ประวัติศาสตร์จงั หวัดตรัง
คําว่า "ตรัง" มีความหมายสันนิษฐานได้ ๓ ทาง คือ
๑. ตรัง ทีม่ าจากคําว่า "ตรังคปุระ" ๑ เป็ นคําสันสกฤต แปลว่า "การวิง่ ห้อของม้า หรือคลื่น
เคลื่อนตัว" ชื่อเมือง ๑๒ นักษัตรนัน้ คือชื่อเมืองป้อมปราการล้อมรอบเมืองนครศรีธรรมราช เมืองตรังคปุระเป็ นเมืองทีม่ ฐี านทัพเรือ จึงให้ใช้ตราม้า
๒. ตรัง มาจากคําว่า "ตรังค์" ๒ แปลว่า "ลูกคลื่น" เพราะลักษณะพืน้ ทีข่ องเมืองตรังตอน
เหนือเป็ นเนินเล็กๆ สูงๆ ตํ่าๆ คล้ายลูกคลื่นอยูท่ วไป
ั่
๓. ตรัง มาจากคําว่า "ตรังเค" (TARANGUE) ซึง่ เป็ นภาษามลายู แปลว่า "รุง่ อรุณ" หรือ
"สว่างแล้ว" สันนิษฐานว่าคงมีชาวมลายูและชาวต่างชาติ เช่น จีน อินเดีย เปอร์เซีย เดินทางมาค้าขาย
ละแวกนี้ เมือ่ เรือแล่นมาถึงปากอ่าวแม่น้ําตรัง เป็นเวลารุง่ อรุณพอดี คนทีโ่ ดยสารมาในเรืออาจจะเปล่ง
เสียงออกมาว่า "ตรังเค" สว่างแล้ว

ประวัติความเป็ นมา
จังหวัดตรังเท่าทีท่ ราบและปรากฏหลักฐานแน่ ชดั
เริม่ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานี
แต่กม็ หี ลักฐานบางอย่างทีเ่ ชื่อได้ว่าจังหวัดตรัง เป็ นชุมชนทีม่ คี นเคยอยู่มาก่อนหน้านัน้ ซึง่ สามารถ
ลําดับเหตุการณ์ เป็ นช่วงสมัยได้ ดังนี้
๑. ชุมชนตรังในช่วงสมัยหินใหม่
๒. ชุมชนสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ไทย
๓. เมืองตรังสมัยอาณาจักรศรีธรรมาโศกราช
๔. เมืองตรังสมัยกรุงศรีอยุธยา
๕. เมืองตรังสมัยกรุงธนบุร ี
๖. เมืองตรังช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
๗. เมืองตรังสมัยสมเด็จเจ้าพระยามหาสุรยิ วงศ์ (ช่วง บุญนาค)
๘. เมืองตรังสมัยพระยารัษฎานุ ประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)
๙. เมืองตรังช่วงหลังพระยารัษฎานุ ประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)

ชุมชนเมืองตรังในช่วงสมัยหิ นใหม่
จากการสํารวจหลักฐานชัน้ ต้น และหลักฐานชัน้ รอง แสดงให้เห็นว่าชุมชนตรังได้มมี าแล้ว
ในช่วงสมัยหินใหม่ เนื่องจากได้พบร่องรอยมนุ ษย์ในช่วงหินใหม่ กระจัดกระจายในทุกท้องทีข่ องจังหวัด
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๑

เยีย่ มยง สังขอยุธย์, สุรกิจบรรหาร "ชื่อบ้านและชื่อเมือง และถ้วยคําสําเนียงไทยปกั ษ์ใต้" ระลึกชาติปี ๒๕๐๖
หน้า ๑๔๙-๑๕๑
๒
รายงานประจําจังหวัดตรัง ปี ๒๕๒๒ (โรงพิมพ์ภกั ดีประดิษฐ หลังวังบูรพา พระนคร ๒๕๐๒, หน้า ๑๓)

๒
๓

เช่น พบภาชนะ หม้อสามขา และ ขวานหินขัด ทีแ่ ถบเขาสามบาตร ตําบลนาตาล่วง พบซากโครง
กระดูกมนุ ษย์ทถ่ี ้ําเขาพระ อําเภอห้วยยอด การพบหม้อกุณฑี ลักษณะเดียวกับพบที่ อําเภอสทิง-พระ
จังหวัดสงขลา และลูกปดั คล้ายคลึงกับพบที่ อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ทีเ่ ขาโต๊ะแหนะ หาดเจ้าไหม
อําเภอกันตัง สิง่ เหล่านี้ ล้วนเป็ นหลักฐานยืนยันได้ว่า จังหวัดตรัง มีชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ ปี

ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
เมืองตะโกลา
ในจดหมายเหตุของปโตเลมี ทีไ่ ด้บนั ทึกตามคําบอกเล่าของนักเดินเรือชาวกรีกชื่ออเล็ก
กล่าวถึงเมือง
"ตะโกลา"
ซานเดอร์
เดินทางเข้ามาในช่วงพุทธศตวรรษที่
๗๔
ไว้ว่าเป็ นเมืองท่าของสุวรรณภูม ิ
หรือไครเสาเซอร์โสเนโสส
และเมือง
"ตะโกลา"
ยังปรากฏอยูใ่ นหนังสือมิลนิ ท-ปญั ญา เขียนขึน้ ราวพุทธศตวรรษที่ ๕ เรียกเมืองนี้ว่า ตก�โกล
นอกจากนี้ จารึกของพวกตนโจร (พวกทมิฬ ทีอ่ ยูท่ างใต้ของอินเดีย) ในสมัยพระเจ้าราเชนทรที่ ๑
เป็ นกษัตริยข์ องโจฬะ (ประมาณ ปี พ.ศ. ๑๕๕๕-๑๕๘๕) ได้กล่าวถึงเมือง ตไลต�ตก�โกล �
นักโบราณคดีต่างๆ มีความเห็นว่าเมืองตะโกลา, ตก�โกล และ ตไลต �ตก�โกล �คือ
เมืองเดียวกัน
เมืองตะโกลาทีก่ ล่าวข้างต้น
น่าจะเป็ นท้องทีบ่ ริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง
โดยเฉพาะ อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในปจั จุบนั โดยมีหลักฐานทีส่ นับสนุนในเรือ่ งนี้คอื
๑) ข้อเขียนของเลอเมย์ผเู้ ขียนวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์เขียนถึง ตะโกลาไว้ดงั นี้ ๕.....
สถานทีแ่ ห่งนี้อาจหมายถึงเมืองตรัง เพราะท้องทีเ่ มืองตรังเขตอําเภอปะเหลียน และอําเภอกันตัง มี
อาณาเขตตกทะเลหน้านอกในมหาสมุทรอินเดีย เป็ นทีจ่ อดเรือได้ด ี
ั่
๒) จดหมายเหตุของปโตเลมี เขียนถึงตะโกลาไว้ดงั นี้ เมือ่ พ้นประเทศอาจิราเลียบฝงลงไป
เรือ่ ยๆ ถึงแหลมเบซิงงาในอ่าวซาราแบก (เขตจังหวัดพังงาปจั จุบนั ) เมือ่ พ้นจากนัน้ ก็เข้าเขตทีอ่ เล็กซานเดอร์นกั เดินเรือชาวกรีกเรียกว่า เมืองทองแล้วก็จะถึงเมืองตะโกลา.....ใต้เมืองพังงาลงมาทีเ่ ป็ นเมือง
ท่าสําคัญเห็นจะมีแต่เมืองตรังเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นเมืองท่าเรือ ๖
๓) ตามลักษณะทางภูมศิ าสตร์ การเดินเรือในเขตมรสุม ถ้าจะเดินทางจากลังกา หรือ
อินเดียตอนใต้ มายังสุวรรณภูม ิ เมือ่ ตัง้ หางเสือของเรือแล้วแล่นตัดตรงมา อิทธิพลของมรสุมตะวันตก
ั ่ วรรณภูมบิ ริเวณเส้นละติจดู ที่ ๗ ๗ องศาเหนือ ซึง่ จะตรงกับจังหวัดตรังพอดี
เฉียงใต้ จะนําเรือเข้าฝงสุ
หาก "ตะโกลา" เป็ นเมืองท่าของสุวรรณภูม ิ (ตามจดหมายเหตุของปตาเลมี) "ตะโกลา" ก็คอื ชุมชนในเขต
เมืองตรัง นัน้ เอง
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๓

