ประวัติศาสตร์จงั หวัดระยอง
เมือ่ มองดูแผนทีป่ ระเทศซึง่ มีรปู ร่างลักษณะคล้ายขวานโบราณ ทางภาคตะวันออกเฉียง
ใต้อนั เป็ นส่วนหนึ่งของตัวขวานจะเป็ นทีต่ งั ้ ของจังหวัดระยอง เมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งทีต่ งั ้ อยูร่ ะหว่างสอง
เมืองใหญ่คอื ชลบุรแี ละจันทบุร ี ซึง่ ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครไม่เกินสามชัวโมงก็
่
จะมาถึง
เมืองระยอง เมืองทีม่ มี าแต่ครัง้ โบราณมาแล้ว

ประวัติการก่อตัง้
ระยองเริม่ มีช่อื ปรากฏในพงศาวดารเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๑๑๓ ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา ส่วนประวัตดิ งั ้ เดิมก่อนหน้านี้เป็ นเพียงข้อสันนิษฐานทีพ่ อจะเชื่อถือได้ว่าระยอง
น่ าจะเป็ นเมืองทีก่ ่อสร้างขึน้ ในสมัยของ ขอม คือ เมือ่ ประมาณ ปี พ.ศ. ๑๕๐๐ ซึง่ เป็ นสมัยทีข่ อมมี
อนุ ภาพครอบคลุมอยูใ่ นดินแดนสุวรรณภูม ิ มีเมืองนครธมเป็นราชธานี ขอมได้สร้างเมืองนครพนมเป็ น
เมืองหน้าด่านแรก เมืองพิมายเป็ นเมืองอุปราชและได้สถาปนาเมืองลพบุรขี น้ึ เป็ นเมืองสําคัญด้วย ส่วน
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองนครธม เมืองหน้าด่านเมืองแรกทีข่ อมสร้างก็คอื เมืองจันทบูรหรือ
จันทบุรใี นปจั จุบนั นี้
เมือ่ ขอมสร้างจันทบุรเี ป็ นเมืองหน้าด่าน
เพื่อนําเอาอารยะธรรมของขอมเข้ามาสู่แคว้น
ทวาราวดี ก็น่าจะอนุ มานได้วา่ ขอมเป็ นผูส้ ร้างเมืองระยองนี้ แต่ไม่ปรากฏแน่ ชดั ว่าสร้างขึน้ ในสมัยใด
นักโบราณคดีได้สนั นิษฐานจากหลักฐานทีไ่ ด้คน้ พบ คือ ซากหินสลักรูปต่างๆ ทีป่ รากฏอยูท่ บ่ี า้ นดอน
บ้านหนองเต่า ตําบลเชิงเนิน คูค่ายและซากศิลาแลงบ้านคลองยายลํ้า ตําบลบ้านค่าย อําเภอบ้านค่าย
ซึง่ เป็ นศิลปการก่อสร้างแบบขอม ทําให้สนั นิษฐานว่าระยองน่ าจะเป็นเมืองทีก่ ่อสร้างขึน้ ในสมัยของขอม
อย่างแน่ นอน

ที่ตงั ้

ทีต่ งั ้ ของเมืองปจั จุบนั ตัง้ อยูท่ ต่ี ําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง ส่วนทีต่ งั ้ ดัง้ เดิมนัน้ หนังสือ
"ตํานานเมือง" ของราชบัณฑิตยสภากล่าวไว้ว่า ไม่ปรากฏแน่ ชดั ว่าทีเ่ ดิมจะตัง้ อยูใ่ นท้องทีใ่ ด ได้ความ
เพียงว่าตัง้ อยูท่ ต่ี ําบลบ้านเก่า อําเภอบ้านค่าย ปจั จุบนั มีซากหินหลักรูปต่างๆ ศิลาแลงปรากฏให้เห็นอยู่
