
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัจนัทบุรี 

 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

 ดนิแดนอนัเป็นทีต่ ัง้ประเทศไทยปจัจุบนัน้ี ในสมยัโน้นเรยีกว่า อาณาจกัรสุวรรณภูม ิเป็น

ถิ่นเดมิของชาติลาวหรอืละว้า ยกเว้นดนิแดนทางภาคใต้ซึ่งเป็นอาณาเขตของชาติมอญ อาณาจกัร

สุวรรณภมูแิบ่งแยกอํานาจการปกครองออกเป็น ๓ อาณาเขต คอื 

 ๑. อาณาเขตทวาราวด ีมเีน้ือทีอ่ยู่ในตอนกลางบรเิวณลุ่มแม่น้ําเจา้พระยาแผ่ออกไปจาก

ชายทะเลตะวนัตกของอ่าวไทยจนถงึชายทะเลตะวนัออก มเีมอืงนครปฐมเป็นราชธานี 

๒.  อาณาเขตยาง หรอื โยนก อยูต่อนเหนือ ตัง้ราชธานีอยูท่ีเ่มอืงเงนิยาง 

๓.  อาณาเขตโคตรบูร ดนิแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทัง้ ฝ ัง่ซา้ยของแม่น้ําโขง มี

เมอืงนครพนมเป็นราชธานี 

ชาวอินเดียผู้เจรญิรุ่งเรอืงด้วยความรู้ทางศาสนา ปรชัญา และสรรพศิลปวทิยาการได้

อพยพเขา้มาในดนิแดนเหล่าน้ี ปรากฏตามหลกัฐานว่า ชาวอนิเดยีไดพ้ากนัเขา้ไปตัง้อาณานิคมอยู่ใน

ดนิแดนเขมรและมอญอีกด้วย เขมรหรอืขอมได้รบัความรูถ่้ายทอดมาจากอินเดยี จงึปรากฏว่าขอม

เจรญิกา้วหน้ายิง่กว่าชนชาตใิดในสุวรรณภมูริาว พ.ศ. ๑๕๐๐ ขอมไดข้ยายอํานาจครอบครองอาณาเขต

ลาวไวไ้ดท้ัง้หมด ขอมรุ่งโรจน์อยู่ประมาณสองศตวรรษ ไม่ชา้กเ็สื่อมอํานาจลง ในเวลานัน้ชนชาตพิม่า

ซึ่งมถีิน่ฐานเดมิอยู่ในธเิบต ได้รุกลงมาสู่ดนิแดนลุ่มแม่น้ําอริวด ีและสถาปนาอาณาจกัรขึน้ มกีษตัรยิ์

พม่าพระองค์หน่ึงพระนามว่า อโนระธามงัช่อ มอีานุภาพปราบลาวและมอญไว้ในอํานาจ เมื่อกษตัรยิ์

พม่าองค์น้ีสิ้นอํานาจลง ขอมก็รุ่งโรจน์ขึน้อีกวาระหน่ึง แต่เป็นความรุ่งโรจน์เมื่อใกล้จะเสื่อม พอดชีน

ชาตซิึง่รกุลํ้าลงมาสู่ดนิแดนน้ีนบักาลนานมาไดส้ถาปนาอาณาจกัรมอีานุภาพขึน้ 

ในสมยัขอมรุง่โรจน์ตอนบัน้ปลายนัน้ ในดนิแดนสุวรรณภูมน้ีิมชีื่อเมอืงโบราณอยู่ ๓ ชื่อ มี

ลักษณะใกล้เคียงกันคือ โคตรบูร เพชรบูรณ์ และจันทบูร ซึ่งทัง้สามน้ีตามรูปศัพท์บอกว่าไม่ใช่

ภาษาไทย สมยันัน้เราไม่อาจปฏเิสธได้ว่าชาวอนิเดยีไม่ใช่ปฐมาจารยแ์ห่งสรรพวทิยาการของขอมมา

ก่อน ทีข่อมเจรญิรุง่เรอืงกเ็พราะไดอ้าศยัชาวอนิเดยีเขา้มาเป็นครสูัง่สอนให ้

จากราชธานีนครธม ซึ่งเป็นจุดศูนยก์ลางขึ้นไปทางภาคเหนือตามแม่น้ําโขง ขอมได้ตัง้

เมอืงนครพนมขึ้นไว้เป็นด่านแรกจากนครธมตรงไปสู่ดนิแดนตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอมได้ตัง้เมอืง     

พมิายขึน้เป็นเมอืงอุปราช และจากเมอืงพมิายตรงขึน้ไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ เมอืงเพชรบูรณ์

เป็นปากทางแรกสําหรบัให้อารยธรรมและวฒันธรรมของขอมเดมิเขา้สู่แคว้นโยนก ในเขตทวาราวดทีี่

ตอนลุ่มแมน้ํ่าเจา้พระยา ขอมไดส้ถาปนาเมอืงลพบุรขีึน้เป็นเมอืงสําคญัคอื เป็นเมอืงลูกหลวง อน่ึง จาก

ราชธานีนครธม เมื่อตดัตรงลงมาสู่ทศิตะวนัตกเฉียงใต้ เมอืงด่านแรกทีข่อมตัง้ขึน้คอื เมอืงจนัทบุร ีต้น

ทางแพรว่ฒันธรรมและอารยธรรมขอมเขา้สู่ดนิแดนชายทะเลและไปบรรจบกนัทีเ่ขตทวาราวด ี

อาศยัเหตุน้ีเมือ่อนุมานด ูจากเหตุผลในประวตัศิาสตรป์ระกอบกบัภูมศิาสตร ์กน่็าจะเชื่อว่า 

อาณาเขตจนัทบูรหรอืจนัทบุรใีนปจัจุบนัน้ีเป็นเมอืงที่ขอมสรา้งขึน้ร่วมสมยัเดยีวกนักบัลพบุร ีพมิาย 

และเพชรบูรณ์ แต่ขอมจะสรา้งเมอืงจนัทบุรน้ีีขึน้แต่ศกัราชใดนัน้ไม่มหีลกัฐานปรากฏชดัแจง้ นอกจาก



 ๒ 

จะสนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ในสมยัที่ขอมเริม่แผ่อํานาจเขา้สู่เขตแดนลาวโดยอาศยัหลกัโบราณคดวีนิิจฉัย

เปรยีบเทยีบดศูลิาแลงทีใ่ชก่้อสรา้ง วธิกีารสรา้งเทวสถานแกะสลกัซุม้ประตู ฝาผนัง และระเบยีงเป็นรปู

โพธสิตัว ์เทวดา ประกอบทัง้ลกัษณะท่าทางของรปูสลกัแลว้ เหน็ไดว้่ามสี่วนคลา้ยคลงึกบัโบราณวตัถุที่

ปราสาทหนิโบราณทีพ่มิาย นัน่หมายถงึว่า มอีายกุ่อน ๑,๐๐๐ ปีขึน้ไป 

เศษจากศิลาแลงแผ่นใหญ่สลกัลวดลายกนกต่าง ๆ รูปเทวดาพระโพธสิตัว์ที่ยงัเหลอือยู ่

เนินดนิรอบถนนและซากแสดงภูมฐิานของทีต่ ัง้เมอืงเหล่าน้ี  ทีม่อียู่ในสถานที่ทีเ่รยีกว่า  เมอืงเก่าหน้า

เขาสระบาป ในทอ้งที่ตําบลคลองนารายณ์ อําเภอเมอืงจนัทบุรนีัน้ทําใหส้นันิษฐานไดว้่า เมอืงเก่าเป็น

เมอืงที่สรา้งขึน้ในสมยัขอมเป็นใหญ่ แต่ก็ยงัไม่สามารถจะชี้ชดัว่าบุคคลหรอืกษตัรยิอ์งค์ใดเป็นผูส้รา้ง 

ปจัจุบนัน้ียงัมซีากกําแพงก่อดว้ยศลิาแลง มเีชงิเทนิเศษอฐิและหนิ ถนนปดูว้ยศลิาแลง ปรากฏเป็นเคา้

เมอืงเดมิอยู่ นอกจากน้ียงัมศีลิาแลงแผ่นใหญ่สลกัเป็นลวดลายและกนกต่าง ๆ มรีปูคนท่อนบนเปลอืย 

ท่อนล่างถอืชายผา้พกใหญ่ ซึง่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัภาพแกะสลกัและกนกซุม้ประตูหน้าต่างและธรณี

ประตูทีป่ราสาทหนิพมิาย  นักประวตัศิาสตรส์นันิษฐานว่า  เมอืงทีก่ล่าวน้ี  เป็นเมอืงควนคราบุร ี ส่วน

จนัทบูรหรอืจนัทบุร ีนัน้ น่าจะเป็นชื่อเสยีงหรอืชื่ออาณาเขตอย่างใดอย่างหน่ึง และควนคราบุรกี็น่าจะ

เป็นเมอืงสําคญัในอาณาเขตจนัทบูร เช่นเดยีวกบัที่เมอืงพมิายเป็นเมอืงสําคญัในอาณาเขตโคตรบูร 

เกีย่วกบัเรือ่งน้ี พล.ร.ต. แชน  ปจัจสุานนท ์ซึง่เป็นผูท้ีส่นใจและไดท้าํการคน้ควา้ในเรือ่งชื่อเมอืงจนัทบุรี

มคีวามเหน็ว่า คําว่า "ควนคราบุร"ี น่าจะเป็นคําเดยีวกนักบั "จนัทบุร"ี นัน่เอง แต่มผีูเ้ขยีนหรอืแปล

