ประวัติศาสตร์จงั หวัดกาญจนบุรี
เมื่อกล่าวถึงจังหวัดกาญจนบุร ี ใครๆ ย่อมรูจ้ กั ว่าเป็ นดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวก่อน
ประวัตศิ าสตร์ทส่ี าํ คัญของไทย ลุ่มนํ้ าไทรโยค (แควน้อย) และลุ่มนํ้ าศรีสวัสดิ ์ (แควใหญ่) เป็ นดินแดนที่
อุ ด มสมบูรณ์ ไปด้ว ยนํ้ าใสสะอาด สัต ว์ป่าที่จะใช้เ ป็ นอาหาร ในนํ้ าเต็มไปด้ว ย หอย ปู ปลา มีท่รี าบ
บริเวณเชิงเขา ถํ้า ตามริมแม่น้ํ ามีพ้นื ที่ทําการเพาะปลูกเหลือเฟื อ ได้มกี ารขุดค้นพบเครื่องมือมนุ ษย์
สมัยหินเก่ าเครื่องมือหิน โครงกระดูกมนุ ษย์สมัยหินกลาง สมัยหินใหม่ท่บี ้านเก่ าจนถึงยุคโลหะตอน
ปลายทีบ่ า้ นดอนตาเพชร การพบตะเกียงโรมัน (อเล็กซานเดรีย) ทีต่ ําบลพงตึการพบปราสาท
เมืองสิงห์ เป็ นต้น สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ เป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่าจังหวัดกาญจนบุรเี ป็ นแหล่งกําเนิด
อารยธรรมของมนุ ษย์ในดินแดนที่เป็ นประเทศไทยปจั จุบนั ต่ อมาในสมัยประวัติศ าสตร์ค รัง้ กรุง ศรีอยุธยาเป็ นราชธานี กาญจนบุรมี ฐี านะเป็ นเมืองด่านที่มคี วามสําคัญต่อการอยู่รอดของไทยอย่างมาก
เหตุการณ์ท่ปี รากฏ เช่น การเดินทัพผ่านด่านเจดียส์ ามองค์ การรบที่ทุ่งลาดหญ้า ท่าดินแดง และสาม
สบ จวบจนการย้ายเมืองกาญจนบุรมี าตัง้ ทีป่ ากแพรกหรือลิน้ ช้าง เหตุการณ์ครัง้ สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ที่
ญี่ปุ่นได้ใช้เส้นทางยุทธศาสตร์สายนี้เกณฑ์เชลยศึกทําทางรถไฟไปพม่าซึ่งเรียกกันว่าทางรถไฟสาย
มรณะ ทําให้เชลยศึกต้องล้มตายเป็ นจํานวนมากและฝงั อยู่ทส่ี ุสานทหารสหประชาชาติมาจนถึงสงคราม
อินโดจีน กาญจนบุรเี ป็ นดินแดนที่เป็ นที่ฝึ กซ้อมรบเพื่อเตรียมการรบในเวียดนาม ลาวและกัมพูชา
ตลอดจนเรือ่ งราวของชนกลุ่มน้อยทีน่ ่ าสนใจ และปญั หาการสร้างเขื่อนตอนบนของแม่น้ํ าแควน้อยและ
แควใหญ่ทก่ี ําลังเป็ นทีส่ นใจอยูไ่ ม่น้อย

สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ในขณะทีค่ วามเชื่อว่าคนไทยเดิมอยู่ไหน กําลังเปลีย่ นแปลง จังหวัดกาญจนบุรกี ไ็ ด้รบั การ
สนใจอย่างมาก เพราะจังหวัดกาญจนบุรเี ป็ นดินแดนที่พบร่องรอยของมนุ ษย์สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์
มากทีส่ ุดตัง้ แต่ยคุ หินเก่า หินกลาง หินใหม่ และยุคโลหะ ได้พบเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ ภาชนะดินเผา
