
ประวัตอิําเภอปะทิว
        

 อําเภอปะทิว เดิมเปนเมือง

ขนาดเล็ก ซึ่งกลาวถึงมาตั้งแต
สมัยกรุงศรีอยุธยา  เมืองอุทุมพร
(ชุมพร)  ซึ่ ง เปนสวนหนึ่ งของ
อาณาจักรนครศรีธรรมราชและ
เปนสวนแคบที่สุดอยูที่บานทา
ขาม   อําเภอทาแซะ เมืองปะทิว
เปนทางผานไปทํามาหากินของ
ชนเมืองจากตะวันตก  ซึ่งเปน
พื้นที่สูงไปทางตะวันออกสูทะเลที่
เ รี ยกว า  ปากทิว  หรื อ ปะทิ ว  
เมืองปะทิวมีแหลงชุมชนอยูบริเวณดอนตาเถร ดอนยายชี ดอนตะเคียน   บานหัวนอน  และบานเกาะ  หรือเกาะชะอมมี
ตํานานเลาขานที่มาของคําวา "ปะทิว"  ดังนี้
         1. พระยาเพชรคําแหงสงคราม เจาเมืองชุมพร ไดมีความวิตกอยูเสมอวา เมืองชุมพรเปนเมืองหนาดานของหัวเมือง
ปกษใต   พมายกทัพมารบกวนอยูเสมอ ๆ 
หลบหนี  จึงคิดจะสรางเมืองลับ ๆ ไวเปนที่หลซอน จึงไดจัดทหารลงเ
ชุมพร แลวเดินเรือทางทะเลไปทางทิศเหนือเพื่อหาที่สรางเมืองลับใหม ใชเวลาประมาณเดือนเศษ    พบอาวโคงเปนรูป
พระจันทรเสี้ยว จึงไดเรียกอาวนี้วา "คุงหา" (
บนฝงดานในทะเลมีเกาะเปนภูเขายาว   (เกาะเวียง
         2.  คําวา "ปะทิว" มาจากภาษาเขมร จากคําวา 
เพราะมีทิวไมสวยงามอยูชายฝงทะเล ลวนแตยังไมมีน้ําหนักใหพอรับฟงได ชื่อปะทิวนี้นาจะสัมพันธกับชื่อคลองปะทิวซึ่ง
ชาวบานออกเสียงวาคลอง "กะทิว" คําวา "ปาก
ทิว เมื่อใชนาน ๆ เขา กรอนเปน ปะทิว เชนในปจจุบัน
         พ. ศ.   2313  -  2339  มีหัวเมืองชื่อ  ครุฑ   ปกครองเมืองปะทิว  
ตั้งที่ทําการและบานเรือนบริเวณทางใตของดอนตาเถรดานตะวันออกของ
สํานักงานสหกรณการเกษตรในปจจุบัน  อยูในเขตพื้นที่หมูที่  
สน 
         พ. ศ.  2340  - 2375   หัวเมืองยิ่งปกครองเมืองปะทิวตอจากหั
เมืองครุฑตั้งที่ทําการ ( หลา ) ศาลา  และบานเรือนอยูที่บานเกาะ  ซึ่งขุด
โดยแรงงานทาส  กวาง  3  วา  ลอมรอบพื้นที่  
ชะอม  อยูในหมู  2  ตําบลทะเลทรัพย
         พ. ศ.  2376  - 2384  หัวเมืองพรอมปกครองเมืองปะทิวตอจากหัวเมืองยิ่งตั้งที่ทําการอยูที่บริเวณหลังสํานักงาน
สหกรณการเกษตรหรือบริเวณนี้เรียกวา  ดอนยายชี

เมืองปะทิวมีแหลงชุมชนอยูบริเวณดอนตาเถร ดอนยายชี ดอนตะเคียน   บานหัวนอน  และบานเกาะ  หรือเกาะชะอมมี
ดังนี้

งคราม เจาเมืองชุมพร ไดมีความวิตกอยูเสมอวา เมืองชุมพรเปนเมืองหนาดานของหัวเมือง
กษใต   พมายกทัพมารบกวนอยูเสมอ ๆ บางครั้งก็สูรบกับพมาไดแตบางครั้งก็พายแพตองทนทุกข

