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เลาเรื่องเมืองตะกั่วปา
เลาโดยอาจารยวิมล โสภารัตน
ตะกั่วปา เปนหนึ่งใน 8 อําเภอของจังหวัดพังงา ตั้งอยูชายฝงทะเลตะวันตก หรือฝงทะเลอันดามัน
หางจากอําเภอเมืองพังงาไปทางเหนือประมาณ 60 กิโลเมตร อยูหางจากกรุงเทพ ฯ โดยทางหลวงหมายเลข 4
(ถนนเพชรเกษม หรือ A 2) ประมาณ 800 กิโลเมตร ทิศเหนือติดตอกับ อําเภอคุระบุรี ทางตะวันออกติดตอ
กับอําเภอกะปง ทิศใตติดตอกับอําเภอทายเหมือง สวนทิศตะวันตกเปนทะเลอันดามัน อําเภอตะกั่วปามีเนื้อที่
ประมาณ 475 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สวนใหญเปนเนินเขาสลับซับซอน ไมคอยมีท่ีราบ แมน้ําที่สําคัญคือแมน้ํา
ตะกั่วปาซึ่งเกิดจากเทือกเขาในอําเภอกะปง ไหลลงสูทะเลอันดามัน
อําเภอตะกั่วปาไดรับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเต็มที่ จึงทําใหมีฝนตกชุกเกือบตลอดปนานถึงแปด
เดือน จึงไดสมญานามวา เมืองฝนแปด แดดสี่ จํานวนประชากรเมื่อกลางป 2551 ประมาณ 45,520 คน
อาศัยอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําตะกั่วปา และที่ราบชายฝงทะเล อาชีพที่สําคัญของประชากรคือการเกษตร ทํา
สวนยางพารา สวนปาลม และสวนผลไม ปจจุบันกําลังพัฒนาเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว
ทรัพยากรธรรมชาติที่
สําคัญคือ ปาไม โดยเฉพาะปาชายเลนที่ยังคงอุดมสมบูรณ แรดีบุก และธรรมชาติที่สวยงาม
ตะกั่วปา เคยเปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองมาตั้งแตสมัยโบราณ เปนที่รูจักของชนหลายเชื้อชาติ ทั้งจีน
อินเดีย อาหรับ ในชื่อเมือง “ตะโกลา” (Takola) เนื่องจากเปนเมืองทาจอดเรือ เปนศูนยกลางการคาขาย และ
เปนเสนทางลัดขนสินคาขามคาบสมุทรมลายู จากฝงทะเลอันดามันไปยังอาวไทย ในสมัยรัตนโกสินทร ตะกั่วปา
ยังคงมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ สามารถผลิตแรดีบุกไดมากที่สุดตลอดมา สุดทาย ดวยเหตุผลทางดาน
เศรษฐกิจและการเมือง “ตะกั่วปา” ก็ถูกลดฐานะจากจังหวัดตะกั่วปา เปนอําเภอหนึ่งรวมเขากับจังหวัดพังงา
จนกระทั่งถึงปจจุบัน

ทําไม จึงชือ่ ตะกั่วปา
ชื่อ “ตะกั่วปา”
มีความเปนมาอยางไร ยังไมมีขอยุติ ยังไมมีหลักฐานยืนยันวามีความเปนมาอยางไร
เพียงแตมีนักประวัติศาสตรและนักโบราณคดีหลายทานไดสันนิษฐานและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อ “ตะกั่วปา”
ไวอยางนารับฟง จึงขอสรุปแนวคิดของนักวิชาการบางทานดังนี้
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ บิดาแหงประวัติศาสตรไทย ไดกลาวถึงประวัติ
ของเมืองตะกั่วปาไวในหนังสือสาสนสมเด็จวา “…เรื่องเมืองตะกั่วปา มีปญหาเปนขอตนวาเพราะเหตุใดจึงเรียกชื่อ
วา “ตะกั่วปา” คําเปนภาษาไทยสอวาไทยขนานนามนั้น เมื่อไดปกครอง (ภายหลัง พ.ศ. 1800) แตเอาอะไรเปน
นิมิตที่ใหเรียกวาเมืองตะกั่วปา จะวาเพราะเปนทําเลที่มีตะกั่วอยูในปามาก คูกับเมืองตะกั่วทุงอันมีตะกั่วอยูในทอง
ทุงมากหรือก็เห็นวามิใ ช…บางทีเมืองตะกั่วปา จะมีชื่อเสียงเรียกคลาย ๆ กับตะกั่วปาอยูกอน เมื่อไทยลงไป
ปกครองเรียกชื่อนั้นแปรงตามสําเนียงไทย จึงกลายเปน “ตะกั่วปา” ตามสะดวกปาก ก็เลยเรียกตามกันสืบมา…”
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พระสารสาสนพลขันธ (G.E. Gerini) สันนิษฐานวา “ตักโกลา” เปนคําเดียวกันกับ กาฬะ (Kala) ใน
ภาษาสันสกฤต ซึ่งหมายความวา “ดํา” เปนชื่อเดียวกับ Kalah ตามจดหมายเหตุอาหรับ (Abu Zaid) ซึ่งคําวา
“ตะกั่วปา” หรือ “ตะกั่ว” กับคําวา “ตะโก” นาจะมีรากศัพทมาจากภาษาสันสกฤตวา กาละ (Kala) …และนาจะ
หมายถึงดีบุกซึ่งเปนสินแรที่มีมากในตะกั่วปา…”
สมเด็จเจาฟา กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ
กลาววา “…ชื่อ “ตะกั่วปา” นาจะมาจากความหมาย
ของสถานที่มีทรัพยากรทางแรดีบุกมาก โดยชาวทองถิ่นเรียกชื่อแรที่เปนดีบุกหรือลักษณะบางประการคลายดีบุก
วา “ตะกั่ว”…”
ขอสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองตะกั่วปาดังที่กลาวมาขางตนนั้น พอจะสรุปไดเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก
เชื่อวา “ตะกั่วปา” เพี้ยนมาจากคําวา “ตะโกลา” ซึ่งเปนคําภาษาในอินเดีย อีกกลุมหนึ่งมีความเห็นวา นาจะมา
จากการที่คนในทองถิ่นเรียกแรดีบุกที่ถลุงแลววา “ตะกั่ว” ผสมกับคําวา ปา คือตะกั่ว (ดีบุก) ที่อยูในปา ซึ่งคูกับ
อีกเมืองหนึ่งคือ ตะกั่วทุง หมายถึง ตะกั่ว (ดีบุก) ที่อยูในทองทุงเพราะเปนคําภาษาไทย
อยางไรก็ตาม ถาพิจารณา ชุมชนโบราณตะกั่วปา จากแหลงโบราณคดีบานทุงตึก (ปลายคลองเหมือง
ทอง) ซึ่งเปนชุมชนของชาวอินเดียที่อพยพเขามาเมื่อประมาณ 2,000 กวาปมาแลว ตอมาไดพัฒนาเปนเมืองทา
และศูนยกลางการคาขาย เปนที่รูจักกันดีของชนหลายเชื้อชาติในนามของเมืองทา “ตะโกลา” เมืองตะโกลาแหงนี้
ไดถูกพวกโจฬะทมิฬ เขาโจมตีเสียหายยับเยิน ผูคนอพยพทิ้งเมืองไปจนกลายเปนเมืองรางในราวพุทธศตวรรษที่
16 เขาใจวาชื่อเมืองตะโกลาคงหายไปพรอมกับเมืองที่ราง จนกระทั่งในราวพุทธศตวรรษที่ 18 จึงเกิดชุมชนใหม
ขึ้นในบริเวณลุมแมน้ําตะกั่วปาอีกครั้ง เปนชุมชนของคนพื้นเมืองที่เปนคนไทย เปนชุมชนขุดหาแรดีบุก ชุมชน
ลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นหลายแหงในบริเวณที่มีแรดีบุกอุดมสมบูรณ เชน เมืองตะกั่วทุง (ที่ทายเหมือง) เมืองถลาง (ที่
อําเภอถลาง ภูเก็ต) การเรียกชื่อชุมชน (เมือง) เหลานี้ก็เรียกตามชื่อแรดีบุกที่คนในทองถิ่นเรียกวา ตะกั่ว ซึ่ง
หมายถึงแรดีบุกที่ถลุงแลว เชน ตะกั่วปา (คือดีบุก) ในปา ตะกั่วทุง (คือดีบุก) ในทองทุง ตะกั่วถลาง (คือ
ดีบุก) ที่ถลาง เปนตน จึงนาจะเปนไปไดวาชื่อ ตะกั่วปา คงมาจากการเรียกชื่อแรดีบุก ที่คนในทองถิ่นเรียกกัน
และไมนาจะเกี่ยวของกับ “ตะโกลา” แตอยางใด

