
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

 

ดนิแดนอนัเป็นทีต่ ัง้ของจงัหวดัประจวบครีขีนัธใ์นปจัจุบนัน้ี มคีวามเป็นมาทีไ่มช่ดัเจนนกั

บนัทกึทางประวตัศิาสตรท์ีค่น้พบแสดงใหเ้หน็ว่าเคยเป็นเพยีงทางผ่านทางการเดนิทพัทัง้ทพัไทยและ

ทพัพมา่ และเน่ืองจากพมา่เดนิทางเขา้มาตกีรงุศรอียธุยาหลายครัง้ดว้ยกนัทําใหอ้าคารบา้นเรอืนหรอื

สถานทีท่างศาสนาเป็นเพยีงการสรา้งขึน้ใชช้ัว่คราว เมือ่ถูกโจมตกีส็ญูหายไปเสยีคราวหน่ึง จงึไมม่ี

โบราณสถานถาวรใดๆ เหลอือยูเ่ช่นจงัหวดัอื่นๆ ในบรเิวณภาคกลางของประเทศ อยา่งไรกต็าม

หลกัฐานเอกสารบางฉบบัชีใ้หเ้หน็ว่า ดนิแดนแถบน้ีเคยมผีูค้นตัง้บา้นเรอืนมาชา้นานแลว้ ซึง่พอจะ

ลาํดบัไดด้งัน้ี 

 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา  

ประวตัทิีเ่ล่าขานถงึความเป็นมาไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าจงัหวดัประจวบครีขีนัธใ์นปจัจบุนัเคยมผีู้

ตัง้บา้นเรอืนอยูอ่าศยัชา้นานนบัไดห้ลายศตวรรษ หนงัสอืพงศาวดารกรงุศรอียธุยาฉบบั วนั วลติ  พ.ศ. 

๒๑๘๒  (Van Vliet) พ่อคา้ชาวฮอลนัดา ซึง่ไดม้าทาํงานอยูท่ีก่รงุศรอียธุยาเป็นเวลาประมาณ ๙ ปี พ.ศ. 

๒๑๗๖ - ๒๑๘๕ ในสมยัพระเจา้ปราสาททอง ซึง่วนาศร ีสามนเสน แปลไวเ้มือ่ พ.ศ. ๒๕๒๓  ความบาง

ตอนกล่าวว่า 

“ …..เป็นเรือ่งราวทีเ่หน็พอ้งตอ้งกนัมากทีสุ่ด คอืเมือ่ประมาณสองพนัปีมาแลว้พระโอรสของ

จกัรพรรดจินีพระองคห์น่ึงถูกเนรเทศออกจากเมอืงจนี เน่ืองจากลอบปลงพระชนมพ์ระราชบดิา และจะ

ยดึครองราชอาณาจกัร พระราชโอรสและขา้ราชการบรพิารหลงัจากรอนแรมไปตามทีต่่างๆ ในทีสุ่ดกม็า

ขึน้บกทีอ่่าวสยามแหลมกุย (Guij) อยูห่่างจากอําเภอกุยบุรใีนปจัจบุนั ๖๐๐ เมตร ความเหน็ของผูแ้ปล

บนัทกึ และตัง้ถิน่ฐานทีน่ัน่….” 

 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

เมือ่พระเจา้อู่ทองทรงสถาปนากรุงศรอียธุยาขึน้เป็นราชธานี ในพ.ศ. ๑๘๙๓ ดนิแดน

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์รวมเป็นเมอืงเลก็ๆ อยูใ่นการปกครองดว้ยเช่นกนั 

พลตรดีาํเนิร เลขะกุล บนัทกึลงอนุสาร อ.ส.ท. (ฉบบัเดอืนเมษายน ๒๕๑๕)   ว่าในแผนที่

เดนิทางของขบวนเรอืรบจนีในบงัคบับญัชาของเชง็โห หวัหน้าขนัท ี ซึง่พระเจา้ยงุโลแ้ห่งราชวงศเ์หมง็

