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 งานศึกษาชิ้นนี้มุงศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตใน พ.ศ.2484-
2530 ซึ่งเปนชวงเวลาที่กิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตกําลังเปล่ียนแปลงจากกิจการเหมืองแร
ดีบุกไปสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอสถานภาพของกิจการเหมืองแร
ดีบุก การปรับตัวของนักลงทุน และการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยใชวิธีการศึกษาตาม
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รวมท้ังขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลในจังหวัดภูเก็ต 
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 The aim of this thesis is to study economic changes of Phuket from 2484-2530, 
the period in which Phuket gradually transformed from the country’s center of tin-production to 
the main tourist attraction. The study examines factors affecting the tin-mining industry, the 
adjustment of local entrepreneurs and the growth of tourist industry in Phuket, using historical 
research methodology by gathering primary and secondary written evidences as well as using 
oral evidences gathered from interview. 
 
 The result of this study shows that the Second World War was one of the main 
factors that affected the tin industry of Phuket because war rendered it impossible for tin 
produce to be shipped out to the world market. After the War, although tin-mining remains 
important, its trade was sluggish at best as tin price remained steady. At the same time, much 
more capital was needed to revitalize the industry. As a result, some tin-mining owners began 
to divert part of their investment to other enterprises, particularly commercial agriculture, but 
with limited success since Phuket’s environment was not conducive to large-scale commercial 
agriculture. Thus, when the government started to encourage tourism during the 1960s, some 
tin-mining entrepreneurs transferred their interest to the new industry. From then on, 
investment in tourist industry in Phuket grew at a remarkable rate while tin-mining remains at 
a steady pace. As a result, Phuket tourism expands rapidly and becomes the main economy 
of the area in steady of the long-established tin production.   
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and Significance of the 
Problems) 

จังหวัดภูเก็ตเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งมีประวัติศาสตร
มายาวนาน และเปนจังหวัดที่นํารายไดทางเศรษฐกิจเขามาสูประเทศมากเปนอันดับตนๆ ใน
ปจจุบันนี้ธุรกิจที่สรางรายไดใหกับจังหวัดภูเก็ตมากที่สุดก็คือ ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว  
เพราะความงดงามของทองทะเลภูเก็ตที่ไดชื่อวาเปน “ไขมุกแหงอันดามัน” นี่เองที่เปนตัวดึงดูด
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเขามาเปนจํานวนมากในแตละป นอกจากนี้ธุรกิจการ
ทองเที่ยวยังทําใหภูเก็ตกลายเปนเมืองชายฝงทะเลทางภาคใตที่มีความทันสมัยและความเจริญไม
แพเมืองหลวงอยางกรุงเทพมหานครเลยทีเดียว 

ในบริบทของการศึกษาประวัติศาสตรภูเก็ตนับไดวาเปนเมืองเศรษฐกิจมาต้ังแตอดีต 
กอนที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะขยายตัวและขึ้นมามีบทบาทอยางในปจจุบัน กลาวคือภูเก็ต
เปนแหลงทรัพยากรแรธาตุที่สําคัญ ไดแก ดีบุก ซึ่งเปนแรเศรษฐกิจที่เปนที่ตองการของตลาดโลก
เปนอยางมาก กิจการเหมืองแรดีบุกในภูเก็ตไดขยายตัวมาตั้งแตตนรัตนโกสินทรจนถึงสงครามโลก
คร้ังที่ 2 และความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกิจการเหมืองแรดีบุกนี้มีผลตอสภาพเศรษฐกิจของ
ภูเก็ตและของประเทศเปนอยางมาก การขยายตัวของการผลิตดีบุกที่เห็นไดชัดเจนก็คือในชวง 
พ.ศ.2450 จนถึงชวง พ.ศ.2474 กลาวคือ ตัวเลขของปริมาณการผลิตใน พ.ศ. 2450 มีผลผลิต
จํานวน 4,381 ตัน สวนในพ.ศ.2474 มีตัวเลขของจํานวนการผลิตอยูที่ 11,565.348 ตัน เพิ่มสูงขึ้น
จากพ.ศ.2450 ถึง 37.88% ซึ่งเปนปริมาณที่คอนขางสูง 1 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากตลาดโลกโดยเฉพาะตลาดทางตะวันตกถือเปนแหลงรับซ้ือแร
ดีบุกที่สําคัญที่สุด การผลิตและการคาดีบุกจึงออนไหวตอปจจัยภายนอกและเหตุการณตางๆ ที่

                                             
1 พรรณี อวนสกุล, “กิจการเหมืองแรดีบุกกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภาคใตประเทศไทย 

พ.ศ.2411-2474” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522),  
238-240. 
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เกิดขึ้นในโลก เชน การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 และ สงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ทําใหการดําเนินกิจการ
เหมืองแรดีบุกไดรับผลกระทบ โดยในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ราคาดีบุกในตลาดโลกไดตกลง
อยางรวดเร็วเมื่อตลาดแรดีบุกที่กรุงลอนดอนปดลง จากราคาที่สูงถึง 209.4 ปอนด/ตันใน พ.ศ. 
2454 เหลือเพียง 151.1 ปอนด/ตันใน พ.ศ. 2457 ทําใหเหมืองหลายแหงตองหยุดกิจการลง
ชั่วคราวและหลังจากนี้ราคาของแรดีบุกในตลาดโลกก็อยูในสภาวะไมคงที่อยูตลอดเวลา เชน 
ในชวง พ.ศ. 2461-62 ราคาดีบุกสูงขึ้นถึง 329.5 ปอนด/ตัน แตตอมาราคาก็เร่ิมตกลงอีกใน พ.ศ. 
2472 จนถึงพ.ศ. 2474 ราคาแรดีบุกต่ําลงมากจนเหลือเพียง 118.4 ปอนด/ตัน ซึ่งเปนชวงที่เกิด
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก2 หลังจากนั้นราคาก็ไดกระเตื้องขึ้นอีกครั้งกอนการเกิดสงครามโลก
คร้ังที่ 2 
 ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 จังหวัดภูเก็ตเองก็ไดรับผลกระทบจากการสงคราม กิจการ
เหมืองแรดีบุกซึ่งเปนกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจเกิดชะงัก โดยภาวะสงครามเปนสาเหตุสําคัญที่ทํา
ใหกิจการเหมืองแรหยุดชะงักลงจนถึงตองปดกิจการชั่วคราว ประชาชนสวนหนึ่งในภูเก็ตซึ่งทํา
อาชีพเกี่ยวกับเหมืองแรหันเขาหาอาชีพทําการเกษตร เลี้ยงสัตว ปลูกพืช ทํานา ทําไรกันมากขึ้น
เพื่อนําผลผลิตมาเลี้ยงชีพ นอกจากนั้นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทําใหการประกอบการในชวง
สงครามหยุดชะงักลงไดแก รัฐบาลไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการ
หรือทรัพยสินของคนตางดาวบางจําพวกในภาวะคับขัน พุทธศักราช 2484 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 
พ.ศ. 2484 โดยรัฐบาลไดเขายึดกิจการเหมืองแรดีบุกของชาวตะวันตกทั้งหมดเพราะหากรฐับาลไม
ประการใชพระราชบัญญัตินี้กิจการและทรัพยสินของชาวตะวันตกซึ่งถือเปนชนชาติศัตรูก็สามารถ
ถูกญี่ปุนยึดครองได รัฐบาลจึงเขายึดครองและเขาดําเนินกิจการแทนโดยการตั้งบริษัทแรและยาง
ไทย จํากัด ข้ึนเพื่อรับผิดชอบดูแลงานดานเหมืองแรและยาง3 

ปญหาในการผลิตและการคาดีบุกยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องระหวางสงครามโลกครั้งที่ 
2 และหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง ไมเพียงแตสงผลกระทบตอกิจการเหมืองแรดีบุกของ
ชาวตะวันตกและชาวจีนในจังหวัดในชวงสงครามเทานั้น แตไดรับผลกระทบทางดานการผลิตและ
การสงออกซึ่งตลาดโลกโดยเฉพาะตลาดใหญอยางสหรัฐอเมริกาและอังกฤษงดรับซ้ือดีบุก

                                             
2 เร่ืองเดียวกัน, 94-97. 
3 ศุลีมาน  นฤมล วงศสุภาพ, สาวใยตระกูล “งานทวี” แลวิถี และพลังมังกรใต (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544), 185; พิเศษ เจียจันทรพงษ และคณะ, วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดภูเก็ต (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2544), 95. 
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เนื่องจากเกรงวาจะมีการซื้อดีบุกสะสมเพราะเปนยุทธปจจัยทางสงครามในภาวะที่สงครามเพิ่ง
สงบทําใหการคาดีบุกอยูในภาวะหยุดนิ่ง และยังมีผลกระทบทางกายภาพซึ่งสงผลลบตอกิจการ
เหมืองแรดีบุกเพิ่มข้ึนอยางมาก กลาวคือพื้นที่ลานแรบางสวนไดรับผลจากการทําสงครามซึ่งถูก
ทําลายไปมากจนยากตอการฟนฟู4 และผลจากการที่เหมืองแรถูกทิ้งรางเปนเวลานานก็ทําให
อุปกรณในเหมืองชํารุดทรุดโทรม การฟนฟูเหมืองก็ตองใชเงินทุนจํานวนมาก ผูประกอบการบาง
รายจึงหาชองทางการลงทุนในดานอื่นมาเสริม ทําใหเกิดการปรับเปล่ียนทุนจากการทําเหมืองแร
ดีบุกเพียงอยางเดียวเขาสูการลงทุนทางการเกษตรกรรม ทั้งการทําสวนยางพารา สวนมะพราว 
และสวนผลไม นอกจากนี้ยังมีการขยายกิจการของตนออกไปยังพื้นที่อ่ืนๆ เชน พังงา ระนอง ตรัง 
หาดใหญ และนครศรีธรรมราช เปนตน5 ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มทุนสําหรับการฟนฟูกิจการเหมืองแร
ดีบุกซึ่งเปนกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ 

ดังนั้นจะเห็นวา ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีตัวแปรอยางนอย 3 ประการ ที่ทําให
กิจการเหมืองแรดีบุกชะงักและฟนตัวไดชาหลังจากสิ้นสุดสงคราม คือ นโยบายของรัฐบาลในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลกระทบทางกายภาพ และปญหาการคากับตลาดโลกดังที่ไดกลาวมาแลว 
สภาพการณเชนนี้ทําใหเกิดความนาสนใจที่จะศึกษาตอไปวากิจการเหมืองแรดีบุกไดลดบทบาทลง
อยางไรมีการฟนตัวในระดับไหน กลุมผูประกอบการในจังหวัดภูเก็ตไดมีการปรับตัวอยางไร และมี
ปจจัยใดที่ทําใหผูประกอบการปรับเปลี่ยนการลงทุนไปสูกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานอื่นๆ และ
การพัฒนาขึ้นของธุรกิจดานการทองเที่ยวมีผลหรือไมอยางไรตอบทบาทที่ลดลงของกิจการเหมือง
แรดีบุก 

 
1.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ (Review of related Literature) 
 การที่จะศึกษาลงไปถึงรายละเอียดของหัวขอ “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจาก
กิจการเหมืองแรดีบุกสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2484-2530” ผูศึกษาได
สํารวจสถานภาพของการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับกิจการเหมืองแรดีบุกและอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของภูเก็ต พบวาตางก็ไดรับความสนใจศึกษาใน

                                             
 4 “เร่ืองการไปตรวจราชการภาคใตของจอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี,” 19 กุมภาพันธุ 
2499-19พฤศจิกายน 2500, (3) สร 0201.22/40 เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
 5 พิเศษ เจียจันทรพงษ และคณะ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิ
ปญญา จังหวัดภูเก็ต, 91-92. 
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บริบทที่ตางกันอยูมากพอสมควรโดยสวนใหญจะแยกประเด็นการศึกษาออกจากกัน ดังนั้นผู
ศึกษาจึงแบงการนําเสนอของงานที่เกี่ยวของนี้ออกเปน 2 กลุม ดังนี้  
 
 1.2.1 งานที่เกี่ยวของกับกิจการเหมืองแรดีบุก 

การศึกษาเรื่องดีบุกมีการศึกษาในเชิงประวัติศาสตรอยูมากพอสมควร เชน “เร่ือง 
กิจการเหมืองแรดีบุกกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภาคใตประเทศไทยพ.ศ.2411-2474” 
วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยของ พรรณี 
อวนสกุล ในปพ.ศ.2522 งานชิ้นนี้เสนอภาพกระบวนการพัฒนาการทําเหมืองแรดีบุกในภาคใต
ของไทยและบทบาทของนายทุนชาวตางชาติ โดยมองวา กิจการเหมืองสวนใหญเปนกิจการที่ถูก
ผูกขาดโดยชาวตางชาติ รัฐไมไดมีการสงเสริมโดยตรงเพื่อรองรับการขยายตัวภายในที่จะเกิดมา
จากความเจริญจากการทําเหมือง เพราะไมไดตระหนักถึงความสําคัญของกิจการนี้วาจะสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจสวนรวมได นอกจากนี้ยังใหขอมูลดานความตองการดีบุก และราคาของดีบุกใน
ตลาดโลก ซึ่งอยูในสภาวะขึ้นๆ ลงๆ เนื่องมาจากสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลก งานชิ้นนี้จะ
เปนการศึกษาโดยภาพรวมของภาคใตซึ่งก็เปนประโยชนตอการศึกษาเพื่อที่จะทราบตอไปวา
หลังจากนี้กิจการดีบุกและอื่นๆ จะมีบทบาทอยางไรตอไปตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ
ภูเก็ตหลังจากไดทราบขอมูลเบื้องตนจากวิทยานิพนธเลมนี้ 
 ตอมาคือ “บทบาทของชาวจีนและชาวตะวันตกตอกิจการเหมืองแรดีบุกของมณฑล
ภูเก็ต ตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ 25-พ.ศ.2474” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ของ พวงทิพย เกียรติสหกุล ในปพ.ศ. 2534 งานชิ้นนี้
เสนอภาพของกลุมคนที่เขามามีบทบาทในการทํากิจการเหมืองแรดีบุกในมณฑลภูเก็ตในชวงที่
อุตสาหกรรมดีบุกกําลังมีบทบาทเปนอยางมาก เนื่องจากแรดีบุกกําลังเปนที่ตองการในตลาดโลก 
งานชิ้นนี้แสดงใหเห็นถึงบทบาทของคนสองกลุมคือ กลุมชาวจีนและชาวตะวันตก ทั้งยังแสดง
ขอมูลเชิงปริมาณในดานของพื้นที่การทําเหมืองแร ปริมาณการผลิตและปริมาณการสงออกแร
ดีบุก ทําใหผูศึกษาไดเขาใจถึงบทบาทของบุคคลสองกลุมที่มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจของมณฑลภูเก็ตซึ่งเปนประโยชนตอความเขาใจของผูศึกษาที่จะศึกษาเพิ่มเติมใน
ขอบเขตของชิ้นงานที่กําลังศึกษาอยู 
 งานชิ้นตอมาคือ “ทุนสิงคโปร: การผูกขาดตลาดยางพาราและดีบุกไทย” ของ ภูวดล 
ทรงประเสริฐ ปพ.ศ.2535 งานชิ้นนี้มีสวนที่นําเสนอเกี่ยวกับธุรกิจดีบุกใหภาพของการซื้อขาย และ
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งปญหาราคาดีบุกตกต่ํา ปญหาการซื้อขายแรเถื่อน โดยเฉพาะในชวงหลัง
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สงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของกลุมธุรกิจอ่ืนนอกจากชาวจีนคือกลุม
บริษัทขามชาติ และยังมีสถิติตางๆ เกี่ยวกับปริมาณการผลิต และราคาของดีบุกซึ่งจะใหภาพอยาง
กวางๆ เนื่องจากศึกษาในขอบเขตที่กวางทั้งตลาดไทยและสิงคโปร  
 ตอมาในปพ.ศ.2544 งานของพิเศษ เจียจันทรพงษ และคณะ เร่ือง วัฒนธรรม 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดภูเก็ต งานชิ้นนี้มีสวนที่นําเสนอ
เหตุการณที่เกิดขึ้นบางสวนในภูเก็ตชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งสภาพความเปนอยู การคาขาย
ภายใน สภาวะของการทํากิจการเหมืองแรดีบุก ซึ่งงานชิ้นนี้จะสื่อใหเห็นถึงสภาพการณภายในของ
ภูเก็ตในชวงระยะเวลานั้น ประชาชนในพื้นที่มีสภาพความเปนอยูและมีวิธีการหาเลี้ยงชีพอยางไร
ในสถานการณชวงสงคราม งานชิ้นนี้จะใหขอมูลอยางกวางๆ เนื่องจากเปนงานเชิงแนะนําจังหวัด  
 งานของ ศุลีมาน  นฤมล วงศสุภาพ เร่ือง สาวใยตระกูล “งานทวี” แลวิถี และพลังมังกร
ใต  ในปพ.ศ.2544 งานชิ้นนี้กลาวถึงบทบาทของชาวจีนตระกูลงานทวีในการเขามามีสวนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของเมืองภูเก็ตโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับดีบุก โดยเฉพาะในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จะสะทอนใหเห็นถึงการดิ้นรนและปรับตัวของกลุมนายทุนเหลานี้เพื่อใหเขา
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังเสนอใหเห็นภาพของนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีตอคน
จีนที่อาจจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของภูเก็ตไดเนื่องจากชาวจีนในภูเก็ตนั้นนับวาเปนกลุมทุน
กลุมใหญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกดวย ซึ่งเปนประโยชนตองานของผูศึกษาที่สามารถนําไป
ขยายขอบเขตของงานเนื่องอยูในพื้นที่ศึกษาเดียวกัน 
 นอกจากนี้ยังมีรายงานของสํานักงานพาณิชยภูเก็ต คือ ขอมูลการตลาดจังหวัดภูเก็ต 
ซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเหมือง การผลิตแรดีบุก การสงออก และราคาแร ซึ่งขอมูลนี้ไดมีการ
จัดทําปตอป จึงทําใหทราบขอมูลเชิงปริมาณที่คอนขางชัดเจน  
 
 1.2.2 งานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
 งานที่ศึกษาเกี่ยวกับการทองเที่ ยวของจังหวัดภู เก็ตในเชิงพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรนั้นยังพบไดนอย งานสวนใหญที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวภูเก็ตจะเปนการศึกษา
เชิงสารคดีแนะนําการทองเที่ยวเปนสวนใหญ เชน  
 สรุปแผนหลักพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ของ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
ในป พ.ศ. 2516 เปนงานที่กลาวถึงแผนการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต การลงทุนใน
ธุรกิจการทองเที่ยวของนักลงทุน การใหความรวมมือจากภาครัฐในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและ
ธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวของเพื่อเปนประโยชนในการดึงนักทองเที่ยวใหเขามาในภูเก็ต  
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 งานชิ้นตอมาไดแก รายงานสถานการณทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหลังเหตุการณจลาจล
กรณีโรงงานแทนทาลัมและผลกระทบที่เกิดขึ้นในธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ของ กองสถิติและ
วิจัยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. 2529 เปนงานที่นําเสนอผลกระทบจากกรณีการ
ประทวงเผาโรงงานแทนทาลัม ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งที่สงผลใหส้ินสุดยุคของกิจการเหมืองแรดีบุกไป
โดยปริยาย เนื่องจากชาวภูเก็ตมองวาธุรกิจการทองเที่ยวนั้นมีความสําคัญตอชีวิตและความ
เปนอยูจึงจําเปนตองรักษาธรรมชาติ และสภาพแวดลอมเอาไว เพราะการดําเนินนโยบายของ
โรงงานจะสงผลเสียตอธรรมชาติที่สวยงามของภูเก็ต แตก็ยังใหภาพของผลกระทบอีกดานหนึ่งคือ 
การเสนอขาวของตางชาติทําใหนักทองเที่ยวลดจํานวนลงไปบาง แตก็ทําใหรัฐบาลหันมาสนับสนุน
การทองเที่ยวในภูเก็ตมากยิ่งขึ้น  
 ตอมาในป พ.ศ. 2534 มีการศึกษาการทองเที่ยวของภูเก็ตในรูปแบบของการใชที่ดิน
เพื่อการทองเที่ยว ไดแก วิทยานิพนธของ แสงไทย นราราษฎร เร่ือง แนวทางการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาควิชาการวางแผนภาคและ
เมือง งานชิ้นนี้เสนอใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และปริมาณการ
ลงทุนในธุรกิจการทองเที่ยวตั้งแตยุคริเร่ิมของธุรกิจการทองเที่ยว การสงเสริมการทองเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต  
 เร่ือง ภูเก็ต ของ สุดารา สุจฉายา ในพ.ศ. 2543 งานชิ้นนี้เนนการอธิบายเกี่ยวกับ
แหลงทองเที่ยวในภูเก็ต และใหภาพประวัติศาสตรความเปนมาอยางคราวๆ ตั้งแตสมัยกิจการ
เหมืองแรดีบุกยังเจริญอยูจนมาถึงสมัยของการทองเที่ยว และยังใหภาพความเปนอยูและประเพณี
ในภูเก็ตดวย   
 จากสถานภาพของงานเขียนทขางตน จะเห็นไดวา การศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมหลัก
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตที่ปรากฎใหเห็นสวนใหญก็จะเปนการศึกษาและงานเขียนที่เกี่ยวกับ
กิจการเหมืองแรดีบุกและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวซึ่งโดยสวนมากจะแยกกันทําการศึกษาเฉพาะ
ดานใดดานหนึ่ง หรืออาจมีงานที่ใหภาพรวมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันของจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็จะมีการ
กลาวถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 2 ประเภท แตงานที่อธิบายใหเห็นถึงพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจระหวาง 2 กิจกรรมหลักนั้นยังไมเห็นชัดเทาที่ควร โดยสวนใหญไดกําหนดกรอบ
ระยะเวลาการศึกษาโดยแยกประเด็นการอธิบายออกจากกันคือไดแยกและชี้ใหเห็นในชวงที่กิจการ
เหมืองแรดีบุกกําลังรุงเรืองและในชวงที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกําลังรุงเรือง ดังนัน้ องคความรูที่
มีอยูจึงยังไมสามารถมองเห็นพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของภูเก็ตวามีปจจัยหรอืเหตผุลใดที่
ทําใหธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งโดดเดนขึ้นมามีบทบาททางเศรษฐกิจมากจนลดภาพบทบาทของกิจการ
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เหมืองแรดีบุกที่อยูคูกับภูเก็ตมายาวนานทั้งที่ยังไมยุติบทบาทลงเสียทีเดียว และที่สําคัญคือยัง
ไมไดมีการวิเคราะหใหเห็นในสวนของผูประกอบการวามีเหตุผลใดในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนการ
ลงทุนไปสูธุรกิจอีกประเภทหนึ่งซึ่งเปนสวนหนึ่งที่อาจมีผลทําใหเกิดการเคลื่อนยายทุนจากกิจการ
เหมืองแรดีบุกไปสูการลงทุนในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวหรือเคลื่อนยายทุนออกจากภูเก็ตหรือไม
อยางไร หรืออาจมีนักลงทุนรุนใหมจากที่อ่ืนเขามาในภูเก็ตซึ่งจะทําใหเกิดการความสัมพันธกัน
ระหวางกลุมทุนทางภูเก็ตและกลุมทุนใหมเพื่อเปนการขยายเครือขายความสัมพันธทางธุรกิจให
กวางขึ้นนําไปสูการลงทุนในกิจการอื่นๆ ดังนั้นการศึกษาในหัวขอ “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
จากกิจการเหมืองแรดีบุกสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพ.ศ.2484-2530” จึงตองการ
ศึกษาชวงรอยตอหรือชวงเปลี่ยนผานระหวางกิจการทั้งสองเพื่อใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนกิจการ
ทางเศรษฐกิจและปจจัยที่นําไปสูการปรับตัวและการตัดสินใจของนายทุนในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ผู
ศึกษาตองการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตนับต้ังแตสงครามโลกครั้งที่ 
2 โดยศึกษาผานกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลัก คือ กิจการเหมืองแรดีบุกและอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวเปนสําคัญ 
 
1.3 ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective) 
 1.3.1 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตในชวงระยะเวลาที่
กิจการเหมืองแรดีบุกเริ่มลดบทบาทลง และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีการพัฒนามากขึ้นระหวาง 
พ.ศ.2484-2530 
 1.3.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการลดบทบาทลงของกิจการเหมืองแรดีบุกและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
 1.3.3 เพื่อศึกษาการปรับตัวของนายทุนเหมืองแรดีบุกไปสูการลงทุนทางดาน
การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 
 
1.4 สมมติฐานของการศกึษา (Hypothesis to be tested) 
 1.4.1 การที่กิจการเหมืองแรดีบุกในจังหวัดภูเก็ตอยูในสภาวะขึ้นลง มาตั้งแตชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น อาจเปนดวยปจจัยทางการคาซึ่งไดรับผลกระทบอยางมากในชวงสงคราม 
ประกอบกับความไมสะดวกทางดานกายภาพเนื่องจากพื้นที่เหมืองถูกทําลายไปจากการสงคราม 
จึงทําใหกิจการเหมืองแรในภูเก็ตฟนตัวไดไมเต็มที่ 
 1.4.2 การปรากฏตัวของธุรกิจการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต มีสาเหตุหลักสวนหนึ่งมา
จากการผูประกอบการของกิจการเหมืองแรดีบุกเดิมไดปรับเปลี่ยนการลงทุนไปสูธุรกิจอ่ืน
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เนื่องมาจากกิจการเหมืองแรดีบุกลดบทบาทลงมาตั้งแตชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 และการขยายตัว
ของการทองเที่ยวทําใหรัฐบาลเห็นความสําคัญในดานรายไดที่จะเขาสูประเทศจึงใหการสนับสนุน
ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนายทุนเหมืองแรดีบุกหันมาประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวมากขึ้น  
 
1.5 ขอบเขตของการศึกษา (Scope or Delimitation of the Study) 
 วิทยานิพนธเร่ืองนี้เปนการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต
ในชวง พ.ศ.2484-2530 โดยเนนศึกษาผานกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดภูเก็ตคือ กิจการ
เหมืองแรดีบุกและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สวนระยะเวลาของการศึกษา เร่ิมศึกษาตั้งแต พ.ศ. 
2484 ถือเปนชวงที่กิจการเหมืองแรดีบุกกําลังเริ่มลดบทบาทลง  โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 ภายหลังจากสงครามนายเหมืองแรดีบุกเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปสูการลงทุน
ดานการเกษตรกรรมและโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนับต้ังแต พ.ศ.2510 จน
เขาสูการลดบทบาทอยางชัดเจนของกิจการเหมืองแรดีบุกใน พ.ศ.2529 เนื่องจากการทําเหมืองแร
ถูกคัดคานจากประชาชนในภูเก็ตเองเพราะการทําเหมืองแรดีบุกไดสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติซึ่งเปนปจจัยสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่กําลังขยายตัวอยูในขณะนั้น 
สวนเหตุผลที่เลือกจังหวัดภูเก็ตเปนพื้นที่ในการศึกษาเพราะภูเก็ตเปนกรณีตัวอยางของจังหวัดที่มี
การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักจากกิจการเหมืองแรดีบุกไปสูอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวที่ชัดเจนมากที่สุด 
 
1.6 วิธกีารศกึษา (Method of the Study) 
 วิทยานิพนธชิ้นนี้เปนการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร ใชวิธีการ
นําเสนอแนวประวัติศาสตรเชิงวิเคราะห โดยอาศัยการคนควาและการวิเคราะหขอเท็จจริง ขอมูล 
และเอกสารที่เปนหลักฐานชั้นตน (Primary Sources) เชน เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี เอกสาร
กระทรวงการคลัง เอกสารกระทรวงกลาโหม เอกสารกระทรวงตางประเทศ บันทึกขาวสาร
ประจําวัน จากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ สวนเอกสารที่เปนหลักฐานชั้นรอง (Secondary 
Sources) ไดแก หนังสือ วิทยานิพนธ บทความทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว นอกจากนี้ยังใชขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลในจังหวัดภูเก็ต 
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1.7 แหลงขอมูล 
1.7.1 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
1.7.2 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
1.7.3 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตทาพระ 
1.7.4 สถาบันวิทยบริการ หอสมุดกลางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
1.7.5 หอสมุดคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
1.7.6 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
1.7.7 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
1.7.8 หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
1.7.9 ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
1.7.10 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
1.7.11 กรมทรัพยากรธรณี   
1.7.12 องคการบริหารสวนตําบลกะทู จังหวัดภูเก็ต 
1.7.13 การสัมภาษณ 

 
1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.8.1 ทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตในชวงที่กิจการ
เหมืองแรดีบุกมีบทบาทนอยลงและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้น 
 1.8.2 ทําใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการลดบทบาทของกิจการเหมืองแรดีบุกและ
ปจจัยที่มีสวนสงเสริมใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว 
 1.8.3 ทําใหทราบถึงการปรับตัวของนายเหมืองแรดีบุกไปสูการลงทุนในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 
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บทที่ 2 

 
กิจการเหมืองแรดีบุก: กิจกรรมทางเศรษฐกจิหลักของจังหวัดภเูก็ตกอนพ.ศ.2484 

 
ในบริบททางประวัติศาสตรภูเก็ตนับวาเปนเมืองเศรษฐกิจมาต้ังแตอดีต เนื่องจากภูเก็ต

มีทรัพยากรแรที่สําคัญไดแก แรดีบุก ซึ่งเปนโลหวัตถุที่สําคัญตอการอุตสาหกรรมและเปนที่
ตองการของตลาดโลก ดีบุกมีสวนทําใหสังคม และเศรษฐกิจของภูเก็ตพัฒนาข้ึนไดอยางรวดเร็ว 
เนื่องจากในจังหวัดภูเก็ตมีผูประกอบกิจการเหมืองแรดีบุกอยูมาก พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตถูกใช
ประโยชนจากการทําเหมืองแรมากกวาการทําการเกษตรซึ่งเปนอีกหนึ่งอาชีพของประชาชนใน
จังหวัด เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศไมเอ้ืออํานวยตอการเกษตรมากเทาใดนัก และในปจจุบัน
ภูเก็ตก็ยังคงเปนเมืองเศรษฐกิจของไทยอยูแตกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจไดที่เปลี่ยนไปเพราะใน
ปจจุบันธุรกิจที่สงเสริมเศรษฐกิจในภูเก็ตมากที่สุดก็คือธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว และเพื่อ
ความเขาใจพัฒนาการทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต ในบทที่ 2 นี้จึงเนนอธิบายถึงภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจในภูเก็ตชวงกอน พ.ศ.2484 เพื่อเปนการปูพื้นฐานและนําไปสูการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจจากกิจการเหมืองแรดีบุกสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพ.ศ.2484-
2530 
 
2.1 กิจการเหมืองแรดีบุกในจังหวัดภเูก็ตกอน พ.ศ. 2484 
 ภูเก็ตในอดีตเปนที่รูจักของนักเดินเรือในชื่อ “จังซีลอน” ( Junk Ceylon ) แตเดิมนั้น
ไมไดใชชื่อนี้แตใชชื่อ “ภูเก็จ” ที่แปลวา เมืองแกว ซึ่งมีความหมายตรงกับความหมายเดิมที่ชาว
ทมิฬเรียกเมืองนี้วา “มณิคราม” และเปนที่รูจักของนักเดินเรือสมัยกอนที่ใชเสนทางระหวางจีนกับ
อินเดียผานแหลมมลายู มีหนังสือทางภูมิศาสตรแผนที่เดินเรือของปโตเลมี ไดกลาวถึงการเดินทาง
จากแหลมสุวรรณภูมิลงมายังแหลมมลายูวาจะตองผานแหลมจังซีลอน และที่นี่ยังเปนทาจอดเรือ
ที่เปนที่รูจักกันดีของพอคาตางชาติดวย เชน จีน อินเดีย อาหรับ เปอรเซีย เปนแหลงผลิตดีบุกซึ่ง
ชาวพื้นเมืองรูจักกันในนามของ “ตะกั่วดํา” การมีภูมิประเทศที่เปนเกาะและมีทาเรือน้ําลึกหลาย
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แหงจึงทําใหภูเก็ตเปนชุมชนทาเรือที่สําคัญทางชายฝงตะวันตกจนเปนที่รูจักกันดีทั้งภายในและ
นอกประเทศ ชาวเมืองสวนใหญก็อาศัยการเก็บแรดีบุกขายเพื่อหาเลี้ยงชีพ1 
 จากสภาพภูมิประเทศที่เปนภูเขาถึงรอยละ 70 ซึ่งแนวเขาเหลานี้สวนใหญเปน
หินแกรนิตที่เกิดจากแมกมาที่ถูกดันตัวขึ้นมาจากใตพื้นโลกและมีแรดีบุกปะปนอยูเปนจํานวนมาก 
สวนใหญจะอยูบริเวณผิวดิน ภูเก็ตจึงเปนเมืองที่อุดมสมบูรณไปดวยแรดีบุกอาชีพของประชาชน
สวนใหญในภูเก็ตจึงผูกพันกับแรดีบุกมาตั้งแตอดีต 2 นอกจากการขุดหาแรดีบุกของประชาชนแลว 
ในภูเก็ตยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกดวยแตประชาชนทํากันนอยเนื่องจากสภาพภูมิ
ประเทศมีที่ราบสําหรับการเพาะปลูกนอย ประชาชนสวนใหญจึงพอใจกับการขุดหาแรดีบุก
มากกวา เนื่องจากการเพาะปลูกนั้นนอกจากพื้นที่จะไมอํานวยแลวยังตองรอเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต
อีกดวย การขุดหาแรดีบุกจึงเปนวิธีการดํารงชีพที่สะดวกกวา3 ดังมีรายงานการตรวจราชการทองที่
อําเภอถลางในสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐที่แสดงถึงการไมคอยใหความสนใจกับอาชีพ
การเกษตรของประชาชนในภูเก็ตความวา 
 

...สังเกตดูเห็นวาในทองที่อําเภอถลางนี้เปนที่ราบกวางขวางดี มีที่ดินซึ่งจะทําใหเปนที่นาได
โดยมาก ถามราษฎรไดความวา ถาจะปดทํานบชักเอาน้ําทํานาก็มีที่จะพาน้ํามาไดหลายทาง  
แตไมมีผูใดคิดทํา ไดดูไปอีกเห็นผลไม เชน หมาก มะพราว ก็งอกงามดี แตมีความเสียใจซึ่ง
ราษฎรเกียจครานไมใครจะคิดสรางนาแลปลูกผลไมตางๆ ไดพบปะราษฎรอุมไกชนเที่ยวอยู
เปนอันมาก เห็นวาควรกักราษฎรที่เลนไกชนใหนอยลงบาง แลใหอําเภอชักชวนราษฎรทํานา
กับปลูกผลไมตางๆ ใหมากขึ้น...4 

 

                                             
1 ประวัติจังหวัดภูเก็ต [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2549.  เขาถึงไดจาก 

http://www.dmr. go.th   
2 ฤดี ภูมิภูถาวร, ภูเก็ต (ภูเก็ต : ภูเก็ตบูลเลทิน, 2550), 18. ; สุรีย เลียงแสงทอง, “การศึกษา

วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตระหวางป พ.ศ.2396-2475” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524), 13. 

3 สุรีย เลียงแสงทอง, “การศึกษาวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตระหวางป พ.ศ.2396-2475”, 
103. 

4 “เร่ืองรายงานการตรวจราชการของพระยารัษฎานุประดิษฐเสนอกรมหลวงดํารงราชานุภาพ,” 1-
15 พฤศจิกายน ร.ศ.120, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5, ร.5 ม.53/5, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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 จากขอความขางตนเห็นไดวา ประชาชนในภูเก็ตไมไดใหความสําคัญกับอาชีพ
เกษตรกรรมทั้งที่มีที่ดินพอที่จะสามารถทําการเกษตรไดบางแตประชาชนกลับปลอยปละละเลยให
พืชผลขึ้นตามธรรมชาติโดยไมพยายามทําทํานบเพื่อกักเก็บน้ําไวทํานา สวนหนึ่งก็เพราะขาหลวง
คนกอนๆ จะใหความสนใจกับการแกปญหาเรื่องการทําเหมืองมากกวาการทําเกษตรกรรม และ
ประชาชนในภูเก็ตก็อาศัยการขุดแรหาเลี้ยงชีพเปนสวนใหญ เพราะการขุดแรสามารถเปนรายได
หลักเพียงพอในการดําเนินชีวิตโดยนําไปใชแลกเปลี่ยนสินคาอุป(โภคบริโภค ประชาชนจึงไม
ทํางานอยางอื่นดังที่รายงานตรวจราชการของพระยารัษฎานุประดิษฐฯ กลาวไว แสดงใหเห็นวา
ภูเก็ตสมบูรณไปดวยแรดีบุกเปนอยางมากจนไมจําเปนที่จะตองประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยาง
จริงจังก็สามารถที่จะใชชีวิตอยูไดโดยการขุดหาแรดีบุก  

เมื่อเขาสูสมัยของพระยารัษฎานุประดิษฐฯ จึงไดมีการสงเสริมการเกษตรกรรมมากขึ้น 
ทั้งการทํานาเพื่อเลี้ยงประชาชนในมณฑลภูเก็ตเอง และสงเสริมการทําสวนทําไรเพราะพื้นที่ดินใน
ภูเก็ตสามารถปลูกพืชประเภท พริกไทย หมาก มะพราว จันทนเทศ กระวาน กาแฟ และยางพารา
ได แตประชาชนก็ไมนิยมปลูกกันมากนักเนื่องจากราคาของผลผลิตเหลานี้ไมแนนอนเพราะตอง
ข้ึนกับความตองการของหัวเมืองมลายู อยางเชนในชวง พ.ศ. 2444 การทําไรพริกไทยมีมากจนทํา
ใหราคาในตลาดโลกตกต่ํา จึงตองแนะนําการปลูกพืชชนิดอื่นแกประชาชน พระยารัษฎานุ
ประดิษฐฯ จึงไดริเร่ิมนําตนยางพารามาทดลองปลูกที่เมืองตรังกอนที่จะเริ่มขยายไปปลกูทีภู่เกต็ใน 
พ.ศ.2451 แตความพยายามของทานที่ตองการใหประชาชนในภูเก็ตหันมาปลูกสวนยางพาราก็ไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร เพราะผูลงทุนทําสวนยางพาราสวนใหญคือชาวจีนที่อพยพมาจาก
มลายู การลงทุนตองมีคาใชจายเบื้องตนคอนขางสูง ไดแก คาถางปา ขุดหลุม คาตนยางซึ่งตอง
เพาะเองตกราคาตนละคร่ึงสตางค เบ็ดเสร็จรวมเปน 5 บาท 87 สตางค ตอไร นอกจากนี้ยังตอง
จายเงินเดือนกุลีรวมคาอาหารราวเดือนละ 25 บาท อีกทั้งยังตองจายเงินเดือนผูจัดการกุลีและคา
เครื่องมือตางๆ ตกเดือนละ 5 บาท 66 สตางคอีกดวย ซึ่งเปนปญหามากเนื่องจากประชาชนไมมี
เงินลงทุนจึงทําไดแคสวนเล็กๆ ลักษณะของสวนยางพาราเล็กกวาในมลายู และผลิตยางออกมา
ในรูปยางแผนไมรมควันซึ่งมีคุณภาพต่ํา นอกจากนี้ยังมีปญหาแรงงานที่จะใชกรีดยาง โดยเฉพาะ
ปญหาเรื่องเงินทุน ประชาชนพื้นเมืองสวนใหญไมมีเงินทุนจํานวนมาก คุณภาพของอุปกรณใน
การเก็บน้ํายางต่ําเพราะใชกะลาแทนแกวรับน้ํายางจากตน แผนยางที่ผลิตออกมามีความชื้นสูง
เนื่องจากไมไดรมควันทําใหคุณภาพของยางที่ไดต่ําอยูที่เกรด 3 หรือ 4 พอคาที่รับซ้ือมักจะ
ประเมินราคาต่ํากวาที่เปนจริงเสมอเพราะไมมีการตรวจสอบทางเคมี ชาวสวนจึงตองยอมราคา
ตามที่พอคาเสนอ นอกจากนี้ยังมีปญหาอื่นที่สงผลกระทบตอการทําเกษตรกรรมอีก คือ  
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1. ปญหาดานการชลประทาน เพื่อใหมีน้ําเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก ซึ่งก็สามารถ
หาพื้นที่สําหรับชลประทานไดทางฝงอําเภอถลางแตราษฏรเองไมนิยมทําการเพาะปลูกจึงไมมีการ
สนับสนุนการทําชลประทาน 
 2. พื้นดินสําหรับการเพาะปลูก ในภูเก็ตมีพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกนอยมาก ในเมื่อ
ภูเก็ตมีทรัพยากรแรดีบุกสมบูรณราษฏรจึงใหความสนใจกับการรอนหาแรดีบุกเพื่อใชแลกเปลี่ยน
สินคาอุปโภคบริโภคมากกวาการทําการเกษตรกรรม5 
 ดังจะเห็นไดวาแมภูเก็ตจะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและในสมัยของพระ
ยารัษฎานุประดิษฐฯ จะมีการสงเสริมใหมีการทําการเกษตรเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะการสนับสนุนการ
ทําสวนยางพาราซึ่งก็ไดรับความสนใจจากประชาชนอยูบางแตก็ไมมากเพราะประสบปญหาตางๆ 
คอนขางมาก เพราะฉะนั้นกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจที่สําคัญของเมืองภูเก็ตที่มีมาตั้งแตอดีตก็
ยังคงเปนแรดีบุกอยูนั่นเอง ดังนั้นการศึกษาใหเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนทางดานเศรษฐกิจในจังหวดั
ภูเก็ตในที่นี้จึงเนนพัฒนาการของกิจการเหมืองแรโดยมีการเกษตรกรรมเปนสวนประกอบ 
 

2.1.1 พัฒนาการของการทําเหมืองแรดีบุกในภูเก็ตในระยะเริ่มตนกอนพ.ศ. 
2396 

ดีบุกเปนแรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีความเปนมายาวนานที่ยอนไปไดถึง 
พ.ศ.2061 สมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ไทยไดทําสัญญาพระราชไมตรีกับโปรตุเกส โดยทรง
อนุญาตใหตั้งหางรับซ้ือแรดีบุกจากภาคใต ตอมาในพ.ศ.2169 พระเจาทรงธรรมใหมีพระบรมรา
ชานุญาตใหชาวฮอลันดาสรางสถานีรับซื้อแรดีบุกที่กลางเกาะภูเก็ต และในพ.ศ.2228 สมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราช ไดทําสนธิสัญญาคาขายกับฝร่ังเศส และในสัญญาไดระบุใหฝร่ังเศสโดย
นายชารบอนโน (Re’ne Charbonneau) ตั้งคลังและสถานีรับซ้ือแรดีบุกที่กลางเกาะภูเก็ตโดยให
ทําการผูกขาดแตเพียงผูเดียว6 และพอคาชาวฝรั่งเศสยังไดบันทึกวาการคาขายของภูเก็ตกับ
ตางประเทศนั้นใชวิธีการแลกเปลี่ยนไมไดใชเงินตรา ดังนี้ 
 

                                             
5 สุรีย เลียงแสงทอง,  “การศึกษาวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตระหวางป พ.ศ.2396-2475”, 

103-111. 
6 ประวัติจังหวัดภูเก็ต [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2549.  เขาถึงไดจาก 

http://www.phuket. police.go.th; ฤดี ภูมิภูถาวร, ภูเก็ต, 49. 
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…แรดีบุกนี้เปนส่ิงสําคัญของเมืองนี้ และที่ไดเกิดมีการคาขายและที่ชาวเมืองไดอยูเล้ียงชีพ
ไปไดก็ไดโดยอาศัยแรดีบุกนี้เอง เพราะพวกชาวเมืองขุดแรดีบุกได ก็เอาแรนั้นไปแลกเปลี่ยน
กับพอคา ซึ่งนําเอาสินคามาจากภายนอกเพื่อเอามาแลกเปลี่ยนกับดีบุกนั่นเอง...7 
 

 ขอความขางตนแสดงใหเห็นถึง การแลกเปลี่ยนสินคาระหวางพอคาตางชาติกับ
ชาวเมืองภูเก็ตซึ่งจะนําดีบุกที่หาไดไปแลกเปลี่ยนกับสินคาที่ตนตองการ ซึ่งก็หมายความวาแร
ดีบุกมีคามากพอสําหรับใชแทนเงินในการแลกเปลี่ยน ประชาชนจึงสามารถใชดีบุกที่ขุดไดและ
เหลือจากการสงสวยและขายเขาพระคลังประจําเมืองมาใชแลกเปลี่ยนสินคาโดยตรงจากพอคาได  

ตอมาในสมัยตนรัตนโกสินทรใน พ.ศ.2314 ฟรานซิส ไลท พอคาชาวอังกฤษที่คาขาย
ระหวางปนังกับเมืองชายฝงทะเลภาคใต ไดเขามาคาขายและตั้งบานเรือนอยูที่ถลาง การคาขาย
ของฟรานซิส ไลท มีสินคาที่สําคัญไดแก ขาว นอกจากนั้นยังมีผาและผาแพรที่ขายในอินเดีย อาวุธ 
และฝน สวนสินคาที่พอใจแลกเปลี่ยนมากที่สุดก็คือ ดีบุก และยังไดประมาณการไววาราษฎรคน
หนึ่งจะรอนแรดีบุกไดปละประมาณ 500 ปอนด8  และฟรานซิส ไลท ยังเปนคนที่หาปนมาขาย
ใหกับรัฐบาลไทย การคาขายกับอังกฤษก็ใชวิธีการแลกเปลี่ยนสินคากันไมวาจะเปนอาวุธหรือ     
ผาแพร ดังขอความในหนังสือสัญญา ลงวันศุกร เดือนแปด ทุตยสาทร ข้ึน 7 ค่ํา ประกา นพศก  
(11 กรกฎาคม พ.ศ. 2319) ความวา 

 
...กฎหมายใหแกกปตันบังกู ดวยกปตันเหล็กใหกปตันบังกูอยูรับดีบุกในจํานวนพระราชทาน
กปตันเหล็กไปเปนทุนรอยพารา คาปนเการอยยี่สิบหกบอกรอยพารา แลวกปตันบังกูคุมเอา
ปนเการอยยี่สิบหกบอกเขาไปสง ณ กรุงเทพมหานคร แลบัดนี้กปตันบังกูมีน้ําใจรับเอาปน
แลพรรณผาแพร ซึ่งขาหลวงกรมการจัดซื้อเขามาสงดวย เปนปนชาติและระบัด เการอยบอก 
เขากันกับปนชาติสุตันเการอยยี่สิบหกบอก เปนปนพันแปดรอยยี่สิบหกบอกกับพรรณผาแล
แพรพับ ไดสงใหกปตันบังกูบรรทุกกําปนเขามาสงกรุงเทพมหานครแลดีบุก คาผา ปน ซึ่ง
ขาหลวงกรมการซื้อไดจัดดีบุก ผา ปนใหแกเจาผาเจาผืน ณ เมืองหลวงตามวัดราอยูแลว...9 
 

                                             
7 สุวัฒน วิรุฬหสิงห, “ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคมเมืองถลาง ภูเก็จ,” ใน รายงานการ

สัมมนาประวัติศาสตรถลาง (ภูเก็ต: องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต, 2528), 75. 
8 กรมศิลปากร, พระยาราชกปตัน (ฟรานซิส ไลท) (กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2519), 76. 
9 สุวัฒน วิรุฬหสิงห, “ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคมเมืองถลาง ภูเก็จ”, 78. 
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 จากขอความขางตนเห็นไดวา การจัดการซื้อขายของ ฟรานซิส ไลท ทั้งหมดไมวาจะ
เปนการจัดการซื้ออาวุธสําหรับทางกรุงเทพมหานคร หรือสินคาอ่ืนๆ ส่ิงแลกเปลี่ยนที่ตองการก็คือ 
ดีบุก ซึ่งจากขอความขางตนแสดงวาการจัดซื้อปนนั้นใชแรดีบุกเปนสิ่งแลกเปลี่ยน เพราะสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานดีบุกใหแกพอคา
ชาวอังกฤษไปกอนจํานวน 100 ภารา10 เพื่อซื้อปนไวใชในราชการปองกันพระราชอาณาเขต11  
แมกระทั่งฝนก็ใชดีบุกแลกดังขอความในสัญญาที่ขุนรัดไดซื้อฝนโดยใชสินเชื่อประมาณ 2 เดือน 
กับฟรานซิส ไลท ดังขอความในสัญญา  ลงวันอาทิตย เดือน 7 แรม 14 ค่ํา ปกุน เอกศก          
(พ.ศ. 2321) ที่วา “ขาฯ ขุนรัด ทําหนังสือใหไวตอทานพระยาราชกปตัน แลขาพเจารับเอายาฝน
ของทานไปเปนดีบุกพาราหนึ่ง ขาฯ สัญญาจะสงดีบุกให ณ เดือนเกาของสิ้นหนี้ใหครบ”12 
นอกจากการคาขายกับทางราชสํานักแลวพอคาตางชาติยังรับซื้อแรดีบุกจากประชาชนโดยตรงอีก
ดวยโดยจะแลกเปลี่ยนกับปจจัยในการดํารงชีพตางๆ คือ อาหารและเครื่องนุงหม โดยการ
แลกเปลี่ยนจะนําสินคามาคํานวณราคาแลวจัดดีบุกเปนสิ่งตอบแทนตามมูลคาสินคานั้นๆ13 
 ขอความในสัญญาระหวางขุนรัดกับฟรานซิส ไลท ดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของแรดีบุกวาเปนที่ตองการถึงขนาดสามารถใชเปนสิ่งแลกเปลี่ยนสินคาได แตการขุด
แรของประชาชนในภูเก็ตสมัยนี้จะทําการขุดหาแรกันตามผิวดินใกลแมน้ําและชายฝงทะเลโดยใช
วิธีและเครื่องมือที่ไมทันสมัยแตอยางใด เมื่อไดสินแรมาแลวจะมีชาวจีนเปนผูรับแรไปถลุงกอนที่
จะนําไปขาย การคาขายดีบุกในชวงนี้จึงอยูในรูปของแรดีบุกที่ถลุงแลวมิใชสินแรซึ่งเปนแรดิบ
เหมือนในสมัยตอมา 
 ในดานของการทําเหมืองแรกอนพ.ศ.2396 ในภูเก็ตจะเปนการทําเหมืองขนาดเล็ก  
เปนเพียงการเก็บรอนแรของราษฎร (Dulang Washing) เปนการหาแรแบบดั้งเดิมของประชาชน
เพื่อหาเลี้ยงชีพเปนรายบุคคลจะใชเครื่องมืองายๆ ที่เรียกวา “เลียง” มีลักษณะคลายกะทะกนลึก
ไมมีหู เมื่อนํามารอนในน้ําเศษดินเศษทรายซึ่งมีน้ําหนักนอยกวาจะถูกน้ําพัดออกไปเหลือแตแรซึ่ง
มีน้ําหนักมากกวา แรที่ไดก็จะตองนําไปถลุงยังเตาของเจาเมืองแลวขายใหกับพระคลังประจํา

                                             
10 1 ภารา เทากับ 3 หาบ หรือ 300 ชั่งจีน ดีบุก 15 แผน แผนละ 20 ชั่ง เทากับ 1 ภารา 
11 องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต, จดหมายเหตุเมืองถลางและหัวเมืองปกษใต (ม.ป.ท. :     

ม.ป.พ., 2528), 7-11. 
12 เร่ืองเดียวกัน, 15. 
13 พรรณี อวนสกุล, “กิจการเหมืองแรดีบุกกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภาคใตประเทศไทย 

พ.ศ. 2411-2474” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522), 51. 
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เมือง14 สวนอีกวิธีหนึ่งก็คือ การทําเหมืองแรของเจาเมืองซึ่งในสมัยนั้นเปนผูมีอํานาจในการ
ควบคุมการใหประทานบัตรทําเหมืองแร และจะใชผลประโยชนจากการผูกขาดภาษีอากรมาเปน
เงินทุนในการทําเหมืองแรของตนเอง การทําเหมืองแรของผูวาราชการเมืองจะอาศัยแรงงานคนจีน
เปนสวนใหญ ชาวจีนที่เขามามีบทบาทในการทําเหมืองมี 2 กลุมดวยกันคือ กลุมที่มีฐานะยากจน
จะเขามาเปนแรงงานรับจางในเหมือง และกลุมที่มีฐานะดีจะเขามารวมหุนกับผูวาราชการเมืองใน
ฐานะผูรวมลงทุน15   

การทําเหมืองแรดีบุกของเจาเมืองสวนใหญเปนเหมืองขนาดเล็ก การใชทุนและ
แรงงานคนก็ไมมากนักเนื่องจากไมไดใชเทคนิคที่ยุงยาก ลักษณะการทําเหมืองไดแก การทํา
เหมืองแลน (Ground Sluicing) คือ การทําเหมืองตามแหลงแรที่อยูบริเวณเนินเขาหรือไหลเขา ใช
เครื่องมืองายๆ เชน จอบ ชะแลง ขุดโดยใชแรงงานคน ไมตองใชเครื่องสูบน้ําอาศัยการกักเก็บ
น้ําฝนไวตามซอกเขาหรืออางเก็บน้ําบนยอดเขาที่สูงกวาบริเวณที่ทําเหมืองแลวแทงหรือพังดิน
ขางบนใหทลายลงมาสูรางกูแรเพื่อชะลางเนื้อแรออกมา แตวิธีนี้จะทําใหเสียเนื้อแรไปกับดินมาก 
อีกวิธีหนึ่งคือ การทําเหมืองคลา (Hill Mining) เปนการทําเหมืองแรบนไหลเขาสวนมากจะอยูตาม
แนวหินอัคนีที่ผุตามทางแร จะตองทํารางน้ําพาน้ํามาตามไหลเขาจากที่สูง เพื่อปลอยน้ําใหมีแรง
ในการกัดเซาะและพัดพาหินแร หินผุที่กลายเปนดินจะไหลเลยไป คนงานก็จะชวยกันงัดหินใหพัง
ลงไปในที่รองรับแรแลวลางรอนเอาดินทรายออกเก็บแตแรไว การทําเหมืองชนิดนี้ใชคนงานนอย 
จึงมีกําไรมาก แตเปนอันตรายตอปาและพื้นที่เพาะปลูกใกลเคียงเนื่องจากการพังทลายของดิน
ทราย จึงตองมีการเตรียมหาที่ขังมูลดินเอาไวกอน16  

กลาวโดยสรุปวา พัฒนาการของการทําเหมืองแรดีบุกของจังหวัดภูเก็ตกอน พ.ศ.2396 
มีการพัฒนาแบบคอยเปนคอยไปเนื่องจากลักษณะวิธีการทําเหมืองแรยังไมสามารถผลิตแรไดมาก

                                             
14 พวงทิพย เกียรติสหกุล, “กิจการเหมืองแรของชาวจีนในมณฑลภูเก็ต พ.ศ.2400-2474,” วารสาร

อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 19, 1-2 (2539-2540), 71; สุรีย เลียงแสงทอง, “การศึกษาวิเคราะห
สภาพเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตระหวางป พ.ศ.2396-2475”, 14. 

15 พวงทิพย เกียรติสหกุล, “บทบาทของชาวจีนและชาวตะวันตกตอกิจการเหมืองแรดีบุกของภูเก็ต
พุทธศตวรรษที่ 25-2474” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534), 21-24. 
 16 พวงทิพย เกียรติสหกุล, กิจการเหมืองแรของชาวจีนในมณฑลภูเก็ต พ.ศ.2400-2474, 73;       
วิสันธนี โพธิสุนทร, บรรณาธิการ, ถลาง ภูเก็ต และชายฝงทะเลอันดามัน โบราณคดี ประวัติศาตร ชาติ
พันธุและเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ: อมรินทร พริ้นติ้ง กรุพ, 2532), 159-160. 
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เพราะยังไมมีการใชอุปกรณและเทคนิควิธีที่ซับซอน นอกจากการใชแรงงานคนในการขุดทางสาย
แรและภาชนะรอนแร ในสวนของผูผลิตราษฎรเองยังผูกพันอยูกับระบบไพรจึงไมมีเวลาวางในการ
ขุดหาแรดีบุกใหไดจํานวนมาก การขุดหาแรดีบุกถือเปนอีกตัวเลือกที่ดีเทานั้นเพราะการเปนแหลง
แรที่อุดมสมบูรณของภูเก็ต และในดานของการคาขายดีบุกเองชวงกอนการทําสนธิสัญญาเบาริง
ใน พ.ศ.2397 ถือเปนสินคาผูกขาดที่ไมเปดโอกาสใหมีการซื้อขายอยางเสรี จะตองขายใหแกพระ
คลังสินคาประจําเมืองเทานั้นเปนการเปดทางใหเจาเมืองและกรมการเมืองหากําไรเอาเปรียบใน
การซื้อขายจากราษฎรได วิธีการคาดีบุกจะอยูในอํานาจโดยตรงของเจาเมืองโดยจะสงดีบุกในรูป
ถลุงแลวใหแกพอคา ซึ่งจะมีเรือของพอคาตางชาติเขามารับซื้อที่ภูเก็ตเอง เนื่องจากเจาเมืองยังไม
มีเรือสินคาของตนเองที่จะบรรทุกสินคาไปขายในบริเวณใกลเคียง นอกจากนี้ความตองการซื้อ
ดีบุกของตลาดโลกก็ยังมีไมมาก ถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการคาดีบุกชวงนี้ยังมี
นอย17 ดวยปจจัยเหลานี้จึงทําใหการประกอบกิจการเหมืองแรดีบุกในชวงเวลานี้เปนไปอยางคอย
เปนคอยไป แตก็ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนากิจการเหมืองแรดีบุกในภูเก็ต แตอีกหนึ่ง
ขอสังเกตจากที่ไดจากสิ่งที่กลาวมาขางตนคือ การทําเหมืองแรดีบุกในภูเก็ตกอน พ.ศ.2396 นั้น
สําหรับราษฎรในภูเก็ตถือเปนอาชีพหลักเพื่อนํามาใชแลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภค จะเห็นวา
พอคายอมรับการใชดีบุกการแลกเปลี่ยนสินคาแทนเงินตราแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของแรดีบุก
อยางชัดเจน และหลังจาก พ.ศ.2396 ไปกิจการเหมืองแรดีบุกของภูเก็ตจะเปลี่ยนแปลงไปอีกระดับ
หนึ่งเนื่องจากเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปทําใหดีบุกเปนที่ตองการมากขึ้น การขุดแรดีบุก
จะเปนไปเพื่อการสงออกมากกวาในชวงกอน พ.ศ.2396 

 
2.1.2 การขยายตัวของกิจการเหมืองแรดีบุกหลัง พ.ศ.2396-2474 

 ชวงปลายสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดมีการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวของกับการผลิตแรดีบุกอยูหลายประการ กลาวคือ การที่รัฐใหอํานาจแกเจาภาษีนายอากร
ดีบุกขุดหาแร ซื้อ และเก็บสวยดีบุกใหกับแขวงเมืองที่ตนรับผูกขาด โดยฐานะของผูวาราชการเมือง
ที่เปนผูรับผูกขาดอากรดีบุกในเขตรับผิดชอบของตนซึ่งเปนลักษณะการเหมาเมือง ซึ่งก็คือการที่
ผูวาราชการเมืองดํารงฐานะทั้งดูแลปกครองบานเมืองตลอดจนผูกขาดเปนเจาภาษีนายอากรทุก
ประเภท รวมทั้งลงทุนประกอบกิจการคาตางๆ โดยเฉพาะการทําเหมืองแรดีบุกในหัวเมืองชายฝง
ทะเลตะวันตก ทําใหผูวาราชการเมืองมีอํานาจทางเศรษฐกิจมาก แตในทางตรงขามประชาชนเริ่ม
                                             

17 สุรีย เลียงแสงทอง, “การศึกษาวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตระหวางป พ.ศ.2396-2475”, 
16-18. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 18

ถูกจํากัดสิทธิการขุดหาแรในเขตอื่นจะตองทําในเขตที่ตนอาศัยอยูเทานั้น การทําเหมืองแรดีบุกจึง
มีลักษณะกระจุกตัวอยูเปนกลุมกอนและใหญโตขึ้นเฉพาะที่เพราะผูวาราชการเมืองมีทุนมาก 
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ เปาหมายของการผลิตไมใชแคแลกเปลี่ยน
กับเครื่องอุปโภคบริโภคหรือเพื่อเลี้ยงชีพเหมือนกอนหนานี้เทานั้น แตเปนการผลิตเพื่อสงเปน
สินคาออกซึ่งมีปจจัยกระตุนสวนหนึ่งมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปทําใหมีความตองการ
ใชดีบุกมากขึ้น เชน หลังจากการคนพบวิธีการถนอมอาหารโดยการบรรจุกระปองเคลือบดีบุกเพื่อ
ปองกันสนิมทําใหอุตสาหกรรมกระปองของอังกฤษขยายตัวอยางเร็วจนแหลงผลิตดีบุกในอังกฤษ
เองไมสามารถผลิตไดเพียงพอตองรับซ้ือจากภูมิภาคอ่ืน18  
 ความตองการที่มากขึ้นสงผลตอราคาดีบุกในตลาดโลก ราคาดีบุกที่สูงขึ้น (พ.ศ.2397 
ดีบุก 1 หาบราคา 30-35 บาท) เปนสิ่งดึงดูดใจในการผลิต เห็นไดจากจํานวนดีบุกที่สงออกจาก
ภูเก็ตในพ.ศ.2367 มีประมาณ 350 หาบ แตในพ.ศ.2397 จํานวนดีบุกที่สงออกมากถึง 5,000 หาบ 
ดังนั้นในชวงปลายสมัยของรัชกาลที่ 3 จึงเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญของกิจการเหมืองแรดีบุก 
โดยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงดานปริมาณการผลิตและเจาของปจจัยการผลิต19 คือกอนการทํา
สนธิสัญญาเบาริงใน พ.ศ.2398 การคาของไทยอยูในลักษณะผูกขาด ดีบุกเองก็เปนสินคาผูกขาด
ลักษณะการผูกขาดอากรของภูเก็ตเปนแบบเหมาเมืองโดยผูวาราชการเมือง การลงทุนของเอกชน
สวนใหญจึงเปนการรวมทุนกับผูวาราชการเมือง แตหลังการทําสนธิสัญญาเบาริงแลวการคาของ
ไทยเปลี่ยนเปนระบบการคาเสรี เอกชนสามารถประกอบกิจการเกี่ยวกับดีบุกได ทําใหคนทั่วไป
สามารถหันมาลงทุนทําเหมืองแรดีบุกไดมากขึ้น การผูกขาดภาษีอากรดีบุกเปลี่ยนรูปแบบโดย
ระบบการจัดเก็บภาษีอากรแบบใหมเปน 2 ประเภท คือ ภาษีที่รัฐจัดเก็บเอง (คอเวอนแมนต) โดย
ใหผูวาราชการเมืองเปนเพียงพนักงานจัดเก็บภาษีของรัฐ จะไดรับสวนแบงในอัตรารอยละ 5-10 
ของภาษีที่เก็บไดทั้งหมด และอีกประเภทหนึ่งคือ การจัดเก็บภาษีที่รัฐเปดโอกาสใหมีการประมูล
แขงขันกันเปนเจาภาษีนายอากร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้มีผลกระทบตอฐานะ อํานาจ และ
บทบาทของผูวาราชการเมือง ในขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาสใหเอกชนโดยเฉพาะชาวจีนเขา
มาทํากิจการเหมืองแรดีบุกไดกวางขวางขึ้น เนื่องจากชาวจีนเคยมีบทบาทในฐานะผูรวมลงทุนกับ

                                             
18 พวงทิพย เกียรติสหกุล, “กิจการเหมืองแรของชาวจีนในมณฑลภูเก็ต พ.ศ.2400-2474”, 73. 
19 พรรณี อวนสกุล, “กิจการเหมืองแรดีบุกกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภาคใตประเทศไทย 

พ.ศ. 2411-2474”, 67-69. 
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ผูวาราชการเมืองมากอน จึงสามารถที่จะกาวขึ้นมามีบทบาทในการลงทุนกิจการเหมืองแรในภูเก็ต
ไดโดยตรง20 
 อยางไรก็ตามในสวนของพัฒนาการของการทํากิจการเหมืองแรดีบุกในชวง พ.ศ.2396-
2474 แบงออกไดเปน 2 ระยะคือ ระยะแรกตั้งแตพ.ศ.2396-2449 และระยะที่ 2 ตั้งแตพ.ศ. 2450-
2474 โดยจะแบงแยกจากลักษณะของการทําเหมืองแรดีบุกและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของจะทําให
เห็นภาพของพัฒนาการในแตละระยะวาเปลี่ยนแปลงไปเชนไร 
 ระยะแรก ตั้งแตพ.ศ. 2396-2449 เปนชวงที่การพัฒนากิจการเกี่ยวกับดีบุกยังดําเนิน
ไปอยางชาๆ และกลุมคนที่เขามามีบทบาทอยางเห็นไดชัดตอจากผูวาราชการเมืองในชวง
ระยะเวลานี้คือ การเขามามีบทบาทของชาวจีน ถึงแมการทําเหมืองแรดีบุกจะยังไมมีการใช
เครื่องจักรที่ทันสมัยมากนักก็ตาม แตมีการใชเทคโนโลยีการทําเหมืองแบบใหมซึ่งมีเทคนิคที่สูงขึ้น
และมีการใชแรงงานคนมากขึ้น โดยเทคนิคการทําเหมืองที่นํามาใชในการทําเหมืองในภูเก็ตไดแก 
การทําเหมืองหาบ เหมืองปลอง เหมืองสูบและเหมืองฉีด กลาวคือ การทําเหมืองหาบ (Opencast-
Pit Mining) เปนวิธีที่นิยมในชวงนี้ ทําโดยใชแรงงานคนขุดเปดเปลือกดินแบบขุดสระ วิธีนี้ตองใช
คนจํานวนมากหาบดินขึ้นลงติดตอกันเปนแถวเพื่อนําไปเทในรางลางแรแลวแยกเอาเนื้อแรออกมา 
หากในบอแรมีน้ําขังอยูจะตองวิดน้ําออกโดยใชระหัดซึ่งหมุนดวยแรงงานคนวิดน้ําขึ้นเปนทอดๆ 
ออกจากปากบอ ดังแสดงใหเห็นในภาพที่ 1 และภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
20 พวงทิพย เกียรติสหกุล, “บทบาทของชาวจีนและชาวตะวันตกตอกิจการเหมืองแรดีบุกของภูเก็ต

พุทธศตวรรษที่ 25-2474”, 208; อุษณีย ฉวีกุลรัตน, “ระบบเหมาเมืองในหัวเมืองฝายทะเลตะวันตก พ.ศ.2363-
2436” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2529), 49-50. 
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ภาพที่ 1 เหมืองหาบ 
ที่มา : สมหมาย ปนพทุธศิลป, เหมืองหาบ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 กุมภาพนัธ 2551.  เขาถงึได
จาก http://www.kathutin.com/main/index.php?option=com_easygallery&act=photos&cid 
=114&Itemid=26 
 

 
 
ภาพที่ 2 รางเหมืองหาบ 
ที่มา : สมหมาย ปนพทุธศิลป, รางเหมืองหาบ [ออนไลน], เขาถงึเมือ่ 25 กุมภาพนัธ 2551.  
เขาถึงไดจาก http://www.kathutin.com/main/index.php?option=com_easygallery&act= 
photos &cid=363&Itemid=26 
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 การทําเหมืองปลอง (Drifting) หรือเหมืองอุโมงค (Shaft Mining) วิธีนี้เหมาะใชกับ
แหลงแรที่มีเปลือกดินเปนหินอัคนีที่หนาและแข็งมาก โดยจะทําเหมืองในลานแรโดยขุดเปนรู หลุม 
หรือปลองลงไปจนถึงชั้นกระแสแร ตองมีไมหรือเสากันดินขางๆ ไมใหพังลงมา ขางบนก็ตองกรุดวย
กระดานหรือทอนไมเพื่อกันดินทลายลงมาเชนกัน เมื่อขุดถึงชั้นแรแลวก็ลวงหรือกวานเอาดินที่มีแร
ปนอยูข้ึนมาลางดวยรางกูแร วิธีนี้อันตรายมากจากการพังทลายของดิน น้ําใตดินจะทําใหดินยุย
งายจึงตองคอยสูบน้ําออกจากหลุม วิธีนี้ไมเปนที่นิยมนักเพราะเสียคาใชจายสูงไมคุมคากับการ
ลงทุน21 ดังแสดงตัวอยางในภาพที่ 3  
 

 
 
ภาพที่ 3 เหมืองอุโมงค 
ที่มา : สมหมาย ปนพทุธศิลป, เหมืองอุโมงค [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ 25 กุมภาพันธ 2551.  เขาถึง
ไดจาก http://www.kathutin.com/main/index.php?option=com_easygallery&act= 
photos&cid =362&Itemid=26 
 

                                             
21 พวงทิพย เกียรติสหกุล, กิจการเหมืองแรของชาวจีนในมณฑลภูเก็ต พ.ศ.2400-2474, 78-79;    

วิสันธนี โพธิสุนทร, ถลาง ภูเก็ต และชายฝงทะเลอันดามัน โบราณคดี ประวัติศาตร ชาติพันธุและ
เศรษฐกิจ, 159. 
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 การทําเหมืองสูบ วิธีนี้ไมตางจากการทําเหมืองแลน เหมืองแลนนั้นตองอาศัยสภาพภูมิ
ประเทศตามธรรมชาติมาก แตเหมืองสูบเปนการดัดแปลงเพื่อทําเหมืองแรในบริเวณที่ภูมิประเทศ
ไมอํานวย กอนจะลงมือทําตองมีการสํารวจรองแรใหละเอียดวามีปริมาณแรมากนอยแคไหน จะ
คุมกับการลงทุนหรือไม เหมืองแบบนี้จะใชแรงน้ําจากเครื่องสูบฉีดพังหนาดิน การเปดหนาดินตอง
พยายามเลือกวาจะเอาลานแรหรือกระสระที่ลึกที่สุดเปนจุดเริ่มตน แลวใชเครื่องสูบน้ําปนดินทราย
และแรข้ึนสูรางแรซึ่งสรางไวใกลๆ กับขุมเหมือง รางกูแรหรือรางลางแรจะทําดวยไมกระดานหนา
ตั้งอยูบนโครงไมสูงทายรางหันออกไปสูพื้นที่ที่เตรียมไวสําหรับเก็บน้ํา โคลนและหินตางๆ เหมือง
ประเภทนี้จึงตองมีพื้นที่กวางมาก เมื่อเห็นวาไดแรมากแลวก็หยุดสูบดินแลวใชเครื่องสูบน้ําสะอาด
ข้ึนรางเพื่อกูแรตอไป สวนการทําเหมืองฉีด มีวิธีการคลายกับเหมืองสูบ ผิดกันตรงที่วิธีการเอาดินที่
ฉีดพังมาไดข้ึนรางแร อาศัยหลักแรงดันของน้ําในการสงดินปนแรข้ึนสูรางแร ไมไดใชเครื่องสูบแบบ
เหมืองสูบ22 ดังเห็นไดจากภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 
 

                             
 
ภาพที่ 4 รางเหมืองฉีด 
ที่มา : สมหมาย ปนพทุธศิลป, รางเหมืองฉีด [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ 25 กุมภาพันธ 2551.  เขาถึง
ไดจาก http://www.kathutin.com/main/index.php?option=com_easygallery&act= 
photos&cid =364&Itemid=26 

                                             
22 วิทยาลัยครูภูเก็ต, ชีวิตไทยฝงทะเลตะวันตก (ภูเก็ต : โรงพิมพธินวุฒิ, 2520), 57 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 23

                
 
ภาพที่ 5 เหมืองฉีด 
ที่มา : สมหมาย ปนพทุธศิลป, เหมืองฉีด [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 กุมภาพนัธ 2551.  เขาถงึได
จาก http://www.kathutin.com/main/index.php?option=com_easygallery&act=photos&cid 
=108&Itemid=26 
 
 ในดานกิจการคาขายดีบุกในชวงนี้ถึงแมจะมีอัตราความตองการดีบุกมากแตอัตราการ
ขยายตัวของการทําเหมืองแรและการเติบโตของผลผลิตอยูในอัตราที่ชา เนื่องจากวิธีการทําเหมือง
ยังใชเทคนิคและเครื่องจักรที่ทันสมัยไมมากนักโดยใหความสําคัญกับการใชแรงงานคนเปนหลัก 
ดังนั้นจึงกิจการเหมืองแรดีบุกของไทยรวมทั้งในจังหวัดภูเก็ตจึงยังอยูในระยะเริ่มตนและเปน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตของผลผลิตดีบุกอยางคอยเปนคอยไปเมื่อเทียบกับ
ผลผลิตดีบุกของโลกดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลผลิตและราคาดีบุกของไทยและของโลกจาก พ.ศ.2414-2448 
 

หนวย 2414-
2418 

2419-
2423 

2424-
2428 

2429-
2433 

2434-
2438 

2439-
2443 

2444-
2448 

ราคา  
ปอนด/ตัน 
ดัชนี % 

ผลผลิต ลองตัน 
ไทย 

ดัชนี % 
โลก 

ดัชนี % 

 
121.5 
100 

 
2,500 
100 

33,900 
100 

 
72.2 
60 

 
3,000 
120 

43,520 
128 

 
91.0 
75 

 
3,500 
140 

52,020 
153 

 
102.8 

85 
 
4,579 
183 

62,900 
186 

 
80.4 
66 

 
3,985 
159 

78,880 
233 

 
87.6 
72 

 
3,900 
156 

81,100 
239 

 
127.3 
105 

 
4,263 
171 

94,000 
277 

 
ที่มา : พรรณี อวนสกุล, “กิจการเหมืองแรดีบุกกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภาคใตประเทศ
ไทย พ.ศ.2411-2474” (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ สาขาประวตัิศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, 2522), 78. 
  
