ประวัติศาสตร์จงั หวัดกระบี่
ดิ นแดนบริ เวณจังหวัดกระบีใ่ นยุคโบราณ

ั่
เรือ่ งราวของดินแดนบริเวณจังหวัดกระบีแ่ ละดินแดนอื่นๆ ทัง้ สองฟากฝงทะเลเป็
นเรือ่ ง
ทีน่ ่ าศึกษาเป็ นอย่างยิง่ จากการค้นพบเครือ่ งมือยุคหินเป็ นจํานวนมากกระจัดกระจายอยูท่ วไป
ั ่ ก็แสดง
ว่าถิน่ นี้เคยมีมนุ ษย์อาศัยกันมานานแล้วเมือ่ หลายพันปี หรือหมืน่ ปี เครือ่ งมือหินทีพ่ บบนแหลมมลายู
ทัง้ หมดปรากฏว่าเป็ นสิง่ ทีท่ ําด้วยนํ้ ามือของคนสมัยหินจริงๆ
ส่วนมากทีพ่ บจะเป็ นขวานหิน ซึง่
ชาวบ้านเรียกว่า "ขวานฟ้า"
สุด แสงวิเชียร กล่าวว่า "คนไทยมีความเชื่อว่าขวานฟ้าเป็ นของศักดิ ์สิทธิ ์ ใช้รกั ษาโรค
ได้ เช่น พวกลมเพลมพัด ถ้าเอาขวานฟ้ามากดทีบ่ วมจะทําให้ทบ่ี วมยุบ ใช้ฝนกับนํ้ าเป็ นยากินแก้ปวด
ท้อง ชาวภาคเหนือเอาไว้ใส่ในยุง้ บอกว่าข้าวจะไม่พร่อง ถ้าเอาตากปนไว้กบั ข้าวเปลือกเชื่อว่าไก่ป่าจะ
ไม่ลงมากินข้าว ชาวภาคใต้เชื่อว่าถ้าเอาขวานฟ้าแช่ในนํ้ าทีจ่ ะเอาไปรดวัวชน วัวจะชนะ ในภาคกลาง
แถวกาญจนบุรชี าวบ้านแช่ไว้ในโอ่งนํ้ ากินบอกว่าจะทําให้น้ํ าเย็นน่ ากิน บางคนบอกว่าเอาไว้ป้องกัน
ฟ้ าผ่ า บางคนเอาผู ก ไว้ ท่ีบ ัน้ เอว หมอแผนโบราณใช้ ไ ล่ ผ ี โดยเอาไว้ ใ ต้ ท่ีน อนผู้ ป่ ว ย ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อว่าขวานหินขัดเป็ นขวานของพระยาแถนทีอ่ ยูบ่ นฟ้า" ๑
ในจังหวัดกระบีม่ พี บทัวไปทั
่ ง้ อําเภอเมือง อําเภออ่าวลึก อําเภอคลองท่อม นอกจากนี้แล้ว
สิ่ง ที่น่ า ศึก ษาอีก ประการหนึ่ ง คือ ภาพเขีย นสีบ นผนั ง ถํ้ า เช่ น ที่ถ้ํ า ผีห ัว โต ที่อํ า เภออ่ า วลึก
ภาพเขียนสีในถํ้าไวกิ้งเกาะพีพ ี อําเภอเมือง ที่น่าสนใจคือ ภาพที่ถ้ําผีหวั โต ซึ่งมีทงั ้ รูปคนที่มเี พียง
เส้นทีข่ ดี เป็ นแขนขา และรูปมือทีท่ าสีแล้วทาบลงไปบนพืน้ ผนัง บางภาพก็มสี ภาพสมบูรณ์ทงั ้ ภาพคน
ภาพปลา ภาพนก รูปเขียนสีเหล่านี้นอกจากจะบอกให้เราทราบลักษณะศิลปในสมัยแรกเริม่ ในประเทศ
ไทยแล้ว เรายังจะทราบชีวติ ความเป็ นอยู่ การอพยพและอื่นๆ อีกด้วย เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขวานฟ้ากับภาพเขียนสีบนผนังถํ้าน่ าจะเป็ นยุคสมัยเดียวกัน และเป็ นทีเ่ ชื่อถือกันว่า มนุ ษย์ในสมัยยุค
หินนัน้ อาศัยริมทะเลซึง่ มีอาหารอุดมกว่าบนดอนทีไ่ กลทะเล

ชาติ พนั ธุม์ นุษย์บริ เวณนี้ ก่อนอิ นเดียเข้ามา
ดินแดนภาคใต้ของประเทศไทยตลอดแหลมมลายูก่อนที่จะมีอารยธรรมอื่นๆ เข้ามานัน้
ได้เป็ นทีอ่ าศัยของมนุ ษย์ถงึ 4 จําพวก คือ
"๑. จําพวกที่ ๑ เรียกว่า กาฮาซี จําพวกนี้ผวิ เนื้อดํา ตาโปนขาว ผมหยิก ร่างกายสูง
ใบหน้าบานๆ ฟนั แหลม ชอบกินเนื้อสัตว์และเนื้อคน มีนิสยั ดุรา้ ยมาก ซึง่ ไทยเราเรียกว่า ยักษ์

๑

สุด แสงวิเชียร "ความหมายของคําก่อนประวัตศิ าสตร์" อดีต (กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์พฆิ เณศ, ๒๕๑๗ หน้า ๓๙-๒๔๐

๒
๒. จําพวกที่ ๒ เรียกว่า ซาไก ผมหยิก ผิวดํา ตาขาวโปน ริมผีปากหนา จําพวกนี้ไม่ดุรา้ ย
อยูแ่ ห่งใดชุมนุ มกันเป็ นหมู่ ทําพะเพิงเป็ นทีอ่ าศัย
๓. จําพวกที่ ๓ เรียกว่า เซียมัง คล้ายกันกับพวกซาไก แต่พวกนี้ชอบอยูบ่ นเขาสูง
๔. จําพวกที่ ๔ เรียกว่า โอรังลาโวต (ชาวนํ้ า) อาศัยอยู่ตามเกาะและชายทะเล มีเรือเป็ น
พาหนะเทีย่ วเร่รอ่ นอยูไ่ ม่เป็ นที"่ ๒
ทัง้ ๔ กลุ่มนี้ท่สี ําคัญได้แก่ กลุ่มชาวนํ้ า ซึ่งมีความเกี่ยวพันชาวมลายูและไทยอย่างลึกซึ้ง
พระยาสมันตรัฐบุรนิ ทร์ ให้ความเห็นเกีย่ วกับพวกนี้ว่า
"พวกชาติมลายูน้ีได้ตรวจดูตามพงศาวดารและประวัตศิ าสตร์ในภาษามลายูต่างๆ หลาย
เล่มก็ไม่ได้ความว่ามลายูสบื มาจากชาติใดแน่ เป็ นแต่ความสันนิษฐานของผู้เขียนประวัตเิ หล่านี้ทงั ้ นัน้
แต่อย่างไรก็ดคี วามว่า ชาติมลายูน้ีมาจากโอรังลาโวต คือ ชาวนํ้ าเป็ นทีแ่ น่ นอนผสมกับพวกต่างๆ ตาม
ความสันนิษฐานของข้าพเจ้าได้ต รวจหลักฐานมาแล้วนัน้ ชาติมลายูน้ีมาจากชาวนํ้ าผสมกับชาติไทย
เพราะเหตุว่าการทีม่ นุ ษย์มาผสมกับชาวนํ้านี้กไ็ ด้มชี าติไทยทางเมืองละโคว์ ชุมพร ไชยา ได้รุกรานลงมา
ก่อนชาติอ่นื ๆ มารวมผสมด้วย จริงอยู่มลายูได้ช่อื ว่า มลายู จากการข้ามฟากของชาติยะวานัน้ ก็นบั ว่า
เป็ นการได้ช่อื เมือ่ ภายหลัง แต่ชาติไทยลงมาก่อนราวประมาณ ๑๐๐๐ ปี" ๓
ั่
ในบริเวณจังหวัดกระบี่ยงั มีกลุ่มชาวนํ้ าอาศัยอยู่ทวไปตามเกาะแก่
ั่
งริมฝงทะเล
เช่น เกาะ
ลันตา (ปูเลาส่าตัก)
๊ เกาะพีพ ี (ปูเลาปิ อะปี ) เกาะศรีบอยา (ปูเลาพาย้า) เป็ นต้น จากข้อความดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าชนชาติไทยได้อพยพมาอยู่ในดินแดนตลอดแหลมมลายูมาเป็ นเวลาช้านานก่อนอินเดีย
เข้ามา เมื่อชาวอินเดียได้เข้ามาสู่ดนิ แดนเหล่านี้แล้วจึงเกิดชุมชนเมืองขึน้ อีกรูปแบบหนึ่งทีม่ วี ฒ
ั นธรรม
อินเดียเข้ามาประสมประสาน ซึ่งภายหลังกลายเป็ นอาณาจักรใหญ่ๆ มีเมืองสําคัญมากมายปรากฏใน
แผนทีโ่ บราณ จดหมายเหตุของพ่อค้าและนักแสวงโชคชาวต่างชาติบนั ทึกไว้
ในตําแหน่ งพิกดั ของเมืองโบราณต่างๆ เท่าที่ปรากฏบนแผนที่ของปโตเลมี มีตําแหน่ งที่
น่ าสนใจเกีย่ วข้องอยูก่ บั ดินแดนบริเวณเมืองกระบี่ คือ ควนลูกปดั และเขาชวาปราบ ในเขตอําเภอคลอง
ท่อมในปจั จุบนั หลักฐานทีห่ ลงเหลืออยู่ก็ไม่แตกต่างจากหลักฐานทีป่ รากฏทีต่ ําบลทุ่งตึก หรือทีเ่ ชื่อกัน
ว่า "เมืองตะโกลา" เช่นเดียวกัน นักศึกษาทางโบราณคดีควรทีจ่ ะสนใจศึกษา บางทีอาจจะพบหลักฐาน
เมืองสําคัญบางชื่อทีเ่ รายังไม่สามารถหาตําแหน่งทีถ่ ูกต้องอยูก่ อ็ าจเป็ นได้

สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา
ชุมชนคลองท่อม
เนื่ อ งจากในบริเ วณอํ า เภอคลองท่อ มปจั จุบนั ได้ม ีก ารขุด พบลูก ปดั ตลอดจนเครื่อ งมือ
เครือ่ งใช้ต่างๆ ในบริเวณควนลูกปดั จากหลักฐานทีไ่ ด้ทําให้คดิ ว่าบริเวณนี้น่าจะเป็ นแหล่งเมืองโบราณ
แห่งหนึ่ง แต่ขอ้ ยุตทิ ก่ี ําลังแสวงหาคือ ผูต้ งั ้ ชุมชนแห่งนี้ได้แก่พวกใดมาตัง้ หลักแหล่งตัง้ แต่สมัยใด

๒
๓

มานิต วัลลิโภดม, สุวรรณภูมอิ ยู่ทไ่ี หน (กรุงเทพฯ, สํานักพิมพ์การเวก ๒๕๒๑) หน้า ๓๗
มานิต วัลลิโภดม, เล่มเดิม หน้า ๓๙ - ๔๐

