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บทคัดย่อ 

เมืองพระประแดง : จากคลองเตย มานครเข่ือนขันธ์จบที่อ าเภอพระประแดง 

  

 เมืองพระประแดงปรากฏขึ้นครั้งแรกในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระ
จักรพรรดิพงษ(จาด) ว่าในครั้งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้อัญเชิญเทวรูปท่ีได้จากขุดลอกคลอง
ส าโรงมาประดิษฐานท่ีเมืองนี้ สันนิษฐานว่าชื่อเมืองพระประแดงคงจะมาจากค าว่า "กมรเตง" ท่ี
หมายถึงรูปเคารพศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากหลักฐานแผนท่ีของชาวยุโรปท าให้น่าเชื่อ
ได้ว่าต าแหน่งเมืองพระประแดงก่อนกลางพุทธศตวรรษท่ี 23 อยู่ท่ีบริเวณท่าเรือคลองเตยใน
ปัจจุบัน พอต่อในสมัยอยุธยาช่วงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเมืองพระประแดงได้เลื่อนลงไป
บริเวณปากอ่าวตรงต าแหน่งจังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบัน 

 ส่วนเมืองนครเขื่อนขันธ์เป็นเมืองท่ีตั้งใหม่ในสมัยรัชกาลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยไม่
มีความเกี่ยวข้องกับเมืองพระประแดงครั้งกรุงเก่าแต่ประการใด จนต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 จึงมี
การเปลี่ยนชื่อเมืองนครเขื่อนขันธ์มาเป็นเมืองพระประแดง 
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Abstract 
Location of Phra Pradaeng: From Klong Toei  

to Nakorn Khuen Khan then Phra Pradaeng 

 

 The name of the city, “Phra Pradaeng” which first appeared in the Royal 
Annals of Ayutthaya, composed in the reign of Phra Cakravartiphongsa (Cat) stated 
that King Somdej Pramahacakrabarti had transferred the Buddha image found in 
Klong Sumrong to this city. The name could have originated from the word 
“Kramarangteng”, meaning a sacred icon. In considering the European map, we 
can ensure that before the mid- 23rd century, the city could have been located at 
the present location of Klong Toei. Later, in the reign of Phra Borommakode of 
Ayutthaya, the city was moved to the mouth of the Chaopraya River, the present 
area of Samutprakarn province.  

 However, the Nakorn Khuen Khan city, which was established in the reign of 
King Rama II of Rattanakosin, has no relevancy to the ancient the city of Phra 
Pradaeng. In the reign of King Rama VI, the name Nakorn Khuen Khan was changed 
to Phra Pradaeng. 

 

Keywords: Phra Pradaeng, Klong Toei 
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บทนำา

 อมตะนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้ากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ์ คือ สาส์นสมเด็จ   หรือ จดหมายที่ทรงโต้ตอบกับสมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำารงราชานุภาพ    ในลายพระหัตถ์

ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าพระองค์นั้น ทรงกล่าวถึง เมืองพระประแดงว่า “ที่ใต้

คลองเตยลงไปหน่อยเดียว  มีวัดหน้าพระธาตุ มีศาลเจ้าพระประแดง และ

เจ๊กที่ทำาไร่หน้าบ้าน ขุดได้ทวนเล่มหนึ่ง  เกล้ากระหม่อมได้ซื้อไว้  แปลก

กว่าทวนสามัญที่เขาเซาะคม  มีลักษณะดุจตีนกา  ถ้าดูตัดขวางจะเป็นดังนี้  

ประโยชน์จะใช้ได้อย่างทวนสามัญ  แต่จะเบากว่าเท่านั้น จะเป็นของใคร

ครั้งไหนสุดคาด  แต่เข้าใจว่าน่าจะได้เป็นสนามรบกันที่นั่น  ทั้งสามสิ่งที่

กราบทูลมาแล้วนี้ ทำาให้คิดว่าเมืองพระประแดงเดิมตั้งอยู่ที่คลองเตย”1  

 จากข้อวินิจฉัยเรื่องที่ตั้งเมืองพระประแดงของพระองค์สามารถ

นำาไปสู่กรอบการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองพระประแดง ดังต่อไปนี้

 * อาจารย์ประจำาภาควิชาประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  ผู้เขียน

ขอขอบคุณ อ.ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลบางประการ และ คุณสนั่น–

จันทรทิพย์ สถิรธรรม ที่เอื้อเฟื้อเรื่องการลงภาคสนาม
1 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ และ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา

นุวัดติวงศ์, สาส์นสมเด็จ  เล่ม 12  (กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, 2504), 258–

259.
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 1. ปัญหาเรื่องที่ตั้งดั้งเดิมและการโยกย้ายของเมืองพระประแดง

 2. ความสับสนเร่ืองเมืองพระประแดงท่ีนครเข่ือนขันธ์กับเมืองพระ

ประแดงครั้งอยุธยา

หลักฐานเกี่ยวกับเมืองพระประแดง

ก่อนการเสียกรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2112)

 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเมืองพระประแดงปรากฏครั้งแรกในพระ

ราชพงศาวดารฉบับพระจักรพรรดิพงษ์ (จาด) ปี พ.ศ.2040 แผ่นดินสมเด็จ

พระรามาธิบดีที่ 2 ว่า 

  “ขณะน้ันคลองสำาโรงท่ีจะไปคลองศีรษะจระเข้  คลอง

ทับนางจะไปปากน้ำาเจ้าพญาต้ืน เรือใหญ่จะเดินไปมาขัดสน 

จึงให้ชำาระขุดได้รูปเทพารักษ์ 2 องค์หล่อด้วยสัมฤทธิ  จารึก

องค์หน่ึงช่ือพญาแสนตา  องค์หน่ึงช่ือบาทสังฆกรในท่ีร่วม

คลองสำาโรงกับคลองทับนางต่อกัน  จึงให้พลีกรรมแล้วออกมา

ปลูกศาลเชิญข้ึนประดิษฐานไว้ ณ เมืองพระประแดง”2

 เรื่องปีที่พบเทวรูปทั้ง 2 ดูเหมือนจะมีปัญหาเพราะพระราช

พงศาวดารฉบับพระจักรพรรดิพงษ์ (จาด) ระบุว่าปี พ.ศ. 2040 ทำาตำารา

พิชัยสงครามและพบเทวรูป  แต่พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ

2 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์ (จาด) (กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, 2533), 18. พระราชพงศาวดารฉบับนี้ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ 

สันนิษฐานว่าเป็นพระราชพงศาวดารท่ีชำาระในสมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง  รายละเอียด

ดูใน ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา
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ว่าปีที่ทำาตำาราพิชัยสงครามคือ ปี จ.ศ. 2061 และไม่ได้กล่าวถึงการพบ

เทวรูป 2 องค์3 แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ทั้งหมดก็น่าที่จะเกิดขึ้นในแผ่น

ดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 

 อนึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงมีพระวินิจฉัยว่า  

เมืองพระประแดงเป็นเมืองมาตั้งแต่ขอมละโว้4 ซึ่งในประเด็นนี้เป็นเรื่องที่

จะพิสูจน์ได้ยากเพราะ ถ้าสมมติว่าสมัยขอมละโว้ที่สมเด็จฯ กรมพระยา

พระองค์นั้น หมายถึง สมัยที่มีอยู่ศูนย์กลางที่ลพบุรี คือช่วงก่อน พ.ศ. 

1800 หรือก่อนที่จะพบเทวรูปทั้ง 2 เป็นเวลา 250 ปี เป็นอย่างต่ำา ผู้เขียน

ไม่เชื่อว่าบริเวณปากแม่น้ำาเจ้าพระยาจะอยู่ใต้กว่าคลองสำาโรง

 จากหลักฐานในกำาสรวลสมุทร  บทที่ 64 เมื่อท่านผู้ประพันธ์ผ่าน

บริเวณซึ่งเชื่อว่าเป็นย่านวัดนางนองในปัจจุบัน  จากนั้นบท 65 เข้าบ้าน

ขอม บทที่ 71 มาออกบางผึ้ง แล้วจึงออกปากพระวาลคืออ่าวไทย5  

 สมมติว่าบางผึ้งในกำาสรวลสมุทรคือ  บริเวณวัดบางผึ้ง เหนือ

คลองลัดโพธิ์  หรือบางน้ำาผึ้งใต้คลองลัดโพธิ์ก็ตาม  เหตุใดเมื่อท่านผู้

ประพันธ์ออกจากบางผึ้งก็กล่าวถึงปากอ่าวไทย  โดยไม่กล่าวถึงตำาแหน่ง

พระประแดง  เพราะฉะนั้นจึงสันนิษฐานว่าเมื่อครั้งที่ประพันธ์กำาสรวล

สมุทรบริเวณเมืองพระประแดงยังไม่น่ามี 

3 พระพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ (กรุงเทพ ฯ 

: กรมศิลปากร, 2549), 27–29.
4 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, “อธิบายเรื่องในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดี

