
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัระนอง 

 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา  

ประวตัคิวามเป็นมาของจงัหวดัระนองสมยัก่อนกรงุศรอียธุยาไมม่หีลกัฐานปรากฏเขา้ใจว่า

สมยันัน้จงัหวดัระนองยงัคงมสีภาพเป็นปา่ดง รกรา้งว่างเปล่าไมม่ผีูค้นอยูอ่าศยั เป็นดนิแดนส่วนหน่ึง

ของอาณาจกัรศรวีชิยั ซึง่เจรญิรุง่เรอืงทางส่วนใตข้องประเทศไทยในสมยันัน้ 
 

สมยักรงุศรีอยธุยา   

ในรชัสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถกบัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ ๒ แห่งกรงุศรอียธุยา 

(ระหว่าง พ.ศ.๑๙๙๑ - ๒๐๗๒) ไดม้กีารปรบัปรงุระบบการปกครองบา้นเมอืง โดยยกเลกิการปกครอง

แบบทีม่เีมอืงลกูหลวง ๔ ดา้น ราชธานีทีใ่ชก้นัมาตัง้แต่สมยักรงุสุโขทยั และไดม้กีารขยายขอบเขตการ

ปกครองของเมอืงหลวงใหก้วา้งออกไปโดยรอบ คอืจดัเป็นแบบในวงราชธานีกบันอกวงราชธานี  ในวง

ราชธานีนัน้ถอืเอาเมอืงหลวงเป็นหลกัและมเีมอืงจตัวาขึน้อยูร่ายรอบหวัเมอืง เมอืงจตัวาเหล่าน้ีมผีูร้ ัง้ 

(เจา้เมอืง) กบักรมการเป็นพนกังานปกครองโดยใหอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาของเสนาบดทีัง้หลายในเมอืง

หลวงส่วนหวัเมอืงทีอ่ยูน่อกวงราชธานี หรอืเมอืงชายแดนหน้าด่านชายแดนนัน้ จดัใหเ้ป็นหวัเมอืงชัน้

เอก  โท  ตร ี ตามขนาดความสาํคญัของเมอืงนัน้ ๆ ซึง่ต่อมาเรยีกว่าหวัเมอืงชัน้นอก หวัเมอืงชัน้นอก

เหล่าน้ีต่างกม็หีวัเมอืงเลก็ๆ  คัน่อยูเ่ช่นเดยีวกบัในวงราชธานี มากบา้งน้อยบา้งตามขนาดของอาณา

เขตโดยกําหนดตามทอ้งทีสุ่ดแต่จะใหพ้นกังานปกครองต่างเมอืงเดนิทางไปมาถงึกนัไดภ้ายในวนัหรอื

สองวนั เพื่อจะไดบ้อกขา่วช่วยเหลอืกนัเมือ่มเีหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะสงคราม บรรดาหวัเมอืง

ชัน้นอก เหล่าน้ี พระมหากษตัรยิจ์ะทรงแต่งตัง้เจา้นายในราชวงศ ์  หรอืขา้ราชการชัน้สงูศกัดิเ์ป็น

ผูส้าํเรจ็ราชการเรยีกว่าเจา้เมอืง หรอืพระยามหานครตามแต่ฐานะของเมอืงมอีํานาจปกครองบงัคบั

บญัชาสทิธิข์าดต่างพระเนตรพระกรรณทุกประการ ในสมยัอยธุยาน้ี เมอืงระนองมลีกัษณะเป็นหวัเมอืง

เลก็ๆ ขึน้อยูก่บัเมอืงชุมพร ซึง่เป็นหวัเมอืงชัน้ตร ี มอีาณาเขตตดิทะเลฝ ัง่ตะวนัออกและฝ ัง่ตะวนัตก 

นอกจากเมอืงระนองซึง่เป็นเมอืงชัน้เอก  เมอืงชุมพรแลว้ยงัมเีมอืงตระ  (อําเภอกระบุร)ี  เมอืงปะทวิ  

เมอืงตะโก  เมอืงหลงัสวนและเมอืงมลวินั (เดีย๋วน้ีอยูใ่นสหภาพพมา่) 
 

สมยักรงุธนบรีุ   

เมอืงระนองสมยักรงุธนบุร ี ไมป่รากฏมเีหตุการณ์และหลกัฐานทางประวตัศิาสตรแ์ต่ 

อยา่งใด สนันิษฐานว่ายงัเป็นหวัเมอืงเลก็ๆ  ขึน้ตรงต่อเมอืงชุมพรตลอดสมยักรงุธนบุร ี
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สมยักรงุรตันโกสินทร ์  

เมอืงระนองมชีื่อปรากฏอยูใ่นพงศาวดารกรงุรตันโกสนิทรใ์นรชักาลที ่ ๑  และรชักาลที ่ ๒ 

ว่าเป็นเมอืงหน่ึงทีพ่มา่ยกทพัผ่านเขา้มาเพื่อไปตเีมอืงชุมพรเท่านัน้ นอกจากน้ีในอดตีนอกจากจะเป็น

เมอืงเลก็ๆ ทีอ่ยูใ่นปา่ดงรกรา้งหาเป็นภูมฐิานบา้นเมอืงไม ่ ภมูปิระเทศยงัเตม็ไปดว้ยภเูขาสลบัซบัซอ้น

แทบจะหาทีร่าบสาํหรบัการเกษตรไมไ่ด ้มหินําซํ้าการเดนิทางไปมาตดิต่อต่างเมอืงกล็าํบากยากเขน็ ถา้

ไมใ่ช่การเดนิทางทางเรอื  อนัตอ้งผ่านปากอ่าวเขา้มาทางดา้นมหาสมทุรอนิเดยีแลว้ กต็อ้งขึน้เขาลง

หว้ย บุกปา่ฝ่าดงกนัเท่านัน้เองแต่ไมว่่าทางใดกต็อ้งเสยีเวลาเดนิทางกนัเป็นวนัๆ  ทัง้นัน้จนขึน้ชื่อว่า

เป็นเมอืง “สุดหลา้ฟ้าเขยีว” เอาทเีดยีว ผูค้นต่างกนัจงึไมค่่อยจะไดถ่้ายเทเขา้มาตัง้รกรากทาํมาหากนิ

ในเมอืงระนองพลเมอืงระนองจงึมอียู่น้อยนิดเรือ่ยมาแต่ในท่ามกลางปา่เขาทุรกนัดารนัน้  ระนองได ้

สะสมทรพัยากรธรรมชาตไิวใ้ตแ้ผ่นดนิเป็นเอนกอนันต ์ นัน่คอืวตัถุทีม่ชีื่อเรยีกกนัในสมยัโบราณว่า 

ตะกัว่ดาํ และในปจัจบุนัเรยีกว่า แรด่บุีกนัน่เอง 

ดว้ยเหตุน้ีเองจงึมรีาษฎรในเมอืงชุมพรและเมอืงหลงัสวนไดอ้พยพเขา้มาหาเลีย้งชพีดว้ย

การขดุแรด่บุีกขายมาแต่โบราณฝา่ยรฐับาลผ่อนผนัใหร้าษฎรมคีวามเป็นอยูอ่ย่างผาสุกโดยใหส้่งส่วย

ดบุีกแทนการรบัราชการ โดยการผ่อนผนักนัมาตัง้แต่สมยักรุงศรอียธุยา จนถงึสมยักรงุรตันโกสนิทรใ์ห้

มเีจา้อากรภาษรีบัผกูขาดอากรดบุีก คอืจกับํารงุการขุดแร ่ และมอีํานาจทีจ่ะซือ้และเกบ็ส่วนดบุีกใน

แขวงเมอืงตระตลอดมาจนถงึเมอืงระนอง โดยยอมสญัญาส่งดบุีกแก่รฐับาลปีละ ๔๐ ภารา (คดิอตัราใน

เวลาน้ีภาราหน่ึงหนกั ๓๕๐ ชัง่ เป็นดบุีก ๑๔,๐๐๐ ชัง่)  ในการเกบ็รวบรวมและจดัส่งส่วยอากรแรด่บุีก

ใหแ้ก่รฐับาลนัน้ ราษฎรไดย้กยอ่งใหน้ายนอง ซึง่มลีกัษณะเป็นผูนํ้าทีด่แีละเป็นหวัหน้าหมู่บา้นเป็นผู้

รวบรวมและส่งไป ดว้ยคุณงามความดขีองนายนองทีม่ต่ีอลกูบา้นปกครองลูกบา้นดว้ยดเีสมอมา 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นการหารายไดใ้หก้บัรฐับาลเพิม่มากขึน้โดยการส่งภาษอีากรแรด่บุีกทีขุ่ดไดเ้พิม่

มากขึน้  จงึไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็นหลวงระนองเจา้เมอืงคนแรกสบืต่อมาจนถงึสมยัรชักาลที ่

๓ ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหม้ผีูป้ระมลูผกูขาดส่งภาษอีากรดบุีกขึน้เรยีกว่า นายอากร 

ในปลายสมยัรชักาลที ่ ๓ พ.ศ. ๒๓๘๗ มคีนจนีชือ่คอซูเ้จยีง (ภายหลงัไดเ้ป็นที ่ พระยา

ดาํรงสุจรติมหศิรภกัดผีูเ้ป็นตน้สกุล ณ ระนอง) เป็นจนีฮกเกีย้น เกดิทีเ่มอืงจวิหปูระเทศจนี ไดเ้ดนิทาง

เขา้มาประเทศไทยและตัง้ภูมลิาํเนาอยูท่ีเ่มอืงตะกัว่ปา่ ไดย้ืน่เรือ่งราวประมลูอากรดบุีก แขวงเมอืงตระ

และระนอง และทาํการประมลูได ้ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 

ใหต้ัง้นายคอซูเ้จยีงเป็น “หลวงรตันเศรษฐ”ี ตําแหน่งขนุนางนายอากร 

ในปี พ.ศ. ๒๓๙๗ หลวงระนองเจา้เมอืงระนองถงึแก่กรรมทาํใหเ้จา้เมอืงระนองว่างลง  

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั    ไดท้รงดาํรถิงึความดคีวามชอบของหลวงรตันเศรษฐจีงึทรง 

พระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานสญัญาบตัร เลื่อนบรรดาศกัดิห์ลวงรตันเศรษฐ ี(คอซูเ้จยีง) เป็นพระ

รตันเศรษฐผีูส้าํเรจ็ราชการเมอืงระนอง ถอืศกัดนิา ๘๐๐ ไร่ แต่เมอืงระนองยงัคงเป็นเมอืงไม่มชีัน้ 

อนัดบั ยงัคงขึน้ตรงต่อเมอืงชุมพรต่อมา 
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การปกครองตามหวัเมอืงในสมยันัน้ยงัใชว้ธิซีึง่เรยีกในกฎหมายเก่าว่า “กนิเมอืง” อนัเป็น

แบบเดมิซึง่ดเูหมอืนวา่จะใชก้นัทุกประเทศในแถบทางตะวนัออกน้ี ในเมอืงจนีกย็งัเรยีกว่ากนัตาม

ภาษาจนี แต่ในเมอืงไทยมาถงึชัน้หลงัไดเ้รยีกเปลีย่นเป็น “ว่าราชการเมอืง” ถงึกระนัน้คาํว่ากนิเมอืงก็

ยงัใชก้นัในคําพดูและยงัมอียูใ่นหนงัสอืเก่าเช่น กฎมณเฑยีรบาล เป็นตน้ วธิปีกครองทีด่เีรยีกว่ากนิ

เมอืงนัน้ หลกัเดมิคงถอืกนัว่า ผูเ้ป็นเจา้เมอืงตอ้งทิง้ธุรกจิของตนมาประจาํทาํการปกครองบา้นเมอืงให้

ราษฎรอยูเ่ยน็เป็นสุข ปราศจากอนัตราย ราษฎรกต็้องคอยแทนคุณเจา้เมอืงดว้ยการออกแรงช่วยทํา

การงานใหบ้า้ง หรอืแบ่งสิง่ของซึง่หามาได ้ เช่น ขา้ว ปลา อาหารทีเ่หลอืใหเ้ป็นของกํานลั    ช่วย

อุปการะมใิห ้

เจา้เมอืงตอ้งเป็นห่วงในการหาเลีย้งชพี จงึมคีวามสุขสบาย 

ในสมยันัน้อํานาจเหนือราษฎรตามหวัเมอืงมอียู ่ ๒ อยา่งคอื อํานาจเจา้เมอืงกรมการและ

อํานาจเจา้ภาษนีายอากรในการเรยีกเกบ็ภาษ ี หวัเมอืงใหญ่ทีเ่จา้เมอืงเป็นบุคคลสําคญั เจา้ภาษนีาย

อากรกอ่็อนน้อม เพราะตอ้งอาศยัตามอํานาจเจา้เมอืง จงึจะเรง่เรยีกเกบ็ภาษไีดส้ะดวก สาํหรบัระนอง

ขณะนัน้ เดมิเจา้เมอืงระนองพระรตันเศรษฐ ี เป็นพ่อคา้ เป็นเจา้ภาษนีายอากรอยูก่่อนเป็นเจา้เมอืง

ระนอง รูช้าํนาญการในทอ้งทีอ่ยูแ่ลว้ ครัง้ไดเ้ป็นผูว้่าราชการเมอืง กเ็หน็ว่าการทีจ่ะปกครองทํานุบํารุง

บา้นเมอืงใหส้ะดวกเป็นประโยชน์แก่ราชการและส่วนตวัดว้ยนัน้ จาํเป็นจะตอ้งรวมอํานาจ ๒ อยา่งเขา้

