
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัพงังา 

 
การกล่าวถงึประวตัิจงัหวดัพงังา จะหลกีเลี่ยงไม่กล่าวถึงเรื่องราวประวตัิของ "ตะกัว่ป่า"      

เสยีก่อนไม่ได ้เน่ืองจากปราชญ์ทางประวตัศิาสตร์ ยอมรบัแล้วว่า "ตะกัว่ป่า" ได้เคยเป็นบ้านเมอืง   

เป็นทีรู่จ้กักนัดไีมต่ํ่ากว่า ๒,๐๐๐ ปีมาแลว้ แมข้ณะน้ีจะมฐีานะเป็นอําเภอหน่ึงกต็าม        

ส่วนจงัหวัดพงังานัน้เพิ่งมาตัง้เป็นบ้านเมืองขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๒ ในรชักาลที่ ๒ แห่ง      

กรงุรตันโกสนิทร ์หรอืเมือ่ประมาณ ๑๗๖ ปีมาน้ีเอง 

สมยัอาณาจกัรศรีวิชยั 

เดมิทนีัน้บนแหลมมลายูรวมทัง้ส่วนบนที่เป็นของไทยด้วย ได้เป็นที่อยู่ของพวกพื้นเมอืง

เดมิ อนัไดแ้ก่ พวก "เซมงั" และ "ซาไก" มาก่อน  ต่อมามชีนอกีพวกหน่ึงเรยีกกนัว่า "ชนพดูภาษามอญ 

- เขมร" อพยพแผ่ลงมาจากทางเหนือเขา้มายดึรมิแม่น้ําตอนใกล ้ๆ ชายทะเลเป็นถิน่ฐานเรื่อยลงไปจน 

ถงึปลายแหลมมลายู ชนพวกน้ีส่วนหน่ึงได้เข้ามาตัง้ถิน่ฐานอยู่ในลุ่มแม่น้ําสาละวนิ เป็นชนชาตมิอญ 

อยู่ในแม่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา เป็นละว้าและปากแม่น้ําโขงเป็นชนเขมร  เฉพาะส่วนที่ลงมาอยู่บนแหลม

มลายนูัน้กลายเป็น "พวกมลายเูดมิ" แต่ไมพ่ดูภาษามลาย ู

ต่อมามชีนพวกพูดภาษามอญ - เขมร ไดอ้พยพใหญ่ลงมาตามแนวทางเดมิอกีคราวหน่ึง 

ในครัง้น้ีชนพดูภาษามอญ - เขมร  ไดเ้จรญิขึน้มากแลว้ไดท้าํเรอืแพขา้มไปอยู่บนเกาะสุมาตรา ชวาและ

บอรเ์นียว และไดเ้ขา้มาขบัไล่เอาพวกมลายูเดมิที่ด้อยความเจรญิกว่าให้เขา้ไปอยู่ในป่าบ้าง หนีไปอยู่

ตามชายทะเลห่างไกลบา้ง กลายเป็นพวก "จากุน" ไป และอยู่ตามชายฝ ัง่ทะเลไทยเรยีกว่า "ชาวเล"  

หรอื "ชาวน้ํา" ภาษาราชการเรยีกว่า "ชาวไทยใหม"่ 

ในสมยัใกล้เคยีงกนั พวกชาวอนิเดยีที่มอีารยธรรมสูงได้เริม่เดนิทางเข้ามาติดต่อค้าขาย 

เน่ืองจากชาวอนิเดยีเหล่าน้ีมคีวามฉลาดกว่า มวีฒันธรรมสูงกว่า จงึไดถ่้ายทอดวฒันธรรม เช่น ศาสนา 

ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณ ีอาหารการกนิ ฯลฯ ใหแ้ก่ชาวพืน้เมอืง ในทีสุ่ดชาวอนิเดยีกไ็ดเ้ขา้ผสม

กบัชาวพืน้เมอืง และมอีํานาจปกครองแหลมมลายอูยูเ่ป็นเวลาหลายรอ้ยปี เมือ่เสื่อมอํานาจลงพวกเขมร  

(เมอืงละโว)้ ลงมาชงิไดบ้้านเมอืง  แต่เขมรปกครองอยู่ได้ไม่นานชนชาตไิทยได้เป็นใหญ่ในประเทศ

