
ประวติัศาสตรจ์งัหวดันครปฐม 

 
 ถา้จะกล่าวถงึเมอืงเก่าแก่ทีสุ่ดเมอืงหน่ึงในประเทศไทย และเจรญิรุง่เรอืงมาตัง้แต่      

สมยัอดตี  นครปฐมนบัว่าเป็นเมอืงทีส่มกบัคํากล่าวน้ี  ทัง้น้ีเน่ืองจากการสํารวจดโูบราณสถานทีย่งั

เหลอืเป็นพยานอยู ่  เช่นพระปฐมเจดยีอ์งคเ์ดมิ ธรรมจกัรกบักวาง อาสนบชูา สถูป จารกึพระธรรม

ภาษามคธ คาถาเยธมฺมา  ซึง่ทาํตามคตนิิยมแต่ครัง้พระเจา้อโศกมหาราชก่อนมพีระพุทธรปูสิง่เหล่าน้ีมี

พบแต่ทีน่ครปฐมแห่งเดยีวเท่านัน้ 

 ตามหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์เมอืงนครปฐมเป็นเมอืงดัง้เดมิ อาจกล่าวเป็นสมยัๆ  ดงัน้ี 

 

สมยัสวุรรณภมิู   

สุวรรณภูมถิา้แปลตามศพัท ์ หมายถงึแผ่นดนิทอง หรอืดนิแดนทอง ซึง่หมายถงึดนิแดนที่

อุดมสมบูรณ์  แผ่นดนิตรงบรเิวณทีเ่มอืงนครปฐมตัง้อยูน้ี่  เดมิเป็นทีร่าบตํ่าและเคยเป็นทะเลมาแลว้  

ต่อมาพืน้น้ําค่อยๆ ลดลง เพราะพืน้ดนิเกดิตื้นเขนิขึน้ เพราะแมน้ํ่าไดพ้ดัพาเอาดนิตะกอนและสิง่ต่างๆ 

มาทบัถมอยูเ่ป็นเวลาชา้นาน  อาณาบรเิวณน้ีจงึเป็นทีร่าบลุ่มเหมาะแก่การตัง้บา้นเรอืนทํามาหากนิ 

นครปฐมในอดตีจงึเป็นเมอืงทีอ่ยูร่มิทะเลและเจรญิรุง่เรอืงมาก ในสมยัพุทธกาล นครปฐมเปรยีบเสมอืน

แผ่นดนิทอง ชาวต่างประเทศไดแ้ก่ชาวอนิเดยีไดท้าํการตดิต่อคา้ขายเป็นประจาํโดยทางเรอือยูเ่รือ่ยๆ 

ชาวพืน้เมอืงแถบน้ีคงจะเป็นชนชาตทิีย่งัไม่มศีาสนาเป็นของตนเอง  และมวีฒันธรรมตํ่ากว่าชาวอนิเดยี  

ชาวอนิเดยีจงึไดนํ้าศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ตลอดจนภาษาหนงัสอืมาสอนใหแ้ก่

ชาวพืน้เมอืงต่างๆ ในแควน้สุวรรณภูม ิหนงัสอืทีใ่ชก้เ็ป็นอกัษรคฤนถแ์ละ    เทวนาคร ี  นอกจากน้ียงั

สอนวชิาป ัน้พระพุทธรปู เทวรปูต่างๆ พธิกีรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ ี   ชาวพืน้เมอืงกไ็ดร้บัและ

ถ่ายทอดกนัมาจนทุกวนัน้ี 

มหีลกัฐานหลายประการ  อาทติํานานการเผยแพรพ่ระพุทธศาสนาจากชมพูทวปีเขา้มาสู่

แหลมอนิโดจนีบอกใหท้ราบไดว้่า ชาวอนิเดยีสมยัพุทธกาลรูจ้กัสุวรรณภมูแิลว้  นกัปราชญท์ัง้หลายยงั

