ประวัติศาสตร์จงั หวัดชุมพร
ประวัติการตัง้ เมือง
คําว่า "จังหวัดชุมพร" เพิง่ เริม่ ใช้ในปี ๒๔๕๙ โดยทางราชการได้เปลีย่ นนามท้องทีท่ ่ี
เรียกว่า เมืองอันเป็ นส่วนหนึ่งของมณฑลว่า "จังหวัด" ส่วนคําว่าเมืองให้ใช้สาํ หรับเรียกตําบลที่
ประชาชนได้เคยเรียกว่าเมืองมาแล้วแต่เดิมอันเป็ นเขตชุมชนเท่านัน้ ในสมัยโบราณมีช่อื ว่า "เมือง
ชุมพร" เมืองชุมพรเป็ นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง แต่จะตัง้ เมือ่ ใดไม่มหี ลักฐานแน่ นอน เพิม่ มาปรากฏตาม
ตํานานพระ-ธาตุเมืองนครศรีธรรมราชฉบับของหอสมุดแห่งชาติมคี วามตอนหนึ่งว่า
เมือ่ ศักราชได้
๑๐๙๘ ปี พระยาศรีธรรมาโศกราช ก็สร้างเมืองลงบนหาดทรายรายรอบเป็ นเมืองนครศรีธรรมราช แล้ว
สังให้
่ ทาํ อิฐทําปูนก่อพระธาตุครัง้ นัน้ และยังมีพระพุทธสิหงิ ค์ล่องทะเลมาแต่เมืองลังกาถึงเกาะปีนงั และ
ลอยมาถึงหาดทรายแก้วทีจ่ ะก่อพระธาตุนนั ้ ต่อมาพระยาศรีธรรมาโศกราชได้ขดุ พบพระธาตุแล้วแบ่ง
ให้พระยาศรี-ธรรมาโศกราชไปก่อพระเจดีย์ บรรจุพระบรมธาตุทเ่ี หลือไว้ทเ่ี มืองนครศรีธรรมราชแล้วตัง้
เมืองสิบสองนักษัตรตามปูมโหรขึน้ แก่เมืองนครศรีธรรมราช ให้ใช้ตรารูปสัตว์ประจําปีเป็ นตราของเมือง
นัน้ ๆ คือ ปีชวดตัง้ เมืองสายถือตราหนูหนึ่ง ปีฉลูเมืองตานีถอื ตราโคหนึ่ง ปีขาลเมืองกลันตันถือตราเสือ
หนึ่ง ปีเถาะเมืองปาหังถือตรากระต่ายหนึ่ง ปีมะโรงเมืองไทรถือตรางูใหญ่หนึ่ง ปี มะเส็งเมืองพัทลุงถือ
ตรางูเล็กหนึ่ง ปี มะเมียเมืองตรังถือตราม้าหนึ่ง ปีมะแมเมืองชุมพรถือตราแพะหนึ่ง ปีวอกเมืองปนั ทาย
สมอถือตาลิงหนึ่ง ปีระกาเมืองอุลาถือตราไก่หนึ่ง ปีจอเมืองตะกัวป
่ า่ ถือตราสุนขั หนึ่ง ปีกุนเมืองกระถือ
ตราหมูหนึ่ง เข้ากัน ๑๒ เมือง มาช่วยทําอิฐปูนก่อพระธาตุขน้ึ ตามตํานานนี้เมืองนครศรีธรรมราชสมัย
นัน้ มีอํานาจมาก ปรากฏว่ามีเมืองชุมพรเป็ นเมืองขึน้ อยู่เมืองหนึ่งตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๑๐๙๘ เมืองชุมพรใน
สมัยนัน้ ปรากฏว่า เป็ นเมืองด่านเพราะอยูร่ ะหว่างช่องแคบมลายู เป็ นเมืองด่านหรือแคว้นเทพนครหรือ
แคว้นอู่ทอง ในสมัยต่อมาไม่มหี ลักฐานทีอ่ ้างอิงหรือกล่าวถึง เมืองชุมพรไว้เลย จึงมีผเู้ ข้าใจว่าเมือง
ชุมพรเป็ นเมืองทีต่ งั ้ ขึน้ ในสมัยอยุธยา
เมือ่ ปีจอ พุทธศักราช ๑๙๙๗ (จ.ศ. ๘๑๖) ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระ
เจ้าอยูห่ วั ในสมัยอยุธยาเป็ นราชธานี ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง ซึง่ ได้โปรดให้ชาํ ระขึน้ ในสมัย
รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ว่า ได้มพี ระบรมราชโองการตรัสเหนือเกล้าสังว่
่ า บรรดาข้าราชการอยู่
บนหัวเมืองปกั ษ์ใต้ฝา่ ยเหนือทัง้ ปวงให้ถอื ศักดินาตามพระราชบัญญัติ และปรากฏว่ามีออกญาเคางะท
ราธิบดีศรีสุรตั วลุมหนักพระชุมพร เมืองตรีถอื ศักดินา ๕,๐๐๐ ไร่ เป็ นอันรับรูว้ ่าเมืองชุมพรเป็ นเมืองตรี
และเกิดขึน้ แล้วในแผ่นดินของพระองค์ แต่ตอ้ งเข้าใจว่าก่อนทีจ่ ะได้เป็ นเมืองตรี เมืองชุมพรจะต้องเป็ น
เมืองเล็กมาก่อน จึงไม่มหี ลักฐานในประวัตศิ าสตร์ไว้ให้เห็นชัด เพิง่ มาปรากฏแน่ ชดั ขึน้ ว่าเมืองชุมพร
เป็ นหัวเมืองหนึ่งในหัวเมืองปกั ษ์ใต้ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. ๑๙๙๗ เป็ นต้นมา หรือประมาณ ๕๐๓ ปีเศษแล้ว

ประวัติที่ตงั ้ เมือง
เมืองชุมพรจะตัง้ อยู่ ณ ตําบลใด ทีใ่ ดไม่มหี ลักฐานทีแ่ น่ นอน ทัง้ นี้เมืองชุมพรไม่ม ี
โบราณวัตถุทเ่ี ป็ นพยานหลักฐานว่าเป็ นเมืองแต่โบราณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงรา

