
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัชุมพร 

 

ประวติัการตัง้เมือง 

 คาํว่า "จงัหวดัชุมพร" เพิง่เริม่ใชใ้นปี ๒๔๕๙ โดยทางราชการไดเ้ปลีย่นนามทอ้งทีท่ี่

เรยีกว่า เมอืงอนัเป็นส่วนหน่ึงของมณฑลว่า "จงัหวดั" ส่วนคาํว่าเมอืงใหใ้ชส้าํหรบัเรยีกตําบลที่

ประชาชนไดเ้คยเรยีกว่าเมอืงมาแลว้แต่เดมิอนัเป็นเขตชุมชนเท่านัน้ ในสมยัโบราณมชีื่อว่า "เมอืง

ชุมพร" เมอืงชุมพรเป็นเมอืงเก่าแก่เมอืงหน่ึง แต่จะตัง้เมือ่ใดไมม่หีลกัฐานแน่นอน เพิม่มาปรากฏตาม

ตํานานพระ-ธาตุเมอืงนครศรธีรรมราชฉบบัของหอสมดุแห่งชาตมิคีวามตอนหน่ึงว่า เมือ่ศกัราชได ้

๑๐๙๘ ปี พระยาศรธีรรมาโศกราช กส็รา้งเมอืงลงบนหาดทรายรายรอบเป็นเมอืงนครศรธีรรมราช แลว้

สัง่ใหท้าํอฐิทาํปนูก่อพระธาตุครัง้นัน้ และยงัมพีระพุทธสหิงิคล์่องทะเลมาแต่เมอืงลงักาถงึเกาะปีนงั และ

ลอยมาถงึหาดทรายแกว้ทีจ่ะก่อพระธาตุนัน้ ต่อมาพระยาศรธีรรมาโศกราชไดข้ดุพบพระธาตุแลว้แบ่ง

ใหพ้ระยาศร-ีธรรมาโศกราชไปก่อพระเจดยี ์ บรรจพุระบรมธาตุทีเ่หลอืไวท้ีเ่มอืงนครศรธีรรมราชแลว้ตัง้

เมอืงสบิสองนกัษตัรตามปมูโหรขึน้แก่เมอืงนครศรธีรรมราช ใหใ้ชต้รารปูสตัวป์ระจาํปีเป็นตราของเมอืง

นัน้ ๆ คอื ปีชวดตัง้เมอืงสายถอืตราหนูหน่ึง ปีฉลเูมอืงตานีถอืตราโคหน่ึง ปีขาลเมอืงกลนัตนัถอืตราเสอื

หน่ึง  ปีเถาะเมอืงปาหงัถอืตรากระต่ายหน่ึง ปีมะโรงเมอืงไทรถอืตรางใูหญ่หน่ึง ปีมะเสง็เมอืงพทัลุงถอื

ตรางเูลก็หน่ึง ปีมะเมยีเมอืงตรงัถอืตรามา้หน่ึง ปีมะแมเมอืงชุมพรถอืตราแพะหน่ึง ปีวอกเมอืงปนัทาย

สมอถอืตาลงิหน่ึง ปีระกาเมอืงอุลาถอืตราไก่หน่ึง ปีจอเมอืงตะกัว่ปา่ถอืตราสุนขัหน่ึง ปีกุนเมอืงกระถอื

ตราหมหูน่ึง เขา้กนั ๑๒ เมอืง มาช่วยทําอฐิปนูก่อพระธาตุขึน้ตามตํานานน้ีเมอืงนครศรธีรรมราชสมยั

นัน้มอีํานาจมาก ปรากฏว่ามเีมอืงชุมพรเป็นเมอืงขึน้อยู่เมอืงหน่ึงตัง้แต่ปี พ.ศ. ๑๐๙๘ เมอืงชุมพรใน

สมยันัน้ปรากฏว่า เป็นเมอืงด่านเพราะอยูร่ะหว่างช่องแคบมลาย ู เป็นเมอืงด่านหรอืแควน้เทพนครหรอื

แควน้อู่ทอง ในสมยัต่อมาไมม่หีลกัฐานทีอ่้างองิหรอืกล่าวถงึ เมอืงชุมพรไวเ้ลย จงึมผีูเ้ขา้ใจว่าเมอืง

ชุมพรเป็นเมอืงทีต่ ัง้ขึน้ในสมยัอยธุยา 

 เมือ่ปีจอ พุทธศกัราช ๑๙๙๗ (จ.ศ. ๘๑๖) ในแผ่นดนิสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ พระ

เจา้อยูห่วัในสมยัอยธุยาเป็นราชธานี ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง ซึง่ไดโ้ปรดใหช้าํระขึน้ในสมยั

รชักาลที ่๑ แห่งกรงุรตันโกสนิทรว์่า ไดม้พีระบรมราชโองการตรสัเหนือเกลา้สัง่ว่า บรรดาขา้ราชการอยู่

บนหวัเมอืงปกัษ์ใตฝ้า่ยเหนือทัง้ปวงใหถ้อืศกัดนิาตามพระราชบญัญตั ิ และปรากฏว่ามอีอกญาเคางะท

ราธบิดศีรสีุรตัวลุมหนกัพระชุมพร เมอืงตรถีอืศกัดนิา ๕,๐๐๐ ไร ่ เป็นอนัรบัรูว้่าเมอืงชุมพรเป็นเมอืงตร ี

และเกดิขึน้แลว้ในแผ่นดนิของพระองค ์ แต่ตอ้งเขา้ใจว่าก่อนทีจ่ะไดเ้ป็นเมอืงตร ี เมอืงชุมพรจะตอ้งเป็น

เมอืงเลก็มาก่อน จงึไม่มหีลกัฐานในประวตัศิาสตรไ์วใ้หเ้หน็ชดั เพิง่มาปรากฏแน่ชดัขึน้ว่าเมอืงชุมพร

เป็นหวัเมอืงหน่ึงในหวัเมอืงปกัษ์ใตต้ัง้แต่ปี พ.ศ. ๑๙๙๗ เป็นตน้มา หรอืประมาณ ๕๐๓ ปีเศษแลว้ 

 

ประวติัท่ีตัง้เมือง 

 เมอืงชุมพรจะตัง้อยู ่ ณ ตําบลใด ทีใ่ดไมม่หีลกัฐานทีแ่น่นอน ทัง้น้ีเมอืงชุมพรไม่มี

โบราณวตัถุทีเ่ป็นพยานหลกัฐานว่าเป็นเมอืงแต่โบราณ สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาดาํรงรา



 ๒ 

ชานุภาพไดท้รงเรยีบเรยีงไวใ้นตํานานเมอืงระนอง ความตอนหน่ึงว่า เมอืงชุมพรประหลาดผดิกบัเมอืง

อื่นในแหลมมลาย ู เมอืงทีต่ ัง้มาแต่โบราณ เช่นเมอืงไชยา เมอืงนครศรธีรรมราชเป็นตน้ ลว้นมี

โบราณวตัถุและมตีวัเมอืงปรากฏอยูบ่า้ง รูไ้ดว้่าเป็นเมอืงมาแต่โบราณ แต่เมอืงชุมพรยงัไมไ่ดพ้บ

โบราณสถานวตัถุเป็นสําคญัแต่อยา่งใด อาจจะเป็นดว้ยเหตุ ๒ ประการ คอื มทีีน่าไมพ่อกบัคนประการ

หน่ึง อกีประการหน่ึงอยูต่รงคอคอดแหลมมลาย ู มกัเป็นสมรภูมริบพุ่งกนัตรงน้ี จงึไมส่รา้งเมอืงถาวรไว ้

แต่กต็อ้งรกัษาไวเ้ป็นเมอืงด่าน นอกจากเหตุผล ๒ ประการดงักล่าวแลว้ พจิารณาจากสภาพตาม

ธรรมชาต ิ แลว้ยงัมเีหตุผลอกีอยา่งหน่ึง คอื ทีท่อ้งทีต่ ัง้จงัหวดัชุมพรเป็นทีร่าบตํ่าน้ําท่วมบา้นเรอืน

ราษฎร เรอืกสวนไรน่าเสยีหายอยูเ่สมอ บางปีน้ําท่วม ๒-๓ ครัง้ ภยัจากน้ําท่วมอาจเป็นเหตุหน่ึงทีท่าํให้

ไมนิ่ยมสรา้งถาวรวตัถุไวใ้หป้รากฏแก่ชนรุ่นหลงักไ็ด ้ แมแ้ต่บา้นเรอืนราษฎรในเมอืงกไ็มป่รากฏว่าได้

ก่อสรา้งอาคารถาวรเป็นเรอืนตกึ หรอืคอนกรตี เพิง่จะมตีกึขึน้เป็นครัง้แรกในตลาดชุมพร เมือ่ พ.ศ. 