 จากตารางขางตนเห็นไดวา อัตราผลผลิตที่เพิ่มข้ึนของไทยนั้นมีเปอรเซ็นการเพิ่มข้ึนใน
แตละชวงปชากวาผลผลิตโลก ซึ่งจากตารางตองการแสดงใหเห็นวาการพัฒนาทางดานการผลิต
ของไทยนั้นถึงแมจะขยายตัวขึ้นแตก็เปนไปอยางคอยเปนคอยไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงพ.ศ
2434-2438 เทียบกับอัตรามาตรฐาน 100% ในชวงพ.ศ.2414-2418 อัตราผลผลิตของโลกเพิ่ม
สูงขึ้นถึง 233% สวนของไทยอยูที่ 159% เทานั้นและอัตราการคาดีบุกของไทยก็มีชวงที่ราคาตกต่ํา
อยูดวยคือ ในชวงพ.ศ.2419-2423 คือมีราคาอยูที่ 72.2 ปอนดตอตันหรือ 60%ของราคามาตรฐาน 
100% ในชวงพ.ศ.2414-2418 และในชวงปพ.ศ.2434-2438 ที่มีราคาอยูที่ 80.4 ปอนดตอตัน หรือ 
66% ทั้งที่ในชวงพ.ศ.2429-2433 มีราคาอยูที่ 102.8 ปอนดตอตันและชวงพ.ศ.2444-2448 มี
ราคาถึง 127.3 ปอนดตอตัน และจากตารางดานบนยังชี้ใหเห็นอีกวา อัตราผลผลิตของไทยนั้น
เปนไปอยางชาๆ และอยูในภาวะที่ไมคงที่23 

                                             
23 พรรณี อวนสกุล, “กิจการเหมืองแรดีบุกกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภาคใตประเทศไทย 

พ.ศ.2411-2474”, 77-79. 
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  การเติบโตอยางคอยเปนคอยไปของกิจการเหมืองแรดีบุกในชวง พ.ศ.2396-2449 นั้น
มาจากเทคนิคในการผลิตที่ยังมีเครื่องมือที่ทันสมัยอยางจํากัด โดยยังใชแรงงานคนในการผลิตอยู
เปนสําคัญ ประกอบกับปจจัยในการผลิต ทั้งแรงงานและทุน และยังจําเปนตองใชแรงงานคนเปน
จํานวนมาก ในอดีตภูเก็ตยังมีพลเมืองนอยแรงงานสวนใหญเปนชาวจีนที่เปนแรงงานชั่วคราวและ
มีจํานวนไมแนนอนถาแรงงานมีไมเพียงพอจะทําใหกิจการเหมืองหยุดชะงัก ในดานของการลงทุน
ทุนนายเหมืองสวนใหญเปนชาวจีนอพยพที่เดิมมีฐานะยากจน ทําการเปดเหมืองไดจากการสะสม
ทุนจากการขายแรงงานและจึงคอยๆ ขยายกิจการใหใหญโตขึ้น และนายเหมืองสวนใหญเปนผูมี
ทุนนอยไมมีเงินพอที่จะซื้อเครื่องจักรและเสี่ยงที่จะลงทุน ผลผลิตที่ไดมาแตละคร้ังจึงตองรีบขาย
ออกไปเพื่อนําเงินมาเปนทุนหมุนเวียนภายในเหมือง ดังนั้นเหตุผลประการหนึ่งที่ทําใหผลผลิตดีบุก
มีราคาขึ้นลงตามราคาแรในตลาดโลกจึงมาจากการที่นายเหมืองไมสามารถเก็บแรไวรอใหราคาแร
ดีจึงขายออกไป  จึงอาจกลาวไดวาอัตราการเติบโตอยางคอยเปนคอยไปของผลผลิตนั้นมาจาก
ปจจัยการลงทุนที่มีไมเพียงพอดวย24  
 พัฒนาการของการทําเหมืองแรดีบุกในภูเก็ต พ.ศ.2396-2449 อยูในชวงเริ่มมีการใช
เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นแตกตางจากยุคแรกซึ่งสวนใหญจะใชวิธีการรอนแรเอาตามแหลงสายแร
แตก็ยังคงอิงกับแรงงานคนเปนสวนใหญนับวาเกิดการพัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่งเพราะการลงทุนใน
กิจการเหมืองแรดีบุกเองก็ไดขยายกลุมของผูลงทุนมากขึ้นจากเดิมที่สวนใหญผูลงทุนทํากิจการ
เหมืองแรดีบุกคือผูวาราชการเมือง แตหลังจากไทยเปดการคาเสรีทําใหการลงทุนทําเหมืองแร
ขยายตัวกวางออกไปยังนักลงทุนกลุมอ่ืนๆ โดยเฉพาะชาวจีนซึ่งมีพื้นฐานการทําเหมืองแรมากอน 
การขยายการลงทุนไปสูผูลงทุนที่หลากหลายขึ้นทําใหผลผลิตแรดีบุกมีปริมาณเพิ่มข้ึนดังปรากฏ
ในตารางที่ 1 และหลังจากนี้เปนตนไปจะเห็นวากิจการเหมืองแรดีบุกในภูเก็ตจะเติบโตขึ้นไปอยูใน
มือของชาวจีน นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนอีกกลุมหนึ่งที่เขามามีบทบาทตอกิจการเหมืองแรดีบุกใน
จังหวัดภูเก็ตไดแกชาวตะวันตก การเขามาของชาวตะวันตกจะทําใหกิจการเหมืองแรดีบุกในภูเก็ต
เติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่ง เนื่องจากวิทยาการของเครื่องจักรทันสมัยที่ชาวตะวันตกนําเขามาใชใน
กิจการเหมืองแร 
 
 
 

                                             
24 เร่ืองเดียวกัน, 81-86. 
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 ระยะที่ 2  ตั้งแต พ.ศ. 2450-2474 เปนชวงที่โฉมหนาของกิจการเหมืองแรในภูเก็ต
เติบโตและเปลี่ยนแปลงไปจากระยะแรกอีกระดับหนึ่ง เนื่องจากเปนชวงระยะเวลาที่ชาวตะวันตกมี
ความสนใจที่จะเขามาลงทุนในกิจการเหมืองแรดีบุก ปจจัยสวนหนึ่งที่ทําใหมีผูสนใจในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจนี้มากขึ้นมาจากการที่รัฐไดดําเนินนโยบายปรับปรุงระเบียบการบริหารและควบคุม
การทําเหมืองแรใหไดมาตรฐานขึ้นโดยเฉพาะการตั้งกรมราชโลหกิจและภูมิวิทยาใน พ.ศ.2434 
ประกอบกับการตราพระราชบัญญัติเหมืองแรข้ึนใน พ.ศ.2444 เพื่อควบคุมการจัดระเบียบการทํา
เหมืองแรใหเปนระบบมากขึ้น ทําใหชาวตะวันตกสนใจเขามาขออนุญาตตรวจแรในภูเก็ตเพื่อ
ตัดสินใจขอเปดทําเหมืองแรดีบุก25 ใน พ.ศ.2450 ตะวันตกไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมคือการทํา
เหมืองเรือขุดมาใช และขุดแรไดสําเร็จคร้ังแรกใน  พ.ศ.2452  วิธีนี้ เปนการทําเหมืองที่มี
ประสิทธิภาพสูงสามารถขุดแรไดทั้งในน้ําและบนบก มีเครื่องลางแรและรอนแรอยูในตัวไมตอง
อาศัยแรงงานคน ทําใหเหมืองแรของชาวตะวันตกไมมีปญหาเรื่องแรงงานคนเพราะถาหากเหมือง
ของชาวตะวันตกตองการใชแรงงานมากเหมือนเหมืองของชาวจีนหรือไทยก็อาจมีปญหาเนื่องจาก
กรรมกรชาวจีนสวนใหญนิยมอยูกับนายเหมืองชาวจีนมากกวา26 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาวิธีการ
จัดหาแหลงเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ เชน จากตลาดหุนในลอนดอน ออสเตรเลีย มลายู และปนัง มี
การรวมทุนกันตั้งบริษัททําเหมืองแร สวนทางดานผลผลิตตั้งแตมีการใชวิธีทําเหมืองเรือขุด อัตรา
การเพิ่มของผลผลิตโดยเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ในภูเก็ตผลิตไดประมาณปละ 110,000 หาบ หรือ 6,000 ตัน 
เทากับ 77% ของผลผลิตที่ผลิตไดทั้งหมดในประเทศ แตเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในยุโรปทําให
เกิดผลกระทบตอพัฒนาการของกิจการเหมืองแรดีบุก ตลาดแรดีบุกที่กรุงลอนดอนปดลงทําให
ราคาแรตก และในชวงปลายสงครามจนถึงชวงสิ้นสุดสงครามใหมๆ ความตองการดีบุกซึ่งเปนยุทธ
ปจจัยยามสงครามก็เพิ่มข้ึนอีกครั้ง เนื่องจากความหวาดกลัววาอาจเกิดสงครามขึ้นอีกจึงมีการซื้อ
ดีบุกกักตุนไว สงผลใหราคาดีบุกในตลาดโลกมีแนวโนมสูงขึ้น จากอัตราเฉลี่ย 155.3 ปอนดตอตัน 

                                             
25 พวงทิพย เกียรติสหกุล, “บทบาทของชาวจีนและชาวตะวันตกตอกิจการเหมืองแรดีบุกของภูเก็ต

พุทธศตวรรษที่ 25-2474”, 213; สุรีย เลียงแสงทอง, “การศึกษาวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตระหวางป 
พ.ศ.2396-2475”, 55-56. 

26 สุรีย เลียงแสงทอง, “การศึกษาวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตระหวางป พ.ศ.2396-2475”, 
92. 
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ในชวง พ.ศ.2449-2453 สูงขึ้นเปน 183.3 ปอนดตอตัน และ 250.6 ปอนดตอตัน ในชวง 
พ.ศ.2454-2458 และ พ.ศ.2459-2463 ตามลําดับ27  
 ตอมาในชวง พ.ศ.2464-2474 ราคาดีบุกลดต่ําลงอีกครั้งเนื่องจากกรรมกรเหมืองถาน
หินในอังกฤษหยุดงานสงผลตอโรงงานอุตสาหกรรม แตสาเหตุหลักสวนหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกจิ
ตกต่ําทั่วโลก ทําใหภาวะการคาและการเงินปนปวน การขายแรฝดเคืองลง ประกอบกับในชวงกอน
หนานี้มีการขยายตัวของกิจการเหมืองแรมาก ทําใหผลผลิตดีบุกลนตลาดราคาแรจึงลดต่ําลง 
ผลกระทบตอไทยโดยเฉพาะในภูเก็ตคือ นายเหมืองตองลดอัตราคาจางลง แรงงานจึงออกจากงาน
กันมาก จํานวนเหมืองที่ใชแรงงานคนเลิกกิจการไปกวา 75% แตจํานวนการผลิต พ.ศ.2464 ลด
นอยลงกวา พ.ศ.2463 เพียง 40 ตัน เทานั้น เมื่อเทียบกับราคาที่ตกลงมาก คือตางกันถึง 130.6 
ปอนดตอตัน เนื่องจากผลผลิตสวนใหญมาจากเหมืองเรือขุด รัฐบาลเองก็ชวยโดยการรับซื้อแรจาก
นายเหมืองและอนุญาตใหยืดเวลาการขออนุญาตหยุดทําเหมืองแรชั่วคราวออกไปได และหลังจาก 
พ.ศ.2465 ราคาดีบุกคอยๆ ดีข้ึนแตก็เปนอยูเชนนี้ไมนาน ใน พ.ศ.2471 ราคาแรก็กลับตกลงอีก 
เนื่องจากผลผลิตลนตลาด และใน พ.ศ.2474 ราคาตกลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของราคาใน 
พ.ศ.2466 คือจาก 289.0 ปอนดตอตัน เหลือ 118.4 ปอนดตอตัน เปนปที่ราคาดีบุกต่ําสุดในรอบ 
30 ปที่ผานมา นายเหมืองบางรายตองหยุดกิจการลง บริษัทเหมืองแรของตะวันตกครึ่งหนึ่งตองพัก
กิจการชั่วคราว ไทยจึงรวมมือกับชาติผูผลิตดีบุกอื่นในโครงการจํากัดดีบุก ที่กําหนดโควตาใหไทย
สงออกไดในอัตราเฉลี่ยปละ 10,000 ตัน แตจากตัวเลขปริมาณของผลผลิตนับวาในชวงนี้อัตราการ
เติบโตของผลผลิตดีบุกเพิ่มข้ึนมากเมื่อเทียบกับผลผลิตใน พ.ศ.2454 ผลิตได 5,930 ตัน แตใน 
พ.ศ.2474 ผลิตไดถึง 12,477 ตัน  
 ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนากิจการเหมืองแรดีบุกระหวาง พ.ศ.2450-2474 ที่เห็นไดชัด
คือ ประการแรก การนําเทคโนโลยีการทําเหมืองเรือขุดมาใช ทําใหสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต
ไดมากขึ้นกวาเดิม ประการที่ 2 เร่ืองทุน กิจการเหมืองแรในระยะเริ่มตนนั้นทุนเปนสิ่งที่ไมจําเปน
เทาใดนักเพราะการทําเหมืองแรใชแคเคร่ืองมืองายๆ และแรงงานคนเพียงสองอยางเทานั้น 
ประกอบกับนายเหมืองไมมีกําลังพอที่จะลงทุนมากๆ และไมเส่ียงที่จะลงทุน แตเมื่อการทําเหมือง
เขาสูระบบการผลิตแบบใหมตองใชเครื่องจักร และแรงงานเทคนิค ซึ่งจําเปนตองลงทุนในรูปแบบ
อุตสาหกรรม จึงเกิดการลงทุนมากขึ้น ประการที่ 3 แรงงาน การทําเหมืองระบบเกาตองใช

                                             
27 พวงทิพย เกียรติสหกุล, “บทบาทของชาวจีนและชาวตะวันตกตอกิจการเหมืองแรดีบุกของภูเก็ต

พุทธศตวรรษที่ 25-2474”, 120-123. 
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แรงงานคนจํานวนมากทั้งในการขุดหา ลาง ถลุงแร จึงเกิดปญหาการขาดแรงงานเนื่องจากในอดีต
ภูเก็ตยังมีประชากรนอย และแรงงานสวนมากเปนชาวจีนซึ่งอพยพไปมาไมอยูเปนหลักเปนแหลง
และเปนเพียงแรงงานชั่วคราวเทานั้น แตเมื่อวิธีการทําเหมืองพัฒนาขึ้นโดยใชเครื่องจักรเปน
แรงงาน ปญญาการขาดแรงงานก็ลดลง รูปแบบของแรงงานเปลี่ยนไปเปนแรงงานที่มีคุณภาพมาก
ข้ึน ประการที่ 4 สัมปทาน กอนการตั้งกรมราชโลหกิจฯขึ้น ผูวาราชการเมืองจะเปนผูมีอํานาจใน
การใหสิทธิทําแร และตัวผูวาราชการเมืองสวนใหญจะเปนนายเหมืองเอง ทําใหผลประโยชนสวน
ใหญตกอยูกับผูวาราชการเมือง ซึ่งจะเปนปญหาที่กระทบตอเศรษฐกิจและการเมืองไมนอย การ
ตั้งกรมราชโลหกิจฯ จึงมีจุดมุงหมายเพื่อแกปญหาสัมปทาน การใหสัมปทานถูกโอนมายังกรมราช
โลหกิจฯ ทั้งหมดเพื่อยุติการเอารัดเอาเปรียบจากผูวาราชการเมือง และการตั้งพระราชบัญญัติ
เหมืองแรข้ึนในเวลาตอมาเปนการกระชับหลักการของกรมราชโลหกิจฯใหถูกตองและเปนสากลขึ้น 
หลักสําคัญของการสัมปทานคือเร่ืองการใหสิทธิการทําเหมืองแรแกเอกชน ซึ่งการตั้งกรมราช    
โลหกิจฯ และพระราชบัญญัติเหมืองแร ถือเปนการจัดระเบียบการใหสัมปทานอยางถูกตองตาม
หลักสากล ทําใหมีผูสนใจเขามาลงทุนทําเหมืองแรดีบุกในไทยมากขึ้น ทั้งชาวจีนและตะวันตกตาง
เขามาแขงขันการขอสัมปทานเหมืองแร ทําใหกิจการเหมืองแรคึกคักและเปนล่ําเปนสันขึ้น28 
 อยางไรก็ตาม จากการเปรียบเทียบพัฒนาการของกิจการเหมืองแรดีบุกในระยะแรกกับ
ระยะที่ 2 แลวนั้น พอจะสรุปไดวา กิจการเหมืองแรดีบุกในจังหวัดภูเก็ตเติบโตขึ้นมากและปจจัย
สําคัญประการหนึ่งคือ การนําเอาเทคโนโลยีเรือขุดเขามาใชเพราะเรือขุดสามารถขุดแรดีบุกไดใน
ปริมาณครั้งละมากๆ สังเกตไดจากอัตราการผลิตดีบุกในชวงระยะแรกกอนที่ตะวันตกจะเขามา
รวมปริมาณการผลิตดีบุกทั้งหมดของประเทศไทยเปนเวลา 5 ป จาก พ.ศ.2444-2448 อยูที่ 4,263 
ตัน เฉลี่ยผลผลิตตอปเทากับ 852.6 ตันตอป ซึ่งเปนผลผลิตรวมจากทั่วประเทศ แตหลังจาก
ตะวันตกนําเอาเรือขุดเขามาใชเฉพาะในภูเก็ตเองสามารถผลิตแรดีบุกไดถึงปละ 6,000 ตัน จึง
กลาวไดวาพัฒนาการของกิจการเหมืองแรดีบุกในระยะแรกนั้นอยูในแบบพัฒนาอยางคอยเปน
คอยไป แตหลังจากรัฐบาลมีกฏระเบียบอยางจริงจังสําหรับการดําเนินกิจการเหมืองแรดีบุกและ
ชาวตะวันตกสนใจเขามาทําเหมืองแรก็ทําใหกิจการเหมืองแรดีบุกในภูเก็ตพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว 
นอกจากนี้พัฒนาการของกิจการเหมืองแรดีบุกในภูเก็ตทั้งสองชวงนี้ก็ยังอยูในรปูแบบทีแ่ตกตางกนั
คือ ในระยะแรกเปนการพัฒนาการทําเหมืองแรโดยชาวจีนที่อาศัยอยูในภูเก็ตในลักษณะของการ

                                             
28 พรรณี อวนสกุล, “กิจการเหมืองแรดีบุกกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภาคใตประเทศไทย 

พ.ศ.2411-2474”, 92-127. 
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ทําเหมืองขนาดเล็กที่ใชเงินทุนไมสูงนัก โดยอาศัยเทคนิควิธีการผลิตที่แตกตางจากการรอนแรตาม
สายแรเหมือนสมัยกอน ปจจัยในการผลิตคือแรงงานคน แตกตางกันอยางสิ้นเชิงกับการพัฒนาใน
ระยะที่ 2 ซึ่งชาวตะวันตกเขามามีบทบาทโดยใชเงินลงทุนสูงและตั้งเปนบริษัทอยางมีระบบเพื่อ
ตองการผลิตแรใหไดปริมาณสูง การผลิตแรพึ่งพาแรงงานคนนอยเพราะใชเรือขุดแรเปนปจจัยใน
การผลิตที่สําคัญ นอกจากนี้ปญหาของการทําเหมืองแรทั้งสองระยะนี้ก็ยังแตกตางกันอีกดวย ใน
ระยะแรกปญหาจะอยูที่เร่ืองทุนเพราะนายเหมืองชาวจีนสวนใหญยกฐานะขึ้นมาจากการเปน
กรรมกรในเหมือง เมื่อผลิตแรไดก็ตองขายออกไปตามราคาแรในขณะนั้นเพื่อนําเงินมาลงทุนใน
การทําเหมืองครั้งตอไป ไมสามารถกักผลผลิตไวรอราคาได เรียกวาเปนการทําเหมืองแบบทุนตอ
ทุน แตการทําเหมืองของชาวตะวันตกในระยะที่ 2 ไมตองกังวลในเรื่องผลผลิตเพราะสามารถผลิต
แรไดจํานวนมากเนื่องจากใชเรือขุดแร ดังนั้นการพัฒนาของกิจการเหมืองแรดีบุกในชวงระยะเวลา
ดังกลาวขางตนจัดวาสามารถมองเห็นการเติบโตของกิจการเหมืองแรดีบุกในจังหวัดภูเก็ตได
คอนขางชัดเจน 
 
 2.1.3 กิจการเหมืองแรดีบุกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475-2484 
 การขยายตัวของกิจการเหมืองแรดีบุกโดยเฉพาะในชวงพ.ศ.2450-2474 สงผลให 
รูปแบบทางเศรษฐกิจของภูเก็ตเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางดานการผลิต และลักษณะทางการคา ถึงแม
จะมีการลงทุนในกิจการเหมืองกันอยางแพรหลายก็ใชวาการประกอบธุรกิจนี้จะดําเนินไปไดอยาง
ราบร่ืน อาจมีปญหาหยุดชะงักบางในบางชวงระยะเวลา เชน ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 พ.ศ.
2457-2461 การประกอบกิจการไดรับผลกระทบเนื่องจากอังกฤษประกาศงดซื้อดีบุกจากภูเก็ตและ
ปนังเพราะรัฐบาลอังกฤษประสงคจะเอาคํามั่นจากประเทศที่เปนกลางซึ่งมีการคาขายดีบุกซึ่ง
ติดตอกับตลาดอังกฤษใหสัญญาวาจะไมขายดีบุกแกประเทศศัตรู นอกจากนี้แลวอังกฤษยัง      
เผาทําลายเหมืองแรอีกดวยเนื่องจากดีบุกเปนยุทธปจจัย ในการสงคราม อังกฤษกลัววาดีบุกจะถูก
นําไปขายใหกับประเทศคูสงครามของตน29 ดังนั้นตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 การประกอบ
กิจการเหมืองแรจึงไดรับผลกระทบจากราคาและการรับซื้อผลผลิตจากภายนอกโดยตรงเนื่องจาก
เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําหลังสงคราม มูลคาการสงออกดีบุกไมคงที่และคอยๆ ลดลงเร่ือยๆ ใน 
พ.ศ.2463 มูลคาการสงออกดีบุกจากภูเก็ตคิดเปนเปอรเซ็นตอยูที่ 85.93% และคอยๆ ลดลงมาจน

                                             
29 “เร่ืองหยุดการซื้อแรดีบุกจากเมืองปนังและเมืองภูเก็ตโดยเหตุที่รัฐบาลอังกฤษหามไมใหบรรทุก

ดีบุกออกจากเกาะอังกฤษ,” 28 มีนาคม 2457, เอกสารรัชกาลที่ 6, กษ.6/8, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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เหลือ 80.83% ในพ.ศ.247430 ประกอบกับในชวงกอนหนานี้ไดมีการขยายตัวของกิจการเหมืองแร
อยางมากทําใหผลผลิตดีบุกที่ออกมามีมากเกินความตองการของตลาดโลก เปรียบเทียบกับราคา
ซึ่งอยูที่ประมาณ 95.00 เหรียญสิงคโปร ตอหาบ ใน พ.ศ.2456 ลดลงมาเหลือเพียงประมาณ 62 
เหรียญสิงคโปรตอหาบในพ.ศ.2474 เทานั้น31  
 ส่ิงที่ภูเก็ตไดรับผลกระทบโดยตรงคือ เกิดปญหาภาวะฝดเคืองซึ่งในครั้งนี้ถือวารุนแรง
กวาที่ผานมา นายเหมืองบางรายตองหยุดกิจการชั่วคราวหรือบางรายตองเลิกจางคนงาน ทาง
ราชการเองก็ใหความชวยเหลือคนงานเหลานี้โดยใหไปทํางานสรางถนนของกรมทางหลวงบางจัด
ใหไปตัดไมมาขายใหแกเหมืองบาง มีนายเหมืองบางคนไมเลิกจางคนงานแตจะใชวิธีการลดหยอน
ตางๆ เชน ลดคาแรงบาง หรือจายคาอาหารใหคนงานแตไมมีคาแรงรายวัน ซึ่งวิธีนี้ก็ทําใหเหมือง
พอที่จะทรงตัวอยูไดโดยไมตองยกเลิกกิจการ สวนเหมืองของชาวตะวันตกมีวิธีการที่ตางกันจะมี
วันทํางานและวันหยุด แรงงานที่จางจากที่ไมเคยจายอาหารใหนั้นก็จะเปลี่ยนเปนวิธีการจาย
ขาวสารใหคนงานในเวลาที่ไมไดทํางาน แตก็ไมใชใหขาดเปนเพียงการจายทดรองเอาไวเพื่อให
กลับมาทํางานให ไมใหอดอยาก เมื่อถึงเวลาทํางานก็หักเอาคาแรงที่ใหในเวลาทํางานนั้นใชหนีเ้กา
ขาวสารที่ทดรองใหไปกอนแลวแตคาแรงที่ไดนั้นก็ลดนอยลงกวาแตกอนเชนกัน32 การที่ราคาดีบุก
ลดต่ําลงในชวงนี้สมาคมพอคาที่ปนังกลาวกันวา เหตุการณคร้ังนี้เปนเพราะเกิดภาวะการคาขาย
ของโลกไมติดตอกัน (Dislocation of Trade) เนื่องจากอินเดียกําลังมีการรณรงคไมซื้อของตางประ
ทศ อีกทั้งในจีนก็มีการรบพุงไมสงบราบคาบไมเปนอันซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาตอกันกับ
ตางประเทศ การคาขายดีบุกของภูเก็ตในชวงนี้ขายออกไปไหนไมไดนอกจากขายใหกับบริษัทเตา
หลอมที่ปนัง ดังนั้นจึงเกิดการรองขอหยุดทําการเหมืองแรจากผูถือประทานบัตรเหมืองแรในภูเก็ต
อยูหลายรายดังจะเห็นไดจากตารางที่ 2 

 
 
 

                                             
30 พวงทิพย เกียรติสหกุล, “บทบาทของชาวจีนและชาวตะวันตกตอกิจการเหมืองแรดีบุกของภูเก็ต

พุทธศตวรรษที่ 25-2474”, 162. 
31 สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดสถิติรายปของประเทศไทย 2474-2475 (กรุงเทพฯ: สํานักงาน

สถิติแหงชาติ, 2475) 469. 
32 “เร่ืองบันทึกการสนทนาของจอมพลสมเด็จพระเจาพี่ยาเธอเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิตกับ

พอคาเมืองภูเก็ต,” มกราคม 2473, เอกสารบันทึกความทรงจํา, ม.สบ.2/16, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 2 บัญชีรายชื่อผูถือประทานบัตรการทําเหมืองแรดีบุกที่ไดรับอนุญาตใหหยุดเกิน 3 ป แตไมเกิน 6 ป 

นามผูถือประทานบตัร ประทานบัตรหมายเลข ทองที่ทําเหมอืง เวลาที่ไดรบัอนุญาตใหหยุดทําการ หมายเหต ุ

บริษัททุงคาฮาเบอรทินเดรดยิง 

นายอองโฮเซง เจริญผล 

ขุนนิทเทสจินารักษ 

หลวงประเทศจินารักษ 

นายลิมฉิ่วฉี 

หลวงอนุภาษภูเก็ตการ 

นายลิมฉิ่วฉี 

นายลิมฉิ่วฉี 

4775/2784/3935 

6157/3137/4575 

6160/3150/4595 

4808/2751/3868 

2317/2650/3632 

4781/2590/3519 

4766/3145/4587 

6168/3144/4586 

ต.ฉลอง อ.ทุงคา ภูเก็ต 

ต.กะทู อ.กะทู ภูเก็ต 

อ.ทุงคา ภูเก็ต 

อ.ทุงคา ภูเก็ต 

ต.บางเทา อ.ถลาง ภูเก็ต 

ต.บางเทา อ.ถลาง ภูเก็ต 

ต.บางเทา อ.ถลาง ภูเก็ต 

ต.ทาเรือ อ.ถลาง ภูเก็ต 

1 ปนับจาก 15/10/2476-14/10/2477 

1 ปนับจาก 15/07/2476-14/07/2477 

1 ปนับจาก 01/09/2476-30/08/2477 

1 ปนับจาก 01/07/2476-30/06/2477 

6 เดือนนับจาก 01/04/2477-31/09/2477 

1 ปนับจาก 01/03/2477-31/02/2478 

6 เดือนนับจาก 01/04/2477-31/09/2477 

6 เดือนนับจาก 01/04/2477-31/09/2477 

หยุดยางเขาปที่ 5 

หยุดยางเขาปที่ 4 

หยุดยางเขาปที่ 4 

หยุดยางเขาปที่ 6 

หยุดยางเขาปที่ 4 

หยุดยางเขาปที่ 4 

หยุดยางเขาปที่ 4 

หยุดยางเขาปที่ 4 

ที่มา : “เรื่องผูถือประทานบัตรขอหยุดการทําเหมืองแรเกิน 3 ป,” 10 พ.ย.2477-13 ก.พ.2478,เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี, (2)สร 0201.60/10, หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ 
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ทั้งนี้เหตุผลในการหยุดทําเหมืองแรชั่วคราวของนายเหมืองบางคนจึงนาจะมาจาก    
ผลกําไรจากการประกอบกิจการที่ไมพอกับคาใชจายภายในเหมืองเพราะถึงแมจะสามารถเพิ่ม
ผลผลิตแรไดแตการที่ไมสามารถสงออกดีบุกไปยังที่อ่ืนไดนอกจากปนังก็ทําใหเก็บผลกําไรจากการ        
ทําเหมืองไดไมเต็มที่ และจากการที่ตระหนักวาแรดีบุกเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไปจึงมีโครงการ    
ที่จะหาอาชีพอยางอื่นทดแทนคือ การทําเกษตรกรรมซึ่งในภูเก็ตก็มีการปลูกมะพราวและยางพารา
เปนพืชเศรษฐกิจอีกดวย แตการคาขายผลผลิตจากพืชสองชนิดในชวงเวลานี้ การคายางดูจะสู
มะพราวไมได เพราะการคายางก็เหมือนกับการคาดีบุกตองอาศัยสงผานปนังไปตางประเทศเพียง
อยางเดียว ราคาคาจางแรงงานในการกรีดยางในชวงนี้จากที่เคยจาง 80-90 สตางคตอสองชั่วโมง 
ลดลงเหลือเพียง 35 สตางค เทานั้น ถึงแมวาจะไมไดกําไรหรือไดนอยกวาก็คงดีกวาเลิกทํา 
เนื่องจากจําเปนตองรักษาสวนเอาไวใหเตียนและตองเอาใจคนงานไวใชทํางานเมื่อราคายางดีข้ึน
แตการคามะพราวนั้นสามารถเลือกทําได จะทํามะพราวแหงสงออกไปนอกประเทศก็ได จะขาย
เปนผลในประเทศก็ได แลวแตอยางใดจะไดราคาดี หรือจะผลิตเปนน้ํามันมะพราวออกมาขายก็ได 
ซึ่งก็ยังพอทํารายไดใหกับคนงานในจังหวัดไดบาง33  

ตอมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2476 ราคาดีบุกขยับสูงขึ้นอีกครั้ง อยูที่หาบละ 131.25 
บาท (เดิม40-60 เหรียญสิงคโปร เปน 122 เหรียญสิงคโปร) การสงแรรอนแลวออกนอกประเทศใน
พ.ศ.2475 มีปริมาณ 3,379.50 ตัน (55,878 หาบ) แตใน พ.ศ.2476 ภูเก็ตสงแรออกนอกประเทศ
เพิ่มขึ้น เปน 3,656.62 ตัน (60,460 หาบ)34 แมจํานวนการผลิตแรดีบุกของภูเก็ตในรอบ 5 ป 
ระหวาง พ.ศ.2476-2480 สวนใหญจะอยูในอัตราเพิ่มข้ึน แตราคายังคงขึ้นลงไมแนนอน ดังเห็นได
จากตารางที่ 3  

 
 
 
 

 

                                             
33 “เร่ืองบันทึกการสนทนาของจอมพลสมเด็จพระเจาพี่ยาเธอเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิตกับ

พอคาเมืองภูเก็ต,” เอกสารบันทึกความทรงจํา, ม.สบ. 2/16, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
34 “เรื่องลดจํานวนน้ําหนักแรดีบุกที่อนุญาตใหรอนและกวดขันการออกใบอนุญาตรอนแร,”พ.ศ.

2475-2492, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี  แรและการทําเหมืองแร กลอง 1, (2)สร 0201.60.1/4, หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. 
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ตารางที่ 3 ผลผลิตและราคาแรดีบุกของจังหวัดภูเก็ตระหวาง พ.ศ.2476-2480 
 

พ.ศ. จํานวนผลผลิต (หาบ) ราคา 
เหรียญสิงคโปรตอหาบ 

2476 
2477 
2478 
2479 
2480 

40,371 
49,832 
42,699 
54,936 
58,491 

163.76 
156.90 
152.07 
160.94 
143.99 

 
1 หาบ=60.48 กิโลกรัม 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สถิติพยากรณรายป บรรพ 20 พ.ศ.2480-2481 (กรุงเทพฯ: 
สํานักงานสถติิแหงชาต,ิ 2481) 496, 500.  

 
จากตารางแมผลผลิตแรดีบุกในจังหวัดภูเก็ตจะขยับตัวเพิ่มขึ้นแตราคาสงออกกลับ   

อยูในระดับข้ึนลงไมไดมีแนวโนมเพิ่มตามผลผลิต ดังจะเห็นไดจากการเปรียบเทียบจํานวนผลผลิต
ดีบุกของจังหวัดภูเก็ตใน พ.ศ.2476 ตัวเลขมีจํานวนนอยกวา พ.ศ.2480 ถึง 18,120 หาบ แตราคา
ใน พ.ศ.2480 กลับตํ่ากวาราคาใน พ.ศ.2476 ประมาณ 20 เหรียญสิงคโปรตอหาบ ดังนั้นจึงพอ
สรุปไดวาการที่นายเหมืองในจังหวัดภูเก็ตตางเดือดรอนก็มีผลมาจากราคาดีบุกซึ่งแมจะสามารถ
เพิ่มผลผลิตแรไดแตยังคงประสบปญหาทางดานราคาจึงเปนเหตุใหมีการยื่นขอหยุดทําเหมืองแร
ชั่วคราว 
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 นอกจากนั้นตั้งแต พ.ศ.2475 เมื่อประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย และมณฑลภูเก็ตถูกยุบลงเปนจังหวัด
ใน   พ.ศ.2476 รัฐบาลไดปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารประเทศใหม มีนโยบายฟนฟูประเทศและความ
ยากจนในชนบท  ความไมเปนเอกราชทางเศรษฐกิจจากการคุกคามของจักรวรรดินิยมและคนจีน 
จึงมีนโยบายที่จะควบคุมชาวตางชาติ35 เพื่อรักษาผลประโยชนของคนในชาติเอาไว ดังนั้นเมื่อ
คณะราษฎรเขามาบริหารประเทศจึงมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ เพื่อนําทางใหเอกชนไทยทําการคา 
สรางสถาบันออมทรัพย สถาบันการใหเครดิต  
 อยางไรก็ตามหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองฐานเศรษฐกิจของไทยก็ยังคงอยูใน
ระบบเศรษฐกิจการคาเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจอาณานิคมตางชาติ โดยมีกลุมคนกลางซึ่งเปน
ชาวจีนตลอดจนเจานายขุนนางที่ครอบครองสวนเกินของสังคมมาชานานสามารถสะสมทุนและ
ขยายตัวเขาไปมีฐานประโยชนทางเศรษฐกิจการคา ตลอดจนกิจการธนาคารซึ่งเปนหัวใจหลักของ
ระบบเศรษฐกิจ ในภูเก็ตเองก็เห็นไดชัดเจนในกิจการเหมืองแร จะเห็นไดวาการลงทุนทําเหมือง
ใหญๆ นั้นโดยสวนมากบรรดานายเหมืองจะเปนชาวตางชาติตะวันตกและชาวจีนแทบทั้งสิ้น แต
จากการที่มีคนจีนจํานวนมากเขามาตั้งรกรากในภูเก็ตจึงไดเกิดการผสมกลมกลืนกันในลักษณะ
ของการผูกเครือญาติระหวางตระกูลตางๆ หรือผูกสายสัมพันธกับคนไทยซึ่งเปนพวกเจาขุนมูลนาย
จนกลายเปนกลุมคนไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ต จึงเห็นไดวาความตองการที่จะใชนโยบายควบคุมคน
ตางชาติ และผลักดันใหเอกชนไทยเขามาทําการคานั้นก็ยังไมสามารถที่จะกีดกันชาวจีนออกจาก
ระบบเศรษฐกิจได เนื่องจากชาวจีนเหลานี้ลวนไดสรางเครือขายความสัมพันธจนผสมกลมกลืนกับ
คนไทยและสามารถหลบหลีกนโยบายของรัฐไดโดยการใชเครือญาติที่เปนชาวไทยเขามามีสวน
รวมในธุรกิจของตน ดังนั้นผลกําไรจากธุรกิจตางๆ ของชาวจีนในภูเก็ตจึงวนเวียนอยูในเขตพื้นที่
เสียเปนสวนใหญ นอกจากการนํามาหมุนเวียนภายในเหมืองแลวยังไดมีการสะสมทุนในรูปแบบ
อ่ืนๆ และมีการลงทุนธุรกิจอ่ืนนอกจากการทําเหมืองซึ่งเปนธุรกิจหลักในภูเก็ตอีกดวย  
 ในชวงกอนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของแรดีบุก
ซึ่งเปนยุทธปจจัยในการสงครามซึ่งทวีความสําคัญมากขึ้นในชวงกอนสงคราม ผลผลิตดีบุกใน
ประเทศสามารถผลิตไดอยางเต็มกําลังผลผลิตอยูในอัตราเฉลี่ยที่เพิ่มข้ึนเกือบทั้งหมดตลอด

                                             
35 พิเศษ เจียจันทรพงษ และคณะ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและ

ภูมิปญญา จังหวัดภูเก็ต (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2544), 87; ศุลีมาน นฤมล วงศสุภาพ, สาวใย
ตระกูล “งานทวี” แลวิถี และพลังมังกรใต (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544), 198. 
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ระยะเวลา 5 ป จนถึงการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  คือ ใน พ.ศ.2480 ผลิตได 16,200 เมตริกตัน 
พ.ศ.2481 ผลิตได 15,100 เมตริกตัน พ.ศ.2482 ผลิตได 15,900 เมตริกตัน พ.ศ.2483 ผลิตได 
17,400 เมตริกตัน และเริ่มลดต่ําลงในปที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ พ.ศ.2484 ผลิตได 16,100 
เมตริกตัน ซึ่ง 77% ของผลผลิตมาจากภูเก็ต36  สังเกตไดจากราคาดีบุกซึ่งเดิมมีราคาหาบละไม
เกิน 90 บาทใน พ.ศ.2481 แตกอนเกิดสงครามเพียงหนึ่งปใน พ.ศ. 2483 ราคาดีบุกในตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตสูงขึ้นถึงหาบละกวา 200 บาท ทั้งที่ในชวงนี้ถือวาเปนชวงที่ราคาดีบุกต่ํามากแต
ก็ยังสามารถเพิ่มระดับราคาขึ้นมาไดถึงแมวาจะขึ้นมาไมมากเทาแตกอนแสดงใหเห็นวาความ
ตองการดีบุกซึ่งเปนยุทธปจจัยสงครามมีมากขึ้น ประเทศคูสงครามตางซื้อดีบุกสะสมทําใหราคา
ดีบุกเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ราคาของดีบุกจึงขยับตัวสูงขึ้นดังกลาว นอกจากนี้รัฐบาลยังตระหนักถึง
การลักลอบสงดีบุกออกสูตางประเทศที่มากขึ้นทุกที ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้ไดกระตุนใหบรรดานาย
เหมืองระดมทุนเพิ่มข้ึนตลอดเวลาเพื่อที่จะขยายกิจการและเพิ่มผลผลิต เปนการเรงใหรัฐบาลของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม หันมาจัดการกับอุตสาหกรรมนี้อยางเรงดวนตามนโยบายชาตินิยมทันที
ในปลายป พ.ศ.2482 โดยจัดตั้งองคการเหมืองแรข้ึนเปนครั้งแรกโดยมีเปาหมายที่จะเขา ควบคุม
และปลดแอกการผูกขาดอุตสาหกรรมจากชาวตางชาติ37 สวนในดานของตลาดยางพาราดังที่ได
กลาวมาขางตนแลววาในชวงพ.ศ.2473-2474 ราคาการซื้อขายดีบุกไดตกต่ําลงมากดังนั้นธุรกิจ
ยางพาราจึงถูกดันขึ้นมาทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมารองรับเพื่อสะสมทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินธุรกิจ การเพิ่มข้ึนของการลงทุนการทําสวนยางสังเกตไดจากพื้นที่การทําสวนยางใน
ประเทศที่เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วเชนในพ.ศ.2460 มีเนื้อที่ทําสวนยางในประเทศรวม 109,000 ไร 
ในระยะเวลาเพียง 11 ป มีการลงทุนทําสวนยางเพิ่มข้ึนถึง 777,000 ไร ถึงแมราคายางใน
ตลาดโลกจะขึ้นๆ ลงๆ เหมือนกับดีบุกก็ตามเพราะลักษณะการคาขายยางก็เชนเดียวกับดีบุกคือ
ตองสงออกนอกประเทศเพียงอยางเดียวและการกําหนดราคาก็ตองเปนไปตามกลไกของตลาดโลก 
ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 มีนายทุนจีนบางกลุมไดขยายฐานเศรษฐกิจของตนออกจากภูเก็ต
สูจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต ดังนั้นก็ยอมที่จะไดรับผลกระทบเชนกัน นอกจากสินคาเศรษฐกิจหลักสอง
ชนิดนี้แลวทางรัฐบาลซึ่งตระหนักถึงราคาที่ไมแนนอนตองพึ่งพิงราคาตลาดโลกจึงไดมีการสงเสริม
อาชีพอ่ืนเพื่อรองรับเอาไว เชน การทําสวนผลไม การปลูกสวนมะพราว ซึ่งไมจําเปนตองพึ่งพา

                                             
36 จํารัส อติกุล, สถานการณเกี่ยวกับดีบุก (กรุงเทพฯ: ฝายสนเทศและวิเทศสัมพันธ กอง

เศรษฐกิจและเผยแพร กรมทรัพยากรธรณี, 2525), 1-2. 
37 ภูวดล ทรงประเสริฐ, ทุนสิงคโปร: การผูกขาดตลาดยางพาราและดีบุกไทย (กรุงเทพฯ: 

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), 30. 
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ตลาดตางประเทศก็ได โดยเฉพาะมะพราวซึ่งขายไดทั้งในประเทศ และสงออกยังตางประเทศ อีก
ทั้งยังสามารถแปรรูปไดหลากหลายแลวแตวาในชวงไหนผลผลิตในรูปแบบใดจะราคาดีกวากัน 
ดังนั้นจะเห็นไดวาผลจากการที่สภาวการณของกิจการเหมืองแรดีบุกเกิดปญหานั้นรัฐบาลได
ผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นแกประชาชนแตผลตอบรับดูจะยังไมดีนักเนื่องจาก
ประชาชนในภูเก็ตยังคงผูกติดกับกิจการเหมืองแรอยู การลงทุนในกิจการทางการเกษตรอื่นยังคง
เปนทางเลือกสํารองเพื่อนํามาเฉลี่ยรายไดในการทําธุรกิจเทานั้น 

2.2 กลุมคนที่มีบทบาทตอกิจการเหมอืงแรดีบุกในภูเก็ต 
 กลุมคนที่มีบทบาทตอกิจการเหมืองแรดีบุกที่ สําคัญคือ  กลุมของชาวจีนและ
ชาวตะวันตกที่เขามาทําเหมืองในบริเวณจังหวัดภูเก็ต 
 

2.2.1 บทบาทของชาวจีน   
 ชาวจีนเปนกําลังปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหเมืองภูเก็ตเจริญขึ้นอยางรวดเร็วเพราะการ
อพยพเขามาคาขายและทําเหมืองแรดีบุก จํานวนชาวจีนที่อพยพเขามามากและขาดการจัดตั้ง
จากฝายกลุมอํานาจในภูเก็ตซึ่งอยูนอกเหนือผลประโยชนตราบที่ชาวจีนเหลานี้เปนแรงงานแกทุน
ของเจาเมืองก็ไมมีเหตุผลที่จะตองเขาไปจัดระบบใดๆ  ทําใหในที่สุดชาวจีนเหลานั้นไดแบงกันเปน
หลายพวกจัดตั้งกลุมทางสังคมของตนเองขึ้นเรียกวา “อ่ังยี่” กลุมใหญที่เปนที่รูจักกันดีมี 2 กลุม 
คือ ” งี่หิน และ ปูนเถากง” ชาวจีนเหลานี้สามารถรวมกลุมกันไดอยางเหนียวแนนเพื่อรักษา
ผลประโยชนในการทํางานของพวกตน ทางฝายเจาเมืองตองยอมรับฐานะและบทบาทของพวก
กลุมชาวจีนเหลานี้ดวยการเอาใจแตงตั้งหัวหนาขึ้นเปนกรมการเมือง ตําแหนงปลัดฝายจีนและ
นายอําเภอจีน เชนใน พ.ศ. 2413 รัฐบาลไดตั้งกรมการจีนเมืองภูเก็ต 6 คน เปนปลัดจีน 2 คน คือ 
หลวงอํานายเขตสิงขร (จีน ตันฉวน) พวกงี่หิน และหลวงอรามสาครเขตร พวกปูนเถากง และมี
นายอําเภอจีนอีก 4 คน คือ หลวงบํารุงจีนชาติ (จีนลิมบุน) หลวงขจรจีนสกล (จีนกอซอง) ทั้งสอง
เปนพวกงี่หิน และ หลวงพิทักษจีนประชา (จีนตันเค) กับ หลวงพิเทศจินารักษ (จีนอองผิง) เปน
พวกปูนเถากง38 จึงเปนเรื่องธรรมดาที่ชาวจีนเหลานี้จะมีผลประโยชนขัดแยงกับกลุมอํานาจเดิมใน
ภูเก็ตรวมไปถึงการขัดแยงกันเองของแตละกลุม ที่เห็นไดชัดถึงขั้นเกิดการจลาจลก็เกิดขึ้นหลาย
คร้ัง เชน ใน พ.ศ. 2410 เกิดการวิวาทกันของอั่งยี่ 2 กลุม คือ กลุมงี่หิน และปูนเถากง สาเหตุของ
การทะเลาะวิวาทนั้นเกี่ยวกับเหมืองแรดีบุกโดยตรง เนื่องจากทั้งสองกลุมตองการแยงชิงสายน้ําที่

                                             
38 ศุลีมาน นฤมล วงศสุภาพ, สาวใยตระกูล “งานทว”ี แลวิถีและพลังมังกรใต, 50-51. 
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ทําเหมืองลางแรดีบุกนั่นเอง  ผูวาราชการเมืองหามก็ไมฟงจนตองใหพระยาภานุวงศฯ 
ปลัดกระทรวงกลาโหลวากลาวระงับเหตุวิวาท  
 เหตุจลาจลอีกครั้งเกิดใน พ.ศ .2419 เนื่องมาจากในปนั้นราคาของดีบุกตกลงพวกนาย
เหมืองขายดีบุกไดเงินไมพอใหคาจางกรรมกร คราวแรกไมไดเกิดเหตุจลาจลที่ภูเก็ต แตเกิดที่
ระนองกอนแตดวยการที่อ่ังยี่แตละกลุมมีเครือขายอยูทั่วไปแทบจะทุกเหมืองจึงเกิดการยั่วยุลาม
มาจนถึงภูเก็ตซึ่งมีกรรมกรจีนนับหมื่นคน นอกเหนือจากคาจางไมพอแลวนั้นพวกอั่งยี่ปูนเถากงยัง
สงสัยวาพวกนายเหมืองจะลําเอียงเขาขางพวกงี่หิน พวกหัวโจกตามกงสีของแตละเหมืองจึง
ชักชวนใหพวกของตนรวมกันตีเมืองภูเก็ตแตใหปดบังตนแซเอาไวไมใหรูเร่ือง เกิดการทะเลาะววิาท
ทุบตีตํารวจ ร้ือคนสถานีตํารวจ เผาวัดและบานเรือน ไลฆาฟนคนไทย เปาหมายคือปลนสํานักงาน
รัฐบาล และปลนบานพระยาวิชิตสงคราม ถือเปนการกบฏออกหนา พระยามนตรีฯ จึงใหเรียกพวก
หัวหนาตนแซเขามาประชุมที่ศาลารัฐบาลและเขียนจดหมายถึงหัวเมืองอ่ืนๆ ใกลเคียงใหสงกําลัง
มาชวย พวกจีนหัวหนาตนแซชวยกันเขียนตั๋วออกไปถึงพวกแซของตนสั่งใหกลับไปอยูที่ของตน
ตามเดิมก็มีพวกกรรมกรสวนใหญเชื่อฟงและกลับไป พวกกบฏเหลือนอยลงก็ไมกลาทําตีศาลา
รัฐบาล แตกลับไปกอความเดือดรอนตามนอกเขตเมือง เมื่อทางรัฐบาลมนกรุงเทพฯ ไดทราบขาว
การเกิดกบฏจึงโปรดใหพระยาประภากรวงศ (ชาย บุนนาค) เปนขาหลวงใหญมีอํานาจบัญชาการ
ปราบอั่งยี่ จึงรวมมือกันกับพระยามนตรีฯ รวบรวมพลจากหัวเมืองใกลเคียงเขาปราบจลาจล 
ประกาศจะเอาโทษพวกที่ฆาคน ปลนสะดม สวนพวกที่ไมไดประพฤติรายถาลุแกโทษตอหวัหนาแซ
และกลับไปทํางานเชนเดิมก็จะไมเอาความ เหตุการณจลาจลจึงคอยสงบลง39 จะสังเกตไดวาชาว
จีนในภูเก็ตมีชีวิตเกี่ยวของกับเหมืองแรดีบุกแทบทั้งสิ้น เปนไปไดวาการหลั่งไหลเขามาของคนจีน
ในภูเก็ตมีดีบุกเปนปจจัยดึงดูดที่สําคัญ เนื่องจากการทํากิจการเหมืองแรดีบุกมีความจําเปนตองใช
แรงงานคน และชาวจีนที่อพยพมาสวนใหญก็เปนพวกกรรมกรใชแรงงานทั้งสิ้น 

ดังนั้นชาวจีนจึงเปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญอยางมากตอกิจการเหมืองแรดีบุกในภูเก็ต
นอกจากจะมีบทบาทในการเปนแรงงานในเหมืองแรดีบุกแลว บทบาทที่สําคัญอีก 2 ประการของ
ชาวจีนก็คือ การเปนผูลงทุนทําเหมืองแร และการคาขายดีบุก ในชวงแรกชาวจีนจะเขามาอิงอยูกับ
ระบบเจาภาษีนายอากร เนื่องจากเปนชวงที่รัฐไดยกเลิกการผูกขาดภาษีอากรของผูวาราชการ
เมืองและเปดโอกาสใหมีการประมูลผูกขาดการเปนเจาภาษีอากรไดอยางเสรี ชาวจีนซึ่งมีความ

                                             
39 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี (นนทบุรี : เจริญอักษรการพิมพ, 2515), 

337-344. 
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ชํานาญในเรื่องนี้เพราะเปนวิธีที่มีใชในจีน ประกอบกับเปนผูที่เคยทํากิจการเหมืองรวมกับผูวา
ราชการเมืองมากอน จึงสามารถประมูลภาษีและเปนเจาภาษีนายอากรได เห็นไดจากชาวจีนเปน
กลุมที่ไดรับประทานบัตรทําเหมืองแรมากที่สุดชวงกอนการยกเลิกระบบเจาภาษีนายอากรในป 
พ.ศ.2462 ไดแก หลวงอรามสาครเขตร(ตันเพ็กฮวด)ไดครอบครองพื้นที่การทําเหมืองในภูเก็ต
ตั้งแต พ.ศ.2436-2464 ทั้งหมดถึง 3,417 ไร 1 งาน 74 ตารางวา และหลวงขจรจีนสกล (ตันเลียน
กี่) ครอบครองพื้นที่ทําเหมืองในชวงพ.ศ.2436-2457 ถึง 1,412 ไร 71 ตารางวา40 นายเหมือง
เหลานี้จะอาศัยเงินผลประโยชนจากการประมูลผูกขาดภาษีอากรมาเปนทุนหมุนเวียนในการทํา
เหมือง พวกเจาภาษีนายอากรจะมีฐานะเปน “กึ่งขาราชการ” รัฐใหอํานาจอยางกวางขวางและไม
คอยเขามาตรวจสอบแคสงภาษีใหรัฐใหครบและตามกําหนดเวลาเทานั้นก็พอ นายเหมืองบางคน
ติดสินบนขาราชการตามหัวเมืองขูดรีดภาษีจากราษฎรเพื่อใหไดผลกําไรจากการผูกขาดภาษีอากร
ใหไดมากที่สุดพื่อผลประโยชนของตน41  

นอกจากนี้นายเหมืองชาวจีนที่เปนเจาภาษีนายอากรยังสามารถหมุนเวียนเงินทุนใน
การทําเหมืองโดยการใช “ระบบกงสี” ตั้งรานคาสุรา โรงฝน และบอน ข้ึนภายในเหมือง เพื่อใหเงิน
หมุนเวียนอยูภายในเหมืองเทานั้น นับเปนเครื่องมือที่นายเหมืองชาวจีนใชลอใจพวกแรงงานชาว
จีนเขามาทํางานในเหมืองของตน มีแรงงานจํานวนไมนอยที่ใชเงินคาจางลวงหนาไปกับส่ิงเหลานี้
จนเปนหนี้นายเหมือง ตองชดใชดวยการขายแรงงานตลอดไป ทําใหนายเหมืองสามารถควบคุม
แรงงานใหอยูกับตนไดนาน และหาผลประโยชนจากการหารายไดของคนงานเหลานี้ดวย42 
เนื่องจากระบบเจาภาษีนายอากรนั้นเอื้อผลประโยชนใหกับเจาภาษีเปนอยางมากเพราะรัฐไมได
เขามาควบคุมการเก็บภาษีอยางจริงจังจึงเกิดการขูดรีดภาษีจากประชาชนเพื่อหวังผลประโยชนแก
ตนเองใหมากที่สุด ทําใหรัฐบาลตระหนักถึงความบกพรองของระบบเจาภาษีนายอากรจึงมีการ
ดําเนินนโยบายปรับปรุงจนกระทั่งยกเลิกระบบผูกขาดเจาภาษีนายอากรในที่สุดเมื่อพ.ศ.2462 

                                             
40 พวงทิพย เกียรติสหกุล, “บทบาทของชาวจีนและชาวตะวันตกตอกิจการเหมืองแรดีบุกของภูเก็ต

พุทธศตวรรษที่ 25-2474”, 109. 
41 ณรงค พวงพิศ, “บทบาทชาวจีนในการประมูลภาษีอากร” วารสารธรรมศาสตร 4 (ตุลาคม 

2518-มกราคม 2519), 288; พวงทิพย เกียรติสหกุล, “กิจการเหมืองแรของชาวจีนในมณฑลภูเก็ต พ.ศ.2400-
2474”, 76-77. 

42  พรรณี อวนสกุล, “กิจการเหมืองแรดีบุกกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภาคใตประเทศไทย 
พ.ศ.2411-2474”, 169-170; พวงทิพย เกียรติสหกุล, “บทบาทของชาวจีนและชาวตะวันตกตอกิจการเหมืองแร
ดีบุกของภูเก็ตพุทธศตวรรษที่ 25-2474”, 59-60. 
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นโยบายดังกลาวนี้สงผลกระทบตอนายเหมืองชาวจีนเชนกันเนื่องมาจากเงินทุนที่ใชในการ
หมุนเวียนทํากิจการเหมืองแรสวนใหญมาจากกําไรในการผูกขาดภาษีอากร ซึ่งถือวาเปนปจจัย
สําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงกลุมชาวจีนที่เขามาลงทุนทํากิจการเหมืองแร นายเหมอืงกลุมเกา
ที่เคยทําเหมืองขนาดใหญมีการขอประทานบัตรทําเหมืองแรลดลงบางรายก็ไมมีการขอเพิ่มข้ึนเลย 
เชน หลวงอรามสาครเขตร ไดขอประทานบัตรใหมเพิ่มข้ึนเพียง 2 ประทานบัตร คอเบี้ยนพก        
ณ ระนอง ขอเพิ่มเพียง 1 ประทานบัตร สวนหลวงขจรจีนสกล (ตันเลียนกี่)ไมมีการขอประทานบัตร
เพิ่มข้ึนเลย สาเหตุสวนหนึ่งเนื่องมาจากการขาดรายไดสวนหนึ่งจากการเก็บภาษีนั่นเอง เพราะ
เงินทุนที่ใชเปดเหมืองสวนหนึ่งก็มาจากการเก็บภาษี แตกลุมชาวจีนที่เคยทําเหมืองขนาดกลาง
กลับมีการขอประทานบัตรเพิ่มมากขึ้นเพราะการยกเลิกระบบเจาภาษีนายอากรถือเปนการเปด
โอกาสใหนายเหมืองที่ไมใชนายเหมืองขนาดใหญหรือผูที่ไมเคยขอประทานบัตรเลยเขามาขอ
ประทานบัตรในภูเก็ตมากขึ้น เชน นายตันจินหงวน หงสหยก ไดเร่ิมเขามาขอประทานบัตรในพ.ศ.
2462  จนถึงพ.ศ.2474 จนมีพื้นที่ทําเหมืองเพิ่มข้ึนจาก 34 ไร 3 งาน 98 ตร.วา เปน 1388 ไร 51 
ตร.วา และ นายตันเฉงเกียด ทองตัน ซึ่งเขามาขอประทานบัตรในพ.ศ.2466 จนถึงพ.ศ.2472 จนมี
พื้นที่การทําเหมืองแรดีบุกเพิ่มข้ึนจาก 1 ไร 81 ตร.วา เปน 1074 ไร 2 งาน 95 ตร.วา และหลังจาก
การยกเลิกระบบเจาภาษีนายอากรรัฐบาลไดทําการจัดเก็บภาษีเองทั้งหมด การหมุนเวียนเงินทุน
ภายในเหมืองของชาวจีนจึงไมอยูในรูปของการนําผลกําไรจากการผูกชาดภาษีอากรมาเปนเงิน
หมุนเวียนอีกตอไปเปนเพียงแตการนําเอาผลกําไรจากการตั้งรานคาเครื่องอุปโภคบริโภค สุรา และ
บอนเบี้ยเทานั้น43 นอกจากในดานของการเพิ่มและลดจํานวนประทานบัตรแลวในสวนของนาย
เหมืองที่ทําเหมืองแรขนาดใหญยังมีปญหาทางดานการผลิตอีกดวย เนื่องจากเหมืองขนาดใหญ
สามารถผลิตแรไดมากตามกําลังการผลิตของเหมือง แตไมสามารถสงออกไปจําหนายไดหมด
เนื่องมาจากตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจํากัดแรดีบุก เพื่อควบคุมราคาดีบุกใหไมต่ําจนเกินไป
จึงมีการจํากักโควตาในการจําหนายดีบุกของแตละเหมืองขึ้น 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมแรดีบุกพ.ศ.2479 ใหความหมายของคําวา”โควตา”ไววา 
“จํานวนสวนควบคุมแรซึ่งจะไดกําหนดใหพึงขุดไดในเหมืองหนึ่งๆ เปนสวนรอยของจํานวนแรขุดได
ภายในกําหนดระยะเวลา” และระยะเวลาของโควตาหมายความวา กําหนดระยะเวลาซึ่งจะพึงทํา
การขุดหาและจําหนายแรตามโควตา ซึ่งในที่นี้ระยะโควตากําหนดไวปละ 2 คร้ัง คร้ังละ 6 เดือน44 
                                             

43 พวงทิพย เกียรติสหกุล, “บทบาทชาวจีนและชาวตะวันตกตอกิจการเหมืองแรพ.ศ.2411-2474”, 
65-90. 

44 กรมโลหกิจ, ดีบุก (กรุงเทพฯ : หองสมุดทรัพยากีธรณี, 2506), 85-87. 
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ดังนั้นการจํากัดดีบุกตามโควตาจึงทําใหเจาของกิจการเหมืองแรรายใหญในภูเก็ตเดือดรอน จนมี
การรวมกลุมกันเรียกรองขอเพิ่มโควตา เนื่องจากการขยายตัวของกิจการเหมืองแรดีบุกนั้นเปนไป
ดวยดีในดานของการผลิต แตดานการจําหนายออกไปนั้นยังมีปญหาอยูมากเนื่องจากตองทยอย
ขายตามโควตาที่รัฐบาลกําหนด ใหเกิดความสมดุลกับความตองการของตลาด ดังนั้นจึงมีนาย
เหมืองบางรายที่ทําเหมืองขนาดใหญไดรับผลกระทบ เชน หลวงอนุภาษภูเก็ตการซึ่งทําเหมืองแร
ขนาดใหญและสามารผลิตแรไดมากกวาจํานวนโควตาจําหนายที่รัฐบาลกําหนดไวแคเพียง 1,500 
หาบ ดังนั้นนายเหมืองจึงไดรับความเดือดรอนมากถารัฐบาลไมเพิ่มโควตา การทําเหมืองจะตอง
หยุดชะงักเพื่อรอโควตางวดใหม จะทําใหเกิดผลกระทบไปสูกรรมกรในเหมืองซึ่งรับคาจางรายวัน 
และการที่เหมืองตองชะงักลงก็หมายความวาคนงานตองหยุดงาน เครื่องจักรตองหยุดทํางานและ
น้ําก็จะทวมเขาขุมเหมืองไดอาจจะเกิดความเสียหายตอเครื่องจักรและถาจะเปดทําเหมืองใหมก็
เทากับจะตองลงทุนกันใหมอีกครั้งซึ่งตองเสียคาใชจายมากพอสมควร นายเหมืองที่ไดทําการรอง
ขอเพิ่มโควตา ไดแก หลวงอนุภาษภูเก็ตการ พระอรามสาครเขตร ขุนวิเศษนุกูลกิจ นายตันเซง
เงี๊ยบ ดังนั้นจะเห็นไดวาปญหาอีกอยางหนึ่งของการทํากิจการเหมืองแรในภูเก็ตคือกําลังการผลิตที่
สามารถผลิตแรไดเปนจํานวนมากกวาความตองการในการซื้อขายเพราะถาหากรัฐบาลปลอยการ
ขายแรเสรีอาจสงผลกระทบตอราคาดีบุกของประเทศได เนื่องจากตองอิงกับราคาและความ
ตองการของตลาดภายนอก45  และในพ.ศ.2479 มีการออกประกาศงดรับเร่ืองราวขอตรวจและทํา
เหมืองแรดีบุก อนุญาตใหตรวจหาและขอประทานบัตรเพื่อทําการเปดเหมืองใหมได แตจะไมมีขอ
ผูกพันวาจะไดโควตาดีบุกหรือไมเพราะจําเปนตองแบงโควตาใหเหมืองเดิมที่มีอยูกอน จึงเกิดการ
ลังเลในการยื่นขอประทานบัตรจากเหลานายเหมือง46 ดังนั้นกิจการเหมืองแรดีบุกในชวงของ       
การจํากัดดีบุกจึงคอนขางทรงตัวไปจนถึงกอนการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 

 
2.2.2 บทบาทชาวตะวันตก  

 ตะวันตกเริ่มใหความสนใจในการเขามาลงทุนทําเหมืองแรในดีบุกในชวงแรก
ตั้งแตพ.ศ.2434-2449 แตยังไมคอยประสบความสําเร็จ เพราะรัฐยังไมคอยสนับสนุนชาวตะวันตก
ใหเขามาทํากิจการและรับซ้ือแรไปขายยังตะวันตกเทาที่ควร นอกจากนี้ชาวตะวันตกยังเกิดปญหา

                                             
45 “เร่ืองขุนนิเทสจินารักษรองขอใหพิจารณาเพิ่มโควตาแร,” เอกสารเย็บเลม กรมราชเลขาธิการ, 

รัชกาลที่ 7-8 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวรองทุกข เลม 55, ร.7-8 2 น /1688, หอจดหมายเหตุแหงชาติ, 1-2.  
46 “เร่ืองงดรับเรื่องราวขอตรวจและทําเหมืองแรดีบุกชั่วคราว,” เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี, (2) สร 

0201.60.1/1 กลอง1, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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การขาดแคลนแรงงานมากกวานายเหมืองชาวจีน เพราะแรงงานสวนใหญเปนกรรมกรชาวจีนซึ่ง
พอใจที่จะทํางานกับนายเหมืองเชื้อชาติเดียวกันมากกวายากที่จะแยกตัวออกจากคนกลุมเดียวกัน
ได แมแตแรงงานอิสระทั่วไปก็นิยมทํางานกับนายเหมืองชาวจีนมากกวาเชนกัน47 ในตอนแรก
รัฐบาลไทยไมอนุญาตใหตะวันตกจดทะเบียนกรรมสิทธิ์การถลุงแรเนื่องจากตลาดการซื้อขายของ
ไทยคุนเคยอยูกับปนังและสิงคโปรมากกวา เพราะนายเหมืองสวนใหญอาศัยเงินกูทํากิจการจาก
นายทุนของทั้งสองที่มาตลอด ถาสงดีบุกไปขายที่อ่ืนอาจสรางความไมพอใจใหกับนายทุนกลุมนี4้8 
ชาวตะวันตกจึงหันไปใชวิธีออกทุนใหนายเหมืองทํากิจการโดยเอาที่ดินเหมืองค้ําประกัน นาย
เหมืองจะชดใชหนี้ดวยแร เนื่องจากทางรัฐไมอนุญาตใหผูกขาดซื้อแรดีบุกและไปเปดโรงถลุงที่ปนัง 
เมื่อกิจการรุงเรืองจึงขยายเขามาในภูเก็ตเมื่อ พ.ศ.2449 นอกจากนี้วิธีที่ชาวตะวันตกจะไดแรดีบุก
มาอีกวิธีหนึ่งก็คือ การแลกเปลี่ยนกับสินคาอุปโภคบริโภคในรานรับซื้อขายตามทองที่เหมืองตางๆ 
จนสามารถผูกขาดรับซ้ือแรไดจํานวนกวาครึ่งของแรในภูเก็ต ความสําเร็จของกิจการเหมืองแรแบบ
ใหมทําใหเหมืองแรรายยอยแบบเดิมที่เคยมีอยูตองยกเลิกกิจการไปบางหรือไมก็รวมกิจการเขา
ดวยกัน49 

จากอุปสรรคดังกลาว ทําใหชาวตะวันตกเขามาทํากิจการเหมืองแรในไทยไมมาก
เทาที่ควรทั้งที่ยุคนี้กิจการเหมืองแรดีบุกอยูในชวงที่กําลังตื่นตัว ตอมาในพ.ศ.2450 มีบริษัทของ
ตะวันตกเขามาลงทุนทําเหมืองแรในทะเลบริเวณอาวทุงคา คือ บริษัททุงคาฮารเบอรทิน เดรดยิง  
ลิมิเต็ด ภายใตการนําของ กัปตันเอดวารด ที ไมล  ไดเขามาขออนุญาตขุดหาแรในบริเวณตําบล
อาวฉลอง อําเภอทุงคา เปนเนื้อที่ถึง 24,000 ไร และนําเรือขุดที่สามารถขุดแรไดทั้งในทะเลและบน
บกมาใช ดวยความพยายามของผูริเร่ิมบริษัทไดทําการขุดแรสําเร็จคร้ังแรกในพ.ศ.2452  และชวง
ปแรกนี้สามารถขุดแรดีบุกได 108.5 ตัน ไดกําไร  4,462 ปอนด บริษัทจึงขยายกิจการ โดยสั่งเรือ
ขุดเขามาเพิ่มอีก 5 ลํา ใน พ.ศ.2454 เพื่อขุดหาแรในบริเวณอาวทุงคา ความสําเร็จในครั้งนี้ถือเปน
จุดเริ่มตนของความสําเร็จในการลงทุนของชาวตะวันตกและไดมีการขยายการลงทุนเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็วภายหลังจากนี้ มีอีกหลายบริษัทที่เขามาจับจองและลงทุนเปดเหมืองเรือขุดในเขตภูเก็ต  

                                             
47 พรรณี อวนสกุล, “กิจการเหมืองแรดีบุกกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภาคใตประเทศไทย 

พ.ศ.2411-2474”, 183-188. 
48 พวงทิพย เกียรติสหกุล, “บทบาทของชาวจีนและชาวตะวันตกตอกิจการเหมืองแรดีบุกของภูเก็ต

พุทธศตวรรษที่ 25-2474”, 144-145. 
49 พรรณี อวนสกุล, “กิจการเหมืองแรดีบุกกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภาคใตประเทศไทย 

พ.ศ.2411-2474”, 189-194.  
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พังงา  ตะกั่วปา และระนอง  ตลอดจนถึงชายฝงทางดานทะเลตะวันออก50 ในพ.ศ. 2461 มีบริษัท
ตะวันตกดําเนินกิจการเหมืองแรเรือขุดในภูเก็ตอยู 2 บริษัท มีเรือขุดทั้งหมด 6 ลํา คือบริษัททุงคา
ฮารเบอรทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด มีเรือขุด 5 ลํา และบริษัททุงคาคอมเปาน มีเรือขุด 1 ลํา51 
 เรือขุดไมเพียงแตใชไดในทะเลแตสามารถใชไดในบริเวณลานแรบนที่ราบ ทําใหแกไข
ปญหาขาดแคลนแรงงานคนในการขุดหาแรซึ่งเปนปญหาใหญของชาวตะวันตกได นอกจากนี้ยัง
สามารถขุดแรไดลึกกวาที่กําลังคนที่จะทําได ดังนั้นบริษัทเหมืองเรือขุดจะนิยมซื้อเหมืองเกาของ
นายเหมืองชาวจีนมาเปดทําการใหมเพราะซื้อไดในราคาถูกและไดแหลงแรที่ดี สะดวกแกการ
คมนาคมโดยไมตองสรางขึ้นเอง สามารถประหยัดเงินลงทุนไดมากเพราะเหมืองเรือขุดตองใชทุน
เยอะและเรือขุดลําหนึ่งราคาตก 4-8 แสนบาท ใน พ.ศ.2461 กลุมบริษัทชาวตะวันตกไดรวมกัน
จัดตั้งสมาคมเหมืองแรสยาม ( The Siam Chamber of  Mine) มีสํานักงานอยูที่ภูเก็ต ความสําเร็จ
ของเหมืองแรเรือขุดทําใหชาวตะวันตกมีบทบาทเดนในกิจการเหมืองแรดีบุกเทียบเทากับชาวจีน 
กิจการอยูในรูปแบบอุตสาหกรรมอยางแทจริงที่มีการลงทุน การจัดการ และเทคนิคประกอบกับ
เทคโนโลยีในการผลิต  การขยายตัวของกิจการเหมืองแรเร่ิมทํากันอยางจริงจังทั้งการสรางทางน้ํา  
ถนน รถไฟ เพื่อใชเปนเสนทางในการคมนาคมขนสง มีการติดตอระหวางกันทําใหทองที่เหมือง
เจริญกลายเปนชุมชน  จึงกลาวไดวาการลงทุนของชาวตะวันตกทําใหกิจการเหมืองแรของไทย
ขยายตัวเปนกิจการชั้นนําของประเทศ ในทางตรงขามบทบาทของชาวตะวันตกก็เปนตัวเรงใหการ
ทําเหมืองแรในประเทศไทยเปนของชาวตางชาติโดยสมบูรณเพราะเมื่อบริษัทเหมืองแรตางก็จด
ทะเบียนในตางประเทศ ผลกําไรที่ไดมาสวนมากก็จะตกอยูกับชาวตางชาติทั้งสิ้น นอกจากนี้
ชาวตะวันตกยังไดสามารถดึงกิจการถลุงแรจากชาวจีนไดสําเร็จ เพราะกอนหนานี้ชาวจีนมีบทบาท
อยางมากในการถลุงแร โดยวิธีของชาวจีนแลวแรจะถูกนํามาถลุง 2-4 คร้ัง ทําใหเสียเวลาและเสีย
เนื้อแรมาก52 กลาวไดวาตั้งแตชวงพ.ศ.2452 เปนตนมาจากการที่ตะวันตกนําเอาเทคโนโลยีเรือขุด
มาใช ทําใหการขยายตัวทางการผลิตของกิจการเหมืองแรดีบุกดีข้ึนและการทําเหมืองแรในจังหวัด
ภูเก็ตไดรับความสนใจจากบริษัทตะวันตกเปนอยางมากดังจะเห็นไดจากการเพิ่มข้ึนของบริษัทที่

                                             
50 เร่ืองเดียวกัน, 189; พวงทิพย เกียรติสหกุล, “บทบาทของชาวจีนและชาวตะวันตกตอกิจการ

เหมืองแรดีบุกของภูเก็ตพุทธศตวรรษที่ 25-2474”, 213. 
51 สุรีย เลียงแสงทอง, “การศึกษาวิเคาระหสภาพเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตระหวางปพ.ศ.2396-2475”, 

101. 
52 ราชัน กาญจนะวณิชย, ดีบุกกับภูเก็ตสมัยรัตนโกสินทร 100 ป (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้น       

ติ้งกรุพ, ม.ป.ป.), 81. 
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เขามาเปดทําการ ตั้งแตในชวง พ.ศ.2452-2461 เปนระยะเกือบสิบป มีบริษัทเขามาทําเหมืองแร
ดีบุกในภูเก็ตเพิ่มจากหนึ่งเปนสองบริษัท แตในชวงหลัง พ.ศ.2461 จนถึงกอนการเกิดสงครามโลก
คร้ังที่ 2 มีบริษัทเขามาขอประทานบัตรและทําเหมืองเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 10 ราย ดังแสดงใหเห็น
ตามตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  แสดงรายชื่อบริษัทตะวันตกทําเหมืองแรดีบุกในจังหวัดภูเก็ตกอน พ.ศ.2484 
 

รายชื่อบรษิทั จํานวน 
ประทานบัตร 

เริ่มทําการนบัจาก 
ใชเรือขุด* 

บริษัท ทุงคาฮาเบอร ทนิ เดรดยิง ลิมเิต็ด 
บริษัทไซมิสทิน ซินดิเกต ลิมิเต็ด 
บริษัททุงคา คอมเปาน โนไลเอบิลิตี้ 
บริษัท กะทูทนิ เดรดยิง ลิมเิต็ด 
บริษัท กํามะราทนิ เดรดยงิ ลิมิเต็ด 
บริษัท กํามนุติงทนิ เดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัท ระเงงทนิ โนไลเอบิลิตี ้
บริษัท ภูเก็ตทนิ เดรดยิง ลิมเิต็ด 
บริษัท ทินเลย ลิมิเต็ด 
บริษัท ไทยทนิซิดิเกต ลิมิเตด็ 
บริษัท บางเทาโนไลเอบิลิตี ้
บริษัท ซะเทนิคินตา คอลโวลิเดเต็ด ลิมิเต็ด 

33 
11 
14 
20 
16 
31 
9 

40 
11 
66 
- 
- 

พ.ศ.2450 
พ.ศ.2453 
พ.ศ.2454 
พ.ศ.2470  
พ.ศ.2471  
พ.ศ.2471  
พ.ศ.2472  
พ.ศ.2477  
พ.ศ.2483  
ไมระบุ 
เหมืองสูบ 

- 
 
หมายเหตุ : ปที่ระบุเปนปแรกที่บริษัทไดรับประทานบัตร โดยทั้งนี้แตละบริษัทจะไดเขามาทยอยขอ
ประทานบัตรเปนระยะ เชน บริษัทไซมิสทิน ซินดิเกต ลิมิเต็ด ไดขอประทานบัตรตั้งแต พ.ศ.2453-
2469 รวม 11 ประทานบัตร 
ที่มา : “เร่ืองบริษัทเหมืองแรในบังคับอังกฤษและบริษัทสตอกแรของบริษัทเหมืองแรสหประชา ชาติ
,” เอกสารคณะกรรมการจัดการและควบคุมทรัพยสินคนตางดาวบางจําพวก, ก.ค.ท.ด.5/80 กลอง 
14, หอจดหมายเหตุแหงชาติ; พวงทิพย เกียรติสหกุล, “บทบาทของชาวจีนและชาวตะวันตกตอ
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กิจการเหมืองแรดีบุกของภูเก็ต พุทธศตวรรษที่ 25-2474” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534), 125-126. 
  
