ประวัติศาสตร์จงั หวัดนครปฐม
ถ้าจะกล่าวถึงเมืองเก่าแก่ทส่ี ุดเมืองหนึ่งในประเทศไทย
และเจริญรุง่ เรืองมาตัง้ แต่
สมัยอดีต นครปฐมนับว่าเป็ นเมืองทีส่ มกับคํากล่าวนี้ ทัง้ นี้เนื่องจากการสํารวจดูโบราณสถานทีย่ งั
เหลือเป็ นพยานอยู่ เช่นพระปฐมเจดียอ์ งค์เดิม ธรรมจักรกับกวาง อาสนบูชา สถูป จารึกพระธรรม
ภาษามคธ คาถาเยธมฺมา ซึง่ ทําตามคตินิยมแต่ครัง้ พระเจ้าอโศกมหาราชก่อนมีพระพุทธรูปสิง่ เหล่านี้ม ี
พบแต่ทน่ี ครปฐมแห่งเดียวเท่านัน้
ตามหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ เมืองนครปฐมเป็ นเมืองดัง้ เดิม อาจกล่าวเป็ นสมัยๆ ดังนี้

สมัยสุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมถิ า้ แปลตามศัพท์ หมายถึงแผ่นดินทอง หรือดินแดนทอง ซึง่ หมายถึงดินแดนที่
อุดมสมบูรณ์ แผ่นดินตรงบริเวณทีเ่ มืองนครปฐมตัง้ อยูน่ ้ี เดิมเป็ นทีร่ าบตํ่าและเคยเป็ นทะเลมาแล้ว
ต่อมาพืน้ นํ้ าค่อยๆ ลดลง เพราะพืน้ ดินเกิดตื้นเขินขึน้ เพราะแม่น้ํ าได้พดั พาเอาดินตะกอนและสิง่ ต่างๆ
มาทับถมอยูเ่ ป็ นเวลาช้านาน
อาณาบริเวณนี้จงึ เป็ นทีร่ าบลุ่มเหมาะแก่การตัง้ บ้านเรือนทํามาหากิน
นครปฐมในอดีตจึงเป็ นเมืองทีอ่ ยูร่ มิ ทะเลและเจริญรุง่ เรืองมาก ในสมัยพุทธกาล นครปฐมเปรียบเสมือน
แผ่นดินทอง ชาวต่างประเทศได้แก่ชาวอินเดียได้ทาํ การติดต่อค้าขายเป็ นประจําโดยทางเรืออยูเ่ รือ่ ยๆ
ชาวพืน้ เมืองแถบนี้คงจะเป็ นชนชาติทย่ี งั ไม่มศี าสนาเป็ นของตนเอง และมีวฒ
ั นธรรมตํ่ากว่าชาวอินเดีย
ชาวอินเดียจึงได้นําศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนภาษาหนังสือมาสอนให้แก่
ชาวพืน้ เมืองต่างๆ ในแคว้นสุวรรณภูม ิ หนังสือทีใ่ ช้กเ็ ป็ นอักษรคฤนถ์และ เทวนาครี นอกจากนี้ยงั
ั้
สอนวิชาปนพระพุ
ทธรูป เทวรูปต่างๆ พิธกี รรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ชาวพืน้ เมืองก็ได้รบั และ
ถ่ายทอดกันมาจนทุกวันนี้
มีหลักฐานหลายประการ อาทิตํานานการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากชมพูทวีปเข้ามาสู่
แหลมอินโดจีนบอกให้ทราบได้ว่า ชาวอินเดียสมัยพุทธกาลรูจ้ กั สุวรรณภูมแิ ล้ว นักปราชญ์ทงั ้ หลายยัง
