
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัชลบุรี 

ประวติัความเป็นมา 

 ดนิแดนทีเ่รยีกว่าจงัหวดัชลบุรซีึง่ประกอบดว้ย ๙ อําเภอ กบั ๑ กิง่อําเภอ คอื อําเภอเมอืง

ชลบุร ี อําเภอพานทอง อําเภอพนสันิคม อําเภอหนองใหญ่ อําเภอบา้นบงึ อําเภอศรรีาชา อําเภอบาง -

ละมงุ อําเภอสตัหบี อําเภอบ่อทอง และกิง่อําเภอเกาะสชีงั มเีน้ือทีร่วมกนัทัง้สิน้ประมาณ ๔,๕๐๐ ตาราง

กโิลเมตร ในปจัจบุนัน้ีถา้จะกล่าวถงึสภาพภูมปิระเทศนับถอยหลงัไปเพยีงหลายๆ สบิปีเท่านัน้ กค็งจะ

แตกต่างกว่าปจัจบุนัมาก สภาพทีเ่ปลีย่นแปลงทีเ่หน็ไดช้ดัอยา่งน้อย ๒ ประการ คอื ความเปลีย่นแปลง

ตามแนวชายฝ ัง่ทะเล ซึง่นับวนัแต่จะตืน้เขนิเป็นแผ่นดนิเพิม่ขึน้นัน้ประการหน่ึง และสภาพป่าเขาลาํเนา

ไพรซึง่เคยหนาทบึรกชฏัดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนิด กก็ลายสภาพเป็นทีโ่ล่งเตยีน ทาํนาทําไร ่ มเีจา้ของจบั

จองจนแทบหมดสิน้นัน้อกีประการหน่ึง ความเปลีย่นแปลงใน ๒ ลกัษณะสาํคญัดงักล่าวน้ี ทาํใหเ้ป็นที่

เขา้ใจไดโ้ดยงา่ยว่า สภาพบา้นเมอืงไดเ้ปลีย่นแปลงไปมากจนยากทีจ่ะคาํนึงถงึสภาพชุมชนดัง้เดมิของ

ชาวชลบุรใีนสมยัโบราณ 

 จากหลกัฐานทางโบราณวตัถุสถาน ทาํใหน้กัโบราณคดสีนันิษฐานว่า ภายในกรอบเน้ือที ่

๔,๕๐๐ ตารางกโิลเมตร ของเมอืงชลบุรใีนอดตี    เคยเป็นทีต่ ัง้ชุมชนหรอืเมอืงโบราณทีเ่คยมคีวามเจรญิ 

รุง่เรอืงอยู ่๒ เมอืง และนบัว่าเก่าแก่ทีสุ่ดเท่าทีป่รากฏหลกัฐาน คอื 

 เมืองศรีพะโร   

                    ตัง้อยูบ่รเิวณบา้นอู่ตะเภา ตําบลหนองไมแ้ดง อําเภอเมอืงชลบุร ี หน้าเมอืงมอีาณาเขตจด

ทะเลทีต่ําบลบางทรายในปจัจบุนั เคยมผีูขุ้ดพบโบราณวตัถุหลายอยา่ง เช่น พระพุทธรปูทองคาํ สมัฤทธิ ์

แกว้ผลกึ ขนัทองคาํ ถว้ยชามสงัคโลกคลา้ยของสุโขทยั จระเขป้นู กอ้นศลิามรีอยเทา้สุนัข เป็นตน้ เมอืง

ศรพีะโรน้ี นกัโบราณคดสีนันิษฐานว่าเป็นเมอืงในสมยัขอมยงัเรอืงอํานาจอยูใ่นภมูภิาคน้ี อาจจะรุน่ราว

คราวเดยีวกบัสมยัลพบุรซีึง่อยูห่ลงัยคุอู่ทอง และก่อนยคุอยธุยาคอืประมาณ พ.ศ. ๑๖๐๐–๑๙๐๐  

 เมืองพระรถ  

                เป็นเมอืงโบราณยคุเดยีวกนักบัเมอืงศรพีะโรหรอืก่อนเลก็น้อย ทัง้น้ีเพราะปรากฏว่ามี

ทางเดนิโบราณตดิต่อกนัไดร้ะหว่าง ๒ เมอืงน้ี ในระยะทางประมาณ ๒๐ กโิลเมตร และน่าเชื่อต่อไปว่า

เมอืงพระรถแห่งน้ีคงอยูใ่นสมยัเดยีวกนักบัเมอืงพระรถหรอืเมอืงมโหสถ ทีด่งศรมีหาโพธิ ์ จงัหวดั

ปราจนีบุร ีในปจัจบุนัอกีดว้ย 

 กําแพงเมอืงพระรถ ตัง้อยูต่ําบลหน้าพระธาตุ อําเภอพนสันิคม ในปจัจุบนัห่างจากทีว่่าการ

อําเภอไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ ๒ กโิลเมตร เมือ่ถนนสายชลบุร-ีฉะเชงิเทรา ตดั

ผ่าน ทําใหก้ําแพงเมอืงถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน เป็นดา้นตะวนัตกและตะวนัออกของถนน สภาพทีเ่หน็

ปจัจบุนัดา้นตะวนัออกเป็นไร-่นาไปหมดแลว้เหลอืแต่ดา้นตะวนัตกเหน็เป็นฐานกําแพงเมอืงก่อเป็นเนิน

ดนิและอฐิโบราณ สงูประมาณ ๖ ศอก หนา ๑๐ ศอก ยาว ๓๐ เสน้ กวา้ง ๒๕ เสน้ รมิกําแพงเมอืงดา้น

เหนือมสีระใหญ่เรยีกว่า “สระฆอ้ง”  



 ๒ 

 เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๒ ไดม้ผีูข้ดุพบพระพุทธรปู “พระพนสับด”ี ไดท้ีบ่รเิวณตาํบลหน้าพระธาตุ 

อําเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุร ี เป็นพระพุทธรปูจาํหลกัจากศลิาดํา เน้ือละเอยีด นกัโบราณคดกีําหนด

อายวุ่าเป็นพระพุทธรปูสมยัทวารวด ี พระพุทธรปูทีม่พีระพุทธลกัษณะเช่น พระพนสับดน้ีีมอียูท่ีพ่พิธิ-

ภณัฑสถานแห่งชาตพิระนครหลายองค ์ทุกองคง์ามสูพ้ระพนสับดอีงคท์ีขุ่ดพบน้ีไมไ่ด ้

 พระพนสับด ีมพีระพุทธลกัษณะแปลกว่าพระพุทธรปูอื่นๆ คอื เป็นพระพุทธรปูปางประทบั

ยนืบนดอกบวั ยกพระหตัถท์ัง้สองเสมอพระอุระ จบีน้ิวพระหตัถท์ัง้สอง เช่น พระพุทธรปูปางปฐมเทศนา 

บนฝา่พระหตัถท์ัง้สองมลีายธรรมจกัร เบือ้งพระปฤษฎางคม์ปีระภามณฑล ประทบัยนืบนสตัวท์ีแ่ปลก

พเิศษกว่าสตัวท์ัง้หลาย เป็นภาพสตัวท์ีเ่กดิจากจนิตนาการจากประตมิากรผูส้รา้งพระพุทธรปู คอื นําโค 

ครฑุ หงส ์มารวมเป็นสตัวต์วัเดยีวกนั สตัวน์ัน้หน้าเป็นครฑุ เขาเป็นโค ปีกเป็นหงส ์โค ครฑุ หงส ์เป็น

พาหนะของเทพเจา้ทัง้สาม คอื พระอศิวรทรงโค พระนารายณ์ทรงครุฑ พระพรหมทรงหงส ์ เมือ่รวมกนั

เขา้จงึเป็นสตัวพ์เิศษทีม่เีขาเป็นโค มจีงอยปากเป็นครฑุ และมปีีกเป็นหงส ์ ผูส้รา้งอาจหมายถงึ

พระพุทธเจา้อาศยัศาสนาพราหมณ์เป็นพาหนะ ในการประกาศพระศาสนาหรอืหมายถงึพระพุทธเจา้ทรง

ชยัชนะแลว้ซึง่ศาสนาพราหมณ์กไ็ด ้

 พระพนสับดทีีข่ดุพบน้ี สงู ๔๕ เซนตเิมตร สมยัพระยาพพิธิอําพลเป็นผูว้่าราชการจงัหวดั

ชลบุร ี

 นอกจากมกีารขดุพบพระพนสับดแีลว้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๐ บรเิวณหน้าวดัพระธาตุ มคีนขดุ

พบกรพุระพมิพเ์น้ือตะกัว่ สนิมแดง คราบไขขาว มพีระพุทธลกัษณะเช่นเดยีวกบัพระรว่งหลงัรางปืน 

สวรรคโลก พระรว่งหลงัลายผา้ลพบุร ี เป็นพุทธศลิปสมยัทวารวด ี พระเนตรโปนประหน่ึงตาตัก๊แตน ไม่

ทรงเครือ่งอลงัการ พระเศยีรไมท่รงเทรดิ พระหตัถข์วาหงายทาบพระอุระ มดีอกจนัทน์บนฝา่พระหตัถ ์

อาณาจกัรพระเครือ่งถวายนามว่า พระรว่งหน้าพระธาตุ ม ี ๒ พมิพ ์ คอื ชายจวีรแผ่กวา้ง และชายจวีร

ธรรมดา องคพ์ระสงู ๕ เซนตเิมตร ชนิดชายจวีรแผ่กวา้ง องคพ์ระกวา้ง ๒.๕ เซนตเิมตร ชนิดชายจวีร

