
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัตรงั 

 คาํว่า "ตรงั" มคีวามหมายสนันิษฐานได ้๓ ทาง คอื 

 ๑. ตรงั ทีม่าจากคาํว่า "ตรงัคปรุะ"
๑
 เป็นคาํสนัสกฤต แปลว่า "การวิง่หอ้ของมา้ หรอืคลื่น

เคลื่อนตวั" ชื่อเมอืง ๑๒ นกัษตัรนัน้คอืชื่อเมอืงป้อมปราการลอ้มรอบเมอืงนครศรธีรรมราช เมอืงตรงัค- 

ปรุะเป็นเมอืงทีม่ฐีานทพัเรอื จงึใหใ้ชต้รามา้ 

 ๒. ตรงั มาจากคําว่า "ตรงัค"์
๒
 แปลว่า "ลกูคลื่น" เพราะลกัษณะพืน้ทีข่องเมอืงตรงัตอน

เหนือเป็นเนินเลก็ๆ สงูๆ ตํ่าๆ คลา้ยลกูคลื่นอยูท่ ัว่ไป 

 ๓. ตรงั มาจากคําว่า "ตรงัเค" (TARANGUE) ซึง่เป็นภาษามลาย ู แปลว่า "รุง่อรณุ" หรอื   

"สว่างแลว้" สนันิษฐานว่าคงมชีาวมลายแูละชาวต่างชาต ิ เช่น จนี อนิเดยี เปอรเ์ซยี เดนิทางมาคา้ขาย

ละแวกน้ี เมือ่เรอืแล่นมาถงึปากอ่าวแม่น้ําตรงั เป็นเวลารุง่อรณุพอด ี คนทีโ่ดยสารมาในเรอือาจจะเปล่ง

เสยีงออกมาว่า "ตรงัเค" สว่างแลว้ 

ประวติัความเป็นมา 

 จงัหวดัตรงัเท่าทีท่ราบและปรากฏหลกัฐานแน่ชดั เริม่ในสมยักรงุศรอียธุยาเป็นราชธานี  

แต่กม็หีลกัฐานบางอย่างทีเ่ชื่อไดว้่าจงัหวดัตรงั เป็นชุมชนทีม่คีนเคยอยู่มาก่อนหน้านัน้ ซึง่สามารถ

ลาํดบัเหตุการณ์ เป็นช่วงสมยัได ้ดงัน้ี 

 ๑. ชุมชนตรงัในช่วงสมยัหนิใหม ่

 ๒. ชุมชนสมยัก่อนประวตัศิาสตรไ์ทย 

 ๓. เมอืงตรงัสมยัอาณาจกัรศรธีรรมาโศกราช 

 ๔. เมอืงตรงัสมยักรงุศรอียธุยา 

 ๕. เมอืงตรงัสมยักรงุธนบุร ี

 ๖. เมอืงตรงัช่วงกรงุรตันโกสนิทรต์อนตน้ 

 ๗. เมอืงตรงัสมยัสมเดจ็เจา้พระยามหาสุรยิวงศ ์(ช่วง บุญนาค) 

 ๘. เมอืงตรงัสมยัพระยารษัฎานุประดษิฐม์หศิรภกัด ี(คอซมิบี ๊ณ ระนอง) 

 ๙. เมอืงตรงัช่วงหลงัพระยารษัฎานุประดษิฐม์หศิรภกัด ี(คอซมิบี ๊ณ ระนอง) 

ชมุชนเมืองตรงัในช่วงสมยัหินใหม่  

จากการสํารวจหลกัฐานชัน้ตน้ และหลกัฐานชัน้รอง แสดงใหเ้หน็ว่าชุมชนตรงัไดม้มีาแลว้ 

ในช่วงสมยัหนิใหม ่ เน่ืองจากไดพ้บรอ่งรอยมนุษยใ์นช่วงหนิใหม ่ กระจดักระจายในทุกทอ้งทีข่องจงัหวดั15

๑
 เยีย่มยง สงัขอยธุย,์ สรุกจิบรรหาร "ชื่อบา้นและชื่อเมอืง และถว้ยคาํสาํเนียงไทยปกัษ์ใต"้ ระลกึชาตปีิ ๒๕๐๖  

หน้า ๑๔๙-๑๕๑ 
๒ รายงานประจาํจงัหวดัตรงั ปี ๒๕๒๒ (โรงพมิพภ์กัดปีระดษิฐ หลงัวงับรูพา พระนคร ๒๕๐๒, หน้า ๑๓) 

                                                        



 ๒ 

๓
 เช่น พบภาชนะ หมอ้สามขา และ ขวานหนิขดั ทีแ่ถบเขาสามบาตร ตําบลนาตาล่วง พบซากโครง

กระดกูมนุษยท์ีถ่ํ้าเขาพระ อําเภอหว้ยยอด การพบหมอ้กุณฑ ี ลกัษณะเดยีวกบัพบที ่ อําเภอสทงิ-พระ 

จงัหวดัสงขลา และลกูปดัคลา้ยคลงึกบัพบที ่อําเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี ่ทีเ่ขาโต๊ะแหนะ หาดเจา้ไหม 

อําเภอกนัตงั สิง่เหล่าน้ี ลว้นเป็นหลกัฐานยนืยนัไดว้่า จงัหวดัตรงั มชุีมชนมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ ปี 

ชมุชนสมยัก่อนประวติัศาสตร ์

 เมืองตะโกลา  

                ในจดหมายเหตุของปโตเลม ี ทีไ่ดบ้นัทกึตามคําบอกเล่าของนกัเดนิเรอืชาวกรกีชื่ออเลก็

ซานเดอร ์ เดนิทางเขา้มาในช่วงพุทธศตวรรษที ่ ๗15

๔
 กล่าวถงึเมอืง "ตะโกลา" 

ไวว้่าเป็นเมอืงท่าของสุวรรณภมู ิ หรอืไครเสาเซอรโ์สเนโสส และเมอืง "ตะโกลา" 

ยงัปรากฏอยูใ่นหนงัสอืมลินิท-ปญัญา เขยีนขึน้ราวพุทธศตวรรษที ่ ๕ เรยีกเมอืงน้ีว่า ตก�โกล 

นอกจากน้ี จารกึของพวกตนโจร (พวกทมฬิ ทีอ่ยูท่างใตข้องอนิเดยี) ในสมยัพระเจา้ราเชนทรที ่ ๑ 

เป็นกษตัรยิข์องโจฬะ (ประมาณ ปี พ.ศ. ๑๕๕๕-๑๕๘๕) ไดก้ล่าวถงึเมอืง ตไลต�ตก�โกล �  

 นกัโบราณคดต่ีางๆ มคีวามเหน็ว่าเมอืงตะโกลา, ตก�โกล และ ตไลต �ตก�โกล �คอื 

เมอืงเดยีวกนั 

 เมอืงตะโกลาทีก่ล่าวขา้งตน้ น่าจะเป็นทอ้งทีบ่รเิวณจงัหวดัตรงัและจงัหวดัใกลเ้คยีง 

โดยเฉพาะ อําเภอคลองท่อม จงัหวดักระบี ่ในปจัจุบนั โดยมหีลกัฐานทีส่นบัสนุนในเรือ่งน้ีคอื 

 ๑) ขอ้เขยีนของเลอเมยผ์ูเ้ขยีนวฒันธรรมเอเชยีอาคเนยเ์ขยีนถงึ ตะโกลาไวด้งัน้ี15

๕
..... 

