ประวัติศาสตร์จงั หวัดสมุทรปราการ
สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา
ในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา เมืองสมุทรปราการ ยังไม่ปรากฏในประวัตศิ าสตร์จะมีแต่เมือง
พระประแดง ซึง่ เป็ นเมืองหนึ่งทีข่ อมสร้างขึน้ เป็นเมืองหน้าด่านทางทิศใต้ของขอมซึง่ ตัง้ อยูป่ ากแม่น้ํ า
เจ้าพระยาและเป็ นทีค่ าดคะเนว่าเมืองพระประแดงก็ยงั คงเป็ นเมืองหน้าด่านทางทิศใต้มาจนตลอดสมัย
สุโขทัย

สมัยกรุงศรีอยุธยา
เมือ่ อํานาจของกรุงสุโขทัยอ่อนลง พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ได้
ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึน้ เป็ นราชธานี และได้เลือกเอาระบบการปกครองของขอมและสุโขทัยมา
ปรับปรุงเสียใหม่ และประกาศใช้เป็ นระบบการปกครองของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ซึง่ วิธกี าร
จัดระบบการปกครองหัวเมืองแบ่งเป็ น ๓ ชัน้ คือ
- หัวเมืองชัน้ ใน มีเมืองป้อมปราการ เป็ นด่านชัน้ ในกับหัวเมืองชัน้ ในทีอ่ ยู่รอบๆ เมืองป้อม
ปราการเหล่านัน้
- เมืองพระยามหานคร คือ หัวเมืองไกลๆ ทีม่ อบอํานาจให้เจ้าเมืองปกครองชาวเมืองอย่าง
เจ้าชีวติ แต่ตอ้ งส่งส่วยให้แก่เมืองหลวง
- เมืองประเทศราช อันได้แก่ เมืองขึน้ ต่างๆ
ในสมัยนี้เมืองป้อมปราการด่านชัน้ ในมี ๔ หัวเมือง คือ
ทิศเหนือ
เมืองลพบุร ี
ทิศใต้
เมืองพระประแดง
ทิศตะวันออก
นครนายก
ทิศตะวันตก
สุพรรณบุร ี
ต่อมาแผ่นดินทีป่ ากแม่น้ําเจ้าพระยาได้งอกลงมา ในท้องทะเลทางทิศใต้ ราวๆ ใต้คลอง
ั่
ั ่ าย ในปจั จุบนั นี้ ฉะนัน้ เมืองพระบางปลากดทางฝงขวา
และแถบตําบลบางด้วน บางนางเกรง ทางฝงซ้
ประแดงจึงมิใช่เมืองทีต่ งั ้ อยู่ปากแม่น้ํ าเช่นเดิม ด้วยแผ่นดินงอกใหม่เกิดขึน้ ออกมามากในแผ่นดินพระ
เจ้าทรงธรรมพระองค์ทรงโปรดให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึน้ ให้เป็ นหัวเมืองหน้าด่านทางใต้ ณ บริเวณ
ั ่ ของคลองบางปลากด ฝงขวาของแม่
ั่
ฝงใต้
น้ําเจ้าพระยา ส่วนเมืองพระประแดงก็หมดความสําคัญลง
และถูกยุบในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมืองสมุทรปราการนี้มชี ่อื ปรากฏในพระราชกฤษฎีกา ซึง่ ตราขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๑๗๘ เวลา
นัน้ ตัวเมืองจะตัง้ อยู่ทไ่ี หนยังไม่พบหลักฐาน แต่ได้ความตามจดหมายเหตุฝรังว่
่ า ทีป่ ากคลองบาง
ั่
ปลากดฝงขวาแม่
น้ํ าเจ้าพระยา มีพ่อค้าชาวฮอลันดามาตัง้ ห้างพักสินค้าทีน่ นั ่ เรียกว่า "นิวอัมสเตอร์ดมั "
และทีต่ รงนี้คราวพระเจ้าอยู่หวั บรมโกศแต่งสมณฑูตไปลังกา กล่าวว่าออกเรือจากเมืองธนบุรไี ปถึงตึก