ชิน อยู่ดี "สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ไทย หน้า ๙๑-๙๗"
เยีย่ มยง สังขอยุธย์, สุรกิจบรรหาร "โบราณคดีรว้ิ แหลมไททางธรณีวทิ ยา" นิตยสารศิลปากร หน้า ๙๐-๙๑
๕
ธนิต อยู่โพธิ ์ "สุวณ
ั ภูม"ิ กรมศิลปากร หน้า ๓๒
๖
อ้างแล้ว อ้าง ๔ หน้า ๙๐-๙๑
๗
ประเสริฐ วิทยารัฐ "เอกสารบรรยายสัมมนาประวัตศิ าสตร์และโบราณคดีสทิงพระ"
๔

๓
๔) ตามลักษณะภูมศิ าสตร์ กล่าวถึง เส้นทางการติดต่อค้าขายข้ามแหลมทองระหว่างฝงั ่
ั ่ นตก นัน้ จะมีการขนถ่ายสินค้า จากเมืองตะโกลาไปยังฝงทะเลทางอ่
ั่
ตะวันออกและฝงตะวั
าวไทย
เส้นทางนี้หากจะพิจารณาว่าเป็ นเส้นทางจากตะกัวป
่ า่ ไปยังสุราษฎร์ธานี ก็คงไม่ใช้เพราะเส้นทางจาก
ตะกัวป
่ า่ ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องข้ามเขาสก จึงเป็ นภูเขาสูงเป็ นพันฟุต "ทางข้ามเขาสกนัน้ ไม่ใช้
เส้นทางขนถ่ายสินค้าข้ามปลายแหลมทอง แต่เป็ นเส้นทางลัดข้ามแดนเท่านัน้ " ๘
เมือ่ ตะโกลา เป็ นเมืองยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ไทย หากเชื่อว่าชุมชนในเขตเมืองตรัง คือ
เมืองตะโกลาก็จะสรุปได้ว่าเมืองตรังมีมาตัง้ แต่ยคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์ไทย
สมัยศรีวิชยั และตามพรลิ งค์ตอนปลาย
ชุมชนตรังได้มแี ล้วในสมัยศรีวชิ ยั ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๘ จากหลักฐานปรากฏได้
พบโบราณวัตถุ สมัยศรีวชิ ยั ในท้องทีข่ องจังหวัดตรัง เช่น พบพระพิมพ์ดนิ ดิบ อักษรจารึกเป็ นภาษา เท
วนาศรี เยธมมา รูปพระโพธิสตั ว์ ทีช่ ุมชนแถบวัดเขาปินะ วัดหูแกง วัดคีรวี หิ าร อําเภอห้วยยอด

ยุคอาณาจักรศรีธรรมาโศกราช

เมืองตรังช่วงยุคอาณาจักรศรีธรรมาโศกราช ตํานานเมืองนครศรีธรรมราชได้กล่าวไว้ว่า ๙
"พญาโคสีหราช ผูค้ รองเมืองนครบุรไี ด้พระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ต่อมาท้าวอังกุราชผูค้ รองนครจันบุร ี มีพระประสงค์ทจ่ี ะได้พระทันตธาตุ จึงยกกองทัพมาแย่งชิง พญาโคสีหราชแต่งทัพออกสู้ และสัง่
พระราชโอรสและพระราชธิดาว่าถ้าพระองค์สน้ิ พระชนม์กลางศึก ให้นําพระทันตธาตุหนีไปเมืองลังกาให้
จงได้ พระธนกุมารและนางเหมมาลาซึง่ เป็ นพระราชโอรสและพระราชธิดาเมือ่ ทราบข่าวว่าพระราชบิดา
สิน้ พระชนม์ จึงนํ าพระทันตธาตุลงสําเภาหนีแต่สําเภาอัปปางกลางทาง พระธนกุมารและนางเหมมาลา
ขึน้ บกได้ บุกปา่ ไปถึงหาดทรายแก้วและฝงั พระทันตธาตุไว้ พระมหาเถรพรหมเทพทราบเข้าก็มา
นมัสการไต่ถามพระราชโอรสและพระราชธิดา ก็ได้รบั ทราบความตัง้ ใจและรับปากว่า ถ้ามีเหตุรา้ ยจะ
ช่วยเหลือพร้อมกับทํานายว่า พระยาศรีธรรมาโศกราชจะมาตัง้ เมืองทีห่ าดทรายแก้ว พระราชโอรสและ
พระราชธิดาจึงเดินทางต่อไปถึงเมืองตรัง โดยนําพระทันตธาตุไปด้วยและเมือ่ ถึงเมืองตรังได้ลงสําเภาไป
ยังลังกา"
ตามจารึกทีว่ ดั เสมาเมือง หลักที่ ๒๓ ได้กล่าวไว้ว่า.....เมือ่ พระยาศรีธรรมาโศกราชสร้าง
เมืองนครศรีธรรมราชทีห่ าดทรายแก้ว ในปี พ.ศ. ๑๐๙๘ นัน้ เมืองนครยังมีเมืองขึน้ อีก ๑๒ เมือง
เรียกว่าเมือง ๑๒ นักษัตร ซึง่ กําหนดตราประจําเมืองไว้ดงั นี้ ๑๐
๑. ตราชวด เมืองสายบุร ี
๒. ตราฉลู เมืองปตั ตานี
๓. ตราขาล เมืองกลันตัน
๔. ตราเถาะ เมืองปาหัง
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๘

