ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ภูเก็ตเมืองเก่ากว่า 1800 ปี
เมืองถลางเป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 700ในหนังสือภูมิศาสตร์ ของปโตเล มีกล่าวถึง การเดินทาง
จากสุวรรณภูมิไ ปแหลมมลายูที่อยู่ทางใต้ ว่าจะต้องผ่านแหลมจัง ซีลอน ( Junk Ceylon) เสียก่อน แหลมจัง ซีลอนนี้
ก็คือ “แหลมสลาง” หรือ “แหลมถลาง” นั่นเอง นอกจากนั้นในหนัง สือจีนของเจาชูกัว (Tchau Jou-Koua) ซึ่ง พิมพ์
เมื่อ พ.ศ. 1768 ก็ระบุชื่อเมืองสิลัน (Si-lan) ว่าเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรศรีวิชัย
ในสมัยโบราณเกาะถลางยังมีสภาพเป็นแหลมอยู่ กัปตันเรือชาวอัง กฤษชื่อ โธมัส ฟอร์เรสต์ (Thomas Forrest)
เดินเรือจากอินเดีย มายังหมู่เกาะมะริ ด ได้แวะมาที่เกาะถลาง และเขียนรายงานไว้ว่า “เกาะ Jan Sylan ตั้ง อยู่ทาง
ฝั่งตะวันออกของอ่าวเบงกอล และแยกออกจากผืนแผ่นดินใหญ่โดยช่องแคบอันเต็มไปด้วยทรายยาวประมาณหนึ่ง ไมล์
ช่องแคบนี้จะถูก น้้าท่วมเวลาน้้าขึ้น (น้้าขึ้นสูงสุดประมาณ 10 ฟุต) และตอนเหนือสุดของช่องแคบก็เป็นท่าเรือที่ดีเยี่ยม
เรียกว่า ปากพระ Popra” กัปตันฟอร์เรสต์เดินทางมาที่เกาะนี้เมื่อ พ.ศ. 2327 ได้กลับไปตีพิมพ์รายงานของเขาใน
กรุงลอนดอนเมื่อ พ.ศ. 2335 ค้าว่า Junk ของปโตเลมี หรือ Jan ของกัปตันฟอร์เรสต์นั้น มีผู้สันนิ ษฐานว่ามาจาก อุยัง
หรือ "Ujung" ซึ่งแปลว่า "ปลายสุด" คือแหลม ส่วนค้าว่า "Ceylon" หรือ "Sylan" หรือ "ซาลัง " นั้น คงจะมาจาก
ค้าว่า "ลาแล" ซึ่งแปลว่า "หญ้าคา" หรือค้าว่า สิแร ซึ่งแปลว่า พลู ทั้งสองค้านี้เป็น ค้าภาษาพื้นเมืองเดิมของคนที่อยู่
ในแถบนี้มีก่อนซึ่งปัจจุบันเรียกว่า "ชาวเล"
เมืองถลางในระยะแรกคงเป็นเพียงชุมชนเล็ก ๆ ส้าหรับแวะพักของเรือสินค้าเท่านั้น จนกระทั่ง มีชื่อปรากฏใน
ต้านานเมืองนครศรีธรรมราช ว่าเป็นเมืองรวมกับเมืองตะกั่วป่า เรียกว่ า เมืองตะกั่วถลาง เป็นเมืองหนึ่งในเมืองสิบสอง
นัก ษัต ร ใช้ต ราประจ้า เมือ งเป็น รูป สุนัข อัน หมายถึง ปีจ อ ต่อ มาสมัย กรุง ศรีอ ยุธ ยา หัว เมือ งชายทะเลตะวัน ตก
เกิดมีความส้าคัญขึ้น เพราะมีแร่ดีบุกอุดมสมบูรณ์ พ่อค้าต่างประเทศต้องการมากจึงได้ยกเมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง
เมืองถลาง เป็นหัวเมืองชั้นตรีขึ้นฝ่ายกลาโหมทั้งสามเมือง
ส้าหรับสภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองถลางนั้นประมาณ พ.ศ. 2229 ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ่อค้า
ชาวฝรั ่ง เศสที ่ไ ด้ม าท้ า การค้า ขายกับ เมือ งถลาง ได้บ รรยายสภาพทั ่ว ๆ ไปของเมือ งถลางในจดหมายเหตุว ่า
“เป็นเกาะเล็กๆ วัด โดยรอบยาวประมาณ 35 ไมล์ ตั้ง อยู่ริมชายทะเลฝั่ง ตะวันตกแหลมมะละกาห่างจากฝั่ง ประมาณ
ระยะทางปืนสั้น และอยู่ในระหว่าง 6 และ 8 ดีกรีของละติจูดเหนือ ตามเกาะภูเก็ตนี้เต็มไปด้วยป่าไม้ทึบ ซึ่งมีแต่เสือ ช้าง
แรด และสัตว์ร้ายอย่างอื่นอาศัยอยู่เท่านั้น และแรดนั้นบางทีพวกเราก็ต้องรับประทานเป็นอาหารต่างเนื้อโคก็มี "
นอกจากเมืองถลางจะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์แล้ว เมืองถลางยัง มีท่าเรือที่ดีทางฝั่ง
ตะวันตกอีกด้วย ดังที่กัปตันฟรานซิส ไลท์ ได้พรรณนาใน รายงาน ลงวันที่ 11 มกราคม 2326 ว่า “เกาะภูเก็ตมีท่าเรือ
กว้างมากทางด้านตะวันตกปลอดภัยทุกๆ ฤดู ท่าเรือดียิ่ง ดินก็อุดม และอากาศก็ถูกสุขลักษณะ” ประมาณ พ.ศ. 2367
ร้อยโทเจมส์ โลว์ ชาวอังกฤษได้เดินทางจากเกาะปีนัง (เกาะปริ๊นซ์ ออฟเวลส์) ได้แวะผ่านสถานที่ต่าง ๆ เช่น ไทรบุรี สตูล
ตรัง ถลาง พังงา เป็นต้น ได้บันทึกเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ของเมืองถลาง ดินฟ้าอากาศความอุดมสมบูรณ์ของทรัพย์ในดิน
สินในน้้า ทั้งเปรียบเทียบกับสภาพเมืองถลางที่กัปตันฟอร์เรสต์ (พ.ศ.2327) ได้บันทึกไว้ว่า “นายฟอร์เรสต์ กล่าวไว้ว่า เกาะ
ถลางนี้ยาวประมาณ 40 ไมล์ และกว้างประมาณ 15 ไมล์ ทิศทางคือตะวันออกเฉียงใต้ค่อนตะวันออก (E.S.E.) และ
ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (N.N.W.)