๒
ฮอลันดา ณ บางปลากด แสดงว่า ตําบลบางปลากดมีคนอยูม่ าก อาจเป็ นตัวเมืองสมุทรปราการครัง้ นัน้
ก็ได้ และมีเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับเมืองสมุทรปราการ ดังนี้ (๑)
ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช พ.ศ. ๒๑๒๑ พระยาจีนจันตุ ขุนนางเขมรยกทัพ
ไปตีเมืองเพชรบุรไี ม่ได้เกิดเกรงความคิด จึงหนีมาพึง่ พระบรมโพธิสมภารแต่ต่อมา เมือ่ พระยาจีนจันตุ
ทราบว่า พระยาละแวกไม่เอาโทษ จึงหนีกลับโดยลอบพาครอบครัวลงสําเภาทีล่ ่องลงไปขณะนัน้ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เสด็จมาแต่เมืองพิษณุโลก ประทับอยู่ ณ วังใหม่ พระองค์จงึ ทรงประทับเรือพระ
ทีน่ งออกติ
ั่
ดตามสําเภาพระยาจีนจันตุไปในคืนวันเดียวกันนัน้ ทันกันทีป่ ากนํ้ารับสังให้
่ เรือตามเสด็จเข้า
ล้อมสําเภาไว้ เกิดรบพุ่งกัน พระยาจีนจันตุได้ยงิ ปืนลงมาต้องพระแสงปืนต้นทีท่ รงนัน้ แตกออกพระยา
จีนจันตุถอื โอกาสนัน้ โล้สาํ เภาหลบหนีไปได้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะเสด็จไล่ตามก็ไม่ทนั จึงยก
ทัพเรือกลับ
ั่
ใน พ.ศ. ๒๑๖๓ แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม มีเรือกําปนโปรตุ
เกส เข้ามาด้วยพบเรือ
ฮอลันดา ทีบ่ ริเวณปากนํ้า ก็จบั เรือฮอลันดาเอาไว้ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงทราบโปรดให้ทหารลง
ไปบังคับโปรตุเกสให้คนื เรือแก่ฮอลันดา เหตุน้จี งึ ทําให้โปรตุเกสเคืยงไทย เลิกห้างค้าขายในกรุงศรี
อยุธยาแล้วให้กองทัพเรือมาปิดอ่าวเมืองมะริด
ใน พ.ศ. ๒๑๗๓ พวกญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามาในกรุงศรีอยุธยา เกิดขัดใจขึน้ กับไทย ถึงกับต่อญีป่ นุ่
จึงลงเรือสําเภาหนีไป กองทัพเรือไทยตามทันทีป่ ากนํ้ า ได้เกิดการต่อสูก้ นั ทีบ่ ริเวณปากนํ้ าปรากฏว่า
ญีป่ นุ่ พากันหนีไปได้
ใน พ.ศ. ๒๒๐๗ พวกฮอลันดา ทีม่ าค้าขายอยูท่ ก่ี รุงศรีอยุธยา เคืยงว่าทางราชการไทยทํา
การค้าขายผูกขาด แต่ผเู้ ดียวเป็ นส่วนใหญ่ ทําให้เสียประโยชน์ของพวกฮอลันดาจึงเลิกการค้าขายกับ
ไทยและกลับไปเสียจากกรุงศรีอยุธยาแล้วเอาเรือรบมาปิดปากนํ้า
พ.ศ. ๒๒๓๑ ในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา ไทยต่อสูก้ บั ทหารฝรังเศสที
่
เ่ ข้ามารักษาป้อม
วิชยั ประสิทธิ ์ครัง้ รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ในการต่อสู่กนั นี้ไทยตัง้ ค่ายรายปื นทีบ่ ริเวณ
ปากนํ้ า และจับเรือฝรังเศสคุ
่
มมาได้ ๒ ลํา ครัน้ เมือ่ ตกลงกันว่าต่างจะปล่อยกลับไปบ้านเมืองของตนเอง
แต่ให้มตี วั ประกันไปด้วย จนถึงปากนํ้าจึงจะแลกเปลีย่ นตัวประกันกับฝา่ ยไทย แต่พวกตัวประกันทีไ่ ทย
ยึดไว้ได้หนีลงเรือฝรังเศสไปโดยไม่
่
คนื ตัวประกันฝา่ ยไทยให้ตามทีต่ กลงกัน
ไทยจึงต้องจับพวก
บาทหลวงทีเ่ หลืออยูใ่ นกรุงศรีอยุธยาขังต่อไป
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สมัยกรุงธนบุรี
เมือ่ กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เมืองสมุทรปราการได้ถูกกองทัพพม่ากวาด
ต้อนผูค้ นปล้นสดมภ์ยบั เยิน วัดและบ้านเมืองกลายเป็ นเมืองร้างอยูพ่ กั หนึ่ง ต่อมาเมือ่ สมเด็จพระเจ้า-

(๑)

"สารานุกรมภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย" เล่ม ๔ จบบริ บรู ณ์ รวบรวมโดยสงวน อันคง.
้ โรงพิมพ์เฟื่ องอักษร, พ.ศ.
๒๕๑๔ หน้ า ๑๖๓๕ - ๑๖๓๙.

๓
ตากสินมหาราชทรงกูบ้ า้ นเมืองเอาไว้ได้ และสถาปนากรุงธนบุรเี ป็ นราชธานีเมือ่ บ้านเมืองสงบเรียบร้อย
ผูค้ นในเมืองสมุทรปราการทีอ่ พยพหนีภยั สงคราม จึงได้กลับมาตัง้ ถิน่ ฐานเดิม
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินนี้ พระองค์ทรงรือ้ กําแพงเมืองพระประแดงเดิมทีต่ งั ้ อยูเ่ ขต
ราษฎร์บรู ณะในปจั จุบนั ไปก่อกําแพงพระราชวังธนบุรแี ละทีอ่ ่นื ๆ อย่างรีบเร่ง เนื่องจากไม่มเี วลาเผาอิฐ
อีกทัง้ กําแพงดังกล่าวก็อยูใ่ กล้ สะดวกแก่การลําเลียง ดังนัน้ เมืองพระประแดงเดิมจึงสิน้ ซากนับแต่นนั ้
มา

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์

ในสมัยรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์มพี ระราช
ประสงค์ทจ่ี ะสร้าง เมืองพระประแดงขึน้ เป็ นเมืองหน้าด่าน สําหรับป้องกันศัตรูซง่ึ มาทางทะเลแต่
ั ่ นออก ๑ ป้อม เรียกว่า ป้อมวิทยาคม
พระองค์ทรงสร้างเพียงป้อมขึน้ ไว้ทางฝงตะวั
ใน พ.ศ. ๒๓๕๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สมเด็จพระอนุ ชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุ รกั ษ์ เป็ นแม่กองสร้างปราการเมืองพระ
ั ่ นออกและสร้างป้อมเพิม่ เติมทางฝงตะวั
ั ่ นตก
ประแดงขึน้ ต่อจากทีร่ ชั กาลที่ ๑ ทรงสร้างไว้ทางฝงตะวั
ั่
(ฝงขวาของแม่
น้ํ าเจ้าพระยา) ๕ ป้อม คือ
๑. ป้อมแผลงไฟฟ้า
๒. ป้อมมหาสังหาร
๓. ป้อมศัตรูพนิ าศ
๔. ป้อมจักร์กรด
๕. ป้อมพระจันทร์ พระอาทิตย์
ั ่ นออก (ฝงซ้
ั ่ ายของแม่น้ํ าเจ้าพระยา)
ป้อมทางฝงตะวั
มี ๔ ป้อม คือ
๑. ป้อมปูเ่ จ้าสมิงพราย
๒. ป้อมปีศาจสิง
๓. ป้อมราหูจร
๔. ป้อมวิทยาคม
ป้อมเหล่านี้ชกั ปีกกาถึงกัน ทางหลังเมืองกําแพงล้อมรอบ มียงุ้ ฉาง ตึกดินและศาลาไว้
เครือ่ งอาวุธยุทธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงขนานนามเมืองพระประแดงนี้ว่าเมืองนคร
เขือ่ นขันธ์ การสร้างเมืองเสร็จเรียบร้อยเมือ่ วันศุกร์ เดือน ๗ แรม ๑๑ คํ่า พ.ศ. ๒๓๕๘ แล้วทรงโปรด
เกล้าฯ ให้ยา้ ยครัวมอญ เมืองปทุมธานี พวกเจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง) ซึง่ หนีภยั พม่าเข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภาร ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็ นชายฉกรรจ์ ๓๐๐ คน ให้มาตัง้ ภูมลิ ําเนา
อยู่ ณ เมืองนี้ และทรงแต่งตัง้ สมิงทอมา บุตรเจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง) ซึง่ เป็ นพระยาราม น้อง