ผดิเพีย้นไป อยา่งไรกด็ ีเรือ่งเกีย่วกบัชื่อเมอืงน้ียงัหาขอ้ยตุมิไิด ้

นิโคลาส  เจอรแ์วส (Nicolas Gervais) ผูเ้ขยีนเรื่องเมอืงไทยสมยัสมเดจ็พระนารายณ์-

มหาราช ไดก้ล่าวถงึเมอืงจนัทบูร (Chantaboun) ว่า 1 6

∗"จนัทบูนเป็นเมอืงทีส่วยงามทีสุ่ด โดยปราศจาก

การโตแ้ยง้ใด ๆ (ของหวัเมอืงทางใต)้ มป้ีอมปราการเขง็แรงมาก เจา้เมอืงหาง (Chaou Moeung Hang) 

ผูม้ฉีายาว่า พระองคด์าํ ซึง่เป็นผูส้รา้งพษิณุโลกไดเ้ป็นผูก่้อตัง้เมอืงน้ีบนฝ ัง่แม่น้ําสายหน่ึงซึง่มชีื่ออย่าง

เดยีวกนั จนัทบรูเป็นเมอืงชายแดนของเขมร อยูห่่างจากฝ ัง่ทะเลเป็นระยะทางวนัหน่ึงเตม็ ๆ 

อน่ึง มกีล่าวกนัว่าไทยกบัเขมรไดร้บกนัเมือ่ (ค.ศ. ๑๓๗๓-๑๓๙๓) เพื่อแย่งกนัครอบครอง

เมอืงจนัทบูน ซึง่บางทกี็เรยีกว่า เมอืงจนัทบุร ี(Chandraburi) เมอืงแห่งพระจนัทร ์และอกีเมอืงหน่ึงที่

ชื่อว่า เมอืงชลบุร ี(Choloburi) หรอืเมอืงจลุบุร ี(Culapuri) เมอืงเลก็" 

ตัวเมอืงจนัทบุรเีดิมตัง้อยู่หน้าเขาสระบาปฝ ัง่ตะวนัออกของแม่น้ําจนัทบุรี ในบริเวณ

ใกลเ้คยีงกบัวดัทองทัว่ ปจัจุบนัน้ียงัมซีากตวัเมอืง กําแพงเมอืง ก่อดว้ยศลิาแลงและเชงิเทนิปรากฏอยู่

ใหเ้หน็เป็นเคา้อยูบ่า้ง และสิง่ทีขุ่ดคน้พบมศีลิาจารกึและศลิารปูซุม้ประตู สิง่เหล่าน้ีกเ็ป็นสิง่ยนืยนัไดว้่า

ที่ตรงนัน้เคยเป็นเมอืงขอมมาแต่โบราณกาล แต่นามเมอืงเก่าจะได้ชื่อว่า "จนัทบุร"ี หรอื "จนัทบูน" 

อยา่งไรไมท่ราบชดั แต่ชาวบา้นยงัพากนัเรยีกว่า "เมอืงนางกาไว" ตามชื่อผูป้กครองเมอืงสมยันัน้ ซึง่มี

เรือ่งราวเป็นนิยายอนัจะเชื่อถอืเอาเป็นจรงิจงัไม่ได ้และยงัมผีูย้นืยนัต่อไปอกีว่าไดพ้บศลิาจารกึอนัเป็น

อกัษรสนัสกฤตที่ตําบลเขตสระบาป มเีน้ือความว่า "เมอืงจนัทบุรแีต่เดมิชื่อ เมอืงควนคราบุร ีตัง้มา

∗  คาํแปลจากหนงัสอื "แคมโบช" (ค.ศ. ๑๙๐๔) โดยเอเตยีนน์ เอโมนิเอร ์

                                                           



 ๓ 

ประมาณ ๑,๐๐๐ ปีแล้ว พลเมอืงเป็นชาติชอง เป็นที่น่าเชื่อว่าเมอืงน้ีเป็นเมอืงขอมมาแต่โบราณ ก็

เพราะยงัมชีื่อตําบลบ้านขอมปรากฏอยู่จนทุกวนัน้ี และในท้องที่อําเภอมะขาม อําเภอโป่งน้ํารอ้น ก็มี

พลเมอืงทีเ่ป็นเชือ้ชาตชิองอยู่อกีมาก มผีูเ้ขา้ใจว่าชาตชิองน้ีน่าจะสบืสายมาจากขอมโบราณ  พวกชอง

ในปจัจุบนัตัง้ภูมลิําเนาทํามาหากินอยู่ในป่าซึ่งอยู่ติดกับเขตแดนเมอืงพระตะบอง ประเทศกัมพูชา

ประชาธปิไตยมภีาษาพูดอย่างหน่ึงต่างหากจากภาษาไทยและภาษาเขมร นักปราชญ์ในทางมนุษย์

วทิยาไดจ้ดัใหอ้ยูใ่นจาํพวกตระกูลมอญ-เขมร เช่นเดยีวกนักบัพวกขอมโบราณเหมอืนกนั พวกชองชอบ

ลกูปดัสต่ีาง ๆ และนิยมใชท้องเหลอืงเป็นเครือ่งประดบัเหมอืนอยา่งเช่นพวกกระเหรีย่งทีอ่ยู่ในเขตเมอืง

กาญจนบุร ีเขา้ใจว่าเดมิทเีดยีวชนจาํพวกน้ีคงจะตัง้ถิน่ฐานบา้นเรอืนอยู่ตามทอ้งที่ต่าง ๆ ในเขตเมอืง

จนัทบุรเีตม็ไปหมด เพิง่จะถอยร่นเขา้ป่าเขา้ดงไปเมื่อพวกไทยมอีํานาจเขา้ครอบครองเมอืงจนัทบุรใีน

สมยักรงุศรอียธุยา 

 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

พวกขอมคงจะปกครองเมอืงจนัทบุรอียู่ประมาณ ๔๐๐ ปี จนกระทัง่เสื่อมอํานาจลงใน

ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๗ พวกไทยทางอาณาจกัรฝ่ายใต้ซึ่งมรีาชธานีอยู่ที่เมอืงสุพรรณภูม ิ(เมอืงอู่

ทอง) จงึเขา้ยดึเมอืงจนัทบุรไีวไ้ด ้จนัทบุรจีงึรวมอยู่ในอาณาจกัรไทยทางฝ่ายใต้เรื่อยมา มหีลกัฐานที่

ควรจะเชื่อไดว้า่เมอืงน้ีเคยเป็นเมอืงขึน้ของไทยมาแลว้แต่ในสมยัอู่ทองกค็อื เมื่อพระเจา้อู่ทองทรงสรา้ง

กรุงศรอียุธยาขึน้ใน พ.ศ. ๑๘๙๓ ทรงประกาศว่า กรุงศรอียุธยา มปีระเทศราช ๑๖ หวัเมอืง มเีมอืง

จนัทบุรรีวมอยูด่ว้ยเมอืงหน่ึง 

ในสมยักรุงศรอียุธยา ปรากฏว่า พระราเมศวร เสด็จขึ้นไปตเีมอืงเชยีงใหม่ได้เมื่อ พ.ศ. 

๑๙๒๗ แล้วกวาดต้อนเชลยชาวลานนาลงมาไว้ในเมอืงต่าง ๆ ทางปกัษ์ใต้และชายทะเลตะวนัออก

หลายเมอืง เช่น เมอืงนครศรธีรรมราช สงขลา พทัลุง และจนัทบุร ีจงึน่าจะอนุมานไดว้่าพวกไทยเราคง

จะออกมาตัง้ถิน่ฐานบา้นช่องกนัอยู่อยา่งมากมายแลว้ ตัง้แต่ในแผ่นดนิพระราเมศวรเป็นต้น ครัน้ต่อมา

ชาวไทยที่ถูกกวาดต้อนเขา้มาในครัง้นัน้คงจะได้สมพงษ์กบัชาวพื้นเมอืงเดมิ เช่น พวกขอมและพวก

ชอง เป็นตน้ จงึทาํใหส้าํเนียงและคาํพดูบางคาํตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณผีดิแผกแตกต่างไปจาก

ทางภาคกลางและภาคพายพับ้าง แต่แมจ้ะผดิแผกแตกต่างกนัไปประการใดกต็าม ชาวเมอืงจนัทบุรกี็

ยงัคงใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท้องถิ่นพูดกนัอยู่โดยทัว่ไปตลอดทัง้จงัหวดั ยกเว้นแต่คนหมู่น้อย เช่น 

พวกจนีและญวนซึง่อพยพเขา้มาอยูใ่หม ่ในชัน้หลงัเท่านัน้ทีย่งัคงพดูภาษาของตนอยู ่

ต่อมาไดม้กีารยา้ยตวัเมอืงจากเมอืงเดมิทีเ่ขาสระบาป ตําบลคลองนารายณ์ มาสรา้งเมอืง

ใหม่ที่บ้านลุ่มซึ่งอยู่ทางฝ ัง่ตะวนัตกของแม่น้ําจนัทบุร ีซึ่งเขา้ใจกนัว่าจะยา้ยมาตัง้แต่สมยัแผ่นดนิพระ

บรมไตรโลกนาถ เป็นต้นมา เพราะในรชักาลน้ีทรงจดัระเบยีบการปกครองใหม่คอื ทรงจดัตัง้ตําแหน่ง

จตุสดมภ์ มเีวยีง วงั คลงั นา ขึ้น และทรงตัง้ตําแหน่งอคัรมหาเสนาบดขีึ้นอีก ๒ ตําแหน่ง คอื ฝ่าย