น่าสังเกตว่ามันมีที่ทอดสมออย่างดีโดยรอบตามพื้นทะเลที่เป็นโคลนและแยกจากแผ่นดินใหญ่ โดยมีช่องแคบปาก
พระ (Papra) คั่นอยู่ ซึ่งเมื่อระดับน้้า ขึ้น สูงจะท่วมในฤดูใบไม้ผลิ กระแสน้้า ขึ้นประมาณ 10 ฟุต ในแผนที่ทะเลของ
ฮอร์สเบิร์ก ข้าพเจ้าได้เห็นขนาดกว้างยาวของเกาะนี้ ซึ่ง ลงไว้ในแผนที่อย่างถูกต้องละเอียดลออมากกว่า คือ กว้างไมล์
และ ลึกไมล์” (ต้นฉบับเว้นว่างไว้ ซึ่งความยาวของเกาะถลางจริงๆ ยาวประมาณ 30.3 ไมล์ กว้างประมาณ 13.2 ไมล์)
ชาวพื้นเมืองคนหนึ่งจากชายฝั่งทะเลโจฬะมณฑลซึ่งพ้านักอยู่ที่เมืองตรัง และมัก เดินทางผ่านช่องแคบดัง กล่าว
เสมอๆ นั้นได้บอกให้ข้าพเจ้าทราบว่าบรรดาเรือที่มีขนาดบรรทุก 100 ตัน สามารถแล่นผ่านช่องแคบนั้นได้เวลาน้้าขึ้นสูง
แต่ว่าช่องนั้นแคบมาก มันทอดไปตามชายฝั่ งทะเลของแผ่นดินใหญ่ของปากพระ ถลางมีดินอุดมสมบูรณ์ ชาวพื้นเมืองได้
ทดลองความจริงนี้แล้ว และโดยที่ไม่มีลมหนาวรบกวนในช่วงระยะเวลานาน และตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม จึงท้าให้
สามารถปลูก เครื ่อ งเทศและพริก ไทยได้ด ีร วมทั ้ง ผลไม้เ มือ งร้อ นทั ้ง หมด และพืช ผัก ส้ า หรับ ประกอบอาหารยุโ รป
ชาวพื้นเมืองผู้หนึ่งบอกข้าพเจ้าว่า ได้มีการทดลองปลูกพริกไทยและมันก็ขึ้นเจริญ งอกงามดี ดูเหมือนว่าผลิตผลเหล่านี้
ได้ผลดีเต็มที่เหมือนที่ปีนัง ถ้าพิจารณาในข้อที่ว่า ทั้งสองเกาะนี้มีดินฟ้าอากาศคล้ายคลึงกัน ถลางให้ประโยชน์มากกว่าเกาะ
ปีนังในด้านที่มีดินสมบูรณ์พื้นกว้างใหญ่พื้นดินของเกาะถลางเปรียบเทียบกับของเกาะปีนังแล้วเกือบเป็นสามเท่าของเกาะ
ปีนัง เกาะถลางมีน้าสมบูรณ์ดี ทุกหุบเขามีธารน้้าเล็ก และล้าธารที่เชิงเขาก็มีน้าพุมาก มีน้าหลายสายขนาดไม่ใหญ่นัก ไหล
ผ่านหมู่บ้านท่าเรือ ท้าให้ประชาชนในตัวเกาะได้อาศัย ใช้น้าในแม่น้าล้าคลอง อ่าวจอดเรือดี วิเศษจริง ๆ และสามารถ
ป้องกันอ่าวนี้ให้ปลอดภัยจากการรุกล้้า ทั้งปวงได้อย่างง่ายดาย”
ก่อนหน้า พ.ศ.2384 ไม่มีเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ระบุว่า เกาะถลางมีเมือง 2 เมือง คือ เมืองถลาง และเมือง
ภูเก็ต มีการแบ่งเขตแดนกันอย่างไรจน พ.ศ.2384พงศาวดารเมืองถลางได้บันทึกไว้ว่า เมืองถลาง และ เมืองภูเก็ตเป็นคน
ละเมือ งกัน (ในรัช สมัย สมเด็จ พระเอกาทศรถ (พ.ศ. 2148-2163) ได้ป รากฏชื่อ เกาะภูเ ก็ต ขึ้น เมื ่อ พ.ศ. 2169
โดยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ได้พระราชทานที่ดินให้พวกฮอลันดาสร้างสถานีเก็บสินค้า (จึง เรียกกันว่าห้าง) ขึ้นที่แถบ
ปากน้้าเจ้าพระยาแล้วให้ตั้งสาขาขึ้นที่เกาะภูเก็ตและนครศรีธรรมราช จึงเข้าใจว่าคงจะเป็นในสมัยนี้ เองที่ได้เกิดเมืองภูเก็ต
ขึ้นอีกเมืองหนึ่งบนแหลมสลาง) ดังข้อความในพงศาวดารที่ว่า “เขตแดนเมืองภูเก็ตกับเมืองถลางเอาบางคูคดชื่อตามคลอง
น้้า เป็น แดน ว่า เมือ งภูเ ก็ต เดิม เป็น เมือ งใหญ่ก ลับ มาขึ้น กับ เมือ งถลาง เขตแดนฝ่า ยตะวัน ตกหิน ชายพลาย ตะโหนด
(หาดสุรินทร์) ฝ่ายตะวันออกเกาะมะพร้าว อ่าวตันแก (อ่าวตุ๊กแก) แหลมหง้า (แหลมงา) แหลมมัดผ้า (แหลมพับผ้า )
