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บทคัดย่อ 
พระราชวังสงขลา เป็นพลับพลาที่ประทับระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเมืองสงขลาของพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความที่เป็นที่ประทับชั่วคราวแต่สร้างด้วยความตั้งใจ วิจิต รบรรจง ซึ่งเป็นที่มาของ
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลวง และหัวเมือง ทั้งได้สะท้อนสภาพของบ้านเมือง สภาพของการเมืองการปกครองใน
ขณะนั้นได้เป็นอย่างดี 
คำสำคัญ : พระราชวังสงขลา, ประวัติศาสตร์สงขลา 
 

Abstract 
Songkhla Palace Is the pavilion that was held during the royal visit of King Rama VI of 

Thailand. With a temporary presence, but created with the intention of elaborate, which is the 
origin of the relationship between the capital And cities as well Both reflect the state of the country 
The condition of the politics and government at that time was very good. 
Keyword: Songkhla Palace, Songkhla history 
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พระราชวังสงขลา ความสัมพันธส์งขลา - กรุงเทพมหานคร 
 

“แล้วตรัสว่านี่ข้าอุส่าห์ให้ถึง ครั้นทำนักหนาดังน้ี มาจะเรียกวังสงขลาเสียเถิดแล้วทรงพระสรวล” ด้วยพระ
ราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเรียกพลับพลาที่ประทับในเมืองสงขลา ว่าเป็นวัง
สงขลา  จึงเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าวังสงขลาที่ใช้เรียกพลับพลาที่ประทับ ในช่วงที่เสด็จประพาสเมืองสงขลาเป็นเวลา 
9 วัน ในช่วงปี พ.ศ. 2402 จากเนื้อหาในพงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) พลับพลาที่
ประทับในเมืองสงขลาจะถูกเรียกว่า พระราชวัง ตลอดทั้งฉบับ ด้วยเพราะเหตุใดพลับพลาที่ประทับช่ัวคราวเมื่อเสดจ็
พระราชดำเนินประพาสหัวเมืองสงขลาจึงต้องถูกเรียกว่าวังสงขลาด้วย เหตุและผลที่รัชกาลที่ 4 ทรงเรียกว่าวัง
สงขลาเนื้อความอยู่ในประโยคเดียวกันข้างต้นคือ “ครั้นทำนักหนาดังนี้” คงมีการก่อสร้างพลับพลาที่ประทับอย่าง
ใหญ่โตและสวยงาม หรืออาจจะดีกว่าพลับพลาที่ประทับในหัวเมืองอื่น ๆ ท่ีเสด็จพระราชดำเนินผ่านมา 

การเสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่เมืองสงขลาและการสร้างที่ประทับนั้น ส่งผลต่อเมืองสงขลาเป็นอย่าง
มากทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง นอกจากนั้นเรื่องราวต่าง ๆ ที่ถูกจดบันทึกขึ้นระหว่างที่
เสด็จพระราชเนินประทับอยู่ในเมืองสงขลา ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจสังคม และ
การเมืองการปกครองที่เป็นอยู่ในขณะนั้นท้ังของเมืองสงขลาเองและภาพรวมของราชอาณาจักร ในการนำเสนอครั้ง
นี้ จะยึดการเสด็จพระราชดำเนินของรัชกาลที่ 4 เป็นหลัก แบ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะทรงเสด็จพระราชดำเนินมา
ประทับในเมืองสงขลา เหตุการณ์ในระหว่างที่ประทับอยู่ในเมืองสงขลา และเหตุการณ์หลังจากที่เสด็จพระราช
ดำเนินกลับ เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสามช่วงเวลาในข้างต้นนั้นจะบ่งบอกให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงสภาวการณ์
และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น โดยยึดจากพงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) เป็น
หลัก 
 

1. ที่ตั้งและลักษณะของพระราชวังแหลมทราย  
ในปัจจุบันพระราชวังแหลมทรายไม่มีร่องรอยของโบราณวัตถุหลงเหลืออยู่ในบริเวณที่เคยเป็นที่ตั ้งของ

พระราชวัง จากการศึกษาหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพระราชวังแหลมทรายในอดีต ไม่ว่าจะเป็นงานของ 
ผศ.ศรีสมร  ศรีเบญจพลางกูร ที่กล่าวถึงพระราชวังสงขลาว่า พลับพลาที่ประทับบริเวณป่าสนแหลมทราย ระหว่าง
เชิงเขาตังกวนด้านทิศเหนือ กับแหลมสนอ่อน ตัวพลับพลาอยู่ห่างจากเขาตังกวนประมาณ 9 เส้นเศษ2 และผลงาน
ทางวิชาการที่เกี ่ยวกับเรื ่องของพระราชวังสงขลาคือ เรื่องพระราชวังสงขลาแหลมทรายรัชการที่ 4 ที่แต่งโดย  
คุณบันเทิง  พูนศิลป์ โดยผู้แต่งได้นำพงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) เฉพาะตอนที่สร้าง
พระราชวังสงขลาและขณะที่รัชกาลที่ 4 เสด็จเมืองสงขลา โดยไม่ได้ระบุเช่นกันว่าที่ตั้งของพระราชวังสงขลานั้น
ตั้งอยู่บริเวณใด3 แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดในพงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจา้พระยาวิเชียรคีร ี(บุญสังข์) ดังต่อไปนี ้

สระโบกขรณีทั้งนอกทั้งในแลโรงมอญชั้นนอกชั้นในและร่วมกันทำ4 แสดงว่ามีการขุดสระน้ำขึ้นหลายสระ
ในบริเวณดังกล่าวโดยที่สระโบกขรณี หมายถึงสระบัว และในบริเวณดังกล่าวในปัจจุบันก็คือสระบัว ส่วนสระน้ำอีก

 
2 ศรีสมร  ศรีเบญจพลางกูร.  การเสด็จประพาสเมืองสงขลาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว.  วารสารดวงแก้ว.  9(1).  