ทหารตําแหน่งหน่ึงมชีื่อเรยีกว่า สมุหกลาโหม และฝ่ายพลเรอืนตําแหน่งหน่ึงมชีื่อเรยีกว่า สมุหนายก 

ส่วนนอกราชธานีออกไปก็จดัการปกครองหวัเมอืงต่าง ๆ  ลดหลัน่กนัลงไปตามความสําคญัของเมอืง

นัน้ ๆ โดยทรงตัง้เป็นเมอืงเอก โท ตร ีและจตัวาขึน้ตามลําดบัไป จงึทําใหเ้ขา้ใจว่าเมอืงจนัทบุรน่ีาจะ



 ๔ 

ยา้ยมาตัง้ที่ตรงบา้นลุ่มในสมยัน้ีดว้ย เพราะเมอืงเดมิทีเ่ขาสระบาปนัน้มภีูเขากระหนาบอยู่ขา้งหน่ึง คง

ไมม่ทีางทีจ่ะขยายใหใ้หญ่โตออกไปกว่าเดมิได ้เหตุผลทีต่้องยา้ยเมอืงมาตัง้ใหม่ กค็งเน่ืองมาจากเมอืง

เก่าอยูห่่างไกลลาํน้ํามาก การคมนาคมไมส่ะดวกแก่พลเมอืงในการไปมาคา้ขาย เมื่อสรา้งเมอืงใหม่ไดม้ี

การขดุดนิถมเป็นเชงิเทนิมรี่องคูรอบเมอืง ภายในเมอืงไดส้รา้งศาลเจา้พ่อหลกัเมอืง  วดัวาอาราม  แต่

บดัน้ีได้ปรกัหกัพงัจนแทบไม่มอีะไรเหลือ  ต่อมาภายหลงัทางราชการได้จดัการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สภาพบา้นเมอืงมาหลายครัง้หลายคราว จงึทําให้รปูร่างของเมอืงเดมิลางเลอืนไปจนไม่มอีะไรจะเป็นที่

สงัเกตได ้

การสรา้งเมอืงใหมท่ีบ่า้นลุ่มน้ี คงทําเป็นเมอืงป้อมเหมอืนอย่างเมอืงโบราณทัง้หลายคอื มี

คูและเชงิเทนิดนิรอบเมอืงทํารูปเป็นสี่เหลี่ยม กว้างยาวประมาณด้านละ ๖๐๐ เมตร ยงัมแีนวกําแพง

เหลอือยู่ทางหลงักองพนันาวกิโยธนิประมาณสกั ๑๐๐ เมตร นอกนัน้ถูกรือ้ไปหมดแล้ว เมอืงจนัทบุรี

ตัง้อยู่ที่ตําบลน้ีตลอดมาจนสิ้นสมยักรุงศรอียุธยา ในสมยัจราจล เมื่อสมเดจ็พระเจา้ตากสนิกรุงธนบุรี

ทรงยกพลออกจากเมอืงระยองมาตเีมอืงจนัทบุร ีกม็าตเีมอืงซึง่ตัง้อยูท่ีบ่า้นลุ่มน้ีดว้ย 

ประวตัขิองเมอืงจนัทบุรใีนสมยักรงุศรอียธุยานัน้ ไมม่เีรือ่งราวเกี่ยวกบัการศกึสงครามมาก

เท่าใดนัก อาจจะกล่าวไดโ้ดยเตม็ปากว่า จนัทบุร ีเป็นเมอืงที่สงบสุขเรื่อยมา ทัง้น้ี เพระเหตุว่าในสมยั

กรุงศรอียุธยา ไทยเราทําสงครามตดิพนักนักบัพม่าซึ่งมอีาณาเขตตดิต่อกนัแต่เฉพาะทางภาคพายพั

และภาคตะวนัตกเท่านัน้ เมอืงที่ตัง้อยู่ทัง้สองภาคน้ีจงึมปีระวตัิการสงครามกบัพม่าตลอดมาจนถึง

ตอนต้นสมยักรุงรตันโกสนิทร ์ส่วนเมอืงจนัทบุรนีัน้อยู่ทางชายทะเลตะวนัออก อาณาเขตไม่ตดิต่อกนั

กบัประเทศพมา่จงึไมป่รากฏว่าพมา่ยกกองทพัเขา้มาตเีมอืงน้ีเลย แมใ้นสมยัทีเ่สยีกรุงศรอียุธยาแก่พม่า

ในครัง้หลงั พม่าก็ไม่ไดย้กกําลงัทหารเขา้มายํ่ายเีมอืงจนัทบุรแีต่อย่างใด คงปล่อยใหเ้มอืงจนัทบุรแีละ

เมอืงชายทะเลตะวนัออกอกีหลายเมอืงเป็นอสิระ ซึง่เป็นเหตุใหส้มเดจ็พระเจา้ตากสนิกรุงธนบุรมีโีอกาส

มาตัง้ตวัและรวบรวมรีพ้ลอยูใ่นบรเิวณเมอืงเหล่าน้ี แลว้ต่อมาไดข้บัไล่พม่าทีย่ดึครองประเทศไทยอยู่ ณ 

ตําบลโพธิส์ามต้นแตกกระจดักระจายพ่ายแพไ้ป นับว่าเป็นบุญญาภนิิหารของชาตไิทยอย่างหน่ึงที่ดล

บนัดาลใหพ้มา่ไมย่กกองทพัมายํ่ายหีวัเมอืงเหล่าน้ี เพราะถ้าหากว่าหวัเมอืงทางชายทะเลตะวนัออกถูก

ยํ่ายหีมดแล้ว  กําลงัรีพ้ลตลอดจนสะเบยีงอาหารคงจะหาได้ยากอย่างยิง่  และสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ-

กรุงธนบุรกี็จะต้องเสยีเวลารวบรวมรี้พลตลอดจนสะเบียงอาหารเป็นเวลาไม่น้อยทเีดยีว คอืกว่าจะ

รวบรวมกําลงัพอจะยกไปขบัไล่พม่าซึ่งยดึครองกรุงศรอียุธยาอยู่ได้ ก็จะต้องใช้เวลาหลายปี ไม่ใช่ ๕ 

หรอื ๖ เดอืน อยา่งทีไ่ดก้ระทาํมาแลว้ 

เน่ืองจากจนัทบุรมีอีาณาเขตติดต่อกบัประเทศกัมพูชาประชาธปิไตย เพราะฉะนัน้จงึมี

เรือ่งราวเกีย่วกบัประเทศกมัพชูาประชาธปิไตยบา้งแต่กไ็มม่ากนัก และไม่เคยปรากฏว่าไดร้บกนัทีเ่มอืง

จนัทบุรน้ีีเลยสักครัง้เดียว  เพราะประเทศกัมพูชาประชาธิปไตยในเวลานัน้มกีําลังไม่มากเหมอืน

ประเทศพมา่จงึไมส่ามารถจะยกกองทพับกใหญ่เขา้มาตกีรุงศรอียุธยาได ้คอยฉวยโอกาสแต่เมื่อเวลาที่

ไทยหย่อนกําลงัลงแล้ว จงึยกกองทพัเขา้มากวาดต้อนผู้คน ทางหวัเมอืงชายแดนไป ไม่เคยได้รบกนั

เป็นศกึใหญ่ในเขตประเทศไทยสกัครัง้เดยีว เช่น ในรชักาลสมเดจ็พระราเมศวร พระเจา้กรุงกมัพูชากย็ก

กองทพัมากวาดต้อนผู้คนในเมอืงชลบุรแีละเมอืงจนัทบุรไีปประมาณ ๖-๗ พนัคน สมเดจ็พระราเมศวร
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จงึทรงยกกองทพัไปตกีรุงกมัพูชา และไดร้บพุ่งกนัชัว่ระยะเวลาเพยีง ๓ วนัเท่านัน้ กรุงกมัพูชากแ็ตก 

สมเดจ็พระราเมศวรจงึโปรดใหร้บัครอบครวัไทยซึง่ถูกพวกเขมรกวาดต้อนไปกลบัคนืมาไวย้งัภูมลิําเนา

เดมิ 

ในแผ่นดนิสมเดจ็พระสรรเพชญที ่๑ (พระมหาธรรมราชา) กอ็กีครัง้หน่ึง ในเวลานัน้เป็น

สมยัที่ไทยกําลงับอบชํ้ามาก เพราะแพ้สงครามพม่ามาใหม่ ๆ เพิง่จะสรา้งตวัขึน้ยงัไม่มกีําลงัเขม้แขง็

เท่าใดนัก พระยาละแวกจงึฉวยโอกาสยกกองทพัเขา้มากวาดต้อนชาวไทยซึ่งมภีูมลิําเนาอยู่ตามหวั

เมอืงชายทะเลตะวนัออกรวมทัง้เมอืงจนัทบุรไีปไว ้ณ กรงุกมัพชูา เป็นจาํนวนไมน้่อย และยงัยกกองทพั

เขา้มายํ่ายปีระเทศไทยอกีหลายครัง้ เป็นเหตุใหส้มเดจ็พระนเรศวรมหาราชทรงพโิรธ จงึทรงยกกองทพั

ไปตกีรงุกมัพชูาแตกแลว้ทรงจบัพระยาละแวกสาํเรจ็โทษเสยี 

นับแต่นัน้ชาวเมอืงจนัทบุรกี็อยู่กนัอย่างสงบสุขตลอดมา จนกระทัง่ถงึปลายสมยักรุงศร-ี

อยธุยา ในสมยัแผ่นดนิสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่๓ (พระเจา้บรมโกศ) ปรากฏว่ามเีรื่องยุ่งยากในการ

