
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัสมุทรสาคร 

 
สมทุรสาครเป็นดนิแดนทีม่คีวามสําคญัทางประวตัศิาสตร ์มปีระวตัคิวามเป็นมาที่

น่าสนใจตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิแห่งกรงุศรอียธุยา จนถงึสมยัรตันโกสนิทร ์

สมุทรสาครเดิมชื่อบ้านท่าจนีเป็นชุมนุมชนใหญ่ อยู่บรเิวณอ่าวไทย มทีําเลที่

เหมาะสมในการพาณิชยม์าก มเีรอืสําเภาคา้ขายจากประเทศจนีมาจอดเทยีบท่าทีน่ี่ ขนถ่ายซื้อ

ขายสนิคา้กนัจนเป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ ใครอยากจะค้าขายกบัเรอืสําเภาจนีก็ต้องมาทีน่ี่ มชีื่อเรยีกกนั

ตดิปากมาแต่เดมิว่า "ท่าจนี" แต่ยงัมไิด้มฐีานะเป็นเมอืงคงเป็นหมู่บ้านชุมชนแห่งหน่ึงเท่านัน้ 

เมื่อครัง้สงัฆราช ปาลเลกวัส์ เดนิทางไปเยี่ยมพวกครสิตงัชาวจนี ที่กระจดักระจายอยู่ทางทศิ

ตะวนัออกไดก้ล่าวถงึท่าจนีว่า ".....เป็นเมอืงสวยงามมพีลเมอืงประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน ส่วนมาก

เป็นชาวประมง    และพ่อค้า       ที่ตัง้จงัหวดัอยู่ห่างทะเล ๒ ลี้       เป็นทําเลเหมาะในการ

ประมงและการพาณชิยจ์งึมสีาํเภาจนีมาตดิต่อคา้ขายอยูเ่สมอ" 

ในสมยัพระมหาจกัรพรรด ิราชวงศ์สุพรรณภูม ิ(ครองราชย ์พ.ศ. ๒๐๙๑ - พ.ศ. 

๒๑๑๑) แห่งกรงุศรอียธุยาหลงัสงครามเสยีสมเดจ็พระศรสีุรโิยทยั พ.ศ. ๒๐๙๒ ไดย้กฐานะบา้น

ท่าจนีเป็นเมอืง "สาครบุร"ี    ตามแผนการเกณฑช์ายฉกรรจท์ีอ่ยู่กระจดักระจายตามหวัเมอืง

ต่าง ๆได้อย่างรวดเร็ว ยามเมื่อเกิดศึกสงคราม ดงัปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรี

อยุธยาฉบบัพนัจนัทนุมาศ ฉบบัพมิพ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ หน้า ๖๐ ว่า "สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ

ราชาธริาชตรสัว่า ไพร่บา้นพลเมอืง ตร ีจตัวา ปากไต้เขา้พระนครครัง้น้ีน้อย หนีออกอยู่ป่าดง

หว้ยเขาต้อนไม่ได้เป็นอนัมาก ใหเ้อาบา้นท่าจนีตัง้เป็น สาครบุร"ี และขอ้ความในพงศาวดาร 

ไทยรบพม่าว่า ".......เพื่อจะใหส้ะดวกแก่การเรยีกหาผูค้นเวลาเกดิศกึสงคราม จงึใหต้ัง้เมอืงขึน้

ใหม่อกี ๓ เมอืง    คอื ยกบ้านตลาดขวญัเป็นเมอืงนนทบุร ี เมอืง ๑ ยกบ้านท่าจนีเป็นเมอืง

สาครบุรเีมอืง ๑ แบ่งเอาเขตเมอืงราชบุรกีบัเมอืงสุพรรณบุรมีารวมกนั ตัง้เป็นเมอืงนครไชยศรี

ขึน้อกีเมอืง ๑" 

หลวงวจิติรวาทการ ไดก้ลา่วไวใ้นหนงัสอืประวตัศิาสตรส์ากลเล่ม ๓ ว่า "หลงัจาก

สงครามกบัเขมร (พ.ศ. ๒๐๙๙)........สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดยิงัให้ตรวจบญัชสีํามะโนครวั

ราษฎร ได้จํานวนชายฉกรรจ์ในมณฑลราชธานีถึงแสนเศษ แล้วจดัระเบียบการระดมพลให้

สะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อน ในการน้ีให้ตัง้เมอืงชัน้ในเพิม่ขึ้นหลายเมอืง คอื ตัง้บ้านท่าจนีขึ้นเป็น

เมอืงสาครบุร ีเมอืง ๑......" 

