ประวัติศาสตร์จงั หวัดเพชรบุรี
สมัยฟูนัน
นักโบราณคดีไทยได้แบ่งสมัยแห่งประวัตศิ าสตร์ในประเทศไทยไว้เป็ น ๓ ยุคคือ
- ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ แบ่งเป็ นยุคหินและยุคโลหะซึง่ ยุคหินนัน้ แบ่งเป็ นยุคหินเก่า,
หินกลางและยุคหินใหม่ ส่วนยุคโลหะนัน้ แบ่งเป็ นยุคโลหะตอนต้น และยุคโลหะตอนปลาย
- ยุคหัวเลีย้ วประวัตศิ าสตร์ เป็ นสมัยสุวรรณภูม ิ มีอาณาจักรฟูนาน
- ยุคประวัตศิ าสตร์ แบ่งได้ ๒ ตอน คือ ยุคประวัตศิ าสตร์ตอนต้น ประกอบด้วย
อาณาจักรอิศานปุระ (เจนละ) ทวารวดี ศรีวชิ ยั โยนก ศรีจนาศะ ลพบุร ี (ละโว้ปรุ ะ) และยุค
ประวัตศิ าสตร์ไทยซึง่ แบ่งได้ ๒ สมัย คือ สมัยรัฐไทยอิสระประกอบด้วยลานนาไทย สุโขทัย ละโว้
อยุธยา และนครศรีธรรมราช อีกสมัยคือสมัยอาณาจักรไทย แบ่งได้ ๓ สมัย คือ กรุงศรีอยุธยา
กรุงธนบุรแี ละกรุงรัตนโกสินทร์
สมัยหัวเลีย้ วประวัตศิ าสตร์ คือ ยุคสุวรรณภูมซิ ง่ึ มีอาณาจักรฟูนาน เริม่ แต่พุทธ
ศตวรรษที่ ๖ - ๑๒ นัน้ หนังสือ “สมุดเพชรบุร”ี กล่าวว่ามีความเชื่อตาม ดร.จัง บัวเซอร์ ลิเอร์
(Jean Boisselier) ว่าอาณาจักรนี้มอี าณาเขตตัง้ แต่แถบลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตลอดไปถึงลุ่มแม่น้ํา
โขงตอนกลางและเวียดนามใต้ทงั ้ นี้ เพราะได้ขดุ พบโบราณวัตถุหลายอย่างแสดงว่าเป็ นแหล่งและ
สมัยเดียวกัน และยังเชื่อว่าอาณาจักรนี้จะต้องคลุมถึงราชบุร ี เพชรบุร ี ตลอดไปจนถึงชุมพรโดย
ได้สนั นิษฐานว่าเมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๑๘ ชาวบ้านได้ขดุ พบโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น ลูกปดั ศิวลึงค์ ฐาน
ตัง้ ศิวลึงค์ ทีเ่ ขาสามแก้ว อําเภอเมืองชุมพร โดยเฉพาะลูกปดั เป็ นชนิดเดียวกัน นอกจากนี้ได้พบ
ลูกปดั สมัยทวารวดีอกี เป็ นจํานวนมาก
จึงได้สนั นิษฐานว่าเมืองเพชรบุรคี งอยูใ่ นอาณาจักร
ดังกล่าว

สมัยทวารวดี
อาณาจักรทวารวดีอยูใ่ นสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๖ อาณาจักรนี้มกี ล่าวไว้ใน
จดหมายเหตุจนี และจดหมายเหตุการเดินทางของหลวงจีน เรียกอาณาจักรนี้ว่า ตุยลอปาตี หรือ
สุย้ ล้อปึ๊งตี๋ ซึง่ รวมเมืองราชบุร ี เพชรบุร ี คูบวั พงตึก นครปฐม กําแพงแสน ลพบุร ี นครสวรรค์
ลําพูน ฯลฯ นักโบราณคดีเชื่อกันว่า ชนชาติทอ่ี าศัยอยู่ในแถบนี้เป็ นชนชาติมอญ ศิลปวัฒนธรรม
ทีไ่ ด้พบในภาคกลางโดยเฉพาะทีเ่ พชรบุร ี ราชบุร ี นครปฐม ส่วนใหญ่เป็ นศิลปะทีม่ ฝี ี มอื ดีกว่า
แถบอื่น (ผูเ้ ขียนเชื่อว่าอาณาจักรนี้เลยลงไปถึงเมืองปราณบุร ี และชุมพรดังหลักฐานทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้ว) สําหรับเมืองหลวงของอาณาจักรนี้ บ้างก็ว่าเป็ นนครปฐม บ้างก็ว่าเป็ นเมืองอู่ทอง เพราะ
ทัง้ สองแห่งได้พบโบราณสถานขนาดใหญ่
จากตํานานเมืองนครศรีธรรมราชกล่าวไว้ว่า พระพนมทะเลศรีมเหสวัสดิทราธิราช
พระบวรเชษฐพระราชกุมาร อันเป็ นพระราชนัดดา ได้ลาพระเจ้าปูพ่ ระเจ้าย่ามาตัง้ บ้านเมืองอยู่

๒
ณ เพชรบุร ี โดยได้นําคนมาสามหมื่นสามพันคน ช้างพังทลายห้าร้อยเชือก ม้าเจ็ดร้อยตัว สร้าง
พระราชวังและบ้านเรือนอยู่หน้าพระลาน ให้คนเหล่านัน้ ทํานาเกลือ ครองราชย์อยู่กรุงเพชรบุรไี ม่
นานนัก มีสําเภาจีนลําหนึ่งถูกพายุมาเกยฝงั ่ ชาวเพชรบุรไี ด้นําขุนล่ามจีนเข้าเฝ้า ขุนล่ามได้
ถวายเครือ่ งราชบรรณาการแก่กษัตริยเ์ มืองเพชรบุร ี ขุนล่ามจีนได้ขอฝาง ทางเมืองเพชรบุรไี ด้
มอบฝางให้จนเต็มเรือ เมือ่ เรือกลับถึงเมืองจีน พระเจ้ากรุงจีนทรงทราบจึงโปรดพระราชทานบุตรี
ชื่อ พระนางจันทรเทวีศรีบาทราชบุตรีทองสมุทร ซึง่ ประสูตแิ ต่นางจันทรเมาลีศรีบาทนาถสุรวงศ์
พระธิดาเจ้าเมืองจําปาได้ถวายแก่พระเจ้ากรุงจีน
พระพนมทะเลศรีมเหสวัสดิทราธิราชทรงมี
พระราชบุตรหลายพระองค์
องค์หนึ่งพะนามว่าพระพนมวังมีมเหสีทรงพระนามว่าพระนาง
สะเดียงทอง
พระพนมทะเลโปรดให้ไปสร้างเมืองนครดอนพระ พร้อมด้วยพระเจ้าศรีราชา
พระราชทานคนเจ็ดร้อยคน แขกห้าร้อยคน ช้างสามร้อยเชือก ม้าสองร้อยตัว เมือ่ ไปถึงเมืองและ
สร้างพระธาตุ จากตํานานเรือ่ งนี้แสดงว่า เมืองเพชรบุรไี ด้เจริญรุง่ เรืองและเป็ นเมืองหลวง เป็ น
เมืองสําคัญเมืองหนึ่ง พระโอรสของกษัตริยเ์ มืองนี้ได้ไปสร้างเมืองศิรธิ รรมนครหรือนครศรีธรรมราชและสร้างพระบรมธาตุเมืองนครด้วย
จากคําให้การของชาวกรุงเก่าได้กล่าวถึงพระเจ้าอู่ทองสร้างเมืองเพชรบุรไี ว้ว่า พระอินทราชาซึง่ เป็ นเชือ้ พระวงศ์ของพระเจ้าชาติราชาได้ครองเมืองสิงห์บุร ี พระอินทราชาไม่มโี อรส
จึงทรงมอบราชสมบัตใิ ห้พระราชอนุ ชาครองราชสมบัตแิ ทน พระนามว่าพระเจ้าอู่ทอง ส่วน
พระองค์ได้เสด็จไปซ่อมแปลงเมืองเพชรบุรเี ป็ นเมืองหลวง บ้างก็กล่าวว่าพระองค์ถูกพระอนุ ชา
และพระมเหสีคบคิดกันจะลอบปลงพระชนม์ พระองค์จงึ หนีไปสร้างเมืองเพชรบุร ี ต่อมาทรงได้
พระราชโอรสองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระอู่ทอง ตามชื่อพระเจ้าอา พระโอรสองค์น้ปี ระสูตแิ ต่
พระมเหสีช่อื มณีมาลา เมือ่ พระอู่ทองมีพระชนม์ได้ ๑๖ พรรษา พระอินทราชาสวรรคต พระองค์
จึงได้ขน้ึ ครองราชย์ ทรงพระนามว่า พระเจ้าอู่ทอง มเหสีทรงพระนามว่า พระนางภูมมาวดีเทวี
ในศักราช ๑๑๙๖ พระเจ้าอู่ทองได้ทรงแบ่งเขตแดนกับพระเจ้าศรีธรรมโศกราช
เจ้าเมืองศิรธิ รรมนคร โดยใช้แท่นหินเป็นเครือ่ งหมาย ทางเหนือเป็ นของพระเจ้าอู่ทอง ทางใต้
เป็ นของพระเจ้าศรีธรรมโศกราช และทัง้ สองประเทศจะเป็ นไมตรีเสมอญาติกนั หากพระเจ้าศรีธรรมโศกราชสิน้ พระชนม์เมื่อใด ก็ขอฝากนางพญาศรีธรรมโศกราช พญาจันทรภานุ และพญาพงศ์สุราหะพระอนุ ชาด้วยทัง้ สองฝา่ ยได้แลกเปลีย่ นสินค้ากัน โดยทางฝ่ายเพชรบุรสี ่งเกลือไปให้
ทางเมืองนครศรีธรรมราชส่งหวาย แซ่มา้ เชือก เป็ นต้น มาให้พระเจ้าศรีธรรมโศกราชฯ ให้ซ่อม
แปลงพระธาตุและส่งเครือ่ งราชบรรณาการและพระราชสาส์นมายังพระเจ้าอู่ทอง พระองค์โปรดฯ
ให้นําเครือ่ งไทยทานไปยังเมืองนครศรีธรรมราช
ต่อมาเมืองเพชรบุรเี กิดข้าวยากหมากแพง ราษฎรอดอยาก เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
พระเจ้าอู่ทองจึงทรงหาทีต่ งั ้ เมืองใหม่ โดยทรงตกลงสร้างเมืองขึน้ ณ ตําบลหนองโสน ซึง่ ตรงกับ
สมัยพระเจ้าปทุมสุรยิ วงศ์ทรงสร้างนครอินทปตั ย์ เมือ่ พ.ศ.๑๑๑๑ เมือ่ สร้างเมืองเสร็จแล้วทรง
ตัง้ ชื่อว่ากรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยา มหาดิลกบวรรัตนราชธานีบุรรี มย์ และทรง
สถาปนาพระองค์ใหม่ว่าพระเจ้ารามาธิบดีสุรยิ ประทุมสุรยิ วงศ์

๓
จากบันทึกของลาลูแบร์ได้กล่าวถึงกษัตริยเ์ มืองเพชรบุรไี ว้ว่า ปฐมกษัตริยส์ ยาม
ทรงพระนามว่าพระปฐมสุรยิ เทพนรไทยสุวรรณบพิตร ครองนครไชยบุร ี พ.ศ.๑๓๐๐ สืบราชสันติ
วงศ์มาสิบชัวกษั
่ ตริย์ องค์สุดท้ายทรงพระนามว่าพญาสุนทรเทพมหาเทพราช โปรดฯ ให้ยา้ ย
เมืองหลวงตัง้ ชื่อใหม่ว่าธาตุนครหลวง (Tasoo Nocorn Louang) ในปี พ.ศ.๑๗๓๑ กษัตริยอ์ งค์ท่ี
๑๒ สืบต่อมาจากพญาสุนทรฯ ทรงพระนามว่าพระพนมไชยศิร ิ พระองค์โปรดฯ ให้ราษฎรไปอยู่
ณ เมืองนครไทยทางตอนเหนือของเมืองพิษณุโลก ส่วนพระองค์เองไปสร้างเมืองใหม่ช่อื พิบพลี
ั ่ น้ํ าสายหนึ่งอยูท่ างทิศตะวันตกของแม่น้ํ าเจ้าพระยา มีพระมหากษัตริย์
(Pipeli) ตัง้ อยูบ่ นฝงแม่
สืบต่อมา ๔ ชัวกษั
่ ตริยจ์ นถึงองค์สุดท้ายทรงพระนามว่า รามาธิบดี ได้สร้างเมืองสยามขึน้ เมือ่
พ.ศ.๑๘๙๔ จากบันทึกนี้กบั ตํานานเมืองนครศรีธรรมราชมีส่วนคล้ายคลึงกันมาก เพียงแต่เพีย้ น
นามเท่านัน้ คือ พระพนมทะเลศรีมเหสวัสดิทราธิราชกับพระพนมไชยศิร ิ ส่วนองค์ทส่ี ร้างกรุงศรีอยุธยานัน้ พระนามตรงกัน
อย่างไรก็ตาม เรือ่ งพระพนมไชยศิรนิ ้ี บางตํานานได้กล่าวไว้ว่า เป็ นเจ้าเมืองเวียงไชยปราการได้หนีขา้ ศึกมาจากเมืองสุธรรมวดี (สะเทิม) เมือ่ พ.ศ.๑๕๔๗ ในตอนแรกจะอพยพ
ครอบครัวไปทางทิศตะวันตกของแม่น้ํ ากก แต่ในขณะนัน้ ในแม่น้ํ ามีมาก จึงล่องใต้มายังตําบล
หนึ่งแล้ว จึงสร้างเมืองขึน้ ให้ช่อื ว่า กําแพงเพชร และทีเ่ มืองสุโขทัยยังมีเมืองๆ หนึ่งชื่อ เมือง
ั่
เพชรบุร ี อยูท่ อ่ี ําเภอคีรมี าศริมฝงคลองสาระบบ
ซึง่ เป็ นเรือ่ งทีน่ ่ าศึกษาอย่างยิง่
เรือ่ งเมืองเพชรบุร ี หรืออาณาจักรเพชรบุร ี เคยมีกษัตริย์ – ปกครองนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงให้ขอ้ คิดเห็นว่า เดิมเมือ่ ประมาณพันปีเศษ
มาแล้ว เมืองเพชรบุรมี กี ษัตริยป์ กครองเช่นเดียวกับเมืองนครศรีธรรมราช มาจนถึงสมัยกรุงศรี
อยุธยาเป็ นใหญ่ อํานาจของเมืองทัง้ สองจึงตกแก่กรุงศรีอยุธยา อย่างไรก็ตาม ถ้าหากจะรวบรวม
พระนามกษัตริยอ์ าณาจักรเพชรบุรที ป่ี รากฏมี ๖ พระนามคือ
๑. พระพนมทะเลศรีมเหนทราชาธิราช
๒. พระพนมไชยศิร ิ
๓. พระกฤติสาร
๔. พระอินทราชา
๕. พระเจ้าอู่ทอง
๖. เจ้าสาม