สยาม (ณ กรงุสุโขทยั) กข็ยายอํานาจลงมา ไดแ้หลมมลายตูอนขา้งเหนือไวเ้ป็นอาณาเขต ตัง้แต่  

พ.ศ. ๑๘๐๐ เศษเป็นตน้มา 

พรอ้มๆ กนันัน้พวกแคว้นมลายู ซึ่งอยู่บนตอนเหนือของเกาะสุมาตราได้มอีํานาจมากขึน้ 

จงึไดข้า้มฟากมาตัง้ "อาณาจกัรมาลกักา" ขึน้บนปลายแหลมมลาย ูแลว้ยกทพัขึน้มาทําสงครามยดึเอา

เมอืงต่าง ๆ ทางเหนือ ในทีสุ่ดไปปะทะกบัอทิธพิลของไทยสุโขทยัตรงสีจ่งัหวดัภาคใต้ แลว้กห็ยุดลงแค่

นัน้ ชนชาวมลายูที่ข้ามเข้ามาใหม่น้ีได้นําเอาวฒันธรรมมลายู มภีาษา การนุ่งห่ม ขนบธรรมเนียม

ประเพณมีาใหแ้ก่บา้นเมอืงบนแหลมมลายทูีต่ไีด ้ต่อมาชาวมลายบูนเกาะสุมาตราไดอ้พยพเขา้มาอยู่บน

แหลมมลายูมากขึ้น ทัง้ได้นําเอาศาสนาอิสลามที่ได้ก่อกําเนิดขึ้นในสุมาตราก่อน เข้ามาให้ชนชาว

พืน้เมอืงเดมิดว้ย ทําใหช้นชาวพื้นเมอืงเดมิเหล่านัน้ค่อยๆ กลายเป็นชาวมลายูไปโดยปรยิาย ชนชาว



 ๒ 

มลายูที่ยกเขา้มาจากสุมาตราเขา้มาอยู่ใหม่น้ีเรยีกว่า "พวกชาวมลายูใหม่" โดยเหตุน้ีเองวฒันธรรม

ต่างๆ ของชนชาวมลายตูอนล่าง จงึไดแ้ตกต่างกบัชนชาวไทยทีอ่ยูต่อนบน 

ในสมยักรงุสุโขทยั พระมหากษตัรยิไ์ทยไดส้่งกองทพัไปตแีละไดเ้ขา้ครอบครองดนิแดนบน

แหลมมลายทูัง้หมดหลายครัง้ บางครัง้ไดข้า้มไปปกครองเมอืงบางเมอืงบนเกาะสุมาตรา ต่อมาเมื่อชาว

ยโุรปเขา้มามอีทิธพิลจงึไดถู้กชนชาวยุโรปยดึเอาแหลมมลายตูอนล่างไปปกครอง 

ในสมยัทีก่ารแล่นเรอืขา้มช่องมะละกาไมป่ลอดภยัจากโจรสลดั และตอ้งใชเ้วลาแล่นเรอือ้อม

ความยาวของแหลมมลายูมากนัน้ ชาวอนิเดยีได้เดนิเรอืใบมายงัชายฝ ัง่ตะวนัตกของแหลมมลายู ซึ่ง

ทอดจากเหนือลงมาใตข้วางทศิทางอยู่ ส่วนหน่ึงไดม้าขึน้จอดทีท่่าเมอืงสําคญัเมอืงหน่ึงบนฝ ัง่ทะเลดา้น

นัน้ คอืท่า "เมอืงตกัโกลา" หรอื "ตะโกลา" หรอืเมอืง "ตะกัว่ป่า" ในปจัจุบนั ทัง้น้ีเพราะในอ่าวหน้าเมอืง

เป็นที่ทอดสมอจอดเรอืหลบมรสุมได้เป็นอย่างดทุีกฤดูกาล นอกจากนัน้สามารถขนถ่ายสนิคา้เดนิทาง

บก เพื่อขา้มไปลงเรอืซึง่คอยรบัอยู่ในอ่าวบา้นดอนอกีฟากหน่ึงของแหลมมลายใูกลม้าก ทัง้น้ีเพราะได้

อาศยัลําแม่น้ําตะกัว่ป่าเป็นทางลําเลยีงสนิคา้ดว้ยเรอืเลก็ขึน้ไปทางต้นน้ําไดไ้กลมาก จนกระทัง่น้ําตื้น