เป็นแขวงเมืองภูเก็ต ตลอดออกไปเกาะยาว เกาะอลัง (เกาะลัง ) เกาะกล้วย (เกาะเล็กๆ ใกล้แหลมมลายู ) แหลมบามู
(แหลมยามู) เกาะแรดนาคา เกาะรวะ (เกาะราไว) เกาะนาร (เกาะทะนาน) เกาะเป้าโญ้ย (เกาะปายู) เกาะชง้า (เกาะง้า)
อ่า วพารามา (อ่าวปากพระ เกาะบาหนัต (เกาะยาหนัด กาะคุล า (เกาะลา) ตลอดมาแหลมคอเวน (แหลมคอเอน)
ปากหญิก (ปากคลองบ้านด่านหยิก ) แหลมปากพระ ท่าข้ามน้้าหมอน ปากพระคนละฟาก ฝ่ายเมืองตะกั่วทุ่ง ปากพระว่า
เจ้าพระยาอินทวงศา ตั้งวังปราบที่ปลูกวังขึ้น ยังไม่ส้าเร็จ รู้ว่าจบแผ่นดินตาก” (ชื่อในวงเล็บ คือ ชื่อที่เรียกกันในปัจจุบัน )
จากพงศาวดาร คลองบางคูคดเป็นเส้นคั่นเขตแดนของเมืองถลางและเมืองภูเก็ตบนเกาะ ส่วนในทะเลด้านตะวันออก ตั้งแต่
เกาะมะพร้าวลงไปทางใต้ไปทาง แหลมงา แหลมพับผ้า เป็นเขตแดนเมืองภูเก็ตตั้ง แต่เกาะยาว เกาะลัง ขึ้นไปทางเหนือ
จนถึงแหลมปากพระเป็นเขตแดนเมืองถลาง ส่วนปากพระอีกฟากหนึ่ง เป็นเขตแดนเมืองตะกั่วทุ่งจะเห็นได้ว่าเมืองถลางนั้น
ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะ และเมืองภูเก็ตอยู่ทางใต้ แนวเขตแดนเดิมนี้ยังคงใช้เป็นแนวเขตแดนระหว่างอ้าเภอเมืองภูเก็ต
กับอ้าเภอถลางตลอดมาจนปัจจุบัน คลองบางคูคดนั้น ปัจจุบันตื้นเขินหมดแล้ว แต่ก็ยังเป็นแนวเขตระหว่างต้าบลเกาะแก้ว
ของอ้าเภอเมืองภูเก็ต กับต้าบลศรีสุนทรของอ้าเภอถลางอยู่

หลัง จากอัง กฤษเริ ่ม ขยายกิจ การค้า มายัง บริเ วณช่อ งแคบมะละกาและจีน ตั ้ง แต่ต ้น พุท ธศตวรรษที ่ 24
การผลิตและค้าดีบุกในเมืองถลางก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทางกรุงเทพฯ จึง เริ่มให้ความสนใจต่อเมืองถลางมากขึ้น ส่ง ขุน
นางผู้ใหญ่ออกไปดูแลโดยตรงจนกระทั่งพม่ายึดและเผาท้าลายเมืองถลางในปี พ .ศ. 2352 เมืองถลางจึง เกือบกลายเป็น
เมืองร้าง เพราะ มีการรวบรวมผู้คนตั้งเป็นเมืองใหม่ที่พังงา บนฝั่งตรงกันข้าม จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2367 จึงย้ายกลับไปตั้ง
เมืองใหม่ที่ถลาง แต่ยังขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราช จนถึงปี พ.ศ. 2383 จึงโปรดเกล้า ฯ ให้ขึ้นกับเมืองพังงา
ในสมัยพระยาบริรักษ์ภูธร ( แสง) ในระยะที่โปรดเกล้าฯให้ตั้ง เมืองถลางขึ้นใหม่บริเวณบ้านทุ่ง คาได้กลายเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นมา คือเมืองภูเก็ต เนื่องจากมีแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้เสด็จประพาสเมืองภูเก็ตในปี พ.ศ. 2433 ทรงบันทึกไว้ว่า “เป็นเมืองใหญ่โต แปลกกว่าที่เรามาเห็น 19 ปีมาแล้วมาก แต่
เป็นเมืองจีนมีแต่เจ๊กมาก ตึกรามบางแห่งเก่า บางแห่ง ใหม่ สกปรก ถนนก็ว่าโทรมเพิ่ง แต่ง ขึ้นแต่ทั้ง แต่ง แล้วเช่นนี้ก็ยัง
เต็มที่ ฝนตกลงมายังเป็นหล่มเป็นโคลนมาก จะต้องคิดแต่ง ใหม่ให้เสมออยู่จงได้ ...เหมืองที่ท้าอยู่เดี๋ยวนี้ ยื่นบัญ ชีว่าเป็น
เหมืองใหญ่ 62 ต้าบล เหมืองน้อย 69 ต้าบล รวม 131 เหมือง มีคนท้าการอยู่ในเหมืองทั้ง สิ้น 8,984 คน มากกว่า
ที่ตะกั่วป่า เท่าตัว และที่ระนอง 3 เท่าตัว...”