  จากตารางจะเห็นวา การทําเหมืองแรดีบุกในภูเก็ตไดรับความสนใจจากตะวันตกมาก
นับต้ังแต พ.ศ.2450 เปนตนมา และสวนใหญดําเนินการโดยใชเรือขุดและมีการขอประทานบัตร
รายละไมต่ํากวาสิบประทานบัตร แตการทําเหมืองแรตองชะงักลงอีกครั้งชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 
แตเมื่อภายหลังสงครามก็ยังมีนายเหมืองชาวตะวันตกที่สนใจดําเนินกิจการเหมืองแรไดจัดตั้ง
บริษัทเพื่อทําการสํารวจแหลงแรในทะเล และจัดตั้งบริษัทเพื่อการทําเหมืองเรือขุดขึ้นเชน บริษัท
อาวขามทิน จํากัด ซึ่งมีรัฐบาลไทยเปนผูถือหุนรวมอยูดวย และใน พ.ศ.2508 ก็ยังมีการสรางโรง
ถลุงแรดีบุกขึ้นในภูเก็ตในนามของบริษัท ไทยแลนดเมลติ้ง แอนด รีไฟนิ่ง จํากัด หรือ ไทยซารโกข้ึน
ดังจะไดกลาวตอไปในบทที่ 3 

ในชวงระยะเวลาดังที่กลาวมาขางตนกิจการเหมืองแรดีบุกในภูเก็ตอยูในชวงที่กําลัง
รุงเรืองอยางมาก มีการลงทุนในกิจการเหมืองแรอยางแพรหลายถึงแมวาในชวงหลัง พ.ศ.2462 
ราคาดีบุกในตลาดโลกจะไมคอยดีนักเนื่องจากผลจากภาวะสงคราม แตความเจริญของกิจการ
เหมืองแรดีบุกก็ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการผลิต การขยายตัวของการคา และระบบ
เศรษฐกิจแบบเงินตราในภูเก็ต ซึ่งลวนเปนผลมาจากการผลิตสินคาขั้นปฐมเพื่อการสงออก การ
เติบโตของกิจการเหมืองแรเกิดจากความตองการที่มีปริมาณสูงจากตลาดตางประเทศ การพัฒนา
ปจจัยการผลิต ผลผลิต และตลาดจึงขึ้นอยูกับตางประเทศ ถึงแมการขยายตัวของกิจการเหมืองแร
จะทําใหรูปแบบทางเศรษฐกิจของเมืองภูเก็ตเปลี่ยนไป ทั้งทางดานการผลิต การเกิดระบบ
เศรษฐกิจแบบเงินตรา และลักษณะทางการคาที่แปลกไปจากเดิม ถึงโดยหลักความจริงผลกําไร
สวนใหญจากกิจการเหมืองแรของทั้งนายทุนชาวจีนและชาวตะวันตกจะถูกสงออกนอกประเทศ
คอนขางมากแตรัฐบาลไทยก็ไดรับรายไดทางเศรษฐกิจจากการเก็บคาภาคหวงและภาษีจาก
กิจการเหมืองแรดีบุกสูงสุดถึงรอยละ 25 
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 กลาวโดยสรุป พัฒนาการทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตมีกิจการเหมืองแรดีบุกเปน
แรงขับเคลื่อนสําคัญมาตั้งแตอดีต ควบคูไปกับการทําการเกษตร ไมวาจะเปนสวนยางพารา หรือ
สวนมะพราว  เปนตน แตโดยภาพรวมแลวการทําสวนและไรผลไมของชาวบานในจังหวัดภูเก็ตนั้น
ยังไมแพรหลายเทาใดนักเมื่อเทียบกับการทําเหมืองแรดีบุกซึ่งเปนกิจการที่มีการพัฒนามาโดย
ตลอด เนื่องจากแรดีบุกเปนสินคาที่เปนความตองการของตลาดโลกจึงพัฒนาไดอยางรวดเร็ว แต
พืชสวนและพืชไรดังกลาวยังคงเปนผลผลิตที่หมุนเวียนอยูภายในประเทศเปนสวนใหญประกอบ
กับการที่พื่นที่ในจังหวัดภูเก็ตไมคอยเอื้ออํานวยตอการทําการเกษตรกรรมมากนัก และผูทีล่งทนุทาํ
กิจการเหมืองแรนั้นสวนใหญนั้นมักจะไมใชคนภายในพื้นที่ แตจะเปนนายทุนชาวจีน หรือ
ชาวตะวันตกที่เขามาในชวงที่กิจการเหมืองแรในภูเก็ตกําลังเฟองฟู นายทุนตางชาติกลุมนี้ลวนมี
ทุนเพียงพอในการประกอบกิจการเหมืองแรอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นพัฒนาการของกิจการเมือง
แรในจังหวัดภูเก็ตจึงพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว การลงทุนในกิจการเหมืองแรดีบุกมีมากขึ้นสังเกตได
จากตัวเลขจํานวนประทานบัตรของนักลงทุน เชน ในตารางที่ 4 ประกอบกับแรดีบุกเปนสิ่งหนึ่งที่
สามารถใชแลกเปลี่ยนแทนเงินตรามาไดตั้งแตอดีตจึงถือไดวาเปนสิ่งที่ยอมรับจากสังคมโลกวามี
คาเทียบกับเงินตรา การพัฒนาของการทําเหมืองแรดีบุกในภูเก็ตจึงไดรับการสนับสนุนจาก
สวนกลางและมีการเปดโอกาสใหมีกลุมบุคคลทําเหมืองกันไดอยางแพรหลายขึ้นเพื่อเอื้อ
ผลประโยชนจากแรที่ผลิตได 
 ถึงแมการขยายตัวอยางรวดเร็วในเวลาเพียงไมกี่ทศวรรษของกิจการเหมืองแรดีบุกจะ
ทําใหภูเก็ตเกิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น แตการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 สงผลให
ราคาของดีบุกในตลาดโลกลดต่ําลงจึงสงผลกระทบตอภูเก็ตในดานการคาขายเชนกันถึงแมภายใน
ภูเก็ตเองจะยังผลิตแรไดอยางตอเนื่อง ถึงแมชวงกอนการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ราคาดีบุกจะ
เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งก็ตาม แตปญหาจากสภาวะสงครามสงผลถึงการคาขายดีบุกซึ่งเปนยุทธปจจัย
ยามสงครามเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหประชาชนในภูเก็ตและรัฐบาลเองมองหาทางเลือกอื่นเพื่อเขา
มาพยุงเศรษฐกิจไว อาชีพซึ่งเปนตัวเลือกที่ดีทั้งที่กอนหนานี้ไมคอยไดรับความสนใจมากนัก ไดแก 
การทําสวนยางพารา และการทําสวนมะพราว ถือไดวาแนวทางในการประกอบธุรกิจในภูเก็ตเริ่ม
ขยายออกไปทางอื่นนอกจากกิจการเหมืองแร เกิดการพัฒนาของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
 ดังนั้นในชวงหลังครามโลกครั้งที่ 2 จึงไดเกิดการขยายเครือขายการประกอบอาชีพของ
ประชากรในจังหวัดภูเก็ตไดชัดเจนขึ้นอีกขั้นหนึ่ง อยางไรก็ตามถึงแมพื้นที่ในการทําเหมืองแรจะไม
สมบูรณมากเทาในอดีตแตก็ยังมีผูประกอบการบางรายยังเห็นถึงความสําคัญของผลผลิตแรที่จะมี
ตอตลาดโลกเพราะอยางไรดีบุกก็ยังคงเปนที่ตองการของตลาดโลกอยูเพราะเปนสิ่งจําเปนตองใช
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ในวงการอุตสากรรม กลุมบริษัทตะวันตกก็ยังคงเขามาเปดทําการเหมืองแร สวนดานนายเหมอืงใน
ภูเก็ตเองก็ยังคงเปดทําการเหมืองแตดวยผลจากสงครามซึ่งกระทบตอการคาขายแรดีบุกที่เหมือง
ของตนผลิตไดซึ่งในชวงสิ้นสุดสงครามใหมๆ เกิดปญหามากการคาขายดีบุกฝดเคืองจึงตองดิ้นรน
หาทางออกใหตนเองดวยการขยายทุนออกไปทางทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ดวยเหตุนี้เองเปน
สวนหนึ่งที่ทําใหรูปแบบทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตเกิดการเปลี่ยนแปลงจากผูที่เคยประกอบ
กิจการเหมืองแรดีบุกเพียงอยางเดียวก็อาจหันไปลงทุนกับธุรกิจอ่ืนควบคูกันไปดวยเพื่อนําเงิน
รายไดมาหมุนเวียนวงธุรกิจของตนเอง 
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บทที่ 3 

 
กิจการเหมืองแรดีบุกของจังหวัดภเูก็ต: บทบาททีล่ดลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

 
 สืบเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ทําใหการประกอบกิจการเหมืองแรดีบุกซึ่งเปนอาชีพ
หลักของประชากรสวนใหญในจังหวัดภูเก็ตอยูในสภาวะที่ไมแนนอนในดานการคาขาย ถึงแมวา
ดานการผลิตยังคงสามารถดําเนินไปไดตามปกติ แตการที่ราคาของดีบุกนั้นตองขึ้นลงตามกลไก
ตลาดโลกประกอบกับการงดรับซื้อสินคาจากผูซื้อรายใหญอยางสหรัฐอเมริกา และอังกฤษซึ่ง
ประกาศงดซื้อดีบุกจากภูเก็ตและปนังเชนกันเนื่องมาจากรัฐบาลอังกฤษประสงคจะใหประเทศที่
เปนกลาง ซึ่งติดตอคาขายกับอังกฤษงดขายดีบุกใหแกประเทศศัตรู ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการ
ดําเนินการของเหมืองแรดีบุกหยุดชะงักลงเพราะเมื่อไมมีการสงออก กลุมนายเหมืองผูลงทุนจึง
ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการทําเหมือง ทําใหผูที่ประกอบอาชีพในเหมืองแรตองหาอาชีพอื่นเขามา
ชวยในการหาเลี้ยงชีพ อีกทั้งรัฐบาลไดหันมาสนับสนุนใหมีการพัฒนาอาชีพอื่นมาเสริมใหกับ
ประชาชนนอกจากการทําเหมืองแร เพราะในชวงกอนการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการเหมืองแร
ถือวาเปนอาชีพหลักของคนภูเก็ตเนื่องจากมีพื้นที่ลานแรที่สมบูรณพรอมสําหรับการทําเหมือง 
ดีบุกเปนผลผลิตที่แนนอนของภูเก็ต ประชากรจึงประกอบอาชีพในดานเหมืองแรเสียเปนสวนใหญ  
 อยางไรก็ตามแมเกิดปญหาทางการคาในชวงสงคราม แตการที่เหมืองแรยังคงเปดทํา
การอยูทําใหประชากรยังคงใหความสําคัญกับการประกอบอาชีพในเหมืองแรแมอยูในภาวะ                   
ที่ผลตอบแทนฝดเคืองก็ตาม และในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2  การทํากิจการเหมืองแรในจังหวัด
ภูเก็ตไดหยุดชะงักลงอีกครั้งหนึ่ง โดยในครั้งนี้ถือวาเปนจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากการที่ภายใน
ภูเก็ตตองหยุดทําเหมืองแรเปนเวลานาน ผลกระทบตางๆ ที่เกิดจากการผลิตการซื้อขายแรดีบุกจึง
ตามมาเปนลูกโซ ซึ่งทางดานฝายผูผลิตเองก็ไดรับผลกระทบทั้งจากการที่ไมสามารถทําเหมืองได
รวมทั้งการซื้อขายผลผลิตก็ตองหยุดชะงักลงเนื่องจากดีบุกถือเปนยุทธปจจัยในยามสงคราม ดวย
เหตุนี้จึงสงผลใหประชากรสวนหนึ่งหันไปประกอบอาชีพทางดานการเกษตร ซึ่งในกรณีของจังหวัด
ภูเก็ตมีการประกอบอาชีพทางการเกษตร เชน การทําสวนยางพารา การทําสวนมะพราว และการ
ปลูกสับปะรด กิจกรรมทางการเกษตรเหลานี้ไดรับความสนใจมากขึ้นในขณะที่กิจการเหมืองแร
ดีบุกในภูเก็ตเริ่มลดบทบาทลง อยางไรก็ตามในประเด็นที่ 3.1 จะไดอธิบายถึงปจจัยที่มีสวน
ผลักดันใหกิจการเหมืองแรดีบุกในจังหวัดภูเก็ตลดบทบาทลงดังนี้ 
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3.1 ปจจัยที่สงผลตอการลดบทบาทของกิจการเหมืองแรดีบุกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
 สืบเนื่องจากภาวะสงครามทําใหเกิดการกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจของประเทศ ทุน  
ซึ่งไดแก ทรัพยสิน อาคารบานเรือน โรงงาน ตลอดจนยานพาหนะ เสนทางการคมนาคม จะถูก
ทําลายทําใหทุนที่ใชมีนอยลง เกิดการขาดแคลนแรงงาน ประชาชนจะรูสึกไมปลอดภัย แรงงานที่
ใชในอุตสาหกรรมจึงลดลง และในดานนโยบายการผลิตทางอุตสาหกรรมก็จะถูกลดความพิถีพิถัน
ลง ในบางอุตสาหกรรมอาจหยุดชะงักการผลิตชั่วคราว นอกจากนี้การสงครามยังมีผลกระทบ
กระเทือนในดานอื่น เชน ราคาสินคาจะสูงขึ้น มาตรฐานการครองชีพของประชาชนจะต่ําลง การ
เกิดภาวะเงินเฟอภายในประเทศ ทําใหเกิดการปนสวนและการกําหนดราคาสินคา ลักษณะของ
เศรษฐกิจในชวงสงครามจะถูกรัฐบาลเขาควบคุมแทรกแซงในสถาบันเศรษฐกิจที่สําคัญ มีการ
แบงปนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ขาดแคลน การวางระเบียบจํากัดใหใชสินคาและบริการตางๆ โดยรัฐ
จะรวมเอาอุตสาหกรรมบางอยางมาเปนของรัฐบาล แลวมีการตรากฎหมายกําหนดอัตราคาจาง
ข้ันต่ํา ตลอดจนคาจางของสตรี เด็กและคนชรา รัฐบาลยอมเขาควบคุมคาจาง แทรกแซงตัดสินขอ
พิพาทระหวางนายจางกับลูกจางเพื่อรักษาความสงบในการอุตสาหกรรม ในยามสงครามรัฐบาลมี
หนาที่ปองกันความเดือดรอนของประชาชน เพื่อที่จะดูแลไมใหสินคาบางอยางขาดแคลน ไมให
พอคาโกงราคาสินคากับประชาชน อีกทั้งตองปองกันไมใหบุคคลบางจําพวกฉวยโอกาสคากําไร
เกินควรจนเปนเศรษฐีสงคราม รัฐบาลจึงตองกําหนดราคาสินคาและปนสวนการซื้อขายสินคา
อุปโภคบริโภคที่จําเปนตอการดํารงชีวิตเพื่อใหประชาชนสามารถซื้อสินคาจําเปนไวใชไดโดยทั่วกัน  

การปนสวนคือการที่รัฐเขาแทรกแซงโดยตรงมิใหผูซื้อและผูขายซื้อขายสินคากันเกิน
กวาจํานวนที่กําหนดไว การปนสวนนี้ตองทําพรอมๆกันไปกับการควบคุมราคา เพราะถามีการ
ควบคุมราคาอยางเดียวใครมีเงินมากก็ซื้อไดมาก คนจนก็เดือดรอน หรือถามีแตการปนสวนราคา
สินคาก็จะสูง คนจนก็ไมสามารถซื้อไดอีกเชนกัน เหตุที่ตองมีการปนสวนยามสงครามเนื่องมาจาก
เกิดการขาดแคลนสินคาจึงมีการปนสวนเพื่อเฉลี่ยสินคาใหเกิดภาวะขาดแคลนนอยลงหรืออาจเกดิ
จากสินคาไมขาดแคลนแตพอคาเปนผูทําใหเกิดการขาดแคลน โดยการกักตุนไมยอมขายหรือ
ปลอยขายทีละนอย ถาเปนสินคาจําเปนคนจนจะเดือดรอนมาก จึงตองบังคับใหปนสวน ทัง้นีก้เ็พือ่
ลดอุปสงคใหเหมาะกับอุปทานและลดความกดดันที่จะทําใหราคาสินคาสูงขึ้น จะทําใหการแบง
สวนสินคาแกผูบริโภคเปนไปโดยเสมอภาค และทําใหการกักตุนสินคาลดลง อยางไรก็ตามการปน
สวนนั้นจะไดผลหรือไมไดผลอยูที่การควบคุมและการรูสํานึกในหนาที่ของประชาชน เพราะ
บางอยางเจาหนาที่ก็ควบคุมไดทั่วถึงบางอยางก็ไมทั่วถึง อีกประการหนึ่งก็คือ ตองคอยสอดสอง
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อยาใหเกิดตลาดมืดขึ้นไดและพยายามจูงใจใหเกิดการผลิตใหมากขึ้น เพื่อปองกันมิใหเกิดการขาด
แคลน1 
 ในกรณณีของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของภูเก็ตมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่สําคัญคือกิจการเหมืองแรดีบุกดังนั้นเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ข้ึนจึงทําใหเกิดผลกระทบ     
ในลักษณะลูกโซเพราะการคาขายดีบุกลวนขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก ทั้งดานราคาและความ
ตองการ เนื่องจากการผลิตดีบุกของประเทศไทยนั้นมิไดเปนการผลิตเพื่อคาภายในประเทศแต
ผลผลิตที่ไดมาทั้งหมดจะถูกสงออกนอกประเทศทั้งสิ้น เมื่อเกิดสงครามขึ้นในยุโรปดีบุกซึ่งเปนหนึ่ง
ในยุทธปจจัยของการทําสงครามจึงถูกตลาดโลกอยางสหรัฐอเมริกาและอังกฤษงดรับซื้อเพื่อ
ผลประโยชนในการสงคราม การผลิตและการคาจึงตองหยุดลงชั่วคราวเหมือนดังที่เคยเกิดขึ้น
ในชวงการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 12  ในภูเก็ตเองก็เชนกันภาวะสงครามครั้งที่ 2 ทําใหเกิดปญหา
หลายประการเนื่องจากประชาชนเกิดความหวาดกลัวไมกลาที่จะออกนอกบานไกลๆ เพื่อไปทํามา
หากิน เกิดภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคเปนอยางมากโดยเฉพาะขาวสาร น้ําตาล และไม
ขีดไฟซึ่งตองสั่งซื้อมาจากกรุงเทพฯ และนครศรีธรรมราช ทําใหตองแบงกันโดยการปนสวนกัน 
น้ํามันเชื้อเพลิงเองก็ขาดแคลน ยานพาหนะตางๆ ก็ขาดอุปกรณซอมแซม การขนสงเองก็ไมสะดวก
เหมือนในภาวะปกติ รายไดที่เคยมีจากการทํางานก็ฝดเคืองลง ชาวภูเก็ตซึ่งเคยทํางานดาน
เครื่องจักรกลในเหมืองแรดีบุกจึงไดชวยกันคิดคนผลิตชิ้นสวนยวดยานขึ้นใชเพื่อทดแทนการซื้อ
ใหม ทั้งนี้เพื่อเปนการประหยัดและความอยูรอด เชน การนํายางรถยนตเกามาอัดดอกสวนหนา
เพิ่มข้ึนก็สามารถยืดอายุการใชงานได ปรับเปลี่ยนการใชเชื้อเพลิงจากน้ํามันเบนซินมาเปนกาซ
จากการเผาไหมของถานไมธรรมดาเพื่อใชในการขับเคลื่อนรถยนตโดยสารและรถยนตบรรทุก 
ถึงแมจะมีแรงมาออนกวาธรรมดาแตก็สามารถใชงานไดเชนกัน ตะเกียงน้ํามันกาดก็เปลี่ยนมาใช
น้ํามันมะพราว และน้ํามันที่เคี่ยวยางพาราใหหลอมละลาย ไมขีดไฟเองก็ขาดแคลนจนตองเฉลี่ย
หรือปนสวนจําหนายใหกันก็หันมาใชตะบันไฟซึ่งทําดวยเขาสัตว ทําใหการดํารงชีพในยามสงคราม
มีความอยูรอดไดพอสมควร3 สวนทางดานปากทองก็อาศัยการทําประมงน้ําตื้นบาง ขุดเผือกขุดมัน 

                                                 
1 “เร่ืองเศรษฐกิจยามสงคราม,” เอกสารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, (1) ก.ค. 1.4 กลอง 6, หอ

จดหมายเหตุแหงชาติ.  
2 กรมโลหกิจ, ดีบุก (กรุงเทพฯ : หองสมุดกรมทรัพยากรธรณี, 2506), 89. 
3 พิเศษ เจียจันทรพงษ และคณะ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและ

ภูมิปญญา จังหวัดภูเก็ต (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2544), 91-92. 
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และปลูกพืชทางการเกษตรเล็กนอยในบริเวณที่พักอาศัย ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเนื่องจาก
ประชาชนสวนใหญไมกลาที่จะออกไปไหนไกลจากที่พักอาศัย และนี่ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งทําให
ประชาชนในภูเก็ตตองหยุดงานในเหมืองแร ซึ่งไมใชแคเหมืองของชาวตะวันตกเทานั้นที่หยุด
กิจการ แตนายเหมืองชาวจีนในภูเก็ตตางก็หยุดกิจการเชนกัน4 แตหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 
ส้ินสุดลงแลว กิจการเหมืองแรในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเคยผลิตแรเปนสินคาออกที่สําคัญไดกลับมาเปด
กิจการอีกครั้ง มีการสํารวจแหลงแรใหมโดยชาวตะวันตกที่สนใจการทําเหมืองแรในทะเลบาง แตก็
กลับไมเจริญรุงเรืองไดอยางเดิมทั้งที่มีการนําเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใชในกิจการเหมือง เหตุผลที่
ทําใหกิจการเหมืองแรไมกลับมาเจริญรุงเรืองอยางเดิมภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนผลมาจาก
ปจจัยหลายประการที่สําคัญ ไดแก การดําเนินนโยบายของรัฐบาลที่ตองการเขามาควบคมกิจการ
ตางๆ ของชาวตางชาติใหมาอยูในมือคนไทย สภาพทางกายภาพของเหมืองแรหลังสงคราม และ
การคากับตลาดโลก ซึ่งจะไดกลาวถึงตามลําดับดังนี้ 
 
 3.1.1 การดําเนินนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมกิจการและทรัพยสินของ
คนตางดาวบางจําพวก พ.ศ. 2484 
 ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ภูเก็ตเองไดรับผลกระทบจากการสงครามเชนกัน การคา
ดีบุกซึ่งเปนหัวใจหลักของการเศรษฐกิจเกิดการชะงัก การทําเหมืองแรดีบุกซึ่งเปนอาชีพหลักไดรับ
ผลกระทบเนื่องจากสถานการณในภูเก็ตเองก็ไมสูดีนัก มีเรือสินคาของอิตาลีเขามาอาศัยจอดลี้ภัย
อยูที่อาวทุงคา 3 ลํา และโดนเรือดําน้ําของอังกฤษเขาโจมตีอยูเร่ือยๆ เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหการทํา
เหมืองแรดีบุกบริเวณอาวทุงคาตองหยุดชะงักลง5 ทําใหเหตุการณในภูเก็ตเองก็วุนวายพอสมควร
ถึงแมจะไมใชพื้นที่สําคัญที่ทหารญี่ปุนยกพลขึ้นบก และในที่สุดไทยก็ประกาศสงครามกับ
สัมพันธมิตรอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 24856 นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังไดประกาศใช
พระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพยสินของคนตางดาวบางจําพวกในภาวะคับขัน
พุทธศักราช 2484 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2484 เพื่อประโยชนในการพิทักษทรัพยสินและ
ควบคุมบุคคลสัญชาติอังกฤษและอเมริกัน เพาระหากไทยไมประกาศสงครามอยางเปนทางการ
ไทยก็ไมสามารถริบเอาทรัพยสินของอังกฤษและอเมริกันซึ่งมีอยูมากมายในประเทศเขามาอารักขา
                                                 

4 สัมภาษณ ฤดี ภูมิภูถาวร, 20 ธันวาคม 2550 
5 ราชัน กาญจนะวณิชย, ดีบุกกับภูเก็ตสมัยรัตนโกสินทร100 ป (กรุงเทพฯ: อมรินทร พริ้นติ้

งกรุพ, ม.ป.ป.), 68. 
6 พิเศษ เจียจันทรพงษ และคณะ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและ

ภูมิปญญา จังหวัดภูเก็ต, 90. 
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ไวไดโดยชอบดวยกฎหมายบุคคลสัญชาติอังกฤษ สัญชาติอเมริกัน และทรัพยสินของบุคคลทั้งสอง
สัญชาติรวมทั้งกิจการเหมืองแรดีบุกในภูเก็ตก็จะตองตกไปอยูในความดูแลของญี่ปุนทั้งหมด 
รัฐบาลจึงไดดําเนินวิธีการดังนี้ 

1. เขาดําเนินกิจการและครอบครองทรัพยสินแทนคนตางดาวและจัดการเหมือนไดรับ
โอนกิจการหรือทรัพยสินนั้นมาเปนของตน 

2. หยุดดําเนินกิจการนั้นหรืออายัดทรัพยสินหรือจําหนายสิ่งที่เห็นวามีคาไมคุมกับการ
ใชจายในการรักษาโดยสภาพของสิ่งนั้น 

3. เลิกกิจการเพื่อดํารงบัญชีหรือจัดการจําหนายทรัพยสินทั้งหมดเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี 

4. จายเงินใหแกคนตางดาวที่กิจการหรือทรัพยสินถูกควบคุม 
 
  ดังนั้น นโยบายในการควบคุมและจัดการกิจการและทรัพยสินของคนตางดาวบาง
จําพวกดังกลาวขางตนจึงเปนนโยบายที่รัฐบาลตองการปลดแอกการผูกขาดอุตสาหกรรมดีบุกของ
ชาวตางชาติไดสวนหนึ่งคือ ชาวตะวันตก เนื่องจากกิจการเหมืองแรดีบุกของจังหวัดภูเก็ตใหญอยู
ภายใตการครอบงําของชาวตะวันตกและชาวจีน7 รัฐบาลไดเขายึดกิจการเหมืองแรดีบุกของ
ชาวตะวันตกทั้งหมด โดยใหบริษัทสงเสริมอุตสาหกรรมไทยตีราคากิจการเหมืองแรของ
ชาวตะวันตก ทั้งนี้เปนเหมืองแรที่อยูในภูเก็ต 10 แหง และเปดทําการใหมภายใตการจัดการของ
คนไทยโดยตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจํากัดโดยมีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ และในปพ.ศ.2484 รัฐบาล
ไดตั้งบริษัทแรและยางไทย จํากัด เพื่อเปนตัวแทนในการดําเนินธุรกิจเหมืองแรและยางพารา8 จึง
เห็นไดวาในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนที่เกี่ยวกับกิจการเหมืองแร
ดีบุกในจังหวัดภูเก็ตคือการยึดโอนกิจการของชนผิวขาวไมวาจะเปนอังกฤษหรือ ออสเตรเลีย ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการทรัพยสินคนตางดาวบางจําพวกของรัฐบาลไทย ทําให
กิจการเหมืองแรของชาวตะวันตกไดตกมาอยูในมือของรัฐบาลดังตารางที่ 5 

                                                 
7 ผาณิต รวมศิลป, “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัย จอมพล ป พิบูลสงคราม ตั้งแต พ.ศ. 2481-

2487” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2521), 34-78. 

8 พิเศษ เจียจันทรพงษ และคณะ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและ
ภูมิปญญา จังหวัดภูเก็ต, 88-90; ภูวดล ทรงประเสริฐ, ทุนสิงคโปร: การผูกขาดตลาดยางพาราและดีบุก
ไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), 30-31. 
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ตารางที่ 5  รายชื่อบริษัทเหมืองแรของชาวตะวันตกในจังหวัดภูเก็ตที่รัฐบาลไทยเขายึดครองตาม
พระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพยสินของคนตางดาวบางจําพวกใน
ภาวะคับขันพุทธศักราช 2484 

 
ชื่อบริษัท สัญชาติ ที่ต้ัง 

บริษัท กํามุนติงทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัท ระเงงทิน โนไลเอบิลิตี้ 
บริษัท กํามะราทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัท ทุงคาฮาเบอร ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัท กะทูทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัท ภูเก็ตทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัท ทินเลย ลิมิเต็ด 
บริษัท ซะเทินคินตา คอลโวลิเดเต็ด ลิมิเต็ด 
บริษัท ไทยทินซิดิเกต ลิมิเต็ด 
บริษัท บางเทาโนไลเอบิลิตี้ 

อังกฤษ 
ออสเตรเลีย 
อังกฤษ 
อังกฤษ 
อังกฤษ 
อังกฤษ 
อังกฤษ 
อังกฤษ 
อังกฤษ 

ออสเตรเลีย 

ต.ทามะพราว อ.ถลาง 
ต.ระเงง อ.เมอืง 
ต.กํามะรา อ.กะทู 
ต.บางเหนียว อ.เมือง 
ต.กะทู อ.กะทู 
ต.กะทู อ.กะทู 
ต.บางเทา อ.ถลาง 
ต.สะปา อ.เมอืง 
ต.บางเทา อ.ถลาง 
ต.บางเทา อ.ถลาง 

 
ที่มา : “เร่ืองบัญชีรายชื่อบริษัทที่ทางการเขาควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพยสินในจังหวัด
ภูเก็ต,” พ.ศ.2485, เอกสารคณะกรรมการจัดการและควบคุมทรัพยสินคนตางดาวบางจําพวก, 
ก.ค.ท.ด. 5/7 กลอง1, หอจดหมายเหตุแหงชาติ; “เร่ืองบัญชีรายชื่อเหมืองแรชนศัตรูที่เขาควบคุม 
[มท.],” เอกสารคณะกรรมการจัดการและควบคุมทรัพยสินคนตางดาวบางจําพวก, ก.ค.ท.ด. 5/81 
กลอง14, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
  
 การที่รัฐบาลเขามาควบคุมกลไกทางเศรษฐกิจก็เพื่อที่จะสรางความมั่นใจวาภัยจาก
สงครามจะไมทําใหผลผลิตตางๆ ของประเทศทรุดโทรมลงไปกวาที่เปนอยู ภาวะสงครามทําให
รัฐบาลสามารถใชนโยบายควบคุมเศรษฐกิจไดมากเปนผลใหกิจการของชาวตางชาติตองตกเปน
ของคนไทยมากขึ้น แตการที่ รัฐบาลเปนผูสงเสริมการประกอบกิจการและเรงรัดการผลิต 
ผูประกอบการชาวไทยจึงเปนเพียงผูปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของรัฐบาลเทานั้น 
นอกจากนั้นการใหสัมปทานการทําเหมืองแรก็เร่ิมเขมงวดมากขึ้นคือ ผูที่มีสัญชาติไทยเทานัน้จงึจะ
ไดรับอนุญาตใหมีสัมปทาน ขาราชการถูกกําชับใหแนะนําใหประชาชนสนใจการทําเหมืองแรดวย
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บุงกี๋ซึ่งใชทุนต่ํากวาเหมืองแรทั่วไปเนื่องจากสถานการณในชวงนี้ไมเอ้ืออํานวยในการลงทุนกับ
เครื่องมือทันสมัยแตก็กลับไมไดรับความสนใจ การขอสัมปทานแหลงแร การขออาญาบัตรตรวจแร
หรือการขอประทานบัตรทําเหมืองแรของคนไทยนั้นกลับมีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมไวขายแก
ชาวตางชาติเพื่อหากําไรอีกตอหนึ่งเทานั้น ดวยเหตุนี้ยิ่งทํารัฐบาลเพิ่มความจริงจังกับนโยบายใน
การกีดกันชาวตางชาติจากกิจการเหมืองแรมากขึ้น โดยมีมาตรการดังนี้ 

1. พิจารณาหาทางกีดกันมิใหมีการโอนสัมปานเหมืองแรกันไดแตหากทําไดก็ขอใหมี
การชี้แจงเหตุผลขอเท็จจริงแกกระทรวงการเศรษฐกิจหรือกรมโลหกิจ หรือหากเห็นวาเจาของ
เหมืองแรเดิมทําผิดกฎหมายเหมืองแรก็จะไดจัดการยกเลิกประทานบัตร 

2. หากชาวตางชาติขออาญาบัตรตรวจแรหรือขอประทานบัตรทําเหมืองแรก็สมควร
หาทางที่จะไมอนุญาตตัดบทเสียทีเดียว ถาที่แหงนั้นไมไกลจากที่ตองหามตามพระราชบัญญัติ
หรือไมไกลจากที่สําคัญทางยุทธศาสตร เชน สถานที่ทําการของรัฐบาล หมูบานก็ไมควรอนุญาต
หากเห็นวาควรจะขอประกาศสงวนก็สงเรื่องไปยังกรมโลหกิจเพื่อพิจารณาดําเนินการสงวนพื้นที่
นั้นเสีย 

3. กรมโลหกิจไดวางแนวทางปฏิบัติการขออาญาบัตรการตรวจแรใหม คือ ถา
ชาวตางชาติยื่นเร่ืองขออาญาบัตรการตรวจแร ทางจังหวัดจะตองสงเรื่องขอความเหน็ชอบจากกรม
โลหกิจกอน เพื่อชวยกันพิจารณาโดยรอบคอบ9 
 

รัฐบาลพยายามควบคุมและผูกขาดสัมปทานแหลงแรโดยหนวยงานของรัฐบาลเขาไป
เกี่ยวของดวยทุกกรณี ในการดําเนินนโยบายกีดกันชาวตางชาติรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มี
ความประสงคในการที่จะสงเสริมการประกอบอาชีพของชาวไทยและมีการตั้งบริษัทขึ้นโดยรัฐบาล
เขารวมหุนดวยคือ บริษัทแรและยางไทย อนุญาตใหหนวยราชการหรือกึ่งราชการเขาหุนตลอดจน
ใหทางราชการชวยสนับสนุนบริษัทเอกชนที่คนไทย แตในทางปฏิบัตินั้นการดําเนินนโยบายของ
รัฐบาลที่จะนํากิจการใหเขามาอยูในมือของคนไทยนั้นกลับไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรเพราะ
ไมไดรับความสนใจอยางจริงจัง และไดปรากฏวามีบางบริษัทไดไปชักนําเอาทุนของตางประเทศ
หรือเอาทุนของบริษัทที่รัฐบาลมีหุนรวมดวยไปเขากับบริษัทซึ่งมีทุนของชนตางดาว ซึ่งสวนใหญจะ
เปนชาวจีน การที่ขาราชการหรือหนวยงานปฏิบัติไปเชนนี้เปนการไมชอบดวยนโยบายของรัฐบาล

                                                 
9 ผาณิต รวมศิลป, “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งแตพ.ศ.2481-

2487”, 377-379. 
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ในการสรางชาติไทย10 ทั้งนี้ก็เพราะชาวจีนสวนหนึ่งใหญาติพี่นองที่ถือสัญชาติไทยเขาควบคุม
ธุรกิจแทน และบางกลุมก็ไดเขารวมกับคณะราษฎรเพื่อใชเสนสายในการดําเนินกิจการตอไปได 
และมาตรการของรัฐบาลนี้กลับยังทําใหนายทุนชาวจีนหันกลับมารวมมือกันเคลื่อนไหวเพื่อรักษา
ผลประโยชนทางธุรกิจของตนเอาไว11 อาจเปนเพราะเกรงวาผลจากการประกอบการของรัฐบาลจะ
สงผลกระทบตอผลประโยชนทางธุรกิจของตน เพราะหลังจาก จอมพล ป. พิบูลสงครามขึ้นเปน
นายกรัฐมนตรีแลวไดเนนนโยบายกีดกันชาวตางชาติอยางจริงจัง 

ตั้งแต จอมพล ป. พิบูลสงครามขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีในพ.ศ.2481 และการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของนัก
ลงทุนชาวตางชาติเปนอยางมากโดยเฉพาะนักลงทุนชาวจีนเนื่องจากนโยบายรัฐชาติในสมัย   
จอมพล ป. พิบูลสงครามไดกีดกันบทบาทของชาวตางชาติในการประกอบธุรกิจในประเทศ
โดยเฉพาะชาวจีน เพราะเห็นวาชาวจีนเปนปญหาสําคัญมากของประเทศเนื่องจากไดเขามามี
บทบาทตอเศรษฐกิจของประเทศมาก รัฐบาลจึงสงเสริมสนับสนุนใหคนไทยกาวขึ้นมามีบทบาท
ทางเศรษฐกิจ12  

นโยบายสวนใหญจะอยูในรูปของการกีดกันและผลักดันผูประกอบการทางเศรษฐกิจ
ชาวตางชาติที่มีอยูแตเดิมใหหมดไปและสรางภาวะที่อํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกคนไทย 
ดังนั้นเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เหตุการสงครามจึงถือวาเอื้ออํานวยใหรัฐบาลยิ่งบีบบังคับนัก
ธุรกิจชาวตางชาติอ่ืนนอกจากชาวจีนในรูปแบบของการออกกฎหมายตางๆ เชน การออก
พระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพยสินของคนตางดาวบางจําพวกในภาวะคับขัน
ซึ่งเปนนโยบายเขาไปควบคุมกิจการของชาวตะวันตกอยางเห็นไดชัด   
 จากปจจัยการดําเนินนโยบายของรัฐบาลที่สงผลตอการลดบทบาทของกิจการเหมือง
แรดีบุกในชวงนี้แสดงใหเห็นแลววา การใชการบีบบังคับของรัฐบาลนั้นอาศัยประโยชนจากการเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหสามารถยึดกิจการจากชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกเขามาอยูใน
ความดูแลของรัฐและเขาดําเนินการในรูปบริษัท การยึดกิจการเหมืองแรขนาดใหญเขามาเปนของ
                                                 

10 “เร่ือง ใหรักษานโยบายในเกี่ยวกับการสรางชาติของเกี่ยวกับการเขาหุนรวมทุนของบริษัทตางๆ 
ของชาวไทย,” พ.ศ. 2484, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.2.2.11 นโยบายสรางชาติ กลอง 1, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ.  

 11 อัมมาร สยามวาลา, “การคาระหวางประเทศกับเศรษฐกิจภายในประเทศ (พ.ศ. 2363-2484)” ใน 
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยจนถึงป พ.ศ. 2484 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), 43. 

12 ผาณิต รวมศิลป, “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งแตพ.ศ.2481-
2487”, 104-106. 
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รัฐบาลเปนสวนหนึ่งที่ทําใหกิจการเหมืองตองชะงักลงเพราะรัฐบาลเองมีหนาที่มากมายในชวง
สงครามจึงไมอาจเขามาดูแลกิจการเหมืองแรไดอยางเต็มที่จึงตองมีวิธีจัดการกับเหมืองที่ยึดมาได 
เพราะรัฐบาลไดเขามาดําเนินการเพียง 23 เหมืองจากเหมืองที่ยึดมาไดทั้งหมดเทานั้น และเปน
เหมืองในภูเก็ตเพียง 3 แหง  ไดแก เหมืองของบริษัทกํามะราทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด เหมืองของบริษัท
ระเงงทิน โนไลเอบิลิตี้ และเหมืองของบริษัททุงคาฮาเบอร ทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด13 แตการจะเขามา
กีดกัญชาวจีนออกจากระบบเศรษฐกิจนั้นไมประสบความสําเร็จ เพราะชาวจีนมีวิธีการหลบหลีกที่
ดี และนอกจากนี้การบีบค้ันของรัฐบาลกลับจะสงผลใหชาวจีนมีแรงกระตุนในการเอาตัวรอดมาก
ข้ึนอีก และพยายามทุกทางที่จะรักษาผลประโยชนของตนเองเอาไว เทากับวาการดําเนินนโยบาย
ของรัฐบาลกลับสงผลในทางบวกใหกับชาวจีนที่จะกลับมามีบทบาทในกิจการเหมืองแรอีกครั้ง
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตางกับบทบาทของชาวตะวันตกซึ่งไดรับผลกระทบจากการดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลมากกวา เนื่องจากเหมืองของชาวตะวันตกลวนเปนเหมืองแรเรือขุดซึ่งเปน
เหมืองขนาดใหญ และตองใชอุปกรณที่เปนวัสดุโลหะแทบทั้งหมด เมื่อตองหยุดทําเหมืองอุปกรณ
เหลานี้ก็จะเกิดการสึกหรอ หากจะทําการเปดเหมืองใหมก็ตองสั่งซื้ออุปกรณจากตางประเทศ ซึ่ง
ตองใชเงินลงทุนมาก ดังนั้นเหมืองชาวตะวันตกจึงไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายควบคุม
เหมืองแรของรัฐบาลมาก 
 
 3.1.2 สภาพทางกายภาพของเหมืองแรหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
 ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 บรรดานายเหมืองตางหยุดกิจการไวชั่วคราวบางก็ถูก
โอนยายกิจการไปเปนของรัฐบาลโดยเฉพาะเหมืองของชาวอังกฤษและออสเตรเลีย ถึงแม
คณะกรรมการการฟนฟูเหมืองแรจะทําการสงมอบเหมืองแรของชาวเครือจัรกภพอังกฤษและ
คิดเงินคาชดเชยความเสียหายใหแกเหมืองแรเหลานั้นใหสามารถกลับมาดําเนินการไดเหมือนกอน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 ซึ่งเทากับเหมืองแรไดกลับมาอยูในมือเอกชนอีกครั้ง แตเจาของเหมือง
ชาวอังกฤษและออสเตรเลียสวนใหญยังไมพรอมที่จะรับภาระหนาที่ดังกลาว เจาของเหมอืงจาํนวน
หนึ่งไดแสดงเจตนาชัดเจนวาไมมีความประสงคที่จะรับทรัพยสินคืนจากรัฐบาลไทย เชน บริษัท
ระเงงทินเดรดยิง โนไลอาบิลิตี้ของชาวออสเตรเลีย โดยใหเหตุผลในการไมรับคืนคือ เรือขุดที่จอด

                                                 
13 “เร่ือง บริษัทแรและยางไทย,” 16 มกราคม 2485-22 มิถุนายน 2496, เอกสารสํานักนายก 

รัฐมนตรี, (2) สร 0201.59/3 ยางและสวนยาง, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ไวโดยไมไดใชงานเกิดการชํารุดผุพังเนื่องจากอยูใกลน้ําเค็ม และแหลงแรไดรับความเสียหายและ
ไมสมบูรณพอจะเสี่ยงตอการลงทุน14  
 นอกจากนั้นเหมืองแรดีบุกของคนในภูเก็ตไมวาจะเปนเหมืองเล็กๆ หรือเหมืองใหญ
ของนายเหมืองชาวจีนก็ลวนแตตองหยุดกิจการไมสามารถเปดทําการเหมืองได อุปกรณตางๆ จึง
ถูกหยุดใชงานหมด สวนการคาขายดีบุกเองก็ยังคงแอบลักลอบคาขายบางเนื่องจากบางเหมือง
ยังคงมีดีบุกที่คางจากการสงออกในชวงกอนการเกิดสงคราม แตจากสภาพโดยรวมแลวการหยุด
ทําเหมืองเปนเวลายาวนานเกือบส่ีปไดสงผลกระทบใหเห็นมากมายหลังสงครามสิ้นสุด เจาของ
เหมืองแรรายเล็กๆ สวนใหญตองเลิกกิจการโดยถาวร สวนเหมืองแรใหญๆ ทั้งของตางชาติ และ
นายเหมืองในภูเก็ตเองบางกลับมาเปดกิจการตามเดิม บางก็ขายตอใหกับนักลงทุนรุนใหมๆ 
อยางเชน เหมืองแรของบริษัทรอนพิบูลยทินโนไลเอมิลิตี้ สัญชาติอังกฤษ บริษัท   ไซมิสทินซินติ
เกต ลิมิเต็ด ไดเลิกตออายุประทานบัตร และขายกิจการใหแกกลุมบริษัทงานทว1ี5 ทั้งนี้เพราะการ
ฟนฟูเหมืองที่โดนทิ้งรางนั้นก็เหมือนกับการตองลงทุนทําเหมืองใหมเพราะตองทําการเปดหนาลาน
แรใหม และการบูรณะซอมแซมเหมืองก็จําเปนตองใชอุปกรณซึ่งก็ไดรับความเสียหายเชนกัน หรือ
ตองสั่งซื้อจากตางประเทศและหากการสั่งซื้อไมสะดวก การผลิตก็มีอุปสรรค ซึ่งในภูเก็ตเองก็
ประสบปญหาทางดานการคมนาคมและการขนสงเชนกัน นอกจากนี้แลวในดานราคาอุปกรณ
เหมืองแรก็สําคัญเพราะถาราคาไมสัมพันธกับราคาดีบุกพอที่จะทําใหผูผลิตไดกําไรพอสมควร การ
ฟนฟูเหมืองก็จะหยุดชะงักเชนกัน16 ดังนั้นจึงกลาวไดวาสภาพทางกายภาพเองก็เปนปจจัยสําคัญ
อยางหนึ่งที่สงผลตอการฟนฟูกิจการเหมืองแรในจังหวัดภูเก็ต หากวาสภาพของเหมืองมปีริมาณแร
ไมสมบูรณพอแลวการเปดทําการเหมืองก็จะมีอุปสรรคมากเนื่องจากตองใชเงินลงทุนเหมือนกับ
การเปดเหมืองใหมเลยทีเดียว 
 
 
 
 
                                                 

14 ราชัน กาญจนะวณิชย, ดีบุกกับภูเก็ตสมัยรัตนโกสินทร100 ป, 114. 
15 ศุลีมาน นฤมล วงศสุภาพ, สาวใยตระกูล “งานทว”ี แลวิถี และพลังมังกรใต (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544), 209; สัมภาษณ นิโรธ โชติชวง, 13 มีนาคม 2550. 
16 “เร่ืองการประชุมองคการศึกษาระหวางประเทศเกี่ยวกับดีบุกครั้งที่ 3 ณ กรุงเฮก และการจัดทํา

ความตกลงโภคภัณฑดีบุกระหวางรัฐบาลภายหลังการประชุมครั้งนี้,” พ.ศ.2491-2492, เอกสารกระทรวงการ
ตางประเทศ, กต.69.2.3/18 กลอง3, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 57

 3.1.3 การคากับตลาดโลก 
 ในดานของการการซื้อขายแรและยางตั้งแตชวงเกิดสงครามนั้นไดหยุดชะงักลงจนถึง
ตองปดกิจการชั่วคราวเนื่องจากไมมีตลาดรับซ้ือ และไมมีองคกรใดที่ใหญพอจะกลาเสียสละเขา
เสี่ยงเพื่อพยุงราคาเนื่องจากตลาดโลกเองก็งดรับซื้อผลผลิตเชนกัน ดังนั้นราคายางและดีบุกจึงตก
ลงไปจนเรียกไดวาไมมีราคาถึงกับมีผูเสนอขายยางในราคาเพียงแค 30 บาท ตอรอยกิโลกรัมซึ่ง
ชวงกอนสงครามขายไดถึง 146 บาท ดีบุกเองก็เชนกันอัตราขายเริ่มตํ่าลงเรื่อยๆ จากกอนการเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 2 ราคาดีบุกอยูที่ หาบละ ประมาณ 200 บาท แตในตน พ.ศ.2485 ราคาตกลง
เหลือหาบละ ประมาณ 80 บาท จนเดือนมิถุนายน 2485 ไมมีการขายแรออกไปยังตลาดโลกเลย  
บริษัทแรและยางไทยซึ่งถูกกอตั้งขึ้นเพื่อเขาดําเนินกิจการเปนผูที่รับซ้ือแรจากเหมืองที่ยังคงมี
ผลผลิตและตั้งราคาแรไวที่ 125 บาท ใน พ.ศ.2486 แตดีบุกสวนใหญก็ตองเก็บไวในสตอกของ
บริษัทเอง17 ประชาชนในภูเก็ตสวนหนึ่งก็หันเขาหาอาชีพทําการเกษตร เลี้ยงสัตว ปลูกพืช ทํานา 
ทําไร เพื่อนําผลผลิตมาเลี้ยงชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนก็ตองจัดสรรปนสวนจําหนายใหตาม
จํานวนคน ตามอายุ และตามอาชีพ มากนอยไมเทากันตามความจําเปนโดยอาศัยความตองการ
ในการบริโภคเปนมาตรฐานในการวัด เครื่องอุปโภคบริโภคเหลานี้ตองลําเลียงมาทาง    เรือกลไฟ 
เพราะยังไมมีถนนติดตอระหวางภูเก็ต-กรุงเทพฯ ภูเก็ต-ตรัง เหมือนในทุกวันนี้ ยิ่งชวงสงคราม
กําลังจะสิ้นสุดอังกฤษไดสงเรือดําน้ําเขามากอกวนเสนทางเดินเรือกันตัง-ภูเก็ต ยิ่งทําใหความ
ฝดเคืองทวีความรุนแรงขึ้น18 เรือบางลําที่ลําเลียงขาวสาร น้ําตาล จากฝงกันตังมาภูเก็ตถูกเรือของ
อังกฤษยิงทําลายจนจมลงทะเล 
 ในภาวะสงคราม ตลาดโลกงดรับซ้ือแรดีบุกทําใหเกิดการผันผวนทางเศรษฐกิจเพราะ
แรที่ผลิตไวไมสามารถขายออกสูตลาดไดจึงยังคงเหลือเปนผลผลิตสะสมอยูในเหมืองทําใหคนอีก
กลุมหนึ่งไดเปลี่ยนภาวะวิกฤตใหกลายเปนโอกาสที่ดีหาชองทางการคาขายในตลาดมืด พวก
บรรดานายเหมืองชาวจีนบางคนไดหาชองโหวในการหาผลประโยชน เสี่ยงเปนเสี่ยงตายคาขาย
ขาวสาร น้ําตาล ซึ่งเปนสินคาที่มีความจําเปนและมีราคาอยางมากในชวงสงครามนอกจากนี้ยัง
ลักลอบคาขายทองคํา และดีบุกที่เปนผลผลิตคางไมสามารถสงออกสูตลาด ระหวางภาคใตและ

                                                 
17 “เรื่องบริษัทแรและยางไทย,” 16 มกราคม 2485-22 มิถุนายน 2496, เอกสารสํานักนายก 

รัฐมนตรี, (2) สร 0201.59/3 ยางและสวนยาง, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
18 พิเศษ เจียจันทรพงษ และคณะ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและ

ภูมิปญญา จังหวัดภูเก็ต, 91-92.  
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ปนังโดยเรือสําเภาบางเรือกลไฟบาง ทําใหสามารถสะสมเงินทุนเอาไวฟนตัวภายหลังภาวะ
สงครามได19   
 ถึงแมสงครามจะสิ้นสุดลงแลว การคาขายดีบุกก็ยังคงเปนปญหาใหญสําหรับพอคา
นายเหมืองในภูเก็ต เนื่องจากไมสามารถสงดีบุกออกขายไปยังตลาดตางประเทศไดเพราะ
ตลาดโลกยังคงอยูในชวงงดรับซ้ือดีบุกโดยเด็ดขาด ทําใหเกิดความเดือดรอนกันถวนหนาเนื่องจาก
ผลผลิตดีบุกที่ยังมีคั่งคางอยู เมื่อไมสามารถขายออกไปไดทําใหขาดเงินทุนที่จะนํามาหมุนเวียน 
จนรัฐบาลตองหาทางออกใหกับเหลาพอคานายเหมืองโดยการรับซื้อแรเอาไวกอนเพื่อรอตลาด
เปดรับซ้ือ เหมือนเปนการฝากแรจํานําไวกับรัฐบาล และเมื่อเหมืองเปดทําการไดการผลผลิตก็ขยับ
ตัวมากขึ้นรวมกับแรที่ยังคั่งคางอยูทําใหเกิดภาวะผลผลิตมากเกินความตองการขึ้นอีก ราคาดีบุก
จึงไหวตัวมีความไมแนนอนมากขึ้น การขึ้นลงของราคาแรทําใหเกิดการหวาดหวั่นแกนายเหมือง
ทั้งหลายและถือวาเปนอุปสรรคอยางหนึ่งถึงแมมีการตัดสินใจเปดเหมืองดีบุกใหมๆ ก็ตาม แตดวย
สถานการณของดีบุกอยูในภาวะที่ไมแนนอนขึ้นอยูกับสถานการณทางเศรษฐกิจของโลก โดย
ในชวงหลังสงครามถึงแมตลาดโลกจะมีความตองการรับซื้อดีบุกแตก็อยูในระดับที่คงตัวไมมีอัตรา
ความตองการเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางโดดเดนแตอยางไรทั้งที่ผลผลิตเริ่มอยูในอัตราที่เพิ่มข้ึนโดย
เฉล่ีย ความตองการดีบุกของตลาดโลกก็ยังคงอยูในอัตราทรงตัวซึ่งจะแสดงใหเห็นจากตารางที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 ศุลีมาน  นฤมล วงศสุภาพ, สาวใยตระกูล “งานทว”ี แลวิถี และพลังมังกรใต, 185. 
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ตารางที่ 6  ผลผลิตดีบุกของไทยและความตองการดีบุกของตลาดอเมริกาและอังกฤษ พ.ศ.2489-
2502 

 
ป พ.ศ. จํานวนการผลิต (ลองตัน) อเมริกา (ลองตัน) อังกฤษ (ลองตัน) 
2489 
2490 
2491 
2492 
2493 
2494 
2495 
2496 
2497 
2498 
2499 
2500 
2501 
2502 

1073 
1424 
4308 
7940 

10532 
9654 
9631 

10289 
9933 

11120 
12700 
13700 
7800 
9800 

54600 
59200 
59900 
47200 
71200 
56900 
45300 
54000 
54400 
59800 
60500 
54400 
48000 
45800 

26600 
27400 
25200 
20800 
23300 
23900 
22600 
18400 
21200 
22400 
21800 
21500 
20000 
21000 

 
ที่มา : กรมโลหกิจ, ดีบุก (กรุงเทพฯ : หองสมุดกรมทรัพยากรธรณี, 2506), 32 ; สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2515), 211.  
 
 ดังที่เห็นจากตารางขางตน โดยเฉลี่ยแลวอัตราความตองการดีบุกของตลาดทั้งใน
อเมริกาและอังกฤษสวนใหญมีแนวโนมที่คงตัว แตการผลิตกลับกําลังอยูในภาวะที่ฟนตัวขึ้นอยาง
ชัดเจนในพ.ศ.2493 ในชวงการเกิดสงครามเกาหลีเนื่องจากมีความตองการดีบุกเพิ่มข้ึนในฐานะ
เปนยุทธปจจัยในสงครามจึงเกิดการแรงการผลิต แตเมื่อสงครามสิ้นสุดลงยอดการผลิตก็ตกลงมา
อยูในระดับคงที่อีกครั้งหลังจากนั้นจนกระทั่งถึงพ.ศ.2499 ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งและอยูใน
ภาวะผันผวนตอไปอีก 3-4 ป ดังตารางแสดงในภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข ซึ่งจะเปรียบเทียบ
กับผลผลิตแรดีบุกจากเหมืองแรในภูเก็ตใหเห็น ซึ่งในชวงที่ผลผลิตแรดีบุกรวมของไทยหลังจาก
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พ.ศ.2500 ซึ่งตกลงอยางชัดเจนไดปรับตัวเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนเชนกันในพ.ศ.2503 เมื่อเปรียบเทียบ
จากผลผลิตแรดีบุกจากภูเก็ตก็อยูในอัตราการเพิ่มและลดแบบเดียวกัน  
 นับต้ังแตหลังสงครามเปนตนมาจึงเกิดการชวยเหลือรวมมือกันทางเศรษฐกิจประเทศ
ผูผลิตดีบุกทั้งหมดและประเทศผูบริโภคไดมีการวางแผนงานประสานงานระหวางประเทศจนเกิด 
“ความตกลงวาดวยดีบุกระหวางประเทศ (International Tin Agreement)” ข้ึนใน พ.ศ.2499 เปน
คร้ังแรก เพื่อรักษาเสถียรภาพเรื่องราคาดีบุกในตลาดโลก20 เนื่องจากราคาแรดีบุกที่เปนเหตุผลทํา
ใหเกิดความหวาดหวั่นในกลุมนักลงทุนและเปนอุปสรรคอยางหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนเปดทํา
การเหมือง การขึ้นลงของราคาแรดีบุกจึงเปนเปนสิ่งสําคัญในการตัดสินใจของผูลงทุน ซึ่งจะได
แสดงราคาดีบุกใหทราบตามตารางที่ 7  
 
ตารางที่ 7 ราคาเฉลี่ยแรดีบุกตั้งแต พ.ศ.2486-2500 
 

พ.ศ. บาท(ตอเมตริกตัน) ปอนด(ตอเมตริกตัน) 
2486 
2487 
2488 
2489 
2490 
2491 
2492 
2493 
2494 
2495 
2496 
2497 

- 
- 

2,186 
4,100 
3,453 
3,971 

27,611.04 
25,242.89 
31,323.82 
27,468.75 
21,744.54 
24,331.85 

272.15 
296.75 
296.75 
317.62 
420.87 
542.81 
596.26 
734.06 

1,060.06 
945.09 
719.22 
654.11 

 
 
 
                                                 

20 กรมโลหกิจ, ดีบุก, (กรุงเทพฯ: หองสมุดกรมทรัพยากรธรณี, 2506), 34. 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
พ.ศ. บาท(ตอเมตริกตัน) ปอนด(ตอเมตริกตัน) 
2498 
2499 
2500 

26,734.46 
28,647.66 
27,197.10 

728.99 
776.03 

743.319 
 
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต (กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2515), 209, 310. 
 
 กลาวโดยสรุปแลว สถานภาพของภูเก็ตในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นแมจะไมเปน
พื้นที่สําคัญสําหรับการสงครามแตก็ไดรับผลกระทบไมนอย การประกอบกิจการเหมืองแรเกิดการ
หยุดชะงัก กรรมกรสวนใหญไมออกไปทํางานในเหมือง เหมืองแรทั้งบนบกและในทะเลของ
ชาวตะวันตกก็ตองพักกิจการลงและโอนยายมือไปสูรัฐบาลตามพระราชบัญญัติควบคุมและ
จัดการทรัพยสินของคนตางดาวบางจําพวก แตจากการที่พระราชบัญญัตินี้ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงบทบาทของชาวจีนในกิจการเหมือแรดีบุกได รัฐบาลจึงมีนโยบายอื่นเกี่ยวกับการขอ
อาชญาบัตร การโอนสัมปทานเหมืองแรเพื่อพยายามลดบทบาทขอชาวจีนจากกิจการเหมืองแร
ดีบุก 
 ในภาวะสงครามประชาชนในภูเก็ตตองอยูในภาวะขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภค จึง
ตองหันมาทําเกษตรแบบเลี้ยงชีพ เหตุการณของสงครามแสดงใหเห็นวาการดํารงอยูของประชาชน
ในภูเก็ตสวนใหญผูกพันอยูกับการทําเหมืองแร ดังนั้นเมื่อเกิดสงครามและกิจการเหมืองแร
จําเปนตองหยุดพักลงจึงเปนเหตุผลสวนหนึ่งที่ทําใหประชาชนในภูเก็ตตองหันเขาหาการทํา
การเกษตรเพื่อดํารงชีพ พวกนายเหมืองเองตางก็หาวิธีการคาขายอยางอื่นจนเกิดการลักลอบซื้อ
ขายสิ่งของจําเปนยามสงคราม จําพวก ขาว น้ําตาล หรือดีบุก เพื่อสะสมทุนไวสําหรับฟนตัวในชวง
หลังสงคราม ดังนั้นเมื่อส้ินสุดสงครามแลวจึงเกิดการฟนฟูเหมืองแรข้ึนอีกครั้งหนึ่งแตในชวงปแรก
ของการสิ้นสุดสงครามนั้นยังไมเห็นการฟนตัวที่เดนชัดเนื่องจากประเทศไทยยังไมสามารถสงผล
ผลิตออกไปยังตางประเทศได แตหลังจาก พ.ศ.2490 การฟนตัวของกิจการเหมืองแรก็เร่ิมปรากฏ
ใหเห็นการดําเนินการดานตางๆ เกี่ยวกับประทานบัตรของนายเหมืองในภูเก็ต เชน นายชัยสิน  
งานทวี ไดขอใบอนุญาตชั่วคราวและประทานบัตรในพื้นที่ตําบลปาตอง บริษัทภูเก็ตทินเดรดยิงฯ 
ขออาชญาบัตรผูกการการตรวจแรดีบุกในพื้นที่ตําบลตลาดใหญ นางสอกิ้ม ตัณฑวนิช ขออาชญา
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บัตรผูกขาดการตรวจแรดีบุกในพื้นที่ตําบลเกาะแกว21 ซึ่งแสดงใหเห็นวานายเหมืองทั้งชาวจีนและ
ชาวตะวันตกเริ่มใหความสนใจกับการฟนฟูเหมืองและตรวจสอบสภาพแรในภูเก็ตอีกครั้งหลัง
กิจการซบเซาในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 
 
3.2 กิจการเหมืองแรดีบุกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง พ.ศ.2510 
 ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ไปแลวกิจการเหมืองแรเร่ิมดําเนินการตอมาหลังจาก
ที่หยุดและซบเซาไปในชวงสงคราม 
 

 3.2.1 กิจการเหมืองแรดีบุกของชาวจีน 
 หลังจากสงครามสิ้นสุดลงกิจการเหมืองแรไดฟนตัวขึ้นในระดับหนึ่ง เหมืองที่ฟนตัว

สวนใหญจะเปนของนายเหมืองชาวจีนเนื่องจากมีการสะสมทุนเอาไวแลวในชวงสงคราม 
นอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงใหใชเครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้น เหมืองแลนและเหมืองหาบหายไป
ไมปรากฏใหเห็นอีกเพราะการทําเหมืองสูบโดยใชเครื่องยนตดีเซลมีประสิทธิภาพสูงกวาสงผลให
การฟนฟูเหมืองและฐานะทางเศรษฐกิจฟนตัวไดเร็วกวาจึงไดรับความนิยม แตสําหรับนายเหมือง
ชาวไทยตองประสบกับปญหาอยางมากเพราะไมมีทุนที่จะสั่งซื้ออุปกรณในการทําเหมืองเนื่องจาก
อุปกรณเดิมที่มีไดรับความเสียหายจากชวงสงคราม แตอยางไรก็ตามรัฐบาลก็สนับสนุนใหมีการ
ฟนฟูเหมืองแรดีบุกอยางเต็มที่เนื่องจากตองการรายไดจากการคาดีบุกเพื่อนํามาบูรณะประเทศ
โดยเฉพาะมีมาตรการในการชวยเหลือเร่ืองการรับจํานําแรซึ่งเปนผลผลิตที่ตกคางขายไมไดยาม
สงครามเพื่อใหเจาของเหมืองนําเงินไปลงทุนในกิจการเหมืองโดยจะใหจํานําดีบุกตอธนาคารใน
ราคาที่สูงกวาที่ธนาคารรับอยูอยางต่ํากิโลกรัมละ 6 บาท และใหธนาคารคิดดอกเบี้ยต่ํากวาที่
กําหนดในขณะนั้น  
 ในชวง พ.ศ.2489 ธนาคารมณฑลจํากัด สาขาภูเก็ต รับจํานําแรดีบุกในราคาหาบละ 
200 บาท คิดดอกเบี้ยรอยละ 7 ตอป แตรัฐบาลเห็นวา ดอกเบี้ยสูงเกินไปจึงมีมติใหลดเหลือรอยละ 
5 ตอป ซึ่งชวยเหลือบรรดานายเหมืองไดมาก นอกจากนี้รัฐบาลไดเห็นวายังไมสามารถสงดีบุกไป
จําหนายยังตางประเทศไดเนื่องจากมีพันธะสัญญากับอังกฤษและรัฐบาลแหงอินเดียฉบับลงวันที่ 
1 มกราคม 2489 หามรัฐบาลไทยสงดีบุกออกนอกราชอาณาจักรชั่วระยะเวลาหนึ่ง (ไมเกินวันที่ 1 
กันยายน 2490) ทําใหบรรดานายเหมืองพากันเดือดรอนเพราะไมมีเงินทุนหมุนเวียนในการทํา

                                                 
21 “เร่ืองกรรมการพิจารณาใหสิทธิทําเหมืองแรและรายงาน,” 15 ก.ค.-20 ก.ย.2493, เอกสารสํานัก

นายกรัฐมนตรี, (2) สร 0201.60/33 กลอง 3, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 63

กิจการไดอยางเสมอตนเสมอปลายถึงแมจะมีธุรกิจอ่ืนอยางการทําสวนยางรองรับอยูเนื่องจากยาง
เองก็ประสบปญหาเดียวกันกับดีบุก รัฐบาลจึงตองจัดตลาดรับซ้ือแรเองโดยใหกรมโลหะกิจรับซ้ือ
ไวโดยยืมทุนรอนจากบริษัทแรและยางไทยจํากัด 

โดยตั้งรานรับซื้อแรข้ึนที่ภูเก็ต ตั้งแตเดือน ต.ค. 2489 - มิ .ย . 2490 ที่กรมโลหกิจเปดทํา
การไดรับซ้ือแรดีบุกจากภูเก็ตดังนี้ 

รับซ้ือในราคาหาบละ 450 บาท เปนจํานวน 130 หาบ 
รับซ้ือในราคาหาบละ 530 บาท เปนจํานวน   83 หาบ 20 ชั่ง 

รวม           213 หาบ 20 ชั่ง 
 

 แตการรับซ้ือแรก็ดําเนินไปไดไมกี่เดือนเทานั้น เพราะตั้งแตเดือนกุมภาพันธุพ.ศ.2490 
ทางราชการก็ซื้อแรไมไดเลยเนื่องจากมีพอคาแรแยงซื้อโดยใหราคาสูงกวา เพราะมีทางที่จะสงแร
ออกนอกประเทศไดเนื่องจากมีเครือขายที่ลักลอบขายแรกันมาตั้งแตชวงสงครามยังดําเนินอยู 
บุคคลกลุมนี้ก็ไดแกบรรดานายเหมืองชาวจีนซึ่งอาศัยชองโหวของกฎหมายและชองทางตักตวง
ผลประโยชนจากการเมืองไทยเขาไปเปนบริษัทนายหนาหรือหุนสวนของบริษัทแรและยางไทย
จํากัด การคาดีบุกจึงมีการหลบเลี่ยงภาษีทุกรูปแบบและมีการลักลอบขายออกไปยังตางประเทศ
โดยเฉพาะปนัง พวกพอคาเหลานี้เมื่อสงไปขายไดก็จะไดรับเงินตราตางประเทศซึ่งจะนํามาขายใน
ตลาดมืดไดราคาดี นอกจากนี้แลวการที่ผูแทนของอังกฤษและอเมริกาเองไดดําเนินการรับซื้อดีบุก
เพื่อสงออกอีกทางหนึ่ง จึงไมมีใครนําแรมาขายใหกับทางรัฐบาล รานซื้อขายแรของกรมโลหะกิจจึง
ไดปดกิจการลง22  
 การที่นายเหมืองยังคงยึดติดอยูกับกิจการเหมืองแรนั้นอาจมีสาเหตุมาจากความไม
มั่นใจในการลงทุนทํากิจการอื่นๆ เนื่องจากภูมิหลังของอาชีพของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตสวน
ใหญผูกพันกับเหมืองแรมานับรอยปผานมารุนตอรุน ความเหนียวแนนและความชํานาญในการ
ดําเนินกิจการเหมืองแรเปนความมั่นใจของกลุมคนเหลานี้ ดังนั้นการแยกเอาเหมืองแรออกจากคน
ภูเก็ตจึงทําไดยากถึงแมทรัพยากรแรจะนอยลงและเกิดปญหาตางๆ ที่เปนผลกระทบมาจากชวง
เกิดสงคราม เหตุผลอีกประการหนึ่งคือนักลงทุนยังมองไมเห็นทางเลือกของการดําเนินธุรกิจที่ดีไป

                                                 
22 “เร่ืองตั้งเงินทุนรับซื้อแรดีบุกและวุลแฟรมสะสมไวสําหรับแลกเปลี่ยนสินคาและเรื่องการรับซื้อ