มากเรอืเลก็ไปไมไ่หวแลว้ จงึไดล้าํเลยีงสนิคา้ขึน้หลงัชา้งหรอืววัต่างมา้ต่างเดนิบกขา้มสนัเขาราวๆ   ๕-

๖ ไมล์ ก็จะถงึต้นน้ําครีรีฐั ถ่ายสนิค้าลงเรอืล่องลงไปตามลําน้ําครีรีฐัจนถงึปากแม่น้ํา ถ่ายของขึน้เรอื

ใหญ่แล่นออกทะเลไป หรอืถ่ายของขึน้เมอืงไชยา  ซึง่เป็นเมอืงใหญ่อุดมสมบูรณ์ มผีูค้นมากอยู่ในอ่าว

บ้านดอนก็ได้ ก็โดยเหตุที่เป็นเส้นทางเดนิแวะพกัเช่นน้ีเอง  จงึพบว่า บรเิวณเมอืงไชยาและเมอืง     

ตกัโกลา มโีบราณวตัถุที่แสดงว่ามชีนชาวอนิเดยี และชนชาตอิื่นๆ เคยเดนิทางผ่านและเคยมาพกัอยู่

มาก 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ในปลายปี พ.ศ. ๒๓๕๑ พระเจา้ปะดุงกษตัรยิพ์มา่พจิารณาเหน็ว่าเมอืงไทยกําลงัอ่อนกําลงั

ลงเพราะไดส้ิ้นแม่ทพันายกองที่เขม้แขง็ไปหลายคน เช่น กรมพระราชวงับวรมหาสุรสงิหนาท เป็นต้น   

ทัง้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ก็ทรงพระชรามากแล้ว ควรจะถือโอกาสไปตี

เมอืงไทยลา้งความอบัอายทีไ่ดพ้่ายแพม้าแลว้หลายหน จงึใหอ้ะเตงิหวุ่นเป็นแม่ทพั เกณฑค์นเตรยีมยก

ทพัมาตเีมอืงไทย แต่การเกณฑค์นเขา้กองทพัมอุีปสรรค  เสรจ็ไม่ทนัจงึให้ยบัยัง้การมาตเีมอืงไทยไว้

และปลอ่ยคนเกณฑ ์ ในขณะทีย่งัปลดปล่อยคนยงัไม่หมดนัน้กพ็อทราบว่าเมอืงไทยเปลีย่นรชักาลใหม ่
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(๑)
 ความกลวัพระบารมพีระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้ากห็มดไป อะเตงิหวุ่นจงึขอยกกองทพัที่เหลอื

มาตหีวัเมอืงปกัษ์ใต้ดา้นฝ ัง่ทะเลตะวนัตก  เพื่อกวาดผูค้นและเกบ็ทรพัยไ์ดพ้อคุม้กบัทุนรอนทีไ่ดล้งไป

แลว้  โดยแบ่งกําลงัออกเป็น ๒ กองทพั ยกมาทางเรอืมาตเีมอืงถลางกองทพัหน่ึง อกีกองทพัหน่ึงให้

เดนิมาตเีมอืงระนอง กระบุร ีและชุมพร 

(๑)  พ.ศ ๒๓๕๓ 

 

 

 

                                            



 ๓ 

ทางกรุงเทพฯ ได้ข่าวศกึล่วงหน้าสองเดอืน จงึโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 

เจา้ฟ้ากรมหลวงเสนานุรกัษ์ กรมพระราชวงับวรเป็นแมท่พัใหญ่มกีําลงั ๔ หน่วย คอื พระยาทศโยธากบั

พระยาราชประสทิธิเ์ป็นแม่ทพัไปเกณฑก์องทพัเมอืงไชยา ยกขา้มแหลมมลายูไปรกัษาเมอืงถลางไว้

ก่อนหน่วยหน่ึง เจา้พระยายมราช (น้อย) เป็นแม่ทพัหลวงกบัพระยาทา้ยน้ําแม่ทพัหน้ารบีลงไปเกณฑ์

กําลงัเมอืงนครศรธีรรมราชยกไปช่วยเมอืงถลางหน่วยหน่ึง ใหพ้ระยาจ่าแสนยากร (บวั) เป็นแม่ทพัยก