สถานทีแ่ห่งน้ีอาจหมายถงึเมอืงตรงั เพราะทอ้งทีเ่มอืงตรงัเขตอําเภอปะเหลยีน และอําเภอกนัตงั มี

อาณาเขตตกทะเลหน้านอกในมหาสมทุรอนิเดยี เป็นทีจ่อดเรอืไดด้ ี

 ๒) จดหมายเหตุของปโตเลม ี เขยีนถงึตะโกลาไวด้งัน้ี เมือ่พน้ประเทศอาจริาเลยีบฝ ัง่ลงไป

เรือ่ยๆ ถงึแหลมเบซงิงาในอ่าวซาราแบก (เขตจงัหวดัพงังาปจัจุบนั) เมือ่พน้จากนัน้กเ็ขา้เขตทีอ่เลก็-

ซานเดอรน์กัเดนิเรอืชาวกรกีเรยีกว่า เมอืงทองแลว้กจ็ะถงึเมอืงตะโกลา.....ใตเ้มอืงพงังาลงมาทีเ่ป็นเมอืง

ท่าสาํคญัเหน็จะมแีต่เมอืงตรงัเท่านัน้ ทีเ่ป็นเมอืงท่าเรอื15

๖
  

 ๓) ตามลกัษณะทางภูมศิาสตร ์ การเดนิเรอืในเขตมรสุม ถา้จะเดนิทางจากลงักา หรอื

อนิเดยีตอนใต ้ มายงัสุวรรณภมู ิ เมือ่ตัง้หางเสอืของเรอืแลว้แล่นตดัตรงมา อทิธพิลของมรสุมตะวนัตก

เฉียงใต ้ จะนําเรอืเขา้ฝ ัง่สุวรรณภมูบิรเิวณเสน้ละตจิดูที ่ ๗15

๗
 องศาเหนือ ซึง่จะตรงกบัจงัหวดัตรงัพอด ี

หาก "ตะโกลา" เป็นเมอืงท่าของสุวรรณภูม ิ(ตามจดหมายเหตุของปตาเลม)ี "ตะโกลา" กค็อืชุมชนในเขต

เมอืงตรงั นัน้เอง 

๓ ชนิ อยู่ด ี"สมยัก่อนประวตัศิาสตรไ์ทย หน้า ๙๑-๙๗" 
๔ เยีย่มยง สงัขอยธุย,์ สรุกจิบรรหาร "โบราณคดรีิว้แหลมไททางธรณีวทิยา" นิตยสารศลิปากร หน้า ๙๐-๙๑ 
๕ ธนิต อยู่โพธิ ์"สวุณัภูม"ิ กรมศลิปากร หน้า ๓๒ 
๖ อา้งแลว้ อา้ง ๔ หน้า ๙๐-๙๑ 
๗ ประเสรฐิ วทิยารฐั "เอกสารบรรยายสมัมนาประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดสีทงิพระ" 

                                                        



 ๓ 

 ๔) ตามลกัษณะภูมศิาสตร ์ กล่าวถงึ เสน้ทางการตดิต่อคา้ขายขา้มแหลมทองระหว่างฝ ัง่

ตะวนัออกและฝ ัง่ตะวนัตก นัน้ จะมกีารขนถ่ายสนิคา้ จากเมอืงตะโกลาไปยงัฝ ัง่ทะเลทางอ่าวไทย  

เสน้ทางน้ีหากจะพจิารณาว่าเป็นเสน้ทางจากตะกัว่ปา่ ไปยงัสุราษฎรธ์านี กค็งไมใ่ชเ้พราะเสน้ทางจาก

ตะกัว่ปา่ไปยงัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตอ้งขา้มเขาสก จงึเป็นภเูขาสงูเป็นพนัฟุต "ทางขา้มเขาสกนัน้ ไมใ่ช้

เสน้ทางขนถ่ายสนิคา้ขา้มปลายแหลมทอง แต่เป็นเสน้ทางลดัขา้มแดนเท่านัน้"
๘
 

 เมือ่ตะโกลา เป็นเมอืงยคุก่อนประวตัศิาสตรไ์ทย หากเชื่อว่าชุมชนในเขตเมอืงตรงั คอื 

เมอืงตะโกลากจ็ะสรปุไดว้่าเมอืงตรงัมมีาตัง้แต่ยคุก่อนประวตัศิาสตรไ์ทย 

 สมยัศรีวิชยั และตามพรลิงคต์อนปลาย 

ชุมชนตรงัไดม้แีลว้ในสมยัศรวีชิยั ประมาณพุทธศตวรรษที ่๑๓-๑๘ จากหลกัฐานปรากฏได้

พบโบราณวตัถุ สมยัศรวีชิยั ในทอ้งทีข่องจงัหวดัตรงั เช่น พบพระพมิพด์นิดบิ อกัษรจารกึเป็นภาษา  เท

วนาศร ีเยธมมา รปูพระโพธสิตัว ์ทีชุ่มชนแถบวดัเขาปินะ วดัหแูกง วดัครีวีหิาร อําเภอหว้ยยอด 

ยคุอาณาจกัรศรีธรรมาโศกราช 

 เมอืงตรงัช่วงยคุอาณาจกัรศรธีรรมาโศกราช ตํานานเมอืงนครศรธีรรมราชไดก้ลา่วไวว้่า15

๙
       

"พญาโคสหีราช ผูค้รองเมอืงนครบุรไีดพ้ระทนัตธาตุของพระพุทธเจา้ ต่อมาทา้วองักุราชผูค้รองนคร-  

จนับุร ี มพีระประสงคท์ีจ่ะไดพ้ระทนัตธาตุ จงึยกกองทพัมาแยง่ชงิ พญาโคสหีราชแต่งทพัออกสู ้ และสัง่

พระราชโอรสและพระราชธดิาว่าถา้พระองคส์ิน้พระชนมก์ลางศกึ ใหนํ้าพระทนัตธาตุหนีไปเมอืงลงักาให้

จงได ้ พระธนกุมารและนางเหมมาลาซึง่เป็นพระราชโอรสและพระราชธดิาเมือ่ทราบข่าวว่าพระราชบดิา

สิน้พระชนม ์ จงึนําพระทนัตธาตุลงสาํเภาหนีแต่สําเภาอปัปางกลางทาง พระธนกุมารและนางเหมมาลา

ขึน้บกได ้ บุกปา่ไปถงึหาดทรายแกว้และฝงัพระทนัตธาตุไว ้ พระมหาเถรพรหมเทพทราบเขา้กม็า

นมสัการไต่ถามพระราชโอรสและพระราชธดิา กไ็ดร้บัทราบความตัง้ใจและรบัปากว่า ถา้มเีหตุรา้ยจะ

ช่วยเหลอืพรอ้มกบัทํานายว่า พระยาศรธีรรมาโศกราชจะมาตัง้เมอืงทีห่าดทรายแก้ว พระราชโอรสและ

พระราชธดิาจงึเดนิทางต่อไปถงึเมอืงตรงั โดยนําพระทนัตธาตุไปดว้ยและเมือ่ถงึเมอืงตรงัไดล้งสาํเภาไป

ยงัลงักา" 

 ตามจารกึทีว่ดัเสมาเมอืง หลกัที ่ ๒๓ ไดก้ล่าวไวว้่า.....เมือ่พระยาศรธีรรมาโศกราชสรา้ง

