
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัระยอง 

เมือ่มองดแูผนทีป่ระเทศซึง่มรีปูรา่งลกัษณะคลา้ยขวานโบราณ ทางภาคตะวนัออกเฉียง 

ใตอ้นัเป็นส่วนหน่ึงของตวัขวานจะเป็นทีต่ ัง้ของจงัหวดัระยอง เมอืงเลก็ๆ เมอืงหน่ึงทีต่ ัง้อยูร่ะหว่างสอง

เมอืงใหญ่คอื ชลบุรแีละจนัทบุร ี ซึง่ใชเ้วลาเดนิทางจากกรงุเทพมหานครไมเ่กนิสามชัว่โมงกจ็ะมาถงึ

เมอืงระยอง เมอืงทีม่มีาแต่ครัง้โบราณมาแลว้ 

 

ประวติัการก่อตัง้ 

ระยองเริม่มชีื่อปรากฏในพงศาวดารเมือ่ปี พ.ศ. ๒๑๑๓ ในรชัสมยัของสมเดจ็พระมหาธรรม

ราชาแห่งกรุงศรอียธุยา ส่วนประวตัดิ ัง้เดมิก่อนหน้าน้ีเป็นเพยีงขอ้สนันิษฐานทีพ่อจะเชื่อถอืไดว้่าระยอง

น่าจะเป็นเมอืงทีก่่อสรา้งขึน้ในสมยัของ ขอม คอื เมือ่ประมาณ ปี พ.ศ. ๑๕๐๐ ซึง่เป็นสมยัทีข่อมม ี   

อนุภาพครอบคลุมอยูใ่นดนิแดนสุวรรณภมู ิ มเีมอืงนครธมเป็นราชธานี ขอมไดส้รา้งเมอืงนครพนมเป็น

เมอืงหน้าด่านแรก เมอืงพมิายเป็นเมอืงอุปราชและไดส้ถาปนาเมอืงลพบุรขีึน้เป็นเมอืงสาํคญัดว้ย ส่วน

ทางทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องเมอืงนครธม เมอืงหน้าด่านเมอืงแรกทีข่อมสรา้งกค็อื เมอืงจนัทบรูหรอื

จนัทบุรใีนปจัจบุนัน้ี 

เมือ่ขอมสรา้งจนัทบุรเีป็นเมอืงหน้าด่าน เพื่อนําเอาอารยะธรรมของขอมเขา้มาสู่แควน้   

ทวาราวด ี กน่็าจะอนุมานไดว้า่ขอมเป็นผูส้รา้งเมอืงระยองน้ี แต่ไมป่รากฏแน่ชดัว่าสรา้งขึน้ในสมยัใด  

นกัโบราณคดไีดส้นันิษฐานจากหลกัฐานทีไ่ดค้น้พบ คอื ซากหนิสลกัรปูต่างๆ ทีป่รากฏอยูท่ีบ่า้นดอน 

บา้นหนองเต่า ตําบลเชงิเนิน คคู่ายและซากศลิาแลงบา้นคลองยายลํ้า ตําบลบา้นค่าย อําเภอบา้นค่าย

ซึง่เป็นศลิปการก่อสรา้งแบบขอม ทาํใหส้นันิษฐานว่าระยองน่าจะเป็นเมอืงทีก่่อสรา้งขึน้ในสมยัของขอม

อยา่งแน่นอน 

 

ท่ีตัง้ 

ทีต่ ัง้ของเมอืงปจัจบุนัตัง้อยูท่ีต่ําบลท่าประดู่ อําเภอเมอืงระยอง ส่วนทีต่ ัง้ดัง้เดมินัน้หนงัสอื 

"ตํานานเมอืง" ของราชบณัฑติยสภากล่าวไวว้่า ไมป่รากฏแน่ชดัวา่ทีเ่ดมิจะตัง้อยูใ่นทอ้งทีใ่ด ไดค้วาม

เพยีงว่าตัง้อยูท่ีต่ําบลบา้นเก่า อําเภอบา้นค่าย ปจัจุบนัมซีากหนิหลกัรปูต่างๆ ศลิาแลงปรากฏใหเ้หน็อยู ่