๓
ั ้ นเผา
ในบริเวณควนลูกปดั นี้ได้พบหลักฐานอย่างอื่นอยู่ดว้ ย เช่น เครื่องมือหิน เครื่องปนดิ
เครือ่ งประดับทีท่ าํ จากหินและดินเผาแต่ชาํ รุดเป็ นส่วนใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังพบรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง
ม้า วัว ควาย ลิง ไก่ เต่า ฯลฯ บางรูปก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็ นรูปอะไร รูปสัตว์เหล่านี้อาจจะเป็ น
วัฒนธรรมด้านลัทธิศาสนาก็ได้ ส่วนรูปคนนัน้ พบรูปหน้ าตรงบ้าง หน้ าตะแคงบ้าง เรียกกันทัวไปว่
่ า
"อินเดียนแดง" แต่ท่านผูร้ บู้ างท่านกล่าวว่าเป็ นรูป "พระสุรยิ เทพ" สมัยเมื่อ ๖-๗ พันปี มาแล้วของ
อียปิ ต์ ท่านพระครูอาทรสังวรกิจ เจ้าอาวาสวัดคลองท่อมให้ขอ้ สังเกตว่าน่ าจะเป็ นอินเดียรุ่นเก่าก่อน
ลูกปดั บางเม็ดมีลวดลายแปลกๆ เช่น คล้ายเครื่องหมายสวัสดิกะ นอกจากนี้แล้วยังพบตัวอักษรแต่ยงั
ไม่ทราบว่าเป็ นภาษาใดแน่ หอยสังข์ทําด้วยทองคํา กําไลมือและเท้า แต่ส่วนมากชํารุดทัง้ สิน้ ทีอ่ ยู่ใน
สภาพดีคอื ลูกปดั เท่านัน้
นายมานิต วัลลิโภดม นักโบราณคดีคนหนึ่งได้ให้ความเห็นว่า
"คลองท่อมเป็ นลํานํ้ าเกิดจากเขาลูกหนึ่งทางตะวันออกเฉียงใต้ ใกล้แดนจังหวัดตรัง ยาว
ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ปากนํ้ าออกมหาสมุทรอินเดีย แถวปากนํ้ ามีเกาะที่น่าสนใจกล่าวชื่อคือ เกาะ
นกคุม้ เกาะศรีบอยา เกาะฮัง้ (หัง) ถนนเพชรเกษมตัดข้ามคลองท่อม ริมถนนมีวดั ชื่อ วัดคลองท่อม
พระครูอาทรสังวรกิจ (สวาทกันตสําโร) เป็ นเจ้าอาวาส ทีร่ มิ คลองท่อมข้างหลังวัดมีบริเวณสถานทีห่ นึ่ง
เรียกว่า ควนลูกปดั ….เป็ นหลักฐานทีส่ ําคัญจุดหนึ่งเกีย่ วกับหลักฐานเรื่องชาวกรีก + โรมัน เข้ามา
ติดต่อค้าขายทีป่ ลายแหลมทอง ๔ โดยสภาพทางภูมศิ าสตร์แคว้นเสียม - ชวกะ หรือสุวรรณทวีป เป็ น
ดินแดนอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ เป็ นที่รู้จกั แก่ ชาวอินเดียมาก่ อนพุทธกาล ศิลปวัฒนธรรมใดๆ แม้แต่การค้าขายของอินเดียย่อมจะต้องมาตัง้ หลักแหล่งบนผืนแผ่นดินนี้ก่อน แล้วจึงแผ่
กระจายไปยังดินแดนตะวันออกเฉียงเหนือ… การขุดค้นโบราณวัตถุสถานบางแห่ง เช่น บ้านเชียง
อําเภอหนองหาน อุดรธานี พบลูกปดั ทําด้วยหินและแก้วหล่อ นักโบราณวิทยาลงความเห็นกันว่าเป็ น
ของอียปิ ต์บา้ ง กรีกหรือโรมันบ้าง มีสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่า ควนลูกปดั อยู่ขา้ งวัดคลองท่อม อําเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่ พบลูกปดั สีต่างๆ ทัง้ ดีและแตกมากมาย… สิง่ ทีน่ ่ าสนใจมากคือ เบ้าดินเผา
ชํารุด ๒ - ๓ เบ้า อันเป็ นหลักฐานแสดงว่า ได้มกี ารหล่อหลอมลูกปดั แก้วมีสแี ละขนาดต่างๆ ณ ควน
ลูกปดั นี้เอง แล้วส่งไปจําหน่ ายยังเมืองต่างๆ ลูกปดั เม็ดใดหล่อหลอมแตกร้าวเป็ นของเสียก็ทง้ิ ไปในที่
ใกล้ๆ โรงงาน" ๕
การที่นักโบราณคดีให้ความเห็นไปทางอียปิ ต์ก็เพราะว่า ลัก ษณะของลูก ปดั คลองท่อ ม
เหมือนกับลูกปดั ทีเ่ ก็บไว้ในพิพธิ ภัณฑ์กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่ ซึ่งขุดได้จากประเทศอียปิ ต์ สําหรับ
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งประเทศไทยกับ อีย ปิ ต์ โ บราณนั น้ กาญจนาคพัน ธุ์ เขีย นเล่ า ไว้ใ นหนัง สือ
ภูมศิ าสตร์ วัดโพธิ ์ว่า
"ขึน้ วงศ์ท่ี ๑๘ อียปิ ต์เจริญมากราว ๓๔๖๒ ปี มาแล้ว มีพระราชินีองค์หนึ่งชื่อ หัตเซปสุต
หรือ หาตเษปเสตได้ครองเมือง… โปรดให้จดั นายพานิช คุมกระบวนสําเภาออกค้าขายย่านทะเลแดง
ขากลับได้นําเอาพวกไม้หอมต่างๆ ยางไม้ต่างๆ เครื่องเทศบรรทุกสําเภามาเต็มๆ ชาวอียปิ ต์เคยเข้ามา
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๔
๕

มานิต วัลลิโภดม, เล่มเดิม หน้า ๔๖ - ๔๗
มานิต วัลลิโภดม, เล่มเดิม หน้า ๑๐๖ - ๑๐๗

๔
ค้าขายกับพวกทมิฬอินเดียใต้ ตัง้ แต่สมัยดึกดําบรรพ์ พวกไม้หอม ยางไม้ เครื่องเทศนัน้ ปรากฏมาแต่
โบราณดึกดําบรรพ์ว่ามีอุดมอยู่ทางแหลมอินโดจีนบ้านเรา เมื่ออียปิ ต์ลงสําเภามาค้าขายถึงอินเดียใต้
ก็ทําให้เชื่อว่าอียปิ ต์จะต้องมาถึงแหลมอินโดจีน และคงต้องติดต่อสัมพันธ์กบั ไทยสมัยไทยละว้าทีเ่ ป็ น
ใหญ่อยู่ในแหลมอินโดจีน อย่างน้อยก็ตงั ้ แต่สมัยพระนางหัตเซปสุตนี้มาเป็ นแน่ " ๖ นอกจากนี้ยงั มีนิยาย
ของอียปิ ต์หลายเรือ่ งทีเ่ หมือนกับของไทยเรา เช่น เรือ่ งสองพีน่ ้อง "อะนูปกู บั บายตี" เหมือนเรือ่ งหลวิชยั
- คาวี ของเรา เรือ่ งกลาสีเรือแตกคล้ายเรือ่ งขุนสิงหลสาคร ในพงศาวดารเหนือ เรื่อง "สัตนี" คล้ายเรื่อง
สัง ข์ทองของเรามาก ความเหมือ นระหว่ างอียปิ ต์ก ับไทยตัง้ แต่ นิยาย นิทาน เกี่ยวโยงไปถึงภาษา
ถ้อยคํา ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ อย่างน่ าประหลาดอัศจรรย์ แสดงว่า อียปิ ต์กบั ไทยจะต้องได้
ติดต่อกันทางทะเลจนมีความสัมพันธ์สนิทสนมสมัยหนึ่งในยุคดึกดําบรรพ์ราว ๓๐๐๐ ปีมาแล้ว ๗
จากหลักฐานการพบเครื่องมือเบ้าหินลูกปดั เศษลูกปดั ทีแ่ ตก ก้อนหินสีต่างๆ ลูกปดั ชํารุด
ทีถ่ อดจากเบ้าทิ้งไว้ จนจับกันเป็ นพืดก็ยงั มี แสดงว่าควนลูกปดั เป็ นแหล่งผลิตแน่ นอน ย่านคลองท่อม
แต่เดิมคงจะกว้างขวางกว่าปจั จุบนั มาก เรือสินค้าจะต้องผ่านไปมาสะดวก ปญั หาอยู่ท่วี ่าผู้มาตัง้ หลัก
แหล่งอยู่ ณ ทีน่ ้เี ป็ นชาติใดอินเดียหรืออียปิ ต์ เพราะว่าทัง้ สองชาติมคี วามสัมพันธ์กบั ไทยมาแต่โบราณ
กาล อินเดียอยู่ใกล้ไทยมากมีโอกาสมากกว่าในการถ่ายทอดวัฒนธรรม เรือสินค้าจากคลองท่อมย่อม
ออกทะเลได้ทงั ้ ๒ ด้าน เพราะย่านนี้เคยมีการชุดพบซากเรือโบราณ สมอเรือ คุณเยีย่ มยง สังขยุทธิ ์
สุรกิจบรรหาร นักค้นคว้าทางโบราณคดีคนหนึ่งของภาคใต้ได้ให้ความเห็นไว้ว่า
"แหลมไทแผ่ นดินนี้เ ป็ นแหล่งย่านค้าขายของพ่อ ค้า และเป็ นที่ท่อ งเที่ยวเผชิญโชคจาก
อินเดียและในย่านอาหรับได้ไปมาหาสู่ถงึ กันอยู่แล้ว และทางด้านตะวันออกก็มจี นี ญวน ไปมาติดต่อถึง
กันอยู่ ทีท่ ราบได้เพราะได้พบหัตถกรรมโบราณวัตถุของชาตินนั ้ ๆ มีอายุสมัยก่อนพุทธกาล
การศึกษาจากธรณีวทิ ยา ดินแดนบริเวณนี้มลี ํานํ้ าใหญ่ จากอ่ าวบ้านดอนไปทะลุจงั หวัด
กระบีไ่ ด้ ในสมัยก่อนทีล่ าํ นํ้านี้ไม่ตน้ื เขิน ทางทะเลตะวันตกมีรอ่ งรอยลํานํ้าเก่าอยู่ ๓ สาย
- สายที่ ๑ ตามลําคลองกระบีน่ ้อย ไปออกคลองอีปนั กับแม่น้ํ าหลวง (ตาปี) ออกอ่าวบ้าน
ดอนได้
- สายที่ ๒ เข้าตามคลองปากาไส ออกคลองอีปนั และแม่น้ําหลวงได้เหมือนกัน
- สายที่ ๓ ตามสายคลองท่อมออกคลองสินปุน ไปตามแม่น้ําหลวงเหมือนสายที่ ๑,๒ ต่อมา
ลํานํ้าตืน้ เขิน ทําให้บริเวณปลายคลองอีปนั คลองกระบีน่ ้อย กับคลองปากาไส เป็ นดินดอนขึน้ เป็ นการ
ปิดกัน้ ให้ลาํ นํ้าทีก่ ล่าวแล้วตัดขาดจากกัน หมูบ่ า้ นทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณยอดนํ้าปากคลองมีช่อื ว่า บ้านปากด่าน
อยูท่ ุกวันนี้ สายคลองท่อมก็อยูใ่ นทํานองเดียวกับบริเวณปากคลองท่อมกับคลองสินปุน ลํานํ้ าขาดออก
จากกันที่บริเวณเขาชวาปราบที่น่ีมซี ากเมืองเก่าอยู่ คําว่าชวาปราบมาจากคําสันสกฤตว่า "ทางนํ้ า
สื่อสาร" ๘
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๖

กาญจนาคพันธุ,์ “ภาพยิบเซ็ดอ่าน” ภูมศิ าสตร์วดั โพธิ ์ (กรุงเทพฯ รวมศาสน์, ๒๕๑๖) หน้า ๔๕๑ - ๔๕๒
เก็บความจาก กาญจนาคพันธุ,์ เล่มเดิม หน้า ๔๕๒ - ๔๕๔
๘
เยีย่ มยง สังขยุทธิ ์ สุรกิจบรรหาร “ชื่อบ้านและชื่อเมืองและถ้อยคําสําเนียงไทยปกั ษ์ใต้” “รําลึกชาติได้”
หน้า ๙๓ - ๙๔
๗