เมอืงนครศรธีรรมราชทีห่าดทรายแกว้ ในปี พ.ศ. ๑๐๙๘ นัน้ เมอืงนครยงัมเีมอืงขึน้อกี ๑๒ เมอืง 

เรยีกว่าเมอืง ๑๒ นกัษตัร ซึง่กําหนดตราประจาํเมอืงไวด้งัน้ี 15

๑๐
 

 ๑.  ตราชวด เมอืงสายบุร ี

 ๒.  ตราฉล ูเมอืงปตัตานี 

 ๓.  ตราขาล เมอืงกลนัตนั 

 ๔.  ตราเถาะ เมอืงปาหงั 

๘ มานิต วลัลโิภดม "สวุรรณภูมอิยู่ทีไ่หน" วารสารเมอืงโบราณ ปีที ่๑ ม.ค. - ม.ีค. ๒๕๑๘  
๙  ประวตัเิมอืงตรงั "รายงานการศกึษา อาํเภอเมอืงตรงั" ปี ๒๕๐๙-๒๕๑๑  
๑๐ ประวตัเิมอืงตรงั "วารสารประจาํปีจงัหวดัตรงั" ปี ๒๕๐๗ 

                                                        



 ๔ 

 ๕.  ตรามะโรง เมอืงไทรบุร ี

 ๖.  ตรามะเสง็ เมอืงพทัลุง 

 ๗.  ตรามะเมยี เมอืงตรงั 

 ๘.  ตรามะแม เมอืงชุมพร 

 ๙.  ตราวอก เมอืงบณัทายสมอ 

 ๑๐. ตราระกา เมอืงสระอุเลา 

 ๑๑. ตราจอ เมอืงตะกัว่ปา่ 

 ๑๒. ตรากุน เมอืงกระบุร ี

 จากตํานานและจารกึดงักล่าวแสดงว่า เมอืงตรงัเป็นชุมชนเมอืงมาตัง้แต่ก่อนตัง้อาณาจกัร

ศรธีรรมาโศกราช โดยเฉพาะในช่วงอาณาจกัรศรธีรรมาโศกราชนัน้ อาจจะเรยีกว่าเป็นเมอืงของรฐัอสิระ

ในทางใต้ 

ชมุชนเมืองตรงัสมยักรงุศรีอยธุยาเป็นราชธานี 

 ในสมยัพระเจา้อู่ทองครองราชยก์รงุศรอียธุยา เมอืงตรงัยงัเป็นเมอืงขึน้ของอาณาจกัร

นครศรธีรรมราชโศกราช พระเจา้จนัทรภานุแห่งราชวงศป์ทุมวงค ์ ของอาณาจกัรศรธีรรมาโศกราช และ

พระเจา้อู่ทอง แห่งกรงุศรอียุธยา ไดร้บพุ่งกนัเพื่อแยง่ชงิซึง่ความเป็นใหญ่ในเผ่าไทยเหนือ กลาง และใต ้

จนกระทัง่ไดม้กีารหย่าศกึกนัทีบ่างสะพาน  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

 ครัน้ในสมยัของพระบรมไตรโลกนาถ เมอืงนครศรธีรรมาโศกราช เป็นเมอืงขึน้ของกรงุศร-ี

อยธุยา ในฐานะหวัเมอืงเอกฝา่ยใต ้ หลกัฐานตามทีป่รากฏชดัคอืการรวมไทยของอยธุยา ในทาํเนียบ

ศกัดนิาของพระธรรมนูญปกครองหวัเมอืงฝา่ยใต ้เมอืงตรงัจงึตอ้งรวมเป็นเมอืงขึน้ของกรงุศรอียธุยาดว้ย 

เมอืงตรงัเป็นเมอืงท่าของเมอืงนครศรธีรรมราชท่าฝ ัง่ตะวนัตกคู่กบัเมอืงท่าทองเป็นเมอืงฝ ัง่ตะวนัออก 

 ในช่วงน้ี ผูส้าํเรจ็ราชการปอรตุ์เกสทีอ่นิเดยี คอื อลัฟองโสเดออลับรูเ์คอรก์ ไดย้กกองทพั

มาตเีมอืงมะละกา ในสมยัทีสุ่ลต่านมรูซบัฟารป์กครอง ต่อมาเมือ่รูว้่าเป็นเมอืงขึน้ของไทย (พ.ศ. ๒๐๕๔) 

กเ็ลยส่งอาซเวโด เดนิทางจากมะลากามาขึน้บกทีเ่มอืงตรงัและเดนิทางต่อดว้ยมา้และเกวยีนเขา้ไป

นครศรธีรรมราชแลว้ลงเรอืไปกรงุศรอียธุยา เพื่อนําสาสน์ไปขอโทษไทยพรอ้มกบัถวายปืนไฟ ๓๐๐ 

กระบอก15

๑๑
  

 ในช่วงสมยัตอนปลายกรงุศรอียธุยา มหีลกัฐานอา้งถงึเมอืงตรงัไวด้งัน้ี15

๑๒
  เมือ่ครัง้กรงุเก่า

ในแผ่นดนิเจา้ฟ้ากรมขุนอนุรกัษ์มนตรเีสวยราชยใ์ห ้ พระยาราชสุภาวดเีป็นเจา้เมอืงนครศรธีรรมราช 

หลวงสทิธ ิ นายเวรมหาดเลก็ (หนู) เป็นปลดัเมอืงภายหลงัพระยานครฯ ถูกอุทธรณ์ตอ้งกลบัไปอยู่

กรงุเทพฯ (หมายถงึกรงุเทพทวารวดศีรอียธุยาหรอืกรุงศรอียธุยา) ถูกถอดจากเจา้เมอืง เวลากรงุเสยีแก่

๑๑ สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ กบัสมเดจ็เจา้ฟ้านรศิรานุวตัวิงศ ์"สาสน์สมเดจ็" ภาค ๔ หน้า ๖๓๔ ธนิต อยูโ่พธิ ์

สวุณัณภูม ิหน้า ๓๓ 
๑๒ องคก์ารคา้คุรุสภา "พงศาวดารเมอืงนครศรธีรรมราชฉบบัของหลวงอนุสรสทิธกิรรม (บงั ณ นคร) ในประชมุ 

พงศาวดาร เล่ม ๓๑ หน้า ๑ 

                                                        



 ๕ 

พมา่หามเีจา้เมอืงไม ่ มแีต่พระปลดัเป็นผูร้กัษาราชการเมอืง จงึตัง้ตวัเป็นเจา้นครฯ เมอืงชุมพร ปะทวิ 

หลงัสวน กระ ระนอง ตะกัว่ปา่ ตะกัว่ทุ่ง พงังา พทัลุง สงขลา ตานี หนองจกิ เทพา ไทร ปะลศิ สตูล 

ภเูกต็ รวมทัง้เมอืง ตรงั กระบี ่และเมอืงท่าทอง มาขึน้กบัเจา้นคร (หนู) ตัง้เป็นชุมนุมนครศรธีรรมราชไม่

ขึน้กบักรุงเทพฯ 

เมืองตรงัสมยักรงุธนบรีุเป็นราชธานี 

 เมือ่กรงุธนบุรเีป็นเมอืงหลวงอํานาจของเมอืงนครศรธีรรมราชกถ็ูกลดลงกว่าเดมิ ทางราช

ธานีไดม้อบหมายใหเ้จา้นครศรฯี (หนู) ปกครองแต่เพยีงบรเิวณหวัเมอืงเท่านัน้ เพราะไดโ้ปรดเกลา้ยก

เมอืงขึน้ของเมอืงนครศรธีรรมราชเมอืงอื่นๆ คอื ไชยา พทัลุง ถลาง ชุมพร มาขึน้ตรงต่อกรงุธนบุรใีนปี 

พ.ศ. ๒๓๑๙15

๑๓
  และใหแ้ยกเมอืงสงขลาออกจากเมอืงนครศรธีรรมราช ขึน้ตรงต่อกรงุเทพฯ ในปี พ.ศ. 

