
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัสมุทรปราการ 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

ในสมยัก่อนกรงุศรอียธุยา เมอืงสมทุรปราการ ยงัไม่ปรากฏในประวตัศิาสตรจ์ะมแีต่เมอืง

พระประแดง ซึง่เป็นเมอืงหน่ึงทีข่อมสรา้งขึน้ เป็นเมอืงหน้าด่านทางทศิใตข้องขอมซึง่ตัง้อยูป่ากแมน้ํ่า

เจา้พระยาและเป็นทีค่าดคะเนว่าเมอืงพระประแดงกย็งัคงเป็นเมอืงหน้าด่านทางทศิใตม้าจนตลอดสมยั

สุโขทยั 

 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

เมือ่อํานาจของกรุงสุโขทยัอ่อนลง พระบาทสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑ (พระเจา้อู่ทอง)   ได ้

ทรงสถาปนากรงุศรอียธุยาขึน้เป็นราชธานี และไดเ้ลอืกเอาระบบการปกครองของขอมและสุโขทยัมา

ปรบัปรงุเสยีใหม ่ และประกาศใชเ้ป็นระบบการปกครองของราชอาณาจกัรกรุงศรอียธุยา ซึง่วธิกีาร

จดัระบบการปกครองหวัเมอืงแบ่งเป็น ๓ ชัน้ คอื 

- หวัเมอืงชัน้ใน มเีมอืงป้อมปราการ เป็นด่านชัน้ในกบัหวัเมอืงชัน้ในทีอ่ยู่รอบๆ เมอืงป้อม

ปราการเหล่านัน้ 

- เมอืงพระยามหานคร คอื หวัเมอืงไกลๆ ทีม่อบอํานาจใหเ้จา้เมอืงปกครองชาวเมอืงอยา่ง

เจา้ชวีติ แต่ตอ้งส่งส่วยใหแ้ก่เมอืงหลวง  

- เมอืงประเทศราช อนัไดแ้ก่ เมอืงขึน้ต่างๆ 

ในสมยัน้ีเมอืงป้อมปราการด่านชัน้ในม ี๔ หวัเมอืง คอื 

ทศิเหนือ  เมอืงลพบุร ี

ทศิใต ้  เมอืงพระประแดง 

ทศิตะวนัออก นครนายก 

ทศิตะวนัตก สุพรรณบุร ี

ต่อมาแผ่นดนิทีป่ากแม่น้ําเจา้พระยาไดง้อกลงมา ในทอ้งทะเลทางทศิใต ้ ราวๆ ใตค้ลอง

บางปลากดทางฝ ัง่ขวา และแถบตําบลบางดว้น บางนางเกรง ทางฝ ัง่ซา้ย ในปจัจบุนัน้ี ฉะนัน้เมอืงพระ-

ประแดงจงึมใิช่เมอืงทีต่ ัง้อยู่ปากแมน้ํ่าเช่นเดมิ ดว้ยแผ่นดนิงอกใหมเ่กดิขึน้ออกมามากในแผ่นดนิพระ

เจา้ทรงธรรมพระองคท์รงโปรดใหส้รา้งเมอืงสมุทรปราการขึน้ใหเ้ป็นหวัเมอืงหน้าด่านทางใต ้ณ บรเิวณ

ฝ ัง่ใตข้องคลองบางปลากด ฝ ัง่ขวาของแมน้ํ่าเจา้พระยา ส่วนเมอืงพระประแดงกห็มดความสําคญัลง 

และถูกยบุในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

เมอืงสมทุรปราการน้ีมชีื่อปรากฏในพระราชกฤษฎกีา ซึง่ตราขึน้เมือ่ พ.ศ. ๒๑๗๘ เวลา

นัน้ตวัเมอืงจะตัง้อยู่ทีไ่หนยงัไมพ่บหลกัฐาน แต่ไดค้วามตามจดหมายเหตุฝรัง่ว่า ทีป่ากคลองบาง

ปลากดฝ ัง่ขวาแมน้ํ่าเจา้พระยา มพี่อคา้ชาวฮอลนัดามาตัง้หา้งพกัสนิคา้ทีน่ัน่ เรยีกว่า "นิวอมัสเตอรด์มั"  

และทีต่รงน้ีคราวพระเจา้อยู่หวับรมโกศแต่งสมณฑตูไปลงักา กลา่วว่าออกเรอืจากเมอืงธนบุรไีปถงึตกึ



 ๒ 

ฮอลนัดา ณ บางปลากด แสดงว่า ตําบลบางปลากดมคีนอยูม่าก อาจเป็นตวัเมอืงสมทุรปราการครัง้นัน้

กไ็ด ้และมเีหตุการณ์ทางประวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเมอืงสมทุรปราการ ดงัน้ี 16

(๑)
 

ในสมยัสมเดจ็พระมหาธรรมราชาธริาช พ.ศ. ๒๑๒๑ พระยาจนีจนัตุ ขนุนางเขมรยกทพั

ไปตเีมอืงเพชรบุรไีมไ่ดเ้กดิเกรงความคดิ จงึหนีมาพึง่พระบรมโพธสิมภารแต่ต่อมา เมือ่พระยาจนีจนัตุ

ทราบว่า พระยาละแวกไมเ่อาโทษ จงึหนีกลบัโดยลอบพาครอบครวัลงสาํเภาทีล่่องลงไปขณะนัน้สมเดจ็

พระนเรศวรมหาราช เสดจ็มาแต่เมอืงพษิณุโลก ประทบัอยู ่ณ วงัใหม ่  พระองคจ์งึทรงประทบัเรอืพระ 

ทีน่ัง่ออกตดิตามสาํเภาพระยาจนีจนัตุไปในคนืวนัเดยีวกนันัน้ ทนักนัทีป่ากน้ํารบัสัง่ใหเ้รอืตามเสดจ็เขา้

ลอ้มสาํเภาไว ้ เกดิรบพุ่งกนั พระยาจนีจนัตุไดย้งิปืนลงมาตอ้งพระแสงปืนตน้ทีท่รงนัน้แตกออกพระยา

จนีจนัตุถอืโอกาสนัน้โลส้าํเภาหลบหนีไปได ้ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชจะเสดจ็ไล่ตามกไ็มท่นัจงึยก

ทพัเรอืกลบั 

ใน พ.ศ. ๒๑๖๓ แผ่นดนิสมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม มเีรอืกําป ัน่โปรตุเกส เขา้มาดว้ยพบเรอื