ไมส่ามารถยตุกินัไดว้่า สุวรรณภูมทิีว่่าน้ี อยูต่รงส่วนไหนหรอือยูบ่รเิวณใดของแหลมอนิโดจนี มคีวาม

เชื่อกนัมากพอสมควรว่า น่าจะอยูใ่นประเทศไทย ตอนลุ่มน้ําเจา้พระยา สาํหรบัราชธานี หรอืเมอืงหลวง

ของสุวรรณภูมจิะอยู ่ณ ทีใ่ดแน่ นอกนัน้ยงัถกเถยีงกนัอยู ่ การคน้พบองคพ์ระปฐมเจดยีเ์ป็นส่วนหน่ึงที่

ทาํใหน่้าเชื่อว่าในราวพุทธศตวรรษที ่ ๓ รชัสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ไดส้่งสมณฑตู ๒ องค ์ คอื       

พระโสณะ และพระอุตตระ มาเผยแพรพ่ระพุทธศาสนาในสวุรรณภูม ิ โดยสรา้งเจดยี ์ คอื องคพ์ระปฐม

เจดยีไ์วเ้ป็นหลกัฐานใหป้รากฏว่าพระพุทธศาสนาไดเ้ริม่ขึน้ ณ ดนิแดนแห่งน้ีแลว้  ซึง่ถา้เช่นนัน้ 

บรเิวณอนัเป็นทีต่ ัง้ของพระเจดยีส์ําคญัน้ีกค็วรจะเป็นราชธานียิง่ใหญ่ มผีูค้นหรอืเป็นชุมชนหนาแน่น   

มคี่าพอทีจ่ะประกาศพระศาสนา และสรา้งองคเ์จดยีไ์วเ้ป็นอนุสรณ์ได ้ซึง่ชวนใหเ้ชื่อว่า ณ ดนิแดนแห่งน้ี 

คอื  ราชธานีหรอืเมอืงหลวงแห่งแควน้สุวรรณภูมแิละจากยคุสุวรรณภูมไิดว้วิฒันามาสู่ยคุทวารวด ี  ใน

ชัน้หลงั  โดยกระจดักระจายกนัอยูห่ลายเมอืง ดงัจะไดก้ล่าวต่อไป 

 



 ๒ 

สมยัทวารวดี   

อาณาจกัรทวารวด ี มแีหล่งชุมชนส่วนใหญ่อยูใ่นภาคกลางของประเทศไทย แหล่งชุมชน

ของทวารวดใีนภาคกลางทีส่ํารวจพบมถีงึ ๑๕ แห่ง  ทศิเหนือสุดจดจงัหวดัพจิติร    ทศิใตจ้ดจงัหวดั

เพชรบุร ี เมอืงทีก่ระจายห่างออกไปทางตอนเหนือ เช่น เมอืงหรภุิญชยั ในภาคเหนือ และเมอืงฟ้าแดด-

สงูยาง  ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยมเีมอืงนครปฐมเป็นศูนยก์ลางแห่งความเจรญิ 

หลวงจนีอีจ้งิ หรอื พระภกิษุอจีิน๋และหลวงจนีเฮยีนจงั (ยวนฉ่าง) พ.ศ. ๑๑๕๐ ไดก้ล่าวไว้

ในจดหมายเหตุของท่านว่า มอีาณาจกัรอนัใหญ่โตอาณาจกัรหน่ึง อยูร่ะหว่างเมอืงศรเีกษตร (พมา่) และ

เมอืงอศิานปรุะ (เขมร) ชื่อโตโลปอตี ้ (ทวารวด)ี และอาณาจกัรน้ีกเ็ป็นอาณาจกัรทีน่กัโบราณคดไีด้

สาํรวจพบโบราณสถาน และพระพุทธรปูทีส่รา้งตามแบบฝีมอืช่างครัง้ราชวงศค์ุปตะของอนิเดยี (พ.ศ. 

