ประวัติศาสตร์จงั หวัดประจวบคีรีขน
ั ธ์
ดินแดนอันเป็ นทีต่ งั ้ ของจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ในปจั จุบนั นี้ มีความเป็ นมาทีไ่ ม่ชดั เจนนัก
บันทึกทางประวัตศิ าสตร์ทค่ี น้ พบแสดงให้เห็นว่าเคยเป็ นเพียงทางผ่านทางการเดินทัพทัง้ ทัพไทยและ
ทัพพม่า และเนื่องจากพม่าเดินทางเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาหลายครัง้ ด้วยกันทําให้อาคารบ้านเรือนหรือ
สถานทีท่ างศาสนาเป็ นเพียงการสร้างขึน้ ใช้ชวคราว
ั่
เมือ่ ถูกโจมตีกส็ ญ
ู หายไปเสียคราวหนึ่ง จึงไม่ม ี
โบราณสถานถาวรใดๆ เหลืออยูเ่ ช่นจังหวัดอื่นๆ ในบริเวณภาคกลางของประเทศ อย่างไรก็ตาม
หลักฐานเอกสารบางฉบับชีใ้ ห้เห็นว่า ดินแดนแถบนี้เคยมีผคู้ นตัง้ บ้านเรือนมาช้านานแล้ว ซึง่ พอจะ
ลําดับได้ดงั นี้

สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา

ประวัตทิ เ่ี ล่าขานถึงความเป็ นมาได้แสดงให้เห็นว่าจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ในปจั จุบนั เคยมีผู้
ตัง้ บ้านเรือนอยูอ่ าศัยช้านานนับได้หลายศตวรรษ หนังสือพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ วัน วลิต พ.ศ.
๒๑๘๒ (Van Vliet) พ่อค้าชาวฮอลันดา ซึง่ ได้มาทํางานอยูท่ ก่ี รุงศรีอยุธยาเป็นเวลาประมาณ ๙ ปี พ.ศ.
๒๑๗๖ - ๒๑๘๕ ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง ซึง่ วนาศรี สามนเสน แปลไว้เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๓ ความบาง
ตอนกล่าวว่า
“ …..เป็ นเรือ่ งราวทีเ่ ห็นพ้องต้องกันมากทีส่ ุด คือเมือ่ ประมาณสองพันปีมาแล้วพระโอรสของ
จักรพรรดิจนี พระองค์หนึ่งถูกเนรเทศออกจากเมืองจีน เนื่องจากลอบปลงพระชนม์พระราชบิดา และจะ
ยึดครองราชอาณาจักร พระราชโอรสและข้าราชการบริพารหลังจากรอนแรมไปตามทีต่ ่างๆ ในทีส่ ุดก็มา
ขึน้ บกทีอ่ ่าวสยามแหลมกุย (Guij) อยูห่ ่างจากอําเภอกุยบุรใี นปจั จุบนั ๖๐๐ เมตร ความเห็นของผูแ้ ปล
บันทึก และตัง้ ถิน่ ฐานทีน่ น….”
ั่

สมัยกรุงศรีอยุธยา
เมือ่ พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึน้ เป็ นราชธานี ในพ.ศ. ๑๘๙๓ ดินแดน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ รวมเป็ นเมืองเล็กๆ อยูใ่ นการปกครองด้วยเช่นกัน
พลตรีดาํ เนิร เลขะกุล บันทึกลงอนุ สาร อ.ส.ท. (ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๑๕) ว่าในแผนที่
เดินทางของขบวนเรือรบจีนในบังคับบัญชาของเช็งโห หัวหน้าขันที ซึง่ พระเจ้ายุงโล้แห่งราชวงศ์เหม็ง
ทรงส่งมาสํารวจประเทศตะวันตก และชือ้ หาสิง่ ฟุ่มเฟือยแปลกๆ เช่น เพชร พลอย ไม้หอม เครือ่ งเทศ
และสิง่ ของหายากอื่นๆ ในระหว่าง พ.ศ. ๑๙๗๔–๑๙๗๕ และศาสตราจารย์ พอล วิตลีย์ (Prof. Poul
Wheatly) ได้มาทําขึน้ ใหม่นนั ้ ได้กําหนดตําบลหนึ่งลงบนบริเวณทีเ่ ป็นจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ขณะนี้ไว้
ด้วย และเขียนชื่อทีเ่ รียกเป็ นสําเนียงจีน (เขียนด้วยอักษรอังกฤษ) ว่า “พิ-เชียชาน” (Pi-Chia-Chari)
แปลว่า “เขาสามยอด” (Triple Peak Mountain) สําเนียงจีนกลางมาจากการสอบถามอ่านว่าซันไปเ่ ฟิงผูเ้ รียบเรียง) ใกล้เคียงกับ “เขาสามร้อยยอด” หรือ “เขาสามยอด ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์น้เี ป็ นที่
สังเกตและรูส้ กึ กันดีในระหว่างนักเดินเรือเป็ นอย่างดี”

