
  

ประวติัศาสตรจ์งัหวดัสมุทรสงคราม 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

ผลจากการสาํรวจของบุคคลหลายคนเชื่อว่า ผนืแผ่นดนิในลุ่มน้ําเจา้พระยาเคยเป็นทะเลมา

ก่อน ต่อมาเพื่อกระแสน้ําลําธารได้พัดพาเอาดินและทรายบนผืนแผ่นดินใหญ่ลงมาทับถมในอ่าว        

นบัเป็นเวลาหลายพนัปีเขา้ อ่าวกต็ืน้เขนิเป็นแผ่นดนิงอกรกุทะเลออกไปเรื่อยๆ เมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปี

มาแล้ว ฝ ัง่ทะเลอยู่ลํ้าเขา้มาในผนืแผ่นดนิใหญ่มาก คาดว่าพื้นทีท่ี่ตัง้อยู่บนฝ ัง่ซา้ยของแม่น้ําแม่กลอง    

ทัง้หมดในขณะน้ียงัไม่ม ี โดยเหตุน้ีจงึถอืได้ว่า ในสมยั ๒,๐๐๐ ปีมาแล้วนัน้ เมอืงสมุทรสงครามยงัไม่

เกดิ 

 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

เท่าน้ีนักโบราณคดคีณะต่างๆ ได้สํารวจมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการสํารวจโดยทางราชการ

หรอืส่วนตวั ยงัไม่ปรากฏว่าได้พบโบราณสถานที่มอีายุก่อนสมยักรุงศรอียุธยาสกัแห่งเดยีว ฉะนัน้ จงึ

พอจะกล่าวได้ว่าจงัหวดัสมุทรสงครามได้สรา้งขึ้นในสมยักรุงศรอียุธยา ไม่เก่าไปกว่านัน้ แต่ก็ยนืยนั

ไม่ไดว้่าสรา้งในสมยักรงุศรอียธุยาตอนต้น ตอนกลาง หรอืตอนปลายแต่จากจดหมายเหตุทีม่องซเิออร์

เซ-เบเรต์ ซึ่งอยู่ในคณะทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรัง่เศสที่ม ีมองซิเออร์ เดอลาลูแบร์ เป็น

หวัหน้าคณะเดนิทางเข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีกับกรุงศรอียุธยา รชักาลสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐ -๒๒๓๑ แต่ในตอนขากลบัมองซเิออรเ์ซเบเรต์ ได้แยกคณะเดนิทางกลบั

ก่อน โดยเดนิทางไปลงเรอืกําป ัน่ฝรัง่เศสที่เมอืงตะนาวศร ีซึ่งขณะนัน้เป็นเมอืงท่าค้าขายทางทะเลที่

สาํคญัของไทย ระหว่างการเดนิทาง เมือ่ผ่านเมอืงแมก่ลอง มองซเิออรเ์ซเบเรต ์ไดบ้นัทกึรายงานไวว้่า 

“ ณ วนัที ่๑๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๒๓๐ ขา้พเจา้ไดอ้อกจาก (เมอืง) ท่าจนี เพื่อไป (เมอืง) แม่

กลอง ตามทางระหว่างท่าจนีกบัแม่กลองน้ี มบีางแห่งน้ําตื้น ต้องใช้กระบอืลากเรอืเหมอืนวนัก่อน แต่

ตอนทีต่ื้นวนัน้ียาวกว่าวานน้ีและลําบากกว่าวานน้ีมาก เวลาเยน็ขา้พเจา้ไดไ้ปถงึเมอืงแม่กลอง ซึง่ไกล

จาก (เมอืง) ท่าจนี ระยะทางประมาณ ๑๐ ไมลค์รึง่ เมอืงแม่กลองน้ีเป็นเมอืงทีใ่หญ่กว่าเมอืงท่าจนีและ

ตัง้อยูร่มิแม่น้ํา ซึง่เรยีกกนัว่าแม่น้ําแม่กลอง และอยู่ห่างทะเลประมาณ ๑ ไมล ์น้ํารบัประทานในเมอืงน้ี 

เป็นน้ําทีด่ ีเมอืงแม่กลองน้ีหามกีําแพงเมอืงไม่ แต่มป้ีอมเลก็ๆ สีเ่หลี่ยมอยู่ ๑ ป้อม มุมป้อมนัน้น้ีมหีอ

รบอยู่ ๔ แห่ง แต่เป็นหอรบเล็กมาก ก่อดว้ยอฐิ คูก็หามไีม่ แต่น้ําท่วมอยู่รอบป้อม กําแพงหรอืรัว้ใน

ระหว่างหอรบนัน้ทาํดว้ยเสาใหญ่ ๆ ปกัลงในดนิ และมเีครา่ขวางถงึกนัเป็นระยะๆ” 

จากข้อความในบนัทกึฉบบัน้ี บอกให้ทราบว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐ ในรชักาลสมเดจ็พระ-

นารายณ์มหาราช นัน้ ตรงปากแม่น้ําแม่กลอง มเีมอืงแม่กลองตัง้อยู่แล้ว ทัง้ยงัเป็นเมอืงขนาดใหญ่

พอสมควร เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเมอืงท่าจนีที่ตัง้อยู่ปากแม่น้ําท่าจนี คอืใหญ่กว่าเมอืงท่าจนี (จงัหวดั

สมุทรสาครในปจัจุบนั) นอกจากนัน้ ยงับอกให้ทราบว่า ขณะนัน้เมอืงแม่กลองไม่มกีําแพงเมอืง มแีต่