จึงคิดจะสรางเมืองลับ ๆ ไวเปนที่หลซอน จึงไดจัดทหารลงเรือแจว เรือพาย เรือใบ ไปทางทิศตะวันออกถึงปากน้ํา
ชุมพร แลวเดินเรือทางทะเลไปทางทิศเหนือเพื่อหาที่สรางเมืองลับใหม ใชเวลาประมาณเดือนเศษ    พบอาวโคงเปนรูป

" (ทุงมหาในปจจุบัน) พอใจมากจึงไดจอดเรือขึ้นฝงหาสถาน
เกาะเวียง) ไดกําหนดที่สรางเมืองบริเวณนั้นชื่อวา "เมืองปะทิว

มาจากภาษาเขมร จากคําวา "ปฐวี" ออกเสียงเร็ว ๆ ตามสําเนียงภาษาถิ่นใตเปน 
เพราะมีทิวไมสวยงามอยูชายฝงทะเล ลวนแตยังไมมีน้ําหนักใหพอรับฟงได ชื่อปะทิวนี้นาจะสัมพันธกับชื่อคลองปะทิวซึ่ง

ปาก" คนชุมพรจะออกเสียงวา "ปะ" ปากคลองปะทิว จะออกเสียงวา ปะคลองกะ
เปน ปะทิว เชนในปจจุบัน

มีหัวเมืองชื่อ  ครุฑ   ปกครองเมืองปะทิว  
ตั้งที่ทําการและบานเรือนบริเวณทางใตของดอนตาเถรดานตะวันออกของ
สํานักงานสหกรณการเกษตรในปจจุบัน  อยูในเขตพื้นที่หมูที่  7  ตําบลบาง

หัวเมืองยิ่งปกครองเมืองปะทิวตอจากหัว
ศาลา  และบานเรือนอยูที่บานเกาะ  ซึ่งขุด

วา  ลอมรอบพื้นที่  5 ไร  ปจจุบันเรียก  เกาะ

หัวเมืองพรอมปกครองเมืองปะทิวตอจากหัวเมืองยิ่งตั้งที่ทําการอยูที่บริเวณหลังสํานักงาน
สหกรณการเกษตรหรือบริเวณนี้เรียกวา  ดอนยายชี

เมืองปะทิวมีแหลงชุมชนอยูบริเวณดอนตาเถร ดอนยายชี ดอนตะเคียน   บานหัวนอน  และบานเกาะ  หรือเกาะชะอมมี

งคราม เจาเมืองชุมพร ไดมีความวิตกอยูเสมอวา เมืองชุมพรเปนเมืองหนาดานของหัวเมือง
แตบางครั้งก็พายแพตองทนทุกขยากลําบากในการ

รือแจว เรือพาย เรือใบ ไปทางทิศตะวันออกถึงปากน้ํา
ชุมพร แลวเดินเรือทางทะเลไปทางทิศเหนือเพื่อหาที่สรางเมืองลับใหม ใชเวลาประมาณเดือนเศษ    พบอาวโคงเปนรูป

พอใจมากจึงไดจอดเรือขึ้นฝงหาสถานที่ พบทิวทัศนสวยงาม
เมืองปะทิว" (ปะ - พบ)

ออกเสียงเร็ว ๆ ตามสําเนียงภาษาถิ่นใตเปน "ปะทิว" บางวา
เพราะมีทิวไมสวยงามอยูชายฝงทะเล ลวนแตยังไมมีน้ําหนักใหพอรับฟงได ชื่อปะทิวนี้นาจะสัมพันธกับชื่อคลองปะทิวซึ่ง

ปากคลองปะทิว จะออกเสียงวา ปะคลองกะ

หัวเมืองพรอมปกครองเมืองปะทิวตอจากหัวเมืองยิ่งตั้งที่ทําการอยูที่บริเวณหลังสํานักงาน