การตั้งหลักแหลงของบรรพบุรุษในภาคใต
กอนอื่นขอทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรในบริเวณคาบสมุทรมลายู
เล็กนอย เพื่อจะไดทราบถึงพัฒนาการของมนุษยเปนพื้นฐาน กอนที่จะถึงเรื่องราวของเมืองตะกั่วปา หลักฐาน
ทางโบราณคดีบนคาบสมุทรแหงนี้ พอจะบอกเราไดอยางกวาง ๆ วา มนุษยในบริเวณคาบสมุทรมลายู มีชีวิต
เรรอนอยูแลว ไมต่ํากวา 5,000 ปมาแลว ผูคนเหลานี้อาศัยอยูในถ้ําและเพิงผา โดยมีการพบเครื่องมือ เครื่องใช
และหลักฐานของมนุษยสมัยหินอยูทั่วไป เชน ขวานหิน ภาชนะดินเผา ภาพเขียนสีตามผนังถ้ํา
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ครั้นถึงสมัยโลหะ จนกระทั่งถึงสมัยตน ๆ ของสมัยประวัติศาสตร เปนสมัยที่มนุษยเริ่มมีการตั้งหลักแหลง
ถาวร รวมกันอยูเปนชุมชน ในกรณีนี้ลักษณะและสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร เชนลักษณะพื้นที่ ความอุดม
สมบูรณ เรื่องของลมฟาอากาศ มีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมากทีเดียว เพราะมนุษยตองอาศัยสิ่ง
เหลานี้เปนปจจัยในการผลิตอาหาร ในกรณีของภาคใตตองแบงลักษณะสภาพแวดลอมเหลานี้ออกเปน 2 สวน
มีที่ราบกวางขวาง พื้นดินอุดมสมบูรณ คลื่นลมไมคอยรุนแรง เหมาะแกการ
คือ ชายฝงทะเลตะวันออก
เพาะปลูก จึงเปนปจจัยใหผูคนจากแหลงตาง ๆ เคลื่อนยายเขาไปตั้งถิ่นฐานอยางถาวรเปนจํานวนมาก สามารถ
พัฒนาเปนชุมชนและเมืองใหญในโอกาสตอมา สวน ชายฝงทะเลตะวันตก มีชายฝงที่เวา ๆ แหวง ๆ สูงชันจาก
การยุบตัวของเปลือกโลก คลื่นลมมีความรุนแรง มีอาวกําบังคลื่นลมไดไมกี่แหง แมน้ําสายสั้น ๆ มีคอยมีที่ราบ
พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณและไมเหมาะกับการเพาะปลูก สภาพชายฝงทะเลตะวันตกจึงไมเอื้อตอการตั้งถิ่นฐาน
เปนหลักแหลงถาวร ดังนั้นในสมัยโลหะจึงมีมนุษยตั้งถิ่นฐานอยูนอย
อยางไรก็ตาม ชายฝงทะเลตะวันตกก็มีปจจัยบางประการที่เกื้อหนุนใหมนุษยเขาไปตั้งถิ่นฐานในสมัย
ประวัติศาสตร คือ
• ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เชน ปาไม แรธาตุ โดยเฉพาะแรดีบุก
• ทิศทางลมที่สามารถแลนเรือติดตอกับดินแดนที่มีความเจริญทางตะวันตกไดดี เชน อินเดีย ลังกา อาหรับ
เปนตน
ดวยปจจัยเหลานี้ ทําใหนักผจญภัย พอคา หรือผูอพยพลี้ภัย เขามาตั้งหลักแหลงเพื่อเปนจุด พักสินคา
เติมน้ําและเสบียง รวมทั้งใชเปนเสนทางลัดขามคาบสมุทรไปยังฝงทะเลตะวันออก

ตะกั่วปาสมัยกอนประวัติศาสตร
ในบริเวณลุมแมน้ําตะกั่วปา จากอําเภอกะปง อําเภอตะกั่วปา จนกระทั่งถึงปากแมน้ําตะกั่วปา เคยเปนที่
อยูอาศัยของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรมากอนแลว โดยปรากฎหลักฐานรองรอยของมนุษยสมัยหินใหมเขามา
อาศัยอยูในบริเวณเชิงเขา และลุมแมน้ําที่น้ําทวมไมถึง หลักฐานที่พบสวนใหญเปนขวานหินชนิดตาง ๆ ซึ่งใชเปน
เครื่องมือในการสับ ตัด ลาสัตว พบหินทุบเปลือกไมเพื่อทําผา แตไมปรากฏวาพบภาชนะดินเผาในบริเวณอําเภอ
ตะกั่วปาเลย บริเวณที่พบเครื่องมือ เครื่องใชเหลานี้ไดแก
• บริเวณเชิงเขาบางเตา บานตนสมนาว บานพรุเตียว บานสะพานพระ ตําบลบางนายสี
• บริเวณบานน้ําเค็ม แหลมปอม บานบางหลุด ตําบลบางมวง
• บริเวณเชิงเขาบานตําตัว มุดชัน ตําบลตําตัว
• บริเวณเชิงเขามาหมัง บานในป ตําบลบางไทร
• บริเวณบานชางเชื่อ ตําบลชางเชื่อ อําเภอกะปง
• บริเวณบานควนถ้ํา บานทับกํา ตําบลบางนายสี
• นาจะพบในบริเวณอื่น ๆ อีก แตผูเขียนยังไมพบหลักฐาน
จากหลักฐานดังกลาวขางตน จึงพอสรุปไดวา มีมนุษยสมัยหินใหมไดเขามาอาศัยอยูในบริเวณนี้มากอน
แลวไมต่ํากวา 5,000 ป

