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ข้อมูลเกี่ยวกบัท่าเรือข้ามฟาก ท่าฉลอม-มหาชัย 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง “มหาชัย” กับ “ท่าฉลอม” 

เมืองประมง...ดงโรงงาน...ลานเกษตร...เขตประวัติศาสตร์...เมื่อกล่าวถึงค าขวัญนี้
คิดถึงเมืองใดไปไม่ได้เลยนอกจาก จังหวัดสมุทรสาคร หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “มหาชัย” 
เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนปากแม่น้ าท่าจีนห่างจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร และห่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร (จังหวัดสมุทรสาคร, 2553) 

แหล่งท่องเท่ียวส าคัญของจังหวัดสมุทรสาคร คือ ตลาดมหาชัย มีสะพานปลา
ขนาดใหญ ่ตลาดปลาท่ีคึกคัก และร้านอาหารทะเลมากมายให้เลือกอ่ิมอร่อย หากล่องเรือ
ชมแม่น้ าท่าจีน จะได้สัมผสับรรยากาศบ้านเรือนไทย และชุมชนชาวสวนท่ีสงบเรียบง่าย 
หรืออาจล่องตามเส้นทางคลองโคกขามที่คดเคี้ยว เพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งต านาน   
“พันท้ายนรสิงห์” ถือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ท่ีมีบันทึกไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 
และสัมผัสวิถีประมงพื้นบ้าน ท่ามกลางป่าชายเลนในคลองพิทยาลงกรณ์ และคลอง-
ประมง  

จังหวัดนี้เดิมเรียกว่า “ท่าจีน” เพราะแต่เดิมเป็นต าบลใหญ่อยู่ติดอ่าวไทยมีชาว
ต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนน าส าเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายกันมากจึงเรยีกติดปาก
กลายเป็นต าบล “ท่าจีน” ต่อมาในปี พ.ศ.2091 ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้
สร้างเมืองใหม่ขึ้นอีกหลายเมือง ด้วยมีพระราชประสงค์จะใช้เป็นท่ีระดมพลส าหรับสู้รบ
กับพม่า บ้านท่าจีนจึงยกฐานะเป็นเมือง “สาครบุรี” เพื่อให้เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันศัตรู
ท่ีจะมารุกรานทางทะเลตั้งแต่นั้นมาจน ถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเป็นเมืองสมุทรสาคร  

ในอดีต “ท่าฉลอม” เป็นต าบลหนึ่งในเมืองสมุทรสาครซึ่งเดิมฟากมหาชัยเป็น
สวนป่าแสมและป่าจาก แม้จะเป็นท่ีตั้งเมืองแต่ก็มีการก่อสร้างประปราย ท้ังสถานท่ี
ราชการ บ้านพัก การเดินเรือในสมัยนั้นต้องเดินทางดินแคบ ๆ จากท่าน้ าต่อไปยังสถานี
รถไฟสายกรุงเทพฯ-สมุทรสาคร ซึ่งมีสภาพโกโรโกโส กับโรงสูบฝิ่นในบริเวณใกล ้ๆ 
กัน และด้วยความคับคั่งหนาแน่นของผู้คนท าให้บรรยากาศริมฝั่งตลาดท่าฉลอมเต็มไป 
ด้วยความสนุกสนาน ตลาดท่าฉลอมในสมัยนั้นจึงถือได้ว่าเป็นย่านการค้าที่มีท าเล           
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อันอุดมไปด้วย อาชีพมากหลาย ทั้งการท าประมง, ดองปลา, ท ากะปิ และน้ าปลา ท่ีนี่จึงมี
ท้ังตลาดน้ าในยามเช้า  และตลาดสดบนบกรวมถึงมีบ่อน ถั่วโป โรงฝิ่น โรงเหล้า              
โรงมหรสพ และลิเกอีกสารพัด 

ครั้นในปี ร.ศ.116 (พ.ศ. 2440) ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ซึ่งได้พระราชทานด าริในการกระจายอ านาจแก่ท้องถ่ินขึ้น โดยทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ “พระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116” 
ขึ้น จากการท่ีทรงมอบหมายให้ไปศึกษาดูงานการปกครองในแถบประเทศพม่า มลายู 
และยุโรป และได้เร่ิมน ามาทดลองใช้เพื่อเป็นการศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดย
สุขาภิบาลนี้จะท าหน้าท่ีท าลายขยะมูลฝอยจัดเก็บของเสียจากการขับถ่ายของ ประชาชน
ท่ัวไป จัดการห้ามมิให้ต่อไปภายหน้ามีการปลูกสร้างหรือซ่อมโรงเรือนท่ีจะเป็นเหตุ    
ให้เกิดโรค หรือขนย้ายสิ่งของโสโครก และสิ่งร าคาญของมหาชนให้พ้นไปเสีย “ต าบล
ท่าฉลอม” จึงถูกยกฐานะเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของ
ประเทศไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 