ป้อมเลก็ๆ ตัง้อยู่รมิแม่น้ําหน้าเมอืงเพยีงป้อมเดยีว และการเดนิทางในสมยักรุงศรอียุธยา การเดนิทาง

ระหว่างกรงุศรอียธุยากบัเมอืงตะนาวศรทีีจ่ะสะดวกสบายนัน้ต้องลงเรอืจากกรุงศรอียุธยามายงับางกอก 



 ๒ 

ผ่านคลองและแม่น้ําต่างๆ ในคนืแรกจะพกัแรมที่เมอืงท่าจนี รุ่งขึน้นัง่เรอืผ่านเมอืงแม่กลอง ไปพกัที่

เมอืงเพชรบุร ีแลว้เดนิทางบกผ่านเมอืงปราณ เมอืงกุย เมอืงแคลง แล้วถงึเมอืงตะนาวศร ีและลงเรอื

กําป ัน่ทีน่ัน้ 

ชื่อ “เมอืงแมก่ลอง” คงใชต่้อมาอกีเป็นเวลานาน แลว้ไดเ้ปลีย่นชื่อ เป็น “สมทุรสงคราม” แต่

ยงัหาหลกัฐานยนืยนัไม่ได้ว่าได้เปลีย่นเมื่อใด เพราะจู่ๆ ก็พบเมอืงสมุทรสงคราม สมุทรปราการ และ

สาครบุร ีอยู่ในบญัชีรายชื่อหวัเมอืงฝ่ายตะวนัออก (ในรชักาลที่ ๑ แห่ง ราชวงศ์จกัร)ี ในหนังสือ 

“คําให้การชาวกรุงเก่า” ซึ่งสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ประทานขอ้สนันิษฐานไว้ว่า เป็น

คาํใหก้ารทีเ่จา้หน้าทีพ่ม่าซกัถาม ไดจ้ากสมเดจ็พระเจา้อุทุมพรและขา้ราชการใหญ่น้อย ทีพ่ม่าเกบ็เอา

ตวัเป็นเชลยไปประเทศพมา่ เมื่อคราวเสยีกรุงศรอียุธยา พ.ศ. ๒๓๑๐ ซึง่หมายความว่า เรื่องราวต่างๆ          

ทีป่รากฏอยู่ในหนังสอืเล่มนัน้ ได้เกดิขึน้หรอืเป็นอยู่ในเมอืงไทยก่อน พ.ศ. ๒๓๑๐ แสดงว่า เมอืงแม่

กลอง ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นเมอืงสมุทรสงครามก่อน พ.ศ. ๒๓๑๐ นัน่เอง เว้นแต่ไม่ทราบว่าเป็นปีใด และ

จากหลกัฐานในหนังสอืกฎหมายตราสามดวงว่าด้วยพระราชกําหนดเก่าระบุไว้เรื่องการเรยีกสนิไหม

พนิยัคดคีวาม ไดอ้อกชื่อเมอืงแม่กลอง เมอืงสาครบุร ีและเมอืงสมุทรปราการ หมายความว่าในปี พ.ศ. 

๒๒๖๕ เมอืงน้ียงัคงเรยีกว่า “เมอืงแม่กลอง” อยู่ แต่ขอ้ความในพระราชกําหนดเก่าซึง่ตราขึน้ในรชักาล

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศ เมือ่ พ.ศ. ๒๒๙๙ ระบุว่าโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยารตันาธเิบศทส์มุหมนเทยีร

บาล เอาตวัขุนวเิศษวานิช (จนีอะป ัน่เตก็) ขุนทพิและหมื่นรุทอกัษรทีบ่งัอาจกราบบงัคบัทูล ขอตัง้บ่อน

เบีย้ในแขวงเมอืงสมทุรสงคราม เมอืงราชบุรแีละเมอืงสมุทรปราการ  ทัง้ๆ ทีไ่ดม้กีฎหมายรบัสัง่หา้มไว้

ก่อนแลว้มาลงโทษ 

ฉะนัน้ จงึเชื่อได้ว่า เมอืงแม่กลองได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมอืงสมุทรสงคราม ในระหว่าง พ.ศ. 

๒๒๖๕ (รชักาลสมเดจ็พระเจา้ทา้ยสระ) กบั พ.ศ. ๒๒๙๙ (รชักาลสมเดจ็พระเจา้บรมโกศ) หลงัจากนัน้

มาในทางราชการจงึเรยีกชื่อเมอืงน้ีว่า เมอืงสมทุรสงคราม 

อย่างไรก็ตาม น่าสงัเกตว่า ในสมยักรุงศรอียุธยา ขณะที่เมอืงแม่กลอง เมอืงปากน้ําและ

เมอืงท่าจนี ยงัมชีื่อเป็นภาษาไทยๆ ไม่ได้เปลี่ยนเป็นภาษาสนัสกฤต มคีํา “สมุทร” อยู่ขา้งหน้านัน้ 

ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงพระอยัการนาทหารหวัเมอืง กล่าวถงึตําแหน่งเจา้เมอืงแม่กลอง เมอืง

ปากน้ําและเมอืงท่าจนีว่า พระสมุทรสงคราม พระสมุทรปราการ  และพระสมุทรสาคร จงึอาจเป็นไดว้่า 

ต่อมาภายหลงัได้เปลี่ยนชื่อเมอืงทัง้สามตามราชทนินามของผู้ปกครองเมอืง เช่น เมอืงสมุทรสงคราม 