สมัยกรุงสุโขทัย
เมืองเพชรบุรใี นสมัยสุโขทัยนัน้ เข้าใจว่าเป็ นอาณาจักรเล็กๆ อาณาจักรหนึ่งขึน้ ตรง
ต่ออาณาจักรสุโขทัย จากบันทึกของจีนสมัยพระเจ้าหงวนสีโจ๊วฮ่องเต้ พ.ศ.๑๘๓๗ กล่าวว่า
“กัมจูยอื ตัง (กันจูเออตัน กมรเตง) แห่งเมืองปิกชิกฮัน้ ปูลเี ฮียะ (ปีฉีปลุ เี ยะเพชรบุร)ี ส่งทูตมา
ถวายเครือ่ งบรรณาการ” แต่จดหมายเหตุบางฉบับเขียนเป็ น ปิกชิกปูล ี หรือ ปิชะปูล ี ซึง่ กล่าวถึง
เมืองเพชรบุร ี นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวอีกว่า “ พระโองการชีช้ วนให้กนั จูยอื ตัง (กันจูเออตัน,
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กมรเตง) เจ้าประเทศสยามมาเฝ้า มีกจิ ก็ให้ลกู น้องชายกับอํามาตย์มาเป็ นตัวจํานํา” และใน พ.ศ.
๑๙๓๔ สมัยรัชกาลพระเจ้าฮ่งบู้ ประเทศริวกิวสยาม เปียกสิกโปบลี้ (เปะชีปาหลี)่ กัศมิระ เข้า
ถวายบรรณาการ ข้อความนี้นายเลียง เสถียรสุต ผูแ้ ปลโดยอธิบายว่า เมืองเปียกกสิกโปบลีห้ รือ
เปะซีปากลี่ นัน้ หมายถึงแคว้นโคถานในมงโกล แต่ผเู้ ขียนคิดว่าน่ าจะเป็ นเมืองเพชรบุรมี ากกว่า
เมือ่ เปรียบเทียบกับคําอื่นทีจ่ นี ได้บนั ทึกไว้ดงั คําแรก ๆ ทีก่ ล่าวไว้ขา้ งบนใน พ.ศ.ดังกล่าวจะตรง
กับรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๒ ซึง่ ครองราชย์ถงึ พ.ศ.๑๙๔๒
ในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช พระองค์ได้จารึกเรื่องราวในสมัยนัน้ ไว้ตอนหนึ่ง
ได้กล่าวถึงพระราชอาณาเขตไว้ว่า “เบือ้ งตะวันออกรอดสระหลวงสองแควลุมบาจายสคาเท้าฝงั ่
โขงถึงเวียงจันเวียงคําเป็ นทีแ่ ล้ว เบือ้ งหัวนอนรอดคนทีพระบาง แพรก สุพรรณภูม ิ ราชบุร ี
ั่
เพชรบุร ี ศรีธรรมราชฝงทะเลสมุ
ทรเป็ นทีแ่ ล้ว

สมัยกรุงศรีอยุธยา

การปกครองหัวเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้จดั แบ่งเป็ นหัวเมืองฝา่ ยตะวันออก
หัวเมืองฝา่ ยตะวันตก หัวเมืองฝา่ ยเหนือ และหัวเมืองปกั ษ์ใต้ สําหรับเมืองเพชรบุรนี นั ้ สังกัด
หัวเมืองฝา่ ยตะวันตกซึง่ มีเมืองต่าง ๆ ดังนี้ เมืองเพชรบุร ี ราชบุร ี นครไชยศรี สุพรรณบุร ี
กาญจนบุร ี ศรีสวัสดิ ์ ไทรโยคท่ากระดาน ทองท่าพี และเมืองทองผาภูม ิ
ในสมัยนี้อาจถือได้ว่า เมืองเพชรบุรเี ป็ นเมืองทีส่ าํ คัญเมืองหนึ่ง เพราะเป็ นเมืองที่
ข้าศึกต้องยกทัพผ่านเข้ามา เพื่อจะไปตีกรุงศรีอยุธยา เป็ นเมืองท่าทีเ่ รือสินค้าต่าง ๆ จอดแวะพัก
ก่อนทีจ่ ะเข้าไปยังเมืองหลวง หรือจะล่องไปยังหัวเมืองปกั ษ์ใต้ หรือจะเดินทางไปเมืองมะริด
เมาะลําเลิง หัวเมืองมอญ ดังนัน้ เจ้าเมืองนี้จงึ ต้องมีความรูค้ วามสามารถหลายด้าน คือทัง้ ด้านการ
รบ การปกครอง รวมทัง้ การติดต่อสัมพันธ์กบั เมืองอื่น ในส่วนการทํามาหากินนัน้ เมืองนี้กอ็ ุดม
สมบูรณ์ทงั ้ ข้าวปลาอาหาร ยามใดทีบ่ า้ นเมืองเปลีย่ นแผ่นดิน หรือมีขา้ ศึกมาติดพันหลายด้าน
เมืองเพชรบุรตี อ้ งเตรียมตัวทีจ่ ะต่อสูก้ บั ศัตรูโดยตรงรวมทัง้ ศัตรูทล่ี อบเข้ามาปล้นบ้านเมืองซํ้าเติม
อีกด้วย
ใน พ.ศ.๒๑๐๐ แผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช พระองค์เสด็จขึน้ ครองราชย์
ได้เพียงปีเดียว พระยาละแวกก็ยกทัพมาตี กรุงศรีอยุธยา มีกําลังพลเพียงสามหมื่น ขณะนัน้ ปื น
ใหญ่น้อยรอบพระนครถูกพระเจ้าหงสาวดีเอาไปเกือบหมดสิน้ เมือ่ ได้ปรึกษากับเสนาบดีทงั ้ หลาย
แล้ว บางท่านว่าควรอพยพไปอยูท่ เ่ี มืองพิษณุโลกชัวคราว
่
โดยให้รบี แต่งกองเรือพระทีน่ งั ่ การ
ครัง้ นี้มสี ่วนเกีย่ วข้องกับเจ้าเมืองเพชรบุร ี คือ พระเพชรรัตน์เจ้าเมืองเพชรบุรใี นขณะนัน้ มี
ความผิดด้วยสถานใดไม่ทราบได้ ถูกปลดออกจากเจ้าเมืองตนจึงคิดขบถโดยเตรียมสะสมผูค้ นไว้
เพื่อปล้นทัพหลวงทีจ่ ะแยกไปยังเมืองพิษณุโลกแต่พระองค์มไิ ด้เสด็จทัง้ นี้เพราะขุนเทพวรชุนได้
กราบทูลให้ ต่อสูก้ บั เขมรเพราะเห็นว่าการทัพครัง้ นี้ไม่ใหญ่โต พระองค์จงึ เตรียมรับศึกเขมร การ
รบคราวนี้เขมรไม่สามารถตีเอากรุงศรีอยุธยาได้ จึงยกทัพกลับไป
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ในสมัยเดียวกันนี้เมือ่ พ.ศ.๒๑๑๓ พระยาละแวกได้ให้พระยาจีนจันตุกบั พระยาอุ
เพศราช ยกทัพเรือมาตีเมืองเพชรบุรดี ว้ ยกําลังพลสามหมื่น พระศรีสุรนิ ทรฤาไชยเจ้าเมือง
เพชรบุร ี
พร้อมด้วยกรมการเมืองได้รกั ษาเมืองไว้เต็มความสามารถรบพุ่งต่อสูก้ นั ถึงสามวัน
ข้าศึกเสียรีพ้ ลและอาวุธเป็ นจํานวนมาก เมือ่ พระยาทัง้ สองเห็นว่าจะตีเมืองเพชรบุรไี ม่ได้แน่แล้ว
จึงยกทัพกลับ แต่พระยาจีนจันตุมไิ ด้กลับเมืองเขมร ด้วยเกรงพระยาละแวกจะเอาโทษในฐานทีต่ ี
เอาเมืองเพชรบุรไี ม่ได้ จึงอพยพครอบครัวเข้าไปยังกรุงศรีอยุธยา พระมหาธรรมราชาธิราชทรง
อุปถัมภ์เป็ นอย่างดี แต่มนิ านพระยาจีนจันตุได้ลอบหนีไปโดยสําเภา
ครัน้ ถึง พ.ศ.๒๑๑๕ ในเดือนสาม พระยาละแวกได้ยกทัพมาตีเมืองเพชรบุรอี กี
คราวนี้มาด้วยตนเอง มีพลประมาณเจ็ดหมื่นคน ทางกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาธรรมราชา
โปรดฯ ให้เมืองยโสธรราชธานีกบั เมืองเทพราชธานี ยกทัพออกไปช่วยออกพระศรีสุรนิ ทรฤาไชย
เจ้าเมืองเพชรบุร ี ต่างก็ได้ช่วยกันตกแต่งกําแพง คู หอรบให้แข็งแรง เมือ่ พระยาละแวกยกทัพมา
ล้อมเมืองเพชรบุรไี ด้สามวันจึงให้ทหารเอาบันไดปี นกําแพงเมือง แต่ชาวเพชรบุรไี ด้ต่อสูอ้ ย่างเต็ม
ความสามารถ ข้าศึกไม่สามารถจะตีเอาเมืองได้จงึ ถอยออกไป และคิดว่าหากเข้าตีไม่ได้กจ็ ะยก
ทัพกลับ แต่เป็ นทีน่ ่ าเสียใจว่า ภายในค่ายเมืองเพชรบุร ี เริม่ แตกความสามัคคีกนั ระหว่างพระยา
ทัง้ สาม คือมิได้รว่ มมือกันวางแผนปราบปรามข้าศึก ต่างก็บงั คับบัญชาทหารฝา่ ยของตน มิได้
สัมพันธ์รว่ มมือรบ หรือปรึกษากัน ครัน้ ถึงวันแปดคํ่าพระยาละแวกได้ยกเข้าตีทางด้านตําบล
คลองกระแชง และทางด้านตําบลบางจานยกเข้าเผาหอรบทลายลงพร้อมกับปีนกําแพงเข้าเมือง
ได้ ออกพระศรีสุรนิ ทรฤาไชย เมืองยโสธรราชธานี เมืองเทพราชธานีตายในทีร่ บ พระยาละแวก
ได้กวาดต้อนผูค้ นและทรัพย์สนิ เป็ นจํานวนมากไปยังเขมรเมืองเพชรบุรตี อ้ งแตกยับเยินครัง้ นี้
เพราะผูน้ ําแตกความสามัคคีกนั อย่างไรก็ตามหลังจากนัน้ มินานบ้านเมืองก็คงสภาพปกติ
สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงเตรียมกองทัพทีจ่ ะยกไปตีเมืองเขมร
โดยเกณฑ์พลจากเมืองนครราชสีมา ส่วนหัวเมืองปกั ษ์ใต้เกณฑ์กองเรืองรบ จํานวน ๒๕๐ ลํา
จากเมืองนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ไชยา คนสองหมืน่ มอบให้พระยาเพชรบุรเี ป็ นแม่ทพั
กองเรือนี้เพื่อจะยกไปตีเมืองปา่ สักของเขมรซึง่ มีพระยาวงศาธิราชเป็ นแม่ทพั กองทัพเขมรแตก
ย่อยยับ พลทหารจมนํ้าตายเป็ นจํานวนมาก พระยาวงศาธิราชตายในทีร่ บ ทัพไทยตีได้เมือง ปา่
สักพระยาเพชรบุรยี กทัพรุดไปยังเมืองปากกระสัง ซึง่ ขณะนัน้ ทัพของพระยาราชวังสันกําลังรบ
กับเขมรอยู่ พระยาเพชรบุรจี งึ ยกตีขนาบเข้าไปทัพเขมรแตก กองทัพพระยาราชวังสันกับพระยา
เพชรบุรยี กเข้าตีเมืองจัตุรมุขแตก
แล้วยกไปสมทบกับทัพหลวงทีเ่ มืองละแวกยกเข้าตีเมือง
ละแวกแตก จับพระยาละแวกทําพิธปฐมกรรม สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงยกทัพกลับ
ในคราวทีส่ มเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรถทรงยกทัพไปตีพม่า
นัน้ พระยาเพชรบุรกี เ็ ป็ นนายทัพด้วย เมือ่ กองทัพบกไปถึงแม่น้ําสะโตง สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชโปรดฯ ให้พระมหาเทพเป็ นผูบ้ งั คับบัญชากองทัพม้า ยกออกนํ าหน้าทัพหลวง ส่วน
พระยาเพชรบุรยี กทัพช้างม้าและพลรบจํานวนสามพันเป็ นทัพหนุ นพระมหาเทพ
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สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระองค์เคยเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรพี ร้อมด้วย
สมเด็จพระเอกาทศรถ ในปีเถาะ พ.ศ.๒๑๓๔ ทัง้ สองพระองค์ได้เสด็จไปยังตําบลสามร้อยยอด
ทางสถลมาร์คและประทับแรมทีน่ นั ้ เป็ นเวลา ๑๔ วัน เพื่อทรงเบ็ด หลังจากนัน้ ได้เสด็จมาประทับ
แรม ณ ตําหนักตําบลโตนดหลวงเป็ นเวลา ๑๒ วัน จึงเสด็จเข้ายังเมืองเพชรบุร ี
สมเด็จพระเชษฐาธิราชได้เสด็จขึน้ ครองราชสมบัตแิ ทนพระเจ้าทรงธรรม เมือ่ พ.ศ.
๒๑๗๐ พระองค์มอี นุ ชาสององค์คอื สมเด็จพระพันปีศรีศลิ ป์กบั สมเด็จพระอาทิตย์วงศ์ สมเด็จ
พระพันปีศรีศลิ ป์ทรงพิโรธหาว่าเสนาบดีทงั ้ หลายมิได้ยกราชสมบัตใิ ห้พระองค์ พระองค์จงึ ทรงพา
ข้าราชบริพารลอบหนีมายังเมืองเพชรบุร ี เพือ่ ซ่องสุมผูค้ นจะยกเข้ากรุง สมเด็จพระเชษฐาธิราช
ทรงทราบเหตุจงึ โปรดฯ ให้ไปจับกุมตัวมาสําเร็จโทษเสียทีว่ ดั โคกพระยา ส่วนชาวเมืองเพชรบุรที ่ี
เข้าด้วยกับสมเด็จพระพันปี ศรีศลิ ป์นนั ้ ให้เอาตัวไปเป็ นตะพุ่นหญ้าช้าง
ประมาณ พ.ศ.๒๒๐๓ ทางเมืองพม่าพวกฮ่อได้ยกเข้ามาล้อมเมืองอังวะ พระเจ้า
อังวะเกณฑ์หวั เมืองมอญให้ไปช่วยป้องกันเมือง มอญไม่เต็มใจจึงยกเข้ามาพึง่ ไทย สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชโปรดฯ ให้ไปอยู่ ณ ตําบลสามโคก เมื่อพวกฮ่อยกทัพกลับไปแล้ว พระเจ้าอังวะ
จึงให้เจ้าเมืองหงสาวดีเจ้าเมืองตองอู ยกไปเอาครัวมอญทีห่ นีมาเมืองไทยกลับไปให้ได้ เจ้าเมือง
ทัง้ สองจึงยกทัพเข้ามาทางเมืองกาญจนบุร ี ทางกรุงศรีอยุธยาจึงสังให้
่ พระยาจักรีเกณฑ์กองทัพ
หัวเมืองปกั ษ์ใต้ฝา่ ยทะเลตะวันตกให้เจ้าพระยาโกษาเหล็กเป็ นแม่ทพั หลวง พระยาเพชรบุรเี ป็ น
ทัพหน้า พระยาราชบุรเี ป็ นกองหนุ นยกไปยังตําบลปากแพรกเข้าตีทพั พม่าแตกพ่ายไป
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถือได้ว่าเป็ นสมัยทีม่ กี ารติดต่อสัมพันธไมตรีกบั
ต่างประเทศมากทีส่ ุดและได้ผลเป็ นทีน่ ่ าชื่นชม โดยเฉพาะสัมพันธไมตรีกบั ฝรังเศส
่ พระเจ้าหลุยส์
ที่ ๑๔ ได้ส่งราชทูตชื่อเชวาติ เอ เดอ โชมอง มายังกรุงศรีอยุธยา เมือ่ ราชทูตมาถึงปากแม่น้ํ า
เจ้าพระยา เจ้าเมืองบางกอกกับเจ้าเมืองเพชรบุรอี อกไปต้อนรับ โดยเจ้าเมืองเพชรบุรไี ด้นําขุน
นางข้าราชการพร้อมด้วยเรือยาวประมาณ ๔๐ ลํา มาคอยรับอยูก่ ่อนแล้วหนึ่งวัน เจ้าเมืองทัง้ สอง
ได้เข้าไปแสดงความชื่นชมยินดีกบั ราชทูตหลังจากนัน้ จึงจัดขบวนเรือเพื่อเดินทางเข้าไปยังกรุง
ศรีอยุธยา เมือ่ ถึงเมืองบางกอก เรือสินค้าของอังกฤษได้ยงิ สลุดพร้อม ๆ กับการยิงสลุตจากตัว
เมืองบางกอก ครัน้ ถึงเมืองบางกอกเจ้าเมืองเพชรบุรกี บั เจ้าเมืองบางกอกตัง้ แถวต้อนรับ โดยท่าน
ทัง้ สองยืนคอยรับอยูห่ วั แถว
เพื่อนําราชทูตไปยังทีพ่ กั ในเมืองบางกอกหลังจากนัน้ จึงได้เดิน
ทางเข้าไปยังกรุงศรีอยุธยา
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี้มเี รือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับชาวจังหวัดเพชรบุรอี กี
เรือ่ งหนึ่งคือ ประมาณเดือนอ้ายเดือนยีม่ พี ระราชพิธตี รียมั พวาย สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้
ทรงม้าพระทีน่ งเพื
ั ่ ่อเสด็จไปยังตําบลชีกุนอันเป็ นทีต่ งั ้ เทวสถานเพื่อประกอบพิธดี งั กล่าว สมเด็จ
เจ้ารามกับสมเด็จเจ้าฟ้าทองได้แต่งชาวเพชรบุร ี ๓๐๐ คนถือกระบองซุ่มอยูข่ า้ งทาง ครัน้ เสด็จ
ไปถึงทางสีแ่ ยกบริเวณป่าเขาชมพู่กบั ตะแลงกุนป่ายา ชาวเพชรบุรตี รงเข้ายึดเอาบังเหียนม้าพระ
ทีน่ งั ่ กรมพระตํารวจจับตัวมาสอบถาม ชาวเพชรบุรใี ห้การว่า สมเด็จเจ้าฟ้ารามกับสมเด็จเจ้าฟ้า
ทองใช้ให้มาทําร้ายพระเจ้าอยูห่ วั เมือ่ เสด็จกลับสู่พระราชวัง ได้ตรัสสอบถามเจ้าฟ้าทัง้ สอง

