[ ชื่ อ บ้ า น น า ม เ มื อ ง ภ า ค ใ ต้ ]
ประพนธ์ เรืองณรงค์

รองศาสตราจารย์ อดีตบรรณาธิการ “รูสมิแล”
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้
ราชบัณฑิตยสถาน

ระนอง

เขตการปกครอง
จังหวัดระนองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น
4 อำเภอและ 1 กิ่งอำเภอคือ อำเภอเมืองระนอง
กระบุรี ละอุ่น กะเปอร์ และกิ่งอ ำเภอสุขสำราญ
ระนอง
ได้มีผู้ให้ความหมายคำว่า “ระนอง” หมายถึง
แร่เนืองนองคือท้องถิ่นมีแร่อุดมสมบูรณ์ จากแร่
เนืองนองจงึ ก ลายเสียงเป็นร ะนองบา้ งกอ็ ธิบายเป็น
เชิงป ระวัตคิ วามเป็นม าวา่ ...ครัง้ ป ลายกรุงศ รีอยุธยา
มีผ คู้ นจากกระบุรี ตะกัว่ ป่า และตะกัว่ ทุง่ อพยพมา
เพื่อขุดแร่ที่ปากน้ำกระบุรี ตรงบ้านบางริ้น บ้าน
พอนรั้งและบ้านราชกรูด ต่อมาบริเวณนั้นกลาย
เป็น ชุมชนใหญ่ขึ้นมีนายนองเป็นนายบ้านดูแล
ทุกข์สุข เมื่อจัดตั้งเป็นแ ขวงเมืองแล้ว นายนองได้
รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงระนอง และกลายเป็นชื่อ
เมืองระนองมาจนทุกวันนี้
คำว่า “ระนอง” ยังมีเสียงใกล้เคียงภาษา
อินโดนีเซียว า่ “ระนาห์” (Ranah) หมายถงึ ท งุ่ ห ญ้า
หรือเทือกเขาทท่ี อดยาว (Kamus Indonesia Inggris)
ระนองอาจเป็นคำมลายู คือ “ระ” มาจากเสียง
คำทา้ ยของกวั ลา (Guala) แปลวา่ ป ากน้ำ ส่วนคำวา่
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“นอง” หมายถึงชื่อของแม่น้ำนอง ซึ่งเป็นลำน้ำสาย
สั้นๆ ไหลลงสู่ปากน้ำก ระ ระนองจึงหมายถึงปากน้ำ
นองหรือปากแม่น้ำร ะนอง
พื้ น ที่ ข องร ะนองมี ทิ ศ เ หนื อ ติ ด กั บ พ รมแดน
สหภาพพม่า ฉะนั้น ระนองอาจเป็นคำยืมมาจาก
ภาษาพม่า (จาก Myanmar English Dictionary) ซึ่ง
มีคำว่า “ระนัว” (Ranou) หมายถึงผู้ซึ่งอยู่ด้วยความ
หวัง (อาจเป็นความหวังในการขดุ แร่กระมัง)
เมืองระนองในอดีตนั้นเป็นแขวงเล็กๆ ขึ้นกับ
เมืองชมุ พร ต่อม าในสมัยร ชั กาลท่ี 4 แห่งก รุงร ตั นโกสินทร์
ได้ยกฐานะเมืองระนองและเมืองตระขึ้นเป็นเมือง
จั ต วาแ ละขึ้ น ต รงต่ อ ก รุ ง เทพฯ พร้ อ มกั บ แ ต่ ง ต้ัง
คอซเู้ จียง ณ ระนอง อดีตนายอากรดบี กุ เป็นพระยา
รัตนเศรษฐี ผู้ว่าร าชการเมืองระนอง สกุล ณ ระนอง
ทายาทพระยารัตนเศรษฐีห ลายท่านมคี วามสามารถ
รับราชการเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย เช่น พระยา
รัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ซึ่งต ่อมาเป็น
สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต และเป็นเจ้าเมืองตรัง
สมัยพ ระบาทสมเด็จพ ระจุลจอมเกล้าเจ้าอ ยูห่ ัว
เมื อ งร ะนองไ ด้ โ อนม าขึ้ น กั บ ม ณฑลภู เ ก็ ต เ พราะ
การเดินท างสะดวกกว่าท จี่ ะไป-มาระหว่างระนองและ
ชุมพร หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน
ระนองจึงได้เป็นจังหวัดระนองมาจนทุกวันนี้
กระบุรี
“กระบุรี” เดิมมีชื่อว่า “เมืองตระ” ต่อมาเมื่อทาง
ราชการยุบให้เป็นอำเภอในช่วงมีการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาลเมืองตระจงึ ม ชี อื่ ว า่ กระบุรแี ละขนึ้ 
กับเมืองระนอง
“กระ” มาจากคำมลายูว า่ “กรา” หรือ “กัวลา” (Guala)
แปลว่าปากน้ำ การออกเสียงของคำว่า กระและตระ
จะกลายเสียง ก เป็น ต ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน
คือห มายความวา่ เมืองทต่ี ง้ั อ ยูต่ รงปากน้ำ และมบี ริเวณ
ใกล้เคียงก็คือ “คอคอดกระ” ซึ่งเป็นส่วนแคบของ
แผ่นดนิ ไ ทยมขี นาดความกว้างประมาณ 9 กิโลเมตร
เมืองตระเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยนครศรีธรรมราช
โบราณ ซึ่งมีเมืองบริวาร เป็นเมือง 12 นักษัตร

เมืองตระถือตราสุกรหรือปีกุนเป็นลำดับสุดท้าย
ในเมือง 12 นักษัตร นอกจากนี้กระบุรียังมีตำนาน
เล่ากันว่าสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา กระบุรีขึ้นกับ
เมืองชุมพรมนี ายแก้ว ธนบัตร เชื้อส ายพระยา
นครศรีธรรมราช ได้อพยพมาปกครองชุมชน
เขตระนองทบี่ า้ นนานอ้ ย ต่อม านายแก้วไ ด้เต่าก ระ
ผิวสีทองตัวหนึ่ง (กระมีลักษณะคล้ายเต่า แต่ตัว
แบน เกล็ดใส มีล าย) นายแก้วน ำไปถวายเจ้าเมือง
ชุมพร จากนน้ั เจ้าเมืองชมุ พรทลู เกล้าฯ ถวายกระทอง
แด่พระเจ้าแ ผ่นดินกรุงศรีอยุธยาอีกทอดหนึ่ง และ
ด้วยความดคี วามชอบดงั กล่าวน้ี นายแก้ว ธนบัตรจึง
ได้รับพระราชทานนามบรรดาศักดิ์เป็นพระแก้ว
โกรพ เจ้าเมืองกระบุรเี ป็นค นแรก (คำวา่ “กระบุร”ี หรือ
“เมืองตระ” คงได้นามมาจากเต่าก ระสที องดงั ก ล่าว)
นอกจากนี้ตำนานยังเล่าต่อไปว่า...นายทอง
บุตรนายแก้ว (เจ้าเมืองกระบุรี) และนางน้อยต่างมี
ปัญหาคือ นายทองแอบมีชกู้ ับน างจั่นแ ม่เลี้ยง และ
นายทองหมายทำปิตุฆาต ภายหลังนายทองถูก
จับกุมและถูกนำไปทรมานขึ้นขาหยั่งจนตาย ณ
ถ้ำเขาแหลมเนียง ถ้ำแห่งนั้นจึงได้ชื่อว่า ‘ถ้ำพระ