๔
เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรีย) เป็ นพระยานครเขือ่ นขันธ์รามัญราชชาติเสนาบดีศรีสทิ ธิสงคราม เป็น
ผูร้ กั ษาเมือง
เมือ่ สมัยรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
องเชียงสือเจ้า
ราชวงศ์ของญวนหนีภยั การเมืองเข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภาร เมือ่ องเชียงสือได้กลับไปเป็ นใหญ่ใน
ญวนสัมพันธภาพระหว่างไทยกับญวนจึงเป็ นไปอย่างแน่ นแฟ้นดุจพีน่ ้อง
ต่อมาในรัชกาลที่
๒
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สัมพันธไมตรีทม่ี อี ยู่ดว้ ยกันเสื่อมคลายลง เกิดกินแหนงแคลง
ใจกันสาเหตุจากญวนคิดเป็ นเจ้าใหญ่นายโตปกครองประเทศเขมร
องต๋ากุน เจ้าเมืองญวน ได้เกณฑ์ไพร่พลญวน - เขมร ผลัดละ ๑๐,๐๐๐ คน ขุดคลองใหญ่
จากทะเลสาบเขมร มาออกเมืองบันทายมาศ ใกล้ชายแดนไทยอันจะเป็ นเหตุให้ไทยเราได้รบั ความ
กระทบกระเทือน
เพราะถ้าญวนขุดคลองนี้สาํ เร็จญวนอาจยกกองทัพเรือมารุกรานไทยเข้าตีหวั
เมืองไทยได้งา่ ยเข้า เนื่องจากไม่ตอ้ งอ้อมแหลมใหญ่ผ่านทะเล และเมืองบันทายมาศอยูใ่ กล้ชายแดน
ไทยอีกทัง้ ยังเคยเป็ นของไทยมาเก่าก่อน แต่เนื่องจากญวนได้แต่งทูตเข้ามาบังคมพระบรมศพรัชกาลที่
๑ เลยถือโอกาสถวายสาส์นรัชกาลที่ ๒ ขอเมืองบันทายมาศ โดยทีไ่ ทยเห็นแก่ไมตรีทม่ี มี าดัง้ เดิม
พระองค์มไิ ด้เฉลียวพระทัยว่าญวนจะคิดหักหลัง จึงยอมยกเมืองบันทายมาศให้ญวนไป
ฉะนัน้ พระองค์จงึ แน่ พระทัยว่าการขุดคลองของญวนในครัง้ นี้นนั ้ เป็ นแผนการของญวนที่
คิดจะรุกรานไทย พระองค์จงึ ทรงพระราชดําริว่า เมืองสมุทรปราการเดิมทีส่ มเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรง
สร้างไว้ทรุดโทรมลงมากแล้ว ประกอบทัง้ อยูห่ ่างไกลจากปากแม่น้ํ าเจ้าพระยา และทรงเห็นความจําเป็ น
ทีจ่ ะต้องป้องกันพระนครทางนํ้าให้แข็งแกร่งกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ เห็นควรให้สถาปนาเมืองสมุทรปราการขึน้
ใหม่ และเลื่อนออกไปให้ใกล้ปากแม่น้ํา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมืน่ เจษฎาบดินทร์ (พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓) เป็ นแม่กองร่วมด้วย เจ้าพระยาพระ
คลัง (ดิศ บุนนาค) จัดการสร้างเมืองสมุทรปราการขึน้ ใหม่ ใน พ.ศ. ๒๓๖๒ เป็นการด่วน โดยทรง
กําหนดเขตให้ตรงบริเวณพืน้ ทีท่ ช่ี าวบ้าน เรียกว่า "บางเจ้าพระยา" (เป็ นเทศบาลเมืองสมุทรปราการ
กับตําบลบางเมืองในปจั จุบนั ) อยูร่ ะหว่างปากคลองปากนํ้าคลองมหาวงศ์ มีป้อมปราการเป็ นเมืองหน้า
ศึก ๖ ป้อมปราการ คือ (๒)
ั ่ ายของแม่น้ําเจ้าพระยา (ตะวันออก)
- ทางฝงซ้
๑. ป้อมประโคนชัย อยูท่ ป่ี ากคลองปากนํ้า
๒. ป้อมนารายณ์ปราบศึก อยูใ่ นตําบลบางเมือง
๓. ป้อมปราการ อยูใ่ นตําบลบางเมือง
๔. ป้อมกายสิทธิ ์ ในตําบลบางเมือง
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(๒)

"ตํานานวัตถุสถานต่างๆ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงสถาปนา" พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงานพระราชทาน
เพลิงศพ นายจําเนียร นครประศาสน์,ผดุงวิทยาการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๑๔,หน้ า ๕๔.