ที่ 2” พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: โอเดียน สโตร์ 

, 2505), 455.
5 มานิต วัลลิโภดม, “ตามเรือใบขทิงทอง” กำาสรวลศรีปราชญ์  นิราศนรินทร์ 

(กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา , 2502), 521–522. กำาสรวลสมุทรเป็นวรรณคดีอยุธยาตอนต้น
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 อนึ่งถ้าเชื่อว่าการทำาสารบัญชีและตำาราพิชัยสงครามในพระราช

พงศาวดารคือการปรับปรุงระบบการทหาร  เป็นไปได้หรือไม่ว่าเพราะ

เหตุการณ์นี้จึงทำาให้เกิดการลอกคลองสำาโรงและตั้งเมืองพระประแดง

ความหมายของคำาว่า “พระประแดง”

 จิตร  ภูมิศักดิ์  ได้เคยอธิบายศัพท์คำาว่า  ประแดง และ แผดง เป็น

ศัพท์คำาเดียวกันที่มาจากศัพท์คำาว่า กมรเตง ในวัฒนธรรมทะเลสาบเขมร  

ซึ่งคำานำาหน้าพระราชาและบุคคลชั้นสูง  และสาเหตุที่เรียกบริเวณว่า

พระประแดง  คงจะเป็นที่อยู่ประแดงอะไรสักคนหนึ่งมาแต่โบราณ  และ

คงจะเป็นคนใหญ่คนโต6

 แต่ผู้เขียนมีความเห็นว่า  การที่เมืองนี้มีชื่อว่า “พระประแดง” 

เกี่ยวข้องกับการพบเทวรูป 2 องค์ เพราะ

 1. ถ้าคำาว่า “ประแดง” มาจากคำาว่า “กมรเตง” ในวัฒนธรรม

ทะเลสาบเขมรก็ใช้นำาหน้ารูปเคารพได้7

 2. การเรียกศาสนสถานว่า ศาลประแดง ยังปรากฏตัวอย่างอื่น

อีก  คือ โบราณสถานศาลตาผาแดง ที่เมืองสุโขทัย  แต่เดิมผู้คนละแวก

นั้นเรียกศาลแห่งนี้ว่า ศาลประพระแดง8

6 จิตร  ภูมิศักดิ์, ศัพท์สันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 2548), 

175-200.
7 S. Pou, Dictionnaire Vieux Khmer-Français–Anglais (Paris: Cedoreck, 

1992), 87–88.
8 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, จดหมายเหตุระยะทางไปพิษณุโลก 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2506), 56–57.
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เทวรูปพระประแดง

 เน่ืองจากในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชา  พญาละแวกยกทัพ

เข้ามาล้อมพระนคร คร้ันกลับจึงได้ให้เอารูปเทวรูปสำาริดท่ีเมืองพระประแดง

กลับไป9 ทำาให้ปัจจุบันไม่ทราบข้อมูลของเทวรูปทั้ง 2 ดังนั้นจึงบอกได้ยาก

ว่า จารึกเทวรูปที่พระราชพงศาวดารเอ่ยถึงมีอายุร่วมสมัยกับเทวรูปหรือ

ไม่  สมเด็จฯ เจ้าฟ้าพระองค์นั้น ทรงมีพระวินิจฉัยว่า พญาแสนตา คือ 

พระอินทร์ ส่วน พญาบาทสังฆกร คือพระศิวะ10 หากแต่นามนี้ก็ชวนให้

คิดถึง “บาทสังขกร” หมายถึง พระวิษณุผู้ทรงสังข์  

 อย่างไรก็ตามเทวรูป 2 องค์นี้น่าที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์และขนาด

ใหญ่พอสมควร  เพราะเมื่อพบแล้วได้อัญเชิญมาเป็นเทวรูปประจำาเมือง

และน่าจะมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมทะเลสาบเขมร  ซึ่งผู้เขียนมีข้อ

สันนิษฐานอยู่ 2 ประเด็น

 1. ประติมากรรมทั้ง 2 องค์นี้ควรที่จะมีอายุเก่ากว่าพุทธศตวรรษ

ที่ 21 ทั้งนี้อาศัยว่าจะต้องมีมาก่อนซ่อมคลองสำาโรง  ซึ่งในปัจจุบันไม่พบ

เทวรูปสำาริดสมัยอยุธยาตอนต้นที่พบในเขตภาคกลางตอนล่าง

 2. คลองสำาโรง ไม่ปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยเก่าไปกว่าพุทธ-

ศตวรรษที่ 21  จึงน่าที่จะเป็นไปได้ว่า  เทวรูปทั้ง 2 องค์ถูกอัญเชิญมา

จากที่อื่น  ซึ่งคลองสำาโรงก็ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างแม่น้ำา

เจ้าพระยากับแม่น้ำาบางปะกง  ซ่ึงสามารถเดินทางต่อไปยังทะเลสาบเขมรได้

9 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์ (จาด), 127–128.
10 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ และ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา

นุวัดติวงศ์, สาส์นสมเด็จ  เล่ม 12, 295.
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ตำาแหน่งดั้งเดิมของเมืองพระประแดง

 จากข้อความในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุตำาแหน่งที่แน่ชัด

ของเมืองพระประแดงในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  หากแต่จาก

ข้อพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เรื่องเมือง

พระประแดงที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาอยู่ที่บริเวณ

คลองเตยในปัจจุบัน  ผู้เขียนเสนอว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งนี้เพราะ

 1. แนวคุ้งแม่น้ำาเจ้าพระยาคลองแจงร้อนจนถึงบริเวณคลองเตย

จะพบหลักฐานตั้งแต่ตอนกลางถึงปลายอยุธยา  ยกตัวอย่างเช่น  โบสถ์วัด

ดาวคะนอง  สมัยอยุธยาตอนปลาย  จิตรกรรมวัดช่องนนทรีสมัยอยุธยา

ตอนปลาย  พระพุทธรูปทรงเครื่องที่วัดแจงร้อน  ราวพุทธศตวรรษที่ 20 

ซึ่งสะท้อนว่าบริเวณแถบเป็นชุมชนเก่า

 2. แผนท่ีปากแม่น้ำาเจ้าพระยาท่ีปรากฏในจดหมายเหตุเอนเยลเบิร์ต

แกมเฟอร์ ได้ลงตำาแหน่งเมืองพระประแดง (Prapedain) อยู่บริเวณคุ้ง

แม่น้ำาตรงบริเวณคลองเตยในปัจจุบัน11

 3. ความทรงจำาของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับศาลพระประแดงก็ยังคงติด

มาจนถึงปลายอยุธยา – ต้นรัตนโกสินทร์  ดังต่อไปนี้

 3.1โคลงนิราศชุมพรของพระพิพิธสาลีซึ่งเชื่อว่าท่านมีอายุอยู่ใน

ช่วงรัชกาลที่ 1 เมื่อท่านได้ล่องเรือผ่านช่องนนทรี จากนั้นถึงบางเตยซึ่ง

ก็คือตำาแหน่งคลองเตยในปัจจุบัน แล้วจึงกล่าวถึงศาลพระแผดง (ศาล

พระประแดง) แล้วจึงเป็นพระโขนง12

11 E. Kaempfer, A description  of  the  Kingdom  of Siam (Bangkok: Orchid 

Press, 1998), 77.
12 พระพิพิธสาลี, “โคลงนิราศชุมพร” โคลงนิราศพระพิพิธสาลี (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2542), 74–75.
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ภาพ: พระพุทธรูปหินทรายแดงที่วัดแจงร้อน                        

ภาพ: พระอุโบสถวัดดาวคะนองศิลปะอยุธยาตอนปลาย 
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 3.2 โคลงนิราศพระยาตรัง  ผลงานพระยาตรังได้แต่งขึ้นในต้นกรุง

รัตนโกสินทร์ ในโคลงบทท่ี 29 ถึงช่องนนทรี แล้วกล่าวถึงศาลพระแผดง  

และในโคลงบทที่ 31 กล่าวถึงบางขนง  (พระโขนง)

 3.3 นิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่  แต่งขึ้นในรัชกาลที่ 1 เมื่อท่าน

ผ่านบริเวณบ้านบางระจ้าวหรือบางกระเจ้าในปัจจุบัน แล้วเอ่ยถึงศาลพระ

ประแดง13 แสดงให้เห็นว่าตำาแหน่งพระประแดงกับบางกระเจ้าคนละที่

 4. ก่อนการสร้างท่าเรือคลองเตยในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีวัดที่ชื่อ

