นครร้ อยปี นครเขื่อนขันธ์
เมืองใหม่มาอยูไ่ ด้

ในเมืองใหม่นา

พอเสร็ จบริ บูรณ์

พรั่งพร้อม

วัดวาอร่ ามเรื อง

ราชแต่ง แล้วแฮ

คูเขื่อนกําแพงป้ อม

ปักสรมฯ

สมัยรัชกาลที่ ๒ ท่านกวีเอกนามว่า พระยาตรัง ได้แต่งโคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติ์บรรยายสภาพเมือง
ที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็ จ มีการขุดคูก่อกําแพงอย่างแข็งแรง พร้อมด้วยวัดวาอารามอันถือเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจ
ชาวเมือง ที่จะเริ่ มต้นเข้ามาอยูอ่ าศัย เมืองใหม่น้ ีรัชกาลที่ ๑ ได้มีพระราชดําริ ให้ก่อตั้งเพื่อพัฒนาให้เป็ นเมือง
หน้าด่านชายทะเล โดยตัดพื้นที่เมืองสมุทรปราการบางส่ วน กับแขวงกรุ งเทพมหานครอีกบางส่ วน (อําเภอ
พระโขนง) รวมเข้ากันแล้วสร้ างป้ อมปราการ และกําแพง แต่การก่อสร้างแล้วเสร็ จปี พ.ศ. ๒๓๕๘ ตรงกับ
สมัยรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระราชทานนามเมืองใหม่วา่ เมืองนครเขื่อนขันธ์

กําแพงบูรแบ่ งเบือ้ ง

สองฟาก

สู บฝิ่ นขนดินลม

ทุบพืน้

เมืองสบู่มิยาก

สักหยาด

ล้วนมัน่ บิมิสิ้น

เล่ห์แลงฯ

เมืองนครเขื่อนขันธ์ถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็ นสองฝั่งแม่เจ้าพระยา มีการก่อช่องกําแพงตั้งปื นใหญ่นบั ร้อย
ทั้งร้อยทั้งสองฟาก เรี ยงปากกระบอกหันออกสู่ ปากแม่น้ าํ เจ้าพระยา พระยาตรังได้บรรยายข้อความน่าสนใจ
ตอนหนึ่ งว่า “สู บฝิ่ นขนดิ นถม ทุบพื้น” นั้นก็หมายความว่า แรงงานที่ทาํ การปราบฟื้ นถมดิน เพื่อก่อสร้าง
เมืองนครเขื่อนขันธ์น้ นั มาจากแรงงานของพวกสู บฝิ่ น ซึ่ งในสมัยนั้น ก็คือ ชาวจีน นั้นเอง ชาวจีนเหล่านี้เป็ น
จีนอพยพหนี ภยั สงครามภายในประเทศ และทิ้งบ้านทิ้งเมืองเพื่อเข้ามาหาโอกาสที่ดีกว่า ซึ่ งมีอยู่จาํ นวนมาก
เมื่อเสร็ จงานแล้ว จึงถือโอกาสมีครอบครัวตั้งรกรากอยูใ่ นตลาดเมืองนครเขื่อนขันธ์จนทุกวันนี้
หาญมอญเปรื่ องปราบห้าว

ฮึกโหม

พระยามหาโยธา

กลัน่ แกล้ว

พาพวกพยุหโจม

จับศึก

บัดลุบ่คลาศแคล้ว

คลาศมือฯ

หากจะกล่าวถื อผูท้ าํ หน้าที่ป้องกันด่านทางทะเลที่เมืองนครเขื่อนขันธ์ ก็ตอ้ งกล่าวถึ งท่านพระยาเจ่ง
ซึ่ งต่อมาได้รับพระราชทานเป็ น พระยามหาโยธา ซึ่ งตามประวัติเดิ มนั้น พระยาเจ่งเป็ นเจ้าเมืองเตริ น แห่ ง
ประเทศพม่า เป็ นนายทหารเชื้อสายมอญที่นาํ ทัพช่วยเหลือกองทหารพม่า ตั้งแต่ช่วงพม่ายกทัพใหญ่เตรี ยมเข้าตี
เมืองธนบุรี แต่ดว้ ยเหตุที่มีทหารมอญบางส่ วนไม่เต็มใจที่จะอยูภ่ ายใต้ความกดขี่ของพม่า จึงเกิดเหตุทหารพม่า
จับครอบครัวมอญเป็ นประกัน ทําให้ทหารมอญที่อยูท่ างแนวหน้า ยกทัพกลับมาฆ่า ทหารพม่าตายเสี ยเกือบ
หมด การชนะพม่าในครั้งนั้น ทําให้เกิดการรวมตัวของชาวมอญยกทัพขึ้นตีเมืองพม่าจนเกือบจะได้ครอบครอง
ประเทศพม่าอยู่แล้ว หากไม่มีเหตุนายทหารมอญบางกลุ่มหักหลัง กองทหารของพระยาเจ่งจึงค่อยๆพ่ายแพ้
จนต้องหนีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ์ สมภารในประเทศไทย