โครงกระดูก เครื่องประดับ ตลอดจนซากพืชซากสัตว์ท่ลี ะทิง้ ไว้ตามพืน้ ดิน ในถํ้าเพิงผา แสดงว่าได้ม ี
มนุ ษย์อาศัยอยูเ่ ป็ นเวลานานไม่แพ้แหล่งก่อนประวัตศิ าสตร์แหล่งอื่นๆ ของโลก

ยุคหิ นเก่า (Paleolithic Period)
ร่องรอยของมนุ ษย์ในสมัยหินเก่า จากการสํารวจในประเทศไทยพบเครือ่ งมือหินกรวดโดย
ศาตราจารย์ฟริตซ์ สารแซง (Fritz Saracen) ได้เข้ามาสํารวจในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ทีจ่ งั หวัด
เชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดราชบุร ี และจังหวัดลพบุร ี จากการศึกษาพบเครือ่ งมือทีแ่ ท้เพียง ๒ ๓ ก้อนเท่านัน้ เรียกเครือ่ งมือหินเก่าทีพ่ บในประเทศไทยว่า “Siaminian Culture” แต่ยงั ไม่เป็ นที่
ยอมรับ
หลักฐานของยุคหินเก่าได้ปรากฏชัดเจนเมือ่ สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เกิดขึน้ ญีป่ นุ่ ได้เกณฑ์
เชลยศึกมาสร้างทางรถไฟจากหนองปลาดุกผ่านจังหวัดกาญจนบุร ี ถึงเมืองมะละแหม่ง ประเทศพม่า ใน

๒
จํานวนเชลยศึกนี้ม ี ดร.แวน ฮีเกอเรน (Dr.Van Heekeren) ชาวฮอลันดาเขาได้พบเครือ่ งมือหินบริเวณ
ใกล้สถานีบา้ นเก่าหลายชิน้ หลังสงครามโลกได้นําไปให้ศาสตราจารย์โมเวียสแห่งสถาบันพีบอดีม้ วิ เซียม (Peabody Museum) มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ปรากฏว่าเป็ นเครือ่ งมือสมัยหินเก่าตอนต้น ๓ ก้อน
เครือ่ งมือหินกะเทาะหน้าเดียว ๖ ก้อน และขวานหินขัดสมัยหินใหม่ ๒ ก้อน ให้ช่อื ว่า “วัฒนธรรม
แฟงน้ อย หรือเฟงน้อยเอียน” (Fingnoian Culture) บางท่านเรียกว่า “วัฒนธรรมบ้านเก่า” (BanKhaoian Culture) ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ศาสตราจารย์โมเวียส ได้ส่งลูกศิษย์มาทําการสํารวจโดยร่วมมือ
กับกรมศิลปากรทําการสํารวจบริเวณหมู่บา้ นเก่า จนถึงวังโพ ได้พบเครือ่ งมือหินกรวด ๑๐๔ ก้อน
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ คณะสํารวจไทยเดนมาร์ก ได้ทําการสํารวจพบเครื่องมือหินเก่าที่
บริเวณทุ่งผักหวาน จันเด ตําบลท่าขนุ น อําเภอทองผาภูม ิ และทีบ่ า้ นท่ามะนาว ตําบลลาดหญ้า อําเภอ
เมือง จากเครื่องมือนี้พอสรุปได้ว่า คนสมัยหินเก่าทีจ่ งั หวัดกาญจนบุร ี น่ าจะเป็ นพวกมนุ ษย์วานรหรือ
พวกออสตราลอยด์ แต่กม็ ปี ญั หาว่าพวกนี้อพยพมาจากทีใ่ ด
เครื่องมือหินทีพ่ บในจังหวัดกาญจนบุรนี ้ี เป็ นหินกะเทาะหน้ าเดียวประเภทเครื่องขุดและ
สับตัด (Chopper-chopping tools) ยังไม่ปรากฏว่าได้พบโครงกระดูกของมนุ ษย์สมัยนี้เลย ผูท้ ส่ี นใจและ