สรปุความตรงกนัว่า บา้นท่าจนีไดย้กขึน้เป็นเมอืงสาครบุร ีในสมยัสมเดจ็พระมหา

จกัรพรรด ิเพื่อสะดวกแก่การเรยีกหาผูค้นเวลาเกดิศกึสงคราม และสะดวกแก่การปกครอง 

ในสมยัแผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รชักาลที ่๑ ได้

ยกเมอืงสาครบุรขีึน้กบักรมท่า ดงัปรากฏในประชุมพงศาวดารว่า ".......แบ่งหวัเมอืง ขึน้กลาโหม 

มหาดไทย กรมท่า ในรชักาลที ่๑ แห่งกรุงรตันโกสนิทร.์.......ยงัคงเมอืงขึน้กรมท่าอกี ๘ เมอืง 

คอื เมอืงนนทบุร ี๑ เมอืงสมทุรปราการ ๑ เมอืงสาครบุร ี๑......." 



 ๒ 

ในรชักาลที ่๒ พ.ศ. ๒๓๕๒ สมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาเสนานุรกัษ์เป็นแม่ทพัยก

ไปปราบพม่าที่เมอืงถลาง และเมอืงชุมพร ในการเดนิทพัทางเรอื ผ่านธนบุร ีท่าจนี แม่กลอง

บา้นแหลม และเพชรบุร ีนายนรนิทรธ์เิบศร ์(อนิ) ไดต้ามเสดจ็คราวน้ีดว้ย และแต่งโคลงนิราศ 

นรทิร ์มคีวามตอนทีก่ล่าวถงึ สมทุรสาคร ว่า 

 มหาชยัชยัฤกษ์น้อง นาฏลง โรงฤา 

รกัรว่มพุทธมนตส์งฆ ์  เสกซอ้ม 

เสยีดเศยีรแมท่ดัมง  คลคู่ เรยีมเอย 

ชเยศชุมญาตหิอ้ม  มอบใหส้องสม 

 ท่าจนีจนีจอดถา้ คอยถาม ใดฤา 

จนีช่วยจาํใจความ  ขา่วรอ้น 

เยยีวมิง่แมม่าตาม  เตอืนเรง่ ราแม ่

จงนุชรบีเรยีมขอ้น  เครา่ถา้ จนีคอย 

ในปี พ.ศ. ๒๓๙๐ ปีมะแม พระยามหาเทพใหจ้มื่นทพิเสนา (เอี่ยม) ออกไปจบัฝ่ิน

อา้ยจนีเผยีว ซึง่ตัง้ตนเป็นตัว้เหีย่ทีล่ดัตรดุ แขวงสาครบุร ีมกีารจบักุมหลายครัง้ ครัง้สุดทา้ยเมื่อ

วนัองัคาร เดอืน ๔ ขึน้ ๑๐ คํ่า (๑๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๓๙๐) พระยามหาเทพไปกบัพระสวสัดวิารี

พรอ้มกบัเกณฑก์รมการเมอืงสาครบุร ีและชาวบา้นไปช่วย เกดิการต่อสูก้นัขึน้ พระยามหาเทพ

ไดร้บับาดเจบ็ อ้ายจนีเผยีวตัง้ใจจะหนีเขา้องักฤษ รชักาลที ่๓ โปรดใหพ้ระยาพระคลงัคุมพวก

ตํารวจในพระยามหาเทพกับกองรามัญไปตัง้ที่สาครบุรี และมีหนังสือถึงผู้ร ักษาเมือง

สมทุรสงคราม ราชบุร ีใหต้สีกดัจนีเผยีวลงมา ในทีสุ่ดสามารถจบัจนีเผยีวตัว้เหีย่ไดท้ีร่าชบุร ี

ครัง้ต่อมาในสมยัสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าให้

เปลี่ยนชื่อเมอืงสาครบุร ีเป็นเมอืง สมุทรสาคร ดงัปรากฏอยู่ในพงศาวดารกรุงรตันโกสนิทร ์

ฉบบัเจา้พระยาทพิากรวงษ์ว่า "……เมอืงขึน้กรมท่าเรอืเมอืงนนทบุรศีรมีหาสมุทร แปลงเป็น

เมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน เมืองสาครบุรีแปลงเป็นเมืองสมุทรสาคร เกาะกงให้ชื่อเมือง

