ประวัติความเปนมาของเมืองพังงา
โดย อ.วิมล โสภารัตน

1. พังงาสมัยกอนประวัติศาสตร
บริเวณอําเภอเมืองพังงา อําเภอตะกั่วทุง และอําเภอทับปุด อันเปนอาณา
บริเวณของเมืองพังงา
ปรากฏหลักฐานและมีรองรอยของมนุษยสมัยกอน
ประวัติศาสตรมากมาย เชนถ้ําวัดสุวรรณคูหา ไดพบขวานหิน กําไลเปลือกหอย
ลูกปดหินสีสม เครื่องปนดินเผา ของมนุษยสมัยหินใหม นอกจากนั้นยังสํารวจพบ
แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรอีกหลายแหงเชน เชน ถ้ําพุงชาง ถ้ําฤๅษี
เงางุม เขาวังหมอแกง เขาเฒา ถ้ําผื้ง เขาพัง บริเวณเหลานี้ไดพบเครื่องมือหิน
ภาชนะดินเผา กระดูกสัตวและเปลือกหอยที่มนุษยนํามา สวนบริเวณเขาเขียน เขา
ระยา
ถ้ํานาค
และเขาพระอาดเฒา
พบภาพเขียนสีของมนุษยสมัยกอน
ประวัติศาสตร
จากหลักฐานที่พบเหลานี้ แสดงใหเห็นวาบริเวณเมืองพังงาเคยเปนถิ่นที่อยู
ของมนุษยสมัยโบราณกอนประวัติศาสตรมาแลว และอยูติดตอกันมาหลายรุน
2. ขอสันนิษฐานเกี่ยวกับการตั้งเมืองพังงา
ประวัติการตั้งเมืองพังงายังไมมีขอยุติวามีมาตั้งแตเมื่อไร บางทานกลาววา
เมืองพังงามีมานานแลวอยางนอยก็ตั้งแตสมัยอยุธยา โดยอางบทบัญญัติกฎหมาย
เกาซึ่งมีคําวา “พังคา” โดยแปลงคําวา “พังคา” วาเปน “พังงา” ความจริงยังไมมี
หลักฐานใดบงบอกวาเมือง “พังคา” กับ “พังงา” เปนสถานที่แหงเดียวกัน
จากการศึกษาคนควาหลักฐานตาง ๆ ในสมัยสุโขทัยหรืออยุธยาไมปรากฏ
ชื่อพังงาอยูเลย แตก็อาจเปนไปไดวาบริเวณเมืองพังงาอาจมีคนเขาไปขุดหาแรดีบุก
อยูกอนแลว ตั้งแตสมัยที่ชาวตะวันตกเขามาแขงขันกันรับซื้อแรดีบุกที่เมืองถลางใน
สมัยของพระเอกาทศรถแหงกรุงศรีอยุธยา ชาวตะวันตกเหลานั้นพยายามหาแรดีบุก
ใหไดมากที่สุด จึงอาจมีกลุมคนเขาไปขุดหาแรดบี ุกเพราะบริเวณเมืองพังงามีแรดีบุก
อุดมสมบูรณและอยูใกลกับเมืองถลาง แตก็ยังไมพบหลักฐานใด ๆ
3. การเกิดเมืองพังงา
การตั้งชุมชนในเมืองพังงาดูจะมีขอจํากัดอยูมาก
ไมวาดานการคมนาคม
สมัยโบราณมีแตอาวพังงาเทานั้นที่สามารถเขาสูแ หลงที่ตั้งเมืองพังงาได นอกนั้นมี
ภูเขาลอมรอบ และอาวพังงาก็เปนทะเลปด ฤดูมรสุมก็มีคลื่นลมจัด ฝงทะเลไมมี

เกาะใหญกําบัง สวนฝงทะเลที่มีเกาะกําบังคลื่นลมไดก็มีลักษณะเปนโคลนเลนมีปา
ชายเลนขึ้นอยูหนาแนน การไปมาติดตอทางเรือจึงไมสะดวก สําหรับที่ตั้งตัวเมืองก็
เปนที่ราบแคบ ๆ ระหวางภูเขาสามารถทําการเกษตรไดเล็กนอย ไมเหมาะที่จะเปน
ชุมชนขนาดใหญ (ปจจุบันกําลังเปนปญหาเรือ่ งการขยายตัวเมือง) การกกอตั้ง
ชุมชนจึงเกิดไดดวยเหตุพิเศษทางดานเศรษฐกิจหรือการเมืองเฉพาะคราว ในดาน
เศรษฐกิจเปนเพราะมีทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ เชนแรดีบุกมากจูงใจใหคน
เขาไปขุดหา
ในระยะแรกอาจมีคนไทยพื้นเมือง
แตตอมาก็มชี าวจีนและ
ชาวตะวันตกเขาไปประกอบการ เมื่อแรดีบุกหมด แรงจูงใจทางดานนี้ก็หมดไป ใน
ดานการเมืองนั้น คนเขาไปตั้งถิ่นฐานมากขึ้นเนื่องจากหนีภัยสงครามจากพมาจาก
เมืองอื่น ซึ่งอาจยายกลับไปเมื่อหมดความจําเปน
การกลาวถึงชื่อเมืองพังงา (ภูงา) ปรากฏหลักฐานครั้งแรกในสมัยกรุงธนบุรี
อาจารยฤดี ภูมิภูถาวร ไดกลาวไววา “...หัวเมืองภาคใตสมัยธนบุรีนั้น เจาพระยา
อินทวงษา ไดรับมอบหมายใหเปนผูสําเร็จราชการดูแลหัวเมืองชายฝงทะเลตะวันตก
8 หัวเมือง ไดแก เมืองตะกั่วปา เมืองก็รา (เกาะระ) เมืองคุระ เมืองคุรอด เมือง
ตะกั่วทุง เมืองพังงา เมืองถลางและเมืองภูเก็ต ตั้งที่ทําการอยูที่บริเวณปากพระ...”