ขณะน้ีเป็นเพยีงหมูบ่า้นเลก็ๆ ทีอ่ยูไ่มห่่างจากตวัเมอืงเท่าใดนกั ขึน้อยูก่บัตําบลตาขนั ตําบลบา้นค่าย 

ต่อมาชายฝ ัง่ทะเลไดง้อกออกไปเรือ่ยๆ จงึไดเ้ลื่อนตวัเมอืงตามลงไปตัง้อยูท่ีต่ําบลท่าประดู่ อําเภอเมอืง 

ในปจัจบุนั 

จาก "นิราศเมอืงแกลง" ของสุนทรภู่กไ็ดก้ล่าวถงึ "บา้นเก่า" ไวต้อนหน่ึงว่า 

"พอสิน้ดงตรงบากออกปากช่อง 

ถงึระยองเหยา้เรอืนดไูสว 

แวะเขา้ย่านบา้นเก่าค่อยเบาใจ 

เขาจดุไตต้อ้นรบัใหห้ลบันอน" 



 ๒ 

คาํว่า "บา้นเก่า" น้ี คงจะหมายถงึหมูบ่า้นเก่า ซึง่เป็นทีต่ ัง้เมอืงระยองในเวลานัน้นัน่เอง 

สุนทรภู่ไดแ้วะพกัเอาแรงทีบ่า้นเก่า ๒ คนืก่อน แลว้จงึออกเดนิทางต่อไปยงับา้นนาตาขวญั บา้นแลง 

ผ่านไปเรือ่ยจนกระทัง่ถงึบา้นกรํ่า อําเภอแกลง (ในสมยันัน้เป็นเมอืงแกลง) เพื่อไปพบกบับดิาซึง่บวช

เป็นพระอยูท่ีน่ัน้ 

 

ท่ีมาของคาํว่า "ระยอง" 

มผีูก้ล่าวถงึประวตัคิวามเป็นมาของชื่อน้ีเป็นหลายกระแส คอื 

๑. ตําบลท่าประดู่อนัเป็นทีต่ ัง้ของตวัเมอืงในขณะน้ี แต่เดมิเป็นทีอ่าศยัของพวกชอง ซึง่ตัง้

รกรากอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศไทย ซึง่ครอบคลุมอยูใ่นแถบระยอง จนัทบุร ีชนเผ่าน้ีมี

ความชํานาญในป่าเขาลําเนาไพรและมภีาษาพดูของตนเอง เป็นชนพืน้เมอืงทีนิ่ยมใชล้กูปดัสต่ีางๆ และ

ทองเหลอืงเป็นเครือ่งประดบั สบืเชือ้สายมาจากพวกขอม (นกัชาตวิงศว์ทิยาจดัใหอ้ยูใ่นพวกมอญ-

เขมร) อนัน้ีทาํใหน่้าคดิว่า คาํว่า ระยอง ตะพง เพ แลง ชะเมา แกลง ซึง่เป็นชื่อเมอืง ตําบลและอําเภอ 

ซึง่ไม่มคีาํแปลในพจนานุกรมไทย กน่็าจะมาจากภาษาชองน่ีเอง จากเรือ่ง "อาณาจกัรชอง ตอนหน่ึง" 

ของแก่นประดู่กล่าวไวว้่า "ผูเ้ฒา่ผูแ้ก่วยัหน่ึงศตวรรษ หลายต่อหลายคนต่างกย็นืยนัในคาํพดู อยูใ่น

ทาํนองเดยีวกนัว่าระยองเป็นภาษาพดูคาํหน่ึงของคนเผ่าชอง ซึง่เดมิเรยีกกนัว่า "รายอ็ง" (เวลาอ่าน

ตอ้งอ่านออกเสยีงตวั รา ใหย้าวหน่อย และออกเสยีงตวั ยอ็ง ใหส้ัน้ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสัน้ได)้ คาํ "รายอ็ง" น้ี 

เล่ากนัมาแปลว่า "เขตแดน" หมายถงึว่าเป็นดนิแดนของพวกชองอยู ่ แต่ภาษาพดูน้ีเรยีกเพีย้นกนัมา