ขณะนี้เป็ นเพียงหมูบ่ า้ นเล็กๆ ทีอ่ ยูไ่ ม่ห่างจากตัวเมืองเท่าใดนัก ขึน้ อยูก่ บั ตําบลตาขัน ตําบลบ้านค่าย
ั่
ต่อมาชายฝงทะเลได้
งอกออกไปเรือ่ ยๆ จึงได้เลื่อนตัวเมืองตามลงไปตัง้ อยูท่ ต่ี ําบลท่าประดู่ อําเภอเมือง
ในปจั จุบนั
จาก "นิราศเมืองแกลง" ของสุนทรภู่กไ็ ด้กล่าวถึง "บ้านเก่า" ไว้ตอนหนึ่งว่า
"พอสิน้ ดงตรงบากออกปากช่อง
ถึงระยองเหย้าเรือนดูไสว
แวะเข้าย่านบ้านเก่าค่อยเบาใจ
เขาจุดไต้ตอ้ นรับให้หลับนอน"

๒
คําว่า "บ้านเก่า" นี้ คงจะหมายถึงหมูบ่ า้ นเก่า ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ เมืองระยองในเวลานัน้ นันเอง
่
สุนทรภู่ได้แวะพักเอาแรงทีบ่ า้ นเก่า ๒ คืนก่อน แล้วจึงออกเดินทางต่อไปยังบ้านนาตาขวัญ บ้านแลง
ผ่านไปเรือ่ ยจนกระทังถึ
่ งบ้านกรํ่า อําเภอแกลง (ในสมัยนัน้ เป็ นเมืองแกลง) เพื่อไปพบกับบิดาซึง่ บวช
เป็ นพระอยูท่ น่ี นั ้

ที่มาของคําว่า "ระยอง"
มีผกู้ ล่าวถึงประวัตคิ วามเป็ นมาของชื่อนี้เป็ นหลายกระแส คือ
๑. ตําบลท่าประดู่อนั เป็ นทีต่ งั ้ ของตัวเมืองในขณะนี้ แต่เดิมเป็นทีอ่ าศัยของพวกชอง ซึง่ ตัง้
รกรากอยูท่ างภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ซึง่ ครอบคลุมอยูใ่ นแถบระยอง จันทบุร ี ชนเผ่านี้ม ี
ความชํานาญในป่าเขาลําเนาไพรและมีภาษาพูดของตนเอง เป็ นชนพืน้ เมืองทีน่ ยิ มใช้ลกู ปดั สีต่างๆ และ
ทองเหลืองเป็ นเครือ่ งประดับ สืบเชือ้ สายมาจากพวกขอม (นักชาติวงศ์วทิ ยาจัดให้อยูใ่ นพวกมอญเขมร) อันนี้ทาํ ให้น่าคิดว่า คําว่า ระยอง ตะพง เพ แลง ชะเมา แกลง ซึง่ เป็ นชื่อเมือง ตําบลและอําเภอ
ซึง่ ไม่มคี าํ แปลในพจนานุ กรมไทย ก็น่าจะมาจากภาษาชองนี่เอง จากเรือ่ ง "อาณาจักรชอง ตอนหนึ่ง"
ของแก่นประดู่กล่าวไว้ว่า "ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่วยั หนึ่งศตวรรษ หลายต่อหลายคนต่างก็ยนื ยันในคําพูด อยูใ่ น
ทํานองเดียวกันว่าระยองเป็ นภาษาพูดคําหนึ่งของคนเผ่าชอง ซึง่ เดิมเรียกกันว่า "ราย็อง" (เวลาอ่าน
ต้องอ่านออกเสียงตัว รา ให้ยาวหน่ อย และออกเสียงตัว ย็อง ให้สนั ้ ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะสัน้ ได้) คํา "ราย็อง" นี้
เล่ากันมาแปลว่า "เขตแดน" หมายถึงว่าเป็ นดินแดนของพวกชองอยู่ แต่ภาษาพูดนี้เรียกเพีย้ นกันมา