ธรรมดา องคพ์ระกวา้ง ๒ เซนตเิมตร นับเป็นพระกรทุีเ่ลื่องชื่อลอืชาในอาณาจกัรพระเครือ่งยิง่นกั 

 นอกจากนัน้ ยงัขดุพบพระพุทธรปูสมยัทวารวดอีกีหลายองค ์ และพระพมิพเ์น้ือดนิดบิ

ขนาดใหญ่ บรเิวณหน้าพระธาตุ วดักลางคลองหลวง วดัหว้ยสบู ฯลฯ โบราณวตัถุทีข่ดุพบ ส่วนใหญ่เป็น

ศลิปะสมยัทวารวดเีช่นเดยีวกบัเมอืงศรพีะโร แต่เมอืงศรพีะโรนัน้ไมป่รากฏว่าไดพ้บพระพุทธรปูหรอืกรุ

พระพมิพ ์เท่าเมอืงพระรถหรอืเมอืงพนสันิคม 

 ตราบมาถงึกรุงศรอียธุยาเป็นราชธานี จงึมชีื่อเมอืงชลบุรปีรากฏเป็นหลกัฐานทาํเนียบ  

ศกัดนิาหวัเมอืง ตราเมือ่มหาศกัราช ๑๒๙๘ ตรงกบั พ.ศ. ๑๙๑๙ ในรชักาลสมเดจ็พระบรมราชาธริาช 

(ขนุหลวงพะงัว่) ออกชื่อเมอืงชลบุรเีป็นเมอืงชัน้จตัวา ผูร้กัษาเมอืงเป็นทีอ่อกเมอืงชลบุรศีรมีหาสมทุร 

นา ๒๔๐๐ ขึน้ประแดงอนิทปญัญาซา้ย 

 ปรากฏในพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช

ทรงชําระเรยีบเรยีงว่า 



 ๓ 

 เมือ่ พ.ศ. ๑๙๒๗ ถงึ ๑๙๒๙ รชัสมยัสมเดจ็พระราเมศวร กองทพัพระยากมัพูชายกเขา้

มาถงึเมอืงชลบุร ีกวาดตอ้นครอบครวัอพยพหญงิชายเมอืงชลบุรแีละเมอืงจนัทบรู คนประมาณ ๖-๗ พนั

คน ไปเมอืงกมัพชูา 

 เมือ่ พ.ศ. ๒๑๓๐ รชัสมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ทหารกมัพชูากไ็ดย้กทพัมากวาด

ตอ้นครอบครวัเมอืงชลบุรไีปอกีครัง้หน่ึง 

 จนกระทัง่กรงุศรอียธุยาเสยีแก่พมา่ขา้ศกึ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๐ ชาวจงัหวดัชลบุรไีดใ้หค้วาม

รว่มมอืกบัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ในการกอบกู้อสิรภาพอย่างใกลช้ดิ จนสามารถกอบกูเ้อกราช

กลบัคนืมา 

 จงัหวดัชลบุรเีจรญิรุง่เรอืงทีสุ่ดในสมยักรงุรตันโกสนิทรต์ัง้แต่สมยัรชักาลที ่ ๔ เป็นตน้มา 

พระมหากษตัรยิแ์ละพระบรมวงศานุวงศไ์ดเ้สดจ็ประพาสชลบุรหีลายครัง้หลายหนเพราะชลบุรเีป็นเมอืง

ชายทะเล เหมาะแก่การพกัผ่อน มทีศันียภาพงดงามและไมไ่กลจากกรงุเทพมหานครนกั 

 ในจดหมายเหตุพระราชกจิประจาํวนั จะมหีลกัฐานปรากฏชดัว่า รชักาลที ่๔-๕-๖ ตลอดจน

พระบรมวงศานุวงศไ์ดเ้สดจ็ประพาสชลบุรเีมือ่ไร ทรงพระราชกรณยีกจิใดๆ บา้งลว้นแต่เป็นพระราช-

กรณยีกจิพืน้ฐานสรา้งชลบุรใีหเ้จรญิรุง่เรอืงมาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี 

 ในยคุกรงุรตันโกสนิทร ์ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๓๕๐ พระสุนทรโวหาร หรอื สุนทรภู่รตันกวขีองไทย 

ไดเ้ดนิทางจากกรงุเทพมหานครเพื่อไปเยีย่มบดิาทีเ่มอืงแกลง จงัหวดัระยอง ไดเ้ขยีนไวใ้นนิราศเมอืง 

แกลง กลา่วถงึเมอืงต่างๆ เมือ่เขา้เขตจงัหวดัชลบุรแีลว้ไปตามลาํดบัจากเหนือไปใตค้อื บางปลาสรอ้ย 

หนองมน บา้นไร ่ บางพระ บางละมงุ นาเกลอื พทัยา นาจอมเทยีน หว้ยขวาง หนองชะแงว้ (ปจัจบุนั

เรยีกบา้นชากแงว้ อยูใ่นเขตอําเภอบางละมงุซึง่เป็นทางทีจ่ะไปอําเภอแกลง จงัหวดัระยอง ได)้ 

