ประวัตศิ าสตร์ จงั หวัดภูเก็ต

เดิมคำว่ำ ภูเก็ต นั้นใช้คำว่ำ “ภูเก็จ” อันแปลว่ำเมืองแก้ว ตรงกับควำมหมำยเดิมซึ่งชำวทมิฬเรี ยก มณี ครำม ตำมหลักฐำน พ.ศ.
1568 ภูเก็ตเป็ นที่รู้จกั ของนักเดินเรื อที่ใช้เส้นทำงระหว่ำงจีนกับอินเดีย โดยผ่ำนแหลมมลำยู หลักฐำนที่เก่ำแก่ที่สุดก็คือ หนังสื อ
ภูมิศำสตร์และแผนที่เดินเรื อของทอเลมี เมื่อประมำณ พ.ศ. 700 กล่ำวถึงกำรเดินทำงจำกแหลมสุวรรณภูมิลงมำจนถึงแหลมมลำยู
ซึ่งต้องผ่ำนแหลม จังซีลอน หรื อเกำะภูเก็ตนัน่ เอง

จำกประวัติศำสตร์ไทย ภูเก็ตเป็ นส่วนหนึ่งของอำณำจักรตำมพรลิงก์ ต่อมำจนถึงสมัยอำณำจักรศิริธรรมนครเรี ยกเกำะภูเก็ตว่ำ
เมืองตะกัว่ ถลำง เป็ นเมืองที่ 11 ใน 12 เมืองนักษัตร โดยใช้ตรำเป็ นรู ปสุนขั จนถึงสมัยสุโขทัย เมืองถลำงไปขึ้นกับเมืองตะกัว่ ป่ ำ
ในสมัยอยุธยำ ชำวฮอลันดำมำสร้ำงสถำนที่เก็บสิ นค้ำเพื่อรับซื้อแร่ ดีบุกจำกเมืองภูเก็ต

ในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก ได้เกิดสงครำมเก้ำทัพขึ้น พระเจ้ำปดุง กษัตริ ยข์ องประเทศพม่ำในสมัย
นั้น ได้ให้แม่ทพั ยกทัพมำตีหวั เมืองปั กษ์ใต้ เช่น ไชยำ นครศรี ธรรมรำช และให้ยหี่ วุน่ นำกำลังทัพเรื อพล 3,000 คนเข้ำตีเมือง
ตะกัว่ ป่ ำ เมืองตะกัว่ ทุ่ง และเมืองถลำง ซึ่งขณะนั้นเจ้ำเมืองถลำง (พระยำพิมลอัยำขัน) เพิ่งถึงแก่อนิจกรรม ท่ำนผูห้ ญิงจัน ภรรยำ
และคุณมุก น้องสำว จึงรวบรวมกำลังต่อสูก้ บั พม่ำจนชนะเมื่อวันที่13 มีนำคม พ.ศ. 2328 พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำ
โลกมหำรำชจึงทรงพระกรุ ณำโปรดเกล้ำฯ ให้ท่ำนผูห้ ญิงจันเป็ น ท้ำวเทพกระษัตรี และคุณมุกเป็ นท้ำวศรี สุนทร

ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั ได้รวบรวมหัวเมืองชำยทะเลตะวันตกตั้งเป็ น มณฑลภูเก็จ และเมื่อปี พ.ศ.
2476 ได้ยกเลิกระบบมณฑลเทศำภิบำล เปลี่ยนมำเป็ น จังหวัดภูเก็ต จนถึงปัจจุบนั