วัดหน้าพระธาตุ  แม้ว่าในปัจจุบันวัดแห่งนี้ได้สูญได้แล้วก็ตามแต่จากชื่อ

วัดชวนให้คิดได้ว่าเป็นเหมือนดั่งวัดมหาธาตุศาสนสถานกลางเมือง

 อนึ่งการที่เมืองพระประแดงตั้งอยู่บริเวณคลองเตย  อาจจะเป็น

บริเวณพื้นที่แถบนั้นเป็นชุมทางคมนาคมที่มีความสำาคัญต่อยุทธศาสตร์  

ทั้งนี้เพราะ  นอกจากจะดูแลปากน้ำาเจ้าพระยาแล้วที่บริเวณใต้เมืองพระ

ประแดงมีคลองเส้นสำาคัญคือคลองพระโขนงและคลองสำาโรงซึ่งสามารถ

ทะลุออกแม่น้ำาบางปะกง  ส่วนทางฝั่งตรงข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยาก็ใกล้ปาก

คลองดาวคะนองซึ่งเชื่อมกับคลองด่านที่จะออกไปมหาชัยได้

 นอกจากนี้เมืองพระประแดงยังมีความสำาคัญคือ เคยใช้เป็นที่

รับรองราชทูต ดังปรากฏหลักฐานในบันทึกบาทหลวงตาชาร์ด ที่เดิน

ทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาเมื่อ ปี พ.ศ.222814 แต่อย่างไรก็ตามเมือง

พระประแดงในสมัยอยุธยาไม่น่าที่จะมีบทบาทสูงมาก เพราะเมืองที่มี

บทบาทและความสำาคัญสูงในบริเวณปากน้ำาคือเมืองธนบุรี  ดังจะเห็น

13 สุนทรภู่, “นิราศเมืองแกลง” ชีวิตและงานของสุนทรภู่  (กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุ

สภา, 2534), 62.
14 บาทหลวงตาชาร์ด, จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม, แปลโดย สันต์ ท. 

โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2528), 29.
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ภาพ: แผนท่ีซ้ายมือเป็นของแกมเฟอร์จะเห็นว่าตำาแหน่งท่ีเป็นคุ้งแม่น้ำาตรงคลองเตย
คือ หมายเลขที่ 1 ปรากฏคำาว่า Prapedain หรือเมืองพระประแดง หมายเลข
ที่ 2 หมู่บ้านอามสเตอร์ดัม หมายเลข 3 คลองบางปลากด หมายเลขที่ 4 
บางเจ้าพระยา (ปรับปรุงจาก ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช, กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง 
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 96.) ส่วนแผนที่ขวาเป็นสภาพใกล้เคียงปัจจุบัน
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ภาพ: คลองลัดโพธิ์ไม่ปรากฏว่าคลองนี้ขุดมาแต่เมื่อใด แต่ในต้นรัชกาลที่ 1
โปรดเกล้า ฯ ให้ถมคลองให้แคบ ดังนั้นพื้นที่บริเวณทางตอนใต้
จึงเรียกว่าปากลัด บริเวณปากคลองด้านทิศเหนือคือวัดคันลัด

ภาพ: แผนที่แม่น้ำาเจ้าพระยาช่วงคลองเตย พ.ศ. 2474  
มาตราส่วน 1 : 25000  จะเห็นว่าบริเวณที่เป็นท่าเรือคลองเตยใน

ปัจจุบันมีวัดหน้าพระธาตุ(ที่ขีดเส้น) 
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ได้จากมีการก่อป้อมขนาดใหญ่ที่เมืองธนบุรี รวมถึงในแผ่นดินสมเด็จ

พระเจ้าท้ายสระที่เจ้าเมืองธนบุรีเป็นแม่กองเกณฑ์หัวเมืองขุดคลองเกร็ด

น้อย  และยังมีส่วนช่วยเจ้าฟ้าอภัยชิงราชสมบัติ15

 อนึ่งไม่พบหลักฐานเก่ียวกับเจ้าเมืองพระประแดงในพระไอยการ

ลักษณะทหารหัวเมือง  เพราะเราไม่ทราบว่าพระไอยการฉบับดังกล่าวมี

การแก้ไขเพียงใด  เมื่อคราวชำาระครั้งรัชกาลที่ 1  

ในสมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง พระประแดง คือ สมุทรปราการ

 ปากแม่น้ำาเจ้าพระยาในช่วงอยุธยาตอนปลายมีการขยายมาก  ดัง

จะเห็นได้จากแผนที่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ ปรากฏตำาแหน่งอัมสเตอร์ดัม

หรือที่เอกสารฝ่ายไทยเรียกตึกวิลันดาตรงเหนือคลองบางปลากดอยู่ห่าง

จากทะเลในแผนที่พอควร  และตำาแหน่งในแผนที่บริเวณปากอ่าวว่ามีด่าน

เก็บภาษี  ส่วนเอกสารของแกมเฟอร์ระบุว่า  ก่อนถึงหมู่บ้านและโรงสินค้า

ของเนเธอแลนด์มีแท่นปืนและปืนใหญ่ตั้งอยู่ 2 ฟากลำาน้ำา16

 หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตำาแหน่งเมืองพระประแดงและปากน้ำา

พระแดงในบันทึกตั้งแต่ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ จนถึงสมัยต้น

รัตนโกสินทร์มีดังต่อไปนี้

 1.จากจดหมายเหตุพระอุบาลีไปลังกาทวีปครั้งแผ่นดินสมเด็จ

พระเจ้าบรมโกศ พ.ศ. 2295 กล่าวว่า 

  “ลงไปถึงตึกวิลันดา ณ บางปลากด  ณ วันอังคาร

15 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: โอเดียน สโตร์ , 

2505), 195–204.
16 E. Kaempfer , A description  of  the  Kingdom  of Siam , 20.



33เมืองพระประแดง: จากคลองเตย มานครเขื่อนขันธ์
จบที่อำาเภอพระประแดง

17 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ใน

ลังกาทวีป (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2531 ที่ระลึกสมโภชหิรัณยบัฎ พระธรรม

ปัญญาบดี 24 เมษายน 2531), 92.
18 พระราชสาส์นไปเมืองจีนคร้ังธนบุรี  และ พระราชสาส์นกรุงจีนมีมาในรัชกาลท่ี 1 

กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2507 พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจ

ศพ นายโชติ  เหล็งสุวรรณ), 3.

 เดือนยี่ ขึ้น 6 ค่ำา เพลาเช้า 3 โมง  แลมรติงนายกำาปั่น  ให้

ทอดบรรทุกฝาง 6 วัน  ณ วันอังคาร เดือนยี่ขึ้น 12 ค่ำา ถึง

เมืองพระประแดง”17

 2. จากจดหมายเหตุพระราชสาส์นไปเมืองจีนครั้งกรุงธนบุรี ปีฉลู 

ตรีศก จุลศักราช 1143 ปรากฏข้อความว่า

  “ ชักสำา เภาซงพระราชสาส์นถึงปากน้ำ า เ มือง

พระประแดงแล้วกลับมา  กรมท่าเอาเรือมอนบรรทุกช้าง

พลายช้างพังตามลงไปถึงปากน้ำาแหลมฟ้าผ่า เอาช้างฉอข้ึน

สำาเภาหู  ส่งหญ้ารายทางมาแต่กรุง  นครบาลแขวงมาให้กิน

ตามอำาเภอส้ินช้างลงสำาเภาแล้วกรมท่ามีตราโกสาเกนทอด  

เมืองนนท์  เมืองธน พระประแดง  ให้จัดหญ้า เต่าร้าง กลอย 

ส่งเป็นเสบียงกลางทะเล”18

 แม้ว่าศักราชที่ปรากฏจะเป็นสมัยกรุงธนบุรี  แต่น่าสงสัยว่า  ใน

เอกสารฉบับนี้กล่าวถึงการส่งหญ้ารายทางจากกรุง ยังต้องเกณฑ์หญ้า

จากเมืองธน  อีกทั้งในตอนท้ายกล่าวถึง “แห่ลงสำาเภา ณ วัดโปรดสัตว์”
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19 “พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี  ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)” ประชุมพงศาวดาร ภาค

ท่ี 65 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร , 2503), 28. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ  นาง

สงวน  นพวงศ์ ณ อยุธยา  ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยราม

ดังนั้นเอกสารนี้น่าจะบันทึกจากความทรงจำาของขุนนางกรุงเก่า หรือได้

ฉบับมาจากครั้งกรุงเก่า

 3. พระราชพงศาวดารธนบุรีฉบับจันทนุมาศ(เจิม) ซึ่งชำาระในต้น

รัชกาลที่ 1 กล่าวว่า ปี พ.ศ. 2311 ว่า

  “วันจันทร์  แรมสิบส่ีค่ำา เดือนสาม มีข้อราชการเมือง

กัมพูชาธิบดีเมืองปากน้ำาพุทไธมาศบอกเข้ามา  จึงทรงพระ

กรุณาให้พระกรมท่าไปทำาค่ายปากน้ำาพระประแดง ท่าจีน  

แม่กลอง”19

   