เรือ่ยๆ จงึกลายเป็น "ระยอง" ในทีสุ่ด 

๒. อกีกระแสหน่ึงกล่าวว่าคําว่า "ระยอง" น้ีในภาษาชองน่าจะหมายถงึ ไม้ประดู่ เพราะ  

ในบรเิวณทีม่พีวกชองตัง้รกรากอยู่นัน้อุดมไปดว้ยไมป้ระดู่ ซึง่เป็นไมเ้น้ือแขง็ ปจัจบุนัหายากมากและ

ราคาแพง เขตแดนแถบน้ีจงึมชีื่อว่า ตาํบลท่าประดู่  อนัเป็นทีต่ ัง้ของเมอืงระยองเวลาน้ี 

๓. ผูอ้า้งหลกัฐานว่าแต่เดมิมหีญงิชราชื่อว่า "ยายยอง" เป็นผูม้าตัง้หลกัฐานประกอบอาชพี

ทาํไรใ่นแถบน้ีก่อนผูใ้ด จงึเรยีกบรเิวณแถบน้ีว่า "ไรย่ายยอง"  ต่อมาภาษาพดูกเ็พีย้นไปจนกลายเป็น

ระยองในทีสุ่ด 

ชนเผ่าชองจะมาตัง้รกรากอยูท่างดนิแดนแถบระยองเมื่อไรไมป่รากฏ แต่เล่ากนัว่ามมีานาน

แลว้ เมือ่คราวทีสุ่นทรภู่เดนิทางมาเยีย่มบดิาทีเ่มอืงแกลงกย็งัมพีวกชองอยูเ่ป็นจาํนวนมาก สุนทรภู่ได้

เขยีนถงึพวกชองไวใ้นนิราศเมอืงแกลงว่า 

"ดว้ยเดอืนเกา้เขา้วสาเป็นหน้าฝน 

จงึขดัสนสิง่ของตอ้งประสงค ์

ครัน้แลว้ลาฝา่เทา้ท่านบตุิรงค ์

ไปบา้นพลงคอ้ตัง้รมิฝ ัง่คลอง 

ดหูนุ่มสาวชาวบา้นราํคาญจติ 

ไมน่่าคดิเขา้ในกลอนอกัษรสนอง 

ลว้นวงศว์านว่านเครอืเป็นเชือ้ชอง 



 ๓ 

ไมเ่หมอืนน้องนึกน่าน้ําตากระเดน็" 

กล่าวกนัว่า แมแ้ต่ตระกูลทางบดิาของสุนทรภู่กเ็ป็นเชือ้ชอง ปจัจบุนัไม่มชีนเผ่าน้ีอยูใ่น

ระยอง เพราะไมช่อบอยูใ่นยา่นตลาดหรอืชุมนุมชน เมือ่ความเจรญิย่างเขา้มากอ็พยพทิง้ถิน่ไปเรือ่ยๆ 

และยงัมเีชือ้สายชาวชองปรากฏอยูท่ีบ่า้นคะเคยีนทอง คลองพล ูอําเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุร ี

 

ด้านประวติัศาสตร ์

ขอยอ้นกล่าวทางดา้นประวตัศิาสตรบ์า้ง ประวตัศิาสตรไ์ดก้ลา่วถงึเมอืงระยองในรชัสมยั

ของสมเดจ็พระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรอียธุยา พระยาละแวก เจา้เมอืงเขมร ทรงคดิว่าไทยอ่อนแอ 

จงึถอืโอกาสกรฑีาทพับุกรกุเขา้มาในแดนไทยแถบหวัเมอืงชายทะเลดา้นตะวนัออก ตามวสิยัทีเ่คย

กระทํามาเป็นเนืองนิจ คอืเมือ่ไทยเขม้แขง็ เขมรกม็าสวามภิกัดิ ์แต่เมือ่ไทยอ่อนแอกถ็อืโอกาสโจมตทุีก

ครัง้ไป แต่ในครัง้น้ีเขมรกไ็มส่ามารถยดึครองหวัเมอืงเหล่าน้ีไวไ้ด ้ จงึเพยีงแต่กวาดตอ้นผูค้นไปยงั

