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ค�ำน�ำ
เมอื งเก่าสตูล ในอดีตเป็นท่าเรือเชือ่ มต่อไปยังทะเลอันดามันมีเรือเดินสินค้าระหว่างสิงคโปร์ ปีนงั พม่า มาใช้เปน็ จุดขนถ่ายสินค้าทีส่ ำ� คัญท�ำให้
เมืองสตูลได้รบั การขนานนามว่า “นครีสโตยม�ำบังสครา” แปลว่า “สตูลเมืองของสมุทรเทวา” ต่อมามีคนจีนอพยพเข้ามาประกอบอาชีพค้าขาย
เป็นหลักแหล่งจนเกิดพัฒนาการเป็นเมืองขึ้น และมีพัฒนาการของเมืองผ่านยุคสมัยต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน
มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเก่าสตูลทีส่ ำ� คัญ คือ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติจงั หวัดสตูล (คฤหาสน์กเู ด็น) ประกอบกับศาสนสถาน
ที่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรม ได้แก่ วัดชนาธิปเฉลิม (วัดม�ำบัง) มัสยิดม�ำบัง ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง และศาลเจ้าปึงเถ่ากง นอกจากนี้ ยังมี
อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม เช่น อาคารชิโน-โปรตุกีสริมถนนบุรีวานิชและถนนสมันตประดิษฐ์บ้านขุนพูนพานิช
เรือนมลายูอานะตีกาฮ์ บ้านพระยาสมันตรัฐบุรินทร์บ้านตระกูลบินต�ำมะหงง บ้านหลังปูเต๊ะเรือนแถวไม้และบ้านเก่าริมถนนสตูลธานีและริมถนน
ศุลกานุกูล เป็นต้น ส่วนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น การใช้ภาษาถิน่ ใต้และภาษาถิน่ มลายูและศิลปะการแสดง
ทีส่ ำ� คัญและเริม่ หาชมได้ยาก เช่น รองเง็ง ดาระ ลิเกป่า บูสุ และสิละ ซึง่ มรดกทางวัฒนธรรมทั้งหลายนี้ ล้วนมีความเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ส�ำคัญของชาติที่ควรร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป
จากคุณค่าของเมืองเก่าสตูลมาสูก่ ารจัดท�ำแผนแม่บทเพือ่ เป็นกรอบแนวทางในการอนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูลอย่างมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน ประเด็นส�ำคัญทีต่ อ้ งด�ำเนินการขับเคลือ่ น คือ การสร้างการรับรูแ้ ละสร้างการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการเมืองเก่าของ
ทุกภาคส่วน อันเป็นรากฐานการจัดการเมืองเก่าอย่างยัง่ ยืน ส�ำหรับการอนุรกั ษ์และสง่ เสริมคุณค่าเมืองเก่าสตูลเพอื่ เปน็ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติ จ�ำเป็นต้องครอบคลุมทั้งการสงวนและคุ้มครองแหล่งโบราณสถานการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งหรืออาคารที่มีคุณค่าทั้งทาง
ประวัติศาสตร์ คุณค่าเฉพาะต่อชุมชน คุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม และการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์
เฉพาะทีส่ ะท้อนความเป็นพหุวฒ
ั นธรรมอันโดดเด่นของเมืองเก่าสตูลนัน่ เอง ทัง้ นี้ ควรต้องควบคูก่ บั การบริหารจัดการเมืองและสภาพแวดล้อม
ทีย่ งั่ ยืน ทั้งด้านกายภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเก่าเชิงอนุรกั ษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิง่ แวดล้อมของเมืองเก่าให้มี
คุณภาพดี ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องชาวเมืองเก่าสตูล ท�ำให้เมืองสตูลเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเทีย่ ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ
และคุณค่าด้านการท่องเที่ยวของย่านเมืองเก่าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเส้นทางหลัก เช่น การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเทีย่ ว
ทางทะเลและการท่องเที่ยวเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตู โดยภาพรวมของกรอบในการด�ำเนินการนี้ จะสามารถเกิดรูปธรรมได้ด้วยการ
ขับเคลื่อนผ่านแผนงานและโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล โดยก�ำหนดวิสยั ทัศน์วา่ “สร้าง
การมีสว่ นร่วมทุกภาคี อนุรกั ษ์วถิ แี ละคุณค่าเมืองเก่า สืบสานเรือ่ งราวพหุวฒ
ั นธรรม พัฒนาและก้าวน�ำสูเ่ มืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน”

ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
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กิตติกรรมประะกาศ
ตลอดช่วงระยะเวลาด�ำเนินการศึกษาของโครงการ ที่ครอบคลุมการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย ทั้งด้านเอกสารวิชาการ และ
ด�ำเนินการในภาคสนาม คณะผู้ศึกษาให้ความส�ำคัญกับการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะเข้ามาร่วมกันวิเคราะห์และประเมิน
คุณลักษณะ คุณค่าที่มีความส�ำคัญมีเอกลักษณ์โดดเด่นของพื้นที่ศึกษา และศักยภาพของเมืองเก่า ซึ่งน�ำมาจัดท�ำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าสตูล ซึ่งเป็นสาระส�ำคัญประกอบการจัดท�ำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสตูลนี้ ตลอดการด�ำเนินงาน
ดังกล่าว กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในการท�ำให้ผลการศึกษา รวมทั้งแผนแม่บทและผังแม่บทเป็น
ไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การก�ำหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของคนในพื้นที่และ
การน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติสามารถเกิดเป็นรูปธรรมเมื่อมีการบูรณาการกับแผนงานและโครงการของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ กล่าวโดยรวม
คือ แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรกั ษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสตูล ได้รบั ความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียงิ่ จากทุกภาคส่วน ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ในการศึกษา ทั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชารัฐ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�ำศาสนา ผู้ประกอบการ และผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมทุกท่าน
คณะผู้ศึกษา ขอขอบคุณจังหวัดสตูล โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสตูล ทีไ่ ด้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสัมมนาและการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรกั ษ์และพัฒนาเมือง
เก่าสตูลทุกครั้ง และได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีคุณค่ายิ่ง ขอขอบคุณอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูลทุกท่าน ที่ได้
ร่วมก�ำกับการศึกษาทางวิชาการและให้แง่คิด มุมมอง และช่วยกลั่นกรองการศึกษาให้มีความเหมาะสมในการน�ำไปสู่การปฏิบัติ และคณะกรรมการ
ตรวจรับฯ งาน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ทุกท่านที่ได้ให้โอกาสในการด�ำเนินงาน ให้การ
สนับสนุน ให้ก�ำลังใจ ตลอดการด�ำเนินงานในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเมืองเก่าสตูลทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษาจัดท�ำ
แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสตูลอย่างดียิ่ง จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มากขึ้นโดยล�ำดับ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่เข้าถึงกรอบการจัดการเมืองเก่ามากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดจนความมุ่งมั่นและตั้งใจที่แสดงผ่านเวทีต่าง ๆ ท�ำให้คณะผู้ศึกษามีความ
มั่นใจว่า การบริหารจัดการเมืองเก่าสตูลของชาวเมืองเก่าสตูล จะเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ และการน�ำแผนแม่บทและผังแม่บท
การอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสตูลไปสู่การปฏิบัติด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เข้มแข็งนี้ จะเป็นส่วนส�ำคัญในการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่าสตูลให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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ส่วนที่ 1

บทน�ำ

สืบพงศ์ จรรย์สืบศร และคณะ (2558) ได้สรุปนิยามของแผนที่มรดกทาง
วัฒนธรรม (Cultural Mapping)โดยสรุปนิยามจาก Commonwealth Department of
Communication and the Arts ประเทศออสเตรเลียว่าการทําแผนที่วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงตัวตนของชุมชนและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมของท้อง
ถิ่นเป็นการบันทึกองค์ประกอบทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็น
นามธรรมการให้คุณค่าในกระบวนการทําแผนที่ทางวัฒนธรรมจะทําให้ชุมชนเป็นหนึ่ง
เดียวกันและยังเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมหรือโครงการสําคัญสําหรับชุมชนหลายอย่างทั้ง
การบันทึกการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่านั้น
ในขณะที่ Nigel Crawhallอ้างโดย สืบพงศ์ จรรย์สืบศร และคณะ (2558) กล่าว
ว่าจุดประสงค์ของการจัดทําแผนที่ทางวัฒนธรรมไม่เป็นเพียงแผนที่แต่เป็นการสร้าง
ศักดิ์ศรีและความภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นกระบวนการและเครื่องมือที่
ช่วยเสริมสร้างพลังให้ท้องถิ่นส่วน Richard A. Engellhardt อ้างโดย สืบพงศ์จรรย์สืบศร
และคณะ (2558) ได้กล่าวถึงความหมายและประโยชน์ของการทําแผนที่ทางวัฒนธรรม
ว่าคือวิธีการและเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของโลกทั้งที่จับต้อง
ได้และจับต้องไม่ได้ประกอบด้วยวิธีการและกิจกรรมที่หลากหลายจากการเก็บข้อมูลอย่าง
มีส่วนร่วมโดยท้องถิ่นและการจัดการด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
จะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบทางวัฒนธรรมกับสังคมและลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏโดยสิ่งที่ระบุในแผนที่น้ันมีทั้งองค์ประกอบทางกายภาพความหมายและ
ประเพณีแผนที่ทางวัฒนธรรมช่วยในการวางแผนอนุรักษ์และจัดการด้านต่าง ๆ ทั้งการ
ดู แ ลแหล่ ง มรดกวั ฒ นธรรมการพัฒ นาการท่องเที่ยวการใช้ ที่ดินการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับท้องถิ่นในอนาคต

แผนที่ขอบเขตเมืองเก่า

โดยสรุปนิยามของ แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม คือ การจัดระบบและบันทึก
ข้อมูลทางวัฒนธรรมทั้งสิ่งที่จับต้องได้หรือรูปธรรม (Tangible) และสิ่งที่จับต้องไม่ได้หรือ
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า มีประกาศเมื่อ
นามธรรม (Intangible) ของชุมชนลงในแผนที่โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจความเข้มแข็งและใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนด้านการ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2559 ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล เนื้อที่รวม 0.85 ตาราง
กิโลเมตรตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 รวมทั้ง
อนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและการพัฒนาด้านอื่น ๆ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
“เมืองเก่า” หมายถึง เมืองหรือบริเวณของเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบ เป็นประธาน และผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสตูล
ต่อมาแต่กาลก่อน หรือมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะ เป็นเลขานุการ ให้ด�ำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล โดยมีแนวทาง มาตรการ
จ�ำเพาะของสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์มีคุณค่าทางศิลปะ โบราณคดีหรือประวัติศาสตร์ แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล�้ำค่าของชาติที่รัฐบาลมีนโยบายการด�ำเนินงานเป็นพิเศษ
ดังนัน้ เพือ่ ให้การอนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูลของจังหวัดสตูล ด�ำเนินการไป
เฉพาะพื้ น ที่ ภ ายใต้ ร ะเบี ย บส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นากรุ ง
รั ต นโกสิ น ทร์ แ ละเมื อ งเก่ า พ.ศ. 2546 ให้ ค ณะกรรมการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นากรุ ง อย่างถู ก หลั ก การและมี เ อกภาพจึ ง เห็ น ควรจั ด ท�ำแผนแม่ บ ทและผั ง แม่ บ ทการ
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ท�ำหน้าทีว่ างนโยบาย ก�ำหนดพืน้ ที่ จัดท�ำแผนแม่บท แนวทาง อนุ รั ก ษ์ และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสตูลที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
แผนปฏิบัติการ และมาตรการต่าง ๆ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้บริเวณ ภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้แผนแม่บทและผังแม่บทฯ เป็นแนวทางการ
เมืองเก่าได้รับการคุ้มครองดูแลให้การพัฒนาพื้นที่ที่ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน ด�ำเนินงานที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ท�ำให้
สอดคล้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และด�ำรงคุณค่าความเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และ บริเวณเมืองเก่าสตูลได้รบั การอนุรกั ษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม รวมทัง้ เกิดประโยชน์ตอ่ การ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนต่อไป
วัฒนธรรมของประเทศไว้ได้ตลอดไป
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ส่วนที่ 2

ประวัติศาสตร์สตูล
การด�ำเนินงานโครงการศึกษาทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูลตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551-2555 ส�ำรวจพบแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดสตูล ได้แก่ อ�ำเภอทุ่งหว้า อ�ำเภอมะนัง
อ�ำเภอควนกาหลง อ�ำเภอควนโดน และอ�ำเภอละงู โดยพบแหล่งโบราณคดีส�ำคัญมากกว่า 10 แห่ง (กรมศิลปากร.โครงการเผยแพร่องค์ความรู้
ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล. 2557)

ประวัติศาสตร์สตูล
ในยุคประวัติศาสตร์

สตูลสมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา

ตามหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ เมืองสตูลเป็นมูเก็ม (Mu kim) หรือตําบลหนึง่ ของเมืองไทรบุรี
หรือ เคดาห์ (บางเอกสารใช้เคดะห์) มาก่อน ไทรบุรีเป็นเมืองสําคัญของแหลมมลายูฝ่ายใต้ซึ่งเคย
เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา โดยไทยปกครองดินแดน
แหลมมลายูตลอดถึงเกาะสิงคโปร์ด้วย สําหรับเมืองไทรบุรีขึ้นต่อราชอาณาจักรไทยมาตั้งแต่สมัย
กรุงสุโขทัย ครั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อปี พ.ศ. 2310 ไทรบุรีตั้งตัวเป็นอิสระไม่ยอมขึ้น
ต่อฝ่ายไทย ตลอดสมัยกรุงธนบุรี ล่วงมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ถูก
กองทัพไทยปราบได้ ไทรบุรีจึงตกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไทยตามเดิม
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โดยสรุป สมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา สตูลเป็นทีร่ จู้ กั กันในนาม “ม�ำบังสคารา” หมายถึง
ท้องที่ที่มีผู้ยิ่งใหญ่ในมหาสมุทร ซึ่งเป็นที่มาของค�ำว่า “สมุทรเทวา” ภายหลังเนื่องจากว่าท้องถิ่นนี้มี
ต้นกระท้อนขึ้นอยู่ชุกชุม กระท้อนภาษามลายูเรียกว่า “สโตย” นําสองชื่อมารวมกันเป็น “สโตยม�ำ
บังสคารา” เป็นการย�้ำว่า “ท้องถิ่นที่มีกระท้อน” เมื่อชาวโปรตุเกสเข้ามาติดต่อค้าขายในภูมิภาคนี้
เป็นชาติแรก เรียกชื่อเมืองไทรบุรีว่า “เคดาห์” (Kedah) และเรียก “สโตย” เพี้ยนเป็น “เสทตูล”
หรือ “สัทตูล” (Setool หรือ Sutool) ตั้งชื่อคลองม�ำบังว่า “แม่น�้ำสตูล” เช่นเดียวกับเรียก “บารา
เกต” เป็น “มีรากิต” (Meerakit) ส่วนคลองก็ตั้งชื่อเป็น “แม่น�้ำมีรากิต” ส่วนละงู ชาวตะวันตกเรียก
“ลันกู” (Lungoo) มีแม่น�้ำละงู เป็นหัวใจสําคัญ

แผนที่ม�ำบังสครา
ที่มา : เพจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยคนสตูล

เป็นที่น่าสังเกตว่า สตูล บาราเกต และละงู ต่างก็ตั้งอยู่ใกล้ชายทะเล มีลําคลองไหลผ่าน
ท้องที่ ชาวตะวันตกเข้าใจว่าเป็น “แม่น�้ำ” กลายเป็นท้องถิ่นที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น ติดต่อกับ
พ่อค้าเรือต่างชาติได้ คนจีนอพยพเข้ามาประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลักแหล่ง เมืองนครศรีธรรมราช
ใช้ท้องที่ทั้งสามแห่งเป็นที่ต่อเรือรบ สะสมกําลังทางเรือ พร้อมรบกับเมืองมลายูฝ่ายใต้ ตําบลสโตย
หรือ ม�ำบังสคารา เจริญกว่าบาราเกตและละงู กลายเป็น “นครีสโตยม�ำบังสคารา” ภายหลัง ส่วน
ละงูมีผู้เข้าใจว่าเคยตั้งเป็นเมืองมาก่อนสตูล ก็ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนในประวัติศาสตร์ ดังนั้น
เมืองสตูลในสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ตลอดระยะเวลากว่า 500 ปี จึงเป็นดินแดนที่ผนวก
ไว้ทางภาคเหนือของเมืองไทรบุรี

สตูลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
หัวเมืองฝ่ายใต้

เมืองไทรบุรี

เมืองสตูลเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไทรบุรี

สมั ย ต้ น กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ อั ง กฤษเริ่ ม
มี อํ า นาจในแหลมมลายู โ ดยมี ก ารเข้ า ปกครอง
เกาะปีนงั ก่อน ต่อมาได้สง่ ราชทูต ชือ่ เฮนรี่ เบอร์นเี่ ข้า
มาเจริ ญ สั ม พั น ธไมตรี กั บ ไทยโดยผ่ า นเจ้ า เมื อ ง
นครศรีธรรมราช ซึง่ เป็นหัวเมืองเอกฝ่ายใต้ เฮนรี่ เบอร์
นี่ พ.ศ. 2368 ได้สาํ รวจดินแดนไทย ตัง้ แต่ไทรบุรี
สตูล ตรัง พังงา ถลาง และนครศรีธรรมราช ต่อมา
เฮนรี่ เบอร์นี่ ได้รา่ งแผนทีห่ วั เมืองฝ่ายใต้ขนึ้ ในปี
พ.ศ. 2371 มีชอื่ เมืองต่าง ๆ ได้แก่ ไชยา สะลุง
(ถลาง) ลิกอร์ (นครศรีธรรมราช) ตะลุง (พัทลุง)
สังกอรา (สงขลา) เคดาห์ (ไทรบุร)ี และกะลันตัน
เป็นต้น ตามหลักฐานปรากฏว่า เฮนรี่ เบอร์นี่ ได้
สํารวจเมืองสตูลระหว่างวันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2368 จึงมีชอื่ สถานทีเ่ ขียนไว้ในแผนที่ เช่น ทรอตโต
(ตะรุเตา) ม�ำบัง (สตูล) มีรากิต (บาราเกต) ลันกู
(ละงู) แม่นำ�้ สตูล (คลองม�ำบัง) แม่นำ�้ มีรากิต (คลอง
บาราเกต) แม่นำ�้ ลังงู (คลองละงู) ปรากฏในหนังสือ
Map of Siam and Cochin China ของ ลาร์รี ส
เตนสไตน์ (Larry Sternstein 1993 : 47-50) แม้จะ
วาดขึ้นในตอนต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ก็แสดง
ให้เห็นว่า หัวเมืองฝ่ายใต้มีการจัดตั้งกันมาก่อนแล้ว
ตัง้ แต่สมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา

เมืองไทรบุรีถือเป็นหัวเมืองมลายู เนื่องจาก
ผูค้ นส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม แต่กม็ คี นสยามนับถือ
ศาสนาพุทธอยูส่ ว่ นหนึง่ คนไทยเรียกว่า เมืองไทรบุรี
หรือ เมืองไทร แต่ชาวโปรตุเกส กลับเรียกชือ่ เคดาห์
(Gueda) ทีม่ าของชือ่ เมืองไทร เป็นมาอย่างไรไม่ปรากฏ
หลักฐานชัดเจน จากแผนทีข่ องเฮนรี่ เบอร์นี่ แสดงทีต่ งั้
ของหั ว เมื อ งฝ่ า ยใต้ แม้ เ ขี ย นขึ้ น ในสมั ย ต้ น กรุ ง
รัตนโกสินทร์กต็ าม แต่กพ็ อเป็นแนวสืบค้นสภาพภูมศิ าสตร์
หรือทีต่ งั้ ของเมืองไทรบุรสี มัยกรุงศรีอยุธยาได้ เมืองไทรบุรี
เป็นเมืองใหญ่ตดิ ทะเลช่องมะละกา มีเส้นชายฝัง่ ทะเลยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 400 กิโลเมตร ทิศเหนือจดเมืองตรัง ซึง่ ถือ
เป็นเมืองท่าเรือขึน้ ต่อเมืองนครศรีธรรมราช ได้แก่ พืน้ ที่
ด้านทิศตะวันตกของทิวเขานครศรีธรรมราช และ
ติดต่อกับเมืองพัทลุงด้านทิศตะวันออกของทิวเขา
นครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกติดต่อกับเมืองสงขลา
เมืองปัตตานี และเมืองกลันตัน ส่วนทิศใต้จดเมืองเปรัค
ดั ง นั้ น พื้ น ที่ ข องไทรบุ รี จึง กว้ า งใหญ่ ไ ม่ แ พ้ เ มื อง
นครศรีธรรมราช ไทรบุรีจึงเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ที่มี
ความสําคัญ ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเมื อ ง
นครศรีธรรมราชมาช้านานเช่นกัน

สมัยก่อนเมืองไทรบุรีแบ่งเขตปกครองเป็น
ตําบลกับหมูบ่ า้ นมากมาย (ตําบลเรียกเป็นภาษามลายู
ว่า มูเก็ม ส่วนหมูบ่ า้ นเรียก กําปง) ตําบลและหมูบ่ า้ นที่
สําคัญตัง้ อยูท่ างเหนือเมืองไทรบุรี ได้แก่ ปะลิส สตูล
บาราเกต และละงู เนือ่ งจากว่าหมูบ่ า้ นและตําบลดังกล่าว
ตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ ลําคลอง มีเส้นทางเรือติดต่อกันได้
ปะลิส ตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ ปะลิส บริเวณปากนำ�้ ปะลิสเป็น
ท่าเรือใหญ่ สตูล หรือ ม�ำบังสคารา ตัง้ อยูร่ มิ คลองบ้าง
ทางตะวันตกเรียกว่า แม่นำ�้ สตูล ไหลลงสูท่ ะเลทีบ่ า้ น
ตันหยงโป อีกสายหนึง่ แยกไปทางทะเลทีบ่ า้ นต�ำมะลัง
บาราเกต เพีย้ นเป็น มีรากิต (Meerakit) เป็นหมูบ่ า้ นตัง้
อยูร่ มิ ฝัง่ คลองบาราเกต ชาวตะวันตกเรียกว่า แม่นำ�้ บา
ราเกต หรือแม่นำ�้ มีรากิต (ทุกวันนีค้ อื คลองท่าแพ ตัง้
อยูใ่ นตําบลท่าแพ) ส่วนละงู ชาวตะวันตกเรียก ลันกู
(Lungoo) มีแม่น�้ำละงูเป็นเส้นทางคมนาคมสําคัญ
(คลองละงู ต้นนำ�้ เกิดจากภูเขาในจังหวัดตรัง) จากหลัก
ฐานของเฮนรี่ เบอร์นี่ ซึง่ เดินทางผ่านท้องทีส่ ตูล บารา
เกต และละงู เมือ่ ปี พ.ศ. 2368 ตรงกับสมัยรัชกาลที่
3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เรียกสถานทีท่ งั้ สามแห่งเป็น
“ตําบล” ทัง้ หมด แสดงถึงสภาพทีม่ ผี ค้ ู นอาศัยอยูเ่ ป็นจํา
นวนมาก และน่าจะประกอบด้วยหลายหมูบ่ า้ นด้วยกัน

แผนที่เมืองละงู เมืองสตูล เมืองปะลิส เมืองไทรบุรี
ที่มา : เพจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยคนสตูล
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ก่อตั้งมูเก็มสโตย

เมืองสตูล

นับแต่ปี พ.ศ.2358 เป็นต้นมา มูเก็มสโตย ละงู
ไม่มีผู้ปกครองดูแลในฐานะเจ้าเมือง ปล่อยให้เป็น
หน้าที่ของแม่ทัพนายกองจากเมืองสงขลา คอยคุม
สถานการณ์บ้านเมืองแถบปากน�้ำสตูลกับปากน�้ำ
ละงูเท่านั้น แต่อํานาจแท้จริงในการปกครองดูแลหัว
เมืองฝ่ายใต้ยังเป็นของเมืองนครศรีธรรมราชเช่น
เดิม คือ ทั้งเมืองสตูลและไทรบุรีต้องขึ้นต่อเมือง
นครศรีธรรมราช เจ้าพระยานคร (น้อย) ไม่ค่อยมี
ความมั่ น ใจในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ของเจ้ า พระยา
ไทรบุ รี (ตนกู ป ะแงรั น ) เนื่ อ งจากมี พ ฤติ ก รรม
แสดงออกว่าฝักใฝ่กับอังกฤษมากเกินไป เมืองสตูล
มี ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ ทั้ ง เ มื อ ง ไ ท ร บุ รี แ ล ะ เ มื อ ง
ในตอนปลายรั ช กาลของพระบาทสมเด็ จ
นครศรีธรรมราช เมื่อไม่มีผู้ปกครองดูแลเมืองจึง
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระยาไทรบุรีคือ
ต้องแปรผันไปตามเหตุการณ์
ตนกูอับดุลละห์ มูการาม ซาห์ ถึงแก่อนิจกรรม
มีบุตรชาย 10 คน ต่างมารดากัน ตนกูฎียาฮุดดีน
ผู ้ เ ป็ น น้ อ งได้ ขึ้ น ปกครองเมื อ งไทรบุ รี แ ทน ว่ า
ขบถเมืองไทรบุรี
ราชการเมื อ งเพี ย งสองปี ก็ ถึ ง แก่ อ นิ จ กรรมอี ก
พระยาไทรบุรีคนนี้ไม่มีบุตร ดังนั้นบรรดาบุตรของ ปี พ.ศ. 2373 ตนกูเด็น หลานของเจ้าพระยาไทรบุรี
พระยาไทรบุ รี ค นก่ อ น (มูการาม ซาห์) จึงแย่ง (ตนกูปะแงรัน) ซึ่งหลบหนีไปปีนังด้วยกัน ก่อขบถ
ตําแหน่งเจ้าเมืองกันเอง ตกลงกันไม่ได้ เวลานั้น ขึน้ มา จุดประสงค์เพือ่ ทีจ่ ะให้เจ้าพระยาไทรบุรี (ตน
เมืองไทรบุรีอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของเมือง กูปะแงรัน) กลับไปเป็นเจ้าเมืองไทรบุรเี ช่นเดิม ขณะ
นครศรี ธ รรมราช เจ้ า พระยานคร (พั ฒ น์ ) นั้น ปีนังอยู่ในความปกครองของอังกฤษ ทางฝ่าย
สนับสนุนตนกูบิศนู แต่ชาวเมืองไทรบุรีไม่เห็นด้วย อังกฤษไม่ประสงค์ให้เกิดความขัดแย้งกับไทยใน
เพราะตั้งข้อรังเกียจว่ามีมารดาเป็นคนเชือ้ สายไทย ข้อหาว่าสนับสนุนพวกขบถ จึงแนะนําให้เจ้าพระยา
ไม่ใช่มลายู แต่สนับสนุนตนกู ปะแงรันซึง่ เป็นพีจ่ งึ มีคู่ ไทรบุรี ออกจากปีนังไปอยู่ที่มะละกา ทําให้สะดวก
แข่งสําคัญเพียงสองคนทีจ่ ะขึน้ เป็นเจ้าเมืองไทรบุรี ปี ต่อการสนับสนุนให้ตนกูเด็นก่อการขบถ ตนกูเด็น
พ.ศ. 2340 เจ้าพระยานคร (พัฒน์) จึงนําบุคคล เกลี้ยกล่อมชาวมลายูตามหัวเมืองต่าง ๆ มาเป็น
ทั้ ง สองเข้ า เฝ้ า พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า พรรคพวก และยกกําลังเข้ายึดเมืองไทรบุรีในเดือน
จุฬาโลกมหาราชปรากฏว่า ทรงพระกรุณ าโปรด มกราคม พ.ศ. 2374 การเข้ า ตี ค รั้ ง นั้ น ประสบ
เกล้าฯ แต่งตั้งตนกูปะแงรันผู้พี่เป็น พระยารัตน ผลสํ า เร็ จ พระยาอภั ย ธิ เ บศร์ และกรมการเมื อง
สงคราม รามราชภักดี ศรีสุลต่าน มะหะหมัด รัตน ไทรบุรีฝ่ายไทยพากันถอยหนีขึ้นไปทางเหนือ ตนกู
ราชบดินทร์ สุรนิ ทวงษา พระยาไทรบุรี เป็นเจ้าเมือง เด็นยึดเมืองไทรบุรไี ว้ได้ เมือ่ ตนกูเด็นยึดเมืองไทรบุรไี ด้
สืบต่อจากบิดา มีพระนามตามสายวงศ์ว่า สุลต่าน จากไทยแล้ว เป็นเหตุให้หวั เมืองทัง้ 7 ของเมืองปัตตานี
อะหมัด ตายุดดิน ฮาลิม ชาห์ที่ 2 ส่ ว น ตนกู รวมทั้งกลันตัน ตรังกานู ก่อขบถขึ้นด้วย (ขจัดภัย
บิ ศ นู ผู ้ น ้ อ งเป็ น พระยาอภั ย นุ ร าช ตําแหน่งรา บุรษุ พัฒน์ 2519 : 94-95)
ยามูดา เทียบเท่าผู้ช่วยผู้ปกครองหรืออุปราช (ตน
กูบิศนู บางเอกสารใช้ ตนกูปัศนู หรือตนกูปัสนู)

เมืองสตูลมีฐานะเป็น “มูเก็ม” หรือตําบล
หนึ่งอยู่ในความปกครองของเมืองไทรบุรีตลอดมา
และขึ้นต่อราชอาณาจักรไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
แต่เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310
ไทรบุรีตั้งตัวเป็นอิสระไม่ยอมขึ้นต่อฝ่ายไทยตลอด
สมัยกรุงธนบุรี เนือ่ งจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรไี ม่
ได้ยกกองทัพลงไปปราบปรามจนสิน้ รัชกาล ครัน้ ล่วง
มาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช (รัชกาลที่ 1) เมืองไทรบุรจี งึ ได้ กลับมาเป็น
ส่ว นหนึ่ ง ของไทยตามเดิมในฐานะหัวเมืองมลายู
(ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 2519 : 87)
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ฝ่ายพระยานคร (น้อย) ได้เกณฑ์กองทัพจากเมือง
นครศรีธรรมราช พัทลุง ยกลงไปปราบขบถ ทัง้ ขอ
กําลังจากเจ้าเมืองสงขลาอีกทางหนึ่ง แต่ไม่ได้รับ
ความร่วมมือเท่าที่ควร เมื่อความทราบเข้ามาถึ ง
กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า
อยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั กองทัพลงมา
ช่วยปราบปรามข้าศึกรวม 4 กองทัพ เพราะต้อง
ปราบทัง้ เมืองไทรบุรแี ละขบถเมืองปัตตานีดว้ ย แต่เมือ่
กองทัพยกมาถึงเมืองสงขลาเห็นว่ากําลังที่ยกไปนั้น
ไม่เพียงพอที่จะปราบขบถได้ ทางกรุงเทพมหานคร
จึงจัดส่งกองทัพเรือมาสมทบอีกทางหนึ่ง พอดีได้รับ
ความร่วมมือจากอังกฤษช่วยปราบขบถทีเ่ มืองไทรบุรี
ทําให้เจ้าพระยานคร (น้อย) ตีเมืองไทรบุรีคืนได้
อย่างรวดเร็ว ตนกูเด็นและบุคคลสําคัญฆ่าตัวตายใน
สนามรบ พระยาอภัยธิเบศร์จึงกลับไปเป็นเจ้าเมือง
ไทรบุรเี ช่นเดิม

ยกฐานะเมืองสตูล
เมื่อมีการก่อตั้งเมืองสตูลขึ้นแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่า เมืองสตูลอยู่ใกล้
เมืองสงขลามากกว่าเมืองนครศรีธรรมราช การเดิน
ทางไปมาก็สะดวกกว่า อีกทัง้ ข้าราชการเมืองสงขลา
เคยมาดูแลเมืองสตูล สมัยเป็นเมืองร้างอยู่ร่วม 24
ปี จึงยกเมืองสตูลให้ขึ้นต่อเมืองสงขลา ระหว่างปี
พ.ศ. 2382-2387 เป็นเวลา 5 ปี ต่อมาได้ให้ไปขึ้น
ต่อเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ฝ่ายใต้
สมัยนั้น เมืองนครศรีธรรมราชปกครองเมืองสตูล
ระหว่างปี พ.ศ. 2387-2440 เป็นเวลาร่วม 52 ปี
ล่วงมาปี พ.ศ. 2440 มีการรวมเมืองไทรบุรี เมือง
ปะลิส และเมืองสตูลเข้าอยู่ในมณฑลเดียวกัน เมือง
สตูลจึงไปขึ้นต่อมณฑลไทรบุรี นับแต่บัดนั้น