ทรงส่งมาสาํรวจประเทศตะวนัตก และชือ้หาสิง่ฟุ่มเฟือยแปลกๆ เช่น เพชร พลอย ไมห้อม เครือ่งเทศ

และสิง่ของหายากอื่นๆ ในระหว่าง พ.ศ. ๑๙๗๔–๑๙๗๕  และศาสตราจารย ์พอล วติลยี ์ (Prof. Poul 

Wheatly)  ไดม้าทําขึน้ใหม่นัน้ ไดก้ําหนดตําบลหน่ึงลงบนบรเิวณทีเ่ป็นจงัหวดัประจวบครีขีนัธข์ณะน้ีไว้

ดว้ย และเขยีนชื่อทีเ่รยีกเป็นสาํเนียงจนี (เขยีนดว้ยอกัษรองักฤษ) ว่า “พ-ิเชยีชาน” (Pi-Chia-Chari) 

แปลว่า “เขาสามยอด” (Triple Peak Mountain) สาํเนียงจนีกลางมาจากการสอบถามอ่านว่าซนัไปเ่ฟิง-

ผูเ้รยีบเรยีง) ใกลเ้คยีงกบั “เขาสามรอ้ยยอด” หรอื “เขาสามยอด ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธน้ี์เป็นที่

สงัเกตและรูส้กึกนัดใีนระหว่างนกัเดนิเรอืเป็นอย่างด”ี  



 ๒ 

หนงัสอืคาํใหก้ารชาวกรงุเก่า ลาํดบัรายชื่อหวัเมอืงปกัษ์ใตข้องกรงุศรอียธุยาไว ้ ดงัน้ี 

“เมืองปราณ เมืองชะองั เมืองนารงั (บางนางรม) เมืองบางตะพาน…” 

พระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ เล่าเรือ่งสมยัสมเดจ็พระนเรศวรไวว้่า 

“สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัตรสัว่า พระผูเ้ป็นเจา้ขอแลว้โยมกจ็ะให ้ แต่ทว่าจะใหไ้ปตเีมอืงตะ-

นาวศร ี เมอืงทวาย แกต้วัก่อน สมเดจ็พระนพรตักถ็วายพระพรว่า การซึง่จะใชไ้ปตบีา้นเมอืงนัน้สุดแต่

พระราชสมภารเจา้จะสมเคราะห ์ใช่กจิสมณะ แลว้สมเดจ็พระนพรตัน์พระราชาคณะทัง้ปวงถวายพระพร

ลาไป สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัสัง่ใหท้า้วพระยาหวัเมอืงมขุมนตรพีน้โทษ พระราชกําหนดใหพ้ระยาจกัรถีอื

พล ๕๐,๐๐๐ ไปตเีมอืงตะนาวศร ีใหพ้ระยาพระคลงัถอืพล ๕๐,๐๐๐ ยกไปตเีมอืงทวาย…. 

พระเจา้หงสาวดทีรงพระราชดาํรวิ่า นเรศรท์ําการศกึว่องไวหลกัแหลมองอาจนกัจนถงึยทุธ

หตัถมีชียัแก่มหาอุปราชา เอกาทศรฐเล่ากม็ชียัแก่มงัจาซะโร เหน็พีน้่องสองคนน้ีจะมใีจกําเรบิยกมาตี

พระนครเราเป็นมัน่คง แต่ทว่าจะคดิเอาเมอืงตะนาวศร ี เมอืงมฤท เมอืงทวายใหไ้ดก่้อนจาํจะใหน้ายทพั

นายกองและไพรซ่ึง่ไปเสยีทพัมาน้ี ใหย้กลงไปรกัษาเมอืงตะนาวศร ี เมอืงมฤท เมอืงทวาย ไวใ้หไ้ดศ้กึ

จงึจะไมเ่ถงิกรงุสาวด ี

ฝา่ยเมือ่พระยาจกัรยีกมาเถงิแดนเมอืงตะนาวศร ี ตบีา้นรายทางกวาดผูค้นไดเ้ป็นอนัมาก 

แลว้ยกเขา้มาลอ้มเมอืงตะนาวศร ี ชาวเมอืงรบป้องกนัเป็นสามารถ ๑๕ วนั พระยาจกัรแีต่งเขา้ปลน้

