ประวัติศาสตร์จงั หวัดสมุทรสาคร
สมุทรสาครเป็ นดินแดนทีม่ คี วามสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ มีประวัตคิ วามเป็ นมาที่
น่าสนใจตัง้ แต่สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
สมุทรสาครเดิมชื่อ บ้านท่ าจีนเป็ นชุ มนุ มชนใหญ่ อยู่บริเ วณอ่ าวไทย มีทําเลที่
เหมาะสมในการพาณิชย์มาก มีเรือสําเภาค้าขายจากประเทศจีนมาจอดเทียบท่าทีน่ ่ี ขนถ่ายซื้อ
ขายสินค้ากันจนเป็ นทีร่ จู้ กั กันทัว่ ใครอยากจะค้าขายกับเรือสําเภาจีนก็ต้องมาทีน่ ่ี มีช่อื เรียกกัน
ติดปากมาแต่เดิมว่า "ท่าจีน" แต่ยงั มิได้มฐี านะเป็ นเมืองคงเป็ นหมู่บ้านชุมชนแห่งหนึ่งเท่านัน้
เมื่อครัง้ สังฆราช ปาลเลกัวส์ เดินทางไปเยี่ยมพวกคริสตังชาวจีน ที่กระจัดกระจายอยู่ทางทิศ
ตะวันออกได้กล่าวถึงท่าจีนว่า ".....เป็ นเมืองสวยงามมีพลเมืองประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน ส่วนมาก
เป็ นชาวประมง และพ่อค้า
ที่ตงั ้ จังหวัดอยู่ห่างทะเล ๒ ลี้
เป็ นทําเลเหมาะในการ
ประมงและการพาณิชย์จงึ มีสาํ เภาจีนมาติดต่อค้าขายอยูเ่ สมอ"
ในสมัยพระมหาจักรพรรดิ ราชวงศ์สุพรรณภูม ิ (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๙๑ - พ.ศ.
๒๑๑๑) แห่งกรุงศรีอยุธยาหลังสงครามเสียสมเด็จพระศรีสุรโิ ยทัย พ.ศ. ๒๐๙๒ ได้ยกฐานะบ้าน
ท่าจีนเป็ นเมือง "สาครบุร"ี
ตามแผนการเกณฑ์ชายฉกรรจ์ทอ่ี ยู่กระจัดกระจายตามหัวเมือง
ต่ าง ๆได้อ ย่างรวดเร็ว ยามเมื่อ เกิด ศึก สงคราม ดัง ปรากฏอยู่ใ นพระราชพงศาวดารกรุง ศรี
อยุธยาฉบับพันจันทนุ มาศ ฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ หน้ า ๖๐ ว่า "สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ราชาธิราชตรัสว่า ไพร่บา้ นพลเมือง ตรี จัตวา ปากไต้เข้าพระนครครัง้ นี้น้อย หนีออกอยู่ป่าดง
ห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็ นอันมาก ให้เอาบ้านท่าจีนตัง้ เป็ น สาครบุร"ี และข้อความในพงศาวดาร
ไทยรบพม่าว่า ".......เพื่อจะให้สะดวกแก่การเรียกหาผูค้ นเวลาเกิดศึกสงคราม จึงให้ตงั ้ เมืองขึน้
ใหม่อกี ๓ เมือง คือ ยกบ้านตลาดขวัญเป็ นเมืองนนทบุร ี เมือง ๑ ยกบ้านท่าจีนเป็ นเมือง
สาครบุรเี มือง ๑ แบ่งเอาเขตเมืองราชบุรกี บั เมืองสุพรรณบุรมี ารวมกัน ตัง้ เป็ นเมืองนครไชยศรี
ขึน้ อีกเมือง ๑"
หลวงวิจติ รวาทการ ได้กล่าวไว้ในหนังสือประวัตศิ าสตร์สากลเล่ม ๓ ว่า "หลังจาก
สงครามกับเขมร (พ.ศ. ๒๐๙๙)........สมเด็จพระมหาจักรพรรดิยงั ให้ตรวจบัญชีสํามะโนครัว
ราษฎร ได้จํานวนชายฉกรรจ์ในมณฑลราชธานีถึงแสนเศษ แล้ว จัด ระเบียบการระดมพลให้
สะดวกขึ้นกว่าแต่ ก่อน ในการนี้ให้ตงั ้ เมืองชัน้ ในเพิม่ ขึ้นหลายเมือง คือ ตัง้ บ้านท่าจีนขึ้นเป็ น
เมืองสาครบุร ี เมือง ๑......"
