ประวัติศาสตร์จงั หวัดชลบุรี
ประวัติความเป็ นมา
ดินแดนทีเ่ รียกว่าจังหวัดชลบุรซี ง่ึ ประกอบด้วย ๙ อําเภอ กับ ๑ กิง่ อําเภอ คือ อําเภอเมือง
ชลบุร ี อําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคม อําเภอหนองใหญ่ อําเภอบ้านบึง อําเภอศรีราชา อําเภอบาง ละมุง อําเภอสัตหีบ อําเภอบ่อทอง และกิง่ อําเภอเกาะสีชงั มีเนื้อทีร่ วมกันทัง้ สิน้ ประมาณ ๔,๕๐๐ ตาราง
กิโลเมตร ในปจั จุบนั นี้ถา้ จะกล่าวถึงสภาพภูมปิ ระเทศนับถอยหลังไปเพียงหลายๆ สิบปีเท่านัน้ ก็คงจะ
แตกต่างกว่าปจั จุบนั มาก สภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นได้ชดั อย่างน้อย ๒ ประการ คือ ความเปลีย่ นแปลง
ั่
ตามแนวชายฝงทะเล
ซึง่ นับวันแต่จะตืน้ เขินเป็ นแผ่นดินเพิม่ ขึน้ นัน้ ประการหนึ่ง และสภาพป่าเขาลําเนา
ไพรซึง่ เคยหนาทึบรกชัฏด้วยพันธุไ์ ม้นานาชนิด ก็กลายสภาพเป็นทีโ่ ล่งเตียน ทํานาทําไร่ มีเจ้าของจับ
จองจนแทบหมดสิน้ นัน้ อีกประการหนึ่ง ความเปลีย่ นแปลงใน ๒ ลักษณะสําคัญดังกล่าวนี้ ทําให้เป็ นที่
เข้าใจได้โดยง่ายว่า สภาพบ้านเมืองได้เปลีย่ นแปลงไปมากจนยากทีจ่ ะคํานึงถึงสภาพชุมชนดัง้ เดิมของ
ชาวชลบุรใี นสมัยโบราณ
จากหลักฐานทางโบราณวัตถุสถาน ทําให้นกั โบราณคดีสนั นิษฐานว่า ภายในกรอบเนื้อที่
๔,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร ของเมืองชลบุรใี นอดีต เคยเป็ นทีต่ งั ้ ชุมชนหรือเมืองโบราณทีเ่ คยมีความเจริญ
รุง่ เรืองอยู่ ๒ เมือง และนับว่าเก่าแก่ทส่ี ุดเท่าทีป่ รากฏหลักฐาน คือ
เมืองศรีพะโร
ตัง้ อยูบ่ ริเวณบ้านอู่ตะเภา ตําบลหนองไม้แดง อําเภอเมืองชลบุร ี หน้าเมืองมีอาณาเขตจด
ทะเลทีต่ ําบลบางทรายในปจั จุบนั เคยมีผขู้ ุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปทองคํา สัมฤทธิ ์
แก้วผลึก ขันทองคํา ถ้วยชามสังคโลกคล้ายของสุโขทัย จระเข้ปนู ก้อนศิลามีรอยเท้าสุนัข เป็ นต้น เมือง
ศรีพะโรนี้ นักโบราณคดีสนั นิษฐานว่าเป็ นเมืองในสมัยขอมยังเรืองอํานาจอยูใ่ นภูมภิ าคนี้ อาจจะรุน่ ราว
คราวเดียวกับสมัยลพบุรซี ง่ึ อยูห่ ลังยุคอู่ทอง และก่อนยุคอยุธยาคือประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐–๑๙๐๐
เมืองพระรถ
เป็ นเมืองโบราณยุคเดียวกันกับเมืองศรีพะโรหรือก่อนเล็กน้อย
ทัง้ นี้เพราะปรากฏว่ามี
ทางเดินโบราณติดต่อกันได้ระหว่าง ๒ เมืองนี้ ในระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และน่ าเชื่อต่อไปว่า
เมืองพระรถแห่งนี้คงอยูใ่ นสมัยเดียวกันกับเมืองพระรถหรือเมืองมโหสถ ทีด่ งศรีมหาโพธิ ์ จังหวัด
ปราจีนบุร ี ในปจั จุบนั อีกด้วย
กําแพงเมืองพระรถ ตัง้ อยูต่ ําบลหน้าพระธาตุ อําเภอพนัสนิคม ในปจั จุบนั ห่างจากทีว่ ่าการ
อําเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร เมือ่ ถนนสายชลบุร-ี ฉะเชิงเทรา ตัด
