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This thesis is an analytical study of the socio-cultural history of the Songkhla 
Lake basin in the period between 1897 and 1922. It gives an account of the peculiar 
social, cultural, economic and political features that combined to give rise to the so-
called “Chum Chon” (Bands of Peasant Robbers) in the area. 

It narrates how geography, historical background, social and economic 
conditions, and the central government’s administrative reform contributed to the rise of 
various groups of robbers in the Songkhla Lake basin. There were two categories of 
robbers, the ordinary robbers and the tradition-inspired robbers. The latter were 
recognized more or less by the local people as folk heroes, although they were 
regarded by the authorities as troublesome wrongdoers. The introduction of provincial 
reform was viewed as an encroachment on the life of the local people. Government 
measures, which were considered unsympathetic and oppressive, compelled 
disgruntled people to form bands of peasant robbers”, refusing to yield to government 
authority. This was a social phenomenon, which was widespread in the early phase of 
centralization. The “illegal” bands of peasant robbers were suppressed, but their anti-
government activities prompted the government to look into the plights of the local 
people and to introduce appropriate measures. This study makes it clear that one needs 
to distinguish between those criminal robbers and the tradition-inspired robbers. The 
latter’s motive was political in nature, and their anti-government activities were given 
moral support by the local people. 
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กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดเพราะความชวยเหลือของบุคคลหลายทานผูวิจัยจึงขอขอบคุณ

บุคคลเหลานั้นเปนอยางสูง 
ขอขอบคุณคุณพอปรีชา ขุนวีชวย คุณแมหนูพิน ขุนวีชวย ผูที่พยายามทําความเขาใจลูกและเลี้ยง

ดู อุปการะคุณในเรื่องตาง ๆ มาตลอดระยะเวลา 28 ปและตอไปในอนาคต 
ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ชูแวน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธผูซึ่งจุดประเด็น

การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น ขอเสนอแนะตาง ๆ ในวิทยานิพนธ รวมทั้งมุมมองแปลกใหมที่ผูวิจัยไมเคย
เรียนรูมากอน ตลอดจนความพยายามในการอาน แกไข จนวิทยานิพนธสําเรจ็ลงได 

ขอขอบคุณในคําแนะนําและขอเสนอแนะอันมีคุณคาสําหรับการปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ ของ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีพร  วิรุณหะ และ ผูชวยศาสตราจารยพรรณงาม  เงาธรรมสาร ประธานกรรมการ และ 
กรรมการ ผูตรวจสอบวิทยานิพนธ ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอขอบคุณอาจารย 
ดร.วินัย  พงศศรีเพียร สําหรับการเขียนบทคัดยอภาษาอังกฤษและขอเสนอแนะอื่น ๆ  

ขอขอบคุณในความอุปการคุณของ อาจารยประมวล มณีโรจน พี่ออย และสมาชิกกลุมนาครที่
เอื้อเฟอในเรื่องขอมูล ที่พักรวมทั้งอาหารที่แสนอรอย 

ขอขอบคุณคณะอาจารยภาควิชาประวัติศาสตร  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังคสนามจันทรทุกทาน คณะอาจารยภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  ที่ชวยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูตาง ๆ ให 

ขอขอบคุณคุณพิศิษฐ ชาญเสนาะ คุณเพลินใจ ชาญเสนาะ และ เจาหนาที่สมาคมหยาดฝน ที่ได
ใหโอกาสผูวิจัยไดทํางานรวมกับชุมชน และ ไดเรียนรูวาแทจริงแลวสังคมไทยยังมีมุมมองอีกหลากหลายที่เราไม
เคยเรียนรูมากอน โดยเฉพาะในชุมชนชนบท รวมทั้งการไดมีโอกาสทํางานในแบบฉบับของ NGO 

ขอขอบคุณพี่คณิน สักกายะทิฐิกุล พี่ธีรพร พรหมมาศ พี่ภูริภูมิ ชมภูนุช ผูซึ่งคอยกระตุนและตอก
ย้ําใหผูวิจัยมีความตั้งใจที่จะเรียนรูเรื่องราวของวิทยานิพนธมาโดยตลอด รวมทั้งพี่ประพันธ ฤทธิ์เต็ม ผูซึ่งมี
ขอเสนอแนะดี ๆ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ ขอขอบคุณพี่วันชัย ปกษีเลิศ พี่วีระพงศ ยศบุญเรือง พี่ณัฏฐิรา กาญจน
ศิลป คุณศิริวุฒ  วรรณทอง เพื่อนรวมรุนทั้ง 4 คนที่ไมเคยทอดทิ้งกันตลอดระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา ขอขอบคุณ
รุนพี่ รุนนอง สาขาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตทุกคนที่คอยใหกําลังใจ ไตถามสารทุกสุขดิบมาโดย
ตลอด  ขอขอบคุณรุ นพี่  เพื่ อนและนอง  ๆ  ชมรมอาสาพัฒนาชนบท  และ  รุ นพี่  รุ นน อง  เพื่ อน  ๆ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี สําหรับความผูกพันและความหวงใยที่มีใหกัน นอกจากนี้ขอ
ขอบใจนองนฤมล สุขพันธ สําหรับกําลังใจ  ขอเสนอแนะ และการอาน  ตรวจทานงานพิมพดวยความเต็มใจและ
อดทน    ขอขอบใจนองปตติยา  ขุนวีชวย นองสาวผูนารักที่เขาใจพี่เสมอมาและตลอดไป 

ขอขอบคุณสําหรับความเปนกันเองและคําสัมภาษณอันเปนประโยชนในทุก ๆ คําพูด ของผู
สัมภาษณทุกคน 

อุทิศแดสมาชิกชุมโจรบานดอนทรายผูซึ่งรวมสรางตํานาน คุณตาปลื้ม คงดวง พี่สุพจน พัฒนกิจ 
ตาและพี่ผูจากไป     

สุดทายขอผิดพลาด ขอบกพรองใด ๆ ในวิทยานิพนธเลมนี้ผูวิจัยขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว     
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บทที่ 1     
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and Significance of the Problems) 
การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นในปจจุบันไดขยายขอบเขตออกไปอยางกวางขวาง 

จากบรรดานักวิชาการ นักคิด นักเขียน ทั้งของภาครัฐและนักพัฒนาเอกชน มีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจํานวนไมนอยที่บรรจุหลักสูตรประวัติศาสตรทองถิ่นใหนักศึกษาไดเลือกเรียนกัน
อยางจริงจัง เพราะสังคมไดใหความสําคัญกับการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นมากขึ้น ทั้งนี้เพราะ
การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการฟนฟูวิถีชีวิตของผูคนตามพื้นที่
ตาง ๆ ที่กําลังเผชิญหนากับความลมสลายในปจจุบัน การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นจะทําให
ผูคนเกิดความสํานึกและเรียนรูในประสบการณของบรรพบุรุษ วาแตเดิมคนในทองถิ่นนั้น ๆ 
ดําเนินชีวิตมาอยางไร มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหชุมชนมีความมั่นคงอยูไดตลอดระยะเวลาที่ผานมา 
ไดส่ังสมวัฒนธรรมที่มีคุณคาบางอยางสืบตอมายังปจจุบัน โดยสิ่งเหลานี้ถามีอยูในสํานึกของ
ทองถิ่นใดก็นาจะทําใหทองถิ่นนั้นเกิดเกราะปองกันตนเองไดในระดับหนึ่งสําหรบัการเผชญิหนากบั
ความเปลี่ยนแปลงในกระแสสังคมปจจุบัน อีกนัยหนึ่งก็คือ ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถิ่น
จะทําใหชุมชนเขารวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางมีสํานึก มีศักดิ์ศรีและมี
ทางเลือกอันเหมาะสมสําหรับตัวเองมากขึ้น ไมใชเปนฝายถูกกระทําจากกระแสสังคมใหเปนไป
อยางไรทิศทางเพราะขาดรากเหงาของทองถิ่นเหมือนที่เกิดขึ้นกับหลาย ๆ ทองถิ่นในปจจุบัน  

การเรียนรูถึงความเปนมาของทองถิ่นอยางเปนระบบ ส่ังสม ปรับปรุงแกไขและ
ถายทอดความรูกันในชุมชน จนรูวาตัวเองมีอดีต ปจจุบันและอนาคต รูจุดออนจุดแข็ง และ
ขอจํากัดในประวัติศาสตร จะทําใหคนของทองถิ่นเกิดสํานึกรักในทองถิ่นตัวเอง มีความภูมิใจใน
ถิ่นกําเนิดและมั่นใจในรากเหงาของตัวเอง ส่ิงเหลานี้นับเปนรากฐานที่จะพัฒนามาสูความเปน
ชุมชนเขมแข็ง รวมทั้งจะนําไปสูจุดหมายปลายทางที่สําคัญที่สุด นั่นคือ “ความมั่นคงของชาติ” 
เพราะ “ชาติ” ก็คือสวนประกอบที่หลากหลายของทองถิ่นนั่นเอง 

 ทองถิ่นลุมน้ําทะเลสาบสงขลาในปจจุบัน ที่มีเนื้อที่ครอบคลุมจังหวัดพัทลุงทั้ง
จังหวัดพื้นที่สวนมากของจังหวัดสงขลา และพื้นที่สวนหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีส่ิงหนึ่งที่
นาสนใจที่สมควรแกการศึกษานั่นคือเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับ “โจร” โดยเฉพาะการที่ดินแดนแหงนี้
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ถูกตราหนาจากสังคมภายนอกมาโดยตลอดวาเปน “ดินแดนโจร” ในฐานะที่ผูวิจัยเปนสมาชิกคน
หนึ่งของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาและการไดมีโอกาสศึกษาวิชาประวัติศาสตรมองวาเปนสิ่งที่ไม
ถูกตองนักที่จะมองภาพของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาในลักษณะดังกลาว เพราะเปนการไมยุติธรรม
สําหรับชาวบานในลุมน้ําทะเลสาบสงขลากับการกลาวหาวาเปนดินแดนโจร ดังนั้นงานศึกษาชิ้นนี้
จึงมีความตองการที่จะตอบคําถามวา สาเหตุที่แทจริงของการถูกกลาวหาวาเปนดินแดนโจรนั้นคือ
อะไรกันแน  และโจรที่มีอยูในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนโจรในลักษณะไหน เปนโจรที่มีลักษณะ
เหมือนปจจุบันหรือมีลักษณะพิเศษอะไรบางมีความเกี่ยวของกับบริบทตาง ๆ รอบขาง เชน
วัฒนธรรม ภูมิประเทศ ฯลฯ บางหรือไม โดยจะพยายามอธิบายอยางเปนกลางโดยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร 

การศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับเร่ืองโจรในลุมน้ําทะเลสาบสงขลานั้นปรากฏวาไดมีผู
ทําการศึกษาแลว 2 ชิ้นไดแก บทความของอาจารยลอม เพ็งแกว เร่ือง “ชุมโจรบานดอนทราย : รุง 
ดอนทรายและดํา หัวแพร”  และบทความของอาจารยประมวล มณีโรจน เร่ือง “โจรพัทลุง – กรณี
ตํานานโจรแหงตําบลดอนทราย : ความแรงของลมฝนยอมเกี่ยวเนื่องกับเมฆหมอกแหงฤดูกาล” 
โดยงานศึกษาทั้งสองชิ้นนี้นับเปนผลงานชิ้นบุกเบิกที่มีการศึกษาเรื่องโจรในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
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โดยที่ทําใหพอมองเห็นภาพของโจรในระดับหนึ่ง แตนับเปนการศึกษาเพียงปรากฏการณที่เกิดขึ้น
เทานั้น ที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะขอจํากัดในเรื่องของขอมูลหลักฐาน งานศึกษาทั้งสองชิ้นจึงมี
ความเหมาะสมที่จะใชเปนโครงรางเพื่อเปนการจุดประกายใหเกิดการศึกษากันอยางจริงจังที่จะมี
การทํากันอยางกวางขวางและลึกซึ้งตอไป งานศึกษาชิ้นนี้จึงตองการศึกษาเพื่อใหเกิดความชัดเจน
ข้ึน เพื่อจะไดเขาใจสังคมในชวงเวลาหนึ่งไดอยางทะลุปรุโปรงขึ้นนั่นเอง  

นอกจากนี้เมื่อกลาวถึงโจร ชุมโจร ขุนโจร รวมทั้งเรื่องเลาตาง ๆ เกี่ยวกับบุคคล
เหลานี้ ผูวิจัยคิดวามันทําใหผูคนทั่วโลกหลงไหล คลั่งไคล เพราะความยิ่งใหญของพวกเขา ดวย
สาเหตุที่ ขุนโจรผูยิ่งใหญเหลานั้นมักอยูในทรรศนะคติที่ดี เปนคนรูปรางสมสวน มีจิตวิญญาณอัน
สูงสง มีลักษณะของความเปนผูนําสูง บวกกับชีวิตซึ่งมีแตเร่ืองราวตื่นเตน โลดโผน มีชีวิตที่
เกี่ยวของกับการผจญภัยกับเร่ืองราวตาง ๆ มากมาย มีการตอสูอันดุเดือด ต่ืนเตน เราใจ ซึ่งใน
บางครั้งเรื่องราวของโจรจากทั่วโลกจึงถูกนําไปดัดแปลงเปน  โคลง  ฉันท  กาพย  กลอน  บทละคร  
การตูน เร่ืองสั้น นวนิยายและภาพยนต 

ในโลกของชาวตะวันตกพบวาขุนโจรจํานวนมากเปนตัวแทนของความดี ที่คอย
ชวยเหลือผูยากไร เปนผูผดุงรักษาความยุติธรรมในสังคม Robin Hood คือตัวอยางที่ดีที่จะ
กลาวถึงเพราะผูคนทั่วโลกรูจักเขาในนามขุนโจรที่มีลักษณะดังกลาว เร่ืองราวที่รับรูกันมาเกี่ยวกับ
ตัวเขาก็ใหภาพวาเขาคือวีรบุรุษของคนธรรมดาสามัญ ของคนจน เพราะเขาเปนคนที่ชื่นชอบการ
ทําความดี โดยการขโมยของผูที่รํ่ารวย ไปชวยเหลือผูที่ยากจน 

โลกตะวันออกมีวัฒนธรรมเคารพบูชาโจร ในอินเดียมีการสักการะบูชาเจาแมกาลี
เทพเจาแหงโจรทั้งปวง นับเปนประเพณีที่สืบตอกันมาและบงบอกนัยทางสังคมไดอยางหนึ่ง
เกี่ยวกับความเชื่อเร่ืองโจร เชนเดียวกับในวรรณกรรมของชาวจีนจํานวนไมนอยที่ตัวเอกของเรื่อง
เปนขุนโจรผูผดุงความยุติธรรม หรือเปนบุคลที่อยูคนละฝายกับราชวงศ ในตะวันออกกลางมขุีนโจร
ในลักษณะเดียวกันคือจอมโจรแบกแดด แมแตในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ใหภาพความนานับถือ
ของโจรผดุงความดีเหลานี้ไวเชนเดียวกัน ในงานวิจัยของ Cheah Boon Kheng ไดใหภาพของขุน
โจร Nayan ในไทรบุรีวาเปนขุนโจรที่ผดุงความยุติธรรม เปนผูที่ตอสูเพื่อความอยูรอด ความอด
อยากยากแคนของชาวชนบทในไทรบุรี สําหรับประเทศไทยมีขุนโจรคนสําคัญที่คนทั่วไปรูจักอยาง 
เสือใบ เสือฝาย หรือเสือมเหศวร ขุนโจรเหลานี้ปรากฏภาพในลักษณะที่กลาวมา เพียงแตยงัไมไดมี
การศึกษาวิจัยกันในรายละเอียด ภาพลักษณของพวกเขาตามคําบอกเลา เร่ืองราวที่ปรากฏใน
หนังสือและภาพที่ปรากฏในภาพยนต ใหภาพที่สอดคลองกันวาสาเหตุของการเปนโจรลวนอยูใน
ภาวะถูกบีบบังคับและการปฏิบัติภาระกิจของพวกเขาก็ไมไดมีความรุนแรงมากนักนอกจากกระทํา
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ตามแนวทางคุณธรรม ที่สําคัญที่สุดพวกเขาไมเคยกระทํากับผูคนที่ยากไร ยากจน ซึ่งในเรื่องนี้
กลับตรงกันขามกับภาพลักษณของตัวแทนรัฐบางสวนที่คอยเอาเปรียบตอผูยากไรเสมอมา โดยใช
กฎหมายเปนเครื่องมือ  

ที่กลาวมานี้จึงไดภาพของสังคมทั่วโลกวาทุกพื้นที่ยอมมีความสัมพันธกับบรรดาโจร 
E.J.Hobsbawn นักประวัติศาสตรชาวอังกฤษ ผูซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองราวของโจรไดเรียกการกอ
เกิดนี้วา “Social Banditry”1 “วัฒนธรรมโจร” หรือ “สังคมโจร” ซึ่งสังคมลักษณะนี้เปน
ปรากฏการณทางสังคมที่มีเกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งอเมริกา ยุโรป โลกของอิสลาม เอเชียใต เอเชีย
ตะวันออก ออสเตรเลีย แมกระทั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต จนสามารถสรุปไดวาเปนธรรมดาของ
สังคมมนุษยที่จะมีปรากฏการณโจร ชุมโจร และนับเปนวิวัฒนาการทางสังคมอยางหนึ่งตั้งแต
สังคมสมบูรณาญาสิทธิราช มาสูสังคมทุนนิยมและสังคมอุตสาหกรรม เพียงแตรายละเอียดของ
ปรากฏการณนี้อาจแตกตางกันบางหรือแตกตางกันอยางสิ้นเชิงก็ข้ึนอยูกับปจจัยอื่น ๆ ของแตละ
พื้นที่และเวลา  ชุมโจรจึงเปนเรื่องของปจเจกชนหรือกลุมคนจํานวนนอยที่กอตัวขึ้นจากกลุมชน
ระดับลาง และรัฐมองการกอตัวนี้วาเปนกลุมคนที่ทําตัวอยูนอกกฎหมายเปนการกระทําที่เปน
อาชญากร ซึ่งมีการปราบปรามอยางรุนแรงไปทั่วโลกโดยไมพยายามหาถึงสาเหตุความเปนมาและ
วิธีแกไข แตสําหรับผูคนในระดับลางจํานวนไมนอยมองวา ขุนโจรและชุมโจรเหลานั้นเปนตัวแทน
ของพวกตน เปนวีรบุรุษของคนยากจนที่ทําการตอสูเพื่อเรียกรองความเปนธรรมใหกับสังคมของ
ตน ในบางครั้งผูคนระดับลางเหลานี้ก็ถือวาการกระทําของขุนโจรและชุมโจรเปนการกระทําที่ถือ
เปนการปลดปลอย ปลดแอกทางชนชั้น ในหลายกรณีขุนโจรและชุมโจรจึงเปนที่ชื่นชอบของผูคนที่
เขาใหความชวยเหลือเพราะถือวาขุนโจรและชุมโจรเหลานั้นคือผูที่คอยคานอํานาจกับฝายรัฐ 
ทัศนคติเหลานี้นับเปนแนวคิดใหมที่คอนขางขัดแยงกับภาพพจนของโจรในยุคปจจุบัน ทั้งนี้การ
นํามาเปรียบเทียบกันจึงตองอาศัยความละเอียดรอบคอบอยางมาก เพราะแนวคิดเกี่ยวกับโจรใน
ยุคปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากทัศนะดั้งเดิมจนเกือบหมดสิ้น 

แนวความคิดเหลานี้ไดตกผลึกและนํามาสูการศึกษาเบื้องตนกอนที่จะมีการศึกษา
อยางจริงจังตอไป จากการศึกษาเบื้องตนนี้ทําใหทราบวาปรากฏการณชุมโจรที่เกิดขึ้นในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2437 – 2465 มีความเกี่ยวของกับ  วัฒนธรรมเดิมของชาวบานในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา เชน ความสัมพันธระหวางคนในหมูบาน  การเปนเกลอ  เปนดอง  ความสัมพันธ

                                                           
1Cheah Boon Kheng, The Peasant Robbers of Kedah 1900 – 1929 : 

Historical and Folk Perceptions (Singapore : Kim Hup Lee Printing Co.Pte.Ltd.,1988), 1. 
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ระหวางคนตางหมูบาน ตางชุมชนที่มีการไปมาหาสูแลกเปลี่ยนสินคา ชวยเหลือซึ่งกันและกันอยู
ตลอดเวลา เพราะขอจํากัดตาง ๆ ซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไป หลักฐานการศึกษาในสวน
นี้สวนใหญเปนหลักฐานของทองถิ่นเชนในวรรณกรรมมุขปาฐะ บทรองเรือ บทหนังตะลุง ฯลฯ อีก
ทั้งชุมโจรที่เกิดขึ้นยังมีความสัมพันธเกี่ยวของกับกลไกอํานาจรัฐ ทั้งจากระดับบนและระดับลาง 
เชน นโยบายที่ไมสอดคลองกับพื้นที่ การเอารัดเอาเปรียบ การเรียกเก็บภาษี การประพฤติตัวและ
ปฏิบัติหนาที่ที่ไมเหมาะสมของขาราชการเปนตน 

ดวยปจจัยการกอเกิดดังกลาวทําใหเปนที่มาของสมมติฐานที่วาชุมโจรดังกลาว
เกิดขึ้นเพราะปจจัยภายในคือ ลักษณะวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพื้นที่ กับปจจัยภายนอกคือการ
เขามาของอํานาจรัฐสยามที่พยายามปราบปรามโจรอยางรุนแรง นโยบายของรัฐสยามหลาย
ประการไมสอดคลองกับวัฒนธรรมเดิมของคนในพื้นที่ ในสวนของการดํารงอยูของชุมโจรนั้นก็ได
อาศัยหลักการเบื้องตนของการรวมกลุม เชน ความสามัคคี การจัดระบบของกลุมตามลําดับอาวุโส
และความสามารถ ตลอดจนการแบงปนผลประโยชนที่มีความยุติธรรม ทําใหกลุมสามารถดํารงอยู
ไดระยะเวลาหนึ่ง  สําหรับภาวะการดับสลายเกิดจากหลักการรวมกลุมของชุมโจรถูกทําลาย เชน 
เกิดความแตกสามัคคีภายใน  เกิดจากนโยบายรัฐสยามที่มีการผอนปรนมากขึ้นทําใหชุมโจรสิ้นสุด
ลง 

การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นในบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเรื่องชุมโจรแหงลุม
น้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2437 – 2465 จึงเกิดขึ้นเพื่อเปนการทําความเขาใจถึงความเปนมาของ
ชุมชน เปนความพยายามที่จะอธิบายวาทําไมทองถิ่นลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจึงมีความสัมพันธกับ
โจรมาโดยตลอด รวมทั้งการพยายามที่จะอธิบายภาพของโจรในอดีต กับการเปนโจรในปจจุบันวา
มีลักษณะที่แตกตางกัน การศึกษาชิ้นนี้ยังถือเปนการสรางความมั่นใจใหชุมชน โดยที่ความรู
เหลานี้นาจะสรางสํานึกรวมในหมูคนรุนใหมใหไดรวมเรียนรูและปรับเปล่ียนองคความรูเหลานี้ให
เกิดประโยชนและเหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบัน หรืออีกนัยหนึ่งเพื่อเปนการแยงชิงพื้นที่แหงความ
ทรงจํามาจากประวัติศาสตรชาติที่ครอบงําชุมชนมาเปนเวลานาน นอกจากนี้งานศึกษาช้ินนี้ 
ทําการศึกษายอนเวลาไปไมนานนักถือเปนประวัติศาสตรในระยะใกล ที่ยังมีขอมูลหลงเหลืออยูใน
ชุมชน การคนควาขอมูลจากการสัมภาษณจึงมีประโยชนกับงานวิจัยอยางมากรวมทั้งยังเปนการ
ดึงความรูจากชุมชนในลักษณะที่เรียกวา “การมีสวนรวมของชุมชน” และเพื่อการบรรลุเปาหมาย
สูงสุดผูวิจัยจึงตั้งความหวังวาผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศสามารถนําองคความรูที่ไดมา
ประสานกับองคความรูในปจจุบันเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระแสของการพัฒนาใน
ยุคปจจุบันได 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวของ (Review of related Literature) 

การศึกษาเรื่อง “ชุมโจรแหงลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2437 – 2465” ในครั้งนี้
ผูวิจัยไดศึกษาถึงเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปนความรูพื้นฐาน และแนวทางในการศึกษา โดยสามารถ
แบงเอกสารออกไดเปน 3 ประเภท คือ เอกสารที่เกี่ยวของกับเร่ืองโจร เอกสารที่ทําใหเห็นบริบท
ขางเคียงโจร และเอกสารอื่น ๆ  

เอกสารที่เกี่ยวกับเร่ืองโจรโดยเฉพาะ ที่จะมีประโยชนกับวิทยานิพนธคือ  เร่ือง โจร
พัทลุง – กรณีตํานานโจรแหงตําบลดอนทราย : ความแรงของลมฝนยอมเกี่ยวเนื่องกับ
เมฆหมอกแหงฤดูกาล ของประมวล มณีโรจน ที่นับเปนงานชิ้นสําคัญที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับโจร
พัทลุง และบริเวณใกลเคียง งานศึกษาเรื่อง ชุมโจรบานดอนทราย : รุง ดอนทราย และ ดํา 
หัวแพร ของลอม เพ็งแกว งานศึกษาทั้งสองชิ้นนี้กลาวถึงรายละเอียดของชุมโจรบานดอนทรายไว
คอนขางชัดเจน แตก็เปนเพียงเฉพาะสวนที่เปนเหตุการณสําคัญ ไมมีการกลาวถึงบริบทรอบขาง
ของชุมโจร อีกทั้งหลักฐานขอมูลที่ไดสวนใหญเปนขอมูลของทองถิ่นเพียงอยางเดียว งานศึกษา
ของ Cheah Boon Kheng เร่ือง The Peasant Robbers of Kedah 1900 – 1929 Historical 
and Folk Perceptions เปนงานวิจัยที่ใหภาพชุมโจรในไทรบุรี ชวงป พ.ศ. 2443 – 2472 ที่ชัดเจน
และเปนประโยชนกับผูวิจัยในกรณีของประเด็นคําถามตาง ๆ ที่เกิดขึ้น แตชุมโจรที่เกิดขึ้นในไทรบุรี
เกิดจากเงื่อนไขที่แตกตางอยางสิ้นเชิงกับบริบทของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา กลาวคือ ชุมโจรในรัฐ
ไทรบุรีเกิดจากบริบทของความอดอยากยากแคน ความยากจน แตชุมโจรในลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลาเกิดจากบริบททางวัฒนธรรมบวกกับอํานาจรัฐ 

เอกสารที่ใหภาพเกี่ยวกับบริบทตาง ๆ ที่สงผลตอการเกิดชุมโจรนับวามีเปนจํานวน
มาก โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีนักวิชาการไดทําไวแลว ที่จะเปนประโยชนกับการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้ 
คือ งานวิจัยชุดโครงการโครงสรางและพลวัตวัฒนธรรมภาคใตกับการพัฒนา ซึ่งมี
ศาสตราจารยสุธิวงศ พงศไพบูลย เมธีวิจัยอาวุโสเปนหัวหนาโครงการ งานวิจัยชุดนี้เสนอใหเห็น
ภาพรวมของวัฒนธรรมพื้นบานภาคใต ใหความรูเกี่ยวกับบุคลิกของผูคน ชุมชน และสังคม ภาคใต
ที่ถูกตอง ชัดเจน งานวิจัยนี้ประกอบดวยโครงการยอยหลายโครงการและที่จะเปนประโยชนกับ
วิทยานิพนธ ไดแก ภูมิปญญาการปราบปรามของ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษราชเดช ของวรีะ แสง
เพชร  เปนการนําเสนอใหเห็นภาพของชุมโจรที่เกิดขึ้นในอดีตวามีสาเหตุมาจากปจจัยหลาย
ประการ ตลอดจนการปราบปรามชุมโจรเหลานั้นของ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษราชเดช วามีความ
แตกตางกับเจาหนาที่บานเมืองคนอื่น ๆ ทําให โจรเกิดความกลัวเกรง  สายรากภาคใต : ภูมิ
ลักษณ รูปลักษณ จิตลักษณ ของ อมรา ศรีสุชาติ  เปนการนําเสนอใหเห็นภาพรวมของภาคใต
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ในดานตาง ๆ ทั้งเรื่องลักษณะนิสัย พฤติกรรม แนวความคิด โดยสิ่งเหลานี้มีความสัมพันธกับ
ลักษณะภูมิประเทศของภาคใตเอง ตามรอยชางแลใต ของสารูป ฤทธิ์ชู เปนการนําเสนอถึง
วิวัฒนาการของชุมชนที่มีชางในภาคใตและกลาวใหเห็นถึงการตอสูแยงชิงทรัพยากรชางระหวาง
ฝายรัฐและฝายประชาชน งานวิจัยเรื่อง หัวเชือกวัวชน ของอาคม เดชทองคํา  ที่เปนการนําเสนอ
ใหเห็นถึงวัฒนธรรมของ คนที่มีสวนเกี่ยวของกับวัวชนวาเปนคนที่มีบุคลิกโดดเดนในเรื่องของการ
รักเพื่อนฝูง รักใครรักจริง ลักษณะเปนคนหัวหมอ สะตอสามัคคี  

 งานวิจัยในชุดโครงการวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่นภาคใตบริเวณลุมทะเลสาบ
สงขลา ที่มี ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ชูแวน เปนผูประสานงานโครงการ ซึ่งมีโครงการวิจัยหลัก 
8 โครงการ รวมทั้งโครงการอื่น ๆ คือ ชุดโครงการเครือขายปริญญาโท 5 โครงการ โครงการวิจัย
เสริมและการศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติม โครงการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ นับเปนโครงการวิจัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับบริบทของทองถิ่นลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ที่ละเอียด ลึกซึ้งที่สุดตั้งแตเคยมีมา และ
เปนโครงการวิจัยที่มีประโยชนกับผูทําวิจัยเปนอยางมาก ทั้งในเรื่องของขอมูลและประเด็นเรื่องโจร 
ชุมโจร ที่กลาวถึงไวโดยทั่วไปในงานวิจัยบางชิ้นแตไมละเอียด นอกจากนี้โครงการวิจัยชุดนี้ก็ยังถือ
เปนการศึกษาที่ใหความสําคัญกับทองถิ่นที่ชัดเจน อยางไรก็ตามการศึกษาในโครงการวิจัยชุดนี้ก็
มีขอจํากัดในหลายประการ เชน ระยะเวลาของงานวิจัยสวนใหญที่มีความยาวนานกินเวลา
ประมาณ 100 ป ทําใหภาพที่ปรากฏเปนภาพที่คอนขางตอเนื่องแตไมไดในรายละเอียดมากนัก 
รวมทั้งไมมีการศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นของการกอเกิดชุมโจรไวเลยเพียงแตมีการกลาวถึงซึ่งไม
ชัดเจนมากนัก 

งานวิจัยเรื่อง เศรษฐกิจหมูบานภาคใตฝงตะวันออกในอดีต ของฉัตรทิพย นาถ
สุภา และ พูนศักดิ์ ชานิกรประดิษฐ ซึ่งเปนงานวิจัยที่ใหภาพรวมของหมูบานภาคใตฝงตะวันออกที่
คอนขางชัดเจน โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางหมูบานกับรัฐที่หมูบานมองวารัฐเปนผูเอาเปรียบ 
เปนสถาบันที่มาจากภายนอก ที่เปนเชนนี้เพราะหมูบานภาคใตฝงตะวันออกในอดีต มีลักษณะ
ของความเปนอิสระ มีฐานทรัพยากรอุดมสมบูรณ ทําใหสามารถเลี้ยงตัวเองได มีการแลกเปลี่ยน
ผลผลิตกันดวยน้ําใจ มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันทั้งภายในหมูบานหนึ่ง ๆ และระหวางหลาย
หมูบาน รวมกันเปนเครือขายในแตละพื้นที่ เชนพื้นที่เขาแถวจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูกพันกับ
พื้นที่ทะเล พื้นที่เขาแถวจังหวัดพัทลุง (เชิงเขาบรรทัด) มีความสัมพันธกับพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา เพราะตองมีการอาศัยผลิตผลของแตละพื้นที่ในการดําเนินชีวิต ความสัมพันธในลักษณะ
เครือขายดังกลาวมีการจัดการกันเองไดเปนอยางดี ดวยสายใยของวัฒนธรรมทําใหชุมชน 
ชาวบานมีความเขมแข็ง จนกระทั่งรัฐเขามา  
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นอกจากนี้ยังมีวิทยานิพนธที่มีสวนเกี่ยวของ คือ การปฏิรูปการปกครองมณฑล
นครศรีธรรมราช ในสมัยพระยาสุขุมนัยวินิตเปนขาหลวงเทศาภิบาล (พ.ศ. 2439 – 2449) 
ของณรงค นุนทอง วิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 
2519 ผลการศึกษาดังกลาวไดขอสรุปวาในสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร มีการแตงตั้ง
ขาหลวงเทศาภิบาลออกไปปกครองมณฑลนครศรีธรรมราช ตามนโยบายกระชับอํานาจของหัว
เมือง ซึ่งเริ่มตนอยางเปนรูปธรรมในป พ.ศ. 2439 โดยจัดการปกครองเมืองนครศรีธรรมราช พัทลุง
และสงขลา ซึ่งเปนเมืองในบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา รวมกับบริเวณเจ็ดหัวเมือง (สามจังหวัด
ชายแดนภาคใตในปจจุบัน) ในการจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลนี้รัฐสยามไดนําระบบ
การปกครองแบบใหมเขามาใชอยางเต็มที่และเต็มรูปแบบ เพื่อเปลี่ยนโครงสรางการปกครองแบบ
เกาใหเปนแบบเดียวกับหัวเมืองชั้นใน เร่ือง การปกครองมณฑลนครศรีธรรมราชภายใต
สมเด็จพระเจานองยาเธอกรมขุนลพบุรีราเมศวร (พ.ศ. 2453 – 2468) ของ ชาลี ศิลปรัศมี  
วิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2529 เปน
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการปกครองบริเวณมณฑลนครศรีธรรมราชในสมัยรัชกาลที่ 6 แหงกรุง
รัตนโกสินทร  ผลการศึกษาทั้งสองเรื่องตามที่กลาวมานอกจากใหภาพที่ตอเนื่องกันแลวยังมีสวนที่
คลายคลึงกันบางประการคือใหความสําคัญกับบทบาทของขาหลวงเทศาภิบาล และอาศัย
หลักฐานจากทางราชการหรือมุมมองจากสวนกลางเปนหลัก 

 วิทยานิพนธเร่ืองระบบเทศาภิบาลกับผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจมณฑล
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2439 – 2476 ของ พิศมัย นันทแสง วิทยานิพนธบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2536 ซึ่งเปนการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจแบบใหมที่
รัฐสยามนําเขามาครอบคลุมทั้งระบบเทศาภิบาล โดยอาศัยหลักฐานจากทางราชการ และมุมมอง
จากสวนกลางเชนเดียวกัน ยังไมมีการศึกษาใหเห็นสภาพของทองถิ่น ชุมชน วิถีชีวิตของชาวบานที่
ชัดเจน 

 เอกสารประเภทอื่น ๆ ซึ่งเปนเอกสารที่เปนสวนประกอบสําคัญของการศึกษาในครั้งนี ้
ไดแกเอกสารจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ ซึ่งจะเปนขอมูลพื้นฐานทีป่ฏิเสธไมไดแมจะศึกษาในมิติ
ของทองถิ่นกต็าม สวนขอมลูที่เปนขอมูลของทองถิ่นไดแก เพลงกลอมเด็ก นิทานพืน้บาน 
วรรณกรรมรวมสมัย หนังสืองานศพ ที่มีความเกีย่วของกบัลุมน้ําทะเลสาบสงขลา รวมทัง้การ
สัมภาษณบุคคลที่เคยเปนโจร ที่เกีย่วของกับโจร ซึง่อาจเปนลูกหลานของโจร  ขอมลูที่กลาวมา
ทั้งหมดนี้ผูศึกษาจะทําการศกึษาและนํามาประมวลเพื่อใหเหน็ภาพของชุมโจรแหงลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา พ.ศ. 2437 – 2465 ใหไดอยางละเอียดลึกซึ้ง ชัดเจน และรอบดาน 
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective) 
1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะสังคม วัฒนธรรม ของชาวบานในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

รวมทั้งผลของการปฏิรูปการปกครองของรัฐบาลสยามในสมัยรัชกาลที่ 5  
  2.  เพื่อศึกษาถึงสาเหตุ รูปแบบ กระบวนการ การสิ้นสุดของชุมโจรที่เกิดขึ้นในลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลา 

 3. เพื่อศึกษาถึงความรับรูของประชาชนในทองถิ่นลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่มีตอชุม
โจรที่เกิดขึ้น  

 4. เพื่อทําความเขาใจวาภูมิหลังและประสบการณทางประวัติศาสตรของชาวบานใน
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา มีผลตอสภาพการณในปจจุบัน 
 
ขอบเขตการศึกษา (Scope or Delimitation of the Study) 

ขอบเขตดานเวลา 
งานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษาในกรอบของความเปนทองถิ่นของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  

โดยการศึกษาผานทาง ชุมโจร ที่ปรากฏในพื้นที่ดังกลาว โดยการวิจัยเริ่มต้ังแต พ.ศ. 2437 เมื่อ
รัฐบาลสยามไดจัดสงขุนนางและเจานายจากสวนกลางเขามาในพื้นที่ดังกลาวเพื่อศึกษาขอมูล
และดําเนินการจัดตั้งใหพื้นที่นี้เปนสวนหนึ่งมณฑลนครศรีธรรมราช รัฐบาลสยามไดปรับเปล่ียน
รูปแบบการปกครองแบบเดิมลงแลวจัดการปกครองแบบใหมที่ตองการทําประเทศใหทันสมัยและ
กระชับอํานาจของหัวเมืองใหเขาสูสวนกลางมากที่สุดเพื่อผลประโยชนดานตาง ๆ โดยเฉพาะ
ทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ  ทําใหมีผลกระทบตอระบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของประชาชนใน
พื้นที่ดังกลาว อีกทั้งนโยบายสวนหนึ่งของรัฐสยามที่มีการเนนเรื่องการปราบปรามโจรผูราย และมี
การใหความดีความชอบกับเจาหนาที่ที่ทําการจับกุมโจรผูราย ทําใหเจาหนาที่บางคนพยายามจับ
โจรใหไดมาก ๆ เพื่อจะไดรับความดีความชอบ การกลาวหาชาวบานวาเปนโจรจึงเปนเรื่องที่พบได
โดยทั่วไปจากเอกสารตาง ๆ จนกระทั่งเกิดปรากฏการณ ชุมโจร  ที่เห็นไดอยางชัดเจน ซึ่งผูศึกษา
จะทําการศึกษาในรายละเอียดของปรากฏการณชุมโจรเหลานั้น งานวิจัยชิ้นนี้จะสิ้นสุดลงในป 
พ.ศ.2465 คือหลังจากรัฐสยามออกประกาศ ฉบับ ป พ.ศ.2465 “…ใหพนักงานปกครองทองที่ทุก
ชั้นจงเปนที่เขาใจไวใหแนชัดวาการจับผูรายนั้นไมถือเปนความชอบเปนแตผูนั้นไดกระทําการ
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ครบถวนแกหนาที่เทานั้น…”2 ประกาศฉบับดังกลาวมีผลอยางมากตอชาวบานในพื้นที่เพราะเมื่อมี
การประกาศฉบับนี้แลวทําใหการจับโจรผูรายของเจาหนาที่บานเมืองกระทําอยางมีเหตุผลและ
กระชับรัดกุมมากขึ้น และหลังจากนั้นเปนตนมาไมพบหลักฐานวาเกิดชุมโจรขนาดใหญที่ทาทาย
อํานาจรัฐอีกเลยทั้งนี้เพราะนโยบายที่ผอนปรนและเปนที่ยอมรับของชาวบานมากขึ้น 

 
ขอบเขตเรื่องพื้นที่ 

 ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา หมายถึง บริเวณที่มีความสัมพันธกับทะเลสาบสงขลา ในทาง
ธรณีสัณฐานรวมถึงบริเวณที่น้ําไหลลงสูทะเลสาบสงขลา และตัวทะเลสาบสงขลาเอง บริเวณที่
ราบดานตะวันออกไดแกสันทรายสทิงพระไปจนถึงฝงทะเล และแผนดินดานตะวันตกของ
ทะเลสาบรวมถึงบริเวณที่ราบจากทะเลสาบไปจนจรดบริเวณสันปนน้ําบนแนวเทือกเขา
นครศรีธรรมราช ซึ่งเปนแนวเขตปดกั้นบริเวณที่ลุมทะเลสาบสงขลาออกจากแผนดินดานตะวันตก
ที่ตอเนื่องไปจนถึงฝงทะเลอันดามัน3 หากใชแนวเขตในปจจุบันมาเปนตัวกําหนดเนื้อที่ของลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาจะครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัด จังหวัดสงขลา คือ 
อําเภอเมือง อําเภอหาดใหญ อําเภอสะเดา อําเภอรัตภูมิ อําเภอระโนด อําเภอสทิงพระ อําเภอควน
เนียง อําเภอกระแสสินธุ อําเภอนาหมอม อําเภอบางกล่ํา และกิ่งอําเภอคลองหอยโขง และ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 2 อําเภอ คือ อําเภอหัวไทรและอําเภอชะอวด อีกทั้งยังตองทําความเขาใจ
เบื้องตนถึงความสัมพันธระหวางลุมน้ําทะเลสาบสงขลากับลุมน้ําปากพนังซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใน
ปจจุบันคือ อําเภอเมือง อําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอรอน
พิบูลย อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช วามีความคาบเกี่ยวและเกี่ยวของกันอยางแยกไม
ออก ทั้งนี้เพราะพื้นที่ลุมน้ําทั้งสองมีสวนที่คลายคลึงกันทั้งเรื่องนิเวศวิทยา ทรัพยากร วิถีชีวิตของ
ผูคน ตลอดจนความสัมพันธของชุมชน ดังนั้นจึงเลี่ยงไมไดที่อาจมีการกลาวถึงลุมน้ําปากพนังใน

                                                           
2“ประกาศตั้งเสนนาบดีแลขาราชการผู ใหญ คือต้ังอุปราชแลผูชวยเสนาบดี

สมุหเทศาภิบาล ตนเก็บเร่ืองตั้งและยายขาราชการ ในประเภทตั้งอุปราช หมายเลข 20/52,“ 
เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย  ร.6 ม.1/42,หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

3ทิวา ศุภจรรยา, “สภาพภูมิศาสตรและการตั้งถิน่ฐานชมุชนโบราณบริเวณลุม
ทะเลสาบสงขลา,” เอกสารในการสัมมนาทางวิชาการเรื่องพทัลุงศึกษา : พัฒนาการทางสงัคมและ
วัฒนธรรมบริเวณลุมทะเลสาบสงขลา เสนอที่ลําปารีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดพัทลงุ 23 –25 
สิงหาคม 2536, 1-2. (อัดสําเนา) 
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งานวิจัยชิ้นนี้ดวย นอกจากนี้ในงานวิจัยอาจมีการกลาวถึงพื้นที่ทางฝงตะวันตกของเทือกเขา
นครศรีธรรมราช คือ ในเขตเมืองตรัง 

 สําหรับอาณาเขตตามหลักฐานวิทยาศาสตรของบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลาอยูใน
ตําแหนงลองติจูดที่ 6 องศา 27 ลิบดาเหนือ ถึงละติจูดที่ 8 องศา 12 ลิบดาเหนือ และระหวางลอง
ติจูดที่ 99 องศา 44 ลิบดาตะวันออก ถงึ ลองติจูดที่ 100 องศา 41 ลิบดาตะวนัออก หรือในพิกดั
ฉาก UTM (UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR) โซน 47 N ทิศเหนือจรดคาพิกัดที่ PH 
854797 มีเนือ้ที่ทัง้หมด 9,807 ตารางกิโลเมตร สวนทีเ่ปนพืน้ดินมีเนื้อที ่ 8,761 ตารางกโิลเมตร 
สวนทีเปนพืน้น้ํามีเนื้อที่ 1,046.04 ตารางกิโลเมตร4 

 อาณาเขตตามงานวจิัยทางวิทยาศาสตรของลุมน้าํทะเลสาบสงขลาไดกําหนดตาม
แนวสันปนน้ํา ชายฝงทะเลและแนวเขตปกครองมีดังนี ้

- ทิศเหนือติดตอ อําเภอปากพนัง อําเภอเชียรใหญ อําเภอรอนพิบูลย จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- ทิศใตติดตอประเทศมาเลเซียในปจจุบัน 
- ทิศตะวันออกติดตอ อําเภอจะนะ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา และอาวไทย 
- ทิศตะวันตก มีแนวสันปนน้ําเทือกเขาบรรทัดเปนเสนแบง ต้ังแตตอนเหนือในเขต

จังหวัดพัทลุง ลงไปถึงตอนใตจรดชายแดน ไทย – มาเลเซีย ในปจจุบัน5 
 อยางไรก็ตามการศึกษาวิจัยงานชิ้นนี้ไดใหความสําคัญกับบริบทของพื้นที่

ทางดานวิทยาศาสตรนอยกวาขอบเขตทางวัฒนธรรมที่อาจเกินเลยขอบเขตลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
ตามที่กลาวมา อีกทั้งการศึกษายังเปนแบบประวัติศาสตรทองถิ่น ฉะนั้นการศึกษาดังกลาวจึงให
ความชี้ชัดในเร่ืองของพื้นที่ไดไมลงตัวเทาที่ควร แตถึงที่สุดแลวขอบเขตของพื้นที่ตามหลักฐาน
วิทยาศาสตรก็มีสวนสําคัญที่จะทําใหภาพของพื้นที่ลุมทะเลสาบปรากฏชัดเจนและสะดวกตอการ
ทําความเขาใจ  
 

                                                           
4มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร,สํานักวิจัยและพัฒนา, สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (สงขลา : ลิมบราเดอรสการพิมพ, 2537), ii.  
5เร่ืองเดียวกนั, ii. 
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เวลาที่ใชในการวิจัย 
เร่ิมงานวิจัยตั้งแตเดือน มีนาคม พ.ศ. 2545 และ เสนอวิทยานิพนธภายในเดือน 

มีนาคม พ.ศ. 2547 
 
วิธีการศึกษา 

เปนการศึกษาเชิงประวัติศาสตรทองถิ่น โดยใหความสําคัญกับการศึกษาแบบองค
รวม หรือการศึกษาประวัติศาสตรในเชิงสหวิชาการ โดยทําการศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวของทั้งหมด
เกี่ยวกับชุมโจร เพราะปรากฏการณชุมโจรที่เกิดขึ้นยอมมีความเกี่ยวของกับบริบทตาง ๆ เชน 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาษา วัฒนธรรม ฯ ทั้งนี้เพราะเมื่อต้ังโจทยศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองโจรนั้นมี
ปญหาเกี่ยวกับขอมูลหลักฐานเปนอยางมาก การศึกษาแบบองครวมจึงนับเปนวิธีการที่จะทําให
มองเห็นความเปนไปของสังคมลุมน้ําทะเลสาบสงขลาในชวงเวลาหนึ่งไดอยางรอบดานมากขึ้น
และสามารถแกปญหาเรื่องขอมูลหลักฐานไดเปนอยางดี 

ใชระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร  และ ใชการนําเสนอแนวประวัติศาสตรเชิง
วิเคราะห โดยอาศัยหลักฐาน เอกสารจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ หลักฐานที่เปนทองถิ่นประเภท
เพลงกลอมเด็ก วรรณกรรมทองถิ่น คําสัมภาษณ รวมทั้งเอกสารทางวิชาการ โดยเฉพาะเอกสาร
ประกอบการสัมมนา บทความ หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
แหลงขอมูล 

1. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรและวังทา
พระ 

2. หอสมุดแหงชาติ 
3. หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
4. หอสมุดสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 
5. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
6. ศูนยวัฒนธรรมภาคใต  สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 
7. ศูนยวัฒนธรรม จังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
8. สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 
9. ศูนยทะเลสาบศึกษา โรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
10. การสัมภาษณ 
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ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหทราบถึงลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และผลการปฏิรูปการปกครอง 

ระหวาง พ.ศ. 2437 – 2465 ของชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
2. ทําใหทราบถึงลักษณะสังคมโจร การกอเกิด กระบวนการ การสิ้นสุดของชุมโจรที่

เกิดขึ้นในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
3. ทําใหทราบถึงความรับรูของประชาชนในทองถิ่นลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่มีตอชุม

โจรที่เกิดขึ้น 
4. ทําใหทราบวาภูมิหลังและประสบการณทางประวัติศาสตรของชาวบานในพื้นที่

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีผลตอสภาพการณในปจจุบัน 
5. จะเปนประโยชนตอการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นภาคใต 

 
ขอจํากัดในการวิจัย 

การศึกษาชิ้นนี้เปนการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ซึ่งมี
ขอจํากัดในเรื่องขอมูลหลักฐาน โดยเฉพาะขอมูลหลักฐานของทองถิ่นที่มีอยูเปนจํานวนมากแต
ไมไดบอกไวอยางตรงไปตรงมา ในการนําขอมูลเหลานี้มาใชจึงตองอาศัยความละเอียด รอบคอบ
และตองมีการวิเคราะหอยางมาก หลักฐานจากการสัมภาษณมักไมไดภาพของชุมโจรที่เปนระบบ
นัก การจัดลําดับและระบบใหมจึงมีความจําเปน ขอมูลเหลานี้สวนใหญไมมีขอจํากัดในเรื่องของ
เวลา คําวาเมื่อกอน ในอดีต เปนคําที่ไมสามารถระบุเวลาไดชัดเจน เมื่อเปนเชนนี้ผูวิจัยจึงตอง
นําไปเทียบเคียงกับหลักฐานของทางราชการ ซึ่งมีขอจํากัดในเรื่องของแนวความคิดที่มักตรงกัน
ขามเสมอกับแนวคิดของทองถิ่น 

นอกจากนี้ปญหาเกี่ยวกับขอมูลที่เกี่ยวของกับชุมโจรนับเปนปญหาที่สําคัญเพราะมี
ขอมูลโดยตรงเกี่ยวกับชุมโจรนอยมาก ในประเด็นนี้การศึกษาที่ปนแบบองครวมจะชวยคลี่คลาย
ปญหาดังกลาวลงได 
 

อธิบายศัพท 

ชุมโจร หมายถึง กลุมบุคคลกลุมหนึ่งที่เกิดขึ้นในบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โดย
มีจุดประสงคเพื่อตอตานอํานาจรัฐ ในชวงทศวรรษที่ 2450 – 2460 กลุมบุคคลกลุมนี้ประกอบดวย 
โจร นักเลงหรือคนยาว และชาวบานทั่วไปที่ทนตอการถูกกดขี่ขมเหงไมได การจัดตั้งชุมโจร
ดังกลาวนี้ถือเปนพัฒนาการขั้นสุดทายของการตอสูระหวางชนชั้นผูปกครองกับชนชั้นผูถูกปกครอง 
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การใชคําวาชุมโจรในงานวิจัยจึงตองอาศัยความเขาใจวาไมไดหมายความถึง กลุมโจร ตามความ
รับรูที่มีอยูในปจจุบัน แตหมายถึง คณะบุคคลที่ตอตานรัฐที่มีสมาชิกเปนโจรรวมอยูดวย 

นักเลง หรือคนยาว หรือ โจรวัฒนธรรม หมายถึง บุคคลที่มีนิสัยเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว มีคนทั่วไปรูจักและใหความเคารพนับถือในฐานะที่เปนผูนําชุมชน เปนผูที่กระทําตัวดูแล 
ปกปองคุมครองชุมชน แกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน และในที่สุดเมื่อพัฒนาการของการตอสู
ระหวางรัฐและประชาชนดําเนินมาจนถึงจุดสูงสุดบุคคลกลุมนี้จึงกลายเปนผูนําของการตอสูใน
ฝายประชาชน 
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บทที่ 2 
 

บริบททางภูมิศาสตร และภูมิหลังประวัติศาสตรของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  
กอน พ.ศ.2437 

 
ดังที่ไดกลาวแลววาวิทยานิพนธเลมนี้เปนการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นที่มอง

บริบทโดยรวมของปรากฏการณชุมโจรในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  จึงมีความจําเปนที่จะ
ทําการศึกษาพื้นฐานทางดานภูมิศาสตรและภูมิหลังทางประวัติศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานของ
การศึกษาโดยเฉพาะดานภูมิศาสตรซึ่งถือวาดินแดนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนดินแดนที่ต้ังอยูใน
พื้นที่อันมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณลักษณะเชนนี้สงผลตอการมีเอกภาพของชุมชน
อยางไรบาง มีผลตอการเกิดอัตลักษณของผูคนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาอยางไรบาง ประเด็น
คําถามเหลานี้จึงมีความสําคัญที่จะทําการศึกษา ดังนั้นบทนี้จึงจะกลาวถึงบริบททางดาน
ภูมิศาสตรและภูมิหลังประวัติศาสตรของพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ดานภูมิศาสตรก็จะไดศึกษา
เพื่อจะไดทําความเขาใจวาสภาพภูมิศาสตรของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเอื้อตอการเกิดขึ้นของ
ชุมชนอยางไร โดยกลาวถึงประเด็นตาง ๆ คือ พัฒนาการของทะเลสาบสงขลา และลักษณะของ
พื้นที่ตาง ๆ บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ซึ่งประกอบดวย พื้นที่เขาควน พื้นที่ราบลุม พื้นที่ชายฝง
และพื้นที่ปาพรุ เปนการเรียนรูลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาวามีความ
ซับซอนและหลากหลาย รวมทั้งมีความกันดารเปนอยางมากใชหรือไม 

ในสวนของภูมิหลังทางประวัติศาสตรก็ เชนเดียวกันมีความจําเปนที่จะตอง
ทําการศึกษาเรื่องภูมิหลังทางประวัติศาสตร โดยมีคําถามเบื้องตนวาดินแดนลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลามีสถานภาพเปนอยางไรบางในมิติทางประวัติศาสตรชวงกอนที่รัฐสยามเขามาในปลาย
ทศวรรษที่ 2430 เปนเมืองปลายแดนใชหรือไม ชาวบานในพื้นที่อาศัยและดํารงชีวิตอยูกันอยางไร 
โดยจะไดกลาวถึงความเปนมาของชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะสวนของเมือง
สงขลาและเมืองพัทลุง วามีความเปนมาอยางไรบาง ระยะเวลาที่เนนคือชวงปลายอยุธยาถึงตน
รัตนโกสินทร 
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บริบททางภมูิศาสตร 
สภาพภูมิศาสตรของลุมน้ําทะเลสาบสงขลานับวาเปนพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพิเศษเพราะ

การเปนพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของภูมิประเทศและทรัพยากร สภาพของลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาประกอบดวยพื้นที่น้ํา  ไดแกตัวทะเลสาบและพื้นที่แผนดิน ไดแกพื้นดินบริเวณ
รอบ ๆ ทะเลสาบที่มีลักษณะของพื้นที่ที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามกวาที่รูปรางของทะเลสาบจะมี
สภาพดังในปจจุบันไดผานการเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัย การศึกษาในประเด็นนี้จึงจะศึกษา
เร่ืองพัฒนาการของทะเลสาบและลักษณะของพื้นที่ตาง ๆ บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
 พัฒนาการของทะเลสาบสงขลา 
 ทะเลสาบสงขลาในปจจุบัน ซึ่งตั้งอยูตอนกลางบนชายฝงทางตะวันออกภาคใตของ
ประเทศไทย เปนทะเลสาบที่มีพัฒนาการมาตอเนื่องควบคูกับชุมชนแถบนี้นี้มายาวนาน อีกทั้งยัง
เปนทะเลสาบที่มีลักษณะพิเศษเพราะมีระดับความเค็มของน้ําถึง 3 ระดับ คือทั้งน้ําเค็ม น้ํากรอย 
และน้ําจืด นับเปนทะเลสาบที่ใหญแหงหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต สภาพของทะเลสาบ
สงขลาในปจจุบันสามารถแบงไดเปน 3 ตอน1 
 ทะเลสาบตอนลาง บางทีเรียกชวงนี้วาทะเลสาบสงขลา เปนสวนที่ติดตอกับทะเลโดย
มีทางน้ําเขาออกเปนรองลึก ระหวางหัวเขาแดง อําเภอสิงหนครและแหลมสมิหราตัวจังหวัดสงขลา 
ระดับน้ําบริเวณชองทางออกเปนรองลึก เรือประมงขนาดใหญสามารถเขามาจอดได มีอาณาเขต
ต้ังแต ชวงปากทะเลสาบ ไปจนถึงชองแคบปากรอ บริเวณภายในทะเลสาบมีเกาะยอตั้งอยู เปน
เกาะขนาดใหญเกาะเดียวที่ต้ังอยูในทะเลสาบสงขลาบริเวณนี้ สภาพน้ํามีลักษณะเปนน้ําเค็ม 
 ทะเลสาบตอนบน (ทะเลหลวง) บริเวณแผนดินใตสุดของทะเลหลวงซึ่งเปนที่ราบลุม
ในเขตอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเปนสวนหนึ่งของทะเลสาบ แตในปจจุบันเหลือ
เพียงชองทางน้ําแคบ ๆ เรียกวาคลองหลวง ซึ่งทําหนาที่เชื่อมตอกับบริเวณทะเลสาบสงขลา
ตอนลาง บริเวณทะเลหลวงนี้ครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของทะเลสาบ มีเกาะหินปูนหลายเกาะ
รวมอยูดวย ระดับน้ําในบริเวณนี้คอนขางตื้น ตอนเหนือสุดเปนน้ําจืดไปจนถึงชองแคบปากรอ
สภาพน้ําเปนน้ํากรอย แตทั้งนี้จะความเค็มของน้ํายังขึ้นอยูกับฤดูกาล กลาวคือ ชวงน้ําหลาก (ฤดู
ฝน) น้ําสวนใหญจะจืด สวนในฤดูแลงน้ําสวนใหญจะกรอยจนถึงเค็ม 

                                                           
1“ลุมทะเลสาบสงขลา : วัฒนธรรมและการพัฒนา,”  วารสารทักษิณคดี 3,1 (ตุลาคม 

2535 – มีนาคม 2536) : 10. 
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 ทะเลนอย เปนแหลงน้ําจืดที่อยูแยกคนละสวนกับทะเลสาบแตมีลําคลองน้ําจืดสาย
หนึ่งคือคลองนางเรียมเชื่อมตอแหลงน้ําทั้งสองเขาดวยกัน    บริเวณทะเลนอยนี้นับรวมถึงบริเวณที่
เปนที่ลุมน้ําขังรอบ ๆ ทะเลนอยดวย  ซึ่งนับต้ังแตบริเวณอําเภอหัวไทรและอําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ลงมาจนถึงบริเวณทะเลนอย สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ลุมน้ําขังและมีปา
พรุผืนใหญไดแก พรุควนเคร็ง ในปจจุบันสภาพปาพรุไดเสื่อมโทรมลงมีตนไมไมกี่ชนิดที่ข้ึนปกคลุม 
ที่สําคัญคือ ตนเสม็ด และปาจูด ซึ่งในเรื่องดังกลาวนี้จําเปนตองทําความเขาใจวา ในชวงของการ
ศึกษาวิจัยสภาพปาพรุยังสมบูรณกวานี้มากไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกับปจจุบันได สภาพของ
ทะเลนอยในปจจุบันนับเปนทะเลสาบน้ําจืดที่มีพืชน้ํานานาชนิดขึ้นทั่วไป อีกทั้งยังเปนแหลงรวม
นกน้ํานานาชนิด 
    กลาวกันวากวาทะเลสาบสงขลาจะปรากฏรูปรางดังในปจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นมากมาย อยางไรก็ตามทะเลสาบสงขลาในปจจุบันกับทะเลสาบสงขลาชวงที่ทําการวิจัยมี
ความคลายคลึงกันมาก (ยกเวนเรื่องทรัพยากร) เพราะฉะนั้นภาพของทะเลสาบสงขลาและลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาจึงอาจนํามาเปรียบเทียบกันไดในระหวางชวงการทําวิจัยและปจจุบัน ความ
เปลี่ยนแปลงของทะเลสาบสังเกตไดจากหลักฐานที่ปรากฏไดแก แผนที่และบันทึกตาง ๆ ที่จะ
นํามากลาวไดแกแผนที่เมื่อ พ.ศ.2229 ซึ่งจัดพิมพใหมโดยสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2522 แผนที่
ดังกลาวจัดทําขึ้นเมื่อคราวที่ชาวฝรั่งเศสไดเดินทางเขามาในพระราชอาณาจักรสยาม สืบเนื่องจาก
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2228 ไดมีการทําสัญญาระหวางรัฐบาลฝรั่งเศสกับรัฐบาลสยามในสมัย
สมเด็จพระนารายณ มีขอความขอหนึ่งในสัญญาวาสยามยอมยกเมืองสงขลาและเมืองพัทลุงให
ฝร่ังเศสทําสถานีการคา ปตอมา พ.ศ.2229 ฝร่ังเศสไดทําแผนที่อาณาจักรสยามขึ้นแสดงใหเห็นวา
ฝงตะวันออกของทะเลสาบสงขลาปจจุบันยังมีเกาะเล็กเกาะนอยจํานวน 5 เกาะ โดยมีเกาะใหญ
ที่สุดอยูทางตอนเหนือของหมูเกาะนอกฝงเมืองลิกอร (Ligor - นครศรีธรรมราช) ออกไป มีชื่อใน
แผนที่วา I.Goete Inficos และหมูเกาะขนาดเล็กลงมาจํานวน 4 เกาะ อยูถัดลงมาทางใตใกลเมือง
สงขลา ป พ.ศ.2230 ฝร่ังเศสไดจัดทําผังเมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา และเมืองพัทลุง ผัง
เมืองดังกลาวนี้ใหขอมูลสรุปวา บริเวณพรุควนเคร็ง ในเขต อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปจจุบันเคยเปนจุดผานของเสนทางน้ําสายในระหวาง นครศรีธรรมราช – พัทลุง – สงขลา ในชวง
พุทธศตวรรษที่ 22 – 232    

                                                           
2ไพโรจน  สิริมนตาภรณและคณะ, “ทะเลสาบสงขลา” และ “ทะเลสาบสงขลา : พันธุ

สัตวน้ํา,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต, เลม 7 (2542) : 3057. 
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 นอกจากแผนที่ดังไดกลาวถึงแลวยังมีบันทึกที่นับเปนหลักฐานชิ้นสําคัญที่จะ
สนับสนุนภาพของทะเลสาบสงขลา ไดแก บันทึกของกับตันนีล (F.A.Neale) ที่ไดบรรยายใหเห็น
สภาพภูมิศาสตรของทะเลสาบสงขลาไวนาสนใจ ในคราวที่เดินทางจาเเมืองนครศรีธรรมราชไปยัง
พัทลุงและสงขลา ใน พ.ศ.2383 โดยเสนทางเดินของกัปตันนีล คือ แมน้ําสายในตามที่กลาวแลว
ขางตนนั่นเอง 
 …เดินทางผานขนอมทามกลางสภาพลมดี แลนใบตรงไปทางขวาเพื่อเขาไปยังชองแคบ

ระหวางนครศรีธรรมราชและเกาะทันทาเลม ท่ีบางแหงคอนขางอันตรายดวยมีโขดหิน แต
คนนํารองเคยเดินทางผานมากอนดวยเรือเล็กจึงไดอาสาเปนผูนําเรือผานเขามา ทิวทัศน
สองขางนั้นนาชม ท่ีฝงเมืองนครศรีธรรมราชเห็นทิวเขาสูงใหญเดนสงา ซึ่งตรงกันขามกับอีก
ฟากที่เปนที่ลุมอันอุดมสมบูรณของเกาะทันทาเลม จากนั้นจะถึงปากน้ําเมืองพัทลุง และ
ราว ๔ โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลา…3 

ขอมูลดังกลาวมานี้ พอจะอนุมานไดวา  ภูเขาสูงใหญเดนสงาก็คือ เทือกเขา
นครศรีธรรมราช ซึ่งเปนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาทางดานตะวันตก สวนที่ลุมอันอุดมสมบูรณของ
เกาะทันทาเลมก็คือ พื้นที่ราบลุมในเขตอําเภอหัวไทร อําเภอระโนด อําเภอสทิงพระ และอําเภอ
กระแสสินธุ หรือพื้นที่ราบลุมฝงตะวันออกของทะเลสาบในปจจุบัน 

พ.ศ.2437 กัปตันวาริงตัน สมิธ (Warington Smyth) ใชเรือเดินสมุทรตามเสนทาง
เดิมของกัปตันนีล แตไมสามารถใชลําน้ํานี้เดินทางจากนครศรีธรรมราชไปสงขลาได ตองออมไป
ทางทะเลดานตะวันออกของเกาะทันทาเลม (ทะเลฝงอาวไทยในปจจุบัน : ผูเขียน) เรือเล็กเทานั้นที่
สามารถผานลําน้ําที่กัปตันนีลเคยใชได ที่เปนเชนนี้เพราะมีการตกตะกอนในบริเวณแมน้ําสายเดิม 
กลาวคือการที่สภาพของปากคลองระโนดเกิดการเปลี่ยนแปลงจนเกิดชายฝงทะเลปดกั้นในหวงน้ํา
ระหวางเกาะทันทาเลมกับแผนดินตอนใตของเมืองนครศรีธรรมราชกลายเปนทะเลสาบอยาง
สมบูรณหลังจากกัปตันนีลเคยเดินทางผานไมนานนัก4  

 

                                                           
3เร่ืองเดียวกนั, 3058. 
4สารูป ฤทธิ์ชู และคณะ, “การเมืองทองถิ่นบริเวณลุมทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2439 – 

3534,” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง ทะเลสาบในกระแสความเปลี่ยนแปลง : 
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและกระบวนทัศการพัฒนา เสนอที่สถาบันทักษิณคดี อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา, 19 – 21 มิถุนายน 2546,18 – 19. 
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ตามที่ไดกลาวมาสอดรับกับบันทึกของเจาฟากรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดชที่ทรง
บันทึกไวเมื่อคราวตรวจราชการเมืองสงขลา ใน พ.ศ.2427 วา 

…รองที่จะตัดไปทะเลสาบตองออกจากแหลมเขาเขียวไปตามทะเลสาบถึงปากครองปาก
รอ เปนคลองชองแคบที่จะไปออกทะเลสาบพัทลุง ปากคลองปากรอนั้นกวางประมาณ ๕ 
เสน ในลําคลองไปถึงทะเลสาบพัทลุง ประมาณ ๔๐๐ เสน แตในทะเลสาบสงขลานี้ตั้งแต
เขาเขียวไปถึงคลองปากรอ ประมาณ ๔๐๐ เสน คิดตามกวางประมาณ ๔๐๐ เสน นํ้าใน
รองทะเลสาบ ๒ ศอก รองกวางประมาณ ๒๐ - ๓๐ วา นอกนั้นน้ํากวางประมาณศอก
ท้ังสิ้น เวลาน้ําขึ้นน้ําลงประมาณศอกเศษ มีหาดทรายกลางทะเลผุดหลายแหงเวลาน้ํามาก 
เดือน ๑๒ เดือนอาย นํ้าทวมตลิ่ง นํ้าในทะเลสาบถึง ๔ ศอก นํ้าจืดตลอดทะเลสาบและ
แมนํ้า ตลอดออกมาจนถึงเรือจอดที่อาวเมืองสงขลา…5 

หลักฐานดังกลาวนี้ทําใหเห็นวาสภาพของทะเลสาบ ในป พ.ศ.2427 นั้น เร่ิมมีความ
คลายคลึงกับสะภาพของทะเลสาบในปจจุบันเปนอันมาก  

จากหลักฐานและขอมูลตาง ๆ ตามที่กลาวมานี้สามารถสรุปไดวากอนป พ.ศ.2437 
รูปรางของทะเลสาบมิไดมีสภาพเหมือนดังปจจุบัน คือ ประมาณ พ.ศ.2229 ทะเลสาบสงขลายังมี
ลักษณะเปนอาวและมีหมูเกาะอยูทางฝงตะวันออกของเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองสงขลา หมู
เกาะดังกลาวกําลังกลายสภาพเปนแผนดิน และประมาณ พ.ศ.2400 หมูเกาะทั้งหมดไดรวมเปน
เกาะขนาดใหญเกาะเดียว คือ เกาะเทนทาเลม อันอาจเกิดจากการตื้นเขินของตะกอนปากแมน้ําที่
ไหลมาทับถมบริเวณปากอาว และการทับถมไดเกิดตอเนื่องมาเรื่อย ๆ จนในระหวางป พ.ศ.2383 
– ประมาณ พ.ศ.2410 เกาะที่อยูทางตอนเหนือไดติดตอกับแผนดินใหญบริเวณ อําเภอปากพนัง 
อําเภอหัวไทร และอําเภอเชียรใหญ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช กับอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
โดยเหลือเพียงลุมน้ําปากพนังแทรกตัวอยูกลาง แทนอาวเดิมทางตอนเหนือ ทําใหเกิดเปน
ทะเลสาบสงขลาดังปจจุบัน6 

 
 

                                                           
5ภานุพันธุวงศวรเดช, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยา, ชีวิวัฒน (พระ

นคร : ศึกษาภัณฑพาณิชย, 2504), 68 – 69. 
6เริงชัย ตันสกุล, “ทะเลสาบสงขลาและศักยภาพในการพัฒนา,” วารสารทักษิณคดี 

3, 1 (ตุลาคม – มีนาคม 2535 - 2536) : 42 – 43.  
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ลักษณะของพื้นที่ตาง ๆ บริเวณลุมน้าํทะเลสาบสงขลา 
ลักษณะดานพื้นที่ในลุมน้ําทะเลสาบสงขลานับเปนประเด็นที่นาสนใจศึกษาเปน

อยางยิ่งเพราะพื้นที่ตาง ๆ ของดินแดนแถบนี้มีความเหมาะสมกับการกอตัวของชุมชนและ
เครือขายประชาชน อันเนื่องจากความแตกตางทางพื้นที่ของลุมทะเลสาบสงขลาทําใหชุมชนตาง ๆ 
ที่ต้ังอยูตามพื้นที่เหลานั้นผลิตของออกมาไมเหมือนกัน “สายน้ํา” คือตัวเชื่อมระหวางพื้นที่อัน
สําคัญและโดดเดน แมน้ํา ลําคลอง จํานวนนับรอยสายซึ่งไหลจากภูเขาทางตะวันตกของทะเลสาบ
มาสูทะเลสาบจึงเปรียบประหนึ่งสายใยชีวิตที่เรียงรอยผูคนตามพื้นที่ ตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา
เปนเครือขายประชาชนเขาดวยกัน “พรุควนเคร็ง” พรุขนาดใหญซึ่งตั้งอยูทางทิศเหนือของ
ทะเลสาบเปนแหลงพักน้ําสําคัญที่คอยสงน้ําเขาสูพื้นที่ทะเลสาบและแมน้ําสาขาของลําน้ําปาก
พนังในเมื่อน้ําเค็มรุกคืบเขาสูทะเลสาบและแมน้ําปากพนัง พรุผืนนี้จึงเปรียบเหมือนผูควบคุม
ความเค็มของน้ําในแหลงน้ําทั้งสอง ทางฝงตะวันออกยังมีแมน้ําลําคลองอีกหลายสายที่ไหลขนาน
และเปนเสนเชื่อมทะเลสาบกับอาวไทย เสนทางน้ําทั้งหมดจึงสําคัญกับระบบนิเวศของทะเลสาบ
อยางยิ่ง ขณะเดียวกันสายน้ําเหลานี้ก็คือที่มาของชุมชนซึ่งตั้งอยูรายรอบฝงแมน้ํา ต้ังแตพื้นที่ปา
เขา พื้นที่ราบ ปาพรุ และพื้นที่ชายฝง 

เพื่อเปนความสะดวกตอการทําความเขาใจผูศึกษาจึงไดแบงเขตพื้นที่ในลุมทะเลสาบ
สงขลาออกเปน 4 ลักษณะ กลาวคือ พื้นที่เขาควน พื้นที่ราบลุม พื้นที่ปาพรุและพื้นที่น้ํา และพื้นที่
ชายฝงทะเลและคาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งพื้นที่เหลานี้ลวนมีผลิตผลชุมชนที่แตกตางกันขึ้นอยูกับ
สภาพภูมิประเทศ ผลผลิตที่ผลิตไดในแตละชุมชนนํามาสูการแลกเปลี่ยนโดยใชสายน้ําเปน
เสนทางหลักในการติดตอ เครือขายความสัมพันธ ความผูกพันของคนตางพื้นที่จึงเกิดขึ้น เปนที่มา
ของระบบผูกมิตร เกลอ ดอง จนกระทั่งเปนเครือขายความสัมพันธของชุมชน 

 
พื้นที่เขาควน 

พื้นที่เขาควน เปนพื้นที่ทางตะวันตกสุดนับต้ังแตเทือกเขาบรรทัดลงมา สภาพของ
พื้นที่เปนภูเขา เนินควน รวมทั้งพื้นที่ปาริมเชิงเขา ซึ่งเปนที่ต้ังของชุมชนปาตนน้ําซึ่งเปนรอยตอของ
เมืองพัทลุงกับเมืองตรัง   รวมทั้งพื้นที่ในเขตเชิงเขาบรรทัดตอนลางที่เรียกเขาลูกนี้วาเขาแกวในเขต
จังหวัดสงขลา กลุมคนพื้นราบเรียกผูคนในเขตนี้วา “โหมเหนือ”7 สภาพการของพื้นที่นี้สวนใหญ

                                                           
7โหมเหนือ เปนคําที่ผูคนพื้นราบในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาใชเรียกผูคนที่ต้ังถิ่นฐานอยู

ในเขตควนเขา โดยเฉพาะริมเชิงเขาบรรทัด ในเขตอําเภอควนขนุน กิ่งอําเภอศรีนครินทร อําเภอกง
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เปนปารกทึบและมีสัตวปาชุกชุม ทําใหมีผูคนเขามาตั้งบานเรือนเปนแหลงชุมชนอยูเบาบาง8 ถาใช
เขตการปกครองในปจจุบันพื้นที่เขาควนกินพื้นที่ในจังหวัดพัทลุง ไดแก พื้นที่ในอําเภอปาปอน 
อําเภอตะโหมด อําเภอกงหรา อําเภอศรีนครินทร อําเภอศรีบรรพต อําเภอควนขนุน และจังหวัด
สงขลาในเขตพื้นที่อําเภอรัตภูม9ิ นอกจากนี้คําวาโหมเหนือยังเปนชื่อเรียกคนในพื้นที่อําเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

พื้นที่เขาควนมีความสัมพันธกับชุมโจรในเร่ืองของการเปนเสนทางหลบหนี ซอนตัว 
พักพิงชั่วคราว โดยเฉพาะการปฏิบัติภาระกิจของโจรขามแดน ไดแกชุมโจรจากพัทลุงขามเขาไปทํา
การที่เขตเมืองตรัง เมืองสตูล หรือโจรจากเมืองตรังขามเขามาทําการในเขตเมืองพัทลุง อีกทั้งพื้นที่
เขาควนยังสัมพันธกับกลุมคนที่พยายามหลบหนีอํานาจรัฐโดยเขาไปตั้งชุมชนในพื้นที่หางไกลเกิน
กวาที่อํานาจรัฐในชวงสมัยนั้นจะเขาไปถึงได  

…เทือกเขาบรรทัดไมไดมีความหมายทางภูมิศาสตรหรือนิเวศวิทยาเทานั้น แตยังเปนที่
สรางตํานานของบานเมืองมากมาย ท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการปกครอง 
เขาบรรทัดเปนที่ท่ีใหโอกาสแกผูคนในการหักรางถางพง ทําไร ทําสวน ทํานา จับสัตวปามา
เล้ียงและขาย ขณะเดียวกันก็มีความหมายในแงของความมั่นคงและอิสระภาพ แกบรรดาผู

                                                                                                                                                                      
หรา อําเภอตะโหมด อําเภอปาพะยอมบางสวน ในจังหวัดพัทลุง และพื้นที่บางสวนของอําเภอรัต
ภูมิ จังหวัดสงขลา บางครั้งใชเรียกผูคนที่อยูหางไกลความเจริญ (เมือง) และพื้นที่กันดารในทองที่
อ่ืน ๆ ปจจุบันยังมีใชเรียกกันอยูบาง ในครอบครัวและเครือญาติของผูทําวิจัย (อําเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช) เรียกเพื่อนฝูงในอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช วาโหมเหนืออยู 
รวมทั้งมีการติดตอสัมพันธกันเสมอ 

8จากการสัมภาษณ สอบถาม ผูคนในรุนปจจุบันไดขอสรุปวาผูคนที่เขามาตั้งถิ่นฐาน
ตามพื้นที่ควนเขานั้นเริ่มเขามาอยางจริงจังเมื่อราว พ.ศ.2500 นี้เอง สําหรับกลุมคนที่ต้ังถิ่นฐาน
ในชวงของการศึกษาวิจัยมีอยูบางตามพื้นที่ราบริมเชิงเขา สวนที่ต้ังถิ่นฐานบนภูเขาจริง ๆ นั้น
สวนมากเปนผูคนที่ตองการความเปนอิสระจากอํานาจภายนอกมากกวา นอกจากนี้ก็คือการเปน
แหลงหลบภัยการปราบปรามของพวกชุมโจรและเปนแหลงหาของปาและสัตวปา ซึ่งคนจากพื้น
ราบจะขึ้นมาตั้งทับชั่วคราวอยูเทานั้น  

9อุทิศ  สังขรัตน, “การแลกเปลี่ยนผลผลิตของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ในสมัยเรือ
เมล (พ.ศ.2465 – พ.ศ.2516)” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดี
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546), 80. 
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ท่ีเปนโจรและผูถูกทางการขมเหง ไดเล็ดลอดหลบซอนเจานายและตั้งชุมโจรในอดีต รวมทั้ง
เปนที่พึ่งแกผูท่ีไมสามารถจาย “เงินรัชชูปการ” ใหแกสวนกลางไดในอดีตดวย…10 

นอกจากนี้พื้นที่ เขาควนซึ่งสมบูรณไปดวยผลผลิตจากปา ในเขตปาเขาบนฝง
ตะวันตกของทะเลสาบสงขลาเปนแหลงผลิตสินคาปาอีกจํานวนหนึ่ง สินคาดังกลาวไดแก สมนุไพร 
ไมไผ งาชาง หนังสัตว ฯลฯ11 เปนที่มาของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและการติดตอกับชุมชนอ่ืน ๆ ที่
อยูถัดลงมาตามที่ราบและชายฝง ทรัพยากรอันเปนที่ตองการของชุมชนที่ราบและชายฝงคงหนีไม
พนไมสําหรับทําบานและทําเรือ รวมทั้งของปาอื่น ๆ ตนไมใหญที่มีอยูมากในพื้นที่เขาควน เชน ไม
ยาง ไมเคี่ยม ไมตะเคียนทอง ไมหลุมพอ ฯลฯ ซึ่งไมเหลานี้แมจะเปนไมใหญที่มีความทนทาน
เหมาะแกการทําเรือ ทําบาน แตความตองการของคนคงมีอยูเพียงจํานวนนอยทั้งนี้สอดคลองกับ
ระบบความเชื่อเร่ืองผีสางนางไมซึ่งสถิตอยูตามตนไมใหญที่มีอยูคูชุมชนลุมทะเลสาบสงขลามาชา
นาน อีกทั้งเครื่องมือก็มีจํากัดเพียงไมกี่ชนิด ระบบการคมนาคมขนสงก็มีปญหา ฉะนั้นการจะโคน
ไมใหญสักหนึ่งตนจึงเปนงานใหญเพราะตองมีการออกปากเพื่อนฝูงใหมาชวยโคนแลวจะตองทํา
การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําอยูในตนไมกอนเสมอ บทบาทของหมอผีประจําหมูบาน ประจํา
ชุมชนจึงเกิดขึ้น “…มีการสักการะบูชาผีประเภทตาง ๆ กันตั้งแตผีหลวง ผีบาน ผีเมือง ผีบรรพบุรุษ
และผีปา…”12 พิธีการและความยากลําบากเหลานี้เองคือที่มาของระบบความสัมพันธที่แนน
เหนียวนับเปนผลพลอยไดที่ไมอาจประเมินคุณคาไดจากการทํางานหนักรวมกัน เพื่อนเกลอ หรือ 
มิตร สวนหนึ่งจึงเกิดขึ้น ณ จุดนี้ ระบบความสัมพันธนี้ก็คือหนึ่งระบบที่ชุมโจรใชเปนเครือขายตอสู
กับทางการบานเมืองในยุคตอมาดังจะไดกลาวถึงตอไป 

นอกจากความตองการไมใหญที่มีความตองการเพียงจํานวนนอยและถือเปนงาน
ใหญประจําชุมชนแลวผลิตภัณฑจากชุมชนเขาควนในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่สําคัญไดแก 
ไมไผ น้ํามันยาง มูลคางคาว หวาย ชัน น้ําผึ้ง ฯลฯ ผลิตภัณฑเหลานี้ เปนแหลงสินคาที่ใช

                                                           
10พันไพร [นามแฝง], บรรณาธิการ, บนเสนทางภูบรรทัด : ตํานานการตอสูดวยกําลัง

อาวุธของประชาชน พัทลุง – ตรัง – สตูล (กรุงเทพมหานคร : อารต เอ็จ กราฟฟค, 2544), 7. 
11ยงยุทธ ชูแวน, “พัฒนาการของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาตั้งแตตนคริสตศตวรรษ

ที่ 17 ถึง ปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 42. 