หน้า 41. 
3 บันเทิง  พูนศิลป์.  (2519).  เร่ืองพระราชวังสงขลาแหลมทรายรัชการที่ 4. 
4 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 290. 
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บางส่วนที่มีอยู่บริเวณด้านหลังประติมากรรมสะดือพญานาค สระทั้งสองแห่งนี้อาจจะเป็นสระน้ำที่ขุดในสมัยสร้าง
พลับพลาที่ประทับก็ได้ แต่ด้วยระยะเวลาและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจึงคงเหลือให้เห็นเท่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

แลระยะทางสถลมารค เขาเก้าเสงตั้งแต่พลับพลาน้ำริมทเลฝ่ายบูรพ์ตลอดไป ถึงพลับพลาตีนเขาเก้าเสง 
๑๓๑ เส้นฯ5 มาตราวัดในอดีต 1 เส้น เท่ากับ 20 วา หรือราว ๆ 40 เมตร ระยะทาง 131 เส้นโดยยึดจากเขาเก้าเส้ง
ในปัจจุบัน ก็จะอยู่ราว ๆ สนามสระบัว 

พอเพลาบ่าย ๕ โมงเศษ เรือพระที่นั่งกำปั่นกลไฟมณีเมขลาถึงเกาะหนูเพลาบ่าย ๕ โมงเศษ...ทรงเสวย
แล้วเสด็จลงเรือพระที่นั่งล่องบดลงไปทอดพระเนตรศิลาเสร็จโลหมู่ แล้วเสด็จกลับมา...จึงเสด็จพระราชดำเนินลง
เรืองพระที่นั่งล่องบดลงมาประทับที่ฉนวนครู่หนึ่ง แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรปากน้ำแหลมชาย แล้ว
เสด็จกลับมาประทับที่ฉนวน จึงเสด็จขึ้นทรงพระยานุมาศกับพระเจ้าหน่อ ๖ องค์…..เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่
พระราชวัง6 ซึ่งในระยะเวลาต่อมารัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯให้สร้างป้อมบริเวณปากน้ำแหลมทราย ปัจจุบันอยู่บริเวณ
สถานีตำรวจสงขลา แสดงว่าในช่วงเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินปากน้ำทะเลสาบสงขลาอยู่บริเวณแหลมทราย ไม่ใช่
ที่ดินงอกใหม่บริเวณแหลมสนอ่อนในปัจจุบัน ในอดีตบริเวณแหลมสนอ่อนยังเป็นทะเล ด้วยข้อมูลจากพงศาวดาร
และสภาพของพื้นที่ในปัจจุบันจึงพอจะหาพิกัดโดยคร่าว ๆ ได้ว่าพระราชวังสงขลา อยู่บริเวณที่ตั้งของประติมากรรม
สะดือพญานาค และสระบัวในปัจจุบัน 
 

2. เหตุการณ์ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนิน  
เมืองสงขลารับทราบข่าวการเสด็จพระราชดำเนินของรัชกาลที่ 4 จากสมุหกลาโหม  (ช่วง  บุนนาค) 

โดยตรง ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางไปตรวจสภาพความพร้อมของหัวเมืองต่าง ๆ ในการรับเสด็จพระราชดำเนิน การเดินทาง
มายังเมืองสงขลาของสมุหกลาโหมในครั้งนั้น ท่านได้พักอยู่ที่เมืองสงขลาถึง 6 วัน และได้มอบของให้เจ้าเมืองสงขลา
ด้วย ของที่มอบให้ส่วนหนึ่งมีความสำคัญกับเมืองสงขลามากคือ ได้ยกที่กำแพงเพ็ชรซึ่งเป็นดินแดนของเมืองพัทลุง
ให้กับเมืองสงขลาด้วย เนื้อหาในพงศาวดารกล่าวว่า 

“ณวันเดือนแปดทุติยาสาธข้ึนค่ำหนึ่งปีมะเมียสัมฤทธิศก พณหัวเจ้าท่านสมุหพระกลาโหมขี่กำปั่นเสนินทร
ประดิษฐ์ออกมาถึงเมืองสงขลา ได้ขึ้นพักอยู่ที่ทำเนียบซึ่งปลูกไว้คอยรับ ผู้คนซึ่งติดตามพณหัวเจ้าท่านสมุหพระ
กลาโหมออกมา 500 คนเศษ เจ้าคุณผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาให้ตั้งโรงคาวหวานทำของเลี้ยงวันละสามเพลามิให้
ขัดสน พณหัวเจ้าท่านสมุหพระกลาโหมเที่ยวตรวจดูป้อมกำแพงเมืองทั่วแล้ว ๆ มีพระประสาทสั่งกับเจ้าคุณผู้สำเร็จ
ราชการเมืองสงขลา ว่าเดือนแปดเดือนเก้าปีมะแมเอกศกพระบาทสมเด็จบรมนารถบรมบพิตรพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินออกมาทรงทอดพระเนตรฝ่ายเมืองปากใต้ ให้จัดแจงปลูกพลับพลาไว้คอยรับเสด็จ 
พณหัวเจ้าท่านสมุหพระกลาโหมพักอยู่ที่เมืองสงขลา 7 ราตีกับ 6 ทิวา เอากระบี่ด้ามทองฝักทองอย่างลอนดอนเล่ม
หนึ่ง เข็มขัดสายหนึ่งให้เจ้าคุณผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา กับยกที่กำแพงเพ็ชรแขวงเมืองพัทลุงให้เป็นเขตแดน
แขวงเมืองสงขลา”7 