๒
หนังสือคําให้การชาวกรุงเก่า ลําดับรายชื่อหัวเมืองปกั ษ์ใต้ของกรุงศรีอยุธยาไว้ ดังนี้
“เมืองปราณ เมืองชะอัง เมืองนารัง (บางนางรม) เมืองบางตะพาน…”
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุ มาศ เล่าเรือ่ งสมัยสมเด็จพระนเรศวรไว้ว่า
“สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ตรัสว่า พระผูเ้ ป็ นเจ้าขอแล้วโยมก็จะให้ แต่ทว่าจะให้ไปตีเมืองตะนาวศรี เมืองทวาย แก้ตวั ก่อน สมเด็จพระนพรัตก็ถวายพระพรว่า การซึง่ จะใช้ไปตีบา้ นเมืองนัน้ สุดแต่
พระราชสมภารเจ้าจะสมเคราะห์ ใช่กจิ สมณะ แล้วสมเด็จพระนพรัตน์พระราชาคณะทัง้ ปวงถวายพระพร
ลาไป สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สังให้
่ ทา้ วพระยาหัวเมืองมุขมนตรีพน้ โทษ พระราชกําหนดให้พระยาจักรีถอื
พล ๕๐,๐๐๐ ไปตีเมืองตะนาวศรี ให้พระยาพระคลังถือพล ๕๐,๐๐๐ ยกไปตีเมืองทวาย….
พระเจ้าหงสาวดีทรงพระราชดําริว่า นเรศร์ทําการศึกว่องไวหลักแหลมองอาจนักจนถึงยุทธ
หัตถีมชี ยั แก่มหาอุปราชา เอกาทศรฐเล่าก็มชี ยั แก่มงั จาซะโร เห็นพีน่ ้องสองคนนี้จะมีใจกําเริบยกมาตี
พระนครเราเป็ นมันคง
่ แต่ทว่าจะคิดเอาเมืองตะนาวศรี เมืองมฤท เมืองทวายให้ได้ก่อนจําจะให้นายทัพ
นายกองและไพร่ซง่ึ ไปเสียทัพมานี้ ให้ยกลงไปรักษาเมืองตะนาวศรี เมืองมฤท เมืองทวาย ไว้ให้ได้ศกึ
จึงจะไม่เถิงกรุงสาวดี
ฝา่ ยเมือ่ พระยาจักรียกมาเถิงแดนเมืองตะนาวศรี ตีบา้ นรายทางกวาดผูค้ นได้เป็ นอันมาก
แล้วยกเข้ามาล้อมเมืองตะนาวศรี ชาวเมืองรบป้องกันเป็ นสามารถ ๑๕ วัน พระยาจักรีแต่งเข้าปล้น
เมืองในเพลา ๑๐ ทุ่ม พอรุ่งขึน้ เช้าประมาณโมงเศษก็เข้าเมืองได้ ฝา่ ยกองทัพพระยาพระคลังยกตีแดน
