
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัเพชรบรีุ 

 

สมยัฟนัูน 

นกัโบราณคดไีทยไดแ้บ่งสมยัแห่งประวตัศิาสตรใ์นประเทศไทยไวเ้ป็น ๓ ยคุคอื 

 - ยคุก่อนประวตัศิาสตร ์แบ่งเป็นยคุหนิและยคุโลหะซึง่ยคุหนินัน้แบ่งเป็นยคุหนิเก่า, 

หนิกลางและยคุหนิใหม ่ส่วนยคุโลหะนัน้แบ่งเป็นยคุโลหะตอนตน้ และยคุโลหะตอนปลาย 

- ยคุหวัเลีย้วประวตัศิาสตร ์เป็นสมยัสุวรรณภมู ิมอีาณาจกัรฟูนาน 

- ยคุประวตัศิาสตร ์ แบ่งได ้ ๒ ตอน คอื ยคุประวตัศิาสตรต์อนตน้ ประกอบดว้ย

อาณาจกัรอศิานปรุะ (เจนละ) ทวารวด ี ศรวีชิยั โยนก ศรจีนาศะ ลพบุร ี (ละโวป้รุะ) และยคุ

ประวตัศิาสตรไ์ทยซึง่แบ่งได ้๒ สมยั คอื สมยัรฐัไทยอสิระประกอบดว้ยลานนาไทย สุโขทยั ละโว ้

อยธุยา และนครศรธีรรมราช อกีสมยัคอืสมยัอาณาจกัรไทย แบ่งได ้ ๓ สมยั คอื กรงุศรอียธุยา 

กรงุธนบุรแีละกรงุรตันโกสนิทร ์

สมยัหวัเลีย้วประวตัศิาสตร ์ คอื ยคุสุวรรณภมูซิึง่มอีาณาจกัรฟูนาน เริม่แต่พุทธ

ศตวรรษที ่ ๖  - ๑๒ นัน้ หนงัสอื “สมดุเพชรบุร”ี กล่าวว่ามคีวามเชื่อตาม ดร.จงั บวัเซอร ์ ลเิอร ์

(Jean Boisselier) ว่าอาณาจกัรน้ีมอีาณาเขตตัง้แต่แถบลุ่มน้ําเจา้พระยาตลอดไปถงึลุ่มแม่น้ํา

โขงตอนกลางและเวยีดนามใตท้ัง้น้ี เพราะไดข้ดุพบโบราณวตัถุหลายอยา่งแสดงว่าเป็นแหล่งและ

สมยัเดยีวกนั และยงัเชื่อว่าอาณาจกัรน้ีจะตอ้งคลุมถงึราชบุร ี เพชรบุร ี ตลอดไปจนถงึชุมพรโดย

ไดส้นันิษฐานว่าเมือ่ปี พ.ศ.๒๕๑๘ ชาวบา้นไดข้ดุพบโบราณวตัถุต่าง ๆ เช่น ลกูปดั ศวิลงึค ์ฐาน

ตัง้ศวิลงึค ์ทีเ่ขาสามแกว้ อําเภอเมอืงชุมพร โดยเฉพาะลกูปดัเป็นชนิดเดยีวกนั นอกจากน้ีไดพ้บ

ลกูปดัสมยัทวารวดอีกีเป็นจาํนวนมาก จงึไดส้นันิษฐานว่าเมอืงเพชรบุรคีงอยูใ่นอาณาจกัร      

ดงักล่าว 

 

สมยัทวารวดี 

อาณาจกัรทวารวดอียูใ่นสมยัพุทธศตวรรษที ่ ๑๑ - ๑๖ อาณาจกัรน้ีมกีล่าวไวใ้น   

จดหมายเหตุจนีและจดหมายเหตุการเดนิทางของหลวงจนี เรยีกอาณาจกัรน้ีว่า ตุยลอปาต ีหรอื  

สุย้ลอ้ป๊ึงตี ๋ ซึง่รวมเมอืงราชบุร ี เพชรบุร ี คบูวั พงตกึ นครปฐม กําแพงแสน ลพบุร ี นครสวรรค ์

ลาํพนู ฯลฯ นกัโบราณคดเีชื่อกนัว่า ชนชาตทิีอ่าศยัอยู่ในแถบน้ีเป็นชนชาตมิอญ ศลิปวฒันธรรม

ทีไ่ดพ้บในภาคกลางโดยเฉพาะทีเ่พชรบุร ี ราชบุร ี นครปฐม ส่วนใหญ่เป็นศลิปะทีม่ฝีีมอืดกีว่า

แถบอื่น (ผูเ้ขยีนเชื่อว่าอาณาจกัรน้ีเลยลงไปถงึเมอืงปราณบุร ี และชุมพรดงัหลกัฐานทีไ่ดก้ล่าว

มาแลว้) สาํหรบัเมอืงหลวงของอาณาจกัรน้ี บา้งกว็่าเป็นนครปฐม บา้งกว็่าเป็นเมอืงอู่ทอง เพราะ

ทัง้สองแห่งไดพ้บโบราณสถานขนาดใหญ่ 

จากตํานานเมอืงนครศรธีรรมราชกล่าวไวว้่า  พระพนมทะเลศรมีเหสวสัดทิราธริาช

พระบวรเชษฐพระราชกุมาร อนัเป็นพระราชนัดดา ไดล้าพระเจา้ปูพ่ระเจา้ยา่มาตัง้บา้นเมอืงอยู่ 



 ๒ 

ณ เพชรบุร ี โดยไดนํ้าคนมาสามหมื่นสามพนัคน ชา้งพงัทลายหา้รอ้ยเชอืก มา้เจด็รอ้ยตวั สรา้ง

พระราชวงัและบา้นเรอืนอยู่หน้าพระลาน ใหค้นเหล่านัน้ทาํนาเกลอื ครองราชยอ์ยู่กรงุเพชรบุรไีม่

นานนกั มสีําเภาจนีลาํหน่ึงถูกพายมุาเกยฝ ัง่ ชาวเพชรบุรไีดนํ้าขนุล่ามจนีเขา้เฝ้า ขนุล่ามได้

ถวายเครือ่งราชบรรณาการแก่กษตัรยิเ์มอืงเพชรบุร ี ขุนล่ามจนีไดข้อฝาง ทางเมอืงเพชรบุรไีด้

มอบฝางใหจ้นเตม็เรอื เมือ่เรอืกลบัถงึเมอืงจนี พระเจา้กรงุจนีทรงทราบจงึโปรดพระราชทานบุตรี

ชื่อ พระนางจนัทรเทวศีรบีาทราชบุตรทีองสมทุร ซึง่ประสตูแิต่นางจนัทรเมาลศีรบีาทนาถสุรวงศ์

พระธดิาเจา้เมอืงจาํปาไดถ้วายแก่พระเจา้กรงุจนี พระพนมทะเลศรมีเหสวสัดทิราธริาชทรงม ี  

พระราชบุตรหลายพระองค ์ องคห์น่ึงพะนามว่าพระพนมวงัมมีเหสทีรงพระนามว่าพระนาง      

สะเดยีงทอง  พระพนมทะเลโปรดใหไ้ปสรา้งเมอืงนครดอนพระ พรอ้มดว้ยพระเจา้ศรรีาชา    

พระราชทานคนเจด็รอ้ยคน แขกหา้รอ้ยคน ชา้งสามรอ้ยเชอืก มา้สองรอ้ยตวั เมือ่ไปถงึเมอืงและ

สรา้งพระธาตุ จากตํานานเรือ่งน้ีแสดงว่า เมอืงเพชรบุรไีดเ้จรญิรุง่เรอืงและเป็นเมอืงหลวง เป็น

เมอืงสาํคญัเมอืงหน่ึง พระโอรสของกษตัรยิเ์มอืงน้ีไดไ้ปสรา้งเมอืงศริธิรรมนครหรอืนครศรธีรรม- 

ราชและสรา้งพระบรมธาตุเมอืงนครดว้ย 

จากคําใหก้ารของชาวกรุงเก่าไดก้ล่าวถงึพระเจา้อู่ทองสรา้งเมอืงเพชรบุรไีวว้่า พระ-

อนิทราชาซึง่เป็นเชือ้พระวงศข์องพระเจา้ชาตริาชาไดค้รองเมอืงสงิหบุ์ร ี พระอนิทราชาไม่มโีอรส 

จงึทรงมอบราชสมบตัใิหพ้ระราชอนุชาครองราชสมบตัแิทน พระนามว่าพระเจา้อู่ทอง ส่วน    

พระองคไ์ดเ้สดจ็ไปซ่อมแปลงเมอืงเพชรบุรเีป็นเมอืงหลวง บา้งกก็ล่าววา่พระองคถ์ูกพระอนุชา

และพระมเหสคีบคดิกนัจะลอบปลงพระชนม ์ พระองคจ์งึหนีไปสรา้งเมอืงเพชรบุร ี ต่อมาทรงได้

พระราชโอรสองคห์น่ึงทรงพระนามว่า พระอู่ทอง ตามชื่อพระเจา้อา พระโอรสองคน้ี์ประสตูแิต่

พระมเหสชีื่อ มณมีาลา เมือ่พระอู่ทองมพีระชนมไ์ด ้๑๖ พรรษา พระอนิทราชาสวรรคต พระองค์

จงึไดข้ึน้ครองราชย ์ทรงพระนามว่า พระเจา้อู่ทอง มเหสทีรงพระนามว่า พระนางภูมมาวดเีทว ี

 ในศกัราช ๑๑๙๖ พระเจา้อู่ทองไดท้รงแบ่งเขตแดนกบัพระเจา้ศรธีรรมโศกราช   

เจา้เมอืงศริธิรรมนคร โดยใชแ้ท่นหนิเป็นเครือ่งหมาย ทางเหนือเป็นของพระเจา้อู่ทอง ทางใต้

เป็นของพระเจา้ศรธีรรมโศกราช และทัง้สองประเทศจะเป็นไมตรเีสมอญาตกินั หากพระเจา้ศร-ี

ธรรมโศกราชสิน้พระชนมเ์มื่อใด กข็อฝากนางพญาศรธีรรมโศกราช พญาจนัทรภานุและพญา-

พงศส์ุราหะพระอนุชาดว้ยทัง้สองฝา่ยไดแ้ลกเปลีย่นสนิคา้กนั โดยทางฝ่ายเพชรบุรสี่งเกลอืไปให ้

ทางเมอืงนครศรธีรรมราชส่งหวาย แซ่มา้เชอืก เป็นตน้ มาใหพ้ระเจา้ศรธีรรมโศกราชฯ ใหซ่้อม

แปลงพระธาตุและส่งเครือ่งราชบรรณาการและพระราชสาสน์มายงัพระเจา้อู่ทอง พระองคโ์ปรดฯ 

ใหนํ้าเครือ่งไทยทานไปยงัเมอืงนครศรธีรรมราช 

 ต่อมาเมอืงเพชรบุรเีกดิขา้วยากหมากแพง ราษฎรอดอยาก เกดิโรคภยัไขเ้จบ็    

พระเจา้อู่ทองจงึทรงหาทีต่ ัง้เมอืงใหม ่ โดยทรงตกลงสรา้งเมอืงขึน้ ณ ตําบลหนองโสน ซึง่ตรงกบั

สมยัพระเจา้ปทุมสุรยิวงศท์รงสรา้งนครอนิทปตัย ์ เมือ่ พ.ศ.๑๑๑๑ เมือ่สรา้งเมอืงเสรจ็แลว้ทรง 

ตัง้ชื่อว่ากรงุเทพมหานครบวรทวารวดศีรอียธุยา มหาดลิกบวรรตันราชธานีบุรรีมย ์ และทรง

สถาปนาพระองคใ์หมว่่าพระเจา้รามาธบิดสีุรยิประทุมสุรยิวงศ ์



 ๓ 

 จากบนัทกึของลาลแูบรไ์ดก้ล่าวถงึกษตัรยิเ์มอืงเพชรบุรไีวว้่า  ปฐมกษตัรยิส์ยาม

ทรงพระนามว่าพระปฐมสุรยิเทพนรไทยสุวรรณบพติร ครองนครไชยบุร ีพ.ศ.๑๓๐๐ สบืราชสนัติ

วงศม์าสบิชัว่กษตัรยิ ์ องคส์ุดทา้ยทรงพระนามว่าพญาสุนทรเทพมหาเทพราช โปรดฯ ใหย้า้ย

เมอืงหลวงตัง้ชื่อใหมว่่าธาตุนครหลวง (Tasoo Nocorn Louang) ในปี พ.ศ.๑๗๓๑ กษตัรยิอ์งคท์ี ่

๑๒ สบืต่อมาจากพญาสุนทรฯ ทรงพระนามว่าพระพนมไชยศริ ิ พระองคโ์ปรดฯ ใหร้าษฎรไปอยู่ 

ณ เมอืงนครไทยทางตอนเหนือของเมอืงพษิณุโลก ส่วนพระองคเ์องไปสรา้งเมอืงใหมช่ื่อพบิพล ี

(Pipeli) ตัง้อยูบ่นฝ ัง่แมน้ํ่าสายหน่ึงอยูท่างทศิตะวนัตกของแมน้ํ่าเจา้พระยา  มพีระมหากษตัรยิ์

สบืต่อมา ๔ ชัว่กษตัรยิจ์นถงึองคส์ุดทา้ยทรงพระนามว่า รามาธบิด ี ไดส้รา้งเมอืงสยามขึน้เมือ่ 

พ.ศ.๑๘๙๔ จากบนัทกึน้ีกบัตํานานเมอืงนครศรธีรรมราชมสี่วนคลา้ยคลงึกนัมาก เพยีงแต่เพีย้น

นามเท่านัน้ คอื พระพนมทะเลศรมีเหสวสัดทิราธริาชกบัพระพนมไชยศริ ิส่วนองคท์ีส่รา้งกรงุศร-ี

อยธุยานัน้พระนามตรงกนั 

 อยา่งไรกต็าม เรือ่งพระพนมไชยศริน้ีิ บางตํานานไดก้ล่าวไวว้่า เป็นเจา้เมอืงเวยีง-

ไชยปราการไดห้นีขา้ศกึมาจากเมอืงสุธรรมวด ี (สะเทมิ) เมือ่ พ.ศ.๑๕๔๗ ในตอนแรกจะอพยพ

ครอบครวัไปทางทศิตะวนัตกของแมน้ํ่ากก แต่ในขณะนัน้ในแมน้ํ่ามมีาก จงึล่องใตม้ายงัตําบล

หน่ึงแลว้ จงึสรา้งเมอืงขึน้ใหช้ื่อว่า กําแพงเพชร และทีเ่มอืงสุโขทยัยงัมเีมอืงๆ หน่ึงชื่อ เมอืง

เพชรบุร ีอยูท่ีอ่ําเภอครีมีาศรมิฝ ัง่คลองสาระบบ ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่าศกึษาอยา่งยิง่ 

 เรือ่งเมอืงเพชรบุร ี หรอือาณาจกัรเพชรบุร ี เคยมกีษตัรยิ ์ – ปกครองน้ี 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงใหข้อ้คดิเหน็ว่า เดมิเมือ่ประมาณพนัปีเศษ

มาแลว้ เมอืงเพชรบุรมีกีษตัรยิป์กครองเช่นเดยีวกบัเมอืงนครศรธีรรมราช มาจนถงึสมยักรงุศรี

อยธุยาเป็นใหญ่ อํานาจของเมอืงทัง้สองจงึตกแก่กรงุศรอียธุยา อยา่งไรกต็าม ถา้หากจะรวบรวม

พระนามกษตัรยิอ์าณาจกัรเพชรบุรทีีป่รากฏม ี๖ พระนามคอื  

 ๑. พระพนมทะเลศรมีเหนทราชาธริาช 

 ๒. พระพนมไชยศริ ิ

 ๓. พระกฤตสิาร 

 ๔. พระอนิทราชา 

 ๕. พระเจา้อู่ทอง 

 ๖. เจา้สาม 

 

สมยักรงุสโุขทยั 

 เมอืงเพชรบุรใีนสมยัสุโขทยันัน้ เขา้ใจว่าเป็นอาณาจกัรเลก็ๆ อาณาจกัรหน่ึงขึน้ตรง

ต่ออาณาจกัรสุโขทยั จากบนัทกึของจนีสมยัพระเจา้หงวนสโีจว๊ฮ่องเต ้ พ.ศ.๑๘๓๗ กล่าวว่า   

“กมัจยูอืตงั (กนัจเูออตนั กมรเตง) แห่งเมอืงปิกชกิฮัน้ปลูเีฮยีะ (ปีฉีปลุเียะเพชรบุร)ี ส่งทตูมา

ถวายเครือ่งบรรณาการ” แต่จดหมายเหตุบางฉบบัเขยีนเป็น ปิกชกิปลู ีหรอื ปิชะปลู ีซึง่กล่าวถงึ

เมอืงเพชรบุร ี นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวอกีว่า “ พระโองการชีช้วนใหก้นัจยูอืตงั (กนัจเูออตนั,       
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กมรเตง) เจา้ประเทศสยามมาเฝ้า มกีจิกใ็หล้กูน้องชายกบัอํามาตยม์าเป็นตวัจาํนํา” และใน พ.ศ.