เมื่อพิจารณาจากเนื้อความในพงศาวดารจะเห็นได้ว่า ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงจะต้อง
ลงมาดูและตรวจตราความเรียบร้อยก่อนที่จะมีการเสด็จพระราชดำเนิน การเดินทางมาของขุนนางผู้ใหญ่นั้นทาง

 
5 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 290 
6 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 296 
7 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 286 
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เมืองสงขลาก็ได้มีการรับรองเป็นอย่างดี และของที่สมุหกลาโหมมอบให้แก่เจ้าเมืองสงขลานั้น ถือได้ว่าเป็นของที่มีค่า
ส่วนใหญ่จะเห็นรายชื่อของสิ่งของเหล่านี้ในตอนที่พระมหากษัตริย์จะมอบให้กับขุนนางแทนความดีความชอบหรือ
เป็นเครื่องยศ แต่ครั้งนี้เจ้าเมืองสงขลาได้รับจากท่านสมุหกลาโหมซึ่งอาจจะเป็นของที่ท่านสมุหกลาโหมมอบให้เจ้า
เมืองสงขลาเองหรือเป็นของพระราชทานท่ีมีมาถึงเจ้าเมืองสงขลาโดยผ่านทางสมุหกลาโหม ไม่ว่าจะเป็นของที่มาใน
ลักษณะใด แต่ของทั้งสองช้ินดังกล่าวเป็นของที่มีคุณค่าคนท่ีมีความดีความชอบรักใคร่ชอบพอกันให้แก่กัน สิ่งสำคัญ
ในการมอบครั้งนั้นได้ยกที่เมืองพัทลุงบางส่วนให้เมืองสงขลาด้วย ซึ่งในส่วนต่อ ๆ ไปจะได้เห็นคำตอบของเรื่องนี้ 

ส่วนคำสั่งอย่างเป็นทางการนั้นออกมาหลังจากที่สมุหกลาโหมเดินทางมาแจ้งข่าวการเสด็จพระราชดำเนิน
ถึง 6 เดือน เมื่อได้รับคำสั่งอย่างเป็นทางการแล้วเจ้าเมืองสงขลาก็จัดการเตรียมสิ่งของต่าง ๆ ในการสร้างพลับพลาที่
ประทับ จากเนื้อหาในพงศาวดารมีประเด็นที่น่าสนใจสองประการคือ ในส่วนของผู้ถือคำสั่งออกมายังเมืองสงขลาที่
น่าจะเป็นขุนนางในส่วนกลาง แต่ครั้งนี้กลับเป็นผู้ช่วยราชการเมืองยะหริ่ง ซึ่งมีลักษณะคลาย ๆ กับว่าผู้ช่วยราชการ
เมืองยะหริ่งเสร็จจากราชการในกรุงเทพฯ กำลังจะเดินทางกลับเมือง จึงให้ถือคำสั่งมาส่งยังเมืองสงขลาด้วย เพราะ
เมืองยะหริ่งก็เป็นหัวเมืองมลายูที่ขึ้นตรงต่อเมืองสงขลาด้วย ทำให้คิดได้ว่าในกรุงเทพฯ จะต้องมีขุนนางจากหัวเมือง
ต่าง ๆ พักอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อทำราชการต่าง ๆ เมื่อเสร็จราชการแล้วก็คงเดินทางกับหัวเมืองของตน และคงจะ
ไม่มีการแบ่งแยกหน้าท่ีที่ชัดเจนลงไปมากนัก ใครที่มีความเหมาะสมก็จะได้รับมอบหมายหน้าที่น้ัน ๆ ไป 

สำหรับการเตรียมการต่าง ๆ นั้นเจ้าเมืองสงขลาได้มีคำสั่งให้เจ้าเมืองในสังกัดของเมืองสงขลาซึ่งมีลักษณะ
คล้าย ๆ กับอำเภอในปัจจุบัน เพราะชื่อบางเมืองในปัจจุบันมีฐานะเป็นอำเภอหรือตำบลของจังหวัดสงขลา เช่น 
เมืองวังชิง เมืองรัตภูมิ คือพื้นที่ในอำเภอรัตภูมิในปัจจุบัน เมืองพตง เมืองการำ คือพื้นที่บริเวณรอยต่อของอำเภอ
หาดใหญ่และอำเภอสะเดา เมืองพวงคือตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองสงขลาในปัจจุบัน บริเวณพื้นที่เหล่านี้จะมีสภาพ
ส่วนหนึ่งเป็นแหล่งป่าเขามีไม้ใช้ส่อยได้ดีในระดับหนึ่ง ส่วนเมืองจทิงพระ คืออำเภอสทิงพระ รโนฏ ก็คืออำเภอ  
ระโนดในปัจจุบัน ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นที่ราบราบอยู่ระหว่างฝั่งทะเลสาบสงขลากับอ่าวไทย เป็นแหล่งจากมุงหลังคา
อย่างดี จากข้อมูลข้างต้นพอจะเห็นได้ว่าตัวเมืองสงขลาไม่มีทรัพยากรใด ๆ  เลย จะต้องอาศัยจากหัวเมืองบริวารรอบ ๆ  
เมืองสงขลา และการเตรียมการนั้นเกิดขึ้นก่อนที่คำสั่งอย่างเป็นทางการจะมาถึง 9 วัน ตามความในพงศาวดารว่า 