ไม่สามารถยุตกิ นั ได้ว่า สุวรรณภูมทิ ว่ี ่านี้ อยูต่ รงส่วนไหนหรืออยูบ่ ริเวณใดของแหลมอินโดจีน มีความ
เชื่อกันมากพอสมควรว่า น่ าจะอยูใ่ นประเทศไทย ตอนลุ่มนํ้ าเจ้าพระยา สําหรับราชธานี หรือเมืองหลวง
ของสุวรรณภูมจิ ะอยู่ ณ ทีใ่ ดแน่ นอกนัน้ ยังถกเถียงกันอยู่ การค้นพบองค์พระปฐมเจดียเ์ ป็ นส่วนหนึ่งที่
ทําให้น่าเชื่อว่าในราวพุทธศตวรรษที่ ๓ รัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ได้ส่งสมณฑูต ๒ องค์ คือ
พระโสณะ และพระอุตตระ มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูม ิ โดยสร้างเจดีย์ คือ องค์พระปฐม
เจดียไ์ ว้เป็ นหลักฐานให้ปรากฏว่าพระพุทธศาสนาได้เริม่ ขึน้ ณ ดินแดนแห่งนี้แล้ว
ซึง่ ถ้าเช่นนัน้
บริเวณอันเป็ นทีต่ งั ้ ของพระเจดียส์ ําคัญนี้กค็ วรจะเป็ นราชธานียงิ่ ใหญ่ มีผคู้ นหรือเป็ นชุมชนหนาแน่ น
มีค่าพอทีจ่ ะประกาศพระศาสนา และสร้างองค์เจดียไ์ ว้เป็ นอนุสรณ์ได้ ซึง่ ชวนให้เชื่อว่า ณ ดินแดนแห่งนี้
คือ ราชธานีหรือเมืองหลวงแห่งแคว้นสุวรรณภูมแิ ละจากยุคสุวรรณภูมไิ ด้ววิ ฒ
ั นามาสู่ยคุ ทวารวดี ใน
ชัน้ หลัง โดยกระจัดกระจายกันอยูห่ ลายเมือง ดังจะได้กล่าวต่อไป

๒
สมัยทวารวดี
อาณาจักรทวารวดี มีแหล่งชุมชนส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคกลางของประเทศไทย แหล่งชุมชน
ของทวารวดีในภาคกลางทีส่ ํารวจพบมีถงึ ๑๕ แห่ง ทิศเหนือสุดจดจังหวัดพิจติ ร
ทิศใต้จดจังหวัด
เพชรบุร ี เมืองทีก่ ระจายห่างออกไปทางตอนเหนือ เช่น เมืองหริภุญชัย ในภาคเหนือ และเมืองฟ้าแดดสูงยาง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเมืองนครปฐมเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญ
หลวงจีนอีจ้ งิ หรือ พระภิกษุอจี นิ ๋ และหลวงจีนเฮียนจัง (ยวนฉ่ าง) พ.ศ. ๑๑๕๐ ได้กล่าวไว้
ในจดหมายเหตุของท่านว่า มีอาณาจักรอันใหญ่โตอาณาจักรหนึ่ง อยูร่ ะหว่างเมืองศรีเกษตร (พม่า) และ
เมืองอิศานปุระ (เขมร) ชื่อโตโลปอตี้ (ทวารวดี) และอาณาจักรนี้กเ็ ป็ นอาณาจักรทีน่ กั โบราณคดีได้
สํารวจพบโบราณสถาน และพระพุทธรูปทีส่ ร้างตามแบบฝีมอื ช่างครัง้ ราชวงศ์คุปตะของอินเดีย (พ.ศ.