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ ไดท้รงเปลีย่นแปลง

ระบบการปกครองราชอาณาจกัรทีเ่ป็นหวัเมอืงต่างๆ แบบโบราณทีแ่ยกกนัอยูใ่นบงัคบับญัชาของ

กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงกลาโหม   และกรมท่า   ดไูมเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ยากแก่การปกครอง 

ดแูลใหท้ัว่ถงึและเสมอเหมอืนกนัได ้โดยใหห้วัเมอืงต่างๆ ทัว่ราชอาณาจกัรขึน้อยูก่บักระทรวงมหาดไทย

เพยีงกระทรวงเดยีวหรอืหน่วยงานเดยีว คอื การรวบรวมหวัเมอืงทัง้หลายขึน้เป็นมณฑลนัน้ สมเดจ็ฯ 

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ องคป์ฐมเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๔๓๕–๒๔๕๘) ไดท้รงนิพนธ์

ไวใ้น “พระบนัทกึความทรงจาํ” ซึง่มตีอนทีก่ล่าวถงึเมอืงชลบุรไีวว้่า 

 “รวมหวัเมอืงทางลาํน้ําบางปะกง คอืเมอืงปราจนีบุร ี๑  เมอืงนครนายก ๑  เมอืงพนมสาร-

คาม ๑  เมอืงฉะเชงิเทรา ๑  รวม ๔ หวัเมอืง เป็นเมอืงมณฑล ๑ เรยีกว่า “มณฑลปราจนี” ตัง้ทีว่า่การ

มณฑล ณ เมอืงปราจนี (ต่อเมือ่โอนหวัเมอืงในกรมท่ามาขึน้กระทรวงมหาดไทย จงึยา้ยทีว่่าการมณฑล

ลงมาตัง้ทีเ่มอืงฉะเชงิเทรา เพราะขยายอาณาเขตมณฑลต่อลงไปทางชายทะเล รวมเมอืงพนสันิคม เมอืง

ชลบุร ีและเมอืงบางละมงุ เพิม่ใหอ้กี ๓ เมอืง รวมเป็น ๗ เมอืงดว้ยกนั) แต่คงเรยีกชื่อว่ามณฑลปราจนี

อยูต่ามเดมิ” 

 การปกครองหวัเมอืงหรอืทีรู่จ้กัในปจัจุบนัว่าเป็นราชการส่วนภมูภิาคนัน้ ไดเ้ริม่

เปลีย่นแปลงจากระบบเดมิมาเป็นระบบมณฑลหรอืระบบเทศาภบิาลจรงิจงั ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็น



 ๔ 

ตน้มา กล่าวคอื จากมณฑลแบ่งยอ่ยออกมาเป็นเมอืง เป็นอําเภอ ตําบล หมูบ่า้น โดยมผีูป้กครองบงัคบั

บญัชาเรยีกว่า สมหุเทศาภบิาล ผูว้่าราชการเมอืง นายอําเภอ กํานัน ผูใ้หญ่บา้น ตามลาํดบั ครัน้ถงึ 

พ.ศ. ๒๔๕๘ ในสมยัรชักาลที ่ ๖ ไดร้วมมณฑลจดัตัง้ขึน้เป็นภาค โดยมอุีปราชเป็นผูป้กครอง มอีํานาจ

เหนือ 

สม◌หุเทศาภบิาล มดีว้ยกนั ๔ ภาค คอื ภาคพายพั ภาคปกัษ์ใต ้ภาคอสีาน และภาคตะวนัตก สาํหรบั

ภาคกลางใหค้งเป็นมณฑลอยูอ่ยา่งเดมิ เรยีกว่า มณฑลอยธุยา มอุีปราชปกครองแทนสมหุเทศาภบิาล 

การปกครองหวัเมอืงแบบแบ่งเป็นภาคและมตีําแหน่งอุปราชเช่นว่าน้ี ไดย้กเลกิเมื่อวนัที ่ ๓๑ มนีาคม 

๒๔๖๘ ในสมยัรชักาลที ่ ๗ โดยกลบัไปใชใ้นลกัษณะเป็นมณฑลอยา่งเดมิในลกัษณะทีม่จีาํนวนมากขึน้

จนสงูสุดถงึ ๒๐ มณฑล และภายใน ๑๐ ปีต่อมา คอืก่อน พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดย้บุและยกเลกิหลายๆ มณฑล

ลง เหลอืเพยีง ๑๐ มณฑลเป็นครัง้สุดทา้ย โดยมรีายชื่อมณฑลปรากฏอยูใ่นระบบการปกครองหวัเมอืง

ครัง้นัน้ ดงัน้ี คอื (๑) มณฑลพษิณุโลก (๒) มณฑลปราจนีบุร ี (๓) มณฑลนครราชสมีา (๔) มณฑล