มานิต วัลลิโภดม "สุวรรณภูมอิ ยู่ทไ่ี หน" วารสารเมืองโบราณ ปี ท่ี ๑ ม.ค. - มี.ค. ๒๕๑๘
ประวัตเิ มืองตรัง "รายงานการศึกษา อําเภอเมืองตรัง" ปี ๒๕๐๙-๒๕๑๑
๑๐
ประวัตเิ มืองตรัง "วารสารประจําปี จงั หวัดตรัง" ปี ๒๕๐๗
๙

๔
๕. ตรามะโรง เมืองไทรบุร ี
๖. ตรามะเส็ง เมืองพัทลุง
๗. ตรามะเมีย เมืองตรัง
๘. ตรามะแม เมืองชุมพร
๙. ตราวอก เมืองบัณทายสมอ
๑๐. ตราระกา เมืองสระอุเลา
๑๑. ตราจอ เมืองตะกัวป
่ า่
๑๒. ตรากุน เมืองกระบุร ี
จากตํานานและจารึกดังกล่าวแสดงว่า เมืองตรังเป็ นชุมชนเมืองมาตัง้ แต่ก่อนตัง้ อาณาจักร
ศรีธรรมาโศกราช โดยเฉพาะในช่วงอาณาจักรศรีธรรมาโศกราชนัน้ อาจจะเรียกว่าเป็นเมืองของรัฐอิสระ
ในทางใต้

ชุมชนเมืองตรังสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานี
ในสมัยพระเจ้าอู่ทองครองราชย์กรุงศรีอยุธยา
เมืองตรังยังเป็นเมืองขึน้ ของอาณาจักร
นครศรีธรรมราชโศกราช พระเจ้าจันทรภานุแห่งราชวงศ์ปทุมวงค์ ของอาณาจักรศรีธรรมาโศกราช และ
พระเจ้าอู่ทอง แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้รบพุ่งกันเพื่อแย่งชิงซึง่ ความเป็ นใหญ่ในเผ่าไทยเหนือ กลาง และใต้
จนกระทังได้
่ มกี ารหย่าศึกกันทีบ่ างสะพาน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ครัน้ ในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถ เมืองนครศรีธรรมาโศกราช เป็ นเมืองขึน้ ของกรุงศรีอยุธยา ในฐานะหัวเมืองเอกฝา่ ยใต้ หลักฐานตามทีป่ รากฏชัดคือการรวมไทยของอยุธยา ในทําเนียบ
ศักดินาของพระธรรมนูญปกครองหัวเมืองฝา่ ยใต้ เมืองตรังจึงต้องรวมเป็ นเมืองขึน้ ของกรุงศรีอยุธยาด้วย
ั ่ นตกคู่กบั เมืองท่าทองเป็ นเมืองฝงตะวั
ั ่ นออก
เมืองตรังเป็ นเมืองท่าของเมืองนครศรีธรรมราชท่าฝงตะวั
ในช่วงนี้ ผูส้ าํ เร็จราชการปอร์ตุเกสทีอ่ นิ เดีย คือ อัลฟองโสเดออัลบูรเ์ คอร์ก ได้ยกกองทัพ
มาตีเมืองมะละกา ในสมัยทีส่ ุลต่านมูรซับฟาร์ปกครอง ต่อมาเมือ่ รูว้ ่าเป็ นเมืองขึน้ ของไทย (พ.ศ. ๒๐๕๔)
ก็เลยส่งอาซเวโด
เดินทางจากมะลากามาขึน้ บกทีเ่ มืองตรังและเดินทางต่อด้วยม้าและเกวียนเข้าไป
นครศรีธรรมราชแล้วลงเรือไปกรุงศรีอยุธยา เพื่อนํ าสาส์นไปขอโทษไทยพร้อมกับถวายปืนไฟ ๓๐๐
กระบอก ๑๑
ในช่วงสมัยตอนปลายกรุงศรีอยุธยา มีหลักฐานอ้างถึงเมืองตรังไว้ดงั นี้ ๑๒ เมือ่ ครัง้ กรุงเก่า
ในแผ่นดินเจ้าฟ้ากรมขุนอนุ รกั ษ์มนตรีเสวยราชย์ให้ พระยาราชสุภาวดีเป็ นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
หลวงสิทธิ นายเวรมหาดเล็ก (หนู) เป็ นปลัดเมืองภายหลังพระยานครฯ ถูกอุทธรณ์ตอ้ งกลับไปอยู่
กรุงเทพฯ (หมายถึงกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาหรือกรุงศรีอยุธยา) ถูกถอดจากเจ้าเมือง เวลากรุงเสียแก่
15

15

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ กับสมเด็จเจ้าฟ้านริศรานุวตั วิ งศ์ "สาสน์สมเด็จ" ภาค ๔ หน้า ๖๓๔ ธนิต อยูโ่ พธิ ์
สุวณ
ั ณภูมิ หน้า ๓๓
๑๒
องค์การค้าคุรุสภา "พงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราชฉบับของหลวงอนุสรสิทธิกรรม (บัง ณ นคร) ในประชุม
พงศาวดาร เล่ม ๓๑ หน้า ๑
๑๑

๕
พม่าหามีเจ้าเมืองไม่ มีแต่พระปลัดเป็ นผูร้ กั ษาราชการเมือง จึงตัง้ ตัวเป็ นเจ้านครฯ เมืองชุมพร ปะทิว
หลังสวน กระ ระนอง ตะกัวป
่ า่ ตะกัวทุ
่ ่ง พังงา พัทลุง สงขลา ตานี หนองจิก เทพา ไทร ปะลิศ สตูล
ภูเก็ต รวมทัง้ เมือง ตรัง กระบี่ และเมืองท่าทอง มาขึน้ กับเจ้านคร (หนู ) ตัง้ เป็ นชุมนุ มนครศรีธรรมราชไม่
ขึน้ กับกรุงเทพฯ