ดว้ยกนั จงึไดข้อรบัผกูขาดเกบ็ภาษอีากรเมอืงระนองต่อไป 

ภาษอีากรทีเ่กบ็ ณ เมอืงระนองในสมยันัน้ม ี๕ อยา่ง คอื ภาษดีบุีกทีอ่อกจากเมอืงภาษ ี

สนิคา้ขาเขา้เมอืง ๑๐๐ ชกั ๓ ตามราคาอากรฝ่ิน อากรสุรา และอากรบ่อนเบีย้ ทัง้ ๕ อยา่งน้ีเรยีกภาษี

ผลประโยชน์  สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงกล่าวว่า ลกัษณะการทีใ่หผู้ว้่าราชการเมอืงรบั 

ผกูขาดเกบ็ภาษผีลประโยชน์ดงัว่าน้ี    ดเูหมอืนจะจดัขึน้ทีเ่มอืงระนองก่อนครัง้เหน็ว่าเป็นประโยชน์ดี

จงึขยายออกไปถงึเมอืงใกลเ้คยีง คอื ตะกัว่ปา่ พงังา และภเูกต็ ลกัษณะน้ีดเูผนิๆ เหมอืนจะเป็นการให้

ราษฎรไดร้บัความเดอืดรอ้น เพราะเจา้เมอืงจะตอ้งเกบ็ใหม้ากๆ เหลอืส่งพระคลงัเท่าใดกเ็ป็นกําไรแต่

ความจรงิไมเ่ป็นเช่นนัน้ หวัเมอืงทีม่พีลเมอืงน้อย แต่กม็แีรด่บุีกมาก จาํเป็นตอ้งหาคนมาเป็นแรงงาน

ขดุดบุีก เจา้เมอืงจาํเป็นตอ้งปกครอง เอาใจราษฎรมใิหท้ิง้กนัไปอยูท่ีอ่ ื่น และยงัต้องขวนขวายหาคนที่

อื่นมาเขา้มาอยูใ่นเมอืงเพิม่เตมิดว้ย ดงัปรากฏในเอกสารนําเมอืงตัง้พระยารตันเศรษฐ ี (คอซูเ้จยีง) เป็น

ผูส้าํเรจ็ราชการเมอืงระนอง ตอนหน่ึงว่า...เมอืงระนองแต่ก่อนเป็นเมอืงขึน้เมอืงชุมพร บา้นเมอืงกอ็ยูใ่น

ดงรกรา้งหาเป็นภมูฐิานบา้นเมอืงไม่…พระรตันเศรษฐชีกัชวนเกลีย้กล่อมไทยจนีใหม้าตัง้บา้นเรอืน 

ทาํมาหากนิอยูเ่ยน็เป็นสุขบา้นเมอืงบรบิูรณ์มัง่คัง่ขึน้กว่าแต่ก่อนมาก… 

ครัง้ต่อมาปรากฏว่า องักฤษไดจ้ดัการปกครองหวัเมอืงซึง่ไดไ้ปจากพมา่ เขม้งวดกวดขนั

มาชดิชายพระราชอาณาเขตทางทะเลตะวนัตก  พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจงึทรงพระดาํริ

ว่าถา้ใหเ้มอืงระนองและเมอืงตระขึน้อยูก่บัเมอืงชุมพร จะรกัษาราชการทางชายแดนไมส่ะดวก จงึโปรด

ใหย้กเมอืงระนองและเมอืงตระขึน้เป็นหวัเมอืงจตัวาขึน้ตรงต่อกรงุเทพฯ ส่วนเมอืงระนองนัน้ทรง 

 



 
๔ 

พระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ลื่อนบรรดาศกัดิ ์ พระรตันเศรษฐ ี (คอซูเ้จยีง) ขึน้เป็นพระยารตันเศรษฐผีูว้่า-

ราชการเมอืงระนอง เมือ่ปีจอ พ.ศ. ๒๔๐๕ และในคราวทีพ่ระราชทานสญัญาบตัร  พระยารตันเศรษฐ ี

(คอซูเ้จยีง) นัน้ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานสญัญา 

บตัร นายคอซมิก๊อง (ซึง่ต่อมาไดเ้ป็นพระยารตันเศรษฐแีละพระยาดํารงสุจรติในรชักาลที ่ ๕ ) ผูเ้ป็น

บุตรใหเ้ป็นหลวงศรโีลหภูมติําแหน่งผูช่้วยราชการเมอืงระนองดว้ย 

ต่อมาพระยารตันเศรษฐ ี (คอซูเ้จยีง) มใีบบอกเขา้มากราบบงัคมทลูฯ ว่า มคีวามแก่ชราลง

มากแลว้ ขอพระราชทานกราบถวายบงัคมลาไปเมอืงจนี เพื่อไปบาํเพญ็การกุศลทีบ่า้นเดมิสกัครัง้หน่ึง

ไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหไ้ปไดต้ามประสงค ์ พอพระยารตันเศรษฐ ี (คอซูเ้จยีง) กลบัมา 

จากเมอืงจนี ไม่ชา้นักกเ็กดิเหตุพวกจนีกุลกีําเรบิ ครัน้เมือ่ปราบปรามเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชดํารวิ่า พระยารตันเศรษฐ ี (คอซูเ้จยีง) แก่ชราจงึ

พระราชทาน สญัญาบตัรเลื่อนยศ พระยารตันเศรษฐ ี (คอซูเ้จยีง) ขึน้เป็นพระยาดํารงสุจรติมหศิรภกัดี

ตําแหน่งจางวางผูก้ํากบัราชการเมอืงระนอง และทรงตัง้พระศรโีลหภูมพิทิกัษ์ (คอซมิก๊อง) ซึง่เป็นบุตร

คนใหญ่และเป็นตําแหน่ง ผูช่้วยราชการเมอืงระนองในเวลานัน้ เป็นพระยารตันเศรษฐ ี ตําแหน่งผูว้่า

ราชการเมอืงระนอง เมือ่ ปีฉล ู พ.ศ. ๒๔๒๐ และการตอ้นรบันัน้ โดยความเตม็ใจแขง็แรงจรงิๆ จงึได้

ผ่อนวนัออกไปอกีวนัหน่ึงเวลาเยน็ไดล้งดตูามเนินนัน้โดยรอบ แลว้ขึน้เขาเลก็อกีเขาหน่ึงซึง่อยูห่น้าทอ้ง

พระโรง 

พระยาดาํรงสุจรติ (คอซูเ้จยีง) อยูม่าจนถงึปี มะเมยี พ.ศ. ๒๔๒๕ จงึถงึอนิจกรรมเมือ่อายุ

ได ้๘๖ ปี หลงัจากพระยาดํารงสุจรติ (คอซูเ้จยีง) ถงึอนิจกรรมแลว้ นายคอซมิบี ้(บุตรคนที ่๖ ) ซึง่บดิา

ส่งใหไ้ปเล่าเรยีนทีเ่มอืงจนีนัน้ สาํเรจ็การศกึษากลบัมาแลว้ พระยารตันเศรษฐ ี(คอซมิก๊อง) ผูพ้ีนํ่าถวาย

ตวัเป็นมหาดเลก็ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน

สญัญาบตัรบรรดาศกัดิเ์ป็นหลวงบรริกัษ์โลหวสิยั ตําแหน่งผูช่้วยราชการเมอืงระนอง 

ครัง้ต่อมาเมือ่โปรดให ้พระยาอษัฎงคตทศิรกัษา (ตนักมิเจง๋) เลื่อนบรรดาศกัดิเ์ป็นที ่

พระยาอนุกูลสยามกจิ ตําแหน่งกงสุลเยเนราลสยาม ทีเ่มอืงสงิคโปร ์ จงึพระราชทานสญัญาบตัรเลือ่น

หลวงบรริกัษ์โลหวสิยั (ตอซมิบี)้ ขึน้เป็นพระยาอษัฎงคตทศิรกัษา ตําแหน่งผูว้่าราชการเมอืงตระบุร ี

ใน พ.ศ. ๒๔๓๓ (ร.ศ.๑๐๙) พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เสดจ็เลยีบแหลม

มลายรูะยะทางทีเ่สดจ็ไปครัง้นัน้ ทรงเรอืสุรยิมณฑล (ลาํแรก) เป็นเรอืพระทีน่ัง่ไปจากกรงุเทพฯ แลว้

ทรงชา้งพระทีน่ัง่เสดจ็ทางสถลมารคจากเมอืงชุมพร ขา้มแหลมมลายไูปลงเรอืทีเ่มอืงกระบุร ี เรอืพระที่

นัง่อุบลบุรทศิออกไปรอรบัเสดจ็อยูท่ีเ่มอืงระนอง เสดจ็ตรวจหวัเมอืงชายทะเลในพระราชอาณาเขตแลว้

ผ่านไปในเมอืงมลายขูององัฤกษ ประทบัทีเ่มอืงเกาะหมาก เมอืงสงิคโปร ์ ขาเสดจ็กลบัเสดจ็

ทอดพระเนตรหวัเมอืงมลายแูละหวัเมอืงไทยทางปกัษ์ใตต้ลอดมา    ในคราวเสดจ็เลยีบมณฑลครัง้นัน้

พระบาท- 

สมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงพระราชนิพนธเ์รื่องระยะทางเป็นพระราชหตัถเลขาพระราชทาน

มาถงึเสนาบดสีภาซึง่รกัษาพระนคร  ในพระราชหตัถเลขาพระราชทานมาถงึเสนาบดสีภาซึง่รกัษาพระ-



 
๕ 

นคร ทรงพรรณนาและพระราชทานพระบรมราชาธบิายว่าดว้ยเมอืงระนองในสมยัเมือ่เสดจ็ไปครัง้นัน้ 

จงึไดค้ดัพระราชนิพนธเ์ฉพาะตอนว่าดว้ยเรือ่งเมอืงระนองมาใหท้ราบดงัน้ี 

พระราชนิพนธว่์าด้วยเมืองระนอง   

วนัที ่๒๒ เมษายน (ร.ศ.๑๐๙ พ.ศ.๒๔๓๓) เวลา ๔ โมงเชา้ นําขึน้ลงเรอืกระเชยีงเรอืไฟ

ลากล่องมาตามลาํน้ําปากจัน่ น้ําขึน้ไหลเชีย่วอยา่งน้ําทะเล ฝ ัง่สองขา้งตอนบนเป็นเลน ตามฝ ัง่ขา้ง 

องักฤษ แลเหน็เทอืกเขาสนัแหลมมะลายตูลอดไมข่าดสาย แต่ขา้งฝา่ยเราเป็นเขาไมสู่ใ้หญ่นกั ทีร่มิฝ ัง่

หน้าเทอืกเขานัน้เป็นเนินสงูๆ ตํ่าๆ ไป โดยมากทีห่ว่างเนินกต็กเป็นทอ้งทุ่งกวา้งๆ มหีมูบ่า้นเรอืนคน

แลเหน็ตน้หมากตน้มะพรา้ว   ทัง้ฝา่ยเราฝา่ยเขากอ็ยูใ่นขา้งละหา้หกหมูเ่หมอืนกนัแต่ตอนน้ีเสยีเปรยีบ 

องักฤษทีล่งไปหน่อยหน่ึงถงึทีม่ศีาลชําระความ  มเีรอืนโรงใหญ่ๆ หลายหลงั  ว่าเป็นทีต่ ัง้เมอืงแต่ก่อน  

แต่ศาลนัน้สีเ่หลีย่มหลงัเลก็ๆ ปลกูอยูก่ลางแจง้ไมอ่ศัจรรยอ์นัใดเลย โรงโปลศิทีต่ะพานเหลก็วดัสะเกศ

โตกว่าลงมาประมาณชัว่โมงหน่ึงถงึโรงโปลศิตัง้อยูบ่นหลงัเนินตํ่าๆ รมิปากแม่น้ําน้อย โรงโปลศิน้ีเลก็

เท่าๆ กนักบัศาลนัน้เอง มโีปลศิถอืปืนลงมารบั ๑๑ คน เป็นพมา่นุ่งผา้โพกผา้ ๖ คน เป็นแขกซกิสวม

กางเกงอยา่งทหาร ๕ คน นายทหารพมา่แต่ไมเ่หน็ศสัตราวุธ นุ่งผา้และสวมเสือ้ทหาร ตัง้แต่เหนือ 

โรงโปลศิขึน้มาดบูา้นคนถีก่ว่าคลองเท่าไรทีเ่กาะกงสกันิดหน่ึง ต่อลงมาขา้งล่างแลว้ไมม่ผีดิกบัท่าโรง 

ทีเ่กาะกงเลยพบวดัหน่ึงอยู่ทีช่ายเขา เรยีกว่าวดัขีไ้ฟโบสถห์ลงัคาจาก แต่ไมอ่ยูใ่นน้ําเหมอืนเกาะกง 

ลงมา ๓ ชัว่โมงถงึตําบลน้ําจดื ซึง่เป็นเมอืงพระอษัฎงคไ์ปตัง้ขึน้ใหม ่ มตีะพานยาวขึน้ไป

จดถนน เพราะทีน่ัน้เป็นทีลุ่่ม เวลาน้ําขึน้ปกตท่ิวมขึน้ไปมากๆ ตะพานแต่งใบไมแ้ละธง มซุีม้ใบไมท้ีต่น้

ตะพาน มสิเตอรเ์มรฟิิลด ์แอสสสิตนั คอมมสิชนัเนอทีม่ลวินั ลงมาคอยรบัอยูท่ีต่ะพาน ทกัทายปราศรยั