“สุขาภิบาลท่าฉลอม” กลายเป็นต้นแบบการปกครองท้องถ่ินท่ีส าคัญ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยของเมืองไทย เมื่อมีการกระจายอ านาจการปกครองให้ประชาชนมี              
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง ความร่วมมือร่วมใจของชาวท่าฉลอมท าให้ท่าฉลอมเป็นเมืองท่ีมี
ความสมบูรณ์พรั่งพร้อม ทั้งระบบสาธารณูปโภค วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ท่ีสืบทอด
ต่อกันมาจนถึงวันนี้ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นยังคงแสดงออกถึงพื้นเพแต่ดั้งเดิมของ
คนท่าฉลอม ท่ีมีน้ าใจ รักสะอาด มีคุณธรรม ที่ยังคงเป็นภาพฉายให้ได้เห็นอยู่เสมอมา 

ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 105 ปี ของ “ท่าฉลอม” ก่อเกิดเป็นความภาคภูมิใจ
จากสุขาภิบาลท่าฉลอมในอดีต ได้ถูกยกฐานะเป็น เทศบาลนครสมุทรสาคร ทว่าไม่อาจ
ลบความทรงจ าและชื่อของ “ท่าฉลอม” ให้เลือนหายไปได้ ณ วันนี้ท่าฉลอมกลายเป็น
ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ท่ีคลาคล่ าไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ าสร้างรายได้ 
แก่ประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท ตลอดจนมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว
เลือกซื้อสินค้ามากกว่า 3 แสนคนต่อปี 

เอกลกัษณ์อันโดดเด่นของ “ท่าฉลอม” ท่ีคงอยู่ถึงปัจจุบัน คือ เป็นเมืองท่าส าคัญ
ในการสัญจรไปมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่าฉลอมยังได้ชื่อว่าเป็นต าบลท่ีมีการเติบโต
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สูงสุด อีกท้ังยังรวมวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยไว้เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง     
ผู้สัญจรไปมาสามารถแวะขึ้นไปเดินเท่ียวท่าฉลอม หรือจะนั่งเรือข้ามฟากจากฝั่งมหาชัย
ก็ได้ (หมูหินดอทคอม, 2553ก) 
 
ประวัติท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร 

สร้างสมัย นายสุรินทร์ เทพกาญจนา เป็นนายกเทศมนตรี 
   นายด าริ น้อยมณี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายอเนก พยัคฆันตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
สถาปนิก นายศววงศ์ กุญชร ณ อยุธยา 
วิศวกร  นายทว ีครุฑรังสิต 
งบประมาณ 790,000 บาท 

   โดยเทศบาลขอกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
ผู้รับเหมา นายชูเก๊ียก แซ่ลิ้ม 
ระยะเวลาสร้าง มิถุนายน 2506-เมษายน 2507 
วางศิลาฤกษ์ 1 พฤศจิกายน 2506 

   นายอเนก พยัคฆันตร ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
พิธีเปิด  30 ธันวาคม 2507 

   นายถวิล สุนทรศารทูล ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข้อมูล  หนังสือท่ีระลึกพิธีเปิดท่าเรือเทศบาลเมืองสมุทรสาคร 
จังหวดัสมุทรสาครตั้งอยู่ปากแม่น้ าท่าจีน แม่น้ านี้ได้แบ่งตัวเมืองออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนท่ีหนึ่งได้แก ่ต าบลมหาชัย ซึ่งมีความส าคัญในฐานะเป็นท่ีตั้งท่ีท าการรัฐบาล อีก
ส่วนหนึ่งได้แก่ ต าบลท่าฉลอม แต่ในระยะเดิมนั้นมีความส าคัญในฐานะมีความเจริญ
เป็นย่านการค้า มีประชาชนอยู่อาศัยมากกว่าต าบลมหาชัย การติดต่อทางราชการต้องข้าม
แม่น้ าไปต าบลมหาชัย ส่วนการซื้อขายต้องข้ามแม่น้ ามาต าบลท่าฉลอม การสัญจรจึง
จ าเป็นต้องใช้เรือ และต้องมีท่าเรือส าหรับรับส่งคนโดยสาร ที่ต าบลท่าฉลอม มีท่า-
สาธารณะของทางราชการอยู่ 2 แห่ง แห่งท่ีหนึ่งอยู่ท่ีกลางตลาดเย้ืองหน้าวัดโกรกกราก 
ซึ่งต่อมาเมื่อมีการจัดต้ังสุขาภิบาลแล้ว ได้เรียกชื่อว่า “ท่าสุขาภิบาล” แห่งที่สอง อยู่ท่ีหน้า
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โรงฆ่าสัตว์ ตรงข้ามกับหน้าสถานีต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเรียกว่า “ท่าสังกะสี”
ส่วนท่ีต าบลมหาชัยนั้น ก็อยู่ข้างสถานีต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร (จังหวัด
สมุทรสาคร, 2553) 