เรือ่ ยๆ จึงกลายเป็ น "ระยอง" ในทีส่ ุด
๒. อีกกระแสหนึ่งกล่าวว่าคําว่า "ระยอง" นี้ในภาษาชองน่ าจะหมายถึง ไม้ประดู่ เพราะ
ในบริเวณทีม่ พี วกชองตัง้ รกรากอยู่นนั ้ อุดมไปด้วยไม้ประดู่ ซึง่ เป็ นไม้เนื้อแข็ง ปจั จุบนั หายากมากและ
ราคาแพง เขตแดนแถบนี้จงึ มีช่อื ว่า ตําบลท่าประดู่ อันเป็ นทีต่ งั ้ ของเมืองระยองเวลานี้
๓. ผูอ้ า้ งหลักฐานว่าแต่เดิมมีหญิงชราชื่อว่า "ยายยอง" เป็ นผูม้ าตัง้ หลักฐานประกอบอาชีพ
ทําไร่ในแถบนี้ก่อนผูใ้ ด จึงเรียกบริเวณแถบนี้ว่า "ไร่ยายยอง" ต่อมาภาษาพูดก็เพีย้ นไปจนกลายเป็ น
ระยองในทีส่ ุด
ชนเผ่าชองจะมาตัง้ รกรากอยูท่ างดินแดนแถบระยองเมื่อไรไม่ปรากฏ แต่เล่ากันว่ามีมานาน
แล้ว เมือ่ คราวทีส่ ุนทรภู่เดินทางมาเยีย่ มบิดาทีเ่ มืองแกลงก็ยงั มีพวกชองอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก สุนทรภู่ได้
เขียนถึงพวกชองไว้ในนิราศเมืองแกลงว่า
"ด้วยเดือนเก้าเข้าวสาเป็ นหน้าฝน
จึงขัดสนสิง่ ของต้องประสงค์
ครัน้ แล้วลาฝา่ เท้าท่านบิตุรงค์
ั่
ไปบ้านพลงค้อตัง้ ริมฝงคลอง
ดูหนุ่ มสาวชาวบ้านรําคาญจิต
ไม่น่าคิดเข้าในกลอนอักษรสนอง
ล้วนวงศ์วานว่านเครือเป็ นเชือ้ ชอง

๓
ไม่เหมือนน้องนึกน่ านํ้าตากระเด็น"
กล่าวกันว่า แม้แต่ตระกูลทางบิดาของสุนทรภู่กเ็ ป็ นเชือ้ ชอง ปจั จุบนั ไม่มชี นเผ่านี้อยูใ่ น
ระยอง เพราะไม่ชอบอยูใ่ นย่านตลาดหรือชุมนุ มชน เมือ่ ความเจริญย่างเข้ามาก็อพยพทิง้ ถิน่ ไปเรือ่ ยๆ
และยังมีเชือ้ สายชาวชองปรากฏอยูท่ บ่ี า้ นคะเคียนทอง คลองพลู อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

ด้านประวัติศาสตร์
ขอย้อนกล่าวทางด้านประวัตศิ าสตร์บา้ ง ประวัตศิ าสตร์ได้กล่าวถึงเมืองระยองในรัชสมัย
ของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา พระยาละแวก เจ้าเมืองเขมร ทรงคิดว่าไทยอ่อนแอ
จึงถือโอกาสกรีฑาทัพบุกรุกเข้ามาในแดนไทยแถบหัวเมืองชายทะเลด้านตะวันออก
ตามวิสยั ทีเ่ คย
กระทํามาเป็ นเนืองนิจ คือเมือ่ ไทยเข้มแข็ง เขมรก็มาสวามิภกั ดิ ์ แต่เมือ่ ไทยอ่อนแอก็ถอื โอกาสโจมตีทุก
ครัง้ ไป แต่ในครัง้ นี้เขมรก็ไม่สามารถยึดครองหัวเมืองเหล่านี้ไว้ได้ จึงเพียงแต่กวาดต้อนผูค้ นไปยัง
ประเทศเขมร ซึง่ ในบรรดาชาวเมืองทีถ่ ูกกวาดต้อนไปในครัง้ นัน้ ก็มชี าวระยองอยูด่ ว้ ยไม่น้อย