ประเทศเขมร ซึง่ในบรรดาชาวเมอืงทีถู่กกวาดตอ้นไปในครัง้นัน้กม็ชีาวระยองอยูด่ว้ยไมน้่อย 

ประวตัศิาสตรอ์กีตอนหน่ึงไดก้ล่าวถงึเมอืงระยองในปลายสมยักรงุศรอียธุยา ในระหว่างที่

กรงุศรอียธุยาใกลจ้ะเสยีทแีก่พมา่เป็นครัง้ทีส่อง พระยาวชริปราการหรอืพระยาตากแมท่พัคนสาํคญั

แห่งกรงุศรอียธุยา ซึง่ถูกเกณฑใ์หม้ารกัษากรงุในระหว่างทีถู่กพม่าลอ้มไวต้ัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๓๐๖ - 

๒๓๑๐ ไดพ้จิารณาเหน็ว่ากรงุศรอียธุยาคงจะตอ้งเสยีทแีก่พมา่เป็นแน่แทเ้พราะพระเจา้เอกทศัน์ 

กษตัรยิผ์ูค้รองกรงุในเวลานัน้ทรงอ่อนแอและไรค้วามสามารถ ถา้ขนืสูร้บต่อไปกจ็ะไมเ่กดิประโยชน์อนั

ใด ฉะนัน้ ในราวเดอืนยี ่พ.ศ. ๒๓๐๙ พระยาตากจงึรวบรวมพรรคพวกประมาณ ๕๐๐ คน มทีัง้ไทยและ

จนี รวมทัง้ขา้ราชการทีม่คีวามเชื่อถอืในฝีมอืของพระยาตากอกีหลายคน อาท ิเช่น พระเชยีงเงนิ หลวง

พรหมเสนา หลวงพชิยัราชา หลวงราชเสนา หมื่นราชเสน่หา ออกไปตัง้หลกั ณ วดัพชิยั (อยูใ่ตส้ถานี

รถไฟในปจัจบุนั) แลว้ยกกองทพัมุง่ไปทางตะวนัออก ไดป้ะทะกบัพม่า แต่สามารถตฝีา่วงลอ้มไปได ้พอ

ไปถงึบา้นลําบณัฑติเวลาสองยามเศษกแ็ลเหน็แสงเพลงิไหมก้รงุ ต่อจากนัน้กม็ุง่ไปบา้นโพธสิามหาว 

(โพธสิาวหารหรอืโพธสิงัหารกเ็รยีก) และบา้นพรานนก ไดสู้ร้บกบัพมา่ไปตลอดทาง 

เสน้ทางเดนิทพัของพระยาตากทีป่รากฏในพงศาวดารภาคที ่ ๖๕ เป็นดงัน้ี 

ออกจากบา้นพรานบนไปบา้นบางคง หนองไมซุ้ง ตามทางเมอืงนครนายกไปบา้นนาเริง่ ถงึ

เมอืงปราจนีบุร ี บา้นด่านขบและบา้นทองหลาง ตะพานทอง บางปลาสรอ้ย ถงึบา้นนาเกลอื  ออกไป   

พทัยา นาจอมเทยีน ไก่เตีย้ สตัหบี หนิโค่ง แวะหยดุพกัไพรพ่ลทีบ่า้นน้ําเก่าซึง่เขา้ใจกนัในปจัจบุนัน้ีว่า

เป็นเป็นบา้นเก่า ตําบลตาขนั อําเภอบา้นค่าย ซึง่ขณะนัน้ผูร้ ัง้เมอืงระยอง คอื พระยาระยอง (บุญเมอืง

หรอืบุญเรอืง) ไดท้ราบข่าวว่าพระยาตากยกทพัมากเ็กดิความเกรงกลวั จงึพาคณะกรมการเมอืงออกไป

เชญิใหพ้ระยาตากพาไพรพ่ลเขา้มาพกัในเมอืง พรอ้มทัง้มอบธญัญาหารเกวยีนหน่ึงใหพ้ระยาตาก พระ