๒
ชานุ ภาพได้ทรงเรียบเรียงไว้ในตํานานเมืองระนอง ความตอนหนึ่งว่า เมืองชุมพรประหลาดผิดกับเมือง
อื่นในแหลมมลายู เมืองทีต่ งั ้ มาแต่โบราณ เช่นเมืองไชยา เมืองนครศรีธรรมราชเป็ นต้น ล้วนมี
โบราณวัตถุและมีตวั เมืองปรากฏอยูบ่ า้ ง รูไ้ ด้ว่าเป็ นเมืองมาแต่โบราณ แต่เมืองชุมพรยังไม่ได้พบ
โบราณสถานวัตถุเป็ นสําคัญแต่อย่างใด อาจจะเป็ นด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ มีทน่ี าไม่พอกับคนประการ
หนึ่ง อีกประการหนึ่งอยูต่ รงคอคอดแหลมมลายู มักเป็ นสมรภูมริ บพุ่งกันตรงนี้ จึงไม่สร้างเมืองถาวรไว้
แต่กต็ อ้ งรักษาไว้เป็ นเมืองด่าน นอกจากเหตุผล ๒ ประการดังกล่าวแล้ว พิจารณาจากสภาพตาม
ธรรมชาติ แล้วยังมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่ง คือ ทีท่ อ้ งทีต่ งั ้ จังหวัดชุมพรเป็ นทีร่ าบตํ่านํ้าท่วมบ้านเรือน
ราษฎร เรือกสวนไร่นาเสียหายอยูเ่ สมอ บางปีน้ํ าท่วม ๒-๓ ครัง้ ภัยจากนํ้าท่วมอาจเป็ นเหตุหนึ่งทีท่ าํ ให้
ไม่นิยมสร้างถาวรวัตถุไว้ให้ปรากฏแก่ชนรุ่นหลังก็ได้ แม้แต่บา้ นเรือนราษฎรในเมืองก็ไม่ปรากฏว่าได้
ก่อสร้างอาคารถาวรเป็ นเรือนตึก หรือคอนกรีต เพิง่ จะมีตกึ ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในตลาดชุมพร เมือ่ พ.ศ.
๒๔๙๑ นี้เอง
ั ่ าย
อย่างไรก็ด ี จากหลักฐานบางอย่างปรากฏว่ามีหมูบ่ า้ นหนึ่งอยูใ่ กล้วดั ประเดิม อยูฝ่ งซ้
ของแม่น้ํ าชุมพรเรียกว่า "บ้านวัดประเดิม" หรือ" บ้านประเดิม" ปจั จุบนั อยูห่ มูท่ ่ี ๒๐ ตําบลตากแดด
อําเภอเมืองชุมพร พิจารณาตามลักษณะภูมปิ ระเทศจะเห็นว่ามีคลองสองคลองไหลมาเกือบบรรจบกัน
และในระหว่างคลองทัง้ สอง คือ คลองชุมพรและคลองท่าตะเภา ซึง่ ขณะนี้เรียกกันว่าคลองร่วม เมือง
ชุมพรตัง้ อยู่ ณ คลองท่าตะเภา หาใช่ตงั ้ ทีค่ ลองชุมพรตามชื่อเมืองไม่ จึงเป็ นเหตุหนึ่งทําให้สนั นิษฐาน
ว่า เมืองชุมพรแต่เดิมน่ าจะอยูท่ ค่ี ลองชุมพรโดยใช้ช่อื อย่างเดียวกัน นอกจากนัน้ บริเวณใกล้เคียงวัด
ประเดิมมีวดั ใหญ่อยูบ่ ริเวณใกล้เคียงหลายวัดคือ วัดประเดิม วัดนอก วัดพระขวางและวัดวังไผ่ ส่วนวัด
ประเดิมเป็ นวัดใหญ่ทส่ี าํ คัญ ชาวบ้านนับถือและพากันไปทําบุญมากกว่าวัดอื่น ๆ ซึง่ ตามธรรมดาทีต่ งั ้
เมืองโบราณมักจะมีวดั มากและตัง้ อยูต่ ดิ ๆ กัน บริเวณวัดประเดิม ถัดมาทางทิศเหนือ มีอฐิ แผ่นใหญ่จม
อยูใ่ นดินบางแห่ง และมีหลักเมืองแห่งหนึ่งใกล้ ๆ วัดประเดิม หลักเมืองนี้ชาวบ้านในปจั จุบนั มักไม่ค่อย
รูจ้ กั ว่าเป็ นอะไร เพราะสภาพในปจั จุบนั เป็ นเพียงหินก้อนหนึ่งปกั อยูใ่ นดินใต้ตน้ ข่อยใหญ่ ชาวบ้าน
ใกล้เคียงเรียกกันว่า "พระข่อย" ถือเป็ นเทพารักษ์ศกั ดิ ์สิทธิ ์เป็ นทีเ่ คารพนับถือของประชาชนทัวไป
่ ตาม
ธรรมดาเมืองโบราณจะต้องมีหลักเมือง พระเสือ้ เมืองเป็ นประจําเมือง ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ จึง
ั ่ ายของเมืองชุมพร จึงมีช่อื ตรงกับชื่อคลอง
สันนิษฐานว่าเมืองชุมพรเดิมตัง้ อยู่ ณ บ้านประเดิม ทางฝงซ้
อยูห่ ่างจากเมืองชุมพรในปจั จุบนั ไปทางทิศใต้ประมาณ ๕ กิโลเมตร ต่อมาสันนิษฐานว่าได้ยา้ ยตัวเมือง
ไปตัง้ อยู่ ณ บ้านท่ายาง ตําบลท่ายาง โดยมีหลักฐานอ้างอิงจากหลักฐานใด เมือ่ พ.ศ. ๒๓๕๗ ปีจอ
ฉศก (จ.ศ.๑๑๗๖) ในรัชกาลที่ ๒ แห่งราชวงศ์จกั รี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงส่ง
สงฆ์ไทย จํานวน ๗ รูป เป็ นสมณทูตออกไปเมืองลังกาโดยทางเรือ โดยมีขุนทรงวิชยั หมื่นไกรคุมเครือ่ ง
ดอกไม้เงินทองไปบูชาพระเจดียฐ์ านทัง้ ๑๕ ตําบล ครัน้ วันขึน้ ๑๐ คํ่า เดือน ๒ เวลา ๔ โมง มีคลื่นจัด
เรือได้เกยหาดมัทรีปากนํ้าชุมพรแตก
คณะทูตได้ส่งคนออกหาบ้านคนแล้วโดยสารเรือจับปลามาถึง
เมืองชุมพร ได้ขออาหารจากเจ้าอธิการวัดท่ายางบริโภค แล้วพากันมาหาเจ้าเมืองกรมการเมืองชุมพร
ได้ปา่ วร้องให้ราษฎร์จดั แจงหาอาหารมาถวายพระสมณทูตแล้วออกไปรับพระสงฆ์สมณทูตกับคณะเข้า
มา ณ เมืองชุมพรนิมนต์ให้พระสงฆ์อาศัยในวัดท่ายาง คราวนี้จะเห็นได้ว่า เมืองชุมพรในปี พ.ศ.

๓
๒๓๕๗ ตัง้ อยู่ ณ ตําบลท่ายาง ภูมฐิ านของตําบลท่ายางในปจั จุบนั นี้ยงั มีบา้ นเรือนหนาแน่ น และใกล้กบั
ปากอ่าวมีเรือสินค้าขนาดใหญ่ไปมาสะดวกบัดนี้กย็ งั เป็ นท่าเรือสินค้า มีเรือต่าง ๆ จากกรุงเทพมหานคร
บรรทุกสินค้ามาขึน้ แล้วบรรทุกรถยนต์ไปในเมืองอยูเ่ สมอ ท่ายางเป็ นตําบลใหญ่ตําบลหนึ่ง ขณะนี้มวี ดั
ถึง ๗ วัด วัดทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงตลาดเก่ามีถงึ ๓ วัดติดกัน คือ วัดท่ายางใต้ วัดท่ายางกลาง และวัดท่ายาง
เหนือ ตําบลท่ายางจึงน่ าจะเป็ นทีต่ งั ้ เมืองชุมพรในสมัยต่อมา แต่ยา้ ยมาเมือ่ ใดยังไม่พบหลักฐานแน่ นอน
เมือ่ ตรวจสอบหลักฐานทีพ่ อเชื่อถือได้พบว่าเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๓๓ (ร.ศ. ๑๐๙)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนินประพาสแหลมมลายู ได้เสด็จประทับที่
เมืองชุมพรแล้วทรงม้า ทรงช้างพระทีน่ งั ่ ไปยังเมืองกระบุร ี จังหวัดระนอง พลับพลาทีป่ ระทับทีช่ ุมพร
อยูท่ างใต้ของคลองท่าตะเภา โดยมีทุ่งตีนสาย หนองหว้า หนองหวาย ตําบลกรอกธรณี ปจั จุบนั ขึน้ กับ
คลองท่าตะเภา โดยมีทุ่งตีนสาย หนองหว้า หนองหวาย ตําบลกรอกธรณี (ปจั จุบนั คือตําบลตากแดด)
อยูห่ ลังพลับพลาทุ่งตีนสายยังปรากฏอยู่ทุกวันนี้ อยูใ่ กล้วดั สุบรรณนิมติ รไปทางทิศตะวันตกและได้ทรง
ั ่ านเรือน
เรือข้ามไปทีบ่ า้ นท่าตะเภา ขึน้ ทีห่ น้าบ้านเจ้าเมืองก่อนแล้วเสด็จพระราชดําเนินไปตามริมฝงบ้
ราษฎร จึงเป็ นทีเ่ ชื่อได้ว่า เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๓ (ร.ศ. ๑๐๙) เมืองชุมพรได้มาตัง้ อยูท่ ค่ี ลองท่าตะเภาแล้ว ตัว
ั ่ น้ํากับทุ่งตีนสายและบริเวณบ้านท่า
เมืองและสถานทีร่ าชการหาใช่ทอ่ี ยูใ่ นปจั จุบนั นี้ไม่ อยูค่ นละฝงแม่
ตะเภาเหนือ ทัง้ นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จโดยทางเรือพระทีน่ งั ่ ๑๒ กรรเชียง
ถึงพลับพลาทีท่ ่าตะเภาเหนือไปถึงหมูบ่ า้ นทีเ่ ป็ นเมืองชุมพร เวลาจวนคํ่าเสด็จพระราชดําเนินทีห่ มูบ่ า้ น
ท่าตะเภาอําเภอเมืองชุมพรตลาดท่าตะเภาเดิมอยูต่ รงข้ามบ้านทุ่งตีนสาย บริเวณระหว่างทีท่ ําการป่าไม้
จังหวัดกับตลาดในปจั จุบนั นี้ตลาดท่าตะเภานี้แต่เดิมเป็นปา่ มีเสือชุกชุมมากจนขึน้ ชื่อว่า เสือชุมพรดุ
มาก เมือ่ ทางราชการตัดทางรถไฟสายใต้ผ่านตัวเมืองชุมพร ปา่ เสือก็กลายสภาพเป็ นตลาดการค้า
ต่อมาตัวเมืองได้ยา้ ยอีกแต่ไม่ทราบว่าเมือ่ ใด เนื่องจากไม่มหี ลักฐานแน่ นอนแต่จะต้องหลังจาก พ.ศ.
๒๔๓๓ (ร.ศ. ๑๐๙) แล้ว ปรากฏว่าเมือ่ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงจัดการปกครอง
ท้องทีใ่ หม่ โดยแบ่งการปกครองออกเป็ นเมือง อําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ น หลายเมืองรวมเป็ นมณฑล
เทศาภิบาล ในปีพุทธศักราช ๒๔๓๙ (ร.ศ. ๑๑๕) ได้ตงั ้ มณฑลชุมพรขึน้ ตัง้ ศาลารัฐบาล ณ จังหวัด
ชุมพร ปรากฏหลักฐานว่าตัวเมืองชุมพร ได้ยา้ ยทีท่ าํ การมาตัง้ อยูร่ มิ คลองท่าตะเภา คือทีป่ ลูกบ้านพัก
นายอําเภอเมืองชุมพรอยูใ่ กล้จวนผูว้ ่าราชการจังหวัดในปจั จุบนั
เหตุผลทีจ่ าํ เป็ นต้องย้ายเมืองจากบ้านประเดิม และตําบลท่ายางมาอยูท่ ค่ี ลองท่าตะเภา ไม่
พบหลักฐาน ณ ทีใ่ ด แต่เท่าทีค่ น้ คว้าน่ าจะเป็ นเพราะเหตุสองประการดังต่อไปนี้ คือ
(๑) คลองชุมพรอันเป็ นทีต่ งั ้ เมืองมาแต่เดิม เคยใช้เป็ นทางเรือสําเภาใหญ่ ๆ สัญจรและ
บรรทุกสินค้าไปมากับจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศมีระยะไกลจากปากอ่าว ประกอบกับคลองท่า
ตะเภาเป็ นท่าเรืออยูก่ ่อนแล้ว ความเจริญก็มมี ากทําเลการทํามาหากินก็ดขี น้ึ
ประกอบกับขณะนัน้
ประชาชน ณ เมืองชุมพรเดิมคงจะถูกพม่ารุกรานจึงเทีย่ วหลบซ่อนหาทีต่ งั ้ บ้านเรือนใหม่ จึงได้อพยพ
กันมาตัง้ บ้านเรือนทํามาหากินทีบ่ า้ นท่าตะเภามากขึน้ , กลายเป็ นท้องที่ ๆ ประชาชนหนาแน่ น จึงเป็ น
เหตุหนึ่ง ให้ยา้ ยเมืองชุมพรไปจากบ้านประเดิม