ในปี พ.ศ. 2437 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง มณฑลภูเก็ตขึ้น และแต่ง ตั้ง ให้
พระยาทิพโกษา (โต โชติเสถียร) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาล คนแรกระหว่างปี พ.ศ. 2437 – 2441 เป็นผู้วางรากฐานการ
ปฏิรูปมณฑลภูเก็ต ด้าเนินการ แบ่งเขตการปกครองออกเป็นเมือง อ้าเภอ ต้าบล และหมู่บ้าน จัดตั้ง กองต้ารวจภูธรเพื่อ
รักษาความสงบภายในจัดตั้งระบบศาลหัวเมือง มีการจัดเก็บภาษีเป็นของรัฐโดยตรง ปฏิรูปการท้าเหมืองแร่โดยน้าเอา
เทคนิควิธีการใหม่มาใช้ มีการจัดตั้งโรงเรียนเป็นครั้งแรกที่วัดมงคลนิมิตร มีการจัดตั้งโรงพยาบาลที่ทันสมัยขึ้น
การปฏิรูป มณฑลภูเก็ต ซึ่งวางพื้นฐานไว้โดยพระยาทิพโกษาได้ส้าเร็จ และบรรลุผลตามเป้าหมายในสมัยพระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง พ.ศ. 2444 – 2456) ส้าหรับเกาะต่างๆ ในอ่าวพัง งา เดิมคงขึ้นกับเมืองถลาง
ทั้งหมด เพราะนอกจากจะปรากฏชื่อเกาะยาวว่าเป็นเขตแดนเมืองถลางแล้ว พงศาวดารเมืองถลางยังได้กล่าวถึงเขต รายา
นี้ หนี่ปู่ เหล่าป้าหยี่ว่า (เกาะปู่เหล่าป้าหยี่ คือเกาะปันหยีในปัจจุบัน ) เดิมเป็นเขตแขวงเมืองถลาง ดังนี้ “พระตะกั่วทุ่งถิน
ซึ่งเป็นพระยาตะกั่วทุ่งเป็นน้องเขยพระยาถลาง บุญคง ขอเอา เขารายบี้หนีปู่เหล่า ป้าหยี่ เกาะนมสาว ไปเป็นช่องแขวงขึ้น
เมืองตะกั่วทุ่ง พระยาถลางบุญคงเห็นว่าพระยาตะกั่วทุ่งเป็นน้องเขย ก็ยอมให้ ” ชนกลุ่มแรกที่ได้มาตั้งถิ่นฐานเป็นพวกแรก
บนเกาะถลาง คือพวกเงาะ (Negritos) ซึ่งน่าจะเป็นพวกเดียว กับเซมัง ซาไก ที่ยังมีอยู่ในแถบชายฝั่ง ตะวันตกของแหลม
มลายูและอาศัยอยู่บนเกาะที่กระจัดกระจายอยู่ในทะเล อันดามัน ต่อมาพวกมอญก็แผ่ขยายลงมาจาก พะโค (Pegu) มาอยู่
บริเวณนี้ สายหนึ่งของพวกนี้ ได้แก่ เซลัง (Selung หรือ Salon) (พม่าเรียกชาวเล ว่า ฉลาง ไทยเพี้ยนมาเป็น ถลาง)
หรือที่รู้จักกันว่า “ชาวเล” ซึ่งยังอาศัยอยู่ตามเกาะ ชายฝั่ง ในมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอันดามัน ถัดจากชนสองกลุ่ม นี้
ก็มีพวกเดินเรือค้าขายมาจากอินเดียฝ่ายใต้ แถบอ่าวเบงกอล เข้ามาค้าขายและหาดีบุกบริเวณตะกั่วป่า และก็คงรู้จักเกาะ
ถลางในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของตะกั่วป่าตั้งแต่ครั้ง นี้ชาวอินเดียที่เข้ามาในยุคแรก ซึ่ง พิจารณาจากจารึกที่พบที่ตะกั่วป่า
สันนิษฐานได้ว่าเป็นพวกทราวิท (Dravidians) จากแคว้นกลิง ค์และแคว้นอื่นๆ ทางใต้ฝั่ง ตะวั นออกของชมพูทวีปซึ่ง พูด
ภาษาทมิฬ ต่อมามีพวกจีนเข้ามาอาศัยในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จากนั้นก็มีฝรั่งชาติต่างๆ เข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานใน
เกาะถลาง ชาติแรกที่เข้ามาก็คือพวกโปรตุเกส ต่อมาคงเป็นฮอลันดา ฝรั่ง เศสในตอนปลายกรุง ศรีอยุธยา และอัง กฤษคง
เข้ามาในช่วงกรุงธนบุรี

ส้า หรับ ประชากรของเมือ งถลางนั ้น ได้มีก ารบัน ทึก ไว้ใ นจดหมายเหตุข องพ่อ ค้า ชาวฝรั่ง เศส พ .ศ. 2229
สมัยกรุงศรีอยุธยา แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า เมืองถลาง มีพลเมืองประมาณ 6,000 คน อยู่กันเป็นหมู่บ้าน
ต่างๆ กันตามชายป่า พลเมืองค่อนข้างล้าหลังที่สุดของประเทศสยาม ดังข้อความที่ว่า “ในเกาะมีคนน้อย ทั้งหมดมีพลเมือง
