
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัภเูกต็ 

นายสุนยั  ราชภณัฑารกัษ์  อดตีผูว้่าราชการจงัหวดัภเูกต็  (พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๘) ผูร้เิริม่

ศกึษาคน้ควา้รวบรวมประวตัจิงัหวดัภเูกต็  ไดศ้กึษาวเิคราะหค์วามเป็นมาของจงัหวดัภเูกต็ไวใ้นหนงัสอื

เรือ่ง ท้าวเทพกระษตัรี  สรปุความว่า   เกาะภเูกต็เดมิจะตอ้งเป็นแหลมเชื่อมต่อกบัแผ่นดนิใหญ่ของ

ประเทศ เป็นดนิแดนทีอุ่ดมสมบรูณ์ดว้ยแรด่บุีก จะตอ้งมผีูค้นอาศยัในบรเิวณน้ีมาแต่สมยัโบราณ  โดยมี

ชื่อเมอืงทีม่มีาแต่เดมิและเพีย้นมาเรยีกชื่อว่า  เมืองถลาง ขอ้สรปุดงักล่าวน้ีพจิารณาไดจ้ากหลกัฐานที่

เกีย่วขอ้งทีส่าํคญั คอื  

ปโตเลมี (Ptolemy) นกัภมูศิาสตรช์าวกรกี ซึง่มชีวีติอยู่ประมาณ พ.ศ. ๖๔๓ – พ.ศ. ๗๑๓   

ไดร้ะบุไวใ้นตําราภมูศิาสตรว์่า การเดนิทางจากสุวรรณภมูลิงมาทางใตไ้ปยงัแหลมมลายนูัน้  จะตอ้งผ่าน

แหลมจงัซีลอน (Junk  Ceylon)   

ในหนงัสอืจนีเขยีนโดย เจาซูกวั (Tchao  Jau  Kaua)   พมิพเ์มือ่  พ.ศ. ๑๗๖๘   ไดร้ะบุ

ชื่อเมืองสิลนั (Si -  Lan)  และว่าเมอืงสลินัเป็นเมอืงขึน้ของอาณาจกัรศรวีชิยั 

ในสญัญาทาํการคา้ขายระหว่างไทยกบัฮอลนัดา  ในสมยักรงุศรอียธุยา  เมือ่ พ.ศ. ๒๒๐๗  

กป็รากฏชื่อเมอืงโอทจงัซูลางห ์  หรอื  โอทจงัซาลงั  อยูใ่นสญัญาดว้ย 14

๑ 

สมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ไดท้รงนิพนธไ์วว้่า  เกาะถลางนัน้ทีท่ําไร่นาได ้  มแีต่

ทางเหนือ  จงึตัง้เมอืงถลางอยูแ่ต่ขา้งเหนือแต่เดมิมา  ตอนขา้งใตไ้มม่ทีีท่ําไรน่า  แต่มดีบุีกมากมแีต่คน

หาปลาอยู่รมิทะเลกบัคนไปตัง้ขดุหาแรด่บุีกอยูช่ ัว่คราว  แต่ดบุีกเป็นของตอ้งการใชร้าชการมาแต่

โบราณ    จงึตัง้เมอืงภเูกต็เป็นเมอืงขึน้ของเมอืงถลางมาแต่สมยัศรอียธุยา 14

๒ 
 

นอกจากนัน้ในรายงานของกปัตนั  James Forrest  ซึง่ไดนํ้าเรอืองักฤษชื่อ  โทมสั  ฟอร์

เรส  (Thomas  Forrest)  ไดท้าํรายงานตพีมิพใ์นกรงุลอนดอน  เมือ่ พ.ศ. ๒๓๓๕ ระบุว่า เมือ่ พ.ศ. 

๒๓๒๗  ไดเ้ดนิทางมาถงึเกาะ  Jan  Sylon  ซึง่เรอืจากอนิเดยีมายงัหมูเ่กาะมะรดิ  มาแวะพกัทีเ่กาะจงั

ซีลอน (Jan Sylon) ตัง้อยูห่่างฝ ัง่ตะวนัออกของอ่าวเบงกอลและเกาะจงัซลีอนแยกจากแผ่นดนิใหญ่โดย

ช่องแคบอนัเตม็ไปดว้ยทรายยาวประมาณครึง่ไมล ์  ช่องแคบน้ีจะถูกน้ําท่วมในเวลาน้ําขึน้  (น้ําขึน้สงูสุด

ประมาณ ๑๐ ฟุต)  และตอนเหนือสดุของช่องแคบกเ็ป็นท่าเรอืทีด่เียีย่ม เรยีกว่า ปากพระ  (Popra)๓ 

จากหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  นายสุนยั  ราชภณัฑารกัษ์  ไดว้เิคราะหถ์อ้ยคาํต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งไวด้งัน้ี 

คาํว่า Junk ของปโตเลมี หรือ Jan ของกปัตนัฟอรเ์รส หรือ โอทจงั ในสญัญาท่ีไทย

ทาํกบัฮอลนัดานัน้ มาจากคาํว่า อยุงั หรือ อยุงุ (Ujung)   ซ่ึงแปลว่า “ปลายสดุ”   หรือ แหลม 

๑ สนุยั ราชภณัฑารกัษ์ ท้าวเทพกระษตัรี (ศนูยว์ฒันธรรมจงัหวดัภูเกต็, ๒๕๒๕)หน้า๑. 
๒ สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ สาสน์สมเดจ็ เล่ม ๒๐(องคก์ารคา้คุรุสภา, ๒๕๐๔) หน้า ๖. 
๓ สนุยั ราชภณัฑารกัษ์ เรือ่งเดียวกนั 

                                                        



 ๒ 

ส่วนซีลอน (Ceylon) หรือ ซีลงั  (Sylan)  นัน้คงจะมาจากคาํว่า “ลาแล”   ซ่ึงแปลว่า  “หญ้าคา”  

หรือคาํว่า “สิแร” ซ่ึงแปลว่า “พล”ู ทัง้สองคาํน้ีเป็นภาษาพื้นเมืองเดิมของคนท่ีอยู่ในแถบน้ีมา

ก่อน  ซ่ึงเด๋ียวน้ีเรียกกนัว่า “ชาวน้ํา” หรือ “ชาวเล” (คือ ชาวทะเล) แล้วชาวมลายูกร็บัเอาไปใช้

อยู่ในปัจจบุนั ส่วนไทยนัน้ กไ็ด้เอามาใช้อยู่คาํหน่ึง คือ “สิแร” ซ่ึงแปลว่า “พล”ู แต่ได้เอามาออก

เสียงเพี้ยนเป็น “สะรี” เช่นเดียวกบัมลาย ูซ่ึงใช้คาํว่า Sirih กบั สิรา 

คาํว่า “สิรี” นัน้    ภายหลงัได้เขียนเป็น  “สรี” และ “ศรี” ไปเสียด้วย แล้วเลยเอาไป

ยกให้เป็นคาํบาลีสนัสกฤต  กลายเป็นของสงู  เป็นราชาศพัทว่์า “พระศรี”  และความหมายก็

แปรไป ไม่หมายถึงพลโูดยเฉพาะ แต่หมายเอาทัง้หมากและพลูรวมกนั เช่น พานใส่หมากใส่พลู 

กเ็รียก “พานพระศรี………” 

คาํ “ลาแล” กบั “สิแร” ทั้งสองน้ีเป็นช่ือชาวพื้นเมืองเดิมใชเ้รียกสถานท่ีบนเกาะน้ีมาแต่ก่อน 