๔
(๒) ปรากฏตามพระราชพงศาวดารว่า เมืองชุมพรถูกพม่าข้าศึกยกทัพมายํ่ายีหลายครัง้ ที่
สําคัญมี ๒ ครัง้ คือ
ก. ในแผ่นดิ นพระทีน่ ัง่ สุริยามริ นทร์ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๐๗ ปี จอ ฉศก (จ.ศ. ๑๑๒๖)
พระเจ้าอังวะมังระแห่งพุกามประเทศ ได้จดั กองทัพใหญ่พลฉกรรจ์สองหมื่นห้าพันมาตีกรุง
ศรีอยุธยา แยกไปทางเหนือทัพหนึ่ง แยกไปทางใต้ทพั หนึ่ง มีมงั มหานรธาโบชุกเป็ นแม่ทพั ถือพลหมื่น
ห้าพันยกมาตีเมืองทวาย มะริด และตะนาวศรี หุยตองจาเจ้าเมืองทวายสูไ้ ม่ได้หลบหนีเข้าไปทางเมือง
กระเข้ามาอยูเ่ มืองชุมพร ทัพพม่ายกติดตามไป เมือ่ ตีได้แล้วเผาเมืองชุมพรเสียแล้วยกเข้ามาตีเมืองปะ
ทิว เมืองกุย เมืองปรานแตกทัง้ สามเมือง แล้วกลับเข้าไปเมืองทวาย
ข. ในแผ่นดิ นพระบาทสมเด็จพระพุท ธยอดฟ้ าจุฬาโลก พ.ศ. ๒๒๓๘ ปี มะเส็ง
สัปตศก(จ.ศ. ๑๑๔๗)
พระเจ้าปดุงแห่งประเทศพม่า จัดกองทัพใหญ่มพี ลหนึ่งแสนสามพันคน แยกเป็ นหลายกอง
ทัพมายํ่ายีประเทศไทย ตัง้ แต่เมืองเชียงใหม่มาจนถึง เมืองถลาง (ภูเก็ต) ทางด้านปกั ษ์ใต้ได้แก่หวุ่น
แมงญีเป็ นแม่ทพั ใหญ่ให้เนมโยตุงนรัตน์เป็ นแม่ทพั หน้ายกมาทางเมืองกระ เมืองระนองเข้าตีเมืองชุมพร
เจ้าเมืองกรมการเมืองชุมพรมีไพร่พลสําหรับป้องกันเมืองน้อยก็เทครัวเข้าปา่
ทัพพม่ายกเข้าตีเมือง
ชุมพรได้แล้วเผาเมืองชุมพรเสีย ทัพหน้าเลยเข้าไปตีเมืองไชยา แล้วก็เผาเมืองไชยาเสียด้วย ส่วนทัพ
ใหญ่ยงั คงตัง้ อยูเ่ มืองชุมพรต่อมากองทัพหลวงมาจากกรุงเทพ ฯ จึงตีกองพม่าแตกไป ในสมัยนี้
บ้านเมืองก็คงจะร่วงโรย มีผคู้ นเหลือน้อย ต่างกระจัดกระจายกันไป เช่นเดียวกับเมืองระนอง เมือ่ เมือง
ชุมพรได้มาตัง้ อยูค่ ลองท่าตะเภาแล้วทีต่ รงนัน้ อยู่รมิ นํ้าตกถูกนํ้าเซาะตลิง่ พัง จึงได้ยา้ ยทีท่ ําการมาตัง้ อยู่
ในสถานทีซ่ ง่ึ เป็ นบริเวณหน้าศาลจังหวัดชุมพรในปจั จุบนั เป็ นสมัยทีพ่ ระสําเริงนฤปการเป็ นเจ้าเมือง
ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ พระยาคงคาธราธิบดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลสุราษฎร์ ได้ขอเงิน
งบประมาณเพื่อสร้างศาลากลางจังหวัดขึน้ ใหม่ทต่ี ําบลท่าตะเภา คือ บริเวณเทศบาลเมืองชุมพร และ
สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดในปจั จุบนั ก่อสร้างเสร็จเปิดทํางาน ณ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ เมือ่ ๓
เมษายน ๒๔๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ในสมัยอํามาตย์ตรีพระชุมพรศรีสมุทรเขต (บัว) เป็ นผูว้ ่าราชการ
จังหวัด ด้วยเหตุน้ีทางราชการจึงถือว่า วันที่ ๓ เมษายน เป็นวันทีร่ ะลึกของจังหวัดชุมพร เมืองชุมพรได้
เป็ นทีศ่ าลารัฐบาลมณฑลชุมพรด้วย เมือ่ เริม่ ตัง้ เป็ นมณฑลขึน้ แล้ว ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ มีเมืองขึน้ กับ
มณฑลนี้ ๓ เมือง คือ เมืองสุราษฎร์ธานี เมืองชุมพร และเมืองหลังสวน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ร.ศ.
๑๒๔) ได้ยา้ ยศาลาเทศบาลมณฑลชุมพรไปอยูท่ บ่ี า้ นดอน ซึง่ เป็ นจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปจั จุบนั เพราะ
เหตุน้ําท่วมในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้เปลีย่ นชื่อมณฑลชุมพรเป็ นมณฑลสุราษฎร์ธานี ให้ตรงกับท้องทีท่ ต่ี งั ้
มณฑลในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้ประกาศยกเลิกมณฑลสุราษฎร์ธานี และโอนการปกครอง ๓ จังหวัด
รวมทัง้ จังหวัดชุมพรด้วยไปขึน้ กับมณฑลนครศรีธรรมราช หลังจากยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลทุกมณฑล
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็ นเหตุให้ยกเลิกมณฑลนครศรีธรรมราชไปด้วย จังหวัดชุมพรจึงเป็ นจังหวัดหนึ่งใน
ราชอาณาจักร ขึน้ ตรงต่อราชการบริหารส่วนกลางจนทุกวันนี้