 จากข้อที่ยกมาจะพบว่า  ท่าจีน คือ เมืองสมุทรสาคร  แม่กลอง 

คือสมุทรสงคราม  ซึ่งตำาแหน่งเมืองทั้ง 2 ก็ไม่ห่างจากปากอ่าวมากนัก  

อีกทั้งถ้าคิดว่าเมืองประแดงอยู่ที่คลองเตยในปัจจุบัน แต่ช่วงระยะต้น

สมัยธนบุรีบริเวณคลองเตยไม่ใช่ปากแม่น้ำาแล้ว  เพราะปากน้ำาอยู่ใต้เมือง

สมุทรปราการปัจจุบัน

 4. พระราชพงศาวดารฉบับบริติชมิวเซียม  ตอนต้นของพระราช

พงศาวดารมีข้อความว่ากล่าวถึง ปี จ.ศ. 1169 (พ.ศ. 2350) ว่า สมเด็จ

กรมพระราชวังบวรฯ ทูลเกล้าถวายพระราชพงศาวดาร เนื้อหาในพระราช

พงศาวดารฉบับนี้ได้กล่าวถึงปากน้ำาพระประแดงในสมเด็จพระบรมโกศ 

(พ.ศ. 2275–2301) ดังนี้
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 “บางทีลงที่นั่งใหญ่  ใช้ใบล่องออกปากน้ำาพระประแดง  ชม

ชเลและมัจฉา”20

 จากหลักฐานทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าเมืองพระประแดงในช่วงแผ่นดิน

สมเด็จพระเจ้าบรมโกศอยู่ใกล้กับปากแม่น้ำาเจ้าพระยามาก  โดยเฉพาะใน

จดหมายพระอุบาลีไปลังกาที่ระบุตำาแหน่งเมืองพระประแดงอยู่ใต้คลอง

บางปลากดซึ่งก็คือตำาแหน่งของเมืองสมุทรปราการในปัจจุบัน  ซึ่งก็รับกับ

ในพระราชสาส์นไปเมืองจีนครั้งกรุงธนบุรีที่ชี้ว่า  เมืองพระประแดงเป็น

เมืองสุดท้ายก่อนออกทะเลและใกล้กับแหลมฟ้าผ่า

 ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าเมืองพระประแดงในรัชกาลสมเด็จพระเจ้า

บรมโกศได้เลื่อนมาลงอยู่ที่บริเวณอำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  ส่วน

จะเลื่อนลงมาเมื่อใดไม่ทราบ  และเมื่อเมืองพระประแดงมาอยู่ตำาแหน่ง

ใกล้กับแม่น้ำาเจ้าพระยา  จึงทำาให้ในเอกสารเรียกแม่น้ำาเจ้าพระยาช่วง

นี้ว่า “ปากพระประแดง” ซึ่งเหมือนกับปัจจุบันที่เรียกแม่น้ำาเจ้าพระยา

แถบหน้าอำาเภอเมืองสมุทรปราการว่า “ปากน้ำาสมุทรปราการ” เมื่อเมือง

พระประแดงเลื่อนมาอยู่ในตำาแหน่งใหม่แล้ว  คงจะได้ชื่อที่เป็นทางการว่า

เมืองสมุทรปราการ  ดังมีปรากฏในมาตราที่ 21 พระราชกำาหนดเก่า พ.ศ. 

2265 แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ และศุภอักษรอัครมหาเสนาบดีมีไป

ถึงอัครมหาเสนาบดีลังกา  กล่าวถึง  เมื่อปี พ.ศ. 2299  ทูตานุทูตของ

ลังกาเข้ามาถึงปากน้ำาบางเจ้าพระยา (ทูตานุทูเตสุ  ราชนทีมุขำ  สมฺปตฺเตสุ)

20 “พระราชพงศาวดารกรุงสยาม  จากต้นฉบับของบริติชมิวเซียมกรุงลอนดอน” ประชุม

พงศาวดารภาคท่ี 82 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2537), 319.
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เจ้าเมืองสมุทรปราการก็ได้ออกไปต้อนรับ (สมุทฺทปาการนครา  วุฏเน  

เสนาปตินา)21

 อย่างไรก็ตามตำาแหน่งพระประแดงที่คลองเตย  ผู้คนก็ยังน่าที่จะ

อาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างพอควร  ดังปรากฏพอเป็นเค้าเงื่อนในมาตรา

ที่ 21 พระราชกำาหนดเก่า  ซึ่งตราขึ้นในปี พ.ศ. 2265 ความว่า “ถ้าเนื้อ

ความเมืองศาคอรบุรีย์แลเมืองสมุทประการเมืองพระประแดง  ให้ส่งไป

เมืองทณบุรียปรับ” 

 สาเหตุสำาคัญที่มีการย้ายเมืองพระประแดงลงไปจนถึงที่ปากน้ำา

เมืองสมุทรปราการคงจะเป็นเพราะ  พื้นที่บริเวณแถบปากน้ำาซึ่งเป็นจุด

ยุทธศาสตร์สำาคัญได้ขยายตัวพอที่จะตั้งชุมชนขนาดใหญ่  ถ้าเมืองพระ

ประแดงซึ่งมีหน้าที่ดูแลปากแม่น้ำาแต่อยู่ลึกเข้าไปถึงบริเวณคลองเตยดูก็

จะไม่มีประโยชน์อันใด    ประกอบกับคลองลัดโพธิ์ซึ่งเป็นคลองที่ช่วยร่น

ระยะการเดินทางโดยไม่ต้องแล่นเรืออ้อมคุ้งบางกระเจ้าและคลองเตย  จึง

ทำาให้เมืองพระประแดงที่คลองเตยไม่ใช่ยุทธศาสตร์ในการควบคุมดูแล

เส้นทางคมนาคมทางแม่น้ำาอีกต่อไป

 เมื่อเมืองพระประแดงที่คลองเตยเริ่มหมดความสำาคัญลง  

ประกอบจำานวนประชากรที่เบาบางเพราะผลกระทบของสงครามเสียกรุง

ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2310)  จึงส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2314  มีการรื้อเอาอิฐกำาแพง

เก่าเมืองพระประแดงมาก่อกำาแพงและป้อมที่ธนบุรี22 และหลังจากนั้นทรง

จำาของผู้คนในกรุงรัตนโกสินทร์อย่างน้อยรุ่นสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา

21 สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ, เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ใน

ลังกาทวีป, 129.
22 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2, 346.
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นริศรานุวัดติวงศ์ ก็ ได้ลืมเลือนว่าบริ เวณคลองเตยเคยเป็นเมือง

พระประแดง

อัมสเตอร์ดัมไม่ได้อยู่ที่พระประแดงแต่อยู่ที่สมุทรปราการ

 ถึงแม้จะไม่ทราบว่าอัมสเตอร์ดัม ซึ่งแผนที่ของตะวันตกระบุว่า

เป็นที่อยู่อาศัยของชาวฮอลันดาที่บริเวณคลองบางปลากดจะสร้างเมื่อไร   

แม้ โยส  เซาเตน จะกล่าวว่า 

  “ค.ศ. 1634 (พ.ศ.2167)  ข้าหลวงใหญ่และท่ีปรึกษา

ทางการค้าของฮอลันดาประจำาอินเดียได้อนุมัติให้ข้าพเจ้า 

(โยส เซาเตน) จัดสร้างท่ีพักอาศัยและโกดังสินค้าเป็นตึกทำาให้

เป็นสถานท่ีน่าอยู่และสะดวกสบายเป็นอย่างย่ิงตรงบริเวณฝ่ัง

แม่น้ำาซ่ึงเป็นสถานท่ีเหมาะสมและมีทำาเลท่ีดีท่ีสุดย่ิงกว่าสถาน

ท่ีก่อสร้างอ่ืนๆ ท้ังหมดในกรุงศรีอยุธยา”23

 ส่วน ฟาน ฟลีต ผู้ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทอินเดียตะวันออก

ของฮอลันดากล่าวว่า 

  “บริษัทยูไนเต็ด  อีสต์อินเดีย  พบว่าเหมาะท่ีจะต้ัง

สำานักงานค้าขายและเป็นพันธมิตรกับพระเจ้าแผ่นดิน ฉะน้ัน

ในการเดินตามแนวทางน้ีจึงได้สร้างบ้านหรือโรงสินค้าข้ึนหลัง

23 โยส เซาเตน,“เรื่องราวเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้า

ทรงธรรมและพระเจ้าปราสาททอง”, แปลโดย สมศรี เอี่ยมธรรม รวมเรื่องแปล

หนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2541), 25.
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หน่ึงในกรุงศรีอยุธยา ”24

 แต่ต้องมีก่อนที่ลาลูแบร์เข้ามาถวายพระราชสาร  ในวงวิชาการ

เชื่อว่า อัมสเตอร์หรือตึกสินค้าของวิลันดาอยู่เมืองพระประแดงที่นคร

เขื่อนขันธ์ แต่ถ้าดูจากแผนที่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์และจดหมายเหตุ