อุยงัลาแลก็คือ  แหลมทางตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งเราเปล่ียนเรียกเป็นช่ือไทยวา่  “แหลมหญา้คา”  หรือ “แหลม

คม” แหลมคา แลว้จึงกลายเป็นแหลมกา ไปในปัจจุบนั นอกจากนั้น คาํ “หญา้คา” น้ี ยงัเอาไปใชเ้ป็นช่ือ

ตาํบล เรียกกนัวา่ “ตาํบลทุ่งคา” ซ่ึงเดิมเป็นท่ีตั้งเมืองภูเก็ต แลว้เลยเรียกอาํเภอท่ีตั้งเมืองภูเก็ตวา่ อาํเภอทุ่งคา 

ภายหลงัจึงเปล่ียนช่ืออาํเภอทุ่งคา เป็น “อาํเภอเมืองภูเก็ต”และไดแ้ยกตาํบลทุ่งคาออกเป็นหลายตาํบล  ซ่ึงทุ่ง

คาก็เลยหายสาบสูญไป ฝร่ังเรียกทุ่งคาวา่ “ทองคา” หรือ “ตองคา” และยงัใชเ้ป็นช่ือบริษทัเหมืองแร่ “ทุ่งคา

ฮาเบอร์” อยู ่ ทั้งน้ีเป็นการยนืยนัวา่บนแหลม หรือบนเกาะน้ีเดิมเป็นดงหญา้คา จึงไดช่ื้อวา่ อุยงัลาแล หรือ 

แหลมหญา้คา มาแต่เดิม14

๔ 

ปัญหาการเรียกช่ือสถานท่ีผิดเพี้ยนไปจากเดิมท่ีเก่ียวกบัจงัหวดัภูเก็ต สมเด็จกรมพระยาดาํรง

ราชานุภาพ ไดท้รงอธิบายไว ้ ดงัน้ี 

 “……และยงัถอดเป็นหนังสือฝรัง่เศสเสียอีกทีหน่ึงด้วย แล้วเราจะมาถอดกลบัเป็น

ภาษาไทยอีก   จะถกูได้เป็นอนัยาก  จะถวายตวัอย่าง เช่น  ตาํบลทุ่งคา (เมืองถลาง) ฝรัง่เขียน

ตวัฝรัง่ว่า  Tongka  ท่ีจริง ฝรัง่ฟังผิดนิดเดียวคือ ทุง เป็น ท่ง แต่ไทยเราเอามาแปลกลบัเป็นว่า 

“ตองแก” ผิดไปไกล…...”๕ 

 สมเดจ็กรมพระยานรศิรานุวตัวิงศ ์ทรงสนบัสนุนว่า  “……..นึกถึงคาํฝรัง่ท่ีเขียน Tongka  

เรามาแปลเป็นไทยกนัว่า “ตองแก” และคาํว่า   “แพรกบ้านนาย”   ฝรัง่เขียนเป็น Prek  Ban  Nai  

๔ เร่ืองเดยีวกนั หนา้ ๒. 
๕ สมเด็จกรมพระยานริศรานุวตัติวงศ ์สาส์นสมเดจ็ เล่ม ๖ (องคก์ารคา้คุรุสภา,๒๕๐๔) หนา้ ๑๐๕. 

                                                        



 ๓ 

แปลกนัว่า “ปริกบ้านใน” รู้สึกว่าแปล  ๓  ที แล้วกินตาย…….”๖ 

 

ภเูกต็สมยัศรีวิชยั – สโุขทยั 

เน่ืองจากเกาะภูเก็ต   แต่เดิมมีลกัษณะเป็นแหลมยืน่ออกมาจากแผน่ดินใหญ่    ส่วนท่ีเป็น 

จงัหวดัพงังาหรือตะกัว่ป่า ปัจจุบนัน้ี  และจงัหวดัพงังาหรือเมืองตะกัว่ป่านั้น  เดิมเคยมีช่ือเสียงปรากฎอยูใ่น

ภูมิศาสตร์การเดินเรือของนกัเดินเรือมาก่อนวา่เป็นเมืองท่ีมีท่าจอดเรือดีมาก และมีสินคา้สาํคญัคือแร่ดีบุก 

นกัเดินเรือโบราณรู้จกัแหลมตะกัว่ป่าและแหลมท่ีเป็นเมืองภูเก็ตน้ี ในช่ือรวมกนัวา่ “ตักโกละ” 

นายสุนยั ราชภณัฑารักษ ์  ไดค้น้ควา้และรวบรวมเร่ืองราวของเมืองตะกัว่ป่า และไดอ้ธิบายไว้

วา่   “เมืองตักโกละ เป็นเมืองเก่ามีช่ือมาแต่โบราณ ซ่ึงเข้าใจว่าได้สร้างขึน้ในสมัยทีช่าวอนิเดียจากแคว้นกลงิ

คราฐ อพยพหลบภัยสงครามสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช (พ.ศ. ๒๗๐) มาอยู่ในแหลมมลายู ต่อมาเมื่อต้น

พุทธศตวรรษที ่ ๙ เมืองตักโกละกร็วมเข้ากบัอาณาจักรตามพรลงิค์ ซ่ึงตั้งตัวเป็นอสิระจากอาณาจักรฟูนัน 

และเป็นอาณาจักรไทย อาณาจักรแรกบนแหลมมลายู แล้วภายหลงักไ็ด้ตกไปอยู่ในอํานาจของอาณาจักรศรี

วชัิย พร้อมกบัอาณาจักรตามพรลงิค์ เมื่อต้นพุทธศตวรรษที ่๑๓ 14

๗ 

ต่อมาเม่ืออาณาจกัรศรีวชิยัส้ินอาํนาจลงในปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ อาณาจกัรตามพรลิงค์

กลบัมีอาํนาจข้ึนใหม่บนแหลมมลาย ูและเปล่ียนช่ือเรียกวา่ อาณาจักรศิริธรรมนคร  ไดร้วมเขา้กบัอาณาจกัร

สุโขทยั และเปล่ียนเรียกช่ือวา่ เมืองนครศรีธรรมราช ในรัชสมยัพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช แลว้เมืองตกัโก

ละก็ไดร้วมอยูใ่นราชอาณาจกัรไทยตลอดมา 

สาํหรับช่ือ ตักโกละ นั้น คงจะไดเ้ปล่ียนเป็น ตะกัว่ป่า ในสมยัพอ่ขนุรามคาํแหง เพราะใน

รัชกาลนั้นพอ่ขุนรามคาํแหงไดท้รงประดิษฐล์ายสือไทยข้ึน ใชใ้นแวน่แควน้ต่าง ๆ ทัว่ราชอาณาจกัร เพือ่ให้

เป็นตวัหนงัสือสาํหรับชนชาติไทยทั้งมวลใชร่้วมกนัแสดงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั แต่การท่ีหนงัสือ 

ตํานานเมืองนครศรีธรรมราช เรียกวา่ เมืองตะกัว่ถลาง มาตั้งแต่คร้ังยงัเป็นเมืองข้ึนของอาณาจกัรศิริธรรม

นครนั้น ก็คงเป็นเพราะผูเ้ขียนตาํนานไดเ้ขียนข้ึนในสมยัเม่ือเปล่ียนช่ือแลว้ จึงเรียกตามช่ือใหม่ท่ีใชก้นัอยู ่

ในสมยัท่ีเขียนตาํนาน เมืองตะกัว่ป่าในสมยัสุโขทยักลบัเป็นเมืองใหญ่ข้ึนอีกดว้ยเหตุมีแร่ดีบุกเป็นสินคา้