ยาตากไดพ้าไพรพ่ลเขา้มาทีท่่าประดู่ และพกัแรมอยู่ทีว่ดัลุ่ม (วดัลุ่มมหาชยัชุมพล) สองคนื จงึไดท้ํา

การตัง้ค่าย ขดุคปูกัขวากลอ้มบรเิวณทีพ่กัไวโ้ดยมไิดป้ระมาท 

ในระหว่างเวลานัน้ เป็นระยะทีก่รงุศรอียธุยายงัมไิดเ้สยีทแีก่พมา่ ฉะนัน้ การยกทพัมาของ

พระยาตาก   ทําใหก้รมการเมอืงระยองคดิระแวงไปว่าพระยาตากจะคดิรา้ยต่อบา้นเมอืงจงึหลบหนีการ
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สูร้บมา จงึไดนํ้าเรือ่งเขา้ปรกึษาพระยาระยอง ซึง่พระยาระยองกไ็ดก้ล่าวหา้มปราม แต่กรมการเมอืงไม่

ยอมเชื่อ ครัง้เมือ่พระยาตากพกัอยูท่ีว่ดัลุ่มไดส้องวนั นายบุญรอด แขนอ่อน นายมาด นายบุญมา 

น้องเมยีพระจนัทบรู ไดเ้ขา้มาถวายตวัทาํราชการและไดนํ้าความมาแจง้ว่าขุนรามหมืน่ซ่อง นายทองอยู่

นกเลก็ ขนุจ่าเมอืง (ดว้ง) หลวงแสนพลหาญ กรมการเมอืงระยองไดค้บคดิกบัพวกทหารประมาณ 

๑,๕๐๐ คน จะยกเขา้มาประทุษรา้ยพระยาตาก ครัน้เมื่อทราบความเช่นนัน้พระยาตากจงึเรยีกผูร้ ัง้เมอืง 

คอื พระยาระยองมาซกัถามความจรงิ แต่ผูร้ ัง้ไม่ยอมรบั พระยาตากจงึสัง่ใหท้หารคุมตวัผูร้ ัง้เมอืงไวแ้ละ

เตรยีมการทีจ่ะรบัมอืกบัศตัรตู่อไป 

พอพลบคํ่า พระยาตากจงึสัง่ใหท้หารเตรยีมการป้องกนัไวแ้ละดบัไฟมดืทัง้ค่าย ตกเวลา

ประมาณทุ่มเศษ พวกกรมการเมอืงซึง่ไม่ทราบว่าพระยาตากรูต้วักค็ุมทหาร ๓๐ คน เขา้โจมตคี่าย

ทางดา้นเหนือ คอืทางดา้นวดัเนิน มขีนุจา่เมอืง (ดว้ง) เป็นหวัหน้า เมือ่ขุนจ่าเมอืงคุมพรรคพวกเขา้มา

ใกลค้่ายประมาณ ๕-๖ วา พระยาตากกส็ัง่ใหท้หารระดมยงิปืนพรอ้มกนัขุนจา่เมอืงและทหารไมท่นัรูต้วั

จงึถูกอาวุธบาดเจบ็ลม้ตายไปตามๆ กนั พวกกรมการเมอืงและทหารทีเ่หลอือยูเ่กดิความกลวัจงึพากนั

ล่าถอยไป พระยาตากกร็ะดมไพรพ่ลไล่โจมตแีละยดึเมอืงระยองไดใ้นคนืนัน้เอง ยดึไดท้ัง้ศาสตราวุธและ

ธญัญาหารเป็นจาํนวนมาก บรรดาเหล่าทหารไดเ้หน็ความสามารถและความฉลาดหลกัแหลมของพระ

ยาตาก จงึพากนัยกยอ่งเรยีกพระยาตากว่า "เจา้ตาก" แต่โดยทีช่ื่อเดมิของพระยาชื่อว่า "สนิ" จงึพากนั

เรยีกว่า "เจา้ตากสนิ" ฉะนัน้ จะถอืไดว้่าพระยาตากไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น "เจา้" ทีเ่มอืงระยองน่ีเองก็

