ประวัติศาสตร์จงั หวัดพังงา
การกล่าวถึงประวัติจงั หวัดพังงา จะหลีกเลี่ยงไม่กล่าวถึงเรื่องราวประวัติของ "ตะกัวป
่ ่า "
เสียก่อนไม่ได้ เนื่องจากปราชญ์ทางประวัตศิ าสตร์ ยอมรับแล้วว่า "ตะกัวป
่ ่า" ได้เคยเป็ นบ้านเมือง
เป็ นทีร่ จู้ กั กันดีไม่ต่ ํากว่า ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว แม้ขณะนี้จะมีฐานะเป็ นอําเภอหนึ่งก็ตาม
ส่ ว นจัง หวัด พัง งานั น้ เพิ่ง มาตัง้ เป็ น บ้า นเมือ งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๒ ในรัช กาลที่ ๒ แห่ ง
กรุงรัตนโกสินทร์ หรือเมือ่ ประมาณ ๑๗๖ ปีมานี้เอง

สมัยอาณาจักรศรีวิชยั
เดิมทีนัน้ บนแหลมมลายูรวมทัง้ ส่วนบนที่เป็ นของไทยด้วย ได้เป็ นที่อยู่ของพวกพื้นเมือง
เดิม อันได้แก่ พวก "เซมัง" และ "ซาไก" มาก่อน ต่อมามีชนอีกพวกหนึ่งเรียกกันว่า "ชนพูดภาษามอญ
- เขมร" อพยพแผ่ลงมาจากทางเหนือเข้ามายึดริมแม่น้ํ าตอนใกล้ ๆ ชายทะเลเป็ นถิน่ ฐานเรื่อยลงไปจน
ถึงปลายแหลมมลายู ชนพวกนี้ส่วนหนึ่งได้เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานอยู่ในลุ่มแม่น้ํ าสาละวิน เป็ นชนชาติมอญ
อยู่ในแม่ลุ่มนํ้ าเจ้าพระยา เป็ นละว้าและปากแม่น้ํ าโขงเป็ นชนเขมร เฉพาะส่วนที่ลงมาอยู่บนแหลม
มลายูนนั ้ กลายเป็ น "พวกมลายูเดิม" แต่ไม่พดู ภาษามลายู
ต่อมามีชนพวกพูดภาษามอญ - เขมร ได้อพยพใหญ่ลงมาตามแนวทางเดิมอีกคราวหนึ่ง
ในครัง้ นี้ชนพูดภาษามอญ - เขมร ได้เจริญขึน้ มากแล้วได้ทาํ เรือแพข้ามไปอยู่บนเกาะสุมาตรา ชวาและ
บอร์เนียว และได้เข้ามาขับไล่เอาพวกมลายูเดิมที่ด้อยความเจริญกว่าให้เข้าไปอยู่ในป่าบ้าง หนีไปอยู่
ั่
ตามชายทะเลห่างไกลบ้าง กลายเป็ นพวก "จากุน" ไป และอยู่ตามชายฝงทะเลไทยเรี
ยกว่า "ชาวเล"
หรือ "ชาวนํ้า" ภาษาราชการเรียกว่า "ชาวไทยใหม่"
ในสมัยใกล้เคียงกัน พวกชาวอินเดียที่มอี ารยธรรมสูงได้เริม่ เดินทางเข้ามาติดต่ อค้าขาย
เนื่องจากชาวอินเดียเหล่านี้มคี วามฉลาดกว่า มีวฒ
ั นธรรมสูงกว่า จึงได้ถ่ายทอดวัฒนธรรม เช่น ศาสนา
ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหารการกิน ฯลฯ ให้แก่ชาวพืน้ เมือง ในทีส่ ุดชาวอินเดียก็ได้เข้าผสม
กับชาวพืน้ เมือง และมีอํานาจปกครองแหลมมลายูอยูเ่ ป็นเวลาหลายร้อยปี เมือ่ เสื่อมอํานาจลงพวกเขมร
(เมืองละโว้) ลงมาชิงได้บ้านเมือง แต่เขมรปกครองอยู่ได้ไม่นานชนชาติไทยได้เป็ นใหญ่ในประเทศ
