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ประวัติศาสตร์เมืองสตูล : ยุคเริ่มต้น 

SATUN CITY HISTORY: THE BEGINNING ERA 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสตูล ตั้งแต่ยุคเริ่มต้น จนถึง 

พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นปีที่ขอสนับสนุนการทำวิจัย โดยใช้วิธีการค้นคว้าตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์ ประกอบ
กับการนำเสนอแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างผู้มีความรู้ บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัย โดยนำเสนอในส่วนเริ่มต้นของความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ของเมืองสตูล พบว่าเมืองสตูลเริ่มปรากฏและมีบทบาทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2382 โดยที่ก่อนหน้านั้นเมือง
สตูลเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไทรบุรี และพบว่าช่ือเมืองโบราณก่อนปรากฏการของเมืองสตูลคือเมือง ละงู ในเวลา
ต่อมาก็คือส่วนหนึ่งของเมืองสตูล โดยมีพัฒนาการมาจากสภาพความเหมาะสมของพื้นที่เชื่อมต่อฝั่งทะเลอันดามัน
และอ่าวไทย เชื่อมต่อรัฐสยามและชาติตะวันตกที่เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งการจัดการทางการเมืองการ
ปกครองของทั้งรัฐสยามเมืองไทรบุรี และอังกฤษ เพื่อช่วงชิงทรัพยากรในพื้นที่เมืองไทรบุรีซึ่งในขณะนั้นรวมติดพื้นที่
สตูลเข้าไปด้วย เป็นการช่วงชิงที่ซับซ้อนและมีหลายเงื่อนไขเหตุการณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยที่ได้ส่งผลต่อเมืองสตูลใน
ระยะต่อมาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมืองสตูลกับกรุงเทพมหานครและ
เมืองอื่นในคาบสมุทรมลายู 
คำสำคัญ : สตูล, ประวัติศาสตร์ 
 

Abstract 
This research Intended to Study the historical development of Satun From the beginning 

of the period until 2013, which is the year that supports research By using research methods 
according to historical methods Together with analytical descriptive presentation Based on 
historical evidence and data from interviews with knowledgeable samples This article is part of the 
research report. By presenting the beginning of the historical background of Satun It was found that 
Satun began to appear and played a role since 1839, before Satun was part of the city of Sai Buri. 
And found that the name of the ancient city before the appearance of Satun is that the city of La-
Ngu later was part of Satun. Which has evolved from the suitable conditions of the area connecting

 
1 อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
2 อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเท่ียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

สงขลา ส่วนหนึ่งของงานวจิัยประวัติศาสตร์สตูล 2385 - 2556. สำนักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ. 2559 
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the Andaman Sea and the Gulf of Thailand Connecting the Siamese and Western nations that came 
in that period Including the political and administrative management of both the state of Siam, the 
city of Sai Buri and the UK in order to take over the resources in the area of the city of Sai Buri, 
which at that time included the Satun area. Is a complicated contention and there are many 
conditions involved Which has affected Satun in the later stages of economic, social, political and 
administrative And the interaction between Satun and Bangkok and other cities in the Malay 
Peninsula 
Keyword: Satun, History 
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ประวัติศาสตร์เมืองสตูล : ยุคเริ่มต้น 
 

การถือกำเนิดของเมืองในอดีตแต่ละเมือง จะมีที่มาที่ไปแตกต่างกันไม่ว่าจะตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์
ทางด้านการค้า ด้านความมั่นคงของรัฐ หรือบางครั้งอาจจะพัฒนามาจากชุมชนของผู้อพยพหลบหนนีี้ก็ตาม เมืองที่
เกิดขึ้นเหล่านี้ถ้ามีสภาวะเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานเมืองเหล่านี้ก็จะถูกพัฒนาและมีผู้คนเข้ามาอาศัยอย่างต่อเนื่อง
ดำรงอยู่ถึงปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในหลายปัจจัยแต่ละช่วงสมัย ปัจจัยใจหลัก ๆ ของการดำรงอยู่และ
สืบเนื่องของเมืองคือ ความเหมาะสมในการดำรงชีพ การทำมาหากิน และเส้นทางคมนาคม ซึ่งในอดีตคือทะเลและ
คลอง เมืองยุคโบราณที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่ประกอบด้วยสองปัจจัยนี้เป็นส่วนมาก แต่เมืองเหลา่นี้จะ
สำคัญมากน้อยเพียงใดก็ขึ ้นอยู ่กับความสำคัญของทรัพยากร  อาชีพและเส้นทางการคมนาคม จึงนับได้ว่า
ปัจจัยพื้นฐานทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีผลสำคัญอย่างยิ่งในการก่อกำเนิดเมืองและการดำรงอยู่ของเมอืง 
สตูลก็ถือเป็นเมืองหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยปัจจัยที่เอื้ออำนวยจากสภาพทางภูมิศาสตร์ แต่ไม่ใช่สภาพทางภูมิศาสตร์เป็น
ปัจจัยสำคัญยิ่งยวด ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของเมืองสตูลเป็นสิ่งที่รัฐโบราณละทิ้งไม่ได้ต่างหากเพราะในยุคสร้างเมือง
สตูลนั้นสตูลถูกแวดล้อมไปด้วยเมืองท่าสำคัญถึงสองเมืองด้วยกัน คือไทรบุรีและเมืองตรัง ภูเก็ต สตูลในสายตาของ
ผู้นำรัฐโบราณเป็นพื้นที่ท่ีทิ้งไม่ได้ แต่ก็ไม่มีความสำคัญมากนัก 

ชื่อ สตูลเริ่มปรากฏในเอกสารของไทย เป็นที่รับรู้กัน ชิ้นแรกคือ ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ใน
ลักษณะของตำนาน ที่นานมาแล้วหาร่องรอยหลักฐานอ้างอิงยากพอสมควร และสตูลมาปรากฏอีกครั้งในเรื่องราว
เกี่ยวกับหัวเมืองทางใต้ในยุครัชกาลที่ 1 แต่ไม่ค่อยปรากฏในเอกสารทางราชการมากนัก และเหตุการณ์ในสมัย
รัชกาลที่ 2 เป็นต้นมาที่มีหนังสือราชอ้างอิงได้ และเอกสารอื่น ๆ ร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องหรือกล่าวถึง สตูล ซึ่งเนื้ อหา
เอกสารเหล่านั้นเป็นดังนี้ 

1. ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช 
มีการกล่าวถึงพระพนมวังนางสะเดียงทองได้ฟื้นฟูเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองบริวารขึ้นใหม่ ประมาณ

ปี พ.ศ. 1950-2000 โดยแต่งตั้งเจ้าเมืองแขกทางตอนใต้ 10 เมือง ดังช่ือปรากฏในตำนานดังต่อไปนี้ 
“พระพนมวังนางสะเดียงทองแต่งเรือ 9 ลำ ให้แก่แขกให้ไปเป็นเจ้าแก่เมืองแขกทุกเมืองและพระพนมวัง

นางสะเดียงทองให้เจอุมากินเมืองญี่หน ให้ช่ือราชาประหมัดเจมีระบุเมียหนึ่ง เจระวังสาให้ไปกินเมืองจะนะเทพา ให้
ช่ือราชาระวังเจลาบูเมียหนึ่ง เจสูมาให้กินเมืองปาหัง ให้ช่ือราชาประเมสราเจสูมาเมียหนึ่ง เจศรีสุตหราให้ไปกินเมือง
ตานี ให้ช่ือราชาฤทธิเทวา แจะศรีเคเมียหนึ่ง เจอะเสนให้กินเมืองสาย ให้ช่ือราชาศรีสุลตานเจะสาลีเมียหนึ่งเจสารง
ให้ไปกินเมืองพัทลุง ให้ช่ือราชาพาหะระยุเจศรีดาญังเมียหนึ่ง เจสีเตประวังสาให้ไปกินเมืองไทร ให้ช่ือราชาพิติมันเจ
เปราะเมียหนึ่ง เจสาวังให้ไปกินละงู ให้ชื่อราชายุราเจนาคาลายังเมียหนึ่ง เจศรีสะหลับให้ไปกินเมืองงอแจ ให้ช่ือ
ราชาอะยูเจประสีเมียหนึ่ง เจนาวาให้ไปกินเมืองพลู ให้ช่ือราชาปะเศนเจปารูเมียหนึ่ง ส่งเบี้ยปีละสามเกวียนสารา”3 

2. ชุมชนละงู (ลูงู) และบาราเกตปรากฏในแผนที่ของชาวตะวันตก 
แผนที่วาดชื่อ Map of kingdom of Siam and Cochin China จัดทำขึ้นโดยชาวตะวันตกเมื่อปี พ.ศ. 