แลว้ขึน้เสลีย่งจะไป มสิเตอรเ์มรฟิิลดจ์ะขอเขา้แห่เสดจ็ดว้ยกบัทหารและโปลศิ เพราะเวลานัน้แต่งตวั

เป็นทหาร ไดบ้อกใหเ้ดนิตามไปภายหลงักบัพระอษัฎงค ์ ถนนทีข่ ึน้ไปกวา้งประมาณสกั ๘ ศอก หรอื 

๑๐ ศอก ยาวประมาณ ๑๐ เสน้เศษ ผ่านไปในทีซ่ึง่ตดัตน้ไมล้งไวจ้ะทํานาขึน้ไปถงึทีสุ่ดถนนน้ี มถีนน

ขวางอกีสายหน่ึง มปีระตูใบไมแ้ละรา้นพระสงฆส์วดชยนัโต อยูท่ีส่ามแยกนัน้ เลีย้วขึน้ไปทีบ่า้น

พระอษัฎงค ์ ซึง่เป็นเรอืนขดัแตะถอืปนูพืน้สองชัน้อยา่งฝรัง่ ดภูายนอกเป็นตกึพอใชไ้ด ้ แลดจูากบน

เรอืนนัน้ เหน็ทีซ่ึง่ปลกูสรา้งขึน้ไวแ้ละบา้นเรอืนไรน่าราษฎรตลอด ตามแนวถนนขวางมโีรงโปลศิเป็น

สามมขุ   

ฝาขดัแตะถอืปนูหลงัหน่ึงหา่งไปจากถนนใหญ่สกั ๒ เสน้ มศีาลชาํระความเป็นศาลฯ กลางสามมขุ  เป็น

ตกึอยูร่มิถนนยงัไมแ่ลว้เสรจ็หลงัหน่ึง นอกนัน้กเ็ป็นโรงเรอืนราษฎรหลายหลงั ความคดิพระอษัฎงคซ์ึง่

ยกเมอืงลงมาตัง้ทีน้ํ่าจดืน้ี เพื่อจะใหเ้รอืใหญ่ขึน้ไปถงึไดก้ารคา้ขายจะไดต้ดิ และระยะน้ีคลองกวา้ง ถา้ 

ชกัคนลงมาตดิไดท้ีน่ี่ การทีจ่ะขา้มไปขา้มมากบัฝ ัง่องักฤษค่อยยากขึน้หน่อยหน่ึง หาไมโ่จรผูร้า้ยหนี

ขา้มไปขา้มมาไดง้่ายนกั อกีประการหน่ึง ทีแ่ถบน้ีมทีาํเลทีท่าํนากวา้ง ถ้าตัง้ตดิเป็นบา้นเมอืงกจ็ะเป็นที่

ทาํมาหากนิไดม้าก เดีย๋วน้ีขดัอยูอ่ยา่งเดยีว แต่เรือ่งคนไมพ่อแก่ภูมทิีเ่ท่านัน้  ไดถ้ามมสิเตอรเ์มรฟิิลด์

ถงึการโจรผูร้า้ย กว็า่เดีย๋วน้ีสงบเรยีบรอ้ย การทีโ่จรผูร้า้ยสงบไปไดน้ี้ กด็ว้ยอาศยักาํลงัมสิเตอรซ์มิบี ้

เป็นธุรแขง็แรงมาก และว่าเมือ่เรว็ๆ น้ี มผีูร้า้ยฆา่คนตายในแดนองักฤษ ไดข้อใหพ้ระยาชุมพรช่วย  



 
๖ 

พระยาชุมพรกช่็วยจนไดต้วัผูร้า้ยแลว้ แต่ผูซ้ึง่ไปตามผูร้า้ยนัน้ตอ้งเสอืกดัตายคนหน่ึง มสิเตอรเ์มรฟิิลด์

รบัอาสาจะโดยเสดจ็ต่อไปอกี ไดบ้อกชอบใจและหา้มเสยี พระสงฆซ์ึง่มาคอยชยนัโตอยูน้ี่ มเีจา้อธกิาร

วดันาตลิง่ชนั ซึง่พระอษัฎงคว์่าเป็นหวัหน้ายีห่นิศรีษ์ะกระบอื ภายหลงัมาสาบาลใหพ้ระอษัฎงคว์่าจะไม่

ประพฤตเิช่นนัน้ต่อไป อธกิารวดัขีไ้ฟอกีองคห์น่ึง พระอษัฎงคว์่าเป็นคนดรีบัว่าจะขา้มมาอยู่ทีน้ํ่าจดื   

พระสงฆเ์มอืงหลงัสวนออกไปอยู ่๔ องค ์นอกนัน้เป็นพระมาแต่ฟากมลวินัอกี ๑๗ ไดถ้วายเงนิตาม 

สมควรแลว้ลงเรอืล่องมา ประมาณสกั ๕๐ มนิิตถงึปากคลองพระขยางขา้งฝ่ายเราดกูวา้งกว่าแม่น้ําน้อย 

ลงไปอกีไมช่า้กถ็งึคลองลาํเลยีง ซึง่เป็นพรมแดนเมอืงตระกบัเมอืงระนองดปูากช่องกวา้งใหญ่ แต่เขา้ไป

ขา้งในเหน็ท่าจะไมโ่ต แต่น้ีไปฝนตกมากบา้งน้อยบา้งตลอดทางไมใ่คร่จะไดด้อูนัใดไดส้องฟากเป็นภเูขา

สลบัซบัซอ้นกนัสงูใหญ่ เวลาฝนตกมดืคลุม้ไปเป็นเมฆทบัอยูค่รึง่เขาคอ่นเขาลาํน้ํากวา้งออกๆ ทุกท ีแต่

ไมใ่ครเ่หน็มบีา้นผูเ้รอืนคน  ลงมาจากน้ําจดื ๒ ชัว่โมงถว้น ถงึเรอือุบลบุรทศิซึง่ขึน้ไปจอดคอยรบัอยูท่ี่

ตรงปากคลองเขมาขา้งฝ ัง่องักฤษ ถงึเรอืใหญ่ฝนจงึไดห้าย เดมิคดิวา่จะไปไล่กระจงทีเ่กาะขวาง แต่

เวลามาถงึบ่าย ๕ โมงเสยีแลว้ จงึไดท้อดนอนอยูท่ีป่ากคลองเขมาคนืหน่ึง 

วนัที ่ ๒๓ ออกเวลาโมงหน่ึงกบั ๒๐ มนิิต เป็นเวลาน้ําขึน้ ครูห่น่ึงถงึเกาะขวาง ทีเ่กาะ

ขวางน้ีพระยาระนองรอ้งอยู่ว่าแผนทีอ่งักฤษทาํ คอืแผนทีก่ปัตนัแบกเป็นตน้ หมายสไีมต่อ้งกนักบั

หนงัสอื สญัญาในหนงัสอืสญัญว่าเกาะทัง้สองฝ ัง่ ใกลฝ้ ัง่ขา้งไทยเป็นของไทย ใกลฝ้ ัง่องักฤษเป็นของ

องักฤษ เวน้ไวแ้ต่เกาะขวางเป็นของไทย ส่วนเกาะในแผนทีน่ัน้ เกาะสมดุทีอ่ยูใ่กลฝ้ ัง่ขององักฤษเป็น

เกาะยอ่มจดชื่อว่าเกาะขวางทาสเีขยีวใหเ้ป็นของไทย  ส่วนเกาะขวางซึง่เป็นสามเกาะใหญ่ๆ อยูใ่กลฝ้ ัง่

ขา้งไทยเกาะหน่ึงอยูใ่กลเ้กอืบจะศนูยก์ลางค่อนขา้งไทยสกัหน่อยหน่ึงสองเกาะ ทีช่าวบา้นน้ีตลอดจนถงึ

นายโปสศิฝา่ยองักฤษ กย็อมรบัว่าเป็นเกาะขวางนัน้หมายแดงเป็นขององักฤษไดม้ใีบบอกเขา้ไปก็

ตดัสนิรวม ๆ ออกมาว่าทีห่มายแดงเป็นขององักฤษ ทีห่มายเขยีวเป็นของไทย แต่ลกัษณะเกาะที่

เป็นอยูน่ัน้ขดัอยูก่บัหนงัสอืสญัญาเช่นน้ีขอใหฉ้นัด ูไดต้รวจดกูเ็หน็เป็นหน้าสงสยัจรงิอยา่งเช่นเขาว่า จะ

เป็นดว้ยแกลง้หรอืดว้ยแผนทีผ่ดิกไ็ด ้  เรือ่งน้ีจะไดช้ีแ้จงดว้ยแผนทีใ่นทีป่ระชุมต่อไป ไดถ้ามถงึการทีไ่ด้

ประโยชน์เสยีประโยชน์ในทีเ่กาะไขวก้นัเช่น อยา่งไรบา้ง กว็่าเกาะเหล่าน้ีไมม่คีนตัง้บา้นเรอืนอยูป่ระจาํ 

แต่เป็นทีช่นัมากทุกๆ เกาะ ถา้เป็นเกาะขา้งฝา่ยองักฤษคนเราจะไปทาํไมข่อหนงัสอืต่อเขาก่อนเขาไม ่

ใหไ้ปทาํ เป็นความลาํบากแก่คนของเราทีจ่ะไปทํามาหากนิในทีน่ัน้ ตัง้แต่เกาะขวางน้ีไปฝา่ยขา้งเราเขา

สงูมากเป็นเทอืกใหญ่ ดเูหมอืนอยา่งเกาะชา้ง เรยีกว่าท่าครอบ ขา้งฝา่ยองักฤษดแูนวเขาใหญ่ปดัห่าง

ออกไปเป็นแต่เขายอ่มๆ มคีนตัง้อยูร่มิน้ําเทยีวทาํชนับา้งเป็นแห่งๆ ต่อท่าครอบลงไปมลีาํคลองเรยีกว่า

ละอุ่นขึน้ระนอง ในระยะน้ีมทีีต่ืน้อยูส่องตําบล นอกนัน้กล็กึตลอดจนถงึปากอ่าวระนอง ฝ ัง่ทัง้สองขา้ง

นัน้ไมไ่ดม้ทีีร่าบเลยจนสกัแห่งหน่ึง  เป็นแต่เขาใหญ่เขาเลก็ตลอดไปจนกระทัง่ถงึปลายแหลม  เวลาเชา้ 

๔ โมงทอดสมอทีเ่กาะผ ี  ปากอ่าวเมอืงระนอง ทีน้ี่พระอษัฎงคท์าํเรอืนตะเกยีงเช่นทีบ่างปะอนิตัง้ไวเ้สา

หน่ึง  มเีรอืสาํเภาบรรทุกเขา้มาจากเมอืงพมา่จอดอยูล่าํหน่ึง เรอืมรุธาวสติยงิปืนสลุด รอผ่อนของขึน้บก

อยูจ่นเทีย่งจงึไดล้งเรอืกระเชยีงเรอืไฟลากขา้มไปดแูหลมเกาะสอง   ซึง่องักฤษเรยีกว่าวกิตอเรยีปอยต ์

ออ้มปลายแหลมออกไปดูขา้งหน้านอกแลว้เลยีบเขา้จนถงึคอแหลมหน้าใน ทีแ่หลมน้ีเป็นเนินสงู 
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ดนิแดงๆ ไมใ่ครมตีน้ไมค้อแหลมทัง้หน้านอกหน้าในมบีา้นเรอืนคนอยู ่หน้านอกไมไ่ดเ้ขา้ไปใกล ้ 

แต่หน้าในเหน็มเีรอืนป ัน้หยาฝาจากพืน้สองชัน้ ๓ หลงั  มโีรงใหญ่เลก็ประมาณ ๒๐ หลงั มตีน้หมาก 

มะพรา้ว แต่ทีแ่ผ่นดนิทีห่มู่บา้นตัง้นัน้เป็นทีต่ํ่าแอบคอแหลมอยูห่น่อยเดยีว ทีบ่นหลงัเนินปลายแหลมมี

ศาลชาํระความแบบเดยีวกบัทีน่าตลิง่ชนั ตัง้อยูก่ลางแจง้แดดรอ้นเปรีย้งมเีรอืนป ัน้หยาฝาจากอยูห่ลงั

หน่ึงทรุดโทรมยบัเยนิทัง้ ๒ หลงั คลา้ยกนักบัทีน่าตลิง่ชนั การทีอ่งักฤษจดัรกัษาในทีแ่ถบน้ีไมก่วดขนั

แขง็แรงอนัใดอยูข่า้งโกโรโกเตกว่าเราเสยีอกีคนทีอ่ยู่บนบกแลเหน็เป็นแขกเขาว่าเป็นมะลายบูา้ง จนี

บา้งประมาณสกั ๓๐ ครวัทัง้หน้านอกหน้าในหากนิดว้ยทาํปลา เรอืออ้มมาหว่างเกาะเลก็ขององักฤษที่

แอบฝ ัง่อยูส่องเกาะขา้งปากอ่าวเมอืงระนองทีฝ่ ัง่ขวามโีรงจนีตดัฟืน สาํหรบัส่งเรอืเมลป์ระมาณสกั ๓๐ 

หลงั ฝ ัง่ซา้ยเป็นทีต่ลิง่ชายเนินสงู ตัง้โรงโปลศิอยูใ่นทีน่ัน้ เวลาน้ําขึน้เรอืขนาดองครกัษ์ขึน้ไปไดถ้งึท่า 