ผ่าน ทําให้กําแพงเมืองถูกแบ่งออกเป็ น ๒ ส่วน เป็ นด้านตะวันตกและตะวันออกของถนน สภาพทีเ่ ห็น
ปจั จุบนั ด้านตะวันออกเป็ นไร่-นาไปหมดแล้วเหลือแต่ดา้ นตะวันตกเห็นเป็ นฐานกําแพงเมืองก่อเป็ นเนิน
ดินและอิฐโบราณ สูงประมาณ ๖ ศอก หนา ๑๐ ศอก ยาว ๓๐ เส้น กว้าง ๒๕ เส้น ริมกําแพงเมืองด้าน
เหนือมีสระใหญ่เรียกว่า “สระฆ้อง”

๒
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้มผี ขู้ ดุ พบพระพุทธรูป “พระพนัสบดี” ได้ทบ่ี ริเวณตําบลหน้าพระธาตุ
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี เป็ นพระพุทธรูปจําหลักจากศิลาดํา เนื้อละเอียด นักโบราณคดีกําหนด
อายุว่าเป็ นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี พระพุทธรูปทีม่ พี ระพุทธลักษณะเช่น พระพนัสบดีน้ีมอี ยูท่ พ่ี พิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนครหลายองค์ ทุกองค์งามสูพ้ ระพนัสบดีองค์ทข่ี ุดพบนี้ไม่ได้
พระพนัสบดี มีพระพุทธลักษณะแปลกว่าพระพุทธรูปอื่นๆ คือ เป็ นพระพุทธรูปปางประทับ
ยืนบนดอกบัว ยกพระหัตถ์ทงั ้ สองเสมอพระอุระ จีบนิ้วพระหัตถ์ทงั ้ สอง เช่น พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
บนฝา่ พระหัตถ์ทงั ้ สองมีลายธรรมจักร เบือ้ งพระปฤษฎางค์มปี ระภามณฑล ประทับยืนบนสัตว์ทแ่ี ปลก
พิเศษกว่าสัตว์ทงั ้ หลาย เป็ นภาพสัตว์ทเ่ี กิดจากจินตนาการจากประติมากรผูส้ ร้างพระพุทธรูป คือ นําโค
ครุฑ หงส์ มารวมเป็ นสัตว์ตวั เดียวกัน สัตว์นนั ้ หน้าเป็ นครุฑ เขาเป็ นโค ปีกเป็ นหงส์ โค ครุฑ หงส์ เป็น
พาหนะของเทพเจ้าทัง้ สาม คือ พระอิศวรทรงโค พระนารายณ์ทรงครุฑ พระพรหมทรงหงส์ เมือ่ รวมกัน
เข้าจึงเป็ นสัตว์พเิ ศษทีม่ เี ขาเป็ นโค มีจงอยปากเป็ นครุฑ และมีปีกเป็ นหงส์ ผูส้ ร้างอาจหมายถึง
พระพุทธเจ้าอาศัยศาสนาพราหมณ์เป็ นพาหนะ ในการประกาศพระศาสนาหรือหมายถึงพระพุทธเจ้าทรง
ชัยชนะแล้วซึง่ ศาสนาพราหมณ์กไ็ ด้
พระพนัสบดีทข่ี ดุ พบนี้ สูง ๔๕ เซนติเมตร สมัยพระยาพิพธิ อําพลเป็ นผูว้ ่าราชการจังหวัด
ชลบุร ี
นอกจากมีการขุดพบพระพนัสบดีแล้ว เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๐ บริเวณหน้าวัดพระธาตุ มีคนขุด
พบกรุพระพิมพ์เนื้อตะกัว่ สนิมแดง คราบไขขาว มีพระพุทธลักษณะเช่นเดียวกับพระร่วงหลังรางปืน
สวรรคโลก พระร่วงหลังลายผ้าลพบุร ี เป็ นพุทธศิลปสมัยทวารวดี พระเนตรโปนประหนึ่งตาตักแตน
๊
ไม่
ทรงเครือ่ งอลังการ พระเศียรไม่ทรงเทริด พระหัตถ์ขวาหงายทาบพระอุระ มีดอกจันทน์บนฝา่ พระหัตถ์
อาณาจักรพระเครือ่ งถวายนามว่า พระร่วงหน้าพระธาตุ มี ๒ พิมพ์ คือ ชายจีวรแผ่กว้าง และชายจีวร
ธรรมดา องค์พระสูง ๕ เซนติเมตร ชนิดชายจีวรแผ่กว้าง องค์พระกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ชนิดชายจีวร
ธรรมดา องค์พระกว้าง ๒ เซนติเมตร นับเป็ นพระกรุทเ่ี ลื่องชื่อลือชาในอาณาจักรพระเครือ่ งยิง่ นัก
