มณฑลนครไชยศรี
โดย ผศ.นุกูล ชมภูนิช

กอนที่จะมีจังหวัดนครปฐมราว ๑๕๐๐ ป ตรงบริเวณพระประโทณเจดีย เคยเปนที่ตั้งของ
เมืองโบราณขนาดใหญ มีเนื้อที่ถึง ๓๘๐๐ ไร หรือขนาด๗.๒ ตารางกิโลเมตร มีคูน้ําเปนคูเมือง
ลอมรอบยาวถึง ๑๐ กิโลเมตร ภายในเมืองนี้มีสถูปเจดียมากมาย ตอมาถูกทําลายจนเกือบหมด
ปจจุบันมีพระประโทณเจดียตั้งตระหงานอยูก ึ่งกลางของเมืองเพียงองคเดียวเทานั้น รอบๆ เมือง
โบราณออกไปรัศมี ๑๐ กิโลเมตร มีซากเจดียขนาดใหญกระจายอยูเกือบ ๑๐ องค พระปฐมเจดียก ็
เปนเจดียหนึ่งในจํานวนนั้นดวย เมื่อสมัยรัชกาลที่ ๔ ทําการบูรณะองคพระปฐมเจดีย ไดพบ
โบราณวัตถุเกี่ยวกับพุทธศาสนาจํานวนมาก
นักโบราณคดีจึงระบุวาที่นี่เปนเมืองโบราณสมัย
“ทวารวดี” ที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย แตไมสามารถบอกชื่อไดวาชื่อเมืองอะไร แตมี
องคพระเจดียข นาดใหญ คูมากับเมืองนี้ ซึ่งมีการบูรณปฏิสงั ขรณสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบนั มี
ชื่อเรียกตางกันไปตามยุคตามสมัย เชน พระประธมบาง สมัยอยุธยาเรียกพระมหาธาตุหลวงบาง
ตอเมื่อรัชกาลที่ ๔ ทรงบูรณะแลวจึงใหเรียกพระปฐมเจดีย ทั้งเมืองโบราณและองคพระปฐมเจดีย
จึงเปนโบราณสถานสําคัญคูกนั มาจากอดีต
แผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแหงกรุงศรีอยุธยา (ระหวาง พ.ศ. ๒๐๙๑-๒๑๑๑) การศึก
สงครามระหวางไทยกับพมาทําใหฝายไทยตองสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยทัยไปในสนามรบ ป
พ.ศ. ๒๐๙๑ ไปแลวก็ตาม หงสาวดีก็ยังมิสามารถมีชัยชนะเหนืออยุธยาได สมเด็จพระมหา
จักรพรรดิทรงคาดการณวาพมาจะตองยกทัพมาอีกแนนอน พระองคจึงทรงตระเตรียมกําลังรบไว
รับศึก โดยการตั้งเมืองขึน้ ใหม เพื่อใหมีมูลนายควบคุมไพรไมใหหลบหนีและระดมพลไดงายขึ้น
นอกจากนั้นเมืองที่จะตั้งขึ้นในการนี้ลวนเปนเมืองที่อยูในยานการคาขาย เปนศูนยรวมสินคาจาก
หัวเมืองตางๆ นําลองแมน้ําลงมาคาขายยังปากอาวไทย และรับสินคาจากภายนอกเขามา ดังนัน้ การ
ตั้งเมืองที่รุงเรืองทางการคายอมมีผลดีแกบานเมืองทั้งยามสงบ และยามศึกสงคราม
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โปรดใหเรียกชื่อเมืองที่ตั้งขึน้ ใหมวา “เมืองนครไชยศรี” (โดย
ไดเคามาจากตํานานพื้นบานวามีกษัตริยองคหนึ่งจากเมืองเหนือมาครองเมืองแถบนี้ ชื่อพระเจาศิริ
ไชยเชียงแสนบาง พระองคไชยสิริบาง มาครองเมืองศรีวิไชยบาง เมืองนครไชยศรีบาง ซึ่งเมือง
ดังกลาวก็คือเมืองกําแพงแสน และเมืองโบราณทีใ่ กลเจดียใหญที่เรียกกันวาพระมหาธาตุหลวงใน
สมัยนั้นนั่งเอง)
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๒
เมืองนครไชยศรีตั้งขึ้นที่ริมแมน้ําทาจีน ตรงบริเวณบานปากน้ํา ซึ่งเปนทองที่ท่คี ลองบาง
แกวไหลออกสูแมน้ําทาจีน
นักวิชาการสันนิษฐานกันวาตัวเมืองนครไชยศรีริมแมน้ําทาจีนนีค้ งอยูแถววัดกลางบางแกว
ไปตามริมแมน้ําจนเกือบถึงสะพานขามแมน้ําขางโรงงานทอผาไทยโทเรเทโทรอน
นครชัยศรี