ไมผ่ดินกั เมือ่เจา้ตากยดึเมอืงระยองไดแ้ลว้กโ็ปรดใหพ้กัไพรพ่ลอยูใ่นเมอืง ๗-๘ วนั เพื่อบาํรงุขวญั

ทหารและจดัการเมอืงใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ย แลว้จงึเสดจ็ต่อไปยงัเมอืงจนัทบุรเีพื่อยดึเป็นทีต่ ัง้มัน่ในการกอบ

กูอ้สิรภาพของชาตคินืจากพมา่ต่อไป 

 

การโอนเมืองแกลงมาขึน้กบัเมืองระยอง 

อําเภอแกลงนัน้แต่เดมิเป็นเมอืงเรยีกกนัว่า "เมอืงแกลง"  มฐีานะเป็นเมอืงจตัวาคู่กบัเมอืง 

ขลุง ขึน้อยูก่บัเมอืงจนัทบรู (จนัทบุร)ี ดว้ยเหตุทีเ่มอืงจนัทบุรเีป็นเมอืงโบราณมชีื่อปรากฏในพงศาวดาร

มาแต่แรกสรา้งกรงุศรอียธุยา จงึอาจสนันิษฐานไดว้่าเมอืงแกลงซึง่เป็นเมอืงขึน้เมอืงหน่ึง กน่็าจะมมีาชา้

นานแลว้เช่นกนั 

 

ท่ีตัง้ของเมือง 

เดมิเมอืงแกลงตัง้อยูท่ีบ่า้นแหลมสน ขณะนัน้มกีองทหารเรอืตัง้อยู ่ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๔๐ 

กองทหารเรอืไดย้บุเลกิไปตัง้อยูท่ีอ่ ื่น  ทางราชการจงึไดย้า้ยตวัเมอืงจากบา้นแหลมสนไปอยู่ทีบ่า้น

หนองโพรง - แหลมเมอืง ตําบลปากน้ําประแสร ์ แลว้จงึยา้ยมาอยูท่ีบ่า้นทางเกวยีน ซึง่อยูท่างทศิเหนือ

ของวดัโพธิท์องปจัจุบนั ประมาณ ๒ กม. เหตุทีย่า้ยทีต่ ัง้เมอืงบ่อยๆ กค็งเป็นไปตามแบบการปกครอง

โบราณ คอืเมือ่ใครไดเ้ป็นเจา้เมอืงกย็า้ยทีท่ําการไปไวท้ีบ่า้นของตน เรือ่งน้ีสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ-

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพไดท้รงอธบิายไวใ้นหนงัสอืเรือ่งเทศาภบิาลว่า 
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"ตามหวัเมอืงในสมยันัน้ปลาดอยา่งหน่ึงทีไ่ม่มศีาลารฐับาลตัง้ประจาํสําหรบัว่าราชการอย่าง

ทุกวนัน้ี เจา้เมอืงตัง้บา้นเรอืนอยูท่ีไ่หนกว็่าราชการบา้นเมอืงทีบ่า้นของตนเหมอืนอยา่งเสนาบดเีจา้

กระทรวงในราชธานีว่าราชการทีบ่า้นตามประเพณเีดมิ บา้นเจา้เมอืงผดิกบับา้นของคนอื่นเพยีงที่

เรยีกว่า "จวน" เพราะมศีาลาโถงปลกูไวน้อกรัว้ขา้งบา้นหลงัหน่ึงเรยีกว่า "ศาลากลาง" เป็นทีส่าํหรบั

ประชุมกรรมการเวลามกีารงาน เช่น รบัทอ้งตราหรอืปรกึษาราชการ เป็นตน้ เวลาไมม่กีารงานกใ็ช้

ศาลากลางเป็นศาลาชาํระความ เหน็ไดว้่าศาลากลางกเ็ป็นเคา้เดยีวกบัศาลาลกูขนุในราชธานีนัน่เอง 

เจา้เมอืงตัง้สรา้งจวนและศาลากลางดว้ยทุนของตนเอง แมแ้ผ่นดนิซึง่จะสรา้งจวนถา้มไิดอ้ยูใ่นเมอืงมี