เมืองทวาย ชาวทวายยกออกมารับก็แตกเสียเครือ่ งสัตราวุธล้มตายเป็ นอันมาก พระยาพระคลังก็ยกเข้า
ไปพักพลตัง้ ค่ายริมนํ้ าฟากตะวันออกเหนือคลองละหามันแล้
่ ว ก็ยกข้ามไปล้อมเมืองไว้ อยูเ่ ถิง ๒๐ วัน
ทวายจาเจ้าเมืองทวายเห็นเหลือกําลังจะรักษาเมืองไว้มไิ ด้ ก็แต่งให้เจตองวุ่นกับวุ่นทก ออกไปขอ
ออกเป็ นข้าขอบขัณฑเสมา ถวายดอกไม้ เงินทอง
พระยาจักรี พระยาพระคลัง บอกข้อราชการเข้ามาให้กราบทูล
สมเด็จพระพุทธเจ้าอยูห่ วั ทัง้ สองพระองค์กด็ พี ระทัย ตรัสให้ตอบออกไปให้พระยาศรีไสย
ณรงค์อยูร่ งั ้ เมืองตะนาวศรี ให้เอาทวายจาเข้ามาเฝ้า พระยาจักรี พระยาพระคลังจัดแจงบ้านเมืองเสร็จ
แล้วก็ให้ยกทัพกลับเข้ามาเถิด
พระยาจักรี พระยาพระคลังแจ้งดังนัน้ ก็บอกลงไปเมืองตะนาวตามพระราชบรรหารทุก
ประการและให้ทวายจาเป็ นเจ้าเมืองอยูด่ งั เก่า ให้จดั ชาวเมืองทวายเป็นทีป่ ลัดชื่อออกพระปลัดผูห้ นึ่ง
ให้ยกเป็ นกระบัตรชื่อออลังปลังปลัดผูห้ นึ่ง เป็ นทีน่ าชื่อออละนัดผูห้ นึ่ง เป็ นทีว่ งั ชื่อคงปลัดผูห้ นึ่ง เป็นที่
คลังชื่อออเมงจะดีผหู้ นึ่ง เป็ นทีส่ ุดชื่อคงแวงทัดคงจําเป็ นทีเ่ มือง ครัน้ ตัง้ แต่งขุนหมื่นผูใ้ หญ่ผนู้ ้อย และ
จัดแจงบ้านเมืองเป็ นปกติเสร็จแล้ว ครัน้ เดือน ๕ ขึน้ ๑๑ คํ่า พระยาจักรี พระยาคลัง ก็พาเอาตัวทวาย
จาเจ้าเมือง กับผูม้ ชี ่อื ซึง่ ตัง้ ไว้ ๖ คนนัน้ เข้ามาด้วย ขณะนัน้ ยกกองทัพมาโดยมองสอย เถิงตําบลภูเขา
สูงช่องแคบ แดนพระนครศรีอยุธยากับเมืองทวายต่อกันหาทีส่ ําคัญมิได้จงึ ให้เอาปูนในเต้าแห่งไพร่พล
ทัง้ ปวงมาประสมกันเข้าเป็ นใบสอก่อเป็ นพระเจดียฐ์ านสูง ๖ ศอก พอหุงหาอาหารสุกสําเร็จแล้ว ยก
ทัพเข้ามาเถิงกรุงพระนครศรีอยุธยาเข้าเฝ้ากราบทูล”