เมืองตรังสมัยกรุงธนบุรีเป็ นราชธานี
เมือ่ กรุงธนบุรเี ป็ นเมืองหลวงอํานาจของเมืองนครศรีธรรมราชก็ถูกลดลงกว่าเดิม ทางราช
ธานีได้มอบหมายให้เจ้านครศรีฯ (หนู ) ปกครองแต่เพียงบริเวณหัวเมืองเท่านัน้ เพราะได้โปรดเกล้ายก
เมืองขึน้ ของเมืองนครศรีธรรมราชเมืองอื่นๆ คือ ไชยา พัทลุง ถลาง ชุมพร มาขึน้ ตรงต่อกรุงธนบุรใี นปี
พ.ศ. ๒๓๑๙ ๑๓ และให้แยกเมืองสงขลาออกจากเมืองนครศรีธรรมราช ขึน้ ตรงต่อกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.
ั่
๒๓๒๐ หัวเมืองนครศรีธรรมราชในครัง้ นัน้ จึงมีแต่เมืองตรัง และเมืองท่าทอง ๑๔ ซึง่ เป็ นเมืองท่าฝงทะเล
ั่
ทางตะวันตกและชายฝงทะเลตะวั
นออกเท่านัน้
นอกจากนี้หลักฐานจากใบบอกเมือ่ ทราบข่าวว่าอะแซหวุ่นกีเ้ ตรียมยกกองทัพมาตีกรุง
ธนบุร ี ใบบอกทีม่ าถึงหัวเมืองปกั ษ์ใต้กย็ งั กล่าวถึงเมืองตรังไว้ดงั นี้…..ในสัญญาบัตรตราตัง้ เจ้าพระยา
นครศรีธรรมราช (พัฒน์) ของพระเจ้ากรุงธนบุรกี ล่าวว่า “ ประการหนึ่งเมืองสงขลาและเมืองตรังเป็ น
เมืองปลายด่าน แดนต่อด้วยเมืองไทร เมืองปตั ตานีและเมืองแขกทัง้ ปวงยังมิสงบสงคราม” ๑๕ เป็ นการ
เขียนยํ้าให้เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชคอยระมัดระวัง
และตรวจตราดูแลเมืองในปกครองของเมือง
นครศรีธรรมราช เพราะทางเมืองหลวงเกรงว่าเมือ่ มีศกึ กับพม่าแล้ว ทางหัวเมืองแขกอาจจะยกกองทัพ
มาตีเมืองสงขลาและเมืองตรังก็ได้
เมืองตรังในช่วงนี้สบื ต่อมาจากกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีพระยาตรังนาแขกเป็ นเจ้าเมืองมี
ชุมชนย่อย ๒ ชุมชน คือ เมืองตรัง และเมืองภูรา
15
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เมืองตรังช่วงกรุงรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้รวมเมืองตรังและ
เมืองภูราเข้าด้วยกัน ตัง้ พระภักดีบริรกั ษ์ผชู้ ่วยราชการเมืองนครศรีธรรมราชออกมารักษาเมืองตรังแทน
พระตรังค์นาแขกซึง่ ชราภาพมาก เมืองตรังช่วงก่อนพระภักดีบริรกั ษ์น้ี มีอาณาเขตดังนี้ ๑๖
๑. ทิศใต้ ลงไปถึง เกาะลิบง
๒. ทิศตะวันตก จดทะเลและต่อแดนกับปากกุแหระแขวงเมืองนครศรีธรรมราช
15

๑๓

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ “พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒” เล่มที่ ๑ หน้า ๑๔๒
องค์การค้าคุรุสภา “ประชุมพงศาวดารภาค 3” เล่มที่ 3 หน้า ๓๘–๓๙ หมายถึง กรุงธนบุรี ( กรุงเทพทราวดีศรี มหาสมุทร)
๑๕
สงบ ส่งเมือง “ความสัมพันธ์ระหว่างราชธานีกบั หัวเมืองนครศรีธรรมราช” ปริญญานิพนธ์ เสนอต่อมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปี ๒๕๑๘ หน้า ๑๓๓
๑๖
ห้องสมุดวชิรญาณ จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๓ จ.ศ. ๑๒๑๐ (๒๓๙๑) เลขที่ ๑๗๐
๑๔

๖
๓. ทิศเหนือ จดเขตเมืองนครศรีธรรมราช
๔. ทิศตะวันออก จดเมืองปะเหลียนและแขวงเมืองสตูล
เมือ่ โปรดให้พระภักดีบริรกั ษ์ ผูช้ ่วยราชการเมืองนครศรีธรรมราชออกไปรักษาเมืองตรังนัน้
ปรากฏอยูใ่ นเพลงยาวออกวางตราเมืองตรังค์ ๑๗ เป็ นพระยาตรังคภูมาภิบาล (จันทร์) หรือพระยาตรังค์
ทีเ่ ก่งทางโคลงฉันท์กาพย์กลอน หรือพระยาตรังค์ศรีไหนนัน้ เอง พระภักดีบริรกั ษ์ได้กราบทูลขอยกเมือง
ตรังและเมืองภูราเข้าเป็ นเมืองตรังภูรา ๑๘
ต่อมาพระภักดีบริรกั ษ์ตอ้ งโทษ ๑๙ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าต้องโทษสถานใด แต่เข้าใจว่าเป็ น
เรือ่ งภรรยาที่ ๓ มีชแู้ ล้วท่านจับได้เลยให้เฆีย่ นชายชูถ้ งึ ตาย ๒๐ ถูกเรียกตัวกลับเข้ารับราชการใน
กรุงเทพฯ เสร็จแล้วโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้โต๊ะปงั กะหวาผูร้ กั ษาเกาะลิบงหรือพระยาลิบงออกเป็ นผูร้ กั ษา
เมืองตรังต่อมาพระยาลิบงเกดทะเลาะกับเจ้านครฯ (พัฒน์) จนเป็ นอริกนั เมือ่ เรือ่ งราวทราบถึงราชธานี
พระพุทธยอดฟ้าฯ ก็ใช้วธิ เี ดียวกับทีเ่ คยใช้กบั เมืองสงขลาได้ผลมาแล้ว คือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ายก
เมืองตรังมาขึน้ ตรงต่อกรุงเทพฯ เสียชัวคราวในปี
่
พ.ศ. ๒๓๔๗ ๒๑
เมือ่ พระยาลิบง (โต๊ะปงั กะหวา) ถึงแก่กรรม จึงโปรดให้หลวงฤทธิสงคราม ซึง่ เป็ นบุตรเขย
พระยาลิบงเป็ นผูร้ กั ษาเมืองตรัง แต่ทรงพิจารณาแล้วเห็นว่าจะให้เมืองตรังขึน้ ตรงต่อกรุงเทพฯ อีกไม่ได้
เพราะหลวงฤทธิสงคราม ยังขาดความรูค้ วามสามารถในการบริหารบ้านเมือง จึงโปรดเกล้าฯ ให้เมือง
ตรังไปขึน้ กับเมืองสงขลาให้เจ้าพระยาสงขลา (บุญฮุย) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาดูแลและช่วยเหลือหลวงฤทธิสงครามปกครองเมืองตรังภูราต่อไป
ในปี พ.ศ. ๒๓๕๔ ได้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญหลายประการในภาคใต้ เนื่องจาก
เจ้าพระยานครฯ (พัฒน์) ได้ลาออกจากตําแหน่ ง ทางราชธานีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้
พระบริรกั ษ์ภเู บศร์ (น้อย) ผูช้ ่วยราชการเมืองนครศรีธรรมราช เป็ นพระยานคร (น้อย) ปกครองเมือง
นครศรีธรรมราชต่อไป ในปีน้ีปรากฏว่าหลวงฤทธิสงครามและเจ้าพระยาสงขลาได้ถงึ แก่กรรม จึงเหลือ
พระยานครฯ (น้อย) เพียงผูเ้ ดียวทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในภาคใต้ ทางราชธานีได้พจิ ารณาแล้วว่าเมือง
ตรังจะขึน้ กับเมืองสงขลาอีกดังเดิมไม่เหมาะสมเสียแล้ว เพราะหลังจากทีพ่ ม่ามาตีถลางแล้วในปี พ.ศ.
ั่
นตกแทนเมืองถลางเท่ากับเมือง
๒๓๕๒ ๒๑ ไม่มหี วั เมืองใดเหมาะสมในการดูแลหัวเมืองชายฝงทะเลตะวั
๒๒
นครศรีธรรมราช จึงโปรดเกล้าให้เมืองตรัง กลับมาขึน้ กับเมืองนครศรีธรรมราชตามเดิม และให้พระ
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15

