ประวัติศาสตร์จงั หวัดภูเก็ต
นายสุนยั ราชภัณฑารักษ์ อดีตผูว้ ่าราชการจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๘) ผูร้ เิ ริม่
ศึกษาค้นคว้ารวบรวมประวัตจิ งั หวัดภูเก็ต ได้ศกึ ษาวิเคราะห์ความเป็ นมาของจังหวัดภูเก็ตไว้ในหนังสือ
เรือ่ ง ท้าวเทพกระษัตรี สรุปความว่า เกาะภูเก็ตเดิมจะต้องเป็ นแหลมเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ของ
ประเทศ เป็ นดินแดนทีอ่ ุดมสมบูรณ์ดว้ ยแร่ดบี ุก จะต้องมีผคู้ นอาศัยในบริเวณนี้มาแต่สมัยโบราณ โดยมี
ชื่อเมืองทีม่ มี าแต่เดิมและเพีย้ นมาเรียกชื่อว่า เมืองถลาง ข้อสรุปดังกล่าวนี้พจิ ารณาได้จากหลักฐานที่
เกีย่ วข้องทีส่ าํ คัญ คือ
ปโตเลมี (Ptolemy) นักภูมศิ าสตร์ชาวกรีก ซึง่ มีชวี ติ อยู่ประมาณ พ.ศ. ๖๔๓ – พ.ศ. ๗๑๓
ได้ระบุไว้ในตําราภูมศิ าสตร์ว่า การเดินทางจากสุวรรณภูมลิ งมาทางใต้ไปยังแหลมมลายูนนั ้ จะต้องผ่าน
แหลมจังซีลอน (Junk Ceylon)
ในหนังสือจีนเขียนโดย เจาซูกวั (Tchao Jau Kaua) พิมพ์เมือ่ พ.ศ. ๑๗๖๘ ได้ระบุ
ชื่อเมืองสิ ลนั (Si - Lan) และว่าเมืองสิลนั เป็ นเมืองขึน้ ของอาณาจักรศรีวชิ ยั
ในสัญญาทําการค้าขายระหว่างไทยกับฮอลันดา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมือ่ พ.ศ. ๒๒๐๗
ก็ปรากฏชื่อเมืองโอทจังซูลางห์ หรือ โอทจังซาลัง อยูใ่ นสัญญาด้วย ๑
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ได้ทรงนิพนธ์ไว้ว่า เกาะถลางนัน้ ทีท่ ําไร่นาได้ มีแต่
ทางเหนือ จึงตัง้ เมืองถลางอยูแ่ ต่ขา้ งเหนือแต่เดิมมา ตอนข้างใต้ไม่มที ท่ี ําไร่นา แต่มดี บี ุกมากมีแต่คน
หาปลาอยู่รมิ ทะเลกับคนไปตัง้ ขุดหาแร่ดบี ุกอยูช่ วคราว
ั่
แต่ดบี ุกเป็ นของต้องการใช้ราชการมาแต่
โบราณ จึงตัง้ เมืองภูเก็ตเป็ นเมืองขึน้ ของเมืองถลางมาแต่สมัยศรีอยุธยา ๒
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นอกจากนัน้ ในรายงานของกัปตัน James Forrest ซึง่ ได้นําเรืออังกฤษชื่อ โทมัส ฟอร์
เรส (Thomas Forrest) ได้ทาํ รายงานตีพมิ พ์ในกรุงลอนดอน เมือ่ พ.ศ. ๒๓๓๕ ระบุว่า เมือ่ พ.ศ.
๒๓๒๗ ได้เดินทางมาถึงเกาะ Jan Sylon ซึง่ เรือจากอินเดียมายังหมูเ่ กาะมะริด มาแวะพักทีเ่ กาะจัง
ั ่ นออกของอ่าวเบงกอลและเกาะจังซีลอนแยกจากแผ่นดินใหญ่โดย
ซีลอน (Jan Sylon) ตัง้ อยูห่ ่างฝงตะวั
ช่องแคบอันเต็มไปด้วยทรายยาวประมาณครึง่ ไมล์ ช่องแคบนี้จะถูกนํ้าท่วมในเวลานํ้าขึน้ (นํ้าขึน้ สูงสุด
ประมาณ ๑๐ ฟุต) และตอนเหนือสุดของช่องแคบก็เป็ นท่าเรือทีด่ เี ยีย่ ม เรียกว่า ปากพระ (Popra) ๓
จากหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น นายสุนยั ราชภัณฑารักษ์ ได้วเิ คราะห์ถอ้ ยคําต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องไว้ดงั นี้
คําว่า Junk ของปโตเลมี หรือ Jan ของกัปตันฟอร์เรส หรือ โอทจัง ในสัญญาที่ไทย
ทํากับฮอลันดานัน้ มาจากคําว่า อุยงั หรือ อุยงุ (Ujung) ซึ่งแปลว่า “ปลายสุด” หรือ แหลม
๑

สุนยั ราชภัณฑารักษ์ ท้าวเทพกระษัตรี (ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดภูเก็ต, ๒๕๒๕)หน้า๑.
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒๐(องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๐๔) หน้า ๖.
๓
สุนยั ราชภัณฑารักษ์ เรือ่ งเดียวกัน
๒