๑๙๓๔ สมยัรชักาลพระเจา้ฮ่งบู ้ ประเทศรวิกวิสยาม เปียกสกิโปบลี ้ (เปะชปีาหลี)่ กศัมริะ เขา้

ถวายบรรณาการ ขอ้ความน้ีนายเลยีง เสถยีรสุต ผูแ้ปลโดยอธบิายว่า เมอืงเปียกกสกิโปบลีห้รอื

เปะซปีากลี ่ นัน้หมายถงึแควน้โคถานในมงโกล แต่ผูเ้ขยีนคดิว่าน่าจะเป็นเมอืงเพชรบุรมีากกว่า 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคาํอื่นทีจ่นีไดบ้นัทกึไวด้งัคาํแรก ๆ ทีก่ล่าวไวข้า้งบนใน พ.ศ.ดงักล่าวจะตรง

กบัรชัสมยัพระมหาธรรมราชาที ่๒ ซึง่ครองราชยถ์งึ พ.ศ.๑๙๔๒ 

 ในสมยัพ่อขุนรามคําแหงมหาราช  พระองคไ์ดจ้ารกึเรื่องราวในสมยันัน้ไวต้อนหน่ึง

ไดก้ล่าวถงึพระราชอาณาเขตไวว้่า “เบือ้งตะวนัออกรอดสระหลวงสองแควลุมบาจายสคาเทา้ฝ ัง่

โขงถงึเวยีงจนัเวยีงคําเป็นทีแ่ลว้ เบือ้งหวันอนรอดคนทพีระบาง แพรก สุพรรณภมู ิ ราชบุร ี

เพชรบุร ีศรธีรรมราชฝ ัง่ทะเลสมทุรเป็นทีแ่ลว้ 

 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

 การปกครองหวัเมอืงในสมยักรงุศรอียธุยา ไดจ้ดัแบ่งเป็นหวัเมอืงฝา่ยตะวนัออก   

หวัเมอืงฝา่ยตะวนัตก หวัเมอืงฝา่ยเหนือ และหวัเมอืงปกัษ์ใต ้ สาํหรบัเมอืงเพชรบุรนีัน้สงักดั    

หวัเมอืงฝา่ยตะวนัตกซึง่มเีมอืงต่าง ๆ ดงัน้ี เมอืงเพชรบุร ี ราชบุร ี นครไชยศร ี สุพรรณบุร ี

กาญจนบุร ี  ศรสีวสัดิ ์ไทรโยคท่ากระดาน ทองท่าพ ีและเมอืงทองผาภมู ิ

 ในสมยัน้ีอาจถอืไดว้่า เมอืงเพชรบุรเีป็นเมอืงทีส่าํคญัเมอืงหน่ึง เพราะเป็นเมอืงที่

ขา้ศกึตอ้งยกทพัผ่านเขา้มา เพื่อจะไปตกีรงุศรอียธุยา เป็นเมอืงท่าทีเ่รอืสนิคา้ต่าง ๆ จอดแวะพกั

ก่อนทีจ่ะเขา้ไปยงัเมอืงหลวง หรอืจะล่องไปยงัหวัเมอืงปกัษ์ใต ้ หรอืจะเดนิทางไปเมอืงมะรดิ   

เมาะลําเลงิ หวัเมอืงมอญ ดงันัน้เจา้เมอืงน้ีจงึตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถหลายดา้น คอืทัง้ดา้นการ

รบ การปกครอง รวมทัง้การตดิต่อสมัพนัธก์บัเมอืงอื่น ในส่วนการทาํมาหากนินัน้ เมอืงน้ีกอุ็ดม

สมบรูณ์ทัง้ขา้วปลาอาหาร ยามใดทีบ่า้นเมอืงเปลีย่นแผ่นดนิ หรอืมขีา้ศกึมาตดิพนัหลายดา้น 

เมอืงเพชรบุรตีอ้งเตรยีมตวัทีจ่ะต่อสูก้บัศตัรโูดยตรงรวมทัง้ศตัรทูีล่อบเขา้มาปลน้บา้นเมอืงซํ้าเตมิ

อกีดว้ย 

 ใน พ.ศ.๒๑๐๐ แผ่นดนิสมเดจ็พระมหาธรรมราชาธริาช พระองคเ์สดจ็ขึน้ครองราชย์

ไดเ้พยีงปีเดยีว พระยาละแวกกย็กทพัมาต ี กรงุศรอียธุยา มกีําลงัพลเพยีงสามหมื่น ขณะนัน้ปืน

ใหญ่น้อยรอบพระนครถูกพระเจา้หงสาวดเีอาไปเกอืบหมดสิน้ เมือ่ไดป้รกึษากบัเสนาบดทีัง้หลาย

แลว้ บางท่านว่าควรอพยพไปอยูท่ีเ่มอืงพษิณุโลกชัว่คราว โดยใหร้บีแต่งกองเรอืพระทีน่ัง่    การ

ครัง้น้ีมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัเจา้เมอืงเพชรบุร ี คอื พระเพชรรตัน์เจา้เมอืงเพชรบุรใีนขณะนัน้มี

ความผดิดว้ยสถานใดไม่ทราบได ้ ถูกปลดออกจากเจา้เมอืงตนจงึคดิขบถโดยเตรยีมสะสมผูค้นไว้

เพื่อปลน้ทพัหลวงทีจ่ะแยกไปยงัเมอืงพษิณุโลกแต่พระองคม์ไิดเ้สดจ็ทัง้น้ีเพราะขนุเทพวรชุนได้

กราบทลูให ้ ต่อสูก้บัเขมรเพราะเหน็ว่าการทพัครัง้น้ีไม่ใหญ่โต พระองคจ์งึเตรยีมรบัศกึเขมร การ

รบคราวน้ีเขมรไมส่ามารถตเีอากรงุศรอียธุยาได ้จงึยกทพักลบัไป 
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 ในสมยัเดยีวกนัน้ีเมือ่ พ.ศ.๒๑๑๓ พระยาละแวกไดใ้หพ้ระยาจนีจนัตุกบัพระยาอุ

เพศราช ยกทพัเรอืมาตเีมอืงเพชรบุรดีว้ยกําลงัพลสามหมื่น พระศรสีุรนิทรฤาไชยเจา้เมอืง

เพชรบุร ี พรอ้มดว้ยกรมการเมอืงไดร้กัษาเมอืงไวเ้ตม็ความสามารถรบพุ่งต่อสูก้นัถงึสามวนั 

ขา้ศกึเสยีรีพ้ลและอาวุธเป็นจาํนวนมาก เมือ่พระยาทัง้สองเหน็ว่าจะตเีมอืงเพชรบุรไีมไ่ดแ้น่แลว้ 

จงึยกทพักลบั แต่พระยาจนีจนัตุมไิดก้ลบัเมอืงเขมร ดว้ยเกรงพระยาละแวกจะเอาโทษในฐานทีต่ี

เอาเมอืงเพชรบุรไีมไ่ด ้ จงึอพยพครอบครวัเขา้ไปยงักรงุศรอียธุยา พระมหาธรรมราชาธริาชทรง

อุปถมัภเ์ป็นอยา่งด ีแต่มนิานพระยาจนีจนัตุไดล้อบหนีไปโดยสาํเภา 

 ครัน้ถงึ พ.ศ.๒๑๑๕ ในเดอืนสาม พระยาละแวกไดย้กทพัมาตเีมอืงเพชรบุรอีกี 

คราวน้ีมาดว้ยตนเอง มพีลประมาณเจด็หมื่นคน ทางกรงุศรอียธุยาสมเดจ็พระมหาธรรมราชา

โปรดฯ ใหเ้มอืงยโสธรราชธานีกบัเมอืงเทพราชธานี ยกทพัออกไปช่วยออกพระศรสีุรนิทรฤาไชย 

เจา้เมอืงเพชรบุร ี ต่างกไ็ดช่้วยกนัตกแต่งกําแพง ค ูหอรบใหแ้ขง็แรง เมือ่พระยาละแวกยกทพัมา

ลอ้มเมอืงเพชรบุรไีดส้ามวนัจงึใหท้หารเอาบนัไดปีนกําแพงเมอืง แต่ชาวเพชรบุรไีดต่้อสูอ้ยา่งเตม็

ความสามารถ ขา้ศกึไมส่ามารถจะตเีอาเมอืงไดจ้งึถอยออกไป และคดิว่าหากเขา้ตไีมไ่ดก้จ็ะยก

ทพักลบั แต่เป็นทีน่่าเสยีใจว่า ภายในค่ายเมอืงเพชรบุร ี เริม่แตกความสามคัคกีนัระหว่างพระยา

ทัง้สาม คอืมไิดร้ว่มมอืกนัวางแผนปราบปรามขา้ศกึ ต่างกบ็งัคบับญัชาทหารฝา่ยของตน มไิด้

สมัพนัธร์ว่มมอืรบ หรอืปรกึษากนั ครัน้ถงึวนัแปดคํ่าพระยาละแวกไดย้กเขา้ตทีางดา้นตําบล

คลองกระแชง และทางดา้นตําบลบางจานยกเขา้เผาหอรบทลายลงพรอ้มกบัปีนกําแพงเขา้เมอืง

ได ้ ออกพระศรสีุรนิทรฤาไชย เมอืงยโสธรราชธานี เมอืงเทพราชธานีตายในทีร่บ พระยาละแวก

ไดก้วาดตอ้นผูค้นและทรพัยส์นิเป็นจาํนวนมากไปยงัเขมรเมอืงเพชรบุรตีอ้งแตกยบัเยนิครัง้น้ี

เพราะผูนํ้าแตกความสามคัคกีนั อยา่งไรกต็ามหลงัจากนัน้มนิานบา้นเมอืงกค็งสภาพปกต ิ

 สมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พระองคท์รงเตรยีมกองทพัทีจ่ะยกไปตเีมอืงเขมร 

โดยเกณฑพ์ลจากเมอืงนครราชสมีา สว่นหวัเมอืงปกัษ์ใตเ้กณฑก์องเรอืงรบ จาํนวน ๒๕๐ ลาํ 

จากเมอืงนครศรธีรรมราช พทัลุง สงขลา ไชยา คนสองหมืน่ มอบใหพ้ระยาเพชรบุรเีป็นแมท่พั

กองเรอืน้ีเพื่อจะยกไปตเีมอืงปา่สกัของเขมรซึง่มพีระยาวงศาธริาชเป็นแม่ทพั กองทพัเขมรแตก

ยอ่ยยบั พลทหารจมน้ําตายเป็นจาํนวนมาก พระยาวงศาธริาชตายในทีร่บ ทพัไทยตไีดเ้มอืง   ปา่

สกัพระยาเพชรบุรยีกทพัรดุไปยงัเมอืงปากกระสงั ซึง่ขณะนัน้ทพัของพระยาราชวงัสนักําลงัรบ

กบัเขมรอยู ่ พระยาเพชรบุรจีงึยกตขีนาบเขา้ไปทพัเขมรแตก กองทพัพระยาราชวงัสนักบัพระยา

เพชรบุรยีกเขา้ตเีมอืงจตุัรมุขแตก แลว้ยกไปสมทบกบัทพัหลวงทีเ่มอืงละแวกยกเขา้ตเีมอืง

ละแวกแตก จบัพระยาละแวกทาํพธิปฐมกรรม สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชจงึยกทพักลบั 

 ในคราวทีส่มเดจ็พระนเรศวรมหาราชกบัสมเดจ็พระเอกาทศรถทรงยกทพัไปตพีม่า

นัน้ พระยาเพชรบุรกีเ็ป็นนายทพัดว้ย เมือ่กองทพับกไปถงึแม่น้ําสะโตง สมเดจ็พระนเรศวร

มหาราชโปรดฯ ใหพ้ระมหาเทพเป็นผูบ้งัคบับญัชากองทพัมา้ ยกออกนําหน้าทพัหลวง สว่น    

พระยาเพชรบุรยีกทพัชา้งมา้และพลรบจาํนวนสามพนัเป็นทพัหนุนพระมหาเทพ 
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 สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พระองคเ์คยเสดจ็ประพาสเมอืงเพชรบุรพีรอ้มดว้ย

สมเดจ็พระเอกาทศรถ ในปีเถาะ พ.ศ.๒๑๓๔ ทัง้สองพระองคไ์ดเ้สดจ็ไปยงัตําบลสามรอ้ยยอด

ทางสถลมารค์และประทบัแรมทีน่ัน้เป็นเวลา ๑๔ วนั เพื่อทรงเบด็ หลงัจากนัน้ไดเ้สดจ็มาประทบั

แรม ณ ตําหนกัตําบลโตนดหลวงเป็นเวลา ๑๒ วนั จงึเสดจ็เขา้ยงัเมอืงเพชรบุร ี

 สมเดจ็พระเชษฐาธริาชไดเ้สดจ็ขึน้ครองราชสมบตัแิทนพระเจา้ทรงธรรม เมือ่ พ.ศ.