15

15

15

เยีย่ มยง ส.สุรกิจบรรหาร “ของดีปกั ษ์ใต้” หน้าที่ ๓๔
๑๘
สงบ ส่งเมือง “ความสัมพันธ์ระหว่างราชธานีกบั หัวเมืองนครศรีธรรมราช” หน้า ๑๔๑
๑๙
ดูอา้ ง ๑๘ หน้า ๓๕
๒๐
ดูอา้ ง ๑๙ หน้าเดียวกัน
๒๑
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ "ไทยรบพม่า" หน้า ๖๖๐
๒๒
ห้องสมุดวชิรญาณ จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๒ จ.ศ. ๑๑๗๓ (๒๓๕๔) เลขที่ ๒๑๑๐
๑๗

๗
ยานครฯ (น้อย) จัดกรมการเมืองนครศรีธรรมราชลงไปทํานุ บาํ รุงเมืองตรังให้เป็ นทีท่ ําไร่นายุง้ ฉางเก็บ
ั่
เรือรบเรือลาดตระเวณและสะสมกําลังผูค้ นไว้ทางฝงทะเลตะวั
นตก เพือ่ เป็ นการป้องกันและปราบปราม
ั่
แขกสลัดทัง้ สื่อข่าวเคลื่อนไหวของพม่าและป้องกันการรุกรานของพม่าต่อหัวเมืองฝงทะเลตะวั
นตกอีก
ด้วย ดังปรากฏหลักฐานในตราสารของเจ้าพระยาเสนา (ปิ่น) สมุหกลาโหม มีออกไปถึงปลัดและกรมการ
เมืองนครศรีธรรมราชในปี พ.ศ. ๒๓๕๔ ดังนี้
…..เมืองตรังภูรานัน้ เป็ นเมืองขึน้ ของเมืองนครศรีธรรมราชมาแต่ก่อน ให้ยกเอาเมืองตรังภูรากลับมาขึน้ แก่เมืองนครศรีธรรมราช ให้พระยานครจัดแจง หลวง ขุน หมืน่ กรมการ ทีม่ สี ติปญั ญา
สัตย์ซ่อื มันคงไปตั
่
ง้ เกลีย่ กล่อมแขกไทยมีช่อื ให้เข้าไปตัง้ บ้านเรือน ทําไร่นา ปลูกยุง้ ฉางรวบรวมเสบียง
อาหารทํารัว้ โรงไว้เรือรบ เรือไล่ รักษาปากแม่น้ําตรังไว้ ขุนมีราชการประการใด จะได้ช่วยรบพุ่งกัน
ทันท่วงที….. ๒๓
พระยานคร (น้อย) ได้ออกปรับปรุงเมืองตรังด้วยตนเองตามทีร่ าชธานีมสี ารกําชับไว้
ั ่ างประเทศมารับสินค้าปีละหลายๆ ลํา ๒๔
จนกระทังเมื
่ องตรังเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพราะมีกําปนต่
ั่
และเป็ นฐานทัพเรือทีส่ าํ คัญ สําหรับป้องกันพม่าทางหัวเมืองฝงทะเลตะวั
นตกกับควบคุมหัวเมืองไทรบุร ี
ปรากฏว่าเมืองตรังมีกองเรือรบและเรืออื่นๆ ถึง ๓๐๐ ลํา นอกจากนี้ยงั จัดหน่ วยราชการ เช่นเดียวกันกับ
เมืองนครศรีธรรมราช ๒๕ คือมีตําแหน่ง ผูร้ กั ษาเมือง ปลัด ยกกระบัตรมหาดไทย นครบาล กรมนา
กรมวัง กรมคลัง และสรรพากร สําหรับเมืองตรังมีกรมพิเศษนอกเหนือจากเมืองนครศรีธรรมราช คือ
กรมปื น มีหน้าทีส่ ะสมและรักษาปืนซึง่ เป็นอาวุธสําคัญในสมัยนัน้ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๕๔ นี้เอง พระยา
นคร (น้อย) ได้กราบทูลไปยังราชธานีเพื่อให้โปรดเกล้า แต่งบุตรคนหนึ่งออกไปรักษาเมืองตรัง คือ พระ
อุไทยธานี (ม่วง) ๒๖ เจ้าเมืองคนนี้ได้ยา้ ยเมืองตรังจากตรังภูรา มาทีค่ วนธานี และได้วางหลักเมืองทีค่ วน
ธานีดว้ ย เมืองตรังในช่วงนี้เจริญมากเพราะมีสนิ ค้าทีช่ าวต่างประเทศต้องการ คือ ช้าง ทางราชธานีได้ให้
การสนับสนุ นโดยการต่อเรือบรรทุกช้างไปจําหน่าย การค้าช้างเมืองตรังสมัยนัน้ มีประจําทุกปีตามฤดู
ของลมมรสุม ดังในปี พ.ศ. ๒๓๕๕ เจ้าพระยานคร (น้อย) ได้ขายช้างให้อนิ เดีย ๓ ลําเรือ และปี พ.ศ.
ั ่ อ้ ช้าง ๒ ลํา และเจ้าพระยานครฯ (น้อย) ได้แต่งกําปนหลวงอี
ั่
๒๓๕๗ มีเรือกําปนมาซื
ก ๑ ลํา รวม ๓ ลํา
บรรทุกช้างได้มากกว่า ๖๐ เชือก ขายได้เป็ นเงิน ๒๔๒ ชัง่ ๙ ตําลึง ๓ บาท หรือ ๑๙,๔๔๐ บาท ๒๗ ซึง่
ขนาดของเรือมีขนาดใหญ่ถงึ กับต้องใช้กรรเชียง ๒ ชัน้ ๒๘ และในภาคใต้ขณะนัน้ เมืองตรังเป็ นฐาน
ทัพเรือทีใ่ หญ่ทส่ี ุด เพราะใช้ในการคุมหัวเมืองไทรบุร ี และคอยป้องกันพม่าอีกด้วย ในช่วงทีพ่ ระยานคร
(น้อย) เป็ นเจ้าเมืองนครนัน้ เมืองตรังได้เปลีย่ นเจ้าเมืองบ่อยครัง้ พระอุไทยธานีปกครองอยูถ่ งึ ปี ๒๓๕๕
ก็มเี รือ่ งต้องโทษ และถูกถอดออกจากเจ้าเมืองตรัง หลวงช่วยบุญเพ็ชร ปกครองเมืองต่อมา ครัน้ พระยา
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๒๓