๒
ส่วนซีลอน (Ceylon) หรือ ซีลงั (Sylan) นัน้ คงจะมาจากคําว่า “ลาแล” ซึ่ งแปลว่า “หญ้าคา”
หรือคําว่า “สิ แร” ซึ่งแปลว่า “พลู” ทัง้ สองคํานี้ เป็ นภาษาพื้นเมืองเดิ มของคนที่อยู่ในแถบนี้ มา
ก่อน ซึ่งเดี๋ยวนี้ เรียกกันว่า “ชาวนํ้า” หรือ “ชาวเล” (คือ ชาวทะเล) แล้วชาวมลายูกร็ บั เอาไปใช้
อยู่ในปัจจุบนั ส่วนไทยนัน้ ก็ได้เอามาใช้อยู่คาํ หนึ่ ง คือ “สิ แร” ซึ่งแปลว่า “พลู” แต่ได้เอามาออก
เสียงเพี้ยนเป็ น “สะรี” เช่นเดียวกับมลายู ซึ่งใช้คาํ ว่า Sirih กับ สิ รา
คําว่า “สิ รี” นัน้ ภายหลังได้เขียนเป็ น “สรี” และ “ศรี” ไปเสียด้วย แล้วเลยเอาไป
ยกให้เป็ นคําบาลีสนั สกฤต กลายเป็ นของสูง เป็ นราชาศัพท์ว่า “พระศรี” และความหมายก็
แปรไป ไม่หมายถึงพลูโดยเฉพาะ แต่หมายเอาทัง้ หมากและพลูรวมกัน เช่น พานใส่หมากใส่พลู
ก็เรียก “พานพระศรี………”
คํา “ลาแล” กับ “สิ แร” ทั้งสองนี้เป็ นชื่อชาวพื้นเมืองเดิมใช้เรี ยกสถานที่บนเกาะนี้มาแต่ก่อน
อุยงั ลาแลก็คือ แหลมทางตะวันออกเฉี ยงใต้ซ่ ึ งเราเปลี่ยนเรี ยกเป็ นชื่อไทยว่า “แหลมหญ้าคา” หรื อ “แหลม
คม” แหลมคา แล้วจึงกลายเป็ นแหลมกา ไปในปั จจุบนั นอกจากนั้น คํา “หญ้าคา” นี้ ยังเอาไปใช้เป็ นชื่อ
ตําบล เรี ยกกันว่า “ตําบลทุ่งคา” ซึ่ งเดิมเป็ นที่ต้งั เมืองภูเก็ต แล้วเลยเรี ยกอําเภอที่ต้ งั เมืองภูเก็ตว่า อําเภอทุ่งคา
ภายหลังจึงเปลี่ยนชื่ออําเภอทุ่งคา เป็ น “อําเภอเมืองภูเก็ต”และได้แยกตําบลทุ่งคาออกเป็ นหลายตําบล ซึ่งทุ่ง
คาก็เลยหายสาบสู ญไป ฝรั่งเรี ยกทุ่งคาว่า “ทองคา” หรื อ “ตองคา” และยังใช้เป็ นชื่อบริ ษทั เหมืองแร่ “ทุ่งคา
ฮาเบอร์ ” อยู่ ทั้งนี้เป็ นการยืนยันว่าบนแหลม หรื อบนเกาะนี้เดิมเป็ นดงหญ้าคา จึงได้ชื่อว่า อุยงั ลาแล หรื อ
แหลมหญ้าคา มาแต่เดิม ๔
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ปั ญหาการเรี ยกชื่อสถานที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมที่เกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต สมเด็จกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ ได้ทรงอธิ บายไว้ ดังนี้
“……และยังถอดเป็ นหนังสือฝรังเศสเสี
่
ยอีกทีหนึ่ งด้วย แล้วเราจะมาถอดกลับเป็ น
ภาษาไทยอีก จะถูกได้เป็ นอันยาก จะถวายตัวอย่าง เช่น ตําบลทุ่งคา (เมืองถลาง) ฝรังเขี
่ ยน
ตัวฝรังว่
่ า Tongka ที่จริ ง ฝรังฟั
่ งผิดนิ ดเดียวคือ ทุง เป็ น ท่ง แต่ไทยเราเอามาแปลกลับเป็ นว่า
“ตองแก” ผิดไปไกล…...” ๕
สมเด็จกรมพระยานริศรานุ วตั วิ งศ์ ทรงสนับสนุ นว่า “……..นึ กถึงคําฝรังที
่ ่เขียน Tongka
เรามาแปลเป็ นไทยกันว่า “ตองแก” และคําว่า “แพรกบ้านนาย” ฝรังเขี
่ ยนเป็ น Prek Ban Nai

๔
๕

เรื่องเดียวกัน หน้า ๒.
สมเด็จกรมพระยานริ ศรานุวตั ติวงศ์ สาส์ นสมเด็จ เล่ ม ๖ (องค์การค้าคุรุสภา,๒๕๐๔) หน้า ๑๐๕.

๓
แปลกันว่า “ปริ กบ้านใน” รู้สึกว่าแปล ๓ ที แล้วกิ นตาย…….” ๖

ภูเก็ตสมัยศรีวิชยั – สุโขทัย
เนื่องจากเกาะภูเก็ต แต่เดิมมีลกั ษณะเป็ นแหลมยืน่ ออกมาจากแผ่นดินใหญ่ ส่ วนที่เป็ น
จังหวัดพังงาหรื อตะกัว่ ป่ า ปั จจุบนั นี้ และจังหวัดพังงาหรื อเมืองตะกัว่ ป่ านั้น เดิมเคยมีชื่อเสี ยงปรากฎอยูใ่ น
ภูมิศาสตร์ การเดินเรื อของนักเดินเรื อมาก่อนว่าเป็ นเมืองที่มีท่าจอดเรื อดีมาก และมีสินค้าสําคัญคือแร่ ดีบุก
นักเดินเรื อโบราณรู ้จกั แหลมตะกัว่ ป่ าและแหลมที่เป็ นเมืองภูเก็ตนี้ ในชื่ อรวมกันว่า “ตักโกละ”
นายสุ นยั ราชภัณฑารักษ์ ได้คน้ คว้าและรวบรวมเรื่ องราวของเมืองตะกัว่ ป่ า และได้อธิ บายไว้
ว่า “เมืองตักโกละ เป็ นเมืองเก่ ามีชื่อมาแต่ โบราณ ซึ่งเข้ าใจว่ าได้ สร้ างขึน้ ในสมัยทีช่ าวอินเดียจากแคว้ นกลิง
คราฐ อพยพหลบภัยสงครามสมัยพระเจ้ าอโศกมหาราช (พ.ศ. ๒๗๐) มาอยู่ในแหลมมลายู ต่ อมาเมื่อต้ น
พุทธศตวรรษที่ ๙ เมืองตักโกละก็รวมเข้ ากับอาณาจักรตามพรลิงค์ ซึ่งตั้งตัวเป็ นอิสระจากอาณาจักรฟูนัน
และเป็ นอาณาจักรไทย อาณาจักรแรกบนแหลมมลายู แล้ วภายหลังก็ได้ ตกไปอยู่ในอํานาจของอาณาจักรศรี
วิชัย พร้ อมกับอาณาจักรตามพรลิงค์ เมื่อต้ นพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ๗
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ต่อมาเมื่ออาณาจักรศรี วชิ ยั สิ้ นอํานาจลงในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ อาณาจักรตามพรลิงค์
กลับมีอาํ นาจขึ้นใหม่บนแหลมมลายู และเปลี่ยนชื่อเรี ยกว่า อาณาจักรศิริธรรมนคร ได้รวมเข้ากับอาณาจักร
สุ โขทัย และเปลี่ยนเรี ยกชื่อว่า เมืองนครศรีธรรมราช ในรัชสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช แล้วเมืองตักโก
ละก็ได้รวมอยูใ่ นราชอาณาจักรไทยตลอดมา
สําหรับชื่อ ตักโกละ นั้น คงจะได้เปลี่ยนเป็ น ตะกัว่ ป่ า ในสมัยพ่อขุนรามคําแหง เพราะใน
รัชกาลนั้นพ่อขุนรามคําแหงได้ทรงประดิษฐ์ลายสื อไทยขึ้น ใช้ในแว่นแคว้นต่าง ๆ ทัว่ ราชอาณาจักร เพือ่ ให้
เป็ นตัวหนังสื อสําหรับชนชาติไทยทั้งมวลใช้ร่วมกันแสดงความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่การที่หนังสื อ
ตํานานเมืองนครศรีธรรมราช เรี ยกว่า เมืองตะกัว่ ถลาง มาตั้งแต่ครั้งยังเป็ นเมืองขึ้นของอาณาจักรศิริธรรม
นครนั้น ก็คงเป็ นเพราะผูเ้ ขียนตํานานได้เขียนขึ้นในสมัยเมื่อเปลี่ยนชื่ อแล้ว จึงเรี ยกตามชื่อใหม่ที่ใช้กนั อยู่
ในสมัยที่เขียนตํานาน เมืองตะกัว่ ป่ าในสมัยสุ โขทัยกลับเป็ นเมืองใหญ่ข้ ึนอีกด้วยเหตุมีแร่ ดีบุกเป็ นสิ นค้า
สําคัญ จึงได้แยกออกไปตั้งเป็ นเมืองเล็ก ๆ ขึ้นกับเมืองตะกัว่ ป่ าอีกหลายเมือง คือ เมืองตะกัว่ ทุ่ง ซึ่ งไปตั้ง
เมืองอยูท่ ี่ชายทะเลลงไปทางใต้ มีพ้นื ที่เป็ นทุ่งราบ คือ ที่แถบบ้านบางคลี อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ปัจจุบนั อันเป็ นพื้นที่อุดมไปด้วยแร่ ดีบุกเช่นเดียวกัน จึงเรี ยกว่า เมืองตะกัว่ ทุ่ง เพื่อให้คู่กบั เมืองตะกัว่ ป่ า เมือ
งกรา หรื อ เมืองกระ ซึ่ งย้ายไปจากปากนํ้าตะกัว่ ป่ า เมืองนี้โบราณเขียน ก็รา หรื อ ก็ระ จึงกลายเป็ นเกาะรา