นอกจากนัน้ ยังขุดพบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีอกี หลายองค์ และพระพิมพ์เนื้อดินดิบ
ขนาดใหญ่ บริเวณหน้าพระธาตุ วัดกลางคลองหลวง วัดห้วยสูบ ฯลฯ โบราณวัตถุทข่ี ดุ พบ ส่วนใหญ่เป็ น
ศิลปะสมัยทวารวดีเช่นเดียวกับเมืองศรีพะโร แต่เมืองศรีพะโรนัน้ ไม่ปรากฏว่าได้พบพระพุทธรูปหรือกรุ
พระพิมพ์ เท่าเมืองพระรถหรือเมืองพนัสนิคม
ตราบมาถึงกรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานี
จึงมีช่อื เมืองชลบุรปี รากฏเป็ นหลักฐานทําเนียบ
ศักดินาหัวเมือง ตราเมือ่ มหาศักราช ๑๒๙๘ ตรงกับ พ.ศ. ๑๙๑๙ ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราช
(ขุนหลวงพะงัว)่ ออกชื่อเมืองชลบุรเี ป็ นเมืองชัน้ จัตวา ผูร้ กั ษาเมืองเป็ นทีอ่ อกเมืองชลบุรศี รีมหาสมุทร
นา ๒๔๐๐ ขึน้ ประแดงอินทปญั ญาซ้าย
ปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทรงชําระเรียบเรียงว่า

๓
เมือ่ พ.ศ. ๑๙๒๗ ถึง ๑๙๒๙ รัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร กองทัพพระยากัมพูชายกเข้า
มาถึงเมืองชลบุร ี กวาดต้อนครอบครัวอพยพหญิงชายเมืองชลบุรแี ละเมืองจันทบูร คนประมาณ ๖-๗ พัน
คน ไปเมืองกัมพูชา
เมือ่ พ.ศ. ๒๑๓๐ รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทหารกัมพูชาก็ได้ยกทัพมากวาด
ต้อนครอบครัวเมืองชลบุรไี ปอีกครัง้ หนึ่ง
จนกระทังกรุ
่ งศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึก เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๐ ชาวจังหวัดชลบุรไี ด้ให้ความ
ร่วมมือกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการกอบกู้อสิ รภาพอย่างใกล้ชดิ จนสามารถกอบกูเ้ อกราช
กลับคืนมา
จังหวัดชลบุรเี จริญรุง่ เรืองทีส่ ุดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตงั ้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๔ เป็ นต้นมา
พระมหากษัตริยแ์ ละพระบรมวงศานุ วงศ์ได้เสด็จประพาสชลบุรหี ลายครัง้ หลายหนเพราะชลบุรเี ป็ นเมือง
ชายทะเล เหมาะแก่การพักผ่อน มีทศั นียภาพงดงามและไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนัก
ในจดหมายเหตุพระราชกิจประจําวัน จะมีหลักฐานปรากฏชัดว่า รัชกาลที่ ๔-๕-๖ ตลอดจน
พระบรมวงศานุ วงศ์ได้เสด็จประพาสชลบุรเี มือ่ ไร ทรงพระราชกรณียกิจใดๆ บ้างล้วนแต่เป็ นพระราชกรณียกิจพืน้ ฐานสร้างชลบุรใี ห้เจริญรุง่ เรืองมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๓๕๐ พระสุนทรโวหาร หรือ สุนทรภู่รตั นกวีของไทย
ได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อไปเยีย่ มบิดาทีเ่ มืองแกลง จังหวัดระยอง ได้เขียนไว้ในนิราศเมือง
แกลง กล่าวถึงเมืองต่างๆ เมือ่ เข้าเขตจังหวัดชลบุรแี ล้วไปตามลําดับจากเหนือไปใต้คอื บางปลาสร้อย
หนองมน บ้านไร่ บางพระ บางละมุง นาเกลือ พัทยา นาจอมเทียน ห้วยขวาง หนองชะแง้ว (ปจั จุบนั