๕
ั่
- ทางฝงขวาของแม่
เจ้าพระยา (ตะวันตก) มีป้อมนาคราช
- ส่วนกลางแม่น้ํ ามีเกาะใหม่เกิดขึน้ จึงสร้างป้อมขึน้ บนเกาะนัน้ เรียกว่า "ป้อมผีเสือ้ สมุทร"
และในครัง้ นัน้ โปรดเกล้าฯ ให้ขดุ คลองปากลัด ในเมืองนครเขือ่ นขันธ์ขน้ึ มาด้วย
ในการสร้างเมืองสมุทรปราการใหม่น้ี ได้สร้างเสร็จเมือ่ วันอาทิตย์ ขึน้ ๗ คํ่า เดือน ๔ พ.ศ.
๒๓๖๕ ครัน้ ในวันพุธ เวลา ๐๔.๒๔ น. ได้ฤกษ์เอาแผ่นยันต์ทอง เงิน ทองแดง ดีบุก และศิลา ลงสู่ภมู ิ
บาทแล้วยกเสาหลักเมือง พอวันเสาร์ ๐๕.๒๔ น. ทําพิธฝี งั อาถรรพ์แผนยันต์องครักษ์อกี ครัง้ หนึ่ง เสา
หลักเมืองทีท่ าํ พิธยี กขึน้ ครัง้ นัน้ เป็ นทีต่ งั ้ ของ "ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง" ในปจั จุบนั
ใน ปี พ.ศ. ๒๓๖๕ ก่อนหน้าทีจ่ ะทําพิธฝี งั หลักเมืองไม่นาน อุปราชเมืองนครพนมได้พา
สมัครพรรคพวกและบริวารเข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภารประมาณ ๒,๐๐๐ คน รัชกาลที่ ๒ โปรดให้ตงั ้
ภูมลิ าํ เนาอยูแ่ ถบคลองมหาวงษ์ในเมืองสมุทรปราการ กับให้ทา้ วอินทพิศาล บุตรชายคนโตของอุปราช
เมืองนครพนมเป็ นพระยาปลัดเมืองสมุทรปราการ
ในระหว่างที่สร้างเมืองสมุทรปราการใหม่อยู่น้ี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้
เสด็จทอดพระเนตรงานก่ อ สร้างอยู่เ สมอ ครัน้ วันพฤหัส บดี เดือ น ๑๒ ขึ้น ๑๑ คํ่า พ.ศ. ๒๓๖๖
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดพิชยั สงคราม (วัดนอก)
เมืองสมุทรปราการทรงทอดพระเนตรเห็นเกาะหาดทรายข้างป้อมผีเสื้อสมุทร จึงทรงพระราชดําริจะ
สร้างมหาเจดียเ์ พื่อคู่กบั ชาวเมืองสมุทรปราการที่พระองค์ทรงสถาปนาขึน้ ไว้ ดังนัน้ จึงโปรดให้สร้าง"
พระสมุ ท รเจดีย์" ขึ้น บนเกาะกลางนํ้ า ตรงท้า ยป้ อมผีเ สี้อ สมุท รแต่ ก ารสร้า งได้เ ริ่ม ในรัช สมัย
พระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ และเสร็จสิน้ ในรัชสมัยของพระองค์
(๓)
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั เมื่อปราบกบฏเวียงจันทน์เสร็จแล้วจะ
ทําสงครามกับญวน พระองค์จงึ โปรดให้สร้างป้อมเพิม่ เติมทีเ่ มืองสมุทรปราการ เมือ่ ปีชวด พ.ศ.
ั ่ นตก (ฝงขวา)
ั่
๒๓๗๑ โปรดให้เจ้าพระยาพระคลังเป็ นแม่กองสร้างป้อมฝงตะวั
ของแม่น้ําเจ้าพระยา ชื่อ
ป้อม ปีกกาต่อจากป้อมประโคมชัยของเดิม, ป้อมตรีเพ็ชร์ สร้างทีบ่ างจะเกรง (บางนาเกรงในปจั จุบนั )
เหนือเมืองขึน้ ไป
ต่อมา ปีมะเมีย พ.ศ. ๒๓๗๗ โปรดให้กรมสมเด็จพระเคชาดิศร ครัง้ ดํารงพระยศเป็ นกรม
ั ่ นตก
ขุนเดชาอดิสรกับกรมหมืน่ เสพสุนทร กรมหมื่นณรงค์หริรกั ษ์ สร้างป้อมทีบ่ างปลากด ทางฝงตะวั
ข้างเหนือเมืองสมุทรปราการ ชื่อป้อมคงกระพัน ในปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๘๘ โปรดให้เจ้าพระยาพระคลัง
ไปสร้างป้อมเพิม่ เติมทีเ่ มืองสมุทรปราการ คือ ทําป้อมปีกกาต่อป้อมนาคราช เรียกว่า ป้อมปีกกาพับ
สมุทร ส่วนป้อมผีเสือ้ สมุทร เดิมทําเป็ น ๒ ชัน้ ให้รอ้ื ชัน้ บนออกเสียชัน้ หนึ่งแล้วสร้างปีกกาขยายป้อม
ออกไปทัง้ ๒ ข้าง และให้ถมศิลาปิดปากอ่าวทีแ่ หลมฟ้าผ่า ๕ กอง ไว้ทางเรือเดินเป็ นช่องๆ เรียกว่า
"โขลนทวาร" ถึงปีวอก พ.ศ. ๒๓๙๑ โปรดให้สมเด็จพระยามหาศรีสุรยิ วงศ์ เมือ่ ครัง้ เป็ นจมืน่ ไวยวรนา
ั ่ นออกอีกหนึ่งป้อม เป็ นป้อมทีต่ งั ้ ของแม่
รถ เป็ นแม่กองสร้างป้อมใหญ่ขน้ึ ทีต่ ําบลมหาวงษ์ ทางฝงตะวั
ทัพ ชื่อป้อมเสือซ่อนเล็บ
(๓)

"ตํานานวัตถุสถานต่างๆ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงสถาปนา" หน้ า ๕๔-๕๖.