๒๓๒๐ หวัเมอืงนครศรธีรรมราชในครัง้นัน้ จงึมแีต่เมอืงตรงั และเมอืงท่าทอง15

๑๔
 ซึง่เป็นเมอืงท่าฝ ัง่ทะเล

ทางตะวนัตกและชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออกเท่านัน้ 

 นอกจากน้ีหลกัฐานจากใบบอกเมือ่ทราบขา่ววา่อะแซหวุ่นกีเ้ตรยีมยกกองทพัมาตกีรุง    

ธนบุร ี ใบบอกทีม่าถงึหวัเมอืงปกัษ์ใตก้ย็งักล่าวถงึเมอืงตรงัไวด้งัน้ี…..ในสญัญาบตัรตราตัง้เจา้พระยา

นครศรธีรรมราช (พฒัน์) ของพระเจา้กรงุธนบุรกีล่าวว่า “ ประการหน่ึงเมอืงสงขลาและเมอืงตรงัเป็น

เมอืงปลายด่าน แดนต่อดว้ยเมอืงไทร เมอืงปตัตานีและเมอืงแขกทัง้ปวงยงัมสิงบสงคราม”
๑๕

  เป็นการ

เขยีนยํ้าใหเ้จา้เมอืงนครศรธีรรมราชคอยระมดัระวงั และตรวจตราดแูลเมอืงในปกครองของเมอืง

นครศรธีรรมราช เพราะทางเมอืงหลวงเกรงว่าเมือ่มศีกึกบัพมา่แลว้ ทางหวัเมอืงแขกอาจจะยกกองทพั

มาตเีมอืงสงขลาและเมอืงตรงักไ็ด ้

 เมอืงตรงัในช่วงน้ีสบืต่อมาจากกรงุศรอียธุยาตอนปลาย มพีระยาตรงันาแขกเป็นเจา้เมอืงมี

ชุมชนยอ่ย ๒ ชุมชน คอื เมอืงตรงั และเมอืงภรูา 

เมืองตรงัช่วงกรงุรตันโกสินทรต์อนต้น 

 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกแห่งกรุงรตันโกสนิทรไ์ดร้วมเมอืงตรงัและ

เมอืงภรูาเขา้ดว้ยกนั ตัง้พระภกัดบีรริกัษ์ผูช่้วยราชการเมอืงนครศรธีรรมราชออกมารกัษาเมอืงตรงัแทน

พระตรงัคน์าแขกซึง่ชราภาพมาก เมอืงตรงัช่วงก่อนพระภกัดบีรริกัษ์น้ี มอีาณาเขตดงัน้ี15

๑๖
 

 ๑. ทศิใต ้ลงไปถงึ เกาะลบิง 

 ๒. ทศิตะวนัตก จดทะเลและต่อแดนกบัปากกุแหระแขวงเมอืงนครศรธีรรมราช 

๑๓ สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ “พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่๒” เล่มที ่๑ หน้า ๑๔๒ 
๑๔ องคก์ารคา้คุรุสภา “ประชมุพงศาวดารภาค 3” เล่มที ่3 หน้า ๓๘–๓๙ หมายถงึ กรุงธนบุร ี( กรุงเทพทราวดศีร ี-  

มหาสมทุร) 
๑๕ สงบ สง่เมอืง “ความสมัพนัธร์ะหว่างราชธานีกบัหวัเมอืงนครศรธีรรมราช” ปรญิญานิพนธ ์เสนอต่อมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ ปี ๒๕๑๘ หน้า ๑๓๓ 
๑๖ หอ้งสมุดวชริญาณ จดหมายเหตุรชักาลที ่๓ จ.ศ. ๑๒๑๐ (๒๓๙๑) เลขที ่๑๗๐ 

                                                        



 ๖ 

 ๓. ทศิเหนือ จดเขตเมอืงนครศรธีรรมราช 

 ๔. ทศิตะวนัออก จดเมอืงปะเหลยีนและแขวงเมอืงสตูล 

 เมือ่โปรดใหพ้ระภกัดบีรริกัษ์ ผูช่้วยราชการเมอืงนครศรธีรรมราชออกไปรกัษาเมอืงตรงันัน้ 

ปรากฏอยูใ่นเพลงยาวออกวางตราเมอืงตรงัค1์5

๑๗
  เป็นพระยาตรงัคภูมาภบิาล (จนัทร)์ หรอืพระยาตรงัค์

ทีเ่ก่งทางโคลงฉนัทก์าพยก์ลอน หรอืพระยาตรงัคศ์รไีหนนัน้เอง พระภกัดบีรริกัษ์ไดก้ราบทลูขอยกเมอืง

ตรงัและเมอืงภูราเขา้เป็นเมอืงตรงัภรูา15

๑๘
  

ต่อมาพระภกัดบีรริกัษ์ตอ้งโทษ15

๑๙
  ไมป่รากฏหลกัฐานว่าตอ้งโทษสถานใด แต่เขา้ใจว่าเป็น

เรือ่งภรรยาที ่ ๓ มชีูแ้ลว้ท่านจบัไดเ้ลยใหเ้ฆีย่นชายชูถ้งึตาย15

๒๐
 ถูกเรยีกตวักลบัเขา้รบัราชการใน

กรงุเทพฯ เสรจ็แลว้โปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหโ้ต๊ะปงักะหวาผูร้กัษาเกาะลบิงหรอืพระยาลบิงออกเป็นผูร้กัษา

เมอืงตรงัต่อมาพระยาลบิงเกดทะเลาะกบัเจา้นครฯ (พฒัน์) จนเป็นอรกินั เมือ่เรือ่งราวทราบถงึราชธานี 

พระพุทธยอดฟ้าฯ กใ็ชว้ธิเีดยีวกบัทีเ่คยใชก้บัเมอืงสงขลาไดผ้ลมาแลว้ คอื ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ยก

เมอืงตรงัมาขึน้ตรงต่อกรงุเทพฯ เสยีชัว่คราวในปี พ.ศ. ๒๓๔๗15

๒๑
 

เมือ่พระยาลบิง (โต๊ะปงักะหวา) ถงึแก่กรรม จงึโปรดใหห้ลวงฤทธสิงคราม ซึง่เป็นบุตรเขย

พระยาลบิงเป็นผูร้กัษาเมอืงตรงั แต่ทรงพจิารณาแลว้เหน็ว่าจะใหเ้มอืงตรงัขึน้ตรงต่อกรงุเทพฯ อกีไมไ่ด ้

เพราะหลวงฤทธสิงคราม ยงัขาดความรูค้วามสามารถในการบรหิารบา้นเมอืง จงึโปรดเกลา้ฯ ใหเ้มอืง

ตรงัไปขึน้กบัเมอืงสงขลาใหเ้จา้พระยาสงขลา (บุญฮุย) เป็นผูบ้งัคบับญัชาดแูลและช่วยเหลอืหลวงฤทธ-ิ