ภูเก็ต เป็ นเกำะใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยูห่ ่ำง จำกกรุ งเทพฯ 862 กม. เป็ นเกำะเดียวที่มีฐำนะเป็ น จังหวัด คำว่ำภูเก็ตมำจำก
“ภูเก็จ” ซึ่งมีควำมหมำยว่ำภูเขำ แก้ว ได้รับสมญำนำมว่ำ มุกงำมของไทย เป็ นเกำะที่มีชื่อ เสี ยงมำแต่โบรำณ เคยเป็ นดินแดนแห่ง
เศรษฐีเหมืองแร่ ดีบุก มีแร่ ดีบุกมำกที่สุดในประเทศไทย ซึ่งกำรขุดแร่ ดีบุกที่ภูเก็ต มีประวัติควำมเป็ นมำกว่ำ 500 ปี แล้ว
นอกจำกนี้ยงั มีกำร ปลูกยำงพำรำ ทำสวนมะพร้ำว สวนผลไม้ และทำกำร ประมง ในตัวเมืองภูเก็ตยังสำมำรถพบตึกสมัยเก่ำแบบ
ยุโรปที่ยงั คงได้รับกำรอนุรักษ์ไว้ ภูเก็ตเป็ นเกำะที่สวยงำม มีชำย ทะเลและขุนเขำที่เหมำะแก่กำรท่องเที่ยวเป็ นอย่ำงยิง่ มีเกำะ
บริ วำรรำยรอบถึง 39 เกำะ มีพ้นื ที่ 543 ตรกม. เล็ก ที่สุดในภำคใต้ มีอำณำเขตเขตติดต่อกับพังงำทำงด้ำนทิศเหนือที่ช่องปำกพระ
ซึ่งกว้ำงประมำณ 490 เมตร มีสะพำนสำร สิ นเชื่อมระหว่ำงท่ำฉัตรชัยของภูเก็ตกับท่ำนุ่นของพังงำยำว 660 เมตร

ประชำกรของจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็ นคนไทย นอกนั้นมีชำวมลำยู แขก ซิกซ์ ปำทำนกลิงค์กรู ซ่ำ ชำวเล และชำวต่ำงชำติอื่นๆ
ภำษำที่ใช้ในภูเก็ตมี 2 ภำษำ คือ ภำษำไทย ซึ่งใช้ในรำชกำรเป็ นภำษำกลำง และภำษำท้องถิ่น ซึ่งเป็ นภำษำปั กษ์ใต้ที่มีเอกลักษณ์
เป็ นของตนเอง อำชีพของพลเมืองในด้ำนกำรเกษตรส่วนใหญ่ทำสวนยำงพำรำ สวนมะพร้ำว สวนผลไม้

อำณำเขต

ทิศเหนือ จดช่องปำกพระ จังหวัดพังงำ เชื่อมโดยสะพำนสำรสิ นและสะพำนท้ำวเทพกษัตรี ย ์
ทิศใต้ จดทะเลอันดำมัน มหำสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันออก จดทะเลเขตจังหวัดพังงำ
ทิศตะวันตก จดทะเลอันดำมัน มหำสมุทรอินเดีย

กำรปกครอง

จังหวัดภูเก็ตแบ่งกำรปกครองออกเป็ น 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอถลำง และอำเภอกะทู ้

ภูมิอำกำศ

มีภูมิอำกำศแบบฝนเมืองร้อนมีลมพัดผ่ำนตลอดเวลำ อำกำศอบอุ่นและชุ่มชื้นตลอดปี มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ฤดูฝนเริ่ ม
เดือนพฤษภำคม – ปลำยเดือนตุลำคม ฤดูร้อนเริ่ มประมำณเดือนพฤศจิกำยน – เดือนเมษำยน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงสุดประมำณ
33 อำศำเซลเซียส ต่ำสุด 23 องศำเซลเซียส ช่วงที่อำกำศดีที่สุด อยูใ่ นช่วงเดือนพฤศจิกำยน – เมษำยน ไม่มีฝน ท้องฟ้ำแจ่มใส
อุณหภูมิประมำณ 31 องศำเซลเซียส

ภูเก็ต หรื อที่เคยรู ้จกั แต่โบรำณในนำม เมืองถลำง เป็ นจังหวัดหนึ่งทำงภำคใต้ของประเทศไทยลักษณะทำงภูมิศำสตร์ที่
แตกต่ำงจำกจังหวัดอื่นโดยสิ้นเชิง คือเป็ นเกำะซึ่งมีขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ภูเก็ต มีจงั หวัดที่ใกล้เคียงทำงทิศเหนือ คือ จังหวัดพังงำทำงทิศตะวันออก คือ จังหวัดพังงำและจังหวัดกระบี่ท้ งั เกำะล้อมรอบ
ด้วยทะเลอันดำมันและยังมีเกำะที่อยูใ่ นอำณำเขตของจังหวัดภูเก็ตทำงทิศใต้และตะวันออก