๘๖๐-๑๑๕๐) เป็ นจํานวนมากทีน่ ครปฐม และเมืองในลุ่มแม่น้ํ าเจ้าพระยา เรือ่ ยไปทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงเมืองนครราชสีมา และเมืองบุรรี มั ย์
นครปฐมเป็ นเมืองมาตัง้ แต่สมัยแรกสร้างพระปฐมเจดีย์ คือราวๆ พ.ศ. ๓๐๐ เคยมีอํานาจ
สูงสุดครัง้ หนึ่ง และเคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษ ๑๑-๑๖) ปูชนียสถานที่
ใหญ่โตสร้างไว้เป็ นจํานวนมาก และยังเหลือเป็ นพยานปรากฏอยูอ่ ย่างเช่น วัดพระประโทณเจดีย์
วัดพระเมรุ วัดพระงาม และวัดดอนยายหอม เป็ นต้น โบราณสถานทีค่ น้ พบล้วนฝีมอื ประณีต งดงาม
ั้
มีเครือ่ งประดับร่างกายสตรีทาํ ด้วยดีบุก เงิน และทอง รูปปูนปนชาวต่
างประเทศก็ม ี ทําให้สนั นิษฐานได้
ว่าชาวทวารวดีมกี ารติดต่อกับประเทศอื่น เช่นประเทศจีน ศิลปต่างๆ ขณะนี้เก็บไว้ทพ่ี พิ ธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติพระปฐมเจดีย์
นครปฐมมีกษัตริยป์ กครองหลายพระองค์ เพราะปรากฏว่าได้พบปราสาทราชวังเหลือซาก
อยู่ เช่น ตรงเนินปราสาทในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ เคยทําเงินตราขึน้ ใช้เอง เช่น เงินตราสมัยนัน้
มีหลายรูปแบบ ซึง่ นอกจากเป็ นรูปสังข์และปราสาทยังมีตราแพะ ตราปรูณกลศ (หม้อนํ้าทีม่ นี ้ํ าเต็ม)
ฯลฯ จึงเป็ นสิง่ ยืนยันว่า อาณาจักรทวารวดีมจี ริง และมีพระมหากษัตริยป์ กครองแน่ นอน ศาสตราจารย์
ยอร์ช เซเดส ได้อ่านจารึกทีเ่ งินตราแล้วแปลได้ความว่า บุญกุศลของพระราชาแห่งศรีทวารวดี
นครปฐมมีอํานาจสูงสุดประมาณ ๒๐๐ ปี แล้วค่อยเสื่อมลง พวกขอมขณะนัน้ กําลังรุง่ เรือง
ก็ถอื โอกาสตีเมืองของอาณาจักรทวารวดีทลี ะเมืองสองเมืองจน พ.ศ. ๑๕๐๐ อาณาจักรทวารวดีกเ็ สื่อม
ลงเป็ นธรรมดาหลังจากทีเ่ จริญรุง่ เรืองอย่างทีส่ ุด และตกอยูใ่ นอํานาจขอม พวกขอม คงจะกวาดต้อน
ผูค้ นไปเป็ นเชลย นําไปใช้เป็ นกําลังทํางานต่างๆ คนไทยยังมีตามหัวเมืองโบราณในแคว้นสุวรรณภูม ิ
หลายเมือง เช่น ลพบุร ี อู่ทอง กาญจนบุร ี ราชบุร ี เพชรบุร ี แต่ยงั ไม่มอี ํานาจในการปกครองแต่อย่างใด
ครัน้ เมือ่ พ.ศ. ๑๘๐๐ ซึง่ เป็ นเวลาทีไ่ ทยยึดอํานาจการปกครองจากขอมได้ นครปฐมก็กลายเป็ นเมือง
ร้างไปเสียแล้ว จึงไม่ปรากฏในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหง สาเหตุทเ่ี ป็ นเมืองร้าง เนื่องจากแม่
นํ้าท่าจีนและแม่น้ํ าแม่กลองซึง่ แต่เดิมเคยไหลผ่านนครปฐมเปลีย่ นทิศทางเดินใหม่ ไหลผ่านจากตัวเมือง
ไปมากจนทําให้นครปฐมเป็ นทีด่ อนขึน้ ไม่เหมาะแก่การทําไร่นา ผูค้ นจึงถอยร่นไปอยูร่ มิ แม่น้ําด้วยเหตุ
นี้เมืองนครปฐมจึงเสื่อมลง

๓
สมัยอยุธยา
นครปฐมเป็ นเมืองร้างเรือ่ ยมา จนกระทังสมั
่ ยอยุธยา จึงได้มคี วามเจริญรุง่ เรืองและได้รบั
การจดบันทึกไว้ในประวัตศิ าสตร์ชดั แจ้งขึน้ ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นครปฐมมีฐานะเป็ นหัว
เมืองชัน้ ใน มีลาํ ดับชัน้ ของเมืองเป็ นเมืองจัตวา พระมหากษัตริยท์ รงอํานาจการปกครองโดยมีเสนาบดี
เป็ นผูช้ ่วย มีผปู้ กครองหัวเมืองชัน้ ในเรียกว่า "ผูร้ งั ้ " จนกระทังสมั
่ ยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิใน พ.ศ.