เรียกบ้านชากแง้ว อยูใ่ นเขตอําเภอบางละมุงซึง่ เป็ นทางทีจ่ ะไปอําเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้ทรงเปลีย่ นแปลง
ระบบการปกครองราชอาณาจักรทีเ่ ป็ นหัวเมืองต่างๆ
แบบโบราณทีแ่ ยกกันอยูใ่ นบังคับบัญชาของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกรมท่า ดูไม่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยากแก่การปกครอง
ดูแลให้ทวถึ
ั ่ งและเสมอเหมือนกันได้ โดยให้หวั เมืองต่างๆ ทัวราชอาณาจั
่
กรขึน้ อยูก่ บั กระทรวงมหาดไทย
เพียงกระทรวงเดียวหรือหน่ วยงานเดียว คือ การรวบรวมหัวเมืองทัง้ หลายขึน้ เป็ นมณฑลนัน้ สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๔๓๕–๒๔๕๘) ได้ทรงนิพนธ์
ไว้ใน “พระบันทึกความทรงจํา” ซึง่ มีตอนทีก่ ล่าวถึงเมืองชลบุรไี ว้ว่า
“รวมหัวเมืองทางลํานํ้ าบางปะกง คือเมืองปราจีนบุร ี ๑ เมืองนครนายก ๑ เมืองพนมสารคาม ๑ เมืองฉะเชิงเทรา ๑ รวม ๔ หัวเมือง เป็ นเมืองมณฑล ๑ เรียกว่า “มณฑลปราจีน” ตัง้ ทีว่ า่ การ
มณฑล ณ เมืองปราจีน (ต่อเมือ่ โอนหัวเมืองในกรมท่ามาขึน้ กระทรวงมหาดไทย จึงย้ายทีว่ ่าการมณฑล
ลงมาตัง้ ทีเ่ มืองฉะเชิงเทรา เพราะขยายอาณาเขตมณฑลต่อลงไปทางชายทะเล รวมเมืองพนัสนิคม เมือง
ชลบุร ี และเมืองบางละมุง เพิม่ ให้อกี ๓ เมือง รวมเป็ น ๗ เมืองด้วยกัน) แต่คงเรียกชื่อว่ามณฑลปราจีน
อยูต่ ามเดิม”
การปกครองหัวเมืองหรือทีร่ จู้ กั ในปจั จุบนั ว่าเป็ นราชการส่วนภูมภิ าคนัน้
ได้เริม่
เปลีย่ นแปลงจากระบบเดิมมาเป็ นระบบมณฑลหรือระบบเทศาภิบาลจริงจัง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ น

๔
ต้นมา กล่าวคือ จากมณฑลแบ่งย่อยออกมาเป็ นเมือง เป็ นอําเภอ ตําบล หมูบ่ า้ น โดยมีผปู้ กครองบังคับ
บัญชาเรียกว่า สมุหเทศาภิบาล ผูว้ ่าราชการเมือง นายอําเภอ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ตามลําดับ ครัน้ ถึง
พ.ศ. ๒๔๕๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้รวมมณฑลจัดตัง้ ขึน้ เป็นภาค โดยมีอุปราชเป็ นผูป้ กครอง มีอํานาจ
เหนือ
สม◌ุหเทศาภิบาล มีดว้ ยกัน ๔ ภาค คือ ภาคพายัพ ภาคปกั ษ์ใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันตก สําหรับ
ภาคกลางให้คงเป็ นมณฑลอยูอ่ ย่างเดิม เรียกว่า มณฑลอยุธยา มีอุปราชปกครองแทนสมุหเทศาภิบาล
การปกครองหัวเมืองแบบแบ่งเป็ นภาคและมีตําแหน่ งอุปราชเช่นว่านี้ ได้ยกเลิกเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๔๖๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๗ โดยกลับไปใช้ในลักษณะเป็ นมณฑลอย่างเดิมในลักษณะทีม่ จี าํ นวนมากขึน้
จนสูงสุดถึง ๒๐ มณฑล และภายใน ๑๐ ปีต่อมา คือก่อน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ยบุ และยกเลิกหลายๆ มณฑล
ลง เหลือเพียง ๑๐ มณฑลเป็ นครัง้ สุดท้าย โดยมีรายชื่อมณฑลปรากฏอยูใ่ นระบบการปกครองหัวเมือง