ตัง้แต่ทะเลเขา้ไปสองไมลเ์ท่านัน้ ตะพานทีข่ ึน้ยาวประมาณสองเสน้เศษมแีพลอยและศาลาปลายตะพาน 

ผกูใบไมป้กัธงตลอด เมือ่ถงึตน้ตะพานมซุีม้ใบไมซุ้ม้หน่ึง พระยาระนองและกรมการไทยจนีรบัอยูส่กั 

๕๐ – ๖๐ คน ขึน้รถทีเ่ขาจดัลงมารบั มรีถเจา้นายและขา้ราชการหลายรถขึน้ไปตามหนทางซึง่เป็นถนน

ถมศลิาแขง็เรยีบดอียา่งยิง่ แต่ถนนน้ีแคบกว่าถนนขา้งใน ๆ ประมาณสกั ๓ วา สองขา้งทางขา้งตอนตน้

เป็นป่าโกงกางขึน้ ขึน้ไปหน่อยหน่ึงกถ็งึเรอืกสวนรายขึน้ไปทัง้สองขา้ง  ขา้มตะพานสามตะพาน เป็น

ตะพานเสาไมป้กูระดานมพีนกัทาสขีาว เขา้ไปขา้งในมทุ่ีงนาแปลงหน่ึง แลดทูีน่ี่แลเหน็เขาซึง่เป็น 

พลบัพลา แลว้กเ็ขา้ในหมู่สวนหมูไ่รต่่อไปอกีจนถงึตน้ตลาดเก่าแลเลีย้วแยกไปตามถนนทาํใหม ่ เป็น

ถนนกวา้งสกั ๘ วา ไปจนถงึถนนขึน้เขามโีรงเรอืนสองขา้งทางแน่นหนาแต่ไม่มตีกึเลย ผูค้นครกึครืน้

ตามระยะทางทีม่ามซุีม้แปลกกนัถงึ ๖ ซุม้  ซุม้ทีจ่ะเขา้ถนนตลาดเป็นอยา่งจนี เก๋งซอ้นๆ กนัมเีสามงักร

พนัเป็นงามกว่าทุกซุม้ ทางทีข่ ึน้เขาตดัออ้มวงไป ท่าทางกเ็หมอืนกนักบัทีค่อนเวอนเมนตเ์ฮาสส์งิคโปร ์

หรอืทีบ่า้นใครๆ ต่างๆ ทีเ่ขาน้ีเขาว่าสงูรอ้ยสบิฟิต แต่เป็นเนินลาดๆ มทีีก่วา้งใหญ่โตกว่าเขาสตันาถ

มาก  พลบัพลาทีท่าํนัน้กท็ําเสาไมจ้รงิเครือ่งไมจ้รงิกรอบฝาและบานประตูใชไ้มจ้รงิ แต่กรใุชไ้มร้ะกําทัง้

ลาํเขา้เป็นลายต่างๆ หลงัคานัน้มงุไมเ้กลด็แลว้สองหลงั นอกนัน้มงุจากดาดส ี ใชส้น้ํีาเงนิ จะให้

เหมอืนกนักบัหลงัคาไมซ้ึง่ทาสไีวม้ทีอ้งพระโรงหลงัหน่ึง ทีอ่ยูข่า้งในหลงัหน่ึงยกเป็นหอ้งนอนสงูขึน้ไป

หลงัหน่ึง  

มคีอนเซอเวเตอรยีาวไปจนหลงัแปดเหลีย่มอกีหลงัหน่ึง ทีห่ลงัเลก็ซึง่เป็นทีน่อน และทีห่ลงัแปดเหลีย่ม 

และดเูหน็เมอืงระนองทัว่ทัง้เมอืง หน้าต่างทุก ๆ ช่องเมือ่ยนืดตูรงนัน้กเ็หมอืนหน่ึงดปิูกเชอแผ่นหน่ึง 

แผ่นหน่ึง  ดว้ยแลเหน็ทุ่งนาออกไปจนกระทัง่ถงึภเูขาซึง่อยูใ่กลช้ดิ ไดย้นิเสยีงชะนีรอ้งเนืองๆ 

สลบัซบัซอ้นกนัไป ดา้นหน่ึงกเ็ป็นไดอ้ยา่งหน่ึง ดา้นหน่ึงกเ็ป็นอย่างหน่ึง ไมเ่คยอยูท่ีใ่ดซึง่ตัง้อยูใ่นทีแ่ล

เหน็เขาทุ่งปา่  และบา้นเรอืนคนงานเหมอืนอยา่งทีน้ี่เลย  การตบแต่งประดบัประดาและเครือ่งทีจ่ะใช้

สอย  

พรกัพรอ้มบรบิูรณ์อยา่งปินังตามขา้งทางและชายเนิน กม็เีรอืนเจา้นายและขา้ราชการหลงัโตๆ มโีรง

บลิเลยีดโรงทหารพรกัพรอ้มจะอยูส่กัเท่าใดกไ็ด ้ วางแผนทีท่างขึน้ทางลงขา้งหน้าขา้งในดกีว่าเขาสตั
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นาถมาก เสยีแต่ตน้ไมบ้นเนินนัน้ไม่มตีน้ใหญ่ ทีเ่หลอืไวก้เ็ป็นตน้ไมสู่โ้ต  ตน้เลก็ๆ ทีต่ดักย็งัเป็นตอ

สะพรัง่อยูโ่ดยรอบแต่ในบรเิวณพลบัพลาปลกูหญา้ขึน้เขยีวสดบรบิูรณ์ดทีัว่ทุกแห่ง   พระยายทุธการ 

โกศล มาคอยรบัอยูท่ีเ่มอืงระนองน้ี ๕ วนัมาแลว้ เดมิคดิว่าตอ้งมานอนทีเ่กาะเขมาเกนิโปรแกรมวนัหน่ึง

จะย่นวนัเมอืงระนองเขา้อยู่แต่สองคนื แต่ครัน้เมือ่ไปเหน็ทีเ่ขาทาํไวใ้หอ้ยูล่งทุนรอนมากคลา้ยเขา้หอ 

พระปรคิทีเ่พชรบุรปีลกูศาลาไวใ้นหมู่รม่ไมเ้ป็นทีเ่งยีบสงดั เวลากลางวนัน้ีไม่รอ้นดว้ยครึม้ฝน เวลา

กลางคนืหนาวปรอทถงึ ๗๕
๐
 

วนัที ่๒๔ เวลาเชา้ไปดทูีต่ลาดเก่ามโีรงปลกูชดิๆ กนัทัง้สองฟากเกอืบรอ้ยหลงัแลเหน็เป็น

จนีไปทัง้ถนน ทีสุ่ดถนนน้ีถงึบา้นเก่าของพระยารตันเศรษฐ ี ซึง่ตัง้อยูท่ีห่าดใกลฝ้ ัง่คลอง ตน้คลองนัน้

เป็นทีท่ําเหมอืงแรด่บุีก น้ําลา้งดนิทรายซึง่ตดิแรล่งมาถมจนคลองนัน้ตนั ดนิกลบัสงูขึน้กว่าพืน้บา้น  

สายน้ํากซ็มึเขา้ไปในบา้นชืน้ไปหมด ผนงัใชก่้อดว้ยดนิปนปนู ตกึรามพงัทะลายไปบา้งกม็ ี ทีย่งัอยูผ่นงั

ชืน้ทําใหเ้กดิปว่ยไข ้ จงึไดย้า้ยไปตัง้บา้นใหม ่ ทีย่า้ยไปตัง้บา้นใหมเ่สยีนัน้เป็นดมีาก ทาํใหเ้มอืงกวา้ง

ออกไปอกีสามสีเ่ท่า  ดว้ยถนนตลาดเก่าน้ีไปชนคลอง จะขยายต่อไปอกีไมไ่ดอ้ยูแ่ลว้ เวลาบ่ายไปดบู่อ

น้ํารอ้น ระยะทางเจด็สบิเสน้ มถีนนดเีรยีบรอ้ย ไดเ้หน็ทางซึง่เขาทําชกัสายน้ํามาทําเหมอืงดบุีก แยง่เอา

น้ําในลําธารโตๆ เสยีทัง้สิน้ จนลาํธารนัน้แหง้ ไมม่น้ํีาเลย ทีบ่่อน้ํารอ้นน้ี ดเูป็นทีซ่ึง่สาํหรบัจะรอ้นนัน้

ออกมาจากเขาน้ําตกรนิๆ ออกมาจากศลิาขวางกบัลําธารน้ําเยน็ ทาํนบซึง่กัน้เปิดน้ําเยน็ใหไ้ปตามราง

สายน้ําทําเหมอืงขา้มมาบนทีซ่ึง่เป็นน้ํารอ้น  น้ําฟากขา้งน้ีกร็อ้น ฟากขา้งโน้นกร็อ้น น้ําเยน็ไปกลาง น้ํา

รอ้นทีน้ี่ไม่มกีลิน่กํามะถนัหรอืกลิน่หนิปนูเลย แต่รอ้นไม่เสมอกนั บ่อหน่ึงปรอท ๑๔๔
๐ 

บ่อหน่ึงปรอท 

๑๕๔
๐
 ถา้ไปอกึกระทกึใกลเ้คยีงเดอืดและควนัขึน้แรงไดจ้รงิ 

วนัที ่ ๒๕ เวลาเชา้ไปทีบ่า้นใหมพ่ระยาระนองผ่านหน้า “โรงราง” คอืตราง ทาํเป็นตกึ

หลงัคาสงักะสแีบบคุกทีปี่นงั ดเูรยีบรอ้ยใหญ่โตดมีากแต่ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ บา้นพระยาระนองเองก่อ

กําแพงรอบสงูสกัสบิศอก กวา้งใหญ่เหน็จะสามเสน้สีเ่สน้ แต่ไมห่นัหน้าออกถนนดว้ย ซนิแสว่าหนัหน้า

เขา้ขา้งเขาจงึจะด ี ทีบ่นหลงัประตูทําเป็นเรอืนหลงัโตๆ ขึน้ไปอยูเ่ป็นหอรบ กําแพงกเ็วน้ช่องปืนกรแุต่

อฐิบางๆ ไวด้ว้ยกลวัเจก๊ทีเ่คยลุกลามขึน้ครัง้ก่อน เมื่อมเีหตุการณ์กจ็ะไดก้ระทุง้ออกเป็นช่องปืน ที่

กลางบา้น 

ทาํตกึหลงัหน่ึงใหญ่โตมาก แต่ตวัไมไ่ดข้ึน้อยู ่ เป็นแต่ทีร่บัแขกและคนไปมาใหอ้าศยั ตวัเองอยูเ่รอืนจาก

เตีย้ๆ เบยีดชดิกนัแน่นไปทัง้ครวัญาตพิีน้่องรวมอยูแ่ห่งเดยีวกนัทัง้สิน้ มโีรงไวส้นิคา้ปลกูรมิกําแพงยดื

ยาว ในบา้นนัน้กท็าํไรป่ลูกมนัปีหน่ึง ไดถ้งึพนัเหรยีญ เป็นอยา่งคนหากนิแท ้ ออกจากบา้นพระยา

ระนองไปสวน ซึง่เป็นทีห่ากนิดว้ยทดลองพชืพรรณไมต่้างๆ ดว้ย ทีก่วา้งใหญ่ปลกูตน้จนัทน์เทศและ 

กาแฟ สม้โอปตัเตเวยี มะพรา้ว ดุกู และพรกิไทยๆ นัน้ไดอ้อกจาํหน่ายปีหน่ึงถงึสบิหาบแลว้ เวลาบ่ายน้ี

ไมไ่ดไ้ปแห่งใด ดว้ยเป็นเวลาครึม้ฝนหน่อยหน่ึงกฝ็นตก 

พระยาระนองขอใหต้ัง้ชือ่พลบัพลาน้ีเป็นพระทีน่ัง่    ดว้ยเขาจะรกัษาไวเ้ป็นทีถ่อืน้ําพระ-

พพิฒัสจัจาและขอใหต้ัง้ชื่อถนนดว้ย จงึไดต้ัง้ชื่อพระทีน่ัง่ว่า “รตันรงัสรรค”์ เพื่อจะใหแ้ปลกลํ้าๆ พอมชีื่อ

ผูท้าํเป็นทีย่นิด ีเขาทีเ่ป็นทีท่าํวงัน้ี ใหช้ื่อว่า “นิเวศนครี”ี ถนนตัง้แต่ท่าขึน้มาจนสุดตลาดเก่าแปดสบิเสน้



 
๙ 

เศษ ใหช้ื่อว่า “ถนนท่าเมอืง” ถนนทาํใหมต่ัง้แต่สามแยกตลาดเก่าไปตามหน้าบา้นใหมพ่ระยาระนองถงึ

ตะพานยงู เป็นถนนใหญ่เกอืบเท่าถนนสนามไชย ใหช้ื่อว่า “ถนนเรอืงราษฎร”์ ถนนตัง้แต่ตะพานยงู

ออกไปจนถงึทีฮ่่วงซุย้พระยาดาํรงสุจรติ สกั ๗๐ เสน้เศษยอ่มหน่วยหน่ึง ใหช้ื่อ “ถนนชาตเิฉลมิ” ถนน

ตัง้แต่ถนนบ่อน้ํารอ้นถงึเหมอืงในเมอืงใหช้ื่อ “ถนนเพิม่ผล” ถนนทางไปบ่อน้ํารอ้น ๗๐ เสน้เศษ ใหช้ื่อ 

“ถนนชลระอุ” ถนนหน้าวงัซึง่เป็นถนนใหญ่ใหช้ื่อ “ถนนลุวงั” ถนนออบรอบตลาดนัดต่อกบัถนนลุวงักบั