ประจนัตครีเีขตตร์วม ๓ เมอืง 

ในสมยัรชักาลที ่๕ พ.ศ. ๒๔๓๘   ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้มณฑล

นครไชยศร ีมเีมอืงปกครอง ๓ เมอืง คอื นครชยัศร ีสุพรรณบุร ีสมทุรสาคร 

เมอืงสมุทรสาคร เดมิมอีําเภอขึน้อยู่ในความปกครอง รวม ๓ อําเภอ คอื อําเภอ

เมอืงสาคร อาํเภอบางโทรดั อําเภอกระทุมแบน ต่อมาเมื่อวนัที ่๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๔๖ ไดม้ี

พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่นชื่ออําเภอบางโทรดั เป็นอําเภอ "บา้นบ่อ" ใหต้รงกบั

ชื่อตําบลทีต่ ัง้อําเภอ เพราะอําเภอบางโทรดั ตัง้อยูใ่นทอ้งทีต่ําบลบา้นบ่อ 

พ.ศ. ๒๔๕๖ เปลีย่นชื่อเมอืงนครชยัศร ีเป็น เมอืงนครปฐม 

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั มพีระบรมราช

โองการใหท้างราชการเปลีย่นคาํว่า "เมอืง" เป็น "จงัหวดั" ทัว่ทุกแห่งในพระราชอาณาจกัร เมอืง

สมทุรสาครจงึเปลีย่นเป็น "จงัหวดัสมทุรสาคร" มาจนทุกวนัน้ี 



 ๓ 

ต่อมาไดม้แีจง้ของกระทรวงมหาดไทย ลงวนัที ่๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ว่า ได้

ทรงทราบใตฝ้า่ละอองธุลพีระบาทว่า อําเภอบา้นบ่อ จงัหวดัสมุทรสาคร มณฑลนครชยัศร ีซึง่ตัง้

ทีว่่าการอําเภอบา้นบ่อ แต่เดมิเป็นตําบลลบั เวลาน้ีการไปมาคา้ขายของราษฎร ไดไ้ปประชุมกนั

อยู่ทางคลองดําเนินสะดวก ตําบลบา้นแพ้ว จงึเป็นตําบลทีส่ําคญัอย่างยิง่ และทัง้ตําบลบา้นบ่อ

กบัตําบลทีใ่กลเ้คยีง ราษฎรจะไปมาตดิต่อกบัอําเภอเมอืงสมุทรสาคร สะดวก เพราะมรีถไฟไป

มาไดใ้นวนัเดยีว   อกีประการหน่ึงทอ้งถิน่ทีอ่ําเภอสามพรานมาขึน้ไดอ้กีหลายตําบล สะดวกแก่

การปกครองขึน้อกี 

จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหร้วมทอ้งทีต่ําบลต่างๆ คอื แยกเอาตําบลดอนไผ่ 

๑ ตําบลบ้านแพ้ว ๑ ตําบลเจด็ริว้ ๑ ตําบลคลองตนั ๑ จากอําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม

รวม ๔ แห่ง แบ่งออกตําบลอําแพงของอําเภอเมอืงสมุทรสาคร ๑ ตําบล รวมกบัตําบลโรงเขแ้ละ

ตําบลหลกัสาม ของอําเภอบ้านบ่อ รวม ๗ ตําบลด้วยกนั เป็นอําเภอหน่ึง ตัง้ที่ว่าการที่ตําบล

บา้นแพว้ เรยีกว่าอําเภอบา้นแพว้ขึน้จงัหวดัสมทุรสาคร 

ส่วนอําเภอบา้นบ่อเก่า ซึง่ตัง้อยูท่ีต่ําบลบา้นบ่อนัน้ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ให้

รวมกบัตําบลบางกระเจา้ ๑ ตําบลบางโทรดั ๑ ตําบลกาหลง ๑ ตําบลนาโคก ๑ เขา้กบัตําบล

บา้นบ่อเป็น ๕ ตําบลดว้ยกนั ตัง้ขึน้เป็นกิง่อําเภอเรยีกว่า "กิง่อําเภอบา้นบ่อ" ขึน้กบัอําเภอเมอืง

สมุทรสาคร ตัง้แต่วนัที ่๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๘   เป็นต้นไป จงัหวดัสมุทรสาคร มอีําเภอและ

กิ่งอําเภอขึ้นอยู่ในปกครอง ๓ อําเภอ กับ ๑ กิ่งอําเภอ คือ อําเภอเมอืงสมุทรสาคร อําเภอ