2371 ปรากฏช่ือเมืองหรือท่าเรือท่ีสำคัญของภาคใตฝ้ั่งตะวันออกได้แก่ ไชยา บ้านดอน ลิกอร์ ตาลุง ชังโกรา ปัตตานี 
ตานา ส่วนเมืองหรือท่าเรือทางชายฝั่งตะวันตก ได้แก่ ลูงู เมราหิต ตรัง กุนตันนี  กาสไส โคราห์ เมืองหรือท่าเรือท่ี

 
3 รวมเร่ืองเมืองนครศรีธรรมราช 2505: 56-57 
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ชาวตะวันตกมีปัญหาในการออกเสียง ได้แก่ ลิกอร์ (Ligor) คือ นคร (นครศรีธรรมราช) ตาลุง (Talung) คือ พัทลุง 
ซังโกรา (Sungora) คือ สงขลา ตานา (Tana) คือ จะนะ ลูงู (Lungu) คือ ละงู เมราหิต (Meerahit) คือ บาราเกต 
กุนตันน ี(Kuntannee) คือ ควนธานี กาสไส (Cassai) คือ กาไส (กระบี่) โคราห์ (Corah) คือ คลองท่อม4 

ลูงูที่ปรากฏในแผนคือ ละงู ซึ่งน่าจะเป็นชุมชนหรือท่ีแวะพักในการเดินทาง ที่เป็นท่ีรู้จักของผู้คนมากกว่าที่
สตูล เพราะเมื่อพิจารณาจากลักษณะของลำน้ำในเขตพื้นที่ท้ังสองคือ  คลองมำบัง ในเขตเมืองสตูล คลองละงู ในเขต
อำเภอละงูปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าคลองละงูมีความกว้างกว่าคลองมำบัง เหมาะสมกว่าในเรื่องของการเดินทางและการ
นำเรือเข้ามาจอดแวะพัก ในส่วนนี้จึงน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ ทำให้บรรดาพ่อค้าชาวตะวันตกแวะซื้อขายสินค้า 
และเป็นที่รู้จักของชาวตะวันตกมาก่อนเมืองสตูลหรือมูเก็มสโตย เพราะมีชื่อปรากฏในแผนที่ของชาวตะวันตกมาช้า
นาน แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่ามีเจ้าผู้ปกครองเมือง หรือยกฐานะขึ้นเป็นเมืองแต่ประการใด ชุมชนบรเิวณนี้
น่าจะซบเซาไป เพราะการที่มีเมืองท่าขนาดใหญ่ขนาบบริเวณดังกล่าวไว้ คือมีเมืองไทรบุรีทางทิศใต้ และเมืองตรัง
ทางเหนือ การจะแวะพักและค้าขายที่ละงูของกลุ่มพ่อค้าจึงไม่ค่อยจะเกิดขึ้นข้ึนทำให้ละงูไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าใดนัก 

จากหลักฐานทางโบราณคดีและจากหลักฐานประวัติศาสตร์ที ่เป็นตำนาน หรือแผนที ่โบราณของ
ชาวตะวันตก พอจะเห็นได้ว่าพื้นที่ในบริเวณจังหวัดสตูลในปัจจุบันเป็นที่อาศัยตั้งหลักแหล่งของผู้คนมาช้านาน ซึ่ง
อาจจะไม่มีความสำคัญถึงขั้นที่จะพัฒนาขึ้นเป็นบ้านเมืองขนาดใหญ่ในยุคสมัยได้ก็ตาม แต่เช่ือว่าผู้คนเหล่านั้นก็ได้
อาศัยตั้งหลักแหล่งในบริเวณจังหวัดสตูลปัจจุบันเรื่อยมา ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมชายฝั่ง ในฐานะคน
กลุ่มหนึ่งของรัฐไทรบุรี ถึงแม้ว่าพื้นที่จังหวัดสตูลจะมีลักษณะถูกโอบล้อมด้วยภูเขาแยกสตูลออกจากพื้นที ่บน
คาบสมุทรมลายู แต่พื้นที่อีกฟากฝั่งหนึ่งของแนวภูเขาทางทิศใต้คือเมืองไทรบุรี รัฐเมืองท่าโบราณที่สำคัญเมืองหนึ่ง
บนคาบสมุทรมลายู สตูลจึงเป็นดินแดนหนึ่งภายใต้อิทธิพลของรัฐไทรบุรี ตั้งแต่ครั้งโบราณ แต่ด้วยสภาพที่ไม่ค่อย
เหมาะสมมากนักในการเป็นเมืองท่าค้าขาย ช่ือเมืองสตูลจึงไม่เป็นท่ีรู้จักมากนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนกว่าจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบนคาบสมุทรมลายูฝั่งตะวันตก นั้นก็คือการเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นของอังกฤษ เข้ามาเป็น
คู่แข่งสำคัญของรัฐสยามในการแสวงหาอิทธิพลเหนือรัฐต่าง ๆ บนคาบสมุทรมลายูฝั่งทิศตะวันตก นอกเหนือจาก
พม่าท่ีแวะเวียนมาเป็นพัก ๆ เพื่อใช้ดินแดนเหล่านี้ในการบุกยึดรัฐสยาม  

หน้าประวัติศาสตร์ของดินแดนบนคาบสมุทรมลายูฝั่งตะวันตกจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออังกฤษเข้ามา
เจรจาขอเช่าเกาะหมากจากพระยาไทรบุรี  โดยมีเงื่อนไขว่าอังกฤษต้องส่งกำลังมาช่วยกรณีที่เมืองไทรบุรีถกูรุกราน  
ซึ่งหมายถึงกองทัพไทย ยกไปปราบปรามนั่นเอง แต่เวลานั้นอังกฤษไม่มีนโยบายที่จะก่อศัตรูกับไทย เป็นการดำเนิน
วิเทโศบายของพระยาไทรบุรี ทั้ง ๆ ที่ไทรบุรีขึ้นต่อไทยอยู่แล้ว พระยาไทรบุรียังยอมยกเกาะสมารงัไพรซึ่งอยู่ตรงขา้ม
กับเกาะหมากให้อังกฤษเช่าอีก ตั้งชื่อว่า พรอวินซ์  เวลสลีย์ (Province  Wellesley) สร้างความไม่พอใจให้เมือง
หลวง และเมืองนครศรีธรรมราชหัวเมืองเอกทางภาคใต้ซึ่งมีหน้าที่ดูแลหัวเมอืงประเทศราชมลายูทางฝั่งตะวันตกเปน็
อย่างมาก ความขัดแย้งและการแย่งชิงอำนาจอิทธิพลสิทธิขาดเหนือพื้นที่รัฐไทรบุรีจึงเกิดขึ้น ระหว่าง เจ้า เมืองและ
เชื้อสายรัฐไทรบุรี รัฐสยามภายใต้การดำเนินการของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยที่เมืองหลวงพยายามผลักดันเจ้า
เมืองเมืองอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงเข้ามาช่วยด้วย โดยเฉพาะเมืองสงขลา และอังกฤษชาติตะวันตกมหาอำนาจผู้
รุ่งเรืองทางทะเลที่มีท่าทางวางเฉยในระยะแรกของความขัดแย้งเหนือพ้ืนท่ีรัฐไทรบุรี ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นบนรัฐไทร

 
4 Larry  Sternstein 1993 : 47-50 อ้างในกรมศิลปกร.2542:43 
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บุรีนั้นทำให้คู่ความขัดแย้งพยายามอย่างยิ่งที่จะเข้าไปมีอิทธิพลในดินแดนที่มีความขัดแย้ง และบริเวณรอบ ๆ ด้วย
พื้นที่รอบ ๆ จึงเกิดความสำคัญขึ้นทันที พ้ืนท่ีหนึ่งที่มีความสำคัญขึ้นมาคือ พ้ืนท่ีเมืองสตูล   
 

1. การปกครองเมืองสตูลและปัญหาที่เกิดขึ้น : ยุคเริ่มต้น 
จะว่าไปแล้วนั้นสตูลมีความสำคัญมาก่อนท่ีอังกฤษจะเข้ามาแล้วด้วยซ้ำ แต่เป็นความสำคัญในลักษณะของ

พื้นที่  ที่ใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในตระกูลเจ้าเมืองไทรบุรี  เพราะในตอนปลายรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระยาไทรบุรีคือ ตนกูอับดุลละห์ มูการามซาห์ถึงแก่อนิจกรรม มีบุตรชาย 10 คน ต่าง
มารดากัน ตนกูฏียา ฮุดดีน ผู้เป็นน้องได้ขึ้นปกครองเมืองไทรบุรีแทน ว่าราชการเมืองเพียงสองปีก็ถึงแก่อนิจกรรม
อีก พระยาไทรบุรีคนนี้ไม่มีบุตร ดังนั้นบรรดาบุตรของพระยาไทรบุรีคนก่อน(มูการามซาห์) จึงแย่งตำแหน่งเจ้าเมือง
กันเอง ตกลงกันไม่ได้ เวลานั้นเมืองไทรบุรีอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของเมืองนครศรีธรรมราช เจ้าพระยานคร 
(พัฒน์) สนับสนุนตนกูบิศนู แต่ชาวเมืองไทรบุรีไม่เห็นด้วย เพราะตั้งข้อรังเกียจว่ามีมารดาเป็นคนเชื้อสายไทยไม่ใช่
มลายูแต่สนับสนุนตนกูปะแงรันซึ่งเป็นพี่ จึงมีคู่แข่งสำคัญเพียงสองคนที่จะขึ้นเป็นเจ้าเมืองไทรบุรีปี พ.ศ. 2340 
เจ้าพระยานคร (พัฒน์) จึงนำบุคคลทั้งสองเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปรากฏว่า  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งตนกูปะแงรันผู้เป็นพี่เป็นพระยารัตนสงคราม รามราชภักดี ศรีสุลต่าน มะหะหมดั 
รัตนราชบดินทร์ สิรินทวังษา พระยาไทรบุรี เป็นเจ้าเมืองสืบต่อจากบิดา มีพระนามตามสายวงค์ว่า สุลต่านอะหมัด 
ตายุดดินฮาลิม ซาห์ที่ 2 ส่วนตนกูบิศนู ผู้น้องเป็นพระยาอภัยนุราช ตำแหน่งรายามุดา เทียบเท่าผู้ช่วยผู้ปกครอง
หรืออุปราช (ช่ือตนกูบิศนู บางกระแสเรียก ตนกุปัศนูหรือตนกูปัสนู)5 