สยาม (ณ กรุงสุโขทัย) ก็ขยายอํานาจลงมา ได้แหลมมลายูตอนข้างเหนือไว้เป็ นอาณาเขต ตัง้ แต่
พ.ศ. ๑๘๐๐ เศษเป็ นต้นมา
พร้อมๆ กันนัน้ พวกแคว้นมลายู ซึ่งอยู่บนตอนเหนือของเกาะสุมาตราได้มอี ํานาจมากขึน้
จึงได้ขา้ มฟากมาตัง้ "อาณาจักรมาลักกา" ขึน้ บนปลายแหลมมลายู แล้วยกทัพขึน้ มาทําสงครามยึดเอา
เมืองต่าง ๆ ทางเหนือ ในทีส่ ุดไปปะทะกับอิทธิพลของไทยสุโขทัยตรงสีจ่ งั หวัดภาคใต้ แล้วก็หยุดลงแค่
นัน้ ชนชาวมลายูท่ขี ้ามเข้ามาใหม่น้ี ไ ด้นําเอาวัฒนธรรมมลายู มีภาษา การนุ่ ง ห่ ม ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณีมาให้แก่บา้ นเมืองบนแหลมมลายูทต่ี ไี ด้ ต่อมาชาวมลายูบนเกาะสุมาตราได้อพยพเข้ามาอยู่บน
แหลมมลายูมากขึ้น ทัง้ ได้นําเอาศาสนาอิส ลามที่ไ ด้ก่อ กํ าเนิ ด ขึ้นในสุ มาตราก่ อ น เข้ามาให้ชนชาว
พืน้ เมืองเดิมด้วย ทําให้ชนชาวพื้นเมืองเดิมเหล่านัน้ ค่อยๆ กลายเป็ นชาวมลายูไปโดยปริยาย ชนชาว

๒

มลายูท่ยี กเข้ามาจากสุมาตราเข้ามาอยู่ใหม่น้ีเรียกว่า "พวกชาวมลายูใหม่" โดยเหตุน้ีเองวัฒนธรรม
ต่างๆ ของชนชาวมลายูตอนล่าง จึงได้แตกต่างกับชนชาวไทยทีอ่ ยูต่ อนบน
ในสมัยกรุงสุโขทัย พระมหากษัตริยไ์ ทยได้ส่งกองทัพไปตีและได้เข้าครอบครองดินแดนบน
แหลมมลายูทงั ้ หมดหลายครัง้ บางครัง้ ได้ขา้ มไปปกครองเมืองบางเมืองบนเกาะสุมาตรา ต่อมาเมื่อชาว
ยุโรปเข้ามามีอทิ ธิพลจึงได้ถูกชนชาวยุโรปยึดเอาแหลมมลายูตอนล่างไปปกครอง
ในสมัยทีก่ ารแล่นเรือข้ามช่องมะละกาไม่ปลอดภัยจากโจรสลัด และต้องใช้เวลาแล่นเรืออ้อม
ั ่ นตกของแหลมมลายู ซึ่ง
ความยาวของแหลมมลายูมากนัน้ ชาวอินเดียได้เดินเรือใบมายังชายฝงตะวั
ั่
ทอดจากเหนือลงมาใต้ขวางทิศทางอยู่ ส่วนหนึ่งได้มาขึน้ จอดทีท่ ่าเมืองสําคัญเมืองหนึ่งบนฝงทะเลด้
าน
นัน้ คือท่า "เมืองตักโกลา" หรือ "ตะโกลา" หรือเมือง "ตะกัวป
่ ่า" ในปจั จุบนั ทัง้ นี้เพราะในอ่าวหน้าเมือง
เป็ นที่ทอดสมอจอดเรือหลบมรสุมได้เป็ นอย่างดีทุกฤดูกาล นอกจากนัน้ สามารถขนถ่ายสินค้าเดินทาง
บก เพื่อข้ามไปลงเรือซึง่ คอยรับอยู่ในอ่าวบ้านดอนอีกฟากหนึ่งของแหลมมลายูใกล้มาก ทัง้ นี้เพราะได้
อาศัยลําแม่น้ํ าตะกัวป
่ ่าเป็ นทางลําเลียงสินค้าด้วยเรือเล็กขึน้ ไปทางต้นนํ้ าได้ไกลมาก จนกระทังนํ
่ ้ าตื้น