12สงบ  สงเมือง, “ประวัติศาสตรเศรษฐกิจพัทลุง พุทธศตวรรษที่ 20 – 25,” รายงาน
การสัมมนาประวัติศาสตรและโบราณคดีพัทลุง (มิถุนายน 2531) : 163. 
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แลกเปลี่ยนกับสินคาในพื้นที่อ่ืนและเปนแหลงรายไดสําคัญของคนในพื้นที่เขาควน โดยเฉพาะกับ
ชุมชนในฝงตะวันตกของลุมทะเลสาบสงขลา การแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากโหมเหนือนําสินคาเหลานี้
ไปแลกเปลี่ยนโดยตรงและการแลกเปลี่ยนผานตลาดซึ่งเกิดขึ้นมากในชวงของการสรางทางรถไฟ
สายใตนับต้ังแตทศวรรษที่ 2450 เปนตนมา สาเหตุของการแลกเปลี่ยนสินคาเกิดจากความ
ตองการ “ขาว” ที่ชุมชนในเขตเขาควนผลิตไดไมเพียงพอกับความตองการเพราะสภาพของพื้นที่ไม
เอื้ออํานวยกับการทําไรขาว  

 
พื้นที่ราบลุม 

เปนพื้นที่มีอาณาบริเวณลอมรอบทะเลสาบสงขลา ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่
เหลานี้เกิดจากการทับถมของตะกอนจากลําน้ําสายตาง ๆ ที่ไหลลงสูทะเลสาบจนเกิดเปนพื้นที่
ราบขนาดใหญซึ่งพบทางดานใตและดานตะวันตกของทะเลสาบ ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุมบาง
แหงมีน้ําทวมขังหลายเดือนในชวงหนึ่งป อาจมีควนเล็ก ๆ สลับอยูบางในบางพื้นที่ เพื่อความ
สะดวกแกการทําความเขาใจผูเขียนจึงนําระบบการจัดแบงพื้นที่ในปจจุบันมาประกอบการเขียน 
ซึ่งสรุปไดวาพื้นที่ราบลุม ไดแก อําเภอเมือง อําเภอปากพะยูน อําเภอเขาชัยสน อําเภอควนขนุน 
อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง อําเภอเมือง อําเภอควนเนียง อําเภอบางกล่ํา อําเภอคลองหอยโขง 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาในปจจุบันนั่นเอง พื้นที่ราบลุมเปนพื้นที่ซึ่งผูคนตั้งชุมชนอยูมาก
ที่สุด เพราะพื้นที่ดังกลาวมีความเหมาะสมกับอาชีพทํานา ที่เปนเชนนี้เพราะการตั้งชุมชนในยุค
กอน มักนิยมตั้งชุมชนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมเรื่องพื้นที่วาเหมาะสมกับการปลูกขาว
หรือไม อาชีพทํานาในพื้นที่ราบลุมมีความเหมาะสมที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อ่ืน ๆ ในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาดวยกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เขาควนที่มีการปลูกขาวโดยการทําไรขาว 
ผลผลิตที่ไดรับนั้นการทํานาดีกวามาก เมื่อเปนเชนนี้ “ขาว” จึงกลายเปนพลังอํานาจภายในของ
ชุมชน เปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางขาวกับผลผลิตอื่น ๆ ที่มีความ
จําเปนในการดํารงชีวิตของชุมชนในแตละพื้นที่ของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ขาวยังมีผลกอใหเกิด
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนระหวางหมูบานทํานากับหมูบานอื่น ๆ อยางกวางขวาง 

กอน พ.ศ.2437 กลุมคนในพื้นที่ราบลุมยังคงทํานาเพื่อยังชีพ สันนิษฐานวาชุมชน
ชาวนาที่เกิดขึ้นในชวงกอนหนา ทศวรรษ 2430 คงเกิดขึ้นเปนชุมชนแรก ๆ โดยพัฒนาไลเลี่ยกับ
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ชุมชนในเขตที่ราบชายฝง (โหมเล)13 และกระจายตัวเปนจุดเล็ก ๆ รอบ ๆ วัดกอน ดวยเหตุที่วัดเปน
ศูนยกลางของชุมชน โดยเฉพาะถือวาวัดเปนสถาบันที่มีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของผูคนในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา เพราะวัดเคยเปนเจาของที่ดินรายใหญ “…อิทธิพลของการกัลปนาซึ่งมีไมตํ่ากวา 
6 คร้ัง เฉพาะในเมืองพัทลุงทําใหวัดกลายเปนสถาบันอภิสิทธิ์และมีอํานาจอิทธิพลทางสังคม 
เศรษฐกิจเหนือชุมชนอยางมาก…”14 การตั้งถิ่นฐานรอบ ๆ วัดจึงเกิดขึ้นในฐานะที่วัดเปนศนูยกลาง
ดานตาง ๆ เห็นไดจาก “…การกัลปนาใหกับวัดตาง ๆ ในบริเวณลุมทะเลสาบสงขลาตั้งแตตน
คริสตศตวรรษ ที่ 17 เปนตนไป นอกจากจะอุทิศที่ดิน ผูคนและทรัพยสินตาง ๆ ใหกับวัดแลว
พระมหากษัตริยยังใหอํานาจแกผูนําสงฆอีกดวย…”15 การขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ราบลุมขยาย
ออกไปพรอม ๆ กับการทํานา และขาวไดกลายเปนผลิตผลสําคัญสงออกขายซึ่งคงเกิดขึ้นเนื่องจาก
ขาวเปนของเหลือใชสําหรับสังคมยังชีพ “ที่เหลือใชขายบาง” และแนนอนวาผูที่เปนนายหนาขาย
ขาวในยุคนั้นไมใชชาวบานแตเปนกลุมผูนําที่อยูในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลานั่นเอง  

…มีหลักฐานปรากฏในบัญชีรายชื่อเรือท่ีไปติดตอคาขายกับเมืองนางาซากิของญี่ปุน 
ระหวางป พ.ศ.2229 – 2240 วามีเรือบรรทุกสินคาจําพวกขาว รังนก ดีบุก ผาฝายและ
ปลิงทะเล จากเมืองสงขลาไปถึงเมืองดังกลาวถึง 7 คร้ัง มีหลักฐานและความจริงปรากฏใน
ระยะตอมาวา พัทลุงนอกจากจะเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญแลวยังเปนแหลงผลิตผาฝาย
คุณภาพต่ําสงออกอีกดวย…16  

ผูคนในพื้นที่ราบลุมถูกเรียกขานจากคนในกลุมอ่ืน ๆ วา “โหมทุง” หรือ “หมูทุง” และ 
“หมูทุง” นี้เองที่เปนตัวแปรสําคัญของการกอเกิดเครือขายประชาชนดังกลาวมาบางแลววา ขาว 
คือปจจัยดํารงชีพสําคัญที่สุด เมื่อเปนเชนนี้พื้นที่ราบลุมจึงเปนศูนยกลางการคาของผูคน สังเกตได

                                                           
13วินัย สุกใส, “ภูเขา ทุงราบ และทะเล : วิถีแหงความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา,” ใน โลกของลุมทะเลสาบ, ยงยุทธ  ชูแวน, บรรณาธิการ 
(ปทุมธานี : นาคร,2541), 122. 

14สงบ  สงเมือง, “ประวัติศาสตรเศรษฐกิจพัทลุง พุทธศตวรรษที่ 20 – 25,” รายงาน
การสัมมนาประวัติศาสตรและโบราณคดีพัทลุง :163. 

15ยงยุทธ  ชูแวน, “พัฒนาการของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาตั้งแตตนคริสตศตวรรษ
ที่ 17 ถึง ปลายคริสตศตวรรษที่ 18,” 61.  

16สงบ  สงเมือง, “ประวัติศาสตรเศรษฐกิจพัทลุง พุทธศตวรรษที่ 20 – 25,” รายงาน
การสัมมนาประวัติศาสตรและโบราณคดีพัทลุง : 161. 
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จากตลาดสินคาที่เกิดขึ้นในยุคตอมาถาไมนับตลาดตามริมทางรถไฟแลวตลาดมักตั้งอยูตามที่ราบ
ลุม ไมวาที่ตลาดสี่กั๊ก ตลาดหาดใหญ ตลาดนาโหนด ตลาดดอนยอ เปนตน จึงถือวาคนในพื้นที่
ราบลุมเปนกลุมคนที่มีความเปนอยูสะดวกสบายมากที่สุด 

เนื่องจากพื้นที่ราบลุมเปนที่ต้ังของชุมชนจํานวนมากรวมทั้งเปนกลุมคนที่มีความ
สะดวกสบายทําใหมีโอกาสเผชิญหนากับการเอารัดเอาเปรียบจากทางการบานเมืองและการถูก
ปลนสะดมจากชุมโจร ฉะนั้นปญหาที่ผูคนในพื้นที่ราบลุมเกรงกลัวไมใชปญหาความอดอยากแต
เปนปญหาทั้งสองอยางที่กลาวมา ทางการบานเมืองที่มักใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการหากิน 
เชนการเก็บภาษีซ้ําซอน การเกณฑแรงงาน การขอสิ่งของ การใชวิธีการผลักดัน ขับไลชาวบาน
อยางถูกกฎหมายออกจากที่ดินทํากิน ฯลฯ  โจรที่มีการขโมย ปลนปจจัยการผลิตโดยเฉพาะวัว
ควาย เหลานี้เปนประเด็นสําคัญที่ทําใหคนในพื้นที่ตองประสบกับความยากลําบาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหลังการปฏิรูปการปกครองเปนตนมา ส่ิงที่ผูคนในพื้นที่นี้ตองประสบกับความยากลําบาก
ยิ่งกวาเมื่อตองเปนฝายเลือกวาจะอยูฝายไหนระหวางอํานาจรัฐซึ่งเปนสิ่งถูกกฏหมายแตดูเหมือน
จะไมมีตัวตน กับอํานาจชุมโจรที่เปนสิ่งผิดกฎหมายแตตัวตนอยูใกลแคชายหลังคา  

นอกจากนี้มีปรากฏวาคนในพื้นที่ราบลุมมักมีการรวมตัวกันไปทําสวนสมรมตามพืน้ที่
เขาควน และในที่สุดก็กลายเปนชุมชนเขาควนไป “หมูทุงที่แอบไปทําสวนสมรมเอาไวนี้ เมื่อไป
สรางทับหรือขนําอยูนาน ๆ เขาก็เร่ิมเกิดเปนชุมชนข้ึนกลายเปนชุมชนหมูเหนือ และในจํานวนนี้ก็มี
ชุมชนจํานวนไมนอยที่เปนชาวบานหลบหนีคดีมาซองสุมกันอยูเปน “ชุมโจร” ในที่สุด”17  

เร่ืองของการโยกยายจากชุมชนที่ราบลุมไปเปนชุมชนเขาควนตามที่กลาวมานี้ก็
สืบเนื่องจากความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางชาวบานกับราชการนั่นเอง เมื่อกอนชาวบานตอตาน
ราชการ เชน การปลูกบานมักทํางาย ๆ พรอมที่จะเคลื่อนยายทันที การประกอบอาชีพก็มักทําแต
นอย จะไดไมตองเสียภาษีและไมตองถูกเกณฑริบเปนเสบียงหลวง เชน ทํานาแตพอกินและมัก
แอบไปทําสวนรวมไวในปาเขา ปลูกสะตอ มังคุด ลางสาด ทุเรียน ฯลฯ ทิ้งไวอยางนั้น ถึงปก็ไป
ปลูกทับเก็บเกี่ยวผลเอาแตพอกิน เชนไปเก็บสะตอ ดองใสกระบอกไมไผ เก็บทุเรียนเคี่ยว ฯลฯ เปน
ตน สวนรวมมักมีอาณาเขตกวางและมีเจาของเปนญาติ ๆ สืบกันมา ตอนที่ทางราชการกําหนดให
มีหนังสือหลักฐานการครอบครองที่ดินมีการปาวประกาศใหญาติฝายตาง ๆ ข้ึนไปแบงเอาตาม

                                                           
17วินัย สุกใส, “ภูเขา ทุงราบ และทะเล : วิถีแหงความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา,” ใน โลกของลุมทะเลสาบ, ยงยุทธ  ชูแวน, บรรณาธิการ 
(ปทุมธานี : นาคร, 2541), 124. 
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สวน เร่ืองสวนรวมนี้มักใชเปนที่หลบหนี ซองสุมของชาวบานที่หนีคดี สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลอยู
อาศัยไดนาน ๆ และสวนพวกนี้จะไมมีใครรับผิดชอบเสียภาษีบํารุงทองที1่8 

กลาวโดยสรุปพื้นที่ราบลุมในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา นั้นเปนพื้นที่ที่มีการ
กระจายตัวของชุมชนอยูอยางหนาแนน ลักษณะของชุมชนเปนชุมชนทํานา เปนพื้นที่หลักในการ
ปฏิบัติภาระกิจของชุมโจร เพราะเปนชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตสูง เนื่องจากพื้นที่เหมาะสมกับ
การทํานา ความสัมพันธระหวางชุมชนที่ราบลุมกับชุมชนอ่ืน ๆ สวนใหญก็คือการแลกเปลีย่นสนิคา
ในบางกรณีอาจมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน สินคาสําคัญของชุมชนแถบนี้คือขาว สําหรับ
ความสัมพันธระหวางชาวบานกับราชการมักเปนไปในแงลบจึงปรากฏหลักฐานวามีการอพยพของ
คนในพื้นที่ไปทําสวนสมรมโดยอาศัยหลักแหงการชวยเหลือและการแบงปนผลประโยชน เพื่อหลีก
หนีอํานาจรัฐ ซึ่งทําใหคนที่อพยพเหลานี้กลายเปนคนในพื้นที่เขาควนไปในที่สุด 
 

พื้นที่ชายฝงและคาบสมุทรสทิงพระ 
พื้นที่ชายฝงและคาบสมุทรสทิงพระไดแกพื้นที่ที่อยูชายฝงทะเลและรอบ ๆ ทะเลสาบ

และพื้นที่ทางดานตะวันออกของทะเลสาบที่นักวิชากรเรียกวาคาบสมุทรสทิงพระ ชุมชนในเขต
พื้นที่ดังกลาวเปนชุมชนที่เติบโตมากับการเปนพื้นที่เหมาะสมกับการเปนจุดพักและจุดคาขายทาง
ทะเลดังนั้นจึงนับเปนชุมชนที่พัฒนาเปนชุมชนเมืองกอนชุมชนในเขตพื้นที่อ่ืน ๆ  โดยชุมชนเมือง
ที่วานี้คือ เมืองสทิงพระ เมืองสงขลา  

ในสวนของคนทองถิ่นที่เขามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ชายฝงเริ่มตนขึ้นจากการหา
พื้นที่ซึ่งมีความเหมาะสมกับการทํานา เพื่อหลักประกันในการมีขาวบริโภค เนื่องจากพื้นที่รอบ
ทะเลสาบสงขลานั้นเปนปาพรุที่รกมาก และที่ดินก็เปนแองเปนเนินไมเรียบเสมอกัน ชุมชนทองถิ่น
ที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝงจึงเปนชุมชนทํานาขนาดเล็ก พื้นที่แรก ๆ ที่ผูคนเขาไปตั้งถิ่นฐานคือพื้นที่
ตามริมคลอง และปากคลองตาง ๆ ที่กระจายตัวอยูโดยรอบทะเลสาบสงขลาเพราะถือเปนบริเวณ
ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการหักรางถางพงหาที่ราบที่พอเพาะปลูกขาวไดรวมทั้งอยูใกลกับแหลงน้ํา
จืด โดยคลองสายตาง ๆ จะนําน้ําฝนลงสูทะเล 

                                                           
18ลอม  เพ็งแกว, “เร่ืองเกา ๆ ไมเลา มันลืม,” เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 

พัทลุงศึกษา : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมบริเวณลุมทะเลสาบสงขลา เสนอที่ลําปารีสอรท 
อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง, 23 – 25 สิงหาคม 2536. 
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ตัวอยางหมูบานที่อยูตามปากคลองตาง ๆ ซึ่งถือวาหมูบานเหลานี้ต้ังอยูในเขตพื้นที่
ชายฝงและคาบสมุทรสทิงพระ เชน 

ทะเลสาบตอนลาง 
บานสทิงหมอ ต้ังอยู   ปากคลองสทิงหมอ 
บานปากบางภูมี ต้ังอยู   ปากคลองภูมี 
บานพะวง  ต้ังอยู   ปากคลองวง 
บานนานเหรียง ต้ังอยู ปากคลองและริมคลองบางเหรียง 
บานเกาะนก ต้ังอยู   ปากคลองอูตะเภา 
บานบางโหนด ต้ังอยู ระหวางคลองน้ํานอยกับคลองอูตะเภา 
บานแหลมโพธิ์ ต้ังอยู ริมคลองอูตะเภา 
ทะเลสาบตอนกลาง 
บานทาหิน  ต้ังอยู ปากคลองทาหิน 
บานพังจาก  ต้ังอยู ปากคลองคูขุด 
บานปากพน ต้ังอยู ปากคลองทามะเดื่อ 
บานปากหวะ ต้ังอยู ปากคลองขุด 
บานลําปา  ต้ังอยู ปากคลองลําปา 
บานปากประ ต้ังอยู ปากคลองปากประ 
บานปากบางเครียะ ต้ังอยู ปากคลองตะเครียะ 
บานระโนด  ตั้งอยู ปากคลองระโนด 
บานกลาง  ต้ังอยู ปากคลองบานกลาง19 
ถึงแมวาชุมชนทองถิ่นที่ต้ังอยูในบริเวณชายฝงจะเริ่มตนตั้งถิ่นฐานโดยการพจิจารณา

จากสภาพที่ดินที่มีความเหมาะสมกับการทํานาก็ตามแตผลผลิตขาวของชุมชนชายฝงก็ยังไม
เพียงพอกับการบริโภคในบางชุมชน ดังนั้นจึงมีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนสินคากับชุมชนในเขตที่

                                                           
19เลิศชาย  ศิริชัย, “พัฒนาการการใชทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา : ศึกษากรณี

ชุมชนประมงพื้นบาน,” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง ทะเลสาบในกระแสความ
เปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและกระบวนทัศการพัฒนา เสนอที่สถาบันทักษิณคดี 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 19 – 21 มิถุนายน 2546, 37 – 38.   
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ราบลุม และในเขตเขาควน โดยการแลกเปลี่ยนสินคากับในเขตเขาควนก็เพื่อตองการสินคาของปา
ที่ตลาดภายนอกตองการ 

ชุมชนในเขตชายฝงซึ่งนิยมตั้งชุมชนอยูตามปากคลองดังกลาวมายังทําหนาที่เปน
ตัวกลางเชื่อมระหวางชาวตางเมืองหรือตางชาติกับชุมชนที่อยูลึกเขาไปทางสวนในของทะเลสาบ 
อีกทั้งความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติไมวาจะเปนผลิตภัณฑจากปา จากทะเลและทะเลสาบ 
โดยเฉพาะรังนกซึ่งมีอยูมากในเขตเกาะของทะเลหลวง ในนิราศเมืองทลุงของพระรัตตัญวินิจฉัย 
(พระยาโสภณพัทลุงกุล  สวาง ณ พัทลุง ) ก็กลาวถึงไวเมื่อเดินทางผานเกาะสี่เกาะหา เพื่อไป
กรุงเทพฯ ในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัววา 

ถึงเกาะสี่มีเกาะหาขึ้นเรียบรับ 
เปนเกาะกับเกิดกางกระแสสาย 
ที่เหลี่ยมหลากชวากผานาสบาย 
นกแอนรายจับประจําเขาทํารัง20 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ยงยุทธ  ชูแวน ที่กลาวไววา 

…รังนกเปนทรัพยากรที่มีอยูมากมายตามเกาะแกงนอยใหญในทะเลสาบสงขลา รังนกเปน
สินคาที่สําคัญมาแตโบราณแลว ในคริสตศตวรรษที่ 17 รังนกเปนสินคาที่เจาเมืองสงขลา
ตองการเปนอยางยิ่งและคงทํารายไดใหเจาเมืองสงขลาเปนอยางมาก ดังที่หลักฐานในสมัย
ธนบุรีวาภาษีอากรรังนกในทะเลสาบสงขลานี้ทํารายไดใหกับสวนกลางถึงประมาณปละ 50 
ชั่ง หรือประมาณ 4,000 บาท…21 

 ภาวะการเชนนี้ทําใหชุมชนในแถบชายฝงมีอัตราความเจริญที่รวดเร็ว ผูคนสวนใหญ
มีชีวิตความเปนอยูไมอัตคัดคัดขัดสนนัก ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรบวกกับทําเลที่ต้ังอัน
เหมาะสมทําใหผูคนในหมูเล หรือ โหมเล มีผลผลิตที่สามารถนําไปแลกเปลี่ยนกับผลผลิตของหมู
ทุง หมูเหนือและบางครั้งก็กับหมูพรุได  นอกจากนั้นแลวชุมชนหมูเลในบางพื้นที่ก็มีผลผลิตที่
หลากหลายจนกลาวไดวาเกือบไมตองพึ่งพาหมูอ่ืนเลยก็วาได เชน ชุมชนชายฝงที่ปากพะยูน

                                                           
20วินัย สุกใส, “ภูเขา ทุงราบ และทะเล : วิถีแหงความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา,” ใน โลกของลุมทะเลสาบ, ยงยุทธ  ชูแวน, บรรณาธิการ 
(ปทุมธานี : นาคร, 2541), 128. 

21ยงยุทธ ชูแวน, “พัฒนาการของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาตั้งแตตนคริสตศตวรรษ
ที่ 17 ถึง ปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ,” 41. 
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ประกอบอาชีพทั้งการทํานา ทําประมงและทําสวนในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกัน ทําใหมีผลผลิตครบ
วงจรการเลี้ยงชีพไดโดยเกือบจะไมตองพึ่งพาผูคนในพื้นที่อ่ืนเลย ดังมีบันทึกไวใน “นิราศเมืองปะ
เหลียน” ของพระยาโสภณพัทลุงกุล (สวาง ณ พัทลุง) เมื่อประมาณป พ.ศ.2422  ตอนหนึ่งวา 

มาถึงบานปากพะยูนจรูญเนตร 
ภูมิประเทศเหมาะดีเปนที่เถิน 
บานหลายหลังตั้งหาง ๆ อยูขางเนิน 
มีทางเดินริมทะเลเกพอควร 
ทํามาหากินสิ้นทั้งหลาย 
มีคาขายหาปลานาแลสวน 
ทําโพงพางปลูกผักดักแหอวน 
เพิ่มจํานวนนับทวีทุกทีไป22 
ความสมบูรณของพื้นที่ชายฝงตามที่กลาวมานี้มีผลทําใหชุมชนชายฝงตอง

เผชิญหนากับกลุมโจรสลัดอยูเนือง ๆ ตามที่ไดรับรูกันอยูทั่วไป อีกทั้งปญหาจากภัยธรรมชาติ
โดยเฉพาะวาตภัยก็ทําใหชุมชนในแถบชายฝงตองมีการผูกสัมพันธกับผูคนในเขตพื้นที่อ่ืน ๆ 
ปรากฏวาเมื่อคนหมูเลประสบปญหาวาตภัยก็นิยมนําสัตวเลี้ยงพวก วัวควาย ไปฝากเพื่อนฝูงหรือ
หัวเกลอ ในชุมชนในพื้นที่อ่ืน หากวัวควายตกลูกในขณะที่ฝากไว ลูกวัวควายดังกลาวก็จะตกเปน
ของเพื่อนฝูงหรือหัวเกลอ ถือเปนของตอบแทนเล็ก ๆ นอย ๆ เปนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ในสวนของชุมโจรนั้นกลาวไดวามีความสัมพันธกับชุมชนในพื้นที่ชายฝงเรื่องของการ
ปฏิบัติภาระกิจมากกวาอยางอื่น เนื่องจากความสมบูรณของพื้นที่แถบนี้นั่นเองแตถาเทียบ
อัตราสวนของการออกปฏิบัติการแลวพื้นที่ชายฝงเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบนอยที่สุดไมวาฃ
ทางดานใดก็ตาม ที่เปนเชนนี้เพราะพื้นที่ชายฝงเปนพื้นที่ซึ่งอยูใกลชิดกับอํานาจรัฐมากที่สุด  

 
พื้นที่ปาพรุและพื้นที่น้ํา  

พื้นที่ปาพรุและพื้นที่น้ําไดแกพื้นที่ที่เปนปาพรุซึ่งกระจายตัวอยูโดยรอบทะเลสาบพรุ
ผืนใหญที่สุดคือพรุควนเคร็ง ซึ่งตั้งอยูตอนบนของทะเลสาบสงขลาในเขตรอยตอของเมือง

                                                           
22วินัย สุกใส, “ภูเขา ทุงราบ และทะเล : วิถีแหงความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา,” ใน โลกของลุมทะเลสาบ, ยงยุทธ  ชูแวน, บรรณาธิการ 
(ปทุมธานี : นาคร, 2541), 127. 
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นครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา พรุควนเคร็งมีวิวัฒนาการมาจากการตื้นเขินของแนวแมน้ําซึ่ง
เคยเชื่อมตอระหวางทะเลสาบสงขลาเดิมกับอาวเมืองนครศรีธรรมราช  ถานับพื้นที่ปาพรุควนเคร็ง
ในปจจุบันก็อยูในเขตอําเภอชะอวด บางสวนของอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช บางสวน
ของอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และบางสวนของ อําเภอเมือง อําเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลงุ สวน
พื้นที่น้ําคือพื้นที่ที่เปนเกาะแกงตาง ๆ ในทะเลสาบ 

พื้นที่ปาพรุและพื้นที่น้ําถือเปนลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา เพราะปาพรุถือเปนปาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก เปนที่รวมของสิ่งมีชีวิตจํานวน
มากทั้งสัตวน้ําและสัตวปา รวมถึงจุลินทรีย อีกทั้งพันธุไมก็มีความโดดเดนเปนลักษณะเฉพาะ ใน
อดีต (กอน พ.ศ.2500) มีหลักฐานทั้งจากคําบอกเลาและเอกสารวาปาพรุในลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลาเคยเปนที่อาศัยของฝูงชางแคระ (ชางคอม) นกและปลานานาชนิด นอกจากนี้ยังเต็มไปดวย
หนองที่ไมมีใครขุด ยุงชุกชุม ชางจะลงไปนอนปลักในหนองเพื่อหนียุง นานเขาก็กลายเปนหนอง
ขนาดใหญข้ึนเปนที่อาศัยของปลา ดังปรากฏในขอมูลของทองถิ่นวา 

…คลองตะเครียะเมื่อครั้งไมมีผูคนมาอยูก็เปนทางเดินของชาง ซึ่งหนียุงกัดลงไปนอนใน
ทะเล เมื่อมันขึ้นลงหลาย ๆ เที่ยวก็เปนทางน้ําไหลในฤดูฝนและน้ํากัดกรอนลุมลึกเปนคลอง
ได สมัยกอนคู คลอง หนอง บึง ไมมีใครขุด นอกจากธรรมชาติสรางใหมา ชางกับจระเขมี
สวนชวยใหมนุษยเราไดประโยชนกับมันไมนอยทีเดียว ตัวอยางหนองน้ําในนาทุกแปลงชาง
มันแปลง ปลักนานาน ๆ เขาบอก็ลึกลงตะกอนโคลนไหลลงมาก ชางมันจะเลิกลงนอน
เพราะกลัวจะตกตมขึ้นไมรอดตองไปแปลงที่อื่นอีก หนองจึงมีท่ัวทุงเมื่อชางไมลงนอนใน
หนองก็เปนโอกาสของจระเขลงไปอยูจับปลากินอยางสบาย ขาพเจาไมเคยเห็นแตมีผูบอก
วาเขาจองดูในหนองที่โคลนตมตกลงมาก ๆ จระเขจะเอาหางของมันปกลงในดินแลวใช
ลําตัวหมุนรอบ ๆ กวาดใหโคลนตมขึ้นขางหนอง ทําใหหนองนั้นลึกลงกวาเดิมปลาก็ลงไป
อยูมันก็จับกินอยางโอชะ คนมีผลพลอยไดกับมัน ถึงฤดูแลงน้ําแหงมันก็หนีลงคลองออก
ทะเล ท้ิงผลงานไวคือปลาชุกชุมอุดมสมบูรณกับมนุษยสมัยโนน…23  

ชุมชนที่ต้ังขึ้นในบริเวณปาพรุเปนชุมชนที่เร่ิมตนจากความสมบูรณที่ธรรมชาติมอบ
ใหดังกลาวมานี้เอง ชุมชนที่สําคัญและเปนที่กลาวถึงเสมอคือชุมชนพรุควนเคร็ง ซึ่งตั้งขึ้นอยาง

                                                           
23เชือน  ศิริโรจน, ”ตํานานตะเครียะตํานานชางทุง” ระโนดสังสรรคคร้ังที่ 30 (ม.ป.ท., 

2543), 79. 
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นอยเปนเวลา 100 – 150 ป24 มาแลว ผูคนในชุมชนดังกลาวถูกเรียกขานจากกลุมคนกลุมอ่ืน ๆ วา 
“โหมในพรุ” หรือ “หมูพรุ” ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติในเขตพรุควนเคร็ง ทําให
พื้นที่พรุมีการติดตอกับชุมชนอื่น ๆ ที่อยูภายนอก แมวาจะมีความทุรกันดารเรื่องพื้นที่มากกวาเขต
พื้นที่อ่ืน ๆ ก็ตาม  

ความกันดารของพื้นที่เพราะเปนเขตปาพรุและเปนเขตรอยตอระหวางจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลาทําใหควนเคร็งกอนทศวรรษที่ 2490 เปนพื้นที่ปลอดจากอํานาจ
รัฐ อํานาจรัฐซึ่งออนแอจึงถูกทาทายดวยอิทธิพลทองถิ่นและชุมโจร ไมวาจะเปนแหลงชุมโจร เปน
ทางผานและที่พักของกลุมโจร เปนที่ซุมของลัก (โดยเฉพาะวัวและเรือ) หรือเปนแหลงผลิตเหลา
เถื่อนที่ใหญที่สุดของ 3 จังหวัด25 ความสัมพันธระหวางพรุควนเคร็งกับชุมโจรจึงเกิดขึ้นในแงนี้ 

ความสัมพันธระหวางชุมโจรกับปาพรุถือวามีความโดดเดนและเปนความสัมพันธอัน
ดีตอกันจนกลาวไดวาพื้นที่พรุควนเคร็งก็คือพื้นที่หนึ่งของชุมโจรนั่นเอง หลังการปฏิรูปการปกครอง
จึงอาจกลาวไดวา เคร็งมีฐานะเปนพื้นที่ที่โจรผูรายใชพักพิงเพื่อหลบหนีการจับกุมหลังจากที่ทาง
ราชการมีอํานาจเหนือชุมชนทะเลนอยอยางทั่วถึงแลวตั้งแตปลายทศวรรษ 2430 เปนตนมาโจร
ผูรายซึ่งเขามาพักพิงอยูที่นี่ตอมาก็จัดสินใจหักรางถางปาทําการเพาะปลูกกอสรางบานเรือนเปน
การถาวรขึ้น  

 โดยสรุปพื้นที่ปาพรุเปนพื้นที่ที่มีความเปนเฉพาะ  มีความโดดเดนทางดาน  ตาง ๆ 
ทั้งเรื่องของความหลากหลายของทรัพยากร ความกันดารของพื้นที่และเปนเขตรอยตอของสาม
จังหวัด เปนพื้นที่ซึ่งตัดขาดกับภายนอก มีผลทําใหเปนพื้นที่ปลอดจากอํานาจรัฐและเปนแหลงรวม
ของชุมโจร เปนเสนทางโจร แมกระทั่งปจจุบันเมื่อกลาวถึงปาพรุโดยเฉพาะพรุควนเคร็ง สํานึกรับรู
ของผูคนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลายังเปนไปในทางลบ กลิ่นเคร็งและเคงโจรจึงยังคงอยูในสํานึก
ของผูคนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาตลอดมา 

ตามที่ไดกลาวมาแลวในเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตรทําใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะ
บางประการของพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาวาดวยสภาพพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย อัน

                                                           
24สมคิด  ทองสง และคณะ, ”ประวัติศาสตรชุมชนบริเวณปาพรุควนเคร็งในเขต

รอยตอจังหวัดพัทลุง สงขลาและนครศรีธรรมราช,” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 
ทะเลสาบในกระแสความเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและกระบวนทัศการพัฒนา 
เสนอที่สถาบันทักษิณคดี อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 19 – 21 มิถุนายน 2546, 10. 

25เร่ืองเดียวกัน, 13. 
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ประกอบดวยพื้นที่เขาควน พื้นที่ราบลุม พื้นที่ชายฝงและพื้นที่ปาพรุ โดยผูคนในแตละพื้นที่ไดมี
การติดตอเพื่อการแลกเปลี่ยนสินคา การเกิดขึ้นของเครือขายประชาชนจากการติดตอดังกลาวจึง
เปนอีกเรื่องราวหนึ่งที่นาสนใจ พื้นที่ทั้ง 4 ลักษณะที่ไดกลาวถึงไปนั้นมีความสําคัญและสัมพนัธกับ
การกอตัวของชุมชนตามที่ต้ังของพื้นที่แตละแหง ซึ่งมีความโดดเดนที่แตกตางกัน บวกกับสภาพ
การคมนาคมที่ถือวามีความยากลําบากอยูมากสําหรับชาวบานที่จะติดตอและไปมาหาสูกัน ผูคน
ในชุมชนแตละแหงจึงดํารงชีวิตอยูโดยอาศัยปจจัยของการพึ่งตนเองและแสวงหาเพื่อนฝูงในตาง
ชุมชน อีกทั้งการที่หัวเมืองในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาตั้งอยูปลายสุดของอาณาจักรที่มีลักษณะของ
ศาสนา วัฒนธรรมคลายคลึงกับราชธานี ดังที่ชุมชนแถบนี้ถูกกลาววาเปนเมืองปลายแดน เพราะ
เปนเมืองที่อยูปลายสุดของอาณาจักรที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศแพรเขาไปถึง จึงจัดวาดินแดนใน
บริเวณนี้เปนเขตแดนทางวัฒนธรรม เพราะทางใตลงมาจากดินแดนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปน
ดินแดนที่ศาสนาอิสลามเขามามีอิทธิพลแลวตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 20 เปนอยางนอย สงผลใหหัว
เมืองและชุมชนตาง ๆ ที่ต้ังอยูในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลายากตอการควบคุม การควบคุมของ
รัฐสยามกอน พ.ศ. 2437 กระทําไดก็เพียงใหเมืองใหญคือนครศรีธรรมราชดูแลอีกตอหนึ่ง การ
ควบคุมของรัฐสยามตอหัวเมืองในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจึงเปนแตเพียงในนามเทานั้น เมื่อ
ลักษณะเปนเชนนี้ความเหมาะสมของการกอตัวของอํานาจทองถิ่นจึงมีสูง 
 
ภูมิหลังประวัติศาสตรของพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลากอน พ.ศ.2437 

ประเด็นการศึกษาเรื่องภูมิหลังทางประวัติศาสตรนี้ผูวิจัยตองการศึกษาเพื่อตอบ
คําถามที่วากอนที่รัฐสยามจะเขามาทําการปฏิรูปการปกครองนั้นหัวเมืองในลุมน้าํทะเลสาบสงขลา
มีลักษณะเปนอยางไร โดยเนนชวงเวลาที่จะศึกษาคือชวงตนรัตนโกสินทร เพื่อทําความเขาใจวา
ดินแดนแหงนี้มีความเปนมาที่นาสนใจ และการที่พื้นที่ต้ังเปนเมืองปลายแดนไดสงผลใหทางราช
ธานีมีความยากลําบากเรื่องของการดูแลหัวเมืองซึ่งอยูหางไกลเชนนี้ เพราะฉะนั้นหัวเมืองตาง ๆ 
ในลุมทะเลสาบสงขลาจึงมีความเปนอิสระจากศูนยกลางอํานาจคอนขางมาก  

จากการศึกษาวิจัยที่มีข้ึนอยางกวางขวางเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถิ่นลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาในชวงกอนปฏิรูปการปกครอง (พ.ศ.2437) ไดปรากฏภาพที่ชัดเจนและสอดคลอง
กันวา สภาพภูมิศาสตรของพื้นที่แหงนี้มีความเหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษยและเกิดชุมชน
ที่พัฒนาเขาสูการเปนชุมชนเมืองตามปจจัยประกอบหลายอยางในแตละยุคสมัย ชุมชนเมืองที่
เกิดขึ้นซึ่งกระจายตัวอยูตามพื้นที่ตาง ๆ ของลุมน้ําทะเลสาบสงขลานี้มีพัฒนาการเปนไปตาม
ทิศทางของปจจยัภายนอกที่สําคัญโดยเฉพาะเรื่องของการคาขายกับภายนอกและอํานาจทางการ
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เมืองของรัฐขนาดใหญที่เขามาครอบคลุมพื้นที่แหงนี้ จากการที่พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลามี
ปจจัยทางภูมิศาสตรอันเหมาะสมตามที่กลาวมานี้ เองไดกลายเปนประเด็นสําคัญที่ทําให
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของดินแดนแหงนี้มีมาชานาน  

ชุมชนเมืองยุคประวัติศาสตรที่มีความเกาแกมากที่สุดของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
กระจายตัวอยูตามสันทรายตั้งแตเขตอําเภอระโนด ผานอําเภอสทิงพระจนถึงหัวเขาแดงในเขต
อําเภอเมืองสงขลา ดินแดนในบริเวณนี้คือคาบสมุทรสทิงพระ ต้ังอยูบนสันทรายนับจากทิศเหนือ 
คือต้ังแตเขตอําเภอระโนดไปจนถึงอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาในปจจุบัน ชุมชนที่เกิดขึ้นใน
คาบสมุทรสทิงพระนี้ถือเปนชุมชนสมัยแรกเริ่มของดินแดนลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โดยปรากฏ
หลักฐานชัดเจนในชวงพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 หลักฐานที่ปรากฏคือ การคนพบเทวรูป ศิวลึงใน
หลาย ๆ ทองที่26 ชุมชนเมืองในบริเวณนี้มีความรุงเรืองเรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 โดย
ชุมชนโบราณเหลานี้คือ ชุมชนโบราณปะโอ ชุมชนโบราณสทิงพระ ชุมชนโบราณบริเวณเขาคูหา – 
เขาพะโคะ และชุมชนโบราณสีหยัง27  ชุมชนโบราณสทิงพระเปนชุมชนที่พัฒนาตอเนื่องจน
กลายเปนเมืองใหญ  และมีปรากฏหลักฐานความสัมพันธระหวางชุมชนแถบนี้กับเมือง
นครศรีธรรมราช ความสัมพันธดังกลาวมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในดินแดนลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาอยางกวางขวาง กลาวคือเมื่อมีการนําพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศเขามาใน
ดินแดนนครศรีธรรมราชและมีการสรางพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชขึ้นเปนศูนยกลางทําใหมีการ
แพรกระจายมายังคาบสมุทรสทิงพระและดินแดนโดยรอบในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา มีการสรางวัด
วาอารามและมหาธาตุเจดียข้ึนในหลายพื้นที่ของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เชน พระมหาธาตเุจดยีวดั
เขียนบางแกว พระมหาธาตุเจดียวัดจะทิ้งพระ พระมหาธาตุเจดียวัดเจดียงาม พระมหาธาตุเจดีย
วัดพะโคะ เปนตน28 การเติบโตของเมืองสทิงพระทําใหเมืองนี้กลายเปนศูนยกลางทางดานพุทธ
ศาสนาและการเมืองการปกครองในบริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ตอมาเมื่อประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 19 เมืองสทิงพระเริ่มเสื่อมอํานาจลง สันนิษฐานวาอาจเนื่องมาจากการรุกรานของโจร

                                                           
26ปราณี กล่ําสม, “เหนือพื้นน้ําทะเลสาบสงขลา”,  เมืองโบราณ 26, 1 (มกราคม – 

มีนาคม 2543) : 62. 
27วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดสงขลา 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 50. 
28เร่ืองเดียวกัน, 52 – 53. 
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สลัดชวา – สุมาตรา29 ในชวงนี้เองที่มีการเกิดขึ้นของชุมชนเมืองในฝงตะวันตกของลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลารวมทั้งการเกิดของเมืองสงขลาที่บริเวณหัวเขาแดงตามที่ปรากฏหลักฐานในพงศาวดารไทย
ในพุทธศตวรรษที่ 2030  

หลังจากที่อาณาจักรอยุธยาไดขยายอิทธิพลลงมาควบคุมเมืองนครศรีธรรมราชได
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 หัวเมืองในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา คือ เมืองพัทลุงและเมืองสงขลาก็ตอง
ตกอยูในอํานาจของอยุธยาดวยเชนเดียวกัน แตหัวเมืองเหลานี้เปนเพียงเมืองปลายแดนทาง
วัฒนธรรม กลาวคือเปนดินแดนสวนใตสุดของอาณาจักรอยุธยาเพราะขณะนั้นหัวเมืองมลายูอ่ืน ๆ 
อยูในฐานะของเมืองประเทศราช การเปนเมืองปลายแดนเชนนี้ทําใหหัวเมืองในลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลามีความสําคัญทางดานยุทธศาสตรเพราะมีพื้นที่ติดตอกับหัวเมืองมลายู อีกทั้งเมืองพัทลุงที่
มีเขตควบคุมถึงเมืองปะเหลียนทางดานทะเลตะวันตกยังเชื่อมตอกับพมาทางตอนใต นอกจากนี้
หัวเมืองพัทลุงและเมืองสงขลายังเปนดินแดนที่อยูปลายสุดของพุทธศาสนาจึงเปนดินแดนที่สกัด
กั้นการขยายอิทธิพลของศาสนาอิสลามอีกทางหนึ่งดวย 

การเปนหัวเมืองที่มีความสําคัญแตต้ังอยูหางไกลจากราชธานีเชนนี้สามารถวิเคราะห
ไดวา ทางราชธานีจําเปนตองใหการยอมรับตอผูนําทองถิ่น ถึงแมวาไมสามารถแนใจไดวาผูนํา
เหลานั้นจะฝกใฝกับสวนกลางหรือไม ตัวอยางเชน ในสมัยพระเจากรุงธนบุรีทางราชธานีไดนําตัว
ผูนําทองถิ่นคือเจานครเขามาสวนกลางเนื่องจากประกาศตนเปนอิสระในชวงที่อยุธยาถูกพมา
โจมตี แตตอมาพระเจากรุงธนบุรีก็ตองใหเจานครกลับไปดูแลหัวเมืองนครศรีธรรมราชและหัวเมือง
ในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาอีกเชนเดิม31 ในสมัยตอ ๆ มาทางราชธานีก็ไมไดเขามายุงเกี่ยวในเรื่อง
ของการปกครองในหัวเมืองในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเทาใดนัก  การเปนเมืองปลายแดนโดยผูนํา
ทองถิ่นมีอิทธิพลคอนขางมากเชนนี้ดํารงอยูจนสิ้นสมัยอยุธยา 

สมัยกรุงธนบุรีหัวเมืองในลุมทะเลสาบสงขลายังคงอยูภายใตการดูแลของเมือง
นครศรีธรรมราช ในขณะนี้เมืองพัทลุงถือเปนเมืองใหญมีเมืองขึ้น 4 เมือง คือ ปะเหลียน จะนะ 
เทพา และสงขลา เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในชวงนี้คือความขัดแยงระหวางเจาเมืองสงขลากับ

                                                           
29เร่ืองเดียวกัน, 53. 
30อมรา ศรีสุชาติ, สายรากภาคใต : ภูมิลักษณ รูปลักษณ จิตลักษณ

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544),14. 
31เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชการที่ 1 (พระนคร : 

องคการคาคุรุสภา, 2503), 90 – 92. 
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เมืองนครศรีธรรมราช ในป พ.ศ. 2319 พระเจากรุงธนบุรีแกปญหาโดยการใหเมืองสงขลามาขึ้น
ตรงกับราชธานี32  

ชวงการผลัดเปลี่ยนราชวงศต้ังแต พ.ศ. 2325 เปนยุคที่อํานาจจากราชธานีกรุงเทพ 
ไดแผขยายเขามาในดินแดนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจนกระทั่งกลาวไดวาเมืองในลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลาที่เคยมีฐานะเปนเมืองปลายแดนกลับกลายเปนเมืองที่อยูในพระราชอาณาจักรมากขึ้น33 
ในชวงตนของการเปลี่ยนราชวงศมีการลดฐานะบรรดาหัวเมืองในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาลง โดย
การลดฐานะของเมืองนครศรีธรรมราช แตยังเปนเมืองที่กํากับดูแลหัวเมืองในลุมทะเลสาบสงขลา
และหัวเมืองทางใต ยกเวนสงขลาที่ยังคงขึ้นตรงตอราชสํานัก 

เมืองพัทลุงในชวงตนของกรุงรัตนโกสินทรนับเปนเมืองที่เกิดความเปลี่ยนแปลงตัว
ผูนํามากมายและมีเจาเมืองหลายสายตระกูลที่ผลัดเปลี่ยนเขามาดูแล ที่สําคัญคือ ตระกูล ณ 
พัทลุง ตระกูล ณ นคร และตระกูลจันทโรจวงศ โดยเฉพาะ ตระกูล ณ พัทลุง กับ ตระกูลจันทโรจ
วงศ มีอํานาจในการควบคุมดูแลเมืองพัทลุงอยางเบ็ดเสร็จ มีอํานาจมากและมีการแบงปน
ผลประโยชนกันอยางจริงจังจนราชธานีกรุงเทพแทบจะแทรกมือเขาไปไมถึง ในป พ.ศ. 2437 
พระสฤษดิ์พจนากรณ ขาราชการชั้นผูใหญของกระทรวงมหาดไทยออกมาตรวจราชการมี
ความเห็นวาเมืองพัทลุงเปนเมืองเล็กก็จริง แตกรมการเมืองมีอํานาจมากเกินผลประโยชนและมี
อํานาจมาก34 เมื่อเปนเชนนี้สามารถสรุปไดวาแมในชวงตนรัตนโกสินทรทางราชสํานักจะเขามา
ควบคุมหัวเมืองในลุมน้ําทะเลสาบสงขลามากขึ้นแตในทางปฏิบัติแลวเจาเมืองยังมีอํานาจมาก 

ในสวนของเมืองสงขลาในชวงตนรัตนโกสินทรไดต้ังเมืองที่ฝงแหลมสนก็มีเหตุการณ
ทํานองเดียวกับเมืองพัทลุงคือการเปลี่ยนแปลงตัวเจาเมืองเปนระยะ ๆ ในสมัยของพระยาวิเชียรคีรี 
(เถี้ยนเสง) เปนเจาเมืองสงขลา ปรากฏวาเมืองสงขลาไดเจริญรุงเรืองมาก ประชากรเพิ่มข้ึนทําให

                                                           
32ชาลี ศิลปรัศมี, “การปกครองมณฑลนครศรีธรรมราชภายใตสมเด็จพระเจานองยา

เธอเจาฟายุคลฑิฆัมพร กรมขุนลพบุรีราเมศวร (พ.ศ.2453 - 2468)” (วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2529), 4. 

33ดูเพิ่มเติมใน ยงยุทธ  ชูแวน, “พัทลุง : จากเมือปลายแดนของอยุธยามาสูเมือง
ภายในอาณาจักรในสมัยรัตนโกสินทร,” รายงานการสัมมนาประวัติศาสตรและโบราณคดีพัทลุง, 
ศูนยวัฒนธรรมพัทลุง,117 – 138. 

34วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดพัทลุง 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544),101. 
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พื้นที่ต้ังเมืองเดิมคือฝงแหลมสนมีความคับแคบ มีพื้นที่ราบนอยไมเหมาะตอการพัฒนาและขยาย
เมืองใหใหญโตได จึงไดยายที่ต้ังเมืองไปฝงตรงขามคือฝงบอยาง ซึ่งพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบมี
ภูเขานอย สามารถขยายตัวเมืองใหกวางขวางได รวมทั้งประชาชนบางสวนไดอพยพไปตั้ง
บานเรือนอยูกอนแลว เมื่อเปนเชนนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเสง) ไปต้ังเมืองสงขลาใหมที่ตําบลบอยาง (เมืองสงขลาใน
ปจจุบัน) ต้ังแต พ.ศ.237935  

เหตุการณสําคัญที่ไดเกิดขึ้นในชวงตนรัตนโกสินทรและมีผลกับหัวเมืองในลุม
ทะเลสาบสงขลาเปนอยางมากโดยเฉพาะการทอนอํานาจของเมืองนครศรีธรรมราช คือ การถึงแก
อนิจกรรม ของเจาพระยานคร (นอย) ในป พ.ศ.2382 ในชวงนี้เปนตนมาทางราชสํานักกรุงเทพได
โอกาสรวมรวมหัวเมืองทางใตใหเขาสูอํานาจของพระราชอาณาจักรมากขึ้น มีการเรียกตัว
เจาพระยาไทรบุรี (แสง) และพระเสนานุชิต (นุด) ปลัดเมืองไทรบุรีบุตรของเจาพระยานครนอย 
ในทางกลับกันก็สนับสนุนใหตระกูล ณ ระนอง ซึ่งเปนกลุมอํานาจใหมที่รุงเรืองขึ้นจากการทํา
เหมืองแรและคาฝนทางฝงตะวันตกของแหลมมลายู ขยายอํานาจเขามาทางฝงตะวันออกในเขต
เมืองชุมพรและไชยา ที่เมืองพัทลุงทางราชสํานักกรุงเทพ ก็เรียกตัวพระยาพัทลุง (นอยใหญ) ซึ่ง
เปนบุตรเจาพระยานคร (นอย) อีกคนหนึ่ง เขาเมืองหลวง เชนเดียวกัน แลวแตงตั้งพระปลัดจุยเปน
พระยาอภัยบริรักษจักรวิชิตพิพิธภัคดี พิริยพาหะ วาราชการเมืองพัทลุงแทน36 เปนอันวาบทบาท
ของตระกูล ณ นคร ที่มีอยูยาวนานในดินแดนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาและหัวเมืองมลายูก็ไดส้ินสุด
ลงในชวงเวลานี้เอง 

อาคม เดชทองคํา ไดวิเคราะหถึงสภาพการทางการเมืองชวงเวลาดังกลาวไวอยาง
นาสนใจ เกี่ยวกับการถึงแกอนิจกรรมของเจาพระยานคร (นอย) วามีผลตอความสัมพันธระหวาง
เมืองนครศรีธรรมราชกับหัวเมืองในคาบสมุทรมลายูโดยเฉพาะกับหัวเมืองในลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา ที่กอนหนานี้เคยอยูภายใตอํานาจของตระกูล ณ นคร แตหลังจากการถึงแกอนิจกรรมของ
เจาพระยานคร (นอย) ดุลอํานาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจของภาคใตและลุมน้ําทะเลสาบ

                                                           
35วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดสงขลา 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 64. 
36วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดพัทลุง 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544), 99. 
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สงขลาก็เปลี่ยนแปลงไปสูมิติใหม ที่ทําใหหัวเมืองในลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีความใกลชิดกับทาง
ราชสํานักกรุงเทพ มากขึ้นจนกลายเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรอยางแทจริงในชวงรัชกาลที่ 537  

ในชวงทศวรรษ 2400 – 2430 ระบบการเมืองในหัวเมืองลุมน้ําทะเลสาบสงขลายังคง
อยูในลักษณะที่ข้ึนตรงกับทางราชสํานักกรุงเทพมาก และเปนชวงที่กษัตริยจากทางกรุงเทพ เสด็จ
พระราชดําเนินลงมา เชน ป พ.ศ.2401 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จมาเมือง
สงขลา พ.ศ.2409 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จราชดําเนินมาในพื้นที่ลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาเปนครั้งที่สอง ในครั้งนี้พระองคไดทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานเงิน 37 ชั่ง 4 บาท 
แกพระยาวิเชียรคีรี (เมน) เจาเมืองสงขลา เพื่อสรางเจดียบนยอดเขาตังกวน38 อีกทั้ง พ.ศ.2414 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสประเทศอินเดีย เมื่อเสด็จนิวัตพระนคร
ผานทางเมืองไทรบุรี ไดเสด็จพระราชดําเนินโดยทางสถลมารคทางตัดใหม เมื่อ พ.ศ.2415 ถึงเมือง
สงขลาแลวเสด็จประทับเรือพระที่นั่งกลับกรุงเทพ39 เหลานี้แสดงใหเห็นวาทางราชธานีให
ความสําคัญกับหัวเมืองที่หางไกลอยางลุมน้ําทะเลสาบสงขลามากขึ้นกวาสมัยใด ๆ ที่ผานมา  

การที่ทางราชธานีใหความเอาใจใสตอเมืองที่อยูหางไกลเชนนี้ทําใหมองเห็นวาหัว
เมืองเหลานี้มีความสําคัญตอราชธานี แตอยางไรก็ตามอํานาจที่มาจากราชธานีเปนครั้งคราวก็
ไมไดทําใหหัวเมืองเหลานี้เปนเมืองในอาณาจักรไดอยางสมบูรณ เปนเพียงแตสวนกลางปกครอง
ดูแลหัวเมืองเหลานี้ไดอยางหลวม ๆ ทําใหเกิดปญหาดานการปกครอง เพราะสวนกลางไมมี
อํานาจในการควบคุมคน ที่สามารถทําไดก็เพียงแตควบคุมผานทางผูปกครองทองถิ่น สวนกลางไม
สามารถทราบไดวากําลังคนในพื้นที่มีจํานวนเทาไหร สภาพทางการเมืองในลักษณะนี้ทําให
ผูปกครองทองถิ่นอาศัยความไดเปรียบจากการถูกควบคุมแสวงหาผลประโยชนจากชาวบานทั่วไป 
สภาพเชนนี้ยังคงมีอยูอยางตอเนื่องแมในยุคที่สวนกลางไดเขามาเปลี่ยนโครงสรางการปกครอง

                                                           
37ดูเพิ่มเติมใน อาคม เดชทองคํา, หัวเชือกวัวชน (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย,2543). 
38วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดสงขลา 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 65. 
39เร่ืองเดียวกัน, 65. 
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แลวก็ตามเพราะรอยตอของการเปลี่ยนแปลงมีชวงเวลาที่เรียกวา “ยุคเปลี่ยนผาน”40 ดังจะได
กลาวถึงรายละเอียดของการเอารัดเอาเปรียบที่ผูปกครองทองถิ่นกระทําตอชาวบานในบทตอไป 

ในชวงทศวรรษ 2380 เปนตนมาทางรัฐบาลกลางไดทําสนธิสัญญาทางการคากับ
ตางประเทศสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษกิจทั่วอาณาจักร แตก็ไมไดสงผลกระทบทางดาน
การปกครองทองถิ่นในหัวเมืองลุมน้ําทะเลสาบสงขลา กลาวคืออํานาจของผูปกครองทองถิ่นยังคง
มีอยูในระดับสูง เมื่อเปนเชนนี้ชวงทศวรรษที่ 2430 เปนตนมารัฐบาลสยามในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงมีความพยายามที่จะเขามามีอํานาจและจัดการทรัพยากร ทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลามากขึ้น แมวากอนหนานี้
จะมีความพยายามมาแลวหลายครั้งก็ตาม โดยครั้งที่ผาน ๆ มาแมจะประสบผลสําเร็จแตก็ไมบรรลุ
ตามเปาหมาย เจาเมืองของเมืองตาง ๆ ในดินแดนลุมน้ําทะเลสาบยังคงมีฐานะกินเมืองและมี
อิสระเต็มที่มิไดมีความแตกตางไปจากบรรดาหัวเมืองประเทศราชในคาบสมุทรมลายูตอนลางที่
เรียกกันวาบริเวณเจ็ดหัวเมืองมากนัก เมื่อสถานการณเปนไปในลักษณะดังกลาว รัฐบาลสยามที่
กรุงเทพ จึงจําเปนตองเขามาดําเนินการดวยความระมัดระวังยิ่ง ทั้งสวนที่อยูในขอบขัณฑสีมา
อยางดินแดนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาและหัวเมืองประเทศราชบริเวณเจ็ดหัวเมือง เพราะหากปลอย
ทิ้งไวใหสถานการณดํารงอยูเชนนี้ตอไปจะเปนโอกาสใหมหาอํานาจจากภายนอกไดโอกาสเขามา
แทรกแซงไดงายและจะเปนอันตรายอยางยิ่งในชงเวลานั้น41 

เมื่อสถานการณเปนไปในลักษณะดังกลาว ในป พ.ศ.2435 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงมีดําหริใหยกเลิกวิธีการปกครองแบบเกา คือ การปกครองแบบจตุสดมภ
มาปกครองแบบมีกระทรวง ทั้งนี้เพื่อใหอาณาจักรมีความทันสมัยและปองกันการรุกรานจาก
มหาอํานาจตะวันตก โดยเฉพาะอังกฤษที่พยายามทุกวิถีทางที่จะเขาครอบครองรัฐตาง ๆ ในแหลม
มลายูซึ่งอุดมไปดวยแรดีบุก ทั้งนี้เนื่องจากดีบุกกําลังเปนสินคาที่มีราคาดีในยุโรป การใชเครือ่งจกัร
ขุดแรแทนเครื่องทุนแรงแบบเกาก็มีมากขึ้นเพื่อใหไดแรมากพอกับความตองการของตลาด อังกฤษ

                                                           
40ยงยุทธ ชูแวน และ ประมวล มณีโรจน, “บทสังเคราะหเศรษฐกิจชุมชนหมูบาน

บริเวณลุมทะเลสาบสงขลาในมิติประวัติศาสตร,” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 
ทะเลสาบในกระแสความเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและกระบวนทัศการพัฒนา 
เสนอที่สถาบันทักษิณคดี อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 19 – 21 มิถุนายน 2546, XXVI. 