จนกระทั่งปี พ.ศ.2356 เจ้าพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) กับพระยาอภัยนุราชต้องการที่กัวลามูดาเป็นที่ส่วย
ของตน กัวลามูดาตั้งอยู่ใกล้ปากน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ แต่เจ้าพระยาไทรบุรีไม่ยินยอม จึงยกที่อื่น  ๆ ให้อีก 4 ที่ 
พระยาอภัยนุราชไม่ยอมรับหากไม่ได้ตามที่ขอ พระยาอภัยนุราชจึงขอท่ีมูเก็มเปอร์ลิศแทน เจ้าพระยาไทรบุรีไม่ยอม
ยกให้ตามที่ขอ จึงตกลงกันไม่ได้ตามความในจดหมายเหตุรัชกาลที่ 2 ว่า 

“...เจ้าพระยาไทรบุรีได้ยกที่ประโปะกับกระเวียนให้พระยาอภัยนุราชแล้ว พระยาอภัยนุราชไม่เอา ว่าจะ
เอาที่กลามูดาด้วยให้ครบสามที่ เจ้าพระยาไทรบุรีจึงยกท่ีที่กะรนอีกท่ีหนึ่ง ที่อุปหังที่หน่ึง เติมให้พระยาอภัยนุราชถึง
สี่ที่ พระยาอภัยนุราชก็ไม่ เจ้าพระยาไทรบุรีได้อ้อนวอนพระยาอภัยนุราชเป็นหลายครั้ง พระยาอภัยนุราชก็ไม่ยอม 
ว่าถ้ามิได้ที่กลามูดาก็จะเอาที่ปลิด...”6 

ดังนั้นจึงมีการร้องเรียนไปถึงกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  จึงทรงโปรดเกล้าฯให้
พระยาพัทลุง (ทองขาว) เป็นผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างพี่น้อง ในที่สุดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาอภัยนุราช (ตนกูบิศนู) ไปปกครองเมืองสตูล เมื่อปี พ.ศ. 2356 ทรงมีพระบรม
ราชโองการให้พระยาราชมนตรี พระสมบัติบดี พระพิเนาวรักษ์ จากกรุงเทพฯ ร่วมกับพระยาสงขลา  (เถียนจ๋ง) 
สำรวจท้องที่สตูลและละงูทั้งสองแห่ง เมื่อพระยาอภัยนุราชมาปกครองท้องที่มูเก็มสโตย ถือว่าปกครองละงูไปด้วย 
พระยาอภัยนุราชมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าพระยานคร (พัฒน์) เพราะเคยได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นปกครอง
เมืองไทรบุรีมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เมื่อเจ้าพระยานคร (พัฒน์) ถึงแก่อนิจกรรม เจ้าพระยานคร 

 
5 กรมศิลปกร.2542:46 
6 จดหมายเหตุ ร.2 จ.ศ 1175 ฉบับกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2456 ได้บันทึกในท้องตราเจ้าพระยาอัครมหาเสนาธิบดีอภัยพิริยะ

ปรากรม ถึงพระยานครศรีธรรมราชเรื่องเจ้าพระยาไทรบุรีกับพระยาอภัยนุราชวิวาทกันด้วยเขตแดน อ้างในกรมศิลปกร.2542:47 
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(น้อย) หรือภายหลังได้รับพระราชทานยศเป็นพระบริรักษ์ภูเบศร์ ขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทน ก็ยิ่งมีความสนิทสนมกับพระ
ยาอภัยนุราชเป็นอย่างมาก อีกทั้งได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนจากเมืองนครศรีธรรมราชยิ่งกว่าเมืองไทรบุรี ซึ่ง
หากว่าไปแล้วเมืองสตูล ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2356 ก็ว่าได้ เพราะมีสถานะเป็นเมือง มีเจ้าเมืองปกครองชัดเจน 
เพียงแต่ว่าเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองไทรบุรีอีกทีหนึ่ง ไม่ได้เป็นเมืองในพระราชอาณาเขตโดยตรง  

แต่พระยาอภัยนุราชก็ไม่ประสบความสำเร็จในการมาปกครองมูเก็มสโตยและละงู เนื่องจากไม่มีความพึง
พอใจอยู่ก่อนแล้ว ท่ีสำคัญมูเก็มสโตยและละงูเป็นท้องที่ห่างไกลและกันดารมีฐานะเป็นเพียงตำบลเท่านั้น ตนเองเคย
มีตำแหน่งถึงรายามูดามาก่อน เมื่อมาปกครองดูแลตำบลก็เท่ากับลดศักดิ์ศรี เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่าง
มาก อีกทั้งเป็นท้องที่ที่มีรายได้ค่อนข้างจำกัด ครอบครัวและผู้ที่อยู่ในความดูแลไม่สะดวกสบายเท่าที่ควร จาก
จดหมายเหตุ ร.2 ฉบับกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2456 เป็นท้องตราถึงพระยาศรีธรรมโศกราช เรื่องตั้งพระยาอภัยนุ
ราชเป็นนายอากรรักนกฝั่งทะเลตะวันตก มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า  

“ด้วยทรงพระกรุณาตรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่า พระยาอภัยนุราชเข้าไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาท 
ณ กรุงเทพมหานคร ครั้งก่อนให้กราบทูลพระกรุณาว่าที่สตูล ละงูซึ่งพระยาอภัยนุราชอยู่นั้น ที่ไร่นาซึ่งจะทำมาหา
กินเลี้ยงบุตรภรรยาและสมัครพรรคพวกนั้นขัดสนแล้วก็หาเป็นการภูมิใจไม่ จะขอลงไปอยู่กลามูดา ที่กระโปะ ที่กระ
เวียน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาพัทลุงข้าหลวงมีชื่อ ออกไปว่ากล่าวขอที่กลามูดา ที่กระ
โปะ ท่ีกระเวียน สามตำบลนี้ให้แก่พระยาอภัยนุราช พระยาพัทลุงข้าหลวงมีช่ือ ออกไปว่ากล่าวไม่สำเร็จ พระยาอภัย
นุราชก็ให้ไปกราบทูลว่า ที่กลามูดาเจ้าพระยาไทรบุรีได้ให้แก่รายามูดาเสียแล้ว และที่ซึ่งพระยาไทรฯ ยกให้นั้นหา
ภาคภมิไม่ ที่ปลิดก็เป็นของรายามูดามาแต่ก่อน พระยาอภัยนุราชจะขอพระราชทานลงไปอยู่ที่ปลิด เจ้าพระยาไทรฯ 
บอกเข้ามาว่ากลามูดาให้รายายมูดาเสียแล้ว ที่ปลิดนั้นได้ให้ตวนอารนพ่ีเขยไปจัดแจงตั้งบ้านเรือน จะให้รายาอับดน
ลา บุตรพระยาไทรฯ ไปอยู่ เจ้าพระยาไทรฯ ก็ได้ไปอ้อนวอนพระยาอภัยนุราชให้รับเอาที่กระโปะและที่กระเวียน
ก่อนเถิด พระยาอภัยนุราชไม่ยอม และเจ้าพระยาไทรฯ ได้เติมที่อะรนท่ีหนึ่งอุปาหังท่ีหนึ่งให้เป็นสี่ตำบล พระยาอภัย
นุราชมิเอา เจ้าพระยาไทรฯ กับพระยาอภัยนุราชเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน หาควรที่จะวิวาทเกี่ยวข้องกันด้วยที่ไม่ 
ครั้นจะให้ข้าหลวงออกไปชำระว่ากล่าวอีกก็เห็นจะไม่ตกลงกัน พระยาอภัยนุราชก็ขัดสนไม่มีที่จะทำมาหากินเลี้ยง
บุตรภรรยา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้พระยาอภัยนุราชทำอากรรังนก ซึ่งพระยา
นคร พระยาสงขลาทำมาแต่ก่อน พระยาอภัยนุราชจะได้รับพระราชทานเลี้ยงบุตรภรรยาเป็นกำลังราชการ ข้อความ
ทั้งนี้แจ้งไปในท้องตรา รับสั่งไปถึงเจ้าพระยาไทรฯ นั้นแล้ว บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสั่งว่า  
พระยานครได้ทำอากรรังนกมาถึงสองปีแล้วและเจ้าพระยาไทรฯ กับพระยาอภัยนุราชก็เป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน 
ซึ่งเกิดทะเลาะวิวาทขัดเคืองกัน ทั้งนี้ก็เพราะพระยาอภัยนุราชขัดสนไม่มีที่จะทำมาหากิน ประการหนึ่ง เจ้าพระยา
ไทร พระยาอภัยนุราช ก็เป็นแขกต่างประเทศ เป็นข้าขอบขันฑเสมาสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเหมือนกัน ครั้นจะมิ
จัดแจงผ่อนปรนโอบอ้อมเอาใจพระยาอภัยนุราชบ้างแล้ว พระยาอภัยนุราชก็จะเสียใจไป ซึ่งพระยาอภัยนุราชจะขอ
ทำอากรรังนกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายให้ได้เหมือนพระยานครทำนั้น ก็ให้พระยาอภัยนุราชทำอากรรังนกตามได้
กราบทูลพระกรุณานั้นเถิด อย่าให้พระยานคร พระยาไทรฯ มีความรังเกียจเลย...”7 