๕
ประวัติคาํ ว่าชุมพร
คําว่า “ชุมพร” ตามอักษรแยกได้เป็ น ๒ คํา คือ “ชุม” คําหนึ่งและ “พร” คําหนึ่ง คําว่า “ชุม”
ตามปทานุ กรมของกระทรวงศึกษาธิการแปลว่า รวม,ชุก,มาก รวมกันอยู่ คําว่า “พร” แปลว่า ของดี.
ของทีเ่ ลือกเอา.ของประเสริฐ คําว่า ชุมพรตามตัวอักษร จึงแปลได้ความว่าเป็นทีร่ วมของประเสริฐ แต่
ชื่อเมืองชุมพรนัน้ ไม่มคี วามหมายเฉพาะตามตัวอักษร
ชุมพรเป็ นชื่อเมืองมาแต่โบราณ ตามตํานานการสร้างเมืองนครศรีธรรมราชได้มกี ารสร้าง
เมืองสิบสองนักษัตร เมืองชุมพรเป็ นเมืองหนึ่งในสิบสองนักษัตรเป็ นปี มะแม ถือตราแพะ และปรากฏ
หลักฐานแน่ นอนว่า มีช่อื ชุมพรมาแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา ชื่อนี้ม ี
ความหมายหรือประวัตคิ วามเป็นมาอย่างไร ยากทีจ่ ะค้นคว้าหาหลักฐานได้ การทีจ่ ะสืบสวนไปว่ามี
ความอย่างใด ก็ตอ้ งพิจารณาประวัตศิ าสตร์หรือความเป็นมาแต่โบราณสมัย พิจารณาดูตามเหตุผล
เท่าทีร่ วบรวมและพิจารณาดู พอจะแยกออกได้เป็ น ๓ ประการ คือ
(๑) เนื่องด้วยเมืองชุมพร ว่าโดยสภาพเป็ นเมืองหน้าด่านในทางภาคใต้ เพราะสมัยโบราณ
ยังไม่มรี ถไฟ เรือยนต์ หรือ เรือกลไฟ ใช้ในกองทัพและพืน้ ทีก่ เ็ ป็ นคอคอดทีแ่ คบของแหลมมลายู การ
ยกทัพต้องยกมาทางบก และตัง้ ค่ายทีช่ ุมพร ฉะนัน้ การสงครามหรือการรบทุกครัง้ ไม่ว่าจะรบกับพม่า
หรือปราบกบฏภายในราชอาณาจักรก็ตาม เมือ่ ยกทัพหลวงมาครัง้ ใด เมืองชุมพรก็ตอ้ งเป็ นทีช่ ุมนุ มพล
หรือชุมนุ มกองทัพ ชาวชุมพรในสมัยโบราณได้ช่อื ว่าเป็ นนักรบ เมือ่ พม่าได้เคลื่อนทัพเข้ามาในดินแดน
ทางเมืองท่าแซะและตําบลรับร่อ เจ้าเมืองจะเกณฑ์ไพร่พลเข้าป้องกันอย่างเข้มแข็งและเมืองชุมพรต้อง
ร่วมสมทบกับกองทัพด้วย
จะเห็นได้ว่าเมืองชุมพรมีส่วนร่วมในการสงครามเกือบทุกครัง้ ตัง้ แต่สมัย
สุโขทัย อยุธยา ธนบุร ี จนกระทังถึ
่ งสมัยรัตนโกสินทร์ จึงเชื่อกันว่าชุมพรมาจาก คําว่า “ประชุมพล"
หรือ”ชุมนุ มพล” นันเอง
่
คําว่าประชุมพล แปลได้ความว่า รวมกําลัง ทัง้ นี้โดยเหตุทว่ี ่า ก่อนจะยาตราทัพ
ต้องมาประชุมพลหรือรวมกําลังออกเป็ นหมวดหมูท่ ุกครัง้ แต่คาํ ว่าประชุมพลนี้เรียกผิดเพีย้ นไปจากเดิม
จนกลายเป็ นชุมพร เพราะคนไทยทางใต้ชอบพูดคําสัน้ ๆ จึงตัดคําว่าประออกเสีย ส่วนคําว่าพลต่อมาใช้
คําว่าพรแทน เพราะการเพีย้ นไปจากเดิมจึงกลายเป็ นชุมพรมาจนทุกวันนี้ ซึง่ ตามธรรมดา ชื่อเมือง ชื่อ
ตําบล มักจะเรียกเพีย้ นไปจากเดิมเสมอ อย่างไรก็ดเี มืองชุมพร นับว่าเป็ นเมืองสําคัญทางยุทธ-ศาสตร์
มาแต่สมัยโบราณจนกระทังป
่ จั จุบนั แม้แต่สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔
กองทัพญีป่ นุ่ ก็ยกพลขึน้ บกทีป่ ากนํ้าชุมพรแล้วจึงยาตราทัพต่อไปยังประเทศพม่าตามแผนการทีว่ างไว้
ขณะนี้ชุมพรยังมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ จะเห็นได้ว่าเป็ นจังหวัดทหารบกและมีกองกําลัง ร. ๒๕
พัน ๑ ตัง้ อยู่ ฉะนัน้ ความหมายจากคําว่าประชุมพล จึงมีความหมายตรงกับประวัตศิ าสตร์ของเมือง
ทีว่ ่าเป็นเมืองสําคัญทางยุทธศาสตร์
ั่
(๒) โดยเหตุทท่ี ต่ี งั ้ เมืองเดิม อยูบ่ า้ นประเดิมฝงขวาของคลองชุ
มพร ทีค่ ลองชุมพรมีตน้ ไม้
ชนิดหนึ่งอยูท่ วไปทั
ั ่ ง้ สองฟากคลองเรียกกันว่า “มะเดื่อชุมพร” เป็ นพืชยืนต้น ปจั จุบนั ก็มอี ยู่มาก ใช้
เปลือกและต้นทํายาสมุนไพร คลองนี้เดิมยังคงไม่มชี ่อื ภายหลังจึงถูกตัง้ ชื่อว่า คลองชุมพร ตามต้นไม้
ไปด้วย เพราะตามปกติการตัง้ ชื่อท้องทีห่ รือแม่น้ํ าลําคลองมักจะเรียกตามชื่อต้นไม้หรือตามสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
ทีป่ รากฏ ณ ทีน่ นั ้ เช่นเดียวกับทีอ่ ําเภอท่าแซะมีช่อื ต้นไม้แซะซึง่ ขึน้ อยูข่ า้ งคลอง ต่อมาเมืองทีม่ าตัง้ จึงมี

๖
ชื่อตามต้นไม้ไปด้วย เช่นเดียวกับชื่อชุมพร อาจเรียกตามชื่อคลองหรือชื่อต้นไม้กเ็ ป็ นได้ คําว่าชุมพร
นอกจากจะมีตน้ ไม้แล้ว ยังเรียกชื่อหวายชนิดหนึ่ง ซึง่ เป็ นสินค้าของชุมพร คือหวายชุมพรอีกด้วย ซึง่ มี
อยูม่ ากมายตามต้นคลองชุมพรโดยทัวไป
่
(๓) ตามตัวอักษรทีแ่ ปลว่า เป็ นทีร่ วมของประเสริฐหรือของดีนนั ้ ผูท้ จ่ี ะให้ของประเสริฐได้
ต้องเป็ นบุคคลทีม่ อี ํานาจหรืออิทธิพลยิง่ กว่าบุคคลธรรมดา จึงอาจหมายถึงเทวดาเป็ นผูใ้ ห้ หรือเป็น
สถานทีท่ เ่ี ทวดาประทานพรทัง้ หลายให้ ซึง่ ตามธรรมดาบุคคลชอบสิง่ ทีเ่ จริญหรือเป็ นมงคล จึงต้องการ
ให้ช่อื เมืองเป็ นมงคลนาม เป็ นทีร่ วมแต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นมงคลทัง้ หลาย ต่อมาได้เรียกผิดเพีย้ นไปคงเหลือแต่
ชุมพร เพราะคนไทยทางใต้ชอบเรียกคําสัน้ ๆ ตามความหมายทีม่ าจากคําว่า “ประชุมพร”
เมือ่ ได้ทราบประวัตคิ วามเป็ นมาทัง้ สามประการแล้วจะเห็นได้ว่า
คําว่าประชุมพรนัน้ มี
เหตุผลทางประวัตศิ าสตร์สมกับทีจ่ ารึกไว้ว่า ชาวชุมพรมีน้ํ าใจเป็ นนักรบ เพราะการตัง้ ชื่อเมืองหรือการ
ตัง้ ชื่อใด ๆ ก็ตาม ย่อมจะมีความหมายสําคัญในชื่อทีต่ งั ้ นัน้ ส่วนทีว่ ่าชุมพรมาจากคําว่ามะเดื่อชุมพรนัน้
หรือมาจากเทวดาประชุมพรให้กด็ ี สันนิษฐานว่ามาคิดค้นหาเหตุผลภายหลังไม่มคี วามหมายตรงตาม
ประวัตศิ าสตร์