41สารูป ฤทธิ์ชู และคณะ, “การเมืองทองถิ่นบริเวณลุมทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2439 – 
2534,” 51. 
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จึงระดมทุนเพื่อกอสรางทางรถไฟ การสื่อสารและการบุกเบิกเหมืองแรใหม ๆ ในหัวเมืองมลายูที่
เขาไปครอบครอง รวมทั้งความพยายามที่จะเขามาในพื้นที่อ่ืน ๆ ซึ่งอยูในอํานาจของรัฐสยาม การ
ปฏิรูปของรัฐสยามจึงตองเปนไปดวยความรีบเรง และระมัดระวัง  

 
โดยสรุปสภาพทางภูมิศาสตร และภูมิหลังทางประวัติศาสตรของลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลากอน พ.ศ.2437 สงผลตอความมีเอกภาพของชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา รวมทั้ง
ยังสงเสริมใหชาวบานในพื้นที่สรางความเปนอัตลักษณของความเปนทองถิ่นลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลาไดคอนขางสูง กลาวคือ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีความ
หลากหลาย ทั้งพื้นที่เขาควน พื้นที่ราบ พื้นที่น้ําและชายฝง และพื้นที่ปาพรุ เหลานี้คือที่มาของ
ความหลากหลายดานทรัพยากรดวยเชนกัน ความหลากหลายเหลานี้ทําใหชาวบานในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาสามารถดํารงชีวิตอยูไดภายใตเงื่อนไขของการแบงบัน การแลกเปลี่ยน ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันระหวางชนในแตละหมู นอกจากนี้ความหางไกลจากศูนยกลางการปกครอง การเปน
เมืองปลายแดนของอาณาจักร ยังเปนตัวสงเสริมใหผูคนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาดํารงชีวิอยูดวย
ตัวตนของทองถิ่น ที่เปนเชนนี้เพราะความหางไกลทําใหอํานาจของผูปกครองทองถิ่นมีสูง การ
ตรวจสอบจากเมืองหลวงกระทําไดคอนขางลําบาก เหลานี้ยอมสรางความเดือดรอนใหเกิดขึ้นกับ
ชาวบาน โดยเฉพาะเมื่อผูปกครองทองถิ่นเปนผูหวังผลประโยชนสูตัวเองและพรรคพวก แสวงหา
ประโยชนจากประชาชน วิธีการที่ชาวบานจะสามารถกระทําไดในสภาวะการเชนนี้ คือตองรูจัก
ดูแลตัวเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความมั่นคงและความอยูรอดของชุมชนลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา  บริบททางภูมิศาสตร และภูมิหลังทางประวัติศาสตรเหลานี้ยอมสงผลถึง
กิจกรรมดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังจะกลาวถึงตอไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

บทที่ 3 
 

ลักษณะทางดานสังคม – เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง ของชุมชน 
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2437 – 2465 ที่มีผลเอื้อกับการเกิดชุมโจร 

 
หลังจากที่ไดทําความเขาใจในบริบทของภูมิศาสตรและภูมิหลังทางประวัติศาสตร

มาแลว มีความจําเปนที่จะตองเขาใจในบริบททางดานสังคม – เศรษฐกิจและการเมอืงการปกครอง
ของชุมชนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาตอไป โดยเฉพาะในสวนที่มีความสัมพันธกับการกอเกิดชุมโจร 
ดังนั้นในบทนี้จึงจะศึกษาเรื่องราวดังกลาว เปนการศึกษาเพื่อตอบคําถามวา ชาวบานในพื้นที่มี
ความเปนอยู วิถีชีวิตอยางไร ผลการปฏิรูปเปนไปในทิศทางใดสงผลกระทบตอชาวบานมากนอย
แคไหน ซึ่งจะทําการศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก คือ สภาพของชุมชนลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 
2437 – 2465  สภาพทางสังคม – เศรษฐกิจ และ การปฏิรูปการปกครองและผลกระทบจากการ
ปฏิรูป  การศึกษาเรื่องดังกลาวจึงถือเปนการทําความเขาใจกับบริบทที่ใกลชิดกับชุมโจรอันจะ
นําไปสูการศึกษาปรากฎการณชุมโจรในบทตอไป  
 
สภาพของชุมชนลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2437 – 2465 

ภาพรวมของสังคมลุมทะเลสาบสงขลาในชวง พ.ศ. 2437 – 2465 อยูในชวงของการ
เปลี่ยนแปลงเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการปกครองแบบเจาเมืองมีอํานาจกินเมือง จากสงัคมทีเ่คย
มีระบบทาส ระบบไพร มาสูระบบการปกครองแบบใหมโดยรัฐสยาม ราษฎรไดหลุดพนจากความ
เปนทาสมาเปนไทแกตัว อาชีพของราษฎรที่เปนไทแกตัวเหลานี้คือการทํานาและการเกษตรกรรม
อ่ืน ๆ การคมนาคมสวนใหญอาศัยการเดินเรือระยะสั้นและการเดินเทา การไปมาติดตอระหวาง
ชุมชนชนบทกับตัวเมืองกระทําไดยาก ความเปนอยูของชาวบานยากลําบากตองพึ่งพาตนเองและ
ญาติมิตร ใครมีญาติมากก็มีโอกาสสูง ไดเปรียบผูมีญาติและมิตรนอย  มีปญหาในการดํารงชีพ
มาก นอกจากโรคภัยและภัยอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติแลวยังมีปญหาสําคัญประการหนึ่งคือปญหา
ที่เกิดจากการถูกกดขี่ ขมเหง จากผูมีอํานาจทางการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะจากบรรดาเจา
เมือง กรมการ และขาราชการชั้นผูนอยที่อยูหางไกลจากศูนยอํานาจของเมืองหลวง ทั้งไมมีการ
ควบคุมและตรวจสอบที่เปนระบบ ความยากลําบากเหลานี้ทําใหชาวบานตองดํารงชีพเพื่อความ
อยูรอดโดยอาศัยระบบอุปถัมภ รวมทั้งการดํารงตนเปนนักเลง เปนโจรและการแสวงหาพรรคพวก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

การศึกษาถึงสภาพชุมชนจึงนับไดวาจะทําใหเขาใจถึงภาพรวมของชุมชนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
ทั้งนี้มีการแยกประเด็นศึกษาเปน ชุมชนเมือง และ ชุมชนหมูบาน 

ชุมชนเมือง  
จําเปนตองทําความเขาใจในเบื้องตนวาประเด็นดังกลาวนี้เปนประเด็นที่มีผูให

ความสําคัญและมีการศึกษากันมาแลวเปนจํานวนมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงจะกลาวไวเพียงเพื่อใหเห็น
ความเชื่อมโยงระหวางชุมชนเมืองกับชุมชนหมูบานของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่จะเกิดขึ้นใน
โอกาสตอไป ความคาดหวังที่จะไดรายละเอียดจากประเด็นนี้จึงอาจมีไมมากนัก 

สภาพภูมิศาสตรของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาซึ่งมีความเปนเอกลักษณ โดดเดน และ
แตกตาง มีผลกอใหเกิดชุมชนที่แตกตางกัน เมืองพัทลุงและสงขลาถือเปนชุมชนเมืองที่เปน
ศูนยกลางทางดานตาง ๆ ของพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาในชวง พ.ศ. 2437 - 2465 โดยเฉพาะ
การเปนชุมชนที่อยูใกลชิดกับอํานาจรัฐมากที่สุดแลวอํานาจนี้ก็คอย ๆ เบาบางลงไปตามระยะของ
ความหางไกลและความกันดาร ในชวงที่ทําการศึกษานี้ตรงกับสมัยที่มีการปฏิรูปการปกครอง เมอืง
สงขลาและเมืองพัทลุงไดถูกรวบรวมไวเปนสวนหนึ่งของมณฑลนครศรีธรรมราช สงขลาไดถูก
กําหนดใหเปนศูนยกลางของมณฑล เพราะเปนเมืองที่ต้ังอยูศูนยกลางมีความพรอมที่จะดูแล
บริเวณ 7 หัวเมือง และ เมืองตาง ๆ ในมณฑลได ชุมชนเมืองทั้งสองซึ่งพัฒนามาจากการเปนเมือง
ทาคาขายไดทําหนาที่แทนรัฐสยามในเรื่องตาง ๆ เชน การเปนตัวกลางในการเก็บภาษี การสงตอ
นโยบายตาง ๆ ที่ลงมาจากรัฐสยามเพื่อมาสูชาวบานในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  ยกเวนกรณี
ของพื้นที่ตอนบนของทะเลสาบที่ถูกสงผานมายังเมืองนครศรีธรรมราช ดวยความหางไกลจาก
อํานาจรัฐสยามมีผลทําใหชุมชนเมืองในพื้นที่ซึ่งมีอํานาจดูแลชุมชนเล็ก ๆ มีความเปนอิสระใน
ระดับหนึ่ง ในบางกรณีจึงพบวาปญหาการขูดรีด กดขี่ ขมเหง มีเกิดขึ้นเปนประจํา โดยที่ทางเมือง
หลวงไมมีโอกาสไดรับรู 

การที่ชุมชนเมืองพัทลุงและสงขลาไดมีโอกาสรับเสด็จเจานายหลายพระองคที่ถูกสง
มาจากรัฐสยาม และการเปนเมืองทาคาขายที่คอยตอนรับพอคาชาวตางชาติมาตลอดระยะเวลา
นาน สงผลใหอิทธิพลของวัฒนธรรมรวมทั้งแนวความคิดตาง ๆ ของทางเมืองหลวงและวัฒนธรรม
ภายนอกถูกสงผานเขามาในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาโดยผานชุมชนเมืองทั้งสอง เมื่อเปนเชนนี้
ชุมชนหมูบานจึงมีความรูสึกแปลกแยกและไดต้ังฉายาใหคนในตัวเมืองพัทลุงและสงขลาวา “พวก
ขาหลวง” หรือ “พวกแหลงหลวง” (พวกพูดภาษากลาง) 

นอกจากเมืองสงขลาและเมืองพัทลุงที่ถือเปนศูนยกลางทางดานตาง ๆ แลว ปรากฏ
วามีชุมชนขนาดใหญที่จัดไดวาเปนชุมชนเมือง โดยชุมชนเหลานี้ถือเปนศูนยกลางของทองถิ่น 
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กอนที่รัฐสยามจะเขามาทําการปฏิรูปในป พ.ศ. 2439 นั้นมีปรากฏหลักฐานวาในเขตเมืองพัทลุงมี
อําเภอถึงสามสิบอําเภอ ไดแก อําเภอสังเหยา อําเภอปากพยูน อําเภอหวยลึก อําเภอคูหา อําเภอ
ปาปอน อําเภอโขมด อําเภอนา อําเภอเขาเจียก อําเภอลอ อําเภอมวง อําเภอลําปา อําเภอเกาะ
หมาก อําเภอหานเทา อําเภอทามวง อําเภอดอนจิกจาย อําเภอควนขนุน อําเภอหานโพ อําเภอรัด 
อําเภอทลํา อําเภอกงหรา อําเภอทาแค อําเภอตํานาน อําเภอตรุ อําเภอควนพราว อําเภอแหร 
อําเภอนาหยาด อําเภอปนแต อําเภอกอก อําเภอควนถบ อําเภอแหลมยาง1 อําเภอตาง ๆ เหลานี้
ถือเปนชุมชนเมืองที่มีความใกลชิดกับชุมชนหมูบานคอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองพัทลุงที่
ต้ังขึ้นในชวงของการปฏิรูป ชวงที่มีการปฏิรูปชุมชนเมืองเหลานี้ถูกยุบรวมเหลือจํานวน 3 อําเภอ มี
หลักฐานวาในในป พ.ศ. 2457 อําเภอตาง ๆ ที่เหลือ 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอปากพยนูและ
อําเภอทะเลนอย2 ในสวนของชุมชนเมืองในเขตเมืองสงขลาและเมืองนครศรีธรรมราชที่อยูในพื้นที่
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ป พ.ศ. 2457 ประกอบดวย อําเภอเมือง อําเภอปละทา กิ่งระโนด อําเภอ
เหนือ กิ่งกําแพงเพชร อําเภอสะเดา ในเขตเมืองสงขลา อําเภอปากพนังและอําเภอพังไกร ในเขต
เมืองนครศรีธรรมราช3 โดยชุมชนเมืองเหลานี้ เปนชุมชนเมืองขนาดยอยที่ข้ึนตรงตอเมืองใหญหรือ
จังหวัด 
 

ชุมชนหมูบาน  
ชุมชนในลักษณะนี้กระจายตัวอยูตามพื้นที่ตาง ๆ ของลุมน้าํทะเลสาบดังที่ไดกลาว

มาในบทที่  2  แตชุมชนในขณะนัน้ยังไมขยายตัวมากนัก สวนมากชุมชนยังเกาะตัวอยูกนัเปน
หยอม ๆ และแตละชุมชนกระจายตวัหางไกลกนั อาจมีบางบางชุมชนในเขตเขาควนและปาพรุที่
เปนอิสระจากอํานาจรัฐโดยการตอตาน หลบหนหีรือแอบซอน วากนัวาการเกาะตวัและกระจายตวั

                                                           
1“รายงานพระยาสฤษดิ์ เร่ืองตรวจราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ร.ศ.113,” เอกสาร

กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.2.14/22, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
2“รายงานของเจานาที่ตาง ๆ ในหวัเมืองปกษใต ทาํทูลเกลาถวายเมื่อเวลาเสด็จพระ

ราชดําเนนิประพาส พ.ศ. 2458,” 6 มิถุนายน 2458 – 31 กรกฎาคม 2458, เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชการที ่6 เบ็ดเตล็ด, ร.6 บ 1.4/9, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

3เร่ืองเดียวกนั.  
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ในลักษณะนัน้ทําใหชุมชนมีเอกภาพในการปกครองและปกปองตนเอง ทั้งจากสัตวปาและโจร
ผูราย4  

การกระจายตวัของชุมชนเกดิจากเงื่อนไขทางภูมิศาสตรโดยเฉพาะความสมบูรณของ
ทรัพยากรและความเกื้อกูลกนัตั้งแตตนน้ําบนภูเขาลงมาจนถงึทะเลสาบและอาวไทย ในระยะแรก  
ของการเกิดชมุชนเกิดขึน้ในบริเวณสันทรายสทิงพระและบริเวณที่ราบริมฝงทางดานตะวันตกของ
ทะเลสาบกอน จากนั้นก็กระจายตวัไปตามเกาะแกงและริมฝงปากแมน้ําลาํคลองกอนที่จะไตสอง
ฝงแมน้าํลําคลองขึ้นไปสูทุงราบและที่สูงริมเชิงเขา การกระจายตัวของชุมชนและลักษณะการตั้ง
บานเรือนทีย่ังเกาะตวัเปนกลุมหยอม หรือ “หยอมบาน”5 ทําใหระบบการจัดการภายในหยอมบาน
แตละหยอมมคีวามโดดเดนไมนอย คําอธิบายนี้สอดคลองกับงานวจิัยอื่น ๆ ทีม่ีเกิดขึ้นใน
คาบสมุทรมลายู เชน จากคํากลาวที่วาพื้นที่ตามชนบททัว่ทัง้คาบสมุทรมลายูยงัไมมีอํานาจของ
ตํารวจเพราะพื้นที่มีความกนัดาร ไมมถีนนเขาไปถงึ สวนใหญของพืน้ที่ชาวบานอาศยัอยูอยาง
กระจัดกระจาย เปนหมูบานเล็ก ๆ ที่แยกหางจากกนัและกัน6 

ในแตละหยอมบานถูกกัน้ดวยปาและดาํรงอยูกนัดวยความรวมมือ ชวยเหลือซึ่งกนั
และกัน มบีางเหมือนกนัที่เจาหนาที่ของบานเมืองเขามาในหยอมบานผานศนูยกลางคือกลไกรัฐ
ระดับลาง ไดแกผูใหญบานและกํานนัเพื่อการเก็บภาษีหรือตามจับโจรผูราย แตหากชาวบานใน
พื้นที่ไมใหความรวมมือแลวการกระทําดังกลาวของเจาหนาที่บานเมอืงก็ตองประสบกบัความ
ลมเหลวอยางสิ้นเชิง เพราะแคชาวบานหนีเขาปาบริเวณใกล ๆ บานไปก็หาตัวไมเจอแลว สภาพ
เชนนีม้ีอยูในชมุชนชนบทของลุมน้าํทะเลสาบสงขลาจาํนวนมาก 

จากการศึกษาของผูวิจัยพบวาชื่อเรียกของชุมชนที่เปนลักษณะเฉพาะทองถิ่นปรากฎ
เปนหลักฐานชัดเจนที่สุดวาชุมชนหมูบานที่ต้ังขึ้นในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเกิดขึ้นโดยไมอิงกับรัฐ

                                                           
4ยงยุทธ ชูแวน และ ประมวล มณีโรจน, “เศรษฐกิจชุมชนหมูบานบริเวณลุมทะเลสาบ

สงขลาในมิติประวัติศาสตร” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การศึกษา
ประวัติศาสตรทองถิ่นไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร, 19 ธันวาคม 2547, 9. 

5เร่ืองเดียวกัน, 7. 
6Cheah Boon Kheng, The Peasant Robbers of Kedah 1900 – 1929 : 

Historical and Folk Perceptions (Singapore : Kim Hup Lee Printing Co.Pte.Ltd., 1988), 
13. 
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หรือตํานานพระธาตุหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ เหมือนอยางหมูบานในภาคเหนือ7 ชื่อหมูบานเปนสิ่งที่
ยืนยันคํากลาวนี้ไดดี เชน บานอิมอญ บานอายสี บานเขาปู บานคอกวัว บานควนเคร็ง บานควน
ทะเลปง เกาะนางคํา บานพรุนายขาว บานทานางพรหม บานตลาดนางหง บานทานางหอม หรือ
บานควนเลโมง ฯลฯ  

สําหรับโครงสรางความสัมพันธภายในชุมชนทั้งระดับเมืองและระดับหมูบานยกเวน
เมืองสงขลาและเมืองพัทลุงที่ถือเปนชุมชนเมืองขนาดใหญแลวปรากฏวามีลักษณะที่คลายคลึงกัน
ดังจะกลาวตอไป 

 
 โครงสรางความสัมพันธของชุมชนลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
 ระหวางชุมชนหมูบานและชุมชนเมืองมีระบบความสัมพันธที่เรียกวาความสมัพนัธเชงิ
อํานาจ เพราะระบบการปกครองของชุมชนหมูบานจะเปนลําดับข้ันจากหมูบาน ตําบล อําเภอ 
เมือง จนถึงกระทรวงมหาดไทย โดยเจาหนาที่ระดับสูงขึ้นไปที่อยูในตัวเมืองจะเขามาในหมูบาน
ผานผูนําในชุมชนเพื่อหาผลประโยชนจากหมูบาน เชนการเก็บภาษี การเขามาแสวงหาแรงงานใน
การสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ นอกจากนี้ระหวางชุมชนเมืองและชุมชนหมูบานยังมีความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจ กลาวคือ ชุมชนเมืองจะเปนศูนยรวมของสินคาจําเปนบางอยางที่ชาวบานในหมูบาน
ไมสามารถผลิตได เชน เกลือ ชาวบานจึงจําเปนตองมีการเดินทางไปซื้อหามาใชในหมูบาน การ
เดินทางไปยังตัวเมืองของชาวบานลุมน้ําทะเลสาบสงขลามักใชเวลาเดินทางกันอยางนอย 1 วัน 
เพราะสภาพของพื้นที่ที่มีความกันดาร   

ในสวนของชุมชนหมูบานลุมน้ําทะเลสาบสงขลาชวงการทําวิจัยมีลักษณะของการ
กระจายตัวเปนหยอมบาน ในหลาย ๆ หยอมบานจะมีศูนยกลาง เชน วัด ตลาด ที่ต้ังของตําบล 
โดยแตละหยอมบานก็จะมีระบบจัดการภายใน ทั้งนี้ก็เพื่อความอยูรอดของแตละหยอมบาน โดยมี
การแบงหนาที่กันรับผิดชอบตามความเหมาะสมของแตละบุคคล เนื่องมาจากเมื่อชาวบานไปหัก
รางถางพงเพื่อทําไรทํานา สรางบานอยูในปาดง ก็จําเปนตองมีการรวมตัวกันเพื่อดูแลปองกันและ
คุมครองกันเอง มีการจัดระบบการปกครองกันเองภายใน เมื่อมีคนเขามาอยูกันมากขึ้นกม็ผูีเรียกวา 
“ซอง”8 คํากลาวของ วัชรา วัชรพันธ ไดตอกย้ําแนวคิดเรื่องนี้ไววา  
                                                           

7ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ฉัตรทิพย นาถสุภา และ พูนศักดิ์ ชานิกรประดิษฐ,
เศรษฐกิจหมูบานภาคใตในอดีต  (กรุงเทพมหานคร : สรางสรรค, 2540), 72 – 73. 

8ฉัตรทิพย นาถสุภา และ พูนศักดิ์ ชานิกรประดิษฐ, เศรษฐกิจหมูบานภาคใตในอดีต 
(กรุงเทพมหานคร : สรางสรรค, 2540), 90. 
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…สมัยโบราณชาวบานอาศัยอยูตามปาเขา โดดเดี่ยวจากชุมชนอื่น ทําใหตองมีการรวมตัว
ชวยเหลือกัน แมไมใชญาติก็สนิทสนมยิ่งกวาญาติ ชวยกันทํามาหากิน คนโบราณไมไดคิด
เร่ืองเงิน คิดแตทําอยางไรใหมีขาวสารกิน ยามเจ็บไขก็ขุดหารากไมมาตมกิน บางคนถนัด
เปนหมอยา บางคนเปนหมอตําแย สุดทายจะมีอยูคนหนึ่งที่เสียสละ ใจกวาง ชอบชวยเหลือ
ผูอื่น ก็จะกลายเปนนักเลง เปนผูนําธรรมชาติ ชาวบานกลุมนั้นหากมีปญหาอะไรก็จะไป
บอกคนคนนี้ท่ีเขาไวใจที่สุดใหไปชวยดูแลจัดการให จึงเปนที่มาของนักเลงหรือลักษณเลง 
เปนการพึ่งพาอาศัยกันในวัฒนธรรมชนบท…9 

โครงสรางของระบบหยอมบานในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ประกอบดวย กลุม
ผูนํา ชาวบานทั่วไป กลุมหมอยาพื้นบาน กลุมศิลปน ดวยโครงสรางดังกลาวนี้ทําใหมีปญหาความ
ขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อรัฐสยามนําการปฏิรูปการปกครองเขามา โดยเฉพาะในเรื่องกลุมผูนํา ทั้งนี้เพราะ
การปฏิรูปการปกครองของรัฐสยามเนนที่เร่ืองการจัดรูปแบบของโครงสรางผูนําในระดับตําบลและ
หมูบาน การเขามาของกลุมผูนําระบบใหมมักเขามาซอนทับกับผูนําหมูบานที่เปนไปโดยธรรมชาติ 
สวนกลุมชาวบานทั่วไป กลุมหมอยาพื้นบานและกลุมศิลปนไดรับผลกระทบจากการปฏิรูปในครั้งนี้
นอย  
  ผูนําทางการ 
 เปนกลุมผูนําที่ไดรับการแตงตั้งมาจากทางการ ตามพระราชบัญญัติการปกครอง
ทองที่ ร.ศ. 117 ผูนํากลุมนี้คือ กํานันและผูใหญบาน ในชวงหลังผูนําในกลุมนี้ไดรับการเลือกตั้ง
จากชาวบานในพื้นที่ โดยเมื่อชาวบานเลือกบุคคลใดเปนกํานันและผูใหญบานแลวนายอําเภอก็จะ
เสนอชื่อนั้นใหเจาเมืองออกประกาศแตงตั้งอยางเปนทางการอีกทีหนึ่ง ในชวงหลังการเลือกตั้งผูนํา
ทางการมักเปนการผูกขาดของสายตระกูลสําคัญในแตละพื้นที่ไป ในกรณีที่ผูนําทางการที่มาจาก
การเลือกตั้งเปนผูที่มีลักษณะโดดเดนในเรื่องของความเปนผูนํา ก็จะทําใหเกิดผลดีตอระบบการ
ปฏิรูปแบบใหม ผูนําในลักษณะนี้มักมีลักษณะของความเปนผูนําตามธรรมชาติอยูดวย แตในกรณี
ที่ผูนําทางการไมเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนก็มักจะเกิดปญหาความขัดแยงตามมาเสมอ   
 ในสวนของความเขาใจเร่ืองการเลือกกํานันและผูใหญบาน ปรากฏวาชาวบานไมมี
ความเขาใจในเรื่องดีพอ ดังปรากฏเปนหลักฐานวา 

…แลในเวลาเมื่อประชุมเลือกผูใหญบานชั้นแรกลําบากอยูหนอย ผูท่ีถูกเลือกไมใครจะสมัค 
โดยที่เขาใจผิดคิดกันเสียวา จะรวมเปนนายสิบ นายรอย เขาไวสําหรับใชราชการ แลอีก

                                                           
9วัชรา วัชรพันธ และ ออม สุวรรณรัตน, “วัฒนธรรมคนลักษณเลง,” วิทยาลัยวันศุกร 

3, 103 (ธันวาคม 2544) : 1. 
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อยางหนึ่งบางทีราษฎรเลือกถูกเสมียนทนายแลคนใชของเจาเมือง กรมการก็พากันมารอง
ขอ จะไมใหผูน้ันรับเปนผูใหญบาน ขาพระพุทธเจาจึงไดชี้แจงใหเปนที่เขาใจวา การที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา า ใหจัดตั้งผูใหญบานขึ้นนั้น มีพระราชประสงคท่ีจะใหราษฎร
ท้ังหลายไดความผาศุขรมเยนทั่วนากัน…10  

จะเห็นไดวาในทัศนะของชาวบานไมมีใครตองการเปนตัวแทนของรัฐในการเปน 
กํานัน หรือผูใหญบาน ทั้งนี้สามารถวิเคราะหไดวาเพราะสวนหนึ่งชาวบานมีบทเรียนในทางลบ
เสมอตอพนักงานบานเมือง หรือเพราะชาวบานไมเขาใจในบทบาทที่แทจริงของกลไกรัฐในสวนนี้ 
  
  ผูนําตามธรรมชาติ 
 หมายถึงบุคคลที่มีบุคลิกและมีภาวะของความเปนผูนําอยูในตัวแตไมไดเขามา
เกี่ยวของ หรือเปนกลไกของรัฐสยาม ผูนําประเภทนี้มีมาในทุกชุมชนและมีมากอนหนาการปฏิรูป
การปกครอง ชาวบานที่มีปญหาเดือดรอนในเรื่องตาง ๆ มักเขามาขอความชวยเหลือจากผูนําตาม
ธรรมชาติ โดยเฉพาะเมื่อประสบความเดือดรอนจากการถูกขโมยทรัพยสิน วัว ควาย ผูนําตาม
ธรรมชาติจึงจําเปนตองมีบุคลิกของ “คนนักเลง” หรือเปน “คนยาว” หมายถึงเปนผูที่มีเพื่อนฝูงมาก 
อยางกรณีของมีผูเดือดรอนแลวมาขอความชวยเหลือ ผูนําประเภทนี้ก็จะใหเพื่อนฝูงหรือเพื่อน
เกลอชวยเหลืออีกทีหนึ่ง 
 ประมวล มณีโรจน ไดอธิบายถึงวิถีของชุมชนในอดีตเกี่ยวกับ “ชุดคุมครอง”11 ซึ่งก็ใน
ความหมายเดียวกันกับผูนําตามธรรมชาติที่ผูวิจัยกลาวถึง โดย ชุดคุมครองดังกลาวเกิดขึ้นเพื่อ
ดูแลความสงบสุขในชุมชน รวมทั้งเปนการตัดสินชี้ขาดในเกือบทุกกรณี โดยเฉพาะการคลี่คลาย
ความขัดแยงในชุมชน การแกปญหาที่อาจมาจากภัยคุกคามจากนักเลงหรือโจรตางถิ่น 
 เกลื่อม ดับรอน แหงบานลํารุน จังหวัดพัทลุง คือตัวอยางที่เห็นชัดเจนของผูมีบุคลิก
ของความเปนผูนําตามธรรมชาติ  

…ดวยบุคลิกที่มักถูกเลาขานถึงอยูเสมอ คือทาทีในการ ”ดับรอน” ใหกับใครก็ตามที่มีเร่ือง
เดือดรอนมาพึ่งพา ตามสรอยชื่อแหงสมญานามที่เขาไดรับ เมื่อผูเดือดรอนมาถึงบันไดบาน 
ในขณะที่เร่ืองราวแหงความเดือดรอนยังพรั่งพรูไมขาดสาย เกลื่อม ดับรอน จะขัดขั้นดวย

                                                           
10มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา, รายงานราชการมณฑลนครศรีธรรมราช (๑๐ มิถุนายน ร.ศ.

๑๑๓ - ๕ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๙), 18. 
11ประมวล มณีโรจน, ”โจรพัทลุง – กรณีตํานานโจรแหงตําบลดอนทราย : ความแรง

ของลมฝนยอมเกี่ยวเนื่องกับเมฆหมองแหงฤดูกาล, ” วารสารทักษิณคดี, 59. 
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เสียงอันดังทรงอํานาจ ซึ่งยากยิ่งที่ใครจะขัดของโตแยง : “หุงขาวหุงปลากินใหอิ่มกอน เร่ือง
อะไรทั้งนั้นคอยวากันทีหลัง” แนนอนวากวาเรื่องของขาวปลาจะเสร็จสรรพอิ่มหนําอารมณ
อันรุมรอนของผูเดือดรอนก็คอยเย็นลง คงเหลือไวแตเร่ืองราวของเหตุและผล ซึ่งงายกวา
งายที่จะทําความเขาใจกัน…12  

 ภาวะผูนําตามธรรมชาติตามที่ยกตัวอยางแมจะเปนเพียงเรื่องราวบอกเลาที่หา
หลักฐานที่เปนลายลักษณไมได แตเมื่อเร่ืองเลายังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ นั่นก็ยอมหมายถึง
ความตองการผูนําประเภทนี้ยังคงมีอยูตลอดมาในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
 ความโดดเดนของผูนําตามธรรมชาติเกิดขึ้นเพราะสามารถใหการชวยเหลือสมาชิกใน
หมูบานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวาเมื่อเทียบกับผูนําทางการ จากคําบอกเลาของ
ชาวบานจํานวนหนึ่งในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาวาเมื่อกอนเจาหนาที่ทางการมาเก็บภาษี
ชาวบานคนใดไมมีเงินเสียภาษีก็จะหลบหนีไปอยูในปา แลวพวกผูนําตามธรรมชาติก็จะเปนผูที่
ชวยพูดไกลเกลี่ยให สวนผูนําทางการนั้นพูดไมคอยไดเพราะผูนําเหลานี้มักจะเปนคนที่พา
เจาหนาที่มาเก็บภาษีหรือบางครั้งก็เปนคนมาเก็บภาษีเอง 

จึงกลาวไดวาปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในชุมชนหมูบานของลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลามักจะถูกขจัดไปดวยผูนําตามธรรมชาติเปนสวนใหญ ประสิทธิภาพของกฎหมายที่เขามา
ในชวงการปฏิรูปการปกครองแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นไดนอยมาก เพราะตัวผูนําทางการ
ที่ถือกฎหมายบานเมืองอยูในมือก็ไมไดมีการติดตอสัมพันธกับอําเภอหรือตัวเมืองมากนัก หนาที่
ของผูนําทางการตามความรับรูของชาวบานจึงไดแกการเก็บภาษีและการทําสํามะโนประชากร
มากกวาการแกไขปญหาความขัดแยงในเรื่องตาง ๆ ลักษณะเชนนี้จึงมีชาวบานจํานวนหนึ่งใน
ชุมชนหมูบานของลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีความารูสึกวาผูนําทางการไมใชคนของชุมชน13 แมวา
จะตั้งบานเรือนอยูในชุมชนก็ตาม 
 นอกจากนี้ในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลานั้นมีบุคคลที่เปนโจรทั่วไป โจรวัฒนธรรม 
และชาวบานทั่วไป จากการสัมภาษณผูคนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาไดขอสรุปวา ในชวงเวลา
ประมาณ 80 – 100 ปที่ผานมา ผูดํารงตัวเปนโจรทั่วไปที่มีนิสัยลักขโมยของผูอ่ืน ปลนทรัพยสิน
                                                           

12เร่ืองเดียวกนั, 60. 
13สมคิด  ทองสง และคณะ, ”ประวัติศาสตรชุมชนบริเวณปาพรุควนเคร็งในเขต

รอยตอจังหวัดพัทลุง สงขลาและนครศรีธรรมราช,” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 
ทะเลสาบในกระแสความเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และกระบวนทัศนการพัฒนา 
เสนอที่สถาบันทักษิณคดี  อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 19 – 21 มิถุนายน 2546, 51. 
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ของผูอ่ืนเปนกิจวัตรนั้นมีนอย สวนโจรวัฒนธรรมจะมีอยูในทุกหยอมบาน อาจเปนหยอมบานละ 2 
– 3 คน โจรวัฒนธรรมเหลานี้ในบางครั้งมีการขโมยของผูอ่ืนโดยเฉพาะการขโมยวัว ควาย นอกฤดู
ทํานา เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสามารถของตัวเอง สวนชาวบานทั่วไปนั้นก็อาศัยอยูในพื้นที่
ตามปกติแตมักมีความสัมพันธกับโจรวัฒนธรรมดวยเงื่อนไขของความเปนญาติ หรือเปนคนใน
หยอมบานของตัวเอง 

การดํารงตนเปนโจรวัฒนธรรมของชาวลุมน้ําทะเลสาบสงขลานี้ปรากฏวาจะทาํหนาที่
คุมครองดูแลหมูบานและการเปนผูติดตอในเรื่องตาง ๆ การใหความชวยเหลือชาวบาน ในกรณีนี้
เมื่อเจาหนาที่ของบานเมืองตองการเขามาติดตอกับหมูบานก็มักจะเขามาผานทางสายโจร
วัฒนธรรม มีบทกลอนที่ชาวบานแตงไวบทหนึ่งที่แสดงใหเห็นลักษณะดังกลาวมีใจความวา 

  สะพานขอย เขาวัง ไอไขดํายังแลว 
  โงกน้ํา ทาขาม  ใหไปถามไอทองแกว14  
(อธิบาย : สะพานขอย, ทาขาม, โงกน้ํา, ทาขาม เปนชื่อหยอมบาน)  
ความหมายของบทกลอนนี้หมายความวาในแตละหยอมบานจะมีผูที่ทําตัวเปนโจร

วัฒนธรรมอยู ถาใครตองการติดตอกับหยอมบานนั้นก็จะตองกระทําผานทางโจรวัฒนธรรมที่อยูใน
หมูบานนั้น 

ชวงที่รัฐสยามมีการปฏิรูปการปกครอง ไดมีนโยบายหลักคือการเก็บภาษีนํารายได
เขาสูสวนกลางและการปราบปรามโจรผูราย ทําใหเกิดผลกระทบตอผูที่ดํารงตนเปนโจรวัฒนธรรม
ในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เพราะในสายตาของรัฐแลวการแยกแยะระหวางโจรทั่วไปกับโจร
วัฒนธรรมกระทําไดลําบากอีกทั้งการที่ฝายเจาหนาที่ไดประโยชนจากการจับกุมโจรทําใหโจร
วัฒนธรรมเหลานี้ถูกกลาวหาวาเปนโจรกันถวนหนาจนในที่สุดทั้งโจรทั่วไป โจรวัฒนธรรม และ
ชาวบานทั่วไปที่คิดวาตัวเองถูกรังแกจากรัฐไดรวมตัวกันออกมาตอตาน รายละเอียดเกี่ยวกับเร่ือง
โจรนี้จะไดกลาวถึงในบทตอไป 

 
 เครือขายชาวบาน 
 ตามที่ไดกลาวมาแลววาลักษณะทางภูมิศาสตรมีผลทําใหเกิดความแตกตางระหวาง
ชุมชนในแตละพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องของผลผลิตที่แตละชุมชนมักมีเหมือนกันแตจํานวนมากนอย
ไมเทากัน ขาวและกะป คือปจจัยแหงการดํารงชีวิตอันดับแรก ๆ ของผูคนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
                                                           

14สัมภาษณลุงสาคร ทองหยู (อายุประมาณ 65 ป), 71 หมู 6 ตําบลดอนทราย อําเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง, 10 มกราคม 2547. 
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แตเนื่องจากความสามารถในการผลิตขาวและกะปของแตละชุมชนมีไมเทากัน ทั้งนี้เนื่องจาก
พื้นฐานของทําเลที่ต้ัง ดังนั้นชุมชนใดที่ผลิตขาวและกะปไมพอเพียงกับความตองการในชุมชนหรือ
ในบานของตัวเองจําเปนตองมีการแสวงหามาจากภายนอกชุมชน การเดินทางไปยังตางชุมชนเพื่อ
นําสิ่งของที่ผลิตไดเกินความตองการไปแลกกับขาวและกะปจึงเกิดขึ้น เร่ืองราวเหลานี้จึงเปนที่มา
ของการเกิดขึ้นของเครือขายชาวบานในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
 ชุมชนในเขตเขาควน หรือชุมชน “หมูเขา” ชุมชนที่ราบ หรือ ชุมชน “หมูนา” ชุมชนใน
ปาพรุ หรือ ชุมชน “หมูพรุ” และชุมชนชายฝง หรือ ชุมชน “หมูเล” ไดบงบอกลักษณะที่ตั้งของแตละ
ชุมชนไดอยางดีอยูในตัวเองอยูแลว รวมทั้งเปนการจัดระเบียบไดคอนขางชัดเจนตามลักษณะที่ต้ัง
ของชุมชน การกําหนดกลุมคนออกเปนหมวดหมูนี้มีผลใหเกิดอัตลักษณประจํากลุม แตละกลุมมี
เอกลักษณที่เฉพาะถิ่น เมื่อกลาวถึงคนกลุมใดภาพปรากฏก็จะอยูในมโนสํานึกอยูแลวในตัว แต
ทั้งหมดของกลุมคนเหลานี้ตางก็อยูในกรอบประเพณีที่เปนหนึ่งเดียวกันภายในทองถิ่นลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา ความเหมือนและความแตกตางเหลานี้เองที่สงผลใหการเชื่อมสัมพันธระหวางชน
หมูตาง ๆ มีความจําเปนภายใตกรอบของการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นการเกิดขึ้นของ
เครือขายประชาชนจึงเหนียวแนน 
 สายน้ําจํานวนมากของพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะทางฝงตะวันตกของ
ทะเลสาบที่มีตนน้ําจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผานที่ราบแลวลงสูทะเลสาบคือปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งของการเกิดเครือขายประชาชน หรือ “เครือขายสายน้ํา” เพราะการเดินทางไปมาหาสู
โดยการใชเรือขุดขนาดเล็กระหวางชุมชนเขาควนหรือชุมชนปาตนน้ํา มายังชุมชนที่ราบ หรือชุมชน
กลางน้ํา สูชุมชนชายฝงหรือชุมชนปลายน้ํา ไดอาศัยสายน้ําเหลานี้เองเปนตัวเชื่อมโยงเหลาชุมชน
ที่ไปมาหาสูและแลกเปลี่ยนสินคามาอยางตอเนื่องยาวนานจวบจนเกิดทางคมนาคมรูปแบบใหม
เมื่อประมาณครึ่งศตวรรษที่ผานมา ในนามถนน ดวยเหตุดังกลาวกอนการมาของถนน สายน้ําจึงมี
ความสําคัญกับการไปมาติดตอ นอกจากนี้การติดตอยังใชเสนทางเกวียนหรือที่ชาวบานเรียกวา 
“ทางพลี” ในการติดตออีกทางหนึ่งเปนการติดตอโดยการเดินเทาซึ่งมีทั้งลักษณะแนวขวางและ
แนวนอน  
 วรรณกรรมในทองถิ่นจํานวนมากเปนตัวอธิบายที่ดีในเรื่องราวที่ผูวิจัยไดกลาวมา 
นิทานพื้นบานเรื่อง “เกลอเขา - เกลอเล” ที่แมเปนนิทานเชิงตลกโปกฮา แตในความตลกนั้นเราได
รับรูวาการติดตอระหวางชนหมูเขากับหมูเลมีมานาน บทเพลงกลอมเด็กเปนอีกตัวอยางที่บอกเลา
เร่ืองราวเหลานี้ เชน 

 ไปเหนือเหอ  ไปแลเสือขบคน 
ขบเจาหนามน   ใตตนชาลี…ฯ 
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 ไปเหนือเหอ  เซอเรือไมเคียน 
ทุกขาวสามเกียน  เหยียบแคมไมไหว 
พี่พี่นองนอง   น่ังคองสามใบ 

   เหยียบแคมไมไหว  ใจนองเหมือนเวเปล15 
(อธิบายศัพท : เซอ = ซื้อ , เกียน = เกวียน , คอง = ประคอง , เวเปล = ไกวเปล) 
 ในนิทานเรื่องนายดั่นเปนนิทานที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะของการติดตอไปมาหาสูกัน
ระหวางชุมชนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาไดดี ดังตอนที่ชุมชนจะมีการจัดงานแตงงาน ชาวบานที่อยู
ในชุมชนเดียวกันก็จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

   ตอโพรกใหนายจันทร  กับนายชื่นขึ้นไปเหนือ 
   ซื้อพลูส่ีหารอย    ท้ังกลวยออยสักลําเรือ 
   ดีปลีและลูกเขือ    ลําเรือใหญใสใหเต็ม 
   แลวใชใหนายดาร    ซื้อน้ําตาลไรบังเหล็ม 
   เนียงใหญใสใหเต็ม   คามากนอยคอยคิดกัน 
   แลววานายบัวศรี    รุงเชานี้สักทีหลาน 
   ลงไปหัวตะพาน    ซื้อเหลามาสี่หาถัง 
   นางปุกใหไปดวย    ชวยซื้อเคยสักสิบชั่ง 
   กุงแหงซื้อมามั่ง    โคบทูกังเห็นซื้อมา 
   ไปพบเรือชาวนอก   ถาเขาบอกขายพุงปลา 
   เองจงซื้อเอามา    ส่ีหาหมอใหพอการ 
   พี่นองทั้งซายขวา    วานเขามาตําขาวสาร 
   พรอมพรั่งสิ้นทั้งบาน   มาชวยกันทั้งหญิงชาย16 

(อธิบายศัพท : ตอโพรก = พรุงนี้ , ดีปลี = พริก , เคย = กะป , โคบ ทูกัง = ปลาโคบ ปลาทู , 
พุงปลา = ไตปลา) 
 จากวรรณกรรมชุมชนเหลานี้จึงเปนตัวสะทอนที่ดีในเร่ืองของเครือขายชาวบาน 
อยางไรก็ตามเครือขายชาวบานในชวงกอน พ.ศ. 2437 นั้นยังไมมีความเหนียวแนนเทาที่ควรเนื่อง
เพราะเครือขายนี้เกิดขึ้นภายใตของบริบทแหงการแลกเปลี่ยนเปนสําคัญ ดังนั้นในชวงเวลา

                                                           
15เร่ืองเดียวกัน, 123.  
16สนิท  บุญฤทธิ์, นิทานพื้นบานภาคใต (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยะสาสน), 2544, 

188. 
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ดังกลาว ซึ่งการคายังไมคึกคักอีกทั้งลักษณะของชุมชนก็ยังไมกระจายตัว ยังมีลักษณะของชุมชน
บุพกาลอยู 
 ชวงหลังจาก พ.ศ. 2437 เปนตนมาลักษณะของชุมชนเริ่มมีมากขึ้น การคาใน
ราชอาณาจักรเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากการทําสัญญากับตางชาติ มีนโยบายกระตุนใหชาวบานผลิต
ขาวมากขึ้น   ดวยปจจัยดังกลาวการเกิดขึ้นของเครือขายชาวบานจึงมีมากขึ้น  และกระจายไปตาม
พื้นที่ตาง ๆ นอกจากนี้นโยบายการใหสัมปทานปาไม แรธาตุแกชาวตางชาติ นโยบายสนับสนุนให
ชาวจีนไดเขามาดูแลเร่ืองภาษีอากร เปนตน ยังเปนตัวสงเสริมใหคนในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
มีความแปลกแยก ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางจากคนภายนอกทําใหเกิดความรูสึก เปน “พวก
เขา” กับ “พวกเรา”  และเมื่อพวกเขาเขามาเอาเปรียบพวกเรา พวกเราจึงตองรวมมือกัน ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เครือขายชาวบานจึงมีความเหนียวแนนขึ้น รวมทั้งระบบเกลอ ดอง 

 
โดยสรุปสภาพของชุมชนในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาสามารถแบงไดเปน 2 

ลักษณะ คือ ชุมชนเมือง ไดแกเมืองขนาดใหญและศูนยกลางชุมชนขนาดเล็ก และชุมชนหมูบานที่
กระจายตัวอยูตามพื้นที่ตาง ๆ ทั่วทั้งลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ระหวางชุมชนเมืองขนาดเล็กและ
ชุมชนหมูบานมีระบบการจัดการภายในที่คลายคลึงกัน และหลังจากมีการปฏิรูปการปกครองมีการ
ทับซอนของตัวผูนําไดแกผูนําทางการและผูนําตามธรรมชาติความทับซอนนี้สงผลถึงความขัดแยง
ที่อาจเกิดขึ้นภายในชุมชน  การที่ชุมชนเกิดขึ้นมีการกระจายตัวเปนกลุมหยอมตามสภาพ
ภูมิศาสตรที่แตกตางทําใหชาวบานตองดํารงชีวิตอยูดวยการแลกเปลี่ยนอันเปนที่มาของเครือขาย 
และเพื่อใหทราบถึงความเปนอยูของชาวบานที่ลึกซึ้งขึ้นจําเปนตองศึกษาระบบสังคมและ
เศรษฐกิจดังจะกลาวตอไป 

  
สภาพทางสังคม – เศรษฐกิจ 

การศึกษาในประเด็นนี้ผูวิจัยใหความสําคัญกับสภาพสังคม – เศรษฐกิจของชุมชน
หมูบาน ดังนั้นภาพที่ปรากฏจึงอาจมีความขัดแยงกับงานศึกษาชิ้นอื่น ๆ พอสมควร  ดานหนึ่งเรา
อาจมองเห็นเมืองสงขลาหรือปากแมน้ําปากพนังเปนดินแดนที่คราคร่ําไปดวยชาวตางชาติหรือ
บรรดาพอคาที่เขามาติดตอคาขายเพราะกระแสโลกที่กําลังดําเนินไปในทิศทางใหม การคาที่เร่ิม
คึกคักขึ้นจากผลที่รัฐสยามทําสนธิสัญญาเบาริงและสนธิสัญญาอื่น ๆ ในทศวรรษที่ 2380 อีกดาน
หนึ่งกลับพบวาคนตามหมูบานตองเผชิญชีวิตตอสูกับภัยตาง ๆ รอบตัวทั้งจากธรรมชาติและจาก
มนุษย การตอสูเหลานี้เองสงผลใหผูคนในดินแดนลุมน้ําทะเลสาบสงขลารูจักที่จะเรียนรูวาการ
ชวยเหลือตนเองโดยไมรอคอยความหวังจากใคร ถือเปนทางออกที่ดีที่สุดเทาที่เปนไปไดในเวลานั้น 
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เมื่อเปนเชนนี้ผูคนที่รวมตัวตั้งชุมชนขึ้นจากหยาดเหงื่อแรงกายจึงรูสึกหวงแหน รูคุณคาของผืนดิน
และชุมชนของตัวเอง ตอเมื่อผูคนจากภายนอกโดยเฉพาะอํานาจรัฐเขามาเอาประโยชนจาก
ทองถิ่นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจึงมีปรากฎใหเห็นในรูปแบบตาง ๆ  

ดังที่กลาวแลววาความหางไกลจากราชสํานักกรุงเทพมีผลทําใหหัวเมืองในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาอยูอยางโดดเดี่ยวโดยเฉพาะผูคนตามหมูบานที่ถูกปดกั้นทางดานตาง ๆ ดวย
ลักษณะนี้จึงเปนที่มาของระบบสังคม - เศรษฐกิจแหงการพึ่งพาตนเอง  
 

สังคม – เศรษฐกจิแหงการพึ่งพาตนเอง 
สภาพสังคม – เศรษฐกิจ บริเวณลุมน้าํทะเลสาบสงขลาตั้งแต พ.ศ.2437 – 2465 เปน

สังคมและเศรษฐกิจที่เรียกไดวาเปนการพึง่พาตนเองอยางแทจริง ทัง้นี้เนื่องมาจากปจจัยประกอบ
ที่สําคัญโดยเฉพาะสภาพภมูิศาสตรที่เอื้ออํานวย ความหลากหลายทางทรัพยากรที่ทําใหผูคนใน
ลุมน้ําแหงนี้มคีวามพอเพยีงแหงการดํารงชีพ ประกอบกับทาํเลที่ต้ังอยูหางไกลจากศูนยกลาง ก็
ลวนเปนสาเหตุที่ทําใหบรรยากาศของการสรางความเปนตัวตนของคนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลามี
สูง สังคมของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาอาจมีความแตกตางกนับางในรายละเอยีดตามที่ต้ังของชุมชน
ตามทีก่ลาวมาแลวคือชุมชนเขาควน ชมุชนที่ราบลุม ชุมชนชายฝงและคาบสมทุรสทิงพระ และ 
ชุมชนปาพรุและพื้นทีน่้ํา แตอยางไรก็ตามทกุชุมชนมีจุดรวมที่สําคัญอยูที่การผลิตผสมผสานและ
การพึง่พาตนเอง 

 ชวงประมาณรอยปที่ผานมาลักษณะทางสังคม – เศรษฐกิจ ทัว่ทั้งอาณาจักรสยาม
โดยเฉพาะในดินแดนที่อยูหางไกลจากอํานาจศนูยกลางเปนดนิแดนที่คนในพืน้ที่ตองใหความดูแล
แกตนเองเปนดานหลัก ทั้งนีเ้พราะปจจัยประกอบหลายประการ สังคม – เศรษฐกิจ ของดินแดนลุม
น้ําทะเลสาบสงขลาก็มีลักษณะไมแตกตางกับที่กลาวมามากนกั สําหรับสภาพทางสังคม – 
เศรษฐกิจในชนบทแลวการดูแลและพึ่งพาตัวเองมีปรากฎใหเหน็อยางคุนตาแมแตพื้นที่บางแหง
ของลุมน้าํทะเลสาบสงขลาในปจจุบันก็ยงัปรากฎลักษณะที่วานี ้ 

ระบบการผลิตที่สําคัญที่สุดของแตละชุมชนคือการผลิตขาว โดยชุมชนในพื้นที่ราบ
ลุมและพื้นที่ชายฝงมีวิธีการผลิตขาวโดยการทํานาขาว สวนชุมชนในเขตเขาควนและเขตปาพรุ
ผลิตขาวโดยการทําไรขาวตามที่ราบเล็ก ๆ ริมเชิงเขาและเนินควน แตไมวาจะทํานาหรือทําไร ก็
ตองอาศัยแรงงานคน แรงงานสัตว และพึ่งพาระบบธรรมชาติโดยเฉพาะ ฝน  โดยแตละครอบครัว
จะมีความสามารถทํานา ทําไรไดมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับแรงงานในครอบครัว และความสามารถ
ในการใชสัตวเลี้ยงที่เปนปจจัยการผลิตไดแก วัว ควาย (ใชไถนา ลากเกวียน) มา (ใชบรรทุกขาว) 
การดูแลรักษาขาวที่ยังไมออกรวงก็โดยการดูแลระดับน้ํา การใชปุยจากมูลวัว ควาย และมูล
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คางคาว ภาพของการพึ่งพาตนเองนอกจากจะดํารงอยูในชวงของการศึกษาวิจัยยังลวงเลยมา
จนถึงศตวรรษใหมบางชุมชนในลุมทะเลสาบสงขลาก็ยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง
อยูเปนดานหลัก ภาพสะทอนดังกลาวปรากฏอยูในนิราศอัศจรรยชาวนาสิบสองเดือน 

 สกุณินทรส้ินหมดเหลือจดจํา   กวาจะค่ําหากินผินถลา 
 สวนมนุษยสุดแสนแดนชาวนา   ตางดักปลาหากินทุกถิ่นไป 
 บางทําบวงดวงดักหรือปกแรว   บางเที่ยวแพวสับถางทางน้ําไหล 
 ไดตระเตรียมสอนซอนดักไซ   ท้ังคูใหญคูนอยทยอยมา 
 มีปลาหมอหลอชอนติดสอนไซ   ปลาดุกใหญกุงกั้งดังฉาฉา 
 ปลาลูกขอรออยูคูริมนา   ปลาเดมาติดสอนตั้งชอนเชอ 
 แตปลาใหญไซเต็มละเล็มรอง   ดักลําชองรองคูอยูเสมอ 
 เทรวมกันปนปนลนปากเชอ   เหลือชะเงอแลชะงอนตอนพามา 
 ลวนปลาดุกจุกใหญดักไวสอน   อีกปลาชอนนอนในใหญมัจฉา 
 ท้ังกุงปูอยูรวมเกือบทวมปลา   หนวดราพารึงรังทั้งปากเชอ17 

(อธิบายศัพท : ปลาเด = ปลากระดี่ ,  เชอ = กระเชอ , ราพา = เศษไม,กิ่งไมเล็ก ๆ ) 
นอกจากภาพที่ไดจะมีลักษณะของการชวยเหลือตนเองของชาวลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลาซึ่งลวงมาถึง พ.ศ. 2500 แลวยังใหภาพของความอุดมสมบูรณของพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่อง
การทํามาหากินที่สามารถหาของกินไดในทุก ๆ ที่ 

ผลผลิตอื่น ๆ ในแตละชุมชนสามารถหาไดจากความสมบูรณของธรรมชาติที่มีอยู
ทั่วไปแตทั้งนี้ในแตละพื้นที่จําเปนตองมีการแลกเปลี่ยนเพื่อความพอเพียงในการดํารงชีพ ฉัตรทิพย  
นาถสุภา ไดกลาวถึงระบบการแลกเปลี่ยนระหวางหมูบานไวอยางนาสนใจวา 

…การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนระหวางหมูบานสงผลใหเกิดการคางคืนในหมูบานอื่น 
ชาวบานแตละครัวจะมีครัวที่ตนชอบพอผูกมิตรไวในอีกหมูบานที่ติดตอดวย เกิดประเพณี
การเปนเกลอหรือมัดเกลอขึ้น การมัดเกลอระหวางครอบครัวตางหมูบานมักยืนยาวหลาย
ชั่วอายุคน ชาวบานจะพักคางคืนกับเกลอของตนแบงปนหรือแลกเปลี่ยนผลผลิตกับเกลอท่ี
เรือน…เมื่อฝายที่มาจะกลับเจาของบานจะใหของที่ตนมีอยูกลับไปและมักจะมากกวาที่ตน
ไดรับมา…เกลอคือระบบการพึ่งพาอาศัยระหวางชาวบานตางหมูบานนั้นเอง…18 

                                                           
17 ส.ยองหลี ดอนธูป, อัศจรรยชาวนาสิบสองเดือน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

ประยูรวงศ, 2500), 33.  
18ฉัตรทิพย  นาถสุภาและพนูศักดิ์ ชานิกรประดิษฐ, เศรษฐกิจหมูบานภาคใตฝง

ตะวันออกในอดีต (กรุงเทพมหานคร : สรางสรรค, 2540), 82. 
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 ในเรื่องนี้ยังมีปรากฏใหเห็นในสังคมปจจุบันของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาอยูบางเชน
การติดตอของเกลอระหวางเขตอําเภอชะอวดกับอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเกลอ
คนหนึ่งคนใดมาเยี่ยมที่บานก็มักจะนําสิ่งของที่มีอยูมากในพื้นที่ของตนมาฝาก คือคนชะอวดมัก
นําปลาแหงมาฝากคนหัวไทร ในขณะที่คนหัวไทรมักนํากะปกุงไปเยี่ยมคนชะอวด เปนตน 
 เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชุมชนชนบทลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ยังมีปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการวา “…ที่พัทลุงตลาดมีของขายกรอย ๆ มีรานผาอยูสัก ๒ - ๓ ราน 
นอกนั้นขายของสด มีของอยูคนละกระจาดบางไมถึงกระจาดบาง…”19 จึงเห็นไดวาความเปนอยู
ของคนในพัทลุงมีความมักนอย ไมคอยถนัดในการซื้อขาย นิยมแลกเปลี่ยนสิ่งของกับส่ิงของ
มากกวาเพราะสินคาเกือบทุกอยางที่เปนปจจัยในการดํารงชีวิตสามารถหาและผลิตไดเอง 

มิติทางสังคม – เศรษฐกิจ แหงการพึ่งพาตนเอง ที่ปรากฏในรายงานของทางราชการ 
ในการประชุมขาหลวงเทศาภิบาล ร.ศ. 118 รายงานของพระยาสุขุมนัยวินิต ขาหลวงเทศาภิบาล
มณฑลนครศรีธรรมราชที่เสนอตอเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติเกี่ยวกับการเก็บอากรสมพักศรในมณฑลนครศรีธรรมราช ซึ่งรายงานดังกลาวทําใหมองเห็น
ไดวา ผูคนในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา (มณฑลนครศรีธรรมราช) มีการแลกเปลี่ยนสินคากันโดย
ไมใชตัวเงินเปนสื่อกลาง นิยมแลกเปลี่ยนระหวางสินคากับสินคากันมากกวา 

…ราษฎรในมณฑลนครศรีธรรมราชเปนคนขัดสนโดยมาก ตนผลไมท่ีเขาในพิกัดสมพักศรก็
มีแตนอยอยาง ถึงผลไมท่ีมีแลไดซื้อขายแกกันก็ไดราคาเปนประโยชนแตเล็กนอย ใหเปล่ียน
แลกกันรับประทานเสียโดยมาก…20 

รายงานดังกลาวทําใหเห็นวาการชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในสังคมลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลาในขณะนั้นยังมีอยูในระดับสูง นอกจากนี้รายงานฉบับดังกลาวยังไดสะทอนแนวคิด ทัศนคติ
ของคนของทางการอีกวา ยังไมเขาใจวิถีชีวิตของผูใตปกครองอยางแทจริง มุงหวังเพียงแต
ผลประโยชนตามสายบัญชาการเทานั้นเอง  

เพื่อใหทราบที่มาของสังคม – เศรษฐกิจแหงการพึ่งพาตนเอง ผูวิจัยจึงไดแยกเปน
ประเด็นศึกษาไวเกี่ยวกับปญหาดานตาง ๆ คือ ปญหาจากโรคภัยไขเจ็บ ภัยจากสัตวปา ปญหา

                                                           
19พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, เสด็จประพาสแหลมมลายู เลม 1 (พระ

นคร : ศึกษาภัณฑพาณิชย, 2507), 25.  
20“รายงานประชุมขาหลวงเทศาภิบาล ป ร.ศ.118,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ 

รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ร.5 ม.2.11/6,หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
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ดานการคมนาคมและภัยจากโจรผูราย โดยปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้ลวนสงผลใหชาวบานในพื้นที่ลุม
น้ําทะเลสาบสงขลาตองดํารงชีวิตอยูดวยการพึ่งพาตนเอง 

โรคภัยไขเจ็บนับเปนปจจัยสงเสริมสําคัญที่มีผลทําใหผูคนในลุมทะเลสาบสงขลาตอง
รูจักการเรียนรูที่จะพึ่งพาตนเอง บรรดาโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูคนในลุมทะเลสาบสงขลา
ในชวงประมาณ 100 ปที่ผานมา ชาวทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะชาวบานที่อยูหางไกลตัวเมืองใน
ชุมชนตาง ๆ ตองดูแลรักษากันเองโดยสมุนไพรบางโดยการใชไสยศาสตรเวทมนตบางแลวแตชนิด
และอาการที่แตกตางกันของแตละโรค ซึ่งในเรื่องนี้ สุวิทย มาประสงค21 ไดทําการศึกษาและ
วิเคราะหบรรดาโรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้นในลุมทะเลสาบสงขลาไว 2 ระดับ คือ โรคประจําถิ่น ซึ่ง
ชุมชนสามารถดูแลบําบัดและบริบาลไดดวยองคความรูของชุมชนเอง ซึ่งวิธีการก็อาจจะเนนทั้งการ
บําบัดทางจิตวิทยา โดยไสยศาสตรและการคัดสรรสมุนไพรในทองถิ่นมาบําบัดรักษาอยาง
ผสมผสาน 

ระดับที่สองคือ โรคตางถิ่น หรือโรคระบาด โรคประเภทนี้ระบาดเขามาสูชุมชน
ภายหลังจากการติดตอสัมพันธกับโลกภายนอกแลว ความเปนโรคตางถิ่นทําใหรางกายของชุมชน
ไมรูจักคุนเคยกับเชื้อของโรค ที่ถูกพาหะนํามาแพร ภูมิตานทานตอโรคดังกลาวจึงมีคาเปนศูนย 
ฉะนั้นทุกครั้งที่มีการแพรของโรคประเภทนี้ชีวิตผูคนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจึงลมตายลงไปเปน
จํานวนมาก รวมทั้ง ภูมิปญญาที่มีอยูก็ไรความหมาย สุวิทยไดกลาวอีกวา เอกสารระบุไววา เมื่อ
เกิดโรคไขน้ําที่เมืองสงขลาในชวงป 2427 นั้น สวนกลางไดสงหมอหลวงมาทําการรักษาเฉพาะ
เจานาย ขณะชาวบานไดรักษากันเองดวยสมุนไพร  เมื่อไมสามารถรับมือกับโรครายไดสุดทายตอง
พึ่งวิธีการอพยพหนี ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาโรคภัยไขเจ็บที่มีอยูและเกิดขึ้นในชวงของการ
ศึกษาวิจัยชาวชุมชนในลุมทะเลสาบสงขลาตองชวยเหลือตัวเองโดยวิธีการที่แตกตางกันไปกระทั่ง
การอพยพหนีเชื้อโรคที่ไมอาจใชความสามรถตอสูกับมันได ในรายงานของทางราชการเกี่ยวกับ
บัญชีไขอหิวาตกโรคและไขทรพิศ ของมณฑลนครศรีธรรมราช ใน พ.ศ.2457 เทียบกับ พ.ศ.2456 
ปรากฏวามีเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก ปรากฏการณนี้ยอมแสดงใหเห็นวาโรคภัยเหลานี้เปนสิ่งหนึ่งที่
ทําใหชาวลุมน้ําทะเลสาบสงขลาตองสูญเสียชีวิตผูคนไปเปนจํานวนมากโดยไมไดรับการแกไขจาก
รัฐในฐานะผูปกครองเทาที่ควร 
                                                           

21ดูเพิ่มเติมใน สุวิทย มาประสงค, “โรคและการบริบาลในบริเวณลุมทะเลสาบสงขลา 
พ.ศ.2432 – 2525,” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง ทะเลสาบในกระแสความ
เปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และกระบวนทัศนการพัฒนา เสนอที่ สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 19 – 21 มิถุนายน 2546. 
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ตารางที่ 1 บัญชีราษฎรเปนไขอหิวาตกโรคแลไขทรพิศย มณฑลนครศรีธรรมราช พ.ศ.2457 เทียบ 
พ.ศ.2456 

ไขอหิวาตกโรค ไขทรพิศย เมือง 
เกิด ตาย หาย เกิด ตาย หาย 

สงขลา 141 
  +132 

72 
+64 

68 
+68 

- 
-3 

- 
-1 

- 
-2 

นครศรีธรรมราช 
 

167 
   +161 

76 
+70 

91 
+91 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

พัทลุง 255 
    +96 

143 
+46 

112 
+50 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวม 
 

563 
    +389 

291 
+180 

272 
+203 

- 
-3 

- 
-1 

- 
-2 

+ หมายถึงจํานวนที่เพิ่มข้ึน (จากป พ.ศ.2456) 
- หมายถึงจํานวนที่ลดลง (จากป พ.ศ.2456) 

ที่มา : รายงานของเจานาที่ตาง ๆ ในหัวเมืองปกษใต ทําทูลเกลาถวายเมื่อเวลาเสด็จพระราช
ดําเนินประพาส พ.ศ.2458 (6 มิถุนายน 2458 – 31 กรกฎาคม 2458) เอกสารกรมราชเลขาธิการ 
รัชการที่ 6 เบ็ดเตล็ด ร.6 บ 1.4/9 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
ภัยจากสัตวปา และ สัตวรายตาง ๆ นับเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงเสริมใหชุมชนตองดูแล

ตนเองเพื่อความคงอยูของชุมชน การที่ชุมชนชนบทในลุมทะเลสาบสงขลาตองเผชิญหนากับภัย
ของสัตวปา พวก ชาง เสือ หมี งูพิษรวมทั้งยุงที่มีมากในเขตปาพรุ ยอมมีผลตอการชวยเหลือตนเอง
จากภัยเหลานี้ 

รายงานราชการที่กลาวถึงการตายของชางและนํามาสูความยินดีของชาวบานในแถบ
ทุงระโนดยอมเปนหลักฐานยืนยันที่ดีวาผูคนในชุมชนตองอยูในสถานการณใดเมื่อตองเผชิญหนา
กับฝูงชางปา หรือการที่ฝูงชางปาออกทําลายผลิตผลในนาในไร 

…อนึ่งเมื่อกลางศก ๑๑๖ ชางในคลองระโนดตายระบาทว ประมาณ ๖๐ ตัว จับลูกชางได 
๕ ตัว แตเล้ียงไวไมรอด ลมเสียทั้ง ๕ ตัว ท่ีชางในคลองระโนดตายลงครั้งนี้ราษฎรมีความ
ยินดีเปนอยางยิ่ง เพราะชางเหลานี้รังแกเรือรังแกคน แลทําอันตรายเขาในนาอยูเสมอ ๆ 
ขาหลวงเทศาภิบาลเมื่อไปตรวจราชการทางคลองระโนดก็ไดถูกแจวเรือหนีชาง ๒ ครั้ง ท่ี
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ตรงไหนเปนที่นํ้าตื้นเปนทางชางขาม    เรือไปมาก็จําเภาะไปติดอยูตรงนั้นเสมอไปจอดคอย
ชางเปนที่นากลัวมาก…22  

รวมทั้งในทะเลสาบเองก็ประสบกับภัยของสัตวรายโดยเฉพาะจากจรเขดังที่มีปรากฎ
ในหนังสือของทองถิ่นวา  

…ทะเลสาบนี้นํ้าตื้นและมีสีขาวปนโคลน…ตามปากแมนํ้าบางแหงตื้น นอกจากนี้ยังมีปาก
บางบางแหงมีจรเขชุกชุม…ทางทิศเหนือของทะเลสาปตอนนี้มีทะเลสาบเล็ก ๆ อีกแหงหนึ่ง 
เรียกวาทะเลนอย…มีปลาชุมกับเปนที่ตนกระจูดขึ้นเต็มไปหมด ท้ังเปนที่อยูของชางปา…23 

ในเอกสารของทองถิ่นประเภทหนังสืองานศพไดใหภาพของสังคมในสมัยตั้งแตการ
ปฏิรูปเปนตนมาในทํานองเดียวกันวาพื้นที่ยังมีความกันดารอยูมาก ซึ่งเปนที่อยูของสัตวปา 

 …เลากันวา บานพราวเปนบานแรกหัวเหิมของตําบลปาพะยอม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จะ
เปนแหลงชุมชนแหงแรก แลวแยกบานขยายคนจนแนนตําบล รึ แตก็ไมอาจคํานวนได 
เพราะรูไดโดยคนแก ๆ เลาวา มีชางเถื่อน เสือ สาง เต็มปา กอนจะเปนนาเห็นลิบลับดัง
ปจจุบันนี้…24 

ภัยจากงูพิษนับเปนภัยอีกอยางหนึ่งที่สงผลกระทบตอชุมชนในเขตชนบทอยาง
กวางขวาง ทั้งนี้เพราะชุมชนชนบทโดยทั่วไปในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาดํารงชีพอยูในภาค
การเกษตร อีกทั้งระบบนิเวศที่มีสภาพแวดลอมทางหวงโซอาหารที่สมบูรณ สงผลใหเกิดความ
หลากหลายของงูพิษ งูพิษเทาที่สํารวจพบในลุมน้ําทะเลสาบสงขลามี 6 ชนิด คือ งูกะปะ งูเหา งู
จงอาง งูทะเล งูเขียวหางไหมและงูสามเหลี่ยม25 โดยงูพิษแตละชนิดก็พบอยูในพื้นที่แตกตางกันแต
ก็กระจายอยูทั่วไปทั้งลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ภัยจากการถูกงูพิษกัดนี้ชาวลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
สามารถรักษาไดโดยอาศัยความรูของหมอพื้นบานและสามารถรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                                                           
22มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา, รายงานราชการมณฑลนครศรีธรรมราช (๑๐ มิถุนายน ร.ศ.

๑๑๓ - ๕ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๙) (กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดดิ้ง, 2544), 34. 
23พัทลุงวิทยา ที่ระลึกงานปใหมจังหวัดพัทลุง ประจําป พ.ศ.2479 (ม.ป.ท.,

ม.ป.ป.),198. 
24“อนุสรณในงานฌาปนกิจศพ คุณครูผล ดีกลอม” เมรุวัดปาพะยอม อําเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ (นครศรีธรรมราช : วุฒิสาสน, ม.ป.ป.), 1. 
25สุวิทย มาประสงค, “โรคและการบริบาลในบริเวณลุมทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2432 – 

2525,” 55. 
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ปจจุบันพบวาแนวความคิดเรื่องการรักษางูพิษโดยตําราหมอพื้นบานยังคงกระจายอยูทัว่ไปในพืน้ที่
ลุมน้ําทะเลสาบ 

การคมนาคมก็เปนอีกปจจยัหนึ่งที่สงเสรมิใหผูคนในชนบทของพืน้ทีลุ่มน้ําทะเลสาบ
สงขลาไดเรียนรูกฎแหงการพึ่งพาตนเอง เพราะสภาพความทุรกันดารและปญหาการคมนาคม
ในชวง ร.5 – ร.6 ยังมีความทุรกันดารอยูมาก เมื่อชาวบานในพืน้ทีเ่กิดปญหาตาง ๆ ข้ึน เชน เกิด
โรคภัยไขเจ็บ การปลนสดมภของบรรดาโจรผูราย ชาวบานตามชนบทเหลานี้ก็ตองดูแลรักษา 
ปองกันตนเอง เพราะการจะเดนิทางไปมาระหวางตัวเมืองและหมูบานแตละครั้งใชเวลามาก  
แมกระทัง่ในเขตตําบลเดียวกันบางครั้งการเดินทางติดตอกันก็ใชเวลาเปนวนั  

…ตําบลที่ไมมถีนนยอมกันดารที่จะไปถึงกันการเดินเทาเปนยานพาหนะของตําบลที่ไกล
ถนน ตําบลใดมีอาณาเขตกวางใหญหมูบานที่อยูปลายเขตแดน เมื่อมีกิจธุระหรอืมี
เหตุการณใดจําเปนตองไปหากํานัน ผูปกครองตําบล ตองเดินทางทั้งวันก็มี เชน ตําบลชรัด 
ตําบลนาโหนด… 26  

การเดินทางจากเขตเมืองตรงัมาเมืองนคร เสนทางโดยมากเปนปา ดังปรากฏใน
รายงานวา “…และถนนคอนขางออน เปนทีน่ากลวัอยูบางวาจะเดนิลําบาก…ถนนมาในปา
โดยมาก…”27  

แมวาในทศวรรษ 2450 เปนตนมา รัฐบาลสยามไดดําเนินการสรางทางรถไฟเพื่อเปน
การกระชับอํานาจของหวัเมอืงใหใกลชิดกบัศูนยอํานาจปกครองมากขึ้นแตก็มิไดเปนประโยชนกับ
ชาวชนบทของลุมน้าํทะเลสาบสงขลามากนักเนื่องจากเสนทางที่ชาวบานใชกันอยูมักเปนเสนทาง
เดินตามริมแมน้ําที่ไหลจากทิศตะวนัตกของทะเลสาบผานมาทางตะวนัออกทีม่ีอยูเปนจํานวนมาก 
เรียกเสนทางเหลานี้วา ทางพลี (ทางเกวยีน) นอกจากนี้การคมนาคมระหวางจังหวดัพัทลงุไปตรัง
ในรายงานของพระยาสฤษดิ์ กลาวถึงไววา  

                                                           
26สารูป ฤทธิ์ช ูและคณะ, การเมืองทองถิน่บริเวณลุมทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2439 – 

2534, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ ทะเลสาบในกระแสความเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมและกกระบวนทศันการพัฒนา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลยัทักษิณ จังหวดั
สงขลา 19 – 21 มิถุนายน 2546,97. 

27พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั, จดหมายเหตปุระพาสหัวเมอืงปกใต ร.ศ.
๑๒๘ (กรุงเทพมหานคร : ศึกษาภันฑภาณิชย, 2506), 200. 
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…เมืองพัทลุงมทีางเดินไปเมืองตรังทาง ๒ วนั แลไปเมืองปะลิดหรือเมืองสะตูนทางก็ ๒ วัน
เทากัน มีท้ังขึ้นเขาขามเขาปนน้ําทั้ง ๒ ทาง แตทางไปเมอืงตรังตามคําที่วามีตองขึ้นลงเขา
หลายลูก…28 

 การคมนาคมระหวางเมืองพัทลงุไปเมืองตรังคอยสะดวกขึ้นมาหลงัจากพระยารัษฎา
นุประดิษฐิ์ (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) ใหสรางถนนขามเขาบรรทัดบริเวณที่เรียกวาเขาพับผา เมื่อ 
พ.ศ.2446 ซึ่งการทําถนนสายนีก้็ไดแรงงานมาจากชาวบานในเขตพัทลุงที่ไมมเีงนิจายคารัชูปการ 
ซึ่งทกุครอบครัวจะตองจายใหรัฐในอัตราสีบ่าทตอป ในการไปทาํถนนสายนี้ชาวบานตองเตรียม
ขาวสาร กะป เกลือ ไปเอง เพราะตองคางคืนที่นัน่เปนแรมเดือนแลวแตกํานนัจะสั่งลงโทษ และ
บริเวณที่ไปขุดดินก็เต็มไปดวยสัตวรายนานาพนัธุ29  

ในงานวิจัยของ วีระ แสงเพชร ไดใหภาพความยากลาํบากของเสนทางคมนาคมไว
อยางนาสนใจ วา  

…บริเวณรอยตอระหวางจังหวัดตรัง พัทลุงและนครศรีธรรมราช ซึ่งปจจุบันอยูในเขตอําเภอ
รัษฎา จังหวัดตรัง และบริเวณที่อยูในเขตอําเภอศรีบรรพต รวมทั้งบางสวนของอําเภอปา
พะยอม จังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะบริเวณเขาปูเขายา ในชวงรัชกาลที่ 6 เปนถิ่นที่กันดาร
อยางยิ่ง เปนดงสัตวรายและดงโจร เขาลักษณะไกลปนเที่ยง หางไกลความเจริญจนเกิดเปน
สํานวนพูดวา “พวกกินเคย (กะป) นกกรง” เพราะกุงปลาจากทะเลสาบเขาไปไดยากมาก 
ชาวบานตองใชนกกรงทํากะปแทนกะปกุง กะปปลา ผลไมและของปาจะนําออกขายหรือ
แลกเปลี่ยนกับชุมชนที่อยูหางไกลออกไปหรือการติดตอกับชุมชนอื่นทําไดยากยิ่ง ถึงกับ
ลอเลียนกันวาในคราวที่สบูซันไลตชนิดที่ทําเปนแทงและผสมสีอยางลายลูกกวาดเขาไป
ขายในระยะแรก เด็กบริเวณนี้บางคนกินสบูดังกลาวโดยสําคัญผิดวาเปนขนม การติดตอ
กับชุมชนภายนอกเริ่มสะดวกขึ้นเมื่อรัฐบาลมีนโยบายเงินผัน โดยอาศัยเสนทางที่ชาวบาน
เรียกวา ถนนคึกฤทธิ์ (ตามนโยบายพรรคกิจสังคมของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย) น้ีเอง…30 

                                                           
28“รายงานพระยาสฤษดิ์ เร่ืองตรวจราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ร.ศ.113” เอกสาร

กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ร.5 ม.2.14/22 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
29สารูป ฤทธิ์ชู และคณะ, “การเมืองทองถิ่นบริเวณลุมทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2439 – 

2534”, 153. 
30วีระ แสงเพชร, ภูมิปญญาการปราบปรามของ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษราชเดช 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544), 35. 
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ภาพของการคมนาคมทางทะเลและทะเลสาบอาจดูแลวเปนไปโดยความ
สะดวกสบายแตก็เปนคนในระดับบนและพอคาชาวจีนเทานั้น ทะเลสาบแมจะเปรียบเหมือน
เสนทางติดตอเชื่อมโยงคนในลุมทะเลสาบเขาดวยกันแตสําหรับชาวชนบทแลวไมไดเปนเชนนั้น เรา
จึงมักพบวาการติดตอกันของชาวชนบทโดยมากจะติดตอกันในระหวางเขตทองที่เดียวกันเทา
นั้นเอง เชนทางฝงตะวันตกของทะเลสาบ ก็จะติดตอกันโดยใชทางเทาหรือทางพลีเปนแนว
ตะวันตก – ตะวันออก และแนวเหนือ – ใต สําหรับสายน้ําที่มีอยูมากในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาก็
เปนเพียงแตใชติดตอกับชุมชนในเขตใกลเคียงกัน 

ที่กลาวมาแลวในเรื่องของปจจัยตาง ๆ ที่สงผลใหคนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาตองมี
วิถีชีวิตทางดานสังคมและเศรษฐกิจแบบพึง่ตนเองลวนมสีาเหตุมาจากปจจัยทางธรรมชาติที่สงผล
กระทบตอวถิชีีวิต ในสวนของปจจัยแหงการพึง่ตนเองที่เกิดขึ้นจากฝมือมนุษยดวยกนันอกจาก
ผลกระทบจากอํานาจรัฐสยามดังจะไดกลาวถงึตอไปแลว ปจจัยจากคนขางตัวหรอืคนในระหวาง
ชุมชนลุมทะเลสาบสงขลากระทําดวยกนัเอง คือการเปนโจร ก็นับเปนปจจัยสาํคัญตอการดํารงชวีิต
แบบพึ่งพาตนเองของผูคนในลุมทะเลสาบสงขลาเชนเดียวกนั 

ภัยที่เกิดจากชมุโจร และขุนโจร นับเปนสวนสําคัญตอการดํารงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง
ของคนในลุมทะเลสาบสงขลา รูญ ระโนด (จรูญ หยทูอง) ไดไปจัดเวทีชาวบาน ทีอํ่าเภอควนเนยีง 
จังหวัดสงขลา ในเวทีดังกลาวมีการพดูถึงทีม่าของโจรในควนเนียงวาเปนโจรดวยความจําเปน 
กลาวคือ เปนโจรเพื่อเปนการแกลําทางโจรจากชุมชนอ่ืน  

…เมื่อพูดถึงโจรสมาชิกในวงเสวนาตางยอมรับเปนเสียงเดียวกันวา ในลุมทะเลสาบสงขลา 
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไดชื่อวาเปนอาํเภอที่มีโจรมากเปนอันดับหนึ่ง สวนควนเนียง
น้ันเปนอันดับสองรองจากระโนดมาโดยตลอด ทุกคนตางเห็นสอดคลองกันวาชาวควนเนียง
ตองกลายเปนโจรจําเปน เพื่อปกปองคุมครอง ครอบครัวและญาติมิตรของตนเองใหพนจาก
การถูกรังแกโดยโจรตางถิ่น…31 

นี่คือคําพูดจากวงเสวนาเวทชีาวบานของคนวัยสงูอายุกวา 30 คน ในการเสวนาเรื่อง 
“ควนเนียงแตแรก (สมัยกอน)” และ “ควนเนียงทกุวนันี”้ เห็นไดวาผูเขารวมเสวนายอมรับกนัวา
สมัยกอนชุมชนของตนนั้นเปนชุมโจร เพราะสาเหตแุละปจจัยหลายอยางที่ทาํใหตองเปนเชนนั้น 
สาเหตหุนึง่ทีพู่ดถึงกันคือเปนโจรเพื่อปกปองคุมครองดูแลตนเอง ครอบครัวและญาติมิตร ใหพน

                                                           
31รูญ ระโนด [นามแฝง], “ควนเนยีง : ชุมชนคนหนีโจร,” เวสทเทิรนโฟกัสภาคใต 2, 

17  (พฤษภาคม, 2545) : 62. 
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จากการถูกรังแกโดยโจรตางถิ่น แสดงใหเห็นวาทุก ๆ ถิ่นของลุมน้าํทะเลสาบสงขลาก็มีโจรประจํา
ถิ่นของตัวเอง 

ในงานของประมวล มณีโรจน ก็มีการกลาวถึง “ชุดคุมครอง” ซึ่งหมายถึงคนกลุมหนึง่
ในชุมชนหนึ่งของลุมน้าํทะเลสาบสงขลาที่คอยชวยเหลอื ดูแลชาวบาน ทั้งจากภัยทีเ่กิดจากสัตวปา
และภัยจากการรุกรานของคนตางถิ่น  

…ในกรณีของชุดคุมครอง เรายังไดภาพแหงวิถีชีวิตตอเนื่องไปอีกวา โดยทั่วไปแลวไรนา
ของชุมชนมักจะอยูหางออกไป แตสวนใหญจะกจ็ะหักรางใหชิดติดอยูในอาณาบริเวณ
เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการปองกันภัยจากสัตวปา หมายความวานอกจากหนาที่
ปองกันภัยในบริเวณหยอมบานแลวผูนําชุมชนโดยชุดคุมครองดังกลาวยังตองอารักขาให
ความปลอดภัยแกสมาชิกของชุมชนในขณะที่ไปกลับระหวางทางของไรสวนกับหยอมบาน
และในขณะที่พวกเขารวมกลุมกันทําการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตอยูในไรสวนอกี
ดวย…32  

  
ดวยปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาซึ่งสงผลใหชาวบานอาศัยอยูดวยการพึ่งพาตนเองแลวยัง

อาจไมเพียงพอในการดํารงชีวิตอยู จะตองมีการแสวงหาพรรคพวกเพื่อคอยปองกันภัยที่เกิดขึ้น จึง
อาจกลาวไดวาสังคมในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่นอกจากพึ่งพาตนเองแลวยังเปนสังคม - 
เศรษฐกิจแบบเครือญาติและพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือที่เรียกวาเกลอ 

 
 สังคม – เศรษฐกิจแบบเครือญาติ  
 ตามที่ไดกลาวมาแลววาลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนชนบทของลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาเปนแบบพึ่งพาตนเองและญาติมิตรสูง ดวยลักษณะทางดานสังคมและเศรษฐกิจ
แบบนี้จึงเปนการกอเกิดของระบบทางสังคมที่เรียกวา “สังคมเครือญาติ”  
 นิธิ เอียวศรีวงศ ไดอธิบายถึงที่มาของสังคมเครือญาติของชาวใตซึ่งรวมถึงพื้นที่ลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาดวย ไวอยางนาสนใจซึ่งสามารถจับประเด็นไดวา พื้นที่จํานวนมากของปกษใต
ปลูกขาวไมพอกินอูขาวอูน้ําใหญของปกษใตคือลุมน้ําปากพนังและลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ฉะนั้น
การปลูกขาวเพื่อปอนตลาดจึงมีสัดสวนของการทํานาของชาวนาใตมากกวาภาคอื่นมาแตโบราณ

                                                           
32ประมวล มณีโรจน, ”โจรพัทลุง – กรณีตํานานโจรแหงตําบลดอนทราย : ความแรง

ของลมฝนยอมเกี่ยวเนื่องกับเมฆหมองแหงฤดูกาล,”  วารสารทักษิณคดี, 59. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 67
 

กอนหนาสัญญาเบาริงขึ้นไปเสียอีก คนใตที่ปลูกขาวไมพอกินก็ตองเขาสูการแลกเปลี่ยนอยางใด
อยางหนึ่ง ฉะนั้นการแลกมะพราว เกลือ ปลา ขาวจึงปรากฏมาในภาคใตแตโบราณ33  

คําอธิบายนี้จึงมีความหมายในตัวเองที่จะบงบอกนัยของสังคมเครือญาติ ดังนั้นเมื่อ
รัฐสยามเขามามีอํานาจเหนือภาคใตและลุมน้ําทะเลสาบสงขลาชวงของการปฏิรูปการปกครอง ซึ่ง
ในขณะนั้นลุมน้ําทะเลสาบสงขลาไดพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนหรือระบบทุนนิยมไปไกลแลว 
ขณะที่รัฐสยามยังไมมีการพัฒนาไปถึงขนาดนั้น เมื่อเปนเชนนี้การปฏิรูปการปกครองของรัฐสยาม
กับบริบททางเศรษฐกิจของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจึงไมอาจพัฒนาไปดวยกันได คนในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาจึงหันไปพัฒนาความสัมพันธเชิงวัฒนธรรมของตัวเองใหมีความแข็งแกรงขึ้น จนมี
ลักษณะเปนกฎหมายจารีตประเพณี ความสัมพันธเชิงวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งที่ยังคงลักษณะเดน
ของความเปนคนลุมน้ําทะเลสาบสงขลามาจนกระทั่งถึงปจจุบัน นั่นก็คือ “สังคมเครือญาติ” นั่นเอง 
โดยพัฒนาขึ้น เพื่อที่จะเอามาใชกับการประกอบการในระบบทุนนิยม นอกจากนี้ยังเอามาใชเพื่อ
ปกปองและรุกรานการประกอบการของคูแขงไดอีกดวย    จําเปนตองตีหัวก็ตองตี จําเปนตองฆา
แลวเผาก็ตองฆาแลวเผา34 ยิ่งกวานั้นสังคมเครือญาติของคนในลุมทะเลสาบสงขลายังไดใชระบบ
การผูกเกลอ ผูกดองและประเพณีของทองถิ่นมาประกอบกับการขยายระบบเครือญาติ และมี
ความสัมพันธกับการประกอบการทางเศรษฐกิจ มีกฎเกณฑความสัมพันธที่แข็งตายตัวทุกคนตอง
เคารพ ในปจจุบันระบบดังกลาวไดพัฒนาไปสูรูปแบบใหมเปนระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่มี
ขนาดใหญข้ึนเพื่อเอามาใชแขงขันกับการประกอบการสมัยใหม เชนระบบนายหัว 
 นอกจากนี้สังคมในระบบเครือญาติดังกลาวยังถูกถายทอดมายังคนรุนปจจุบัน
บางสวนที่ปรากฏอยูในบุคลิกภาพของชาวลุมน้ําทะเลสาบสงขลา “ลักษณะหัวร้ัน ด้ือตาใส หรือ
เอาพวกไวกอน ฯลฯ”35 โดยสรุปการพัฒนาของสังคมเครือญาตินี้จึงเกิดจากการพัฒนาวัฒนธรรม
ประเพณีเดิมใหเหมาะสมเพื่อที่จะไปดวยกันและแขงขันกับนโยบายของรัฐสยาม ในชวงเวลาที่รัฐ
ไมมีกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับการนํามาใชในพื้นที่ ในเรื่องนี้ นิธิ เอียวศรีวงศ ไดต้ังขอสังเกตไว 2 
ประเด็นที่นาสนใจ คือ  

  1. ลักษณะของสังคมเครือญาติท่ีกลาวมาอาจไมไดมีมาตั้งแตสมัยอยุธยา ท้ังนี้
เพราะระบบความสัมพันธระหวางอยุธยากับหัวเมืองในลุมน้ําทะเลสาบสงขลายังไมแนน
แฟน แตระบบนี้อาจพัฒนาขึ้นในชวงรัตนโกสินทรน้ีเอง 

                                                           
33นิธิ เอยีวศรีวงศ, “คนใต,”  มติชนสุดสัปดาห 20, 1051(ตุลาคม 2543)  : 47. 
34เร่ืองเดียวกนั, 47. 
35เร่ืองเดียวกนั, 47. 
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  2. ทุกวันนี้ภาพของสังคมเครือญาติปรากฏอยูในทุกพื้นที่ของประเทศ เพราะ
ระบบกฎหมายในปจจุบันยังตามไมทันสังคม ซึ่งเหมือนกับเมื่อชวงการปฏิรูปการปกครอง
เมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 ท่ีมีตอสังคมลุมน้ําทะเลสาบสงขลา36 

 ขอสังเกตดังกลาวนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของสารูป ฤทธิ์ชู ที่บอกวา  
…ระบบเครือญาติดวยการเปนเกลอ ผูกดองเปนวัฒนธรรมพื้นบานของภาคใตตั้งแตสมัย
สังคมบานปา (กอนการปฏิรูปการปกครอง) และเขมขนยิ่งขึ้นในสมัยสรางปาเปนนา(หลัง
การปฏิรูปการปกครอง)…37  

ดังนั้นจะเห็นวากอนการปฏิรูปการปกครองแมจะมีพลังของระบบเครือญาติปรากฏ
อยู แตก็ยังไมเขมขนเทากับชวงหลังนับต้ังแตรัฐสยามเขามาทําการปฏิรูปการปกครอง ซึ่งประเด็น
ดังกลาวนี้สามารถวิเคราะหไดวา ระบบสังคมในลุมน้ําทะเลสาบสงขลากอนมีการปฏิรูปการ
ปกครองนั้นยังมีลักษณะของสังคมบุพการหรือสังคมบานปาผูคนอยูกันโดยอาศัยหลักการอยู
รวมกันอยางสันติ ไมมีอํานาจจากภายนอกหรือมีก็ไมมากพอที่ทําใหชุมชนจําเปนตองรวมกลุมกัน
เพื่อประทวงทางสังคม ระบบเครือญาติก็ไมจําเปนสําหรับสภาพการณแบบนั้น แตหลังจากมีการ
ปฏิรูปการปกครองแลวอํานาจจากภายนอกที่เขามาเปนอํานาจใหมที่คนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
ยังไมรูจักดีพอ และอํานาจนี้สงผลกระทบตอผูคนทุกระดับ เมื่อเปนเชนนี้ชุมชนจําเปนตองแสวงหา
พลังในชุมชนเพื่อมาตอตานกับอํานาจดังกลาว ผลก็คือการนําระบบเครือญาติที่มีอยูมาใชใหเกิด
ประโยชนโดยสรางใหเปนระบบที่ใหญข้ึน กวางขวางขึ้น และมีอํานาจในการตอรองมากขึ้น มี
ระเบียบและกฎเกณฑที่ทุกคนตองเคารพ 
 เครื่องมืออยางหนึ่งที่มีความสําคัญและสามารถใชขยายใหสังคมเครือญาติของลุมน้าํ
ทะเลสาบสงขลาออกไปไดอยางกวางขวางคือ ประเพณี มี 2 ประเพณีที่จะกลาวถึงคือ ประเพณี
โนราลงครูและประเพณีทําบุญเดือนสิบ 
 ประเพณีโนราลงครู เปนประเพณีการนับถือผีบรรพบุรุษของชาวชนบทในเขตพื้นที่ลุม
น้ําทะเลสาบสงขลาที่ยังคงสืบทอดมาใหเห็นในรุนปจจุบัน แตก็มีความเจือจางลงตามระยะเวลา 
ประเพณีนี้ถือเปนการสรางกลุมเครือญาติใหกวางขวางออกไปมาก กลาวคือเมื่อมีการเริ่มพิธีกรรม

                                                           
36เร่ืองเดียวกนั, 47. 
37สารูป ฤทธิ์ชู, ตามรอยชางแลใต (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทนุสนบัสนนุการ

วิจัย, 2543), 40. 
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กลุมชาวบานที่เปนเครือญาติกันตองมานั่งรวมในพิธีกรรมเชิญ “ครูหมอ”38 มาเขาทรงรางของ
ลูกหลาน ในตอนนี้ลูกหลานก็สามารถไถถามสารทุกขสุขดิบของบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวไดวาแต
ละคนเปนอยางไรกันบาง รวมทั้งมีการขอพรจากบรรพบุรุษ ขอใหประสบความสําเร็จในชีวิต 
สําหรับลูกหลานที่รวมสายตระกูลเดียวกันแตไมไดเขารวมพิธีกรรมนี้ถือวาเปนการดูหมิ่นผีครูหมอ 
ผีครูหมอก็จะไมใหความคุมครองเมื่อเกิดภัย 
 การเขาทรงหรือการจัดพิธีแตละคร้ังก็แลวแตวาครูหมอที่มาเขาทรงตองการจะใหจัด 
เชน ปละครั้ง สอง สามปคร้ัง ในการจัดแตละครั้งมักทําติดตอกัน 3 วัน การรองบทโนราโดยโนราที่
ยังมีชีวิตอยูก็จะมีข้ึนในพิธีกรรมนี้ โดยมากบทโนราที่รองก็จะเปนบทที่เปนตัวแทนของความรูสึก
เร่ืองของคุณงามความดีของบรรพบุรุษและเรื่องราวในอดีต โดยจะกลาวถึงทุก ๆ ชื่อของบรรพบุรุษ
ที่ลูกหลานยังจําได สวนบรรพบุรุษที่ลูกหลานจําชื่อไมไดก็จะเรียกรวมกันวา ตาหลวง พิธีกรรมนี้จึง
เปนการรวมญาติมิตรพี่นองที่สําคัญของชาวลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  
 ที่กลาววาเปนพิธีกรรมสรางเครือขายญาติมิตร เพราะนอกจากญาติมิตรในสาย
ตระกูลเดียวกันจะไดมาพบหนากันแลว ในบางกรณีก็จะมีการนับญาติผานทางครูหมอ โดยวิธีการ
นับวาตระกูลใดนับถือครูหมอเดียวกัน คนในสองตระกูลหรือมากกวานั้นที่นับถือครูหมอเดียวกันก็
จะเปนญาติกันโดยไมจําเปนตองรูจักกันมากอนก็ได เมื่อเปนเชนนี้สังคมเครือญาติของผูคนตาม
ชนบทในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจึงขยายออกไปไดอยางกวางขวาง ในกรณีที่ญาติไดรับความ
เดือดรอนก็ตองใหความชวยเหลืออยางสุดกําลัง 
 ประเพณีทําบุญเดือนสิบ หรือประเพณีรับสงตายาย นับเปนประเพณีที่ยังคงดํารงอยู
และสําคัญที่สุดของผูคนชนบทในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ปจจุบันประเพณีนี้เปนงานประจําจังหวัด
ที่ข้ึนชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเปนประเพณีการนับถือผีบรรพบุรุษอีกอยางหนึ่งที่สําคัญ 
ชาวชนบทในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเชื่อกันวาในวันแรมหนึ่งค่ําเดือนสิบบรรพบุรุษของตนที่ลวงลับ
ไปแลวจะไดรับการปลอยตัวใหมาเยี่ยมญาติพี่นองที่เมืองมนุษย และจะถูกนําตัวกลับไปในวันแรม
สิบหาค่ําเดือนสิบ ในโอกาสที่สําคัญเชนนี้ชาวชนบทของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาก็จะไปทําบุญ
รวมกันที่วัดเพื่อเปนการอุทิศสวนกุศลใหแกผูที่ลวงลับ สําหรับผูที่อยูหางไกลในตางเมืองตางพื้นที่ก็
                                                           

38ตามความเชื่อของชาวบานในเขตลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเชื่อวาเมื่อผูที่ตายไปแลว
เกินกวา 3 ปถาวิญญาณยังไมไปเกิด วิญญาณนั้นจะกลายเปน ครูหมอ ประจําตระกูลของคนใน
เครือญาติเดียวกัน ครูหมอจะกลับลงมาเขาทรงรางของลูกหลานในวงศตระกูลและทําหนาที่ดูแล 
รักษาสมาชิกของวงศตระกูลนั้น ๆ ใหมีความสุข ในการลงทรงรางของลูกหลานแตละครั้งเรียกวา 
ลงครูโนรา.  
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ถือโอกาสนี้กลับมาเยี่ยมบานและญาติพี่นอง ประเพณีนี้จึงเปนประเพณีที่ชาวลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลาไดแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณในบรรพบุรุษของตน ญาติพี่นองที่อยูหางไกลไดมาพบปะ
พูดคุยกัน ไดสอบถามสารทุกขสุกดิบของกันและกัน 
 นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมทางสังคมที่สะทอนใหเห็นถึงสังคมเครือญาติยังมีปรากฎใน
คําภาษิตพื้นบานของชาวพัทลุง ในบางบทสอนใหรูจักการคบหาเพื่อนฝูงและปลูกฝงใหรักในญาติ
มิตร เชน “รกคนดีกวารกหญา”39 เปนการสอนใหรูวาการมีเพื่อนฝูงเปนบริวารของตนมาก ๆ นั้น
เปนสิ่งที่พึงกระทํา หรือ “เลือดเขมกวาน้ํา” หมายความวาญาติพี่นองถึงแมจะเปนคนเชนไรก็
จําเปนตองมากอนคนอื่นเสมอ 
 
 สังคม - วัฒนธรรม : “นักเลง” 
 เมื่อใชบรรทัดฐานของสังคมปจจุบันความหมายของคําวา ”นักเลง” อาจมองเห็นไป
ในทางที่ไมดี แตหากมองยอนไปเมื่อประมาณ 100 ป ที่ผานมาในสังคมที่เต็มไปดวยอันตรายและ
หางไกลศูนยกลางการปกครองอยางลุมน้ําทะเลสาบสงขลา “นักเลง” เปนอํานาจชุมชนที่มี
ความสําคัญและจําเปนที่สังคมของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจะตองมีอยูแนนอน เพื่อการคุมครอง
ดูแลสังคมใหอยูในความเรียบรอย 
 “นักเลง” ในบริบททางประวัติศาสตรของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2437 – 2465 
จึงถือเปนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากปจจัยแหงความตองการดํารงชีวิตอยูอยางปลอดภัยภายใต
เงื่อนไขทางภูมิศาสตรและการเมืองของชาวชนบทแหงลุมน้ําทะเลสาบสงขลา นักเลงเปนระบบ
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมภายใตกลุมพวกของคนชนบทในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา กําเนิดขึ้น
เพื่อเปนเกราะปองกันตนเอง วัฒนธรรมนักเลงจึงเปนวัฒนธรรมที่สอนใหผูคนในชนบทของลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลารูจักการปองกันตนเองเพราะหากไมทําเชนนี้ก็จะไมเห็นลูทางอื่นที่จะดูแลรักษา
ตนเองจากภัยตาง ๆ ได 
 ความหมายของนักเลงปจจุบันสามารถแบงไดหลายประเภท เชน นักเลงผูหญิง 
นักเลงสุรา แตในบริบทของการทําวิจัยใหหมายถึง คําใชเรียกผูมีบุคลิกลักษณะพิเศษ มีน้ําใจและ
วางตัวเปนคนใจกวาง กลาไดกลาเสีย มีความเฉียบขาด รักษาคําพูดและศักดิ์ศรี รักที่จะตอสูกัน
อยางอาจหาญ รักและปกปองพรรคพวกตนจนสุดกําลัง การเรียกนักเลงตามนัยนี้ อาจใชเรียกยก
ยองกันเฉพาะคราว แกบุคคลที่แสดงใหเห็นลักษณะเหลานี้ เฉพาะดาน เฉพาะครั้งก็มี แตสําหรับผู
                                                           

39ผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการจังหวัดพัทลุง, จังหวัดพัทลุง (ม.ป.ท., 2500), 
44. 
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ที่จะไดรับสมญานามวานักเลงที่แทจริงจะตองมีบุคลิกลักษณะตาง ๆ เหลานี้อยางครบถวนและ
เปนนิสัย “นักเลงตามนัยนี้จะมีลักษณะที่แตกตางกับ “เจาพอ” (ตามความหมายที่ใชกันอยูใน
ปจจุบัน) ตรงที่นักเลงเหลานี้ไมทําตัวเปนอันธพาล”40  
 วัฒนธรรมนักเลงของคนในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่
สืบทอดกันเปนตระกูล ในปจจุบันนี้มักปรากฏอยูในตระกูลของกํานันที่มีชื่อเสียง โดยปูทวดเปน
กํานัน พอเปนกํานันลูกก็เปนกํานันสืบตอไป เมื่อเปนเชนนี้สันนิฐานวา ผูนําตามธรรมชาติที่มีอยูใน
ชุมชนจํานวนไมนอยก็เปน นักเลง  ผูที่เปนนักเลงในทองถิ่นหนึ่งมักขยายบารมีไปยังถิ่นอื่นดวยการ
ผูกสัมพันธกับนักเลงใหญในถิ่นอื่นดวยวิธีเปน “อายเกลอ” (เพื่อนเกลอ) กัน คอยชวยเหลือเกื้อกูล
กัน คอยเสริมบารมีใหแกกัน และมักจะใหบุตรหลานแตงงานเกี่ยวดองกัน ประเด็นดังกลาวนี้สอด
รับกับสังคมเครือญาติของคนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาดังที่ไดกลาวมา   
 ในงานเขียนของ สุธิวงศ พงษไพบูลย ไดอธิบายถึงจรรยาของนักเลงวามีกฎระเบียบที่
ชัดเจน ซึ่งจรรยาของนักเลงสวนใหญมีตรงกันในประเด็นสําคัญตอไปนี้ 

 1.นักเลงที่แทจริงตองเปนคนหนักแนน พูดนอยระวังถอยคํา คําพูดแตละคําเปน
เสมือนคําส่ังหรือขอสัญญาที่จะตองถือปฏิบัติใหไดตลอดไป และใหบรรดาลูกนอง (สมุน) 
สืบทอดเจตนาอยางเครงครัด ดวยเหตุน้ีผูท่ีเมามายแลวพูดจาเลอะเทอะ หรือเปนผูท่ีชอบ
คุยโวจึงมักเปนนักเลงไดไมนาน 
 2. นักเลงที่แทจริงแมมีผูมาบอกกลาวโทษ แกบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะไมเปนคนหูเบา 
ดวนเชื่อ หรือแมจะมีหลาย ๆ คนมาบอกกลาวโทษตรงกันเปนที่เชื่อถือไดก็ตาม กอนที่จะ
เอาโทษหรือระบายความคุมแคน หรือเปนอริตอกันจะตองสอบถามเอาความจริงจากเจา
ตัวอยางตรงไปตรงมาเสียกอน เมื่อไดความจริงชัดแจงแลว (วิสัยนักเลงดวยกันยอมกลาสู
ความจริง) จึงจะเผยทาทีและประกาศเอาโทษ หรือเปนปฏิปกษตอกัน ท้ังนี้เพื่อใหฝายตรง
ขาม และคนทั่วไปรูมูลเหตุท่ีจําตองกระทําเชนนั้น 
 3. นักเลงที่แทจริงจะตองวางตัวเปนคนมีชั้นเชิงสูงไมพูดหรือกระทําการใด ๆ อัน
แสดงถึงความออนเชิง หรือเสียเชิง แกผูอื่นเปนอันขาด แตหากพลาดพลั้งเสียเชิงใหแกใคร
แลวแมจะตองเสียทรัพยสินหรือชีวิตก็ตองยอมเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของนักเลงไว แตท้ังนี้
จะตองไมใชเลหเหลี่ยม ชั้นเชิงกับพรรคพวกของตนเอง 
 4. นักเลงที่แทจริงจะไมยอมลดตนลงมาสูรบปรบมือกับผูท่ีดอยศักดิ์ศรีกวาตน เชน
ถาลูกนองของอีกฝายหนึ่งบังอาจมาลบเหลี่ยมความเปนนักเลงของตน ก็จะสั่งการให
ลูกนองของตนเปนผูจัดการแทน ในทํานองเดียวกันถาลูกนองของตนอาจเอื้อมไปลวงเกิน
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นักเลงอื่นที่มีศักดิ์ศรีเหนือกวาก็ถือวาลูกนองคนนั้นปฏิบัติขามหนาขามตาทําใหพลอยเสื่อม
เสียตองไดรับโทษตามแกกรณี และนักเลงที่แทจริงยอมไมกระทําการใด ๆ แบบตีวัวกระทบ
คราด หรือทํากันลับหลัง 
 5. นักเลงที่แทจริงตองมีความกตัญูสูง ไมลวงละเมิด ลบหลู หรือเนรคุณตอผูมี
พระคุณ ไมกระทําการใด ๆ ท่ีชาวบานทั่วไปถือวาเปนคนกอเสนียดจัญไร เชน ไมรบราฆา
ฟนกันในเขตวัด ไมลวงละเมิดแกตัวประกัน ไมกลาวหรือแสดงอาการดูหมิ่นเครื่องรางของ
ขลังของฝายศัตรู ไมกระทําการดูหมิ่นแกซากศพของศัตรู เชนขามศพ ใชเทาเขี่ยศพ หรือสับ
ศพเปนชิ้น ๆ ไมรวมประเวณีกลางดินกลางทราย เปนตน จรรยาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของ
นักเลงคือจะไมลักขโมยของจากบานที่ตนเองเคยไดพักพิงอาศัย แมแตขาวเพียงมื้อเดียว 
หรือน้ําเพียงหยดหนึ่ง 
 6. นักเลงที่แทจริงจะไมฆาฟน หรือทําอันตรายแกบุคคลที่กําลังนอนหลับ กําลังถาย
ทุกข (อุจจาระหรือปสสาวะ) กําลังรับประทานอาหาร กําลังลมปวยหรือหมดหนทางตอสู 
รวมทั้งหญิงที่กําลังมีครรภ หญิงที่ไมมีความผิดและเด็ก และจะไมฉวยโอกาสเอาเปรียบ
ศัตร4ู1 

 นอกเหนือจากจรรยานักเลงตามที่ไดกลาวมา พฤติกรรมและกิจกรรมของนักเลงใน
พื้นที่ ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  ซึ่งเปนที่ยกยองในเรื่องการดํารงตัวเปนนักเลงที่สมบูรณก็มี
ความสําคัญ พฤติกรรมและกิจกรรมดังกลาว เชน  

 1. นักเลงตองรอบรูเร่ืองการเปนโจร ตองลักขโมยเปนแตจะไมลักเล็กขโมยนอย จะ
ทําเพียงเพื่อพิสูจนหรือเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตนใหเปนที่เกรงขามของนักเลงอื่น ๆ  
 2. นักเลงจะตองไมนําความที่ฝายตรงขามลักหรือปลนทรัพยสิน หรือทําอันตรายแก
พวกของตนไปฟองรองตอเจาหนาที่ของบานเมือง หากแตจะตองแกลําใหอีกฝายหนึ่งไดรับ
ความเสียหายไมนอยกวาฝายตนหรือหนักกวานั้น 
 3. ในโอกาสที่นักเลงจัดใหมีงานมีการขึ้น มักถือเปนเครื่องวัดฐานะความเปนนักเลง
ของตน ถือวายิ่งมีแขกเหรื่อมารวมงานมากเทาใด ยิ่งแสดงถึงความมีศักดิ์ศรี มีพวกพอง
บริวารมากเทานั้น จะตองจัดการเลี้ยงดูแขกใหท่ัวถึงและเหลือเฟอ 
 4. เมื่อนักเลงเปนเจาภาพจัดงานใด ๆ แลวจัดหานักแสดงมาแสดงเพื่อเก็บเงินหา
รายได จะตองไมกั้นเขตใหมิดชิดแข็งแรงใหส้ินเปลือง เพียงแตใชเชือกเสนเล็ก ๆ   กําหนด
เขตอยางงาย ๆ ไดเทาใดก็ยิ่งแสดงถึงความมีอิทธิพลเทานั้น 
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 5. นักเลงในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลานิยมนัดฟนหรือนัดแทง (ตอสู) กันอยาง
เปดเผย เพื่อพิสูจนความกลาหาญซึ่งกันและกัน42   

 
 จะเห็นไดวา พฤติกรรมและกิจกรรมของนักเลงเหลานี้ถือเปนวัฒนธรรมของผูคนใน
เขตชนบทของพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เปนบรรทัดฐานของสังคมอันเปนที่ยอมรับกันมาชานาน 
จนเมื่อรัฐสยามไดเขามากุมอํานาจเบ็ดเสร็จเหนือพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาหลังจากการปกิ
รูปการปกครอง ก็ไดพยายามเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาง ๆ ของเหลานักเลง โดยการตั้งกฎเกณฑ  
ทางสังคมขึ้นมาใหม นํากฎหมายเขามาใช บางอยางก็มีความสอดคลอง แตโดยมากมักไม
สอดคลอง ถึงขั้นที่วาพฤติกรรมบางอยางของนักเลงซึ่งเคยเปนที่ยอมรับกันในชุมชนลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา เชนการเปนนักเลงตองมีความรอบรูเร่ืองโจร ถูกมองจากฝายบานเมืองวาเปนสิ่ง
ผิดกฎหมาย นักเลงจํานวนมากที่ยังปรับตัวไมไดกับกฎระเบียบใหมของรัฐสยามจึงยังคงดํารงไวซึ่ง
วัฒนธรรมของตนเอง จนเปนที่มาของการกลาวหาจากรัฐสยามวานักเลงเหลานี้คือผูที่ทําตัวอยู
นอกเหนือกฎหมาย ในทางกลับกันนักเลงสวนหนึ่งที่สามารถปรับตัวและยอมรับความเปลี่ยนแปลง
จากการปฏิรูปการปกครองได ก็กลายเปนกลไกหนึ่งของรัฐสยาม อาจเปนกํานัน ผูใหญบาน เมื่อ
เปนเชนนี้นักเลงทั้งสองกลุมซึ่งดํารงอยูบนเสนทางคนละสายจึงเกิดความขัดแยงกันขึ้น   
 ในเรื่องบทบาทของนักเลง สุธิวงศ พงษไพบูลยไดใหภาพวา “เมื่อใด ทองถิ่นใด 
เจาหนาที่ฝายปกครองบานเมืองไมอาจปกครองดูแลไดอยางใกลชิดและทั่วถึง นักเลงจะทําหนาที่
ดูแลจัดการเพื่อใหทองถิ่นเกิดความสงบ…”43 เมื่อเปนเชนนี้จึงเห็นไดวาบทบาทของนักเลงจึงไม
แตกตางกันมากนักกับอํานาจหนาที่ของฝายปกครองบานเมือง เพียงแตไมมีกฎหมายออกมา
รองรับ แนวคิด แนวปฏิบัติ รวมทั้งบทบาทของนักเลงมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่โดดเดนและมีมา
กอนที่กฏหมายของบานเมืองจะเขามา นักเลงซึ่งเคยมีบทบาทดูแลกฎระเบียบของสังคม 
ขณะเดียวกันกับที่รัฐสยามไดเขามาและสงเจาหนาที่บานเมืองเขามาดูแลกฎระเบียบของสังคม
ดวยเชนกัน ดังนั้นเมื่อสองฝายคือฝายประชาชนและฝายรัฐมีอํานาจที่ทับซอนกัน เมื่อเปนเชนนี้
ยอมเปนไปไดสูงที่คําอธิบายดังกลาวจะหมายถึงบอเกิดของปญหาความขัดแยง 
 ในหนังสือของทองถิ่นประเภทหนังสือที่ระลึกในงานศพมีคําอธิบายเรื่องของนักเลง
แหงลุมน้ําทะเลสาบสงขลาในลักษณะเดียวกันวาคนที่เปนนักเลงเปนคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะ เปนที่
เคารพนับถือของบรรดาเพื่อนฝูง เชน 
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 …เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๔๔๕…ท่ีบานทาวจันทร ตําบลพญาขัน อําเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง เปนธิดาคนโตของ นายกลับ (สงศรี) นางหนูขาว เรณูมาศ หรือ ลูกกลับ ทาว
จันทร ชื่อหลังนี้นิยมเรียกกันในฐานะบิดาเปนคนยาว คือเปนที่เคารพนับถือของบรรดาญาติ
มิตร และเพื่อน ซึ่งเปนที่รูจักของคนทั่วไป…44 

 จะเห็นไดวาชื่อเรียกของคนยาว หรือ นักเลงในสมัยปฏิรูปการปกครองนี้มักเรียกชื่อ
เลน แลวตามดวยสถานที่อยู หากเปนคนยาวหรือนักเลงในระดับหมูบานก็เรียกชื่อแลวตามดวยชื่อ
หมูบาน หากเปนคนยาวหรือนักเลงระดับตําบลก็จะเรียกชื่อแลวตามดวยชื่อตําบล เชน ลูกกลับ 
ทาวจันทร หรือชื่อเรียกของนักเลงอื่น ๆ  ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน เชน รุง ดอนทราย กลับ เขาปู 
คลาย แพรกหา ดํา บานพราว แจง ปากชอง ฯลฯ  
 นอกจากนี้เมื่อมีการเกิดขึ้นของคดีความในมณฑลนครศรีธรรมราชแลวมีการตัดสิน
ความ ปรากฎเปนจํานวนมากที่ทําใหเชื่อไดวาคนในพื้นที่แหงนี้มีนิสัยนักเลง   กลาวคือเมื่อเกิดคดี
ความใด ๆ แลวจําเลยกระทําผิดจริงฝายจําเลยก็จะยอมรับผิดเสมอรวมทั้งเมื่อมีคําพิพากษาแลวก็
ไมมีการอุธรณแตอยางใด เชน คดีนายทองแกวฆาอําแดงนวนตาย เมื่อ ร.ศ.120  “…ศาลมณฑล
นครศรีธรรมราชพิจารณาเสร็จสํานวนแลวตัดสินประหารชีวิตอายทองแกว   ๆ   จําเลยหาไดอุธรณ
คําพิพากษาไม…”45 หรือในคดีที่เกิดขึ้นเพื่อแกแคนซึ่งกันและกัน ในเรื่องดังกลาวนี้ก็ถือเปน
บัญญัติหนึ่งของนักเลง เชน “…เดิมอายแกวเปนมูลขัดใจกับนายลักเจาทรัพยเร่ืองนายลักยิง
กระบือของอายแกวอายแกวมีความอาฆาฎ ใหอายชวยไปหาอายสีเงินรวมพวกเพื่อนเพื่อมาปลน
นายลัก วันที่ ๔ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๘…”46 นอกจากจะเห็นภาพของการแกแคนซึ่งเปนนิสัยของ
นักเลงขอหนึ่งแลวภาพของการรวมมือกันระหวางเพื่อนฝูง เพื่อนเกลอ ในยามที่มีความจําเปนก็ยัง
เปนภาพปรากฎที่ชัดเจนและสอดรับกับวัฒนธรรมนักเลงตามที่ไดกลาวมา ภาพปรากฎในลักษณะ
ดังกลาวนี้มีอยูอยางตอเนื่องสําหรับผูคนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
  

                                                           
44“อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพนางทองพนู ดวงขวญั เปนกรณีพเิศษ ณ เมรุ

วัดควนมะพราว อ.เมือง จ.พัทลงุ,” วันเสารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), 5. 
45“คําพิพากษา เลม 4 ร.ศ.121 (พ.ศ.2445)” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 ก 

ร.5 รล. – คพ., หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ 
46“คําพิพากษา เลม 7 ร.ศ.123 (พ.ศ.2447)” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 ก 

ร.5 รล. – คพ., หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ 
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 โดยสรุปลักษณะสังคม – เศรษฐกิจ แบบพึ่งพาตนเอง แบบเครือญาติ และวัฒนธรรม
นักเลง มีผลเอื้อกับการเกิดขึ้นของชุมโจร โดยหลังจากการปฏิรูปการปกครองที่ไดเขามา
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑตาง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะวัฒนธรรมนักเลงแลวทําใหกลุมนักเลงถูกมอง
เปนบุคคลนอกกฎหมาย นักเลงเหลานี้อาจถูกกลาวหาวาเปนโจร ดังนั้นการรวมตัวเพื่อตอตาน
อํานาจทางการจึงเกิดขึ้น แตกอนที่จะทําการศึกษาเรื่องชุมโจรมีความจําเปนที่จะตองทําความ
เขาใจเรื่องการปฏิรูปการปกครองและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูป 
 
การปฏิรูปการปกครองและผลกระทบจากการปฏิรูป 

การศึกษาเรื่องการปฏิรูปการปกครองและผลกระทบที่มีตอชุมชนในลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา พ.ศ. 2437 – 2465 นับวามีความสําคัญมากที่สุดประการหนึ่ง ดวยการเปลี่ยนแปลง
ทางการปกครอง ที่เรียกกันวาการปฏิรูปการปกครองนี้เอง ที่สงผลตอการเกิดกลุมอํานาจของชน
ชั้น   ชาวนาชนบทที่เรียกวาชุมโจรในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  แมการศึกษาไมอาจปฏิเสธได
วากอนหนานั้นโจรและชุมโจรจะดํารงอยูในพื้นที่แหงนี้มาชานาน แตก็ถือเปนเพียงโจรทั่ว ๆ ไปใน
ความหมายที่รับรูในปจจุบันมากกวาการเปนโจรทางการเมืองดังที่ปรากฏชัดชวงหลงัการปฏรูิปการ
ปกครองเปนตนมา  ทั้งนี้ดวยมุมมองที่แตกตางกันระหวางฝายรัฐกับฝายประชาชนในเรื่องของโจร 
สงผลใหผูที่มีนิสัยนักเลงซึ่งเคยเปนที่ยอมรับกันในสังคมชนบทของลุมทะเลสาบสงขลาวาเปนผูมี
ความสามารถ ไดรับการยอมรับในฐานะที่เปนผูกวางขวาง คอยดูแลความเรียบรอยในสังคม กลับ
กลายเปนกลุมคนที่ไมพึงปรารถนาในสายตาของรัฐ ดวยเหตุดังกลาวชุมโจรจึงปรากฏเปนรูปธรรม
ข้ึนมา และรวมถึงการตอสูของสองกลุมชนที่ดํารงอยูในทุกสังคมระหวางชนชั้นปกครองกับชนชั้น
ถูกปกครอง แมการตอสูจะจบลงที่ชัยชนะของฝายปกครองแตก็คงเพียงพอแลวที่การตอสูดังกลาว
สามารถสะทอนนัยบางประการออกมาใหสังคมรุนหลังไดรับรูได   ดวยเหตุนี้การศึกษาถึงบริบท
ตาง ๆ ทางดานการปฏิรูปการปกครองจึงเปนประเด็นการศึกษาที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได   
 การปฏิรูปการปกครองไดมีผลกระทบตอภาพโดยรวมของคนในพื้นที่แถบนี้ อีกทั้งใน
ระหวางการปฏิรูปก็ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีการยายโอนเมืองตาง ๆ ตามที่รัฐสยาม
เห็นสมควรอยูตลอดชวงการปฏิรูป ผูวิจัยไมอาจปฏิเสธวาการปฏิรูปคร้ังนี้สงผลดีตอการรวม
อํานาจของรัฐชาติซึ่งคงมีการศึกษาจํานวนมากที่ไดกลาวถึงไว แตเพียงอยากทําความเขาใจวาใน
มิติของทองถิ่นลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีผลกระทบในแงใดและมีปฏิกิริยาปรากฎออกมาในรูปแบบ
ใดบาง 
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การปฏิรูปมณฑลนครศรีธรรมราช 
มณฑลนครศรีธรรมราชตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2439 จากการรวมเอาหัวเมืองชายฝงทะเล

ตะวันออกของปกษใตรวมทั้งเมืองในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา รวม 10 เมือง คือ เมือง
นครศรีธรรมราช เมืองพัทลุง เมืองสงขลา เมืองปตตานี เมืองยะลา เมืองยะหริ่ง เมืองระแงะ เมือง
รามัน เมืองสายบุรีและเมืองหนองจิก โดยที่วาการมณฑลตั้งอยูที่เมืองสงขลา 

พ.ศ. 2449 ไดมีการประกาศโอนทองที่อําเภอลําพูน อําเภอพนมและอําเภอพระแสง 
จากเขตมณฑลนครศรีธรรมราชไปไวในเขตมณฑลสุราษฎรธานี และในปเดียวกันนี้มีการประกาศ
แยกบริเวณ 7 หัวเมืองออกจากมณฑลนครศรีธรรมราชตั้งเปนมณฑลปตตานีอีกมณฑลหนึ่ง47 

พ.ศ. 2468 ไดมีการประกาศโอนการปกครองจังหวัดในมณฑลสุราษฎรธานีมารวมอยู
กับมณฑลนครศรีธรรมราช รวมทั้งโอนการปกครองจังหวัดสตูลจากมณฑลภูเก็ตมาไวในมณฑล
นครศรีธรรมราช48 

พ.ศ. 2474 มีการประกาศยกเลิกมณฑลปตตานี และใหโอนการปกครองจังหวัดใน
มณฑลปตตานีมาเปนสวนหนึ่งของมณฑลนครศรีธรรมราช49 

พ.ศ. 2476 รัฐบาลภายใตรัฐธรรมนูญไดประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบ
ราชการบริหารแหงราชอาณาจักรไทยมีผลทําใหมณฑลตาง ๆ ทั่วราชอาณาจักรถูกประกาศยกเลิก
ไปรวมทั้งมณฑลนครศรีธรรมราชดวย 

เพื่อเปนการสะดวกตอการทําความเขาใจผูวิจัยจึงไดนํารายชื่อขาหลวงเทศาภิบาล
มณฑลนครศรีธรรมราชมากลาวไวในที่นี้    ซึ่งมีดังตอไปนี้50 

พ.ศ. 2439 พระยายมราช (ปน  สุขุม) เมื่อยังเปนพระยาสุขุมนัยวินิต 
พ.ศ. 2449 พระยาศรีธรรมาโศกราช (เจริญ จารุจินดา) เมื่อยังเปนพระยาชลบุรานุ

รักษ 

                                                           
47ณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม, ”สมัยเปนมณฑลนครศรีธรรมราชในปกษใต,” รายงานการ

สัมมนาประวัติศาสตรนครศรีธรรมราชคร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ, 2526), 
386. 

48เร่ืองเดียวกัน, 386. 
49เร่ืองเดียวกัน, 387. 
50สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เทศาภิบาล ฉบับมติชน ศิลปวฒันธรรม ฉบับ

พิเศษ (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2545), 205. 
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พ.ศ. 2453 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมหลวงลพบุรีราเมศวร เมื่อยังทรง
พระอิสริยยศเปนสมเด็จเจาฟาลูกยาเธอ (ในรัชกาลที่ 5) เจาฟากรมขุน (ทรงดํารงตําแหนงเปน
อุปราชมณฑลปกษใตดวย) 

พ.ศ. 2468 พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) 
พ.ศ.2469 พระยาศรีธรรมราช  (ทองคํา  กาญจนโชติ) เมื่อยังเปนพระยาทุษยัน

รังสฤษดิ์ 
การปฏิรูปการปกครองในเขตพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่เร่ิมตนมาตั้งแต ปลาย

ทศวรรษที่ 2430 เปนตนมาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตาง ๆ ในทองถิ่น โดยเฉพาะ
ทางดานการเมือง การปกครองและดานเศรษฐกิจ พระยาสุขุมนัยวินิต (ปน สุขุม) เปนคนแรกที่เขา
มาดํารงตําแหนงขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชและเปนผูเปลี่ยนระเบียบการปกครอง
แบบจตุสดมภมาเปนแบบเทศาภิบาลตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด การเปลี่ยนแปลงทีสํ่าคญัที่
เกิดขึ้นคือ การกําหนดอาณาเขตของอําเภอหนึ่ง ๆ ตามเกณฑที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
ปกครองทองที่ ร.ศ. 116 รวมทั้งการใชขอบังคับการปกครองหัวเมือง ร.ศ. 117 ซึ่งเปนขอบังคับ
เกี่ยวกับการจัดตั้งเมือง ตําแหนงขาราชการประจําเมือง และการบริหารในระดับเมือง 

ตอมาในสมัยพระยาชลบุรานุรักษ (เจริญ จารุจินดา) ไดมีการปรับปรุงการกําหนด
อาณาเขตของทองที่ตาง ๆ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นมีการแบงเขตการปกครองดวยแมน้ํา ลําคลอง สัน
เขา ถนน และทางรถไฟ เชน ไดแยกตําบลตะเครี๊ยะ หัวปา ทะเลนอย บานพราว สําโรง จากอําเภอ
พังไกร แขวงเมืองนครศรีธรรมราช เขามาอยูในอําเภอปากประแลวเปลี่ยนชื่อเปนอําเภอทะเลนอย 
แยกตําบลมะกอกเหนือและกอกใตซึ่งอยูในการปกครองของอําเภอปากประมาขึ้นกับอําเภอกลาง
เมือง เมืองพัทลุง รวมทั้งยกฐานะตําบลเขาพนางตุงขึ้นเปนอําเภอ ในสมัยนี้มีการประกาศใชกฎ
อัยการศึก ร.ศ. 126 ตามความตองการของที่ประชุมเทศาภิบาลแผนกทหาร ซึ่งในเรื่องดังกลาวทํา
ใหอํานาจหนาที่ของฝายบานเมืองมีมากขึ้น ในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก           
ร.ศ.126 มีสาระสําคัญที่มีผลตอชาวลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เชน 

1.เจาหนาที่ฝายทหารของมณฑลจะเขาคนที่หนึ่งที่ใด เวลาใดก็ได 
2.เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจขับไลบุคคลผูไมมีภูมิลําเนาอาศัยอยูเปนหลักฐานในตําบล
น้ันได 
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3.เจาหนาที่ฝายทหารมีอํานาจบังคับใหคนในตําบลนั้นสงอาวุธกระสุนดินดําที่มีอยูใหแก
ฝายทหารรวมทั้งสงอาวุธสงครามทุกชนิด51 

สมัยกรมขุนลพบุรีราเมศวรดํารงตําแหนงสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช
และตําแหนงอุปราชภาคภาคใตมีการจัดระบบโครงสรางการบริหารภายในมณฑลที่เปนระบบขึ้น 
รวมทั้งพระองคยังมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการปกครอง โครงสรางการปกครองที่วานี้ไดกระจายตัวเอง
เขาไปในระดับหมูบานซึ่งกอนหนานี้มีอํานาจของรัฐอยูเบาบาง โดยการบริหารแบงออกเปนระดับ 
มณฑล จังหวัด อําเภอ และหมูบาน 

ระดับมณฑลมีสมุหเทศาภิบาลเปนผูรับผิดชอบ ดูแลราชการทั้งหมดภายในมณฑล
นั้น ปลัดมณฑล เปนผูรับผิดชอบราชการแผนกมหาดไทยในมณฑล ยกกระบัตรมณฑล ทําหนาที่
ฝายยุติธรรมรวมทั้งมีหนาที่ปราบปรามโจรผูรายรวมกับผูบังคับการตํารวจภูธรมณฑล นอกจากนี้ก็
มีตําแหนง มหาดไทยมณฑล สรรพากรมณฑล เสมียนตรามณฑล เลขานุการมณฑล มหาดเล็ก
รายงาน และแพทยมณฑล 

ระดับจังหวัด มีตําแหนงผูวาราชการเมือง ปลัดเมือง ยกกระบัตรเมือง สรรพากรเมือง 
แพทย นอกจากนี้ตําแหนงดังกลาวก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่สมุหเทศาภิบาลเห็นควร 

ระดับอําเภอ มีการเปลี่ยนชื่อแขวงเปนอําเภอ แควนเปนตําบล เปลี่ยนชื่อผูปกครอง
จากนายแขวง นายแควน แกบานหรือนายบานเปนนายอําเภอ กํานันและผูใหญบาน ตามลําดับ 
โครงสรางการปกครองในระดับอําเภอนี้ถือวาเปนกลไกรัฐที่อยูใกลชิดชุมชนมาก 

ระดับตําบลและหมูบานมีกํานันและผูใหญบานเปนผูปกครอง โดยมากจะรวมมือกับ
ทางอําเภอในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น กํานันและผูใหญบานมียศระดับหมื่นหรือขุน มี
หนาที่หลักคือรวมมือกับเจาหนาที่ประจําอําเภอในการจับกุมโจรผูราย สืบสวน ไตสวน จับกุม ซึ่ง
ในกรณีของการจับกุมโจรผูรายจําเปนตองมีคาใชจายมากโดยเฉพาะเงินคาพาหนะเดินทาง รวมทัง้
รางวัลสินบน ในจํานวนงบประมาณ 1 ป ใชไปแค 6 เดือนงบประมาณก็หมดแลว ในกรณเีชนนีจ้งึมี
ผลกับการเกิดโจรผูราย  

จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการปกครองที่เกิดขึ้น ไมไดเปลี่ยนแปลงไป
อยางสิ้นเชิงเพียงแตมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อหรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมแตเพียงเล็กนอยเทานั้น 
ในที่นี้ผูวิจัยจึงไดนําตัวอยางของโครงสรางการปกครองแบบใหมและแบบเดิมของเมืองพัทลุงมา
นําเสนอ เพื่อเปนการเปรียบเทียบวาแมมีการปฏิรูปการปกครองแลวก็ตามแตโครงสรางเกาก็ยังคง
                                                           

51“รายงานการประชุมเทศาภิบาล แผนกทหาร,”  เทศาภิบาล เลม 4 แผนที่ 19 – 24 
ตุลาคม ร.ศ.126 , 210. 
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อยู ทําใหเขาใจไดวาผลของการปฏิรูปก็คงไมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก ความเปนอยูของชาวชนบทก็
คงไดรับผลกระทบนอย จะมีบางที่เปนสาเหตุของการเกิดชุมโจร เชน การจัดเก็บภาษี การเกณฑ
แรงงาน การเรงปราบปรามโจรผูรายที่มีอยางคึกคัก นโยบายเหลานี้เปนนโยบายหลักที่รัฐสยาม
นํามาใชกับทุกพื้นที่ในระหวางการปฏิรูป 
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แผนภูมิที่ 1 โครงสรางการปกครองแบงประเภทขาราชการที่ประจําอยูในเมืองพัทลุงตามธรรม

เนียมเดิม กอน พ.ศ.2439 
ที่มา : หลวงศรีววัตร (พิน), “พงศาวดารเมืองพัทลุง,” พงศาวดารเมืองสงขลาและพัทลุง, พิมพเปน
อนุสรในงานฌาปนกิจศพ คุณหญิงแข เพ็ชรากาล (แข ณ สงขลา) ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทรา
วาส พระนคร, 2505, 120 – 125.  และ หอจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5 2014/22 รายงานพระ
ยาสฤษดิ์ เร่ืองตรวจราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ร.ศ.113.  อางถึงใน สารูป ฤทธิ์ชู และคณะ, 
การเมืองทองถิ่นบริเวณลุมทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2439 – 2534, เอกสารประกอบการสัมมนา
วิชาการ ทะเลสาบในกระแสความเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและกระบวนทัศนการ
พัฒนา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา, 19 – 21 มิถุนายน 2546, 
116. 

 

พนักงานปกครองเมือง 

เจาเมือง กรมการเมือง 

กรมการในทําเนียบ กรมการพิเศษ 

กรมการผูใหญ กรมการผูนอย 

ปลัดเมือง ยกกระบัตร ผูชวย จางวางดาน ขุนตางใจ ขุนตางจิต ขุนตางตา 

จตุสดมภ อาญา เพง พระธรรมนูญ พัสดุสรรพวุธ สัสดี พนักงานพิธ ี พนักงานเจาเมือง 

วัง พนักงานเวรบน พนักงานเวรลาง ศุภมาตรา จางวาง 
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แผนภูมิที่ 2 โครงสรางการปกครองเมืองแบบใหมตามระบบเทศาภิบาล พ.ศ.2439 
ที่มา : พระยามหาอํามาตยาธิบดี, “ขอบังคับการปกครองหัวเมือง ร.ศ.117”, อางถึงใน ณรงค     
นุนทอง, ”การปฏิรูปการปกครองมณฑลนครศรีธรรมราช ในสมัยพระยาสุขุมนัยวินิตเปนขาหลวง
เทศาภิบาล (พ.ศ.2439 - 2449)” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2520), 142. 
 
 
 

พนักงานปกครองเมือง 

ผูวาราชการเมือง กรมการเมือง 

กรมการในทําเนียบ กรมการนอกทําเนียบ 

กรมการผูใหญ กรมการผูนอย 

ปลัดเมือง ยกกระบัตร ผูชวยราชการ ผูทรงคุณวุฒิ คหบดี 

เสมียนตรา พะทํามะรง จาเมือง สัสดี แพง ศุภมาตรา สาระเลข 
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 โดยสรุปการปฏิรูปที่เกิดขึ้นในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาในชวงปลายทศวรรษที่ 2430 จงึ
เกิดขึ้นแตเพียงหลวม ๆ เพื่อกระชับอํานาจเขาสูสวนกลางและทางรัฐตองการแสวงหาทรัพยากร
ของทองถิ่นเพื่อมาตอบสนองนโยบายทําประเทศใหทันสมัย โดยไมใหความสําคัญกับคนในทองถิน่
ชนบทมากนัก ทั้งนี้ก็ดวยปจจัยตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องบุคลากรและงบประมาณ  
   
 ผลกระทบของการปฏิรูปและปญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
 คนชนบทของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเมื่อราว 100 ปที่ผานมาใหภาพรัฐผานทางกลไก
ของรัฐที่อยูใกลชิดพวกเขา รัฐในความหมายของชาวบานจึงหมายถึง ขาหลวง เจาเมือง กรมการ
เมือง กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ โดยชาวบานเรียกคนเหลานี้วา “นาย” ดังนั้น “รัฐ” กับ “นาย” จึง
หมายถึงสิ่งเดียวกัน ความสัมพันธระหวาง รัฐ หรือ นาย กับชาวบาน ที่ปรากฏเปนหลักฐานมักมี
ความขัดแยงกันเสมอ โดยความขัดแยงที่เกิดขึ้นเกิดจากการใชอํานาจหนาที่ของนายอยางเกิน
ขอบเขต รวมทั้งการไมเขาใจของชาวบานเอง ทั้งนี้เนื่องเพราะประสบการณที่ส่ังสมมักทําให
ชาวบานมองนายในแงของการเอารัดเอาเปรียบ ขูดรีด ฯลฯ 
 จากการศึกษาพบวาสาเหตุแหงความรับรูที่ชาวบานมีตอนายในเชิงลบเหลานี้ มีผล
มาจากการปฏิบัติตัวของนายเปนสวนใหญ ซึ่งปรากฏการณดังกลาวมีมาตั้งแตกอนการปฏิรูปการ
ปกครอง ตอมาจนถึงชวงการปฏิรูปการปกครอง และภาพของนายในลักษณะนี้ยังคงมีอยู แมใน
ปจจุบัน ภาพลักษณของนายดังที่กลาวถึงมีมูลเหตุมาจากการกดขี่ขมเหงที่นายกระทําตอชาวบาน
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนหลัก ตอไปนี้คือบางตัวอยางของการกดขี่ขมเหงดังกลาว 

…๒๔๘.ขาพระพุทธเจาไตถามดูเร่ืองโจรผูรายแลการบานเมือง พูดจากันอยางเพื่อน
ธรรมดา นายหอส่ันศรีษะแลววาเต็มที ชีใ้หขาพระพุทธเจาดูบานรางแลนารางที่ใกลศาลา
หมอมนุยวาใหขาพเจาแลดูดวยตาเถิด นาแลบานเหลานั้นรางดวยเหตุอันใด แลทําไมผูราย
จึงชุกชมุนัก คือเกิดการโจรผูรายขึ้นที่ใดแลวเจาเมือง กรมการไมจับผูรายแตจบัแตคน
ชาวบานไป โดยสงไสยวา คบหาแลใหเสบียงอาหาร ท่ีพักแกโจร อยางใดอยางหนึ่งจน
ราษฎรตองหนีท้ิงบานเรือนแลนาไวใหราง ถงึตัวนายหอเอง ในป ร.ศ.๑๑๒ ก็ตองเสียเงิน 
๒๐๐ เหรียญ คือกรมการจบันายหอไป วาอายขําผูรายมาอาไศรย นายหอตองไปติดขังอยู 
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ณะ ตรางในเมอืงพัทลุง ๕ เดือน นายหอเหน็ทาจะไมไดออก จึงนําเงิน ๒๐๐ เหรียญไปให
พระทิพกําแหงสงคราม (หรั่ง) ปลัด จึงไดหลุดจากโทษเปนไมมีคดีเกี่ยวกัน…52 

หลักฐานตามที่ยกมาอางนี้ไดสะทอนใหเหน็ปรากฏการณทางสังคมของบริเวณลุม
ทะเลสาบสงขลา ใน ป พ.ศ.2437 วาเจาเมือง กรมการ มีอํานาจในการจับตัวผูกระทาํผิดกฏหมาย
บานเมืองมากแตการจับกุมก็ไมไดกระทํากันอยางจรงิจงั การจับกุมผิดตัวมีเกิดขึ้นเปนประจํา การ
ติดสินบนมีอยูมาก สะทอนภาพวาหากผูที่ไมมีเงิน ไมมีพรรคพวกเมือ่ถูกจับกุมแลวก็ยากที่จะพน
โทษออกมาได การอพยพของชาวบานเพือ่หนีภัยจากเจาเมือง กรมการ จึงเกิดขึ้น การที่ชาวบาน
ตองยอมทิง้บานเรือนและไรนาแสดงวาถกูเอาเปรียบอยางรุนแรงแลวจึงตองหลบหนีไปหาทีท่ํากนิ
แหงใหม ไรนาและบานเรือนทีท่ิ้งรางนั้นกต็กเปนทรัพยสินของเจาเมอืง กรมการเมอืงไปโดยปริยาย 
นอกจากนีย้ังมีหลักฐานปรากฏในลักษณะเดียวกนั เชน 

…๓๓๐. การเดือดรอนเปนสําคัญนั้น คือเร่ืองจับคนไมมีความผิดวา 
๑.ใหท่ีพํานักโจร 
๒. เปนมิตรสหายโจร 
๓. ปองกันโจร 
๔. กินอยู สมรูดวยโจร 
๕. ใหเขา ใหเกลือ เรือพายโจร 
เวลาที่จับทําการเรื่องนี้ดูชอบกล มาตรงกับเวลาที่เกิดอริวิวาทกับฝร่ังเสศ 
การที่เปนนั้นเปนดวยตนเดิม ท่ีจัดการอําเภอ กํานันใหม คือใหนายบานเปนแขวงๆ ขึน้
กรมการเปนคน แลวใหกรมการออกไปตั้งกองจับโจรผูราย กรมการที่ออกไปเห็นเปนทีก็จับ 
ไมวาใครจับใหญ ราษฎรพากันฮือแตกตื่นทิ้งบานเรือนหนีไภยอันตรายกรมการ เวลานัน้
เปนระดูเดือนเกี่ยวเขา เขาในนาสุกเหลืองไมมีเจาของเกี่ยว เวลาที่เจาของเรือนเจาของนา
ไปแลวกรมการที่เปนนายแขวงก็ริบเยาเรือน เขานา ของผูท่ีหลบหนีไปส้ิน…53 

การเอารัดเอาเปรียบที่บรรดาเจาเมือง และกรมการมีตอชาวบาน ในเร่ืองการตั้งขอ
กลาวหาใหมีความผิดเกี่ยวกับเร่ืองโจรนั้นนับเปนขอกลาวหาที่งายตอการกลาวหา แตเปนการยาก
ที่จะแกตัวใหพนผิด มีบางครั้งที่ผูไมมีความผิดถูกกลาวหาอยางใดอยางหนึ่งใหมีความผิดเรื่องการ

                                                           
52“รายงานพระยาสฤษดิ์ เ ร่ืองตรวจราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ร.ศ.113,” 

เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.2.14/22, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 

53เร่ืองเดียวกนั.  
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เปนโจรจนตองหลบหนีการจับกุมจากเจาเมือง กรมการ จนในที่สุดเพราะสภาวะแวดลอมบังคับจึง
ตองกลายเปนโจรไปจริง ๆ สําหรับผูที่หนีไมทันขอกลาวหาก็จะโดนคนของรัฐจับกุมตัวไปลงโทษ 
ซึ่งในเรื่องการลงโทษผูกระทําความผิดนี้มีนัยของความไมโปรงใสเกิดขึ้นโดยเฉพาะการนําตัวไปใช
แรงงาน  

…๓๓๑. ถาแมนผูหนีไปไมทัน จับตัวมาได ก็มาสงหลวงพิไชยเสนาขํา ซึ่งเปนแขนขวาของ
พระยาวิเชียร ใหชําระ ๆ กลับกลายเปนเงินทองไป ถาไมมีเงินใหก็ติดขังไมมีวันออก การที่
ขาพระพุทธเจากราบทูลมาแลวนี้เปนการที่ราษฎรบอกเลาจนเหลือจะฟง แลถาจะชําระใหมี
โจทยยืนยันคงจะไดโจทยมาก แลไดโจทยในเวลาไมกี่วัน คนที่อพยพครอบครัวจากเมือง
สงขลาไปอยูแขวงเมืองอื่นดังที่ขาพระพุทธเจาไดภบปะไตสวนไดความวา อพยพไปโดยหนี
ไภยเรื่องโจรผูราย สัก ๑๐๐ ละ ๖๐ คน ของจํานวนคนที่อพยพไป…54 

ตามขอมูลนี้เมื่อเห็นอัตราสวนผูอพยพวามีถึงรอยละ 60 ที่อพยพเพราะหนีขอกลาว 
หาเรื่องโจรผูราย ทําใหไดภาพของคนในสังคมลุมทะเลสาบสงขลาวาตั้งอยูในความยากลําบาก
เพียงใด แตในทางกลับกันขอมูลดังกลาวยังสะทอนปรากฏการณของสังคมอยางหนึ่งวา หากขอ
กลาวหาของเจาเมือง กรมการเมืองเปนความจริง ชาวบานในลุมทะเลสาบสงขลาจาํนวนมากกเ็ปน
โจรตามคําจํากัดความของฝายรัฐ แตทั้งนี้ก็ตองทําความเขาในในเบื้องตนแลววาโจรในความหมาย
ของชาวบานกับของทางการนั้นตั้งอยูบนฐานของความแตกตางกัน  

นอกจากความสัมพันธระหวางชาวบานกับเจาเมือง กรมการเมือง มีลักษณะดังที่
กลาวมาแลว วาเปนไปในลักษณะที่ไมพึงประสงค ที่เลวรายกวานั้นความแตกตางในเรื่องสภาพ
ความเปนอยูระหวางชาวบานกับขาราชการก็มีความแตกตางกันอยางมาก 

…๒๕๘…สังเกตดูราษฎรในพื้นเมืองยากจนเงียบเหงา สยดสยองอยางทาษ ไมมีความ
แสดง ครึกครื้น หรืออิสระภาพในสวนราษฎรแตส่ิงใด คอยระวังดูแตกรมการผูใดใสรองเทา 
ถุงเทา มีเส้ือ หมวก จะไดน่ังราบลงกับถนน จนเดินพนไปแลวจึงจะไดลุกขึ้นเดินตอไป ดู
บานกรมการกับบานราษฎรผิดกันมาก ไมใกลเคียงกันเลย…55  

ความแตกตางดังกลาวนี้วิเคราะหไดวาที่ชาวบานปลูกบานอยูแบบงาย ๆ สวนหนึ่งคง
มาจากการเตรียมตัวยายหนีในกรณีที่ถูกทางการบานเมืองกดขี่ขมเหง และอีกอยางหนึ่งเนื่องจาก
ความขัดสนเรื่องเงินทองและความเปนอยูดวยวิถีที่เรียบงายไมคิดสะสม ความแตกตางเรื่องวิถีชีวติ
เหลานี้ยอมเปนตัวอยางยืนยันที่ดีเร่ืองของการแบงชนชั้น ระหวางผูปกครองกับผูถูกปกครอง  

                                                           
54เร่ืองเดียวกนั. 
55เร่ืองเดียวกนั. 
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…บานเรือนแลที่อยูของชาวเมืองนครศรีธรรมราชยังเปนการเลวทรามอยูมาก การที่เปน
เชนนี้ใชแตราษฎรซึ่งเปนคนยากจน ถึงผูท่ีมีกําลังพอจะทําก็ไมใครทํา โดยเหตุท่ีมักจะถือ
กันเสียวาเทียมเจาเมือง แตเขาเรียกกันวาเทียมเจานาย เชนกับวาจะทําเรือนฝากระดานมุง
กระเบื้องดังนี้ถาผูเจาของเรือนเปนแตชั้นกรมการ หรือพลเรือน ก็เปนที่ติเตียนกันหรือถือ
วาเปนการอัปมงคล…56 

ความขัดแยงกันระหวางเจาเมืองกับกรมการเมืองเมืองสงขลา โดยหลวงอุดมภักดีกับ
พระยาวิเชียรคิรีกลาวโทษซึ่งกันและกัน ภาพของความขัดแยงนี้ทําใหมองเห็นวาการฉอฉลและเอา
รัดเอาเปรียบที่เจาหนาที่บานเมืองมีตอชาวบานนั้นมีมาทุกยุคสมัย อีกทั้งความขัดแยงดังกลาวนี้
ทําใหเห็นวาเจาเมืองและกรมการเมืองมักมีการสองสุมกําลังคนในรูปแแบตาง ๆ เพื่อเปนกําลัง
สนับสนุนตนเองในการดํารงตนเปนผูปกครอง กําลังคนเหลานี้อาจเปนเครือญาติหรือพรรคพวกพี่
นองของตนเองแตเมื่อมองจากฝายตรงขามกลับมองวาบุคคลเหลานั้นเปนชุมโจรหรือต้ังตัวเปนโจร 
เมื่อเปนเชนนี้ความเขมแข็งของชุมชนชนบทหนึ่ง ๆ ที่ฝายบานเมืองมองวาปกครองยากก็มักถูก
กลาวหาวาตั้งตัวเปนโจรหรือเปนชุมโจรดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานของพระยาเทเวศร 

…หลวงอุดมภักดีกลาวโทษพระยาวิเชียรคิรีเปนเนื้อความ ๑๖ ขอ 
ขอ ๑ หาวาเมื่อรัตนโกสินทรสก ๑๐๙ พระยาวิเชียรคิรีตั้งพิกัดเก็บสวยกระดาน

เพิ่มเติมขึ้น แลสงขึ้นมายังกรุงเทพไมหมด ก็บังคับไวเปนอาณาประโยชน ปละ ๑๐๐ ชั่ง 
ขอนี้พระยาวิเชียรแจงความวา อัตราที่เก็บสวยกระดานนั้นเก็บตามแบบซึ่งเคยเก็บ

มาครั้งเจาพระยาวิเชียรสัง  ไมไดคิดขึ้นใหม  ผลประโยชนในสวยกระดานนี้ ได รับ
พระราชทานปละ ๑๐๐ ชั่งจริง แตไดนําความกราบบังคมทูลเมื่อปชวดสําฤทธิ์ศกนั้นแลว… 

ขอ ๕ หาวาพระยาวิเชียรคิรีตั้งกฎหมายขึ้นโดยพละการ บังคับใหราษฎร ซึ่งพาโค 
กระบือ ไปทําไรนาเสียคาตั๋วเดินทางใบละสองสลึงแกพระยาวิเชียร ถาผูใดไมทําตาม พระ
ยาวิเชียรริบเอาโค กระบือ ไวเปนอาณาประโยชนของตน ประมาณ ๑๘๐๐ เศษ 

ขอน้ีพระยาวิเชียรแกวา เดิมมีโจรผูรายลักโค กระบือชุกชุม โจรผูรายพาโคกระบือ
ขามดาน ทางอําเภอ กํานัน นายดาน ไมมีท่ีสังเกตอันใด พระยาวิเชียรจึงไดมีประกาศให
ราษฎรซึ่งพาโค กระบือขามดานมารับตั๋วเดินทางเปนสําคัญพวกละฉบับ ไมมีกําหนดวา โค 
กระบือ มากนอยเทาใด เรียกคาตั๋วเพียงใบละสองสลึง โจรผูรายลักโคกระบือขามดาน นาย
ดานจะจับผูรายทิ้งโค กระบือเสียหนีไป นายดานอําเภอ กํานัน จับโค กระบือ มาสงพระยา
วิเชียรคิรี พระยาวิเชียรคิรีใหบาวรองใหเจาของโค กระบือ มาตรวจ…โจรผูรายคอยสงบลง 

                                                           
56มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา,รายงานราชการมณฑลนครศรีธรรมราช (๑๐ มิถุนายน ร.ศ.