๒๑๗๐ พระองคม์อีนุชาสององคค์อื สมเดจ็พระพนัปีศรศีลิป์กบัสมเดจ็พระอาทติยว์งศ ์ สมเดจ็

พระพนัปีศรศีลิป์ทรงพโิรธหาวา่เสนาบดทีัง้หลายมไิดย้กราชสมบตัใิหพ้ระองค ์พระองคจ์งึทรงพา

ขา้ราชบรพิารลอบหนีมายงัเมอืงเพชรบุร ี เพือ่ซ่องสุมผูค้นจะยกเขา้กรงุ สมเดจ็พระเชษฐาธริาช

ทรงทราบเหตุจงึโปรดฯ ใหไ้ปจบักุมตวัมาสําเรจ็โทษเสยีทีว่ดัโคกพระยา ส่วนชาวเมอืงเพชรบุรทีี่

เขา้ดว้ยกบัสมเดจ็พระพนัปีศรศีลิป์นัน้ใหเ้อาตวัไปเป็นตะพุ่นหญา้ชา้ง 

 ประมาณ พ.ศ.๒๒๐๓  ทางเมอืงพม่าพวกฮ่อไดย้กเขา้มาลอ้มเมอืงองัวะ พระเจา้ 

องัวะเกณฑห์วัเมอืงมอญใหไ้ปช่วยป้องกนัเมอืง มอญไมเ่ตม็ใจจงึยกเขา้มาพึง่ไทย สมเดจ็พระ

นารายณ์มหาราชโปรดฯ ใหไ้ปอยู ่ณ ตําบลสามโคก เมื่อพวกฮ่อยกทพักลบัไปแลว้ พระเจา้องัวะ

จงึใหเ้จา้เมอืงหงสาวดเีจา้เมอืงตองอ ู ยกไปเอาครวัมอญทีห่นีมาเมอืงไทยกลบัไปใหไ้ด ้ เจา้เมอืง

ทัง้สองจงึยกทพัเขา้มาทางเมอืงกาญจนบุร ี ทางกรงุศรอียธุยาจงึสัง่ใหพ้ระยาจกัรเีกณฑก์องทพั

หวัเมอืงปกัษ์ใตฝ้า่ยทะเลตะวนัตกใหเ้จา้พระยาโกษาเหลก็เป็นแมท่พัหลวง พระยาเพชรบุรเีป็น

ทพัหน้า พระยาราชบุรเีป็นกองหนุนยกไปยงัตําบลปากแพรกเขา้ตทีพัพมา่แตกพ่ายไป 

 สมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ถอืไดว้่าเป็นสมยัทีม่กีารตดิต่อสมัพนัธไมตรกีบั

ต่างประเทศมากทีสุ่ดและไดผ้ลเป็นทีน่่าชื่นชม โดยเฉพาะสมัพนัธไมตรกีบัฝรัง่เศส พระเจา้หลุยส์

ที ่ ๑๔ ไดส้่งราชทตูชื่อเชวาต ิ เอ เดอ โชมอง มายงักรงุศรอียธุยา เมือ่ราชทตูมาถงึปากแมน้ํ่า

เจา้พระยา เจา้เมอืงบางกอกกบัเจา้เมอืงเพชรบุรอีอกไปตอ้นรบั  โดยเจา้เมอืงเพชรบุรไีดนํ้าขนุ

นางขา้ราชการพรอ้มดว้ยเรอืยาวประมาณ ๔๐ ลาํ มาคอยรบัอยูก่่อนแลว้หน่ึงวนั เจา้เมอืงทัง้สอง

ไดเ้ขา้ไปแสดงความชื่นชมยนิดกีบัราชทตูหลงัจากนัน้จงึจดัขบวนเรอืเพื่อเดนิทางเขา้ไปยงักรงุ

ศรอียธุยา เมือ่ถงึเมอืงบางกอก เรอืสนิคา้ขององักฤษไดย้งิสลุดพรอ้ม ๆ กบัการยงิสลุตจากตวั

เมอืงบางกอก ครัน้ถงึเมอืงบางกอกเจา้เมอืงเพชรบุรกีบัเจา้เมอืงบางกอกตัง้แถวตอ้นรบั โดยท่าน

ทัง้สองยนืคอยรบัอยูห่วัแถว เพื่อนําราชทตูไปยงัทีพ่กัในเมอืงบางกอกหลงัจากนัน้จงึไดเ้ดนิ

ทางเขา้ไปยงักรงุศรอียธุยา 

 ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชน้ีมเีรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัชาวจงัหวดัเพชรบุรอีกี

เรือ่งหน่ึงคอื ประมาณเดอืนอา้ยเดอืนยีม่พีระราชพธิตีรยีมัพวาย สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชได้

ทรงมา้พระทีน่ัง่เพื่อเสดจ็ไปยงัตําบลชกุีนอนัเป็นทีต่ ัง้เทวสถานเพื่อประกอบพธิดีงักล่าว สมเดจ็

เจา้รามกบัสมเดจ็เจา้ฟ้าทองไดแ้ต่งชาวเพชรบุร ี ๓๐๐ คนถอืกระบองซุ่มอยูข่า้งทาง  ครัน้เสดจ็

ไปถงึทางสีแ่ยกบรเิวณป่าเขาชมพู่กบัตะแลงกุนป่ายา ชาวเพชรบุรตีรงเขา้ยดึเอาบงัเหยีนมา้พระ

ทีน่ัง่ กรมพระตํารวจจบัตวัมาสอบถาม ชาวเพชรบุรใีหก้ารว่า สมเดจ็เจา้ฟ้ารามกบัสมเดจ็เจา้ฟ้า

ทองใชใ้หม้าทาํรา้ยพระเจา้อยูห่วั เมือ่เสดจ็กลบัสู่พระราชวงั ไดต้รสัสอบถามเจา้ฟ้าทัง้สอง    



 ๗ 

พระองค ์ ซึง่กท็รงรบัว่าเป็นความจรงิ สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชจงึโปรดฯ ใหล้กูขนุ ณ ศาลา

พจิารณาโทษ  ทัง้สองพระองคเ์คยไดร้บัพระราชทานอภยัโทษมาครัง้หน่ึงแลว้ยงัคดิกบฏอกี 

คณะลกูขนุจงึพจิารณาตดัสนิสาํเรจ็โทษเสยี อย่างไรกต็ามเกีย่วกบัเรือ่งน้ีพงศาวดารบางเล่มมไิด้

ระบุว่าเป็นชาวเพชรบุรเีพยีงแต่กล่าวไวว้่า พระไตรภวูนารถทพิยวงศ ์ (สมเดจ็เจา้ฟ้าราม) กบั

สมเดจ็เจา้ฟ้าทองไดซ่้องสุมผูค้นและเตรยีมการไวเ้ท่านัน้ 

 ทางเมอืงไชยาแจง้เขา้มายงักรงุศรอียธุยาว่า เจา้เมอืงนครศรธีรรมราชไดซ่้องสุม

ผูค้นไวเ้พื่อแขง็เมอืง สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชจงึโปรดฯ ใหพ้ระยาสุรสงครามเป็นแมท่พั

หลวง พระสุนเสนาเป็นยกกระบตัร พระยาเพชรบุรเีป็นเกยีกกาย (กองเสบยีงของทหาร) พระยา

สหีราชเดโชเป็นกองหน้า 

 พระยาราชบุรเีป็นทพัหลวงยกไปทางบกส่วนทพัเรอืมพีระยาราชวงัสนัเป็นแมท่พั

ยกไปตเีมอืงนครศรธีรรมราชราว พ.ศ.๒๒๒๙ 

 ในสมยัสมเดจ็พระพุทธเจา้เสอื พ.ศ.๒๒๔๖ พระองคโ์ปรดการทรงเบด็ จงึไดเ้สดจ็

ประพาสเมอืงเพชรบุร ี ประทบัแรมทีต่ําบลโตนดหลวงซึง่เป็นทีเ่คยประทบัของสมเดจ็พระนเรศวร

มหาราชกบัสมเดจ็พระเอกาทศรถ พระพุทธเจา้เสอืเสดจ็เลยไปจนถงึตําบลสามรอ้ยยอด ทรงเบด็ 

แลว้เสดจ็ยอ้นกลบัมายงัตําหนกัโตนดหลวง จงึเสดจ็กลบัคนืสู่กรงุศรอียธุยา 

 ใน พ.ศ.๒๓๐๒ สมยัสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่๓ หรอื กรมขนุอนุรกัษมนตรเีสดจ็

ขึน้ครองราชสมบตัแิทนสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่ ๔ หรอืเจา้ฟ้าดอกมะเดื่อซึง่สละราชสมบตั ิ

ฝา่ยกรมหมื่นเทพพพิธิ ซึง่อยูข่า้งฝา่ยสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่ ๔ ไดท้ลูลาผนวก เจา้พระยา

อภยัราชา พระยาเพชรบุร ี หมืน่ทพิเสนา นายจุย้ นายเพงจนั ไดร้ว่มคดิกบักรมหมืน่เทพพพิธิ

เป็นกบฏ สมเดจ็พระบรมราชาธริาชทรงทราบจงึใหจ้บัตวับุคคลดงักล่าว กรมหมื่นเทพพพิธิถูก

เนรเทศไปเมอืงลงักา ส่วนพระยาอภยัราชา พระยาเพชรบุร ี นายจุย้ ใหล้งพระราชอาชญาเฆีย่น

แลว้จาํไว ้ส่วนนายเพงจนัหมืน่ทพิเสนาหนีไป เมือ่พมา่ยกทพัมาในฤดแูลง้ปีเดยีวกนัน้ี โปรดฯให้

แกจ้าํเจา้พระยาอภยัราชา พระยาเพชรบุร ี พระยายมราชออกมารบ ใหพ้ระยายมราชเป็นแม่ทพั 

พระยาเพชรบุรเีป็นทพัหน้า พระยาราชบุรเีป็นยกกระบตัร พระสมุทรสงครามเป็นเกยีกกาย พระ

ธนบุรแีละพระนนทบุรเีป็นกองหลงั ยกไปรกัษาเมอืงมะรดิ แต่พอยกไปถงึด่านสงิขรกท็ราบว่า 

เมอืงดงักลา่วถูกขา้ศกึยดึไดเ้สยีแลว้ ทพัพมา่ยกตเีขา้มาถงึทพัพระยายมราชแตกกระจาย ไล่มา

ตัง้แต่เมอืงกุยบุร ีปราณบุร ีจนเขา้มาถงึเมอืงเพชรบุร ีโดยไม่มผีูค้ดิสูป้้องกนัเมอืงเลย 

 ใน พ.ศ.๒๓๐๗ กองทพัพมา่ซึง่มมีงัมหานรธาเป็นแม่ทพั ยกไปตเีมอืงทวาย ตจีะ

เรือ่ยมายงัเมอืงมะรดิ ตะนาวศร ีมะลวินั ระนอง ชุมพร ไชยา ปทวิ คลองวาฬ กุย ปราณ จนถงึ

เมอืงเพชรบุร ีแต่ทีเ่มอืงเพชรบุรมีกีองทพัพระยาพพิฒัโกษากบัทพัของพระยาตาก ยกมาจากกรงุ

ศรอียธุยา ทนัรกัษาเมอืงไวไ้ด ้ เมือ่พมา่ยกมาถงึเมอืงเพชรบุรปีะทะกบักองทพัไทยเขา้กถ็อยไป

ทางด่านสงิขรอยา่งไรกต็ามในปีเดยีวกนัน้ี พระเจา้องัวะไดม้พีระราชสาสน์มายงักรงุศรอียธุยา 

เพื่อขอตวัเจา้เมอืงทวายกลบัไป หากไทยขดัขนืจะยกทพัใหญ่มา ทางฝ่ายกรงุศรอียธุยามไิดม้อบ

ใหไ้ป และไดเ้ตรยีมกําลงัไวป้้องกนับา้นเมอืงโดยเกณฑท์หารไปรกัษาด่านอย่างมัน่คง พมา่ยก



 ๘ 

ทพัมาคราวน้ีเป็นทพัของกษตัรยิอ์งคใ์หม ่ คอื หลงัจากพระเจา้องัวะสวรรคตประมาณ พ.ศ.

๒๓๐๘ กองทพัไดย้กเขา้มาทางเมอืงทวาย ตะนาวศร ี แลว้ยกเขา้ตเีมอืงเพชรบุร ี ราชบุร ี และ

กาญจนบุร ี สมเดจ็พระบรมราชาธริาชโปรดฯ ใหเ้จา้พระยาจกัรยีกทพัไปตัง้รบัทีเ่พชรบุร ี ราชบุร ี

แต่สูก้าํลงัขา้ศกึไมไ่ดจ้งึเสยีเมอืงแก่พมา่ หลงัจากนัน้พมา่จงึยกเขา้ลอ้มกรงุศรอียุธยา ขณะที่

พมา่ลอ้มกรงุอยูน่ัน้ สมเดจ็พระบรมราชาธริาชโปรดฯ ใหพ้ระยาเพชรบุรคีุมกองทพัเรอืกองหน่ึง 

พระยาตากสนิคุมอกีกองหน่ึง ยกออกไปตัง้รบัทพัพมา่ทีจ่ะเขา้มาทางทอ้งทุ่ง ครัน้พมา่ยกเขา้มา 

พระยาเพชรบุรจีะยกออกไปสูร้บพม่า พระยาตากสนิเหน็ว่าขา้ศกึมกีําลงัเหนือกว่า ไมค่วรยก

ออกไปจงึหา้มไว ้  พระยาเพชรบุรเีหน็ว่าพอจะสูไ้ดจ้งึยกออกไปถูกพมา่ลอ้มไวแ้ลว้เอาดนิปืนทิง้

ลงในเรอืดนิระเบดิขึน้ พระยาเพชรบุรตีายในทีร่บ ส่วนพระยาตากสนิมไิดต่้อสูก้บัขา้ศกึแต่ได้

ถอยมาตัง้รบัทีว่ดัพชิยั และมไิดเ้ขา้ไปในกรุงศรอียธุยาอกีเลย หลงัจากนัน้กรงุศรอียธุยากเ็สยีแก่

พมา่ เมือ่ พ.ศ.๒๓๑๐ 

 

สมยักรงุธนบรีุ 

 หลงัจากกรงุศรอียธุยาถูกพมา่เผาผลาญเสยีหายยบัเยนิแลว้ ผูนํ้าทีม่คีวามสามารถ

ต่างกต็ัง้ตวัเป็นหวัหน้าเป็นอสิระเป็นก๊ก ก๊กต่าง ๆ เหล่าน้ีมพีระยาตากสนิดว้ยก๊กหน่ึง ซึง่ต่อมา

ตัง้ตวัเป็นเจา้ทรงพระนามว่าสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ พระองคท์รงปราบก๊กต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั แลว้

ตัง้เมอืงธนบุรเีป็นเมอืงหลวงและมเีมอืงรอบเมอืงหลวงพอทีจ่ะตัง้เจา้เมอืงออกไปไดแ้ละมกีําลงั

พอทีจ่ะรวบรวมผูค้นจดับา้นเมอืงเสยีใหมเ่มอืงเหล่าน้ีประมาณ ๑๑ เมอืงรวมทัง้เมอืงเพชรบุรี