“ณวันเดือนยี่แรมสิบสี่ค่ำปีมเมียสัมฤทธิศก พระวิเศษวังษา ผู้ช่วยราชการเมืองยะหริ่งเชิญตราพระคชสีห์
ออกมาถึงเมืองสงขลา ในท้องตราโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมออกมาว่า มีพระบรมราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสิง
หนาทดำรัสสั่งเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่า จะเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ทรงเรือพระที่นั่งกลไฟออกไป
ประพาศทรงทอดพระเนตรตามอ่าวคุ้งหัวเมืองปากใต้ฝ่ายทะเลตะวันตก ให้สำราญพระราชหฤไทย ไปจนถึงเมือง
สงขลา ให้เจ้าคุณผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา จัดแจงปลูกพลับพลาที่ข้างน่าข้างใน ที่สรงที่เสวย ที่ลงพระบังคน  
แลท้องพระโรงไว้คอยรับเสด็จ ณ วันเดือนยี่แรมห้าค่ำปีมเมียสัมฤทธิศก เจ้าคุณผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ให้
หลวงพิไชยภักดี เมืองวังชิง หลวงสรประสิทธิเมืองพตง หลวงอนุชิตพิทักษ์เมืองการำ หลวงพิไชยสมบัติเมืองรัตภมูิ 
หลวงอภัยภักด์เมืองพวง คุมไพร่พันเศษขึ้นไปตัดไม้เครื่องพลับพลาที่ควนลัง จากเกณฑ์หัวเมืองฝ่ายปละท่าต้องใน
หลวงเมือง หลวงนา หลวงสิทธิประการจทิงพระ หลวงภักดีบริบาทเมืองพโคะ หลวงรโนฏ เป็นจากสิบหมื่น”8 

ในการสร้างพลับพลาที่ประทับนั้น พระยาวิเชียรคีรี(บุญสังข์) ได้เกณฑ์สิ่งของและแรงงานในการก่อสร้าง
จากเมืองบริวารของเมืองสงขลา ส่วนหน่ึงสะท้อนถึงให้เห็นถึงระบบการปกครองของเมืองสงขลา ที่มีตัวเมืองสงขลา

 
8 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 287. 
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เป็นศูนย์กลางและมีเมืองบริวารรายรอบ โดยเมืองบริวารเหล่านั้นก็คืออำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลาในปัจจุบัน 
ดังนั้นในอดีตถ้ากล่าวถึงตัวเมืองสงขลาจริง ๆ คงมีอาณาเขตไม่มากนักอาจจะน้อยกว่าเขตเทศบาลนครสงขลาใน
ปัจจุบัน ในการสร้างพลับพลาที่ประทับนั้นหัวเมืองบริวารในเมืองสงขลามีส่วนร่วมในการก่อสร้างแทบทั้งสิ้น เพราะ
ขนาดของพลับพลาที่ประทับมีขนาดที่ใหญ่โต มีองค์ประกอบของส่วนต่าง ๆ มากมาย และค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้ง
นั้น ตามพงศาวดารว่าเป็นของพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ทั้งสิ้น ไม่มีการไปเกณฑ์เรี่ยไรจากราษฎร ซึ่งค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเป็นจำนนเงินหลายหมื่นบาท จากเนื้อหาในพงศาวดารดังนี้ 

“ที ่ท้องพระโรงน่า ท้องพระโรงใน หลังเสวย หลังประธม หลังพระที่ นั ่งเย็น หอสาตราคม หอพระ  
หอเครื่องหอสรง หอลงพระบังคน แลหลังพระนางนาฏราชเทวี หลังเจ้าจอม ผู้ใหญ่ผู้น้อย หลังพวกหม่อมแม่ละคร 
หลังท้าววรจันทร์ ท้าวสมศักดิ โรงพระตำรวจซ้ายขวา โรงทแกล้วทหาร เจ้ากรม ปลัดกรม โรงราชยาน โรงประตูย่ำ
ค่ำ โรงวิเศษ โรงหมอ โรงเครื่อง โรงภูษามาลา คลังซ้าย คลังขวา คลังวิเศษ คลังมหาสมบัติ ศาลาลูกขุนซ้ายขวา
บรรดาอยู่ในพระราชวัง ตลอดไปถึงทำเนียบเจ้าคุณกะลาโหมแลพระตำหนักเจ้าต่างกรมแลเจ้าหากรมมิได้ แลที่อยู่
ท้าวพระยาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยบรรดาที่ตามเสด็จมา เครื่องประดับประดาสรรพสิ่งของเบิกใช้  จ่ายเป็นของเจ้า
คุณผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาทั้งนั้น จนถึงวันเสด็จพระราชดำเนินมาจนเสด็จพระราชดำเนินกลับ จะได้กะเกณฑ์
เอาสรรพของกินใช้แก่ราษฎรชาวบ้านชาวเมืองหามิได้”9  