กระทุ่มแบน อําเภอบา้นแพว้ และกิง่อําเภอบา้นบ่อ ขึน้กบัอําเภอเมอืง 

เมือ่วนัที ่๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ สมุหเทศาภบิาลสําเรจ็ราชการมณฑลนคร

ชยัศรไีดไ้ปตรวจราชการทีก่ิง่อําเภอบา้นบ่อ เหน็การงานแผนกมหาดไทย แผนกอยัการ มน้ีอย 

ส่วนแผนกสรรพากรมมีาก เหน็ว่าควรรวมการงานแผนกมหาดไทยและแผนกอยัการกบัอําเภอ

เมอืงสมุทรสาคร มณฑลนครชยัศรจีงึได้คําสัง่ที่ ๑๗๓/๘๙๕ ลงวนัที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๔๖๙ ถงึผู้ว่าราชการจงัหวดัสมุทรสาคร ให้สัง่ปลดักิง่อําเภอบา้นบ่อ และเสมยีนพนักงานขน

สรรพราชการทัง้ปวงในแผนกมหาดไทย และแผนกอัยการมารวมทําการอยู่ที่อําเภอเมือง

สมุทรสาคร ส่วนกิง่อําเภอนัน้ ให้มเีจา้พนักงานสรรพากร ๒ คน ตรวจเก็บภาษีอากรด่านและ

ประจาํทีไ่ปตามเดมิ ตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่น้ีเป็นตน้ไป 

ต่อมาสมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลนครชัยศรี ได้มีคําสัง่ที่ ๑๕๗๘/

๑๙๒๓๙ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครว่า 

เน่ืองจากทางราชการไดแ้บ่งตําบลในทอ้งทีอ่ําเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม กบัตําบลในทอ้งที่

อําเภอกระทุ่มแบน อําเภอเมอืงสมทุรสาคร กิง่อําเภอบา้นบ่อ จงัหวดัสมุทสาครไปตัง้เป็นอําเภอ

บ้านแพ้วขึน้ในจงัหวดัสมุทรสาครเสยีแล้วนัน้ กิ่งอําเภอบ้านบ่อคงเหลอืเพยีง ๕ ตําบล ต่อมา

ราชการสําหรบักิง่อําเภอบ้านบ่อน้อยลง ตลอดทัง้การไปมาระหว่างอําเภอเมอืงสมุทรสาครกบั

กิง่อําเภอบ้านบ่อสะดวกขึน้ มณฑลเหน็ว่าไม่จําเป็นต้องมกีิง่อําเภอบ้านบ่ออกีต่อไป จงึได้ขอ

อนุญาตยบุกิง่อําเภอบา้นบ่อกบัยกราชการและยา้ยปลดักิง่อําเภอและเสมยีนพนักงานไปรวมทํา
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ที่อําเภอเมอืงสมุทรสาครเข้าไปยงักระทรวงมหาดไทย และได้รบัท้องตราพระราชสหี์น้อย ที ่

๔๐๐/๑๔๔๐๗ ลงวนัที ่๑๖ มนีาคม พุทธศกัราช ๒๔๗๐ อนุญาตให้ยุบกิง่อําเภอนัน้แลว้และให้

จดัการแกท้าํเนียบทอ้งทีเ่สยีใหถู้กตอ้ง 

ตัง้แต่วนัที ่๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็นตน้ไป จงัหวดัสมทุรสาครมอีําเภอขึน้อยู่

ในความปกครองรวม ๓ อําเภอ คอื อําเภอเมอืงสมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอบา้น

แพว้ส่วนกิง่อําเภอบา้นบ่อยบุไปขึน้กบัอําเภอเมอืงสมทุรสาคร  

ครัน้เมื่อวนัที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ทางราชการไดยุ้บจงัหวดัสมุทรสาครไป

รวมกบัจงัหวดัธนบุร ีอําเภอเมอืงสมทุรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอบา้นแพว้ จงึต้องไป

ขึน้อยูใ่นความปกครองของจงัหวดัธนบุร ี  และอําเภอเมอืงสมุทรสาครจงึต้องเปลีย่นชื่อ    เป็น 

"อําเภอสมทุรสาคร" 

ต่อมาเมือ่วนัที ่๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ทางราชการไดแ้ยกการปกครองทอ้งที่

ของจงัหวดัสมุทรสาครเดิมออกจากจงัหวัดธนบุรี และยกฐานะเป็นจงัหวัดขึ้นใหม่เรยีกว่า 

จงัหวดัสมุทรสาคร อําเภอเมอืงสมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอบ้านแพ้ว จงึได้มา