ประวัตศิ าสตร์อกี ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเมืองระยองในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ในระหว่างที่
กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียทีแก่พม่าเป็ นครัง้ ทีส่ อง พระยาวชิรปราการหรือพระยาตากแม่ทพั คนสําคัญ
แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึง่ ถูกเกณฑ์ให้มารักษากรุงในระหว่างทีถ่ ูกพม่าล้อมไว้ตงั ้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๓๐๖ ๒๓๑๐
ได้พจิ ารณาเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงจะต้องเสียทีแก่พม่าเป็ นแน่ แท้เพราะพระเจ้าเอกทัศน์
กษัตริยผ์ คู้ รองกรุงในเวลานัน้ ทรงอ่อนแอและไร้ความสามารถ ถ้าขืนสูร้ บต่อไปก็จะไม่เกิดประโยชน์อนั
ใด ฉะนัน้ ในราวเดือนยี่ พ.ศ. ๒๓๐๙ พระยาตากจึงรวบรวมพรรคพวกประมาณ ๕๐๐ คน มีทงั ้ ไทยและ
จีน รวมทัง้ ข้าราชการทีม่ คี วามเชื่อถือในฝีมอื ของพระยาตากอีกหลายคน อาทิ เช่น พระเชียงเงิน หลวง
พรหมเสนา หลวงพิชยั ราชา หลวงราชเสนา หมื่นราชเสน่ หา ออกไปตัง้ หลัก ณ วัดพิชยั (อยูใ่ ต้สถานี
รถไฟในปจั จุบนั ) แล้วยกกองทัพมุง่ ไปทางตะวันออก ได้ปะทะกับพม่า แต่สามารถตีฝา่ วงล้อมไปได้ พอ
ไปถึงบ้านลําบัณฑิตเวลาสองยามเศษก็แลเห็นแสงเพลิงไหม้กรุง ต่อจากนัน้ ก็มงุ่ ไปบ้านโพธิสามหาว
(โพธิสาวหารหรือโพธิสงั หารก็เรียก) และบ้านพรานนก ได้สรู้ บกับพม่าไปตลอดทาง
เส้นทางเดินทัพของพระยาตากทีป่ รากฏในพงศาวดารภาคที่ ๖๕ เป็ นดังนี้
ออกจากบ้านพรานบนไปบ้านบางคง หนองไม้ซุง ตามทางเมืองนครนายกไปบ้านนาเริง่ ถึง
เมืองปราจีนบุร ี บ้านด่านขบและบ้านทองหลาง ตะพานทอง บางปลาสร้อย ถึงบ้านนาเกลือ ออกไป
พัทยา นาจอมเทียน ไก่เตีย้ สัตหีบ หินโค่ง แวะหยุดพักไพร่พลทีบ่ า้ นนํ้ าเก่าซึง่ เข้าใจกันในปจั จุบนั นี้ว่า
เป็ นเป็ นบ้านเก่า ตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย ซึง่ ขณะนัน้ ผูร้ งั ้ เมืองระยอง คือ พระยาระยอง (บุญเมือง
หรือบุญเรือง) ได้ทราบข่าวว่าพระยาตากยกทัพมาก็เกิดความเกรงกลัว จึงพาคณะกรมการเมืองออกไป
เชิญให้พระยาตากพาไพร่พลเข้ามาพักในเมือง พร้อมทัง้ มอบธัญญาหารเกวียนหนึ่งให้พระยาตาก พระ
ยาตากได้พาไพร่พลเข้ามาทีท่ ่าประดู่ และพักแรมอยู่ทว่ี ดั ลุ่ม (วัดลุ่มมหาชัยชุมพล) สองคืน จึงได้ทํา