ห้องสมุดวชิรญาณ จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๒ จ.ศ. ๑๑๗๓ (๒๓๕๔) เลขที่ ๕๑ ก.
ห้องสมุดวชิรญาณ จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๒ จ.ศ. ๑๑๗๔ (๒๓๕๕) เลขที่ ๑๐
๒๕
สงบ ส่งเมือง "ความสัมพันธ์ระหว่างราชธานีกบั หัวเมืองนครศรีธรรมราช" หน้า ๑๔๓-๑๔๔
๒๖
นัฐวุฒิ สุทธิสงคราม "โอรสลับพระเจ้าตาก" หน้าที่ ๔๐
๒๗
ดูอา้ ง ๒๕ หน้า ๙๔
๒๘
ดูอา้ ง ๒๕ หน้า ๑๐๗
๒๔

๘
ตรังค์นาแขก (สิงห์) ปกครอง มีเหตุการณ์สาํ คัญอยู่ ๒ เรือ่ ง คือ การเจรจาความเมืองกับอังกฤษทีเ่ มือง
ตรัง เนื่องจากเจ้าพระยาไทรบุร ี (ปะแงรัน) หลบหนีไปพึง่ อังกฤษทีป่ ีนงั เจ้าพระยานคร (น้อย) ขอตัวจาก
ผูว้ ่าอังกฤษทีป่ ีนงั ไม่ได้เป็ นเหตุให้เกิดขัดใจระหว่างไทยกับอังกฤษได้เจรจากันตกลงกันหลายครัง้
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๖๗ ผูว้ ่าราชการอังกฤษทีป่ ี นงั ได้ส่งร้อยเอกเจมส์โลว์ เดินทางมาขึน้
บกทีต่ รัง แล้วมีหนังสือแจ้งไปยังนครศรีธรรมราช เจ้าพระยานคร (น้อย) ส่งพระเสน่ หามนตรีไปพบที่
เมืองตรัง ครัน้ ทราบว่าเป็ นเรือ่ งเจรจาขอให้ไทยช่วยอังกฤษรบพม่าก็ได้มใี บบอกเข้าไปยังราชธานี ๒๙
โดยไม่ตอบอังกฤษ จนกระทังอั
่ งกฤษส่งร้อยเอกเฮนรี่ เบอร์น่ี มาเจรจาทีก่ รุงเทพฯ ขณะนัน้ เจ้าพระยา
นคร (น้อย) ชุมนุ มทัพทีต่ รัง เตรียมยกไปตีเประและสลังงอ อังกฤษเกรงว่าถ้าตีได้จะกระทบกระเทือนถึง
การค้าของอังกฤษ จึงส่งเรือปืนมาปิ ดปากแม่น้ําตรัง ๓๐
ปี พ.ศ. ๒๓๘๑ ในรัชกาลที่ ๔ กรุงเทพฯ ได้จดั งานถวายพระเพลิงศพ พระสมเด็จพระศรีสุลาไลย พระราชชนนีพระพันปีหลวง พระยาสงขลา เจ้าพระยานคร (น้อย) เดินทางเข้ากรุงเทพฯ ตนกู
มะหะหมัด สหัด, ตนกูมะหะหมัด อาเกบและหวันมาหลี เป็ นสลัดแขกอยูท่ เ่ี กาะยาว (อยูใ่ กล้เกาะภูเก็ต)
ถือโอกาสยกทัพเรือเข้าตีเมืองตรังได้ ให้หวันมาลีรกั ษาเมืองตรัง แล้วก็ไปตีเมืองไทรบุรไี ด้ พระยาอภัยธิเบศร์ (แสง) และพระเสนานุ ชติ (นุ ช) ผูร้ กั ษาเมืองไทรบุรไี ด้ถอยเข้ามาตัง้ ทีพ่ ทั ลุง ตนกูมะหะหมัด สหัด
จึงยกทัพเข้าตีเมืองสงขลาและพัทลุง ๓๑ ความทราบถึงกรุงเทพฯ พระยาสงขลาและเจ้าพระยานคร
(น้อย) ยกกองทัพมาปราบเหตุการณ์จงึ สงบลง ดังนัน้ เพื่อลดปญั หาเรือ่ งไทรบุรกี ใ็ ห้ยา้ ยพระยาไทร คือ
พระยาอภัยธิเบศร์ (แสง) มาอยู่ทพ่ี งั งา แล้วกวาดแขกเมืองไทรมาพังงาด้วย ๓๒ ให้เมืองไทรมีกําลังแต่
น้อย ส่วนกําปนั ่ เรือรบ เรือไล่ ปืนใหญ่ ปืนน้อย ให้พระยาศรีพพิ ฒ
ั น์เจ้าเมืองสงขลาแบ่งมาไว้ทเ่ี มืองตรัง
และเมืองสงขลาเสีย เมือ่ เจ้าพระยานคร (น้อย) ถึงแก่อนิจกรรมแล้วทางกรุงเทพฯ ก็ยงั ต้องการให้เมือง
ตรังเป็ นเมืองสําคัญต่อไป จึงได้ตงั ้ เจ้าหมืน่ เสมอใจราช (ชื่น บุนนาค) ออกมาเป็ นข้าหลวงทีภ่ เู ก็ต ต่อมา
เจ้าหมืน่ เสมอใจราชได้เลื่อนยศเป็ น พระยามนตรีสุรยิ วงศ์ (ชื่น บุนนาค) เป็ นข้าหลวงใหญ่ทางฝงั ่
ตะวันตก ตัง้ กองบัญชาการข้าหลวงใหญ่ทต่ี รัง และโอนเมืองตรังขึน้ ตรงต่อกรุงเทพฯ ปีนนั ้ เอง
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เมืองตรังช่วงสมัยสมเด็จเจ้าพระยามหาสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ในปี ๒๔๒๓ สมเด็จเจ้าพระยามหาสุรยิ วงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้คดิ ออกทํานุ บาํ รุงเมืองตรัง
ในช่วงทีพ่ ระยามนตรีสุรยิ วงศ์ (ชื่น บุนนาค) บุตรชายออกเป็ นข้าหลวงใหญ่เพราะเห็นว่าตนเองก็ชรา
แล้วจึงต้องการสร้างอนุ สรณ์ก่อนตายเช่นเดียวกัน เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ออกสร้าง
เมืองจันทบุรเี สร็จในปี ๓ ปี ดังนัน้ สมเด็จเจ้าพระยามหาสุรยิ วงศ์ (ช่วง บุนนาค)จึงสร้างทีท่ าํ การเจ้าเมือง