ดว้ย ใน พ.ศ.๒๓๑๒  โปรดฯ ใหเ้จา้พระยาจกัร ีพระยายมราช พระยาอภยัรณฤทธิ ์ และพระยา

เพชรบุร ี เป็นกองหน้ายกไปตเีมอืงนครศรธีรรมราชกองทพัคราวน้ีกําลงัพลหา้พนั โดยยกไปทาง

บกถงึเมอืงไชยาและท่าขา้มไดต่้อสูก้นั การรบคราวน้ีพระยาเพชรบุรแีละพระยาศรพีพิฒัน์ตายใน

ทีร่บ ทัง้น้ีเพราะนายทพันายกองมไิดส้ามคัคกีนั เมือ่ถงึท่าหมากกองทพัของพระยาทัง้สองจงึเสยี

ทขีา้ศกึ สมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุรจีงึยกทพัหลวงไปทางเรอื เมือ่กองเรอืมาถงึตําบลบางทะลุ หาด

เจา้สาํราญ ถูกพายเุรอืล่มเป็นจาํนวนหลายลํา สมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุรจีงึทรงตัง้พธิบีวงสรวง

และพกัทีเ่พชรบุรรีะยะหน่ึง 

 ครัง้ถงึ พ.ศ.๒๓๑๗ ทางพมา่ไดย้กทพัเขา้มาอกี โดยเขา้มาทางปากแพรก ตัง้ค่าย

อยู ่ณ ตําบลบางแกว้ โปรดฯ ใหพ้ระเจา้จุย้ลกูเธอและพระยาธเิบศรบดเีป็นแมท่พั ยกออกไปตัง้

รบัทพัขา้ศกึ ณ เมอืงราชบุร ี เมือ่ยกไปถงึปรากฏว่าทพัหน้าซึง่มพีระยาอภยัรณฤทธิ ์ พระยา

เพชรบุร ี หลวงสมบตับิาลและหลวงสาํแดงฤทธาแตกทพัมา เมือ่พระเจา้กรงุธนบุรทีรงทราบ 

โปรดฯ ใหจ้บับุตรภรรยาของนายทพันายกองแตกทพัมานัน้จาํไว ้ แลว้ใหย้กออกไปรบแกต้วัใหม ่

การศกึครัง้น้ีทีจ่รงิแลว้อะแซหวุ่นกีแ้มท่พัมไิดมุ้่งหวงัทีจ่ะใหย้กทพัมาตเีมอืงไทยแต่ประการใด 

เพยีงแต่ใหย้งุอคงหวุ่นตดิตามครอบครวัมอญทีห่นีเขา้มาทางด่านเจดยีส์ามองค ์ ยุงอคงหวุ่นเลย

ถอืโอกาสปลน้ครวัไทย  โดยแบ่งกําลงัออกเป็นสองกอง ตัง้ค่ายอยูท่ีป่ากแพรกกองหน่ึง คอย

ปลน้ผูค้นแถวเมอืงกาญจนบุร ี สุพรรณบุร ี และนครไชยศร ี อกีกองหน่ึงไดย้กไปปลน้เมอืงราชบุร ี



 ๙ 

สมทุรสงครามและเมอืงเพชรบุร ีครัน้ยกมาถงึตําบลบางแกว้กท็ราบว่ามกีองทพัไทยยกไปตัง้รบัที่

ราชบุร ี ยงุอคงหวุ่นจงึไดต้ัง้ทพัทีต่ําบลบางแกว้สามค่าย ทางกองทพัไทยไดต้ัง้ลอ้มกองทหาร

พมา่ เพื่อตดัเสบยีงอาหาร พมา่ยกออกปลน้ค่ายพระยาพพิฒัน์โกษา และค่ายพระยาเพชรบุรแีต่

ไมส่ามารถตหีกัเอาได ้ ขณะนัน้ไดม้ใีบบอกเขา้มายงักรุงว่า กองทหารพมา่ทีย่กเขา้มาทางเมอืง

มะรไิดเ้ขา้ปลน้ค่ายเมอืงทบัสะแก เมอืงกําเนิดนพคุณ จงึโปรดฯ ใหแ้จง้แก่เจา้เมอืงกุยบุร ี เมอืง

ปราณบุร ี ใหท้ําลายหนองน้ําบ่อน้ําตามรายทางทีค่ดิว่ากองทพัพมา่จะยกมายงัเมอืงเพชรบุรใีห้

หมดสิน้โดยใหเ้อาของสกปรกหรอืยาพษิใส่ลงไป อยา่ปล่อยใหเ้ป็นกาํลงัแก่ฝา่ยขา้ศกึไดโ้ปรดให้

พระเจา้หลานเธอกรมขุนอนุรกัษส์งครามมาอยูฟู่่รกัษาเมอืงเพชรบุรดีว้ย 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

 หลงัจากทีพ่ระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ปราบดาภเิษกและ

สรา้งกรุงเทพมหานครไมก่ี่ปีพมา่กเ็ตรยีมทพัใหญ่ทีจ่ะยกมา คอืในปีมะเสง็ พ.ศ.๒๓๒๘ พระ

เจา้ปดุงไดเ้กณฑร์ีพ้ลประมาณแสนเศษ โดยจดัเป็นเกา้ทพั ทพัที ่ ๑ ใหแ้มงย ีแมงขอ่งกยอ เป็น

แมท่พัยกไปตหีวัเมอืงฝา่ยตะวนัตกถงึเมอืงถลาง ทพัที ่๒ ใหอ้อกนอกแฝกคดิหวุ่นเป็นแม่ทพัยก

มาตัง้ทีเ่มอืงทวาย เดนิทางเขา้มาทางด่านบอ้งตี ้ เขา้ตเีมอืงราชบุร ี เมอืงเพชรบุรลีงไปถงึเมอืง

ชุมพร จรดทพัทีห่น่ึง ทพัที ่ ๓ ใหห้วุ่นคยสีะโดะศริมีหาอุจะนาเขา้มาทางเมอืงเชยีงแสน สุโขทยั 

แลว้ยกลงมายงักรงุเทพมหานคร ทพัที ่ ๔ มเีมยีนหวุ่นแมงยมีหาทมิขอ่งเป็นแมท่พั ยกมาทาง

เมอืงเมาะตะมะเป็นทพัหน้ายกเขา้ตกีรงุเทพมหานคร เขา้มาทางด่านเจดยีส์ามองค ์ ทพัที ่ ๕ ให้

เมยีนเมหวุ่นเป็นแมท่พัหน้ายกมาตัง้ทีเ่มอืงเมาะตะมะเป็นทพัหนุนทพัทีส่ ี ่  ทพัที ่ ๖ ใหต้ะแคงกา

มะราชบุตรทีส่องเป็นแมท่พั เป็นทพัหน้าที ่๑ ของทพัหลวงยกมาทางด่านเจดยีส์ามองค ์ทพัที ่๗ 

ใหต้ะแคงจกักุราชบุตรทีส่ามเป็นแมท่พั เป็นทพัหน้าที ่๒ ของทพัหลวง  ทพัที ่๘ เป็นทพัหลวงมี

พระเจา้ปดุงเป็นนายทพัยกมาทางเมอืงเมาะตะมะ ทพัสุดทา้ยมจีอขอ่งนรธาเป็นแมท่พั ยกมา

ทางด่านแมล่ะเมายกเขา้มาตเีมอืงตาก กําแพงเพชร แลว้ยกมายงักรงุเทพมหานคร 

 ทางฝา่ยกรงุเทพมหานคร พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชโปรดฯ 

ใหจ้ดัทพัไวร้บั ๔ ทพัดว้ยกนัคอื ทพัที ่๑ ใหก้รมพระราชวงัหลงัเป็นแม่ทพัยกไปขดัตาทพัทีเ่มอืง

นครสวรรค ์ ทพัที ่ ๒ เป็นทพัใหญ่ใหก้รมพระราชวงับวรฯ ยกไปยงัเมอืงกาญจนบุร ี คอยต่อสูก้บั

ขา้ศกึทีจ่ะยกมาทางด่านเจดยีส์ามองค ์ทพัที ่๓ ใหเ้จา้พระยาธรรมา (บุญรอด) กบัเจา้พระยายม

ราช ยกไปตัง้รบัทีเ่มอืงราชบุรคีอยคุม้กนัทพัที ่ ๒ และคอยต่อสูก้บัขา้ศกึทีจ่ะยกมาทางปกัษ์ใต้

และเมอืงทวาย ทพัสุดทา้ยเป็นทพัหลวงตัง้ทีก่รงุเทพฯ เป็นกองหนุน การรบคราวน้ีโดยเฉพาะ

การรบทีล่าดหญา้ มเีรือ่งทีก่ล่าวถงึพระยาเพชรบุร ี คอื กองทพัทัง้สองฝา่ยไดต่้อสูก้นัและไม่

สามารถจะตหีกักนัได ้สมเดจ็กรมพระราชวงับวรฯ จงึทรงจดัตัง้เป็นกองโจร โดยใหพ้ระยาสหีราช

เดโชชยั พระยาทา้ยน้ํา และพระยาเพชรบุรคีุมทหารไปคอยซุ่มโจมตหีน่วยลาํเลยีงเสบยีงอาหาร

ทีจ่ะส่งไปยงัค่ายขา้ศกึ แต่นายทพัทัง้สามดงักล่าวมไิดป้ฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจงึดาํรสัสัง่



 ๑๐ 

ใหป้ระหารชวีติเสยีทัง้สามคน แลว้โปรดฯ ใหพ้ระองคเ์จา้ขุนเณรไปแทนอยา่งไรกด็ ี การสงคราม

คราวน้ีพมา่เสยีหายยบัเยนิกลบัไป 

 พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชโปรดฯ ใหเ้ตรยีมทพัเพื่อไปตพีม่า

ใน พ.ศ. ๒๓๓๖ โดยยกไปตัง้ทพัทีเ่มอืงทวาย ซึง่ขณะนัน้เมอืงทวาย ตะนาวศร ี และเมอืงมะรดิ

เป็นของไทย กองทพัทีย่กไปตัง้ยงัเมอืงดงักล่าวมทีพัของเจา้พระยามหาเสนา เจา้พระยารตันา

พพิธิ พระยาสหีราชเดโช พระยากาญจนบุร ี พระยาเพชรบุร ี เจา้พระยามหาโยธา พระยาทวาย

และกองทพัของพระยายมราช นอกจากน้ียงัมกีองทพัเรอือกีดว้ย ครัน้ถงึฤดแูลว้ ทพัหลวงไดย้ก

ออกไปทางเมอืงไทรโยคทางฝา่ยพม่ายกทพัใหญ่มาลอ้มเมอืงทวายไว ้ การรบคราวน้ีพระยา

กาญจนบุรตีายในทีร่บ กองทพัพม่ายกเขา้ตคี่ายพระยามหาโยธาแตก แลว้ยกเขา้ตคี่ายพระยา

เพชรบุร ีแต่ไมส่ามารถจะตหีกัเอาไดจ้งึลงเรอืถอยกลบัไป ต่อมาอกีสามวนัพมา่เกณฑท์หารอาสา

เขา้ตคี่ายพระยาเพชรบุรอีกี คราวน้ีเสยีทแีก่ขา้ศกึอยา่งไรกต็ามกองทพัไทยเขา้ตเีอากลบัคนืมา

ไดใ้นทีสุ่ด 

 ถงึสมยัรชักาลที ่ ๒ พม่าไดย้กกองทพัมาอกี คราวน้ียกไปตหีวัเมอืงปกัษ์ใตถ้งึเมอืง

ถลาง รชักาลที ่๒ โปรดฯ ใหพ้ระยาจ่าแสนยากร (บวั) คุมกองทพัล่วงหน้าลงไปก่อน ใหพ้ระยา

พลเทพลงมารกัษาเมอืงเพชรบุรไีว ้ และโปรดฯ ใหส้มเดจ็พระเจา้น้องยาเธอกรมหลวงพทิกัษ์

มนตรเีสดจ็ไปคอยจดัการสัง่กองทพัอยู ่ณ เมอืงเพชรบุร ีกองทพัทีม่าตัง้ ณ เมอืงเพชรบุรน้ีี จาก

การรายงานของสมเดจ็เจา้ฟ้ากรมหลวงพทิกัษ์มนตรวี่าทหารมคีวามประพฤตไิมด่ ี คอื ไดก้กัเรอื

บรรทุกขา้ว น้ําตาลของชาวบา้นเกบ็ค่าผ่านทาง แมแ้ต่สนิคา้พวกไมไ้ผ่ เขาววั กไ็มเ่วน้ การ

กระทําดงักล่าวเป็นทีน่่าอบัอายขายหน้าแก่ชาวเมอืงเพชรบุรยีิง่นกั สูก้องทพัทีต่ ัง้อยูท่ีเ่มอืง

ราชบุรไีมไ่ด ้ ทหารทีเ่มอืงเพชรบุรต่ีางคนต่างทาํต่างคนต่างคดิมไิดส้ามคัคกีนั ทางฝา่ยพมา่ได้

เขยีนหนงัสอืมาแขวนไวท้ีแ่ดนเมอืงตะนาวศร ี เพื่อใหไ้ทยเลกิจบักุมพลลาดตระเวนของตน ไทย

ไดม้หีนงัสอืตอบไปโดยนําไปแขวนไวท้ีช่ายแดนเช่นกนั โดยใหพ้ระยาพลสงครามแหง่เมอืง

เพชรบุรเีป็นผูต้อบ 

 การสงครามระหว่างไทยกบัพมา่สิน้สุดลงแลว้ แต่ทางปกัษ์ใตย้งัไมส่งบ ตอ้ง

ปราบปรามหวัเมอืงมลาย ู โดยเฉพาะเจา้เมอืงไทรบุรแีละเจา้เมอืงใกลเ้คยีงทีพ่ากนักระดา้ง

กระเดื่อง  ทัง้น้ีเพราะมต่ีางชาตคิอยยยุงอยูเ่บือ้งหลงั เมือ่ พ.ศ. ๒๓๘๒ สมยัพระบาทสมเดจ็พระ

นัง่เกลา้เจา้อยูห่วั เจา้เมอืงไทรบุรแีขง็เมอืงอกีทัง้ๆ ทีเ่มอืงน้ีเคยถูกปราบมาแลว้ ซึง่พระยา

เพชรบุรเีคยยกทพัไปปราบ 

 คราวน้ีรชักาลที ่ ๓ โปรดฯ ใหพ้ระยาเพชรบุรเีป็นแม่ทพั ยกไปประมาณสามพนัคน 

รวมทัง้ชาวเพชรบุรดีว้ยเก้ารอ้ยคน ทัง้น้ีตอ้งไปรวมทพักบัเมอืงนครศรธีรรมราชและเมอืงสงขลา 

รวมรีพ้ลประมาณหมื่นเศษ กองทพัน้ีเป็นกองทพัเรอื โดยเกณฑเ์รอืจากเมอืงเพชรบุร ี ราชบุร ี

สมทุรสาคร เขมร เป็นตน้ โดยเฉพาะกองทพัของพระยาเพชรบุรทีีย่กออกไปจากเมอืงเพชรบุรี

นัน้ จากรายงานของหลวงเมอืงปลดัเมอืงเพชรบุรวี่า เรอืทัง้หมด ๙ ลาํ ทหาร ๕๙๙ คน อาวุธปืน