เมอืงสมทุรปราการ และเมอืงสมทุรสาคร 

 

ประวติัด้านการทหาร 

จากบนัทกึที ่มองซเิออรเ์ซเบเรต์ ชาวฝรัง่เศสเขยีนไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐ ในรชักาลสมเดจ็

พระนารายณ์มหาราช ตอนหน่ึงได้ยนืยนัว่าเมอืงแม่กลองไม่มกีําแพงเมอืง มแีต่ป้อมเลก็ๆ ตัง้อยู่หน้า

เมอืงป้อมเดยีวเท่านัน้ ป้อมดงักล่าวก่อดว้ยอฐิ มมุทัง้สีข่องป้อมสรา้งเป็นหอรบ ระหว่างหอรบมรีัว้สรา้ง

ดว้ยเสาใหญ่ๆ ปกักัน้ และว่ารอบๆ ป้อมไมม่คีน้ํูา แต่มน้ํีาท่วมรอบป้อม ไม่แน่ใจว่าน้ํารอบป้อมนัน้ท่วม

อยูเ่สมอหรอืไม ่มองซเิออรเ์ซเบเรต์ อาจไปเหน็ตอนน้ําขึน้กไ็ด ้เพราะเมอืงแม่กลองอยู่ใกลท้ะเล ระดบั



 ๓ 

น้ําในแม่น้ําแม่กลองย่อมขึน้ๆ ลงๆ ตามการขึ้นลงของระดบัน้ําทะเล อย่างไรก็ตามข้อความน้ีแสดง    

ใหเ้หน็ว่า ในสมยัอยธุยานัน้รฐับาลไดม้องเหน็ความสาํคญัของเมอืงแม่กลองในดา้นการทหารแลว้ จงึได้

สร้างป้อมขึ้นไว้ป้องกนัเรอืรบข้าศึกที่จะเข้ามาทางปากน้ําแม่กลอง แต่ป้อมน้ีสร้างเมื่อใด จะมกีําลงั

ทหารไทยหน่วยใด หรอืทหารต่างชาตมิาประจาํอยู่สกัเท่าไร และจะเรยีกป้อมน้ีว่า “ค่ายสมุทรสงคราม” 

อย่างที่บางท่านกล่าวไว้หรอืไม่ยงัไม่พบหลกัฐาน สําหรบัตวัป้อมบางท่านสนันิษฐานว่า น่าจะสรา้งใน 

รชักาลสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ซึง่กไ็มแ่น่นกัอาจจะสรา้งไวก่้อนหน้านัน้กไ็ด ้

เน่ืองจากเมอืงสมุทรสงครามหรอืเมอืงแม่กลองตามทีช่าวบา้นเรยีก ตัง้อยู่ห่างจากเสน้ทาง

เดนิทพัของพม่าที่จะผ่านเขา้มาตกีรุงศรอียุธยา ดงันัน้ในสมยัโบราณเมอืงสมุทรสงคราม จงึได้รบัการ

กระทบกระเทอืนจากสงครามโดยตรงน้อยมาก ไม่เหมอืนกบัเมอืงกาญจนบุร ีเพชรบุร ีและเมอืงราชบุรี

ทีอ่ยูบ่นลาํน้ําแมก่ลองสายเดยีวกนัหรอืประชดิกนั แต่การเกณฑค์นไปรบร่วมกบักองทพัในกรงุนัน้ ชาว

แม่กลองต้องร่วมอยู่ด้วยทุกสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงครามที่เกิดจากพม่ารุกผ่านเขา้มาด่าน

เจดยีส์ามองค ์ด่านสงิขร และจากทางปกัษ์ใต ้ผ่านเมอืงปราณและเมอืงกุย เพราะสมยันัน้เมอืงแม่กลอง

มฐีานะเป็นเมอืงจตัวา หรอืหวัเมอืงชัน้ใน อยู่ในเขตราชธานี เมื่อเกดิสงครามขึน้ชายฉกรรจใ์นเมอืงแม่

กลองจงึถูกเกณฑไ์ปเขา้กองทพักรุงศรอียุธยาตามพระราชกําหนด   โดยมเีจา้เมอืงเป็นผูบ้งัคบับญัชา

โดยใกลช้ดิไปดว้ยทุกคราว 

 

สมยักรงุธนบรีุ 

ในสมยัแผ่นดนิสมเดจ็พระที่นัง่สุรยิามรนิทร์ (พระเจา้เอกทศัน์) พระองค์ได้โปรดให้ยก

กองทพัเรอืมาตัง้ค่ายที่ตําบลบางกุ้ง เรยีกว่า “ค่ายบางกุ้ง” โดยสรา้งกําแพงล้อมวดับางกุ้งใหอ้ยู่กลาง

ค่ายเพื่อเป็นทีย่ดึเหน่ียวจติใจและเป็นทีเ่คารพบูชาของทหาร 

พ.ศ. ๒๓๑๐ หลงัจากทีพ่มา่ตกีรงุศรอียุธยาแตกแลว้ ค่ายบางกุ้งกไ็ม่มทีหารรกัษาต่อมาใน

สมยักรุงธนบุร ีสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช โปรดให้จนีรวบรวมพลพรรคมาตัง้เป็นกองทหารรกัษา

ค่าย จงึเรยีกกนัอกีชื่อหน่ึงว่า “ค่ายจนีบางกุง้” 