มีคลองระหวางวัดกลางบางแกวกับวัดใหม เปนเขตเมืองดานทิศตะวันตกและคลองริมที่ดินโรงงาน
ไทยโทเร เปนเขตเมืองดานทิศตะวันออก และมีถนนรถยนตเลียบแมน้ําจากอําเภอนครชัยศรีถึง
ถนนพุทธมณฑลสาย ๗ เปนเขตเมืองดานทิศใต โดยถนนรถยนตสายนี้สรางทับคันดินเขตเมือง
ดังกลาวและวัดกลางบางแกวเปนวัดประจําเมืองนครไชยศรี
เนื่องดวยพระอุโบสถมีใบเสมา
หินชนวนสีดํา อันเปนหลักฐานแสดงวาเปนวัดในสมัยอยุธยาตอนกลางนั่นเอง เมืองนครไชยศรีนี้
เปนเมืองเล็กไมไดเปนที่ตั้งรับขาศึกแตเปนเมืองผลิตเสบียงสนับสนุนกองทัพมากกวา
จึงไมมี
คูเมืองแตอยางใด แมแตบานของผูปกครองเมืองก็คงสรางดวยไมอยางงายๆ ดังที่ลาลูแบรราชทูต
ฝรั่งเศสในสมัยพระนารายณบันทึกไว เมื่อครั้งเดินทางไปตามหัวเมืองตางๆ ทางภาคเหนือวา
… เมืองเหลานี้ก็ไมผดิ อะไรกับเมืองอื่นๆ ในราชอาณาจักรสยาม
กลาวคือเปนหมูเรือนจําพวกกระทอม ลอมรั้วดวยเสาไม
บางที่ก็มีกําแพงหิน และอิฐบานเหมือนกัน ...
เชนเดียวกับ มง เซ เฌอร ปาลเลกัวซ กลาววา
... เปนหมูเรือนสรางดวยไมไผราว ๕๐๐ หลังคาเรือน
เวนจวนของทานเจาเมือง ซึ่งเปนเรือนฝาไมกระดาน ...
การจัดการปกครองหัวเมืองในสมัยอยุธยา
นับตั้งแตสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรง
ดําเนินการปรับปรุงนัน้ ไดกําหนดใหหวั เมืองมีฐานะแตกตางกันไปตามความสําคัญจากสูงสุดไป
หาต่ําสุด คือ เมืองเอก โท ตรี จัตวา สําหรับเมืองนครไชยศรีมีฐานะเปนเมืองจัตวา ซึ่งเปนเมืองใน
เขตปกครองชั้นในหรือเมืองในวงราชธานี
เชนเดียวกับเมืองราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี
สมุทรสงคราม นครสวรรค ชัยนาท สุพรรณบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
นครนายก ผูปกครองเมืองจัตวาเรียกวา “ผูรัง” ไมเรียกเจาเมือง เพราะไมมีอํานาจเด็ดขาดอยางเจา
เมืองตองอยูในการควบคุมของราชธานีอยางใกลชิด ในพระไอยการ (ซึ่งเปนตําแหนงทางทหารหัว
เมือง) กําหนดใหผูปกครองเมืองจัตวาถือศักดินา ๓๐๐๐ ไร แลวมียศพรอมกับราชทินนามเฉพาะ
แตละเมือง สําหรับเมืองนครไชยศรี (ใหม) ผูปกครองมีราชทินนามวา “ออกพระสุนธรบุรีศรีพิไชย
สงคราม”
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๓
การจัดตั้งมณฑลนครไชยศรี
ลวงมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ครั้งใหญ โปรดใหปรับปรุงบานเมืองใหทันสมัยเพื่อหลีกเลีย่ งการคุกคามจาก ลัทธิจักดินิยม เริ่ม
จากการยกเลิกการปกครองหัวเมืองเอก โท ตรี จัตวา มาเปนการบริหารราชการเปนกระทรวง
เพื่อใหแตละเมืองมีฐานะเทาๆ
กันทุกเมืองภายใตการดูแลบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย
โดยมีพระเจานองยาเธอกรมหมื่นดํารงราชานุภาพเปนเสนาบดีเมืองทุกเมืองมีผูกินเมืองสงไปจาก
สวนกลาง จัดใหมีการปกครองสวนมณฑลเทศาภิบาล ซึ่งเปนการรวมหัวเมืองในเขตเดียวกัน
ตั้งแต ๓ เมืองขึ้นไปเปนหนึ่งมณฑล มีหนาที่ระงับทุกข บํารุงสุข ดวยความเที่ยงธรรมแก
ประชาชน การจัดตั้งมณฑลเริ่มใน พ.ศ. ๒๔๓๕ ทั่วประเทศมี ๑๘ มณฑล เสร็จสิ้นใน พ.ศ.