ประวัติศาสตร์เมืองเก่าสตูล
ภูมิหลังความเป็นมา
เมืองเก่าสตูลตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำม�ำบัง อยู่ลึกเข้าไปจากปากอ่าวต�ำมะลังซึ่งเป็นปาก
แม่น�้ำม�ำบังประมาณ 10 กิโลเมตร มีชื่อเดิมว่า “ม�ำบังสครา” (Membang Segara) ม�ำบังสครา
เป็นศูนย์กลางการปกครองของเมืองสตูล-ละงู หลักฐานทางทางประวัติศาสตร์ที่เก่าที่สุดเท่าที่หา
ได้ ย้อนไปได้ช่วงต้นรัชกาลที่ 2 เป็นร่างตราลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2354 กล่าวถึงพระอภัยนุ
ราช (ตนกูบิศนู) ที่มาครองเมืองสตูล-ละงูในสมัยรัชกาลที่ 1 และได้ถวายเมืองคืนในเวลาต่อมา
ในร่างตราฉบับนั้นได้แต่งตั้งพระอภัยนุราชเป็นพระยาอภัยนุราชพร้อมพระราชทานเครื่องยศอีก
หลายรายการ ระหว่างทีเ่ กิดสงคราม กองทัพตนกูเผาบ้านเรือนทุกหลัง ชาวเมืองม�ำบังสคราต้อง
เอาตัวรอดด้วยการหนีไปซ่อนตัวในป่า เมืองม�ำบังสครากลายเป็นเมืองร้าง จนกระทัง่ สงครามสงบ
เพราะทัพตนกูพา่ ยแพ้ตอ้ งถอยหนีไปจากทุกสมรภูมิ
แม้ฝ่ายสยามจะชนะสงคราม แต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราช
วินิจฉัยว่า หากยังให้เจ้าเมืองชาวไทยไปปกครองไทรบุรี ก็จะยังคงเกิดสงครามต่อสู้เช่นนี้ไม่มีวัน
จบ จึงโปรดให้แบ่งเมืองไทรบุรีออกเป็นสามเมือง ให้บุตรหลานสุลต่านไทรบุรีปกครอง ได้แก่
1.
เมืองไทรบุรีให้ตนกูอาหนุ่ม (Tuanku Anom) เป็นผู้ปกครอง มีศูนย์กลางการปกครองที่
ปูเลาปีสัง (Bandar Pulau Pisang)
2.
มูเก็มเปอร์ลิส (ต�ำบลเปอร์ลิส) ยกฐานะขึ้นเป็นเมือง โปรดเกล้าฯ ให้ไซยิดฮุสเซ็น ยา
มาลุลลาอีล (Tuan Syed Hussin Jamalullail) ซึ่งขณะนั้นเป็นมูเก็มฮูลู (ก�ำนัน) เป็นผู้ปกครอง
มีสถานะเป็น “รายา” (raja) ตั้งศูนย์กลางการปกครองที่อะราว (Bandar Arua)
3.
มูเก็มสโตย (ต�ำบลกระท้อน) ซึ่งเดิมเป็นแค่ต�ำบลหนึ่งของไทรบุรี ยกฐานะขึ้นเป็นเมือง
เรียกว่านครีสโตย (Negeri Setul) ให้ตนกูมูฮ�ำหมัดอาเก็บ บุตรชายของตนกูบิศนูเป็นผู้ปกครอง
ตั้งศูนย์กลางการปกครองที่เมืองม�ำบังสครา (Bandar Membang Segara)
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ฟื้นบ้านแปงเมือง
ตนกู มู ฮ�ำหมั ด อาเก็ บ ตั้ ง ใจมาฟื ้ น ฟู เ มื อ งสตู ล ให้
รุง่ เรืองขึน้ อีกครัง้ หนึง่ ท่านได้อพยพครอบครัว บุตร
หลาน และบริวารมาเป็นจ�ำนวนมาก ข้าราชการคน
สนิทของตนกูมูฮ�ำหมัดอาเก็บที่ย้ายมาพร้อมท่าน
คนหนึ่งชื่อ หวันโอมาร์ บินหวันฮาดี ซึ่งมีต�ำแหน่ง
เป็นเบินดาฮารา (Bendahara ผู้ดูแลทรัพย์สินของ
ราชการ, มุขมนตรี) ต้นสกุล”ฮะอุรา”
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ตนกูมฮู �ำหมัดอาเก็บได้รบั พระราชทานบรรดาศักดิท์ ี่
พระยาอภัยนุราช ท่านสร้างที่พักอาศัยบริเวณทิศ
เหนือของเมือง ปัจจุบันเป็นเวิ้งอ่าวซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัดสตูล-โชว์รมู รถจักรยานยนต์
ฮอนด้า ไปจนถึงตลาดโต้รุ่งและวกกลับมาที่ส�ำนัก
งานพาณิชย์ฯ ชาวสตูลเรียกว่า “วังรายา” (Istana
Raja) ตัววังเป็นเรือนไม้ขนาดใหญ่สร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมเรือนไทรบุรี (Rumah Kedahan) ถัดไป
ทางใต้เล็กน้อย ท่านมอบหมายให้ หวันโอมาร์ หาทุน
สร้างมัสยิดกลางประจ�ำเมือง โดยน�ำรายได้จากการต่อ
เรือมาด ตีเมาะห์ซดู ะน�ำไปขายให้ชาวประมงทีป่ ากน�ำ้
ไทรบุรี (Kuala Kedah) วัสดุกอ่ สร้างจ�ำพวกอิฐ ปูน
กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้องปูพื้นน�ำเข้าจาก
ไทรบุรี ใช้ชา่ งมะละกา เมือ่ สร้างเสร็จ มัสยิดถูกตัง้ ชือ่
ตามนามของตนกูมฮู �ำหมัดอาเก็บว่า “มัสยิดอากีบ”ี มี
ฐานะเป็นมัสยิดเตองะห์ (มัสยิดกลาง) ภายหลังเมือ่
หวันโอมาร์ถงึ แก่กรรม ร่างถูกฝังไว้กลางลานด้านตะวัน
ตกของมัสยิดอากีบตี ามค�ำขอของท่านซึง่ ต้องการฝัง
ศพไว้ทนี่ ี่

สยามปกครองสตูลอย่างเมืองประเทศราช ไม่แทรก
แซงกิจการภายใน ข้อผูกพันทีเ่ มืองประเทศราชต้อง
ปฏิบตั ติ อ่ เมืองเจ้าประเทศราช คือ ต้องส่งเครือ่ งราช
บรรณาการและดอกไม้ทองดอกไม้เงิน สามปีตอ่ ครัง้
เจ้าเมืองจะเก็บภาษีนจี้ ากราษฎรเรียกว่า ค่าริไพ มีอตั รา
จัดเก็บสูงตำ�่ ตามฐานะเศรษฐกิจ ถึงก�ำหนดส่งในปี 2419
พระยาอภัยนุราช (ตนกูมฮู �ำหมัดอาเก็บ) ให้พระปักษา
วาสวารณินทร์ (ตนกูอสิ มาอีล) บุตรชายคนโต คุม
เครือ่ งราชบรรณาการไปยังเมืองนครศรีธรรมราชต้น
สังกัดของเมืองสตูล เพือ่ ให้นครศรีธรรมราชส่งต่อไป
ทูลเกล้าถวายฯ พร้อมกันนี้ ตนกูมฮู �ำหมัดอาเก็บได้มี
หนังสือถวายบังคมลาออกจากต�ำแหน่งว่าราชการเพือ่
สนับสนุนให้ตนกูอิสมาอีลบุตรชายคนโตว่าราชการ
แทน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามค�ำขอของตน
กูมฮู �ำหมัดอาเก็บ โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญา
บัตรตัง้ พระปักษาวาสสะวารณินทร์ (ตนกูอสิ มาอีล)
เป็นพระยาอภัยนุราชชาติรายาภักดี ศรีอนิ ดาราวิยา
หยา พระยาสตูล ให้เอาเครือ่ งยศพระยาสตูลคนเก่า
พระราชทานพระยาสตูลคนใหม่ แล้วพระราชทาน
สัญญาบัตรเพิม่ ยศพระยาสตูลคนเก่า ขึน้ เป็นพระยา
สมันตรัฐบุรินทร์มหินทราธิ รายานุวัตร ศรีสกลรัฐ
มหาปธานาธิการ ไพศาลสุนทรจริต สยามพิชติ ภักดี
จางวางเมืองสตูล

อวสานแผ่นดินสองฝ่ายฟ้า
พ.ศ. 2452 มีการลงนามในสนธิสัญญา
Anglo-Siames Treaty เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2452
เพื่อก�ำหนดหลักเขตระหว่างมลายูของอังกฤษกับ
สยาม สยามยกสิทธ์เหนือกลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี
และเปอร์ลิส เพื่อแลกกับการยกเลิกสนธิสัญญาลับ
ระหว่างสยามกับอังกฤษที่ระบุว่าสยามต้องไม่ท�ำ
สัญญาเกี่ยวกับการเช่าซื้อหรือถือกรรมสิทธิ์เหนือ
ดิ น แดนกั บ ประเทศใดโดยไม่ ผ ่ า นความเห็ น ชอบ
จากอั ง กฤษบนดิ น แดนในภาคใต้ ตั้ ง แต่ อ�ำเภอ
บางสะพานลงมา อั ง กฤษยอมยกเลิ ก ยกเลิ ก
สิทธิสภาพนอกอาณาเขตและอ�ำนาจศาลกงสุลใน
สยาม

สตูลจึงเป็นเมืองเดียวที่ยังอยู่ในฝั่งสยาม
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2440 ทีส่ ตูลเปลีย่ นต้นสังกัดจากมณฑล
นครศรีธรรมราชมาอยูใ่ นสังกัดมณฑลไทรบุรี เมือ่ มี
การปั ก ปั น เขตแดนระหว่ า งสยามและมลายู ข อง
อังกฤษ สตูลก็ออกจากการดูแลของมณฑลไทรบุรสี ู่
การดูแลของมณฑลภูเก็ต พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ
สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตมาตรวจราชการทีส่ ตูล
ทุกเดือน ท�ำให้ตอ้ งสร้างบ้านพักเทศาภิบาลเป็นอาคาร
สองชัน้ ก่ออิฐถือปูนทรงยุโรป ตัง้ อยูท่ ถี่ นนภูมจี รดล
หันหน้าไปทางทิศเหนือของเมือง อาคารนีถ้ กู รือ้ ไปใน
ช่วงทีส่ ร้างศาลากลางจังหวัดช่วงปี 2505-2506

คุณครูสิวเจียง เเซ่โก้ย
ที่มา : เพจชมรมอนุรักษ์ภาพเก่าสตูล

ยุคประชาธิปไตย
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 กระทรวงมหาดไทยยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาล แต่ละจังหวัดขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ปี
เดียวกันนั้น พระยาภูมินารถภักดีถึงแก่อนิจกรรมในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 นางหวันเต๊ะ ฮะอุรา ภรรยาของท่านจึงไปสร้างบ้านก่ออิฐ
ถือปูนสองชั้นอยู่ริมถนนสตูลธานีฝั่งตะวันออกด้านเหนือของเมือง มีรั้วเหล็กล้อมรอบทุกด่าน ชาวบ้านเรียกว่า “วังใหม่” ขณะที่เรียกวังเชื้อสาย
พระยาอภัยนุราชว่า “วังเก่า” ราชการได้ปรับปรุงคฤหาสน์กูเด็นเพื่อใช้เป็นศาลากลางจังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2478 มีการก่อตัง้ โรงเรียนประชาบาลต�ำบลม�ำบังขึน้ ตรงหัวมุมทุง่ เฉลิมสุข เป็นอาคารไม้ชนั้ เดียวหลังคาปัน้ หยา โรงเรียนจงหัวได้ซอื้ ทีด่ นิ
บริเวณทีเ่ ป็นทีต่ งั้ แฟลตการเคหะในปัจจุบนั เพือ่ สร้างสร้างอาคารไม้ชนั้ เดียวเป็นทีเ่ รียนในปี พ.ศ. 2481 ภายหลังรัฐบาลจอมพล ป.พิบลู สงครามมี
ประกาศนโยบายรัฐนิยมตัง้ แต่ พ.ศ. 2482-2485 รวม 12 ฉบับ โรงเรียนจีนทัว่ ประเทศถูกกวดขันเข้มงวดมากขึน้ เมือ่ สงครามมหาเอเชียบูรพาประ
ทุขนึ้ ในปี พ.ศ. 2484 ภาวะสงครามท�ำให้โรงเรียนต้องหยุดท�ำการสอนเป็นเวลานาน และด้วยนโยบายรัฐนิยมจอมพล ป ชือ่ บ้านนามเมืองสถานที่
ต่างๆถูกเปลีย่ นเป็นภาษาไทยไปแทบทัง้ หมด ชือ่ เมืองเก่าม�ำบังถูกเปลีย่ นเป็นต�ำบลพิมาน วัดม�ำบังเปลีย่ นเป็นวัดชนาธิปเฉลิม
ปี พ.ศ. 2486 นายอ�ำเภอเมืองสตูลเวลานั้น ขอให้คณะกรรมการโรงเรียนยกที่ดินและอาคารให้ราชการโดยให้เหตุผลว่าโรงเรียนจีนคงจะไม่ได้
เปิดไปตลอดการ คณะกรรมการกลุ่มหนึ่งจึงยอมยกที่ดินให้ในปี พ.ศ. 2488 ราชการได้สร้างที่ว่าการอ�ำเภอบนที่ดินแปลงนี้
อาคารศาลากลางจังหวัดดัง้ เดิมนัน้ สร้างมาตัง้ แต่สมัยพระยาภูมนิ ารถภักดี เมือ่ ศาลากลางจังหวัดไปยังคฤหาสน์กเู ด็น อาคารนัน้ ถูกใช้เป็นทีว่ า่ การอ�ำเภอ
เมือ่ ทีว่ า่ การอ�ำเภอย้ายมาทีใ่ หม่ในช่วงปี พ.ศ. 2488-2489 อาคารหลังนีถ้ กู ใช้เป็นส�ำนักงานเทศบาลเมือง และเมือ่ เทศบาลเมืองย้ายทีท่ �ำการไปอยู่
ณ ทีต่ งั้ อุทยานการเรียนรูท้ เี คพาร์คในปัจจุบนั อาคารหลังนีถ้ กู ใช้เป็นส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด จนกระทัง่ ถูกรือ้ เมือ่ ประมาณปี พ.ศ. 2515
ปี พ.ศ. 2475 นายสิ้วเจียง แซ่โกย ครูใหญ่โรงเรียนจงหัว เปิดร้านถ่ายรูปร้านแรกในเมืองเก่าสตูล มีชื่อว่าร้านถ่ายรูปยี่จิง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
ร้านนครศิลป์
หลังปี พ.ศ. 2475 เมื่อเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาลแล้ว บ้านพักเทศาริมถนนภูมีจรดลก็ว่างลง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้นนิยมใช้อาคารหลังนั้น
เป็นจวนผู้ว่า เพราะอาคารใหญ่และสะดวกกว่าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดที่พระยาสมันตรัฐบุรินทร์สร้างไว้ จนถึงปี พ.ศ. 2494 จวนเรือนไม้ชั้น
เดียวหลังคาจั่วทรุดโรมจนต้องรื้อลงและสร้างจวนใหม่เป็นอาคารไม้สองชั้นทาสีฟ้า จวนนี้เคยเป็นบ้านพักแรมของนายกรัฐมนตรี จอมพล ป.พิบูล
สงคราม เมื่อคราวมาเปิดสมาคมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดสตูลเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2498 และเคยเป็นที่ประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน
เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จฯจังหวัดสตูลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
20 มีนาคม พ.ศ. 2502 จวนหลังนี้ถูกรื้อเพื่อสร้างใหม่ประมาณปี 2548 เป็นจวนก่ออิฐฉาบปูนหลังปัจจุบัน
ไฟฟ้าได้มาจุดความสว่างไสวให้ตัวเมืองในราวปี พ.ศ. 2498 แรก ๆ การไฟฟ้าสตูลจะจ่ายกระแสให้ในช่วงหัวค�่ำ แล้วหยุดจ่ายในช่วง 21.00 น
ภายหลังจึงจ่ายกระแสไฟตลอดคืนในช่วงปี พ.ศ. 2507 โดยประมาณ
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พระมหากรุณาธิคุณ :
เมืองเก่าสตูลรับเสด็จ 3 ครั้ง
เป็นการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสามครั้ง บางครั้งมีพระราชวงศ์
พระองค์อนื่ โดยเสด็จด้วย
1) ครัง้ แรกในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จมาที่ทุ่งเฉลิมสุข ประชาชนทั้งจังหวัดมารอรับที่นั่น แต่ประชาชนใน
เมืองเก่าสตูลรอรับเสด็จบริเวณถนนสตูลธานีชว่ งมัสยิดม�ำบังและสมาคมจง
หัวทีเ่ พิง่ สร้างเสร็จเมือ่ ปี พ.ศ. 2500 ทรงแวะเยีย่ มสมาคมและมีพระราชปฏิ
สันฐานกับประชาชนทีม่ ารอเฝ้า
2) ครัง้ ที่ 2 เสด็จจากพระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศ พร้อมด้วยสมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง (ในรัชกาลที่ 9)
ในขณะนัน้ มาพระราชทานธงให้แก่ลกู เสือชาวบ้าน และติดตามการก่อสร้าง
มัสยิดม�ำบัง เมือ่ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2518 ทัง้ สองพระองค์ทรงปลูกต้น
ราชพฤกษ์ทมี่ สั ยิดม�ำบัง
3) ครัง้ ที่ 3 เสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราช
ชนนีพนั ปีหลวง (ในรัชกาลที่ 9) มายังมัสยิดม�ำบัง เมือ่ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.
2522 ทรงประกอบพระราชพิธเี ปิดมัสยิดม�ำบังหลังใหม่แทนมัสยิดหลังเก่าเพราะ
สร้างมานาน คับแคบไม่อาจรับประชากรชาวมุสลิมทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้
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นอกจากมี โ อกาสได้ รั บ เสด็ จ พระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) สามครัง้ แล้ว เมืองเก่า
สตูลยังมีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทร์
พระบรมราชชนนี ห ลายครั้ง ทรงเสด็จเยี่ยมและ
ติ ด ตามงาน พอ.สว. (แพทย์ อ าสาสมเด็ จ พระ
ศรีนครินทร์พระบรมราชชนนี) หลายต่อหลายครั้ง
ครัง้ หนึง่ ทรงประทับรถยนต์ผา่ นถนนบุรวี านิช โปรด
ให้รถพระทีน่ งั่ จอดเพือ่ ให้นายสิน จึงพานิช กรรมการ
พอ.สว. เข้าเฝ้าถวายของทีร่ ะลึกถึงรถพระนัง่