๘๖๐-๑๑๕๐) เป็นจาํนวนมากทีน่ครปฐม และเมอืงในลุ่มแมน้ํ่าเจา้พระยา เรือ่ยไปทางภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จนถงึเมอืงนครราชสมีา และเมอืงบุรรีมัย ์

นครปฐมเป็นเมอืงมาตัง้แต่สมยัแรกสรา้งพระปฐมเจดยี ์ คอืราวๆ พ.ศ. ๓๐๐ เคยมอีํานาจ

สงูสุดครัง้หน่ึง และเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรทวารวด ี (พุทธศตวรรษ ๑๑-๑๖) ปชูนียสถานที่

ใหญ่โตสรา้งไวเ้ป็นจาํนวนมาก และยงัเหลอืเป็นพยานปรากฏอยูอ่ย่างเช่น วดัพระประโทณเจดยี ์     

วดัพระเมร ุ วดัพระงาม และวดัดอนยายหอม เป็นตน้ โบราณสถานทีค่น้พบลว้นฝีมอืประณตี งดงาม   

มเีครือ่งประดบัรา่งกายสตรทีาํดว้ยดบุีก เงนิ และทอง รปูปนูป ัน้ชาวต่างประเทศกม็ ีทาํใหส้นันิษฐานได้

ว่าชาวทวารวดมีกีารตดิต่อกบัประเทศอื่น เช่นประเทศจนี ศลิปต่างๆ ขณะน้ีเกบ็ไวท้ีพ่พิธิภณัฑสถาน

แห่งชาตพิระปฐมเจดยี ์

นครปฐมมกีษตัรยิป์กครองหลายพระองค ์ เพราะปรากฏว่าไดพ้บปราสาทราชวงัเหลอืซาก

อยู ่เช่น ตรงเนินปราสาทในบรเิวณพระราชวงัสนามจนัทร ์เคยทําเงนิตราขึน้ใชเ้อง เช่น เงนิตราสมยันัน้

มหีลายรปูแบบ ซึง่นอกจากเป็นรปูสงัขแ์ละปราสาทยงัมตีราแพะ ตราปรณูกลศ (หมอ้น้ําทีม่น้ํีาเตม็) 

ฯลฯ จงึเป็นสิง่ยนืยนัว่า อาณาจกัรทวารวดมีจีรงิ และมพีระมหากษตัรยิป์กครองแน่นอน ศาสตราจารย์

ยอรช์  เซเดส ไดอ่้านจารกึทีเ่งนิตราแลว้แปลไดค้วามว่า บุญกุศลของพระราชาแห่งศรทีวารวด ี

นครปฐมมอีํานาจสงูสุดประมาณ ๒๐๐ ปี แลว้ค่อยเสื่อมลง  พวกขอมขณะนัน้กําลงัรุง่เรอืง

กถ็อืโอกาสตเีมอืงของอาณาจกัรทวารวดทีลีะเมอืงสองเมอืงจน พ.ศ. ๑๕๐๐ อาณาจกัรทวารวดกีเ็สื่อม

ลงเป็นธรรมดาหลงัจากทีเ่จรญิรุง่เรอืงอย่างทีสุ่ด และตกอยูใ่นอํานาจขอม พวกขอม คงจะกวาดตอ้น   

ผูค้นไปเป็นเชลย นําไปใชเ้ป็นกําลงัทํางานต่างๆ คนไทยยงัมตีามหวัเมอืงโบราณในแควน้สุวรรณภมูิ

หลายเมอืง เช่น ลพบุร ีอู่ทอง กาญจนบุร ีราชบุร ี เพชรบุร ีแต่ยงัไม่มอีํานาจในการปกครองแต่อยา่งใด 

ครัน้เมือ่ พ.ศ. ๑๘๐๐ ซึง่เป็นเวลาทีไ่ทยยดึอํานาจการปกครองจากขอมได ้ นครปฐมกก็ลายเป็นเมอืง