มากเรือเล็กไปไม่ไหวแล้ว จึงได้ลาํ เลียงสินค้าขึน้ หลังช้างหรือวัวต่างม้าต่างเดินบกข้ามสันเขาราวๆ ๕๖ ไมล์ ก็จะถึงต้นนํ้ าคีรรี ฐั ถ่ายสินค้าลงเรือล่องลงไปตามลํานํ้ าคีรรี ฐั จนถึงปากแม่น้ํ า ถ่ายของขึน้ เรือ
ใหญ่แล่นออกทะเลไป หรือถ่ายของขึน้ เมืองไชยา ซึง่ เป็ นเมืองใหญ่อุดมสมบูรณ์ มีผคู้ นมากอยู่ในอ่าว
บ้านดอนก็ไ ด้ ก็โ ดยเหตุ ท่เี ป็ นเส้นทางเดินแวะพัก เช่นนี้เ อง จึง พบว่ า บริเ วณเมือ งไชยาและเมือ ง
ตักโกลา มีโบราณวัตถุท่แี สดงว่ามีชนชาวอินเดีย และชนชาติอ่นื ๆ เคยเดินทางผ่านและเคยมาพักอยู่
มาก

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
ในปลายปี พ.ศ. ๒๓๕๑ พระเจ้าปะดุงกษัตริยพ์ ม่าพิจารณาเห็นว่าเมืองไทยกําลังอ่อนกําลัง
ลงเพราะได้ส้นิ แม่ทพั นายกองที่เข้มแข็งไปหลายคน เช่น กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เป็ นต้น
ทัง้ พระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ก็ทรงพระชรามากแล้ว ควรจะถือโอกาสไปตี
เมืองไทยล้างความอับอายทีไ่ ด้พ่ายแพ้มาแล้วหลายหน จึงให้อะเติงหวุ่นเป็ นแม่ทพั เกณฑ์คนเตรียมยก
ทัพมาตีเมืองไทย แต่การเกณฑ์คนเข้ากองทัพมีอุปสรรค เสร็จไม่ทนั จึงให้ยบั ยัง้ การมาตีเมืองไทยไว้
และปล่อยคนเกณฑ์ ในขณะทีย่ งั ปลดปล่อยคนยังไม่หมดนัน้ ก็พอทราบว่าเมืองไทยเปลีย่ นรัชกาลใหม่
(๑)
ความกลัวพระบารมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าก็หมดไป อะเติงหวุ่นจึงขอยกกองทัพที่เหลือ
ั่
มาตีหวั เมืองปกั ษ์ใต้ดา้ นฝงทะเลตะวั
นตก เพื่อกวาดผูค้ นและเก็บทรัพย์ได้พอคุม้ กับทุนรอนทีไ่ ด้ลงไป
แล้ว โดยแบ่งกําลังออกเป็ น ๒ กองทัพ ยกมาทางเรือมาตีเมืองถลางกองทัพหนึ่ง อีกกองทัพหนึ่งให้
เดินมาตีเมืองระนอง กระบุร ี และชุมพร
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(๑)

พ.ศ ๒๓๕๓

๓

ทางกรุงเทพฯ ได้ข่าวศึกล่วงหน้ าสองเดือน จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้ องยาเธอ
เจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุ รกั ษ์ กรมพระราชวังบวรเป็ นแม่ทพั ใหญ่มกี ําลัง ๔ หน่ วย คือ พระยาทศโยธากับ
พระยาราชประสิทธิ ์เป็ นแม่ทพั ไปเกณฑ์กองทัพเมืองไชยา ยกข้ามแหลมมลายูไปรักษาเมืองถลางไว้
ก่อนหน่ วยหนึ่ง เจ้าพระยายมราช (น้อย) เป็ นแม่ทพั หลวงกับพระยาท้ายนํ้ าแม่ทพั หน้ารีบลงไปเกณฑ์
