ประวัติศาสตร์จงั หวัดจันทบุรี
สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา

ดินแดนอันเป็ นทีต่ งั ้ ประเทศไทยปจั จุบนั นี้ ในสมัยโน้นเรียกว่า อาณาจักรสุวรรณภูม ิ เป็ น
ถิ่นเดิมของชาติลาวหรือละว้า ยกเว้นดินแดนทางภาคใต้ซ่งึ เป็ นอาณาเขตของชาติมอญ อาณาจัก ร
สุวรรณภูมแิ บ่งแยกอํานาจการปกครองออกเป็ น ๓ อาณาเขต คือ
๑. อาณาเขตทวาราวดี มีเนื้อทีอ่ ยู่ในตอนกลางบริเวณลุ่มแม่น้ํ าเจ้าพระยาแผ่ออกไปจาก
ชายทะเลตะวันตกของอ่าวไทยจนถึงชายทะเลตะวันออก มีเมืองนครปฐมเป็ นราชธานี
๒. อาณาเขตยาง หรือ โยนก อยูต่ อนเหนือ ตัง้ ราชธานีอยูท่ เ่ี มืองเงินยาง
ั ่ ายของแม่น้ํ าโขง มี
๓. อาณาเขตโคตรบูร ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทัง้ ฝงซ้
เมืองนครพนมเป็ นราชธานี
ชาวอินเดียผู้เ จริญรุ่ง เรือ งด้วยความรู้ทางศาสนา ปรัชญา และสรรพศิล ปวิทยาการได้
อพยพเข้ามาในดินแดนเหล่านี้ ปรากฏตามหลักฐานว่า ชาวอินเดียได้พากันเข้าไปตัง้ อาณานิคมอยู่ใน
ดินแดนเขมรและมอญอีก ด้วย เขมรหรือขอมได้รบั ความรูถ้ ่ ายทอดมาจากอินเดีย จึงปรากฏว่าขอม
เจริญก้าวหน้ายิง่ กว่าชนชาติใดในสุวรรณภูมริ าว พ.ศ. ๑๕๐๐ ขอมได้ขยายอํานาจครอบครองอาณาเขต
ลาวไว้ได้ทงั ้ หมด ขอมรุ่งโรจน์อยู่ประมาณสองศตวรรษ ไม่ชา้ ก็เสื่อมอํานาจลง ในเวลานัน้ ชนชาติพม่า
ซึ่งมีถนิ่ ฐานเดิมอยู่ในธิเบต ได้รุกลงมาสู่ดนิ แดนลุ่มแม่น้ํ าอิรวดี และสถาปนาอาณาจักรขึน้ มีกษัตริย์
พม่าพระองค์หนึ่งพระนามว่า อโนระธามังช่อ มีอานุ ภาพปราบลาวและมอญไว้ในอํานาจ เมื่อกษัตริย์
พม่าองค์น้ีส้นิ อํานาจลง ขอมก็รุ่งโรจน์ ขน้ึ อีกวาระหนึ่ง แต่เป็ นความรุ่งโรจน์ เมื่อใกล้จะเสื่อม พอดีชน
ชาติซง่ึ รุกลํ้าลงมาสู่ดนิ แดนนี้นบั กาลนานมาได้สถาปนาอาณาจักรมีอานุ ภาพขึน้
ในสมัยขอมรุง่ โรจน์ตอนบัน้ ปลายนัน้ ในดินแดนสุวรรณภูมนิ ้ีมชี ่อื เมืองโบราณอยู่ ๓ ชื่อ มี
ลัก ษณะใกล้ เ คีย งกัน คือ โคตรบู ร เพชรบู ร ณ์ และจัน ทบู ร ซึ่ง ทัง้ สามนี้ ต ามรูป ศัพ ท์ บ อกว่ า ไม่ ใ ช่
ภาษาไทย สมัยนัน้ เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าชาวอินเดียไม่ใช่ปฐมาจารย์แห่งสรรพวิทยาการของขอมมา
ก่อน ทีข่ อมเจริญรุง่ เรืองก็เพราะได้อาศัยชาวอินเดียเข้ามาเป็ นครูสงสอนให้
ั่
จากราชธานีนครธม ซึ่งเป็ นจุดศูนย์กลางขึ้นไปทางภาคเหนือตามแม่น้ํ าโขง ขอมได้ตงั ้
เมืองนครพนมขึ้นไว้เป็ นด่านแรกจากนครธมตรงไปสู่ดนิ แดนตะวันออกเฉียงเหนื อ ขอมได้ต ัง้ เมือ ง
พิมายขึน้ เป็ นเมืองอุปราช และจากเมืองพิมายตรงขึน้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองเพชรบูรณ์
เป็ นปากทางแรกสําหรับให้อารยธรรมและวัฒนธรรมของขอมเดิมเข้าสู่แคว้นโยนก ในเขตทวาราวดีท่ี
ตอนลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา ขอมได้สถาปนาเมืองลพบุรขี น้ึ เป็ นเมืองสําคัญคือ เป็ นเมืองลูกหลวง อนึ่ง จาก
ราชธานีนครธม เมื่อตัดตรงลงมาสู่ทศิ ตะวันตกเฉียงใต้ เมืองด่านแรกทีข่ อมตัง้ ขึน้ คือ เมืองจันทบุร ี ต้น
ทางแพร่วฒ
ั นธรรมและอารยธรรมขอมเข้าสู่ดนิ แดนชายทะเลและไปบรรจบกันทีเ่ ขตทวาราวดี
อาศัยเหตุน้ีเมือ่ อนุ มานดู จากเหตุผลในประวัตศิ าสตร์ประกอบกับภูมศิ าสตร์ ก็น่าจะเชื่อว่า
อาณาเขตจันทบูรหรือจันทบุรใี นปจั จุบนั นี้เป็ นเมืองที่ขอมสร้างขึน้ ร่วมสมัยเดียวกันกับลพบุร ี พิมาย
และเพชรบูรณ์ แต่ขอมจะสร้างเมืองจันทบุรนี ้ีขน้ึ แต่ศกั ราชใดนัน้ ไม่มหี ลักฐานปรากฏชัดแจ้ง นอกจาก
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จะสันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ในสมัยที่ขอมเริม่ แผ่อํานาจเข้าสู่เขตแดนลาวโดยอาศัยหลักโบราณคดีวนิ ิจฉัย
เปรียบเทียบดูศลิ าแลงทีใ่ ช้ก่อสร้าง วิธกี ารสร้างเทวสถานแกะสลักซุม้ ประตู ฝาผนัง และระเบียงเป็ นรูป
โพธิสตั ว์ เทวดา ประกอบทัง้ ลักษณะท่าทางของรูปสลักแล้ว เห็นได้ว่ามีส่วนคล้ายคลึงกับโบราณวัตถุท่ี
ปราสาทหินโบราณทีพ่ มิ าย นันหมายถึ
่
งว่า มีอายุก่อน ๑,๐๐๐ ปีขน้ึ ไป
เศษจากศิลาแลงแผ่นใหญ่สลักลวดลายกนกต่าง ๆ รูปเทวดาพระโพธิสตั ว์ท่ยี งั เหลืออยู่
เนินดินรอบถนนและซากแสดงภูมฐิ านของทีต่ งั ้ เมืองเหล่านี้ ทีม่ อี ยู่ในสถานที่ทเ่ี รียกว่า เมืองเก่าหน้ า
เขาสระบาป ในท้องที่ตําบลคลองนารายณ์ อําเภอเมืองจันทบุรนี ัน้ ทําให้สนั นิษฐานได้ว่า เมืองเก่าเป็ น
เมืองที่สร้างขึน้ ในสมัยขอมเป็ นใหญ่ แต่ก็ยงั ไม่สามารถจะชี้ชดั ว่าบุคคลหรือกษัตริยอ์ งค์ใดเป็ นผูส้ ร้าง
ปจั จุบนั นี้ยงั มีซากกําแพงก่อด้วยศิลาแลง มีเชิงเทินเศษอิฐและหิน ถนนปูดว้ ยศิลาแลง ปรากฏเป็ นเค้า
เมืองเดิมอยู่ นอกจากนี้ยงั มีศลิ าแลงแผ่นใหญ่สลักเป็ นลวดลายและกนกต่าง ๆ มีรปู คนท่อนบนเปลือย
ท่อนล่างถือชายผ้าพกใหญ่ ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับภาพแกะสลักและกนกซุม้ ประตูหน้าต่างและธรณี
ประตูทป่ี ราสาทหินพิมาย นักประวัตศิ าสตร์สนั นิษฐานว่า เมืองทีก่ ล่าวนี้ เป็ นเมืองควนคราบุร ี ส่วน
จันทบูรหรือจันทบุร ี นัน้ น่ าจะเป็ นชื่อเสียงหรือชื่ออาณาเขตอย่างใดอย่างหนึ่ง และควนคราบุรกี ็น่าจะ
เป็ นเมืองสําคัญในอาณาเขตจันทบูร เช่นเดียวกับที่เมืองพิมายเป็ นเมืองสําคัญในอาณาเขตโคตรบูร
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ พล.ร.ต. แชน ปจั จุสานนท์ ซึง่ เป็ นผูท้ ส่ี นใจและได้ทาํ การค้นคว้าในเรือ่ งชื่อเมืองจันทบุร ี
มีความเห็นว่า คําว่า "ควนคราบุร"ี น่ าจะเป็ นคําเดียวกันกับ "จันทบุร"ี นัน่ เอง แต่มผี เู้ ขียนหรือแปล
ผิดเพีย้ นไป อย่างไรก็ด ี เรือ่ งเกีย่ วกับชื่อเมืองนี้ยงั หาข้อยุตมิ ไิ ด้
นิโคลาส เจอร์แวส (Nicolas Gervais) ผูเ้ ขียนเรื่องเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้กล่าวถึงเมืองจันทบูร (Chantaboun) ว่า ∗"จันทบูนเป็ นเมืองทีส่ วยงามทีส่ ุด โดยปราศจาก
การโต้แย้งใด ๆ (ของหัวเมืองทางใต้) มีป้อมปราการเข็งแรงมาก เจ้าเมืองหาง (Chaou Moeung Hang)
ั ่ น้ํ าสายหนึ่งซึง่ มีช่อื อย่าง
ผูม้ ฉี ายาว่า พระองค์ดาํ ซึง่ เป็ นผูส้ ร้างพิษณุ โลกได้เป็ นผูก้ ่อตัง้ เมืองนี้บนฝงแม่
ั่
เดียวกัน จันทบูรเป็ นเมืองชายแดนของเขมร อยูห่ ่างจากฝงทะเลเป็
นระยะทางวันหนึ่งเต็ม ๆ
อนึ่ง มีกล่าวกันว่าไทยกับเขมรได้รบกันเมือ่ (ค.ศ. ๑๓๗๓-๑๓๙๓) เพื่อแย่งกันครอบครอง
เมืองจันทบูน ซึง่ บางทีก็เรียกว่า เมืองจันทบุร ี (Chandraburi) เมืองแห่งพระจันทร์ และอีกเมืองหนึ่งที่
ชื่อว่า เมืองชลบุร ี (Choloburi) หรือเมืองจุลบุร ี (Culapuri) เมืองเล็ก"
ั ่ นออกของแม่น้ํ า จันทบุ ร ี ในบริเ วณ
ตัว เมือ งจัน ทบุ รเี ดิมตัง้ อยู่ห น้ าเขาสระบาปฝ งตะวั
ใกล้เคียงกับวัดทองทัว่ ปจั จุบนั นี้ยงั มีซากตัวเมือง กําแพงเมือง ก่อด้วยศิลาแลงและเชิงเทินปรากฏอยู่
ให้เห็นเป็ นเค้าอยูบ่ า้ ง และสิง่ ทีข่ ุดค้นพบมีศลิ าจารึกและศิลารูปซุม้ ประตู สิง่ เหล่านี้กเ็ ป็ นสิง่ ยืนยันได้ว่า
ที่ตรงนัน้ เคยเป็ นเมืองขอมมาแต่โบราณกาล แต่นามเมืองเก่าจะได้ช่อื ว่า "จันทบุร"ี หรือ "จันทบูน"
อย่างไรไม่ทราบชัด แต่ชาวบ้านยังพากันเรียกว่า "เมืองนางกาไว" ตามชื่อผูป้ กครองเมืองสมัยนัน้ ซึง่ มี
เรือ่ งราวเป็ นนิยายอันจะเชื่อถือเอาเป็ นจริงจังไม่ได้ และยังมีผยู้ นื ยันต่อไปอีกว่าได้พบศิลาจารึกอันเป็ น
อักษรสันสกฤตที่ตําบลเขตสระบาป มีเนื้อความว่า "เมืองจันทบุรแี ต่ เดิมชื่อ เมืองควนคราบุร ี ตัง้ มา
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ประมาณ ๑,๐๐๐ ปี แ ล้ว พลเมืองเป็ นชาติชอง เป็ นที่น่าเชื่อ ว่าเมืองนี้ เป็ นเมืองขอมมาแต่ โบราณ ก็
เพราะยังมีช่อื ตําบลบ้านขอมปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ และในท้องที่อําเภอมะขาม อําเภอโป่งนํ้ าร้อน ก็ม ี
พลเมืองทีเ่ ป็ นเชือ้ ชาติชองอยู่อกี มาก มีผูเ้ ข้าใจว่าชาติชองนี้น่าจะสืบสายมาจากขอมโบราณ พวกชอง
ในปจั จุบนั ตัง้ ภูมลิ ําเนาทํามาหากินอยู่ในป่าซึ่ง อยู่ติด กับเขตแดนเมือ งพระตะบอง ประเทศกัมพูชา
ประชาธิปไตยมีภาษาพูดอย่างหนึ่งต่ างหากจากภาษาไทยและภาษาเขมร นักปราชญ์ในทางมนุ ษ ย์
วิทยาได้จดั ให้อยูใ่ นจําพวกตระกูลมอญ-เขมร เช่นเดียวกันกับพวกขอมโบราณเหมือนกัน พวกชองชอบ
ลูกปดั สีต่าง ๆ และนิยมใช้ทองเหลืองเป็ นเครือ่ งประดับเหมือนอย่างเช่นพวกกระเหรีย่ งทีอ่ ยู่ในเขตเมือง
กาญจนบุร ี เข้าใจว่าเดิมทีเดียวชนจําพวกนี้คงจะตัง้ ถิน่ ฐานบ้านเรือนอยู่ตามท้องที่ต่าง ๆ ในเขตเมือง
จันทบุรเี ต็มไปหมด เพิง่ จะถอยร่นเข้าป่าเข้าดงไปเมื่อพวกไทยมีอํานาจเข้าครอบครองเมืองจันทบุรใี น
สมัยกรุงศรีอยุธยา