สาํคญั จึงไดแ้ยกออกไปตั้งเป็นเมืองเล็ก ๆ ข้ึนกบัเมืองตะกัว่ป่าอีกหลายเมือง คือ เมืองตะกัว่ทุ่ง ซ่ึงไปตั้ง

เมืองอยูท่ี่ชายทะเลลงไปทางใต ้ มีพื้นท่ีเป็นทุ่งราบ คือ ท่ีแถบบา้นบางคลี อาํเภอทา้ยเหมือง จงัหวดัพงังา 

ปัจจุบนั อนัเป็นพื้นท่ีอุดมไปดว้ยแร่ดีบุกเช่นเดียวกนั จึงเรียกวา่ เมืองตะกัว่ทุ่ง เพื่อใหคู้่กบัเมืองตะกัว่ป่า เมือ

งกรา  หรือ เมืองกระ ซ่ึงยา้ยไปจากปากนํ้าตะกัว่ป่า เมืองน้ีโบราณเขียน ก็รา หรือ ก็ระ จึงกลายเป็นเกาะรา 

๖ สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เร่ืองเดมิ  หนา้ ๓๓. 
๗ สุนยั ราชภณัฑารักษ ์ภูเกต็ (โรงพิมพพ์ระจนัทร์, ๒๕๑๗) หนา้ ๓๙. 

                                                        



 ๔ 

หรือ เกาะระอยูใ่นปัจจุบนั  เมืองคุระ ซ่ึงอาจจะแยกออกจาก   เมืองกระบน   เกาะระมาตั้งอยูบ่นฝ่ังตาํบลคุระ   

ก่ิงอาํเภอคุระบุรี   อาํเภอตะกัว่ป่า   ซ่ึงก็มีความหมายเช่นเดียวกนัวา่ เมืองปากนํ้า คุระ ก็เพี้ยนมาจาก กระ 

เมืองคีรีรัฐ อยูบ่นเขาในตาํบลบางวนั ก่ิงคุระบุรี ปัจจุบนัเรียกเพี้ยนไปเป็น บ้านคุรอด และ เมืองพระบุรี ซ่ึง

ตั้งอยูต่รงช่องแคบระหวา่งเกาะภูเก็ตกบัผนืแผน่ดินใหญ่ ส่วนเมืองถลางบนเกาะภูเก็ตในสมยันั้น ก็คงจะ

ข้ึนอยูก่บัเมืองตะกัว่ป่าดว้ย จึงเป็นเหตุให้ตาํนานเมืองนครศรีธรรมราช เรียกช่ือควบคู่กนัไปวา่ เมืองตะกัว่

ถลาง 

ภูเกต็สมยักรุงศรีอยุธยา 

ครัน้ถงึกลางสมยักรุงศรอียธุยา  ในรชัสมยัสมเดจ็พระเอกาทศรถ   (พ.ศ. ๒๑๔๘ - ๒๑๖๓) 

จงึปรากฎชื่อ เมืองตะกัว่ป่า  เมืองตะกัว่ทุ่ง  เมืองถลาง เป็นหวัเมอืงขึน้ฝา่ยกลาโหมทัง้  ๓  เมอืง  

ซึง่คงเป็นเพราะในสมยันัน้ไดเ้ริม่ทําการคา้ขายกบัต่างประเทศมากขึน้ หวัเมอืงชายทะเลตะวนัตกซึง่มแีร่

ดบุีกมาก จงึมคีวามสาํคญัยิง่ขึน้ เพราะเป็นสนิคา้ทีต่่างประเทศตอ้งการมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากการที่

สมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม  รชักาลต่อมา  ไดพ้ระราชทานทีด่นิแถบปากแมน้ํ่าเจา้พระยา ใหพ้วก

ฮอลนัดาสรา้งสถานีเกบ็สนิคา้ เมือ่ พ.ศ. ๒๑๖๙ และยงัใหต้ัง้สาขาขึน้ทีภ่เูกต็กบันครศรธีรรมราช เพื่อทาํ

การรบัซือ้แรด่บุีกเป็นสาํคญัอกีดว้ย 

 ต่อมาในรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช    ออกญามหาเสนาสมหุพระกลาโหม    เป็น

แมท่พัยกไปตเีมอืงเชยีงใหมไ่มส่ําเรจ็ แต่ภายหลงัออกญาโกษาธบิด ี (ขนุเหลก็) เป็นแม่ทพัยกไปตเีมอืง

เชยีงใหมไ่ดเ้มือ่ พ.ศ. ๒๒๐๕ จงึโปรดใหย้กหวัเมอืงฝา่ยใตท้ัง้หมด รวมทัง้ เมอืงตะกัว่ปา่  เมอืงตะกัว่ทุ่ง   

เมอืงถลาง จากฝา่ยกลาโหม ไปขึน้กบัโกษาธบิด ี หรอื กรมท่า เพื่อเป็นบําเหน็จความชอบในราชการ

สงคราม เมอืงตะกัว่ปา่ ไดเ้ป็นหวัเมอืงชัน้ตร ีขึน้ฝา่ยกรมท่ามาตลอดสมยัศรอียธุยา 

 สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ  ทรงนิพนธไ์วใ้นหนงัสอื “สาสน์

สมเดจ็”  ว่า  “เกาะถลางนัน้    ท่ีทาํไร่นาได้มีแต่ทางข้างเหนือ     จึงตัง้เมืองถลางอยู่ข้างเหนือ

แต่เดิมมา ตอนข้างใต้ไม่มีท่ีทาํไร่นา แต่มีดีบกุมาก มีแต่คนหาปลาอยู่ริมทะเล กบัคนไปตัง้ขดุ

หาแร่ดีบกุอยู่ชัว่คราว    แต่ดีบกุเป็นของต้องการใช้ราชการมาแต่โบราณ     จึงตัง้เมืองภเูกต็

เป็นเมืองขึ้นของเมืองถลางมาแต่สมยักรงุศรีอยธุยา” ๘ 

 

ภเูกต็สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ในตน้รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รชักาลที ่ ๑  แห่งกรงุ

รตันโกสนิทร ์ เจา้พระยามหาเสนา (ปล)ี สมหุพระกลาโหม มคีวามชอบในราชการสงครามปราบปราม

พมา่ จงึโปรดใหย้กหวัเมอืงฝา่ยใตท้ัง้หมดกลบัคนืมาขึน้ฝา่ยกลาโหมตามเดมิ ต่อมา พ.ศ. ๒๓๒๘ พมา่

ไดแ้ต่งกองทพัเรอืยกมาต ี  เมอืงตะกัว่ปา่  เมอืงตะกัว่ทุ่งแตกยบัเยนิ   แต่ไปตเีมอืงถลางไมไ่ด ้ เพราะ

๘ สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เร่ืองเดมิ หนา้ ๖ 

                                                        



 ๕ 

ท้าวเทพกระษตัรี  ท้าวศรีสนุทร  ต่อสูป้้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ ภายหลงัเมือ่เสรจ็การสงครามแลว้ จงึโปรด

ให ้ เจ้าพระยาสุรินทราชา (จนัทร ์ ตน้สกุล จนัทโรจวงศ)์ ไปเป็นผูส้าํเรจ็ราชการหวัเมอืงชายทะเล

ตะวนัตกอยูท่ีเ่มอืงถลาง  เมอืงตะกัว่ปา่  เมอืงตะกัว่ทุ่ง  จงึไปขึน้กบัเมอืงถลางอยูร่ะยะหน่ึง 

 ต่อมาพอขึน้รชักาลพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั  รชักาลที ่๒  พมา่กย็กทพัเรอื