http://www.kuapa.com

เลาเรื่องเมืองตะกั่วปา

เลาโดย อาจารยวิมล โสภารัตน

ในสมัยโลหะ ซึ่งเปนสมัยที่มนุษยเริ่มตั้งหลักแหลงถาวร อยูกันเปนชุมชน รูจักการเพาะปลูก ยังไมพบ
รองรอยและหลักฐานใด ๆ ที่บงบอกวา มนุษยสมัยโลหะไดเขามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ ทั้งนี้เนื่องจากไมมีปจจัยที่
เอื้ออํานวยตอการตั้งถิ่นฐานดังกลาวมาแลวขางตน
อยางไรก็ตามคงจะมีพวกกลุมชนเชื้อชาติ Negreto แบงไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ ที่อพยพเขามาใน
บริเวณตะกั่วปา โดยกลุมหนึ่งอพยพเขามาอยูในบริเวณที่สูงตามปาเขา แตพวกนี้เรรอน ไมอยูเปนหลักแหลง
และมีจํานวนนอย ปจจุบันชนกลุมนี้ไดอพยพเขาปาลึกลงไปทางตอนใตแถวจังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา และ
นราธิวาส พวกนี้เรียกวา เซมัง (Semang) และซาไก (SaKai) และอีกกลุมหนึ่ง เปนชนชาติมอญ จากพะโค
อพยพเขามาอยูบริเวณชายฝงทะเลและเกาะตาง ๆ คนกลุมนี้เรียกวา เซลัง (Selang) หรือ (Salon) พวกนี้มี
ความชํานาญในการดําน้ําและเรื่องทะเล จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวาชาวน้ํา (C’hau Num) อาจรวมถึงพวก มอเกล็น
(Moklen) บรรพบุรุษของชาวเลในอําเภอทายเหมือง และอําเภอตะกั่วปา และพวก มอเก็น (Moken) บรรพบุรุษ
ของชาวเลในหมูเกาะสุรินทร ปจจุบันนี้

ตะกั่วปาเริ่มสมัยประวัติศาสตร
ในราวพุทธศตวรรษที่ 3 เปนตนมา ชาวอินเดีย เปอรเชีย และอาหรับ สามารถเดินเรือไปถึงเอเชีย
ตะวั น ออก อั น ได แ ก จี น ญวน จามปา เป น ต น ทํ า ให เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ก ลายเป น จุ ด แวะพั ก เรื อ
คาบสมุทรมลายูเปนจุดที่เหมาะสม เพราะอยูระหวางทางพอดี โดยเฉพาะตะกั่วปา เปนจุดที่เหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้เพราะมีปจจัยอื่นเกื้อกูลอีกหลายประการ คือ
1. ลมมรสุมพัดผาน กลาวคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดระหวางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน เปน
เวลาที่นักเดินเรือเดินทางจากตะวันตก เชน อินเดีย อาหรับ เขามาสูตะกั่วปา โดยอาศัยลมมรสุมนี้ และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน มีนาคม นักเดินเรือก็สามารถอาศัยลม
มรสุมนี้เดินทางกลับไปไดสะดวก
2. มีเกาะจอดพักเรือหลบคลื่นลมไดดี บริเวณตะกั่วปา ตรงเกาะคอเขา เรือสามารถเดินเขาออกไดสะดวกทั้ง
ทางตอนเหนือและตอนใตของเกาะ เพราะมีรองน้ําลึก
3. เปนเสนทางลัดขามคาบสมุทรไปยังฝงทะเลตะวันออกไดสะดวกที่สุด เนื่องจากตะกั่วปา (เกาะคอเขา) ตั้งอยู
ตรงปากแมน้ําตะกั่วปา ติดตอกับโลกภายนอกไดสะดวก ใชเปนที่พักขนถายสินคา และสามารถใชแมน้ํา
ตะกั่วปาลําเลียงสินคาขามเขาสก ไปลงแมน้ําคีรีรัฐ ออกอาวบานดอนและเมืองชายฝงทะเลตะวันออก หรือ
เดินทางตอไปยังจีนตอไป (ตนแมน้ําตะกั่วปากับตนแมน้ําคีรีรัฐหางกันเพียง 200 เสน หรือ ประมาณ 8
กิโลเมตรเทานั้น เสนทางนี้ใชกันมาจนกระทั่งมีการตัดถนนสายตะกั่วปา – สุราษฎรธานี จึงเลิกใช)
4. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญและเปนที่ตองการของชาวตะวันตก คือ แรดีบุก และเครื่องเทศ (ลูกกระวาน)
5. ในสมัยแรก ๆ เรือตองอาศัยแรงลมไมสามารถแลนออมแหลมมลายูได เพราะทางใตประมาณแลตติจูด 5
องศา ลงไป เปนเขตลมสงบ (Doldrum)
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ดวยเหตุผลดังกลาว ตะกั่วปาจึงเปนจุดที่เหมาะสมที่สุดในการแวะพักเรือ เพื่อรวบรวมและขนถายสินคา
เตรียมจัดหาเสบียงอาหารสําหรับเดินทางตอไป ซอมแซมเรือในระหวางรอลมมรสุม รวมทั้งเปนเสนทางลัดขาม
คาบสมุทรไปยังฝงทะเลตะวันออก ตะกั่วปาจึงพัฒนาเปนเมืองทาจอดเรือที่สําคัญ และเปนที่รูจักของชนชาติตาง ๆ
ไดอยางรวดเร็ว