และจํานําแรเพื่อสงเสริมเหมืองแรดีบุก,” 25 ธันวาคม 2483-12 สิงหาคม 2490, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี, 
(2) สร 0201.60, หอจดหมายเหตุแหงชาติ ; ภูวดล ทรงประเสริฐ, ทุนสิงคโปร: การผูกขาดตลาดยางพารา
และดีบุกไทย, 30. 
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กวาการทําเหมืองแร ถึงแมจะมีการทําการเกษตรแตเนื่องจากพื้นที่ไมเหมาะตอการเพาะปลูก
เพราะมีพื้นที่ราบนอยมากจึงเกิดการพัฒนาไดนอย เมื่อกิจการเหมืองแรยังอยูในสภาพที่ยังคง
ดําเนินการไดอยูก็ถือวายังคงเปนทางที่ดีที่สุดใหสําหรับนักลงทุนในภูเก็ต เพราะสังเกตไดวานาย
เหมืองสวนใหญที่ใหความสนใจในการทําการเกษตรอยางอื่นยังคงไมทิ้งกิจการเหมืองแรไป
เนื่องจากยังคงเปนรายไดหลักของภูเก็ตอยู เพียงแตลักษณะของการลงทุนอาจจะกวางขึ้น
เนื่องจากมีการขยายการทําธุรกิจอยางอื่นเพิ่มเขามาซึ่งก็นับวาเปนสวนดีเพราะเกิดการขยายการ
ลงทุน 
 เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทําใหการฟนฟูเหมืองแรเปนไปอยางเชื่องชาในชวงแรกของ
การสิ้นสุดสงครามเปนเพราะประเทศไทยมีการเก็บคาภาคหลวงในอัตรากาวหนาคือ จากรอยละ 
10 ซึ่งจะเพิ่มข้ึนเปนขั้นๆ จนถึงรอยละ 25-26 และสืบเนื่องจากในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยได
เขารวมโครงการเศรษฐกิจกับญ่ีปุนมีผลใหเกิดการลดคาเงินบาทลงไปเกือบ 6-7 เทาตัว คือ จา
กดอลลารละ 3 บาท ไปถึงดอลลารละ 20 บาทเศษ และยังเปนอัตราที่ไมเสรีตอการควบคุมการ
แลกเปลี่ยนซึ่งในตลาดเสรีหรือตลาดมืดอัตราการแลกเปลี่ยนอาจสูงถึง 25-27 บาทตอดอลลาร 
ราคาดีบุกในตลาดโลกเมื่อเทียบเปนเงินไทยจึงพุงสูงขึ้นมากซึ่งทําใหตองมีการจายคาภาคหลวงใน
อัตราสูงสุดถึงรอยละ 25-26 ยิ่งใน พ.ศ. 2496 ราคาแรดีบุกลดต่ําลงอยางรวดเร็ว พอคานาย
เหมืองตางก็ไดรับความเดือดรอนกันถวนหนาเนื่องจากดีบุกซึ่งเคยมีราคาที่กระเตื้องขึ้นมาแลว
ในชวงหลังสงครามประมาณหาบละ 1,800 บาท ในปพ.ศ. 249423 ไดลดลงเหลือเพียงประมาณ
หาบละ 1,300 บาท อยางกะทันหัน แตคาใชจายในการผลิต คาจางแรงงานยังคงอยูในอัตราเดิม
ทําใหนายเหมืองไดรับความเดือดรอนเปนอยางมากจนเหมืองที่มีทุนนอยบางแหงตองปดกจิการลง  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต บรรพ24 พ.ศ. 2506 (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2515), ไมปรากฎเลขหนา. 
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 สาเหตุของราคาดีบุกที่ตกต่ําลงเชนนี้ อาจเนื่องมาจากปริมาณดีบุกที่ผลิตไดรวมกับที่
คางอยูในชวงสงครามโลก มีปริมาณมากเกินความตองการของตลาดโลกตอเนื่องมาตั้งแต พ.ศ. 
2494 แตการที่ดีบุกยังคงทรงตัวมาไดนั้นก็เพราะตลาดของอเมริกาไดทําการซื้อดีบุกที่เกินความ
ตองการของตลาดโลกสะสมเอาไว และการที่ราคาดีบุกตกลงอยางกะทันหันนั้นก็เปนเพราะวา 
สหรัฐอเมริกามีนโยบายที่จะลดและเลิกซื้อผลผลิตสวนเกินดังกลาวเพื่อที่จะสะสมเอาไวอีกตอไป24 
ถึงแมจะเกิดปญหาทางดานการรับซื้อแร แตกลับพบหลักฐานวา อัตราการผลิตดีบุกของภูเก็ตก็ยัง
อยูในเกณฑที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจเปนเพราะการไดรับความชวยเหลือจาก
รัฐบาลอยางตอเนื่องในการลดอัตราคาภาคหลวง จึงทําใหนายเหมืองในภูเก็ตยังคงเปดดําเนิน
กิจการเหมืองแรดีบุกตอไปทั้งในชวงสงครามที่อาจจะทํากิจการเหมืองแรไดไมสะดวกนักแตก็ยังมี
ผูยื่นขอประทานบัตรอยูบาง นอกจากนี้ยังเห็นไดจากมีการยื่นขอประทานบัตรการเหมืองแรดีบุก
หลังสงครามถึงแมในชวงแรกๆ ไดมีผูยื่นขอเพียงไมกี่รายแตก็ยังคงแสดงใหเห็นวากิจการเหมืองแร
ยังคงไมหยุดไปอยางถาวร ซึ่งในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีนายเหมืองเชื้อสายจีนในภูเก็ตยื่น
ขอประทานบัตรการทําเหมืองแรดีบุกเพิ่มข้ึนดังตารางที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

24 “เร่ืองรัฐบาลอเมริกาเสนอทําความตกลงซื้อดีบุกจากประเทศไทย,” พ.ศ. 2496-2500, เอกสาร
สํานักนายกรัฐมนตรี, (3) สร 0201.35, หอจดหมายเหตุแหงชาติ ; “เร่ืองบัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญกรม
โลหะกิจ เร่ืองการผลิตแร: ภาวการณดีบุก,” พ.ศ.2497, ก/ป7/2497/อก 4.3, หอจดหมายเหตุแหงชาติ ; “เร่ือง
บัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญกรมโลหะกิจ เร่ืองการผลิตแร: ดีบุกหนึ่งในสาม,” พ.ศ.2497,ก/ป7/2497/อก 
4.3, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 8 บัญชีรายชื่อผูถอืประทานบัตรเหมืองแรดีบกุจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2486-2492 

เนื้อที่ ชื่อ เลขประทานบัตร พื้นที่ทําเหมอืง 
ไร งาน ตร.วา 

วิธีการ วันอนุญาต อายุ 
ประทานบัตร 

นางปรางทอง ทองตัน 
นางปรางทอง ทองตัน 
นายวิเศษ อุดมทรัพย 
นางปรางทอง ทองตัน 
นางปรางทอง ทองตัน 
นายวิเศษ อุดมทรัพย 
นายวิเศษ อุดมทรัพย 
นายนิทเทศ หงสหยก 
นางปรางทอง ทองตัน 
นายกอ โกยสมบูรณ 
นายกอ โกยสมบูรณ 
นางปรางทอง ทองตัน 
นายออง บุนจาว 

6535/5731 
6554/5733 
6546/5759 
6545/5778 
5813/5783 
6738/5817 
6733/5816 
6711/5819 
6723/5825 
3425/5835 
6718/5836 
6724/5858 
6760/5853 

ระเงง เมืองภูเก็ต 
ระเงง เมืองภูเก็ต 
กะทู กิ่งกะทู 
วิชิต เมืองภูเก็ต 
บางเทา ถลาง 
ฉลอง เมืองภูเก็ต 
กะทู กิ่งกะทู 
กะทู กิ่งกะทู 
ระเงง เมืองภูเก็ต 
ฉลอง เมืองภูเก็ต 
ปาตอง กะทู 
ระเงง เมืองภูเก็ต 
ฉลอง เมืองภูเก็ต 

38 
146 
216 
223 
54 
75 
16 
37 
49 

281 
133 
73 

230 

1 
3 
3 
- 
- 
1 
2 
3 
- 
- 
1 
2 
3 

37 
53 
8 
66 
49 
95 
65 
33 
30 
9 
76 
14 
38 

สูบ 
สูบ 
สูบ 
สูบ 
ปลอง 
ปลอง สูบ 
หาบ 
หาบ 
สูบ 
ปลอง สูบ 
สูบ 
สูบ 
สูบ ปลอง 

1 ส.ค. 86 
1 ก.ย. 86 
1 ม.ค. 87 
1 พ.ค. 87 
1 ก.ค. 87 
1 ธ.ค. 87 
1 ธ.ค. 87 
1 ธ.ค. 87 
1 ก.พ. 88 
1 ก.พ. 88 
1 ก.พ. 88 
1 มิ.ย. 88 
1 พ.ค. 88 

25 ป 
25 ป 
25 ป 
25 ป 
25 ป 
15 ป 
15 ป 
15 ป 
25 ป 
25 ป 
35 ป 
25 ป 
25 ป 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 8 (ตอ) 

เนื้อที่ ชื่อ เลขประทานบัตร พื้นที่ทําเหมอืง 
ไร งาน ตร.วา 

วิธีการ วันอนุญาต อายุ 
ประทานบัตร 

นายโกยจินหยิม โกยสมบูรณ 
นางปรางทอง ทองตัน 
 
นางปรางทอง ทองตัน 
บริษัทอนุภาษและบุตรจํากัด 
นายวิโรจน อังสิริกุล 
 
นายแตเฉงเฉี่ยว เองเอี๋ยง 
นายชัยสิน งานทวี 
นางปรางทอง ทองตัน 
นางปรางทอง ทองตัน 
บริษัทตันติโกวิท จํากัด 
ขุนนิทเทศจีนารักษ 
นายเขตต ธีรวานิช 

6730/5868 
6706/5870 
 
6530/5871 
6755/5874 
4885/5877 
 
6702/5885 
6708/5905 
6703/5906 
6719/5907 
6762/5917 
3447/5918 
6783/5925 

ดอน ถลาง 
เทพกษัต รี , เ ชิ งทะ เล 
เมืองภูเก็ต 
วิชิต เมืองภูเก็ต 
ระเงง เมืองภูเก็ต 
กะรน เมืองภูเก็ต 
 
ระเงง เมืองภูเก็ต 
ทามะพราว ถลาง 
ดอน ถลาง 
ระเงง เมืองภูเก็ต 
กะทู กิ่งกะทู 
กะทู กิ่งกะทู  
กะทู กิ่งกะทู 

29 
168 

 
279 
64 
20 
 

84 
72 
221 
5 

131 
54 
41 

1 
3 
 
- 
3 
- 
 
3 
3 
- 
3 
2 
- 
1 

7 
66 

 
24 
55 
42 
 

86 
97 
75 
27 
88 
59 
44 

สูบ 
สูบ 
 
สูบ 
สูบ 
หาบ แลน 
 
สูบ 
สูบ 
สูบ 
สูบ 
สูบ 
แลน 
สูบ 

1 พ.ย. 88 
1 พ.ย. 88 
 
1 ธ.ค. 88 
1 ม.ค. 89 
1 ก.พ. 89 
 
1 ก.พ. 89 
1 ก.ค. 89  
1 ต.ค. 89 
1 ธ.ค. 89 
1 มี.ค. 90 
1 มี.ค.90 
1 พ.ค. 90 

15 ป 
25 ป 

 
25 ป 
15 ป 

3 ป ครึ่ง 
 

25 ป 
15 ป 
25 ป 
10 ป 
25 ป 
15 ป 
10 ป 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 8 (ตอ) 

เนื้อที่ ชื่อ เลขประทานบัตร พื้นที่ทําเหมอืง 
ไร งาน ตร.วา 

วิธีการ วันอนุญาต อายุ 
ประทานบัตร 

นายกอง เอกวานิช 
นายบํารุง ทรัพยทว ี
บริษัทโกยสมบูรณ จํากัด 
บริษัทโกยสมบูรณ จํากัด 
บริษัทอนุภาษและบุตร จํากดั 
บริษัทอนุภาษและบุตร จํากดั 
นายอิว่กอง แซหยอง 
นายกอ โกยสมบูรณ 
นายวิโรจน อังสิริกุล 
นายโกยจินหยิม โกยสมบูรณ 
บริษัทอนุภาษและบุตร จํากดั 
นายกอ โกยสมบูรณ 
นายสกล อํานวยผล 
นายสกล อํานวยผล 

4883/5926 
6785/5927 
6102/5931 
6103/5932 
6769/5933 
6757/5939 
6787/5948 
6786/5949 
6797/5965 
5782/5988 
6758/5987 
4768/6002 
6767/6005 
6784/6004 

เทพกษัตรี ถลาง 
วิชิต เมืองภูเกต็ 
เชิงทะเล ถลาง 
เชิงทะเล ถลาง 
วิชิต เมืองภูเกต็ 
กะทู กิง่กะทู 
กะทู กิง่กะทู 
กะทู กิง่กะทู 
วิชิต เมืองภูเกต็ 
เชิงทะเล ถลาง 
ระเงง เมืองภูเก็ต 
ฉลอง,วิชิต เมอืงภูเก็ต 
เชิงทะเล ถลาง 
เชิงทะเล ถลาง 

20 
20 
48 
35 
109 
33 
51  
5 

18 
70 
262 
65 
89 
72 

- 
1 
- 
- 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 

79 
91 
30 
47 
58 
72 
52 
83 
32 
26 
65 
7 
30 
60 

หาบ 
สูบ 
สูบ 
สูบ 
สูบ 
สูบ 
สูบ 
สูบ 
สูบ 
สูบ 
สูบ 
สูบ 
สูบ 
สูบ 

1 พ.ค. 90 
1 พ.ค. 90 
1 ต.ค.90 
1 ต.ค.90 
1 ต.ค.90 
1 พ.ย.90 
1 ธ.ค.90 
1 ก.พ.91 
1 มิ.ย.91 
1 พ.ย.91 
31 พ.ย.91 
1 ธ.ค.91 
1 ธ.ค.91 
1 ธ.ค.91 

8 ป 
5 ป 

15 ป 
15 ป 
20 ป 
10 ป 
15 ป 
10 ป 
20 ป 
15 ป 
20 ป 
15 ป 
15 ป 
15 ป 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 8 (ตอ) 

เนื้อที่ ชื่อ เลขประทานบัตร พื้นที่ทําเหมอืง 
ไร งาน ตร.วา 

วิธีการ วันอนุญาต อายุ 
ประทานบัตร 

นายกอ โกยสมบูรณ 
บริษัทอนุภาษและบุตรจํากัด 

4090/6021 
6768/6025 

รัษฎา เมืองภูเก็ต 
วิชิต เมืองภูเก็ต 

244 
86 

2 
3 

14 
53 

สูบ 
สูบ 

1 มี.ค.92 
1 เม.ย.92 

15 ป 
15 ป 

 

ที่มา : “เรื่องการเพิกถอนสัมปทานเหมืองแรของบุคคลที่กอการจลาจล,” 29 มี.ค.-18 เม.ย.2492, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี, (2) สร 0201.60/32 แรและ
การทําเหมืองแร กลอง 3, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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 จากตารางทําใหสรุปไดวา ถึงแมจะเกิดปญหาจากสงครามและผลกระทบที่ทําใหการ
ประกอบกิจการเหมืองแรตองชะงักไปบางจากปจจัยตางๆ แตนายเหมืองชาวจีนสวนใหญตาง
ยังคงใหความสําคัญกับอาชีพนี้ อยางเชน นางปรางทอง ทองตัน ไดยื่นขอประทานบัตรถึง 10 แหง 
และกลุมตระกูลโกยสมบูรณก็เปนอีกหนึ่งตัวอยางซึ่งยื่นขอประทานบัตรถึง 9 แหง ซึ่งเปนไปไดวา
การทําเหมืองแรเปนความถนัดของกลุมคนเหลานี้และการขอประทานบัตรเพิ่มหลายแหงนั้นอาจ
เปนไปไดวานายเหมืองเหลานี้อาจตองการสรางความมั่นใจในการลงทุนวาการเปดเหมืองหลาย
แหงจะสามารถนํารายไดจากแตละเหมืองมาหมุนเวียนกิจการเหมืองแรของตนเองได เปนความ
มั่นใจของเจาของกิจการมากกวาที่จะเริ่มการลงทุนในกิจการดานอื่นที่ไมถนัด และนอกจากนี้แลว
นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ สมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต ก็มีสวนชวยในการฟนฟู
กิจการเหมืองแรเชนกัน โดยเฉพาะการที่รัฐบาลใหมีการตัดทางหลวงเชื่อมระหวางจังหวัดตางๆ 
ระหวางบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ทําใหเจาของเหมืองลดตนทุนการพัฒนาเสนทางคมนาคม
เขาสูแหลงแรใหม ซึ่งแทนที่จะตองลงทุนเองทั้งหมดในการพัฒนาเสนทางคมนาคมเพื่อไปสูแหลง
แรใหมๆ เหมือนกอนหนานี้ ดังนั้นตนทุนในดานนี้ก็จะถูกลดลง นายเหมืองจึงสามารถนําทุนนั้นมา
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในเหมืองของตนไดมากขึ้น25 และยังไดนําทุนนี้ไปพัฒนาในกิจการอื่นๆ 
ในชวงนี้จึงเห็นไดวาจะดําเนินไปพรอมกับการที่ยังประกอบกิจการเหมืองแรดีบุกไปดวย และมีนาย
เหมืองบางรายไดรวบรวมเหมืองของตนแลวจดทะเบียนตั้งขึ้นเปนบริษัทอยางเปนทางการดัง
ตารางที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 ภูวดล ทรงประเสริฐ, ทุนสิงคโปร : การผูกขาดตลาดยางพาราและดีบุกไทย, 35. 
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ตารางที่ 9 กิจการเหมืองแรที่จดทะเบียนเปนบริษัทในภูเก็ตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง สงคราม
เกาหลี 

 
ชื่อ ปจดทะเบียน ผูจัดการ 

บริษัทเคี่ยนหงวน จํากัด 
บริษัทซินฮองซุย จํากัด 
บริษัทไทยนาประเสริฐ จํากัด 
บริษัทงานทวีพี่นอง จํากัด 
บริษัทเขงหงวน จํากัด 
บริษัทอนุภาษและบุตร จํากัด 
บริษัทสะปาโฮยเซี้ยง จํากัด 
บริษัทอํานวยผล จํากัด 
บริษัทสงวน จํากัด 
บริษัทเหมืองแรตะกั่วปา จํากัด 
บริษัทอองซิมผาย จํากัด 
บริษัทเหมืองแรลุนเสง จํากัด 
บริษัทฮกฮวด จํากัด 
บริษัทโฮยเซี้ยง จํากัด 

2493 
2490 
2491 
2492 
2492 
2492 
2493 
2493 
2494 
2493 
2492 
2492 
2494 
2493 

นายศิลป เสงโห 
นายฮั่นกวน แซหงอ 
นายเฉลิม ทองตัน 
นายปญญา งานทวี 
นายวิโรจน อังสิริกุล 
นายวิรัช หงสหยก 
ขุนเลิศโภคารักษ 
นายสกล อํานวยผล 
นายหงวนฮก สิทธิอํานวย 
นายกอง ยงสกุล 
นายซิมผาย แซออง 
นายกอง ยงสกุล 
นายวิวัฒน จิรายุส 
นายอุน ณ ระนอง 

 
ที่มา : ภูวดล ทรงประเสริฐ, ทุนสิงคโปร: การผูกขาดตลาดยางพาราและดีบุกไทย (กรุงเทพฯ: 
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), 34-35. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 72

 3.2.2 กิจการเหมืองแรดีบุกของชาวตะวันตก 
 ทางดานเหมืองแรของชาวตะวันตกหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไดมีการคืน

ทรัพยสินที่ยึดมาใหแกเจาของเดิม ซึ่งบางรายก็ขอรับคาชดเชยเปนเงินตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมทรัพยสินของคนตางดาว แลวไมเปดทําการตอเนื่องจากเห็นวาไมคุมที่จะทําการฟนฟู 
ทรัพยสินในเหมืองจึงตกเปนของรัฐบาลไทย26 แตหลังจากสงครามสิ้นสุดลงการที่ชาติอังกฤษอยูใน
กลุมผูชนะสงคราม รัฐบาลไทยจึงตองจัดการคืนทรัพยสินใหแกบริษัทในบังคับอังกฤษและเครือ
จักรวรรดิ์ ซึ่งไดยึดไวตามพระราชบัญญัติควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพยสินของคนตางดาว
บางจําพวกในภาวะคับขันพุทธศักราช 2484 ตามตารางที่ 10 11 และ 12 
 
ตารางที่ 10 บัญชีรายชื่อเหมืองแรอังกฤษและออสเตรเลียที่รัฐบาลเขาควบคุมควบคุม 
 

 
ที่มา : “เร่ืองการรับมอบเหมอืงคืนจากบรษิัทแร,” พ.ศ.2490-2491, เอกสารคณะกรรมการจัดการ
และควบคุมทรัพยสินคนตางดาวบางจําพวกในภาวะคับขัน, ก.ค.ท.ด. 5/46 แผนกเหมืองแร กลอง 
7, หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ 
 
 
 
 

                                                 
26 ราชัน กาญจนะวณิชย, ดีบุกกับภูเก็ตสมัยรัตนโกสินทร 100 ป, 115. 

ชื่อบริษัท สัญชาติ หมายเหตุ 
บริษัทกํามุนติงทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัทกํามะราทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัททุงคาฮารเบอรทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัทกะทูทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัทภูเก็ตทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัททินเลย ลิมิเต็ด 
บริษัทซะเทินคินตาคอนโซลิเดเตดทิน ลิมิเต็ด 
บริษัทระเงงทินโนไลเอบิลิตี 

อังกฤษ 
อังกฤษ 
อังกฤษ 
อังกฤษ 
อังกฤษ 
อังกฤษ 
อังกฤษ 

ออสเตรเลีย 

ไมมีทรัพยสิน 
มีเรือขุด 1 ลํา 
มีเรือขุด 1 ลํา 
มีเรือขุด 1 ลํา 
มีเรือขุด 1 ลํา 
มีเรือขุด 1 ลํา 
ไมมีทรัพยสิน 
มีเรือขุด 1 ลํา 
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ตารางที่ 11 บัญชีรายชื่อเหมืองที่รับมอบคืนแลวไมมีคาเสียหาย 
 

ชื่อบริษัท วันที่รับคืน หมายเหต ุ
บริษัทกํามุนติงทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัทซะเทินคินตาคอนโซลิเดเตดทิน ลิมิเต็ด 

28 เมษายน 2491 
28 เมษายน 2491 

ไมมีทรัพยสิน 
ไมมีทรัพยสิน 

 
ที่มา : “เร่ือง การรับมอบเหมอืงคืนจากบรษิัทแร,” พ.ศ.2490-2491, เอกสารคณะกรรมการจัดการ
และควบคุมทรัพยสินคนตางดาวบางจําพวกในภาวะคับขัน, ก.ค.ท.ด. 5/46 แผนกเหมืองแร กลอง 
7, หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ 
 
ตารางที่ 12 บัญชีรายชื่อเหมืองที่รับมอบคืนแลวมีคาเสียหาย 
 

ชื่อบริษัท วันที่รับคืน หมายเหต ุ
บริษัทกํามะราทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัททุงคาฮารเบอรทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัทกะทูทิน ลิมิเต็ด 
บริษัทภูเก็ตทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัททินเลย ลิมิเต็ด 

27 กรกฏาคม 2490 
28 เมษายน 2491 
25 กัยายน 2490 
20 เมษายน 2491 
20 เมษายน 2491 

มีเรือขุด 1 ลํา 
มีเรือขุด 1 ลํา 
มีเรือขุด 1 ลํา 
มีเรือขุด 1 ลํา 
มีเรือขุด 1 ลํา 

 
ที่มา : “เร่ือง การรับมอบเหมอืงคืนจากบรษิัทแร,” พ.ศ.2490-2491, เอกสารคณะกรรมการจัดการ
และควบคุมทรัพยสินคนตางดาวบางจําพวกในภาวะคับขัน, ก.ค.ท.ด. 5/46 แผนกเหมืองแร กลอง 
7, หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ 
 

นอกจากนี้ตามความตกลงเรื่องดีบุกฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2489 ระหวางรัฐบาลไทยกบั
รัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลออสเตรเลียในสวนที่เกี่ยวกับความเสียหายของทั้งสองประเทศในเรื่อง
เหมืองแรดีบุกซึ่งไทยจะตองชดเชยคาเสียหาย จะคําณวนตามผลกําไรจากการดําเนินงาน
(operating profit) ของแตละบริษัทที่เปดทําการเหมืองอยูกอนสงคราม โดยจํานวนแรทั้งหมดที่
จะตองคิดเงินชดใชคือ 15,992.700 ตัน ราคาขายคิดอัตรา 264.12 ปอนดตอตัน ของโลหะดีบุก
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บริสุทธิ์ซึ่งสินแรมีดีบุกเฉลี่ย 70% 27 ซึ่งในที่สุดแลวฝายไทยจะตองจายคาชดใชใหคิดเปนเงินทัง้สิน้ 
1,250,000 ปอนด(รวมถึงเหมืองแรดีบุกในจังหวัดอ่ืนนอกจากจังหวัดภูเก็ตดวย)28 ใหกับแตละ
บริษัทโดยเฉลี่ยกันไปซึ่งจะปรากฏใหเห็นดังตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 รายละเอียดสวนแบงจาก Operating Profit โดยเฉลี่ยจากเงิน 1,250,000 ปอนดทีไ่ทย

ตองจายใหกับบริษัทตะวันตกที่เขายึดครอง (เหมืองแรของชาวในจังหวัดภูเก็ต) 
 

รายชื่อบรษิทั สวนแบงจากเงิน 1,250,000 ปอนด 
บริษัทกํามุนติงทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัทกํามะราทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัททุงคาฮารเบอรทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัทกะทูทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัทภูเก็ตทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัททินเลย ลิมิเต็ด 
บริษัทซะเทินคินตาคอนโซลิเดเตดทิน ลิมิเต็ด 
บริษัทระเงงทินโนไลเอบิลิตี 

รวม 

58,950 
7,367 

27,297 
11,303 
1,764 
821 
-* 

2,764 
110,266 

 
หมายเหตุ : *ไมมีขอมูล 
ที่มา : “เร่ืองการพิจารณาคํานวณผลกําไรในการดําเนินงานของบริษัทเหมืองแรตางๆ,” พ.ศ.2490, 
เอกสารกระทรวงตางประเทศ, กต.66.6/1 ก.พ.ท. กลอง 1, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
 

จากตารางจะเห็นไดวา เงินที่ตองจายใหกับบริษัทเหมืองแรที่ตั้งอยูในจังหวัดภูเก็ตนั้น
ถาคิดเปนอัตราตอดีบุกแลวแรคางในของทุกบริษัทรวมกันมีจํานวน 417.484 ตัน เทานั้น ซึ่ง
คาชดเชยนั้นอาจจะไมเพียงพอสําหรับบริษัทของชาวตะวันตกที่จะนําไปบูรณะฟนฟูเหมืองแร นอก

                                                 
27 “เร่ืองการพิจารณาคําณวนผลกําไรในการดําเนินงานของบริษัทเหมืองแรตางๆ.”  พ.ศ.2490, 

เอกสารกระทรวงการตางประเทศ, กต.66.6/1 ก.พ.ท. กลอง 1, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
28 “เร่ืองมูลแรดีบุก,” เอกสารกระทรวงตางประเทศ, กต 66.6/12 ก.พ.ท. กลอง 2, หอจดหมายเหตุ

แหงชาติ.  
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ไปจากนั้นยังมีบริษัทที่ไมขอรับมอบคืนเหมืองแรอีกดวยคือ บริษัทระเงงทิน โนไลเอบิลิตี ซึ่งเหลือ
ทรัพยสินคือ เรือขุด 1 ลํา โดยใหเหตุผลวาการบูรณะและเปดเหมืองใหมจะไมคุมกับเงินที่จะตอง
ลงทุนเพราะคาทดแทนที่ไดจากรัฐบาลไทยเปนจํานวนไมมากเทาใดนัก ซึ่งเหมืองแรของบริษัท
ระเงงทิน โนไลเอบิลิตีนี้หลวงอนุภาษไดขอซื้อตอไป อยางไรก็ตามนอกจากคาชดใชที่ไทยตองเสีย
ใหแกบริษัทเหลานี้แลวทางเจาของเหมืองแรทั้งชาวอังกฤษและออสเตรเลียซึ่งไดตั้งสมาคม 
Association of British Commonwealth Interests in Siam(ABCMIS) ข้ึนที่ปนังเพื่อดําเนินการ
เกี่ยวกับการรับมอบเหมืองและเรียกรองคาเสียหาย29 ยังไดเรียกรองขอรับเงินลวงหนาจากรัฐบาล
ไทยเพื่อการฟนฟูบูรณะเหมืองของตนอีกดวย ซึ่งเงินนี้เปนสวนหนึ่งที่บริษัทจะเรียกรองเปน
คาชดเชยและรัฐบาลไทยก็ตองจายจนครบ ตามที่แสดงใหเห็นในตารางที่ 13  แตหากทางบริษัท
ของขาวอังกฤษและออสเตรเลียขอรับเงินลวงหนามากเกินกวาจํานวนทีตองจายจริงก็สามารถ
เรียกคืนกลับได จํานวนเงินและบริษัทเหมืองแรในภูเก็ตที่รับเงินฟนฟูลวงหนาไปจากรัฐบาลไทยจะ
แสดงใหเห็นดังตารางที่ 14 
 
ตารางที่ 14 สรุปรายชื่อบริษัทเหมืองแรในภูเก็ตที่รับเงินชดเชยลวงหนาจากรัฐบาลไทยและจํานวน

เงิน พ.ศ.2492 
 

รายชื่อบรษิทั จํานวนเงิน(บาท) 
บริษัทกํามุนติงทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัทกํามะราทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัททุงคาฮารเบอรทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัทกะทูทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัทภูเก็ตทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัททินเลย ลิมิเต็ด 
บริษัท ไทยทินซิดิเกต ลิมิเต็ด 

รวม 

1,700,000 
1,735,304 
1,250,000 
836,452 
620,980 
629,472 

6,005,522.59 
12,777,730.59 

 

                                                 
29 “เรื่องขอทราบสถิติเกี่ยวกับดีบุก,” พ.ศ.2492-2493, เอกสารกระทรวงตางประเทศ, กต. 

69.2.3/21 กลอง 4, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ที่มา : “เร่ืองการจายเงินทดรองใหกับเหมอืงแรตางๆ เพือ่บูรณะและฟนฟูเหมือง,” พ.ศ.2490-
2496, เอกสารกระทรวงการตางประเทศ, กต.66.6/5 ก.พ.ท กลอง 1, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ; 
“เร่ืองทะเบยีนจายเงินเกี่ยวกบัคาทดแทน,” พ.ศ.2491-2494, เอกสารกระทรวงการตางประเทศ, 
กต.66.7/14 กลอง 2, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
 

จากตารางแสดงใหเห็นวา ไทยตองจายเงินสํารองสําหรับการฟนฟูเหมืองไปมากกวา 
12 ลานบาท แตทั้งนี้ก็อยูในเงื่อนไขที่บริษัทเหมืองแรจะตองทําตามขอตกลงดังนี้ 

1. เงินที่รับไปตองใชในการฟนฟูเหมืองเทานั้น 
2. บริษัทตองทําบัญชีคาใชจายและวิธีการที่นําเงินเบิกลวงหนาไปจายโดยละเอียด 
3. เงินลวงหนาที่จายเปนเงินปอนดและวิธีการจับจายตองทําการแยกบัญชีคนละสวน 
4. การจายและรับเงินลวงหนานี้กระทํากันในฐานะเปนวิธีการชั่วคราวจนกวาจะมีการ

ชี้ขาดในเรื่องคําเรียกรองของบริษัทเกี่ยวกับคาชดเชยความเสียหาย 
5. การใชคืนเงินนี้จะหักลบกับเงินบาทที่คณะกรรมการไทย-จักรภพบริติชเพื่อ

พิจารณาคําเรียกรองคาทดแทน (ก.พ.ท.) ชี้ขาดให 
6. กรณีเงินสํารองลวงหนาที่จายไปเปนเงินมากกวาเงินที่คณะกรรมการชี้ขาดให

ทดแทน บริษัทจะตองใชคืนใหรับบาลไทยและมีดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป นับจากวันที่เบิกลวงหนา
ไป 

7. การหักลบเงินดังกลาวในขอ 5 รัฐบาลไทยมีสิทธิจัดการโดยเด็ดขาด 
8. บริษัทจะตองตกลงใหรัฐบาลไทยมีปุริมสิทธิในสัมปทานโรงจักร โรงงาน เครื่องมือ 

และทรัพยสินอื่นๆ ทุกอยางของบริษัทที่อยูในประเทศไทย ไมวาที่มีอยูแลวหรือจะมีข้ึนตอไปเพื่อ
ประกันการที่บริษัทจะไดปฏิบัติโดยควรตามหนาที่ของตนในการที่จะใชคืนเงินเบิกลวงหนาพรอม
ดอกเบี้ย(กรณีตองใชคืน)30 
 
 หลังจากสิ้นสุดสงครามกิจการเหมืองแรในภูเก็ตก็ยังคงไมดําเนินการใดๆ เนื่องจาก
บริษัทเหมืองแรสวนใหญยังคงลังเลในการขอรับเหมืองคืน จนตั้งแตเดือนเมษายน 2490 ถึง 
เมษายน 2491 บริษัทเหมืองแรของตะวันตกผลิตแรได 15,000 หาบ และยืดระยะเวลาการรับ
เหมืองคืนไปจนถึง พ.ศ.2493 และเหมืองแรของชาวตะวันตกที่ทําการเปดทําเหมืองหลังสิ้นสุด

                                                 
30 “เร่ืองทะเบียนจายเงินเกี่ยวกับคาทดแทน,” พ.ศ.2491-2494, เอกสารกระทรวงการตางประเทศ, 

กต.66.7/14 กลอง 2, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 77

สงครามไดแก เหมืองแรของบริษัทกํามะราติน เดรดยิง จํากัด31 จากการที่บริษัทเหมืองแรไดรับเงิน
ลวงหนาสําหรับการพื้นฟูเหมืองไปนั้นนาจะเปนการแสดงใหเห็นวา บริษัทเหมืองแรของ
ชาวตะวันตกจะไดกลับมาเปดทําการเหมือนอยางเดิม แตแมจะมีการขอรับเงินทดรองในการฟนฟู
บูรณะเหมืองแตหลังจากสงครามผานไปถึง 4 ป แตกลับมีบริษัทขอประทานบัตรเหมืองแรเพิ่ม
เพียงแค 2 คือ บริษัทกะทูทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด ไดขอประทานบัตรเพิ่ม 2 ประทานบัตร สําหรับทํา
เหมืองเรือขุด ที่ตําบลกะทู เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2491 หนึ่งแหง มีอายุประทานบัตร 15 ป และ 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2492 อีกหนึ่งแหง มีอายุประทานบัตร 10 ป และอีกบริษัทหนึ่งที่ขอประทาน
บัตรคือ บริษัทภูเก็ตทินเดรดยิง ลิมิเต็ด ที่ตําบลกะทู เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2492 อายุประทาน
บัตร 15 ป32 นอกนั้นก็มีการขออาญาบัตรผูกขาดการตรวจแรดีบุกของบริษัทภูเก็ตทินเดรดยิง       
ลิมิเต็ด ซึ่งขออาญาบัตรผูกขาดตรวจแรดีบุกถึง 4 แหง แหงละ 3000 ไร ตามเรื่องราวที่ 7/2493 
เร่ืองราวที่ 8/2493 เร่ืองราวที่ 9/2493 และ เร่ืองราวที่ 10/2493 ซึ่งอยูในพื้นที่ตําบลตลาดใหญ 
อําเภอเมือง ภูเก็ตทั้งสิ้นแตไมปรากฏวามีการขอเพิ่มประทานบัตรในปขอตรวจเพิ่มแตอยางใด33 

การที่มีบริษัทของชาวตะวันตกเขามาขอประทานบัตรเพิ่มเพียงจํานวนนอยสาเหตุสวน
หนึ่งมาจากในชวงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังไมมีการสงแรดีบุกออกไปจําหนายยังตางประเทศ 
ทั้งไมมีผูใดรับซ้ือดีบุกในราคาสูงพอที่จะใหเหมืองเปดทําการตอไปได เมื่อเปนเชนนี้บรรดาเจาของ
เหมืองแรจึงไดรับความเดือดรอนกันมากเพราะไมมีทุนจะทําเหมืองตอไป ทั้งที่รัฐบาลไทยได
จายเงินคาชดเชยและขอใหธนาคารรับจํานําแรดีบุกโดยคิดดอกเบี้ยในราคาต่ํา ซึ่งขณะนั้นราคาแร
ดีบุกอยูที่ 300 ปอนดตอตัน กรมโลหกิจตั้งราคารับซื้อเพียงหาบละ 450 บาทซึ่งเปนราคารวม
คาภาคหลวง เจาของเหมืองไดรองเรียนตอกระทรวงอุตสาหกรรมวาราคาต่ําไปไมสามารถเปด
เหมืองตอไปไดขอใหข้ึนราคาเปนหาบละ 525 บาท แตไดรับการยืนกรานวาไมสามารถเพิ่มได
เนื่องจากราคาดีบุกตางประเทศเพิ่มสูงขึ้นคาภาคหลวงจึงเพิ่มข้ึนดวย ซึ่งในขณะนั้นทางสถานทูต
กรุงลอนดอนรายงานเรื่องราคาดีบุกวาไดมีการออกประกาศราคาขายและราคาซื้อใหมสําหรับ
ดีบุก ดังนี้คือ  

                                                 
31 “เร่ือง การมอบคืนและชดใชคาเสียหายเหมืองแรดีบุกแกอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย,”  30 

ต.ค 2490-9 ก.ค. 2496, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี, (2) สร 0201.60.1/26 กลอง2, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
32 “เร่ืองการถอนสัมปทานเหมืองแรของบุคคลที่กอการจลาจล,” 29 มี.ค.-18 เม.ย.2492, เอกสาร

สํานักนายกรัฐมนตรี, (2) สร 0201.60/32 แรและการทําเหมืองแร กลอง 3, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
33 “เร่ืองกรรมการพิจารณาใหสิทธิการทําเหมืองแรและรายงาน,” เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี, (2) 

สร 0201.60/33 แรและการทําเหมืองแร กลอง 3, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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1) ราคาหาบมูลฐานของแรดีบุกที่ขายเพื่อมอบสงมอบในสหราชอาณาจักรจะขึ้นจาก 
300 ปอนด เปน 380 ปอนด 10 ชิลล่ิง ตอ 1ตัน ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2489  

2) ราคาขายของ โลหะดีบุกสําหรับสงออกนอกประเทศจะขึ้นจาก 351ปอนด ถึง 372 
ปอนด ในวันที่ 26 กัยายน 248934 

ดังนั้น จะเห็นวาแมราคาดีบุกในตลาดโลกจะเพิ่มสูงขึ้นแตกลับไมมีประโยชนเนื่องจาก
ไทยยังอยูในภาวะที่ไมสามารถสงดีบุกออกขายไดเพราะถึงแมราคาซื้อขายจะเพิ่มข้ึนแตตลาดโลก
ก็ยังไมเปดรับซ้ือดีบุกจากภายนอก ดังนั้นก็จะสงผลไปถึงการฟนฟูเหมืองแรดีบุกดวยเพราะถึงแม
จะผลิตแรไดแตก็ตองจํานําไวภายในประเทศในราคาต่ําไมสามารถสงออก  
  อยางไรก็ตาม ในขณะที่เกิดปญหาการสงออกดีบุกแตก็ยังมีชาวตะวันตกที่ยังสนใจที่
จะทําเหมืองแรในภูเก็ตอยูเพราะเชื่อวาภูเก็ตยังคงมีดีบุกสมบูรณอยูไมนอยโดยเฉพาะในทะเล เชน 
นายอาเธอร ไมลส ซึ่งเปนบุตรชายของกัปตัน เอดวารด ที ไมลส กลับใหความสนใจตอความอุดม
สมบูรณของแรดีบุกในทะเลของจังหวัดภูเก็ต จึงหาทุนมาสํารวจแหลงแรในทะเลเมื่อเห็นวาแหลง
แรบนบกไดรับผลกระทบจากสงคราม และไดทําการกอตั้งบริษัท โทรมัสปรอสเปกติง จํากัด(พ.ศ.) 
ข้ึนโดยพบวาในทะเลภูเก็ตยังมีแหลงแรดีบุกเพียงพอจึงไดกอต้ังบริษัท อาวขาม ติน จํากัด ข้ึนอีก
บริษัทหนึ่งโดยมีรัฐบาลไทยและคนไทยเปนผูถือหุนรวมอยูดวยประมาณรอยละ 32 นายอาเธอร
เห็นวาควรมีการรวมทุนกับเจาของประเทศในการทําเหมืองแรในทะเลจะเปนประโยชนตอบริษัท 
เนื่องจากรัฐบาลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยึดนโยบายกีดกันชาวตางชาติดังนั้นการรวมทุน
กับเจาของประเทศจึงสามารถเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนใหแกนักลงทุนชาวตางชาติได 
นอกจากนี้ยังมีการนําเรือขุดแบบใหมเขามาใชอีกดวยโดยตั้งชื่อเรือขุดลํานี้ตามชื่อจอมพล ป. 
พิบูลสงครามซึ่งเปนนายกรัฐมนตรีของไทยในสมัยนั้นวา “เรือพิบูล” กิจการเหมืองแรดีบุกในภูเก็ต
ของชาวตะวันตกเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งคือการเขาสูยุคการทําเหมืองแรโดยใชเงนิทนุและ
เครื่องจักรเปนหลัก (Capital Intensive Mining Methods) ซึ่งมีความเจริญเติบโตในรูปแบบการ
ผลิตที่แตกตางกัน บริษัทที่ดําเนินกิจการเหมืองแรดีบุกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ดูในตาราง
ที่ 15) สงผลใหเศรษฐกิจของภูเก็ตคอยๆ ฟนฟูและเจริญข้ึนอีกครั้งไมวาจะเปนในเขตชุมชนเมือง

                                                 
34 “เร่ืองคาภาคหลวงแรดีบุก ราคาดีบุกและทังสเตน,” พ.ศ.2489-2492, เอกสารกระทรวงการ

ตางประเทศ, กต.69.2.3/3 กลอง 1, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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หรือชุมชนที่อยูหางไกลออกไปจากตัวเมือง เปนสวนชวยใหเศรษฐกิจของชุมชนนั้นๆ มีการ
ขยายตัวขึ้น35 
 
ตารางที่ 15 บริษัทตะวนัตกที่ดําเนินกิจการเหมืองแรดีบกุหลังสงครามโลกครั้งที ่2 -พ.ศ.2506 
 

ชื่อบริษัท ทําเหมือง พื้นที่เหมือง 
บริษัทอาวขามทิน จํากัด 
บริษัททุงคาฮาเบอรทิน เดรดยิง ลิมิเต็ด 
บริษัทซะเทินคินตา คอนโซลิเดเต็ดฯ 
บริษัทซะเทินคินตา คอนโซลิเดเต็ดฯ 
บริษัทซะเทินคินตา คอนโซลิเดเต็ดฯ 
บริษัทกะทูทินเดรดยิง จํากัด 
บริษัทกะทูทินเดรดยิง จํากัด 
บริษัทภูเก็ตทินเดรดยิง ลิมิเต็ด 

เรือขุด 
เรือขุด 
สูบ 
สูบ 
สูบ 
เรือขุด 
สูบ 
สูบ 

ตลาดใหญ เมือง ภูเก็ต 
ตลาดใหญ เมือง ภูเก็ต 
เกาะแกว เมือง ภูเก็ต 
รัษฎา เมือง ภูเก็ต 
เกาะแกว เมือง ภูเก็ต 
กะทู กะทู ภูเก็ต 
กะทู กะทู ภูเก็ต 
กะทู กะทู ภูเก็ต 

 
ที่มา : กรมโลหกิจ, ดีบุก (กรุงเทพฯ: หองสมุดกรมทรัพยากรธรณี, 2506), 100-101. 
 
 เห็นไดวา นายทุนตะวันตกที่ลงทุนทําเหมืองแรดีบุกในภูเก็ตในชวงหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2 มีนอยราย เพราะบริษัทตะวันตกที่เขามาลงทุนใหมจะไดรับผลกระทบจากการดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลในชวงการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหการลงทุนอยูในลักษณะของการรวม
ทุนกับคนคนไทยหรือรัฐบาลเพื่อสรางความมั่นใจใหกับตนเองในการที่จะไมถูกกีดกันจากรัฐบาล
ไทย และการยื่นขอประทานบัตรของบริษัทตะวันตกก็มีไมมากเทากับนายเหมืองชาวจีนกลาวคือ
นายเหมืองชาวจีนมีเลขประทานบัตรจากพ.ศ.2489-2492 25 ประทานบัตร สวน ในชวงเวลา
เดียวกันตะวันตกมีเพียง 3 ประทานบัตรเทานั้น36 เหตุผลสําคัญนาจะมาจากการทําเหมืองแรของ
ตะวันตกนั้นลวนเปนเหมืองแรเรือขุดซึ่งตองใชการลงทุนสูง การที่จะเปดทําการเหมืองแรจึง

                                                 
35 ราชัน กาญจนะวณิชย, ดีบุกกับภูเก็ตสมัยรัตนโกสินทร 100 ป, 124; จังหวัดภูเก็ต, อะเมซิ่ง

ภูเก็ต (กรุงเทพฯ: ลีโอ แลนเซ็ท จํากัด, 2003), 89-90. 
36 “เร่ืองการเพิกถอนสัมปทานเหมืองแรของบุคคลที่กอการจลาจล,” 29 มี.ค.-18 เม.ย. 2492, 

เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี, (2) สร 0201.60/32 กลอง 3, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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จําเปนตองมีความมั่นใจวาแหลงแรจะตองมีแรมากพอที่จะดึงดูดใหตัดสินใจลงทุนและเนื่องจาก
ภูเก็ตเปนแหลงทําเหมืองแรมาเปนเวลานานทําใหความสมบูรณของแรเร่ิมลดลง อีกทั้งพื้นที่การ
ทําเหมืองแรยังเสียหายอันเปนผลมาจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ดังนั้นการที่แหลงแรอุดมสมบูรณ
นอยลงก็มีสวนทําใหการลงทุนของบริษัทตะวันตกในภูเก็ตนอยลง และขยายออกไปสํารวจแหลง
แรในบริเวณใกลเคียงมากขึ้น   
 ดวยปญหาที่เกิดขึ้นตั้งแตการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทําใหกระทบกระเทือนกันทั่ว
ทั้งฝายผูผลิตแรดีบุกและฝายผูรับซื้อซึ่ง ปริมาณการผลิตโดยทั่วไปลดลงเพราะขาดเครื่องมือและ
เชื้อเพลิงรวมถึงภาวะสงครามเปนเหตุ และถึงแมสงครามยุติลง มีการฟนฟูเหมืองซึ่งไดรับความ
เสียหายแตนายทุนและบริษัทเหมืองแรตางก็ตองการเรงการผลิตเพื่อตองการจําหนายแรสําหรับ 
นําเงินทุนมาพัฒนาเหมือง แตการเรงผลผลิตกลับทําใหปริมาณดีบุกมากเกินความตองการของ
ตลาด ราคาดีบุกจึงไหวตัวไมมีความแนนอนอยูตลอดเวลาดังในตารางที่ 7 ดังนั้นจึงสงผลใหนาย
เหมืองในจังหวัดภูเก็ตเองตระหนักถึงความไมมั่นคงของกิจการเหมืองแรจึงหันไปประกอบอาชีพ
อ่ืนควบคูกับการทํากิจการเหมืองแรดวย เชน การพัฒนาการทําสวนยางพารา การทําสวนผลไม 
และการทําสวนมะพราว เปนตน37  
 
3.3 การปรับตัวไปสูการลงทุนเพาะปลูกพืชทางการเกษตรของนายเหมืองชาวจีนใน
จังหวัดภูเก็ต  
  เกษตรกรรมนับวาเปนอีกอาชีพหนึ่งที่อยูคูกับภูเก็ตมานานพอๆ กับการทําเหมืองแรแต
กลับไมไดรับความสนใจเทาที่ควรเนื่องมาจากกอนหนานี้ภูเก็ตยังมีความอุดมสมบูรณไปดวยแร
ดีบุก แตหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ.2475 รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม มี
นโยบายการพัฒนาการเกษตรเนื่องจากเห็นวาการที่จะสรางชาติใหมีความเจริญรุงเรืองนั้นตองมา
จากรากฐานซึ่งรัฐบาลมองวาการเกษตรเปนพลังสําคัญในการสรางชาติ จึงออกพระราชบัญญัติ
การทําสวนครัวและเลี้ยงสัตวข้ึน เพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนตองทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว 
ยิ่งในยามสงครามรัฐบาลยิ่งสงเสริมกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อใหมีผลผลิตเพียงพอตอการเลี้ยง
ชีพในยามสงคราม ทําใหประชาชนตองหันมาใสมาใสใจในการเพาะปลูกมากขึ้น38 ในภูเก็ตเองก็
เชนกันที่ไดรับนโยบายนี้ นับวาเปนสวนดีเนื่องจากหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 แลวพื้นที่ใน

                                                 
37 ศุลีมาน นฤมล วงศสุภาพ, สาวใยตระกูล “งานทว”ี แลวิถี และพลังมังกรใต, 213. 
38 ผาณิต รวมศิลป, “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยจอมพล ป พิบูลสงคราม ตั้งแต พ.ศ.2481-

2487.”, 203-210. 
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การทําเหมืองแรในภูเก็ตไดถูกทําลายไปไมนอย ลานแรเดิมก็ไมสมบูรณอยางที่เคยเปนมากอน นัก
ลงทุนชาวตางชาติไมนอยที่ยกเลิกกิจการ  
 การไปตรวจราชการของจอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี ในชวงพ.ศ. 2499 
ไดพบวากิจการเหมืองแรซึ่งเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในภูเก็ตมาชานานนั้นนับวันจะทําได
ยากขึ้น เนื่องจากมีพื้นที่ในการทําเหมืองแรนอยลงทุกที และที่พอจะทําไดก็เห็นจะเปนเหมืองแรใน
ทะเลซึ่งยังคงมีความอุดมสมบูรณอยูแตการลงทุนทําเหมืองแรในทะเลก็ตองใชทุนจํานวนมาก 
และคนไทยเองก็ยังไมมีความสามารถพอ และคงมีชาวตางชาติไมมากรายนักที่จะกลาเสี่ยงลงทุน
ทั้งที่สถานการณราคาดีบุกยังไมแนนอนอยูในชวงเวลานั้น จึงคาดการณไดจากในชวงเวลานั้นวา
กิจการเหมืองแรดีบุกคงจะคอยๆ ลดความสําคัญลงเรื่อยๆ ซึ่งก็จะมีผลกระทบกระเทือนตอผูที่
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ เพราะคนกลุมนี้ประกอบอาชีพทําเหมืองเพียงอยางเดียวก็จะไม
ถนัดในการที่จะเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น อีกทั้งสภาพทางภูมิศาสตรของภูเก็ตเองก็ไมเหมาะที่
จะทําการเกษตรเทาใดนัก และพื้นที่ซึ่งเคยทําเหมืองแลวก็ไมสามารถที่จะใชเปนพื้นที่การ
เกษตรกรรมไดจึงทําใหการแกปญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพคอนขางจะลําบากพอสมควร แต
รัฐก็ไดสงเสริมและพัฒนาการปลูกยางพาราและการเกษตรกรรมอื่นเทาที่พึงจะสงเสริมได  
 กิจกรรมทางการเกษตรเหลานี้เร่ิมปรากฏใหเห็นมากขึ้นในภูเก็ต โดยการเปลี่ยนแปลง
รูป “ทุน” จากฐานการผลิตของกิจการเหมืองแรดีบุกมาลงทุนเพื่อพัฒนาการผลิตของภาค
เกษตรกรรมซึ่งเปนฐานชีวิตของสังคมไทยเนื่องจากภูมิปญญาที่เรียนรูจากความสําเร็จและ
ลมเหลวของนายเหมืองในอดีต ความไมมั่นคงในกิจการเหมืองแรอันเนื่องมาจากความสามารถใน
การจัดการกิจการเหมือง ทั้งในเรื่องบุคลากร ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีตางๆ กับกลไก
การตลาดที่กําหนดราคาดีบุกผูกติดอยูกับตลาดโลกตลอดเวลา39  นักลงทุนสวนใหญจึงแปรรูปทุน
จากกําไรในการทําเหมืองแรดีบุกมาสูการลงทุนในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไมนอย การเกษตร
กรรมที่ปรากฏใหเห็นชัดเจนในภูเก็ต คือ การทําสวนยางพารา และสวนมะพราว ซึ่งพืชทั้งสองชนิด
นี้เปนพืชหลักที่ปลูกในจังหวัดภูเก็ตอยูแลวแตจะไดรับความสําคัญไมมากนักเนื่องจากกอนเกิด
สงครามกิจการเหมืองแรดีบุกในภูเก็ตยังคงเฟองฟูอยูมาก จึงขาดการเอาใจใส การพัฒนาการ
เกษตรกรรมหลังสงครามโลกนี้จะอยูในรูปแบบของการพัฒนาผลผลิตมากกวาการขยายพื้นที่
เพาะปลูก  

นอกจากพืชสองชนิดนี้แลว ยังมีพืชไรอีกชนิดหนึ่งซึ่งชาวภูเก็ตนิยมปลูกเปนพืชแซมใน
สวนยางพาราไดแก สับปะรด เมื่อยางพาราไดรับความสนใจในการพัฒนาผลผลิตการปลูก
                                                 

39 ศุลีมาน นฤมล วงศสุภาพ, สาวใยตระกูล “งานทวี” แลวิถีและพลังมังกรใต, 213-214. 
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สับปะรดจึงมีมากขึ้นตามมาดวย ดังนั้นการปลูกสับปะรดจึงปลูกเปนจํานวนนอยโดยสวนมากการ
ปลูกสับปะรดจะปลูกเปนพืชแซมระหวางแถวยางพาราเมื่อยางอายุได 1-3 ปเทานั้น หลังจากตน
ยางใหรมเงาก็จะหยุดปลูกสับปะรด ซึ่งทําใหพื้นที่ปลูกในแตละปไมสม่ําเสมอกันผูปลูกสับปะรด
สวนใหญมักจะเปนเกษตรกรที่มาเชาพื้นที่ปลูกเทานั้นไมใชเปนเจาของสวนยางโดยตรง  โดย
เกษตรกรผูปลูกจะชวยดูแลรักษาตนยางและกําจัดวัชพืชไปในตัวดวย ในดานพื้นที่เพาะปลูก
เกษตรกรในจังหวัดภูเก็ตจะทําการปลูกสับปะรดกระจายกันออกไปทุกอําเภอแตละรายจะมี
ปริมาณพื้นที่ทําการเพาะปลูกตั้งแต 1 ไร ถึง 10 ไรข้ึนไปแลวแตขนาดของพื้นที่ปลูกยางพารา  
พื้นที่ที่มีการปลูกสับปะรดมาก  คือ อําเภอถลาง ซึ่งเกษตรรายใหญที่รับเหมาปลูกสับปะรดมี
จํานวน 2-3 รายเทานั้นก็เปนเกษตรกรรายยอยและปลูกไวบริโภคในครัวเรือนเทานั้น การปลูกสวน
ใหญมักปลูกแบบแถวคูฝงหนอใหลึกประมาณ15-20 เซ็นติเมตรใชระยะระหวางตน 25-30 
เซ็นติเมตร ระยะระหวางแถว  50 เซ็นติเมตรและเวนชวงทางเดินระหวางแถวคูประมาณ 100 
เซ็นติเมตรโดยใน 1 ไร จะปลูกไดประมาณ 3,500 – 4,000 ตน40 อยางไรก็ตามในที่นี้จะไดกลาวถึง
การพัฒนาของการเกษตรกรรมที่เห็นไดชัดในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดแก การทําสวน
ยางพารา และสวนมะพราวซึ่งจะแสดงใหเห็นจากพื้นที่การผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญดัง
ตารางที่ 16 โดยไดรวมพื้นที่การผลิตสับปะรดเอาไวดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  40 สํานักงานพาณิชย จังหวัดภูเก็ต, รายงานผลการศึกษาการผลิตและการตลาดสับปะรด 
(ภูเก็ต) เอกสารประกอบการฝกอบรมเกษตรกรโครงการพฒันาตลาดเพื่อสนับสนุน การกระจายการ
ผลิตในระดับจังหวัดปงบประมาณ 2535 (ภูเก็ต: ม.ป.ท., 2535), 33. 
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ตารางที่ 16 พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผลบางชนิดในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2506-2520 
 

มะพราว ยางพารา สับปะรด  
ป 

 
เนื้อที่ 

เก็บเกีย่ว 
(ไร) 

ผลผลิต 
(ม.ตัน) 

เนื้อที่ 
เก็บเกีย่ว 

(ไร) 

ผลผลิต 
(ม.ตัน) 

เนื้อที่ 
เก็บเกีย่ว 

(ไร) 

ผลผลิต 
(ม.ตัน) 

2506 133,513¹ 3,372,395¹ 1,805,099² 2,445² ……* …… 
2507 …… …… …… …… 4,486 3,140 
2508 17,700 14,000 87,600 9,800 386 232 
2509 18,700 15,000 86,900 9,600 506 455 
2510 …… …… …… ….. …… …… 
2511 …… …… …… …… …… …… 
2512 …… …… …… …… 2,100 5,100 
2513 …… …… …… …… 2,030 3,045 
2514 …… …… …… …… 2,350 5,875 
2515 35,990 42,812 103,517 5,268 3,049 4,574 
2516 27,756 27,909 116,775 10,082 3,338 9,136 
2517 27,855 27,942 116,776 10,613 3,453 9,610 
2518 19,234 17,179 96,988 9,812 3,370 9,493 
2519 …… …… 101,988 9,812 …… …… 
2520 29,145 26,099 81,086 7,421 3,348 10,031 

 
หมายเหตุ : * ไมมีขอมูล 
¹ จํานวนตนทีใ่หผลและผลผลิตเปนผล              ² จํานวนตนที่กรีดได 
ที่มา: สํานกังานสถิติแหงชาติ, สมุดสถิติรายป 2509 จังหวัดภเูก็ต กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2509), 78-79; สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดสถิติรายป 2525 จังหวัดภูเก็ต, 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2525), 63-64. 
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  3.3.1 การพัฒนาสวนยางพารา 
   การทําสวนยางพาราในภูเก็ตปรากฏใหเห็นตั้งแตสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐฯ ซึ่งเมื่อ
ทานไดนํายางพาราเขาไปปลูกที่จังหวัดตรังแลว ทานก็ไดสงเสริมใหมีการปลูกยางพาราขึ้นใน
ภูเก็ตดวย แตในสมัยของทานการทําการเกษตรกรรมไมไดรับความสนใจจากประชาชนมากนัก แต
นับต้ังแตสมัยของ จอมพล ป พิบูลสงคราม มีนโยบายสงเสริมเกษตรมากขึ้นทําใหประชาชนหันมา
ทําการเกษตร ประกอบกับการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหประชาชนในภูเก็ตไมสามารถออกไป
ประกอบอาชีพเหมืองแรไดเนื่องจากไมอยากเสี่ยงตอการเดินทาง จึงมีการทําการเกษตรใน
ครัวเรือนเพื่อเลี้ยงชีพเกิดขึ้นซึ่งอาจทํากันในบริเวณใกลๆ ที่พักอาศัยซึ่งไมตองเดินทางไกล สงผล
ไปจนถึงสิ้นสงครามการฟนฟูเหมืองแรในภูเก็ตและการคาแรในชวงสิ้นสงครามใหมๆ ยังมีปญหา
อยูมาก หากจะรอรายไดจากกิจการเหมืองแรดีบุกเพียงอยางเดียวก็คงไมพอสําหรับความเปนอยู
และการลงทุน การที่รัฐบาลสงเสริมการเกษตรโดยเห็นวายางพาราเปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่สามารถ
ปลูกไดดีในภูเก็ตจึงทําใหผูประกอบการทั้งที่เปนนายเหมืองและผูที่ไมเคยทําเหมืองมากอนหันมา
สนใจพัฒนาการทําสวนยางพาราในภูเก็ตมากขึ้น 
 สําหรับนายเหมืองที่ลงทุนทําสวนยางพาราไดแก กลุมบริษัทงานทวีซึ่งไดขยายกิจการ
สวนยางพาราโดยรับซ้ือที่ดินของพระอรามสาครเขตร มาเพื่อทํากิจการสวนยางและสามารถขยาย
กิจการเขาสูอุตสาหกรรมยางพาราแบบครบวงจรอีกดวยคือ มีทั้งสวนยาง โรงผลิตน้ํายาง โรงรับซ้ือ
ยาง และการแปรรูปยางพาราเปนผลิตภัณฑตางๆ41  คุณบํารุง วงศชุมพิศเปนตัวอยางนายเหมือง
อีกคนหนึ่งซึ่งผันตัวเองเขาสูอาชีพการทําสวนยางและโรงเลื่อย เนื่องมาจากหลังสงครามโลก     
คร้ังที่ 2 คุณบํารุง วงศชุมพิศ ไดพยายามกลับมาลงทุนทําเหมืองแรอีกครั้งโดยรวมกับเพื่อนเปด
เหมืองแรไมขาวขึ้นที่บานไมขาว อําเภอถลาง โดยซื้อประทานบัตรตอจากนายเหมืองเดิม และ
ถึงแมการทําเหมืองจะเปนไปดวยดีแตการที่มีบริษัทของชาวตะวันตกเปดกิจการเหมืองแรเรือขุดใน
ทะเลทําใหสงผลกระทบตอเหมืองบนบกคอนขางมากเนื่องจากเหมืองเรือขุดสามารถขุดแรได   
คร้ังละเปนจํานวนมาก คุณบํารุง วงศชุมพิศจึงนํากําไรสวนหนึ่งจากการทําเหมืองไปลงทุนกับการ
ทําสวนยางและการขายตายางซึ่งไดราคาดีมากถึงตาละ 4-5 บาท ไดกําไรปละ 4-5 ลานบาท และ
ในที่สุดก็ตองเลิกทําเหมืองไปใน พ.ศ. 2499 เพราะเอากําไรที่เคยไดมาจากการทําเหมืองกวา 10 
ลานบาท เขามาหมุนเวียนในเหมืองจนหมด และหันไปลงทุนกับการทําสวนยางพารามากขึ้นโดย
การกวานซื้อที่ดินในการปลูกยางมากขึ้นถึงประมาณพันไร ส่ิงหนึ่งที่ทําใหเห็นวาการทําสวน
ยางพาราไดรับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นคือราคาของที่ดินในการทําสวนยางเพิ่มข้ึนอยาง

                                                 
41 ศุลีมาน นฤมล วงศสุภาพ, สาวใยตระกูล “งานทว”ี แลวิถี และพลังมังกรใต, 191-192. 
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รวดเร็วจากที่คุณบํารุงเคยซื้อไดในราคาไรละ 200 บาท เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จนถึงพันกวาบาทใน
ชวงเวลา 2-3 ป 42 เพราะการที่ราคาที่ดินจะเพิ่มสูงขึ้นไดนั้นจะตองมีเหตุผลมาจากความตองการ
ที่ดินนั่นเอง นอกจากนี้ตระกูลตัณฑวณิชเปนอีกกลุมหนึ่งที่ทํากิจการสวนยางพารามาตั้งแตกอน
สงครามโลกครั้งที่ 2 พอสิ้นสงครามเหมืองแรดีบุกที่บางเหนียวไดรับผลกระทบ จึงหันมาใหความ
สนใจในกิจการสวนยางพารามากขึ้นเนื่องจากราคายางเพิ่มข้ึนและรัฐบาลใหความสนใจในการ
พัฒนาพันธุยางจากเดิมใหมีคุณภาพมากขึ้นจากเดิมที่เปนยางพันธุตนใหญใหน้ํายางไดปริมาณ
นอย จึงไดเกิดลงทุนทําสวนยางพาราขึ้นอยางจริงจัง43 เห็นไดจากใน พ.ศ.2497 ผูลงทุนทําสวน
ยางพาราในจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด 1,277 ราย และมีพื้นที่การทําสวนยางพาราในจังหวัดภูเก็ตที่
เพิ่มข้ึนจาก 32,400 ไร ใน พ.ศ.2492 เปน 56,539 ไร ใน พ.ศ.249944  
 ในชวงที่รัฐบาลจอมพล ป พิบูลสงคราม มีนโยบายพัฒนาการเกษตรนั้นไดเกิดการ
สงเสริมการพัฒนาพันธุยางขึ้น ดังนั้นการทําสวนยางในภูเก็ตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้จึงใชพื้นที่
เดิมที่เคยทําสวนยางมากอนมาปลูกทดแทน ซึ่งหมายถึงปลูกยางใหมทดแทนยางรุนเกาซึ่งมี
ลักษณะตนใหญกวาและน้ํายางนอยกวา แตยางรุนใหมนี้จะมีลักษณะลําตนผอมและใหน้ํายาง
มากกวา นอกจากนี้ยังมีเทคนิคในการปลูกยางแบบใหมเกิดขึ้น คือ การติดตายาง ซึ่งผูที่นะเทคนิค
นี้มาใชเปนคนแรกในจังหวัดภูเก็ตคือคุณบํารุง วงศชุมพิศ ซึ่งงายและสะดวกกวาในการเพิ่ม
ผลผลิต เพราะกอนหนานี้จะตองเพาะกลายางจากเมล็ด การนําเทคนิคการติดตายางเขามาใชทํา
รายไดใหแกผูผลิตตายางไมนอยเนื่องจากการขายตายางนี้อยูที่ราคาตาละ 4-5 บาท เลยทีเดียว45 
 สวนดานการคายางหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นในชวงแรกไมสามารถสงออกไดถือ
เปนภาวะที่ฝดเคืองของชาวสวนยางในภาคใต ใน พ.ศ.2485 ราคายางตกมาเหลือ 0.40-0.70 
บาท จากเดิม 1.20-1.50 บาทตอกิโลกรัม  พ.ศ.2488 ขยับข้ึนมาอยูที่กิโลกรัมละ 0.72 บาทเทานั้น 
แตหลังจาก พ.ศ. 2489 เปนตนมาหลังจากไดเร่ิมมีการพัฒนาสวนยาง ทําใหยางมีคุณภาพดีข้ึน 

                                                 
42 สัมภาษณ บํารุง วงศชุมพิศ, 27 มีนาคม 2550. 
43 สัมภาษณ สันชัย ตัณฑวณิช,  8 ธันวาคม 2550. 
44 วิชิต กาฬกาญน, “นโยบายการผลิตและการคาขายยางพาราในภาคใตของไทย พ.ศ.2444-

2503” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
,2528), 247,271,281. 

45 สัมภาษณ สมหมาย ปนพุทธศิลป, 20 มีนาคม 2550; สัมภาษณ บํารุง วงศชุมพิศ, 27 มีนาคม 
2550. 
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ราคาขึ้นมาอยูที่ 2-3 บาท ตอกิโลกรัม46 โดยราคายางในตลาดกรุงเทพฯ เดือนมกราคม จนกลาง 
พ.ศ.2494 สูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 15.42 บาท แตราคานี้ก็คงอยูไดไมนานก็กลับตกลงไปเหลือเพียง
กิโลกรัมละ 11.32 บาท แตก็คอยๆ เพิ่มข้ึนจนในอยูในระดับคงที่ในชวง พ.ศ.2501 ดังตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17 ราคาเฉลี่ยยางแผนรมควันชั้น 1 พ.ศ. 2488-2503 
 

พ.ศ. ราคา บาท/กก. 
2488 
2489 
2490 
2491 
2492 
2493 
2494 
2495 
2496 
2497 
2498 
2499 
2500 
2501 
2502 
2503 

0.72 
2.34 
2.25 
3.43 
3.39 
5.26 

15.42 
11.32 
7.25 
8.36 

14.44 
11.75 
10.67 
9.17 

12.06 
12.91 

 

                                                 
46 “เร่ือง นายประเทศ นิกร ตัณทัยย กับพวก รองทุกขขอใหยกเลิกสัญญาขายแรกับกรมโลหกิจและ

อนุญาตใหตั้งรานซื้อแรรานใหมได,” เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 7-รัชกาลที่ 8, ร.7-ร.8 2 ป /2,324 
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวรองทุกข, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ที่มา : วิชิต กาฬกาญน, “นโยบายการผลิตและการคาขายยางพาราในภาคใตของไทย พ.ศ.2444-
2503” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2528), 293. 
 
 การที่มีผูใหความสนใจการทําสวนยางพารามากขึ้นนั้นสวนหนึ่งนาจะมาจากมูลคา
การสงออกยางพาราที่มีอัตราเพิ่มข้ึนมากนับจาก พ.ศ.2489 นายเหมืองหลายรายในภูเก็ตเองก็ได
พัฒนาสวนยางพาราของตนใหมีคุณภาพมากขึ้นบางรายก็ขยายการทําสวนยางเพิ่มข้ึนจากเดิม
ดังที่ไดกลาวไวขางตนเชน คุณบํารุง วงศชุมพิศ ทั้งนี้ก็เพราะตัวเลขมูลคาการสงออกของยางพารา
เมื่อเทียบกับดีบุกแลว มูลคาการสงออกเพิ่มมากขึ้นกวาดีบุกดังตารางที่ 18 
 
ตารางที่ 18 เปรียบเทียบมูลคาการสงออกระหวางดีบุกกับยางพาราของไทยระหวาง พ.ศ.2489-

2500 
 

พ.ศ. ดีบุก 
(บาท) 

ยางพารา 
(บาท) 

2489 
2490 
2491 
2492 
2493 
2494 
2495 
2496 
2497 
2498 
2499 
2500 

4,100 
18,091,167 
52,286,357 

263,464,595 
288,197,225 
187,240,224 
223,795,208 
299,937,307 
373,548,116 
440,505,767 
507,446,593 
531,178,015 

45,400,562 
72,355,980 

419,232,523 
425,014,209 
725,344,061 

1,469,142,660 
1,008,947,260 
751,497,533 

1,108,749,473 
1,801,667,309 
1,526,425,235 
1,406,241,811 
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ที่มา : กรมศุลกากร, รายงานสถิติสินคาและการเดินเรือประจําปแหงประเทศไทย เลม 47 
พ.ศ.2491-2492 (กรุงเทพฯ: กรมศุลกากร, 2496), 76-77. 
 