๕
ชื่อเมืองคลองท่อมเดิมจะเรียกว่าอย่างไรไม่สามารถทราบได้ ในบรรดาเมืองเท่าทีป่ รากฏใน
แผนทีเ่ ก่าๆ คัมภีรแ์ ละบันทึกการเดินทางของชาติต่างๆ จะรวมเมืองคลองท่อมเข้าไปด้วยหรือไม่ เช◌่น
ข้อความทีป่ รากฏในคัมภีรม์ หานิเทศในมิลนิ ทปญั หา ในจดหมายเหตุ ปโตเลมี จดหมายเหตุของจีนและ
อาหรับ เป็นต้น ชื่อเมืองๆ หนึ่งทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับกันทัวโลก
่
คือ ในแผนทีป่ โตเลมี คือ เมืองตะกัวป
่ ่า หรือ
ตะโกลา นัน้ พิกดั ในแผนที่ก็ไม่เป็ นที่แน่ นอนนักเพียงแต่ บอกว่าอยู่ใต้ภูเก็ตลงไป อาจจะเป็ นทุ่งตึก
คลองท่อม หรือเมืองตรังก็อาจเป็ นได้
อย่างไรก็ตาม ความผูกพันของการสร้างเมืองที่คลองท่อมนี้ มจี ดหมายเหตุ ตํานานเมือ ง
นครศรีธรรมราชทีน่ ่ าสนใจอยู่ ๒ ฉบับ คือ ฉบับทีพ่ ระเสนานุ ชติ พบทีบ่ า้ นทุ่งตึก อําเภอตะกัวป
่ ่า จังหวัด
พังงา และฉบับที่พระพิไชยเดชะพบที่วดั เวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อความบาง
ตอนคล้ายคลึงกัน เล่าว่า
"ผูส้ ร้างเมืองตะกัวป
่ า่ เป็ นพราหมณ์ชาวอินเดียชื่อ พระยาศรีธรรมโศกราช (พระนามเดิมชื่อ
พราหมณ์มาลี) มีพระอนุ ชาพระนามว่า พราหมณ์มาลา เป็ นทีพ่ ระยาอุปราชอพยพลงเรือมาขึน้ ทีบ่ า้ น
ทุ่งตึก เมือ่ พุทธศักราช ๑๐๐๖ สร้างเมืองตะกัวป
่ า่ ขึน้ แต่ยงั ไม่ทนั สําเร็จ…. ก็ถูกข้าศึกรุกรานตีเมืองแตก
ต้องอพยพหนีขา้ มเขาสกมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตงั ้ เมืองชัวคราวที
่
บ่ า้ นนํ้ ารอบให้นามเมือง
ใหม่ว่า "เมืองธาราวดี"
แต่ ปรากฏว่าเนื่องจากพื้นภูมปิ ระเทศอยู่ในระหว่างภูเขาห้วยธารป่าดง
ประกอบกับพวกชาวอินเดียผูอ้ พยพไปอยู่ได้ไม่นานเกิดผิดนํ้าผิดอากาศ เกิดไข้ห่า (อหิวาตกโรค) ขึน้
ในหมู่ผูอ้ พยพอย่างรุนแรง จําเป็ นต้องรือ้ ถอนอพยพไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ไปตัง้ เมืองชัวคราวขึ
่
น้ อีก
๙
ทีเ่ ชิงเขาชวาปราบ แต่ภูมปิ ระเทศแถบเขาชวาปราบก็คล้ายกับทีเ่ มืองธาราวดีอกี ไข้ห่าจึงยังไม่สงบ
ต้องเลื่อนต่อไปหาชัยภูมใิ หม่ ไปได้ทบ่ี ้านเวียงสระ ได้ตงั ้ มันที
่ ่นนั ่ อีกหนหนึ่งแต่อยู่ไม่ได้หลายปี เพราะ
ั่
โรคภัยไข้เจ็บ… ต้องรือ้ ถอนไปทางฝงทะเลตะวั
นออกไปพบหาดทรายแก้วกว้างใหญ่… ทําเลดีกว่า
ทีต่ งั ้ มาแล้ว มีชยั ภูมดิ คี วรแก่การตัง้ ราชธานี จึงตัง้ มันที
่ น่ นั ่ … กลายเป็ นบ้านเมืองสําคัญใหญ่โตเรียกว่า
๑๐
เมืองนครศรีธรรมราช มาจนตราบเท่าทุกวันนี้"
ในตํานานเมืองนครศรีธรรมราชเล่าไว้ขอ้ ความคล้ายๆ กัน ความว่า
"ครัน้ ต่อมาถึงกาลกําหนดที่ทํานายไว้ ให้บงั เกิดไข้ห่าขึ้นที่เมืองหงษาวดี ผู้คนล้มตายมาก พระเจ้า
ศรีธรรมโศกราชผูค้ รองเมืองกับน้ องชายชื่อ ธรนนท์ พาญาติวงศ์และไพร่พลสามหมื่นคนกับพระพุทธ
คัมเภียร พระพุทธสาครผูเ้ ป็ นอาจารย์ เดินทางอพยพมาเจ็ดเดือนเศษถึงเขาชวาปราบ ก็ตงั ้ อยู่ ณ ทีน่ ัน้
แล้วให้สร้างวัดเวียงสระถวายแก่พระอาจารย์ทงั ้ สอง…"
ท่านพระครูอาทรสังวรกิจ เจ้าอาวาสวัดคลองท่อมได้เล่าว่าบริเวณควนลูกปดั นี้มตี ํานาน
พืน้ บ้านเล่ากันมาว่า
"เดิมบริเวณนี้เป็ นเมือง เจ้าเมืองชื่อ ขุนสาแหระ บ้านเมืองเต็มไปด้วยความสุขสมบูรณ์
พรังพร้
่ อมด้วยทรัพ ย์สนิ เงินทอง ไม่มบี ุต รชายที่จะสืบสกุล ต่ อไป มีแต่ ลูกสาวคนสวยเพียงคนเดียว
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อยู่ปลายคลองสินปุน่ อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
๑๐
ประทุม ชุม่ เพ็งพันธ์ “เมืองคลองท่อม” เมืองท่าสําคัญบนแหลมมลายู วารสารศิลปากร ฉบับที่ ๓ ปี ท่ี ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๒๔ หน้า ๗๒ - ๗๓
๙

๖
ขุนสาแหระรักและหวงลูกสาวคนนี้มาก พยายามอบรมสังสอนให้
่
อยูใ่ นขนบธรรมเนียมทีด่ งี ามแต่ในทีส่ ุด
ลูกสาวก็ทําให้พ่อแม่เสียใจเป็ นอย่างมาก เพราะนางลอบไปได้เสียกับมหาดเล็กภายในวังขุนสาแหระ
ผูเ้ ป็ นพ่อโกรธมาก ถึงกับจับเอาบุคคลทัง้ สองขังไว้ใต้อุโมงค์ ด้วยความโกรธแค้นขุนสาแหระสังให้
่ จุดไฟ
เผาเมืองเสียด้วย ทรัพย์สนิ ต่างๆ ที่นําไปไม่ได้ให้ทุบทําลายให้หมดสิ้น ไม่ต้องการให้เหลือไว้สําหรับ
ใครอีกต่ อไป คนรุ่นหลังเก็บได้ก็เป็ นเพียงชิ้นส่วนเท่านัน้ เมื่อเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างมอดไหม้ไปกับ
พระเพลิงแล้ว ขุนสาแหระก็ชกั ชวนบริวารอพยพต่อไปทางทิศตะวันออก แต่กไ็ ม่ปรากฏว่าไปตัง้ เมือง
ใหม่ ทีใ่ ด" ๑๑
ปญั หาที่น่าศึกษาต่อไปคือ บริเวณเชิงเขาชวาปราบคือบริเวณใด ในปจั จุบนั เขาชวาปราบ
กับควนลูกปดั อยูห่ ่างกันประมาณ ๑๖ - ๒๐ กิโลเมตร แต่ในสมัยก่อนลําคลองคงจะกว้างขวางมาก เรือ
ใหญ่ๆ คงจะผ่านไปมาสะดวก
นายประทุ ม ชุ่ ม เพ็ง พัน ธ์ ได้ใ ห้ค วามเห็น ในเรื่อ งนี้ ว่ า เขาชวาปราบกับ ควนลู ก ป ดั มี
ความสัมพันธ์กนั ด้วยเหตุผล ๓ ประการ คือ
"๑. เขาชวาปราบอยูใ่ กล้กบั เมืองคลองท่อมมากกว่า การเดินทางติดต่อทางบกทําได้ไม่ยาก
และมีคลองสินปุนเป็ นเส้นทางนํ้ าสําคัญทีส่ ามารถเดินทางติดต่อกับเมืองเวียงสระ ฉวาง ลานสกา และ
นครศรีธรรมราชได้สะดวก
๒. ตามตํานานท้องถิน่ ของเมืองคลองท่อมทีก่ ล่าวว่า เจ้าเมืองคลองท่อมมีลูกสาวสวยคน
โปรดคนหนึ่ง ลูกสาวเกิดมีชู้จงึ เสียใจ โกรธมาก ได้ฆ่าลูกสาวและชายชู้แล้วฝงั รวมกับทรัพย์สมบัติ
มหาศาลไว้ท่ใี ต้ควนลูกปดั (ที่ตงั ้ เมืองหรือเมืองท่า) เผาบ้านเมืองพินาศแล้วจึงอพยพเดินทางหาย
สาบสูญไปทางทิศ ตะวันออกซึ่งอาจเป็ นการอพยพมาอยู่เขาชวาปราบก็ได้ บนเขาชวาปราบเป็ นที่
ราบเรียบโล่งเตียน เชื่อกันว่าพวกชวาเป็ นผู้มาถากถางปรับที่คล้ายกับจะตัง้ เมืองหรือทําอะไรสักอย่าง
มีผพู้ บเศษกระเบือ้ งถ้วยชามบ้าง
ั่
๓. จากคลองท่อมมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับเมืองทีต่ งั ้ อยู่ฝงทะเลตะวั
นออกได้ คือเดิน
บกไปลงคลองสินปุน (ถ้าไม่ขา้ มคลองลัดผ่านย่านทุ่งใหญ่ ไปทุ่งสงหรือฉวาง) แล้วล่องไปตามลํานํ้าไป
ั่
เวีย งสระได้ อ ย่ า งสะดวกมาก จากเวี ย งสระจึง ไปฝ งทะเลตะวั
น ออก เช่ น สิช ล ท่ า ศาลา และ
ั่
ั่
นครศรีธรรมราช ซึง่ เป็ นทีร่ าบชายฝงทะเลยาวเหยี
ยด เป็ นแหล่งทีต่ งั ้ ชุมชนโบราณตลอดชายฝงทะเล
ด้วยเหตุผลเหล่านี้จงึ เชื่อว่าเมืองคลองท่อมน่ าจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับเมืองเวียง
ั่
สระ โดยเมืองคลองท่อมทําหน้ าที่เป็ นท่าเรือ เป็ นประตู (GATEWAY)
ทางฝงทะเลตะวั
นตก เพื่อ
๑๒
นําไปสู่เมืองเวียงสระและพุนพิน ทีป่ ากแม่น้ําตาปี (แม่น้ําหลวง)"
การล่มสลายของเมืองคลองท่อมทีค่ วนลูกปดั จะเป็ นไปด้วยสาเหตุขอ้ ใดไม่มใี ครทราบ แต่
จากหลักฐานต่างๆ ทีพ่ บในบริเวณนี้บ่งบอกให้ทราบว่า เมืองนี้มไิ ด้รา้ งไปตามกาลเวลา แต่เป็ นการถูก
ทําลายด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเป็ นแน่ จากข้อสังเกต
๑. ถ้าขุดดินลึกลงไปมากๆ สภาพดินคล้ายกับถูกเผาหรือถูกเพลิงไหม้มาก่อน
๑๑
๑๒

จากบันทึกพิมพ์ดดี ของท่านพระครูอาทรสังวรกิจ เจ้าอาวาสวัดคลองท่อม เรื่อง ควนลูกปดั
ประทุม ชุม่ เพ็งพันธ์ “วารสารศิลปากร” ปี ท่ี ๒๕ ฉบับที่ ๓ หน้า ๗๔

๗
๒. วัตถุต่างๆ ทีข่ ุดพบไม่ว่าจะเป็ นลูกปดั แก้วสี เครื่องดินเผา เครื่องประดับ จะหาส่วนที่
สมบูรณ์ ได้ยาก แม้แต่ ขวานหินที่พบที่ควนลูกปดั จะหักชํารุดเกือบทัง้ สิ้น คล้ายกับว่าเจ้าของเดิมทุบ
ทําลายก่อนอพยพหนีขา้ ศึก บ้านเมืองก็เผาผลาญเสียหมดสิน้ มิให้ใครเอาไปใช้ประโยชน์ได้อกี ข้อน่ า
สังเกตบางหลุมทีข่ ุดพบชิน้ ส่วนกําไลขนาดใหญ่จาํ นวนมาก แต่ไม่สามารถนํ ามาต่อกันเข้าได้เลย ถ้าจะ
นํ าชิ้นส่วนมาต่ อกันได้ก็มกั จะเป็ นชิ้นส่วนซึ่ง ได้จากหลุมที่อยู่ห่างไกลออกไป เหมือนกับว่าเมื่อทุ บ
ทําลายแล้วนําไปทิง้ คนละทิศคนละทาง
ท่านพระครูอาทรสังวรกิจให้ความเห็นเรื่องชื่อ "คลองท่อม" ว่าน่ าจะมาจากชื่อ "คลองทุ่ม
(ทิง้ )" หมายถึง บ้านเมืองทีท่ ง้ิ ร้างเสียหรือทุ่มบ้านทุ่มเมือง คลองท่อมเป็ นแม่น้ํ าสายใหญ่ไหลผ่านควน
ลูกปดั ลําคลองคดเคี้ยวมากมีวงั นํ้ าวนอยู่ ๒ แห่ง คือ วังแก้มซอนกับวังผี วังแก้มซอนนํ้ าลึกมาก เคย
พบซากเรือโบราณเมือ่ ปี ๒๕๐๑ ชื่อวังนี้แต่เดิมอาจเป็ นวังแกล้งซ่อนก็เป็ นได้ คือ ซ่อนสมบัตทิ รัพย์สนิ
เงินทองเอาไว้ ส่วนวังผีก็เป็ นวังนํ้ าลึก เล่ากันว่าถ้าจับสัตว์น้ํ าจากวังนี้ไปกินเป็ นอาหารจะเกิดอาเพศ
เหตุการณ์ต่างๆ ในวังทัง้ สองมีวตั ถุโบราณจมอยูม่ าก เรือบรรทุกสมบัตอิ าจล่มลง ณ ทีน่ ้ีกเ็ ป็ นได้ วังผี
จึงเปรียบเสมือน "ปูโ่ สมเฝ้าทรัพย์" นันเอง
่
ซึง่ ทรัพย์สมบัตเิ หล่านัน้ ยังหลงเหลือมาจนกระทังทุ
่ กวันนี้
ปจั จุบนั คลองท่อมกําลังจะถูกทอดทิง้ เช่นกับอดีต วัตถุโบราณที่หลงเหลือกําลังถูกทําลาย
ครัง้ สุดท้าย และในครัง้ นี้จะไม่มอี ะไรเหลือไว้ให้นักศึกษาค้นคว้าอีกเลยเพราะลูกหลานไทยกําลังขาย
อดีตของตนไปสู่มอื พ่อค้า แม้แต่ "ปูโ่ สมเฝ้าทรัพย์" ก็ไม่สามารถจะพิทกั ษ์ทรัพย์สนิ เหล่านี้ไว้ได้