สบืราชสมบตัเิน่ืองจากพระเจา้ลูกเธอไม่ทรงสามคัคปีรองดองกนั ทัง้น้ีเพราะพระมหาอุปราชสิ้นพระ-

ชนมเ์สยีก่อน พระราชโอรสองคก์ลางคอื เจา้ฟ้าเอกทศั ซึง่ทรงกรมเป็น กรมขุนอนุรกัษ์มนตรนีัน้ เป็นผู้

โฉดเขลา เบาปญัญา และไม่มคีวามอุตสาหพยายาม พระเจา้บรมโกศทรงเหน็ว่า ถ้าจะให้ครอบครอง

แผ่นดนิบา้นเมอืงจะเกดิภยัพบิตั ิ จงึรบัสัง่ใหเ้จา้ฟ้ากรมขนุอนุรกัษ์มนตรไีปผนวชเสยี  แลว้ทรงตัง้เจา้-

ฟ้ากรมขนุพรพนิิต พระราชโอรสองคเ์ลก็เป็นพระมหาอุปราช เมือ่ พ.ศ. ๒๓๐๐ 

แมจ้ะทรงแต่งตัง้พระมหาอุปราชไวต้ามโบราณราชประเพณีแลว้กต็าม แต่สมเดจ็พระเจา้-

บรมโกศก็มไิด้ทรงคลายความห่วงใยต่อราชบลัลงัก์ ทัง้น้ี เพราะพระองคท์รงเหน็ว่าพระราชโอรสมไิด้

ทรงสมคัรสมานสามคัคกีนั  เพราะฉะนัน้เมื่อเวลาที่พระองคใ์กลจ้ะเสดจ็สวรรคตจงึโปรดใหพ้ระเจา้ลูก-

เธออนัเกดิแต่พระสนมทัง้สีพ่ระองค ์คอื กรมหมืน่เทพพพิธิ กรมหมืน่จติสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และ

กรมหมื่นเสพยภ์กัด ีเขา้ไปเฝ้าถึงขา้งที่พระบรรทม ทรงโปรดให้พระเจา้ลูกเธอทัง้สี่พระองค์น้ีกระทํา

สตัยถ์วายต่อหน้าพระที่นัง่ว่าจะทรงสามคัคปีรองดองกนักบัพระมหาอุปราช ด้วยความกลวัพระราช

อาญา พระเจา้ลกูเธอทัง้สีพ่ระองคจ์งึจาํพระทยักระทําสตัยถ์วาย 

แต่ครัน้เมือ่สมเดจ็พระเจา้บรมโกศสวรรคตแลว้ พระเจา้ลูกเธอเหล่านัน้กม็ไิดก้ระทําตามที่

ไดถ้วายสตัยป์ฏญิาณไว ้ยงัทรงถอืทฐิมิานะอยู่ พอพระมหาอุปราชเสดจ็ขึน้เถลงิถวลัยร์าชสมบตัไิดส้กั

หน่อย กรมหมื่นจติสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพยภ์กัด ีซึ่งเป็นอรกิบัพระเจา้แผ่นดนิ

พระองค์ใหม่อยู่แต่เดิมแล้ว ก็ทรงคบคิดกันจะช่วงชิงราชบัลลงัก์แต่ปรากฏว่าไม่ค่อยมขี้าราชการ

สนบัสนุนจงึไมท่รงสามารถช่วงชงิราชสมบตัไิดส้าํเรจ็ ในทีสุ่ดกถ็ูกจบัและถูกสาํเรจ็โทษดว้ยท่อนจนัทน์ 

ส่วนกรมหมื่นเทพพพิธินัน้ ทรงสนับสนุนพระเจา้แผ่นดนิพระองคใ์หมอ่ยู่แต่เดมิแลว้จงึไม่

ปรากฏว่าได้ทรงร่วมมอืกบัพระเจา้น้องยาเธอทัง้สามพระองค์นัน้ แต่กรมหมื่นเทพพพิธิเป็นอรกินักบั

กรมขุนอนุรกัษ์มนตร ีฉะนัน้ เมื่อกรมขุนพรพนิิตถวายราชสมบตัแิก่กรมขุนอนุรกัษ์มนตรซีึง่เป็นพระ-

เชษฐาแล้ว  กรมหมื่นเทพพพิธิก็คดิจะชงิราชสมบตัจิากพระเจา้เอกทศัมาถวายกรมขุนพรพนิิต  แต่

กรมขุนพรพนิิตนําความขึ้นกราบทูลพระเจ้าเอกทศัให้ทรงทราบเสียก่อน กรมหมื่นเทพพพิิธจงึถูก

เนรเทศไปอยูเ่กาะลงักา 



 ๖ 

กรมหมืน่เทพพพิธิตอ้งจาํพระทยัประทบัอยู ่ณ เกาะลงักา เป็นเวลา ๒ ปีเศษ จนกระทัง่ถงึ 

พ.ศ. ๒๓๐๓ พระเจา้อลองพญา กษตัรยิพ์มา่ยกกองทพัมาประชดิพระนครมขี่าวลอืออกไปยงัเกาะลงักา

ว่า พระนครศรอียธุยาเสยีแก่พม่าแลว้ พระองคจ์งึลอบเสดจ็เขา้มายงัเมอืงมะรดิ โดยหวงัพระทยัจะทรง

ช่วยกูอ้สิรภาพต่อไป แต่การหาไดเ้ป็นดงัข่าวลอืไม่ เผอญิพระเจา้อลองพญาทรงประชวรหนักเน่ืองจาก

ปืนใหญ่ซึ่งพระองค์ทรงบญัชาการยงิด้วยพระองค์เองได้เกิดระเบดิขึ้น สะเก็ดระเบดิกระเด็นมาต้อง

พระองค์ถึงบาดเจบ็สาหสั จงึรบีเสดจ็ยกกองทพักลบัคนืไปทางเหนือและไปสิ้นพระชนมล์งกลางทาง 

กรมหมืน่เทพพพิธิจงึตอ้งถูกคุมตวัอยูท่ีเ่มอืงมะรดินัน้เอง 

ครัน้เมือ่ พ.ศ. ๒๓๐๗ พมา่ยกกองทพัมาตเีมอืงมะรดิแตก กรมหมื่นเทพพพิธิจงึหนีเขา้มา

ในเขตแดนไทยเรื่อยเขา้มาจนถงึเมอืงเพชรบุร ีเมื่อพระเจา้เอกทศัทรงทราบจงึมรีบัสัง่ใหคุ้มตวัไปไว้ที่

เมอืงจนัทบุร ี

เน่ืองด้วยกรมหมื่นเทพพิพิธเป็นเจ้านาย  และมิได้ทรงกระทําผิดคิดร้ายประการใด  

ประชาชนยงัคงเคารพนับถือพระองค์อยู่มาก โดยเฉพาะชาวเมอืงจนัทบุรกี็ได้ช่วยเหลอืพระองค์เป็น

อยา่งมากเหมอืนกนั คอื ปรากฏว่าใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เมื่อคราวจะเสยีกรุงศรอียุธยาแก่พม่า  กรมหมื่น-

เทพพพิธิทรงไดก้ําลงัชายฉกรรจจ์ากเมอืงจนัทบุรจีนสามารถจดัเป็นกองทพัน้อย ๆ ยกออกไปเพื่อจะ

ช่วยตกีองทพัพมา่ซึง่กําลงัลอ้มกรงุศรอียธุยาอยู ่เมือ่เสดจ็ผ่านหวัเมอืงรายทางเขา้มาประชาชนพลเมอืง

ในเขตเมอืงเหล่านัน้กพ็ากนัอาสาสมคัรเขา้ในกองทพัเป็นจาํนวนมาก กรมหมื่นเทพพพิธิไดเ้สดจ็เขา้มา

จนกระทัง่ถงึเมอืงปราจนีบุร ีและโปรดใหน้ายทองอยู่น้อยเป็นแมท่พัหน้ายกพลไปตัง้มัน่อยู่ ณ ปากน้ํา

โยทะกา 

กติติศพัท์ที่กรมหมื่นเทพพพิธิยกพลเข้ามาน้ีได้พดักระพอืไปถึงกองทพัพม่าซึ่งตัง้ล้อม 

กรุงศรอียุธยาอยู่ พม่าจงึจดัส่งทหารเข้าตีโต้กองทพัไทยซึ่งตัง้มัน่อยู่ที่ปากน้ําโยทะกาแตกกระจดั

กระจายไป ฝ่ายกรมหมื่นเทพพิพิธเมื่อทรงทราบข่าวว่ากองทัพหน้าแตกก็เสด็จหนีไปอยู่เมือง

นครราชสมีา 

 

สมยักรงุธนบรีุ 

หลงัจากกรงุศรอียธุยาเสยีเอกราชแก่พมา่ขา้ศกึ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๐ พม่าตัง้ใจจะมใิหไ้ทยตัง้

ตวัไดอ้กี จงึเผาผลาญทําลายปราสาทราชมณเฑยีร วดัวาอาราม ตลอดจนบา้นเรอืนของราษฎรแลว้ได้

เก็บทรพัย์สมบตัขิองมคี่า ทัง้กวาดต้อนชาวไทยไปเกือบหมดสิ้นกรุงศรอียุธยาไม่เหลอือะไรอยู่เลย 

นอกจากซากอฐิปนูปรกัหกัพงัสภาพเหมอืนเมอืงรา้ง อยุธยาเมอืงหลวงของไทยอนัรุ่งเรอืงมาแลว้หลาย

รอ้ยปี มกีษตัรยิป์กครองตดิต่อกนัมาถงึ ๓๔ องค์ ต้องมาเสยีแก่พม่าก็เพราะการที่คนไทยแตกความ