ราชบุร ี (๕) มณฑลนครชยัศร ี (๖) มณฑลนครสวรรค ์ (๗) มณฑลกรงุเก่า (ต่อมาในรชักาลที ่๖ เปลีย่น

ชื่อเป็นมณฑลอยธุยา) (๘) มณฑลภเูกต็ (๙) มณฑลนครศรธีรรมราช (๑๐) มณฑลชุมพร (๑๑) มณฑล

ไทรบุร ี(๑๒) มณฑลเพชรบูรณ์ (๑๓) มณฑลพายพั (๑๔) มณฑลอุดร (๑๕) มณฑลอสีาน (๑๖) มณฑล

ปตัตานี (๑๗) มณฑลจนัทบุร ี (๑๘) มณฑลอุบล (๑๙) มณฑลรอ้ยเอด็ และ (๒๐) มณฑลมหาราษฎร ์

(แยกจากมณฑลพายพั) 

 ทีก่ล่าวถงึเรือ่งของมณฑลมาค่อนขา้งยดืยาว กเ็พยีงเพื่อจะชีใ้หเ้หน็นิดเดยีวว่าเมอืงชลบุร ี

คอื เมอืงๆ หน่ึงในมณฑลปราจนีมาตัง้แต่ ๒๔๓๗ ถงึ พ.ศ. ๒๔๗๕  

อยา่งไรกต็ามเพื่อความสมบูรณ์ในสาระยิง่ขึน้ กค็งจะเวน้เสยีมไิดท้ีจ่ะตอ้งสรปุความเป็นมา

ของจงัหวดัชลบุรไีวต้ามลาํดบัดงัน้ี 

ยคุก่อนกรงุศรีอยธุยา  

                มเีมอืงศรพีะโร และเมอืงพระรถ ตัง้อยูแ่ลว้ โดยปจัจุบนัยงัมหีลกัฐานความเป็นเมอืง

บางอยา่งปรากฏอยู ่

ยคุกรงุศรีอยธุยา  

                    เมอืงศรพีะโร และเมอืงพระรถ อาจเสื่อมไปแลว้และมชุีมชนทีร่วมกนัอยูห่ลายจดุใน

ลกัษณะเป็นบา้นเมอืง อาท ิบางทราย บางปลาสรอ้ย บางพระเรอื บางละมงุ ฯลฯ เป็นตน้ 

ยคุกรงุรตันโกสินทร ์

ช่วงแรก (ก่อน พ.ศ. ๒๔๔๐ หรอื ร.ศ. ๑๑๕) ซึง่เป็นช่วงทีย่งัไม่มพีระราชบญัญตัลิกัษณะ

ปกครองทอ้งทีอ่อกมาใชเ้ป็นครัง้แรกในประเทศไทย ชุมชนใหญ่ๆ นอกกรงุเทพมหานคร เรยีกว่าเมอืง  

มเีจา้เมอืงปกครอง เป็นเมอืงๆ ไปไมข่ึน้แก่กนั ในช่วงน้ีจงัหวดัชลบุรยีงัไมเ่กดิ แต่ไดม้เีมอืงต่างๆ ใน 

พืน้ทีเ่กดิขึน้แลว้คอื เมอืงบางปลาสรอ้ย เมอืงพนสันิคม และเมอืงบางละมงุ 



 ๕ 

ช่วงสอง  (หลงั พ.ศ. ๒๔๔๐–๒๔๗๕) ไดม้อีําเภอเกดิขึน้ เมอืงใหญ่ๆ ยงัคงเป็นเมอืงอยู ่

ส่วนเมอืงเลก็ๆ ใหย้บุเป็นอาํเภอไปขึน้อยูก่บัเมอืง โดยมผีูว้่าราชการเมอืงเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชา  

สงูสุดของเมอืง ขณะนัน้คําว่าจงัหวดัมใีชอ้ยูแ่ห่งเดยีวในราชอาณาจกัร คอื จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

(ปรากฏเรยีกใน พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองทอ้งที ่พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรา ๒) เขา้ใจว่า   คาํว่าเมอืงชลบุรมีี

ชื่อเรยีกกนัในช่วงน้ี โดยมอีําเภอบางปลาสรอ้ย (ทีต่ ัง้ตวัเมอืง) อําเภอพานทอง อําเภอพนสันิคม อําเภอ

บางละมงุ อยูใ่นเขตการปกครองในระยะตน้ และในระยะหลงัปี ๒๔๖๐ กม็อีําเภอ ศรรีาชา กิง่อําเภอเกาะ

สชีงั กิง่อําเภอบา้นบงึ เกดิขึน้รวมอยูใ่นเขตเมอืงชลบุรตีามมา 

ช่วงสาม (ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๗๕–ปจัจบุนั) เป็นระยะทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงในรปูการปก-

ครองประเทศครัง้ใหญ่ โดยพระราชบญัญตัริะเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ 

