ประวัติศาสตร์จงั หวัดระนอง
สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา
ประวัตคิ วามเป็ นมาของจังหวัดระนองสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาไม่มหี ลักฐานปรากฏเข้าใจว่า
สมัยนัน้ จังหวัดระนองยังคงมีสภาพเป็ นปา่ ดง รกร้างว่างเปล่าไม่มผี คู้ นอยูอ่ าศัย เป็ นดินแดนส่วนหนึ่ง
ของอาณาจักรศรีวชิ ยั ซึง่ เจริญรุง่ เรืองทางส่วนใต้ของประเทศไทยในสมัยนัน้

สมัยกรุงศรีอยุธยา
ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกับสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา
(ระหว่าง พ.ศ.๑๙๙๑ - ๒๐๗๒) ได้มกี ารปรับปรุงระบบการปกครองบ้านเมือง โดยยกเลิกการปกครอง
แบบทีม่ เี มืองลูกหลวง ๔ ด้าน ราชธานีทใ่ี ช้กนั มาตัง้ แต่สมัยกรุงสุโขทัย และได้มกี ารขยายขอบเขตการ
ปกครองของเมืองหลวงให้กว้างออกไปโดยรอบ คือจัดเป็ นแบบในวงราชธานีกบั นอกวงราชธานี ในวง
ราชธานีนนั ้ ถือเอาเมืองหลวงเป็ นหลักและมีเมืองจัตวาขึน้ อยูร่ ายรอบหัวเมือง เมืองจัตวาเหล่านี้มผี รู้ งั ้
(เจ้าเมือง)
กับกรมการเป็ นพนักงานปกครองโดยให้อยูใ่ นบังคับบัญชาของเสนาบดีทงั ้ หลายในเมือง
หลวงส่วนหัวเมืองทีอ่ ยูน่ อกวงราชธานี หรือเมืองชายแดนหน้าด่านชายแดนนัน้ จัดให้เป็ นหัวเมืองชัน้
เอก โท ตรี ตามขนาดความสําคัญของเมืองนัน้ ๆ ซึง่ ต่อมาเรียกว่าหัวเมืองชัน้ นอก หัวเมืองชัน้ นอก
เหล่านี้ต่างก็มหี วั เมืองเล็กๆ คันอยู
่ เ่ ช่นเดียวกับในวงราชธานี มากบ้างน้อยบ้างตามขนาดของอาณา
เขตโดยกําหนดตามท้องทีส่ ุดแต่จะให้พนักงานปกครองต่างเมืองเดินทางไปมาถึงกันได้ภายในวันหรือ
สองวัน เพื่อจะได้บอกข่าวช่วยเหลือกันเมือ่ มีเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะสงคราม บรรดาหัวเมือง
ชัน้ นอก เหล่านี้ พระมหากษัตริยจ์ ะทรงแต่งตัง้ เจ้านายในราชวงศ์ หรือข้าราชการชัน้ สูงศักดิ ์เป็ น
ผูส้ าํ เร็จราชการเรียกว่าเจ้าเมือง
หรือพระยามหานครตามแต่ฐานะของเมืองมีอํานาจปกครองบังคับ
บัญชาสิทธิ ์ขาดต่างพระเนตรพระกรรณทุกประการ ในสมัยอยุธยานี้ เมืองระนองมีลกั ษณะเป็นหัวเมือง
ั ่ นออกและฝงตะวั
ั ่ นตก
เล็กๆ ขึน้ อยูก่ บั เมืองชุมพร ซึง่ เป็ นหัวเมืองชัน้ ตรี มีอาณาเขตติดทะเลฝงตะวั
นอกจากเมืองระนองซึง่ เป็ นเมืองชัน้ เอก เมืองชุมพรแล้วยังมีเมืองตระ (อําเภอกระบุร)ี เมืองปะทิว
เมืองตะโก เมืองหลังสวนและเมืองมลิวนั (เดีย๋ วนี้อยูใ่ นสหภาพพม่า)

สมัยกรุงธนบุรี
เมืองระนองสมัยกรุงธนบุร ี ไม่ปรากฏมีเหตุการณ์และหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์แต่
อย่างใด สันนิษฐานว่ายังเป็ นหัวเมืองเล็กๆ ขึน้ ตรงต่อเมืองชุมพรตลอดสมัยกรุงธนบุร ี

๒

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
เมืองระนองมีช่อื ปรากฏอยูใ่ นพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒
ว่าเป็ นเมืองหนึ่งทีพ่ ม่ายกทัพผ่านเข้ามาเพื่อไปตีเมืองชุมพรเท่านัน้ นอกจากนี้ในอดีตนอกจากจะเป็ น
เมืองเล็กๆ ทีอ่ ยูใ่ นปา่ ดงรกร้างหาเป็ นภูมฐิ านบ้านเมืองไม่ ภูมปิ ระเทศยังเต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน
แทบจะหาทีร่ าบสําหรับการเกษตรไม่ได้ มิหนํ าซํ้าการเดินทางไปมาติดต่อต่างเมืองก็ลาํ บากยากเข็น ถ้า
ไม่ใช่การเดินทางทางเรือ อันต้องผ่านปากอ่าวเข้ามาทางด้านมหาสมุทรอินเดียแล้ว ก็ตอ้ งขึน้ เขาลง
ห้วย บุกปา่ ฝ่าดงกันเท่านัน้ เองแต่ไม่ว่าทางใดก็ตอ้ งเสียเวลาเดินทางกันเป็ นวันๆ ทัง้ นัน้ จนขึน้ ชื่อว่า
เป็ นเมือง “สุดหล้าฟ้าเขียว” เอาทีเดียว ผูค้ นต่างกันจึงไม่ค่อยจะได้ถ่ายเทเข้ามาตัง้ รกรากทํามาหากิน
ในเมืองระนองพลเมืองระนองจึงมีอยู่น้อยนิดเรือ่ ยมาแต่ในท่ามกลางปา่ เขาทุรกันดารนัน้ ระนองได้
สะสมทรัพยากรธรรมชาติไว้ใต้แผ่นดินเป็ นเอนกอนันต์ นันคื
่ อวัตถุทม่ี ชี ่อื เรียกกันในสมัยโบราณว่า
ตะกัวดํ
่ า และในปจั จุบนั เรียกว่า แร่ดบี ุกนัน่ เอง
ด้วยเหตุน้ีเองจึงมีราษฎรในเมืองชุมพรและเมืองหลังสวนได้อพยพเข้ามาหาเลีย้ งชีพด้วย
การขุดแร่ดบี ุกขายมาแต่โบราณฝา่ ยรัฐบาลผ่อนผันให้ราษฎรมีความเป็นอยูอ่ ย่างผาสุกโดยให้ส่งส่วย
ดีบุกแทนการรับราชการ โดยการผ่อนผันกันมาตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ให้
มีเจ้าอากรภาษีรบั ผูกขาดอากรดีบุก คือจักบํารุงการขุดแร่ และมีอํานาจทีจ่ ะซือ้ และเก็บส่วนดีบุกใน
แขวงเมืองตระตลอดมาจนถึงเมืองระนอง โดยยอมสัญญาส่งดีบุกแก่รฐั บาลปีละ ๔๐ ภารา (คิดอัตราใน
เวลานี้ภาราหนึ่งหนัก ๓๕๐ ชัง่ เป็ นดีบุก ๑๔,๐๐๐ ชัง)่ ในการเก็บรวบรวมและจัดส่งส่วยอากรแร่ดบี ุก
ให้แก่รฐั บาลนัน้ ราษฎรได้ยกย่องให้นายนอง ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นผูน้ ํ าทีด่ แี ละเป็ นหัวหน้าหมู่บา้ นเป็ นผู้
รวบรวมและส่งไป
ด้วยคุณงามความดีของนายนองทีม่ ตี ่อลูกบ้านปกครองลูกบ้านด้วยดีเสมอมา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นการหารายได้ให้กบั รัฐบาลเพิม่ มากขึน้ โดยการส่งภาษีอากรแร่ดบี กุ ทีข่ ุดได้เพิม่
มากขึน้ จึงได้รบั พระราชทานบรรดาศักดิ ์เป็ นหลวงระนองเจ้าเมืองคนแรกสืบต่อมาจนถึงสมัยรัชกาลที่
๓ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มผี ปู้ ระมูลผูกขาดส่งภาษีอากรดีบุกขึน้ เรียกว่า นายอากร
ในปลายสมัยรัชกาลที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๘๗ มีคนจีนชือ่ คอซูเ้ จียง (ภายหลังได้เป็ นที่ พระยา
ดํารงสุจริตมหิศรภักดีผเู้ ป็ นต้นสกุล ณ ระนอง) เป็ นจีนฮกเกีย้ น เกิดทีเ่ มืองจิวหูประเทศจีน ได้เดินทาง
เข้ามาประเทศไทยและตัง้ ภูมลิ าํ เนาอยูท่ เ่ี มืองตะกัวป
่ า่ ได้ยน่ ื เรือ่ งราวประมูลอากรดีบุก แขวงเมืองตระ
และระนอง และทําการประมูลได้ พระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตงั ้ นายคอซูเ้ จียงเป็ น “หลวงรัตนเศรษฐี” ตําแหน่ งขุนนางนายอากร
ในปี พ.ศ. ๒๓๙๗ หลวงระนองเจ้าเมืองระนองถึงแก่กรรมทําให้เจ้าเมืองระนองว่างลง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงดําริถงึ ความดีความชอบของหลวงรัตนเศรษฐีจงึ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร เลื่อนบรรดาศักดิ ์หลวงรัตนเศรษฐี (คอซูเ้ จียง) เป็ นพระ
รัตนเศรษฐีผสู้ าํ เร็จราชการเมืองระนอง ถือศักดินา ๘๐๐ ไร่ แต่เมืองระนองยังคงเป็นเมืองไม่มชี นั ้
อันดับ ยังคงขึน้ ตรงต่อเมืองชุมพรต่อมา