๒๙

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ "ไทยรบพม่า" หน้า ๖๗๗ - ๖๗๘
๓๐
สงบ ส่งเมือง " ความสัมพันธ์ระหว่างราชธานีกบั หัวเมืองนครศรีธรรมราช " หน้า ๒๑๖
๓๑
หลวงอุดมสมบัติ " จดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ " หน้าที่ ๓๔
๓๒
ทวีศกั ดิ ์ ล้อมลิม้ " ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับหัวเมืองประเทศราชมลายู " หน้า ๕๕

๙
และทีช่ าํ ระคดี โดยนํ าแบบจากตึกคอนเวอร์เมนต์เฮาส์ของสิงคโปร์มคี วามยาว ๑ เส้น กว้าง ๑๕ ศอก ๓๓
ดังนัน้ ภาษีทพ่ี ระยามนตรีสุรยิ วงศ์ (ชื่น บุนนาค) ข้าหลวงใหญ่ได้เก็บจากหัวเมืองชายทะเลตะวันตก
และเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อส่งให้กรุงเทพฯ ถูกสมเด็จเจ้าพระยามหาสุรยิ วงศ์นําไปสร้างทีท่ าํ การเจ้า
เมืองหมดเป็ นเวลาถึง ๒ ปี เมือ่ กรมพระคลังสมบัตไิ ด้เรียกเงินกับเสนาบดีกลาโหม เจ้าพระยาสุรวงศ์
ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ซึง่ ทําหน้าทีบ่ งั คับบัญชาข้าหลวงใหญ่ คือ พระยามนตรีสุรยิ วงศ์ (ชื่น บุนนาค)
ทัง้ สองคนซึง่ เป็ นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยามหาสุรยิ วงศ์ (ช่วง บุนนาค) ก็ไม่ทราบว่าจะทวงอย่างไร
ดังนัน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ พระยามนตรีสุรยิ วงศ์จงึ ขอลาออกจากตําแหน่ งข้าหลวงใหญ่
เมืองตรัง เพราะทนสภาพทีถ่ ูกบีบบังคับไม่ไหว สมเด็จเจ้าพระยามหาสุรยิ วงศ์ จึงได้เปลีย่ นแนวความคิด
ในการสร้างเมือง มาเป็ นการทํานุ บํารุงเมืองตรังแทนเมื่อได้รบั ข้อเสนอแนะจากเจ้าพระยาภานุ วงศ์ (ท้วม
บุนนาค)
และในปี น้ีเองปรากฏว่าสมเด็จเจ้าพระยามหาสุรยิ วงศ์ได้ถงึ แก่อสัญกรรม
แต่ก่อนถึง
อสัญกรรม ได้มอบหมายเมืองตรังให้พระรัตนเศรษฐี (คอซิมกอง) เจ้าเมืองระนองเป็ นผูด้ แู ลเมืองตรัง
และพระยาระนองหรือพระยารัตนเศรษฐี ก็ได้ทาํ นุ บํารุงเมืองตรังแต่กไ็ ม่ดขี น้ึ
เนื่องจากเมืองขาด
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่ดบี ุกมีน้อย สถานทีท่ วไปเหมาะกั
ั่
บการเกษตรซึง่ ต้องใช้เวลาและทุนมาก
๓๔
ดังนัน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ ก็ได้ลาออกจากผูว้ ่าราชการเมืองตรัง เมืองตรังก็เลยอยูภ่ ายใต้การดูแลของ
ข้าหลวงใหญ่ ซึง่ ตัง้ กองบัญชาการอยูท่ ภ่ี เู ก็ต คือ พระอนุ รกั ษ์โยธา (กลิน่ ) และพระสุรนิ ทรามาตย์อยูส่ อง
สมัย พระยาตรังภูมาภิบาล (เอีย่ ม ณ นคร) มารับตําแหน่ งในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ - ๒๔๓๔
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เมืองตรังสมัยพระยารัษฎานุประดิ ษฐ์มหิ ศรภักดี (คอซิ มบี๊ ณ ระนอง)
ในปี ๒๔๓๓ รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสภาคใต้ ราษฎรจํานวน ๔,๐๐๐ ครอบครัว ถวาย
ฎีกา ให้พระยาตรังคภูมาภิบาล (เอีย่ ม ณ นคร) พ้นตําแหน่งเจ้าเมือง เนื่องจากกดขีข่ ม่ เหงราษฎรและ
เลีย้ งโจรผูร้ า้ ย ๓๕ รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดเกล้าแต่งตัง้ พระยารัษฎานุ ประดิษฐ์ฯ (คอซิมบี)๊ จากเมืองกระบุร ี
มาเป็ นเจ้าเมืองตรังตัง้ แต่ปี ๒๔๓๔ ในช่วงนี้เมืองตรังเจริญมาก เพราะเจ้าเมืองส่งเสริมการเกษตรให้
ราษฎรปลูกพืชผักและทําสวนพริก สวนยาง รวมทัง้ จัดการจัดตัง้ กองตํารวจภูธรขึน้ ในเมืองตรัง และซือ้
เรือกลไฟไว้ลาดตระเวณ ให้ความปลอดภัยทางนํ้ า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการค้ากับต่างประเทศ
ด้วย และยังตัดเส้นทางคมนาคมระหว่างเมืองพัทลุงมาเมืองตรังถึงท่านํ้ากันตัง ลดปญั หาโจรผูร้ า้ ยและ
สลัดรวมทัง้ ปญั หาชาวจีนทีม่ กั จะชําระคดีกนั เอง ทางด้านการค้ากับต่างประเทศได้ส่งสินค้าขายปี นงั
จนกระทังเมื
่ องตรังฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ดสี ่สู ภาพเดิม
15