สงครามปกครองเมอืงตรงัภูราต่อไป 

ในปี พ.ศ. ๒๓๕๔ ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัหลายประการในภาคใต ้ เน่ืองจาก

เจา้พระยานครฯ (พฒัน์) ไดล้าออกจากตําแหน่ง ทางราชธานีไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ให้

พระบรริกัษ์ภเูบศร ์ (น้อย) ผูช่้วยราชการเมอืงนครศรธีรรมราช เป็นพระยานคร (น้อย) ปกครองเมอืง

นครศรธีรรมราชต่อไป ในปีน้ีปรากฏว่าหลวงฤทธสิงครามและเจา้พระยาสงขลาไดถ้งึแก่กรรม จงึเหลอื

พระยานครฯ (น้อย) เพยีงผูเ้ดยีวทีม่คีวามรูค้วามสามารถในภาคใต ้ทางราชธานีไดพ้จิารณาแลว้ว่าเมอืง

ตรงัจะขึน้กบัเมอืงสงขลาอกีดงัเดมิไมเ่หมาะสมเสยีแลว้ เพราะหลงัจากทีพ่ม่ามาตถีลางแลว้ในปี พ.ศ.

๒๓๕๒15

๒๑
  ไม่มหีวัเมอืงใดเหมาะสมในการดแูลหวัเมอืงชายฝ ัง่ทะเลตะวนัตกแทนเมอืงถลางเท่ากบัเมอืง

นครศรธีรรมราช15

๒๒
  จงึโปรดเกลา้ใหเ้มอืงตรงั กลบัมาขึน้กบัเมอืงนครศรธีรรมราชตามเดมิ และใหพ้ระ

๑๗ เยีย่มยง  ส.สรุกจิบรรหาร “ของดปีกัษ์ใต”้ หน้าที ่๓๔ 
๑๘ สงบ  สง่เมอืง “ความสมัพนัธร์ะหว่างราชธานีกบัหวัเมอืงนครศรธีรรมราช” หน้า  ๑๔๑  
๑๙  ดอูา้ง ๑๘ หน้า ๓๕ 
๒๐ ดอูา้ง ๑๙ หน้าเดยีวกนั 
๒๑ สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ "ไทยรบพม่า" หน้า ๖๖๐ 
๒๒ หอ้งสมุดวชริญาณ จดหมายเหตุรชักาลที ่๒ จ.ศ. ๑๑๗๓ (๒๓๕๔) เลขที ่๒๑๑๐ 

 

 

                                                        



 ๗ 

ยานครฯ (น้อย) จดักรมการเมอืงนครศรธีรรมราชลงไปทาํนุบาํรงุเมอืงตรงัใหเ้ป็นทีท่ําไร่นายุง้ฉางเกบ็

เรอืรบเรอืลาดตระเวณและสะสมกําลงัผูค้นไวท้างฝ ัง่ทะเลตะวนัตก เพือ่เป็นการป้องกนัและปราบปราม

แขกสลดัทัง้สื่อขา่วเคลื่อนไหวของพมา่และป้องกนัการรกุรานของพมา่ต่อหวัเมอืงฝ ัง่ทะเลตะวนัตกอกี

ดว้ย ดงัปรากฏหลกัฐานในตราสารของเจา้พระยาเสนา (ป่ิน) สมหุกลาโหม มอีอกไปถงึปลดัและกรมการ

เมอืงนครศรธีรรมราชในปี พ.ศ. ๒๓๕๔ ดงัน้ี 

…..เมอืงตรงัภูรานัน้เป็นเมอืงขึน้ของเมอืงนครศรธีรรมราชมาแต่ก่อน ใหย้กเอาเมอืงตรงั- 

ภรูากลบัมาขึน้แก่เมอืงนครศรธีรรมราช ใหพ้ระยานครจดัแจง หลวง ขนุ หมืน่ กรมการ ทีม่สีตปิญัญา

สตัยซ์ื่อมัน่คงไปตัง้เกลีย่กล่อมแขกไทยมชีื่อใหเ้ขา้ไปตัง้บา้นเรอืน ทําไรน่า ปลกูยุง้ฉางรวบรวมเสบยีง

อาหารทาํรัว้โรงไวเ้รอืรบ เรอืไล่ รกัษาปากแม่น้ําตรงัไว ้ ขนุมรีาชการประการใด จะไดช่้วยรบพุ่งกนั

ทนัท่วงท…ี..
๒๓

   

 พระยานคร (น้อย) ไดอ้อกปรบัปรุงเมอืงตรงัดว้ยตนเองตามทีร่าชธานีมสีารกําชบัไว้

จนกระทัง่เมอืงตรงัเจรญิกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ เพราะมกีําป ัน่ต่างประเทศมารบัสนิคา้ปีละหลายๆ ลาํ15

๒๔
  

และเป็นฐานทพัเรอืทีส่าํคญั สาํหรบัป้องกนัพมา่ทางหวัเมอืงฝ ัง่ทะเลตะวนัตกกบัควบคุมหวัเมอืงไทรบุรี

ปรากฏว่าเมอืงตรงัมกีองเรอืรบและเรอือื่นๆ ถงึ ๓๐๐ ลํา นอกจากน้ียงัจดัหน่วยราชการ เช่นเดยีวกนักบั

เมอืงนครศรธีรรมราช15

๒๕
  คอืมตีําแหน่ง ผูร้กัษาเมอืง ปลดั ยกกระบตัรมหาดไทย นครบาล กรมนา 

กรมวงั กรมคลงั และสรรพากร สาํหรบัเมอืงตรงัมกีรมพเิศษนอกเหนือจากเมอืงนครศรธีรรมราช คอื      

กรมปืน มหีน้าทีส่ะสมและรกัษาปืนซึง่เป็นอาวุธสาํคญัในสมยันัน้ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๕๔ น้ีเอง พระยา

นคร (น้อย) ไดก้ราบทลูไปยงัราชธานีเพื่อใหโ้ปรดเกลา้ แต่งบุตรคนหน่ึงออกไปรกัษาเมอืงตรงั คอื พระ

อุไทยธานี (มว่ง)
๒๖

 เจา้เมอืงคนน้ีไดย้า้ยเมอืงตรงัจากตรงัภูรา มาทีค่วนธานี และไดว้างหลกัเมอืงทีค่วน

ธานีดว้ย เมอืงตรงัในช่วงน้ีเจรญิมากเพราะมสีนิคา้ทีช่าวต่างประเทศตอ้งการ คอื ชา้ง ทางราชธานีไดใ้ห้

การสนับสนุนโดยการต่อเรอืบรรทุกชา้งไปจาํหน่าย การคา้ชา้งเมอืงตรงัสมยันัน้มปีระจาํทุกปีตามฤดู

ของลมมรสุม ดงัในปี พ.ศ. ๒๓๕๕ เจา้พระยานคร (น้อย) ไดข้ายชา้งใหอ้นิเดยี ๓ ลาํเรอื และปี พ.ศ. 