๓

การปกครองตามหัวเมืองในสมัยนัน้ ยังใช้วธิ ซี ง่ึ เรียกในกฎหมายเก่าว่า “กินเมือง” อันเป็ น
แบบเดิมซึง่ ดูเหมือนว่าจะใช้กนั ทุกประเทศในแถบทางตะวันออกนี้
ในเมืองจีนก็ยงั เรียกว่ากันตาม
ภาษาจีน แต่ในเมืองไทยมาถึงชัน้ หลังได้เรียกเปลีย่ นเป็ น “ว่าราชการเมือง” ถึงกระนัน้ คําว่ากินเมืองก็
ยังใช้กนั ในคําพูดและยังมีอยูใ่ นหนังสือเก่าเช่น กฎมณเฑียรบาล เป็ นต้น วิธปี กครองทีด่ เี รียกว่ากิน
เมืองนัน้ หลักเดิมคงถือกันว่า ผูเ้ ป็ นเจ้าเมืองต้องทิง้ ธุรกิจของตนมาประจําทําการปกครองบ้านเมืองให้
ราษฎรอยูเ่ ย็นเป็ นสุข ปราศจากอันตราย ราษฎรก็ต้องคอยแทนคุณเจ้าเมืองด้วยการออกแรงช่วยทํา
การงานให้บา้ ง หรือแบ่งสิง่ ของซึง่ หามาได้ เช่น ข้าว ปลา อาหารทีเ่ หลือให้เป็ นของกํานัล
ช่วย
อุปการะมิให้
เจ้าเมืองต้องเป็ นห่วงในการหาเลีย้ งชีพ จึงมีความสุขสบาย
ในสมัยนัน้ อํานาจเหนือราษฎรตามหัวเมืองมีอยู่ ๒ อย่างคือ อํานาจเจ้าเมืองกรมการและ
อํานาจเจ้าภาษีนายอากรในการเรียกเก็บภาษี หัวเมืองใหญ่ทเ่ี จ้าเมืองเป็ นบุคคลสําคัญ เจ้าภาษีนาย
อากรก็อ่อนน้อม เพราะต้องอาศัยตามอํานาจเจ้าเมือง จึงจะเร่งเรียกเก็บภาษีได้สะดวก สําหรับระนอง
ขณะนัน้ เดิมเจ้าเมืองระนองพระรัตนเศรษฐี เป็ นพ่อค้า เป็นเจ้าภาษีนายอากรอยูก่ ่อนเป็นเจ้าเมือง
ระนอง รูช้ าํ นาญการในท้องทีอ่ ยูแ่ ล้ว ครัง้ ได้เป็ นผูว้ ่าราชการเมือง ก็เห็นว่าการทีจ่ ะปกครองทํานุบํารุง
บ้านเมืองให้สะดวกเป็ นประโยชน์แก่ราชการและส่วนตัวด้วยนัน้ จําเป็ นจะต้องรวมอํานาจ ๒ อย่างเข้า
ด้วยกัน จึงได้ขอรับผูกขาดเก็บภาษีอากรเมืองระนองต่อไป
ภาษีอากรทีเ่ ก็บ ณ เมืองระนองในสมัยนัน้ มี ๕ อย่าง คือ ภาษีดบี ุกทีอ่ อกจากเมืองภาษี
สินค้าขาเข้าเมือง ๑๐๐ ชัก ๓ ตามราคาอากรฝิ่ น อากรสุรา และอากรบ่อนเบีย้ ทัง้ ๕ อย่างนี้เรียกภาษี
ผลประโยชน์ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงกล่าวว่า ลักษณะการทีใ่ ห้ผวู้ ่าราชการเมืองรับ
ผูกขาดเก็บภาษีผลประโยชน์ดงั ว่านี้
ดูเหมือนจะจัดขึน้ ทีเ่ มืองระนองก่อนครัง้ เห็นว่าเป็ นประโยชน์ด ี
จึงขยายออกไปถึงเมืองใกล้เคียง คือ ตะกัวป
่ า่ พังงา และภูเก็ต ลักษณะนี้ดเู ผินๆ เหมือนจะเป็ นการให้
ราษฎรได้รบั ความเดือดร้อน เพราะเจ้าเมืองจะต้องเก็บให้มากๆ เหลือส่งพระคลังเท่าใดก็เป็ นกําไรแต่
ความจริงไม่เป็ นเช่นนัน้ หัวเมืองทีม่ พี ลเมืองน้อย แต่กม็ แี ร่ดบี ุกมาก จําเป็ นต้องหาคนมาเป็ นแรงงาน
ขุดดีบุก เจ้าเมืองจําเป็ นต้องปกครอง เอาใจราษฎรมิให้ทง้ิ กันไปอยูท่ อ่ี ่นื และยังต้องขวนขวายหาคนที่
อื่นมาเข้ามาอยูใ่ นเมืองเพิม่ เติมด้วย ดังปรากฏในเอกสารนําเมืองตัง้ พระยารัตนเศรษฐี (คอซูเ้ จียง) เป็ น
ผูส้ าํ เร็จราชการเมืองระนอง ตอนหนึ่งว่า...เมืองระนองแต่ก่อนเป็ นเมืองขึน้ เมืองชุมพร บ้านเมืองก็อยูใ่ น
ดงรกร้างหาเป็ นภูมฐิ านบ้านเมืองไม่…พระรัตนเศรษฐีชกั ชวนเกลีย้ กล่อมไทยจีนให้มาตัง้ บ้านเรือน
ทํามาหากินอยูเ่ ย็นเป็ นสุขบ้านเมืองบริบูรณ์มงคั
ั ่ งขึ
่ น้ กว่าแต่ก่อนมาก…
ครัง้ ต่อมาปรากฏว่า อังกฤษได้จดั การปกครองหัวเมืองซึง่ ได้ไปจากพม่า เข้มงวดกวดขัน
มาชิดชายพระราชอาณาเขตทางทะเลตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงพระดําริ
ว่าถ้าให้เมืองระนองและเมืองตระขึน้ อยูก่ บั เมืองชุมพร จะรักษาราชการทางชายแดนไม่สะดวก จึงโปรด
ให้ยกเมืองระนองและเมืองตระขึน้ เป็ นหัวเมืองจัตวาขึน้ ตรงต่อกรุงเทพฯ ส่วนเมืองระนองนัน้ ทรง
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พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนบรรดาศักดิ ์ พระรัตนเศรษฐี (คอซูเ้ จียง) ขึน้ เป็ นพระยารัตนเศรษฐีผวู้ ่าราชการเมืองระนอง เมือ่ ปีจอ พ.ศ. ๒๔๐๕ และในคราวทีพ่ ระราชทานสัญญาบัตร พระยารัตนเศรษฐี
(คอซูเ้ จียง) นัน้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญา
บัตร นายคอซิมก๊อง (ซึง่ ต่อมาได้เป็ นพระยารัตนเศรษฐีและพระยาดํารงสุจริตในรัชกาลที่ ๕ ) ผูเ้ ป็น
บุตรให้เป็นหลวงศรีโลหภูมติ ําแหน่ งผูช้ ่วยราชการเมืองระนองด้วย
ต่อมาพระยารัตนเศรษฐี (คอซูเ้ จียง) มีใบบอกเข้ามากราบบังคมทูลฯ ว่า มีความแก่ชราลง
มากแล้ว ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาไปเมืองจีน เพื่อไปบําเพ็ญการกุศลทีบ่ า้ นเดิมสักครัง้ หนึ่ง
ได้พระราชทานพระบรมราชานุ ญาต ให้ไปได้ตามประสงค์ พอพระยารัตนเศรษฐี (คอซูเ้ จียง) กลับมา
จากเมืองจีน
ไม่ชา้ นักก็เกิดเหตุพวกจีนกุลกี ําเริบ
ครัน้ เมือ่ ปราบปรามเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชดําริว่า พระยารัตนเศรษฐี (คอซูเ้ จียง) แก่ชราจึง
พระราชทาน สัญญาบัตรเลื่อนยศ พระยารัตนเศรษฐี (คอซูเ้ จียง) ขึน้ เป็ นพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี
ตําแหน่ งจางวางผูก้ ํากับราชการเมืองระนอง และทรงตัง้ พระศรีโลหภูมพิ ทิ กั ษ์ (คอซิมก๊อง) ซึง่ เป็ นบุตร
คนใหญ่และเป็ นตําแหน่ ง ผูช้ ่วยราชการเมืองระนองในเวลานัน้ เป็ นพระยารัตนเศรษฐี ตําแหน่ งผูว้ ่า
ราชการเมืองระนอง เมือ่ ปี ฉลู พ.ศ. ๒๔๒๐ และการต้อนรับนัน้ โดยความเต็มใจแข็งแรงจริงๆ จึงได้
ผ่อนวันออกไปอีกวันหนึ่งเวลาเย็นได้ลงดูตามเนินนัน้ โดยรอบ แล้วขึน้ เขาเล็กอีกเขาหนึ่งซึง่ อยูห่ น้าท้อง
พระโรง
พระยาดํารงสุจริต (คอซูเ้ จียง) อยูม่ าจนถึงปี มะเมีย พ.ศ. ๒๔๒๕ จึงถึงอนิจกรรมเมือ่ อายุ
ได้ ๘๖ ปี หลังจากพระยาดํารงสุจริต (คอซูเ้ จียง) ถึงอนิจกรรมแล้ว นายคอซิมบี้ (บุตรคนที่ ๖ ) ซึง่ บิดา
ส่งให้ไปเล่าเรียนทีเ่ มืองจีนนัน้ สําเร็จการศึกษากลับมาแล้ว พระยารัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง) ผูพ้ น่ี ําถวาย
ตัวเป็ นมหาดเล็ก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
สัญญาบัตรบรรดาศักดิ ์เป็ นหลวงบริรกั ษ์โลหวิสยั ตําแหน่ งผูช้ ่วยราชการเมืองระนอง
ครัง้ ต่อมาเมือ่ โปรดให้ พระยาอัษฎงคตทิศรักษา (ตันกิมเจ๋ง) เลื่อนบรรดาศักดิ ์เป็ นที่
พระยาอนุ กูลสยามกิจ ตําแหน่ งกงสุลเยเนราลสยาม ทีเ่ มืองสิงคโปร์ จึงพระราชทานสัญญาบัตรเลือ่ น
หลวงบริรกั ษ์โลหวิสยั (ตอซิมบี)้ ขึน้ เป็ นพระยาอัษฎงคตทิศรักษา ตําแหน่ งผูว้ ่าราชการเมืองตระบุร ี
ใน พ.ศ. ๒๔๓๓ (ร.ศ.๑๐๙) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จเลียบแหลม
ั่
งเทพฯ แล้ว
มลายูระยะทางทีเ่ สด็จไปครัง้ นัน้ ทรงเรือสุรยิ มณฑล (ลําแรก) เป็ นเรือพระทีน่ งไปจากกรุ
ทรงช้างพระทีน่ งั ่ เสด็จทางสถลมารคจากเมืองชุมพร ข้ามแหลมมลายูไปลงเรือทีเ่ มืองกระบุร ี เรือพระที่
นังอุ
่ บลบุรทิศออกไปรอรับเสด็จอยูท่ เ่ี มืองระนอง เสด็จตรวจหัวเมืองชายทะเลในพระราชอาณาเขตแล้ว
ผ่านไปในเมืองมลายูของอังฤกษ ประทับทีเ่ มืองเกาะหมาก เมืองสิงคโปร์ ขาเสด็จกลับเสด็จ
ทอดพระเนตรหัวเมืองมลายูและหัวเมืองไทยทางปกั ษ์ใต้ตลอดมา ในคราวเสด็จเลียบมณฑลครัง้ นัน้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องระยะทางเป็ นพระราชหัตถเลขาพระราชทาน
มาถึงเสนาบดีสภาซึง่ รักษาพระนคร ในพระราชหัตถเลขาพระราชทานมาถึงเสนาบดีสภาซึง่ รักษาพระ-
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นคร ทรงพรรณนาและพระราชทานพระบรมราชาธิบายว่าด้วยเมืองระนองในสมัยเมือ่ เสด็จไปครัง้ นัน้
จึงได้คดั พระราชนิพนธ์เฉพาะตอนว่าด้วยเรือ่ งเมืองระนองมาให้ทราบดังนี้
พระราชนิ พนธ์ว่าด้วยเมืองระนอง
วันที่ ๒๒ เมษายน (ร.ศ.๑๐๙ พ.ศ.๒๔๓๓) เวลา ๔ โมงเช้า นําขึน้ ลงเรือกระเชียงเรือไฟ
ั่
ั ่ าง
ลากล่องมาตามลํานํ้ าปากจัน่ นํ้าขึน้ ไหลเชีย่ วอย่างนํ้ าทะเล ฝงสองข้
างตอนบนเป็ นเลน ตามฝงข้
อังกฤษ แลเห็นเทือกเขาสันแหลมมะลายูตลอดไม่ขาดสาย แต่ขา้ งฝา่ ยเราเป็ นเขาไม่สใู้ หญ่นกั ทีร่ มิ ฝงั ่
หน้าเทือกเขานัน้ เป็ นเนินสูงๆ ตํ่าๆ ไป โดยมากทีห่ ว่างเนินก็ตกเป็ นท้องทุ่งกว้างๆ มีหมูบ่ า้ นเรือนคน
แลเห็นต้นหมากต้นมะพร้าว ทัง้ ฝา่ ยเราฝา่ ยเขาก็อยูใ่ นข้างละห้าหกหมูเ่ หมือนกันแต่ตอนนี้เสียเปรียบ
อังกฤษทีล่ งไปหน่ อยหนึ่งถึงทีม่ ศี าลชําระความ มีเรือนโรงใหญ่ๆ หลายหลัง ว่าเป็ นทีต่ งั ้ เมืองแต่ก่อน
แต่ศาลนัน้ สีเ่ หลีย่ มหลังเล็กๆ ปลูกอยูก่ ลางแจ้งไม่อศั จรรย์อนั ใดเลย โรงโปลิศทีต่ ะพานเหล็กวัดสะเกศ
โตกว่าลงมาประมาณชัวโมงหนึ
่
่งถึงโรงโปลิศตัง้ อยูบ่ นหลังเนินตํ่าๆ ริมปากแม่น้ําน้อย โรงโปลิศนี้เล็ก
เท่าๆ กันกับศาลนัน้ เอง มีโปลิศถือปืนลงมารับ ๑๑ คน เป็ นพม่านุ่ งผ้าโพกผ้า ๖ คน เป็ นแขกซิกสวม
กางเกงอย่างทหาร ๕ คน นายทหารพม่าแต่ไม่เห็นศัสตราวุธ นุ่ งผ้าและสวมเสือ้ ทหาร ตัง้ แต่เหนือ
โรงโปลิศขึน้ มาดูบา้ นคนถีก่ ว่าคลองเท่าไรทีเ่ กาะกงสักนิดหนึ่ง ต่อลงมาข้างล่างแล้วไม่มผี ดิ กับท่าโรง
ทีเ่ กาะกงเลยพบวัดหนึ่งอยู่ทช่ี ายเขา เรียกว่าวัดขีไ้ ฟโบสถ์หลังคาจาก แต่ไม่อยูใ่ นนํ้ าเหมือนเกาะกง
ลงมา ๓ ชัวโมงถึ
่
งตําบลนํ้ าจืด ซึง่ เป็ นเมืองพระอัษฎงค์ไปตัง้ ขึน้ ใหม่ มีตะพานยาวขึน้ ไป
จดถนน เพราะทีน่ นั ้ เป็นทีล่ ุ่ม เวลานํ้าขึน้ ปกติท่วมขึน้ ไปมากๆ ตะพานแต่งใบไม้และธง มีซุม้ ใบไม้ทต่ี น้
ตะพาน มิสเตอร์เมริฟิลด์ แอสสิสตัน คอมมิสชันเนอทีม่ ลิวนั ลงมาคอยรับอยูท่ ต่ี ะพาน ทักทายปราศรัย
แล้วขึน้ เสลีย่ งจะไป มิสเตอร์เมริฟิลด์จะขอเข้าแห่เสด็จด้วยกับทหารและโปลิศ เพราะเวลานัน้ แต่งตัว
เป็ นทหาร ได้บอกให้เดินตามไปภายหลังกับพระอัษฎงค์ ถนนทีข่ น้ึ ไปกว้างประมาณสัก ๘ ศอก หรือ
๑๐ ศอก ยาวประมาณ ๑๐ เส้นเศษ ผ่านไปในทีซ่ ง่ึ ตัดต้นไม้ลงไว้จะทํานาขึน้ ไปถึงทีส่ ุดถนนนี้ มีถนน
ขวางอีกสายหนึ่ง มีประตูใบไม้และร้านพระสงฆ์สวดชยันโต อยูท่ ส่ี ามแยกนัน้ เลีย้ วขึน้ ไปทีบ่ า้ น
พระอัษฎงค์ ซึง่ เป็ นเรือนขัดแตะถือปูนพืน้ สองชัน้ อย่างฝรัง่ ดูภายนอกเป็ นตึกพอใช้ได้ แลดูจากบน
เรือนนัน้ เห็นทีซ่ ง่ึ ปลูกสร้างขึน้ ไว้และบ้านเรือนไร่นาราษฎรตลอด ตามแนวถนนขวางมีโรงโปลิศเป็ น
สามมุข
ฝาขัดแตะถือปูนหลังหนึ่งห่างไปจากถนนใหญ่สกั ๒ เส้น มีศาลชําระความเป็ นศาลฯ กลางสามมุข เป็ น
ตึกอยูร่ มิ ถนนยังไม่แล้วเสร็จหลังหนึ่ง นอกนัน้ ก็เป็ นโรงเรือนราษฎรหลายหลัง ความคิดพระอัษฎงค์ซง่ึ
ยกเมืองลงมาตัง้ ทีน่ ้ํ าจืดนี้ เพื่อจะให้เรือใหญ่ขน้ึ ไปถึงได้การค้าขายจะได้ตดิ และระยะนี้คลองกว้าง ถ้า
ั ่ งกฤษค่อยยากขึน้ หน่ อยหนึ่ง หาไม่โจรผูร้ า้ ยหนี
ชักคนลงมาติดได้ทน่ี ่ี การทีจ่ ะข้ามไปข้ามมากับฝงอั
ข้ามไปข้ามมาได้ง่ายนัก อีกประการหนึ่ง ทีแ่ ถบนี้มที าํ เลทีท่ าํ นากว้าง ถ้าตัง้ ติดเป็ นบ้านเมืองก็จะเป็ นที่
ทํามาหากินได้มาก เดีย๋ วนี้ขดั อยูอ่ ย่างเดียว แต่เรือ่ งคนไม่พอแก่ภูมทิ เ่ี ท่านัน้ ได้ถามมิสเตอร์เมริฟิลด์
ถึงการโจรผูร้ า้ ย ก็ว่าเดีย๋ วนี้สงบเรียบร้อย การทีโ่ จรผูร้ า้ ยสงบไปได้น้ี ก็ดว้ ยอาศัยกําลังมิสเตอร์ซมิ บี้
เป็ นธุรแข็งแรงมาก และว่าเมือ่ เร็วๆ นี้ มีผรู้ า้ ยฆ่าคนตายในแดนอังกฤษ ได้ขอให้พระยาชุมพรช่วย