ครัง้ นัน้ ดังนี้ คือ (๑) มณฑลพิษณุโลก (๒) มณฑลปราจีนบุร ี (๓) มณฑลนครราชสีมา (๔) มณฑล
ราชบุร ี (๕) มณฑลนครชัยศรี (๖) มณฑลนครสวรรค์ (๗) มณฑลกรุงเก่า (ต่อมาในรัชกาลที่ ๖ เปลีย่ น
ชื่อเป็ นมณฑลอยุธยา) (๘) มณฑลภูเก็ต (๙) มณฑลนครศรีธรรมราช (๑๐) มณฑลชุมพร (๑๑) มณฑล
ไทรบุร ี (๑๒) มณฑลเพชรบูรณ์ (๑๓) มณฑลพายัพ (๑๔) มณฑลอุดร (๑๕) มณฑลอีสาน (๑๖) มณฑล
ปตั ตานี (๑๗) มณฑลจันทบุร ี (๑๘) มณฑลอุบล (๑๙) มณฑลร้อยเอ็ด และ (๒๐) มณฑลมหาราษฎร์
(แยกจากมณฑลพายัพ)
ทีก่ ล่าวถึงเรือ่ งของมณฑลมาค่อนข้างยืดยาว ก็เพียงเพื่อจะชีใ้ ห้เห็นนิดเดียวว่าเมืองชลบุร ี
คือ เมืองๆ หนึ่งในมณฑลปราจีนมาตัง้ แต่ ๒๔๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕
อย่างไรก็ตามเพื่อความสมบูรณ์ในสาระยิง่ ขึน้ ก็คงจะเว้นเสียมิได้ทจ่ี ะต้องสรุปความเป็ นมา
ของจังหวัดชลบุรไี ว้ตามลําดับดังนี้

ยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา

มีเมืองศรีพะโร และเมืองพระรถ ตัง้ อยูแ่ ล้ว โดยปจั จุบนั ยังมีหลักฐานความเป็ นเมือง
บางอย่างปรากฏอยู่

ยุคกรุงศรีอยุธยา
เมืองศรีพะโร และเมืองพระรถ อาจเสื่อมไปแล้วและมีชุมชนทีร่ วมกันอยูห่ ลายจุดใน
ลักษณะเป็ นบ้านเมือง อาทิ บางทราย บางปลาสร้อย บางพระเรือ บางละมุง ฯลฯ เป็ นต้น

ยุคกรุงรัตนโกสิ นทร์
ช่วงแรก (ก่อน พ.ศ. ๒๔๔๐ หรือ ร.ศ. ๑๑๕) ซึง่ เป็ นช่วงทีย่ งั ไม่มพี ระราชบัญญัตลิ กั ษณะ
ปกครองท้องทีอ่ อกมาใช้เป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย ชุมชนใหญ่ๆ นอกกรุงเทพมหานคร เรียกว่าเมือง
มีเจ้าเมืองปกครอง เป็ นเมืองๆ ไปไม่ขน้ึ แก่กนั ในช่วงนี้จงั หวัดชลบุรยี งั ไม่เกิด แต่ได้มเี มืองต่างๆ ใน
พืน้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วคือ เมืองบางปลาสร้อย เมืองพนัสนิคม และเมืองบางละมุง

๕
ช่วงสอง (หลัง พ.ศ. ๒๔๔๐–๒๔๗๕) ได้มอี ําเภอเกิดขึน้ เมืองใหญ่ๆ ยังคงเป็ นเมืองอยู่
ส่วนเมืองเล็กๆ ให้ยบุ เป็ นอําเภอไปขึน้ อยูก่ บั เมือง โดยมีผวู้ ่าราชการเมืองเป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชา
สูงสุดของเมือง ขณะนัน้ คําว่าจังหวัดมีใช้อยูแ่ ห่งเดียวในราชอาณาจักร คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(ปรากฏเรียกใน พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๒) เข้าใจว่า คําว่าเมืองชลบุรมี ี
ชื่อเรียกกันในช่วงนี้ โดยมีอําเภอบางปลาสร้อย (ทีต่ งั ้ ตัวเมือง) อําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคม อําเภอ
บางละมุง อยูใ่ นเขตการปกครองในระยะต้น และในระยะหลังปี ๒๔๖๐ ก็มอี ําเภอ ศรีราชา กิง่ อําเภอเกาะ
สีชงั กิง่ อําเภอบ้านบึง เกิดขึน้ รวมอยูใ่ นเขตเมืองชลบุรตี ามมา