ชุมชนโบราณตะกั่วปา หรือ เมืองตะโกลา
ตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ 3 เปนตนมา ชาวอินเดียทางตอนใตและตะวันออกเฉียงใต เริ่มถูกคุกคามจาก
พวกอารยัน จึงทําใหนักเดินเรือแสวงโชค พอคาและพราหมณ เดินเรือเลียบชายฝงเขามาตั้งถิ่นฐานขุดหาแรดีบุก
ในบริเวณชายฝงทะเลตะวันตก ตั้งแตเกาะภูเก็ตขึ้นไปจนถึงปากจั่น ในจังหวัดระนอง โดยใชเมืองตะโกลาเปน
เมืองทาและศูนยกลาง
ใน พ.ศ. 270 พระเจาอโศกมหาราช กษัตริยผูยิ่งใหญของอินเดีย ไดยกกองทัพเขาโจมตีชาวอินเดียใน
แควนกลิงค (กลิงคราฐ) และแควนใกลเคียง ทางตอนใตและตะวันออกเฉียงใตอีก (ชาวอินเดีย พวกดราวิเดียน
(Dravidians) ใชภาษาทมิฬ) จึงทําใหเกิดการอพยพหนีภัยสงครามครั้งยิ่งใหญ ชาวอินเดียเหลานี้ไปอยูตามที่ตาง
ๆ หลายแหงในคาบสมุทรมลายู รวมทั้งที่ตะกั่วปาดวย โดยสมทบกับชาวอินเดียที่เขามาตั้งถิ่นฐานอยูกอนแลว
กลายเปนชุมชนใหญขึ้น ชุมชนแหงนี้คือ “เมืองตะโกลา” นั่นเอง มีหลักฐานที่กลาวถึงเมืองตะโกลาอยูหลายแหงที่
นาสนใจ เชน
• คัมภีรมิลินทปญหา เขียนโดยพระปฎกจุฬาภัยเถระ ในราว พ.ศ. 500 เปนภาษาบาลี เปนเอกสารชิ้นแรกที่
กลาวถึงคําวา ตะโกลัง แปลวา กระวาน
• คัมภีรมหานิทเทสติสสเมตยยสูตร เขียนในราวพุทธศตวรรษที่ 7 เปนภาษาบาลี กลาวถึง ”เมืองทาตักโกลัง”
วาชาวอินเดียไดไปตั้งเมืองทา และศูนยกลางการคาขายใหญโต เปนตลาดการคาเครื่องเทศดวย
• จดหมายเหตุภูมิศาสตรปโตเลมี ของคลอดิอัส ปโตเลมี (Claudius Ptolemy) นักภูมิศาสตรชาวกรีก เขียน
ขึ้นในราว พ.ศ. 693 หรือ 708 ตามคําบอกเลาของพอคาที่เดินทางมาคาขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
กลาวถึงเมือง “ตะโกลา” (Takola) วาเปนเมืองทาตั้งอยูปากแมน้ํา พรอมทั้งระบุแลตติจูด ลองจิจูดไวดวย
• ศิลาจารึกที่เมืองตันชอร (Tonser) ประเทศอินเดีย ของพระเจาราเชนทรโจฬะที่ 1 (Rachendra Tonser I
พ.ศ.1555-1584) บันทึกในราว พ.ศ. 1573-1574 หลังจากไดทําสงครามชัยชนะเมืองตาง ๆ ในคาบสมุทร
มลายูแลว เรียกวา “ตะไลตตักโกลัม” (Talaittkolum) เชื่อวาเปนเมืองเดียวกับ “ตะโกลา” ของปโตเลมี
• จดหมายเหตุอาหรับ เขียนในพุทธศตวรรษที่ 14 เรียกวา กาลาห (Kalah)
• เอกสารจดหมายเหตุจีนเรียก ติว กู ลิ หรือ โก กู โล ในสมัยอาณาจักรตามพรลิงค และอาณาจักรศรีวิชัย

http://www.kuapa.com

เลาเรื่องเมืองตะกั่วปา

เลาโดย อาจารยวิมล โสภารัตน

นักปราชญทางดานโบราณคดีและนักประวัติศาสตร หลายทานเชื่อวาชุมชนตะกั่วปาโบราณ คือ เมืองทา
ตะโกลา ที่กลาวถึงในเอกสารหลักฐานตาง ๆ ซึ่งปจจุบันคือบริเวณบานทุงตึกและปลายคลองเหมืองทอง หมูที่ 3
ตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงานั่นเอง
เกาะคอเขา เปนเกาะขนาดยอม ตั้งอยูในตําบลเกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ตรงปาก
แมน้ําตะกั่วปาและแมน้ํานางยอน มีความกวางประมาณ 5 กิโลเมตร ยาวประมาณ 15 กิโลเมตร ตั้งขวาง
ปากแมน้ําอยูในแนวทิศเหนือ – ใต ทางตะวันออกของเกาะเปนปาชายเลนและเกาะนอยใหญหลายสิบเกาะ ทาง
ตะวันตกเปนทะเลอันดามัน พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลานทราย มีเนินเขาบางทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ
เรือเดินทะเลสามารถเขาออกจอดหลบคลื่นลมไดดีทั้งทางเหนือและใตของเกาะ สําหรับบานทุงตึกและปลายคลอง
เหมืองทองนั้นตั้งอยูทางตอนใตของเกาะ ที่เชื่อกันวาเปน “เมืองทาตะโกลา” กรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนไวเปน
โบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2478

ความสําคัญของเมืองตะโกลา
นับตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 8 เปนตนมา เมืองตะโกลา ไดพัฒนาเปนเมืองทาจอดเรือที่มีความเจริญรุงเรือง
ที่สุด ทางดานชายฝงทะเลตะวันตก เปนที่รูจักกันดีของบรรดาชาติตาง ๆ หลายชาติ เชน อินเดีย จีน เปอรเชีย
อาหรับ รวมทั้งกรีกและโรมันในทวีปยุโรป ชาติเหลานี้ไดเขามาติดตอคาขายแลกเปลี่ยนสินคาซึ่งกันและกัน และ
เปนสถานที่จอดแวะพักเรือเพื่อเติมเสบียงอาหารและซอมแซมเรือรวมทั้งรอลมมรสุมเพื่อการเดินทางตอไป จาก
การสํารวจขุดคน แหลงโบราณคดีบานทุงตึกและปลายคลองเหมืองทอง ของกรมศิลปากร และนักโบราณคดี
หลายทาน พบหลักฐานสําคัญในทองที่ที่สามารถอธิบายไดวา เมืองตะโกลา เปนเมืองทาที่อยูในเสนทางการคา
ของโลกยุคโบราณ ที่เชื่อมระบบการคาของโลกระหวางดินแดนตะวันตกและดินแดนทางตะวันออกเขาดวยกันและ
ถือเปนเสนทางสายไหมทางทะเลก็วาได เชน พบภาชนะดินเผาที่เกาแกของจีน สมัยหกราชวงศอายุประมาณ
พ.ศ. 763 เครื่องแกวและภาชนะดินเผาของเปอรเชีย ลูกปดชนิดตาง ๆ หลาบแบบ หลายขนาดและจากหลาย
แหลง
นอกจากนั้ น ยั ง เป น เส น ทางลั ด ข า มคาบสมุ ท รติ ด ต อ ระหว า งฝ ง ทะเลตะวั น ตกและฝ ง ทะเลตะวั น ออก
เนื่องจากในสมัยโบราณเรือที่อาศัยแรงลมไมสามารถดินทางออมแหลมมลายูได เพราะบริเวณตั้งแตแลตติจูด 5
องศา ลงไปนั้นเปนเขตสงบลม (Doldrum)
มีการพบหลักฐานทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดีที่สําคัญ ๆ
หลายอยางที่สามารถอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับการใชเสนทางขามคาบสมุทรมลายูตลอดเสนทางสายนี้ เชน พระเห
นอ (พระนารายณ) ที่เขาพระเหนอ ใกลปากแมน้ําตะกั่วปา พระนารายณและเทพบริวาร ที่เขาพระนารายณ (อยู
ตรงคลองเหลกับคลองรมณียพบกัน) อยูในอําเภอกะปง จังหวัดพังงา โบราณวัตถุบริเวณบานทาหันเชิงเขาสกใน
อําเภอกะปง พระนารายณที่เขาศรีวิชัยในอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน
ตะโกลา คงจะมีความเจริญรุงเรืองอยูชวงพุทธศตวรรษที่ 6 – 8 ระยะหนึ่ง จากนั้นอาณาจักรฟูนัน ซึ่งมี
ศูน ย กลางอยูบริเวณลุมแมน้ําโขงตอนลา ง ขยายอํานาจลงมาปกครองคาบสมุทรมลายูไ วทั้งหมด จนกระทั่ง
อาณาจักรฟูนันเสื่อมอํานาจลงในพุทธศตวรรษที่ 11
เมืองตาง ๆ ในบริเวณคาบสมุทรมลายูจึงมีอิสระขึ้นอีก
ปรากฏเมืองและแวนแควนตาง ๆ เกิดขึ้นหลายแหง เชน ไชยา ตามพรลิงค สะทิงพระ ปตตานี รวมทั้งแควน
อื่ น ๆ ตลอดแหลมมลายู ลงไปจนถึ ง หมู เ กาะ สํ า หรั บ เมื อ งตะโกลาในช ว งนี้ มี ก ล า วในตํ า นานเมื อ ง
นครศรีธรรมราชที่นาสนใจอยู 2 ฉบับ คือฉบับที่พระเสนานุชิตพบที่บานทุงตึก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
และฉบับที่พระพิไชยเดชะพบที่วัดเวียงสระ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี มีขอความบางตอนคลายคลึงกัน
วา “…ผูสรางเมืองตะกั่วปาเปนพราหมณชาวอินเดียชื่อ พระยาศรีธรรมโศกราช (นามเดิมวา พราหมณมาลี) มี
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อนุชาชื่อพราหมณมาลา เปนที่อุปราช อพยพลงเรือมาขึ้นที่บานทุงตึก เมื่อพุทธศักราช 1006 สรางเมืองตะกั่วปา
ขึ้น แตยังไมทันเสร็จ…ก็ถูกขาศึกรุกรานตีแตก ตองอพยพหนีขามเขาสก…”
สวนประวัติวัดเวียงสระกลาวไว
คลายกัน แตจุดมุงหมายของคณะพราหมณอินเดียกลุมนี้มีเปาหมายตามหาพระบรมธาตุ ตามที่ระบุไวในตํานาน
ลังกา ความวา “…มีชาวอินเดียนําไพรพลประมาณ 30,000 คน โดยพราหมณโมลีผูพี่ และพราหมณมาลาผูนอง
มาพรอมดวยอาจารย 2 ทานคือ พระพุทธคัมเภียร และพระพุทธสาคร…มาสูตอนใตของประเทศไทย เพื่อคนหา
พระบรมธาตุ ซึ่งตามคัมภีรลังกาบอกวา อยูที่หาดทรายแกว เดินทางมาขึ้นบกที่ตะโกลา…และไดลองลงมาตามลํา
น้ําตะกั่วปา มาตั้งเมืองที่บานน้ํารอบ ริมคลองพุมดวง…”