๖
๗

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เรื่องเดิม หน้า ๓๓.
สุนยั ราชภัณฑารักษ์ ภูเก็ต (โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๑๗) หน้า ๓๙.

๔
หรื อ เกาะระอยูใ่ นปั จจุบนั เมืองคุระ ซึ่ งอาจจะแยกออกจาก เมืองกระบน เกาะระมาตั้งอยูบ่ นฝั่งตําบลคุระ
กิ่งอําเภอคุระบุรี อําเภอตะกัว่ ป่ า ซึ่ งก็มีความหมายเช่นเดียวกันว่า เมืองปากนํ้า คุระ ก็เพี้ยนมาจาก กระ
เมืองคีรีรัฐ อยูบ่ นเขาในตําบลบางวัน กิ่งคุระบุรี ปั จจุบนั เรี ยกเพี้ยนไปเป็ น บ้ านคุรอด และ เมืองพระบุรี ซึ่ง
ตั้งอยูต่ รงช่องแคบระหว่างเกาะภูเก็ตกับผืนแผ่นดินใหญ่ ส่ วนเมืองถลางบนเกาะภูเก็ตในสมัยนั้น ก็คงจะ
ขึ้นอยูก่ บั เมืองตะกัว่ ป่ าด้วย จึงเป็ นเหตุให้ตาํ นานเมืองนครศรี ธรรมราช เรี ยกชื่อควบคู่กนั ไปว่า เมืองตะกัว่
ถลาง

ภูเก็ตสมัยกรุงศรีอยุธยา

ครัน้ ถึงกลางสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ (พ.ศ. ๒๑๔๘ - ๒๑๖๓)
จึงปรากฎชื่อ เมืองตะกัวป่
่ า เมืองตะกัวทุ
่ ่ง เมืองถลาง เป็ นหัวเมืองขึน้ ฝา่ ยกลาโหมทัง้ ๓ เมือง
ซึง่ คงเป็ นเพราะในสมัยนัน้ ได้เริม่ ทําการค้าขายกับต่างประเทศมากขึน้ หัวเมืองชายทะเลตะวันตกซึง่ มีแร่
ดีบุกมาก จึงมีความสําคัญยิง่ ขึน้ เพราะเป็ นสินค้าทีต่ ่างประเทศต้องการมาก ดังจะเห็นได้จากการที่
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม รัชกาลต่อมา ได้พระราชทานทีด่ นิ แถบปากแม่น้ําเจ้าพระยา ให้พวก
ฮอลันดาสร้างสถานีเก็บสินค้า เมือ่ พ.ศ. ๒๑๖๙ และยังให้ตงั ้ สาขาขึน้ ทีภ่ เู ก็ตกับนครศรีธรรมราช เพื่อทํา
การรับซือ้ แร่ดบี ุกเป็ นสําคัญอีกด้วย
ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ออกญามหาเสนาสมุหพระกลาโหม เป็ น
แม่ทพั ยกไปตีเมืองเชียงใหม่ไม่สําเร็จ แต่ภายหลังออกญาโกษาธิบดี (ขุนเหล็ก) เป็ นแม่ทพั ยกไปตีเมือง
เชียงใหม่ได้เมือ่ พ.ศ. ๒๒๐๕ จึงโปรดให้ยกหัวเมืองฝา่ ยใต้ทงั ้ หมด รวมทัง้ เมืองตะกัวป
่ า่ เมืองตะกัวทุ
่ ่ง
เมืองถลาง จากฝา่ ยกลาโหม ไปขึน้ กับโกษาธิบดี หรือ กรมท่า เพื่อเป็ นบําเหน็จความชอบในราชการ
สงคราม เมืองตะกัวป
่ า่ ได้เป็ นหัวเมืองชัน้ ตรี ขึน้ ฝา่ ยกรมท่ามาตลอดสมัยศรีอยุธยา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือ “สาส์น
สมเด็จ” ว่า “เกาะถลางนัน้ ที่ทาํ ไร่นาได้มีแต่ทางข้างเหนื อ จึงตัง้ เมืองถลางอยู่ข้างเหนื อ
แต่เดิ มมา ตอนข้างใต้ไม่มีที่ทาํ ไร่นา แต่มีดีบกุ มาก มีแต่คนหาปลาอยู่ริมทะเล กับคนไปตัง้ ขุด
หาแร่ดีบกุ อยู่ชวคราว
ั่
แต่ดีบกุ เป็ นของต้องการใช้ราชการมาแต่โบราณ
จึงตัง้ เมืองภูเก็ต
เป็ นเมืองขึ้นของเมืองถลางมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา” ๘

ภูเก็ตสมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์

ในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ เจ้าพระยามหาเสนา (ปลี) สมุหพระกลาโหม มีความชอบในราชการสงครามปราบปราม
พม่า จึงโปรดให้ยกหัวเมืองฝา่ ยใต้ทงั ้ หมดกลับคืนมาขึน้ ฝา่ ยกลาโหมตามเดิม ต่อมา พ.ศ. ๒๓๒๘ พม่า
ได้แต่งกองทัพเรือยกมาตี เมืองตะกัวป
่ า่ เมืองตะกัวทุ
่ ่งแตกยับเยิน แต่ไปตีเมืองถลางไม่ได้ เพราะ