กระบีใ่ นอาณาจักรนครศรีธรรมราช
ชุมชนนครศรีธรรมราช ณ หาดทรายแก้วจะมีมาตัง้ แต่ เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานเด่นชัด
ทราบแต่เพียงในตํานานเมืองนครศรีธรรมราชว่า พระยาศรีธรรมโศกราชเป็ นผูส้ ร้างเมืองนี้และปรากฏ
ชื่อในคัมภีร์มหานิเทศติส�สเมต�เตย�ยสูตร เรียกเมืองนี้ว่า "ตามพรลิงค์" หรือ ตม�พลิง�คม
�" ในจดหมายเหตุจนี ของหลวงจีนอีจ้ งิ เรียกว่า "ตัง้ มาหลิง"
เมื่อ ได้จ ดั การปกครองมันคงแล้
่
ว ขยายอาณาเขตออกไปอย่า งกว้า งขวางไปโดยรอบ
ดังปรากฏในปูมโหรว่า มีเมือง 12 นักษัตร ใช้รปู สัตว์ต่างๆ เป็ นตราประจําเมืองขึน้ ต่อนครศรีธรรมราช
โดยตรง คือ
๑. เมืองสายบุร ี
ตราหนู
๒. เมืองปตั ตานี
ตราวัว
๓. เมืองกะลันตัน
ตราเสือ
๔. เมืองปะหัง
ตรากระต่าย
๕. เมืองไทรบุร ี
ตรางูใหญ่
๖. เมืองพัทลุง
ตรางูเล็ก
๗. เมืองตรัง
ตราม้า
๘. เมืองชุมพร
ตราแพะ
๙. เมืองบันไทยสมอ
ตราลิง

๘
๑๐. เมืองสะอุเลา (สงขลา) ตราไก่
๑๑. เมืองตะกัวป
่ า่ ,ถลาง ตราหมา
๑๒. เมืองกระ (บุร)ี
ตราหมู
นักค้นคว้าทางโบราณคดีให้ความเห็นว่า เมืองกระบีน่ ัน้ มิได้เป็ นเมืองใหม่เลย มีสภาพเป็ น
บ้านเมืองแล้วตัง้ แต่ พ.ศ.๙๐๐ เป็ นย่านปากนํ้าสําคัญไปสู่สุราษฎร์ธานีได้ และเมืองกระบีใ่ นสมัย มหา
อาณาจักรดินแดง ๑๓ ก็เป็ นเมือง ๑๒ นักษัตร ชื่อว่า "บันไทยสมอ" หรือ "ปนั ท้ายหมอ" ใช้ตราลิง คํา
ว่า "กระบี"่
ไม่ใช่คําใหม่แต่ มมี านานแล้ว เช่ น คลองกระบี่ใหญ่ กระบี่น้อย เมืองปากาไส คําว่ า
"ปากา" แปลว่า "กระบี"่ คือ ดาบ
การได้ช่อื ว่า "บันไทยสมอ" นัน้ เป็นคําเรียกเพีย้ นมาจากชื่อบ้านเมืองทีต่ งั ้ ขึน้ จากสภาพ
ความเป็ นอยูข่ องท้องถิน่ ภาษาไทยปกั ษ์ใต้ ในจังหวัดกระบีม่ บี า้ นหนึ่งชื่อ "บ้านไสไทย" คําว่า "ไส" เป็ น
คําเรียกชื่อแหล่งบ้าน ที่อยู่ ทีท่ ํากิน ซึ่งหักร้างถางพงในการเพาะปลูกหรือทําไร่มาแล้ว ต่อจากบ้าน
ไสไทยมีบงึ ใหญ่เรียกกันว่า "หนองเล" ต่อจากนัน้ ไปเรียกว่า "บ้านในสระ" คําว่า "สมอ" คือ นํ้ าเต็ม
ปริม่ สระ ทัง้ นี้เป็ นคําไทยปกั ษ์ใต้ บ้าน (ไส) ไทยส(ระ)มอ เห็นว่า บ้านเป็ น "บัน" เพราะพูดเสียงห้วนไป
แล้ว "ไส" ขาดตกไป เป็ น "บันไทย" และ "บัน" คือ เมืองทีอ่ ยู,่ ทีส่ ํานัก เมื่อเป็ น บันไทยสมอ คือ "บ้าน
ไทยทีม่ สี ระนํ้ามอปริม่ " ๑๔
การทีน่ กั ค้นคว้าเหล่านี้ให้ความเห็นว่ากระบีเ่ ป็ นบ้านเมืองแล้วมาตัง้ แต่ พ.ศ.๙๐๐ นัน้ คงจะ
พิจ ารณาจากหลัก ฐานต่ า งๆ ที่ค้ น พบ เช่ น หลัก ฐานจากควนลู ก ป ดั ก็ ด ี พระพุ ท ธรู ป พระพิม พ์
รูปปฏิมากรรมอื่นๆ ที่พบตามถํ้าต่ างๆ ในจังหวัดกระบี่มมี ากมาย ชาวกระบี่หลายท่ านที่ค้นพบรูป
ปฏิมากรรมต่ างๆ ที่นํามาเก็บรักษาไว้เป็ นส่วนตัว ที่พบมากได้แก่ รูปฤาษีสร้างด้วยโลหะ ส่วนพระ
พิมพ์นัน้ มักจะเป็ นพระพิมพ์ด ินดิบเป็ นแบบคุปตะ ก็เข้าเค้ากับหลักฐานที่ว่า ในศตวรรษที่ ๔ แห่ง
คริสตกาล (ราว พ.ศ. ๙๐๐) งานออกแสวงหาดินแดนเพื่อตัง้ บ้านเมืองของชาติอนิ เดียได้เป็ นไปอย่าง
กว้างขวางทัวดิ
่ นแดนสุวรรณภูม ิ
ในราว พ.ศ. ๑๐๐๐ เป็ นทีเ่ ชื่อได้ว่า พวกอินเดียทางบริเวณปากนํ้ าคงคาได้มายังสุวรรณ
ทวีป เพราะปรากฏว่าพระพุทธรูปแบบคุปตะมีอยู่ทวไปตลอดแหลมมลายู
ั่
เกิดอาณาจักรต่างๆ ขึน้ มา
มากมาย พวกนี้ได้นําเอานักบวช ช่างปฏิมากรรมมาด้วย อันเป็ นเหตุให้เกิดพระพุทธรูป เทวรูป และ
รูปปฏิมากรรมอื่นๆ ส่ ว นสภาพเมือ งเล็ก ๆ ในสมัยก่ อ นคงไม่ม ีส ิ่ง ก่ อ สร้า งที่ถ าวร นอกจากใช้ว สั ดุ
พืน้ เมือง จึงไม่ค่อยจะเหลือหลักฐานอะไรมากมายในด้านการก่อสร้าง
บทบาททางการเมืองของกระบีใ่ นประวัตศิ าสตร์ไม่มอี ะไรมากนัก ทัง้ นี้เพราะผนวกอยู่กบั
อาณาจักรนครศรีธ รรมราชมาตลอดจนถึง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จากการแสวงหาดินแดนของชาว
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๑๓

คําว่ามหาอาณาจักรดินแดง หรือ ตามพรลิงค์ ธรรมธาส พานิช ให้ความเห็นว่า หมายถึงคําไทยว่า “ไข่แดง” คน
ไทยภาคใต้ตงั ้ ชื่อเด็กเล่นๆ ว่า นายไข่, นายไข่แดง, นายไข่ดาํ , และไม่ถอื ว่าเป็ นคําหยาบ นายไข่แดงเมื่อขึน้ เสวย
ราชย์จงึ มีพระนามว่า “ท้าวไข่แดง” และกลายเป็ นชื่อนครนี้ตงั ้ แต่ราว พ.ศ. ๙๐๐ - ๑๘๐๐ คือ ประมาณ พันปี
๑๔
เยีย่ มยง สังขยุทธิ ์ สุรกิจบรรหาร, “ชื่อบ้านชื่อเมืองและถ้อยคําสําเนียงภาษาไทยปกั ษ์ใต้ “รําลึกชาติได้
หน้า ๑๔๕ - ๑๔๖

๙
อินเดีย ซึ่งต่อมาทําให้อาณาจักรนครศรีธรรมราชต้องประสบศึกใหญ่ทต่ี ้องเดือดร้อนกันทัวไป
่ คือ เมื่อ
ราเชนทร์โจฬะกษัตริยอ์ นิ เดียใต้ยกทัพมาตีแหลมไทเมือ่ พ.ศ. ๑๕๖๗ อาณาจักรไทยทางใต้ คือ อา ณ า
จักรตามพรลิงค์หรือเมืองนครศรีธรรมราชต้องตกเป็ นประเทศราชของเป็ นเวลาถึง ๒๐ ปี กล่าวกันว่าใน
ั่
ด้านฝงทะเลตะวั
นตกนี้ พวกอินเดียได้ยดึ เอาเกาะศรีบอยาและเขาชวาปราบเป็ นแหล่งที่ตงั ้ ฐานทัพ
เพราะเป็ นจุดยุทธศาสตร์ทส่ี าํ คัญทีจ่ ะเข้าโจมตีเมืองทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงได้สะดวก นครศรีธรรมราชได้หลุดพ้น
จากอํ า นาจการปกครองของอิน เดีย เมื่อ พ.ศ.
๑๕๘๗ ในสมัย อาณาจัก รศรีว ิช ัย เรือ งอํ า นาจ
นครศรีธรรมราชก็เป็ นรัฐของอาณาจักรศรีวชิ ยั เมื่อศรีวชิ ยั เสื่อมอาณาจักรนครศรีธรรมราชก็เป็ นอิสระ
จนกระทังถึ
่ งสมัยไทยรวมไทย
พระภัทรศีลสังวร (ช่วง อต�ถเวที) นักค้นคว้าทางโบราณคดีเมืองใต้อีกท่านหนึ่งให้
ความเห็นเรือ่ งการรวมชาติไทยไว้ว่า
"เริม่ ด้วยอาณาจักรอู่ทองตีอาณาจักรศิรธิ รรมพ่าย อาณาจักรสุโขทัยตีอาณาจักรอู่ทองพ่าย
อาณาจักรศิรธิ รรมไม่ยอมอ่อนน้อม อาณาจักรสุโขทัยรวมกําลังอู่ทองยกลงมาตีอาณาจักรศิรธิ รรมพ่าย
พ.ศ. ๑๘๒๓ ท่านบัณฑิตแต่งประวัตศิ าสตร์ไทยไม่เคยรูเ้ รื่องไทยใต้ ก็จบั เอาเหตุทพ่ี ่อขุนรามคําแหง
กรีฑาทัพลงมาตีอาณาจักรศิรธิ รรมได้ตอนนี้ว่า คนไทยลงมาครอบครองแหลมไทยตอนใต้ในระยะเวลา
กาลนี้เสีย ก่อนจากนี้คนทีอ่ ยู่ในแหลมไทยตอนใต้เป็ นแขกอินเดีย มอญ เขมร มลายู เขาครอบครองอยู่
เป็ นอันว่าสุดแล้วแต่ท่านบัณฑิตจะเดาสวดเอา ตามทีจ่ ริงทีถ่ ูกนัน้ ตอนระยะกาล พ.ศ.๑๘๒๓ เป็ นเวลาที่
ชนเผ่าเชือ้ ชาติไทยเกิดความรูส้ กึ ว่าจะต้องรวมพวกตัง้ เป็ นประเทศชาติเพื่อความทรงอยู่ ดังทีเ่ ราทุกคน
รับมรดกคือประเทศชาติอยูบ่ ดั นี้ คนไทยได้มอี ยูป่ ระจําถิน่ ในแหลมไทยตอนใต้มาเป็ นพันๆ ปีแล้ว ผู้
แต่งประวัติศาสตร์ไทยถ้าเทียบกับการเล่นการพนันแล้ว แพ้จนกระทังกะถึ
่ งยกตายายให้เพื่อนหมด
ตอนระยะกาลนี้ เ ป็ นเวลาที่ไ ทย ๓ เส้า คือ อาณาจัก รสุ โ ขทัย อาณาจัก รอู่ ทอง อาณาจัก รศิรธิ รรม
รวมกันเป็ นเอกภาพ คือ เป็ นไทยพวกเดียวกัน…" ๑๕
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ดังกล่าวมาแล้วว่าดินแดนทีเ่ ป็ นจังหวัดกระบีใ่ นปจั จุบนั ขึน้ อยู่กบั อาณาจักรนครศรีธรรมราช
ั่
หรือ "ตามพรลิงค์" ซึง่ อาณาจักรเขตกว้างขวางทัง้ สองฟากฝงทะเล
ดังนี้
"ทิศเหนือจดเมืองมลิวลั ย์ในจังหวัดมะริดของประเทศพม่าและจังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก จดทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จดช่องมะละกาและทะเลอันดามัน
ทิศใต้จดเมืองปตั ตานี (ลังกาสุกะ) และเมืองไทรบุร ี (เกดาห์)" ๑๖
อาณาเขตของนครศรีธรรมราชนี้ไม่แน่ นอนตายตัว เปลีย่ นแปลงไปตามยุคตามสมัย บทบาท
ทางการเมืองของกระบีใ่ นยุคกรุงศรีอยุธยานัน้ ไม่ม ี เพราะจะเป็ นบทบาทของเมืองนครศรีธรรมราชใน
๑๕