๖
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเห็นความ
จําเป็ นต้องมีป้อมทีป่ ากอ่าวบริเวณแผ่นดินทีย่ ่นื ออกไปจนถึงตําบลแหลมฟ้าผ่า
อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมพระจุลจอมเกล้า ซึง่ มีป้อมปืนสามารถต้านทานกระสุน
ปืนเรือทันสมัยได้ ประกอบกับเวลานัน้ ไทยกําลังมีเรือ่ งพิพาทกับฝรังเศล
่
กรณีพพิ าทดินแดนทางแม่น้ํ า
โขง ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ได้สน้ิ พระราชทรัพย์ในการสร้างไปทัง้ สิน้ ๑๐,๐๐๐ ชัง่
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล แต่กร็ กั ษาไว้ไม่ได้นาน
เพราะมีประเทศมหาอํานาจตะวันตกมาแสวงหาเมืองขึน้ ทางภาคตะวันออกของทวีปเอเชียประเทศเล็ก
ประเทศน้อยก็ตอ้ งสูญเสียดินแดนแก่มหาอํานาจทีว่ ่านี้ อย่างไม่มที างจะเอาดินแดนคืนได้โดยเฉพาะ
ประเทศไทยได้เสียดินแดนให้ประเทศมหาอํานาจตะวันตกไปทัง้ หมด ๑๑ ครัง้ และในการเสียดินแดน
ครัง้ ที่ ๗ มีเหตุการณ์ทเ่ี กีย่ วพันกับเมืองสมุทรปราการ คือ เหตุการณ์รบทีป่ ากแม่น้ํ าเจ้าพระยาเมือ่ เย็น
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๓๖ เนื่องจากในวันนัน้ เป็ นวันกําหนดการเสด็จมาถึงของอาชดุ๊ค ฟรานซ์เฟอร์
ดินานด์ ยุพราชแห่งออสเตรีย โดยจะเดินทางถึงอ่าวไทย เพื่อเยือนประเทศสยาม และในตอนเย็นวันนัน้
มีฝนตกตรําๆ ตลอดจนคํ่า เรือรบฝรังเศษ
่
๒ ลํา และมีเรือสินค้าซึง่ เคยทําการค้าระหว่างกรุงเทพฯ กับ
ไซ่งอ่ นเป็ นเรือนําร่องเข้ามา ถือโอกาสแล่นเข้ามาเป็ นการสวมรอย ทําให้ทหารไทยไม่อาจพิสูจน์ได้ว่า
เป็ นฝา่ ยใดแน่ นอน จึงเกิดความลังเลใจ เรือรบฝรังเศสจึ
่
งรอดจากการยิงของทหารไทยทีป่ ้ อมปืนพระ
จุลจอมเกล้าเข้ามาได้ คงถูกยิงแต่เรือนําร่องและเกยตืน้ อยู่ การเข้ามาของเรือรบฝรังเศสเป็
่
นการขู่
รัฐบาลไทยให้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ซึง่ ฝรังเศสให้
่
ตอบภายใน ๔๘ ชัวโมง
่
นอกจากนัน้ ฝรังเศสยั
่
งส่งเรือรบ
อีก ๘ ลํา มาปิดอ่าวไทยเมือ่ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๔๓๖ อีกชัน้ หนึ่งรัฐบาลไทยได้ยอมตกลงตาม
เงือ่ นไขทีฝ่ รังเศสเรี
่
ยกร้องเมือ่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๓๖ ฝรังเศสจึ
่
งยอมถอนกองเรือรบทีป่ ิ ดอ่าว เมือ่
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๓๖ แม้กระนัน้ ก็ยงั ยึดจังหวัดจันทบุร ี และจังหวัดตราดไว้อกี ๑๕ ปี
เหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) นี้ นอกจากไทยจะถูกปรับเป็ นเงินตราอย่างมหาศาล
ั ่ ายแม่น้ํ าโขง เป็ นเนื้อทีท่ งั ้ หมด ๑๔๓,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรให้แก่ฝรังเศส
แล้วต้องเสียดินแดนฝงช้
่
ประเทศลาวทัง้ หมด อาณาจักรลานช้าง ซึง่ เป็ นของไทยมาตัง้ แต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือ่
พ.ศ. ๒๑๓๖ อยูก่ บั ไทยมาครบ ๓๐๐ ปีพอดี ต้องมาเสียให้ฝรังเศสคราวนี
่
้ดว้ ย และยึดจังหวัดจันทบุร ี
กับจังหวัดตราดเป็ นประกันอีก ๑๕ ปี

๗
การทีไ่ ทยต้องเสียดินแดนให้แก่ฝรังเศสใน
่
ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖ หรือ จ.ศ. ๑๒๕๕)
นับว่าเป็ นครัง้ ยิง่ ใหญ่กว่าทุกครัง้ ในจํานวน ๑๑ ครัง้ สร้างความขมขื่นให้ไทยอย่างใหญ่หลวง (๔)
ในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๓๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงการปกครองพระราชอาณาเขตให้เรียบร้อยเป็ นระเบียบ โปรด
เกล้าฯ ให้มกี ารรวบรวมบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ เดิมขึน้ อยูก่ บั กรมพระกลาโหมกรมมหาดไทย
และกรมท่า ให้มาอยูใ่ นบังคับบัญชา ของกระทรวงมหาดไทย เพียงกระทรวงเดียว อย่างไรก็ตาม ใน
การจัดระเบียบการปกครองโอนหัวเมืองต่างๆ ให้มาขึน้ ตรงต่อกระทรวงมหาดไทยครัง้ นี้ปรากฏว่า เมือง
สมุทรปราการและเมืองนครเขือ่ นขันธ์ ได้รวมเข้าอยูใ่ นมณฑลกรุงเทพฯ ขึน้ ต่อกระทรวงนครบาลแทน
ตามพระราชบัญญัตปิ กครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๔ (๕)
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ทรงดําริว่านาม "พระประแดง"
เป็ นเมืองสําคัญมาแต่โบราณกาล สมควรใช้แทนนครเขือ่ นขันธ์ เพราะอยูต่ ดิ กันอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ใน พ.ศ.
๒๔๕๘ พระองค์จงึ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่ นชื่อ "นคร เขือ่ นขันธ์" เป็ น "เมืองพระประแดง" สืบมา
ใน พ.ศ.๒๔๕๘ รัชกาลที่ ๖ ได้มพี ระบรมราชโองการขยาย เขตกรุงเทพมหานครเสียใหม่
ด้วยทรงเห็นว่ากรุงเทพมหานครมีความเจริญขยายออกไปมากแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตแิ บ่งการบังคับบัญชาหัวเมืองใหม่ ยกเลิกมณฑลกรุงเทพฯ เดิมทีร่ วมท้องทีเ่ มืองนนทบุร ี
เมืองมีนบุร ี เมืองพระประแดงเมืองสมุทรปราการ แล้วกําหนดเขตเสียใหม่และให้ยกเมืองธัญบุร ี
เมืองปทุมธานี ไปสมทบเป็ นหัวเมืองขึน้ กระทรวงมหาดไทย ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็ น
ต้นมา (๖)
16