ฮอลนัดา ทีบ่รเิวณปากน้ํา กจ็บัเรอืฮอลนัดาเอาไว ้ สมเดจ็พระเจา้ทรงธรรมทรงทราบโปรดใหท้หารลง

ไปบงัคบัโปรตุเกสใหค้นืเรอืแก่ฮอลนัดา เหตุน้ีจงึทาํใหโ้ปรตุเกสเคยืงไทย เลกิหา้งคา้ขายในกรงุศรี

อยธุยาแลว้ใหก้องทพัเรอืมาปิดอ่าวเมอืงมะรดิ 

ใน พ.ศ. ๒๑๗๓ พวกญีปุ่น่ทีเ่ขา้มาในกรงุศรอียธุยา เกดิขดัใจขึน้กบัไทย ถงึกบัต่อญีปุ่น่

จงึลงเรอืสาํเภาหนีไป กองทพัเรอืไทยตามทนัทีป่ากน้ํา ไดเ้กดิการต่อสูก้นัทีบ่รเิวณปากน้ําปรากฏว่า

ญีปุ่น่พากนัหนีไปได ้ 

ใน พ.ศ. ๒๒๐๗ พวกฮอลนัดา ทีม่าคา้ขายอยูท่ีก่รงุศรอียธุยา เคยืงว่าทางราชการไทยทํา

การคา้ขายผกูขาด แต่ผูเ้ดยีวเป็นส่วนใหญ่ ทาํใหเ้สยีประโยชน์ของพวกฮอลนัดาจงึเลกิการคา้ขายกบั

ไทยและกลบัไปเสยีจากกรงุศรอียธุยาแลว้เอาเรอืรบมาปิดปากน้ํา 

พ.ศ. ๒๒๓๑ ในรชักาลสมเดจ็พระเพทราชา ไทยต่อสูก้บัทหารฝรัง่เศสทีเ่ขา้มารกัษาป้อม

วชิยัประสทิธิค์ร ัง้รชักาลสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ในการต่อสู่กนัน้ีไทยตัง้ค่ายรายปืนทีบ่รเิวณ

ปากน้ํา และจบัเรอืฝรัง่เศสคุมมาได ้๒ ลาํ ครัน้เมือ่ตกลงกนัว่าต่างจะปล่อยกลบัไปบา้นเมอืงของตนเอง 

แต่ใหม้ตีวัประกนัไปดว้ย จนถงึปากน้ําจงึจะแลกเปลีย่นตวัประกนักบัฝา่ยไทย แต่พวกตวัประกนัทีไ่ทย

ยดึไวไ้ดห้นีลงเรอืฝรัง่เศสไปโดยไมค่นืตวัประกนัฝา่ยไทยใหต้ามทีต่กลงกนั ไทยจงึตอ้งจบัพวก

บาทหลวงทีเ่หลอือยูใ่นกรงุศรอียธุยาขงัต่อไป 

 

สมยักรงุธนบรีุ 

เมือ่กรงุศรอียธุยาเสยีแก่พม่าใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เมอืงสมทุรปราการไดถู้กกองทพัพม่ากวาด

ตอ้นผูค้นปลน้สดมภย์บัเยนิ วดัและบา้นเมอืงกลายเป็นเมอืงรา้งอยูพ่กัหน่ึง ต่อมาเมือ่สมเดจ็พระเจา้-

(๑)  "สารานกุรมภมูิศาสตร์ แหง่ประเทศไทย" เลม่ ๔ จบบริบรูณ์ รวบรวมโดยสงวน อัน้คง. โรงพิมพ์เฟ่ืองอกัษร, พ.ศ. 

๒๕๑๔ หน้า ๑๖๓๕ - ๑๖๓๙. 

                                                           



 ๓ 

ตากสนิมหาราชทรงกูบ้า้นเมอืงเอาไวไ้ด ้และสถาปนากรงุธนบุรเีป็นราชธานีเมือ่บา้นเมอืงสงบเรยีบรอ้ย 

ผูค้นในเมอืงสมุทรปราการทีอ่พยพหนีภยัสงคราม จงึไดก้ลบัมาตัง้ถิน่ฐานเดมิ 

ในสมยัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิน้ี พระองคท์รงรือ้กําแพงเมอืงพระประแดงเดมิทีต่ ัง้อยูเ่ขต

ราษฎรบ์รูณะในปจัจบุนั ไปก่อกําแพงพระราชวงัธนบุรแีละทีอ่ื่นๆ อยา่งรบีเรง่ เน่ืองจากไมม่เีวลาเผาอฐิ

อกีทัง้กําแพงดงักล่าวกอ็ยูใ่กล ้ สะดวกแก่การลาํเลยีง ดงันัน้ เมอืงพระประแดงเดมิจงึสิน้ซากนบัแต่นัน้

มา 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ในสมยัรชักาลที ่ ๑ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองคม์พีระราช

ประสงคท์ีจ่ะสรา้ง เมอืงพระประแดงขึน้เป็นเมอืงหน้าด่าน สาํหรบัป้องกนัศตัรซูึง่มาทางทะเลแต่

พระองคท์รงสรา้งเพยีงป้อมขึน้ไวท้างฝ ัง่ตะวนัออก ๑ ป้อม เรยีกว่า ป้อมวทิยาคม 

ใน พ.ศ. ๒๓๕๗ พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั รชักาลที ่๒ ทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระอนุชาธริาช กรมพระราชวงับวรมหาเสนานุรกัษ์ เป็นแมก่องสรา้งปราการเมอืงพระ

ประแดงขึน้ ต่อจากทีร่ชักาลที ่ ๑ ทรงสรา้งไวท้างฝ ัง่ตะวนัออกและสรา้งป้อมเพิม่เตมิทางฝ ัง่ตะวนัตก 

(ฝ ัง่ขวาของแมน้ํ่าเจา้พระยา) ๕ ป้อม คอื 

๑. ป้อมแผลงไฟฟ้า 

๒. ป้อมมหาสงัหาร 

๓. ป้อมศตัรพูนิาศ 

๔. ป้อมจกัรก์รด 

๕. ป้อมพระจนัทร ์พระอาทติย ์

ป้อมทางฝ ัง่ตะวนัออก (ฝ ัง่ซา้ยของแมน้ํ่าเจา้พระยา)  