ประจาํเรอื คอื ปืนหน้าเรอื ทา้ยเรอื แคมเรอืและปืนหลงัรวม ๔๘ กระบอก ปืนคาบศลิา ๒๗๐ 



 ๑๑ 

กระบอก ดนิปืน ๑๐ หาบ เมือ่ยกทพัไปถงึ หวัเมอืงปกัษ์ใต ้ โปรดฯ ใหพ้ระยาเพชรบุรปีระจาํอยู ่

ณ เมอืงสายบุร ี เพื่อจะไดดู้แลหวัเมอืงมลาย ู ทางเจา้เมอืงแขง็เมอืงโดยตัง้ค่ายสูร้บ แต่เมือ่ทราบ

ว่ากองทพัของพระยาเพชรบุรยีกไปตัง้ทีเ่มอืงสายบุรเีจา้เมอืงกลนัตนัใหค้นมาแจง้แก่พระยา

เพชรบุรวี่า ตนจะรือ้ค่ายลงเพราะเกรงว่าประชาชนจะพากนัหลบหนีไปหมด อยา่งไรกต็าม พระ

ยากลนัตนัหาไดก้ระทําดงักล่าวไวไ้ม ่ แต่ไดม้หีนงัสอืมาถงึพระยาเพชรบุรขีออ่อนน้อมต่อไทย 

พระยาเพชรบุรจีงึตอบตกลงไปใหพ้ระยากลนัตนั พระยากลนัตนัไดม้อบทองคาํใหพ้ระยาเพชรบุร ี

ค่ายดงักล่าวน้ีต่อมาพระยาไชยาไดร้ือ้เผาไฟจนหมดสิน้ 

 สมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระองคท์รงโปรดเมอืงเพชรมาก จะ

เหน็ไดจ้ากการทีพ่ระองคไ์ดเ้สดจ็มาเมอืงเพชรหลายครัง้ในระหว่างผนวช พระองคไ์ดเ้สดจ็พระ

ราชดําเนินมาทรงบําเพญ็สมณธรรม ณ ถํ้าเขายอ้ย อําเภอเขายอ้ย และยงัไดป้ระทบัแรมทีว่ดั

มหาสมณารามเชงิพระนครครีอีกีดว้ย จากจดหมายเหตุของหมอบรดัเล่ย ์ ไดก้ล่าวถงึ

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ช่วงทีไ่ดเ้สดจ็มายงัเมอืงเพชรบุรวี่า  

 วนัที ่๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๐๓  ไดเ้สดจ็เมอืงเพชรบุรเีป็นครัง้ทีส่องในปีน้ี เพื่อ

ทอดพระเนตรการก่อสรา้งพระนครครี ี วนัที ่ ๒๒ มถุินายน ไดแ้ห่พระมายงัเมอืงเพชรบุร ี วนัที ่

๒๘ มถุินายน เสดจ็มาเมอืงเพชรเป็นครัง้ทีส่าม วนัที ่๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๐๓ หลงัจากงานพระ

ราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา ๕๖ พรรษาแลว้ เสดจ็มาเมอืงเพชรโดยเรอืพระทีน่ัง่จากพระ

ราชหตัถเลขาทรงมไีปถงึพระบาทสมเดจ็พระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั ลงวนัที ่ ๒๓ ตุลาคมว่า พระองค์

เสดจ็ถงึปากน้ําตําบลบา้นแหลมเวลา ๓ โมงเชา้ถงึพระนครครีเีวลาบ่าย ๒ โมง ทรงทอดพระกฐนิ 

ณ วดัพระพุทธไสยาสน์และวดัมหาสมณาราม ส่วนพระราชธดิาในสมเดจ็พระป่ินเกลา้เจา้-อยูห่วั

นัน้ไดเ้สดจ็ไปทอดพระกฐนิ ณ วดัเขาบรรไดอฐิและวดัมหาธาตุ วนัที ่ ๑๒ พฤศจกิายน พ.ศ. 

๒๔๐๔ ไดเ้สดจ็มาประทบั ณ พระนครครีใีนปีเดยีวกนัน้ี พระเจา้แผ่นดนิประเทศปรสัเซยีไดส้่ง

ราชทตูชื่อคอลออยเลนเบริต์เขา้มาเจรญิทางพระราชไมตร ี ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหก้รม

หลวงวงศาธริาชสนิทจดัเรอืแจวเรอืพายใหท้ตูทีม่าเทีย่วเมอืงเพชรบุรใีชเ้ป็นจาํนวนสองลาํ ม ี    

ฝีพายลาํละ ๒๐ คน ขณะนัน้สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ พระองคเ์จา้คคัณางยคุล ประทบัอยู ่ณ พระ

นครครี ี รชักาลที ่ ๔ ทรงมพีระราชหตัถเลขาถงึเพื่อทรงแจง้ใหท้ราบว่า ราชทตูปรสัเซยีจะมา

เทีย่วและพกัผ่อนทีเ่มอืงเพชรบุร ี ขอใหจ้ดัรถบรกิารใหด้ว้ย ส่วนขากลบัโปรดใหจ้ดัเรอืพระทีน่ัง่

เสพยส์หายไมตรมีารบัทีเ่พชรบุร ี เพื่อนําไปส่งทีเ่รอืรบทีส่นัดอน วนัที ่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๔๐๕ เป็นวนัทีเ่สดจ็กลบักรงุเทพมหานคร การเสดจ็เมอืงเพชรบุรคีรัง้น้ี โปรดใหจ้ดัพระราชพธิี

เฉลมิพระราชมณเฑยีรบนพระนครครี ี และทรงบรรจพุระธาตุบนยอดเจดยีบ์นเขามหาสวรรคด์ว้ย 

วนัที ่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๐๖ เสดจ็มาเมอืงเพชรบุรดีว้ยเรอืกลไฟพระทีน่ัง่และเสดจ็กลบัเมือ่

วนัที ่ ๗ กุมภาพนัธใ์นเดอืนเมษายนพนัเอกเรโบลไดนํ้าเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์จากฝรัง่เศสชื่อ    

เรจอิอง ดอนเนอร ์ เขา้มาทลูเกลา้ถวายพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและ

พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดฯ ใหนํ้านายพนัเอกเรโบลมาเทีย่วเมอืงเพชรบุรโีดย



 ๑๒ 

เรอืเสพยส์หายไมตร ี วนัที ่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๐๘ เป็นวนัทีเ่สรจ็งานพระราชพธิโีสกนัตพ์ระ

เจา้ลกูเธอทีเ่มอืงเพชรบุร ี

 นอกจากจะทรงสรา้งพระนครครีแีลว้ ยงัโปรดฯ ใหต้กแต่งเขาหลวงซึง่มพีระพุทธรปู

โบราณในถํ้าโดยสรา้งบนัไดหนิลงไป สรา้งพระพุทธรปูเพื่ออุทศิส่วนกุศลถวายแก่พระเจา้แผ่นดนิ

องคก่์อนๆ ทรงสรา้งเป็นส่วนพระองคเ์องบา้ง ทรงใหเ้จา้นายฝา่ยในและพระบรมวงศานุวงศส์รา้ง

บา้งในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดฯ ใหซ่้อมแซมพระนครครีใีหมท่ัง้หมด 

เพื่อทรงใชเ้ป็นทีป่ระทบัแรมพกัผ่อนอริยิาบถและเพื่อใชร้บัรองแขกเมอืงดว้ย ทรงจดัตัง้มณฑล

ราชบุรขีึน้ เมอืงเพชรบุรขีึน้กบัมณฑลน้ี พระองคไ์ดเ้สดจ็มาประทบัทีเ่มอืงเพชรบุรหีลายครัง้ 

เพราะอากาศถูกพระโรคทีท่รงประชวรในฤดฝูน โดยเฉพาะในเดอืนกนัยายน อยา่งไรกด็เีดอืนน้ี

ไมเ่หมาะทีจ่ะประทบับนพระนครครีดีงันัน้จงึทรงสรา้งพระราชวงับา้นปืนขึน้อกีแห่งหน่ึง แต่ไม่

แลว้เสรจ็กเ็สดจ็สวรรคตเสยีก่อน พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดฯ ใหส้รา้งต่อจน

สาํเรจ็พระราชทานนามว่า พระรามราชนิเวศน์นอกจากจะทรงพระสาํราญทีเ่มอืงเพชรบุรแีลว้ 

รชักาลที ่ ๕ ยงัโปรดเสวยน้ําทีแ่ม่น้ําเพชรบุรอีกีดว้ยโดยเฉพาะน้ําตรงท่าน้ําวดัท่าไชยศริ ิ ดงั

ความว่า “ดว้ยมตีราพระคชสหี ์โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมออกไปแต่ก่อน ใหข้า้พเจา้แต่งกรมการ

กํากบักนัคุมไพรไ่ปตกัน้ําหน้าวดัถา้ไช (วดัท่าไชยศริ)ิ ส่งเขา้มาเป็นน้ําส่ง (สรง) น้ําเสวยเดอืนละ

สองครัง้ ๆ ละยีส่บิตุ่มเสมอจงทุกเดอืนนัน้ ขา้พระพุทธเจา้ไดแ้ต่งตัง้ใหข้นุลครประการคุมไพรไ่ป

ตกัน้ําหน้าวดัถา้ไชยีส่บิตุ่ม ไดเ้อาผา้ขาวหุม้ปากตุ่มประทบัตรารปูกระต่ายประจาํครัง่ มอบใหข้นุ

ลครประการคุมมาส่งดว้ยแลว้” ใบบอกฉบบัน้ี พ.ศ. ๒๔๒๐ โดยพระยาสุรนิทรฤาไชย เรือ่งน้ําใน

แมน้ํ่าเพชรบุรน้ีีนอกจากพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจะโปรดฯ เสวยแลว้ยงัใชเ้ป็น

น้ําสาํหรบัเขา้พระราชพธิบีรมราชาภเิษกตัง้แต่สมยัโบราณมา ซึง่มแีมน้ํ่าสาํคญั ๕ สาย คอื แม่

น้ําป่าสกั แม่น้ําท่าจนี แม่น้ําแมก่ลอง แม่น้ําบางปะกง และแมน้ํ่าเพชรบุร ี ดงัสารตราถงึพระ-ยา

เพชรบุรเีมือ่ พ.ศ. ๒๓๙๔ ความว่า ทางกรงุเทพฯ จะตัง้การพระราชพธิบีรมราชาภเิษก

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และพระป่ินเกลา้เจา้อยูห่วัขึน้ครองราชสมบตัต่ิอจาก

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ในการน้ีตอ้งการน้ําสาํหรบัเขา้พระราชพธิดีงักล่าว จงึให้

หลวงยกกระบตัรเมอืงเพชรบุร ี หลวงเทพเสนีถอืสารตรามายงัพระยาเพชรบุร ี ใหแ้ต่งตัง้กรมการ

ไปตกัน้ําทีห่น้าเมอืงเพชรบุร ี แลว้เอาใบบอกปิดปากหมอ้ เอาผา้ขาวหุม้ปากหมอ้ผกูปิดตรา

ประจาํครัง่ แลว้มอบใหห้ลวงยกกระบตัร หลวงเทพเสนีคมเขา้ไปส่งยงักรงุเทพมหานครใหท้นั

กําหนดการพระราชพธิดีงักล่าว 

 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็พะราชดาํเนินมาเมอืงเพชรบุรี

หลายครัง้ดว้ยกนั ดงัจะไดล้าํดบัตามหลกัฐานทีค่น้ควา้มาไดด้งัน้ี 

 วนัที ่ ๑๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๑๘ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็

พระราชดําเนินมาเมอืงเพชรบุร ีโดยเรอืพระทีน่ัง่พรอ้มดว้ยพระบรมวงศานุวงศแ์ละขา้ราชบรพิาร

เป็นจาํนวนมากเสดจ็ถงึพลบัพลาตําบลบางครก บา้นใหม ่ เสดจ็ขึน้บนพลบัพลาตรสักบัเจา้เมอืง

และกรมการทัง้หลายแลว้เสดจ็พระราชดําเนินดว้ยรถพระทีน่ัง่สองลอ้ถงึพระนครครี ี



 ๑๓ 

ทอดพระเนตรพระทีน่ัง่เพชรภูมไิพโรจน์ พระทีน่ัง่ปราโมทยม์ไหศวรรย ์ และพระทีน่ัง่ราช

ธรรมสภา 

 วนัที ่๑๓ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๑๘ เสดจ็พระราชดําเนินไปถํ้าเพงิถํ้าพงั แลว้เสดจ็ลง

ไปยงัเชงิเขา มรีาษฎรชาวเมอืงเพชรบุรเีฝ้ารบัเสดจ็เป็นจาํนวนมาก เสดจ็พระราชดาํเนินผ่านเขา

พนมขวดไปยงัถํ้าเขาหลวง เพื่อทรงนมสัการพระพุทธรปูในถํ้า แลว้เสดจ็กลบั วนัที ่ ๑๔ 

กุมภาพนัธเ์สดจ็ออก ณ พระทีน่ัง่เพชรภูมไิพโรจน์ ผูว้่าราชการเมอืงกาญจนบุร ี และเมอืง

เพชรบุรเีขา้เฝ้า แลว้เสดจ็ประพาสเขาบนัไดอฐิ วนัที ่๑๕ กุมภาพนัธ ์เสดจ็ออก ณ พระทีน่ัง่เพชร

ภมูไิพโรจน์ มขีา้ราชการเมอืงเพชรบุรเีฝ้าละอองธุลพีระบาททลูเกลา้ฯ ถวายสิง่ของ พระราชทาน

เสือ้ผา้สกัหลาดอยา่งดแีก่ขา้ราชการทีม่าเฝ้าคอืพระพลสงคราม หลวงรามฤทธริงค ์ หลวงยงโยธ ี

หลวงภกัดสีงคราม นายแยม้ เดก็ชา หลวงพพิฒัน์ เพชรภูมยิกกระบตัร หลวงวชิติภกัด ี หลวง

มหาดไทย ขุนสสัด ี ขนุแพ่ง ขนุแขวง ขนุศุภมาตรา ขนุเทพ ขุนรองปลดั ขุนเทพบุร ี โปรดฯ 

พระราชทานเงนิแก่พวกเดก็ชาทีม่าเฝ้าละอองธุลพีระบาทคนละตําลงึบา้งครึง่ตําลงึบา้ง คนทีไ่ด้

ตําลงึคอืคนทีท่รงคุน้เคยเหน็หน้ากนัมาตัง้แต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็

พระ-ราชดําเนินมาเมอืงเพชรบุร ี เสดจ็พระราชดําเนินลงจากพระนครครี ี ณ ตรงเชงิเขา ตรสักบั

หมอแมคฟาแลนด ์ แลว้เสดจ็พระราชดาํเนินไปยงัถํ้าเขาหลวง ทรงนมสัการพระพุทธรปู ๔ องค ์