กําลังเมืองนครศรีธรรมราชยกไปช่วยเมืองถลางหน่ วยหนึ่ง ให้พระยาจ่าแสนยากร (บัว) เป็ นแม่ทพั ยก
กําลังจากกรุงเทพฯ ๕,๐๐๐ ไปเป็ นกําลังส่วนกลางคอยช่วยเหลือทัพอื่นหน่ วยหนึ่ง และเจ้าฟ้ากรม
หลวงพิทกั ษ์มนตรีได้เสด็จไปรวมพลจัดกองทัพอยู่ท่เี มืองเพชรบุร ี ด้วยเข้าใจว่ากองทัพพม่าจะยกมา
ทางด่านเจดีย์สามองค์ แต่เมื่อไม่มวี ่แี ววพม่ามาทางนัน้ ก็ยกกําลังไปรวมกับกองทัพใหญ่ ซึ่งกรม
พระราชวังบวรยกจากพระนครโดยทางเรือถึงเป็ นเพชรบุร ี เคลื่อนทัพบกตรงไปเมืองชุมพร ในการทัพ
คราวนี้นายนรินทร์ธเิ บศร์ (อิน) ได้ไปในกองทัพด้วย ได้แต่งโคลงนิราศไพเราะเป็ นทีน่ ิยมยกย่องของ
บรรดากวีไว้เรือ่ งหนึ่ง ชื่อ "นิราศนรินทร์ "
จะเห็นว่า การทัพคราวนี้ได้แบ่งกําลังออกเป็ น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ไปป้องกันเมืองถลางได้
เกณฑ์กําลังจากหัวเมืองปกั ษใต้ ทัพส่วนทีไ่ ปป้องกันหัวเมืองอื่นๆ ได้เกณฑ์กําลังหัวเมืองชัน้ ใน
กองทัพ ของพม่าที่ยกมาทางเรือ ตีไ ด้เ มือ งตะกัว่ ป่า ตะกัว่ ทุ่ง ซึ่ง พลเมือ งน้ อ ยได้อ ย่าง
ง่ายดาย เพราะพอได้ข่าวว่ ากองทัพ พม่ายกมาผู้คนก็อพยพครอบครัว เข้าป่าไปหมด ไม่มกี ารต่ อ สู้
จากนัน้ กองทัพส่วนนี้ของพม่าได้ยกขึน้ เกาะภูเก็ตล้อมเมืองถลางไว้ ล้อมอยู่เดือนกว่าก็ตเี มืองไม่ได้
เพราะพระยาถลางป้องกันแข็งแรงนัก จึงได้คดิ อุบายทําทีว่าลงเรือกลับไปแล้ว แต่ไปซุ่มคอยทีอยู่ทเ่ี กาะ
ยาว พระยาถลางตกหลุมพรางปล่อยผู้คนออกจากเมืองไปทํามาหากิน พม่าได้ทจี งึ จู่โจมเข้าล้อมเมือง
ถลางใหม่ คราวนี้กล็ อ้ มเมืองภูเก็ตไว้ดว้ ย
กองทัพไทยทีจ่ ะยกมาช่วยป้องกันเมืองถลาง เกณฑ์กองทัพได้แล้วยกข้ามแหลมมาถึงเมือง
ั ่ นตก แต่หาเรือลําเลียงกําลังส่วนใหญ่ขา้ มฟากไปยังฝงเกาะภู
ั่
ชายฝงตะวั
เก็ตไม่ได้ คงได้แต่เก็บเอาเรือ
ชาวบ้านบรรทุกกําลังส่วนหนึ่งล่วงหน้าไปได้ แต่ขณะทีเ่ รือกําลังข้ามฟากไปนัน้ ได้ปะทะเข้ากับเรือพม่า
ที่ออกมาลาดตระเวนหาเสบียง จึงเกิดรบกันขึ้น บังเอิญเรือแม่ทพั ไทยเกิดระเบิดขึ้นตัวแม่ทพั ถึงแก่
ความตาย ขบวนเรือที่เหลือจึงแล่นหลบเข้าอ่าวเมืองกระบี่ไป กองทัพพม่าก็ยงั คงล้อมเมืองถลางและ
เมืองภูเก็ตอยูต่ ามเดิม
ฝ่ายกองทัพพม่าทีย่ กมาทางบกนัน้ ตีได้เมืองมะลิวนั เมืองระนอง และเมืองกระบุร ี แล้วยก
ั ่ นออกตีเมืองชุมพรอีกเมืองหนึ่ง แต่ยงั ไม่ทนั จะตีเมืองอื่นต่อไป ก็ถูกกองทัพ