๑๑๓ - ๕ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๙), 21. 
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จน ร.ศ.๑๑๑ พระยาวิเชียรคิรีทราบวาขอบังคับอันนี้ไมเปนที่พอใจของบุคคลบางจําพวก 
จึ่งไดเลิกเสีย โจรผูรายชุกชุมขึ้นจนทุกวันนี้… 

ขอ ๑๐ หาวาพระยาวิเชียรคิรีคิดอุบาย ใชใหพวกพองออกลักจองนาของราษฎรเสีย
หลายราย 

ขอนี้พระยาวิเชียรแกวาเมื่อปชวดสัมฤทธิ์ศก มีทองตราใหขาหลวงเสนาเชิญออกไป 
มีใจความวาใหราษฎรรับใบจองทุกราย ถานาใดเจาของไมรับใบจองใหยึดไวเปนของหลวง 
แลใหมีผูเชาถือไปตามสมควร ราษฎรรับจองนาบางไมรับบาง ขาหลวงเสนาไดทําบาญชีไว
ทุกราย ครั้น ศก ๑๐๙ ขาหลวงเสนาประกาศใหราษฎรมาจองนาหลวงที่ยึดไว พวกราษฎร
ท่ีมีเงินพากันมาจองนาหลวงไปหลายพันไร พระยาวิเชียรเห็นขาหลวงทําถูกตองแลวก็มิได
หามปราม แตท่ีจะไดแตงใหผูใดจองนาของราษฎรนั้นหามิได… 

ขอ ๑๓ หาวาพระยาวิเชียรคิรี แตงใหหลวงบริรักษมนตรี หลวงพิชัยเสนา กดขี่
กันโชกลงเอาเงินราษฎร แลเส้ียมสอนใหผูรายซัดเอาผูไมมีความผิดมาลงเอาเงินเอาทอง
เปนอันมาก 

ความขอนี้พระยาวิเชียรคิรีปติเสธไมรับ… 
ขอ ๑๖ หาวาพระยาวิเชียรคิรีใหนักโทษไปทําการที่สวนแลวเฆี่ยนตีนักโทษชื่ออาย

หนูจนขาดใจตายคนหนึ่ง 
ขอน้ีพระยาวิเชียรคิรีแกวา พระยาวิเชียรคิรีไดบังคับใหขุนรองเมืองคุมนักโทษ ๓๐ คน ไป
ทําถนนหลวง เวลาวันหนึ่งขุนรองเมืองมาเชิญกรมการไปชันสูตรศพอายหนู วาเปน
อหิวาตกโรคตาย 
…ขอความตามฎีกาของหลวงอุดมภักดีแลคําแกของพระยาวิเชียรคิรีมี ๑๖ ขอ ดังนี้…57 

ขอกลาวหาเหลานี้ของหลวงอุดมภัคดีที่มีตอพระยาวิเชียรคิรีลวนแตเปนเรื่องที่สราง
ความยากลําบากใหกับประชาชนในเขตลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ถึงแมวาพระยาวิเชียรคิรีจะแกขอ
กลาวหาในบางขอ และปฏิเสธในบางขอแตความเปนไปดังกลาวยอมมีมูลเหตุที่ทําใหเชื่อไดวา
นาจะมีสวนที่เปนความจริงบาง 

สําหรับขอกลาวหาที่พระยาวิเชียรคิรีกลาวหาหลวงอุดมภักดี มี 2 ขอ ซึ่งมี
ความสัมพันธกับเร่ืองราวของชุมโจร 
                                                           

57“เร่ืองรายงานพระยาเทเวศรไปตรวจราชการทางเมืองสงขลา เมืองพทัลุง เมืองกลนั
ตัน” 22 เมษายน – 26 พฤษภาคม ร.ศ.113, เอกสารกรมราชเลขาธกิาร รัชกาลที่ 5 
กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.2.14/98, หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ  
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…สวนที่พระยาวิเชียรคิรีกลาวโทษหลวงอุดมภักดีน้ันมีความตามใบบอก ๒ ขอ 
ขอ ๑ หาวาหลวงอุดมภักดีไปตั้งบานเรือนอยูตําบลนาขอ แขวงเมืองพัทลุง สองสุม

เกลี้ยกลอมโจรผูรายซึ่งปลนสดมเมืองสงขลาไวเปนสมัครพรรคพวก 
ขอน้ีหลวงอุดมภักดีแกวาไปต้ังทํานาคาขายที่ตําบลนาขอ อันเปนที่นาของภรรยา

ของหลวงอุดมภักดี แลมีสมัครพรรคพวกผูคนไปตั้งทําไรนาคาขายดวยจริง แตจะไดสองสุม
เกลี้ยกลอมโจรผูรายไวน้ันหามิได 

ขอ ๒ หาวาหลวงอุดมภักดี เที่ยวยุยงเสี้ยมสอนผูคนใหฟองกรมการ แลตลอดจน
พระยาวิเชียรคิรี 
ขอนี้หลวงอุดมรับวาไดอุดหนุนจริง   โดยเห็นวาราษฎรไดความเดือดรอนโดยสุจริต…58 

ในเรื่องของความขัดแยงดังกลาวนี้ไดปรากฏในรายงานอีกฉบับหนึ่งที่มีความ
สอดคลองกับที่ไดกลาวมา  

…๓๔๕. ในเมืองสงขลามีการอริวิวาทในระหวางพระยาวิเชียร ผูวาราชการเมือง กับหลวง
อุดมภักดีรองผูวาราชการ การวิวาทนี้เปนการใหญโต ตางคนตางตระเตรียมบาวไพร พวก
พองไวสําหรับรักษาตน มิไดไววางใจซึ่งกันและกัน คอยระวังเชิงกันอยูทุกฝกาว การวิวาท
บาดหมางในระหวางพระยาวิเชียร ผูวาราชการเมืองกับหลวงอุดมภักดีน้ี ตามที่ไดทราบ
เกลา เปนหัวขอดวยความเรื่องผลประโยชนในพื้นบานเมือง คือฝายหลวงอุดมเห็นพระยา
วิเชียรมีผลประโยชนมากและไมไดสวนแบงปนอันสมควร ก็คิดทําการตาง ๆ  จนเกิดเรื่อง
อื่น ๆ ซึ่งเปนสาขาคดีท้ังสิ้น ครั้นเวลาหลวงอุดมมาไดแมแขนองสาวผูวาราชการเมืองพัทลุง 
ก็มีหลักมั่นขึ้น ภาใหอภิบาลหมางเลยฟองรองหากันดวยเรื่องตาง ๆ ตางฝายตางหา
ความผิดรายใหกันดังเชน หลวงอุดมคิดใหคนชาวสงขลาอพยพไปอยูแขวงเมืองพัทลุงเปน
ตน แตคงไมสําเร็จความคิดนัก ดังเหตุท่ีขาพระพุทธเจาไดยกการทํามาคาขาย หากินใน
พื้นเมืองพัทลุงเทียบกับเมืองสงขลาทูลเกลาถวายทรงทราบฝาพระบาทในรายงานฉบับน้ี
ตอนตนแลว สาขาคดีของการอริวิวาทมีแยกออกอีกคือ เร่ืองที่พระยาวิเชียรหาวาพระยา
อภัยบริรักษ ผูวาราชการเมืองพัทลุง เกลี้ยกลอมผูคนสงขลาไปไวแขวงพัทลุง ซึ่งเปนจริง 
แลวกลับใหเขามาเปนโจรผูรายปลนในเขตรเมืองสงขลานั้น…59  

                                                           
58เร่ืองเดียวกนั. 
59“รายงานพระยาสฤษดิ์ เ ร่ืองตรวจราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ร.ศ.113,” 

เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย,ร.5 ม.2.14/22,หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 
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ความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางขาราชการเมืองสงขลาตามที่กลาวมาขางตน ซึ่งเปน
การกลาวถึงความผิดของกันและกัน นับเปนเรื่องราวที่นาสนใจเพราะมีการกลาวถึงพฤติกรรมใน
ดานลบของแตละฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่หลวงอุดมภักดีถูกกลาวหาวา ซองสุมโจรผูรายนั้น
ทําใหมองเห็นภาพวา การที่ชาวบานรวมตัวกันอยูเปนชุมชนที่สามารถชวยเหลือตัวเองได โดยอาจ
อพยพมาจากที่ใดที่หนึ่งแลวรวมตัวกันทํามาหากิน ก็อาจทําใหถูกมองจากฝายรัฐวาเปนการซอง
สุมโจรผูรายได ขอกลาวหาดังกลาวเปนขอกลาวหาที่ทําใหเจาเมือง กรมการเมือง ไดประโยชนเปน
อยางมาก โดยเฉพาะไดรับความดีความชอบจากการจับโจร รวมทั้งแรงงานจากเหลานักโทษ 
ตลอดจนทรัพยสินของนักโทษ 
 คําอธิบายของพระยาเทเวศรเกี่ยวกับเร่ืองที่เจาเมืองเอารัดเอาเปรียบราษฎรก็มีกลาวไว
อยางชัดเจนวา  

…อนึ่งเมื่อขาพระพุทธเจาอยูท่ีเมืองสงขลา ก็มีราษฎรมายื่นเรื่องราวรองทุกขหลายสิบฉบับ 
กลาวโทษหลวงพิชัยเสนา หลวงบริรักษมนตรี แลขุนจินอาญา วากระทําการกดขี่ ขมเหง
ราษฎร ซึ่งมาตองโทษแลมาตองคดีใหไดความเดือดรอนเปนอันมาก…สวนกรมการผูนอย
ท้ังปวงนั้นมักถือประเพณีแลนิยมในการหาผลประโยชนเล็กนอย ใหไดแกตัว เปนประมาณ
อยูโดยมากกวาที่จะรูจักชัดความชอบความดี ท่ีเปนสุจริตเปนธรรมดาดังนี้อยูโดยมาก ถา
ผูวาราชการเมืองไมสอดสองเอาเปนธุระที่จะตรวจตราใหตลอดลงไปทุกชั้น ถึงน้ําใจผูวา
ราชการเมืองจะสุจริตประการใด ก็ไมใครพนที่จะเกิดการเดือดรอนแกราษฎร…60 

จะเห็นไดวาสวนใหญของความเดือดรอนที่มีกับประชาชนมักมาจากขาราชการใน
ตําแหนงเล็ก ๆ ยิ่งหากขาราชการในตําแหนงใหญข้ึนกระทําตัวแบบเดียวกันแลวความเดือดรอนที่
ประชาชนมีก็จะมากขึ้นตามไปดวย ความเดือดรอนของผูคนชนบทของพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
เหลานี้เองที่ทําใหผูคนจํานวนหนึ่งที่ทนรับสภาพของการถูกอํานาจรัฐกดขี่ขมเหงไมไหวพากัน
อพยพไปตางถิ่น บางก็อพยพไปหาหลักแหลงที่ทํากินใหมบางก็รวมกลุมกันเขาปาตั้งเปนชุมโจร 
“…ฝายราษฎรที่ไมมีที่นาทําก็เลยทิ้งภูมิลําเนา ไปเปนผูรายบาง อพยพไปอยูแขวงอื่นเสียบาง…”61 

                                                           
60“เร่ืองรายงานพระยาเทเวศรไปตรวจราชการทางเมืองสงขลา เมืองพัทลุง เมืองกลัน

ตัน” 22 เมษายน – 26 พฤษภาคม ร.ศ.113, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 
กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.2.14/98, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

61“รายงานพระยาสฤษดิ์ เ ร่ืองตรวจราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ร.ศ.113,” 
เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.2.14/22, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 89
 

ความเดือดรอนตาง ๆ ของชาวบานในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ที่ไดรับการกระทํา
จากฝายบานเมืองยอมสะทอนใหเห็นปญหาที่กอตัวขึ้นตั้งแตเร่ิมตนมีการปฏิรูปการปกครองและ
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยมาจนถึงขั้นที่ชาวบานรวมกลุมกันเพื่อตอตานรัฐ โดยเฉพาะเรื่องการปฏเิสธ
ที่จะเสียภาษีอากรใหรัฐ ชุมโจร คือกลุมชาวบานที่กลาวมา ซึ่งเกิดขึ้นในชวงทศวรรษ 2460 การ
ปฏิเสธเสียภาษีอากรของชาวบานลุมน้ําทะเลสาบสงขลาดังที่กลาวมามิใชเพราะชาวบานไม
ตองการเสียภาษีแตเกิดขึ้นจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากฝายบานเมืองมากเกินไป มีการเก็บ
ภาษีซ้ําซอน เก็บทุกอยาง เก็บเกินกวาที่รัฐกําหนด ฯลฯ เชน ที่ปรากฏหลักฐานวา “…การเก็บภาษี
อากร คาน้ํา คานา เลอะเทอะมาก มีราษฎรนําตั๋วใบเสร็จ คานา คาภาษีอ่ืนมาใหดู ที่รองวาเงินที่
เสียไปกับแสตมปที่ติดไมตรงกัน…”62 

…ตามทางมาตลอด ชาวบานออกมาภบกับขาพระพุทธเจาและรองทุกเรื่องผูรายชุกชุม กับ
เร่ืองผูวาราชการ กรมการ เก็บเงินตาง ๆ  ขาพระพุทธเจาไตถามเรื่องที่ราษฎรตองเสียเงิน
ตามที่ไดความมาตลอดทาง รวมลงเปนแนไดวา มี 

๒๕๑. สวยรายเฉลี่ย ตรงกับคําอังกฤษที่เรียก (แคปเตชันแทกช) แตคําที่ราษฎรเรียก
ยอ ๆ วารายเฉลี่ย เปนอัตราที่วา ชายที่มีภรรยาเก็บครัว ๑ ปละ ๒ บาท ๒๔ อัฐ ชายโสตร 
ชายมาย หญิงมาย คน ๑ ปละ ๑ บาท ทาษชาย หญิง ปละ ๑๖ อัฐ 

๒๕๒. การเก็บสวยนี้ผูวาราชการเมือง กรมการ ใหอําเภอเปนผูเก็บสง แลคนที่เปน
ญาติสนิทของอําเภอเปนยกไมตองเสียสวย กับไดสิบลดเปนสวนของอําเภอ ประมาณรอย
ละ ๒ ครึ่ง 

อัตราเก็บวาเก็บเทานี้ แตผูเก็บขอคาเก็บอีกคนละ ๔ อัฐบาง ตามแตจะบีบคั้น
เรียกรองได เพิ่มขึ้นเปนผลประโยชนของผูเก็บทุก ๆ คน ท่ีนําเงินมาสงสวยรายเฉลี่ย สวย
รายเฉลี่ยเก็บแตคนบานนอก คนที่ตั้งบานเรือนอยูในพัทลุง (ลําปา) ไมไดเก็บ ยกเปนไมตอง
เสีย…63 

                                                           
62“เร่ืองตรวจราชการเมืองสงขลา เมืองพัทลุง ร.ศ.115,” 9 เมษายน – 12 กรกฎาคม  

ร.ศ.115, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม2.14/100, หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. 

63“รายงานพระยาสฤษดิ์ เ ร่ืองตรวจราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ร.ศ.113,” 
เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.2.14/22, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 
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จากรายงานดังกลาวนี้แสดงใหเห็นชัดเจนถึงความไมเทาเทียมระหวางชาวชนบทกับ
ชาวเมือง โดยการเก็บสวยรายเฉลี่ยในเมืองพัทลุงจะเรียกเก็บแตประชาชนในเขตนอกเมือง ยกเวน
คนในเมือง อีกทั้งยังเห็นไดวาผูที่เปนญาติของเจาเมือง กรมการเมือง มักจะไดประโยชนจากการ
เก็บภาษีเหลานี้ ทั้งไมตองเสียภาษีและไดสวนแบงจากการเก็บ นอกจากนั้นก็อาจมีการขอเพิ่มเติม
จากอัตราภาษีที่ทางการกําหนด  

…๒๕๓. สวยดินปน สวยรายนี้มิไดรวมเปนสวยรายเฉลี่ย เก็บคนในหมวดนี้ตางหาก เก็บป
หนึ่งครัวละ ๕ เหรียญ 
คาน้ํา บานดอนเสียคาน้ําเปนหลังคาเรือน เก็บเรือนละ ๒๔ อัฐ ถึงจะไมไดทําการ
ปาณาติบาต หรือมิไดเคยมีเครื่องมือก็ตองเสีย ไมเสียตองสาบาล 
๒๕๔. คานา คานาราษฎรวาเสียส่ีไรตอ ๑ เหรียญ แตใบเสร็จวาเก็บไรละ ๒๔ อัฐ 
ขาพระพุทธเจาบอกแกราษฎรวาในขอบใบเสร็จคานาเขามีตัวหนังสือบอกวา ถาจํานวนเงิน
ในใบเสร็จไมตรงกับจํานวนเงินที่เสีย อยาใหยอมเสีย ก็ถาไรละ ๒๔ อัฐ ๔ ไร ก็เปนเงิน ๖ 
สลึง ไมถึง ๑ เหรียญ ทําไมจึงยอมเสียเลา ราษฎรตอบวาถาพูดขึ้นละก็แย เขาใสชื่อละแลว
เขาจะพยาบาทบานเรือนของเขา เขาจะไดขนาบตาย 
๒๕๕. การเกณฑ ราษฎรรองวามีการกะเกณฑขอแรงของตาง ๆ ในเมืองพัทลุงแรงกวาทาง
เมืองนคร การขอเปน กระดาน ไม เสา ซุง ตอก ใต ชัน นํ้ามันยาง เส่ือ กระจาด สุกร เปด ไก 
ขาวสาร ปหนึ่งถูกขอไมต่ํากวา ๕ ครั้ง ทุกบานในทางที่ขาพระพุทธเจาเดินมา…64 

สําหรับในสวนของเมืองสงขลาตามรายงานฉบับนี้ก็มีลักษณะในทํานองเดียวกันวา
ชาวบานในพื้นที่ไดรับความเดือดรอนจากการเสียภาษีและการเรียกเก็บสวย ตาง ๆ  

…๓๓๕. ความเดือดรอนของราษฎรอีกอยางหนึ่ง คือการเก็บภาษีอากร 
ภาษีผลประโยชน 
๑. ภาษีผลประโยชนในแขวงเมืองสงขลานี้เก็บ เก็บทุกอยางไมวาส่ิงใด สุดแลวแตวาเปน
ส่ิงของ ท่ีวาราษฎรนําไปมาตามตําบลบานมีคนในพระยาวิเชียรเปนเจาภาษีประจําอยูทุก
แหง ลูกคาที่ไปมาทางบกทางเรือก็ดีตองแวะดานกอน แวะแลวนายดานยังจะติดธุระอยู มี
ขอเล็กนอยจุกจิก การเก็บนั้นเปนแลวแตเจาภาษีจะตองการ 
…๓๓๗. ราษฎรจําเปนตองแพเจาภาษีนายอากรทุกอยาง ถึงจะเก็บมากหนอยยอมเสียให
เสียดีกวา ถาขัดขืน เจาภาษีนายอากรมีอํานาจที่จะจับราษฎร จําชื่อได ซึ่งเปนการยก
อํานาจใหจีน เปนผูพิพากษาทําแกราษฎรไทยไดเหลือเกิน…65 

                                                           
64เร่ืองเดียวกนั. 
65เร่ืองเดียวกนั. 
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…๓๔๑. การเก็บภาษีจากราษฎรดังนี้ ถึงแมวาพระราชทรัพยหลวงจะขึ้น คือเก็บไดมากก็ดี 
ฝายราษฎรถูกเก็บมากเหลือเกินยากจนลงไปทุกครั้ง ภาเบื่อหนายมิใครคาขาย ตั้งใจเสียแต
เพียงวาภอไดรับพระราชทานไปชั่ววันหนึ่งก็แลวกัน   บานเมืองนับแตจะรวงโรยลงไปทุก
ครั้ง…66 

ในสวนของการเกณฑส่ิงของในชวงเวลานี้ปรากฏวาทางเมืองสงขลามีลักษณะไม
แตกตางจากเมืองพัทลุงเทาใดนัก เชน “…๓๔๔. การเรียกรองกะเกณฑผูคนในแขวงเมืองสงขลา
มาทําการโดยมิไดรับคาจาง และการขอเกณฑส่ิงของ เชน กระดาษ เสา ไม หวาย ใต เสื่อ แล
ส่ิงของอื่น ๆ ตาง ๆ …”67 

การเอารัดเอาเปรียบที่เจาหนาที่บานเมืองกระทําตอชาวบานเหลานี้เองสงผลใหเจา
เมือง กรมการเมืองไดรับผลประโยชนเปนจํานวนมาก สามารถใชเปนทุนสรางความเขมแข็งทาง
ธุรกิจตอมาจนถึงยุคปจจุบัน 

…๓๑๓. ผลประโยชนท่ีไดในสวนผูวาราชการเมืองสงขลามีหลายอยาง ขาพระพุทธเจาจะ
ยกขึ้นกราบทูล โดยยอ ๆ ทรงทราบฝาพระบาท คือ 
๑. สรรพอาหารทั้งปวง และสิ่งที่ใชสอย ถาเปนของมีในพื้นบานเมืองแลวเปนไมตองซื้อหา 
๒. เงินพินัยจากคดีท่ีเกิดในโรงศาล 
๓. ผลประโยชนในสวนรายเฉลี่ยซึ่งเก็บอยางแรง แลบังคับใหราษฎรเสียเพิ่มขึ้นไดตามแต
ความตองการเปนครั้งคราว 
๔. เปนผูทําภาษีอากรทั้งปวงในพื้นบานเมือง 
๕. คาขายระหวางเมืองสงขลากับกรุงเทพ แลสะเตรตชเซตเตอลแมนต 
๖. ท่ีไรนาเรือกสวนมีมาก ตองเสียคาที่ดิน เวลาทําไรนาเรือกสวน ก็อาไศรยแรงงานราษฎร 
๗. ผูคนใชสอยในสรรพการทั้งปวงไมตองจาง 
๘. สิบลดคานาในพื้นบานเมือง 
๙. ไดสวนแบงปนเงินคาธรรมเนียมที่เก็บไดในโรงศาล 
๑๐. ราษฎรในเขตรแขวงเมืองสงขลาเปนดังคนในเรือน จะใชใครอยางไรไมมีท่ีขัดขวางแล
ไมอาจขัดได 
๑๑. ส่ิงของที่ทําไดโดยแรงนักโทษ 
๑๒. คาตลาดแลคาเชาที่ดินในเมืองสงขลา 

                                                           
66เร่ืองเดียวกนั. 
67เร่ืองเดียวกนั. 
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ประมาณผลประโยชนท่ีไดในสวน พระยาวิเชียรปหนึ่งคงไมต่ํากวา ๕๐,๐๐๐ บาท…68 
ในสวนของขาราชการระดับสูงที่รัฐสยามสงมาเปนครั้งคราวจึงไมอาจชวยเหลือ

ชาวบานในลุมทะเลสาบสงขลาไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้เพราะอํานาจของสวนกลางยังอยูหางไกลเกินไป 
ไมเหมือนกับอํานาจในทองถิ่นที่อยูใกลชิดชาวบานมากกวา เมื่อเปนเชนนี้ชาวบานจึงไมสามารถ
เชื่อใจและวางใจที่จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐสยาม ดังตัวอยางเมื่อพระยาสฤษดิ์ออกตรวจ
พื้นที่และสอบถามชาวบาน  

…๓๑๗. เวลาที่ขาพระพุทธเจาไปพบปะราษฎรบางแหงจะบอกแตกลัวถึงตัวส่ัน จะบอก
อยางไร กวักมือเรียกขาพระพุทธเจาไปในหองกระซิบพูด คลําเอาตั๋วฎีกามาใหดู 
แลวปฤกษาวาจะทําอยางไรดี เขาทําอยางนั้น  น้ัน  เวลาที่พูด  พูดพลางกําชับพลางเสียงรัว  
รัว วา พอคุณอยาไปพูดหนะ อยาไปพดูหนะ   ถารูถึงหูเกทันเมืองของเราเขาเอาตาย ใครจะ
มาชวยได อยาพูดไปหนะ…69 

ความเดือดรอนตาง ๆ ที่ชาวลุมน้ําทะเลสาบสงขลาไดรับจากการกระทําของฝาย
บานเมืองทําใหเกิดการอพยพทิ้งถิ่นฐานของตนเองไปหาแหลงที่อยูใหมเปนจํานวนมาก  

…๓๕๔. พวกชาวบานบางธงนี้ประมาณ ๑๐ คน เศศ แจงความกับขาพระพุทธเจาวา จะ
เดินทางออกไปตั้งทํามาหารับประทานอยูตําบลบานทํามนตรี แขวงเมืองไทร โดยความขัด
สนไมมีเงินจะเสียสวยรายเฉลี่ย ดวยปแลวโคกระบือลมตายหมดไมมีส่ิงใดทํานา เกรงดวย
เกลาวา ถาไมมีเงินเสียจะถูกจองจํา ขาพระพุทธเจาจึงวาเขามีดานทุกทางจะออกไปไดหรือ
ราษฎรพวกนี้ตอบวา ทําไมกับนายดานใหเสียสักหนึ่งบาท ก็ภอไปไดไมยากอะไร ท่ีราษฎร
บอกกลาวดังนี้เพราะไมทราบเกลาวาขาพระพุทธเจาเปนผูใด เห็นเปนคนเดินทางธรรมดา
… 
…๓๖๑. บานตะพงนี้เดิมมีประมาณ ๗๐ หลังคา เปนบานมีสวนตนผลไมบริบูรณ ราษฎร
อพยพหนีไปทางเมืองไทรแตปลายป ร.ศ.๑๑๒ ไตสวนไดความวามีกรมการเมืองสงขลามา
จับกุมวาเปนสมัครพรรคพวกผูรายบาง การเก็บสวยรายเฉลี่ยแลคานา ภาษีอากรแรง
เหลือเกิน ขัดสนไมมีเงินเสียเกรงจะถูกจับกุม จําจอง อพยพครอบครัวหนีไปบาง ตื่นแตก
อพยพทิ้งบานเรือน ไรนาเรือกสวนไป บานเรือนไรนาที่ตกคางอยู วาริบเปนของผูวาราชการ 
กรมการเมืองสงขลา…70 

                                                           
68เร่ืองเดียวกนั. 
69เร่ืองเดียวกนั. 
70เร่ืองเดียวกัน. 
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ยังมีชาวบานอีกพวกหนึ่งที่อพยพหนีเพราะกลัวภัยจากฝายบานเมืองวาจะมาจับโจร
ผูรายแลวกลาวหาคนที่อยูในพื้นที่เดียวกันวาเปนสมัครพรรคพวกของบรรดาโจรผูรายเหลานั้นดัง
ตัวอยางที่กลาวมาแลว และตัวอยางในรายงานฉบับเดียวกันอีกขอหนึ่งที่วา  

…๓๕๘.ตามทางเห็นมีสวนหมากมะพราวแลผลไมมากเปนหมู แลดูไกล ๆ เหมือนจะเปน
บานใหญ ๆ ครั้นเดินมาถึงบานเห็นแตเรือนราง จะมีคนอยูสักสามหลัง นาตามทางใหญ ๆ 
ก็มีรางเชนกัน ถามราษฎรที่ยังเหลืออยูไดความวา ราษฎรชาวบานไดทราบเกลาวากรมการ
จะมาจับวาเกี่ยวดวยเรื่องผูราย ภากันอพยพทิ้งบานเรือนไรนาไปทางแขวงเมืองไทร แต
ปลายป ร.ศ. ๑๑๒…71  

เปนที่นาสังเกตประการหนึ่งวาชาวบานในเมืองสงขลาเมื่อยามที่มีความเดือดรอน
ดวยภัยจากฝายปกครองบานเมือง มักเลือกทางออกโดยการอพยพทิ้งถิ่นฐานของตัวเองไปยังเขต
เมืองไทรบุรี ซึ่งแตกตางจากชาวบานในเขตเมืองพัทลุงซึ่งเลือกวิธีการที่จะตอสู  

เกี่ยวกับการเก็บภาษีอากรหลังจากการปฏิรูปการปกครองเปนตนมาโดยเฉพาะคา
ราชการหรือเงินรัชชูปการนั้นนับเปนปจจัยสําคัญที่สรางความเดือดรอนใหชาวบานมากเพราะ 
“เงิน” ไดถูกกําหนดเก็บจากชาวบานในพื้นที่ในอัตรารายหัวที่เทากันทั้งหมด ทั้งนี้ในชวงแรกของ
การปฏิรูปนั้นเงินยังเปนสิ่งที่ไมมีความจําเปนในการดํารงชีวิตของชาวทะเลสาบสงขลาแตเมื่อรัฐ
สยามกําหนดใหชาวบานตองเสียภาษีดวยตัวเงินจึงทําใหเงินเริ่มเขามามีบทบาทกับผูคนมากขึ้นใน 
พ.ศ.2444 (ร.ศ.120) โดยรัฐบาลสยามออกพระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการ ร.ศ.120 กําหนดให
ชายฉกรรจทุกคน ที่มีอายุ 18 ป ถึง 60 ป ตองเสียเงินคาราชการ การเสียคาราชการนี้ทุกคนตอง
เสียเทากันทั้งหมด ซึ่งแตเดิมเก็บไมเทากัน ผูที่ไมสามารถจายเงินได ตองทํางานทดแทนมีกําหนด
ไมเกิน 20 วัน ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ.2462 เงินคาราชการ ไดเปลี่ยนชื่อเปน “เงินรัชชูปการ” 
เงินรัชชูปการนี้ถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่   1     เมษายน 2482    เมื่อมีการประกาศใชประมวลรัษฎากร  
พ.ศ.248172 

การเก็บเงินคาราชการ หรือเงินรัชชูปการนี้ไดสรางความเดือดรอนใหแกผูคนชนบท
ของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะตองเสียเงินดังกลาวแลว เจาเมือง

                                                           
71เร่ืองเดียวกัน. 
72โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน บุญรอด ชลารักษ, “การเก็บสวยในสมัยรัตนโกสินทร

ตอนตน (พ.ศ.2325 - 2411),” ใน ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ.2484, ฉัตรทิพย นาถ
สุภา และสมภพ มานะรังสรรค, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), 88 – 104. 
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กรมการเมืองยังเรียกเก็บในอัตราที่สูงกวานี้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติของเจาหนาที่บานเมืองตามที่
กลาวมา อีกทั้งเจาหนาที่บานเมืองยังไดใชอํานาจหนาที่ขมขู กักกัน หนวงเหนี่ยวชาวบาน จน
ชาวบานเกิดความเกรงกลัว มีปรากฏวาชาวบานบางสวนหลบหนีการเก็บสวย โดยเฉพาะการเก็บ
เงินคาราชการ หรือ เงิน รัชชูปการ ที่ชาวบานเรียกวา”เสียคาตัว 4 บาท” สาเหตุที่หลบหนีเพราะไม
มีเงินให ทั้งนี้เงินสี่บาทเปนมูลคาคอนขางมาก เทากับราคาวัวหนึ่งตัวทีเดียว73 

นอกจากนี้รัฐยังมีการจัดเก็บภาษีอากรชวงปฏิรูปการปกครองอีกหลายรูปแบบ เชน 
อากรคาน้ํา อากรคานา แตการกําหนดอัตรภาษีที่มาจากสวนกลางเกิดความไมสอดคลองกับ
สภาพของทองถิ่น ดังปรากฎหลักฐานในรายงานเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปกษใตของเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย 

…อากรคาน้ําในหัวเมืองเหลานี้เปนการเก็บยากแลเปนความเดือดรอนอยูแกราษฎรยิ่งกวา
หัวเมืองขางฝายเหนือ เก็บยากนั้นดวยเครื่องมือทําปาณาติบาตทางนี้ ลักษณะแลชื่อเรียก
ตางกันกับเครื่องมือทําปาณาติบาตขางหัวเมืองฝายเหนือซึ่งตั้งเปนพิกัดในพระราชบัญญัติ 
ถาเกิดเกี่ยงแยงกันขึ้นในระหวางนายอากรกับราษฎรไมมีอันใดเปนหลักที่จะตัดสิน ราษฎร
ก็ยอมเสียเปรียบอยูเปนธรรมดา ใชแตเทานั้น ในหัวเมืองปกษใตการทําปลาเปนสินคามีแต
กุงปลาทะเลเปนพื้น ดวยไมมีลําน้ําหรือหวยหนองคลองบึงบาง ซึ่งมีปลาชุกชุมอยางหัว
เมืองขางเหนือ ราษฎรตั้งบานเรือนอยูลึกเขาไปในลําน้ําหรือเปนชาวดอน อาไศรยเสาะหา
ปลาน้ําจืดไดพอเปนอาหารบริโภค แตกระนั้นยังตองใชเครื่องมือเชน เบ็ดแลสุมเปนตน เปน
อันมาก เพราะเหตุท่ีปลานอยแลจับยาก ขางฝายนายอากรเอาพิกัดคาเครื่องมืออยางหัว
เมืองขางเหนือซึ่งเปนที่ปลาชุมออกไปเก็บ…จึงเปนความเดือดรอน…การเก็บอากรคาน้ํา
ทางหัวเมืองปกษใตควรตั้งพิกัดแลจัดวิธีเก็บใหสมควรแกภูมประเทศ อยาเอา

                                                           
73จวน ชูยัง อายุ 67 ป, เสวนากลุมชาวนาตําบลแพรกหา บานเลขที่ 164/1 หมู 7 ต.

แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง วันที่ 14 มีนาคม 2545 และ เครือบ สุวรรณรัตน อายุ 61 ป , โรจน 
หนูแดง อายุ 50 ป เสวนากลุมชาวนา ต.พญาขัน บานเลขที่ 46/1 หมู 6 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.
พัทลุง วันที่ 14 มีนาคม 2545, อางถึงใน กิตติ ตันไทย, “เศรษฐกิจทองถิ่นลุมทะเลสาบสงขลา : 
ศึกษากรณีขาวและยางพาราตั้งแต พ.ศ.2439 – 2539”, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ 
ทะเลสาบในกระแสความเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและกระบวนทัศนการพัฒนา ณ 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา, 19 – 21 มิถุนายน 2546, 37. 
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พระราชบัญญัติซึ่งตั้งขึ้นดวยความรูเห็นแตตามหัวเมืองซึ่งใกลกรุงเทพไปใช การจึงจะ
เรียบรอย…74 

จะเห็นไดวาแตเดิมรัฐสยามสนใจในการจับสัตวน้ําเพียงการเก็บภาษี จนกระทั่งในป 
พ.ศ. 2444 รัฐประกาศใชพระราชบัญญัติอากรคาน้ําฉบับใหม75 และสงผลกระทบตอชาวลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลามากยิ่งขึ้น เพราะมีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บภาษีที่ละเอียดมากขึ้น 
รายละเอียดเหลานี้เองที่สรางความวุนวายใหกับชาวบาน เชน การกําหนดใหผูจับปลาตองเสียภาษี
ใหรัฐในลักษณะตาง ๆ คือ เก็บจากจํานวนปลาสดที่ขายในทองตลาด เก็บจากเครื่องมือที่ใชในการ
จับปลา เก็บคาอนุญาตใหจับปลาในที่ใดที่หนึ่งไดแตเพียงผูเดียว ฯลฯ การจัดเก็บภาษีดังกลาวนี้ 
เกิดขึ้นหลังการปฏิรูปเพราะรัฐไดถือวาทะเลและทะเลสาบ รวมทั้งทรัพยากรอื่น ๆ ที่เคยเปนของ
ชุมชนไปเปนของรัฐสยาม 

นอกจากนี้ระบบการจัดเก็บภาษีที่รัฐบาลสยามไดเขามาจัดการนี้ก็มีการขยายฐาน
การเก็บที่กวางขึ้น ภาษีผลประโยชน คือการรวบรวมเอาภาษีหลายประเภทมารวมกันทั้งเกาและ
ใหม เชน ภาษีกุงแหง ภาษีสุกรเปน ภาษีสุกรตาย ภาษีขนสัตว ภาษีขาวเหนียว อากรดีบุก รวมทั้ง
ภาษีจากสินคาเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ อีกหลายชนิด เชน ระมาด งาชาง กระวาน รง และเรว76 ฯลฯ การ
เก็บภาษีในลักษณะนี้จึงสรางรายไดใหแกรัฐสยามอยางเปนกอบเปนกําดังเห็นไดจากรายงานการ
ผลประโยชนที่รัฐบาลไดรับจากเมืองสงขลา ในป 2438 ภาษีผลประโยชนมีรายไดเปนอันดับ 3 รอง
จากอากรรังนกและอากรคานา โดยคิดเปนเงิน 14,563 บาท ในขณะที่อากรรังนกเปนเงิน 40,000 
บาท อากรคานา เปนเงิน 30,588 บาท77 

กลาวโดยสรุปความสัมพันธระหวางชาวบานกับขาราชการหรือ ”นาย” (เปนคําเรียกที่
ชาวบานเรียกขาราชการฝายปกครอง) ตามที่กลาวมาจึงเปนไปอยางไมราบร่ืนนักดังที่เราสามารถ
                                                           

74“เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปกษใต,” 7 ธันวาคม ร.ศ. 
115 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชการที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ร.5 ม.2.14/74,หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 

75โปรดดูรายละเอียดใน อํานวย  แทนทอง, พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงใน
เขตการประมงไทย พ.ศ.2482 (กรุงเทพมหานคร : กรมประมง, 2540). 

76“สารตรานําตั้งเจาภาษีนายอากรเมืองสงขลา – จะนะ จ.ศ. 1246,” เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชการที่ 5, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

77“เร่ืองผลประโยชนและการจัดการตาง ๆ ในเมืองสงขลา พัทลุง แลนคร,” 16 เม.ย. – 
20 ต.ค. ร.ศ. 115 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชการที่ 5 หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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เรียนรูไดจากประสบการณในปจจุบัน ดังคําสุภาษิตของชาวบานในลุมทะเลสาบสงขลาที่ฉายภาพ
คําวานายใหเปนสิ่งชั่วรายที่นาเกลียดนากลัว เชน เมื่อเด็กเล็ก ๆ รองไห พอแมบอกวา “นายมา” 
เด็กก็หยุดรองไห ที่เปนเชนนี้เพราะการถูกปลูกฝงกันมาวา “นาย” เปนผูมีอํานาจ นายสามารถจับ
คนเขาคุกหรือจับไปทําโทษได แตทั้งนี้เมื่อนายมาเยี่ยมบานชาวบานก็จะตอนรับขับสูอยางดีเพราะ
เกรงกลัวอํานาจบารมีของนาย จัดของดี ๆ ใหกิน นายอยากกินไกก็แกงไกใหกินทั้งที่ตัวเองไมมีจะ
กิน นายอยากไดของที่ตัวเองรัก เชน ไกชน นกกรงหัวจุก นกเขา ก็ยกใหนาย พฤติกรรมของนาย
ตาง ๆ นี้จึงทําใหชาวบานในลุมทะเลสาบสงขลามองนายในแงลบเสมอ “…มองวานายมีอํานาจ        
มีฤทธิ์เดชสารพัดเกินขอบเขต ใหญ บา เบง ขอ ไถ ลัก ปลน คายา โกหก ไมรักษาคําพูด ข้ีฉอ ข้ีเมา 
โอรด (โม) เจายศ เอาเมียลูกสาวชาวบานไปทําเมีย กระทั่งซอม ขัง ยิงทิ้ง…”78 บุคคลิกภาพตาม
ความเปนจริงก็แสดงออกมายืนยันภาพลักษณเหลานี้ไมขาดสายคนแลวคนเลา ความแตกตางทาง
ชนชั้นที่มีการแบงพวกกันระหวาง “โหมนาย” กับ ”โหมเรา” จึงปรากฏขึ้นทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะ
กับสังคมลุมทะเลสาบสงขลา  

ในชวงของการเกิดชุมโจรบานดอนทรายในจังหวัดพัทลุงใหภาพของ “โหมนาย”  และ       
”โหมเรา” ไดดี เพราะเปนลักษณะของความขัดแยงอยางเต็มรูปแบบ โหมเราในที่นี้ไมใชวาจะเปน
โจรอยางเต็มรูปแบบแตเปนชาวบานที่คอยเปนหูเปนตาใหชุมโจร เพื่อใหชุมโจรสามารถหลบหนี
หรือดําเนินภาระกิจไดอยางสะดวก 

บทเพลงกลอมเด็กของคนในลุมทะเลสาบสงขลาบางบทก็ไดใหภาพสะทอนในเรื่อง
ของความไมพอใจที่มีตอเจาหนาที่ของบานเมือง 
 

แมไกเหอ    แมไกหางหลุน 
ขาหลวงออกมาวุน    ชันชีจับเด็ก 
จับส้ินสาวสาว    บาวบาวไปทําหาดเล็ก 
ชันชีจับเด็ก    จับส้ินทั่วเมืองนี้ เหอ…79 

เพลงกลอมเด็กบางเพลงเปรียบเทียบขาราชการเปนสิ่งไมดี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
ไมพอใจไดเปนอยางดี 
                                                           

78พันไพร [นามแฝง], บนเสนทางภูบรรทัด : ตํานานการตอสูดวยกําลงัอาวุธของ
ประชาชน พทัลุง – ตรัง – สตูล (กรุงเทพฯ : อารต เอ็จ กราฟฟค, 2544), 644. 

79ประพนธ เรืองณรงค, วรรณกรรมภาคใต (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2535), 253.  
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เรียกหมาเหอเรียกมาหมาหมา  หมาเฒาหรือวาหมาพระยา 
หรือวาหมันเลือกที่ขบ   ขบแขงหรือวาขบขา 
หมาเหอหมันไมหอนพบ   หมันเลือกที่ขบ 
ขบเจาทองรอยชั่งเออ80 

อีกทั้งในบางเพลงไดใหภาพวาขาราชการเปนผูมีอํานาจเอารัดเอาเปรียบชาวบาน ใช
อํานาจในทางมิชอบอยากจะไดลูก เมียใครก็ใชอํานาจที่มีอยูบีบบังคับเอา 

ฮา…เออ…พอผมสอดเหอ     ไปไหนไมรอดเพราะหวงเมีย 
อีเอาโพงพางไปวางเสีย   กลัวเมียอี้ไดกับขาหลวง 
ผมสอดพอยอดใย     ไปไหนไมรอดพอแกมพวง 
กลัวเมียอี้ไดกับขาหลวง     แกมพวงของนองคน…เออ เหอ เดียว81 

นอกจากนี้โลกทรรศนตาง ๆ ของคนลุมทะเลสาบสงขลาที่ปรากฏอยูในเพลงกลอม
เด็กอีกหลายเพลงที่แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวานายและชาวบานในทางที่ไมดี ชาวบานเห็น
วาระบบราชการเปนระบบของการกดขี่และการประจบสอพลอ ดังที่ความคิดเห็นดังกลาวสะทอน
อยูในเพลงกลอมเด็กบางบท 

หัวบอนตนกรวด    พี่ชายเปนตํารวจ 
อยาอวดไปเลยพี่วาตัวดี   เมื่อยามเขาหัด 
ถูกถีบถูกฉัดไปทุกที    อยาอวดไปเลยพี่วาตัวดี 
ถูกถีบทุกทีหัด82 

บางบทใหภาพวาขาราชการชั้นผูนอยนั้นชอบประจบสอพลอ 
เดือนขึ้นเหอ    ขึ้นมาวุนวุน 

หาดไทยใจบุญ    มานั่งแฝงเสา 
แตกอนแตไร    หมาไมหอนเหา 
มานั่งแฝงเสา    หอนเจาหอนนายเอง83 

ตามหลักฐานที่กลาวมาจึงสามารถมองภาพความสัมพันธระหวางนายซึ่งเปนตัวแทน
ของรัฐกับชาวบานในลุมทะเลสาบสงขลาไดวาตั้งอยูบนพื้นฐานของความแตกตางทั้งชีวิตความ
                                                           

80จําเริญ แสงดวงแข, โลกทรรศนชาวไทยภาคใตที่ปรากฏในเพลงกลอมเด็ก
(กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ, 2523), 74. 

81เร่ืองเดียวกนั, 75. 
82เร่ืองเดียวกนั, 76. 
83เร่ืองเดียวกนั, 76. 
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เปนอยู และตั้งอยูบนความไมไววางใจที่ชาวบานมอบใหฝายรัฐ มองฝายรัฐวาเปนผูเอาเปรียบ กด
ข่ี ขมเหง การที่รัฐไมเขามายุงเกี่ยวกับชาวบานถือเปนความใฝฝนที่ชาวบานปรารถนา ชาวบานมี
วิถีชีวิตแหงการดํารงตนที่สามารถอยูรอดไดโดยไมตองพึ่งพารัฐ ในขณะเดียวกันฝายรัฐพยายาม
หาประโยชนจากชาวบานและกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ใหชาวบานทําตาม ความไมสอดคลองของ
แนวความคิดดังกลาวนี้จึงนํามาซึ่งความขัดแยงและนําไปสูการเกิดของชุมโจร 

 
จากการศึกษาในประเด็นลักษณะทางดานสังคม – เศรษฐกิจและการเมืองการ

ปกครองของชุมชนลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2437 – 2465 ที่มีผลเอ้ือกับการเกิดของชุมโจร 
สามารถสรุปไดวา สภาพของชุมชนลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2437 – 2465 เปนชุมชนซึ่งเรียกได
วาอยูไดดวยการชวยเหลือตัวเองอยางแทจริง โดยเฉพาะในชุมชนหมูบาน ทั้งนี้เนื่องมาจากปจจัย
ประกอบหลายประการ เชน ภัยจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ภัยจากสัตวปาและสัตวราย  ความกันดาร
ของเสนทางคมนาคม ภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย โดยเฉพาะจากบรรดาโจรผูรายที่มีอยูใน
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ลักษณะดังกลาวนี้สงผลใหในแตละชุมชนมีระบบการจัดการภายใน เพื่อ
ความอยูรอดของชุมชนและผูคนที่เปนสมาชิกในชุมชน ระบบการจัดการภายในชุมชนหมูบานนั้น
แบงไดเปน กลุมผูนํา กลุมศิลปน กลุมหมอยา และชาวบานทั่วไป ในกลุมผูนํานั้นมีลักษณะที่ทับ
ซอนกันในชวงที่มีการปฏิรูปการปกครองเปนตนมา กลาวคือ ในชุมชนแตละชุมชนจะมีกลุมผูนํา
แบงเปน 2 กลุม คือ ผูนําทางการ หมายถึง ผูนําที่ทางการบานเมืองเปนผูแตงตั้งขึ้น เพื่อทําหนาที่
แทนรัฐในการดูแลความสงบภายในชุมชน กับกลุมผูนําตามธรรมชาติ หมายถึง ผูนําที่อาศัยอยูใน
ชุมชน ไมไดเปนกลไกของรัฐ แตชาวบานใหความเคารพนับถือ เปนผูที่สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชนไดอยางทันทวงที โดยสวนใหญความเขาใจของชาวบานที่มีตอผูนําทางการนั้นเปนแต
เพียงผูทําหนาที่เก็บภาษี นําจับผูราย และทําสํามโนประชากรเทานั้น ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
ชาวบานตองไปขอความชวยเหลือจากผูนําตามธรรมชาติเปนสวนใหญเพราะสามารถแกปญหาได
อยางทันทวงที โดยไมตองรอวิธีการแกปญหาที่มาตามสายราชการ 

ในชุมชนหมูบานยังประกอบดวยสมาชิกชุมชนที่ดํารงตัวเปนโจรทั่วไป ซึ่งมีอยูไมมาก
นัก โจรวัฒนธรรม เปนบุคคลที่ชาวลุมน้ําทะเลสาบสงขลาใหความยอมรับในฐานะที่หมายถึง
บุคคลที่มีความสามารถในการดูแลพรรคพวกและชุมชนได โจรวัฒนธรรมจํานวนหนึ่งหมายถึงผูนํา
ตามธรรมชาตินั่นเอง 

ดวยปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหชาวลุมน้ําทะเลสาบสงขลาตองดํารงชีวิตอยูดวยการพึ่งพา
ตนเองแลวยังจําเปนตองแสวงหาพรรคพวก ญาติพี่นองเพื่อเปนหลักประกันในการอยูรอดในสังคม
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ไดอีกอยางหนึ่ง ในประเด็นนี้จึงเปนที่มาของสังคมแบบเครือญาติและการเกิดขึ้นของเครือขาย
ชาวบาน ซึ่งเกิดขึ้นจากปจจัยประกอบในเรื่องของสภาพพื้นที่ ซึ่งมีความแตกตางของชุมชนในแต
ละพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของผลผลิตที่แตละชุมชนมีความขาด-เหลือ ไมเหมือนกัน การ
แลกเปลี่ยนเพื่อสรางความสมดุลยระหวางชุมชนเขาควน ชุมชนที่ราบ ชุมชนปาพรุและชุมชน
ชายฝงจึงเกิดขึ้น สงผลไปยังความเหนียวแนนของระบบญาติพี่นอง 

วัฒนธรรมนักเลง นับเปนอีกปจจัยที่สงผลถึงการเกิดของชุมโจรเปนระบบวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นตอเนื่องจากการชวยเหลือตนเองของชาวลุมน้ําทะเลสาบสงขลา นักเลงเปนระบบ
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมภายใตกลุมคนชนบทแหงลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เกิดขึ้นเพื่อเปน
เกราะปองกันตัวเองใหรอดพนจากภัยรอบขางตาง ๆ โดยสรุปจึงกลาวไดวานักเลง ผูนําตาม
ธรรมชาติและโจรวัฒนธรรมก็หมายถึงคนคนเดียวกันนั่นเอง 

บริบทตาง ๆ ที่กลาวมา ทําใหสังคมของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาอยูกันดวยความ
เหนียวแนน โดยการรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดวยบริบทดังกลาวนี้ถูกผนวกเขากับการปฏิรูป
การปกครอง ซึ่งเริ่มตนขึ้นในปลายทศวรรษที่ 2430 ทําใหเกิดการรวมตัวกันของชาวลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาจํานวนหนึ่งเพื่อตอตานอํานาจรัฐ  

ในชวงที่มีการปฏิรูปการปกครอง รัฐสยามไดดําเนินนโยบายที่มีผลกระทบตอผูคน
โดยรวมในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ชวงแรกของการปฏิรูปมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางของสังคมดาน
ตาง ๆ มีการกําหนดอาณาเขตของทองที่ข้ึนใหมใหเหมาะสมโดยแบงเขตปกครองดวยแมน้ํา ลํา
คลอง สันเขา ถนน ทางรถไฟ ซึ่งมีข้ึนในชวงปฏิรูป มีการเรงปราบปรามโจรผูรายในพื้นที่กันอยาง
คึกคัก การกําหนดใหชาวบานในพื้นที่ตองเสียภาษีที่เรียกวาคาราชการ หรือ คารัชชูปการ เปนราย
หัว ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเดิม มีการเสียภาษีเปนตัวเงิน ลักษณะเหลานี้สงผลตอวิถีชีวิตของชาวลุม
น้ําทะเลสาบสงขลาที่ไมคุนชินกับระบบเงินตรามากอน  

นอกจากนี้ในชวงตั้งแต พ.ศ. 2437 เปนตนมามีหลักฐานยืนยันวา กลไกรัฐในทองถิ่น
คอยเอารัดเอาเปรียบชาวบานในพื้นที่อยูเสมอ มีการกดขี่ขมเหงเกิดขึ้นอยางมากมาย  เชน การ
กลาวหาใหชาวบานเปนโจร เพื่อจะไดจับตัวไปทําโทษ โดยหวังผลประโยชนที่จะไดรับ คือ แรงงาน
จากนักโทษ การไดรางวัลจากการจับโจร ขาราชการคนใดจับโจรไดมากก็จะไดรางวัลมาก ขอ
กลาวหานี้นับเปนขอกลาวหาที่งาย สําหรับการกลาวหาแตยากที่จะแกตัว ดวยเหตุนี้ชาวบานใน
พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา จึงหวาดกลัวขอกลาวหานี้เปนอยางมาก  
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สําหรับการเสียภาษีผลประโยชนตาง ๆ มีรูปแบบที่ละเอียดและชัดเจนมากขึ้น มีการ
ขยายฐานการเก็บที่กวางขึ้น มีการจัดเก็บเหมือนกันทั่วราชอาณาจักร ทําใหเกิดความไมสอดคลอง
กับสภาพทองถิ่น สงผลถึงวิถีชีวิตของคนลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

ดวยเหตุผลของสภาพสังคม – เศรษฐกิจที่กลาวมาและการปฏิรูปการปกครองที่
เกิดขึ้น นับเปนเงื่อนไขอันสมควรที่จะทําใหเกิดการรวมกลุมข้ึนตอตาน ทั้งจากบรรดาโจรทั่วไป โจร
วัฒนธรรมและชาวบานที่ไมพอใจตอรัฐ การรวมตัวกันตอตานนี้เองคือที่มาของ “ชุมโจร” ดังจะ
กลาวถึงตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4 
 

ชุมโจรแหงลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2437 - 2465 
 
ดังที่กลาวมาแลวในบทกอน ทั้งเรื่องภูมิศาสตร ความเปนมาทางประวัติศาสตร 

สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งการเมืองการปกครอง ทําใหพอมองเห็นภาพบางอยาง ซึ่ง
นับวามีความเหมาะสมกับการกอตัวของอํานาจชุมชน ดังนั้นในบทนี้จะเปนการศึกษาถึงอํานาจ
ชุมชนนั้น ไดแกชุมโจรแหงลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โดยศึกษาในประเด็นยอย คือ สังคมโจรแหงลุม
น้ําทะเลสาบสงขลา และศึกษาถึงพัฒนาการขั้นสุดทายของการตอสู คือ การเกิดขึ้นของชุมโจร
บานดอนทราย จังหวัดพัทลุง การศึกษาในประเด็นเหลานี้เพื่อเปนการตอบคําถามที่วา ลักษณะ
ของสังคมโจรในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนอยางไร ประเภทของโจรที่มีในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
การแบงแยกระหวางโจร นักเลง ชาวบานทั่วไป การกระจายตัวของชุมโจรเปนอยางไร สาเหตุของ
การกอเกิดชุมโจรที่เกิดขึ้นเพื่อตอตานรัฐมาจากอะไร  การดํารงอยู รวมถึงการสิ้นสุดและความ
ตอเนื่องของชุมโจรมีลักษณะเปนไปในทิศทางใด  
 
 ลักษณะ “สังคมโจร” แหงลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลากับเร่ืองราวเกี่ยวกับโจรมักเปนเรื่องที่ถูกกลาวขวัญถึงมาโดย
ตลอด ทั้งนี้เพราะปจจัยตาง ๆ ที่กลาวไดวามีความเหมาะสมกับการกอเกิดดังไดกลาวมาแลวใน
บทกอน ทั้งเรื่องของภูมิศาสตร สังคมวัฒนธรรม และที่สําคัญที่สุดคือเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับรัฐหรือ
นาย ความเปนไปของ ”สังคมโจร” ในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจึงไดเกิดขึ้นและมีตอเนื่องมาโดย
ตลอด กอนจะกลาวถึงการกอตัวขึ้นครั้งใหญของเหลาโจรและนักเลงเพื่อตอตานรัฐ ไดแกชุมโจร
บานดอนทราย จังหวัดพัทลุง ซึ่งผูวิจัยจะไดกลาวในรายละเอียด จะตองกลาวถึงประเภทของโจร
วามีอะไรบาง เปนโจรที่มีลักษณะอยางไร 

 
 ประเภทของโจรในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
เปนประเด็นที่มีคําถามเกิดขึ้นมากมายเมื่อผูวิจัยตั้งประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง

โจรแหงลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ทั้งนี้เพราะการแยกแยะประเภทของโจรกระทําไดคอนขางยากและ 
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ไมชัดเจนนัก แตถึงที่สุดเพื่อความสะดวกตอการทําความเขาใจ จากการศึกษา
คนควาสามารถแยกประเภทของโจรในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาไดเปน 2 ประเภท คือ 

 1. โจรทั่วไป หมายถึงบุคคลที่มีนิสัยลักขโมย ปลนทรัพยสินของผูอ่ืน โจรประเภทนี้
เกิดขึ้นเพราะความโลภ เปนโจรที่มีลักษณะคลายคลึงกับโจรในปจจุบัน คือเปนโจรเพราะความ
โลภ ความอยากไดของผูอ่ืน เปนการแยงชิงความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นในสังคม กลาวคือถาพิจารณาใน
หลักการความสมดุล ความเสมอภาค จะพบความจริงวาทรัพยสินที่มีอยางเหลือเฟอในคนกลุม
หนึ่ง ยอมจะสรางความขาดแคลนใหกับคนอีกกลุมหนึ่ง เมื่อกฎเกณฑ กลไกทางสังคม สรางใหคน
มีโอกาส เสียเปรียบและขาดแคลน ผูที่เสียเปรียบและขาดแคลนยอมแสวงหาโอกาสที่จะเฉลี่ย
ความมั่งคั่งใหแกตนเองและพรรคพวกดวยวิธีการเปนโจรซึ่งผิดทั้งกฏเกณฑของศีลธรรมและ
กฎหมาย แตทั้งนี้ดวยวิธีการดังกลาวถือเปนธรรมชาติของการสรางภาวะสมดุลใหสังคม วิธีลดโจร
ประเภทนี้จึงตองสรางภาวะสมดุลใหเกิดขึ้นในสังคม เปนหนาที่ของทุกคนในสังคมตองตระหนักใน
ความรับผิดชอบรวมกัน 

เมื่อวิเคราะหความเปนโจรประเภทนี้ในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2437 เปนตนมา
สรุปไดวา ชุมชนเกษตรของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาในชวงเวลานี้เปนยุคปรับเปล่ียนสําคัญ ที่เร่ิมมี
การผลิตเพื่อขาย มีการสะสมความมั่งคั่ง มีพอคาชาวจีนเขามาทําการคา ดวยเหตุดังกลาวทําให
โจรในประเภทนี้ประพฤติตัวเปนโจรขโมยทรัพยสินของผูอ่ืน  

สาเหตุของการเกิดโจรลักษณะนี้ในบริบทของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาวิเคราะหไดวา
เปนปญหาที่สืบเนื่องมาจากความไมสมดุลของสังคม การมีบอนเบี้ย การพนัน มีโรงฝน และความ
อดอยากของชาวบานในพื้นที่ ดังเชนในรายงานที่วา  

…ดวยเวลาที่ขาพระพุทธเจาพักอยูท่ีเมืองพัทลุงไดตรวจดูราชการลัด ๆ …พวกกรมการ
ผูใหญอยูจะขางฝกฝายในการเลนเบี้ยเลนไกเกือบทุกคน…โดยที่เกิดโจรผูรายชุกชุมนักแล
เห็นไดวาการโจรผูรายในเมืองสงขลาที่ชุกชุมนั้นก็เพราะ บอนเบี้ย บอนไก มีมากเกินไป…
แตในสวนหัวเมืองปกษใตน้ีขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลาฯ วาถาเลิกเสียทีเดียวจะดีกวา 
เพราะราษฎรในหัวเมืองเหลานี้ คนพื้นเมืองเปนคนเลนเบี้ย เปนคนจนโดยมากพิเคราะหดู
จํานวนเงินอากรบอนเบี้ยเทียบดูกับหัวเมืองกรุงเทพฯ ก็แลเห็นไดวาต่ํากวาหัวเมืองขางใน
เปนอันมาก……..แลการบอนเบี้ยนั้นเปนธรรมดาที่จะพาใหคนเกียจครานและพฤติพาล 
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เปนโจร ท้ังทอนกําลังที่จะทํามาหากินใหบานเมืองบริบูรณขึ้น…1 
นอกจากนี้โจรโดยทั่วไปยังเกิดขึ้นจากการจองเวร กลาวคือถูกโจรคนอื่นกระทําเอา 

การกระทํานั้นเปนการไปกระตุนความเปนตัวตนของคนใหเกิดขึ้นมา จึงกระทําตอบเปนการแก
แคน จองเวร และการกอเวรตอกันไปไมรูส้ินสุด เกิดการตอสูลางผลาญกันเปนวงศตระกูล แนวทาง
การแกไขกลุมโจรประเภทนี้คือการนําหลักศาสนาเขามาชวยโดยใชหลักการที่วา “เวรยอมระงับ
ดวยการไมจองเวร”  

เมื่อวิเคราะหความเปนโจรในลักษณะนี้ในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา สรุปไดวาการ
เกิดขึ้นของโจรประเภทนี้มีเปนจํานวนมาก เพราะสังคมของลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีลักษณะของ
การไมยอมใหผูอ่ืนดูถูกเหยียดหยาม หมิ่นศักดิ์ศรีกัน เปนคนไมยอมคน ดังหลักฐานที่ปรากฏวา 
“…เดิมอายแกวเปนมูลขัดใจกับนายลักเจาทรัพยเร่ืองวานายลักยิงกระบือของอายแกว อายแกวมี
ความอาฆาฎ ใหอายชวยไปหาอายสีเงินรวมพวกเพื่อนมาปลนนายลัก…”2 

2.โจรวัฒนธรรม เปนโจรเพราะจุดรวมแหงความรูสึกและคานิยมโจร เปนโจรที่เกิดขึ้น
จากปจจัยประกอบภายนอก ไมไดเกิดขึ้นมาจากภายในตัวตนของแตละบุคคล และเปนโจรที่
ผูทําวิจัยใหความสําคัญในการศึกษา กรณีแรกเกิดขึ้นจากความรูสึกที่วาชาวบานมักถูกรังแกจาก
เจาพนักงานหรือกลไกรัฐอยูเสมอ ความรูสึกที่สองเกิดจากวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ เชน 
วัฒนธรรมนักเลง วัฒนธรรมแหงการรักษาหนา เมื่อจุดรวมของความรูสึกดังกลาวมาบรรจบกัน 
กลุมโจรประเภทนี้จึงเกิดขึ้น การถูกขมเหง รังแกจากกลไกอํานาจรัฐทั้งจากทองถิ่นและสวนกลางที่
ถือเอากฎหมายเปนที่ต้ังกับประชาชนผูกลา ที่ถือศักดิ์ศรีและคานิยมโจรจึงเกิดปะทะกันอยาง
รุนแรงในพื้นที่ชนบทของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โจรประเภทนี้ใหมีความหมายรวมถึงผูที่ทําตัวเปน
นักเลงเพราะลักษณะนิสัยบางประการของนักเลง เชน เปนผูที่ชอบชวยเหลือเพื่อนฝูง มีพรรคพวก
มาก และมีความรอบรูเกี่ยวกับการลักขโมย โจรวัฒนธรรมไดรับการยอมรับจากผูคนในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาในฐานะที่หมายถึงผูมีความสามารถในการที่จะดูแลพรรคพวกและชุมชนได แต
สําหรับฝาย 

                                                           
1“เอกสารราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ในสมัยพระยายมราช (ปน สุขุม) เปน

ขาหลวงเทศาภิบาล ร.ศ.115 – 125 (พ.ศ.2439 - 2449),” พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ 
หมอมประยูร โสนกุล ณ อยุธยา ท.จ.ว. ณ เมรุหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส, 23 
มีนาคม 2520, 23. 

2“คําพิพากษา เลม 7 ร.ศ.123 (พ.ศ.2447),” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 ก 
ร.5 รล. – คพ. หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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รัฐแลวไมวาโจรโดยทั่วไปหรือโจรวัฒนธรรมก็ถือวาเปนบุคคลที่กระทาํผิดตอ
กฏเกณฑของบานเมืองเหมอืน ๆ กัน 

 
 “สังคโจร” ในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
 กอนที่จะกลาวถึงชุมโจรบานดอนทราย จังหวัดพัทลุง มีความจําเปนจะตองอธิบาย

ถึงลักษณะของ “สังคมโจร” ที่ดํารงอยูในพื้นที่แหงนี้ เพราะลักษณะของสังคมที่ใหความนิยมยก
ยองผูที่กระทําตัวเปนโจรวัฒนธรรม ยอมหมายถึงวาผูคนจํานวนไมนอยในดินแดนแถบนี้มี
ความรูสึกที่ดีกับโจรวัฒนธรรม โจรทางวัฒนธรรมเปรียบเหมือนสวนหนึ่งของสังคม หรือกระทั่ง
คานิยมของคนทองถิ่นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนที่มีความเชื่อวา “การปลนสะดมเปนอาชพีอยาง
หนึ่ง”3 อีกทั้งบรรดาโจรทางวัฒนธรรมเองก็อยูในสังคมโดยมีกฎเกณฑเปนตัวกําหนดบรรทัดฐาน
อยู ทําใหโจรเหลานั้นอยูรวมกับชุมชนได และมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน ลักษณะเชนนี้ดํารงมาคู
กับชุมชนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจนกระทั่งรัฐไดเขามาอยางจริงจัง อยางไรก็ตามแมวาความ
เปน “สังคมโจร” ของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจะมีลักษณะพิเศษแตผูคนเหลานั้นก็มิไดปฏิเสธการมี
อยูของบรรดาโจรทั่วไปที่ขโมยของชาวบาน ดังนั้นเพื่อความเขาใจผูวิจัยจึงขอทําความเขาใจวา
ประเด็นการศึกษาเรื่อง “สังคมโจร” มี 2 ระดับ คือ สังคมโจรโดยทั่วไปและสังคมโจรวัฒนธรรม 

 
โจรทั่วไป 
หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง สังคมโจรทั่วไป ที่สามารถหาไดสวนใหญเปนหลักฐานที่

ปรากฏอยูในหอจดหมายเหตุแหงชาติ  เชน รายงานที่แสดงใหเห็นปญหาเรื่องการกระทําของโจร
ขามแดน โดยเฉพาะระหวางเขตแดนเมืองพัทลุงกับเมืองสงขลา ดังปรากฏในรายงานของพระ
ยารัษฎานุประดิษฐิ์มีโจรผูรายจากเมืองพัทลุงขามเขาบรรทัดเขามาปลน ขโมย วัว ควาย และ
ทรัพยสิน ของชาวบานในเขตเมืองตรังเปนประจํา ดังปรากฏเปนหลักฐาน วา 

…ดวยกรมการนําความคางเกาแจงกับขาพระพุทธเจา ๆ ตรวจดูความ นายเอี้ยม โจทยรอง
วา ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ร.ศ.๑๐๘ เวลากลางวัน มีอายผูราย ๔ คน ถือเครื่องศาสตราวุธ
ครบมือขึ้นปลนเรือนนายเอี้ยม บานชอง แขวงเมืองตรัง อายผูรายฟนอําแดงจิ พี่เมียนาย
เอี้ยมบาดเจ็บแลวเก็บทรัพยส่ิงของไป หมื่นกลาไพ รีบออกสืบไดความวา อายหมานุยบาน
นา 
 

                                                           
3สมเจตนา มุนีโมนัย “วัฒนธรรมโจรที่ปรากฏในทองถิ่นภาคใต,” ทักษิณคดี 4,1 

(มิถุนายน – กันยายน 2537) : 17. 
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วง ๑ อายดํา อายมิด อายเสนบานลําพลูกา รวมส่ีคนเปนผูรายแขวงเมืองพัฒลุง เปนผูราย
ปลนเรือนนายเอี้ยม 
เร่ือง ๑ นายชุมรองวา ณ วันที่ ๙ ๑๑ ค่ํา ปชวดสัมฤทธิ์ศก ๒๑ เวลากลางคืน อายผูรายลัก
กระบือนายชุมไปจากบานก็เจาะ แขวงเมืองตรัง นายชุมสืบไดความวา อายคลาย ๑     
อายเกื้อ ๑ อยูบานนาวงแขวงเมืองพัฒลุง เปนผูรายลักกระบือนายชุม…4 

จึงเห็นไดวาในชวงเวลานั้นมีการเกิดขึ้นของโจรระหวางเมืองและทําการโจรกรรมใน
ระหวางเมืองโดยใชเขาบรรทัดเปนเสนทางการเดินทางและการหลบหนีไปในตัว โดยมากแลวมัก
เปนโจรจากในเขตเมืองพัทลุงขามแดนเขามาในเขตเมืองตรัง 

ทางรัฐสยามมองวาปญหาโจรผูรายกระทําโจรขามแดนดังกลาวนี้จะตองไดรับการ
แกไข จึงไดมีการตกลงกันระหวางเมืองสงขลาและเมืองพัทลุงเพื่อแกไขปญหาการเกิดของโจรที่
อาศัยอยูตามตะเข็บชายแดนของทั้งเมือง โดยสาระสําคัญของขอตกลงนี้ก็เพื่อตองการใหมีการ
จับกุมตัวผูรายไดอยางทันทวงทีเมื่อมีเหตุการณโจรผูรายเกิดขึ้น ขอตกลงนี้ชวงเริ่มตนการปฏิรูปใช
ระหวางเมืองสงขลากับพัทลุงเทานั้นแตตอมาเมื่อเขาสูชวงการปฏิรูปจึงไดใชควบคุมเปนขอตกลง
ระหวางเมืองพัทลุงกับเมืองตรัง และเมืองพัทลุงกับเมืองนครศรีธรรมราชดวย5 การที่ทั้งเมือง
สงขลาและเมืองพัทลุง รวมทั้งเมืองตรังและเมืองนครศรีธรรมราช ตองมารวมมือกันในการปราบ
โจรผูรายและกําหนดขอตกลงที่ชัดเจนแนนอนเชนนี้ยอมแสดงใหเห็นวาปญหาการเกิดโจรผูรายที่
มองจากฝายรัฐตองมีอยูอยางหนาแนน  

ในรายงานฉบับหนึ่งแสดงใหเห็นลักษณะของสังคมโจรโดยทั่วไปในลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลาวาเมื่อเกิดโจรผูรายแตละครั้งในเมืองพัทลุงและมีการจับตัวผูกระทําผิดไดจะมีการซัดทอด
ถึงบุคคลที่รวมขบวนการโจรที่มักเปนคนในหมูบานเดียวกันหรือไมก็เปนกลุมคนในหมูบานที่
ใกลเคียงกัน และเปนที่นาสังเกตประการหนึ่งในรายงานฉบับนี้คือกลุมโจรที่เกิดขึ้นมักเปนผูคนใน
หมูบานที่เปนเขตรอยตอของสามเมืองในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา6  

 
 

                                                           
4“ใบบอกเมืองตาง ๆ,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, 

ร.5 ม.2.12 ก , หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
5เร่ืองเดียวกัน. 
6“เร่ืองมณฑลนครศรีธรรมราช,” 16 มิถุนายน ร.ศ.110 – 15 กันยายน ร.ศ. 111, 

เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.47/1, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
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มีขอสังเกตประการหนึ่งคือการเกิดขึ้นของกลุมโจรมีขนาดใหญข้ึนเปนอยางมาก ซึ่งผู
รวมขบวนการโจรมีต้ังแต 10 – 20 คน ในชวงรอยตอของการปฏิรูปการปกครอง7 

การเกิดขึ้นของโจรและลักษณะของสังคมโจรทั่วไปที่มีเขมขนตามแนวคิดของทางรัฐ
สยามจึงไดใหความสําคัญกับแนวรอยตอระหวางเมือง เพราะเหตุวาพื้นที่ระหวางเมอืงเปนพืน้ทีท่ีม่ี
ความกันดารเรื่องการคมนาคมสูง การเดินทางติดตอกับตัวเมืองทําไดยาก พื้นที่ดังกลาวนี้ก็คือ
พื้นที่ในเขตปาพรุควนเคร็งปจจุบันนั่นเอง มีรายงานที่ทําใหทราบวาในเขตพื้นที่ดังกลาวนี้มีโจร
ผูรายอยูชุกชุม เพราะสาเหตุที่มาจากความกันดารและความหางไกลของพื้นที่ ซึ่งรายงานนี้แสดง
ใหเห็นวาทางรัฐสยามเองก็ยอมรับวาพื้นที่แหงนี้เปนแหลงซองสุมของบรรดาโจรผูรายในพื้นที่ลุม
น้ําทะเลสาบสงขลา  เมื่อเปนเชนนี้รัฐสยามจึงมีนโยบายที่จะจัดการกับกลุมโจรดังกลาว 

…แดนนครที่ตอกับเมืองสงขลาเมืองพัทลุง มีท่ีตําบลทะเลนอยเปนตน หางไกลจากเมือง
นครถึง ๔ วัน ๕ วัน เวลาเกิดเหตุโจรผูรายขึ้นกวาจะทราบถึงพระยาศรีธรรมราช แล กวาจะ
มีคําส่ังออกมา ก็อยูใน ๑๑ หรือ ๑๒ วัน ไมทันราชการ ตอไปน้ีเมื่อมีเหตุโจรผูรายเกิดขึ้น
ควรใหนายแขวงสงขาวมายังขาหลวงพิเสศที่เมืองสงขลา ๆ จะเปนผูบังคับบัญชาตามทาง
ราชการ แลวใหนายแขวงแจงรายงานไปใหผูสําเร็จราชการเมืองทราบ ทุก ๆ ครั้งเห็นดวย
เกลาวาทางนี้เปนทางที่ดี…8 

ที่กลาวมานี้มักเปนภาพของสังคมโจรทั่วไปในชวงเริ่มตนของการปฏิรูปการปกครอง 
โดยในชวงที่มีการปฏิรูปการปกครองแลว ลักษณะสังคมโจรทั่วไปในลุมทะเลสาบสงขลาก็ยังมี
สภาพที่ไมแตกตางกันมากนักแตสวนใหญของหลักฐานมักมองเห็นเปนภาพรวมของทั้งอาณาจักร 
อยางไรก็ดีภาพรวมดังกลาวนี้ก็ไดบงบอกการเกิดขึ้นของโจรวามักเกิดขึ้นตามเมืองปลายแดน นัน่ก็
หมายรวมถึงดินแดนในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาดวยดังเชนปรากฎหลักฐานวา “…ถึงฤดูแลง
เคยมีโจรผูรายตามหัวเมืองชุกชุม กระทรวงมหาดไทยไดมีตราสั่งไปยัง สมุหเทศาภิบาลทุกมณฑล
ใหกําชับเจาหนาที่ออกตรวจตรา คอยระงับเหตุการณโจรผูรายในทองที่ใหเรียบรอย…”9 

                                                           
7เร่ืองเดียวกัน. 
8“เอกสารราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ในสมัยพระยายมราช (ปน สุขุม) เปน

ขาหลวงเทศาภิบาล ร.ศ.115 – 125 (พ.ศ.2439 - 2449)”, พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ 
หมอมประยูร โสนกุล ณ อยุธยา ท.จ.ว. ณ เมรุหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส 23 
มีนาคม 2520, 89. 