สามคัคกีนัเอง พระเจา้แผ่นดนิกอ่็อนแอ แต่กรงุศรอียธุยาไมส่ิน้คนด ีต่อจากเหตุการณ์อนัน่าเอน็จอนาถ

ของเมอืงไทยไม่นานนัก  เมอืงจนัทบุรกีไ็ด้ต้อนรบัมหาวรีบุรุษของไทยอกีองคห์น่ึง  คอื   สมเดจ็พระ

เจา้-ตากสนิมหาราช ซึง่ไดเ้สดจ็มาตัง้รวบรวมกําลงัพลทแกลว้ทหารหาญเพื่อกอบกู้เอกราชของไทยให้

กลับคืนมาจากอํานาจพม่าข้าศึก ราชกิจซึ่งพระองค์ทรงบําเพ็ญเป็นองค์คุณธรรม ประกอบด้วย

เกยีรตยิศแก่ประเทศชาตไิทยเป็นอเนกประการ 



 ๗ 

สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช  หรอืเรยีกอกีพระนามหน่ึงว่า  สมเดจ็พระเจา้ตากสนิกรุง-

ธนบุร ีเมื่อครัง้ดํารงพระยศเป็น พระยาวเิชยีรปราการ ทรงเห็นว่าพระนครศรอียุธยาจะเสยีแก่พม่า

เพราะความอ่อนแอของผูบ้งัคบับญัชาและเพราะการแตกความสามคัคกีนัเป็นแน่แท ้ดงันัน้ เมื่อวนัเสาร ์

เดอืนยี ่ขึน้สี่คํ่า ปีจอ พ.ศ. ๒๓๐๙ ขณะพม่าตัง้ล้อมประชดิเข้ามาจวนถงึคูพระนคร พระยาวเิชยีร-

ปราการจงึรวบรวมพลไดป้ระมาณ ๕๐๐ คน ตฝีา่หนีออกไปทางทศิตะวนัออก พมา่ออกตดิตามตกีระชัน้

ชดิแต่กพ็่ายแพทุ้กคราวไป จนกระทัง่บรรลุถงึเมอืงระยอง พระยาระยอง ชื่อ บุญ ไดพ้าสมคัรพรรคพวก

ออกมาอ่อนน้อม สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชกย็กกองทพัเขา้ไปตัง้มัน่อยู่ที่วดัลุ่ม นอกบรเิวณค่าย

เก่าซึ่งตัง้อยู่ ณ เมอืงระยอง ขณะนัน้กรุงศรอียุธยายงัไม่เสยีแก่พม่า มพีวกกรมการเมอืงเก่าหลายคน 

คอื หลวงพล ขุนจ่าเมอืง ขุนราม หมื่นซ่อง บงัอาจขดัขนืคบคดิกนัต่อสูพ้ระองค์แล้วรวบรวมกําลงักนั

ประทุษรา้ยเขา้ปลน้ค่าย แต่กลบัพ่ายแพต่้อพระองค ์จงึทรงชงิเอาเมอืงระยองไดเ้ป็นสทิธ ิและประกาศ

พระองคเ์ป็นอสิรภาพมอีํานาจในอาณาเขตเมอืงระยอง 

ครัง้นัน้ ทรงเหน็ว่าเมอืงจนัทบุรเีป็นหวัเมอืงใหญ่และยงัมเีจา้เมอืงปกครองเป็นปกตอิยู่ แต่

กไ็ม่ทรงทราบว่าเมอืงจนัทบุรจีะคดิร่วมมอืกอบกู้เอกราชของประเทศใหพ้้นจากอํานาจพม่าขา้ศกึด้วย

หรอืไม่ ขณะที่ประทบัอยู่ ณ เมอืงระยอง จงึทรงแต่งตัง้ให้ทูตถอืศุภอกัษรไปถงึพระยาจนัทบุร ีขอให้

พระยาจนัทบุรรีว่มมอืช่วยกนัปราบปรามพมา่ขา้ศกึใหก้รุงศรอียุธยาเป็นทีผ่าสุกเหมอืนดงัก่อน พระยา-

จนัทบุรไีดท้ราบความและรบัว่าจะลงมาปรกึษาดว้ยตนเองทีเ่มอืงระยอง แต่พระยาจนัทบุรหีาไดป้ฏบิตัิ

ตามไม ่

ขณะนัน้ นายเรอืง มหาดเลก็ ผูร้ ัง้เมอืงบางละมุง ถอืหนังสอืของเนเมยีวสหีบดแีม่ทพัใหญ่

พม่า มขี้อความเป็นเชงิบงัคบัให้พระยาจนัทบุรตีดัสนิใจเลอืกว่าจะเข้าด้วยกบัพม่าหรอืกบัพวกไทย

ดว้ยกนั พระองคท์รงทราบความตลอด จงึทรงแต่งทูตให้ถอืศุภอกัษรไปถงึพระยาราชาเศรษฐญีวนเจา้

เมอืงบนัทา้ยมาศ ให้ยกกองทพัขึน้มาสมทบช่วยกนักู้กรุงศรอียุธยาให้พน้มอืขา้ศกึ และก็ทรงเหน็เป็น

โอกาสที่จะทําให้พระยาจนัทบุรเีกรงกลวั พร้อมกนันัน้พระองค์จงึทรงสัง่ให้ผู้ร ัง้เมอืงบางละมุงลงไป

ชี้แจงแก่พระยาจนัทบุร ีแล้วให้ทูตที่จะลงไปเมอืงบนัท้ายมาศรบัผู้ร ัง้เมอืงบางละมุงเพื่อไปส่งที่เมอืง

จนัทบุร ี พระยาราชาเศรษฐญีวน รบัรองเป็นทางไมตรวี่า สิน้ฤดมูรสุมแลว้จะยกกองทพัขึน้มาช่วย 

ครัน้เดอืน ๕ ปีกุน พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรอียุธยาเสยีแก่พม่า พระยาจนัทบุรไีม่รบัเป็นไมตร ี

ส่วนขนุราม หมืน่ซ่อง ซึง่เคยปลน้ค่ายทีเ่มอืงระยองแลว้แตกหนีไปตัง้ซ่องสุมผูค้นอยูใ่นเขตเมอืงแกลงก็

คุมพลออกประทุษรา้ยต่อพระองคเ์ป็นเนืองนิจ สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทรงดํารวิ่าหมดลู่ทางทีจ่ะ

ทําอย่างอื่นได ้นอกจากจะใชก้ําลงัปราบปรามจงึจะตัง้ตวัอยู่ได้ จงึยกกองทพัลงไปตขีุนราม หมื่นซ่อง 

ซึง่สูไ้มไ่ดก้พ็่ายแพห้นีลงไปอยูก่บัพระยาจนัทบุร ี

ขณะนัน้พระยาจนัทบุรไีดก้ําลงัขนุราม หมืน่ซ่อง ช่วยกนัคดิเป็นกลอุบายจะล่อเอาพระองค์

เข้าไปไว้ในเมอืงแล้วคดิกําจดัเสยี จงึนิมนต์พระสงฆ ์๔ รูป ให้เป็นทูตมาเชญิพระองค์ลงไปยงัเมอืง

จนัทบุร ีเป็นทํานองปรกึษาตระเตรยีมกองทพัจะเขา้ไปรบพุ่งพม่า สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทรง

ทราบก็ทรงพอพระทยั จงึให้พระสงฆท์ูตนําทางยกลงไปเมอืงจนัทบุร ีเมื่อพระองค์ยกไปถงึบางกะจะ 

ระยะทางห่างจากเมอืงประมาณ ๘ กโิลเมตร พระยาจนัทบุรใีหห้ลวงปลดัลงมารบัเพื่อนําพระองคเ์ขา้ไป



 ๘ 

พกั  ณ  ทําเนียบ  ซึ่งได้จดัรบัรองไว้ที่รมิแม่น้ํา  ขณะที่ยกกองทพัไปพระองค์ได้ทราบเป็นรหสัว่า   

พระยาจนัทบุรกีบัขุนราม หมื่นซ่อง ได้เรยีกระดมพลขึน้ประจําหน้าที่ พระองคจ์งึตรสัให้กองทพัเลี้ยว

ขบวนไปทางเหนือตรงเขา้ไปตัง้ทีว่ดัแกว้ห่างจากประตูเมอืงท่าชา้งประมาณ ๒๐๐ เมตร พระยาจนัทบุรี

ตกใจรบีให้ไพร่พลขึน้รกัษาหน้าที่เชงิเทนิ แล้วให้ขุนพรหมธบิาล ซึ่งเป็นพระยาท้ายน้ําออกไปเจรจา

เพื่อเชญิเสดจ็เข้าไปพบปะกบัพระยาจนัทบุร ีพระองค์ขอให้พระยาจนัทบุรสี่งตวัขุนรามกบัหมื่นซ่อง

ออกมาทําสัตย์สาบานเพื่อให้เห็นน้ําใจสุจริตต่อกันเสียก่อน  เมื่อขุนพรหมธิบาลกลับเข้าไปแล้ว      

พระยาจนัทบุรกี็น่ิงเฉยอยู่ พระองค์ทรงประจกัษ์แน่ว่าพระยาจนัทบุรมีไิด้ตัง้อยู่ในไมตรสีตัยส์ุจรติ จงึ

ตรสัใหพ้ระยาจนัทบุรรีกัษาเมอืงไว ้

สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชตกอยู่ในทีค่บัขนั เพราะเขา้ไปตัง้อยูใ่นชานเมอืงขา้ศกึแล้ว