มาตเีมอืงตะกัว่ป่า  เมอืงตะกัว่ทุ่ง  ไดอ้กีเมือ่  พ.ศ. ๒๓๕๒    เพราะเมอืงทัง้สองน้ีเพิง่จะเริม่ฟ้ืนฟูใหม่ 

ผูค้นพลเมอืงกย็งัน้อย เมือ่ทพัพมา่ยกมา กพ็ากนัอพยพหลบหนีเขา้ปา่ไปหมด พมา่จงึไมต่อ้งรบ พม่า

ไดเ้มอืงตะกัว่  เมอืงตะกัว่ทุ่ง แลว้กเ็ลยไปตเีอาเมอืงถลางไดด้ว้ยในคราวน้ี  เมือ่พมา่มาตเีมอืงตะกัว่ป่า

แตกใน พ.ศ. ๒๗๒๘ นัน้ ตวัเมอืงยงัคงอยูท่ี ่เขาเวียง เพราะปรากฎว่าพม่าไดข้นเอาเทวรปูทัง้  ๓  องค ์

ลงมาจากเทวสถาน จะเอาไปดว้ย แต่เมือ่ยกลงมาจากยอดเขา มาถงึรมิลาํน้ํา เผอญิเกดิพายใุหญ่ฝนตก

หนกั พมา่ตอ้งหนีน้ําจงึทิง้เทวรปูไว ้   ตําบลน้ีกเ็ลยมชีื่อเรยีกว่า ตาํบลหลงัพม่า เพราะพม่าใหห้ลงัที่

ตรงน้ี ตําบลหลงัพม่าน้ี  อยูใ่นเขตอําเภอกะปง จงัหวดัพงังา  ปจัจุบนัเปลีย่นชื่อเป็น ตาํบลรมณีย ์

 เมือ่เมอืงเก่าบนเขาเวยีงแตกแลว้  พลเมอืงจงึไดย้า้ยมาตัง้เมอืงใหม ่  ทีบ้่านตาํตวั อยูไ่ด้

ไมน่าน  ถงึ พ.ศ. ๒๓๕๒   กถ็ูกพมา่มาขบัไล่แตกไปอกี  ในคราวน้ีผูค้นพลเมอืงไดห้นีไปตัง้อยูใ่นป่า  

ซึง่ภายหลงักไ็ดก้ลายเป็นหมู่บ้านตะกัว่ป่า  ตําบลโคกเคยีน  อําเภอตะกัว่ปา่   เมือ่กองทพักรงุยกมา

ขบัไล่พมา่ไปหมดแลว้เหน็ว่าหวัเมอืงชายทะเลตะวนัตกยบัเยนิหนกั  และยงัไมไ่วใ้จ เกรงวา่พม่าจะมา

รกุรานอกี  จงึมไิดต้ัง้เป็นหวัเมอืงขึน้กรงุเทพฯ เหมอืนเดมิ  แต่ใหย้กเมอืงตะกัว่ปา่  เมอืงตะกัว่ทุ่ง  

เมอืงถลาง ไปขึน้กบัเมอืงนครศรธีรรมราชทัง้หมด 

 ต่อมาเมือ่ถงึ พ.ศ. ๒๓๘๓  พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  รชักาลที ่ ๓  ทรง

พระราชดํารทิีจ่ะทาํนุบํารงุหวัเมอืงชายทะเลตะวนัตก   ใหก้ลบัคนืดงัเดมิ   ประกอบกบัหมดห่วงในการ

ศกึกบัพมา่  เพราะพมา่ไดต้กเป็นเมอืงขึน้ขององักฤษไปแลว้  จงึกลบัตัง้เมอืงตะกัว่ปา่  เมอืงตะกัว่ทุ่ง  

เป็นหวัเมอืงขึน้ฝ่ายกลาโหมตามเดมิ  และยงัไดย้กเมืองพงังาเป็นหวัเมอืงขึน้กรงุเทพฯ  ฝา่ยกลาโหม

อกีเมอืงหน่ึงในคราวน้ีดว้ย ส่วนเมอืงถลางนัน้ ไดก้ลบัตัง้เป็นหวัเมอืงขึน้กรงุเทพฯ ไปตัง้แต่ก่อน พ.ศ. 

๒๓๘๐  และเมือ่ไดม้กีารปรบัปรุงระบบการปกครองหวัเมอืงต่าง ๆ ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ ๕ เป็นระบบมณฑลเทศาภิบาล เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๕  โดยรวมหวัเมอืง

ชายทะเลตะวนัตกตัง้เป็นมณฑลภเูกต็  เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๕  เมอืงตะกัว่ปา่จงึมาขึน้กบัมณฑลภเูกต็ 

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  มีหลกัฐานระบุวา่  เม่ือราคาดีบุกสูงข้ึน  และ

มีคนไปตั้งขดุแร่มากข้ึนโดยลาํดบั  ไดมี้การแต่งตั้งหลวงมหาดไทยช่ือ ทดั  เป็นกรรมการเมืองถลาง  ไป

ปกครองดูแล  และตั้งหลกัแหล่งหาเล้ียงชีพดว้ยทาํการขดุแร่ดีบุกท่ีตําบลทุ่งคา  อนัเป็นมูลของช่ือท่ีฝร่ังเรียก

เมืองภูเก็ต……..  ต่อมาหลวงมหาดไทยไดเ้ป็นท่ีพระภูเกต็   เจา้เมือง    แต่ยงัข้ึนอยูก่บัเมืองถลาง มาจนถึง

รัชกาลท่ี ๔  พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม)  ออกไปสักเลขท่ีเมืองภูเก็ต  ไปขอนางสาวเล่ือม  ธิดาพระภูเก็ต 

(ทดั)  ใหแ้ต่งงานกบัพระยามนตรีสุริยวงศ ์(ช่ืน) บุตรคนใหญ่  ต่อมาไม่ชา้  เมืองภูเก็ตไดเ้ล่ือนข้ึนเป็น เมือง



 ๖ 

จตัวา  ข้ึนตรงต่อกรุงเทพฯ  พระภูเก็ตก็ไดเ้ล่ือนข้ึนเป็น พระยาภูเกต็โลหะเกษตรารักษ์  ทาํนุบาํรุงเมืองภูเก็ต

จนเติบใหญ่ 14

๙ 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ   ไดท้รงนิพนธ์ไวใ้นเร่ือง   “นิทานเร่ืองเทศาภิบาล” ๑๐ความวา่ 

ประเพณีการปกครองหวัเมืองในสมยัโบราณใชอ้ยูห่ลายอยา่ง  ประเทศทางตะวนัออกดูเหมือนจะใชแ้บบ

เดียวกนัทุกประเทศ ในกฎหมายเก่าของไทย เช่น  กฎมณเฑียรบาล  เป็นตน้  เรียกวธีิการปกครองวา่ “กนิ

เมือง”  ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็น  “ว่าราชการเมือง” 

 วธิกีารปกครองทีเ่รยีกว่า  “กินเมือง”  นัน้  หลกัเดมิคงมาแต่ถอืว่าผูเ้ป็นเจา้เมอืง ตอ้งทิง้

กจิธุระของตนมาประจาํทําการปกครองบา้นเมอืง ใหร้าษฎรอยูเ่ยน็เป็นสุขปราศจากภยัอนัตราย ราษฎร

กต็อ้งตอบแทนคุณเจา้เมอืงดว้ยออกแรงช่วยทาํการงานใหบ้า้ง หรอืแบ่งสิง่ของซึง่ทํามาหาได ้ เช่น ขา้ว