 
7 จากจดหมายเหต ุร.2 ฉบับกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2456 เป็นท้องตราถึงพระยาศรีธรรมโศกราช เร่ืองตั้งพระยาอภยันุราชเป็น

นายกอากรรักนกฝั่งทะเลตะวันตก อ้างในกรมศิลปกร.2542:47 
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เมื่อพิจารณาจากจดหมายเหตุดังกล่าว จะเห็นได้ว่าพระยาอภัยนุราชประสบปัญหาหลายประการในการ
ปกครองมูเก็มสโตย และละงูต้องมาสร้างบ้านแปลงเมืองกันใหม่ พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นัก จึงไม่
ประสงค์ปกครองท้องที่อีกต่อไป และขอคืนท่ีสตูล ละงู โดยขอที่อ่ืนมาปกครองแทน แต่ยังไม่เป็นที่ตกลงกันแน่นอน 
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านรายได้ของพระยาอภัยนุราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระยาอภัยนุราชเป็นนาย
อากรรังนกแทนเจ้าพระยานคร ในปี พ.ศ. 2356 พระยาอภัยนุราชถึงแก่อนิจกรรม หลังจากปกครองสตูลและ ละงู
ได้เพียง 2 ปี หลังปี พ.ศ. 2356 เมืองสตูล ละงู จึงไม่มีผู้ปกครองดูแลที่มาจากเชื้อสายเจ้าเมืองไทรบุรี แต่ด้วยเป็น
พื้นที่สำคัญทางกรุงเทพฯ จะปล่อยให้เป็นเมืองร้างไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงโปรดฯ ให้
เมืองสงขลาเป็นผู้ดูแล ตามจดหมายเหตุ ร.2 หอสมุดวชิรญาณกล่าวไว้ตอนหนึ่งความว่า 

“...และที่สตูล ละงุ ซึ่งพระยาอภัยนุราชถวายคืนนั้น เป็นปากน้ำทางข้าศึกขึ ้นตั ้งมั ่นกันทัพมิให้ลงไป
ช่วยกันได้สำคัญอยู่ แล้วระยะทางก็ไกลกับเมืองสงขลาแต่ 5 คืน จะให้ว่างเปล่าอยู่มิได้ ให้พระยาศรีสมบัติจางวาง
กับพระยาสงขลาจัดแจงหลวงขุนหมื่นที่มีสติปัญญา สัตย์ซื่อ มั่นคง ลงไปตั้งชักชวนเกลี้ยกล่อมแขก ไทย มีช่ือให้เข้า
มาตั้งบ้านเรือน ทำไร่นา ปลูกยุ้งฉาง รวมรวมเสบียงอาหาร ทำร่มโรงไว้เรือรบ เรือไล่ รักษาปากน้ำสตูล ละงู ไว้ให้
เป็นภาคภูมิแล้วจะได้คุมเชิงเมืองไทรไว้ด้วย ถึงราชการผันแปรมีมาประการใด จะได้ผันแปรตามราชการ...”8 

ดังนั้นหลังปี พ.ศ. 2356 ผู้ที่ดูแลเมืองสตูลได้แก่ คนที่พระยาสงขลา (เถียนจ๋ง) ส่งไป  ซึ่งอาจจะทำหน้าที่
เพียงเฝ้ารักษาการอยู่เท่านั้น เพราะผลประโยชน์อื่น ๆ โดยเฉพาะอากรรังนกนั้นคงจะขึ้นอยู่กับเจ้าพระยาไทรบุรี 
และเมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลาจึงทำหน้าที่เฝ้าดูเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ซึ่งคงจะขัดกับความมุ่งหมายของ
เมืองหลวงที่ต้องการให้เมืองสงขลาพัฒนาเมืองสตูลเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกเมืองหนึ่ง และให้เมืองสงขลาเข้ามามี
บทบาทในหัวเมืองประเทศราชมลายูฝั ่งตะวันตกเพื่อช่วยพัฒนาหัวเมืองเล่านี ้ และช่วยถ่วงดุลอำนาจกับเมือง
นครศรีธรรมราชอีกทางหนึ่ง แต่อาจจะในช่วงเวลาดังกล่าวเมืองสงขลาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลหัวเมือง
ปัตตานีซึ่งถูกแยกออกเป็นเจ็ดเมือง และผลประโยชน์ในเมืองสตูลมีน้อยกว่าในเขตเมืองปัตตานีจึงทำให้เมืองสงขลา
ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการบริการจัดการเมืองสตูลมากนัก จนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงตำหนิ 
เจ้าเมืองสงขลา (เถียนเส้ง) เป็นอย่างมาก ในการที่ไม่สนใจจัดการราชการภายในเมืองสตูล และอาจจะเป็นเหตุหนึ่ง
ที่ทำให้พระยาวิเชียรคีรี (เถียนเส้ง) ถูกจับตัวมาไว้ในกรุงเทพมหานคร ตามความในจดหมายเหตุดังนี้ 

“...แล้วพระโองการตรัสว่าเมื่อพระยาสงขลาออกไปก็ได้ว่ากล่าวออกไปแล้ว ก็ยังเป็นได้อย่างน้ีไทยแขกหนี
ไปอยู่เป็นหนักเป็นหนา แต่สักคนหนึ่งก็ไม่ได้ ด้วยไม่เป็นใจที่จะให้เป็นราชการ แต่ตรัสเคืองพระยาสงขลาอยู่หลาย
ครั้งแต่มิได้ตรัสกับผู้ใด...” “...ครั้นเพลาค่ำ พระโองการเสด็จออก รับสั่งถามด้วยราชการแล้วอ่านรายการปากน้ำ
ปากลัดถวาย แล้วจึงรับสั่งถามละอองพระบาท ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งพระยาสุรเสนาออกไปชำระไทยแขก แต่สักคนหน่ึง
ก็ไม่ได้ ละอองพระบาทนิ่งเสียไม่กราบทูลสิ่งใด พระราชโองการตรัสเคืองแก่พระยาสงขลา ว่าข้าหลวงออกไปอยู่แขก
ไทยกไ็ม่ชำระส่งให้ แล้วว่าไปท่ีสตูลจะจัดแจงกรมการคนใดให้อยู่ชำระกับข้าหลวงก็หาไม่ ๆ กลัวไม่เกรง เมื่อเจ้าของ
บ้านไม่เป็นใจด้วยจะได้ที่ไหน จะให้ข้าหลวงไปเที่ยวหาเอาแล้วจะกลับว่าข้าหลวงไปทำให้คนแตกตื่นหนีไปเสียอย่าง
นี้  ถ้ามีราชการทัพศึกจะมิเสียราชการไปหรือ ที่จะให้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองไปนั้นที่ไหนจะให้เป็นไปได้ เอาตัวเขา้มา
ไว้ ณ กรุงเสีย ใครเห็นกระไรเล่า  แต่พระโองการตรัสเคืองแก่พระยาสงขลาอยู่เป็นอันมาก9 