ขึน้อยู่ในความปกครองของจงัหวดัสมุทรสาคร และอําเภอสมุทรสาครกไ็ดเ้ปลีย่นชื่อเป็นอําเภอ

เมอืงสมทุรสาครตามเดมิ 

ในวนัที ่๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานันทมหดิล

รชักาลที่ ๘ เสดจ็พระราชดําเนินเป็นการส่วนพระองค์มาเพื่อเยีย่มทุกขส์ุขของราษฎรนับเป็น

เหตุการณ์สาํคญัทีช่าวจงัหวดัสมทุรสาครปลาบปลืม้ปิตเิป็นอนัมาก 

ประชาชนนิยมเรยีก จงัหวดัสมทุรสาครว่า "มหาชยั" ตามชื่อคลองมหาชยั ซึง่เป็น

คลองทีขุ่ดในสมยัสมเดจ็พระสรรเพชญที ่๘  (พระเจา้เสอื)   แห่งกรุงศรอียุธยา  เพื่อตดัความ

คดเคี้ยวของคลองโคกขาม   แต่เดมิเริม่ต้นจากคลองด่าน วดัหวัหมู  เขตเมอืงธนบุร ี จนถึง

คลองโคกขาม เรยีกว่า "คลองพระพุทธเจา้หลวง" แต่ยงัไมท่นัเสรจ็กเ็สดจ็สวรรคตเสยีก่อน 

"สมเดจ็พระสรรเพชญที ่๙  (ขุนหลวงทา้ยสระ) เสดจ็พระราชดําเนินทรงเบด็ที่

ปากน้ําท่าจนี เมือ่ถงึคลองมหาชยั เหน็คลองนัน้ขดุไมแ่ลว้คา้งอยู ่ครัน้ทรงเบด็แลว้กลบัคนืมาถงึ

พระนครจงึทรงพระกรณุาตรสัสัง่ใหพ้ระราชสงครามเป็นนายกองใหก้ะเกณฑค์นหวัเมอืงปกัษ์ใต ้

๘ หวัเมอืง …….ไปขดุคลองมหาชยั จงึใหฝ้รัง่ส่องกลอ้งดใูหต้รงปากคลอง ปกักรุยลงเป็นสําคญั

ทางไกล ๓๔๐ เสน้ ได้ขุดคลองลกึ ๖ ศอก กว้าง ๗ ศอก ขุด ๒ เดอืนจงึแล้วเสรจ็ ….คลองนัน้

ได้ชื่อว่า "คลองมหาชยั" ตราบเท่าทุกวนัน้ี" ต่อมาตวัเมอืงเจรญิเตบิโตขึน้ ณ รมิฝ ัง่ซา้ยของ

คลองมหาชยั ชื่อมหาชยัจงึกลายเป็นชื่อทีค่นทัว่ไปเรยีกอกีชื่อหน่ึง 

 

การจดัตัง้การสขุาภิบาลท่าฉลอม 

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงดําเนินการปฏิรูประเบียบวิธี

บรหิารราชการแผ่นดิน พระองค์ได้ทรงมพีระราชประสงค์อันแรงกล้าที่จะจดัให้มขี้อบญัญัติ

เกี่ยวกบัพระบรมราชานุภาพของพระมหากษตัรยิข์องประเทศเช่นที่อารยประเทศได้ถอืปฏบิตัิ
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และทรงมพีระราชดํารทิีจ่ะใหป้ระชาชนพลเมอืงไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการปกครองประเทศเพื่อ

ช่วยกนัทํานุบํารุงบ้านเมอืงให้เจรญิลุล่วงตามทศันคติใหม่ของระบอบการปกครองในประเทศ

ตะวนัตก ในระยะแรกพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าฯ อนุญาตให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการ

เปลี่ยนแปลง ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และกํานันเป็นผู้ได้รบัเลอืกมาจากประชาชนใน

ทอ้งถิน่ แทนทีท่างรฐับาลจะเป็นผูแ้ต่งตัง้ดงัเช่นในสมยัก่อน 

ครัน้เมื่อกระทรวงมหาดไทยนําพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที่ ร.ศ. ๑๑๖ 

ออกใช ้ใน พ.ร.บ. ฉบบัน้ีกไ็ดม้บีทบญัญตักิล่าวถงึการนคราภบิาลไวด้ว้ย ใน ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ. 