๖

พระยาชุมพรก็ช่วยจนได้ตวั ผูร้ า้ ยแล้ว แต่ผซู้ ง่ึ ไปตามผูร้ า้ ยนัน้ ต้องเสือกัดตายคนหนึ่ง มิสเตอร์เมริฟิลด์
รับอาสาจะโดยเสด็จต่อไปอีก ได้บอกชอบใจและห้ามเสีย พระสงฆ์ซง่ึ มาคอยชยันโตอยูน่ ้ี มีเจ้าอธิการ
วัดนาตลิง่ ชัน ซึง่ พระอัษฎงค์ว่าเป็ นหัวหน้ายีห่ นิ ศีรษ์ ะกระบือ ภายหลังมาสาบาลให้พระอัษฎงค์ว่าจะไม่
ประพฤติเช่นนัน้ ต่อไป อธิการวัดขีไ้ ฟอีกองค์หนึ่ง พระอัษฎงค์ว่าเป็นคนดีรบั ว่าจะข้ามมาอยู่ทน่ี ้ํ าจืด
พระสงฆ์เมืองหลังสวนออกไปอยู่ ๔ องค์ นอกนัน้ เป็ นพระมาแต่ฟากมลิวนั อีก ๑๗ ได้ถวายเงินตาม
สมควรแล้วลงเรือล่องมา ประมาณสัก ๕๐ มินิตถึงปากคลองพระขยางข้างฝ่ายเราดูกว้างกว่าแม่น้ําน้อย
ลงไปอีกไม่ชา้ ก็ถงึ คลองลําเลียง ซึง่ เป็ นพรมแดนเมืองตระกับเมืองระนองดูปากช่องกว้างใหญ่ แต่เข้าไป
ข้างในเห็นท่าจะไม่โต แต่น้ไี ปฝนตกมากบ้างน้อยบ้างตลอดทางไม่ใคร่จะได้ดอู นั ใดได้สองฟากเป็ นภูเขา
สลับซับซ้อนกันสูงใหญ่ เวลาฝนตกมืดคลุม้ ไปเป็ นเมฆทับอยูค่ รึง่ เขาค่อนเขาลํานํ้ากว้างออกๆ ทุกที แต่
ไม่ใคร่เห็นมีบา้ นผูเ้ รือนคน ลงมาจากนํ้าจืด ๒ ชัวโมงถ้
่
วน ถึงเรืออุบลบุรทิศซึง่ ขึน้ ไปจอดคอยรับอยูท่ ่ี
ั ่ งกฤษ ถึงเรือใหญ่ฝนจึงได้หาย เดิมคิดว่าจะไปไล่กระจงทีเ่ กาะขวาง แต่
ตรงปากคลองเขมาข้างฝงอั
เวลามาถึงบ่าย ๕ โมงเสียแล้ว จึงได้ทอดนอนอยูท่ ป่ี ากคลองเขมาคืนหนึ่ง
วันที่ ๒๓ ออกเวลาโมงหนึ่งกับ ๒๐ มินิต เป็ นเวลานํ้าขึน้ ครูห่ นึ่งถึงเกาะขวาง ทีเ่ กาะ
ขวางนี้พระยาระนองร้องอยู่ว่าแผนทีอ่ งั กฤษทํา คือแผนทีก่ ปั ตันแบกเป็ นต้น หมายสีไม่ตอ้ งกันกับ
ั ่ างไทยเป็ นของไทย ใกล้ฝงอั
ั ่ งกฤษเป็ นของ
หนังสือ สัญญาในหนังสือสัญญว่าเกาะทัง้ สองฝงั ่ ใกล้ฝงข้
ั่
อังกฤษ เว้นไว้แต่เกาะขวางเป็ นของไทย ส่วนเกาะในแผนทีน่ ัน้ เกาะสมุดทีอ่ ยูใ่ กล้ฝงของอั
งกฤษเป็ น
เกาะย่อมจดชื่อว่าเกาะขวางทาสีเขียวให้เป็ นของไทย ส่วนเกาะขวางซึง่ เป็ นสามเกาะใหญ่ๆ อยูใ่ กล้ฝงั ่
ข้างไทยเกาะหนึ่งอยูใ่ กล้เกือบจะศูนย์กลางค่อนข้างไทยสักหน่อยหนึ่งสองเกาะ ทีช่ าวบ้านนี้ตลอดจนถึง
นายโปสิศฝา่ ยอังกฤษ
ก็ยอมรับว่าเป็ นเกาะขวางนัน้ หมายแดงเป็ นของอังกฤษได้มใี บบอกเข้าไปก็
ตัดสินรวม ๆ ออกมาว่าทีห่ มายแดงเป็ นของอังกฤษ ทีห่ มายเขียวเป็ นของไทย แต่ลกั ษณะเกาะที่
เป็ นอยูน่ ัน้ ขัดอยูก่ บั หนังสือสัญญาเช่นนี้ขอให้ฉนั ดู ได้ตรวจดูกเ็ ห็นเป็ นหน้าสงสัยจริงอย่างเช่นเขาว่า จะ
เป็ นด้วยแกล้งหรือด้วยแผนทีผ่ ดิ ก็ได้ เรือ่ งนี้จะได้ชแ้ี จงด้วยแผนทีใ่ นทีป่ ระชุมต่อไป ได้ถามถึงการทีไ่ ด้
ประโยชน์เสียประโยชน์ในทีเ่ กาะไขว้กนั เช่น อย่างไรบ้าง ก็ว่าเกาะเหล่านี้ไม่มคี นตัง้ บ้านเรือนอยูป่ ระจํา
แต่เป็ นทีช่ นั มากทุกๆ เกาะ ถ้าเป็ นเกาะข้างฝา่ ยอังกฤษคนเราจะไปทําไม่ขอหนังสือต่อเขาก่อนเขาไม่
ให้ไปทํา เป็ นความลําบากแก่คนของเราทีจ่ ะไปทํามาหากินในทีน่ นั ้ ตัง้ แต่เกาะขวางนี้ไปฝา่ ยข้างเราเขา
สูงมากเป็ นเทือกใหญ่ ดูเหมือนอย่างเกาะช้าง เรียกว่าท่าครอบ ข้างฝา่ ยอังกฤษดูแนวเขาใหญ่ปดั ห่าง
ออกไปเป็ นแต่เขาย่อมๆ มีคนตัง้ อยูร่ มิ นํ้าเทียวทําชันบ้างเป็ นแห่งๆ ต่อท่าครอบลงไปมีลาํ คลองเรียกว่า
ั ่ ง้ สองข้าง
ละอุ่นขึน้ ระนอง ในระยะนี้มที ต่ี น้ื อยูส่ องตําบล นอกนัน้ ก็ลกึ ตลอดจนถึงปากอ่าวระนอง ฝงทั
นัน้ ไม่ได้มที ร่ี าบเลยจนสักแห่งหนึ่ง เป็ นแต่เขาใหญ่เขาเล็กตลอดไปจนกระทังถึ
่ งปลายแหลม เวลาเช้า
๔ โมงทอดสมอทีเ่ กาะผี ปากอ่าวเมืองระนอง ทีน่ ้พี ระอัษฎงค์ทาํ เรือนตะเกียงเช่นทีบ่ างปะอินตัง้ ไว้เสา
หนึ่ง มีเรือสําเภาบรรทุกเข้ามาจากเมืองพม่าจอดอยูล่ าํ หนึ่ง เรือมุรธาวสิตยิงปืนสลุด รอผ่อนของขึน้ บก
อยูจ่ นเทีย่ งจึงได้ลงเรือกระเชียงเรือไฟลากข้ามไปดูแหลมเกาะสอง ซึง่ อังกฤษเรียกว่าวิกตอเรียปอยต์
อ้อมปลายแหลมออกไปดูขา้ งหน้านอกแล้วเลียบเข้าจนถึงคอแหลมหน้าใน ทีแ่ หลมนี้เป็ นเนินสูง
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ดินแดงๆ ไม่ใครมีตน้ ไม้คอแหลมทัง้ หน้านอกหน้าในมีบา้ นเรือนคนอยู่ หน้านอกไม่ได้เข้าไปใกล้
ั้
แต่หน้าในเห็นมีเรือนปนหยาฝาจากพื
น้ สองชัน้ ๓ หลัง มีโรงใหญ่เล็กประมาณ ๒๐ หลัง มีตน้ หมาก
มะพร้าว แต่ทแ่ี ผ่นดินทีห่ มู่บา้ นตัง้ นัน้ เป็ นทีต่ ่ าํ แอบคอแหลมอยูห่ น่ อยเดียว ทีบ่ นหลังเนินปลายแหลมมี
ั้
ศาลชําระความแบบเดียวกับทีน่ าตลิง่ ชัน ตัง้ อยูก่ ลางแจ้งแดดร้อนเปรีย้ งมีเรือนปนหยาฝาจากอยู
ห่ ลัง
หนึ่งทรุดโทรมยับเยินทัง้ ๒ หลัง คล้ายกันกับทีน่ าตลิง่ ชัน การทีอ่ งั กฤษจัดรักษาในทีแ่ ถบนี้ไม่กวดขัน
แข็งแรงอันใดอยูข่ า้ งโกโรโกเตกว่าเราเสียอีกคนทีอ่ ยู่บนบกแลเห็นเป็ นแขกเขาว่าเป็ นมะลายูบา้ ง จีน
บ้างประมาณสัก ๓๐ ครัวทัง้ หน้านอกหน้าในหากินด้วยทําปลา เรืออ้อมมาหว่างเกาะเล็กของอังกฤษที่
ั ่ ส่ องเกาะข้างปากอ่าวเมืองระนองทีฝ่ งขวามี
ั่
แอบฝงอยู
โรงจีนตัดฟืน สําหรับส่งเรือเมล์ประมาณสัก ๓๐
ั ่ ายเป็ นทีต่ ลิง่ ชายเนินสูง ตัง้ โรงโปลิศอยูใ่ นทีน่ นั ้ เวลานํ้าขึน้ เรือขนาดองครักษ์ขน้ึ ไปได้ถงึ ท่า
หลัง ฝงซ้
ตัง้ แต่ทะเลเข้าไปสองไมล์เท่านัน้ ตะพานทีข่ น้ึ ยาวประมาณสองเส้นเศษมีแพลอยและศาลาปลายตะพาน
ผูกใบไม้ปกั ธงตลอด เมือ่ ถึงต้นตะพานมีซุม้ ใบไม้ซมุ้ หนึ่ง พระยาระนองและกรมการไทยจีนรับอยูส่ กั
๕๐ – ๖๐ คน ขึน้ รถทีเ่ ขาจัดลงมารับ มีรถเจ้านายและข้าราชการหลายรถขึน้ ไปตามหนทางซึง่ เป็นถนน
ถมศิลาแข็งเรียบดีอย่างยิง่ แต่ถนนนี้แคบกว่าถนนข้างใน ๆ ประมาณสัก ๓ วา สองข้างทางข้างตอนต้น
เป็ นป่าโกงกางขึน้ ขึน้ ไปหน่ อยหนึ่งก็ถงึ เรือกสวนรายขึน้ ไปทัง้ สองข้าง ข้ามตะพานสามตะพาน เป็ น
ตะพานเสาไม้ปกู ระดานมีพนักทาสีขาว เข้าไปข้างในมีทุ่งนาแปลงหนึ่ง แลดูทน่ี ่แี ลเห็นเขาซึง่ เป็ น