ราว 6,000 คน รวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เกาะภูเก็ตนี้ไม่เป็นเมือง แต่ มีราษฎรพลเมืองตั้งอยู่เป็นหมู่ๆ และหมู่บ้านนั้นก็มีต่างๆ
อยู่ชายป่าห่างๆ กัน แต่ถึงดังนั้น พวกราษฎรก็เรียกหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดว่าเมือง พลเมืองในเกาะนี้เป็นคนป่าคนดง หรือถ้า
จะใช้ค้าให้ดีสักหน่อย ก็เป็นที่ไม่รู้จักกิริยาสุภาพ ซึ่งประเทศสยามทั่งพระราชอาณาเขต ไม่มีที่ใดจะมีคนเลวทรามเช่นนี้เลย
ชาวเกาะนี้ซึ่งเป็นคนอาศัยอยู่ ตามป่าตามดง”
ต่อ มาอีก เกือ บหนึ่ง ร้อ ยปี พ.ศ. 2327 (ค.ศ. 1784) กัป ตันเจมส์ ฟอร์เรสต์ (Captain James Forrest)
จะไป Rhio แต่เกิด อุบัติเ หตุมาผ่า นเกาะถลาง (Junk Ceylon) ได้ป ระมาณจ้า นวนประชากรเมือ งถลางไว้ว่าช่ว ง
พ.ศ. 2327 ซึ่งก่อนที่จะมีสงครามกับพม่าในปี พ.ศ. 2328 หนึ่งปี มีพลเมืองประมาณ 12,000 คน แต่พันเอก
ยี.
อี.เยริณี ได้ให้ความเห็นว่าจ้านวนพลเมืองที่กัปตันฟอร์เรสต์ไ ด้ไ ว้นั้น น่าจะน้อยกว่าความ เป็นจริง โดยคิดว่ากัปตันฟอร์
เรสต์ไม่ได้มีโอกาสไปทั่วเกาะ พันเอก ยี .อี. เยริณี ว่าน่าจะมี พลเมืองประมาณ 15,000 – 20,000 คน ครั้นพ.ศ. 2452 (ร.
ศ.128 ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ได้ทรงจดหมายเหตุว่า
เมืองถลาง มีพลเมืองเดิม (พ.ศ. 2354) ประมาณ 20,000 คน ซึ่งห่างจากที่กัปตันฟอร์เรสต์อยู่ที่เมืองถลาง
25
ปี ดังนั้น ที่กัปตันฟอร์เรสต์คาดไว้ 12,000 คน อีก 25 ปีหลัง เพิ่มเป็น 20,000 คน เพิ่มจากเดิม 8,000 คนนั้น ไม่น่าจะ
เป็นไปได้ ดังนั้นการคาดคะเนพลเมืองของพันเอก ยี .อี.เยริณี น่าจะถูกต้องมากกว่า ดังข้อความในจดหมายเหตุประพาสหัว
เมืองปักษ์ใต้ ร.ศ. 128 ว่า “ที่เมืองถลางนั้นไม่มีสิ่งไรที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่า เคยเป็นเมืองใหญ่โตเพียงใด เพราะเป็นเมือง
ที่ไม่เคยมีก้าแพงแรงเตยอะไรเลย ซึ่งไม่มีอะไรเหลือเป็นชิ้นเป็นอัน แต่บ้านคนยัง มีอยู่แน่นหนาเดิมเคยมีพลเมืองถึง สอง
หมื่นในกาลบัดนี้คงมีอยู่แปดพันเศษ และทราบว่าเป็นจีนเสียมาก” ครั้ง พ.ศ. 2367 มีพลเมืองเหลือเพียง 6,000 คน ซึ่ง
พลเมืองที่มีหลัง สงครามระหว่างไทยกั บพม่า ส้าหรับหมู่บ้านบนเกาะถลาง กัปตันฟอร์เรสต์ไ ด้บันทึกไว้ว่า
มี
หมู่บ้านท่าเรือ (Terowa) มีวัดหนึ่งวัดมีบ้านเพียง 18 หลัง บ้า นตะเคียน (Bankian) บ้านดอน (Bandon) ปากพระ
บ้านนาใน (Nanay) (เป็นหมู่บ้านของเมืองภูเก็ต) ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ (S.E.) จากบ้านท่าเรือ แต่เป็นคนละหมู่บ้าน
กัน ชื่อเหมือนกัน ที่อ ยู่ต อนบนของบ้า นดอน และบ้า นตะเคีย น บ้า นลิพอน (Bandpon) อยู่ท างตะวัน ตกเฉีย งเหนือ
บ้านท่ายาง (Tyang) อยู่ทางใต้ ห่างจากบ้านดอนนิดหน่อย บ้านชายทะเล (Tirtulay) อยู่ทางใต้ของบ้านดอนไปทาง
ฝั่ง ตะวัน ตก บ้านโคกยาง (Bankonian) อยู่ท างตะวัน ออกเฉีย งเหนือ จากบ้านท่า เรือทาง ฝั่ง ตะวันออก บ้านกะเทา
(Banktan) อยู่ทางตะวันตกของ อ่าวบางเทา บ้านกะรน (Bandrun) เป็นหมู่บ้านของเมืองภูเก็ต บ้า นสาคู (Sagoo)
บ้านระเงง (Bringing) (เป็นหมู่บ้านของเมืองภูเก็ต) Kakoing บ้านผักเฉด (Patrit) Tallong (เป็นหมู่บ้านของเมืองภูเก็ต )
(ซึ่ง Mr.Kynnersley ได้เขียนในหนังสือ “Notes of Visists to phuket” ใน Journal Str. Br. R.A.S. Of January 1905