ตะโกลาสมัยศรีวิชัย
ตอมาในราวพุทธศตวรรษที่ 13
แวนแควนในคาบสมุทรมลายูและหมูเกาะทั้งหมด ไดรวมเขาเปน
อาณาจักรเดียวกัน รูจักกันในชื่อ “อาณาจักรศรีวิชัย” อาณาจักรศรีวิชัยมีศูนยกลางการปกครองอยูที่ใดยังไมมีขอ
ยุติ แตเชื่อวาคงจะอยูบริเวณเมืองไชยา เพราะมีหลักฐานศิลปสมัยศรีวิชัยปรากฏอยูคอนขางชัดเจน แตนัก
โบราณคดีบางทานเห็นวาศูนยกลางอาณาจักรศรีวิชัยอยูเมืองปาเลมบัง ในเกาะสุมาตรา อยางไรก็ตามอาณาจักร
ศรี วิ ชั ย เป น อาณาจั ก รที่ มี อํ า นาจทางด า นการเมื อ งและการปกครองที่ มั่น คง มี อ าณาเขตกวา งขวางใหญ โ ต
ครอบคลุมหมูเกาะตาง ๆ และคาบสมุทรมลายูทางตอนใตถึงเมืองไชยา ศรีวิชัย คงเปนคนกลางในทางการคา
โดยทําหนาที่ดูแลควบคุมการขนถายสินคา จัดการเดินเรือเสียใหมใหผานชองแคบมะละกา เชื่อมโยงเสนทางการ
เดินเรือจากมหาสมุทรอินเดีย (ทางตะวันตก) กับทะเลจีน (ทางตะวันออก) เสนทางเดินเรือผานชองแคบมะละกามี
ความสะดวกมากกวาการขนถานสินคาขามคาบสมุทร ผลการเปลี่ยนแปลงเสนทางการคาครั้งนี้ ทําใหคนกลางศรี
วิชัย มีความมั่งคั่งมากขึ้น เปนการผูกขาดการคาทางทะเล จนกระทั่งกลายเปนมหาอํานาจทางทะเลในแถบนี้
เมืองตะโกลาสมัยนั้นเจริญรุงเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งในความควบคุมดูแลของศรีวิชัย โดยทําหนาที่เปนเมืองพักเรือ
สินคาและศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคา กอนที่จะสงไปยังตะวันออกคือจีน โดยผานชองแคบมะละกา หรือสง
ตอไปยังตะวันตกคือ อินเดีย อาหรับ เปนตน
ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 พวกทมิฬโจฬะในอินเดียตอนใต เริ่มมีความขัดแยงเรื่องผลประโยชนทาง
การคากับศรีวิชัย จึงสงกองทัพเขาโจมตีดินแดนตาง ๆ ของศรีวิชัยในคาบสมุทรมลายู และสามารถเขาครอบครอง
อํานาจแทนศรีวิชัยไวทั้งหมด ตามหลักฐานในศิลาจารึกของพระเจาราเชนทรโจฬะที่ 1 ดังกลาวมาแลว เมือง
ตะโกลาถูกกองทัพของพระเจาราเชนทรเขาโจมตีในราว พ.ศ. 1568 ทําใหผูคนในเมืองอพยพหนีภัยทิ้งเมืองจน
กลายเปนเมืองรางในสมัยนี้เอง