สรุปความตรงกันว่า บ้านท่าจีนได้ยกขึน้ เป็นเมืองสาครบุร ี ในสมัยสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ เพื่อสะดวกแก่การเรียกหาผูค้ นเวลาเกิดศึกสงคราม และสะดวกแก่การปกครอง
ในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ได้
ยกเมืองสาครบุรขี น้ึ กับกรมท่า ดังปรากฏในประชุมพงศาวดารว่า ".......แบ่งหัวเมือง ขึน้ กลาโหม
มหาดไทย กรมท่า ในรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์........ยังคงเมืองขึน้ กรมท่าอีก ๘ เมือง
คือ เมืองนนทบุร ี ๑ เมืองสมุทรปราการ ๑ เมืองสาครบุร ี ๑......."

๒
ในรัชกาลที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๕๒ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุ รกั ษ์เป็ นแม่ทพั ยก
ไปปราบพม่าที่เมืองถลาง และเมืองชุมพร ในการเดินทัพทางเรือ ผ่านธนบุร ี ท่าจีน แม่กลอง
บ้านแหลม และเพชรบุร ี นายนรินทร์ธเิ บศร์ (อิน) ได้ตามเสด็จคราวนี้ดว้ ย และแต่งโคลงนิราศ
นริทร์ มีความตอนทีก่ ล่าวถึง สมุทรสาคร ว่า
มหาชัยชัยฤกษ์น้อง
นาฏลง โรงฤา
รักร่วมพุทธมนต์สงฆ์
เสกซ้อม
เสียดเศียรแม่ทดั มง
คลคู่ เรียมเอย
ชเยศชุมญาติหอ้ ม
มอบให้สองสม
ท่าจีนจีนจอดถ้า
คอยถาม ใดฤา
จีนช่วยจําใจความ
ข่าวร้อน
เยียวมิง่ แม่มาตาม
เตือนเร่ง ราแม่
จงนุ ชรีบเรียมข้อน
เคร่าถ้า จีนคอย
ในปี พ.ศ. ๒๓๙๐ ปีมะแม พระยามหาเทพให้จมื่นทิพเสนา (เอี่ยม) ออกไปจับฝิ่ น
อ้ายจีนเผียว ซึง่ ตัง้ ตนเป็นตัว้ เหีย่ ทีล่ ดั ตรุด แขวงสาครบุร ี มีการจับกุมหลายครัง้ ครัง้ สุดท้ายเมื่อ
วันอังคาร เดือน ๔ ขึน้ ๑๐ คํ่า (๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๙๐) พระยามหาเทพไปกับพระสวัสดิวารี
พร้อมกับเกณฑ์กรมการเมืองสาครบุร ี และชาวบ้านไปช่วย เกิดการต่อสูก้ นั ขึน้ พระยามหาเทพ
ได้รบั บาดเจ็บ อ้ายจีนเผียวตัง้ ใจจะหนีเข้าอังกฤษ รัชกาลที่ ๓ โปรดให้พระยาพระคลังคุมพวก
ตํ า รวจในพระยามหาเทพกั บ กองรามัญ ไปตัง้ ที่ส าครบุ ร ี และมีห นั ง สื อ ถึ ง ผู้ ร ัก ษาเมือ ง
สมุทรสงคราม ราชบุร ี ให้ตสี กัดจีนเผียวลงมา ในทีส่ ุดสามารถจับจีนเผียวตัว้ เหีย่ ได้ทร่ี าชบุร ี
ครัง้ ต่ อ มาในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห วั รัชกาลที่ ๔ ได้โ ปรดเกล้าให้
เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุร ี เป็ นเมือง สมุทรสาคร ดังปรากฏอยู่ในพงศาวดารกรุง รัตนโกสินทร์
ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงษ์ว่า "……เมืองขึน้ กรมท่าเรือเมืองนนทบุรศี รีมหาสมุทร แปลงเป็ น
เมือ งนนทบุ ร ีศ รีม หาอุ ท ยาน เมือ งสาครบุ ร ีแ ปลงเป็ น เมือ งสมุ ท รสาคร เกาะกงให้ช่ ือ เมือ ง
ประจันตคีรเี ขตต์รวม ๓ เมือง
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั ้ มณฑล
นครไชยศรี มีเมืองปกครอง ๓ เมือง คือ นครชัยศรี สุพรรณบุร ี สมุทรสาคร