๒๓๕๗ มเีรอืกําป ัน่มาซือ้ชา้ง ๒ ลาํ และเจา้พระยานครฯ (น้อย) ไดแ้ต่งกําป ัน่หลวงอกี ๑ ลาํ รวม ๓ ลาํ 

บรรทุกชา้งไดม้ากกว่า ๖๐ เชอืก ขายไดเ้ป็นเงนิ ๒๔๒ ชัง่ ๙ ตําลงึ ๓ บาท หรอื ๑๙,๔๔๐ บาท15

๒๗
  ซึง่

ขนาดของเรอืมขีนาดใหญ่ถงึกบัตอ้งใชก้รรเชยีง ๒ ชัน้15

๒๘
  และในภาคใตข้ณะนัน้เมอืงตรงัเป็นฐาน

ทพัเรอืทีใ่หญ่ทีสุ่ด เพราะใชใ้นการคุมหวัเมอืงไทรบุร ี และคอยป้องกนัพม่าอกีดว้ย ในช่วงทีพ่ระยานคร 

(น้อย) เป็นเจา้เมอืงนครนัน้เมอืงตรงัไดเ้ปลีย่นเจา้เมอืงบ่อยครัง้ พระอุไทยธานีปกครองอยูถ่งึปี ๒๓๕๕ 

กม็เีรือ่งตอ้งโทษ และถูกถอดออกจากเจา้เมอืงตรงั หลวงช่วยบุญเพช็ร ปกครองเมอืงต่อมา ครัน้พระยา

๒๓ หอ้งสมุดวชริญาณ จดหมายเหตุรชักาลที ่๒ จ.ศ. ๑๑๗๓ (๒๓๕๔)  เลขที ่๕๑ ก. 
๒๔ หอ้งสมุดวชริญาณ จดหมายเหตุรชักาลที ่๒ จ.ศ. ๑๑๗๔ (๒๓๕๕)  เลขที ่๑๐ 
๒๕ สงบ สง่เมอืง "ความสมัพนัธร์ะหว่างราชธานีกบัหวัเมอืงนครศรธีรรมราช" หน้า ๑๔๓-๑๔๔ 
๒๖ นฐัวุฒ ิสทุธสิงคราม "โอรสลบัพระเจา้ตาก" หน้าที ่๔๐ 
๒๗ ดอูา้ง ๒๕ หน้า ๙๔ 
๒๘ ดอูา้ง ๒๕ หน้า ๑๐๗ 

                                                        



 ๘ 

ตรงัคน์าแขก (สงิห)์ ปกครอง มเีหตุการณ์สาํคญัอยู ่๒ เรือ่ง คอื การเจรจาความเมอืงกบัองักฤษทีเ่มอืง

ตรงั เน่ืองจากเจา้พระยาไทรบุร ี(ปะแงรนั) หลบหนีไปพึง่องักฤษทีปี่นงัเจา้พระยานคร (น้อย) ขอตวัจาก

ผูว้่าองักฤษทีปี่นงัไมไ่ดเ้ป็นเหตุใหเ้กดิขดัใจระหว่างไทยกบัองักฤษไดเ้จรจากนัตกลงกนัหลายครัง้ 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๖๗ ผูว้่าราชการองักฤษทีปี่นงัไดส้่งรอ้ยเอกเจมสโ์ลว ์ เดนิทางมาขึน้

บกทีต่รงั แลว้มหีนงัสอืแจง้ไปยงันครศรธีรรมราช เจา้พระยานคร (น้อย) ส่งพระเสน่หามนตรไีปพบที่

เมอืงตรงั ครัน้ทราบว่าเป็นเรือ่งเจรจาขอใหไ้ทยช่วยองักฤษรบพมา่กไ็ดม้ใีบบอกเขา้ไปยงัราชธานี15

๒๙
  

โดยไมต่อบองักฤษ จนกระทัง่องักฤษส่งรอ้ยเอกเฮนรี ่ เบอรน่ี์ มาเจรจาทีก่รงุเทพฯ ขณะนัน้เจา้พระยา

นคร (น้อย) ชุมนุมทพัทีต่รงั เตรยีมยกไปตเีประและสลงังอ องักฤษเกรงว่าถา้ตไีดจ้ะกระทบกระเทอืนถงึ

การคา้ขององักฤษ จงึส่งเรอืปืนมาปิดปากแม่น้ําตรงั15

๓๐
 

 ปี พ.ศ. ๒๓๘๑ ในรชักาลที ่๔ กรงุเทพฯ ไดจ้ดังานถวายพระเพลงิศพ พระสมเดจ็พระศร-ี 

สุลาไลย พระราชชนนีพระพนัปีหลวง พระยาสงขลา เจา้พระยานคร (น้อย) เดนิทางเขา้กรงุเทพฯ ตนกู

มะหะหมดั สหดั, ตนกูมะหะหมดั อาเกบและหวนัมาหล ี เป็นสลดัแขกอยูท่ีเ่กาะยาว (อยูใ่กลเ้กาะภเูกต็) 

ถอืโอกาสยกทพัเรอืเขา้ตเีมอืงตรงัได ้ ใหห้วนัมาลรีกัษาเมอืงตรงั แลว้กไ็ปตเีมอืงไทรบุรไีด ้ พระยาอภยั-

ธเิบศร ์(แสง) และพระเสนานุชติ (นุช) ผูร้กัษาเมอืงไทรบุรไีดถ้อยเขา้มาตัง้ทีพ่ทัลุง ตนกูมะหะหมดั สหดั 

จงึยกทพัเขา้ตเีมอืงสงขลาและพทัลุง15

๓๑
 ความทราบถงึกรงุเทพฯ พระยาสงขลาและเจา้พระยานคร 

(น้อย) ยกกองทพัมาปราบเหตุการณ์จงึสงบลง ดงันัน้เพื่อลดปญัหาเรือ่งไทรบุรกีใ็หย้า้ยพระยาไทร คอื 

พระยาอภยัธเิบศร ์ (แสง) มาอยู่ทีพ่งังา แลว้กวาดแขกเมอืงไทรมาพงังาดว้ย15

๓๒
 ใหเ้มอืงไทรมกีําลงัแต่

น้อย ส่วนกําป ัน่ เรอืรบ เรอืไล่ ปืนใหญ่ ปืนน้อย ใหพ้ระยาศรพีพิฒัน์เจา้เมอืงสงขลาแบ่งมาไวท้ีเ่มอืงตรงั

และเมอืงสงขลาเสยี เมือ่เจา้พระยานคร (น้อย) ถงึแก่อนิจกรรมแลว้ทางกรงุเทพฯ กย็งัตอ้งการใหเ้มอืง

ตรงัเป็นเมอืงสําคญัต่อไป จงึไดต้ัง้เจา้หมืน่เสมอใจราช (ชื่น บุนนาค) ออกมาเป็นขา้หลวงทีภ่เูกต็ ต่อมา       

เจา้หมืน่เสมอใจราชไดเ้ลื่อนยศเป็น พระยามนตรสีุรยิวงศ ์ (ชื่น บุนนาค) เป็นขา้หลวงใหญ่ทางฝ ัง่

ตะวนัตก ตัง้กองบญัชาการขา้หลวงใหญ่ทีต่รงั และโอนเมอืงตรงัขึน้ตรงต่อกรงุเทพฯ ปีนัน้เอง 

เมืองตรงัช่วงสมยัสมเดจ็เจ้าพระยามหาสริุยวงศ ์ (ช่วง บนุนาค) 

 ในปี ๒๔๒๓ สมเดจ็เจา้พระยามหาสุรยิวงศ ์ (ช่วง บุนนาค) ไดค้ดิออกทาํนุบาํรงุเมอืงตรงั

ในช่วงทีพ่ระยามนตรสีุรยิวงศ ์ (ชื่น บุนนาค) บุตรชายออกเป็นขา้หลวงใหญ่เพราะเหน็ว่าตนเองกช็รา