ก่อนมีการจัดตั้งสุขาภิบาล แผนกสรรพากรเป็นผู้จัดการให้เช่าและรับ
ผลประโยชน์จากท่าเรือท้ังสามนี้ แต่ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-
เจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศเปลี่ยนการจัดสุขาภิบาลต าบล
ตลาดท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นสุขาภิบาลเมือง เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2459 ได้ยก
ค่าเช่าท่าเรือ ค่าเช่าที่ดิน ฯลฯ ให้สุขาภิบาลเก็บใช้จ่ายบ ารุงการสุขาภิบาลแล้ว สุขาภิบาล
จึงได้เข้าจัดการประมูลให้เช่าและเก็บค่าเช่าบ ารุงการสุขาภิบาลตั้งแต่นั้นตลอดมาจน
บัดนี้ และท่าเรือท่ีตั้งอยู่กลางตลาดเย้ืองหน้าวัดโกรกกราก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น                  
“ท่าสุขาภิบาล” ตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้  

ท่าเรือแห่งนี้ เดิมมีสะพานและท่าลงน้ า ไม่มีหลังคา แต่มีม้านั่ง 2 ข้างสะพาน เมื่อ
ฝนตก แดดจัด คนโดยสารได้รับความล าบากเป็นอย่างมาก ต่อมา เมื่อสุขาภิบาลได้
เปลีย่นมาเป็น “เทศบาล” แล้ว เทศบาลจึงได้ท าการต่อเติมหลังคาขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2483 
โดยมุงหลังคาสังกะสีคล่อมสะพานเป็นการชั่วคราว 

ครั้นภายหลังเม่ือมีประชาชนโดยสารเพิ่มมากขึ้น เทศบาลเห็นว่า ท่าเรือนี้อยู่ฝั่ง
ท่ีตั้งตัวจังหวัด ควรจะขยายให้ใหญ่โตและสวยงามขึ้น เทศบาลจึงได้รื้อท่าเดิมออกและ
สร้างศาลาท่าเรือขึ้นใหม่ได้ใช้รับส่งคนโดยสารต่อมาจนถึง พ.ศ.2504 ก็ช ารดุ เพราะโคน
เสาถูกตัวเพรียงกัดมาก ท าให้ตัวศาลาท่าเรือด้านตะวันออกทรุดไม่ปลอดภัย และคับแคบ
ไม่เหมาะสมกับความเจริญของท้องถ่ิน จ าเป็นต้องปลูกสร้างใหม่ให้ถาวรปลอดภัยและ
เพื่อให้ได้ประโยชน์หลายทาง ควรสร้างหอนาฬิกา และหอกระจายข่าว กับท่ีนั่งพักผ่อน
และจ าหน่ายอาหารอยู่ในท่าเรือแห่งนี้ เพื่อให้ได้ประโยชน์หลายทาง และให้มีความสง่า-
งาม ทั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในรัชกาลท่ี 5 
 ดังนั้น นายสุรินทร์ เทพกาญจนา นายกเทศมนตรีจึงได้น าความคิดนี้หารือต่อ
สมาชิกสภาเทศบาล และปรึกษากับนายด าริ น้อยมณี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
ด้วย จึงได้ติดต่อให้นายศิววงศ์ กุญชร ณ อยุธยา สถาปนิก ออกแบบให้คัดเลือก ครั้น
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คัดเลือกแบบได้แล้ว ได้เสนอต่อสภาเทศบาลของอนุมัติกู้เงินจ านวน 800,000 บาท
ระหว่างรอคอยการเขียนและการค านวณแบบ นายด าริ น้อยมณี ผู้ว่าราชการจังหวัด             
ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน นายเอนก พยัคฆันตร ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแทน นายสุรินทร์ เทพกาญจนา นายกเทศมนตรี 
ได้น าเร่ืองการก่อสร้างท่าเรือเสนอขอความเห็นชอบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบให้
ด าเนินการต่อไปได้ และได้ท าการสร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2507 (หมูหิน
ดอทคอม, 2553ข) 
 