ข ย างค’์ หรือ ‘ถ้ำข าหยัง่ ’ มาจนทกุ ว นั น สี้ ว่ นนางจนั่ 
ถูกล อยแพ คลองแห่งน นั้ จ งึ เรยี กวา่ ‘คลองจัน่ ’ ฝ่าย
นางน้อย (แม่นายทอง) ลงเรือเพื่อน ำโลงมารับศพ
ลูก ที่ตรงนั้นจึงเรียกว่า ‘เกาะโลงทอง’ ด้วยความ
เศร้าโศกเป็นผลให้นางน้อยล้มเจ็บและสิ้นชีวิตใน
เรือลำนั้น ลำน้ำแห่งนั้นจึงได้ชื่อว่า ‘คลองแม่นาง
น้อย’ ต่อม าเรียกเป็น ‘แม่น้ำน ้อย’
ละอุ่น
“ละอุ่น” มาจากคำมลายูว่า “กัวลาอุน” หรือ
“กราอุน” (Guala Oun) หมายถึงปากน้ำอุนหรือ
ปากแม่นำ้ อนุ คำวา่ “อุน” เสียงเป็นภาษาไทยวา่ อุน่
และต่อมาเพิ่มเสียงคำหน้าเป็นละอุ่น
คำมลายูมีคำว่า “ลาอุน” (Laun) แปลว่าช้า
อืดอาด อาจหมายถึงบริเวณนั้นกระแสน้ำขึ้นลง
อย่างช้าๆ
คำพม่ามีคำว่า “ลาอุน” (Laun) หมายถึงที่
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ที่มีเชื้อเพลิงหรือท่ีมีไฟไหม้ อีกคำหนึ่งคือ “รากุน”
(Ragoun) พม่าออกเสียงเป็น “จากนุ ” หมายถงึ บริเวณ
ทีม่ ปี า่ ทบึ
ละอุ่นมีตำนานพื้นบ้านเล่าว่า...ผู้มาตั้งรกราก
คนแรกเป็นล าว เดิมเคยอยูท่ เี่ มืองหลังสวน ชาวบา้ น
เรียก “ตาลาวอนุ่ ” ภายหลังเกิดช มุ ชนขนึ้ จ งึ เรียกตาม
ชื่อตาลาวผู้นี้ และเรียกเป็นคำสั้นๆ ว่า “ละอุ่น”
อำเภอละอุน่ เคยถกู ล ดฐานะเป็นก ง่ิ อ ำเภอเมือ่ พ.ศ. 2480
และยกฐานะเป็นอำเภอละอุ่นอีกครั้งใน พ.ศ. 2516
กะเปอร์
“กะเปอร์” คำมลายูว่า “กาโปร์ (Kapur) แปลว่า
ปูน อาจหมายถึงป ูนขาว ปูนซีเมนต์ หรือป ูนสำหรับ
กินกับหมากพลู
“กะเปอร์” คำเขมร เขียนเป็น กํโบร อ่านว่า
ก็ อ มโ บร์ แปลว่ า ปู น เช่ น เ ดี ย วกั บ ค ำม ลายู จึ ง
สันนิษฐานได้ว่าเขมรคงยืมคำมลายูทำนองเดียวกับ
กัมปง (หมู่บ้านหรือท่าเรือ) ซิเรหรือศรี (ใบพลู)
“กะเปอร์” คำเขมรอีกคำหนึ่งแปลว่าจระเข้ซึ่ง
เป็นไปได้ว า่ บ ริเวณนน้ั ม จี ระเข้ช กุ ชุม พ.ศ. 2477 ทางการ
ยกฐานะกะเปอร์ขึ้นเป็นอ ำเภอหนึ่งในจังหวัดระนอง
ตระกูล ณ ระนอง ชาวจนี ฮ กเกีย้ น ชือ่ คอซเู้ จียง
หรือซู้เจียง แซ่คอ เดินทางมาจากเมืองจีนในสมัย
รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นหลวงรัตนเศรษฐี นายอากรดีบุก ณ
เมืองตระ และเมืองระนอง ต่อมาได้เลื่อนยศเป็น
พระยาดำรงสจุ ริตม หิศรภกั ดี เจ้าเมืองระนองคนแรก
และเป็นต้นตระกูล ณ ระนอง
พระยาดำรงสุจริตฯ มีบุตรธิดา 11 คน บุตร
ส่ ว นใ หญ่ รั บ ร าชการบ ริ ห ารบ้ า นเ มื อ งแ ถบท ะเล