๒๔๙๑ น้ีเอง 

 อยา่งไรกด็ ี จากหลกัฐานบางอยา่งปรากฏว่ามหีมูบ่า้นหน่ึงอยูใ่กลว้ดัประเดมิ อยูฝ่ ัง่ซา้ย

ของแมน้ํ่าชุมพรเรยีกว่า "บา้นวดัประเดมิ" หรอื" บา้นประเดมิ" ปจัจุบนัอยูห่มูท่ี ่ ๒๐ ตําบลตากแดด 

อําเภอเมอืงชุมพร พจิารณาตามลกัษณะภมูปิระเทศจะเหน็ว่ามคีลองสองคลองไหลมาเกอืบบรรจบกนั 

และในระหว่างคลองทัง้สอง คอื คลองชุมพรและคลองท่าตะเภา ซึง่ขณะน้ีเรยีกกนัว่าคลองรว่ม เมอืง

ชุมพรตัง้อยู ่ ณ คลองท่าตะเภา หาใช่ตัง้ทีค่ลองชุมพรตามชื่อเมอืงไม ่ จงึเป็นเหตุหน่ึงทาํใหส้นันิษฐาน

ว่า เมอืงชุมพรแต่เดมิน่าจะอยูท่ีค่ลองชุมพรโดยใชช้ื่ออยา่งเดยีวกนั นอกจากนัน้บรเิวณใกลเ้คยีงวดั

ประเดมิมวีดัใหญ่อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงหลายวดัคอื วดัประเดมิ วดันอก วดัพระขวางและวดัวงัไผ่ ส่วนวดั

ประเดมิเป็นวดัใหญ่ทีส่าํคญั ชาวบา้นนบัถอืและพากนัไปทาํบุญมากกว่าวดัอื่น ๆ ซึง่ตามธรรมดาทีต่ ัง้

เมอืงโบราณมกัจะมวีดัมากและตัง้อยูต่ดิ ๆ กนั บรเิวณวดัประเดมิ ถดัมาทางทศิเหนือ มอีฐิแผ่นใหญ่จม

อยูใ่นดนิบางแห่ง และมหีลกัเมอืงแห่งหน่ึงใกล ้ๆ วดัประเดมิ หลกัเมอืงน้ีชาวบา้นในปจัจบุนัมกัไมค่่อย

รูจ้กัว่าเป็นอะไร เพราะสภาพในปจัจบุนัเป็นเพยีงหนิกอ้นหน่ึงปกัอยูใ่นดนิใตต้น้ขอ่ยใหญ่ ชาวบา้น

ใกลเ้คยีงเรยีกกนัว่า "พระข่อย" ถอืเป็นเทพารกัษ์ศกัดิส์ทิธิเ์ป็นทีเ่คารพนับถอืของประชาชนทัว่ไป ตาม

ธรรมดาเมอืงโบราณจะตอ้งมหีลกัเมอืง พระเสือ้เมอืงเป็นประจาํเมอืง ดว้ยเหตุผลขา้งตน้น้ี จงึ

สนันิษฐานว่าเมอืงชุมพรเดมิตัง้อยู ่ณ บา้นประเดมิ ทางฝ ัง่ซา้ยของเมอืงชุมพร จงึมชีื่อตรงกบัชื่อคลอง 

อยูห่่างจากเมอืงชุมพรในปจัจบุนัไปทางทศิใตป้ระมาณ ๕ กโิลเมตร ต่อมาสนันิษฐานว่าไดย้า้ยตวัเมอืง

ไปตัง้อยู ่ ณ บา้นท่ายาง ตําบลท่ายาง โดยมหีลกัฐานอา้งองิจากหลกัฐานใด เมือ่ พ.ศ. ๒๓๕๗ ปีจอ 

ฉศก (จ.ศ.๑๑๗๖) ในรชักาลที ่๒ แห่งราชวงศจ์กัร ีพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ไดท้รงส่ง

สงฆไ์ทย จาํนวน ๗ รปู เป็นสมณทตูออกไปเมอืงลงักาโดยทางเรอื โดยมขีุนทรงวชิยัหมื่นไกรคุมเครือ่ง

ดอกไมเ้งนิทองไปบูชาพระเจดยีฐ์านทัง้ ๑๕ ตําบล ครัน้วนัขึน้ ๑๐ คํ่า เดอืน ๒ เวลา ๔ โมง มคีลื่นจดั

เรอืไดเ้กยหาดมทัรปีากน้ําชุมพรแตก คณะทตูไดส้่งคนออกหาบา้นคนแลว้โดยสารเรอืจบัปลามาถงึ

เมอืงชุมพร ไดข้ออาหารจากเจา้อธกิารวดัท่ายางบรโิภค แลว้พากนัมาหาเจา้เมอืงกรมการเมอืงชุมพร

ไดป้า่วรอ้งใหร้าษฎรจ์ดัแจงหาอาหารมาถวายพระสมณทตูแลว้ออกไปรบัพระสงฆส์มณทตูกบัคณะเขา้

มา ณ เมอืงชุมพรนิมนต์ใหพ้ระสงฆอ์าศยัในวดัท่ายาง คราวน้ีจะเหน็ไดว้่า เมอืงชุมพรในปี พ.ศ. 



 ๓ 

๒๓๕๗ ตัง้อยู ่ณ ตําบลท่ายาง ภูมฐิานของตําบลท่ายางในปจัจบุนัน้ียงัมบีา้นเรอืนหนาแน่น และใกลก้บั

ปากอ่าวมเีรอืสนิคา้ขนาดใหญ่ไปมาสะดวกบดัน้ีกย็งัเป็นท่าเรอืสนิคา้ มเีรอืต่าง ๆ จากกรงุเทพมหานคร

บรรทุกสนิคา้มาขึน้แลว้บรรทุกรถยนตไ์ปในเมอืงอยูเ่สมอ ท่ายางเป็นตําบลใหญ่ตําบลหน่ึง ขณะน้ีมวีดั

ถงึ ๗ วดั วดัทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงตลาดเก่ามถีงึ ๓ วดัตดิกนั คอื วดัท่ายางใต ้วดัท่ายางกลาง และวดัท่ายาง

เหนือ ตําบลท่ายางจงึน่าจะเป็นทีต่ ัง้เมอืงชุมพรในสมยัต่อมา แต่ยา้ยมาเมือ่ใดยงัไม่พบหลกัฐานแน่นอน 

 เมือ่ตรวจสอบหลกัฐานทีพ่อเชื่อถอืไดพ้บว่าเมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๓๓ (ร.ศ. ๑๐๙) 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็พระราชดาํเนินประพาสแหลมมลาย ู ไดเ้สดจ็ประทบัที่

เมอืงชุมพรแลว้ทรงมา้  ทรงชา้งพระทีน่ัง่ ไปยงัเมอืงกระบุร ี จงัหวดัระนอง พลบัพลาทีป่ระทบัทีชุ่มพร

อยูท่างใตข้องคลองท่าตะเภา โดยมทุ่ีงตนีสาย หนองหวา้ หนองหวาย ตําบลกรอกธรณ ีปจัจบุนัขึน้กบั

คลองท่าตะเภา โดยมทุ่ีงตนีสาย หนองหวา้ หนองหวาย ตําบลกรอกธรณ ี (ปจัจบุนัคอืตําบลตากแดด) 

อยูห่ลงัพลบัพลาทุ่งตนีสายยงัปรากฏอยู่ทุกวนัน้ี อยูใ่กลว้ดัสุบรรณนิมติรไปทางทศิตะวนัตกและไดท้รง

เรอืขา้มไปทีบ่า้นท่าตะเภา ขึน้ทีห่น้าบา้นเจา้เมอืงก่อนแลว้เสดจ็พระราชดาํเนินไปตามรมิฝ ัง่บา้นเรอืน

ราษฎร จงึเป็นทีเ่ชื่อไดว้่า เมือ่พ.ศ. ๒๔๓๓ (ร.ศ. ๑๐๙) เมอืงชุมพรไดม้าตัง้อยูท่ีค่ลองท่าตะเภาแลว้ ตวั

เมอืงและสถานทีร่าชการหาใช่ทีอ่ยูใ่นปจัจุบนัน้ีไม ่ อยูค่นละฝ ัง่แม่น้ํากบัทุ่งตนีสายและบรเิวณบา้นท่า

ตะเภาเหนือ ทัง้น้ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็โดยทางเรอืพระทีน่ัง่ ๑๒ กรรเชยีง 

ถงึพลบัพลาทีท่่าตะเภาเหนือไปถงึหมูบ่า้นทีเ่ป็นเมอืงชุมพร เวลาจวนคํ่าเสดจ็พระราชดําเนินทีห่มูบ่า้น

ท่าตะเภาอําเภอเมอืงชุมพรตลาดท่าตะเภาเดมิอยูต่รงขา้มบา้นทุ่งตนีสาย บรเิวณระหว่างทีท่ําการป่าไม้

จงัหวดักบัตลาดในปจัจบุนัน้ีตลาดท่าตะเภาน้ีแต่เดมิเป็นปา่มเีสอืชุกชุมมากจนขึน้ชื่อว่า เสอืชุมพรดุ

มาก เมือ่ทางราชการตดัทางรถไฟสายใตผ้่านตวัเมอืงชุมพร ปา่เสอืกก็ลายสภาพเป็นตลาดการคา้ 

ต่อมาตวัเมอืงไดย้า้ยอกีแต่ไมท่ราบวา่เมือ่ใด เน่ืองจากไมม่หีลกัฐานแน่นอนแต่จะตอ้งหลงัจาก พ.ศ. 