ล�ำดับเวลาในพัฒนาการของเมืองเก่าสตูล
รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก
พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย

พ.ศ. 2320

พ.ศ. 2350
พ.ศ. 2360
พ.ศ. 2370

พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. 2400

พ.ศ. 2390

พ.ศ. 2410
พ.ศ. 2420
พ.ศ. 2430
พ.ศ. 2440

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

พ.ศ. 2450

พ.ศ. 2356
พ.ศ. 2358
พ.ศ. 2367
พ.ศ. 2368

-

รัชกาลที่ 2 พระราชทานให้พระยาอภัยนุราชเป็นเจ้าเมืองในการปกครองสตูล
พระยาอภัยนุราช (ตนกูบิศนู) ถึงแก่อนิจกรรมมูเก็มสโตย ไม่มีผู้ปกครองท้องที่
ร้อยโท เจมส์ โลว ฑูตอังกฤษเดินทางผ่านเมืองสตูล
ร้อยเอก เฮนรี เบอร์นี้ ฑูตอังกฤษ เดินทางผ่านเมืองสตูล

พ.ศ. 2382
พ.ศ. 2387

- เมืองสตูลขึ้นต่อเมืองนครศรธรรมราช จนถึง พ.ศ 2440

พ.ศ. 2405

- ท�ำถนนเชื่อมเมืองสตูลกับเมืองสงขลาและไทรบุรี

พ.ศ. 2419
พ.ศ. 2423
พ.ศ. 2425
พ.ศ. 2427

- ยกฐานะมูเก็มสโตยเป็นเมืองสตูล หรือ นครีสโตย ตนกูมูฮ�ำหมัดอาเก็บ เป็นเจ้าเมืองสตูลคนแรก อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองสงขลา ระหว่างปี พ.ศ. 2382-2387

-

พระยาอภัยนุราช (ตนกูอิสมาแอล) บุตรชายคนโตของตนกูมูฮ�ำหมัดอาเก็บ ขึ้นเป็นเจ้าเมือง
พวกอั้งยี่ก่อกวนปล้นสะดมท�ำลายประตูวังเจ้าเมือง
ก่อสร้างวัดชนาธิปเฉลิม หรือวัดม�ำบัง
พระยาอภัยนุราช (ตนกูอิสมาแอล) ถึงแก่อนิจกรรม บุตรชายคนโต ตนกูอับดุลเราะห์มานขึ้นเป็นเจ้าเมืองเมืองไทรบุรี

พ.ศ. 2433 - ก่อสร้างศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง / รัชกาลที่ 5 เสด็จเกาะตะรุเตา
พ.ศ. 2438 - กูเด็น บิน กูแมะ มาช่วยราชการเมืองสตูล
พ.ศ. 2443 - รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กูเด็น บิน กูแม๊ะ เป็นเจ้าเมืองสตูลโดยสมบูรณ์ ก่อสร้างอาคาร “คฤหาสน์กูเด็น” สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2445 และใช้เป็นศูนย์ราชการปกครอง
พ.ศ. 2452
พ.ศ. 2453
พ.ศ. 2457
พ.ศ. 2465
พ.ศ. 2468
พ.ศ. 2473
พ.ศ. 2475
พ.ศ. 2476
พ.ศ. 2482
พ.ศ. 2483
พ.ศ. 2485
พ.ศ. 2490

- ยกเมืองสตูลให้ไปขึ้นกับมณฑลภูเก็ต
- พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี จัดตั้งโรงเรียนไทยมลายู โรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรก
- พระโกชาอิศหากด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองสตูล
- เปลี่ยนชื่อโรงเรีนยไทยมลายู เป็นโรงเรียนสตูล “สตูลวิทยา”
- เมืองสตูลขึึ้นต่อมณฑลนครศรีธรรมราช
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต เสด็จเยี่ยมเมืองสตูล พักที่คฤหาสน์กูเด็น
- พระยาภูมินารถภักดีถึงแก่อนจกรรม และพระยาพหลพลพยุหเสนาตรวจราชการที่จังหวัดสตูล
- พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ได้รับการแต่งตั้งเป็น ส.ส.จังหวัดสตูล
- เปลี่ยนชื่ออ�ำเภอม�ำบังเป็นอ�ำเภอเมืองสตูล
- จอมพล ป.พิบูลสงคราม ตรวจราชการเมืองสตูล รับประทานอาหารกลางวันที่คฤหาสน์กูเด็น
- ทหารญี่ปุ่นตั้งกองบัญชาการที่คฤหาสน์กูเด็น
- ตั้งศาลากลางจังหวัดที่คฤหาสน์กูเด็น

พ.ศ. 2502
พ.ศ. 2503
พ.ศ. 2509
พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522

-

พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2531

- รัชกาลที่ 10 เสด็จจังหวัดสตูล

พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2543

- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิด พิพิธภัณฑสถานแห่ชาติสตูล “คฤหาสน์กูเด็น”

พ.ศ. 2454

- รัชกาลที่ 10 เสด็จจังหวัดสตูล

พ.ศ. 2460
พ.ศ. 2470
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2490
พ.ศ. 2500

พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

- ไทรบุรีกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของไทยอีกครั้งในฐานะหัวเมืองมลายู

พ.ศ. 2340

พ.ศ. 2380

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. 2325

พ.ศ. 2330

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เหตุการณ์ส�ำคัญ

ช่วงเวลา

พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2520

- รัชกาลที่ 9 เสด็จจังหวัดสตูล

ก่อสร้างวัดสตูลสันตยาราม
ก่อสร้างศาลเจ้าปึงเถ่ากง
รัชกาลที่ 10 เสด็จจังหวัดสตูล
ก่อสร้างมัสยิดม�ำบัง
รัชกาลที่ 9 เสด็จจังหวัดสตูล
รัชกาลที่ 9 เสด็จจังหวัดสตูล
รัชกาลที่ 9 เสด็จจังหวัดสตูล

พ.ศ. 2550

หมายเหตุ : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ ปี พ.ศ. 2535 ได้เสด็จมาเกาะหลีเป๊ะ และเมือ่ ปี พ.ศ.
2552 ณ เกาะสาหร่าย และเกาะปูยเู พือ่ ปลูกต้นล�ำแพน จังหวัดสตูล, เมือ่ ปี พ.ศ. 2475 พระยาพหลพลพยุหเสนาตรวจราชการที่ จังหวัดสตูล, เมือ่ ปี พ.ศ.
2483 จอมพล ป. พิบลู สงครามตรวจราชการเมืองสตูล, พ.ศ. 2504 จอมพลสฤษดิธ์ นรัชเดินทางมาเขาโต๊ะพญาวัง และช่วงปี พ.ศ. 2511-2513 รัชกาลที่ 10
เสด็จพร้อมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ เกาะยาว ทรงปลูกต้นชัยพฤกษ์
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ส่วนที่ 3

มกดกวัฒนธรรมเมืองเก่าสตูล
มรดกทางวัฒนธรรม สามารถแบ่งตามลักษณะที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่ (existence) ได้ 2 ประเภท ดังนี้

10

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) มรดกทาง
วัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องได้เป็นสิง่ ทีส่ ามารถมองเห็น สัมผัสและจับต้องได้ทางกายภาพ
โดยครอบคลุมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเคลื่อนที่ได้และที่เป็นวัตถุ
เคลือ่ นทีไ่ ม่ได้ เช่น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี อนุสรณ์
สถานและแหล่งประวัติศาสตร์ เครื่องแต่งกาย ภาพจิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปัตยกรรมศิลปหัตถกรรม รวมถึงวัตถุที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นจากฝีมือ การ
ประดิษฐ์การคิดค้นการดัดแปลง การอยู่อาศัย หรือการใช้ประโยชน์จากมนุษย์
ซึง่ ได้รบั การยอมรับว่ามีคณ
ุ ค่าในทางวัฒนธรรมและสมควรได้รบั การสงวนรักษา
ซึ่งถูกจัดอยู่ในประเภทหนึ่งของมรดกโลกตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมตามอนุสัญญา
ดังกล่าวนี้ หมายความถึงสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นงานด้าน
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติเช่น
ถํา้ หรือกลุม่ สถานทีก่ อ่ สร้าง ยกหรือเชือ่ มต่อกันอันมีความเป็นเอกลักษณ์ หรือ
แหล่งสถานทีส่ าํ คัญอันอาจเป็นผลงานฝีมอื มนุษย์หรือเป็นผลงานร่วมกันระหว่าง
ธรรมชาติกบั มนุษย์ รวมทัง้ พืน้ ทีท่ เี่ ป็นแหล่งโบราณคดี ซึง่ สถานทีเ่ หล่านีม้ คี ณ
ุ ค่า
ความลํา้ เลิศทางประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ มานุษยวิทยา หรือวิทยาศาสตร์ มรดก
ทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องได้ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อย ๆ ตามลักษณะที่
ปรากฏได้ 2 กลุม่ ได้แก่ ประเภทวัตถุเคลือ่ นทีไ่ ด้และประเภทวัตถุทเี่ คลือ่ นที่
ไม่ได้

มรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage)คําว่า “มรดก
ทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้”เริม่ เข้ามาสูแ่ วดวงการทํางานด้านศิลปวัฒนธรรม
เมือ่ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
ได้รับรองอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
(Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) ทัง้ หมด
40 มาตราในการประชุมสมัยสามัญครัง้ ที่ 32 เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศสในปัจจุบนั คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็น
ชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ รวมถึงได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และรักษามรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนที่ 19 ก เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2559 ซึง่ เหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีม่ รดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมเป็น
สมบัตลิ าํ้ ค่าทีไ่ ด้มกี ารสร้างสรรค์ สัง่ สม ปลูกฝังและสืบทอดในชุมชนจากคนรุน่
หนึง่ มายังคนอีกรุน่ หนึง่ แต่ในปัจจุบนั มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมดังกล่าว ได้
รับผลกระทบจากความเปลีย่ นแปลงของสังคมทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
บางครั้งมีการนํามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางที่บิดเบือนหรือไม่
เหมาะสมและอาจเป็นเหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านั้นต้องเสื่อม
สูญไปอย่างน่าเสียดาย สมควรจัดให้มกี ารส่งเสริมและรักษามรดกภูมปิ ญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรมให้มคี วามสืบเนือ่ งและยัง่ ยืนสืบไป

โดยในมาตรา 2 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ระบุนิยามของคําว่า“มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” ว่าหมายถึง
การปฏิบตั ิ (practices) การแสดงออก (expressions)การนําเสนอ (representations) ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) ตลอดจนเครือ่ งมือ วัตถุ สิง่ ประดิษฐ์
และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน หรือในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่า เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้ เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นมาอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพ
แวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และทําให้คนเหล่านั้นเกิดความภูมิใจในตัวตนและความรู้สึกสืบเนื่องก่อ
ให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นอกจากนี้ ในอนุสัญญาฯ ตามมาตรา 2 นั้นยังได้ระบุถึงขอบข่ายของ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ดังต่อไปนี้
1)
เรื่องราวข้อมูลความรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นมุขปาฐะและการแสดงออกในด้านต่าง ๆ รวมถึงวัฒนธรรมด้านภาษาในฐานะที่เป็น
สื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage)
2)
ศิลปะการแสดง (Performing arts)
3)
แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่าง ๆ (Social practices, rituals and festive events)
4)
ความรู้และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล (Knowledge and practices conceding nature and the universe)
5)
งานช่างฝีมือดั้งเดิม (Traditional craftsmanship)

กฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม (2554) เป็นแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม
ในประเทศไทยส�ำหรับทุกภาคส่วน ได้ก�ำหนดนิยามศัพท์ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม ดังนี้
มรดกวัฒนธรรม หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์ของชนในชาติทเี่ ป็นสมบัตทิ าง
วัฒนธรรมอันมีคุณค่า ที่ตกทอดมาจากรุ่นก่อนเป็นประจักษ์พยานของ
พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ หมายรวมถึงสิง่ แวดล้อมทีม่ นุษย์ได้สร้างขึน้
และระบบนิเวศซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าไม่สามารถหาทดแทนได้
เป็นเครื่องหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำเร็จของผู้คนในอดีตแสดงให้
เห็นถึงวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเอกลักษณ์ของพื้นที่มีการสืบทอดมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและควรค่าแก่การสืบสานต่อไปในอนาคตมรดก
วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ มรดกวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องได้ และ
มรดกวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ หมายถึง มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูป
ธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องและมองเห็นได้ ได้แก่ โบราณสถาน
อนุสาวรีย์ สถาปัตยกรรม อาคารกลุม่ อาคาร ย่านชุมชนท้องถิน่ เมืองเก่า
แหล่งประวัตศิ าสตร์ แหล่งโบราณคดี แหล่งภูมทิ ศั น์ประวัตศิ าสตร์ ภูมทิ ศั น์
วัฒนธรรม โบราณวัตถุและผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ เป็นต้น
มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็น
นามธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องหรือแสดงออกมาทางกายภาพ
ได้ ได้ แ ก่ ภู มิ ป ั ญ ญาความรู ้ ความหมาย ความเชื่ อ ความสามารถ
ขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตที่บุคคลหรือชุมชนได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อ
เป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำรงชีวติ อยู่ และได้ถา่ ยทอดจากรุน่ หนึง่ ไปสูอ่ กี รุ่น
หนึ่งมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้
แหล่งมรดกวัฒนธรรม คือ มรดกวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องได้ทเี่ ป็นอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อย่างแยก
ไม่ออก
การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการคุ้มครองและ
การจัดการองค์ประกอบทีห่ ลากหลายของมรดกวัฒนธรรมให้ด�ำรงคุณค่า
ไว้เพื่อสร้างความเข้าใจและท�ำให้เกิดความตระหนักในความส�ำคัญทาง
วัฒนธรรมโดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ของ
สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
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โบราณสถานขึน้ ทะเบียน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) เป็นอาคารเก่าแก่ของ
จังหวัดสตูล สร้างขึน้ สมัยพระยาภูมนิ ารถภักดีเป็นผูว้ า่ ราชการเมือง เริม่ ก่อสร้างในปีใดไม่
ปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่สร้างเสร็จ ประมาณปี พ.ศ. 2445 จุดประสงค์ในการก่อสร้าง
เพือ่ เป็นบ้านพักของเจ้าเมือง เป็นสถานทีต่ อ้ นรับแขกบ้าน แขกเมือง และเตรียมไว้รบั เสด็จฯ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ ครัง้ เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ปี พ.ศ.
2448 แต่พระองค์ไม่ได้เสด็จเมืองสตูลครัง้ นัน้ อาคารหลังนีจ้ งึ ได้ใช้เป็นบ้านพักของเจ้าเมือง
เป็นศูนย์การปกครองเมืองสตูล ต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นใช้เป็นที่ตั้งกอง
บัญชาการทหาร และสํานักงานเทศบาลเมืองสตูลใช้เป็นที่ทําการระยะหนึ่ง จากนั้นจึงใช้
เป็นศาลากลางจังหวัดจนกลายเป็นทีม่ าของชือ่ “ศาลากลางเก่า” ต่อมาใช้เป็นทีว่ า่ การอําเภอ
เมืองสตูล เปิดเป็นห้องเรียนของโรงเรียนเทศบาล และกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน (กอ.รมน.) ได้ใช้อาคารหลังนีเ้ ป็นหน่วยงานสุดท้าย
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คฤหาสน์กูเด็นเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโคโรเนียล เป็นอาคารตึกสองชั้น ผังอาคารเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคาเป็นทรงปั้นหยาแบบไทย อาคารชั้นล่างแบ่งเป็นสี่ส่วน คือ
ระเบียง ห้องโถงกลาง ห้องปีกสองข้าง และโถงด้านหลังมีบันไดขึ้นชั้นบนที่โถงกลางและโถงหลัง ชั้นบนแบ่งเป็นสี่ส่วน คือมุขด้านหน้า ห้องโถงกลาง และห้องปีกสองข้างห้องด้านหลัง
และดาดฟ้า ประตูหน้าต่างสร้างเป็นรูปโค้งแบบโรมัน ช่องลมที่หน้ามุขชั้นบน ตกแต่งเป็นรูปดาวอันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม ส่วนประกอบภายในส่วนใหญ่ใช้ไม้ เช่น พื้น บาน
ประตู หน้าต่าง วงกบ บันได ราว บันได ลูกกรง และเพดานกระเบื้อง หลังคาเดิมใช้กระเบื้องกาบกล้วยซึ่งเป็นดินเผา ภายหลังเปลี่ยนเป็นกระเบื้องลอนคู่ นายช่างก่อสร้างเป็นชาว
ปีนัง จึงมีอิทธิพลของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกผสมผสานกับของไทยและอิสลาม
เดิมคฤหาสน์กูเด็นมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น บ้านเจ้าเมือง บ้านเจ้าคุณภูมิ บ้านพระยาภูมินารถภักดี ศาลากลางเก่า และสภา ปี พ.ศ. 2527สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สตูล จัดพิมพ์หนังสือ “รวมเรื่องเมืองสตูล” ได้ตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่า “คฤหาสน์กูเด็น” จนเป็นที่ยอมรับกันกระทั่งทุกวันนี้ ผู้ตั้งชื่อคือ “นายอํานาจ สุธาประดิษฐ์” ศึกษานิเทศก์ สํา
นักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล
กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนคฤหาสน์กูเด็นเป็นโบราณสถานแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ต่อมาปี พ.ศ. 2537 กรมศิลปากรได้เริ่มดําเนินการ
ปรับปรุงอาคาร บูรณะ ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมทิ ศั น์โดยรอบ รวมทัง้ ติดตัง้ ระบบสาธารณูปโภค
และระบบปรับอากาศเสร็จสมบูรณ์เมือ่ ปี พ.ศ. 2543 และวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2543
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ทรงเปิ ด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็นเปิดให้ประชาชนเข้าชมและบริการด้าน
การศึกษามากระทั่งทุกวันนี้
การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล แบ่งตามห้องต่างๆ รวม 10 ห้อง ได้แก่
ห้องที่ 1 ห้องข้อมูลข่าวสาร
ห้องที่ 2 ห้องภูมิหลังเมืองสตูล
ห้องที่ 3 ห้อง ประชาสัมพันธ์
ห้องที่ 4 ห้องวิถีชีวิตชาวสตูล
ห้องที่ 5 ห้องจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว
ห้องที่ 6 ห้องบ้านเจ้าเมือง
ห้องที่ 7 ห้องเรือนชานชาวบ้านสตูล
ห้องที่ 8 ห้องรับแขกร่วมสมัยคฤหาสน์กูเด็น
ห้องที่ 9 ห้องวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล
ห้องที่ 10 ส่วนชั้นดาดฟ้าและคาฟีเรีย