ปลาอาหาร เป็นตน้ อนัมเีหลอืใช ้ ใหเ้ป็นของกํานลั ช่วยอุปการะ มใิหเ้จา้เมอืงตอ้งเป็นห่วงในการหา

เลีย้งชพี   ราษฎรมากดว้ยกนั  ช่วยคนละเลก็ละน้อย เจา้เมอืงกอ็ยูเ่ป็นสุขสบาย รฐับาลในราชธานีไม่

ตอ้งเลีย้งด ู จงึไดค้่าธรรมเนียมในการต่าง ๆ   ทีท่าํในหน้าทีเ่ป็นตวัเงนิสาํหรบัใชส้อย   กรมการซึง่เป็น

ผูช่้วยเจา้เมอืงกไ็ดรับัผลประโยชน์ทาํนองเดยีวกนั เป็นแต่ลดลงตามศกัดิ ์

ต่อมาความเปลีย่นแปลงทาํใหก้ารเลีย้งชพีตอ้งอาศยัเงนิตรามากขึน้โดยลาํดบัผลประโยชน์

ทีเ่จา้เมอืงกรมการไดร้บัอยา่งโบราณไมพ่อเลีย้งชพี จงึตอ้งคดิหาผลประโยชน์เพิม่พนูขึน้ทางอื่น เช่น 

ทาํไร่นาคา้ขาย เป็นตน้ ใหม้เีงนิพอใชส้อยกนิอยูเ่ป็นสุขสบาย เจา้เมอืงกรมการมอีํานาจทีจ่ะบงัคบั

บญัชาการต่าง ๆ ตามตําแหน่ง และเคยไดร้บัอุปการะของราษฎรเป็นประเพณมีาแลว้ ครัน้ทาํมาหากนิก็

อาศยัตําแหน่งในราชการ เป็นปจัจยัใหไ้ดผ้ลประโยชน์สะดวกดกีว่าบุคคลภายนอก เปรยีบดงัเช่น “ทาํ

นา” กไ็ดอ้าศยั  “บอกแขก”  ขอแรงราษฎรมาช่วยหรอืจะคา้ขายเขา้หุน้กบัผูใ้ดกอ็าจสงเคราะหผ์ูเ้ป็นหุน้

ใหซ้ือ้งา่ยขายคล่อง ไดก้ําไรมากขึน้ แมจ้นเจา้ภาษนีายอากรไดร้บัผกูขาดไปจากกรงุเทพฯ  ถา้ใหเ้จา้

เมอืงกรมการมสี่วนดว้ย กไ็ดร้บัความสงเคราะหใ์หเ้กบ็ภาษอีากรสะดวกขึน้ จงึเกดิประเพณหีากนิดว้ย

อาศยัตําแหน่งในราชการแทนทัว่ไป    เจา้เมอืงกรมการทีเ่กรงความผดิ   กร็ะวงัไมห่ากนิดว้ย

เบยีดเบยีนผูอ้ื่น    ต่อเป็นคนโลภจงึเอาทุกอยา่งสุดแต่จะได ้     ดงัเช่น     ผูว้่าราชการเมอืงสุพรรณ     

ซึง่กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงเล่าไว ้ในนิพนธท์ี ่๔  เรือ่ง ห้ามเจ้ามิให้ไปเมืองสพุรรณ 

นอกจากนัน้     กรมพระยาดาํรงราชานุภาพไดท้รงนิพนธไ์วว้่า      “ตามหวัเมืองสมยันัน้

ประหลาดอีกอย่างหน่ึง   ท่ีไม่มีศาลารฐับาลตัง้ประจาํสาํหรบัว่าราชการบ้านเมือง เหมือนอย่าง

ทุกวนัน้ี เจ้าเมืองตัง้บ้านเรือนอยู่ท่ีไหน     กว่็าราชการบ้านเมืองท่ีบ้านของตน      เหมือนอย่าง

๙ เร่ืองเดยีวกนั 
๑๐ สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ  "นิทานเร่ืองเทศาภิบาล"  ใน สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพและงานทางการ 

   ปกครองของพระองค์ รวบรวมโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (พิมพค์ร้ังท่ี ๒ โรงพิมพส่์วนทอ้งถ่ิน, ๒๕๐๕)  

   หนา้ ๑๔๐. 

                                                        



 ๗ 

เสนาบดีเจ้ากระทรวงว่าราชการท่ีบ้านตามประเพณีเดิม บ้านเจ้าเมืองผิดกบับ้านของคนอ่ืน

เพียงแต่ท่ีเรียกกนัว่า “จวน” เพราะมีศาลาโถงปลกูไว้นอกรัว้ข้างหน้าบ้านหลงัหน่ึง เรียกว่า 

“ศาลากลาง” เป็นท่ีสาํหรบัประชุมกรมการเวลามีงาน   เช่น   รบัท้องตรา  หรือ ปรึกษาราชการ

เป็นต้น  เวลาไม่มีการงานกใ็ช้ศาลากลางเป็นศาลชาํระความ      เหน็ได้ว่าศาลากลางกเ็ป็นเค้า

เดียวกบัศาลาลกูขนุในราชธานีนัน้เอง   เรือนจาํสาํหรบัขงันักโทษกอ็ยู่ในบริเวณจวนอีกอย่าง

หน่ึง   แต่คงเป็นเพราะคมุขงัได้มัน่คงกว่าท่ีอ่ืน ไม่จาํเป็นต้องอยู่กบัจวนเหมือนศาลากลาง” 

“……. เจ้าเมืองต้องสร้างจวนและศาลากลางด้วยทุนของตนเอง แม้แต่แผ่นดินท่ีจะ

สร้างจวน ถ้ามิได้อยู่ภายในเมืองท่ีปราการ   เช่น  เมืองพิษณุโลก เป็นต้น   เจ้าเมืองกต้็องหาซ้ือ

ท่ีดินเหมือนกบัคนทัง้หลาย  จวนกบัศาลากลางจึงเป็นทรพัยส่์วนตวัของเจ้าเมือง  เม่ือส้ินตวัเจ้า

เมืองกต็กเป็นมรดกของลูกหลาน ใครได้เป็นเจ้าเมืองคนใหม่ ถ้ามิได้เป็นผู้รบัมรดกของเจ้า

เมืองคนเก่า กต้็องหาท่ีสร้างจวนและศาลากลางขึ้นใหม่ตามกาํลงัท่ีจะสร้างได้ บางทีกย้็ายไป

สร้างห่างจวนเดิมต่างฟากแม่น้ํา หรือแม้จนต่างตาํบลกมี็ จวนเจ้าเมืองไปตัง้อยู่ท่ีไหน กย้็ายท่ีว่า

ราชการไปอยู่ท่ีนัน่ชัว่สมยัของเจ้าเมืองคนนัน้ ตามหวัเมือง จึงไม่มีท่ีว่าราชการเมืองตัง้ประจาํ

อยู่แห่งใดแห่งหน่ึงเป็นนิจ เหมือนทุกวนัน้ีอนัพ่ึงมีขึ้นเม่ือจดัมณฑลเทศาภิบาลแล้ว …….” 