ช่วงสาม (ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๗๕–ปจั จุบนั ) เป็ นระยะทีไ่ ด้มกี ารเปลีย่ นแปลงในรูปการปกครองประเทศครัง้ ใหญ่ โดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖
ได้ยกเลิกเขตการปกครองแบบเมืองทัวราชอาณาจั
่
กร แล้วตัง้ ขึน้ เป็ นจังหวัดแทน มีขา้ หลวงประจํา
จังหวัดเป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชา เมืองชลบุรเี ดิมก็กลายเป็ นจังหวัดชลบุรมี าจนถึงปจั จุบนั นี้ (แต่เปลีย่ น
ข้าหลวงประจําจังหวัดเป็ นผูว้ ่าราชการจังหวัด) โดยมีอําเภอและกิง่ อําเภออยูใ่ นเขตการปกครองเพิม่ เติม
จากทีม่ อี ยูแ่ ล้วตามลําดับ คือ ยกฐานะกิง่ อําเภอบ้านบึงเป็ นอําเภอบ้านบึง พ.ศ. ๒๔๘๑ กิง่ อําเภอสัตหีบ
เป็ นอําเภอสัตหีบ พ.ศ. ๒๔๙๖ กิง่ อําเภอหนองใหญ่เป็ นอําเภอหนองใหญ่ พ.ศ. ๒๕๒๔ และตัง้ กิง่ อําเภอ
บ่อทอง พ.ศ. ๒๕๒๑

เหตุการณ์ สาํ คัญ
๑. ในหนังสือ ชลบุรภี าคต้นของกรมศิลปากร พิมพ์ พ.ศ. ๒๔๘๓ หน้า ๗–๑๐ ได้บรรยาย
ถึงชลบุรสี มัยกูช้ าติไว้ดงั นี้
เมือ่ กรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพพม่าล้อมใน พ.ศ. ๒๓๐๙ กรมหมื่นเทพพิพธิ พยายามเกลีย้ กล่อมชาวหัวเมืองตะวันออก ตัง้ แต่เมืองจันทบุรตี ลอดถึงปราจีนบุรเี ข้ากองทัพด้วยหวังว่าจะยกไปช่วย
กรุงศรีอยุธยารบพม่า ชาวชลบุรกี เ็ ต็มใจสนับสนุ น พาสมัครพรรคพวกเข้ากองทัพกรมหมืน่ เทพพิพธิ เป็ น
อันมาก จนแทบจะทิง้ ให้ชลบุรเี ป็ นเมืองร้าง ขณะนัน้ พระยาแม่กลอง (เสม) เป็ นข้าหลวงออกไปเร่งส่วย
ั ่ นออก พักค้างอยูเ่ มืองชลบุร ี ไม่ยนิ ดีเข้าร่วมมือในกรมหมื่นเทพพิพธิ พยายาม
หัวเมืองชายทะเลฝงตะวั
รักษาเงินส่วยทีเ่ ก็บรวบรวมได้มานัน้ แอบแฝงหลบภัยอยูใ่ นชลบุร ี ครัง้ กรมหมื่นเทพพิพธิ ยกกองทัพไป
ตัง้ มันที
่ เ่ มืองปราจีนบุรบี อกเข้าไปยังกรุงให้กราบบังคมทูลขออาสาเป็ นผูป้ ้ องกันพระนคร ฝา่ ยพระเจ้า
แผ่นดินทรงพระราชดําริเห็นว่า กรมหมืน่ เทพพิพธิ ทําการซ่องสุมกําลังโดยบังอาจ แล้วยังทนงเอือ้ มเข้า
ไปขอป้องกันกรุงด้วยความมักใหญ่ใฝส่ งู ชะรอยจะมีความไม่สจุ ริตเคลือบแฝงอยูด่ ว้ ย จึงโปรดให้กองทัพ
ออกไปปราบ กรมหมืน่ เทพพิพธิ กลับต่อสูก้ องทัพกรุง รบบุกบันผลั
่ ดกันแพ้ชนะ จนกําลังย่อยยับลงทัง้
่
ว ได้ทราบว่ากรมหมื่นเทพพิพธิ ยังตัง้ ทัพประจัญอยู่ทเ่ี มือง
สองฝา่ ย ครัน้ พม่าล้อมกรุงกระชัน้ ชิดมันคงแล้
ปราจีนบุร ี พม่าจึงส่งกองทัพออกไปตีเพราะทัพกรมหมื่นเทพพิพธิ บอบชํ้าอยูแ่ ล้ว ถูกกองทัพพม่าซํ้าเติม
จึงพาลแตกเอาง่ายๆ ผูค้ นล้มตายมากต่อมาก ทีย่ งั เหลือก็กระจัดพรัดพรายไม่เป็ นสํ่า เหตุการณ์ครัง้ นัน้
ได้ทาํ ให้เมืองฉะเชิงเทราและเมืองชลบุรตี อ้ งร้างอยูช่ วคราว
ั่
ฝา่ ยสมเด็จพระเจ้าตากสิน เมือ่ ยังดํารงพระยศเป็ นพระยากําแพงเพ็ชร ทรงพาพรรคพวก
ออกไปหากําลังทางหัวเมืองภาคตะวันออก เดินทางผ่านเมืองชลบุรซี ง่ึ ขณะนัน้ ว่างร้างเสียแล้ว เสด็จเลย

๖