เมอืงในเพลา ๑๐ ทุ่ม พอรุ่งขึน้เชา้ประมาณโมงเศษกเ็ขา้เมอืงได ้ ฝา่ยกองทพัพระยาพระคลงัยกตแีดน

เมอืงทวาย ชาวทวายยกออกมารบักแ็ตกเสยีเครือ่งสตัราวุธลม้ตายเป็นอนัมาก พระยาพระคลงักย็กเขา้

ไปพกัพลตัง้คา่ยรมิน้ําฟากตะวนัออกเหนือคลองละหามัน่แลว้ กย็กขา้มไปลอ้มเมอืงไว ้ อยูเ่ถงิ ๒๐ วนั 

ทวายจาเจา้เมอืงทวายเหน็เหลอืกําลงัจะรกัษาเมอืงไวม้ไิด ้ กแ็ต่งใหเ้จตองวุ่นกบัวุ่นทก ออกไปขอ

ออกเป็นขา้ขอบขณัฑเสมา ถวายดอกไม ้เงนิทอง 

พระยาจกัร ีพระยาพระคลงั บอกขอ้ราชการเขา้มาใหก้ราบทลู 

สมเดจ็พระพทุธเจา้อยูห่วัทัง้สองพระองคก์ด็พีระทยั ตรสัใหต้อบออกไปใหพ้ระยาศรไีสย

ณรงคอ์ยูร่ ัง้เมอืงตะนาวศร ี ใหเ้อาทวายจาเขา้มาเฝ้า พระยาจกัร ี พระยาพระคลงัจดัแจงบา้นเมอืงเสรจ็

แลว้กใ็หย้กทพักลบัเขา้มาเถดิ 

พระยาจกัร ี พระยาพระคลงัแจง้ดงันัน้ กบ็อกลงไปเมอืงตะนาวตามพระราชบรรหารทุก

ประการและใหท้วายจาเป็นเจา้เมอืงอยูด่งัเก่า     ใหจ้ดัชาวเมอืงทวายเป็นทีป่ลดัชื่อออกพระปลดัผูห้น่ึง 

ใหย้กเป็นกระบตัรชื่อออลงัปลงัปลดัผูห้น่ึง เป็นทีน่าชื่อออละนดัผูห้น่ึง เป็นทีว่งัชื่อคงปลดัผูห้น่ึง เป็นที่

คลงัชื่อออเมงจะดผีูห้น่ึง เป็นทีสุ่ดชื่อคงแวงทดัคงจาํเป็นทีเ่มอืง ครัน้ตัง้แต่งขุนหมื่นผูใ้หญ่ผูน้้อย และ

จดัแจงบา้นเมอืงเป็นปกตเิสรจ็แลว้ ครัน้เดอืน ๕ ขึน้ ๑๑ คํ่า พระยาจกัร ีพระยาคลงั กพ็าเอาตวัทวาย

จาเจา้เมอืง กบัผูม้ชีื่อซึง่ตัง้ไว ้ ๖ คนนัน้เขา้มาดว้ย ขณะนัน้ยกกองทพัมาโดยมองสอย เถงิตําบลภเูขา

สงูช่องแคบ แดนพระนครศรอียธุยากบัเมอืงทวายต่อกนัหาทีส่ําคญัมไิดจ้งึใหเ้อาปนูในเตา้แห่งไพรพ่ล

ทัง้ปวงมาประสมกนัเขา้เป็นใบสอก่อเป็นพระเจดยีฐ์านสูง ๖ ศอก พอหุงหาอาหารสุกสาํเรจ็แลว้   ยก

ทพัเขา้มาเถงิกรงุพระนครศรอียธุยาเขา้เฝ้ากราบทลู” 



 ๓ 

“ครัน้ ณ วนัองัคาร เดอืน ๕ ขึน้ ๒ คํ่า ปีจอ อฐัศก (จ.ศ. ๙๔๘ พ.ศ. ๒๑๒๙) กรมการเมอืง