เมืองสมุทรสาคร เดิมมีอําเภอขึน้ อยู่ในความปกครอง รวม ๓ อําเภอ คือ อําเภอ
เมืองสาคร อําเภอบางโทรัด อําเภอกระทุมแบน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้ม ี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่ นชื่ออําเภอบางโทรัด เป็ นอําเภอ "บ้านบ่อ" ให้ตรงกับ
ชื่อตําบลทีต่ งั ้ อําเภอ เพราะอําเภอบางโทรัด ตัง้ อยูใ่ นท้องทีต่ ําบลบ้านบ่อ
พ.ศ. ๒๔๕๖ เปลีย่ นชื่อเมืองนครชัยศรี เป็ น เมืองนครปฐม
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หวั มีพ ระบรมราช
โองการให้ทางราชการเปลีย่ นคําว่า "เมือง" เป็ น "จังหวัด" ทัวทุ
่ กแห่งในพระราชอาณาจักร เมือง
สมุทรสาครจึงเปลีย่ นเป็ น "จังหวัดสมุทรสาคร" มาจนทุกวันนี้

๓
ต่อมาได้มแี จ้งของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ว่า ได้
ทรงทราบใต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาทว่า อําเภอบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร มณฑลนครชัยศรี ซึง่ ตัง้
ทีว่ ่าการอําเภอบ้านบ่อ แต่เดิมเป็ นตําบลลับ เวลานี้การไปมาค้าขายของราษฎร ได้ไปประชุมกัน
อยู่ทางคลองดําเนินสะดวก ตําบลบ้านแพ้ว จึงเป็ นตําบลทีส่ ําคัญอย่างยิง่ และทัง้ ตําบลบ้านบ่อ
กับตําบลทีใ่ กล้เคียง ราษฎรจะไปมาติดต่อกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร สะดวก เพราะมีรถไฟไป
มาได้ในวันเดียว อีกประการหนึ่งท้องถิน่ ทีอ่ ําเภอสามพรานมาขึน้ ได้อกี หลายตําบล สะดวกแก่
การปกครองขึน้ อีก
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมท้องทีต่ ําบลต่างๆ คือ แยกเอาตําบลดอนไผ่
๑ ตําบลบ้านแพ้ว ๑ ตําบลเจ็ดริว้ ๑ ตําบลคลองตัน ๑ จากอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รวม ๔ แห่ง แบ่งออกตําบลอําแพงของอําเภอเมืองสมุทรสาคร ๑ ตําบล รวมกับตําบลโรงเข้และ
ตําบลหลักสาม ของอําเภอบ้านบ่อ รวม ๗ ตําบลด้วยกัน เป็ นอําเภอหนึ่ง ตัง้ ที่ว่าการที่ตําบล
บ้านแพ้ว เรียกว่าอําเภอบ้านแพ้วขึน้ จังหวัดสมุทรสาคร
ส่วนอําเภอบ้านบ่อเก่า ซึง่ ตัง้ อยูท่ ต่ี ําบลบ้านบ่อนัน้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
รวมกับตําบลบางกระเจ้า ๑ ตําบลบางโทรัด ๑ ตําบลกาหลง ๑ ตําบลนาโคก ๑ เข้ากับตําบล
บ้านบ่อเป็ น ๕ ตําบลด้วยกัน ตัง้ ขึน้ เป็ นกิง่ อําเภอเรียกว่า "กิง่ อําเภอบ้านบ่อ" ขึน้ กับอําเภอเมือง
สมุทรสาคร ตัง้ แต่วนั ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็ นต้นไป จังหวัดสมุทรสาคร มีอําเภอและ
กิ่ง อํ าเภอขึ้นอยู่ในปกครอง ๓ อํ าเภอ กับ ๑ กิ่งอํ าเภอ คือ อํ าเภอเมือ งสมุทรสาคร อําเภอ
กระทุ่มแบน อําเภอบ้านแพ้ว และกิง่ อําเภอบ้านบ่อ ขึน้ กับอําเภอเมือง
เมือ่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลนคร
ชัยศรีได้ไปตรวจราชการทีก่ งิ่ อําเภอบ้านบ่อ เห็นการงานแผนกมหาดไทย แผนกอัยการ มีน้อย