ม ี๔ ป้อม คอื 

๑. ป้อมปูเ่จา้สมงิพราย 

๒. ป้อมปีศาจสงิ 

๓. ป้อมราหูจร 

๔. ป้อมวทิยาคม 

ป้อมเหล่าน้ีชกัปีกกาถงึกนั ทางหลงัเมอืงกําแพงลอ้มรอบ มยีุง้ฉาง ตกึดนิและศาลาไว้

เครือ่งอาวุธยทุธภณัฑ ์

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัทรงขนานนามเมอืงพระประแดงน้ีว่าเมอืงนคร

เขือ่นขนัธ ์การสรา้งเมอืงเสรจ็เรยีบรอ้ยเมือ่วนัศุกร ์ เดอืน ๗ แรม ๑๑ คํ่า พ.ศ. ๒๓๕๘ แลว้ทรงโปรด

เกลา้ฯ ใหย้า้ยครวัมอญ เมอืงปทุมธานี พวกเจา้พระยามหาโยธา (เจง่) ซึง่หนีภยัพม่าเขา้มาพึง่พระ-

บรมโพธสิมภาร ในแผ่นดนิสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช เป็นชายฉกรรจ ์๓๐๐ คน ใหม้าตัง้ภมูลิําเนา

อยู ่ ณ เมอืงน้ี และทรงแต่งตัง้สมงิทอมา บุตรเจา้พระยามหาโยธา (เจง่) ซึง่เป็นพระยาราม น้อง



 ๔ 

เจา้พระยามหาโยธา (ทอเรยี) เป็นพระยานครเขือ่นขนัธร์ามญัราชชาตเิสนาบดศีรสีทิธสิงคราม เป็น

ผูร้กัษาเมอืง 

เมือ่สมยัรชักาลที ่๑ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช        องเชยีงสอืเจา้ 

ราชวงศข์องญวนหนีภยัการเมอืงเขา้มาพึง่พระบรมโพธสิมภาร  เมือ่องเชยีงสอืไดก้ลบัไปเป็นใหญ่ใน

ญวนสมัพนัธภาพระหว่างไทยกบัญวนจงึเป็นไปอยา่งแน่นแฟ้นดุจพีน้่อง ต่อมาในรชักาลที ่ ๒ 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั สมัพนัธไมตรทีีม่อียู่ดว้ยกนัเสื่อมคลายลง เกดิกนิแหนงแคลง

ใจกนัสาเหตุจากญวนคดิเป็นเจา้ใหญ่นายโตปกครองประเทศเขมร 

องต๋ากุน เจา้เมอืงญวน ไดเ้กณฑไ์พรพ่ลญวน - เขมร ผลดัละ ๑๐,๐๐๐ คน ขดุคลองใหญ่

จากทะเลสาบเขมร มาออกเมอืงบนัทายมาศ ใกลช้ายแดนไทยอนัจะเป็นเหตุใหไ้ทยเราไดร้บัความ

กระทบกระเทอืน เพราะถ้าญวนขดุคลองน้ีสาํเรจ็ญวนอาจยกกองทพัเรอืมารกุรานไทยเขา้ตหีวั

เมอืงไทยไดง้า่ยเขา้ เน่ืองจากไมต่อ้งออ้มแหลมใหญ่ผ่านทะเล และเมอืงบนัทายมาศอยูใ่กลช้ายแดน

ไทยอกีทัง้ยงัเคยเป็นของไทยมาเก่าก่อน แต่เน่ืองจากญวนไดแ้ต่งทตูเขา้มาบงัคมพระบรมศพรชักาลที ่

๑  เลยถอืโอกาสถวายสาสน์รชักาลที ่ ๒ ขอเมอืงบนัทายมาศ โดยทีไ่ทยเหน็แก่ไมตรทีีม่มีาดัง้เดมิ 

พระองคม์ไิดเ้ฉลยีวพระทยัว่าญวนจะคดิหกัหลงั จงึยอมยกเมอืงบนัทายมาศใหญ้วนไป 

ฉะนัน้ พระองคจ์งึแน่พระทยัว่าการขดุคลองของญวนในครัง้น้ีนัน้ เป็นแผนการของญวนที่

คดิจะรกุรานไทย พระองคจ์งึทรงพระราชดาํรวิ่า เมอืงสมทุรปราการเดมิทีส่มเดจ็พระเจา้ทรงธรรมทรง

สรา้งไวท้รุดโทรมลงมากแลว้ ประกอบทัง้อยูห่่างไกลจากปากแมน้ํ่าเจา้พระยา และทรงเหน็ความจาํเป็น

ทีจ่ะตอ้งป้องกนัพระนครทางน้ําใหแ้ขง็แกรง่กว่าทีเ่ป็นอยู ่ เหน็ควรใหส้ถาปนาเมอืงสมทุรปราการขึน้

ใหม ่ และเลื่อนออกไปใหใ้กลป้ากแม่น้ํา จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้ลกูยาเธอกรมหมืน่-

เจษฎาบดนิทร ์ (พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัรชักาลที ่ ๓) เป็นแมก่องรว่มดว้ย เจา้พระยาพระ

คลงั   (ดศิ บุนนาค) จดัการสรา้งเมอืงสมทุรปราการขึน้ใหม ่ ใน พ.ศ. ๒๓๖๒ เป็นการด่วน โดยทรง

กําหนดเขตใหต้รงบรเิวณพืน้ทีท่ีช่าวบา้น เรยีกว่า "บางเจา้พระยา" (เป็นเทศบาลเมอืงสมทุรปราการ 

กบัตําบลบางเมอืงในปจัจุบนั) อยูร่ะหว่างปากคลองปากน้ําคลองมหาวงศ ์ มป้ีอมปราการเป็นเมอืงหน้า

ศกึ ๖ ป้อมปราการ คอื 16

(๒)
 

- ทางฝ ัง่ซา้ยของแม่น้ําเจา้พระยา (ตะวนัออก) 

๑. ป้อมประโคนชยั อยูท่ีป่ากคลองปากน้ํา 

๒. ป้อมนารายณ์ปราบศกึ อยูใ่นตําบลบางเมอืง 

๓. ป้อมปราการ อยูใ่นตําบลบางเมอืง 

๔. ป้อมกายสทิธิ ์ในตําบลบางเมอืง 

 

 

 

(๒) "ตํานานวตัถสุถานตา่งๆ ซึง่พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงสถาปนา" พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานพระราชทาน

เพลงิศพ นายจําเนียร นครประศาสน์,ผดงุวิทยาการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๑๔,หน้า ๕๔. 

