เรือนจํากลางสมุทรปราการ
สมัยต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เมืองสมุทรปราการยังอยู่ในสังกัดกรมท่า มีหน้าที่ในการเป็ นด่านเก็บ
ภาษี และด่านป้ องกันประเทศ คอยควบคุมปลดอาวุธปื นใหญ่ประจําเรื อทุกลําที่จะเข้าสู่ แม่น้ าํ เจ้าพระยา
จังหวัดสมุทรปราการจึงเปรี ยบเหมือนเมืองทหาร ที่ไม่ค่อยมีโจรผูร้ ้ายชุกชุม และเมื่อจับกุมได้ก็มกั อาศัยใต้
ถุนเรื อนเจ้าเมือง เป็ นสถานที่คุมขังจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ ต่อเนื่องถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อมีชาวต่างชาติ
อพยพเข้ามาประกอบอาชี พในเขตเมืองปากนํ้ามากขึ้น เกิดชาวจีนสู บฝิ่ น ตั้งโรงบ่อนเบี้ยทั้งในตลาดและ
ท้ายบ้านตลาด ทําให้เกิ ดโจรผูร้ ้ายฉกชิ งวิ่งราว จนทางการสามารถจับกุมพวกหัวขโมยได้เป็ นจํานวนมาก
การใช้ใต้ถุนเรื อนเจ้าเมืองสมุทรปราการเป็ นที่คุมขังจึงไม่เป็ นที่เหมาะสม และเพียงพอกับการขยายจํานวน
โจรผูร้ ้ า ยเหล่ า นี้ ทางราชการจึ ง เริ่ ม มี ค วามคิ ดที่ จะทํา การก่ อสร้ า งที่ คุม ขัง (สมัย แรกเรี ย กว่า ตะราง)
สําหรับใช้ควบคุมนักโทษอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ

สมัยที่ศาลาว่าการเมืองสมุทรปราการยังตั้งอยู่ริมแม่น้ าํ เจ้าพระยา บริ เวณหัวเกาะใกล้สถานี รถไฟ
ปากนํ้า (ตลาดสดปากนํ้า ในปั จ จุ บ นั ) มี ก ารก่ อ สร้ า ง ตะราง ที่ ใ ช้ก ัก ขัง นัก โทษแห่ ง แรกในจัง หวัด
สมุทรปราการ อยูภ่ ายในอาณาบริ เวณป้ อมประโคนชัยด้านข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อันเป็ นสถานที่สะดวก
เมื่อเจ้าเมืองตัดสิ นคดี ความแล้วเสร็ จ ก็สามารถพานักโทษข้ามมาควบคุมกักขังได้ทนั ที แต่เมื่อมีการย้าย
ศูนย์ราชการไปรวมกัน อยู่บริ เวณบ้านหัวค่าย (รอบศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ในปั จจุบนั ) เมื่อปี
พ.ศ. ๒๔๕๘ มีการแยกอํานาจการตัดสิ นของศาลออกจากอํานาจเจ้าเมือง ประกอบกับมีชาวบ้านค่อยๆ เข้า
มาตั้งบ้านเรื อน และสร้างตลาดสดในปากนํ้า จนเกิดกลายเป็ นชุ มชนใหญ่ ทางการจึงต้องทําการย้ายตะราง

ออกไปนอกตลาด โดยเปลี่ยนคําว่า ตะราง เป็ นเรื อนจําสมุทรปราการในปี ๒๔๘๐ ภายใต้สังกัดกรมใหม่
คือ กรมราชทัณฑ์ มีขนุ นิเวศน์ภิบาล เป็ นผูบ้ ญั ชาการคนแรก

เรื อนจําสมุทรปราการมีที่ต้ งั ห่ างศาลากลางจังหวัด และศาลจังหวัดประมาณ ๕๐๐ เมตร สภาพ
พื้นที่ เป็ นที่ ลุ่ มป่ าจาก นํ้า ท่วมถึ ง ด้า นหน้า เรื อนจํา เป็ นคลองโพงพางไหลลงสู่ แม่น้ าํ เจ้า พระยา ไม่มี
บ้านเรื อนของประชาชนในบริ เวณนั้น ลักษณะทางกายภาพของเรื อนจําเป็ นรู ปวงกลม กล่าวคือ มีพ้ืนที่
ภายในกําแพง ๗ ไร่ ๓ งาน กําแพง ๘ เหลี่ยม (ด้าน) สู ง ๘ เมตร บนสันกําแพงมีป้อมรักษาการณ์ ๗
ป้ อม ก่ออิฐฉาบปูนสิ่ งปลูกสร้างภายในประกอบด้วย เรื อนนอนหญิง จุคนได้ไม่เกิน ๒๐ คน มีร้ ัวสังกะสี
ล้อมรอบ เรื อนพยาบาล เรื อนนอนชายสร้างด้วยไม้ จุคนได้ประมาณ ๒๕๐ คน โรงเลี้ยงอาหาร มีเตาและ
กระทะขนาดใหญ่สองชุด ใช้แกลบเป็ นเชื้ อเพลิง ตรงกลางมีปล่องควันก่อด้วยอิฐ อาคารโรงเลี้ยงอาหารนี้
ใช้เป็ นที่ประชุ มของเจ้าหน้าที่ และใช้อบรมผูต้ อ้ งขังด้วย และ ณ จุดกึ่งกลางของเรื อนจําฯ จะสร้างศาลา
จัตุรมุขไว้ สําหรับเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ ซึ่ งมองได้รอบทิศ