๗
พระองค์ ซึง่ ก็ทรงรับว่าเป็ นความจริง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงโปรดฯ ให้ลกู ขุน ณ ศาลา
พิจารณาโทษ
ทัง้ สองพระองค์เคยได้รบั พระราชทานอภัยโทษมาครัง้ หนึ่งแล้วยังคิดกบฏอีก
คณะลูกขุนจึงพิจารณาตัดสินสําเร็จโทษเสีย อย่างไรก็ตามเกีย่ วกับเรือ่ งนี้พงศาวดารบางเล่มมิได้
ระบุว่าเป็ นชาวเพชรบุรเี พียงแต่กล่าวไว้ว่า พระไตรภูวนารถทิพยวงศ์ (สมเด็จเจ้าฟ้าราม) กับ
สมเด็จเจ้าฟ้าทองได้ซ่องสุมผูค้ นและเตรียมการไว้เท่านัน้
ทางเมืองไชยาแจ้งเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาว่า เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้ซ่องสุม
ผูค้ นไว้เพื่อแข็งเมือง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงโปรดฯ ให้พระยาสุรสงครามเป็ นแม่ทพั
หลวง พระสุนเสนาเป็ นยกกระบัตร พระยาเพชรบุรเี ป็ นเกียกกาย (กองเสบียงของทหาร) พระยา
สีหราชเดโชเป็ นกองหน้า
พระยาราชบุรเี ป็ นทัพหลวงยกไปทางบกส่วนทัพเรือมีพระยาราชวังสันเป็ นแม่ทพั
ยกไปตีเมืองนครศรีธรรมราชราว พ.ศ.๒๒๒๙
ในสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ พ.ศ.๒๒๔๖ พระองค์โปรดการทรงเบ็ด จึงได้เสด็จ
ประพาสเมืองเพชรบุร ี ประทับแรมทีต่ ําบลโตนดหลวงซึง่ เป็ นทีเ่ คยประทับของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรถ พระพุทธเจ้าเสือเสด็จเลยไปจนถึงตําบลสามร้อยยอด ทรงเบ็ด
แล้วเสด็จย้อนกลับมายังตําหนักโตนดหลวง จึงเสด็จกลับคืนสู่กรุงศรีอยุธยา
ใน พ.ศ.๒๓๐๒ สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ หรือ กรมขุนอนุ รกั ษมนตรีเสด็จ
ขึน้ ครองราชสมบัตแิ ทนสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ หรือเจ้าฟ้าดอกมะเดื่อซึง่ สละราชสมบัติ
ฝา่ ยกรมหมื่นเทพพิพธิ ซึง่ อยูข่ า้ งฝา่ ยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ ได้ทลู ลาผนวก เจ้าพระยา
อภัยราชา พระยาเพชรบุร ี หมืน่ ทิพเสนา นายจุย้ นายเพงจัน ได้รว่ มคิดกับกรมหมืน่ เทพพิพธิ
เป็ นกบฏ สมเด็จพระบรมราชาธิราชทรงทราบจึงให้จบั ตัวบุคคลดังกล่าว กรมหมื่นเทพพิพธิ ถูก
เนรเทศไปเมืองลังกา ส่วนพระยาอภัยราชา พระยาเพชรบุร ี นายจุย้ ให้ลงพระราชอาชญาเฆีย่ น
แล้วจําไว้ ส่วนนายเพงจันหมืน่ ทิพเสนาหนีไป เมือ่ พม่ายกทัพมาในฤดูแล้งปีเดียวกันนี้ โปรดฯให้
แก้จาํ เจ้าพระยาอภัยราชา พระยาเพชรบุร ี พระยายมราชออกมารบ ให้พระยายมราชเป็ นแม่ทพั
พระยาเพชรบุรเี ป็ นทัพหน้า พระยาราชบุรเี ป็ นยกกระบัตร พระสมุทรสงครามเป็ นเกียกกาย พระ
ธนบุรแี ละพระนนทบุรเี ป็ นกองหลัง ยกไปรักษาเมืองมะริด แต่พอยกไปถึงด่านสิงขรก็ทราบว่า
เมืองดังกล่าวถูกข้าศึกยึดได้เสียแล้ว ทัพพม่ายกตีเข้ามาถึงทัพพระยายมราชแตกกระจาย ไล่มา
ตัง้ แต่เมืองกุยบุร ี ปราณบุร ี จนเข้ามาถึงเมืองเพชรบุร ี โดยไม่มผี คู้ ดิ สูป้ ้ องกันเมืองเลย
ใน พ.ศ.๒๓๐๗ กองทัพพม่าซึง่ มีมงั มหานรธาเป็ นแม่ทพั ยกไปตีเมืองทวาย ตีจะ
เรือ่ ยมายังเมืองมะริด ตะนาวศรี มะลิวนั ระนอง ชุมพร ไชยา ปทิว คลองวาฬ กุย ปราณ จนถึง
เมืองเพชรบุร ี แต่ทเ่ี มืองเพชรบุรมี กี องทัพพระยาพิพฒ
ั โกษากับทัพของพระยาตาก ยกมาจากกรุง
ศรีอยุธยา ทันรักษาเมืองไว้ได้ เมือ่ พม่ายกมาถึงเมืองเพชรบุรปี ะทะกับกองทัพไทยเข้าก็ถอยไป
ทางด่านสิงขรอย่างไรก็ตามในปีเดียวกันนี้ พระเจ้าอังวะได้มพี ระราชสาส์นมายังกรุงศรีอยุธยา
เพื่อขอตัวเจ้าเมืองทวายกลับไป หากไทยขัดขืนจะยกทัพใหญ่มา ทางฝ่ายกรุงศรีอยุธยามิได้มอบ
ให้ไป และได้เตรียมกําลังไว้ป้องกันบ้านเมืองโดยเกณฑ์ทหารไปรักษาด่านอย่างมันคง
่
พม่ายก

๘
ทัพมาคราวนี้เป็ นทัพของกษัตริยอ์ งค์ใหม่ คือ หลังจากพระเจ้าอังวะสวรรคตประมาณ พ.ศ.
๒๓๐๘ กองทัพได้ยกเข้ามาทางเมืองทวาย ตะนาวศรี แล้วยกเข้าตีเมืองเพชรบุร ี ราชบุร ี และ
กาญจนบุร ี สมเด็จพระบรมราชาธิราชโปรดฯ ให้เจ้าพระยาจักรียกทัพไปตัง้ รับทีเ่ พชรบุร ี ราชบุร ี
แต่สกู้ าํ ลังข้าศึกไม่ได้จงึ เสียเมืองแก่พม่า หลังจากนัน้ พม่าจึงยกเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยา ขณะที่
พม่าล้อมกรุงอยูน่ นั ้ สมเด็จพระบรมราชาธิราชโปรดฯ ให้พระยาเพชรบุรคี ุมกองทัพเรือกองหนึ่ง
พระยาตากสินคุมอีกกองหนึ่ง ยกออกไปตัง้ รับทัพพม่าทีจ่ ะเข้ามาทางท้องทุ่ง ครัน้ พม่ายกเข้ามา
พระยาเพชรบุรจี ะยกออกไปสูร้ บพม่า พระยาตากสินเห็นว่าข้าศึกมีกําลังเหนือกว่า ไม่ควรยก
ออกไปจึงห้ามไว้ พระยาเพชรบุรเี ห็นว่าพอจะสูไ้ ด้จงึ ยกออกไปถูกพม่าล้อมไว้แล้วเอาดินปื นทิง้
ลงในเรือดินระเบิดขึน้ พระยาเพชรบุรตี ายในทีร่ บ ส่วนพระยาตากสินมิได้ต่อสูก้ บั ข้าศึกแต่ได้
ถอยมาตัง้ รับทีว่ ดั พิชยั และมิได้เข้าไปในกรุงศรีอยุธยาอีกเลย หลังจากนัน้ กรุงศรีอยุธยาก็เสียแก่
พม่า เมือ่ พ.ศ.๒๓๑๐