รา้งไปเสยีแลว้ จงึไมป่รากฏในศลิาจารกึของพ่อขนุรามคาํแหง สาเหตุทีเ่ป็นเมอืงรา้ง  เน่ืองจากแม่

น้ําท่าจนีและแมน้ํ่าแมก่ลองซึง่แต่เดมิเคยไหลผ่านนครปฐมเปลีย่นทศิทางเดนิใหม ่ไหลผ่านจากตวัเมอืง

ไปมากจนทาํใหน้ครปฐมเป็นทีด่อนขึน้ ไมเ่หมาะแก่การทาํไรน่า ผูค้นจงึถอยร่นไปอยูร่มิแมน้ํ่าดว้ยเหตุ

น้ีเมอืงนครปฐมจงึเสื่อมลง 

 



 ๓ 

สมยัอยธุยา  

นครปฐมเป็นเมอืงรา้งเรือ่ยมา จนกระทัง่สมยัอยธุยา จงึไดม้คีวามเจรญิรุง่เรอืงและไดร้บั

การจดบนัทกึไวใ้นประวตัศิาสตรช์ดัแจง้ขึน้ ในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ นครปฐมมฐีานะเป็นหวั

เมอืงชัน้ใน มลีาํดบัชัน้ของเมอืงเป็นเมอืงจตัวา พระมหากษตัรยิท์รงอํานาจการปกครองโดยมเีสนาบดี

เป็นผูช่้วย มผีูป้กครองหวัเมอืงชัน้ในเรยีกว่า "ผูร้ ัง้" จนกระทัง่สมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดใิน พ.ศ. 

๒๐๙๑ ทรงตัง้พระนามเมอืงนครปฐมใหม ่โดยเรยีกชุมชนทีต่ําบลท่านา รมิแม่น้ําท่าจนีว่า เมอืงนครชยั

ศร ี และรวมเน้ือทีข่องแขวงเมอืงราชบุร ี แขวงเมอืงสุพรรณบุรเีขา้ดว้ยกนั ใหม้ฐีานะเป็นเมอืงตรชีัน้ใน 

การทีเ่ลอืกชุมชนตําบลท่านารมิแม่น้ําท่าจนี และตัง้เป็นเมอืงนครชยัศรขีึน้มาใหมเ่น่ืองจากบรเิวณพระ

ปฐมเจดยีอ์นัเป็นศูนยก์ลางของนครปฐมเดมิ คงจะไม่มผีูค้นอาศยัอยู่มากและกลายเป็นทีร่กรา้ง และ

ขาดน้ํา จงึเป็นการยากทีจ่ะปฏสิงัขรณ์ใหเ้มอืงนครปฐมเป็นทีต่ ัง้เมอืงใหมไ่ดอ้กี  การตัง้เมอืงนครชยัศรี

ในสมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ จากประวตัศิาสตรอ์ยธุยากล่าวว่า      สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดทิรง

จดัตัง้เมอืงนครชยัศรหีลงัจากเสรจ็สงครามกบัพม่าคราวสมเดจ็พระศรสีุรโิยทยั     สิน้พระชนมบ์นหลงั

ชา้งซึง่ตรงกบั พ.ศ. ๒๐๙๑ 

ในพระราชพงศาวดารกรงุเก่า ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิติร์ะบุว่า ศกัราช ๙๑๐ วอกศก 

(พ.ศ. ๒๐๙๑) เป็นปีทีส่มเดจ็พระศรสีุรโิยทยัสิน้พระชนมบ์นหลงัชา้ง 

ส่วนพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม๑ บนัทกึไวว้่า "ฝา่ยสมเดจ็พระมหา

จกัรพรรดริาชาธริาชเจา้ ใหส้ถาปนาทีพ่ระราชทานเพลงินัน้เป็นพระเจดยีว์หิารเสรจ็แลว้ ใหน้ามวดั   

สบสวรรค ์ แลว้สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัตรสัว่าไพร่บา้นพลเมอืงตรจีตัวาปากใตเ้ขา้พระนครครัง้น้ีน้อย    