สมัยที่ยงั มีสิ่งปลูกสร้ างและมีผตู ้ อ้ งขังน้อย มีการฝึ กวิชาชี พด้านเกษตรกรรมแก่ผตู้ อ้ งขัง โดยขุด
บ่อเลี้ ยงปลาดุ ก เลี้ยงเป็ ด ไก่ และสุ กร จนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้สร้างโรงงานไม้แปรรู ปขึ้นเป็ นครั้งแรก
เริ่ มการฝึ กจักรสานและทอเสื่ อด้วยใยมะพร้ าว ปี ๒๔๐๙ ได้ร้ื อประตูเรื อนจํา ซ่ อมแซมแนวกําแพงให้
แข็งแรงขึ้นโดยติดตั้งสายไฟฟ้ าไว้บนสันกําแพง สร้างเรื อนนอนชายจุผตู้ อ้ งขังได้อีกประมาณ ๑๕๐ คน
สร้ างบ้านพักพัศดี ไว้นอกกําแพง สร้ างโรงงานฝึ กวิชาชี พช่ างไม้เพิ่ม เพื่อผลิ ตสิ นค้าส่ งจําหน่ ายในงาน
นิ ทรรศการผลิ ตภัณฑ์ราชทัณฑ์ จนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ กระทรวงมหาดไทย จึงยกฐานะเรื อนจําจังหวัด
สมุทรปราการ เป็ น เรื อนจํากลางสมุทรปราการ

เมื่ อ ยุ ค สมัย เปลี่ ย นไป ทางผู ้บ ริ ห ารเรื อ นจํา ได้ย กเลิ ก การฝึ กวิ ช าชี พ ด้า นเกษตรกรรม แล้ว
เปลี่ยนเป็ นการฝึ กวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมและรับจ้างแรงงาน มีการนําผูต้ อ้ งขังออกทํางานสาธารณะนอก
เรื อนจํา จนถึ งปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เริ่ มมีการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ทําให้จาํ นวนผูต้ อ้ งขังเพิ่มขึ้นมาก
เรื อนจํามีความแออัด ทั้งอาคารสถานที่เก่าทรุ ดโทรม ภายนอกกําแพงก็มีประชาชนตั้งบ้านเรื อนเป็ นชุนชม
อยูล่ อ้ มรอบกรมราชทัณฑ์จึงมีนโยบายย้ายเรื อนจําไปตั้งในที่แห่ งใหม่ โดยให้เทศบาลนครสมุทรปราการ
จัดหาที่ดินที่เหมาะสมให้

เรื อนจําใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นที่ตาํ บลคลองด่าน อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ห่ างจากที่ต้ งั
เดิ ม ๓๐ กิโลเมตร พื้นที่ ๑๔๗ ไร่ ๑ งาน ๘๕ ตารางวา ก่อสร้างแล้วเสร็ จและได้ขนย้ายผูต้ อ้ งขังเข้า
ควบคุ ม ณ เรื อนจําแห่ งใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ สิ้ นสุ ดภาพอุจจาดตาของกลุ่ม
นักโทษ ที่เคยเดิ นเรี ยงรายตามถนนอมรเดช เพื่อข้ามไปขึ้นศาลที่อยูฝ่ ั่ งตรงข้าม ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา โดย
พื้นที่เรื อนจําเก่าดังกล่าว กําลังจะกลายเป็ นอุทยานการเรี ยนรู้ของจังหวัดสมุทรปราการ มีอาคาร ที่ประชุ ม
และหอชมเมือง ภายใต้ความร่ วมมือ ระหว่างเทศบาลนครสมุทรปราการ และองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
สมุทรปราการ

หอชุ มเมืองสมุทรปราการ สร้ างขึน้ แทนที่เรือนจํากลางสมุทรปราการทีถ่ ูกย้ายไป
คุ กตะรางเป็ นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากจดจํา ข้อมูลและรู ปภาพเก่าๆ จึงเป็ นบันทึกที่ค่อนข้างยาก
ขอขอบพระคุ ณ นายปฏิ คม วงษ์สุวรรณ ผูบ้ ญั ชาการเรื อนจํากลางสมุทรปราการ ที่ให้ความอนุ เคราะห์
ข้อมูลโดยละเอียด