9“เร่ืองใหสมุหเทศาภิบาลทุกมณฑลตรวจตราระงับโจรผูราย,” 19 มกราคม 2457, 
เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 ม.1/31, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ในสมัยรัชกาลที่ 6 ปรากฏวาเมื่อมีการประชุมขาหลวงเทศาภิบาลในแตละครั้งนั้น ใน
หมวดของกระทรวงมหาดไทย ไดใหความสําคัญกับปญหาโจรผูรายเปนอยางมาก โดยเฉพาะตาม
หัวเมืองที่อยูหางไกลจากกรุงเทพ อยางเชนหัวเมืองในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ส่ิงหนึ่งที่ทําให
มองเห็นวารัฐสยามใหความสําคัญกับเร่ืองดังกลาวเหลานี้คือการกําหนดเรื่องราวเกีย่วกบัโจรผูราย
ใหเปนวาระการประชุมตาง ๆ เชน 

- รับสงผูรายและของกลางระหวางมณฑล 
- เร่ืองโจรผูรายในทองที่ 
- เร่ืองหามจายนักโทษ 
- เร่ืองทําบาญชีนักโทษในวันสิ้นเดือนยื่นกระทรวงมหาดไทย 
- เร่ืองเครื่องสัญญานจับโจรผูราย 
- เร่ืองขยายอํานาจเจาพนักงานสําหรับลงอาญานักโทษ 
- เร่ืองใหกํานันมีสมุดสืบจับผูตองหาในความอาญาตามคําส่ังของกรมการอําเภอ10 
ในชวง พ.ศ.2455 เปนตนมาทางราชสํานักกรุงเทพไดกําหนดใหมณฑลตาง ๆ ตอง

รายงานเรื่องโจรผูรายเพื่อใหสวนกลางรับทราบตลอด ในรายงานนั้นปรากฏวาสวนของมณฑล
นครศรีธรรมราช มีรายงานเรื่องโจรผูรายคอนขางมากติดอันดับตน ๆ ของอาณาจักร และชวง
ทศวรรษที่ 2460 รายงานโจรผูรายดังกลาวนี้ก็มีการจัดทําเปนระบบที่ชัดเจนมากขึ้น แตอยางไรก็
ตามมณฑลที่มีรายงานโจรผูรายมากเปนอันดับหนึ่งมาโดยตลอดกลับเปนมณฑลราชบุรี ที่เปน
เชนนี้ผูวิจัยมองวารายงานที่ถูกสงมายังสวนกลางอาจจะไมสอดคลองกับความเปนจริง เพราะการ
ที่สังคมของบริเวณที่ต้ังอยูหางไกลศูนยกลางเปนสังคมที่ไมวางใจขาราชการกลาวคือเมื่อเกิดคดี
ความขึ้นชาวบานในพื้นที่มักจะหาวิธีจัดการกันเองโดยไมหวังพึ่งพาราชการ ดังที่มีหลักฐานในเรือ่ง
นี้ของมณฑลปราจีนบุรีซึ่งมีความเปนไปไดที่จะคลายครึงกันกับชุมชนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
เพราะการเปนเมืองที่อยูหางไกลเหมือนกัน “…เหตุการณลักโคกระบือนั้น กํานัน อําเภอ ไมใครได
ทราบเรื่อง เพราะเหตุวาราษฎรมักจะคิดติดตามกันเอง ถาจะแจงตอกํานัน อําเภอ ก็มักจะตาม
ไมไดคืน… 

 
 

                                                           
10“เร่ืองรายงานประชุมขาหลวงเทศาภิบาล พแนกกระทรวงมหาดไทย,” 20 ตุลาคม 

2454 – 21 สิงหาคม 2465, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 ม.1/9,
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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”11 รายงานโจรผูรายหัวเมืองในทศวรรษ 2460 ปรากฏอยางชัดเจนวามีความ
แตกตางของเหตุการณโจรผูรายที่เกิดขึ้นในมณฑลตาง ๆ มณฑลที่มีชื่อเสียงในทางโจรผูรายไดแก 
มณฑลราชบุรี มณฑลกรุงเกา มณฑลนครสวรรค และมณฑลนครศรีธรรมราช แตจากหลักฐาน
ปรากฏวาคดีความที่เกิดขึ้นในมณฑลเหลานี้มีความแตกตางกัน การเกิดขึ้นของคดีความ 
โดยเฉพาะคดีฆาคนตายของมณฑลนครศรีธรรมราชมีนอยเมื่อเทียบกับอีก 3 มณฑลดังกลาว เชน 
รายงานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2463 มณฑลนครศรีธรรมราช มีคดีฆาคนตาย 5 ราย ในขณะที่
มณฑลราชบุรีมีคดีฆาคนตายถึง 33 ราย12 ซึ่งปรากฏการณเปนลักษณะนี้มาโดยตลอด เพื่อให
ทราบถึงการเกิดขึ้นของคดีความและจํานวนโจรผูรายในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ผูวิจัยจึงนําเสนอ
ตาราง นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบใหเห็นถึงมณฑลที่มีรายงานโจรผูรายมากที่สุดดวย 

 
ตารางที่ 2 รายงานโจรผูรายประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2463 

คดี ฆาคนตาย ปลนทรพัย ชิงทรพัย วางเพลงิ 
มณฑลนครศรีธรรมราช 14 6 2 - 
มณฑลราชบุรี 21 13 3 - 
ที่มา : “เร่ืองรายงานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทยจํานวนเดือนมิถุนายน 2463,” 30 สิงหาคม 
2463 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 ม.5.2/80,หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11“เร่ืองอั้งยี่มณฑลปราจีนบุรี (ที่เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีจัดการปราบพรอมกับ

ผูราย),” 12 มิถุนายน – 26 มกราคม 2458, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 
กระทรวงมหาดไทย, ร.6 ม.8/3, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

12“เร่ืองรายงานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือน ตุลาคม 2463,” 29 
พฤศจิกายน 2463 – 30 พฤษภาคม 2464, เอกสารกรมราชเลขาธิการ กระทรวงมหาดไทย รัชกาล
ที่ 6, ร.6 ม.5.2/84, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
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ตารางที่ 3 รายงานโจรผูรายประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2463 
คดี ฆาคนตาย ปลนทรพัย ชิงทรพัย วางเพลงิ 

มณฑลนครศรีธรรมราช 4 8 1 - 
มณฑลราชบุรี 19 9 2 - 
ที่มา : “เร่ืองรายงานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทยจํานวนเดือนกรกฎาคม 2463,” 30 สิงหาคม 
2463 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 ม.5.2/81,หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 

 
ตารางที่ 4 รายงานโจรผูรายประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2463 

คดี ฆาคนตาย ปลนทรพัย ชิงทรพัย วางเพลงิ 
มณฑลนครศรีธรรมราช 8 25 5 2 
มณฑลราชบุรี 18 8 2 - 
ที่มา : “เร่ืองรายงานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทยจํานวนเดือนสิงหาคม 2463,” 20 ตุลาคม 
2463 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 ม.5.2/82,หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 
 
ตารางที่ 5 รายงานโจรผูรายประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2463 

คดี ฆาคนตาย ปลนทรพัย ชิงทรพัย วางเพลงิ 
มณฑลนครศรีธรรมราช 5 7 4 2 
มณฑลราชบุรี 16 12 1 - 
ที่มา : “เร่ืองรายงานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทยจํานวนเดือนกันยายน 2463,” 1 พฤศจิกายน 
2463 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 ม.5.2/83,หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 
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ตารางที่ 6 รายงานโจรผูรายประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2463 
คดี ฆาคนตาย ปลนทรพัย ชิงทรพัย วางเพลงิ 

มณฑลนครศรีธรรมราช 5 2 2 - 
มณฑลราชบุรี 19 6 - - 
ที่มา : “เร่ืองรายงานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทยจํานวนเดือนตุลาคม 2463,” 29 พฤศจิกายน 
2463 – 30 พฤษภาคม 2464 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 
ม.5.2/84,หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
ตารางที่ 7 รายงานโจรผูรายประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2463 

คดี ฆาคนตาย ปลนทรพัย ชิงทรพัย วางเพลงิ 
มณฑลนครศรีธรรมราช - 1 2 - 
มณฑลราชบุรี 21 9 1 - 
ที่มา : “เร่ืองรายงานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทยจํานวนเดือนตุลาคม 2463,” 29 พฤศจิกายน 
2463 – 30 พฤษภาคม 2464 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 
ม.5.2/84,หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
ตารางที่ 8 รายงานโจรผูรายประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2463 

คดี ฆาคนตาย ปลนทรพัย ชิงทรพัย วางเพลงิ 
มณฑลนครศรีธรรมราช 5 1 4 - 
มณฑลราชบุรี 17 4 - - 
ที่มา : “เร่ืองรายงานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทยจํานวนเดือนตุลาคม 2463,” 29 พฤศจิกายน 
2463 – 30 พฤษภาคม 2464 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 
ม.5.2/84,หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ตารางที่ 9 รายงานโจรผูรายประจําเดือนมกราคม พ.ศ.246313 
คดี ฆาคนตาย ปลนทรพัย ชิงทรพัย วางเพลงิ 

มณฑลนครศรีธรรมราช 5 2 4 - 
มณฑลราชบุรี 33 12 1 - 
ที่มา : “เร่ืองรายงานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทยจํานวนเดือนตุลาคม 2463,” 29 พฤศจิกายน 
2463 – 30 พฤษภาคม 2464 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 
ม.5.2/84,หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
 
ตารางที่ 10 รายงานโจรผูรายประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2463 

คดี ฆาคนตาย ปลนทรพัย ชิงทรพัย วางเพลงิ 
มณฑลนครศรีธรรมราช 2 3 2 - 
มณฑลราชบุรี 20 12 1 - 
ที่มา : “เร่ืองรายงานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทยจํานวนเดือนตุลาคม 2463,” 29 พฤศจิกายน 
2463 – 30 พฤษภาคม 2464 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 
ม.5.2/84,หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
 
ตารางที่ 11 รายงานโจรผูรายประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.2463 

คดี ฆาคนตาย ปลนทรพัย ชิงทรพัย วางเพลงิ 
มณฑลนครศรีธรรมราช 6 2 1 2 
มณฑลราชบุรี 32 22 1 - 
ที่มา : “เร่ืองรายงานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทยจํานวนเดือนตุลาคม 2463,” 29 พฤศจิกายน 
2463 – 30 พฤษภาคม 2464 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 
ม.5.2/84,หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
 
 
 
 

                                                           
13การนับศักราชในชวงเวลานีย้ังถือวาเดือนมกราคม – มนีาคม ยงัเปนศักราชเกาอยู 

จนกระทั่งถึงเดือนเมษายนจึงจะถือวาเปนการเริ่มตนของศักราชใหม. 
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ในสวนของกลุมโจรทั่วไปที่ทําการโจรกรรมในรูปแบบตาง ๆ ต้ังแต ปลายทศวรรษ 
2450 เปนตนมาพบวามีขนาดใหญข้ึน โดยอาจจะเปนการรวมกลุมกันตั้งเปนชุมโจรที่สมบูรณแลว 
ดังปรากฏเปนรายงานบางฉบับเกี่ยวกับขนาดของกลุมโจร เชน 

…ใบบอกเมืองพัทลุงที่ ๑๐ ลงวันที่ 2 กันยายน 2458 วาเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2458 
เวลา ๑ ทุม นายลอมกับพวก 4 คน ปลนทรัพพวกแมคา ตลาดโพธิ์ อําเภอทะเลนอย เมือง
พัทลุง…โทรเลขเมืองสงขลาที่ ๗๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน 2458 วาเมื่อ วันที่ ๗ กันยายน 
2458 ผูชาย ๑๕ คน ปลนทรัพยของจีนทําทางรถไฟ บานพังลา อําเภอสะเดา เมืองสงขลา
…14  

รายงานดังกลาวนี้สอดคลองกับปากคําของชาวทองถิ่นที่กลาววาในการออกกระทํา
การโจรแตละครั้งชุมโจรจะใชกําลังตั้งแต 5 - 20 คน ข้ึนอยูกับความเล็กใหญของงานที่ทํา  แตชุม
โจรไมไดมีแคนี้เพราะชุมโจรที่เกิดขึ้นประกอบดวยเครือขายยอยมากกวาที่บรรดาโจรทั้งหมดจะอยู
ในชุมเดียวกัน15 

 
โจรวัฒนธรรม 
ในสวนของโจรทางวัฒนธรรมซึ่งนับเปนลักษณะพิเศษของของการเกิด “สังคมโจร” 

ในลุมน้ําทะเลสาบสงขลานั้น มีปรากฏเปนหลักฐานสําคัญอยางหนึ่งที่ปรากฏในจดหมายเหตุ
ประพาสหัวเมืองปกษใต ร.ศ.128 (พ.ศ.2452) ของรัชกาลที่ 6 ในคราวที่พระยารัษฎานุประดิษฐิ์ฯ 
กราบทูลรัชกาลที่ 6 วา  

…เจาคุณรัษฎาเลาวาเมื่อแรก ๆ ทานมาเปนเจาเมืองตรังนี้เปนธรรมเนียมผูชายไปสูขอลูก
สาวฝายบิดาถามกอน ๒ ขอ คือรํามโนราหเปนหรือไม กับขโมยควายเปนหรือไม ถาไมเปน
ท้ังสองอยางไมยอมยกลูกสาวใหเพราะบิดามารดาของผูหญิงแลไมเห็นวาจะเลี้ยงเมียได
อยางไร…16  

 
 

                                                           
14“รายงานโจรผูรายจํานวนเดือนกันยายน พ.ศ. 2458,” 4 – 28 กันยายน 2458,

เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 ม.5.2/30, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 

15สัมภาษณผูไมประสงคจะออกนาม, ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา, 28 ธันวาคม พ.ศ. 2546. 

16พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,      จดหมายเหตุประภาษหัวเมืองปกษ
ใต ร.ศ. ๑๒๘ (กรุงเทพมหานคร : องคการคาคุรุสภา ศึกษาภัณฑพาณิชย, 2506), 160. 
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เมื่อวิเคราะหสภาพการทางสังคมกับทัศนะคติที่ปรากฎออกมาในลักษณะเชนนี้ 
แสดงวาชาวบานในพื้นที่ไมไดรูสึกรังเกียจผูที่ทําตัวเปนโจรทางวัฒนธรรมและสามารถวิเคราะหได
วา ผูที่ทําตัวเปนโจรแบบนี้คงหมายถึงผูที่มีความสามารถ มีเพื่อนฝูงมากจึงจะสามารถขโมยวัว 
ควายได ดังนั้นเมื่อจะใหลูกสาวแตงงานดวยฝายพอแมของเจาสาวก็มองเห็นแลววาจะสามารถ
ดูแล ปกปองลูกสาวของตัวเองได เหตุผลอีกประการคือ ผูที่ทําตัวเปนโจรตามแนวทางของ
วัฒนธรรมนักเลงเปนผูที่มีกฎระเบียบของตัวเองที่เครงครัด เปนเครื่องยืนยันถึงความหนักแนน 
ความสามารถในการดูแลตัวเองและครอบครัว 

ภาพของสังคมโจรวัฒนธรรมและภาพของคนพัทลุงที่เรียกวาเปนนักตอสู ตาม
แนวคิดที่วาทุกสิ่งทุกอยางไดมาดวยการตอสู มีปรากฏในรายงานของพระยาเทเวศรที่เขียน
รายงานวา 

…ขาพเจาเห็นชอบดวยจึ่งไดมีหนังสือมอบใหนายรอยตรี นายถึก กรมการทหารเรือกุมพล
ทหาร ๖ คน กับนายแสงมหาดเล็กกํากับไปอีกนาย ๑ พรอมดวยกรมการเมืองสงขลาเปนผู
นําไปสืบสวนเหตุตามที่ไดกราบเรียนมาแลวขางตนนั้น…นายรอยตรีนายถึกกับกรมการ
เมืองสงขลา กลับมาแจงความกับขาพเจาวา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๑๑๓ ไดไปจอดเรือ
ท่ีบานปากจา แขวงเมืองพัทลุง สืบถามชาวบานไดความวา อายแสงผูรายตั้งบานเรือนอยู 
ตําบลบางตาล แขวงเมืองพัทลุง พอทราบความแลว นายถึกนายแสงกับกรมการเมือง
สงขลาก็ออกเรือไปเวลาเชา ๕ โมงเสศ ถึงบานบางตาลแขวงเมืองพัทลุงที่อายแสงผูรายตั้ง
บานเรือนอยู นายรอยตรีถึก ๑ นายแสง ๑ พวกกรมการสงขลา ๕ คน พลทหาร ๓ คน ขึ้น
ไปจับอายแสงผูราย นายแสง นายถึกแลกรมการไดขึ้นไปบนเรือนอายแสงผูราย รองเรียก
ใหออกมา อายผูรายออกมานั่งถือปนอยูท่ีประตูเรือน นายแสงนายถึกเห็นอายผูรายทํา
กิริยาปลาด จึงใหกรมการพูดจาเกลี้ยกลอมอายผูรายแตโดยดี ก็หายอมไม จึงภากันกลับ
ลงมา กรมการไดรองเรียกพรรคพวกแลพลทหารใหขึ้นไปลอมจับอายผูราย อายแสงผูรายก็
กระโดดลงจากเรือน เอาปนยิงทหารนัต ๑ หาถูกไม แลวมีเพื่อนของอายผูรายอีกคน ๑ ถือ
ปนวิ่งออกมาจากเรือนอื่น ทหารจึงเอาปนยิงถูกอายผูรายนัด ๑ วิ่งไปลมลงขาดใจตาย 
เพื่อนของอายแสงก็วิ่งหนีไปจับตัวหาไดไม ดวยเปนทางปารก เมื่อขาพเจาขึ้นไปพัทลุงถึง
ตําบลนั้นไดใหจมื่นเด็กชายกับนายรองบํารุงราชบทมาลยไปสืบเหตุท่ีเปนจริงอยางไร สืบได
ความตามชาวบานวา เดิมอายแสงไดตั้งบานเรือนอยูในแขวงเมืองสงขลากอน ภายหลังได
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อพยพมาอยูแขวงเมืองพัทลุง เคยเปนผูรายจริง แตความเรื่องนี้พระยาวิเชียรคิรี ไดมีสูตร
นารายณถึงเมืองพัทลุง ตางคนตางนิ่งเฉยชานานถึง ๕ ปเสศแลว ก็หาไดตัวอายแสงไม…17  

ในรายงานดังกลาวนี้นอกจากเราไดเห็นภาพของการเปนคนไมยอมคนของชาวบาน
ในลุมทะเลสาบสงขลา 

ในหนังสือของบรรดาสหายปาโดยพันไพร (นามแฝง) ที่ไดรวบรวมบทความการตอสู
ของบรรดาทหารปากับรัฐสยามใหภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับคนพัทลุงวานิยมชมชอบการเปนโจร โดย
บรรดา หนุม ๆ ในหมูบานนิยมทําตัวเปนนักเลงหรือเปนโจรกันมาก จนมีคํากลาวติดปากทั่วไปวา 
“ถาปลนไมเปนไมยกลูกสาวให” ในขณะที่เจาหนาที่ทางการหรือที่ถูกใชสรรพนามเรียกขานวา 
“นาย” นั้นก็เรงปราบโจรผูรายจนเกิดการกดขี่ ขมเหง รังแกประชาชน ทั้งที่เปนคนธรรมดาและที่
เปนโจรก็โดนไปถวนหนากัน พวกกดขี่ขมเหงอาจแสดงออกโดยการไมมีระเบียบวินัยของนาย การ
เหลิงอํานาจ การยกยองเชิดชูตนเอง และใชอํานาจที่ไมเปนธรรม นายไปบานไหนตองกินไกตม กิน
มะพราวออน หรือบางครั้งตํารวจก็เอาปนไปทุบ (ตี) เด็กที่กําลังเลนหนัง (หนังตะลุง) อยูตกเวทีก็มี 
บางครั้งทั้งกฎหมายและนายก็เกื้อกูลกัน เพราะเหตุนี้คนใตหลายคนจึงมักเลือกเปนโจร เนื่องจาก
ตองการแสดงอํานาจวา “ดูแลตนเองและครอบครัวหรือพรรคพวกได”18 

ขอสังเกตหนึ่งที่นาสนใจเกี่ยวกับการเขารวมหรือการเกิดหนวยจรยุทธของพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ในเขตพื้นที่ภาคใต โดยหนวยจรยุทธของจังหวัดพัทลุงสามารถจัดตั้ง
กอนหนวยจรยุทธจังหวัดตรัง ทั้ง ๆ ที่การดําเนินการในเขตจังหวัดตรังเริ่มตนมากอนและมีมวลชน
มากกวา ซึ่งสาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะสังคมการเปนโจรในพัทลุงมีเขมขนกวาพื้นที่ในเขตตรังนั่นเอง
เนื่องจากวัฒนธรรมการรบนาย เพราะถูกนายกดขี่ ที่ตรังจะมีนอยกวาที่พัทลุง ซึ่งเปนเมืองที่ผูคนมี
ใจนักเลง ไมยอมใหใครกดขี่ขมเหง พวกเขาจึงมีประสบการณในการตอบโตไดดีกวา สนองตอบ
การกระทําของนายไดรวดเร็วกวา ดังนั้นผลกระทบของการกระทําของนายจึงมากกวาที่เมืองตรัง 
ซึ่งถือเปนเรื่องธรรมดาในขณะนั้นที่คนเกลียดชังและดานายไดเสียงดังกวาก็คือคนเมืองพัทลุง 
เพราะฉะนั้นตอมาเมื่ออุดมการณพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยมาผนวกกับกลุมชาวนา 
เกลียดชังตอนายเปนทุนเดิมอยูแลวเสียงขานรับกับการตอสูดวยกําลังอาวุธที่พัทลงุจงึดจูะอึง่มีก่วา 
และเปนไปอยางกวางขวางสิ่งนี้เห็นไดชัดเจนจากที่คนเมืองพัทลุงที่เขารวมกับพรรคคอมมิวนิสต

                                                           
17“เร่ืองรายงานพระยาเทเวศรตรวจราชการเมืองสงขลา เมืองพัทลุง (มีเร่ืองผูรายเปน

ตน),” 24 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม ร.ศ.113, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 
กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.2.14/99, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

18พันไพร [นามแฝง], บนเสนทางภูบรรทัด : ตํานานการตอสูดวยกําลังอาวุธของ
ประชาชน พัทลุง – ตรัง – สตูล (กรุงเทพมหานคร : อารต เอ็จ กราฟฟค, 2544), 29. 
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แหงประเทศไทย ชุดแรก ๆ จะเปนโจรมีอิทธิพลในทองถิ่นในอดีตกันหลายคน หรืออยางนอยที่สุดก็
จะมีเหตุขัดแยง หรือไมชอบนาย  หรือกํานัน  ผูใหญบาน  ซึ่งเปนผูมีอิทธิพลในทองถิ่นมากอนเปน
จํานวนไมนอย19 

ที่กลาวมาแมจะเปนปรากฏการณทางสังคมในชวงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
มาแลวแตก็ทําใหมองเห็นภาพวาลักษณะของสังคมโจรในพัทลุงยังมีความโดดเดนอยู โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมไมรบนายไมหายจน จึงกลาวไดวาภาพของสังคมโจรในพัทลุงมีปรากฏอยูอยาง
หนาแนน  

บทความของพวง บุษรารัตน ซึ่งเปนบุคคลที่มีความชํานาญเรื่องของวัฒนธรรม
ภาคใตไดใหภาพที่นาสนใจเกี่ยวกับสังคมโจรในสมัยที่มีการปฏิรูปการปกครองของพื้นที่ลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาในขณะนั้นวาเมื่อ 70 ป มาแลว ชาวเมืองพัทลุง ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช มี
คานิยมผิด ๆ อยูอยางหนึ่งคือการยอมรับนับถือนักเลงหัวไม ซึ่งเปนพวกหัวแข็ง ไมเคารพกฎหมาย
ของบานเมือง ไมเกรงกลัวผูรักษากฎหมาย ประกอบการมิจฉาชีพ ฆาฟน อุกปลน ฉกชิง วิ่งราว 
คนสวนมากยกยองคนหัวไมวาเปนคนเกง สามารถชวยพิทักษทรัพยสมบัติ คุมครองปกปองให
ญาติพี่นองอยูเย็นเปนสุข ชายหนุมคนใดเปนนักเลงหัวไม ไปสูขอลูกสาวของใคร พอแมจะยินยอม
ใหดวยความเต็มใจ เสมือนชวยสงเสริมใหชายหนุมสมัยนั้น ประพฤติตนเปนโจร20 สาระสําคัญของ
ขอมูลดังกลาวแมจะมองไปในทํานองที่ไมเห็นดวยกับการกระทําตัวเปนโจรทางวัฒนธรรม แตส่ิง
หนึ่งที่พบจากขอมูลนี้นั่นคือการยืนยันภาพของสังคมโจรวัฒนธรรมในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาชวง
ปฏิรูปการปกครอง 

นอกจากนี้ลักษณะสังคมโจรวัฒนธรรมในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ยังแอบแฝงถึงที่มา
ดังปรากฏอยูในวรรณกรรมพุทธศาสนา    ในเรื่องพระมาลัย พระเจาหาองค เปนตัวอยางหนึ่งที่ทํา
ใหเห็นถึงความเชื่อในยุคพระศรีอาริย รวมทั้งยังแสดงใหเห็นวาแมแตพระพุทธเจาโคดมกอนที่จะ
ไดมาเปนพระศาสดาก็มีการขโมยดอกบัวของพระศรีอาริย ในแงหนึ่งโจรจึงเริ่มตนมาควบคูกับ
ศาสนา สวนเรื่องพระเจาสามเณร เปนเรื่องที่แสดงใหเห็นถึงความตองการของชาวบานตอชนชั้น
ปกครองวาตองการผูปกครองที่ดี เปนผูที่บําเพ็ญบารมีมิไดขาด ยกเลิกการสงสวย ใหประชาชน
รักษาศีลภาวนา ทํามาหากินโดยสงบ ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน จึงจะทําใหบานเมอืงมคีวามสงบ
สุข แนวคิดในวรรณกรรมเรื่องนี้จึงตองการผูปกครองที่มีลักษณะแบบพระเจาสามเณร แตเมื่อ
ความตองการดังกลาวในความจริงไมเปนเชนนั้น ประชาชนยังตองสงสวย เสียภาษี รวมทั้งการเอา

                                                           
19เร่ืองเดียวกัน, 74 – 75. 
20พวง บุษรารัตน, “ผูพิทักสันติราษฎร,” สยามรัฐสัปดาวิจารณ 34, 21 (8 – 14 

พฤศจิกายน 2530), 24. 
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รัดเอาเปรียบของฝายปกครองอยูเสมอ การกระทําตัวเปนโจร และตั้งกลุมเปนชุมโจร ก็ถือไดวา
เปนการกระทําที่ไมผิดตอศีลธรรมแตอยางใด ในทางกลับกันการกระทําแบบนี้ยังเปนสื่อสะทอนไป
ยังผูปกครองวา ที่เปนโจรและการเกิดขึ้นของโจร มาจากการปกครองที่ไมไดตามที่คาดหวัง 

ในบทกลอนนิราศเกาะแกวกาลกัตตา ของพระราชสมบัติ (การเวก รัตนกุล) ได
กลาวถึงสภาพของเมืองพัทลุงวาเปนเมืองที่เต็มไปดวยผูราย ชาวเมืองนิยมการเปนโจรโดยการแยง
ชิงสิ่งของ มีความไมปลอดภัยสําหรับผูมาเยือนสูง ดังปรากฏขอความตอนหนึ่งวา  

 
…แตเชาเดินค่ําผอนนอนหยุดพัก  ท่ีสํานักแรมในไพรพฤกษา 
กําหนดนับไดเจ็ดทิวามา   ก็ถึงหนาเมืองตะลุงตะลึงปอง 
เขาวาชาวเมืองนี้เกงฉกาจ   มักอุกอาจฟนแทงแยงเอาของ 
ขางฟากเราอยาประมาทจงปรองดอง  อัคคีกองประจุปนออกยืนราย 
ท้ังศาสตราอาวุธสําหรับหัตถ   จงรวบรัดรวมไวอยาใหหาย 
ถาผูใดแปลกหนามาทาทาย           ตี ใ ห ต ายอย า ได คิ ดชี วิ ตมั น…21

  
 ลักษณะสังคมโจรทางวัฒนธรรมของผูคนในทองถิ่นชนบทของพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลามีการปลูกฝงกันมาตั้งแตตอนเปนเด็กโดยใสเนื้อหาไวในเพลงกลอมเด็ก ดังปรากฏหลักฐาน
ในบทเพลงกลอมเด็กเพลงหนึ่ง ใจความวา 
 

  คือลูกเหอ   คือกลวยพังลาหวีเขียว 
  แมมีลูกอยูคนเดียว  ตั้งชื่อวาแสงสุริฉาย 
  นุย ๆ แมอิสอนใหลักไก  ใหญใหญแมอิสอนใหลักควาย 
  ตั้งชื่อวาแสงสุริฉาย  ลูกชายของแมคนเดียวเหอ22 
 

 เพลงกลอมเด็กบทนี้สามารถสะทอนใหเห็นคานิยมของชาวชนบททองถิ่นลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาไดเปนอยางดี ในเร่ืองการสั่งสอนอบรมลูกหลานใหนิยมการเปนโจร เพราะการ
เปนโจรยอมหมายถึงหนทางแหงความอยูรอดในสังคมลุมน้ําทะเลสาบสงขลาในขณะนั้น 

                                                           
21ลอม เพ็งแกว, ”พัทลุงในวรรณกรรม,” รายงานการสัมมนาประวัติศาสตรและ

โบราณคดีพัทลุง (พัทลุง : ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง, 2528), 191 – 192. 
22สมเจตนา มุนีโมนัย, “วัฒนธรรมโจรที่ปรากฏในทองถิ่นภาคใต,” วารสารทักษิณคดี 

4, 1 (มิถุนายน – กันยายน 2537) : 28. 
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เมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นพอที่จะเลนตามประสาเด็กไดแลวเกมสการละเลนอยางหนึ่ง
ของเด็ก ๆ ในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา คือ “โจรลักวัว” สะทอนภาพสังคมโจรไดดีอีกอยางหนึ่ง โดย
เด็กที่มีลักษณะของความเปนผูนําที่เดนชัดหรือเด็กหัวโจกเทานั้นที่จะไดเลนเปนโจร เด็กคนที่นิสัย
ดี มีบุคลิกสูเพื่อนไมไดเลนเปนนาย (ตํารวจ) เด็กเล็กเลนเปนวัว การละเลนนี้จะใหโจรไปขโมยวัว
แลวนายตามจับโจร มีการตอสูระหวางนายกับโจรและใหถือเปนขนบ (Tradition) ของการละเลน
วา โจรตองชนะนายและไดวัวไปทุกครั้ง23 

ในบทกลอนของอาจารยเวียง สุขทอง ไดใหภาพสังคมโจรวัฒนธรรมในบริเวณ เขต
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงไวอยางนาสนใจ เปนบทกลอนที่บรรยายภาพประวัติศาสตรของ
ตําบลโตนดดวน อําเภอควนขนุน 

 
 …ตั้งกํานันชั้นแรกมีนามวา คราวปูยาบอกไวชื่อนายนก 
มีสถานบานอยูโตนดดวน   ทานชี้ชวนแจงไวไมโกหก 
เขาเลื่องลือชื่อครันกํานันนก เปนผูปกครองดินถิ่นตําบล  
เปนพงษเผาเหลากอของผูใด ทราบไมไดสืบประวัติยังขัดสน 
กํานันนกคนนี้มีเวทยมนต   ทางคงทนกะพันธสําคัญนัก 
เคยปราบพาลพาลามาย่ํายี พวกโจรีไมกลามาหาญหัก 
ยังมีขาวเลาเห็นเปนประจักษ เคยตอพักตรฟากฟนขวัญทอง 
ผูเลื่องชื่อลือชาทางกะพันธ  ใจดุดันแยงชิงเอาสิ่งของ 
จอมโจรนามวานายขวัญทอง ผูใดตองปราบไดไมมีคน…24 
 

นอกจากนี้มุมมองเรื่องโจรที่มาจากทองถิ่น ที่กลาวไดวาเปนสังคมโจรวัฒนธรรม
สามารถสังเกตไดจากในคราวที่มีการเลือกตั้งผูนํา โดยชาวบานจะพิจารณาเลือกผูนําจาก “เชิง
โจร” การเลือกตั้งผูนําในชุมชนไมวาเลือกกํานันหรือผูใหญบาน มักนิยมคนในทางโจรมากอน ถา 

 
 
 
 

                                                           
23เร่ืองเดียวกัน, 28. 
24“หนังสืออนุสรณงานฌาปณกิจศพ อาจารยเวียง สุขทอง,” ณ เมรุวัดโคกโดน ตําบล

โตนดดวน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 27 พฤษภาคม 2542 เวลา 15.00 น., 9. 
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เลือกคนเรียบรอยถือศีลสัตยเครงครัด จะเปนที่ดูหมิ่นถิ่นแคลน วา “ไอนั่นหรือจะเปน
กํานัน – ผูใหญบาน เข็มหักใตเชี่ยน (ภาชนะอยางหนึ่งใชใสหมาก พลู) ก็ไมเคยลัก ขืนเอามาเปน 
ผูคนบานเรามิถูกลักวัว – ควาย หมดฝูงหรือ” นั่นคือคนที่ไมรูเสนสายโจร ยอมมิอาจปองกัน
ลูกบานไดเมื่อเกิดวัวหาย ควายสูญ25 

ในขณะที่พระสงฆผูทรงความรูทางพระพุทธศาสนายังมีแนวความคิดในเรื่องตองการ
เปนโจรเพื่อไปดูแลหมูบานของตัวเอง “…หลวงพอวัน ที่ทรงสมณศักดิ์ที่พระราชาคณะเปน พระ
บริสุทธิ์ ศีลาจาร เจาคณะจังหวัดตรัง เมื่อ พ.ศ.2490 ตอนบวชเปนสามเณรประมาณป พ.ศ.2435 
ก็ไดต้ังปณิธานวา หลังจากเรียนคาถาอาคมจนเชี่ยวชาญแลวจะลาสิกขาบทออกไปเปนโจร…”26 
ทั้งนี้เมื่อวิเคราะหแลวเปนเพราะวาตองการจะไปชวยเหลือญาติพี่นองในหมูบานของตนที่มักจะถูก
รังแกจากกลุมโจรหมูบานอื่นอยูเปนประจํา เพราะในหมูบานของตนไมสามารถหาคนใหญ – คน
ยาว มาคุมครองคนในหมูบานได 

ความแตกตางระหวางโจรทั่วไปกับโจรวัฒนธรรม ตามแนวคิดของชาวบานในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลานั้นอยูที่การประพฤติตัวของแตละคน โดยเฉพาะโจรวัฒนธรรมจะเปนผูที่ยึดถือ
คุณธรรม กฎเกณฑของศาสนาอยางเครงครัด สวนโจรทั่วไปจะไมคอนสนใจเรื่องราวของคุณธรรม 
สวนแนวคิดของฝายรัฐนั้นผูที่กระทําตัวลักขโมยของผูอ่ืน ถือวาเปนโจรเหมือนกัน โดยไมดูถึงเหตุ 
ความเปนมาของแตละบุคคลวากอนที่แตละคนจะลักขโมยของผูอ่ืนนั้นมีที่มาอยางไร ดวยเหตุ
มุมมองที่แตกตางกันนี้ทําใหเกิดความไมเขาใจกันระหวางฝายรัฐกับประชาชน ซึ่งในเรื่องนี้เมื่อมี
รายงานเกี่ยวกับโจรผูรายของทางราชการตามที่ปรากฎเปนหลักฐานที่ผูวิจัยไดกลาวมาในเบื้องตน
ไมสามารถแยกแยะไดวารายงานโจรผูรายที่เกิดขึ้นเปนการกระทําของโจรประเภทใดกันแนแตจาก
คําบอกเลาของชาวบานสัญนิจฐานไดวาสวนใหญก็มีทั้งสองสวนคือทั้งโจรทั่วไปและโจรทาง
วัฒนธรรม            
 
 
       การกระจายตัวของชุมโจรในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

ชุมโจรที่เกิดขึ้นในลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีลักษณะของความเขมขน ความหนาแนน
ที่แตกตางกัน ในประเด็นนี้จึงเปนการอธิบายถึงความเขมขนและการกระจายตัวของชุมโจร วา
เกิดขึ้นหนาแนนตรงสวนใดบางในบริบทโดยรวมของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

                                                           
25สมเจตนา มุนีโมนัย, “วัฒนธรรมโจรที่ปรากฏในทองถิ่นภาคใต,” วารสารทักษิณคดี 

4,1 (มิถุนายน – กันยายน 2537) : 28. 
26สมพร สวัสดิรักษ, อนุรักษมรดกไทย (ตรัง : ศูนยวัฒนธรรมตรัง, 2530), 10. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 126

ในรอยตอระหวางเขตแดนของแตละเมืองคือ เมืองสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช 
เปนพื้นที่ซึ่งเกิดโจรชุกชุมและหนาแนนที่สุดทั้งที่เปนโจรทั่วไปและโจรวัฒนธรรม เนื่องจากอํานาจ
รัฐเขาไปควบคุมไดนอย อีกทั้งการที่แตละเมืองมักจะมีความขัดแยงในเรื่องเขตแดนกันอยูเปน
ประจํา สงผลใหชุมโจรสามารถดํารงตนอยูไดอยางไมยากเย็นนัก รอยตอของเขตแดนนี้ต้ังอยูใน
พื้นที่ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุงในปจจุบัน พื้นที่ซึ่งชุมโจรดํารงอยูอยางหนาแนนที่สุดไดแกพื้นที่ในเขตปาพรุควน
เคร็ง ซึ่งตั้งอยูตอนบนของทะเลสาบสงขลา มีหลักฐานยืนยันวาในเขตพื้นที่เหลานี้อํานาจรัฐเขาไป
ไดแคเพียงครั้งคราวเทานั้น อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาชุมโจรในเขตพื้นที่เหลานี้จะเปนคน
ในพื้นที่ทั้งหมด แตอาจเปนคนจากภายนอกที่เขามาอาศัยในกรณีที่มีความจําเปนตองหลบหนี
เจาหนาที่บานเมือง หลักฐานอยางหนึ่งที่ใหภาพความหนาแนนของโจรตามบริเวณเขตแดน คือ 

…แตกอนมาโจรผูรายในเมืองที่เขตรแดนตอกันทําโจรกรรมในเมืองนี้แลวหนีไปเมืองโนน 
เมืองตนเหตุจะขามไปตามจับก็ไมได ตองไปแจงความตอผูวาราชการเมืองหรืออําเภอ
กํานันกอนเปนทางที่จะใหผูรายลอบหนีไปได…ในเรื่องจับโจรผูรายระหวางเมืองสงขลากับ
เมืองนครดวยเขตรแดนติดตอกันคนละฟากคลอง บางทีพวกเมืองนคร เขามาปลนโค
กระบือ เมืองสงขลา หรือพวกเมืองสงขลาขามไปทํารายชาวเมืองนคร แลวขามกลับมาเสีย 
พวกขางโนนจะติดตามก็ไมได ขางนี้ก็เหมือนกัน…”27  

ในสวนของปญหาเรื่องเขตแดนที่สงผลตอการกระจายตัวของชุมโจรพบหลักฐานวามี
อยูตลอด อีกทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวขาหลวงเทศาภิบาลแตละครั้งก็มักมีการปรับเปลี่ยนเขต
แดนอยูเสมอสภาพเหลานี้จึงสงผลตอความหนาแนนของชุมโจร 

…พรมแดนเมืองสงขลากับพัทลุงเปนการวิวาททุงเถียงกันอยู…เขตรแดนเกี่ยวพันทับซอน 
พุงยื่นไปมากันจนไมอาจจะเขาใจได…28 

 
 

                                                           
27 “เอกสารราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ในสมัยพระยายมราช (ปน สุขุม) เปน

ขาหลวงเทศาภิบาล ร.ศ. 115 – 125 (พ.ศ. 2439 - 2449),” พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ 
หมอมประยูร โสนกุล ณ อยุธยา ท.จ.ว. ณ เมรุหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส 23 
มีนาคม 2520, 88. 

28“รายงานพระยาสฤษดิ์ เร่ืองตรวจราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ร.ศ.113,” 
เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.2.14/22, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 
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ในงานวิจัยทองถิ่นของสมคิด ทองสง และคณะ ไดใหภาพเชนเดียวกับที่กลาวมา วา 
ชุมชนเคร็งในเขตรอยตอของ 3 จังหวัดในบริเวณลุมทะเลสาบสงขลาตั้งอยูในพื้นที่พรุที่หางไกล
และทุรกันดาร การเดินทางติดตอกับชุมชนภายนอกทําไดทางเดียวคือทางเรือ29  

นอกจากนี้พื้นที่ควนเคร็งยังเปนที่หลบหนีของผูคนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาไดเปน
อยางดี ทั้งในเรื่องของชุมโจรและหนีการเสียภาษีหรือคาราชการ ชุมชนที่อาศัยอยูโดยรอบควน
เคร็ง เชน ชุมชนทาเสม็ด นางหลง รอนพิบูลย ชะอวด การะเกด หัวไทร ควนชลิก เขตเมือง
นครศรีธรรมราช ชุมชนทะเลนอย พนางตุง แพรกหา ควนขนุน เขตเมืองพัทลุง ชุมชนคูวา หัวปา 
ปลายคลอง ทุงสงวน ระโนด เขตเมืองสงขลา ไดเขามาอาศัยพื้นที่ของควนเคร็งเมื่อคราวที่ไดรับ
ความเดือดรอนจากทางการบานเมืองอยางไมขาดสาย 

ในสวนของเสนทางที่ชุมโจรใชในกรณีที่กระทําการโจรเสร็จแลวพบวาเสนทางสาย   
เคร็งเปนเสนทางที่มีความเหมาะสมและเปนไปอยางครึกครื้นมาก 

…เคร็งเปนเสนทางหลักในการลําเลียงวัวควายที่ขโมยมาจากเขตอําเภอเชียรใหญและ
อําเภอหัวไทร แลวผานมาทางบานขอนหาด เขาสูพัทลุง กอนจะสงไปใหผูซื้อท่ีบานแพรก
หา อําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง ดวยเหตุน้ีเสนทางระหวางเคร็ง-เชียรใหญและหัวไทรจึง
เปนเสนทางที่ รํ่าลือกันมากวานาหวาดกลัว ใครผานทางนั้นมักจะถูกปลนบอยครั้ง 
หลักฐานที่ฟองถึงภัยโจรผูรายบนเสนทางนี้ก็คือการเกิดของ “ตาทวดปากชอง หนองดี”30 
ขึ้นมาปกปองผูเดินทางผานทางนั้น…31 

เสนทางโจรสายนี้ไดถูกถายทอดจากผูคนในทองถิ่นในลักษณะที่วา เสนทางในเขตพรุ
ควนเคร็งเปนเสนทางสายหลักที่โจรใชเดินทาง  

                                                           
29สมคิด  ทองสง และคณะ,”ประวัติศาสตรชุมชนบริเวณปาพรุควนเคร็งในเขตรอยตอ

จังหวัดพัทลุง สงขลาและนครศรีธรรมราช,” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง 
ทะเลสาบในกระแสความเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและกระบวนทัศการพัฒนา 
เสนอที่สถาบันทักษิณคดี อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2546, 40. 

30เปนตาทวดที่ชาวบานเชื่อกันวาคอยคุมครองผูเดินทางจากบรรดาโจรผูราย ปจจุบัน
ศาลของตาทวดตั้งอยูริมทางหลวงสงขลา – หัวไทร – นครศรีธรรมราช บริเวณเขตรอยตอระหวาง 
อําเภอเชียรใหญกับอําเภอหัวไทร ตรงเนินเขาพระบาท. 

31กลิ่น ทองกลับ, หนังสือประวัติเคร็งหรือเครง (นครศรีธรรมราช : ชะอวดการพิมพ, 
2534), 46. 
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…เมื่อสมัยที่ตายังเล็ก ๆ ไดอาศัยอยูท่ีวังไรควาย บริเวณ “เขาพระบาท”32 มีโจรผูรายเขามา
ปลนวัวอยูเปนประจํา เมื่อสืบก็ไดความวาสวนใหญแลว วัวที่ถูกขโมยไปมักจะไปอยูท่ีใน  
เคร็ง แตเมื่อเวลากอนที่โจรจะมาปลน ทวดปากชอง ทวดหนองดีมักจะมาสงขาวใหเห็น ให
รูในรูปแบบตาง ๆ กอน เชน มาเปนงูจงอางเพื่อบอกเหตุราย ซึ่งเรื่องนี้ตาไดเจอกับตัวเอง
…33 

นอกจากนี้ความเขมขนของชุมโจรดํารงอยูในบริเวณที่หางไกลจากอํานาจรัฐ
โดยเฉพาะในพื้นที่เชิงเขาบรรทัด ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ดวยสภาพปาที่
ยังคงสมบูรณและเต็มไปดวยอันตรายทําใหชุมโจรไดใชพื้นที่นี้เปนแหลงอาศัย หลบหนี กระทั่งการ
กอการ ชุมชนในตระซึ่งตั้งอยูที่ราบขนาดใหญบนยอดเขาบรรทัดในเขตรอยตอของจังหวัดพัทลุง 
ตรัง และสตูลในปจจุบันเปนชุมชนที่มีเร่ืองเลาเกี่ยวของกับชุมโจรเปนจํานวนมาก 

กฤษ จันทรเทพ34 ไดใหภาพของชุมชนที่อยูในบริเวณเขาบรรทัดโดยเฉพาะชุมชนใน
ตระวาเมื่อประมาณ 100 ปที่ผานมา บานในตระเปนชุมชนขนาดใหญมีผูคนอาศัยอยูมากเพราะ
เปนเสนทางเดินเทาระหวางเมืองพัทลุงกับเมืองปะเหลียน คํากลาวนี้มีหลักฐานที่ยืนยันไดคือ
ปจจุบันมีปรากฏซากกุโบร (ที่ฝงศพของคนมุสลิม) หลายแหง อีกทั้งยังพบเศษถวยชาวของชาวจีน
จํานวนหนึ่ง นอกจากตรงจุดกลางของหมูบานในตระมีกองหินกองใหญอยูกองหนึ่งซึ่งชาวบานเชื่อ
กันวากองหินกองนี้เกิดจากการกระทําของผูคนที่เดินทางผานไปมาระหวาง   เมืองพัทลุงกับเมือง
ปะเหลียน โดยผูที่เดินทางผานทางนี้จะตองนําหินมากองไวเพื่อเปนสัญลักษณ ลักษณะของชุมชน
ในตระที่เปนเสนทางผานและเปนเขตรอยตอระหวางเมืองเชนนี้ทําใหชุมโจรเดินทางผานไปมาอยู
เปนประจํา โจรสวนมากมาจากฝงพัทลุง ในพื้นที่นี้ไมมีอํานาจของทางการเขามาไดเลย แมใน
ปจจุบันทางการจะประกาศใหพื้นที่ดังกลาวอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัดแลวก็ตาม แต
อํานาจของทางการก็ยังคงมีเบาบาง ชาวบานอาศัยอยูดวยการชวยเหลือตนเอง ไมมีไฟฟา ถนน 
โรงเรียน หรือสาธารณูปโภคใด ๆ การที่ชาวบานตองการจะติดตอกับหมูบานภายนอกกระทําได

                                                           
32ภูเขาเล็ก ๆ ที่ต้ังขวางตามแนวเหนือ – ใต เปนเขตกั้นระหวางอําเภอหัวไทรกับ

อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปจจุบัน ทางตอนใตของภูเขาเปนปาพรุที่ตอแดนกับ
บริเวณพรุควนเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. 

33สัมภาษณ ปล้ืม คงดวง (ปจจุบันถึงแกกรรม), 76 หมู 2 บานโคกแมงลัก ตําบล
ทรายขาว อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, 10 กันยายน 2545. 

34สัมภาษณ กฤษ จันทรเทพ, 129 หมู 2 บานในตระ ตําบลปะเหลียน จังหวัดตรัง, 21 
กุมภาพันธ 2546. 
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ทางเดียวคือการเดินเทา35 ดวยสภาพเชนนี้จึงนับวามีความเหมาะสมตอการที่ชุมชนในเขตเขา
บรรทัดจะเปนที่อาศัยพักพิงของเหลาโจรในชุมโจร นอกจากนี้ยังเปนที่หลบหนีการเสียภาษี
รัชชูปการ (ภาษี 4 บาท) ซึ่งคนพัทลุงจํานวนไมนอยไดหลบหนีเขามาอาศัยเพื่อหนีภาษีนี้ 

กฤษ จันทรเทพ ยังใหภาพอีกวา โจรที่มาจากพัทลุงจะไปปลนในเมืองตรัง หรือสตูล 
โดยมากมักเดินทางผานเสนทางสายนี้ เมื่อปลนวัว ควาย มาไดก็ชักลากผานมาที่ในตระ ใน
บางครั้งที่บรรดาโจรเอาวัวควายที่ขโมยไดจากเขตเมืองตรัง หรือเมืองสตูล มาชําแหละที่นี่ ไดแบง
เนื้อใหชาวบานไดกินกันถวนหนา สวนมากชุมโจรจะไมอุกหรือปลนที่บานในตระเพราะจะทําใหขัด
ใจกับชาวบาน ซึ่งเมื่อเปนเชนนั้นการเดินทางผานไปมาเพื่อทําการปลนในเขตเมืองอื่นจะมีปญหา
มากขึ้น  

ในชวงพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยเขามายึดพื้นที่เขาบรรทัด ผูคนในตระได
ออกจากหมูบานไประลอกหนึ่ง36 ในชวงนั้นพรรคคอมมิวนิสตไดใชในตระเปนกองบัญชาการ มีโรง
ทหาร โรงครัว ทําไรขาว ต้ังโรงพิมพ โดยใชพลังงานที่ไดจากการปนไฟฟาจากน้ําตก โดยไมเคยมี
การปะทะระหวางทหารบานกับทหารปาในบริเวณฐานที่มั่นในตระเลย สภาพเชนนี้ยอมหมายถึง
พื้นที่ดังกลาวเปนเขตปลอดจากอํานาจรัฐอยางแทจริง แมในชวงเริ่มตนศตวรรษใหมแลวก็ตาม  

งานวิจัยของนักวิชาการทองถิ่นใหภาพที่สอดคลองกับที่กลาวมาวาในพื้นที่เขา
บรรทัดเปนพื้นที่ซึ่งมีชุมโจรอยูอยางชุกชุมและมีความรุนแรงมากกวาชุมชนในเขตที่ราบ เพราะ
หางไกลจากศูนยอํานาจทั้งจากเมืองพัทลุงและกรุงเทพมหานคร37  

                                                           
35ในปจจุบัน (พ.ศ.2546) ชาวบานไดรวมกันทําถนนสายเล็ก ๆ พอที่รถมอเตอรไซด

แลนได (สวนทางกันไมไดในบริเวณที่เปนทางชัน) ทางขึ้นเริ่มจากบานควนไมดํา ตําบลปะเหลียน 
อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง. 

36ผูคนรุนปจจุบันเขามาหลังจากการถอนกําลังของพรรคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย 
ประมาณทศวรรษที่ 2520 เปนตนมา แตก็เปนกลุมคนที่เคยอาศัยอยูกอนการเขามาของสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสตทั้งสิ้น. 

37โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สารูป ฤทธิ์ชู และคณะ, ”การเมืองของชุมชนเขตเขา
ควนในบริบทลุมทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2439 – 2534 กรณีศึกษา : ชุมชนบานชะรัด จังหวดัพทัลงุ,” 
ใน “การเมืองทองถิ่นบริเวณลุมทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2439 – 2534,” เอกสารประกอบการสัมมนา
วิชาการ ทะเลสาบในกระแสความเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและกกระบวนทัศนการ
พัฒนา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา, 19 – 21 มิถุนายน 2546, 
134 – 153. 
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นอกจากนี้ยังมีคําอธิบายของลอม เพ็งแกว เกี่ยวกับเร่ืองการเลี่ยงกฎหมายและการ
ทําสวนรวมวา แตกอน ชาวบานตอตานราชการ เชน ตอตานกฎหมายโจรสามเสน หาเสน โดยการ
ปลูกบานใหหางเกินกฎหมายกําหนด บานที่ปลูกก็มักทํางาย ๆ พรอมที่จะเคลื่อนยายทันที การ
ประกอบอาชีพก็มักทําแตนอย จะไดไมตองเสียภาษีและไมตองถูกเกณฑริบเปนเสบียงหลวง และ
มักแอบไปทําสวนรวมไวในปาเขา เร่ืองสวนรวมนี้มักใชเปนที่หลบหนีซองสุมของชาวบานที่หนีคดี 
สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลอาศัยไดนาน ๆ38  

ในสวนของชุมโจรที่เกิดขึ้นและยังคงมีการกลาวถึงและถือเปนกลุมสําคัญอยู เชน ชุม
โจรเขาพระบาท (บริเวณรอยตอของเขต อําเภอหัวไทร และเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปจจุบัน) ชุมโจรในเขตสามตําบล (ในเขตอําเภอเชียรใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปจจุบัน) ชุมโจรบานควนปไหร (อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงปจจุบัน) ชุมโจรบานดอนทราย 
(อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปจจุบัน) เปนตน สามชุมโจรแรกไมปรากฏคําบอกเลาวาตอตาน
ทางการมากนัก สวนชุมโจรบานดอนทรายเปนชุมโจรที่มีชื่อเสียงและไดรับการกลาวขวัญถึงมาก
ที่สุด 

 
 
 
ความสมัพันธระหวางโจรกับจาหนาทีบ่านเมือง 

 ประเด็นการศึกษาอีกอยางหนึ่งที่ผูวิจัยอยากนําเสนอในที่นี้คือความสัมพันธระหวาง
โจรกับเจาหนาที่บานเมืองโดยเฉพาะความสัมพันธในเร่ืองของผลประโยชน การไดผลประโยชน
จากการนําจับโจรเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหฝายปกครองมองวามีโจรอยูมากมายในพื้นที่แหงนี้ ดวย
เหตุนี้จึงพบวาระหวางโจรและเจาหนาที่บานเมืองมีลักษณะของความสัมพันธตอกัน โดยทางฝาย
เจาหนาที่บานเมืองไดประโยชนจากโจรเปนสวนใหญ เมื่อเปนเชนนี้เจาเมือง และกรมการเมืองจะ
มีนักโทษในเขตเมืองของตนไวใชประโยชนตาง ๆ แทนระบบไพรซึ่งถูกยกเลิกไป ผลประโยชนที่ได
โดยตรงจากนักโทษ คือแรงงาน และเงินคาดูแลนักโทษ สวนผลประโยชนที่ไดจากการจับโจร คือ 
การไดรับความดีความชอบจากรัฐ ทั้งนี้เพราะนโยบายการปราบปรามโจรผูรายเปนนโยบายหลักที่
สําคัญของรัฐสยามในชวงที่มีการปฏิรูปการปกครอง หลักฐานตาง ๆ ที่พอจะทําใหเชื่อไดวา
นักโทษ 

                                                           
38โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ลอม  เพ็งแกว, “เร่ืองเกา ๆ ไมเลา มันลืม,” เอกสาร

การสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 2 เร่ือง พัทลุงศึกษา : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมบรเิวณลุม
ทะเลสาบสงขลา เสนอที่ลําปารีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง, 23 – 25 สิงหาคม 2536.  
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ซึ่งมักถูกกลาวหาวาเปนโจรหรือมีภาระผูกพันกับโจรอยางใดอยางหนึ่งตามที่ไดกลาวมาแลว เปน
ขอกลาวหาที่งายตอการกลาวหาและยากสําหรับขอแกตัว คงมีนักโทษจํานวนไมนอยที่ตองอยูใน
คุกทั้ง ๆ ที่ไมมีความผิด ชาวบานในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจึงมักกลัวความผิดเรื่องการ
กลาวหาวากระทําตัวเปนโจรมากที่สุด ดังมีตัวอยางใหเห็นในรายงานของพระยาสฤษดิ์  
 …๒๖๘.…การศาลในเมืองพัทลุงนี้จะพิจารณาตัดสิน คะดีอยางใด ขาพระพุทธเจาจะ

กราบทูลมิไดโดยมิไดเห็นเวลาพิจารณา แตฟงเสียงราษฎรเปนที่ไมเชื่อเลยวาไดรับความ
ยุติธรรม ยิ่งคะดีเร่ืองโจรผูราย ราษฎรเปนที่เกรงขามอํานาจศาลอยางยิ่ง…39 

 ดานผลประโยชนจากแรงงานนักโทษดังปรากฏหลักฐานวา  
…ใหผูวาราชการเมืองพิเคราะหดูการ ซึ่งจะควรใชแรงนักโทษ ทํางานในเมืองนั้นใหเปน
ประโยชนทุนเงินคาใชจาย ในการตราง จะเปนการเลื่อยไมก็ดี หรือจักสานก็ดี หรือทํา
ส่ิงของอยางใดก็ดี ท้ังนี้ใหภูวาราชการเมืองพิเคราะหเลือกเอาการอยางหนึ่ง อยางใด หรือ
หลายอยาง ซึ่งนักโทษควรจะทําไดและไดเงินมากนั้น ส่ังใหพธํามรงคดูแลใหนักโทษทํา ทุน
รอนจะตองลงเทาใดใหคิดเปนเงินหลวง สวนของที่ทําไดเทาใดก็ตองเปนของหลวง และ
จําหนายขายตามราคา เอาเงินเปนหลวงทั้งนั้น…40  

 ขอบังคับดังกลาวที่อนุญาตใหขาราชการชั้นผูใหญแตละเมืองสามารถใชแรงงาน
นักโทษทําการงานตาง ๆ ได ทําใหเปนการเอื้อประโยชนใหแกฝายผูวาราชการ และกรมการเมือง
ในการหาประโยชนจากแรงงานนักโทษเหลานี้ ในบางกรณีนักโทษที่ตองขังอยูในคุกก็มิไดมี
ความผิดมากนักแตเพราะเจาเมือง กรมการเมืองตองการเก็บไวใชงานจึงไมอนุญาติใหออกจากคุก 
 …ตรวจคนโทษในตรางที่คงมีตัวอยู ๓๔๒ คน ผูรายละหุโทษมัชฌิมโทษ โทษที่ไมถึงคุก ยัง

ติดตรางอยู ตั้งแต ๒ ป ๓ ป จนถึง ๙ ป ๑๐ ป ท่ีเปนตั๋วจํานําไวชานาน โจทยจําเลยตายก็มี 
ริบบุตร ภรรยาผูรายมาไวก็มี คนพวกนี้ขาพระพุทธเจาใหปลอยไป คงไวแตผูรายมหันตโทษ
มัชฌิมโทษที่ยังไมถึงกําหนดออก…41 

  

                                                           
39“รายงานพระยาสฤษดิ์ เร่ืองตรวจราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ร.ศ. 113,” 

เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.2.14/22, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 

40“ประชุมขาหลวงเทศาภิบาล ป 118,” 6 กันยายน ร.ศ.118, เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.2.11/6, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

41“เร่ืองปกครองทองที่ทางนครศรีธรรมราช,” 16 มิถุนายน 114 – 9 มกราคม 115, 
เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.47/3, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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เห็นไดวาการกระทําของบรรดาเจาเมือง กรมการเมือง ในระดับหัวเมืองที่อยูหางไกลจากการ
ควบคุมของรัฐสยามนั้นหากไมไดมีการกวดขันจากรัฐสยามแลว การบริหารราชการตาง ๆ ของ
บานเมืองก็ไมคอยกระตือรือรนที่จะทํางานกันสักเทาใด ในกรณีของการจับกุมนักโทษ หรือการ
พิจารณาตัดสินคดีตามที่ยกมาอางนั้นยอมสรางความเดือดรอนใหแกชาวบานเปนอยางมาก 
 ในเมืองพัทลุงชวง พ.ศ. 2437 เจาเมืองและกรมการเมือง มักนิยมสรางคุกขังนักโทษ
ไวภายในบาน เพื่อแสดงถึงความมีหนามีตา ผลประโยชนที่ไดจากการเก็บเงินคาธรรมเนียมและ
การมีแรงงานไวใชสอยดังปรากฎหลักฐานวา 
 …๒๗๒. ท่ีขังนักโทษเมืองพัทลุงนี้แปลกกับเมืองอื่นในแหลมมลายู ท่ีขาพระพุทธเจาไดเห็น

มา คือผูใดเปนตุลาการชําระ ผูน้ันมีตรางสําหรับขังนักโทษในศาลของตน ซึ่งเห็นดวยเกลา
วาเปนแบบรายมาก ในเวลานี้มี ๖ ตะราง คือตรางเจาเมือง ๑ ตรางหลวงเมือง ๑ ตราง
หลวงจามหาดไทย ๑ สามตรางนี้เปนตรางใหญ ยังมีอีก ๓ ตรางเปนตรางเล็ก รวมมี
นักโทษชาย ๒๔๐ เศศ หญิง ๖๐ เศศ รวม ๓๐๐ คนตรางเหลานี้แลวแตผูวาราชการเมือง
จะใหผูใดมีได  ใหแตกรมการที่ชอบภอไวใจไดมีตราง การมีตรางนี้เปนผลประโยชนท่ีได
คาธรรมเนียมตราง ๑ คาแรงนักโทษทําการให ๑ คือ ระดูทํานาใหทํานา ระดูแลงสีซอมเขา
ขายแลทําบานเรือน มีอํานาจในทางคะดี ๑ คาธรรมเนียมตรางเรียกคาตรวนคลละ ๒ 
เหรียญ คาคุมคนละ ๕ เหรียญ อาหารรับพระราชทานเปนของเจาของตราง เพราะคนโทษ
ทําการให ตรางที่ใสคนมากจนไมมีตรวนเหล็กจะใหใส ใชตรวนหวายแลลูกยางหวาย 
กรมการใดมี ตรางเปนผูมีชื่อมีหนา คนโทษทําการของกรมการเจาของตรางทั้งส้ิน 
คาธรรมเนียมแลเวลาที่จะออกไดเปนแลวแตความกรุณาของกรมการเจาของตราง คนโทษ
เปนดั่งเชนคนในเรือน ใครไปมาในเมืองพัทลุงอาจจะเห็นไดวา บานกรมการมีคนโทษ
กอสรางบานเรือน แลทําการในเรือนยั้วเยี้ยไปดังเชนทาษในเรือน โดยเหตุท่ีมีผลประโยชน
ในสวนที่มีนักโทษ ดังที่ขาพระพุทธเจาไดกราบทูลทรงทราบฝาพระบาทแลวนี้ กรมการใน
เมืองพัทลุงมีการรอนรน อยากจะใครมีตรางอยางยิ่ง กรมการผูใดที่ผูวาราชการไมใหมี
ตรางดูเดือดเนื้อรอนใจกระวนกระวายอยากได กรมการในเมืองพัทลุงนี้ถาผูใดไมมีตรางแล
ไมมีนักโทษกับบาน คิดเห็นกันวาไมใชผูดีบาง เปนคนชั้นต่ําบาง…42 

  
 ในเรื่องการใชแรงงานนักโทษนี้มีมาตั้งแตกอนการปฏิรูปการปกครองและคงจะมีมาก
ข้ึนหลังจากรัฐสยามมีนโยบายยกเลิกไพรและทาส แตอยางไรก็ตามการสงผานนโยบายดังกลาว

                                                           
42“รายงานพระยาสฤษดิ์ เร่ืองตรวจราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ร.ศ.113,” 

เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.2.14/22, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 
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ผานมายังพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาคงตองใชเวลาหลายป การคงอยูของระบบจึงมีอยูจนกระทั่ง
เขาสูชวงของการปฏิรูปการปกครอง การใชแรงงานนักโทษแทนแรงงานไพรทาสเปนทางออกที่
เหมาะสมสําหรับเจาหนาที่บานเมืองในเวลานั้น มีหลักฐานปรากฏวานโยบายการใชแรงงาน
นักโทษนี้เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหมในชวงตนทศวรรษ 2460 เปนตนมา นั่นก็แสดงให
เห็นวา กอนหนาที่จะมีการปรับปรุงการใชแรงงานนักโทษนั้นการใชแรงงานนักโทษเปนเรื่องที่
กระทํากันอยางกวางขวางและสรางความเดือดรอนใหแกชาวบานมาแลวเปนจํานวนมาก 
 …เพราะเหตุวาการใชจายนักโทษออกทํางานตามจังหวัดตาง ๆ ท่ีเปนอยูแตกอน เจานาที่

จายออกไปดวยความหละหลวมมุงแตประโยชนท่ีพึงจะไดฝายเดียว…43  
 ในสวนของรายละเอียดเรื่องกฎเสนาบดีกระทรวงนครบาลวาดวยการใชแรงนักโทษที่
ออกมาใหมสามารถดูรายละเอียดไดที่ภาคผนวก 
 เหตุผลอีกอยางหนึ่งที่ทําใหเจาเมือง กรมการมักจะหาประโยชนจากนักโทษ เพราะ
เงินเดือนที่ไดจากรัฐสยามในชวงระหวางการปฏิรูปการปกครองเปนตนมา ไมเพียงพอสําหรับการ
ใชสอยของบรรดาเจาเมืองกรมการทั้งหลายเพราะเงินรายไดของเจาเมืองลดลงจากระบบการ
ปกครองแบบกินเมืองมาก ดังนั้นการหารายไดเพิ่มโดยเฉพาะจากแรงงานนักโทษที่ถือเปนแรงงาน
ถูกกฏหมายยอมเปนหนทางที่เจาเมือง กรมการเมืองใชเปนแหลงหารายไดสูตนเอง  

กลาวโดยสรุปลักษณะสังคมโจรทั้งโจรทั่วไปและโจรวัฒนธรรม ที่มีอยูในลุมน้ําทะเลสาบสงขลามี
ความหนาแนนอยูในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการที่ผูคนลุมน้ําทะเลสาบสงขลามีความนิยม ใหความชื่นชมกับผูที่
ทําตัวเปนโจรทางวัฒนธรรมทําใหดูเหมือนวาความเขมขนของโจรในบริเวณนี้มีความเขมขนมาก อยางไรก็ดีทั้ง
โจรทั่วไปและโจรวัฒนธรรมถูกมองจากฝายรัฐวาเปนผูที่ทําความผิดตอกฎหมายบานเมืองเหมือน ๆ กันบรรดา
โจรเหลานี้จึงรวมมือกันเพื่อตอตานอํานาจหนาที่ของรัฐ แตกอนที่จะไดพูดถึงพัฒนาการขั้นสุดทายของการ
รวมตัวกันเพื่อตอตานในนามชุมโจรบานดอนทราย จําเปนจะตองพูดถึงการกระจายตัวของชุมโจรวามีความ
หนาแนนเปนอยางไรบาง 
ชุมโจรบานดอนทราย จังหวัดพัทลุง 

การเกิดขึ้นและมีอยูของอนุสาวรียโจร ดํา หัวแพร ผูนําคนสําคัญของชุมโจรบานดอน
ทรายนับเปนปจจัยสําคัญที่ยอมรับกันวาสมาชิกของชุมโจรกลุมนี้มีความสําคัญตอชุมชนแนนอน 
เพราะการเกิดขึ้นดังกลาวยอมมีที่มาใหนาติดตาม แมจะมีการถกเถียงเกี่ยวกับแนวความคิดใน
การสรางอนุสาวรีย ระหวางสรางไวเคารพบูชาหรือสรางไวเพื่อไมใหคนเอาเยี่ยงยางจะไมสามารถ
หาขอสรุปได แตไมวาสาเหตุที่แทจริงของการมีอนุสาวรียจะเปนเชนใด ส่ิงหนึ่งที่ไมอาจปฏิเสธได
คือ ดํา หัวแพร จะตองเปนผูที่มีความสําคัญไมวาจะเปนแงมุมทางดานลบหรือบวก  

                                                           
43“เร่ืองกฎเสนาบดีวาดวยการใชแรงนักโทษ” 30 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2460, 

เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล, ร.6 น.5.1/32, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ส่ิงหนึ่งที่เปนขอจํากัดของการศึกษาประเด็นนี้ คือเร่ืองหลักฐานขอมูล หลักฐาน
ราชการไมไดบอกอะไรที่ชัดเจนนักเกี่ยวกับชุมโจรบานดอนทราย ดังนั้นที่มาของหลักฐานสวนใหญ
จึงเปนปากคําของทองถิ่นที่ใหภาพคอนขางตรงกัน อยางไรก็ตามภาพปรากฏทั้งหมดที่กลาว
มาแลวในบทกอน โดยเฉพาะประเด็นสังคมโจรแหงลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ที่มีมุมมองทั้งจาก
หลักฐานของราชการและของทองถิ่นคงสามารถทําใหมองเห็นภาพเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในระดับ
หนึ่ง ดังนั้นการศึกษาประเด็นนี้จึงเปนเพียงมองภาพเคลื่อนไหวเหลานั้นในระดับลึกลง 

โดยภาพรวมของลุมทะเลสาบสงขลา ชุมโจรที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากระบบวัฒธรรม
และอํานาจรัฐ โดยไมเกี่ยวของหรือเกี่ยวของนอยกับเหตุแหงความอดอยากแรนแคน เพราะความ
สมบูรณของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาในเรื่องของทรัพยากรเปนตัวยืนยันที่ดี ชุมโจรที่เกิดขึ้นในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาจึงมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากการเกิดของโจรทั่ว ๆ ไป ในพระราชอาณาจักร
เวลานั้น เพราะชุมโจรในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเกิดจากการรวมตัวกันของ โจรทั่วไป โจรทาง
วัฒนธรรม และชาวบานทั่วไป เพื่อการตอตานอํานาจรัฐ  

ชุมโจรในลุมทะเลสาบสงขลาไมไดเกิดขึ้นและดํารงอยูอยางตายตัว หรือเปนองคกรที่
ชัดเจน แตมีลักษณะของการเปนเครือขายโจร ดังที่ไดภาพจากการสัมภาษณวา  

…โจรและชุมโจรก็คือบุคคลทั่วไป แตชาวบานที่สัมพันธดวยเขาก็รูวาบุคคลนั้นเปนขุนโจร
(โจรวัฒนธรรม) เพียงแตเขาไมกลัว สามารถอยูรวมกันไดในสังคม เมื่อนาย (เจาหนาที่ฝาย
ปกครอง) มาถามก็ไมมีใครบอกเพราะลวนแตเปนญาติเปนเกลอกันทั้งนั้น การเปนชุมโจรก็
ไมไดมีลักษณะตายตัว เพียงแตผูนําเปนคนที่มีลักษณะชัดเจนไปขอชวย ขอความรวมมือ
ทําการโจรกรรม บางครั้ง 5 คน 10 คน แลวแตกรณี การมีลักษณะเปนเครือขายเชนนี้ทําให
ทางการหาตัวผูกระทําผิดยาก ทางฝายบานเมืองเลยเหมารวมใหคนในหมูบานใดหมูบาน
หนึ่งเปนโจรกันทั้งหมูบานเขาขายชุมโจร…44 

เมื่อลักษณะของชุมโจรเปนไปดังคํากลาวที่วามานี้ ชุมโจรที่บานดอนทรายและพื้นที่
ใกลเคียงก็มีลักษณะที่ไมแตกตางกัน คือเปนเครือขายภาคประชาชนที่คอยใหความชวยเหลือ ดูแล
ซึ่งกันและกัน การกลาวหาและการจับผิดตัวยอมเกิดขึ้นไดงาย ชองวางของราชการกับทองถิ่นจึงมี
ลักษณะเปนไปดวยเหตุนี้ 

 
 
 

                                                           
44สัมภาษณผูไมประสงคจะออกนาม, ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัด

สงขลา, 28 ธันวาคม พ.ศ. 2546. 
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สภาพทางภูมิศาสตรของบานดอนทราย ในบริบทของอําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง 

ปจจุบันบานดอนทรายเปนตําบลหนึ่งในเขตการปกครองของ อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง ดังนั้นการศึกษาในประเด็นนี้จึงเปนการศึกษาในบริบทของ อําเภอควนขนุน พอเปน
สังเขป 

พัฒนาการของอําเภอควนขนุนที่เร่ิมตนเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามเมื่อมี
การปฏิรูปการปกครอง ป พ.ศ. 243945 โดยมีการยกแขวงควนขนุนขึ้นเปนอําเภอ เรียกวาอําเภอ
อุดร ข้ึนกับเมืองพัทลุง ต้ังที่วาการอําเภอที่ บานมะกอกใต ตําบลควนขนุน ริมฝงคลองควนขนุนฝง
ซาย 

พ.ศ. 2442 ยายที่วาการอําเภอไปตั้งที่ฝงคลองปากประ บานมะกออกใต ชาวบาน
เรียกกันติดปากวา อําเภอปากประ และไดเปลี่ยนชื่อเปนอําเภอปากประอยางเปนทางการ ในป 
พ.ศ. 2445 พรอม ๆ กับ อําเภอทักษิณ เปนอําเภอปากพะยูน และ อําเภอเบี้ยซัด (เมือง
นครศรีธรรมราช) เปนอําเภอปากพนัง   

พ.ศ. 2450 ยายที่วาการอําเภอปากประไปตั้งที่ตําบลทะเลนอย พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อ
เปนอําเภอทะเลนอย รวมทั้งมีการแบงเขตพื้นที่ปกครองใหม คือ ยกตําบลตะเครียะ ตําบลหัวปา 
ตําบลทะเลนอย ตําบลบานพราว และตําบลสําโรง รวม 5 ตําบล ในอําเภอพังไกร (อําเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปจจุบัน) เมืองนครศรีธรรมราช มารวมอยูใน อําเภอทะเลนอย  อีกทั้งยังมี
การยกตําบลมะกอกเหนือ ตําบลมะกอกใต ซึ่งแตเดิมข้ึนกับอําเภอปากประ ไปข้ึนกับ อําเภอกลาง
เมือง เมืองพัทลุง 

พ.ศ. 2453 ยายที่วาการอําเภอไปตั้งที่ ตําบลพนางตุง แตยังคงเรียกวาอําเภอทะเล
นอย 

 พ.ศ. 2460 กระทรวงมหาดไทยมีประกาศวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2460 ใหเปลี่ยนชื่อ 
อําเภอทะเลนอยเปนอําเภอพนางตุง 

พ.ศ. 2466 กระทรวงมหาดไทยประกาศยายที่วาการอําเภอพนางตุงไปตั้งที่ตําบล
ควนขนุนและใหเปลี่ยนชื่อเปน อําเภอควนขนุนมาจนถึงปจจุบัน 

ปจจุบันอําเภอควนขนุนแบงเขตการปกครองเปน 12 ตําบล และคาดวาในชวง พ.ศ. 
2437 – 2465 นั้น ทั้ง 12 ตําบลนี้มีลักษณะของหยอมบานขนาดใหญและความสัมพันธกับการเกดิ

                                                           
45ลอม เพ็งแกว และ สุธิวงศ พงศไพบูลย, “ควนขนุน : อําเภอ,” สารานุกรมวัฒนธรรม

ไทยภาคใต  2 (2542) : 971. 
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ชุมโจรบานดอนทราย ทั้ง 12 ตําบลไดแก ตําบลควนขนุน ชะมวง ดอนทราย โตนดดวน ทะเลนอย 
พนางตุง มะกอกเหนือ แหลมโตนด ปนแต แพรกหา พนมวังกและนาขยาด 

สภาพของพื้นที่เปนเขตแดนติดตอสามเมือง คือทางเหนือติดกับเขตพรุควนเคร็งใน
เขตเมืองนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออกติดตอกับทะเลนอยและเขตเมืองสงขลาในบริเวณทุงระโนด 
ทิศตะวันตกติดตอเขาบรรทัดและเมื่อขามเขาบรรทัดไปก็เปนเขตอําเภอนาโยง เมืองตรัง ทิศใต
ติดตอเขตอําเภอเมืองพัทลุง มีลําคลองขนาดใหญไหลผาน 2 สาย คือ คลองปาพะยอมและคลอง
ทาแนะเปนลําคลองที่มีตนน้ําจากเขาบรรทัด ปลายน้ําที่ทะเลนอยและทะเลหลวงตามลําดับ เมื่อมี
การกําหนดใหพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนพื้นที่ลุมน้ําขนาดใหญและกําหนดพื้นที่ลุมน้ํายอย
ของพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พื้นที่ของอําเภอควนขนุนจึงตั้งอยูในเขตลุมน้ําคลองปาพะยอม 
ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ครอบคลุม อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอปาพะยอม อําเภอควน
ขนุน อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ครอบคลุม 1,240 ตารางกิโลเมตร46 ดวยสภาพตามที่
กลาวมาจึงถือวาพื้นที่แหงนี้มีความเหมาะสมกับการเกิดชุมโจรเปนอยางมาก 

นอกจากนี้การตั้งอยูของวัดเขาออ ในพื้นที่ตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง นับเปนปจจัยสงเสริมสําคัญของการเกิดชุมโจรเพราะวัดแหงนี้ถือเปนวัดที่มีชื่อเสียง
ทางดานไสยศาสตรที่สําคัญและโดงดังไปทั่วทั้งอาณาจักร วัดเขาออมีพิธีทางไสยศาสตรในการ
อาบวานหรือแชยา ซึ่งเปนพิธีปลุกเสกจากอาจารยขมังเวท เพื่อใหอยูยงคงกระพันชาตรี อีกทั้งพิธี
การนี้ไดแพรหลายออกไปตามวัดตาง ๆ ทั่วทั้งเมืองพัทลุง เชน วัดดอนศาลา วัดบานสวน วัดปาก
สระ วัดยาง มีหลักฐานทองถิ่นจํานวนมากที่บงบอกวา สมาชิกชุมโจรบานดอนทรายจํานวนมาก
เปนลูกศิษยวัดเขาออ รวมทั้งรุง ดอนทราย และดํา หัวแพร หัวหนาชุมโจร 