ปราการ เช่น เมอืงพษิณุโลกเป็นตน้ เจา้เมอืงกต็อ้งหาชือ้ทีด่นิเหมอืนกบัคนทัง้หลาย จวนกบัศาลา

กลางจงึเป็นทรพัยส์่วนตวัของเจา้เมอืง เมือ่สิน้ตวัเจา้เมอืงกเ็ป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลาน ใครไดเ้ป็น

เจา้เมอืงคนใหม ่ ถา้มไิดเ้ป็นผูร้บัมรดกของเจา้เมอืงคนเก่ากต็อ้งหาทีส่รา้งจวนและศาลากลางขึน้ใหม่

ตามกําลงัทีจ่ะสรา้งได ้บางทกีย็า้ยไปสรา้งห่างจากทีเ่ดมิฟากแมน้ํ่าหรอืแมจ้นต่างตําบลกม็จีวนเจา้เมอืง

ไปตัง้อยูท่ีไ่หนกย็า้ยทีว่่าราชการไปอยูท่ีน่ัน่ชัว่สมยัของเจา้เมอืงคนนัน้ ตามหวัเมอืงจงึไม่มทีีว่่าราชการ

เมอืงตัง้ประจาํอยูแ่ห่งใดแห่งหน่ึง เป็นนิจเหมอืนอยา่งทุกวนั"  

เมอืงแกลงคงจะมศีาลาสําหรบัพจิารณาตดัสนิคดซีึง่เกดิขึน้ภายในเมอืง ต่อมาราวปี พ.ศ. 

๒๔๕๐ ทางราชการไดส้ัง่ยบุเมอืงแกลงลงเป็นอําเภอเรยีกว่า "อําเภอแกลง" และยา้ยจากบา้นทาง

เกวยีนมาอยูใ่นปจัจบุนั ศาลเมอืงแกลงจงึพลอยถูกยบุลงดว้ยนัน่คอื ทางราชการไดย้บุสภาพจากเมอืง

จตัวาลงมาตัง้เป็นอําเภอ มหีลวงแกลงแกลว้กลา้ (ศร ี บุญศริ)ิ เป็นนายอําเภอคนแรก จนถงึปี พ.ศ. 

๒๔๕๓ พระคาํแหงพลลา้น (ชื่อ คชภมู)ิ นายอําเภอคนทีส่อง จงึไดย้า้ยทีต่ ัง้อําเภอจากบา้นทางเกวยีน

มาตัง้อยูท่ีบ่า้นสามย่าน ตําบลทางเกวยีนซึง่มสีภาพเหมาะสมทีจ่ะขยายตวัเมอืงไดอ้ยูจ่นกระทัง่ทุกวนัน้ี 

 

การโอนเมืองแกลง 

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ไดโ้อนอําเภอแกลงไปขึน้กบัจงัหวดัระยอง โดยมแีจง้ความของ

กระทรวงมหาดไทยลงในหนงัสอืราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่ ๒๕ ลงวนัที ่ ๒๘ มถุินายน รตันโกสนิทรศก 

๑๒๗ หน้า ๔๐๗ ว่า "ดว้ยมพีระบรมราชโองการตรสัเหนือเกลา้ฯ สัง่ว่าอําเภอแกลงขึน้เมอืงจนัทบุร ี

ยากจะตรวจตราใหท้ัว่ถงึได ้ ทรงพระราชดาํรวิ่าควรจะโอนอําเภอแกลงไปขึน้เมอืงระยองเพราะเป็น

ทอ้งทีอ่ยูใ่กล ้ จะเป็นการสะดวกในการบงัคบับญัชาและตรวจตรายิง่ขึน้ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 

ใหโ้อนอาํเภอแกลงไปขึน้กบัเมอืงระยองต่อไป"  

(แจง้ความมา ณ วนัที ่๒๔ มถุินายน รตันโกสนิทรศก ๑๒๗) 

ดว้ยเหตุน้ีอําเภอแกลงจงึมาสงักดักบัจงัหวดัระยองตัง้แต่สมยัรชักาลที ่๕ เป็นตน้มา 

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัระยอง. ระยอง : ธนชาตกิารพมิพ ์,๒๕๒๕.  
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