พลับพลา แล้วก็เข้าในหมู่สวนหมูไ่ ร่ต่อไปอีกจนถึงต้นตลาดเก่าแลเลีย้ วแยกไปตามถนนทําใหม่ เป็น
ถนนกว้างสัก ๘ วา ไปจนถึงถนนขึน้ เขามีโรงเรือนสองข้างทางแน่ นหนาแต่ไม่มตี กึ เลย ผูค้ นครึกครืน้
ตามระยะทางทีม่ ามีซมุ้ แปลกกันถึง ๖ ซุม้ ซุม้ ทีจ่ ะเข้าถนนตลาดเป็ นอย่างจีน เก๋งซ้อนๆ กันมีเสามังกร
พันเป็ นงามกว่าทุกซุม้ ทางทีข่ น้ึ เขาตัดอ้อมวงไป ท่าทางก็เหมือนกันกับทีค่ อนเวอนเมนต์เฮาส์สงิ คโปร์
หรือทีบ่ า้ นใครๆ ต่างๆ ทีเ่ ขานี้เขาว่าสูงร้อยสิบฟิต แต่เป็ นเนินลาดๆ มีทก่ี ว้างใหญ่โตกว่าเขาสัตนาถ
มาก พลับพลาทีท่ าํ นัน้ ก็ทําเสาไม้จริงเครือ่ งไม้จริงกรอบฝาและบานประตูใช้ไม้จริง แต่กรุใช้ไม้ระกําทัง้
ลําเข้าเป็ นลายต่างๆ หลังคานัน้ มุงไม้เกล็ดแล้วสองหลัง นอกนัน้ มุงจากดาดสี ใช้สนี ้ําเงิน จะให้
เหมือนกันกับหลังคาไม้ซง่ึ ทาสีไว้มที อ้ งพระโรงหลังหนึ่ง ทีอ่ ยูข่ า้ งในหลังหนึ่งยกเป็นห้องนอนสูงขึน้ ไป
หลังหนึ่ง
มีคอนเซอเวเตอรียาวไปจนหลังแปดเหลีย่ มอีกหลังหนึ่ง ทีห่ ลังเล็กซึง่ เป็ นทีน่ อน และทีห่ ลังแปดเหลีย่ ม
และดูเห็นเมืองระนองทัวทั
่ ง้ เมือง หน้าต่างทุก ๆ ช่องเมือ่ ยืนดูตรงนัน้ ก็เหมือนหนึ่งดูปิกเชอแผ่นหนึ่ง
แผ่นหนึ่ง
ด้วยแลเห็นทุ่งนาออกไปจนกระทังถึ
่ งภูเขาซึง่ อยูใ่ กล้ชดิ
ได้ยนิ เสียงชะนีรอ้ งเนืองๆ
สลับซับซ้อนกันไป ด้านหนึ่งก็เป็ นได้อย่างหนึ่ง ด้านหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่ง ไม่เคยอยูท่ ใ่ี ดซึง่ ตัง้ อยูใ่ นทีแ่ ล
เห็นเขาทุ่งปา่ และบ้านเรือนคนงานเหมือนอย่างทีน่ ้ีเลย การตบแต่งประดับประดาและเครือ่ งทีจ่ ะใช้
สอย
พรักพร้อมบริบูรณ์อย่างปินังตามข้างทางและชายเนิน ก็มเี รือนเจ้านายและข้าราชการหลังโตๆ มีโรง
บิลเลียดโรงทหารพรักพร้อมจะอยูส่ กั เท่าใดก็ได้ วางแผนทีท่ างขึน้ ทางลงข้างหน้าข้างในดีกว่าเขาสัต
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นาถมาก เสียแต่ตน้ ไม้บนเนินนัน้ ไม่มตี น้ ใหญ่ ทีเ่ หลือไว้กเ็ ป็ นต้นไม่สโู้ ต ต้นเล็กๆ ทีต่ ดั ก็ยงั เป็นตอ
สะพรังอยู
่ โ่ ดยรอบแต่ในบริเวณพลับพลาปลูกหญ้าขึน้ เขียวสดบริบูรณ์ดที วทุ
ั ่ กแห่ง พระยายุทธการ
โกศล มาคอยรับอยูท่ เ่ี มืองระนองนี้ ๕ วันมาแล้ว เดิมคิดว่าต้องมานอนทีเ่ กาะเขมาเกินโปรแกรมวันหนึ่ง
จะย่นวันเมืองระนองเข้าอยู่แต่สองคืน แต่ครัน้ เมือ่ ไปเห็นทีเ่ ขาทําไว้ให้อยูล่ งทุนรอนมากคล้ายเข้าหอ
พระปริคทีเ่ พชรบุรปี ลูกศาลาไว้ในหมู่รม่ ไม้เป็ นทีเ่ งียบสงัด เวลากลางวันนี้ไม่รอ้ นด้วยครึม้ ฝน เวลา
กลางคืนหนาวปรอทถึง ๗๕๐
วันที่ ๒๔ เวลาเช้าไปดูทต่ี ลาดเก่ามีโรงปลูกชิดๆ กันทัง้ สองฟากเกือบร้อยหลังแลเห็นเป็น
ั่
จีนไปทัง้ ถนน ทีส่ ุดถนนนี้ถงึ บ้านเก่าของพระยารัตนเศรษฐี ซึง่ ตัง้ อยูท่ ห่ี าดใกล้ฝงคลอง
ต้นคลองนัน้
เป็ นทีท่ ําเหมืองแร่ดบี ุก นํ้ าล้างดินทรายซึง่ ติดแร่ลงมาถมจนคลองนัน้ ตัน ดินกลับสูงขึน้ กว่าพืน้ บ้าน
สายนํ้ าก็ซมึ เข้าไปในบ้านชืน้ ไปหมด ผนังใช้ก่อด้วยดินปนปูน ตึกรามพังทะลายไปบ้างก็ม ี ทีย่ งั อยูผ่ นัง
ชืน้ ทําให้เกิดปว่ ยไข้ จึงได้ยา้ ยไปตัง้ บ้านใหม่ ทีย่ า้ ยไปตัง้ บ้านใหม่เสียนัน้ เป็ นดีมาก ทําให้เมืองกว้าง
ออกไปอีกสามสีเ่ ท่า ด้วยถนนตลาดเก่านี้ไปชนคลอง จะขยายต่อไปอีกไม่ได้อยูแ่ ล้ว เวลาบ่ายไปดูบ่อ
นํ้าร้อน ระยะทางเจ็ดสิบเส้น มีถนนดีเรียบร้อย ได้เห็นทางซึง่ เขาทําชักสายนํ้ ามาทําเหมืองดีบกุ แย่งเอา
นํ้าในลําธารโตๆ เสียทัง้ สิน้ จนลําธารนัน้ แห้ง ไม่มนี ้ําเลย ทีบ่ ่อนํ้าร้อนนี้ ดูเป็ นทีซ่ ง่ึ สําหรับจะร้อนนัน้
ออกมาจากเขานํ้าตกรินๆ ออกมาจากศิลาขวางกับลําธารนํ้ าเย็น ทํานบซึง่ กัน้ เปิดนํ้าเย็นให้ไปตามราง
สายนํ้ าทําเหมืองข้ามมาบนทีซ่ ง่ึ เป็ นนํ้ าร้อน นํ้าฟากข้างนี้กร็ อ้ น ฟากข้างโน้นก็รอ้ น นํ้าเย็นไปกลาง นํ้ า
ร้อนทีน่ ้ีไม่มกี ลิน่ กํามะถันหรือกลิน่ หินปูนเลย แต่รอ้ นไม่เสมอกัน บ่อหนึ่งปรอท ๑๔๔๐ บ่อหนึ่งปรอท
๑๕๔๐ ถ้าไปอึกกระทึกใกล้เคียงเดือดและควันขึน้ แรงได้จริง
วันที่ ๒๕ เวลาเช้าไปทีบ่ า้ นใหม่พระยาระนองผ่านหน้า “โรงราง” คือตราง ทําเป็ นตึก
หลังคาสังกะสีแบบคุกทีป่ ีนงั
ดูเรียบร้อยใหญ่โตดีมากแต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ บ้านพระยาระนองเองก่อ
กําแพงรอบสูงสักสิบศอก กว้างใหญ่เห็นจะสามเส้นสีเ่ ส้น แต่ไม่หนั หน้าออกถนนด้วย ซินแสว่าหันหน้า
เข้าข้างเขาจึงจะดี ทีบ่ นหลังประตูทําเป็ นเรือนหลังโตๆ ขึน้ ไปอยูเ่ ป็ นหอรบ กําแพงก็เว้นช่องปืนกรุแต่
อิฐบางๆ ไว้ดว้ ยกลัวเจ๊กทีเ่ คยลุกลามขึน้ ครัง้ ก่อน เมื่อมีเหตุการณ์กจ็ ะได้กระทุง้ ออกเป็ นช่องปืน ที่
กลางบ้าน
ทําตึกหลังหนึ่งใหญ่โตมาก แต่ตวั ไม่ได้ขน้ึ อยู่ เป็ นแต่ทร่ี บั แขกและคนไปมาให้อาศัย ตัวเองอยูเ่ รือนจาก
เตีย้ ๆ เบียดชิดกันแน่นไปทัง้ ครัวญาติพน่ี ้องรวมอยูแ่ ห่งเดียวกันทัง้ สิน้ มีโรงไว้สนิ ค้าปลูกริมกําแพงยืด
ยาว ในบ้านนัน้ ก็ทาํ ไร่ปลูกมันปี หนึ่ง ได้ถงึ พันเหรียญ เป็ นอย่างคนหากินแท้ ออกจากบ้านพระยา
ระนองไปสวน ซึง่ เป็ นทีห่ ากินด้วยทดลองพืชพรรณไม้ต่างๆ ด้วย ทีก่ ว้างใหญ่ปลูกต้นจันทน์เทศและ
กาแฟ ส้มโอปตั เตเวีย มะพร้าว ดุกู และพริกไทยๆ นัน้ ได้ออกจําหน่ ายปี หนึ่งถึงสิบหาบแล้ว เวลาบ่ายนี้
ไม่ได้ไปแห่งใด ด้วยเป็ นเวลาครึม้ ฝนหน่อยหนึ่งก็ฝนตก
พระยาระนองขอให้ตงั ้ ชือ่ พลับพลานี้เป็ นพระทีน่ งั ่ ด้วยเขาจะรักษาไว้เป็ นทีถ่ อื นํ้ าพระพิพฒ
ั สัจจาและขอให้ตงั ้ ชื่อถนนด้วย จึงได้ตงั ้ ชื่อพระทีน่ งว่
ั ่ า “รัตนรังสรรค์” เพื่อจะให้แปลกลํ้าๆ พอมีช่อื
ผูท้ าํ เป็ นทีย่ นิ ดี เขาทีเ่ ป็ นทีท่ าํ วังนี้ ให้ช่อื ว่า “นิเวศนคีร”ี ถนนตัง้ แต่ท่าขึน้ มาจนสุดตลาดเก่าแปดสิบเส้น