 การที่ตัวเลขการคายางพาราขยับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็วในพ.ศ.2493 นั้นเปนผลมาจาก
กอนการเกิดสงครามเกาหลี สหรัฐอเมริกามีนโยบายซื้อยางสะสมไวเพื่อเปนยุทธปจจัยในการ
สงคราม ทาํใหราคายางคอยๆ สูงขึ้น ประเทศผูผลิตจึงเรงผลิตเปนการใหญ ซึ่งเปนเหตุผลวาทําไม
ไทยจึงมีมูลคาการสงออกยางพาราสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด รวมทั้งมีผูใหความสําคัญกับการทําสวน
ยางพารามากขึ้นรวมทั้งเจาของสวนยางในภูเก็ตเชนเดียวกัน และเนื่องมาจากสหรัฐอเมริกาไดมี
การเจรจาขอซื้อยางจากไทยโดยตรงและไดลงนามกันเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2494 โดยไทยจะตอง
สงยางใหแกสหรัฐอเมริกาเปนจํานวน 125,000 ตัน ในระยะเวลา 18 เดือน ตั้งแต 1 กรกฎาคม 
2494-31 ธันวาคม 2495 แตเมื่อสงครามเกาหลีมีการเจรจาหยุดยิงราคายางไดลดลงเพราะความ
จําเปนในการใชยางเปนยุทธปจจัยสิ้นสุดลง และสหรัฐอเมริกาเองก็มียางสะสมจํานวนมากจนตอง
นําออกจําหนาย แตใน พ.ศ.2497 ความตองการยางของตลาดโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาก็
เพิ่มข้ึนอีกเนื่องจากมีการผลิตรถยนตเพิ่มมากขึ้น47 ไทยจึงมีอัตราการสงออกยางเพิ่มข้ึนอยางเห็น
ไดชัดดังตารางที่ 15 ทําใหยางพารากลายเปนสินคาออกสําคัญของไทย 

ดานของการพัฒนาสวนยางพาราในภูเก็ตนั้นเปนการพัฒนาจากพื้นที่การปลูกเดิมที่มี
อยูเนื่องจากพื้นที่ในการเพาะปลูกไมสามารถขยายออกไปไดมากนัก จึงตองใชการพัฒนาคุณภาพ
ของยางพาราแทน การสงเสริมการปลูกยางอีกทางหนึ่งเนื่องจากกระทรวงเกษตรเห็นวาสวนยาง
ทางภาคใตเปนสวนยางเกาแกใหน้ํายางนอย เจาของก็ไมไดใหความสนใจมากนัก หากจะให
เจาของพัฒนาเองก็คงมีกําลังไมพอ รัฐจึงจะใหความชวยเหลือจะมีการเก็บเงินคาธรรมเนียมพิเศษ
จากผูสงยางออกมาตั้งเปนกองทุนสงเคราะหการปลูกแทน โดยจะไมกระทบกระเทือนเจาของสวน 
และนําเงินทุนนั้นมาพัฒนาพันธุยางเพื่อปลูกยางทดแทนสวนยางรุนเกา จึงเห็นไดวาทั้ง
ฝายรัฐบาลและฝายประชาชนเองตางใหความรวมมือในการพัฒนาสวนยางพารามากขึ้นกวาเดิม 
เนื่องมาจากการทําสวนยางพาราสามารถเพิ่มรายไดใหกับประชาชนในภูเก็ต และเปนการกระจาย
ทุนออกมายังภาคการเกษตรเพื่อนํามาสงเสริมการลงทุนในธุรกิจเดิมที่มีอยูอยางกิจการเหมืองแร
ดีบุกดวย 
 

                                                 
47 วิชิต กาฬกาญน, “นโยบายการผลิตและการคาขายยางพาราในภาคใตของไทย พ.ศ.2444-

2503”, 304-311. 
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 3.3.2 การพัฒนาสวนมะพราว 
 การปลูกมะพราวเพื่อการเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตแตเดิมนั้นไมคอยมีความสําคัญ
เทาใดนัก แตดวยเหตุที่ภูเก็ตเปนเกาะและมีพื้นดินเหมาะสําหรับการปลูกมะพราวอยูรอบเกาะ
สังเกตไดจากการที่ภูเก็ตมีจํานวนตนมะพราวอยูมากกวาจังหวัดอ่ืนๆ เฉพาะจังหวัดในภาคใตฝง
ตะวันตกอยูหลายแหงโดยเฉพาะจังหวัดใกลเคียงอยางพังงา และกระบี่ยกเวนจังหวัดตรัง แตกลับ
ไมใหความสนใจในการดูแลใหเปนไปในทางเศรษฐกิจเนื่องจากประชาชนผูกพันอยูกับกิจการ
เหมืองแรมากกวา ผลผลิตจากตนมะพราวที่มีอยูในจังหวัดภูเก็ตจึงนอยกวาในจังหวัดอ่ืนๆ ทั้งที่มี
จํานวนตนมะพราวมากวาดังจะแสดงใหเห็นตามตารางที่ 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตาราง 19 เปรียบเทียบจํานวนตนมะพราวและผลผลิตของจังหวัดภูเก็ตกับจังหวัดอื่นทางภาคใตบางจังหวัด พ.ศ. 2482-2487 
 

ตนมะพราวที่มีผลแลว ตันมะพราวที่ยังไมมีผล จังหวัด 
2482 2483 2484 2485 2486 2487 2482 2483 2484 2485 2486 2487 

ภูเก็ต 
พังงา 
กระบี่ 
ตรัง 

69048 
65836 
55447 

167819 

69513 
66715 
55994 

166434 

70134 
66715 
66114 

166434 

x 
81425 
66749 
150611 

x 
85822 
75116 

151107 

x 
90842 
75266 

295257 

193453 
71570 
57314 
68897 

192990 
76172 
57659 
70662 

193023 
76172 
50475 
71212 

x 
85320 
51582 

235816 

x 
81362 
59287 

159609 

x 
70014 
60687 
160391 

 

X= ไมมีการจดบันทึก 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สถิติพยากรณรายปประเทศไทย บรรพ 21 พ.ศ.2482-2487 (กรุงเทพฯ:สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2487), 470. 
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 จากตารางจะสังเกตไดวา จํานวนรวมของตนมะพราวที่ปลูกในจังหวัดภูเก็ตทั้งตนที่
ใหผลผลิตแลวและยังไมใหผลผลิตเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นถือวามีปริมาณการปลูกที่สูงกวาจังหวัด
พังงา และกระบี่  แตหากวัดจากอัตราการใหผลผลิตแลว จํานวนตนมะพราวที่ใหผลผลิตของ
จังหวัดภูเก็ตกลับตํ่ากวาอีก 3 จังหวัดเมื่อเทียบกับปริมาณตนที่ปลูกของแตละจังหวัด อยางเชน
เมื่อนําขอมูลจากตารางที่ 15 มาคํานวณดูแลวใน พ.ศ.2482 จังหวัดภูเก็ตปลูกมะพราวทั้งหมด 
262,501 ตน มีปริมาณตนที่ใหผลผลิต 69,048 ตน ในขณะที่อีก 3 จังหวัด คือ จังหวัดพังงาปลูก
มะพราวทั้งหมด 137,406 ตน ปริมาณตนที่ใหผลผลิต 65,836 ตน ทั้งที่ปริมาณการปลูกหางกัน
ประมาณสองเทาแตผลผลิตจากจํานวนตนหางกันไมมาก จังหวัดกระบี่ปลูกมะพราวทั้งหมด 
11,2761 ตน จํานวนตนใหผลผลิต 55417 ตน และจังหวัดตรังปลูกมะพราวทั้งหมด 23,6716 ตน 
จํานวนตนใหผลผลิต 167,819 ตน ซึ่งในจังหวัดกระบี่และตรังนั้นปริมาณตนใหผลผลิตมีจํานวนสงู
กวาตนที่ยังไมใหผลผลิต เมื่อเทียบกันกับปริมาณการปลูกแลวจะเห็นวาจังหวัดภูเก็ตเปนที่ซึ่ง
ใหผลผลิตนอยที่สุดทั้งที่มีปริมาณตนมะพราวมากที่สุด ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งนาจะเปนเพราะการ
ปลูกมะพราวในจังหวัดภูเก็ตยังขาดการดูแลเอาใจใสอยูมาก  
 ในชวงการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จะเห็นไดวาตัวเลขปริมาณผลผลิตมะพราวใน
จังหวัดภูเก็ตไมปรากฏใหเห็น สวนหนึ่งเนื่องมาจากภาวะสงครามทําใหการเก็บผลผลิตบางสวนใช
บริโภคภายในครัวเรือน และบางสวนก็ปลอยทิ้งไป หลังจากนั้นรัฐบาลก็ไดเขามาสงเสริมให
พัฒนาการเกษตร ซึ่งนอกจากในภูเก็ตจะมีการพัฒนาการทําสวนยางใหดีข้ึนแลว ยังสงเสริมให
พัฒนาใหผลผลิตของสวนมะพราวที่มีอยูเดิมใหมากขึ้นอีกดวย เนื่องจากมะพราวสามารถเปน
สินคาทั้งขายภายในประเทศและสงออกนอกได48 ดังนั้นประชาชนจึงหันมาดูแลพืชเศรษฐกิจชนิดนี้
มากขึ้น จนทําใหจํานวนผลผลิตมะพราวในภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต พ.ศ. 2494 เปนตน
ไป ดังตารางที่ 20 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

48 สัมภาษณ สมหมาย ปนพุทธศิลป, 20 มีนาคม 2550. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 20 เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตมะพราวในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2488-2498 

พ.ศ. เนื้อที่เพาะปลูก 
(พันไร) 

ผลผลิต 

(พันผล) 

เฉลี่ยผลมะพราวที่เก็บได 

ตอ 1 ไร (พันผล) 

เฉลี่ยผลมะพราวที่เก็บได 

ตอ 1 ตน 

จํานวนตนทีใ่หผลผลิต 

2488 

2489 

2490 

2491 

2492 

2493 

2494 

2495 

X 

X 

X 

14.7 

14.7 

14.7 

12.8 

12.8 

X 

X 

X 

3975 

4344 

4356 

6494 

6510 

X 

X 

X 

270 

295 

296 

506 

509 

X 

X 

X 

55 

60 

60 

58 

58 

X 

X 

X 

72272 

72400 

72600 

111966 

112241 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 20 (ตอ) 

พ.ศ. เนื้อที่เพาะปลูก 
(พันไร) 

ผลผลิต 

(พันผล) 

เฉลี่ยผลมะพราวที่เก็บได 

ตอ 1 ไร (พันผล) 

เฉลี่ยผลมะพราวที่เก็บได 

ตอ 1 ตน 

จํานวนตนทีใ่หผลผลิต 

2496 

2497 

2498 

12.8 

12.8 

12.8 

6641 

6601 

6717 

519 

515 

524 

58 

57 

58 

114500 

115807 

115810 

X=ไมมีการจดบันทึก 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดสถิติรายปของประเทศไทย บรรพ 22 (ภาค 1) พ.ศ.2488-2498 (กรุงเทพฯ:สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2498), 164-
165,172-173. 
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 จากตารางจะเห็นวา พื้นที่ในการปลูกมะพราวในจังหวัดภูเก็ตมีไมมากและไมไดมีการ
ขยายการปลูกเพิ่มข้ึนจากเดิมเลยแมรัฐบาลจะสงเสริมใหเกิดการพัฒนา แตดวยความจํากัดของ
พื้นที่ในการทําการเกษตรของภูเก็ตจึงไมอาจขยายพื้นที่การเพาะปลูกได ในทางกลับกันในดาน
ของผลผลิตนั้นจะเห็นไดวาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลผลิตของมะพราวในจังหวัดภูเก็ตอยู
ในอัตราที่สูงขึ้นทุกป โดยเฉพาะตั้งแต พ.ศ.2494 เมื่อดูจากตารางที่ 16 แลวจะเห็นวาจํานวน
ผลผลิตอยูที่ประมาณ 6,494,000 ผล ซึ่งเพิ่มข้ึนมากโดนตัวเลขตางกันชัดเจนกับ พ.ศ.2493 ซึ่งมี
จํานวนผลผลิตอยูที่ประมาณ 4,356,000 ผล ทั้งที่พื้นที่การเพาะปลูกกลับลดลง จาก 14,700 ไร 
มาอยูที่ 12,800 ไร แสดงใหเห็นวาการพัฒนาการเกษตรมนภูเก็ตไดรับความสนใจมากขึ้นซึ่งนาจะ
เปนผลมาจากภาวะความไมแนนอนของกิจการเหมืองแรดีบุกนั่นเอง ทําใหการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมีบทบาทมากขึ้น 
 การทําสวนมะพราวเปนอีกหนึ่งอาชีพทางเกษตรที่สามารถปลูกไดดีในจังหวัดภูเก็ต
และมีการปลูกกันมานานแลวเชนเดียวกับการทําสวนยางพารา แตก็ไมไดรับความสนใจเทากับ
การทํากิจการเหมืองแร แตดวยสภาวะหลังสงครามที่กิจการเหมืองแรเกิดปญหาทางดานราคาที่
ออนไหวตามราคาตลาดโลกทําใหประชาชนและผูประกอบการในภูเก็ตตองหันเขาสูเกษตรกรรม
มากขึ้น การหันมาเอาใจใสในการพัฒนาสวนมะพราวจึงเปนการพัฒนาการเกษตรกรรมอีกอยาง
หนึ่งที่เกิดขึ้นในภูเก็ตถึงแมการทําสวนมะพราวในภูเก็ตจะไมบงชัดวาเปนผลประกอบการจากนาย
เหมืองหรือไม แตยอดจากการพัฒนาผลผลิตก็เปนตัวบงชี้ใหเห็นถึงการใหความสําคัญตอกิจกรรม
ทางการเกษตรในจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่มมากขึ้น  
 
 กลาวโดยสรุป ตั้งแตเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของภูเก็ตเริ่มเปลี่ยนโฉมหนาไปในอีกรูปแบบหนึ่ง การยึดติดอยูกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลัก
อยางเหมืองแรดีบุกเริ่มคลายตัวลง บรรดานายเหมืองและประชาชนตางมองหาชองทางในการ
ประกอบอาชีพอ่ืนควบคูกันไป เหตุผลหลักมาจากบทบาทลงของกิจการเหมืองแรดีบุกซึ่งสวนหนึ่ง
มีผลมาจากการสงครามโลกครั้งที่ 2 อาจกลาวไดวาเปนภาวะกระทบแบบลูกโซ เพราะเมื่อเกิด
สงครามการคาขายดีบุกก็ไมสามารถทําไดตามปกติ การผลิตเกิดการชะงักเนื่องจากขาดเงินทุน
และกรรมกร เปนเหตุผลใหประชาชนหันเขาหาอาชีพทางการเกษตร แตดวยภูมิประเทศที่ไมคอย
เหมาะสมจึงทําใหการเกษตรในภูเก็ตไมพัฒนาเห็นผลเทาที่ควรและเนื่องจากผลผลิตทางการ
เกษตรจําเปนตองรอระยะเวลาในการเติบโตการที่ไมสามารถพัฒนาเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกจึงเปน
ปญหา ดังนั้นนักลงทุนจึงเกิดการปรับตัวแสวงหาชองทางในการดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบกับเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 95

ชวงที่รัฐบาลใหความสนใจในธุรกิจการทองเที่ยว และมองเห็นวาสามารถที่จะพัฒนาใหภูเก็ตให
เปนแหลงทองเที่ยวไดเนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเปนเกาะลอมรอบดวยทะเลและมีทรัพยากร
ทางการทองเที่ยวที่สวยงามอยูแลว ดังนั้น ดวยการสงเสริมของรัฐบาลและการลดบทบาทลงของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดิมที่เคยมีอยู จึงเปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะกลาวถึงในบทตอไป 
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บทที่ 4 

 
การพัฒนาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวดัภูเก็ต 

ต้ังแตทศวรรษที่ 2510-พ.ศ.2530 
 
 หากจะกลาวถึงคําวา “ทองเที่ยว” แตเดิมมีความหมายและภาพพจนที่ไมดีนัก
เนื่องจากนัยของการทองเที่ยวในสมัยกอนตางจากความหมายของการทองเที่ยวอยางในปจจุบัน 
แตเปนการเที่ยวเตรตามบอนเบี้ย การเที่ยวกลางคืน หรือเที่ยวเสเพลตามโรงผูหญิงโสเภณี ใน 
พ.ศ.2506 องคการสหประชาชาติไดจัดการประชุมวาดวยการเดินทางและทองเที่ยวระหวาง
ประเทศขึ้นที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และไดใหคําจํากัดความของคําวา “การทองเที่ยว” ไวอยาง
รัดกุมวา เปนการเดินทางเพื่อความบันเทิงร่ืนเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการประชุม แตไมใชเพื่อการ
ประกอบอาชีพเปนหลักฐานหรือไปอยูประจํา สวนคําวา “นักทองเที่ยว” หมายถึง ผูเดินทางมา
เยี่ยมเยียนชั่วคราวซึ่งพักอยูอยางนอยที่สุด 24 ชั่วโมง ในสถานที่แหงนั้นหรือในประเทศนั้นๆ โดยมี
ความประสงคในการเดินทางประการใดประการหนึ่งคือ เพื่อพักผอนหยอนใจ เพื่อเปลี่ยนอากาศ
สําหรับสุขภาพอนามัย เพื่อการทัศนศึกษา เพื่อประกอบศาสนกิจ เพื่อรวมแขงขันกีฬา เพื่อติดตอ
ธุรกิจ เพื่อการประชุมสัมมนา เปนตน1 
 สวนคําวา “อุตสาหกรรมการทองเที่ยว” เปนการนําความหมายของคําวา อุตสาหกรรม
ซึ่งหมายถึง “กิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมีระบบ การพาณิชยหรือการผลิตสาขาใดสาขาหนึ่ง” มา
ใชในทางการทองเที่ยวที่เปนอุตสาหกรรมการบริการ ดังนั้นอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงเปน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอยาง เชน การพักแรม กานขนสง การนํา
เที่ยว การผลิตและจําหนายอาหาร สินคาของที่ระลึก เปนตน2 
 ดานการขยายตัวทางการทองเที่ยวของประเทศไทยเริ่มปรากฏใหเห็นตั้งแตสมัยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะการเดินทางทองเที่ยวระหวางประเทศ ซึ่งในสมัยกอนการเดินทาง
เพื่อการทองเที่ยวเปนเรื่องของผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี แตในปจจุบันไดเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
มาก การทองเที่ยวกลายเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่นํารายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมากและ
                                                 

1 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, อุตสาหกรรมทองเที่ยว (กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย, 2520), (1)-(2). 

2 เร่ืองเดียวกัน, 1; การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ผลงานในรอบ 5 ป องคการสงเสริมการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย 2503-2507 (กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2509), 1-2. 
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การเดินทางทองเที่ยวไมจํากัดอยูเฉพาะกับกลุมคนที่มีฐานะดีเทานั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการอนญุาต
ใหมีวันหยุดทํางานโดยไดรับคาตอบแทนตามปกติซึ่งเริ่มมีการอนุญาตในประเทศแถบยุโรปและ
อเมริกามากอน ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเหลานั้นดีมากข้ึนทําใหประชาชน
สามารถทองเที่ยวระหวางประเทศไดมากขึ้น ในขณะเดียวกันการพัฒนาทางดานการคมนาคมและ
การสื่อสารก็มีสวนทําใหการเดินทางและการติดตอกันสะดวกสบายมากขึ้นอีกดวย  
 สวนของประเทศไทยนั้นอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนับวามีบทบาทสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเปนเวลานานและเปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดโดยสามารถนํา
เงินตราตางประเทศเขาสูประเทศไดเปนจํานวนมาก 3 และไดเพิ่มข้ึนดังจะแสดงใหเห็นในตารางที่ 
 
ตารางที่ 21 ตารางเปรียบเทียบรายไดจากสินคาออกของประเทศไทยเปนรายป 
 

2505 2506 2507 ลําดับ 
สินคา ลานบาท สินคา ลานบาท สินคา ลานบาท 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ขาว 
ยาง 
ดีบุก 
ปอ 

ขาวโพด 
มันสําปะหลัง 
การทองเที่ยว 

3,300 
2,110 
684 
588 
502 
403 
310 

ขาว 
ยาง 

ขาวโพด 
ดีบุก 

มันสําปะหลัง 
การทองเที่ยว 

ปอ 

3,424 
1,903 
828 
741 
439 
394 
358 

ขาว 
ยาง 

ขาวโพด 
ดีบุก 

มันสําปะหลัง 
ปอ 

การทองเที่ยว 

4,461 
2,060 
1,361 
961 
666 
496 
430 

 
 
 
 

 
 
 
                                                 

3 ศรัณยา กิจสํานอง, “ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532), 67-68. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

98

ตารางที่ 21 (ตอ) 
2525 2526 2527 ลําดับ 

สินคา ลานบาท สินคา ลานบาท สินคา ลานบาท 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ทองเที่ยว 
ขาว 

มันสําปะหลัง 
ส่ิงทอ 
น้ําตาล 
ยาง 

ขาวโพด 

23,879 
22,504 
19,869 
14,049 
12,933 
9,490 
8,330 

ทองเที่ยว 
ขาว 

มันสําปะหลัง 
ส่ิงทอ 
ยาง 

ขาวโพด 
อัญมณ ี

25,050 
20,157 
15,387 
14,351 
11,787 
8,486 
7,489 

ทองเที่ยว 
ขาว 
ส่ิงทอ 

มันสําปะหลัง 
ยาง 

ขาวโพด 
แผงไฟ 

27,317 
25,932 
19,155 
16,600 
13,004 
10,147 
7,352 

 
2528 2529 2530 ลําดับ 

สินคา ลานบาท สินคา ลานบาท สินคา ลานบาท 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ทองเที่ยว 
ส่ิงทอ 
ขาว 

มันสําปะหลัง 
ยาง 
แผงไฟ 
ขาวโพด 

31,768 
23,575 
22,523 
14,978 
13,567 
8,231 
7,700 

ทองเที่ยว 
ส่ิงทอ 
ขาว 

มันสําปะหลัง 
ยาง 
แผงไฟ 
ขาวโพด 

37,321 
31,268 
20,315 
19,086 
15,116 
12,818 
9,261 

ทองเที่ยว 
ส่ิงทอ 
ขาว 

มันสําปะหลัง 
ยาง 
แผงไฟ 
อัญมณ ี

50,024 
48,555 
22,703 
20,661 
20,539 
15,179 
11,550 

 
ที่มา : ปนเพชร จําปา, “วัฒนธรรมการทองเที่ยวของคนไทย พ.ศ.2349-2544” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), 
175; Tourism Authority of Thailand, Statistical Report of visitors to Thailand 1957-1964 
(Bangkok: Tourism Authority of Thailand, 1965), 5. 
 
 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบรายไดหลักจากสินคาออกของประเทศในขางตน จะ
เห็นไดวาอัตราการเติบโตของรายไดที่มาจากการทองเที่ยวนั้นอยูในอัตราเพิ่มข้ึนทุกป ถึงแมในชวง
ปแรกๆ ที่การทองเที่ยวเริ่มเขามามีบทบาทสถิติรายไดจากการทองเที่ยวจะอยูในอันดับ 6-7 ก็ตาม 
แตจากตัวเลขของรายไดอยูในปริมาณเพิ่มข้ึนทุกป และสามารถขึ้นมาเปนรายไดหลักอันดับหนึ่ง
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ของประเทศไดอยางตอเนื่องดังเห็นไดจากตารางในชวง พ.ศ.2525 เปนตนมา ดังนั้นจึงกลาวไดวา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่สงเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก 
 ในสวนของจังหวัดภูเก็ตปจจุบันถือเปนเมืองทองเที่ยวที่ ได รับความนิยมจาก
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเนื่องจากมีความงดงามทางธรรมชาติ หากนักทองเที่ยว
ที่มาเยือนไมไดศึกษาเรื่องราวความเปนมาของภูเก็ตมากอนที่จะมาสัมผัสคงไมอาจทราบวาใน
อดีตภูเก็ตเคยเปนเมืองแหงเหมืองแรมากอน แทบทุกพื้นที่ในอดีตมีรองรอยของการทําเหมืองแรมา
เปนเวลานาน ในขณะเดียวกันความงดงามสมบูรณของธรรมชาติก็ยังอยูคูกับจังหวัดภูเก็ตมานาน
เชนกัน อยางไรก็ตามนักธุรกิจเกาแกในภูเก็ตลวนแตเติบโตมาจากกิจการเหมืองแรดีบุกแทบทั้งสิ้น 
โดยธุรกิจการทองเที่ยวเริ่มปรากฏชัดนับต้ังแตทศวรรษที่ 2510 เปนตนมา ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนเพราะ
ตลาดการทองเที่ยวของโลกเกิดการขยายตัวและเริ่มพัฒนาบทบาทมากขึ้น รัฐบาลไทยจึงให
ความสําคัญกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมากขึ้นเพราะหากเกิดการพัฒนาในดานอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวใหสอดคลองกับตลาดการทองเที่ยวของโลกที่กําลังเติบโต ก็จะเกิดผลดีตอเศรษฐกิจ
ของชาติ ดังนั้นรัฐบาลจึงไดมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศใหกวางขวางเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็วโดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในประ 
เทศ โดยกําหนดไวในสวนของแผนพัฒนาการพาณิชยและบริการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) เนื่องจากรัฐบาลเห็นวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นเปนลําดับ4 ดังเห็นไดจากกิจกรรมกองคาราวาน
รถยนตลองใตที่ อ.ส.ท. จัดขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ.2507 โดยทองเที่ยวไปหลายจังหวัดทางภาคใต เชน 
ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง และสงขลา ทั้งนี้เพื่อตองการริเร่ิมขยายแหลงทองเที่ยวไปยัง
จังหวัดตางๆ 5 ซึ่งเปนการชี้ใหเห็นถึงความสนใจในการเปดตลาดการทองเที่ยวของประเทศให
กวางขึ้น และต้ังแต พ.ศ.2530 เปนตนมารัฐบาลไดกําหนดนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวอยาง
จริงจังจนกลายเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดภูเก็ตในปจจุบัน  
 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงธุรกิจการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนั้นจะพบวาใน
ระยะแรกมีอัตราการขยายตัวต่ําเนื่องจากประชาชนสวนใหญไมไดใหความสนใจเพราะยังยึดติด
อยูกับการทําเหมืองแรและการเกษตรกรรม ดังนั้นรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวของภูเก็ตในยุค

                                                 
4 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 (2510-2514) (กรุงเทพ: สํานักนายกรัฐมนตรี, 2510), 202, 211. 
5 องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย, อินไซด อสท.(2503-2513) (กรุงเทพฯ: องคการ

สงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2513), 28-29. 
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แรกๆ จะเปนไปอยางงายๆ เนนไปทางการชื่นชมธรรมชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีของคน
ภูเก็ตเปนสวนใหญ  
 พัฒนาการของการทองเที่ยวในชวง พ.ศ.2510 นั้นไมเชิงเกี่ยวของกับธุรกิจการ
ทองเที่ยวโดยตรงเสียทีเดียว เพราะไมไดมุงบริการทางการทองเที่ยวอยางจริงจัง แตจะมุงไป
ตอบสนองธุรกิจทางดานการคาเปนสวนใหญ ธุรกิจการบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวจึงเนน
ทางดานการใหบริการสถานที่พักแรมและรานอาหารซึ่งตั้งอยูกลางเมืองเปนสวนมาก ไมไดมุงเนน
ในดานการนําเสนอความงดงามทางธรรมชาติเทาใดนัก ซึ่งนักลงทุนในภูเก็ตเองก็ยังใหความสนใจ
ในธุรกิจการทองเที่ยวในวงจํากัด ธุรกิจการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจึงยังไมไดเกิดขึ้นใหเห็นอยาง
เดนชัดมากนัก ซึ่งแนวโนมของการเติบโตของการทองเที่ยวเริ่มขยายตัวใหเห็นเดนชัดมากขึ้น
นับต้ังแตชวง พ.ศ. 2516 เปนตนมา เนื่องจากรัฐบาลเริ่มใหการสนับสนุนการพัฒนาทางดานการ
ทองเที่ยวอยางจริงจังมากขึ้นโดยมีการจัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมทองเที่ยว โฉมหนาใหมของ
ภูเก็ต” ข้ึนใน พ.ศ.2516 เพื่อช้ีใหเห็นถึงเหตุผลของการพัฒนาภูเก็ตเพื่อการทองเที่ยว (ซึ่งจะ
กลาวถึงในประเด็นที่ 4.1.3)  การทองเที่ยวจึงเริ่มเขาไปมีบทบาทตอการขยายตวัทางเศรษฐกจิของ
ภูเก็ตมากขึ้น6 โดยรูปแบบของธุรกิจการทองเที่ยวในภูเก็ตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดการ
พัฒนา ทั้งในเรื่องของสถานที่พัก รานคา หรือสถานบริการตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้มีสาเหตุหลักสืบ
เนื่องมาจากการสนับสนุนของรัฐบาลซึ่งมีสวนกระตุนใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาท
สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น ดังนั้น หลัง พ.ศ.2516 เปนตนไปถือวาการ
เร่ิมตนอยางเปนทางการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ส่ิงจําเปนที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนธุรกิจการใหบริการที่พักแรม เชน โรงแรม บังกะโล 
เกสตเฮาส หรือธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจนําเที่ยว หรือ
ธุรกิจของที่ระลึกเปนตน7 ดังจะสังเกตไดจากตารางที่ 22 
 
 
 

                                                 
6 คณิตา เลขะกุล, บรรณาธิการ, “อุตสาหกรรมทองเที่ยว โฉมหนาใหมของภูเก็ต” อนุสาร อสท. 

14, 5 (ธันวาคม 2516): 14. 
7 แสงไทย นราราษฎ, แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวหลักจังหวัดภูเก็ต, (วิทยานิพนธปริญญา

การวางแผนภาคและเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2534), 72-82. 
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ตารางที่ 22 ปริมาณการลงทุนทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2510-2533 

 
ที่มา : สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมกับบริษัท ซี.เอส.เอ็น แอนด แอสโซซิเอท 
จํากัด, ผลการสํารวจและรวบรวมขอมูลของธุรกิจการทองเที่ยวภาคใต (กรุงเทพฯ: การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2533), ไมปรากฏเลขหนา; แสงไทย นราราษฎ, “แนวทางการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวหลักจังหวัดภูเก็ต.” (วิทยานิพนธปริญญาการวางแผนภาคและเมือง ภาควิชาการ
วางแผนภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), 78. 
 
 ตารางขางตนแสดงใหเห็นวา การขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจะเริ่มขยายตัวอยางรวดเร็วตั้งแตหลังพ.ศ.2517 เปนตนมาซึ่งเปนเวลา
หลังจากการที่มีการจัดสัมมนาการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในปลายพ.ศ.2516 โดย
ในชวงที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเริ่มปรากฏตั้งแตพ.ศ.2510-2517 อัตราการขยายตัวของธุรกิจที่
เกี่ยวของตางๆ ยังกาวหนาไมมากดังตัวอยางสถิติของธุรกิจการทองเที่ยวในชวง 8 ปแรก มีธุรกิจ
ดานการพักแรมอยูเพียง 15 แหง และตอมาในชวงที่รัฐบาลเร่ิมใหความสําคัญกับบทบาทของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว พ.ศ. 2518-2528 ธุรกิจดานการพักแรมเพิ่มสูงอีก 55 แหง รวมเปน 70 
แหง ภายในเวลาเพียงแค 10 ป8 และในพ.ศ.2529-2532 ซึ่งเปนชวงที่รัฐบาลวางนโยบายจัดใหมีป
แหงการทองเที่ยวไทยขึ้นใน พ.ศ.2530 ไดมีธุรกิจดานการพักแรมเพิ่มข้ึนอีกถึง  60 แหง  ซึ่งหาง
จากชวงที่ 2 เพียง 4 ปเทานั้น ซึ่งอัตราการเพิ่มข้ึนของธุรกิจดานที่พักเพิ่มข้ึนมากกวาสองเทาใน
ชวงแรกที่เร่ิมพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งในที่นี้ไดนําสถิติของ พ.ศ.2533 มาแสดงใหเห็น
                                                 

8 Tourism Authority of Thailand, Annual Statistical Report on Tourism in Thailand 1983 
(Bangkok: Tourism Authority of Thailand, 1983), 84; การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, รายงานโครงการ
สํารวจการทองเที่ยวภายในประเทศป 2531 ภาคใต (กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2532), 37. 

ประเภทธุรกิจ 2510-2517 2518-2528 2529-2532 2533 จํานวนการเปลี่ยนแปลง 
ธุรกิจพักแรม 15 70 130 187 172 
ธุรกิจรานอาหาร 11 56 89 108 97 
ธุรกิจนําเที่ยว - 7 11 52 45 
ธุรกิจนันทนาการ - 39 56 - 56 
ธุรกิจของที่ระลึก 7 47 87 98 91 
ธุรกิจขนสง 3 34 44 - 41 

รวม 36 253 417 445 502 
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วาเมื่อรัฐบาลจัดใหมีปแหงการทองเที่ยวไทยข้ึนเมื่อ พ.ศ.2530 นับเปนการกระตุนใหมีผูสนใจ
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวมากขึ้นเห็นไดจากอัตราการเพิ่มของสถานประกอบการที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยวซึ่งผานมาแคปเดียวจากชวงพ.ศ.2529-2532 ในธุรกิจดานพักแรมจาก 
130 แหง เพิ่มเปน 187 แหง ในพ.ศ.2533  การเกิดสถานที่พักแรมเพิ่มปริมาณขึ้นอยางรวดเร็วนั้น
ตองมีปจจัยสนับสนุน ไดแก จํานวนของนักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง เปรียบเทียบในชวง
ระยะเวลา 5 ป จากพ.ศ.2526-2530 มีนักทองเที่ยวเขามาในภูเก็ตจาก 233,666 คน เปน 546,949 
คน9 เพิ่มข้ึนถึง 313,283 คน จากการเพิ่มจํานวนของนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสงผลใหธุรกิจ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเติบโตตามไปดวย ไมวาจะเปนธุรกิจรานอาหารซึ่งมีอัตราเติบโต
เพิ่มข้ึนเปนอันดับสองรองจากธุรกิจที่พักแรม รานขายของที่ระลึก หรือบริษัทนําเที่ยว ทั้งนี้เพื่อใหมี
ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวไดอยางเพียงพอ  
 นอกจากนี้การเดินทางมาสูภูเก็ตถือวายังสะดวกกวาที่อ่ืน ตัวอยางเชนการคมนาคม
ทางอากาศใน พ.ศ.2529 เมื่อเปรียบเทียบกันแลวในขณะที่สนามบินภูเก็ตสามารถรองรบัเครือ่งบนิ
ขนาดใหญอยาง B-737 DC-10 A300 ได และมีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ถึงสัปดาหละ 7 เที่ยวบิน 
สวนทางดานอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนอีกแหงหนึ่งที่รัฐบาลใหความสําคัญตอการ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวยังคงอยูในชวงของการพัฒนาสนามบินใหสามารถรองรับเครื่องบิน
ขนาดใหญไดเทานั้น10 ภูเก็ตจึงไดเปรียบในแงของการเดินทางที่สะดวกกวาเนื่องจากสนามบิน
ภูเก็ตสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญมาไดตั้งแต พ.ศ.2520 จึงสามารถใชส่ิงไดเปรียบนี้เปนตัว
ดึงนักทองเที่ยวไดอีกทางหนึ่ง 
 การที่จังหวัดภูเก็ตมีปจจัยเอื้ออํานวยตอการพัฒนาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
ไดแก ที่พัก รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก บริษัทนําเที่ยว และที่สําคัญคือทรัพยากรทางการ
ทองเที่ยว ดังเห็นไดจากสถิติการเติบโตของธุรกิจทางการทองเที่ยวตางๆ (ดังตารางที่ 21) 
โดยเฉพาะปจจัยกระตุนที่มาจากการสงเสริมของรัฐบาลเปนสวนสําคัญ ประกอบกับสภาพทาง
ธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้บทบาทของกิจการเหมืองแรดีบุกซึ่งเปนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดภูเก็ตเองก็กําลังอยูในชวงทรงตัว ซึ่งปจจัยเหลานี้ตางมีสวนกระตุน
ใหการลงทุนในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของภูเก็ตขยายตัวมากขึ้น ซึ่งผูศึกษาจะอธิบาย

                                                 
9 Tourism Authority of Thailand, Annual Statistical Report on Tourism in Thailand 1988 

(Bangkok: Tourism Authority of Thailand, 1988), 67. 
10 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, สรุปรายงานขอมูลพ้ืนฐานในดานการพัฒนาการทองเที่ยว

ของประเทศป 2529 (กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2529), 17. 
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รายละเอียดของปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
ดังนี้ 
  
4.1 ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
 หากจะกลาวถึงปจจัยที่สงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอาจแบงออกไดหลาย
ประการ นอกจากปจจัยสงเสริมตางๆ ที่ทําใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ตแลว ชวงเวลาและการเขามาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทยและการขยายตัวสู
ภูมิภาคตางๆ รวมทั้งจังหวัดภูเก็ตอยูในชวงที่เหมาะสมเปนอยางมาก เนื่องจากเปนชวงเวลาที่
กิจการเหมืองแรดีบุกในภูเก็ตกําลังอยูในชวงที่มีบทบาทนอยลงถึงแมจะยังเปนกิจกรรมหลักทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต แตการผลิตและการคาก็อยูในภาวะที่ทรงตัว ซึ่งจากการศึกษาได
ชี้ใหเห็นวาการประกอบอาชีพที่เคยทํามาเปนเวลานานทําใหประชาชนในจังหวัดภูเก็ตยังคงเห็น
อาชีพการทําเหมืองแรเปนอาชีพหลักของตนเองแมวาอัตราการผลิต ราคา หรือพื้นที่การผลิต 
ภายหลังจาก พ.ศ. 2510 ในจังหวัดภูเก็ตลดนอยลง  
 ในขณะที่กิจการเหมืองแรดีบุกกําลังอยูในสภาวะที่เรียกไดวาขาลง ธุรกิจดานการ
ทองเที่ยวเริ่มไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลเปนอยางจริงจัง ไมเฉพาะเพียงแตในจังหวัดภูเกต็เทานัน้ 
แตรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาแหลงทองเที่ยวทั่วประเทศไทย โดยในสวนของการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตประกอบดวยปจจัยหลายประการนับต้ังแตสภาพภูมิศาสตร
และทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่เหมาะสมของจังหวัดภูเก็ต การลดบทบาทลงของกิจการเหมือง
แรดีบุก และการที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ดวยปจจัยเหลานี้ทําให
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีบทบาทตอเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตอยางเห็นไดชัด 
ดังนั้นกอนที่จะกลาวถึงพัฒนาการพัฒนาการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ผู
ศึกษาจะอธิบายถึงปจจัยสําคัญที่มีสวนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ตดังนี้ 
 
 4.1.1 สภาพทางภูมศิาสตรและธรรมชาติของจังหวดัภูเก็ต 
 จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดทางภาคใตตอนบนของประเทศไทย และเปนเกาะที่ใหญที่สุด
ตั้งอยูทางชายฝงทะเลตะวันตกของประเทศในนานน้ําทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะ
บริวาร 32 เกาะ สวนกวางที่สุดของเกาะเทากับ 21.3 กิโลเมตร สวนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเทากับ 
48.7 กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพื้นที่ทั้งหมด 543.034 ตารางกิโลเมตร สวนเกาะบริวารมีพื้นที่ 
27 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,562,714.25 ไร อยูหางจาก
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กรุงเทพมหานครตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 402 รวม
ระยะทาง 567 กิโลเมตร มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดตอกับจังหวัดพังงา ตรงชองแคบปากพระ 
กวางประมาณ 490 เมตร เชื่อมโดยสะพานสารสิน และสะพานเทพกระษัตรี ทิศตะวันออก ติด
ทะเลเขตจังหวัดพังงา ทิศใต ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน 
มหาสมุทรอินเดีย 

 ชายหาดทางดานฝงตะวันตกของตัวเกาะทอดยาวไปตลอดจนถึงปลายแหลมดานใต 
ซึ่งเปนฝงที่หันออกไปสูมหาสมุทรอินเดียอันมีชายหาดและสภาพทองทะเลที่สวยงามเหมาะสมตอ
การเปนแหลงทองเที่ยว ชายหาดจะมีลักษณะเปนอาวโคง และมีสวนที่โผลพนน้ําเปนเกาะตางๆ 
โดยรอบ มีพื้นทะเลเปนทราย น้ําทะเลบริเวณนี้จะใส สวยงาม มีทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่
สวยงาม คือ ปะการังกระจายตัวอยูตามแนวชายฝง ตั้งแตหาดในยาง หาดสุรินทร หาดกมลา 
จนถึงหาดไนหาน และหาดราไวยซึ่งลักษณะภูมิประเทศของเกาะทางฝงตะวันตกนี้เองที่เหมาะสม
ที่สุดตอการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว เชน หาดไนยาง หาดไนทอน หาดไมขาว หาดไนหาน หาด
กมลา หาดปาตอง หาดกะตะ หาดกะรน แหลมกา หาดราไวย เปนตน (ดังเห็นไดจาก แผนที่ที่ 1) 
เนื่องจากมีชายหาดที่มีทรายเนียนละเอียดและทองทะเลที่สวยงามจึงจัดเปนแหลงทรัพยากรการ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญ  
 สวนทางดานตะวันออกของเกาะจะมีแนวชายฝงคอนขางเรียบ มีรอยกัดเซาะแนว
ชายฝงตามแองตางๆ พื้นทะเลเปนโคลนและเลนปนทราย จึงมีทรัพยากรชายฝงทะเลที่มีคุณคา
มาก คือ ชะวากทะเล หรือปาชายเลน ซึ่งมีความสําคัญตอระบบนิเวศนและเปนแหลงหวงโซอาหาร 
ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบศูนยสูตร อยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศแบบฝนเมืองรอนมีลมพัดผานตลอดเวลา อากาศอบอุนและ
ชุมชื้นตลอดป มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน เร่ิมต้ังแตเดือนเมษายน-เดือน พฤศจิกายน และฤดูรอนเริ่มต้ังแต
เดือนธันวาคม-เดือน มีนาคม มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 33 องศาเซลเซียส ต่ําสุด
ประมาณ 23 องศาเซลเซียส ชวงที่อากาศดีที่สุดอยูในชวงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน อุณหภูมิ
ประมาณ 31 องศาเซลเซียส11 จากลักษณะภูมิอากาศเชนนี้ทําใหในชวงฤดูรอนของจังหวัดภูเก็ต
เหมาะสมสําหรับการทองเที่ยวเนื่องจากกําลังมีอุณหภูมิและแสงแดดที่เหมาะตอการทองเที่ยวทาง
ทะเล 
 

                                                 
11 ฤดี ภูมิภูถาวร, ภูเก็ต (ภูเก็ต: ภูเก็ตบูลเลทิน, 2550), 18-21. 
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ภาพที่ 6 แผนที่แหลงทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
ที่มา : แผนที่แหลงทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม 2549.  เขาถึงได
จาก http://www.geocities.com/charanpong/phuket00.htm  
  
 จากแผนที่จะเห็นวา ลักษณะภูมิประเทศทางชายฝงตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตที่หันเขา
สูทะเลอันดามันจะมีลักษณะเปนอาวโคงติดตอกันตลอดแนว ซึ่งชายหาดเหลานี้ลวนเปน
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่สําคัญของภูเก็ตทั้งสิ้น โดยเฉพาะหาดไนยาง หาดสุรินทร หาดปา
ตอง หาดกะตะ-กะรน หาดไนหาน ซึ่งอยูทางฝงทะเลตะวันตกทั้งสิ้น 
 
  4.1.1.1 ทรัพยากรทางการทองเที่ยว 
 จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเปนเกาะ ทรัพยากรทางการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่สําคัญ
จึงไดแกทองทะเล และชายหาดที่สวยงาม ซึ่งโดยสวนใหญสถานที่ทองเที่ยวทางทะเลของภูเก็ตจะ
อยูทางชายฝงตะวันตกเพราะมีลักษณะชายหาดที่สวยงาม จากแผนที่ที่ 1 จะเห็นวาพื้นที่ทางการ
ทองเที่ยวที่สําคัญของภูเก็ตจะอยูทางชายฝงติดทะเลอันดามันแทบทั้งสิ้น ยกเวนหาดราไวยและ
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อาวฉลองซึ่งอยูทางปลายแหลมของเกาะ ซึ่งการเติบโตของธุรกิจการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจะ
ไปกระจุกตัวอยูตามชายฝงเหลานี้ เพราะลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมจึงไดกลายเปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีความสําคัญของภูเก็ต ในชวงแรกของการพัฒนาการทองเที่ยวแบงกลุมชายหาด
เหลานี้ออกไดเปนจุดใหญๆ ที่สําคัญ 3 จุด คือ หาดปาตอง หาดกะตะ-กะรน และหาดราไวย12 
นอกจานี้ภูเก็ตยังมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวดานอื่นๆ อีก ทั้งทางดานประเพณี สถาปตยกรรม 
และโบราณสถาน  (ดูในภาคผนวก ค) ส่ิงเหลานี้เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของภูเก็ตซึ่งมีความ
นาสนใจ และถือเปนสิ่งดึงดูดทางการทองเที่ยวไดอีกอยางหนึ่ง ซึ่งความนาสนใจของทรัพยากร
ทางการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจะแตกตางกับทรัพยากรทางการทองเที่ยวของจังหวัดสงขลาที่
รัฐบาลใหความสนใจในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวหลักของภาคใต เนื่องจากในดานของ
สงขลานั้นรัฐบาลจะเนนพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวในเชิงธุรกิจการคา ซึ่งหาดใหญเปรียบไดกับ
ศูนยการคาของภาคใต13 แตสําหรับภูเก็ตแลวความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่
ไดเปรียบสงขลาเนื่องจากมีชายฝงติดทะเลอันดามันถือเปนปจจัยหลักที่ทําใหรัฐบาลสงเสริมให
เปนเมืองทองเที่ยวทางธรรมชาติของภาคใต 
  
  4.1.1.2 การคมนาคม 
 จังหวัดภูเก็ตมีเสนทางการคมนาคมติดตอกับจังหวัดตางๆ ไดสะดวกทั้ง 3 ทาง ทั้งทาง
บก ทางน้ํา และทางอากาศ โดยมีทาอากาศยานนานาชาติ 1 แหง มีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอ
ระหวางหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัดที่สามารถใชงานไดดีทุกฤดูกาล มีรถยนตประจําทาง
บริการทั้งรถปรับอากาศพิเศษและรถธรรมดาวิ่งบริการระหวางจังหวัด  
 การคมนาคมทางบก ในอดีตการคมนาคมทางบกไมสะดวกสบายเหมือนในปจจุบัน 
ทางหลวงสายสําคัญที่มาจากกรุงเทพฯ ที่เขาสูภูเก็ตคือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 หรือถนน  
เพชรเกษมซึ่งเปนเสนทางลงภาคใตออกจากฝงธนบุรี  ไปทางนครปฐม  ราชบุ รี เพชรบุ รี 
ประจวบคีรีขันธ แลวเลยเรื่อยไปถึงชุมพร จากชุมพรเสนทางจะตัดขามจากฝงตะวันออกไปทางทิศ
ตะวันตกเพื่อไปจังหวัดระนอง ทางตอนนี้คดเคี้ยวมากเพราะพื้นที่เปนภูเขา รถพอจะวิ่งผานไดเมื่อ 
พ.ศ.2498 จากระนองลงไปถึงตะกั่วปาเพื่อเชื่อมไปยังภูเก็ต จนถนนสายนี้ตัดแลวเสร็จเมื่อ พ.ศ.

                                                 
12 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, สรุปแผนหลักพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (กรุงเทพฯ : 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2522), 3. 
13 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, รายงานการสํารวจสถิตินักทองเที่ยวจังหวัดสงขลา ป 2523 

(กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2523), 28-29. 
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250314 ชวงแรกการเดินทางไมสะดวกเทาใดนักจะลําบากในชวงฤดูฝน ประกอบกับสภาพทาง
ภูมิศาสตรที่เปนเกาะรถยนตจึงไมสามารถขามชองแคบปากพระไปได ตองรอแพขนานยนต     
ขามฟากระหวางทาฉัตรไชยกับทานุนทําใหตองเสียเวลามากขึ้น ทําใหผูเดินทางไมสามารถ
กําหนดเวลาในการเดินทางไดแนนอน การคมนาคมระหวางภูเก็ตกับภายนอกสะดวกขึ้นเมื่อไดมี
การปรับปรุงเสนทางสวนชวงจังหวัดระนอง-ภูเก็ตเสร็จส้ินตั้งแตกอน พ.ศ.252515 และมีการสราง
สะพานสารสินที่เชื่อมระหวางแผนดินใหญกับภูเก็ตซึ่งเปดใชอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 7 
กรกฏาคม 2510 ทางหลวงสายสําคัญที่จะเขาสูภูเก็ตคือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 402 เปน
ถนนสายหลักจากกรุงเทพฯ-อําเภอโคกกลอย จังหวัดพังงา แยกเขาสูภูเก็ตโดยผานสะพานสารสิน
ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนมาใชสะพานทาวเทพกระษัตรี มาบรรจบกับถนนเทพกระษัตรีซึ่งเปนถนนที่ยาว
ที่สุดและสําคัญที่สุดของจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีถนนรอบเกาะเพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมติดตอกับชนบทที่ไกลตัวเมืองและเพื่อความสะดวกสบายของนักทองเที่ยวที่ตองการ
เดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีรถโดยสารบริการทั้งรถประจําทางและ
รถจางเหมา16  
 การคมนาคมทางน้ํา ระหวางกรุงเทพฯ กับภูเก็ตไมสามารถใชการคมนาคมทางน้ําได 
แตภูเก็ตมีทาเรือที่ใชเปนเสนทางติดตอกับจังหวัดใกลเคียงและตางประเทศอยูหลายทา ดังนี้ 
 - ทาเรือบางงั่ว ปจจุบันเปนแพปลา และสวนหนึ่งเปนทาเทียบเรือรับสงนักทองเที่ยว 
ในอดีตเปนทาเรือที่ใชขนสงสินคาและผูโดยสารจากภูเก็ตไปกระบี่และตรัง ชาวภูเก็ตที่ตองการ
เดินทางไปกรุงเทพฯ มักมาขึ้นเรือที่ทาแหงนี้แลวไปตอรถไฟที่อําเภอกันตัง เพื่อไปยังกรุงเทพฯ  
 - ทาเทียบเรือเพื่อการทองเที่ยว ภูเก็ตเปนเมืองทองเที่ยว โดยเฉพาะการทองเที่ยวทาง
ทะเล จึงจําเปนตองมีทาเรือที่ทันสมัยเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่ตองการมาชมธรรมชาติทางทะเล
และนักทองเที่ยวที่ลองเรือสวนตัวมาแวะพักเพื่อเติมน้ําจืดหรืออาหาร ปจจุบันทาเทียบเรือเพื่อการ
ทองเที่ยวมีหลายแหงดวยกัน เชน ทารัษฎา ทาเรืออาวฉลอง ทาเรือบางโรง ทาเรือแหลมหิน ทาเรือ

                                                 
14 กรมทางหลวง, 84 ป กรมทางหลวง ที่ระลึกในงานฉลองวันคลายวันสถาปนากรมทาง

หลวง 1 เมษายน 2539 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2539), 95-96. 
 15 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, การศึกษาวิเคราะหการลงทุนเพ่ือการวางแผนและพัฒนา
ในจังหวัดภเูกต็และสถานตากอากาศของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย, ม.ป.ป.), 67. 

16 ฤดี ภูมิภูถาวร, ภูเก็ต, 27; แสงไทย นราราษฎร, “แนวทางพัฒนาแหลงทองเที่ยวหลัก จังหวัด
ภูเก็ต”, 45. 
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บางงั่ว เปนตน นอกจากนี้ยังมีเรือสําราญนําเที่ยวจากสิงคโปรและมาเลเซียเขามาภูเก็ตบางโดย
ผานทาเทียบเรือเพื่อการทองเที่ยวเหลานี1้7 
 การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดภูเก็ตมีทาอากาศยานนานาชาติอยูที่บานไมขาว 
อําเภอถลาง เดิมเปนทาอากาศยานที่ใชในกิจการทหารและอยูในความดูแลของกองทัพอากาศ 
ตั้งแตพ.ศ.2504 เปนตนมา มีการกอสรางอาคารผูโดยสารในพ.ศ.2506 และไดรับการปรับปรุง 
ขยายทางวิ่งในพ.ศ.2522 มีขนาดพื้นที่ 4,186 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรับผูโดยสารในชั่วโมงแออัด
ได 459 คน และต้ังใหเปนทาอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2523 
และไดโอนเขาสูระบบธุรกิจรัฐวิสาหกิจ ในพ.ศ.2530 ไดมีการพัฒนาทาอากาศยานภูเก็ตอีกครั้ง
หนึ่งเนื่องจากอาคารผูโดยสารไมสามารถรองรับผูโดยสารในชั่วโมงแออัดไดเพียงพอเพราะโดย
เฉลี่ยในช่ัวโมงแออัดจะมีผูโดยสารจํานวน 850 คน จึงมีการกอสรางอาคารผูโดยสารเปนอาคาร
สามชั้นพรอมส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ แกผูเดินทางดังนี้ 

- หองพักผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สามารถรองรับผูโดยสารใน
ชั่วโมงเรงดวนไดประมาณ 900 คนตอช่ัวโมง 

- หองพักผูโดยสารขาออกภายในประเทศ สามารถรองรับผูโดยสารในชั่วโมง
เรงดวนไดประมาณ 850 คนตอช่ัวโมง 

- หองพักผูโดยสารขาเขาระหวางประเทศ สามารถรองรับผูโดยสารในชั่วโมง
เรงดวนไดประมาณ 750 คนตอช่ัวโมง 

- หองพักผูโดยสารขาเขาภายในประเทศ สามารถรองรับผูโดยสารในชั่วโมง
เรงดวนไดประมาณ 850 คนตอช่ัวโมง18  
 การที่จังหวัดภูเก็ตมีโครงขายการคมนาคมที่ติดตอกับภายนอกหลายทาง ทําใหการ
เดินทางไปสูจังหวัดภูเก็ตสะดวกสบาย อันมีผลตอการตัดสินใจเขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง
การคมนาคมที่สะดวกนี้เปนปจจัยที่สงเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง 
เพราะความสะดวกทางการเดินทางยอมมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว ดังตัวอยางตารางที่ 
23 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงปริมาณของนักทองเที่ยว หรือการเดินทางมาภูเก็ตที่เพิ่มมากขึ้น จากการ
เปรียบเทียบจํานวนเที่ยวบิน 
 

                                                 
17 ฤดี ภูมิภูถาวร, ภูเก็ต, 29. 
18 เรื่องเดียวกัน, 27-30; แสงไทย นราราษฎร, แนวทางพัฒนาแหลงทองเที่ยวหลัก จังหวัด

ภูเก็ต, 43-44. 
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ตารางที่ 23  เปรียบเทียบจํานวนเที่ยวบินตอวันสูภูเก็ต พ.ศ.2520 และ พ.ศ.2525 
 

ขนาดเครื่องบิน 2520 2525 
จากกรุงเทพฯ 

เครื่องบินชอรท 330 ความจ ุ30 ทีน่ั่ง 
เครื่องบินแอฟโร 743 ความจุ 44 ที่นั่ง 
เครื่องบินโบอิง้ 737 ความจ ุ120 ทีน่ั่ง 

รวม 
จากหาดใหญ 

เครื่องบินชอรท 330 ความจ ุ30 ทีน่ั่ง 
เครื่องบินแอฟโร 743 ความจุ 44 ที่นั่ง 
เครื่องบินโบอิง้ 737 ความจ ุ115 ทีน่ั่ง 

รวม 
จากกัวลาลัมเปอร 

เครื่องบินโบอิง้ 737 ความจ ุ115 ทีน่ั่ง 
รวม 

จากปนงั 
เครื่องบินโบอิง้ 737 ความจ ุ115 ทีน่ั่ง 

รวม 

 
- 
2 
- 
2 
 
- 
2 
- 
2 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
- 
- 
3 
3 
 

1 
- 
1 
2 
 

1 
1 
 

1 
1 

 
ที่มา : การทองเทีย่วแหงประเทศไทย, การศึกษาวิเคราะหการลงทนุเพื่อการวางแผนและ
พัฒนาในจงัหวัดภูเก็ตและสถานตากอากาศของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย   
(กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทยรวมกับคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, ม.ป.ป.), 40-41. 
 
 จากตารางอาจอนุมานไดวา มีผูเดินทางโดยทางเครื่องบินเขามายังภูเก็ตประมาณวัน
ละ 176 คนใน พ.ศ.2520 ซึ่งถาคิดเปนรายป จะมีผูเดินทางโดยเครื่องบินเขาสูภูเก็ตใน พ.ศ.2520 
ประมาณ 64,240 คน เทียบกับใน พ.ศ.2525 มีผูเดินทางโดยทางเครื่องบินเขามายังภูเก็ต
ประมาณวันละ 735 คน  คิดเปนรายป ประมาณ 268,275 คน เพิ่มข้ึนถึง 23.94% ดังนั้นจึง
อนุมานไดวา การที่ภูเก็ตมีอัตราเที่ยวบินเพิ่มข้ึนและสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดเพิ่มมากขึ้นถึง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

110

กวาสองแสนคนในเวลาเพียง 5 ป นั้น มีเหตุผลสวนหนึ่งมาจากการเติบโตของปจจัยทางคมนาคม
ในจังหวัดภูเก็ต ทําใหการเดินทางสูภูเก็ตมีความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งสงผลตอการตัดสนิใจของ
นักทองเที่ยว  
 จากปจจัยทางดานภูมิศาสตรของจังหวัดภูเก็ตประกอบกับทรัพยากรทางการทองเที่ยว 
และการเดินทางคมนาคมที่พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหส่ิงเหลานี้เปนหนึ่งในปจจัยที่เอื้ออํานวย
ตอการเดินทางเขามาทองเที่ยว โดยเฉพาะการคมนาคมที่สามารถเดินทางไดสะดวกจากกรุงเทพฯ 
ทั้งทางบกและโดยเฉพาะทางอากาศ ซึ่งมีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ เขาสูภูเก็ตทุกวัน จึงนับเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งของนักทองเที่ยวที่ชอบแหลงทองเที่ยวทางทะเล ประกอบกับทรัพยากรทางการ
ทองเที่ยวอื่นที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวของภูเก็ตไมวาจะเปนวิถีชีวิตความเปนอยู หรืออาคาร
บานเรือนที่แตกตางจากที่อ่ืนก็มีสวนชวยสงเสริมการทองเที่ยวของภูเก็ตเชนกัน 
 
  4.1.2 การลดบทบาทของกิจการเหมืองแรดีบุก 
 กิจการเหมืองแรดีบุกเปนกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตมาโดยตลอด 
ถึงแมการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จะทําใหกิจการเหมืองแรดีบุกไดรับผลกระทบมากก็ตาม และแม
หลังสงครามโลกมีการฟนฟูกิจการเหมืองแรดีบุกในจังหวัดภูเก็ต แตราคาแรก็ข้ึนลงมาโดยตลอด
ในชวง พ.ศ.2490-2500 ถึงแมหลังสงครามจะเริ่มมีการผลิตแรไดเพิ่มข้ึนและราคาแรจะขยับตัว
สูงขึ้นกวาชวงกอนการเกิดสงครามแตก็ยังไมคงที่ เชน ใน พ.ศ.2495 ราคาสูงถึงหาบละประมาณ 
2,500 บาท แตอีกสองปถัดมากลับตกลงอีกเหลือเพียงหาบละประมาณ 1,500 บาท ดังแสดงให
เห็นตามตารางที่ 24 
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ตารางที่ 24 เปรียบเทียบผลผลิตและราคาแรดีบุกของจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2490-2500 
 

พ.ศ. ผลผลิต (เมตริกตัน) ราคา (บาทตอหาบ) 
2490 
2491 
2492 
2493 
2494 
2495 
2496 
2497 
2498 
2499 
2500 

251 
1,285 
2,146 
2,374 
2,428 
2,895 
3,102 
3,308 
3,270 
2,951 
3,341 

-* 
- 

1,293.60 
1,614.80 
2,218.8 
2,552 

1,601.60 
1,557.60 

1,606 
1,702.80 
1,641.20 

 
หมายเหตุ : * ไมมีขอมูลบันทึก 
ที่มา : สํานักงานสถิติหงชาติ, สมุดสถิติรายปประเทศไทย 2488-2498 (กรุงเทพฯ: สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2498), 212; สํานักงานสถิติหงชาติ, สมุดสถิติรายปประเทศไทย 2499-2501 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2501), 308-310; สํานักงานสถิติหงชาติ, สมุดสถิติรายป
ประเทศไทย 2506 (กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2506), 206, 209. 
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 จากตารางจะเห็นวา ราคาดีบุกยังคงอยูในภาวะขึ้นๆ ลงๆ อยู สวนหนึ่งเนื่องมาจาก
การเกิดสงครามเกาหลี ความตองการดีบุกทําใหราคาดีบุกขยับตัวเพิ่มข้ึนแตเมื่อส้ินสุดสงคราม
ราคาก็กลับตํ่าลงอีก แตเนื่องจากกิจการเหมืองแรดีบุกกําลังอยูในชวงฟนฟูจึงตองใชเงินทุนสูง 
ราคาที่   ไมแนนอนจึงสรางความเดือดรอนใหแกนายเหมืองเปนอันมาก และหลังจากนั้นการ
สงออกแรดีบุกของภูเก็ตในชวงเวลา 12 ปตั้งแตพ.ศ.2508 ถึง 2520 มีปริมาณการสงออกดีบุกไป
ยังตางประเทศอยูในอัตราคอนขางคงที่ มีสวนตางแตละปไมมากไมนอยไปกวากันเทาใด ถึงแม
ตั้งแตพ.ศ.2511 จะมีการเปดตลาดการสงออกใหมไปยังประเทศในเอเชียดวยกันอยางประเทศ
ญี่ปุน อัตราการเพิ่มข้ึนของการสงออกก็ยังอยูในระดับที่คงตัว เนื่องมาจากตลาดสหรัฐอเมริการับ
ซื้อดีบุกนอยลงมาก ดังเห็นไดจากตารางที่ 25 
 ใน พ.ศ. 2506 มีบริษัทตางชาติเขามาขอสํารวจแหลงแรในจังหวัดภูเก็ตคือ บริษัท
ยูเนียนคารไบด แตก็ไมพบแหลงแรสําคัญในภูเก็ตแตกลับสํารวจพบแหลงแรใหญในทะเลอีกแหง
หนึ่งนอกชายฝงจังหวัดพังงา อยางไรก็ตามจากการที่ภูเก็ตเปนแหลงผลิตแรแหลงใหญรายหนึ่ง
ของประเทศ ในที่สุดรัฐบาลไดอนุมัติใหมีการสรางโรงถลุงแรดีบุกขนาดใหญข้ึนที่แหลมกลวย
จังหวัดภูเก็ต ในนามของบริษัทไทยแลนดสเมลติ้ง แอนรีไฟนิง จํากัด หรือ ไทยซารโกใน พ.ศ.2508 
นับเปนครั้งแรกที่ภูเก็ตไดมีโรงถลุงที่ทันสมัยเพื่อรับจางถลุงแรดีบุกของภูเก็ตและจากจังหวัดอ่ืนๆ 
ที่การทําเหมืองแรดีบุกขยายตัวออกไป เนื่องจากกอนหนานี้การขายแรตองขายแรดิบออกไปยัง
ตางประเทศซึ่งตองเสียคาระวางบรรทุกวัตถุเจือปนที่อยูในเนื้อแรอยูตลอดมา และนับเปนครั้งแรก
ที่บริษัทไดเขามาตั้งกิจการทําเหมืองแรและถลุงแรดีบุกสําเร็จในประเทศไทย บริษัทไทยซารโกจึง
สามารถสงแรออกนอกประเทศไดในอัตราสูงที่ข้ึนหลังจากมีการตั้งโรงถลุงแรข้ึนแลวดังตารางที่ 25 
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ตารางที่ 25 โลหะดีบุกที่สงไปจําหนายยังตางประเทศของบริษัทไทยซารโก พ.ศ.2508-2519 
 

พ.ศ. อเมริกา เนเธอรแลนด ญี่ปุน อิตาล ี อ่ืนๆ รวม 
2508 
2509 
2510 
2511 
2512 
2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 

4780 
14832 
17883 
11969 
15523 
14908 
15466 
12359 
7354 
4826 
7722 
7765 

- 
1219 
6644 
9460 
6457 
6025 
5614 
5334 
7773 
7773 
3048 
5711 

- 
15 
- 

1115 
1222 
914 
622 

3658 
3353 
5131 
5782 
6151 

- 
208 
289 

- 
229 

- 
- 
- 

1946 
1687 

- 
- 

- 
1321 
1926 
1819 

- 
- 
3 
- 

103 
51 
- 
- 

4780 
17595 
26743 
24363 
23413 
21847 
21705 
21351 
20529 
19468 
16552 
19616 

 
หนวย: เมตริกตัน  
ที่มา : จํารัส อติกุล, สถานการณเกี่ยวกับดีบุก (กรุงเทพฯ: ฝายสนเทศและวิเทศสัมพันธ กอง
เศรษฐกิจและเผยแพร กรมทรัพยากรธรณี, 2525), 13-14. 
 
 จากตารางจะเห็นวา ยอดการสงออกดีบุกของบริษัทไทยซารโกหลังจากปแรกที่ตั้งโรง
ถลุงแรไดมีปริมาณเพิ่มข้ึนถึงแมจะไมไดอยูในอัตราที่เพิ่มข้ึนโดยตลอดแตก็สามารถสงออกดีบุกได
มากกวากอนตั้งโรงถลุงแรข้ึน เมื่อบริษัทตางๆ เห็นกลุมบริษัทยูเนียนคารไบด ไดประสบ
ความสําเร็จ ตอมามีบริษัทชาเตอรคอน โวลิเคเต็ด ของอังกฤษ รวมทุนกับบริษัท เมธเลเฮมสตีล 
จากสหรัฐอเมริกา และบริษัทอื่นๆ ไดเขามาสํารวจแหลงแรในทะเลจังหวัดภูเก็ต หลังจากที่ได
รับประทานบัตร ที่อาวปาตองและอาวกะรนแลว ก็เกิดการขัดแยงเพราะบริษัทตองการสัมปทาน
บัตรทั้งหมดกอนเริ่มดําเนินการตามขอตกลงในการสงเสริมการลงทุน แตทางราชการแสดงทาทีวา
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จะออกประทานบัตรที่ขอเพิ่มใหจนกวาจะตอเรือขุด อยางไรก็ตามกลุมผูลงทุนรายนี้ก็สามารถขาย
กิจการใหคนไทยไดสําเร็จโดยไมตองเผชิญกับปญหาสิ่งแวดลอมซ่ึงจะตามมาในภายหลัง19   
 ตอมาในพ.ศ.2511 บริษัทเทมโก จํากัด ซึ่งเปนบริษัทเครือของยูเนียนคารไบดไดเปดทาํ
การเหมืองแรทางทะเลขึ้นโดยมีเรือขุดแรขนาดใหญเพื่อผลิตแรดิบสงใหแกไทยซารโก ซึ่งมีปริมาณ
แรดิบไมพอในการถลุง และทางไทยซารโกเองไดขายหุนบางสวนใหกับบริษัทบิลลิตัน บี.วี. ซึ่งอยู
ในเครือของรอยัลดัชท เชลล และยังอนุญาตใหเขามาขุดแรในประทานบัตรของตนเพื่อ
ผลประโยชนรวมกันในธุรกิจการทําเหมืองแร ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงถลุงแรของไทยซารโกสามารถ
ถลุงโลหะดีบุกไดปละ 25,000 เมตริกตัน20 แตตั้งแตเปดทําการมาจนถึงกอนการเขารวมหุนของ
บริษัทบิลลิตัน บี.วี. มีเพียงปเดียวเทานั้นที่โรงถลุงแรสามารถสงดีบุกถลุงแลวออกจําหนายไดมาก
เกินจํานวนที่สามารถถลุงแรไดคือพ.ศ.2510 ซึ่งสามารถสงโลหะดีบุกออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศได 26,743 เมตริกตัน นอกจากนั้นเมื่อดูตามตารางที่ 24 จะเห็นวา ยอดการสงออกแต
ละปอยูในปริมาณที่นอยกวาความสามารถในการผลิตแทบทั้งสิ้น สวนหนึ่งอาจเปนเพราะปริมาณ
แรดิบไมพอแกการถลุง บริษัทไทยซารโกจึงตัดสินใจรวมทุนกับบริษัทบิลลิตัน บี.วี.  
 ถึงแมการตั้งโรงถลุงแรข้ึนมาจะทําใหเห็นวาการพัฒนาของกิจการเหมืองแรดีบุกไดเกิด
การกาวหนาไปอีกระดับหนึ่ง แตในความเปนจริงผลการสงออกในแตละปจะเห็นวามีเพียงปเดียว
เทานั้นที่สามารถสงแรดีบุกออกไปจําหนายยังตางประเทศไดมากเกินกวาปริมาณที่โรงถลุงแร
สามารถผลิตดีบุกถลุงแลวได แสดงใหเห็นวาการตั้งโรงถลุงแรนี้ถึงแมจะประสบความสําเร็จในการ
เพิ่มปริมาณการผลิตและการสงออกแตก็ไมสามารถดําเนินการตามเปาหมายการผลิตเนื่องจาก
ปริมาณแรที่จะนํามาถลุงนั้นมีนอยกวากําลังความสามารถในการผลิตถึงแมจะรวมเอาผลผลิตแร
จากทั้งในภูเก็ตและจังหวัดใกลเคียงมารวมกัน เปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของกิจการเหมือง
แรดีบุกที่เร่ิมลดลงทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณของสายแรแมจะมีการตั้งโรงถลุงแรเพื่อ
สงเสริมกิจการเหมืองแรดีบุกก็ตาม และจากการตัดสินใจเขารวมทุนของไทยซารโกกับบริษัทบิลลิ
ตัน บี.วี. อาจชี้ใหเห็นถึงอนาคตของการทํากิจการเหมืองแรในจังหวัดภูเก็ตในชวงหลัง พ.ศ.2510 
เนื่องมาจากการดําเนินกิจการไมสามารถดําเนินไปไดโดยลําพังอีกทั้งจํานวนแรที่ขุดไดที่ไมพอ

                                                 
19 ราชัน กาญจนะวานิชย,  ดีบุกกับภูเก็ตในสองรอยปที่แลว (ภูเก็ต : ศูนยอนุรักษมรดกกะทู

,2540), 83. 
20 จํารัส อติกุล, สถานการณเกี่ยวกับดีบุก (กรุงเทพฯ : ฝายสนเทศและวิเทศสัมพันธ กอง

เศรษฐกิจและเผยแพร กรมทรัพยากรธรณี, 2525), 10. 
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ปอนใหกับโรงถลุงแรจนถึงกับตองเปดเหมืองใหมเพื่อขุดแรมาปอนโรงถลุง ชี้ใหเห็นถึงแหลง
ทรัพยากรแรที่ลดนอยลงทุกที  
 นอกจากนี้นับต้ังแต พ.ศ.2500 ประเทศไทยไดเขาสูยุคที่ประชาชนตื่นตัวในเรื่อง
ผลประโยชนสวนรวมของชาติมากขึ้น ประชาชนมีความคิดวาผูบริหารบานเมือง ขาราชการตางๆ 
ตางใชอํานาจหนาที่หาผลประโยชนจากการยึดครองเอาทรัพยากรธรรมชาติไปเปนประโยชน   
สวนตนมากขึ้น โดยเฉพาะเกี่ยวกับประทานบัตรเหมืองแรทางทะเลของบริษัทเทมโกที่บริษัทบูรพา
เศรษฐกิจซ่ึงเปนของนักการเมืองเขามามีหุนสวนอยูดวย ประชาชนสงสัยวาจะมีการออก   
ประทานบัตรใหโดยไมชอบดวยหลักการและระเบียบปฏิบัติตามกฎหมาย จนมีการเรียกรองให
ยกเลิกประทานบัตรการขุดแรทางทะเลของบริษัทเทมโก จนใน พ.ศ.2518 รัฐบาลของ ม.ร.ว. เสนีย 
ปราโมช ไดประกาศยกเลิกประทานบัตรของบริษัทเทมโกทั้งหมดตามที่ประชาชนเรียกรอง  
 การลดบทบาทลงของกิจการเหมืองแรยังคงปรากฏใหเห็นอีกครั้งใน พ.ศ.2519 บริษัท
ยูเนียนคารไบดผูถือหุนใหญของบริษัทไทยซารโก ตัดสินใจขายหุนทั้งหมดใหบริษัทบิลลิตัน บี.วี. 
ซึ่งมีความถนัดในการทําเหมืองแรในทะเลมากกวา และถือเปนการเปลี่ยนสายบริหารจากอเมริกัน
มาเปนอังกฤษ-ดัชท การเปลี่ยนมือนี้ทําใหสันนิษฐานไดวาการลงทุนของไทยซารโกไมเปนไปอยาง
ที่คาดการณไว เหตุผลสําคัญนาจะมาจากทรัพยากรแรดีบุกที่มีนั้นมีไมคุมพอสําหรับการลงทุนของ
บริษัทหรือบริษัทที่เขามารับชวงตอนั้นมีความสามารถในการทําเหมืองแรในทะเลไดดีกวา และยิ่ง
ไปกวานั้นตั้งแตคร่ึงปหลังของ พ.ศ. 2523 ดีบุกประสบภาวะราคาตกต่ําโดยไมมีแนวโนมวาจะฟน
ตัว21 ดังจะยกตัวอยางราคาเฉลี่ยครึ่งปแรกของ พ.ศ.2523 อยูที่ 2,233 เหรียญมาเลเซียตอหาบ 
และครึ่งปหลังตกลงมาอยูที่ 1,903 เหรียญมาเลเซียตอหาบ และราคาเฉลี่ยในชวงปแรกของ พ.ศ. 
2524 ก็ยังคงไมกระเตื้องขึ้นและตกมาอยูที่ 1,831 เหรียญมาเลเซียตอหาบ จนกระทั่งในเดือน
มิถุนายนราคาดีบุกเหลือเพียง 1,773 เหรียญมาเลเซียตอหาบ เทานั้น22 ประกอบกับเมื่อ
เปรียบเทียบตัวเลขการผลิตแรดีบุกของจังหวัดภูเก็ตแลวจะเห็นไดชัดวาในขณะที่อัตราการผลิตแร

                                                 
21 พิเศษ เจียจันทรพงษ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูปญญา

จังหวัดภูเก็ต (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2544), 86-96. 