๘

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เรื่องเดิม หน้า ๖

๕
ท้าวเทพกระษัตรี ท้ าวศรีสนุ ทร ต่อสูป้ ้ องกันเมืองไว้ได้ ภายหลังเมือ่ เสร็จการสงครามแล้ว จึงโปรด
ให้ เจ้าพระยาสุรินทราชา (จันทร์ ต้นสกุล จันทโรจวงศ์) ไปเป็ นผูส้ าํ เร็จราชการหัวเมืองชายทะเล
ตะวันตกอยูท่ เ่ี มืองถลาง เมืองตะกัวป
่ า่ เมืองตะกัวทุ
่ ่ง จึงไปขึน้ กับเมืองถลางอยูร่ ะยะหนึ่ง
ต่อมาพอขึน้ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ พม่าก็ยกทัพเรือ
มาตีเมืองตะกัวป
่ ่า เมืองตะกัวทุ
่ ่ง ได้อกี เมือ่ พ.ศ. ๒๓๕๒ เพราะเมืองทัง้ สองนี้เพิง่ จะเริม่ ฟื้ นฟูใหม่
ผูค้ นพลเมืองก็ยงั น้อย เมือ่ ทัพพม่ายกมา ก็พากันอพยพหลบหนีเข้าปา่ ไปหมด พม่าจึงไม่ตอ้ งรบ พม่า
ได้เมืองตะกัว่ เมืองตะกัวทุ
่ ง่ แล้วก็เลยไปตีเอาเมืองถลางได้ดว้ ยในคราวนี้ เมือ่ พม่ามาตีเมืองตะกัวป
่ ่า
แตกใน พ.ศ. ๒๗๒๘ นัน้ ตัวเมืองยังคงอยูท่ ่ี เขาเวียง เพราะปรากฎว่าพม่าได้ขนเอาเทวรูปทัง้ ๓ องค์
ลงมาจากเทวสถาน จะเอาไปด้วย แต่เมือ่ ยกลงมาจากยอดเขา มาถึงริมลํานํ้า เผอิญเกิดพายุใหญ่ฝนตก
หนัก พม่าต้องหนีน้ํ าจึงทิง้ เทวรูปไว้ ตําบลนี้กเ็ ลยมีช่อื เรียกว่า ตําบลหลังพม่า เพราะพม่าให้หลังที่
ตรงนี้ ตําบลหลังพม่านี้ อยูใ่ นเขตอําเภอกะปง จังหวัดพังงา ปจั จุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ น ตําบลรมณี ย์
เมือ่ เมืองเก่าบนเขาเวียงแตกแล้ว พลเมืองจึงได้ยา้ ยมาตัง้ เมืองใหม่ ทีบ่ ้านตําตัว อยูไ่ ด้
ไม่นาน ถึง พ.ศ. ๒๓๕๒ ก็ถูกพม่ามาขับไล่แตกไปอีก ในคราวนี้ผคู้ นพลเมืองได้หนีไปตัง้ อยูใ่ นป่า
ซึง่ ภายหลังก็ได้กลายเป็ นหมู่บ้านตะกัวป่
่ า ตําบลโคกเคียน อําเภอตะกัวป
่ า่ เมือ่ กองทัพกรุงยกมา
ขับไล่พม่าไปหมดแล้วเห็นว่าหัวเมืองชายทะเลตะวันตกยับเยินหนัก และยังไม่ไว้ใจ เกรงว่าพม่าจะมา
รุกรานอีก จึงมิได้ตงั ้ เป็ นหัวเมืองขึน้ กรุงเทพฯ เหมือนเดิม แต่ให้ยกเมืองตะกัวป
่ า่ เมืองตะกัวทุ
่ ่ง
เมืองถลาง ไปขึน้ กับเมืองนครศรีธรรมราชทัง้ หมด
ต่อมาเมือ่ ถึง พ.ศ. ๒๓๘๓ พระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ทรง
พระราชดําริทจ่ี ะทํานุ บํารุงหัวเมืองชายทะเลตะวันตก ให้กลับคืนดังเดิม ประกอบกับหมดห่วงในการ
ศึกกับพม่า เพราะพม่าได้ตกเป็ นเมืองขึน้ ของอังกฤษไปแล้ว จึงกลับตัง้ เมืองตะกัวป
่ า่ เมืองตะกัวทุ
่ ่ง
เป็ นหัวเมืองขึน้ ฝ่ายกลาโหมตามเดิม และยังได้ยกเมืองพังงาเป็ นหัวเมืองขึน้ กรุงเทพฯ ฝา่ ยกลาโหม
อีกเมืองหนึ่งในคราวนี้ดว้ ย ส่วนเมืองถลางนัน้ ได้กลับตัง้ เป็ นหัวเมืองขึน้ กรุงเทพฯ ไปตัง้ แต่ก่อน พ.ศ.
๒๓๘๐ และเมือ่ ได้มกี ารปรับปรุงระบบการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ เป็ นระบบมณฑลเทศาภิ บาล เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยรวมหัวเมือง
ชายทะเลตะวันตกตัง้ เป็ นมณฑลภูเก็ต เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๕ เมืองตะกัวป
่ า่ จึงมาขึน้ กับมณฑลภูเก็ต
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั มีหลักฐานระบุวา่ เมื่อราคาดีบุกสู งขึ้น และ
มีคนไปตั้งขุดแร่ มากขึ้นโดยลําดับ ได้มีการแต่งตั้งหลวงมหาดไทยชื่อ ทัด เป็ นกรรมการเมืองถลาง ไป
ปกครองดูแล และตั้งหลักแหล่งหาเลี้ยงชีพด้วยทําการขุดแร่ ดีบุกที่ตําบลทุ่งคา อันเป็ นมูลของชื่อที่ฝรั่งเรี ยก
เมืองภูเก็ต…….. ต่อมาหลวงมหาดไทยได้เป็ นที่พระภูเก็ต เจ้าเมือง แต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั เมืองถลาง มาจนถึง
รัชกาลที่ ๔ พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ ม) ออกไปสักเลขที่เมืองภูเก็ต ไปขอนางสาวเลื่อม ธิ ดาพระภูเก็ต
(ทัด) ให้แต่งงานกับพระยามนตรี สุริยวงศ์ (ชื่น) บุตรคนใหญ่ ต่อมาไม่ชา้ เมืองภูเก็ตได้เลื่อนขึ้นเป็ น เมือง