กําลงัจากกรุงเทพฯ  ๕,๐๐๐  ไปเป็นกําลงัส่วนกลางคอยช่วยเหลอืทพัอื่นหน่วยหน่ึง และเจา้ฟ้ากรม

หลวงพทิกัษ์มนตรไีด้เสดจ็ไปรวมพลจดักองทพัอยู่ที่เมอืงเพชรบุร ีดว้ยเขา้ใจว่ากองทพัพม่าจะยกมา

ทางด่านเจดยี์สามองค์  แต่เมื่อไม่มวีี่แววพม่ามาทางนัน้  ก็ยกกําลงัไปรวมกบักองทพัใหญ่  ซึ่งกรม

พระราชวงับวรยกจากพระนครโดยทางเรอืถงึเป็นเพชรบุร ีเคลื่อนทพับกตรงไปเมอืงชุมพร ในการทพั

คราวน้ีนายนรนิทรธ์เิบศร ์ (อนิ)  ไดไ้ปในกองทพัดว้ย ไดแ้ต่งโคลงนิราศไพเราะเป็นทีนิ่ยมยกย่องของ

บรรดากวไีวเ้รือ่งหน่ึง ชื่อ  "นิราศนรนิทร ์" 

จะเหน็ว่า การทพัคราวน้ีไดแ้บ่งกําลงัออกเป็น ๒ ส่วน คอื ส่วนที่ไปป้องกนัเมอืงถลางได้

เกณฑก์ําลงัจากหวัเมอืงปกัษใต ้ทพัส่วนทีไ่ปป้องกนัหวัเมอืงอื่นๆ ไดเ้กณฑก์ําลงัหวัเมอืงชัน้ใน 

กองทพัของพม่าที่ยกมาทางเรอืตีได้เมอืงตะกัว่ป่า ตะกัว่ทุ่ง  ซึ่งพลเมอืงน้อยได้อย่าง

ง่ายดาย เพราะพอได้ข่าวว่ากองทพัพม่ายกมาผู้คนก็อพยพครอบครวัเข้าป่าไปหมด ไม่มกีารต่อสู ้ 

จากนัน้   กองทพัส่วนน้ีของพม่าไดย้กขึน้เกาะภูเกต็ล้อมเมอืงถลางไว ้ล้อมอยู่เดอืนกว่ากต็เีมอืงไม่ได ้ 

เพราะพระยาถลางป้องกนัแขง็แรงนกั จงึไดค้ดิอุบายทาํทวี่าลงเรอืกลบัไปแลว้ แต่ไปซุ่มคอยทอียู่ทีเ่กาะ

ยาว พระยาถลางตกหลุมพรางปล่อยผู้คนออกจากเมอืงไปทํามาหากนิ พม่าได้ทจีงึจู่โจมเขา้ลอ้มเมอืง

ถลางใหม ่คราวน้ีกล็อ้มเมอืงภเูกต็ไวด้ว้ย 

กองทพัไทยทีจ่ะยกมาช่วยป้องกนัเมอืงถลาง เกณฑก์องทพัไดแ้ลว้ยกขา้มแหลมมาถงึเมอืง

ชายฝ ัง่ตะวนัตก แต่หาเรอืลําเลยีงกําลงัส่วนใหญ่ขา้มฟากไปยงัฝ ัง่เกาะภูเกต็ไม่ได ้คงไดแ้ต่เกบ็เอาเรอื

ชาวบา้นบรรทุกกําลงัส่วนหน่ึงล่วงหน้าไปได ้แต่ขณะทีเ่รอืกําลงัขา้มฟากไปนัน้ ไดป้ะทะเขา้กบัเรอืพม่า

ที่ออกมาลาดตระเวนหาเสบยีง จงึเกดิรบกนัขึ้น บงัเอญิเรอืแม่ทพัไทยเกิดระเบดิขึ้นตวัแม่ทพัถึงแก่

ความตาย ขบวนเรอืที่เหลอืจงึแล่นหลบเขา้อ่าวเมอืงกระบี่ไป กองทพัพม่าก็ยงัคงล้อมเมอืงถลางและ

เมอืงภเูกต็อยูต่ามเดมิ 

ฝ่ายกองทพัพม่าทีย่กมาทางบกนัน้ตไีด้เมอืงมะลวินั เมอืงระนอง และเมอืงกระบุร ีแลว้ยก