(บริเวณทาฉัตรชัย ชองแคบระหวางเกาะภูเก็ต – พังงา)
ครั้งศึกเกาทัพในป 2328 สมัยรัชกาลที่ 1 ทางภาคใตฝงทะเลตะวันตก
นั้นพมาตีไดเมืองตะกั่วปา ตะกั่วทุง ทําใหทางสวนกลาง (กรุงเทพฯ) ตองจัด
ระเบียบการปกครองหัวเมืองภาคใตใหมใหรัดกุมยิ่งขึ้น จึงไดสงขาราชการชั้นผูใหญ
ที่มีความสามารถไปควบคุมหัวเมืองชายฝงทะเลตะวันตก คือเจาพระยาสุรินทราชา
(จันทร) เปนผูสําเร็จราชการ ตั้งที่ทําการอยูที่เมืองถลาง เมืองพังงาถูกโอนไป
ขึ้นกับเมืองถลางพรอมกับเมืองตะกั่วปาและตะกัว่ ทุงและใหยกหัวภาคใตทั้งหมดไป
ขึ้นกับฝายพระสมุหกลาโหม ในสมัยนั้นเมืองพังงาคงเปนแคชุมชนขนาดเล็ก
พังงาเพิ่งจะเปนเมืองสําคัญขึ้นในตนสมัยรัชกาลที่ 2 กลาวคือในป 2352
พมาไดยกทัพมาตีหัวเมืองภาคใตชายฝงทะเลตะวันตกอีก
กองทัพพมาตีไดเมือง
ตะกั่วปา ตะกั่วทุง และเมืองถลาง จากพงศาวดารระบุวาในการศึกพมาครั้งนั้นเมือง
ถลางถูกพมาเผาผลาญยับเยิน พมาจับผูคนและเก็บทรัพยสมบัติไดไปมาก บรรดา
กรมการเมืองและราษฎรจึงพากันหนีขามฝากไปอยูฝงแผนดินใหญ
พรอมกันนั้น
สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษมีรับสั่งใหรวบรวมราษฎรที่ยังหลบหนีพมา
อยูไปตั้งที่ปากน้ําพูงา (บริเวณตัวเมืองพังงาในปจจุบัน) รวมกับราษฎรที่อพยพมา
จากตะกั่วปาและตะกั่วทุง ทําใหเมืองพังงากลายเปนเมืองใหญขึ้น แตคลายกับเปน

เมืองชั่วคราว เพราะพระวิเชียรภักดี (เจิม) ที่เพิ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนผูวา
ราชการเมืองถลางหลังศึกพมาสงบ ไดพยายามรวบรวมผูคนตั้งเมืองถลางขึ้นที่พังงา
แตก็มีผูไปรวมอยูดวยนอย จนทางสวนกลางตองมีสารตราออกมาบังคับบัญชาใหเจา
เมืองตาง ๆ ทางภาคใต
“...ขับตอน พระ หลวง กรมการ และราษฎรขึ้นไป ณ
ที่กราภูงา ไปตั้งบานเรือนอยูดวยพระถลาง...”