๖
จัตวา ขึ้นตรงต่อกรุ งเทพฯ พระภูเก็ตก็ได้เลื่อนขึ้นเป็ น พระยาภูเก็ตโลหะเกษตรารักษ์ ทํานุบาํ รุ งเมืองภูเก็ต
จนเติบใหญ่ ๙
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การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์ไว้ในเรื่ อง “นิทานเรื่องเทศาภิบาล” ๑๐ความว่า
ประเพณี การปกครองหัวเมืองในสมัยโบราณใช้อยูห่ ลายอย่าง ประเทศทางตะวันออกดูเหมือนจะใช้แบบ
เดียวกันทุกประเทศ ในกฎหมายเก่าของไทย เช่น กฎมณเฑียรบาล เป็ นต้น เรี ยกวิธีการปกครองว่า “กิน
เมือง” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็ น “ว่ าราชการเมือง”
วิธกี ารปกครองทีเ่ รียกว่า “กิ นเมือง” นัน้ หลักเดิมคงมาแต่ถอื ว่าผูเ้ ป็ นเจ้าเมือง ต้องทิง้
กิจธุระของตนมาประจําทําการปกครองบ้านเมือง ให้ราษฎรอยูเ่ ย็นเป็นสุขปราศจากภัยอันตราย ราษฎร
ก็ตอ้ งตอบแทนคุณเจ้าเมืองด้วยออกแรงช่วยทําการงานให้บา้ ง หรือแบ่งสิง่ ของซึง่ ทํามาหาได้ เช่น ข้าว
ปลาอาหาร เป็ นต้น อันมีเหลือใช้ ให้เป็ นของกํานัล ช่วยอุปการะ มิให้เจ้าเมืองต้องเป็นห่วงในการหา
เลีย้ งชีพ ราษฎรมากด้วยกัน ช่วยคนละเล็กละน้อย เจ้าเมืองก็อยูเ่ ป็ นสุขสบาย รัฐบาลในราชธานีไม่
ต้องเลีย้ งดู จึงได้ค่าธรรมเนียมในการต่าง ๆ ทีท่ าํ ในหน้าทีเ่ ป็ นตัวเงินสําหรับใช้สอย กรมการซึง่ เป็ น
ผูช้ ่วยเจ้าเมืองก็ไดัรบั ผลประโยชน์ทาํ นองเดียวกัน เป็ นแต่ลดลงตามศักดิ ์
ต่อมาความเปลีย่ นแปลงทําให้การเลีย้ งชีพต้องอาศัยเงินตรามากขึน้ โดยลําดับผลประโยชน์
ทีเ่ จ้าเมืองกรมการได้รบั อย่างโบราณไม่พอเลีย้ งชีพ จึงต้องคิดหาผลประโยชน์เพิม่ พูนขึน้ ทางอื่น เช่น
ทําไร่นาค้าขาย เป็ นต้น ให้มเี งินพอใช้สอยกินอยูเ่ ป็ นสุขสบาย เจ้าเมืองกรมการมีอํานาจทีจ่ ะบังคับ
บัญชาการต่าง ๆ ตามตําแหน่ ง และเคยได้รบั อุปการะของราษฎรเป็ นประเพณีมาแล้ว ครัน้ ทํามาหากินก็
อาศัยตําแหน่ งในราชการ เป็ นปจั จัยให้ได้ผลประโยชน์สะดวกดีกว่าบุคคลภายนอก เปรียบดังเช่น “ทํา
นา” ก็ได้อาศัย “บอกแขก” ขอแรงราษฎรมาช่วยหรือจะค้าขายเข้าหุน้ กับผูใ้ ดก็อาจสงเคราะห์ผเู้ ป็ นหุน้
ให้ซอ้ื ง่ายขายคล่อง ได้กําไรมากขึน้ แม้จนเจ้าภาษีนายอากรได้รบั ผูกขาดไปจากกรุงเทพฯ ถ้าให้เจ้า
เมืองกรมการมีส่วนด้วย ก็ได้รบั ความสงเคราะห์ให้เก็บภาษีอากรสะดวกขึน้ จึงเกิดประเพณีหากินด้วย
อาศัยตําแหน่ งในราชการแทนทัวไป
่
เจ้าเมืองกรมการทีเ่ กรงความผิด
ก็ระวังไม่หากินด้วย
ดังเช่น
ผูว้ ่าราชการเมืองสุพรรณ
เบียดเบียนผูอ้ ่นื
ต่อเป็ นคนโลภจึงเอาทุกอย่างสุดแต่จะได้
ซึง่ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงเล่าไว้ ในนิพนธ์ท่ี ๔ เรือ่ ง ห้ามเจ้ามิ ให้ไปเมืองสุพรรณ
นอกจากนัน้
กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพได้ทรงนิพนธ์ไว้ว่า “ตามหัวเมืองสมัยนัน้
ประหลาดอีกอย่างหนึ่ ง ที่ไม่มีศาลารัฐบาลตัง้ ประจําสําหรับว่าราชการบ้านเมือง เหมือนอย่าง
ทุกวันนี้ เจ้าเมืองตัง้ บ้านเรือนอยู่ที่ไหน ก็ว่าราชการบ้านเมืองที่บ้านของตน เหมือนอย่าง
เรื่องเดียวกัน
๑๐
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ "นิทานเรื่ องเทศาภิบาล" ใน สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพและงานทางการ
ปกครองของพระองค์ รวบรวมโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (พิมพ์ครั้งที่ ๒ โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, ๒๕๐๕)
หน้า ๑๔๐.
๙

๗
เสนาบดีเจ้ากระทรวงว่าราชการที่บ้านตามประเพณี เดิ ม
บ้านเจ้าเมืองผิดกับบ้านของคนอื่น
เพียงแต่ที่เรียกกันว่า “จวน” เพราะมีศาลาโถงปลูกไว้นอกรัว้ ข้างหน้ าบ้านหลังหนึ่ ง เรียกว่า
“ศาลากลาง” เป็ นที่สาํ หรับประชุมกรมการเวลามีงาน เช่น รับท้องตรา หรือ ปรึกษาราชการ
เป็ นต้น เวลาไม่มีการงานก็ใช้ศาลากลางเป็ นศาลชําระความ เห็นได้ว่าศาลากลางก็เป็ นเค้า
เดียวกับศาลาลูกขุนในราชธานี นัน้ เอง เรือนจําสําหรับขังนักโทษก็อยู่ในบริ เวณจวนอีกอย่าง
หนึ่ ง แต่คงเป็ นเพราะคุมขังได้มนคงกว่
ั่
าที่อื่น ไม่จาํ เป็ นต้องอยู่กบั จวนเหมือนศาลากลาง”
“……. เจ้าเมืองต้องสร้างจวนและศาลากลางด้วยทุนของตนเอง แม้แต่แผ่นดิ นที่จะ
สร้างจวน ถ้ามิ ได้อยู่ภายในเมืองที่ ปราการ เช่น เมืองพิ ษณุโลก เป็ นต้น เจ้าเมืองก็ต้องหาซื้อ
ที่ดินเหมือนกับคนทัง้ หลาย จวนกับศาลากลางจึงเป็ นทรัพย์ส่วนตัวของเจ้าเมือง เมื่อสิ้ นตัวเจ้า
เมืองก็ตกเป็ นมรดกของลูกหลาน ใครได้เป็ นเจ้าเมืองคนใหม่ ถ้ามิได้เป็ นผู้รบั มรดกของเจ้า
เมืองคนเก่า ก็ต้องหาที่ สร้างจวนและศาลากลางขึ้นใหม่ตามกําลังที่จะสร้างได้ บางทีกย็ ้ายไป
สร้างห่างจวนเดิ มต่ างฟากแม่นํ้า หรือแม้จนต่างตําบลก็มี จวนเจ้าเมืองไปตัง้ อยู่ที่ไหน ก็ย้ายที่ว่า
ราชการไปอยู่ที่นัน่ ชัวสมั
่ ยของเจ้าเมืองคนนัน้ ตามหัวเมือง จึงไม่มีที่ว่าราชการเมืองตัง้ ประจํา
อยู่แห่งใดแห่งหนึ่ งเป็ นนิ จ เหมือนทุกวันนี้ อนั พึ่งมีขึ้นเมื่อจัดมณฑลเทศาภิ บาลแล้ว …….”
ในหนังสื อเรื่อง “พระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ ๕ ที่เกีย่ วกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ๑๑
ได้ กล่ าวไว้ ว่า “เทศาภิบาล” คือการปกครองโดยลักษณะที่จัดให้ มีหน่ วยบริหารราชการ ออกไปดําเนินการ ใน
ส่ วนภูมิภาค แบ่ งออกเป็ นมณฑล เมือง อําเภอ ตําบล และ หมู่บ้าน
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รวมเขตเมืองตัง้ แต่ ๒ เมืองขึน้ ไป มีเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลบังคับ
บัญชาพร้อมด้วยข้าหลวงชัน้ รอง และเจ้าหน้าทีต่ ่าง ๆ

เมือง

รวมเขตอําเภอตัง้ แต่ ๒ อําเภอขึน้ ไป มีผวู้ ่าการเมืองและกรมการเมืองบังคับ
บัญชาตามข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมือง รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๖ หรือ
พุทธศักราช ๒๔๔๐ (สมัยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เป็ นเสนาบดี)
และ ข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมืองชัวคราว
่
พุทธศักราช ๒๔๖๕
(สมัยเจ้าพระยายมราช เป็ นเสนาบดี)

๑๑

กระทรวงมหาดไทย พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕ ที่เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เล่ม ๑. (โรงพิมพ์ส่วนท้อง
ถิ่น, ๒๕๑๓) หน้า ๖๔.