พ.ศ. ๒๓๑๑ พระเจา้กรุงองัวะ ใหเ้จา้เมอืงทวายยกทพัมาสบืข่าวสภาพบา้นเมอืงในสมยั

กรุงธนบุรวี่าสงบราบคาบหรอืเกดิจลาจล เพราะช่วงนัน้เป็นระยะเวลาที่ไทยเรากําลงัผลดัแผ่นดนิใหม ่

เจ้าเมอืงทวายได้ยกพลเดนิทพัทางบกเข้ามาทางไทรโยค และให้ยกทพับกทพัเรอืเข้ามาที่ค่ายตอ-

กะออม แลว้เดนิทพัลอ้มค่ายจนีบางกุ้งไว ้นายทพัพม่าครัง้นัน้ชื่อ แมงกี้มารหญ่ามทีหารยกมาด้วย ๒ 

หมืน่คนเศษ คณะกรรมการเมอืงมใีบบอกเขา้ไปยงักรงุธนบุร ีขอกําลงัมาช่วยรบพมา่ 

เมื่อสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทรงทราบข่าวศกึ โปรดให้พระมหามนตร ี(บุญมา) จดั

กองทพัเรอื ๒๐ ลํา แล้วพระองค์ทรงเรอืพระที่นัง่สุวรรณพชิยันาวา เรอืยาว ๑๘ วา ปากเรอืกว้าง ๓ 

ศอกเศษ พลกรรเชยีง ๒๘ คน พรอ้มศาสตราวุธ ยกทพัมาถงึค่ายบางกุ้งในเวลากลางคนื และตกีองทพั

พมา่จนแตกพ่ายไปสิน้ 

พ.ศ. ๒๓๑๗ สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชไดย้กทพัไปรบพมา่ทีค่่ายบางแก้ว เมอืงราชบุร ี

เสดจ็โดยเรอืพระทีน่ัง่ กาบยาว ๑๓ ว่า ปากเรอืกว้าง ๓ ศอกเศษ พลพาย ๔๐ คน ไพร่พลในกองทพั 



 ๔ 

๘,๘๖๓ คน ปืนใหญ่น้อย ๒๗๗ กระบอก ไดห้ยดุกองทพัพกัพล เสวยพระกระยาหารทีว่ดักลางค่ายบาง

กุง้ เมือ่วนัที ่๒๘ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๓๑๗ 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ครัน้ต่อมาถึงแผ่นดินสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัว รชักาลที่ ๓ แห่งกรุงรตันโกสินทร์

ประเทศไทยเกดิพพิาทกบัประเทศญวนถงึกบัทําสงครามกนัด้วยเรื่องเจา้อนุวงศ์ เมอืงเวยีงจนัทรก์าร

สงครามระหว่างญวนกบัไทยในครัง้นัน้ ใชก้องทพับกและกองทพัเรอื และมขี่าวว่าญวนได้ขุดคลองลดั

จากทะเลสาบออกมาอ่าวไทย มท่ีาทวี่าญวนจะยกกําลงัทางเรอืมารุกรานไทย พระบาทสมเดจ็พระนัง่-

เกลา้เจา้อยู่หวั จงึโปรดใหส้รา้งป้อมขึน้ตามปากน้ําสําคญัๆ เป็นลําดบัมา เริม่แต่ปากแม่น้ําเจา้พระยา

ก่อน แลว้กป็ากแมท่่าน้ําจนี ปากแมน้ํ่าแมก่ลอง ปากแมน้ํ่าบางประกง และปากแมน้ํ่าจนัทบุร ี

สําหรบัป้อมที่ปากแม่น้ําแม่กลองนัน้ หนังสอื ”ตํานานเรื่องวตัถุต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั ทรงสรา้ง” กล่าวว่า โปรดฯ ใหส้มเดจ็พระเจา้น้องยาเธอ กรมขุนอศิเรศรงัสรรค ์

(พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจา้อยู่หวั) เป็นแม่กองอํานวยการสรา้งป้อมขึ้นที่ปากแม่น้ําหน้าเมอืง

สมุทรสงครามป้อมหน่ึง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๔ เสรจ็แลว้พระราชทานนามว่า “ป้อมพฆิาตขา้ศกึ” เจา้กรม

ป้อมมนีามว่าหลวงละมา้ย แมน้มอืฝรัง่ ปลดัป้อมมนีามว่าขุนฉมงัแม่นปืน ส่วนป้อมเก่าทีส่รา้งไวต้ัง้แต่

สมยักรงุศรอียธุยานัน้ ไมท่ราบเรือ่งราว อาจถูกรือ้ลงก่อนสรา้งป้อมใหมก่ไ็ด ้

ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ ๕ ทรงราชการเห็นว่า

ป้อมให้ประโยชน์ในการป้องกนัน้อยมาก เน่ืองจากความก้าวหน้าทางอาวุธยุทโธปกรณ์ จงึได้รือ้ป้อม

พฆิาตขา้ศกึและกําแพงลง จดัตัง้กองโรงเรยีนพลทหารเรอืที ่๑ ขึน้แทน เมื่อ พ.ศ ๒๔๔๙ โดยโปรดให้

นายพลเรอืเอก พระมหาโยธา   (ฉ่าง แสงชูโต) มาอํานวยการสรา้งกองโรงเรยีนพลทหารเรอืดงักล่าวน้ี 

ใช้เป็นที่ฝึกอบรมทหารใหม่ที่เกณฑจ์ากชายฉกรรจใ์นเมอืงสมุทรสงคราม จํานวน ๑ ปี แลว้ส่งเขา้ไป

ผลดัเปลีย่นทหารเก่าในกรงุเทพฯ พอถงึ พ.ศ. ๒๔๖๕ ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่-

หวั ได้ยุบกองโรงเรยีนพลทหารเรอื กระทรวงทหารเรอืได้ยกอาคารและที่ดนิให้กระทรวงมหาดไทย 

สําหรบัใช้เป็นศาลากลางจงัหวดัสมุทรสงคราม ตัง้แต่ปลายปี พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็นต้นมา จนถงึ พ.ศ. 