 
8 จดหมายเหต ุร.2 อ้างในกรมศิลปกร.2542:48 
9 ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เล่ม 6 พงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช : 94-96  
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ต่อมาเมื่อปีมะแม เบญจศก จุลศักราช 1185 พ.ศ. 2366 พระเจ้าอังวะจักกายแมงเตรียมกองทัพพม่าจะ
ยกเข้ามาตีเมืองไทย โปรดให้ยกกองทัพเมืองนครศรีธรรมราช กับเมืองสงขลา ยกออกไปตั้งต่อเรือที่เมืองสตูล เป็น
ทำนองคุมเมืองไทรไว้ เมื่อพม่าถอนกองทัพไปแล้ว ตนกูม่อม น้องเจ้าพระยาไทร (ปะแงรัน) เข้ามาฟ้องที่เมือง
นครศรีธรรมราช ว่าเจ้าพระยาไทรเอาใจไปเผื่อแผ่ต่อพม่าข้าศึก อีกฝ่ายหนึ่งจีนลิมหอย พ่อค้าเมืองถลาง แล่นเรือไป
ค้าขายที่เกาะหมากขากลับมาพบเรือพม่าลำ 1 เห็นมิใช่เรือค้าขายผิดสังเกต จีนลิมหอยมีกำลังมากกว่า จึงเข้าตรวจ
ค้นพบพม่าถือหนังสือรับสั่งพระเจ้าอังวะมาถึงเจ้าพระยาไทร ก็จับทั้งพม่าแลหนังสือมาส่งต่อพระยาถลาง เมื่อได้
ความทั้ง 2 ทาง โปรดให้มีตราให้หาพระยาไทรเข้ามาแก้คดี เจ้าพระยาไทรได้ทราบท้องตราแล้วก็เลยตั้งแข็งเมือง ไม่
ส่งต้นไม้ทองเงินเข้ามาทูลเกล้าฯถวายดังก่อน (พระยาไทรพูดแก้ตัวแก่อั งกฤษว่า เพราะได้ข่าวว่าที่กรุงเทพฯ เกิด
อหิวาตกโรค จึงรอต้นไม้เงินทองไว้ แต่ข้อที่เจ้าพระยาไทรไปเข้ากับพม่านั้น อังกฤษรู้เลยยื่นยันว่าเป็นความจริง 
ข้อความเหล่านี้ปรากฏในจดหมายเหตุของอังกฤษ) จึงโปรดให้มีตราสั่งให้เกณฑ์กองทัพเมืองนครฯ เมืองไชยา เมือง
สงขลา เมืองพัทลุง ให้เจ้าพระยานครฯ (น้อย) เป็นแม่ทัพยกลงไปตีเมืองไทรบุรี ได้รบกันเล็กน้อยพวกเมืองไทรสู้
ไม่ได้ กองทัพเมืองนครศรีธรรมราชตีได้เมืองไทร เมื่อ ณ วันเดือน 3 แรม 8 ค่ำ ปีวอกตรีศก จุลศักราช 1186 พ.ศ.
2367  เจ้าพระยาไทร (ปะแงรัน) หนีไปอาศัยอังกฤษท่ีเกาะหมาก เจ้าพระยานครฯ ให้กวาดต้อนครอบครัวแขกเมือง
ไทรส่งเข้ามากรุงเทพ ฯ บ้าง ส่งมาไว้เมืองนครฯบ้าง ทอนกำลังท่ีจะต่อสู้น้อยลงแล้ว ให้บุตร 2 คน พระภักดีบริรักษ์
(แสง) เป็นผู้รักษาเมือง ให้นายนุชมหาดเล็กเป็นปลัด เมืองไทรบุรีจึงอยู่ในความปกครองของเมืองนครฯ สิทธิ์ขาดมา
แต่นั้น... มีความทุกข์ร้อนเกิดขึ้น ด้วยไม่ถูกกับไทยข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าจะเป็นเมื่อครั้งเกิดบาดหมางกับพระยาอภัย
นุราชครั้ง 1 จะเป็นเมื่อครั้งไทยยกกองทัพลงไปตั้งต่อเรือที่เมืองสตูลครั้ง 1”10 

เมื่อเสร็จสิ้นสงครามเมืองไทรบุรีในครั้งนี้ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) จึงมีอำนาจสิทธ์ขาดในหัว
เมืองไทรบุรี ซึ่งรวมทั้งเมืองสตูลและละงูด้วย ชัยชนะของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) นำมาสู่ความพ่ายแพ้
ของเจ้าพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) ที่ต้องสูญเสียอำนาจการปกครองในเมืองไทรบุรี หนีไปพ่ึงอังกฤษท่ีเกาะหมาก และ
ความพ่ายแพ้ของพระยาสงขลา (เถียนเส้ง) ที ่ถ ูกขจัดอิทธ ิพลออกไปจากเม ืองสตูล และถูกนำตัวไปยัง
กรุงเทพมหานคร ในเรื่องที่พระยาสงขลา (เถียนเส้ง) ถูกจับเข้าไปในกรุงเทพมหานครนั้นเอกสารของไทยไม่มีการ
กล่าวถึง แต่จากจดหมายเหตุที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงตำหนิเจ้าเมืองสงขลา และจากเอกสาร
ของเบอร์นี่ พอจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องจริงที่พระยาสงขลา (เถียนเส้ง) ถูกจับตัวเข้าไปกรุงเทพมหานคร โดยเจ้าพระยา
นครศรีธรรมราช (น้อย) ภายใต้การกำกับของกรมหมื่นศักดิ์พลเสพย์ซึ่งในขณะนั้นทรงกำกับกรมกลาโหม และต่อมา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ที่ปรากฏ
อยู่ในเอกสารของเบอร์นี่ 

“ในวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมพระยาสงขลา กิริยาของท่าทางค่อนข้างจะเถรตรง
มากเกินไปหน่อยสำหรับคนสยาม แต่กับคนอังกฤษแล้วท่านดูจะมีอัธยาศัยดีด้วย ท่านได้แสดงความจริงใจและพรอ้ม
ใจที่จะปลูกฝังความเข้าใจอันดีกับ ฯ พณ ฯ ข้าหลวงแห่งปีนัง และพร้อมที่จะอนุญาตและส่งเสริม ให้มีการ
แลกเปลี่ยนทางการค้าที่เป็นประโยชน์ระหว่างดินแดนของท่านกับอาณานิคมอังกฤษ ท่านได้กล่าวถึงเรื่องสุลต่านท่ี
ไทรบุรีอย่างเปิดเผยและกล้ามากกว่าที่ข้าพเจ้าคาดหวังไว้ ท่านเสียใจที่สุลต่านมิได้ขอคำแนะนำจากท่านเสียก่อน 
ท่านปฏิเสธว่าไม่เคยได้รับจดหมายต่าง ๆ ซึ่งท่านสุลต่านได้เคยบอกข้าพเจ้าว่าได้ส่งมาถึงท่านผู้นี้ ท่านกล่าวด้วยว่า

 
10 จดหมายเหตหุลวงอุดมสมบัติ.คำอธบิายกรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ : 11 - 16 
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ขณะนี้สุลต่านถูกทำลายเสียแล้วอย่างสิ้นเชิง  และสายเกินกว่าที่ใครจะช่วยเหลือได้ ท่านยังได้ถามข้าพเจ้าอย่างน่า
คิดว่า “เมื่อปลาเน่าเสียแล้วเช่นนี้  เราจะทำอย่างไรจึงจะแก้ให้สดอีกได้” พระยาสงขลาได้แสดงความรู้สึกไม่สู้ดีนัก
เกี่ยวกับเจ้าเมืองนคร และได้ถามข้าพเจ้าพร้อมทั้งหัวเราะแบบมีความหมายว่า ข้าพเจ้าอาจจะชักชวนให้เจ้าเมือง
นครเป็นมิตรต่อสุลต่านไทรบุรีได้หรือไม่” 11 

“เจ้าพระยาสงขลาได้มาอยู่ในกรุงเทพฯ โดยไม่มีอิทธิพลหรือเกียรติยศอย่างใดเลย เมื่อสองปีก่อน วังหน้า
ได้มีบัญชาให้เจ้าเมืองนครจับตัวเจ้าเมืองสงขลาใส่ตรวนขึ้นมากรุงเทพฯ เพราะเจ้าเมืองสงขลาขัดขืนไม่ยอม
ดำเนินการตามแผนของสยามที่จะขยายอิทธิพลไปยังแหลมมลายู และหลังจากที่พระยาสงขลาขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพฯ 
ได้ไม่นานพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันก็ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปลดปล่อยตัวเป็นอิสระ ซึ่งกล่าวกันว่าการปล่อยตัวพระยา
สงขลาในครั้งน้ี ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าอยู่หัวกับวังหน้า”12 

เหตุที่พระยาสงขลา (เถียนเส้ง) ถูกจับส่งเข้ากรุงเทพมหานครนั้น เป็นผลมาจากการปกครองหัวเมือง
ประเทศราชมลายูฝั่งตะวันตกโดยตรง เพราะพระยาสงขลา (เถียนเส้ง) ไม่สนองตอบต่อนโยบายขยายอำนาจของ
สยามเข้าไปในหัวเมืองมลายูฝั่งตะวันตก ภายใต้การนำของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) การผลักดันของกรม
หมื่นศักดิ์พลเสพย์และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพราะจากหลักฐานเอกสารบันทึกของเบอร์นี่ จะ
เห็นได้ว่าเห็นใจและเข้าใจพระยาสงขลา (เถียนเส้ง) ที่มีไมตรีที่ดีต่ออังกฤษและเจ้าพระยาไทรบุรี ซึ่งเป็นศัตรูที่สำคัญ
ของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) เมืองสงขลาและเมืองนครศรีธรรมราชเองก็มีความขัดแย้งกันอยู่ในที เนื่อง
ด้วยนโยบายรัฐบาลกลางที่ต้องการคานอำนาจกันของเมืองทั้งสอง ถึงแม้ว่าเจ้าเมืองสงขลาจะถูกจับเข้ามายัง
กรุงเทพมหานครแล้ว แต่สถานะยังไม่ใช่นักโทษท่ีต้องถูกควบคุมในคุก รัฐบาลยังให้ทำหน้าท่ีเจรากับอังกฤษร่วมกับ
กรมท่าและเจ้าพระยานครศรีธรรมราชด้วยซ้ำ และด้วยความรู้ความสามารถทางการเจรจาทางการค้า อำนาจทาง
การเงิน ความสนิทสนมเป็นพระสหายเก่าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