๒๔๔๒) พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงเริม่ใหม้กีารจดัการบํารุงทอ้งถิน่แบบ

สุขาภิบาลขึ้นในกรุงเทพฯ สิ่งเหล่าน้ีนับว่ามอีิทธิพลสืบเน่ืองจากการที่พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัทรงมโีอกาสไปดูกจิการต่างๆ ในทวปียุโรป อย่างไรกต็ามความเจรญิของประเทศและ

ลกัษณะปกครองของไทยยงัผดิกนักบัประเทศต่างๆ เหล่านัน้  ดงัพระราชดํารสัตอนหน่ึงของลน้

เกลา้ฯ  รชักาลที ่๕ ทีว่่า "…ประเทศอื่น ๆ ราษฎรเป็นผูข้อใหท้าํ เจา้แผ่นดนิจาํใจทําในเมอืงเรา

น้ีเป็นแต่พระเจา้แผ่นดนิคดิเหน็ว่าควรจะทํา เพราะจะเป็นการเจรญิแก่บ้านเมอืงและความเป็น

สุขแก่ราษฎรทัว่ไป จงึไดค้ดิทาํ เป็นการผดิกนัตรงกนัขา้ม…." 

สมเดจ็ฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบในราชการและเป็น 

ผูร้กัษาการตามกฎหมายสาํหรบัหวัเมอืงในส่วนภมูภิาค      กไ็ดท้รงดํารทิีจ่ะดาํเนินการตาม

พระราชประสงคข์องพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเรือ่ยมา การสุขาภบิาลกรงุเทพฯ 

ไดเ้ริม่งานมาหลายปีแต่การจดัตัง้การสุขาภบิาลหวัเมอืงยงัไมส่ามารถจะทําได ้ เพราะเสดจ็ใน

กรมทรงเหน็ว่าประชาชนยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะรบั พระองคท์รงตอ้งการทีจ่ะใหป้ระชาชนมคีวามเขา้ใจ

และเหน็คุณประโยชน์ของการสุขาภบิาลน้ีเสยีก่อน การรอจงัหวะทีด่กีนิเวลาอกีหลายปี 

จนกระทัง่ถงึ ร.ศ. ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๔๔๘) สมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานุภาพจงึทรงเริม่งานจดัตัง้

สุขาภบิาลหวัเมอืงขึน้เป็นครัง้แรก โดยทรงเลอืกเอาวธิกีารสุขาภบิาลมาแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบั

การปรบัปรงุทอ้งถิน่ในตําบลท่าฉลอม ซึง่ขณะนัน้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมเป็นทีส่กปรกรกรงุรงั

จนไมเ่ป็นทีส่บพระราชหฤทยัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่ ๕ สมเดจ็กรมพระยา

ดาํรงราชานุภาพจงึไดม้หีนงัสอืตราพระราชสหีน้์อย ที ่ ๒๐/๓๙๙๐ ลงวนัที ่ ๒ สงิหาคม ร.ศ. 

๑๒๔ ถงึพระยาพไิชยสุนทร ผูว้่าราชการเมอืงสมทุรสาคร มคีวามตอนหน่ึงว่า "ดว้ยเมือ่วนัที ่

๓๑ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๔ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็ออกทีป่ระชุมเสนาบด ีมรีบัสัง่เล่า

ถงึทีไ่ดไ้ปประพาสเมอืงนครเขือ่นขนัธเ์มือ่วนัที ่ ๓๐ กรกฎาคม ไมเ่ป็นทีพ่อพระราชหฤทยัทีไ่ด้

ทอดพระเนตรเหน็ถนน และตลาดเมอืงนครเขือ่นขนัธโ์สโครกมาก รบัสัง่ว่าสกปรกเหมอืนตลาด

ท่าจนี ฉนันัง่อยูท่ีป่ระชุมรูส้กึละอายใจมาก ทีเ่มอืงนครเขือ่นขนัธจ์ะสกปรกหรอืสะอาดกไ็มใ่ช่

ธุระของเรา แต่ความสกปรกของตลาดท่าจนีซึง่สกปรกจรงิสําหรบัเป็นทีย่กตวัอยา่งเปรยีบเทยีบ

ทีอ่ื่นทีไ่มพ่อพระราชหฤทยัเช่นน้ี กเ็สมอกริว้ตลาดท่าจนีดว้ยเหมอืนกนั การเป็นเช่นน้ีจงึรูส้กึ

รอ้นใจมาก  เหน็ว่า  ถา้ไมค่ดิอ่านปดักวาดจดัถนนในตลาดท่าจนีใหห้ายโสโครกแลว้จะเสยีชื่อ