ส่วนแผนกสรรพากรมีมาก เห็นว่าควรรวมการงานแผนกมหาดไทยและแผนกอัยการกับอําเภอ
เมือ งสมุทรสาคร มณฑลนครชัยศรีจงึ ได้คํา สังที
่ ่ ๑๗๓/๘๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๔๖๙ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้สงปลั
ั ่ ดกิง่ อําเภอบ้านบ่อ และเสมียนพนักงานขน
สรรพราชการทัง้ ปวงในแผนกมหาดไทย และแผนกอัย การมารวมทํ าการอยู่ท่อี ํ าเภอเมือ ง
สมุทรสาคร ส่วนกิง่ อําเภอนัน้ ให้มเี จ้าพนักงานสรรพากร ๒ คน ตรวจเก็บภาษีอากรด่านและ
ประจําทีไ่ ปตามเดิม ตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั คําสังนี
่ ้เป็ นต้นไป
ต่ อ มาสมุ ห เทศาภิบ าลสํ า เร็จ ราชการมณฑลนครชัย ศรี ได้ม ีคํ า สัง่ ที่ ๑๕๗๘/
๑๙๒๓๙ ลงวัน ที่ ๒๗ มีน าคม พุ ท ธศัก ราช ๒๔๗๐ ถึง ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด สมุท รสาครว่ า
เนื่องจากทางราชการได้แบ่งตําบลในท้องทีอ่ ําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กับตําบลในท้องที่
อําเภอกระทุ่มแบน อําเภอเมืองสมุทรสาคร กิง่ อําเภอบ้านบ่อ จังหวัดสมุทสาครไปตัง้ เป็ นอําเภอ
บ้านแพ้วขึน้ ในจังหวัดสมุทรสาครเสียแล้วนัน้ กิ่งอําเภอบ้านบ่อคงเหลือเพียง ๕ ตําบล ต่อมา
ราชการสําหรับกิง่ อําเภอบ้านบ่อน้ อยลง ตลอดทัง้ การไปมาระหว่างอําเภอเมืองสมุทรสาครกับ
กิง่ อําเภอบ้านบ่อสะดวกขึน้ มณฑลเห็นว่าไม่จําเป็ นต้องมีกงิ่ อําเภอบ้านบ่ออีกต่อไป จึงได้ขอ
อนุ ญาตยุบกิง่ อําเภอบ้านบ่อกับยกราชการและย้ายปลัดกิง่ อําเภอและเสมียนพนักงานไปรวมทํา

๔
ที่อําเภอเมืองสมุทรสาครเข้าไปยังกระทรวงมหาดไทย และได้รบั ท้องตราพระราชสีห์น้อย ที่
๔๐๐/๑๔๔๐๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ อนุ ญาตให้ยุบกิง่ อําเภอนัน้ แล้วและให้
จัดการแก้ทาํ เนียบท้องทีเ่ สียให้ถูกต้อง
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็ นต้นไป จังหวัดสมุทรสาครมีอําเภอขึน้ อยู่
ในความปกครองรวม ๓ อําเภอ คือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอบ้าน
แพ้วส่วนกิง่ อําเภอบ้านบ่อยุบไปขึน้ กับอําเภอเมืองสมุทรสาคร
ครัน้ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ทางราชการได้ยุบจังหวัดสมุทรสาครไป
รวมกับจังหวัดธนบุร ี อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอบ้านแพ้ว จึงต้องไป
ขึน้ อยูใ่ นความปกครองของจังหวัดธนบุร ี และอําเภอเมืองสมุทรสาครจึงต้องเปลีย่ นชื่อ เป็ น
"อําเภอสมุทรสาคร"
ต่อมาเมือ่ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ทางราชการได้แยกการปกครองท้องที่
ของจัง หวัด สมุท รสาครเดิมออกจากจัง หวัด ธนบุ ร ี และยกฐานะเป็ นจัง หวัด ขึ้น ใหม่ เ รีย กว่ า
จังหวัดสมุทรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอบ้านแพ้ว จึงได้มา