ในหนังสือเร่ือง “พระราชหัตถเลขา รัชกาลที ่๕  ที่เกีย่วกับภารกจิของกระทรวงมหาดไทย 14

๑๑ 

ได้กล่าวไว้ว่า “เทศาภิบาล” คือการปกครองโดยลกัษณะที่จัดให้มีหน่วยบริหารราชการ ออกไปดําเนินการ ใน

ส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็นมณฑล เมือง อาํเภอ ตําบล และ หมู่บ้าน  

มณฑล  รวมเขตเมอืงตัง้แต่  ๒ เมอืงขึน้ไป   มเีทศาภบิาลสําเรจ็ราชการมณฑลบงัคบั     

              บญัชาพรอ้มดว้ยขา้หลวงชัน้รอง และเจา้หน้าทีต่่าง ๆ 

 เมือง      รวมเขตอําเภอตัง้แต่ ๒  อําเภอขึน้ไป มผีูว้่าการเมอืงและกรมการเมอืงบงัคบั     

                      บญัชาตามขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองหวัเมอืง  รตันโกสนิทรศ์ก    ๑๑๖   หรอื   

พุทธศกัราช ๒๔๔๐ (สมยัสมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เป็นเสนาบด)ี 

และ ขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองหวัเมอืงชัว่คราว   พทุธศกัราช  ๒๔๖๕   

(สมยัเจา้พระยายมราช  เป็นเสนาบด)ี 

๑๑ กระทรวงมหาดไทย พระราชหตัถเลขารัชกาลท่ี ๕ ท่ีเก่ียวกบัภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เล่ม ๑. (โรงพิมพส่์วนทอ้ง 

    ถ่ิน, ๒๕๑๓) หนา้ ๖๔.  

                                                        



 ๘ 

อาํเภอ ตาํบล หมู่บ้าน  เป็นหน่วยปกครองทีร่องลงมา 

“มณฑลทีต่ั้งขึน้ก่อนพุทธศักราช ๒๔๓๗ มี ๖ มณฑล คือ (๑) มณฑลลาวเฉียง        

(๒) มณฑลลาวพวน  (๓) มณฑลลาวกาว (๔) มณฑลเขมร (๕) มณฑลลาวกลาง  

(๖)  มณฑลภูเกต็” 

มณฑลภูเกต็  (เดิมเรียกหวัเมืองฝ่ายทะเลตะวนัตก) มี ๖ เมือง คือ ภูเก็ต  

กระบ่ี ตรัง พงังา ตะกัว่ป่า ระนอง 
 
 การปกครองโดยการรวมหวัเมอืงต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ตัง้เป็นมณฑลนัน้ ความจรงิไดเ้คยมี

การรวมหวัเมอืงต่าง ๆ ใหข้ึน้อยูใ่นปกครองขา้หลวงใหญ่มาก่อนบา้งแลว้ เช่น รวมหวัเมอืงทางภาคอิ

สานตัง้เป็นหวัเมอืงลาวฝา่ยเหนือ หวัเมอืงลาวฝา่ยตะวนัออกเฉียงเหนือ และหวัเมอืงลาวกลาง ตัง้แต่

พุทธศกัราช ๒๔๓๓ เป็นตน้ โดยเฉพาะมณฑลภเูกต็นัน้อาจกล่าวไดว้่า ไดร้วมเป็นหวัเมอืงทาํนอง

มณฑลมาก่อนทีอ่ื่นทัง้หมดกว็่าได ้ เพราะไดเ้ริม่มกีารตัง้ขา้หลวงใหญ่คนแรก ออกมาประจาํอยูท่ีเ่มอืง

ภเูกต็  ทาํหน้าทีก่ํากบัราชการบา้นเมอืง และจดัการภาษอีากร ตลอดจนรบัส่งเงนิหลวงในหวัเมอืงฝา่ย

ทะเลตะวนัตกตัง้แต่ปีกุน สปัตศก จลุศกัราช ๑๒๓๗ หรอื พุทธศกัราช ๒๔๑๘ เป็นตน้มา ขา้หลวงใหญ่

คนแรกน้ีคอื เจ้าหม่ืนเสมอใจราช (ช่ืน   บนุนาค)  หวัหมืน่มหาดเลก็และองคมนตร ี  ซึง่ภายหลงัได้

เลื่อนบรรดาศกัดิเ์ป็น   พระยามนตรีสุริยวงศ ์

 การตัง้ขา้หลวงใหญ่  ออกมากํากบัราชการหวัเมอืงฝา่ยทะเลตะวนัตกน้ี    เป็นการเจรญิ

รอยตามแบบแผน สมยัตน้รตันโกสนิทร ์ทีไ่ดต้ัง้  เจ้าพระยาสริุนทราชา   (จนัทร ์ จนัทโรจวงศ)์ เป็น

ผูส้าํเรจ็ราชการเมอืงถลางและหวัเมอืงอื่นซึง่เป็นหวัเมอืงฝา่ยทะเลตะวนัตกรวม ๘  เมอืงนัน่เอง เหตุผล

ทีจ่าํเป็นตอ้งตัง้ขา้หลวงใหญ่ ออกมากํากบัราชการหวัเมอืงฝา่ยน้ีขึน้อกี กม็สีาเหตุมาจากการทําเหมอืง

แรด่บุีกดงัรายละเอยีดทีส่มเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ไดท้รงอธบิายไวใ้น ประวติัพระยามนตรี

สริุยวงศ ์ ความว่า “ผลประโยชน์ส่งหลวงนัน้ แต่เดิมมาเจ้าเมืองเป็นพนักงานเกบ็ภาษีโดย

ตาํแหน่งดงักล่าวแล้ว ครัน้เจ้าเมืองเป็นผูท้าํเหมืองเอง รฐับาลจึงมอบภาษีอากรทัง้ ๕ อย่างคือ 

ภาษีดีบุก ๑ ภาษีร้อยชกัสาม ๑ ภาษีฝ่ิน ๑ ภาษีสรุา ๑ อากรบ่อนเบีย้ ๑ รวมเรียกว่า ภาษี

ผลประโยชน์ให้เจ้าเมืองรบัทาํกะเพ่ิมเงินหลวงให้ส่งเป็นอตัราเสมอไปทุกปี เจ้าเมืองจึงเป็นอย่าง

เจ้าภาษีรบัผกูขาดผลประโยชน์ ในเมืองนัน้ด้วยเป็นอย่างน้ีมาจนถึงรชักาลท่ี ๕ ครัง้ถึงปีวอก 

พทุธศกัราช ๒๔๑๕ พระยาอษัฎงคตทิศรกัษา เข้ามาจากเมืองสิงคโปรม์าย่ืนเร่ืองราวท่ีใน

กรงุเทพฯ จะขอรบัผกูภาษีผลประโยชน์ท่ีเมืองภเูกต็ เงินหลวงแต่เดิมได้อยู่ปีละ ๒๑๗ ชัง่ พระ

ยาอษัฎงคตฯ จะประมลูขึ้น ๓,๗๘๓ ชัง่ รวมเป็น ๔,๐๐๐ ชัง่ พระยาอษัฎงคตฯ น้ีช่ือจีน ตนักิมเจง๋ 

เป็นพ่อค้าชาวเมืองสิงคโปร ์ เคยเข้ามากรงุเทพฯ เนือง ๆ ตัง้แต่ในรชักาลท่ี ๔ พระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระเมตตาตัง้ให้เป็นท่ีพระพิเทศพานิช แล้วโปรดให้เป็นกงศลุไทย ท่ี

เมืองสิงคโปร ์    ต่อมาได้เล่ือนเป็นพระยาอษัฎงคตทิศรกัษาตาํแหน่งผูว่้าการเมืองกระ  ทัง้เป็น

กงศลุไทยอยู่ท่ีเมืองสิงคโปรด้์วย ในรชักาลท่ี ๕ ได้เล่ือนเป็นพระยาอนุกลูสยามกิจกงศลุ 



 ๙ 

เยเนราลไทยท่ีเมืองสิงคโปร ์ แต่เม่ือเข้ามาย่ืนเร่ืองราวประมลูภาษีเมืองภเูกต็ ยงัเป็นพระ