กําลังข้ามเข้ามาทางฝงตะวั
ไทยส่วนทีย่ กมาทางบกเพื่อป้องกันหัวเมืองปกั ษ์ใต้ตแี ตกไปและปราบปรามข้าศึกลงไปจนถึงเมืองตะกัว่
ปา่ ครัน้ พม่าแตกหนีไปหมดแล้ว ทัพหลวงก็ไปพักพลรอฟงั ข่าวทางเมืองถลางอยูท่ เ่ี มืองชุมพร
ข่าวกองทัพใหญ่ ของไทยยกกําลังลงไปช่วยเมือ งถลางนี้รู้ไปถึงกองทัพพม่าที่ล้อมเมือ ง
ถลางและเมืองภูเก็ตอยู่ จึงเร่งตีเมืองถลางแตก จับผูค้ นและเก็บกวาดทรัพย์สมบัตไิ ปรวมไว้ทค่ี ่ายแล้ว
ให้เผาเมืองเสีย ขณะนัน้ ก็พอดีกองทัพไทยยกมาใกล้จะถึงเกาะชะรอยพม่าจะได้ข่าวอยู่แล้ว ครัน้ คืนวัน
หนึ่งเก◌ิดลมกล้าพม่าอยู่ท่เี มืองถลางได้ยนิ เสียงคลื่นกระทบฝงั ่ สําคัญว่าเสียงปื นกองทัพไทย แม่ทพั

๔

พม่า ตกใจรีบสังให้
่ อพยพผูค้ นขนทรัพย์สงิ่ ของลงเรือหนีไปโดยด่วน พม่ายังไปไม่หมดกองทัพไทยถึง
จึงเข้า ตีพม่าส่วนทีเ่ หลือได้ผคู้ นและข้าวของกลับคืนมาเป็ นอันมาก
เมื่อมีชยั ชนะพม่าแล้วกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุ รกั ษ์ทรงพระราชดําริว่าเมืองถลาง
พม่าก็เผาเสียแล้ว จะกลับตัง้ ขึน้ มาใหม่ก็ไม่เป็ นทีไ่ ว้ใจได้ ด้วยกําลังทีร่ กั ษาบ้านเมืองอ่อนแอลงกว่า
แต่ก่อน หากว่ากองทัพพม่าจู่โจมมาอีกก็จะรักษาไว้ไม่ได้ หัวเมืองต่างๆ จะยกไปช่วยก็ไม่ทนั การณ์
เพราะหาเรือไม่ได้ จึงโปรดให้รวบรวมผูค้ นพลเมืองถลางทีเ่ หลืออยู่ อพยพข้ามฟากมาตัง้ ภูมลิ ําเนาที่
"ตําบลกราภูงา" ซึง่ ตัง้ อยู่บนปากแม่น้ํ าพังงา แขวงเมืองตะกัวทุ
่ ่ง และจัดการปกครองขึน้ เป็ นบ้านเมือง
ในรัชกาลที่ ๒ นี้เอง ดังปรากฏอยู่ในทําเนียบข้าราชการนครศรีธรรมราชครัง้ รัชกาลที่ ๒ ซึง่ กําหนดขึน้
ใน จ.ศ.๑๑๗๑ (๒๓๕๔) ได้ออกชื่อเมืองพังงาด้วย แต่ขณะนัน้ เรียกว่า "เมืองภูงา" และเป็ นการยืนยัน
ว่า ในครัง้ นัน้ เมืองพังงาขึน้ กับเมืองนครศรีธรรมราช
ต่อมาถึงรัชกาลที่ ๓ ได้เกิดปญั หาการเมืองขึน้ ในเมืองไทร คือ เชื้อสายเจ้าพระยาไทรบุร ี
เดิมได้รบั การยุยงจากอังกฤษที่ปีนัง ยกกําลังเข้าตีเมืองไทรได้ เจ้าเมืองอันได้แก่พระยาไทรบุรแี ละ
พระยาเสนานุ ชติ บุตรพระยานคร ซึ่งรักษาเมืองมาแต่ รชั กาลที่ ๒ ต้องหนีมาอยู่ท่เี มืองพัทลุง จึง
โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีพพิ ฒ
ั นรัตนราชโกษายกทัพไปปราบ แต่ พอไปถึงก็ทราบว่าเจ้าพระยานคร