อันดามัน เช่น คอซิมเจียง หรือหลวงศรีโลหะภูมิ
พิทักษ์ ผู้ช่วยราชการเมืองระนอง คอซิมก๊องหรือ
พระยาดำรงสจุ ริตม หิศรภกั ดี สมุหเทศาภิบาลมณฑล
ชุมพร คอซิมจั๋วหรือหลวงศรีสมบัติ ผู้ช่วยราชการ
เมืองระนอง คอซิมขิมหรือพ ระยาอัษฎงคตทิศรักษา
ผู้ว่าราชการเมืองกระบุรี คอซิมเต็กหรือพระยาจรูญ
ราชโภคากร ผู้ช่วยราชการเมืองหลังสวน
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คนในตระกูลนี้โดยเฉพาะคอซิมบี๊ บุตรคนเล็ก
เป็นพระยาอัษฎงคตทิศรักษา ผู้สำเร็จราชการเมือง
ตระ ต่อมาได้เป็นพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
เจ้าเมืองตรังและเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต
ชาวบา้ นจงึ มกั เรียกพระยารษั ฎาฯ ผูน้ ว้ี า่ “เจ้าคณ
ุ เทศา”
เนือ่ งจากทา่ นเป็นผ บู้ กุ เบิกก ารปลูกย างพาราดว้ ยจงึ 
ได้สมญานามว่า “บิดาแห่งย างพาราเมืองไทย”
ตราปราสาทคอื ตราประจำเมืองระนองเป็นร ปู 
ปราสาทหมายถึงพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ ซึ่งพระยา
ดำรงสจุ ริตม หิศรภกั ดี (คอซมิ ก๊อ ง) บุตรพระยาดำรง
สุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) สร้างถวายเพื่อเป็นที่
ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมือง
ชายทะเลฝั่งอันดามันและพระราชทานนาม
พระที่นั่งว่า “รัตนรังสรรค์” สิบปีต่อมา หลังจากนั้น
ชาวระนองจงึ ใช้พ ระทีน่ งั่ แ ห่งน เี้ ป็นศ าลากลางจงั หวัด
หลังแ รกของเมืองระนอง
ชื่ อ ถ นน 10 สาย เมื่ อ พ ระบาทส มเด็ จ
พระจลุ จอมเกล้าเจ้าอ ยูห่ วั เสด็จป ระพาสเมืองระนอง
จึงพระราชทานชื่อถนน 10 สาย ไว้เป็นอนุสรณ์แก่
เมืองระนองมาจนทุกวันนี้ ซึ่งช ื่อข องถนนแต่ละสาย
นั้นล้วนคล้องจองกันและชวนให้จดจำ คือ ถนน
ท่าเมือง เรืองราษฎร์ ชาติเฉลิม เพิ่มผ ล ชลระอุ ลุวัง
กำลังทรัพย์ ดับคดี ทวีสินค้า และผาดาษ
คำขวัญจังหวัด “คอคอดกระ ภูเขาหญ้า
กาหยูห วาน ธารน้ำแข็ง มุกแ ท้เมืองระนอง” (กาหยู
หมายถึงมะม่วงหิมพานต์)
สัญลักษณ์ป ระจำจงั หวัด รูปป ราสาทตงั้ อ ยูบ่ น
ภูเขามีรูปเลข 5 ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า
(ปราสาทห มายถึ ง พ ระที่ นั่ ง รั ต นรั ง สรรค์ ภู เ ขา
หมายถึ ง ภู เ ขานิ เ วศน์ คี รี เลข 5 หมายถึ ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว)