โบราณสถานทีย่ ังไม่ขึน้ ทะเบียน
กุโบร์อัล–มัรฮูม ตนกูมูฮ�ำหมัด อากิบ สนูบุตร (กุโบร์เจ้าเมือง) ตัวกุโบร์ใหญ่ติด
ถนน 3 ด้าน คือถนนสตูลธานี 7 และถนนเรืองฤทธิ์จรูญ เป็นที่ที่พระยาสมันตรัฐ
บุรินทร์ท่านแรก (ตนกูมูฮ�ำหมัดอาเก็บ) ให้เป็นที่ฝังศพของชาวเมืองตั้งแต่สร้าง
เมืองเมื่อปี 2382 มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถูกกั้นด้วยก�ำแพงเป็นสัดส่วนต่างหาก
เรียนว่า ลังการ์ (Langngar) หมายถึงทีฝ่ งั ศพของเจ้าเมืองและเชือ้ พระวงศ์ ตัวหลุม
ฝังศพก่ออิฐฉาบปูนแบบสุสานไทรบุรี มีลวดลายปูนปัน้ ตกแต่งสวยงาม ซึง่ เป็นที่ฝัง
ศพของเจ้าเมืองในสายสกุล “สนูบุตร” 3 ท่าน ที่ปกครองสตูลในช่วง พ.ศ.23822440 ได้แก่
พระยาสมันตรัฐบุรินทร์(ตนกูมูฮ�ำหมัดอาเก็บ) พ.ศ.2382-2419
พระยาอภัยนุราช (ตนกูอิสมาอีล) พ.ศ.2419-2427
•
พระยาอภัยนุราช (ตนกูอับดุลเราะห์มาน) พ.ศ.2427-2440

อาคารเก่าริมถนนบุรีวานิช เป็นอาคารแบบอาณานิคมช่องแคบของอังกฤษ (British Straits Settlements Building) หรือที่ชาวสตูลเรียกว่าอาคารชิโนโปรตุกีส(Sino-Portuguese
Building) ลักษณะอาคารเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นใช้ค้าขายและอยู่อาศัยไปด้วยกัน ชาวจีนเรียกว่า“เตี่ยมฉู่” (Shop House) เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนระบบผนังรับน�้ำหนัก
ห้องริมจะมีผนังชั้นล่างหนามากเพื่อรับน�้ำหนักผนังชั้นบน ห้องกลางๆในชุดที่สร้างพร้อมกัน ผนังชั้นบนจะเป็นไม้ ช่วงหน้าอาคารมีทางเดินใต้ตัวบ้านช่วงหน้าที่เรียกว่า“หง่อก่ากี่”
(Five Foot Way) ในบ้านมีช่องเปิดเรียกว่า “จิ่มแจ๊” ช่องเปิดนี้จะมีบ่อน�้ำใช้เป็นลานซักล้าง สร้างครั้งแรกสมัยพระยาภูมินารถภักดี ประมาณ พ.ศ.2440 สร้างทีละหลังบ้าง 2-3 หลัง
บ้าง สามารถสังเกตอาคารรุ่นที่สร้างพร้อมๆกันได้จากหลังคาและบัวหัวเสาของแต่ละชุด อาคารหลังแรกตั้งอยู่ที่เลขที่ 17 ถนนบุรีวานิช ติดกับธนาคารกรุงเทพสาขาสตูลในปัจจุบัน
สร้างโดยพระยาภูมินารถภักดีเมื่อครั้งมารับราชการในเมืองสตูลใหม่ๆ ช่วง พ.ศ.2440
อาคารเก่าบนถนนบุรีวานิช เดิมมีทั้งหมด 33 คูหา ถูกรื้อไปสร้างธนาคารกรุงเทพ 3 คูหา (เลขที่ 11,13,15) รื้อสร้างใหม่เป็นแบบอื่นอีก 4 คูหา คือเลขที่ 39-41 กับ
57-59 จึงยังคงเหลืออาคารเดิม 26 คูหาอาคารเก่าก่ออิฐถือปูนบนถนนบุรีวานิชมีเฉพาะฝั่งตะวันออกของถนนเท่านั้น ด้วยเหตุว่า ฝั่งตะวันตกไม่สามารถสร้างอาคารก่ออิฐได้
เนื่องจากเป็นที่ลุ่มน�้ำในล�ำคลองม�ำบังขึ้นถึง ดินอ่อนไม่สามารถสร้างอาคารก่ออิฐถือปูนได้ การสร้างอาคารปูนเพิ่งมีครั้งแรกใน พ.ศ.2517 เลขที่ 80 ถนนบุรีวานิช เพราะเพิ่งมี
เทคโนโลยีการถมดิน
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แผนที่มรดกวัฒนธรรมในเขตพื้นที่เมืองเก่าสตูล

ศาสนสถาน
วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง

(วัดม�ำบัง) สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2425 สมัยพระยาอภัยนุ
ราช(ตนกูอิสมาอีล)เป็นเจ้าเมือง ในอดีตเป็นวัดขนาดเล็ก
ไม่มีโบสถ์ และมีพระภิกษุจ�ำพรรษาน้อยรูป พ.ศ.2473
พระธรรมวโรดม แห่งวัดราชาธิวาส เจ้าคณะมณฑล
นครศรีธรรมราชและมณฑลภูเก็ต ได้มีค�ำสั่งให้พระแสง
และพระเปรื่ อ งจากจั ง หวั ด สงขลามาจ�ำวั ด ที่ วั ด ม�ำบั ง
เนื่องจากพระอธิการชุ่ม เจ้าอาวาสรูปที่ 3 ย้ายไปจ�ำ
พรรษาที่วัดหน้าพระลาน นครศรีธรรมราช

วัดชนาธิปเฉลิม (วัดม�ำบัง) ในอดีต

พระแสงมาด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสและพระเปรื่องเป็นรองเจ้าอาวาส
เมื่อพระทั้งสองรูปมาถึงก็เริ่มงานส�ำคัญคือการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
เพื่อให้กุลบุตรในเมืองม�ำบังและทั่วทั้งจังหวัดได้มีที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ความพยายามของพระภิกษุทั้งสองรูปส�ำเร็จ เมื่อวันที่ 5
ธันวาคม 2473 ปีเดียวกัน
พระอุโบสถของวัดม�ำบังสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2482 โดยได้ไม้มาจาก
การหั ก ร้ า งถางพงเพื่ อ สร้ า งสถานกั ก กั น นั ก โทษในเกาะตะรุ เ ตาของกรม
ราชทัณฑ์ ปีเดียวกันพระธรรมวโรดมเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสได้เปลี่ยนชื่อ
วัดม�ำบั ง เป็ น “วั ด ชนาธิปเฉลิม” เพื่อขานรับ นโยบายรั ฐ นิ ย มของจอมพล
ป. พิบูลสงคราม พิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตมีขึ้นในปีถัดมา พุทธบริษัทได้
สร้างเหรียญที่ระลึกเนื่องในพิธีผูกพัทธสีมาซึ่งกลายเป็นพระเครื่องหายาก
เป็นที่ต้องการของนักเลงพระและมีราคาแลกเปลี่ยนสูงมากในปัจจุบันต่อมาปี
พ.ศ. 2507 ไฟไหม้ฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระประธาน และลามไปไหม้ตัวพระ
อุโบสถบางส่วน มีการซ่อมแซมปกปิดร่องรอยเดิม แต่ในปี พ.ศ. 2527 พระ
อุโบสถถูกรื้อทั้งหลังเพื่อซ่อมแซมใหม่แต่ยังคงรักษารูปแบบเดิม มีการรื้อเสา
ไม้ชั้นล่างออกท�ำเป็นเสาปูนเพื่อแก้ปัญหาปลวกกัดกินเนื้อไม้

วัดชนาธิปเฉลิม (วัดม�ำบัง) ในปัจจุบัน
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ปี พ.ศ. 2534 วัดชนาธิปเฉลิมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงชัน้ ตรี จากการน�ำของ น.ท.นิทัศน์
รัตนดิลก ณภูเก็ต ที่ทุ่มเทความพยายามในการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 ต่อ
มามีการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ศรีเมืองใต้ ในปี พ.ศ. 2553 สร้างเสร็จในปี
ถัดมาโดยได้แบบมาจากพระธาตุเจดีย์ของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสิ
นารา รัฐอุตรประเทศสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งรับ
พระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวรเป็นสมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และ
จากประเทศพม่า

พระราชพิธีเปิดมัสยิดม�ำบัง

มัสยิดกลางจังหวัดสตูล (มัสยิดม�ำบัง)

สร้างในช่วงแรกๆของการสร้างบ้านแปงเมืองของตนกูฮ�ำหมัดอาเก็บ (พระยาอภัยนุราช
ท่านที่ 2 / พระยาสมันตรัฐบุรนิ ทร์ทา่ นแรก) บุตรชายของตนกูบศิ นูผไ้ ู ด้รบั ค�ำสัง่ ให้มาฟืน้ ฟูเมือง
สตูลหลังสงครามไทรบุรคี รัง้ สุดท้ายปีพ.ศ. 2481 ใช้เวลาก่อสร้างนานหลายปีจงึ แล้วเสร็จ ตัง้ ชือ่
ตามนามของตนกูมฮู �ำหมัดอาเก็บว่า “มัสยิดอากีบ”ี
ทุนการสร้างมัสยิดได้จากการต่อเรือมาดตีเมาซูดะส่งไปขายไทรบุรี น�ำรายได้นั้น
ซื้ออิฐ ปูน กระเบื้องปูพื้น และกระเบื้องกาบกล้วยมาจากไทรบุรี ตัวอาคารชั้นเดียวทรง
สี่เหลี่ยมจตุรัสกว้าง 13 เมตรก่ออิฐสอปูน ภายในมีเสาไม้สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 4 เสา มี
หลังคา2ชั้นทรงปิรามิดเรียกว่า Nusantara Roof ตามแบบที่นิยมในคาบสมุทรมลายูช่วง
นั้น สถาปนิกผู้เขียนแบบเป็นชาวมะละกา นายช่างก็เป็นชาวมะละกาเช่นกัน
ผู้ควบคุมดูแลและจัดหาเงินทุนในการก่อสร้าง คือ หวันอูมาร์ บินหวันฮาดี
ชึ่งเป็น “เบนดาฮารา”ข้าราชการระดับสูงเทียบเท่าปลัดเมือง ต้นตระกูล“ฮะอุรา” เมื่อ
เสียชีวิต ร่างของท่านถูกฝังไว้บริเวณมัสยิดด้านทิศตะวันตก ตามความประสงค์ของผู้วาย
ชนม์ ปัจจุบันกุโบร์หรือหลุมฝังศพนี้ยังคงอยู่ที่เดิม

16

มัสยิดหลังเก่า
ระหว่างก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชด�ำเนินเยีย่ มมัสยิดเมือ่ วัน
ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2518 เมือ่ สร้างเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2522 มัสยิด
ถูกตัง้ ชือ่ ว่า “มัสยิดม�ำบัง” มีฐานะเป็นมัสยิดกลางประจ�ำจังหวัดสตูล
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีน าถ พระบรมราชชนนีพันปี ห ลวง (ในรั ช กาลที่ 9)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิ
รินธรฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี มาใน
พระราชพิธีเปิดมัสยิดม�ำบัง เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2522

มัสยิดม�ำบังถูกรือ้ ออกทัง้ หลังในปี พ.ศ. 2517 เพือ่ สร้างมัสยิด
ม�ำบังหลังใหม่ ประกอบด้วยเสาสูงชะลูดทรงซุม้ โค้งแบบโกธิค หลังคาเป็น
ดาดฟ้าคอนกรีตมีโดมกลีบมะเฟืองประดับโมเสคสีทองจากอิตาลี หออา
ซานทรงโดมกลีบมะเฟืองประดับโมเสคสีทองเช่นเดียวกัน มัสยิดนีม้ พี นื้ ผิว
ท�ำด้วยโมเสค ช่องลมท�ำด้วยดินเผาสีอฐิ จึงดูแลรักษาท�ำความสะอาดง่าย
ไม่ตอ้ งทาสีกจ็ ะดูใหม่อยูเ่ สมอ ออกแบบโดยนายเจริญ ลิม่ สกุล สถาปนิก
ชาวหาดใหญ่ ก่อสร้างโดยบริษทั ก�ำธรพานิช สิน้ เงินก่อสร้างในขณะนัน้ 12
ล้านบาท