ทีม่พีระนามรชักาลที ่๑ - ๔ แลว้เสดจ็กลบั 

 วนัที ่ ๑๖ กุมภาพนัธ ์ เสดจ็พระราชดําเนินไปตามถนนทีจ่ะไปเขาบนัไดอฐิ เลีย้ว

ตรงหน้าวดัคงคารามไปตามถนนถงึสวนมะตูมทรงเกบ็ผลมะตูม แลว้เสดจ็ประพาสตลาดเมอืง

เพชรบุร ีวนัที ่๑๗ กุมภาพนัธ ์เสดจ็พระราชดาํเนินไปยงัวดัมหาสมณาราม เชงิพระนครครี ีพระ-

ราชทานเงนิเป็นมลูกปัปิยภณัฑแ์ก่พระมหาสมณวงศเ์จา้อาวาสและพระสงฆ ์ ทรงแจกเงนิแก่

สปัปรุษุ วนัเดยีวกนัน้ีพวกไทยทรงดาํนําของมาทลูเกลา้ถวาย แลว้เสดจ็รถพระทีน่ัง่ขา้มสะพาน

ชา้ง (สะพานจอมเกลา้ฯ) ประพาสวดักําแพงแลง วนัที ่ ๑๘ กุมภาพนัธ ์ พระราชทานเงนิแก่พระ

ยาสุรนิทรฤาไชย (เทศ บุนนาค) เพื่อปฏสิงัขรณ์ พระพุทธรปูในถํ้าเขาหลวง เสดจ็ถํ้าเขาหลวง 

แลว้เสดจ็พระราชดําเนินไปถงึพลบัพลา ตําบลบางครกบา้นใหม ่ เสดจ็ลงเรอืพระทีน่ัง่อคัรราชวร-

เดชกลบักรงุเทพมหานคร 

 วนัที ่ ๑๐ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๒๙ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเสดจ็

มาโดยเรอืพระทีน่ัง่ถงึอ่าวบา้นแหลม ประทบัแรมบนเรอืพระทีน่ัง่ วนัที ่๑๒ กุมภาพนัธ ์ เสดจ็ขึน้

บนพลบัพลาบา้นใหมม่ขีา้ราชการเมอืงเพชรบุรเีฝ้ารบัเสดจ็ แลว้เสดจ็พระราชดาํเนินทรงมา้พระ

ทีน่ัง่ถงึพระนครครีทีีศ่าลาหน้าเขามหาสวรรคม์พีระสงฆเ์ถรานุเถระสวดชยนัโต วนัที ่ ๑๓ 

กุมภาพนัธ ์ เสดจ็พระราชดําเนินไปถํ้าเพงิถํ้าพงั วดัพระพุทธไสยาสน์ แลว้เสดจ็พระราชดําเนิน

ไปเขาหลวง ทอดพระเนตรถํ้าต่างๆ และทรงปิดทองพระพุทธรปู วนัที ่ ๑๔ กุมภาพนัธ ์ เสดจ็

ประพาสตลาดเมอืงเพชรบุร ี ประทบัทอดพระเนตรการแขง่วดัระแทะ กลางคนืชาวไทยทรงดาํขบั

แคนถวาย วนัที ่ ๑๕ กุมภาพนัธเ์สดจ็ประพาสเขาบนัไดอฐิกลางคนืมกีารขบัแคนถวายและมกีาร



 ๑๔ 

บรรเลงเพลงพณิพาทยด์ว้ย วนัที ่ ๑๖ กุมภาพนัธเ์สดจ็ออกทรงบาตรพระสงฆใ์นเมอืงเพชร

จาํนวน ๔๖ รปู แลว้เสดจ็พระราชดําเนินไปถํ้าแกลบ ถํ้าสารกิา และถํ้าเจด็แท่น 

 วนัที ่๑๗ กุมภาพนัธ ์เสดจ็ออก ณ พระทีน่ัง่เพชรภูมไิพโรจน์ กรมหมื่นสมมตอมร-

พนัธท์รงนําหมอดนัลปั หมอทอมสนั และนายคเูปอรเ์ขา้เฝ้า รบัสัง่เรือ่งการจดัตัง้โรงเรยีนและ 

โรงพยาบาล ณ เมอืงเพชรบุร ีพระราชทานเงนิสมทบทุนสรา้งโรงพยาบาลจาํนวน ๓๐ ชัง่ ในวนั

เดยีวกนัน้ีเสดจ็ประพาสวดักําแพงแลง ตอนเยน็ทอดพระเนตรการแขง่ขนัววัระแทะ วนัที ่ ๑๘ 

กุมภาพนัธ ์ เสดจ็ประพาสหมูบ่า้นไทยทรงดาํ วนัที ่ ๒๐ กุมภาพนัธ ์ เสดจ็พระราชดาํเนินไปยงั

พระพุทธบาทเขาลกูชา้ง ประทบัแรม ณ พลบัพลาตําบลท่ากลบช ี วนัที ่ ๒๑ กุมภาพนัธจ์งึเสดจ็

ถงึพระพุทธบาทเขาลกูชา้ง วนัที ่๒๒ กุมภาพนัธเ์สดจ็พระราชดําเนินกลบั วนัที ่๒๕ กุมภาพนัธ ์

เสดจ็พระราชดาํเนินเขาหลวง โปรดใหนิ้มนตพ์ระสงฆส์ดบัปกรณ์ในถํ้าเขาหลวง วนัที ่ ๒๘ 

กุมภาพนัธ ์ เสดจ็พระราชดําเนินไปยงัถํ้าเขาหลวง ประพาสถํ้าพระพมิพ ์ ถํ้าพระเผอืก เขาคอก 

ถํ้าจนี วนัที ่๑ มนีาคม เสดจ็ประพาสพระเจดยีย์อดเขารมิวดัมหาสมณาราม โปรดใหพ้ระยาสุรทิร

ฤาไชยปฏสิงัขรณ์ แลว้เสดจ็ทางลดัลงมายงัวดัมหาสมณารามทอดพระเนตรบรเิวณวดั เสดจ็เขา้

ไปในพระอุโบสถ พระสงฆถ์วายชยัมงคลคาถา แลว้เสดจ็ไปตามถนนราชวถิถีงึท่าน้ําแม่น้ํา

เพชรบุร ีเสดจ็ลงเรอืพระทีน่ัง่ล่องไปตามลาํแมน้ํ่าเพชรบุรอีอกอ่าวลา้นแหลมไปเขาสามรอ้ยยอด 

 ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๐ ถงึ พ.ศ. ๒๔๔๖ ยงัหาหลกัฐานไมไ่ดว้่าพระองคเ์คยเสดจ็มา

เมอืงเพชรบุรใีนปีใดบา้ง  

 วนัที ่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ เสดจ็พระราชดาํเนินมาเพชรบุรโีดยรถไฟพระ  

ทีน่ัง่จากราชบุรโีดยมไิดแ้จง้ใหท้างจงัหวดัทราบ ทัง้น้ีมพีระราชประสงคท์ีจ่ะทอดพระเนตรเมอืง

เพชรบุรขีณะทีม่ไิดเ้ตรยีมรบัเสดจ็ ประทบัเสวยทีเ่มอืงเพชรแลว้เสดจ็กลบัราชบุร ี วนัที ่ ๒๔ 

กรกฎาคม เสดจ็โดยเรอืพระทีน่ัง่เขา้มาตามลาํแมน้ํ่าเพชรบุร ี เสดจ็ขึน้ประทบับนบา้นเจา้พระยา

สุรพนัธพ์สิุทธิ ์ (เทศบุนนาค) วนัที ่ ๒๕ กรกฎาคม เสดจ็ประพาสทางเรอืขึน้ไปตามลาํแม่น้ํา

เพชรบุร ี วนัที ่ ๒๖ กรกฎาคม เสดจ็ทางเรอืไปยงัตําบลบางทะลุประทบัแรมทีบ่างทะลุหน่ึงคนื 

วนัที ่ ๒๗ กรกฎาคม เสดจ็โดยเรอืฉลอมจากตําบลบางทะลุมายงัอ่าวบา้นแหลม วนัที ่ ๒๘ 

กรกฎาคม เสดจ็ประพาสวดัต่างๆ ในเมอืงเพชรบุรแีลว้เสดจ็ลงเรอืพระทีน่ัง่ออกจากอ่าวบา้น

แหลม 

 วนัที ่ ๑๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๕๒ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็

โดยเรอืพระทีน่ัง่เขา้ปากอ่าวบา้นแหลมตามลาํน้ําเพชรบุรถีงึหน้าจวนผูว้่าราชการจงัหวดั วนัที ่

๑๒ กนัยายนเสดจ็ประพาสตลาด ผา่นไปตามถนนใหม่แนวกําแพงเมอืง ผ่านหน้าวดักําแพงแลง

ทอดพระเนตรวดัใหญ่สุวรรณาราม วนัที ่๑๓ กนัยายน เสดจ็พระราชดาํเนินไปวดัมหาสมณาราม 

วดัเขาบนัไดอฐิ ขา้มสะพานไปบา้นพระยาสุรนิทรฤาไชย วดัโพธาราม แลว้เสดจ็พระราชดําเนิน

กลบั วนัที ่๑๔ กนัยายน เสดจ็ประพาสตามลาํแม่น้ําเพชรบุรขีึน้ไปทางเหนือจนถงึท่าศาลา วนัที ่

๑๕ กนัยายน เสดจ็ประพาสหมูบ่า้นไทยทรงดาํ ตําบลยีห่นถงึเวยีงคอย วนัที ่๑๖ กนัยายน เสดจ็

พระราชดําเนินขึน้บนพระนครครี ี โปรดฯ ใหพ้ระสงฆช์ัน้ผูใ้หญ่บางวดัเขา้เฝ้าโปรดฯ ใหพ้ระครู



 ๑๕ 

มหาราภริกัษ์ เจา้อาวาสวดัใหญ่เขา้เฝ้า พระราชทานพดัยศ และโปรดฯ ใหย้กวดัใหญ่สุวรรณา

รามเป็นวดัหลวงอกีวดัหน่ึง วนัที ่ ๑๗ กนัยายน เสดจ็ไปทอดพระเนตรวดัอุทยั วนัที ่ ๑๘ 

กนัยายน พ.ศ. ๒๔๕๒ เสดจ็พระราชดาํเนินกลบักรงุเทพมหานครโดยรถไฟพระทีน่ัง่ 

 วนัที ่ ๒๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๕๒ เสดจ็พระราชดําเนินมายงัเพชรบุร ี โปรดฯ ให้

ฉลองพระพุทธรปูประจาํพระชนมพรรษา ณ ทอ้งพระโรงทีป่ระทบัเมอืงเพชรบุร ี ตัง้พระชยัเนาว-

โลหะและพระชนมวารอย่างละองคร์วมทัง้พระชนมพรรษาของเดมิ ๕๖ องค ์ เจา้พนกังานได้

นิมนตพ์ระสงฆเ์ถรานุเถระจากวดัราชบพธิ วดัเบญจมบพติร วดันิเวศน์ธรรมประวตั ิ วดัราชาธ-ิ

วาส รวม ๑๒ รปู วดัพระปฐมเจดยี ์๑ รปู เมอืงราชบุร ี๖ รปู และพระเถรานุเถระในเมอืงเพชรอกี 

๓๘ รปู รวม ๕๗ รปู พระราชพธิเีริม่วนัที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ เป็นพระราชพธิสีงฆ ์ตอนเยน็

มกีารจดุดอกไมเ้พลงิถวายเป็นพุทธบูชา วนัที ่๒ ตุลาคม นิมนตพ์ระสงฆร์บัพระราชทานฉันเพล 

จดัโต๊ะสงัเวยเทวดา แลว้ปล่อยสตัวเ์ป็นทาน พระราชทานเลีย้งขา้ราชการ และทรงพระกรณุา

โปรดเกลา้ฯ พระราชทานแจกผา้ทีท่อจากเมอืงเพชรบุรแีก่พระบรมวงศานุวงศ ์ ตอนบ่ายมกีาร

บายศรเีวยีนเทยีนสมโภชพระพุทธปฏมิากรกลางคนืมจีุดดอกไมเ้พลงิ มกีารเล่นละครบนแพลอย

ทอดทุ่นทีป่ระทบักลางแม่น้ํา ทีส่นามหญา้หน้าทีป่ระทบัแพลอยมกีารเล่นเพลง เสดจ็พระราช

ดาํเนินกลบักรงุเทพมหานคร วนัที ่๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ 

 วนัที ่ ๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ เสดจ็พระราชดําเนินมาประทบัแรม ณ ตําบลบา้น

ปืนทอดพระเนตรแปลนทีจ่ะสรา้งพระราชวงั วนัที ่ ๔ ธนัวาคม เสดจ็ประพาสพระนครครี ี

ทอดพระเนตรการตกแต่งบนพระนครครีเีพื่อรบัแขกเมอืง ตัง้แต่วนัที ่๕ ถงึ ๘ ธนัวาคม เสดจ็พระ

ราชดําเนินไปยงัจดุต่าง ๆ บรเิวณทีจ่ะสรา้งพระทีน่ัง่ วนัที ่ ๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ เสดจ็พระ

ราชดําเนินกลบั 

 วนัที ่๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ดุ๊กโยฮนั อลัเบรกต ์ผูส้าํเรจ็ราชการเมอืงบรนัชวกิ

พรอ้มดว้ยเจา้หญงิอลสิซาเบต สโตลเบริก์ รอชซ่าลา่ พระชายา ไดเ้สดจ็ประพาสเมอืงเพชร   

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดฯ ใหพ้ระเจา้น้องยาเธอ กรมหลวงดาํรงราชา-    

นุภาพ (พระยศในสมยันัน้) คอยรบัเสดจ็ ณ พระนครครี ี คนืน้ีมกีารจดุดอกไมเ้พลงิถวาย

ทอดพระเนตร วนัที ่๑ กุมภาพนัธท่์านดุ๊กไดเ้สดจ็ทอดพระเนตรถํ้าเพงิถํ้าพงัและพระเจดยี ์ เสดจ็

ออกรบัราษฎรชาวเมอืงเพชรบุรแีละทอดพระเนตรกฬีา วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์เสดจ็พระราชดําเนิน

มายงัวดัพระพุทธไสยาสน์เสดจ็วดัเขาบนัไดอฐิ ทอดพระเนตรถํ้า แลว้เสดจ็พระราชดําเนินไป

เสวย  พระกระยาหาร ณ พลบัพลาบา้นปืน เสดจ็ลงเรอืแล่นขึน้ไปตามลาํแมน้ํ่าเพชรบุรแีลว้ล่อง

มาขึน้ทีท่่าหลงัจวนผูว้่าราชการจงัหวดัเสดจ็ขึน้บนพระนครครี ี ทอดพระเนตรกดัปลา วนัที ่ ๓ 

กุมภาพนัธ ์ เสดจ็พระราชดําเนินไปเขาหลวงทรงถ่ายรปูหมู ่ ณ ถํ้าเขาหลวง แลว้เสดจ็มายงัวดั