22 จํารัส อติกุล, รายงานสถานการณดีบุกครึ่งปหลัง 2522 (กรุงเทพฯ: กองเศรษฐกิจและ
เผยแพร กรมทรัพยากรธรณี,2522), 3-4; จํารัส อติกุล, รายงานสถานการณดีบุกครึ่งปแรก 2524 (กรุงเทพฯ: 
กองเศรษฐกิจและเผยแพร กรมทรัพยากรธรณี,2524), 6. 
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ดีบุกของภูเก็ตอยูในอัตราที่ทรงตัว แตผลผลิตของพื้นที่ใกลเคียงกลับเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัดดัง
ตารางที่ 26 
 
ตารางที่ 26  เปรียบเทียบผลผลิตดีบุกของจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่ใกลเคียง พ.ศ. 2510-2530 

(เมตริกตัน) 
พ.ศ. ภูเก็ต พังงา ตะกั่วปา 
2510 
2511 
2512 
2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
2522 
2523 
2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 

6,399 
6,579 
6,183 
6,519 
6,458 
6,596 
6,144 
5,645 
5,805 
4,645 
4,409 
3,859 
4,145 
3,771 
3,944 
3,749 
3,633 
3,937 
3,493 
2,873 
2,798 

4,335 
4,790 
3,581 
3,444 
3,095 
3,889 
3,713 
4,462 
1,837 
4,807 
8,070 
10,715 
8,467 
13,449 
15,877 
11,316 
7,547 
7,871 
5,087 
4,718 
4,366 

4,999 
5,190 
4,764 
4,621 
4,592 
4,960 
5,065 
4,194 
3,349 
5,264 
6,158 
10,558 
17,466 
14,190 
7,952 
6,594 
3,916 
6,484 
4,060 
5,518 
5,245 

 
ที่มา : รวบรวมจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2507-2531. 
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 ดังตารางเห็นไดวา อัตราผลผลิตดีบุกของภูเก็ตตั้งแตพ.ศ.2519 อยูในปริมาณที่ต่ํากวา
ผลผลิตของพังงาและตะกั่วปา ทั้งที่กอนหนานี้แมอัตราการผลิตของภูเก็ตจะทรงตัวแตก็แทบไม
เคยมีผลผลิตนอยกวาพังงาและตะกั่วปาเลย แตหลังจากพ.ศ.2519 อัตราการการผลิตของพังงา 
และตะกั่วปามีแนวโนมเพิ่มข้ึนในปริมาณมากแมบางปผลผลิตจะตกต่ําไปบางก็ตาม แตก็ยังคงมี
ผลผลิตมากกวาภูเก็ต ทั้งที่จํานวนเหมืองในภูเก็ตที่เปดทําการก็มีตัวเลขอยูที่ 40-50 เหมือง (ดู
ภาคผนวก ข) ดังนั้น จึงอนุมานไดวาการที่ผลผลิตแรดีบุกของภูเก็ตอยูในอัตราคงที่เชนนี้ เหตุผล
สวนหนึ่งอาจเปนเพราะทรัพยากรแรในจังหวัดภูเก็ตไมอุดมสมบูรณดังเดิมมีผลใหผลผลิตแรใน
ภูเก็ตแทบไมมีปริมาณเพิ่มข้ึนเลย 
 ถึงแมทรัพยากรแรดีบุกในภูเก็ตจะลดนอยลงมาก แตโรงถลุงแรเองยังสามารถเปดทํา
การตอไปไดเพราะนอกจากจะไดรับเงินคาธรรมเนียมในการถลุงแรจากนายเหมือง และรับกําไร
จากความแตกตางของราคาแรที่รับซ้ือไวจากนายเหมืองตามราคาขึ้นลงของตลาดโลกแลว โรงถลุง
แรยังมีรายไดจําบังซึ่งเปนรายไดที่ไมมีการเปดเผยจากผลิตผลพลอยไดจากการถลุงแรดีบุกซึ่งปน
อยูในกากแรหรือข้ีตะกรัน ซึ่งนายเหมืองในภูเก็ตและประชาชนไมรูจักและไมรูประโยชนอีกดวย    
ข้ีตะกรันเปนสิ่งที่ไมละลายไปพรอมกับเนื้อแรดีบุกยามถลุง คนสวนใหญถือวาเปนสิ่งที่ทําใหดีบุก
ไมบริสุทธิ์และจะเก็บทิ้งไปพรอมกับเศษหินเศษดินที่ปะปนมากับแรดีบุก แตทางบริษัทไทยซารโก 
พบวามีแรชนิดหนึ่งคือ แทนทาลัมแพนด็อกไซด ซึ่งจะเจอปนอยูในแรดีบุกดิบอยูถึงรอยละ 25  แร
นี้มีประโยชนตออุตสาหกรรมสมัยใหมหลายชนิด เชน สวนประกอบยานอวกาศ อุปกรณเคร่ือง
คอมพิวเตอร เครื่องบิน ขีปนาวุธ และอื่นๆอีกมาก ประโยชนจากแทนทาลัมซึ่งไดผานกรรมวิธีจาก
การแตงแลวจะออกมาเปน แรโคลัมไบท-แทนทาไลท (COLUMBITE - TANTALITE) การถลุงเอา
โลหะ นิโอเบียม และแทนทาลัม ซึ่งเปนแรธาตุที่หายาก โลหะนิโอเบียม ใชในการทําโลหะผสมใน
การเชื่อมเหล็กกลาคม และโลหะผสมที่มีความรอนสูง เชน ใชในเครื่องยนตไอพนตางๆ ในโรงงาน
พลังงานปรมาณู สวนโลหะแทนทาลัมนั้นทนตอความกัดกรอนของกรดจึงทําใหอุปกรณและ
เครื่องมือเครื่องใชในทางเคมีใชทําแผนแทนกะโหลกและในหลอดอีเล็กโทรนิคดวย23   
 ทางบริษัทไทยซารโกทราบถึงคุณประโยชนของแทนทาลัมและทราบวาสามารถสงออก
ไปขายยังตางประเทศไดราคาสูง จึงของอนุญาตสงออกนอกประเทศในลักษณะของวัสดุที่
ปราศจากมูลคาที่แทจริงอยูเปนเวลานาน เนื่องมาจากไมใชแหลงแรแทนทาไลตโดดๆ เหมือนเชน
บางประเทศในยุโรป การใหความสําคัญในเชิงพาณิชยจึงไมปรากฏชัดและในประเทศไทยคนสวน
ใหญไมทราบถึงประโยชนและราคาของแทนทาไลตเหมือนทางประเทศตะวันตก บริษัทไทยซารโก
                                                 

23 พิสุทธิ์  สุทัศน  ณ  อยุธยา,  แร  กรมทรัพยากรธรณี (กรุงเทพฯ: รุงเรืองรัตน  2520), 98-99. 
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จึงมีรายไดนอกเหนือจากการถลุงแรดีบุกมาจากการจําหนายแรแทนทาไลตอีกทางหนึ่งดวย ใน
ภายหลังเมื่อรัฐบาลเขามาควบคุมดูแลการผลิตและสงออกแรชนิดนี้จึงทําใหความจริงปรากฎวาแร
ชนิดนี้เปนแรที่มีราคาสูง จากที่เคยมีราคาเพียงกิโลกรัมละ 2-3 บาท ราคาไดเพิ่มข้ึนจนถึงกิโลกรัม
ละ 60-70บาท เมื่อประชาชนรูวาแทนทาไลตเปนแรที่มีราคา ในภูเก็ตจึงมีการขุดขึ้นมาขายใหกับ
นายหนารับซื้อไปเปนจํานวนมาก สมัยนั้นประชาชนพากันไปขุดถนนจนเปนขาวพาดหัวหนา
หนังสือพิมพเกือบทุกฉบับเนื่องจากเปนสวนเกินของแรดีบุกแทนทาไลตจึงถูกนําไปถมทําถนน
ดวย24  
 การที่โรงถลุงแรของไทยซารโกยังคงเปดทําการเรื่อยมาแมผลผลิตและการสงออกจะไม
สัมพันธกับความสามารถในการผลิตนั่นเปนเพราะบริษัทมีรายไดอีกทางหนึ่งมาจากการขาย   
แทนทาไลตออกนอกประเทศซึ่งก็ไมอาจทราบแนชัดวาตลอดเวลาของการเปดทําการโรงถลุงแร 
บริษัทสามารถทํากําไรจากการขายแทนทาไลตไดมากนอยเพียงใด แตจนถึง พ.ศ.2519 ราคาแทน
ทาไลตสูงขึ้นถึงปอนดละ 25 เหรียญอเมริกัน การหันมาสนใจแทนทาไลตในภูเก็ตนี้เปนสวนหนึ่งที่
สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของกิจการเหมืองแรดีบุกไดเชนกัน ทั้งที่ดีบุกยังคงเปนผลผลิตหลัก
และแทนทาไลตเปนเพียงแรพลอยไดจากดีบุกเทานั้นแตกลับเริ่มทวีความสําคัญและมีราคามาก
ข้ึน จนถึงขนาดมีผูตองการเปดโรงงานผลิตแทนทาลัมข้ึน  
 จากการที่แทนทาลัมเปนที่ตองการมากขึ้นจึงมีผูสนใจยื่นโครงการตอรัฐบาลขอทุน
สงเสริมอุตสาหกรรมโรงงานผลิตแรแทนทาลัมข้ึนในภูเก็ต จากเอกสารบริษัทไทยแลนดแทนทาลัม 
อินดัสตรี จํากัด ไดขอจดทะเบียนกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 ที่อําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีผูถือหุน
ประมาณ 90 เปอรเซ็น ที่อาศัยอยูภายในจังหวัดภูเก็ตซึ่งสวนใหญเปนพอคาเชื้อสายจีนกับ
ผูประกอบการเหมืองแรกลุมหนึ่ง บริษัทไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
ตลอดจนหนวยงานราชการตาง ๆ ใหกอสรางโรงแตงแรจากแทนทาลัมซึ่งเปนกากจากแรดีบุกที่มี
มูลคาต่ํา ใหเปนหัวแร และเคมีภัณฑ ที่มีมูลคาสูงขึ้น25 ในระหวางการกอสรางโรงงานไดเกิด
กระแสเกี่ยวกับมลพิษที่จะเกิดจากโรงงานดังกลาวซึ่งอาจเปนอันตรายตอประชาชนและ
ส่ิงแวดลอมในภูเก็ต มีกลุมนิสิตนักศึกษาในนามชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หลายคน
เปนคนทองถิ่นที่ไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากกรุงเทพฯ นําขอสังเกตเกี่ยวกับมลภาวะที่
อาจเกิดข้ึนจากโรงงานมาเผยแพรใหประชาชนชาวภูเก็ตไดรวมรับทราบ พรอมกับการจัดตั้งแกน
นําเคลื่อนไหวในนามกลุมประสานงาน และไดชักชวนปญญาชนและผูนําระดับทองถิ่นเขารวมใน

                                                 
 24 สุวลัย  ปนประดับ, เกาะมหาสมบัติ ( กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2524), 94-95. 

25 บริษัทไทยแลนดแทนทาลัม  อินดัสตรี  จํากัด, เอกสารอัดสําเนา, 1. 
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การตอตานการสรางโรงงาน ผลจากการจลาจลครั้งนี้ทําใหบริษัทไทยแลนดแทนทาลัมอินดัสตรี
ตองยกเลิกกิจการไปทั้งที่สรางโรงงานเสร็จเรียบรอยแลวเพียงแครอเปดทําการเทานั้น และตอง
ยายไปสรางโรงงานที่มาบตาพุดจังหวัดระยองแทน26 
 ถึงแมบริษัทไทยซารโกจะสามารถดําเนินการอยูไดจาการจําหนายแรแทนทาไลต
รวมกับการสงแรดีบุกถลุงแลว แตนายเหมืองในภูเก็ตกลับมีปญหา เนื่องจากชวงเวลาที่ประเมินผล
เปรียบเทียบผลผลิตของดีบุกในจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่ใกลเคียงนั้น เปนชวงเวลาเดียวกันกับการที่
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเริ่มเขามามีบทบาทในจังหวัดภูเก็ต จากภาวะการทรงตัวของกิจการ
เหมืองแรดีบุกซึ่งเปนผลมาจากแรดีบุกที่นอยลง นายเหมืองบางคนเริ่มไมมีความมั่นใจในการ
ประกอบกิจการเหมืองแรวาจะสามารถดําเนินไปไดนานอีกเทาไร ถาหากแรดีบุกในภูเก็ตเหลือนอย
จนไมสามารถเปดทําการเหมืองแรได จากตารางที่ 26 แสดงใหเห็นแลววา ผลผลิตดีบุกของภูเก็ต
ในปที่เพิ่มข้ึนนั้นมีปริมาณนอย จึงเริ่มมองหาทิศทางการประกอบอาชีพของจังหวัดภูเก็ตวา
สามารถเปนไปไดในทางใด27 และเนื่องจากรัฐบาลมีการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
ธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงไดรับความสนใจมากขึ้น นายทุนเหมืองแร
บางรายเริ่มหันมาสนใจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว นายเหมืองบางคนเริ่มปรับตัวในการลงทุน
ทําธุรกิจจากกิจการเหมืองแรขยายออกมาทางการทองเที่ยว เชน คุณพูนเพิ่ม สุวรรณาคาร เจาของ
โรงแรมภูเก็ตไอรแลนดรีสอรท ซึ่งนับเปนโรงแรมที่สรางขึ้นริมชายหาดเพื่อการทองเที่ยวเปน
โรงแรมแรกของภูเก็ต  

                                                 
26 ในชวงที่ทําลังดําเนินการสรางโรงงานมีขาวตางประเทศผานดาวเทียมเกี่ยวกับการรั่วไหลของ

กัมมันตภาพรังสีจากโรงงานไฟฟาปรมาณูเชนเนอบิลของรัสเซีย สรางความเสียหายแกชีวิตและสิ่งแวดลอม และ
ในเวลาใกลเคียงกันโรงงานยูเนียนคารไบด ประเทศอินเดีย เกิดระเบิดสรางความเสียหายแกประชาชน กลุมผู
คัดคานยังไดนําวิดีโอเกี่ยวกับหายนะของโรงงานยูเนียนคารไบดในอินเดียและภาพยนตรเรื่อง "เดอะ เดย อาฟ
เตอร" เขามาประกอบใหสมเหตุสมผล ทําใหชาวภูเก็ตเกิดความหวาดกลัวมากขึ้นตามกระแส ถึงกับมีการ
เรียกรองใหยกเลิกกิจการโรงงานแทนทาลัม ในที่สุดบริษัทไทยแลนดแทนทาลัมอิสนดัสตรี จํากัดไดประสบกับ
ปญหาจากการเดินขบวนประทวงจากประชาชน และนักการเมืองบางคนจนทําใหเกิดการจลาจล ครั้งใหญที่สุด
ในภูเก็ตในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2529 ประชาชนรวมแสนคนรวมชุมนุมกันที่ศาลาประชาคมเพื่อรอพบ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งทางจังหวัดนัดหมายใหมาชี้แจง แตรัฐมนตรีก็ไมไดออกมาชี้แจง จนเกิด
เหตุการณบานปลายในที่สุดโรงงานไทยแลนดแทนทาลัมถูกประชาชนเผาเสียหายและกระจายกันออกไปทําลาย
สถานที่อื่น เชน ธนาคารที่ใหการสนับสนุนดานการเงินแกบริษัท และโดยเฉพาะโรงแรมภูเก็ตเมอรลินซึ่งเปนที่พัก
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

27 โอภาส สุกใส, บรรณาธิการ, ภูเก็จ 33 (ภูเก็ต: เอดิสัน เพรสโปรดักส), 118. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

120

 จากการที่กิจการเหมืองแรดีบุกในภูเก็ตประสบปญหาตางๆ ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ทั้งตองมีการฟนฟูเหมืองแรหลังสงคราม และการคาขายดีบุกซึ่งในชวงสิ้นสุดสงครามมีราคา
ไมดีนักถึงจะมีการผลิตอยางตอเนื่อง ชวงหลังพ.ศ.2510 ราคาดีบุกขยับตัวดีข้ึนแตการทําเหมืองแร
ในภูเก็ตกลับประสบปญหาเรื่องปริมาณการผลิต เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผลผลิตของ
พื้นที่ใกลเคียงทําใหประมาณการไดวาปริมาณสายแรในภูเก็ตเริ่มนอยลง การลงทุนทําเหมืองแร
แตละครั้งตองใชเงินลงทุนมาก ดังนั้น หากไมมีแรพอที่จะขุดไดคุมกับการลงทุน เหมืองสวนใหญก็
จะไมขุดแร เมื่อสภาวการณของกิจการเหมืองแรดีบุกในภูเก็ตเปนเชนนี้ ประกอบกับต้ังแตทศวรรษ
ที่ 2510 เปนตนมา รัฐบาลสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมากขึ้น สงผลใหเกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศ ภูเก็ตเองไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลทําใหนักลงทุนและ     
นายเหมืองเริ่มใหความสนใจกับธุรกิจทางการทองเที่ยว เมื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยวในภูเก็ต
เติบโตขึ้น กระแสการอนุรักษส่ิงแวดลอมจึงเกิดขึ้นตามมา บริษัทเหมืองแรในทะเลบางแหงไดรับ
การตอตานจากประชาชน จนเกิดการประทวงขึ้นหลายครั้ง ในที่สุดเมื่อมีการกอต้ังโรงงาน       
ไทยแลนดแทนทาลัม อินดัสทรี จํากัด จึงเกิดการคัดคานและเกิดการจลาจลครั้งใหญในภูเก็ต   
จากเหตุการณคร้ังนี้ประกอบกับเหตุการณประทวงกอนหนานี้ แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนเกี่ยวกับ
ทัศนคติที่เปล่ียนไป กิจการเหมืองแรดีบุกซึ่งเคยมีความสําคัญมากเริ่มไดรับการตอตานจากคน
ภูเก็ตเองเพราะคิดวาการทําเหมืองแรดีบุกจะทําใหเกิดมลภาวะและความเสียหายตอทองทะเลซึ่ง
จะสงผลกระทบการทองเที่ยวที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว และกําลังขึ้นมามีบทบาทที่โดดเดนกวา
กิจการเหมืองแรดีบุก 
 

4.1.3 นโยบายของรัฐบาล 
 การทองเที่ยวระหวางประเทศเริ่มมีบทบาทสูงขึ้นตอเศรษฐกิจโลกตั้งแตหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 สหพันธองคการสงเสริมการทองเที่ยวระหวางประเทศซึ่งเปนเครือของ
สหประชาชาติมีสมาชิกถึง 186 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย มีผลสํารวจในพ.ศ.2516 วา เมื่อพ.ศ. 
2493 มีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางทองเที่ยวประมาณ 25 ลานคน ทั่วโลก และใน พ.ศ. 2509 
จาํนวนนักทองเที่ยวทั่วโลกเพิ่มจาก 131 ลานคน เปน 223 ลานคนในพ.ศ.2520 ในอัตราเพิ่มเฉลี่ย
ปละ 5.6% จะเห็นไดวาสถิติการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวทั่วโลกเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
สําหรับประเทศไทยในพ.ศ.2503  มีการจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(อ.ส.ท .)มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย 81,340 คน นําเงินมาใช 196 ลานบาท 28 ซึ่งมี

                                                 
28  ประพันธ เพชรรักษากุล, “โฉมหนาใหมของภูเก็ต,” อนุสาร อสท. 14, 4 (พ.ย. 2516): 25. 
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นักทองเที่ยวเพิ่มข้ึนจากปกอนหนานี้ถึง 19,769 คน และในพ.ศ.2506 มีนักทองเที่ยวเดินทางเขา
มาในประเทศ 195,076 คน  ซึ่งอยูในอัตราเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ29 นอกจากนี้ยังสังเกตอัตราการเพิ่มข้ึน
ของนักทองเที่ยวไดอยางชัดเจนอีกชวงระยะเวลาหนึ่งคือจาก 225,020 คน ในพ.ศ.2508 เปน 
1,220,672 คน ในพ.ศ.2520 โดยมีอัตรเพิ่มเฉลี่ยปละ 15.5% ถือเปนอันดับส่ีของภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟคในพ.ศ.251930  ดังจะสรุปไดจากตารางที่ 27 และ 28 
 
ตารางที่ 27 จํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศไทย พ.ศ.2502-

2512 
 

พ.ศ. จํานวนนักทองเที่ยว 
(คน) 

รายไดจากนกัทองเที่ยว 
(ลานบาท) 

2502 
2503 
2504 
2505 
2506 
2507 
2508 
2509 
2510 
2511 
2512 
2513 
2514 
2515 

61,571 
81,340 

107,754 
130,809 
195,076 
211,924 
225,025 
285,117 
335,845 
377,262 
469,784 
628,671 
638,738 
820,758 

149 
196 
255 
310 
394 
430 
506 
750 
926 

1,220 
1,770 
2,175 
2,214 
2,718 

 

                                                 
29 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ผลงานในรอบ 5 ป องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย 2503-2507 (กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2507), 69-70. 
30 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, สรุปแผนหลักพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, 4. 
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ที่มา : องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย, อินไซด อสท. (2503-2513) (กรุงเทพฯ :
องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2514), 25; การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 36 ป 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย), 77; การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย, 25 ป การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย), 113. 
 
 การเขามาในอัตรากาวหนาของนักทองเที่ยวทําให อ.ส.ท. มองเห็นถึงความสําคัญของ
การทองเที่ยวและมีนโยบายพัฒนาแหลงทองเที่ยวในประเทศ สําหรับภูเก็ตเปนเกาะชายฝงทะเล
อันดามัน ดวยลักษณะทางกายภาพเปนเกาะและมีทรัพยาการทางการทองเที่ยวทางธรรมชาติอยู
แลวจึงไดรับความสนใจจาก อ.ส.ท. ที่จะพัฒนาใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวตั้งแตสมัยที่ทางหลวง
สายประธานของภาคใตคือ ทางหลวงหมายเลข 4 ยังไมเสร็จเรียบรอย ซึ่งในครั้งนั้นมีการจัดนํา
ขบวนรถยนตทองเที่ยวคาราวานลองใตไปเยือนภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆ ทางภาคใตมาตั้งแต พ.ศ. 
2507 31 ซึ่งจังหวัดที่ไดรับความสนใจจาก อ.ส.ท. ไดแก สงขลา และ ภูเก็ต เนื่องจาก อ.ส.ท. เห็น
ประโยชนของการที่จังหวัดทางภาคใตมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวอยูอยางพรอมมูล และในสวน
ของสงขลาเองก็เปนเมืองประตูหนาดานที่ชาวมาเลยเซียและสิงคโปรเขาออกอยูเปนประจํา32  
 ภูเก็ตเปนอีกตัวเลือกหนึ่งของกองคาราวานครั้งนี้สวนหนึ่งนาจะมาจากภูเก็ตเปนที่รูจัก
กันอยางแพรหลายในดานของการเปนเมืองเหมืองแร และมีภูมิประเทศโอบลอมดวยทะเลจึงมี
ความนาสนใจในดานการทองเที่ยว และสิ่งที่แตกตางระหวางภูเก็ตกับสงขลาคือ ในดานของ
จังหวัดสงขลานอกจากจะมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและทะเลแลว ยังมีความสิ่งดึงดูดใจดาน
การคาขายซึ่ งมีแหลงคาขายปลอดภาษีที่ ผูคนนิยมเดินทางมาจับจายใชสอยทั้ งจาก
ภายในประเทศและจากประเทศใกลเคียง ซึ่งรัฐบาลใหความสนใจกับกิจกรรมการคาที่สามารถทํา
รายไดเขามาสูประเทศจึงใหความสนใจที่จะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวที่
เขามาจับจายใชสอยไดรับความสะดวกสบายมากขึ้น33 ในสวนของจังหวัดภูเก็ตดังที่กลาวมาแลว
วาเปนเกาะที่ลอมรอบดวยทะเล แตดานที่เปนชายฝงทะเลดานตะวันตกจะติดกับมหาสมุทร
                                                 

31 ปราโมทย ทัศนาสุวรรณ, “ ภูเก็ตบางโฉมหนาที่กําลังเปล่ียนแปลง”  อนุสาร อสท. 18, 10 
(พ.ค. 2521): 77. 

32 องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย, อินไซด อสท. (2503-2513) (กรุงเทพฯ :
องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2514), 67. 

33 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,  รายงานการสํารวจสถิตินักทองเที่ยวจังหวัดสงขลา 2523 
(กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2523), 11. 
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อินเดียซึ่งจะเปนทองทะเลที่สวยงามแตกตางกับทะเลฝงอาวไทยดานจังหวัดสงขลาซึ่งสามารถใช
เปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวได และอันที่จริงแลวภูเก็ตเองมีโรงแรมระดับดีเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต พ.ศ.
2505 ถาไมเทียบกับโรงแรมที่เกาแกที่สุดที่เคยมีมาอยางโรงแรมสินทวี ก็จัดวาโรงแรมอิมพีเรียล
เปนโรงแรมแรกซึ่งเกิดจากการลงทุนของเทศบาลเมืองภูเก็ตแตก็มีหองพักเพียง 14 หอง34  
 โรงแรมในภูเก็ตยุคแรกๆ สวนใหญจะใชรองรับกลุมเซลลแมน นักธุรกิจที่มาติดตองาน 
และใน พ.ศ.2506 มีโรงแรมซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน
เพื่อกิจการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงแรกของภูเก็ตเปดดําเนินงานคือ โรงแรมถาวร ของบริษัท 
ถาวรวองวงศจํากัด ซึ่งมีคุณดิลก ถาวรวองวงศ นายเหมืองใหญของภูเก็ตเปนผูลงทุนสรางขึ้นใจ
กลางเมืองภูเก็ต โรงแรมแหงนี้ถือเปนการเปลี่ยนโฉมหนาที่พักของภูเก็ตมาสูระดับมาตรฐานสากล
มากขึ้นและยังนับเปนตัวอยางของความประสบความสําเร็จในกิจการโรงแรมซึ่งลงทุนโดยนาย
เหมืองที่หันมาทําธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งที่ไมมีความรูทางดานโรงแรมมากอน35 จัดได
วาการไดรับการสงเสริมจาก อ.ส.ท. ในดานการพัฒนาใหภูเก็ตเปนเมืองทองเที่ยว เปนจุดเริ่มตนที่
สําคัญจุดแรกที่ทําใหเกิดการพลิกโฉมหนาของจังหวัดภูเก็ตจากเมืองเศรษฐกิจที่เนนกิจการเหมือง
แรดีบุกไปสูการเปนเมืองแหงการทองเที่ยวดังที่ปรากฏใหเห็นกันอยูในปจจุบัน  
 อยางไรก็ตาม ความสําคัญของการทองเที่ยวเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในประเทศไทยราว
ทศวรรษที่ 2510 เนื่องจากการขยายตัวของการทองเที่ยวจากทั่วโลก ประเทศไทยเองก็ให
ความสําคัญกับธุรกิจการทองเที่ยวไมนอยไปกวาที่อ่ืน ดังนั้นประเทศไทยจึงมีนโยบายในการ
สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายในประเทศเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเที่ยวในประเทศ
โดยมีหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรงในการสงเสริมเพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐ ไดแก 
องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยซึ่งไดจัดตั้งขึ้นตั้งแต พ.ศ.2503 ซึ่งเปนชวงเริ่มตน
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยอยางจริงจัง เพื่อดําเนินการสงเสริมบริษัทและ
เอกชนที่ประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยว36 ภูเก็ตเปนเมืองหนึ่งที่องคการสงเสริมการทองเที่ยว 
แหงประเทศไทยมองเห็นความสําคัญที่จะใหมีการพัฒนาทางดานการทองเที่ยวทางทะเล
นอกเหนือไปจากเมืองหลวงอยางกรุงเทพฯ และเชียงใหมซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขาหรือ  
ยอดดอย เพื่อหาลักษณะภูมิประเทศที่แตกตางกันไปใหนักทองเที่ยวมีโอกาสเลือกไดหลากหลาย

                                                 
34 ปราโมทย ทัศนาสุวรรณ, “ ภูเก็ตบางโฉมหนาที่กําลังเปลี่ยนแปลง”,79. 
35 ปราโมทย ทัศนาสุวรรณ, “ ภูเก็ตบางโฉมหนาที่กําลังเปลี่ยนแปลง”, 79. 
36 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ผลงานในรอบ 5 ป องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย 2503-2507, 8. 
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มากขึ้น  และจากการที่ ภู เก็ตมีลักษณะภูมิประเทศเปนเกาะลอมรอบดวยทะเล  มีสภาพ             
ทางธรรมชาติที่เหมาะสมตอการพัฒนาใหเปนสถานที่ทองเที่ยวและเปนที่รูจักของชาวตางชาติ   
มานานในฐานะเมืองแหงเหมืองแร ดังนั้นรัฐบาลจึงอาจใชผลประโยชนจากการเปนที่ รูจัก         
ของจังหวัดภูเก็ตมาเปนแรงสงเสริมในการพัฒนาใหกลายเปนแหลงทองเที่ยว  

 การพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทยเริ่มปรากฏในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 2 (2510-2514) โดยในแผนนี้รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนาความ
เจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ และสงเสริมการลงทุนของเอกชนในภาคอุตสาหกรรม โดยในดาน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวนั้นรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธใน
ตลาดการทองเที่ยวเพื่อจูงใจใหชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ตอมาในระยะ
ของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (2515-2519) รัฐบาลจึงเริ่มมีนโยบาย
สงเสริมการทองเที่ยวที่เดนชัดขึ้น รัฐบาลไดสงเสริมสวนราชการและเอกชนใหทําการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหเพิ่มมากขึ้นทั้งในดานคุณคาและปริมาณ พรอมกับรวมสรางบรรยากาศอันอบอุนใน
ฐานะเจาของบานใหแกนักทองเที่ยว เชน การหาที่พัก การแนะนํารายการนําเที่ยวนาสนใจ ความ
สะดวกในการเดินทางการจองตั๋วและที่พัก ความสะอาด อนามัย อาหาร การดูแลความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวและบริการอื่นๆ ที่เปนการชวยเหลือ และเอาใจใสนักทองเที่ยวใหไดรับความสุข
สบายและพอใจมากที่สุด สวนการโฆษณาเผยแพรเพื่อจูงใจใหชาวตางประเทศมาเที่ยวมากขึ้นนั้น
จะใหความสนับสนุนโดยรวมมือกับเอกชน ซึ่งในระยะของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 3 (2515-2519) รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว ดังนี้ 

1) สํารวจและจัดทําแผนหลักการพัฒนาการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยขึ้น 
 2) ประสานงานและสงเสริมสวนราชการและเอกชนเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ภายในประเทศใหเปนที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหมากขึ้น ทั้งนี้ไดทําการสํารวจ ศึกษารายละเอียดและ
กําหนดสถานที่ใหเปนแหลงทองเที่ยว 

3) มีการประสานงานและแกไขขอบกพรองและขอบังคับที่ลาสมัยตางๆ ที่มีอยูเกี่ยวกับ
การบริการทองเที่ยว 

4) ใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวอยางเพียงพอ  
5) สงเสริมและปรับปรุงบริเวณใหงดงาม มีการรักษาความสะอาด สงเสริมการจัด

สถานที่พักผอน เชน สวนดอกไม สวนสาธารณะ สถานที่เดินเลน เปนตน 
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 6) สนับสนุนและใหความรวมมือแกวิสาหกิจบริการของเอกชนตลอดทั้งคําแนะนําใน
ดานนี้แกนักทองเที่ยว เชน สมาคมโรงแรมและสมาคมบริการนักทองเที่ยวโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การโฆษณาเผยแพรเพื่อจูงใจใหมีผูมาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้รวมถึงมีการจัดการฝกอบรม
เจาหนาที่มัคคุเทศนและบริกรของบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยวตางๆ ดวย37 
 
 ดังนั้นจะเห็นวา ตั้งแตชวงของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 ถือ
ไดวาเปนชวงสงเสริมการทองเที่ยวกันอยางจริงจัง ในสวนของจังหวัดภูเก็ตทางรัฐบาลไดมนีโยบาย
ในการสงเสริมการทองเที่ยวในพ.ศ.2516 โดยองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดมี
การชี้แจงเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวโดยใหมีการพัฒนาภูเก็ตใหเปนสถานที่ทองเที่ยว
ใหมของประเทศไทย โดยพันเอก สมชาย หิรัญกิจ รองผูอํานวยการองคการสงเสริมการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยเห็นวาในระยะเวลา 2-3 ปกอนหนานี้ การพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวของ
ประเทศไทยไดผลตามเปาหมายที่วางไวคือ มีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มข้ึน
เปนลําดับ38 โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2515 มีนักทองเที่ยวเขามาถึง 820,758 คน สูงกวาใน พ.ศ. 2514 
เทียบเปนรอยละ 28.5 เพราะใน พ.ศ. 2514 มีนักทองเที่ยวเขามา 638,738 คน เทานั้น และใน 
พ.ศ.2516 มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาเที่ยวในประเทศไทยถึงหลักลานคือ 1,037,737 คน และ
อยูในอัตราเพิ่มข้ึนตอเนื่องทุกปดังตารางที่ 28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (2515-2519) (กรุงเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรี, 2515), 320-322. 
38 “เร่ืองการทองเที่ยว” 2516-2519, วิทยุสารประจําวัน, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ตารางที่ 28 แสดงจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศไทย พ.ศ.2516-2530 
 

พ.ศ. จํานวนนักทองเที่ยว รายไดจากนกัทองเที่ยว 
(ลานบาท) 

2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
2522 
2523 
2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 

1,037,737 
1,107,392 
1,180,075 
1,098,442 
1,220,672 
1,453,839 
1,591,455 
1,858,801 
2,015,615 
2,218,429 
2,191,003 
2,346,709 
2,438,270 
2,818,092 
3,482,958 

3,457 
3,852 
4,538 
3,990 
4,607 
8,894 

11,232 
17,765 
21,455 
23,879 
25,050 
27,317 
28,500 

- 
- 

 
ที่มา : รวบรวมจาก Tourism Authority of Thailand, Annual Statistical Report on Tourism in 
Thailand 1981-1988; การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 36 ป การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2539), 77; การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 25 ป การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2529), 113. 
 
 อยางไรก็ตามทางองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเห็นวาแมปริมาณของ
นักทองเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นแตการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในประเทศไทยมีแหลง
ทองเที่ยวจํากัดอยูเพียงไมกี่แหงเทานั้นเชน ในกรุงเทพฯ พัทยา และเชียงใหม ดังนั้นเพื่อการ
สงเสริมการทองเที่ยวใหดีข้ึนทางองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงจําเปนตอง
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พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมๆ เพื่อจูงใจใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมาก
ข้ึน นอกจากนี้ยังตองการกระจายนักทองเที่ยวใหออกสูแหลงทองเที่ยวภายในประเทศหลายๆ แหง 
เพื่อที่นักทองเที่ยวจะไดไมรูสึกกระจุกตัวอยูที่เดียวกันซึ่งเปนการดึงดูดใหนักทองเที่ยวพักอาศัยอยู
ในประเทศไทยนานมากขึ้น ซึ่งจะทําใหมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทั้งที่เปนรายไดโดย
สวนรวม และรายไดของทองถิ่นที่เปนแหลงทองเที่ยวเองดวย  
 สวนของจังหวัดภูเก็ตมีการจัดทําโครงการสํารวจเพื่อการวางแผนในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวดวยความรวมมือของหนวยราชการตางๆ ที่เกี่ยวของและธุรกิจเอกชนตางๆ คือ สภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักผังเมือง กรมโยธาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมทรัพยากรธรณี กรมประมง กรมการบินพาณิชย  กรมที่ดิน สมาคมอนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม บริษัทวิจัยธุรกิจ และสวนราชการจังหวัดภูเก็ต ในการสํารวจขอมูลทางการทองเที่ยว
คร้ังนี้เนื่องมาจากทางองคการสงเสริมการทองเที่ยวไดพิจารณาเห็นวาภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีสภาพ
ทางธรรมชาติที่สวยงามสามารถนํามาใชประโยชนในการดึงดูดนักทองเที่ยว ยิ่งกวานั้นภูมิประเทศ
ของจังหวัดใกลเคียงโดยเฉพาะพังงาและกระบี่เองก็นาสนใจไมยิ่งหยอนไปกวากัน ซึ่งหาก           
มีการวางแผนพัฒนาใหเปนไปอยางเหมาะสมไมทําลายธรรมชาติ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ     
ใหสูญเสียไปแลวก็จะสามารถโฆษณาใหภูเก็ตและจังหวัดใกลเคียงเปนที่รูจักและเปนที่นิยม    
ของนักทองเที่ยวได ความเคลื่อนไหวทางการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในตั้งแต พ.ศ.2516   
ปรากฏวามีผูประกอบธุรกิจและผูลงทุนหลายรายไดเร่ิมสนใจที่จะดําเนินธุรกิจในดานอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวในสาขาตางๆ โดยเฉพาะการสรางสถานที่พักแรมและการบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ 39  
 จากโครงการสํารวจโดยความรวมมือของภาครัฐบาลและหนวยงานตางๆ ในภูเก็ตครั้ง
นี้ทําใหแผนพัฒนาการทองเที่ยวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (2520-2524) 
ใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของภูเก็ตไวในลําดับสูง รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดทําแผนหลักพัฒนาการทองเที่ยวภูเก็ตโดยทําการศึกษาในเรื่องการจัดวางผัง
บริเวณแหลงทองเที่ยว วางแผนเรื่องสาธาณูปโภคเพื่อหาทางปองกันปญหาความเสื่อมโทรมและ
แออัดที่จะเกิดขึ้นเหมือนแหลงทองเที่ยวเดิมที่มีอยู เชน พัทยาหรือตลาดน้ําวัดไทรที่เสื่อมโทรมลง
อยางรวดเร็วเนื่องจากไมได รับการพัฒนาและปองกันที่จริงจังเพื่อไมใหภูเก็ตเกิดปญหา

                                                 
39 “เรื่องการทองเที่ยว”พ.ศ. 2516-2519, ขาววิทยุสารประจําวัน, หอจดหมายเหตุแหงชาติ; 

ปราโมทย ทัศนาสุวรรณ “ภูเก็ตบางโฉมหนาที่กําลังเปลี่ยนแปลง” อนุสาร อสท. 18, 10 (พฤษภาคม 2521): 
77-78; สมศักดิ์ เตชะวสัญู, “ภูเก็ตในแผนพัฒนาการทองเที่ยว” อนุสาร อสท. 23, 4 (พฤศจิกายน 2525): 8. 
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เชนเดียวกันนี้จนตองใชเปนเหตุผลในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมทดแทนแหลงทองเที่ยวเดิมที่
เสื่อมโทรมลง ตลอดจนการศึกษาตลาดการทองเที่ยวและประมาณการผลตอบแทนทางการเงิน
เพื่อการลงทุนของรัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งนี้การที่รัฐบาลสนใจเรงพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตใหมีมาตรฐานยิ่งขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะในชวงระยะของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาประเทศไทยยังคงเพิ่ม
สูงขึ้นในอัตรารอยละ 17 ตอป แตต่ํากวาอัตราเฉลี่ยรอยละ 22 ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก ดังนั้นรัฐบาลจึง
มีการวางนโยบายในการสงเสริมการทองเที่ยวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 
ดังนี้ 
 1) เผยแพรและโฆษณาในตลาดการทองเที่ยวที่มีอยูเดิม และในตลาดใหมที่มีแนวโนม
ที่จะเปนตลาดทางการทองเที่ยวที่สําคัญ เชน ฮองกง สิงคโปร และฝรั่งเศส 
 2) โฆษณาและชักจูงใหมีการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทยในสาขาตางๆ จาก
ตางประเทศใหมากขึ้น ตลอดจนจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกและสถานที่ในการจัดประชุมให
สัมพันธกับขนาดของการประชุมที่มีข้ึน 

3) สนับสนุนใหคนไทยนิยมทองเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น 
4) พัฒนาระบบการขนสงเพื่อเพิ่มการทัศนาจรทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ 

 5) ใหความสําคัญในการสงเสริมการทองเที่ยวทางบกระหวางประเทศในกลุม    เอเชีย
อาคเนย40 

 
 จากความรวมมือกันขององคกรตางๆ ในการสํารวจเพื่อการวางแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยว ทําใหสามารถกําหนดนโยบายในการพัฒนาภูเก็ตไวในแผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ตไวดังนี้ 

1) คงไวซึ่งลักษณะประจําถิ่นของภูเก็ต 
2) อนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
3) พัฒนาใหเปนสถานที่พักตากอากาศระดับสากล 

                                                 
40 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี,  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (2520-2524) (กรุงเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรี, 2520), 
249-250. 
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 4) พัฒนาชายหาดแตละแหงใหเปนสถานตากอากาศที่มีลักษณะแตกตางกันไปตาม
ลักษณะของนักทองเที่ยว คือ ที่พักตากอากาศคอนขางสงบสําหรับผูที่มาพักเปนเวลานาน ที่พัก
ตากอากาศที่มีกิจกรรมทางดานการทองเที่ยวสนุกสนานสําหรับผูที่มาพักระยะสั้น และบริเวณที่
ตากอากาศของนักทองเที่ยวภายในประเทศ 

5) พัฒนาสถานที่พักผอนหยอน ชายหาดสําหรับนักทัศนาจรมาเชาเย็นกลับ 
6) คงลักษณะที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของตัวเมืองไว 
7) ใหประชาชนในทองถิ่นไดรับผลประโยชนจากการพัฒนามากที่สุด41 

 
เมื่อแผนพัฒนานี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ทางจังหวัดภูเก็ตจึงดําเนินการ

ตามแผนกําหนดแนวทางพัฒนาใหมีการผสมกลมกลืนกันระหวางแหลงทองเที่ยวกับที่พัก       
แยกตามความเหมาะสมวาแหลงทองเที่ยวใดเหมาะสมหรือตอบสนองกับนักทองเที่ยวจาก
ตางประเทศและนักทองเที่ยวภายในประเทศเอง และมีการกําหนดภาพพจนของแตละพื้นที่วาควร
เปนแหลงทองเที่ยวแบบสงบหรือแบบสนุกสนาน และพื้นที่ที่เหมาะสมตอการพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต มี 5 บริเวณ ไดแก หาดปาตอง กลุมหาดกะตะ-กะรน กลุมหาดไนหาน
แหลมพรหมเทพ หาดไนยาง และเกาะพีพี42 สําหรับหาดปาตองจะจัดใหเปนบริเวณที่พักตาก
อากาศแบบสนุกสนาน ใหมีที่พักคอนขางหนาแนน มีกิจกรรมทางการทองเที่ยวหลากหลาย มี
บริการสถานเริงรมย ซึ่งบริเวณนี้จะจัดใหเหมาะสมกับนักทองเที่ยวตางชาติเปนสวนใหญ สวนหาด
กะตะ-กะรน จะจัดใหเปนบริเวณที่ตากอากาศแบบเงียบสงบ มีที่พักไมหนาแนนมากนัก มีกิจกรรม
ทางการทองเที่ยวพอสมควร เหมาะสําหรับทั้งนักทองเที่ยวจากตางชาติและภายในประเทศที่ชอบ
ความเงียบสงบ สําหรับกลุมหาดไนหาน แหลมพรหมเทพ จะจัดใหเปนที่พักผอนแบบเชาไปเย็น
กลับ เปนที่ชมทิวทัศน หาดไนยางจัดใหเปนที่พักแรม และคงธรรมชาติสภาพของหาดที่มีตนสน
สวยงาม สวนเกาะพีพี จัดใหเปนบริเวณทองเที่ยวแบบเชาไปเย็นกลับ เปนที่ทองเที่ยวชมทิวทัศน
ทางเรือ มีกิจกรรมทางน้ําสําหรับนักทองเที่ยว เหมาะสมกับนักทองเที่ยวตางชาติเปนสวนใหญ43 
                                                 

41 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, สรุปแผนหลักพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, 1-2. 
42 สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สรุปผลสัมมนาเชิงปฏิบัติการวาดวยปญหา

ทางการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2524), 26-27.  
43 สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมกับบริษัท ซี.เอส.เอ็น แอนด แอสโซซิเอท จํากัด,  

ผลการสํารวจและรวบรวมขอมูลของธุรกิจการทองเที่ยวภาคใต (กรุงเทพฯ:  การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย, 2533), 13-14. 
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 นอกจากนี้แลวการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในภูเก็ตตั้งแตทศวรรษที่ 2510  
เปนตนมามีการลงทุนในกิจการโรงแรมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลสงเสริมส่ิงอํานวยความสะดวก
ในแหลงทองเที่ยว ทําใหภาคเอกชนเกิดความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น ดังที่ไดกลาวมาแลวใน
ขางตนวากิจการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตกอนพ.ศ.2510 มีการลงทุนจากเอกชนไมมากนัก โรงแรม
ระดับดีที่เห็นก็เกิดขึ้นใหเห็นเพียงสองแหงเทานั้น คือ โรงแรมอิมพีเรียลในพ.ศ.2505 และโรงแรม
ถาวร ในพ.ศ.2506 ถือเปนการเปดโฉมหนาธุรกิจโรงแรมในภูเก็ตและเปนการชวยพัฒนาการ
ทองเที่ยวของจังหวัดไปในตัว แตเมื่อรัฐบาลมีแผนสงเสริมการทองเที่ยวขึ้นในพ.ศ.2516 ก็มีการ
ลงทุนในธุรกิจนี้เพิ่มข้ึน ในปนี้เองมีการสรางโรงแรมแบบสถานตากอากาศขึ้นเปนแหงแรกของ
ภูเก็ต คือ ภูเก็ตไอแลนดรีสอรท ที่บริเวณแหลมกาเปนที่พักระดับสากล หลังจากนั้นก็มีโรงแรม
ระดับสากลเกิดขึ้นในภูเก็ตมากขึ้นเรื่อยๆ เชน ในพ.ศ.2519 โรงแรมเพิรล และโรงแรมปาตองบีชได
เปดกิจการขึ้นรองรับนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น44   
 ในพ.ศ.2525 มีโรงแรมในภูเก็ตทั้งหมด 83 แหง ตอมาในพ.ศ.2529 เพิ่มเปน 116 แหง 
ตอมาอีกเพียงหนึ่งป ในพ.ศ.2530 มีโรงแรมในภูเก็ตทั้งหมด 161 แหง จํานวนหองทั้งหมด 7,988 
หอง45 และมีจํานวนนักทองเที่ยวเขามา 145,704 คน ในพ.ศ.2524 จนถึงพ.ศ.2527 ทองเที่ยวเขา
มาถึง 345,268 คน  
 การที่เอกชนหันมาสนใจลงทุนในธุรกิจการทองเที่ยวในดานสถานที่พักแรมกันมากขึ้น
สวนหนึ่งมาจากนักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว นอกจากนั้นอีกสวนหนึ่งนาจะมาจากการที่
องคการสงเสริมการทองเที่ยวไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมการ
ทองเที่ยวที่สําคัญๆ ไว 7 ประการดังนี้ 

1) เพิ่มการโฆษณาเผยแพรการทองเที่ยวประเทศไทยในตางประเทศใหกวางขึ้น
โดยเฉพาะตลาดใหมทางดานตะวันออกกลาง 

2) จะมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมากขึ้นเพื่อขยายการทองเที่ยวในตางจังหวัด 

                                                 
44 ปราโมทย ทัศนาสุวรรณ, “ภูเก็ตบางโฉมหนาที่กําลังเปลี่ยนแปลง”, 79-80. 
45 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, สถิติทางการทองเที่ยวภายในประเทศ 2524 ภาคใต 

(กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2525), 19-24; การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, รายชื่อโรงแรมและ
จํานวนหองพักในประเทศไทยป 2529 (กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2529), 118-124.; การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย, รายชื่อโรงแรมและจํานวนหองพักในประเทศไทยป 2531(กรุงเทพฯ: การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2531), 234-248. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

131

3) หาทางกระจายรายไดเกี่ยวกับการทองเที่ยวใหถึงประชาชนในทองถิ่นใหมากข้ึน
โดยการสงเสริมอุตสาหกรรมพื้นเมืองหรือการทําสินคาประเภทของที่ระลึกเพื่อจําหนายแก
นักทองเที่ยว 

4) สงเสริมและสรางแรงงานที่เปนคนไทยใหไดมีโอกาสเดินทางไปทองเที่ยวในภูมิภาค
ตางๆ ของประเทศ 

5) สงเสริมฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละภาคเพื่อสรางภาพพจนทาง
วัฒนธรรมของประเทศ 

6) สงเสริมมาตรฐานของบริการการทองเที่ยวในดานตางๆ เชนการมีกฎหมายจัดระบบ
การทองเที่ยวใหเปนไปดวยความเหมาะสม 

7) สงเสริมมาตรฐานความปลอดภัยของการทองเที่ยวใหดีข้ึน46 
 
 กลาวไดวา จากการผลักดันของรัฐบาลในการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและ
ปจจัยตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมดขางตนลวนแลวแตมีสวนชวยสงเสริมใหจังหวัดภูเก็ตเกิดการพัฒนา
ดานการทองเที่ยวไปไดอยางรวดเร็ว ส่ิงสําคัญคือความสนใจจากภาคเอกชนในการลงทุนทําธุรกิจ
ในดานนี้มีเพิ่มมากขึ้นซึ่งเปนผลมาจากตลาดการทองเที่ยวของโลกมีความตองการมากขึ้นเชนกัน 
ดังนั้นเพื่อรองรับการทองเที่ยวภูเก็ตจึงตองปรับระดับของโรงแรมที่พักใหเปนสากลมากขึ้นนั้น
เนื่องมาจากตลาดการทองเที่ยวสวนใหญของภูเก็ตจะเปนชาวตางชาติซึ่งนิยมความสะดวกสบาย 
และสถานที่พักเองก็ตองขยายจากในตัวเมืองออกสูชายหาดเนื่องมาจากความตองการของ
นักทองเที่ยวที่ตองการสถานที่พักแบบตากอากาศมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวจึงเริ่มขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 “เร่ืองการทองเที่ยว,” พ.ศ.2516, ขาววิทยุสารประจําวัน, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

132

4.2 การพัฒนาและการลงทุนในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 
 การพัฒนาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตปรากฏชัดเจนตั้งแตทศวรรษ
ที่ 2510 จนรัฐบาลใหความสนใจในการเขามาสํารวจเพื่อพัฒนาภูเก็ตใหเปนแหลงทองเที่ยวทาง
ทะเลอีกแหงหนึ่งของประเทศไทยโดยใหความสําคัญอยางจริงจังในการจัดระบบตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยวเพื่อตองการใหภูเก็ตเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืนจนมีการจัดทําแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวภูเก็ตข้ึน ทําใหเกิดการตื่นตัวของนักลงทุนใหหันมาสนใจธุรกิจการทองเที่ยวกันมากขึ้น 
ประกอบกับเปนชวงที่กิจการเหมืองแรกําลังลดบทบาทลง ดังนั้นการปรับตัวในการเลือกดําเนิน
ธุรกิจใหมสําหรับนักลงทุนจึงเหมือนมีธุรกิจทางการทองเที่ยวเปนตัวเลือกที่ดี เนื่องจากปจจัยและ
องคประกอบดังที่ไดกลาวมาในหัวขอปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ซึ่งภูเก็ตมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวอยูแลว และการสนับสนุนจากรัฐบาลเองก็มีสวนใหเกิดการ
ลงทุนทางดานการทองเที่ยวเปนไปอยางรวดเร็ว 
 
 4.2.1 การพัฒนาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
 การพัฒนาอตุสาหกรรมการทองเที่ยว ส่ิงที่สําคัญสําหรับนักทองเที่ยวเปนอันดับตนๆ 
คือสถานที่พัก ตั้งแตภูเก็ตไดรับการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวไดมีโรงแรมเกิดขึ้นมากมาย
ในชวง พ.ศ.2520 มีธุรกิจทางดานที่พักแรมในตัวเมืองเพิ่มข้ึนมากกวาชวงกอน พ.ศ.2517 ถึง 17 
แหง การลงทุนทางธุรกิจการทองเที่ยวเพิ่มมากที่สุดจาก 24 ราย ใน พ.ศ. 2518 เปน 124 ราย ใน 
พ.ศ. 2527 คิดเปนอัตราขยายตัวโดยเฉลี่ยรอยละ 17.85 ตอป ในดานการเติบโตของธุรกิจการ
ทองเที่ยวฝงที่เปนชายหาดสําหรับตากอากาศที่สําคัญได 3 พื้นที ไดแก หาดกะตะ-กะรน หาดปา
ตอง และหาดราไวย ซึ่งเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว47  
 หาดกะตะ-กะรนเปนพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนการลงทุนธุรกิจการทองเทีย่ว
ในอัตราสูงสุดเมื่อเทียบกับพื้นที่อ่ืน คือสูงถึงรอยละ 47.58  ตอป จากที่เคยมีธุรกิจทางดานที่พัก
แรม 1 แหง ในพ.ศ. 2518 เปน 49 แหง ในพ.ศ. 2527 การลงทุนที่เดนชัดที่สุดคือที่พักแรม และ
บริเวณพื้นที่นี้เร่ิมมีบทบาทในเชิงทองเที่ยวตอภูเก็ตคอนขางสูง เกิดการประกอบกิจการรานคา
ประเภทตางๆ เพื่อรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวมากขึ้น และตั้งแต พ.ศ. 2528 ธุรกิจประเภท
โรงแรมและที่พักเกิดขึ้นเปนจํานวนมากทําใหเกิดกิจการรานคาตางๆ ที่ตอบสนองตอธุรกิจการ
ทองเที่ยวเกิดขึ้นตามมาโดยเฉพาะรานอาหาร  

                                                 
47 แสงไทย นราราษฏร, “แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต”, 79. 
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 หาดปาตองถือเปนพื้นที่ที่มีการลงทุนสูงรองลงมา มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 
39.04 ตอป อัตราการเติบโตสวนใหญจะเปนธุรกิจดานที่พักแรม จากที่เคยมีที่พักแรม 2 แหง ใน 
พ.ศ.2518 เปน 38 แหง ใน พ.ศ. 2527 นอกจากนี้ธุรกิจดานรานอาหารยังเพิ่มข้ึนอีกดวย  
 ทางดานหาดราไวยนั้นถือเปนพื้นที่ทองเที่ยวที่เปนที่รูจักของนักทองเที่ยวที่มีอัตราการ
ขยายตัวของธุรกิจทองเที่ยวนอยกวาสองแหงแรกเนื่องจากชุมชนบานราไวยตั้งอยูระหวางพื้นที่
บริเวณริมชายหาดกับพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญที่นี่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและ
ประมง แตหลัง พ.ศ.2518 เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับธุรกิจการทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน แตก็ยัง
อยูในอัตราที่ต่ํากวาที่อ่ืน กลาวคือมีสัดสวนการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเพียง 6.6 
ของจํานวนธุรกิจการทองเที่ยวที่มีการลงทุนใน พ.ศ. 2528 หรือมีธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเพียง 18 
แหง เปนพื้นที่ที่มีการขยายตัวในอัตราต่ําสุดคือเพียงรอยละ 11.61 ตอป โดยเพิ่มจาก 6 ราย      
ใน พ.ศ.2518 เปน 18 ราย ใน พ.ศ.2527 เนื่องจากที่ดินสวนใหญในแถบนี้ยังเปนการใชพื้นที่เพื่อ
การเกษตรกรรมและเพื่อการพักอาศัยเปนสวนมาก48  
 การเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในภูเก็ตมีสวนสําคัญในการเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วของจํานวนที่พักแรม และธุรกิจที่พักแรมยังสามารถเปนตัวบงชี้ความนิยมของนักทองเที่ยว
ที่เขามาภูเก็ตวานักทองเที่ยวสวนใหญมีจุดหมายอยูที่ใด ดังดูไดจากตารางที่ 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

48 เร่ืองเดียวกัน, 79-96. 
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ตารางที่ 29 ธุรกิจสถานที่พักแรมในจังหวัดภูเก็ตซึ่งรวบรวมใน พ.ศ.2530 
ชื่อ ทําเลที่ต้ัง จํานวนหอง 

1. โรงแรมถาวร 
2. โรงแรมเพิรล 
3. โรงแรมกิตติกร 
4. โรงแรมเจริญสุข 
5. โรงแรมดํารง 
6. โรงแรมภูเก็ตโมเต็ล 
7. โรงแรมสยาม 
8. โรงแรมสินทว ี
9. โรงแรมสุขสบาย 
10. โรงแรมแหลมทอง 
11. โรงแรมภูเก็ตเมอรลิน 
12. โรงแรมอิมพีเรียล 
13. โรงแรมเกาะสวรรค 
14. โรงแรมทรงแสง 
15. โรงแรมพูนผล 
16. โรงแรมรัษฏา 
17. โรงแรมจูน 
18. โรงแรมดาวนทาวนอิน 
19. โรงแรมเฟงหยิ่น 
20. วาสนาเกสเฮาท 
21. โรงแรมศิริ 
22. ภูเก็ตคคาบานาบังกาโล 
23. โรงแรมซีวิว 
24. โรงแรมปาตองเบย 
25. โรงแรมรอยัลปาลม 
26. โรงแรมคลับอันดามัน 
27. โรงแรมปาตองเบยการเดน 

ถนนรัษฏา 
ถนนมนตร ี
1/1 ถนนสุรินทร 
ถนนถลาง 
52 ถนนหลวงพอ 
ถนนพูลผล 
13-15 ถนนเทพกษัตรีย 
85-91 ถนนพงังา 
82/9 ถนนเทพกษัตรีย 
24-28 ถนนถลาง 
158/1 ถนนเยาวราช 
ถนนภูเก็ต 
19/8 ถนนพนูผล 
ถนนเจาฟา 
ถนนพนูผล 
5/3 ถนนเทพกษัตรีย 
71 ถนนเจาฟา 
64/16-19 ถนนระนอง
ถนนพงังา 
169 ถนนระนอง 
231 ถนนเยาวราช 
94 ถนนทวีวงศ 
102 อําเภอกะทู 
ถนนทวีวงศ 
86/4 ม.4 อําเภอกะทู 
77/1 ถนนทวีวงศ 
61/13 ถนนทวีวงศ 

200 
115 
25 
25 
79 
30 
24 

139 
48 
34 

175 
43 
43 
32 
15 
13 
40 
24 
13 
28 
40 
80 
4 

102 
20 

128 
44 
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ตารางที่ 29 (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ ทําเลที่ต้ัง จํานวนหอง 
28. โคโคนัทวิลลาบังกาโล 
29. ซีกัลลคอทเทจบังกาโล 
30. ซันไซดการเดนบังกาโล 
31. ธรรมดีอินนบังกาโล 
32. ปาตองบีชบังกาโล 
33. ปาตองพาเลซบังกาโล 
34. โรงแรมปาตองวิลลา 
35. พาราไดซรีสอรทบังกาโล 
36. โกลเดนซีลลบังกาโล 
37. จิ๊ปบังกาโล 
38. ซีดรากอนบังกะโล 
39. ซีแอนดเอ็นบังกาโล 
40. บานตองบังกาโล 
 
41. พี.เอส.บังกาโล 
42. วิลเลียมสวีทบังกะโล 
43. ชาราปาตอง 
44. กะตะอินนบังกาโล 
45. กะตะทอปคานาบังกาโล 
46. กะตะธานีรีสอรท 
47. โรงแรมกะรนวิลลา 
48. กะรนอินนบังกาโล 
49. กะตะเกสเฮาท 
50. กะตะวิลลาบังกาโล 
51. โรงแรมโกลเดนแซนทินน 
52. ภูเก็ตโอเชียนรีสอรท 

99/3 ถนนทวีวงศ 
103 ถนนทวีวงศ 
41/7 ถนนพระบารมี 
87/21 ถนนทวีวงศ 
96/1 ถนนทวีวงศ 
61/18 รัฐอุทิศ 
85/3 ถนนทวีวงศ 
93 ถนนทวีวงศ 
50/7 ซ.ราษฏรอุทิศ 
81/7 ซ.บางลา 
81/6 ซ.บางลา 
ถนนราษฏรอุทิศ 
38/8-9 บานตอง ถนน
ราษฏรอุทิศ 
50/2 ถนนราษฏรอุทิศ 
อําเภอกะทู ปาตอง 
อําเภอกะทู ปาตอง 
62/4 ถนนกะตะ  
121/4 ถนนกะตะ 
62/4 ถนนรัษฏา 
36/4 หาดกะรน 
กะรน 
กะตะ 
กะตะ 
กะรน 
กะรน 

38 
56 
11 
30 
34 
18 
28 
34 
10 
11 
20 
20 
14 
 

20 
12 
78 
71 
8 
93 

150 
100 
21 
23 
76 
26 
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ตารางที่ 29 (ตอ) 
ชื่อ ทําเลที่ต้ัง จํานวนหอง 

 
53. กะตะเบยอินทบังกาโล 
54. กะตะออนซีบังกาโล 
55. กะรนซีวิวบังกาโล 
56. ชาวเขื่อนบังกาโล 
57. ปายดเปรนดบังกาโล 
58. โรสคราวนบังกาโล 
59. เวสเทิรนอินทบังกาโล 
60. แฮปปฮัทบังกาโล 
61. ค ลั บ เ ม ดิ เ ต อ ร เ นี ย น

บังกาโล 
62. โรงแรมถาวรปาลมบีช 
63. กะตะดีไลทบังกาโล 
64. เซานรีสอรทบังกาโล 
65. โรงแรมภูเก็ตอารคาเดีย 
66. โรงแรมภูเก็ตไอซแลนดวิว 
67. กะตะนอยริเวียราบังกาโล 
68. กําปงการนบังกาโล 
69. เฟรนดชิปบังกาโล 
70. ภูเก็ตโอเชียนรีสอรท 2 
71. รวมเทพอินทบังกาโล 
72. โรงแรมโรสอินท 
73. กะตะซันไลดบังกาโล 
74. เซตตี้อินทบังกาโล 
75. แชงกรีลา 
76. แฟนตาซีฮิลลบังกาโล 

 
กะตะ 
หาดกะตะ 
หาดกะรน 
กะรน 
หาดกะรน 
กะตะ-กะรน 
กะตะนอย 
หาดกะรน 
กะตะ 
 
กะรน 
กะตะ 
กะรน 
กะรน 
หาดกะรน 
3/21 ม. 2 กะรน 
กะรน 
6/5 ถนนกะตะ หาดกะรน 
กะรนเซ็นเตอร 
หาดกะรน 
114/23 กะตะ 
12/1 ถนนปฎัก กะรน 
2/2 กะรน 
กะตะ 
กะตะ 

 
10 
13 
40 
9 
49 
12 
7 
35 

300 
 

210 
5 
32 

255 
10 
26 
24 
6 
16 
12 
15 
11 
3 
40 
11 
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ตารางที่ 29 (ตอ) 
ชื่อ ทําเลที่ต้ัง จํานวนหอง 
77. โรงแรมภู เก็ตไอซแลนด  

รีสอรท 
78. พรแมบังกาโล 
79. ราไวยการเดนบังกาโล 
80. ศาลาลอยบังกาโล 
81. ราไวยรีสอรท 
82. โคโคนัท 
83. จังเกิ้ลบีชรีสอรท 
84. จงดีบังกะโล 
85. ซันเซท บังกะโล 
86. บังกะโลหาดไนหาน 
87. ยะนุยบังกะโล 
88. อาวเสน 
89. กระทอมทิพย 
90. พันทร ี
91. บางเทาลากนู 
92. บางเทา คอทเทจ 
93. อามันบุรี 
94. ดุสิตลากูนา 
95. เคปพันวาเชอราตัน 

หาดราไวย 
 
58/1 ถนนวิเศษณ 
64 ถนนวิเศษณ 
52/2 ถนนวิเศษณ 
หาดราไวย 
หาดไนหาน 
 
หาดไนหาน 
97 หาดไนหาน 
หาดไนหาน 
หาดไนหาน 
อาวเสน 
หาดกมลา 
118 ม.3 เชิงทะเล 
บานบางเทา หาดบางเทา 
บานบางเทา 
บานบางเทา 
076-311-320-9 
27 ถ.ศักดิ์เดช 

260 
 

23 
8 
16 
14 
12 
38 
7 
65 
10 
16 
22 
11 

101 
7 
10 
40 

240 
124 

 
ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, รายชื่อโรงแรมและจํานวนหองพักในประเทศไทย 
ป 2531 (กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2531), 234-248. 
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 จากตารางขางตนจะเห็นไดวา ธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดภูเก็ตเติบโตไดอยางรวดเร็ว
ตามการพัฒนาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จะเห็นไดวาลักษณะการใชพื้นที่ของการลงทุนใน
การทําธุรกิจโรงแรมเมื่อรวมในตัวเมืองดวยแลวจะแบงออกไดเปน 4 พื้นที่สําคัญ มีโรงแรมตัวเมือง
ภูเก็ตจํานวน 21 แหง หาดปาตอง 22 แหง หาดกะตะ-กะรน 33 แหง หาดราไวย 5 แหง และหาด
อ่ืนๆ อีก 14 แหง เนื่องมาจากเมื่อเกิดการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวทําใหเกิดความตองการ
จากนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นที่พักอาศัยนับเปนสิ่งสําคัญสําหรับความเปนอยูของ
นักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวในภูเก็ต บรรยากาศและสถานที่ตั้งของที่พักก็เปนสิ่งจําเปนในการดึงดูด
นักทองเที่ยว ดังนั้นในชวงของการสงเสริมการทองเที่ยวนี้ จะเห็นไดวาสถานที่พักแรมที่เกิดขึ้นสวน
ใหญจะอยูในรูปแบบของบังกาโลใกลชายหาด ซึ่งเปนวิธีในการดึงดูดนักทองเที่ยวอีกวิธีหนึ่งของผู
ลงทุนในการทําธุรกิจนี้ การลงทุนในธุรกิจที่พักแรมใกลชายหาดนับไดวาเปนทางเลือกที่ดีสําหรับ
นักทองเที่ยว เพราะการทองเที่ยวทางทะเลเปนจุดเดนของภูเก็ต นักทองเที่ยวสวนใหญที่เขามา
ภูเก็ตเปนนักทองเที่ยวที่ตองการเขามาสัมผัสความงดงามของทองทะเลภูเก็ต ดังนั้นธุรกิจที่พักแรม
สวนใหญจึงกระจายอยูตามชายหาดที่สําคัญตางๆ และการเติบโตของธุรกิจที่พักแรมในภูเก็ตจะ
เห็นไดจากตัวอยางรายไดของกิจการที่พักแรมจากตารางที่ 30 
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ตารางที่ 30 รายไดจากการประกอบกิจการที่พักแรมในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2522-2526 
 

พ.ศ. รายได (พันบาท) 
2522 
2523 
2524 
2525 
2526 

87,900.8 
77,447.2 

100,546.3 
* 

163,803.0 
 
หมายเหตุ :  * ตัวเลขที่ไมอาจเปดเผยได เนื่องดวยขอจํากัดในการเก็บรักษาความลับของขอมูล 
เฉพาะราย ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2508 
ที่มา: สํานกังานสถิติแหงชาติ,  รายงานการสาํรวจการประกอบกิจการโรงแรมประจําป 2522 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2522), 10; สํานกังานสถิติแหงชาติ,  รายงานการสํารวจ
การประกอบกิจการโรงแรมประจําป 2523 (กรุงเทพฯ: สํานกังานสถิติแหงชาติ, 2523)  9; 
สํานักงานสถติิแหงชาต,ิ รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมประจาํป 2524 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2524), 17; สํานกังานสถิติแหงชาติ รายงานการสาํรวจการ
ประกอบกิจการโรงแรมประจําป 2525 (กรุงเทพฯ: สํานักงานสถติิแหงชาต,ิ 2525), 15;  
สํานักงานสถติิแหงชาต,ิ  รายงานการสาํรวจการประกอบกิจการโรงแรมประจําป 2526 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2526),13. 
 
 จากตัวเลขที่เพิ่มข้ึนจะเห็นวา ในระยะเวลา 5 ป จาก พ.ศ.2522-2526 รายไดจากธรุกจิ
ที่พักแรมเพิ่มข้ึนในอัตราสูงเปนเทาตัว ดังนั้นเมื่อเกิดการขยายตัวของธุรกิจที่พักแรมแลวความ
ตองการตอมาของนักทองเที่ยวจึงเปนสิ่งอุปโภคบริโภค ธุรกิจที่ตอเนื่องมาคงไมพนธุรกิจเกี่ยวกับ
รานอาหาร ธุรกิจนําเที่ยว การจําหนายของที่ระลึก และสถานบันเทิง ดังตารางที่ 31 32 33 และ 
34 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงจํานวนการประกอบการของธุรกิจเหลานั้น 
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ตารางที่ 31 แสดงจํานวนธุรกิจประเภทรานอาหาร ภัตาคาร และคอฟฟชอปรวบรวม พ.ศ. 2530 
 

เขตพื้นที ่ จํานวน (แหง) 
ตัวเมืองภูเก็ต 
หาดปาตอง 

หาดกะตะ-กะรน 
หาดราไวย 
อ่ืนๆ 
รวม 

65 
53 
42 
14 
10 
184 

 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ภาวการณทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (กรุงเทพฯ: กอง 
สถิติและวิจัย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2531), 47-56. 
 
ตารางที่ 32 แสดงจํานวนธุรกิจประเภทนําเที่ยวรวบรวม พ.ศ. 2530  
 

 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ภาวการณทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (กรุงเทพฯ: กอง 
สถิติและวิจัย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2531), 56-58. 
 
 
 
 
 

เขตพื้นที ่ จํานวน (แหง) 
ตัวเมืองภูเก็ต 
หาดปาตอง 

หาดกะตะ-กะรน 
หาดราไวย 
อ่ืนๆ 
รวม 

21 
25 
4 
3 
1 

54 
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ตารางที่ 33 แสดงจํานวนธุรกิจประเภทจําหนายของที่ระลึกรวบรวม พ.ศ. 2530  
 

เขตพื้นที ่ จํานวน (แหง) 
ตัวเมืองภูเก็ต 
หาดปาตอง 

หาดกะตะ-กะรน 
หาดราไวย 
อ่ืนๆ 
รวม 

33 
18 
6 

13 
5 

75 
 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ภาวการณทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (กรุงเทพฯ: กอง 
สถิติและวิจัย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2531), 59-62. 
 
ตารางที่ 34 แสดงจํานวนธุรกิจประเภทสถานบันเทิงรวบรวม พ.ศ. 2530  
 

เขตพื้นที ่ จํานวน (แหง) 
ตัวเมืองภูเก็ต 
หาดปาตอง 

หาดกะตะ-กะรน 
รวม 

10 
57 
6 

73 
 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ภาวการณทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (กรุงเทพฯ: กอง 
สถิติและวิจัย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2531), 59-62. 
 