๒๔๓๓ (ร.ศ. ๑๐๙) แลว้ ปรากฏว่าเมือ่พระบาทสมเดจ็ พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงจดัการปกครอง

ทอ้งทีใ่หม ่ โดยแบ่งการปกครองออกเป็นเมอืง อําเภอ ตําบล และหมูบ่า้น หลายเมอืงรวมเป็นมณฑล

เทศาภบิาล ในปีพุทธศกัราช ๒๔๓๙ (ร.ศ. ๑๑๕) ไดต้ัง้มณฑลชุมพรขึน้ ตัง้ศาลารฐับาล ณ จงัหวดั

ชุมพร ปรากฏหลกัฐานว่าตวัเมอืงชุมพร ไดย้า้ยทีท่าํการมาตัง้อยูร่มิคลองท่าตะเภา คอืทีป่ลกูบา้นพกั

นายอําเภอเมอืงชุมพรอยูใ่กลจ้วนผูว้่าราชการจงัหวดัในปจัจบุนั 

 เหตุผลทีจ่าํเป็นตอ้งยา้ยเมอืงจากบา้นประเดมิ และตําบลท่ายางมาอยูท่ีค่ลองท่าตะเภา ไม่

พบหลกัฐาน ณ ทีใ่ด แต่เท่าทีค่น้ควา้น่าจะเป็นเพราะเหตุสองประการดงัต่อไปน้ี คอื 

 (๑) คลองชุมพรอนัเป็นทีต่ ัง้เมอืงมาแต่เดมิ เคยใชเ้ป็นทางเรอืสาํเภาใหญ่ ๆ สญัจรและ

บรรทุกสนิคา้ไปมากบัจงัหวดัใกลเ้คยีงและต่างประเทศมรีะยะไกลจากปากอ่าว ประกอบกบัคลองท่า

ตะเภาเป็นท่าเรอือยูก่่อนแลว้ ความเจรญิกม็มีากทําเลการทํามาหากนิกด็ขีึน้ ประกอบกบัขณะนัน้

ประชาชน ณ เมอืงชุมพรเดมิคงจะถูกพม่ารกุรานจงึเทีย่วหลบซ่อนหาทีต่ ัง้บา้นเรอืนใหม ่ จงึไดอ้พยพ

กนัมาตัง้บา้นเรอืนทํามาหากนิทีบ่า้นท่าตะเภามากขึน้, กลายเป็นทอ้งที ่ ๆ ประชาชนหนาแน่น จงึเป็น

เหตุหน่ึง ใหย้า้ยเมอืงชุมพรไปจากบา้นประเดมิ 
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 (๒) ปรากฏตามพระราชพงศาวดารว่า เมอืงชุมพรถูกพมา่ขา้ศกึยกทพัมายํ่ายหีลายครัง้ ที่

สาํคญัม ี๒ ครัง้ คอื 

ก. ในแผน่ดินพระทีนั่ง่สุริยามรินทร ์เมือ่ พ.ศ. ๒๓๐๗ ปีจอ ฉศก (จ.ศ. ๑๑๒๖) 

พระเจา้องัวะมงัระแห่งพกุามประเทศ ไดจ้ดักองทพัใหญ่พลฉกรรจส์องหมื่นหา้พนัมาตกีรงุ 

ศรอียธุยา แยกไปทางเหนือทพัหน่ึง   แยกไปทางใตท้พัหน่ึง มมีงัมหานรธาโบชุกเป็นแมท่พัถอืพลหมื่น 

หา้พนัยกมาตเีมอืงทวาย  มะรดิ  และตะนาวศร ีหุยตองจาเจา้เมอืงทวายสูไ้มไ่ดห้ลบหนีเขา้ไปทางเมอืง 

กระเขา้มาอยูเ่มอืงชุมพร ทพัพมา่ยกตดิตามไป  เมือ่ตไีดแ้ลว้เผาเมอืงชุมพรเสยีแลว้ยกเขา้มาตเีมอืงปะ 

ทวิ เมอืงกุย เมอืงปรานแตกทัง้สามเมอืง แลว้กลบัเขา้ไปเมอืงทวาย 

ข. ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พ.ศ. ๒๒๓๘ ปีมะเส็ง 

สปัตศก(จ.ศ. ๑๑๔๗) 

พระเจา้ปดุงแห่งประเทศพม่า จดักองทพัใหญ่มพีลหน่ึงแสนสามพนัคน แยกเป็นหลายกอง 

ทพัมายํ่ายปีระเทศไทย ตัง้แต่เมอืงเชยีงใหม่มาจนถงึ เมอืงถลาง (ภเูกต็) ทางดา้นปกัษ์ใตไ้ดแ้ก่หวุ่น

แมงญเีป็นแมท่พัใหญ่ใหเ้นมโยตุงนรตัน์เป็นแม่ทพัหน้ายกมาทางเมอืงกระ เมอืงระนองเขา้ตเีมอืงชุมพร 

เจา้เมอืงกรมการเมอืงชุมพรมไีพรพ่ลสาํหรบัป้องกนัเมอืงน้อยกเ็ทครวัเขา้ปา่ ทพัพมา่ยกเขา้ตเีมอืง

ชุมพรไดแ้ลว้เผาเมอืงชุมพรเสยี ทพัหน้าเลยเขา้ไปตเีมอืงไชยา แลว้กเ็ผาเมอืงไชยาเสยีดว้ย ส่วนทพั

ใหญ่ยงัคงตัง้อยูเ่มอืงชุมพรต่อมากองทพัหลวงมาจากกรงุเทพ ฯ จงึตกีองพม่าแตกไป ในสมยัน้ี

บา้นเมอืงกค็งจะรว่งโรย มผีูค้นเหลอืน้อย ต่างกระจดักระจายกนัไป เช่นเดยีวกบัเมอืงระนอง เมือ่เมอืง

ชุมพรไดม้าตัง้อยูค่ลองท่าตะเภาแลว้ทีต่รงนัน้อยู่รมิน้ําตกถูกน้ําเซาะตลิง่พงั จงึไดย้า้ยทีท่ําการมาตัง้อยู่

ในสถานทีซ่ึง่เป็นบรเิวณหน้าศาลจงัหวดัชุมพรในปจัจุบนัเป็นสมยัทีพ่ระสําเรงินฤปการเป็นเจา้เมอืง 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ พระยาคงคาธราธบิด ี สมหุเทศาภบิาลมณฑลสุราษฎร ์ ไดข้อเงนิ

งบประมาณเพื่อสรา้งศาลากลางจงัหวดัขึน้ใหมท่ีต่ําบลท่าตะเภา คอื บรเิวณเทศบาลเมอืงชุมพร และ

สาํนกังานทีด่นิจงัหวดัในปจัจบุนั ก่อสรา้งเสรจ็เปิดทาํงาน ณ ศาลากลางจงัหวดัหลงัใหม ่ เมือ่ ๓ 

เมษายน ๒๔๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ในสมยัอํามาตยต์รพีระชุมพรศรสีมุทรเขต (บวั) เป็นผูว้่าราชการ

จงัหวดั ดว้ยเหตุน้ีทางราชการจงึถอืว่า วนัที ่๓ เมษายน เป็นวนัทีร่ะลกึของจงัหวดัชุมพร เมอืงชุมพรได้

เป็นทีศ่าลารฐับาลมณฑลชุมพรดว้ย เมือ่เริม่ตัง้เป็นมณฑลขึน้แลว้ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ มเีมอืงขึน้กบั

มณฑลน้ี ๓ เมอืง คอื เมอืงสุราษฎรธ์านี เมอืงชุมพร และเมอืงหลงัสวน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๔๘ (ร.ศ. 

๑๒๔) ไดย้า้ยศาลาเทศบาลมณฑลชุมพรไปอยูท่ีบ่า้นดอน ซึง่เป็นจงัหวดัสุราษฎรธ์านีในปจัจบุนั เพราะ

เหตุน้ําท่วมในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ไดเ้ปลีย่นชื่อมณฑลชุมพรเป็นมณฑลสุราษฎรธ์านี ใหต้รงกบัทอ้งทีท่ีต่ ัง้

มณฑลในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ไดป้ระกาศยกเลกิมณฑลสุราษฎรธ์านี และโอนการปกครอง ๓ จงัหวดั 

รวมทัง้จงัหวดัชุมพรดว้ยไปขึน้กบัมณฑลนครศรธีรรมราช หลงัจากยกเลกิมณฑลเทศาภบิาลทุกมณฑล

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นเหตุใหย้กเลกิมณฑลนครศรธีรรมราชไปดว้ย จงัหวดัชุมพรจงึเป็นจงัหวดัหน่ึงใน

ราชอาณาจกัร ขึน้ตรงต่อราชการบรหิารส่วนกลางจนทุกวนัน้ี 
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ประวติัคาํว่าชมุพร 

 คาํว่า “ชุมพร” ตามอกัษรแยกไดเ้ป็น ๒ คาํ คอื “ชุม” คาํหน่ึงและ “พร” คาํหน่ึง คําว่า “ชุม”

ตามปทานุกรมของกระทรวงศกึษาธกิารแปลว่า รวม,ชุก,มาก รวมกนัอยู ่ คาํว่า “พร” แปลว่า ของด.ี 

ของทีเ่ลอืกเอา.ของประเสรฐิ คาํว่า ชุมพรตามตวัอกัษร จงึแปลไดค้วามว่าเป็นทีร่วมของประเสรฐิ แต่

ชื่อเมอืงชุมพรนัน้ ไมม่คีวามหมายเฉพาะตามตวัอกัษร 

 ชุมพรเป็นชื่อเมอืงมาแต่โบราณ ตามตํานานการสรา้งเมอืงนครศรธีรรมราชไดม้กีารสรา้ง

เมอืงสบิสองนกัษตัร เมอืงชุมพรเป็นเมอืงหน่ึงในสบิสองนกัษตัรเป็นปีมะแม ถอืตราแพะ และปรากฏ

หลกัฐานแน่นอนว่า มชีื่อชุมพรมาแต่สมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรอียธุยา ชื่อน้ีมี

ความหมายหรอืประวตัคิวามเป็นมาอยา่งไร ยากทีจ่ะคน้ควา้หาหลกัฐานได ้ การทีจ่ะสบืสวนไปว่ามี