ถนนเรอืงราษฎร ์เป็นถนนใหญ่แต่ระยะทางสัน้ใหช้ื่อ “ถนนกําลงัทรพัย”์ ถนนตัง้แต่ถนนเรอืงราษฎร์

มาถงึถนนชลระอุผ่านหน้าศาลชาํระความซึง่ทาํเป็นตกึสีม่ขุขึน้ใหมย่งัไมแ่ลว้ ใหช้ื่อ “ถนนดบัคด”ี ถนน

แยกจากถนนเรอืงราษฎรล์งไปทางรมิคลองใหช้ื่อ “ถนนทวสีนิคา้” กบัอกีถนนหน่ึงซึง่พระยาระนองคดิ

จะทําออกไปถงึตําบลหนิดาด ซึง่เป็นทางโทรเลขขอชื่อไวก่้อนจงึไดใ้หช้ื่อว่า “ถนนผาดาด” ถนนซึง่เขา

ทาํและไดใ้หช้ื่อทัง้ปวงน้ี เป็นถนนทีน่่าจะไดช้ื่อจรงิ ๆ ใชถ้มดว้ยศลิากรวดแรแ่ขง็กรา่ง และวธิทีาํท่อน้ํา

ของเขาเรยีบรอ้ยทุกหนทุกแห่ง ฝนตกทนัใดนัน้ จะไปแห่งใดกไ็ปไมไ่ด ้

วนัที ่ ๒๖ เวลาเชา้ไปดทูีฝ่งัศพพระยาดาํรงสุจรติ ตามทางทีไ่ปเป็นนาเป็นสวนตลอด เมือ่

จวนจะถงึทีฝ่งัศพเป็นสวนพระยาระนองทัง้สองฟาก ปลกูหมากมะพรา้วมะมว่งเป็นระยะท่องแถวงาม

นกั มะพรา้วปลกูขึน้ไปจนถงึไหล่เขา ทีห่น้าทีฝ่งัศพปลูกตน้ไมด้อกต่างๆ เมือ่อยูเ่มอืงระนองเวลาคํ่าๆ 

มบุีหงาส่ง ทีฝ่งัศพนัน้มป้ีายศลิาสงูสกัสีศ่อกเศษ จารกึเรือ่งชาตปิระวตัขิองพระยาดาํรงสุจรติทัง้

ภาษาไทย ภาษาจนี เป็นคําสรรเสรญิตลอดจนบุตรหลาน ถดัเขา้ไปมเีสาธงศลิาคู่หน่ึง แพะคู่หน่ึง เสอืคู่

หน่ึง มา้คู่หน่ึง ขนุนางฝา่ยบุ๋นฝา่ยบู๊คู่หน่ึง แลว้ก่อเขือ่นศลิาป ูศลิาเป็นชัน้ๆ ขึน้ไป ๓ ขัน้ จงึถงึลานที่

ฝงัศพมพีนกัศลิาสลกัเป็นรปูสตัว ์ และตน้ไมเ้ด่นๆ ทีกุ่ฏนิัน้กล็ว้นแลว้ดว้ยศลิาตลอดจนถงึทีท่าํเป็นหลงั

เต่า ต่อขึน้ไปเป็นเนินพูนดนิเป็นลอนๆ ขึน้ไป ๓ ลอน ตามแบบทีฝ่งัศพจนีแต่แบบตอ้งอยูท่ีก่ลางแจง้ 

ไมม่รีม่ไมเ้ลย ลงทุนทาํถงึ ๖๐๐ ชัง่เศษ ทีฝ่งัศพมารดาและญาตพิีน้่องอยูใ่กล้ๆ  กนั แต่ตอ้งไว้

ระยะห่างๆ  

ดนู่าจะเปลอืงทีเ่ตม็ท ี

กลบัจากทีฝ่งัศพไปดทูาํเหมอืง พึง่จะเขา้ใจชดัเจนในครัง้น้ี จะพรรณนาว่าทําอย่างไรให้

ละเอยีดกย็ดืยาวนกั ไมม่เีวลาเขยีน เชา้ ๕ โมงเศษกลบัมาลงเรอื ออกจากอ่าวระนองไปทอดทีเ่กาะพลู

จดืซึง่เป็นด่านต่อเขตตแ์ดน มโีรงโปลศิของเมอืงระนองตัง้รกัษาอยูท่ีน่ัน้ แต่ทีแ่ทเ้กาะพลจูดืน้ีไมเ่ป็น 

ปลายเขตตแ์ดนทเีดยีว เกาะคนัเกาะหาดทรายยาวเป็นทีต่่อ แต่สองเกาะนัน้ไม่มน้ํีากนิจงึไปตัง้ไมไ่ด ้

เวลาทีไ่ปน้ีเลยีบไปใกลเ้กาะวกิตอเรยี เกาะน้ีมทีีร่าบมาก มลีาํคลอง คนออกไปตัง้ทาํปลาอยู่ทีน่ัน้กม็ ี 

เวลาบ่ายลงเรอืไปรอบเกาะพลจูดื ใหค้นขึน้ไล่เน้ือเพราะทีเ่กาะน้ีเขาเคยไดเ้น้ือเสมอ และคนทีด่่านกเ็ขา้

มาแจง้ความว่ามแีน่เพราะเขา้มากนิกลว้ยชาวด่านปลกู แต่จะเป็นดว้ยคนมากหรอืเกนิไปอยา่งไร เลย

ตกลงเป็น “โห่เปล่า” 

เมือ่อยูท่ีเ่มอืงระนอง พวกจนีในทอ้งตลาดมาหาเกอืบจะหมดเมอืง มสีม้หน่วยกลว้ยใบ

ตามแต่จะหาได ้ จนีผูห้น่ึงเป็นมวินิสเปอลกอมมสิชนัเนอในเมอืงระรดิ ทาํภาษรีงันกและภาษฝ่ิีนในเมอืง



 
๑๐ 

ตะนาวศรแีละบดิาจนีอองหลายซึง่เป็นล่ามเมอืงตระ และเป็นน้องเขยพระยาระนองลงมาแต่เมอืงระมดิ

มาหาดว้ยการรบัรองเลีย้งดูของพระยาระนองแขง็แรงอยา่งยิง่พีน้่องลกูหลานกลมเกลยีวกนั คดิอ่านจดั 

การแต่จะใหเ้ป็นทีส่บายทุกอยา่งทีจ่ะทําได ้ การทํานุบํารงุรกัษาบา้นเมอืง เขาบํารงุจรงิๆ รกัษาจรงิๆ 

โดยความฉลาดและความตัง้ใจ ยากทีจ่ะหาผูร้กัษาเมอืงผูใ้ดใหเ้สมอเหมอืนได ้

 คนไทยในเมอืงระนองน้ี ผดิกนักบัเมอืงตระ คอืไมไ่ดเ้กบ็เงนิค่าราชการ หรอืจะเรยีกว่าคา่

หลงัคาเรอืนอยา่งเช่นเมอืงตระ เลขสกัขอ้มอืสมกรมการกไ็มเ่หมอืนเมอืงหลงัสวน ทีเ่มอืงหลงัสวนเกบ็

เงนิขา้ราชการแต่ตวัเลขทีส่กัขอ้มอื คนขึน้ใหมไ่มไ่ดเ้กบ็ ทีเ่มอืงตระไมม่สีมกรมการ แต่เกบ็เงนิทัว่หน้า 

เมอืงระนองน้ีไม่มอียา่งใดอยา่งหน่ึง ว่าแต่ก่อนมกีค็นืเสยีแลว้ไมไ่ดเ้กบ็เงนิอนัใด ชัว่แต่เกณฑม์ารกัษา

เมอืง (หรอืบา้นเจา้เมอืง) ในเวลาตรษุจนี คอืตัง้แต่เดอืน ๓,๔,๕ สามเดอืน ผลดัละสบิหา้วนั แต่กย็งั  

ไมพ่อ ตอ้งไปเอาคนหลงัสวนมาอกีหา้สบิคน เวลาคนมาอยูป่ระจาํการกนิอาหารกงส ีกบัการจรเช่นทาง

โทรเลข ใชเ้กณฑ ์ ไมไ่ดจ้า้งเหมอืนเมอืงตระ เขายื่นยอดสาํมะโนครวักรมการเมอืงระนอง ๒๔ ครวั 

อําเภอ ๘๖ ครวั ไพรช่ายฉกรรจ ์๑,๕๓๐ คน เดก็ ๗๔๙ คน รวมชาย ๒,๒๗๙ คน หญงิฉกรรจ ์๑,๑๐๙ 

คน เดก็ ๖๑๖ คน รวมหญงิ ๑,๗๒๕ คน รวม ๔,๐๐๔ คน รวมทัง้ครวักรมการอําเภอ ๑,๑๒๒ ครวั แขก

เดมิหลวงขนุหมืน่ ๘ ครวั  ไพรช่ายฉกรรจ ์๔๒ เดก็ ๖๕ คน  รวม ๑๐๗ คน หญงิฉกรรจ ์๓๗ เดก็ ๒๑ 

รวม ๕๘ คน รวมชายหญงิ ๑๖๕ คน เป็นครวั ๓๕ ครวั จนีมบุีตรภรรยา ๓๐๐ จนี จนีจร ๒,๘๐๐ (เหน็

จะเป็นเอสตเิมต) รวม ๓,๑๐๐ รวมคนเดมิชาย ๕,๖๐๔ คน หญงิ ๑,๗๘๓ คน รวม ๗,๓๘๕ คน คนใหม่

มาแต่เมอืงอื่นๆ คอื ไชยา ๒๙ ครวั หลงัสวน ๙๐ ครวั  ชุมพร ๑๐ ครวั นคร ๒ ครวั ตระ ๒ ครวั ฝา่ย

องักฤษ ๒ ครวั รวม ๑๓๕ ครวั ชายฉกรรจ ์๑๘๕ คน เดก็ ๑๒๖ คน รวม ๔๑๑ คน หญงิฉกรรจ ์๑๕๗ 

คน เดก็ ๙๑ คน รวม ๒๖๖ คน รวมไทยมาใหม ่๕๗๗ คน แขกมาแต่เมอืงถลาง ๑๔ ครวั เมอืงตะกัว่ทุ่ง 

๑๗ ครวั รวม ๓๑ ครวั เป็นชายฉกรรจ ์๔๓ เดก็ ๓๐ คน รวม ๗๓ คน หญงิฉกรรจ ์๓๕ เดก็ ๓๗ รวม 

๗๒ รวมชายหญงิ ๑๔๕ คน รวมเก่าใหม่ชาย ๕,๙๘๘ คน หญงิ ๒,๑๒๑ คน รวมทัง้สิน้ ๘,๑๐๙ คน 

การทํานามแีต่ชัว่คนไทย ทําขา้วไร่ทัง้นัน้ นาพืน้ราบทําน้อย  ทีเ่หน็อยูเ่พยีงสามแปลงก็

เป็นนาเจา้เมอืงเสยีแปลงหน่ึง แต่ยงัมขีา้วพอคนไทยกนิไดม้าก ไมสู่จ้ะตอ้งซือ้พม่านกั ส่วนจนีนัน้ไมไ่ด้

กนิขา้วในเมอืงเลย กนิขา้วในเมอืงพม่าทัง้สิน้ เพราะฉะนัน้ขา้วเมอืงพม่าจงึเป็นสําคญัในแถบน้ี เรอืเมล์

ทีเ่ดนิอยูทุ่กวนัน้ีสองลาํ คอืเรอืเซหวัของพระยาระนองลาํหน่ึง เรอืเมอควขีององักฤษลาํหน่ึง แต่เรอื   

เซหวัอยูข่า้งจะคลอ่งแคล่วกว่าเรอืเมอคว ี เจา้พนกังานองักฤษกล่าวโทษเรอืเมอควอียูว่า่เสยีเปรยีบ    

เซหวั การในเมอืงระนองยงัมอียูอ่กีซึง่จะตอ้งแจง้ความต่อภายหลงั 

วนัที ่๒๗ เวลา ๑๑ ทุ่ม ออกเรอืเดนิทางช่องระหวา่งเกาะเสยีงไหกบัเกาะชา้ง ทีใ่นแผนที่

เขยีนว่าแสดดลัไอลแ์ลนดม์าไม่มคีลื่นลมอนัใดเป็นปกต ิพระราชนิพนธเ์รือ่งเมอืงระนองมปีรากฏเพยีงน้ี 

หลงัจากนัน้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็มาถงึเมอืงตรงั ทรงพระราช-

ดาํรวิ่า เมอืงตรงัเป็นทําเลทีส่าํคญั  หากการปกครองยงัไมด่บีา้นเมอืงจงึไม่มคีวามเจรญิพระองคไ์ดท้อด 

พระเนตรเหน็ พระอษัฎงคตทศิรกัษา (คอซมิบี)้ จดัการทาํนุบาํรงุเมอืงตระบุร ีจงึชอบพระราชหฤทยั จงึ 



 
๑๑ 

ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานสญัญาบตัร เลื่อนพระอษัฎงคตทศิรกัษา (คอซมิบี)้ ขึน้เป็น 

พระยารษัฎานุประดษิฐมหศิรภกัดยีา้ยมาเป็นผูว้่าราชการเมอืงตรงั 

ต่อมาถงึสมยัเมือ่จดัการปกครองหวัเมอืงเป็นมณฑลเทศาภบิาลโปรดฯ ใหห้วัเมอืงมา

ขึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงเดยีวทัง้หวัเมอืงปกัษ์ใต ้ ฝา่ยเหนือ ฝา่ยตะวนัออก ทรงพระ

กรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยารตันเศรษฐ ี (คอซมิก๊อง) เลื่อนขึน้เป็นพระยาดาํรงสุจรติมหศิรภกัดี

ตําแหน่งสมหุ-เทศาภบิาลมณฑลชุมพรและ พระราชทานสญัญาบตัรเลื่อน พระบุรรีกัษ์ โลหวสิยั (คอ

อยูห่ง)ี บุตร 

คนใหญ่ของพระยาดํารงสุจรติมหศิรภกัด ี (คอซมิก๊อง) ขึน้เป็นพระยารตันเศรษฐ ี ผูว้่าราชการเมอืง

ระนอง 

พระยาดาํรงสุจรติ (คอซมิก๊อง) รบัราชการในตําแหน่ง สมหุเทศาภบิาล อยูจ่นแก่ชรา 

กราบถวายบงัคมลาออกจากราชการกลบัไปอยูเ่มอืงระนอง  จนถงึแก่อนิจกรรมในรชักาลที ่๖ 

ใน พ.ศ. ๒๔๖๐ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็เลยีบหวัเมอืงปกัษ์ใต้

ฝา่ยตะวนัตก และทีเ่มอืงระนองน้ีพระยาดาํรงสุจรติ (คอซมิก๊อง) ไดถ้งึแก่อนิจกรรมแลว้พระยารตัน

เศรษฐ ี (คออยูห่ง)ี บุตรพระยาดํารงสุจรติ (คอซมิก๊อง) กป็ว่ยเป็นโรคอมัพาตทุพลภาพ ไมส่ามารถรบั

ราชการได ้ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ลือ่นพระยารตัน

เศรษฐ ี (คออยูห่ง)ี เป็นพระดาํรงสุจรติมหศิรภกัด ี และโปรดใหพ้ระระนองศรสีมทุรเขตต ์ (คออยูโ่งย) 

บุตรพระยาจรญูราชโภคากร (คอซมิเต๊ก) เป็นผูว้่าราชการเมอืงระนองสบืต่อไป 

ในรชักาลที ่๖ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๐ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั เสดจ็เลยีบ 

หวัเมอืงมณฑลปกัษ์ใต ้ ฝา่ยตะวนัตกเสดจ็ทรงรถไฟออกจากกรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่ ๖ เมษายน ประทบั

แรมทีเ่มอืงเพชรบุร ี เมอืงประจวบครีขีนัธ ์ เมอืงชุมพร แลว้ทรงชา้งพระทีน่ัง่ โดยเสดจ็สถลมารคขา้ม

แหลมมลายไูปลงเรอืพระทีน่ัง่ทีล่าํน้ําปากจัน่ และเสดจ็ถงึเมอืงระนอง เมือ่วนัที ่ ๑๗ เมษายน ซึง่จาก

หลกัฐานของสมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดก้ล่าวไวใ้นเรือ่งตํานานเมอืงระนอง ถงึการเสดจ็เมอืง

ระนองของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัดงัน้ี 

 

เสดจ็ถึงเมืองระนอง 

วนัองัคารที ่๑๗ เมษายน เวลาบ่าย ๑ โมง กระบวนเรอืพระทีน่ัง่ออกจากอ่าวปากคลอง 

ละอุ่นไปปากน้ําระนองบ่าย ๔ โมงถงึอ่าวระนอง พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเครือ่งครึง่ยศเสอืปา่

กรมพรานหลวงรกัษาพระองค ์ เสดจ็ประทบัเรอืกลไฟเลก็ศรสีุนทร เรอืรบหลวงสุครพีครองเมอืงยงิปืน

ถวายคาํนับ เรอืศรสีุนทรแล่นเขา้ลาํน้ําระนอง พอผ่านตลาดจนีชาวประมงทีป่ากน้ําจดุประทดัดอกใหญ่

ถวายคาํนับเรอืศรสีุนทรเขา้เทยีบสะพานยาวหน้าเมอืง  นายพลโทพระยาสุรนิทรราชานําเสดจ็ไป 

ประทบัปราํปลายสะพานพระสงฆส์วดชยนัโตถวายชยัมงคลขา้ราชการสกุล ณ ระนองและกรมการ 

พ่อคา้ นายเหมอืงเฝ้าทลูละอองธุลพีระบาทเสอืปา่และลูกเสอืจงัหวดัระนองจงัหวดัตะกัว่ปา่ตัง้แถว 

รบัเสดจ็บารมพีระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัเสดจ็ประทบัรถมา้เป็นรถพระทีน่ัง่ เสดจ็พระราชดําเนิน 



 
๑๒ 

ไปตามถนนซึง่มรีาษฎรคอยเฝ้าทลูละอองธุลพีระบาทอยูท่ ัง้ ๒ ฟากทางผ่านซุม้พ่อคา้ฝรัง่พ่อคา้พม่า

และพ่อคา้จนีตกแต่งรบัเสดจ็ขึน้เขานิเวศน์ประทบัแรม ณ พระทีน่ัง่รตันรงัสรรค ์

 

การพระราชทานพระแสงราชศสัตราท่ีจงัหวดัระนอง   

วนัพุธที ่ ๑๘ เมษายน เวลาบ่ายเจา้พนกังานไดไ้ปทอดพระราชบงัลงักแ์ละแต่งตัง้เครือ่ง

ราชูปโภคทีพ่ลบัพลาทองจตุรมขุมปีราํรอบตวัอนัสรา้งขึน้ทีส่นามตรงจวนเจา้เมอืงเก่าหนทางห่างจากที่

ประทบัขึน้ไปประมาณ ๑๐ เสน้ เสอืปา่กรมพรานหลวงรกัษาพระองค ์พรอ้มดว้ยแตรวงธงประจาํกอง ๑ 

กองรอ้ยในบงัคบันายหมวดเอกพระพาํนกันจันิกรไดเ้ดนิแถวไปตัง้เป็นกองเกยีรตยิศตรงหน้าพลบัพลา 

มหีมวดทหารมหาดเลก็และตํารวจภธูรตัง้แถวอยูส่องขา้ง สมาชกิเสอืป่าจงัหวดัระนองและตะกัว่ปา่ 

มดีอกไมธ้ปูเทยีนทลูเกลา้ฯ ถวาย เฝ้าทลูละอองธุลพีระบาทในปราํเบือ้งขวา 

เวลาบ่าย ๓ โมง พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเครือ่งเตม็ยศเสอืปา่ เสดจ็ทรงรถพระ 

ทีน่ัง่ไปยงัพลบัพลาทอง แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม ี  และเสอืปา่ ทหาร ตํารวจภธูรถวาย

วนัทยาวุธเมือ่สุดเสยีงแตรสรรเสรญิพระบารมแีลว้นายพลโทพระยาสุรนิทราชาสมุหเทศาภบิาลสาํเรจ็

ราชการมณฑลภเูกต็อ่านคาํกราบบงัคมทลูพระกรณุาดงัต่อไปน้ี 

 

คาํถวายชยัมงคล 

ขอเดชะฝา่ละอองธุลพีระบาทปกเกลา้ปกกระหมอ่ม 

ขา้พระพุทธเจา้รบัฉันทานุมตัขิองขา้ทลูละอองธุลพีระบาทและประชาชนจงัหวดัระนอง  

ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบงัคมทลูพระกรณุาทราบฝา่ละอองธลุพีระบาทดว้ยในการ 

ทีใ่ตฝ้า่ละอองธุลพีระบาททรงพระราชอุสาหะเสดจ็พระราชดาํเนินเลยีบมณฑลภเูกต็รอนแรมมาในทาง

กนัดารทัง้ทางบกและทางน้ําจนบรรลุถงึจงัหวดัระนองครัง้น้ี ขา้พระพุทธเจา้รูส้กึเป็นพระมหากรณุา 

ธคิุณพเิศษโดยเฉพาะ เพราะในพระพุทธศกัราช ๒๔๕๒ เมือ่ทรงดาํรงพระราชอสิสรยิยศสมเดจ็ 

พระยพุราชกไ็ดเ้สดจ็พระราชดาํเนินมาครัง้หน่ึงแลว้ ขา้พระพุทธเจา้ยงัคํานึงถงึพระเดชพระคุณอยู ่

มไิดข้าด แต่ถงึแมม้าตรว่าขา้พระพุทธเจา้มคีวามปรารถนาทีจ่ะไดช้มพระบารมอีกีสกัปานใดกเ็ป็น 

อนัพน้วสิยัทีจ่ะใหส้มหวงัในเวลาอนัรวดเรว็เช่นน้ีประการ ๑ อกีประการ ๑ เมือ่ปีก่อนใตฝ้า่ละอองธุลี

พระบาทไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ดัถนนและสรา้งทางโทรเลขแต่จงัหวดัชุมพรมาเชื่อมต่อกบั

จงัหวดัระนอง ซึง่เจา้หน้าทีก่ําลงัเรง่รบีทาํอยู ่ ณ บดัน้ีกค็วรนบัว่าเป็นพระมหากรุณาธคิณุแก่ประชาชน

จงัหวดัระนองโดยเฉพาะเหมอืนกนั เพราะฉะนัน้การทีไ่ดเ้ฝ้าทลูละอองธุลพีระบาทครัง้น้ีจงึทําใหข้า้ 

พระพุทธเจา้ปิตยินิดเีป็นพน้ทีจ่ะพรรณนา ตัง้แต่ใตฝ้า่ละอองธุลพีระบาทไดท้รงรบัพระราชภาระ 

ปกครองพระราชอาณาจกัร  พระองคไ์ดท้รงทํานุบํารงุชกัจงูประเทศสยามขึน้สู่ความเจรญิโดยรวดเรว็

เพยีงใดขา้พระพุทธเจา้ทัง้หลายเหน็ประจกัษ์อยูแ่ลว้ เป็นตน้ว่าทางพระราชไมตรใีนระวางนานาประเทศ

กร็ุง่เรอืง พระเกยีรตยิศพระเกยีรตคิุณขจรฟุ้งเฟ่ืองทัว่ทศิานุทศิ จนพระราชาธบิดแีห่งประเทศองักฤษ



 
๑๓ 

ซึง่เป็นมหาประเทศในยโุรปไดถ้วายยศนายพลเอกในกองทพับกองักฤษแด่ใตฝ้า่ละอองธุลพีระบาท และ

ทรงรบัดาํรงยศนายพลเอกในกองทพับกสยาม ทัง้น้ีควรนบัว่าเป็นเกยีรตยิศอยา่งสงูส่วนหน่ึง 

ส่วนการป้องกนัพระบรมเดชานุภาพและพระราชอาณาจกัร ใตฝ้า่ละอองธุลพีระบาทกไ็ด้

ทรงทํานุบํารุงกองทพับก ทพัเรอื และกองอาสาสมคัรเสอืปา่ ลกูเสอื ใหเ้ป็นปึกแผ่นมัน่คงทัง้ทรง

อุดหนุนราชนาวสีมาคมและสภากาชาด ซึง่ควรนบัว่าเป็นกําลงัและเป็นสง่าสาํหรบับา้นเมอืงสมควรแก่

สมยัทัง้การไปมาคา้ขายกไ็ดท้รงทํานุบาํรงุใหส้ะดวกเจรญิขึน้เป็นลาํดบัแมม้หาประเทศยโุรปไดท้าํการ

สงครามขบัเคีย่วกนัมาเกอืบ ๓ ปีแลว้การไปมาคา้ขายเกดิขดัขอ้งมากบา้งน้อยบา้งทัว่ไปทุกประเทศ 

การคา้ขายในพระราชอาณาเขตตก์ด็าํเนินอยูเ่รยีบรอ้ยและเฉพาะในมณฑลภเูกต็กลบัมผีลประโยชน์ดี

ขึน้กว่าแต่ก่อนอกี คนต่างประเทศกเ็ขา้มาพึง่พระบรมโพธสิมภารอยูเ่ป็นนิจ เพราะแสวงหาอาชพีได้

คล่องด ี  ความเจรญิรุง่เรอืงทัง้หลายนอกจากน้ียงัมอีกีเหลอืทีจ่ะยกขึน้พรรณนาเพราะไดอ้าศยั 

พระบุญญาภนิิหารในใตฝ้า่ละอองธุลพีระบาท ประกอบกบัพระปรชีาสามารถและพระราชวริยิะอุตสาหะ

ในราชกจิทัง้ปวง จงึเป็นผลลุล่วงเหน็ประจกัษ์ปานฉะน้ีขออํานาจคุณพระศรรีตันตรยัและสิง่ซึง่เป็นใหญ่

ในสกลโลกจงอภบิาลรกัษาพระองคพ์ระบาทสมเดจ็พระรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาวุธพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วั ใหท้รงพระเจรญิสุขทุกทพิาราตรกีาลพระชนมายยุัง่ยนืนานปราศจากโรคาพาธ ศตัรทูัง้หลาย

จงพนิาศพ่ายแพพ้ระบุญญาภนิิหาร ขอใหท้รงเกษมสาํราญในพระหฤทยั จะทรงประกอบราชกจิใดๆ  

จงเป็นผลสําเรจ็สมดงัพระบรมราชประสงคทุ์กประการ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ 

สิน้คาํถวายไชยมงคลแลว้มพีระราชดํารสัตอบดงัน้ี 

 