ประวัติอาณาเขต
เมืองชุมพรมีศกั ดิ ์เป็ นเมืองตรี จึงมีเมืองเล็ก ๆ เป็ นเมืองขึน้ เจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ ์เป็ น
พระยาชุมพรตามนามของเมืองในสมัยโบราณ มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมีอาณาเขตจดทะเลทัง้ สอง
ข้าง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจดเมืองตะนาวศรี ทิศเหนือจดเมืองกําเนิดนพคุณ ทิศใต้จดเมืองไชยา ทิศ
ตะวันออกจดอ่าวไทย ทิศตะวันตกจดมหาสมุทรอินเดีย มีเมืองขึน้ ในครัง้ นัน้ ๗ เมือง คือ เมืองปะทิว
เมืองท่าแซะ เมืองตะโก เมืองหลังสวน เมืองตระ (อําเภอกระบุรใี นปจั จุบนั ) เมืองมะลิวนั เมืองระนอง
ภายหลังได้รวมเอาเมืองกําเนิดนพคุณ (อําเภอบางสะพานในปจั จุบนั ) มาขึน้ ด้วย ส่วนเมืองตะโกเดิม
ต่อมาได้ยบุ เป็ นตําบลขึน้ ต่ออําเภอสวี ปจั จุบนั เป็ นกิง่ อําเภอทุ่งตะโก เมืองขึน้ เหล่านี้ในครัง้ หลังได้ถูก
ตัดแยกออกไปตัง้ เมืองใหม่บา้ ง ด้วยเหตุอ่นื บ้าง จึงทําให้อาณาเขตของชุมพรลดน้อยลงไปตามลําดับ
เฉพาะเมืองทีต่ ดั แยกออกไปอยูใ่ นปกครองของจังหวัดอื่น มีประวัตดิ งั ต่อไปนี้
(1) เมืองมะลิ วนั
ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั อังกฤษได้มาปกครองเมืองตะนาวศรีและ
เมืองมะริด ซึง่ เป็ นเมืองขึน้ ของไทยในครัง้ ก่อน อังกฤษขอปนั เขตแดนระหว่างไทยกับอังกฤษ ณ เมือง
มะลิวนั โดยกําหนดให้แม่น้ํ ากระบุรเี ป็ นเขตแดนฝ่ายไทย ส่วนเขตแดนอังกฤษอยูเ่ พียงแนวเขาเป็ นเขต
โดยถือเอาแม่น้ํ าปากจันเป็
่ นฝา่ ยไทย จึงโปรดเกล้าให้พระยายมราชสุด (จ๋อ) กับพระยาเพชรกําแหง
สงคราม(ครุฑ) ไปเจรจากับอังกฤษ แต่ไม่เป็ นทีต่ กลง จนถึงรัชกาลที่ ๔ โปรดให้พระยาเพชรบุร ี พระยา
เพชรกําแหงสงคราม และพระยาชุมพร (กล่อม) ไปเจรจาปนั เขตแดน ด้วยทรงพระราชดําริเห็นว่า
ความเรือ่ งนี้ ๒ แผ่นดินแล้วยังไม่ตกลงกันได้ควรประนีประนอมผ่อนผัน จึงให้กรรมการปนั เขตแดนทัง้
๒ ท่านทําความตกลงเอง โดยถือเอาแม่น้ํากระบุรเี ป็ นเขตแต่มขี อ้ สัญญาปลีกย่อยเรือ่ งโจรผูร้ า้ ยข้าม
แดนอังกฤษ เมืองมะลิวนั ซึง่ เคยเป็ นเมืองขึน้ ชุมพรและเป็ นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย จึงตกเป็ น

๗
เมืองขึน้ ของอังกฤษด้วยความจําเป็ น เมือ่ ปีชวดพุทธศักราช ๒๔๐๗ เมืองมะลิวนั เมือ่ ขึน้ อยูก่ บั อังกฤษ
ตัง้ ชือ่ ว่า Victoria Point ไทยเรียกว่าเกาะสอง ขณะนี้เป็ นอําเภอชัน้ เอก ขึ้นอยู่กบั เขตทวาย จังหวัด
มะริด ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
(2) เมืองระนอง
เมืองระนองแต่เดิมเป็ นเมืองแขวง (ปจั จุบนั เทียบเท่ากับอําเภอ) ขึน้ ต่อเมืองชุมพรเมือ่ ปี
ขาลพุทธศักราช ๒๓๙๗ ในรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตําแหน่ งเจ้าเมืองว่างลงจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนบรรดาศักดิ ์หลวงรัตนเศรษฐี (คอซูเ้ จียง ต้นตระกูล ณ
ระนอง) ขึน้ เป็ นพระรัตนเศรษฐี เจ้าเมืองระนอง แต่ยงั เป็ นเมืองขึน้ ของชุมพรอยู่ ต่อมาเมือ่ ปีจอ พ.ศ.
๒๔๐๕ (จ.ศ.๑๒๒๔) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อน
บรรดาศักดิ ์พระรัตนเศรษฐี เจ้าเมืองระนองขึน้ เป็ นพระยารัตนเศรษฐีและยกฐานะเมืองระนองขึน้ มีศกั ดิ ์
เป็ นเมืองจัตวา ขึน้ ต่อกรุงเทพมหานคร ครัน้ ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ เปลีย่ นชื่อมาเป็ นจังหวัดระนองจนกระทัง่
ทุกวันนี้
(3) เมืองตระ
เมืองตระปจั จุบนั เรียกว่าอําเภอกระบุร ี ขึน้ กับจังหวัดระนอง แต่เดิมเมืองตระเป็ นเมืองเล็ก
ขึน้ ต่อเมืองชุมพร เมือ่ ปีจอ พุทธศักราช ๒๔๐๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเมืองตระกับเมือง
ระนองเป็ นเมืองจัตวาขึน้ ต่อกรุงเทพฯ โดยแยกเมืองตระให้ไปขึน้ กับเมืองระนองทีต่ งั ้ ใหม่ เมืองตระจึง
แยกจากเมืองชุมพรแต่นนั ้ มา
(4) เมืองกําเนิ ดนพคุณ
เมืองกําเนิดนพคุณ สมัยก่อนเป็ นตําบลเล็กๆ ขึน้ ต่อเมืองกุยบุรใี นสมัยอยุธยา พ.ศ.
๒๒๙๐ (จ.ศ. ๑๑๐๙) ได้พบแร่ทองคําในตําบลนี้ ภายหลังในปีพ.ศ. ๒๓๙๒ ในรัชกาลที่ ๓ ทรงตัง้ เป็น
เมืองชื่อว่าเมืองกําเนิดนพคุณ ซึง่ หมายถึงเมืองทีม่ แี ร่ทองคํา ต่อมาได้มาขึน้ อยูก่ บั เมืองชุมพร เมือ่ วันที่
๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙ (ร.ศ. ๑๒๕ ) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองประจวบคีรขี นั ธ์
เมืองปราณบุร ี ซึง่ แต่เดิมเป็ นอําเภอขึน้ เมืองเพชรบุร ี และเมืองกําเนิดนพคุณ ซึง่ เป็ นอําเภอขึน้ เมือง
ชุมพร รวม ๓ เมืองเป็ นเมืองเดียวกัน โดยโอนท้องทีเ่ มืองกําเนิดนพคุณมารวมกับเมืองปราณบุร ี เมือง
ประจวบคีรขี นั ธ์ ตัง้ เป็ นเมืองจัตวาอีกเมืองหนึ่ง เรียกว่า "เมืองปราณบุร"ี ขึน้ กับมณฑลราชบุร ี ต่อมา
เมืองปราณบุรไี ด้เปลีย่ นเป็ นอําเภอขึน้ กับจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และเมืองกําเนิดนพคุณมีช่อื ว่าอําเภอ
บางสะพาน โดยมีอาณาเขตหลักคือเขาไชยราชเป็ นทีแ่ บ่งเขตแดนระหว่างชุมพร (อําเภอปะทิว) กับ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์มาจนทุกวันนี้

ประวัติเหตุการณ์ สาํ คัญ
โดยเหตุทเ่ี มืองชุมพรเป็ นเมืองหน้าด่านมาแต่โบราณ โดยเฉพาะในการสงครามกับพม่า
และมีส่วนร่วมในการปราบปรามภายในราชอาณาเขตหลายครัง้ หลายหน จึงเชื่อว่า ชาวชุมพรมีน้ํ าใจ
เป็ นนักรบซึง่ บางเรือ่ งก็ได้กล่าวมาข้างต้นบ้างแล้วแต่อย่างไรก็ดยี งั มีการสงครามเกีย่ วกับชุมพรอีก
หลายครัง้ ซึง่ ควรจะนํามากล่าวไว้ ณ ทีน่ ้เี พื่อเป็ นอนุ สรณ์แก่ชาวชุมพรในอนาคตจึงได้รวบรวมประวัติ