สมัยกรุงศรีอยุธยา
พวกขอมคงจะปกครองเมือ งจันทบุ รอี ยู่ประมาณ ๔๐๐ ปี จนกระทังเสื
่ ่ อ มอํ านาจลงใน
ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๗ พวกไทยทางอาณาจักรฝ่ายใต้ซ่งึ มีราชธานีอยู่ท่เี มืองสุพรรณภูม ิ (เมืองอู่
ทอง) จึงเข้ายึดเมืองจันทบุรไี ว้ได้ จันทบุรจี งึ รวมอยู่ในอาณาจักรไทยทางฝ่ายใต้เรื่อยมา มีหลักฐานที่
ควรจะเชื่อได้วา่ เมืองนี้เคยเป็ นเมืองขึน้ ของไทยมาแล้วแต่ในสมัยอู่ทองก็คอื เมื่อพระเจ้าอู่ทองทรงสร้าง
กรุงศรีอยุธยาขึน้ ใน พ.ศ. ๑๘๙๓ ทรงประกาศว่า กรุงศรีอยุธยา มีประเทศราช ๑๖ หัวเมือง มีเมือง
จันทบุรรี วมอยูด่ ว้ ยเมืองหนึ่ง
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏว่า พระราเมศวร เสด็จขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่ได้เมื่อ พ.ศ.
๑๙๒๗ แล้วกวาดต้อนเชลยชาวลานนาลงมาไว้ในเมืองต่ าง ๆ ทางปกั ษ์ใต้และชายทะเลตะวันออก
หลายเมือง เช่น เมืองนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และจันทบุร ี จึงน่ าจะอนุ มานได้ว่าพวกไทยเราคง
จะออกมาตัง้ ถิน่ ฐานบ้านช่องกันอยู่อย่างมากมายแล้ว ตัง้ แต่ในแผ่นดินพระราเมศวรเป็ นต้น ครัน้ ต่อมา
ชาวไทยที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาในครัง้ นัน้ คงจะได้สมพงษ์กบั ชาวพื้นเมืองเดิม เช่น พวกขอมและพวก
ชอง เป็นต้น จึงทําให้สาํ เนียงและคําพูดบางคําตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีผดิ แผกแตกต่างไปจาก
ทางภาคกลางและภาคพายัพบ้าง แต่แม้จะผิดแผกแตกต่างกันไปประการใดก็ตาม ชาวเมืองจันทบุรกี ็
ยังคงใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาท้องถิ่นพูดกันอยู่โดยทัวไปตลอดทั
่
ง้ จังหวัด ยกเว้นแต่คนหมู่น้อย เช่น
พวกจีนและญวนซึง่ อพยพเข้ามาอยูใ่ หม่ ในชัน้ หลังเท่านัน้ ทีย่ งั คงพูดภาษาของตนอยู่
ต่อมาได้มกี ารย้ายตัวเมืองจากเมืองเดิมทีเ่ ขาสระบาป ตําบลคลองนารายณ์ มาสร้างเมือง
ั ่ นตกของแม่น้ํ าจันทบุร ี ซึ่งเข้าใจกันว่าจะย้ายมาตัง้ แต่สมัยแผ่นดินพระ
ใหม่ท่บี ้านลุ่มซึ่งอยู่ทางฝงตะวั
บรมไตรโลกนาถ เป็ นต้นมา เพราะในรัชกาลนี้ทรงจัดระเบียบการปกครองใหม่คอื ทรงจัดตัง้ ตําแหน่ ง
จตุ สดมภ์ มีเวียง วัง คลัง นา ขึ้น และทรงตัง้ ตําแหน่ งอัครมหาเสนาบดีข้นึ อีก ๒ ตําแหน่ ง คือ ฝ่าย
ทหารตําแหน่ งหนึ่งมีช่อื เรียกว่า สมุหกลาโหม และฝ่ายพลเรือนตําแหน่ งหนึ่งมีช่อื เรียกว่า สมุหนายก
ส่วนนอกราชธานีออกไปก็จดั การปกครองหัวเมืองต่าง ๆ ลดหลันกั
่ นลงไปตามความสําคัญของเมือง
นัน้ ๆ โดยทรงตัง้ เป็ นเมืองเอก โท ตรี และจัตวาขึน้ ตามลําดับไป จึงทําให้เข้าใจว่าเมืองจันทบุรนี ่ าจะ