แกมเฟอร์ระบุว่าอัมสเตอร์ดัมอยู่ใกล้กับคลองบางปลากด   เพราะฉะนั้น

อัมสเตอร์ดัมจึงไม่มีความสัมพันธ์กับพระประแดงท่ีนครเข่ือนขันธ์  แต่สัมพันธ์

กับสมุทรปราการ

 อนึ่งอัมสเตอร์หรือตึกวิลันดาที่บางปลากดได้หมดสภาพไป

เมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐาน  แต่อย่างน้อย  จากเอกสารในสมัยต้นกรุง

รัตนโกสินทร์  เช่นนิราศชุมพรและนิราศพระยาตรังไม่กล่าวถึงตึกวิลันดา  

จากในเอกสารของเบอร์นี่ ทูตอังกฤษที่เข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้กล่าว

ว่า ตึกวิลันดาที่บางปลากดได้พังทลายลงน้ำา25 ซึ่งในประเด็นไม่สามารถ

ทราบได้ว่า เบอร์นี่ได้ข้อมูลนี้มาได้อย่างไรหรือเพียงแค่คาดคะเน

บางเจ้าพระยา  เกี่ยวข้องกับเทวรูปพระประแดง

 หลักฐานที่เรียกบริเวณปากแม่น้ำาเจ้าพระยาว่า  “บางเจ้าพระยา” 

ปรากฏหลักฐานเก่าสุดคือ เอกสาร “ต้นทางฝรั่งเศส” ซึ่งบันทึกขึ้นเมื่อปี 

พ.ศ. 2229 กล่าวว่า

  “ตั้งหน้าออกมา   จากบางเจ้าพญา   พระทวารอัน

ใหญ่   จักไปฝรั่งเศส  ประเทศเมืองไกล  ข้ายกมือไหว้

24 พระฟานฟลีต , “พรรณนาเร่ืองอาจักรสยาม” , แปลโดย  นันทนา  ตันติเวสส รวม

บันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาของฟาน  ฟลีต (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 84.
25 เอกสารของเฮนร่ี  เบอร์น่ี เล่ม1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2514), 41.



39เมืองพระประแดง: จากคลองเตย มานครเขื่อนขันธ์
จบที่อำาเภอพระประแดง

อารักษ์ทั้งปวง”26

 นอกจากนี้ยังปรากฏใน “สัญญาไทย–ฝรั่งเศส ครั้นสมเด็จพระ

นารายณ์” ปี พ.ศ. 2231 ว่า 

 

  “ประการหน่ึง  หนัง ณ จังหวัดกรุงศรีอยุธยาฝ่าย

เหนือฝ่ายใต้จนปากน้ำาบางเจ้าพระยา”27

 อย่างไรก็ตามในโคลงกำาสรวลสมุทรบทที่ 81 กล่าวว่าออกปาก

พระวาลคืออ่าวไทย28 ส่วนในศุภอักษรอัครมหาเสนาบดีมีไปถึงอัครมหา

เสนาบดีลังกา  กล่าวถึง  เมื่อปี พ.ศ. 2299  ทูตานุทูตของลังกาเข้ามาถึง

ปากน้ำาบางเจ้าพระยา ปัญหาที่ตามมาคือ  ทำาไมปากแม่น้ำาเจ้าพระยาจึง

ชื่อ  บางเจ้าพระยา

 ในสมัยอยุธยาตอนปลายเรื่อยลงมาคำาว่า “เจ้าพระยา” หมายถึง

บรรดาศักด์ิขุนนางช้ันสูง   แต่คิดในทางกลับกันพ้ืนท่ีละแวกคงไม่น่ามีขุนนาง

ระดับชั้นเจ้าพระยามาอาศัยแน่  ดังนั้นจึงให้คิดถึงที่มาของคำานี้ได้คือ  ถ้า

เชื่อตามพระราชพงศาวดารว่าเทวรูปที่พบในคลองสำาโรงมีชื่อว่า พญา

แสนตาและพญาบาทสังฆกร  ประกอบกับครั้งหนึ่งเมืองพระประแดงที่

คลองเตยเคยเป็นเมืองปากน้ำา  ดังนั้นการที่เรียกปากน้ำาว่าบางเจ้าพระยา

26 ปรีดี พิศภูมิวิถี, ต้นทางฝร่ังเศส (กรุงเทพฯ:  มติชน, 2544), 106.
27 “สัญญาไทย–ฝรั่งเศส ครั้งสมเด็จพระนารายณ์ และหนังสือออกพระวิสูตรสุนทร” 

ประชุมจดหมายเหตุอยุธยา ภาค 1  (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชำาระประวัติศาสตร์, 

2511), 13.  
28 มานิต  วัลลิโภดม, “ตามเรือใบขทิงทอง”, 521–522.
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ภาพ: “กรุงศรีอยุธยาท่ามกลางพายุ”โดย ฟาน  เดอ  อา
ภาพนนี้เป็นภาพมุมกว้างของกรุงศรีอยุธยาที่มองจากบ้านฮอลันดา

ที่มา: ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช, กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง,
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 60.
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ภาพ: จิตรกรรมวิถีชีวิตมอญ ในกุฎิเจ้าอาวาสวัดป่าเกด
อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุดปราการ
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น่าจะสัมพันธ์กับเทวรูปทั้ง 2 ซึ่งหมายความว่า  เจ้า คือ เทวรูป  พระยา 

คือ พญาแสนตาและพญาบาทสังฆกร

นครเขื่อนขันธ์ไม่เกี่ยวข้องกับเมืองพระประแดงสมัยอยุธยา

 เนื่องจากเมืองหลวงได้ย้ายมาลงใกล้ปากน้ำามากขึ้น  แต่ในขณะ

เดียวกันเมืองรายทางจากปากน้ำามาถึงกรุงเทพมีเพียงหนึ่งเมืองเท่านั้น 

คือเมืองสมุทรปราการ  จึงทำาให้ราชสำานักมีความกังวลเรื่องรับศึกทาง

ทะเล  ดังนั้นสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท(พ.ศ. 2325–2346) 

จึงได้กราบบังคมทูลขอทำาเมืองขึ้นที่ปากลัดแต่ยังไม่สำาเร็จเพราะเกิดศึก

พม่าก่อน29 สาเหตุที่พระองค์ทรงเลือกพื้นที่ใต้ปากลัดเป็นที่ตั้งเมืองเพราะ

จุดยุทธศาสตร์ใหญ่เหมาะแก่การตั้งป้อมปืนใหญ่และสามารถควบคุมเส้น

ทางบริเวณปากคลองลัดโพธิ์ได้

 จนต่อมาในปี พ.ศ. 2357 พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลลงไปทำาเมืองที่บริเวณปากลัด  

ตัดเอาแขวงกรุงเทพมหานครและแขวงเมืองสมุทรปราการ  พระราชทาน

ชื่อเมืองว่านครเขื่อนขันธ์30 ในพ.ศ. 2358  จึงให้มีการพระราชพิธีฝัง

อาถรรพณ์ยกเสาประตูตั้งป้อมที่ปากลัด31

 เราไม่อาจทราบได้ว่าการสร้างเมืองปากลัดครั้งรัชกาลที่ 1 ทำาไป

ได้ขนาดไหน  ซึ่งในพระราชพงศาวดารก็กล่าวแต่เพียงสั้นๆ ว่า “ทรงพระ

29 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ , พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลท่ี 1 , ชำาระโดย 

นฤมล  ธีรวัฒน์,  (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์อมรินทร์, 2539) , 93.
30 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลท่ี 2, ชำาระ

โดย นฤมล  ธีรวัฒน์ ,  (กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์อมรินทร์, 2548), 49.
31 ประชุมหมายรับส่ังภาคท่ี 3 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชำาระประวัติศาสตร์, 2528) 

, 79–85.  