ความอยา่งใด กต็อ้งพจิารณาประวตัศิาสตรห์รอืความเป็นมาแต่โบราณสมยั พจิารณาดตูามเหตุผล 

เท่าทีร่วบรวมและพจิารณาด ูพอจะแยกออกไดเ้ป็น ๓ ประการ คอื 

 (๑) เน่ืองดว้ยเมอืงชุมพร ว่าโดยสภาพเป็นเมอืงหน้าด่านในทางภาคใต ้เพราะสมยัโบราณ

ยงัไม่มรีถไฟ เรอืยนต ์ หรอื เรอืกลไฟ ใชใ้นกองทพัและพืน้ทีก่เ็ป็นคอคอดทีแ่คบของแหลมมลาย ู การ

ยกทพัตอ้งยกมาทางบก และตัง้ค่ายทีชุ่มพร ฉะนัน้ การสงครามหรอืการรบทุกครัง้ไมว่่าจะรบกบัพมา่

หรอืปราบกบฏภายในราชอาณาจกัรกต็าม เมือ่ยกทพัหลวงมาครัง้ใด เมอืงชุมพรกต็อ้งเป็นทีชุ่มนุมพล

หรอืชุมนุมกองทพั ชาวชุมพรในสมยัโบราณไดช้ื่อวา่เป็นนกัรบ เมือ่พมา่ไดเ้คลื่อนทพัเขา้มาในดนิแดน

ทางเมอืงท่าแซะและตําบลรบัรอ่ เจา้เมอืงจะเกณฑไ์พรพ่ลเขา้ป้องกนัอยา่งเขม้แขง็และเมอืงชุมพรตอ้ง

รว่มสมทบกบักองทพัดว้ย จะเหน็ไดว้่าเมอืงชุมพรมสี่วนรว่มในการสงครามเกอืบทุกครัง้ตัง้แต่สมยั

สุโขทยั อยธุยา ธนบุร ี จนกระทัง่ถงึสมยัรตันโกสนิทร ์ จงึเชื่อกนัว่าชุมพรมาจาก คาํว่า “ประชุมพล" 

หรอื”ชุมนุมพล” นัน่เอง คาํว่าประชุมพล แปลไดค้วามว่า รวมกําลงั ทัง้น้ีโดยเหตุทีว่่า ก่อนจะยาตราทพั

ตอ้งมาประชุมพลหรอืรวมกําลงัออกเป็นหมวดหมูทุ่กครัง้ แต่คาํว่าประชุมพลน้ีเรยีกผดิเพีย้นไปจากเดมิ

จนกลายเป็นชุมพร เพราะคนไทยทางใตช้อบพดูคาํสัน้ ๆ จงึตดัคาํว่าประออกเสยี ส่วนคาํว่าพลต่อมาใช้

คาํว่าพรแทน เพราะการเพีย้นไปจากเดมิจงึกลายเป็นชุมพรมาจนทุกวนัน้ี ซึง่ตามธรรมดา ชื่อเมอืง ชื่อ

ตําบล มกัจะเรยีกเพีย้นไปจากเดมิเสมอ อยา่งไรกด็เีมอืงชุมพร นบัว่าเป็นเมอืงสาํคญัทางยุทธ-ศาสตร์

มาแต่สมยัโบราณจนกระทัง่ปจัจบุนั แมแ้ต่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่๒ เมือ่วนัที ่๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ 

กองทพัญีปุ่น่กย็กพลขึน้บกทีป่ากน้ําชุมพรแลว้จงึยาตราทพัต่อไปยงัประเทศพมา่ตามแผนการทีว่างไว้

ขณะน้ีชุมพรยงัมคีวามสําคญัทางยุทธศาสตร ์ จะเหน็ไดว้่าเป็นจงัหวดัทหารบกและมกีองกําลงั ร. ๒๕ 

พนั ๑ ตัง้อยู ่ ฉะนัน้ ความหมายจากคําว่าประชุมพล จงึมคีวามหมายตรงกบัประวตัศิาสตรข์องเมอืง

ทีว่่าเป็นเมอืงสาํคญัทางยทุธศาสตร ์

 (๒) โดยเหตุทีท่ีต่ ัง้เมอืงเดมิ อยูบ่า้นประเดมิฝ ัง่ขวาของคลองชุมพร ทีค่ลองชุมพรมตีน้ไม้

ชนิดหน่ึงอยูท่ ัว่ไปทัง้สองฟากคลองเรยีกกนัว่า “มะเดื่อชุมพร” เป็นพชืยนืตน้ ปจัจบุนักม็อียู่มาก ใช้

เปลอืกและตน้ทาํยาสมุนไพร คลองน้ีเดมิยงัคงไม่มชีื่อ ภายหลงัจงึถูกตัง้ชื่อว่า คลองชุมพร ตามต้นไม้

ไปดว้ย เพราะตามปกตกิารตัง้ชื่อทอ้งทีห่รอืแมน้ํ่าลาํคลองมกัจะเรยีกตามชื่อตน้ไมห้รอืตามสิง่หน่ึงสิง่ใด

ทีป่รากฏ ณ ทีน่ัน้ เช่นเดยีวกบัทีอ่ําเภอท่าแซะมชีื่อตน้ไมแ้ซะซึง่ขึน้อยูข่า้งคลอง ต่อมาเมอืงทีม่าตัง้จงึมี



 ๖ 

ชื่อตามตน้ไมไ้ปดว้ย เช่นเดยีวกบัชื่อชุมพร อาจเรยีกตามชื่อคลองหรอืชื่อตน้ไมก้เ็ป็นได ้ คาํว่าชุมพร

นอกจากจะมตีน้ไมแ้ลว้ ยงัเรยีกชื่อหวายชนิดหน่ึง ซึง่เป็นสนิคา้ของชุมพร คอืหวายชุมพรอกีดว้ย ซึง่มี

อยูม่ากมายตามตน้คลองชุมพรโดยทัว่ไป 

 (๓) ตามตวัอกัษรทีแ่ปลว่า เป็นทีร่วมของประเสรฐิหรอืของดนีัน้ ผูท้ีจ่ะใหข้องประเสรฐิได ้

ตอ้งเป็นบุคคลทีม่อีํานาจหรอือทิธพิลยิง่กว่าบุคคลธรรมดา จงึอาจหมายถงึเทวดาเป็นผูใ้ห ้ หรอืเป็น

สถานทีท่ีเ่ทวดาประทานพรทัง้หลายให ้ ซึง่ตามธรรมดาบุคคลชอบสิง่ทีเ่จรญิหรอืเป็นมงคล จงึตอ้งการ

ใหช้ื่อเมอืงเป็นมงคลนาม เป็นทีร่วมแต่สิง่ทีเ่ป็นมงคลทัง้หลาย ต่อมาไดเ้รยีกผดิเพีย้นไปคงเหลอืแต่

ชุมพร เพราะคนไทยทางใต้ชอบเรยีกคาํสัน้ ๆ ตามความหมายทีม่าจากคาํว่า “ประชุมพร” 

 เมือ่ไดท้ราบประวตัคิวามเป็นมาทัง้สามประการแลว้จะเหน็ไดว้่า คาํว่าประชุมพรนัน้มี

เหตุผลทางประวตัศิาสตรส์มกบัทีจ่ารกึไวว้่า ชาวชุมพรมน้ํีาใจเป็นนกัรบ เพราะการตัง้ชื่อเมอืงหรอืการ

ตัง้ชื่อใด ๆ กต็าม ยอ่มจะมคีวามหมายสําคญัในชื่อทีต่ ัง้นัน้ ส่วนทีว่่าชุมพรมาจากคําว่ามะเดื่อชุมพรนัน้

หรอืมาจากเทวดาประชุมพรใหก้ด็ ี สนันิษฐานว่ามาคดิคน้หาเหตุผลภายหลงัไม่มคีวามหมายตรงตาม

ประวตัศิาสตร ์

 

ประวติัอาณาเขต 

 เมอืงชุมพรมศีกัดิเ์ป็นเมอืงตร ีจงึมเีมอืงเลก็ ๆ   เป็นเมอืงขึน้    เจา้เมอืงมบีรรดาศกัดิเ์ป็น 

พระยาชุมพรตามนามของเมอืงในสมยัโบราณ มอีาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาลมอีาณาเขตจดทะเลทัง้สอง

ขา้ง ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือจดเมอืงตะนาวศร ี ทศิเหนือจดเมอืงกําเนิดนพคุณ ทศิใตจ้ดเมอืงไชยา ทศิ

ตะวนัออกจดอ่าวไทย ทศิตะวนัตกจดมหาสมทุรอนิเดยี มเีมอืงขึน้ในครัง้นัน้ ๗ เมอืง คอื เมอืงปะทวิ 

เมอืงท่าแซะ เมอืงตะโก เมอืงหลงัสวน เมอืงตระ (อําเภอกระบุรใีนปจัจบุนั) เมอืงมะลวินั เมอืงระนอง 

ภายหลงัไดร้วมเอาเมอืงกําเนิดนพคุณ (อําเภอบางสะพานในปจัจบุนั) มาขึน้ดว้ย ส่วนเมอืงตะโกเดมิ

ต่อมาไดย้บุเป็นตําบลขึน้ต่ออําเภอสว ี ปจัจุบนัเป็นกิง่อําเภอทุ่งตะโก เมอืงขึน้เหล่าน้ีในครัง้หลงัไดถู้ก