กุยบุรบีอกเขา้มาว่า พระยาศรไีสยณรงคซ์ึง่ใหไ้ปรัง้เมอืงตะนาวศรเีป็นกบฏ โกษาธบิดกีราบทลู

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระมหากรณุายงัแคลงอยู ่จงึโปรดใหม้ตีราแต่งตัง้ขา้หลวงออกไปหา 

พระยาตะนาวศรกีม็มิาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงพระพโิรธ จงึใหส้มเดจ็พระอนุชาธริาชเจา้เสดจ็พระราช

ดาํเนินยกทพัออกไป และสมเดจ็พระอนุชา เสดจ็ออกไปครัง้นัน้ พล ๓๐,๐๐๐ ชา้งเครือ่ง ๓๐๐ มา้ ๕๐๐ 

ทพัปกัษ์ใตเ้มอืงไชยา เมอืงชุมพร เมอืงคลองวาฬ เมอืงกุย เมอืงปราณ เมอืงเพชรบุร ี ๖ เมอืง คน 

๑๕,๐๐๐ ชุมทพัตําบลบางตะพานเดนิทพัทางสงิขรฝา่ยพระยาตะนาวศรรีูว้่า สมเดจ็พระเอกาทศรฐ-

อศิวรบรมนาถ บรมบพติรพระเจา้อยูห่วั เสดจ็พระราชดําเนินออกมา กค็ดิเกรงพระเดชเดชานุภาพเป็น

อนัมาก จะหนีกห็นีไมพ่น้ จะแต่งทพัออกรบักเ็หลอืกําลงั จนสิน้คดิแลว้กน่ิ็งรกัษามัน่ไว…้” 

“เถงิเดอืน ๙ พระบาทสมเดจ็บรมบพติรพระพุทธเจา้อยูห่วัทัง้สองพระองค ์ (สมเดจ็พระ

นเรศวรและสมเดจ็พระเอกาทศรฐ) กเ็สดจ็ออกจากเมอืงเพชรบุร ี (เสดจ็มาประพาสอยูท่ีเ่มอืงเพชรบุรี

ก่อน) โดยชลมารคเสดจ็ไปประพาสถงึตําบลสามรอ้ยยอด และตัง้พระตําหนกัแถบฝ ัง่พระมหาสมุทร จงึ

เสดจ็ลงพระสพุรรณวมิานนาวาอนัอลงกตรจนาธกิารประดบั สรรพดว้ยเครือ่งพชิยัศสัตราวุธมหมิา และ

เรอืทา้วพระยาเสนาบดพีธิโิยธาทหารโดยเสดจ็แห่หอ้มลอ้มดาดาษในทอ้งมหาอรรณพสาคร 

พระบาทสมเดจ็บรมบพติรพระพุทธเจา้อยูห่วัทัง้สองพระองค ์ กเ็สดจ็ออกไปประพาสภริมยช์มฝงูมสั

ยากร อนัมนีานาพรรณในกลางสมทุร กท็รงเบด็ทองไดฉ้ลามขึน้มายงัพระตําหนักพระบาทสมเดจ็บรม

บพติรพระเจา้อยูห่วัทัง้สองพระองคเ์สดจ็ออกไปประพาสในกลางมหาสมุทรดงันัน้ได ้๑๔ วนัวาน…”  

ในสมยัพระเจา้ทรงธรรม (ราว พ.ศ. ๒๑๔๖) มหีนงัสอืจากเมอืงตะนาวศรแีจง้ไปกรงุศรี

อยธุยาวา่กองทพัมอญและพมา่ยกมาลอ้มเมอืงขอพระราชทานกองทพัไปช่วย พระเจา้ทรงธรรมตรสัให้

พระยาพชิยัสงครามเป็นแม่ทพัยกออกไป พอถงึด่านสงิขรกไ็ดร้บัใบบอกจากนายทพันายกองว่าเมอืง

ตะนาวศรเีสยีแก่พมา่แลว้ 

ในสมยัสมเดจ็พระเจา้เสอื (ราว พ.ศ. ๒๒๔๖) เสดจ็ประพาสเมอืงเพชรบุรแีละทรงดาํเนิน

ตามรอยพระบาทสมเดจ็พระนเรศวร คอืประทบัแรมทีต่ําบลโตนดหลวง และเสดจ็เลยลงไปถงึสามรอ้ย