๔
ย้ายมาตัง้ ที่ตรงบ้านลุ่มในสมัยนี้ดว้ ย เพราะเมืองเดิมทีเ่ ขาสระบาปนัน้ มีภูเขากระหนาบอยู่ขา้ งหนึ่ง คง
ไม่มที างทีจ่ ะขยายให้ใหญ่โตออกไปกว่าเดิมได้ เหตุผลทีต่ ้องย้ายเมืองมาตัง้ ใหม่ ก็คงเนื่องมาจากเมือง
เก่าอยูห่ ่างไกลลํานํ้ามาก การคมนาคมไม่สะดวกแก่พลเมืองในการไปมาค้าขาย เมื่อสร้างเมืองใหม่ได้ม ี
การขุดดินถมเป็ นเชิงเทินมีร่องคูรอบเมือง ภายในเมืองได้สร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วัดวาอาราม แต่
บัดนี้ ได้ปรัก หัก พังจนแทบไม่มอี ะไรเหลือ ต่ อ มาภายหลังทางราชการได้จดั การแก้ไ ขเปลี่ยนแปลง
สภาพบ้านเมืองมาหลายครัง้ หลายคราว จึงทําให้รปู ร่างของเมืองเดิมลางเลือนไปจนไม่มอี ะไรจะเป็ นที่
สังเกตได้
การสร้างเมืองใหม่ทบ่ี า้ นลุ่มนี้ คงทําเป็ นเมืองป้อมเหมือนอย่างเมืองโบราณทัง้ หลายคือ มี
คูและเชิงเทินดินรอบเมืองทํารูปเป็ นสี่เหลี่ยม กว้างยาวประมาณด้านละ ๖๐๐ เมตร ยังมีแนวกําแพง
เหลืออยู่ทางหลังกองพันนาวิกโยธินประมาณสัก ๑๐๐ เมตร นอกนัน้ ถูกรือ้ ไปหมดแล้ว เมืองจันทบุร ี
ตัง้ อยู่ท่ตี ําบลนี้ตลอดมาจนสิ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยจราจล เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุร ี
ทรงยกพลออกจากเมืองระยองมาตีเมืองจันทบุร ี ก็มาตีเมืองซึง่ ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นลุ่มนี้ดว้ ย
ประวัตขิ องเมืองจันทบุรใี นสมัยกรุงศรีอยุธยานัน้ ไม่มเี รือ่ งราวเกี่ยวกับการศึกสงครามมาก
เท่าใดนัก อาจจะกล่าวได้โดยเต็มปากว่า จันทบุร ี เป็ นเมืองที่สงบสุขเรื่อยมา ทัง้ นี้ เพระเหตุว่าในสมัย
กรุงศรีอยุธยา ไทยเราทําสงครามติดพันกันกับพม่าซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันแต่เฉพาะทางภาคพายัพ
และภาคตะวันตกเท่านัน้ เมือ งที่ต งั ้ อยู่ทงั ้ สองภาคนี้ จงึ มีประวัติก ารสงครามกับพม่าตลอดมาจนถึง
ตอนต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนเมืองจันทบุรนี ัน้ อยู่ทางชายทะเลตะวันออก อาณาเขตไม่ตดิ ต่อกัน
กับประเทศพม่าจึงไม่ปรากฏว่าพม่ายกกองทัพเข้ามาตีเมืองนี้เลย แม้ในสมัยทีเ่ สียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า
ในครัง้ หลัง พม่าก็ไม่ได้ยกกําลังทหารเข้ามายํ่ายีเมืองจันทบุรแี ต่อย่างใด คงปล่อยให้เมืองจันทบุรแี ละ
เมืองชายทะเลตะวันออกอีกหลายเมืองเป็ นอิสระ ซึง่ เป็ นเหตุให้สมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรมี โี อกาส
มาตัง้ ตัวและรวบรวมรีพ้ ลอยูใ่ นบริเวณเมืองเหล่านี้ แล้วต่อมาได้ขบั ไล่พม่าทีย่ ดึ ครองประเทศไทยอยู่ ณ
ตําบลโพธิ ์สามต้นแตกกระจัดกระจายพ่ายแพ้ไป นับว่าเป็ นบุญญาภินิหารของชาติไทยอย่างหนึ่งที่ดล
บันดาลให้พม่าไม่ยกกองทัพมายํ่ายีหวั เมืองเหล่านี้ เพราะถ้าหากว่าหัวเมืองทางชายทะเลตะวันออกถูก
ยํ่ายีหมดแล้ว กําลังรีพ้ ลตลอดจนสะเบียงอาหารคงจะหาได้ยากอย่างยิง่ และสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรกี ็จะต้องเสียเวลารวบรวมรี้พ ลตลอดจนสะเบียงอาหารเป็ นเวลาไม่น้อยทีเ ดียว คือกว่าจะ
รวบรวมกําลังพอจะยกไปขับไล่พม่าซึ่งยึดครองกรุงศรีอยุธยาอยู่ได้ ก็จะต้องใช้เวลาหลายปี ไม่ใช่ ๕
หรือ ๖ เดือน อย่างทีไ่ ด้กระทํามาแล้ว
เนื่องจากจันทบุรมี อี าณาเขตติดต่ อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย เพราะฉะนัน้ จึง มี
เรือ่ งราวเกีย่ วกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยบ้างแต่กไ็ ม่มากนัก และไม่เคยปรากฏว่าได้รบกันทีเ่ มือง
จัน ทบุ รนี ้ี เ ลยสัก ครัง้ เดียว เพราะประเทศกัมพู ชาประชาธิปไตยในเวลานัน้ มีกํ าลัง ไม่ม ากเหมือ น
ประเทศพม่าจึงไม่สามารถจะยกกองทัพบกใหญ่เข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาได้ คอยฉวยโอกาสแต่เมื่อเวลาที่
ไทยหย่อนกําลังลงแล้ว จึงยกกองทัพเข้ามากวาดต้อนผู้คน ทางหัวเมืองชายแดนไป ไม่เคยได้รบกัน
เป็ นศึกใหญ่ในเขตประเทศไทยสักครัง้ เดียว เช่น ในรัชกาลสมเด็จพระราเมศวร พระเจ้ากรุงกัมพูชาก็ยก
กองทัพมากวาดต้อนผู้คนในเมืองชลบุรแี ละเมืองจันทบุรไี ปประมาณ ๖-๗ พันคน สมเด็จพระราเมศวร