กําลงัขา้มเขา้มาทางฝ ัง่ตะวนัออกตเีมอืงชุมพรอกีเมอืงหน่ึง แต่ยงัไม่ทนัจะตเีมอืงอื่นต่อไป กถ็ูกกองทพั

ไทยส่วนทีย่กมาทางบกเพื่อป้องกนัหวัเมอืงปกัษ์ใตต้แีตกไปและปราบปรามขา้ศกึลงไปจนถงึเมอืงตะกัว่

ปา่ ครัน้พมา่แตกหนีไปหมดแลว้ ทพัหลวงกไ็ปพกัพลรอฟงัขา่วทางเมอืงถลางอยูท่ีเ่มอืงชุมพร 

ข่าวกองทพัใหญ่ของไทยยกกําลงัลงไปช่วยเมอืงถลางน้ีรู้ไปถึงกองทพัพม่าที่ล้อมเมอืง

ถลางและเมอืงภูเกต็อยู่ จงึเร่งตเีมอืงถลางแตก จบัผูค้นและเกบ็กวาดทรพัยส์มบตัไิปรวมไวท้ีค่่ายแล้ว

ใหเ้ผาเมอืงเสยี  ขณะนัน้กพ็อดกีองทพัไทยยกมาใกลจ้ะถงึเกาะชะรอยพม่าจะไดข้่าวอยู่แลว้ ครัน้คนืวนั

หน่ึงเก◌ิดลมกลา้พม่าอยู่ที่เมอืงถลางได้ยนิเสยีงคลื่นกระทบฝ ัง่ สําคญัว่าเสยีงปืนกองทพัไทย แม่ทพั



 ๔ 

พมา่  ตกใจรบีสัง่ใหอ้พยพผูค้นขนทรพัยส์ิง่ของลงเรอืหนีไปโดยด่วน พมา่ยงัไปไม่หมดกองทพัไทยถงึ

จงึเขา้ ตพีมา่ส่วนทีเ่หลอืไดผู้ค้นและขา้วของกลบัคนืมาเป็นอนัมาก 

เมื่อมชียัชนะพม่าแล้วกรมพระราชวงับวรมหาเสนานุรกัษ์ทรงพระราชดํารวิ่าเมอืงถลาง

พม่าก็เผาเสยีแลว้  จะกลบัตัง้ขึน้มาใหม่ก็ไม่เป็นทีไ่วใ้จได ้  ดว้ยกําลงัทีร่กัษาบา้นเมอืงอ่อนแอลงกว่า

แต่ก่อน หากว่ากองทพัพม่าจู่โจมมาอกีก็จะรกัษาไว้ไม่ได้ หวัเมอืงต่างๆ  จะยกไปช่วยก็ไม่ทนัการณ์  

เพราะหาเรอืไม่ได ้ จงึโปรดใหร้วบรวมผูค้นพลเมอืงถลางทีเ่หลอือยู่  อพยพขา้มฟากมาตัง้ภูมลิําเนาที ่

"ตําบลกราภูงา" ซึง่ตัง้อยู่บนปากแม่น้ําพงังา แขวงเมอืงตะกัว่ทุ่ง และจดัการปกครองขึน้เป็นบา้นเมอืง

ในรชักาลที ่๒ น้ีเอง ดงัปรากฏอยู่ในทําเนียบขา้ราชการนครศรธีรรมราชครัง้รชักาลที ่๒ ซึง่กําหนดขึน้

ใน จ.ศ.๑๑๗๑ (๒๓๕๔) ไดอ้อกชื่อเมอืงพงังาดว้ย แต่ขณะนัน้เรยีกว่า  "เมอืงภูงา" และเป็นการยนืยนั

ว่า ในครัง้นัน้เมอืงพงังาขึน้กบัเมอืงนครศรธีรรมราช 

ต่อมาถงึรชักาลที่ ๓ ไดเ้กดิปญัหาการเมอืงขึน้ในเมอืงไทร คอื เชื้อสายเจา้พระยาไทรบุรี

เดมิได้รบัการยุยงจากองักฤษที่ปีนัง   ยกกําลงัเขา้ตเีมอืงไทรได้ เจา้เมอืงอนัได้แก่พระยาไทรบุรแีละ