๙

เศษ ให้ช่อื ว่า “ถนนท่าเมือง” ถนนทําใหม่ตงั ้ แต่สามแยกตลาดเก่าไปตามหน้าบ้านใหม่พระยาระนองถึง
ตะพานยูง เป็ นถนนใหญ่เกือบเท่าถนนสนามไชย ให้ช่อื ว่า “ถนนเรืองราษฎร์” ถนนตัง้ แต่ตะพานยูง
ออกไปจนถึงทีฮ่ ่วงซุย้ พระยาดํารงสุจริต สัก ๗๐ เส้นเศษย่อมหน่ วยหนึ่ง ให้ช่อื “ถนนชาติเฉลิม” ถนน
ตัง้ แต่ถนนบ่อนํ้าร้อนถึงเหมืองในเมืองให้ช่อื “ถนนเพิม่ ผล” ถนนทางไปบ่อนํ้าร้อน ๗๐ เส้นเศษ ให้ช่อื
“ถนนชลระอุ” ถนนหน้าวังซึง่ เป็ นถนนใหญ่ให้ช่อื “ถนนลุวงั ” ถนนออบรอบตลาดนัดต่อกับถนนลุวงั กับ
ถนนเรืองราษฎร์ เป็ นถนนใหญ่แต่ระยะทางสัน้ ให้ช่อื “ถนนกําลังทรัพย์” ถนนตัง้ แต่ถนนเรืองราษฎร์
มาถึงถนนชลระอุผ่านหน้าศาลชําระความซึง่ ทําเป็ นตึกสีม่ ขุ ขึน้ ใหม่ยงั ไม่แล้ว ให้ช่อื “ถนนดับคดี” ถนน
แยกจากถนนเรืองราษฎร์ลงไปทางริมคลองให้ช่อื “ถนนทวีสนิ ค้า” กับอีกถนนหนึ่งซึง่ พระยาระนองคิด
จะทําออกไปถึงตําบลหินดาด ซึง่ เป็ นทางโทรเลขขอชื่อไว้ก่อนจึงได้ให้ช่อื ว่า “ถนนผาดาด” ถนนซึง่ เขา
ทําและได้ให้ช่อื ทัง้ ปวงนี้ เป็ นถนนทีน่ ่ าจะได้ช่อื จริง ๆ ใช้ถมด้วยศิลากรวดแร่แข็งกร่าง และวิธที าํ ท่อนํ้า
ของเขาเรียบร้อยทุกหนทุกแห่ง ฝนตกทันใดนัน้ จะไปแห่งใดก็ไปไม่ได้
วันที่ ๒๖ เวลาเช้าไปดูทฝ่ี งั ศพพระยาดํารงสุจริต ตามทางทีไ่ ปเป็นนาเป็ นสวนตลอด เมือ่
จวนจะถึงทีฝ่ งั ศพเป็ นสวนพระยาระนองทัง้ สองฟาก ปลูกหมากมะพร้าวมะม่วงเป็ นระยะท่องแถวงาม
นัก มะพร้าวปลูกขึน้ ไปจนถึงไหล่เขา ทีห่ น้าทีฝ่ งั ศพปลูกต้นไม้ดอกต่างๆ เมือ่ อยูเ่ มืองระนองเวลาคํ่าๆ
มีบุหงาส่ง ทีฝ่ งั ศพนัน้ มีป้ายศิลาสูงสักสีศ่ อกเศษ จารึกเรือ่ งชาติประวัตขิ องพระยาดํารงสุจริตทัง้
ภาษาไทย ภาษาจีน เป็ นคําสรรเสริญตลอดจนบุตรหลาน ถัดเข้าไปมีเสาธงศิลาคู่หนึ่ง แพะคู่หนึ่ง เสือคู่
หนึ่ง ม้าคู่หนึ่ง ขุนนางฝา่ ยบุ๋นฝา่ ยบู๊ค่หู นึ่ง แล้วก่อเขือ่ นศิลาปู ศิลาเป็ นชัน้ ๆ ขึน้ ไป ๓ ขัน้ จึงถึงลานที่
ฝงั ศพมีพนักศิลาสลักเป็ นรูปสัตว์ และต้นไม้เด่นๆ ทีก่ ุฏนิ นั ้ ก็ลว้ นแล้วด้วยศิลาตลอดจนถึงทีท่ าํ เป็ นหลัง
เต่า ต่อขึน้ ไปเป็ นเนินพูนดินเป็ นลอนๆ ขึน้ ไป ๓ ลอน ตามแบบทีฝ่ งั ศพจีนแต่แบบต้องอยูท่ ก่ี ลางแจ้ง
ไม่มรี ม่ ไม้เลย ลงทุนทําถึง ๖๐๐ ชังเศษ
่
ทีฝ่ งั ศพมารดาและญาติพน่ี ้องอยูใ่ กล้ๆ กัน แต่ตอ้ งไว้
ระยะห่างๆ
ดูน่าจะเปลืองทีเ่ ต็มที
กลับจากทีฝ่ งั ศพไปดูทาํ เหมือง พึง่ จะเข้าใจชัดเจนในครัง้ นี้ จะพรรณนาว่าทําอย่างไรให้
ละเอียดก็ยดื ยาวนัก ไม่มเี วลาเขียน เช้า ๕ โมงเศษกลับมาลงเรือ ออกจากอ่าวระนองไปทอดทีเ่ กาะพลู
จืดซึง่ เป็ นด่านต่อเขตต์แดน มีโรงโปลิศของเมืองระนองตัง้ รักษาอยูท่ น่ี นั ้ แต่ทแ่ี ท้เกาะพลูจดื นี้ไม่เป็ น
ปลายเขตต์แดนทีเดียว เกาะคันเกาะหาดทรายยาวเป็ นทีต่ ่อ แต่สองเกาะนัน้ ไม่มนี ้ํากินจึงไปตัง้ ไม่ได้
เวลาทีไ่ ปนี้เลียบไปใกล้เกาะวิกตอเรีย เกาะนี้มที ร่ี าบมาก มีลาํ คลอง คนออกไปตัง้ ทําปลาอยู่ทน่ี ัน้ ก็ม ี
เวลาบ่ายลงเรือไปรอบเกาะพลูจดื ให้คนขึน้ ไล่เนื้อเพราะทีเ่ กาะนี้เขาเคยได้เนื้อเสมอ และคนทีด่ ่านก็เข้า
มาแจ้งความว่ามีแน่ เพราะเข้ามากินกล้วยชาวด่านปลูก แต่จะเป็ นด้วยคนมากหรือเกินไปอย่างไร เลย
ตกลงเป็ น “โห่เปล่า”
เมือ่ อยูท่ เ่ี มืองระนอง พวกจีนในท้องตลาดมาหาเกือบจะหมดเมือง มีสม้ หน่ วยกล้วยใบ
ตามแต่จะหาได้ จีนผูห้ นึ่งเป็ นมิวนิสเปอลกอมมิสชันเนอในเมืองระริด ทําภาษีรงั นกและภาษีฝิ่นในเมือง
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ตะนาวศรีและบิดาจีนอองหลายซึง่ เป็ นล่ามเมืองตระ และเป็ นน้องเขยพระยาระนองลงมาแต่เมืองระมิด
มาหาด้วยการรับรองเลีย้ งดูของพระยาระนองแข็งแรงอย่างยิง่ พีน่ ้องลูกหลานกลมเกลียวกัน คิดอ่านจัด
การแต่จะให้เป็ นทีส่ บายทุกอย่างทีจ่ ะทําได้ การทํานุ บํารุงรักษาบ้านเมือง เขาบํารุงจริงๆ รักษาจริงๆ
โดยความฉลาดและความตัง้ ใจ ยากทีจ่ ะหาผูร้ กั ษาเมืองผูใ้ ดให้เสมอเหมือนได้
คนไทยในเมืองระนองนี้ ผิดกันกับเมืองตระ คือไม่ได้เก็บเงินค่าราชการ หรือจะเรียกว่าค่า
หลังคาเรือนอย่างเช่นเมืองตระ เลขสักข้อมือสมกรมการก็ไม่เหมือนเมืองหลังสวน ทีเ่ มืองหลังสวนเก็บ
เงินข้าราชการแต่ตวั เลขทีส่ กั ข้อมือ คนขึน้ ใหม่ไม่ได้เก็บ ทีเ่ มืองตระไม่มสี มกรมการ แต่เก็บเงินทัวหน้
่ า
เมืองระนองนี้ไม่มอี ย่างใดอย่างหนึ่ง ว่าแต่ก่อนมีกค็ นื เสียแล้วไม่ได้เก็บเงินอันใด ชัวแต่
่ เกณฑ์มารักษา
เมือง (หรือบ้านเจ้าเมือง) ในเวลาตรุษจีน คือตัง้ แต่เดือน ๓,๔,๕ สามเดือน ผลัดละสิบห้าวัน แต่กย็ งั
ไม่พอ ต้องไปเอาคนหลังสวนมาอีกห้าสิบคน เวลาคนมาอยูป่ ระจําการกินอาหารกงสี กับการจรเช่นทาง
โทรเลข ใช้เกณฑ์ ไม่ได้จา้ งเหมือนเมืองตระ เขายื่นยอดสํามะโนครัวกรมการเมืองระนอง ๒๔ ครัว
อําเภอ ๘๖ ครัว ไพร่ชายฉกรรจ์ ๑,๕๓๐ คน เด็ก ๗๔๙ คน รวมชาย ๒,๒๗๙ คน หญิงฉกรรจ์ ๑,๑๐๙
คน เด็ก ๖๑๖ คน รวมหญิง ๑,๗๒๕ คน รวม ๔,๐๐๔ คน รวมทัง้ ครัวกรมการอําเภอ ๑,๑๒๒ ครัว แขก
เดิมหลวงขุนหมืน่ ๘ ครัว ไพร่ชายฉกรรจ์ ๔๒ เด็ก ๖๕ คน รวม ๑๐๗ คน หญิงฉกรรจ์ ๓๗ เด็ก ๒๑
รวม ๕๘ คน รวมชายหญิง ๑๖๕ คน เป็ นครัว ๓๕ ครัว จีนมีบุตรภรรยา ๓๐๐ จีน จีนจร ๒,๘๐๐ (เห็น
จะเป็ นเอสติเมต) รวม ๓,๑๐๐ รวมคนเดิมชาย ๕,๖๐๔ คน หญิง ๑,๗๘๓ คน รวม ๗,๓๘๕ คน คนใหม่
มาแต่เมืองอื่นๆ คือ ไชยา ๒๙ ครัว หลังสวน ๙๐ ครัว ชุมพร ๑๐ ครัว นคร ๒ ครัว ตระ ๒ ครัว ฝา่ ย
อังกฤษ ๒ ครัว รวม ๑๓๕ ครัว ชายฉกรรจ์ ๑๘๕ คน เด็ก ๑๒๖ คน รวม ๔๑๑ คน หญิงฉกรรจ์ ๑๕๗
คน เด็ก ๙๑ คน รวม ๒๖๖ คน รวมไทยมาใหม่ ๕๗๗ คน แขกมาแต่เมืองถลาง ๑๔ ครัว เมืองตะกัวทุ
่ ่ง
๑๗ ครัว รวม ๓๑ ครัว เป็ นชายฉกรรจ์ ๔๓ เด็ก ๓๐ คน รวม ๗๓ คน หญิงฉกรรจ์ ๓๕ เด็ก ๓๗ รวม
๗๒ รวมชายหญิง ๑๔๕ คน รวมเก่าใหม่ชาย ๕,๙๘๘ คน หญิง ๒,๑๒๑ คน รวมทัง้ สิน้ ๘,๑๐๙ คน
การทํานามีแต่ชวคนไทย
ั่
ทําข้าวไร่ทงั ้ นัน้ นาพืน้ ราบทําน้อย ทีเ่ ห็นอยูเ่ พียงสามแปลงก็
เป็ นนาเจ้าเมืองเสียแปลงหนึ่ง แต่ยงั มีขา้ วพอคนไทยกินได้มาก ไม่สูจ้ ะต้องซือ้ พม่านัก ส่วนจีนนัน้ ไม่ได้
กินข้าวในเมืองเลย กินข้าวในเมืองพม่าทัง้ สิน้ เพราะฉะนัน้ ข้าวเมืองพม่าจึงเป็นสําคัญในแถบนี้ เรือเมล์
ทีเ่ ดินอยูท่ ุกวันนี้สองลํา คือเรือเซหัวของพระยาระนองลําหนึ่ง เรือเมอควีของอังกฤษลําหนึ่ง แต่เรือ
เซหัวอยูข่ า้ งจะคล่องแคล่วกว่าเรือเมอควี
เจ้าพนักงานอังกฤษกล่าวโทษเรือเมอควีอยูว่ า่ เสียเปรียบ
เซหัว การในเมืองระนองยังมีอยูอ่ กี ซึง่ จะต้องแจ้งความต่อภายหลัง
วันที่ ๒๗ เวลา ๑๑ ทุ่ม ออกเรือเดินทางช่องระหว่างเกาะเสียงไหกับเกาะช้าง ทีใ่ นแผนที่
เขียนว่าแสดดัลไอล์แลนด์มาไม่มคี ลื่นลมอันใดเป็ นปกติ พระราชนิพนธ์เรือ่ งเมืองระนองมีปรากฏเพียงนี้
หลังจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จมาถึงเมืองตรัง ทรงพระราชดําริว่า เมืองตรังเป็ นทําเลทีส่ าํ คัญ หากการปกครองยังไม่ดบี า้ นเมืองจึงไม่มคี วามเจริญพระองค์ได้ทอด
พระเนตรเห็น พระอัษฎงคตทิศรักษา (คอซิมบี)้ จัดการทํานุ บาํ รุงเมืองตระบุร ี จึงชอบพระราชหฤทัย จึง