43เมืองพระประแดง: จากคลองเตย มานครเขื่อนขันธ์
จบที่อำาเภอพระประแดง

กรุณาโปรดให้อนุญาตให้ทำาป้อมขึ้นที่ลัดต้นโพ” ถ้าพิจารณาจากปริมาณ

ส่ิงก่อสร้างท่ีนครเข่ือนขันธ์คร้ังรัชกาลท่ี 2 และพระราชพิธีการฝังอาถรรพณ์

เมืองนครเข่ือนขันธ์ ย่ิงทำาให้เข้าใจได้ว่าการทำาเมืองท่ีปากลัดคร้ังรัชกาลท่ี 1 

คงจะดำาเนินไปเพียงเล็กน้อย

 ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ไม่เคยเอ่ยถึงเมืองนคร

เขื่อนขันธ์เมื่อแรกสถาปนาว่ามีความสัมพันธ์กับเมืองพระประแดงครั้ง

กรุงเก่าแต่ประการ ดังหลักฐานต่อไปนี้

 1. ในโคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย  ของพระยาตรัง บทที่ 120 เรียกชื่อเมืองนครเขื่อนขันธ์ว่า เมือง

ใหม่

 2.  โคลงปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลัย  บทพระราชนิพนธ์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3  แต่ครั้งยัง

ดำารงพระอิสริยยศ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์  บทที่ 150–151 กล่าวว่า  

เมืองใหม่ที่มอญอยู่มีป้อมอยู่ 2 ฟากแม่น้ำา  แต่ไม่เอ่ยว่าเมืองนี้คือเมือง

พระประแดง  แต่ประการใด

 3.  พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4  ทรงมีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับ

เจ้าเมืองนครเขื่อนขันธ์  ก็ไม่ปรากฏว่าทรงเอ่ยถึงเมืองพระประแดง และ 

ในประกาศของพระองค์ยังกล่าวว่า “เมืองนครเข่ือนขันธ์ท่ีเรียกว่าปากลัด32 

32 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 (กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิโตโยต้า, 2547), 95,201.
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มอญที่นครเขื่อนขันธ์

 เม่ือแรกสถาปนานครเข่ือนขันธ์โปรดเกล้าฯ ให้มอญพวกเจ้าพระยา

มหาโยธา (พญาเจ่ง) มาเป็นพลประจำาเมือง  ในปีรุ่งขึ้นมอญจากเมาะตะ

มะอพยพเข้ามา 3 ทาง คือ  กาญจนบุรี  อุทัยธานี และตาก จึงมีส่วนหนึ่ง

มาสมทบที่นครเขื่อนขันธ์33 ในขณะเดียวกันจากตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ 

ระบุว่า มอญที่อพยพเข้ามาครั้งนั้นมีไปเมืองเชียงใหม่  สันนิษฐานว่า  ถ้า

เป็นมอญจากเมาะตะมะจริง  คงจะมีการแยกสายการเดินทางไปที่ตาก

ทำาให้ส่วนหนึ่งขึ้นไปเมืองเชียงใหม่  เพราะเป็นไปไม่ได้ว่าจะเดินทางมา

จากแม่ฮ่องสอนซึ่งจะต้องข้ามภูเขาสูง

 อย่างไรก็ตามราชสำานักก็ได้มีคำาสั่งให้เมืองเชียงใหม่ส่งมอญเหล่า

นั้นลงมา  ผลจึงทำาให้พระเจ้ากาวิละได้คุมเอามอญลงมาที่กรุงเทพ  ใน

เอกสารไม่ระบุว่ามอญที่พระเจ้ากาวิละคุมมาน้ันราชสำานักให้ไปตั้งหลัก

แหล่ง ณ ที่ใด  แต่การมาของพระเจ้ากาวิละในครั้งนั้นทางราชสำานักได้จัด

ให้พระองค์พร้อมทั้งบริวารลงเรือออกไปชมทะเล และ ขากลับเข้ากรุงเทพ 

ก็ได้ขึ้นแวะที่เมืองนครเขื่อนขันธ์ซึ่งในเอกสารเรียกว่า “ปากลัด”34

 แม้ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนในเรื่องการย้ายประชากรมอญมาอยู่ที่

เมืองนครเขื่อนขันธ์  แต่สันนิษฐานว่าเพราะต้องการควบคุมมอญอพยพ

จึงไม่ให้อยู่รวมตัวกันท่ีเมืองปทุมธานี  และปรากฏการณ์น้ียังสะท้อนให้

เห็นว่าประชากรท่ีอาศัยอยู่ตาม 2 ฟากลำาน้ำาเจ้าพระยาใต้กรุงเทพฯในเวลา

นั้นมีปริมาณที่เบาบางพอสมควร เนื่องจากมอญที่เข้ามามีความสัมพันธ์

33 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2, ชำาระ

โดย นฤมล  ธีรวัฒน์, 49,58.
34 ตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค วัยอาจ ชำาระ 

(เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2543), 193.
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เจ้าพระยามหาโยธา (พญาเจ่ง)   จึงทำาให้ลูกหลานในสายสกุลนี้เป็นที่เจ้า

เมืองนครเขื่อนขันธ์อยู่หลายท่าน

 นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่า มอญที่นครเขื่อนขันธ์ไม่น่าที่จะสังกัด

กรมอาสามอญแต่ประการใด  ทั้งนี้เพราะกรมมอญขึ้นตรงต่อเจ้าพระยา

มหาโยธา  และกรมมอญก็มีหน่วยงานย่อย 5 หน่วยคือ  กรมดั้งทองซ้าย

ดั้งทองขวา  กรมดาบสองมือ  กรมอาทมาตซ้ายอาทมาตขวา

ฝรั่งมานครเขื่อนขันธ์

 หลังจากที่สถาปนานครเขื่อนขันธ์ได้ไม่ถึง 10 ปี (พ.ศ. 2364) 

ปรากฏว่า จอห์น  ครอฟอร์ด ผู้แทนผู้สำาเร็จราชการอังกฤษที่เบงกอลได้

เข้ามาเจรจาขอแก้ไขสัญญาและปัญหาเรื่องเมืองไทรบุรี  จากในบันทึก

ของ ครอฟอร์ดได้ กล่าวว่า  

  “เรือดังกล่าวสามารถแล่นผ่านปากน้ำาเข้าไปได้

สะดวกทุกฤดูกาล  อีกท้ังไม่อันตรายจากการนำาร่อง  อาจ

จะเป็นเพราะหวาดกลัวต่อการก่อกบฏหรือเพราะความ

เกียจคร้านไม่สนใจ  จึงไม่มีปืนใหญ่คอยคุ้มกันเมืองหลวงหรือ

ทางท่ีจะเข้าสู่ราชธานี”35

 แม้ว่าครอฟอร์ดจะไม่กล่าวถึงนครเขื่อนขันธ์  แต่ก็มีข้อชวนสงสัย

ว่าตอนที่ครอฟอร์ดเข้ามาทำาสัญญานั้นมีเมืองนครเขื่อนขันธ์แล้ว  น่าจะ

เป็นไปได้ว่า  ครอฟอร์ดไม่ได้ขึ้นไปที่เมืองนครเขื่อนขันธ์  อีกทั้งการตั้งปืน

ใหญ่ประจำาป้อมคงจะไม่ใช่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ  ท้ังน้ีเพราะพิจารณาจาก

35 J. Crawfurd, The Crawfurd Papers (Hant: Gregg International Pub, 1971), 46.    
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ข้อความที่พบในพระราชพงศาวดารที่มักจะกล่าวถึงเมื่อข้าศึกเข้าประชิด

กรุงจึงมีการตั้งปืนใหญ่ประจำาป้อมและบนกำาแพง  อีกทั้งในเหตุการณ์ครั้ง

รัชกาลที่ 1 เมื่อมีข้อหมางพระทัยระหว่างวังหน้ากับวังหลวงข้าราชการ

ข้างวังหน้าได้มีการชักปืนใหญ่ขึ้นป้อม

 ในปี พ.ศ. 2368 ต้นรัชกาลที่ 3  เฮนรี่ เบอร์นี่ เข้ามาข้อแก้ไข

สัญญา จากจดหมายที่ส่งถึงผู้สำาเร็จราชการที่เกาะปรินซ์ออฟเวลส์ ได้

ระบุว่า ทางกรุงเทพได้ข่าวจากทางตรังกานูว่าอังกฤษจะส่งกองทัพเรือเข้า

โจมตีกรุงเทพฯ พระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมป้อมที่ปากน้ำา 

และปากลัด  นอกจากนี้ในเอกสารดังกล่าวยังได้เรียกป้อมที่ปากลัดว่า 

“ป้อมพะโค” และที่เมืองนครเขื่อนขันธ์นี้ทูตอังกฤษก็ได้พบกับพระระคอน 

(Prah Racon) ผู้แทนลำาดับสองต่อจากท่าพระคลัง นอกจากนี้ในเอกสาร

ของเบอร์นี่ ยังทำาให้ทราบว่า  แม้จะให้ครัวมอญมาอยู่ที่นครเขื่อน  แต่

นายป้อมปืนกลับมีชื่อ เบเนติโต36  ซึ่งอาจจะเป็นลูกครึ่งโปรตุเกส

 เรื่องข่าวจากตรังกานูในเอกสารของเบอร์น่ีไม่ปรากฏในพระ

ราชพงศาวดาร แต่เรื่องนี้ก็พอมีมูลเหตุตรงเพราะเบอร์นี่เข้ามาในช่วงที่

รัชกาลที่ 3 เพิ่งจะเสวยราชสมบัติแสดงว่าข่าวนี้จะต้องมีมาก่อนซึ่งก่อนที่

รัชกาลที่ 2 สวรรคต 1 ปี  กรมหมื่นศักดิพลเสพย์ลงไปกำากับสร้างป้อมที่

นครเขื่อนขันธ์  และในปีต่อมา พ.ศ. 2369 เจ้าอนุเมืองเวียงจันทน์ได้อ้าง

ว่ามีอังกฤษตกทัพเข้าตีกรุงเทพฯ ทางกรุงเทพให้นำาของทัพไปช่วย  และ

เมื่อมีการส่งกองทัพขึ้นไปปราบเจ้าอนุ  ทางราชสำานักก็ได้ระดมพลส่วน

36 เอกสารของเฮนร่ี เบอร์น่ี เล่ม 1, 32–34. พระระคอนในเอกสารเบอร์น่ี  สันนิษฐาน

ว่าน่าจะหมายถึง เจ้าพระยานครศรีธรรมราช ส่วนนายยามของวังหน้า  อาจจะหมายถึง

ตำาแหน่งกรมพระตำารวจหรือ มหาดเล็กของวังหน้า
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หนึ่งรักษาที่เมืองสมุทรปราการ37