“บรรดาของประดับประดาใช้จ่ายคิดรายรวมเป็นเงินยี่สิบเจ็ดพันเหรียญมีเศษร้อย”10 
นอกจากน้ันยังมีการกล่าวถึงความวุ่นวายที่เกิดในเมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากเมื่อเสด็จพระราชดำเนิน

ถึงแล้วพลับพลาที่ประทับยังสร้างไม่แล้วเสร็จ และยังกล่าวถึงว่ามีผู้ไปให้ข่าวว่าพลับพลาที่ประทับในเมืองสงขลาไม่
เรียบร้อยอยู่หลายที่เช่นกัน สมุหกลาโหมมีความเป็นห่วงต่อเจ้าเมืองสงขลากลัวว่าจะทำให้ขัดเคืองอย่างเมือง
นครศรีธรรมราช จึงให้คนมาดูปรากฏว่าเรียบร้อยดี และเมื่อท่านสมุหกลาโหมเดินทางมาถึงและตรวจดูพลับพลาที่
ประทับก็มีความพอใจอย่างมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาในพงศาวดารเมืองสงขลาดูนั้นน่าจะยังคงมีความขัดแย้ง
กันอยู่ระหว่างเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองสงขลา มีการข่มกันในทีมีการนำข้อด้อยของผู้อื่น ๆ มาเปรียบเทียบกับ
ข้อดีของตนเอง โดยที่เนื้อหาในพงศาวดารกล่าวไว้ว่า 

“ณวันเดือนเก้าขึ้นสิบสองค่ำเสด็จพระราชดำเนินขึ้นประทับที่พลับพลาเมืองนครศรีธรรมราช ๆ ทำ
พลับพลายังไม่แล้วเสร็จเกิดความวุ่นวาย ทรงขัดเคืองอยู่มาก”11 

“ณวันเดือนเก้าแรมสามค่ำหลวงสวัสดิภักดีมาถึงเมืองสงขลา กราบเรียนเจ้าคุณผู้สำเร็จราชการเมือง
สงขลาว่า มีผู้ไปกราบเรียนเจ้าคุณกะลาโหมที่เมืองนครศรีธรรมราชว่า ท้องพระโรงเป็นช่องอยู่หลายแห่งหามีบาน
ปิดไม่ ให้เร่งทำเสียให้แล้ว ถ้าไม่แล้วเสด็จมาถึงจะเกิดความ เจ้าคุณกะลาโหมให้วิตกถึงเจ้าคุณผู้สำเร็จราชการเมือง
สงขลาอยู่มากจึงให้รีบมา เจ้าคุณผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาให้หลวงคิรีสมบัตินำหลวงสวัสดิภักดีไปตรวจดูเห็นบาน
ประตูมิดชิดงามดี หาเหมือนผู้ไปกราบเรียนเจ้าคุณกะลาโหมไม่”12 

“เจ้าคุณกะลาโหมลงเรือล่องบดขึ้นตามฉนวนกลาง ดูพลับพลาริมน้ำแล้วก็เลยเข้าไปดูในท้องพระโรงข้าง
น่าแลข้างในแลเครื่องประดับประดาจบแล้ว ก็เดินยิ้มออกไปทำเนียบที่เจ้าคุณผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาปลูกไว้

 
9 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 283. 
10 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 293. 
11 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 294. 
12 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี(บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 295 
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คอยรับ เจ้าคุณกะลาโหมดูทั่วแล้วออกมานั่งที่หน้าหอ เจ้าคุณผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาให้หลวงอนุรักษ์ภูเบศร์ 
ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา แลขุนหมื่นมีชื่อยกโตกใส่เครื่องเกาเหลาตั้งไว้ เจ้าคุณกะลาโหมเปิดฝาชีขึ้นดู ว่ามาถึงเมือง
สงขลาแล้วจะกินเข้าสักที”13 มีการกล่าวถึงเกาเหลา แสดงว่าต้องเป็นอาหารขึ้นชื่อที่อาจจะหาทานได้เฉพาะใน
สงขลา  
 

3. ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินประทับในเมืองสงขลา 
เมื่อเรือพระที่นั่งมาถึงเมืองสงขลาทรงรับสั่งให้พระยาวิเชียรคีรี  (บุญสังข์) ลงไปเฝ้าในเรือพระที่นั่ง ทรง

ตรัสกับพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ว่า “มาแล้วฤา เขาบอกข้าว่าทำแข็งแรงนักหนา ลงทุนใช้จ่ายเงินทองมากมาย 
เจ้าคุณผู้สำเร็จราชเมืองสงขลา กราบบังคมทูลว่าสิ้นเขตแดนเพียงนี้แล้วทรงเสด็จพระราชดำเนินมา ควรทำฉลอง
พระเดชพระคุณให้เต็มมือ”14 การทำฉลองพระเดชพระคุณให้เต็มมือของพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ในการรับเสด็จ
นั้นพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) ได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ถึงขนาดที่มีการรับสั่งออกมาว่า “ตรัสเรียกพระยาพัทลุงใหดู้
ว่าของเขาทำดีทรงลูบคลำว่างดงาม.........ตรัสกับเจ้าคุณกะลาโหมว่า จากไม้ที่เขาใช้อามาแต่แห่งใด เจ้าคุณกะลา
โหมถามเจ้าคุณผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ๆ กราบทูลว่าเอามาแต่เมืองจนะ เมืองเทพา เมืองตานี เป็นแต่ไม่ขยา
เลยไม่สู้ดี ถ้าจะใช้ไม้ดีต้องไปอาไศรยใช้ไม้ที่เมืองพัทลุง จึงตรัสว่าเมืองสงขลาแผ่นดินน้อยนักนิดเดียว ถ้าเอาแผ่นดิน
เมืองพัทลุงมาเป็นอันเดียวกับเมืองสงขลาเห็นจะดี พระยาพัทลุงเฝ้าอยู่ด้วย”15 