ตดัแยกออกไปตัง้เมอืงใหมบ่า้ง ดว้ยเหตุอื่นบา้ง จงึทาํใหอ้าณาเขตของชุมพรลดน้อยลงไปตามลาํดบั 

เฉพาะเมอืงทีต่ดัแยกออกไปอยูใ่นปกครองของจงัหวดัอื่น มปีระวตัดิงัต่อไปน้ี 

(1) เมืองมะลิวนั 

ในแผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั องักฤษไดม้าปกครองเมอืงตะนาวศรแีละ 

เมอืงมะรดิ ซึง่เป็นเมอืงขึน้ของไทยในครัง้ก่อน องักฤษขอปนัเขตแดนระหว่างไทยกบัองักฤษ ณ เมอืง

มะลวินั โดยกําหนดใหแ้ม่น้ํากระบุรเีป็นเขตแดนฝ่ายไทย ส่วนเขตแดนองักฤษอยูเ่พยีงแนวเขาเป็นเขต 

โดยถอืเอาแมน้ํ่าปากจัน่เป็นฝา่ยไทย จงึโปรดเกลา้ใหพ้ระยายมราชสุด (จอ๋) กบัพระยาเพชรกําแหง

สงคราม(ครฑุ) ไปเจรจากบัองักฤษ แต่ไมเ่ป็นทีต่กลง จนถงึรชักาลที ่๔ โปรดใหพ้ระยาเพชรบุร ีพระยา

เพชรกําแหงสงคราม และพระยาชุมพร (กล่อม) ไปเจรจาปนัเขตแดน ดว้ยทรงพระราชดาํรเิหน็ว่า 

ความเรือ่งน้ี ๒ แผ่นดนิแลว้ยงัไมต่กลงกนัไดค้วรประนีประนอมผ่อนผนั จงึใหก้รรมการปนัเขตแดนทัง้ 

๒ ท่านทาํความตกลงเอง โดยถอืเอาแมน้ํ่ากระบุรเีป็นเขตแต่มขีอ้สญัญาปลกีย่อยเรือ่งโจรผูร้า้ยขา้ม

แดนองักฤษ เมอืงมะลวินัซึง่เคยเป็นเมอืงขึน้ชุมพรและเป็นส่วนหน่ึงของราชอาณาจกัรไทย จงึตกเป็น



 ๗ 

เมอืงขึน้ขององักฤษดว้ยความจาํเป็น เมือ่ปีชวดพุทธศกัราช ๒๔๐๗ เมอืงมะลวินัเมือ่ขึน้อยูก่บัองักฤษ

ตัง้ชือ่ว่า Victoria Point  ไทยเรยีกว่าเกาะสอง ขณะน้ีเป็นอําเภอชัน้เอก ขึ้นอยู่กบัเขตทวาย จงัหวดั

มะรดิ ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมแห่งสหภาพพมา่ 

(2) เมืองระนอง 

เมอืงระนองแต่เดมิเป็นเมอืงแขวง (ปจัจบุนัเทยีบเท่ากบัอําเภอ) ขึน้ต่อเมอืงชุมพรเมือ่ปี

ขาลพุทธศกัราช ๒๓๙๗ ในรชักาลที ่๔ แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์ตําแหน่งเจา้เมอืงว่างลงจงึทรงพระกรณุา

โปรดเกลา้ฯ พระราชทานสญัญาบตัรเลื่อนบรรดาศกัดิห์ลวงรตันเศรษฐ ี (คอซูเ้จยีง ตน้ตระกูล ณ 

ระนอง) ขึน้เป็นพระรตันเศรษฐ ี เจา้เมอืงระนอง แต่ยงัเป็นเมอืงขึน้ของชุมพรอยู ่ ต่อมาเมือ่ปีจอ พ.ศ. 

๒๔๐๕ (จ.ศ.๑๒๒๔) พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ เลื่อน

บรรดาศกัดิพ์ระรตันเศรษฐ ี เจา้เมอืงระนองขึน้เป็นพระยารตันเศรษฐแีละยกฐานะเมอืงระนองขึน้มศีกัดิ ์

เป็นเมอืงจตัวา ขึน้ต่อกรงุเทพมหานคร ครัน้ปี พ.ศ. ๒๔๕๙  เปลีย่นชื่อมาเป็นจงัหวดัระนองจนกระทัง่

ทุกวนัน้ี 

(3) เมืองตระ 

เมอืงตระปจัจุบนัเรยีกว่าอําเภอกระบุร ี ขึน้กบัจงัหวดัระนอง แต่เดมิเมอืงตระเป็นเมอืงเลก็

ขึน้ต่อเมอืงชุมพร เมือ่ปีจอ พุทธศกัราช ๒๔๐๕ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหย้กเมอืงตระกบัเมอืง

ระนองเป็นเมอืงจตัวาขึน้ต่อกรงุเทพฯ โดยแยกเมอืงตระใหไ้ปขึน้กบัเมอืงระนองทีต่ ัง้ใหม ่ เมอืงตระจงึ

แยกจากเมอืงชุมพรแต่นัน้มา 

(4) เมืองกาํเนิดนพคณุ 

เมอืงกาํเนิดนพคุณ สมยัก่อนเป็นตําบลเลก็ๆ ขึน้ต่อเมอืงกุยบุรใีนสมยัอยธุยา พ.ศ. 

๒๒๙๐ (จ.ศ. ๑๑๐๙) ไดพ้บแรท่องคาํในตําบลน้ี ภายหลงัในปีพ.ศ. ๒๓๙๒ ในรชักาลที ่๓ ทรงตัง้เป็น

เมอืงชื่อว่าเมอืงกําเนิดนพคุณ ซึง่หมายถงึเมอืงทีม่แีร่ทองคาํ ต่อมาไดม้าขึน้อยูก่บัเมอืงชุมพร เมือ่วนัที ่

๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙ (ร.ศ. ๑๒๕ ) มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหร้วมเมอืงประจวบครีขีนัธ ์

เมอืงปราณบุร ี ซึง่แต่เดมิเป็นอําเภอขึน้เมอืงเพชรบุร ี และเมอืงกําเนิดนพคุณ ซึง่เป็นอําเภอขึน้เมอืง

ชุมพร รวม ๓ เมอืงเป็นเมอืงเดยีวกนั โดยโอนทอ้งทีเ่มอืงกําเนิดนพคุณมารวมกบัเมอืงปราณบุร ี เมอืง

ประจวบครีขีนัธ ์ ตัง้เป็นเมอืงจตัวาอกีเมอืงหน่ึง เรยีกว่า "เมอืงปราณบุร"ี ขึน้กบัมณฑลราชบุร ี ต่อมา

เมอืงปราณบุรไีดเ้ปลีย่นเป็นอําเภอขึน้กบัจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ และเมอืงกําเนิดนพคุณมชีื่อวา่อําเภอ

บางสะพาน โดยมอีาณาเขตหลกัคอืเขาไชยราชเป็นทีแ่บ่งเขตแดนระหว่างชุมพร (อําเภอปะทวิ) กบั

จงัหวดัประจวบครีขีนัธม์าจนทุกวนัน้ี 

 

ประวติัเหตกุารณ์สาํคญั 

 โดยเหตุทีเ่มอืงชุมพรเป็นเมอืงหน้าด่านมาแต่โบราณ โดยเฉพาะในการสงครามกบัพม่า 

และมสี่วนรว่มในการปราบปรามภายในราชอาณาเขตหลายครัง้หลายหน จงึเชื่อว่า ชาวชุมพรมน้ํีาใจ

เป็นนกัรบซึง่บางเรือ่งกไ็ดก้ล่าวมาขา้งตน้บา้งแลว้แต่อยา่งไรกด็ยีงัมกีารสงครามเกีย่วกบัชุมพรอกี

หลายครัง้ ซึง่ควรจะนํามากล่าวไว ้ ณ ทีน้ี่เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ชาวชุมพรในอนาคตจงึไดร้วบรวมประวตัิ



 ๘ 

การสงครามและการรบ ซึง่เมอืงชุมพรมสี่วนรว่มในสมยัอยธุยา ธนบุร ีและรตันโกสนิทรต์ามทีป่รากฏใน

พงศาวดารโดยสงัเขปมากล่าวไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

สมยัอยธุยา 

๑.ในแผ่นดนิของสมเดจ็พระมหาบุรษุ (สมเดจ็พระเพทราชา) เมือ่ปีขาลอฐัศก พ.ศ. 