 ต่อมาในรัชกาลที่ 4 เซอร์ จอห์น  เบาว์ริง ได้เข้ามาทำาสนธิสัญญา  

เมื่อท่านผ่านบริเวณนครเขื่อนขันธ์หรือที่ท่านเรียกว่า “ปากลัด”  และได้

กล่าวถึงป้อมที่ปากลัดว่า มีป้อมอยู่ 2 ฟากแม่น้ำา  ที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำามีสิ่ง

กีดขวางกลางแม่น้ำามีโซ่เหล็กและเสาไม้ขนาดใหญ่มิให้เรือรบแล่นทวนขึ้น

กรุงเทพฯ ป้อมมีทหารจำานวนไม่มาก  นอกจากนี้เมืองปากลัดเป็นเมืองที่

ส่งฟืนเข้ามากรุงเทพและยังระบุว่าประชากรในเมืองนี้เป็นมอญ38

 จากการบรรยายเรื่องป้อมและสิ่งขีดขวางกลางลำาน้ำาในเอกสาร

ของเซอร์ จอห์น  เบาว์ริง  ดูค่อนข้างท่ีจะใกล้เคียงกับในพระราชพงศาวดาร

ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์  อีกทั้งเรื่องประชากรมอญที่อาศัยในเมืองนี้ก็

คงจะเป็นที่รู้จักกันดีในชาวต่างชาติเช่นเดียวกัน

นครเขื่อนขันธ์อยู่ในกำากับวังหน้า

 เนื่องจากเมืองนครเขื่อนขันธ์เป็นเมืองที่สถาปนาขึ้นในสมัย

รัชกาลท่ี 2  ดังน้ันจึงไม่ปรากฏในพระไอยการนาทหารพลเรือนในกฎหมาย

ตราสามดวงว่าเมืองแห่งนี้น่าจำาสังกัดกับกรมใด 

 จากหลักฐานเมื่อแรกสถาปนาเมืองนครเขื่อนขันธ์  สมเด็จกรม

พระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์วังหน้าในสมัยรัชกาลที่ 2 มากำากับการ

ก่อสร้าง  เมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรพระองค์นั้นเสด็จทิวงคตแล้ว  ใน

ปลายรัชกาลท่ี 2 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหม่ืนศักดิพลเสพย์

37 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3  (กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, 2538), 17–22.
38 Sir  J. Boering, The Kingdom and  People  of  Saim  Vol. I  (Kuala  Lampu 

: Oxford  University  Press, 1969), 22.
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มากำากับ39 ต่อมารับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จกรมพระราชวังบวรในรัชกาล

ที่ 3 และพระองค์ก็น่าจะได้กำากับเมืองนครเขื่อนขันธ์ถึงเสด็จทิวงคต ดัง

ปรากฏหลักฐานดังต่อไปนี้

 1. จากในเอกสารของเบอร์นี่ที่เข้ามาในต้นรัชกาลที่ 3 กล่าวว่า 

“เมืองปากน้ำานี้ขึ้นอยู่กับพระคลังและป้อมปากลัดขึ้นต่อวังหน้า”40

 2. แต่ถ้าพิจารณาจากวัดไพชยนตร์พลเสพที่พระองค์สถาปนาขึ้น

ที่นครเขื่อนขันธ์จะพบว่ามีร่องรอยของศิลปะในรัชกาลที่ 3 เป็นอย่างมาก

 หลังจากสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ทิวงคต  

สันนิษฐานว่าหม่อมไกรสร (กรมหลวงรักษรณเรศ) ได้กำากับเมืองนคร

เขื่อนขันธ์ต่อเพราะ ในปีพ.ศ. 2385 โปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมไกรสร ไป

กำากับเลกทำาอิฐสร้างเมือง41 อีกทั้งยังมีหลักฐานว่าหม่อมไกรสรเป็นผู้รับ

สนองพระบรมราชโองการตั้งเจ้าเมืองนครเขื่อนขันธ์42 รวมถึงเรื่องที่ท่าน

ถูกกล่าวโทษว่าทำาตัวเทียมพระเจ้าอยู่หัวก็เกิดขึ้นที่นครเขื่อนขันธ์43

37 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3  (กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, 2538), 17–22.
38 Sir  J. Boering, The Kingdom and  People  of  Saim  Vol. I  (Kuala  Lampu 

: Oxford  University  Press, 1969), 22.
39 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลที่ 2, ชำาระ

โดย นฤมล  ธีรวัฒน์,  49,111.
40 เอกสารของเฮนรี่  เบอร์นี่ เล่ม 1, 43.
41 ประชุมหมายรับส่ังภาคท่ี 4  ตอน  2 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชำาระประวัติศาสตร์, 

2537), 86.  
42 จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2530), 110–111.
43 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3, 131.
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ภาพ: วัดไพชยนตร์พลเสพย์ สถาปนาโดยสมเด็จกรมพระราชวังบวร
มหาศักดิพลเสพย์ พระอุโบสถและพระวิหารยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบรัชกาลที่ 3  คือหน้าบันของอาคารจะตัดทอนส่วนที่เป็นเครื่องลำายอง

และเสาจะเป็นเหลี่ยมไม่ย่อมุมไม่มีบัวหัวเสา

 ดังนั้นเรื่องของหม่อมไกรสรในปลายรัชกาลที่ 3 ที่ว่า “เกลี้ยกล่อม

กองรามัญไว้มาก” อาจจะหมายถึงมอญที่นครเขื่อนขันธ์ก็ได้  นอกจากนี้

การที่เมืองนครเขื่อนขันธ์เคยขึ้นต่อวังหน้ามาถึง 2 พระองค์  จึงอาจจะ

ทำาให้เมื่อหม่อมไกรสรได้มาดูแลเมืองแห่งนี้เลยคิดว่าตนก็เข้าข่ายจะได้

เป็นวังหน้า
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44 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4  (กรุงเทพฯ:

กรมศิลปากร, 2507), 223. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางอนงค์ เฑียรฆราษ
45 เอกสารของเฮนรี่ เบอร์นี่ เล่ม 1, 81.

นครเขื่อนขันธ์ขึ้นกรมกลาโหมแล้วขึ้นกระทรวงนครบาล

 ในสมัยรัชกาลท่ี 4 เมืองนครเข่ือนขันธ์ข้ึนกับกรมกลาโหม44 ผู้เขียน

ไม่ทราบเหตุผลว่าใดจึงให้เมืองนครเขื่อนขันธ์ขึ้นกับกรมกลาโหม45 หากแต่

สันนิษฐานว่า  แต่เดิมเม่ือคร้ังท่ีสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์

ยังทรงเป็นกรมหมื่นก็กำากับกรมกลาโหม  และเอกสารของเบอร์นี่ก็ระบุว่า

หม่อมไกรสรก็กำากับกรมกลาโหม   ดังนั้นจึงทำาให้เมืองนี้เหมือนอยู่ภายใต้

สังกัดกรมกลาโหม  อีกทั้งถ้าคิดว่าหัวเมืองปากใต้ขึ้นกรมกลาโหม  เมือง

นครขันธ์ก็เข้าข่ายนั้นด้วยเช่นเดียวกัน

 เมื่อเมืองแห่งนี้อยู่ภายใต้กรมกลาโหมจึงทำาให้อำานาจของตระกูล

บุนนาคเข้มแข็งมาก  เพราะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) 

กำากับเมืองสมุทรปราการ ส่วนลูกชายท่านคือ เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง) 

สมุหกลาโหมมีหน้าที่ดูแลเมืองนครเขื่อนขันธ์  ซึ่งเมืองทั้ง 2 นี้ยุทโธปกรณ์

โดยเฉพาะปืนก็มีอยู่จำานวนไม่น้อย

 ต่อมาในกลางสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจากมี  “ประกาศจัดปันน่า

ที่กระทรวงกะลาโหมมหาดไทย” ในราชกิจจานุเบกษา ปีที่ 11 วันที่ 23 

ธันวาคม พ.ศ. 2437 จึงทำาให้เมืองที่เคยขึ้นกับกระทรวงกลาโหมไปขึ้น

กับกระทรวงมหาดไทย หากแต่หัวเมืองที่เขตติดต่อกับกรุงเทพฯ ให้คงอยู่

ในกระทรวงนครบาล แต่ในประกาศนี้ก็ยังไม่ได้ระบุว่ามีเมืองใดบ้าง จน

กระทั่งใน “แจ้งความกระทรวงมหาดไทย” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ปีที่ 11 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2437  กระทรวงมหาดไทยได้ส่งมอบเมือง