กลับจากกรุงเทพฯ มาถึงก่อน เกณฑ์ทพั เมืองนครและเมืองพัทลุงให้พระยาไทรบุรแี ละพระยาเสนานุ ชติ
และ วิชติ สรไกรไปตีได้เมืองไทรกลับคืนมาแล้วจึงไม่ต้องไปตี แต่ก็พอได้ข่าวว่าพระยากลันตันกับ
พระยาบาโงย ซึง่ มีตนกูประสากับบุตรด้วยวิวาทถึงกับสูร้ บกัน จึงได้ให้คนไปเชิญทัง้ สามคนมาระงับ
ข้อวิวาททีเ่ มืองสงขลา ทีแรกก็ไม่มใี ครมา ต่อเมื่อให้พระยาไชยาคุมกําลังลงไปขู่ทงั ้ สามจึงยอมมาเมือง
สงขลา แล้วก็ตกลงเลิกรบทําหนังสือสัญญาให้ไว้ต่อกันได้สําเร็จ จากเหตุการณ์คราวนี้เป็ นบทเรียนให้
เห็นว่าการใช้ขา้ ราชการไทยลงไปปกครองเมืองทีป่ ระชาชนเป็ นชาวมุสลิมดังทีท่ ํามาแล้วนัน้ ไม่มที างที่
จะราบรื่นไปได้พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั จึงใช้วธิ กี ารแบ่งการปกครองออกเป็ นส่วนย่อยๆ
ดังทีร่ ชั กาลที่ ๑ ได้ทรงใช้กบั เมืองปตั ตานีได้ผลดีมาแล้ว คือ แบ่งพืน้ ทีเ่ มืองไทรออกเป็ น ๔ เมืองเล็ก
แล้วแต่งตัง้ ให้ชนชาวมลายูทม่ี ใี จสวามิภกั ษ์ต่อแผ่นดินไทยเป็นเจ้าเมืองใน พ.ศ. ๒๓๘๓
เมื่อเสร็จจากระงับเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างเจ้าเมืองในมลายูคราวนี้แล้ว พระบาทสมเด็จ
ั ่ นตกทีถ่ ูกพม่าทําลาย
พระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดําริจะทรงปรับปรุงหัวเมืองชายทะเลฝงตะวั
ยับเยินมาแล้วนัน้ ให้กลับฟื้ นคืนดีขน้ึ มาใหม่ และมีความเข้มแข็งป้องกันตนเองได้ดว้ ย จึงโปรดเกล้าฯ
ให้พระยาไทร (เลื่อนมาจากพระยาภักดีบริรกั ษ์แสง) เป็ นผูว้ ่าราชการเมืองพังงา พระยาเสนานุ ชติ (ปลัด
เมืองไทรเดิมและได้เลื่อนขึน้ เป็ นพระยาแล้ว) เป็ นผู้ว่าราชการเมืองตะกัวป
่ ่า และให้พระยาตะกัวทุ
่ ่ง
(ถิน) เป็ นผู้ว่าราชการเมืองตะกัว่ ทุ่ ง ส่ วนเมืองถลางนัน้ ยัง มีค วามสําคัญอยู่ โปรดเกล้าฯ ให้แบ่ ง
ชาวเมืองถลางทีห่ นีไปอยูเ่ มืองพังงากลับไปตัง้ เมืองถลางขึน้ อีก แต่ตงั ้ เมืองใหม่ดา้ นตะวันออกของเกาะ
เมืองเหล่านี้ขน้ึ ตรงต่อกรุงเทพฯ
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงแปลงนามของผูว้ ่าราชการ
เก่าทีว่ ่า "พระตะกัวทุ
่ ่งบางขลี" เสียใหม่เป็ น "พระบริสุทธิ ์โลหภูมนิ ทราธิบดี" ทัง้ ทรงตัง้ "พระบริสุทธิ ์โลห
การ" ตําแหน่ งผูช้ ่วยอากรดีบุกขึน้ ในเมืองตะกัวทุ
่ ่งอีกตําแหน่ งหนึ่ง และพร้อมกันนัน้ ได้ทรงแปลงนาม

๕

ผู้ว่าราชการเมืองตะกัวป