๒๒๒๙ (จ.ศ.๑๐๔๘ )เจา้พระยานครศรธีรรมราชเป็นขบถแขง็เมอืงจงึมพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

ใหพ้ระยาสุรสงครามเป็นแม่ทพับก พระยาราชวงัสนัเป็นแมท่พัเรอืคุมกองทพัไปปราบปรามเมอืง

นครศรธีรรมราช ในทางกองทพับกไดย้าตราทพัผ่านมาทางเมอืงชุมพร และไดเ้กณฑเ์อาผูร้ ัง้เอา

กรมการเมอืงชุมพร เมอืงไชยาถอืพลหวัเมอืงทัง้ปวงเขา้มาบรรจบทพับกไปราชการสงครามนัน้ดว้ย 

 ๒. เมือ่ พ.ศ. ๒๓๐๗ ปีจอ ฉศก จ.ศ. ๑๑๒๖ ในแผ่นดนิพระบรมราชาที ่ ๓ (พระทีน่ัง่

สุรยิามรนิทร)์พระเจา้องัวะมงัระแห่งกรุงพุกามประเทศไดจ้ดักองทพัพลฉกรรจส์องหมืน่หา้พนัคนมาตี

กรงุศรอียธุยาจดัทพัใหญ่แยกเป็น ๒ ทพัไปทางเหนือทพัหน่ึงใหเ้นเมยีวสหีบดเีป็นแมท่พัไปทางใตท้พั

หน่ึง ใหม้งัมหานรธาโบชุกเป็นแม่ทพั ถอืพลหน่ึงหมืน่หา้พนัยกมาตเีมอืงทวาย มะรดิ และตะนาวศร ี

หุยตองจาเจา้เมอืงทวายสูไ้มไ่ดห้นีไปทางเมอืงกระแลว้ไปอาศยัอยูใ่นเมอืงชุมพร ทพัพม่ายาตราทพั

ตามลงมาไปตไีดเ้มอืงชุมพร แลว้เผาเมอืงชุมพรเสยีครัน้แลว้ยกไปตเีมอืงปะทวิ เมอืงกุย เมอืงปราณ

แตก ทัง้สามเมอืง แลว้ยกกลบัเมอืงทวาย 

สมยัธนบุรี 

 เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๗ ปีกุน นพศก (จ.ศ. ๑๑๒๙) หลวงนายสทิธิเ์ป็นทีพ่ระปลดัว่าราชการ

เมอืงนครศรธีรรมราชอยู ่ยงัหาไดต้ัง้เจา้เมอืงไม ่ครัน้ทราบว่ากรุงเทพฯ เสยีแก่พม่าขา้ศกึ จงึตัง้ตวัเป็น

เจา้ครองเมอืงนครศรธีรรมราช คนทัง้หลายเรยีกว่า เจา้นคร มอีาณาเขตแผ่ไปขา้งนอกถงึแดนเมอืงแขก

ขา้มไปถงึเมอืงชุมพร ปะทวิ แบ่งแผ่นดนิออกไปอกีส่วนหน่ึงและแต่งตัง้ขนุนางตามตําแหน่ง เหมอืนใน

กรงุเทพฯ ทุกอยา่ง 

 ครัน้ถงึ  พ.ศ. ๒๓๑๒ ปีฉลเูอกศก (จ.ศ. ๑๑๓๑) หลงัจากกรงุศรอียธุยาเสยีแก่พม่า ขา้ศกึ 

และสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทําการกูอ้สิรภาพไดแ้ละไดส้ถาปนาขึน้เป็นพระมหากษตัรยิ ์ แลว้ได้

โปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยาจกัรแียกเป็นแม่ทพักบัพระยายมราช พระยาศรพีพิฒัน์ พระยาเพชรบุร ี ถอื

พลหา้พนัพรอ้มดว้ยชา้งมา้เครือ่งสรรพาวุธยกไปตเีมอืงนครศรธีรรมราช ยกกองทพัไปทางเมอืง

เพชรบุรไีปถงึเมอืงปะทวิ ชาวเมอืงชุมพรยกครอบครวัหนีเขา้ปา่ไปสิน้ และนายมัน่คนหน่ึงไดพ้าสมคัร

พรรคพวกเขา้มาหาแมท่พัขอสวามภิกัดิเ์ป็นขา้ราชการ เจา้พระยาจกัรจีงึบอกมาใหก้ราบทลู จงึมพีระ-

ราชดํารสัโปรดใหม้ตีราตัง้ใหน้ายมัน่เป็นพระชุมพร (เจา้เมอืงชุมพร) ใหเ้กณฑเ์ขา้ในกองทพัดว้ยแต่

คราวนัน้เขา้ตเีมอืงนครศรธีรรมราชไมส่ําเรจ็ต่อเมือ่สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชยาตราทพัเรอืมาช่วย

จงึตเีมอืงนครศรธีรรมราชได ้

สมยัรตันโกสินทร ์

 ๑. เมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๘ ปีมะเสง็สปัตศก (จ.ศ. ๑๑๔๗) ในแผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระพุทธ

ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช พระเจา้ปดุงแห่งประเทศพม่าจดักองทพัใหญ่มพีลหน่ึงแสนสามพนัคน แบ่ง



 ๙ 

ออกเป็นหลายกองทพัเขา้มายํ่ายปีระเทศไทยจากเหนือมาใต ้ ตัง้แต่เมอืงเชยีงใหมต่ลอดมาจนถงึเมอืง

ถลาง (ภเูกต็) ทางภาคใตไ้ดย้กกองทพัมาพรอ้มกนั ณ เมอืงมะรดิ แกงหวุ่นแมงญเีป็นแม่ทพัใหญ่ ใหก้ี

หวุน่เป็นแมท่พัเรอืไปตเีมอืงถลางใหเ้นยโยตุงนรตัเป็นแมท่พับกยกมาทางเมอืงกระ เมอืงระนองเขา้ตี

เมอืงชุมพร เมือ่แกงหวุ่นแมงญแีมท่พัใหญ่หนุนมาสองทพั เป็นคนเจด็ทพั ทพัหน้ายกเขา้ตเีมอืงชุมพร 

เจา้เมอืงกรมการเมอืงมไีพร่พลน้อยเหน็จะต่อรบไมไ่ดจ้งึเทครวัหนีเขา้ปา่ ทพัพมา่เขา้เมอืงได ้ เผาเมอืง

ชุมพรเสยี กองทพัพมา่กล็่องออกไปตเีมอืงไชยา แมท่พัใหญ่ยงัตัง้ค่ายอยู ่ ณ เมอืงชุมพร ครัง้นัน้ทพั

หลวงยงัหายกทพัออกมาช่วยไมไ่ด ้ ดว้ยราชการศกึยงัตดิพนัอยูท่างเมอืงกาญจนบุร ี เมือ่เจา้เมอืง

กรมการเมอืงไดท้ราบข่าวเมอืงชุมพรเสยีแลว้กม็ไิดสู้ร้บยกครวัหนีเขา้ป่าไป ทพัพมา่เขา้เผาเมอืงไชยา

แลว้กย็กเลยไปตเีมอืงนครศรธีรรมราช และยดึเมอืงไวเ้มือ่เสรจ็ศกึพม่าทางดา้นเมอืงกาญจนบุรแีลว้ จงึ

มพีระราชดาํรสัใหพ้ระอนุชาธริาช สมเดจ็พระนครราชเจา้มหาสุรสงิหนาทยกกองทพัเรอื พลรบพลแจว

สองหมืน่เศษไปช่วยหวัเมอืงปกัษ์ใต ้ เมือ่ทพัเรอืมาถงึเมอืงชุมพรกย็กพลขึน้บกตัง้ค่ายหลวง ณ เมอืง

ชุมพร จดักองทพัใหญ่ไปตัง้อยู ่ณ เมอืงไชยา กองทพัไทยกบักองทพัพมา่ไดสู้ร้บกนัใหญ่ทางเมอืงไชยา 

พมา่สูไ้มไ่ดแ้ตกหนีกระจดักระจายไป และการรบครัง้น้ีพมา่ถูกจบัเป็นเชลยส่งมายงักรงุเทพฯ มากมาย 

 ๒. เมือ่พ.ศ. ๒๓๒๙ ปีมะเมยี อฏัฐศก (จ.ศ. ๑๑๔๘) ในรชักาลที ่๑ พมา่ยกกองทพัเขา้ไป

ตเีมอืงนครศรธีรรมราช ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระบวรราชเจา้มหาสุรสงิหนาท ยก

กองทพัไปต่อสูก้บัพมา่ ผ่านไปทางเมอืงชุมพร แลว้กองทพัไทยไดต้กีองทพัพม่าแตกหนีไปสิน้ 

 ๓. เมือ่ พ.ศ. ๒๓๓๖ ปีฉล ู (จ.ศ. ๑๑๕๕) ในรชักาลที ่ ๑ โปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระบวร

ราชเจา้มหาสุรสงิหนาทยกกองทพัไปตเีมอืงมะรดิ และมาตัง้ทพัต่อเรอืรบอยู่รมิทะเลหน้านอกเขตแขวง

เมอืงชุมพร (เมอืงระนอง) เมือ่ต่อเรอืเสรจ็แลว้ไดย้าตราทพัตเีมอืงมะรดิ เมอืงตะนาวศร ีมชียัชนะจวนจะ

ไดอ้ยูแ่ลว้กพ็อดมีพีระราชโองการใหนํ้ากองทพักลบักรุงเทพฯ เสยีก่อน 

 ๔. เมือ่พ.ศ. ๒๓๓๘ ปีเถาะ (จ.ศ. ๑๑๕๗)   ในรชัการที ่๑  พมา่ขา้ศกึไดย้กกองทพัเรอืไป 

ยํ่ายฝี ัง่ทะเลตะวนัตกและตไีดเ้มอืงถลาง จงึมพีระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยาพลภาพ (บุนนาค) 

เป็นแม่ทพัใหญ่ยกกองทพัเรอืมาขึน้บกทีเ่มอืงชุมพร เดนิทพัทางบกไปยงัเมอืงถลาง ตไีดเ้มอืงถลางคนื 

กองทพัพมา่แตกหนีไปและจบัพม่าเป็นเชลยมากมาย 

 ๕. เมือ่พ.ศ. ๒๓๕๒ ปีมะเสง็ เอกศก (จ.ศ. ๑๑๗๑) ในรชักาลที ่ ๒ พระเจา้ปดุงแห่ง

ประเทศพมา่ไดใ้หอ้ะเติง่วุ่นเป็นแม่ทพัยกมาตัง้เมอืงทวายแลว้ใหแ้ยมองเป็นแมท่พัเรอืไปตเีมอืงถลาง