ขึน้ อยู่ในความปกครองของจังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอสมุทรสาครก็ได้เปลีย่ นชื่อเป็ นอําเภอ
เมืองสมุทรสาครตามเดิม
ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล
รัชกาลที่ ๘ เสด็จพระราชดําเนินเป็ นการส่วนพระองค์มาเพื่อเยีย่ มทุกข์สุขของราษฎรนับเป็ น
เหตุการณ์สาํ คัญทีช่ าวจังหวัดสมุทรสาครปลาบปลืม้ ปิตเิ ป็ นอันมาก
ประชาชนนิยมเรียก จังหวัดสมุทรสาครว่า "มหาชัย" ตามชื่อคลองมหาชัย ซึง่ เป็ น
คลองทีข่ ุดในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ ๘ (พระเจ้าเสือ) แห่งกรุงศรีอยุธยา เพื่อตัดความ
คดเคี้ยวของคลองโคกขาม แต่เดิมเริม่ ต้นจากคลองด่าน วัดหัวหมู เขตเมืองธนบุร ี จนถึง
คลองโคกขาม เรียกว่า "คลองพระพุทธเจ้าหลวง" แต่ยงั ไม่ทนั เสร็จก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน
"สมเด็จพระสรรเพชญที่ ๙ (ขุนหลวงท้ายสระ) เสด็จพระราชดําเนินทรงเบ็ดที่
ปากนํ้าท่าจีน เมือ่ ถึงคลองมหาชัย เห็นคลองนัน้ ขุดไม่แล้วค้างอยู่ ครัน้ ทรงเบ็ดแล้วกลับคืนมาถึง
พระนครจึงทรงพระกรุณาตรัสสังให้
่ พระราชสงครามเป็ นนายกองให้กะเกณฑ์คนหัวเมืองปกั ษ์ใต้
๘ หัวเมือง …….ไปขุดคลองมหาชัย จึงให้ฝรังส่
่ องกล้องดูให้ตรงปากคลอง ปกั กรุยลงเป็ นสําคัญ
ทางไกล ๓๔๐ เส้น ได้ขุดคลองลึก ๖ ศอก กว้าง ๗ ศอก ขุด ๒ เดือนจึงแล้วเสร็จ ….คลองนัน้
ั ่ ายของ
ได้ช่อื ว่า "คลองมหาชัย" ตราบเท่าทุกวันนี้" ต่อมาตัวเมืองเจริญเติบโตขึน้ ณ ริมฝงซ้
คลองมหาชัย ชื่อมหาชัยจึงกลายเป็ นชื่อทีค่ นทัวไปเรี
่
ยกอีกชื่อหนึ่ง

การจัดตัง้ การสุขาภิ บาลท่าฉลอม
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่ห วั ทรงดําเนินการปฏิรูประเบียบวิธ ี
บริห ารราชการแผ่นดิน พระองค์ไ ด้ทรงมีพ ระราชประสงค์อ ันแรงกล้าที่จะจัด ให้มขี ้อบัญ ญัติ
เกี่ยวกับพระบรมราชานุ ภาพของพระมหากษัตริยข์ องประเทศเช่นที่อารยประเทศได้ถอื ปฏิบตั ิ

๕
และทรงมีพระราชดําริทจ่ี ะให้ประชาชนพลเมืองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศเพื่อ
ช่วยกันทํานุ บํารุงบ้านเมืองให้เจริญลุล่วงตามทัศนคติใหม่ของระบอบการปกครองในประเทศ
ตะวันตก ในระยะแรกพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าฯ อนุ ญาตให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง ให้ผู้ดํารงตํ าแหน่ ง ผู้ใ หญ่ บ้าน และกํานันเป็ นผู้ได้รบั เลือ กมาจากประชาชนใน
ท้องถิน่ แทนทีท่ างรัฐบาลจะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ดังเช่นในสมัยก่อน
ครัน้ เมื่อกระทรวงมหาดไทยนํ าพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖
ออกใช้ ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้กไ็ ด้มบี ทบัญญัตกิ ล่าวถึงการนคราภิบาลไว้ดว้ ย ใน ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ.
