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๑๘  มนีาคม วันทองถิ่นไทย 
  เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2553 ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.วา ครม.เห็นชอบกําหนดใหวันท่ี 18 มี.ค.ของ
ทุกป เปนวันทองถ่ินไทย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอเน่ืองจากรัฐบาลใหความสําคัญในเร่ืองของ
การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและวันดังกลาวจะเปนการนอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงมีตอการปกครองทองถ่ินไทยและ
เพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของตระหนักถึงความสําคัญของการปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 
 
โดยมีสาระสําคัญตามที่กระทรวงมหาไทยรายงานดังน้ี  

1. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดวางแนวทางการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินของไทยอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดใหรัฐตอง
กระจายอํานาจใหทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเอง อีกท้ังตองใหความเปน
อิสระแกทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน นอกจากน้ี
ยังไดกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน 

2. รัฐบาลปจจุบันไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินโดยประกาศเปนหน่ึงในแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภาเน้ือหาตอนหน่ึงวา 
“....เรงรัดการดําเนินการถายโอนภารกิจและงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย
วาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมีการ
ติดตามประเมินผลและรายงานผลอยางตอเน่ือง” และนายกรัฐมนตรีไดกลาวในโอกาสเปนประธาน
เปดการประชุมใหญสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (คร้ังท่ี 52) ประจําป 2552 เมื่อวันท่ี 
5 มิถุนายน 2552 ความตอนหน่ึงวา “....ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไดใหความสําคัญในเร่ืองของการ
กระจายอํานาจมาโดยตลอด เพราะเช่ือวาการปกครองสวนทองถ่ินเปนกลไกสําคัญท่ีสามารถ
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ตอบสนองความตองการของประชาชนในชุมชนและทองถ่ินไดเปนอยางดี อีกท้ังยังเปนกระบวนการ
สําคัญท่ีจะสงเสริมใหประชาธิปไตยมีความเขมแข็งและทําใหประชาชนในทองถ่ินไดสัมผัสถึงคุณคา
ของระบอบประชาธิปไตยไดอยางแทจริง...”  

3. จังหวัดสมุทรสาครแจงวาไดกําหนดจัดงานประเพณี “18 มีนาสุขาภิบาลทา
ฉลอม” ณ เทศบาลนครสมุทรสาครซึ่งมีจุดกําเนิดมาจาก “สุขาภิบาลทาฉลอม” สุขาภิบาลหัวเมือง
แหงแรกของไทย โดยงานดังกลาวไดมีการจัดข้ึนเปนประจําทุกป พรอมท้ังเสนอแนวคิดในการ
กําหนดใหวันท่ี 18 มีนาคมของทุกป เปน “วันทองถ่ินไทย” ท้ังน้ี เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงมีตอการปกครองทองถ่ินไทยและ
เพื่อใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของไดตระหนักถึงความสําคัญของการปกครองทองถ่ิน 

4. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดหารือรวมกับสมาคมองคการบริหารสวน
จังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และสมาคมองคการบริหารสวน
ตําบลแหงประเทศไทยเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2553 โดยมีมติรวมกันในการนําเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณากําหนดใหวันท่ี 18 มีนาคมของทุกปเปน “วันทองถ่ินไทย” 

5. เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจลุจอม 
เกลาเจาอยูหัวท่ีไดทรงมีพระบรมราชโองการใหยกฐานะตําบลทาฉลอมข้ึนเปน “สุขาภิบาลทาฉลอม” 
ซึ่งมีความสําคัญ หลายประการ ประการท่ีหน่ึง การเปนจุดเร่ิมตนของการกระจายอํานาจการปกครอง
ใหประชาชนในทองถ่ินไดมสีวนรวมอยางแทจริง และเปนการวางรากฐานการปกครองทองถ่ินท่ีสําคัญ
ย่ิงอันนําไปสูการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการท่ีสอง สอดคลองกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลในการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีความเขมแข็งสามารถเปนกลไกการพัฒนาประเทศไดอยางย่ังยืน ประการท่ีสาม นับเปน
โอกาสอันดีในการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการบําบัดทุกข 
บํารุงสุขใหกับประชาชน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของไดมุงมั่นในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน ควบคูไปกับการสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยภายใตหลักการมีสวนรวมของประชาชนใหหย่ังรากลึกในสังคมไทย 