การที่อังกฤษเข้ามาของทำสนธิสัญญาทางไมตรีกับสยามนั้น เมื ่อพิจารณาถึงห้วงเวลาพบว่ามีความ
สอดคล้องกันมากกับเหตุการณ์สงครามเมอืงไทรบุรี พ.ศ. 2367 เจ้าพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) หนีไปพ่ึงอังกฤษท่ีเกาะ
หมากพระยาสงขลา (เถียนเส้ง) ถูกจับเข้ากรุงเทพมหานคร และในพ.ศ.2368 อังกฤษส่งร้อยเอก เฮนรี่เบอร์นี่ เข้ามา
ทำสัญญากับสยาม ในเรื่องการค้าและความมั่นคงในหัวเมืองมลายูฝั่งตะวันตก เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวซึ่ง
ส่วนใหญ่เกี่ยวพันโดยตรงกับเมืองไทรบุรีและแทบจะไม่มีการกล่าวถึงเมืองสตูลเลย แต่กลับส่งผลต่อเมืองสตูลใน
ทางอ้อมคือ รัฐบาลกลางให้ความสนใจในการพัฒนาเมืองสตูลขึ้นมาเพราะเป็นอีกจุดยุทธศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวพันกับ
เมืองไทรบุรีและหัวเมืองประเทศราชมลายูทางฝั่งตะวันตก ถึงแม้ว่าจะเป็นดินแดนในเขตเมืองไทรบุรีแต่กลับมี
ความสัมพันธ์กับสยามมากกว่า ด้วยเหตุเป็นพื้นที่ปิด และผู้ปกครองในระยะแรก (พระยาอภัยนุราช) ก็มาจากการ
สนับสนุนของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ทั้งเป็นที่ไม่พอใจของชาวเมืองไทรบุรี ด้วยเหตุนี้สตูลจึงเป็นเมืองสำคัญที่
รัฐบาลกลางจะละเลยไมไ่ดแ้ละพยายามสร้างเมืองสตูลข้ึนมา แต่ก็ไม่ประสบความสำเรจ็ การพยายามสร้างเมืองสตลู
นั้นรัฐบาลกลางใช้วิธีมอบให้เมืองขนาดใหญ่เป็นผู้ดูแล เริ่มจากเมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา กลับไปกลับมาถึง
สองครั้ง จนกระทั่ง พ.ศ. 2387 อยู่ภายใต้การดูแลของเมืองนครศรีธรรมราชจนกระทั่งปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. 
2439  

 
11 กรมศิลปกร.  เอกสารของเฮนร่ีเบอร์นี่.เล่ม 2 : 26 
12 กรมศิลปกร.  เอกสารของเฮนร่ีเบอร์นี่.เล่ม 2 : 12-13 
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จนกระทั่งปี พ.ศ. 2373 ตนกูเด็น หลานของเจ้าพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) ซึ่งหลบหนีไปปีนังด้วยกัน ก่อ
ขบถขึ้น เพื่อที่จะให้เจ้าพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) กลับไปเป็นเจ้าเมื องไทรบุรีเช่นเดิม ขณะนั้นปีนังอยู่ในความ
ปกครองของอังกฤษ ทางฝ่ายอังกฤษไม่ประสงค์ให้เกิดความขัดแย้งกับไทยในข้อหาว่าสนับสนุนพวกขบถ จึงแนะนำ
ให้เจ้าพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) ออกจากปีนังไปอยู่ที่มะละกา ทำให้สะดวกต่อการสนับสนุนให้ตนกูเด็นก่อการขบถ
ตนกูเด็นเกลี้ยกล่อมชาวมลายูตามหัวเมืองต่าง ๆ มาเป็นพรรคพวก และยกกำลังเข้ายึดเมืองไทรบุรีในเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2374 การเข้าตีครั้งนั้นประสบผลสำเร็จ พระยาอภัยธิเบศร์และกรมการเมืองไทรบุรีฝ่ายไทยพากันถอยหนีขึ้น
ไปทางเหนือ ตนกูเด็นยึดเมืองไทรบุรีไว้ได้เมื่อตนกูเด็นยึดเมืองไทรบุรีได้จากไทยแล้ว เป็นเหตุให้หัวเมืองทั้ง 7 ของ
เมืองปัตตานี รวมทั้งกลันตัน ตรังกานู ก่อขบถขึ้นด้วย 

หลังจากฝ่ายไทยปราบขบถกูเด็น และหัวเมืองทั้ง 7 ได้แล้ว ความไม่สงบราบคาบก็บังเกิดขึ้นในเมืองไทร
บุรีอีก เนื่องจากชาวไทรบุรีไม่พอใจผู้ปกครองที่เป็นคนไทย ความรู้สึกของชาวไทรบุรีเห็นว่าเจ้าพระยาไทรบุรี (ตนกู
ปะแงรัน) เป็นสุลต่านหรือเจ้าผู้ครองนครที่สืบเชื้อสายมาจากสุลต่านคนก่อน ๆ ย่อมมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะกลับมา
ปกครองเมืองไทรบุรี ดังนั้นในปี พ.ศ. 2381 ตนกูมะหะหมัด ซาฮัด และตนกูอับดุลลาห์ ซึ่งเป็นหลานของเจ้าพระยา
ไทรบุรี (ตนกูปะแงรัน) ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกที่มีความจงรักภักดีต่อเจ้าพระยาไทรบุรี (ตนกูปะแงรัน) ตั้งเป็น
ชุมนุมร่วมกับโจรสลัดมลายูชื่อ หวันมาลี ที่เท่ียวปล้นสะดมอยู่แถวเกาะต่าง ๆ แถบภูเก็ต โจรสลัดเข้ายึดเมืองตรังได้ 
แล่นเรือต่อไปเพื่อเข้าตีเมืองไทรบุรี ฝ่ายพระยาอภัยธิเบศร์และข้าราชการไทยที่ปกครองไทรบุรี เห็นว่าตนมีกำลัง
น้อยกว่าขบถและฝ่ายชาวเมืองไทรบุรีคงไม่เข้าข้างตน จึงพากันหลบหนีไปอยู่ที่เมืองพัทลุง ดั่งที่ปรากฏในจดหมาย
เหตุหลวงอุดมสมบัติเกี่ยวกับปัญหาหัวเมืองไทรบุรีพ.ศ. 2382 ความว่า 

“ผลประโยชน์ท่ีเมืองไทร พระยาสงขลา พระยาไทร บอกไม่ค่อยมีอะไร ครั้นเจ้าพระยานครฯ ยกไปตีเมือง
ไทรครั้งก่อนนั้น ก็เพราะจะเอาผลประโยชน์ให้มาก บ้านเมืองข้างปากใต้จึงยับเยินต่อมาจนทุกวันนี้”13 

ขบถเมืองไทรบุรีเกิดขึ้นสองครั้งในช่วงเวลา 10 ปี คือกบฏกูเด็นระหว่างปี พ.ศ.  2373-2374 และขบถ
มะหะหมัดซาฮัด ระหว่างปี พ.ศ. 2381-2382 มีการตั้งข้อสังเกตว่าขบถท้ังสองหน เกิดขึ้นเพราะสาเหตุชาวเมืองไทร
บุรียังมีความจงรักภักดีต่อเจ้าพระยาไทรบุรี (ตนกูปะแงรัน) อย่างมิเสื่อมคลาย และไม่พอใจผู้ปกครองที่ส่งไปจาก
เมืองนครศรีธรรมราชอีกประการหนึ่งข้าราชการไทยท่ีไปปกครอง สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวเมืองด้วย นอกจาก
มีความแตกต่างกันด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเห็นอย่างเด่นชัดอยู่แล้ว พระยาศรี
พิพัฒน์ราชโกศา (ทัด) แม่ทัพ จึงได้จัดระบบการปกครองของเมืองไทรบุรีเสียใหม่ พิจารณาเห็นว่าพลเมืองไทรบุรี
ส่วนใหญ่เป็นชาวมลายู นับถือศาสนาอิสลาม ถ้ายังขืนมอบให้พระยาอภัยธิเบศร์ (แสง) เป็นเจ้าเมืองไทรบุรีต่อไป 
และมีพระเสนานุชิต (นุช) เป็นปลัดเมือง ความยุ่งยากต้องเกิดขึ้นอีกไม่มีที่สิ้นสุด ลูกหลานของเจ้าพระยาไทรบุรี (ปะ
แงรัน) ต้องก่อขบถรบกวนความสงบสุขของบ้านเมืองอย่างแน่นอน จึงแบ่งเขต แขวงมูเก็มของไทรบุรีออกเป็น 4 
เมือง แล้วให้ชาวมลายูที่เป็นญาติของเจ้าพระยาไทรบุรี (ตนกูปะแงรัน) ปกครองกันเองจะดีกว่า พระยาศรีพิพัฒน์
ราชโกศา (ทัด) จึงมีหนังสือกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นชอบด้วย ดังนั้นในปี 
พ.ศ. 2382 จึงมีการแบ่งเมืองไทรบุรีออกเป็น 4 เมือง เลือกผู้ปกครองที่มีความจงรักภักดีและเครือญาติของ
เจ้าพระยาไทรบุรี ดังนี้  