๘
การสงครามและการรบ ซึง่ เมืองชุมพรมีส่วนร่วมในสมัยอยุธยา ธนบุร ี และรัตนโกสินทร์ตามทีป่ รากฏใน
พงศาวดารโดยสังเขปมากล่าวไว้ ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย
สมัยอยุธยา
๑.ในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาบุรษุ (สมเด็จพระเพทราชา) เมือ่ ปีขาลอัฐศก พ.ศ.
๒๒๒๙ (จ.ศ.๑๐๔๘ )เจ้าพระยานครศรีธรรมราชเป็ นขบถแข็งเมืองจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้พระยาสุรสงครามเป็ นแม่ทพั บก
พระยาราชวังสันเป็นแม่ทพั เรือคุมกองทัพไปปราบปรามเมือง
นครศรีธรรมราช ในทางกองทัพบกได้ยาตราทัพผ่านมาทางเมืองชุมพร และได้เกณฑ์เอาผูร้ งั ้ เอา
กรมการเมืองชุมพร เมืองไชยาถือพลหัวเมืองทัง้ ปวงเข้ามาบรรจบทัพบกไปราชการสงครามนัน้ ด้วย
๒. เมือ่ พ.ศ. ๒๓๐๗ ปีจอ ฉศก จ.ศ. ๑๑๒๖ ในแผ่นดินพระบรมราชาที่ ๓ (พระทีน่ งั ่
สุรยิ ามรินทร์)พระเจ้าอังวะมังระแห่งกรุงพุกามประเทศได้จดั กองทัพพลฉกรรจ์สองหมืน่ ห้าพันคนมาตี
กรุงศรีอยุธยาจัดทัพใหญ่แยกเป็ น ๒ ทัพไปทางเหนือทัพหนึ่งให้เนเมียวสีหบดีเป็ นแม่ทพั ไปทางใต้ทพั
หนึ่ง ให้มงั มหานรธาโบชุกเป็ นแม่ทพั ถือพลหนึ่งหมืน่ ห้าพันยกมาตีเมืองทวาย มะริด และตะนาวศรี
หุยตองจาเจ้าเมืองทวายสูไ้ ม่ได้หนีไปทางเมืองกระแล้วไปอาศัยอยูใ่ นเมืองชุมพร ทัพพม่ายาตราทัพ
ตามลงมาไปตีได้เมืองชุมพร แล้วเผาเมืองชุมพรเสียครัน้ แล้วยกไปตีเมืองปะทิว เมืองกุย เมืองปราณ
แตก ทัง้ สามเมือง แล้วยกกลับเมืองทวาย
สมัยธนบุรี
เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๗ ปีกุน นพศก (จ.ศ. ๑๑๒๙) หลวงนายสิทธิ ์เป็ นทีพ่ ระปลัดว่าราชการ
เมืองนครศรีธรรมราชอยู่ ยังหาได้ตงั ้ เจ้าเมืองไม่ ครัน้ ทราบว่ากรุงเทพฯ เสียแก่พม่าข้าศึก จึงตัง้ ตัวเป็ น
เจ้าครองเมืองนครศรีธรรมราช คนทัง้ หลายเรียกว่า เจ้านคร มีอาณาเขตแผ่ไปข้างนอกถึงแดนเมืองแขก
ข้ามไปถึงเมืองชุมพร ปะทิว แบ่งแผ่นดินออกไปอีกส่วนหนึ่งและแต่งตัง้ ขุนนางตามตําแหน่ ง เหมือนใน
กรุงเทพฯ ทุกอย่าง
ครัน้ ถึง พ.ศ. ๒๓๑๒ ปีฉลูเอกศก (จ.ศ. ๑๑๓๑) หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ข้าศึก
และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทําการกูอ้ สิ รภาพได้และได้สถาปนาขึน้ เป็นพระมหากษัตริย์ แล้วได้
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาจักรีแยกเป็ นแม่ทพั กับพระยายมราช พระยาศรีพพิ ฒ
ั น์ พระยาเพชรบุร ี ถือ
พลห้าพันพร้อมด้วยช้างม้าเครือ่ งสรรพาวุธยกไปตีเมืองนครศรีธรรมราช
ยกกองทัพไปทางเมือง
เพชรบุรไี ปถึงเมืองปะทิว ชาวเมืองชุมพรยกครอบครัวหนีเข้าปา่ ไปสิน้ และนายมันคนหนึ
่
่งได้พาสมัคร
พรรคพวกเข้ามาหาแม่ทพั ขอสวามิภกั ดิ ์เป็ นข้าราชการ เจ้าพระยาจักรีจงึ บอกมาให้กราบทูล จึงมีพระราชดํารัสโปรดให้มตี ราตัง้ ให้นายมันเป็
่ นพระชุมพร (เจ้าเมืองชุมพร) ให้เกณฑ์เข้าในกองทัพด้วยแต่
คราวนัน้ เข้าตีเมืองนครศรีธรรมราชไม่สําเร็จต่อเมือ่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยาตราทัพเรือมาช่วย
จึงตีเมืองนครศรีธรรมราชได้
สมัยรัตนโกสิ นทร์
๑. เมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๘ ปีมะเส็งสัปตศก (จ.ศ. ๑๑๔๗) ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระเจ้าปดุงแห่งประเทศพม่าจัดกองทัพใหญ่มพี ลหนึ่งแสนสามพันคน แบ่ง

๙
ออกเป็ นหลายกองทัพเข้ามายํ่ายีประเทศไทยจากเหนือมาใต้ ตัง้ แต่เมืองเชียงใหม่ตลอดมาจนถึงเมือง
ถลาง (ภูเก็ต) ทางภาคใต้ได้ยกกองทัพมาพร้อมกัน ณ เมืองมะริด แกงหวุ่นแมงญีเป็ นแม่ทพั ใหญ่ ให้กี
หวุน่ เป็ นแม่ทพั เรือไปตีเมืองถลางให้เนยโยตุงนรัตเป็ นแม่ทพั บกยกมาทางเมืองกระ เมืองระนองเข้าตี
เมืองชุมพร เมือ่ แกงหวุ่นแมงญีแม่ทพั ใหญ่หนุ นมาสองทัพ เป็ นคนเจ็ดทัพ ทัพหน้ายกเข้าตีเมืองชุมพร
เจ้าเมืองกรมการเมืองมีไพร่พลน้อยเห็นจะต่อรบไม่ได้จงึ เทครัวหนีเข้าปา่ ทัพพม่าเข้าเมืองได้ เผาเมือง
ชุมพรเสีย กองทัพพม่าก็ล่องออกไปตีเมืองไชยา แม่ทพั ใหญ่ยงั ตัง้ ค่ายอยู่ ณ เมืองชุมพร ครัง้ นัน้ ทัพ
หลวงยังหายกทัพออกมาช่วยไม่ได้ ด้วยราชการศึกยังติดพันอยูท่ างเมืองกาญจนบุร ี เมือ่ เจ้าเมือง
กรมการเมืองได้ทราบข่าวเมืองชุมพรเสียแล้วก็มไิ ด้สรู้ บยกครัวหนีเข้าป่าไป ทัพพม่าเข้าเผาเมืองไชยา
แล้วก็ยกเลยไปตีเมืองนครศรีธรรมราช และยึดเมืองไว้เมือ่ เสร็จศึกพม่าทางด้านเมืองกาญจนบุรแี ล้ว จึง
มีพระราชดํารัสให้พระอนุ ชาธิราช สมเด็จพระนครราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทยกกองทัพเรือ พลรบพลแจว
สองหมืน่ เศษไปช่วยหัวเมืองปกั ษ์ใต้ เมือ่ ทัพเรือมาถึงเมืองชุมพรก็ยกพลขึน้ บกตัง้ ค่ายหลวง ณ เมือง
ชุมพร จัดกองทัพใหญ่ไปตัง้ อยู่ ณ เมืองไชยา กองทัพไทยกับกองทัพพม่าได้สูร้ บกันใหญ่ทางเมืองไชยา
พม่าสูไ้ ม่ได้แตกหนีกระจัดกระจายไป และการรบครัง้ นี้พม่าถูกจับเป็ นเชลยส่งมายังกรุงเทพฯ มากมาย
๒. เมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๙ ปีมะเมีย อัฏฐศก (จ.ศ. ๑๑๔๘) ในรัชกาลที่ ๑ พม่ายกกองทัพเข้าไป
ตีเมืองนครศรีธรรมราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ยก
กองทัพไปต่อสูก้ บั พม่า ผ่านไปทางเมืองชุมพร แล้วกองทัพไทยได้ตกี องทัพพม่าแตกหนีไปสิน้
๓. เมือ่ พ.ศ. ๒๓๓๖ ปีฉลู (จ.ศ. ๑๑๕๕) ในรัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบวร
ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทยกกองทัพไปตีเมืองมะริด และมาตัง้ ทัพต่อเรือรบอยู่รมิ ทะเลหน้านอกเขตแขวง
เมืองชุมพร (เมืองระนอง) เมือ่ ต่อเรือเสร็จแล้วได้ยาตราทัพตีเมืองมะริด เมืองตะนาวศรี มีชยั ชนะจวนจะ
ได้อยูแ่ ล้วก็พอดีมพี ระราชโองการให้นํากองทัพกลับกรุงเทพฯ เสียก่อน
๔. เมือ่ พ.ศ. ๒๓๓๘ ปีเถาะ (จ.ศ. ๑๑๕๗) ในรัชการที่ ๑ พม่าข้าศึกได้ยกกองทัพเรือไป
ั่
ยํ่ายีฝงทะเลตะวั
นตกและตีได้เมืองถลาง จึงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพลภาพ (บุนนาค)
เป็ นแม่ทพั ใหญ่ยกกองทัพเรือมาขึน้ บกทีเ่ มืองชุมพร เดินทัพทางบกไปยังเมืองถลาง ตีได้เมืองถลางคืน
กองทัพพม่าแตกหนีไปและจับพม่าเป็ นเชลยมากมาย
๕. เมือ่ พ.ศ. ๒๓๕๒ ปีมะเส็ง เอกศก (จ.ศ. ๑๑๗๑) ในรัชกาลที่ ๒ พระเจ้าปดุงแห่ง
ประเทศพม่าได้ให้อะเติง่ วุ่นเป็ นแม่ทพั ยกมาตัง้ เมืองทวายแล้วให้แยมองเป็ นแม่ทพั เรือไปตีเมืองถลาง
ให้คุเรียสาระภะยอคุมพลสามพันขึน้ ทีเ่ มืองระนองตีเมืองมะลิวนั เมืองระนองและเมืองกระบุร ี คุเรียง
สาระกะยกกองทัพมาตัง้ อยู่ทป่ี ากจันแขวงเมื
่
องกระบุรแี ละเข้าเมืองชุมพรได้เมือ่ วันเสาร์เดือนสิบสอง
ขึน้ สิบสองคํ่า ยังไม่ทนั ทีจ่ ะตีต่อไปทีอ่ ่นื ก็พอดีมพี ระกรุณาโปรดเกล้าให้พระอนุ ชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุ รกั ษ์เป็ นจอมพลยกกองทัพไปสูก้ บั พม่า
กองทัพไทยได้ยกมาทางบกเมือ่ มาถึงเมือง
ชุมพร พม่ากําลังตัง้ ค่ายรักษาเมืองอยู่ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุ รกั ษ์ให้พระยาจ่าแสนยากร
(บัว) เข้าตีกองทัพพม่าทีเ่ มืองชุมพร พม่าต้านทานไม่ได้กแ็ ตกหนีไปกองทัพไทยได้เข้าฟนั พม่าและตาม
จับได้ทเ่ี มืองชุมพรและเมืองตะกัวป
่ า่ เป็นอันมาก กองทัพหลวงทีย่ กมาคราวนี้ยงั คงอยูใ่ นทีเ่ มืองชุมพร