ไดย้กเลกิเขตการปกครองแบบเมอืงทัว่ราชอาณาจกัร แลว้ตัง้ขึน้เป็นจงัหวดัแทน มขีา้หลวงประจาํ

จงัหวดัเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชา เมอืงชลบุรเีดมิกก็ลายเป็นจงัหวดัชลบุรมีาจนถงึปจัจบุนัน้ี (แต่เปลีย่น

ขา้หลวงประจาํจงัหวดัเป็นผูว้่าราชการจงัหวดั) โดยมอีําเภอและกิง่อําเภออยูใ่นเขตการปกครองเพิม่เตมิ

จากทีม่อียูแ่ลว้ตามลําดบั คอื ยกฐานะกิง่อําเภอบา้นบงึเป็นอําเภอบา้นบงึ พ.ศ. ๒๔๘๑ กิง่อําเภอสตัหบี

เป็นอําเภอสตัหบี พ.ศ. ๒๔๙๖ กิง่อําเภอหนองใหญ่เป็นอําเภอหนองใหญ่ พ.ศ. ๒๕๒๔ และตัง้กิง่อําเภอ

บ่อทอง พ.ศ. ๒๕๒๑ 

เหตกุารณ์สาํคญั 

๑. ในหนงัสอื ชลบุรภีาคตน้ของกรมศลิปากร พมิพ ์พ.ศ. ๒๔๘๓ หน้า ๗–๑๐ ไดบ้รรยาย

ถงึชลบุรสีมยักูช้าตไิวด้งัน้ี 

เมือ่กรงุศรอียธุยาถูกกองทพัพมา่ลอ้มใน พ.ศ. ๒๓๐๙ กรมหมื่นเทพพพิธิพยายามเกลีย้-

กล่อมชาวหวัเมอืงตะวนัออก ตัง้แต่เมอืงจนัทบุรตีลอดถงึปราจนีบุรเีขา้กองทพัดว้ยหวงัว่าจะยกไปช่วย

กรงุศรอียธุยารบพมา่ ชาวชลบุรกีเ็ตม็ใจสนับสนุน พาสมคัรพรรคพวกเขา้กองทพักรมหมืน่เทพพพิธิเป็น

อนัมาก จนแทบจะทิง้ใหช้ลบุรเีป็นเมอืงรา้ง ขณะนัน้พระยาแมก่ลอง (เสม) เป็นขา้หลวงออกไปเรง่ส่วย

หวัเมอืงชายทะเลฝ ัง่ตะวนัออก พกัคา้งอยูเ่มอืงชลบุร ี ไมย่นิดเีขา้รว่มมอืในกรมหมื่นเทพพพิธิ พยายาม

รกัษาเงนิส่วยทีเ่กบ็รวบรวมไดม้านัน้แอบแฝงหลบภยัอยูใ่นชลบุร ี ครัง้กรมหมื่นเทพพพิธิยกกองทพัไป

ตัง้มัน่ทีเ่มอืงปราจนีบุรบีอกเขา้ไปยงักรงุใหก้ราบบงัคมทูลขออาสาเป็นผูป้้องกนัพระนคร ฝา่ยพระเจา้

แผ่นดนิทรงพระราชดํารเิหน็ว่า กรมหมืน่เทพพพิธิทําการซ่องสุมกําลงัโดยบงัอาจ แลว้ยงัทนงเอือ้มเขา้

ไปขอป้องกนักรงุดว้ยความมกัใหญ่ใฝส่งู ชะรอยจะมคีวามไมส่จุรติเคลอืบแฝงอยูด่ว้ย จงึโปรดใหก้องทพั

ออกไปปราบ กรมหมืน่เทพพพิธิกลบัต่อสูก้องทพักรงุ รบบุกบัน่ผลดักนัแพช้นะ จนกําลงัยอ่ยยบัลงทัง้

สองฝา่ย ครัน้พมา่ลอ้มกรงุกระชัน้ชดิมัน่คงแลว้ ไดท้ราบว่ากรมหมื่นเทพพพิธิยงัตัง้ทพัประจญัอยู่ทีเ่มอืง

ปราจนีบุร ีพม่าจงึส่งกองทพัออกไปตเีพราะทพักรมหมื่นเทพพพิธิบอบชํ้าอยูแ่ลว้ ถูกกองทพัพมา่ซํ้าเตมิ

จงึพาลแตกเอางา่ยๆ ผูค้นลม้ตายมากต่อมาก ทีย่งัเหลอืกก็ระจดัพรดัพรายไมเ่ป็นสํ่า เหตุการณ์ครัง้นัน้ 

ไดท้าํใหเ้มอืงฉะเชงิเทราและเมอืงชลบุรตีอ้งรา้งอยูช่ ัว่คราว 

ฝา่ยสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ เมือ่ยงัดาํรงพระยศเป็นพระยากําแพงเพช็ร ทรงพาพรรคพวก