ยอดเพื่อทรงเบด็ฉลาม 

ในสมยัสมเดจ็พระบรมโกศ (ราว พ.ศ. ๒๒๙๐) เจา้เมอืงกุยมหีนงัสอืทลูว่ามทีองคาํทีบ่าง

สะพานพรอ้มทัง้ส่งทองเขา้ถวายดว้ย ๓ ตําลงึ จงึทรงเกณฑไ์พรอ่อกไป ๒,๐๐๐ คน ไปรอ่นทองใชเ้วลา 

๕ ปี ไดท้อง ๙๐ ชัง่เศษ 

ในสมยัสมเดจ็พระทีน่ัง่สุรยิามรนิทร ์(ราว พ.ศ. ๒๓๐๕) พระเจา้องัวะยกทพัมาตเีมอืงมะรดิ 

เมอืงตะนาวศร ีทรงใหพ้ระยายมราชเป็นทพัหน้า ทหาร ๓,๐๐๐ พระยาธารมาเป็นแมท่พั ทหาร ๒๐๐๐ 

และทหารหวัเมอืงเพชรบุร ี ราชบุร ี สมุทรสงคราม ธนบุร ี และนนทบุร ี ยกออกไปแต่พอถงึด่านสงิขรก็

ทราบว่าเสยีเมอืงมะรดิ ตะนาวศรแีลว้ พระยายมราชจงึตัง้ทพัอยูท่ีแ่กงตุ่ม ถูกพมา่ตแีตกกลบัเขา้มาถงึ

กุย ปราณ และถงึเพชรบุร ี



 ๔ 

ราว พ.ศ. ๒๓๐๗ กองทพัมาซึง่มมีงัมหานรธาเป็นแมท่พั ยกตเีรือ่ยเขา้มาทางทวาย 

ระนอง ชุมพร คลองวาฬ กุย ปราณ จนถงึเพชรบุร ี แต่ทีเ่พชรบุรน้ีีทพัพระยาพพิฒัโกษากบัทพัของ 

พระยาตากยกมาจากกรงุศรอียธุยาทพัรกัษาเมอืงไวไ้ด ้พมา่ยกถอยไปทางด่านสงิขร 

 

สมยักรงุธนบรีุ 

พ.ศ. ๒๓๑๗ ทางพมา่ไดย้กทพัเขา้มาอกีโดยยกเขา้มาทางปากแพรก ตัง้ค่ายอยู ่ณ ตําบล

บางแกว้ กองหน่ึงคอยปลน้ผูค้นแถวเมอืงกาญจนบุร ี สุพรรณบุร ี และนครไชยศร ี อกีกองหน่ึงยกเขา้

ปลน้เมอืงราชบุร ีสมทุรสงคราม และเพชรบุร ีขณะนัน้มใีบบอกเขา้มายงักรงุธนบุรวี่า กองทหารทีเ่ขา้มา

ทางเมอืงมะรดิไดเ้ขา้ปลน้ค่ายทบัสะแก เมอืงกําเนิดนพคุณ จงึโปรดใหแ้จง้แก่เจา้เมอืงกุยบุร ี เมอืง

ปราณบุร ี ใหท้ําลายบ่อน้ํา หนองน้ําตามรายทางทีค่ดิว่ากองทพัพมา่ จะยกมายงัเมอืงเพชรบุรใีหห้มด

สิน้ โดยใหเ้อาของสกปรกหรอืยาพษิใส่ลงไปอยา่ปลอ่ยใหเ้ป็นกําลงัแก่ฝ่ายขา้ศกึได ้

สมยักรงุธนบุรเีป็นช่วงการปกครองทีส่ ัน้มาก ดงันัน้การเดนิทางของกองทพัทีผ่่านไปมาใน

เสน้ทางดนิแดนจงัหวดัประจวบครีขีนัธจ์งึไมม่เีรือ่งราวปรากฏมากนกั และเมอืงนารงักเ็ลกิรา้งไป 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ในปี พ.ศ. ๒๓๓๖ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดใหส้มเดจ็