นี่คือการเกิดเมืองพังงาที่แทจริง
นับถึงปจจุบัน (พ.ศ.2552) ครบ 200 ปพอดี
4. ชื่อเมือง พังงา
แตเดิมบริเวณที่ตั้งเมืองพังงาเรียกวา “ตําบลกราพูงา” (คําวา “กรา” เปน
ภาษามลายูแปลวา ปากน้ํา) เปนแขวงเมืองตะกั่วทุง เมื่อจัดตั้งเปนเมืองขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 2 เรียกชื่อวา เมืองภูงา (บางแหงเขียน พูงา) ชื่อเมืองภูงานี้ตาม
หนังสือเรื่องเมืองภูเก็ตไดกลาวไววา “...เมืองภูงานี้อาจตั้งชื่อใหคลองจองกับเมือง
ภูเก็ตมาแตเดิมก็ได แตเมืองภูงากลายเปนเมืองพังงานั้นเนื่องจาก ฝรั่งเขียนชื่อ ภู
งา เปน “Phunga” ซึ่งอานวา ภูงา หรือ พังงา ก็ได คนกรุงเทพฯ ไมเคยไดยินชื่อ
เมืองภูงากันนัก จึงเรียกชื่อเมืองพังงาตามภาษาฝรั่งไปดวย...” สวนรัชกาลที่ 6
ทรงเลาไวเมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองปกษใต ร.ศ.128 (พ.ศ.2452) วา “...ตา
ยมดึงแทงชางตายแลว ไดถอดงาชางไปพิงเขาลูกหนึ่งไว เรียกวาเขาพิงงา เมืองนี้
เดิมเรียกวาเมืองพังงา ภายหลังมาเปลี่ยนเปนพังงาไป...”
จากการบันทึกของรอยเอกเจมสโลว หัวหนาคณะทูตของผูวาราชการเกาะ
ปนัง ซึ่งไดเดินทางมาที่เมืองพังงาในป 2365 ไดกลาวถึงเมืองพังงาในขณะนั้นวา
“...หุบเขาเมืองพังงายาวประมาณ 3 ไมล กวางไมเกิน 2 ไมล ดินสวนใหญเปนดิน
เหนียวผสมดินสีแดงและดูเหมือนจะอุดมสมบูรณ เนื้อที่ตอนที่กวางที่สุดของหุบเขามี
บรรดากระทอม เรือกสวนตั้งอยู สวนพื้นที่ตอนอื่น ๆ เปนทุงนาและทุงเลี้ยงวัวควาย
เมืองพังงามีผูคนไมเกิน 70 หลังคาเรือน มีประชากรระหวาง 6,000 - 7,000 คน
เปนชาวจีนประมาณ 30 หลังคาเรือน หรือประมาณ 600 คน 2 ใน 3 ของชาวจีน
เปนชาวหมาเกา มีชาวมลายูหลายรอยคนกระจัดกระจายอยูในอาวปากน้ํา เพราะคน
ไทยไมยอมใหอาศัยอยูใกลตัวเมือง ประชาชนสวนใหญทํางานรับจางที่เหมืองแรเปน
ระยะเวลาครึ่งปแลวกลับไปเก็บเกี่ยวขาวในระหวางเวลาที่เหลือ เจาเมืองสงคนไทย
ไปทํางานที่เหมืองแรเทาที่พอใจ และคนเหลานัน้ จะไดรับเพียงอาหารเทานั้น สินแร
ที่ขุดไดจะนําไปขายใหแกผูรับเหมาชาวจีน และผลกําไรก็ตกอยูแกเจาเมือง การนํา
สินแรลงมาขางลางนั้น บรรทุกมาบนหลังชาง หรือไมก็เรือมาด ซึ่งใชเวลา 2 หรือ 3
วัน..”