กำรเดินทำงเข้ำสู่ภูเก็ตนอกจำกทำงเรื อแล้ว สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ซ่ ึงมีเพียงเส้นทำงเดียวผ่ำนทำงจังหวัดพังงำ ข้ำมสะพำน
สำรสิ นและสะพำนคู่ขนำน คือสะพำนท้ำวเทพกระษัตรี เข้ำสู่ตวั จังหวัด และทำงอำกำศซึ่งมีท่ำอำกำศยำนนำนำชำติภูเก็ตรองรับ
ท่ำอำกำศยำนนี้ต้ งั อยูท่ ำงเหนือของเกำะ ด้ำนทิศตะวันตก

เดิมคำว่ำ ภูเก็ต นั้นใช้คำว่ำ ภูเก็จ อันแปลว่ำเมืองแก้ว ตรงกับควำมหมำยเดิมซึ่งชำวทมิฬเรี ยก มณี ครำม ตำมหลักฐำน พ.ศ. 1568
ภูเก็ตเป็ นที่รู้จกั ของนักเดินเรื อที่ใช้เส้นทำงระหว่ำงจีนกับอินเดียโดยผ่ำนแหลมมลำยู หลักฐำนที่เก่ำแก่ที่สุดก็คือ หนังสื อ
ภูมิศำสตร์และแผนที่เดินเรื อของปโตเลมีเมื่อประมำณ พ.ศ. 700กล่ำวถึงกำรเดินทำงจำกแหลมสุวรรณภูมิลงมำจนถึงแหลมมลำยู
ซึ่งต้องผ่ำนแหลม จังซีลอน หรื อเกำะภูเก็ตนัน่ เอง

จำกประวัติศำสตร์ไทยภูเก็ตเป็ นส่วนหนึ่งของอำณำจักรตำมพรลิงก์ต่อมำจนถึงสมัยอำณำจักรศิริธรรมนครเรี ยกเกำะภูเก็ตว่ำ
เมืองตะกัว่ ถลำง เป็ นเมืองที่ 11 ใน 12 เมืองนักษัตรโดยใช้ตรำเป็ นรู ปสุนขั จนถึงสมัยสุโขทัยเมืองถลำงไปขึ้นกับเมืองตะกัว่ ป่ ำ
ในสมัยอยุธยำชำวฮอลันดำมำสร้ำงสถำนที่เก็บสิ นค้ำเพื่อรับซื้อแร่ ดีบุกจำกเมืองภูเก็ต

ในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกได้เกิดสงครำมเก้ำทัพขึ้น พระเจ้ำปดุงกษัตริ ยข์ องประเทศพม่ำในสมัย
นั้น ได้ให้แม่ทพั ยกทัพมำตีหวั เมืองปั กษ์ใต้เช่นไชยำ นครศรี ธรรมรำช และให้ยหี่ วุน่ นำกำลังทัพเรื อพล ๓,๐๐๐ คนเข้ำตีเมือง
ตะกัว่ ป่ ำ เมืองตะกัว่ ทุ่งและเมืองถลำง ซึ่งขณะนั้นเจ้ำเมืองถลำง (พญำพิมลอัยำขัน) เพิ่งถึงแก่อนิจกรรม ท่ำนผูห้ ญิงจัน ผูภ้ รรยำ
และคุณมุก น้องสำว จึงรวบรวมกำลังต่อสูก้ บั พม่ำจนชนะเมื่อวันที่ 13 มีนำคมพ.ศ. 2328พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำ
โลกมหำรำชจึงทรงกรุ ณำโปรดเกล้ำฯ ให้ท่ำนผูห้ ญิงจันเป็ น ท้ำวเทพกระษัตรี และคุณมุกเป็ นท้ำวศรี สุนทร

ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั ได้รวบรวมหัวเมืองชำยทะเลตะวันตกตั้งเป็ น มณฑลภูเก็จ และเมื่อปี พ.ศ.
2476ได้ยกเลิกระบบมณฑลเทศำภิบำลเปลี่ยนมำเป็ น จังหวัดภูเก็ต จนถึงปั จจุบนั