ใหญ่สุวรรณา-ราม ตอนพลบคํ่าเสดจ็ประพาสหมูบ่า้นไทยทรงดาํตําบลเวยีงคอยและ

ทอดพระเนตรลงขวง วนัที ่ ๔ กุมภาพนัธป์ระพาสตลาดเมอืงเพชรบุร ี ท่านดุ๊กกเ็สดจ็กลบั

กรงุเทพฯ โดยรถพระทีน่ัง่ 



 ๑๖ 

 วนัที ่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัพระราช

ดาํเนินมาเพชรบุร ี โดยรถไฟพระทีน่ัง่ วนัที ่ ๑๐ กรกฎาคม ณ ทอ้งพระโรงทีป่ระทบัตําบลบา้น

ปืนพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์แก่ขา้ราชการ วนัที ่ ๑๒ กรกฎาคม ทรงพระกรณุาโปรด

เกลา้ฯ บวชนาคหลวงเป็นพระภกิษุและสามเณร คอื นายประทปีและนายบนัเทงิบุตรพระยาสุร-ิ

นทรฤาไชย ( เทยีน บุนนาค) ผูว้่าราชการเมอืงเพชรบุร ี วนัน้ีทาํขวญันาคมเีครือ่งบายศรแีละ

เวยีนเทยีน วนัที ่ ๑๓ กรกฎาคม แห่นาคจากพลบัพลาทีป่ระทบับา้นปืนไปยงัวดัมหาสมณาราม 

พระภกิษุและสามเณรไปจาํวดัอยู ่ณ วดัโพธาราม วนัที ่๑๔ กรกฎาคม เสดจ็พระราชดําเนินกลบั

กรงุเทพมหานครโดยรถไฟพระทีน่ัง่ 

 วนัที ่๑๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ เสดจ็พระราชดาํเนินมาเพชรบุรโีดยรถไฟพระทีน่ัง่ 

ประทบัแรม ณ พลบัพลาบา้นปืน วนัที ่ ๑๕ สงิหาคม ทอดพระเนตรถนนบรวิเณวงับา้นปืนถงึ

สะพานอุรพุงศ์ทอดพระเนตรถนนตดัใหมถ่งึวดัป้อม พระราชทานนามว่า ถนนบรพิตัร ประพาส

ตลาดเมอืงเพชร โปรดใหเ้รยีกพระทีน่ัง่บา้นปืนว่า พระตําหนกั วนัที ่ ๑๖ และ ๑๗ สงิหาคม 

ทอดพระเนตรถนนต่าง ๆ วนัที ่๑๘ สงิหาคม เสดจ็ออกทอดพระเนตรการทาํถนนและปลกูตน้ไม้

บรเิวณพระตําหนกับา้นปืน แลว้เสดจ็มาประทบัทีพ่ลบัพลาโปรดฯ ใหนิ้มนตพ์ระสงฆ ์ ๑๕ รปู 

สวดพระพุทธมนตโ์หรบูชาเทวดา วนัที ่ ๑๙ สงิหาคม พนกังานจดัการทีก่่อพระทีน่ัง่บา้นปืน 

พระสงฆส์วดถวายพระพร พราหมณ์เป่าสงัขล์ ัน่ฆอ้งชยัพระสงฆส์วดชยัมงคลคาถา ทรงวางศลิา

พระฤกษ์ เสรจ็แลว้พระสงฆร์บัพระราชทานฉัน ทรงปลกูตน้ไม ้ และโปรดฯ ใหส้มเดจ็พระบรม

โอรสา-  ธริาช พระเจา้น้องยาเธอ สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอปลกูตน้ไมอ้งคล์ะตน้ 

 วนัที ่ ๒๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ โปรดใหต้ัง้พระราชพธิพีรณุศาสตรอ์ยา่งน้อย ณ 

พลบัพลาทีป่ระทบับา้นปืน พระสงฆเ์จรญิพระพุทธมนต์วนัละ ๕ รปู จนถงึวนัที ่ ๓๐ สงิหาคม 

รวม ๘ วนั 

 วนัที ่ ๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๕๓ ทรงบาํเพญ็พระราชกุศลเน่ืองในโอกาสครบรอบปี

พระเจา้ลกูยาเธอพระองคเ์จา้อุรพุงศร์ชัสมโภชสิน้พระชนม ์ โดยจดัพระราชพธิ ี ณ บรเิวณปะราํ

พระราชพธิก่ีอพระฤกษ์พระทีน่ัง่บา้นปืน กลางคนืมมีหรสพคอืหนงัใหญ่ วดัพลบัพลาชยั ๑ โรง 

หนงัตลุง ๑ โรง ลครตลก ๑ โรง ละครชาตร ี ๑ โรง มจีดุดอกไมเ้พลงิจดุพลุ วนัที ่ ๙ กนัยายน 

พระสงฆเ์จรญิพระพุทธมนต์ มเีทศนาธรรม ๒ กณัฑค์อืพระปลดัฉิม เจา้อธกิารวดัป้อมกบัเจา้

อธกิารทุ่มวดัน้อย มสีดบัปกรณ์ ๑๐๐ รปู ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ทิง้ทานผลกลัปพฤกษ ์พระ

ครญูาณเพชรรตัน์วดัยางถวายธรรมเทศนา ๑ กณัฑ ์กลางคนืมมีหรสพเช่นเดยีวกบัคนืก่อน อน่ึง

ก่อนงานพระเมรพุระองคเ์จา้อุรพุงศ ์ ขา้ราชการกรมหาดเลก็ ขา้ราชการโรงเรยีนมหาดเลก็ ได้

รวบรวมเงนิจาํนวน ๘,๐๐๐ บาท ทลูเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมี

พระราชประสงคท์ีจ่ะใหเ้งนิจาํนวนน้ีใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ทีถ่าวร จงึทรงพระราชดํารถิงึงาน       

หตักรรมของชาวเพชรบุร ี ไดแ้ก่ พวกจกัสานแต่ขาดการส่งเสรมิ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 

ใหใ้ชเ้งนิจาํนวนน้ีเป็นทุนรางวลั เพือ่ส่งเสรมิใหง้านหตัถกรรมของชาวเมอืงเพชรเจรญิยิง่ขึน้ 

วนัที ่๑๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๕๓ เสดจ็กลบักรงุเทพมหานคร 



 ๑๗ 

 ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั พระองคไ์ดเ้สดจ็พระราชดาํเนิน

มาประทบัแรมยงัจงัหวดัเพชรบุรหีลายครัง้ แต่ละครัง้เป็นเวลาหลายวนั บางครัง้แรมเดอืน 

หลงัจากทีพ่ระองคเ์สดจ็ขึน้ครองราชยเ์มือ่ พ.ศ. ๒๔๕๓ แลว้ ไดเ้สดจ็พระราชดําเนินมายงั

เพชรบุรเีมือ่วนัที ่๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยเสดจ็มากบักองเสอืป่าเสนาหลวงรกัษาพระองค ์

เพื่อเดนิทางไกลไปจอมบงึ บา้นโปง่ ในวนัที ่๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ไดเ้สดจ็พระราชดําเนิน

ประพาสตวัเมอืงเพชรและทอดพระเนตรกรฑีาของกรมทหารราบที ่ ๑๔ เพชรบุร ี รุง่ขึน้วนัที ่ ๑๔ 

มกราคม จงึทรงมา้พระทีน่ัง่เคลื่อนขบวนเสอืปา่เดนิทางไกล 

 เมือ่วนัที ่ ๔ มถุินายน พ.ศ. ๒๔๕๘ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วัได้

เสดจ็พระราชดาํเนินเลยีบมณฑลปกัษ์ใตโ้ดยรถไฟพระทีน่ัง่ เมือ่รถไฟพระทีน่ัง่ถงึสถานีเมอืง

เพชรบุร ี ไดม้ขีา้ราชการและประชาชนเฝ้ารบัเสดจ็เป็นจาํนวนมาก ขา้ราชการเมอืงเพชรบุรมี ี

พระยาสุรพนัธพ์สิุทธิ ์ (เทยีน บุนนาค) จางวาง พระยาเพชรพไิสยศรสีวสัดิ ์ (แมน้ วสนัตสงิห)์     

ผูว้่าราชการจงัหวดั ตํารวจ เสอืปา่ ต่างเฝ้ารบัเสดจ็ประชาชนทีถู่กเพลงิไหมไ้ด้

เฝ้าทลูละอองธุลพีระบาทดว้ย พระองคท์รงมพีระราชดํารสัว่า ทรงสงสารราษฎรทีเ่คราะหร์า้ย

เหล่านัน้ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ งดเกบ็เงนิบํารงุทอ้งทีเ่ป็นเวลาหน่ึงปี 

 สาํหรบัเพลงิไหมค้รัง้ใหญ่ทีต่ลาดเมอืงเพชรบุรเีมือ่วนัที ่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘ 

นัน้ บรเิวณตลาดดงักล่าวคอืฟากตะวนัตกของแมน้ํ่าตัง้แต่เชงิสะพานจอมเกลา้ไปตามถนนช ี  

สะอนิจรดถนนราชดาํเนิน จากถนนราชดําเนินไปจนจรดถนนราชวถิแีละถงึแมน้ํ่า เมือ่ทาง

กระทรวงมหาดไทยไดร้ายงานกราบบงัคมใหท้รงทราบ พระองคท์รงสลดพระราชหฤทยัและทรง

สงสารชาวเพชรบุรยีิง่นกั ทรงพระราชดาํรเิหน็ว่า ทีเ่มอืงเพชรบุรนีัน้ บา้นเรอืนของราษฎรสรา้ง

กนัแออดัเกนิไป และใชไ้มห้ลงัคาจากเป็นเชือ้เพลงิไดด้ ีถนนกแ็คบไมเ่ป็นระเบยีบ ไมส่ามารถจะ

ป้องกนัอคัคภียัไดท้นัท่วงท ีจงึโปรดฯ ใหข้ยายถนนเก่า และหา้มสรา้งปลกูเพงิไมท้ีจ่ะเป็นเชือ้ไฟ

ไดอ้กีต่อไปในบรเิวณไฟไหม ้

 เมือ่วนัที ่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ไดเ้สดจ็พระราชดําเนินมายงัเพชรบุร ี

พระราชทานพระแสงราชศาสตรา มไิดป้ระทบัแรม แต่เสดจ็เลยไปยงัประจวบครีขีนัธ ์ ขากลบัได้

เสดจ็มาประทบัแรม ณ เมอืงเพชรเป็นเวลาสองคนืคอืวนัที ่๙ และ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙  

 ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๖๑ ถงึ พ.ศ. ๒๔๖๖ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วัได้

เสดจ็พระราชดาํเนินมาประทบัแรม ณ ค่ายหลวงหาดเจา้สําราญทุกปียกเวน้ปี  พ.ศ. ๒๔๖๓ ใน 

พ.ศ. ๒๔๖๑ เสดจ็มาเมือ่วนัที ่ ๒๗ เมษายน โดยรถไฟพระทีน่ัง่ และเสดจ็พระราชดาํเนินกลบั

เมือ่วนัที ่๒๐ กรกฎาคม ใน พ.ศ. ๒๔๖๒ เสดจ็มาวนัที ่๑๐ เมษายน ถงึวนัที ่๒๙ เมษายน ใน 

พ.ศ. ๒๔๖๔ เสดจ็มาวนัที ่ ๑๕ เมษายนถงึวนัที ่ ๙ พฤษภาคม ใน พ.ศ. ๒๔๖๕ เสดจ็มาพรอ้ม

ดว้ยพระอนิทรานี พระสนมเอก เมือ่วนัที ่๒๓ เมษายน ถงึวนัที ่ ๖ พฤษภาคม ใน พ.ศ. ๒๔๖๖ 

ไดเ้สดจ็มาพรอ้มดว้ยสมเดจ็พระราชนีิ เมือ่วนัที ่ ๒๒ เมษายน ถงึวนัที ่ ๑ มถุินายน ใน พ.ศ. 

๒๔๖๗ ไดเ้สดจ็ไปประทบัแรม ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัและประทบัแรม ณ ทีน่ัน้ครัง้     

สุดทา้ย ตัง้แต่วนัที ่๑๒ เมษายน ถงึวนัที ่๒๐ มถุินายน พ.ศ. ๒๔๖๘  



 ๑๘ 

 ส่วนพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไมท่รงโปรดประทบั ณ พระราชวงั ณ 

เมอืงเพชรโปรดฯ ใหส้รา้งพระราชวงัไกลกงัวลหวัหนิขึน้ พระองคเ์คยเสดจ็ไปทอดพระเนตรต้น

น้ําแมน้ํ่าเพชรบุรเีมือ่ตน้ปี พ.ศ. ๒๔๗๖  

 เรือ่งทีค่วรกล่าวถงึในอดตีอกีเรือ่งหน่ึงคอื สมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง พ.ศ. ๒๔๘๔ 

- พ.ศ. ๒๔๘๘ ญีปุ่น่ไดย้กพลขึน้บกเมือ่วนัที ่ ๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ตามจดุต่าง ๆ คอื ที่

สงขลา ปตัตานี ประจวบครีขีนัธ ์ชุมพร นครศรธีรรมราช สุราษฎรธ์านี และทีบ่างป ูขณะนัน้ไทย

ตอ้งทาํสญัญาพนัธมติรกบัญีปุ่น่ มติรขณะนัน้คอื เยอรมนั อติาล ีส่วนปจัจามติรคอื สหรฐัอเมรกิา 

และองักฤษ เป็นตน้ 

 ในวนัที ่๒๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ เครือ่งบนิขา้ศกึไดโ้จมตกีรงุเทพมหานคร เวลา 

๐๑.๓๐ น. ทีเ่พชรบุรไีดม้สีญัญาณภยัทางอากาศ เครือ่งบนิไดบ้นิผ่านและทิง้ระเบดิ วนัที ่๙ และ 

๑๕ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๘๔ เครือ่งบนิไดบ้นิวนเวยีนและผ่านไป วนัที ่๙ มถุินายน ปีเดยีวกนัมี

สญัญาณเตอืนใหห้ลบภยั วนัที ่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘ มสีญัญาณภยัทางอากาศ เครือ่งบนิ

ผ่านทิง้ระเบดิยงัทุ่นระเบดิตามปากน้ําต่าง ๆ วนัที ่ ๑ มถุินายน พ.ศ. ๒๔๘๘ เวลา ๑๓.๑๕ น. 