ยาอษัฎงคฯ์ อยู่ จึงเกิดเป็นปัญหาท่ีรฐับาลจะต้องเลือกในเวลานัน้ว่า    จะให้คนในบงัคบั

ต่างประเทศเข้ามารบัผกูขาดการทาํภาษีอากร โดยจะให้ผลประโยชน์แผ่นดินมากขึ้น หรือจะให้

เจ้าเมืองจดัต่อไปตามเดิม แต่แผ่นดินได้ผลประโยชน์น้อย ทางท่ีคิดเหน็กนัว่าเป็นอย่างดีท่ีสดุ

ในเวลานัน้กคื็อให้เจ้าเมืองคงทาํไปอย่างเดิม แต่ให้ขึ้นเงินหลวงให้เท่ากบัท่ีพระยาอษัฎงคฯ์รบั

ประมลูเวลานัน้พระยาวิชิตสงครามอยู่ในกรงุเทพฯ สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาสริุยวงศว่์ากล่าว

กบัพระยาวิชิตสงคราม พระยาวิชิตสงครามจึงรบัประมลูเงินหลวงให้มากกว่าพระยาอษัฎงคฯ์ 

๒๐๐ ชัง่ เป็นปีละ ๔,๒๐๐ ชัง่ ใช่แต่เท่านัน้ พระยาวิชิตสงครามย่ืนเร่ืองราวขอประมลูทาํภาษี

อากรเมืองระยอง เมืองตะกัว่ป่า เมืองพงังา อย่างพระยาอษัฎงคฯ์ ประมลูเมืองภเูกต็บ้าง จึงเป็น

เหตใุห้ผูว่้าการเมืองนัน้ ๆ ต้องประมลูรบัขึ้นเงินตามกนั เงินภาษีอากรเมืองฝ่ายทะเลตะวนัตกก็

เพ่ิมขึ้นมากมายหลายเท่า ตัง้แต่ปีระกา จลุศกัราช ๑๒๓๕ พทุธศกัราช ๒๔๑๖ เป็นต้นมา 

 เม่ือเงินภาษีอากรเพ่ิมขึ้นมากมายเช่นนัน้ การท่ีจะรบัส่งเงินหลวงทางหวัเมืองภเูกต็ 

กเ็ป็นการสาํคญัขึ้นแต่แรกรฐับาลจดัให้เรือรบหลวง ๑ ลาํ มีขนุนางกรมอาสาจามเป็นข้าหลวง

สาํหรบัไปรบัเงินงวดภาษีอากรทางหวัเมืองฝ่ายทะเลตะวนัตก   ต้องไปมาเป็นการลาํบากอยู่

เสมอ    เงินท่ีหวัเมืองจะส่งกค็ัง่ค้างไม่สะดวกดี แต่กย็งัมิได้จดัการแก้ไขแต่อย่างใด ครัง้ปีกนุ  

จลุศกัราช ๑๒๓๗ พทุธศกัราช ๒๔๑๘ พระยาอษัฎงค ์  ย่ืนประมลูภาษีอากรเมืองภเูกต็อีกครัง้

หน่ึงจะรบัขึ้นเงินหลวงอีกปีละ ๑,๐๐๐ ชัง่ เป็นปีละ ๕,๒๐๐ ชัง่  ปัญหาเกิดขึ้นคราวน้ี ยากกว่า

คราวก่อน ด้วยจะเรียกพระยาวิชิตสงครามมาว่ากล่าว     ให้ประมลูขึ้นไปอีกกข็ดัอยู่    เพราะ

การท่ีเจ้าเมืองรบัขึ้นเงินภาษีอากรเป็นอนัมาก เม่ือปีวอกจตัวาศกนัน้ มิใช่ว่าเป็นแต่จะไปแบ่ง

โอนเงินกาํไรของตนมาส่งหลวง แท้จริงกาํไรท่ีเจ้าเมืองได้อยู่ก่อนยงัตํา่กว่าจาํนวนเงินหลวงท่ี

รบัประมลูขึ้นไปเสียอีก ความคิดของเจ้าเมืองท่ีกล้ารบัขึ้นเงินหลวงครัง้นัน้ ด้วยตัง้ใจ จะไปกู้ยืม

หาเงินมาลงทุนรอนเรียกจีนกลีุเข้ามาทาํเหมืองให้มากให้เกิดผลประโยชน์ย่ิงขึ้นกว่าแต่ก่อน 

หมายจะเอากาํไรท่ีจะได้มากขึ้นมาส่งเป็นเงินหลวง เป็นอย่างน้ีด้วยกนัทุกเมือง 

การทีจั่ดทาํลงทุนรอนไปเป็นธรรมดาจําต้องมีเวลากว่าจะได้ทุนกลบัคืนมา กถ้็าให้ประมูลกนั

ร่ําไป หรือถ้าผู้อืน่แย่งภาษีไปได้ในเวลาทีไ่ม่ได้ทุนคืน เจ้าเมืองทีรั่บทาํภาษีอากรอยู่ก็ต้องฉิบหาย รัฐบาลแล

เห็นอยู่เช่นนี้ แต่จะไม่รับเร่ืองราวของพระยาอษัฎงค์ฯ พิจารณา กฎหมายการทาํภาษีอากรในเวลาน้ัน ก็ยงั

ยอมให้ว่าประมูลอยู่ จึงเป็นความลาํบากใจแก่รัฐบาลทีจ่ะบัญชาลงเป็นประการใด สมเด็จเจ้าพระยาฯ จึงทูล

ขอให้พระยามนตรีฯ แต่ยังเป็นเจ้าหมื่นเสมอใจราชและเป็นองคมนตรี เป็นข้าหลวงพเิศษออกไปตรวจการ

ภาษีอากรทางหัวเมืองมณฑลภูเกต็ เพราะพระยามนตรีฯ เกีย่วดองกบัพระยาวชิิตสงคราม ประสงค์จะให้ไป

พูดจาเกลีย้กล่อมพระยาวชิิตสงครามยอมประมูลเงินสูงกว่าพระยาอษัฎงค์ฯ ๘๐๐ ช่ัง รวมเป็น ๖,๐๐๐ ช่ัง 

รัฐบาลจึงได้จัดการแก้ไข วิธีเกบ็ภาษีอากรทางหัวเมืองมณฑลภูเกต็ให้พ้นจากเร่ืองประมูลแย่งกนัตั้งแต่น้ัน

มา เวลาน้ันพระยาวชิิตสงครามแก่ชรา จักษุมืด จึงโปรดให้เลือ่นข้ันเป็นพระยาจางวาง โปรดให้พระยาภูเกต็ 



 ๑๐ 

(ลาํดวน) บุตรคนใหญ่ของพระยาวชิิตสงคราม เป็นตําแหน่งผู้ว่าราชการเมืองภูเกต็สําหรับทีจ่ะได้ทาํการเกบ็

ผลประโยชน์ แทนตัวพระยาวชิิตสงครามต่อไป แล้วทรงตั้งพระยามนตรีฯ เวลาน้ันยังเป็นเจ้าหมื่นเสมอใจ

ราชเป็นข้าหลวงใหญ่คนแรกออกไปอยู่เมืองภูเกต็ ประจํากาํกบัราชการบ้านเมืองและจัดเกบ็ภาษีอากร