ใหคุ้เรยีสาระภะยอคุมพลสามพนัขึน้ทีเ่มอืงระนองตเีมอืงมะลวินั    เมอืงระนองและเมอืงกระบุร ี  คเุรยีง 

สาระกะยกกองทพัมาตัง้อยู่ทีป่ากจัน่แขวงเมอืงกระบุรแีละเขา้เมอืงชุมพรไดเ้มือ่วนัเสารเ์ดอืนสบิสอง 

ขึน้สบิสองคํ่า ยงัไมท่นัทีจ่ะตต่ีอไปทีอ่ื่นกพ็อดมีพีระกรุณาโปรดเกลา้ใหพ้ระอนุชาธริาชกรมพระราชวงั-

บวรมหาเสนานุรกัษ์เป็นจอมพลยกกองทพัไปสูก้บัพม่า กองทพัไทยไดย้กมาทางบกเมือ่มาถงึเมอืง

ชุมพร พม่ากําลงัตัง้ค่ายรกัษาเมอืงอยู ่สมเดจ็กรมพระราชวงับวรมหาเสนานุรกัษ์ใหพ้ระยาจ่าแสนยากร 

(บวั) เขา้ตกีองทพัพมา่ทีเ่มอืงชุมพร พม่าตา้นทานไมไ่ดก้แ็ตกหนีไปกองทพัไทยไดเ้ขา้ฟนัพมา่และตาม

จบัไดท้ีเ่มอืงชุมพรและเมอืงตะกัว่ปา่เป็นอนัมาก กองทพัหลวงทีย่กมาคราวน้ียงัคงอยูใ่นทีเ่มอืงชุมพร



 ๑๐ 

เป็นเวลานานและไดส้่งกองทพัออกไปปราบปรามทําลายกองทพัพม่าจนหมดสิน้จงึไดย้กกองทพักลบั

กรงุเทพมหานคร 

 ๖. เมือ่ พ.ศ. ๒๓๖๗ ปีวอก (จ.ศ. ๑๑๘๖) ในรชักาลที ่๓ ไทยไดเ้ขา้รว่มกบัองักฤษเพื่อรบ

พมา่ จงึทรงใหจ้ดักองทพัใหพ้ระยามหาโยธาคุมกองทพัหน่ึง พระสุรเสนา พระยาพพิฒัน์โกษาทพัหน่ึง

ไปทางด่านเจดยีส์ามองค ์  และไดม้ตีราสัง่ใหเ้กณฑก์องทพัเมอืงชุมพร    เมอืงไชยา   โปรดเกลา้ฯ  ให ้

พระยาชุมพร (ซุย) คุมกองทพัเรอืยกขึน้ไปทางเมอืงมะรดิและเมอืงทวายอกีพวกหน่ึงเพื่อไปจดัทพัฟงั

ขอ้ราชการว่าศกึจะผนัแปรประการใด ต่อมาพระยาชุมพรคุมเรอืรบเก้าลาํขึน้ไปจบัพมา่ถงึปากน้ําเมอืง

ทวาย ไดค้รวัพมา่ ๗๐ ครวัเศษ ส่งเขา้มาถงึกรงุเทพฯ เวลานัน้องักฤษตไีดเ้มอืงทวาย เมอืงตะนาวศร ี

และเมอืงมะรดิ แลว้ทรงดาํรวิ่า ลกัษณะสงครามทางเมอืงพมา่ผนัแปรไป เดมิคดิว่าผูค้นพม่าจะเป็น

ขา้ศกึต่อสูก้บัไทยกลบัไปเป็นขา้ศกึพมา่อ่อนน้อมต่อไทยบา้งต่อองักฤษบา้ง จะเอากําลงัไปกวาดตอ้น

ครอบครวัในฐานะเป็นขา้ศกึกไ็มส่มควรจงึจดักองทพัไปสมทบอกีเพื่อฟงัเหตุการณ์ต่อไป 

 เมือ่เดอืนยีปี่วอก พ.ศ. ๒๓๗๖ นายพนัตรปีรมิ คุมทหารรกัษาเมอืงมะรดิ ไดท้ราบความ

ว่ามกีองทพัเรอืไทยไปเทีย่วตอ้นจบัคนในเมอืงมะรดิ จงึแต่งตัง้ใหน้ายรอ้ยโทเครเวอ คุมทหารลงเรอืไป

สบืความไปพบเรอืไทยอยูห่่างเมอืงมะรดิทางสกั ๓ ชัว่โมง เป็นเรอืขนาดใหญ่ มกีนัเชยีง ตลีาํละ ๖๐ ถงึ 

๘๐ กรรเชยีง อยูด่ว้ยกนัประมาณ ๓๐ ลาํ นายรอ้ยโทเครเวอ จงึใหย้กธงองักฤษกบัธงขาวขึน้เป็น

สญัญาณเรอืรบไทยจงึยกธงตอบแลว้รออยู ่ นายรอ้ยโทเครเวอ ไปพบนายทพัไทย คอื พระยาชุมพร

(ซุย) จงึบอกว่าองักฤษตเีมอืงมะรดิไดแ้ลว้ ขอใหป้ล่อยพวกเมอืงมะรดิทีจ่บัมา นายทพัไทยชีแ้จงว่าไม่

ทราบว่าองักฤษตไีด ้ รบัว่าพรุง่น้ีจะปล่อยเชลย ๔๐๐ คนทีจ่บัไดม้า แต่ตอ้งขอหนงัสอืสาํคญัของเจา้

เมอืงมะรดิเพื่อจะบอกไปทางกรงุเทพฯ อยูต่่อมา ๓ วนั กองทพัไทยไดส้่งเชลยให ้๙๐ คนคนืนัน้ เรอืรบ

ไทยกอ็อกจากเมอืงมะรดิหมด องักฤษตดิตามพบเรอืรบไทยหลงอยู ่ ๖ ลาํ จงึจบัเรอืและคนรวม ๑๔๕ 

คน มพีระเทพชยับุรนิทร ์ เจา้เมอืงท่าแซะเป็นหวัหน้าเอาไปไวเ้มอืงมะรดิ ว่าถา้คนไทยส่งเชลยเมอืง

มะรดิคนืใหห้มดเมือ่ใดจงึจะปลอ่ย องักฤษไดร้อ้งเรยีนไปกรงุเทพฯ เพื่อทรงทราบเหน็ว่าพระยาชุมพร

ละเมดิทอ้งตราทีไ่ดส้ ัง่ไปครัง้หลงัจงึใหห้าพระยาชุมพร (ซุย) เขา้มาถอดเสยีจากตําแหน่งแลว้ไว ้ ณ 

กรงุเทพฯ เพราะมคีวามผดิไปตคีรวัชาวมะรดิขององักฤษ เขามาตามขอด ีๆ ไมไ่ดสู้ร้บกนักแ็พเ้ขา ทํา

ใหเ้สยีพระเกยีรตยิศต่อมาพระยาชุมพร (ซุย) ไดถ้งึแก่กรรมทีก่รงุเทพฯ 

 ๗. เมือ่ ๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ กองทพัญีปุ่น่ไดย้กพลขึน้ทีป่ากน้ําอําเภอเมอืงชุมพร 

เพื่อจะเดนิทางไปยดึครองประเทศพม่าตามแผนการ จงึไดเ้กดิการสูร้บกนัขึน้กบัชาวเมอืงชุมพร อนัมี

ยวุชนทหารตํารวจ ทหารบก ขา้ราชการพลเรอืนและประชาชนผูร้กัชาต ิ หลงัจากสูร้บกนัอยู ่ ๕ ชัว่โมง

เศษ ประเทศไทยกบัประเทศญีปุ่น่ไดต้กลงทาํสญัญาร่วมรบกนั จงึไดห้ยดุการสูร้บและกองทพัญีปุ่น่ก็

ไดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทพัผ่านไปยงัเมอืงพมา่ไดส้ะดวก ในระหว่างสงครามคราวน้ีเมอืงชุมพรถูกทําลาย

โดยเครือ่งบนิของศตัรญูีปุ่น่อยา่งมาก อาคารของทางราชการ เช่น สถานีตํารวจ อาคารต่าง ๆ ของกรม

รถไฟตลอดจนบา้นเรอืนทรพัยส์นิของราษฎร ชวีติของประชาชนสญูเสยีเป็นอนัมาก 

 เฉพาะการสงครามระหว่างไทยกบัพมา่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัจงัหวดัชุมพรมหีลายครัง้ นับเป็น

ประวตัสิาํคญัอนัหน่ึง เฉพาะหมูบ่า้นและตําบลบางแห่งไดม้นีามเน่ืองมาจากสงครามในครัง้นัน้เล่ากนั



 ๑๑ 

ต่อมาควรจะกล่าวไวบ้า้งคอื ตําบลรบัรอ่ อําเภอท่าแซะ ครัง้หน่ึงกองทพัพม่าไดเ้ดนิทพัผ่านมาทาง

ตําบลดงักล่าวกร็อทพัไว ้ จงึเรยีกนามตําบลน้ีว่า “ตําบลทพัรอ” แต่ต่อ ๆ มาไดเ้รยีกเพีย้นไปเป็นตําบล

รบัรอ อนัเป็นตําบลหน่ึงของอําเภอท่าแซะ มาจนทุกวนัน้ี ตําบลท่าแซะ หมูท่ี ่๗ เรยีกบา้นหนองโคลน