๕
จึงทรงยกกองทัพไปตีกรุงกัมพูชา และได้รบพุ่งกันชัวระยะเวลาเพี
่
ยง ๓ วันเท่านัน้ กรุงกัมพูชาก็แตก
สมเด็จพระราเมศวรจึงโปรดให้รบั ครอบครัวไทยซึง่ ถูกพวกเขมรกวาดต้อนไปกลับคืนมาไว้ยงั ภูมลิ ําเนา
เดิม
ในแผ่นดินสมเด็จพระสรรเพชญที่ ๑ (พระมหาธรรมราชา) ก็อกี ครัง้ หนึ่ง ในเวลานัน้ เป็ น
สมัยที่ไทยกําลังบอบชํ้ามาก เพราะแพ้สงครามพม่ามาใหม่ ๆ เพิง่ จะสร้างตัวขึน้ ยังไม่มกี ําลังเข้มแข็ง
เท่าใดนัก พระยาละแวกจึงฉวยโอกาสยกกองทัพเข้ามากวาดต้อนชาวไทยซึ่งมีภูมลิ ําเนาอยู่ตามหัว
เมืองชายทะเลตะวันออกรวมทัง้ เมืองจันทบุรไี ปไว้ ณ กรุงกัมพูชา เป็ นจํานวนไม่น้อย และยังยกกองทัพ
เข้ามายํ่ายีประเทศไทยอีกหลายครัง้ เป็ นเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพิโรธ จึงทรงยกกองทัพ
ไปตีกรุงกัมพูชาแตกแล้วทรงจับพระยาละแวกสําเร็จโทษเสีย
นับแต่นัน้ ชาวเมืองจันทบุรกี ็อยู่กนั อย่างสงบสุขตลอดมา จนกระทังถึ
่ งปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ (พระเจ้าบรมโกศ) ปรากฏว่ามีเรื่องยุ่งยากในการ
สืบราชสมบัตเิ นื่องจากพระเจ้าลูกเธอไม่ทรงสามัคคีปรองดองกัน ทัง้ นี้เพราะพระมหาอุปราชสิ้นพระชนม์เสียก่อน พระราชโอรสองค์กลางคือ เจ้าฟ้าเอกทัศ ซึง่ ทรงกรมเป็ น กรมขุนอนุ รกั ษ์มนตรีนนั ้ เป็ นผู้
โฉดเขลา เบาปญั ญา และไม่มคี วามอุตสาหพยายาม พระเจ้าบรมโกศทรงเห็นว่า ถ้าจะให้ครอบครอง
แผ่นดินบ้านเมืองจะเกิดภัยพิบตั ิ จึงรับสังให้
่ เจ้าฟ้ากรมขุนอนุ รกั ษ์มนตรีไปผนวชเสีย แล้วทรงตัง้ เจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิต พระราชโอรสองค์เล็กเป็ นพระมหาอุปราช เมือ่ พ.ศ. ๒๓๐๐
แม้จะทรงแต่งตัง้ พระมหาอุปราชไว้ตามโบราณราชประเพณีแล้วก็ตาม แต่สมเด็จพระเจ้าบรมโกศก็มไิ ด้ทรงคลายความห่วงใยต่อราชบัลลังก์ ทัง้ นี้ เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าพระราชโอรสมิได้
ทรงสมัครสมานสามัคคีกนั เพราะฉะนัน้ เมื่อเวลาที่พระองค์ใกล้จะเสด็จสวรรคตจึงโปรดให้พระเจ้าลูกเธออันเกิดแต่พระสนมทัง้ สีพ่ ระองค์ คือ กรมหมืน่ เทพพิพธิ กรมหมืน่ จิตสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และ
กรมหมื่นเสพย์ภกั ดี เข้าไปเฝ้าถึงข้างที่พระบรรทม ทรงโปรดให้พระเจ้าลูกเธอทัง้ สี่พระองค์น้ีกระทํา
สัตย์ถวายต่ อหน้ าพระที่นัง่ ว่าจะทรงสามัคคีปรองดองกันกับพระมหาอุ ปราช ด้วยความกลัวพระราช
อาญา พระเจ้าลูกเธอทัง้ สีพ่ ระองค์จงึ จําพระทัยกระทําสัตย์ถวาย
แต่ครัน้ เมือ่ สมเด็จพระเจ้าบรมโกศสวรรคตแล้ว พระเจ้าลูกเธอเหล่านัน้ ก็มไิ ด้กระทําตามที่
ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ ยังทรงถือทิฐมิ านะอยู่ พอพระมหาอุปราชเสด็จขึน้ เถลิงถวัลย์ราชสมบัตไิ ด้สกั
หน่ อย กรมหมื่นจิตสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพย์ภกั ดี ซึ่งเป็ นอริกบั พระเจ้าแผ่นดิน
พระองค์ใ หม่อ ยู่แ ต่ เ ดิมแล้ว ก็ทรงคบคิด กันจะช่ว งชิงราชบัล ลังก์แ ต่ ปรากฏว่า ไม่ค่อ ยมีข้าราชการ
สนับสนุ นจึงไม่ทรงสามารถช่วงชิงราชสมบัตไิ ด้สาํ เร็จ ในทีส่ ุดก็ถูกจับและถูกสําเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์
ส่วนกรมหมื่นเทพพิพธิ นัน้ ทรงสนับสนุ นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่อยู่แต่เดิมแล้วจึงไม่
ปรากฏว่าได้ทรงร่วมมือกับพระเจ้าน้ องยาเธอทัง้ สามพระองค์นัน้ แต่กรมหมื่นเทพพิพธิ เป็ นอริกนั กับ
กรมขุนอนุ รกั ษ์มนตรี ฉะนัน้ เมื่อกรมขุนพรพินิตถวายราชสมบัตแิ ก่กรมขุนอนุ รกั ษ์มนตรีซง่ึ เป็ นพระเชษฐาแล้ว กรมหมื่นเทพพิพธิ ก็คดิ จะชิงราชสมบัตจิ ากพระเจ้าเอกทัศมาถวายกรมขุนพรพินิต แต่
กรมขุนพรพินิต นํ าความขึ้นกราบทูลพระเจ้าเอกทัศให้ทรงทราบเสียก่อ น กรมหมื่นเทพพิพ ิธ จึง ถู ก
เนรเทศไปอยูเ่ กาะลังกา

๖
กรมหมืน่ เทพพิพธิ ต้องจําพระทัยประทับอยู่ ณ เกาะลังกา เป็ นเวลา ๒ ปีเศษ จนกระทังถึ
่ ง
พ.ศ. ๒๓๐๓ พระเจ้าอลองพญา กษัตริยพ์ ม่ายกกองทัพมาประชิดพระนครมีข่าวลือออกไปยังเกาะลังกา
ว่า พระนครศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้ว พระองค์จงึ ลอบเสด็จเข้ามายังเมืองมะริด โดยหวังพระทัยจะทรง
ช่วยกูอ้ สิ รภาพต่อไป แต่การหาได้เป็ นดังข่าวลือไม่ เผอิญพระเจ้าอลองพญาทรงประชวรหนักเนื่องจาก
ปื นใหญ่ ซ่งึ พระองค์ทรงบัญชาการยิงด้วยพระองค์เองได้เกิดระเบิดขึ้น สะเก็ดระเบิดกระเด็นมาต้อง
พระองค์ถึงบาดเจ็บสาหัส จึงรีบเสด็จยกกองทัพกลับคืนไปทางเหนือและไปสิ้นพระชนม์ลงกลางทาง
กรมหมืน่ เทพพิพธิ จึงต้องถูกคุมตัวอยูท่ เ่ี มืองมะริดนัน้ เอง
ครัน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๐๗ พม่ายกกองทัพมาตีเมืองมะริดแตก กรมหมื่นเทพพิพธิ จึงหนีเข้ามา
ในเขตแดนไทยเรื่อยเข้ามาจนถึงเมืองเพชรบุร ี เมื่อพระเจ้าเอกทัศทรงทราบจึงมีรบั สังให้
่ คุมตัวไปไว้ท่ี
เมืองจันทบุร ี
เนื่ อ งด้ว ยกรมหมื่น เทพพิพ ิธ เป็ น เจ้า นาย และมิไ ด้ท รงกระทํ า ผิด คิด ร้า ยประการใด
ประชาชนยังคงเคารพนับถือพระองค์อยู่มาก โดยเฉพาะชาวเมืองจันทบุรกี ็ได้ช่วยเหลือพระองค์เป็ น
อย่างมากเหมือนกัน คือ ปรากฏว่าใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เมื่อคราวจะเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า กรมหมื่นเทพพิพธิ ทรงได้กําลังชายฉกรรจ์จากเมืองจันทบุรจี นสามารถจัดเป็ นกองทัพน้ อย ๆ ยกออกไปเพื่อจะ
ช่วยตีกองทัพพม่าซึง่ กําลังล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่ เมือ่ เสด็จผ่านหัวเมืองรายทางเข้ามาประชาชนพลเมือง
ในเขตเมืองเหล่านัน้ ก็พากันอาสาสมัครเข้าในกองทัพเป็ นจํานวนมาก กรมหมื่นเทพพิพธิ ได้เสด็จเข้ามา
จนกระทังถึ
่ งเมืองปราจีนบุร ี และโปรดให้นายทองอยู่น้อยเป็ นแม่ทพั หน้ ายกพลไปตัง้ มันอยู
่ ่ ณ ปากนํ้ า
โยทะกา
กิตติศพั ท์ท่กี รมหมื่นเทพพิพธิ ยกพลเข้ามานี้ได้พดั กระพือไปถึงกองทัพพม่าซึ่งตัง้ ล้อม
กรุง ศรีอ ยุธยาอยู่ พม่าจึง จัด ส่ง ทหารเข้าตีโ ต้ก องทัพ ไทยซึ่ง ตัง้ มันอยู
่ ่ท่ีปากนํ้ าโยทะกาแตกกระจัด
กระจายไป ฝ่ า ยกรมหมื่น เทพพิพ ิธ เมื่อ ทรงทราบข่ า วว่ า กองทัพ หน้ า แตกก็เ สด็จ หนี ไ ปอยู่ เ มือ ง
นครราชสีมา

สมัยกรุงธนบุรี
หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชแก่พม่าข้าศึก เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๐ พม่าตัง้ ใจจะมิให้ไทยตัง้
ตัวได้อกี จึงเผาผลาญทําลายปราสาทราชมณเฑียร วัดวาอาราม ตลอดจนบ้านเรือนของราษฎรแล้วได้
เก็บทรัพ ย์สมบัตขิ องมีค่า ทัง้ กวาดต้อนชาวไทยไปเกือบหมดสิ้นกรุงศรีอยุธยาไม่เ หลืออะไรอยู่เลย
นอกจากซากอิฐปูนปรักหักพังสภาพเหมือนเมืองร้าง อยุธยาเมืองหลวงของไทยอันรุ่งเรืองมาแล้วหลาย
ร้อยปี มีกษัตริยป์ กครองติดต่อกันมาถึง ๓๔ องค์ ต้องมาเสียแก่พม่าก็เพราะการที่คนไทยแตกความ
สามัคคีกนั เอง พระเจ้าแผ่นดินก็อ่อนแอ แต่กรุงศรีอยุธยาไม่สน้ิ คนดี ต่อจากเหตุการณ์อนั น่ าเอน็จอนาถ
ของเมืองไทยไม่นานนัก เมืองจันทบุรกี ไ็ ด้ต้อนรับมหาวีรบุรุษของไทยอีกองค์หนึ่ง คือ สมเด็จพระ
เจ้า-ตากสินมหาราช ซึง่ ได้เสด็จมาตัง้ รวบรวมกําลังพลทแกล้วทหารหาญเพื่อกอบกู้เอกราชของไทยให้
กลับ คืน มาจากอํ า นาจพม่ า ข้า ศึก ราชกิจ ซึ่ง พระองค์ท รงบํา เพ็ญ เป็ น องค์คุ ณ ธรรม ประกอบด้ว ย
เกียรติยศแก่ประเทศชาติไทยเป็ นอเนกประการ