๑๑

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร เลื่อนพระอัษฎงคตทิศรักษา (คอซิมบี)้ ขึน้ เป็ น
พระยารัษฎานุ ประดิษฐมหิศรภักดียา้ ยมาเป็ นผูว้ ่าราชการเมืองตรัง
ต่อมาถึงสมัยเมือ่ จัดการปกครองหัวเมืองเป็ นมณฑลเทศาภิบาลโปรดฯ
ให้หวั เมืองมา
ขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงเดียวทัง้ หัวเมืองปกั ษ์ใต้ ฝา่ ยเหนือ ฝา่ ยตะวันออก ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยารัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง) เลื่อนขึน้ เป็ นพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี
ตําแหน่ งสมุห-เทศาภิบาลมณฑลชุมพรและ พระราชทานสัญญาบัตรเลื่อน พระบุรรี กั ษ์ โลหวิสยั (คอ
อยูห่ งี) บุตร
คนใหญ่ของพระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) ขึน้ เป็ นพระยารัตนเศรษฐี ผูว้ ่าราชการเมือง
ระนอง
พระยาดํารงสุจริต (คอซิมก๊อง) รับราชการในตําแหน่ ง สมุหเทศาภิบาล อยูจ่ นแก่ชรา
กราบถวายบังคมลาออกจากราชการกลับไปอยูเ่ มืองระนอง จนถึงแก่อนิจกรรมในรัชกาลที่ ๖
ใน พ.ศ. ๒๔๖๐ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จเลียบหัวเมืองปกั ษ์ใต้
ฝา่ ยตะวันตก และทีเ่ มืองระนองนี้พระยาดํารงสุจริต (คอซิมก๊อง) ได้ถงึ แก่อนิจกรรมแล้วพระยารัตน
เศรษฐี (คออยูห่ งี) บุตรพระยาดํารงสุจริต (คอซิมก๊อง) ก็ปว่ ยเป็ นโรคอัมพาตทุพลภาพ ไม่สามารถรับ
ราชการได้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลือ่ นพระยารัตน
เศรษฐี (คออยูห่ งี) เป็ นพระดํารงสุจริตมหิศรภักดี และโปรดให้พระระนองศรีสมุทรเขตต์ (คออยูโ่ งย)
บุตรพระยาจรูญราชโภคากร (คอซิมเต๊ก) เป็ นผูว้ ่าราชการเมืองระนองสืบต่อไป
ในรัชกาลที่ ๖ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๐ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จเลียบ
หัวเมืองมณฑลปกั ษ์ใต้ ฝา่ ยตะวันตกเสด็จทรงรถไฟออกจากกรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ ๖ เมษายน ประทับ
แรมทีเ่ มืองเพชรบุร ี เมืองประจวบคีรขี นั ธ์ เมืองชุมพร แล้วทรงช้างพระทีน่ งั ่ โดยเสด็จสถลมารคข้าม
แหลมมลายูไปลงเรือพระทีน่ งที
ั ่ ล่ าํ นํ้าปากจัน่ และเสด็จถึงเมืองระนอง เมือ่ วันที่ ๑๗ เมษายน ซึง่ จาก
หลักฐานของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได้กล่าวไว้ในเรือ่ งตํานานเมืองระนอง ถึงการเสด็จเมือง
ระนองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ดังนี้

เสด็จถึงเมืองระนอง
วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน เวลาบ่าย ๑ โมง กระบวนเรือพระทีน่ งออกจากอ่
ั่
าวปากคลอง
ละอุ่นไปปากนํ้ าระนองบ่าย ๔ โมงถึงอ่าวระนอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเครือ่ งครึง่ ยศเสือปา่
กรมพรานหลวงรักษาพระองค์ เสด็จประทับเรือกลไฟเล็กศรีสุนทร เรือรบหลวงสุครีพครองเมืองยิงปืน
ถวายคํานับ เรือศรีสุนทรแล่นเข้าลํานํ้าระนอง พอผ่านตลาดจีนชาวประมงทีป่ ากนํ้าจุดประทัดดอกใหญ่
ถวายคํานับเรือศรีสุนทรเข้าเทียบสะพานยาวหน้าเมือง นายพลโทพระยาสุรนิ ทรราชานํ าเสด็จไป
ประทับปรําปลายสะพานพระสงฆ์สวดชยันโตถวายชัยมงคลข้าราชการสกุล ณ ระนองและกรมการ
พ่อค้า นายเหมืองเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทเสือปา่ และลูกเสือจังหวัดระนองจังหวัดตะกัวป
่ า่ ตัง้ แถว
รับเสด็จบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสด็จประทับรถม้าเป็นรถพระทีน่ งั ่ เสด็จพระราชดําเนิน

๑๒

ไปตามถนนซึง่ มีราษฎรคอยเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทอยูท่ งั ้ ๒ ฟากทางผ่านซุม้ พ่อค้าฝรังพ่
่ อค้าพม่า
และพ่อค้าจีนตกแต่งรับเสด็จขึน้ เขานิเวศน์ประทับแรม ณ พระทีน่ งรั
ั ่ ตนรังสรรค์

การพระราชทานพระแสงราชศัสตราที่จงั หวัดระนอง
วันพุธที่ ๑๘ เมษายน เวลาบ่ายเจ้าพนักงานได้ไปทอดพระราชบังลังก์และแต่งตัง้ เครือ่ ง
ราชูปโภคทีพ่ ลับพลาทองจตุรมุขมีปรํารอบตัวอันสร้างขึน้ ทีส่ นามตรงจวนเจ้าเมืองเก่าหนทางห่างจากที่
ประทับขึน้ ไปประมาณ ๑๐ เส้น เสือปา่ กรมพรานหลวงรักษาพระองค์ พร้อมด้วยแตรวงธงประจํากอง ๑
กองร้อยในบังคับนายหมวดเอกพระพํานักนัจนิกรได้เดินแถวไปตัง้ เป็ นกองเกียรติยศตรงหน้าพลับพลา
มีหมวดทหารมหาดเล็กและตํารวจภูธรตัง้ แถวอยูส่ องข้าง สมาชิกเสือป่าจังหวัดระนองและตะกัวป
่ า่
มีดอกไม้ธปู เทียนทูลเกล้าฯ ถวาย เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทในปรําเบือ้ งขวา
เวลาบ่าย ๓ โมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเครือ่ งเต็มยศเสือปา่ เสด็จทรงรถพระ
ทีน่ งไปยั
ั ่ งพลับพลาทอง แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเสือปา่ ทหาร ตํารวจภูธรถวาย
วันทยาวุธเมือ่ สุดเสียงแตรสรรเสริญพระบารมีแล้วนายพลโทพระยาสุรนิ ทราชาสมุหเทศาภิบาลสําเร็จ
ราชการมณฑลภูเก็ตอ่านคํากราบบังคมทูลพระกรุณาดังต่อไปนี้

คําถวายชัยมงคล

ขอเดชะฝา่ ละอองธุลพี ระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้ารับฉันทานุ มตั ขิ องข้าทูลละอองธุลพี ระบาทและประชาชนจังหวัดระนอง
ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝา่ ละอองธุลพี ระบาทด้วยในการ
ทีใ่ ต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาททรงพระราชอุสาหะเสด็จพระราชดําเนินเลียบมณฑลภูเก็ตรอนแรมมาในทาง
กันดารทัง้ ทางบกและทางนํ้ าจนบรรลุถงึ จังหวัดระนองครัง้ นี้ ข้าพระพุทธเจ้ารูส้ กึ เป็ นพระมหากรุณา
ธิคุณพิเศษโดยเฉพาะ เพราะในพระพุทธศักราช ๒๔๕๒ เมือ่ ทรงดํารงพระราชอิสสริยยศสมเด็จ
พระยุพราชก็ได้เสด็จพระราชดําเนินมาครัง้ หนึ่งแล้ว ข้าพระพุทธเจ้ายังคํานึงถึงพระเดชพระคุณอยู่
มิได้ขาด แต่ถงึ แม้มาตรว่าข้าพระพุทธเจ้ามีความปรารถนาทีจ่ ะได้ชมพระบารมีอกี สักปานใดก็เป็ น
อันพ้นวิสยั ทีจ่ ะให้สมหวังในเวลาอันรวดเร็วเช่นนี้ประการ ๑ อีกประการ ๑ เมือ่ ปี ก่อนใต้ฝา่ ละอองธุล ี
พระบาทได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตดั ถนนและสร้างทางโทรเลขแต่จงั หวัดชุมพรมาเชื่อมต่อกับ
จังหวัดระนอง ซึง่ เจ้าหน้าทีก่ ําลังเร่งรีบทําอยู่ ณ บัดนี้กค็ วรนับว่าเป็ นพระมหากรุณาธิคณ
ุ แก่ประชาชน
จังหวัดระนองโดยเฉพาะเหมือนกัน เพราะฉะนัน้ การทีไ่ ด้เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทครัง้ นี้จงึ ทําให้ขา้
พระพุทธเจ้าปิตยิ นิ ดีเป็ นพ้นทีจ่ ะพรรณนา ตัง้ แต่ใต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาทได้ทรงรับพระราชภาระ
ปกครองพระราชอาณาจักร พระองค์ได้ทรงทํานุ บํารุงชักจูงประเทศสยามขึน้ สู่ความเจริญโดยรวดเร็ว
เพียงใดข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลายเห็นประจักษ์อยูแ่ ล้ว เป็ นต้นว่าทางพระราชไมตรีในระวางนานาประเทศ
ก็รงุ่ เรือง พระเกียรติยศพระเกียรติคุณขจรฟุ้งเฟื่องทัวทิ
่ ศานุ ทศิ จนพระราชาธิบดีแห่งประเทศอังกฤษ

๑๓

ซึง่ เป็ นมหาประเทศในยุโรปได้ถวายยศนายพลเอกในกองทัพบกอังกฤษแด่ใต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาท และ
ทรงรับดํารงยศนายพลเอกในกองทัพบกสยาม ทัง้ นี้ควรนับว่าเป็ นเกียรติยศอย่างสูงส่วนหนึ่ง
ส่วนการป้องกันพระบรมเดชานุ ภาพและพระราชอาณาจักร ใต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาทก็ได้
ทรงทํานุ บํารุงกองทัพบก ทัพเรือ และกองอาสาสมัครเสือปา่ ลูกเสือ ให้เป็ นปึกแผ่นมันคงทั
่
ง้ ทรง
อุดหนุ นราชนาวีสมาคมและสภากาชาด ซึง่ ควรนับว่าเป็ นกําลังและเป็ นสง่าสําหรับบ้านเมืองสมควรแก่
สมัยทัง้ การไปมาค้าขายก็ได้ทรงทํานุ บาํ รุงให้สะดวกเจริญขึน้ เป็ นลําดับแม้มหาประเทศยุโรปได้ทาํ การ
สงครามขับเคีย่ วกันมาเกือบ ๓ ปีแล้วการไปมาค้าขายเกิดขัดข้องมากบ้างน้อยบ้างทัวไปทุ
่ กประเทศ
การค้าขายในพระราชอาณาเขตต์กด็ าํ เนินอยูเ่ รียบร้อยและเฉพาะในมณฑลภูเก็ตกลับมีผลประโยชน์ด ี
ขึน้ กว่าแต่ก่อนอีก คนต่างประเทศก็เข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภารอยูเ่ ป็ นนิจ เพราะแสวงหาอาชีพได้
คล่องดี ความเจริญรุง่ เรืองทัง้ หลายนอกจากนี้ยงั มีอกี เหลือทีจ่ ะยกขึน้ พรรณนาเพราะได้อาศัย
พระบุญญาภินิหารในใต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาท ประกอบกับพระปรีชาสามารถและพระราชวิรยิ ะอุตสาหะ
ในราชกิจทัง้ ปวง จึงเป็ นผลลุล่วงเห็นประจักษ์ปานฉะนี้ขออํานาจคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ซึง่ เป็ นใหญ่
ในสกลโลกจงอภิบาลรักษาพระองค์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ให้ทรงพระเจริญสุขทุกทิพาราตรีกาลพระชนมายุยงยื
ั ่ นนานปราศจากโรคาพาธ ศัตรูทงั ้ หลาย
จงพินาศพ่ายแพ้พระบุญญาภินิหาร ขอให้ทรงเกษมสําราญในพระหฤทัย จะทรงประกอบราชกิจใดๆ
จงเป็ นผลสําเร็จสมดังพระบรมราชประสงค์ทุกประการ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
สิน้ คําถวายไชยมงคลแล้วมีพระราชดํารัสตอบดังนี้