หนีออกอยูป่า่ดงหว้ยเขาตอ้นไมไ่ดเ้ป็นอนัมาก  ใหเ้อาบา้นท่าจนีตัง้เป็นเมอืงสาครบุร ี ใหเ้อาบา้นตลาด

ขวญัตัง้เป็นเมอืงนนทบุร ีใหแ้บ่งเอาแขวงเมอืงราชบุร ีแขวงเมอืงสุพรรณบุร ีตัง้เป็นเมอืงนครชยัศร.ี..." 

ตามพงศาวดารบนัทกึตรงกบั พ.ศ. ๒๐๘๖ (ศกัราช ๙๐๕ ปีเถาะเบญจศก) แต่สมเดจ็ฯ 

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงอธบิายถงึเรือ่งศกึหงสาวดคีรัง้ที ่ ๑ (คราวเสยีสมเดจ็พระศรสีุรโิยทยั) 

ไวใ้นพระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขาเล่ม ๑ พรอ้มพระอธบิายของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรง

ราชานุภาพว่าพม่ายกเขา้มาเมือ่ปีวอก จ.ศ. ๙๑๐ ครัง้เดยีว ทีห่นงัสอืพระราชทานพงศาวดารผดิตรงน้ี

เป็นดว้ยหลงปีทีส่มเดจ็พระมหาจกัรพรรดเิสวยราชยว์่าเป็นปีฉล ู จ.ศ. ๘๙๑ (พ.ศ. ๒๐๗๒) สมเดจ็ฯ 

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงอธบิายเหตุผลว่า ไดต้รวจสอบจากจดหมายเหตุเดมิซึง่รวบรวมมา

ตรวจเมือ่แต่งหนงัสอืพระราชพงศาวดารบางฉบบั คงกล่าวเพยีงว่า ในปีทีส่มเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ

เสวยราชยน์ัน้ พระเจา้หงสาวดยีกกองทพัเขา้มาบางฉบบัลงไวแ้ต่ศกัราชว่า  พระเจา้หงสาวดยีก

กองทพัเขา้มาเมือ่ปีวอก จ.ศ. ๙๑๐  ซึง่เป็นความจรงิทัง้สองฝา่ย แต่ผูแ้ต่งหนงัสอืพระราชพงศาวดารลง

ศกัราช ปีสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดเิสวยราชยเ์รว็ไป ๑๙ ปี  จงึเขา้ใจไปว่าศกึหงสาวดเีป็น ๒ ครัง้   

เมือ่หาเรือ่งราวการรบไมไ่ด ้ จงึลงไวใ้นพระราชพงศาวดารว่า ครัง้แรกพระเจา้หงสาวดยีกเขา้มาพอเหน็ 

พระนครแลว้กก็ลบัไป ไมไ่ดร้บพุ่งอนัใดกนัในครัง้นัน้ ไปรบกนัต่อเมือ่ยกเขา้มาครัง้ที ่๒ เรือ่งตรงน้ีสอบ

ในหนงัสอืพระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิและพงศาวดารพมา่ไดค้วามยตุติอ้งกนัว่า สมเดจ็  



 ๔ 

พระมหาจกัรพรรดเิสวยราชย ์ เมือ่ปีวอก จ.ศ. ๙๑๐ (พ.ศ. ๒๐๙๑) เสวยราชยไ์ด ้๗ เดอืน พระเจา้หง

สาวดตีะเบง็ชเวตีก้ย็กกองทพัเขา้มา มาครัง้เดยีว และไดร้บกนัจนเสยีพระสุรโิยทยัในคราวน้ีเอง 

 

สมยัรตันโกสินทร ์ 

เมือ่ครัง้ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัยงัทรงผนวชอยูไ่ดเ้สดจ็ฯ ธุดงคม์าพบ