                                                           



 ๕ 

- ทางฝ ัง่ขวาของแมเ่จา้พระยา (ตะวนัตก) มป้ีอมนาคราช 

- ส่วนกลางแมน้ํ่ามเีกาะใหม่เกดิขึน้ จงึสรา้งป้อมขึน้บนเกาะนัน้ เรยีกว่า "ป้อมผเีสือ้สมทุร" 

และในครัง้นัน้โปรดเกลา้ฯ ใหข้ดุคลองปากลดั ในเมอืงนครเขือ่นขนัธข์ึน้มาดว้ย 

ในการสรา้งเมอืงสมทุรปราการใหม่น้ี ไดส้รา้งเสรจ็เมือ่วนัอาทติย ์ขึน้ ๗ คํ่า เดอืน ๔ พ.ศ. 

๒๓๖๕ ครัน้ในวนัพุธ เวลา ๐๔.๒๔ น. ไดฤ้กษ์เอาแผ่นยนัตท์อง เงนิ ทองแดง ดบุีก และศลิา ลงสู่ภมูิ

บาทแลว้ยกเสาหลกัเมอืง พอวนัเสาร ์  ๐๕.๒๔ น. ทาํพธิฝีงัอาถรรพแ์ผนยนัตอ์งครกัษ์อกีครัง้หน่ึง เสา

หลกัเมอืงทีท่าํพธิยีกขึน้ครัง้นัน้ เป็นทีต่ ัง้ของ "ศาลเจา้พ่อหลกัเมอืง" ในปจัจบุนั 

ใน ปี พ.ศ. ๒๓๖๕ ก่อนหน้าทีจ่ะทาํพธิฝีงัหลกัเมอืงไมน่าน อุปราชเมอืงนครพนมไดพ้า

สมคัรพรรคพวกและบรวิารเขา้มาพึง่พระบรมโพธสิมภารประมาณ ๒,๐๐๐ คน รชักาลที ่ ๒ โปรดใหต้ัง้

ภมูลิาํเนาอยูแ่ถบคลองมหาวงษ์ในเมอืงสมทุรปราการ กบัใหท้า้วอนิทพศิาล บุตรชายคนโตของอุปราช

เมอืงนครพนมเป็นพระยาปลดัเมอืงสมทุรปราการ 

ในระหว่างที่สรา้งเมอืงสมุทรปราการใหม่อยู่น้ี พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัได้

เสด็จทอดพระเนตรงานก่อสร้างอยู่เสมอ ครัน้วนัพฤหสับดี เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๑ คํ่า พ.ศ. ๒๓๖๖ 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั เสดจ็พระราชทานผา้พระกฐนิ ณ วดัพชิยัสงคราม (วดันอก) 

เมอืงสมุทรปราการทรงทอดพระเนตรเห็นเกาะหาดทรายขา้งป้อมผเีสื้อสมุทร จงึทรงพระราชดํารจิะ

สรา้งมหาเจดยีเ์พื่อคู่กบัชาวเมอืงสมุทรปราการที่พระองค์ทรงสถาปนาขึน้ไว้ ดงันัน้จงึโปรดให้สรา้ง" 

พระสมุทรเจดีย์" ขึ้นบนเกาะกลางน้ําตรงท้ายป้อมผีเสี้อสมุทรแต่การสร้างได้เริ่มในรัชสมัย

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๓ และเสรจ็สิน้ในรชัสมยัของพระองค ์
(๓)

 ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั เมื่อปราบกบฏเวยีงจนัทน์เสรจ็แลว้จะ

ทาํสงครามกบัญวน พระองคจ์งึโปรดใหส้รา้งป้อมเพิม่เตมิทีเ่มอืงสมทุรปราการ เมือ่ปีชวด พ.ศ.  

๒๓๗๑ โปรดใหเ้จา้พระยาพระคลงัเป็นแมก่องสรา้งป้อมฝ ัง่ตะวนัตก (ฝ ัง่ขวา) ของแมน้ํ่าเจา้พระยา ชื่อ

ป้อม  ปีกกาต่อจากป้อมประโคมชยัของเดมิ, ป้อมตรเีพช็ร ์ สรา้งทีบ่างจะเกรง (บางนาเกรงในปจัจบุนั) 

เหนือเมอืงขึน้ไป 

ต่อมา ปีมะเมยี พ.ศ. ๒๓๗๗ โปรดใหก้รมสมเดจ็พระเคชาดศิร ครัง้ดํารงพระยศเป็นกรม

ขนุเดชาอดสิรกบักรมหมืน่เสพสุนทร กรมหมื่นณรงคห์รริกัษ์ สรา้งป้อมทีบ่างปลากด ทางฝ ัง่ตะวนัตก

ขา้งเหนือเมอืงสมทุรปราการ ชื่อป้อมคงกระพนั ในปีมะเสง็ พ.ศ. ๒๓๘๘ โปรดใหเ้จา้พระยาพระคลงั  

ไปสรา้งป้อมเพิม่เตมิทีเ่มอืงสมทุรปราการ คอื ทาํป้อมปีกกาต่อป้อมนาคราช เรยีกว่า  ป้อมปีกกาพบั

สมทุร ส่วนป้อมผเีสือ้สมทุร เดมิทาํเป็น ๒ ชัน้ ใหร้ือ้ชัน้บนออกเสยีชัน้หน่ึงแลว้สรา้งปีกกาขยายป้อม

ออกไปทัง้ ๒ ขา้ง และใหถ้มศลิาปิดปากอ่าวทีแ่หลมฟ้าผ่า ๕ กอง ไวท้างเรอืเดนิเป็นช่องๆ เรยีกว่า  

"โขลนทวาร" ถงึปีวอก พ.ศ. ๒๓๙๑ โปรดใหส้มเดจ็พระยามหาศรสีุรยิวงศ ์ เมือ่ครัง้เป็นจมืน่ไวยวรนา

รถ เป็นแมก่องสรา้งป้อมใหญ่ขึน้ทีต่ําบลมหาวงษ์ ทางฝ ัง่ตะวนัออกอกีหน่ึงป้อม เป็นป้อมทีต่ ัง้ของแม่

ทพั ชื่อป้อมเสอืซ่อนเลบ็ 

(๓) "ตํานานวตัถสุถานตา่งๆ ซึง่พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงสถาปนา" หน้า ๕๔-๕๖. 