๒๔๔๒) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงเริม่ ให้มกี ารจัดการบํารุงท้องถิน่ แบบ
สุขาภิบาลขึ้นในกรุง เทพฯ สิ่ง เหล่ านี้ นับว่ ามีอิทธิพ ลสืบเนื่ อ งจากการที่พ ระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ทรงมีโอกาสไปดูกจิ การต่างๆ ในทวีปยุโรป อย่างไรก็ตามความเจริญของประเทศและ
ลักษณะปกครองของไทยยังผิดกันกับประเทศต่างๆ เหล่านัน้ ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งของล้น
เกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ทีว่ ่า "…ประเทศอื่น ๆ ราษฎรเป็ นผูข้ อให้ทาํ เจ้าแผ่นดินจําใจทําในเมืองเรา
นี้เป็ นแต่พระเจ้าแผ่นดินคิดเห็นว่าควรจะทํา เพราะจะเป็ นการเจริญแก่บ้านเมืองและความเป็ น
สุขแก่ราษฎรทัวไป
่ จึงได้คดิ ทํา เป็ นการผิดกันตรงกันข้าม…."
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในราชการและเป็ น
ผูร้ กั ษาการตามกฎหมายสําหรับหัวเมืองในส่วนภูมภิ าค
ก็ได้ทรงดําริทจ่ี ะดําเนินการตาม
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรือ่ ยมา การสุขาภิบาลกรุงเทพฯ
ได้เริม่ งานมาหลายปีแต่การจัดตัง้ การสุขาภิบาลหัวเมืองยังไม่สามารถจะทําได้ เพราะเสด็จใน
กรมทรงเห็นว่าประชาชนยังไม่พร้อมทีจ่ ะรับ พระองค์ทรงต้องการทีจ่ ะให้ประชาชนมีความเข้าใจ
และเห็นคุณประโยชน์ของการสุขาภิบาลนี้เสียก่อน
การรอจังหวะทีด่ กี นิ เวลาอีกหลายปี
จนกระทังถึ
่ ง ร.ศ. ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๔๔๘) สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพจึงทรงเริม่ งานจัดตัง้
สุขาภิบาลหัวเมืองขึน้ เป็ นครัง้ แรก โดยทรงเลือกเอาวิธกี ารสุขาภิบาลมาแก้ไขปญั หาเกีย่ วกับ
การปรับปรุงท้องถิน่ ในตําบลท่าฉลอม ซึง่ ขณะนัน้ อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมเป็ นทีส่ กปรกรกรุงรัง
จนไม่เป็ นทีส่ บพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ สมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุ ภาพจึงได้มหี นังสือตราพระราชสีหน์ ้อย ที่ ๒๐/๓๙๙๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ร.ศ.
๑๒๔ ถึงพระยาพิไชยสุนทร ผูว้ ่าราชการเมืองสมุทรสาคร มีความตอนหนึ่งว่า "ด้วยเมือ่ วันที่
๓๑ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จออกทีป่ ระชุมเสนาบดี มีรบั สังเล่
่ า
ถึงทีไ่ ด้ไปประพาสเมืองนครเขือ่ นขันธ์เมือ่ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ไม่เป็ นทีพ่ อพระราชหฤทัยทีไ่ ด้
ทอดพระเนตรเห็นถนน และตลาดเมืองนครเขือ่ นขันธ์โสโครกมาก รับสังว่
่ าสกปรกเหมือนตลาด
ท่าจีน ฉันนังอยู