         พ. ศ.  2384 – 2438  พระปะทิวขุนทองปกครองเมืองปะทิวตอจากหัวเมืองพรอมตั้งบานเรือน (  ศาลาวาการ ) อยู
บริเวณบานฉาง  บานนาโหนด  หมูที่  5  ทาเสม็ด  ตําบลดอนยาง  พ. ศ. 2439  ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเปนรูปมณฑลเทศาภิบาลยุบเมืองปะทิวเปนอําเภอปะทิว

          หลวงพรมสุภา  จินดาพรหม  (  ทรัพย  จินดาพรหม )  ซึ่งดํารงตําแหนงตุลาการ เมืองชุมพร  ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนายอําเภอคนแรก  (ร. ศ.115 ) มีศาลาวาการอยูที่บานทาเสม็ด ตําบลดอนยาง ( ปจจุบันหมูที่ 1 ตําบลปากคลอง ) 
พ. ศ .2445    สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุ-วัดติวงศ   ไดเสร็จออกตรวจราชการภาคใต  กรมการ
อําเภอสรางพลับพลาที่ประทับบริเวณบานหนาคาย  และมีแนวความคิดที่จะยายศาลาวาการไปอยูบริเวณบานทากรวด   ซึ่ง
บัดนี้อยูที่หมูที่ 7 ตําบลบางสน ถึงป  พ. ศ. 2472   เกิดพายุพัดใหญที่จังหวัดชุมพร  ที่วาการอําเภอซึ่งถูกตั้งทําการที่บาน
ทากรวดก็ถูกพัดลงอีกเปนคํารบสอง  จึงยายที่ทําการอําเภอไปทํางานที่โรงเรียนประชาบาลบานบางสน  1 ( พิพิธราษฏร
บํารุง )ทางราชการจึงจัดสรางที่วาการอําเภอขึ้นที่บานดอนตาเถร  ในเขตหมูที่  14 ตําบลบางสน ซึ่งบัดนี้เปนหมู  7  ตําบล
บางสน  หางจากที่ตั้งที่วาการอําเภอบานทากรวดประมาณ  1  กม.    สรางเสร็จในปลายป  พ. ศ.  2473  ทําพิธีเปดในย
ฟะรนวันที่  8 มิถุนายน  พ.  ศ.  2473  ใชเปนที่วาการอําเภอ
         ตอมาไดมีการสรางที่วาการอําเภอหลังใหม  เมื่อ  พ. ศ.  2532  ถูกพายุใตฝุนเกยพัดพังเสียหาย  และไดปรับปรุง
ใหมสามารถใหบริการไดตามที่ปรากฏอยูในปจจุบัน  ( พ. ศ.2546 )  คําวา ปะทิว  เปนชื่อเกาแกมาแตดั้งเดิม  ปจจุบันใช
คําวา  ปะทิว  ซึ่งตามตัวอักษรไมมีความหมายและคําแปล  แตฟงตามสําเนียงภาษาพื้นเมือง  พอจะทราบความหมายไดวา  
ปะทิว  เปนการเรียกตามสภาพของทองที่โดยในทะเลหนาอาวทุงมหา  ตําบลปากคลอง  มีเกาะอยูเรียงรายเปนแถว  เมื่อไป
ตั้งเมืองในทําเลซึ่งมีสภาพทองที่ที่รูจักกันทั่วไป  ก็ตั้งชื่อเมืองวา  เมืองปะทิว
         อําเภอปะทิว  ในปจจุบัน  ( พ. ศ.  2550 )  แบงเขตการปกครองเปน  7  ตําบล  คือ ตําบลบางสน  ตําบลชุมโค   
ตําบลดอนยาง   ตําบลสะพลี   ตําบลปากคลอง  ตําบลทะเลทรัพย  และตําบลเขาไชยราช  ซึ่งเปนตําบลเหนือสุดติดตอกับ
อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จึงนับวาเปนประตูเมืองใตอยางแทจริง

                                                                                                   คําขวัญอําเภอปะทิว
                                                                      ประตูทักษิณ  ถิ่นคางแวน แดนหาดทรายงาม          

                                                                       ลือนามปะการัง       ชื่อดังเขาเจดีย