                                                           



 ๖ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ รชักาลที ่ ๕ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงเหน็ความ

จาํเป็นตอ้งมป้ีอมทีป่ากอ่าวบรเิวณแผ่นดนิทีย่ ื่นออกไปจนถงึตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอเมอืง

สมทุรปราการ จงึทรงโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งป้อมพระจลุจอมเกลา้ ซึง่มป้ีอมปืนสามารถตา้นทานกระสุน

ปืนเรอืทนัสมยัได ้ ประกอบกบัเวลานัน้ไทยกําลงัมเีรือ่งพพิาทกบัฝรัง่เศล กรณพีพิาทดนิแดนทางแมน้ํ่า

โขง ป้อมพระจลุจอมเกลา้ฯ ไดส้ิน้พระราชทรพัยใ์นการสรา้งไปทัง้สิน้ ๑๐,๐๐๐ ชัง่ 

ในสมยักรงุรตันโกสนิทร ์ ประเทศไทยมอีาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาล แต่กร็กัษาไวไ้มไ่ดน้าน 

เพราะมปีระเทศมหาอํานาจตะวนัตกมาแสวงหาเมอืงขึน้ ทางภาคตะวนัออกของทวปีเอเชยีประเทศเลก็

ประเทศน้อยกต็อ้งสญูเสยีดนิแดนแก่มหาอํานาจทีว่่าน้ี อยา่งไม่มทีางจะเอาดนิแดนคนืไดโ้ดยเฉพาะ

ประเทศไทยไดเ้สยีดนิแดนใหป้ระเทศมหาอํานาจตะวนัตกไปทัง้หมด ๑๑ ครัง้ และในการเสยีดนิแดน 

ครัง้ที ่๗ มเีหตุการณ์ทีเ่กีย่วพนักบัเมอืงสมุทรปราการ คอื เหตุการณ์รบทีป่ากแม่น้ําเจา้พระยาเมือ่เยน็

วนัที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๔๓๖ เน่ืองจากในวนันัน้ เป็นวนักําหนดการเสดจ็มาถงึของอาชดุ๊ค ฟรานซเ์ฟอร์

ดนิานด ์ยพุราชแห่งออสเตรยี โดยจะเดนิทางถงึอ่าวไทย เพื่อเยอืนประเทศสยาม และในตอนเยน็วนันัน้ 

มฝีนตกตราํๆ ตลอดจนคํ่า เรอืรบฝรัง่เศษ  ๒ ลาํ และมเีรอืสนิคา้ซึง่เคยทาํการคา้ระหว่างกรงุเทพฯ กบั

ไซ่งอ่นเป็นเรอืนํารอ่งเขา้มา ถอืโอกาสแล่นเขา้มาเป็นการสวมรอย ทาํใหท้หารไทยไมอ่าจพสิูจน์ไดว้่า

เป็นฝา่ยใดแน่นอน จงึเกดิความลงัเลใจ เรอืรบฝรัง่เศสจงึรอดจากการยงิของทหารไทยทีป้่อมปืนพระ

จลุจอมเกลา้เขา้มาได ้ คงถูกยงิแต่เรอืนํารอ่งและเกยตืน้อยู ่ การเขา้มาของเรอืรบฝรัง่เศสเป็นการขู่

รฐับาลไทยใหป้ฏบิตัติามเงือ่นไข ซึง่ฝรัง่เศสใหต้อบภายใน ๔๘ ชัว่โมง นอกจากนัน้ฝรัง่เศสยงัส่งเรอืรบ

อกี ๘ ลาํ มาปิดอ่าวไทยเมือ่วนัที ่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๔๓๖ อกีชัน้หน่ึงรฐับาลไทยไดย้อมตกลงตาม

เงือ่นไขทีฝ่ร ัง่เศสเรยีกรอ้งเมือ่วนัที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๔๓๖ ฝรัง่เศสจงึยอมถอนกองเรอืรบทีปิ่ดอ่าว เมือ่

วนัที ่๑ สงิหาคม ๒๔๓๖ แมก้ระนัน้กย็งัยดึจงัหวดัจนัทบุร ีและจงัหวดัตราดไวอ้กี ๑๕ ปี 

เหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖) น้ี นอกจากไทยจะถูกปรบัเป็นเงนิตราอยา่งมหาศาล

แลว้ตอ้งเสยีดนิแดนฝ ัง่ชา้ยแมน้ํ่าโขง เป็นเน้ือทีท่ ัง้หมด ๑๔๓,๐๐๐ ตารางกโิลเมตรใหแ้ก่ฝรัง่เศส 

ประเทศลาวทัง้หมด อาณาจกัรลานชา้ง ซึง่เป็นของไทยมาตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช เมือ่ 

พ.ศ. ๒๑๓๖ อยูก่บัไทยมาครบ ๓๐๐ ปีพอด ี ตอ้งมาเสยีใหฝ้รัง่เศสคราวน้ีดว้ย และยดึจงัหวดัจนัทบุรี

กบัจงัหวดัตราดเป็นประกนัอกี ๑๕  ปี 

 

 

 

 

 

 



 ๗ 

การทีไ่ทยตอ้งเสยีดนิแดนใหแ้ก่ฝรัง่เศสใน ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖ หรอื จ.ศ. ๑๒๕๕) 

นบัว่าเป็นครัง้ยิง่ใหญ่กว่าทุกครัง้ในจาํนวน ๑๑ ครัง้ สรา้งความขมขื่นใหไ้ทยอยา่งใหญ่หลวง16

(๔)
 

ในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๓๘ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรชักาลที ่ ๕ 

ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหป้รบัปรงุการปกครองพระราชอาณาเขตใหเ้รยีบรอ้ยเป็นระเบยีบ โปรด

เกลา้ฯ ใหม้กีารรวบรวมบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่เดมิขึน้อยูก่บักรมพระกลาโหมกรมมหาดไทย 

และกรมท่า ใหม้าอยูใ่นบงัคบับญัชา ของกระทรวงมหาดไทย เพยีงกระทรวงเดยีว อยา่งไรกต็าม ใน

การจดัระเบยีบการปกครองโอนหวัเมอืงต่างๆ ใหม้าขึน้ตรงต่อกระทรวงมหาดไทยครัง้น้ีปรากฏว่า เมอืง

สมทุรปราการและเมอืงนครเขือ่นขนัธ ์ ไดร้วมเขา้อยูใ่นมณฑลกรงุเทพฯ ขึน้ต่อกระทรวงนครบาลแทน 

ตามพระราชบญัญตัปิกครองทอ้งที ่ร.ศ. ๑๑๔ 16

(๕)
 

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๖ ทรงดาํรวิ่านาม "พระประแดง" 

เป็นเมอืงสาํคญัมาแต่โบราณกาล สมควรใชแ้ทนนครเขือ่นขนัธ ์ เพราะอยูต่ดิกนัอยูแ่ลว้ ดงันัน้ ใน พ.ศ. 