 
13 จดหมายเหตหุลวงอุดมสมบัติ, 2505 : 321 
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1. เมืองไทรบุรี ตนกูอาหนุ่ม เป็นผู้ว่าราชการ 2. เมืองปะลิส ตนไซยิดฮูเซ็น เป็นผู้ว่าราชการ 3. เมืองกุบัง
ปาสู ตนกูอาสัน เป็นผู้ว่าราชการ 4. เมืองสตูล ตนกูมูฮำมัดอาเก็บ เป็นผู้ว่าราชการ 

สำหรับปะลิส กุบังปาสู และสตูล ถือว่าเป็นเขต แขวง หรือมูเก็มของไทรบุรี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมอืง 
เมื่อปี พ.ศ.2382 พร้อมกัน พื้นที่ส่วนที่เหลือขึ้นต่อเมืองไทรบุรีตามเดิม ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการปกครองยิ่งขึ้น 
สำหรับเมืองสตูลให้อยู่ในความปกครองของเมืองสงขลา สำหรับเมืองไทรบุรี เมืองปะลิสและเมืองกุบังปาสูในขึ้นต่อ
เมืองนครศรีธรรมราชส่วนพระยาอภัยธิเบศร์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการเมืองพังงา และ
พระเสนานุชิต (นุช) เป็นผู้ว่าราชการเมืองตะกั่วป่า นับเป็นการสิ้นสุดของการปกครองเมืองไทรบุรีโดยใช้วิธีการส่ง
ข้าราชการไทยไปดูแล ถือเป็นการตัดปัญหาความยุ่งยากท่ีจะเกิดขึ้นในวันหน้าได้ด้วย 

ฝ่ายเจ้าเมืองไทรบุรี (ตนกูปะแงรัน) ซึ่งหลบหนีไปอยู่ที่เมืองมะละกา ได้กลับมาที่เมืองไทรบุรีทำหนังสือ
ร้องเรียนถึงเจ้าพระยานคร ขอได้โปรดนำความกราบบังคมทูลว่า ตามที่ได้ก่อขบถในอดีตเนื่องจากเข้าใจผิดระหว่าง
กันและกันในหัวเมืองภาคใต้ มิได้คิดคดหรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแต่ประการใด จึงขอพระราชทานอภัยโทษ 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวินิจฉัยแล้ว โปรดยกโทษให้ตามคำกราบบังคมทูล แลทรงมอบเมืองไทรบุรี
ให้ปกครองต่อไป ส่วนตนกูอาหนุ่มที่ปกครองเมืองไทรบุรี ได้ย้ายให้ไปปกครองกุบังปาสูแทนตนกูอาสัน และเมื่อ
ต่อมาตนกูอาหนุ่มถึงแก่อนิจกรรม เมืองกุบังปาสูก็ถูกยุบรวมกับเมืองไทรบุรีเช่นเดิม เป็นอันว่าเมืองสตูลได้รับการยก
ฐานะขึ้นเป็นเมืองโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2382 เจ้าเมืองคนแรกคือ ตนกูมูฮำมัดอาเก็บ บางกระแสเรียกว่า ตนกูมัด
อาเก็มแต่พงศาวดารเมืองสงขลาเรียกช่ือเจ้าเมืองสตูลว่า ตนกูเดหวา หรือตนกูเดหว้า หรือตนกูหล้า หรือบางที่เรียก 
พระยาสตูล ก็มี14 

การแยกเมืองสตูลเป็นอิสระออกจากเมืองไทรบุรีใน พ.ศ. 2382 จึงถือได้ว่าเป็นการก่อตั้งเมืองสตูลอย่าง
สมบูรณ์ ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ยึดถือ ปี พ.ศ. 2382 เป็นปีเริ่มตั้งเมืองสตูล แต่หากศึกษาจากเอกสารเรื่องการ
พัฒนาหัวเมืองสงขลาในสมัยกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2310 - 2444 ของ รศ.สงบ  ส่งเมือง จะพบว่า 
เมืองสตูลก่อตั ้งในปี พ.ศ. 2385 โดยอ้างถึงจดหมายเหตุในรัชกาลที ่ 3 จ.ศ. 1204 (2385) เลขที ่ 26 และได้
ทำการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองสตูลในช่วงนี้ไว้ว่า 

“ในป ีพ.ศ. 2385 ทางฝ่ายรัฐบาลกลางมีนโยบายต้องการจะแยกสลายเมืองไทรบุรีเพื่อลดอำนาจ จึงโปรด
ให้แยกเมืองสตูลออกจากเมืองไทรบุรี ให้มาขึ้นกับเมืองสงขลา ในฐานะเองบริวารของเมืองสงขลาโดยตรง 15 ทำให้
เมืองทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตามในความรู้สึกของเมืองสงขลา เจ้าเมืองสงขลามองไม่เห็น
ประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากเมืองสตูล นอกจากเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น เจ้าเมืองสงขลาจึงไม่ค่อยยินดีจะ
รับเมืองสตูลเป็นหัวเมืองบริวาร จากความรู้สึกดังกล่าวในปี พ.ศ. 2387 พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) จึงได้คืนเมือง
สตูลให้แก่รัฐบาลกลาง สาเหตุที่ทำให้พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) คืนเมืองสตูลให้แก่รัฐบาลกลางในครั้งนั้นมี 2 
ประการด้วยกันคือ 

ประการแรก ในปีพ.ศ. 2387 ถึงกำหนดที่เมืองสตูลจะต้องจัดทำ ดอกไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการ ส่ง
เข้าไปทูลเกล้าฯ ถวายตามประเพณี แต่เมืองสตูลไม่ยอมทำ เข้าใจว่ าคงจะอ้างเหตุผลที่บ้านเมืองยากจนไม่มี

 
14 กรมศิลปกร.  2542 : 50 
15 หอสมุดวชิรญาณ.  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จ.ศ. 1204 (2385) เลขที่ 26 
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ผลประโยชน์อะไร พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ในฐานะผู้บังคับบัญชารับผิดชอบเมืองสตูลอยู่ก็จำใจต้องจัดทำแทน 
สร้างความไม่พอใจให้แก่เจ้าเมืองสงขลาเป็นอย่างมาก 

ประการที่สอง ในระยะปลายปี พ.ศ.2387 พระยาสตูล (รายา เดหวา) เกิดเรื่องวิวาทกับพระยาปะลิศ (เสด 
อุ เสน) เกี ่ยวกับเรื ่องเขตแดน พระยาวิเชียรคีรี  (เถี ้ยนเส้ง) ไม่สามารถระงับปัญหาดังกล่าวได้ จึงแจ้งให้ทาง
ฝ่ายรัฐบาลทราบ รัฐบาลกลางมีคำสั่งให้พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ปรึกษาหารือกับพระยานครฯ (น้อยกลาง) เจ้า
เมืองนครศรีธรรมราช แก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ จึงสามารถยุติปัญหาลงได้16 พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) ถือโอกาสใน
ระยะที่ร่วมมือกับเมืองนครศรีธรรมราชแก้ข้อขัดข้องต่าง ๆ คืนเมืองสตูลให้ไปขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชอีก อ้างว่า
เมืองสงขลามีภาระหนักอยู่แล้วที่จะต้องดูแลหัวเมืองทั้งเจ็ด ไม่สามารถจะดูแลเมืองสตูลเพิ่มขึ้นอีกเมืองหนึ่งได้ 
รัฐบาลจึงยินยอมปฏิบัติตามข้ออ้างของเมืองสงขลา โปรดให้ยกเมืองสตูลไปขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชตามเดิม 
ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างเมืองทั้งสอง เป็นอันสิ้นสุดลงไปในระยะเวลา 3 ปีเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้
เห็นว่า เจ้าเมืองสงขลาให้ความสนใจเฉพาะหัวเมืองบริวารที่ตนพอจะเข้าไปมีประโยชน์อยู่บ้างเท่านั้น หัวเมืองอื่น ๆ 
นอกเหนือไปจากนั้นเจ้าเมืองสงขลาจะให้ความสนใจน้อยมาก ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองที่ พระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง) 
เป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการขยายอำนาจของไทยลงไปทางปลายแหลมมลายูในสมัยรัชกาลที่ 2 - 317 เพราะมองไม่เห็น
ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดกับเมืองสงขลาเลย”18 

สาระสำคัญของรศ.สงบ ส่งเมือง อย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเมืองสตูลในช่วงที่เมืองสงขลากำกับดูแลนั้น คือเรื่อง
ของผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นภายในเมืองและเรื่องเครื่องราชบรรณาการ ถ้าเมืองสงขลารับผิดชอบเมืองสตูลตั้งแต่ระยะ
ตั้งเมืองตามหลักฐานของรศ.สงบนั้นจะเป็นปี  พ.ศ. 2385 และคืนให้กับเมืองนครศรีธรรมราชในปี พ.ศ. 2357 
เนื่องจากต้องทำเครื่องราชบรรณาการการส่งแทนเมืองสตูล จุดที่น่าสนใจคือ การส่งเครื่องราชบรรณาการโดยทั่วไป
หัวเมืองประเทศราชจะส่งไปยังเมืองหลวง 3 ปีครั้ง ผ่านทางหัวเมืองที่กำกับอีกทีหนึ่ง แต่ในระยะนั้นเมืองสงขลา
กำกับดูแลเมืองสตูลได้เพียง 2 ปี ระยะเวลาดังกล่าวจึงยังเหลื่อมกันอยู่ แต่ถ้าเริ่มกำกับดูแลเมืองสตูลตั้งแต่ปี พ.ศ.
2382 ต้องทำแทนหนึ่งรอบ และใกล้เวลาในการส่งเครื่องราชบรรณาการในรอบที่สองจึงต้องส่งคืนก็น่าจะเป็นไปได้
มากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวข้าพเจ้าเองไม่สามารถที่จะค้นเอกสาร จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จ.ศ. 1204 (2385) เลขท่ี 
26 ได้ในเวลานี้ ประเด็นนี้จึงเป็นข้อข้องใจอยู่เป็นอย่างมาก แต่จากหลักฐานที่นักวิชาการท่านอื่น ๆ ใช้อ้างอิงและ
จากจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ ซึ่งเป็นเอกสารชั้นต้นที่บันทึกขึ้นในช่วง พ.ศ. 2382 จึงน่าจะเชื่อได้ว่าเมืองสตูล
เกิดขึ้นในป ีพ.ศ. 2382 มากกว่าป ีพ.ศ. 2385 ซึ่งข้าพเจ้าก็เชื่อเช่นนั้นในข้างต้น 

แต่ปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2394 ภายหลังที่เมืองสตูลไปขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราชแล้วนั้น เมืองสตูล ได้
จัดส่งเครื่องราชบรรณาการและสิ่งของเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านทางเมือง
นครศรีธรรมราช ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

“พระยาสตูลทำดอกไม้ทองต้นหนึ่งสูงสองศอก มีกิ่งสี่ช้ันห้าช้ันท้ังยอด มีใบสองร้อยสามสิบแปดใบ มีดอก
เจ็ดสิบดอก ดอกไม้เงินต้นหนึ่งสูงต่ำ มีดอกมีใบเหมือนดอกไม้ทองแล้วจัดเครื่องราชบรรณาการ หอกต่อทองเถลิง
ทองคู่หนึ่ง หอกต่อเงินเถลิงเงินคู่หนึ่ง หอกต่อทองเลวห้าคู่ โล่หวายห้าคู่ ผ้าขาวยาว 80 ศอก 20 พับ ยาว 50 ศอก 

 
16 ศึกษาภัณฑ์พานิชย์.  ประชุมพงศาวดาร.  เล่ม 3 : 7 
17 กรมศิลปกร.  เอกสารของเฮนร่ีเบอร์นี่.  เล่ม 2 : 127  
18 สงบ  สงเมือง.  2522 : 158 
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20 พับ ยาว24 ศอก 20 พับ ผ้ายลายสี่สิบผืน พรมเทศสิบผืนกับพระยาสตูลทูลเกล้าฯ ถวายนอกเครื ่องราช
บรรณาการ ปืนคาบศิลายี่สิบบอก กระบี่อังกฤษฝักหนังเล่มหนึ่ง กระบี่ฝักเล็กสิบเล่มพระยาสตูลทราบความว่า 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสู่สวรรคต พระยาสตูลจัดสิ่งของทูลเกล้าฯ ถวายเข้ามาในการพรบรมศพ 
ผ้าขาวยาวห้าสิบศอก สองร้อยพับ พระยาสตูล ศรีตะวันกรมการ คุมดอกไม้ทองเงิน เครื่องราชบรรณาการ และ
สิ่งของเคารพพระบรมศพเข้ามาทางเมืองนครศรีธรรมราช ให้นำส่งเข้าไปยังกรุงพระมหานครศรีอยุธยา ทูลเกล้าฯ 
ถวายตามประเพณีเมืองขอบขัณฑเสมา....”19 

พอที่จะเห็นภาพได้ว่า เมืองสตูลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมืองนครศรีธรรมราชมากกว่าเมืองสงขลา และ
อาจจะอีกประการที่ว่าเมืองชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมลายูเมืองท่าที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเมืองไทรบุรี และเมือง
ตรัง ต่างอยู่ภายใต้อิทธิพลของเมืองนครศรีธรรมราช การที่เมืองสงขลาจะจัดการปกครองและทำการพัฒนาใด ๆ จึง
เป็นไปได้ยาก แต่เมื่อเมืองสตูลกลับไปอยู่ภายใต้การกำกับของเมืองนครศรีธรรมราชแล้ว การปกครองและการค้า
ดำเนินไปได้ด้วยดี สามารถท่ีจะนำส่งเครื่องราชบรรณาการการได้ ทั้ง ๆ ที่ท้ิงช่วงเวลาจากการกำกับของเมืองสงขลา
เพียงไม่กี ่ปี หลังจากนั้นมาเมืองสตูลภายใต้การกำกับของเมืองนครศรีธรรมราชก็มีการพั ฒนาดำรงสืบต่อมา
จนกระทั่งป ีพ.ศ. 2423 พระยาอภัยนุราช (ตนกูอิสมาแอล) มีคณะจีนยี่หิ้น มากจากปีนัง (เกาะหมาก) เข้ามาก่อกวน
ความสงบเรียบร้อยภายในเมือง บุกทำลายประตูวัง ที ่พักของเจ้าเมือง จนเกิดความเสียหาย ต้องใช้กำลังเข้า
ปราบปรามกัน และที่สำคัญประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในเรื่องของการปกครองเมืองสตูลคือ การวิวาทกันในหมู่พี่น้องต่าง
มารดากัน และที่สำคัญอีกประการบางคนมีมารดาเป็นคนพุทธจึงมีความแตกต่างที่นำไปสู่ความขัดแย้งในที ่สุด  
พระยาอภัยนุราช (ตนกูอิสมาแอล) เกิดแตกร้าวกับพระอินทรวิชัย (ตนกูอะหมัด) ซึ่งเป็นปลัดเมือง ส่วนตนกูมูฮำหมัด 
ซึ่งเป็นน้องฝาแฝดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลภาษีอากรรังนก ก็ถูกปลดจากหน้าที่ เพราะไม่ได้เอาใจใส่ต่องานอย่าง
เต็มที่ รายได้จากอากรและส่วยลดลง ทางกรุงเทพฯ จึงมอบเกาะรังนกทั้งหมดให้อยู่ในความดูแลของเมืองไทรบุรี 
ช่วงนี้เองเมืองสตูลเกิดความปั่นป่วน พี่น้องไม่สามัคคีกัน มีการแบ่งเมืองสตูลออกเป็นสามส่วน คือสตูล พระยาอภัย
นุราช (ตนกูอิสมาแอล) ปกครองเช่นเดิม พระอินทรวิชัย (ตนกูอะหมัด) ไปตั้งเมืองใหม่ที่บาราเกต (อำเภอท่าแพใน
ปัจจุบัน) ตนกูมูฮำหมัดและบริวารที่ช่วยกันสร้างเมืองใหม่ท่ีละงู 

ตนกูมูฮำหมัดปกครองเมืองละงูและพระอินทรวิชัย (ตนกูอะหมัด) ปกครองท้องที่บาราเกตอยู่ไม่นาน ก็ถูก
เจ้าเมืองสตูลฟ้องร้องต่อเจ้าพระยาไทรบุรีว่าบุคคลทั้งสองเป็นขบถต่อเมืองไทรบุรี ในที่สุดรัฐบาลกลางจึงมีการ
สอบสวนเรื่องราวท่ีเกิดขึ้น และสรุปว่าเป็นเรื่องราวความวิวาทกันระหว่างพ่ีน้อง การไม่ลงรอยกันทำให้การปกครอง
ในเมืองสตูลประสบกับความลำบากเรื่อยมาจนกระทั่งพระยาอภัยนุราช (ตนกูอิสมาแอล) ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ปี 
พ.ศ. 2427 มีการตั้งเจ้าเมืองสตูลคนใหม่เรื่องราวความขัดแย้งจึงได้ยุติลง สตูลจึงก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
หนึ่งภายใต้ระบบมณฑลเทศาภิบาล 
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