พระราชดาํรสัตอบ 

“เราไดฟ้งัคาํของสมหุเทศาภบิาลกล่าวในนามของขา้ราชการและอาณาประชาชนจงัหวดั

ระนองน้ีเรามคีวามปิตแิละจบัใจเป็นอนัมากทีไ่ดท้ราบวา่ท่านทัง้หลายรูส้กึตวัว่าเราไดพ้ยายามและตัง้ใจ

ทีจ่ะทาํนุบาํรงุพวกท่านทัง้หลายใหม้คีวามสุขและความเจรญิรุ่งเรอืงขึน้เป็นลาํดบัขอ้น้ีเป็นขอ้ทีเ่รา

ปรารถนายิง่กว่าอย่างอื่น ส่วนตวัเราทีจ่ะมคีวามสุขความสําราญและรื่นรมอยา่งหน่ึงอยา่งใดกโ็ดยรูส้กึ

ว่าไดก้ระทําการตามหน้าทีม่ากทีสุ่ดทีจ่ะทําไดใ้หเ้ป็นผลสาํเรจ็ เมือ่ไดม้าแลเหน็ผลสาํเรจ็แมไ้มเ่ตม็ที่

เป็นแน่ส่วน ๑ กน็ับว่าเป็นทีส่บายใจ 

ส่วนจงัหวดัระนองน้ีเราไดเ้คยมาแต่ครัง้ก่อนตามทีส่มุหเทศาภบิาลไดก้ล่าวแลว้และไดม้า

รูส้กึว่าเป็นทีซ่ึง่อาจเป็นเมอืงเจรญิไดแ้ห่งหน่ึงในพระราชอาณาจกัรของเราแต่หากว่าลาํบากในทาง

คมนาคม จงึทาํใหค้วามเจรญินัน้ดําเนินไดช้า้กว่าทีจ่ะเป็นไปได ้เราจงึไดใ้หจ้ดัการสรา้งถนนระหว่าง 

จงัหวดัชุมพรกบัจงัหวดัระนองเพื่อใหก้ารคมนาคมดขีึน้ ครัน้เมือ่เราไดม้าในคราวน้ีอกีครัง้หน่ึงแลว้กไ็ด้

เดนิตามทางทีต่ดัใหม ่ ซึง่ถงึแมย้งัไมแ่ลว้สาํเรจ็ดกีอ็าจทาํความสะดวกขึน้อกีเป็นอนัมาก เมือ่ทางไปมา

จากจงัหวดัชุมพรมาจงัหวดัระนองสะดวกขึน้ไดใ้นทางบกแลว้การคา้ขายและการตดิต่อในทางทาํนุบํารงุ



 
๑๔ 

อาณาเขตตก์ท็าํไดด้ขี ึน้กว่าแต่ก่อน ขอ้น้ีทาํใหเ้รารูส้กึยนิดแีละรูส้กึเหมอืนตวัเราไดม้าอยูใ่กลก้บัพวก

ท่านทัง้หลายอกีส่วนหน่ึง และยงัหวงัอยูว่่าจะสามารถจดัการใหก้ารคมนาคมสะดวกยิง่ขึน้กว่าทีท่ําไดใ้น

เวลาน้ี 

ในทีสุ่ดน้ีเราขอกล่าวว่าจงัหวดัระนองเป็นทีไ่ปมายากเช่นน้ีเราจงึมคีวามเสยีใจทีจ่ะ 

มาเยีย่มไมไ่ดบ่้อยๆ เท่าทีเ่ราปรารถนาจะมา แต่ดว้ยความรูส้กึเป็นห่วงอยูเ่สมอ จงึจะขอใหข้องไวเ้ป็น

ทีร่ะลกึแทนคอืพระแสงราชศตัราทีเ่ป็นของเราใชไ้วส้าํหรบัท่านทัง้หลายจะไดร้บัไวร้กัษาเพื่อเป็น

เกยีรตยิศแก่เมอืงน้ี เพื่อเป็นเครือ่งแทนตวัเราผูม้าอยู่เองไมไ่ด ้ ขอใหเ้ขา้ใจว่าพระแสงน้ีเรามอบใหไ้ม่

เฉพาะแต่แก่เจา้เมอืงเท่านัน้ เรามอบใหท่้านทัง้หลายทีเ่ป็นขา้ราชการทุกคนต้องช่วยกนัตัง้ใจทํานุ

บาํรงุรกัษาพระแสงน้ีไมใ่หเ้สื่อมเสยีเกยีรตยิศลงไปไดแ้มแ้ต่เลก็น้อย ถงึแมอ้าณาประชาชนพลเมอืงจง

รูส้กึว่ามหีน้าที ่

 

เคารพและช่วยรกัษาเหมอืนกนั  เพราะตอ้งรูส้กึว่าในส่วนผูท้ีม่หีน้าทีป่กครองพระแสงยอ่มเป็น

เครือ่งหมายพระราชอํานาจ ทีท่่านทัง้หลายรบัแบ่งมาใชใ้นทางสุจรติทางธรรมเพื่อนําความรม่เยน็แก่

อาณาประชาชน ฝา่ยอาณาประชาชนกจ็งรูส้กึว่าพระแสงน้ีเป็นอํานาจปกครองเช่นนัน้เหมอืนกนั และ

เมือ่รูส้กึ 

ว่ามอีํานาจปกครองอยูใ่นทีน้ี่สมควรจะไดร้บัความร่มเยน็จากอํานาจนัน้แลว้กต็อ้งนับถอืเคารพต่อ

อํานาจนัน้ว่าเป็นเครือ่งป้องกนัสรรพภยัดงัน้ี ถา้จะประพฤตใิหถู้กตอ้ง ตอ้งตัง้ตนอยูใ่นศลีในธรรม 

ความสุจรติ ซื่อตรง จงรกัภกัดอียูใ่นพระราชกําหนดกฎหมายและประพฤตตินใหเ้ป็นพลเมอืงดโีดย 

ทัว่กนั 

ขอใหผู้ว้่าราชการรบัพระแสงน้ีไปรกัษาไวแ้ทนบรรดาขา้ราชการและอาณาประชาชน 

พลเมอืงจงัหวดัระนองเพื่อเป็นสริสิวสัดพิพิฒันมงคลแก่ท่านทัง้หลายทัว่กนั” 

จงึอํามาตยต์ร ีพระระนองบุรศีรสีมุทเขตต ์ผูว้่าราชการจงัหวดัรบัพระราชทานพระแสง- 

ราชศสัตราฝกัทองคาํจาํหลกัลายจากพระหตัถข์ณะนัน้พระสงฆส์วดชยัมงคล และขา้ราชการจงัหวดัและ

ประชาชนถวายไชโยพรอ้มกนั และพระระนองบุรกีราบบงัคมทลูรบักระแสพระบรมราโชวาทเหนือ 

เกลา้ฯ เพือ่ปฏบิตัติาม และรบัพระแสงราชศสัตราอนัเป็นเครือ่งราชปูโภครกัษาไว ้ เพื่อเป็นเกยีรตยิศ

และเป็นสวสัดมิงคลแก่จงัหวดัระนองสบืไป ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานสญัญาบตัร

บรรดาศกัดิซ์ึง่ประกาศราชกจิจานุเบกษาแลว้แก่พระระนองบุรศีรสีมุทเขตตแ์ละพระยาสุรนิทราชานํา

หบีบรรจคุําถวายชยัมงคลมรีปูนารายณ์บรรทมสนิธุ ์ และสมดุทีร่ะลกึในการเสดจ็เลยีบมณฑลภเูกต็ขึน้

ทลูเกลา้ฯ ถวาย และสมดุนัน้ไดแ้จกขา้ราชการทัว่ไปดว้ยแลว้ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็พระ

ราชดําเนินจากพลบัพลาทองพระระนองบุรศีรสีมทุเขตตท์ลูเกลา้ฯ ถวายพระแสงราชศสัตราประจาํ 

จงัหวดัระนอง ทรงรบัพระราชทานใหเ้ชญิตามเสดจ็พระราชดําเนินเสดจ็กลบัสู่พระทีน่ัง่รตันรงัสรรค ์

โดยกระบวนรถมา้ตามทางเดมิ 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๙ เมษายน เวลาบ่าย ๔ โมง เสดจ็ทรงรถมา้ประพาสบา้นเมอืงผ่าน 



 
๑๕ 

สวนซึง่เป็นทีต่ ัง้ฮ่องซุย้ทีฝ่งัศพผูใ้หญ่สกุล ณ ระนอง เมื่อผ่านทางเขา้ไปทีฝ่งัศพพระยาดํารงสุจรติ  

(คอซมิก๊อง ณ ระนอง) ซึง่ถงึอนิจกรรมเมือ่พ.ศ. ๒๔๕๕ มหาอํามาตยต์ร ี พระยาดํารงสุจรติ (คอ

อยูห่งณี ระนอง) บุตรผูส้บืตระกูลคอยเฝ้าทลูละอองธุลพีระบาททรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน

เครือ่งขมาศพใหนํ้าไปพระราชทานทีฮ่่องซุย้ แลว้ทรงรถพระทีน่ัง่ต่อไป ถงึฮ่องซุย้พระยารษัฎานุ

ประดษิฐ (คอซมิบี ้ณ ระนอง) ซึง่เดมิเป็นสมหุเทศาภบิาล สาํเรจ็ราชการมณฑลภเูกต็ ถงึอนิจกรรมเมือ่ 

พ.ศ.๒๔๕๖ เสดจ็พระราชดาํเนินไปยงัทีฝ่งัศพและพระราชทานเครือ่งขมาศพโดยพระองคเ์อง หลวง

บรริกัษ์โลหวสิยั (คออยูจ่า๋ย ณ ระนอง ) บุตรผูส้บืตระกูลไดคุ้กเขา่ลงกราบถวายบงัคมอยา่งธรรมเนียม

จนี พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดแ้สดงพระราชหฤทยัอาลยัในท่านพระรษัฎานุประดษิฐ ผูท้รงคุน้เคย

และเป็นทีต่อ้งพระราชอธัยาศยัและพระราชทานพระบรมราโชวาทใหห้ลวงบรริกัษ์โลหวสิยัประพฤตติน

ใหส้มควรเป็นผูส้บืตระกูลวงศแ์ละพระราชทานพร แลว้เสดจ็ประทบัในปราํบนสนามหญ้าหน้าฮ่องซุย้ 

ขา้ราชการประจาํจงัหวดัระนองตัง้เครือ่งพระสุธารส ถวายและเลีย้งน้ําชาขา้ราชการทัว่ไป พระประ- 

ดพิทัธภบูาลไดท้ลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวายดนิสอเงนิมหี่วงหอ้ย และแจกดนิสอเงนินัน้แก่ผูต้ามเสดจ็

เป็นทีร่ะลกึในการเสดจ็พระราชดําเนินทีฮ่่องซุย้ และหลวงบรริกัษ์โลหวสิยัไดแ้จกบุหรีฝ่ร ัง่ปลายโต ซึง่

เป็นบุหรีข่องชอบของพระยารษัฎานุประดษิฐผูบ้ดิาพอเป็นทีร่ะลกึแก่ผูต้ามเสดจ็ทัว่กนั เวลาจวนยํ่าคํ่า

เสดจ็พระราชดาํเนินกลบัสู่ทีป่ระทบั ณ พระทีน่ัง่รตันรงัสรรค ์

ครัน้เวลาคํ่าราษฎรชาตพิมา่ซึง่มาพึง่พระบรมโพธสิมภารอยูใ่นจงัหวดัระนองมา

เฝ้าทลูละอองธุลพีระบาท และไดเ้ตรยีมฝึกหดับุตรหลานชัน้ดรณุไีวฟ้้อนราํถวายตวั พวกดรณุทีีม่าฟ้อน

ราํถวายประมาณ ๒๐ คน แต่งตวัเสือ้ผา้แพรสสีวมมาลยัทีม่วยผมทีเ่อวเสือ้มโีคง้เหมอืนรปูแตรงอนทัง้ 

๒ ขา้งมสีะไบคลอ้งคอครัง้แรกจบัระบําและรอ้งเพลงพรอ้มๆ กนัไดค้วามว่าเป็นคําถวายชยัมงคลขอให้

เทพเจา้อภบิาลรกัษาใตฝ้า่ละอองธุลพีระบาทใหท้รงพระเกษมสาํราญแลว้จงึจบัเรือ่งละคร มจีาํอวด 

ผูช้ายเขา้เล่นดว้ย ๒ คน ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเสมาเงนิอกัษรพระปรมาภไิธยยอ่แก่

เหล่าดรณุทีีฟ้่อนถวายตวั  และพระราชทานแหนบสายนาฬกิาอกัษรพระปรมาภไิธยยอ่เงนิลงยาแก่พม่า

ผูเ้ป็นล่ามแปลเรือ่งละครถวายและทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเขม็ขา้หลวงเดมิแก่พระยา

ดาํรงสุจรติ (คออยูห่ง ีณ ระนอง) ดว้ย 

วนัที ่๒๐ เมษายน เวลาเชา้ ๔ โมง พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงรถพระทีน่ัง่ไปยงัท่า

จงัหวดัระนอง กองเสอืปา่และลกูเสอืจงัหวดัระนอง และตะกัว่ปา่ตัง้กองเกยีรตยิศส่งเสดจ็และมหา

อํามาตยต์รพีระยาดํารงสจุรติ พระประดพิทัธภบูาล หลวงพชิยัชณิเขตต ์ หลวงบรริกัษ์โลหวสิยักบั

กรมการคฤหบด ีไทย จนี แขก พมา่ กม็าส่งเสดจ็พรอ้มกนั พระสงฆส์วดถวายชยัมงคล ทรงพระกรณุา

โปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระแสงราชศสัตราประจาํจงัหวดัระนองแก่ระนองบุรศีรสีมทุเขตตแ์ลว้เสดจ็

ประทบัเรอืกลไฟศรสีุนทรล่องน้ําระนอง   เมือ่ถงึตลาดปากน้ําพวกจนีจดุประทดัดอกใหญ่ถวาย เวลา 

เสดจ็ขึน้เรอืหลวงถลาง เรอืรบหลวงศรสีุครพีครองเมอืงยงิปืน ๒๑ นดั กระบวนตามเสดจ็มเีรอื โตรวั

ของบรษิทัอสิเตนิชบิปิงซึง่เดนิเมลระหว่างปีนงัภเูกต็และระนองและเรอืมมับางซึง่เป็นเรอืหลวงสาํหรบั



 
๑๖ 

จงัหวดัสตูลเพิม่ขึน้อกี ๒ ลาํ นายพลโทพระยาสุรนิทราชาสมหุเทศาภบิาล โดยเสดจ็พระราชดาํเนินใน

เรอืพระทีน่ัง่เวลาเทีย่งเรอืรบหลวงสุครพีครองเมอืงนํากระบวนเรอืพระทีน่ัง่ออกจากอ่าวระนอง 

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็ฯ เมอืงระนองในคราวเสดจ็ประพาสเลยีบหวัเมอืง

ชายทะเลตะวนัตกและเสดจ็ฯ ประทบัแรม ณ จงัหวดัระนอง ๑ ราตร ีในวนัที ่๒๙ มกราคม ๒๔๗๑  

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช รชักาลที ่ ๙ ไดเ้สดจ็ฯ จงัหวดัระนองเมือ่

วนัที ่๗ มนีาคม ๒๕๐๒ 

 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

การปกครองแบบเทศาภบิาลเป็นระบบการปกครองส่วนภูมภิาครปูหน่ึงซึง่รฐับาลกลาง 

จดัส่งขา้ราชการจากส่วนกลางออกไปบรหิารราชการในทอ้งทีต่่างๆ ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาล 

เป็นระบบการปกครองทีร่วมอํานาจเขา้ไวใ้นส่วนกลางอยา่งมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย  และเปลีย่นระบบการ

ปกครองจากประเพณปีกครองดัง้เดมิของไทยคอืระบบกนิเมอืงใหห้มดไป การปกครองแบบเทศาภบิาล

เริม่ใชต้ัง้แต่สมยัรชักาลที ่ ๕ คอืเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ แต่เดมิการปกครองหวัเมอืงนัน้อํานาจการปกครอง

บงัคบับญัชามคีวามหมายแตกต่างกนัออกไปตามความใกลไ้กลของทอ้งถิน่ หวัเมอืงหรอืประเทศราชยงั

ไกลไปจากกรงุเทพฯ เท่าใด กย็งัมอีสิระในการปกครองตนเองมากขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากการ

คมนาคมตดิต่อไปมาหาสู่กนัมคีวามลาํบาก หวัเมอืงทีร่ฐับาลปกครองบงัคบับญัชาไดโ้ดยตรงกม็เีฉพาะ

หวัเมอืงจตัวาใกล้ๆ  ส่วนหวัเมอืงอื่นๆ มเีจา้เมอืงเป็นผูป้กครองแบบกนิเมอืง และมอีํานาจอย่าง

กวา้งขวาง ในสมยัทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ดํารงตําแหน่งเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย พระองคไ์ดจ้ดัใหอ้ํานาจการปกครองเขา้มารวมอยูย่งัจดุเดยีวกนัโดยการจดัตัง้

มณฑลเทศาภบิาลขึน้ มขีา้หลวงเทศาภบิาลเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวง ซึง่หมายความ

ว่ารฐับาลมใิหก้ารบงัคบับญัชาหวัเมอืงอยูท่ีเ่จา้เมอืงระบบเทศาภบิาล เริม่จดัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถงึ 

พ.ศ. ๒๔๕๘ จงึสาํเรจ็ 

พระยาราชเสนา (สริ ิ เทพหสัดนิ ณ อยธุยา) อดตีปลดัทลูฉลองกระทรวงมหาดไทย ไดใ้ห้

คาํจาํกดัความของ “การเทศาภบิาล” ไวว้่า “การเทศาภบิาล” คอืการปกครองโดยลกัษณะทีจ่ดัใหม้ี

หน่วยบรหิารราชการอนัประกอบดว้ยตําแหน่งขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัเป็นทีไ่วว้างใจของรฐับาลของพระองค ์รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลางซึง่ประจาํแต่เฉพาะใน

ราชธานีนัน้ออกไปดาํเนินงานในส่วนภูมภิาคอนัเป็นทีใ่กลช้ดิตดิต่ออาณาประชากรเพื่อใหไ้ดร้บัความ

รม่เยน็เป็นสุขและความเจรญิทัว่ถงึกนั โดยมรีะเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจกัร

ดว้ย ฯลฯ จงึไดแ้บ่งส่วนการปกครองโดยขนาดลดหลัน่กนัเป็นชัน้ อนัดบัดงัน้ีคอื ส่วนใหญ่เป็นมณฑล  

รองถดัลงไปเป็นเมอืงคอืจงัหวดั รองไปอกีเป็นอําเภอ ตําบล และหมูบ่า้น จดัแบ่งหน้าทีร่าชการเป็น

ส่วนสดัแผนกงานใหส้อดคลอ้งกบัทาํนองการของกระทรวง ทบวง กรมในราชธานี และจดัสรรขา้ราช-

การทีม่คีวามรูส้ตปิญัญาความประพฤตดิใีหไ้ปประจาํทํางานตามตําแหน่งหน้าที ่ มใิหม้กีารก้าวก่าย



 
๑๗ 

สบัสนกนัดงัทีเ่ป็นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึง่ความเจรญิเรยีบรอ้ย รวดเรว็แก่ราชการและธุรกจิของ

ประชาชน ซึง่ตอ้งอาศยัทางราชการเป็นทีพ่ึง่ดว้ย 

ในสมยัรชักาลที ่๕ ก่อนปฏริปูการปกครองกม็กีารรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑลเหมอืน 

กนัแต่มณฑลสมยันัน้หาใช่มณฑลเทศาภบิาลไมด่งัจะอธบิายโดยยอ่ดงัน้ี     เมือ่พระบาทสมเดจ็ 

พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระปิยมหาราช ทรงพระราชดาํรจิะจดัการปกครองพระราชอาณาเขตให ้

มัน่คงและเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ทรงเหน็ว่าหวัเมอืงอนัมมีาแต่เดมิแยกกนัขึน้อยูใ่นกระทรวงมหาด- 

ไทยบา้ง กระทรวงกลาโหมบา้ง และกรมท่าบา้ง การบงัคบับญัชาหวัเมอืงในสมยันัน้แยกกนัอยูถ่งึ ๓ 

แห่ง ยากทีจ่ะจดัระเบยีบปกครองใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเหมอืนกนัไดท้ัว่ราชอาณาจกัร ทรง

พระราชดํารวิ่า ควรจะรวมการบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวงใหข้ึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวง

เดยีว จงึไดม้พีระบรมราชโองการแบ่งหน้าทีร่ะหว่างกระทรวงมหาดไทยกบักระทรวงกลาโหมเสยีใหม่ 

เมือ่วนัที ่ ๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เมือ่ไดม้อบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวง

แลว้ จงึไดร้วบรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑลมขีา้หลวงใหญ่เป็นผูป้กครอง การจดัตัง้มณฑลในครัง้นัน้มอียู่

ทัง้สิน้ ๖ มณฑล คอื มณฑลลาวเฉียงหรอืมณฑลพายพั มณฑลลาวพวนหรอืมณฑลอุดร มณฑลลาว

กาวหรอืมณฑลอสีาน มณฑลเขมรหรอืมณฑลบรูพา และมณฑลนครราชสมีาส่วนหวัเมอืงทางฝ ัง่ทะเล

ตะวนัตก บญัชาการอยูท่ีเ่มอืงภเูกต็ 

การจดัรวบรวมหวัเมอืงเขา้เป็น ๖ มณฑลดงักล่าวน้ียงัมไิดม้ฐีานะเหมอืนมณฑลเทศา 

ภบิาลการจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่อยา่งแทจ้รงิเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นตน้มา และ 

กม็ไิดด้าํเนินการจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดยีวทัว่ราชอาณาจกัร แต่ไดจ้ดัตัง้เป็นลาํดบั ดงัน้ี 

พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรกทีไ่ดว้างแผนงานจดัระเบยีบการบรหิารมณฑลแบบใหมเ่สรจ็ 

กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ ๓ มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑลปราจนีบุร ี

มณฑลนครราชสมีา ซึง่เปลีย่นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็นแบบใหม ่และในตอนปลายน้ี เมือ่

โปรดเกลา้ฯ ใหโ้อนหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่เคยขึน้อยูใ่นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศมา

ขึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีวแลว้ จงึไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลราชบุรขีึน้อกีมณฑล 

หน่ึง 

พ.ศ . ๒๔๓๘ ไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๓ มณฑลคอืมณฑลนคร   

ชยัศร ี มณฑลนครสวรรคแ์ละมณฑลกรงุเก่า และไดแ้กไ้ขระเบยีบการจดัมณฑลฝา่ยทะเลตะวนัตก คอื

ตัง้เป็นมณฑลภเูกต็ ใหเ้ขา้รปูลกัษณะของมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหน่ึง 

มณฑลภเูกต็ ซึง่ตัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๘ นัน้ ประกอบดว้ย ๖ เมอืง คอื 

๑. เมอืงภเูกต็ 

๒. เมอืงกระบี ่

๓. เมอืงตรงั 

๔. เมอืงตะกัว่ปา่ 

๕.  เมอืงพงังา 



 
๑๘ 

๖.  เมอืงระนอง 

ขา้หลวงเทศาภบิาลมณฑลภเูกต็คนแรก คอื พระยาทพิโกษา (โต  โชตกิเสถยีร) ซึง่เดมิ

เป็นขา้หลวงรกัษาราชการหวัเมอืงฝา่ยทะเลตะวนัตกอยู่ 

ต่อมามณฑลภเูกต็ซึง่เดมิขึน้กบัสมหุพระกลาโหม ไดโ้อนมาขึน้กบักระทรวงมหาดไทย 

ในปี ๒๔๓๘ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ปลายสมยัรชัการที ่ ๕ ไดม้กีารประกาศแยกการปกครองจงัหวดัสตูล

ออกจากมณฑลไทรบุร ีซึง่รฐับาลไดท้ําสญัญาโอนใหไ้ปอยูใ่นความปกครองขององักฤษโดยใหโ้อน 

เฉพาะจงัหวดัสตลูไปไวใ้นมณฑลภเูกต็ 

ในสมยัราชกาลที ่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๘ ไดม้กีารประกาศโอนการปกครองจงัหวดัสตูลมาขึน้กบั

มณฑลนครศรธีรรมราชเพราะจงัหวดัสตูลตดิต่อกบัมณฑลนครศรธีรรมราชซึง่มทีีต่ ัง้บญัชาการมณฑล

อยูท่ีเ่มอืงสงขลาสะดวกกว่ามณฑลภเูกต็ 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 
การปรบัปรงุระเบยีบการปกครองหวัเมอืงเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภูมภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วย

บรหิารราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจงัหวดัและกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร เมือ่ก่อนเปลีย่นแปลงการ

ปกครอง นอกจากจะแบ่งการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครองออกเป็น

มณฑลอกีดว้ย  เมือ่ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม 

พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี 

ต่อมาไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ ตามนัย 

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ จดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน 

ภมูภิาคเป็นจงัหวดัและอําเภอ 

จงัหวดัระนองปจัจบุนัไดแ้บ่งเขตการปกครองออกเป็น ๔ อําเภอ ๒๕ ตําบล และ ๑๓๑ 

หมูบ่า้น ดงัน้ี 

๑. อําเภอเมอืงระนอง ม ี ๘  ตําบล  ๓๒  หมูบ่า้น 

 ๒. อําเภอกะเปอร ์     ม ี ๗ ตําบล  ๓๔  หมูบ่า้น 

 ๓. อําเภอกระบุร ี      ม ี ๕  ตําบล  ๔๑  หมูบ่า้น 

 ๔. อําเภอละอุ่น         ม ี ๕  ตําบล  ๒๔  หมูบ่า้น 

 นอกจากน้ีจงัหวดัระนองยงัมหีน่วยงานราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ ดงัน้ี 

๑.  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั มสีมาชกิสภาจงัหวดั ๑๘ คน 

๒.  เทศบาลภบิาล ๑ เทศบาล คอื เทศบาลเมอืงระนอง 

๓.   สุขาภบิาล ๕ แห่ง คอื 

              - สุขาภบิาลหงาว ต.หงาว อ.เมอืงระนอง    



 
๑๙ 

              - สุขาภบิาลปากน้ํา ต.ปากน้ํา อ.เมอืงระนอง  

              - สุขาภบิาลน้ําจดื ต.น้ําจดื อ.กระบุร ี 

              - สุขาภบิาลกะเปอร ์ต.กะเปอร ์อ.กะเปอร ์

              - สุขาภบิาลละอุ่น ต.ละอุ่นใต ้อ.ละอุ่น  

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาค จงัหวดัระนอง . กรงุเทพมหานคร : สยามสปอรต์พบัลชิชิง่ ,  

๒๕๒๖. 
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