๓๓

ก.จ.ช. “เอกสารรัชกาลที่ ๕ สารบาญสมุดพิเศษ จ.ศ. ๑๒๔๑ - ๑๒๔๒” เล่ม ๒๐ จดหมายของสมเด็จเจ้าพระยาฯ
ถึงเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ ๑๖ พฤษภาคม ๒๔๒๓ หน้า ๔๔๗ - ๔๔๘ การสร้างเมืองเปลีย่ นรูปแบบจากการสร้าง
กําแพงเมืองเป็ นทีท่ าํ การอย่างฝรัง่
๓๔
ก.จ.ช. “เอกสารรัชกาลที่ ๕ ม.๒.๒ก/๔” พระยามนตรีสรุ ยิ วงศ์กราบเรียนสมุหกลาโหม ๗ สิงหาคม ๒๔๒๕
๓๕
ก.จ.ช. “เอกสารรัชกาลที่ ๕ ม.๕๒/๑๑” คําร้องทุกข์ราษฎรเมืองตรัง กราบถวายบังคมทูล ร.๕ ๒๔ พฤษภาคม
ร.ศ. ๑๑๙

๑๐
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ๓๖ และได้กราบบังคมทูลขอย้ายเมืองตรังไปไว้ทก่ี นั ตัง โดยให้เหตุผลว่า
เมืองตรังทีค่ วนธานีไม่เหมาะสมทีจ่ ะทําการค้า ยากแก่การทํานุ บาํ รุงให้เจริญรุง่ เรือง ซึง่ เมืองตรังทีก่ นั ตัง
นัน้ ได้สร้างศาลากลางเป็ นตึกใหญ่ ๒ ชัน้ ๒ ข้างศาลากลางมีตกึ ชัน้ เดียว ๒ หลัง เป็นศาลหลังหนึ่งเป็ น
ทีว่ ่าการอําเภอหลังหนึ่ง ปี พ.ศ. ๒๔๓๙ รัฐบาลได้แบ่งท้องทีก่ ารปกครองเรียกว่าข้อบังคับลักษณะการ
ปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๕ ได้รวมเมืองตรังและเมืองปะเหลียนเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็ น ๕ อําเภอคือ
อําเภอบางรัก อําเภอเมือง (กันตัง) อําเภอเขาขาว (ห้วยยอด) อําเภอปะเหลียน อําเภอสิเกา มีตําบล
๑๐๙ ตําบล ๓๗ สําหรับท่าเรือเทียบเรือนัน้ เทียบได้เพียง ๖ ท่าคือ กันตัง สิเกา กลาเส ท่าพญา หยง
และยังให้ออกทะเบียนเลขเรือด้วย เพื่อป้องกันการปล้นเรือทัง้ ได้สร้าง
สตาร์
เกาะสุกร ๓๘
โรงพยาบาลให้มชิ ชันนารี
่ ทท่ี บั เทีย่ ง
15
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15

ปี พ.ศ. ๒๔๔๕ พระยารัษฎานุ ประดิษฐ์ยา้ ยไปเป็ นสมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต เจ้าเมือง
ตรังคนต่อมานัน้ คือ พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ ์ (ถนอม บุญยเกตุ) พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๔๘ พระสถลสถาน พิทกั ษ์ (คออยูเ่ กียด ณ ระนอง) พ.ศ. ๒๔๔๘ - ๒๔๕๕ พระยาอุตรกิจพิจารณ์ (สุด) พ.ศ. ๒๔๔๕ ๒๔๕๖ และพระสุนทรเทพกิจจารักษ์ พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๕๗ เมือ่ ถึงสมัยพระยารัษฎานุ ประดิษฐ์ (สิน
เทพหัสดินทร์) เมืองตรังก็ยา้ ยไปอยูท่ ต่ี ําบลบางรัก บ้านทับเทีย่ ง ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของอําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรังในปจั จุบนั

เมืองตรังช่วงหลังพระยารัษฎานุประดิ ษฐ์ (สิ น เทพหัสดิ นทร์)
ในช่วงสมัยทีพ่ ระยารัษฎานุ ประดิษฐ์ (สิน เทพหัสดินทร์) มาปกครองเมืองตรัง (๒๔๕๗ ๒๔๖๑) พระวิชติ วงศ์วุฒไิ กร (ม.ร.ว.สุทศั น์ สุทธิสุทศั น์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้กราบบังคมทูล
รัชกาลที่ ๖ ไปว่าเมืองตรัง ตัง้ ทีก่ นั ตังไม่เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์ เนื่องจากว่าข่าวสงครามโลก
ครัง้ ที่ ๑ นัน้ เรือดํานํ้ าเยอรมันชื่อเอ็มเดนได้ลอยลํายิงถล่มเกาะปีนงั พระยาวิชติ วงศ์วุฒไิ กรเกรงว่าหาก
เกิดสงคราม อาจจะถูกยิงเช่นปี นงั จึงได้กราบถวายบังคมทูลขอพระราชทานบรมราชานุญาต ย้ายทีว่ ่า
การจังหวัดไปตัง้ ทีต่ ําบลทับเทีย่ ง อําเภอบางรัก เมือ่ รัชกาลที่ ๖ เสด็จหัวเมืองปกั ษ์ใต้ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙
มาถึงจังหวัดตรัง ได้มาทําพิธเี ปิดโรงเรียนประจําจังหวัดชายและพระราชทานนามว่า “วิเชียรมาตุ” และ
ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยทีต่ งั ้ ทีท่ ําการเมืองตรังจากตําบลกันตัง มาเป็ นตําบลทับเทีย่ ง
อําเภอบางรัก และพระราชทานชื่อทีพ่ กั ประทับแรมว่า ตําหนักผ่อนกาย ใหม่ในปจั จุบนั เป็ นบริเวณ

๓๖

ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ “รายงานการวิจยั พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี” หน้า ๒๕
หอสมุดดํารงราชานุภาพ “ทําเนียบท้องที่ ร.ศ. ๑๒๑ หน้า ๑ - ๑๒ และ ร.ศ. ๑๒๙ หน้า ๑๓๘
๓๘
ก.จ.ช. “เอกสาร ร.๕ ม.๕๓/๒๔” เรื่องพระยารัษฎาฯ มีความเห็นการจัดบ้านเมือง และให้พระยารัษฎาฯ ทํารายงาน
สินค้าเมืองตรัง เมืองปะเหลียน ๒๘ มกราคม ร.ศ. ๑๑๑
๓๗

๑๑

อนุ สาวรียพ์ ระยารัษฎานุ ประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) และทีก่ นั ตังนัน้ ก็เปลีย่ นชื่อจากอําเภอ
เมืองเป็ นอําเภอกันตัง ต่อมาสมัยของพระยาตรังภูมาภิบาล (เจิม ปญั ยารชุม) ปี ๒๔๖๒ ได้สร้างศาลา
กลางจังหวัดตรังเป็ นอาคารไม้ ซึง่ ปจั จุบนั ได้รอ้ื แล้วสร้างอาคารคอนกรีต ๒ ชัน้ และมีชนั ้ ๓ อยูเ่ พียง
ช่วงเดียว
ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง.กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์ , ๒๕๒๘.