๗
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือเรียกอีกพระนามหนึ่งว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุร ี เมื่อครัง้ ดํารงพระยศเป็ น พระยาวิเชียรปราการ ทรงเห็นว่าพระนครศรีอยุธยาจะเสียแก่ พม่า
เพราะความอ่อนแอของผูบ้ งั คับบัญชาและเพราะการแตกความสามัคคีกนั เป็ นแน่ แท้ ดังนัน้ เมื่อวันเสาร์
เดือนยี่ ขึน้ สี่ค่ ํา ปี จอ พ.ศ. ๒๓๐๙ ขณะพม่าตัง้ ล้อมประชิดเข้ามาจวนถึงคูพระนคร พระยาวิเชียรปราการจึงรวบรวมพลได้ประมาณ ๕๐๐ คน ตีฝา่ หนีออกไปทางทิศตะวันออก พม่าออกติดตามตีกระชัน้
ชิดแต่กพ็ ่ายแพ้ทุกคราวไป จนกระทังบรรลุ
่
ถงึ เมืองระยอง พระยาระยอง ชื่อ บุญ ได้พาสมัครพรรคพวก
ออกมาอ่อนน้ อม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ยกกองทัพเข้าไปตัง้ มันอยู
่ ่ท่วี ดั ลุ่ม นอกบริเวณค่าย
เก่าซึ่งตัง้ อยู่ ณ เมืองระยอง ขณะนัน้ กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียแก่พม่า มีพวกกรมการเมืองเก่าหลายคน
คือ หลวงพล ขุนจ่าเมือง ขุนราม หมื่นซ่อง บังอาจขัดขืนคบคิดกันต่อสูพ้ ระองค์แล้วรวบรวมกําลังกัน
ประทุษร้ายเข้าปล้นค่าย แต่กลับพ่ายแพ้ต่อพระองค์ จึงทรงชิงเอาเมืองระยองได้เป็ นสิทธิ และประกาศ
พระองค์เป็ นอิสรภาพมีอํานาจในอาณาเขตเมืองระยอง
ครัง้ นัน้ ทรงเห็นว่าเมืองจันทบุรเี ป็ นหัวเมืองใหญ่และยังมีเจ้าเมืองปกครองเป็ นปกติอยู่ แต่
ก็ไม่ทรงทราบว่าเมืองจันทบุรจี ะคิดร่วมมือกอบกู้เอกราชของประเทศให้พ้นจากอํานาจพม่าข้าศึกด้วย
หรือไม่ ขณะที่ประทับอยู่ ณ เมืองระยอง จึงทรงแต่งตัง้ ให้ทูตถือศุภอักษรไปถึงพระยาจันทบุร ี ขอให้
พระยาจันทบุรรี ว่ มมือช่วยกันปราบปรามพม่าข้าศึกให้กรุงศรีอยุธยาเป็ นทีผ่ าสุกเหมือนดังก่อน พระยาจันทบุรไี ด้ทราบความและรับว่าจะลงมาปรึกษาด้วยตนเองทีเ่ มืองระยอง แต่พระยาจันทบุรหี าได้ปฏิบตั ิ
ตามไม่
ขณะนัน้ นายเรือง มหาดเล็ก ผูร้ งั ้ เมืองบางละมุง ถือหนังสือของเนเมียวสีหบดีแม่ทพั ใหญ่
พม่า มีข้อความเป็ นเชิงบังคับให้พระยาจันทบุรตี ดั สินใจเลือกว่าจะเข้าด้วยกับพม่าหรือกับพวกไทย
ด้วยกัน พระองค์ทรงทราบความตลอด จึงทรงแต่งทูตให้ถอื ศุภอักษรไปถึงพระยาราชาเศรษฐีญวนเจ้า
เมืองบันท้ายมาศ ให้ยกกองทัพขึน้ มาสมทบช่วยกันกู้กรุงศรีอยุธยาให้พน้ มือข้าศึก และก็ทรงเห็นเป็ น
โอกาสที่จะทําให้พระยาจันทบุรเี กรงกลัว พร้อมกันนัน้ พระองค์จงึ ทรงสังให้
่ ผู้รงั ้ เมืองบางละมุงลงไป
ชี้แจงแก่ พระยาจันทบุร ี แล้วให้ทูตที่จะลงไปเมืองบันท้ายมาศรับผู้รงั ้ เมืองบางละมุงเพื่อไปส่งที่เมือง
จันทบุร ี พระยาราชาเศรษฐีญวน รับรองเป็ นทางไมตรีว่า สิน้ ฤดูมรสุมแล้วจะยกกองทัพขึน้ มาช่วย
ครัน้ เดือน ๕ ปี กุน พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า พระยาจันทบุรไี ม่รบั เป็ นไมตรี
ส่วนขุนราม หมืน่ ซ่อง ซึง่ เคยปล้นค่ายทีเ่ มืองระยองแล้วแตกหนีไปตัง้ ซ่องสุมผูค้ นอยูใ่ นเขตเมืองแกลงก็
คุมพลออกประทุษร้ายต่อพระองค์เป็ นเนืองนิจ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงดําริว่าหมดลู่ทางทีจ่ ะ
ทําอย่างอื่นได้ นอกจากจะใช้กําลังปราบปรามจึงจะตัง้ ตัวอยู่ได้ จึงยกกองทัพลงไปตีขุนราม หมื่นซ่อง
ซึง่ สูไ้ ม่ได้กพ็ ่ายแพ้หนีลงไปอยูก่ บั พระยาจันทบุร ี
ขณะนัน้ พระยาจันทบุรไี ด้กําลังขุนราม หมืน่ ซ่อง ช่วยกันคิดเป็ นกลอุบายจะล่อเอาพระองค์
เข้าไปไว้ในเมืองแล้วคิดกําจัดเสีย จึงนิมนต์พระสงฆ์ ๔ รูป ให้เป็ นทูตมาเชิญพระองค์ลงไปยังเมือง
จันทบุร ี เป็ นทํานองปรึกษาตระเตรียมกองทัพจะเข้าไปรบพุ่งพม่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรง
ทราบก็ทรงพอพระทัย จึงให้พระสงฆ์ทูตนํ าทางยกลงไปเมืองจันทบุร ี เมื่อพระองค์ยกไปถึงบางกะจะ
ระยะทางห่างจากเมืองประมาณ ๘ กิโลเมตร พระยาจันทบุรใี ห้หลวงปลัดลงมารับเพื่อนําพระองค์เข้าไป

๘
พัก ณ ทําเนียบ ซึ่งได้จดั รับรองไว้ท่รี มิ แม่น้ํ า ขณะที่ยกกองทัพไปพระองค์ได้ทราบเป็ นรหัสว่ า
พระยาจันทบุรกี บั ขุนราม หมื่นซ่อง ได้เรียกระดมพลขึน้ ประจําหน้ าที่ พระองค์จงึ ตรัสให้กองทัพเลี้ยว
ขบวนไปทางเหนือตรงเข้าไปตัง้ ทีว่ ดั แก้วห่างจากประตูเมืองท่าช้างประมาณ ๒๐๐ เมตร พระยาจันทบุร ี
ตกใจรีบให้ไพร่พลขึน้ รักษาหน้ าที่เชิงเทิน แล้วให้ขุนพรหมธิบาล ซึ่งเป็ นพระยาท้ายนํ้ าออกไปเจรจา
เพื่อเชิญเสด็จเข้าไปพบปะกับพระยาจันทบุร ี พระองค์ขอให้พระยาจันทบุรสี ่งตัวขุนรามกับหมื่นซ่อง
ออกมาทํ า สัต ย์ส าบานเพื่อ ให้เ ห็น นํ้ า ใจสุ จ ริต ต่ อ กัน เสีย ก่ อ น เมื่อ ขุ น พรหมธิบ าลกลับ เข้า ไปแล้ว
พระยาจันทบุรกี ็นิ่งเฉยอยู่ พระองค์ทรงประจักษ์แน่ ว่าพระยาจันทบุรมี ไิ ด้ตงั ้ อยู่ในไมตรีสตั ย์สุจริต จึง
ตรัสให้พระยาจันทบุรรี กั ษาเมืองไว้
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตกอยู่ในทีค่ บั ขัน เพราะเข้าไปตัง้ อยูใ่ นชานเมืองข้าศึกแล้ว
ประกอบทัง้ พระองค์ทรงเป็ นนักรบ ทรงแลเห็นทันทีว่าต้องรีบชิงทําศึกก่อน จึงทรงเรียกบรรดานายทัพ
นายกองทัง้ ปวงมาประชุมว่า พระองค์จะตีเอาเมืองจันทบุรใี นเพลาคํ่าให้จงได้ เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกิน
เสร็จแล้วก็ให้ต่อยหม้อข้าวเสียให้หมด และให้ไปกินข้าวเช้าเอาในเมือง หากตีเมืองไม่ได้ก็ให้ตายเสีย
ด้วยกันให้หมด
ครัน้ ได้ฤกษ์เ วลาสามยาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงช้างพังคีรบี ญ
ั ชร ทรงให้
อาณัตสิ ญ
ั ญาณเข้าตีเมืองพร้อมกัน ชาวเมืองระดมยิงปื นใหญ่น้อยลงมาเป็ นอันมาก นายท้ายช้างพระที่
นังเกรงว่
่
าพระองค์จะได้รบั อันตรายจึงเกีย่ วช้างพระทีน่ งั ่ ถอยออกมา พระองค์ขดั พระทัยเงือ้ พระแสงหัน
มาจะฟนั นายท้ายช้างทูลขอชีวติ แล้วไสช้างกลับเข้าชนประตูเมืองพังลงทหารก็ตรูกนั เข้าเมืองได้เมื่อวัน
อาทิตย์ เดือน ๗ ปี กุน พ.ศ. ๒๓๑๐ พระองค์ได้ทรงทํานุ บาํ รุงเมืองให้เป็ นปกติเรียบร้อยแล้วตรัสสังให้
่
ต่อเรือรบได้ประมาณ ๒๐๐ ลํา เตรียมการเข้ามาทําสงครามกู้กรุงศรีอยุธยาต่อไป นับว่าเมืองจันทบุร ี
เป็ นเมืองสําคัญ เคยเป็ นทีต่ งั ้ มันของวี
่
รกษัตริยม์ หาราชเจ้าพระองค์หนึ่งของไทยมาก่อน