๓
“ครัน้ ณ วันอังคาร เดือน ๕ ขึน้ ๒ คํ่า ปีจอ อัฐศก (จ.ศ. ๙๔๘ พ.ศ. ๒๑๒๙) กรมการเมือง
กุยบุรบี อกเข้ามาว่า พระยาศรีไสยณรงค์ซง่ึ ให้ไปรัง้ เมืองตะนาวศรีเป็ นกบฏ โกษาธิบดีกราบทูล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระมหากรุณายังแคลงอยู่ จึงโปรดให้มตี ราแต่งตัง้ ข้าหลวงออกไปหา
พระยาตะนาวศรีกม็ มิ าสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระพิโรธ จึงให้สมเด็จพระอนุ ชาธิราชเจ้าเสด็จพระราช
ดําเนินยกทัพออกไป และสมเด็จพระอนุ ชา เสด็จออกไปครัง้ นัน้ พล ๓๐,๐๐๐ ช้างเครือ่ ง ๓๐๐ ม้า ๕๐๐
ทัพปกั ษ์ใต้เมืองไชยา เมืองชุมพร เมืองคลองวาฬ เมืองกุย เมืองปราณ เมืองเพชรบุร ี ๖ เมือง คน
๑๕,๐๐๐ ชุมทัพตําบลบางตะพานเดินทัพทางสิงขรฝา่ ยพระยาตะนาวศรีรวู้ ่า สมเด็จพระเอกาทศรฐอิศวรบรมนาถ บรมบพิตรพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดําเนินออกมา ก็คดิ เกรงพระเดชเดชานุภาพเป็ น
อันมาก จะหนีกห็ นีไม่พน้ จะแต่งทัพออกรับก็เหลือกําลัง จนสิน้ คิดแล้วก็นิ่งรักษามันไว้
่ …”
“เถิงเดือน ๙ พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยูห่ วั ทัง้ สองพระองค์ (สมเด็จพระ
นเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรฐ) ก็เสด็จออกจากเมืองเพชรบุร ี (เสด็จมาประพาสอยูท่ เ่ี มืองเพชรบุร ี
ั่
ก่อน) โดยชลมารคเสด็จไปประพาสถึงตําบลสามร้อยยอด และตัง้ พระตําหนักแถบฝงพระมหาสมุ
ทร จึง
เสด็จลงพระสุพรรณวิมานนาวาอันอลงกตรจนาธิการประดับ สรรพด้วยเครือ่ งพิชยั ศัสตราวุธมหิมา และ
เรือท้าวพระยาเสนาบดีพธิ โิ ยธาทหารโดยเสด็จแห่หอ้ มล้อมดาดาษในท้องมหาอรรณพสาคร
พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยูห่ วั ทัง้ สองพระองค์ ก็เสด็จออกไปประพาสภิรมย์ชมฝูงมัส
ยากร อันมีนานาพรรณในกลางสมุทร ก็ทรงเบ็ดทองได้ฉลามขึน้ มายังพระตําหนักพระบาทสมเด็จบรม
บพิตรพระเจ้าอยูห่ วั ทัง้ สองพระองค์เสด็จออกไปประพาสในกลางมหาสมุทรดังนัน้ ได้ ๑๔ วันวาน…”
ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม (ราว พ.ศ. ๒๑๔๖) มีหนังสือจากเมืองตะนาวศรีแจ้งไปกรุงศรี
อยุธยาว่ากองทัพมอญและพม่ายกมาล้อมเมืองขอพระราชทานกองทัพไปช่วย พระเจ้าทรงธรรมตรัสให้
พระยาพิชยั สงครามเป็ นแม่ทพั ยกออกไป พอถึงด่านสิงขรก็ได้รบั ใบบอกจากนายทัพนายกองว่าเมือง
ตะนาวศรีเสียแก่พม่าแล้ว
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ (ราว พ.ศ. ๒๒๔๖) เสด็จประพาสเมืองเพชรบุรแี ละทรงดําเนิน
ตามรอยพระบาทสมเด็จพระนเรศวร คือประทับแรมทีต่ ําบลโตนดหลวง และเสด็จเลยลงไปถึงสามร้อย
ยอดเพื่อทรงเบ็ดฉลาม
ในสมัยสมเด็จพระบรมโกศ (ราว พ.ศ. ๒๒๙๐) เจ้าเมืองกุยมีหนังสือทูลว่ามีทองคําทีบ่ าง
สะพานพร้อมทัง้ ส่งทองเข้าถวายด้วย ๓ ตําลึง จึงทรงเกณฑ์ไพร่ออกไป ๒,๐๐๐ คน ไปร่อนทองใช้เวลา
๕ ปี ได้ทอง ๙๐ ชังเศษ
่
ในสมัยสมเด็จพระทีน่ งสุ
ั ่ รยิ ามรินทร์ (ราว พ.ศ. ๒๓๐๕) พระเจ้าอังวะยกทัพมาตีเมืองมะริด
เมืองตะนาวศรี ทรงให้พระยายมราชเป็ นทัพหน้า ทหาร ๓,๐๐๐ พระยาธารมาเป็ นแม่ทพั ทหาร ๒๐๐๐
และทหารหัวเมืองเพชรบุร ี ราชบุร ี สมุทรสงคราม ธนบุร ี และนนทบุร ี ยกออกไปแต่พอถึงด่านสิงขรก็
ทราบว่าเสียเมืองมะริด ตะนาวศรีแล้ว พระยายมราชจึงตัง้ ทัพอยูท่ แ่ี กงตุ่ม ถูกพม่าตีแตกกลับเข้ามาถึง
กุย ปราณ และถึงเพชรบุร ี