การเกิดขึ้นและดํารงอยูของวัดเขาออเปนผลทางดานจิตใจที่สําคัญยิ่งของชุมโจร 
กลาวคือ เมื่อสมาชิกในชุมโจรไดเขาเปนศิษยของวัดและไดเรียนรูคาถาอาคม ในทางอยูยงคง
กระพันก็ทําใหสมาชิกชุมโจรมีความฮึกเหิมในการตอสูและกระทําภารกิจโจรแตละครั้ง ในเร่ือง
ดังกลาว 

 
 
 
 

                                                           
46สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12, รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในพื้นที่

ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ป 2543 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, 2544), 10. 
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นี้จึงมีผลกับการเกิดของ “โจรคุณธรรม” ดวยเชนเดียวกัน เพราะความเชื่อที่วาหาก
ศิษยวัดเขาออกระทําตัวออกนอกลูทางของคุณความดีที่อาจารยส่ังสอนแลว วิชาที่ไดมาจากพระ
อาจารยก็จะเสื่อมลง หรือไมก็เกิดผลเสียกับตัวเอง ดวยเหตุดังกลาวนี้การกระทําตัวเปนโจรของ
สมาชิกชุมโจรบานดอนทรายจึงตั้งอยูในกรอบของศีลธรรมอันดี 
 

การกอเกิดของชุมโจรบานดอนทราย  
การเกิดขึ้นของชุมโจรบานดอนทรายจังหวัดพัทลุงเริ่มตนจากการถูกจับกุมตัวของขุน

โจรวัฒนธรรม รุง ดอนทราย ที่ถูกจับขอหาฆาคนตายแลวนําไปขังไวที่ คุกประจํามณฑล
นครศรีธรรมราช ซึ่งในขณะนั้นฝายบานเมืองไดเขามาตั้งกองปราบแลวพยายามจับโจรไปให
ไดมาก ๆ  หลักฐานที่ยืนยันในเรื่องนี้จากการคนควาของ ลอม เพ็งแกว วา  

…เร่ิมตนจากการใชวิธีโจรปราบโจรของฝายบานเมือง โดยที่นายอําเภอทะเลนอยไดติดตอ
กํานันตําบลดอนทราย (ชื่อสี คนทั่ว ๆ ไปเรียกสีสงคราม) ใหหาทางจับผูรายในทองที่สง
ดําเนินคดี โดยแนะใหติดสินบนตอคนราย วาจะไมเอาผิดบาง จะตั้งใหเปนผูใหญบานบาง 
หากสามารถจับเปนเพื่อนผูรายดวยกันสงใหกํานัน ผลของการปราบปรามโจรดวยวิธีน้ีทํา
ใหโจรแตกแยกและไมไววางใจกันและกันและมีการรวมตัวเปนหมูเหลามากยิ่งขึ้น…47  

ในรายงานราชการไดใหภาพที่สอดคลองกันเกี่ยวกับนโยบายการปราบปรามโจร
ผูรายที่เกิดขึ้นนี้วา 

…ท่ีจัดการอําเภอ กํานันใหม คือใหนายบานเปนแขวง ๆ ขึ้นกรมการเปนคน แลวให
กรมการออกไปตั้งกองจับโจรผูราย กรมการที่ออกไปเห็นเปนทีจับก็จับ ไมวาใครจับใหญ
…48 

การจับกุมตัวนายรุงในครั้งนี้นํามาสูการแหกคุกหนีในเวลาตอมา สวนรายละเอียด
ของการจับกุมนายรุงนั้นจากการคนควาของลอม เพ็งแกว สรุปไดวาเปนการกระทําที่ไมเหมาะสม
กับวิธีการของนักเลง เพราะมีการวางแผนที่รัดกุมและทําในชวงที่มีการรับประทานอาหาร ซึ่งเปน
เวลาที่นักเลงจะไมทํารายกันในเวลาดังกลาวนี้ 

 

                                                           
47ลอม เพ็งแกว, ”ชุมโจรบานดอนทราย : รุง ดอนทรายและดํา หัวแพร,” วารสาร

ทักษิณคดี 4, 1 (มิถุนายน – กันยายน 2537) : 41. 
48“รายงานพระยาสฤษดิ์ เร่ืองตรวจราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ร.ศ.113,” 

เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 ม.2.14/22, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 
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ขอยืนยันที่นาเชื่อถือเกี่ยวกับเวลาเกิดของชุมโจรบานดอนทราย คือหลักฐานใน
หนังสืองานศพของ พระวิชัยประชาบาลที่กลาววา 

…ในระหวางที่พระวิชัยประชาบาลรับราชการเปนตํารวจภูธรอยูน้ัน ไดทําความชอบพิเศษ
ในเรื่องการจับโจรผูรายสําคัญ ๆ ไดหลายราย และยังไดตั้งกองปราบปรามโจรผูรายที่
เกิดขึ้นอยางวุนวายคลายจลาจลในจังหวัดพัทลุงถึง ๒ คราว คราวแรกใน พ.ศ.๒๔๕๗ 
คราวที่สองใน พ.ศ.๒๔๖๓ ท้ังสองคราวจับโจรผูรายฐานฆาคนตาย ปลนทรัพย ชิงทรัพย 
ลักทรัพยและคดีเบ็ดเตล็ด รวมที่ศาลตัดสินลงโทษถึง ๔๗๓ คน โจรผูรายในจังหวัดพัทลุง
ในสมัยนี้ นับวาสงบเรียบรอยลงเปนอันมาก…49 

เมื่อวิเคราะหเวลาของการเกิดเหตุการณตรงกับ พ.ศ. 2457 ซึ่งเปนการเขามาตั้งกอง
จับโจรครั้งแรกซึ่งเปนปที่นายรุงถูกจับและนายรุงหนีออกจากคุกไดในปเดียวกันแลวก็ออกมาหา
สมัครพรรคพวกที่เปนหัวเกลอ เพื่อนเกลอ หรือคนที่เปนโจรมากอนทั้งโจรทั่วไปและโจรวัฒนธรรม
รวมเปนกลุม นั่นก็คงราวป พ.ศ. 2457 – 2458 เปนตนมา การรวมตัวกันครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
แกแคนทางราชการที่กระทําตอพวกตน ชุมโจรบานดอนทรายจึงเกิดขึ้นอยางเปนรูปแบบที่ชัดเจน
ในชวงเวลานี้เอง ผูที่เขารวมในชุมโจรประกอบดวยผูคนที่มาจากหลากหลายโดยเฉพาะคนที่เคย
เปนโจรมากอนแลวไดรับการปราบปรามอยางหนักจากทางการบานเมืองและผูที่ไมพอใจการ
กระทําของเจาหนาที่บานเมืองในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะการเก็บภาษีรัชชูปการ 

กลุมโจรที่เขารวมอยูในชุมโจรมาจากในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช 
สงขลาและตรัง ในเรื่องนี้เปนไปดังคํากลาวที่วาเมื่อทางการบานเมืองกวดขันอยางหนักในเรื่องการ
ปราบปรามโจรผูราย ทําใหโจรที่เคยแยกกันอยูเขามารวมตัวกันเพื่อตอสูกับอํานาจทางการ กลาว
ใหชัดเจนก็คือการเกิดขึ้นของชุมโจรมาจากเงื่อนไขของเจาหนาที่บานเมือง 

สมาชิกชุมโจรที่เขามาดวยเงื่อนไขจากการถูกเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะผูที่หนีภาษี
รัชชูปการมา พบวา มีอยูเปนจํานวนไมนอย จากการสัมภาษณผูคนพบวาคารัชชูปการที่รัฐเขามา
เก็บจากชาวบานปละ 4 บาทนั้นชาวบานไมมีเงินจะจายใหเพราะเงิน 4 บาทสมัยนั้นถือเปนเงิน
จํานวนมาก สามารถซื้อวัวได 1 ตัว ในหมูบานนาขาวเสีย อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง เปนหมูบาน
หนึ่งที่ต้ังชื่อหมูบานขึ้นตามภาวะการเสียภาษี คือนาขาวเสีย หมายถึงการที่รัฐเขามาเก็บภาษีคา
นา นอกจากนี้ยังมีหลักฐานความขัดแยงในเรื่องการเก็บคารัชชูปการนี้ เชน  

 

                                                           
49“สุภาษิตนิทเทศ,” พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ อํามาตยเอก พระยาวิชัย

ประชาบาล (บุญโกย เอโกบล) ณะวัดสระเกศ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๕, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ, ๒๔๗๕), (ประวัติสังเขป). 
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…วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ศก ๑๒๓ นายนกผูใหญบานกับพลตํารวจภูธร ไดรับคําส่ังกรมการ
อําเภอรอนพิบูลย ใหไปเรียกตัวจําเลยมาเสียเงินคาราชการ จําเลยขัดขืนไมยอมมากลับเอา
หอกแทงนายนกถูกที่นาอก ๑ ที นายนกตายในวันนั้น…จําเลยใหการรับวาไดเอาหอกแทง
นายนกตายจริง…แตชี้แจงวาเมื่อนายนกกับพลตํารวจมาเรียกจําเลย ๆ จําเลยขอผัดวาพอ
ตมเขาใหนายมุยผูปวยกอนแลวจึงจะไป นายนกไมฟงรองใหพลตํารวจจับแลวนายนกแยง
ดาบที่พลตํารวจ ๆ แยงไว แลวนายนกวิ่งไปฉวยฟนที่โรงจีนสินแต  ดาจําเลย ๆ จึงหยิบหอก
ลงมาจากเรือนแทงถูกอกนายนกขาดใจตาย…50  

คดีความเรื่องนี้ชี้ใหเห็นความขัดแยงที่เกิดขึ้นจากการเก็บคาราชการที่เจาหนาที่
บานเมืองกระทําตอคนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา และไดสรางความยากลําบากใหกับผูคนในพื้นที่ 
ดังที่จําเลยในคดีนี้ไดกลาววา “…ทันใดนั้นจําเลยพูดขึ้นวาไมไปละจะทําไมก็ทํา…”51 ดวยภาวะ
บีบค้ันเชนนี้จําเลยจึงแทงผูใหญบานตาย และในทายที่สุดจําเลยก็ถูกจับตัวได ศาลตัดสินประหาร
ชีวิต เพราะศาลถือวาจําเลยฆาเจาพนักงานตายในขณะปฏิบัติหนาที่ สถานการณตัวอยางนี้เปน
เพียงสวนหนึ่งที่ปรากฏเปนหลักฐานเทานั้น เหตุการณทํานองนี้จึงเปนภาวะหนึ่งที่ทําใหคนในพื้นที่
ที่ตองการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเขามาอยูรวมกับชุมโจร 

งานวิจัยของสมคิด ทองสง52 ไดอธิบายถึงการเกิดของชุมโจรบานดอนทรายไวใน
ทํานองเดียวกันมีใจความวา ประมาณป พ.ศ.2460 มีเหตุการณเกี่ยวของสอดคลองกัน 2 
เหตุการณ คือ มีชุมโจรเกิดขึ้นที่บานดอนทราย นําโดยรุง ดอนทราย และดํา หัวแพร มีนักเลง
จํานวนมากไปรวมกับชุมโจร และมีชุมโจรที่เปนกลุมสาขาอีกจํานวนมาก รวมทั้งกลุมคลาย แพรก
หา อีกเหตุการณที่เกี่ยวของคือ การเก็บภาษีรัชชูปการ (ภาษี 4 บาท) ราษฎรที่ไมมีเงินเสียภาษี
ตองถูกเกณฑไปทําถนนเขาพับผา หลายคนจึงตองหนี และจํานวนหนึ่งหนีไปอยูกับชุมโจร ทําให
ชุมโจรมีกําลังมากขึ้น และชุมโจรประกาศเลิกเสียภาษีใหกับทางการ จนทางการตองสงพระวิชัย
ประชาบาล ผูบังคับการตํารวจภูธรมณฑลนครศรีธรรมราช มาอํานวยการปราบปรามในครั้งที่ 2  

สรุปไดวาการเกิดขึ้นของชุมโจรบานดอนทราย จึงเกิดขึ้นจากการปราบปรามและการ
กระทําตัวที่เอารัดเอาเปรียบของทางการตอชาวบานในพื้นที่ อีกทั้งปจจัยทางภูมิศาสตรของอําเภอ 

                                                           
50“คําพิพากษา เลม 112 ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450),”  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาล

ที่ 5, ก ร.5 รล. – คพ. หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
51เร่ืองเดียวกัน. 
52สมคิด ทองสง, ฐานอํานาจและการใชอํานาจชุมชน : ชุมชนบานแพรกหา อําเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ม.ท.ป. , 2544), 20. 
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ควนขนุนเปนทําเลที่เหมาะสมกับการกอเกิดชุมโจร ชุมโจรจึงเกิดขึ้นอยางเปนรูปแบบ
ต้ังแตนั้นเปนตนมา มีผูใหภาพวา สมาชิกในชุมโจรบานดอนทรายมีประมาณ 70 คน โดยแยกกัน
อยูเปนกลุม ๆ 
 

ระบบการจัดต้ังและพิธีกรรมโจร  
เมื่อชุมโจรไดถูกตั้งขึ้นโดยรูปแบบหลวม ๆ ตามแนวทางของเพื่อน หัวเกลอ ตามทาง

สายโจรวัฒนธรรมที่ยึดถือกฎเกณฑทางศีลธรรมอยางเครงครัด เปนเครือขายที่มีจุดรวมทาง
ความคิดเหมือนกันคือ ตอตานอํานาจรัฐและไมเสียภาษีใหรัฐ ผูนําชุมโจร ที่สําคัญคือ รุง ดอน
ทราย และดํา หัว แพร ก็ไดต้ัง กฎ กติกา ประจําชุมโจรขึ้น เพื่อความเหมาะสมของการจัดระบบ
ความเรียบรอย โดยใหความเคารพในลําดับอาวุโส ไดจัดทําปนปลอกเงินเปนอาวุธประจําตัว
หัวหนา การสั่งการใด ๆ หากสั่งดวยตัวเองไมไดก็จะมอบปนไปแทนตัว ใครจะอางคําสั่งถาไมมีปน
แสดงวาไมตองเชื่อ นอกจากนั้นก็ไดประกาศหามชาวบานติดตอกับเจาหนาที่ไมวาจะเปนทางใด 
โดยใหเหตุผลวาพวกพองของตนจะใหความคุมครองแทน ในขณะที่กฎอันเครงครัดของสมาชิกใน
ชุมโจรเกี่ยวกับเร่ืองการปลนมีดังนี้53 

1. หากเจาทรัพยไมตอสูหามทําราย 
2. ทรัพยสินเครื่องใชและเครื่องแตงตัวที่อยูติดตัวจะไมถือเอา จะเอาเฉพาะของเก็บ

เทานั้น 
3.หากเคยไปพักพิง หลบแดดหลบฝนที่บานใดจะใหความคุมครองบานนั้น ใครจะ

รังแกไมได 
ในประเด็นนี้สามารถมองจากองคประกอบของศีลธรรมที่มาจากวัดเขาออไดอีกทาง

หนึ่ง อีกทั้งการสัมภาษณผูคนในรุนปจจุบันเกี่ยวกับกฎเกณฑเหลานี้ของชุมโจรบานดอนทรายก็ได
ภาพในลักษณะที่กลาวมา ทําใหเปนที่ยืนยันไดวากฎเกณฑแหงคุณธรรมเหลานี้เปนเรื่องของ
ขอเท็จจริงที่ดํารงอยูในชุมโจรบานดอนทราย เมื่อวิเคราะหถึงการเกิดของขอปฏิบัติที่เครงครัด
เหลานี้อยางหนึ่งที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนคือการแสวงหาพันธมิตรจากชาวบาน ซึ่งยึด
หลักเกณฑมาจากกฎของนักเลงหรือกฎเกณฑของโจรวัฒนธรรมนั่นเอง  

เจาทรัพยไมตอสูหามทําราย เปนกฎเกณฑที่ถือวามีคุณธรรม ไมทํารายผูที่ไมมีทางสู  
ผูที่ออนแอกวา กฎขอนี้ทําใหผูถูกกระทํามีความรูสึกในดานบวกกับชุมโจร 

                                                           
53ลอม เพ็งแกว, ”ชุมโจรบานดอนทราย : รุง ดอนทรายและดํา หัวแพร,” วารสาร

ทักษิณคดี 4, 1 (มิถุนายน – กันยายน 2537) : 45. 
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ทรัพยสินเครื่องใชและเครื่องแตงตัวที่อยูติดตัวจะไมถือเอา จะเอาเฉพาะของเก็บ
เทานั้น นั่นก็หมายถึงในการปฏิบัติการแตละครั้งชุมโจรจะเลือกกลุมคนที่จะทําการปลน การเลือก
ปลนเฉพาะคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ไมกระทําตอคนจน 

หากเคยไปพักพิง หลบแดดหลบฝนที่บานใดจะใหความคุมครองบานนั้น ใครจะรังแก
ไมได ถือเปนการแสวงหาพันธมิตรที่เห็นชัดเจน ทั้งโดยความเต็มใจหรือไมเต็มใจจากเจาของบานก็
ตาม ในเรื่องนี้มีหลักฐานคําบอกเลาวา “นํา หนองฟาผา ซึ่งเปนคนดุรายคนหนึ่งไดไปลักควายใน
เขตเมืองนครศรีฯ เจาของควายซึ่งเคยใหที่พักโจรกลุมนี้ ไดมาหาดํา หัวแพร ดํา หัวแพร จึงมอบปน
ปลอกเงินไปแทนตัวบอกขอควายคืน นํา หนองฟาผา ก็คืนควายให”54 

สวนกฎเกณฑเกี่ยวกับรายละเอียดอื่น ๆ ที่นาสนใจ คือ การกําหนดใหสมาชิกในชุม
โจรใชพราลืมงอเปนอาวุธประจําตัว การปกกําอุกซึ่งหมายถึงการบอกลวงหนาวาจะมาปลนให
เจาของบานเตรียมตัวรับมือไวกอนไดเลย หรือการถือเร่ืองของสัจจะคําพูดวาพูดแลวจะตองทํา
ตามที่พูดใหได  

รายละเอียดปลีกยอยเกี่ยวกับชุมโจรยังมีอยูอีกโดยประยุคกฎเกณฑของนักเลงมาใช 
ที่มีลักษณะโดดเดนอีก คือ การไมขโมยวัว ควาย ในฤดูทํานา55 เพราะวัวควายนับเปนปจจัยการ
ผลิตที่สําคัญสําหรับการทํานา การขโมยวัว ควาย ในฤดูนี้ถือเปนการกระทําที่ไมมีจรรยาบรรณของ
โจรและชุมโจร เพราะจะทําใหผูเปนเจาของวัวควายขาดแรงงานที่จะใชในการทํานา 

ระบบการจัดตั้งของชุมโจรเปนประเด็นที่นาสนใจอยางยิ่ง เพราะการจัดตั้งชื่อหัวหนา
ชุมโจรกระทําเลียนแบบของทางราชการ ยอมแสดงใหเห็นวาชุมโจรมีความตองการที่จะดูแล รักษา
ความเรียบรอยในชุมชนดวยตัวเอง ชื่อจัดตั้งที่สําคัญคือ 

ขุนพัฒน (ขุนโจรพัทลุง) คือ รุง ดอนทราย 
ขุนอัสดงไพรวัลย คือ ดํา หัวแพร 
ขุนประจบดําแพรศรี คือ นายวันพาชี บานมวงลูกดํา ตําบลนาทอม 
ขุนพเนศพยอมหาญ คือ ดํา บานพราว56 
 

                                                           
54เร่ืองเดียวกัน, 45. 
55สัมภาษณ สมเจตนา มุนีโมนัย, ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง, 22 

พฤษภาคม 2546. 
56ลอม เพ็งแกว, ”ชุมโจรบานดอนทราย : รุง ดอนทรายและดํา หัวแพร,” วารสาร

ทักษิณคดี 4, 1 (มิถุนายน – กันยายน 2537) : 42. 
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ในเอกสารทองถิ่นซึ่งเปนหนังสืองานศพก็มีกลาวไวเกี่ยวกับการจดัตัง้ดงักลาวดงัมบีท
กลอนบอกวา  

…ขนานนามเจาพระคุณวาขุนพัฒน  บอกใหชัดวารุงจุงจําหมาย 
สวนนายดําหัวแพรบอกแนไว   ยศของนายไดคุณพระคุณครัน 
โจรนับหนามาตั้งใหเปนขุน   หมายพึ่งบุญเจาฟาจนอาสัญ 
นามบอกชัดวาขุนอัสดงไพรวัลยิ์  ขุนคนนั้นจงจําดําหัวแพร…57 
การจัดตั้งชื่อสมาชิกชุมโจรในลักษณะเลียนแบบทางราชการดังกลาวนี้สามารถ

วิเคราะหไดวา เปนความสืบเนื่องในเรื่องของความขัดแยงที่ชัดเจนระหวางกลไกรัฐในทองถิ่น 
โดยเฉพาะกํานันและผูใหญบาน เพราะอํานาจที่บุคคลเหลาไดมาจากรัฐสยามพรอมดวยชื่อที่
ต้ังขึ้นใหม (สวนมากมียศเปนขุน) ความขัดแยงดังกลาวทําใหชุมโจรตั้งชื่อข้ึนมาเลียนแบบและ
จัดการปกครองชุมชนดวยคณะของตัวเองเพื่อไมใหอํานาจของบานเมืองโดยเฉพาะกํานัน 
ผูใหญบานเขามาเกี่ยวของดวย 

สําหรับพิธีกรรมซึ่งชุมโจรปฏิบัติกันมาอยางเครงครัดคือการประกอบพิธี “ต้ังมณฑล
พิธี” เปนพิธีกรรมที่ชุมโจรใชเพื่อปลุกเสกเครื่องรางของขลังประจําตัว ปลุกเสกดาบ ปน มีด หา
ฤกษยามที่จะลงมือทําการอุก ปลน รวมทั้งหาเวลาที่เหมาะสมจากวัน เดือน ปเกิดของผูที่จะถีบ
ประตูเรือนเจาของบานที่จะทําการอุก ปลน การหาฤกษยามจะตองใหมีความเหมาะสมตรงกับชวง
ที่ผีบานผีเรือนอนุญาตเปดทางให ไมเชนนั้นจะเขาปลนไมได มีคําบอกเลาวาขณะที่พวกโจรไปรอ
ปลนแตไมไดทําพิธีต้ังมณฑลพิธี และทําการขอขมาลาโทษผีเรือน อยู ๆ มะพราวก็หลนใสโจรบาง  
หรือครกตําขาวกลิ้งมาเฉย ๆ อยางไมมีสาเหต5ุ8  

ในสวนรายละเอียดของการประกอบพิธีกรรมนี้ ไดแนวคิดมาจากหลักการของพุทธ
ศาสนา โดยเลียนแบบมาจากการกระทําตามพิธีกรรมของสงฆ จากความเชื่อที่วาการตัง้มณฑลพธิี
จะตองกระทําในสถานที่ซึ่งไมมีเจาของ แมแตผีสาง เทวดาหรือพระมหากษัตริย ซึ่งหมายถึงใน
โบสถ แตเมื่อชุมโจรนํามาใชก็ตองหาสถานที่ซึ่งไมมีเจาของไดแกกลางลําธาร โดยเฉพาะลําธารทีม่ี
สามแพรงขึ้นไป เชื่อวาในมณฑลพิธีนี้ไมมีใครที่สามารถเขามาทําอันตรายกับผูที่อยูในมณฑลพิธี
ได เมื่อไดสถานที่เหมาะสมแลวสมาชิกชุมโจรก็จะเอาอาวุธเครื่องรางของขลังมาตั้งรวมกันไวใน 

                                                           
57“หนังสืออนุสรณงานฌาปณกิจศพ อาจารยเวียง สุขทอง,” ณ เมรุวัดโคกโดน ตําบล

โตนดดวน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง, 27 พฤษภาคม 2542 เวลา 15.00 น., 10. 
58สัมภาษณเจน ขาวเนียม, สมาชิกกลุมนาคร (ผูสัมภาษณ), 301 บานสระนางหงส 

ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง, 6 มกราคม 2545. 
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บริเวณมณฑลพิธีแลวดําเนินพิธีกรรม เมื่อเสร็จส้ินพิธีก็ออกลงมือปฏิบัติภาระกิจโจร
ตามที่ไดวางแผนไว59 พิธีกรรมนี้จึงนับวามีผลอยางมากทางดานจิตใจของสมาชิกในชุมโจรที่ทําให
เกิดความฮึกเหิม มีกําลังใจในการออกปฏิบัติการแตละครั้ง 
 

การปฏิบัติการณของชุมโจร 
หลังจากการตั้งชุมโจรเสร็จเรียบรอยโดยมีศูนยกลางตั้งอยูที่บานดอนทราย จังหวัด

พัทลุงโดยมีสมาชิกเขารวมราว 70 คน หุงขาวกินกับกะทะใบบัว รวมกันดูแลปกปองคนในหมูบาน 
เรียนรูเร่ืองการตอสูและไสยศาสตร60 ชุมโจรประกาศตัวไมข้ึนกับทางการบานเมือง ไมยอมไดรับ
ความชวยเหลือจากเจาหนาที่ ไมยอมเสียภาษีให และหามชาวบานติดตอกับทางการ โดยชุมโจร
แยกยายกันอยูตามชุมชนตาง ๆ ใกล ๆ พื้นที่บานดอนทราย โดยดํารงอยูเปนกลุมหยอมหมูบาน
ตามปกติ เมื่อใดที่ตองการทําภารกิจโจรก็มารวมตัวกันฟงคําสั่งจากหัวหนาคือรุง ดอนทราย รอง
หัวหนาคือ ดํา หัวแพร เหตุการณแรกที่ชุมโจรบานดอนทรายกระทําคือการแกแคนผูที่เคยทําให
ฝายตนไดรับความเดือดรอน กํานันสีสงคราม ซ่ึงเปนผูจับตัวรุง ดอนทรายเขาคุกถูกฆาตายโดย
ฝมือชุมโจร ทางการไดต้ังนายคลิ้ง ญาติใกลชิดของรุง ดอนทราย เปนกํานันแทน ในตอนแรก ๆ กม็ี
การนับถือกันรวมมือกันดี แตตอมา กํานันคลิ้งไดใหความรวมมือกับเจาหนาที่มากข้ึน มีอยูคร้ัง
หนึ่งกํานันคลิ้งสืบทราบวาคณะโจรจะนําพวกไปปลนในพื้นที่ชุมชนกะปาง เขตเมืองตรัง จึงนํา
ความไปบอกเจาหนาที่นายอําเภอทะเลนอยขณะนั้น ทางการไดจัดกําลังตํารวจไปดักซุมที่ “ชอง 

 

                                                           
59สัมภาษณ สมเจตนา มุนีโมนัย, ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง, 22 

พฤษภาคม 2546. 
60สัมภาษณคนทรงพอตาดํา หัวแพร สํานักพอตาดํา หัวแพร บานหนองเขียด หมู 2 

ตําบลบางเขียด อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา, 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546. 
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อายหมี”61 ซึ่งเปนทางแคบ เมื่อชุมโจรเดินทางเขาไปใกลจุดที่ทางการดักรออยูมี
คางคาวบินมาชนหนารุง ดอนทราย ซึ่งถือวาเปนลางราย อีกทั้งยังไดกลิ่นของบุหร่ีซิกาเร็ต คณะ
ชุมโจรจึงเดินทางกลับบานยกเลิกภารกิจ เมื่อกลับถึงบานชุมโจรไดสืบทราบวากํานันคลิ้งคบคิดกับ
ทางการอําเภอไปดักรอจับพวกตนจึงนําพวกไปฆากํานันคลิ้งตาย  นองชายของกํานันคลิ้งตองหนี
ไปอยูประจําที่โรงพัก  อําเภอทะเลนอย62 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
61ชองทางแคบตรงรอยตอสามจังหวัดคือ พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช เชื่อวาเปน

ทางเดินเทาผานชองเขาที่กลุมโจรมักใชผานไปมาหรือใชเปนที่ซุม “ควายลัก” อยูเสมอ จึงมีชื่อ
เรียกกันในหมูนักเลงสมัยนั้นอีกสองชื่อวา “ทางเสือผาน” หรือทางซุมควาย : ผูเฒาชาวบานคลอง
ใหญ (ตําบลปาพะยอม) เคยเลาใหฟงวา ชวงเวลากอนที่รัชกาลที่ 6 จะเสด็จประภาสพัทลุง
ประมาณ 2 – 3 ป (ร.6 เสด็จเยือนพัทลุง ร.ศ. 131 กอนนั้นราว 2 – 3 ป คือชวง ร.ศ. 128 – 129 
หรือชวง พ.ศ.2453 – 2454 นั่นเอง) ทองที่เมืองพัทลุงมีโจรกลุมหนึ่งซึ่งเที่ยวปลนสะดมจนเปนที่
เลาลือ นามอันเปนที่รูจักก็มี ไอสีดําพุด ไอมากตุด และไอหมี เปนตน ตอนหลังไอหมีถูกฆาตาย
และถูกนําศพไปพาดไวกับกิ่งไมที่ชองแคบดังกลาว แตจะถูกฆาที่ไหนเพราะเหตุใด เจาหนาที่
บานเมืองเปนผูฆา หรือหักหลังฆากันเองไมเปนที่ทราบแนชัด เร่ืองที่เลาเรื่องนี้คือที่มาของชื่อ “ชอง
ไอหมี” จนปจจุบันผูเฒาคนเดิมยังบอกอีกวา การเดินผานชองไอหมีทุกครั้ง บรรดาโจรเล็กใหญทุก
กลุมทุกผูจะตองออกเสียง “เปป” หรือ “ปป” (เสียงตะคอกขมขวัญกอนบุกเขาพังประตูบานเจา
ทรัพย หรือกอนพุงตัวเขาฟนแทง) เปนการแสดงคารวะ “บรรพโจร” ตามลักษณะแหงโจร 
นอกจากนั้นยังใชเปนที่ชุมนุมของเหลาโจรในการปลุกเสกเครื่องรางของขลังและเขามณฑลพิธีเพื่อ
จับฉลากหาคนพังประตูบานในการปลนแตละครั้งอีกดวย : อางจาก  ประมวล มณีโรจน, ”โจร
พัทลุง – กรณีตํานานโจรแหงตําบลดอนทราย : ความแรงของลมฝนยอมเกี่ยวเนื่องกับเมฆหมอง
แหงฤดูกาล,” วารสารทักษิณคดี 4, 1 (มิถุนายน – กันยายน 2537) : 69. 

62ลอม เพ็งแกว, ”ชุมโจรบานดอนทราย : รุง ดอนทรายและดํา หัวแพร,” วารสาร
ทักษิณคดี 4, 1 (มิถุนายน – กันยายน 2537) : 46. 
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ในป พ.ศ. 2462 หลังจากรุง ดอนทราย ฆากํานันคลิ้งแลว ก็ไดปวยเปนโรคฝบัวคว่ํา
บัวหงายขนาดใหญ รูตัววาจะตายไมเกินอีก 2 วัน ไดบอกกับพวกพองวาขอตายที่บาน ลูกนองจึง
ไดชวยกันพยุงมาจนถึงตอนเย็น นางขีดหรือหนูขีดลูกสาวกํานันคลิ้งเห็นเขาจึงเดินทางไปหาอา 
(ชื่อช้ํา ซึ่งอยูที่โรงพักทะเลนอย) ในคืนวันนั้นเอง ขุนสถลสถานพิทักษนายอําเภอทะเลนอย พรอม
ตํารวจรีบยกกําลังมาลอมบานในตอนเชาตรู มีนายช้ําและนายยก ยางแคเปนคนนําทาง 
ดําเนินการจับกุมและเกิดการตอสูกัน ขุนโจรรุง ดอนทรายและนายทุม สมาชิกชุมโจรตายคาที่ 
เจาหนาที่ไดนําศพรุง ดอนทราย ไปมัดประจานไวกับตนตาล (ตามหลักเกณฑของนักเลงถือวาเปน
ส่ิงที่ไมควรกระทํา) หนาวัดกุฏิ63 มีปรากฎคํากลอนกลาวไวเกี่ยวกับการตายครั้งนี้ของขุนโจรรุง 
ดอนทรายวา 

  “ทานขุนสถลนายอําเภอ  ถือเมาเซอเบรานิงวิ่งตะบึง 
ปโทศกหกสิบสองตองถึงตาย   เพราะเคราะหรายราหูจูมาถึง” 
 
  “ท้ังลูกเมียเสียใจพิไรรอง  เหมือนโพธิ์ทองเคยสํานักมาหักลง 
ดํา หัวแพรแกไขไปตามตรง   วาฉันคงตั้งหนาฆานกตอ”64 
 
เมื่อรุง ดอนทราย เสียชีวิต ดํา หัวแพร ไดเปนหัวหนาชุมโจรตอมา ส่ิงแรกที่ดําหัวแพร

กระทําคือ ทําการแกแคนแกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการตายของ รุง ดอนทราย ซึ่งไดแกนายช้ํา 
นองชายของกํานันคลิ้ง และนายยกบานยางแค ในสวนของนางขีดหรือนางหนูขีดลูกสาว
กํานันคลิ้งที่ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63ปจจุบันคือวัดสุวรรณวิชัย จังหวัดพัทลุง. 
64ลอม เพ็งแกว, ”ชุมโจรบานดอนทราย : รุง ดอนทรายและดํา หัวแพร,” วารสาร

ทักษิณคดี 4, 1 (มิถุนายน – กันยายน 2537) : 46. 
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เดินทางไปบอกเจาหนาที่ในคืนวันเกิดเหตุนั้น ดําหัวแพรไมไดแกแคน เพราะรักษา
สัจจะเรื่องไมทํารายผูหญิงและเด็ก 

นายช้ําซึ่งอาศัยอยูที่โรงพักและอยูในการดูแลของเจาหนาที่โดยตลอด ดํา หัวแพร ไม
สามารถทําอะไรได จึงนําสมาชิกชุมโจรไปแกแคนนายยกที่บานยางแค ตรงกับวันที่นายยกจัดงาน
ที่บาน มีญาติมิตรของนายยกมาชุมนุมอยูมาก การกระทําครั้งนี้เปนที่เลื่องลือมากจนมีผูกลาวเปน
คํากลอนเอาไว  

 พาพวกไปยางแคแตกลางวัน   ยิงนายยกพลัดตกลงกับที่ 
อายปากดีฆาใหตายอยาไวหมัน  เอาลืมงอเชือดคอเสียเร็วพลัน 
คนทั้งนั้นสากลัวไปทั่วเมือง65  
การที่ชุมโจรไดบุกฆานายยก ยางแค อยางอุกอาจตอหนาญาติพี่นองของนายยกใน

คร้ังนั้นทําใหชื่อเสียงของชุมโจรบานดอนทรายกระจายไปทั่วทั้งลุมน้ําทะเลสาบสงขลา และไมมี
ชาวบานคนใดในเขตบานดอนทรายกลาติดตอกับทางการอีกเลย ชาวบานที่ไมเห็นดวยกับการ
กระทําของชุมโจรก็จําเปนตองยอมรับชุมโจรและเขารวมเปนสมาชิกเพราะสถานการณบังคับ 
ในชวงนี้ชุมโจรเกิดความฮึกเหิมถึงขนาดที่ทายิงกับเจาหนาที่เลยทีเดียว66  

ในงานวิจัยของประมวล มณีโรจนไดใหภาพเกี่ยวกับการกระทําของชุมโจรในครั้งนี้
อยางนาสนใจวา 

…การเชือดคอยก ยางแค เพื่อการแกแคน – ถูกเลือกใหเปนกรณีกลางวัน – เปนเวลาที่
กําหนด และในงานแตงงาน – คือสถานที่อันถูกเจาะจง ดํา หัวแพร หมายวา การยิงปนครั้ง
น้ียอมไดนกถึงสามตัว – นอกจากจะชวยสรุปบทเรียนใหกับคนทรยศ คนที่คิดจะ   ทรยศ 
หรือคนที่ใหความชวยเหลือเจาหนาที่บานเมืองไดเก็บไวรูจําแลว ยังเปนการตอบโตการ
กระทําตอศพของรุง ดอนทรายที่รุนแรงและโหดเหี้ยมพอ ๆ กัน และยังเปนคําประกาศอัน
หนักแนนในการขึ้นสืบทอดอํานาจผูนําของเขาอีกดวย…67 

ในชวงตนป พ.ศ. 2463 ชุมโจรยังมีความตั้งใจที่จะแกแคนนายช้ํานองชายกํานันคลิ้ง 
อยู และเมื่อ ชวย ชายเขา สมาชิกชุมโจรบานดอนทรายมาแจงขาวถึงที่หลบซอนแหงใหมของ

                                                           
65เร่ืองเดียวกัน, 47. (นายแกว บัวขาว เปนผูแตงมีผูจํากลอนได) 
66เร่ืองเดียวกัน, 47. 
67ประมวล มณีโรจน, ”โจรพัทลุง – กรณีตํานานโจรแหงตําบลดอนทราย : ความแรง

ของลมฝนยอมเกี่ยวเนื่องกับเมฆหมองแหงฤดูกาล,” วารสารทักษิณคดี 4, 1 (มิถุนายน – กนัยายน 
2537) : 76. 
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นองชายกํานันคลิ้งวาหลบซอนอยูที่ “กองกลาง”68  เขตอําเภอรอนพิบูลย     จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ดํา หัวแพร จึงไดนําสมาชิกชุมโจรเขาโจมตีกองกลาง และทําใหสมาชิกชุมโจร
เสียชีวิต 2 คน แตก็ไมพบตัวของนายช้ําแตอยางใด69  

ในชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2462 – 2463 นี้ ชุมโจรบานดอนทรายมีเชื่อเสียงโดงดัง
เปนที่รูจักและหวั่นเกรงของชาวบานและเจาหนาที่บานเมืองเปนอยางมาก เนื่องจากการกระทําที่
อุกอาจ เปดเผย ตรงไปตรงมา ชาวบานในพื้นลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่ไมเกี่ยวของกับชุมโจรเกิด
ความหวาดกลัวชุมโจรนี้เปนอยางมาก มีขอมูลยืนยันวาในตอนกลางคืนชาวบานในพื้นที่ลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาตองมานอนตามรั้วบานหรือใตตนตาลโตนด ใตพุมไมแทนการนอนบนบาน 
รวมทั้งมีการนําทรัพยสินเงินทองใสในไหแลวนําไปฝงไวตามโคนตนไมหรือใตถุนบาน เพราะกลัว
วาโจรจะเขามาปลนแมวาจะไดยินขาววาชุมโจรกลุมนี้จะไมทํารายหรือเอาทรัพยสินเทาที่จําเปนก็
ตาม70 

ในชวงป พ.ศ. 2463 ชุมโจรไดรับขาววา นายกลับ เรืองมา ชาวบานบานหนองปลา
ไหล ไดตอนรับเจาหนาที่ โดยใหพักรับประทานอาหารที่บาน ดํา หัวแพร จึงนําพรรคพวกชุมโจรไป
ยังบานนายกลับ แตในเวลานั้นนายกลับไมอยูบาน ชุมโจรจึงไดทําลายเขาของ เชน ทุบไหน้ําผึ้ง 
(น้ําตาลเหลว) และทุบตีคนในบานเพื่อเปนการสั่งสอน ขอสรุปของลอม เพ็งแกวเกี่ยวกับเหตุการณ 

 
 

                                                           
68ชวงเวลาประมาณปลายป พ.ศ.2462 – ตนป 2463 อําเภอรอนพิบูลย จังหวัด

นครศรีธรรมราช ไดสงเจาหนาที่ไปต้ังกองปราบปรามโจรผูรายขึ้นที่วัดหนองจิก หมูที่ 2 ตําบลทา
เสม็ด (ปจจุบันอยูในเขต อําเภอชะอวด) มีตํารวจยศ “วาที่นายสิบ” เปนหัวหนา มีพลตํารวจ กํานัน 
ผูใหญบานและอาสาสมัครเปนกําลัง เรียกกันโดยทั่วไปวากองกลาง : อางจาก  ประมวล มณีโรจน, 
”โจรพัทลุง – กรณีตํานานโจรแหงตําบลดอนทราย : ความแรงของลมฝนยอมเกี่ยวเนื่องกับเมฆ
หมองแหงฤดูกาล,” วารสารทักษิณคดี 4, 1 (มิถุนายน – กันยายน 2537) : 77. 

69โปรดดูรายละเอียดใน  ประมวล มณีโรจน,” โจรพัทลุง – กรณีตํานานโจรแหงตําบล
ดอนทราย : ความแรงของลมฝนยอมเกี่ยวเนื่องกับเมฆหมองแหงฤดูกาล,” วารสารทักษิณคดี 4, 1 
(มิถุนายน – กันยายน 2537) : 77. 

70สัมภาษณแสง อนันกระจาย, 115 หมู 3 บานหนองเสือ ตําบลบางเขียด อําเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา, 26 ธันวาคม 2546. 
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นี้สรุปไดวา “การบุกเรือนนายกลับในครั้งนี้ไมมีการฆาฟนเกิดขึ้นแมแตคนเดียว แม
จะมีการเผาบานก็เผาเฉพาะเรือนขาวซึ่งอยูไกลจากที่อยูอาศัย”71 

การไปบุกบานของนายกลับ เรืองมา นี้เองที่นํามาสูบทสุดทายของชุมโจร เพราะหลัง
เกิดเรื่องนายกลับ เรืองมา ไดเดินทางมายังเมืองสงขลาเพื่อบอกเลาความเดือดรอนของตัวเอง
ใหแกอุปราชมณฑลปกษใตคือสมเด็จเจาฟากรมหลวงลพบุรีราเมศวรฟง กรมหลวงลพบุรีราเมศวร
จึงสั่งการใหนายพันตํารวจโท พระวิชัยประชาบาล (บุญโกย เอโกบล) ผูบังคับการตํารวจภูธร
มณฑลนครศรีธรรมราชดําเนินการปราบปราบชุมโจรบานดอนทรายใหหมดสิ้น รายละเอียดของ
การปราบปรามดังจะกลาวตอไป 

 
นโยบายรัฐกับเรื่องการปราบโจรและการสิ้นสุดของชุมโจร  

ประเด็นนี้เปนการศึกษาถึงภาวะสิ้นสุดของชุมโจรบานดอนทราย โดยการปราบปราม
ของรัฐบาลสยาม ซึ่งนโยบายการปราบปรามโจรผูรายเปนนโยบายที่รัฐสยามใหความสําคัญมา
โดยตลอดนับต้ังแตการเริ่มตนปฏิรูปการปกครองเปนตนมา หลักฐานของทางราชการจํานวนมาก
ยืนยันเรื่องราวดังกลาวไดดี กระทั่งถึงชวงกลางทศวรรษที่ 2460 ซึ่งเปนชวงที่ชุมโจรบานดอนทราย
หมดอํานาจลงแลวแตทางการก็ยังคงมีการกวดขันจับกุมอยูตอไป แตไดระมัดระวังในเรื่องการ
จับกุมมากยิ่งขึ้น สวนกลางไดยกเลิกวิธีการใชโจรปราบโจรซึ่งเปนเรื่องที่สรางความเดือดรอนให
ประชาชน ซึ่งกอนหนาที่จะมีการประกาศออกมานั้นนโยบายนี้ถูกนํามาใชสําหรับปราบปรามชุม
โจรบานดอนทรายดวย การกระทําที่ระมัดระวังขึ้นสงผลตอโจรและชุมโจรดวยเชนเดียวกันดังจะ
กลาวถึงในรายละเอียด 

การใชสูตรนารายณปราบปรามโจรผูรายเปนมาตรการสําคัญที่รัฐสยามนํามาใช
ปราบปรามโจรผูรายในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา “สูตรนารายณเปนมาตรการปราบปรามโจร
ผูรายที่ปลนสะดมขามพรมแดนเมืองตาง ๆ แลวหลบหนีกลับไปยังภูมิลําเนาของตน”72 

                                                           
71ลอม เพ็งแกว, ”ชุมโจรบานดอนทราย : รุง ดอนทรายและดํา หัวแพร,” วารสาร

ทักษิณคดี 4, 1 (มิถุนายน – กันยายน 2537) : 47. 
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…ถาไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ มีตราถึงเมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา เมืองพัทลุง
ใหใชแบบสูตรนารายณจับโจรผูราย ดังเชนที่โปรดเกลาฯ ใหใชอยูแถวหัวเมืองฝายเหนือได
จะเปนที่สดวกในการจับโจรผูรายเปนอันมาก…เร่ืองขออนุญาติใชแบบสูตรนารายณจับโจร
ผูรายนั้นเห็นวาเวลานี้ควรรอใหจัดการบานเมืองอยางอื่น อื่น มีกํานัลแลอําเภอเปนตนเสีย
ใหลงที่กอนแลวจึงใชการ…73 

นโยบายการจับกุมโจรผูรายโดยใชสูตรนารายณเหลานี้เปนผลมาจากความลมเหลว
ในเรื่องของการจับกุมโจรผูรายในพื้นที่ และกฎหมายการจับกุมโจรผูรายแบบเดิม คือ กฎหมายโจร 
3 เสน 15 วา และโจร 5 เสน74 

การปราบปรามโจรผูรายในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาตามแบบสูตรนารายณนี้ ใน
ระยะแรกใชระหวางเมืองสงขลากับเมืองพัทลุงแตหลังจากเริ่มตนการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลแลว
จึงนํามาปราบปรามโจรผูรายระหวางเมืองนครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา 

การใชสูตรนารายณสามารถใชแกปญหาโจรผูรายที่ทําการขามแดนและสามารถ
จับกุมตัวผูรายไดอยางทันทวงที แตสําหรับกรณีของชุมโจรบานดอนทราย ที่มีการเปดเผยตัวเอง
และทาสูกับเจาหนาที่บานเมืองอยางไมเกรงกลัวแลว ปรากฏวาการใชสูตรนารายณนั้นใชไมไดผล 
ทางการจึงตองดําเนินการจับกุมชุมโจรบานดอนทรายดวยวิธีการอยางอื่น 

การสงกําลังลงไปตั้งกองปราบปรามในพื้นที่เกิดเหตุเปนวิธีการที่ทางการเลือกใช
สําหรับปราบปรามชุมโจรบานดอนทราย การตั้งกองปราบปรามนี้ต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2463 

…นํากําลังตํารวจของมณฑลไปตั้งกองอํานวยการปราบปราม 3 แหง ท่ีตําบลนาทอม 
ตําบลควนขนุน และตําบลปนแต และอาศัยกําลังตํารวจประจําทองที่ใหชวยนําทาง…75  

                                                                                                                                                                      
72สงบ สงเมือง, “สูตรนารายณ,” วารสารทักษิณคดี 4, 1 (มิถุนายน – กันยายน 

2537) : 30. 
73 “เอกสารราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ในสมัยพระยายมราช (ปน สุขุม) เปน

ขาหลวงเทศาภิบาล ร.ศ. 115 – 125 (พ.ศ. 2439 - 2449),” พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ 
หมอมประยูร โสนกุล ณ อยุธยา ท.จ.ว. ณ เมรุหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส 23 
มีนาคม 2520, 13. 

74สงบ สงเมือง, “สูตรนารายณ,” วารสารทักษิณคดี 4, 1 (มิถุนายน – กันยายน 
2537) : 38 – 39. 

75ลอม เพ็งแกว, ”ชุมโจรบานดอนทราย : รุง ดอนทรายและดํา หัวแพร,” วารสาร
ทักษิณคดี 4, 1 (มิถุนายน – กันยายน 2537) :48. 
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หัวหนาที่นํากําลังไปจัดตั้งกองปราบปรามในครั้งนี้คือ พระวิชัยประชาบาล ผูบังคับ
การตํารวจภูธรมณฑลนครศรีธรรมราช เมื่อนํากําลังมาจัดตั้งกองและเตรียมพรอมเรียบรอยแลว
พระวิชัยประชาบาลก็เร่ิมดําเนินการปราบปรามชุมโจรบานดอนทรายตามขั้นตอนดังนี้76 

1.ประกาศใหคนรายเขามอบตัว จะดําเนินคดีดวยความยุติธรรมที่กระทําผิดเล็กนอย
ก็อบรมตักเตือนและใหเปนพรานดงทําหนาที่สืบขาว  

“พรานดง” หมายถึง สมาชิกชุมโจรที่เขามอบตัวสมัครดูแลความสงบเรียบรอยของ
หมูบาน และสืบหาขาวใหกับทางราชการ มีคํากลาวเกี่ยวกับพรานดงไว คือ 

“โหมลุงขังลุง โหมคอนสงคอน โหมตรังสงตรัง โหมที่ไมขังใหเปนพรานดง”77 (โหม = 
หมู,พวก) 

“วัดกุฏิแข็งแรง กําแพงใบโหนด เหลือแตทําโทษ ใหเปนพรานดง”78 
เพื่อใหทราบวาเปนพวกเดียวกัน (ไมใชสมาชิกชุมโจร) พระวิชัยประชาบาลกําหนดให

พรานดงทุกคนตองโพกหัวและมีตะบองเปนอาวุธ ดังในคํากลาววา 
“วัดกุฏิแข็งแรง กําแพงใบโหนด เหลือแตทําโทษ โพกหัวแบกบอง”79 
2.นําพอ แม เมีย หรือญาติที่คนรายนับถือมาเกลี้ยกลอมกักตัว ตอรองใหเขามอบตัว 
3. ประกาศหามชาวบานชวยเหลือคนราย ผูใดจัดขาวหอไปกินขณะทํางานก็ใหจัดไป

เฉพาะพอกินเอง หากจับไดวาจัดไปมากเกินสมควรจะถูกลงโทษ 
4.ดําเนินการจับกุมอยางแข็งขันทั้งจับเปนและจับตาย 
เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเชนนี้ปรากฎวามีสมาชิกชุมโจรเขามามอบตัวเปนจํานวน

มาก สวนสมาชิกชุมโจรที่ไมเขามอบตัวก็ตอสูกับเจาหนาที่เสียชีวิตหลายราย 
ในสวนของหัวหนาชุมโจร ดํา หัวแพร ก็ไดตอสูกับเจาหนาที่และเสียชีวิตในชวง

นั้นเอง มีบทกลอนที่ชาวบานจําตอ ๆ กันมาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ ดํา หัวแพร วา “จาสิริ สิบตรี
นํา ยิงอายดํา หัวแพร พลัดแงลง และ จาสิริ สิบตรีนํา ยิงอายดํา หัวแพร แคหนองคลอด”80 

 

                                                           
76เร่ืองเดียวกัน, 49. 
77ลอม เพ็งแกว, ”พรานดง,” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต  10 (2542) : 5255. 
78เร่ืองเดียวกัน, 5255. 
79เร่ืองเดียวกัน, 5255. 
80ลอม เพ็งแกว, ”ชุมโจรบานดอนทราย : รุง ดอนทรายและดํา หัวแพร,” วารสาร

ทักษิณคดี 4, 1 (มิถุนายน – กันยายน 2537) : 50. 
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เมื่อหัวหนาชุมโจร ดํา หัวแพร เสียชีวิตลงก็เปนอันวาชุมโจรที่เคยมีชื่อเสียงโดงดังก็
ยุติบทบาทของตัวเองลง สมาชิกชุมโจรที่ไมไดมอบตัวก็หลบหนีแตกกระจายคนละทิศละทาง 
เจาหนาที่บานเมืองสามารถเขามาดูแลจัดการชุมชนไดอยางเต็มรูปแบบ มีความชัดเจนมากขึ้น 
อุดมการณโจรซึ่งเคยเปนที่เลื่องลือ กลาวขวัญถึงวามีคุณธรรมที่หาไมไดงาย ๆ หลงเหลืออยูเพียง
เบาบางและหมดลงตามยุคสมัย ชุมโจรบานดอนทรายจึงเหลือเปนเพียงตํานาน เร่ืองเลาขานของ
ชาวบานลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเทานั้น บรรดาโจรปจจุบันก็เปนเพียงโจรหารอย หรือโจรที่
หมายความถึง ผูรายที่ลักขโมยหรือปลนสะดมทรัพยสินของผู อ่ืน81 ตามความหมายที่
ราชบัณฑิตยสถานใหไวเทานั้นเอง 

อยางไรก็ตามหลังการปราบปรามชุมโจรบานดอนทราย ทางรัฐสยามไดมีมาตรการที่
รัดกุมในการจับโจรผูรายมากขึ้น ป พ.ศ.2465 ใหยกเลิกการใชผูรายจับผูรายเพราะรัฐสยาม
มองเห็นถึงปญหาที่จะตามมาอีกมาก 

…การใชผูรายจับผูรายนั้น คุณอนันตโทษมะหัน ถาหากวาจังหวัดใดไดปฏิบัติการเชนนี้อยู
ก็ใหเปนอันยุติเลิกถอนเสีย…82 

ในสวนของหลักฐานที่บงบอกถึงการกระทําที่ระมัดระวังขึ้นในการจับกุมปราบปราม
โจรผูราย คือ 

…เร่ืองใหขาราชการผูใหญออกไปสืบสวนผูรายดวยตนเอง ดวยในเวลานี้เกิดโจรผูรายชุก
ชุมขึ้นในทองที่หลายมณฑล จะเปนดวยเหตุใดบางก็ตาม แตเมื่อระฤกถึงนาที่ ท่ีไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาใหมีเทศาภิบาล เจาเมือง กรมการ ก็ดวยพระราชประสงคท่ีจะทรง
ปกครองปองกันเหตุราย รักษาชีวิตแลทรัพยสินของประชาชนใหอยูเปนปกติสุข ถาหากวา
เจานาที่ท้ังหลาย ซึ่งมีนาที่เปนผูปกครองดวยกันจะไมพรอมใจกันเขาบุกบั่นปราบปรามโจร
ผูรายเสียใหสงบใหราษฎรเปนที่อุนใจ แลวคนหาเหตุแลที่มาแหงเหตุ ซึ่งมีอยูหลายอยาง 
รวมกันขึ้นพิจารณาแกไขเสียโดยเต็มกําลังแตบัดนี้แลวก็เทากับไมไดปกครองหรือส้ิน
ความสามารถของผูปกครองในทองที่น้ัน ๆ แลว แลเมื่อเปนเชนนั้นแนแลว ก็จะไดคิดหลีก
ใหผูอื่น เขามาจัดการตอไป จึงจะไดชื่อวาตั้งใจทําราชการ สนองพระเดชพระคุณเต็มกําลัง
ในนาที่แลว 

เพื่อใหการกวดขันการปกครองอันเปนสวนสําคัญ ท้ังนี้จึงขอกําหนดระเบียบการไว
ดั่งตอไปน้ี 

                                                           
81ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 

(กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคพิบิลเคชั่นสจํากัด, 2546), 329. 
82“เร่ืองกรมตํารวจพระนครบาลและภูธร ราชการทั่วไป พ.ศ.2464 – 2467,” เอกสาร

กรมราชเลขาธิการ รัชการที่ 6 กระทรวงนครบาล, ร.6 น.4.1, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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๑.เมื่อเกิดคดีอุกฉกรรจ ปลน ชิงทรัพย ฆากันตายขึ้นในทองที่ใด เมื่อใดใหผูวา
ราชการจังหวัด กับผูบังคับกองตํารวจจังหวัดนั้น ๆ ตองออกไปหรือแยกกันไปสืบ แลไตสวน
ในที่เกิดเหตุดวยตนเองในทันใด ถาไปไมไดดวยเหตุใด ใหรายงานชี้แจงสงตามลําดับจนถึง
กระทรวง 

๒.ถาในคดีเร่ืองใดยังไมไดตัวหรือยังไมไดหลักฐานหรือของกลางก็ใหผลัดเปล่ียนกัน
อยูทําการสืบสวนโดยเต็มกําลังและความสามารถ 

๓.ถาผูรายหลบหนีไปในที่ใด ในจังหวัดใด ในมณฑลใด ภายในพระราชอาณาจักรก็
ใหแยกยายกันติดตามกันโดยแข็งแรงใหถึงที่สุดเต็มความสามารถ เพื่อใหไดตัวคนรายมา
ลงโทษตามกฎหมาย ถาเปนเรื่องสาํคัญใหผูวาราชการจังหวัดออกติดตามดวยตัวเอง 

๔.ถาเรื่องใดสิ้นความสามารถแนแลวก็ใหรายงานชี้แจงการที่ไดกระทําไปแลวมาให
ทราบ 

๕.ในเรื่องอั้งยี่ สมาคม มั่วสุมกันที่ผิดกฎหมาย อันเปนเหตุราย ใหทําการสืบคนหา
หลักฐานแลจัดการโดยแข็งแรง เพื่อทําลายแลฟองรอง หรือจัดการเนรเทศเสียใหจงได 

๖.ถาในทองที่ใด จังหวัดใดเกิดโจรผูรายชุกชุม ใหสมุหเทศาภิบาล ปลัดมณฑล ผู
บังคับตํารวจมณฑล แยกกันออกไปประจําการอยูในทองที่ อําเภอนั้น ๆ จนกวาจะสงบ
เรียบรอยแลวจึงใหกลับ 

๗.ใหเจาพนักงานปกครองทองที่ทุกชั้นจงเปนที่เขาใจไวใหแนชัดวาการจับกุมผูราย
น้ันจะไมถือเปนความชอบ เปนแตนับวาผูน้ันไดกระทําการครบถวนแกนาที่เทานั้น แตจะ
ถือเปนความชอบตอเมื่อไดปกครองปองกันเหตุรายใหแกชีวิตแลทรัพยสมบัติของขา
แผนดินในทองที่น้ันอยูเย็นเปนปกติสุขพอสมควรเพราะไมมีเหตุการ หรือมีแตนอยเปนการ
จรแปลกมา แลจะถือเปนความผิด ความบกพรอง เมื่อการปกครอง ยุงยิ่งไมเรียบรอย 
เพราะปราบปรามโจรผูรายไมราบคาบก็ตาม หรือแตกความสามัคคีในฝายเจาพนักงาน 
ผูปกครองทองที่ไมกรมเกรียวกัน ดวยการแยงยื้อถืออํานาจ ไมเปนผูใหญ ผูนอย อันเปน
ตนเหตุใหเกิดเสียหายแกราชการก็ตาม ใหผูบัญชาทุกชั้นจงถือเปนขอสําคัญที่จะ
ระมัดระวังแลจัดการตามอํานาจในทันที 

แลดวยเหตุน้ีใหผูบังคับบัญชาทุกชั้นงดการขอบําเหน็จความชอบในเรื่องเจา
พนักงานจับโจรผูรายตั้งแตบัดนี้ไป นอกจากจะขอใหแกกํานัน ผูใหญบาน ราษฎรที่ชวยเจา
พนักงาน หรือขอบําเหน็จบํานาญ เปนเงินซึ่งไดมีระเบียบอยูแลวหรือที่จะมีตอไป เปนแตให
รายงานการกระทําวามีผลเพียงไรเทานั้น 

แลใหเสนอความชอบ ความดีเฉพาะผูท่ีไดทําการปราบปรามแลวและสามารถ
จัดการรักษาทองที่เรียบรอยเปนปกติดี เปนที่นิยมชมชื่นของประชาชนผูอยูในความ
คุมครอง 
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ท้ังนี้ใหถือเปนระเบียบโดยเครงครัด83 
เปนอันวาเมื่อชุมโจรบานดอนทรายถูกปราบปรามอยางรุนแรงและไดยุติบทบาทของ

ความเปนชุมโจรลง รัฐบาลสยามเองก็กระทําการเรื่องการปราบปรามโจรผูรายที่มีเหตุผล โดย
วิสัยทัศนที่กวางไกลขึ้น เปนเหตุใหไมเคยเกิดชุมโจรขนาดใหญที่ทาทายอํานาจรัฐอีก แตโจรในลุม
น้ําทะเลสาบสงขลาก็ยังคงมีอยู 

 
การคลี่คลายและความสืบเนื่องของชุมโจร  

หลังจากชุมโจรบานดอนทรายถูกปราบปรามลงไดปรากฎวาไมมีการเกิดขึ้นของชุม
โจรในลักษณะที่ออกมาตอตานเจาหนาที่บานเมืองอีกเลย ทั้งนี้มีผลมาจากปจจัยประกอบหลาย
อยาง ทั้งสถานการณทางการเมืองที่เปลี่ยนรูปแบบไป สภาพสังคมที่มีความสะดวกสบายขึ้นทั้ง
เร่ืองการคมนาคมหรือสุขภาพอนามัย สภาพเศรษฐกิจที่มีการใชระบบเงินตรามากขึ้น คนในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลารูจักที่จะใชเงินเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนมากขึ้น แตอยางไรก็ตามยังมีโจรใน
พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาอยูอยางชุกชุม โจรที่ดํารงอยูหลังการหมดอํานาจของชุมโจรบานดอน
ทรายเปนโจรที่มีการรวมกลุมไมใหญนัก แตมีอยูมาก โจรที่ดํารงอยูในชวงเวลานี้มักเปนโจรทั่วไปที่
ดําเนินชีวิตอยูกับการลักขโมยแตถึงอยางไรเชื้อของความเปนโจรวัฒนธรรมก็ยังคงมีอยูบางแตก็
นอยลงตามสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังปรากฏหลักฐาน  

…จังหวัดพัทลุงซึ่งขึ้นอยูในมณฑลนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ 9,000 ตาราง
กิโลเมตร แบงออกเปน 3 อําเภอ มีพลเมืองประมาณ 90,000 คน แตเปนจังหวัดที่มีชื่อเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
83“ประกาศตั้ ง เสนาบดีแลขาราชการผู ใหญ  คือต้ังอุปราชแลผูชวยเสนาบดี

สมุหเทศาภิบาล ตนเก็บเร่ืองตั้งและยายขาราชการในประเภทตั้งอุปราช หมายเลข 20/52,” 1 
มกราคม 2464 – สิงหาคม 2465, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย, ร.6 
ม.1/42,หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ในทางโจรกรรม และมีเหตุอุกฉกรรจในมณฑลปกษใตไมแพจังหวัดอื่นที่มีชื่อเสียงในทางนี้
…84  

อยางไรก็ตามแมโจรจะยังมีชุกชุมแตชื่อเรียกของโจรจาก ขุนโจร ในยุคกอนได
เปลี่ยนแปลงไป เปน “อายเสือ”85 ที่เรียกวาอายเสือเพราะโจรในยุคนี้นิยมขโมยวัว ควาย 
เหมือนกับเสือที่ชอบมาขโมยวัว ควาย ของชาวบานในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาไปกินเปน
อาหาร โจรในยุคอายเสือบางคนยังมีชีวิตอยูในปจจุบัน และยังคงรักษาเอกลักษณเดิมที่สืบตอมา
จากยุคชุมโจร เพียงแตปรับเปลี่ยนขนาดของกลุมใหเล็กลงหรืออาจไมเปดเผยตัวเองถึงขั้นทาทาย
อํานาจบานเมือง ในเรื่องเหลานี้จึงมีความนาสนใจไมนอยที่จะทําการศึกษาในรายละเอียดตอไป 
เพราะขอมูลบุคคลรวมสมัยของการเกิดโจรยุคอายเสือยังมีอยูทั่วไปทั้งลุมน้ําทะเลสาบสงขลา อาย
เสือบางคนถึงกับบันทึกการกอการ หรือเหตุการณที่สําคัญไวดวย ดังตัวอยาง 

…รายการที่คุณพอเทียบไดบันทึกการหนีการจับกุมของเจาหนาที่ตํารวจเปนระยะเวลา 17 
ป และปะทะกับเจาหนาที่ตํารวจถึง 13 คร้ัง …คร้ังที่ 13 ปะทะที่บานอิมอญ อําเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย ปะทะกันในตอนเชามืด คร้ังนี้ตํารวจและคุณ
พอเทียบยิงปะทะกันประมาณ 200 กวานัด การยิงในครั้งนี้ คุณพอเทียบวิ่งไปพลางยิงไป
พลาง คุณพอเทียบวิ่งไปถึงเขาพระบาทและซุมตัวอยูท่ีเขาพระบาทจนมืดค่ําจนเพื่อนเอา
มามาให พอเทียบเลยมุงหนาไปยังบานพราน ตําบลตะเครียะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา
และพักอยูท่ีนั่น 2 คืน เพื่อนแถบนั้นทราบเรื่องเลยเอาเรือหางยาวมารับพาไปหลบซอนตัว
ไวในปาเขียว อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อยูท่ีน่ัน 15 วัน ญาติทราบเรื่องจึงไดติดตอเพื่อ
จะพาไปมอบตัวกับเจาหนาที่ตํารวจ…86  

หลักฐานเรื่องราวทํานองนี้ของโจรยุคอายเสือยังมีอยูอีกมากที่รอการคนควาจาก
ผูสนใจ เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาดานประวัติศาสตรทองถิ่นในอนาคต 
 

การศึกษาในประเด็นชุมโจรแหงลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2437 – 2465 สรุปไดวา 
การเกิดขึ้นของชุมโจรบานดอนทราย จังหวัดพัทลุงเปนพัฒนาการของการตอสูระหวางอํานาจ
                                                           

84“ขาวหนังสือพิมพ หนังสือพิมพบางกอกการเมือง วันที่ 31 มิถุนายน พ.ศ. 2471,” 
เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย, ร.7 ม.26.5ก/5 เลม 1, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 

85สัมภาษณ ปล้ืม คงดวง (ปจจุบันถึงแกกรรม), 76 หมู 2 ตําบลทรายขาว อําเภอหัว
ไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, 10 กันยายน 2545. 