พระปฐมเจดยี ์ พระองคโ์ปรดใหส้บืดูทางฝ่ายเหนือและฝา่ยใต ้ กไ็มป่รากฏว่าจะมพีระเจดยีอ์งคใ์ด

ใหญ่โตกว่าทีพ่ระปฐมเจดยี ์ จงึกราบทลูใหพ้ระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงทราบ และขอให้

ทรงบูรณะปฏสิงัขรณ์ไวเ้ชดิชพูระเกยีรตยิศ แต่พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั ไมท่รงสนพระทยั

ครัน้เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัขึน้ครองราชยแ์ลว้ และจนถงึ พ.ศ. ๒๓๙๖  จงึโปรด

เกลา้ฯ ใหก่้อสรา้งพระเจดยีค์รอบสถูปองคเ์ดมิไว ้   และบรูณะปฏสิงัขรณ์องคพ์ระปฐมเจดยีเ์สยีใหม ่ มี

ความสงู ๓ เสน้ ๑ คบื ๖ น้ิว หรอืประมาณ ๑๒๐.๔๕ เมตร พรอ้มกบัการขดุคลองเจดยีบ์ูชา และคลอง

มหาสวสัดิเ์พื่อการคมนาคม 

อกี ๒ ปีต่อมา คอื พ.ศ. ๒๓๙๘ โปรดเกลา้ฯ ใหน้ครปฐม (นครชยัศร)ี ซึง่ขึน้อยูก่บั     

กรมมหาดไทยมาก่อน มาขึน้อยูก่บักรมท่าเรือ่ยมาจนปลายรชัสมยัของพระองค ์ เมอืงนครปฐมจงึได้

กลายมาเป็นหวัเมอืงชัน้จตัวาขึน้อยูก่บัสมหุนายก 

ครัน้ พ.ศ. ๒๔๑๑ เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ขึน้ครองราชย ์ ทรงดาํริ

ว่าควรรวมการปกครองบงัคบับญัชาแห่งเมอืงทัง้ปวง ใหข้ึน้อยูก่บัสมหุนายก     โดยปรบัปรงุเขตการ

ปกครองเดมิเขา้เป็นมณฑลใหม ่ และในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ จงึไดจ้ดัตัง้มณฑลนครชยัศรขีึน้ ประกอบดว้ย 

๓ เมอืงดว้ยกนั คอื เมอืงนครชยัศร ีสมุทรสาคร และสุพรรณบุร ีโดยมเีทศาภบิาลปกครองบงัคบับญัชา   

ผูว้่าราชการเมอืงอกีชัน้หน่ึง และในวนัที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๑ ทรงยา้ยเมอืงนครชยัศร ี       และให้

ทีว่่าการมณฑลไปตัง้ทาํการทีร่ะเบยีงพระปฐมเจดยีเ์ป็นการชัว่คราวก่อน เน่ืองจากว่าทีต่ ัง้ทีท่ําการ

มณฑลมไิดป้ระจาํอยูท่ีร่ะเบยีงพระปฐมเจดยีต์ลอดเวลา เมอืงนครชยัศรเีดมิซึง่ตัง้มาแต่สมยัอยธุยาจงึ

ลดความสาํคญัลง 

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งทางรถไฟสายใตผ้่านองคพ์ระปฐมเจดยี ์   ซึง่

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงนิพนธไ์วใ้นหนงัสอืเรือ่ง "ปาฐกถาเรื่องสงวนของโบราณ" 

ฉบบัพมิพ ์พ.ศ. ๒๔๗๓ ความตอนหน่ึงว่า 

"เมือ่เริม่สรา้งรถไฟสายใตใ้น พ.ศ. ๒๔๔๓  เวลานัน้ทอ้งทีร่อบพระปฐมเจดยีย์งัเป็น     

ปา่เปลีย่วอยูโ่ดยมาก  ในป่าเหล่านัน้มซีากพระเจดยีโ์บราณขนาดใหญ่ๆ ซึง่สรา้งทนัสมยัพระปฐมเจดยี์