ประกอบทัง้พระองคท์รงเป็นนกัรบ ทรงแลเหน็ทนัทวี่าต้องรบีชงิทําศกึก่อน จงึทรงเรยีกบรรดานายทพั

นายกองทัง้ปวงมาประชุมว่า พระองคจ์ะตเีอาเมอืงจนัทบุรใีนเพลาคํ่าใหจ้งได ้เมื่อกองทพัหุงขา้วเยน็กนิ

เสรจ็แล้วก็ใหต่้อยหมอ้ขา้วเสยีให้หมด และให้ไปกนิขา้วเชา้เอาในเมอืง หากตเีมอืงไม่ได้ก็ให้ตายเสยี

ดว้ยกนัใหห้มด 

ครัน้ได้ฤกษ์เวลาสามยาม สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชทรงช้างพงัคีรบีญัชร ทรงให้

อาณตัสิญัญาณเขา้ตเีมอืงพรอ้มกนั ชาวเมอืงระดมยงิปืนใหญ่น้อยลงมาเป็นอนัมาก นายทา้ยชา้งพระที่

นัง่เกรงว่าพระองคจ์ะไดร้บัอนัตรายจงึเกีย่วชา้งพระทีน่ัง่ถอยออกมา พระองคข์ดัพระทยัเงือ้พระแสงหนั

มาจะฟนั นายทา้ยชา้งทลูขอชวีติแลว้ไสชา้งกลบัเขา้ชนประตูเมอืงพงัลงทหารกต็รกูนัเขา้เมอืงไดเ้มื่อวนั

อาทติย ์เดอืน ๗ ปีกุน พ.ศ. ๒๓๑๐ พระองคไ์ดท้รงทํานุบาํรุงเมอืงใหเ้ป็นปกตเิรยีบรอ้ยแลว้ตรสัสัง่ให้

ต่อเรอืรบได้ประมาณ ๒๐๐ ลํา เตรยีมการเขา้มาทําสงครามกู้กรุงศรอียุธยาต่อไป นับว่าเมอืงจนัทบุรี

เป็นเมอืงสาํคญั เคยเป็นทีต่ ัง้มัน่ของวรีกษตัรยิม์หาราชเจา้พระองคห์น่ึงของไทยมาก่อน 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ครัน้ต่อมาถึงแผ่นดินสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ ๓ แห่งกรุงรตันโกสินทร ์

ประเทศไทยเกดิพพิาทกบัประเทศญวนถงึกบัทําสงครามกนัดว้ยเรื่องเจา้อนุ การสงครามระหว่างญวน

กบัไทยในครัง้นัน้ใช้กองทพับกและกองทพัเรอื เมอืงจนัทบุรเีป็นเมอืงชายทะเลทางทศิตะวนัออกอยู่

ใกลช้ดิกบัญวนมาก สมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงเกรงว่าญวนจะมายดึเอาเมอืงจนัทบุรเีป็นทีม่ ัน่เพื่อ

ทําการต่อสูก้บัไทย และตวัเมอืงจนัทบุรตีัง้มาแต่สมยัโน้นกอ็ยู่ในทีลุ่่ม ไม่เหมาะสมที่จะใชเ้ป็นฐานทพั

ต่อสูก้บัญวน ฉะนัน้ จงึไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็เจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศ์ (ดศิ  บุนนาค) เป็นแม่

กองออกมาสร้างป้อมค่ายและเมอืงขึ้นใหม่ที่บ้านเนินวง ตําบลบางกะจะ ตําบลที่จะสร้างเมอืงใหม่น้ี

ตัง้อยู่ในทีสู่งเป็นชยัภูมดิ ีเหมาะแก่การสรา้งฐานทพัต่อสูข้า้ศกึ ลกัษณะของเมอืงทีส่รา้งมกีําแพง ป้อม 

ค ูประตู ๔ ทศิ เป็นรปูสีเ่หลีย่ม กวา้งประมาณ ๑๔ เสน้ ยาว ๑๕ เสน้ มปืีนจกุอยูต่ามช่องใบเสมา สรา้ง

เมือ่ พ.ศ. ๒๓๗๗ ใชเ้วลาแรมปีและกําลงัคนมากมายจนแลว้เสรจ็ ภายในเมอืงไดส้รา้งศาลเจา้พ่อหลกั

เมอืง คลงัเกบ็อาวุธ และวดัซึง่มชีื่อว่า “วดัโยธานิมติ” เมอืงทีส่รา้งใหมย่งัคงปรากฏอยู่จนทุกวนัน้ี พรอ้ม

กบัการสรา้งเมอืงใหมน่ัน้  ยงัไดโ้ปรดเกลา้ฯ  ใหเ้จา้พระยาทพิากรวงศ์  เป็นแม่กองสรา้งป้อมทีห่วัหาด



 ๙ 

ปากน้ําแหลมสงิหป้์อมหน่ึง และให้พระยาอภยัพพิธิ เป็นแม่กองสรา้งไว้บนเขาแหลมสงิหอ์กีป้อมหน่ึง 

เดิมป้อมทัง้สองยงัไม่มีชื่อ ต่อมาภายหลงัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เมื่อครัง้ยงัมไิด ้   

เสวยราชย์ได้เสด็จประพาสเมืองจันทบุรี  จึงได้พระราชทานนามป้อมที่อยู่บนเขาแหลมสิงห์ว่า      

“ป้อมไพรพีนิาศ”  และป้อมที่อยู่หวัหาดแหลมสงิห์ว่า “ป้อมพฆิาตปจัจามติร” (หนังสอืของหลวง-

สาครคชเขต  ว่าชื่อ  “ป้อมพฆิาตขา้ศกึ”)  แต่ป้อมพฆิาตปจัจามติรไดถู้กฝรัง่เศสรือ้เสยีแลว้เมื่อคราว

ฝรัง่เศสยดึเมอืงจนัทบุรเีพื่อสรา้งทีพ่กัทหารฝรัง่เศสซึง่เรยีกกนัว่า “ตกึแดง” ในเวลาน้ี 

เมือ่ไดส้รา้งเมอืงใหม่ขึน้แลว้ รฐับาลไทยในสมยันัน้ไดส้ัง่ยา้ยเมอืงจนัทบุรจีากทีต่ ัง้อยู่เดมิ 

ไปอยู่ที่เมอืงใหม่ และมคีวามปรารถนาทีจ่ะใหป้ระชาชนอพยพจากเมอืงเก่าที่ตัง้เป็นตวัจงัหวดัเดีย๋วน้ี

ไปอยทูีเ่มอืงใหมด่ว้ย แต่เน่ืองดว้ยตวัเมอืงใหม่ตัง้อยู่บนทีสู่งกว่าระดบัน้ําทะเลประมาณ ๓๐ เมตร และ

ตัง้อยู่ห่างจากคลองน้ําใสซึ่งเป็นคลองน้ําจดืประมาณ ๑ กโิลเมตร ไม่สะดวกแก่ประชาชนในเรื่องน้ําใช ้

ประชาชนจงึไม่ใคร่สมคัรใจอยู่คงอยู่ทีเ่มอืงเก่าเป็นส่วนมาก พวกทีอ่พยพไปอยู่จนตัง้เป็นหลกัฐานก็มี

แต่หมู่ขา้ราชการ ซึ่งปจัจุบนัยงัมบุีตรหลานของขา้ราชการสมยันัน้ ตัง้เคหสถานอยู่ที่บ้านทําเนียบใน

เมอืงใหมม่าจนทุกวนัน้ีและเมือ่การสงครามระหว่างไทยกบัญวนสงบลงแลว้ เมอืงใหม่กไ็ม่มคีวามสําคญั

อยา่งไรทีป่ระชาชนในเมอืงเก่าจะตอ้งอพยพไปอยู ่ถงึรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั จงึ

ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหย้า้ยเมอืงจนัทบุรจีากเมอืงใหมท่ีบ่า้นเนินวงกลบัมาตัง้อยูท่ีเ่มอืงเก่าตามเดมิและไดอ้ยู่

มาจนถงึทุกวนัน้ี เมอืงใหมจ่งึกลายเป็นเมอืงรา้งมาแต่ครัง้นัน้ 

ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ. ๑๑๒) ไทยกบัฝรัง่เศสได้เกดิกรณีพพิาทกนัดว้ยเรื่องดนิแดนฝ ัง่

ซา้ยแม่น้ําโขง โดยฝรัง่เศสกล่าวหาว่าไทยรุกลํ้าเขา้ไปในดนิแดนอาณานิคมของฝรัง่เศสและไดท้ํารา้ย

เจ้าพนักงานฝรัง่เศสด้วย ฝ่ายไทยได้แก้ว่าดินแดนนัน้เป็นของไทยฝรัง่เศสบุกรุกเข้ามา ฝ่ายไทย

จาํเป็นต้องขดัขวาง เมื่อการโตเ้ถยีงไม่เป็นที่ตกลงปรองดองกนัแลว้ ฝรัง่เศสจงึไดใ้ชอ้ํานาจโดยส่งเรอื

รบเขา้ไปปิดปากน้ําเจา้พระยา ไทยกบัฝรัง่เศสจงึเกดิปะทะกนัดว้ยอาวุธเมื่อวนัที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๔๓๖ ทัง้สองฝ่ายต่างได้รบัความเสยีหายด้วยกนั ฝ่ายไทยเหน็ว่าจะสู้ฝรัง่เศสในทางกําลงัอาวุธมไิด้

แล้วจงึได้ขอเปิดการเจรจากบัรฐับาลฝรัง่เศสด้วยสนัตวิธิ ีฝ่ายฝรัง่เศสได้ยื่นคําขาดต่อรฐับาลไทยเมื่อ