๘
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็ นหน่ วยปกครองทีร่ องลงมา
“มณฑลทีต่ ้ งั ขึน้ ก่อนพุทธศักราช ๒๔๓๗ มี ๖ มณฑล คือ (๑) มณฑลลาวเฉียง
(๒) มณฑลลาวพวน (๓) มณฑลลาวกาว (๔) มณฑลเขมร (๕) มณฑลลาวกลาง
(๖) มณฑลภูเก็ต”
มณฑลภูเก็ต (เดิมเรี ยกหัวเมืองฝ่ ายทะเลตะวันตก) มี ๖ เมือง คือ ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง พังงา ตะกัว่ ป่ า ระนอง
การปกครองโดยการรวมหัวเมืองต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตัง้ เป็ นมณฑลนัน้ ความจริงได้เคยมี
การรวมหัวเมืองต่าง ๆ ให้ขน้ึ อยูใ่ นปกครองข้าหลวงใหญ่มาก่อนบ้างแล้ว เช่น รวมหัวเมืองทางภาคอิ
สานตัง้ เป็ นหัวเมืองลาวฝา่ ยเหนือ หัวเมืองลาวฝา่ ยตะวันออกเฉียงเหนือ และหัวเมืองลาวกลาง ตัง้ แต่
พุทธศักราช ๒๔๓๓ เป็ นต้น โดยเฉพาะมณฑลภูเก็ตนัน้ อาจกล่าวได้ว่า ได้รวมเป็ นหัวเมืองทํานอง
มณฑลมาก่อนทีอ่ ่นื ทัง้ หมดก็ว่าได้ เพราะได้เริม่ มีการตัง้ ข้าหลวงใหญ่คนแรก ออกมาประจําอยูท่ เ่ี มือง
ภูเก็ต ทําหน้าทีก่ ํากับราชการบ้านเมือง และจัดการภาษีอากร ตลอดจนรับส่งเงินหลวงในหัวเมืองฝา่ ย
ทะเลตะวันตกตัง้ แต่ปีกุน สัปตศก จุลศักราช ๑๒๓๗ หรือ พุทธศักราช ๒๔๑๘ เป็ นต้นมา ข้าหลวงใหญ่
คนแรกนี้คอื เจ้าหมื่นเสมอใจราช (ชื่น บุนนาค) หัวหมืน่ มหาดเล็กและองคมนตรี ซึง่ ภายหลังได้
เลื่อนบรรดาศักดิ ์เป็ น พระยามนตรีสุริยวงศ์
การตัง้ ข้าหลวงใหญ่ ออกมากํากับราชการหัวเมืองฝา่ ยทะเลตะวันตกนี้ เป็ นการเจริญ
รอยตามแบบแผน สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ทีไ่ ด้ตงั ้ เจ้าพระยาสุรินทราชา (จันทร์ จันทโรจวงศ์) เป็ น
ผูส้ าํ เร็จราชการเมืองถลางและหัวเมืองอื่นซึง่ เป็ นหัวเมืองฝา่ ยทะเลตะวันตกรวม ๘ เมืองนันเอง
่
เหตุผล
ทีจ่ าํ เป็ นต้องตัง้ ข้าหลวงใหญ่ ออกมากํากับราชการหัวเมืองฝา่ ยนี้ขน้ึ อีก ก็มสี าเหตุมาจากการทําเหมือง
แร่ดบี ุกดังรายละเอียดทีส่ มเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ได้ทรงอธิบายไว้ใน ประวัติพระยามนตรี
สุริยวงศ์ ความว่า “ผลประโยชน์ส่งหลวงนัน้ แต่เดิ มมาเจ้าเมืองเป็ นพนักงานเก็บภาษี โดย
ตําแหน่ งดังกล่าวแล้ว ครัน้ เจ้าเมืองเป็ นผูท้ าํ เหมืองเอง รัฐบาลจึงมอบภาษี อากรทัง้ ๕ อย่างคือ
ภาษี ดีบุก ๑ ภาษี ร้อยชักสาม ๑ ภาษี ฝิ่น ๑ ภาษี สรุ า ๑ อากรบ่อนเบีย้ ๑ รวมเรียกว่า ภาษี
ผลประโยชน์ ให้ เจ้าเมืองรับทํากะเพิ่ มเงิ นหลวงให้ส่งเป็ นอัตราเสมอไปทุกปี เจ้าเมืองจึงเป็ นอย่าง
เจ้าภาษี รบั ผูกขาดผลประโยชน์ ในเมืองนัน้ ด้วยเป็ นอย่างนี้ มาจนถึงรัชกาลที่ ๕ ครัง้ ถึงปี วอก
พุทธศักราช ๒๔๑๕ พระยาอัษฎงคตทิ ศรักษา เข้ามาจากเมืองสิ งคโปร์มายื่นเรื่องราวที่ใน
กรุงเทพฯ จะขอรับผูกภาษี ผลประโยชน์ ที่เมืองภูเก็ต เงิ นหลวงแต่เดิ มได้อยู่ปีละ ๒๑๗ ชัง่ พระ
ยาอัษฎงคตฯ จะประมูลขึ้น ๓,๗๘๓ ชัง่ รวมเป็ น ๔,๐๐๐ ชัง่ พระยาอัษฎงคตฯ นี้ ชื่อจีน ตันกิ มเจ๋ง
เป็ นพ่อค้าชาวเมืองสิ งคโปร์ เคยเข้ามากรุงเทพฯ เนื อง ๆ ตัง้ แต่ในรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระเมตตาตัง้ ให้เป็ นที่ พระพิ เทศพานิ ช แล้วโปรดให้เป็ นกงศุลไทย ที่
เมืองสิ งคโปร์ ต่อมาได้เลื่อนเป็ นพระยาอัษฎงคตทิ ศรักษาตําแหน่ งผูว้ ่าการเมืองกระ ทัง้ เป็ น
กงศุลไทยอยู่ที่เมืองสิ งคโปร์ด้วย ในรัชกาลที่ ๕ ได้เลื่อนเป็ นพระยาอนุกลู สยามกิ จกงศุล