 จากตารางขางตน หากจะนํามาเปรียบเทียบกับการเติบโตในชวงแรกของการ
พัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (ตารางที่ 22)จะเห็นไดวาธุรกิจทางดานรานอาหารเติบโตขึ้น
เฉล่ียปละ 20.24% เปรียบเทียบกับชวงกอน พ.ศ.2518 ซึ่งมีผูลงทุนในธุรกิจรานอาหารเพียง 15 
ราย เทานั้น แตใน พ.ศ.2530 เพิ่มข้ึนเปน 184 ราย ธุรกิจประเภทนําเที่ยวเติบโตขึ้นเฉลี่ยปละ 
3.78%(จาก พ.ศ.2528) จาก 7 ราย เปน 54 ราย ธุรกิจประเภทจําหนายของที่ระลึกเติบโตขึ้นเฉลี่ย
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ปละ 5.25% จาก 7 ราย เปน 75 ราย สวนธุรกิจนันทนาการและสถานบันเทิง เพิ่มข้ึนเปน 75 ราย 
จากเดิมมีอยู 39 ราย ใน พ.ศ.2528 การเพิ่มข้ึนของธุรกิจตางๆ พอจะอนุมานไดวาเกิดขึ้นมาจาก
ความตองการของนักทองเที่ยวที่เพิ่มปริมาณขึ้นอยางรวดเร็วในภูเก็ต นอกจากนี้ตามตัวเลขจาก
ตารางที่ 31-34 จะเห็นไดวาการกระจายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวลวนอยูบริเวณชายหาด
ทางดานตะวันตกแทบทั้งสิ้น จึงสรุปไดวาพื้นที่การลงทุนในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวสวนใหญนั้น
ใชพื้นที่ตางกับการทํากิจการเหมืองแรเพราะกิจการเหมืองแรสวนใหญจะใชพื้นที่การทําเหมืองอยู
ในเมืองซึ่งสวนใหญจะเปนพื้นที่ในเขตปาไมและแนวเขาซึ่งการทําเหมืองจะตองมีการขุดขุมเหมือง 
ดังนั้นพื้นที่ที่เคยเปนเหมืองเดิมมากอนจึงยากที่จะพัฒนาเพื่อประโยชนอยางอื่น49 ไมนับการทํา
เหมืองในทะเลที่กอใหเกิดผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน พ.ศ.2523 ซึ่งเกิดความ
ขัดแยงระหวางกิจการเหมืองแรดีบุกของบริษัทเศรษฐทรัพย ซึ่งตองการทําการขุดแรในอาวปาตอง 
จึงไดเกิดการประทวงจากกลุมผูประกอบอาชีพและมีนโยบายสอดคลองในการสนับสนุนการ
ทองเที่ยวที่มองวาการทําเหมืองแรในทะเลจะเปนการทําลายสภาพทางธรรมชาติที่สวยงามของ
ทะเลภูเก็ตจากตะกอนดินที่เกิดจากการทําเหมืองแร50 
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็วเมื่อ
เปรียบเทียบจากจํานวนธุรกิจประเภทตางๆ ที่เติบโตขึ้นในจังหวัดภูเก็ตตั้งแตทศวรรษที่ 2510 เปน
ตนมาจนถึง พ.ศ.2530 การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจเหลานี้เปนผลมาจากความตองการ
สนองตอบบริการทางการทองเที่ยวตามปริมาณที่เพิ่มข้ึนของนักทองเที่ยว และเนื่องจากภูเก็ตเปน
เมืองที่สามารถทองเที่ยวไดในทุกพื้นที่รอบเกาะตางกับจังหวัดอื่นๆ จึงเปนขอไดเปรียบที่รัฐบาลจะ
สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวอยางเต็มที่ในการพัฒนาดานอื่นๆ ที่สอดคลองกับธุรกิจตางๆ 
ของเอกชน ทั้งดานงบประมาณพัฒนาโครงการตางๆ เชนการทําถนนรอบเกาะ การสรางเขื่อน การ
ปรับปรุงระบบคมนาคมตางๆ ในพ.ศ.2529-2530 ภูเก็ตไดรับงบพัฒนาจากรัฐบาลถึง 30-40 ลาน
บาท51 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกสบายในการรองรับนักทองเที่ยวที่เพิ่มในอัตราสูงขึ้นทุกๆ ป จึงกลาว
ไดวาภูเก็ตเปนแหลงทองเที่ยวที่พัฒนาไดอยางรวดเร็วแหงหนึ่งของไทย 
 
 

                                                 
49 โอภาส สุกใส, ภูเก็จ 33, 163. 
50 สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สรุปผลสัมมนาเชิงปฏิบัติการวาดวยปญหา

ทางการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต, 76. 
51 โอภาส สุกใส, ภูเก็จ 33, 161-162. 
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 4.2.2 การปรับตัวของนายทุนเหมืองแรเดิมไปสูการลงทุนอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต  
 ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา กิจกรรมทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต     
เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากกิจการเหมืองแรดีบุกซึ่งเปนกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจในภูเก็ต
ไดรับผลกระทบจนไมสามารถเปดทําการไดในระหวางสงคราม ทั้งนายเหมืองและคนงานตองหยุด
งานในเหมืองแรดีบุก แมจะสิ้นสุดสงครามแลวก็ตามเหมืองแรดีบุกหลายแหงก็ไมสามารถเปดทํา
การไดเหมือนเดิมโดยทันที  แตก็ยังมีนายเหมืองที่มีผลผลิตดีบุกสะสมซึ่งนําไปฝากขายไวกับราน
รับซ้ือแรของรัฐบาลหรือกลุมที่พอจะทําการคาและสามารถสะสมทุนเอาไวยังคงหันกลับมาลงทุน
ในกิจการเหมืองแรถึงแมจะมีปญหาในการฟนฟูเหมืองเนื่องมาจากการตระหนักไดวาการทํา
กิจการเหมืองแรดีบุกยังคงเปนพื้นฐานอาชีพที่สําคัญในภูเก็ต  
 แมจะมีการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเพิ่มมากขึ้น แตจากสภาพภูมิประเทศของ
จังหวัดภูเก็ตไมไดเอื้ออํานวยตอการทําการเกษตรเทาใดนัก พื้นที่ทางการเกษตรของภูเก็ตไม
สามารถที่จะขยายตัวเพิ่มข้ึน การพัฒนาการเกษตรภายในจังหวัดภูเก็ตจึงเปนเพียงการพัฒนา
วิธีการเพื่อใหเปนระบบและสงเสริมผลผลิตเสียเปนสวนมาก ดังนั้นเมื่อส้ินสุดจากสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 แลว ถึงแมการฟนตัวของเหมืองแรดีบุกจะไมเปนไปอยางรวดเร็ว แตนายเหมืองในภูเก็ตสวน
ใหญก็ยังคงปรับปรุงกิจการเหมืองแรของตนใหฟนคืนประกอบกับการขยายความสนใจในการ
พัฒนาการเกษตรที่สามารถทําไดเทาที่พื้นที่จะอํานวย และแมวานายเหมืองสวนใหญจะกลับมา
ลงทุนเปดเหมืองแรข้ึนมาอีกครั้งแตก็ยังตองประสบกับปญหาอื่นๆ หลายดาน ไมวาจะเปนแหลง
ทรัพยากรแรดีบุกเองซึ่งในภูเก็ตไดมีการทําเหมืองแรดีบุกมาเปนเวลานานเปนสาเหตุใหสายแรที่
เคยอุดมสมบูรณลดนอยลงไป รวมไปถึงการคาขายดีบุกซึ่งราคาขึ้นกับตลาดโลกนั้นไมแนนอน 
เนื่องจากวิวัฒนาการของการของเทคโนโลยีสามารถทําใหคิดคนวัสดุที่สามารถใชแทนดีบุกได 
นอกจากนั้นทางดานการเกษตรดังที่ไดกลาวไววาภูเก็ตมีพื้นที่เหมาะสมสําหรับการเกษตรไมมาก
นัก ดังนั้นเมื่อตลาดการทองเที่ยวของโลกไดเปดกวางขึ้นและภูเก็ตเองเปนพื้นที่หนึ่งที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวจากนโยบายของรัฐบาล จึงเกิดการสงเสริมใหภูเก็ตพัฒนาเปน
สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทย  
 ในชวงกอนพ.ศ. 2510 การพัฒนาการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตไมคอยไดรับความ
สนใจเนื่องจากนักลงทุนยังคงยึดติดกับกิจการเหมืองแรดีบุกอยูและนักลงทุนในภูเก็ตเองก็ยังไม
เคยจะตองปรับเปลี่ยนรูปแบบในการลงทุนทําธุรกิจอยางอื่นนอกจากเหมืองแรดีบุกและการเกษตร 
การทองเที่ยวถือเปนสิ่งแปลกใหมที่คนภูเก็ตไมเคยมองเห็นมากอนวาจะสามารถทําใหกลายเปน
ธุรกิจที่สรางประโยชนใหกับประชาชนในภูเก็ตได นอกจากนี้ถามีการสงเสริมการทองเที่ยวขึ้นใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

144

ภูเก็ตก็มีนายเหมืองสวนหนึ่งที่มองวาจะเปนผลกระทบตอกิจการเหมืองแรที่เปนอาชีพดั้งเดิม แต
ผูวาราชการภูเก็ตในสมัยนั้นคือ นายอวน สุระกุล ไดมองเห็นถึงปญหาวา ตอไปการทําเหมืองแร
ดีบุกในจังหวัดภูเก็ตจะทําไดยากขึ้นเนื่องจากสายแรลดนอยลงทุกวันและการลงทุนในการขุดแรแต
ละครั้งนั้นตองใชเงินทุนมากผลตอบรับที่ไดมาอาจไมคุม จึงควรหาทางขยายการทํามาหากินไป
ทางดานอื่น ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตจึงเห็นวาการทองเที่ยวอาจเปนสิ่งที่เขามาทดแทนกิจการ
เหมืองแรที่กําลังหมดไปไดเพราะรัฐบาลเองก็ใหความสนใจในดานนี้อยูแลวจากการเดินทางมา
เยือนภูเก็ตของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชน เมื่อพ.ศ.2501 แตก็ยังเปนที่ถกเถียงกันเมื่อทานผูวา
ราชการจังหวัดไดเสนอนโยบายนี้แกพอคาประชาชนในภูเก็ต เนื่องจากมีกลุมซ่ึงเล็งเห็นผลกระทบ
จากการพัฒนาการทองเที่ยว นักอนุรักษนิยมทางวัฒนธรรมมองวาเมื่อมีคนหลั่งไหลเขามาจะทํา
ใหเกิดการกลืนวัฒนธรรมและทําใหวัฒนธรรมของภูเก็ตเพี้ยนไปจากเดิม สวนกลุมที่เกี่ยวของกับ
การคาขายและประชาชนทั่วไปมองวาการปรับเปลี่ยนภูเก็ตใหเปนเมืองทองเที่ยวจะสงผลใหอัตรา
คาครองชีพสูงขึ้น ราคาสินคาจะปรับตัวสูงขึ้นทําใหประชาชนเดือดรอน แตทานผูวาราชการจังหวัด
ภูเก็ตกลับใหทัศนคติเปน 2 แง คือ จะคงไวซึ่งความเปนอยูและวัฒนธรรมแบบเดิมที่เคยมีพรอมไป
กับการที่ยังคงประกอบกิจการเหมืองแรดีบุกอยางที่เคยเปนมา แตเศรษฐกิจภายในจังหวัดภูเก็ต
ตองแยลงเนื่องจากความอุดมสมบูรณของแรนอยลงทุกวัน หรือจะยอมใหอัตราคาครองชีพใน
จังหวัดสูงขึ้นจากการพัฒนาภูเก็ตใหเปนแหลงทองเที่ยว แลวประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและ
สามารถสงเสริมเศรษฐกิจของภูเก็ตในระยะยาวได52  
 เนื่องจากการพัฒนาการทองเที่ยวของภูเก็ตนั้นโดยพื้นฐานแลวอาศัยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ไดแก ทิวทัศน ทองทะเล และความสวยงามทางธรรมชาติซึ่งเปนทรัพยากรที่จะคงอยูไม
เหมือนกับการทํากิจการเหมืองแรดีบุกซึ่งเปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป ดังนั้นทางสวนราชการ
ภูเก็ตจึงมองวาการพัฒนาการทองเที่ยวจะสามารถทดแทนและสรางรายไดทางเศรษฐกิจแกภูเก็ต
เหมือนกับที่กิจการเหมืองแรดีบุกเคยเปนมากอนในอดีตได53  
 กลุมตัวอยางที่เปนนักลงทุนกลุมเดิมในที่นี้จะเปนกลุมที่เติบโตขึ้นมาในภูเก็ตซึ่งสราง
ความมั่งคั่งมาจากการทํากิจการคาขายและการทํากิจการเหมืองแรดีบุกมากอนที่จะหันมา
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ทั้งนี้แตละกลุมที่นํามายกตัวอยางนั้นถือวาเปนกลุมนัก
ธุรกิจรุนแรกๆ ที่ผันตัวเขามาสูธุรกิจการทองเที่ยว ถือไดวาเปนผูนําในดานธุรกิจการทองเที่ยวของ
ภูเก็ตซึ่งกําลังอยูในชวงการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูเก็ตจากกิจการเหมืองแรมาสู

                                                 
52 สัมภาษณ ประสิทธิ ชิณการณ,  7 ธันวาคม  2550 
53 สัมภาษณ ประสิทธิ ชิณการณ,  7 ธันวาคม  2550 
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อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งมีดวยกันหลายตระกูลในภูเก็ตและยังคงเปนที่รูจักกันดีในปจจุบัน 
เชน ตระกูล (ตันบุญ) ณ ระนอง ตระกูลหงษหยก ตระกูลตัณฑวณิช ตระกูลอุดมทรัพย ตระกูลจิรา
ยุส เปนตน 

1)ตระกูล ตันบุญ ณ ระนอง ขุนเลิศโภคารักษ (ตันเคหลิ่มหรือ หลิ่ม ตันบุญ) ตันเค
หลิ่ม เดินทางจากมณฑลฮกเกี้ยนลงเรือใบรอนแรมมาถึงภูเก็ตเมื่อประมาณป พ.ศ.2458 งานแรก
ที่เร่ิมตนในภูเก็ตก็คือการเปนกรรมกรในเหมืองหาบ จากนั้นลาออกมาเปนคนเฝาสวนผักคนแซ
เดียวกัน มีรายไดเดือนละ 6 บาท เมื่อบริษัททุงคาฮาเบอรเขามาทํากิจการเหมืองแรเรือขุดงานจึง
เปลี่ยนมาทํางานเฝาเรือยนตของบริษัททุงคาฮาเบอร ติน เดรดยิ่ง ไดรับเงินเดือนๆ ละ 36 บาท 
จากนั้นก็ซื้อเรือแจวรับจางขนสงผูโดยสารจากเรือเดินสมุทรมาตัง ข้ึนทาเรือภูเก็ตหรือทานเรศร     
จนสามารถเก็บเงินไดจํานวนหนึ่งก็เปลี่ยนจากเรือแจวมาเปนเรือยนต จากเรือยนตรับจางสงคน
โดยสารเพียงสัปดาหละครั้ง ขยับขยายงานเปนรับเหมาทําไมฟนสงบริษัททุงคาฮารเบอรฯ ตันเค
หลิ่ม จึงกลายเปน “คอนแทรกเตอร” หรือผูติดตอประสานงานดานตางๆ คนสําคัญของบริษัทเรือ
ขุดแรทุงคาฮาเบอร ตั้งแตนั้นมา  

พ.ศ.2474 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสเลียบหัวเมืองปกษใต 
ตันเคหลิ่มไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตใหทําหนาที่นายเรือพระที่นั่งนําเสด็จ
ประพาสเมืองกระบี่ จึงไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนขุนเลิศโภคารักษ ถือศักดินา 400 และ
พระราชทานนาม สกุลวา “ตันบุญ” เพื่อใหเปนสิริมงคลรับราชการเปนกรมการพิเศษของเมือง
ภูเก็ต ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ผูจัดการบริษัททุงคาฮาเบอรฯ และกงสุลอังกฤษที่ภูเก็ตตอง
อพยพจากภูเก็ตเนื่องจากฝายอังกฤษเปนประเทศคูสงคราม จึงฝากเอกสารหลักฐานสําคัญของ
บริษัทไวกับขุนเลิศโภคารักษ ซึ่งทานก็ตองรับภาระหนาที่นี้และตองเผชิญกับการคุมขังทรมานจาก
ทหารญี่ปุนอยางหนักเพื่อรักษาเอกสารเอาไว เมื่อสงครามสิ้นสุดลงทางบริษัททุงคาฮาเบอรจงึตอบ
แทนโดยใหทําเหมืองในที่ดินของบริษัทที่เรือขุดไมสามารถเขาถึงได โดยชักเพียง 12  เปอรเซ็น    
ณ จุดนี้ถือเปนจุดเริ่มตนของการทําเหมืองแรของขุนเลิศโภคารักษซึ่งปรากฏวาสามารถขุดแรไดถึง
เดือนละ 300–400 หาบ ประกอบกับเปนชวงที่สงครามสิ้นสุดลงใหมๆ ราคาแรสูงมากในชวงแรกๆ 
จึงสามารถเปลี่ยนเครื่องจักรใหมๆ คุณภาพดี แทนเครื่องจักรเกาที่ทิ้งรางมาเปนเวลานาน จึงทําให
ขยายงานไดอยางกวางขวางถึง 7-8 เหมืองในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังไดลงทุนในการทําสวน
ยางพาราในชวงที่ราคาดีบุกลดต่ําลง ทําใหสามารถสรางฐานะขึ้นสูระดับที่มั่นคงไดภายใน
ระยะเวลาเพียง 10 ป คือจาก พ.ศ.2493–2502  
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 หลังจากการทองเที่ยวเริ่มเขามามีบทบาทในจังหวัดภูเก็ต ทานขุนเลิศโภคารักษเองได
ตระหนักวาการทําเหมืองแรดีบุกในภูเก็ตคงจะทําไดอีกไมนานเนื่องจากสายแรในเหมืองลดนอยลง
ทุกวัน การลงทุนกับรายจายที่ตองจายไมคุมกัน ประกอบกับทางรัฐบาลกําลังสนบัสนนุสงเสรมิการ
ทองเที่ยวและกําลังใหความสนใจจังหวัดภูเก็ตอยู ขุนเลิศโภคารักษจึงไดมีโครงการสราง
ศูนยการคาเลิศโภคารักษข้ึนเปนศูนยการคาแหงแรกของจังหวัดภูเก็ต โดยวางผังใหมีโรงภาพยนต 
ลานโบวล่ิง และโรงแรมชั้นหนึ่ง เชนเดียวกับศูนยการคาทั่วไปในกรุงเทพฯ ซึ่งเปนงานที่สรางความ
เจริญใหกับทองถิ่นดวย ศูนยการคาแหงนี้เร่ิมสรางในป พ.ศ.2512 ถือเปนอีกกาวหนึ่งของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เนื่องจากการสรางศูนยการคาแหงนี้ขุนเลิศโภคารักษไดมองไว
วาจะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดเพราะความทันสมัยที่ทัดเทียมกับศูนยการคาในกรุงเทพฯ 
นอกจากจะเปนศูนยการคาแลวยังสรางโรงแรมอยูในบริเวณเดียวกันอีกดวยแตกวาโรงแรมจะแลว
เสร็จก็ใน พ.ศ.2519 ซึ่งขุนเลิศโภคารักษไดถึงแกกรรมไปกอนใน พ.ศ.2514 ดังนั้นผูที่เขามารับชวง
ดูแลศูนยการคาและโรงแรมตอก็คือ คุณหญิงกาญจนา(ตันบุญ) ณ ระนอง ซึ่งเปนบุตรสาว และ
หลานคือ ดร.วิจิตร ณ ระนอง นางวิมลวรรณ(ณ ระนอง) บรรเลงจิต นางวิภาพรรณ(ณ ระนอง) คู
สุวรรณ และนายวิบูลชัย ณ ระนอง ซึ่งรวมกันบริหารกิจการในกลุมเพิรลที่มีธุรกิจการทองเที่ยว
หลากหลายสืบตอมาทุกวันนี้ คนที่โดดเดนในตระกูล คือ ดร.วิจิตร  ณ ระนอง ซึ่งคุมธุรกิจโรงแรม
เพิรล ซึ่งในยุคนั้นถือเปนยุคสงเสริมการทองเที่ยวตอจากยุคแรกของการเริ่มตนพัฒนาธุรกิจการ
ทองเที่ยวใน พ.ศ. 2510-2517 โรงแรมเพิรลนับวาเปนโรงแรมที่หรูหราที่สุด มีหองพักทั้งหมด 212 
หอง คุณวิจิตรกลาววาในสมัยนั้นยังมีโรงแรมระดับดีๆ ไมมากนัก และมีสถานบันเทิงในรูปแบบ
ของศูนยการคา ขุนเลิศโภคารักษจึงคิดที่จะเปนผูนําความทันสมัยเหลานั้นเขามายังภูเก็ตอยาง
นอยก็เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่มีแนวโนมวาจะเปนอุตสาหกรรมที่รุดหนาในภูเก็ต จึงลงทุนกับ
โรงแรมเพิรลไปเปนจํานวนมากถึง 70 ลานบาท ในสมัยนั้นจัดวาเปนโรงแรมที่มีระดับที่สุด
เนื่องจากมีสระน้ําอยูขางในโรงแรม มีไนตคลับ และชั้นบนสุดเปนหองอาหารที่สามารถเห็นวิวของ
ภูเก็ตไดทั้งเมือง และในแตละหองพักก็จะใชเฟอรนิเจอรอยางดีเปนการยกระดับมมาตรฐานที่พัก
ของภูเก็ตใหสูงขึ้นอีกดวย54  
 2)ตระกูลหงษหยก มีหลวงอนุภาษภูเก็ตการเดิมชื่อจินหงวน หงษหยก เปนตน
ตระกูล ไดเร่ิมทําเหมืองแรกับพี่ชายคนโต (หลวงประเทศจีนารักษ) ซึ่งเปนนายเหมืองพังงา – ภูเกต็ 
แลวจึงขอแยกตัวมาทําเหมืองหาบที่ตําบลวิชิต (ระเงง) จังหวัดภูเก็ต แตก็ประสบปญหาจนขาดทุน
เกือบหมดตัวแตดวยความมานะพยายามและความอดทน จึงสามารถเปดกิจการเหมืองสูบแหง
                                                 

54 สัมภาษณ ประสิทธิ ชิณการณ,  7 ธันวาคม  2550 ; วิจิตร ณ ระนอง, 29 มีนาคม 2550 
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แรกในเมืองไทยโดยสมเด็จพระบรมวงศเธอเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิจทรงเปนประธานเปด
เหมืองสูบ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2473 และประทานนามวา “เหมืองเจาฟา” ตอมาไดมีการจด
ทะเบียนเปนบริษัท อนุภาษและบุตร จํากัด ใน พ.ศ.2482 ประกอบกิจการทําเหมืองแรดีบุก โดยวิธี
เหมืองสูบ และใชกําลังผลิตดวยกระแสไฟฟาเปนเหมืองแรกในประเทศทําใหคาใชจายในการผลิต
แรต่ําลง เพื่อใหการทําเหมืองเปนไปดวยความรวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย จึงไดตั้งแผนกซอมแซม
อุปกรณการเหมือง ทําอุปกรณการทําเหมืองเอง มีโรงเลื่อยไมและโรงงานไมแปรรูปเพื่อใชในการ
สรางรางและเสาเหมือง  เศษไมที่เหลือไดใชสําหรับยางแร จึงนับไดวาใชทรัพยากรโดยใหไดรับ
ประโยชนอยางเต็มที่และไมสูญเปลา จะเห็นไดวาตั้งแตเร่ิมเปดการทําเหมือง บริษัทไดพยายามทกุ
วิถีทางที่จะใชความรูความสามารถของบุคลากรที่มีอยูดัดแปลงแกไขการทําเหมืองใหมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดคาใชจายและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด
ประโยชนมากที่สุดเทาที่จะทําได นอกจากดําเนินกิจการเหมืองสูบแลว หลวงอนุภาษยังไดขยาย
กิจการทําเหมืองเรือขุด สวนยาง สวนมะพราว โรงงานแปรรูปไม โรงสีขาว เรือเดินทะเล ระหวาง
ภูเก็ต – กันตัง ฯลฯ กลาวไดวา ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการติดตอธุรกิจกับตางประเทศที่ปนัง 
มีการขยายสํานักงานไปยังกันตัง รองรับธุรกิจเดินเรือขนสง มีการขยาย การทําเหมืองแรไปพังงา
และระนอง เพราะการที่เหมืองเจาฟาเปนเหมืองใหญและมั่นคงจึงไมคอยไดรับผลกระทบจาก
สงครามมากเทาใด  
 แตการทําธุรกิจคงจะหลีกเลี่ยงไมพนวงจรทางธุรกิจเมื่อเจริญมาก ก็ตองหมุนเวียน
มาถึงจุดที่ธุรกิจตองตกต่ําลงบาง ธุรกิจของตระกูลหงษหยกก็เชนกัน หลังจากที่เจริญมากในยุค
เร่ิมตน ก็เร่ิมที่จะถดถอยในชวงรอยตอของการบริหารระหวางยุคเริ่มตนกับยุคที่สอง การลดขนาด
ในยุคที่สองของตระกูลหงษหยก มีการตัดธุรกิจที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการทําเหมืองแรและกจิการทีด่แูล
ไมทั่วถึงหรือ มีปญหาออกไป เชน ขายกิจการโรงเลื่อย โรงน้ําแข็งและโรงพิมพ ยกเลิกธุรกิจเดินรถ
ขนสงสินคาและเรือโดยสารภูเก็ต-กันตัง เพราะชวงนั้นเริ่มที่จะมีการคมนาคมทางถนนเชื่อมตอกัน
ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกวาการเดินทางโดยทางเรือ เหลือธุรกิจหลักไวคือเหมืองแรดีบุก55  
 ตระกูลหงสหยกเริ่มเขาสูธุรกิจใหมตั้งแตตน พ.ศ.2520 โดยรุนที่ 3 ซึ่งเปนคนรุนใหม ที่
ไดรับการศึกษามาจากตางประเทศ เร่ิมเขา มารับชวงบริหารธุรกิจตอจากรุนแรกและรุน ที่สองมาก
ข้ึน ในยุคนี้จะเห็นวาการดําเนินธุรกิจของภูเก็ตเปลี่ยนแปลงไปมาก อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เขา
มามีบทบาทแทนธุรกิจเหมืองแรอยางเต็มตัว และธุรกิจเหมืองแรที่เคยเฟองฟูและเปนธุรกิจหลัก
ของตระกูลหงษหยกเริ่มที่จะถดถอยไปตามกาลเวลา จากปญหาราคาแรดีบุกตกต่ํา ที่ดินสัมปทาน 
                                                 

55 โอภาส สุกใส, ภูเก็จ 33, 99-100. 
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เหมืองแรเร่ิมหมดไป ถึงแมกิจการเหมืองแรจะตองปดตัวลงแตที่ดินซึ่งเปนเหมืองแรเดิมยังคงมีอยู 
จากความไดเปรียบที่เปนเจาของที่ดินจํานวนมากในภูเก็ต ตระกูลหงษหยกไดพลิกผันธุรกิจของ
ครอบครัวโดยมองจากความตองการภายนอก ซึ่งภูเก็ตไดเกิดการพัฒนาดานการทองเที่ยวขึ้น 
ดังนั้น ตระกูลหงษหยกจึงเลิกทํากิจการเหมืองแรและธุรกิจอ่ืนๆ ไมวาจะเปน โรงเลื่อย โรงสีขาว 
โรงน้ําแข็ง และเรือขนสงสินคาไปพรอมกับเหมืองแร เขาสูยุคที่การทองเที่ยวเขามามีบทบาท ธุรกิจ
เกาๆ ของตระกูลที่เหลือมาจนถึงปจจุบันมีเพียงธุรกิจสวนยางพาราที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา 
ประมาณ 1,500 ไรเทานั้น ตระกูลหงษหยกกาวเขาสูธุรกิจใหมดวยการขยายการลงทุนไปสูธุรกิจ
ตัวแทนจําหนายรถยนตและพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีการตั้งบริษัท อนุภาษและการคา จํากัด ข้ึน 
มาเปนตัวแทนรถยนตมาสดา บริษัทอนุภาษวิวิธการ จํากัด ตัวแทนจําหนายรถยนตฮอนดา ใน
ภูเก็ต และบริษัท อนุภาษฟอรด จํากัด ตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรด ในพื้น ที่ ภูเก็ต พังงา กระบ่ี 
และตรัง เปนการขยายฐานธุรกิจออกไปนอกภูเก็ตอีกดวย56  
 การเขาสูธุรกิจรถยนตของตระกูล    หงสหยกนั้นถาพิจารณาดูแลว นับวาเปนการมอง
การไกลซึ่งจะเปนผลพลอยมาจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เติบโตขึ้นของภูเก็ต ซึ่งจะสงผลตอ
การพัฒนาของเมืองและการหลั่งไหลเขามาของคนจากภายนอกไมวาจะเปนการเขามาต้ังถิ่นฐาน 
หรือการเขามาทองเที่ยว การดําเนินธุรกิจของตระกูลหงษหยกนับจากนี้ไปจึงเปนการคลอยตาม
ภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงจากเหมืองแรดีบุกเปน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การลงทุนของตระกูลหงษหยกถือเปนความแตกตางจากผูลงทุนรายอื่น
ในยุคเดียวกัน แทนที่จะเขาไปทําธุรกิจทางดานโรงแรมแตกลับมาเปดตัวดวยธุรกิจรถแทน แต
อยางไรก็ดีทั้ง 2 ธุรกิจนี้ตางก็เชื่อมโยงไปสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของภูเก็ตเชนเดียวกัน   
 3)ตระกูลตัณฑวณิช ตระกูลนี้ทําเหมืองแรเอง จนมีฐานะร่ํารวยและมีพวกพองมาก 
ประกอบกิจการคาหลายอยาง มีรานคาชื่อ “เลี่ยนบี้” มีโรงน้ําแข็งอยูที่ถนนเยาวราช(บริเวณ
โรงแรมภูเก็ตเมอรลินปจจุบัน) มีโรงรับจํานําอยูแถวถนนถลาง(ตรงรานซินแอนดลีปจจุบัน)  ใน
สมัยรัชกาลที่ 5  ตันเนี่ยวหยี่ไดรับบรรดาศักดิ์เปนหลวงบํารุงจีนประเทศ มีบุตร 9 คน ไดแก        
มาจาย  มาไซ (พระพิ ไสยสรรพกิจ )  มาจุน  มาสุน  มาฮก  มา เค ง  มา เสียง (พระพิทักษ                     
ชินประชา) มาคุน และมาหลาน พระพิทักษชินประชา(ตันมาเสียง) เกิดที่ภูเก็ตเมื่อ พ.ศ.2427  
ไดรับการศึกษาจากปนัง จึงมีความรูและพูดไดถึง 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
และภาษามาเลย เมื่อกลับมาเมืองไทยใน พ.ศ.2444 ไดรับแตงตั้งเปนที่ปรึกษาของกรมโลหกิจ
เกี่ยวกับการทําเหมืองแร ตันมาเสียงไดเขาสูอาชีพเหมืองแรซึ่งมีทั้งเหมืองรู เหมืองหาบ และได
                                                 

56 บริษัทอนุภาษและบุตร, “เอกสารประวัติของบริษัทอนุภาษและบุตร” (สําเนา) 
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พัฒนามาใชเครื่องจักรไอน้ําทําเหมืองสูบ เนื่องจากมีความรูความชํานาญในการทําเหมืองแร
เร่ือยมา เหมืองแรที่ตันมาเสียงทํานั้นมีทั้งที่ทุงคา บางเหนียว เชิงทะเล และที่ทายเหมือง จังหวัด
พังงา ตอมาในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีการตั้งบริษัทกองมรดกพระพิทักษชินประชาขึ้น 
เปนกงสี ซึ่งทํากิจการเปนเอเยนคาเหลา สวนเหมืองแรก็ยังคงทําเหมืองหาบอยูที่บางเหนียว 
นอกจากนี้ยังมีการเขาสูการทํากิจการสวนยางพารา57  
 ตอมาในรุนลูกของพระพิทักษชินประชาการทําเหมืองแรเร่ิมยุงยากมากขึ้นเนื่องจาก
การขออนุญาตทําเหมืองตองผานการอนุญาตจากหนวยราชการมากขึ้น แลวยังรวมไปถึงสายแรที่
นอยลง ในสวนเหมืองแรของพระพิทักษชินประชานั้นยังคงทําเหมืองในพื้นที่เดิมเพียงแตไมมีการ
ขออนุญาตเพิ่มข้ึนไปจนถึงราว พ.ศ.2510 จึงไดเลิกกิจการเหมืองไปเนื่องจากสายแรในเหมือง 
หมดลง คุณประชา ซึ่งเปนผูดูแลเหมืองตอจากพระพิทักษชินประชาจึงหันมาดูแลกิจการดานอื่น
ของตระกูลไปพรอมๆ กับเขาไปทํางานในเหมืองแรของนายเหมืองอ่ืนๆ ในภูเก็ตและตางจังหวัด
บางครั้งก็ไปไกลถึงเชียงใหมหรือลําปาง   
 จากการสัมภาษณจะเห็นไดวาคนในตระกูลตัณฑวณิชในรุนหลังจากคุณประชา  
ตัณฑวณิช สวนใหญจะไมรับชวงตอกิจการของตระกูล เทาที่มีก็เห็นแคกิจการสวนยางพาราซึ่งมี
อยูที่แหลมมะพราว-ถลาง และที่พังงา รวมไปถึงกิจการโรงหนังชื่อภูเก็ตภาพยนตร ซึ่งตอมาเปลีย่น
ชื่อเปนโรงหนังพิทักษ อยูบริเวณธนาคารกรุงไทย ถนนรัษฎาในปจจุบัน ตอมาเลิกกิจการยาย
โรงหนังมาอยูตรงวงเวียนหอนาฬิกาซึ่งปจจุบันเปนโรงแรมเมโทโปร ซึ่งกอตั้งขึ้นหลังจากรื้อโรงหนัง
ไปแลวและตระกูลตัณฑวณิชเองก็มีหุนสวนอยูในกิจการโรงแรมนี้ดวย การเขามาของเกี่ยวกับ
ธุรกิจการทองเที่ยวของตระกูลตัณฑวณิชเทาที่ไดศึกษามาก็มีเพียงแคการมีหุนสวนอยูในโรงแรม
เมโทโปรซึ่งในปจจุบันก็ยังคงเปดดําเนินกิจการอยูเทานั้น กิจการอยางเดียวของตระกูลที่ยังคง
เหลืออยูจึงมีแคการทําสวนยางพาราเทานั้น เพราะทายาทรุนหลังตางยายถิ่นฐานไปอยูกรุงเทพ
เสียเปนสวนมาก เหตุผลนาจะมาจากการที่ตระกูลตัณฑวณิชเปนตระกูลหนึ่งที่มีการกอตัวอยาง
มั่นคงแลวและการที่มีกิจการของตระกูลไมหลากหลาย เมื่อหมดสมัยของการทําเหมืองแรจึงเกิด
การแยกยายกันไปเพราะจากการสัมภาษณจึงไดทราบวาไมมีทายาทคนไหนที่จะสนใจลงทุนใน
ธุรกิจทางดานการทองเที่ยว ดังนั้นบทบาทของตระกูลตัณฑวณิชในดานการทองเที่ยวจึงไมโดด
เดน จะมีก็เพียงแตบานพิทักษชินประชาที่หลงเหลือเปนมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งไดรับความสนใจ

                                                 
57 โอภาส สุกใส, ภูเก็จ 33, 97. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

150

จากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ เนื่องจากในปจจุบันบานพิทักษ     ชินประชาไดเปดเปน
พิพิธภัณฑเปดสําหรับผูสนใจเยี่ยมชม 58 
 4)ตระกูลอุดมทรัพย ขุนวิเศษนุกูลกิจ (วิเศษ  อุดมทรัพย)  เกิดที่จังหวัดภูเก็ต เปน 
ชาวตําบลปาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ครอบครัวของขุนวิเศษนุกูลกิจมาจากจีนมณฑลฮกเกี้ยน มี
ความรูและประสบการณอาชีพทําเหมืองแรจากประเทศจีนมากอน ขุนวิเศษนุกูลกิจไดเรียนรูและ
ทําเหมืองสืบมาจากบิดา โดยเปนผูดูแลกิจการเหมืองแรในตําแหนงผูจัดการตั้งแตอายุ 16 ป ซึ่ง
ขณะนั้นเปดเหมืองหาบมีอยู 17 รางหรือ 17 หนาเหมือง ใชชื่อบริษัทวา “งิ้มกี่” มีคนงานเปนคนจีน 
จํานวนพันๆ คน เพราะเหมือง 1 รางใชคนงาน 200 กวาคน พ.ศ.2440-2460 กิจการเหมืองแรแบบ
เหมืองหาบมารับจางแรงงานนอยลง การทําเหมืองแรก็ตองพัฒนาเปลี่ยนไปเปนการทาํแบบเหมอืง
รูหรือเหมืองอุโมงค ซึ่งตอนนั้นยังมีความอุดมสมบูรณของแรอยูมากสามารถหาไดงาย พ.ศ.2460-
2480 ขุนวิเศษนุกูลกิจไดยายกิจการเหมืองแรไปทําที่บานนากก ต.ฉลอง พัฒนามาเปนระบบ
เครื่องจักรไอน้ําสตีม หมุนสายพาน ประกอบกับสมัยนั้นปาไมที่ใชทําฟนยังมีมาก และไดดําเนิน
กิจการจนถึงยุคการใชเครื่องจักรดีเซลหมุนชา ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการสั่งเครื่องจักร
ใหมๆ เขามาเพื่อเพิ่มผลผลิตแรดีบุก 
 หลังจากกิจการดีบุกไดหยุดชะงักไปชวงสงคราม และราคาดีบุกก็ต่ําลงจึงตองหาทาง
ผลิตใหไดมากข้ึน ตอมาพ.ศ.2495 ไดไปทําเหมืองแรที่บานนาลึก ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ใชเครื่อง
ดีเซลหมุนชา เปนเหมืองสูบฉีด นอกจากกิจการเหมืองแรแลว ขุนวิเศษนุกูลกิจยังมีกิจการถลุงแร
และรับซื้อแรอยูที่บานอาวเก(โลกอง) อ.เมือง ภูเก็ต และที่กะทู (บริเวณหลังศาลเจากะทู) โดยนํา
สินแรมาถลุงเปนโลหะดีบุก 90%  สงไปขายที่ปนัง และมลายู ขุนวิเศษนุกูลกิจไดถึงแกกรรมเมื่อ 
พ.ศ.2503 นายเปรม  อุดมทรัพยและพี่นองอุดมทรัพย ไดจัดตั้งบริษัท “วิเศษนุกูลกิจ” ดําเนิน
กิจการเหมืองแรดีบุกตอมา โดยพัฒนามาใชเครื่องจักรมอเตอรไฟฟาและเครื่องทุนแรงสมัยใหม 
เพื่อลดตนทุนการผลิตเนื่องจากสายแรมีนอยลง59 จนเขาสูยุคของการทองเที่ยว ตระกูลอุดมทรัพย
เปนอีกหนึ่งตระกูลที่เขามาจับธุรกิจการโรงแรมซึ่งก็เปนที่รูจักกันดีอีกแหงหนึ่งคือ โรงแรมวิเศษ ที่
หาดปาตองซึ่งถือวา เปนพื้นที่ที่การทองเที่ยวพัฒนาไปอยางรวดเร็วรองจากหาดกะตะและหาดกะ

                                                 
58 สัมภาษณ สันชัย ตัณฑวณิช, 8 ธันวาคม  2550; สัมภาษณ จรูญรัตน ตัณฑวณิช,28 มีนาคม 

2550. 
59 โอภาส สุกใส, ภูเก็จ 33, 107. 
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รนในยุคของการสงเสริมการทองเที่ยว พ.ศ. 2517 เปนตนไป หลังจากนั้นตระกูลอุดมทรัพยก็ยัง
ขยายเขาสูกิจการพัฒนาและจัดสรรที่ดินอีกดวย60 
 5)ตระกูลจิรายุส  ตนตระกูล  “จิรายุส” คือนายเจียะออ(แซเจี่ย) จิรายุส เขามาตั้งถิ่น
ฐานอยูที่เมืองภูเก็ตโดยมารับจางเชื่อมบัดกรีสังกะสี แลวขยับขยายมาเปดรานขายพวกอะไหล
รถยนต  คือ รานฮกฮวด กิจการรุงเรืองขึ้นเปนลําดับจนมีฐานะอยูในขั้นคหบดีคนหนึ่งของภูเก็ต 
และไดทําคุณประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติตลอดมา จนไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์
จากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเปน “ขุนจีรกิจการี” และไดรับพระราชทานนามสกุลวา 
“จิรายุส” พ.ศ.2476 ตอมาในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 นายวีระ จิรายุสซ่ึงเปนหลานไดกลับมาจาก
ปนังและเริ่มตนการทํางานโดยชวยงานที่รานฮกฮวด เมื่อขุนจีรกิจการีถึงแกกรรมอาสะใภคือนาง
ฉายอิ่ม  จิรายุส จึงมอบหมายใหนายวีระชวยบริหารงานในรานฮกฮวดตอไป61  
 ในรุนของนายวีระ จิรายุสถือเปนนักลงทุนรุนใหมที่มีความสามารถไดขยายกิจการ
ออกไปโดยจัดตั้งเปนบริษัทฮกฮวดจํากัด จําหนาย พวกอะไหลรถยนต อุปกรณไฟฟา ฮารดแวร 
สโตรตางๆ และขยายเขาไปสูกิจการเหมืองแรดีบุกในป 2507 โดยทําเหมืองในที่ตาง ๆ หลายแหง
ไดแก เกาะแกว ทาจีน ลายัน และที่พังงา ในป พ.ศ.2516 บริษัทฮกฮวด จํากัด ไดขยายกิจการตั้ง
โรงงานอัดแกสออกซิเยนขึ้น นอกจากนี้ยังไดริเร่ิมกิจการบานจัดสรรพรอมที่ดินเปนรายแรกของ
ภูเก็ต คือ หมูบานจีรกิจ(อยูทางไปอาวมะขาม) สําหรับกิจการเหมืองแรดีบุกนั้นเนื่องจากสายแรใน
เหมืองลดนอยลงทุกวันจนในที่สุดเหลือเหมืองเปดอยูเพียงแหงเดียว นายวีระ  จิรายุส จึงหันมาให
ความสนใจในธุรกิจการโรงแรมโดยเขามาลงทุนในกิจการโรงแรมในเมื่อ พ.ศ. 2523 คือ โรงแรม
ภูเก็ตเมอรลิน ซึ่งเปนโรงแรมชั้นหนึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองภูเก็ต ทั้งนี้เพราะเล็งเห็นวาตอไปภูเก็ตจะ
เปนที่รูจักของคนทั่วโลกและธุรกิจทองเที่ยวจะเปนรายไดหลักของจังหวัดแทนธุรกิจเหมืองแรซึ่ง
กําลังจะหมดไปทุกวัน แตก็ประสบปญหาในชวงแรกๆ เนื่องจากมีคูแขงอยางโรงแรมเพิรลซ่ึงถือวา
เปนโรงแรมที่ทันสมัยมากที่สุดและผูบริหารก็มีความรูทางดานการตลาดเปนอยางดีทําใหโรงแรม
ภูเก็ตเมอรลินประสบกับปญหาไมมีนักทองเที่ยวเขามาพักจนถึงกับตองประกาศขายโรงแรมแตใน
ที่สุดก็สามารถผานพนปญหาไปไดเนื่องจากมีนักทองเที่ยวเขามาในภูเก็ตเพิ่มมากขึ้นทุกป ดังนั้น
จึงเกิดการกระจายของนักทองเที่ยวไปยังโรงแรมตางๆ ธุรกิจโรงแรมภูเก็ตเมอรลินจึงฟนตัวขึ้น62 

                                                 
60 สมหมาย ปนพุทธศิลป [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 28 มกราคม 2551.  เขาถึงไดจาก 

http://www.kathutin.com/main. 
61 โอภาส สุกใส, ภูเก็จ 33, 113-114. 
62 สัมภาษณ ประสิทธิ ชิณการณ  7 ธันวาคม  2550 
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และตอมาในป พ.ศ.2528 ไดขยายกิจการไปเปดโรงแรมอีกแหงที่หาดปาตอง คือ โรงแรมปาตอง
เมอรลิน 
 จะเห็นไดวา การปรับตัวของนักลงทุนกลุมใหญๆ กลุมเดิมในภูเก็ตนั้นโดยภาพรวมแลว
เปนไปตามสภาวะที่เปลี่ยนไปของกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจ เมื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
ภูเก็ตเติบโตมากขึ้นตางกับกิจการเหมืองแรดีบุกซึ่งอยูในภาวะทรงตัว แตบทบาทที่ยังคงมีอยูนั้น
กลับเปนปญหาสําหรับการพัฒนาการทองเที่ยว เนื่องจากการทําเหมืองแรตองมีการปลอยตะกอน
จากการลางแร ทําใหเกิดการสะสมของตะกอนซึ่งจะสงผลตอทางเดินน้ํา ดังนั้นยิ่งการทองเที่ยว
เติบโตมากขึ้นเทาใด กิจการเหมืองแรดีบุกก็ลดบทบาทลงมากเทานั้นมีตัวอยางใหเห็นไดจากเมื่อ 
วันที่  24 พฤศจิกายน 2524 ไดมีประชาชนประมาณ 600 คน รวมไปถึงขาราชการอีกกลุมหนึ่งได
ชุมนุมรวมกันคัดคานการขุดแรบริเวณอาวกะรนดวยสาเหตุที่วา การขุดแรในบริเวณดังกลาวจะ
กอใหเกิดสภาพแวดลอมเปนพิษซึ่งจะมีผลกระทบกระเทือนตอการประกอบอาชีพซึ่งก็คือธุรกิจการ
ทองเที่ยวรวมไปถึงธุรกิจที่ตอเนื่องอยาง โรงแรม บังกะโล รานคา ภัตตาคาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ธุรกิจโรงแรมที่ตองลงทุนเปนจํานวนมาก63  
 เหตุผลอีกประการหนึ่งที่นักลงทุนหรือนายเหมืองในภูเก็ตหันมาสนใจทําธุรกิจการ
ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยในชวงพัฒนานั้นไดมีการรับทุนการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม อยางโรงแรมถาวร ของ นาย ติลก ถาวรวองวงศ ทําให
การทองเที่ยวมีบทบาทมากขึ้นและดึงดูดนักทองเที่ยวสนใจเขามาเที่ยวในภูเก็ต ดังนั้นการเปลี่ยน
รูปแบบการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนจึงอาศัยจากการประเมินแนวโนมของการเติบโตของการ
ทองเที่ยวซึ่งมีทาทีวาจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ สังเกตไดจากตารางที่ 22 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงจํานวนธุรกิจ
เกียวกับสถานที่พักแรมในภูเก็ตในชวงเวลา 10 ป จาก พ.ศ. 2517-2528 วามีถึง 81 แหง ตัวเลขนี้
ยังไมรวมธุรกิจสถานที่พักแรมทั้งหมดในภูเก็ตเพียงแตยกมาเฉพาะบริเวณแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 
4 จุด เทานั้น คือ ภายในอําเภอเมืองภูเก็ต หาดกะตะ-กะรน หาดปาตอง และหาดราไวย ถา
ประเมินดูจากเหตุการณประทวงการขุดแรและการขยายตัวของธุรกิจการทองเที่ยวแลวจะเห็นวา 
ความสําคัญของการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูเก็ตตั้งแตชวงทศวรรษที่ 2510 เปนตนมา
นั้นไดเปลี่ยนแปลงไปแลว ดังนั้นนักลงทุนเองก็ตองปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู
รอดในการดําเนินธุรกิจตอไป 
 

                                                 
63 พงษอนันต สรรพานิช, “ผลกระทบของการทองเที่ยวตอประชากรจังหวัดภูเก็ต” จุลสารการ

ทองเที่ยว 2, 3 (2526): 51. 
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 4.2.3 การลงทุนในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของนายกลุมใหมในจังหวัดภูเก็ต 
 ในสวนของนายทุนรุนใหมๆ ของภูเก็ตในที่นี้จะกลาวถึงกลุมคนที่เขามาดําเนินธุรกิจ
การทองเที่ยวและเสนอใหเห็นแนวคิดในการตัดสินใจประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต  

1) ชาญ วงศสัตยานนท ถือเปนนักธุรกิจรุนใหมที่เขามาดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวใน
ภูเก็ตในดานของบริษัททัวรและเปนผูจัดการของโรงแรมภูเก็ตเมอรลิน เนื่องจากไดสมรสกับ
บุตรสาวของนายวีระ จิรายุส การที่คุณชาญเขามาจับธุรกิจทัวรในราว พ.ศ.2527 เนื่องจากเห็นวา
การพัฒนาของการทองเที่ยวในภูเก็ตยังคงขยายตัวไดอีกมาก และยังมีผูประกอบการนําเที่ยวไม
มาก การที่ตัดสินใจเขามาลงทุนในธุรกิจการทองเที่ยวสวนหนึ่งมาจากการใหความสําคัญจาก
รัฐบาลในดานการสนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวในภูเก็ต และเห็นวาธุรกิจนี้จะไปไดดใีนภเูกต็
เนื่องจากเปนชวงที่กิจการเหมืองแรดีบุกมีบทบาทนอยลงเพราะเกิดปญหาราคาแรตกต่ําและความ
สมบูรณของแรลดลง นักลงทุนหรือนายเหมืองไดหันเหความสนใจมายังธุรกิจการทองเที่ยวกันมาก
ข้ึนถือเปนชวงรอยตอที่ประจวบเหมาะพอดี คุณชาญไดใหความเห็นวาโดยหลักความจริงแลวถา
ทรัพยากรแรยังคงสมบูรณอยูนั้น นายเหมืองและนักลงทุนก็ยังคงทํากิจการเหมืองแรอยูและ
อาจจะตองตอสูกันกับธุรกิจการทองเที่ยวที่เขามาภายหลังทั้งยังไมมีกําลังพอเนื่องจากเปนชวงที่
เพิ่งเริ่มตนการลงทุน ประกอบกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนงานที่ตองใหการบริการซึ่งตางกับ
ดีบุกที่เปนหลักเปนฐานในภูเก็ตมานานแลว แตการที่ธุรกิจการทองเที่ยวเติบโตไดอยางรวดเร็วนั้น
ถือเปนจังหวะที่เหมาะสมในชวงที่กิจการเหมืองแรดีบุกมีบทบาทนอยลงพอดี นอกจากนี้กระแส
อนุรักษส่ิงแวดลอมจากองคการสหประชาชาติเขามากระตุนความสํานึกของคนในภูเก็ต ทําใหเกิด
การตอตานการทําเหมืองแรมีมากขึ้น64 

2) คุณพูนเพิ่ม สุวัณณาคาร เปนคนกรุงเทพฯ แตมาเติบโตที่ภูเก็ต และถือเปนอีกคน
หนึ่งที่เปนผูบุกเบิกธุรกิจการโรงแรมในภูเก็ต เดิมทีคุณพูนเพิ่มมีอาชีพคาเพชรคาทอง และทํา
เหมืองแร และไดนํากําไรจากกิจการเหลานี้มาลงทุนซื้อที่บริเวณแหลมกาแถวๆ หาดราไวย
ประมาณ 100 ไร ในชวงกอนที่ภูเก็ตจะมีการสงเสริมธุรกิจการทองเที่ยว ในชวงแรกคุณพูนเพิ่ม
ลงทุนทําสวนสมเขียวหวานในที่ดินนั้น แตเนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลจึงมีปญหา
เร่ืองน้ําทําใหสวนสมขาดน้ําและลมตาย หลังจากนั้นไดมีผูแนะนําใหเลี้ยงเปดพันธุจากสุราษฎร
ธานีแตก็ประสบกับปญหาเปดไมสามารถออกไขไดเนื่องจากเสียงรบกวนจากคลื่นในทะเลทําให
ตองเลิกไปอีก  

                                                 
64 สัมภาษณ ชาญ วงศสัตยานนท, 19 ธันวาคม 2550 
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 หลังจากประสบความลมเหลวจากการลงทุนทั้งสองครั้งตอมาในสมัยของนายอวน       
สุระกุล ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตที่มีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวตามแนวทางของรัฐบาล       
คุณพูนเพิ่มจึงตัดสินใจทําธุรกิจทางดานโรงแรมตากอากาศ โดยสรางที่พักระดับมาตรฐานขึ้นบน
ที่ดินตรงหาดราไวยนั้นซึ่งเปนชายทะเลที่ดีที่สุดเพียงแหงเดียวทางฝงตะวันออกของภูเก็ตที่เปดทํา
การใน พ.ศ.2516 คือภูเก็ตไอแลนดรีสอรท   เปนหองพักแบบบังกะโล 16 หลัง หลังละ 2 หองนอน 
เปนคอนกรีตทั้งหลัง และมุงหลังคากระเบื้อง ดวยทุนกอสรางราว 14 ลานบาท ภูเก็ตไอแลนดรี
สอรทจึงเปนโรงแรมแบบสถานตากอากาศแหงแรก 
 ใน พ.ศ.2517 คุณกุศะ ปนยาระชุน เจาของบริษัทเวิรล ทราเวล เซอรวิส ไดเดินทางมา
ภูเก็ตเพื่อสํารวจตลาดการทองเที่ยวและ ดร.วิจิตร ณ ระนองไดแนะนําใหเดินทางไปดูสถานที่พัก
ตากอากาศอยางภูเก็ตไอแลนดรีสอรท ทานไดใหความเห็นวาการที่จะสรางบังกะโลในสวนซึ่งมี
ตนไมมากๆ ควรจะสรางใหเขากับธรรมชาติมากกวาอยางที่เปนอยูในขณะนี้ ขณะเดียวกันคุณพูน
เพิ่มก็มีปญหาเกี่ยวดานการขายเนื่องจากนักทองเที่ยวยังมีไมมากนัก เนื่องจากไมมีการโฆษณา 
คุณพูนเพิ่มจึงเดินทางไปยุโรปเพื่อโฆษณาการทองเที่ยวในภูเก็ตโดยนําเอกสารแนะนําการ
ทองเที่ยวไปยังสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยซึ่งประจําอยูในประเทศนั้นๆ ใหชวย
เผยแพรการทองเที่ยวภูเก็ต โดยการใชทุนสวนตัวไปบุกเบิกตลาดยุโรปและอเมริกา ทําใหขาดทุน
ไปเปนจํานวนมาก แตหลังจากการเดินทางไปโฆษณาดวยตนเองแลวทําใหมีนักทองเที่ยวเดิน
ทางเขามามากขึ้น จนถึง พ.ศ.2518 ภูเก็ตไอแลนดรีสอรทไดเพิ่มทุนอีกประมาณ 18 ลานบาท 
ปรับปรุงและสรางที่พักเพิ่มข้ึนรวมทั้งหมด 86 หอง และใน พ.ศ.2520 ภูเก็ตไอแลนดรีสอรทได
กอสรางโรงแรมใหญข้ึนบนยอดเขาดวยเงินลงทุนอีกประมาณ 28 ลานบาท มีหองพัก รวมจากเดิม
แลวทั้งหมด 194 หอง มีส่ิงอํานวยความสะดวกตามระดับมาตรฐานสากล เชน สระวายน้ําขนาด
ใหญ หองอาหารซีวิวซึ่งตั้งอยูริมทะเล คอฟฟเฮาท  ไนตคลับ และหองอาหารอีกหลายหอง 
นอกจากนี้คุณพูนเพิ่มยังขยายกิจการไปสูบริการนําเที่ยวไปสูอาวพังงา เกาะไมทอน เกาะพีพี และ
เขตจังหวัดกระบี่อีกดวย65  
 สําหรับการลงทุนในธุรกิจการทองเที่ยวของคุณพูนเพิ่มนั้นดังที่ไดเห็นแลววาประสบ
ปญหาไมนอยในการทําธุรกิจโรงแรมสื่บเนื่องมาจากการไมมีความชํานาญในดานธุรกิจการ
โรงแรมมากอน แตจากนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของภูเก็ตที่ทําใหคุณพูนเพิ่มตัดสินใจเขามา
ลงทุนทําธุรกิจนี้นับวาการสงเสริมการทองเที่ยวเปนแรงผลักดันสําคัญตอการตัดสินใจของนัก

                                                 
65 ปราโมทย ทัศนาสุวรรณ, “ภูเก็ตบางโฉมหนาที่กําลังเปลี่ยนแปลง”, 80-81;  สัมภาษณ ประสิทธิ 

ชิณการณ, 7 ธันวาคม  2550. 
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ลงทุน และจากปญหาที่ประสบจึงทําใหเกิดการเรียนรูในการหาตลาดและพัฒนาจุดขายของ
โรงแรมใหสามารถดึงนักทองเที่ยวเขามาพักและขยายกิจการใหมีมาตรฐานที่ดีข้ึนได  

3) นายชัยรัตน สฤกษสุข เปนนักลงทุนรุนใหมอีกหนึ่งคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวที่นาสนใจ กอนหนาที่คุณชัยรัตนจะหันมาประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว 
ครอบครัวของคุณชัยรัตนเคยทํากิจการเหมืองแรมากอน ชื่อเหมืองไชยวัฒนาเปนเหมืองแลน 
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 กิจการเหมืองของครอบครัวไมไดรับผลกระทบเทาใดนักแมจะตองหยุด
ดําเนินกิจการไปก็ตาม เนื่องจากเปนเหมืองขนาดเล็กและเปนธุรกิจในครอบครัว นอกจากนี้ยังมี
ธุรกิจสวนยางพาราอีกดวย คุณชัยรัตนกลาววาตั้งแตชวง พ.ศ.2500 กิจการเหมืองแรและสวนยาง
ของครอบครัวเริ่มอยูในสภาวะไมสูดีนัก เนื่องมาจากพื้นที่เหมืองแรเร่ิมจะไมมีแรใหขุดอีกตอไป
และราคายางเองก็ตกต่ําลงมากใน พ.ศ.2528-2529 และคุณชัยรัตนเห็นวาในภูเก็ตนั้นไดเกิดการ
พัฒนาธุรกิจดานการทองเที่ยวขึ้นมาหลายปแลว จะลงทุนในการทําโรงแรมก็ไมนาจะสูนักลงทุน
รายใหญหลายๆ รายได ดังนั้น จึงคิดที่จะทําธุรกิจที่เอื้อประโยชนไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
และคุณชัยรัตนก็ตัดสินในลงทุนในธุรกิจรถเชาซึ่งในเวลานั้นถือวาเปนธุรกิจที่ยังใหมอยูมากใน
ภูเก็ต  เนื่องมาจากคุณชัยรัตนไดเล็งเห็นวา  นักทองเที่ยวจากตางชาตินาจะได รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางในตัวจังหวัด ซึ่งการใชรถเชาจะสะดวกสบายกวาการนั่งรถโดยสาร
ประจําทาง ตอนเริ่มจับธุรกิจนี้คุณชัยรัตนลงทุนไปกับรถจักรยานยนตและรถยนตประมาณ 10 คัน 
เทานั้น แตเนื่องจากเปนธุรกิจที่ไดรับผลตอบรับเปนอยางดี ในภายหลังคุณชัยรัตนจึงไดลงทุน
เพิ่มข้ึน รวมไปถึงการมีเรือใหเชาอีกดวย คุณชัยรัตนไดกลาววาการทําธุรกิจนี้ถือเปนการลงทุนที่
ประสบผลสําเร็จเนื่องจากยังไมคอยมีผูประกอบการรายอื่นมาแยงตลาด ทําใหสามารถกําหนด
ราคาไดตามสมควร เปนธุรกิจที่ทํากําไรใหกับครอบครัวจนสามารถขยายกิจการไปสูธุรกิจทางดาน
อสังหาริมทรัพย 
 สําหรับการเขามาสูธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของคุณชัยรัตนนั้นถือวาไดเขามา
ในชวงที่การทองเที่ยวในภูเก็ตพัฒนาไปมากแลวซึ่งในชวงนี้ และในชวง พ.ศ.2529-2530 ก็เปนปที่
รัฐบาลประกาศใหเปนปการทองเที่ยวไทย ซึ่งตั้งแตรัฐบาลเกิดแนวคิดจะจัดใหมีปแหงการ
ทองเที่ยวขึ้นทําใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมาก
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ข้ึน66 คุณชัยรัตนเองก็เปนคนหนึ่งซึ่งเห็นวาในชวงปของการสงเสริมการทองเที่ยวนี้เหมาะสมที่จะ
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

4) คุณเอ่ียม บุญจิตติภักดี เปนอีกทานหนึ่งที่สนใจกิจการโรงแรม และไดตัดสินใจ
ลงทุนในธุรกิจดานนี้ โรงแรมปาตองบีชโฮเตลไดเปดดําเนินการขึ้นใน พ.ศ.2519 โดยมีคุณเอี่ยม
เปนเจาของและผูบริหารงาน โรงแรมปาตองบีชสรางขึ้นที่หาดปาตองบนพื้นที่ 15 ไร มีหองพัก
ทั้งหมด 107 หอง คุณเอี่ยมไดตั้งใจใหโรงแรมนี้เปนสถานที่ซึ่งเหมาะกับการตากอากาศและเนนรับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่องจากในสมัยนั้นคนไทยเองยังไมนิยมที่พักในลักษณะนี้แตชอบพักใน
ตัวเมืองมากกวา แตการสรางโรงแรมที่หางจากตัวเมืองถึง 15 กิโลเมตร ทําใหคุณเอี่ยมมีปญหาไม
นอย เนื่องจากขาดสาธารณูปโภคหลายอยาง ทั้งนี้เปนเพราะการลงทุนของภาคเอกชนที่ดําเนินไป
อยางรวดเร็วจนภาครัฐบาลตามไมทัน เห็นไดจากการที่คุณเอี่ยมมีปญหาในเรื่องโทรศัพทมากจน
ตองใชวิทยุโทรศัพทสําหรับติดตอในเมือง แตคุณเอี่ยมเองก็ใหความสําคัญในดานของความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยวมาก โดยมีการสรางปอมยามและใหตํารวจมาอยูเฝาประจําโดยใหใชน้ํา
ใชไฟฟรี รวมถึงมีอาหารใหรับประทานทุกมื้ออีกดวย  

โรงแรมปาตองบีชเปนโรงแรมตากอากาศที่มีการบริการทุกดานพรอม มีทั้งสระวายน้ํา
ขนาดใหญ หองอาหาร คอฟฟชอป รวมไปถึงมรการบริการนําเที่ยวไปยังเกาะตางๆ อีกดวย เชน 
เกาะเฮ เกาะพีพี อาวพังงา67 

การตัดสินใจลงทุนในธุรกิจการโรงแรมของคุณเอี่ยมก็ไมตางไปจากนักลงทุนรายอื่น
มากนักนั่นก็คือการที่ภูเก็ตกําลังจะพัฒนากลายเปนแหลงทองเที่ยวของประเทศ และการที่รัฐบาล
ใหการสนับสนุนการทองเที่ยวในภูเก็ตอยางจริงจัง รวมไปถึงการสังเกตุแนวโนมของการเดิน
ทางเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในภูเก็ตในชวงเวลาที่ผานมาตั้งแตภูเก็ตเริ่มเปดตัวเปนเมือง
ทองเที่ยว อัตราการเขามาของนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปถือเปนการสรางความมั่นใจใหแกนัก
ลงทุนทุกราย 
 จากตัวอยางของการลงทุนในธุรกิจการทองเที่ยวของนักลงทุนในภูเก็ตไมวาจะเปน
กลุมนักลงทุนรายเดิมที่ผันตัวมาจากกิจการเหมืองแรดีบุกหรือนักลงทุนรุนใหมที่สนใจในธุรกิจการ
ทองเที่ยวซึ่งที่ยกตัวอยางมาทั้งหมดนั้นถือวาเปนกลุมที่รูจักกันดีในวงการกิจการเหมืองแรดีบุก 

                                                 
66 ณัฐพงศ ดิษยบุตร, “รูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับการบริหารเมืองทองเที่ยวในทัศนะของ

ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต” (เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), 60-62. 

67 ปราโมทย ทัศนาสุวรรณ, “ภูเก็ตบางโฉมหนาที่กําลังเปลี่ยนแปลง”, 81. 
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และวงการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในภูเก็ต ปจจัยที่ทําใหนักลงทุนเหลานี้หันมาลงทุนทําธุรกิจ
การทองเที่ยวอยางแรกเห็นจะมาจากการผลักดันนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาล 
และโดยเฉพาะในสวนของนักลงทุนกลุมเดิมซึ่งทํากิจการเหมืองแรมากอนปจจัยผลักดันนาจะมา
จากชวงเวลาที่พอเหมาะกับการที่เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกับการที่การดําเนิน
กิจการเหมืองแรลดบทบาทลงเนื่องมาจากสายแรในภูเก็ตรอยหรอลงไปมาก นักลงทุนจึงหันมาให
ความสนใจกับธุรกิจการทองเที่ยวซึ่งมีรัฐบาลคอยใหการสนับสนุนอยู ทําใหเกิดการลงทุนใน
ภาคเอกชนอยางรวดเร็ว แคภายในเวลาเพียงไมนานก็เกิดโรงแรมระดับดีข้ึนหลายแหงในจังหวัด
ภูเก็ตดังที่ไดเสนอไปแลวในตารางที่ 29 และเมื่อการทองเที่ยวในภูเก็ตไดรับการสงเสริมและพฒันา
อยางเต็มที่ ส่ิงสําคัญในการดึงดูดการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตก็คงธรรมชาติและทะเลที่งดงาม 
ผูเกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวไมวาจะเปนระดับผูบริหารโรงแรม หรือแมกระทั่งพอคาแมคา
รานอาหารจึงหันมาใหความสนใจและใหความสําคัญกับการอนุรักษสภาพธรรมชาติของภูเก็ตให
สวยงามสืบไป เปนผลใหกิจการเหมืองแรไดรับผลกระทบ เพราะการทําเหมืองแรสงผลกระทบตอ
ธรรมชาติโดยตรงในดานของการปลอยตะกอนจากการรอนแร เมื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยู
ในภาวะการเติบโตอยางรวดเร็วจึงทําใหมีบทบาททางเศรษฐกิจโดดเดนขึ้นมามากวากิจการเหมือง
แรดีบุก 
 
4.3 ผลกระทบจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญตอการนําเงินตราตางประเทศเขามาใน
ประเทศไทย ซึ่งนับเปนแหลงรายไดที่สําคัญ ประเทศไทยเองก็มีทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่
นาสนใจอยูมาก ทั้งศิลปวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ที่จะเปนที่ดึงดูดนักทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยว
บางแหงสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดีถาหากมีความพรอม แตบางแหงก็ยังตองมีการ
ปรับปรุงพัฒนาใหดีกวาเดิม โดยสิ่งสําคัญสําหรับนักทองเที่ยวนั้นไดแก ปจจัยพื้นฐานในแตละ
สถานที6่8 เมื่อมีปจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ อุปทานทางการทองเที่ยวพรอม
ก็จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาสูจังหวัดภูเก็ต และกอใหเกิดการพัฒนาในหลายๆ ดาน 
รวมไปถึงปญหาตางๆที่จะตามมาจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
  
                                                 

68 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,  อุตสาหกรรมการทองเที่ยว,  25-26; การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย, อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมการทองเที่ยวทั่วประเทศ วันที่ 5-6 มกราคม 2527 ณ โรงแรมโกลเดนดรากอน กทม.,  
(กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,  2527), 13. 
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 4.3.1 ผลกระทบทางดานกายภาพ 
 ผลจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในภูเก็ตทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของภูเก็ตหลายอยาง ทั้งการเกิดขึ้นของโรงแรมที่พักจํานวนมาก เกิดการพัฒนาของ
ระบบสาธารณูปโภคตางๆ เพื่อรองรับนักทองเที่ยว เกิดการอนุรักษศิลปะทางสถาปตยกรรมซึ่งเปน
เอกลักษณไวเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว รวมไปถึงสภาพแวดลอมตางๆ ที่ถูกพัฒนาเพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเดินทางเขามาและพักอยูไดอยางสะดวกสบายดังตัวอยาง เชน 
 1) ธุรกิจสถานที่พักแรม เห็นไดชัดเจนคือ ในชวงแรกของการเริ่มวางแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจนถึง พ.ศ.2517 ดังไดแสดงไวในตารางที่ 22 ในจังหวัดภูเก็ตมีธุรกิจ
ทางดานที่พักแรมอยู 15 แหง มีหองพักทั้งหมด 413 หอง69 แตในระยะ 5 ปหลังจากนั้นใน พ.ศ.
2522 อัตราเพิ่มข้ึนของธุรกิจประเภทนี้ก็เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วมีจํานวนธุรกิจที่พักแรม 47 แหง 
หองพัก 1,945 หอง70 และอีก 5 ปตอมาใน พ.ศ.2527 มีจํานวนธุรกิจที่พักแรม 92 แหง หองพัก 
3,114 หอง71 ซึ่งสวนใหญกระจายตัวอยูตามชายหาดตางๆ โดยเฉพาะหาดปาตอง หาดกะตะ-กะ
รน และหาดราไวยดังที่สรุปไวทายตารางที่ 29 จากสถานที่ตั้งที่พักแรมแสดงใหเห็นวาการใชพื้นที่
ในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตสวนใหญเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
ไดแก ทองทะเลและชายหาดซึ่งเปนทรัพยากรทางการทองเที่ยวหลักของจังหวัดภูเก็ต การลงทุนจึง
กระจุกตัวอยูตามสถานที่เหลานี้ ลักษณะการใชพื้นที่เปลี่ยนไปจากแตกอนซึ่งสวนใหญจะใชที่ดิน
ซึ่งอยูในตัวเมืองเปนสวนมากในการทําเหมืองแร แตเมื่อเกิดการสงเสริมการทองเที่ยวลักษณะการ
ใชที่ดินจึงเกิดความแตกตางออกไป การลงทุนสวนใหญเปนการลงทุนดานที่พักแรมและกระจาย
อยูตามชายหาดตางๆ  
 2) ระบบสาธารณูปโภคตางๆ ซึ่งตองสามารถบริการใหกับนักทองเที่ยวได ทั้งดาน
การอุปโภคบริโภค การติดตอส่ือสาร และการคมนาคม ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็ไดกําหนดไวในแผนพัฒนา
การทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2522 ดานการคมนาคมนับเปนหัวใจหลักสําหรับการตัดสินใจของ
นักทองเที่ยว สําหรับภูเก็ตเองในขณะนั้นมีถนนสายหลักยาว 43 กิโลเมตร ขนาด 2 ชองทางจราจร 
จากสะพานสารสินเขาสูตัวเมือง และถนนภายในจังหวัดทั้งหมดยาว 116 กิโลเมตร มีผิวจราจร 
                                                 

69 Tourism Authority of Thailand, Statistical Report of Visitors to Thailand 1957-1978  
(Bangkok: Tourism Authority of Thailand, 1979), 46. 

70 Tourism Authority of Thailand, Statistical Report of Visitors to Thailand 1981 (Bangkok: 
Tourism Authority of Thailand, 1979), 29. 

71 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,  รายงานการสํารวจอัตราการเขาพักของที่พักแรม ณ แหลง
ทองเที่ยวหลัก (กรุงเทพฯ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2529), 43. 
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70% เปนลูกรัง 30%เมื่อเกิดการพัฒนาของธุรกิจที่พักแรมขึ้นอยางรวดเร็ว เครือขายการคมนาคม
ก็ถูกพัฒนาโดยมีการสรางถนนขึ้นใหม 4 สาย ภายในตัวจังหวัดเพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มข้ึนดังนี้ 
 (1) ถนนผานตัวเมืองภู เก็ต  เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในตัวเมืองและบริการ
นักทองเที่ยวโดยเฉพาะ ถนนสายนี้เร่ิมจากถนนสาย 402 ที่บานบางภูไปตามชายฝงตะวันออกของ
เขาพันธุรัตนไปบรรจบกับถนน 4020 ที่สามแยกบานระแง รวมระยะทาง 8 กิโลเมตร 
 (2) ถนนผานไปหาดกะรนและไนหาน เพื่อเลี่ยงการจราจรที่แออัดบริเวณหาแยกฉลอง 
ถนนสายนี้เร่ิมที่บานตากวัดแยกจากถนนสาย 4021 ขนานกับถนน 4024 ติดกับเขาตูด ตัดกับ
ถนน 4028 ไปบรรจบกับถนนลูกรังที่บานโคกทราย รวมระยะทาง 7.5 กิโลเมตร 
 (3) ถนนไปทาเทียบเรือดานใต (บานแหลมพันวา) เพื่อบริการนักทองเที่ยวไปยังทาเรือ 
ระยะทาง 4 กิโลเมตร 
 (4) ถนนไปทาเทียบเรือที่แหลมขาด เปนถนนสําหรับนักทองเที่ยวเพื่อชมสวนสัตวใน
ระหวางทางไปหรือกลับจากทาเทียบเรือไปชมอาวพังงา มีระยะทาง 3 กิโลเมตร72 
 การสรางถนนทั้งสี่สายนี้ลวนเปนผลมาจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเอ้ือประโยชนในการดึงดูดนักทองเที่ยว เมื่อนักทองเที่ยวเห็นวาภายในแหลง
ทองเที่ยวมีระบบคมนาคมที่เชื่อมตอถึงกันและสามารถเดินทางไดสะดวกก็จะทําใหนักทองเที่ยว
สนใจมาเที่ยวภูเก็ตมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาระบบคมนาคมภายในจังหวัดภูเก็ตมีมาตรฐานทางดาน
การคมนาคมขึ้นอีกระดับหนึ่ง 
 3) ระบบไฟฟาและระบบการติดตอสื่อสาร จากเดิมสถานียอยไฟฟาภูเก็ตสามารถ
สงไฟฟาได 10.6 เมกกะวัตต เมื่อเกิดธุรกิจที่พักแรมและรานคาตางๆ เพิ่มข้ึน ทําใหความตองการ
ใชไฟฟาเพิ่มข้ึนตามมาถึง 14 เมกกะวัตต และในสวนของการติดตอส่ือสารเดิมขายโทรคมนาคม
ระหวางกรุงเทพฯ-ภูเก็ตใชไมโครเวฟ สวนขายโทรศัพททางไกลใชระบบพนักงานเปนผูตอให73 แต
เมื่อมีนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นความตองการใชระบบไฟฟาและการติดตอส่ือสารก็ตองสามารถให
ความสะดวกแกนักทองเที่ยวได ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุงทั้งสองระบบเพื่อรองรับความตองการ
ที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วจากการพัฒนาของธุรกิจทางการทองเที่ยวที่เจริญขึ้น ดังนั้นจึงเกิดปญหา
ระบบไฟฟา การสื่อสารไมเอื้ออํานวยทันกับการขยายตัวของการทองเที่ยว 
 

                                                 
72 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,  สรุปแผนหลักพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต,  6. 
73 เร่ืองเดียวกัน,  7. 
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 การเติบโตขึ้นของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในภูเก็ตทําใหเกิดผลกระทบทางกายภาพ
ภายในจังหวัดภูเก็ตหลายประการรวมไปถึงทางดานสิ่งแวดลอมซ่ึงสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวให
ความสําคัญกับเร่ืองนี้มากเชนกัน ซึ่งสวนหนึ่งก็เกี่ยวของกับการทําเหมืองแรดีบุก จนมีการเกิดการ
ประทวงการทําเหมืองแรดีบุกถึง 3 คร้ัง ภายในเวลา 4 ป คือใน พ.ศ.2521 พ.ศ.2523 และ พ.ศ.
252474 จึงอาจมองไดวาคนภูเก็ตจะเห็นวาการทําเหมืองแรดีบุกจะกอใหเกิดปญหาทาง
ส่ิงแวดลอมหรือไมในชวงที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกําลังพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  
 
 4.3.2 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
 การเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตทําใหเกิดรายไดเปนเม็ดเงินเขา
มาสูประเทศและภูเก็ต ทั้งรายไดจากผูที่มีอาชีพในวงธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งจะนําเงินของ
นักทองเที่ยวใชหมุนเวียนในธุรกิจของตนและเปนคาครองชีพ จึงเกิดการหมุนเวียนของเงินไปสู
อาชีพอ่ืนอยางกวางขวางดวย นอกจากนี้การที่ภูเก็ตมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามาจํานวนมาก 
ทําใหเกิดรายไดในรูปของเงินตราตางประเทศ ซึ่งเปนการชวยใหฐานะทางการเงินระหวางประเทศ
ดีข้ึน ดังจะแสดงตัวอยางจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากนักทองเที่ยวที่เขามาในภูเก็ตตารางที่ 
35 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สรุปผลสัมมนาเชิงปฏิบัติการวาดวยปญหา 

ทางการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต, 76. 
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ตารางที่ 35 แสดงจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวที่เขามาในภูเก็ต พ.ศ.2524-2530 
 

พ.ศ. ไทย ตางชาติ รวม รายได  
(ลานบาท) 

2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 

- 
119,892 
146,701 
196,349 
189,094 
223,223 
212,060 

- 
76,014 
86,965 
144,601 
156,174 
253,731 
334,889 

145,704 
195,906 
233,666 
340,950 
345,268 
476,954 
546,949 

1,551 
2,109 
2,672 
3,969 
4,216 

-* 
- 

 
หมายเหต ุ: * ไมมีขอมูล 
ที่มา : รวบรวมจาก Tourism Authority of Thailand, Annual Statistical Report on Tourism in 
Thailand 1984-1986; การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, รายงานโครงการสํารวจการทองเที่ยว
ภายในประเทศป 2530 ภาคใต (กรุงเทพฯ: กองสถิตแิละงานวิจยั การทองเทีย่วแหงประเทศไทย
, 2531), (4)-13; การทองเทีย่วแหงประเทศไทย, รายงานโครงการสาํรวจการทองเที่ยว
ภายในประเทศป 2531 ภาคใต (กรุงเทพฯ: กองสถิตแิละงานวิจยั การทองเทีย่วแหงประเทศไทย
, 2532), ค-38; การทองเทีย่วแหงประเทศไทย, รายงานการสํารวจอตัราการเขาพักของทีพ่ัก
แรม ณ แหลงทองเที่ยวหลักป 2526 ภาคใต (กรุงเทพฯ: กองสถิตแิละงานวิจยั การทองเทีย่ว
แหงประเทศไทย, 2527), 39; การทองเทีย่วแหงประเทศไทย, รายงานการสํารวจอัตราการเขา
พักของทีพ่ักแรม ณ แหลงทองเที่ยวหลักป 2528 ภาคใต (กรุงเทพฯ: กองสถิตแิละงานวิจยั 
การทองเทีย่วแหงประเทศไทย, 2529), 47; การทองเทีย่วแหงประเทศไทย, 25 ป การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (กรุงเทพฯ: การทองเทีย่วแหงประเทศไทย, 2529), 113. 
 