มัสยิดม�ำบังในปัจจุบัน

ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2433 เดิม

ตั้งอยู่ที่ถนนศุลกานุกูล บริเวณตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยสาขาสตูล ย้ายมาที่
ปัจจุบันบนถนนสมันตประดิษฐ์ ราวปี พ.ศ. 2468
ชาวจีนสมัยนั้นสร้างศาลเจ้านี้เพื่อการรักษาโรค พระโปเซ่งไต่เต่ซึ่ง
เป็นพระประธานของศาลเจ้า เดิมเป็นคนที่มีชีวิตอยู่จริง เกิดในสมัยฮ่องเต้
ซ่งไท่จง ตายสมัยซ่งเจินจงแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือ (พ.ศ.1522-1579) เป็นชาว
เมืองจ่วนจิว มณฑลฝูเจี้ยน
เมื่อยังมีชีวิตอยู่โปเซ่งไต่เต่ได้ชื่อว่าเป็นหมอเทวดา มีชื่อเมื่อแรกเกิด
ว่า “หงอบุน้ ” ร�ำ่ เรียนวิชาจับชีพจรและการรักษาวิชาแพทย์แผนจีนจากครอบครัว
ซึ่งมีต�ำหรับยาจีนสืบต่อๆกันมานานนับร้อยปี ท�ำการรักษาผู้คนจนมีชื่อเสียง
เลือ่ งลือ ครัง้ หนึง่ พระมารดาของฮ่องเต้ซง่ เจินจงประชวร ให้มหาดเล็กมาตามไป
รักษาพระอาการหงอจินบุ้นไม่สามารถจับชีพจรของพระราชชนนีได้ด้วยกฎ
มณเฑียรบาล จึงต้องใช้เส้นด้ายโยงจากมือคนไข้มายังมือของหมอ หมอหงอบุน้
สามารถรักษาจนอาการทุเลาลงท�ำให้มชี อื่ เสียงโด่งดังไปทัว่
หงอบุ้นเสียชีวิตในวัย 59 ปี ขณะปีนเขาไปเก็บตัวยาสมุนไพรต่าง ๆ
มาใช้รกั ษาผูค้ น ชาวบ้านจึงสร้างศาลไว้สกั การะบูชา ต่อมาได้กลายเป็นต�ำนาน
ผูค้ นเชือ่ ว่าท่านจุตไิ ปเป็นเทพมีนามว่า “หงอจินหยิน” และ ”โปเซ่งไต่เต่” เพือ่
โปรดสัตว์รักษาคนเจ็บไข้ให้หายป่วย
ต่อมาอาคารศาลเจ้าเก่าที่สร้างด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งหลัง ถูกรื้อสร้างใหม่
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทัง้ หลังตามแบบสถาปัตยกรรมจีน เป็นอาคารหลังเดียวที่
ต่อปีกซ้ายเพื่อประดิษฐานเทพเจ้าเตาไฟและเทพชั้นรองอื่น การบูรณะใหม่ใช้
เวลาไม่นานก็เสร็จสิน้ ในปี พ.ศ. 2512 ยังเหลือชิน้ ส่วนอาคารเก่าเพียงชิน้ เดียว
คือเสาเอกต้นเดียวที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึก แม่พิมพ์ต�ำรับยาถูกปลวกกิน
ไปเป็นจ�ำนวนมาก แต่ยังเหลือตัวแม่พิมพ์ที่แกะจากไม้กระดานให้ได้ศึกษาวิธี
การพิมพ์ของคนโบราณอยู่จ�ำนวนหนึ่ง

ในสมัยนัน้ ชาวสตูลส่วนใหญ่เป็นจีนอพยพจากมณฑลฮกเกีย้ น ได้รว่ มแรง
ร่วมใจสร้างศาลเจ้าโปเซ่งไต่เต่ เพือ่ เป็นทีพ่ งึ่ ทางใจและทางกายยามเจ็บไข้ได้ปว่ ย
ศาลเจ้านี้มีต�ำรับยาของหงอจินหยินที่สืบทอดมานานนับพันปีถึง 104 ต�ำรับ
ส�ำหรับรักษาโรคตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เมื่อใครไม่สบายจะมีผู้รู้วิชาแพทย์
แผนจีนประจ�ำศาลเจ้าคอยวินิจฉัยสั่งยาให้ตามต�ำรับ ผู้ป่วยจะน�ำ “เทียบ” ยา
ทีไ่ ด้รบั จากศาลเจ้า ไปหาตัวยาเอาเอง ซึง่ อาจเป็นพืชหรือส่วนประกอบสิง่ อืน่ ๆ ซึง่
นับว่ายุ่งยากพอควรกว่าจะหาได้ครบต่อมาความนิยมหาหมอยาศาลเจ้าลดลง
เพราะมีแพทย์แผนจีนที่เปิดร้านมีสมุนไพรจ�ำหน่ายพร้อมกับการรักษาคนไข้ไม่
ต้องเสียเวลาไปหาตัวยาเอง ตัวต�ำรับยาก็ใช้ต�ำรับยาของศาลเจ้าไปจัดยาให้ลกู ค้า
ลูกค้าก็ได้รบั ความสะดวกแลกกับเงินไม่มากนักปัจจุบนั ต�ำรับยาของหงอจินหยิน
โปเซ่งไต่เต่ ทีใ่ ช้รกั ษาผูป้ ว่ ยของศาลเจ้าโปเจ้เก็งยังคงอยูค่ รบทัง้ 104 ต�ำรับ

ภาพแม่พิมพ์เทียบยาของศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง
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วัดสตูลสันตยาราม
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วัดสตูลสันตยาราม ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 12 ถนนเรืองฤทธิจ์ �ำรูญ ต�ำบล

พิมาน อ�ำเภอเมืองสตูล สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายแต่เดิมเป็นสถานที่บริเวณ
ชานเมืองส�ำหรับเผาศพชาวไทยพุทธ มีทดี่ นิ ตัง้ วัดเนือ้ ที่ 28 ไร่ 50 ตารางวา ทิศ
เหนือ ติดกับทีด่ นิ นายชืน่ บูรพวัลย์ ทิศใต้ ติดต่อกับทีด่ นิ สมาคมฌาปนกิจสตูล
ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนเรืองฤทธิ์จ�ำรูญ ทิศตะวันตกติดต่อกับภูเขาโต๊ะ
หยงกงพืน้ ทีต่ งั้ วัดเป็นทีร่ าบเชิงเขา รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี
ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สร้าง พ.ศ. 2503 โครงสร้าง
คอนกรีตเสริมไม้กฎุ สิ งฆ์จ�ำนวน 9 หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้ 7 หลัง ครึง่ ตึก
ครึง่ ไม้ 2 หลัง นอกจากนีย้ งั มีศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปศตวรรษที่ 25 และ
มีอโุ บสถทีจ่ ดั ว่ามีความสวยงามหลังหนึง่ ของสตูล

ด้วยเหตุที่เป็นวัดซึ่งพัฒนามาจากฌาปนสถาน ประชาชนจึงนิยมเรียกว่าเรียก
“วัดป่าช้าไทย” เริ่มสร้างให้เป็นวัดใน พ.ศ. 2497 โดยการริเริ่มของคณะ
จ่าต�ำรวจ ผู้คุมเรือนจ�ำและข้าราชการบางแผนก ชักชวนกันแผ้วถางสถานที่
สร้างเป็นทีพ่ กั สงฆ์ นิมนต์พระมหาเพิม่ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสตูล วัดชนาธิป
เฉลิมให้มาอยู่ด�ำเนินการสร้างวัด
พ.ศ. 2503 หมื่นฉลาดเฉลยสารอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสตูล ด�ำเนินการขอ
อนุญาตต่อทางราชการ ได้รบั อนุญาตให้สร้างวัดเมือ่ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2504
กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2509 ได้
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2510 เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง40 เมตร ยาว 80 เมตร
เจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดท่านแรก ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดเป็นต้นมาคือ พระมหาเพิ่ม
ปกครองวัดขณะที่ยังเป็นที่พักสงฆ์อยู่ต่อมา พ.ศ. 2499 พระครูบัณฑิตานุวัตร
(พระมหาอำ�่ ปณฺฑโิ ต) ได้ปกครองวัดสืบต่อมา ในระหว่างทีท่ า่ นได้ปกครองดูแล
วัดในฐานะเจ้าอาวาส ท่านพระครูบัณฑิตานุวัตร ได้พัฒนาวัด สร้างถาวรวัตถุ
หลายอย่างให้แก่วัด เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ น�ำความเจริญมา
สูว่ ดั สตูลสันตยารามเป็นอย่างมาก ท่านได้ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาตราบจนสิ้น
อายุขัยของท่าน

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง สร้างในปี พ.ศ. 2509 โดยการร่วมแรงร่วมใจ

ของชาวจีนแต้จวิ๋ เป็นหลัก น�ำโดยนายไฮ้เซ่ง แซ่เจ็ง ต้นสกุล “จตุรกั ษ์สมัย” บนทีด่ นิ
ซึง่ ได้รบั บริจาคจากนายเฮงบู๊ แซ่ตนั ต้นสกุล “อสัมภิณวัฒน์” สร้างเสร็จในปีเดียว
ศาลเจ้าปึงเถ่ากงได้ท�ำพิธีฉลองศาลเจ้าในวันที่ 17 มกราคม 2510 มีขบวนแห่
สวยงามใหญ่โตรอบเมือง ภาพถ่ายจ�ำนวนมากถูกถ่ายตามจุดต่างๆทีข่ บวนนีเ้ ดิน
ทางไปถึง เป็นการบันทึกประวัตศิ าสตร์และสภาพบ้านเมืองของเมืองเก่าสตูลใน
พ.ศ.2510 ทีห่ าชมไม่ได้งา่ ย ๆ ภาพเหล่านีถ้ กู ใส่กรอบรวมแขวนโชว์ไว้บนผนังโถง
หน้าของอาคารประธานศาลเจ้าปึงเถ่ากง
ศาลเจ้ า ปึ ง เถ่ า กงมี พ ระประธานคื อ “ปึ ง เถ้ ากง” เป็ นพระที่ เ ปรี ย บเสมื อ น
ศาลหลักเมืองคือ ปกปักรักษาคุ้มครองผู้คนในอาณาบริเวณนั้นๆให้มีความสงบ
สุขร่มเย็น ปราศจากภยันตรายใด ๆ ปึงเถ่ากงต่างจากโปเซ่งไต่เต่ตรงที่ไม่มีปึง
เถ่ากงในเมืองจีน เชื่อกันว่าปึงเถ่ากงคือลูกเรือคนหนึ่งในกองเรือของเจิ้งเหอ
เสียชีวิตบนเกาะแห่งหนึ่งของฟิลิปปินส์จากการช่วยชาวเกาะสู้รบกับนักล่า
อาณานิคมชาวสเปนเป็นผู้ที่คนจีนแต้จิ๋วรุ่นแรก ๆ ที่อพยพมาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ระลึกถึง จึงกราบไหว้ขอพรให้ความคุ้มครองรักษา มีการตั้งหิ้งบูชาแล้ว
คนรุน่ ถัดๆมาก็บชู าตาม ๆ กันมา ในประเทศไทยมีหลักฐานว่ามีการบูชาปึงเถ่า
กงมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย
ในขณะที่ศาลเจ้าโป้เจ้เก้งไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย ศาลเจ้าปึงเถ่ากงกลับเต็มไปด้วยสิ่งนี้ เบื้องหน้าศาลเจ้าเป็นที่โล่งมีคลองม�ำบังไหลผ่าน อยู่
กลางช่องเขาของภูเขาสองลูกคือเขาโต๊ะหยงกงอยู่ทางซ้ายมือซึ่งเปรียบเสมือนเสือขาว และเขาโต๊ะพญาวังอยู่ทางขวาเปรียบเสมือนมังกรเขียว ภายในโถงกลางก็
มีปฏิมากรรมนูนสูงกึ่งลอยตัวของสองสิ่งนี้บนผนังสิ่งก่อสร้างทั้งหมดสร้างตามสถาปัตยกรรมจีน อาคารประธานตั้งตรงกลางล้อมรอบด้วยอาคารบริวาร 3 หลัง
เป็นรูปเกือกม้า กลางลานด้านหน้าประดิษฐาน“หยกอ๋อง”ซึ่งเป็นเทพยดาสูงสุดแห่งฟากฟ้า ด้านซ้ายมีศาลเทพชั้นรองขนาดเล็กอีก 2-3 องค์ ด้านขวาเป็นที่เผา
กระดาษทรงน�้ำเต้า

จุ ด เด่ น ของศาลเจ้ า แห่ ง นี้ คื อ ตรงสุ ด ปลายลานด้ า น
หน้ า ศาลเจ้ า มี อ าคารชั้ น เดี ย วยกพื้ น สู ง ขนาดใหญ่
พร้อมบันไดขึ้นลง ใช้เป็นเวทีงิ้ว อดีตมีการแสดงงิ้ว
ถวายเทพเจ้าในเทศกาลต่าง ๆ แต่ปจั จุบนั เลิกไปเพราะ
ผูค้ นไม่นยิ มดู ท�ำให้เวทีทรุดโทรมลงมากศาลเจ้าปึงเถ่า
กงจัดงานประเพณีถือศีลกินเจถวายพระกิวอ๋องทุกวัน
ที่ 1 ถึงวันที่ 9 เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติจีนของ
ทุกปี

เวทีแสดงงิ้วในอดีตบริเวณหน้าศาลเจ้าปึงเถ่ากง
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แหล่งธรรมชาติในเมืองเก่า
เขาโต๊ะหยงกง เขาโต๊ะหยงกงเป็นภูเขาหินปูนขนาดเล็กทอดตัว

ตามแนวเหนือใต้ ขนานไปกับคลองม�ำบัง ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองเก่าสตูล เป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิข์ องชาวไทยและชาวไทยเชือ้ สายจีน ชาวสตูล
นิยมบนบานศาลกล่า วเพื่อขอให้บ รรลุวัตถุประสงค์ ใ นหน้ า ที่ การงาน และ
ให้หายเจ็บป่วย
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มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาถึงต�ำนานของเขาโต๊ะหยงกงว่าเมื่อนานมาแล้วมี
พ่อค้าชาวจีนชือ่ “หยงกง” เป็นพ่อค้าส�ำเภา เดินทางมาค้าขายแถบนี้ หยงกงได้
รูจ้ กั และสนิทสนมคุน้ เคยกับเจ้าเมืองชือ่ รายาอาวัง ในการพบกันครัง้ หนึง่ รายาอา
วังบอกหยงกงว่าเขาก�ำลังสู่ขอเจ้าหญิงปุตรี หยงกงจึงเดินทางออกจากเมืองไป
เพื่อหาของขวัญล�้ำค่าส�ำหรับการสู่ขอให้แก่รายาอาวัง
เมือ่ น�ำของล�ำ้ ค่ากลับมาปรากฏว่า มีเจ้าชายอีก 2 คนทีม่ าสูข่ อเจ้าหญิง
ปุตรี พิธสี มรสจึงไม่อาจเกิดขึน้ หยงกงทอดสมอเรือรอสถานการณ์คลีค่ ลาย แต่
รักสี่เส้าของเจ้าชาย 3 คนคือรายาอาวัง รายากลวง รายาวังสา และเจ้าหญิง
ปุตรี กับด�ำเนินไปในทางร้าย เจ้าชาย 3 คนรวมกับหยงกงซึง่ เป็นพรรคพวกของ
รายาอาวังเกิดสูร้ บกันขึน้ จนท�ำให้เทพยดาลงมาห้ามปรามก็ไม่มใี ครฟัง ผูเ้ กี่ยวข้องจึง
ถูกสาบให้กลายเป็นภูเขา

หยงกงถูกสาบเป็นเขาโต๊ะหยงกง รายาอาวังถูกสาบเป็นเขาโต๊ะยาวัง
หรือโต๊ะยาหวัง (เขาโต๊ะพญาวัง) รายาวังสาก็ถูกสาปเป็นภูเขาลูกหนึ่งชื่อเขา
พญาวังสา ต่อมาชื่อเพี้ยนเป็นพญาบังสา อยู่ในท้องที่ต�ำบลฉลุง เจ้าหญิงปุตรี
ถูกสาปให้เป็นภูเขาชือ่ เขาบูเก็ตปุตรี ซึง่ กร่อนค�ำมาเป็น”เขาเกตรี”ในท้องทีต่ �ำบลเกตรี

เขาโต๊ะพญาวัง เป็นภูเขาขนาดเล็กอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ของต�ำบลพิมาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล เทศบาลเมืองสตูลได้ปรับปรุงเป็น
สวนสาธารณะ ใช้เป็นพื้นที่สีเขียวของเมือง เป็นที่อยู่ของฝูงลิงจ�ำนวนมาก

มีเรือ่ งเล่าต่อๆกันมาถึงต�ำนานของเขาโต๊ะพญาวัง ซึง่ เป็นต�ำนานเดียวกับเขาโต๊ะ
หยงกงโดยหยงกงถูกสาบเป็นเขาโต๊ะหยงกง รายาอาวังถูกสาบเป็นเขาโต๊ะยาวัง ซึ่ง
ชาวสตูลออกเสียงหนักว่า ”เขาโต๊ะยาหวัง” เรียกภูเขาเล็กๆนีด้ ว้ ยชือ่ นีต้ อ่ ๆ กัน
มา ภายหลังมีชื่อเป็นทางการว่า “เขาโต๊ะพญาวัง”