๙
เยเนราลไทยที่เมืองสิ งคโปร์ แต่เมื่อเข้ามายื่นเรื่องราวประมูลภาษี เมืองภูเก็ต ยังเป็ นพระ
ยาอัษฎงค์ฯ อยู่ จึงเกิ ดเป็ นปัญหาที่ รฐั บาลจะต้องเลือกในเวลานัน้ ว่า
จะให้คนในบังคับ
ต่างประเทศเข้ามารับผูกขาดการทําภาษี อากร โดยจะให้ผลประโยชน์ แผ่นดิ นมากขึ้น หรือจะให้
เจ้าเมืองจัดต่ อไปตามเดิ ม แต่แผ่นดิ นได้ผลประโยชน์ น้อย ทางที่คิดเห็นกันว่าเป็ นอย่างดีที่สดุ
ในเวลานัน้ ก็คือให้เจ้าเมืองคงทําไปอย่างเดิ ม แต่ให้ขึ้นเงิ นหลวงให้ เท่ากับที่พระยาอัษฎงค์ฯรับ
ประมูลเวลานัน้ พระยาวิ ชิตสงครามอยู่ในกรุงเทพฯ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ว่ากล่าว
กับพระยาวิ ชิตสงคราม พระยาวิ ชิตสงครามจึงรับประมูลเงิ นหลวงให้มากกว่าพระยาอัษฎงค์ฯ
๒๐๐ ชัง่ เป็ นปี ละ ๔,๒๐๐ ชัง่ ใช่แต่เท่านัน้ พระยาวิ ชิตสงครามยื่นเรื่องราวขอประมูลทําภาษี
อากรเมืองระยอง เมืองตะกัวป่
่ า เมืองพังงา อย่างพระยาอัษฎงค์ฯ ประมูลเมืองภูเก็ตบ้าง จึงเป็ น
เหตุให้ผว้ ู ่าการเมืองนัน้ ๆ ต้องประมูลรับขึ้นเงิ นตามกัน เงิ นภาษี อากรเมืองฝ่ ายทะเลตะวันตกก็
เพิ่ มขึ้นมากมายหลายเท่า ตัง้ แต่ปีระกา จุลศักราช ๑๒๓๕ พุทธศักราช ๒๔๑๖ เป็ นต้นมา
เมื่อเงิ นภาษี อากรเพิ่ มขึ้นมากมายเช่นนัน้ การที่ จะรับส่งเงิ นหลวงทางหัวเมืองภูเก็ต
ก็เป็ นการสําคัญขึ้นแต่แรกรัฐบาลจัดให้เรือรบหลวง ๑ ลํา มีขนุ นางกรมอาสาจามเป็ นข้าหลวง
สําหรับไปรับเงิ นงวดภาษี อากรทางหัวเมืองฝ่ ายทะเลตะวันตก
ต้องไปมาเป็ นการลําบากอยู่
เสมอ เงิ นที่หวั เมืองจะส่งก็คงค้
ั ่ างไม่สะดวกดี แต่กย็ งั มิได้จดั การแก้ไขแต่อย่างใด ครัง้ ปี กุน
จุลศักราช ๑๒๓๗ พุทธศักราช ๒๔๑๘ พระยาอัษฎงค์ ยื่นประมูลภาษี อากรเมืองภูเก็ตอีกครัง้
หนึ่ งจะรับขึ้นเงิ นหลวงอีกปี ละ ๑,๐๐๐ ชัง่ เป็ นปี ละ ๕,๒๐๐ ชัง่ ปัญหาเกิ ดขึ้นคราวนี้ ยากกว่า
คราวก่อน ด้วยจะเรียกพระยาวิ ชิตสงครามมาว่ากล่าว ให้ประมูลขึ้นไปอีกก็ขดั อยู่ เพราะ
การที่เจ้าเมืองรับขึ้นเงิ นภาษี อากรเป็ นอันมาก เมื่อปี วอกจัตวาศกนัน้ มิ ใช่ว่าเป็ นแต่จะไปแบ่ง
โอนเงิ นกําไรของตนมาส่งหลวง แท้จริงกําไรที่เจ้าเมืองได้อยู่ก่อนยังตํา่ กว่าจํานวนเงิ นหลวงที่
รับประมูลขึ้นไปเสียอีก ความคิ ดของเจ้าเมืองที่กล้ารับขึ้นเงิ นหลวงครัง้ นัน้ ด้วยตัง้ ใจ จะไปกู้ยืม
หาเงิ นมาลงทุนรอนเรียกจีนกุลีเข้ามาทําเหมืองให้มากให้ เกิ ดผลประโยชน์ ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน
หมายจะเอากําไรที่จะได้มากขึ้นมาส่งเป็ นเงิ นหลวง เป็ นอย่างนี้ ด้วยกันทุกเมือง
การทีจ่ ัดทําลงทุนรอนไปเป็ นธรรมดาจําต้ องมีเวลากว่ าจะได้ ทุนกลับคืนมา ก็ถ้าให้ ประมูลกัน
รํ่าไป หรือถ้ าผู้อนื่ แย่ งภาษีไปได้ ในเวลาทีไ่ ม่ ได้ ทุนคืน เจ้ าเมืองทีร่ ับทําภาษีอากรอยู่ก็ต้องฉิบหาย รั ฐบาลแล
เห็นอยู่เช่ นนี้ แต่ จะไม่ รับเรื่องราวของพระยาอัษฎงค์ ฯ พิจารณา กฎหมายการทําภาษีอากรในเวลานั้น ก็ยงั
ยอมให้ ว่าประมูลอยู่ จึงเป็ นความลําบากใจแก่รัฐบาลทีจ่ ะบัญชาลงเป็ นประการใด สมเด็จเจ้ าพระยาฯ จึงทูล
ขอให้ พระยามนตรีฯ แต่ ยังเป็ นเจ้ าหมื่นเสมอใจราชและเป็ นองคมนตรี เป็ นข้ าหลวงพิเศษออกไปตรวจการ
ภาษีอากรทางหัวเมืองมณฑลภูเก็ต เพราะพระยามนตรีฯ เกีย่ วดองกับพระยาวิชิตสงคราม ประสงค์ จะให้ ไป
พูดจาเกลีย้ กล่ อมพระยาวิชิตสงครามยอมประมูลเงินสู งกว่ าพระยาอัษฎงค์ ฯ ๘๐๐ ชั่ ง รวมเป็ น ๖,๐๐๐ ชั่ ง
รัฐบาลจึงได้ จัดการแก้ ไข วิธีเก็บภาษีอากรทางหัวเมืองมณฑลภูเก็ตให้ พ้นจากเรื่ องประมูลแย่ งกันตั้งแต่ น้ ัน
มา เวลานั้นพระยาวิชิตสงครามแก่ ชรา จักษุมืด จึงโปรดให้ เลือ่ นขั้นเป็ นพระยาจางวาง โปรดให้ พระยาภูเก็ต