๒๔๙๙ จงึได้ทําการปลูกสรา้งศาลากลางจงัหวดัใหม่ และโอนศาลากลางจงัหวดัหลงัเดมิให้กระทรวง   

สาธารณสุขใชใ้นกจิการของโรงพยาบาลจงัหวดัสมทุรสงคราม มาจนถงึปจัจบุนัน้ี 

ศาลากลางจงัหวดัสมุทรสงคราม สมยัเมื่อยงัอยู่ที่บรเิวณวดัใหญ่ พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่๕ ไดเ้สดจ็เยีย่มเมื่อวนัที ่๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ และไดล้งพระ

ปรมาภไิธยว่า “๒๓ ก.ค. เชา้ ๔ โมง มาเทีย่ว เหน็เรยีบรอ้ยด ีจุฬาลงกรณ์ ปร.” สมุดเยีย่มน้ีจงัหวดัยงั

เกบ็รกัษาไว ้และนอกจากน้ี จงัหวดัสมุทรสงครามยงัมพีระแสงราชศตัราวุธฝกัทองดา้มทอง เกบ็รกัษา

ไวท้ีค่ลงัจงัหวดัสมทุรสงคราม พระแสงราชศตัราวุธน้ีเป็นของพระราชทานในสมยั พระบาทสมเดจ็พระ-

จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่๕ เป็นธรรมเนียมว่า เวลาพระเจา้อยู่หวัเสดจ็ไปถงึเมอืงนัน้ๆ เจา้เมอืง

จะตอ้งนําพระแสงราชศตัราวุธน้ีมาทูลถวายคนืไวต้ลอดเวลาทีเ่สดจ็ประทบัอยู่ทีเ่มอืงนัน้ เมื่อเสดจ็กลบั

จงึพระราชทานคนืใหเ้ป็นอาญาสทิธิใ์นการปกครองเมอืงแก่เจา้เมอืงนัน้ต่อไป 



 ๕ 

การเสดจ็ประพาสเมืองสมทุรสงคราม 

สมยัโบราณนัน้   ที่ว่าการอําเภออัมพวาเป็นของหลวงยงัไม่มี นายอําเภอต้องปลูก

บา้นเรอืนของตนเองอยูอ่าศยั แลว้ใชบ้า้นนายอําเภอนัน้เองเป็นทีว่่าการอําเภอดว้ย นายอําเภออมัพวา

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ ๕ เสดจ็ประพาสต้นนัน้ ปลูกบ้านอยู่ตรง

หวัแหลม ตรงขา้มกบัวดัท้องคุ้งปจัจุบนั นายอําเภอผู้นัน้มนีามว่า ขุนวชิติสมรรถการพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร ัชการที่  ๕ ได้เสด็จไปประทับที่บ้านถึงสองครัง้พร้อมด้วยเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย  

มเีรือ่งเล่าอยูใ่นจดหมายเหตุเสดจ็ประพาสตน้ว่า ดงัน้ี  

“ เรอืไฟลากล่องมาถงึแมน้ํ่าใหญ่จวนจะคํ่า หาทีท่าํครวัเยน็กไ็ม่ไดเ้หมาะ ล่องเรอืลงมาเหน็

บา้นแห่งหน่ึงสะอาดสะอา้นด ีมเีรอืนแพอยูร่มิน้ํา รบัสัง่ว่า ทีน่ี่เหน็พอจะอาศยัเขาทําครวัสกัครัง้หน่ึง ได้

ใหก้รมหลวงดาํรง รบัหน้าทีข่ ึน้ไปขออนุญาตต่อเจา้ของบา้น กรมหลวงดาํรงเสดจ็ขึน้ไต่ถาม ไดค้วามว่า

เป็นบ้านนายอําเภอ นายอําเภอไปจดัฟืนเรอืไฟทีต่รงขา้มบ้านอยู่แต่ภรรยา หารูจ้กักรมหลวงดํารงไม ่

ขออนุญาตทาํครวัทีเ่รอืนแพไดด้งัทีป่รารถนา พอขนของขึน้เรอืนแพแลว้ กรมหลวงดํารงยงัไม่ทนัเสดจ็

ลงมาจากเรอืนใหญ่นายอําเภอก็กลบัมาถงึไม่ทนัเหลยีวแลพระเจา้อยู่หวัที่เรอืนแพ มุ่งหน้าตรงขึน้ไป

ถวายคํานับเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยทีเ่รอืนใหญ่ นายอําเภอเพด็ทูลกรมหลวงดํารงยงัไม่ทนัไดก้ี่คํา 

นายอษัฎาวุธ กค็ลานศอกนําหนังสอืรบัสัง่ไปถวายกรมหลวงดํารงว่า ขอให้เขารูจ้กัแต่กรมหลวงดํารง

พระองคเ์ดยีว ฉันนัง่ดูท่านายอษัฎาวุธคลานเขา้เฝ้ากรมหลวงดํารง ทําท่าทางสนิทราวกบัเป็นขา้ไทย 