(No.42,p.12) ว่า phlung อาจพิมพ์ผิด และเป็นชื่อเดียวกับ Tallong ของ Capt. Forrest) บ้านปะตอง (Patong) (เป็น
หมู่บ้านของเมืองภูเก็ต) เท่าที่มีบันทึกเป็นหลักฐานไว้ ในสมัยกรุง ศรีอยุธยา แฮมิสตัน ได้บันทึกไว้เมื่อมาเมืองถลางช่วง
พ.ศ. 2243 – 2262 (ค.ศ. 1700 – ค.ศ. 1719) ว่าบ้านเมืองนั้นปกครองด้วย คนจีนที่กดขี่ขูดรีดประชาชน ประชาชนใน
สมัยนั้นยากจน มีความเป็นอยู่ง่ายๆ และเป็นคนค่อนข้างจะเฉื่อยชา ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี
ความเป็นอยู่ของชาว
บ้านเมืองถลางก็คงประสบกับปัญหามากพอสมควร จนกระทั่งมีการจ้านอง จ้าน้าเมียกัน
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ หลังสงครามไทยกับพม่า พ.ศ. 2328 ได้มีจดหมายของ เจ้ารัศมีไ ปถึง คุณท่าน (กัปตัน
ฟรานซิส ไลท์) ลงวันศุกร์ เดือนหกขึ้นสี่ค่้า ปีมะแม นพศก (พ.ศ.2330) บอกให้ทราบว่าเมืองถลางในช่วงนั้นมีปัญ หาข้าว
ยากหมากแพง ต้องซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศ ซ้้าร้ายยัง มีปัญ หาโจรผู้ร้ายด้วย ดัง ข้อความในจดหมายที่ว่า
“เมือ งถลางครั้ง นี้เ กิด กุลี อดข้าวปลาอาหารและของท่านซึ่ง ให้ไ ว้ซื้อ ข้า วแพงกิน สิ้นแล้ว แลยั ง แต่ผ้าเครื่องนุ่ง ห่มแล
ครั้นมา ณ เดือนสาม ขึ้นหกค่้าอ้ายผู้ร้ายลักผ้าเครื่อง นุ่งห่มสิ้นแล้ว ”

ครั้นประมาณ พ.ศ. 2367 หลัง หลัง จากที่พม่า ได้ตีเมืองถลางแตก ร้อยโทเจมส์ โลว์ไ ด้บรรยายถึง สภาพของ
ชาวเมืองถลางว่า มีชีวิตอยู่อย่างง่าย ๆ มีปัญหาในเรื่องเครื่ องนุ่มห่มบ้าง โดยเฉพาะสตรี และเมื่อเปรียบระหว่างสตรีท่พี ังงา
กับถลาง สตรีพังงานั้นค่อนข้างสันโดษและเก็บตัวกว่า ดังข้อความที่ว่า “เท่าที่เห็น ปรากฏว่าชาวเมืองถลางด้าเนินชีวิตไป
อย่างง่าย ๆ ตั้งแต่เกาะถลางเริ่มเสื่อม พวกเขาก็ถูกก้าหนดให้อยู่ใต้การปกครองของเมื องพังงา พวกผู้หญิง มีความล้าบาก
อยู่บ้างในการนุ่งห่ม เมื่อเรามาถึงนั้น เห็นพวกเขามีผ้าชิ้นเล็ก ๆ ปกปิดร่างกายเหนือเอวขึ้นไปหรือไม่ก็ไ ม่มีเลย แต่ที่เป็น
เช่นนี้ มีร่องรอยว่าเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่ไม่รู้ว่าอะไร สวยอะไรงาม เพราะหลัง จากนั้น พวกเขาได้แต่ง กายดี ขึ้น
ทันที โดยใช้ผ้าแพรห่มเพิ่มจากเสื้อผ้าอื่น ๆ แพรนี้เป็นผ้าผืนยาว ซึ่งใช้พันรอบเอว แล้วตวัดขึ้นไปเหนือบ่าข้างซ้าย และ
พาดขวางหน้าอก” “บรรดาสตรีที่พังงาเก็บตัวอยู่สันโดษมากกว่าบรรดาสตรีที่ถลาง” และร้อยโทเจมส์ โลว์ ได้พูดถึงสตรี
พังงาว่าต้องท้างานทุกอย่าง แบกภาระมากเพราะพวกผู้ชายนั้นต้องรับใช้บ้านเมืองปีละหลายเดือน ดัง นั้น หน้าที่ต่าง ๆ
จึงต้องตกกับสตรี และคิดว่าสตรีถลางก็ท้าเหมือนกัน ดังข้อความที่ว่า “ข้อก้าหนดที่พวกผู้ชายต้องมีหน้าที่รับใช้บ้านเมือง
ปีละหลายเดือนพวกผู้หญิง จึงต้องแบกภาระงานหนักต่าง ๆ ที่ พวกผู้ชายต้องท้าเอาไว้ ฉะนั้นพวกผู้หญิง เหล่านี้ก็ย่อมจ้า
เป็นอยู่เองที่จะต้องหาเลี้ยงตนเองขณะที่สามีของตนไม่อยู่ หญิงพวกนี้ต้องท้านา ปลูกผักและทอผ้า หรือมิฉะนั้นก็ค้าขาย
ในตลาดเล็ก ๆ” ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลาตั้งแต่อดีตเท่าที่มีเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชาวเมืองถลางหาได้มี
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีไม่

ลักษณะสังคมและเศรษฐกิจ