๑๐
(ลําดวน) บุตรคนใหญ่ ของพระยาวิชิตสงคราม เป็ นตําแหน่ งผู้ว่าราชการเมืองภูเก็ตสํ าหรับทีจ่ ะได้ ทาํ การเก็บ
ผลประโยชน์ แทนตัวพระยาวิชิตสงครามต่ อไป แล้ วทรงตั้งพระยามนตรีฯ เวลานั้นยังเป็ นเจ้ าหมื่นเสมอใจ
ราชเป็ นข้ าหลวงใหญ่ คนแรกออกไปอยู่เมืองภูเก็ต
ประจํากํากับราชการบ้ านเมืองและจัดเก็บภาษีอากร
ตลอดจนรับส่ งเงินหลวงในหัวเมืองมณฑลภูเก็ต ตั้งแต่ เมื่อปี กุน สั ปตศกนั้น
การทีต่ ้ ังข้ าหลวงใหญ่ ไปประจําอยู่เมืองภูเก็ตครั้งนั้น เมื่อพิเคราะห์ ดูโดยเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ ใน
เวลาต่ อมา
ก็แลเห็นได้ ว่าเป็ นการจําเป็ น และสมควรแก่ ประโยชน์ ของราชการบ้ านเมืองด้ วยประการทั้ง
ปวง เพราะการทีเ่ ปิ ดเหมืองดีบุก ให้ ทาํ ได้ มากมายหลายเหมืองพร้ อมกันเช่ นนั้น อาจจะมีเหตุการณ์ แก่ งแย่ ง
เกิดขึน้ เช่ นแย่ งจีนกุลที าํ เหมือง เป็ นต้ น และข้ อสํ าคัญยังมีในการที่เรียกจีนกุลเี พิม่ เข้ ามาทําเหมืองมากขึน้ ๆ
ทุกที ไม่ ช้านานเท่ าใด จํานวนจีนกุลที าํ เหมืองก็มากกว่ าพลเมืองไทยทีอ่ ยู่ในท้องทีม่ าแต่ เดิม ภาระควบคุม
จีนกุลี เป็ นความลําบากแก่ การปกครองในเวลานั้น ยิง่ กว่ าการอย่ างอืน่ ต้ องการกําลังและอํานาจ ในการ
ปกครองยิง่ กว่ าทีเ่ จ้ าเมืองมีอยู่เฉพาะเมืองอย่ างแต่ ก่อน จึงต้ องตั้งข้ าหลวงใหญ่ ไปอยู่ประจํามณฑลคล้ าย ๆ
กับสมุหเทศาภิบาลทีจ่ ัดต่ อมาในชั้ นหลัง
และให้ มีเรือรบออกไปอยู่ประจําเป็ นกําลังลําหนึ่งสองลําอยู่
เสมอ……”
ส่ วนปลัดมณฑลที่เคยเป็ นตําแหน่งที่สองรองจากข้าหลวงเทศาภิบาลนั้น ก็จาํ กัดหน้าที่ลงเหลือ
เป็ นเพียงผูช้ ่วยในกิจการมณฑลเท่านั้น และงานในหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเดิมเป็ นหน้าที่ของข้าหลวง
มหาดไทยนั้น เมื่อได้ต้งั ตําแหน่งผูว้ า่ ราชการเมืองขึ้นอีกตําแหน่งหนึ่งแล้ว ก็ได้ยบุ เลิกตําแหน่งข้าหลวง
มหาดไทยมณฑลเสี ย แล้วโอนงานของข้าหลวงมหาดไทย ให้ปลัดมณฑลเป็ นผูป้ ฏิบตั ิจดั ทําต่อไป
ต่อมาถึงพุทธศักราช ๒๔๕๙ จึงได้เปลี่ยนคําว่า “เมือง” เรี ยกว่า “จังหวัด” เป็ นระเบียบ
เดียวกันทัว่ ทั้งประเทศ ต่อมาถึงพุทธศักราช ๒๔๖๘ ในรัชกาลที่ ๗ ได้ยบุ เลิกตําแหน่งมหาดไทยมณฑล เพื่อ
ประหยัดตัดรอนรายจ่ายแผ่นดินให้เข้าสู่ ดุลยภาพ แต่แล้วภายหลังก็ตอ้ งกลับตั้งตําแหน่งมหาดไทยมณฑล
ขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยอีก อนึ่งในปี พุทธศักราช ๒๔๖๘ นี้ ได้
โอนจังหวัดสตูล จากมณฑลภูเก็ต ไปขึ้นกับ มณฑลนครศรี ธรรมราช เพราะทางไปมาจากสตูลไปสงขลา ซึ่ ง
เป็ นที่ต้ งั มณฑลนครศรี ธรรมราชสะดวกกว่ามาภูเก็ต
ต่อมาเมื่อเกิดการปฏิบตั ิเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๔๗๕ จึงได้ยกเลิกระบอบเทศาภิบาลเสี ย เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๖
ตําแหน่งสมุหเทศาภิบาลสําเร็ จราชการมณฑล จึงได้ถูกยุบเลิกไปแต่น้ นั มา ถึงแม้วา่ ในภายหลังจะได้มีการ
แต่งตั้งตําแหน่ง ข้ าหลวงตรวจการกระทรวงมหาดไทย ออกไปประจําภาคต่าง ๆ ขึ้น แล้วต่อมาได้เปลี่ยน
เรี ยกว่า ผู้ว่าราชการภาค ก็ตาม ก็หาได้มีอาํ นาจหน้าที่บงั คับบัญชาข้าราชการในจังหวัดต่าง ๆ ได้อย่าง
สมบูรณ์เหมือนในสมัยสมุหเทศาภิบาล ผูส้ าํ เร็ จราชการมณฑลต่างพระเนตรพระกรรณไม่ จึงเป็ นอันว่า
ระบอบมณฑลเทศาภิบาลได้หมดสิ้ นไป ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๗๖ ตลอดมาจนถึงปั จจุบนั

๑๑

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรับปรุ งระเบียบการปกครองหัวเมือง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ มาเป็ น
ระบอบประชาธิ ปไตยนั้น ปรากฏตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖
จัดระเบียบราชการบริ หารส่ วนภูมิภาคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่วยบริ หารราชการ
แผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริ หาร เมื่อก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอแล้ว ยังแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นมณฑลอีก
ด้วย เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริ หารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึง
ได้ยกเลิกมณฑลเสี ย เหตุที่ยกเลิกมณฑลน่าจะเนื่องจาก
๑) การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ ะสังการ
่
และตรวจ
ตราสอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒) เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยของประเทศให้น้อยลง
๓) เห็นว่าหน่วยมณฑลซ้อนกับ หน่วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวงเป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔) รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ส่วนภูมภิ าค
ยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑลก็เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจนันเอง
่
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินอีกฉบับ
หนึ่ง ในส่ วนที่เกี่ยวกับจังหวัดมีหลักการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้
๑) จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล แต่จงั หวัดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่
๒) อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตกอยูแ่ ก่คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการจังหวัดนัน้
ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั บุคคลคนเดียวคือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓) ในฐานะของคณะกรมการจังหวัด ซึง่ แต่เดิมเป็ นผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการแผ่นดิน
ในจังหวัด ได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่อมา ได้มีการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน ตามนัยประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคเป็ น
๑) จังหวัด
๒) อําเภอ
จังหวัดนั้นให้รวมท้องที่หลาย ๆ อําเภอขึ้นเป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิติบุคคล การตั้ง ยุบ และ
เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มีคณะกรมการจังหวัดเป็ นที่ปรึ กษาของผูว้ า่
ราชการจังหวัดในการบริ หารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น
ที่มา : ประวัติมหาดไทยส่ วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต.ภูเก็ต : โรงพิมพ์สมบัติการพิมพ์ ,๒๕๒๙.