๒๔๕๘ พระองคจ์งึทรงโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่นชื่อ "นคร เขือ่นขนัธ"์ เป็น "เมอืงพระประแดง" สบืมา 

ใน พ.ศ.๒๔๕๘ รชักาลที ่ ๖ ไดม้พีระบรมราชโองการขยาย เขตกรงุเทพมหานครเสยีใหม่

ดว้ยทรงเหน็ว่ากรงุเทพมหานครมคีวามเจรญิขยายออกไปมากแลว้ จงึโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราช-

บญัญตัแิบ่งการบงัคบับญัชาหวัเมอืงใหม ่ ยกเลกิมณฑลกรงุเทพฯ เดมิทีร่วมทอ้งทีเ่มอืงนนทบุร ี     

เมอืงมนีบุร ี เมอืงพระประแดงเมอืงสมทุรปราการ แลว้กําหนดเขตเสยีใหมแ่ละใหย้กเมอืงธญับุร ี     

เมอืงปทุมธานี ไปสมทบเป็นหวัเมอืงขึน้กระทรวงมหาดไทย ตัง้แต่วนัที ่๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็น

ตน้มา16

(๖)
 

(๔) ประเทศสยามเสยีดินแดนให้แก่มหาอํานาจตะวนัตก ๑๑ ครัง้ ดงันี ้

๑. เสยีเกาะหมาก ให้องักฤษ เมือ่วนัท่ี ๑๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๓๒๙ เนือ้ท่ี ๓๗๕ ตารางกิโลเมตร 

๒. เสยีมะริด ทะวาย ตะนาวศรี ให้องักฤษ เมื่อวนัท่ี ๑๖ มกราคม ๒๓๓๖ เนือ้ท่ี ๕๕,๐๐๐ ตร.กม. 

๓. เสยีแสนหวี เชียงตงุ เมืองพง ให้องักฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ เนือ้ท่ี ๑๒๐,๐๐๐ ตร.กม. 

๔. เสยีสบิสองพนันา ให้องักฤษ เมื่อวนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๓๙๗ เนือ้ท่ี ๖๐,๐๐๐ ตร.กม. 

๕. เสยีแคว้นเขมร  ให้ฝร่ังเศส เมือ่วนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๑๐ เนือ้ท่ี ๑๒๔,๐๐๐ ตร.กม. 

๖. เสยีสบิสองจไุทย ให้ฝร่ังเศส เมือ่วนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม ๒๔๓๑ เนือ้ท่ี ๘๗,๐๐๐ ตร.กม. 

๗. เสยีดินแดนฝ่ังซ้ายแมนํ่า้โขง ให้ฝร่ังเศส เมื่อวนัท่ี ๓ ตลุาคม ๒๔๓๖ เนือ้ท่ี ๑๔๓,๐๐๐ ตร.กม. 

๘. เสยีดินแดนฝ่ังขวาแมนํ่า้โขง ให้ฝร่ังเศส เมื่อวนัท่ี ๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๔๔๖ เนือ้ท่ี ๖๒,๕๐๐ ตร.กม. 

๙. เสยีมณฑลบรูพา ให้ฝร่ังเศส เมื่อวนัท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๙ เนือ้ท่ี ๕๑,๐๐๐ ตร.กม. 

๑๐. เสยีกะลนัตนั,ตรังตาน,ูไทรบรีุ,ปลศิ, ให้องักฤษ เมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๔๕๑ เนือ้ท่ี ๘๐,๐๐๐ ตร.กม. 

๑๑. เสยีเขาพระวิหาร ให้เขมร เมื่อวนัท่ี ๑๕ มิถนุายน ๒๕๐๕ เนือ้ท่ี ๒ ตร.กม. 

จากหนงัสอื การเสยีดินแดนของชนเชือ้ชาติไทย โดย พนัเอก ถวิล อยูเ่ย็น หวัหน้ากองประวตัิศาสตร์ กรมยทุธการ

ทหารบก, กองทพับก, กองบญัชาการตํารวจภธูรชายแดง จดัพิมพ์เผยแพร่.  
(๕) หอจดหมายเหตแุหง่ชาต,ิ กรมศิลปากร เอกสาร ร.๕ ม.๑/๑๗ 
(๖) หอจดหมายเหตแุหง่ชาต,ิ กรมศิลปากร เอกสาร ร.๕ ป.๑/๑๗. 

                                                           



 ๘ 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ในรชัสมยัรชักาลที ่๖ โปรดเกลา้ฯ ใหย้กฐานะเมอืงขึน้เป็นจงัหวดั 

เมอืงสมทุรปราการกก็ลายเป็นจงัหวดัสมทุรปราการ และเมอืงพระประแดงกเ็ป็นจงัหวดัพระประแดง

ต่างหาก จงัหวดัสมุทรปราการในตอนนัน้ม ี๔ อําเภอ คอืเมอืง, บางเหีย้ (ต่อมาเปลีย่นชื่อเป็นบางบ่อ) , 

บางพล ี และเกาะสชีงั (ลดฐานะลงมาเป็นกิง่อําเภอในภายหลงั เพราะพลเมอืงน้อย) และจงัหวดัพระ

ประแดง ม ี๓ อําเภอ คอื เมอืงราษฎรบ์รูณะ และพระโขนง 

ต่อมาในรชักาลที ่ ๗ อนัเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า รฐับาลจงึยุบจงัหวดัพระ

ประแดงลงมาเป็นอําเภอหน่ึงใหข้ึน้กบัจงัหวดัสมทุรปราการ อําเภอราษฎรบ์ูรณะไปขึน้กบัจงัหวดั    

ธนบุร ีและอําเภอพระโขนงไปขึน้กบัจงัหวดัพระนคร 

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ไดอ้อกพระราชบญัญตัยิุบจงัหวดัสมทุรปราการกบัจงัหวดัอื่นๆ อกี ๔ 

จงัหวดัไปรวมเป็นจงัหวดัพระนคร-ธนบุร ีแต่ต่อมาในวนัที ่๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙ ไดม้พีระราชกฤษฎกีา