บ้านเรือนในช่วงที่กัปตันฟอร์เรสต์ไป – มาเกาะถลางประมาณ พ.ศ. 2327 ได้บรรยายสภาพของบ้านเรือนของชาว
ถลางว่า ท้าด้วยไม้ยกพื้นสูงและหลังคาท้าด้วยใบพวกปาล์ม (Palm leaves) (ปาล์มเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่ง ที่มี
ด้วยกันมากกว่า 4,000 ชนิด หลายสิบหลายร้อยชนิดเป็นปาล์มที่มนุษย์ไ ด้ใช้ประโยชน์โดยตรงในการน้าผลผลิตมาเป็น
อาหาร เครื่องใช้ไม้สอย และวัสดุก่อสร้าง มีคุณค่าในทางเศรษฐกิจอย่างส้าคัญ ตัวอย่างปาล์มที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่
ส้าคัญก็คือ มะพร้าว ปาล์มน้้ามัน อินทผาลัม หวาย หมากสง ตาลตะโตนด ชิด ปาล์ม ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นก้าเนิดใน
เขตโซนร้อน ดัง นั้น ปาล์ม จึงเป็น สัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ของประเทศที่มีอากาศอบอุ่น และประเทศร้อน) ซึ่ง ใช้ทั่วไปใน
ประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นมาประมาณ 40 ปี พ.ศ. 2367 ร้อยโท เจมส์ โลว์ ได้บรรยาย ถึงสภาพวัดที่บ้านท่าเรือว่าเป็น
เรือนมุงแฝก (แฝก เป็นชื่อหญ้าชนิดหนึ่ง (Vetereriaspebies) ในวงศ์ Graminea ขึ้นเป็นกอ ใบยาว ใช้มุงหลังคา ใช้ท้ายา
ได้) โกโรโกโส ซึ่งท้าให้คาดว่าบ้านราษฎรก็คงเป็นอย่างเดียวกัน
การประกอบอาชีพของชาวเมืองถลางแต่เดิมมาไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ราวประมาณ พ.ศ. 2229 พ่อค้า
ฝรั่งเศสที่มาท้าการค้าที่เมืองถลางได้เขียนไว้ในจดหมายเหตุว่าชาวถลางนั้นท้ามาหากินด้วยการตัดฟืน ท้านา และขุดแร่
ดีบุก เพื่อน้าไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าอุปโภคบริโภค ดังข้อความที่ว่า “ไม่ท้าการงานที่แปลกอย่างใดเลย ทั้งวิชาความรู้ก็ไ ม่
ต้องเสาะแสวงหา การที่ท้าอยู่ในทุกวันนี้ ก็เพียงแต่ตัดฟืน ท้านา และขุดดินเพื่อร่อนหาดีบุกเท่านั้น ”
การท้านานั้น ส่วนมากท้าในตอนกลางของเกาะ (ปัจจุบันการท้านาท้ากันที่บ้านไม้ขาว บ้านพม่าลง บ้านพรุสมภาร
บ้านเหรียง บ้านดอน บ้านโคกโตนดบ้านยา บ้านกล้วย บ้านลิพอน บ้านบางแป บ้านป่าคลอก บ้านป่าสัก ตอนกลางเกาะ
ที่มีการท้านามากระหว่างบ้านพรุสมภารบ้านเหรียง บ้านดอน) และในราว พ.ศ. 2327 กันตันฟอร์เรสต์ ได้บันทึกไว้ว่า
เมืองถลางนอกจากมีการ ท้านาแล้ว ยังมีการปลูกพืชเศรษฐกิจในครัวเรือนอีกด้วย เช่น มะนาว ส้ม และ Pumnel noses
นอกจากนั้น ก็ยังปลูกแตงโม ซึ่งคงปลูกทั่ว ๆ ไปมีปริมาณพอสมควร ดังข้อความในหนังสือที่แม่ปราง (พลเมืองคนหนึ่งของ
เมืองถลาง) มีไปถึงพระยาราช (กัปตันฟรานซิส ไลท์) ว่า “แลครั้นจะหาสิ่งอันใดฝากมาแก่พระคุณท่านไม่ทันจัดได้แต่ลูก
แตงสิบลูก ฝากให้มาแก่พระคุณท่าน” และข้อความในจดหมายที่พระยาคีรีศรีพิชัย สงคราม (เทียน ประทีป ณ ถลาง)
เจ้าพระยาถลางมีไปถึงพระยาราชกปิตันที่ว่า “แลข้าพเจ้าจัดได้ลูกแตงจีนแลไก่ให้มาแก่ท่านลูกแตงจีน 50 ลูก ไก่ 100 ตัว
ให้มาแก่ท่านเป็นกับข้าวพลางก่อน”
ในราว พ.ศ. 2367 ร้อยโท เจมส์ โลว์ ได้บันทึกในจดหมายเหตุที่น่าสนใจเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน
เมือ งถลางว่า เหมาะสมกับ การปลูก เครื่อ งเทศและพริ กไทย ผลไม้เ มืองร้อ น พืช ผัก ส้า หรับประกอบอาหารยุโรปไว้ว่า
“ถลางมีดินอุดมสมบูรณ์ ชาวพื้นเมืองได้ทดลองความจริงนี้แล้ว และโดยไม่มีลมหนาวรบกวนในช่วงระยะเวลานาน และ