ทําการสํารวจเรื่องราวของยุคหินเก่ าในปจั จุบนั ก็มคี ณะของศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร
พิพธิ ภัณฑ์ก่อนประวัตศิ าสตร์ ศิรริ าชพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ท่านได้พบเครื่องมือหินกรวดสมัย
หินเก่าตามริมแม่น้ําตามถํ้าของแม่น้ําแควน้อยใกล้ไทรโยคเป็ นจํานวนมาก
จากร่องรอยของมนุ ษย์สมัยหินเก่าทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรนี ้ี ยังไม่มกี ารสํารวจอย่างจริงจัง ซึง่
ต้องพบหลักฐานมากกว่านี้ แต่เป็ นทีน่ ่ าเสียดายทีต่ น้ แม่น้ําทัง้ สองของจังหวัดกาญจนบุร ี คือ แม่น้ํา
แควน้ อยและแม่น้ํ าแควใหญ่ ได้ถูก นํ้ าท่ วมเพราะการสร้างเขื่อ นศรีนครินทร์แ ละเขื่อนเขาแหลมใน
ปจั จุบนั

ยุคหิ นกลาง (Mesolithic Period)
จากหลักฐานที่พบว่า เครื่องมือที่พบหลายแห่งในจังหวัดกาญจนบุร ี เป็ นแบบวัฒนธรรม
โฮบิเนียน (Haobinhian Culture) จากการสํารวจของคณะไทย-เดนมาร์กเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ทีถ่ ้ําเพิง
ผาหน้ าถํ้าพระขอม ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค พบเครื่องมือหินกรวดจํานวนมาก และได้พบโครง
กระดูกของผูใ้ หญ่ ๑ โครง ในระดับลึกจากเพิงผา ๑๑๐–๑๓๐ เซนติเมตร โดยกระดูกนัน้ อยูใ่ นลักษณะ
นอนหงายชันเข่าอยู่บนก้อนหินใหญ่แห่งหนึ่งในแนวเกือบขนานกับผนังเพิงผา นอนหันหน้ าไปด้าน
ขวามือ ศีรษะหันไปทางทิศเหนือฝา่ มือขวาอยูใ่ ต้คาง แขนท่อนซ้ายวางพาดอก ทีบ่ ริเวณส่วนบนของ
ร่าง
และบริเวณทรวงอกมีห ินควอทซ์ไ ซท์ก้อนใหญ่ ว างทับอยู่ต อนเหนือศีรษะและร่างมีด ินสีแ ดงโรยอยู่
แสดงว่ามีพธิ กี รรมเกี่ยวกับการฝงั ศพ พบกระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวางอยู่บนทรวงอก เปลือกหอย
กาบวางอยู่บนร่างหรือใกล้กบั ร่าง ที่บนแขนขวามีเปลือกหอยทะเลอยู่ ๒ ชิ้น เป็ นเรื่องน่ าแปลกว่ า
เปลือกหอยทะเลคู่น้ีมาได้อย่างไร จัดว่าโครงกระดูกคนสมัยหินกลาง โครงนี้เป็ นโครงกระดูกทีเ่ ก่าแก่

๓
ที่สุ ด ที่พ บในประเทศไทย ป จั จุ บ ัน โครงกระดู ก นี้ ถู ก ส่ ง กลับ มาจากพิ พ ิธ ภัณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ
โคเปนเฮเกน มาเก็บไว้ทพ่ี พิ ธิ ภัณฑ์ก่อนประวัตศิ าสตร์โรงพยาบาลศิรริ าช
นอกจากนี้ ยังพบเครือ่ งมือหินกะเทาะทีป่ ระณีตขึน้ เป็ นเครือ่ งมือหินอย่างหยาบ ชัน้ บนทํา
เล็กลงและฝีมอื ดีขน้ึ แต่ความก้าวหน้าในการทําเครือ่ งมือยังช้ามาก เครือ่ งมือหินนี้จดั อยูใ่ นวัฒน-ธรรม