กรมพระราชวงับวรมหาสุรสงิหนาถ เสดจ็ยกทพัไปตเีมอืงเมาะตะมะ เมอืงรา่งกุง้และถา้ตไีดก้ใ็หเ้ลยไป

ถงึเมอืงองัวะเลยทเีดยีว สมเดจ็กรมพระราชวงับวรเสดจ็ทางด่านสงิขรไปตัง้ต่อเรอืรบอยูฝ่ ัง่ทะเล

ตะวนัตก 

ในสมยัรชักาลที ่ ๒ (พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั) ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้ 

“เมืองบางนางรม” ทีป่ากคลองบางนางรม (บางฉบบัเขยีนบางนางรมย)์ แต่ทีด่นิไมเ่หมาะแก่การ

เพาะปลกูจงึยา้ยทีว่่าการเมอืงไปตัง้ทีเ่มอืงกุย ซึง่มบีา้นเรอืนหนาแน่นกว่า พืน้ทีอุ่ดมสมบูรณ์กว่าและ

เป็นเมอืงเก่าแก่แต่คงใชช้ื่อเมอืงบางนางรมตามเดมิ สถานทีต่ ัง้บา้นเจา้เมอืงคอืบา้นจวนบนจวนล่างใน

ปจัจบุนั 

สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงบนัทกึไวใ้นพระราชพงศาวดาร

รชักาลที ่๒ ความพอสรปุไดว้่าด่านสงิขรเป็นเมอืงหน้าด่านทีใ่ชส้่งขา่วระหว่างประเทศพมา่และประเทศ

ไทยโดยแขวนทิง้ไวต้ามตน้ไมท้ีป่ลายด่าน เพราะทัง้สองฝา่ยมกีองลาดตระเวนคอยตรวจตรา 

การกําหนดหวัเมอืงทีข่ ึน้ตรงต่อกรงุเทพฯ  แบ่งออกเป็น  ๔ ชัน้ เรยีกว่าเมอืงเอก เมอืงโท 

เมอืงจตัวา หวัเมอืงเอก โท ตร ีมเีมอืงขึน้มากบา้งน้อยบา้ง แต่หวัเมอืงจตัวาไม่มเีมอืงขึน้ คาดว่าแรกๆ 

เมอืงกุย เมอืงปราณ เมอืงคลองวาฬ คงอยูใ่นขัน้เมอืงจตัวาหรอืเป็นเมอืงขึน้ของเพชรบุรเีท่านัน้ ส่วน

การตัง้เมอืงบางนางรมนัน้เขา้ข่ายเมอืงจตัวา 

ในสมยัรชักาลที ่ ๓ (๒๓๖๗–๒๓๙๔) ไมม่หีลกัฐานบนัทกึเรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัทางจงัหวดั

ประจวบครีขีนัธ ์



 ๕ 

ในสมยัรชักาลที ่ ๔ (พ.ศ. ๒๓๙๔–๒๔๑๑) โปรดเกลา้ฯ ใหร้วมเมอืงบางนางรม กุยบุร ี เมอืง

คลองวาฬเป็นเมอืงตัง้ขึน้ใหมช่ื่อ "เมอืงประจวบครีขีนัธ”์  (ประกาศใน พ.ศ. ๒๓๙๘) แต่ในพระราช

พงศาวดารกรงุรตันโกสนิทร ์ รชักาลที ่ ๔ ของเจา้พระยาทพิากรวงศ ์ บนัทกึไวว้่า “เมอืงขึน้กลาโหม 

เมอืงคลองวาฬ แกเ้ป็นเมอืงประจวบครีขีนัธ ์เมอืงท่าทองแกเ้ป็นเมอืงกาญจนดติถ ์รวม ๒ เมอืง”  

เมอืงประจวบครีขีนัธ ์ ผูว้่าราชการเมอืงตัง้ใหม ่พระพไิชยชลสนิธุ ์ เมอืงกําเนินนพคุณ พระ