๒๔๙๙
มณฑลนครไชยศรี ตั้งขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๓๘ เปนมณฑลขนาดเล็กประกอบดวยเมือง
สุพรรณบุรี เมืองสมุทรสาคร และเมืองนครไชยศรี โดยมี “พระยามหาเทพ” (บุตร บุญยรัตน
พันธ) เปนขาหลวงใหญคนแรก โดยมีหนาที่ทําการอยูในเมืองนครไชยศรี ตรงบริเวณโรงพยาบาล
นครชัยศรีปจ จุบัน มีความยาวประมาณ ๘๐ เมตร และกวางประมาณเกือบ ๘๐ เมตร (๒ เสน)
เมืองนครไชยศรีแบงการปกครองออกเปน ๕ อําเภอคือ
๑. อําเภอเมือง ตั้งอยูริมแมน้ําทาจีน ตอมาเปลี่ยนเปนอําเภอนครชัยศรี เมื่อมีการยายตัว
เมืองไปอยูที่ตําบลพระปฐมเจดีย
๒. อําเภอพระปฐมเจดีย ทาการอําเภอตั้งอยูในทองที่ตําบลพระปฐมเจดียใกลกับพระปฐม
เจดียทางทิศตะวันออก ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนอําเภอเมืองนครปฐม
๓. อําเภอตลาดใหม ตั้งอยูบานตลาดใหมใกลกับปากคลองลัดอีแทนตอมายายไปตั้งที่
ตําบลสามพรานแลวเปลี่ยนชือ่ เปนอําเภอสามพราน
๔. อําเภอบางปลามา ตั้งอยูปากคลองบางปลาตอมายายไปตั้งที่ปากคลองบางเลน จึง
เปลี่ยนชื่อเปนอําเภอบางเลน ปจจุบันตั้งอยูริมถนนสายบางเลน-กําแพงแสน
๕. อําเภอกําแพงแสน เดิมชื่ออําเภอสามแกว ยายที่ตั้งอําเภอมาแลว ๓ ครั้ง ปจจุบันตั้งอยู
บริเวณบานยางติดถนนมาลัยแมน
การยายที่ทําการมณฑลนครไชยศรี และตัวเมืองนครไชยศรี
ใน พ.ศ. ๒๔๔๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาใหยายที่ทําการ
มณฑลนครไชยศรี จากบริเวณดัวเมืองนครไชยศริริมแมนา้ํ ทาจีนมายังอําเภอเมืองนครปฐม โดยทํา
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๔
การซอมแซมวังปฐมนครซึ่งเคยเปนที่ประทับของรัชกาลที่ ๔ ครั้งทําการบูรณะองคพระปฐมเจดีย
ใหมีสภาพดีขนึ้ แลวใชเปนที่ทําการของมณฑล นอกจากนั้นยังยายที่ทําการเมืองนครไชยศรีตรง
บริเวณวัดกลางบางแกวมาอยูที่บริเวณพระปฐมเจดียด านตะวันออกริมถนนเทศา ซึ่งตอมาเปนที่ตั้ง
อําเภอเมืองนครปฐมปจจุบัน หลังจากรัชกาลที่ ๕ การปกครองในรูปแบบมณฑลก็ถูกเปลี่ยนไป
เปนการปกครองแบบจังหวัดและภาค
วังปฐมนครซึ่งเคยเปนที่ทําการมณฑลนครไชยศรีก็ทรุด
โทรมลง ในสมัยรัชกาลที่ ๖ วังปฐมนครจึงถูกรื้อทิง้ และเปลี่ยนเปนที่ทําการเทศบาลนคร
นครปฐมแทนมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๙
การยายที่ทําการมณฑลและเมืองนครไชยศรีมีเหตุผลเนื่องมาจากมีพื้นทีค่ ับแคบ และเปน
ที่ลุม ทําใหขยายตัวเมืองออกไปไมได ดังที่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไปตรวจราชการ และเห็น
ขอบกพรองดังกลาว มีบนั ทึกแสดงความคิดเห็นไวดงั นี้
... พื้นที่วาการเมืองนี้เลวทรามคับแคบ ยาวตามลําน้ํา
ไมถึง ๒ เสน ยืนขึ้นไปก็ไมถึง ๒ เสน มีวัดและ
บานลอมรอบขยายไมออก ซึ่งเปนที่ลุม ที่วาเมือง
นครไชยศรี ถามาตั้งอยูทนี่ ี่เห็นวาจะทําอยางไรให
เรียบรอยงดงามนั้นไมได ...
ปจจุบันพื้นทีข่ องเมืองนครไชยศรีและมณฑลนครไชยศรีในอดีต ไดเปลี่ยนแปลงไปเปน
วัดใหม หอพักคนงานโรงงานทอผาไทยโทเร โรงพยาบาลนครชัยศรี และบานพักอาศัยของ
ชาวบานเต็มพื้นทีจ่ นไมเหลือรองรอยของเมืองโบราณแตอยางใด
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