๑๐
เป็ นเวลานานและได้ส่งกองทัพออกไปปราบปรามทําลายกองทัพพม่าจนหมดสิน้ จึงได้ยกกองทัพกลับ
กรุงเทพมหานคร
๖. เมือ่ พ.ศ. ๒๓๖๗ ปีวอก (จ.ศ. ๑๑๘๖) ในรัชกาลที่ ๓ ไทยได้เข้าร่วมกับอังกฤษเพื่อรบ
พม่า จึงทรงให้จดั กองทัพให้พระยามหาโยธาคุมกองทัพหนึ่ง พระสุรเสนา พระยาพิพฒ
ั น์โกษาทัพหนึ่ง
ไปทางด่านเจดียส์ ามองค์ และได้มตี ราสังให้
่ เกณฑ์กองทัพเมืองชุมพร เมืองไชยา โปรดเกล้าฯ ให้
พระยาชุมพร (ซุย) คุมกองทัพเรือยกขึน้ ไปทางเมืองมะริดและเมืองทวายอีกพวกหนึ่งเพื่อไปจัดทัพฟงั
ข้อราชการว่าศึกจะผันแปรประการใด ต่อมาพระยาชุมพรคุมเรือรบเก้าลําขึน้ ไปจับพม่าถึงปากนํ้าเมือง
ทวาย ได้ครัวพม่า ๗๐ ครัวเศษ ส่งเข้ามาถึงกรุงเทพฯ เวลานัน้ อังกฤษตีได้เมืองทวาย เมืองตะนาวศรี
และเมืองมะริด แล้วทรงดําริว่า ลักษณะสงครามทางเมืองพม่าผันแปรไป เดิมคิดว่าผูค้ นพม่าจะเป็ น
ข้าศึกต่อสูก้ บั ไทยกลับไปเป็ นข้าศึกพม่าอ่อนน้อมต่อไทยบ้างต่ออังกฤษบ้าง จะเอากําลังไปกวาดต้อน
ครอบครัวในฐานะเป็ นข้าศึกก็ไม่สมควรจึงจัดกองทัพไปสมทบอีกเพื่อฟงั เหตุการณ์ต่อไป
เมือ่ เดือนยีป่ ีวอก พ.ศ. ๒๓๗๖ นายพันตรีปริม คุมทหารรักษาเมืองมะริด ได้ทราบความ
ว่ามีกองทัพเรือไทยไปเทีย่ วต้อนจับคนในเมืองมะริด จึงแต่งตัง้ ให้นายร้อยโทเครเวอ คุมทหารลงเรือไป
สืบความไปพบเรือไทยอยูห่ ่างเมืองมะริดทางสัก ๓ ชัวโมง
่
เป็ นเรือขนาดใหญ่ มีกนั เชียง ตีลาํ ละ ๖๐ ถึง
๘๐ กรรเชียง อยูด่ ว้ ยกันประมาณ ๓๐ ลํา นายร้อยโทเครเวอ จึงให้ยกธงอังกฤษกับธงขาวขึน้ เป็ น
สัญญาณเรือรบไทยจึงยกธงตอบแล้วรออยู่ นายร้อยโทเครเวอ ไปพบนายทัพไทย คือ พระยาชุมพร
(ซุย) จึงบอกว่าอังกฤษตีเมืองมะริดได้แล้ว ขอให้ปล่อยพวกเมืองมะริดทีจ่ บั มา นายทัพไทยชีแ้ จงว่าไม่
ทราบว่าอังกฤษตีได้ รับว่าพรุง่ นี้จะปล่อยเชลย ๔๐๐ คนทีจ่ บั ได้มา แต่ตอ้ งขอหนังสือสําคัญของเจ้า
เมืองมะริดเพื่อจะบอกไปทางกรุงเทพฯ อยูต่ ่อมา ๓ วัน กองทัพไทยได้ส่งเชลยให้ ๙๐ คนคืนนัน้ เรือรบ
ไทยก็ออกจากเมืองมะริดหมด อังกฤษติดตามพบเรือรบไทยหลงอยู่ ๖ ลํา จึงจับเรือและคนรวม ๑๔๕
คน มีพระเทพชัยบุรนิ ทร์ เจ้าเมืองท่าแซะเป็ นหัวหน้าเอาไปไว้เมืองมะริด ว่าถ้าคนไทยส่งเชลยเมือง
มะริดคืนให้หมดเมือ่ ใดจึงจะปล่อย อังกฤษได้รอ้ งเรียนไปกรุงเทพฯ เพื่อทรงทราบเห็นว่าพระยาชุมพร
ละเมิดท้องตราทีไ่ ด้สงไปครั
ั่
ง้ หลังจึงให้หาพระยาชุมพร (ซุย) เข้ามาถอดเสียจากตําแหน่ งแล้วไว้ ณ
กรุงเทพฯ เพราะมีความผิดไปตีครัวชาวมะริดของอังกฤษ เขามาตามขอดี ๆ ไม่ได้สรู้ บกันก็แพ้เขา ทํา
ให้เสียพระเกียรติยศต่อมาพระยาชุมพร (ซุย) ได้ถงึ แก่กรรมทีก่ รุงเทพฯ
๗. เมือ่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ กองทัพญีป่ นุ่ ได้ยกพลขึน้ ทีป่ ากนํ้ าอําเภอเมืองชุมพร
เพื่อจะเดินทางไปยึดครองประเทศพม่าตามแผนการ จึงได้เกิดการสูร้ บกันขึน้ กับชาวเมืองชุมพร อันมี
ยุวชนทหารตํารวจ ทหารบก ข้าราชการพลเรือนและประชาชนผูร้ กั ชาติ หลังจากสูร้ บกันอยู่ ๕ ชัวโมง
่
เศษ ประเทศไทยกับประเทศญีป่ นุ่ ได้ตกลงทําสัญญาร่วมรบกัน จึงได้หยุดการสูร้ บและกองทัพญีป่ นุ่ ก็
ได้รบั อนุ ญาตให้เดินทัพผ่านไปยังเมืองพม่าได้สะดวก ในระหว่างสงครามคราวนี้เมืองชุมพรถูกทําลาย
โดยเครือ่ งบินของศัตรูญป่ี นุ่ อย่างมาก อาคารของทางราชการ เช่น สถานีตํารวจ อาคารต่าง ๆ ของกรม
รถไฟตลอดจนบ้านเรือนทรัพย์สนิ ของราษฎร ชีวติ ของประชาชนสูญเสียเป็ นอันมาก
เฉพาะการสงครามระหว่างไทยกับพม่าทีเ่ กี่ยวข้องกับจังหวัดชุมพรมีหลายครัง้ นับเป็น
ประวัตสิ าํ คัญอันหนึ่ง เฉพาะหมูบ่ า้ นและตําบลบางแห่งได้มนี ามเนื่องมาจากสงครามในครัง้ นัน้ เล่ากัน