86“หนังสืออนุสรณเนื่องในงานฌาปนกิจศพ คุณพอเทียบ จันทรทอง,” ณ เมรุวัดหัว
คาย อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วันจันทรที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545, 6. 
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ทองถิ่นกับอํานาจรัฐที่แพรขยายลงมา กลาวคือ ทองถิ่นลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนทองถิ่นที่มี
รากเหงาของการนับถือบุคคลที่มีความสามารถ ในขณะนั้นบุคคลเหลานี้ก็คือนักเลง หรือ อาจ
เรียกวาโจรวัฒนธรรม การเกิดขึ้นของบุคคลเหลานี้ก็สืบเนื่องมาจาก สภาพทางภูมิศาสตรที่ถือวา
เปนเมืองปลายแดนของอาณาจักร สภาพทางสังคมที่เปนสังคมแหงการชวยเหลือ พึ่งพาซึ่งกันและ
กันเพื่อความอยูรอดของชาวลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ในขณะที่สภาพทางการเมืองสงเสริมให
เจาหนาที่บานเมืองเอารัดเอาเปรียบชาวบานมาตั้งแตกอนการปฏิรูปการปกครอง เขาสูชวงปฏิรูป
สภาพดังกลาวก็ยังไมดีข้ึน หนําซ้ําความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในชวงปลายทศวรรษที่ 2430 
ดวยการเขามาอยางเต็มตัวของรัฐสยามที่นําระบบการเมืองแบบใหมในชื่อ ระบบเทศาภิบาล ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นและสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของผูคนในลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีที่เรียกวาคาราชการหรือเงินรัชชูปการ ความไมคุนชินกับระบบ
เงินตราที่รัฐสยามนําเขามาทําใหคนจํานวนไมนอยตองเดือดรอนบางคนหลบหนีอํานาจรัฐไป
แสวงหาที่อยูตามปาเขา สภาพเหลานี้ยังถูกปะทะกับความไมเขาใจในระบบวัฒนธรรมที่รัฐสยาม
มีตอคนในพื้นที่  กลาวคือ  โจรวัฒนธรรม  อันเปนที่ยอมรับของชาวบานวาหมายถึงผูมี
ความสามารถ เปนผูนําชุมชน ถูกมองเปนเพียงโจรธรรมดาทั่วไปจากสายตาของรัฐ เกิดการเรง
จับกุมโจรอยางเต็มที่ ทําใหเมื่อถึงที่สุดแลวความคับแคนเหลานี้ไดปะทุข้ึนกลายเปนชุมโจรบาน
ดอนทราย 

ชุมโจรบานดอนทรายเกิดขึ้นโดยการรวมตัวของโจรทั่วไป โจรทางวัฒนธรรม ชาวบาน
ทั่วไปที่ไมพอใจฝายบานเมือง ในพื้นที่เมืองพัทลุงและใกลเคียง โดยมีวัตถุประสงคของการรวมตัว
คร้ังนี้ คือ ปฏิเสธอํานาจรัฐ เปนการรวมตัวกันแบบเครือขายหลวม ๆ ไมแนนอนตายตัว แตใน
บางครั้งก็มีภารกิจที่ตองทํารวมกัน ลักษณะเชนนี้ทําใหมีชาวบานในพื้นที่เขารวมกับชุมโจรเปน
จํานวนมากทั้งดวยความสมัครใจหรือไมก็ตาม กลาวคือเมื่อชาวบานตั้งบานเรือนอยูในพื้นที่
ใกลเคียงกับชุมโจรชาวบานคนนั้นก็จําเปนตองปฏิบัติตามแนวทางของชุมโจร เมื่อเจาหนาที่
บานเมืองเขามาจับกุมชาวบานคนดังกลาวก็เปนสมาชิกของชุมโจรเหมือนกัน ชวงเวลาที่อํานาจ
ของชุมโจรกระจายไปอยางกวางขวางคือ พ.ศ. 2462 – 2463  

การยุติบทบาทของชุมโจรในชวงแรกเกิดจากการจับกุมอยางรุนแรงของเจาหนาที่
บานเมือง ทั้งการเขามาตั้งกองปราบปราม แลวใชนโยบาย “โจรปราบโจร” ซึ่งทําใหสมาชิกในชุม
โจรเกิดความแตกแยก และทายที่สุดหัวหนาชุมโจรถูกจับตาย ในชวงตอมารัฐสยามไดใชนโยบาย
ผอนปรนมากขึ้น เชนการยกเลิกนโยบายใชโจรปราบโจร การยกเลิกวิธีการใชแรงงานนักโทษแบบ
เกา รวมทั้งการยกเลิกการใหรางวัลกับเจาหนาที่บานเมืองที่สามารถจับกุมโจรผูราย ดวยนโยบาย
เชนนี้ทําใหชุมโจรบานดอนทรายยุติบทบาทของตัวเองลง และไมมีหลักฐานปรากฏวาเกิดมีชุมโจร
ที่ออกมาปฏิเสธอํานาจรัฐในลักษณะดังกลาวอีกเลย  
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อยางไรก็ตามความเปนสังคมโจรในลุมน้ําทะเลสาบสงขลายังคงมีอยูและมีการ
เกิดขึ้นของโจรที่มีชื่อเสียงอยางตอเนื่องมาโดยตลอด แมจะไมใชเกิดขึ้นเปนกลุมใหญแตนั่นก็
หมายความวาความคลี่คลายของ “ระบบโจร” หรือ “สังคมโจร” ในพื้นที่แหงนี้ยังไมหมดไป จาก
อดีตที่มีการกอตัวของชุมโจรบานดอนทราย มาถึงขุนโจรไขหมูก ปรากฏการณเชนนี้เปนสิ่งที่นา
ทําการศึกษาในโอกาสตอไป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5 
 

ความรับรูของคนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาในปจจุบันที่มีตอชุมโจร  
 
ประเด็นการศึกษาเรื่องความรับรูของคนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาในปจจุบันที่มีตอชุม

โจรไมถือเปนงานวิจัยทางประวัติศาสตรที่ใหความสําคัญกับขอมูลหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร 
แตเปนงานวิจัยทางประวัติศาสตรศาสตรที่ใหความสําคัญกับแนวคิด ทัศนคติ วิสัยทัศนของคนใน
พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ที่มาของขอมูลสวนใหญมาจากการสัมภาษณ พูดคุย สอบถาม ทั้ง
จากการสัมภาษณดวยตัวเองและคําสัมภาษณของผูวิจัยคนอื่น ๆ ที่มีมากอนหนานี้ ความ
ยากลําบากอยางหนึ่งของการหาขอมูลประเภทนี้จึงอยูที่เร่ืองของเวลาและวิธีสรางความสมัพนัธอัน
ดีระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ โดยเฉพาะเมื่อผูสัมภาษณต้ังประเด็นคําถามเกี่ยวกับ
เร่ืองโจร มีผูใหสัมภาษณบางคนไมกลาที่จะบอกชื่อ ที่อยูของตัวเอง ดังนั้นบุคคลเหลานี้จึงถูกรวม
เปนผูไมประสงคจะออกนามมีที่อยูเปน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ในการออกไปสัมภาษณผูคน
เพื่อหาทัศนคติเร่ืองนี้แมเปนงานใหมที่ผูวิจัยตองสั่งสมประสบการณอีกมากแตก็ไดสรางความ
ประทับใจใหเกิดขึ้นกับผูวิจัยไมนอย เพราะนอกจากการไดใชชีวิตเพื่อเรียนรูเร่ืองราวของทองถิ่น
บานเกิดของตัวเองอยางมีจุดหมายปลายทางแลว ยังไดรับความประทับใจจากบุคคลตาง ๆ ที่ได
เขาไปสัมภาษณ ผูถูกสัมภาษณจํานวนมากมีความคิดเห็นวาเปนเรื่องดีที่เร่ืองราวเหลานี้จะมีผู
ศึกษาไวบาง ที่ผานมาไมคอยมีคนไดมาสัมภาษณเร่ืองราวในทํานองนี้ อีกทั้งหากไมเร่ิมทําเรื่อง
เหลานี้ต้ังแตตอนนี้ตอไปเราอาจจะหาขอมูลไดนอยลง นอกจากนี้การที่ผูวิจัยไดเขาไปสัมภาษณใน
ฐานะที่เปนลูกของชาวลุมน้ําทะเลสาบสงขลาคนหนึ่งทําใหผูวิจัยไดขยายเครือขายออกไปอยาง
กวางขวาง รูสึกรักและหวงแหนลุมน้ําทะเลสาบสงขลามากยิ่งขึ้น 

ผูวิจัยยงัไดสัมผัสอีกวาการทีเ่ราจะเขาไปศกึษาเรื่องของทองถิน่ไมวาประเด็นใด ๆ 
โดยวิธีการหาขอมูลจากการสัมภาษณนัน้ เมื่อเราเขาไปถูกที ่ถกูเวลา ถูกกาละเทศะ ก็จะรูวาความ
เต็มใจในการบอกเลาขอมูลมีมาก ทัง้นี้เนื่องเพราะงานประวัติศาสตรทองถิน่เปนงานทีม่ีปญหา
ความขัดแยงนอยในกรณีของชาวบาน ผูวจิัยจงึไดต้ังขอสังเกตจากแนวคิดเหลานี้เพื่ออาจเปน
แนวทางในการพัฒนาบานเมืองคือ เมื่อความตัง้ใจของสงัคมสวนรวมตองการเห็น “ชุมชนเขมแข็ง” 
โดยหลักการ “มีสวนรวมของประชาชน” การศึกษาประวัติศาสตรทองถิน่นาจะเปนทางออกทีดี่
ทางออก
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หนึ่งก็อาจเปนได เร่ืองราวที่กลาวมาอาจไมมีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัยแตผูวิจัยไมอาจที่จะเก็บ
เร่ืองราวเหลานี้ไวไดคนเดียว  

แมวาผูวิจัยจะหลงเสนหของบรรยากาศทองถิ่นลุมน้ําทะเลสาบสงขลาสักเพียงใด ก็
ยังไมลืมที่จะทําความเขาใจกับขอมูลที่หามาได วาขอมูลที่ไดรับการถายทอดใหรับรูนั้นจะตอง
นํามาจัดระเบียบที่เหมาะสม จากขอมูลที่ไดมาทั้งหมดมารวบรวมและตั้งเปนประเด็นยอยใน
การศึกษา ขอมูลเร่ืองการรับรูที่มาจากการสัมภาษณสวนใหญมีความสอดคลองตรงกันยกเวนบาง
เร่ืองที่มีแนวคิดแตกตางกันออกไป ซึ่งสามารถจัดลําดับไดดังนี้ 
 
ความรับรูที่ชาวบานมีตอชุมโจร 

กับคําถามที่วารูจักชุมโจรหรือไม รูจักดํา หัวแพร รุง ดอนทรายหรือไม พบวาเกือบทุก
คนที่เขาไปสัมภาษณรูจัก และรูมาจากคําบอกเลา รุนพอแม ปูยา ตายยาย แตความรับรูในเรื่องนี้มี
ความชัดเจนไมเทากัน คือผูคนในเขตพื้นที่อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จะรูจักชื่อเสียงของขุนโจร
และชุมโจรในระดับที่ละเอียดมากกวาคนในพื้นที่อ่ืน ๆ มีผูถูกสัมภาษณหลายคนในเขตบานดอน
ทรายและพื้นที่ใกลเคียงเคยเห็นหนาสมาชิกในชุมโจรมากอน บางคนก็เคยอยูรวมกับสมาชิกชุม
โจร ดังที่ยายสั้นเลาใหฟงวา  

…ยายรูจักกับยก คอกควาย แกเปนคนยาวในหมูบานของยาย สมัยกอนในพื้นที่น้ีมีบานอยู
กันเปนหยอม บานยายอยูท่ีบานปากเหมือง ยก คอกควาย แกมีศักดิ์เปนลุงของยาย เปน
โจร(โจรวัฒนธรรม)ในหยอมบานของยาย สาเหตุท่ีเปนโจรเพราะโดนเพื่อนกระทํากอน มี
ความโกรธแคนเลยเปนโจรไปขโมยของเพื่อนบาง แตจะไปขโมยที่ไกล ๆ หยอมบานของ
ตัวเอง สวนคนอื่นที่เปนโจรเพราะถูกนายแกลงก็มีมากเหมือนกัน เวลาไปขโมยวัวควายมา
ไดก็เอามาไวท่ีหยอมบานของยาย เวลานายมาถามก็จะตอบไมรูเร่ืองอยางเดียว ในชวงที่
คุณพระ (พระวิชัยประชาบาล) มาตั้งกองปราบโจร เจาหนาที่หามนําขาวหอไปใหพวกโจร 
พรรคพวกยายตองเอาเขาใสโพง (กระบอกไมไผ) ไปใหพวกโจรเพราะถาไมทําแบบนี้กลัว
นายจับได…1 

ถามลุงแคลว ชุมแสง บานปากปางภูมีในเขต อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา วารูจัก
ชุมโจรบานดอนทรายหรือไม ลุงตอบวาไมรูจัก รูจักแต รุง ดอนทราย กับ ดํา หัวแพร  

…ดํา หัวแพร ลุงก็เคยเห็น เพราะแกจะมาหาเพื่อนแถวนี้ (บานวังเนียน ตําบลรัตภูมิ อําเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา) แตเวลา ดํา หัวแพร มาที่น่ีแตละครั้งคนจะกลัวกันมากรีบปด

                                                           
1สัมภาษณ ยายสั้น ยิ้มดวง (อายุ 86 ป), 38 หมู 3 บานเกาะสัก ตําบลพนมวังค 

อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง, 16 มกราคม 2546. 
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ประตูนอนกันตั้งแตหัวค่ํา บางทีก็ลงมานอนกันตามริมร้ัวบานเพราะกลัวดํา หัวแพร ท่ีกลัว
เพราะกลัวชื่อ เพราะเขาเลากันมาใหนากลัว วาเปนคนดุ ยิง ฟนไมเขา เปนโจรคุณธรรม 
เปนมหาโจร เวลามาที่น่ีก็พาพวกกันมาอยางนอย 3 – 4 คน แตแกก็ไมไดมาทําอะไรใคร แต
ถึงอยางไรก็มีเร่ืองเลาที่เกี่ยวกับคุณธรรมของแกเหมือนกันวาไมไดเปนคนโหดราย ท่ีเปนโจร
เพราะถูกบีบบังคับ แตคนแถวนี้ก็ยังเกรงกลัวกันมากทั้งเด็กและผูใหญ…2 
…สมัยกอนคนนิยมเปนโจร (โจรวัฒนธรรม) กันมาก แตแมจะไดชื่อวาโจรแตก็เปนโจรมี
คุณธรรมไมเปนโจรที่ลักเล็กขโมยนอย ตั้งขึ้นเปนกลุมแตละกลุมมีสัญลักษณประจํากลุม 
เชน สักไวท่ีแขนหรือขา กลุมรุง ดอนทราย สักเสือไวท่ีขา กลุมดํา เขาวัง สักเสือดําไวท่ี
หนาอก เพื่อเปนการบอกใหรูวาใครเปนสมาชิกของโจรกลุมไหน การเปนโจรก็เปนโจรที่ทํา
เพื่อชุมชนของตัวเอง เพราะถาชุมชนไหนไมมีโจร ไมมีคนใหญ คนยาว คนในหมูบานก็จะ
ไดรับความเดือดรอนกันมาก เพราะโจรที่อื่นจะเขามารังแกอุกปลน บางทีเจาหนาที่ก็จะมา
กดขี่ ขมเหง มาแยงลูกเมียของชาวบาน ในเรื่องที่เจาหนาที่มารังแกคนนี้มีเร่ืองเลาวาถาดํา 
หัวแพร รูวาเจาหนาที่คนไหนมารังแกคนในหมูบานของตัวเองหรือในละแวกใกล ๆ แกจะ
ตามสั่งสอนเจาหนาที่คนนั้นในเรื่องนี้จึงเปนที่หวาดกลัวของเจาหนาที่ดวยเหมือนกัน และ
ความเกรงกลัวนี้ทําใหไมคอยมีเจาหนาที่เขามาขมเหงชาวบานในชวงที่ดํา หัวแพรยังเปน
มหาโจรอยู…3 
 
ความรับรูเรื่องสาเหตุแหงการเปนโจร 

สําหรับสาเหตุที่ชาวบานในอดีตนิยมเปนโจรไดขอสรุปที่คอนขางตรงกันวาเกิดจาก
สถานการบีบบังคับ โดยเฉพาะเรื่องของการถูกคนอื่นรังแก ถูกคนอ่ืนกระทํากอน การเสียภาษี 4 
บาท 

…พอยายก็เคยเปนโจร (คลาย แพรกหา) มากอน เพราะถูกคนอื่นกดขี่ขมเหง คือถูกฉุด
นองเมีย พอเลยตามไปฆาคนที่มาฉุดนองเมียของพอ แลวหนีไปอยูในปาแก (ปาดงดิบ) ท่ี
บานตะแพนชายเขาบรรทัด ตองกลายเปนโจรแตไมใชโจรลัก อุก เปนโจรที่คอยปองกัน
ญาติพี่นอง บางทีถาจะเรียกวาโจรก็ไมถูกนักเพราะที่เปนก็เพราะความจําเปน ในเรื่องที่พอ

                                                           
2สัมภาษณลุงแคลว ชุมแสง (อายุ 85 ป), 60 หมู 3 บานปากบางภูมี ตําบลรัตภูมิ 

อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา, 17 มกราคม 2547. 
3สัมภาษณลุงสาคร ทองหยู (อายุประมาณ 65 ป), 71 หมู 6 ตําบลดอนทราย อําเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง, 10 มกราคม 2547. 
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หนีไปอยูในปานี้ตอนหลังปรากฏวาเปนผลดีกับลูก ๆ เพราะพอไปจับจองที่ดินไวมากลูก ๆ 
จึงไดไปทํามาหากินกันจนมาถึงปจจุบัน…4 
…ท่ีนาไดฟงเขาเลาวาที่ดํา หัวแพร ตองเปนโจรเพราะถูกคนรวยและคนของทางการกดขี่ 
ขมเหง สมัยนั้นคนรวยและเจาหนาที่เปนพวกเดียวกัน ใชแรงงานชาวบานแบบทาส 
ชาวบานไมไดรับความเปนธรรมจากรัฐ ดํา หัวแพร เลยตองกลายเปนโจรเพื่อเรียกรองความ
เปนธรรม ถาจะเรียกวาโจรบางทีก็ไมถูกตอง เพราะดํา หัวแพร เปนผูนําชุมชนที่เรียกรอง
ความเปนธรรม ทําตัวเหมือนวีรบุรุษ เปนนักตอสูเพื่อเสรีภาพและความถูกตอง ชอบ
ชวยเหลือผูอื่น ไมขโมยของคนในหมูบานเดียวกัน ทําใหมีคนในหมูบานรักหวงมาก สาเหตุ
ท่ีถูกเรียกวาโจรนาคิดวานาจะเกิดจากเมื่อตอสูเรียกรองแลวไมไดเปนผูชนะแตเปนผูแพ 
เพราะฉะนั้นผูชนะจะเรียกผูแพวาอะไรก็ได เชนกบฏ ผูกอการราย ดังที่มีคํากลาววา ‘แพ
เปนถาน ชนะเปนเพชร’ หรือ ‘แพเปนโจร ชนะเปนรัฐบาล’ และที่คนเปนโจรกันก็เพราะ
ทางการเปนคนตั้งใหเปน บางคนไมไดเปนโจรขโมยของผูอื่นเพียงแตเปนคนใหญ คนยาวใน
หมูบาน…5 
…เร่ืองการเสียภาษีเปนเรื่องที่รายแรงมาก เขาเรียกวาเสีย 4 บาท ถาใครไมเสียตองถูก
กลาวหาวาเปนโจร ถูกจับไปทํางาน สมัยนั้น 4 บาทมีคามาก สามารถซื้อวัวถึก (วัวแกตัว
ใหญ ๆ ) ได 1 ตัว มีคนหนีไมเสียกันมากเหมือนกันเพราะไมรูวาจะเอาเงินมาจากที่ไหน คน
ท่ีหนีไปเหลานี้ถาถูกจับไดก็ตองไปทํางานใหหลวง ถาจับไมไดก็จะถูกกลาวหาใหเปนโจร
ตองหนีกันบางคนก็ไปเขารวมกับชุมโจรกลายเปนโจรจริง ๆ บางคนหนีไปอยูในปาทําไรทํา
สวนตั้งบานเรือน รกรากใหม    นาน ๆ ทีจึงจะกลับมาเยี่ยมบาน…6  

สรุปไดวาสาเหตุที่ทําใหชาวบานในลุมน้ําทะเลสาบสงขลานิยมทําตัวเปนโจรเกิดขึ้น
จากการเรียนรูที่จะปองกันตัวเองจากการถูกขมเหงรังแกทั้งจากโจรตางถิ่นและการกระทําของ
เจาหนาที่บานเมือง 

 

                                                           
4สัมภาษณปาบุญเอื้อ สุภาภรณเหมินต (อายุ 66 ป), 1 หมู 2 ตําบลแพรกหา อําเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง, 16 มกราคม 2547.  
5สัมภาษณนาเจริญ ขวัญกลับ, 74 หมู 1 ตําบลตะแพน อําเภอศรีบรรพต จังหวัด

พัทลุง, 16 มกราคม 2547. 
6สัมภาษณยายจวน พุทธสุข (อายุ 86 ป), หมู 4 บานอาวทิง ตําบลรัตภูมิ อําเภอควน

เนียง จังหวัดสงขลา, 17 มกราคม 2547. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 6

บทสรุป

การศึกษาวิทยานิพนธเร่ือง ชุมโจรแหงลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2437 – 2469 ได
ขอสรุปวา บริเวณลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ในชวงเวลาที่มีการทําวิจัยนั้น มีปจจัยที่เอื้อใหคนทําตัว
เปนนักเลงหรือโจรวัฒนธรรม และพัฒนาเปนชุมโจรที่มีวัตถุประสงคเพื่อการตอตานรัฐ โดยมีเหตุ
ผลหลักคือการปกปองดูแลตนเองและพวกพองใหพนจากการถูกรังแกจากภัยตาง ๆ ปจจัยตาง ๆ 
ที่มีผลเอื้อตอการเกิดขึ้นของชุมโจรไดแก

ปจจัยจากสภาพภูมิศาสตร สภาพทางภูมิศาสตรของลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่มีความ
โดดเดน มีความหลากหลายทางทรัพยากร ทางภูมิประเทศ อีกทั้งการที่ภูมิศาสตรกําหนดใหลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาอยูหางไกลจากศูนยอํานาจ เปนเมืองปลายแดนของอาณาจักร ทําใหการดูแล
ควบคุมและการจัดการตาง ๆ ที่ทางสวนกลางมีมาสูลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจึงเบาบางตามระยะ
ทางของความหางไกลในยุคที่การคมนาคมขนสงยังไมเหมือนทุกวันนี้ ดวยเหตุนี้ทําใหผูคนในพื้นที่
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาตองดํารงชีวิตอยูดวยตัวเองและทรัพยากรที่ธรรมชาติมอบใหอยางมากมาย
มาเนิ่นนาน

ปจจัยจากภูมิหลังทางประวัติศาสตรของดินแดนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่เร่ิมตนการ
เกิดชุมชนมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 บนคาบสมุทรสทิงพระและดวยปจจัยทางภูมิศาสตรที่
สงผลใหชุมชนโบราณในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนเมืองทาที่ติดตอคาขายกับบุคคลภายนอกมา
ตลอดเวลา สงผลถึงการเรียนรูวัฒนธรรมตางถิ่นมาอยางตอเนื่อง ทําใหผูคนในพื้นที่รูจักที่จะรับ
วัฒนธรรมตางถิ่นเหลานั้นมาปรับใชใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมเดิมของตัวเอง กระทั่งการมาถึงของ
รัฐสยามในทศวรรษที่ 2430 เกิดการบังคับใหรับโดยไมมีโอกาสไดปรับเหมือนที่ชาวลุมน้ําทะเล
สาบสงขลาเคยสัมผัสมาในอดีต เหตุนี้จึงเปนอีกปจจัยของการเกิดขึ้นของขบวนการชาวนา กลุม
เล็ก ๆ ที่รัฐสยามเรียกวา “ชุมโจร” นอกจากนี้การที่หัวเมืองในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจัดเปนเมือง
ปลายแดนในสมัยอยุธยาและมีความสําคัญทางยุทธศาสตรเพราะเปนเขตแดนกันชนกับหัวเมือง
มลายูที่ต้ังอยูทางตอนใต ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนแมหัวเมืองในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจะถูก
รวบรวมเปนเมืองในราชอาณาจักรอยางสมบูรณแตก็เปนแคในนามเทานั้น ในทางปฏิบัติเจาเมือง
กรมการยังคงมีอํานาจอยางสูง เหตุผลเหลานี้ทําใหผูคนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาไมไดรับการเอา 
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ใจใสจากสวนกลางเทาที่ควร ซึ่งสงผลถึงลักษณะทางสังคมของผูคนในลุมน้ําทะเลสาบที่มีอัต
ลักษณเฉพาะตัว คือ สังคม เศรษฐกิจแหงการพึ่งพาตนเอง สังคมเครือญาติและวัฒนธรรมนักเลง

ปจจัยทางดานสังคม ซึ่งในลุมน้ําทะเลสาบสงขลากอนการเขามาของรัฐสยาม
ประกอบดวยกลุมบุคคลที่มีลักษณะสัมพันธกับการเกิดขึ้นของชุมโจรไดแก กลุมโจรทั่วไป และ
กลุมโจรวัฒนธรรม โจรในกลุมหลังนี้นับเปนลักษณะพิเศษของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เพราะการ
ทําตัวเปนโจรวัฒนธรรมไดรับการยกยองจากชาวบานในพื้นที่วาหมายถึงผูที่มีความสามารถใน
การดูแลพรรคพวกและชุมชนได โจรวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกับสังคมลึ่มน้ําทะเลสาบสงขลาได
เพราะการยึดถือกฎเกณฑและหลักปฏิบัติที่มีคุณธรรม แตในสายตาของรัฐโจรทั้งสองกลุมก็คือ
บุคคลที่ทําผิดกฎหมายบานเมืองในลักษณะเดียวกัน

 สังคม เศรษฐกิจแหงการพึ่งพาตนเอง เพราะชาวบานในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาตองรู
จักที่จะเรียนรูวาตัวเองเทานั้นที่จะพึ่งพาได ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการขาดการดูแลเอาใจใสจากรัฐ 
ชาวบานจึงตองอาศัยอยูดวยภูมิปญญาและทรัพยากรที่ตนเองมีและสามารถดํารงอยูไดโดยไม
ลําบาก แมในบางครั้งชาวบานในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากบรรดาเจาหนา
ที่รัฐแตหากไมกดขี่ ขมเหงมากจนเกินไป ก็ยังสามารถอยูรวมกันได โดยยึดถือหลักการประสานผล
ประโยชน

สังคม เศรษฐกิจแบบเครือญาติ เปนอีกปจจัยที่สงเสริมใหชีวิตความเปนอยูของชาว
บานดีข้ึนเพราะการไดชวยเหลือ รวมมือกัน แลกเปลี่ยนสินคากันดวยน้ําใจ เพื่อความอยูรอดของ
ตัวเองและชุมชน ทําใหสังคมเครือญาติของผูคนในบริเวณนี้มีความเหนียวแนนและไดรับการกลาว
ขวัญถึงแมในปจจุบัน

ปจจัยทางดานการเมืองการปกครองนับวามีผลอยางมากกับการกอเกิดของชุมโจร
กลาวคือ นับต้ังแตกอนมีการปฏิรูปการปกครองมีหลักฐานยืนยันในเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบ
ชาวบานอยูเสมอ โดยเฉพาะจากบรรดาขาราชการระดับลาง พฤติการเหลานี้ยังคงมีอยูตอมาจน
เขาสูชวงของการปฏิรูปการปกครอง โดยที่ทางฝายบานเมืองมักถือเสียวาการแสวงหาประโยชน
จากชาวบานเปนเรื่องปกติธรรมดา อีกทั้งในชวงที่มีการปฏิรูปนี้ไดมีการปรับปรุงระบบการเก็บภาษี
ที่มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น มีการกําหนดใหผูชายทุกคนที่มีอายุต้ังแต 18 – 60 ปตองเสียคา
ราชการ หรือในภายหลังเรียกวาคารัชชูปการ โดยเก็บในอัตราที่เทากันทุกคนและจายเปนตัวเงิน 
ภาวะการเชนนี้ทําใหชาวบานในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่ไมคุนชินกับระบบเงินตรามากอน
ตองปรับเปลี่ยนตัวเองครั้งสําคัญเพื่อดําเนินชีวิตเขาสูระบบเงินตรา นอกจากนี้การเขามาของรัฐ
สยามยังเขามากับนโยบายการปราบปรามโจรผูรายอยางเอาจริงเอาจัง มีการใชมาตรการตาง ๆ 
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ในการจับกุมโจรผูราย เชน “โจรปราบโจร” “สูตรนารายณ” การใหรางวัลนําจับโจรซึ่งใครจับไดมาก
ก็จะมีความดีความชอบมาก แมกระทั่งการใหโอกาสกับบรรดาขาราชการในการใชแรงงานนักโทษ
อยางไมมีขอกําหนดที่ชัดเจนตายตัว ซึ่งนโยบายเหลานี้มีผลกระทบถึงบรรดาโจรทั้งหมดในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา “โจรวัฒนธรรม” ที่เคยไดรับการยกยองจากชาวลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เปนที่
ตองการของชุมชนกลายเปนบุคคลที่ไมตองการของรัฐและมีการจับกุมกันอยางจริงจัง

ภาวะของความคับแคนที่ดํารงอยูกับชาวบานในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาที่กลาวมานี้
จึงไดตกผนึกและถูกเปดออกดวยการรวมกลุมกันเพื่อตอตานนโยบายรัฐภายใตชื่อ ชุมโจรบาน
ดอนทราย จังหวัดพัทลุง เมื่อชุมโจรถูกจัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของโจรทั่วไป โจรวัฒนธรรมและ
ชาวบานทั่วไป ก็ไดประกาศตัวอยางเปดเผยในการเปนฝายตรงขามกับรัฐ ไมยอมเสียภาษีใหรัฐ
และจะดูแลปกปองชุมชนดวยตัวเอง รวมทั้งทําการแกแคนกลไกของรัฐที่เคยสรางความเดือดรอน
ใหแกพวกตน จนมีชื่อเสียงโดงดังไปทั้งลุมน้ํา

อยางไรก็ตามเมื่อฝายรัฐไดรับทราบการเกิดขึ้นของพลังชนชั้นลางก็ไดเขามาดําเนิน
การปราบปรามอยางหนักหนวง จนกระทั่งผูนําชุมโจรเสียชีวิตและชุมโจรไดแตกลงในที่สุด

การเกิดขึ้นของชุมโจรก็เปนเครื่องยืนยันไดวาไดมีการประทวงทางสังคมเกิดขึ้นแลว 
หรือไดเกิดการแกแคนตอกลุมคนที่มีฐานะเหนือกวา หรือเปนการปะทะกันระหวางอํานาจทองถิ่น
กับอํานาจของรัฐ เร่ืองราวของชุมโจรจึงมีสถานะเปนสถานการณจําลองทางสังคมเกี่ยวกับเร่ือง
ราวของการตอสูระหวางคนระดับลางผูถูกปกครองกับชนช้ันบน ชุมโจรที่เกิดขึ้นเปนที่ชื่นชอบของ
กลุมชาวนาในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาจํานวนหนึ่ง เพราะการกระทําของชุมโจรเปนการกระทําที่
พวกเขาตองการมานาน ที่มีการแกแคนตออํานาจอยุติธรรม ดวยเหตุนี้ผูนําชุมโจรบานดอนทราย 
รุง ดอนทรายและดํา หัว แพร จึงกลายเปนพระเอกที่อยูในใจของใครหลายคน เปนวีรบุรุษของชาว
นากลุมเล็ก ๆ โดยมีทางการบานเมืองเปนผูราย เร่ืองราวดังกลาวนี้ปรากฎเปนคําบอกเลาที่เปน
เร่ืองยากที่จะพิสูจนวาเปนจริงหรือไม ในปจจุบันชาวนาแหงลุมน้ําทะเลสาบสงขลายังอาจรอคอย
การกลับมาของวีรบุรุษลักษณะนี้อีกตราบใดที่ทางการบานเมืองยังเอารัดเอาเปรียบผูคนในลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาอยู

 หลังการสิ้นสุดของชุมโจรบานดอนทราย จังหวัดพัทลุง รัฐบาลสยามไดตระหนักถึง
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจึงมีนโยบายที่ออกมาบังคับใช คือ ยกเลิกวิธีการใชโจรปราบโจร รวมทั้งงดให
ขาราชการขอบําเหน็จบํานาญจากการปราบปรามโจรผูราย อีกทั้งยังกําหนดใหเจาหนาที่บานเมือง
ระดับสูงเอาใจใสดูแล สืบหาโจรผูรายดวยตัวเอง มาตรการเหลานี้นับเปนมาตรการที่มีความยืด
หยุนมากขึ้น ทางการไมสามารถกดขี่ขมเหงไดมากจนเกินไป และทั้งชาวบานกับทางการเองก็อยู
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ไดดวยการพึ่งพากันมากขึ้น มีการประสานผลประโยชนที่ลงตัวมากขึ้น ดวยเหตุดังกลาวทําใหไม
ปรากฏชุมโจรที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอตานรัฐในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาอีก แตส่ิงหนึ่งที่ไมอาจ
ปฏิเสธไดคือการคงอยูของโจรแหงลุมน้ําทะเลสาบสงขลาและโจรเมืองพัทลุง ยังมีตอเนื่องไมขาด
สาย “ขุนโจรไขหมูก” แหงเมืองพัทลุงที่เกิดขึ้นในศตวรรษใหมคือเร่ืองยืนยันขอกลาวอางนี้ไดเปน
อยางดี หรือกระทั่งการออกมายอมรับของคนพัทลุงใน พ.ศ.นี้ (2546) วาเมืองพัทลุงเปนเมืองสง
ออกมือปน นั่นก็แสดงวา “สังคมโจร” ของพัทลุงและของลุมน้ําทะเลสาบสงขลายังไมไดคลี่คลาย
ลงแตอยางใด สาเหตุและปจจัยของการดํารงอยูอาจแตกตางหรือไมกับชวงเวลาที่ผานมาที่ผูวิจัย
ไดทําการศึกษามาแลว คําถามนี้คงเปนคําถามที่รอคําตอบจากผูสนใจคนควาตอไป

สําหรับคําถามเบื้องตนของการศึกษาวิทยานิพนธเร่ืองนี้ เกี่ยวกับเร่ืองราวที่ถูกคน
ภายนอกมองวาดินแดนลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนดินแดนที่เต็มไปดวยโจรผูราย หรือเปน “ดิน
แดนโจร” ก็สามารถสรุปไดวา สาเหตุที่ผูคนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ดํารงตนเปนโจรนั้น เนื่องมา
จาก ปจจัยภายนอกที่เขามากระทบ เชน ความตองการดํารงชีวิตใหอยูรอดภายใตเงื่อนไขที่เต็มไป
ดวยอันตรายรอบดาน กลาวคือผูคนในดินแดนแหงนี้ จะตองเรียนรูที่จะชวยเหลือตัวเอง โดยการ
ดํารงตนเปนโจรวัฒนธรรม เพราะนั่นเปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหคนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลาดวยกัน
ยอมรับและยกยองนอกเหนือจากการดํารงตนเปนศิลปนหนังตะลุง มโนราห นายเพลงบอก หรือ
หมอยาพื้นบาน อีกทั้งการเปนโจรวัฒนธรรม ก็ไมไดสรางความเดือดรอนใหกับคนสวนใหญของลุม
น้ําทะเลสาบสงขลา อยางไรก็ตามชาวลุมน้ําทะเลสาบสงขลาก็ไมเคยปฏิเสธถึงการมีอยูของโจรทั่ว
ไปที่มีอยูในทุกสังคม เมื่อลักษณะเปนเชนนี้ภาพลักษณที่ปรากฎสูภายนอกจึงดูเหมือนวาลุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลาเปนดินแดนที่เต็มไปดวยโจรผูรายนั่นเอง ทั้งที่ความเปนจริงโจรเหลานั้นสวนใหญ
เปนโจรวัฒนธรรม งานศึกษาชิ้นนี้นาจะยุติขอถกเถียงตาง ๆ เกี่ยวกับเร่ืองโจรในลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลาลงไดในระดับหนึ่ง

หลัง พ.ศ. 2465 เมื่อรัฐสยามไดดําเนินนโยบายที่เหมาะสมยิ่งขึ้นทําใหบรรดาโจร
วัฒนธรรมที่มีอยูปรับตัวเองใหเขากับระบบสังคม เชน การผันตัวเองเขาสูกระบวนการเรียกรอง
ความยุติธรรมภายใตพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย หรือวิธีการปรับวัฒนธรรมของทองถิ่น
จากโจรวัฒนธรรมมาสูลักษณะนิสัยเปนคนรักพวกพองเพื่อนฝูง การไมยอมคน รวมทั้งวัฒนธรรม
การเมืองของชาวลุมน้ําทะเลสาบสงขลาในปจจุบันที่ยังปรากฏภาพที่คอนขางชัดเจนในเรื่องของ
ความสนใจทางการเมือง เปนคนชางซักชางถาม จนกระทั้งการนิยมสงลูกหลานใหเรียนรูวิชา
กฎหมายโดยเฉพาะทางสาขานิติศาสตร โดยมีทัศนคติเกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้วา เพื่อใหรูเทาทัน
กระแสสังคมปจจุบัน ประเด็นตาง ๆ เหลานี้นับเปนเรื่องราวที่นาทําการศึกษาตอไป
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การศึกษาเรื่องชุมโจรแหงลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2437 – 2465 สามารถเรียนรู
ไดถึงเรื่องตาง ๆ คือ

1. ทําใหทราบถึงลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม ของชาวบานในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา รวมถึงผลของการปฏิรูปการปกครองของรัฐบาลสยามที่เร่ิมตนในสมัยรัชกาลที่ 5 ในมุม
มองของทองถิ่น

2. ทําใหทราบถึงสาเหตุของการเกิดโจรและชุมโจร ซึ่งถือเปนปรากฏการณทาง
สังคมที่นาสนใจ รวมทั้งไดทราบบทบาท รูปแบบ เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในชุมโจร โดยเฉพาะ
สาเหตุแหงการเกิดชุมโจรที่มีความสัมพันธกับอํานาจของรัฐ

3. ทําใหทราบถึงความรับรูของประชาชนในปจจุบันวามีแนวคิดไปในทิศทางที่คอน
ขางเห็นใจและมีความนิยมยกยองพฤติกรรมตาง ๆ ของชุมโจร โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรมของโจร
เปนประเด็นที่ถูกกลาวถึงกันอยางกวางขวาง

4. ทําใหเขาใจวาเหตุการณในอดีตมีผลมาถึงสภาพการณในปจจุบัน เชนกรณีของ
ชุมโจร มาสูยุคมือปนของเมืองพัทลุง อีกทั้งจะไดเรียนรูวา บทเรียนในอดีตสามารถนํามาเปนแนว
ทางแกไขปญหาในปจจุบันได เชน กรณีของชุมโจรบานดอนทรายกับขบวนการกอการรายใน
จังหวัดชายแดนภาคใต

การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นในปจจุบันจึงมีความจําเปนสําหรับการพัฒนาทอง
ถิ่นตาง ๆ ของประเทศ เพราะการเรียนรูถึงที่มาของทองถิ่น โดยการมองอยางรอบดานและเปน
กลางยอมทําใหทราบถึงความเปนมา ภูมิหลังของคนในพื้นที่ องคความรูจากทองถิ่นเหลานี้เองที่
จะเปนตัวกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืนไดอยางแทจริง
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โกสินทร.” ใน รายงานการสัมมนาประวัติศาสตรและโบราณคดีพัทลุง, 117 - 138.
พัทลุง : โรงพิมพพัทลุง, 2531.

________.  การดํารงอยูของวิถีการผลิตแบบไรเลื่อนลอยในหมูบานบริเวณเชิงภูเขาบรรทัด อําเภอ
กงหรา จังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2518 - 2529).  สงขลา : ชมรมสังคมศาสตรภาคใต, 2529.

ยงยุทธ  ชูแวน และ ประมวล มณีโรจน.  “เศรษฐกิจชุมชนหมูบานบริเวณลุมทะเลสาบสงขลาในมิติ
ประวัติศาสตร.” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร
ทองถิ่นไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร, 19 ธันวาคม 2547.

________. “บทสังเคราะหเศรษฐกิจชุมชนบริเวณลุมทะเลสาบสงขลาในมิติประวัติศาสตร.”
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง ทะเลสาบในกระแสความเปลี่ยนแปลง :
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและกระบวนทัศการพัฒนา เสนอที่สถาบันทักษิณคดี อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา, 19 – 21 มิถุนายน 2546.

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542.  กรุงเทพมหานคร : นานมีบุค
พิบิลเคชั่นสจํากัด, 2546.

รายงานการสัมมนาประวัติศาสตรนครศีรธรรมราช คร้ังที่ 2 : ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคม
ของนครศรีธรรมราช.  กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ, 2526.

รายงานการสัมมนาประวัติศาสตรนครศีรธรรมราช คร้ังที่ 4 : ศิลปวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของนครศรีธรรมราช.  กรุงเทพมหานคร : รุง
ศิลปการพิมพ,2531.

เริงชัย ตันสกุล.  “ทะเลสาบสงขลาและศักยภาพในการพัฒนา.” วารสารทักษิณคดี 3, 1 (ตุลาคม –
มีนาคม 2535 – 2536) : 38 - 54.

“ลุมทะเลสาบสงขลา : วัฒนธรรมและการพัฒนา.”  วารสารทักษิณคดี 3, 1 (ตุลาคม 2535 –
มีนาคม 2536) : 10 - 18.
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เลิศชาย  ศิริชัย.  “พัฒนาการการใชทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา : ศึกษากรณีชุมชนประมงพื้น
บาน.” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง ทะเลสาบในกระแสความเปลี่ยน
แปลง : ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและกระบวนทัศการพัฒนา เสนอที่สถาบันทักษิณคดี
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 19 – 21 มิถุนายน 2546.

ลอม  เพ็งแกว.  “เร่ืองเกา ๆ ไมเลา มันลืม.” เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง พัทลุงศึกษา :
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมบริเวณลุมทะเลสาบสงขลา เสนอที่ลําปารีสอรท
อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง, 23 – 25 สิงหาคม 2536.

________.  ”พัทลุงในวรรณกรรม.” ใน รายงานการสัมมนาประวัติศาสตรและโบราณคดีพัทลุง,
191 – 192.  พัทลุง : โรงพิมพพัทลุง, 2531.

________.  ”ชุมโจรบานดอนทราย : รุง ดอนทรายและดํา หัวแพร.” วารสารทักษิณคดี 4,1
(มิถุนายน – กันยายน 2537) : 40 – 53.

ลอม  เพ็งแกว และ สุธิวงศ พงศไพบูลย.  “ควนขนุน : อําเภอ.” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต 2
(2542) : 971.

________.  ”พรานดง.” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต  10 (2542) : 5255.
วัชรา วัชรพันธ และ ออม สุวรรณรัตน.  “วัฒนธรรมคนลักษณเลง.” วิทยาลัยวันศุกร 3, 103

(ธันวาคม 2544).
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดพัทลุง.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544.
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดสงขลา.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545.
วินัย สุกใส, “ภูเขา ทุงราบ และทะเล : วิถีแหงความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบ

ทะเลสาบสงขลา.” ใน โลกของลุมทะเลสาบ. 117 – 160.  ยงยุทธ  ชูแวน,บรรณาธิการ.
ปทุมธานี : นาคร, 2541.

วิมล  ดําศรี และ ไพรินทร  รุยแกว.  วัฒนธรรมขาวและพลังอํานาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา.
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544.

วิวรรณา  เทวาชลาอังกูร.  “นโยบายรัฐกับการตํารวจภูธร พ.ศ. 2440 – 2465.” วิทยานิพนธ
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527.
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วีระ แสงเพชร.  ภูมิปญญาการปราบปรามของ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษราชเดช.  กรุงเทพมหานคร :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544.

เวทย  วรวิทย.  เขาออ ตักสิลาทางไสยเวทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวรวิทย, ม.ป.ป.
ส.ยองหลี ดอนธูป.   อัศจรรยชาวนาสิบสองเดือน.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพประยูรวงศ, 2500.
สนิท  บุญฤทธิ์.  นิทานพื้นบานภาคใต.  กรุงเทพมหานคร : สุวีริยะสาสน, 2544.
สงบ  สงเมือง.  “ประวัติศาสตรเศรษฐกิจพัทลุง พุทธศตวรรษที่ 20 – 25.” ใน รายงานการสัมมนา

ประวัติศาสตรและโบราณคดีพัทลุง, 155 – 173.  พัทลุง : โรงพิมพพัทลุง, 2531.
________.  “สูตรนารายณ.” วารสารทักษิณคดี 4,1 (มิถุนายน – กันยายน 2537) : 30 - 39.
สมเจตนา มุนีโมนัย.  “วัฒนธรรมโจรที่ปรากฏในทองถิ่นภาคใต.” วารสารทักษินคดี 4,1 (มิถุนายน

– กันยายน 2537) : 15-29.
________,  [สิงคลิ้ง  นาหยีคอม].  มาแตตรังไมหนังก็โนรา.  กรุงเทพมหานคร : สํานักศิลป

วรรณกรรม, 2544.
สมคิด  ทองสง และคณะ.  ”ประวัติศาสตรชุมชนบริเวณปาพรุควนเคร็งในเขตรอยตอจังหวัดพัทลุง

สงขลาและนครศรีธรรมราช.” เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง ทะเลสาบ
ในกระแสความเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และกระบวนทัศนการพัฒนา
เสนอที่สถาบันทักษิณคดี  อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 19 – 21 มิถุนายน 2546.

________.   ฐานอํานาจและการใชอํานาจชุมชน : ชุมชนบานแพรกหา อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง.  ม.ท.ป. : 2544.

สมใจ สมคิด.  “ภาคใตในวรรณกรรมรวมสมัย.” วารสารทักษิณคดี 6,1 (มิถุนายน 2544) : 9.
สมพร สวัสดิรักษ.  อนุรักษมรดกไทย.  ตรัง : ศูนยวัฒนธรรมตรัง, 2530.
สถาบันทักษิณคดีศึกษา.  โลกทรรศนไทยภาคใต.  พิมพคร้ังที่ 2.  สงขลา : สถาบันทักษิณคดี

ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2527.
สารูป ฤทธิ์ช.ู  ตามรอยชางแลใต.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.
________.  “การเมืองการปกครองของมณฑลชุมพร พ.ศ.2439 – 2468.” วิทยานิพนธปริญญา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526.
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สารูป ฤทธิ์ชู และคณะ.  “การเมืองทองถิ่นบริเวณลุมทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2439 – 3534.”
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง ทะเลสาบในกระแสความเปลี่ยนแปลง :
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและกระบวนทัศการพัฒนา เสนอที่สถาบันทักษิณคดี อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา, 19 – 21 มิถุนายน 2546.

สุธิวงศ พงษไพบูลย. “นักเลง.” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต  8 (2542) : 3673 - 3676.
สุมามาลย พงษไพบูลย.  ”ภูมิปญญาไทยในเพลงกลอมเด็ก.” ภูมิปญญาพื้นบานสืบสานพัฒนา

ไทย ที่ระลึกงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5,  25 – 26 มกราคม
2546 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นครศรีธรรมราช.  นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ, 2546.

สุริยัน  ศักดิ์ไธสง และ เพลิง  ภูผา.  ขุนโจรสะทานแผนดิน.  กรุงเทพมหานคร : ฉัตรรพี, ม.ป.ป.
สุวิทย มาประสงค.  “โรคและการบริบาลในบริเวณลุมทะเลสาบสงขลา พ.ศ.2432 – 2525.”

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง ทะเลสาบในกระแสความเปลี่ยนแปลง :
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และกระบวนทัศนการพัฒนา เสนอที่สถาบันทักษิณคดี
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 19 – 21 มิถุนายน 2546.

สุภาษิตนิทเทศ.  พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ อํามาตยเอก พระยาวิชัยประชาบาล (บุญโกย
เอโกบล) ณะวัดสระเกศ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2475.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบํารุง
นุกูลกิจ, 2475.

สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําทะเล
สาบสงขลา.  สงขลา : ลิมบราเดอรสการพิมพ, 2537.

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12.  รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในพื้นที่ลุมน้ําทะเล
สาบสงขลา ป 2543. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 12 สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม, 2544.

หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย.  ร.6 ม.1/42.
“เร่ืองประกาศตั้งเสนาบดีแลขาราชการผูใหญ คือต้ังอุปราชแลผูชวยเสนาบดีสมุห
เทศาภิบาล ตนเก็บเร่ืองตั้งและยายขาราชการ ในประเภทตั้งอุปราช หมายเลข 20/52.”
1 มกราคม 2464 – สิงหาคม 2465.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย.  ร.5 ม.2.14/98. “เร่ืองราย
งานพระยาเทเวศรไปตรวจราชการทางเมืองสงขลา เมืองพัทลุง เมืองกลันตัน.”  22
เมษายน – 26 พฤษภาคม ร.ศ.113.
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หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย.  ร.5
ม.2.14/74. “เร่ืองเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปกษใต.”  7
ธันวาคม ร.ศ.115.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย. ร.5 ม.2.14/99. “เร่ืองราย
งานเจาพระยาเทเวศรตรวจราชการเมืองสงขลา เมืองพัทลุง (มีเร่ืองผูรายเปนตน).”  24
พฤษภาคม  - 12 กรกฎาคม ร.ศ.113.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย. ร.5 ม.2.14/100. “เร่ือง
ตรวจราชการเมืองสงขลา เมืองพัทลุง ร.ศ.115.”  9 เมษายน – 12 กรกฎาคม ร.ศ.115.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย. ร.5 ม.47/1. “เร่ืองมณฑล
นครศรีธรรมราช.” 16 มิถุนายน  – 15 กันยายน ร.ศ.111.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย. ร.5 ม.47/10. “เร่ืองพระยา
วิเชียรคิรีกลาวโทษหลวงอุดมภักดีวามั่วสุมผูราย.” 10 ธันวาคม ร.ศ.112 – 20
พฤษภาคม ร.ศ.113.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย. ร.5ม.2.14/22.  “รายงาน
พระยาสฤษดิ์ เร่ืองตรวจราชการมณฑลนครศรีธรรมราช ร.ศ.113.”

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย. ร.5 ม.2.11/6. “เร่ือง
ประชุมขาหลวงเทศาภิบาล ป 118.”  6 กันยายน ร.ศ.118.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย. ร.5 ม.47/3. “เร่ืองปกครอง
ทองที่ทางนครศรีธรรมราช.” 16 มิถุนายน 114 – 9 มกราคม 115.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย. ร.5 ม.47/6. “เร่ืองพระยา
สุขุมไดจัดตั้งอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ในนครศรีธรรมราชขึ้น 10 แขวง แลเร่ืองจับ
ชาง.” 13 – 15 พฤษภาคม ร.ศ.117.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 เบ็ดเตล็ด. ก.ร.5 รล.- คพ. “คําพิพากษาเลม 4
ร.ศ.121 (พ.ศ.2445).”

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 เบ็ดเตล็ด. ก.ร.5 รล.- คพ. “คําพิพากษาเลม 5
ร.ศ.121 (พ.ศ.2445).”

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 เบ็ดเตล็ด. ก.ร.5 รล.- คพ. “คําพิพากษาเลม 7
ร.ศ.123 (พ.ศ.2447).”
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หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 เบ็ดเตล็ด. ก.ร.5 รล.- คพ. “คํา
พิพากษาเลม 8 ร.ศ.124 (พ.ศ.2448).”

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 เบ็ดเตล็ด. ก.ร.5 รล.- คพ. “คําพิพากษาเลม 12
ร.ศ.126 (พ.ศ.2450).”

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 เบ็ดเตล็ด. ก.ร.5 รล.- คพ. “คําพิพากษาเลม 13
ร.ศ.127 (พ.ศ.2451).”

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5. “สารตรานําตั้งเจาภาษีนายอากรเมืองสงขลา –
จะนะ จ.ศ.1246.”

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5. “เร่ืองผลประโยชนและการจัดการตาง ๆ ใน
เมืองสงขลา พัทลุง แลนคร.” 16 เม.ย. – 20 ต.ค. ร.ศ.115.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.1/31. “เร่ืองให
เทศาภิบาลทุกมณฑลตรวจตราระงับโจรผูราย.”  19 มกราคม 2457.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.1/9. “รายงาน
ประชุมขาหลวงเทศาภิบาล พแนกกระทรวงมหาดไทย.”  20 ตุลาคม 2454 – 21
สิงหาคม 2465.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.1/56. “เร่ือง
เจาพระยายมราชจัดราชการกระทรวงมหาดไทย.” 8 สิงหาคม 2465 – 2 พฤษภาคม
2468.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.8/3. “เร่ืองอั้งยี่
มณฑลปราจีนบุรี (ที่เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีจัดการปราบปรามพรอมกับผูราย).” 12
มิถุนายน – 26 มกราคม 2458.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/1. “รายงานโจรผู
รายเดือนมกราคม กุมภาพันธ ร.ศ.131.” 30 มกราคม – 10 กุมภาพันธ 2455.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/2. “เร่ืองรายงาน
โจรผูรายหัวเมืองเดือนมีนาคม พ.ศ.2455.” 10 – 26 มีนาคม 2455.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/3. “เร่ืองรายงาน
โจรผูรายเดือนเมษายน พ.ศ.2456.” 3 – 29 เมษายน 2456.
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หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/5.
“เร่ืองรายงานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2456.”  2 –
21 มิถุนายน 2456.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/6. “เร่ืองรายงาน
โจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2456.”  1 – 31
กรกฎาคม 2456.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/7. “เร่ืองรายงาน
โจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนสิงหาคม พ.ศ.2456.”  2 สิงหาคม – 10
กันยายน 2456.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/8. “เร่ืองรายงาน
โจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนกันยายน พ.ศ.2456.”  15 กันยายน
2456.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/9. “เร่ืองรายงาน
โจรผูรายจํานวนเดือนตุลาคม พ.ศ.2456.” 2 – 30 ตุลาคม2456.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/10. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายจํานวนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2456.” 11 – 25 พฤศจิกายน 2456.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/13. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายจํานวนเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2456.” 13 – 25 กุมภาพันธ 2456.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/14. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2457.” 3 – 24
กุมภาพันธ 2457.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/25. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนมีนาคม พ.ศ.2457.” 4 – 25 มีนาคม
2457.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/26. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายจํานวนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2458.” 4 – 19 พฤษภาคม 2458.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/27. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายจํานวนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2458.” 7 มิถุนายน 2458.
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หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6
ม.5.2/29. “เร่ืองรายงานโจรผูรายจํานวนเดือนสิงหาคม พ.ศ.2458.” 5 – 25 สิงหาคม
2458.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/30. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายจํานวนเดือนกันยายน พ.ศ.2458.” 4 – 28 กันยายน 2458.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/38. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายจํานวนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2459.” 23 พฤษภาคม 2459.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/39. “เรื่องราย
งานโจรผูรายจํานวนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2459.” 12 มิถุนายน 2459.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/40. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายจํานวนเดือนสิงหาคม พ.ศ.2459.” 4 สิงหาคม 2459.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/41. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายจํานวนเดือนกันยายน พ.ศ.2459.” 9 กันยายน 2459.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/42. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายจํานวนเดือนตุลาคม พ.ศ.2459.” 14 ตุลาคม 2459.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/43. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายจํานวนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2459.” 13 พฤศจิกายน 2459.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/44. “เร่ืองราย
งานผูรายจังหวัดตาง ๆ จํานวนเดือนธันวาคม พ.ศ.2459.” 11 ธันวาคม 2459.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/45. “เร่ืองราย
งานผูรายจังหวัดตาง ๆ จํานวนเดือนมกราคม พ.ศ.2459.” 22 มกราคม 2459.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/46. “เร่ืองราย
งานผูรายจังหวัดตาง ๆ จํานวนเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม พ.ศ.2459.”

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/47. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนเมษายน พ.ศ.2460.” 26 เมษายน
2460.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/48. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2460.” 30
พฤษภาคม 2460.
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หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6
ม.5.2/49. “เร่ืองรายงานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2460.” 13 กรกฎาคม 2460.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/50. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนสิงหาคม พ.ศ.2460.” 13 สิงหาคม
2460.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/51. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนกันยายน พ.ศ.2460.” 1 – 24
กันยายน 2460.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/52. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนตุลาคม พ.ศ.2460.” 23 ตุลาคม
2460.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/53. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2460.” 22
พฤศจิกายน 2460.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/54. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนธันวาคม พ.ศ.2460.” 22 ธันวาคม
2460.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/55. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2460.” 28
กุมภาพันธ – 15 มีนาคม 2460.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/56. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนมีนาคม พ.ศ.2460.” 23 – 25
มีนาคม 2460.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/57. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2461.” 15
พฤษภาคม 2461.
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หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6
ม.5.2/57. “เร่ืองรายงานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนสิงหาคม
พ.ศ.2461.” 26 สิงหาคม 2461.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/58. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2461.” 10 – 19
มิถุนายน 2461.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/59. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนกันยายน พ.ศ.2461.” 24 กันยายน
2461.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/60. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนตุลาคม พ.ศ.2461.” 22 ตุลาคม
2461.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/61. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2461.” 28
พฤศจิกายน 2461.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/62. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนธันวาคม พ.ศ.2461.” 19 ธันวาคม
2461.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/63. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนมกราคม พ.ศ.2461.” 16 มกราคม
2461.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/64. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2461.” 10
กุมภาพันธ 2461.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/65. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนมีนาคม พ.ศ.2461.” 9 มีนาคม
2461.
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หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6
ม.5.2/67. “เร่ืองรายงานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2462.” 9 พฤษภาคม 2462.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/68. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2462.” 6 ตุลาคม
2462.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/69. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2462.” 6 ตุลาคม
2462.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/670. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนสิงหาคม พ.ศ.2462.” 18 ตุลาคม
2462.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/71. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนกันยายน พ.ศ.2462.” 22 ตุลาคม
2462.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/72. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนตุลาคม พ.ศ.2462.” 22 ตุลาคม
2462.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/73. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2462.” 16
ธันวาคม 2462.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/74. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนธันวาคม พ.ศ.2462.” 21 กุมภาพันธ
2462.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/75. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนมกราคม พ.ศ.2462.” 10 มีนาคม
2462.
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หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6
ม.5.2/79. “เร่ืองรายงานโจรผูรายทางกระทรวงมหาดไทย จํานวนเดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2463.” 5 – 16 สิงหาคม 2463.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย. ร.6 ม.5.2/85. “เร่ืองราย
งานโจรผูรายและเหตุภยันตรายในกรุงเทพและหัวเมือง จํานวน พ.ศ.2463 – 2466 (มี
บาญชีผูรายเทียบหัวเมืองและกรุงเทพ).”  27 พฤษภาคม 2466 – 7 มิถุนายน 2467.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.5.8/6.”เร่ืองผูรายทํา
รายขาราชการ.”  18 กันยายน 2457.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.4.9. “เร่ืองงบ 7 วัน
คดีอุกฉกรรจทั่วพีะราชอาณาเขตร พ.ศ.2459.”

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.4.1. “เร่ืองกรมตํารวจ
นครบาลและภูธร ราชการทั่วไป.” พ.ศ.2464 – 2467.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.5.1/32. “กฎเสนาบดี
วาดวยการใชแรงนักโทษ.” 30 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2460.

 ________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 เบ็ดเตล็ด. ร.6 บ 1.4/9. “รายงานเจาหนาที่ตาง
ๆ ในหัวเมืองมณฑลปกษใตทําทูลเกลาถวายเมื่อเวลาเสด็จพระราชดําเนินประพาส
พ.ศ.2458.”  6 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2458.

________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.5.1/32. “เร่ืองกฎ
เสนาบดีกระทรวงนครบาลวาดวยการใชแรงนักโทษ”

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย. ร.7 ม.3/9. “เลือกตัวอธิปดี
กรมนครากรกับสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราชและภูเก็ต.” 26 กุมภาพันธ
2469.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย. ม.26.5 ก/21 เลม 2. “ขาว
หนังสือพิมพ หนังสือพิมพศรีกรุง.”  9 เมษายน 2471.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย. ม.26.5 ก/21 เลม 2. “ขาว
หนังสือพิมพ หนังสือพิมพศรีกรุง.”  11 มีนาคม 2471.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย. ม.26.5 ก/10 เลม 1. “ขาว
หนังสือพิมพ หนังสือพิมพเดลิเมย.”  8 มีนาคม 2471.
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หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย. ม.26.5
ก/21 เลม 2. “ขาวหนังสือพิมพ หนังสือพิมพบางกอกการเมือง.”  23 สิงหาคม 2472.

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย. ม.26.5 ก/21 เลม 2. “ขาว
หนังสือพิมพ หนังสือพิมพบางกอกการเมือง.”  31 มิถุนายน 2471.

________.  “ใบบอกเมืองตาง ๆ.” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย.  ร.5
ม.2.12 ก.

หนังสืออนุสรณงานฌาปณกิจศพ อาจารยเวียง สุขทอง.  ณ เมรุวัดโคกโดน ตําบลโตนดดวน
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง, 27 พฤษภาคม 2542 เวลา 15.00 น.

หนังสืออนุสรณเนื่องในงานฌาปนกิจศพ คุณพอเทียบ จันทรทอง.  ณ เมรุวัดหัวคาย อําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช, วันจันทรที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2545.

หนังสืออนุสรณเนื่องในงานฌาปนกิจศพ คุณครูผล ดีกลอม.  เมรุวัดปาพะยอม อ.ควนขนุน จ.
พัทลุง นครศรีธรรมราช : วุฒิสาสน, ม.ป.ป., 11 ธันวาคม 2523.

หนังสืออนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพนางทองพูน ดวงขวัญ เปนกรณีพิเศษ.  ณ เมรุวัดควน
มะพราว อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง, วันเสารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2543.

หลวงศรีววัตร (พิน).   “พงศาวดารเมืองพัทลุง.”  พงศาวดารเมืองสงขลาและพัทลุง.  (พิมพเปน
อนุสรณในงานฌาปนกิจศพ คุณหญิงแข เพ็ชรากาล (แข ณ สงขลา) ณ สุสานหลวง
วัดเทพศิรินทราวาส พระนคร, 2505).

อมรา ศรีสุชาติ.  สายรากภาคใต : ภูมิลักษณ รูปลักษณ จิตลักษณ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544.

เอกสารมณฑลนครศรีธรรมราช ในสมัยพระยายมราช (ปน สุขุม) เปนขาหลวงเทศาภิบาล ร.ศ.115
– 125 (พ.ศ.2439 - 2449). (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพหมอมประยูร โสนกุล ณ
อยุธยา ท.จ.ว. ณ เมรุหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส 23 มีนาคม
2520).

อาคม เดชทองคํา. หัวเชือกวัวชน. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.
อุทิศ  สังขรัตน.  “การแลกเปลี่ยนผลผลิตของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ในสมัยเรือเมล

(พ.ศ.2465 – พ.ศ.2516).”  วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ไทยคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546.

อํานวย  แทนทอง.  พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482.
กรุงเทพมหานคร : กรมประมง, 2540.
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เอกสารภาษาตางประเทศ
Kheng, Cheah Boon.  The Peasant Robbers of Kedah 1900 – 1929 : Historical and Folk

Perceptions. Singapore : Kim Hup Lee Printing Co.Pte.Ltd.,1988.
Elson, R.E.C. Robert Edward.  The end of the peasantry in Southeast Asia : a social and

economic history of peasant livelihood, 1800 – 1900 s.  Houndmills :
Macmillan in asociation with the Australian National University, 1997.

Hobsbawn, Eric J.  Bandits.  Harmonds worth, Middlesex : Penguin, 1969.

หลักฐานการสัมภาษณ
กฤษ จันทรเทพ.  129 หมู 2 ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง. สัมภาษณ, 21

กุมภาพันธ 2546.
คนทรงพอตาดํา หัวแพร.  สํานักพอตาดํา หัวแพร บานหนองเขียด หมู 2 ตําบลบางเขียด อําเภอ

สิงหนคร จังหวัดสงขลา. สัมภาษณ, 26 ธันวาคม พ.ศ.2546.
แคลว ชุมแสง (อายุ 85 ป).  60 หมู 3 บานปากบางภูมี ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง จังหวัด

สงขลา. สัมภาษณ, 17 มกราคม 2547.
จวน พุทธสุข (อายุ 86 ป).  หมู 4 บานอาวทิง ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา.

สัมภาษณ, 17 มกราคม 2547.
เจริญ ขวัญกลับ.  74 หมู 1 ตําบลตะแพน อําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง. สัมภาษณ, 16 มกราคม

2547.
ชื่น ชูดวง (อายุ 82 ป).  8 หมู 5 บานเขาพังอิฐ ตําบลแพรกหา อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง.

สัมภาษณ, 10 มกราคม 2547.
โชคดี รักชุม.  นายกองคการบริหารสวนตําบลตําบลดอนทราย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง.

สัมภาษณ, 16 มกราคม 2547.
ทบ  นาควิโรจน (อายุ 85 ป).  28 หมู 2 ตําบลชะมวง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. สัมภาษณ 16

มกราคม 2547.
นิพัทน ทองคํา.  20 หมู10 ตําบลมวงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. สัมภาษณ, 23 ธันวาคม

2546.
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นิรัตน คงผอม.  กํานันตําบลดอนทราย ตําบลดอนทราย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. สัมภาษณ,
16 มกราคม 2547.

บุญเอื้อ สุภาภรณเหมินต (อายุ 66 ป).  1 หมู 2 ตําบลแพรกหา อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง.
สัมภาษณ, 16 มกราคม 2547.

ปาน วัฒนานุรักษ (อายุ 85 ป).  75 หมู 10 บานไสโพธิ์ ตําบลดอนทราย อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง. สัมภาษณ, 10 มกราคม 2546.

ปล้ืม คงดวง (ปจจุบันถึงแกกรรม).  76 หมู 2 ตําบลทรายขาว อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช.สัมภาษณ, 10 กันยายน 2545.

ผูไมประสงคจะออกนาม.  ตําบลทุงตําเสา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา. สัมภาษณ, 28
ธันวาคม พ.ศ.2546.

สมเจตนา มุนีโมนัย.  ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง. สัมภาษณ, 22 พฤษภาคม 2546.
ส้ัน ยิ้มดวง (อายุ 86 ป).  38 หมู 3 บานเกาะสัก ตําบลพนมวังค อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง.

สัมภาษณ, 16 มกราคม 2546.
สาคร ทองหยู (อายุ 65 ป).  71 หมู 6 ตําบลดอนทราย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. สัมภาษณ,

10 มกราคม 2547.
แสง อนันกระจาย (อายุ 80 ป).  152 หมู 3 ตําบลบางเขียด อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา.

สัมภาษณ, 25 ธันวาคม 2546.
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ภาคผนวก ก
กฎเสนาบดีกระทรวงนครบาลวาดวยการใชแรงนักโทษ1

ดวยการใชแรงนักโทษในเรือนจําตามจังหวัดตาง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักร ซึ่งเสนาบดี
เจากระทรวงไดต้ังกฎขอบังคับข้ึนไวแตกอนนั้น บางอยางบางขอสมควรจะแกไขเสียใหม เพื่อให
เหมาะแกเวลาสมัย เสนาบดีกระทรวงนครบาลจึงขอตั้งกฎขอบังคับข้ึนไวตามอํานาจในพระราช
บัญญัติลักษณะเรือนจํา รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ (พ.ศ.๒๔๔๔) มาตร ๗ ดังมีขอความตอไปนี้

ขอ ๑ กฎนี้เรียกวากฎเสนาบดีกระทรวงนครบาลวาดวยการใชแรงนักโทษทํางาน พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๐

ขอ ๒ ใหใชกฎนี้ต้ังแตวันที่ไดประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ กฎแลขอบังคับอยางอื่นบรรดาที่ไดมีตราพระราชสีหและตราสิงห วาดวยการใช

แรงนักโทษที่ใชอยูแตกอนนั้นใหยกเลิกเสียทั้งสิ้น
ขอ ๔ กฎนี้ใหใชสําหรับเรือนจําตาง ๆ ซึ่งขึ้นอยูแกกรมราชทัณฑ นอกจากเรือนจําลหุ

โทษแลมหันตโทษ ซึ่งมีขอบังคับอยูแลว
ขอ ๕ บรรดานักโทษที่ศาลไดตัดสินแลว ใหผูบัญชาการเรือนจําจัดใหทําการตาง ๆ 

ดวยกําลังกายแลฝมือตามควรแกการเวนไวแตนักโทษชราทุพลภาพ พิการ หรือมีอาการปวยไขและ
นักโทษที่เปนเด็กมีอายุยังไมเกินกวา ๑๘ ป นักโทษหญิง แลนักโทษที่ตองจําแทนเงินพินัย หามมิ
ใหใชการโยธานอกเรือนจํา

ขอ ๖ คนฝาก คนระหวางไตสวนระหวางพิจารณาหามมิใหจายใชทําการงาน เวนไว
แตการนั้นเพื่อประโยชนแกตัวเขาเอง เชนทําการรักษาความสอาดในที่ ๆ เขาตองคุมขังอยู แลการ
ชวยหุงหาอาหารเพื่อเลี้ยงกันเองเปนตน

ขอ ๗ ใหผูบัญชาการเรือนจําตั้งโรงงานขึ้นในบริเวณเรือนจําสําหรับใหนักโทษไดฝก
หัดทําการหัตถกรรมและกายกรรมตาง ๆ ซึ่งจะเปนวิชาความรูแกตัวนักโทษอยางหนึ่ง เพื่อ
ประโยชนแกการบํารุงรางกายนักโทษอยางหนึ่ง สวนการที่จะทํานั้นแลวแตผูบัญชาการเรือนจํา
หรือพระธํามรงคจะเห็นควรวาจะทําอยางเดียวหรือหลายอยาง พอใหไดเปนประโยชนแกกองเรือน
จําบางตามสมควร แมจําเปนจะตองจัดหาจัดจางครูสอนเปนการชั่วครั้งคราว เมื่อมีรายไดพอก็ใหผู
บัญชาการเรือนจําพิเคราะหจัดจางได

                                                          
1“เร่ืองกฎเสนาบดีกระทรวงนครบาลวาดวยการใชแรงนักโทษ” เอกสารกรมราช

เลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล, ร.6 น.5.1/32, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.
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ขอ ๘ บรรดาแรงนักโทษที่จะใชทําการตาง ๆ ตองคิดเปนราคาคาจางทั้งสิ้น เวนไวแต
เปนกิจการของเรือนจํา รายไดที่เกิดจากการใชแรงนักโทษมากนอยเทาใด ใหผูบัญชาการเรือนจํา
จัดใหมีบาญชีรับจายแลรักษาไวเปนทุนตอไป เมื่อจํานวนรายไดมีมากเหลือจากที่ใชเปนทุนแลว ก็
ใหจัดการนําสงพระคลังมณฑล พระคลังจังหวัดตามระเบียบการสงเงินผลประโยชนของหลวง แต
ถาเรือนจําใดไดรับความอุดหนุนจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีทุนสําหรับรองจายอยูแลว
บรรดารายไดใหนําสงพระคลังทั้งสิ้น

ขอ ๙ เมื่อมีนักโทษที่เหลือจากประจําโรงงานและการตาง ๆ ในกองเรือนจํา ถามีเหตุ
จําเปนจะตองจายออกไปทํางานโยธานอกเรือนจํา เชนการทําถนนเพื่อสาธารณชนเปนตน ใหผู
บัญชาการเรือนจํามีอํานาจที่จะสั่งจายได แตพธํามรงคตองเปนผูคัดเลือกบรรดานักโทษที่เหลือ
จากประจําการโรงงานในกองเรือนจํา ซึ่งมีกําหนดโทษที่จะตองจําตอไปไมเกิน ๕ ป สวนกําลังการ
ควบคุมนักโทษที่ออกไปทําการนั้นใหเปนความรับผิดชอบของผูบัญชาการเรือนจําที่จะจัดหาให
ครบตามจํานวนในขอ ๑๕ หามมิใหชักถอนเจาพนักงานกองเรือนจํา ซึ่งมีนาที่ประจําการอยูแลว

ขอ ๑๐ นักโทษที่ไดจายออกไปทํางานโยธานอกเรือนจําตามความในขอ ๙ ถาผู
บัญชาการเรือนจําสามารถที่จะคิดคาจางใหแกกองเรือนจําไดใหคิดคาจางแรงหนึ่งวันละไมนอย
กวา ๒๕ สตางค แตการโยธาที่จะตองกระทําภายนอกเรือนจําเชนนี้ หามมิใหรับจางทําการของเอก
ชนนอกจากการของหลวงซึ่งเปนการสาธรรณประโยชน ผลประโยชนรายไดเฉภาะการนี้ ใหผู
บัญชาการเรือนจําลงบาญชีเปนรายไดไวทุก ๆ เดือน

ขอ ๑๑ บรรดานักโทษที่ผูบัญชาการเรือนจําสั่งจายออกไปทํางานโยธานอกเรือนจํา
นั้น ใหจายไดแตเวลากลางวัน นอกจากวันหยุดราชการ ต้ังแตเวลาเชา ๓ โมง จนถึงบาย ๔ โมง
และตองมีผูควบคุมใหครบจํานวนตามความในขอ ๑๕ ถาผูคุมไมครบจํานวนหามมิใหจายเปนอัน
ขาด และหามมิใหจายไปคางคืนในที่ใด ๆ การจายนักโทษออกทํางานนอกเรือนจําดังวามาในกฎนี้ 
ผูบัญชาการเรือนจําจะตองวินิจฉัยและรับผิดชอบตามพระราชกําหนดกฎหมายและขอบังคับซึ่ง
เกี่ยวของแกกองเรือนจําจงทุกประการ

ขอ ๑๒ ถาปรากฏวาการที่จายนักโทษออกไปทําการโยธานอกเรือนจําตามขอบังคับนี้ 
มีเหตุรายเกิดขึ้น โดยการควบคุมไมเรียบรอยก็ตาม หรือการและที่ ๆ เอานักโทษไปใชนั้น เปนการ
และเปนที่ ๆ ไมสมควรก็ตาม เสนาบดจีะสั่งใหเลิกการจายนักโทษออกไปทํางานโยธานอกเรือนจํา
โดยทันทีก็ได จนกวาผูบัญชาการจะไดชี้แจงเหตุผลแกไขแลปองกันความเสียหายใหเห็นวาเปนการ
มั่นคงแลว
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ขอ ๑๓ การควบคุมรักษานักโทษทําการในบริเวณเรือนจําเปนนาที่พธํามรงครับผิด
ชอบใหจัดผูคุมดูแลรักษาประจําทุก ๆ กอง กองหนึ่งจะมีผูคุมกี่คนสุดแตพธํามรงคจะพิเคราะหให
สมควรแกจํานวนนักโทษและใหสดวกแกการตรวจตราไดทั่วถึง แตกองหนึ่งตองมีผูคุมคนหนึ่งเปน
อยางนอย

ขอ ๑๔ เมื่อไดจายนักโทษออกไปทํางานโยธานอกเรือนจําเวลาใด ใหเจาพนักงานผุที่
ผูบัญชาการเรือนจําจัดใหผูควบคุมนั้น เปนผูรับผิดชอบจนกวาจะไดคุมนักโทษกลับเรือนจํา แล
มอบหมายแกพธํามรงคเสร็จแลวจึงจะหมดเขตรนาที่ของตน การจายแลรับนักโทษไปทําการนั้น 
ใหพธํามรงคทําบาญชีรับแลจายใหเปนหลักฐานไวตอกัน

ขอ ๑๕ จํานวนผูที่ควบคุมนักโทษทํางานโยธาตาง ๆ นอกเรือนจํานั้นใหกําหนดอัตรา
ดังนี้ นักโทษกองหนึ่ง ๑๐ คนลงมาใหมีผูคุม ๒ คน ถานักโทษเกินกวา ๑๐ คนขึ้นไปใหเพิ่มผูคุม
โดยคิดอัตรานักโทษ ๕ คน เพิ่มผูคุม ๑ คนเสมอไป ดังเชนนักโทษ ๑๕ คนผูคุม ๓ คนดังนี้เปนตน 
และถาการควบคุมนั้นสมควรจะมีตํารวจชวยควบคุมใหแข็งแรงยิ่งขึ้นก็ใหผูบัญชาการเรือนจํา
พิจารณาแลทําความตกลงกับผูบัญชาการฝายตํารวจประจําจังหวัดนั้นตามสมควรแกการ

ขอ ๑๖ เมื่อนักโทษออกจากเรือนจําแลว ใหคุมนักโทษตรงไปยังที่ทํางานทีเดียว และ
หามมิใหแบงแยกนักโทษออกทํางานออกเปนกองยอยอีกเปนอันขาด เมื่อถึงที่ทํางานแลวตองระวัง
รักษานักโทษนั้นอยูจนกวาจะหมดเวลา แลคุมกลับสงใหถึงเรือนจําภายในกําหนดเวลาที่ไดกลาว
ไวในขอ ๑๑

ขอ ๑๗ หามมิใหผูคุมยอมใหนักโทษผูหนึ่งผูใดซึ่งกําลังทําการอยูไปลับตาผูคุมเปน
อันขาด ผูคุมจะตองใหนักโทษอยูในที่เปดเผยแลเห็นไดถนัดอยูเสมอ

ขอ ๑๘ หามมิใหผูคุมยอมใหนักโทษละนาที่ทําการไปเที่ยวหาซื้อส่ิงของตาง ๆ โดย
ลําพังตนเองหรือแมจะขอรองใหควบคุมไปก็ไมไดเปนอันขาด กับตองระวังหามมิใหนักโทษแวะซื้อ
ส่ิงของในระหวางทางเมื่อเวลาคุมนักโทษเดินไปทําการแลเวลาเดินกลับมายังเรือนจํา

ขอ ๑๙ หามมิใหอนุญาตใหญาติหรือพวงพองของนักโทษหรือผูหนึ่งผูใดเขาไปใกล
เคียงกับนักโทษหรือใหส่ิงของหรือพูดจากับนักโทษดวยประการใด ๆ ในเวลาที่นักโทษกําลังทํางาน
อยูเปนอันขาด เวนไวแตเจาพนักงานผูมีนาที่เกี่ยวของในการงานนั้น ๆ
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ศาลาวาการกระทรวงนครบาล
กฎใหไวณวันที่    สิงหาคม  พระพุทธศักราช ๒๔๖๐

มหาอํามาตยเอก-----------------
เสนาบดี

ขุนพิสิษฐ,พิมพ
ขุนอรรถคดี,ทาน
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รายชื่อนักเลง (โจรวัฒนธรรม) ในชุมโจรบานดอนทราย
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ภาคผนวก ข
รายชื่อนักเลงในชุมโจรบานดอนทราย1

หมวด ก
กลับ  เขาปู
กลับ  คําทอง หรือ กลับหกรอย หรือ กลับหาย
กลับ  ออกวัด
แกว  ปรางหมู

หมวด ข
ขําลาว
ข้ีคร่ัง  ชายหาน
ไขโมง  ควนขนุน

หมวด ค
คง  เขายา
คลาย  แพรกหา
คลิ้ง  หลามวง
แคง  จันนา

หมวด จ
เจิม  ลูกงู
แจง  ปากชอง

หมวด ช
ชวย  ชายเขา
ชู  ฟนทอง

หมวด ด
ดํา  ตาไฟ
ดํา  บานพราว
ดํา  ปากครอง

                                                          
1ประมวล มณีโรจน,”โจรพัทลุง – กรณีตํานานโจรแหงตําบลดอนทราย : ความแรง

ของลมฝนยอมเกี่ยวเนื่องกับเมฆหมองแหงฤดูกาล,” วารสารทักษิณคดี,4,1 (มิถุนายน – กันยายน
2537) : 100 – 101.
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ดํา  หัวแพร
หมวด ท

ทอง  ควนขนุน
ทับ  ลําพาย
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นวม  ไสโดน
นาก  เขากลาย
นํา  หนองพอ
นํา  หนองฟาผา

หมวด ป
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หมวด พ
เพิ่ม  หลักกึง

หมวด ฟ
เฟอง  บานภู

หมวด ม
มี  หนักกุน

หมวด ย
ยก  คอกควาย หรือ ยกหมูก
ยก  ตากแดด
ยก  ยางแค
ยอย  ทาแค
ยัง  ไสคํา

หมวด ร
รามแกว  กาโห
รุง  ดอนทราย

หมวด ถ
ฤทธิ์  วังเข
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หมวด ล
เล็ก  ดอนแค็ด
เลื่อน  หัวไทร

หมวด ว
วัน  พาชี
วัน  ไสใหญ

หมวด ส
สง  คลองใหญ
สัง  ทาพญา
สีสงคราม
สี  หวยทอม
สีเงิน  หนวดแดง
สุก  ควนเนียด
สุทิน  ปนแต
แสง  ลํารุน

หมวด ห
หมุด  พังดาน

หมวด อ
อุย  วังเข
เอื้อน  บานตูล
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