สมัยกรุงธนบุรี
หลังจากกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาผลาญเสียหายยับเยินแล้ว ผูน้ ําทีม่ คี วามสามารถ
ต่างก็ตงั ้ ตัวเป็ นหัวหน้าเป็ นอิสระเป็นก๊ก ก๊กต่าง ๆ เหล่านี้มพี ระยาตากสินด้วยก๊กหนึ่ง ซึง่ ต่อมา
ตัง้ ตัวเป็ นเจ้าทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระองค์ทรงปราบก๊กต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แล้ว
ตัง้ เมืองธนบุรเี ป็ นเมืองหลวงและมีเมืองรอบเมืองหลวงพอทีจ่ ะตัง้ เจ้าเมืองออกไปได้และมีกําลัง
พอทีจ่ ะรวบรวมผูค้ นจัดบ้านเมืองเสียใหม่เมืองเหล่านี้ประมาณ ๑๑ เมืองรวมทัง้ เมืองเพชรบุร ี
ด้วย ใน พ.ศ.๒๓๑๒ โปรดฯ ให้เจ้าพระยาจักรี พระยายมราช พระยาอภัยรณฤทธิ ์ และพระยา
เพชรบุร ี เป็ นกองหน้ายกไปตีเมืองนครศรีธรรมราชกองทัพคราวนี้กําลังพลห้าพัน โดยยกไปทาง
บกถึงเมืองไชยาและท่าข้ามได้ต่อสูก้ นั การรบคราวนี้พระยาเพชรบุรแี ละพระยาศรีพพิ ฒ
ั น์ตายใน
ทีร่ บ ทัง้ นี้เพราะนายทัพนายกองมิได้สามัคคีกนั เมือ่ ถึงท่าหมากกองทัพของพระยาทัง้ สองจึงเสีย
ทีขา้ ศึก สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรจี งึ ยกทัพหลวงไปทางเรือ เมือ่ กองเรือมาถึงตําบลบางทะลุ หาด
เจ้าสําราญ ถูกพายุเรือล่มเป็ นจํานวนหลายลํา สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรจี งึ ทรงตัง้ พิธบี วงสรวง
และพักทีเ่ พชรบุรรี ะยะหนึ่ง
ครัง้ ถึง พ.ศ.๒๓๑๗ ทางพม่าได้ยกทัพเข้ามาอีก โดยเข้ามาทางปากแพรก ตัง้ ค่าย
อยู่ ณ ตําบลบางแก้ว โปรดฯ ให้พระเจ้าจุย้ ลูกเธอและพระยาธิเบศรบดีเป็ นแม่ทพั ยกออกไปตัง้
รับทัพข้าศึก ณ เมืองราชบุร ี เมือ่ ยกไปถึงปรากฏว่าทัพหน้าซึง่ มีพระยาอภัยรณฤทธิ ์ พระยา
เพชรบุร ี หลวงสมบัตบิ าลและหลวงสําแดงฤทธาแตกทัพมา เมือ่ พระเจ้ากรุงธนบุรที รงทราบ
โปรดฯ ให้จบั บุตรภรรยาของนายทัพนายกองแตกทัพมานัน้ จําไว้ แล้วให้ยกออกไปรบแก้ตวั ใหม่
การศึกครัง้ นี้ทจ่ี ริงแล้วอะแซหวุ่นกีแ้ ม่ทพั มิได้มุ่งหวังทีจ่ ะให้ยกทัพมาตีเมืองไทยแต่ประการใด
เพียงแต่ให้ยงุ อคงหวุ่นติดตามครอบครัวมอญทีห่ นีเข้ามาทางด่านเจดียส์ ามองค์ ยุงอคงหวุ่นเลย
ถือโอกาสปล้นครัวไทย โดยแบ่งกําลังออกเป็ นสองกอง ตัง้ ค่ายอยูท่ ป่ี ากแพรกกองหนึ่ง คอย
ปล้นผูค้ นแถวเมืองกาญจนบุร ี สุพรรณบุร ี และนครไชยศรี อีกกองหนึ่งได้ยกไปปล้นเมืองราชบุร ี

๙
สมุทรสงครามและเมืองเพชรบุร ี ครัน้ ยกมาถึงตําบลบางแก้วก็ทราบว่ามีกองทัพไทยยกไปตัง้ รับที่
ราชบุร ี ยุงอคงหวุ่นจึงได้ตงั ้ ทัพทีต่ ําบลบางแก้วสามค่าย ทางกองทัพไทยได้ตงั ้ ล้อมกองทหาร
พม่า เพื่อตัดเสบียงอาหาร พม่ายกออกปล้นค่ายพระยาพิพฒ
ั น์โกษา และค่ายพระยาเพชรบุรแี ต่
ไม่สามารถตีหกั เอาได้ ขณะนัน้ ได้มใี บบอกเข้ามายังกรุงว่า กองทหารพม่าทีย่ กเข้ามาทางเมือง
มะริได้เข้าปล้นค่ายเมืองทับสะแก เมืองกําเนิดนพคุณ จึงโปรดฯ ให้แจ้งแก่เจ้าเมืองกุยบุร ี เมือง
ปราณบุร ี ให้ทําลายหนองนํ้าบ่อนํ้ าตามรายทางทีค่ ดิ ว่ากองทัพพม่าจะยกมายังเมืองเพชรบุรใี ห้
หมดสิน้ โดยให้เอาของสกปรกหรือยาพิษใส่ลงไป อย่าปล่อยให้เป็ นกําลังแก่ฝา่ ยข้าศึกได้โปรดให้
พระเจ้าหลานเธอกรมขุนอนุ รกั ษ์สงครามมาอยูฟ่ ู่รกั ษาเมืองเพชรบุรดี ว้ ย

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์

หลังจากทีพ่ ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ปราบดาภิเษกและ
สร้างกรุงเทพมหานครไม่ก่ปี ี พม่าก็เตรียมทัพใหญ่ทจ่ี ะยกมา คือในปีมะเส็ง พ.ศ.๒๓๒๘ พระ
เจ้าปดุงได้เกณฑ์รพ้ี ลประมาณแสนเศษ โดยจัดเป็ นเก้าทัพ ทัพที่ ๑ ให้แมงยี แมงข่องกยอ เป็ น
แม่ทพั ยกไปตีหวั เมืองฝา่ ยตะวันตกถึงเมืองถลาง ทัพที่ ๒ ให้ออกนอกแฝกคิดหวุ่นเป็ นแม่ทพั ยก
มาตัง้ ทีเ่ มืองทวาย เดินทางเข้ามาทางด่านบ้องตี้ เข้าตีเมืองราชบุร ี เมืองเพชรบุรลี งไปถึงเมือง
ชุมพร จรดทัพทีห่ นึ่ง ทัพที่ ๓ ให้หวุ่นคยีสะโดะศิรมี หาอุจะนาเข้ามาทางเมืองเชียงแสน สุโขทัย
แล้วยกลงมายังกรุงเทพมหานคร ทัพที่ ๔ มีเมียนหวุ่นแมงยีมหาทิมข่องเป็ นแม่ทพั ยกมาทาง
เมืองเมาะตะมะเป็ นทัพหน้ายกเข้าตีกรุงเทพมหานคร เข้ามาทางด่านเจดียส์ ามองค์ ทัพที่ ๕ ให้
เมียนเมหวุ่นเป็ นแม่ทพั หน้ายกมาตัง้ ทีเ่ มืองเมาะตะมะเป็ นทัพหนุ นทัพทีส่ ่ี ทัพที่ ๖ ให้ตะแคงกา
มะราชบุตรทีส่ องเป็ นแม่ทพั เป็ นทัพหน้าที่ ๑ ของทัพหลวงยกมาทางด่านเจดียส์ ามองค์ ทัพที่ ๗
ให้ตะแคงจักกุราชบุตรทีส่ ามเป็ นแม่ทพั เป็ นทัพหน้าที่ ๒ ของทัพหลวง ทัพที่ ๘ เป็ นทัพหลวงมี
พระเจ้าปดุงเป็ นนายทัพยกมาทางเมืองเมาะตะมะ ทัพสุดท้ายมีจอข่องนรธาเป็นแม่ทพั ยกมา
ทางด่านแม่ละเมายกเข้ามาตีเมืองตาก กําแพงเพชร แล้วยกมายังกรุงเทพมหานคร
ทางฝา่ ยกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดฯ
ให้จดั ทัพไว้รบั ๔ ทัพด้วยกันคือ ทัพที่ ๑ ให้กรมพระราชวังหลังเป็ นแม่ทพั ยกไปขัดตาทัพทีเ่ มือง
นครสวรรค์ ทัพที่ ๒ เป็ นทัพใหญ่ให้กรมพระราชวังบวรฯ ยกไปยังเมืองกาญจนบุร ี คอยต่อสูก้ บั
ข้าศึกทีจ่ ะยกมาทางด่านเจดียส์ ามองค์ ทัพที่ ๓ ให้เจ้าพระยาธรรมา (บุญรอด) กับเจ้าพระยายม
ราช ยกไปตัง้ รับทีเ่ มืองราชบุรคี อยคุม้ กันทัพที่ ๒ และคอยต่อสูก้ บั ข้าศึกทีจ่ ะยกมาทางปกั ษ์ใต้
และเมืองทวาย ทัพสุดท้ายเป็ นทัพหลวงตัง้ ทีก่ รุงเทพฯ เป็ นกองหนุ น การรบคราวนี้โดยเฉพาะ
การรบทีล่ าดหญ้า มีเรือ่ งทีก่ ล่าวถึงพระยาเพชรบุร ี คือ กองทัพทัง้ สองฝา่ ยได้ต่อสูก้ นั และไม่
สามารถจะตีหกั กันได้ สมเด็จกรมพระราชวังบวรฯ จึงทรงจัดตัง้ เป็ นกองโจร โดยให้พระยาสีหราช
เดโชชัย พระยาท้ายนํ้ า และพระยาเพชรบุรคี ุมทหารไปคอยซุ่มโจมตีหน่ วยลําเลียงเสบียงอาหาร
ทีจ่ ะส่งไปยังค่ายข้าศึก แต่นายทัพทัง้ สามดังกล่าวมิได้ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจึงดํารัสสัง่

๑๐
ให้ประหารชีวติ เสียทัง้ สามคน แล้วโปรดฯ ให้พระองค์เจ้าขุนเณรไปแทนอย่างไรก็ด ี การสงคราม
คราวนี้พม่าเสียหายยับเยินกลับไป
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดฯ ให้เตรียมทัพเพื่อไปตีพม่า
ใน พ.ศ. ๒๓๓๖ โดยยกไปตัง้ ทัพทีเ่ มืองทวาย ซึง่ ขณะนัน้ เมืองทวาย ตะนาวศรี และเมืองมะริด
เป็ นของไทย กองทัพทีย่ กไปตัง้ ยังเมืองดังกล่าวมีทพั ของเจ้าพระยามหาเสนา เจ้าพระยารัตนา
พิพธิ พระยาสีหราชเดโช พระยากาญจนบุร ี พระยาเพชรบุร ี เจ้าพระยามหาโยธา พระยาทวาย
และกองทัพของพระยายมราช นอกจากนี้ยงั มีกองทัพเรืออีกด้วย ครัน้ ถึงฤดูแล้ว ทัพหลวงได้ยก
ออกไปทางเมืองไทรโยคทางฝา่ ยพม่ายกทัพใหญ่มาล้อมเมืองทวายไว้
การรบคราวนี้พระยา
กาญจนบุรตี ายในทีร่ บ กองทัพพม่ายกเข้าตีค่ายพระยามหาโยธาแตก แล้วยกเข้าตีค่ายพระยา
เพชรบุร ี แต่ไม่สามารถจะตีหกั เอาได้จงึ ลงเรือถอยกลับไป ต่อมาอีกสามวันพม่าเกณฑ์ทหารอาสา
เข้าตีค่ายพระยาเพชรบุรอี กี คราวนี้เสียทีแก่ขา้ ศึกอย่างไรก็ตามกองทัพไทยเข้าตีเอากลับคืนมา
ได้ในทีส่ ุด
ถึงสมัยรัชกาลที่ ๒ พม่าได้ยกกองทัพมาอีก คราวนี้ยกไปตีหวั เมืองปกั ษ์ใต้ถงึ เมือง
ถลาง รัชกาลที่ ๒ โปรดฯ ให้พระยาจ่าแสนยากร (บัว) คุมกองทัพล่วงหน้าลงไปก่อน ให้พระยา
พลเทพลงมารักษาเมืองเพชรบุรไี ว้ และโปรดฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิทกั ษ์
มนตรีเสด็จไปคอยจัดการสังกองทั
่
พอยู่ ณ เมืองเพชรบุร ี กองทัพทีม่ าตัง้ ณ เมืองเพชรบุรนี ้ี จาก
การรายงานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทกั ษ์มนตรีว่าทหารมีความประพฤติไม่ด ี คือ ได้กกั เรือ
บรรทุกข้าว นํ้ าตาลของชาวบ้านเก็บค่าผ่านทาง แม้แต่สนิ ค้าพวกไม้ไผ่ เขาวัว ก็ไม่เว้น การ
กระทําดังกล่าวเป็ นทีน่ ่ าอับอายขายหน้าแก่ชาวเมืองเพชรบุรยี งิ่ นัก
สูก้ องทัพทีต่ งั ้ อยูท่ เ่ี มือง
ราชบุรไี ม่ได้ ทหารทีเ่ มืองเพชรบุรตี ่างคนต่างทําต่างคนต่างคิดมิได้สามัคคีกนั ทางฝา่ ยพม่าได้
เขียนหนังสือมาแขวนไว้ทแ่ี ดนเมืองตะนาวศรี เพื่อให้ไทยเลิกจับกุมพลลาดตระเวนของตน ไทย
ได้มหี นังสือตอบไปโดยนําไปแขวนไว้ทช่ี ายแดนเช่นกัน
โดยให้พระยาพลสงครามแห่งเมือง
เพชรบุรเี ป็ นผูต้ อบ
การสงครามระหว่างไทยกับพม่าสิน้ สุดลงแล้ว แต่ทางปกั ษ์ใต้ยงั ไม่สงบ ต้อง
ปราบปรามหัวเมืองมลายู
โดยเฉพาะเจ้าเมืองไทรบุรแี ละเจ้าเมืองใกล้เคียงทีพ่ ากันกระด้าง
กระเดื่อง ทัง้ นี้เพราะมีต่างชาติคอยยุยงอยูเ่ บือ้ งหลัง เมือ่ พ.ศ. ๒๓๘๒ สมัยพระบาทสมเด็จพระ
นังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั เจ้าเมืองไทรบุรแี ข็งเมืองอีกทัง้ ๆ ทีเ่ มืองนี้เคยถูกปราบมาแล้ว ซึง่ พระยา
เพชรบุรเี คยยกทัพไปปราบ
คราวนี้รชั กาลที่ ๓ โปรดฯ ให้พระยาเพชรบุรเี ป็ นแม่ทพั ยกไปประมาณสามพันคน
รวมทัง้ ชาวเพชรบุรดี ว้ ยเก้าร้อยคน ทัง้ นี้ตอ้ งไปรวมทัพกับเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองสงขลา
รวมรีพ้ ลประมาณหมื่นเศษ กองทัพนี้เป็ นกองทัพเรือ โดยเกณฑ์เรือจากเมืองเพชรบุร ี ราชบุร ี
สมุทรสาคร เขมร เป็ นต้น โดยเฉพาะกองทัพของพระยาเพชรบุรที ย่ี กออกไปจากเมืองเพชรบุร ี
นัน้ จากรายงานของหลวงเมืองปลัดเมืองเพชรบุรวี ่า เรือทัง้ หมด ๙ ลํา ทหาร ๕๙๙ คน อาวุธปืน
ประจําเรือ คือ ปืนหน้าเรือ ท้ายเรือ แคมเรือและปื นหลังรวม ๔๘ กระบอก ปื นคาบศิลา ๒๗๐