๔
ราว พ.ศ. ๒๓๐๗ กองทัพมาซึง่ มีมงั มหานรธาเป็ นแม่ทพั ยกตีเรือ่ ยเข้ามาทางทวาย
ระนอง ชุมพร คลองวาฬ กุย ปราณ จนถึงเพชรบุร ี แต่ทเ่ี พชรบุรนี ้ที พั พระยาพิพฒ
ั โกษากับทัพของ
พระยาตากยกมาจากกรุงศรีอยุธยาทัพรักษาเมืองไว้ได้ พม่ายกถอยไปทางด่านสิงขร

สมัยกรุงธนบุรี
พ.ศ. ๒๓๑๗ ทางพม่าได้ยกทัพเข้ามาอีกโดยยกเข้ามาทางปากแพรก ตัง้ ค่ายอยู่ ณ ตําบล
บางแก้ว กองหนึ่งคอยปล้นผูค้ นแถวเมืองกาญจนบุร ี สุพรรณบุร ี และนครไชยศรี อีกกองหนึ่งยกเข้า
ปล้นเมืองราชบุร ี สมุทรสงคราม และเพชรบุร ี ขณะนัน้ มีใบบอกเข้ามายังกรุงธนบุรวี ่า กองทหารทีเ่ ข้ามา
ทางเมืองมะริดได้เข้าปล้นค่ายทับสะแก เมืองกําเนิดนพคุณ จึงโปรดให้แจ้งแก่เจ้าเมืองกุยบุร ี เมือง
ปราณบุร ี ให้ทําลายบ่อนํ้า หนองนํ้าตามรายทางทีค่ ดิ ว่ากองทัพพม่า จะยกมายังเมืองเพชรบุรใี ห้หมด
สิน้ โดยให้เอาของสกปรกหรือยาพิษใส่ลงไปอย่าปล่อยให้เป็ นกําลังแก่ฝ่ายข้าศึกได้
สมัยกรุงธนบุรเี ป็ นช่วงการปกครองทีส่ นั ้ มาก ดังนัน้ การเดินทางของกองทัพทีผ่ ่านไปมาใน
เส้นทางดินแดนจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์จงึ ไม่มเี รือ่ งราวปรากฏมากนัก และเมืองนารังก็เลิกร้างไป

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์

ในปี พ.ศ. ๒๓๓๖ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดให้สมเด็จ
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ เสด็จยกทัพไปตีเมืองเมาะตะมะ เมืองร่างกุง้ และถ้าตีได้กใ็ ห้เลยไป
ั่
ถึงเมืองอังวะเลยทีเดียว
สมเด็จกรมพระราชวังบวรเสด็จทางด่านสิงขรไปตัง้ ต่อเรือรบอยูฝ่ งทะเล
ตะวันตก
ในสมัยรัชกาลที่ ๒ (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตงั ้
“เมืองบางนางรม” ทีป่ ากคลองบางนางรม (บางฉบับเขียนบางนางรมย์) แต่ทด่ี นิ ไม่เหมาะแก่การ
เพาะปลูกจึงย้ายทีว่ ่าการเมืองไปตัง้ ทีเ่ มืองกุย ซึง่ มีบา้ นเรือนหนาแน่ นกว่า พืน้ ทีอ่ ุดมสมบูรณ์กว่าและ
เป็ นเมืองเก่าแก่แต่คงใช้ช่อื เมืองบางนางรมตามเดิม สถานทีต่ งั ้ บ้านเจ้าเมืองคือบ้านจวนบนจวนล่างใน
ปจั จุบนั
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดาร
รัชกาลที่ ๒ ความพอสรุปได้ว่าด่านสิงขรเป็ นเมืองหน้าด่านทีใ่ ช้ส่งข่าวระหว่างประเทศพม่าและประเทศ
ไทยโดยแขวนทิง้ ไว้ตามต้นไม้ทป่ี ลายด่าน เพราะทัง้ สองฝา่ ยมีกองลาดตระเวนคอยตรวจตรา
การกําหนดหัวเมืองทีข่ น้ึ ตรงต่อกรุงเทพฯ แบ่งออกเป็ น ๔ ชัน้ เรียกว่าเมืองเอก เมืองโท
เมืองจัตวา หัวเมืองเอก โท ตรี มีเมืองขึน้ มากบ้างน้อยบ้าง แต่หวั เมืองจัตวาไม่มเี มืองขึน้ คาดว่าแรกๆ
เมืองกุย เมืองปราณ เมืองคลองวาฬ คงอยูใ่ นขัน้ เมืองจัตวาหรือเป็นเมืองขึน้ ของเพชรบุรเี ท่านัน้ ส่วน
การตัง้ เมืองบางนางรมนัน้ เข้าข่ายเมืองจัตวา
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ (๒๓๖๗–๒๓๙๔) ไม่มหี ลักฐานบันทึกเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับทางจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์