่ ่าที่ว่า "พระยศภักดีศรีพไิ ชยสงคราม" เป็ น "พระเสนานุ ชติ สิทธิสาตรามหา
สงครามสยามรัฐภักดีพริ ยิ พาห" หลวงปลัด แปลงใหม่ว่า "พระวิชติ ภักดีศรีสุรยิ สงคราม" "หลวงนุ รกั ษ์
โยธา" ผูช้ ่วย แปลงว่า "พระเรืองฤทธิ ์รักษาราช" และทรงตัง้ "พระสุนทรภักดี" ตําแหน่ งผูช้ ่วยราชการ
ในอากรดีบุกเมืองตะกัวป
่ า่ ขึน้ ใหม่
ต่อมาเมืองตะกัวทุ
่ ่งได้ยุบเป็ นอําเภอขึน้ กับเมืองพังงา เมื่อได้มกี ารจัดรวม "เมือง" ใน
บริเวณเดียวกันจัดเป็ น "มณฑล" เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ ในรัชกาลที่ ๕ เมืองต่างๆ ทีข่ น้ึ อยู่ในมณฑลภูเก็ตมี
เพียง ๖ เมือง คือ ภูเก็ต ตรัง กระบี่ ตะกัวป
่ า่ พังงา และระนอง
ครัน้ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๗ ใน พ.ศ. ๒๔๗๔ ฐานะ
ของเศรษฐกิจภายในประเทศไทยกําลังอยู่ในลักษณะทีท่ รุดโทรมตกตํ่าอย่างน่ ากลัว จึงได้มกี ารตัดทอน
รายจ่ายของประเทศในด้านต่างๆ ลงมามากมาย สมัยนัน้ มณฑลภูเก็ตแบ่งการปกครองเป็ น ๗ จังหวัด
(ขณะนัน้ เปลีย่ นเรียก "เมือง" เป็ น "จังหวัด มาตัง้ แต่รชั กาลที่ ๖ แล้ว") คือ ภูเก็ต ระนอง ตะกัวป
่ ่า
พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล (เดิมสตูลขึน้ กับเมืองไทรบุร ี แต่หลังจากได้มกี ารปกั ปนั เขตแดนระหว่างไทย
กับอังกฤษ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๒ แล้ว เมืองไทรบุรตี กเป็ นของอังกฤษ จึงโปรดให้สตูลไปรวมอยู่ในมณฑล
ภูเก็ตเมือง ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๓) รัฐบาลต้องการยุบเสียจังหวัดหนึ่งให้เหลือเพียง ๖ จังหวัด
จังหวัดทีอ่ ยู่ในเกณฑ์ทต่ี ้องพิจารณายุบฐานะมีจงั หวัดตะกัวป
่ ่าและพังงา ครัน้ ถึงวันนัดสมุหเทศาภิบาล
ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดตะกัวป
่ ่าไปเข้าประชุมไม่ทนั เนื่องจากการคมนาคมไม่
สะดวก จังหวัดตะกัวป
่ ่าจึงถูกยุบลงเป็ น "อําเภอ" และให้ขน้ึ อยู่กบั จังหวัดพังงา หลังจากนัน้ อีก ๑ ปี
มณฑลภูเก็ตก็ถูกยุบอีกให้จงั หวัดต่างๆ ขึน้ ตรงกับกระทรวงมหาดไทยจนถึงปจั จุบนั นี้
เก็บความจากคณิต เลขะกุล, "พังงาในด้านประวัตศิ าสตร์" ,อนุสาร อ.ส.ท. (ปี ท่ี ๘ ฉบับที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๑๑),หน้า
๒๙-๓๑, หน้า ๕๓-๕๕.
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