 

ประวัติทองถ่ินไทย 
  ตามท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2553  มีมติเห็นชอบประกาศให
วันท่ี 18 มีนาคมของทุกปเปน “วันทองถ่ินไทย” ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอมา เน่ืองจากรัฐบาล
ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพื่อเปนการนอมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงมีตอการ
ปกครองสวนทองถ่ินไทย 
       ท้ังน้ี การกําหนดวันทองถ่ินไทยใหตรงกับวันท่ี 18 มีนาคมของทุกป มีแนวคิดมาจาก
การท่ี จังหวัดสมุทรสาคร จัดงานประเพณ ี 18 มีนาคม สุขาภิบาลทาฉลอม โดยมีจุดกําเนิดมาจาก
การท่ีสุขาภิบาลทาฉลอมเปนสุขาภิบาลแหงแรกของประเทศไทย และมีการจัดงานเปนประจําทุกป 
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  “สืบเน่ืองจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราช
ดํารัสในวันประชุมเสนาบดีภายหลังเสด็จฯ ประพาสเมืองนครเข่ือนขันธ วาโสโครกเหมือนกับตลาดทา
จีน (ทาฉลอม) น่ีคือจุดพัฒนาจนกอกําเนิดสุขาภิบาลแหงแรกของประเทศไทย” 

 
ทาฉลอม เดิมเปนตําบลหน่ึงอยูในการปกครองของอําเภอเมืองสมุทรสาคร ต้ังอยูริมฝงแมนํ้าทา
จีนตรงขามกับตําบลมหาชัย ซึ่งเปนท่ีต้ังของจังหวัดสมุทรสาคร ในอดีตการคมนาคมระหวาง