ในป 2367 สมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อมีการฟนฟูปรับปรุงจัดตั้งเมืองถลางที่เกาะ
ภูเก็ตขึ้นมาใหม ก็ยายราษฎรจากเมืองพังงากลับไป แตก็ยังคงมีราษฎรจํานวนหนึ่ง
ยังคงอาศัยอยูในเมืองพังงาตอไป จึงโปรดเกลาฯ ใหพระยาไชยา (กลับ) มาเปนเจา
เมืองพังงาอยูจนถึงป 2383 จึงถูกถอดออกเพราะมีความผิด และในปนนั้ เองรัชกาล
ที่ 3
ทรงดําริที่จะปรับปรุงหัวชายฝงทะเลตะวันตกที่ถูกพมาทําลายใหสามารถ
ปองกันตนเองได จึงโปรดเกลาฯ ใหพระยาไทรบุรี (แสง) เปนพระยาบริรักษภูธร
(แสง) มาเปนผูวาราชการเมืองพังงา พรอมทั้งยกเมืองพังงา เมืองตะกั่วปาและ
เมืองตะกั่วทุงใหขึ้นตรงตอกรุงเทพฯ โดยพระองคตองการจะใหเมืองพังงาเปนใหญ
เพื่อเปนที่มั่นและขุมกําลังในการปองกันพมาและการขบถจากหัวเมืองแขก (ไทรบุรี)
ดังความตอนหนึ่งในจดหมายหลวงอุดมสมบัติวา “...ใหคิดจัดแจงใหตลอดไปถึงเมือง
ถลาง เมืองพังงาทีเดียว บุตรเจาพระยานครก็มีอยูหลายคน จะทรงชุบเลี้ยงใหเปน
ลําดับกัน ถาจะเอาแขกตั้งไวที่เมืองไทรแลวถอดเอาพระยาไทร ชื่อแสง เปนบุตรพระ
ยานคร (นอย) พระเสนานุชิต มาใสที่พังงาจะยกเมืองพังงาเปนเมืองใหญ ใหเมือง
ถลางเมืองตะกั่วปามาขึ้นใหสิ้น ดวยเมืองพังงาเปนที่มั่น...” ตั้งแตป 2383 เปน
ตนมา เมืองพังงาคอยขยายตัวเจริญขึ้นตามลําดับ จากการสนับสนุนโดยตรงจาก
สวนกลาง เนื่องจากมีความสนิทสนมและสัมพันธใกลชิดกับทางสวนกลางเปนพิเศษ
เมืองพังงาไดรับการยกฐานะขึ้นเปนเมืองชั้นโท ขึ้นตรงตอกรุงเทพฯ พรอมทั้งให
เมืองถลาง เมืองตะกั่วปาและเมืองตะกั่วทุงขึ้นตอเมืองพังงาอีกดวย
จนกระทั่งป 2437 รัชกาลที่ 5 ไดทรงจัดระบบการปกครองหัวเมือง (สวน
ภูมิภาค) โดยใหเมืองที่อยูใกลกันรวมกันเปนมณฑล ดังนั้นเมืองพังงา กระบี่ ตรัง
ตะกั่วปา ระนอง และภูเก็ต รวม 6 เมือง รวมกันเปนมณฑลภูเก็ต มีศาลาวาการ
มณฑลที่ภูเก็ต มณฑลนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา “หัวเมืองทะเลฝงตะวันตก”
ตอมารัชกาลที่ 5 ไดมีพระราชโองการวา เมืองพังงากับเมืองตะกั่วทุงตางก็
เปนเมืองเล็ก มีพลเมืองไมมากนักทั้ง 2 เมือง ทั้งอยูใกลชิดติดกัน เพื่อเปนการ
งายและสะดวกในการปกครอง จึงใหยกเมืองตะกั่วทุงไปรวมกับเมืองพังงาเมื่อวันที่
25 มกราคม 2440 เมืองตะกั่วทุงจังมีฐานะเปนอําเภอขึ้นกับจังหวัดพังงาตั้งแตครั้ง
นั้น เมืองพังงาจึงโตขึ้นอีก

5. จังหวัดพังงา
ในป 2441 เมื่อรัชกาลที่ 5 ไดทรงจัดรูปแบบการปกครองสวนภูมิภาค
ออกเปนมณฑล จังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน มีการเปลี่ยนชื่อเมืองเปน
จังหวัด เมืองพังงาจึงถูกเรียกใหมวาจังหวัดพังงา
ในป 2475 จังหวัดตะกั่วปา ซึ่งเปนเมืองใหญอีกเมืองหนึ่งถูกยุบลดฐานะ
เปนอําเภอขึ้นกับจังหวัดพังงาอีกเมืองหนึ่งทําใหจังหวัดพังงาขยายตัวใหญขึ้นไปอีก
ที่ตั้งที่ทาํ การของทางราชการจังหวัดพังงานั้นเดิมอยูที่บานชายคาย (เยื้อง
โรงเรียนสตรีพังงา ในปจจุบัน) จนกระทั่งในป 2473 จึงยายไปอยูที่เชิงเขาชาง
(ศาลากลางหลังเกา เปนอาคารชั้นเดียวมีมุขกลางสรางแบบเดียวกันกับศาลากลาง
จังหวัดตะกั่วปา (ที่วาการอําเภอตะกั่วปาหลังเกา) อาคารทั้ง 2 หลังนี้ กรม
ศิลปากรไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานแลว ตอมาในป 2515 จึงไดงบประมาณ
สรางศาลากลางจังหวัดขึ้นใหมบริเวณหนาถ้ําพุงชางและใชมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน
แตเนื่องจากจังหวัดพังงาไดขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว
จึงมีโครงการจะยายศูนย
ราชการของจังหวัดไปตั้งรวมกัน ณ ที่แหงใหม ซึ่งกําลังดําเนินการอยู.
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