ไปประทับแรมบางละมุง และเสด็จต่อไปยังเมืองระยอง ในระหว่างประทับอยู่ทเ่ี มืองระยอง กรมการเมือง
ระยองมีขนุ ราม หมื่นซ่อง เป็ นหัวหน้าคิดประทุษร้ายยกพวกลอบมาปล้นค่ายในเวลากลางคืน สมเด็จ
พระเจ้าตากสินต่อสูป้ ้ องกัน ปราบพวกคิดร้ายแตกกระจายไป แต่พวกนัน้ ยังไม่เลิกพยายามทีจ่ ะคิดกําจัด
จึงแยกออกเป็ น ๒ หน่ วย ขุนราม หมื่นซ่อง คุมหน่วยหนึ่ง ไปตัง้ ระหว่างทางจากระยองไปเมืองจันทบุร ี
นายทองอยู่ นกเล็ก คุมหน่ วยหนึ่ง เล็ดลอดมาตัง้ ซ่องสุมอยูบ่ างปลาสร้อยเมืองชลบุร ี ทัง้ สองหน่วยนี้
คงจะมุ่งหมายช่วยกันตีกระหนาบกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสิน แต่สมเด็จพระเจ้าตากสินรีบเสด็จไป
ทําลายกําลังขุนราม หมื่นซ่องเสียก่อน แล้วเสด็จวกกลับมาเมืองชลบุรเี พื่อจะปราบนายทองอยู่ นกเล็ก
ให้สน้ิ ฤทธิ ์ (บริเวณทีต่ งั ้ ค่ายของสมเด็จพระเจ้าตากสินครัง้ นัน้ บัดนี้กย็ งั เรียกเป็ นชื่อหมูบ่ า้ น และชื่อ
สะพาน คือบ้านในค่าย, สะพานหัวค่าย) ฝา่ ยนายทองอยู่ นกเล็ก ยอมอ่อนน้อมโดยดี จึงโปรดให้ช่วย
รักษาเมืองชลบุร ี เพื่อราษฎรจะได้ตงั ้ ทํามาหากินเป็ นกําลังแก่บา้ นเมืองต่อไป และคอยช่วยปราบพวก
สลัดซึง่ เวลานัน้ ชุกชุมทีส่ ุด ข้อสําคัญอีกประการหนึ่งก็คอื ถ้ามีใครสมัครจะไปเข้ากองทัพสมเด็จพระเจ้า
ตากสิน ให้นายทองอยู่ นกเล็ก ช่วยสนับสนุน อย่ากีดกันเป็นอันขาด เมือ่ ทรงจัดทีช่ ลบุรเี สร็จแล้ว สมเด็จ
พระเจ้าตากสินก็เสด็จยกทัพไปยังเมืองระยอง แล้วต่อไปยังเมืองจันทบุร ี ตัง้ รวบรวมกําลังอยูอ่ ย่างรีบ
ร้อน ฝา่ ยนายทองอยู่ นกเล็ก ชัน้ ต้นก็ปฏิบตั ติ ามพระบัญชา แต่ต่อมากลับเหลวไหลเป็ นใจด้วยพวกสลัด
และคอยขัดขวางมิให้ใครๆ ไปสมัครเข้ากองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินโดยสะดวก ครัน้ สมเด็จพระเจ้า
ตากสินทรงตระเตรียมกําลังได้เพียงพอสําหรับยกกลับไปปราบพม่าทีย่ ดึ กรุงเก่าแล้วก็เคลื่อนกองทัพเรือ
ั ่ นออกตลอดมาถึงชลบุร ี ได้ความว่า นายทองอยู่
ออกจากเมืองจันทบุร ี ตรวจกวาดล้างสลัดทะเลฝงตะวั
นกเล็ก และพวกกลับประพฤติการร้าย หากําลังโดยทุจริต มิได้คดิ ปลูกเลีย้ งชาวเมืองให้เป็ นปึกแผ่นตาม
สมควรแก่หน้าทีซ่ ง่ึ ทรงมอบหมายไว้ จึงโปรดให้ปลดนายทองอยู่ นกเล็ก และพวกออกหมดแต่จะทรง
พระกรุณาให้ผใู้ ดรักษาเมืองแทนต่อจากนายทองอยู่ นกเล็ก ยังไม่ได้ความ มาปรากฏเมือ่ ตอนสิน้ รัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินว่า พระยาชลบุร ี [บุตรเจ้าพระยาจักรี (หมุด) ต้นสกุล สมุทรานนท์ สมุหนายก
อัครมหาเสนาบดีคนแรกสมัยกรุงธนบุร]ี เป็ นผูร้ กั ษาเมือง
ข้อทีน่ ่ ายินดีสําหรับชาวชลบุรคี รัง้ นัน้
ก็คอื ได้มสี ่วนเข้ากองทัพทําการรบกูช้ าติไทยเป็ น
ประวัตอิ นั เพียบพร้อมด้วยเกียรติยศอันสูงสุด ทีบ่ ุตรหลานชาวชลบุรจี ะพึงระลึกถึงด้วยความปลาบปลืม้
และช่วยกันรักษาไว้ให้เป็ นคุณแก่ชาติบา้ นเมืองทุกเมือ่