๕
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ (พ.ศ. ๒๓๙๔–๒๔๑๑) โปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองบางนางรม กุยบุร ี เมือง
คลองวาฬเป็ นเมืองตัง้ ขึน้ ใหม่ช่อื "เมืองประจวบคีรขี นั ธ์” (ประกาศใน พ.ศ. ๒๓๙๘) แต่ในพระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ บันทึกไว้ว่า “เมืองขึน้ กลาโหม
เมืองคลองวาฬ แก้เป็ นเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ เมืองท่าทองแก้เป็ นเมืองกาญจนดิตถ์ รวม ๒ เมือง”
เมืองประจวบคีรขี นั ธ์ ผูว้ ่าราชการเมืองตัง้ ใหม่ พระพิไชยชลสินธุ์ เมืองกําเนินนพคุณ พระ
กําเนินนพคุณผูว้ ่าราชการเมือง แปลงว่า พระมหาสิงคคุณอดุลยสุพรรภูมารักษ์
พ.ศ. ๒๔๐๙ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงคํานวณได้ว่า จะมีสุรยิ ุปราคา
หมดดวงและจะเห็นได้ในเมืองไทยทีต่ ําบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑
จึงทรงให้จดั เตรียมสถานทีโ่ ดยสร้างเป็ นค่ายหลวงขึน้ แล้วพระองค์กเ็ สด็จมาประทับทอดพระเนตรเป็ น
ทีเ่ อิกเกริก หัวเมืองทีก่ ล่าวถึงในเอกสารหลักฐานสมัยนัน้ มีเพียงปราณบุรแี ละประจวบคีรขี นั ธ์เท่านัน้
ในรัชกาลที่ ๕ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ) ทรงจัดการปกครองท้องทีเ่ ป็ น
มณฑลเทศาภิบาล โปรดเกล้าฯ ให้ยบุ เมืองประจวบคีรขี นั ธ์ลงเป็นอําเภอขึน้ อยู่กบั เมืองเพชรบุร ี ใน
พ.ศ. ๒๔๓๗ ทัง้ นี้เพราะทรงเห็นว่าเป็ นเมืองเล็ก แต่ยงั ตัง้ ทีว่ ่าการอยู่ทเ่ี มืองกุย พ.ศ. ๒๔๔๑ โปรดให้
ย้ายทีว่ ่าการอําเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์จากเมืองกุยมาตัง้ ทีอ่ ่าวเกาะหลักด้วยเป็ นทีเ่ หมาะสมกว่า และ
โอนจากกระทรวงกลาโหมไปขึน้ กับมหาดไทย แต่พอถึง พ.ศ. ๒๔๔๙ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวมอําเภอ
เมืองประจวบคีรขี นั ธ์ อําเภอเมืองปราณบุร ี ซึง่ ขึน้ กับเมืองเพชรบุร ี อําเภอกําเนิดนพคุณซึง่ ขึน้ กับชุมพร
ตัง้ ขึน้ เป็ นเมืองปราณบุรเี พื่อรักษาชื่อ “เมืองปราณบุร”ี ไว้ ด้วยทรงมีพระราชดําริว่าเมืองปราณบุรเี ป็ น
เมืองเก่าควรสงวนชื่อไว้ทรงพระราชทานนามเมืองทีต่ งั ้ ใหม่ว่า เมืองปราณบุร ี มีฐานะเป็ นเมืองจัตวา
ขึน้ กับมณฑลราชบุร ี ส่วนเมืองปราณเดิมก็ยงั คงอยู่ทป่ี ากคลองปราณ (บ้านปากนํ้าปราณปจั จุบนั )
ในรัชกาลที่ ๖ (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ) ทรงมีพระราชดําริว่าเมืองโบราณ
มีช่อื ไม่ตรงกับชื่อสถานทีต่ งั ้ เมือง เช่น เมืองปราณบุรที ต่ี งั ้ อยูเ่ กาะหลัก กับเมืองปราณทีต่ งั ้ อยูร่ มิ คลอง
ปราณ (เมืองปราณย้ายจากปากนํ้ าปราณมาอยูท่ ร่ี มิ คลองใกล้ทางรถไฟในปี พ.ศ. ๒๔๕๙) นานไปจะ
เกิดการสับสนทางประวัตศิ าสตร์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่ นชื่อเมืองปราณบุร ี (ทีเ่ กาะหลัก) เป็ น “เมือง
ประจวบคีรขี นั ธ์” และใช้ช่อื นี้มาจนกระทังทุ
่ กวันนี้

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์, ประจวบคีรขี นั ธ์ : ๒๕๒๘.