๒๐๙๑ ทรงตัง้ พระนามเมืองนครปฐมใหม่ โดยเรียกชุมชนทีต่ ําบลท่านา ริมแม่น้ําท่าจีนว่า เมืองนครชัย
ศรี และรวมเนื้อทีข่ องแขวงเมืองราชบุร ี แขวงเมืองสุพรรณบุรเี ข้าด้วยกัน ให้มฐี านะเป็ นเมืองตรีชนั ้ ใน
การทีเ่ ลือกชุมชนตําบลท่านาริมแม่น้ําท่าจีน และตัง้ เป็ นเมืองนครชัยศรีขน้ึ มาใหม่เนื่องจากบริเวณพระ
ปฐมเจดียอ์ นั เป็ นศูนย์กลางของนครปฐมเดิม คงจะไม่มผี คู้ นอาศัยอยู่มากและกลายเป็ นทีร่ กร้าง และ
ขาดนํ้ า จึงเป็ นการยากทีจ่ ะปฏิสงั ขรณ์ให้เมืองนครปฐมเป็ นทีต่ งั ้ เมืองใหม่ได้อกี การตัง้ เมืองนครชัยศรี
ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ จากประวัตศิ าสตร์อยุธยากล่าวว่า
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรง
จัดตัง้ เมืองนครชัยศรีหลังจากเสร็จสงครามกับพม่าคราวสมเด็จพระศรีสุรโิ ยทัย
สิน้ พระชนม์บนหลัง
ช้างซึง่ ตรงกับ พ.ศ. ๒๐๙๑
ในพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ์ระบุว่า ศักราช ๙๑๐ วอกศก
(พ.ศ. ๒๐๙๑) เป็ นปีทส่ี มเด็จพระศรีสุรโิ ยทัยสิน้ พระชนม์บนหลังช้าง
ส่วนพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม๑ บันทึกไว้ว่า "ฝา่ ยสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิราชาธิราชเจ้า ให้สถาปนาทีพ่ ระราชทานเพลิงนัน้ เป็ นพระเจดียว์ หิ ารเสร็จแล้ว ให้นามวัด
สบสวรรค์
แล้วสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ตรัสว่าไพร่บา้ นพลเมืองตรีจตั วาปากใต้เข้าพระนครครัง้ นี้น้อย
หนีออกอยูป่ า่ ดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็ นอันมาก ให้เอาบ้านท่าจีนตัง้ เป็ นเมืองสาครบุร ี ให้เอาบ้านตลาด
ขวัญตัง้ เป็ นเมืองนนทบุร ี ให้แบ่งเอาแขวงเมืองราชบุร ี แขวงเมืองสุพรรณบุร ี ตัง้ เป็ นเมืองนครชัยศรี...."
ตามพงศาวดารบันทึกตรงกับ พ.ศ. ๒๐๘๖ (ศักราช ๙๐๕ ปีเถาะเบญจศก) แต่สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรงอธิบายถึงเรือ่ งศึกหงสาวดีครัง้ ที่ ๑ (คราวเสียสมเด็จพระศรีสุรโิ ยทัย)
ไว้ในพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม ๑ พร้อมพระอธิบายของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุ ภาพว่าพม่ายกเข้ามาเมือ่ ปีวอก จ.ศ. ๙๑๐ ครัง้ เดียว ทีห่ นังสือพระราชทานพงศาวดารผิดตรงนี้
เป็ นด้วยหลงปี ทส่ี มเด็จพระมหาจักรพรรดิเสวยราชย์ว่าเป็ นปีฉลู จ.ศ. ๘๙๑ (พ.ศ. ๒๐๗๒) สมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงอธิบายเหตุผลว่า
ได้ตรวจสอบจากจดหมายเหตุเดิมซึง่ รวบรวมมา
ตรวจเมือ่ แต่งหนังสือพระราชพงศาวดารบางฉบับ คงกล่าวเพียงว่า ในปีทส่ี มเด็จพระมหาจักรพรรดิ
เสวยราชย์นนั ้ พระเจ้าหงสาวดียกกองทัพเข้ามาบางฉบับลงไว้แต่ศกั ราชว่า
พระเจ้าหงสาวดียก
กองทัพเข้ามาเมือ่ ปีวอก จ.ศ. ๙๑๐ ซึง่ เป็ นความจริงทัง้ สองฝา่ ย แต่ผแู้ ต่งหนังสือพระราชพงศาวดารลง