ออกไปหากําลงัทางหวัเมอืงภาคตะวนัออก เดนิทางผ่านเมอืงชลบุรซีึง่ขณะนัน้ว่างรา้งเสยีแลว้ เสดจ็เลย



 ๖ 

ไปประทบัแรมบางละมงุ และเสดจ็ต่อไปยงัเมอืงระยอง ในระหว่างประทบัอยู่ทีเ่มอืงระยอง กรมการเมอืง

ระยองมขีนุราม หมื่นซ่อง เป็นหวัหน้าคดิประทุษรา้ยยกพวกลอบมาปลน้ค่ายในเวลากลางคนื สมเดจ็

พระเจา้ตากสนิต่อสูป้้องกนั ปราบพวกคดิรา้ยแตกกระจายไป แต่พวกนัน้ยงัไมเ่ลกิพยายามทีจ่ะคดิกาํจดั 

จงึแยกออกเป็น ๒ หน่วย ขนุราม หมื่นซ่อง คุมหน่วยหน่ึง ไปตัง้ระหว่างทางจากระยองไปเมอืงจนัทบุร ี

นายทองอยู ่ นกเลก็ คุมหน่วยหน่ึง เลด็ลอดมาตัง้ซ่องสุมอยูบ่างปลาสรอ้ยเมอืงชลบุร ี ทัง้สองหน่วยน้ี  

คงจะมุ่งหมายช่วยกนัตกีระหนาบกองทพัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ แต่สมเดจ็พระเจา้ตากสนิรบีเสดจ็ไป

ทาํลายกําลงัขุนราม หมื่นซ่องเสยีก่อน แลว้เสดจ็วกกลบัมาเมอืงชลบุรเีพื่อจะปราบนายทองอยู ่ นกเลก็ 

ใหส้ิน้ฤทธิ ์ (บรเิวณทีต่ ัง้ค่ายของสมเดจ็พระเจา้ตากสนิครัง้นัน้ บดัน้ีกย็งัเรยีกเป็นชื่อหมูบ่า้น และชื่อ

สะพาน คอืบา้นในค่าย, สะพานหวัค่าย) ฝา่ยนายทองอยู ่ นกเลก็ ยอมอ่อนน้อมโดยด ี จงึโปรดใหช่้วย

รกัษาเมอืงชลบุร ี เพื่อราษฎรจะไดต้ัง้ทํามาหากนิเป็นกําลงัแก่บา้นเมอืงต่อไป และคอยช่วยปราบพวก

สลดัซึง่เวลานัน้ชุกชุมทีสุ่ด ขอ้สาํคญัอกีประการหน่ึงกค็อื ถา้มใีครสมคัรจะไปเขา้กองทพัสมเดจ็พระเจา้

ตากสนิ ใหน้ายทองอยู ่นกเลก็ ช่วยสนบัสนุน อยา่กดีกนัเป็นอนัขาด เมือ่ทรงจดัทีช่ลบุรเีสรจ็แลว้ สมเดจ็

พระเจา้ตากสนิกเ็สดจ็ยกทพัไปยงัเมอืงระยอง แลว้ต่อไปยงัเมอืงจนัทบุร ี ตัง้รวบรวมกําลงัอยูอ่ยา่งรบี

รอ้น ฝา่ยนายทองอยู ่นกเลก็ ชัน้ตน้กป็ฏบิตัติามพระบญัชา แต่ต่อมากลบัเหลวไหลเป็นใจดว้ยพวกสลดั 

และคอยขดัขวางมใิหใ้ครๆ ไปสมคัรเขา้กองทพัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิโดยสะดวก ครัน้สมเดจ็พระเจา้

ตากสนิทรงตระเตรยีมกําลงัไดเ้พยีงพอสาํหรบัยกกลบัไปปราบพมา่ทีย่ดึกรงุเก่าแลว้กเ็คลื่อนกองทพัเรอื

ออกจากเมอืงจนัทบุร ี ตรวจกวาดลา้งสลดัทะเลฝ ัง่ตะวนัออกตลอดมาถงึชลบุร ี ไดค้วามว่า นายทองอยู ่

นกเลก็ และพวกกลบัประพฤตกิารรา้ย หากําลงัโดยทุจรติ มไิดค้ดิปลกูเลีย้งชาวเมอืงใหเ้ป็นปึกแผ่นตาม

สมควรแก่หน้าทีซ่ึง่ทรงมอบหมายไว ้ จงึโปรดใหป้ลดนายทองอยู ่ นกเลก็ และพวกออกหมดแต่จะทรง

พระกรณุาใหผู้ใ้ดรกัษาเมอืงแทนต่อจากนายทองอยู ่  นกเลก็ ยงัไมไ่ดค้วาม มาปรากฏเมือ่ตอนสิน้รชั-

กาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิว่า พระยาชลบุร ี[บุตรเจา้พระยาจกัร ี(หมดุ) ตน้สกุล สมุทรานนท ์สมหุนายก 