16

16

(๔)

ประเทศสยามเสียดินแดนให้ แก่มหาอํานาจตะวันตก ๑๑ ครัง้ ดังนี ้
๑. เสียเกาะหมาก ให้ องั กฤษ เมือ่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๒๙ เนื ้อที่ ๓๗๕ ตารางกิโลเมตร
๒. เสียมะริ ด ทะวาย ตะนาวศรี ให้ องั กฤษ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๓๓๖ เนื ้อที่ ๕๕,๐๐๐ ตร.กม.
๓. เสียแสนหวี เชียงตุง เมืองพง ให้ องั กฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ เนื ้อที่ ๑๒๐,๐๐๐ ตร.กม.
๔. เสียสิบสองพันนา ให้ องั กฤษ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๓๙๗ เนื ้อที่ ๖๐,๐๐๐ ตร.กม.
๕. เสียแคว้ นเขมร ให้ ฝรั่งเศส เมือ่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๑๐ เนื ้อที่ ๑๒๔,๐๐๐ ตร.กม.
๖. เสียสิบสองจุไทย ให้ ฝรั่งเศส เมือ่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๓๑ เนื ้อที่ ๘๗,๐๐๐ ตร.กม.
๗. เสียดินแดนฝั่ งซ้ ายแม่นํ ้าโขง ให้ ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๓๖ เนื ้อที่ ๑๔๓,๐๐๐ ตร.กม.
๘. เสียดินแดนฝั่ งขวาแม่นํ ้าโขง ให้ ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๖ เนื ้อที่ ๖๒,๕๐๐ ตร.กม.
๙. เสียมณฑลบูรพา ให้ ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๙ เนื ้อที่ ๕๑,๐๐๐ ตร.กม.
๑๐. เสียกะลันตัน,ตรังตานู,ไทรบุรี,ปลิศ, ให้ องั กฤษ เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๔๕๑ เนื ้อที่ ๘๐,๐๐๐ ตร.กม.
๑๑. เสียเขาพระวิหาร ให้ เขมร เมื่อวันที่ ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๐๕ เนื ้อที่ ๒ ตร.กม.
จากหนังสือ การเสียดินแดนของชนเชื ้อชาติไทย โดย พันเอก ถวิล อยูเ่ ย็น หัวหน้ ากองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการ
ทหารบก, กองทัพบก, กองบัญชาการตํารวจภูธรชายแดง จัดพิมพ์เผยแพร่.
(๕)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กรมศิลปากร เอกสาร ร.๕ ม.๑/๑๗
(๖)
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, กรมศิลปากร เอกสาร ร.๕ ป.๑/๑๗.

๘
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองขึน้ เป็ นจังหวัด
เมืองสมุทรปราการก็กลายเป็ นจังหวัดสมุทรปราการ และเมืองพระประแดงก็เป็ นจังหวัดพระประแดง
ต่างหาก จังหวัดสมุทรปราการในตอนนัน้ มี ๔ อําเภอ คือเมือง, บางเหีย้ (ต่อมาเปลีย่ นชื่อเป็ นบางบ่อ) ,
บางพลี และเกาะสีชงั (ลดฐานะลงมาเป็นกิง่ อําเภอในภายหลัง เพราะพลเมืองน้อย) และจังหวัดพระ
ประแดง มี ๓ อําเภอ คือ เมืองราษฎร์บรู ณะ และพระโขนง
ต่อมาในรัชกาลที่ ๗ อันเป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า รัฐบาลจึงยุบจังหวัดพระ
ประแดงลงมาเป็ นอําเภอหนึ่งให้ขน้ึ กับจังหวัดสมุทรปราการ
อําเภอราษฎร์บูรณะไปขึน้ กับจังหวัด
ธนบุร ี และอําเภอพระโขนงไปขึน้ กับจังหวัดพระนคร
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ได้ออกพระราชบัญญัตยิ ุบจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดอื่นๆ อีก ๔
จังหวัดไปรวมเป็ นจังหวัดพระนคร-ธนบุร ี แต่ต่อมาในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙ ได้มพี ระราชกฤษฎีกา
ให้จดั ตัง้ จังหวัดสมุทรปราการขึน้ อีกครัง้ หนึ่ง