๑๑
กระบอก ดินปื น ๑๐ หาบ เมือ่ ยกทัพไปถึง หัวเมืองปกั ษ์ใต้ โปรดฯ ให้พระยาเพชรบุรปี ระจําอยู่
ณ เมืองสายบุร ี เพื่อจะได้ดูแลหัวเมืองมลายู ทางเจ้าเมืองแข็งเมืองโดยตัง้ ค่ายสูร้ บ แต่เมือ่ ทราบ
ว่ากองทัพของพระยาเพชรบุรยี กไปตัง้ ทีเ่ มืองสายบุรเี จ้าเมืองกลันตันให้คนมาแจ้งแก่พระยา
เพชรบุรวี ่า ตนจะรือ้ ค่ายลงเพราะเกรงว่าประชาชนจะพากันหลบหนีไปหมด อย่างไรก็ตาม พระ
ยากลันตันหาได้กระทําดังกล่าวไว้ไม่ แต่ได้มหี นังสือมาถึงพระยาเพชรบุรขี ออ่อนน้อมต่อไทย
พระยาเพชรบุรจี งึ ตอบตกลงไปให้พระยากลันตัน พระยากลันตันได้มอบทองคําให้พระยาเพชรบุร ี
ค่ายดังกล่าวนี้ต่อมาพระยาไชยาได้รอ้ื เผาไฟจนหมดสิน้
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระองค์ทรงโปรดเมืองเพชรมาก จะ
เห็นได้จากการทีพ่ ระองค์ได้เสด็จมาเมืองเพชรหลายครัง้ ในระหว่างผนวช พระองค์ได้เสด็จพระ
ราชดําเนินมาทรงบําเพ็ญสมณธรรม ณ ถํ้าเขาย้อย อําเภอเขาย้อย และยังได้ประทับแรมทีว่ ดั
มหาสมณารามเชิงพระนครคีรอี กี ด้วย
จากจดหมายเหตุของหมอบรัดเล่ย์
ได้กล่าวถึง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ช่วงทีไ่ ด้เสด็จมายังเมืองเพชรบุรวี ่า
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๐๓ ได้เสด็จเมืองเพชรบุรเี ป็ นครัง้ ทีส่ องในปีน้ี เพื่อ
ทอดพระเนตรการก่อสร้างพระนครคีร ี วันที่ ๒๒ มิถุนายน ได้แห่พระมายังเมืองเพชรบุร ี วันที่
๒๘ มิถุนายน เสด็จมาเมืองเพชรเป็ นครัง้ ทีส่ าม วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๐๓ หลังจากงานพระ
ราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา ๕๖ พรรษาแล้ว เสด็จมาเมืองเพชรโดยเรือพระทีน่ งจากพระ
ั่
ราชหัตถเลขาทรงมีไปถึงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยูห่ วั ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคมว่า พระองค์
เสด็จถึงปากนํ้าตําบลบ้านแหลมเวลา ๓ โมงเช้าถึงพระนครคีรเี วลาบ่าย ๒ โมง ทรงทอดพระกฐิน
ณ วัดพระพุทธไสยาสน์และวัดมหาสมณาราม ส่วนพระราชธิดาในสมเด็จพระปิ่ นเกล้าเจ้า-อยูห่ วั
นัน้ ได้เสด็จไปทอดพระกฐิน ณ วัดเขาบรรไดอิฐและวัดมหาธาตุ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๔๐๔ ได้เสด็จมาประทับ ณ พระนครคีรใี นปีเดียวกันนี้ พระเจ้าแผ่นดินประเทศปรัสเซียได้ส่ง
ราชทูตชื่อคอลออยเลนเบิรต์ เข้ามาเจริญทางพระราชไมตรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรม
หลวงวงศาธิราชสนิทจัดเรือแจวเรือพายให้ทตู ทีม่ าเทีย่ วเมืองเพชรบุรใี ช้เป็ นจํานวนสองลํา
มี
ฝีพายลําละ ๒๐ คน ขณะนัน้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าคัคณางยุคล ประทับอยู่ ณ พระ
นครคีร ี รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงเพื่อทรงแจ้งให้ทราบว่า ราชทูตปรัสเซียจะมา
เทีย่ วและพักผ่อนทีเ่ มืองเพชรบุร ี ขอให้จดั รถบริการให้ดว้ ย ส่วนขากลับโปรดให้จดั เรือพระทีน่ งั ่
เสพย์สหายไมตรีมารับทีเ่ พชรบุร ี เพื่อนําไปส่งทีเ่ รือรบทีส่ นั ดอน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๔๐๕ เป็ นวันทีเ่ สด็จกลับกรุงเทพมหานคร การเสด็จเมืองเพชรบุรคี รัง้ นี้ โปรดให้จดั พระราชพิธ ี
เฉลิมพระราชมณเฑียรบนพระนครคีร ี และทรงบรรจุพระธาตุบนยอดเจดียบ์ นเขามหาสวรรค์ดว้ ย
วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๐๖ เสด็จมาเมืองเพชรบุรดี ว้ ยเรือกลไฟพระทีน่ งและเสด็
ั่
จกลับเมือ่
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ในเดือนเมษายนพันเอกเรโบลได้นําเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์จากฝรังเศสชื
่
่อ
เรจิออง
ดอนเนอร์
เข้ามาทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และ
พระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดฯ ให้นํานายพันเอกเรโบลมาเทีย่ วเมืองเพชรบุรโี ดย
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เรือเสพย์สหายไมตรี วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๐๘ เป็ นวันทีเ่ สร็จงานพระราชพิธโี สกันต์พระ
เจ้าลูกเธอทีเ่ มืองเพชรบุร ี
นอกจากจะทรงสร้างพระนครคีรแี ล้ว ยังโปรดฯ ให้ตกแต่งเขาหลวงซึง่ มีพระพุทธรูป
โบราณในถํ้าโดยสร้างบันไดหินลงไป สร้างพระพุทธรูปเพื่ออุทศิ ส่วนกุศลถวายแก่พระเจ้าแผ่นดิน
องค์ก่อนๆ ทรงสร้างเป็ นส่วนพระองค์เองบ้าง ทรงให้เจ้านายฝา่ ยในและพระบรมวงศานุวงศ์สร้าง
บ้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดฯ ให้ซ่อมแซมพระนครคีรใี หม่ทงั ้ หมด
เพื่อทรงใช้เป็ นทีป่ ระทับแรมพักผ่อนอิรยิ าบถและเพื่อใช้รบั รองแขกเมืองด้วย ทรงจัดตัง้ มณฑล
ราชบุรขี น้ึ เมืองเพชรบุรขี น้ึ กับมณฑลนี้ พระองค์ได้เสด็จมาประทับทีเ่ มืองเพชรบุรหี ลายครัง้
เพราะอากาศถูกพระโรคทีท่ รงประชวรในฤดูฝน โดยเฉพาะในเดือนกันยายน อย่างไรก็ดเี ดือนนี้
ไม่เหมาะทีจ่ ะประทับบนพระนครคีรดี งั นัน้ จึงทรงสร้างพระราชวังบ้านปืนขึน้ อีกแห่งหนึ่ง แต่ไม่
แล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดฯ ให้สร้างต่อจน
สําเร็จพระราชทานนามว่า พระรามราชนิเวศน์นอกจากจะทรงพระสําราญทีเ่ มืองเพชรบุรแี ล้ว
รัชกาลที่ ๕ ยังโปรดเสวยนํ้าทีแ่ ม่น้ําเพชรบุรอี กี ด้วยโดยเฉพาะนํ้าตรงท่านํ้าวัดท่าไชยศิร ิ ดัง
ความว่า “ด้วยมีตราพระคชสีห์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมออกไปแต่ก่อน ให้ขา้ พเจ้าแต่งกรมการ
กํากับกันคุมไพร่ไปตักนํ้าหน้าวัดถ้าไช (วัดท่าไชยศิร)ิ ส่งเข้ามาเป็ นนํ้ าส่ง (สรง) นํ้าเสวยเดือนละ
สองครัง้ ๆ ละยีส่ บิ ตุ่มเสมอจงทุกเดือนนัน้ ข้าพระพุทธเจ้าได้แต่งตัง้ ให้ขนุ ลครประการคุมไพร่ไป
ตักนํ้าหน้าวัดถ้าไชยีส่ บิ ตุ่ม ได้เอาผ้าขาวหุม้ ปากตุ่มประทับตรารูปกระต่ายประจําครัง่ มอบให้ขนุ
ลครประการคุมมาส่งด้วยแล้ว” ใบบอกฉบับนี้ พ.ศ. ๒๔๒๐ โดยพระยาสุรนิ ทรฤาไชย เรือ่ งนํ้าใน
แม่น้ํ าเพชรบุรนี ้ีนอกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จะโปรดฯ เสวยแล้วยังใช้เป็ น
นํ้าสําหรับเข้าพระราชพิธบี รมราชาภิเษกตัง้ แต่สมัยโบราณมา ซึง่ มีแม่น้ํ าสําคัญ ๕ สาย คือ แม่
นํ้าป่าสัก แม่น้ํ าท่าจีน แม่น้ํ าแม่กลอง แม่น้ําบางปะกง และแม่น้ํ าเพชรบุร ี ดังสารตราถึงพระ-ยา
เพชรบุรเี มือ่ พ.ศ. ๒๓๙๔ ความว่า ทางกรุงเทพฯ จะตัง้ การพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
และพระปิ่นเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขึน้ ครองราชสมบัตติ ่อจาก
พระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั ในการนี้ตอ้ งการนํ้าสําหรับเข้าพระราชพิธดี งั กล่าว จึงให้
หลวงยกกระบัตรเมืองเพชรบุร ี หลวงเทพเสนีถอื สารตรามายังพระยาเพชรบุร ี ให้แต่งตัง้ กรมการ
ไปตักนํ้าทีห่ น้าเมืองเพชรบุร ี แล้วเอาใบบอกปิดปากหม้อ เอาผ้าขาวหุม้ ปากหม้อผูกปิดตรา
ประจําครัง่ แล้วมอบให้หลวงยกกระบัตร หลวงเทพเสนีคมเข้าไปส่งยังกรุงเทพมหานครให้ทนั
กําหนดการพระราชพิธดี งั กล่าว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพะราชดําเนินมาเมืองเพชรบุร ี
หลายครัง้ ด้วยกัน ดังจะได้ลาํ ดับตามหลักฐานทีค่ น้ คว้ามาได้ดงั นี้
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๑๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
พระราชดําเนินมาเมืองเพชรบุร ี โดยเรือพระทีน่ งพร้
ั ่ อมด้วยพระบรมวงศานุ วงศ์และข้าราชบริพาร
เป็ นจํานวนมากเสด็จถึงพลับพลาตําบลบางครก บ้านใหม่ เสด็จขึน้ บนพลับพลาตรัสกับเจ้าเมือง
และกรมการทัง้ หลายแล้วเสด็จพระราชดําเนินด้วยรถพระทีน่ งสองล้
ั่
อถึงพระนครคีร ี