การตัง้ ค่าย ขุดคูปกั ขวากล้อมบริเวณทีพ่ กั ไว้โดยมิได้ประมาท
ในระหว่างเวลานัน้ เป็ นระยะทีก่ รุงศรีอยุธยายังมิได้เสียทีแก่พม่า ฉะนัน้ การยกทัพมาของ
พระยาตาก ทําให้กรมการเมืองระยองคิดระแวงไปว่าพระยาตากจะคิดร้ายต่อบ้านเมืองจึงหลบหนีการ

๔
สูร้ บมา จึงได้นําเรือ่ งเข้าปรึกษาพระยาระยอง ซึง่ พระยาระยองก็ได้กล่าวห้ามปราม แต่กรมการเมืองไม่
ยอมเชื่อ ครัง้ เมือ่ พระยาตากพักอยูท่ ว่ี ดั ลุ่มได้สองวัน นายบุญรอด แขนอ่อน นายมาด นายบุญมา
น้องเมียพระจันทบูร ได้เข้ามาถวายตัวทําราชการและได้นําความมาแจ้งว่าขุนรามหมืน่ ซ่อง นายทองอยู่
นกเล็ก ขุนจ่าเมือง (ด้วง) หลวงแสนพลหาญ กรมการเมืองระยองได้คบคิดกับพวกทหารประมาณ
๑,๕๐๐ คน จะยกเข้ามาประทุษร้ายพระยาตาก ครัน้ เมื่อทราบความเช่นนัน้ พระยาตากจึงเรียกผูร้ งั ้ เมือง
คือ พระยาระยองมาซักถามความจริง แต่ผรู้ งั ้ ไม่ยอมรับ พระยาตากจึงสังให้
่ ทหารคุมตัวผูร้ งั ้ เมืองไว้และ
เตรียมการทีจ่ ะรับมือกับศัตรูต่อไป
พอพลบคํ่า พระยาตากจึงสังให้
่ ทหารเตรียมการป้องกันไว้และดับไฟมืดทัง้ ค่าย ตกเวลา
ประมาณทุ่มเศษ พวกกรมการเมืองซึง่ ไม่ทราบว่าพระยาตากรูต้ วั ก็คุมทหาร ๓๐ คน เข้าโจมตีค่าย
ทางด้านเหนือ คือทางด้านวัดเนิน มีขนุ จ่าเมือง (ด้วง) เป็ นหัวหน้า เมือ่ ขุนจ่าเมืองคุมพรรคพวกเข้ามา
ใกล้ค่ายประมาณ ๕-๖ วา พระยาตากก็สงให้
ั ่ ทหารระดมยิงปื นพร้อมกันขุนจ่าเมืองและทหารไม่ทนั รูต้ วั
จึงถูกอาวุธบาดเจ็บล้มตายไปตามๆ กัน พวกกรมการเมืองและทหารทีเ่ หลืออยูเ่ กิดความกลัวจึงพากัน
ล่าถอยไป พระยาตากก็ระดมไพร่พลไล่โจมตีและยึดเมืองระยองได้ในคืนนัน้ เอง ยึดได้ทงั ้ ศาสตราวุธและ
ธัญญาหารเป็ นจํานวนมาก บรรดาเหล่าทหารได้เห็นความสามารถและความฉลาดหลักแหลมของพระ
ยาตาก จึงพากันยกย่องเรียกพระยาตากว่า "เจ้าตาก" แต่โดยทีช่ ่อื เดิมของพระยาชื่อว่า "สิน" จึงพากัน
เรียกว่า "เจ้าตากสิน" ฉะนัน้ จะถือได้ว่าพระยาตากได้รบั การยกย่องให้เป็ น "เจ้า" ทีเ่ มืองระยองนี่เองก็
ไม่ผดิ นัก เมือ่ เจ้าตากยึดเมืองระยองได้แล้วก็โปรดให้พกั ไพร่พลอยูใ่ นเมือง ๗-๘ วัน เพื่อบํารุงขวัญ
ทหารและจัดการเมืองให้เสร็จเรียบร้อย แล้วจึงเสด็จต่อไปยังเมืองจันทบุรเี พื่อยึดเป็ นทีต่ งั ้ มันในการกอบ
่
กูอ้ สิ รภาพของชาติคนื จากพม่าต่อไป