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
หลังจากจัดหน่ วยราชการบริหารส่วนกลาง โดยมีกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเป็ นส่วน
ราชการทีเ่ ป็ นศูนย์กลางอํานวยการปกครองประเทศ และควบคุมหัวเมืองทัวประเทศแล้
่
วการจัดระเบียบ
การปกครองต่อมาก็มกี ารจัดตัง้ หน่ วยราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ซึง่ มีสภาพและฐานะเป็ นตัวแทนหรือ
หน่ วยประจําท้องทีข่ องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อันได้แก่ การจัดรูปการปกครองแบบเทศาภิบาล ซึง่ ถือ
ได้ว่าเป็ นระบบการปกครองอันสําคัญยิง่ ทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรง
นํามาใช้ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมภิ าคในสมัยนัน้ กรมปกครองแบบเทศาภิบาล
เป็ นระบบการปกครองส่วนภูมภิ าคชนิดหนึ่งทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการจากส่วนกลางออกไปบริหาร
ราชการ ในท้องทีต่ ่างๆ ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาล เป็ นระบบการปกครองทีร่ วมอํานาจเข้า
มาไว้ในส่วนกลางอย่างมีระเบียบเรียบร้อย และเปลีย่ นระบบการปกครองจากประเพณีปกครองดัง้ เดิม
ของไทย คือ ระบบกินเมือง ให้หมดไป
การปกครองหัวเมืองก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบังคับบัญชามี
ความหมายแตกต่างกันออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิน่
หัวเมืองหรือประเทศราชยิง่ ไกลไปจาก
กรุงเทพฯ เท่าใดก็ยงิ่ มีอสิ ระในการปกครองตนเองมากขึน้ เท่านัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากทางคมนาคมไปมาหาสู่
ลําบาก หัวเมืองทีร่ ฐั บาลปกครองบังคับบัญชาได้โดยตรงก็มแี ต่หวั เมืองจัตวาใกล้ๆ ส่วนหัวเมืองอื่นๆ
มีเจ้าเมืองเป็ นผูป้ กครองแบบกินเมืองและมีอํานาจอย่างกว้างขวาง ในสมัยทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพดํารงตําแหน่งเสนาบดี พระองค์ได้จดั ให้อํานาจการปกครองเข้ามารวมอยู่
ยังจุดเดียวกัน โดยการจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ มีขา้ หลวงเทศาภิบาลเป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาหัว
เมืองทัง้ ปวงซึง่ หมายความว่า รัฐบาลมิให้การบังคับบัญชาหัวเมืองไปอยู่ทเ่ี จ้าเมืองระบบการปกครอง
แบบเทศาภิบาลเริม่ จัดตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงสําเร็จและเพื่อความเข้าใจเรือ่ งนี้
เสียก่อนในเบือ้ งต้น จึงจะขอนําคําจํากัดความของ"การเทศาภิบาล" ซึง่ พระยาราชเสนา (สิร ิ เทพหัสดิน
ณ อยุธยา) อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยตีพมิ พ์ไว้ ซึง่ มีความว่า

๙
"การเทศาภิบาล
คือ
การปกครองโดยลักษณะทีจ่ ดั ให้มหี น่ วยบริหารราชการอัน
ประกอบด้วยตําแหน่ งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และเป็ นที่
ไว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์ รับแบ่งภาระของรัฐบาลกลาง ซึง่ ประจําแต่เฉพาะในราชธานีนนั ้
ออกไปดําเนินงานในส่วนภูมภิ าคอันเป็ นทีใ่ กล้ชดิ ติดต่ออาณาประชากร เพื่อให้ได้รบั ความร่มเย็นเป็ น
สุขและความเจริญทัวถึ
่ งกันโดยมีระเบียบแบบแผนอันเป็ นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจักรด้วย ฯลฯ จึง
ได้แบ่งส่วนการปกครองโดยขนาดลดหลันกั
่ นเป็ นขัน้ อันดับดังนี้ คือ ส่วนใหญ่เป็ นมณฑลรองถัดลงไป
เป็ นเมือง คือ จังหวัดรองไปอีกเป็ น อําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ น จัดแบ่งหน้าทีร่ าชการเป็ นส่วนสัดแผนก
งานให้สอดคล้องกับทํานองการของกระทรวง ทบวง กรมในราชธานี และจัดสรรข้าราชการทีม่ คี วามรู้
สติปญั ญาความประพฤติด ี
ให้ไปประจําทํางานตามตําแหน่ งหน้าทีม่ ใิ ห้มกี ารก้าวก่ายสับสนกันดังที่
เป็ นมาแต่ก่อนเพื่อนํามาซึง่ ความเจริญเรียบร้อย รวดเร็ว แก่ราชการและธุรกิจของประชาชนซึง่ ต้อง
อาศัยทางราชการเป็ นทีพ่ ง่ึ ด้วย"
จากคําจํากัดความดังกล่าวข้างต้น ควรทําความเข้าใจบางประการเกีย่ วกับการจัดระเบียบ
การปกครองแบบเทศาภิบาล ดังนี้
การเทศาภิบาล นัน้ หมายความรวมว่า เป็ น "ระบบ" การปกครองอาณาเขตชนิดหนึ่งซึง่
เรียกว่า "การปกครองส่วนภูมภิ าค" ส่วน "มณฑลเทศาภิบาล" นัน้ คือ ส่วนหนึ่งของการปกครองชนิดนี้
และยังหมายความอีกว่า ระบบเทศาภิบาลเป็ นระบบทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการส่วนกลางไปบริหาร
ราชการในท้องทีต่ ่างๆ แทนทีส่ ่วนภูมภิ าคจะจัดปกครองกันเองเช่นทีเ่ คยปฏิบตั มิ าแต่เดิม อันเป็นระบบ
กินเมือง
ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลจึงเป็ นระบบการปกครองซึง่ รวมอํานาจเข้ามาไว้ใน
ส่วนกลางและริดรอนอํานาจของเจ้าเมืองตามระบบกินเมืองลงอย่างสิน้ เชิง
นอกจากนี้ มีขอ้ ทีค่ วรทําความเข้าใจอีกประการหนึ่ง คือ การจัดระเบียบการปกครองแบบ
เทศาภิบาลนัน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก่อนปฏิรปู การปกครองก็มกี ารรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑลเหมือนกัน
แต่มณฑลสมัยนัน้ หาใช่มณฑลเทศาภิบาลไม่ ดังจะอธิบายโดยย่อดังนี้ เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระปิ ยมหาราช ทรงพระราชดําริจะจัดการปกครองพระราชอาณาเขตให้มนคง
ั่
และเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทรงเห็นว่าหัวเมืองอันมีมาแต่เดิมแยกกันขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยบ้าง
กระทรวงกลาโหมบ้างและกรมท่าบ้าง การบังคับบัญชาหัวเมืองในสมัยนัน้ แยกกันอยูถ่ งึ ๓ แห่งยากทีจ่ ะ
จัดระเบียบการปกครองให้เป็ นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันได้ทวราชอาณาจั
ั่
กร ทรงพระราชดําริว่า ควร
จะรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวงให้ขน้ึ อยูก่ กับในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว จึงได้มพี ระ
บรมราชโองการแบ่งหน้าทีร่ ะหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเสียใหม่ เมือ่ วันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๔๓๕ เมือ่ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหัวเมืองทัง้ ปวงแล้ว จึงได้รวบรวมหัว
เมืองเข้าเป็ นมณฑลมีขา้ หลวงใหญ่เป็ นผูป้ กครอง การจัดตัง้ มณฑลในครัง้ นัน้ มีอยูท่ งั ้ สิน้ ๖ มณฑล คือ
มณฑลลาวเฉียงหรือมณฑลพายัพ มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรือมณฑลอีสาน
ั่
มณฑลเขมรหรือมณฑลบูรพา และมณฑลนครราชสีมา ส่วนหัวเมืองทางฝงทะเลตะวั
นตก บัญชาการอยู่
ทีเ่ มืองภูเก็ต