่ ท่ ป่ี ระชุมรูส้ กึ ละอายใจมาก ทีเ่ มืองนครเขือ่ นขันธ์จะสกปรกหรือสะอาดก็ไม่ใช่
ธุระของเรา แต่ความสกปรกของตลาดท่าจีนซึง่ สกปรกจริงสําหรับเป็ นทีย่ กตัวอย่างเปรียบเทียบ
ทีอ่ ่นื ทีไ่ ม่พอพระราชหฤทัยเช่นนี้ ก็เสมอกริว้ ตลาดท่าจีนด้วยเหมือนกัน การเป็ นเช่นนี้จงึ รูส้ กึ
ร้อนใจมาก เห็นว่า ถ้าไม่คดิ อ่านปดั กวาดจัดถนนในตลาดท่าจีนให้หายโสโครกแล้วจะเสียชื่อ
ตัง้ แต่ฉนั ตลอดจนผูว้ ่าราชการเมืองและกํานันผูใ้ หญ่บา้ นในตลาดท่าจีน ซึง่ เป็ นคนดี ๆทีฉ่ นั รูจ้ กั

๖
อยูแ่ ทบทุกคน ถ้าตลาดท่าจีนยังสกปรกอยูอ่ ย่างนี้ แม้ปีน้เี สด็จอีกก็เห็นจะไม่เสด็จตลาดและจะ
ให้กํานันผูใ้ หญ่บา้ นในทีน่ นั ้ เฝ้าก็เห็นไม่ได้ ฉันมีความร้อนใจอย่างนี้ จึงได้มตี ราฉบับนี้มายัง
พระยาพิไชยสุนทร เมือ่ ได้รบั ตราฉบับนี้แล้วขอให้เรียกกํานันผูใ้ หญ่บา้ นทีต่ ลาดท่าจีนมาประชุม
อ่านตราฉบับนี้ให้ฟงั และปรึกษากันดูว่าจะควรทําอย่างไร อย่าให้พระเจ้าอยู่หวั ทรงติเตียนได้"
เมือ่ ได้รบั หนังสือตราพระราชสีหน์ ้อยฉบับนี้ ปรากฎว่าพระยาพิไชยสุนทรได้เรียก
ประชุมกํานันผูใ้ หญ่บา้ นตําบลท่าฉลอมทัง้ หมด
เพือ่ ให้ทราบข้อบกพร่องและช่วยกันคิดอ่าน
แก้ไขในการทีถ่ ูกติเตียนเช่นนี้
ในทีส่ ุดผูว้ ่าราชการเมืองสมุทรสาครทัง้ กํานันผูใ้ หญ่บา้ นได้
ชักชวนให้ประชาชนและพ่อค้าในตําบลท่าฉลอมร่วมมือช่วยกันสละเงินได้แก่การเรีย่ ไร
เพื่อ
นํามาปรับปรุงตลาดท่าจีนให้สะอาด ได้เงินเป็ นจํานวนทัง้ สิน้ ๕,๔๗๒ บาท โดยได้นําเงิน
จํานวนทีไ่ ด้มาทําเป็ นถนนปูอฐิ ขนาดกว้าง ๒ วา ได้ยาวถึง ๑๑ เส้น ๑๔ วา อีกทัง้ จ้างคนปดั
กวาดเทขยะมูลฝอยทิง้ จนตลาดท่าจีนสะอาดสมความปรารถนา
สมเด็จกรมพระยาดํา รงราชานุ ภาพทรงมีค วามยิน ดีเ ป็ น อัน มาก พระองค์ท รง
รายงานทูลเกล้าถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ให้ทรงทราบถึงความร่วมมือ
ร่วมใจของประชาชนชาวท้องถิน่ ในตลาดท่าฉลอมในการสละเงินทองปรับปรุงบ้านเมืองให้เจริญ
ขึน้ และในขณะเดียวกันเสด็จในกรมก็ได้ทรงเห็นเป็ นโอกาสอันงามที่จะเริม่ งานสุขาภิบาลหัว
เมืองขึน้ ที่ตําบลท่าฉลอมเป็ นแห่งแรกเสียเลย เพราะสิง่ ที่ดําเนินการไปนัน้ ยังต้องมีการบํารุง
และเสริมสร้างกันต่อไปอีก จึงทรงเสนอต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พร้อมกันนัน้ ก็ขอพระ
บรมราชานุ ญาตแก้ไข "ภาษีโรงร้าน" เพื่อจัดสมทบเป็ นรายได้แก่สุขาภิบาลทีต่ งั ้ ขึน้ หน้าทีโ่ ดย
ย่อ ๓ ประการของสุขาภิบาลทีเ่ สด็จในกรมทรงเสนอไว้แต่แรก คือ
(๑) ซ่อมแซมรักษาถนนหนทาง
(๒) จุดโคมไฟให้มแี สงสว่างในเวลาคํ่าคืนเป็ นระยะตลอดถนนในตําบลนัน้ และ