แต่กรมหลวงดาํรงนัน้พออ่านหนงัสอืรบัสัง่แลว้ดพูระพกัตรส์ลด เหน็ประทบัน่ิงไม่รบัสัง่ว่ากระไร เป็นแต่

พยกัพระพกัตรใ์ห้นายอษัฎาวุธกลบัลงมา อกีสกัครู่หน่ึงจงึได้ยนิเสยีงรบัสัง่กบันายอําเภอและกํานัน 

ผูใ้หญ่บา้น ถงึราชการงานเมอืงอะไรองึอยูบ่นเรอืน พวกกองครวักท็ําครวักนัอยู่ทีเ่รอืนแพ ทําเสรจ็แลว้

แต่งเครือ่งใหคุ้ณหลวงนายศกัดิ ์เชญิขึน้ไปตัง้ถวาย กรมหลวงดํารงเสวยพรอ้มกบัเครื่องเคราทีเ่จา้ของ

บ้านเขาหาถวาย ครัน้เสร็จแล้วเมื่อจะลงเรอื กรมหลวงดํารงเสด็จกลบัจะลงเรอื นายอําเภอ กํานัน 

ผูใ้หญ่บา้นตามลงมาส่งเสดจ็รมุมาตุม้ พวกทีไ่ปตามเสดจ็รบักระแสรร์บัสัง่ไวใ้หค้ลานรบัเสดจ็กรมหลวง

ดํารงเป็นอย่างขา้ในกรม ส่วนพระเจา้อยู่หวัเสดจ็หลบออกไปบงัเสยีอยู่หลงัเก๋งท้ายเรอื พระ-ราชทาน

อาสน์ไวส้ําหรบักรมหลวงดํารงประทบั กรมหลวงดํารงเลยทรงไถลว่าเดอืนหงายสบายด ีจะยนือยูห่น้า

เก๋ง รบีสัง่ให้ออกเรอื แต่พอพน้หน้าบ้านก็รบัสัง่บ่นใหญ่ว่าเล่นอย่างน้ีไม่สนุก แต่คนอื่นพากนัหวัเราะ

กรมหลวงดาํรงทัง้ลาํ…” 

พระนามในจดหมายเหตุเสดจ็ประพาสตน้น้ี กรมหลวงดาํรง คอืสมเดจ็กรมพระยาดาํรง        

ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ในเวลานัน้ยงัเป็นกรมหลวงตามเสด็จในฐานะเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยดว้ย 

นายอษัฎาวุธ คอื สมเด็จพระเจ้าฟ้าอษัฎางเดชาวุธ กรมขุนนครราชสมีา พระราชโอรส

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ตามเสดจ็ดว้ย 

คุณหลวงนายศกัดิ ์คอื พระยานิพทัธราชกจิ (อน้ นรพลัลภ) 



 ๖ 

เป็นอนัว่าครัง้น้ีนายอําเภอไม่ได้เฝ้าพระเจา้อยู่หวั ทัง้ที่เสดจ็ประทบัอยู่บนบ้าน ได้เฝ้าแต่

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทราบภายหลังคงจะเสียใจอยู่เหมือนกัน เสด็จครัง้น้ีคือ วันที่ ๒๒ 

กรกฎาคม ๒๔๔๗ 

แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั ทรงมพีระมหากรุณาธคิุณอย่างล้นพ้นเมื่อ

เสดจ็ประพาสสมทุรสงครามอกีครัง้หน่ึง เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๑   กท็รงระลกึถงึขุนวชิติสมรรถการจงึไดเ้สดจ็

ไปเยีย่มเยยีนนายอําเภออมัพวาทีบ่า้นอกีหนหน่ึง เมื่อวนัที ่๙ กนัยายน ๒๔๔๕ ทรงจดหมายเหตุไวว้่า 

“แวะเยีย่มขนุวชิติสมรรถการ นายอําเภอ ซึง่ไดเ้คยปลอมไปบา้นเขาเมือ่มาเทีย่วครัง้ก่อน” 

 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบบมณฑลเทศาภิบาล  

หลงัจากจดัหน่วยราชการบรหิารส่วนกลาง โดยมกีระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นส่วนราช-

การทีเ่ป็นศูนยก์ลางอํานวยการปกครองประเทศ และควบคุมหวัเมอืงทัว่ประเทศแลว้การจดัระเบยีบการ

ปกครอง ต่อมาก็มกีารจดัตัง้หน่วยราชการบรหิารส่วนภูมภิาค ซึ่งมสีภาพและฐานะเป็นตวัแทนหรอื

หน่วยงานประจาํทอ้งทีข่องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อนัไดแ้ก่ การจดัรปูการปกครองแบบเทศาภบิาล ซึง่

ถอืได้ว่าเป็นระบบการปกครองอนัสําคญัยิง่ที่สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

ทรงนํามาใช้ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาคในสมัยนั ้น การปกครองแบบ

เทศาภบิาลเป็นระบบการปกครองส่วนภูมภิาคชนิดหน่ึง ทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการจากส่วนกลาง

ออกไปบรหิารราชการในทอ้งทีต่่างๆ ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาล เป็นระบบการปกครองทีร่วม

อํานาจเขา้มาไว้ในส่วนกลางอย่างมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย และเปลี่ยนระบบการปกครองจากประเพณีการ

ปกครองดัง้เดมิของไทย คอื ระบบกนิเมอืง ใหห้มดไป 

การปกครองหวัเมอืงก่อนวนัที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบงัคบับญัชามี

ความหมายแตกต่างกนัออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิน่ หวัเมอืงหรอืประเทศราชยิง่ไกลไปจาก

กรงุเทพฯ เท่าใดกย็ิง่มอีสิระในการปกครองตนเองมากขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากทางคมนาคมไปมาหาสู่

ลาํบาก หวัเมอืงทีร่ฐับาลปกครองบงัคบับญัชาไดโ้ดยตรงกม็แีต่หวัเมอืงจตัวาใกล้ๆ  ส่วนหวัเมอืงอื่นๆ มี

เจา้เมอืงเป็นผู้ปกครองแบบกนิเมอืงและมอีํานาจอย่างกว้างขวางในสมยัทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ดํารงตําแหน่งเสนาบด ีพระองคไ์ดจ้ดัใหอ้ํานาจการปกครองเขา้มารวมอยู่

ยงัจดุเดยีวกนั โดยการจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ มขีา้หลวงเทศาภบิาลเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาหวั

เมอืงทัง้ปวง ซึง่หมายความว่า รฐับาลมใิหก้ารบงัคบับญัชาหวัเมอืงไปอยู่ทีเ่จา้เมอืง ระบบการปกครอง

แบบเทศาภบิาลเริม่จดัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ จงึสําเรจ็และเพื่อความเขา้ใจเรื่องน้ี

เสยีก่อนในเบือ้งตน้ จงึจะขอนําคาํจาํกดัความของ “การเทศาภบิาล” ซึง่พระยาราชเสนา (สริ ิเทพหสัดนิ 

ณ อยธุยา) อดตีปลดัทลูฉลองกระทรวงมหาดไทยตพีมิพไ์ว ้ซึง่มคีวามว่า 

“การเทศาภิบาล คือ การปกครองโดยลักษณะที่จ ัดให้มีหน่วยบริหารราชการอัน

ประกอบดว้ยตําแหน่งขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และเป็นที่

ไว้วางใจของรฐับาลของพระองค์ รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลาง ซึ่งประจําแต่เฉพาะในราชธานีนัน้

ออกไปดําเนินงานในส่วนภูมภิาคอนัเป็นที่ใกลช้ดิตดิต่ออาณาประชากร เพื่อให้ได้รบัความร่มเยน็เป็น



 ๗ 

สุขและความเจรญิทัว่ถงึกนั โดยมรีะเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจกัรดว้ย ฯลฯ จงึ

ได้แบ่งส่วนการปกครองโดยขนาดลดหลัน่กนัเป็นขัน้อนัดบัดงัน้ีคอื ส่วนใหญ่เป็นมณฑลรองถดัลงไป

เป็นเมอืง คอื จงัหวดั รองไปอกีเป็นอําเภอ ตําบลและหมู่บ้านจดัแบ่งหน้าทีร่าชการเป็นส่วนสดัแผนก

งานให้สอดคล้องกบัทํานองการของกระทรวงทบวงกรมในราชธานี และจดัสรรข้าราชการที่มคีวามรู้

สติปญัญา ความประพฤตดิ ีให้ไปประจําทํางานตามตําแหน่งหน้าที่มใิห้มกีารก้าวก่ายสบัสนกนัดงัที่

เป็นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึ่งความเจรญิเรยีบรอ้ย รวดเรว็ แก่ราชการและธุรกจิของประชาชน จงึต้อง

อาศยัทางราชการเป็นทีพ่ึง่ดว้ย”  

จากคําจาํกดัความดงักล่าวขา้งต้น ควรทําความเขา้ใจบางประการเกี่ยวกบัการจดัระเบยีบ

การปกครองแบบเทศาภบิาล  ดงัน้ี 

การเทศาภบิาล นัน้ หมายความรวมว่า เป็น “ระบบ” การปกครองอาณาเขตชนิดหน่ึงซึ่ง

เรยีกว่า “การปกครองส่วนภูมภิาค” ส่วน “มณฑลเทศาภบิาล” นัน้ คอื ส่วนหน่ึงของการปกครองชนิดน้ี 

และยงัหมายความอกีว่า ระบบเทศาภบิาลเป็นระบบทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการส่วนกลางไปบรหิาร

ราชการในทอ้งทีต่่างๆ แทนทีส่่วนภมูภิาคจะจดัปกครองกนัเองเช่นทีเ่คยปฏบิตัมิาแต่เดมิ อนัเป็นระบบ

กินเมือง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลจึงเป็นระบบการปกครองซึ่งรวมอํานาจเข้ามาไว้ใน

ส่วนกลาง และรดิรอนอํานาจของเจา้เมอืงตามระบบกนิเมอืงลงอยา่งสิน้เชงิ 

นอกจากน้ีมขีอ้ที่ควรทําความเขา้ใจอกีประการหน่ึง คอื ก่อนการจดัระเบยีบการปกครอง

แบบเทศาภบิาลนัน้ ในสมยัรชักาลที่ ๕ ก่อนปฏริูปการปกครองก็มกีารรวมหวัเมอืงเข้าเป็นมณฑล

เหมอืนกนั แต่มณฑลสมยันัน้หาใช่มณฑลเทศาภบิาลไม่ ดงัจะอธบิายโดยย่อดงัน้ี เมือ่พระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั พระปิยมหาราช ทรงพระราชดํารจิะจดัการปกครองพระราชอาณาเขตให ้ 

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

กระทรวงมหาดไทยบ้าง กระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมท่าบ้าง การบงัคบับญัชาหวัเมอืงในสมยันัน้