พระราชดํารัสตอบ

“เราได้ฟงั คําของสมุหเทศาภิบาลกล่าวในนามของข้าราชการและอาณาประชาชนจังหวัด
ระนองนี้เรามีความปิตแิ ละจับใจเป็ นอันมากทีไ่ ด้ทราบว่าท่านทัง้ หลายรูส้ กึ ตัวว่าเราได้พยายามและตัง้ ใจ
ทีจ่ ะทํานุ บาํ รุงพวกท่านทัง้ หลายให้มคี วามสุขและความเจริญรุ่งเรืองขึน้ เป็ นลําดับข้อนี้เป็ นข้อทีเ่ รา
ปรารถนายิง่ กว่าอย่างอื่น ส่วนตัวเราทีจ่ ะมีความสุขความสําราญและรื่นรมอย่างหนึ่งอย่างใดก็โดยรูส้ กึ
ว่าได้กระทําการตามหน้าทีม่ ากทีส่ ุดทีจ่ ะทําได้ให้เป็ นผลสําเร็จ เมือ่ ได้มาแลเห็นผลสําเร็จแม้ไม่เต็มที่
เป็ นแน่ ส่วน ๑ ก็นับว่าเป็ นทีส่ บายใจ
ส่วนจังหวัดระนองนี้เราได้เคยมาแต่ครัง้ ก่อนตามทีส่ มุหเทศาภิบาลได้กล่าวแล้วและได้มา
รูส้ กึ ว่าเป็ นทีซ่ ง่ึ อาจเป็ นเมืองเจริญได้แห่งหนึ่งในพระราชอาณาจักรของเราแต่หากว่าลําบากในทาง
คมนาคม จึงทําให้ความเจริญนัน้ ดําเนินได้ชา้ กว่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ เราจึงได้ให้จดั การสร้างถนนระหว่าง
จังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนองเพื่อให้การคมนาคมดีขน้ึ ครัน้ เมือ่ เราได้มาในคราวนี้อกี ครัง้ หนึ่งแล้วก็ได้
เดินตามทางทีต่ ดั ใหม่ ซึง่ ถึงแม้ยงั ไม่แล้วสําเร็จดีกอ็ าจทําความสะดวกขึน้ อีกเป็ นอันมาก เมือ่ ทางไปมา
จากจังหวัดชุมพรมาจังหวัดระนองสะดวกขึน้ ได้ในทางบกแล้วการค้าขายและการติดต่อในทางทํานุบํารุง
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อาณาเขตต์กท็ าํ ได้ดขี น้ึ กว่าแต่ก่อน ข้อนี้ทาํ ให้เรารูส้ กึ ยินดีและรูส้ กึ เหมือนตัวเราได้มาอยูใ่ กล้กบั พวก
ท่านทัง้ หลายอีกส่วนหนึ่ง และยังหวังอยูว่ ่าจะสามารถจัดการให้การคมนาคมสะดวกยิง่ ขึน้ กว่าทีท่ ําได้ใน
เวลานี้
ในทีส่ ุดนี้เราขอกล่าวว่าจังหวัดระนองเป็ นทีไ่ ปมายากเช่นนี้เราจึงมีความเสียใจทีจ่ ะ
มาเยีย่ มไม่ได้บ่อยๆ เท่าทีเ่ ราปรารถนาจะมา แต่ดว้ ยความรูส้ กึ เป็ นห่วงอยูเ่ สมอ จึงจะขอให้ของไว้เป็น
ทีร่ ะลึกแทนคือพระแสงราชศัตราทีเ่ ป็ นของเราใช้ไว้สาํ หรับท่านทัง้ หลายจะได้รบั ไว้รกั ษาเพื่อเป็ น
เกียรติยศแก่เมืองนี้ เพื่อเป็ นเครือ่ งแทนตัวเราผูม้ าอยู่เองไม่ได้ ขอให้เข้าใจว่าพระแสงนี้เรามอบให้ไม่
เฉพาะแต่แก่เจ้าเมืองเท่านัน้
เรามอบให้ท่านทัง้ หลายทีเ่ ป็นข้าราชการทุกคนต้องช่วยกันตัง้ ใจทํานุ
บํารุงรักษาพระแสงนี้ไม่ให้เสื่อมเสียเกียรติยศลงไปได้แม้แต่เล็กน้อย ถึงแม้อาณาประชาชนพลเมืองจง
รูส้ กึ ว่ามีหน้าที่
เคารพและช่วยรักษาเหมือนกัน
เพราะต้องรูส้ กึ ว่าในส่วนผูท้ ม่ี หี น้าทีป่ กครองพระแสงย่อมเป็น
เครือ่ งหมายพระราชอํานาจ ทีท่ ่านทัง้ หลายรับแบ่งมาใช้ในทางสุจริตทางธรรมเพื่อนําความร่มเย็นแก่
อาณาประชาชน ฝา่ ยอาณาประชาชนก็จงรูส้ กึ ว่าพระแสงนี้เป็ นอํานาจปกครองเช่นนัน้ เหมือนกัน และ
เมือ่ รูส้ กึ
ว่ามีอํานาจปกครองอยูใ่ นทีน่ ้ีสมควรจะได้รบั ความร่มเย็นจากอํานาจนัน้ แล้วก็ตอ้ งนับถือเคารพต่อ
อํานาจนัน้ ว่าเป็ นเครือ่ งป้องกันสรรพภัยดังนี้ ถ้าจะประพฤติให้ถูกต้อง ต้องตัง้ ตนอยูใ่ นศีลในธรรม
ความสุจริต ซื่อตรง จงรักภักดีอยูใ่ นพระราชกําหนดกฎหมายและประพฤติตนให้เป็ นพลเมืองดีโดย
ทัวกั
่ น
ขอให้ผวู้ ่าราชการรับพระแสงนี้ไปรักษาไว้แทนบรรดาข้าราชการและอาณาประชาชน
พลเมืองจังหวัดระนองเพื่อเป็ นสิรสิ วัสดิพพิ ฒ
ั นมงคลแก่ท่านทัง้ หลายทัวกั
่ น”
จึงอํามาตย์ตรี พระระนองบุรศี รีสมุทเขตต์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดรับพระราชทานพระแสงราชศัสตราฝกั ทองคําจําหลักลายจากพระหัตถ์ขณะนัน้ พระสงฆ์สวดชัยมงคล และข้าราชการจังหวัดและ
ประชาชนถวายไชโยพร้อมกัน และพระระนองบุรกี ราบบังคมทูลรับกระแสพระบรมราโชวาทเหนือ
เกล้าฯ เพือ่ ปฏิบตั ติ าม และรับพระแสงราชศัสตราอันเป็ นเครือ่ งราชูปโภครักษาไว้ เพื่อเป็ นเกียรติยศ
และเป็ นสวัสดิมงคลแก่จงั หวัดระนองสืบไป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร
บรรดาศักดิ ์ซึง่ ประกาศราชกิจจานุ เบกษาแล้วแก่พระระนองบุรศี รีสมุทเขตต์และพระยาสุรนิ ทราชานํ า
หีบบรรจุคําถวายชัยมงคลมีรปู นารายณ์บรรทมสินธุ์ และสมุดทีร่ ะลึกในการเสด็จเลียบมณฑลภูเก็ตขึน้
ทูลเกล้าฯ ถวาย และสมุดนัน้ ได้แจกข้าราชการทัวไปด้
่ วยแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระ
ราชดําเนินจากพลับพลาทองพระระนองบุรศี รีสมุทเขตต์ทลู เกล้าฯ ถวายพระแสงราชศัสตราประจํา
จังหวัดระนอง ทรงรับพระราชทานให้เชิญตามเสด็จพระราชดําเนินเสด็จกลับสู่พระทีน่ งรั
ั ่ ตนรังสรรค์
โดยกระบวนรถม้าตามทางเดิม
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ เมษายน เวลาบ่าย ๔ โมง เสด็จทรงรถม้าประพาสบ้านเมืองผ่าน
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สวนซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ฮ่องซุย้ ทีฝ่ งั ศพผูใ้ หญ่สกุล ณ ระนอง เมื่อผ่านทางเข้าไปทีฝ่ งั ศพพระยาดํารงสุจริต
(คอซิมก๊อง ณ ระนอง) ซึง่ ถึงอนิจกรรมเมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๕ มหาอํามาตย์ตรี พระยาดํารงสุจริต (คอ
อยูห่ งีณ ระนอง) บุตรผูส้ บื ตระกูลคอยเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
เครือ่ งขมาศพให้นําไปพระราชทานทีฮ่ ่องซุย้
แล้วทรงรถพระทีน่ งต่
ั ่ อไป ถึงฮ่องซุย้ พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ซึง่ เดิมเป็ นสมุหเทศาภิบาล สําเร็จราชการมณฑลภูเก็ต ถึงอนิจกรรมเมือ่
พ.ศ.๒๔๕๖ เสด็จพระราชดําเนินไปยังทีฝ่ งั ศพและพระราชทานเครือ่ งขมาศพโดยพระองค์เอง หลวง
บริรกั ษ์โลหวิสยั (คออยูจ่ า๋ ย ณ ระนอง ) บุตรผูส้ บื ตระกูลได้คุกเข่าลงกราบถวายบังคมอย่างธรรมเนียม
จีน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้แสดงพระราชหฤทัยอาลัยในท่านพระรัษฎานุ ประดิษฐ ผูท้ รงคุน้ เคย
และเป็ นทีต่ อ้ งพระราชอัธยาศัยและพระราชทานพระบรมราโชวาทให้หลวงบริรกั ษ์โลหวิสยั ประพฤติตน
ให้สมควรเป็ นผูส้ บื ตระกูลวงศ์และพระราชทานพร แล้วเสด็จประทับในปรําบนสนามหญ้าหน้าฮ่องซุย้
ข้าราชการประจําจังหวัดระนองตัง้ เครือ่ งพระสุธารส ถวายและเลีย้ งนํ้าชาข้าราชการทัวไป
่ พระประดิพทั ธภูบาลได้ทลู เกล้าทูลกระหม่อมถวายดินสอเงินมีห่วงห้อย และแจกดินสอเงินนัน้ แก่ผตู้ ามเสด็จ
เป็ นทีร่ ะลึกในการเสด็จพระราชดําเนินทีฮ่ ่องซุย้ และหลวงบริรกั ษ์โลหวิสยั ได้แจกบุหรีฝ่ รังปลายโต
่
ซึง่
เป็ นบุหรีข่ องชอบของพระยารัษฎานุ ประดิษฐผูบ้ ดิ าพอเป็ นทีร่ ะลึกแก่ผตู้ ามเสด็จทัวกั
่ น เวลาจวนยํ่าคํ่า
เสด็จพระราชดําเนินกลับสู่ทป่ี ระทับ ณ พระทีน่ งรั
ั ่ ตนรังสรรค์
ครัน้ เวลาคํ่าราษฎรชาติพม่าซึง่ มาพึง่ พระบรมโพธิสมภารอยูใ่ นจังหวัดระนองมา
เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท และได้เตรียมฝึกหัดบุตรหลานชัน้ ดรุณไี ว้ฟ้อนรําถวายตัว พวกดรุณที ม่ี าฟ้อน
รําถวายประมาณ ๒๐ คน แต่งตัวเสือ้ ผ้าแพรสีสวมมาลัยทีม่ วยผมทีเ่ อวเสือ้ มีโค้งเหมือนรูปแตรงอนทัง้
๒ ข้างมีสะไบคล้องคอครัง้ แรกจับระบําและร้องเพลงพร้อมๆ กันได้ความว่าเป็นคําถวายชัยมงคลขอให้
เทพเจ้าอภิบาลรักษาใต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาทให้ทรงพระเกษมสําราญแล้วจึงจับเรือ่ งละคร มีจาํ อวด
ผูช้ ายเข้าเล่นด้วย ๒ คน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเสมาเงินอักษรพระปรมาภิไธยย่อแก่
เหล่าดรุณที ฟ่ี ้ อนถวายตัว และพระราชทานแหนบสายนาฬิกาอักษรพระปรมาภิไธยย่อเงินลงยาแก่พม่า
ผูเ้ ป็ นล่ามแปลเรือ่ งละครถวายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็มข้าหลวงเดิมแก่พระยา
ดํารงสุจริต (คออยูห่ งี ณ ระนอง) ด้วย
วันที่ ๒๐ เมษายน เวลาเช้า ๔ โมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงรถพระทีน่ งไปยั
ั ่ งท่า
จังหวัดระนอง กองเสือปา่ และลูกเสือจังหวัดระนอง และตะกัวป
่ า่ ตัง้ กองเกียรติยศส่งเสด็จและมหา
อํามาตย์ตรีพระยาดํารงสุจริต พระประดิพทั ธภูบาล หลวงพิชยั ชิณเขตต์ หลวงบริรกั ษ์โลหวิสยั กับ
กรมการคฤหบดี ไทย จีน แขก พม่า ก็มาส่งเสด็จพร้อมกัน พระสงฆ์สวดถวายชัยมงคล ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระแสงราชศัสตราประจําจังหวัดระนองแก่ระนองบุรศี รีสมุทเขตต์แล้วเสด็จ
ประทับเรือกลไฟศรีสุนทรล่องนํ้าระนอง เมือ่ ถึงตลาดปากนํ้ าพวกจีนจุดประทัดดอกใหญ่ถวาย เวลา
เสด็จขึน้ เรือหลวงถลาง เรือรบหลวงศรีสุครีพครองเมืองยิงปืน ๒๑ นัด กระบวนตามเสด็จมีเรือ โตรัว
ของบริษทั อิสเตินชิบปิงซึง่ เดินเมลระหว่างปี นงั ภูเก็ตและระนองและเรือมัมบางซึง่ เป็ นเรือหลวงสําหรับ