เครือ่งบนิขา้ศกึไดย้งิกราดลงมาถูกตูร้ถไฟบรรทุกน้ํามนัจาํนวน ๓ หลงั ไฟไหมห้มด ส่วนบรเิวณ

อื่น ๆ ปลอดภยั เมือ่สงครามสงบทางเจา้หน้าทีส่หประชาชาตไิดส้่งเจา้หน้าทีม่าตรวจดเูชลยศกึ 

สาํหรบัทีเ่พชรบุรน้ีีมทีหารเชลยชาวฮอลนัดาจาํนวนประมาณรอ้ยคนผ่านมา ทางจงัหวดัขณะนัน้

มนีายอมร อนิทรกําแหง อยัการจงัหวดัรกัษาราชการแทนผูว้่าราชการจงัหวดัไดนํ้าเจา้หน้าที ่  

สหประชาชาตดิสูถานทีท่ีจ่ะใหเ้ชลยศกึพกั โดยไดเ้ลอืกโรงเรยีนฝึกหดัครมูลูเพชรบุรเีป็นทีพ่กั

เมือ่วนัที ่๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ 

 ในมหาสงครามครัง้น้ี ไดม้คีนไทยทัง้ทีอ่ยูใ่นประเทศและต่างประเทศ ก่อตัง้องคก์าร

ใตด้นิขึน้เรยีกว่า ขบวนการเสรไีทย เพื่อต่อตา้นญีปุ่น่และใหค้วามรว่มมอืกบัพนัธมติร 

กองบญัชาการใหญ่ตัง้ทีว่งัสวนกุหลาบ มสีมาชกิยอ่ย ๆ ตามจงัหวดัต่าง ๆ รวมทัง้เมอืงเพชรบุรี

ดว้ย ซึง่ตัง้หน่วยปฏบิตักิารอยูท่ีต่ําบลบางคอ้ กิง่อําเภอหนองหญา้ปลอ้ง มกีารฝึกอาวุธใหก้บั

สมาชกิอาสา-สมคัรเป็นการฝึกรบแบบกองโจร แต่เหตุการณ์สงครามไดส้ิน้สุดลงเสยีก่อน 

 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบบมณฑลเทศาภิบาล 

 หลงัจากจดัหน่วยราชการบรหิารส่วนกลางโดยมกีระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็น

ส่วนราชการทีเ่ป็นศูนยก์ลางอํานวยการปกครองประเทศและควบคุมหวัเมอืงทัว่ประเทศแลว้ การ

จดัระเบยีบการปกครองต่อมากม็กีารจดัตัง้หน่วยราชการบรหิารส่วนภูมภิาค ซึง่มสีภาพและฐานะ

เป็นตวัแทนหรอืหน่วยงานประจาํทอ้งทีข่องกระทวงมหาดไทยขึน้ อนัไดแ้ก่ การจดัรปูการ       

ปกครองแบบเทศาภบิาลซึง่ถอืว่าไดเ้ป็นระบบการปกครองอนัสาํคญัยิง่ทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศ์

เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนํามาใชป้รบัปรงุะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนภมูภิาค

ในสมยันัน้ การปกครองแบบเทศาภบิาลเป็นระบบการปกครองส่วนภูมภิาคชนิดหน่ึงทีร่ฐับาล

กลางจดัส่งขา้ราชการจากส่วนกลางออกไปบรหิารราชการในทอ้งทีต่่างๆ ระบบการปกครองแบบ



 ๑๙ 

เทศาภบิาล เป็นระบบการปกครองทีร่วมอํานาจเขา้มาไวใ้นส่วนกลางอยา่งมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย 

และเปลีย่นระบบการปกครองจากประเพณีปกครองดัง้เดมิของไทย คอื ระบบกนิเมอืงใหห้มดไป 

 การปกครองหวัเมอืงก่อนวนัที ่๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบงัคบับญัชา

มคีวามหมายแตกต่างกนัออกไปตามความใกลไ้กลของทอ้งถิน่ หวัเมอืงหรอืประเทศราชยิง่ไกล

ไปจากกรงุเทพฯ เท่าใดกย็ิง่มอีสิระในการปกครองตนเองมากขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากทาง

คมนาคมไปมาหาสู่ลาํบาก หวัเมอืงทีร่ฐับาลปกครองบงัคบับญัชาไดโ้ดยตรงกม็แีต่หวัเมอืงจตัวา

ใกล ้ๆ สว่นหวัเมอืงอื่น ๆ มเีจา้เมอืงเป็นผูป้กครองแบบกนิเมอืงและมอีํานาจอยา่งกวา้งขวาง ใน

สมยัทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรพระยาดํารงราชานุภาพ ดาํรงตําแหน่งเสนาบด ี พระองคไ์ด้

จดัใหอ้ํานาจการปกครองเขา้มารวมอยู่ยงัจดุเดยีวกนัโดยการจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ มี

ขา้หลวงเทศาภบิาลเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่หมายความว่า รฐับาลมใิหก้าร

บงัคบับญัชาหวัเมอืงไปอยูท่ีเ่จา้เมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลเริม่จดัตัง้แต่ พ.ศ. 

๒๔๓๗ จนถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ จงึสาํเรจ็และเพื่อความเขา้ใจเรือ่งน้ีเสยีก่อนในเบือ้งตน้จงึจะขอนําคาํ

จาํกดัความของ “การเทศาภบิาล” ซึง่พระยาราชเสนา (สริ ิ เทพหสัดนิ ณ อยธุยา) อดตีปลดัทลู

ฉลองกระทรวงมหาดไทยตพีมิพไ์ว ้ซึง่มคีวามว่า 

 “การเทศาภบิาล” คอื การปกครองโดยลกัษณะทีจ่ดัใหม้หีน่วยบรหิารราชการอนั

ประกอบดว้ยตําแหน่งขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และ

เป็นทีไ่วว้างใจของรฐับาลของพระองค ์ รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลาง ซึง่ประจาํแต่เฉพาะใน    

ราชธานีนัน้ออกไปดาํเนินงานในส่วนภูมภิาค อนัเป็นทีใ่กลช้ดิตดิต่ออาณาประชากร เพื่อใหไ้ดร้บั

ความร่มเยน็เป็นสุขและความเจรญิทัว่ถงึกนั โดยมรีะเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่

ราชอาณาจกัรดว้ย ฯลฯ จงึไดแ้บ่งส่วนการปกครองโดยขนาดลดหลัน่กนัเป็นขัน้อนัดบัดงัน้ี คอื 

ส่วนใหญ่เป็นมณฑลรองถดัลงไปเป็นเมอืง คอืจงัหวดัรองไปอกีเป็นอําเภอ ตําบล และหมูบ่า้น 

จดัแบ่งหน้าทีร่าชการเป็นส่วนสดัแผนกงานใหส้อดคลอ้งกบัทาํนองการของกระทรวงทบวงกรม

ในราชธานี และจดัสรรขา้ราชการทีม่คีวามรูส้ตปิญัญาความประพฤตดิ ี ใหไ้ปประจาํทํางานตาม

ตําแหน่งหน้าทีม่ใิหม้กีารก้าวก่ายสบัสนกนัดงัทีเ่ป็นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึง่ความเจรญิเรยีบรอ้ย 

รวดเรว็ แก่ราชการและธุรกจิของประชาชน ซึง่ตอ้งอาศยัทางราชการเป็นทีพ่ึง่ดว้ย" 

 จากคําจาํกดัความดงักล่าวขา้งตน้ ควรทาํความเขา้ใจบางประการเกีย่วกบัการจดั

ระเบยีบการปกครองแบบเทศาภบิาล ดงัน้ี  

 การเทศาภบิาลนัน้ หมายความรวมว่า เป็น “ระบบ” การปกครองอาณาเขตชนิด

หน่ึงซึง่เรยีกวา่ “การปกครองส่วนภมูภิาค” ส่วน “มณฑลเทศาภบิาล” นัน้ คอื ส่วนหน่ึงของการ

ปกครองชนิดน้ี และยงัหมายความอกีว่า ระบบเทศาภบิาลเป็นระบบทีร่ฐับาลกลางจดัส่ง          

ขา้ราชการส่วนกลางไปบรหิารราชการในทอ้งทีต่่าง ๆ แทนทีส่่วนภมูภิาคจะจดัปกครองกนัเอง

เช่นทีเ่คยปฏบิตัมิาแต่เดมิ อนัเป็นระบบกนิเมอืงระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลจงึเป็นระบบ

การปกครองซึง่รวมอํานาจเขา้มาไวใ้นส่วนกลาง และรดิรอนอํานาจของเจา้เมอืงตามระบบกนิ

เมอืงลงอยา่งสิน้เชงิ 



 ๒๐ 

 นอกจากน้ี มขีอ้ทีค่วรทําความเขา้ใจอกีประการหน่ึง คอื ก่อนการจดัระเบยีบการ  

ปกครองแบบเทศาภบิาลนัน้ ในสมยัรชักาลที ่ ๕ ก่อนปฏริปูการปกครองกม็กีารรวมหวัเมอืงเขา้

เป็นมณฑลเหมอืนกนั แต่มณฑลสมยันัน้หาใช่มณฑลเทศาภบิาลไม ่ ดงัจะอธบิายโดยยอ่ดงัน้ี 

เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั พระปิยมหาราช ทรงพระราชดาํรจิะจดัการ      

ปกครองพระราชอาณาเขตใหม้ัน่คงและเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ทรงเหน็ว่าหวัเมอืงอนัมมีาแต่

เดมิแยกกนัขึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยบา้ง กระทรวงกลาโหมบา้ง และกรมท่าบา้ง การบงัคบั

บญัชาหวัเมอืงในสมยันัน้แยกกนัอยูถ่งึ ๓ แห่ง ยากทีจ่ะจดัระเบยีบปกครองใหเ้ป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยเหมอืนกนัไดท้ัว่ราชอาณาจกัร ทรงพระราชดาํรวิ่า ควรจะรวมการบงัคบับญัชาหวัเมอืง

ทัง้ปวงใหข้ึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีว จงึไดม้พีระบรมราชโองการแบ่งหน้าที่

ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกบักระทรวงกลาโหมเสยีใหม ่ เมือ่วนัที ่ ๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ 

เมือ่ไดม้อบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวงแลว้ จงึไดร้วบรวมหวัเมอืงเขา้

เป็นมณฑลมขีา้หลวงใหญ่เป็นผูป้กครอง การจดัตัง้มณฑลในครัง้นัน้มอียู่ทัง้สิน้ ๖ มณฑล คอื 

มณฑลลาวเฉียงหรอืมณฑลพายพั มณฑลลาวพวนหรอืมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรอืมณฑล

อสีาน มณฑลเขมรหรอืมณฑลบรูพา และมณฑลนครราชสมีา ส่วนหวัเมอืงทางฝ ัง่ทะเลตะวนัตก 

บญัชาการอยู่ทีเ่มอืงภเูกต็ 

 การจดัรวมรวมหวัเมอืงเขา้เป็น ๖ มณฑลดงักล่าวน้ี ยงัมไิดม้ฐีานะเหมอืนมณฑล

เทศาภบิาลการจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่อย่างแทจ้รงิเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็น

ตน้มา และกม็ไิดด้าํเนินการจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดยีวทัว่ราชอาณาจกัร แต่ไดจ้ดัตัง้เป็นลาํดบั  ดงัน้ี 

 พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรกทีไ่ดว้างแผนงาน จดัระเบยีบการบรหิารมณฑลแบบใหม่

เสรจ็ กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ ๓ มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑล

ปราจนีบุร ีมณฑลนครราชสมีา ซึง่เปลีย่นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็นแบบใหม ่และใน

ตอนปลายน้ี เมือ่โปรดเกลา้ฯ ใหโ้อนหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่เคยขึน้อยูใ่นกระทรวงกลาโหมและ

กระทรวงการต่างประเทศมาขึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีวแลว้ จงึไดร้วมหวัเมอืง

จดัเป็นมณฑลราชบุรขีึน้อกีมณฑลหน่ึง 

 พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๓ มณฑล คอื มณฑล

นครชยัศร ี มณฑลนครสวรรค ์ และมณฑลกรงุเก่า และไดแ้กไ้ขระเบยีบการจดัมณฑลฝา่ยทะเล

ตะวนัตก คอืตัง้เป็นมณฑลภเูกต็ ใหเ้ขา้รปูลกัษณะของมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหน่ึง 

 พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดร้วมหวัเมอืงมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๒ มณฑล คอื มณฑล

นครศรธีรรมราช และมณฑลชุมพร 

 พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดร้วมหวัเมอืงมะลายตูะวนัออกเป็นมณฑลไทรบุร ี และใน พ.ศ. 

๒๔๔๒ ไดต้ัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีมณฑลหน่ึง  

 พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดเ้ปลีย่นแปลงสภาพของมณฑลเก่า ๆ ทีเ่หลอือยูอ่กี ๓ มณฑล คอื 

มณฑลพายพั มณฑลอุดร และมณฑลอสีาน ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาล 

 พ.ศ. ๒๔๔๗ ยบุมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเหน็ว่ามแีต่จะสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ย  



 ๒๑ 

 พ.ศ. ๒๔๔๙ จดัตัง้มณฑลปตัตานีและมณฑลจนัทบุร ี มเีมอืงจนัทบุร ี ระยอง และ

ตราด 

 พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีครัง้หน่ึง 

 พ.ศ. ๒๔๕๑ จาํนวนมณฑลลดลง เพราะไทยตอ้งยอมยกมณฑลไทรบุรใีหแ้ก่

องักฤษ เพื่อแลกเปลีย่นกบัการแกไ้ขสญัญาคา้ขาย และเพื่อจะกูย้มืเงนิองักฤษมาสรา้งทางรถไฟ

สายใต ้

 พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดแ้ยกมณฑลอสีานออกเป็น ๒ มณฑล มชีื่อใหมว่่า มณฑลอุบล และ

มณฑลรอ้ยเอด็ 

 พ.ศ. ๒๔๕๘ จดัตัง้มณฑลมหาราษฎรข์ึน้ โดยแยกออกจากมณฑลพายพั 

 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

 การปรบัปรงุระเบยีบการปกครองหวัเมอืงเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง

ประเทศมาเป็นระบบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชอาณาจกัร

สยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภมูภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัมี

ฐานะเป็นหน่วยบรหิารราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร 

เมือ่ก่อนเปลีย่นแปลงการปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ

แลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครองออกเป็นมณฑลอกีดว้ย เมือ่ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิ

ระเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยีเหตุที่

ยกเลกิมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

 ๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ะสัง่การและ

ตรวจตราสอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

 ๒.  เพื่อประหยดัค่าใชจ้า่ยของประเทศใหน้้อยลง 

 ๓.  เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล 

มณฑลรายงานต่อกระทรวง เป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

 ๔. รฐับาลไทยในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม ่ ๆ นโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่

ส่วนภมูภิาคยิง่ขึน้ และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ    

แผ่นดนิอกีฉบบัหน่ึง ในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัน้ี 

 ๑. จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบ

บรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

 ๒. อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยูแ่ก่คณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรมการ

จงัหวดันัน้ ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลเดยีว คอื ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

 ๓. ในฐานะของคณะกรมการจงัหวดั ซึง่แต่เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการ

แผ่นดนิในจงัหวดั ไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 



 ๒๒ 

 ต่อมา ไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตาม

นยัประกาศของคณะปฏวิตั ิ ฉบบัที ่ ๒๑๘ ลงวนัที ่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๑๙ โดยจดัระเบยีบบรหิาร

ราชการส่วนภูมภิาคเป็น 

 ๑. จงัหวดั 

 ๒. อําเภอ 

 จงัหวดันัน้ใหร้วมทอ้งทีห่ลาย ๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคลการตัง้ 

ยบุและเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิ และใหม้คีณะกรมการจงัหวดัเป็นที่

ปรกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 

 

 

 
ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัเพชรบุรี . กรุงเทพ : อมรนิทรก์ารพมิพ ์, ๒๕๒๙ . 
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