อยูห่ลายองค ์ พวกรบัเหมาทาํทางรถไฟไปรือ้เอาอฐิพระเจดยีเ์ก่ามาถมเป็นอบัเฉากลางรางรถไฟ ไดอ้ฐิ

พอถมตัง้แต่สถานีบางกอกน้อยไปตลอดระยะทางกว่า ๕๐ กโิลเมตร เมือ่ยา้ยทีว่่าการมณฑลจากรมิ  

แมน้ํ่าขึน้ไมต่ํ่า ณ ตาํบลพระปฐมเจดยีส์ริ ือ้กนัเสยีหมดแลว้  กไ็ดแ้ต่เกบ็ศลิาเครือ่งประดบัพระเจดยีเ์ก่า

เหล่านัน้มารวบรวมรกัษาไว ้ยงัปรากฏอยูร่อบพระระเบยีงพระปฐมเจดยีบ์ดัน้ี" 

อกีปีหน่ึงต่อมา คอื พ.ศ. ๒๔๔๔ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ 

ใหว้างผงัเมอืง อาคารสถานทีแ่ละยา้ยเมอืงนครชยัศรไีปอยูท่ีต่ําบลพระปฐมเจดยี ์ (ฉบบัทีก่รมศลิปากร



 ๕ 

ตรวจสอบชาํระใหมฉ่บบัพมิพ ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ ระบุว่ายา้ย พ.ศ. ๒๔๔๔ ตรงกบัวนัที ่ ๑๑ เมษายน ร.ศ. 

๑๒๐) จงึมรีาษฎรอพยพไปอยูก่นัหนาแน่นขึน้ ในการวางผงัเมอืง ไดโ้ปรดใหต้ดัถนนหนทางเพิม่ขึน้

จากเดมิหลายสาย เช่น ถนนหน้าองคพ์ระปฐมเจดยี ์ตรงไปผ่าหน้าพระประโทณเจดยี ์และพระราชทาน

ชื่อว่าถนนเทศา ถนนรอบองคพ์ระปฐมเจดยี ์ โดยพระราชทานชื่อถนนดา้นนอกว่า ถนนหน้าพระ      

ทางเหนือชื่อถนนซา้ยพระ ทางใตช้ื่อถนนขวาพระ ทางตะวนัตกชื่อถนนหลงัพระ ฯลฯ เป็นตน้ และ   

ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งสะพาน

ขา้มคลองเจดยีบ์ชูาขึน้สะพานหน่ึงทรงพระราชทานนามว่า สะพานเจรญิศรทัธา สาํหรบัชื่อจงัหวดั             

"นครปฐม" นัน้ ไดม้ขี ึน้เป็นครัง้แรกในรชักาลที ่ ๖ น้ี กล่าวคอื เมือ่วนัที ่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖   

โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่นชื่อเมอืงนครชยัศรเีป็นเมอืงนครปฐม แต่ยงัคงเรยีกว่า มณฑลนครชยัศรอียู่

ตามเดมิ จนถงึ พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดม้ปีระกาศยกเลกิมณฑลนครชยัศรแีละโอนใหก้ารปกครองจงัหวดัใน

มณฑล  นครชยัศรไีปรวมกบัมณฑลราชบุร ี มณฑลนครชยัศรมีชีื่อเป็นมณฑลอยูร่วมทัง้สิน้ ๓๘ ปี และ

เมือ่มกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๔๗๖ จงัหวดันครปฐมซึง่

เคยขึน้กบัมณฑลราชบุรกีแ็ยกมาเป็นเขตการปกครองส่วนภมูภิาคอสิระเป็นจงัหวดันครปฐมเรือ่ยมา

จนถงึ   ทุกวนัน้ี 

   

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาค จงัหวดันครปฐม.กรุงเทพฯ : โรงพมิพอ์กัษรสมยั,๒๕๒๘. 

 

                                                           