แลว้จงึตอ้งการสรา้งอนุสรณ์ก่อนตายเช่นเดยีวกนั เจา้พระยาสุรวงศไ์วยวฒัน์ (วร บุนนาค) ออกสรา้ง

เมอืงจนัทบุรเีสรจ็ในปี ๓ ปี ดงันัน้สมเดจ็เจา้พระยามหาสุรยิวงศ ์(ช่วง บุนนาค)จงึสรา้งทีท่าํการเจา้เมอืง

๒๙  สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ "ไทยรบพม่า" หน้า ๖๗๗ - ๖๗๘ 
๓๐  สงบ สง่เมอืง " ความสมัพนัธร์ะหว่างราชธานีกบัหวัเมอืงนครศรธีรรมราช " หน้า ๒๑๖ 
๓๑  หลวงอุดมสมบตั ิ" จดหมายเหตุหลวงอุดมสมบตั ิ" หน้าที ่๓๔ 
๓๒ ทวศีกัดิ ์ลอ้มลิม้ " ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัหวัเมอืงประเทศราชมลาย ู" หน้า ๕๕ 

                                                        



 ๙ 

และทีช่าํระคด ีโดยนําแบบจากตกึคอนเวอรเ์มนตเ์ฮาสข์องสงิคโปรม์คีวามยาว ๑ เสน้ กวา้ง ๑๕ ศอก15

๓๓
  

ดงันัน้ ภาษทีีพ่ระยามนตรสีุรยิวงศ ์ (ชื่น บุนนาค) ขา้หลวงใหญ่ไดเ้กบ็จากหวัเมอืงชายทะเลตะวนัตก 

และเมอืงนครศรธีรรมราช เพื่อส่งใหก้รงุเทพฯ ถูกสมเดจ็เจา้พระยามหาสุรยิวงศนํ์าไปสรา้งทีท่าํการเจา้

เมอืงหมดเป็นเวลาถงึ ๒ ปี เมือ่กรมพระคลงัสมบตัไิดเ้รยีกเงนิกบัเสนาบดกีลาโหม เจา้พระยาสุรวงศ์

ไวยวฒัน์ (วร บุนนาค) ซึง่ทาํหน้าทีบ่งัคบับญัชาขา้หลวงใหญ่ คอื พระยามนตรสีุรยิวงศ ์ (ชื่น บุนนาค) 

ทัง้สองคนซึง่เป็นบุตรของสมเดจ็เจา้พระยามหาสุรยิวงศ ์(ช่วง บุนนาค) กไ็มท่ราบว่าจะทวงอย่างไร 

 ดงันัน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ พระยามนตรสีุรยิวงศจ์งึขอลาออกจากตําแหน่งขา้หลวงใหญ่              

เมอืงตรงั เพราะทนสภาพทีถู่กบบีบงัคบัไมไ่หว สมเดจ็เจา้พระยามหาสุรยิวงศ ์จงึไดเ้ปลีย่นแนวความคดิ

ในการสรา้งเมอืง มาเป็นการทาํนุบํารงุเมอืงตรงัแทนเมื่อไดร้บัขอ้เสนอแนะจากเจา้พระยาภานุวงศ ์(ทว้ม 

บุนนาค) และในปีน้ีเองปรากฏว่าสมเดจ็เจา้พระยามหาสุรยิวงศไ์ดถ้งึแก่อสญักรรม แต่ก่อนถงึ 

อสญักรรม ไดม้อบหมายเมอืงตรงัใหพ้ระรตันเศรษฐ ี (คอซมิกอง) เจา้เมอืงระนองเป็นผูด้แูลเมอืงตรงั 

และพระยาระนองหรอืพระยารตันเศรษฐ ี กไ็ดท้าํนุบํารงุเมอืงตรงัแต่กไ็มด่ขี ึน้ เน่ืองจากเมอืงขาด

ทรพัยากรธรรมชาต ิ  เช่น แรด่บุีกมน้ีอย สถานทีท่ ัว่ไปเหมาะกบัการเกษตรซึง่ต้องใชเ้วลาและทุนมาก 

ดงันัน้ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ กไ็ดล้าออกจากผูว้่าราชการเมอืงตรงั15

๓๔
  เมอืงตรงักเ็ลยอยูภ่ายใตก้ารดแูลของ

ขา้หลวงใหญ่ ซึง่ตัง้กองบญัชาการอยูท่ีภ่เูกต็ คอื พระอนุรกัษ์โยธา (กลิน่) และพระสุรนิทรามาตยอ์ยูส่อง

สมยั พระยาตรงัภูมาภบิาล (เอีย่ม ณ นคร) มารบัตําแหน่งในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ - ๒๔๓๔ 

เมืองตรงัสมยัพระยารษัฎานุประดิษฐม์หิศรภกัดี (คอซิมบี ๊ ณ ระนอง) 

 ในปี ๒๔๓๓ รชักาลที ่ ๕ เสดจ็ประพาสภาคใต ้ ราษฎรจาํนวน ๔,๐๐๐ ครอบครวั ถวาย

ฎกีา ใหพ้ระยาตรงัคภูมาภบิาล (เอีย่ม ณ นคร) พน้ตําแหน่งเจา้เมอืง เน่ืองจากกดขีข่ม่เหงราษฎรและ

เลีย้งโจรผูร้า้ย15

๓๕
  รชักาลที ่๕ จงึโปรดเกลา้แต่งตัง้ พระยารษัฎานุประดษิฐฯ์ (คอซมิบี)๊ จากเมอืงกระบุรี

มาเป็นเจา้เมอืงตรงัตัง้แต่ปี ๒๔๓๔ ในช่วงน้ีเมอืงตรงัเจรญิมาก เพราะเจา้เมอืงส่งเสรมิการเกษตรให้

ราษฎรปลกูพชืผกัและทาํสวนพรกิ สวนยาง รวมทัง้จดัการจดัตัง้กองตํารวจภธูรขึน้ในเมอืงตรงั และซือ้

เรอืกลไฟไวล้าดตระเวณ ใหค้วามปลอดภยัทางน้ํา เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในการคา้กบัต่างประเทศ

ดว้ย และยงัตดัเสน้ทางคมนาคมระหว่างเมอืงพทัลุงมาเมอืงตรงัถงึท่าน้ํากนัตงั ลดปญัหาโจรผูร้า้ยและ

สลดัรวมทัง้ปญัหาชาวจนีทีม่กัจะชาํระคดกีนัเอง ทางดา้นการคา้กบัต่างประเทศไดส้่งสนิคา้ขายปีนงั  

จนกระทัง่เมอืงตรงัฟ้ืนฟูเศรษฐกจิไดด้สีู่สภาพเดมิ 

๓๓  ก.จ.ช. “เอกสารรชักาลที ่๕ สารบาญสมุดพเิศษ จ.ศ. ๑๒๔๑ - ๑๒๔๒” เล่ม ๒๐ จดหมายของสมเดจ็เจา้พระยาฯ 

ถงึเจา้พระยาสรุวงศไ์วยวฒัน์ ๑๖ พฤษภาคม ๒๔๒๓ หน้า ๔๔๗ - ๔๔๘ การสรา้งเมอืงเปลีย่นรปูแบบจากการสรา้ง