วนัที ่๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ รวม ๖ ขอ้ดว้ยกนั มใีจความสําคญัทีค่วรกล่าวคอื ใหร้ฐับาลไทยยอม

สละสทิธดินิแดนฝ ัง่ซ้ายแม่น้ําโขง ตลอดจนเกาะทัง้หลายในลําน้ํานัน้เสยี กบัให้ไทยต้องเสยีเงนิเป็น

ค่าปรบัใหแ้ก่ฝรัง่เศส เป็นจาํนวนเงนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ แฟรงค ์และก่อนทีจ่ะไดต้กลงทําสญัญากนัน้ีฝรัง่เศส

จะตอ้งยดึเมอืงจนัทบุรไีวเ้ป็นประกนั ฝา่ยไทยตอ้งยอมฝรัง่เศสทุกประการ 

ในระหว่างทีม่กีารปะทะกบัฝรัง่เศสนัน้ ทางจนัทบุรไีดเ้ตรยีมต่อสูป้้องกนัตามกําลงัทีพ่อจะ

ทาํได ้เพราะในเวลานัน้มกีองทหารเรอืตัง้อยู่ในตวัเมอืงและทีป้่อมปากน้ําแหลมสงิห ์แต่เมื่อไดท้ราบว่า

รฐับาลยอมให้ผรัง่เศสยดึเมอืงจนัทบุร ีกองทหารเรอืทัง้สองแห่งก็ได้รบีโยกย้ายไปอยู่ที่เกาะจกิ และ

อําเภอขลุง ต่อมาอกีไมก่ีว่นั ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ นัน้เอง ฝรัง่เศสกไ็ดย้กกองทหารเขา้สู่เมอืงจนัทบุร ีทหาร

โดยมากเป็นทหารญวนที่ส่งมาจากไซ่ง่อนที่เป็นฝรัง่เศสมไีม่มากนัก และส่วนมากเป็นนายทหาร 

จาํนวนทหารฝรัง่เศสและญวนรวมกนัทัง้สิน้ประมาณ ๖๐๐ คนเศษ ไดแ้ยกกนัอยูเ่ป็น ๒ แห่ง คอื ทีป้่อม

ปากน้ําแหลมสงิห์พวกหน่ึง ไดร้ือ้ป้อมพฆิาตปจัจามติรเสยีแลว้สรา้งตกึแถวเป็นที่พกั ทัง้ไดส้รา้งที่คุม



 ๑๐ 

ขงันักโทษทหารไวด้ว้ย อกีพวกหน่ึงตัง้อยู่ในเมอืงจนัทบุร ีในบรเิวณทีเ่รยีกว่า “ค่ายทหาร” เดีย๋วน้ีได้

จดัสรา้งทีพ่กัทหาร โรงพยาบาล ทีข่งันักโทษ ทีเ่ก็บอาวุธขึน้ในค่ายหลายคลงั ซึง่ยงัคงอยู่ต่อมาจนทุก

วนัน้ี 

ในระหว่างที่ฝรัง่เศสยดึเมอืงจนัทบุรนีัน้ ฝรัง่เศสได้ช่วยเหลอืไทยทําการปราบปรามพวก

อัง้ยีแ่ละช่วยเหลอืพยาบาลประชาชนที่ป่วยไขอ้นัเป็นบุญคุณที่ได้กระทําไว้ในครัง้นัน้  แต่สิง่ที่ชัว่รา้ย

เลวทรามทีท่หารฝรัง่เศสและทหารญวนไดก่้อกรรมทําเขญ็ไวก้ม็ใิช่น้อย ทหารฝรัง่เศสทีเ่ขา้มายดึครอง

จนัทบุรไีมม่อีํานาจในการปกครองประชาชน อํานาจการปกครองยงัเป็นของไทยอยู่ตลอดเวลาทีฝ่ร ัง่เศส

ยดึครอง  ฝรัง่เศสมอีํานาจเพยีงปกครองทหารและคนที่ขึน้ในบงัคบัฝรัง่เศสเท่านัน้   แต่ในบางคราว

ฝรัง่เศสกก็า้วก่ายอํานาจการปกครองของไทยบา้ง ฝ่ายไทยต้องพยายามผ่อนผนัอะลุม้อล่วยเสมอมาจงึ

ไมใ่ครม่เีรือ่งขดัใจกนั จนถงึเวลาทีฝ่ร ัง่เศสถอนทหารออกไปจากจนัทบุร ีและเน่ืองดว้ยไทยยงัมอีํานาจ

ในการปกครองในขณะที่ฝรัง่เศสยดึครองอยู่ จงึได้มชีาวจนีและญวนพื้นเมอืงบางคนไม่อยากอยู่ใต้

อํานาจการปกครองของไทยพากนัไปเขา้อยูใ่นความปกครองของฝรัง่เศสเพื่อหวงัประโยชน์บางประการ 

จงึทาํใหก้ารบงัคบับญัชาบุคคลจาํพวกน้ีลาํบากยิง่ขึน้ แต่พอฝรัง่เศสออกจากจนัทบุรไีปแลว้ คนจาํพวก

น้ีกพ็ลอยหมดไปดว้ยกลายเป็นไทยแทไ้มม่คีนในปกครองของฝรัง่เศส 

กองทหารฝรัง่เศสได้ทําการยดึจนัทบุรอียู่เป็นเวลาถึง ๑๑ ปีเศษ เมื่อรฐับาลไทยและ

ฝรัง่เศสไดท้าํสญัญาตกลงกนัเมือ่วนัที ่๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๔๔๖ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยฝา่ยไทยยนิยอม

ยกดนิแดนจงัหวดัตราด ตลอดจนถงึจงัหวดัประจนัตครีเีขตให้แก่ฝรัง่เศส กองทหารฝรัง่เศสทัง้หมดก็

เริม่ถอนออกไปจากจนัทบุรจีนหมดสิ้น เมื่อวนัที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๔๗ และรฐับาลไทยได้ย้ายกอง

ทหารเรอืทีเ่กาะจกิและทีอ่ําเภอขลุงกลบัเขา้มาตัง้อยูใ่นจงัหวดัจนัทบุรตีามเดมิ 

 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

หลงัจากจดัหน่วยราชการบรหิารส่วนกลางโดยมกีระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นส่วนราช-

การทีเ่ป็นศูนยก์ลางอํานวยการปกครองประเทศและควบคุมหวัเมอืงทัว่ประเทศแลว้ การจดัระเบยีบการ

ปกครองต่อมาก็มกีารจดัตัง้หน่วยราชการบรหิารส่วนภูมภิาค ซึ่งมสีภาพและฐานะเป็นตวัแทนหรอื

หน่วยงานประจาํทอ้งทีข่องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อนัไดแ้ก่ การจดัรปูการปกครองแบบเทศาภบิาล ซึง่

ถอืได้ว่าเป็นระบบการปกครองอนัสําคญัยิง่ที่สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

ทรงนํามาใช้ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาคในสมัยนั ้น การปกครองแบบ

เทศาภบิาล เป็นระบบการปกครองส่วนภูมภิาคชนิดหน่ึงทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการจากส่วนกลาง

ออกไปบรหิารราชการในทอ้งทีต่่าง ๆ ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาล เป็นระบบการปกครองทีร่วม

อํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลางอย่างมรีะเบียบเรยีบร้อย และเปลี่ยนระบบการปกครองจากประเพณี

ปกครองดัง้เดมิของไทย คอืระบบกนิเมอืง ใหห้มดไป 

การปกครองหวัเมอืงก่อนวนัที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบงัคบับญัชามี

ความหมายแตกต่างกนัออกไปตามความใกลไ้กลของท้องถิน่ หวัเมอืงหรอืประเทศราชยิง่ไกลไปจาก

กรงุเทพฯ เท่าใด กย็ิง่มอีสิระในการปกครองตนเองมากขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากทางคมนาคมไปมาหาสู่



 ๑๑ 

ลาํบาก หวัเมอืงทีร่ฐับาลปกครองบงัคบับญัชาไดโ้ดยตรงกม็แีต่หวัเมอืงจตัวาใกล ้ๆ ส่วนหวัเมอืงอื่น ๆ 

ม◌ีเจา้เมอืงเป็นผูป้กครองแบบกนิเมอืงและมอีํานาจอย่างกวา้งขวาง ในสมยัที่สมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์

เธอ-กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ดํารงตําแหน่งเสนาบด ีพระองค์ได้จดัให้อํานาจการปกครองเขา้มา

รวมอยู่ยงัจุดเดยีวกนั  โดยการจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ มขีา้หลวงเทศาภบิาลเป็นผูป้กครองบงัคบั

บญัชาหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่หมายความว่า   รฐับาลมใิหก้ารบงัคบับญัชาหวัเมอืงไปอยู่ทีเ่จา้เมอืง     ระบบ

การปกครองแบบเทศาภบิาลเริม่จดัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ จงึสําเรจ็และเพื่อความ

เขา้ใจเรื่องน้ีเสยีก่อนในเบือ้งตน้   จงึจะขอนําคําจํากดัความของ   “การเทศาภบิาล”  ซึ่งพระยาราช

เสนา   (สริ ิ เทพหสัดนิ ณ อยธุยา) อดตีปลดัทลูฉลองกระทรวงมหาดไทยตพีมิพไ์ว ้ซึง่มคีวามว่า 

“การเทศาภิบาล คือ การปกครองโดยลักษณะที่จ ัดให้มีหน่วยบริหารราชการอัน

ประกอบดว้ยตําแหน่งขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และเป็นที่

ไว้วางใจของรฐับาลของพระองค์ รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลาง ซึ่งประจําแต่เฉพาะในราชธานีนัน้