อคัรมหาเสนาบดคีนแรกสมยักรงุธนบุร]ี เป็นผูร้กัษาเมอืง 

ขอ้ทีน่่ายนิดสีําหรบัชาวชลบุรคีรัง้นัน้ กค็อืไดม้สี่วนเขา้กองทพัทําการรบกูช้าตไิทยเป็น

ประวตัอินัเพยีบพรอ้มดว้ยเกยีรตยิศอนัสงูสุด ทีบุ่ตรหลานชาวชลบุรจีะพงึระลกึถงึดว้ยความปลาบปลืม้ 

และช่วยกนัรกัษาไวใ้หเ้ป็นคุณแก่ชาตบิา้นเมอืงทุกเมือ่ 

จากขอ้เขยีนน้ีมหีลกัฐานปรากฏชดั 

(๑) สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ทรงนําทพัผ่านชลบุรไีปประทบัแรมเมอืงบางละมงุ แลว้

มุง่ไปเมอืงระยอง กรมการเมอืงระยองมขีุนราม หมื่นซ่อง เป็นหวัหน้า แบ่งกําลงัเป็น ๒ ฝา่ย โดยขนุราม 

หมืน่ซ่องนําพวกปลน้ค่ายสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทีเ่มอืงระยองเวลากลางคนื ให ้นายทองอยู ่นก-

เลก็ มาซ่องสุมผูค้นทีเ่มอืงชลบุรเีพื่อตกีระหนาบทพัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช เมือ่สมเดจ็พระเจา้

ตากสนิมหาราชทาํลายกําลงัขนุราม หมื่นซ่องไดแ้ลว้ จงึยกมาปราบนายทองอยู ่ นกเลก็ ทรงตัง้ค่ายที่

บา้นในค่ายและสะพานหวัค่าย นายทองอยู ่ นกเลก็ อ่อนน้อมแต่โดยด ีจงึตัง้ใหร้กัษาเมอืงชลบุร ี สมเดจ็

พระเจา้ตากสนิมหาราชเสดจ็กลบัเมอืงระยอง ไปเมอืงจนัทบุร ี เพื่อรวบรวมกําลงัปราบปรามพม่าทีย่ดึ



 ๗ 

กรงุศรอียธุยาอยู ่ เมือ่จะกลบักรงุศรอียธุยา ทรงทราบว่า นายทองอยู ่นกเลก็ ไมซ่ื่อสตัยส์ุจรติ ประกอบ

มจิฉาชพี จงึสัง่ใหล้งโทษนายทองอยู ่นกเลก็ กบัพวก 

(๒) นายทองอยู ่ นกเลก็ เป็นพวกขนุราม หมืน่ซ่อง อยูเ่มอืงระยอง ไมใ่ช่คนเมอืงชล ลกู

เมอืงชล เป็นคนไมซ่ื่อสตัยส์ุจรติ ประกอบมจิฉาชพี มคีวามมกัใหญ่ใฝส่งู จงึถูกสาํเรจ็โทษ 

(๓) เมือ่สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทรงลงโทษนายทองอยู ่ นกเลก็ แลว้โปรดแต่งตัง้

พระยาชลบุรรีกัษาเมอืง สมเดจ็พระราชปิตุลา บรมพงศาภมิุข เจา้ฟ้ากรมพระยาภาณุพนัธุวงศว์รเดช 

ทรงสนันิษฐานว่า พระยาชลบุรเีป็นบุตรเจา้พระยาจกัร ี (หมดุ) ชื่อ “หวงั” เป็นคนเขม้แขง็ รกัษาเมอืง 

ออกปราบเหลา่มจิฉาชพี ในรชักาลที ่๑ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ เลื่อนพระยาชลบุรเีป็นพระยาราชวงั-

ส◌นั 

 ๒. เมือ่วนัที ่๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนีินาถ ทรงมพีระ

ประสตูกิาล ประสตูพิระโอรส ณ พระตําหนกับนเกาะสชีงั พระราชทานนามว่า “เจา้ฟ้าจฑุาธุชธราดลิก” 

และขนานนามทีเ่กาะสชีงัว่า “พระราชวงัจุฑาธุชราชฐาน” ขนานนามพระอารามซึง่ทรงพระราชศรทัธา

สรา้งขึน้ใหมว่่า “วดัจุฑาธุชธรรมสภา” 

 เมือ่วนัที ่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ ไดต้ัง้การพระราชพธิโีสกนัตต์ามสมควรแก่พระ

เกยีรตยิศเจา้ฟ้า พระนามพระสุพรรณบฏั เฉลมิพระนามว่า  “สมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้ากรมขุน

เพช็รบรูณ์-อนิทราชยั” (สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมขนุเพช็รบูรณ์อนิทราชยั) 

 

 

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัชลบรีุ. ชลบุร ี: โรงพมิพก์ารพมิพแ์สนสุรตัแิห่ง 

        ตะวนัออก, ๒๕๒๘. 
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