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
ครัน้ ต่ อ มาถึง แผ่ น ดินสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่ห วั รัชกาลที่ ๓ แห่ง กรุงรัต นโกสินทร์
ประเทศไทยเกิดพิพาทกับประเทศญวนถึงกับทําสงครามกันด้วยเรื่องเจ้าอนุ การสงครามระหว่างญวน
กับไทยในครัง้ นัน้ ใช้กองทัพบกและกองทัพเรือ เมืองจันทบุรเี ป็ นเมืองชายทะเลทางทิศตะวันออกอยู่
ใกล้ชดิ กับญวนมาก สมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั ทรงเกรงว่าญวนจะมายึดเอาเมืองจันทบุรเี ป็ นทีม่ นเพื
ั ่ ่อ
ทําการต่อสูก้ บั ไทย และตัวเมืองจันทบุรตี งั ้ มาแต่สมัยโน้ นก็อยู่ในทีล่ ุ่ม ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็ นฐานทัพ
ต่อสูก้ บั ญวน ฉะนัน้ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เป็ นแม่
กองออกมาสร้างป้อมค่ายและเมืองขึ้นใหม่ท่บี ้านเนินวง ตําบลบางกะจะ ตําบลที่จะสร้างเมืองใหม่น้ี
ตัง้ อยู่ในทีส่ ูงเป็ นชัยภูมดิ ี เหมาะแก่การสร้างฐานทัพต่อสูข้ า้ ศึก ลักษณะของเมืองทีส่ ร้างมีกําแพง ป้อม
คู ประตู ๔ ทิศ เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ ม กว้างประมาณ ๑๔ เส้น ยาว ๑๕ เส้น มีปืนจุกอยูต่ ามช่องใบเสมา สร้าง
เมือ่ พ.ศ. ๒๓๗๗ ใช้เวลาแรมปี และกําลังคนมากมายจนแล้วเสร็จ ภายในเมืองได้สร้างศาลเจ้าพ่อหลัก
เมือง คลังเก็บอาวุธ และวัดซึง่ มีช่อื ว่า “วัดโยธานิมติ ” เมืองทีส่ ร้างใหม่ยงั คงปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ พร้อม
กับการสร้างเมืองใหม่นนั ้ ยังได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ เป็ นแม่กองสร้างป้อมทีห่ วั หาด

๙
ปากนํ้าแหลมสิงห์ป้อมหนึ่ง และให้พระยาอภัยพิพธิ เป็ นแม่กองสร้างไว้บนเขาแหลมสิงห์อกี ป้อมหนึ่ง
เดิมป้ อ มทัง้ สองยัง ไม่ม ีช่ ือ ต่ อ มาภายหลัง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้า อยู่ห วั เมื่อ ครัง้ ยัง มิไ ด้
เสวยราชย์ไ ด้เ สด็จ ประพาสเมือ งจัน ทบุ ร ี จึง ได้ พ ระราชทานนามป้ อมที่อ ยู่บ นเขาแหลมสิง ห์ ว่ า
“ป้อมไพรีพนิ าศ” และป้อมที่อยู่หวั หาดแหลมสิงห์ว่า “ป้อมพิฆาตปจั จามิตร” (หนังสือของหลวงสาครคชเขต ว่าชื่อ “ป้อมพิฆาตข้าศึก”) แต่ป้อมพิฆาตปจั จามิตรได้ถูกฝรังเศสรื
่
อ้ เสียแล้วเมื่อคราว
ฝรังเศสยึ
่
ดเมืองจันทบุรเี พื่อสร้างทีพ่ กั ทหารฝรังเศสซึ
่
ง่ เรียกกันว่า “ตึกแดง” ในเวลานี้
เมือ่ ได้สร้างเมืองใหม่ขน้ึ แล้ว รัฐบาลไทยในสมัยนัน้ ได้สงย้
ั ่ ายเมืองจันทบุรจี ากทีต่ งั ้ อยู่เดิม
ไปอยู่ท่เี มืองใหม่ และมีความปรารถนาทีจ่ ะให้ประชาชนอพยพจากเมืองเก่าที่ตงั ้ เป็ นตัวจังหวัดเดีย๋ วนี้
ไปอยูทเ่ี มืองใหม่ดว้ ย แต่เนื่องด้วยตัวเมืองใหม่ตงั ้ อยู่บนทีส่ ูงกว่าระดับนํ้ าทะเลประมาณ ๓๐ เมตร และ
ตัง้ อยู่ห่างจากคลองนํ้ าใสซึ่งเป็ นคลองนํ้ าจืดประมาณ ๑ กิโลเมตร ไม่สะดวกแก่ประชาชนในเรื่องนํ้ าใช้
ประชาชนจึงไม่ใคร่สมัครใจอยู่คงอยู่ทเ่ี มืองเก่าเป็ นส่วนมาก พวกทีอ่ พยพไปอยู่จนตัง้ เป็ นหลักฐานก็ม ี
แต่หมู่ขา้ ราชการ ซึ่งปจั จุบนั ยังมีบุตรหลานของข้าราชการสมัยนัน้ ตัง้ เคหสถานอยู่ท่บี ้านทําเนียบใน
เมืองใหม่มาจนทุกวันนี้และเมือ่ การสงครามระหว่างไทยกับญวนสงบลงแล้ว เมืองใหม่กไ็ ม่มคี วามสําคัญ
อย่างไรทีป่ ระชาชนในเมืองเก่าจะต้องอพยพไปอยู่ ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จึง
ได้โปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยเมืองจันทบุรจี ากเมืองใหม่ทบ่ี า้ นเนินวงกลับมาตัง้ อยูท่ เ่ี มืองเก่าตามเดิมและได้อยู่
มาจนถึงทุกวันนี้ เมืองใหม่จงึ กลายเป็ นเมืองร้างมาแต่ครัง้ นัน้
ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ. ๑๑๒) ไทยกับฝรังเศสได้
่
เกิดกรณีพพิ าทกันด้วยเรื่องดินแดนฝงั ่
ซ้ายแม่น้ํ าโขง โดยฝรังเศสกล่
่
าวหาว่าไทยรุกลํ้าเข้าไปในดินแดนอาณานิคมของฝรังเศสและได้
่
ทําร้าย
เจ้าพนัก งานฝรังเศสด้
่
ว ย ฝ่ ายไทยได้แ ก้ว่ าดินแดนนัน้ เป็ นของไทยฝรังเศสบุ
่
ก รุก เข้ามา ฝ่ายไทย
จําเป็ นต้องขัดขวาง เมื่อการโต้เถียงไม่เป็ นที่ตกลงปรองดองกันแล้ว ฝรังเศสจึ
่
งได้ใช้อํานาจโดยส่งเรือ
รบเข้าไปปิ ดปากนํ้ าเจ้าพระยา ไทยกับฝรังเศสจึ
่
งเกิดปะทะกันด้วยอาวุธเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๔๓๖ ทัง้ สองฝ่ายต่างได้รบั ความเสียหายด้วยกัน ฝ่ายไทยเห็นว่าจะสู้ฝรังเศสในทางกํ
่
าลังอาวุธมิได้
แล้วจึงได้ขอเปิ ดการเจรจากับรัฐบาลฝรังเศสด้
่
วยสันติวธิ ี ฝ่ายฝรังเศสได้
่
ย่นื คําขาดต่อรัฐบาลไทยเมื่อ
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ รวม ๖ ข้อด้วยกัน มีใจความสําคัญทีค่ วรกล่าวคือ ให้รฐั บาลไทยยอม
ั ่ ายแม่น้ํ าโขง ตลอดจนเกาะทัง้ หลายในลํานํ้ านัน้ เสีย กับให้ไทยต้องเสียเงินเป็ น
สละสิทธิดนิ แดนฝงซ้
ค่าปรับให้แก่ฝรังเศส
่ เป็ นจํานวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ แฟรงค์ และก่อนทีจ่ ะได้ตกลงทําสัญญากันนี้ฝรังเศส
่
จะต้องยึดเมืองจันทบุรไี ว้เป็ นประกัน ฝา่ ยไทยต้องยอมฝรังเศสทุ
่
กประการ
ในระหว่างทีม่ กี ารปะทะกับฝรังเศสนั
่
น้ ทางจันทบุรไี ด้เตรียมต่อสูป้ ้ องกันตามกําลังทีพ่ อจะ
ทําได้ เพราะในเวลานัน้ มีกองทหารเรือตัง้ อยู่ในตัวเมืองและทีป่ ้ อมปากนํ้ าแหลมสิงห์ แต่เมื่อได้ทราบว่า
รัฐบาลยอมให้ผรังเศสยึ
่
ดเมืองจันทบุร ี กองทหารเรือทัง้ สองแห่งก็ได้รบี โยกย้ายไปอยู่ท่เี กาะจิก และ
อําเภอขลุง ต่อมาอีกไม่กว่ี นั ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ นัน้ เอง ฝรังเศสก็
่
ได้ยกกองทหารเข้าสู่เมืองจันทบุร ี ทหาร
โดยมากเป็ น ทหารญวนที่ส่ ง มาจากไซ่ ง่อ นที่เ ป็ นฝรังเศสมี
่
ไ ม่ม ากนัก และส่ ว นมากเป็ น นายทหาร
จํานวนทหารฝรังเศสและญวนรวมกั
่
นทัง้ สิน้ ประมาณ ๖๐๐ คนเศษ ได้แยกกันอยูเ่ ป็ น ๒ แห่ง คือ ทีป่ ้ อม
ปากนํ้ าแหลมสิงห์พวกหนึ่ง ได้รอ้ื ป้อมพิฆาตปจั จามิตรเสียแล้วสร้างตึกแถวเป็ นที่พกั ทัง้ ได้สร้างที่คุม