กาํแพงเมอืงเป็นทีท่าํการอย่างฝรัง่ 
๓๔  ก.จ.ช. “เอกสารรชักาลที ่๕ ม.๒.๒ก/๔” พระยามนตรสีรุยิวงศก์ราบเรยีนสมหุกลาโหม ๗ สงิหาคม ๒๔๒๕ 
๓๕  ก.จ.ช. “เอกสารรชักาลที ่๕ ม.๕๒/๑๑” คาํรอ้งทุกขร์าษฎรเมอืงตรงั กราบถวายบงัคมทลู ร.๕ ๒๔ พฤษภาคม  

ร.ศ. ๑๑๙  

      

                                                        



 ๑๐ 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖15

๓๖
  และไดก้ราบบงัคมทลูขอยา้ยเมอืงตรงัไปไวท้ีก่นัตงั โดยใหเ้หตุผลว่า

เมอืงตรงัทีค่วนธานีไมเ่หมาะสมทีจ่ะทําการคา้ ยากแก่การทํานุบาํรงุใหเ้จรญิรุง่เรอืง ซึง่เมอืงตรงัทีก่นัตงั

นัน้ไดส้รา้งศาลากลางเป็นตกึใหญ่ ๒ ชัน้ ๒ ขา้งศาลากลางมตีกึชัน้เดยีว ๒ หลงั เป็นศาลหลงัหน่ึงเป็น 

ทีว่่าการอําเภอหลงัหน่ึง ปี พ.ศ. ๒๔๓๙ รฐับาลไดแ้บ่งทอ้งทีก่ารปกครองเรยีกว่าขอ้บงัคบัลกัษณะการ

ปกครองทอ้งที ่ ร.ศ. ๑๑๕  ไดร้วมเมอืงตรงัและเมอืงปะเหลยีนเขา้ดว้ยกนั แบ่งออกเป็น ๕ อําเภอคอื 

อําเภอบางรกั อําเภอเมอืง (กนัตงั) อําเภอเขาขาว (หว้ยยอด) อําเภอปะเหลยีน อําเภอสเิกา มตีําบล 

๑๐๙ ตําบล15

๓๗
  สาํหรบัท่าเรอืเทยีบเรอืนัน้เทยีบไดเ้พยีง ๖ ท่าคอื กนัตงั สเิกา กลาเส ท่าพญา      หยง

สตาร ์  เกาะสุกร15

๓๘
  และยงัใหอ้อกทะเบยีนเลขเรอืดว้ย เพื่อป้องกนัการปลน้เรอืทัง้ไดส้รา้ง         

โรงพยาบาลใหม้ชิชัน่นารทีีท่บัเทีย่ง 

 ปี พ.ศ. ๒๔๔๕ พระยารษัฎานุประดษิฐย์า้ยไปเป็นสมุหเทศาภบิาล มณฑลภเูกต็ เจา้เมอืง

ตรงัคนต่อมานัน้คอื พระยาเสนีณรงคฤ์ทธิ ์ (ถนอม บุญยเกตุ) พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๔๘ พระสถลสถาน - 

พทิกัษ์ (คออยูเ่กยีด ณ ระนอง) พ.ศ. ๒๔๔๘ - ๒๔๕๕ พระยาอุตรกจิพจิารณ์ (สุด) พ.ศ. ๒๔๔๕ - 

๒๔๕๖ และพระสนุทรเทพกจิจารกัษ์ พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๕๗ เมือ่ถงึสมยัพระยารษัฎานุประดษิฐ ์ (สนิ 

เทพหสัดนิทร)์ เมอืงตรงักย็า้ยไปอยูท่ีต่ําบลบางรกั บา้นทบัเทีย่ง ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของอําเภอเมอืงตรงั 

จงัหวดัตรงัในปจัจบุนั 

เมืองตรงัช่วงหลงัพระยารษัฎานุประดิษฐ ์ (สิน เทพหสัดินทร)์ 

 ในช่วงสมยัทีพ่ระยารษัฎานุประดษิฐ ์ (สนิ เทพหสัดนิทร)์ มาปกครองเมอืงตรงั (๒๔๕๗ - 

๒๔๖๑) พระวชิติวงศว์ุฒไิกร (ม.ร.ว.สทุศัน์ สุทธสิุทศัน์) สมหุเทศาภบิาลมณฑลภเูกต็ ไดก้ราบบงัคมทลู

รชักาลที ่ ๖ ไปว่าเมอืงตรงั ตัง้ทีก่นัตงัไมเ่หมาะสมในทางยทุธศาสตร ์ เน่ืองจากว่าข่าวสงครามโลก    

ครัง้ที ่ ๑ นัน้เรอืดําน้ําเยอรมนัชื่อเอม็เดนไดล้อยลาํยงิถล่มเกาะปีนงั พระยาวชิติวงศว์ุฒไิกรเกรงว่าหาก

เกดิสงคราม อาจจะถูกยงิเช่นปีนงั จงึไดก้ราบถวายบงัคมทลูขอพระราชทานบรมราชานุญาต ยา้ยทีว่่า

การจงัหวดัไปตัง้ทีต่ําบลทบัเทีย่ง อําเภอบางรกั เมือ่รชักาลที ่๖ เสดจ็หวัเมอืงปกัษ์ใต ้ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ 

มาถงึจงัหวดัตรงั ไดม้าทาํพธิเีปิดโรงเรยีนประจาํจงัหวดัชายและพระราชทานนามว่า “วเิชยีรมาตุ” และ

ยงัไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหย้า้ยทีต่ ัง้ทีท่ําการเมอืงตรงัจากตําบลกนัตงั มาเป็นตําบลทบัเทีย่ง

อําเภอบางรกั และพระราชทานชื่อทีพ่กัประทบัแรมว่า ตําหนกัผ่อนกาย ใหมใ่นปจัจบุนัเป็นบรเิวณ 

 

 

๓๖ ภญิโญ ตนัพทิยคุปต ์“รายงานการวจิยัพระยารษัฎานุประดษิฐม์หศิรภกัด”ี หน้า ๒๕ 
๓๗ หอสมุดดาํรงราชานุภาพ “ทาํเนียบทอ้งที ่ร.ศ. ๑๒๑ หน้า ๑ - ๑๒ และ ร.ศ. ๑๒๙ หน้า ๑๓๘ 
๓๘ ก.จ.ช. “เอกสาร ร.๕ ม.๕๓/๒๔” เรื่องพระยารษัฎาฯ มคีวามเหน็การจดับา้นเมอืง และใหพ้ระยารษัฎาฯ ทาํรายงาน  

 สนิคา้เมอืงตรงั เมอืงปะเหลยีน  ๒๘ มกราคม ร.ศ. ๑๑๑ 

 

                                                        



 ๑๑ 

 

 

 

อนุสาวรยีพ์ระยารษัฎานุประดษิฐม์หศิรภกัด ี(คอซมิบี ๊ณ ระนอง) และทีก่นัตงันัน้ กเ็ปลีย่นชื่อจากอําเภอ

เมอืงเป็นอําเภอกนัตงั ต่อมาสมยัของพระยาตรงัภูมาภบิาล (เจมิ ปญัยารชุม) ปี ๒๔๖๒ ไดส้รา้งศาลา

กลางจงัหวดัตรงัเป็นอาคารไม ้ ซึง่ปจัจบุนัไดร้ือ้แลว้สรา้งอาคารคอนกรตี ๒ ชัน้ และมชีัน้ ๓ อยูเ่พยีง 

ช่วงเดยีว 

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัตรงั.กรงุเทพฯ : บพธิการพมิพ ์, ๒๕๒๘. 
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