ต้องอยู่ในเขตอิท ธพลของลมมรสุม จึงท้าให้สามารถปลูกเครื่องเทศและพริกไทยได้ดีรวมทั้ง ผลไม้เมือ งร้อนทั้ง หมดแ ละ
พืชผักส้าหรับประกอบอาหารยุโรป ภูเขามีความสูงพอประมาณ และลาดต่้าลงไปเป็นหุบเขา ต่างได้รับการปรับปรุงอย่างดี
เพื่อให้เป็นที่ส้าหรับท้าการเพาะปลูก ท้าไร่ก าแฟได้ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ต้นกาแฟ ปลูกขึ้นงอกงามดีในเกาะปีนังเฉพาะ
บางแห่ง บางแห่งก็ไม่ได้ผลมากนัก ทั้งนี้เนื่ องมาจากความสูงชันของภูเขาที่ปลูก พื้นดินที่เป็นที่ต่้า เหมาะดียิ่ง ส้าหรับปลูก
ข้าว ซึ่งขณะนี้ที่นั้น ได้เมล็ดข้าวมากเกินปริมาณความต้องการของพลเมือง เป็นดินหลายแห่งใกล้ๆ อ่าวซึ่งมีท่าจอดเรืออยู่
ภายในนั้นเคยได้รับการถากถาง ให้โล่งเตียนเพื่อปลูกต้นไม้ แต่เดี๋ยวนี้ดินเหล่านี้ได้กลับโทรมลงไปอยู่ในสภาพเป็นป่ากว้าง
อย่างเดิม”

นอกจากเมือ งถลางจะมีก ารเกษตรแล้ว ยัง ท้ า การปศุสัต ว์ด ้ว ย แม้ว ่า จะท้ า น้อ ยไม่เ พีย งพอแก่ก ารบริโ ภค
การเลี ้ย งสัต ว์นั ้น ช่ว งแรกๆ ก็ค งเป็น โคเป็น ส่ว นมาก ดัง บัน ทึก ที ่พ ่อ ค้า ชาวฝรั ่ง เศสได้บ ัน ทึ ก ข้อ ความที ่ว ่า
“และแรดนั้น บางทีพวกเราก็ต้องรับประทานเป็นอาหารต่างเนื้อโคก็มี ” ครั้นหลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งร้อยปีการปศุสัตว์
ของเมืองถลางก็เจริญขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ประมาณ พ.ศ. 2330 ในจดหมายที่พระยาคีรีศรีพิชัยสงคราม
(เทียน ประทีป ณ ถลาง) เจ้าพระยาถลาง มีไปถึงพระยาราชกปิตัน ( กัปตัน ฟรานซิส ไลท์) ที่ว่า “แลไก่ให้มาแก่ท่าน ไก่
100 ตัว ให้มาแก่ท่านเป็นกับข้าวพลางก่อน” และอีกประมาณสามสิบกว่าปีต่อมา พ.ศ. 2367 ร้อยโท เจมส์ โลว์ ได้บันทึก
เกี่ยวกับการปศุสัตว์ของเมืองถลางว่า เมืองถลางเลี้ยงควายเป็นจ้านวนมากทั้งเลี้ยงหมูป่า หมูบ้านด้วย เป็ด ไก่ เลี้ยงไม่มาก
ดัง ข้อความในจดหมายเหตุที่ว่า “ถลางไม่ฝึกหัดช้างป่า และประชาชนก็ขาดแคลนจนไม่อาจจะหาช้างเชื่องๆ ได้ตามที่
ต้องการ พวกเขาไม่มีทั้งแกะ แพะ และม้า แต่เขามีควายเป็นจ้านวนมากและมีหมูทั้งหมูป่าและหมูบ้าน เป็ดไก่ที่เป็นสัตว์
เลี้ยงธรรมดาๆ มีไม่มากนัก เราจึงไม่อาจหามาสะสมไว้เป็นอาหารของคณะเราได้ ” (นันทา วรเนติวงศ์ ผู้แปล)
ส้าหรับการประมงนั้น สันนิษฐานว่าคงมีมานานแล้ว เพราะคนพื้นเมืองเดิมก็คือชาวเล ซึ่งมีชีวิ ตอยู่กับทะเล ครั้น
พ.ศ. 2367 ร้อยโท เจมศ์ โลว์ ได้บันทึกในจดหมายเหตุถึงความอุด มสมบูรณ์ของสัตว์น้า และกล่าวว่า การประมงท้าได้ทุก
ฤดูกาล ดังข้อความในจดหมายเหตุว่า “ชายฝั่งทะเลและอ่าวเล็กอ่าวน้อยมีปลาตัวงามๆ ชุกชุม และเป็นที่อาศัยก้าบังคลื่น
ลมได้ดีมาก จนพวกชาวประมงสามารถประกอบอาชีพของตนได้ทุกฤดูกาล” ส้าหรับอาชีพที่ส้าคัญที่สุด และเป็นอาชีพที่ทา้
ให้ประชาชนเมืองถลางด้ารงอยู่ได้ก็คือ การขุดแร่ดีบุกแล้วน้าไปแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค ดัง ข้อความในจดหมาย
เหตุของพ่อค้าฝรั่งเศสที่ว่า “แร่ดีบุกนี้เป็นสิ่งส้าคัญของเมืองนี้ และที่ ได้เกิดมีการค้าขายและที่ชาวเมืองได้อยู่เลี้ยงชีพไปได้ก็
โดยอาศัยแร่ดีบุกนี้เอง เพราะพวกชาวเมืองขุดแร่ดีบุกได้ ก็เอาแร่นั้นไปแลกเปลี่ยนกับพ่อค้าซึ่ง น้าสินค้ามาจากภายนอก
เพื่อเอามาแลกเปลี่ยนกับดีบุกนั้นเอง”
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