การโอนเมืองแกลงมาขึน้ กับเมืองระยอง
อําเภอแกลงนัน้ แต่เดิมเป็ นเมืองเรียกกันว่า "เมืองแกลง" มีฐานะเป็ นเมืองจัตวาคู่กบั เมือง
ขลุง ขึน้ อยูก่ บั เมืองจันทบูร (จันทบุร)ี ด้วยเหตุทเ่ี มืองจันทบุรเี ป็ นเมืองโบราณมีช่อื ปรากฏในพงศาวดาร
มาแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยา จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าเมืองแกลงซึง่ เป็ นเมืองขึน้ เมืองหนึ่ง ก็น่าจะมีมาช้า
นานแล้วเช่นกัน

ที่ตงั ้ ของเมือง
เดิมเมืองแกลงตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นแหลมสน ขณะนัน้ มีกองทหารเรือตัง้ อยู่ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๔๐
กองทหารเรือได้ยบุ เลิกไปตัง้ อยูท่ อ่ี ่นื
ทางราชการจึงได้ยา้ ยตัวเมืองจากบ้านแหลมสนไปอยู่ทบ่ี า้ น
หนองโพรง - แหลมเมือง ตําบลปากนํ้าประแสร์ แล้วจึงย้ายมาอยูท่ บ่ี า้ นทางเกวียน ซึง่ อยูท่ างทิศเหนือ
ของวัดโพธิ ์ทองปจั จุบนั ประมาณ ๒ กม. เหตุทย่ี า้ ยทีต่ งั ้ เมืองบ่อยๆ ก็คงเป็ นไปตามแบบการปกครอง
โบราณ คือเมือ่ ใครได้เป็ นเจ้าเมืองก็ยา้ ยทีท่ ําการไปไว้ทบ่ี า้ นของตน เรือ่ งนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพได้ทรงอธิบายไว้ในหนังสือเรือ่ งเทศาภิบาลว่า

๕
"ตามหัวเมืองในสมัยนัน้ ปลาดอย่างหนึ่งทีไ่ ม่มศี าลารัฐบาลตัง้ ประจําสําหรับว่าราชการอย่าง
ทุกวันนี้
เจ้าเมืองตัง้ บ้านเรือนอยูท่ ไ่ี หนก็ว่าราชการบ้านเมืองทีบ่ า้ นของตนเหมือนอย่างเสนาบดีเจ้า
กระทรวงในราชธานีว่าราชการทีบ่ า้ นตามประเพณีเดิม
บ้านเจ้าเมืองผิดกับบ้านของคนอื่นเพียงที่
เรียกว่า "จวน" เพราะมีศาลาโถงปลูกไว้นอกรัว้ ข้างบ้านหลังหนึ่งเรียกว่า "ศาลากลาง" เป็ นทีส่ าํ หรับ
ประชุมกรรมการเวลามีการงาน เช่น รับท้องตราหรือปรึกษาราชการ เป็ นต้น เวลาไม่มกี ารงานก็ใช้
ศาลากลางเป็ นศาลาชําระความ เห็นได้ว่าศาลากลางก็เป็ นเค้าเดียวกับศาลาลูกขุนในราชธานีนนเอง
ั่
เจ้าเมืองตัง้ สร้างจวนและศาลากลางด้วยทุนของตนเอง แม้แผ่นดินซึง่ จะสร้างจวนถ้ามิได้อยูใ่ นเมืองมี
ปราการ เช่น เมืองพิษณุโลกเป็ นต้น เจ้าเมืองก็ตอ้ งหาชือ้ ทีด่ นิ เหมือนกับคนทัง้ หลาย จวนกับศาลา
กลางจึงเป็ นทรัพย์ส่วนตัวของเจ้าเมือง เมือ่ สิน้ ตัวเจ้าเมืองก็เป็ นมรดกตกทอดแก่ลูกหลาน ใครได้เป็ น
