ราชทินนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
สมัยรัช กาลที่ ๕ สมเด็จกรมพระยาดํา รงราชานุ ภาพ ทรงเปลี่ ยนแปลง ชื่ อ ของหัวหน้าส่ วน
ราชการบริ หารประจําหัวเมืองนี้ เสี ยใหม่ จากคําว่า “เจ้าเมือง” เป็ น “ผูว้ า่ ราชการเมือง” ทั้งนี้ เพราะผูว้ ่า
ราชการเมือง มีอาํ นาจหน้าที่น้อยกว่าเจ้าเมือง และเพื่อที่จะเปลี่ยนความรู้สึก จากการเป็ น “เจ้า” มาเป็ น
เพีย ง ข้า ราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผูซ้ ่ ึ ง มีหน้าที่ บริ หารราชการเพื่อประเทศชาติ และ
ประชาชนเป็ นสําคัญ ราชทินนาม ที่พระเจ้าแผ่นดิ นโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผทู้ ี่เป็ น ผูว้ ่าราชการ
จัง หวัดสมุ ท รปราการ เท่ าที่ ป รากฏ มี อยู่ ๒ ราชทิ นนาม ซึ่ งหากเจ้า เมื องที่ ไ ด้รับ แต่ ง ตั้ง ไม่ ว่า จะมี
บรรดาศักดิ์แต่เดิมมาอย่างไร ก็ให้ต่อท้าย ด้วยราชทินนามเหล่านี้ ซึ่ งเกิดขึ้นในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ นี่เอง
คือ สมุทรบุรานุรักษ์กบั อรุ ณฤทธิ์ ศรี สมุทรปราการ

พระยาสมุทรบุรานุรักษ์ (เนตร) ยืนซ้ ายสุ ด เมื่อครั้งตามเสด็จรัชกาลที่ ๕ ประเทศอินเดีย
สมุทรบุรานุ รักษ์ ถื อเป็ นราชทินนามแรก ของผูว้ ่าราชการเมืองสมุทรปราการ เริ่ มใช้เมื่ อใด ไม่เป็ นที่
ปรากฏ แต่เท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ก็มีชื่อชาวแขกอาหรับผูม้ ีความชํานาญการเดินเรื อ
สมุ ทร ได้รับ ราชทินนาม สมุทรบุ รานุ รักษ์ ในฐานะเป็ นเจ้าเมือง คือ พระยาสมุท รบุรานุ รักษ์ (เกิ ด)
แต่ถา้ เรา สังเกต การลงบันทึกทําเนี ยบ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการบนกําแพงตรงบันไดทางขึ้นชั้น
สองศาลากลางจัง หวัดสมุ ท รปราการ ในรายชื่ อลําดับ ที่ ๑ ผูว้ ่า ราชการจัง หวัดสมุ ท รปราการคนแรก
กลับบันทึกว่าเป็ นพระยาอรรคราชนาถภักดี ทั้งนี้เพราะท่านมีนามเดินสมัยเป็ นผูว้ ่าฯ ก็คือ พระยาสมุทร
บุรานุรักษ์ (เนตร) ซึ่ งเป็ นบุตรของพระยาสมุทรบุรานุรักษ์ (เกิด) นั้นเอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคนแรก
พระยาสมุ ท รบุ รานุ รัก ษ์ (เนตร) เป็ นผูห้ นึ่ ง ที่ ไ ด้รับ การยอมรั บ ในผลงานด้า นความสัม พัน ธ์
ระหว่างประเทศ ด้วยความที่เคยได้รับพระราชทาน โอกาส อันยากนัก ที่คนธรรมดาสามัญจะได้รับใน
สมัยรัชกาลที่ ๔ นั้นคือ การได้ทุนการศึกษา ไปเรี ยนที่สิงคโปร์ ที่ซ่ ึ งเป็ นแหล่งฝึ กปรื อทางภาษา และ
วัฒนธรรมมากมาย ทั้งอังกฤษ จีนกลาง จีนฮกเกี้ยน จีนแต้จิ๋ว และมาลายู ทําให้ท่านมีคุณสมบัติมากพอ
ที่จะต้องรับ ผิดชอบการเป็ นผูว้ ่าราชการเมื องสมุท รปราการ ซึ่ งเป็ นเมื องหน้า ต่ างแรก ในการต้อนรั บ
ชาวต่ า งชาติ ภายหลัง พระยาสมุ ท รบุ ร านุ รั ก ษ์ (เนตร) ได้เ ลื่ อ นเป็ น พระยาอรรคราชนาถภัก ดี
ในตําแหน่งปลัดกระทรวงต่างประเทศ ธิ ดาท่านคนหนึ่ ง ได้เป็ นเจ้าจอมมารดา ในรัชกาลที่ ๕ เป็ นต้น
สกุล “เนตรายนต์”
พระยาสมุทรบุรานุ รักษ์ ท่านต่อไป มีหลักฐานว่า ชื่อ “สิ น” ซึ่ งสมเด็จพระบรมราชปิ ตุราชาธิ บดี
เจ้าฟ้ ามหาวชิ รุณหิ ศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเรี ยกว่า “สิ นอ้วน” ด้วยน่ าจะเป็ นเพราะ ลักษณะ รู ปร่ าง