๑๓
ทอดพระเนตรพระทีน่ งเพชรภู
ั่
มไิ พโรจน์ พระทีน่ งปราโมทย์
ั่
มไหศวรรย์ และพระทีน่ งราช
ั่
ธรรมสภา
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๑๘ เสด็จพระราชดําเนินไปถํ้าเพิงถํ้าพัง แล้วเสด็จลง
ไปยังเชิงเขา มีราษฎรชาวเมืองเพชรบุรเี ฝ้ารับเสด็จเป็ นจํานวนมาก เสด็จพระราชดําเนินผ่านเขา
พนมขวดไปยังถํ้าเขาหลวง เพื่อทรงนมัสการพระพุทธรูปในถํ้า แล้วเสด็จกลับ วันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์เสด็จออก ณ พระทีน่ งเพชรภู
ั่
มไิ พโรจน์ ผูว้ ่าราชการเมืองกาญจนบุร ี และเมือง
เพชรบุรเี ข้าเฝ้า แล้วเสด็จประพาสเขาบันไดอิฐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ เสด็จออก ณ พระทีน่ งเพชร
ั่
ภูมไิ พโรจน์ มีขา้ ราชการเมืองเพชรบุรเี ฝ้าละอองธุลพี ระบาททูลเกล้าฯ ถวายสิง่ ของ พระราชทาน
เสือ้ ผ้าสักหลาดอย่างดีแก่ขา้ ราชการทีม่ าเฝ้าคือพระพลสงคราม หลวงรามฤทธิรงค์ หลวงยงโยธี
หลวงภักดีสงคราม นายแย้ม เด็กชา หลวงพิพฒ
ั น์ เพชรภูมยิ กกระบัตร หลวงวิชติ ภักดี หลวง
มหาดไทย ขุนสัสดี ขุนแพ่ง ขุนแขวง ขุนศุภมาตรา ขุนเทพ ขุนรองปลัด ขุนเทพบุร ี โปรดฯ
พระราชทานเงินแก่พวกเด็กชาทีม่ าเฝ้าละอองธุลพี ระบาทคนละตําลึงบ้างครึง่ ตําลึงบ้าง คนทีไ่ ด้
ตําลึงคือคนทีท่ รงคุน้ เคยเห็นหน้ากันมาตัง้ แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
พระ-ราชดําเนินมาเมืองเพชรบุร ี เสด็จพระราชดําเนินลงจากพระนครคีร ี ณ ตรงเชิงเขา ตรัสกับ
หมอแมคฟาแลนด์ แล้วเสด็จพระราชดําเนินไปยังถํ้าเขาหลวง ทรงนมัสการพระพุทธรูป ๔ องค์
ทีม่ พี ระนามรัชกาลที่ ๑ - ๔ แล้วเสด็จกลับ
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ เสด็จพระราชดําเนินไปตามถนนทีจ่ ะไปเขาบันไดอิฐ เลีย้ ว
ตรงหน้าวัดคงคารามไปตามถนนถึงสวนมะตูมทรงเก็บผลมะตูม แล้วเสด็จประพาสตลาดเมือง
เพชรบุร ี วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ เสด็จพระราชดําเนินไปยังวัดมหาสมณาราม เชิงพระนครคีร ี พระราชทานเงินเป็ นมูลกัปปิยภัณฑ์แก่พระมหาสมณวงศ์เจ้าอาวาสและพระสงฆ์
ทรงแจกเงินแก่
สัปปุรษุ วันเดียวกันนี้พวกไทยทรงดํานําของมาทูลเกล้าถวาย แล้วเสด็จรถพระทีน่ งข้
ั ่ ามสะพาน
ช้าง (สะพานจอมเกล้าฯ) ประพาสวัดกําแพงแลง วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พระราชทานเงินแก่พระ
ยาสุรนิ ทรฤาไชย (เทศ บุนนาค) เพื่อปฏิสงั ขรณ์ พระพุทธรูปในถํ้าเขาหลวง เสด็จถํ้าเขาหลวง
แล้วเสด็จพระราชดําเนินไปถึงพลับพลา ตําบลบางครกบ้านใหม่ เสด็จลงเรือพระทีน่ งอั
ั ่ ครราชวรเดชกลับกรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จ
มาโดยเรือพระทีน่ งถึ
ั ่ งอ่าวบ้านแหลม ประทับแรมบนเรือพระทีน่ งั ่ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ เสด็จขึน้
บนพลับพลาบ้านใหม่มขี า้ ราชการเมืองเพชรบุรเี ฝ้ารับเสด็จ แล้วเสด็จพระราชดําเนินทรงม้าพระ
ทีน่ งถึ
ั ่ งพระนครคีรที ศ่ี าลาหน้าเขามหาสวรรค์มพี ระสงฆ์เถรานุ เถระสวดชยันโต วันที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ เสด็จพระราชดําเนินไปถํ้าเพิงถํ้าพัง วัดพระพุทธไสยาสน์ แล้วเสด็จพระราชดําเนิน
ไปเขาหลวง ทอดพระเนตรถํ้าต่างๆ และทรงปิดทองพระพุทธรูป วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เสด็จ
ประพาสตลาดเมืองเพชรบุร ี ประทับทอดพระเนตรการแข่งวัดระแทะ กลางคืนชาวไทยทรงดําขับ
แคนถวาย วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์เสด็จประพาสเขาบันไดอิฐกลางคืนมีการขับแคนถวายและมีการ

๑๔
บรรเลงเพลงพิณพาทย์ดว้ ย วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์เสด็จออกทรงบาตรพระสงฆ์ในเมืองเพชร
จํานวน ๔๖ รูป แล้วเสด็จพระราชดําเนินไปถํ้าแกลบ ถํ้าสาริกา และถํ้าเจ็ดแท่น
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ เสด็จออก ณ พระทีน่ งเพชรภู
ั่
มไิ พโรจน์ กรมหมื่นสมมตอมรพันธ์ทรงนําหมอดันลัป หมอทอมสัน และนายคูเปอร์เข้าเฝ้า รับสังเรื
่ อ่ งการจัดตัง้ โรงเรียนและ
โรงพยาบาล ณ เมืองเพชรบุร ี พระราชทานเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลจํานวน ๓๐ ชัง่ ในวัน
เดียวกันนี้เสด็จประพาสวัดกําแพงแลง ตอนเย็นทอดพระเนตรการแข่งขันวัวระแทะ วันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ เสด็จประพาสหมูบ่ า้ นไทยทรงดํา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ เสด็จพระราชดําเนินไปยัง
พระพุทธบาทเขาลูกช้าง ประทับแรม ณ พลับพลาตําบลท่ากลบชี วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์จงึ เสด็จ
ถึงพระพุทธบาทเขาลูกช้าง วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์เสด็จพระราชดําเนินกลับ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
เสด็จพระราชดําเนินเขาหลวง โปรดให้นิมนต์พระสงฆ์สดับปกรณ์ในถํ้าเขาหลวง วันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ เสด็จพระราชดําเนินไปยังถํ้าเขาหลวง ประพาสถํ้าพระพิมพ์ ถํ้าพระเผือก เขาคอก
ถํ้าจีน วันที่ ๑ มีนาคม เสด็จประพาสพระเจดียย์ อดเขาริมวัดมหาสมณาราม โปรดให้พระยาสุรทิ ร
ฤาไชยปฏิสงั ขรณ์ แล้วเสด็จทางลัดลงมายังวัดมหาสมณารามทอดพระเนตรบริเวณวัด เสด็จเข้า
ไปในพระอุโบสถ พระสงฆ์ถวายชัยมงคลคาถา แล้วเสด็จไปตามถนนราชวิถถี งึ ท่านํ้ าแม่น้ํา
เพชรบุร ี เสด็จลงเรือพระทีน่ งั ่ ล่องไปตามลําแม่น้ํ าเพชรบุรอี อกอ่าวล้านแหลมไปเขาสามร้อยยอด
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๖ ยังหาหลักฐานไม่ได้ว่าพระองค์เคยเสด็จมา
เมืองเพชรบุรใี นปีใดบ้าง
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ เสด็จพระราชดําเนินมาเพชรบุรโี ดยรถไฟพระ
ทีน่ งจากราชบุ
ั่
รโี ดยมิได้แจ้งให้ทางจังหวัดทราบ ทัง้ นี้มพี ระราชประสงค์ทจ่ี ะทอดพระเนตรเมือง
เพชรบุรขี ณะทีม่ ไิ ด้เตรียมรับเสด็จ ประทับเสวยทีเ่ มืองเพชรแล้วเสด็จกลับราชบุร ี วันที่ ๒๔
กรกฎาคม เสด็จโดยเรือพระทีน่ งเข้
ั ่ ามาตามลําแม่น้ํ าเพชรบุร ี เสด็จขึน้ ประทับบนบ้านเจ้าพระยา
สุรพันธ์พสิ ุทธิ ์ (เทศบุนนาค) วันที่ ๒๕ กรกฎาคม เสด็จประพาสทางเรือขึน้ ไปตามลําแม่น้ํา
เพชรบุร ี วันที่ ๒๖ กรกฎาคม เสด็จทางเรือไปยังตําบลบางทะลุประทับแรมทีบ่ างทะลุหนึ่งคืน
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม เสด็จโดยเรือฉลอมจากตําบลบางทะลุมายังอ่าวบ้านแหลม วันที่ ๒๘
กรกฎาคม เสด็จประพาสวัดต่างๆ ในเมืองเพชรบุรแี ล้วเสด็จลงเรือพระทีน่ งออกจากอ่
ั่
าวบ้าน
แหลม
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
โดยเรือพระทีน่ งเข้
ั ่ าปากอ่าวบ้านแหลมตามลํานํ้าเพชรบุรถี งึ หน้าจวนผูว้ ่าราชการจังหวัด วันที่
๑๒ กันยายนเสด็จประพาสตลาด ผ่านไปตามถนนใหม่แนวกําแพงเมือง ผ่านหน้าวัดกําแพงแลง
ทอดพระเนตรวัดใหญ่สุวรรณาราม วันที่ ๑๓ กันยายน เสด็จพระราชดําเนินไปวัดมหาสมณาราม
วัดเขาบันไดอิฐ ข้ามสะพานไปบ้านพระยาสุรนิ ทรฤาไชย วัดโพธาราม แล้วเสด็จพระราชดําเนิน
กลับ วันที่ ๑๔ กันยายน เสด็จประพาสตามลําแม่น้ําเพชรบุรขี น้ึ ไปทางเหนือจนถึงท่าศาลา วันที่
๑๕ กันยายน เสด็จประพาสหมูบ่ า้ นไทยทรงดํา ตําบลยีห่ นถึงเวียงคอย วันที่ ๑๖ กันยายน เสด็จ
พระราชดําเนินขึน้ บนพระนครคีร ี โปรดฯ ให้พระสงฆ์ชนั ้ ผูใ้ หญ่บางวัดเข้าเฝ้าโปรดฯ ให้พระครู

๑๕
มหาราภิรกั ษ์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่เข้าเฝ้า พระราชทานพัดยศ และโปรดฯ ให้ยกวัดใหญ่สุวรรณา
รามเป็ นวัดหลวงอีกวัดหนึ่ง วันที่ ๑๗ กันยายน เสด็จไปทอดพระเนตรวัดอุทยั วันที่ ๑๘
กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๒ เสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพมหานครโดยรถไฟพระทีน่ ัง่
วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๒ เสด็จพระราชดําเนินมายังเพชรบุร ี โปรดฯ ให้
ฉลองพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษา ณ ท้องพระโรงทีป่ ระทับเมืองเพชรบุร ี ตัง้ พระชัยเนาวโลหะและพระชนมวารอย่างละองค์รวมทัง้ พระชนมพรรษาของเดิม ๕๖ องค์ เจ้าพนักงานได้
นิมนต์พระสงฆ์เถรานุ เถระจากวัดราชบพิธ วัดเบญจมบพิตร วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ วัดราชาธิวาส รวม ๑๒ รูป วัดพระปฐมเจดีย์ ๑ รูป เมืองราชบุร ี ๖ รูป และพระเถรานุ เถระในเมืองเพชรอีก
๓๘ รูป รวม ๕๗ รูป พระราชพิธเี ริม่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ เป็ นพระราชพิธสี งฆ์ ตอนเย็น
มีการจุดดอกไม้เพลิงถวายเป็ นพุทธบูชา วันที่ ๒ ตุลาคม นิมนต์พระสงฆ์รบั พระราชทานฉันเพล
จัดโต๊ะสังเวยเทวดา แล้วปล่อยสัตว์เป็ นทาน พระราชทานเลีย้ งข้าราชการ และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานแจกผ้าทีท่ อจากเมืองเพชรบุรแี ก่พระบรมวงศานุ วงศ์ ตอนบ่ายมีการ
บายศรีเวียนเทียนสมโภชพระพุทธปฏิมากรกลางคืนมีจุดดอกไม้เพลิง มีการเล่นละครบนแพลอย
ทอดทุ่นทีป่ ระทับกลางแม่น้ํ า ทีส่ นามหญ้าหน้าทีป่ ระทับแพลอยมีการเล่นเพลง เสด็จพระราช
ดําเนินกลับกรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๒
วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ เสด็จพระราชดําเนินมาประทับแรม ณ ตําบลบ้าน
ปืนทอดพระเนตรแปลนทีจ่ ะสร้างพระราชวัง วันที่ ๔ ธันวาคม เสด็จประพาสพระนครคีร ี
ทอดพระเนตรการตกแต่งบนพระนครคีรเี พื่อรับแขกเมือง ตัง้ แต่วนั ที่ ๕ ถึง ๘ ธันวาคม เสด็จพระ
ราชดําเนินไปยังจุดต่าง ๆ บริเวณทีจ่ ะสร้างพระทีน่ งั ่ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ เสด็จพระ
ราชดําเนินกลับ
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ดุ๊กโยฮัน อัลเบรกต์ ผูส้ าํ เร็จราชการเมืองบรันชวิก
พร้อมด้วยเจ้าหญิงอลิสซาเบต สโตลเบิรก์ รอชซ่าล่า พระชายา ได้เสด็จประพาสเมืองเพชร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุ ภาพ (พระยศในสมัยนัน้ ) คอยรับเสด็จ ณ พระนครคีร ี คืนนี้มกี ารจุดดอกไม้เพลิงถวาย
ทอดพระเนตร วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ท่านดุ๊กได้เสด็จทอดพระเนตรถํ้าเพิงถํ้าพังและพระเจดีย์ เสด็จ
ออกรับราษฎรชาวเมืองเพชรบุรแี ละทอดพระเนตรกีฬา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ เสด็จพระราชดําเนิน
มายังวัดพระพุทธไสยาสน์เสด็จวัดเขาบันไดอิฐ ทอดพระเนตรถํ้า แล้วเสด็จพระราชดําเนินไป
เสวย พระกระยาหาร ณ พลับพลาบ้านปืน เสด็จลงเรือแล่นขึน้ ไปตามลําแม่น้ําเพชรบุรแี ล้วล่อง
มาขึน้ ทีท่ ่าหลังจวนผูว้ ่าราชการจังหวัดเสด็จขึน้ บนพระนครคีร ี ทอดพระเนตรกัดปลา วันที่ ๓
กุมภาพันธ์ เสด็จพระราชดําเนินไปเขาหลวงทรงถ่ายรูปหมู่ ณ ถํ้าเขาหลวง แล้วเสด็จมายังวัด
ใหญ่สุวรรณา-ราม
ตอนพลบคํ่าเสด็จประพาสหมูบ่ า้ นไทยทรงดําตําบลเวียงคอยและ
ทอดพระเนตรลงขวง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ประพาสตลาดเมืองเพชรบุร ี ท่านดุ๊กก็เสด็จกลับ
กรุงเทพฯ โดยรถพระทีน่ งั ่