เจ้าเมืองคนใหม่ ถ้ามิได้เป็ นผูร้ บั มรดกของเจ้าเมืองคนเก่าก็ตอ้ งหาทีส่ ร้างจวนและศาลากลางขึน้ ใหม่
ตามกําลังทีจ่ ะสร้างได้ บางทีกย็ า้ ยไปสร้างห่างจากทีเ่ ดิมฟากแม่น้ํ าหรือแม้จนต่างตําบลก็มจี วนเจ้าเมือง
ไปตัง้ อยูท่ ไ่ี หนก็ยา้ ยทีว่ ่าราชการไปอยูท่ น่ี นชั
ั ่ วสมั
่ ยของเจ้าเมืองคนนัน้ ตามหัวเมืองจึงไม่มที ว่ี ่าราชการ
เมืองตัง้ ประจําอยูแ่ ห่งใดแห่งหนึ่ง เป็ นนิจเหมือนอย่างทุกวัน"
เมืองแกลงคงจะมีศาลาสําหรับพิจารณาตัดสินคดีซง่ึ เกิดขึน้ ภายในเมือง ต่อมาราวปี พ.ศ.
๒๔๕๐ ทางราชการได้สงยุ
ั ่ บเมืองแกลงลงเป็ นอําเภอเรียกว่า "อําเภอแกลง" และย้ายจากบ้านทาง
เกวียนมาอยูใ่ นปจั จุบนั ศาลเมืองแกลงจึงพลอยถูกยุบลงด้วยนันคื
่ อ ทางราชการได้ยบุ สภาพจากเมือง
จัตวาลงมาตัง้ เป็ นอําเภอ มีหลวงแกลงแกล้วกล้า (ศรี บุญศิร)ิ เป็ นนายอําเภอคนแรก จนถึงปี พ.ศ.
๒๔๕๓ พระคําแหงพลล้าน (ชื่อ คชภูม)ิ นายอําเภอคนทีส่ อง จึงได้ยา้ ยทีต่ งั ้ อําเภอจากบ้านทางเกวียน
มาตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นสามย่าน ตําบลทางเกวียนซึง่ มีสภาพเหมาะสมทีจ่ ะขยายตัวเมืองได้อยูจ่ นกระทังทุ
่ กวันนี้

การโอนเมืองแกลง
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้โอนอําเภอแกลงไปขึน้ กับจังหวัดระยอง โดยมีแจ้งความของ
กระทรวงมหาดไทยลงในหนังสือราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ ๒๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก
๑๒๗ หน้า ๔๐๗ ว่า "ด้วยมีพระบรมราชโองการตรัสเหนือเกล้าฯ สังว่
่ าอําเภอแกลงขึน้ เมืองจันทบุร ี
ยากจะตรวจตราให้ทวถึ
ั ่ งได้
ทรงพระราชดําริว่าควรจะโอนอําเภอแกลงไปขึน้ เมืองระยองเพราะเป็ น
ท้องทีอ่ ยูใ่ กล้ จะเป็ นการสะดวกในการบังคับบัญชาและตรวจตรายิง่ ขึน้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้โอนอําเภอแกลงไปขึน้ กับเมืองระยองต่อไป"
(แจ้งความมา ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗)
ด้วยเหตุน้อี ําเภอแกลงจึงมาสังกัดกับจังหวัดระยองตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็ นต้นมา
ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง. ระยอง : ธนชาติการพิมพ์ ,๒๕๒๕.
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