ภัทรศีลสังวร, พระ รําลึกชาติได้ (พิมพ์แจกในการบําเพ็ญกุศลฉลองอายุครบ ๖๐ ปี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๖)
หน้า ๔๔ - ๔๕
๑๖
ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ “อาณาจักรนครศรีธรรมราช” โบราณคดี ฉบับที่ ๓ ปี ท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๑๙ หน้า ๔๗ - ๔๘

๑๐
สมัยพระรามาธิบดี ที่ ๑ นครศรีธรรมราชอยู่ในฐานะ "เมืองประเทศราช" หรือ "เมืองพระยามหานคร"
ต้อ งส่ ง เครื่อ งราชบรรณาการไปยัง กรุงศรีอ ยุธ ยา ประชากรของหัว เมือ งป กั ษ์ใ ต้ค รัง้ นั น้ ก็ค งจะไม่
มากมายนักเพราะปรากฏว่าในสมัยพระราเมศวรได้มกี ารกวาดต้อนครัวเรือนทางเชียงใหม่มาไว้ทเ่ี มือง
นครศรีธรรมราชและหัวเมืองใกล้เคียง
ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ นครศรีธรรมราชได้เปลีย่ นฐานะจากหัวเมืองพระยามหานคร
มาเป็ นหัวเมืองเอก ให้เจ้าเมืองได้รบั บรรดาศักดิ ์เป็ นเจ้าพระยานครศรีธรรมราช จากความไม่สงบทาง
การเมืองทําให้เมืองนครศรีธรรมราชเป็ นกบฏต่อกรุงศรีอยุธยา ๒ ครัง้ คือ ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง
และสมัยพระเพทราชาเมือ่ ทางอยุธยาปราบนครศรีธรรมราชได้กไ็ ม่สจู้ ะวางใจเมืองนครมากนัก เจ้าเมือง
นครจึงถูกลดฐานะลงมาเป็ น "ผูร้ งั ้ เมือง" อยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาสมัยพระเจ้าบรมโกษฐ์ทรงเล็งเห็นว่าเมือง
นครเป็ นเมืองใหญ่ท่มี บี ทบาทควบคุมหัวเมืองทางปกั ษ์ใต้อยู่ เห็นควรแต่งตัง้ ระหว่างเมืองนครกับกรุง
ศรี อ ยุ ธ ยามาสิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ เสี ย กรุ ง ครั ง้ ที่ ๒ เจ้ า เมื อ งนครก็ ต ั ้ง ตั ว เป็ นใหญ่ ใ นนาม "ชุ ม นุ ม
เจ้านครศรีธรรมราช"
เมืองกระบี่ในยุคนี้เป็ นเพียงชุมชนเล็กๆ ที่มปี ระชาชนอาศัยอยู่กระจัดกระจายทัวไป
่
พื้นที่
ส่วนใหญ่ยงั เป็ นปา่ ดงทีเ่ ต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์อยูม่ ากมาย รวมอยูใ่ นอาณาเขตเมืองนครศรีธรรมราช

สมัยกรุงธนบุรี
เมื่อ พระเจ้า กรุ ง ธนบุ ร ีกู้ อิส รภาพและตัง้ กรุ ง ธนบุ ร ีเ ป็ น เมือ งหลวงแล้ ว ได้ ย กทัพ ไป
ปราบปรามชุมนุ มต่างๆ ทัง้ ตัง้ ตัวเป็ นใหญ่ และโปรดเกล้าฯ ให้พระยาจักรี (แขก), พระยายมราช, พระ
ยาศรีพพิ ฒ
ั น์, พระยาเพชรบุร ี ยกทัพมาตีชุมนุ มเจ้านครด้วยเกรงว่าจะเกิดความยุ่งยากภายหลัง เพราะ
ภาคใต้พรักพร้อมไปด้วยผูค้ นและเสบียงอาหาร และอาณาเขตติดทะเลพอจะหาอาวุธได้ง่าย เมือ่ ปราบ
เมืองนครได้แล้วโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอเจ้านราสุรวิ งค์มาครองตําแหน่ งและยกฐานะเมืองนคร
เป็ นประเทศราชมีอํานาจปกครองหัวเมืองมลายูและหัวเมืองชายทะเลหน้านอกทัง้ หมด
เมื่อเจ้านราสุรวิ งค์ถงึ แก่พลิ าลัยแล้ว พระเจ้ากรุงธนจึงแต่งตัง้ ให้เจ้าพระยานคร (หนู) ซึ่ง
เข้ามารับราชการในกรุงธนบุรใี ห้ไปครองนครตามเดิม ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองนครกับกรุงธนบุร ี
เป็ นไปอย่างราบรืน่ จนสิน้ สมัย
กระบีใ่ นสมัยนี้กย็ งั เป็ นชุมนุมย่อยๆ อยูเ่ ช่นเดิมผนวกอยูก่ บั เมืองนครศรีธรรมราชตลอดมา
เมืองกระบี่ท่มี อี าณาเขตเป็ นของตนเองจริงๆ ก็ในราวสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ชุมชนแห่งนี้ม ี
ผูค้ นเข้ามาอาศัยมากขึน้ และกลายเป็ นแขวงเมืองปกาสัย ดังจะได้กล่าวต่อไป

กระบีส่ มัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
แขวงเมืองปกาไส
ตามประวัตกิ ล่าวว่าเมืองกระบีแ่ ต่เดิมเรียกว่า "เมืองกาไส" หรือ "แขวงเมืองปกาไส" ขึน้
ต่อเมืองนครศรีธรรมราช แขวงเมืองปกาไสนี้เกิดเป็ นชุมชนขึน้ จากเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช โปรดให้
พระปลัดเมืองมาตัง้ เพนียดจับช้างเพื่อส่งไปเมืองนคร กระบี่ในสมัยนัน้ คงจะเต็มไปด้วยป่าทึกอุดมไป
ด้วยสัตว์ปา่ นานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช้างซึง่ มีอยู่เป็ นจํานวนมาก ช้างนอกจากจะจับมาเพื่อใช้งาน

๑๑
แล้ว ยัง ส่ ง ไปจํา หน่ า ยต่ างประเทศอีก ด้ว ย ท่ า เรือ ที่สํ า คัญ ในการส่ ง ช้างไปขายต่ า งประเทศ ได้แ ก่
เมืองตรัง
นายมานิ ต วัลลิ โภดม กล่าวถึงเส้นทางสายนี้ไว้ว่า
"เรือสินค้าย่อมขึน้ ล่องตามลํานํ้าถึงเมืองตรังยุคแรกหรือยุคกรุงธานีได้สะดวกสบาย จากนัน้
ขนถ่ายสินค้าขึน้ บกแล้วลําเลียงไปด้วยกําลังสัตว์ เช่น ช้าง หรือล้อเลื่อนเดินทางไปยังหมู่บา้ น (ทะ) เล
ในอําเภอทุ่งสง แล้วขนถ่ายลงเรือทีค่ ลองสินปูนล่องเข้าแม่น้ําหลวงไปยังอ่าวบ้านดอน นํ าขึน้ บรรทุกเรือ
สํ า เภาที่ค้า ขายทางทะเลจีน และโดยทํา นองเดีย วกัน ขนถ่ า ยจากอ่ า วบ้า นดอนไปปากนํ้ า ตรัง ทาง
มหาสมุทรอินเดีย หากไม่ลงเรือทีค่ ลองสินปูนจะลําเลียงทางบกผ่านทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ไปชายฝงั ่ เป
ริเ มาลาอันภายหลัง ต่ อ มาเป็ นที่ต งั ้ เมือ งนครศรีธ รรมราชก็ไ ด้ ทางสายนี้ ข้าพเจ้าเรีย กว่ า "เส้นทาง
เจ้าพระยานครค้าช้าง" ก็เป็ นทีร่ จู้ กั กันดี…"๑๗
เส้นทางอีกสายหนึ่งทีเ่ ชื่อกันว่าเป็ นทางค้าขายโบราณ ได้แก่ บริเวณอําเภออ่าวลึกไปออก
แม่น้ํ าตาปี ไ ด้เ ช่ นกัน ทางนี้ แต่ เ ดิมเรียกกันว่ า "ปากพนม" ท้องที่ปากพนมนัน้ ในหนังสือประชุ ม
พงศาวดาร เล่ม ๒ กล่าวว่า
"ท้องทีป่ ากพนมข้างฝ่ายใต้ลงไปต่อกับเมืองกาญจนดิฐเทียมคลองบางจาก ปากคลองบาง
จากลงไปข้างใต้น้ําเป็ นทีเ่ มืองกาญจนดิฐ อําเภอขวัญ คลองบางจากระยะกับบ้านวังตาขุนไปหน่ อยหนึ่ง
ฝ่ายข้างเหนือ นํ้ าตามลําคลองศกขึ้นไปเพียงคลองขนายฤาษี ปลายคลองขนายฤาษีไปจดภูเ ขาศก
ปลายภู เ ขาศกข้างหัว นอนเป็ นที่เ มือ งตะกัว่ ป่า อํ า เภอขุน ภัก ดีค งคา ปากภูเ ขาศกข้างใต้ส ตีน เป็ น
ทีพ่ นม.." ๑๘
บริเวณดังกล่าวนี้เป็ นส่วนหนึ่งของอําเภอปากลาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ ต่อมาเมื่อมีการ
ปกั ปนั เขตจังหวัดเป็ นที่แน่ นอนภายหลังได้รวมเอาท้องที่ปากลาวบางส่วนมาขึน้ กับจังหวัดกระบี่ คือ
อําเภออ่าวลึกและอําเภอปลายพระยาในปจั จุบนั แต่เดิมเรือที่แล่นจะมาจอดทีบ่ า้ นปากลาว แล้วตรงไป
ยังบ้านปากพนมซึง่ เป็ นจุดรวมของคลอง ๒ สาย คือ คลองลึกและคลองพนม ข้ามลําคลองผ่านไปหลาย
ตําบลล่องไปตามแม่น้ํ าพุมดวงไปออกแม่น้ํ าตาปี ทอ่ี ่าวบ้านดอน เส้นทางตัดข้ามแหลมมลายูสายนี้อาจ
เดินบกได้โดยสะดวกตลอด เพราะเป็ นเส้นทางเดินกันมาก่อน การเดินทัพข้ามแหลมและการเดินทางไป
ตรวจราชการหัวเมืองฝา่ ยใต้ของเจ้านายฝ่ายปกครองสมัยก่อนก็ใช้เส้นทางนี้
สําหรับเจ้าพระยานครทีม่ ชี ่อื เสียงมากในเรื่องการปกครอง การทูตและการค้าของเมืองนคร
นัน้ ได้แก่ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) ซึง่ ปกครองเมืองนครประมาณปี พ.ศ.๒๓๕๔ ตรงกับสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สันนิษฐานว่าชุมชนของพระปลัดเมืองที่มาตัง้ เพนียดจับช้าง
คงจะเกิดขึน้ ในช่วงระยะนี้ กิจการค้าช้างของเจ้าพระยานครฯ คงจะก้าวหน้ามาก เพราะสามารถต่อเรือ
ขนาดใหญ่ได้ ตามประวัตกิ ล่าวว่า
"เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) มีความเชีย่ วชาญในการต่อเรือมาก คือ ได้ต่อเรือกําปนั ่
หลวงสําหรับบรรทุกช้างไปขายต่างประเทศ ทําให้ประเทศชาติมรี ายได้มาก และทีส่ ําคัญคือ ได้ต่อเรือ
๑๗
๑๘

มานิต วัลลิโภดม, สุวรรณภูมอิ ยู่ทไ่ี หน หน้า ๔๘ - ๔๙
คุรุสภา, ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, ๒๕๐๖) หน้า ๒๖๑

๑๒
รบขนาดย่อมไปจนถึงเรือรบขนาดใหญ่ ท่ตี ้องใช้กรรเชียง ๒ ชัน้ เรือรบที่ต่อก็มขี นาดใหญ่ กว่าที่เคย
ปรากฏมาก่อน เจ้าพระยานคร (น้อย) ได้ต่อเรือรบและเรือลาดตระเวนเหล่านี้ทเ่ี มืองตรังและเมืองสตูล
เมือ่ พ.ศ.๒๓๕๒ - ๒๓๕๔ ครัง้ หนึ่ง อีกครัง้ หนึ่งใน พ.ศ.๒๓๖๔ - ๒๓๖๖ ได้ต่อเรือรบถึง ๑๕๐ ลํา.." ๑๙
คณะของพระปลัดได้มาตัง้ เพนียดจับช้างอยู่เป็ นเวลานาน ผูค้ นก็อพยพตามเข้าไปตัง้ หลัก
แหล่งหักร้างถางพงมากขึน้ จนกลายเป็ นชุมชนใหญ่ ซึง่ ต่อมาได้ยกฐานะขึน้ เมืองน้อยๆ เรียกว่า "แขวง
เมืองกาไส" หรือ "ปกาไส" ๒๐

