พระยาอมรมหาเดช นายด่ านป้อมปื นเมืองปากนํา้

ป้อมปราการว้ ายขวาริมปากนํา้ เจ้ าพระยา
จัง หวัดสมุ ทรปราการ เมื องหน้าด่ า นทางทะเล เดิ ม อยู่ใ นสัง กัดกรมท่า อันเป็ นด่า นแรกที่ นัก
เดินเรื อจะต้องทอดเรื อ เพื่อรอประสานขั้นตอนทางการทูต การศุลกากรและกรป้ องกันศัตรู เข้าเมือง แล้ว
รอเวลานํ้าขึ้นเต็มที่ เพื่อเดินเรื อเข้า หรื ออกปากนํ้าเจ้าพระยาได้ โดยไม่ติดสันดอน หากเป็ นเรื อใหญ่ที่ไม่
สามารถผ่านแนวสันดอนได้ ก็ใช้วิธีทยอยขนสิ นค้าลงเรื อกําปั่ น ค่อยๆถ่ายสิ นค้าเข้าออก ส่ วนเรื อปื นที่มี
ความประสงค์เดินทางเข้าสู่ เมืองหลวง ตามกฎหมายไทยโบราณ จะต้องทําการขนถ่ายปื นใหญ่ลงที่ปากนํ้า
ก่อนแล่นเรื อเปล่าเข้าประเทศ ด้วยเหตุผลทางความมัง่ คง จังหวัดสมุทรปราการจึงต้องมีเจ้าหน้าที่ระดับสู ง
ที่มีความรู ้ความสามารถหลายด้าน เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่สําคัญเหล่านี้ ทั้งหน้าที่ในการป้ องกันประเทศ หน้าที่
ทางการทูต และหน้าที่ในการเก็บภาษี มีตาํ แหน่งชั้นยศระดับ พระ พระยา และเจ้าพระยา อันเป็ นที่มาของ
ชื่อเรี ยกพื้นที่เมืองปากนํ้าในสมัยก่อนว่า บางเจ้าพระยา ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ มีเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งได้รับการ
โปรดเกล้าฯ เข้ามาปฏิบตั ิงาน จนเกิดความผูกพันกับชาวชุมชนปากนํ้าอยู่ ๓ ตําแหน่ง ได้แก่ พระยาสมุทร
นุรารักษ์ เจ้าเมืองสมุทรปราการ ซึ่ งเราได้เล่าย้อนตํานานในบทต้นไปแล้ว ยังมีอีก ๒ ตําแหน่ง ที่จะขอเล่า
ต่อ นั้นคือ พระยาอมรมหาเดช นายด่านป้ อมปื นที่ปากนํ้า และ พระยาราชายสาธก นายด่านเก็บภาษีอากร

พระยาอมรมหาเดช มีชื่อปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ท่านเป็ นนายก
กองผูร้ ับผิดชอบในการควบคุ มทหาร (ดูแลการสักเลข การฝึ กทหาร และการเตรี ยมการป้ องกันภัยทาง
ทะเล) ประจําที่ป้อมปราการเมืองปากนํ้า โดยมีนายทัพคู่บารมี คือ พระยามหาอรรคนิ กร แม่กองทหารปื น
ใหญ่ เมื่อครั้งที่ไทยมีความขัดแย้งอย่างรุ นแรงกับญวน จนเกิดข่าวว่า ทัพญวนกําลังเตรี ยมทัพใหญ่ บุกเข้า
มาทางทะเลท่านทั้งสองได้รับหน้าที่คุมพลทหารปื นใหญ่ ๕๐๐ นาย เร่ งรัดไปทอดทุ่นขึงโซ่ ปิดร่ องนํ้า
เจ้าพระยา ที่ปากนํ้าเมืองสมุทรปราการ โดยอาศัยทุ่นกลางนํ้า และหลักศิลาบนป้ อมปี กกา จากนั้นยังเกณฑ์
ทหารเข้าประจํา ตามฝั่ งแม่น้ าํ เจ้าพระยาหน้าเมืองสมุทรปราการตั้งฉางพริ ก (พริ กกะเกลื อ) ปลูกพืชผัก
สะสมเสบียง แล้วเตรี ยมปื นใหญ่ประจํารักษาการณ์ครบทุกป้ อม พร้อมด้วยกระสุ นดินดําเต็มอัตรา จนเมื่อ
ญวนเริ่ มพะวงกับปั ญหาการรุ กรานจากเรื อรบฝรั่งเศส การรบที่ปากนํ้าจึงไม่เกิดขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระราชดําริ ในการปรับปรุ งพระ
สมุ ท รเจดี ย ์ใ ห้ ยิ่ง ใหญ่ ข้ ึ น พระยาอมรมหาเดช (ล้อ ม โกสะรุ ท ธะ) พร้ อ มด้วยพระยามหาอรรคนิ ก ร
จึงได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้มีหน้าที่ในการควบคุมการบูรณปฏิสังขรณ์พระสมุทรเจดีย ์ โปรดให้ดูแลเรื่ อง
การถมศิลา และวางแนวต้นตาลเพื่อขยายอาณาเขตรอบเกาะพระสมุทรเจดีย ์ สร้างพระวิหาร และก่อสร้าง
พระเจดี ยอ์ งค์ใหญ่ ตามแบบลอมฟางสมัยอยุธยา ครอบองค์พ ระเจดี ยด์ ้ งั เดิ มที่ส ร้ างในสมัย รัชกาลที่ ๓
จนกลายเป็ นพระมหาเจดียท์ ี่เสร็ จสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๐๓