ปทุมธานี เมืองสมุทรปราการ เมืองนครเขื่อนขันธ์ และ เมืองนนทบุรีให้
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กระทรวงนครบาลกำากับ

นครเขื่อนขันธ์ฝังศพพระยาช้างสำาคัญ

 ในปลายธนบุรีปรากฏหลักฐานว่ามีการฝังศพพระช้างเผือกที่วัด

สำาเพ็ง (วัดปทุมคงคาในปัจจุบัน)46 ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ชุมชนได้

ขยายไปมาก  ดังนั้นการที่จะมาฝังศพพระยาช้างที่วัดปทุมคงคาจึงทำาไม่

ได้

 ปัจจุบันไม่ปรากฏหลักฐานในสมัยรัชกาลที่ 1 ว่าจะฝังศพช้าง

สำาคัญที่ใด หากแต่ในปลายรัชกาลที่ 2 เมื่อพระยาเศวตคชลักษณ์ล้ม  

และในสมัยรัชกาลที่ 3 พระยามงคลหัสดินทร์ล้ม ก็โปรดเกล้าฯ ให้นำา

ศพพระยาช้างไปฝังที่บริเวณปากลัดบน47 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 4 

นัมเบอร์ 277 ปี จ.ศ. 1239 หน้า 276 ว่า ครั้งที่พระเสวตรสุวภาพรรณล้ม  

กรมการเมืองนครเขื่อนขันธ์มีหน้าที่ขุดดินฝังศพระยาช้าง

 สันนิษฐานว่าการที่นำาศพพระยาช้างมาฝังที่ปากลัด อาจจะเป็น

เพราะบริเวณปากลัดบนมีประชากรที่ไม่หนาแน่นมาก  หากแต่ตำาแหน่ง

ปากลัดบนอยู่ที่ใด ถ้าเชื่อว่าที่วัดคันลัด อำาเภอพระประแดง ในปัจจุบัน  

ขุดพบกระดูกช้างเป็นจำานวนมากในวัด  อีกทั้งตำาแหน่งของวัดคันลัดบนก็

ตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือปากคลองลัดโพธิ์

นครเขื่อนขันธ์เปลี่ยนมาใช้พระประแดง

 ผู้ เขี ยนไม่พบหลักฐานว่ า เหตุ ใดจึ งมี การ เปลี่ ยนชื่ อจาก

นครเขื่อนขันธ์มาเป็นพระประแดง  รวมถึงไม่พบประกาศการเปลี่ยนชื่อ

46 “พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี  ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)”, 80.
47 ประชุมหมายรับส่ังภาคท่ี 3, 199.; ประชุมหมายรับส่ังภาคท่ี 4  ตอน 1 (กรุงเทพฯ: 

คณะกรรมการชำาระประวัติศาสตร์, 2537), 164–165.
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แต่ใน “พระบรมราชโองการประกาศขยายเขตร์กรุงเทพพระมหานคร” ใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 32 วันที่ 31 ตุลาคม 2458  ช่วงพระราชปรารภ

ของพระบรมราชโองการกล่าวถึงเมืองนครเขื่อนขันธ์  แต่ในมาตราที่ 3 

ของประกาศฉบับดังกล่าวออกชื่อจังหวัดพระประแดง  เพราะฉะนั้นจึงน่า

ที่จะถือได้ประกาศฉบับน้ีทำาให้เมืองนครเขื่อนขันธ์เปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัด

พระประแดง48

 เมื่อเมืองนครเขื่อนขันธ์เปลี่ยนชื่อมาใช้จังหวัดพระประแดง  ใน 

“ประกาศตั้งนครบาลจังหวัด” ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 32 วันที่ 31 

ตุลาคม 2458   เมืองพระประแดงได้อยู่ภายใต้การกำากับของกรมนครบาล  

ส่วนหัวหน้าฝ่ายปกครองไม่ได้มีตำาแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  หากแต่

ดำารงตำาแหน่งนครบาลจังหวัดที่ พระประแดงบุรีศรีนครเขื่อนขันธ์

 ต่อมาจาก “ประกาศรวมการปกครองท้องท่ีและแบ่งปันน่าท่ีราชการ

ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงยุติธรรม” ในราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที่ 39 วันที่ 2 สิงหาคม 2465  ทำาให้จังหวัดพระประแดงโอนกลับไป

ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย  

พระประแดงหมดความสำาคัญทางยุทธศาสตร์

 เนื่องจากเมืองนครเขื่อนขันธ์หรือจังหวัดพระประแดงถูกสถาปนา

ขึ้นเพื่อเป็นเมืองหน้าด่านทางน้ำาของกรุงเทพฯ  ซึ่งราชสำานักเองก็ให้

ความสนใจเป็นอย่างมาก  ดังจะเห็นจำานวนป้อมปืน 2 ฟากลำาน้ำาและ

ปริมาณปืนใหญ่และลูกกระสุนที่คงไว้ในเมืองก็มีปริมาณที่มาก  ถึง 192

48 อาณาเขตของจังหวัดพระประแดงในคร้ังสมัยรัชกาลท่ี 6 สามารถดูได้ในประกาศเร่ือง

เขตท้องที่การปกครองกรุงเทพพระมหานคร  ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 32 วันที่ 31 

ตุลาคม พ.ศ. 2458
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กระบอก  กระสุนปืนใหญ่อีก 25, 326 ลูก49 และในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มี

การปรับปรุงป้อมลำาน้ำาเจ้าพระยารวมถึงมีการส่ังปืนใหญ่จากตะวันตกเข้า

มาประจำา  หากแต่ช่วงรัชกาลที่ 6 ได้มีการรื้อถอนป้อมเหล่านี้ลงไป   ซึ่ง

อาจจะเป็นผลจากวิกฤตการณ์ร.ศ. 112  ที่ทำาให้ราชสำานักเริ่มรู้ว่าป้อม

เหล่านี้ใช้ป้องกันเรือรบแบบตะวันตกไม่ได้

 การรื้อถอนป้อมที่จังหวัดพระประแดงเป็นตัวชี้ให้เห็นการหมด

หน้าท่ีของการเป็นเมืองป้องกันทางน้ำาของเมืองน้ี  และโดยเฉพาะในปลาย

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  ราชสำานักเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจจำาเป็น

ที่จะต้องมีการดุลงบประมาณจึงได้ยุบอำาเภอเมืองจังหวัดพระประแดง

รวมกับสมุทรปราการ  

 แนวโน้มของการยุบจังหวัดพระประแดงเริ่มเห็นได้ใน “พระบรม

ราชโองการประกาศเรื่องแก้ไขเขตต์จังหวัดพระนคร ธนบุรี พระประแดง  

สมุทปราการ และมีนบุรีในมณฑลกรุงเทพฯ และเมืองธัญญะบุรี ในมณฑล

อยุธยา” ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 44 วันที่ 21 ตุลาคม 2470  แม้ว่า

จะมีการโอนอำาเภอราษฎร์บูรณะบางส่วนมาขึ้นกับจังหวัดพระประแดง  

แต่กลับโอนอำาเภอพระโขนง50 และตำาบลช่องนนทรี และ ตำาบลโพงพาง

ซ่ึงเป็นพื้นที่จำานวนมากเมื่อเทียบกับอำาเภอราษฎร์บูรณะมาขึ้นกับ

กรุงเทพมหานคร  

 จนต่อมาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ได้มี “พระบรม

ราชโองการประกาศเรื่องยุบรวมท้องที่บางมณฑลและบางจังหวัด” ใน

49 จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3 เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2530), 53–55.
50 ในปี พ.ศ. 2470 อำาเภอพระโขนงประกอบด้วย ตำาบลคลองเตย  ตำาบลพระโขนง  

ตำาบลหัวป่า  ตำาบลคลองประเวศ  ตำาบลหนองบอน  ตำาบลบางจาก  ตำาบลสวนหลวง  

ตำาบลคลองตัน  ตำาบลทุ่งดอกไม้  ตำาบลบางโพงพาง  ตำาบลช่องนนทรี
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ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 48 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2474  ให้ยุบจังหวัด

พระประแดงรวมกับจังหวัดสมุทรปราการ แต่ให้โอนอำาเภอราษฎร์บูรณะ

มาขึ้นกับกรุงเทพมหานคร  หากแต่พระบรมราชโองการฉบับนี้จะมีผลใน

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2475 (ในสมัยนั้นนับปีใหม่ที่เดือนเมษายน)  หลัง

จากนั้นเป็นต้นมาจึงเหลือเพียงแค่อำาเภอพระประแดง
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