จากปกาไสถึงกระบี่
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๑๕ ตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรง
พิจารณาเห็นว่าแขวงเมืองปกาไสมีผู้คนมากขึน้ มีความเจริญพอสมควรที่จะยกฐานะเป็ นเมืองได้ จึง
โปรดฯ ให้ยกเป็ นเมืองหรือจังหวัด ชื่อว่า "กระบี"่ ในครัง้ แรกมี ๔ อําเภอ คือ
๑. อําเภอปากลาว (เดิมขึน้ อยูก่ บั จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปจั จุบนั อยูใ่ นเขตตําบลนาเหนือ
อําเภออ่าวลึก)
๒. อําเภอคลองพน
๓. อําเภอเกาะลันตา
๔. อําเภอเมือง
ซึ่งอําเภอนี้ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงอีกครัง้ หนึ่ง คือ จากอําเภอปากลาว เป็ นอําเภออ่าวลึก จากอําเภอ
คลองพนเป็ นอําเภอคลองท่อม ตัง้ ศาลากลางซึ่งเป็ นที่ทําการรัฐบาลที่บ้านตลาดเก่า ตําบลกระบี่ใหญ่
แต่ โดยฐานะของเมืองยัง คงเป็ นเมืองออกขึ้นอยู่ก ับเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีหลวงเทพเสนาเป็ น
เจ้า เมือ งคนแรก ต่ อ มาอีก ๓ ปี คือ พ.ศ.๒๔๑๘ โปรดฯ ให้เ มือ งกระบี่เ ป็ น เมือ งจัต วาขึ้น ตรงต่ อ
กรุงเทพมหานคร
ในปี พ.ศ.๒๔๔๓ พระยาคงคาธาราธิบดี ครัง้ ยังมีบรรดาศักดิ ์เป็ น "พระพนธิพยุหสงคราม"
ได้ยา้ ยเมืองมาตัง้ ณ ตําบลปากนํ้ า คือ ตัวจังหวัดในปจั จุบนั ความเจริญเติบโตของเมืองเป็ นไปอย่าง
ล่าช้ามาก จะเป็ นด้วยมีทรัพยากรน้อยไปก็เป็ นได้ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ใน
จดหมายเหตุเมือ่ คราวเสด็จประพาสเมืองกระบี่ เมือ่ พ.ศ.๒๔๕๒ ตอนหนึ่งว่า
"ครัน้ เวลา ๔ โมงเศษ เรือทอดสมอทีห่ น้าจวน พระแก้วโกรพ ผูว้ ่าราชการเมืองกระบีไ่ ด้ลง
ไปเฝ้าในเรือ เชิญเสด็จขึน้ บก เสด็จไปขึน้ ที่ตะพานเจ้าฟ้า ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรรี าเมศวร์ได้
ประทานนามไว้ข้าราชการเฝ้ าแล้ว ได้เลยเสด็จทอดพระเนตรสถานที่ราชการต่ างๆ ซึ่ง ทําเป็ นที่ใ ช้
ชัวคราวทั
่
ง้ สิ้น เรือนจําตามบรรดาทีเ่ คยเห็นมาแล้วยังไม่เห็นแห่งใดทีร่ ูปร่างเป็ นคุกน้ อยเท่าเรือนจําที่
เมืองกระบีน่ ้เี ลย อย่าว่าแต่กําแพงแม้แต่รวั ้ ก็ไม่มลี อ้ ม แต่ถงึ เช่นนัน้ ก็เห็นจะไม่ทําให้ผูท้ ต่ี ้องไปถูกขังอยู่
๑๙
๒๐

วิเชียร ณ นคร และคณะ, นครศรีธรรมราช (กรุงเทพฯ โรงพิมพ์อกั ษรสัมพันธ์, ๒๕๒๑) หน้า ๓๖๓ - ๓๖๔
สังเกตคําว่าปกาไส มีการเขียนลักลันกั
่ นหลายแบบ เป็ นต้นว่า ปกาไส ปกาสัย ปากาสัย หรือ ปกาไสย นัน้ เพราะ
ผูเ้ ขียนได้คงตัวสะกดไว้ตามต้นฉบับเดิมทีไ่ ด้คดั ลอกข้อความมาทุกประการ แต่คาํ ทีใ่ ช้เขียนเป็ นภาษาราชการใน
ปจั จุบนั นัน้ สะกดว่า ปกาสัย เป็ นตําบลขึน้ อยู่กบั อําเภอเมืองกระบี่

๑๓
ในนัน้ รูส้ กึ เป็ นคุกน้อยลงเลย ทีต่ งั ้ เมืองอยู่เดีย๋ วนี้เรียกว่า ตําบลบ้านปากนํ้ า เมืองอยู่บนเนินริมนํ้ า ทีอ่ ยู่
ข้างจะแจ้งอยูส่ กั หน่ อย ตลาดก็เหีย่ วเหลือทีจ่ ะเหีย่ ว…" ๒๑

คําว่า "กระบี"่
ตราประจําจังหวัดของกระบีเ่ ป็ นรูปภูเขาและมีดาบไขว้ ตามความหมาย "กระบี"่ คือ ดาบ
แต◌่อย่างไรก็ตามชื่อบ้านนามเมืองเกือบทุกแห่งมักจะมีแหล่งทีม่ า หรือไม่กม็ กั จะมีนิทานปรัมปราของ
พื้นเมือ งเข้ามาประกอบอยู่เสมอ ผู้แต่ ง อาจจะแต่ งขึ้นภายหลังเพื่อให้ส อดคล้อ งกับสถานที่ก็เป็ นได้
สํา หรับ สถานที่ใ นจัง หวัด กระบี่ก็มตี ํ า นานเก่ า เล่ ากัน อยู่ม ากมาย จึง ของยกเอานิ ท านท้อ งถิ่น ที่ม ี
ความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับชื่อกระบีม่ าบันทึกลงไว้สกั ๒ เรือ่ ง ดังนี้

ตํานานอ่าวพระนาง

ั่
กาลครัง้ หนึ่งยังมีหมู่บา้ นใหญ่ ๒ หมูบ่ า้ น ตัง้ อยู่รมิ ฝงทะเล
บ้านหนึ่งมีหวั หน้าชื่อ ตายมดึง
เมียชื่อ ยายรําพึง อีกบ้านหนึ่งหัวหน้าชื่อ ตาวาปราบ เมียชื่อ บามัย มีลูกชายชื่อ "บุญ" ทัง้ สองหมู่บา้ น
เป็ นอริต่อกัน
ยายรํา พึง นัน้ อยากจะได้ลูก สาวไว้เ ชยชมสัก คนหนึ่ ง จึง ไปบนบานศาลกล่ า ว ร้อ นถึง
พญานาคผูเ้ ป็ นเจ้ารักษาทองทะเลมาบันดาลให้ยายรําพึงมีลูกสาวได้สมปรารถนา แต่มขี อ้ แม้ว่าเมื่อนาง
เป็ นสาวแล้วจะต้องให้แต่งงานกับลูกชายของตนซึ่งมักแปลงกายเป็ นมนุ ษย์ขน้ึ มาท่องเที่ยวอยู่เสมอ
สองตายายก็รบั สัญญา หลังจากนัน้ ไม่นานยายรําพึง ก็ได้ลกู สาวสมใจให้ช่อื ว่า "นาง"
ต่อมาเมือ่ ลูกๆ โตขึน้ เป็ นหนุ่ มสาว บุญซึง่ เป็ นลูกชายของตาวาปราบก็ไปรักชอบกับ "นาง"
อ้อนวอนให้ตาวาปราบไปขอคืนดีกบั ตายมดึง และขอให้ "นาง" ได้แต่งงานกับ "บุญ" ด้วยความรักลูก
ั่ น
ตาวาปราบยอมลดทิฐไิ ปขอนาง ลูกสาวตายมดึง ฝ่ายตายมดึงก็อยากจะให้ลกู สาวแต่งงานเป็ นฝงเป็
ฝาไปเสียที จึงตกลงยกลูกสาวให้ โดยลืมสัญญาทีใ่ ห้ไว้กบั พญานาค
เมือ่ วันแต่งงานมาถึงฝา่ ยเจ้าบ่าวก็จดั กระบวนขันหมากยาวเหยียดมาทางชายทะเล นํ าโดย
ตาวาปราบสะพายดาบไว้บนบ่าทัง้ ซ้ายขวาเล่มหนึ่งใหญ่เล่มหนึ่งเล็ก ในขณะทีง่ านกําลังดําเนินไปด้วย
ความสนุ กสนานนัน้ เหตุการณ์ท่ไี ม่มใี ครคาดคิดก็เกิดขึน้ พญานาคทีแ่ ปลงกายมาเป็ นมนุ ษย์ก็เข้าแย่ง
ชิงเจ้าสาว เกิดวิวาทฆ่าฟนั กันขึน้ ตายมดึงเห็นท่าไม่ดกี พ็ านางหนีไป ตาวาปราบเห็นเข้าก็โกรธ จึงดึง
ดาบเล่มใหญ่ขว้างไปหมายจะฆ่าตายมดึงแต่ไม่ถูก ดาบไปตกอยู่ ณ ทีแ่ ห่งหนึ่งจึงดึงดาบเล่มเล็กขว้าง
ไปอีก ปรากฏว่าพลาดไปตกอยูใ่ นทีอ่ กี แห่งหนึ่ง
หลังจากที่มกี ารฆ่าฟนั กันอย่างดุเดือดนัน้ ร้อนถึงพระฤาษีซ่งึ บําเพ็ญตบะอยู่ในถํ้าออกมา
ห้ามปรามแต่ไม่มใี ครเชื่อฟงั พระฤาษีโกรธมาก จึงสาปให้ทุกสิง่ ทุกอย่างกลายเป็ นหิน ไม่ว่าจะเป็ นผูค้ น
เครื่องใช้ บ้านเรือนก็กลายเป็ นภูเขา เป็ นถํ้า เป็ นเกาะแก่งในทะเลทัง้ สิน้ เช่น บ้านเจ้าสาวกลายเป็ น
๒๑

อุปดิส อุค�คเสโน, พระมหา “ประวัตแิ รกเริม่ สร้างจังหวัดกระบีแ่ ละวัดแก้วโกรวาราม” ทีร่ ะลึกครบรอบ ๖๓ ปี นาย
สินธุ ประทีป ณ ถลาง ๒๒ กันยายน ๒๕๒๒ หน้า ๑๕ อ้างจดหมายเหตุประพาสหัวเมืองภาคใต้ของ ร.๕ และ
ของ ร.๖ ครัง้ ดํารงพระยศเป็นพระบรมโอรสาธิราช