๑๐
การจัดรวบรวมหัวเมืองเข้าเป็ น ๖ มณฑลดังกล่าวนี้ ยังมิได้มฐี านะเหมือนมณฑล
เทศาภิบาลการจัดระบบการปกครองมณฑลเทศาภิบาลได้เริม่ อย่างแท้จริงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นต้นมา
และก็มไิ ด้ดาํ เนินการจัดตัง้ พร้อมกันทีเดียวทัวราชอาณาจั
่
กร แต่ได้จดั ตัง้ เป็ นลําดับดังนี้
พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นปีแรก ได้วางแผนงาน จัดระเบียบการบริหารมณฑลแบบใหม่เสร็จ
กระทรวงมหาดไทยได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ๓ มณฑล คือ มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีนบุร ี
มณฑลนครราชสีมา ซึง่ เปลีย่ นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็ นแบบใหม่ และในตอนปลายปี เมือ่
โปรดเกล้าฯ ให้โอนหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ เคยขึน้ อยูใ่ นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศมาขึน้ อยู่
ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวแล้วจึงได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลราชบุรขี น้ึ อีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๓ มณฑล คือ มณฑลนครชัย
ศรีมณฑลนครสวรรค์ มณฑลกรุงเก่า และได้แก้ไขระเบียบการจัดมณฑลฝา่ ยทะเลตะวันตก คือ ตัง้ เป็น
มณฑลภูเก็ตให้เข้ารูปลักษณะของมณฑลเทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้รวมหัวเมืองเป็ นมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๒ มณฑล คือ มณฑล
นครศรีธรรมราช และมณฑลชุมพร
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รวมหัวเมืองมะลายูตะวันออกเป็ นมณฑลไทรบุร ี และในปีเดียวกันนัน้ เอง
ได้ตงั ้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้เปลีย่ นแปลงสภาพของมณฑลเก่าๆ ทีเ่ หลืออยูอ่ กี ๓ มณฑล คือ มณฑล
พายัพ มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ให้เป็ นมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๔๗ ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเห็นว่ามีแต่จะสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย
พ.ศ. ๒๔๔๙ จัดตัง้ มณฑลปตั ตานีและมณฑลจันทบุร ี มีเมืองจันทบุร ี ระยอง และตราด
พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกครัง้ หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๕๑ จํานวนมณฑลลดลง เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรใี ห้แก่องั กฤษเพื่อ
แลกเปลีย่ นกับการแก้ไขสัญญาค้าขาย และเพื่อจะกู้ยมื เงินอังกฤษมาสร้างทางรถไฟสายใต้
พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้แยกมณฑลอีสานออกเป็ น ๒ มณฑล มีช่อื ใหม่ว่า มณฑลอุบลและมณฑล
ร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๕๘ จัดตัง้ มณฑลมหาราษฎร์ขน้ึ โดยแยกออกจากมณฑลพายับ

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมืองเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.
๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วย
บริหารราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร เมือ่ ก่อนเปลีย่ นแปลง
การปกครองนอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอแล้ว ยังแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็ นมณฑลอีกด้วย
เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสียเหตุทย่ี กเลิกมณฑลน่ าจะเนื่องจาก

๑๑
๑) การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ ะสังการและตรวจตรา
่
สอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒) เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยของประเทศให้น้อยลง
๓) เห็นว่าหน่ วยมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑลมณฑล
รายงานต่อกระทรวงเป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔) รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ส่วนภูมภิ าค
ยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑลก็เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจนันเอง
่
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีก
ฉบับหนึ่งในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจังหวัดมีหลักการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ดังนี้
๑) จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล แต่จงั หวัดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่
๒) อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตกอยูแ่ ก่คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรมการจังหวัดนัน้
ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั บุคคลคนเดียว คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓) ในฐานะของคณะกรมการจังหวัด ซึง่ แต่เดิมเป็ นผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการแผ่นดิน
ในจังหวัดได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่อมา
ได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามนัย
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าคเป็ น
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องทีห่ ลายๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบ และ
เปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของผูว้ ่า
ราช-การจังหวัดในการบริหารราชแผ่นดินในจังหวัดนัน้

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรปราการ. สมุทรปราการ : วีระการพิมพ์, ๒๕๒๖.