ตลอดจนรับส่งเงินหลวงในหัวเมืองมณฑลภูเกต็ ตั้งแต่เมื่อปีกุน สัปตศกน้ัน 

การทีต่ั้งข้าหลวงใหญ่ไปประจําอยู่เมืองภูเกต็คร้ังน้ัน เมื่อพเิคราะห์ดูโดยเหตุการณ์ทีเ่กิดขึน้ใน

เวลาต่อมา      กแ็ลเห็นได้ว่าเป็นการจําเป็น และสมควรแก่ประโยชน์ของราชการบ้านเมืองด้วยประการทั้ง

ปวง เพราะการทีเ่ปิดเหมืองดีบุก ให้ทาํได้มากมายหลายเหมืองพร้อมกันเช่นน้ัน อาจจะมีเหตุการณ์แก่งแย่ง

เกดิขึน้ เช่นแย่งจีนกุลทีาํเหมือง เป็นต้น และข้อสําคัญยงัมีในการที่เรียกจีนกุลเีพิม่เข้ามาทาํเหมืองมากขึน้ ๆ  

ทุกท ี    ไม่ช้านานเท่าใด จํานวนจีนกุลทีาํเหมืองกม็ากกว่าพลเมืองไทยทีอ่ยู่ในท้องทีม่าแต่เดิม ภาระควบคุม

จีนกุล ี เป็นความลาํบากแก่การปกครองในเวลาน้ัน ยิง่กว่าการอย่างอืน่ ต้องการกาํลังและอาํนาจ ในการ

ปกครองยิง่กว่าทีเ่จ้าเมืองมีอยู่เฉพาะเมืองอย่างแต่ก่อน  จึงต้องตั้งข้าหลวงใหญ่ไปอยู่ประจํามณฑลคล้าย ๆ 

กบัสมุหเทศาภิบาลทีจั่ดต่อมาในช้ันหลงั และให้มีเรือรบออกไปอยู่ประจําเป็นกําลงัลาํหน่ึงสองลาํอยู่

เสมอ……” 

ส่วนปลดัมณฑลท่ีเคยเป็นตาํแหน่งท่ีสองรองจากขา้หลวงเทศาภิบาลนั้น ก็จาํกดัหนา้ท่ีลงเหลือ

เป็นเพียงผูช่้วยในกิจการมณฑลเท่านั้น และงานในหนา้ท่ีกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเดิมเป็นหนา้ท่ีของขา้หลวง

มหาดไทยนั้น เม่ือไดต้ั้งตาํแหน่งผูว้า่ราชการเมืองข้ึนอีกตาํแหน่งหน่ึงแลว้ ก็ไดย้บุเลิกตาํแหน่งขา้หลวง

มหาดไทยมณฑลเสีย  แลว้โอนงานของขา้หลวงมหาดไทย ใหป้ลดัมณฑลเป็นผูป้ฏิบติัจดัทาํต่อไป 

ต่อมาถึงพุทธศกัราช ๒๔๕๙ จึงไดเ้ปล่ียนคาํวา่ “เมือง” เรียกวา่ “จังหวดั” เป็นระเบียบ

เดียวกนัทัว่ทั้งประเทศ ต่อมาถึงพุทธศกัราช ๒๔๖๘ ในรัชกาลท่ี ๗ ไดย้บุเลิกตาํแหน่งมหาดไทยมณฑล เพื่อ

ประหยดัตดัรอนรายจ่ายแผน่ดินใหเ้ขา้สู่ดุลยภาพ แต่แลว้ภายหลงัก็ตอ้งกลบัตั้งตาํแหน่งมหาดไทยมณฑล

ข้ึนใหม่ เพื่อให้เป็นผูป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีของกระทรวงมหาดไทยอีก อน่ึงในปีพุทธศกัราช ๒๔๖๘ น้ี ได้

โอนจงัหวดัสตูล จากมณฑลภูเก็ต ไปข้ึนกบั มณฑลนครศรีธรรมราช เพราะทางไปมาจากสตูลไปสงขลา ซ่ึง

เป็นท่ีตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชสะดวกกวา่มาภูเก็ต ต่อมาเม่ือเกิดการปฏิบติัเปล่ียนแปลงระบอบการ

ปกครองข้ึนในปีพุทธศกัราช ๒๔๗๕   จึงไดย้กเลิกระบอบเทศาภิบาลเสีย   เม่ือพุทธศกัราช ๒๔๗๖     

ตาํแหน่งสมุหเทศาภิบาลสาํเร็จราชการมณฑล จึงไดถู้กยบุเลิกไปแต่นั้นมา ถึงแมว้า่ในภายหลงัจะไดมี้การ

แต่งตั้งตาํแหน่ง ข้าหลวงตรวจการกระทรวงมหาดไทย ออกไปประจาํภาคต่าง ๆ ข้ึน แลว้ต่อมาไดเ้ปล่ียน 

เรียกวา่ ผู้ว่าราชการภาค กต็าม ก็หาไดมี้อาํนาจหนา้ท่ีบงัคบับญัชาขา้ราชการในจงัหวดัต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์เหมือนในสมยัสมุหเทศาภิบาล ผูส้าํเร็จราชการมณฑลต่างพระเนตรพระกรรณไม่ จึงเป็นอนัวา่

ระบอบมณฑลเทศาภิบาลไดห้มดส้ินไป ตั้งแต่พุทธศกัราช ๒๔๗๖ ตลอดมาจนถึงปัจจุบนั 



 ๑๑ 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

การปรับปรุงระเบียบการปกครองหวัเมือง เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศ มาเป็น

ระบอบประชาธิปไตยนั้น ปรากฏตาม พระราชบญัญติัระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

จดัระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคออกเป็นจงัหวดัและอาํเภอ จงัหวดัมีฐานะเป็นหน่วยบริหารราชการ

แผน่ดิน มีขา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้ริหาร เม่ือก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง 

นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอาํเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครองออกเป็นมณฑลอีก

ดว้ย เม่ือไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึง

ไดย้กเลิกมณฑลเสีย เหตุท่ียกเลิกมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

๑) การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน   สามารถทีจ่ะสัง่การ   และตรวจ

ตราสอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

๒) เพื่อประหยดัค่าใชจ้า่ยของประเทศใหน้้อยลง 

๓) เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบั หน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล มณฑล

รายงานต่อกระทรวงเป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

๔) รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม ่ๆ  มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ส่วนภมูภิาค

ยิง่ขึน้ และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลไดอ้อกพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินอีกฉบบั

หน่ึง ในส่วนท่ีเก่ียวกบัจงัหวดัมีหลกัการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดงัน้ี 

๑) จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล    แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารแหง่

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

๒) อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยูแ่ก่คณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรรมการจงัหวดันัน้ 

ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลคนเดยีวคอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓) ในฐานะของคณะกรมการจงัหวดั ซึง่แต่เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการแผ่นดนิ

ในจงัหวดั ไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมา ไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย วา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ตามนยัประกาศ

ของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี ๒๑๘ ลงวนัท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น 

๑) จงัหวดั 

๒) อําเภอ 

จงัหวดันั้นใหร้วมทอ้งท่ีหลาย ๆ อาํเภอข้ึนเป็นจงัหวดั มีฐานะเป็นนิติบุคคล การตั้ง ยบุ และ

เปล่ียนแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญติั และใหมี้คณะกรมการจงัหวดัเป็นท่ีปรึกษาของผูว้า่

ราชการจงัหวดัในการบริหารราชการแผน่ดินในจงัหวดันั้น 

ท่ีมา : ประวตัิมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวดัภูเกต็.ภูเก็ต : โรงพิมพส์มบติัการพิมพ ์,๒๕๒๙.  
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