พระยามหาโยธา (เจ่ ง) และ พระยามหาโยธา (ทอแระ) พ่อกับลูก
เป็ นที่ทราบกันดีในหมู่ชาวไทยว่า ท่านพระยาเจ่ง มีความเชี่ ยวชาญทางการศึกและหยัง่ รู้ กลยุทธการ
รบของพม่าเป็ นอย่างดี เมื่อมารับราชการในเมืองไทย พระยาเจ่งจึงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ในด้าน
การป้ องกันประเทศอยู่หลายครั้ง ความดี ความชอบเหล่านี้ ท่านจึงได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็ นพระยามหา
โยธา จนเมื่อมีการก่อสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ ครอบครัวของท่านพระยาเจ่ง จึงได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็ น
ผูน้ าํ เข้ามาตั้งถิ่นฐานชาวมอญ และเป็ นผูป้ กครองเมืองนครเขื่อนขันธ์ ชาวเมืองนครเขื่อนขันธ์จึงมีวิถีชีวิตที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีขนมธรรมเนียม และวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่แตกต่างชาวเมืองอื่นๆ จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๖
รัชกาลที่ ๖ ได้พระราชทานนามสกุลแต่ลูกหลานในครอบครัวพระยาเจ่งว่า คชเสนี ด้วยเหตุที่ขื่อผูน้ าํ ใน
ตระกูล คือ คําว่า เจ่ง แปลกเป็ นภาษาไทยว่า ช้าง ซึ่ งก็ตรงกับคําว่า คช นัน่ เอง ส่ วนคําว่า เสนี เป็ นนาม
สําหรับเชื้อสายผูม้ ีอาชีพเป็ น นายทหาร

สั ญลักษณ์ ความเป็ นมอญ
ข้อมูลประวัติศาสตร์ เมื่อ ๑๐๐๐ ปี ที่ผ่านมา มีเมืองหน้าด่านทางทะเลแห่ งแรกของไทย ที่ต้ งั อยูต่ รง
ปากแม่น้ าํ เจ้าพระยา มีหน้าที่ในการส่ งข่าวการเคลื่อนกําลังของข้าศึกที่จะเข้ามาทางทะเล เมืองนี้ มีชื่อว่า เมือง
พระประแดง แต่เมืองพระประแดงได้หมดความสําคัญ และสู ญสิ้ นไปตั้งแต่สมัยปลายกรุ งศรี อยุธยา เมื่อถึงปี
พ.ศ. ๒๔๕๘ คราวเมื่ อเมื องนครเขื่ อนขันธ์ ดาํ รงอยู่ไ ด้ ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว
ทรงเห็นความสําคัญของชื่อเมืองเดิมแต่โบราณ คือ เมืองพระประแดง ที่ไม่ควรจะปล่อยให้สูญไป ทรงดําริ วา่
“เมืองนครเขื่อนขันธ์ แม้จะไม่ได้สร้างบนพื้นที่เดิมของเมืองพระประแดง แต่ก็อยูใ่ นเขตใกล้เคียงกัน และยังมี
ความสําคัญดัง่ เช่น เมืองพระประแดงเดิม”

จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่ อ เมืองนครเขื่อนขันธ์ เป็ นจังหวัดพระประแดง มาในปี
พ.ศ. ๒๔๗๕ เกิ ดภาวะเศรษฐกิ จตกตํ่า อย่า งรุ นแรง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า อยู่หัว รั ช กาลที่ ๗
ทรงมี ความต้องการประหยัดการใช้จ่ายเงิ นแผ่นดิ นจึงโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดพระประแดงลงกลายเป็ น
อําเภอแล้วให้อาํ เภอพระประแดงไปขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการ ส่ วนชื่ อเมืองนครเขื่อนขันธ์ได้ค่อยๆ ถูกลืม
ทีละน้อย ปี ๒๕๕๘ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมองค์กรส่ วนท้องถิ่นเมืองพระประแดง
ได้ร่วมกันจัดงานรําลึกถึงเมืองนครเขื่อนขันธ์ อายุครบ ๒๐๐ ปี อย่างยิ่งใหญ่นบั เป็ นเมืองเอกแห่ งหนึ่ งในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ ที่มีเจ้าเมือง มีปลัดเมือง มีป้อมปราการ ดํารงชื่อเมืองอย่างเป็ นทางการอยูไ่ ด้ ๑๐๐ ร้อยปี พอดี