๑๑
ต่อมาควรจะกล่าวไว้บา้ งคือ ตําบลรับร่อ อําเภอท่าแซะ ครัง้ หนึ่งกองทัพพม่าได้เดินทัพผ่านมาทาง
ตําบลดังกล่าวก็รอทัพไว้ จึงเรียกนามตําบลนี้ว่า “ตําบลทัพรอ” แต่ต่อ ๆ มาได้เรียกเพีย้ นไปเป็ นตําบล
รับรอ อันเป็ นตําบลหนึ่งของอําเภอท่าแซะ มาจนทุกวันนี้ ตําบลท่าแซะ หมูท่ ่ี ๗ เรียกบ้านหนองโคลน
เดินเมือ่ กองทัพพม่ายกมาเคยได้สรู้ บกับกองทัพไทย ณ ตรงนี้จนมากลายเป็ นโคลน ชาวบ้านจึงเรียกว่า
บ้านโคลน
ตําบลแหลมทราย หมู่ท่ี ๑ อําเภอหลังสวน มีช่อื ว่าบ้านทัพยอ มีประวัตเิ ล่ากันว่า เมือ่ สมัย
กองทัพพม่า ซึง่ มีคุเรียงสะระภะยอเป็ นแม่ทพั ในราว พ.ศ. ๒๓๕๒ เมือ่ ตีเมืองชุมพรได้แล้วได้ยก
กองทัพไปพักอยูท่ เ่ี มืองหลังสวน ภายหลังหมู่บา้ นทีก่ องทัพพม่าตัง้ อยูท่ น่ี ้ไี ด้ช่อื ว่า “บ้านคุเรียงสะระภะ
ยอ” ต่อมาเรียกสัน้ ลงไปว่า “บ้านทัพยอ” มาจนทุกวันนี้
ในท้องทีอ่ ําเภอเมืองชุมพร หมูท่ ่ี ๒ ตําบลตากแดด มีบา้ นหนึ่งเรียกว่าบ้านหัวครู ซึง่
ขณะนี้ยงั มีคใู หญ่เหลืออยูเ่ ล่ากันว่า เมือ่ พม่าเข้าตีได้เมืองชุมพร และเผาเมืองชุมพรราวปี พ.ศ. ๒๓๐๗
ได้จบั เชลยคนไทยได้ และกําลังจะเผาทีค่ นู ้ี แต่ขณะนัน้ บังเอิญฝนตกหนักจึงไม่สามารถเผาได้เชลยคน
ไทยจึงรอดตายและเมือ่ ฝนตกหนักกองทัพพม่าซึง่ ได้ยกทัพมาเป็ นส่วนมากใช้มา้ และพาหนะจึงเปียกฝน
ด้วย หลังจากฝนหายแล้วพม่าจึงเอาม้าออกตากแดด ท้องทีด่ งั กล่าวแล้ว จึงมาภายหลังเรียกว่า “ตําบล
ตากแดด” และทีค่ นู นั ้ เรียกว่าบ้านหัวคู มาจนทุกวันนี้ ในตําบลวังไผ่ หมูท่ ่ี ๘ มีทแ่ี ห่งหนึ่งเรียกว่า “หาด
พม่าตาย” เล่ากันว่าเมือ่ สมัยกองทัพพม่ายกกองทัพมาตีเมืองชุมพรได้มาพักแรมทีต่ รงนี้ และได้ใช้ใบ
ตะลังตังช้าง (เป็ นใบไม้ทค่ี นั และมีพษิ ) รองนอนเพราะไม่รวู้ ่ามีพษิ เมือ่ นอนเกิดคันและร้อน จึงวิง่ ลงไป
แช่น้ํา จึงตายลงเป็ นอันมากจึงขนาดนามว่าหาดพม่าตายมาจนทุกวันนี้

ประวัติคอคอดกระ
ความสําคัญเป็ นพิเศษของชุมพรยังมีอกี ประการหนึ่งซึง่ ควรกล่าวไว้ ณ ทีน่ ้คี อื คอคอด อยู่
ระหว่างอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กับอําเภอกระบุร ี จังหวัดระนอง เรียกกันว่า “คอคอดกระ” เป็ น
ส่วนแคบทีส่ ุดของแหลมมลายู
เคยเป็ นทางผ่านสําหรับเดินตัดข้ามมาจากทะเลตะวันตกมาทะเล
ตะวันออกในสมัยโบราณ ระยะทางตอนทีแ่ คบประมาณ ๕๐ กิโลเมตร
เรือ่ งของคอคอดกระ เป็ นเรือ่ งทีท่ วโลกรู
ั่
จ้ กั กันมานานแล้ว และเป็ นทีส่ นใจของชาว
ต่างประเทศสําหรับประเทศไทยเริม่ สนใจคอคอดกระในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏ
ตามตํานานเมืองระนองตอนหนึ่งความว่า เมือ่ ปี ชวด พ.ศ. ๒๔๐๙ รัฐบาลมีขอ้ วิตกขึน้ เนื่องด้วยใน
ปจั จุบนั ฝรังเศสขุ
่
ดคลองสุเอชในประเทศอียปิ ต์สาํ เร็จ
ฝรังเศสคิ
่
ดหาทีข่ ดุ คลองทํานองเดียวกันใน
ประเทศอื่นต่อไป จึงคิดจะขุดคลองจากเมืองกระบุรอี อกมาเมืองชุมพร เพื่อให้เป็ นทางเรือจากยุโรปไป
เมืองจีนโดยไม่ตอ้ งอ้อมแหลมมลายูไปทางสิงคโปร์ และเรียกว่า “คลองตระ” ความคิดของฝรังเศสใน
่
เรือ่ งคลองตระนัน้ เป็ นเรือ่ งลืออือ้ ฉาว แต่ยงั ไม่ปรากฏในทางราชการว่า รัฐบาลฝรังเศสจะสนั
่
บสนุ นสัก
่
อํานาจถึงได้ขดุ คลองตระในครัง้ นัน้ คงจะมีผล ๒ อย่างคือ
เพียงใด แต่ฝา่ ยไทยคิดเห็นว่า ถ้าฝรังเศสมี
อาจถือโอกาสให้เสียดินแดนทางด้านแหลมมลายูประการหนึ่ง และไทยต้องแสดงให้องั กฤษ เชื่อว่าไทย
มิได้สนับสนุ นฝรังเศสในเรื
่
อ่ งการขุดคลองนัน้

๑๒
หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ อังกฤษได้เรียกร้องให้ไทย ยอมรับข้อกําหนดบางประการที่
ทําให้ทรัพย์สนิ สูญหายไปในระหว่างสงครามได้กลับคืนมาและป้องกันมิให้เกิดสงครามขึน้ ในอนาคต
หรือทีเ่ รียกกันว่า ความตกลงสมบูรณ์ระหว่างรัฐบาลไทยฝา่ ยหนึ่ง กับรัฐบาลสหราชอาณาจักรและ
รัฐบาลอินเดียฝา่ ยหนึ่ง ซึง่ ทํากัน ณ สิงคโปร์ เมือ่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๙ ข้อ ๗ มีความว่า รัฐบาลไทย
จะไม่ตดั คลองข้ามอาณาเขตไทย เชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทย โดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร
เห็นพ้องด้วยกัน
การเลือกสถานทีข่ ดุ คลองตอนทีแ่ คบทีส่ ุดของแหลมมลายูตอนนี้มเี ทือกเขาสูงกัน้ ทางเหนือ
มีภเู ขาเตีย้ ทางใต้จากเมืองชุมพรถึงปากนํ้ าปากจัน่ ทีเ่ มืองกระ ลํานํ้ าตอนทีเ่ มืองกระตืน้ เรือยนต์ เรือกล
ไฟขนาดทีเ่ ดินในแม่น้ําเจ้าพระยาจะเดินทางได้เมือ่ นํ้าขึน้ และเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนถึงตําบลทับหลี เรือ
ขนาดเล็กเดินทางได้ทุกเวลา จากทับหลีลงไป แม่น้ํ ากว้างออกไปเป็ นลําดับ เรือกลไฟต้องเดินตามลํา
นํ้าปากจันประมาณ
่
๑๐ ชัวโมง
่
ไปออกทะเลทีห่ น้าเมืองระนอง อังกฤษถือลํานํ้าปากจันเป็
่ นทีก่ นั ้ เขต
แดนระหว่างไทยกับอังกฤษ (หรือพม่า) ถ้าจะขุดคลองต้องอาศัยนํ้าปากจันเป็
่ นทางเดินขึน้ ไปจนถึง
เมืองกระแล้วจึงขุดคลองทีช่ ่องเขาข้ามมาชุมพร และจําเป็ นต้องขุดลํานํ้ าปากจันให้
่ ลกึ และกว้างจนเรือ
ั่
กําปนใหญ่
เดินได้ การขุดลํานํ้าปากจันจํ
่ าต้องขุดในดินแดนของอังกฤษด้วย เพราะแนวศูนย์กลางอยู่
กลางลํานํ้ าปากจัน่ ถ้าอังกฤษไม่ยอมให้ขดุ ก็เป็ นอันขุดคลองกระไม่ได้ ถ้าไม่ขดุ ทีค่ ลองกระจะเลื่อนลง
ไปขุดด้านใต้ เช่นทีเ่ มืองระนองก็เป็ นเทือกเขาสูงทัง้ นัน้ เพราะความขัดข้องมีอยู่เช่นนี้ ฝรังเศสซึ
่
ง่ มี
ความปรารถนาจะขุดคลองกระครัง้ หนึ่งจึงได้เลิกความพยายามแต่หากได้กล่าวแก้ว่าจะต้องตัดเทือกเขา
ยากนักจึงไม่ขดุ

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์ , ๒๕๒๘.