พระยาอมรมหาเดช และครอบครัว ถ่ ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก ก่อนมอบทีด่ ินสร้ างศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
แล้ วย้ ายไปอยู่บ้านริมคลองมหาวงษ์ เมื่อปี ๒๔๕๘
พระยาอมรมหาเดช (ล้อม) มีบุตรที่เข้ารับหน้าที่ราชการแทนอย่างต่อเนื่ อง คือ รองอํามาตย์เอก
พระยาอมรมหาเดช (ลบ โกสะรุ ท ธะ) ผูซ้ ่ ึ งเล่ า เรี ย นหนัง สื อไทย จากท่า นพระครู สุนทรสมุ ท ร (เงิ น)
เจ้าอาวาสวัดนอก หรื อวัดพิชยั สงคราม (เขียนในสมัยนั้น) ต่อมาได้เข้ารับราชการมีหน้าที่เป็ นจางวางไพรี
พิ น าศ ประจํา ป้ อมปราการเมื อ งสมุ ท รปราการ ในสมัย รั ช กาลที่ ๕ เมื่ อ ครั้ งที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระ
จุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัวเสด็ จพระราชดํา เนิ น เมื อ งปากนํ้า ทอดพระเนตรป้ อมต่ า งๆ หลายคราว ทรงมี
ความคุน้ เคย และพอพระราชหฤทัยในการปฏิบตั ิหน้าที่ของท่านจางวาง จนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๗ จึงทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรเป็ นพระอมรมหาเดชแทนบิดาที่ถึงแก่กรรม พระอมรมหา
เดชได้ต้ ัง ใจปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ฉ ลองพระเดชพระคุ ณอยู่ใ นสั ง กัด กรมทหารเรื อ เป็ นผูค้ วบคุ ม การก่ อ สร้ า ง
พลับพลาที่ประทับข้างสถานีรถไฟปากนํ้า (ปั จจุบนั เป็ นสํานักงานสํารวจร่ องนํ้า) เพื่อไว้ทรงพักผ่อนพระ
ราชอิริยาบถระหว่างทอดเรื อที่หน้าเมืองสมุทรปราการ ก่อนเสร็ จออกนอกสันดอนปากนํ้าเจ้าพระยาเพื่อ
แปรพระราชฐาน ณ หัวเมืองชายทะเล หรื อเสด็จประพาสต่างประเทศ

พระอมรมหาเดช (ลบ โกสะรุ ทธะ) มีบุตรกับ นางอมรมเดช (พัน โกสะรุ ทธะ) รวมชายหญิง ๗
คน มีบา้ นพักอาศัยเป็ นที่ดินผืนใหญ่อยูบ่ ริ เวณใกล้คลองมหาวงษ์ ได้รับพระราชทานนามสกุล โกสะรุ ทธะ
ร่ วมกับบุตร คือ ขุนหัตถโกศล (ไผ่) โยธาธิ การจังหวัดสมุทรปราการในสมัยรัชกาลที่ ๖ ด้วยการใช้ชีวิต
ราชการในเขตจังหวัดสมุทรปราการมาตลอดชี วิต ครอบครัวท่านจึงมีความคุ น้ เคย และได้รับความเคารพ
นับถือจากชาวบ้านในพื้นที่เมืองปากนํ้ามาตลอด พระอมรมหาเดชสร้างเรื อนไม้ทรงไทย อยูบ่ ริ เวณบ้านหัว
ค่ายริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยา ก่อนที่จะถูกเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื อนไม้
ทรงไทยจึงถูกย้ายไปตั้งอยู่ริมคลองโพงพางเชื่ อมต่อคลองมหาวงษ์ โดยมีถนนดินถมเข้าไปในเขตบ้าน มี
ชาวบ้านร่ วมอพยพอยูจ่ นเกิดชุ มชนเล็กๆ บางคนเรี ยกชื่อ ตรอกพระแม่น ตามราชทินนามของพระแม่นศร
แผลง (โปร่ ง แรงกล้า) อดีตผูอ้ าํ นวยการทหารปื นใหญ่ ที่เคยติดตามท่านมาอาศัยอยูก่ ลางซอยส่ วนถนนที่ตดั
เข้ามาในซอย ก็มีการตั้งชื่ อเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แด่พระอมรมหาเดช ผูเ้ ข้ามาบุกเบิกพื้นที่เป็ นท่านแรกว่า ถนน
อมรเดช ชาวบ้านเรี ยกเรื อนของท่านพระอมรมหาเดชว่า บ้านมหาวงษ์ ต่อมาถูกรื้ อสร้างเป็ นบ้านหลังใหม่
ได้ชื่อตามนามสกุลหลานเขยว่าบ้านสวัสดี (นามสกุลเต็ม สวัสดิผล) ซึ่ งปั จจุบนั ก็ถือเป็ นบ้านที่ค่อยๆ ทรุ ด
โทรมลง ตามกาลเวลา สุ ดท้ายจึงถูกขายบ้านพร้อมที่ดิน ก่อสร้างเป็ นคอนโดมีเนียมขนาดใหญ่ ตั้งอยูห่ ลัง
ศูนย์การค้าปากนํ้า ไม่หลงเหลือบ้านสวน และเรื อนไทยโบราณให้เห็นอีกต่อไป

บ้ านสวัสดี ก่ อนถูกรื้อสร้ างเป็ นคอนโดมีเนียมในปัจจุบัน