๑๔
ภูเ ขาที่อ่ าวพระนาง เรือ นหอกลายเป็ นถํ้ า เรียกว่ า ถํ้าพระนาง ข้าวเหนี ยวกวนที่นํามาเลี้ยงกันหก
เรีย่ ราดกลายเป็ นเปลือกหอยทับถมในทะเลต่อมากลายเป็ น สุสานหอย ฝา่ ยพญานาคพยายามกระเสือก
กระสนลงทะเลแต่ไปไม่ถงึ กลายเป็ นหินทางด้านเหนือชาวบ้านเรียกว่า หงอนนาค บริเวณทีพ่ ญานาค
กลิง้ เกลือกกลายเป็ นหนองนํ้าขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่าหนองทะเล
นับจากนัน้ เนิ่นนานเมื่อชาวบ้านมาตัง้ ถิน่ ฐานเป็ นแขวงเมืองปกาสัย สร้างบ้านแปลงเมือง
เป็ นชุมชนใหญ่ขน้ึ ชาวบ้านได้ขุดพบดาบโบราณใหญ่เล่มหนึ่งและนํ ามามอบให้เจ้าเมือง ต่อมาไม่นาน
ชาวบ้านอีกแห่งหนึ่งก็ขุดพบดาบเล่มเล็กได้นํามามอบให้เจ้าเมืองเช่นเดียวกัน เจ้าเมืองพิจารณาเห็น
ว่าเป็ นดาบสําคัญสมควรทีจ่ ะเก็บไว้ค่บู า้ นคู่เมือง ขณะนัน้ ยังสร้างเมืองไม่เสร็จเรียบร้อย จึงนํ าดาบทัง้ คู่
ไปเก็บไว้ท่ถี ้ําเขาขนาบนํ้ าหน้าเมือง โดยเอาวางไขว้กนั ไว้ลกั ษณะนี้ จึงเป็ นสัญลักษณ์ของตราประจํา
เมืองมาจนทุกวันนี้
ตํานานอ่าวพระนางมีเล่าแตกต่างไปจากนี้กม็ ี คือ เล่าไปในทํานองเทพนิยาย ดังนี้
ณ บริเวณอ่ าวพระนางนี้มปี ราสาทหลังใหญ่ ตงั ้ ตระหง่านอยู่เหนือขุนเขางดงามประหนึ่ง
แดนสวรรค์ ผูป้ กครองได้แก่พระนางผูเ้ ลอโฉม จากความงามของนางนี้เองนํ าความกังวลใจมาสู่เทพยดาเกาะพีพซี ่งึ เป็ นพระเชษฐามากว่า จากความงามของน้ องสาวอาจนํ ามาซึ่งอันตรายได้ จึงเตือนสติ
พระนางอยูเ่ ป็ นนิจ แต่นางหาได้เชื่อฟงั ไม่ เทพเจ้าพีพกี เ็ ดินทางกลับไป
เมื่อ เทพยดาผู้พ่ีก ลับไปแล้ว พระนางก็นึก ถึง เหตุ ก ารณ์ ท่ผี ่านมา เทพยดาประเด๊ ะเป็ น
ผูห้ นึ่งทีม่ คี วามเสน่ หาในพระนาง ปรารถนาจะได้พระนางไปเป็ นคู่ แต่นางปฏิเสธ ทําให้เทพยดาประเด๊ะ
โกรธมาก และลันวาจาไว้
่
ว่า ถ้าพระนางไม่รกั เราก็จะรักใครไม่ได้เช่นกัน เราจะฆ่าทุกคนทีไ่ ด้พระนางไป
ท่านประเด๊ะกลับไปพร้อมกับพระนางคิดไปถึงเทพยดาเกาะปูท่ตี ้องการซื้อความรักจากพระนางด้วย
ทรัพย์สมบัตมิ หาศาล แต่พระนางปฏิเสธไปอีกราย
และแล้ววันหนึ่ งเทพยดาเกาะหัวขวานก็มาเยือน พร้อมกับเจ้งความประสงค์ว่ า เขาก็ม ี
ความต้อ งการพระนางเช่ นเดียวกัน พร้อ มกับยื่นคําขาดว่ า ถ้าเขาต้องการสิง่ ใดจะต้อ งได้ พระนาง
ปฏิเสธทําให้เทพยดาหัวขวานโกรธมาก ตรงเข้ายื้อ ยุดฉุ ด พระนางจะเอาไปให้จงได้ ในขณะนัน้ เอง
เทพยดาเกาะนางนาคก็ปรากฏตัวขึน้ ตรงเข้าขัดขวางและต่อสู้กนั ขึน้ ในทีส่ ุดท่านหัวขวานก็พ่ายแพ้ไป
จากความหวังดีของเทพยดาเกาะนางนาคนี่เองทําให้พระนางไม่สามารถปฏิเสธได้เหมือนรายอื่นๆ
ดังนัน้ ในโอกาสต่อมาสําเภาขบวนขันหมากจากเกาะนางนาคก็เดินทางมุ่งมายังปราสาท
ของพระนางแต่ ใ นขณะเดียวกัน สําเภาจากเทพยดาผู้ผ ิด หวัง ทัง้ สามก็มุ่ง หน้ ามาด้ว ยในทิศ ทางอัน
เดียวกันเข้าสกัดทําลายสําเภาขันหมาก จึงเกิดการต่อสูก้ นั อย่างดุเดือด เบือ้ งหลังการต่อสูค้ รัง้ นี้ปรากฏ
ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างพินาศลงโดยสิน้ เชิง ทะเลอ่าวพระนางแดงฉานไปด้วยเลือด นํ้ าพัดพาเอาร่างเทพยดา
ทัง้ ๔ ไปใกล้ปราสาททีอ่ ยูข่ องพระนางได้กลายเป็ นเกาะเล็กเกาะน้อยล้อมอ่าวไว้ เครื่องขันหมากนํ้ าได้
พัดพาไปเกิดเป็ นเกาะขันหมาก
ฝา่ ยพระนางเมือ่ สูญสิน้ ทุกสิง่ ทุกอย่างไปแล้ว ก็กลัน้ ใจตายกลายเป็ นอ่าว ปราสาทของพระ
นางก็กลายเป็ นถํ้าพระนาง ส่วนเทพยดาพีพกี ็เกิดความเสียใจที่เหตุการณ์ มาลงเอยเช่นนี้ น้ องสาวก็
สิน้ ชีวติ ลงก็เลยกลัน้ ใจตายตามไปอีกคน กลายเป็ นเกาะพีพซี ง่ึ อยูไ่ ม่ห่างไกลมากนัก

๑๕
ตํานานเขาขนาบนํ้า
กาลครัง้ หนึ่ง ณ เมืองแห่งหนึ่ง เจ้าเมืองมีธดิ าสาวผู้โฉมงามเป็ นที่หมายปองของบรรดา
หนุ่ มๆ ทัง้ หลายทุกชาติทุกภาษา และแล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ท่ไี ม่คาดฝนั ก็เกิดขึน้ เมื่อชายหนุ่ มมนุ ษย์
ั ่ น้ํ า แต่ทงั ้ สองฝ่ายต่างก็
และยักษ์ผหู้ ลงใหลในธิดาเจ้าเมืองเกิดมาประจันหน้ากัน ทัง้ ๆ ทีอ่ ยู่คนละฝงแม่
สําแดงฤทธิ ์เดชเข้าหํ้าหันกั
่ น
แต่ในทีส่ ุดก็ไม่มใี ครทีไ่ ด้ธดิ าเจ้าเมืองไปครอง ในขณะทีท่ งั ้ สองฝ่ายขว้างอาวุธคือ กระบีเ่ ข้า
ห ากันและทัง้ สองฝา่ ยต่างก็ถูกอาวุธด้วยกันทัง้ คู่ ดาบของยักษ์ซง่ึ โตมากก็ตกอยู่ ณ ทีต่ ่อสู้ ส่วนดาบของ
ั ่ ้ า คือ
มนุ ษ ย์ซ่งึ เล็ก กว่ าได้ปลิว ไปตกยัง อีก ตํ าบลหนึ่ ง ศพของทัง้ สองได้ก ลายเป็ นหินอยู่ค นละฝ งนํ
เขาขนาบนํ้าในปจั จุบนั สถานทีด่ าบเล่มโตตกอยู่คอื ตําบลกระบีใ่ หญ่ สถานทีด่ าบเล่มเล็กปลิวไปตกอยู่
คือ ตําบลกระบีน่ ้อยนันเอง
่
สําหรับคําว่า "กระบี่" มีผใู้ ห้ความเห็นแตกต่างกันไปหลายนัย ซึง่ พอจะสรุปได้ดงั นี้
ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๕ ชาวบ้านได้ขุดพบกระบี่โบราณที่บ้านนาหลวง ตําบลปกาสัย
หลวงเทพเสนาซึ่งเป็ นเจ้าเมืองในขณะนัน้ ได้นําทูลเกล้าถวายสมเด็จพระปิ ยมหาราชเจ้า และทรงพอ
พระราชหฤทัยมาก เมื่อ ยกฐานะแขวงเมือ งปกาสัยขึ้นเป็ นเมืองแล้ว จึงพระราชทานนามเมืองนี้ ว่ า
"เมืองกระบี่"
คุณเยีย่ มยง สังขยุทธ์ สุรกิจบรรหาร ผูส้ นใจทางโบราณคดีเมืองใต้กใ็ ห้ความเห็นว่า แขวง
เมืองปากาไสนี้ในตํานานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ว่า "เมืองไส" ก็เรียก คงคัดลอกตก "ปากา" ไป
และคําว่า "ปากาไส" ก็แปลว่า เมืองกระบี่ คําว่า "ปากา" แปลว่า กระบี่ คือ ดาบ
บ้างก็ว่าคําว่า "กระบี่" มาจากภาษามลายู ซึ่งเป็ นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง คือ "ต้ นหลุมพี "
มลายูเรียกว่า "กะลูบ"ี หรือ "คอโลบี" หรือ "กะรอบี" ต้นหลุ่มพีเป็ นพืชในตระกูลสละหรือระกํา ซึง่ มีอยู่
มากในอาณาเขตจังหวัดนี้ และในจังหวัดกระบีก่ ม็ ชี าวไทยมุสลิมอาศัยอยู่จํานวนมากเช่นเดียวกัน ชื่อ
หมูบ่ า้ น ตําบลอีกหลายแห่งยังคงเป็ นภาษามลายู ภายหลังก็เพีย้ นมาเป็ น "กระบี"่
บางท่านก็ว่า คําว่า "กระบี่" เกิดจากการผิดเพีย้ นของตัวเขียนว่า
"กระบี่น่าจะมาจากคําว่า "กระบือ " เพราะว่าแต่ เดิมนัน้ การสะกดกระบือเขาเขียนว่ า
"กระบื" ไม่มตี วั ออ.ตาม เมื่อเขียนไปนานๆ เข้าก็กลายเป็ น "กระบี"่ ได้ เนื่องจากคนในสมัยก่อนนัน้ ยัง
มีการพัฒนาด้านการเขียนน้อยอยู่ ทัง้ นี้ เพราะในเขตทีเ่ ป็ นจังหวัดกระบีม่ กี ระบือมากจนเป็ นทีน่ ิยมของ
จัง หวัด ใกล้เ คียงที่จะมาซื้อ กระบือ จากจัง หวัด กระบี่ ในปจั จุบนั กระบือ ก็ยงั มีส ถิติสูง (ปี ๒๕๑๙ มี
ประมาณ ๒๕,๘๐๗ ตัว) จึงเข้าใจว่าทีไ่ ด้ตงั ้ ชื่อจังหวัดกระบี่ น่าจะมาจากคําว่า "กระบื" ก็ได้…"๒๒
เรือ่ งกระบือมีมากในจังหวัดกระบีน่ นั ้ เห็นจะเป็ นความจริง เคยปรากฏว่าเมื่อคราวทีส่ ร้างวัด
แก้วโกรวารามเสร็จแล้วไม่นาน จะหาพระภิกษุมาดํารงตําแหน่ งเจ้าคณะจังหวัดมิได้ เพราะสภาพความ
เป็ นอยู่ลําบากมาก ในทีส่ ุดทางจังหวัดได้นิมนต์พระครูธรรมวุธวิศษิ ฐ์จากจังหวัดภูเก็ตมาเป็ นเจ้าคณะ
จังหวัด โดยจังหวัดได้จดั นิตยภัตรถวายเป็ นพิเศษเดือนละ ๓๐ บาท ถวายข้าวสารเดือนละ ๑ กระสอบ
25

25

๒๒

ศึกษานิเทศก์จงั หวัดกระบี,่ หน่วยเอกสารประกอบการสอนวิชาสังคมศึกษา จังหวัดกระบี่ (เอกสารโรเนียว)

๑๖
นํ้ามันก๊าดเดือนละ ๑ ปีบ ปลาแห้ง ปลาเค็ม เดือนละ ๑ กระสอบ โดยผูว้ ่าราชการจังหวัดได้โอนเงินค่า
ทําตั ๋วกระบือมาใช้ในการนี้ทงั ้ ได้จดั สร้างเกวียนและกระบือให้วดั ด้วยเพื่อใช้บรรทุกของเหล่านี้จากศาลา
กลางจังหวัดมาวัดทุกๆ เดือน ต่อมาปลายปี ๒๔๗๕ พระทวีธุระประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่
๑๑ ได้พจิ ารณาว่า การนํ าเงินภาษีอากรค่าตั ๋วกระบือไปบํารุงวัดนัน้ ทําให้สะพานกระบือชํารุด ไม่มเี งิน
บูรณะซ่อมแซม จึงโอนเงินนี้กลับมาบํารุงสะพานกระบือเสีย
คําว่า "กระบี่" มีคําแปลอีกอย่างที่น่าสนใจคือ ในความหมายทีแ่ ปลว่า "ลิง" ถ้าหากว่า
ดินแดนเมืองกระบีก่ ่อนแขวงเมืองปกาไสเป็ นทีต่ งั ้ ของเมืองในนาม "เมืองบันไทยเสมอ" ๑ ใน ๑๒ เมือง
นักษัตรขึน้ ต่อเมืองนครศรีธรรมราชจริงแล้ว เมืองบันไทยสมอใช้ตราลิงเป็ นตราประจําเมือง โดยถือเอา
ความหมายแห่งเมืองหน้าด่านปราการ เพราะลิงในสมัยก่อนถือกันว่ามีความองอาจกล้าหาญเทียบเท่า
ทหารกองหน้ า เช่น บรรดาลิงแห่งกองทัพพระราม เป็ นต้น และในสภาพความเป็ นจริงของเมืองกระบี่
เมือ่ ไม่กป่ี ีมานี้ ถ้าสืบถามคนเฒ่าคนแก่ของเมืองนี้ดู ก็ได้ความว่าลิงอยู่มากจริง แม้แต่บริเวณเกาะกลาง
หน้าเมืองกระบีก่ เ็ พิง่ จะหมดไปเมือ่ ไม่กป่ี ีน้เี อง แต่ปจั จุบนั นี้เราแปลงความหมายของ "กระบี"่ ว่า "ดาบ"
ตามตราประจําจังหวัด

การจัดรูปการปกครองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
การเทศาภิบาล เป็ นระบบการปกครองอันสําคัญที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรง
นํ ามาใช้ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่ว นภูมภิ าค โดยจัดส่ งข้าราชการจากส่วนกลาง
ออกไปบริหารราชการในท้องถิน่ ต่างๆ เป็ นการรวมอํานาจเข้ามาไว้ส่วนกลาง ทําให้ระบบการปกครอง
แบบประเพณีระบบกินเมืองทีป่ ฏิบตั มิ าแต่เดิมหมดไป
การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล คือ การรวมจังหวัดตัง้ แต่ ๒ จังหวัดขึน้ ไป โดยถือเอา
ความสะดวกในการปกครองตรวจตราบัญชาการของสมุหเทศาภิบาล
ซึ่งเป็ นข้าราชการชัน้ สูง
เป็ นผู้บงั คับบัญชา ต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เป็ นการแบ่งภาระของ
รัฐบาลกลางในส่วนภูมภิ าคจึงแบ่งส่วนราชการปกครองเป็ นมณฑล จังหวัด อําเภอ ตําบลและหมู่บ้าน
ให้เป็ นส่วนสัดอันนํามาซึง่ ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยทีจ่ ะบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์
สมุหเทศาภิบาลมีหน้าทีร่ บั ข้อเสนอและสังราชการแก่
่
ผูว้ ่าราชการจังหวัด ถ้าหากว่าเป็ น
เรื่องที่เกินอํานาจก็จะเสนอเข้าไปยังส่วนกลางอีกครัง้ หนึ่ง ระบบการปกครองแบบนี้จงึ เป็ นการรวม
อํานาจไปไว้ส่วนกลาง การจัดระบบการปกครองแบบนี้ได้เริม่ มาตัง้ แต่ ปี ๒๔๓๗ แต่ความจริงแล้ว การ
จัดระเบียบการปกครองแบบเทศาภิบาลนี้ได้มกี ารรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑลมาก่อนเหมือนกัน ราว
พ.ศ. ๒๔๓๕ แต่มไิ ด้มฐี านะเหมือนมณฑลเทศาภิบาลแท้จริงมีอยู่ ๖ มณฑล คือ
๑. มณฑลลาวเฉียง
๒. มณฑลลาวพวน
๓. มณฑลลาวกาว
๔. มณฑลเขมร
๕. มณฑลลาวกลาง
๖. มณฑลภูเก็ต
พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ใหม่ ๓ มณฑล และแก้ไขระเบียบการปกครอง
ทีม่ อี ยูก่ ่อนแล้ว ๑ มณฑล คือ

๑๗
๑. มณฑลพิษณุโลก
๒. มณฑลปราจีน
๓. มณฑลราชบุร ี
๔. มณฑลนครราชสีมา (เดิมคือ มณฑลลาวกลาง)
พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้ตงั ้ มณฑลขึน้ ใหม่อกี ๓ มณฑล แก้ไขระเบียบการปกครองที่มอี ยู่ก่อน
แล้ว ๑ มณฑล คือ
๑. มณฑลนครชัยศรี
๒. มณฑลนครสวรรค์
๓. มณฑลกรุงเก่า (ภายหลังเปลีย่ นชื่อเป็ นมณฑลอยุธยา) ๔. มณฑลภูเก็ต
พ.ศ.๒๔๓๙ จัดตัง้ ใหม่ ๒ มณฑล และแก้ไขระเบียบการปกครองทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ๑ มณฑล
รวม ๓ มณฑล คือ
๑. มณฑลนครศรีธรรมราช
๒. มณฑลชุมพร
๓. มณฑลบูรพา (เดิมคือ มณฑลเขมร)
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รวมหัวเมืองไทยปนมลาย◌ูฝ่ายตะวันตกและประเทศราชเข้าเป็ นอีก
มณฑล
หนึ่ง คือ มณฑลไทรบุร ี
พ.ศ. ๒๔๔๒ จัดตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๔๔๓ แก้ไขการปกครองมณฑลทีม่ อี ยูเ่ ดิม ๓ มณฑล คือ
๑. มณฑลพายัพ (เดิม คือ มณฑลลาวเฉียง)
๒. มณฑลอีสาน (เดิม คือ มณฑลลาวกาว)
๓. มณฑลอุดร (เดิม คือ มณฑลลาวพวน)
พ.ศ. ๒๔๔๙ จัดตัง้ ๒ มณฑล คือ
๑. มณฑลจันทบุร ี
๒. มณฑลปตั ตานี
พ.ศ.๒๔๕๕ จัดตัง้ มณฑลร้อยเอ็ดและมณฑลอุบล โดยแบ่งท้องทีจ่ ากมณฑลอีสานแต่เดิม
พ.ศ.๒๔๕๘ จัดตัง้ มณฑลมหาราษฎร์ โดยแบ่งท้องทีจ่ ากมณฑลพายัพแต่เดิม
การปกครองโดยลักษณะมณฑลเทศาภิบาลได้ดําเนินมาเกือบ ๒๐ ปี ได้มกี ารปรับปรุง
ระบบการปกครองอีกครัง้ หนึ่ง ทัง้ นี้ เนื่องจากการขยายตัวของภาวการณ์ทงั ้ ปวงเจริญขึ้นตามลําดับ
เหลือ กํ า ลัง ของเจ้า หน้ า ที่ใ นกระทรวงที่ม ีอ ยู่จ ะอํ า นวยผลประโยชน์ ใ ห้ ร วดเร็ว ได้ จะขยายกํ า ลัง
ข้าราชการก็ได้รบั งบประมาณในขีดจํากัด กระทรวงมหาดไทยจึงดําเนินวิธกี ารรวมมณฑลทีใ่ กล้เคียงกัน
ตัง้ เป็ นภาคขึ้น สําหรับบริหารราชการระหว่างมณฑลกับกระทรวง โดยมีข้าราชการชัน้ สูงตําแหน่ ง
อุปราชประจําภาคบัญชาการ และมักจะทรงพระกรุณาแต่งตัง้ สมุหเทศาภิบาลที่มคี วามสามารถให้เป็ น
อุปราชอีกตําแหน่ งหนึ่ง
กระทรวงมหาดไทยได้รบั พระบรมราชานุ ญาตจัดตัง้ มณฑลภาคขึน้ ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๕๘ ตัง้ ๒ ภาค คือ
๑. ภาคพายัพ รวมมณฑลพายัพ กับ มณฑลมหาราษฎร์
๒. ภาคตะวันตก มณฑลนครชัยศรี กับ มณฑลราชบุร ี

๑๘
พ.ศ. ๒๔๕๙ ตัง้ ภาคปกั ษ์ใต้มมี ณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลปตั ตานี มณฑลสุราษฎร์
(มณฑลชุมพรแต่เดิม)
พ.ศ. ๒๔๖๕ ตัง้ มณฑลภาคอีสาน มีมณฑลอุดร มณฑลอุบล มณฑลร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๖๙ สมัยรัชกาลที่ ๗ ได้มปี ระกาศกระแสพระบรมราชโองการให้ยกเลิกตําแหน่ ง
อุปราชประจําภาคทัง้ หมดเป็ นสมุหเทศาภิบาลตามเดิม การปกครองก็มเี พียงชัน้ มณฑลและบางมณฑล
ก็ถูกยกเลิกไปที่เหลือต่ อมารวม ๑๐ มณฑล ก็ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบราชการ
บริหารแห่งราชอาณาจักรไทยในสมัย พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็ นอันหมดสมัยเทศาภิบาล

เมืองกระบีส่ มัยมณฑลเทศาภิ บาล
จังหวัดกระบีไ่ ด้รวมเข้าอยู่ในมณฑลภูเก็ตซึง่ เป็ นมณฑลที่รวมมาก่อน พ.ศ. ๒๔๓๗ การ
รวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑลครัง้ นัน้ การปกครองยังไม่เป็ นรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล เพราะอํานาจการ
ปกครองยังขึน้ อยู่กบั กระทรวงกลาโหม มีอยู่ ๖ เมืองด้วยกัน ซึ่งเรียกกันแต่เดิมว่า "หัวเมืองฝ่ายทะเล
ตะวันตก" คือ
๑. เมืองภูเก็ต
๒. เมืองกระบี่
๓. เมืองตรัง
๔. เมืองตะกัวป
่ า่
๕. เมืองพังงา
๖. เมืองระนอง
ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๓๘ ได้แก้ไขระเบียบและลักษณะการปกครองมาเป็ นมณฑลเทศาภิบาล
อย่างถูกต้อง โดยหัวเมืองทัง้ หมดจากกระทรวงกลาโหมมาขึน้ กระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. ๒๔๓๘
พ.ศ. ๒๔๕๒ ได้มปี ระกาศแยกการปกครองจังหวัดสตูลมาจากมณฑลไทรบุร ี ซึง่ ตกไปอยู่
ในอํานาจการปกครองของอังกฤษมาขึน้ กับมณฑลภูเก็ต
พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้ประกาศโอนจังหวัดสตูลไปขึน้ กับมณฑลนครศรีธรรมราชอีกครัง้ หนึ่ง ทัง้ นี้
เพราะการติดต่อกับมณฑลนครศรีธรรมราชสะดวกกว่า
พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้มปี ระกาศยุบจังหวัดตะกัวป
่ ่าลงเป็ นอําเภอขึน้ ต่อจังหวัดพังงา มณฑล
ภูเก็ตจึงมีเพียง ๕ เมือง คือ
๑. เมืองภูเก็ต
๒. เมืองกระบี่
๓. เมืองตรัง
๔. เมืองพังงา
๕. เมืองระนอง
สมัย ที่ม ีก ารรวมมณฑลเข้า เป็ น มณฑลภาคนั น้ ภาคป กั ษ์ ใ ต้ม ี ๓ มณฑล คือ มณฑล
นครศรีธรรมราช มณฑลปตั ตานี มณฑลสุราษฎร์ ตัง้ ที่บญ
ั ชาการภาคที่จงั หวัดสงขลา โดยมีสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงลพบุรรี าเมศว์ เป็ นอุปราช แต่มณฑลภูเก็ตยังมิได้เข้ารวมกับมณฑลภาค
ปกั ษ์ใต้ จนกระทังพระบาทสมเด็
่
จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ประกาศยกเลิกระบบมณฑลภาคเสียก่อน ใน
ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ดังกล่าวแล้ว
ในช่วงระยะการบริหารราชการตามระบบมณฑลเทศาภิบาลภูเก็ต มีรายนามสมุหเทศาภิบาล ซึง่ บัญชาการหัวเมืองในมณฑลนี้ คือ
๑. พระยาทิพโกษา
(โต โชติกเสถียร)

๑๙
๒. พระยาวิสตู รสาครดิฐ
๓. พระวรสิทธิเสวีรตั น์
๔. พระยารัษฎานุ ประดิษฐ์
๕. พลโท พระยาวิชติ วงศ์วุฒไิ กร
๖. พระยาสุรนิ ทรราชา
๗. หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร
๘. พระยาศรีเสนา

(สาย โชติกเสถียร)
(ไต้ฮกั ภัทรนาวิก)
(คอซิมบี๊ ณ ระนอง)
(ม.ร.ว.สิทธิ ์ สุทศั น์)
(นกยูง วิเศษกุล)
(ฮะ สมบัตศิ ริ )ิ

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมืองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.
๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วย
บริหารราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร เมื่อก่อนเปลีย่ นแปลง
การปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอแล้วยังแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็ น มณฑลอี ก ด้ ว ย เมื่อ ได้ ม ีก ารประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บราชการบริห ารแห่ ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสีย เหตุทย่ี กเลิกมณฑลน่ าจะเนื่องจาก
๑. การคมนาคมสื่อสารสื่อสารสะดวกรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ ะสังการและตรวจ
่
ตราสอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒. เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยของประเทศให้น้อยลง
๓. เห็นว่าหน่ วยมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวง เป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔. รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ส่วนภูมภิ าค
ยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑลก็เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจนันเอง
่
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีก
ฉบับหนึ่งในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจังหวัดมีหลักการเปลีย่ นแปลงจากเดิม ดังนี้
๑. จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล แต่จงั หวัดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่
๒. อํานาจบริหารในจังหวัด ซึ่งแต่เดิมตกอยู่แก่คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการจังหวัด
นัน้ ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั บุคคลคนเดียว คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓. ในฐานะของคณะกรรมการจังหวัด ซึ่ง แต่ เ ดิมเป็ นผู้มอี ํานาจหน้ าที่บริหารราชการ
แผ่นดินในจังหวัดได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่ อ มาได้ม ีก ารแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง กฎหมายว่ าด้ว ยระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิน ตามนัย
ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าคเป็ น
๑. จังหวัด

๒๐
๒. อําเภอ
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องที่หลายๆ อําเภอขึ้นเป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิติบุคคล การตัง้ ยุบ
และเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้คณะกรรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดจังหวัดกระบี่. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ ดี แอล เอส
กรุงเทพฯ, ๒๕๒๘.