ตะกั่วปาสมัยนครศรีธรรมราช
ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนมา ดินแดนทางภาคใตของประเทศไทย หรือคาบสมุทรมลายู ตกอยู
ภายใตอิทธิพลของพวกทมิฬโจฬะมาตลอด พวกทมิฬไดใชเมืองนครศรีธรรมราช (ที่จริงสมัยนั้นเรียก ตามพรลิงค
หรือศรีธรรมโศก ) เปนศูนยกลางการปกครองและขนสงสินคาในภูมิภาคนี้แทนศรีวิชัย จึงทําใหนครศรีธรรมราช
มีความเจริญรุงเรือง มั่งคั่งทางดานเศรษฐกิจและมีอํานาจทางการเมืองการปกครอง จนกระทั่งในศตวรรษที่ 18
พระเจาจันทรภานุ (พระเจาศรีธรรมโศกราช) ไดประกาศความยิ่งใหญ แยกตัวออกจากอํานาจการปกครองของ
พวกทมิฬโจฬะ พรอมกับเขาครอบครองดินแดนตางในคาบสมุทรมลายูทั้งหมดแทนพวกทมิฬโจฬะอีกดวย
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ในชวงศตวรรษที่ 18 นี้เอง ก็ปรากฏวามีการตั้งเมืองตะกั่วปา ขึ้นอีก สันนิษฐานวาเมืองตะกั่วปา ที่ตั้ง
ขึ้นใหมนี้ เริ่มดวยการที่คนไทยพื้นเมือง ไดเขาไปขุดหาแรดีบุก ในแหลงที่มีแรดีบุกอุดมสมบูรณ จนกลายเปน
ชุมชนใหญขึ้น และพัฒนามาเปนเมืองในระยะตอมา ชื่อเมืองตะกั่วปา ก็มาจากชื่อแรดีบุกดังที่กลาวมาแลวในเรื่อง
ชื่อเมืองตะกั่วปา ชุมชนขุดหาแรดีบุกลักษณะนี้ นอกจากจะเกิดขึ้นในตะกั่วปาแลว ยังเกิดขึ้นในบริเวณอื่นที่มีแร
ดีบุกอุดมสมบูรณอีกหลายแหง เชน ตะกั่วทุง ถลาง กระบุรี เปนตน เมืองที่เกิดขึ้นใหมเหลานี้อยูในความ
ปกครองของนครศรีธรรมราชทั้งหมด โดยนครศรีธรรมราชจัดการปกครองเมืองที่อยูในอํานาจของนครศรีธรรมราช
ในรูปเมือง 12 นักษัตร ดังกลาวไวในตํานานพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชวา เมือง 12 นักษัตร ไดแก
1. เมืองสาย (สายบุรี)
ถือตรา หนู
2. เมืองตานี (ปตตานี)
ถือตรา วัว
3. เมืองกลันตัน
ถือตรา เสือ
4. เมืองปาหัง
ถือตรา กระตาย
5. เมืองไทร (ไทรบุรี)
ถือตรา งูใหญ
6. เมืองพัทลุง
ถือตรา งูเล็ก
7. เมืองตรัง
ถือตรา มา
ถือตรา แพะ
8. เมืองชุมพร
9. เมืองบันทายสมอ (กระบี่)
ถือตรา ลิง
10. เมืองสระอุเลา
ถือตรา ไก
11. เมืองตะกั่วปา
ถือตรา สุนัข
12. เมืองกระ (กระบุรี)
ถือตรา หมู

ตะกั่วปาในสมัยอาณาจักรสยาม (ไทย)
สมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา
ในสมัยสุโขทัยนั้น นักประวัติศาสตรบางทานมีความเชื่อวา พอขุนรามคําแหงมหาราชไดทรงขยายอํานาจ
การปกครองลงมาทางใต รวมเอานครศรีธรรมราชเขาไวเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย ดังนั้นบรรดาเมือง
บริวารของเมืองนครศรีธรรมราช รวมทั้งเมืองตะกั่วปา จึงขึ้นอยูกับอาณาจักรสุโขทัย แตบางทานเชื่อวาตะกั่วปา
ไมไดไปขึ้นกับสุโขทัย ยังคงขึ้นกับนครศรีธรรมราช เพราะปรากฏวาอาณาจักรทั้งสองมีความสัมพันธไมตรีอันดีตอ
กัน โดยนครศรีธรรมราชไดเผยแพรพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศไปยังสุโขทัย
จนกระทั่งในพุทธศตวรรษที่ 19 กรุงศรีอยุธยามีอํานาจมากขึ้นไดรวบรวมอาณาจักรใกลเคียงไวในอํานาจ
เชน สุโขทัย นครศรีธรรมราช เปนตน แตไมปรากฏหลักฐานชื่อเมืองตะกั่วปาในทําเนียบหัวเมืองของกรุงศรี
อยุธยา เมืองตะกั่วปาคงขึ้นอยูกับเมืองใดเมืองหนึ่งในเมืองสําคัญของภาคใต 5 เมือง คือ เมืองชุมพร เมือง
ตะนาวศรี เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราชและเมืองพัทลุง สันนิษฐานวาเมืองตะกั่วปา เมืองตะกั่วทุงและเมือง
ถลางขึ้นอยูกับเมืองไชยา (เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองทั้ง 5 นี้ มีอาณาเขตตกทะเลทั้งสองฝาย)
จนกระทั่งในสมัยของพระเอกาทศรถ (2148 – 2163) ปรากฎหลักฐานในหนังสือกฎหมายเกาวาหัวเมือง
ฝายใตทั้ง 17 หัวเมือง รวมทั้งเมืองตะกั่วปา เมืองตะกั่วทุง และเมืองถลาง ขึ้นอยูกับฝายพระสมุหกลาโหม
ครั้นถึงสมัยพระนารายณมหาราช โกษาธิบดีกรมทามีความชอบในราชการสงคราม จึงโปรดเกลา ฯ ยกหัวเมือง
ภาคใตไปขึ้นกับกรมทา ในครั้งนี้ เมืองตะกั่วปาไดรับการยกฐานะขึ้นเปนหัวเมืองชั้นตรี
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ในป พ.ศ. 2169 สมัยพระเจาพระจาทรงธรรม ไดอนุญาตใหชาวดัตช (ฮอลแลนดหรือเนเทอแลนด) เขา
ไปตั้งสถานีการคา และทําสัญญาผูกขาดการคาแรดีบุกขึ้นที่เมืองถลาง เมืองถลางจึงมีความสําคัญขึ้น ทําให
เมืองตะกั่วปาและเมืองตะกั่วทุงกลายเปนเมืองบริวารของเมืองถลางตั้งแตนั้นเปนตนมาจนกระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรี
และกรุงรัตนโกสินทรตอนตน

สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร
ในสมัยพระเจากรุงธนบุรี (พระเจาตากสินมหาราช) ไดโปรดเกลา ฯ ใหเจาพระยาอินทวงษาเปนผูสําเร็จ
ราชการ ดูแลหัวเมืองชายฝงทะเลตะวันตก 8 หัวเมืองคือ เมืองตะกั่วปา เมืองตะกั่วทุง เมืองคุระ เมืองเกาะระ
เมืองคุรอด เมืองพังงา เมืองถลาง และเมืองภูเก็ต โดยตั้งที่ทําการอยูที่เมืองถลาง
ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร ชื่อ
เมืองตะกั่วปาไดเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปในฐานะเปนเมืองสําคัญทางประวัติศาสตรเมืองหนึ่ง
กลาวคือ ในป
พ.ศ. 2328 เมื่อพระเจาปะดุงกษัตริยพมา ไดยกทัพใหญ (สงครามเกาทัพ หรือศึกเกาทัพ) มาตีไทย สําหรับ
ทางภาคใต พมาตีไดเมืองชุมพร เมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราช ทางฝายตะวันตก เมืองตะกั่วปา เมือง
ตะกั่วทุงก็เสียเมืองแกพมา พมาเก็บกวาดทรัพยสินจับผูคนไปเปนเชลย บานเมืองเสียหายยับเยิน แตเมืองถลาง
สามารถตอสูพมาปองกันเมืองไวได โดยการนําของทานผูหญิงจัน (ภรรยาพระยาถลางพิมล (ขัน) และคุณมุก
นองสาว เมื่อเสร็จศึกครั้งนี้ รัชกาลที่ 1 จึงทรงโปรดเกลา ฯ ให ทานผูหญิงจัน เปน “ทาวเทพกระษัตรี” และ
คุณมุกเปน “ทาวศรีสุนทร” พรอมกันนั้นก็ไดแตงตั้งใหเจาพระยาสุรินทราชา (จันทร) เปนผูสําเร็จราชการหัวเมือง
ชายฝงทะเลตะวันตก อยูที่เมืองถลาง และใหโอนหัวเมืองทั้ง 8 ไปขึ้นกับเมืองถลาง และใหหัวเมืองภาคใต
ทั้งหมดไปขึ้นกับพระสมุหกลาโหมตามเดิม
ในป พ.ศ. 2352 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 พมาไดยกทัพมาตีหัว
เมืองภาคใตอีก พมาตีไดเมืองชุมพร แตทางฝงทะเลตะวันตกพมาตีไดเมืองตะกั่วปา เมืองตะกั่วทุง และเมือง
ถลาง เมืองเหลานี้เสียหายกวาครั้งกอน และเปนเมืองรางไปทั้ง 3 เมือง
สําหรับเมืองตะกั่วปานั้น ผูคนสวน
หนึ่งอพยพหนีเขาปาขึ้นไปทางตนลําน้ําตะกั่วปาไปอยูที่บานหลังมา (ตําบลรมณีย อําเภอกะปง ปจจุบัน) และ
อีกสวนหนึ่งหนีไปอยูที่บริเวณปากน้ําพังงา (ภูงา) เมืองตะกั่วปาสมัยนั้นตั้งอยูที่ “บานตะกั่วปา” (ปจจุบันคือ
หมูที่ 8 ตําบลโคกเคียน อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา) เจาเมืองตะกั่วปาในครั้งนั้นชื่อ พระยาตะกั่วปา (อู)
อยางไรก็ตามในระหวางป พ.ศ. 2310 – 2383 เจาเมืองตะกั่วปานั้นมีหลายคน แตไมสามารถทราบไดวา
เจาเมืองแตละคนอยูในอํานาจคนละกี่ป เทาที่สามารถคนควาไดคือ พระยาตะกั่วปา (อิน) พระยาตะกั่วปา (จีน)
พระยาตะกั่วปา (เกษ) สันนิษฐานวาเจาเมืองทั้งสามคนนี้เมืองตะกั่วปาตั้งอยูที่ปากเวียงหรือเขาเวียง (ตําบลเหล
อําเภอกะปง ปจจุบัน) สวนเจาเมืองตะกั่วปาคนตอมาคือพระยาตะกั่วปา (มวง) ตั้งเมืองอยูที่บานตําตัว (ตําบล
ตําตัว อําเภอตะกั่วปา ปจจุบัน) จากนั้นก็เปนพระยาตะกั่วปา (อู) เมืองตั้งอยูที่บานตะกั่วปาและถูกพมาทําลาย
เสียหายในป 2352 นั่นเอง
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชดําริจะปรับปรุงหัวเมืองชายฝง
ทะเลตะวันตกที่ถูกพมาทําลายใหกลับฟนขึ้นมาใหม ใหเขมแข็งสามารถปองกันตนเองได ดังนั้นในป พ.ศ. 2383
จึงโปรดเกลา ฯ ใหพระยาไทรบุรี (แสง ณ นคร) เปนพระยาบริรักษภูธร (แสง ณ นคร) เปนผูวาราชการเมือง
พังงา ใหปลัดเมืองไทรบุรี พระเสนานุชิต (นุช ณ นคร) เปนพระเสนานุชิต (นุช ณ นคร) เปนผูวาราชการ
เมืองตะกั่วปา
ใหพระยาตะกั่วทุง ( ถิ่น ณ ตะกั่วทุง) ตอมาไดเปนพระยาบริสุทธิโลหภูมินทราบดี (ถิ่น
ณ ตะกั่วทุง) เปนผูวาราชการเมืองตะกั่วทุง และใหทั้ง 3 เมืองนี้ขึ้นตรงกับทางกรุงเทพ ฯ
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สําหรับพระเสนานุชิต (นุช ณ นคร) เมื่อไดรับการแตงตั้งใหเปนผูวาราชการเมืองตะกั่วปานั้น ไดมา
ชวยงานพี่ชายคือพระยาบริรักษภูธร (แสง ณ นคร) อยูที่เมืองพังงาประมาณ 3 ป จึงไปเมืองตะกั่วปาและไดพา
หมอมหวัน ลูกสาวพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) มาเปนภรรยา พรอมกับพาพรรคพวกของหมอมหวันมาอยูดวย โดย
ใหไปตั้งบานเรือนอยูที่บานบางกรัก (หมูที่ 1 หมูที่ 7 และหมูที่ 9 ตําบลโคกเคียน อําเภอตะกั่วปา ปจจุบัน) ซึ่ง
ลูกหลานของบุคคลเหลานี้ก็ยังคงนับถือศาสนาอิสลามอยางเหนียวแนน
พระเสนานุชิต (นุช ณ นคร) เห็นวาเมืองตะกั่วปา ที่บานตะกั่วปาถูกพมาทําลายเสียหายมาก ยากแก
การบํารุงใหดีขึ้น จึงใหยายเมืองตะกั่วปามาตั้งใหมที่ทางดานทิศเหนือของวัดหนาเมือง หรือวัดประทุมคงคา (ถนน
อุดมธารา ตลาดเกา เทศบาลเมืองตะกั่วปา ปจจุบัน) เพราะเห็นวาเปนทําเลที่เหมาะสม กลาวคือมีแมน้ํา
ลอมรอบอยูถึง 3 ดาน สามารถปองกันขาศึก และใชในการคมนาคมไดสะดวก ทางตะวันตกเปนภูเขา และมีวัด
อยูทางทิศใต ทานไดรวบรวมผูคนที่หลบหนีอยูตามปาใหเขามาอยูในเมือง ไดปราบปรามโจรผูราย สรางตลาด
สรางวัดเสนานุชรังสรรค และทํานุบํารุงบานเมืองเจริญขึ้นอยางมาก จนไดรับโปรดเกลา ฯ แตงตั้งใหเปนพระยา
เสนานุชิตสิทธาสตรามหาสงคราม (นุช) เปนผูสําเร็จราชการเมืองตะกั่วปา
ในป พ.ศ.2404 - 2433 เมืองตะกั่วปาไดรับการยกฐานะขึ้นเปนเมืองโท เจาเมืองมีอํานาจมากเปนผูสําเร็จ
ราชการเมืองและมี ห นา ที่ดูแลเมืองอื่น ๆ โดยเฉพาะเมืองตะกั่วทุง เมืองภูเก็ต และเมืองถลางอยูระยะหนึ่ง
อยางไรก็ตามเมืองตะกั่วปามีความเจริญรุงเรืองขึ้นอยางรวดเร็วจากการขยายตัวของความตองการแรดีบุกของ