ตัง้แต่ฉนัตลอดจนผูว้่าราชการเมอืงและกํานันผูใ้หญ่บา้นในตลาดท่าจนี ซึง่เป็นคนด ี ๆทีฉ่นัรูจ้กั
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อยูแ่ทบทุกคน ถา้ตลาดท่าจนียงัสกปรกอยูอ่ยา่งน้ี แมปี้น้ีเสดจ็อกีกเ็หน็จะไมเ่สดจ็ตลาดและจะ

ใหก้ํานนัผูใ้หญ่บา้นในทีน่ัน้เฝ้ากเ็หน็ไมไ่ด ้  ฉนัมคีวามรอ้นใจอยา่งน้ี จงึไดม้ตีราฉบบัน้ีมายงั

พระยาพไิชยสุนทร เมือ่ไดร้บัตราฉบบัน้ีแลว้ขอใหเ้รยีกกํานนัผูใ้หญ่บา้นทีต่ลาดท่าจนีมาประชุม

อ่านตราฉบบัน้ีใหฟ้งัและปรกึษากนัดวู่าจะควรทําอยา่งไร อยา่ใหพ้ระเจา้อยู่หวัทรงตเิตยีนได"้ 

เมือ่ไดร้บัหนงัสอืตราพระราชสหีน้์อยฉบบัน้ี ปรากฎว่าพระยาพไิชยสุนทรไดเ้รยีก

ประชุมกํานันผูใ้หญ่บา้นตําบลท่าฉลอมทัง้หมด   เพือ่ใหท้ราบขอ้บกพรอ่งและช่วยกนัคดิอ่าน

แกไ้ขในการทีถู่กตเิตยีนเช่นน้ี      ในทีสุ่ดผูว้่าราชการเมอืงสมุทรสาครทัง้กํานันผูใ้หญ่บา้นได้

ชกัชวนใหป้ระชาชนและพ่อคา้ในตําบลท่าฉลอมรว่มมอืช่วยกนัสละเงนิไดแ้ก่การเรีย่ไร เพื่อ

นํามาปรบัปรงุตลาดท่าจนีใหส้ะอาด ไดเ้งนิเป็นจาํนวนทัง้สิน้ ๕,๔๗๒ บาท โดยไดนํ้าเงนิ

จาํนวนทีไ่ดม้าทาํเป็นถนนปอูฐิขนาดกวา้ง ๒ วา ไดย้าวถงึ ๑๑ เสน้ ๑๔ วา อกีทัง้จา้งคนปดั

กวาดเทขยะมลูฝอยทิง้จนตลาดท่าจนีสะอาดสมความปรารถนา 

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงมคีวามยนิดเีป็นอันมาก พระองค์ทรง

รายงานทลูเกลา้ถวายต่อพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่๕ ใหท้รงทราบถงึความร่วมมอื

รว่มใจของประชาชนชาวทอ้งถิน่ในตลาดท่าฉลอมในการสละเงนิทองปรบัปรุงบา้นเมอืงใหเ้จรญิ

ขึน้และในขณะเดยีวกนัเสด็จในกรมก็ได้ทรงเห็นเป็นโอกาสอนังามที่จะเริม่งานสุขาภบิาลหวั

เมอืงขึน้ที่ตําบลท่าฉลอมเป็นแห่งแรกเสยีเลย เพราะสิง่ที่ดําเนินการไปนัน้ ยงัต้องมกีารบํารุง

และเสรมิสรา้งกนัต่อไปอกี จงึทรงเสนอต่อพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั พรอ้มกนันัน้กข็อพระ

บรมราชานุญาตแก้ไข "ภาษโีรงรา้น" เพื่อจดัสมทบเป็นรายไดแ้ก่สุขาภบิาลทีต่ ัง้ขึน้ หน้าทีโ่ดย

ยอ่ ๓ ประการของสุขาภบิาลทีเ่สดจ็ในกรมทรงเสนอไวแ้ต่แรก คอื 

(๑) ซ่อมแซมรกัษาถนนหนทาง 

(๒) จดุโคมไฟใหม้แีสงสว่างในเวลาคํ่าคนืเป็นระยะตลอดถนนในตําบลนัน้ และ 

(๓) ใหจ้า้งลกูจา้งสาํหรบักวาดขนขยะมลูฝอยของโสโครกต่าง ๆ ในตําบลนัน้ไปทิง้

เสยีทีอ่ื่น 

กระทรวงมหาดไทยได้ส่งพระยาจ่าแสนยบดี เจ้ากรมมหาดไทยฝ่ายพลําภงัไป

ประชุมปรกึษาหารอืกบัผูว้่าราชการเมอืงสมุทรสาคร กํานันผูใ้หญ่บา้น พ่อคา้และราษฎรในบา้น