นอกจากน้ันยังทรงมีพระราชดำรัชที่เกี่ยวกับเมืองสงขลาอยู่อีกหลายตอนซึ่งพอท่ีจะนำมาประมวลได้ดังนี้ 
“ตรัสบอกเจ้าคุณกะลาโหมว่าข้างในหลังเสวยหลังท้องพระโรงกลาง หลังประธม เขาทำหมดจดงามดี มี

สวนมีพลู สนุกสนานทำแข็งแรง ลงทุนลงรอนใช้จ่ายเงินทองมากมายนักหนาแล้วเสด็จขึ้น”16 
“ตรัสว่าเมืองตะวันตกตะวันออกข้างปากใต้ฝ่ายเหนือที่ไปแล้ว ๆ จนมาถึงเมืองนี้ เมืองเขาสนุกสนานผู้คน

มั่งคั่งมาก มีแต่จะจำเริญขึ้นไปเมืองอื่นขยับจะสู้เขาไม่ได้”17 
“ให้พระยาไภยนุฤทธิส่องเทียนนำเสด็จพระราชดำเนินเที่ยวทอดพระเนตรตามท้องพระโรงในและเรือน

พระนางนาฏราชเทวี แลเรือนเจ้าจอมหม่อมแม่ลคร....ตรัสกับพระยาไภยนุฤทธิว่า เราไปทุกบ้านทุกเมืองหลายเมือง
มาแล้วยังไม่เห็นใครทำให้ดังนี้ นี่ทำแข็งแรงลงทุนลงรอนใช้จ่ายเงินทองมากมาย ไม่ใช่ทำฉันราชการ ทำโดยจิตรรัก
ใคร่เราจริง ๆ บ้านเมืองเขาก็น้อยนิดเดียว จะต้องชุบเลี้ยงเขาให้บ้านเมืองเขาเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นหนึ่งจงได้”18 

“ทรงเสวยอยู่ ได้ยินเสียงข้าราชการซึ่งเจ้าคุณผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาให้เลี้ยงเสียงอี้ออึง รับสั่งให้พระ
ยาไภยนุฤทธิมาบอกเจ้าคุณพระกลาโหมว่า เจ้าคุณผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาเลี้ยงขุนกันแข็งแรงดังนี้จะพากัน
ยากจนเสีย ให้เจ้าคุณกระลาโหมจัดแจงเสียใหม่ เจ้าคุณกะลาโหมว่ากับพระยาไภยนุฤทธิให้กราบทูลว่าไม่เป็นไร 
ข้าวของเขาจัดแจงเตรียมไว้มาก จะรีบเลี้ยงฉลองพระเดชพระคุณให้เต็มมืออย่าวิตกถึงเขาเลย”19 

 
13 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี(บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 295 
14 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี(บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 295 
15 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี(บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 296-297 
16 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี(บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 297 
17 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี(บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 297 
18 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี(บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 297 
19 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 299 
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ในการเสด็จพระราชดำเนินเมืองสงขลาในครั้งนั้นมีผู้คนมาเข้าเฝ้าหลายกลุ่มด้วยกันทั้งกลุ่มขุนนางในเมือง
สงขลา หัวเมืองมลายู และกลุ่มพ่อค้าในเมืองสงขลา กลุ่มเจ้าเมืองในหัวเมืองมลายูส่วนใหญ่จะนาของมาทูลเกล้าฯ
ถวายอย่างมากมายเช่น “พระยารามัน ทองคำทรายหนัก 20 ตำลึงแขก เนื้อลายตังผู้ 1 ผู้หญิงหัวพริก 2 คน*”20 
และหลังที ่เจ้าเมืองในหัวเมืองมลายูทูลเกล้าฯ ถวายสิ ่งของเสร็จสิ ้นแล้วนั ้น ตามพงศาวดารเมืองสงขลา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงละครให้เจ้าเมืองในหัวเมืองมลายูดูถึงสองครั้งด้วยกัน “เสร็จแล้วทรง
ลครให้พวกพระยาแขกหัวเมืองดู”21 สำหรับกลุ่มพ่อค้าที่เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของนั้น พระองค์ทรงมีพระราช
ดำรัสกับกลุ่มพ่อค้าเหล่านั้นและทรงพระราชทานสุราให้ด้วย กลุ่มพ่อค้าที่เข้าเฝ้านั้นมีทั้งหมดสองกลุ่มทรงให้การ
ต้อนรับเช่นเดียวกันท้ังหมด โดยที่มีเนื้อหาในพงศาวดารความว่า 