จากข้อเขียนนี้มหี ลักฐานปรากฏชัด
(๑) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงนําทัพผ่านชลบุรไี ปประทับแรมเมืองบางละมุง แล้ว
มุง่ ไปเมืองระยอง กรมการเมืองระยองมีขุนราม หมื่นซ่อง เป็ นหัวหน้า แบ่งกําลังเป็ น ๒ ฝา่ ย โดยขุนราม
หมืน่ ซ่องนําพวกปล้นค่ายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทีเ่ มืองระยองเวลากลางคืน ให้ นายทองอยู่ นกเล็ก มาซ่องสุมผูค้ นทีเ่ มืองชลบุรเี พื่อตีกระหนาบทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมือ่ สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชทําลายกําลังขุนราม หมื่นซ่องได้แล้ว จึงยกมาปราบนายทองอยู่ นกเล็ก ทรงตัง้ ค่ายที่
บ้านในค่ายและสะพานหัวค่าย นายทองอยู่ นกเล็ก อ่อนน้อมแต่โดยดี จึงตัง้ ให้รกั ษาเมืองชลบุร ี สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จกลับเมืองระยอง ไปเมืองจันทบุร ี เพื่อรวบรวมกําลังปราบปรามพม่าทีย่ ดึ

๗
กรุงศรีอยุธยาอยู่ เมือ่ จะกลับกรุงศรีอยุธยา ทรงทราบว่า นายทองอยู่ นกเล็ก ไม่ซ่อื สัตย์สุจริต ประกอบ
มิจฉาชีพ จึงสังให้
่ ลงโทษนายทองอยู่ นกเล็ก กับพวก
(๒) นายทองอยู่ นกเล็ก เป็ นพวกขุนราม หมืน่ ซ่อง อยูเ่ มืองระยอง ไม่ใช่คนเมืองชล ลูก
เมืองชล เป็ นคนไม่ซ่อื สัตย์สุจริต ประกอบมิจฉาชีพ มีความมักใหญ่ใฝส่ งู จึงถูกสําเร็จโทษ
(๓) เมือ่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงลงโทษนายทองอยู่ นกเล็ก แล้วโปรดแต่งตัง้
พระยาชลบุรรี กั ษาเมือง สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพนั ธุวงศ์วรเดช
ทรงสันนิษฐานว่า พระยาชลบุรเี ป็ นบุตรเจ้าพระยาจักรี (หมุด) ชื่อ “หวัง” เป็ นคนเข้มแข็ง รักษาเมือง
ออกปราบเหล่ามิจฉาชีพ ในรัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนพระยาชลบุรเี ป็ นพระยาราชวังส◌ัน
๒. เมือ่ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ สมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินีนาถ ทรงมีพระ
ประสูตกิ าล ประสูตพิ ระโอรส ณ พระตําหนักบนเกาะสีชงั พระราชทานนามว่า “เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก”
และขนานนามทีเ่ กาะสีชงั ว่า “พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน” ขนานนามพระอารามซึง่ ทรงพระราชศรัทธา
สร้างขึน้ ใหม่ว่า “วัดจุฑาธุชธรรมสภา”
เมือ่ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ ได้ตงั ้ การพระราชพิธโี สกันต์ตามสมควรแก่พระ
เกียรติยศเจ้าฟ้า พระนามพระสุพรรณบัฏ เฉลิมพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุน
เพ็ชรบูรณ์-อินทราชัย” (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อนิ ทราชัย)

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุร.ี ชลบุร ี : โรงพิมพ์การพิมพ์แสนสุรตั แิ ห่ง
ตะวันออก, ๒๕๒๘.