ของท่านนั้นเอง ตามประวัติเมืองฉะเชิ งเทรา กล่าวว่า พระยาสมุทรบุรานุ รักษ์ (สิ น) ได้เป็ น ทั้งผูว้ ่า
ราชการเมืองสมุทรปราการ และเมืองฉะเชิ งเทรา เป็ นเจ้าของโรงสี แห่ งแรกของเมืองฉะเชิงเทรา จัดได้ว่า
เป็ นเศรษฐี ใหญ่คนหนึ่ ง ในสมัยนั้น ถึงแก่กรรม ปี พ.ศ. ๒๔๓๙ ภรรยาชื่อ ปริ ก เป็ นต้นสกุล สมุทสิ น
หลังจากนั้นก็มีการตั้ง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่ได้รับราชทินนามพระยาสมุทรบุรานุรักษ์
โดยท่านต่อไปคือ พระยามหาบุรีรมย์ (พ.ศ. ๒๔๓๙ - พ.ศ. ๒๔๕๐) และ พระยาพิพิธมนตรี (พ.ศ. ๒๔๕๐ ๒๔๕๔)
ผูท้ ี่ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ และราชทินนาม “สมุทรบุรานุ รักษ์”อีกท่านหนึ่ ง ก็คือ พระสมุทร
บุ รานุ รัก ษ์ (ขํา ณ ป้ อมเพชร) ซึ่ ง ถื อเป็ นคนสุ ดท้า ย ที่ ไ ด้รับ ราชทิ นนามนี้ เพราะต่ อมา ราชทิ นนาม
ตําแหน่ง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ ก็ได้ถูกเปลี่ยนใหม่เป็ น “วรุ ณฤทธิ ศรี สมุทรปราการ”
วรุ ณ ฤทธิ ศ รี ส มุ ท รปราการ เกิ ด ขึ้ นช่ ว งสมัย ที่ พระสมุ ท รบุ ร านุ รั ก ษ์ (ขํา ) เป็ นผู้ว่ า ราชการเมื อ ง
สมุ ทรปราการ ครั้ งหนึ่ ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) เสด็จพระราชดําเนิ น
ไปประทับ ณ จังหวัดสมุทรปราการ เล่ ากันว่า ได้เกิ ดพายุพดั แรงจัด และฝนตกอย่างหนัก จนทําให้
พลับพลาที่ประทับชํารุ ด พระยาสมุทรบุรานุรักษ์ (ขํา) ได้ออกไปกลางสายฝน อํานวยการและซ่ อมแซม
เครื่ อ งกัน ฝนด้ว ยตนเองจนสามารถทํา การป้ องกัน มิ ใ ห้พ ายุฝ น ทํา ความเสี ย หาย เข้า ไปในพลับ พลา
ที่ประทับได้

คุณหญิงเพ็งและพระยาวรุ ณฤทธิศรีสมุทรปราการ (ขํา ณ ป้อมเพ็ชร์ ) นั่งคู่กลาง
นั่งเก้าอีข้ วาสุ ด ท่ านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ (บุตรสาว)
ยืนคนที่ 2 จากขวา นายปรี ดี พนมยงค์ (บุตรเขย)

พระบาทสมเด็ จ พระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรอยู่ตลอด ครั้ นรุ่ งขึ้ น คื อ วันที่ ๒๙
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗ จึงได้มีการโปรดเกล้าฯ
“...มี พ ระบรมราชโองการฯ ให้นายขํา เข้า เฝ้ า และพระราชทาน สัญญาบัตร ให้เป็ นพระยา
วรุ ณฤทธิ ศ รี สมุ ท รปราการ ซึ่ งหมายความว่ า มี อ ํา นาจเหนื อ ฝน อัน เป็ นสิ ริ มงคล แก่ ช าวเมื อ ง
สมุทรปราการ...”
จากนั้น เมื่อมีการเปลี่ ยน ผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ เจ้าเมื องท่า น
ต่อไป ก็ย งั ได้รับ พระราชทานทินนามเป็ น “พระยาวรุ ณฤทธิ ศรี ส มุท รปราการ (แช่ ม โรจนประดิ ษฐ์)
ซึ่ งถื อ เป็ นท่ า นสุ ด ท้า ยก็ ไ ด้รั บ พระราชทานทิ น นาม ประจํา เมื อ งสมุ ท รปราการ เพราะเมื่ อ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร์ ระบบเจ้าขุนบุญนายก็เริ่ มสั่นคลอน จนกระทัง่ ถูกยกเลิกไปโดย
คําสั่งในสมัยรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๕