“พวกจีนลูกค้าชาวตลาดเมืองสงขลาทูลถวายหมูเป็ดไก่แลหมากพลูผลไม้ต่าง ๆ ร้อยโต๊ะ ทรงปราศรัยกับ
พวกจีนถวายของแล้ว พระราชทานสุราด้วยพระหัตถ์ให้พวกจีนรับพระราชทานคนละจอกเสร็จแล้วเสด็จขึ้น”22 

“แล้วพวกลูกค้าชาวตลาดทูลถวายหมู่เป็ดไก่แลหมากพลูผลไม้ต่าง ๆ ร้อยโต๊ะ ทรงพระราชทานสุราดว้ย
พระหัตถ์ให้พวกพ่อค้ารับพระราชทานคนละจอกแล้วเสด็จขึ้น”23 

การเสด็จพระราชดำเนินเมืองสงขลานอกจากจะทรงพระราชทานให้กลุ่มคนต่าง ๆ ได้เข้าเฝ้าแล้วนั้น
พระองค์ยังทรงเสด็จประพาสตามสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองสงขลาด้วยเช่น  เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรทิวทัศ
บนเขาตังกวนและทรงตรัสกับพระสุนทรนุรักษ์(เม่น)  ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลาตามความในพงศาวดารเมืองสงขลาว่า 
“พระสุนทรนุรักษ์ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา กราบทูลถวายตามรับสั่งถาม แล้วตรัสถามว่าบ้านช่องแน่นหนา เกาะยอ
ลอยอยู่กลางแม่น้ำสนุกสนาน ตรัสว่าทเลสาบเลี้ยวป่านี้ก็จะถึง พระยาพัทลุงบอกว่าทางสองคืนขี้ปด*”24 

เสด็จพระราชดำเนินผ่านไปยังวัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) และเสด็จเลยไปยังตลาดทรงเลือกซื้อผ้าจากพ่อค้าที่
นำมาขายด้วยพระองค์เอง ซึ่งเนื้อความตามพงศาวดารเมืองสงขลาในตอนนี้ได้แสงให้เห็นภาพบางส่วนของสภาพภายใน
เมืองสงขลาเป็นอย่างดีทั้งสภาพของสถานที่ต่าง ๆ และสภาพของการคา้ภายในตลาดเมืองสงขลา ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ 

“ข้ามตะพานคลองขวางมาถึงน่าวัดดอนแย้ ตรัสถามว่าพระครูหมีอยู่นี่ฤา แล้วเสด็จมาถึงน่าวัดมัชณิมาวาศ 
ทรงทอกพระเนตรดูพระพระอุโบสถแล้วตรัสว่าช่อฟ้าดูไม่ได้ให้ช่างกรุงมาแก้เสียใหม่ ถึงโรงสุเหร่าตรัสถามว่านี่โรง
อะไร กราบทูลว่ากฎีมลายู แล้วเสด็จเลี้ยวลงทางตลาดใหญ่ ตรัสว่าตึกร้านบ้านตลาดค้าขายสนุกสนาน พวกชาวบ้าน
ชาวเมืองตั้งโตกบูชาประกวดประขันกันแข็งแรง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรดูสองข้างทางถึงศาลเจ้ามาจ่อ”25 

 
* ที่เรียกว่าผู้หญิงหัวพริกในหนังสือนี้ที่จริงคือแขกดำชาวอาฟริกา เข้าใจว่าพวกมลายูที่ออกไปเมกกะ จะไปซื้อเด็ก ๆ คนพวกนี้มาจาก

พวกแขกอาหรับ จงมักจะมีแขกดำชาวอาฟริกาอยู่ตามเมืองมลายูไม่ใคร่ขาด แม้จนทุกวันนี้ ที่เอามาถวาย 5 คน ครั้งนั้นเป็นเด็ก ๆ 
ทั้งนั้นในหนังสือนี้ว่าเป็นผู้หญิงทั้ง 5 คนแต่ที่จริงมีผู้ชายคน 1 เมื่อเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเรียกกันว่า”อ้ายยิ” โตขึ้นได้เป็นตำรวจถือ
มัดหวายนำเสด็จมาจนในรัชกาลที ่5 ที่เป็นผู้หญิงนั้นอยู่ในวัง ข้าพเจ้าเคยเห็น แต่พึงรู้ว่าเป็นคนถวายครั้งเสด็จสงขลาเมื่อในรัชกาลที่ 4 
ต่อเมื่อได้อ่านหนังสือเร่ืองนี้ สอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ความสมจริง 

20 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 305 
21 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 306 
22 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 297 
23 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 300 
* ที่พระยาพัทลุงกราบทูลฯ หมายเอาทเลสาบในตอนที่เป็นแขวงเมืองพัทลุง 
24 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 300 
25 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 302 
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“ทรงตรัสว่าเมืองนี้รู้จักแต่พระครูหมีองค์เดียว เมืองนครรู้จักมหาจู มหารุ่ง แลขรัวแก้วหลายองค์ วัดวา
อาราม แต่ชำรุดหักพังไม่มีผู้จะบูรณปฏิสังขรณ์คร่ำคร่าเสียมาก อารามที่เมืองสงขลาดูก็เป็นใหม่ปนเก่าอยู่บ้าง”26 