๑๖
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระราช
ดําเนินมาเพชรบุร ี โดยรถไฟพระทีน่ งั ่ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ณ ท้องพระโรงทีป่ ระทับตําบลบ้าน
ปืนพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์แก่ขา้ ราชการ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ บวชนาคหลวงเป็ นพระภิกษุและสามเณร คือ นายประทีปและนายบันเทิงบุตรพระยาสุร-ิ
นทรฤาไชย ( เทียน บุนนาค) ผูว้ ่าราชการเมืองเพชรบุร ี วันนี้ทาํ ขวัญนาคมีเครือ่ งบายศรีและ
เวียนเทียน วันที่ ๑๓ กรกฎาคม แห่นาคจากพลับพลาทีป่ ระทับบ้านปืนไปยังวัดมหาสมณาราม
พระภิกษุและสามเณรไปจําวัดอยู่ ณ วัดโพธาราม วันที่ ๑๔ กรกฎาคม เสด็จพระราชดําเนินกลับ
กรุงเทพมหานครโดยรถไฟพระทีน่ งั ่
วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ เสด็จพระราชดําเนินมาเพชรบุรโี ดยรถไฟพระทีน่ งั ่
ประทับแรม ณ พลับพลาบ้านปื น วันที่ ๑๕ สิงหาคม ทอดพระเนตรถนนบริวเณวังบ้านปื นถึง
สะพานอุรพุ งศ์ทอดพระเนตรถนนตัดใหม่ถงึ วัดป้อม พระราชทานนามว่า ถนนบริพตั ร ประพาส
ตลาดเมืองเพชร โปรดให้เรียกพระทีน่ งบ้
ั ่ านปืนว่า พระตําหนัก วันที่ ๑๖ และ ๑๗ สิงหาคม
ทอดพระเนตรถนนต่าง ๆ วันที่ ๑๘ สิงหาคม เสด็จออกทอดพระเนตรการทําถนนและปลูกต้นไม้
บริเวณพระตําหนักบ้านปืน แล้วเสด็จมาประทับทีพ่ ลับพลาโปรดฯ ให้นิมนต์พระสงฆ์ ๑๕ รูป
สวดพระพุทธมนต์โหรบูชาเทวดา วันที่ ๑๙ สิงหาคม พนักงานจัดการทีก่ ่อพระทีน่ งบ้
ั ่ านปืน
พระสงฆ์สวดถวายพระพร พราหมณ์เป่าสังข์ลนฆ้
ั ่ องชัยพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ทรงวางศิลา
พระฤกษ์ เสร็จแล้วพระสงฆ์รบั พระราชทานฉัน ทรงปลูกต้นไม้ และโปรดฯ ให้สมเด็จพระบรม
โอรสา- ธิราช พระเจ้าน้องยาเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอปลูกต้นไม้องค์ละต้น
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ โปรดให้ตงั ้ พระราชพิธพี รุณศาสตร์อย่างน้อย ณ
พลับพลาทีป่ ระทับบ้านปื น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วนั ละ ๕ รูป จนถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
รวม ๘ วัน
วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๓ ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบปี
พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรพุ งศ์รชั สมโภชสิน้ พระชนม์ โดยจัดพระราชพิธ ี ณ บริเวณปะรํา
พระราชพิธกี ่อพระฤกษ์พระทีน่ งบ้
ั ่ านปืน กลางคืนมีมหรสพคือหนังใหญ่ วัดพลับพลาชัย ๑ โรง
หนังตลุง ๑ โรง ลครตลก ๑ โรง ละครชาตรี ๑ โรง มีจดุ ดอกไม้เพลิงจุดพลุ วันที่ ๙ กันยายน
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ มีเทศนาธรรม ๒ กัณฑ์คอื พระปลัดฉิม เจ้าอธิการวัดป้อมกับเจ้า
อธิการทุ่มวัดน้อย มีสดับปกรณ์ ๑๐๐ รูป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทิง้ ทานผลกัลปพฤกษ์ พระ
ครูญาณเพชรรัตน์วดั ยางถวายธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ กลางคืนมีมหรสพเช่นเดียวกับคืนก่อน อนึ่ง
ก่อนงานพระเมรุพระองค์เจ้าอุรพุ งศ์ ข้าราชการกรมหาดเล็ก ข้าราชการโรงเรียนมหาดเล็ก ได้
รวบรวมเงินจํานวน ๘,๐๐๐ บาท ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมี
พระราชประสงค์ทจ่ี ะให้เงินจํานวนนี้ใช้ให้เป็ นประโยชน์ทถ่ี าวร
จึงทรงพระราชดําริถงึ งาน
หัตกรรมของชาวเพชรบุร ี ได้แก่ พวกจักสานแต่ขาดการส่งเสริม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ใช้เงินจํานวนนี้เป็ นทุนรางวัล
เพือ่ ส่งเสริมให้งานหัตถกรรมของชาวเมืองเพชรเจริญยิง่ ขึน้
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๓ เสด็จกลับกรุงเทพมหานคร

๑๗
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนิน
มาประทับแรมยังจังหวัดเพชรบุรหี ลายครัง้ แต่ละครัง้ เป็ นเวลาหลายวัน บางครัง้ แรมเดือน
หลังจากทีพ่ ระองค์เสด็จขึน้ ครองราชย์เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๓ แล้ว ได้เสด็จพระราชดําเนินมายัง
เพชรบุรเี มือ่ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยเสด็จมากับกองเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์
เพื่อเดินทางไกลไปจอมบึง บ้านโปง่ ในวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้เสด็จพระราชดําเนิน
ประพาสตัวเมืองเพชรและทอดพระเนตรกรีฑาของกรมทหารราบที่ ๑๔ เพชรบุร ี รุง่ ขึน้ วันที่ ๑๔
มกราคม จึงทรงม้าพระทีน่ งเคลื
ั ่ ่อนขบวนเสือปา่ เดินทางไกล
เมือ่ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้
เสด็จพระราชดําเนินเลียบมณฑลปกั ษ์ใต้โดยรถไฟพระทีน่ งั ่
เมือ่ รถไฟพระทีน่ ัง่ ถึงสถานีเมือง
เพชรบุร ี ได้มขี า้ ราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จเป็ นจํานวนมาก ข้าราชการเมืองเพชรบุรมี ี
พระยาสุรพันธ์พสิ ุทธิ ์ (เทียน บุนนาค) จางวาง พระยาเพชรพิไสยศรีสวัสดิ ์ (แม้น วสันตสิงห์)
ผูว้ ่าราชการจังหวัด
ตํารวจ
เสือปา่
ต่างเฝ้ารับเสด็จประชาชนทีถ่ ูกเพลิงไหม้ได้
เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทด้วย พระองค์ทรงมีพระราชดํารัสว่า ทรงสงสารราษฎรทีเ่ คราะห์รา้ ย
เหล่านัน้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ งดเก็บเงินบํารุงท้องทีเ่ ป็นเวลาหนึ่งปี
สําหรับเพลิงไหม้ครัง้ ใหญ่ทต่ี ลาดเมืองเพชรบุรเี มือ่ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘
นัน้
บริเวณตลาดดังกล่าวคือฟากตะวันตกของแม่น้ํ าตัง้ แต่เชิงสะพานจอมเกล้าไปตามถนนชี
สะอินจรดถนนราชดําเนิน จากถนนราชดําเนินไปจนจรดถนนราชวิถแี ละถึงแม่น้ํา เมือ่ ทาง
กระทรวงมหาดไทยได้รายงานกราบบังคมให้ทรงทราบ พระองค์ทรงสลดพระราชหฤทัยและทรง
สงสารชาวเพชรบุรยี งิ่ นัก ทรงพระราชดําริเห็นว่า ทีเ่ มืองเพชรบุรนี นั ้ บ้านเรือนของราษฎรสร้าง
กันแออัดเกินไป และใช้ไม้หลังคาจากเป็ นเชือ้ เพลิงได้ด ี ถนนก็แคบไม่เป็ นระเบียบ ไม่สามารถจะ
ป้องกันอัคคีภยั ได้ทนั ท่วงที จึงโปรดฯ ให้ขยายถนนเก่า และห้ามสร้างปลูกเพิงไม้ทจ่ี ะเป็ นเชือ้ ไฟ
ได้อกี ต่อไปในบริเวณไฟไหม้
เมือ่ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้เสด็จพระราชดําเนินมายังเพชรบุร ี
พระราชทานพระแสงราชศาสตรา มิได้ประทับแรม แต่เสด็จเลยไปยังประจวบคีรขี นั ธ์ ขากลับได้
เสด็จมาประทับแรม ณ เมืองเพชรเป็ นเวลาสองคืนคือวันที่ ๙ และ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้
เสด็จพระราชดําเนินมาประทับแรม ณ ค่ายหลวงหาดเจ้าสําราญทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ใน
พ.ศ. ๒๔๖๑ เสด็จมาเมือ่ วันที่ ๒๗ เมษายน โดยรถไฟพระทีน่ งั ่ และเสด็จพระราชดําเนินกลับ
เมือ่ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ใน พ.ศ. ๒๔๖๒ เสด็จมาวันที่ ๑๐ เมษายน ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ใน
พ.ศ. ๒๔๖๔ เสด็จมาวันที่ ๑๕ เมษายนถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ใน พ.ศ. ๒๔๖๕ เสด็จมาพร้อม
ด้วยพระอินทรานี พระสนมเอก เมือ่ วันที่ ๒๓ เมษายน ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ใน พ.ศ. ๒๔๖๖
ได้เสด็จมาพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี เมือ่ วันที่ ๒๒ เมษายน ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ใน พ.ศ.
๒๔๖๗ ได้เสด็จไปประทับแรม ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวันและประทับแรม ณ ทีน่ นั ้ ครัง้
สุดท้าย ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๒ เมษายน ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๘

๑๘
ส่วนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ไม่ทรงโปรดประทับ ณ พระราชวัง ณ
เมืองเพชรโปรดฯ ให้สร้างพระราชวังไกลกังวลหัวหินขึน้ พระองค์เคยเสด็จไปทอดพระเนตรต้น
นํ้าแม่น้ํ าเพชรบุรเี มือ่ ต้นปี พ.ศ. ๒๔๗๖
เรือ่ งทีค่ วรกล่าวถึงในอดีตอีกเรือ่ งหนึ่งคือ สมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง พ.ศ. ๒๔๘๔
- พ.ศ. ๒๔๘๘ ญีป่ นุ่ ได้ยกพลขึน้ บกเมือ่ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ตามจุดต่าง ๆ คือ ที่
สงขลา ปตั ตานี ประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และทีบ่ างปู ขณะนัน้ ไทย
ต้องทําสัญญาพันธมิตรกับญีป่ นุ่ มิตรขณะนัน้ คือ เยอรมัน อิตาลี ส่วนปจั จามิตรคือ สหรัฐอเมริกา
และอังกฤษ เป็ นต้น
ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ เครือ่ งบินข้าศึกได้โจมตีกรุงเทพมหานคร เวลา
๐๑.๓๐ น. ทีเ่ พชรบุรไี ด้มสี ญ
ั ญาณภัยทางอากาศ เครือ่ งบินได้บนิ ผ่านและทิง้ ระเบิด วันที่ ๙ และ
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ เครือ่ งบินได้บนิ วนเวียนและผ่านไป วันที่ ๙ มิถุนายน ปีเดียวกันมี
สัญญาณเตือนให้หลบภัย วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘ มีสญ
ั ญาณภัยทางอากาศ เครือ่ งบิน
ผ่านทิง้ ระเบิดยังทุ่นระเบิดตามปากนํ้าต่าง ๆ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๘ เวลา ๑๓.๑๕ น.
เครือ่ งบินข้าศึกได้ยงิ กราดลงมาถูกตูร้ ถไฟบรรทุกนํ้ามันจํานวน ๓ หลัง ไฟไหม้หมด ส่วนบริเวณ
อื่น ๆ ปลอดภัย เมือ่ สงครามสงบทางเจ้าหน้าทีส่ หประชาชาติได้ส่งเจ้าหน้าทีม่ าตรวจดูเชลยศึก
สําหรับทีเ่ พชรบุรนี ้ีมที หารเชลยชาวฮอลันดาจํานวนประมาณร้อยคนผ่านมา ทางจังหวัดขณะนัน้
มีนายอมร อินทรกําแหง อัยการจังหวัดรักษาราชการแทนผูว้ ่าราชการจังหวัดได้นําเจ้าหน้าที่
สหประชาชาติดสู ถานทีท่ จ่ี ะให้เชลยศึกพัก โดยได้เลือกโรงเรียนฝึกหัดครูมลู เพชรบุรเี ป็ นทีพ่ กั
เมือ่ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
ในมหาสงครามครัง้ นี้ ได้มคี นไทยทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศและต่างประเทศ ก่อตัง้ องค์การ
ใต้ดนิ ขึน้ เรียกว่า
ขบวนการเสรีไทย
เพื่อต่อต้านญีป่ นุ่ และให้ความร่วมมือกับพันธมิตร
กองบัญชาการใหญ่ตงั ้ ทีว่ งั สวนกุหลาบ มีสมาชิกย่อย ๆ ตามจังหวัดต่าง ๆ รวมทัง้ เมืองเพชรบุร ี
ด้วย ซึง่ ตัง้ หน่ วยปฏิบตั กิ ารอยูท่ ต่ี ําบลบางค้อ กิง่ อําเภอหนองหญ้าปล้อง มีการฝึกอาวุธให้กบั
สมาชิกอาสา-สมัครเป็ นการฝึกรบแบบกองโจร แต่เหตุการณ์สงครามได้สน้ิ สุดลงเสียก่อน