(๓) ให้จา้ งลูกจ้างสําหรับกวาดขนขยะมูลฝอยของโสโครกต่าง ๆ ในตําบลนัน้ ไปทิง้
เสียทีอ่ ่นื
กระทรวงมหาดไทยได้ส่ งพระยาจ่าแสนยบดี เจ้ากรมมหาดไทยฝ่ายพลําภังไป
ประชุมปรึกษาหารือกับผูว้ ่าราชการเมืองสมุทรสาคร กํานันผูใ้ หญ่บา้ น พ่อค้าและราษฎรในบ้าน
ตลาดท่าฉลอมในการจัดตัง้ สุขาภิบาลท่าฉลอมและปรึกษาขอความคิดเห็นในการปรับปรุงภาษี
โรงร้าน และการใช้จ่ายเงินเพื่อการสุขาภิบาล ปรากฏว่าได้รบั ความร่วมมือจากประชาชนใน
ท้องทีใ่ นครัง้ นัน้ เป็ นอย่างดี
เพื่อเป็ นสัญญลักษณ์ของพระราชประสงค์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๕ ในด้านการสุขาภิบาล พระองค์จงึ เสด็จไปทอดพระเนตรและไปเป็ นเกียรติอนั ปวงชน
ควรจะได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในการเปิ ดถนนที่ราษฎรตําบลท่ าฉลอมออกเงินสร้าง
สําเร็จซึง่ มีช่อื ว่า "ถนนถวาย" เมือ่ วันที ่ ๑๘ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๔
นับว่าเป็ นการเริม่ งาน
สุขาภิบาลหัวเมืองขึน้ เป็ นแห่งแรกด้วย

๗
คณะกรรมการสุขาภิบาลท่าฉลอมชุดแรกทีไ่ ด้ตงั ้ ขึน้ ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้ คือ
(๑) หลวงพัฒนการภักดี กํานันตําบลท่าฉลอม
(๒) ขุนพิจารณ์นรกิจ
(๓) ขุนพินิจนรภาร
(๔) จีนพัก
(๕) จีนศุข
(๖) จีนเน่ า
(๗) จีนอู๊ด
(๘) จีนโป๊ ผูใ้ หญ่บา้ น
การบริหารงานสุขาภิบาลท่าฉลอมในระยะต่อมาเป็ นไปอย่างเรียบร้อยดี เพราะ
ปรากฎว่าการเก็บภาษีโรงร้านในตลาดท่าฉลอมได้เก็บตลอดทุกบ้านเรือนทัง้ ที่ทําการค้าขาย
หรือ มิไ ด้ค้ า ขาย และไม่ ว่ า ในบัง คับ ใดๆ ย่ อ มเสีย ให้ โ ดยไม่ เ กี่ย งงอน การจ่ า ยเงิน ของ
คณะกรรมการสุขาภิบาลก็จ่ายโดยเขม็ดแขม่ ด้วยความรูส้ กึ เสียดายเงินและมีบญ
ั ชีโฆษณาให้
คนทัง้ หลายทราบเสมอทุกเดือนว่าเก็บเงินได้เท่าใดจ่ายใช้ไปเท่าใด คงเหลือเป็ นเงินเท่าใด เป็ น
ต้น สมพระเจตจํานงอันรอบคอบของสมเด็จเสนาบดีทุกประการ
เสด็จในกรมทรงอธิบายถึง การจัด ตัง้ การสุ ข าภิบาลท่ าฉลอมเป็ น ตัว อย่ างแก่ ท่ี
ประชุมว่าเป็ นวิธที จ่ี ดั ให้กํานันผูใ้ หญ่บา้ นตําบลนัน้ เป็ นผูใ้ ช้จ่ายเงินเอง ผูว้ ่าราชการเมืองมีหน้าที่
แต่เพียงแนะนํ าตรวจตราให้การเป็ นไปตามพระราชประสงค์เท่านัน้ พระองค์ได้ทรงแนะนํ าให้
ข้าหลวงเทศาภิบาลไปจัดหาสถานที่เพื่อจัดตัง้ การสุขาภิบาลขึน้ เป็ นการทดลองในท้องที่ ๆ มี
ความจําเป็ นและสมควรที่จะจัดก่อน แต่การจัดตัง้ การสุขาภิบาลนี้เสด็จในกรมทรงดําริให้ "เกิด
จากความนิยมของราษฎรก่อน คือให้ราษฎรนํ าน่ า และรัฐบาลตามหลัง" ทัง้ นี้ เพื่อให้การสําเร็จ
ไปด้วยความชมชอบของประชากร
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