เขาโต๊ะพญาวัง
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คลองม�ำบัง

คลองม�ำบัง

เป็นล�ำน�้ำสายหลักของเมืองสตูลเป็นเส้น
เลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเมืองสตูลเป็นแหล่งน�้ำจืดและ
เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก มีระยะทางจากต้นน�ำ้
ถึงปากอ่าวกว่า 60 กิโลเมตร มีชมุ ชนต�ำบลบ้านเก่า
แก่ตงั้ เรียงรายตามฝัง่ น�ำ้ ตัง้ แต่ปากอ่าวต�ำมะลัง ผ่าน
บ้านเกาะนก บ้านศาลากันตง ต�ำบลม�ำบัง ต�ำบลควน
ขัน ลูโบ๊ะบาตู โคกทราย บ้านควน ฉลุง คลองช้าง
ควนโดน ดุสน ไปถึงต้นน�้ำที่คลองทีม คลองโตน
คลองตูโบ๊ะ คลองเฉียงบนเทือกเขาระหว่างอ�ำเภอ
ควนกาหลงกับอ�ำเภอควนโดน ซึ่งเป็นเทือกเขาต่อ
เขตทิวเขานครศรีธรรมราช

ในอดีต ลุม่ นำ�้ ม�ำบังช่วงลูโบ๊ะบาตู โคกทราย
บ้านควน ฉลุง ควนโดน เป็นทีร่ าบลุม่ เป็นแหล่งผลิต
ข้าวเลี้ยงพลเมือง ตามโคกควนเป็นที่ท�ำสวนท�ำไร่
หากปราศจากลุม่ นำ�้ ม�ำบัง เมืองไม่อาจด�ำรงอยูไ่ ด้น�้ำ
จากคลองม�ำบังไหลออกทะเลอันดามันที่ปากอ่าวต�ำ
มะลังยามน�้ำลงน�้ำจืดจะไหลมาถึงบ้านศาลากันตง
ชาวประมงแถบนั้ น สามารถตั ก น�้ ำ จื ด ในคลองขึ้ น
มาบริโภคได้ยามน�้ำขึ้นน�้ำทะเลขึ้นไปถึงหลังวัดชนา
ธิปเฉลิม

คลองม�ำบังมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันตามต�ำบล
บ้านที่ไหลผ่าน บางช่วงชื่อคลองน�้ำพระ บางช่วง
ชือ่ คลองบ้านจีน บางช่วงชือ่ คลองช้าง ไหลจากต้นน�้ำ
ทางทิศเหนือออกสูป่ ากอ่าวต�ำมะลังทางทิศใต้ ช่วงที่
ไหลผ่านตัวเมืองเก่าสตูลคดเคีย้ วมาก พระยาอภัยนุ
ราช (ตนกูอิสมาอีล) จึงขุดคลองลัดชื่อสุไหงตาโรส
ระยะทางประมาณหนึง่ กิโลเมตรระหว่างปี พ.ศ.24192427 เชื่อมกับคลองเส้นเดิมที่ชุมชนม้าขาวและหัว
มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเทศบาลเมืองสตูลใน
ปัจจุบัน

อาคารส�ำคญ
ั /
อาคารทีม่ คี ุ ณคา่

หอนาฬิ ก า

อัน เดิมตั้งภายในรั้ ว มั ส ยิ ด ม�ำบั ง สร้ า งตาม
นโยบายของรัฐบาลจอมพล ป.พิบลู สงครามทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา มุ่ง
หมายให้ประชาชนรู้เวลา เป็นคนตรงต่อเวลา และผูกติดกับเวลาโดยจังหวัด
สตูลสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2500 แบบของนายทองจูน สิงหกุล นายช่างของ
กรมโยธาธิการ แต่ปรับลดขนาดลงมาให้เหมาะกับงบประมาณที่มีผู้หางบ
ประมาณมาสร้างคือนายเจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
สาธารณสุขในขณะนั้น
หอหอนาฬิกาเก่าถูกรื้อทิ้งในปี พ.ศ. 2522 โดยคณะกรรมการมัสยิดม�ำบังยุคนั้นอ้างว่า นาฬิกาเสีย และไม่มีงบประมาณซ่อมแซม ถึงปี พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองสตูลได้สร้างหอนาฬิกาใหม่ตั้งในวงเวียนกลางถนนบุรีวานิช โดยพยายามออกแบบให้คล้ายหอนาฬิกาเก่าที่ถูกรื้อทิ้งไปเมื่อปี พ.ศ. 2522 หอนาฬิกา
ใหม่สร้างเสร็จและท�ำพิธีเปิดใช้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สมาคมจงหัว ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2480
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เริม่ จากชาวจีนประมาณสิบคน น�ำโดยขุนพูนพานิช (ลี กา อ้วด) ขุนชินธุระการ
(เทียนอิ้ว ลิ่มกุลพงษ์) และครูสิ้วเจียง แซ่โกย ครูใหญ่โรงเรียนจงหัว เริ่มแรก
ใช้บ้านขุนพูนพานิชเลขที่ 187 ถนนสตูลธานีเป็นส�ำนักงาน
เมื่อเริ่มแรกก่อตั้งยังไม่ได้จดทะเบียนสมาคม แต่รวมกันเป็นชมรมตั้ง
ชื่อว่า“ตัด หยิ่น เสี่ย” แปลว่า “ชมรมปัญญาชน” ต่อมาได้ขอจดทะเบียนก่อตั้ง
เป็นสมาคมในวันที่ 10 ตุลาคมปีเดียวกันแต่ด้วยนโยบายชาตินิยมของรัฐบาล
จอมพล ป.พิบูลสงคราม การจดทะเบียนกลายเป็นโมฆะ ต่อมานายอุดม บุณย
ประสพ ผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้นเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการรวมตัวกันเพื่อ
ท�ำงานให้แก่สังคมของชาวจีน ได้ช่วยให้มีการจดทะเบียนสมาคมครั้งใหม่ใน
ชื่ อ “สมาคมจงหัว” ส�ำเร็จในวันที่ 27 กันยายน 2487 หลังจากท่านได้รับค�ำ
สั่งย้ายไปรับราชการที่อื่นเพียง 2 สัปดาห์
สมาคมจงหัวมีขุนพูนพานิชเป็นนายกสมาคมคนแรก ปีถัดมาเมื่อท่าน
ถึงแก่กรรมขุนชินธุระการเป็นนายกสมาคมคนที่ 2 เมือ่ แรกก่อตัง้ สมาคมจงหัว
เช่าบ้านเลขที่ 19 ถนนบุรวี านิชเป็นทีท่ �ำการสมาคม ให้บริการงานพิธีแต่งงาน
งานศพ มีถ้วยชามโต๊ะเก้าอี้ให้สมาชิกยืมใช้ในงานพิธีและงานเลี้ยงต่าง ๆ มีเจ้า
หน้าที่และกรรมการสมาคมเป็นพิธีกรด�ำเนินการให้แก่สมาชิก

จนถึงปี พ.ศ. 2499 สมาคมได้ซื้อที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของสมาคมในปัจจุบัน คณะกรรมการขณะนั้นซึ่งประกอบด้วย นายศักดิ์ ตันตระการสกุล บิดาของนายสุจินต์
ตันตระการสกุล นายอั้ง จู กี๋ บิดาของนายไกรสีห์ อังสุภานิช ครูสิ้วเจียง แซ่โกย ครูใหญ่โรงเรียนจงหัว ได้สร้างอาคารส�ำนักงานของสมาคมเป็นอาคาร
สถาปัตยกรรมอาร์ตเดคโค สูงสามชั้น แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2500 มีงานเฉลิมฉลองอาคารในวันที่14 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน
กิจกรรมส�ำคัญของสมาคมจงหัวทีโ่ ดดเด่นในช่วงเวลาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2500 ถึง 2525 คือเป็นสถานทีจ่ ดั พิธแี ต่งงานในช่วงเช้าเรียกว่า “พิธเี กีย๊ ตฮุน” บ่าวสาว ครอบครัว
บ่าวสาวและแขกผู้มีเกียรติซึ่งได้รับเชิญเป็นสักขีพยานรวมตัวกันอย่างมีระเบียบในห้องโถงใหญ่ของสมาคมมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นกรรมการของสมาคมคอยด�ำเนิน
รายการตามระเบียบพิธีจีน ซึ่งมีการคารวะซึ่งกันและกันของบ่าวสาวมีการจดทะเบียนสมรสจีนตามแบบของสมาคม เป็นพิธีที่โดดเด่นไม่เหมือนใครพอถึงช่วง
เย็นสมาคมจงหัวถูกใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงฉลองสมรส แขกที่มางานแต่งกายสุภาพตามสมัยนิยม สุภาพบุรุษใส่เสื้อเชิ้ตผูกเนคไท หรือสวมสูท ขณะที่สุภาพสตรี
แต่งกายด้วยเดรสเข้ารูป หลังจากรับประทานอาหารเสร็จจะมีการลีลาศ โดยมีวงดนตรีบรรเลงเพลงสด ๆ ชื่อวง “พิมานมิตร” ซึ่งประกอบด้วยพ่อค้าข้าราชการ
และหนุม่ สาวซึง่ มีทกั ษะทางดนตรี งานแต่งงานทีส่ มาคมจงหัวให้บรรยากาศน่าประทับใจ แต่ตอ่ มาลดน้อยลงเพราะการเข้ามาของพิธสี มรสแบบไทยและการฉลองตาม
ภัตตาคารในช่วงปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา

เรือนแถวไม้ริมถนนสตูลธานี

บ้านเลขที่ 149 151 153 และ 155 สร้างขึ้นประมาณ ปี พ.ศ. 2500
เป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้น ปัจจุบันตัวอาคารยังคงสภาพสมบูรณ์ ได้รับ
การดูแลรักษาอย่างดี ปัจจุบันเปิดเป็นร้านค้า

อาคารพานิชรูปแบบชิโนโปตุกสี
(อาคาร 2499)

สร้างเมือ่ ปี พ.ศ. 2499 โดย เตียว เช็ง กัง คหบดีชาวปีนงั เขียนแบบ
สถาปัตยกรรมโดยสถาปนิกปีนงั ควบคุมการก่อสร้างโดยนายช่างชาวหาดใหญ่
วัสดุส่วนที่เป็นกรอบประตูและบานหน้าต่างน�ำเข้าจากปีนัง กรอบหน้าต่างชั้น
สองด้านหน้าท�ำจากเหล็กน�ำเข้าจากเมืองกลาสโกลว์ ประเทศอังกฤษ วัสดุ
ก่อสร้างประเภทอิฐผลิตบริเวณสถานที่ก่อสร้างโดยใช้ทรายผสมปูนท�ำเป็น
อิฐก้อนสี่เหลี่ยมทึบ ก่อผนังด้วยอิฐสองชั้นท�ำให้ผนังหนาเป็นฉนวนกันความ
ร้อนได้ดี เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ลักษณะอาคารสร้างตามแบบแผนอาคารในอาณานิคมช่องแคบของอังกฤษ
ตัวอาคารกว้างคูหาละ 5 เมตรแต่ลกึ ประมาณ 50 เมตร แบ่งเป็นสามตอน สอง
ตอนหน้าสูงสองชั้น ตอนหลังเป็นอาคารชั้นเดียว มีจิ่มแจ๊หรือช่องเปิด 2 แห่ง
หน้าอาคารเป็นทางเดินเชือ่ มหน้าอาคารต่อกันทัง้ 4 คูหา เลขที่ 179/1 ถึง 179/4
ถนนสตูลธานี
คูหาแรกเลขที่ 179/1 เคยเป็นส�ำนักงานสาขาของธนาคารเกษตร จ�ำกัด เปิดเมือ่
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 นับเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของจังหวัดสตูล
คูหาสุดท้ายเลขที่ 179/4 มีการตบแต่งภายในตามแบบอาคารอาณานิคมช่องแคบ
อย่างงดงาม ภายในบ้านมีชดุ โต๊ะเก้าอีม้ กุ 14 ชิน้ อายุกว่าร้อยปี เก้าอีม้ กุ พร้อม
โต๊ะข้าง 4 ชุดเคยเป็นเก้าอี้ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง (ในรัชกาลที่ 9) สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสริ นิ ธรฯ
สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีเมื่อคราวเสด็จจังหวัด
สตูลในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2518 เก้าอี้มุกองค์เดียวกับที่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาล
ที่ 9) ประทับ เคยเป็นพระเก้าอีท้ สี่ มเด็จพระราชชนนีศรีสงั วาลย์ประทับเมือ่ คราว
เสด็จสตูลหลายครัง้
การสร้างอาคารแบบอาณานิคมช่องแคบอังกฤษหมดความนิยมไปตั้งแต่ พ.ศ.
2490 แต่นายเตียว เช็ง กัง เจ้าของผูส้ ร้างบ้านนีห้ ลงใหลในสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส จึงสร้างบ้านแบบนี้ขึ้นมานับเป็นอาคารแบบอาณานิคมช่องแคบรุ่น
สุดท้ายในแถบทะเลตะวันตกนี้

อาคารพาณิชรูปแบบชิโนโปตุกีส (อาคาร 2499)

บ้านเก่าครึ่งปูนครึ่งไม้เลขที่ 114 ถนนสตูลธานี

สร้างโดยบิดาของนายหิ้น ไชยกุล เป็นอาคารแบบ “เตี่ยมฉู่” (Shop House)
สร้างประมาณปี พ.ศ. 2480 เดิมหน้าบ้านเป็นแบบหน้ายักษ์คือมีประตูอยู่ตรง
กลางเปรียบเสมือนจมูกและปาก มีหน้าต่างสองข้างซ้ายขวาเปรียบเสมือนตา
ยักษ์ ภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นประตูเหล็กยืด หน้าบ้านมีทางเดินแบบ
หง่อก่ากี่ ในบ้านมีช่องเปิดที่เรียกว่า “จิ่มแจ๊”

บ้านเก่าครึ่งปูนครึ่งไม้เลขที่ 114 ถนนสตูลธานี
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อาคารชิโนโปตุกีส

บ้านเก่าครึง่ ปูนครึง่ ไม้

ริมถนนศุลกานุกลู บ้านเก่าครึง่ ปูนครึง่
ริมถนนสมันตประดิษฐ์อาคารนี้เดิมมี 7
คูหา แต่ถูกรื้อสร้างใหม่ 1 คูหา จึงเหลืออาคารเดิม 6 คูหา อาคารเหล่านี้มี ไม้รมิ ถนนศุลกานุกลู เดิมมีจ�ำนวน 14 คูหาจัดเป็นอาคารร่วมสมัยชิโน-โปรตุกสี
แบบแผนสถาปั ต ยกรรมเหมื อ นกั บ อาคารชิ โ น-โปรตุ กี ส ริ ม ถนนบุ รี ว านิ ช เพราะมีชอ่ งเปิดในอาคารทีเ่ รียกว่า “จิม่ แจ๊” และมีทางเดินหน้าอาคารทีเ่ รียกว่า
“หง่อก่ากี”่ (Five Food Way) อาคารแรกๆอยูต่ น้ ถนนศุลกานุกลู ค่อย ๆ สร้าง
เนื่องจากสร้างในยุคสมัยไล่เลี่ยกัน
เพิม่ ไปทางใต้ตามล�ำดับ โดยมีทงั้ หมด 14 คูหา คูหาแรกทีส่ ร้างในราวปี พ.ศ.
2470 คือบ้านเลขที่ 3 ถนนศุลกานุกลู สร้างโดยพ่อค้าจีนชือ่ อ๋อง งา ต่าย ถัดมา
อีก 3 หลังสร้างพร้อมกัน ผูส้ ร้างคืออ๋อง งา เสียง น้องชายของอ๋อง งา ต่าย
ต้นสกุล “อัครสุต”จ�ำนวน 3 คูหาเลขที่ 5 เลขที่ 7 และเลขที่ 9ถัดจากนัน้ สร้างโดย
ขุนพูนพานิชในปี พ.ศ. 2475 โดยประมาณจ�ำนวน 10 คูหาตัง้ แต่บา้ นเลขที่ 11-29
เพือ่ ปล่อยเช่า บ้านเลขที่ 27 เคยเป็นโรงฝิน่ เลิกไปใน พ.ศ. 2503 สมัยจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็นนายกรัฐมนตรี

24

อาคารชิโน-โปตุกีสริมถนนสมันตประดิษฐ์
ที่มา : ชมรมอนุรักษ์ภาพเก่าสตูล

บ้านเก่าครึ่งปูนครึ่งไม้ริมถนนศุลกานุกูล
ที่มา : ชมรมอนุรักษ์ภาพเก่าสตูล

อาคารไม้ซอยถนนศุลกานุกูล

สร้างประมาณปี พ.ศ. 2495 เมื่อเทศบาลย้ายตลาดสดเทศบาลมาอยู่
ที่ถนนศุลกานุกูลบริเวณที่เป็นธนาคารกสิกรไทยสาขาสตูล เป็นห้องแถวไม้
พื้นถิ่นลึกประมาณ 20 เมตร แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนหน้าสูง 2 ชั้น ตอน
หลังเป็นอาคารชั้นเดียวมีช่องเปิดใช้เป็นลานซักล้าง ทุกคูหามีบ่อน�้ำส่วนตัว
อาคารไม้ทั้งหมดมี 10 คูหา