โฮบิเนียน เพราะพบครัง้ แรกทีป่ ระเทศเวียดนาม ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนในสมัยนี้อาศัยอยูต่ ามถํ้า เพิง
ผาใกล้หว้ ยลําธาร ไม่ไกลจากแม่น้ํ าทีม่ หี นิ กรวด คนพวกนี้ล่าสัตว์ เก็บผลไม้หาปลา จากการพบกระดูก
สัตว์ทป่ี นอยูก่ บั เครือ่ งมือหินพบว่าคนสมัยนัน้ กินหมู กวาง หมี ลิง หอย ปลา ปู เต่าเป็ นอาหารและรูจ้ กั
การก่อไฟหุงอาหาร
หลักฐานทีพ่ บเกีย่ วกับมนุ ษย์สมัยหินกลางทีจ่ งั หวัดกาญจนบุร ี มีดงั นี้
๑. บริเวณบ้านเก่า ตําบลจระเข้เผือก อําเภอเมืองกาญจนบุร ี
๒. ทีถ่ ้ําใกล้สถานีวงั โพ อําเภอไทรโยค
๓. ทีถ่ ้ําจันเด ตําบลท่าขนุ น อําเภอทองผาภูม ิ
๔. ทีบ่ ริเวณบ้านท่ามะนาว อําเภอเมืองกาญจนบุร ี
๕. ถํ้าองบะ อําเภอศรีสวัสดิ ์
๖. บริเวณถํ้าเม่น ถํ้าเขาทะลุ ถํ้าเพชรคูหา ตําบลจระเข้เผือก อําเภอเมืองกาญจนบุร ี
๗. ทีถ่ ้ําพระขอม อําเภอไทรโยค
จากหลักฐานทีพ่ บโครงกระดูกและเครือ่ งมือหิน ซากพืชและสัตว์ จึงยืนยันได้ว่าจังหวัด
กาญจนบุร ี เป็ นดินแดนทีม่ นุ ษย์ได้เคยอาศัยอยู่มาแล้วเป็ นเวลานานกว่า ๗,๐๐๐ ปีขน้ึ ไป

ยุคหิ นใหม่ (Neolithic Period)
นัก โบราณคดีเ ชื่อ ว่ามนุ ษ ย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มานานตัง้ แต่ ๒,๐๐๐–
๓,๙๐๐ ปีมาแล้ว มนุ ษย์ยคุ นี้มคี วามเจริญกว่าคนยุคหินเก่า หินกลาง คนพวกนี้รจู้ กั ใช้เครือ่ งมือหินขัด
ั ้ นเผา เครื่องจักรสาน
จนเรียบ แทนทีจ่ ะกะเทาะอย่างเดียว รูจ้ กั การเพาะปลูก เลีย้ งสัตว์ ทําเครื่องปนดิ
เครือ่ งมือทําด้วยเปลือกหอยและหิน
หลักฐานทีค่ นเหล่านี้ทง้ิ ไว้ม ี
๑. โครงกระดูก
๒. เครือ่ งมือหิน
ั ้ นเผา
๓. เครือ่ งปนดิ
๔. เครือ่ งจักสาน
ในจังหวัดกาญจนบุรไี ด้มกี ารขุดค้นพบโครงกระดูกสมัยหินใหม่มากมายหลายแห่งเกือบ
ทัวไปตามริ
่
มแม่น้ํ าแควน้ อยและแม่น้ํ าแควใหญ่ เช่น บริเวณทีท่ ําการผสมเทียมกรมการสัตว์ทหารบก
อําเภอเมืองกาญจนบุร ี บริเวณโกดังขององค์การเหมืองแร่ใกล้วดั ไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ถํ้า
พระขอม ตําบลไทรโยค และแหล่ง ที่พ บมากที่สุ ด คือ บริเ วณบ้านเก่ าที่เ รียกว่ า แหล่ ง นายบางและ
นายลือ ตํ า บลจระเข้เ ผือ ก อํ า เภอเมือ งกาญจนบุ ร ี ซึ่ง สํ า รวจพบโดยคณะสํ า รวจไทย-เดนมาร์ก

๔
ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่เนินดินในไร่ของนางแฉ่ ง ประสมทรัพย์ ที่บ้านเก่ านี้ ได้พบโครงกระดูกเครื่องมือ