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบบมณฑลเทศาภิ บาล
หลังจากจัดหน่ วยราชการบริหารส่วนกลางโดยมีกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็ น
ส่วนราชการทีเ่ ป็ นศูนย์กลางอํานวยการปกครองประเทศและควบคุมหัวเมืองทัวประเทศแล้
่
ว การ
จัดระเบียบการปกครองต่อมาก็มกี ารจัดตัง้ หน่ วยราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ซึง่ มีสภาพและฐานะ
เป็ นตัวแทนหรือหน่ วยงานประจําท้องทีข่ องกระทวงมหาดไทยขึน้
อันได้แก่ การจัดรูปการ
ปกครองแบบเทศาภิบาลซึง่ ถือว่าได้เป็ นระบบการปกครองอันสําคัญยิง่ ทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงนํ ามาใช้ปรับปรุงะเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมภิ าค
ในสมัยนัน้
การปกครองแบบเทศาภิบาลเป็ นระบบการปกครองส่วนภูมภิ าคชนิดหนึ่งทีร่ ฐั บาล
กลางจัดส่งข้าราชการจากส่วนกลางออกไปบริหารราชการในท้องทีต่ ่างๆ ระบบการปกครองแบบ

๑๙
เทศาภิบาล เป็ นระบบการปกครองทีร่ วมอํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลางอย่างมีระเบียบเรียบร้อย
และเปลีย่ นระบบการปกครองจากประเพณีปกครองดัง้ เดิมของไทย คือ ระบบกินเมืองให้หมดไป
การปกครองหัวเมืองก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบังคับบัญชา
มีความหมายแตกต่างกันออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิน่ หัวเมืองหรือประเทศราชยิง่ ไกล
ไปจากกรุงเทพฯ เท่าใดก็ยงิ่ มีอสิ ระในการปกครองตนเองมากขึน้ เท่านัน้
ทัง้ นี้เนื่องจากทาง
คมนาคมไปมาหาสู่ลาํ บาก หัวเมืองทีร่ ฐั บาลปกครองบังคับบัญชาได้โดยตรงก็มแี ต่หวั เมืองจัตวา
ใกล้ ๆ ส่วนหัวเมืองอื่น ๆ มีเจ้าเมืองเป็ นผูป้ กครองแบบกินเมืองและมีอํานาจอย่างกว้างขวาง ใน
สมัยทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรพระยาดํารงราชานุ ภาพ ดํารงตําแหน่งเสนาบดี พระองค์ได้
จัดให้อํานาจการปกครองเข้ามารวมอยู่ยงั จุดเดียวกันโดยการจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้
มี
ข้าหลวงเทศาภิบาลเป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ หมายความว่า รัฐบาลมิให้การ
บังคับบัญชาหัวเมืองไปอยูท่ เ่ี จ้าเมือง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลเริม่ จัดตัง้ แต่ พ.ศ.
๒๔๓๗ จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงสําเร็จและเพื่อความเข้าใจเรือ่ งนี้เสียก่อนในเบือ้ งต้นจึงจะขอนํ าคํา
จํากัดความของ “การเทศาภิบาล” ซึง่ พระยาราชเสนา (สิร ิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) อดีตปลัดทูล
ฉลองกระทรวงมหาดไทยตีพมิ พ์ไว้ ซึง่ มีความว่า
“การเทศาภิบาล” คือ การปกครองโดยลักษณะทีจ่ ดั ให้มหี น่ วยบริหารราชการอัน
ประกอบด้วยตําแหน่ งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ
เป็ นทีไ่ ว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์ รับแบ่งภาระของรัฐบาลกลาง ซึง่ ประจําแต่เฉพาะใน
ราชธานีนนั ้ ออกไปดําเนินงานในส่วนภูมภิ าค อันเป็ นทีใ่ กล้ชดิ ติดต่ออาณาประชากร เพื่อให้ได้รบั
ความร่มเย็นเป็ นสุขและความเจริญทัวถึ
่ งกัน
โดยมีระเบียบแบบแผนอันเป็ นคุณประโยชน์แก่
ราชอาณาจักรด้วย ฯลฯ จึงได้แบ่งส่วนการปกครองโดยขนาดลดหลันกั
่ นเป็ นขัน้ อันดับดังนี้ คือ
ส่วนใหญ่เป็ นมณฑลรองถัดลงไปเป็ นเมือง คือจังหวัดรองไปอีกเป็ นอําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ น
จัดแบ่งหน้าทีร่ าชการเป็ นส่วนสัดแผนกงานให้สอดคล้องกับทํานองการของกระทรวงทบวงกรม
ในราชธานี และจัดสรรข้าราชการทีม่ คี วามรูส้ ติปญั ญาความประพฤติด ี ให้ไปประจําทํางานตาม
ตําแหน่ งหน้าทีม่ ใิ ห้มกี ารก้าวก่ายสับสนกันดังทีเ่ ป็ นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึง่ ความเจริญเรียบร้อย
รวดเร็ว แก่ราชการและธุรกิจของประชาชน ซึง่ ต้องอาศัยทางราชการเป็ นทีพ่ ง่ึ ด้วย"
จากคําจํากัดความดังกล่าวข้างต้น ควรทําความเข้าใจบางประการเกีย่ วกับการจัด
ระเบียบการปกครองแบบเทศาภิบาล ดังนี้
การเทศาภิบาลนัน้ หมายความรวมว่า เป็ น “ระบบ” การปกครองอาณาเขตชนิด
หนึ่งซึง่ เรียกว่า “การปกครองส่วนภูมภิ าค” ส่วน “มณฑลเทศาภิบาล” นัน้ คือ ส่วนหนึ่งของการ
ปกครองชนิดนี้
และยังหมายความอีกว่า
ระบบเทศาภิบาลเป็ นระบบทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่ง
ข้าราชการส่วนกลางไปบริหารราชการในท้องทีต่ ่าง ๆ แทนทีส่ ่วนภูมภิ าคจะจัดปกครองกันเอง
เช่นทีเ่ คยปฏิบตั มิ าแต่เดิม อันเป็ นระบบกินเมืองระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลจึงเป็ นระบบ
การปกครองซึง่ รวมอํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลาง และริดรอนอํานาจของเจ้าเมืองตามระบบกิน
เมืองลงอย่างสิน้ เชิง

๒๐
นอกจากนี้ มีขอ้ ทีค่ วรทําความเข้าใจอีกประการหนึ่ง คือ ก่อนการจัดระเบียบการ
ปกครองแบบเทศาภิบาลนัน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก่อนปฏิรปู การปกครองก็มกี ารรวมหัวเมืองเข้า
เป็ นมณฑลเหมือนกัน แต่มณฑลสมัยนัน้ หาใช่มณฑลเทศาภิบาลไม่ ดังจะอธิบายโดยย่อดังนี้
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
พระปิยมหาราช ทรงพระราชดําริจะจัดการ
ปกครองพระราชอาณาเขตให้มนคงและเป็
ั่
นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทรงเห็นว่าหัวเมืองอันมีมาแต่
เดิมแยกกันขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยบ้าง กระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมท่าบ้าง การบังคับ
บัญชาหัวเมืองในสมัยนัน้ แยกกันอยูถ่ งึ ๓ แห่ง ยากทีจ่ ะจัดระเบียบปกครองให้เป็ นระเบียบ
เรียบร้อยเหมือนกันได้ทวราชอาณาจั
ั่
กร ทรงพระราชดําริว่า ควรจะรวมการบังคับบัญชาหัวเมือง
ทัง้ ปวงให้ขน้ึ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว
จึงได้มพี ระบรมราชโองการแบ่งหน้าที่
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเสียใหม่ เมือ่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕
เมือ่ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหัวเมืองทัง้ ปวงแล้ว จึงได้รวบรวมหัวเมืองเข้า
เป็ นมณฑลมีขา้ หลวงใหญ่เป็ นผูป้ กครอง การจัดตัง้ มณฑลในครัง้ นัน้ มีอยู่ทงั ้ สิน้ ๖ มณฑล คือ
มณฑลลาวเฉียงหรือมณฑลพายัพ มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรือมณฑล
ั่
อีสาน มณฑลเขมรหรือมณฑลบูรพา และมณฑลนครราชสีมา ส่วนหัวเมืองทางฝงทะเลตะวั
นตก
บัญชาการอยู่ทเ่ี มืองภูเก็ต
การจัดรวมรวมหัวเมืองเข้าเป็ น ๖ มณฑลดังกล่าวนี้ ยังมิได้มฐี านะเหมือนมณฑล
เทศาภิบาลการจัดระบบการปกครองมณฑลเทศาภิบาลได้เริม่ อย่างแท้จริงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ น
ต้นมา และก็มไิ ด้ดาํ เนินการจัดตัง้ พร้อมกันทีเดียวทัวราชอาณาจั
่
กร แต่ได้จดั ตัง้ เป็ นลําดับ ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นปีแรกทีไ่ ด้วางแผนงาน จัดระเบียบการบริหารมณฑลแบบใหม่
เสร็จ กระทรวงมหาดไทยได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ๓ มณฑล คือ มณฑลพิษณุโลก มณฑล
ปราจีนบุร ี มณฑลนครราชสีมา ซึง่ เปลีย่ นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็ นแบบใหม่ และใน
ตอนปลายนี้ เมือ่ โปรดเกล้าฯ ให้โอนหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ เคยขึน้ อยูใ่ นกระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงการต่างประเทศมาขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวแล้ว จึงได้รวมหัวเมือง
จัดเป็ นมณฑลราชบุรขี น้ึ อีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๓ มณฑล คือ มณฑล
นครชัยศรี มณฑลนครสวรรค์ และมณฑลกรุงเก่า และได้แก้ไขระเบียบการจัดมณฑลฝา่ ยทะเล
ตะวันตก คือตัง้ เป็ นมณฑลภูเก็ต ให้เข้ารูปลักษณะของมณฑลเทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้รวมหัวเมืองมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๒ มณฑล คือ มณฑล
นครศรีธรรมราช และมณฑลชุมพร
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รวมหัวเมืองมะลายูตะวันออกเป็ นมณฑลไทรบุร ี และใน พ.ศ.
๒๔๔๒ ได้ตงั ้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้เปลีย่ นแปลงสภาพของมณฑลเก่า ๆ ทีเ่ หลืออยูอ่ กี ๓ มณฑล คือ
มณฑลพายัพ มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ให้เป็ นมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๔๗ ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเห็นว่ามีแต่จะสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย

๒๑
พ.ศ. ๒๔๔๙ จัดตัง้ มณฑลปตั ตานีและมณฑลจันทบุร ี มีเมืองจันทบุร ี ระยอง และ
ตราด

พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกครัง้ หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๕๑ จํานวนมณฑลลดลง เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรใี ห้แก่
อังกฤษ เพื่อแลกเปลีย่ นกับการแก้ไขสัญญาค้าขาย และเพื่อจะกูย้ มื เงินอังกฤษมาสร้างทางรถไฟ
สายใต้
พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้แยกมณฑลอีสานออกเป็ น ๒ มณฑล มีช่อื ใหม่ว่า มณฑลอุบล และ
มณฑลร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๕๘ จัดตัง้ มณฑลมหาราษฎร์ขน้ึ โดยแยกออกจากมณฑลพายัพ

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมืองเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
ประเทศมาเป็นระบบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชอาณาจักร
สยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดมี
ฐานะเป็ นหน่ วยบริหารราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็นผูบ้ ริหาร
เมือ่ ก่อนเปลีย่ นแปลงการปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ
แล้ว ยังแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นมณฑลอีกด้วย เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสียเหตุท่ี
ยกเลิกมณฑลน่ าจะเนื่องจาก
๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ ะสังการและ
่
ตรวจตราสอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒. เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยของประเทศให้น้อยลง
๓. เห็นว่าหน่ วยมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล
มณฑลรายงานต่อกระทรวง เป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔. รัฐบาลไทยในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ ๆ นโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่
ส่วนภูมภิ าคยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑลก็เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจนันเอง
่
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินอีกฉบับหนึ่ง ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจังหวัดมีหลักการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ดังนี้
๑. จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล แต่จงั หวัดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบ
บริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่
๒. อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตกอยูแ่ ก่คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรมการ
จังหวัดนัน้ ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั บุคคลเดียว คือ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
๓. ในฐานะของคณะกรมการจังหวัด ซึง่ แต่เดิมเป็ นผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการ
แผ่นดินในจังหวัด ได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด

๒๒
ต่อมา ได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตาม
นัยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๙ โดยจัดระเบียบบริหาร
ราชการส่วนภูมภิ าคเป็ น
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องทีห่ ลาย ๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลการตัง้
ยุบและเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรมการจังหวัดเป็ นที่
ปรึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้
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