ใหจ้ดัตัง้จงัหวดัสมุทรปราการขึน้อกีครัง้หน่ึง 

 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

หลงัจากจดัหน่วยราชการบรหิารส่วนกลาง  โดยมกีระทรวงมหาดไทย ในฐานะเป็นส่วน

ราชการทีเ่ป็นศูนยก์ลางอํานวยการปกครองประเทศ และควบคุมหวัเมอืงทัว่ประเทศแลว้การจดัระเบยีบ

การปกครองต่อมากม็กีารจดัตัง้หน่วยราชการบรหิารส่วนภูมภิาค ซึง่มสีภาพและฐานะเป็นตวัแทนหรอื

หน่วยประจาํทอ้งทีข่องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อนัไดแ้ก่ การจดัรปูการปกครองแบบเทศาภบิาล ซึง่ถอื

ไดว้่าเป็นระบบการปกครองอนัสาํคญัยิง่ทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรง

นํามาใชป้รบัปรงุระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนภูมภิาคในสมยันัน้ กรมปกครองแบบเทศาภบิาล 

เป็นระบบการปกครองส่วนภมูภิาคชนิดหน่ึงทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการจากส่วนกลางออกไปบรหิาร

ราชการ    ในทอ้งทีต่่างๆ ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาล เป็นระบบการปกครองทีร่วมอํานาจเขา้

มาไวใ้นส่วนกลางอยา่งมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย และเปลีย่นระบบการปกครองจากประเพณปีกครองดัง้เดมิ

ของไทย คอื ระบบกนิเมอืง ใหห้มดไป 

การปกครองหวัเมอืงก่อนวนัที ่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบงัคบับญัชามี

ความหมายแตกต่างกนัออกไปตามความใกลไ้กลของทอ้งถิน่ หวัเมอืงหรอืประเทศราชยิง่ไกลไปจาก

กรงุเทพฯ  เท่าใดกย็ิง่มอีสิระในการปกครองตนเองมากขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากทางคมนาคมไปมาหาสู่

ลาํบาก  หวัเมอืงทีร่ฐับาลปกครองบงัคบับญัชาไดโ้ดยตรงกม็แีต่หวัเมอืงจตัวาใกล้ๆ  ส่วนหวัเมอืงอื่นๆ 

มเีจา้เมอืงเป็นผูป้กครองแบบกนิเมอืงและมอีํานาจอยา่งกวา้งขวาง ในสมยัทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพดาํรงตําแหน่งเสนาบด ี พระองคไ์ดจ้ดัใหอ้ํานาจการปกครองเขา้มารวมอยู่

ยงัจดุเดยีวกนั โดยการจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ มขีา้หลวงเทศาภบิาลเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาหวั

เมอืงทัง้ปวงซึง่หมายความว่า รฐับาลมใิหก้ารบงัคบับญัชาหวัเมอืงไปอยู่ทีเ่จา้เมอืงระบบการปกครอง

แบบเทศาภบิาลเริม่จดัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ จงึสาํเรจ็และเพื่อความเขา้ใจเรือ่งน้ี

เสยีก่อนในเบือ้งตน้ จงึจะขอนําคาํจาํกดัความของ"การเทศาภบิาล" ซึง่พระยาราชเสนา (สริ ิ เทพหสัดนิ 

ณ อยธุยา) อดตีปลดัทลูฉลองกระทรวงมหาดไทยตพีมิพไ์ว ้ซึง่มคีวามว่า 



 ๙ 

"การเทศาภบิาล คอื การปกครองโดยลกัษณะทีจ่ดัใหม้หีน่วยบรหิารราชการอนั

ประกอบดว้ยตําแหน่งขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และเป็นที่

ไวว้างใจของรฐับาลของพระองค ์ รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลาง ซึง่ประจาํแต่เฉพาะในราชธานีนัน้

ออกไปดาํเนินงานในส่วนภูมภิาคอนัเป็นทีใ่กลช้ดิตดิต่ออาณาประชากร เพื่อใหไ้ดร้บัความร่มเยน็เป็น

สุขและความเจรญิทัว่ถงึกนัโดยมรีะเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจกัรดว้ย ฯลฯ จงึ

ไดแ้บ่งส่วนการปกครองโดยขนาดลดหลัน่กนัเป็นขัน้อนัดบัดงัน้ี คอื ส่วนใหญ่เป็นมณฑลรองถดัลงไป

เป็นเมอืง คอื จงัหวดัรองไปอกีเป็น อําเภอ ตําบล และหมูบ่า้น จดัแบ่งหน้าทีร่าชการเป็นส่วนสดัแผนก

งานใหส้อดคลอ้งกบัทาํนองการของกระทรวง ทบวง กรมในราชธานี และจดัสรรขา้ราชการทีม่คีวามรู้

สตปิญัญาความประพฤตดิ ี ใหไ้ปประจาํทาํงานตามตําแหน่งหน้าทีม่ใิหม้กีารก้าวก่ายสบัสนกนัดงัที่

เป็นมาแต่ก่อนเพื่อนํามาซึง่ความเจรญิเรยีบรอ้ย รวดเรว็ แก่ราชการและธุรกจิของประชาชนซึง่ตอ้ง

อาศยัทางราชการเป็นทีพ่ึง่ดว้ย" 

จากคําจาํกดัความดงักล่าวขา้งตน้ ควรทําความเขา้ใจบางประการเกีย่วกบัการจดัระเบยีบ

การปกครองแบบเทศาภบิาล ดงัน้ี 

การเทศาภบิาล นัน้ หมายความรวมว่า เป็น "ระบบ" การปกครองอาณาเขตชนิดหน่ึงซึง่

เรยีกว่า "การปกครองส่วนภมูภิาค" ส่วน "มณฑลเทศาภบิาล" นัน้ คอื ส่วนหน่ึงของการปกครองชนิดน้ี 

และยงัหมายความอกีว่า ระบบเทศาภบิาลเป็นระบบทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการส่วนกลางไปบรหิาร

ราชการในทอ้งทีต่่างๆ แทนทีส่่วนภูมภิาคจะจดัปกครองกนัเองเช่นทีเ่คยปฏบิตัมิาแต่เดมิ อนัเป็นระบบ

กนิเมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลจงึเป็นระบบการปกครองซึง่รวมอํานาจเขา้มาไวใ้น

ส่วนกลางและรดิรอนอํานาจของเจา้เมอืงตามระบบกนิเมอืงลงอยา่งสิน้เชงิ 

นอกจากน้ี มขีอ้ทีค่วรทําความเขา้ใจอกีประการหน่ึง คอื การจดัระเบยีบการปกครองแบบ

เทศาภบิาลนัน้ ในสมยัรชักาลที ่๕ ก่อนปฏริปูการปกครองกม็กีารรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑลเหมอืนกนั 