เดนิเมือ่กองทพัพม่ายกมาเคยไดสู้ร้บกบักองทพัไทย ณ ตรงน้ีจนมากลายเป็นโคลน ชาวบา้นจงึเรยีกว่า

บา้นโคลน 

 ตําบลแหลมทราย หมู่ที ่๑ อําเภอหลงัสวน มชีื่อว่าบา้นทพัยอ มปีระวตัเิล่ากนัว่า เมือ่สมยั

กองทพัพมา่ ซึง่มคีุเรยีงสะระภะยอเป็นแม่ทพัในราว พ.ศ. ๒๓๕๒ เมือ่ตเีมอืงชุมพรไดแ้ลว้ไดย้ก

กองทพัไปพกัอยูท่ีเ่มอืงหลงัสวน ภายหลงัหมู่บา้นทีก่องทพัพม่าตัง้อยูท่ีน้ี่ไดช้ื่อว่า “บา้นคุเรยีงสะระภะ

ยอ” ต่อมาเรยีกสัน้ลงไปว่า “บา้นทพัยอ” มาจนทุกวนัน้ี 

 ในทอ้งทีอ่ําเภอเมอืงชุมพร หมูท่ี ่ ๒ ตําบลตากแดด มบีา้นหน่ึงเรยีกว่าบา้นหวัคร ู ซึง่

ขณะน้ียงัมคีใูหญ่เหลอือยูเ่ล่ากนัว่า เมือ่พม่าเขา้ตไีดเ้มอืงชุมพร และเผาเมอืงชุมพรราวปี พ.ศ. ๒๓๐๗ 

ไดจ้บัเชลยคนไทยได ้และกําลงัจะเผาทีค่น้ีู  แต่ขณะนัน้บงัเอญิฝนตกหนกัจงึไมส่ามารถเผาไดเ้ชลยคน

ไทยจงึรอดตายและเมือ่ฝนตกหนกักองทพัพม่าซึง่ไดย้กทพัมาเป็นส่วนมากใชม้า้และพาหนะจงึเปียกฝน

ดว้ย หลงัจากฝนหายแลว้พมา่จงึเอามา้ออกตากแดด ทอ้งทีด่งักล่าวแลว้ จงึมาภายหลงัเรยีกว่า “ตําบล

ตากแดด” และทีค่นูัน้เรยีกว่าบา้นหวัค ูมาจนทุกวนัน้ี ในตําบลวงัไผ่ หมูท่ี ่๘ มทีีแ่ห่งหน่ึงเรยีกว่า “หาด

พมา่ตาย” เล่ากนัว่าเมือ่สมยักองทพัพมา่ยกกองทพัมาตเีมอืงชุมพรไดม้าพกัแรมทีต่รงน้ี และไดใ้ชใ้บ 

ตะลงัตงัชา้ง (เป็นใบไมท้ีค่นัและมพีษิ) รองนอนเพราะไมรู่ว้่ามพีษิ เมือ่นอนเกดิคนัและรอ้น จงึวิง่ลงไป

แช่น้ํา จงึตายลงเป็นอนัมากจงึขนาดนามว่าหาดพม่าตายมาจนทุกวนัน้ี 

 

ประวติัคอคอดกระ 

 ความสาํคญัเป็นพเิศษของชุมพรยงัมอีกีประการหน่ึงซึง่ควรกล่าวไว ้ณ ทีน้ี่คอื คอคอด อยู่

ระหว่างอําเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร กบัอําเภอกระบุร ี จงัหวดัระนอง เรยีกกนัว่า “คอคอดกระ” เป็น

ส่วนแคบทีสุ่ดของแหลมมลาย ู เคยเป็นทางผ่านสาํหรบัเดนิตดัขา้มมาจากทะเลตะวนัตกมาทะเล

ตะวนัออกในสมยัโบราณ ระยะทางตอนทีแ่คบประมาณ ๕๐ กโิลเมตร 

 เรือ่งของคอคอดกระ เป็นเรือ่งทีท่ ัว่โลกรูจ้กักนัมานานแลว้ และเป็นทีส่นใจของชาว

ต่างประเทศสาํหรบัประเทศไทยเริม่สนใจคอคอดกระในสมยัรชักาลที ่ ๓ แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์ ปรากฏ

ตามตํานานเมอืงระนองตอนหน่ึงความว่า เมือ่ปีชวด พ.ศ. ๒๔๐๙ รฐับาลมขีอ้วติกขึน้ เน่ืองดว้ยใน

ปจัจบุนัฝรัง่เศสขดุคลองสุเอชในประเทศอยีปิตส์าํเรจ็ ฝรัง่เศสคดิหาทีข่ดุคลองทาํนองเดยีวกนัใน

ประเทศอื่นต่อไป จงึคดิจะขดุคลองจากเมอืงกระบุรอีอกมาเมอืงชุมพร เพื่อใหเ้ป็นทางเรอืจากยโุรปไป

เมอืงจนีโดยไมต่อ้งออ้มแหลมมลายไูปทางสงิคโปร ์ และเรยีกว่า “คลองตระ” ความคดิของฝรัง่เศสใน

เรือ่งคลองตระนัน้ เป็นเรือ่งลอือือ้ฉาว แต่ยงัไมป่รากฏในทางราชการว่า รฐับาลฝรัง่เศสจะสนบัสนุนสกั

เพยีงใด แต่ฝา่ยไทยคดิเหน็ว่า ถา้ฝรัง่เศสมอีํานาจถงึไดข้ดุคลองตระในครัง้นัน้ คงจะมผีล ๒ อยา่งคอื 

อาจถอืโอกาสใหเ้สยีดนิแดนทางดา้นแหลมมลายปูระการหน่ึง และไทยตอ้งแสดงใหอ้งักฤษ เชื่อว่าไทย

มไิดส้นบัสนุนฝรัง่เศสในเรือ่งการขดุคลองนัน้ 



 ๑๒ 

 หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่ ๒ องักฤษไดเ้รยีกรอ้งใหไ้ทย ยอมรบัขอ้กําหนดบางประการที่

ทาํใหท้รพัยส์นิสญูหายไปในระหว่างสงครามไดก้ลบัคนืมาและป้องกนัมใิหเ้กดิสงครามขึน้ในอนาคต 

หรอืทีเ่รยีกกนัว่า   ความตกลงสมบรูณ์ระหว่างรฐับาลไทยฝา่ยหน่ึง     กบัรฐับาลสหราชอาณาจกัรและ 

รฐับาลอนิเดยีฝา่ยหน่ึง ซึง่ทํากนั ณ สงิคโปร ์เมือ่วนัที ่๑ มกราคม ๒๔๘๙ ขอ้ ๗ มคีวามว่า รฐับาลไทย

จะไมต่ดัคลองขา้มอาณาเขตไทย เชื่อมมหาสมทุรอนิเดยีกบัอ่าวไทย โดยรฐับาลแห่งสหราชอาณาจกัร

เหน็พอ้งดว้ยกนั 

 การเลอืกสถานทีข่ดุคลองตอนทีแ่คบทีสุ่ดของแหลมมลายตูอนน้ีมเีทอืกเขาสงูกัน้ทางเหนือ

มภีเูขาเตีย้ทางใตจ้ากเมอืงชุมพรถงึปากน้ําปากจัน่ ทีเ่มอืงกระ ลาํน้ําตอนทีเ่มอืงกระตืน้ เรอืยนต ์เรอืกล

ไฟขนาดทีเ่ดนิในแม่น้ําเจา้พระยาจะเดนิทางไดเ้มือ่น้ําขึน้ และเป็นเช่นน้ีตลอดไปจนถงึตําบลทบัหล ีเรอื

ขนาดเลก็เดนิทางไดทุ้กเวลา จากทบัหลลีงไป แมน้ํ่ากวา้งออกไปเป็นลาํดบั เรอืกลไฟตอ้งเดนิตามลาํ

น้ําปากจัน่ประมาณ ๑๐ ชัว่โมง ไปออกทะเลทีห่น้าเมอืงระนอง องักฤษถอืลาํน้ําปากจัน่เป็นทีก่ ัน้เขต

แดนระหว่างไทยกบัองักฤษ (หรอืพมา่) ถา้จะขดุคลองตอ้งอาศยัน้ําปากจัน่เป็นทางเดนิขึน้ไปจนถงึ

เมอืงกระแลว้จงึขุดคลองทีช่่องเขาขา้มมาชุมพร และจาํเป็นตอ้งขดุลาํน้ําปากจัน่ใหล้กึและกวา้งจนเรอื

กําป ัน่ใหญ่เดนิได ้ การขดุลาํน้ําปากจัน่จาํตอ้งขดุในดนิแดนขององักฤษดว้ย เพราะแนวศูนยก์ลางอยู่

กลางลาํน้ําปากจัน่ ถา้องักฤษไมย่อมใหข้ดุกเ็ป็นอนัขดุคลองกระไมไ่ด ้ ถา้ไมข่ดุทีค่ลองกระจะเลื่อนลง

ไปขดุดา้นใต ้ เช่นทีเ่มอืงระนองกเ็ป็นเทอืกเขาสงูทัง้นัน้ เพราะความขดัขอ้งมอียู่เช่นน้ี ฝรัง่เศสซึง่มี

ความปรารถนาจะขดุคลองกระครัง้หน่ึงจงึไดเ้ลกิความพยายามแต่หากไดก้ล่าวแกว้่าจะตอ้งตดัเทอืกเขา

ยากนกัจงึไมข่ดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัชมุพร. กรุงเทพฯ : อมรนิทรก์ารพมิพ ์, ๒๕๒๘. 
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