ออกไปดําเนินงานในส่วนภูมภิาค อนัเป็นทีใ่กลช้ดิตดิต่ออาณาประชากร เพื่อใหไ้ดร้บัความร่มเยน็เป็น

สุขและความเจรญิทัว่ถงึกนั โดยมรีะเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจกัรดว้ย ฯลฯ จงึ

ไดแ้บ่งส่วนการปกครองโดยขนาดลดหลัน่กนัเป็นขัน้อนัดบัดงัน้ี คอื ส่วนใหญ่เป็นมณฑลรองถดัลงไป

เป็นเมอืง คอื จงัหวดัรองไปอกีเป็นอําเภอ ตําบล และหมู่บา้น จดัแบ่งหน้าทีร่าชการเป็นส่วนสดัแผนก

งานให้สอดคล้องกบัทํานองการของกระทรวงทบวงกรมในราชธานี และจดัสรรข้าราชการที่มคีวามรู้

สติปญัญา ความประพฤตดิ ีให้ไปประจําทํางานตามตําแหน่งหน้าที่มใิห้มกีารก้าวก่ายสบัสนกนัดงัที่

เป็นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึ่งความเจรญิเรยีบรอ้ย รวดเรว็ แก่ราชการและธุรกจิของประชาชน ซึ่งต้อง

อาศยัทางราชการเป็นทีพ่ึง่ดว้ย” 

จากคาํจาํกดัความดงักล่าวขา้งต้น ควรทําความเขา้ใจบางประการเกี่ยวกบัการจดัระเบยีบ

การปกครองแบบเทศาภบิาล ดงัน้ี 

การเทศาภบิาล นัน้ หมายความร่วมว่า เป็น “ระบบ” การปกครองอาณาเขตชนิดหน่ึงซึ่ง

เรยีกว่า “การปกครองส่วนภูมภิาค” ส่วน “มณฑลเทศาภบิาล” นัน้ คอื ส่วนหน่ึงของการปกครองชนิดน้ี 

และยงัหมายความอกีว่า ระบบเทศาภบิาลเป็นระบบทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการส่วนกลางไปบรหิาร

ราชการในท้องที่ต่าง ๆ แทนที่ส่วนภูมภิาคจะจดัปกครองกนัเองเช่นที่เคยปฏบิตัิมาแต่เดมิ อนัเป็น

ระบบกนิเมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลจงึเป็นระบบการปกครองซึ่งรวมอํานาจเขา้มาไว้ใน

ส่วนกลาง และรดิรอนอํานาจของเจา้เมอืงตามระบบกนิเมอืงลงอยา่งสิน้เชงิ 

นอกจากน้ี มขีอ้ทีค่วรทําความเขา้ใจอกีประการหน่ึง คอื ก่อนการจดัระเบยีบการปกครอง

แบบเทศาภบิาลนัน้ ในสมยัรชักาลที่ ๕ ก่อนปฏริูปการปกครองก็มกีารรวมหวัเมอืงเข้าเป็นมณฑล

เหมอืนกนั แต่มณฑลสมยันัน้หาใช่มณฑลเทศาภบิาลไม่ ดงัจะอธบิายโดยย่อดงัน้ี เมื่อพระบาทสมเดจ็-

พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั พระปิยมหาราช ทรงพระราชดํารจิะจดัการปกครองพระราชอาณาเขตให้

มัน่คงและ เ ป็นอันห น่ึงอัน เดียวกัน  ทรง เห็นว่ าหัว เมือ งอันมีมาแ ต่ เดิมแยกกันขึ้นอยู่ ใ น

กระทรวงมหาดไทยบ้าง กระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมท่าบ้าง การบงัคบับญัชาหวัเมอืงในสมยันัน้

แยกกันอยู่ถึง ๓ แห่ง ยากที่จะจัดระเบียบปกครองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันได้ทัว่



 ๑๒ 

ราชอาณาจักร ทรงพระราชดําริว่า ควรจะรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ปวงให้ขึ้นอยู่ ใน

กระทรวงมหาดไทยกระทรวง เดียว      จึง ได้มีพระบรมราชโองการแ บ่งหน้าที่ ระหว่ าง

กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเสียใหม่ เมื่อวนัที่ ๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เมื่อได้

มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวงแลว้ จงึไดร้วบรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑลมี

ขา้หลวงใหญ่เป็นผูป้กครอง การจดัตัง้มณฑลในครัง้นัน้มอียู่ทัง้สิน้ ๖ มณฑล คอื มณฑลลาวเฉียงหรอื

มณฑลพายพั มณฑลลาวพวนหรอืมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรอืมณฑลอีสาน มณฑลเขมรหรอื

มณฑลบรูพา และมณฑลนครราชสมีา ส่วนหวัเมอืงทางฝ ัง่ทะเลตะวนัตก บญัชาการอยูท่ีเ่มอืงภเูกต็ 

การจัดรวบรวมหัวเมืองเข้าเป็น ๖ มณฑลดังกล่าวน้ี ยังมิได้มีฐานะเหมือนมณฑล

เทศาภบิาล การจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่อย่างแทจ้รงิเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นต้น

มา และกม็ไิดด้าํเนินการจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดยีวทัว่ราชอาณาจกัร แต่ไดจ้ดัตัง้เป็นลาํดบัดงัน้ี 

พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรก  ที่ได้วางแผนงานจดัระเบยีบการบรหิารมณฑลแบบใหม่เสรจ็ 

กระทรวงมหาดไทยได้จดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ ๓ มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑลปราจนีบุร ี

มณฑลนครราชสมีา ซึง่เปลีย่นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็นแบบใหม่ และในตอนปลายน้ี เมื่อ

โปรดเกลา้ฯ ให้โอนหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่เคยขึน้อยู่ในกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศมา

ขึน้อยู่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีวแลว้ จงึได้รวมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลราชบุรขีึน้อกีมณฑล

หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้รวมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๓ มณฑล คอื มณฑลนคร

ชยัศร ีมณฑลนครสวรรค ์และมณฑลกรงุเก่า และไดแ้ก้ไขระเบยีบการจดัมณฑลฝ่ายทะเลตะวนัตก คอื 

ตัง้เป็นมณฑลภเูกต็ ใหเ้ขา้รปูลกัษณะของมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๓๙   ได้รวมหวัเมอืงมณฑลเทศาภิบาลขึ้นอีก  ๒  มณฑล  คือ  มณฑล

นครศรธีรรมราช  และมณฑลชุมพร 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดร้วมหวัเมอืงมะลายตูะวนัออกเป็นมณฑลไทรบุร ีและในปีเดยีวกนันัน้เอง 

ไดต้ัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดเ้ปลีย่นแปลงสภาพของมณฑลเก่า ๆ ทีเ่หลอือยู่อกี ๓ มณฑล คอื มณฑล

พายพั มณฑลอุดร และมณฑลอสีาน ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาล 

พ.ศ. ๒๔๔๗ ยบุมณฑลเพชรบรูณ์ เพราะเหน็ว่ามแีต่จะสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ย 

พ.ศ. ๒๔๔๙ จดัตัง้มณฑลปตัตานีและมณฑลจนัทบุร ีมเีมอืงจนัทบุร ีระยอง และตราด 

พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีครัง้หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๕๑ จาํนวนมณฑลลดลง เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรใีหแ้ก่องักฤษ เพื่อ

แลกเปลีย่นกบัการแกไ้ขสญัญาคา้ขาย และเพื่อจะกูย้มืเงนิองักฤษมาสรา้งทางรถไฟสายใต ้

พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดแ้ยกมณฑลอสีานออกเป็น ๒ มณฑล มชีื่อใหมว่่า มณฑลอุบล และมณฑล

รอ้ยเอด็ 

พ.ศ. ๒๔๕๘ จดัตัง้มณฑลมหาราษฎรข์ึน้ โดยแยกออกจากมณฑลพายพั 

 



 ๑๓ 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

การปรบัปรุงระเบยีบการปกครองหวัเมอืงเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภูมภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วย

บรหิารราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร เมื่อก่อนเปลีย่นแปลง

การปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอแล้ว ยงัแบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็นมณฑลอีกด้วย เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยีเหตุทีย่กเลกิมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

๑)  การคมนาคมสือ่สารสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน   สามารถทีจ่ะสัง่การและตรวจ

ตราสอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

๒)  เพื่อประหยดัค่าใชจ้า่ยของประเทศใหน้้อยลง 

๓)  เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั  จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล  มณฑล

รายงานต่อกระทรวง เป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

๔) รฐับาลในสมยัเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ ๆ  มนีโยบายที่จะให้อํานาจแก่ส่วน

ภมูภิาคยิง่ขึน้ และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี

ฉบบัหน่ึง ในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัน้ี 

๑)  จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

๒)  อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยู่แก่คณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรมการจงัหวดั 

นัน้ ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓)  ในฐานะของคณะกรมการจงัหวดั  ซึ่งแต่เดมิเป็นผู้มอีํานาจหน้าที่บรหิารราชการ

แผ่นดนิในจงัหวดั ไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมา ได้มกีารแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการแผ่นดินตามนัย

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน

ภมูภิาคเป็น 

๑)  จงัหวดั 

๒)  อําเภอ 

จงัหวดันัน้ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ ยุบ 

และเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิและใหม้คีณะกรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของ

ผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัจนัทบุรี . กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพส์่วนทอ้งถิน่ 

กรมการปกครอง, ๒๕๒๔ . 
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