ศักราช ปีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสวยราชย์เร็วไป ๑๙ ปี จึงเข้าใจไปว่าศึกหงสาวดีเป็ น ๒ ครัง้
เมือ่ หาเรือ่ งราวการรบไม่ได้ จึงลงไว้ในพระราชพงศาวดารว่า ครัง้ แรกพระเจ้าหงสาวดียกเข้ามาพอเห็น
พระนครแล้วก็กลับไป ไม่ได้รบพุ่งอันใดกันในครัง้ นัน้ ไปรบกันต่อเมือ่ ยกเข้ามาครัง้ ที่ ๒ เรือ่ งตรงนี้สอบ
ในหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐและพงศาวดารพม่าได้ความยุตติ อ้ งกันว่า
สมเด็จ

๔
พระมหาจักรพรรดิเสวยราชย์ เมือ่ ปีวอก จ.ศ. ๙๑๐ (พ.ศ. ๒๐๙๑) เสวยราชย์ได้ ๗ เดือน พระเจ้าหง
สาวดีตะเบ็งชเวตีก้ ย็ กกองทัพเข้ามา มาครัง้ เดียว และได้รบกันจนเสียพระสุรโิ ยทัยในคราวนี้เอง

สมัยรัตนโกสิ นทร์
เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ยังทรงผนวชอยูไ่ ด้เสด็จฯ ธุดงค์มาพบ
พระปฐมเจดีย์ พระองค์โปรดให้สบื ดูทางฝ่ายเหนือและฝา่ ยใต้ ก็ไม่ปรากฏว่าจะมีพระเจดียอ์ งค์ใด
ใหญ่โตกว่าทีพ่ ระปฐมเจดีย์ จึงกราบทูลให้พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงทราบ และขอให้
ทรงบูรณะปฏิสงั ขรณ์ไว้เชิดชูพระเกียรติยศ แต่พระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยู่หวั ไม่ทรงสนพระทัย
ครัน้ เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขึน้ ครองราชย์แล้ว และจนถึง พ.ศ. ๒๓๙๖ จึงโปรด
เกล้าฯ ให้ก่อสร้างพระเจดียค์ รอบสถูปองค์เดิมไว้ และบูรณะปฏิสงั ขรณ์องค์พระปฐมเจดียเ์ สียใหม่ มี
ความสูง ๓ เส้น ๑ คืบ ๖ นิ้ว หรือประมาณ ๑๒๐.๔๕ เมตร พร้อมกับการขุดคลองเจดียบ์ ูชา และคลอง
มหาสวัสดิ ์เพื่อการคมนาคม
อีก ๒ ปีต่อมา คือ พ.ศ. ๒๓๙๘ โปรดเกล้าฯ ให้นครปฐม (นครชัยศรี) ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั
กรมมหาดไทยมาก่อน มาขึน้ อยูก่ บั กรมท่าเรือ่ ยมาจนปลายรัชสมัยของพระองค์ เมืองนครปฐมจึงได้
กลายมาเป็ นหัวเมืองชัน้ จัตวาขึน้ อยูก่ บั สมุหนายก
ครัน้ พ.ศ. ๒๔๑๑ เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขึน้ ครองราชย์ ทรงดําริ
ว่าควรรวมการปกครองบังคับบัญชาแห่งเมืองทัง้ ปวง ให้ขน้ึ อยูก่ บั สมุหนายก
โดยปรับปรุงเขตการ
ปกครองเดิมเข้าเป็ นมณฑลใหม่ และในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ จึงได้จดั ตัง้ มณฑลนครชัยศรีขน้ึ ประกอบด้วย
๓ เมืองด้วยกัน คือ เมืองนครชัยศรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุร ี โดยมีเทศาภิบาลปกครองบังคับบัญชา
ผูว้ ่าราชการเมืองอีกชัน้ หนึ่ง และในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ ทรงย้ายเมืองนครชัยศรี
และให้
ทีว่ ่าการมณฑลไปตัง้ ทําการทีร่ ะเบียงพระปฐมเจดียเ์ ป็ นการชัวคราวก่
่
อน
เนื่องจากว่าทีต่ งั ้ ทีท่ ําการ
มณฑลมิได้ประจําอยูท่ ร่ี ะเบียงพระปฐมเจดียต์ ลอดเวลา เมืองนครชัยศรีเดิมซึง่ ตัง้ มาแต่สมัยอยุธยาจึง