กําเนินนพคุณผูว้่าราชการเมอืง แปลงว่า พระมหาสงิคคุณอดุลยสุพรรภูมารกัษ์ 

พ.ศ. ๒๔๐๙ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงคาํนวณไดว้่า จะมสีุรยิุปราคา

หมดดวงและจะเหน็ไดใ้นเมอืงไทยทีต่ําบลหวา้กอ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ในวนัที ่๑๘ สงิหาคม ๒๔๑๑ 

จงึทรงใหจ้ดัเตรยีมสถานทีโ่ดยสรา้งเป็นค่ายหลวงขึน้ แลว้พระองคก์เ็สดจ็มาประทบัทอดพระเนตรเป็น

ทีเ่อกิเกรกิ หวัเมอืงทีก่ล่าวถงึในเอกสารหลกัฐานสมยันัน้มเีพยีงปราณบุรแีละประจวบครีขีนัธเ์ท่านัน้ 

ในรชักาลที ่ ๕ (พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั) ทรงจดัการปกครองทอ้งทีเ่ป็น

มณฑลเทศาภบิาล โปรดเกลา้ฯ ใหย้บุเมอืงประจวบครีขีนัธล์งเป็นอําเภอขึน้อยู่กบัเมอืงเพชรบุร ี ใน 

พ.ศ. ๒๔๓๗ ทัง้น้ีเพราะทรงเหน็ว่าเป็นเมอืงเลก็ แต่ยงัตัง้ทีว่่าการอยู่ทีเ่มอืงกุย พ.ศ. ๒๔๔๑ โปรดให้

ยา้ยทีว่่าการอําเภอเมอืงประจวบครีขีนัธจ์ากเมอืงกุยมาตัง้ทีอ่่าวเกาะหลกัดว้ยเป็นทีเ่หมาะสมกว่า และ

โอนจากกระทรวงกลาโหมไปขึน้กบัมหาดไทย แต่พอถงึ พ.ศ. ๒๔๔๙ ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหร้วมอําเภอ

เมอืงประจวบครีขีนัธ ์อําเภอเมอืงปราณบุร ีซึง่ขึน้กบัเมอืงเพชรบุร ีอําเภอกําเนิดนพคุณซึง่ขึน้กบัชุมพร 

ตัง้ขึน้เป็นเมอืงปราณบุรเีพื่อรกัษาชื่อ “เมอืงปราณบุร”ี ไว ้ ดว้ยทรงมพีระราชดาํรวิ่าเมอืงปราณบุรเีป็น

เมอืงเก่าควรสงวนชื่อไวท้รงพระราชทานนามเมอืงทีต่ ัง้ใหมว่่า เมอืงปราณบุร ี มฐีานะเป็นเมอืงจตัวา 

ขึน้กบัมณฑลราชบุร ีส่วนเมอืงปราณเดมิกย็งัคงอยู่ทีป่ากคลองปราณ (บา้นปากน้ําปราณปจัจบุนั) 

ในรชักาลที ่๖ (พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั) ทรงมพีระราชดาํรวิ่าเมอืงโบราณ

มชีื่อไมต่รงกบัชื่อสถานทีต่ ัง้เมอืง เช่น เมอืงปราณบุรทีีต่ ัง้อยูเ่กาะหลกั กบัเมอืงปราณทีต่ ัง้อยูร่มิคลอง

ปราณ (เมอืงปราณยา้ยจากปากน้ําปราณมาอยูท่ีร่มิคลองใกลท้างรถไฟในปี พ.ศ. ๒๔๕๙) นานไปจะ

เกดิการสบัสนทางประวตัศิาสตร ์ จงึโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่นชื่อเมอืงปราณบุร ี (ทีเ่กาะหลกั) เป็น “เมอืง

ประจวบครีขีนัธ”์ และใชช้ื่อน้ีมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี 

 
  

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, ประจวบครีขีนัธ ์: ๒๕๒๘. 


	เมื่อพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานี ในพ.ศ. ๑๘๙๓ ดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมเป็นเมืองเล็กๆ อยู่ในการปกครองด้วยเช่นกัน