อาคารไม้ซอยถนนศุลกานุกูล

บ้านขุนพูนพานิช

บ้านขุนพูนพานิชย์

เรือนมลายูอานะตีกาฮ์์
เรือนมลายูหลังนีส้ ร้างเมือ่ ปี พ.ศ. 2510 โดยสามีของนางรอติยะห์ วาอาด
สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมเรือนมลายูอานะติกาฮ์ ซึ่งเป็นแบบแผนของเรือน
สามหลังคา โดยมีหลังคาสามลูกหกจั่ว หลังคาสองลูกแรกวางตัวขนานกันตาม
ความยาวของตัวเรือน หลังคาลูกที่สามวางขวางเยื้องไปด้านหลังของตัวเรือน
ท�ำให้เรือนอานะติกาฮ์มแี ผนผังเกือบจะเป็นสีเ่ หลีย่ มจตุรสั

สร้างราวปี พ.ศ. 2470 ใช้แรงงานนักโทษที่ใกล้พ้นโทษ เพื่อผู้ต้องโทษ
เหล่านั้นจะได้มีเงินทุนตั้งตัวหลังพ้นโทษ ออกแบบโดยพระยาสมันตรัฐบุรินทร์
เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พืน้ บ้านทุกชัน้ ปูไม้กระดาน สร้างโดย
ไม่ใช้อิฐแต่ใช้วิธีหล่อแบบผนังคอนกรีตขึ้นทีละครึ่งเมตรจนเต็มผนัง แรกสร้าง
อาคารมีความสูงสี่ชั้น ชั้นที่ 4 ท�ำด้วยไม้ทั้งชั้น
เจ้าของบ้านคือขุนพูนพานิช (ลี กา อ้วด) ชาวจีนอพยพจากเมืองหนาน
อัน ประกอบอาชีพรับสัมปทานท�ำไม้ปา่ ชายเลนทีค่ ลองท่าจีน ได้พบและรู้จักกับ
พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ในเวลาที่ท่านออกท้องที่ตรวจราชการบ่อย ๆ เมื่อพระ
ยาสมันตรัฐบุรินทร์สร้างถนนสายสตูล-คลองกั่วส�ำเร็จในปี พ.ศ. 2466 ถนน
สายนีส้ ดุ ปลายทางทีส่ ถานีรถไฟควนเนียง ซึง่ ต่อมากลายเป็นทางหลวงหมายเลข
406 ถนนยนตรการก�ำธรในปัจจุบัน
พระยาสมันตรัฐบุรินทร์จึงชักชวนให้ขุนพูนพานิชลงทุนท�ำรถประจ�ำ
ทางบริการประชาชน เป็นรถประจ�ำทางสายแรกของจังหวัด การประสบความ
ส�ำเร็ จ ในธุ ร กิ จ ใหม่ ท�ำให้ ขุ น พู น พานิ ช ย้ า ยเข้ า มาอาศั ย ในตั ว เมื อ งสตู ล
จึ ง สร้ า งบ้านหลังนี้เสร็จประมาณ พ.ศ. 2470
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เรือนมลายูอานะตีกาฮ์

ความงามของเรือนหลังนีอ้ ยูท่ หี่ น้าต่างมูล่ บี่ านเกล็ดปรับแสงได้ ยาวจากพืน้ จรด
เพดาน ท�ำให้อากาศในเรือนไหลเวียนเย็นสบาย เหนือหน้าต่างเป็นช่องแสงลาย
ลูกฟูกกรุกระจกสีน�ำเข้าจากปีนัง เป็นเรือนมลายูเพียงหลังเดียวที่ยังคงสภาพ
เดิมในเขตต�ำบลพิมาน

เรือนมลายูอานะตีกาฮ์

บ้านตระกูล บินต�ำมะหงง

เป็นบ้านของบุตรหลานพระยาภูมินารถภักดี ที่เกิดจากภรรยาคนแรก
ของท่าน ชือ่ เจ๊ะโสม ซึง่ แต่งงานกับพระยาภูมนิ ารถภักดีตงั้ แต่ยงั เป็นข้าราชการ
อยู่ที่ไทรบุรีบ้านหลังนี้สร้างประมาณปีพ.ศ. 2490 ปัจจุบันอยู่ในความครอบ
ครองของทายาทรุน่ ที่ 4 ชือ่ นายสุปะพล บินต�ำมะหงง

บ้านพระยาสมันตรัฐบุรินทร์
สร้างราว พ.ศ. 2475 เพื่อใช้เป็นที่พ�ำนักหลังเกษียณอายุราชการของ
พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ ผู้ว่าราชการท่านที่ 6 ออกแบบโดยเจ้าของบ้านเอง
บ้านพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ไม่ใช่เรือนมลายู แต่เป็นเรือนไม้เมืองร้อน
แบบที่นิยมสร้างกันในอาณานิคมของอังกฤษ เป็นเรือนสองชั้น ชั้นล่างสูงสอง
เมตรเศษ เดิมตีผนังไม้ระแนงเพื่อเป็นการระบายอากาศ ปัจจุบันดัดแปลงบาง
ส่วนก่ออิฐทึบ บางส่วนเป็นช่องลมระบายอากาศ ชั้นบนเป็นไม้ล้วน

บ้านพระยาสมันตรัฐบุรินทร
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ภายในบ้านพระยาสมันตรัฐบุรินทร์

บ้านหลังปูเต๊ะ

ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 7 ถนนเรืองฤทธิ์จรูญ เป็น
เรือนมลายูใต้ถุนต�่ำทาสีฟ้ามาตั้งแต่แรกสร้างเมื่อกว่า 60 ปีก่อน ปัจจุบันบ้าน
หลังนี้ก็ยังคงทาสีเดิม เมื่อก่อนนี้ชาวบ้านเรียกว่า “บ้านเขียว” เพราะชาวสตูล
เรียกสีฟ้าว่าสีเขียวเจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ เป็นนักการเมืองระดับชาติ เคย
เป็น ส.ส.หลายสมัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาล
จอมพล ป.พิบูลสงคราม และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ในรัฐบาลนายพจน์ สารสิน
บ้านหลังปูเต๊ะ ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นเลขที่ 7 ถนนเรืองฤทธิจ์ รูญ เป็นเรือนมลายู
ใต้ถุนต�่ำทาสีฟ้ามาตั้งแต่แรกสร้างเมื่อกว่า 60 ปีก่อน ปัจจุบันบ้านหลังนี้ก็ยัง
คงทาสีเดิม เมื่อก่อนนี้ชาวบ้านเรียกว่า “บ้านเขียว” เพราะชาวสตูลเรียกสีฟ้า
ว่าสีเขี ย วเจ๊ ะอั บดุ ลลาห์ หลังปูเต๊ะ เป็น นักการเมื องระดั บชาติ เคยเป็ น
ส.ส.หลายสมัย เป็นรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาล จอมพล
ป.พิบลู สงคราม และเป็นรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลนายพจน์
สารสิน

เนื่องจากพระยาสมันตรัฐบุรินทร์มีพื้นเพเป็นคนกรุงเทพ จึงยึดคติสร้างบ้าน
แบบคนภาคกลางคือการวางเรือนตามตะวัน เรือนพระยาสมันตรัฐบุรินทร์
ประกอบด้วยอาคารสองหลังเชื่อมด้วยระเบียงยาวภายใต้หลังคาเดียวกัน การ
วางเรือนตามแกนทิศตะวันออก-ตะวันตกท�ำให้บ้านร่มรื่นไม่โดนแดดทั้งวัน
ภายในบ้านมีเครื่องเรือนโบราณที่ใช้มาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ในห้องนอนของ
ท่านมีตู้เสื้อผ้าไม้สักที่ข้าราชการระดับกรมการเมืองสตูลร่วมกันมอบให้เป็น
ของขวัญวันวิวาห์ของท่านในปี 2465 เรือนพระยาสมันตรัฐบุรินทร์ร่มรื่นด้วย
ไม้สวนโบราณพื้นถิ่น ดินที่นี่เป็นดินดั้งเดิมของเมืองเก่าสตูล เป็นดินทราย
สีขาวสะอาดตา ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน
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บรรณานุกรม
หนังสือและบทความในหนังสือ
กรมศิลปากร.โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่ม ประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล.		
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2557.
กรมศิลปากร. ต�ำนานเมืองนครศรีธรรมราช. ในรวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช. พิมพ์เป็นอนุสรณ์งานพระราช
ทานเพลิงศพพลเอกเจ้าพระยาบดินทรเดชาฯ ,2505. หน้า 46 - 63.
กรมศิลปากร.กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, “จดหมายเหตุ ร. 2 ที่ 75 จากหอสมุดวชิรญาณท้องตราถึง พระยาบรมศรีโศกราช เรื่อง ตั้งพระยาอภัยนุราช
เป็นนายอากรรังนกฝั่งทะเลตะวันตก” จ.ศ.1176 ฉบับกระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2450.
กรมศิลปากร.กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. จดหมายเหตุ ร.2 จ.ศ. 177 ท้องตราถึงพระยานครศรีธรรมราช เรื่องเจ้าพระยาไทรกับพระยาอภัยนุราชวิวาท
กันทั่วเขตแดน เลขที่ 10, กระทรวงมหาดไทย, 2458.
_____________. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, จดหมายเหตุ ร.2 จ.ศ. 177 ท้องตราถึง พระยานครศรีธรรมราช เรื่องเจ้าพระยาไทรกับพระยาอภัยนุราช
วิวาทกันทั่วเขตแดน เลขที่ 10, กระทรวงมหาดไทย, 2458.
_____________.กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, “จากหอสมุดวชิรญาณ ท้องตราถึงพระยาศรีบรม โศกราช เรื่องพระยาอภัยนุราชถึงแก่กรรม และโปรด		
เกล้าฯ ให้ข้าหลวงคุมเงิน ออกมาพระราชทานทําบุญฝังศพพระยาอภัยนุราช ให้จัดพาหนะส่งข้าหลวงไปยัง เมืองไทรบุรี” จ.ศ.1176 ฉบับ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2458.
_____________. ก่อนประวัติศาสตร์ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ฉลองวัฒน์ จ�ำกัด, 2534.
_____________. จดหมายเหตุเจมส์ โลว์. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์บริษัทเอดิสันเพรส โพรดักส์ จ�ำกัด, 2542.
_____________. พจนานุกรม ภูมิศาสตร์ไทย เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2526.
_____________. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล คฤหาสน์กูเด็น. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์ พรินติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน), 2543.
_____________. ประวัติศาสตร์สี่จังหวัดภาคใต้.ยะลา: ศูนย์พัฒนาการศึกษาภาคสอง,2505.
_____________. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (เล่ม 5, 6) กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2528.
_____________. แหล่งโบราณคดีจังหวัดสตูล, สตูล, 2544. . เอกสารของเฮนรี เบอร์นี่ เล่ม 2 ตอน 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด, 2537.
_____________. 70 นักสู้แห่งตะรุเตา. กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์กรุงธนพัฒนา, 2544 .
_____________. (บรรณาธิการ) 90 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา 2543. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ ที.พี.พริ้นท์ จํากัด, 2543.
การประถมศึกษาจังหวัดสตูล, ส�ำนักงาน, รวมเรื่องเมืองสตูล ที่ระลึกครบรอบ 150 ปี. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2533.
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดสตูล,
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2543
ด�ำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ, กรมพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ จ�ำกัด, 2533.
ดํารงราชานุภาพ. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ, กรมพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ 2. กรุงเทพมหานคร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ จํากัด, 2533
ต�ำนานเมืองนครศรีธรรมราช. พิมพ์ครั้งที่ 2 นครศรีธรรมราช, ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครู นครศรีธรรมราช, 2525.
บุญเสริม ฤทธาภิรมย์. จดหมายจากตะรุเตา. พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขปรับปรุง) กรุงเทพมหานคร: บริษัทส�ำนักพิมพ์บรรณกิจ จ�ำกัด, 2540.
บุญเสริม ฤทธาภิรมย์ ประวัติศาสตร์เมืองสตูล. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์โอเดียน สโตร์, 2546.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพ 2548
ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, คณะกรรมการ. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสตูล. 		
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาพ ลาดพร้าว,2543.
ศิลปากร, กรม, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. “จดหมายเหตุ ร. 2 ที่ 75 จากหอสมุดวชิรญาณ ท้องตราถึง พระยาบรมศรีโศกราช เรื่อง ตั้งพระยาอภัยนุ
ราชเป็นนายอากรรังนกฝั่ง ทะเลตะวันตก” จ.ศ.1176 ฉบับกระทรวงมหาดไทย, พ.ศ. 2450.
แสงโสม เกษมศรี และวิมล พงศ์พิพัฒน์, ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2325-2394) กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
สํานักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี,2523สภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล. เรารักษ์สตูล. หาดใหญ่ : ชาญเมืองการพิมพ์, 2543.
แสงโสม เกษมศรี และวิมล พงศ์พิพัฒน์. ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 3 (พ.ศ.2325-2394) กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ส�ำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2523.
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. รายงานผลการประชุมสัมมนาวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
และทะเบียนข้อมูลเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า. 2560.
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการจัดท�ำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์
และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2561
อเนก ปะลาวัน. ที่ระลึกงานพิธีเปิดมัสยิดกลางจังหวัดสตูล, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2522

บรรณานุกรม
ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สืบค้นที่ http://www.onep.go.th/ncecd/?name=onep_3&file=readnews&id=9 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/038/12.PDF
ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า เล่มที่ 3 ระเบียบ กฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ในประเทศไทย http://lib.mnre.go.th/index.php/2012-04-30-03-57-		
01/2012-10-12-09-13-14/234-2012-10-29-07-15-05 ส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2554
อนุชาติ คงมาลัย กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ : คาวินิจฉัยศาลฎีกาและอัยการสูงสุด
http://www.ago.go.th/articles_58/article_040858.pdf ส�ำนักงานอัยการสูงสุด 2558

รายชื่อคณะด�ำเนินการ
โครงการจัดท�ำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสตูล
แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าสตูล
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูล
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
30)

เจ้าคณะจังหวัดสตูล							
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล							
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล						
ปลัดจังหวัดสตูล								
หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดสตูล						
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล						
ธนารักษ์พื้นที่สตูล							
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา					
วัฒนธรรมจังหวัดสตูล							
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล				
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล						
ผู้อ�ำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานหาดใหญ่		
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล						
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล					
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล					
นายกเทศมนตรีเมือง							
ประธานกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดสตูล				
ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล						
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล						
อิหม่ามมัสยิดม�ำบัง							
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูล
นายอุสมาน บินต�ำมะหงง							
นายอภิวัฒน์ คฑายุทธ							
นายน�ำชัย กฤษณาสกุล							
ว่าที่ พันตรี พงศ์จักรกฤษณ์ สิทธิบุศย์					
นายบุญเสริม ฤทธาภิรมย์							
นายมนูญ แสงเจริญ							
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล		
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล		

อนุกรรมการที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

นายพรชัย เพชรพิมพันธุ์							
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
นายประคอง ชูนวล							
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
นายประสิทธิ์ สาระมาศ							
ครูวิทยฐานะ/ครูช�ำนาญการ
นายวัฒนา บุญชัย 							
ปลัดเทศบาลเมืองสตูล
นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์							
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกัมพลศักดิ์ สัสดี							
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอัศวยุช เทศอาเล็น							
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ด�ำเนินการศึกษาโดย บริษัท เทสโก้ จ�ำกัด
21/11-14 ซอยสุขุมวิท 18 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 0 2258 1320

โทรสาร  0 2258 1313

รายชื่อคณะผู้ศึกษา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

นายพิเศษ เสนาวงษ์		
รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวช�ำนาญ
นายพงศ์พสิน รักใคร่		
รศ.เลิศวิทย์ รังสิรักษ์		
รศ.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน		
ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า
นางสาวอรนุช ศิลป์มณีพันธ์
ผศ.ชวลิต ขาวเขียว		
รศ.ดร.นิติชาญ ปลื้มอารมณย์
ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ		
รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
ดร.สินาด ตรีวรรณไชย		
ผศ.ดร.วันวิสาข์ ธรรมานนท์
นายเผ่าพงษ์ นิติเกษตรสุนทร

ผู้จัดการโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
รองผู้จัดการโครงการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยา พัฒนาชุมชน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์โบราณสถาน
ผู้เชี่ยวชาญสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่

บุคลากรสนับสนุน
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

นางสาวอาริสา สาดิษฐ์		
นายยุทธนา ยาบาจิ		
นางสาวสมฤดี แจ้งประจักษ์
นางสาวนันจิรา จรเดช 		
นางสาวไพลิน แหยมสด		
นายอนิรุจน์ ค�ำนล		
นายไพรัช มามีเกตุ		

ผู้ช่วยนักวิจัย
สถาปนิก
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