พระยาเสนานุชติ บุตรพระยานคร  ซึ่งรกัษาเมอืงมาแต่รชักาลที่ ๒   ต้องหนีมาอยู่ที่เมอืงพทัลุง จงึ

โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรพีพิฒันรตันราชโกษายกทพัไปปราบ แต่พอไปถึงก็ทราบว่าเจา้พระยานคร

กลบัจากกรงุเทพฯ มาถงึก่อน เกณฑท์พัเมอืงนครและเมอืงพทัลุงใหพ้ระยาไทรบุรแีละพระยาเสนานุชติ 

และ วชิติสรไกรไปตไีด้เมอืงไทรกลบัคนืมาแล้วจงึไม่ต้องไปตี   แต่ก็พอได้ข่าวว่าพระยากลนัตนักบั 

พระยาบาโงย  ซึง่มตีนกูประสากบับุตรด้วยววิาทถงึกบัสูร้บกนั  จงึได้ใหค้นไปเชญิทัง้สามคนมาระงบั

ขอ้ววิาททีเ่มอืงสงขลา ทแีรกกไ็ม่มใีครมา ต่อเมื่อใหพ้ระยาไชยาคุมกําลงัลงไปขู่ทัง้สามจงึยอมมาเมอืง

สงขลา แล้วกต็กลงเลกิรบทาํหนังสอืสญัญาให้ไวต่้อกนัได้สําเรจ็ จากเหตุการณ์คราวน้ีเป็นบทเรยีนให้

เหน็ว่าการใชข้า้ราชการไทยลงไปปกครองเมอืงทีป่ระชาชนเป็นชาวมุสลมิดงัทีท่ํามาแลว้นัน้ไม่มทีางที่

จะราบรื่นไปไดพ้ระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจา้อยู่หวั จงึใชว้ธิกีารแบ่งการปกครองออกเป็นส่วนย่อยๆ 

ดงัทีร่ชักาลที ่๑ ไดท้รงใชก้บัเมอืงปตัตานีไดผ้ลดมีาแลว้ คอื แบ่งพืน้ทีเ่มอืงไทรออกเป็น ๔ เมอืงเลก็ 

แลว้แต่งตัง้ใหช้นชาวมลายทูีม่ใีจสวามภิกัษ์ต่อแผ่นดนิไทยเป็นเจา้เมอืงใน พ.ศ. ๒๓๘๓ 

เมื่อเสรจ็จากระงบัเหตุทะเลาะววิาทระหว่างเจา้เมอืงในมลายูคราวน้ีแล้ว พระบาทสมเดจ็    

พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  ทรงมพีระราชดํารจิะทรงปรบัปรุงหวัเมอืงชายทะเลฝ ัง่ตะวนัตกทีถู่กพม่าทําลาย

ยบัเยนิมาแลว้นัน้ ให้กลบัฟ้ืนคนืดขีึน้มาใหม่ และมคีวามเขม้แขง็ป้องกนัตนเองได้ดว้ย จงึโปรดเกลา้ฯ  

ใหพ้ระยาไทร (เลื่อนมาจากพระยาภกัดบีรริกัษ์แสง)  เป็นผูว้่าราชการเมอืงพงังา พระยาเสนานุชติ(ปลดั

เมอืงไทรเดมิและได้เลื่อนขึน้เป็นพระยาแล้ว) เป็นผู้ว่าราชการเมอืงตะกัว่ป่า และให้พระยาตะกัว่ทุ่ง 

(ถิน) เป็นผู้ว่าราชการเมอืงตะกัว่ทุ่ง ส่วนเมอืงถลางนัน้ยงัมคีวามสําคญัอยู่ โปรดเกล้าฯ ให้แบ่ง  

ชาวเมอืงถลางทีห่นีไปอยูเ่มอืงพงังากลบัไปตัง้เมอืงถลางขึน้อกี แต่ตัง้เมอืงใหม่ดา้นตะวนัออกของเกาะ

เมอืงเหล่าน้ีขึน้ตรงต่อกรงุเทพฯ 

ในสมยัรชักาลที่ ๔ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวัทรงแปลงนามของผูว้่าราชการ

เก่าทีว่่า "พระตะกัว่ทุ่งบางขล"ี เสยีใหมเ่ป็น "พระบรสิุทธิโ์ลหภมูนิทราธบิด"ี ทัง้ทรงตัง้ "พระบรสิุทธิโ์ลห