แยกกันอยู่ถึง ๓ แห่ง ยากที่จะจัดระเบียบปกครองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันได้ทัว่

ราชอาณาจักร ทรงพระราชดําริว่า ควรจะรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ปวงให้ขึ้นอยู่ ใน

กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีว จงึได้มพีระบรมราชโองการแบ่งหน้าทีร่ะหว่างกระทรวงมหาดไทย

กับกระทรวงกลาโหมเสียใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เมื่อได้มอบหมายให้

กระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวงแล้ว จงึได้รวบรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑลมขีา้หลวงใหญ่

เป็นผูป้กครอง การจดัตัง้มณฑลในครัง้นัน้มอียู่ทัง้สิน้ ๖ มณฑล คอื มณฑลลาวเฉียงหรอืมณฑลพายพั 

มณฑลลาวพวนหรอืมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรอืมณฑลอสีาน มณฑลเขมรหรอืมณฑลบูรพา และ

มณฑลนครราชสมีา ส่วนหวัเมอืงทางฝ ัง่ทะเลตะวนัตกบญัชาการอยูท่ีเ่มอืงภเูกต็   

การจัดรวบรวมหัวเมืองเข้าเป็น ๖ มณฑลดังกล่าวน้ี ยังมิได้มีฐานะเหมือนมณฑล

เทศาภบิาล การจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่อย่างแทจ้รงิเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็นต้น

มา และกม็ไิดด้าํเนินการจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดยีวทัว่ราชอาณาจกัร แต่ไดจ้ดัตัง้เป็นลาํดบั ดงัน้ี 

พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรกที่ได้วางแผนงานจดัระเบยีบการบรหิารมณฑลแบบใหม่เสร็จ

กระทรวงมหาไทยได้จดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ ๓ มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑลปราจนีบุร ี



 ๘ 

มณฑลนครราชสมีา ซึง่เปลีย่นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็นแบบใหม่ และในตอนปลายน้ี เมื่อ

โปรดเกลา้ฯ ให้โอนหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่เคยขึน้อยู่ในกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศมา

ขึน้อยู่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีวแลว้ จงึได้รวมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลราชบุรขีึน้อกีมณฑล

หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๓ มณฑล คอื มณฑลนคร -

ชยัศร ีมณฑลนครสวรรค ์และมณฑลกรงุเก่า และไดแ้ก้ไขระเบยีบการจดัมณฑลฝ่ายทะเลตะวนัตก คอื 

ตัง้เป็นมณฑลภเูกต็ ใหเ้ขา้รปูลกัษณะของมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหน่ึง   

พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดร้วมหวัเมอืงมณฑลเทศาภบิาลอกี ๒ มณฑล คอื มณฑลนครศรธีรรมราช 

และมณฑลชุมพร 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดร้วมหวัเมอืงมะลายตูะวนัออกเป็นมณฑลไทรบุร ีและในปีเดยีวกนันัน้เอง 

ไดต้ัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีมณฑลหน่ึง  

พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดเ้ปลีย่นแปลงสภาพของมณฑลเก่าๆ 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 เพราะไทยตอ้งยอมยกมณฑลไทรบุรใีหแ้ก่องักฤษเพื่อ

แลกเปลีย่นกบัการแกไ้ขสญัญาคา้ขาย และเพื่อจะกู้ยมืเงนิองักฤษมาสรา้งทางรถไฟสายใต ้

พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดแ้ยกมณฑลอสีานออกเป็น ๒ มณฑล มชีื่อใหมว่่า มณฑลอุบลและมณฑล

รอ้ยเอด็ 

พ.ศ. ๒๔๕๘ จดัตัง้มณฑลมหาราษฎรข์ึน้ โดยแยกออกจากมณฑลพายพั 

 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

การปรบัปรงุระเบยีบการปกครองหวัเมอืงเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภูมภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วย

บรหิารราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร เมื่อก่อนเปลีย่นแปลง

การปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็นมณฑลอกีดว้ย เมือ่ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบราชการบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี เหตุทีย่กเลกิมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ะสัง่การและตรวจตรา

สอดส่องไดท้ัว่ถงึ  

๒. เพื่อประหยดัค่าใชจ้า่ยของประเทศใหน้้อยลง 



 ๙ 

๓. เหน็ว่าหน่วยมณฑลซ้อนกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล

รายงานต่อกระทรวง เป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

๔. รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม่ๆ มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ส่วนภูมภิาค

ยิง่ขึน้ และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี

ฉบบัหน่ึง ในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัน้ี 

๑. จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

๒. อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยู่แก่คณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรมการจงัหวดันัน้

ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓. ในฐานะของคณะกรมการจงัหวดั ซึง่แต่เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการแผ่นดนิ

ในจงัหวดั ไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมา ได้มกีารแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามนัย

ประกาศของคณะปฎวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน

ภมูภิาคเป็น 

๑. จงัหวดั 

๒. อําเภอ 

จงัหวดันัน้ใหร้วมทอ้งทีห่ลายๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ยุบ และ

เปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั  ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิและใหม้คีณะกรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของผูว้่า

ราชการจงัหวดั ในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 

 

 

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัสมทุรสงคราม. กรงุเทพฯ : โรงพมิพอ์กัษรพฒันา, 

๒๕๒๖. 

 

 

 

   

 

 

 