แต่มณฑลสมยันัน้หาใช่มณฑลเทศาภบิาลไม ่ ดงัจะอธบิายโดยยอ่ดงัน้ี เมือ่พระบาทสมเดจ็พระ-

จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัพระปิยมหาราช ทรงพระราชดํารจิะจดัการปกครองพระราชอาณาเขตใหม้ัน่คง

และเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ทรงเหน็ว่าหวัเมอืงอนัมมีาแต่เดมิแยกกนัขึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยบา้ง 

กระทรวงกลาโหมบา้งและกรมท่าบา้ง การบงัคบับญัชาหวัเมอืงในสมยันัน้แยกกนัอยูถ่งึ ๓ แห่งยากทีจ่ะ

จดัระเบยีบการปกครองใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเหมอืนกนัไดท้ัว่ราชอาณาจกัร ทรงพระราชดํารวิ่า ควร

จะรวมการบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวงใหข้ึน้อยูก่กบัในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีว จงึไดม้พีระ

บรมราชโองการแบ่งหน้าทีร่ะหว่างกระทรวงมหาดไทยกบักระทรวงกลาโหมเสยีใหม่ เมือ่วนัที ่ ๒๓ 

ธนัวาคม ๒๔๓๕ เมือ่ไดม้อบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวงแลว้ จงึไดร้วบรวมหวั

เมอืงเขา้เป็นมณฑลมขีา้หลวงใหญ่เป็นผูป้กครอง การจดัตัง้มณฑลในครัง้นัน้มอียูท่ ัง้สิน้ ๖ มณฑล คอื 

มณฑลลาวเฉียงหรอืมณฑลพายพั มณฑลลาวพวนหรอืมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรอืมณฑลอสีาน 

มณฑลเขมรหรอืมณฑลบูรพา และมณฑลนครราชสมีา ส่วนหวัเมอืงทางฝ ัง่ทะเลตะวนัตก บญัชาการอยู่

ทีเ่มอืงภเูกต็ 



 ๑๐ 

การจดัรวบรวมหวัเมอืงเขา้เป็น ๖ มณฑลดงักล่าวน้ี ยงัมไิดม้ฐีานะเหมอืนมณฑล

เทศาภบิาลการจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่อย่างแทจ้รงิเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นตน้มา 

และกม็ไิดด้าํเนินการจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดยีวทัว่ราชอาณาจกัร แต่ไดจ้ดัตัง้เป็นลาํดบัดงัน้ี 

พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรก ไดว้างแผนงาน จดัระเบยีบการบรหิารมณฑลแบบใหมเ่สรจ็

กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ ๓ มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑลปราจนีบุร ี

มณฑลนครราชสมีา ซึง่เปลีย่นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็นแบบใหม ่และในตอนปลายปี เมือ่

โปรดเกลา้ฯ ใหโ้อนหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่เคยขึน้อยูใ่นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศมาขึน้อยู่

ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีวแลว้จงึไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลราชบุรขีึน้อกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๓ มณฑล คอื มณฑลนครชยั

ศรมีณฑลนครสวรรค ์ มณฑลกรงุเก่า และไดแ้กไ้ขระเบยีบการจดัมณฑลฝา่ยทะเลตะวนัตก คอื ตัง้เป็น

มณฑลภเูกต็ใหเ้ขา้รปูลกัษณะของมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดร้วมหวัเมอืงเป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๒ มณฑล คอื มณฑล

นครศรธีรรมราช และมณฑลชุมพร 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดร้วมหวัเมอืงมะลายตูะวนัออกเป็นมณฑลไทรบุร ี และในปีเดยีวกนันัน้เอง 

ไดต้ัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดเ้ปลีย่นแปลงสภาพของมณฑลเก่าๆ ทีเ่หลอือยูอ่กี ๓ มณฑล คอื มณฑล

พายพั มณฑลอุดร และมณฑลอสีาน ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาล 

พ.ศ. ๒๔๔๗ ยบุมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเหน็ว่ามแีต่จะสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ย 

พ.ศ. ๒๔๔๙ จดัตัง้มณฑลปตัตานีและมณฑลจนัทบุร ีมเีมอืงจนัทบุร ีระยอง และตราด 

พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีครัง้หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๕๑ จาํนวนมณฑลลดลง เพราะไทยตอ้งยอมยกมณฑลไทรบุรใีหแ้ก่องักฤษเพื่อ

แลกเปลีย่นกบัการแกไ้ขสญัญาคา้ขาย และเพื่อจะกู้ยมืเงนิองักฤษมาสรา้งทางรถไฟสายใต ้

พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดแ้ยกมณฑลอสีานออกเป็น ๒ มณฑล มชีื่อใหมว่่า มณฑลอุบลและมณฑล

รอ้ยเอด็  

พ.ศ. ๒๔๕๘ จดัตัง้มณฑลมหาราษฎรข์ึน้ โดยแยกออกจากมณฑลพายบั 

 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

การปรบัปรงุระเบยีบการปกครองหวัเมอืงเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารสว่นภูมภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วย

บรหิารราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร เมือ่ก่อนเปลีย่นแปลง

การปกครองนอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็นมณฑลอกีดว้ย เมือ่ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบราชการบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยีเหตุทีย่กเลกิมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 



 ๑๑ 

๑) การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ะสัง่การและตรวจตรา

สอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

๒) เพื่อประหยดัค่าใชจ้า่ยของประเทศใหน้้อยลง 

๓) เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑลมณฑล

รายงานต่อกระทรวงเป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

๔) รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม่ๆ  มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ส่วนภมูภิาค

ยิง่ขึน้ และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี

ฉบบัหน่ึงในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัน้ี 

๑) จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

๒) อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยูแ่ก่คณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรมการจงัหวดันัน้ 

ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓) ในฐานะของคณะกรมการจงัหวดั ซึง่แต่เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการแผ่นดนิ

ในจงัหวดัไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมา ไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตามนัย

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน

ภมูภิาคเป็น 

๑. จงัหวดั 

๒. อําเภอ 

จงัหวดันัน้ใหร้วมทอ้งทีห่ลายๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ ยบุ และ

เปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิ และใหม้คีณะกรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของผูว้่า

ราช-การจงัหวดัในการบรหิารราชแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 
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