๑๖

จังหวัดสตูลเพิม่ ขึน้ อีก ๒ ลํา นายพลโทพระยาสุรนิ ทราชาสมุหเทศาภิบาล โดยเสด็จพระราชดําเนินใน
เรือพระทีน่ งเวลาเที
ั่
ย่ งเรือรบหลวงสุครีพครองเมืองนํากระบวนเรือพระทีน่ งออกจากอ่
ั่
าวระนอง
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จฯ
เมืองระนองในคราวเสด็จประพาสเลียบหัวเมือง
ชายทะเลตะวันตกและเสด็จฯ ประทับแรม ณ จังหวัดระนอง ๑ ราตรี ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๔๗๑
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จฯ จังหวัดระนองเมือ่
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๐๒

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
การปกครองแบบเทศาภิบาลเป็ นระบบการปกครองส่วนภูมภิ าครูปหนึ่งซึง่ รัฐบาลกลาง
จัดส่งข้าราชการจากส่วนกลางออกไปบริหารราชการในท้องทีต่ ่างๆ ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาล
เป็ นระบบการปกครองทีร่ วมอํานาจเข้าไว้ในส่วนกลางอย่างมีระเบียบเรียบร้อย และเปลีย่ นระบบการ
ปกครองจากประเพณีปกครองดัง้ เดิมของไทยคือระบบกินเมืองให้หมดไป การปกครองแบบเทศาภิบาล
เริม่ ใช้ตงั ้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๕ คือเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ แต่เดิมการปกครองหัวเมืองนัน้ อํานาจการปกครอง
บังคับบัญชามีความหมายแตกต่างกันออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิน่ หัวเมืองหรือประเทศราชยัง
ไกลไปจากกรุงเทพฯ เท่าใด ก็ยงั มีอสิ ระในการปกครองตนเองมากขึน้ เท่านัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากการ
คมนาคมติดต่อไปมาหาสู่กนั มีความลําบาก หัวเมืองทีร่ ฐั บาลปกครองบังคับบัญชาได้โดยตรงก็มเี ฉพาะ
หัวเมืองจัตวาใกล้ๆ ส่วนหัวเมืองอื่นๆ มีเจ้าเมืองเป็ นผูป้ กครองแบบกินเมือง และมีอํานาจอย่าง
กว้างขวาง ในสมัยทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ดํารงตําแหน่ งเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย
พระองค์ได้จดั ให้อํานาจการปกครองเข้ามารวมอยูย่ งั จุดเดียวกันโดยการจัดตัง้
มณฑลเทศาภิบาลขึน้ มีขา้ หลวงเทศาภิบาลเป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวง ซึง่ หมายความ
ว่ารัฐบาลมิให้การบังคับบัญชาหัวเมืองอยูท่ เ่ี จ้าเมืองระบบเทศาภิบาล เริม่ จัดตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถึง
พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงสําเร็จ
พระยาราชเสนา (สิร ิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย ได้ให้
คําจํากัดความของ “การเทศาภิบาล” ไว้ว่า “การเทศาภิบาล” คือการปกครองโดยลักษณะทีจ่ ดั ให้ม ี
หน่ วยบริหารราชการอันประกอบด้วยตําแหน่ งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เป็ นทีไ่ ว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์ รับแบ่งภาระของรัฐบาลกลางซึง่ ประจําแต่เฉพาะใน
ราชธานีนนั ้ ออกไปดําเนินงานในส่วนภูมภิ าคอันเป็ นทีใ่ กล้ชดิ ติดต่ออาณาประชากรเพื่อให้ได้รบั ความ
ร่มเย็นเป็ นสุขและความเจริญทัวถึ
่ งกัน โดยมีระเบียบแบบแผนอันเป็ นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจักร
ด้วย ฯลฯ จึงได้แบ่งส่วนการปกครองโดยขนาดลดหลันกั
่ นเป็ นชัน้ อันดับดังนี้คอื ส่วนใหญ่เป็ นมณฑล
รองถัดลงไปเป็ นเมืองคือจังหวัด รองไปอีกเป็ นอําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ น จัดแบ่งหน้าทีร่ าชการเป็ น
ส่วนสัดแผนกงานให้สอดคล้องกับทํานองการของกระทรวง ทบวง กรมในราชธานี และจัดสรรข้าราชการทีม่ คี วามรูส้ ติปญั ญาความประพฤติดใี ห้ไปประจําทํางานตามตําแหน่งหน้าที่
มิให้มกี ารก้าวก่าย

๑๗

สับสนกันดังทีเ่ ป็ นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึง่ ความเจริญเรียบร้อย รวดเร็วแก่ราชการและธุรกิจของ
ประชาชน ซึง่ ต้องอาศัยทางราชการเป็ นทีพ่ ง่ึ ด้วย
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก่อนปฏิรปู การปกครองก็มกี ารรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑลเหมือน
กันแต่มณฑลสมัยนัน้ หาใช่มณฑลเทศาภิบาลไม่ดงั จะอธิบายโดยย่อดังนี้ เมือ่ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระปิ ยมหาราช ทรงพระราชดําริจะจัดการปกครองพระราชอาณาเขตให้
มันคงและเป็
่
นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทรงเห็นว่าหัวเมืองอันมีมาแต่เดิมแยกกันขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยบ้าง กระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมท่าบ้าง การบังคับบัญชาหัวเมืองในสมัยนัน้ แยกกันอยูถ่ งึ ๓
แห่ง
ยากทีจ่ ะจัดระเบียบปกครองให้เป็ นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันได้ทวราชอาณาจั
ั่
กร
ทรง
พระราชดําริว่า ควรจะรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวงให้ขน้ึ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยกระทรวง
เดียว จึงได้มพี ระบรมราชโองการแบ่งหน้าทีร่ ะหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเสียใหม่
เมือ่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เมือ่ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหัวเมืองทัง้ ปวง
แล้ว จึงได้รวบรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑลมีขา้ หลวงใหญ่เป็ นผูป้ กครอง การจัดตัง้ มณฑลในครัง้ นัน้ มีอยู่
ทัง้ สิน้ ๖ มณฑล คือ มณฑลลาวเฉียงหรือมณฑลพายัพ มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดร มณฑลลาว
ั่
กาวหรือมณฑลอีสาน มณฑลเขมรหรือมณฑลบูรพา และมณฑลนครราชสีมาส่วนหัวเมืองทางฝงทะเล
ตะวันตก บัญชาการอยูท่ เ่ี มืองภูเก็ต
การจัดรวบรวมหัวเมืองเข้าเป็น ๖ มณฑลดังกล่าวนี้ยงั มิได้มฐี านะเหมือนมณฑลเทศา
ภิบาลการจัดระบบการปกครองมณฑลเทศาภิบาลได้เริม่ อย่างแท้จริงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นต้นมา และ
ก็มไิ ด้ดาํ เนินการจัดตัง้ พร้อมกันทีเดียวทัวราชอาณาจั
่
กร แต่ได้จดั ตัง้ เป็นลําดับ ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นปีแรกทีไ่ ด้วางแผนงานจัดระเบียบการบริหารมณฑลแบบใหม่เสร็จ
กระทรวงมหาดไทยได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ๓ มณฑล คือ มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีนบุร ี
มณฑลนครราชสีมา ซึง่ เปลีย่ นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็ นแบบใหม่ และในตอนปลายนี้ เมือ่
โปรดเกล้าฯ ให้โอนหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ เคยขึน้ อยูใ่ นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศมา
ขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวแล้ว จึงได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลราชบุรขี น้ึ อีกมณฑล
หนึ่ง
พ.ศ . ๒๔๓๘ ได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๓ มณฑลคือมณฑลนคร
ชัยศรี มณฑลนครสวรรค์และมณฑลกรุงเก่า และได้แก้ไขระเบียบการจัดมณฑลฝา่ ยทะเลตะวันตก คือ
ตัง้ เป็ นมณฑลภูเก็ต ให้เข้ารูปลักษณะของมณฑลเทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง
มณฑลภูเก็ต ซึง่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๘ นัน้ ประกอบด้วย ๖ เมือง คือ
๑. เมืองภูเก็ต
๒. เมืองกระบี่
๓. เมืองตรัง
๔. เมืองตะกัวป
่ า่
๕. เมืองพังงา

๑๘

๖. เมืองระนอง
ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตคนแรก คือ พระยาทิพโกษา (โต โชติกเสถียร) ซึง่ เดิม
เป็ นข้าหลวงรักษาราชการหัวเมืองฝา่ ยทะเลตะวันตกอยู่
ต่อมามณฑลภูเก็ตซึง่ เดิมขึน้ กับสมุหพระกลาโหม ได้โอนมาขึน้ กับกระทรวงมหาดไทย
ในปี ๒๔๓๘
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ปลายสมัยรัชการที่ ๕ ได้มกี ารประกาศแยกการปกครองจังหวัดสตูล
ออกจากมณฑลไทรบุร ี ซึง่ รัฐบาลได้ทําสัญญาโอนให้ไปอยูใ่ นความปกครองของอังกฤษโดยให้โอน
เฉพาะจังหวัดสตูลไปไว้ในมณฑลภูเก็ต
ในสมัยราชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้มกี ารประกาศโอนการปกครองจังหวัดสตูลมาขึน้ กับ
มณฑลนครศรีธรรมราชเพราะจังหวัดสตูลติดต่อกับมณฑลนครศรีธรรมราชซึง่ มีทต่ี งั ้ บัญชาการมณฑล
อยูท่ เ่ี มืองสงขลาสะดวกกว่ามณฑลภูเก็ต

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั

การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมืองเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.
๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วย
บริหารราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร เมือ่ ก่อนเปลีย่ นแปลงการ
ปกครอง นอกจากจะแบ่งการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอแล้ว ยังแบ่งเขตการปกครองออกเป็น
มณฑลอีกด้วย เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสีย
ต่อมาได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตามนัย
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ จัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าคเป็ นจังหวัดและอําเภอ
จังหวัดระนองปจั จุบนั ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น ๔ อําเภอ ๒๕ ตําบล และ ๑๓๑
หมูบ่ า้ น ดังนี้
๑. อําเภอเมืองระนอง มี ๘ ตําบล ๓๒ หมูบ่ า้ น
๒. อําเภอกะเปอร์ มี ๗ ตําบล ๓๔ หมูบ่ า้ น
๓. อําเภอกระบุร ี
มี ๕ ตําบล ๔๑ หมูบ่ า้ น
๔. อําเภอละอุ่น
มี ๕ ตําบล ๒๔ หมูบ่ า้ น
นอกจากนี้จงั หวัดระนองยังมีหน่ วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ดังนี้
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสมาชิกสภาจังหวัด ๑๘ คน
๒. เทศบาลภิบาล ๑ เทศบาล คือ เทศบาลเมืองระนอง
๓. สุขาภิบาล ๕ แห่ง คือ
- สุขาภิบาลหงาว ต.หงาว อ.เมืองระนอง

๑๙

- สุขาภิบาลปากนํ้า ต.ปากนํ้า อ.เมืองระนอง
- สุขาภิบาลนํ้ าจืด ต.นํ้าจืด อ.กระบุร ี
- สุขาภิบาลกะเปอร์ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์
- สุขาภิบาลละอุ่น ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น
ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง . กรุงเทพมหานคร : สยามสปอร์ตพับลิชชิง่ ,
๒๕๒๖.