การ" ตําแหน่งผูช่้วยอากรดบุีกขึน้ในเมอืงตะกัว่ทุ่งอกีตําแหน่งหน่ึง  และพรอ้มกนันัน้ไดท้รงแปลงนาม



 ๕ 

ผู้ว่าราชการเมอืงตะกัว่ป่าที่ว่า "พระยศภกัดศีรพีไิชยสงคราม" เป็น "พระเสนานุชติสทิธสิาตรามหา

สงครามสยามรฐัภกัดพีริยิพาห" หลวงปลดั แปลงใหม่ว่า "พระวชิติภกัดศีรสีุรยิสงคราม" "หลวงนุรกัษ์

โยธา"    ผูช่้วย แปลงว่า "พระเรอืงฤทธิร์กัษาราช" และทรงตัง้ "พระสุนทรภกัด"ี ตําแหน่งผูช่้วยราชการ

ในอากรดบุีกเมอืงตะกัว่ปา่ขึน้ใหม ่

ต่อมาเมอืงตะกัว่ทุ่งได้ยุบเป็นอําเภอขึน้กบัเมอืงพงังา เมื่อได้มกีารจดัรวม  "เมอืง"  ใน

บรเิวณเดยีวกนัจดัเป็น "มณฑล" เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ ในรชักาลที ่๕ เมอืงต่างๆ ทีข่ ึน้อยู่ในมณฑลภูเกต็มี

เพยีง ๖ เมอืง คอื ภเูกต็ ตรงั กระบี ่ตะกัว่ปา่ พงังา และระนอง 

ครัน้ถงึรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่๗ ใน พ.ศ. ๒๔๗๔ ฐานะ

ของเศรษฐกจิภายในประเทศไทยกําลงัอยู่ในลกัษณะทีท่รุดโทรมตกตํ่าอย่างน่ากลวั จงึไดม้กีารตดัทอน  

รายจา่ยของประเทศในดา้นต่างๆ ลงมามากมาย  สมยันัน้มณฑลภูเกต็แบ่งการปกครองเป็น ๗ จงัหวดั  

(ขณะนัน้เปลีย่นเรยีก "เมอืง" เป็น "จงัหวดั มาตัง้แต่รชักาลที ่๖ แลว้")  คอื ภูเกต็ ระนอง  ตะกัว่ป่า 

พงังา กระบี ่ตรงั และสตูล (เดมิสตูลขึน้กบัเมอืงไทรบุร ีแต่หลงัจากไดม้กีารปกัปนัเขตแดนระหว่างไทย

กบัองักฤษ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๒ แลว้ เมอืงไทรบุรตีกเป็นขององักฤษ  จงึโปรดใหส้ตูลไปรวมอยู่ในมณฑล

ภูเก็ตเมอืง ๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๕๓) รฐับาลต้องการยุบเสยีจงัหวดัหน่ึงให้เหลอืเพยีง ๖ จงัหวดั  

จงัหวดัทีอ่ยู่ในเกณฑท์ีต่้องพจิารณายุบฐานะมจีงัหวดัตะกัว่ป่าและพงังา ครัน้ถงึวนันัดสมุหเทศาภบิาล

ประชุมผู้ว่าราชการจงัหวดั ผู้ว่าราชการจงัหวดัตะกัว่ป่าไปเขา้ประชุมไม่ทนั เน่ืองจากการคมนาคมไม่

สะดวก จงัหวดัตะกัว่ป่าจงึถูกยุบลงเป็น "อําเภอ" และให้ขึน้อยู่กบัจงัหวดัพงังา หลงัจากนัน้อกี ๑ ปี 

มณฑลภเูกต็กถ็ูกยบุอกีใหจ้งัหวดัต่างๆ ขึน้ตรงกบักระทรวงมหาดไทยจนถงึปจัจบุนัน้ี 

  
เกบ็ความจากคณิต  เลขะกุล, "พงังาในดา้นประวตัศิาสตร"์ ,อนุสาร อ.ส.ท. (ปีที ่๘ ฉบบัที ่๑๑ มถุินายน  ๒๕๑๑),หน้า 

๒๙-๓๑, หน้า ๕๓-๕๕. 
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