ลดความสําคัญลง
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านองค์พระปฐมเจดีย์ ซึง่
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือเรือ่ ง "ปาฐกถาเรื่องสงวนของโบราณ"
ฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๗๓ ความตอนหนึ่งว่า
"เมือ่ เริม่ สร้างรถไฟสายใต้ใน พ.ศ. ๒๔๔๓ เวลานัน้ ท้องทีร่ อบพระปฐมเจดียย์ งั เป็ น
ปา่ เปลีย่ วอยูโ่ ดยมาก ในป่าเหล่านัน้ มีซากพระเจดียโ์ บราณขนาดใหญ่ๆ ซึง่ สร้างทันสมัยพระปฐมเจดีย์
อยูห่ ลายองค์ พวกรับเหมาทําทางรถไฟไปรือ้ เอาอิฐพระเจดียเ์ ก่ามาถมเป็ นอับเฉากลางรางรถไฟ ได้อฐิ
พอถมตัง้ แต่สถานีบางกอกน้อยไปตลอดระยะทางกว่า ๕๐ กิโลเมตร เมือ่ ย้ายทีว่ ่าการมณฑลจากริม
แม่น้ํ าขึน้ ไม่ต่ าํ ณ ตําบลพระปฐมเจดียส์ ริ อ้ื กันเสียหมดแล้ว ก็ได้แต่เก็บศิลาเครือ่ งประดับพระเจดียเ์ ก่า
เหล่านัน้ มารวบรวมรักษาไว้ ยังปรากฏอยูร่ อบพระระเบียงพระปฐมเจดียบ์ ดั นี้"
อีกปีหนึ่งต่อมา คือ พ.ศ. ๒๔๔๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ
ให้วางผังเมือง อาคารสถานทีแ่ ละย้ายเมืองนครชัยศรีไปอยูท่ ต่ี ําบลพระปฐมเจดีย์ (ฉบับทีก่ รมศิลปากร

๕
ตรวจสอบชําระใหม่ฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ ระบุว่าย้าย พ.ศ. ๒๔๔๔ ตรงกับวันที่ ๑๑ เมษายน ร.ศ.
๑๒๐) จึงมีราษฎรอพยพไปอยูก่ นั หนาแน่ นขึน้ ในการวางผังเมือง ได้โปรดให้ตดั ถนนหนทางเพิม่ ขึน้
จากเดิมหลายสาย เช่น ถนนหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ตรงไปผ่าหน้าพระประโทณเจดีย์ และพระราชทาน
ชื่อว่าถนนเทศา ถนนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ โดยพระราชทานชื่อถนนด้านนอกว่า ถนนหน้าพระ
ทางเหนือชื่อถนนซ้ายพระ ทางใต้ช่อื ถนนขวาพระ ทางตะวันตกชื่อถนนหลังพระ ฯลฯ เป็ นต้น และ
ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพาน
ข้ามคลองเจดียบ์ ชู าขึน้ สะพานหนึ่งทรงพระราชทานนามว่า สะพานเจริญศรัทธา สําหรับชื่อจังหวัด
"นครปฐม" นัน้ ได้มขี น้ึ เป็ นครัง้ แรกในรัชกาลที่ ๖ นี้ กล่าวคือ เมือ่ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖
โปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่ นชื่อเมืองนครชัยศรีเป็ นเมืองนครปฐม แต่ยงั คงเรียกว่า มณฑลนครชัยศรีอยู่
ตามเดิม จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มปี ระกาศยกเลิกมณฑลนครชัยศรีและโอนให้การปกครองจังหวัดใน
มณฑล นครชัยศรีไปรวมกับมณฑลราชบุร ี มณฑลนครชัยศรีมชี ่อื เป็ นมณฑลอยูร่ วมทัง้ สิน้ ๓๘ ปี และ
เมือ่ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๗๖ จังหวัดนครปฐมซึง่
เคยขึน้ กับมณฑลราชบุรกี แ็ ยกมาเป็ นเขตการปกครองส่วนภูมภิ าคอิสระเป็ นจังหวัดนครปฐมเรือ่ ยมา
จนถึง ทุกวันนี้
ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อกั ษรสมัย,๒๕๒๘.