ตลาดโลก ชาวจีนไดอพยพเขามาทําเหมืองแรจํานวนมาก เจาเมืองมีความมั่งคั่งจากการผูกขาดทําภาษีแบบ “เหมา
เมือง”
แตตอมาในสมัยพระยาเสนานุชิต (เอี่ยม ณ นคร 2423 - 2435) บุตรของพระยาเสนานุชิต (นุช ณ
นคร) เปนผูวาราชการเมืองตะกั่วปา บานเมืองทรุดโทรมลงอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากเจาเมืองไมมีความสามารถ
ใชจายฟุมเฟอย ราคาแรดีบุกตกต่ํา ชาวจีนกอการจลาจลขึ้นอีกและอพยพกลับเสียมาก พระยาเสนานุชิต (เอี่ยม
ณ นคร) จึงถูกเรียกตัวเขากรุงเทพ ฯ และใหพระนราเทพภักดีศรีราช (สิทธิ์ ณ นคร) นองชายเปนผูรักษาเมือง
(ผูรั้งเมือง) จนในป พ.ศ. 2437 ไดมีการปฏิรูปการปกครองแผนใหม แบงพื้นที่การปกครองออกเปน มณฑล
จังหวัด อําเภอ ตําบล เมืองตะกั่วปา จึงเรียกวาจังหวัดตะกั่วปา ขึ้นกับมณฑลภูเก็ต แบงพื้นที่การปกครอง
ออกเปน 3 อําเภอ คื อ อําเภอตลาดใหญ อําเภอกะปง และอําเภอเกาะคอเขา ผูป กครองจังหวัดเรีย กวา
“ขาหลวง“
ขาหลวงจังหวัดตะกั่วปาคนตอมาคือ พระพิทักษฤทธิรงค พระยาเพ็ชร พระยาเสนานุชิต (ฉิม
ณ นคร) จังหวัดตะกั่วปาก็เสื่อมโทรมลงเรื่อย ๆ
จนในป พ.ศ.2444 พระพลพยุหสงคราม (พลอย ณ นคร บรรดาศักดิ์ในขณะนั้น) ปลัดจังหวัดตะกั่ว
ปารักษาการแทนขาหลวง เห็นวาจังหวัดตะกั่วปาที่ตลาดใหญ (ถนนอุดมธาราเขตเทศบาลเมืองตะกั่วปา) ทรุด
โทรมลงไมสามารถทําใหเจริญขึ้นได เพราะแมน้ําตะกั่วปาตื้นเขินเรือขนาดใหญไมสามารถเขาออกได ทําใหการ
ติดตอกับตางประเทศเปนไปดวยความยากลําบาก จึงยายที่ทําการจังหวัดตะกั่วปาไปตั้งใหมที่บานเมืองใหม โดย
ตั้งใจจะใหเปนทาเรือใหญตืดตอคาขายกับตางประเทศ เพราะเปนปากแมน้ําตะกั่วปา เรือขนาดใหญสามารถเขา
ออกไดสะดวก แตปรากฏวาทาเรือที่บานเมืองใหม ไมไดเปนไปตามที่คาดหมาย เพราะบริเวณนั้นมีพายุพัดจัด
คลื่นลมแรงตลอดชวงฤดูมรสุมซึ่งนานถึง 7 – 8 เดือน ดังนั้นในป พ.ศ. 2456 จึงยายที่วาการจังหวัดตะกั่วปา ไป
ตั้งใหมที่บานยานยาว คือที่วาการอําเภอตะกั่วปาในปจจุบัน เพราะทําเลเปนผืนแผนดินใหญ ชุมชนหนาแนนกวา
การคมนาคมสะดวกเนื่องจากมีการตัดถนนเชื่อมตอกับจังหวัดอื่น ๆ ได
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ในป พ.ศ. 2475 สมัยพระยาศรีสกลไกรนุชิตเปนขาหลวงจังหวัดตะกั่วปานั้น เศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา
มาก ทางราชการจึงมีนโยบายลดค าใชจา ย รัชกาลที่ 7 จึงใหลดจังหวัดในมณฑลภูเก็ต ซึ่งมีจังหวั ดภูเก็ต
ระนอง พังงา ตรัง และตะกั่วปา ลงจังหวัดหนึ่ง จังหวัดตะกั่วปาจึงถูกยุบและลดฐานะลงเปนอําเภอตลาดใหญ
ขึ้นกับจังหวัดพังงา ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2475 ดวยสาเหตุใดไมปรากฏชัดแจง แตเทาที่ทราบจากการบอก
เลาและหลักฐานบางอยางมีดังนี้คือ
1. มีการนัดประชุมที่ศาลาวาการมณฑลภูเก็ต เพื่อพิจารณาวาจะยุบจังหวัดพังงาหรือตะกั่วปา แตในการ
ประชุมครั้งนั้นขาหลวงจังหวัดตะกั่วปาไปประชุมไมทันเวลา ที่ประชุมจึงใหยุบจังหวัดตะกั่วปา โดยไมมีผูใด
คัดคาน
2. ขาหลวงจังหวัดตะกั่วปาตั้งใจไมไปเขาประชุม เพราะถือวาสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตเปนลูกนองของตน
มากอน จึงไมอยากไปหา
3. ขาหลวงจังหวัดตะกั่วปาชรามากแลว ถายุบจังหวัดตะกั่วปา ตนจะไดกลับไปอยูภูมิลําเนาเดิมคือกรุงเทพ ฯ
4. สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตเคยออกตรวจราชการจังหวัดตาง ๆ เมื่อมาถึงจังหวัดพังงา ทางพังงาไดแจงวา
สมุหเทศาภิบาลจะเดินทางมาทางกะปง แตเมื่อถึงเวลาก็กลับเปลี่ยนเสนทางไปทางทายเหมือง สวนทาง
ตะกั่วปาไมทราบเรื่องก็ไปคอยรับที่กะปง สมุหเทศาภิบาลเขาใจผิดคิดวาทางตะกั่วปาไมตอนรับจึงไมพอใจ
ตอมาทางราชการเห็นวาควรรักษาชื่อเดิมของตะกั่วปาไว จึงไดเปลี่ยนชื่ออําเภอตลาดใหญ เปนอําเภอ
ตะกั่วปาดังเดิม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2475
หลังจากการยุบจังหวัดตะกั่วปาแลว ทําใหการติดตองานราชการตองไปที่กับพังงาซึ่งเปนไปดวยความ
ลําบากเพราะอยูหางไกลและการคมนาคมไมสะดวก จึงจัดใหมีหนวยงานราชการเพิ่มขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวก
คือ
• โลหกิจจังหวัด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนทรัพยากรธรณีจังหวัดตะกั่ว
ปา รับผิดชอบงานในเขตอําเภอตะกั่วปา กะปงและคุระบุรี
• ศาลแขวงตะกั่วปา ตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2479 และยกฐานะขึ้นเปนศาลจังหวัดตะกั่วปา เมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2481
• เรือนจําตะกั่วปา ตั้งขึ้นพรอมกับศาลจังหวัดตะกั่วปา
• ปาไมจังหวัด มีมากอนที่จะยุบจังหวัดตะกั่วปา แลวไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน ปาไมจังหวัดพังงา สวนปาไม
จังหวัดพังงาที่พังงาใหลดฐานะเปนปาไมอําเภอเมืองพังงา
• เทศบาลเมืองตะกั่วปา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2480
อยางไรก็ตาม ตะกั่วปาเคยเปนเมืองสําคัญทางชายฝงทะเลตะวันตกมาแตโบราณ และมีความสําคัญมา
ตลอด จนกระทั่งถูกยุบและลดฐานะลงเปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดพังงา แตความสําคัญของตะกั่วปาก็ไมไดลด
นอยลงไป ยังคงมีความสําคัญทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและประเพณีวัฒนธรรม.
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