๑๐
ขังนักโทษทหารไว้ดว้ ย อีกพวกหนึ่งตัง้ อยู่ในเมืองจันทบุร ี ในบริเวณทีเ่ รียกว่า “ค่ายทหาร” เดีย๋ วนี้ได้
จัดสร้างทีพ่ กั ทหาร โรงพยาบาล ทีข่ งั นักโทษ ทีเ่ ก็บอาวุธขึน้ ในค่ายหลายคลัง ซึง่ ยังคงอยู่ต่อมาจนทุก
วันนี้
ในระหว่างที่ฝรังเศสยึ
่
ดเมืองจันทบุรนี ัน้ ฝรังเศสได้
่
ช่วยเหลือไทยทําการปราบปรามพวก
อัง้ ยีแ่ ละช่วยเหลือพยาบาลประชาชนที่ป่วยไข้อนั เป็ นบุญคุณที่ได้กระทําไว้ในครัง้ นัน้ แต่สงิ่ ที่ชวร้
ั ่ าย
เลวทรามทีท่ หารฝรังเศสและทหารญวนได้
่
ก่อกรรมทําเข็ญไว้กม็ ใิ ช่น้อย ทหารฝรังเศสที
่
เ่ ข้ามายึดครอง
จันทบุรไี ม่มอี ํานาจในการปกครองประชาชน อํานาจการปกครองยังเป็ นของไทยอยู่ตลอดเวลาทีฝ่ รังเศส
่
ยึดครอง ฝรังเศสมี
่
อํานาจเพียงปกครองทหารและคนที่ขน้ึ ในบังคับฝรังเศสเท่
่
านัน้ แต่ในบางคราว
ฝรังเศสก็
่
กา้ วก่ายอํานาจการปกครองของไทยบ้าง ฝ่ายไทยต้องพยายามผ่อนผันอะลุม้ อล่วยเสมอมาจึง
ไม่ใคร่มเี รือ่ งขัดใจกัน จนถึงเวลาทีฝ่ รังเศสถอนทหารออกไปจากจั
่
นทบุร ี และเนื่องด้วยไทยยังมีอํานาจ
ในการปกครองในขณะที่ฝรังเศสยึ
่
ดครองอยู่ จึง ได้มชี าวจีนและญวนพื้นเมือ งบางคนไม่อยากอยู่ใ ต้
อํานาจการปกครองของไทยพากันไปเข้าอยูใ่ นความปกครองของฝรังเศสเพื
่
่อหวังประโยชน์บางประการ
จึงทําให้การบังคับบัญชาบุคคลจําพวกนี้ลาํ บากยิง่ ขึน้ แต่พอฝรังเศสออกจากจั
่
นทบุรไี ปแล้ว คนจําพวก
นี้กพ็ ลอยหมดไปด้วยกลายเป็ นไทยแท้ไม่มคี นในปกครองของฝรังเศส
่
กองทหารฝรังเศสได้
่
ทําการยึด จันทบุ รอี ยู่เ ป็ นเวลาถึง ๑๑ ปี เ ศษ เมื่อ รัฐบาลไทยและ
ฝรังเศสได้
่
ทาํ สัญญาตกลงกันเมือ่ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๖ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยฝา่ ยไทยยินยอม
ยกดินแดนจังหวัดตราด ตลอดจนถึงจังหวัดประจันตคีรเี ขตให้แก่ฝรังเศส
่
กองทหารฝรังเศสทั
่
ง้ หมดก็
เริม่ ถอนออกไปจากจันทบุ รจี นหมดสิ้น เมื่อ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๔๗ และรัฐบาลไทยได้ย้ายกอง
ทหารเรือทีเ่ กาะจิกและทีอ่ ําเภอขลุงกลับเข้ามาตัง้ อยูใ่ นจังหวัดจันทบุรตี ามเดิม

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
หลังจากจัดหน่ วยราชการบริหารส่วนกลางโดยมีกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็ นส่วนราชการทีเ่ ป็ นศูนย์กลางอํานวยการปกครองประเทศและควบคุมหัวเมืองทัวประเทศแล้
่
ว การจัดระเบียบการ
ปกครองต่ อมาก็มกี ารจัด ตัง้ หน่ วยราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ซึ่งมีสภาพและฐานะเป็ นตัวแทนหรือ
หน่ วยงานประจําท้องทีข่ องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อันได้แก่ การจัดรูปการปกครองแบบเทศาภิบาล ซึง่
ถือได้ว่าเป็ นระบบการปกครองอันสําคัญยิง่ ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ
ทรงนํ า มาใช้ ป รับ ปรุ ง ระเบีย บบริห ารราชการแผ่ น ดิน ส่ ว นภู ม ิภ าคในสมัย นั ้น การปกครองแบบ
เทศาภิบาล เป็ นระบบการปกครองส่วนภูมภิ าคชนิดหนึ่งทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการจากส่วนกลาง
ออกไปบริหารราชการในท้องทีต่ ่าง ๆ ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาล เป็ นระบบการปกครองทีร่ วม
อํานาจเข้ามาไว้ใ นส่ ว นกลางอย่างมีระเบียบเรียบร้อ ย และเปลี่ยนระบบการปกครองจากประเพณี
ปกครองดัง้ เดิมของไทย คือระบบกินเมือง ให้หมดไป
การปกครองหัวเมือ งก่ อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบัง คับบัญ ชามี
ความหมายแตกต่างกันออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิน่ หัวเมืองหรือประเทศราชยิง่ ไกลไปจาก
กรุงเทพฯ เท่าใด ก็ยงิ่ มีอสิ ระในการปกครองตนเองมากขึน้ เท่านัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากทางคมนาคมไปมาหาสู่

๑๑
ลําบาก หัวเมืองทีร่ ฐั บาลปกครองบังคับบัญชาได้โดยตรงก็มแี ต่หวั เมืองจัตวาใกล้ ๆ ส่วนหัวเมืองอื่น ๆ
ม◌ีเจ้าเมืองเป็ นผูป
้ กครองแบบกินเมืองและมีอํานาจอย่างกว้างขวาง ในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ-กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ดํารงตําแหน่ งเสนาบดี พระองค์ได้จดั ให้อํานาจการปกครองเข้ามา
รวมอยู่ยงั จุดเดียวกัน โดยการจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ มีขา้ หลวงเทศาภิบาลเป็ นผูป้ กครองบังคับ
บัญชาหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ หมายความว่า รัฐบาลมิให้การบังคับบัญชาหัวเมืองไปอยู่ทเ่ี จ้าเมือง ระบบ
การปกครองแบบเทศาภิบาลเริม่ จัดตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงสําเร็จและเพื่อความ
เข้าใจเรื่องนี้เสียก่อนในเบื้องต้น จึงจะขอนํ าคําจํากัดความของ “การเทศาภิบาล” ซึ่งพระยาราช
เสนา (สิร ิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยตีพมิ พ์ไว้ ซึง่ มีความว่า
“การเทศาภิ บ าล คือ การปกครองโดยลัก ษณะที่จ ัด ให้ ม ีห น่ ว ยบริห ารราชการอั น
ประกอบด้วยตําแหน่ งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และเป็ นที่
ไว้ว างใจของรัฐบาลของพระองค์ รับแบ่ ง ภาระของรัฐบาลกลาง ซึ่ง ประจําแต่ เ ฉพาะในราชธานี นัน้
ออกไปดําเนินงานในส่วนภูมภิ าค อันเป็ นทีใ่ กล้ชดิ ติดต่ออาณาประชากร เพื่อให้ได้รบั ความร่มเย็นเป็ น
สุขและความเจริญทัวถึ
่ งกัน โดยมีระเบียบแบบแผนอันเป็ นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจักรด้วย ฯลฯ จึง
ได้แบ่งส่วนการปกครองโดยขนาดลดหลันกั
่ นเป็ นขัน้ อันดับดังนี้ คือ ส่วนใหญ่เป็ นมณฑลรองถัดลงไป
เป็ นเมือง คือ จังหวัดรองไปอีกเป็ นอําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น จัดแบ่งหน้าทีร่ าชการเป็ นส่วนสัดแผนก
งานให้สอดคล้องกับทํานองการของกระทรวงทบวงกรมในราชธานี และจัดสรรข้าราชการที่มคี วามรู้
สติปญั ญา ความประพฤติด ี ให้ไปประจําทํางานตามตําแหน่ งหน้ าที่มใิ ห้มกี ารก้าวก่ ายสับสนกันดังที่
เป็ นมาแต่ก่อน เพื่อนํ ามาซึ่งความเจริญเรียบร้อย รวดเร็ว แก่ราชการและธุรกิจของประชาชน ซึ่งต้อง
อาศัยทางราชการเป็ นทีพ่ ง่ึ ด้วย”
จากคําจํากัดความดังกล่าวข้างต้น ควรทําความเข้าใจบางประการเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
การปกครองแบบเทศาภิบาล ดังนี้
การเทศาภิบาล นัน้ หมายความร่วมว่า เป็ น “ระบบ” การปกครองอาณาเขตชนิดหนึ่งซึ่ง
เรียกว่า “การปกครองส่วนภูมภิ าค” ส่วน “มณฑลเทศาภิบาล” นัน้ คือ ส่วนหนึ่งของการปกครองชนิดนี้
และยังหมายความอีกว่า ระบบเทศาภิบาลเป็ นระบบทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการส่วนกลางไปบริหาร
ราชการในท้องที่ต่าง ๆ แทนที่ส่วนภูมภิ าคจะจัดปกครองกันเองเช่นที่เคยปฏิบตั ิมาแต่ เดิม อันเป็ น
ระบบกินเมือง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลจึงเป็ นระบบการปกครองซึ่งรวมอํานาจเข้ามาไว้ใน
ส่วนกลาง และริดรอนอํานาจของเจ้าเมืองตามระบบกินเมืองลงอย่างสิน้ เชิง
นอกจากนี้ มีขอ้ ทีค่ วรทําความเข้าใจอีกประการหนึ่ง คือ ก่อนการจัดระเบียบการปกครอง
แบบเทศาภิบาลนัน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก่ อ นปฏิรูปการปกครองก็มกี ารรวมหัว เมืองเข้าเป็ นมณฑล
เหมือนกัน แต่มณฑลสมัยนัน้ หาใช่มณฑลเทศาภิบาลไม่ ดังจะอธิบายโดยย่อดังนี้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระปิ ยมหาราช ทรงพระราชดําริจะจัดการปกครองพระราชอาณาเขตให้
มั น่ คงและเป็ นอั น หนึ่ งอั น เดี ย วกั น ทรงเห็ น ว่ า หั ว เมื อ งอั น มี ม าแต่ เ ดิ ม แยกกั น ขึ้ น อยู่ ใ น
กระทรวงมหาดไทยบ้าง กระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมท่าบ้าง การบังคับบัญชาหัวเมืองในสมัยนัน้
แยกกั น อยู่ ถึ ง ๓ แห่ ง ยากที่จ ะจัด ระเบี ย บปกครองให้ เ ป็ น ระเบีย บเรีย บร้ อ ยเหมือ นกัน ได้ ท ัว่

๑๒
ราชอาณาจัก ร ทรงพระราชดํ า ริ ว่ า ควรจะรวมการบัง คับ บัญ ชาหั ว เมื อ งทัง้ ปวงให้ ข้ึน อยู่ ใ น
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดี ย ว
จึ ง ได้ ม ี พ ระบรมราชโองการแบ่ ง หน้ า ที่ ร ะหว่ า ง
กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเสียใหม่ เมื่อ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เมื่อ ได้
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหัวเมืองทัง้ ปวงแล้ว จึงได้รวบรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑลมี
ข้าหลวงใหญ่เป็ นผูป้ กครอง การจัดตัง้ มณฑลในครัง้ นัน้ มีอยู่ทงั ้ สิน้ ๖ มณฑล คือ มณฑลลาวเฉียงหรือ
มณฑลพายัพ มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุ ดร มณฑลลาวกาวหรือ มณฑลอีส าน มณฑลเขมรหรือ
ั่
มณฑลบูรพา และมณฑลนครราชสีมา ส่วนหัวเมืองทางฝงทะเลตะวั
นตก บัญชาการอยูท่ เ่ี มืองภูเก็ต
การจัด รวบรวมหัว เมือ งเข้ า เป็ น ๖ มณฑลดัง กล่ า วนี้ ยัง มิไ ด้ ม ีฐ านะเหมือ นมณฑล
เทศาภิบาล การจัดระบบการปกครองมณฑลเทศาภิบาลได้เริม่ อย่างแท้จริงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นต้น
มา และก็มไิ ด้ดาํ เนินการจัดตัง้ พร้อมกันทีเดียวทัวราชอาณาจั
่
กร แต่ได้จดั ตัง้ เป็ นลําดับดังนี้
พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นปี แรก ที่ได้วางแผนงานจัดระเบียบการบริหารมณฑลแบบใหม่เสร็จ
กระทรวงมหาดไทยได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ๓ มณฑล คือ มณฑลพิษณุ โลก มณฑลปราจีนบุร ี
มณฑลนครราชสีมา ซึง่ เปลีย่ นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็ นแบบใหม่ และในตอนปลายนี้ เมื่อ
โปรดเกล้าฯ ให้โอนหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ เคยขึน้ อยู่ในกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศมา
ขึน้ อยู่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวแล้ว จึงได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลราชบุรขี น้ึ อีกมณฑล
หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๓ มณฑล คือ มณฑลนคร
ชัยศรี มณฑลนครสวรรค์ และมณฑลกรุงเก่า และได้แก้ไขระเบียบการจัดมณฑลฝ่ายทะเลตะวันตก คือ
ตัง้ เป็ นมณฑลภูเก็ต ให้เข้ารูปลักษณะของมณฑลเทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้รวมหัว เมือ งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นอีก ๒ มณฑล คือ มณฑล
นครศรีธรรมราช และมณฑลชุมพร
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รวมหัวเมืองมะลายูตะวันออกเป็ นมณฑลไทรบุร ี และในปี เดียวกันนัน้ เอง
ได้ตงั ้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้เปลีย่ นแปลงสภาพของมณฑลเก่า ๆ ทีเ่ หลืออยู่อกี ๓ มณฑล คือ มณฑล
พายัพ มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ให้เป็ นมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๔๗ ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเห็นว่ามีแต่จะสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย
พ.ศ. ๒๔๔๙ จัดตัง้ มณฑลปตั ตานีและมณฑลจันทบุร ี มีเมืองจันทบุร ี ระยอง และตราด
พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกครัง้ หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๕๑ จํานวนมณฑลลดลง เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรใี ห้แก่องั กฤษ เพื่อ
แลกเปลีย่ นกับการแก้ไขสัญญาค้าขาย และเพื่อจะกูย้ มื เงินอังกฤษมาสร้างทางรถไฟสายใต้
พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้แยกมณฑลอีสานออกเป็ น ๒ มณฑล มีช่อื ใหม่ว่า มณฑลอุบล และมณฑล
ร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๕๘ จัดตัง้ มณฑลมหาราษฎร์ขน้ึ โดยแยกออกจากมณฑลพายัพ

๑๓
การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมืองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.
๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วย
บริหารราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร เมื่อก่อนเปลีย่ นแปลง
การปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอแล้ว ยังแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็ น มณฑลอี ก ด้ ว ย เมื่อ ได้ ม ีก ารประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญั ติ ร ะเบี ย บราชการบริห ารแห่ ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสียเหตุทย่ี กเลิกมณฑลน่ าจะเนื่องจาก
๑) การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ ะสังการและตรวจ
่
ตราสอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒) เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยของประเทศให้น้อยลง
๓) เห็นว่าหน่ วยมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวง เป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔) รัฐบาลในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ ๆ มีนโยบายที่จะให้อํานาจแก่ส่ว น
ภูมภิ าคยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑลก็เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจนัน่ เอง
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีก
ฉบับหนึ่ง ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจังหวัดมีหลักการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ดังนี้
๑) จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล แต่จงั หวัดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่
๒) อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตกอยู่แก่คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรมการจังหวัด
นัน้ ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั บุคคลคนเดียว คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓) ในฐานะของคณะกรมการจังหวัด ซึ่งแต่เดิมเป็ นผู้มอี ํานาจหน้ าที่บริหารราชการ
แผ่นดินในจังหวัด ได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่ อ มา ได้มกี ารแก้ไ ขปรับปรุง กฎหมายว่ า ด้ว ยระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดินตามนั ย
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าคเป็ น
๑) จังหวัด
๒) อําเภอ
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบ
และเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้
ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิน่
กรมการปกครอง, ๒๕๒๔ .