ตําบลทาฉลอมกับตําบลมหาชัยมีอยูทางเดียว คือตองน่ังเรือขามแมนํ้าทาจีนซึ่งมีทาเรืออยูหนาเมือง 
จึงเปนท่ีมาของเพลง “ทาฉลอม กับมหาชัย” ท่ีครูเพลงชาล ีอินทรวิจิตร แตงให ชนินทร นันทนาคร 
รองจนโดงดังเปนเพลงอมตะท่ีชาวสมุทรสาครและคนท่ัวไปรูจักเพลงน้ีเปนอยางดี แตปจจุบันถนน
และสะพานตัดขามแมนํ้าทาจีนเช่ือมตอถนนพระราม 2 ถึงทาฉลอม จึงทําใหการคมนาคมมีความ
สะดวกสบายมากย่ิงข้ึน 
  สุขาภิบาลทาฉลอม ตําบลทาฉลอม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปนสุขาภิบาล
แหงแรกของประเทศไทย ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ มีพระบรมราชโองการประกาศจัดต้ังสุขาภิบาลตลาดทาฉลอม พรอมกับพระราชทานช่ือ
ถนนวา“ถนนถวาย” ซึ่งประชาชนชาวตําบลทาฉลอมไดรวมกันสละท่ีดินและเงินสรางไว เมื่อวันท่ี 18 
มีนาคม พ.ศ.2448 จนถึงวันน้ีก็นับเปนเวลาได 106 ป แลว 
  ยอนอดีต ไปในป พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 
มีพระราชดําริท่ีจะกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกาศใช พระราช
กําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. (รัตนโกสินทรศกท่ี) 116 ข้ึน ภายหลังท่ีทรงสงคนไปศึกษาดูงาน
การปกครองในแถบประเทศยุโรป และไดเร่ิมทําการทดลองศึกษาข้ึนในกรุงเทพมหานคร สุขาภิบาลน้ี
ในช้ันตนใหมีหนาท่ีทําลายขยะมูลฝอย การจัดเก็บท่ีถายอุจจาระ และปสสาวะของประชาชนคนท่ัวไป 
จัดการหามตอไปภายหนาอยาไดปลูกสรางหรือซอมโรงเรือนท่ีจะเปนเหตุใหเกิดโรค ขนยายสิ่งโสโครก
และสิ่งรําคาญของมหาชนไปใหพนเสีย การบริหารงานของสุขาภิบาลกรุงเทพฯ น้ี ดําเนินการโดย
ขาราชการท้ังหมด โดยมีเสนาบดีกระทรวงนครบาลเปนผูกําหนด เมื่อพิจารณารูปแบบการปกครอง
แลวจึงไมอาจกลาวไดวา สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 เปนการปกครองทองถ่ิน เน่ืองจากประชาชน
มิไดมีสวนรวมแตอยางใด เปนการดําเนินการโดยขาราชการและใชจายงบประมาณจากสวนกลาง 
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คร้ังเสด็จประพาสเมืองนครเข่ือนขันธ 
(เมืองพระประแดง สมุทรปราการ) เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม ร.ศ.124 ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพ
ตลาดเมืองนครเข่ือนขันธสกปรกมาก และทรงมีพระราชดํารัสในท่ีประชุมเสนาบดีวา “โสโครก
เหมือนกับตลาดทาจีน” (ตลาดทาฉลอม) จึงเปนเหตุใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รอนพระทัยมากทรงคิดหาวิธีรวมกับ พระยาพิไชยสุนทร ผูวา
ราชการเมืองสมุทรสาคร ทางพระยาพิไชยสุนทรจึงไดเชิญกํานัน ผูใหญบาน และพอคาชาวจีนใน
ตลาดทาฉลอมมาประชุมเพื่อรวมกันพิจารณาหาทางปรับปรุงแกไข ซึ่งไดขอสรุปวาประชาชนและ
พอคาชาวจีน ยินดีท่ีจะออกเงินซื้ออิฐปูถนน แตขอใหทางผูวาราชการเมืองเปนผูทําถนน โดยใช
แรงงานนักโทษทําการปรับพื้นดินและเก็บกวาดขยะมูลฝอยขนไปเทท้ิงเปนคร้ังคราว โดยสมเด็จพระ
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เจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดเสด็จออกตรวจดูการดําเนินงานกอสรางถนนในวันท่ี 
13 กุมภาพันธ ร.ศ.124 ถนนสายน้ีขาราชการ พอคา ประชาชน ไดเร่ียไรกันเปน จํานวนเงิน 
5,472 บาท เปนถนนปูอิฐกวาง 2 วา ยาว 11 เสน 14 วา และทรงมีพระดําริวา ถนนสายน้ีเปน
ของราษฎรไดลงทุนเสียสละเงินเปนจํานวนมาก หากไมมีแผนรองรับการซอมแซมไวใหดีแลวอาจชํารุด
เสียหาย ทรงเห็นเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะใชภาษีโรงรานใหเปนภาษีสําหรับสุขาภิบาล จึงกราบบังคมทูลขอ
พระราชทานเงินภาษีโรงรานตลาดทาฉลอมมาใชทํานุบํารุงทองถ่ินในกิจการ 3 ประเภท คือ ซอมแซม
ถนน จุดโคมไฟใหมีแสงสวางในเวลาคํ่าคืน และจัดจางคนงานสําหรับกวาดขยะมูลฝอย 
  ขอเสนอในการใชภาษีโรงรานน้ี ไดรับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2448 จึงนับไดวาเปนวัน
กําเนิดสุขาภิบาลแหงแรกของประเทศไทย โดยมีคณะกรรมบริหารชุดแรกประกอบดวย 1.หลวง
พัฒนาการภักดี กํานันตําบลทาฉลอม 2.ขุนพิจารณนรกิจ 3.ขุนพินิจนรภาร 4.จีนพัก 5.จีนศุข6.จีน
เนา 7.จีนอูด และ 8.จีนโปะ ผูใหญบาน จากน้ันในวันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2448 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเสด็จพระราชดําเนินมายังเมืองสมุทรสาครโดยทางรถไฟเพื่อทรง
เปด “ถนนถวาย” ท่ีประชาชนชาวตําบลทาฉลอมมีความสามัคคี รวมแรงรวมใจกันเสียสละเพื่อพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง ตอมาจึงไดถือเอาวันท่ี 18 มีนาคม เปนวันกําเนิดสุขาภิบาลแหงแรกของไทย 
 
 

 