“ตรัสให้พวกพ่อค้าชาวร้านตลาดมีผ้าผ่อนแพรพรรณสิ่งใดประหลาดให้พาเข้ามาขาย......เจ้าคุณกะลาโหม
กราบบังคมทูลว่า เมื่อเพลาเช้าวันนี้เกล้ากระหม่อมให้คนเอาเงินมาเที่ยวซื้อทั้งตลาดทุกร้านไม่มี ครั้นล้นเกล้าล้น
กระหม่อมเสด็จมาจะทรงซื้อผ้าอย่างดีสีต่าง ๆ มีขึ้นมาก เสด็จกรมหลวงวงษาธิราชสนิทสกับเจ้าคุณกะลาโหมของ
ปันซื้อ ทรงโปรดให้ นอกแต่นั้นซื้อเอาทั้งหมดพระเจ้าหน่อ 6 องค์ต่างองค์ต่างชิงกันทรงพระสรวล”27 

หลังจากที่ทรงประทับอยู่ในเมืองสงขลาเป็นเวลา 9วัน ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงมีพระราชดำรัส
กับผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จและเจ้าเมืองสงขลาว่า  

“แล้วตรัสกับเจ้าคุณผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา แลพระวิชิตสรไกร พระเสนหามนตรีว่าข้าจะลาก่อน 
ค่อยอยู่ให้เป็นสุข ๆ เถิด แล้วเสด็จมาประทับลงตรงหน้าเจ้าคุณผู้สำเร็จราชการเมื องสงขลา แล้วจับมือเจ้าคุณ
ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาทรงพระราชทานพรว่า ให้เจ้าคุณผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาอยู่เป็นสุข ๆ เถิด แล้วตรัส
เรียกพระเจ้าหน่อ 6 พระองค์ ว่าให้เข้ามาจับลาท่านสงขลาเสีย พระเจ้าหน่อ 6 องค์เข้ามาจับมือเจ้าคุณผู้สำเร็จ
ราชการเมืองสงขลา ๆ (ถวายพระพร) ว่าให้ทรงพระไวยจำเริญ ๆ ทุก ๆ พระองค์เถิด”28 
 

4. หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลบั 
หลังจากที ่เสด็จพระราชดำเนินกลับไม่นานพระยาวิเชียรคีรี  (บุญสังข์) ก็ได ้เด ินทางไปเข้าเฝ้า

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในกรุงเทพมหานคร และได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศขึ้นเป็นเจ้าพระยา 
ในประกาศแต่งเจ้าเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) นั้น ในประกาศได้มีการกล่าวถึงสภาพของเมืองสงขลาไว้ด้วย ซึ่งมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างท่ีประทับอยู่ในเมืองสงขลา 
และเมื่อเดินทางกลับเมืองสงขลาเจ้าพระยาวิเชียรคีรี  (บุญสังข์) จึงให้มีการเรียบเรียงพงศาวดารเมืองสงขลาขึ้น 
เนื้อหาบางส่วนในประกาศแต่งตั้งเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (บุญสังข์) 

“บัดนี้เมืองสงขลาก็รุ่งเรืองจำเริญเป็นที่ไปมาค้าขายของลูกค้าต่างประเทศ แลลูกค้าในเมืองก็ตั้งตัวทำมา
หากินค้าขายแลทำสิ่งของต่าง ๆ เจริญขึ้นมากกว่าแต่ก่อน ป้อมแลกำแพงเมืองก็ได้สร้างขึ้น แลทำนุบำรุงไว้ดีงาม
เป็นสง่ากว่าเมืองปากใต้อยู่แล้ว”29 
 

5. สรุป 
วังสงขลาและเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินประทับในเมืองสงขลาของพระบาทสมเดจ็ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ ขุนนางใน
เมืองหลวง ขุนนางหัวเมืองและกลุ่มพ่อค้า เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นยาวนานหลายชั่วคนในแต่ละกลุม่ ซึ่งมีท้ังที่เป็น
มิตรและศัตรูต่อกัน ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันนั้นเกิดจากกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน ดำเนินการด้วยความรักความ
เข้าใจก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันถึงแม้ว่าจะมีสถานภาพท่ีแตกต่างกันก็ตาม นอกจากน้ันเนื้อหาส่วนหนึ่งก็ได้แสดงให้เห็นถึง
สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีต ที่วิถีชีวิตความรู้สึกนึกคิดมีลักษณะเหมือนกับคนในปัจจุบันต่างกันตรงที่

 
26 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 307 
27 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 303 
28 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจ้าพระยาวเิชียรคีรี (บุญสังข์) ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 6 หน้า 308 
29 พงศาวดารเมืองสงขลาฉบับเจา้พระยาวิเชียรคีรี(บุญสังข์)  ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก  เล่ม 6 หนา้ 312 
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วิทยาการต่าง ๆ ยังไม่พัฒนาเหมือนอย่างในปัจจุบัน และที่สำคัญคือได้แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของเมือง
สงขลาที่มีการพัฒนาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง จากชุมชนการค้าขนาดเล็กมาเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเมืองหนึ่ง
ของภาคใต้ในอดีต ด้วยความร่วมมือระหว่างกลุ่มเจ้าเมืองสงขลาและจากกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันที่ตั้งของตัว
พระราชวังเป็นเพียงการสันนิษฐาน ร่องรอยของสระน้ำ และชิ้นส่วนของอาคารบางส่วนที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติสงขลา ซึ่งจะต้องทำการศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคตเพื่อผลทางวิชาการและการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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