 จากตารางจะเห็นวา นักทองเที่ยวใหความสนใจเขามาเที่ยวภูเก็ตมีอัตราเฉลี่ยเพิม่ข้ึนป
ละเทาตัว ซึ่งนํารายไดมาสูจังหวัดภูเก็ตเปนจํานวนมาก ซึ่งเฉพาะรายไดจากนักทองเที่ยวเองก็มี
อัตราเฉลี่ยเพิ่มข้ึนตอปถึงเทาตัวเชนกัน ดังนั้นการที่อุตสาหกรรมทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตขยาย
ตัวอยางรวดเร็วทําใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของชาติดวย รัฐบาลจึงใหการสนับสนุนการสงเสริมการ
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ทองเที่ยวภูเก็ตอยางจริงจัง โดยเฉพาะทางดานการคมนาคมทางอากาศ เกิดสายการบินตางชาติ
หลายสายบินตรงมาสูภูเก็ต เชน สายการบินดรากอนแอร สายการบินLTU สายการบินเทรดวิน 
เปนตน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกสบายของนักทองเที่ยวและเพื่อใหมีนักทองเที่ยวเดินทางมายังภูเก็ต
มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลประกาศให พ.ศ.2530 เปนปแหงการทองเที่ยวไทย รัฐบาลไดอนุมัติ
งบประมาณเพื่อการฟนฟูแกไขเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหภูเก็ตยิ่งไดรับผลประโยชนในการลงทุน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การทองเที่ยวของภูเก็ตยิ่งเติบโตขึ้นอีก เห็นไดจากตัวเลขการเขามาของ
นักทองเที่ยวใน พ.ศ.2530 มีนักทองเที่ยวเขามาในประเทศไทยมากกวา 3 ลานคน และหลังจาก 
พ.ศ.2530 ทําใหภูเก็ตเปนที่รูจักมากขึ้น ใน พ.ศ.2531 มีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตถึง 
884,293 คน และใน พ.ศ.2533 มีนักทองเที่ยวกวา 1,300,000 คน75 นับเปนตัวเลขที่เพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาภูเก็ตใน พ.ศ.2530 ในตารางที ่24 ดงันัน้จงึ
เห็นไดวาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในภูเก็ตเปนซึ่งไปอยางรวดเร็วตั้งแต
ทศวรรษที่ 2510 นั้น จะเติบโตตอไปอีกระดับหนึ่งหลังจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
ไทยใน พ.ศ.2530  
 
 4.3.3 ผลกระทบทางดานสังคม 
 การพัฒนาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทําใหเกิดการลงทุนในหลายรูปแบบใน
ลักษณะที่เกี่ยวของกันตามมา ดังนั้นเมื่อมีงานจึงตองการแรงงานทําใหเกิดการกระจายรายไดสู
ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ยิ่งมีการเกิดกิจการรานคา ธุรกิจที่พักแรมมากขึ้น ความตองการแรงงาน
เพื่อประกอบกิจการตางๆ ก็มากขึ้นดวย ดังจะยกตัวอยางใหเห็นถึงจํานวนแรงงานในการประกอบ
ธุรกิจตางๆดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75 ณัฐพงศ ดิษยบุตร, “รูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับการบริหารเมืองทองเที่ยวในทัศนะของ

ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต”, 61. 
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ตารางที่ 36 จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2526 
 

ประเภทธุรกจิ จํานวนพนกังาน 
ธุรกิจทีพ่ักแรม 
ธุรกิจรานอาหาร 
ธุรกิจนาํเทีย่ว 

ธุรกิจจําหนายของที่ระลึก 
ธุรกิจสถานบนัเทงิ 

รวม 

2,333 
4,242 
338 
885 
327 

8,125 
 
ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ภาวะการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2528 (กรุงเทพฯ: 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2529), 103-107. 
 
 จากจํานวนแรงงานที่แสดงในตารางแลวในสวนของธุรกิจรานอาหารยังมีแรงงาน
สวนยอยที่ตั้งแผงขายอาหารตามชายหาดตางๆ อีก 92 คน76 ดังนั้นใน พ.ศ.2526 มีแรงงานที่
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในภูเก็ต 8,217 คน จากตัวเลขประชากร
ทั้งหมดของภูเก็ตใน พ.ศ. 2526 141,863 คน77 เทากับประชากร 17.26% ที่อาศัยอยูในจังหวัด
ภูเก็ตมีอาชีพอยูในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 5 ประเภทในตารางเทานั้น คิดเปนหนึ่งในหา
ของประชากรในจังหวัด ตัวเลขนี้เปนตัวเลขของแรงงานที่เปนลูกจางเทานั้นไมรวมถึงกลุมเจาของ
กิจการ ซึ่งถามองในมุมจํากัดเฉพาะแรงงานที่ทํางานในธุรกิจทั้ง 5 ประเภทนี้ ยังไมรวมถึงแรงงาน
ในอาชีพอ่ืนๆ นับวาความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในภูเก็ตอยูในปริมาณ
คอนขางมาก 
 ความตองการแรงงานในจังหวัดภูเก็ตเมื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยวเติบโตขึ้นมีจํานวน
มาก ไมเฉพาะแตแรงงานที่เปนพนักงานในธุรกิจทางการทองเที่ยวที่กลาวมาแลวขางตนเทานัน้ แต
ยังมีกลุมแรงงานพวกกรรมกรกอสรางอีกดวย แรงงานเหลานี้กลุมนายจางจะไมระบุเพศและอายุ 
วุฒิการศึกษาจะตองอยูในระดับประถมศึกษาปที่ 6 จนถึงประโยควิชาชีพชั้นสูง แตบางตําแหนงได
กําหนดวาตองมีความรูทางดานภาษาอังกฤษ ผูไดรับการบรรจุงานสวนใหญอยูในชวงอายุ 18-25 

                                                 
76 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,  ภาวะการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2528, 103. 
77 เร่ืองเดียวกัน, 16. 
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ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและประโยควิชาชีพ และเปนเพศหญิงมากกวาชาย จากขอมูลนี้ทํา
ใหเกิดขอจํากัดในการรับคนงาน เพราะในภูเก็ตนั้นแรงงานสวนใหญที่มีอยูเปนแรงงานที่เคย
ทํางานในเหมืองแร มีความรูไมมาก และสวนใหญเปนผูชาย ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลน
แรงงานขึ้น 
 การขาดแคลนแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของภูเก็ตทําใหเกิด
การเคลื่อนยายแรงงานตางถิ่นเขามาทํางานเปนจํานวนมาก ในสวนของแรงงานที่เขามาทํางานใน
ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร หรือสถานบริการจะไมมีปญหาเทาไร แตสําหรับแรงงานที่เขามาทํางาน
กอสรางมักจะพบปญหาเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ต่ํากวากฎหมายกําหนด ซึ่งงานกอสรางในภูเก็ต
ตองใชแรงงานจํานวนมาก สวนแรงงานเด็กเปนผลมาจากพอแมที่เขามาเปนแรงงาน ทําใหเกิด
แรงงานเด็กขึ้น แตสวนใหญจะอยูในลักษณะของการเรขายของแกนักทองเที่ยว นอกจากนี้การที่
ภูเก็ตประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน ทําใหเกิดการลักลอบทํางานของคนตางดาว อาชีพที่มักจะ
ลักลอบทํา ไดแก มัคคุเทศก เจาของบารเบียร รานอาหาร และงานกอสราง เปนตน  
 นอกจากนี้การหลั่งไหลเขามาของคนตางถิ่นทําใหเกิดปญหาภาวะยากจน เนื่องจาก
ภูเก็ตเปนเมืองทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวตางชาติทําใหคาครองชีพของประชาชนในจังหวัดสูง 
ดังนั้นผูที่มีรายไดนอย หรือแรงงานในอาชีพตางๆ ซึ่งทํางานรับคาจางรายวันจึงไดรับความ
เดือดรอน คนจนมีจํานวนมากขึ้นตามแรงงานที่หลั่งไหลเขามาในภูเก็ต78 
 นอกจากนี้การพัฒนาของการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตยังกอใหเกิดสํานึกในการรักษา
วัฒนธรรมและประเพณีเดิมของภูเก็ตเพื่อเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวดวยอีกประการหนึ่ง ดังที่ได
กลาวไวในดานปจจัยสงเสริมการทองเที่ยว ประเพณี และ ทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่มนุษย
สรางขึ้นเปนอีกส่ิงหนึ่งที่นาสนใจถึงแมภูเก็ตจะไมใชเมืองเกาแบบพระนครศรีอยุธยา แตในเมือง
ภูเก็ตก็มีรูปแบบสถาปตยกรรมที่นาสนใจ ดังนั้นในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวาดวยปญหาทางการ
ทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตใน พ.ศ.252479 จึงมีการหยิบยกเรื่องของการอนุรักษและสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม และสถาปตยกรรมเฉพาะทองถิ่นขึ้นมากลาวในการสัมมนาครั้งนี้ นับไดวา
การทองเที่ยวถือเปนปจจัยที่กลับมากระตุนใหเกิดการอนุรักษเอกลักษณเฉพาะตัวของอุปทาน
ทางการทองเที่ยวเหลานี้ เอาไว หลังจากที่ประเพณีและวัฒนธรรมเองก็มีสวนชวยดึงดูด

                                                 
78 ณัฐพงศ ดิษยบุตร, “รูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับการบริหารเมืองทองเที่ยวในทัศนะของ

ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต”, 85-86. 
79 สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, สรุปผลสัมมนาเชิงปฏิบัติการวาดวยปญหา

ทางการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต, 87. 
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นักทองเที่ยวเขามาเชนกัน ทั้งนี้ไดมีการสนับสนุนใหจัดประเพณีตางๆ ในภูเก็ตขึ้นเปนประจําทุกป 
ทั้งประเพณีกินผักซึ่งเปนประเพณีทองถิ่นที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวมาก ประเพณีปลอย
เตาซึ่งมีแตเฉพาะที่ภูเก็ตและจัดขึ้นที่เดียวเทานั้นในวันที่ 13 เมษายน ของทุกๆ ป และยังมีถนน
สายวัฒนธรรมซึ่งมีอาคารหองแถวแบบชิโนโปรตุกีสซึ่งยังคงเอกลักษณเอาไวสวนหนึ่งเพื่อให
นักทองเที่ยวสามารถเขาเยี่ยมชม และหลังจาก พ.ศ.2530 ซึ่งประเทศไทยจัดใหเปนปแหงการ
ทองเที่ยวไทยแลวปรากฏวา การทองเที่ยวในประเทศไทยไดรับการตอบรับเปนอยางดี และเปนครั้ง
แรกที่มีนักทองเที่ยวเขามาในประเทศไทยถึง 3 ลานคน และเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางไปภูเก็ต
จํานวน 564,949 คน เพิ่มข้ึนกวา 3 แสนคน ในระยะเวลา 5 ป และการขยายตัวของกิจการตางๆ
นับไดวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางรวดเร็ว 
 จากผลกระทบที่เกิดจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
สามารถมองยอนไปไดวาการทองเที่ยวในภูเก็ตเติบโตอยางรวดเร็วจนสงผลตอการพัฒนาทางดาน
ตางๆ ทั้งดานดีและดานที่ทําใหเกิดปญหา หากมองในมุมทางเศรษฐกิจการเติบโตทางการ
ทองเที่ยวสงผลใหเศรษฐกิจภูเก็ตดีข้ึน เกิดการพัฒนาในทุกๆ ดานเพื่อรองรับการทองเที่ยว แตใน
ขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดปญหาจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ตามมาเชนกัน ทั้งในดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตางๆ ซึ่งจะตองมีการศึกษาและหา
แนวทางในการแกไขตอไป 
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บทที่ 5 

 
บทสรุป 

 
 การศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตจากกิจการเหมืองแร
ดีบุกสู อุตสาหกรรมการทองเที่ยว พ.ศ.2484-2530 เปนการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต โดยเนนในชวงที่บทบาทของกิจการเหมืองแรดีบุกเริ่มลดบทบาท
ลงในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไปจนถึงการพัฒนาขึ้นของธุรกิจการทองเที่ยวจนถึง พ.ศ.2530 ซึ่ง
เปนปที่รัฐบาลประกาศใหเปนปแหงการทองเที่ยวไทย ประกอบกับใน พ.ศ.2529 เปนปที่กิจการ
เหมืองแรดีบุกในภูเก็ตประสบกับปญหาจากเหตุการณจลาจลตอตานการเปดโรงงานแทนทาลัม
อินดัสตรีข้ึนในจังหวัดภูเก็ต การจลาจลไดสงผลใหเกิดการตอตานการทําเหมืองแรซึ่งสงผลกระทบ
ตอ ส่ิ งแวดลอม  ในขณะเดียวกันมีการตระหนัก เห็นถึ งความสํ าคัญของการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  ในการศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดภูเก็ตจากกิจการเหมืองแรดีบุกสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยว พ.ศ.2484-2530” ผูศึกษา
ไดแบงประเด็นการศึกษาออกเปนสองสวน ในสวนแรกจะศึกษาถึงการลดบทบาทลงของกิจการ
เหมืองแรดีบุกในชวงสงรามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา ในสวนที่สองจะศึกษาถึงพัฒนาการของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในชวงทศวรรษที่ 2510-พ.ศ.2530 โดยมีจุดประสงคหลักของการศึกษา
เพื่ออธิบายความตอเนื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักทั้งสองของจังหวัดภูเก็ตทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน รวมทั้งอธิบายถึงการปรับตัวของนายทุนเหมืองแรดีบุกไปสูการลงทุนทางดานการเกษตร
กรรมและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเปนสําคัญ 
 จากการศึกษาพบวาปจจัยแรกที่ทําใหกิจการเหมืองแรดีบุกของจังหวัดภูเก็ตลด
บทบาทลงเปนผลสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยระหวาง
สงครามรัฐบาลไดดําเนินนโยบายกีดกันชาวตางชาติ ซึ่งในกรณีของกิจการเหมืองแรดีบุกรัฐบาลได
เขายึดครองกิจการเหมืองแรดีบุกของชาวตะวันตกในจังหวัดภูเก็ตตามพระราชบัญญัติควบคุมและ
จัดการกิจการหรือทรัพยสินของคนตางดาวบางจําพวกในภาวะคับขันพุทธศักราช 2484 โดย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดสงผลโดยตรงตอเหมืองแรของชาวอังกฤษและออสเตรเลียซึ่งถือเปนชน
ชาติศัตรู ดังนั้นจึงสงผลใหกิจการเหมืองแรและทรัพยสินในเหมืองของชาวตะวันตกจะตองตกอยู
ภายใตการดูแลของรัฐบาลซึ่งก็ไมสามารถจัดการดูแลบริหารไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ตามแม
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กิจการเหมืองแรดีบุกของชาวจีนจะไมไดรับผลกระทบจากนโยบายนี้ แตนายเหมืองชาวจีนบางราย
ก็หาปองกันตนเองไวกอนโดยการโอนประทานบัตรการทําเหมืองแรใหแกญาติพี่นองซึ่งถือสัญชาติ
ไทย อยางไรก็ตามการทําเหมืองแรเกิดการชะงักชั่วคราวเนื่องจากชวงสงครามไมมีตลาดรับซื้อแร 
ความเดือดรอนนี้นับเปนการเปดโอกาสใหเกิดตลาดมืดขึ้น มีการซื้อขายแรเถื่อนออกไปทางปนังใน
ขณะที่ตลาดโลกงดรับซ้ือ ทําใหผูที่คาแรในตลาดมืดสามารถขายดีบุกไดในราคาสูงลําทําการ
สะสมทุนเอาไวฟนตัวหลังสงคราม  
 ปจจัยประการที่สอง คือ การคากับตลาดโลก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลงกิจการ
เหมืองแรดีบุกในภูเก็ตไดฟนตัวขึ้น เหมืองที่เปดเปนรายแรกๆ สวนใหญจะเปนเหมืองแรของนาย
เหมืองชาวจีน เนื่องจากการทําเหมืองของตะวันตกสวนใหญเปนเหมืองเรือขุดซึ่งตองใชเงินลงทุน
เปนจํานวนมากกวาการทําเหมืองของชาวจีน แตถึงแมจะมีการเปดทําการเหมืองและสามารถผลิต
แรไดตามปกติ แตปญหาที่เกิดไมไดมาจากการผลิตภายในภูเก็ตแตเปนปญหาจากภายนอกคือ
ปญหาดานราคาของดีบุก ในขณะที่ผลผลิตเพิ่มข้ึนจนลนตลาดราคาดีบุกกลับลดลง จนตองมีการ
ทําความตกลงวาดวยดีบุกระหวางประเทศเพื่อกําหนดราคาขั้นต่ําและขั้นสูงในการซื้อขาย ปญหา
การคากับตลาดโลกนับเปนปญหาที่ผูผลิตเองไมสามารถแกไขได ดังนั้นเมื่อราคาของผลผลิตตอง
อิงอยูกับปจจัยภายนอก กิจการเหมืองแรในจังหวัดภูเก็ตจึงไดรับผลกระทบโดยตรง อยางไรก็ตาม
อาจกลาวไดวาสภาพการณของดีบุกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมาอัตราการผลิตและ
ราคาของดีบุกนั้นอยูในภาวะที่คอนขางทรงตัวอยูตลอด ปญหาก็คือภาวะทรงตัวทําใหเกิดความ
เดือดรอนแกนายเหมืองในจังหวัดภูเก็ตซึ่งตองการผลิตแรและขายออกไปใหไดมากที่สุดเพื่อนํา
รายไดมาใชจายในการทําเหมือง แมจะสามารถผลิตผลผลิตแรดีบุกไดมากก็ไมสามารถขาย
ผลผลิตไดทั้งหมดเพราะตองสงออกตามโควตา จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเกิดการลงทุนในกิจการ
อ่ืนๆ บทบาทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานอื่นจึงเติบโตขึ้นทั้งกิจกรรมทางดานการเกษตร และที่
สําคัญคืออุตสาหกรรมการทองเที่ยวขยับข้ึนมาใหเห็นชัดเจนกวาบทบาทของกิจการเหมืองแรดีบุก
ในชวงนี้ ทําใหดูเหมือนวากิจการเหมืองแรดีบุกกําลังจะถูกลดบทบาทลง 
 ปจจัยประการที่สาม คือ สภาพทางกายภาพของเหมืองแรหลังสิ้นสุดสงคราม ปจจัยใน
ขอนี้สงผลกระทบโดยตรงตอการตัดสินใจของนายเหมืองในการเปดเหมืองแรหลังสงคราม 
เนื่องมาจากการเกิดสงครามเปนเวลานานทําใหเหมืองแรตองหยุดกิจการ อุปกรณในการทําเหมือง
แรเมื่อถูกทิ้งรางเปนเวลานานประกอบกับการอยูใกลน้ําเค็มทําใหเกิดการเสียหาย การฟนฟูเหมือง
จึงตองใชเงินทุนจํานวนมากทั้งการจางแรงงาน การซอมและซื้ออุปกรณใหม การขุดลอกเหมือง จึง
เทากับเปนการลงทุนเปดเหมืองใหมเลยทีเดียว ดังนั้นหากสภาพของลานแรเสียหายไปมากและ
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สายแรเดิมไมอุดมสมบูรณพอก็จะทําใหนายเหมืองขาดทุนได ดังนั้นปจจัยทางดานนี้จึงสําคัญตอ
การตัดสินใจเปดดําเนินการเหมืองซึ่งตองพิจารณาจากปจจัยดานการคาดวย เพราะการเปด
เหมืองในชวงที่ราคาแรยังไมคงที่นั้นเปนการลงทุนที่เส่ียงตอการขาดทุน จึงเห็นไดวาการตัดสินใจ
ขอประทานบัตรทําเหมืองแรของชาวตะวันตกในชวงหลังสงครามนั้นจะเขามาชากวาชาวจีนเพราะ
ชาวตะวันตกจะสํารวจความเปนไปไดของปริมาณแหลงแรและราคาแรเพื่อความมั่นใจเนื่องจาก
เหมืองของชาวตะวันตกสวนใหญเปนเหมืองเรือขุดที่ตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก ถาหากแหลง
แรมีนอยการขุดแรโดยเรือขุดก็จะไมคุมกับการลงทุนที่เสียไปในแตละครั้ง 
 จากปจจัยทั้งสามประการ ทําใหรูปแบบทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตขยายออกไปสู
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานอื่นนอกเหนือจากกิจการเหมืองแรดีบุกอยางชัดเจนขึ้น ทั้งการ
พัฒนาการเกษตรกรรมซึ่งรัฐบาลใหการสนับสนุนตั้งแตชวงเกิดสงคราม แมพื้นที่ในการทํา
การเกษตรในจังหวัดภูเก็ตจะมีนอยแตในภาวะหลังสงครามทําใหประชาชนหันมาสนใจการเกษตร
มากขึ้น เกิดการพัฒนาของการทําสวนยางพาราในรูปแบบใหม มีการทําสวนที่เปนระบบโดยการ
ปลูกยางเรียงแถว พัฒนาพันธุยาง รวมไปถึงการหาเทคนิคใหมๆ ในการขยายพันธุ นอกจากนี้ยัง
สนใจการทําสวนมะพราวมากขึ้นถึงแมพื้นที่การปลูกจะไมไดขยายมากขึ้นแตก็ใหความดูแลเอาใจ
ใสเพื่อผลผลิตมากขึ้น หรือการเขามาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในทศวรรษที่ 2510 ซึ่งเปน
กิจกรรมที่เขามาเปลี่ยนโฉมหนาของภูเก็ตอยางชัดเจน 
 การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกไปนั้น เปนการนําเอาผลกําไรจากการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาถั่วเฉล่ียกันในการนําทุนมาหมุนเวียนการประกอบธุรกิจ แต
เนื่องจากจังหวัดภูเก็มีพื้นที่ทางการเกษตรนอยและไมสามารถขยับขยายเพิ่มไดมาก รวมถึงพื้นที่
เหมืองเกาที่ยกเลิกก็ไมสามารถปรับปรุงเปนพื้นที่ทําการเกษตรได การเพาะปลูกในภูเก็ตจึงวนซ้ํา
อยูในพื้นที่เดิม ผลผลิตทางการเกษตรในแตละปของจังหวัดภูเก็ตจึงเพิ่มข้ึนหรือลดลงไมแตกตาง
กันมากเทาใดนัก ดังนั้นการดิ้นรนในการขยายฐานเศรษฐกิจของภูเก็ตจึงยังคงดําเนินตอไปพรอม
กับกิจการเหมืองแรดีบุกและการเกษตรกรรม 
 ใน พ.ศ.2493 การทองเที่ยวของโลกเกิดการขยายตัวขึ้นอยางชัดเจน มีนักทองเที่ยว
เดินทางทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลไทยเห็นความสําคัญของการทองเที่ยวซึ่งสามารถนํารายได
ใหเขามาสูประเทศ จึงเกิดการสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศ ในชวงแรกนั้นรัฐบาลใหความ
สนใจกับการทองเที่ยวภายในกรุงเทพฯ และเชียงใหมซึ่งมีทิวทัศนแบบภูเขาที่สวยงาม และจาก
การที่ภูเก็ตเปนที่รูจักในนามของเมืองแหงเหมืองแรและมีการติดตอกับตลาดสวนกลางและตลาด
นอกประเทศ ประกอบกับภูมิประเทศที่เปนเกาะลอมรอบดวยทะเล ทําใหรัฐบาลสนใจที่จะพัฒนา
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ภูเก็ตใหเปนเมืองทองเที่ยวของประเทศโดยอาศัยการเปนที่รูจักของชาวตางชาติอยูกอนแลว ผู
ศึกษาไดจําแนกปจจัยของการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในภูเก็ตออกเปนสามประการ 
 ประการแรกคือ สภาพภูมิศาสตรและทรัพยากรทางการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 
ภูเก็ตเปนเกาะที่ลอมรอบดวยทะเลซึ่งชายฝงดานตะวันตกของภูเก็ตเปนทะเลอันดามันซึ่งเปนทอง
ทะเลที่มีความสวยงาม มีหาดทรายสวยงาม และเกาะแกงในทะเลมากมาย แตทําไมกอนหนานี้จึง
ไมมีแนวคิดสงเสริมใหภูเก็ตเปนเมืองทองเที่ยว เหตุผลมีไดหลายประการ ประการแรกภูเก็ตผูกพัน
อยูกับการเปนแหลงของการทํากิจการเหมืองแร ชีวิตประจําวันของประชาชนสวนใหญก็อยูใน
เหมือง รัฐบาลเองก็ไดรับประโยชนจากการคาขายแรดีบุกของภูเก็ต ดังนั้นในชวงที่กิจการเหมืองแร
กระจายตัวอยูทั่วเมืองคงไมมีใครคาดเดาไดวาภูเก็ตจะสามารถเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ได ประกอบกับการทองเที่ยวเองยังไมเปนที่นิยมมากเทาใดนัก รัฐบาลจึงยังมองไมเห็น
ความสําคัญ แตเมื่อการทองเที่ยวไดรับความนิยมมากขึ้นรัฐบาลไทยเห็นความสําคัญของการ
ทองเที่ยวมากขึ้น จึงมีการสํารวจหาแหลงที่สามารถพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยวได ซึ่งแหลง
ทองเที่ยวดานทิวทัศนแบบภูเขารัฐบาลใหความสนใจเชียงใหม สวนดานทะเลในชวงแรกรัฐบาล
สนใจพัฒนาพัทยาใหเปนสถานที่ทองเที่ยว แตจากการที่อยูใกลเมืองหลวงทําใหการกระจายของ
นักทองเที่ยวกระจุกตัวอยูรอบๆ เมือง รัฐบาลจึงหาสถานที่ซึ่งสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว 
ภูเก็ตเองมีสภาพทางธรรมชาติและทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่เหมาะสม ทําใหรัฐบาลสนใจ
พัฒนาใหภูเก็ตเปนเมืองทองเที่ยว 
 ประการที่สอง บทบาทที่ลดลงของกิจการเหมืองแรดีบุก ผลจากสงครามโลกครั้งที ่2 ซึง่
กระทบตอกิจการเหมืองแรดีบุก แมจะฟนตัวขึ้นอีกครั้งหลังสงครามแตก็ประสบปญหาดานราคาที่
อยูในภาวะทรงตัวมาตลอดตลอดตั้งแต พ.ศ.2492 อีกทั้งไมสามารถสงแรออกขายไดจนถึง พ.ศ.
2490 และมีการกําหนดโควตาการสงออก ทั้งที่ปริมาณการผลิตเริ่มอยูในอัตรากาวหนาทําใหนาย
เหมืองไดรับความเดือดรอน สวนการเกษตรกรรมก็ไมสามารถขยายพื้นที่ทางการเกษตรไดมากไป
กวาเดิม ดังนั้นเมื่อรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวในภูเก็ต จึงนับเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
สําหรับนักลงทุน แตอยางไรก็ตามถาหากการทํากิจการเหมืองแรดีบุกยังคงทํารายไดใหกับนาย
เหมืองและประชาชนเหมือนแตกอนและพื้นดินในภูเก็ตยังคงมีสายแรที่อุดมสมบูรณ คงจะเปนไป
ไดยากที่การทองเที่ยวจะเขามาแทรกแซงในกิจการที่มีอยูเดิมในภูเก็ต แตจากการที่กิจการเหมือง
แรดีบุกมีปญหามากขึ้นทุกทีนับจากสิ้นสุดสงคราม จึงเปนโอกาสของธุรกิจการทองเที่ยวที่จะเขา
มาเปนธุรกิจรวมอีกอยางหนึ่งในภูเก็ต  
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 การตัดสินใจลงทุนในธุรกิจการทองเที่ยวของนักลงทุนในภูเก็ตนั้น จากการศึกษาสวน
ใหญพบวามาจากการที่เห็นวารัฐบาลใหความสําคัญกับธุรกิจการทองเที่ยวและสนใจที่จะเปลี่ยน
ใหภูเก็ตเปนเมืองทองเที่ยว รวมไปถึงการทําแผนหลักพัฒนาการทองเที่ยวของรัฐบาล ประกอบกับ
แนวโนมทางการทองเที่ยวที่เปนไปได ทําใหนักลงทุนมีความมั่นใจตอการลงทุนในธุรกิจนี้ อีกสวน
หนึ่งมาจากนายเหมืองที่ประกอบกิจการเหมืองแรดีบุกเห็นวาแหลงแรในจังหวัดภูเก็ตนับวันจะมี
นอยลงทุกที ในระยะหลัง พ.ศ. 2500 การสํารวจแหลงแรสวนใหญจะพบนอกชายฝงพังงาแทบ
ทั้งสิ้น ทําใหนักลงทุนเริ่มคิดที่จะขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกไปทางดานอื่นๆ และเนื่องมาจาก
การที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนกลุมธุรกิจที่ขยายตัวอยางรวดเร็วเนื่องจากมีเครือขายงาน
หลายประเภทที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งธุรกิจที่พักแรม รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก หรือบริษัทนํา
เที่ยว เปนตน ดังนั้นเมื่อการทองเที่ยวพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วตางกับกิจการเหมืองแรดีบุกซึ่งทรง
ตัวมาเปนเวลานาน จึงทําใหบทบาทของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดูโดดเดนขึ้นมากกวาทั้งที่
กิจการเหมืองแรดีบุกก็ยังคงดําเนินอยูควบคูกัน 
 ประการที่สาม การดําเนินนโยบายของรัฐบาล ในชวงทศวรรษที่ 2510 เปนตนมา
รัฐบาลใหความสนใจกับการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวมาก ภูเก็ตเปนพื้นที่หนึ่งซึ่งรัฐบาล
ตองการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวระดับโลก ดังนั้นจึงมีการวางแผนพัฒนาทางดานตางๆ ที่เอ้ือ
ประโยชนตอธุรกิจการทองเที่ยว มีการจัดงบสงเสริมสําหรับการสรางโรงแรมที่พัก และแผนพัฒนา
ตางๆ เพื่อสรางความสนใจแกนักทองเที่ยวใหเขามาในภูเก็ต การดําเนินนโยบายของรัฐบาลไดรับ
ความรวมมือจากภาคเอกชนเปนอยางดี จนในที่สุดนักลงทุนและประชาชนในภูเก็ตมองวาการ
ทองเที่ยวจะสามารถกลายเปนกิจกรรมที่มีบทบาททางเศรษฐกิจมากที่สุดได จนเริ่มมีการตอตาน
การทําเหมืองแรซึ่งเคยเปนอาชีพที่สําคัญในภูเก็ตเพียงเพราะเหตุผลวาจะสงผลกระทบตอการ
ทองเที่ยว 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตจากกิจการเหมืองแรดีบุกสู
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว พ.ศ.2484-2530 ไดขอสรุปที่อยูบนพื้นฐานของหลักฐานเอกสารที่มีคือ
การพัฒนาขึ้นของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนอกจากจะมีเหตุผลมาจากสภาพภูมิศาสตรที่
เหมาะสม และการสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาลแลว สวนหนึ่งยังมาจากการบทบาทที่นอยลง
ของกิจการเหมืองแรดีบุกเพราะราคาที่ทรงตัวทําใหกิจการเหมืองแรดีบุกไมรุงเรืองมากอยางชวง
กอนการเกิดสงคราม นักลงทุนในภูเก็ตจึงจําเปนตองขยายรูปแบบการลงทุนกิจกรรมทางเศรษฐกจิ
อ่ืนเขามารองรับ แมกิจการเหมืองแรดีบุกจะยังคงมีบทบาทอยูในภูเก็ตก็ตาม 
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 แตเนื่องจากการประกอบกิจการเหมืองแรดีบุกเปนอาชีพหลักของชาวภูเก็ตและมีแหลง
แรที่ยังสามารถดําเนินการไดก็ยังคงมีผูเปดดําเนินการเหมืองแรตามปกติถึงแมในดานการคาขาย
จะตองพึ่งพิงกับราคาของตลาดโลก  ชาวภูเก็ตยังคงทําเหมืองแรกันอยูแม อุตสาหกรรม             
การทองเที่ยวจะเติบโตขึ้น และเพิ่งมาเกิดปญหาอีกครั้งใน พ.ศ.2529 ที่เกิดการจลาจลเผาโรงงาน
แทนทาลัมซึ่งประชาชนในภูเก็ตอางวาการตั้งโรงงานจําทําใหเกิดผลเสียตอส่ิงแวดลอมซ่ึงจะสงผล
ตอการทองเที่ยวที่กําลังขยายตัว ดวยเหตุผลนี้จึงไปกระทบตอกิจการเหมืองแรดีบุกซึ่งมีสวนสราง
ความเสียหายตอส่ิงแวดลอมเชนกัน ดังนั้นเมื่อมีประชาชนในภูเก็ตเองเกิดการตอตานมากขึ้น จึง
เกิดผลกระทบตออาชีพการทําเหมืองแรดีบุกในจังหวัดภูเก็ตอยางชัดเจน  
 อยางไรก็ตามแมวาบทบาทของกิจการเหมืองแรดีบุกในจังหวัดภูเก็ตจะไมไดลดลงและ
สูญหายไปตามสมมติฐานของการศึกษาที่ตั้งไวก็ตาม แตจากอัตราการเติบโตที่แตกตางกัน
ระหวางกิจการเหมืองแรดีบุกที่มีการเติบโตอยูในภาวะคงที่และลดลงบางในบางชวง กับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีภาวะการเติบโตอยางรวดเร็วในชวงที่รัฐบาลดําเนินนโยบายสงเสริม
การทองเที่ยวไทยใน พ.ศ.2530 ประกอบกับเหตุการณจลาจลตอตานการเปดโรงงานไทยแลนด
แทนทาลัม อินดัสตรีใน พ.ศ.2529 ปจจัยดังกลาวไดสงผลตอกิจกรรมหลักทางเศษฐกิจของจังหวัด
ภูเก็ตซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการเติบโตของกิจการเหมืองแรดีบุกที่อยูคูกับภูเก็ตมาเปนเวลานานกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว พบวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดมีการ
ขยายตัวอยางกวางขวางและขึ้นมามีบทบาทในฐานะเปนกิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ภูเก็ตโดดเดนกวากิจการเหมืองแรดีบุก  
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__________. ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/31 มี.ค. 16 “การทองเที่ยว.” 2516. 
__________. ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/21 พ.ค. 16 “การทองเที่ยว.” 2516. 
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หจช. ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/27 พ.ค. 16 “การทองเที่ยว.” 2516. 
__________.  ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/4 มิ.ย. 16 “การทองเที่ยว.” 2516. 
__________.  ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/12 มิ.ย. 16 “การทองเที่ยว.” 2516. 
__________.  ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/29 มิ.ย. 16 “การทองเที่ยว.” 2516. 
__________.  ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/16 ส.ค. 16 “การทองเที่ยว.” 2516. 
__________.  ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/22 ส.ค. 16 “การทองเที่ยว.” 2516. 
__________.  ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/4 ต.ค. 16 “การทองเที่ยว.” 2516. 
__________.  ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/22 ต.ค. 16 “การทองเที่ยว.” 2516. 
__________.  ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/19 ก.ย. 19 “การทองเที่ยว.” 2519. 
__________.  ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/25 ต.ค. 19 “การทองเที่ยว.” 2519. 
__________.  ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/6 พ.ย. 19 “การทองเที่ยว.” 2519. 
__________.  ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/7 พ.ย. 19 “การทองเที่ยว.” 2519. 
__________.  ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/31 พ.ค. 20 “การทองเที่ยว.” 2520. 
__________.  ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/13 มิ.ย. 20 “การทองเที่ยว.” 2520. 
__________.  ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/19 มิ.ย. 20 “การทองเที่ยว.” 2520. 
__________.  ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/7 ก.ย. 20 “การทองเที่ยว.” 2520. 
__________.  ขาววิทยุสารประจําวัน.  ข1/20 ต.ค. 20 “การทองเที่ยว.” 2520. 
__________.  เอกสารกองบัญชาการทหารสูสุด.  บก.สูงสุด 1.13/6 ปกที่ 1 กลอง 1 “เร่ืองรายงาน

เหตุการณจังหวัดภูเก็ต.” 8 ธันวาคม 2484-12 เมษายน 2486. 
__________.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.2.2.11 นโยบายสรางชาติ กลองที่1 1-18 พ.ศ. 

2482 “เร่ืองใหรักษานโยบายในเกี่ยวกับการสรางชาติของเกี่ยวกับการเขาหุนรวมทุน
ของบริษัทตางๆ ของชาวไทย.” พ.ศ. 2484. 

__________. ม-สคก 3/36 เร่ืองที่ 14 รายงานการประชุมกรรมการรางกฎหมาย เดือนธันวาคม 
2484 

__________.  เอกสารบันทึกความทรงจํา.  ม.สบ.2/16 “เร่ืองบันทึกการสนทนาของจอมพลสมเด็จ
พระเจาพี่ยาเธอเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิตกับพอคาเมืองภูเก็ต.” 

__________. ร.5 ม.53/5, เร่ืองรายงานการตรวจราชการของพระยารัษฎานุประดิษฐเสนอกรม
หลวงดํารงราชานุภาพ (1-15 พฤศจิกายน ร.ศ.120) 
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หจช.  เอกสารเย็บเลมกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7-8.  ร.7-ร.8 2 น/1688 คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องราวรองทุกข เลม 55 “เรื่องขุนนิสเทสจินารักษรองขอใหพิจารณาเพิ่ม
โควตาแร.” 

__________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7-8.  ร.7-ร.8 2 ป /2,324 คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องราวรองทุกข “เร่ืองนายประเทศ นิกร ตัณทัยย กับพวก รองทุกขขอให
ยกเลิกสัญญาขายแรกับกรมโลหกิจและอนุญาตใหตั้งรานซื้อแรรานใหมได.” 

__________.  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง(กองสถิติ).  (1) กค.1.4(31-40) กลอง 3 “เร่ืองการชําระ
ภาษีอากรสําหรับโรงแรม.” 16 มี.ค.-28 มิ.ย. 2510. 

__________.  เอกสารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง(กองสถิติ).  (1) กค.1.4(66-79) กลอง 6 “เร่ือง 
เศรษฐกิจยามสงคราม [ม.ท.].” 

__________.  เอกสารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง(กองสถิติ).  (1) กค.1.4.5 ค/1 กลอง 1 “เร่ือง
ปริมาณและราคาแรดีบุกสงออกนอกราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. 2508.” 

__________.  เอกสารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง(กองสถิติ).  (1) กค.1.4.5 ค/2 กลอง 1 “เร่ือง
ปริมาณและราคาแรดีบุกสงออกนอกราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. 2510.” 

__________.  เอกสารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง(กองสถิติ).  (1) กค.1.4.5 ค/3 กลอง 1 “เรื่อง
ปริมาณและราคาแรดีบุกสงออกนอกราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. 2511.” 

__________.  เอกสารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง(กองสถิติ).  (1) กค.1.4.5 ค/4 กลอง 1 “เร่ือง
ปริมาณและราคาแรดีบุกสงออกนอกราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. 2514.” 

__________.  เอกสารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง(กองสถิติ).  (1) กค.1.4.5 ค/5 กลอง 1 “เร่ือง
ปริมาณและราคาแรดีบุกสงออกนอกราชอาณาจักรประจําป พ.ศ. 2515.” 

__________.  เอกสารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง(กองสถิติ).  (1)ก.ค. 1.4 กลอง 6  “เร่ือง
เศรษฐกิจยามสงคราม.” 

__________. เอกสารกระทรวงการคลัง.  (2) กค..4/16 กลอง 2 “เร่ืองการสงเสริมและสถิติสินคาขา
ออก (พ.ศ. 2502).” 

__________.  (2) สร 0201.59/3 “บริษัทแรและยางไทย.” 16 มกราคม 2485-22 มิถุนายน 2496. 
__________. (2) สร 0201.60 “เร่ืองตั้งเงินทุนรับซื้อแรดีบุกและวุลแฟรมสะสมไวสําหรับ

แลกเปลี่ยนสินคาและเรื่องการรับซื้อและจํานําแรเพื่อสงเสริมเหมืองแรดีบุก.” 25 
ธันวาคม 2483-12 สิงหาคม 2490. 
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หจช. (2) สร 0201.60 กลอง 3 “เร่ืองกรรมการพิจารณาใหสิทธิการทําเหมืองแรและรายงาน.” 15 
ก.ค.2492 -20 ก.ย.2493. 

__________. (2) สร 0201.60/32 แรและการทาํเหมืองแร กลอง 3 “เร่ืองการเพิกถอนสัมปทาน
เหมืองแรของบุคคลที่กอการจลาจล.” 29 มี.ค.-18 เม.ย.2492. 

__________.  (2) สร 0201.60.1/1 กลอง 1 “เรื่องงดรับเร่ืองราวขอตรวจและทําเหมืองแรดีบุก
ชั่วคราว.” 

__________.  (2) สร 0201.60.1/26 กลอง2  “เร่ืองการมอบคืนและชดใชคาเสียหายเหมืองแรดีบุก
แกอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย.” 30 ต.ค 2490-9 ก.ค. 2496. 

__________. (3) สร 0201.22/31 กลอง 6 “เ ร่ืองนายบัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม) ตรวชราชการ.” พ.ศ. 2497. 

__________.  (3) สร 0201.22/40 กลอง 6 “เร่ืองการไปตรวจราชการภาคใตของจอมพลอากาศ 
ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี.” 19 ก.พ. 2499-19 พ.ย. 2500. 

__________.  (3) สร 0201.35/1-2 แรธาตุ “เร่ืองรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเสนอทําความตกลงซื้อดีบกุ
จากประเทศไทย.” พ.ศ. 2496-2500. 

__________. เอกสารรัชกาลที่ 6  กษ 6/8 “เร่ืองหยุดการซื้อแรดีบุกจากเมืองปนังและเมืองภูเก็ต
โดยเหตุที่รัฐบาลอังกฤษหามไมใหบบรทุกดีบุกออกจากเกาะอังกฤษ.” 28 มีนาคม 
2457. 

 
 
เอกสารสํานักงานสถิติแหชาติ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ. รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมประจําป 2522.  

กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2522. 
__________. รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมประจําป 2524.  กรุงเทพฯ :

สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2524. 
__________. รายงานการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมประจําป 2526.  กรุงเทพฯ :

สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2526. 
__________. สถิติพยากรณรายปประเทศไทย บรรพ 21 พ.ศ.2482-2487.  กรุงเทพฯ :

สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2488. 
__________. สถิติพยากรณรายปประเทศไทย บรรพ 22 พ.ศ.2488-2498.  กรุงเทพฯ :

สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2498. 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ. สมุดรายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต บรรพ24 พ.ศ. 2506. กรุงเทพฯ : 
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2506. 

__________. สมุดรายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2509. 

__________. สมุดรายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2515. 

__________. สมุดรายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2518. 

__________. สมุดรายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2524. 

__________. สมุดรายงานสถิติจังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2525. 

__________. สมุดสถิติรายปของประเทศไทย บรรพ 22 (ภาค 1) พ.ศ.2488-2498. กรุงเทพฯ 
: สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2498. 

 
วิทยานิพนธ 
ณัฐพงศ ดิษยบุตร. “รูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับการบริหารเมืองทองเที่ยวในทัศนะของ

ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต.” เอกสารวิจัยรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535. 

ผาณิต รวมศิลป.  “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยจอมพล ป พิบูลสงคราม ตั้งแต พ.ศ.2481-
2487.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521. 

พรรณี อวนสกุล. “กิจการเหมืองแรดีบุกกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภาคใตประเทศไทย พ.ศ. 
2411-2474.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2522. 

พวงทิพย เกียรติสหกุล. “บทบาทของชาวจีนและชาวตะวันตกตอกิจการเหมืองแรดีบุกของภูเก็ต 
พุทธศตวรรษที่ 25-2474.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534. 
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ภัทราฤดี พรประสิทธิ์. “การประเมินโครงการลงทุนสําหรับทาเรือขนาดเล็ก กรณีทาเรือจังหวัด
ภูเก็ต.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2521. 

วิชิต กาฬกาญน, “นโยบายการผลิตและการคาขายยางพาราในภาคใตของไทย พ.ศ.2444-2503.” 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528 

ศรัญยา กิจสํานอง. “ความสามารถในการรองรับการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
เศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532. 

สหชัย แจมประสิทธิ์กุล. “การใชความรุนแรงในการเคลื่อนไหวคัดคานการเปดดําเนินงานของ
โรงงานไทยแลนดแทนทาลัมอินดัสตรี  จังหวัดภู เก็ต .” วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2544. 

สุรีย เลียงแสงทอง. “การศึกษาวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตระหวางป พ.ศ.2396-2475.” 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2524. 
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ตารางที่ 37 แสดงการผลิตดีบุกของไทย พ.ศ.2480-2520 
 

พ.ศ. ผลผลิต(เมตริกตัน) ราคาโลหะดบีุก 
บาท/หาบ 

2480 
2481 
2482 
2483 
2484 
2485 
2486 
2487 
2488 
2489 
2490 
2491 
2492 
2493 
2494 
2495 
2496 
2497 
2498 
2499 
2500 
2501 
2502 
2503 
2504 
2505 

16,200 
15,100 
15,900 
17,400 
16,100 
8,000 
5,900 
3,300 
1,800 
1,100 
1,400 
4,300 
7,900 
10,500 
9,700 
9,600 
10,300 
10,100 
11,200 
12,700 
13,700 
7,800 
9,800 
12,300 
13,500 
14,900 

528 
418 

501.6 
572 

598.4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,293.6 
1,614.8 
2,318.8 
2,552 

1,601.6 
1,557.6 
1,606 

1,702.8 
1,641.2 
1,623.6 
1,746.8 
1,733.6 
1,966.8 
1,971.2 
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ตารางที่ 37 (ตอ) 
พ.ศ. ผลผลิต(เมตริกตัน) ราคาโลหะดบีุก 

บาท/หาบ 
2506 
2507 
2508 
2509 
2510 
2511 
2512 
2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 

15,800 
15,800 
19,400 
22,900 
22,900 
24,000 
21,100 
21,800 
21,700 
22,100 
20,990 
20,300 
16,400 
20,500 
24,200 

2,002 
2,723.6 
3,093.2 
2,838 
2,640 

2,490.4 
2,754.4 
2,926 

2,776.4 
2,758.8 
3,018.4 
4,989.6 
4,241.6 
5,046.8 
6,987.2 

 
ที่มา: จํารัส อติกุล, สถานการณเกี่ยวกับดีบุก (กรุงเทพฯ: กองเศรษฐกิจและเผยแพร กรม
ทรัพยากรธรณี, 2515), 2-4. 
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ตารางที่ 38 สถิติเกี่ยวกับแรดีบุกในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2500-2530 
 

พ.ศ. จํานวนเหมือง ผลผลิต 
(เมตริกตัน) 

ราคา 
(ปอนดตอตัน) 

ราคา 
(บาทตอหาบ) 

2500 
2501 
2502 
2503 
2504 
2505 
2506 
2507 
2508 
2509 
2510 
2511 
2512 
2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
2522 
2523 
2524 
2525 

- 
- 

26 
27 
29 
38 
38 
41 
48 
64 
68 
51 
47 
- 
- 

55 
51 
51 
- 
- 
- 
- 

44 
46 
40 
44 

3,341 
1,852 
2,946 
4,545 
4,826 
5,595 
5,663 
5,283 
6,657 
7,367 
6,399 
6,579 
6,183 
6,519 
6,458 
6,596 
6,144 
5,645 
5,805 
4,654 
4,409 
3,859 
4,145 
3,771 
3,944 
3,749 

754.8 
734.9 
785.4 
796.6 
888.6 
896.5 
909.7 

1,239.4 
1,412.5 
1,296.7 
1,221.6 
1,323.2 
1,450.5 
1,529.8 
1,437.1 
1,505.7 
1,965.2 
3,533.9 
3,093.5 
4,238.9 
6,169.9 
6,678.2 
7,280.9 
7,222.1 
7,061.6 
7,318.5 

1,644.88 
1,623.84 
1,792.70 
1,796.07 
2,005.45 
1,950.47 
1,993.02 
2,723.78 
3,092.46 
2,812.96 
2,597.56 
2,482.09 
2,778.45 
2,935.50 
2,831.37 
3,023.30 
3,761.21 
6,355.27 
8,057.78 
8,928.43 

12,407.84 
14,942.30 
18,149.26 
20,099.09 
18,458.84 
17,854.67 
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ตารางที่ 38 (ตอ) 
พ.ศ. จํานวนเหมือง ผลผลิต 

(เมตริกตัน) 
ราคา 

(ปอนดตอตัน) 
ราคา 

(บาทตอหาบ) 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 

- 
- 
- 
- 
- 

3,633 
3,937 
3,493 
2,873 
2,798 

8,596.3 
9,214.7 
9,470.8 

- 
- 

17,959.11 
17,648.57 
19,250.07 
9,632.07 

10,328.63 
 
ที่มา: รวบรวมจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2496-2531. 
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แหลงทองเทีย่วของจังหวดัภูเก็ต 
 

ทรัพยากรทางการทองเที่ยวธรรมชาติ  
 - หาดปาตอง อยูในอําเภอกะทู หางจากเมืองภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตรเปนอาวที่มี
ความโคงมาก หาดทรายสวยงามเปนแนวยาวหลายกิโลเมตร น้ําทะเลใสสะอาดเหมาะแกการเลน
น้ํา หาดปาตองเปนชายหาดที่เปนที่นิยมอยางมากในจังหวัดภูเก็ต 
 - หาดกะตะ อยูหางจากเมืองภูเก็ตประมาณ 17 กิโลเมตร หางจากหาแยกฉลองไป
อาวกะตะจะผานสวนยางและสวนมะพราวบางชวงจะเลียบไปตามไหลเขามองเห็นทะเลอาวฉลอง
และเกาะแกงตางๆ และชวงลงจากเขากอนถึงที่ราบเปนอีกจุดหนึ่งที่สวยงาม สามารถมองเห็น
เกาะเล็กๆ หนาอาวกะตะไดอยางโดดเดน อาวกะตะแบงออกเปน 2 อาว คือ อาวกะตะใหญกับ
อาวกะตะนอย ทั้งสองอาวมีหาดทรายและชายทะเลที่สวยงาม เหมาะแกการเลนน้ํา 
 - หาดกะรน อยูถัดจากอาวกะตะขึ้นไปทางทิศเหนือมีเพียงเนินเขาเตี้ยๆ คั่นอยูเทานั้น 
จะมีถนนแยกจากอาวกะตะไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร อาวกะรนมีขนาดใหญกวาอาวกะตะมีหาด
ทรายยาว เหนือชายหาดเปนเนินทรายสูงๆ ต่ําๆ หาดทรายที่อาวกะรนขาวและละเอียดมาก 
 - หาดไนยาง (อุทยานแหงชาติสิรินาถ) อยูหางจากเมืองภูเก็ตประมาณ 30 กิโลเมตร 
อยูในอําเภอถลาง สามารถไปทางเดียวกับสนามบิน หาดไนยางเปนอุทยานแหงชาติสามารถเลน
น้ําและสามารถเปนที่นั่งพักผอนเนื่องจากบริเวณหาดเปนสวนสนนอกจากนี้หาดไนยางยังมีน้ําขึ้น
น้ําลงสามารถลงไปเดินเลนได 
 - หาดไมขาว เปนชายหาดที่อยูเหนือสุดดานตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตและเปน
ชายหาดที่ยาวที่สุดของจังหวัดภูเก็ต แนวหาดเริ่มจากหาดไนยางผานสนามบินไปจนถึงชองปาก
พระ เปนหาดเดียวที่มีจักจั่นทะเล ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธุจะมีเตาทะเลขึ้นมา
ข้ึนมาวางไขที่หาดไมขาวมากกวาหาดอื่น จึงเกิดประเพณีการเดินเตาขึ้นคือ คนจะเดินหาไขเตา ซึง่
ตอมากลายเปนเพียงการเดินดูเตาขึ้นมาไขเทานั้น 
 - หาดไนหาน อยูถัดจากแหลมพรหมเทพขึ้นไปทางเหนือหางจากเมืองภูเก็ตประมาณ 
18 กิโลเมตร เปนหาดที่เงียบสงบ เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวที่ชอบความเงียบสงบ ชายหาดยาว
ไมมากนัก ดานหลังของชายหาดเปนบึงเรียกวา หนองหาน ระหวางทะเลและบึงมีเพียงหาดทราย
กั้นอยูเทานั้น  
 - หาดราไวย อยูหางจากเมืองภูเก็ตประมาณ 17 กิโลเมตร สันทางจากหาแยกฉลอง
ไปหาดราไวยเปนเสนทางที่สวยที่สุดสายหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต และหาดราไวยเองเปนหาดที่มี
ชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งของภูเก็ต เปนชายทะเลของพวกชาวประมงและเปนที่อยูของชาวเล 
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 - แหลมกา อยูหางจากเมืองภูเก็ตประมาณ 16 กิโลเมตร ถัดจากอาวฉลองเปน
ชายทะเลเล็กๆ หาดสั้นๆ เหมาะแกการเลนน้ํา ชาวภูเก็ตเองนิยมไปพักผอนกันมาก บริเวณหาดมี
เรือใหเชาไปเที่ยวตามเกาะตางๆ  
 - แหลมพรหมเทพ อยูหางจากหาดราไวยประมาณ 2 กิโลเมตร อยูทางตอนใตสุดของ
จังหวัดภูเก็ต ชาวบานเรียกวา แหลมเจา เหนือแหลมพรหมเทพเปนผาสูงริมทะเล จากหนาผาจะ
มองเห็นแหลมพรหมเทพทอดยาวออกไปในทะเล เปนสถานที่ชมวิวที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในจังหวัด
ภูเก็ตและเปนสถานที่ชมพระอาทิตยตกไดสวยงามเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว 
 - แหลมสิงห อยูหางจากเมืองภูเก็ตประมาณ 25 กิโลเมตร อยูในเขตอําเภอกะทู 
แหลมสิงหเปนชายหาดเล็กๆ หาดทรายขาวสะอาด ทางซายมือของหาดเปนแหลมเล็กๆ มีโขดหิน
สวยงามเรียกวา แหลมสิงห 
 - อาวกมลา อยูถัดจากแหลมสิงหประมาณ 1 กิโลเมตร เสนทางคดเคี้ยวไปตามไหล
เขา เสนทางลงเขาสูหาดสามารถมองเห็นแนวหาดทรายของอาวกมลาไดอยางชัดเจน ทางดานใต
ของหาดเปนหมูบานซึ่งสวนใหญเปนชาวมุสลิม และเปนหาดทรายที่มีหินปูนไมเหมาะแกกานเลน
น้ํา สวนหาดทางดานเหนือเปนชายหาดที่สามารถเลนน้ําได 
 - อาวฉลอง อยูหางจากเมืองภูเก็ต 11 กิโลเมตร ไปทางทิศใตของจังหวัดภูเก็ตทางหา
แยกฉลอง ชายหาดเปนรูปโคงยาว แตทะเลบริเวณนี้ไมเหมาะแกการเลนน้ําเพราะเปนหาดโคลน 
แตใชเปนสถานที่เชาเรือออกไปตามเกาะตางๆ 
 - อาวมะขาม อยูหางจากเมืองภูเก็ตไปทางทิศใตประมาณ 7 กิโลเมตร อาวมะขาม
จัดเปนทาเรือที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ตสําหรับจอดขนถายสินคาระหวางประเทศ เปนที่ตั้งของคลัง
น้ํามันและโรงงานถลุงแรดีบุกของบริษัทไทยซารโก ซึ่งถัดจากอาวมะขามไปทางทิศใตเล็กนอยเปน
แหลมพันวาซึ่งมีหาดทรายสวยงาม มีฟารมเลี้ยงมุก และเปนที่ตั้งของศูนยชีววิทยาทางทะเล 
 นอกจากหาดทรายที่สวยงามแลวภูเก็ตยังมีเกาะแกงบริวารอีกหลายแหงทั้งที่อยูใกล
ชายฝงและออกไปนอกทะเลที่เหมาะแกการพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยว เชน เกาะแกวพิสดารซึ่ง
อยูหางจากหาดราไวยใชเวลาประมาณ 30 นาที มีหาดทรายและธรรมชาติใตน้ําที่สวยงาม บน
เกาะมีรอยพระพุทธบาทจําลองประดิษฐานอยู นอกจากนี้ยังมีเกาะที่อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ของภูเก็ตที่เหมาะแกการเปนสถานที่ทองเที่ยว เชน เกาะบอน เกาะเล เกาะเฮ เกาะไมทอน และ
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เกาะโหลน เปนตน1 ซึ่งชายหาดและเกาะตางๆ เหลานี้ถือเปนทรัพยากรการทองเทีย่วทางธรรมชาติ
ที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ต 
 

 

 
ภาพที่ 7 แผนที่หาดปาตอง 
ที่มา : แผนที่หาดปาตอง [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ 2551.  เขาถงึไดจาก
http://www3.pantown.com/data/26253/board1/2.jpg

                                                 
1 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ภาวการณทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (กรุงเทพฯ:การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย, 2528), 19-23. 
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ภาพที่ 8 แผนที่หาดกะตะ-กะรน 
ที่มา : แผนที่หาดกะตะ-กะรน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 กุมภาพนัธ 2551.  เขาถึงไดจาก 
http://www.thai-tour.com/thai-tour/South/Phuket/images/kata-karon.jpg
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ภาพที่ 9 แผนที่หาดไนยาง 
ที่มา : แผนที่หาดไนยาง [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2551.  เขาถึงไดจาก http://www.thai
hoteltravel.com/Thailand_hotel_reviews/?hotel_id=PK0131   
  

 
 
ภาพที่ 10 หาดไมขาว 
ที่มา : หาดไมขาว [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2551.  เขาถึงไดจาก http://www.phuket4
traval.com/s0102/index.php 
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ภาพที่ 11 หาดไนหาน 
ที่มา : หาดไนหาน [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ 2 มีนาคม 2551.  เขาถึงไดจาก http://61.19.69.9/~
m32a48/26676/work9.htm 
 

 
 
ภาพที่ 12 หาดราไวย 
ที่มา : หาดราไวย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2551.  เขาถึงไดจาก 
http://www.phuket4travel.com/s0102/index.php  
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ภาพที่ 13 แหลมพรหมเทพ  
ที่มา : แหลมพรหมเทพ [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ 5 มีนาคม 2551.  เขาถึงไดจาก 
http://www.siamfreestyle.com/travel-attraction/phuket/prom-tep-cape.html  
 

 
ภาพที่ 14 อาวฉลอง 
ที่มา : อาวฉลอง [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ 5 มีนาคม 2551.  เขาถงึไดจาก 
http://www.siamfreestyle.com/travel-attraction/phuket/ao-cha-long.html
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ทรัพยากรทางการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร  
ไดแก อนุสาวรียทาวเทพกระษัตรีและทาวศรีสุนทร ตั้งอยูส่ีแยกทาเรือ อําเภอถลาง 

กอนถึงตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 12 กิโลเมตร สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2509 เพื่อระลึกถึงคุณหญิงจันและ
คุณหญิงมุก 

 
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวดานวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 - หมูบานชาวเล ชาวเลหรือชาวน้ํา เปนชนกลุมนอยของไทยซึ่งอาศัยอยูทางภาคใต
ของประเทศไทย สวนใหญจะอาศัยอยูตามเกาะชายฝงมหาสมุทรอินเดีย ในจังหวัดภูเก็ตมีชาวเล
อาศัยอยูที่หาดราไวย ที่บานสะปา และที่เกาะสิเหรบริเวณแหลมตุกแก ชาวเลมีสภาพความเปนอยู 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภาษาพูดแตกตางออกไป มีความเปนอยูงายๆ ทั้งที่อยู
อาศัยและการครองชีพ มักปลูกบานตามริมชายฝงทะเลเปนกลุมๆ มักโยกยายบานเรือนอยูไมเปน
หลักแหลง มีอาชีพหลักคือการประมง ชาวเลในจังหวัดภูเก็ตนอกจากจะทําประมงแลวยงัรับจางดาํ
แรตามเรือขุดแรในทะเล และดําหาหอย ชาวเลสวนใหญจะนับถือผีสางเทวดา และวิญญาณ
บรรพบุรุษ2

 - ประเพณีกินผัก (ประเพณีกินเจ) หรือที่ชาวภูเก็ตเรียกวา เจี๊ยะฉาย จัดขึ้นระหวาง  
วันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 9 ถึง วันขึ้น 9 ค่ํา เดือน 9 ของจีน ซึ่งตรงกับเดือน 10 ของไทย เปนประเพณี
ดั้งเดิมของชาวภูเก็ตไดรับอิทธิพลจากจีน จัดขึ้นครั้งแรกที่อําเภอกะทูซึ่งเปนบริเวณมี่ชาวจีนเขามา
ทําเหมืองแรอยูเปนจํานวนมาก ประเพณีกินผักมีจุดมุงหมายเพื่อชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ ไมฆาสัตว 
ผูรวมพิธีจะใสชุดขาว งดทานเนื้อสัตว การประกอบพิธีทําที่บานหรือศาลเจาก็ได จะตองทําความ
สะอาดอุปกรณเครื่องใชในการประกอบอาหารใหสะอาดจนหมดกลิ่นคาว หรือใชภาชนะชุดใหม
เพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ หรือเรียกวา “เชง” ผูประกอบพิธีจะไปรับประทานอาหารที่โรงครัวของ
ศาลเจา 9 วัน ผูที่รวมกินผักจะกิน 3 วัน 5 วัน หรือทั้ง 9 วันก็ได แตตองตามไปสักการะเทพเจาที่
ศาลเจา (อาม) ในชวงเวลา 9 วัน จะมีการประกอบพิธีกรรมตางๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน จะมี
การทรงเจาเพื่อมาประทับในรางทรงทําการขจัดทุกขสรางความเปนมงคล ระหวางประกอบ
พิธีกรรมตางๆ จะมีการประโคมดวยกลองและลอโกะตลอดเวลา การกิรผักที่ภูเก็ตจะคับค่ังไปดวย
ผูคนที่มารวมพิธีเปนจํานวนมาก3

                                                 
2 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ภาวการณทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 2528 (กรุงเทพฯ:กองสถิติ

และวิจัย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2529), 21-22. 
3 เร่ืองเดียวกัน, 26-29.; ฤดี ภูมิภูถาวร, ภูเก็ต, 135-138. 
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ภาพที่ 15 ประเพณีกินผัก 
ที่มา : ประเพณีกินผัก [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 28 เมษายน 2551.  เขาถึงไดจาก 
http://www.phuketsabuytour.com/phuket_costom/phuket_costom_02.html 
 

 
 
ภาพที่ 16 พิธีกรรมการเขาทรง ประเพณีกินผัก 
ที่มา : พิธีกรรมการเขาทรงประเพณีกนิผกั [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 28 เมษายน 2551.  เขาถึงได

จาก http://www.phukettoday.com/biz_new/detail.php?idc=128. 
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- ประเพณีปลอยเตา ชาวภูเก็ตถือวาการปลอยเตาเปนประเพณีปฏิบัติที่ตองทํา
สืบเนื่องกันมา โดยจะทําในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปที่บริเวณหาดไนยาง อําเภอถลาง ทั้งวันจะ
มีกิจกรรมตางๆ ไดแก การสรงน้ําพระพุทธรูป การแขงกีฬา การละเลนตางๆ และงานประเพณีจะ
ส้ินสุดลงในเวลาประมาณ 18.00 น. ดววยพิธีปลอยเตาลงทะเล 

 
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวดานโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
 - ตึกเกา อาคารในเมืองภูเก็ตสวนมากเปนสถาปตยกรรมแบบที่เรียกวา “ชิโนโปร
ตุกีส” เพราะรูปแบบการสรางเปนแบบตะวันตก แตส่ิงตกแตงภายในเปนแบบจีน มีสองลักษณะคือ 
แบบเปนอาคารเดี่ยว เรียกวา “อ้ังมอหลาว” และ อาคารแบบหองแถวที่เรียกวา “เตี่ยมฉู” ซึ่ง
บริเวณถนนถลาง ถนนพังงา ถนนดีบุก จะเปนลักษณะของอาคารแบบหองแถวบริเวณดานหนา
ตึกชั้นลางจะเปนทางเดินตอเนื่องกันโดยตลอดเปนลักษณะเดนที่เรียกวา “หงอกากี่” เปนทางเดิน
กันแดดกันฝนไดเปนอยางดี ถนนสายเหลานี้จึงถูกจัดไวเปนถนนสายวัฒนธรรม บานแบบชิโนโปร
ตุกีสจะมีแปลนอาคารภายในแบงเปนชวงๆ แตละชวงจะมีชองสําหรับใหแสงสวางตามธรรมชาติ
สองลงมาได จะกรุบานหนาตางหรือประตูดวยกระจกสี มีการตกแตงลวดลายตามขอบประตู หัว
เสาเปนแบบยุโรป ระหวางเสาจะมีลักษณะเปนประตูโคงแบบโรมัน ดานหนาประดับลายปูนปน
แบบจีน กระเบื้องปูพื้นเปนแบบฝรั่ง แตหลังคาจะมุงกระเบื้องดินเผาทรงกระบอกผาซีกแบบจีน4

 
 
 

 
 

                                                 
4 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ภาวการณทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 2528, 24. 
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ภาพที่ 17 อ้ังมอหลาว ถนนกระบี่ 
ที่มา : อ้ังมอหลาวถนนกระบี่ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 28 เมษายน 2551.  เขาถึงไดจาก
siamandaman.com/photos/phatthar/category1016.aspx

                        
 
ภาพที่ 18 เตี่ยมฉู ถนนถลาง 
ที่มา : เตี่ยมฉู ถนนถลาง [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ 28 เมษายน 2551.  เขาถึงไดจาก 
siamandaman.com/photos/phatthar/category1016.aspx

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://siamandaman.com/photos/phatthar/category1016.aspx
http://siamandaman.com/photos/phatthar/category1016.aspx
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- วัดฉลอง อยูหางจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 8 กิโลเมตร ออกจากตัวเมืองไปทาง
อําเภอกะทู เลี้ยวซายไปทางหาแยกฉลอง อยูกอนถึงหาแยกฉลองประมาณ 4 กิโลเมตร เปนวัดที่มี
ชื่อสียงมากที่สุดของภูเก็ต และมีพระหลวงพอแชมซึ่งเปนที่รูจักและนับถือของคนทั่วไป 
 - วัดพระทอง อยูหางจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 20 กิโลเมตร ในอําเภอถลาง ถัดจาก
ที่วาการอําเภอถลางจะมีแยกขวามือเขาวัดพระทอง วัดนี้มีพระพุทธรูปผุดขึ้นมาจากพื้นดินเพียง
คร่ึงองค จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวาวัดพระผุด เปนที่เคารพของชาวภูเก็ต5

 

                       
 
ภาพที่ 19 หลวงพอพระทอง วัดพระทอง 
ที่มา : หลวงพอพระทอง [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ 28 เมษายน 2551.  เขาถึงไดจาก 
wadthai.info/gallery/d/3222-2/IMG_7244.jpg  
 

- วัดพระนางสราง อยูหางจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 20 กิโลเมตร ไปตามเสนทาง
ถนนเทพกระษัตรีถึงสี่แยกอําเภอถลางตั้งอยูทางดานซาย เปนวัดที่ เกาแกและเปนแหลง
ประวัติศาสตร เมืองถลางที่สําคัญแหงหนึ่งเพราะเคยเปนคายสูรบกับพมาเมื่อ พ.ศ.2328 
นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดีบุกที่เกาแกและใหญที่สุดในโลก 3 องค 

                                                 
5 เร่ืองเดียวกัน, 24-25. 
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เรียกวา "พระในพุง" หรือ "พระสามกษัตริย" ซึ่งอยูในพระอุทรของพระพุทธรูปหลอองคใหญ 3 องค
อีกชั้นหนึ่ง6

 
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย 
 - สวนสุขภาพและสวนสาธารณะเขารัง เปนเนินเขาเตี้ยๆ อยูหลังตัวเมืองทางดานทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ รถยนตสามารถขึ้นไปจนถึงยอดเขา ทางเทศบาลไดจัดใหเปนสวนสาธารณะ
เพือพักผอนหยอนใจ และเปนจุกชมวิวเมืองภูเก็ตซึ่งจากยอดเขารังสามารถเห็นตัวเมืองภูเก็ต 
ทะเล และอาวภูเก็ตไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะการชมเมืองภูเก็ตในตอนกลางคืน นอกจากนี้ยังมร
การจัดใหเปนสวนสุขภาพโดยการติดตั้งอุปกรณสําหรับบริหารรางกายไวรวม 12 จุด และมีทาง
สําหรับวิ่งออกกําลังกาย เชื่อมจุดบริหารรางกายใหเปนวงมาบรรจบกัน และที่นี่ถือเปนสวนสุขภาพ
แหงแรกของประเทศไทยดวย 

 
ภาพที่ 20 อนุสาวรียหลัก 60 ป สวนสาธารณะสะพานหิน 
ที่มา : อนุสาวรียหลัก 60 ป สวนสาธารณะสะพานหิน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 28 เมษายน 2551.  
เขาถึงไดจาก www.phuketmeedee.com/travel/sapan_hin.html
 

- สะพานหิน เปนสถานที่พักผอนหยอนใจในตัวเมืองอีกแหงหนึ่ง เปนที่ตั้งของ
อนุสาวรียหลัก 60 ป ซึ่งสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2521 เพื่อเปนที่ระลึกแกกัปตัน เอ็ดวารด ที ไมล ผูที่นํา

                                                 
6 ฤดี ภูมิภูถาวร, ภูเก็ต,  69-72. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.phuketmeedee.com/travel/sapan_hin.html
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เรือขุดลําแรกเขามาใชขุดแรดีบุกในประเทศไทย อนุสาวรียมีรูปรางแปลกตาคือ เปนรูปกระเชอเรือ
ขุดแรดีบุกซึ่งเปนสวนที่ใชตักดินปนแรข้ึนมา7

ความสวยงามทางธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ตที่เอ้ืออํานวยตอการทองเที่ยว ทั้งหาด
ทรายขาวละเอียด และทิวทัศนทางทะเลที่สวยงาม รวมไปถึงจุดชมวิวที่เปนสัญลักษณของจังหวัด
ภูเก็ตคือ แหลมพรหมเทพ สถานที่เหลานี้สวนใหญจะอยูชายฝงทะเลทางดานตะวันตกของตัวเกาะ
สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญของภูเก็ตที่ไมตองอาศัยการลงทุน ไมเพียงแตทรัพยากร
ทางธรรมชาติเทานั้น ภูเก็ตยังมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวอีกหลากหลายที่มีความสวยงามและ
ดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยว ไมวาจะเปนประเพณีวัฒนธรรมที่นาสนใจ สถาปตยกรรมแบบ
ชิโน-โปรตุกีสในยานเมืองเกาหรือสวนสาธารณะสําหรับพักผอนหยอนใจ และแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตรที่นาสนใจอีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

                                                 
7 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ภาวการณทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 2528, 24-26. 
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ประวัติผูวิจยั 
 
ชื่อ-สกุล  นางสาวอัปสร ณ ระนอง 
ที่อยู  43/2 ถนนนาสาร ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2541 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวรนารีเฉลิม

สงขลา จังหวัดสงขลา 
พ.ศ.2545 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร  

วิชาโทภาษาเยอรมัน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี จังหวัดปตตานี 

พ.ศ.2546 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาประวัตศิาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร 
 จังหวัดนครปฐม 
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