ตลาดท่าฉลอมในการจดัตัง้สุขาภบิาลท่าฉลอมและปรกึษาขอความคดิเหน็ในการปรบัปรุงภาษี

โรงรา้น  และการใช้จ่ายเงนิเพื่อการสุขาภบิาล ปรากฏว่าได้รบัความร่วมมอืจากประชาชนใน

ทอ้งทีใ่นครัง้นัน้เป็นอยา่งด ี

เพื่อเป็นสญัญลกัษณ์ของพระราชประสงคแ์ห่งพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

รชักาลที ่๕ ในดา้นการสุขาภบิาล พระองคจ์งึเสดจ็ไปทอดพระเนตรและไปเป็นเกยีรตอินัปวงชน

ควรจะได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในการเปิดถนนที่ราษฎรตําบลท่าฉลอมออกเงนิสร้าง

สําเรจ็ซึง่มชีื่อว่า "ถนนถวาย"  เมือ่วนัที ่๑๘ มนีาคม ร.ศ. ๑๒๔     นับว่าเป็นการเริม่งาน

สุขาภบิาลหวัเมอืงขึน้เป็นแห่งแรกดว้ย 

 



 ๗ 

คณะกรรมการสุขาภบิาลท่าฉลอมชุดแรกทีไ่ดต้ัง้ขึน้ประกอบดว้ยสมาชกิดงัน้ี คอื 

(๑) หลวงพฒันการภกัด ี กํานนัตําบลท่าฉลอม 

(๒) ขนุพจิารณ์นรกจิ  (๓) ขนุพนิิจนรภาร 

(๔) จนีพกั   (๕) จนีศุข 

(๖) จนีเน่า   (๗) จนีอู๊ด 

(๘) จนีโป๊ ผูใ้หญ่บา้น    

การบรหิารงานสุขาภบิาลท่าฉลอมในระยะต่อมาเป็นไปอย่างเรยีบรอ้ยด ี   เพราะ

ปรากฎว่าการเก็บภาษีโรงรา้นในตลาดท่าฉลอมได้เก็บตลอดทุกบ้านเรอืนทัง้ที่ทําการค้าขาย

หรือมิได้ค้าขาย  และไม่ว่าในบังคับใดๆ   ย่อมเสียให้โดยไม่เกี่ยงงอน การจ่ายเงินของ

คณะกรรมการสุขาภบิาลกจ็่ายโดยเขมด็แขม่ ดว้ยความรูส้กึเสยีดายเงนิและมบีญัชโีฆษณาให้

คนทัง้หลายทราบเสมอทุกเดอืนว่าเกบ็เงนิไดเ้ท่าใดจ่ายใชไ้ปเท่าใด คงเหลอืเป็นเงนิเท่าใด เป็น

ตน้ สมพระเจตจาํนงอนัรอบคอบของสมเดจ็เสนาบดทุีกประการ 

เสด็จในกรมทรงอธิบายถึงการจดัตัง้การสุขาภิบาลท่าฉลอมเป็นตัวอย่างแก่ที่

ประชุมว่าเป็นวธิทีีจ่ดัใหก้ํานนัผูใ้หญ่บา้นตําบลนัน้เป็นผูใ้ชจ้่ายเงนิเอง ผูว้่าราชการเมอืงมหีน้าที่

แต่เพยีงแนะนําตรวจตราให้การเป็นไปตามพระราชประสงค์เท่านัน้ พระองค์ได้ทรงแนะนําให้

ขา้หลวงเทศาภบิาลไปจดัหาสถานที่เพื่อจดัตัง้การสุขาภบิาลขึน้เป็นการทดลองในท้องที่ ๆ มี

ความจําเป็นและสมควรที่จะจดัก่อน แต่การจดัตัง้การสุขาภบิาลน้ีเสดจ็ในกรมทรงดํารใิห ้"เกดิ

จากความนิยมของราษฎรก่อน คอืใหร้าษฎรนําน่า และรฐับาลตามหลงั" ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารสําเรจ็

ไปดว้ยความชมชอบของประชากร  

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัสมทุรสาคร.กรงุเทพฯ : อมรนิทรก์ารพมิพ,์   

         ๒๕๒๖. 