เครือ่ งใช้ของมนุ ษย์ยคุ หินใหม่อายุประมาณ ๔,๐๐๐ ปี เป็ นครัง้ แรกและมากทีส่ ุดในประเทศไทย จาก
ั ้ นเผา ขวานหิน เศษเครื่องมือหินขัด หินลับ
การรวบรวมวัตถุต่างๆ ได้ถงึ ๑ ล้านชิ้น เช่น เครื่องปนดิ
และหินใช้ขดั โครงกระดูกสัตว์และฟนั สัตว์ เปลือกหอย โครงกระดูกจํานวน ๔๔ โครง โดยเฉพาะเครื่อง
ปนั ้ ดินเผามีสามขา (Trireds) ตรงกับวัฒนธรรมลุงชาน (Lungshanoid Culture) ของจีน และแบบ
ั ้ นเผามี ๒๖ ชนิด แบ่งเป็ นกลุ่มใหญ่ได้ ๒ แบบ คือ ชนิดมีฐานและไม่มฐี าน
ต่างๆ ของเครือ่ งปนดิ
ต่อมาคณะของศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร ได้ทําการขุดค้นบริเวณถํ้าองบะ
อําเภอศรีสวัสดิ ์ และทีถ่ ้าํ เขาสามเหลีย่ ม ตําบลช่องสะเดา อําเภอเมืองกาญจนบุร ี พบโครงกระดูก
เครือ่ งมือหินภาชนะดินเผาอีกเป็ นจํานวนมาก
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ นี้ ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ได้ทําการ
ั ่ น้ํ า แควใหญ่ บ้ า นท่ า มะนาว อํ า เภอเมือ งกาญจบุ ร ี พบโครงกระดู ก และ
ขุ ด ค้ น บริเ วณริม ฝ งแม่
ั ้ นเผาเป็ นจํานวนมาก ยังพบขวานหินขัดทําจากหินประเภทควอทซ์ตระกูลหยก มีลกั ษณะสี
เครื่องปนดิ
ขาวใส ซึ่งไม่เคยพบมาก่ อนเลยในประเทศไทย (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๕)
นอกจากนัน้ พบภาพเขียนก่อนประวัตศิ าสตร์ ดังนี้
๑. ถํ้าตาด้วง อําเภอศรีสวัสดิ ์ บริเวณใกล้เขื่อนท่าทุ่งนา อยู่บนภูเขาสูงชันจากพืน้ ดินราว
๓๐๐ เมตร ที่ผนังถํ้าเป็ นภาพขบวนแห่ ๒ ขบวน แต่ละขบวนมีกลองหรือฆ้องขนาดใหญ่มคี นแบกที่
ศีรษะคล้ายกับมีขนนกหรือดอกหญ้าเป็ นเครื่องประดับ ขนาดสูงราว ๑๐ เซนติเมตร นอกจากนัน้ ยังมี
ภาพอื่นๆ อีก แต่ลบเลือนจนดูไม่ออก ถํ้านี้พบเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยครูด่วน ถํ้าทอง
๒. ถํ้าเขาเขียว ตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค เขียนเป็ นรูปคน เขียนเป็ นเส้นพอให้รวู้ ่าแทน
คน รูปสัตว์สเ่ี ท้า ยืนให้เห็นด้านข้าง และเป็ นรูปสัตว์เห็นทางด้านหน้า
จากการกําหนดอายุของภาพทัง้ สองอยูใ่ นยุคหินใหม่ตอนปลาย
การพบเรื่องราวของมนุ ษย์ยุคหินใหม่ต่างๆ มากมาย แสดงว่าจังหวัดกาญจนบุรเี ป็ นทีอ่ ยู่
อาศัยของมนุ ษย์มานาน เพราะลํานํ้าแควน้อยและแควใหญ่ มีธารนํ้าทีใ่ สสะอาด มีพน้ื ทีร่ าบอุดมสมบูรณ์
เหมาะสําหรับการปลูกพืช ล่าสัตว์ ปราศจากโรคระบาด จึงเหมาะทีจ่ ะเป็ นที่อยู่อาศัยมานานไม่ต่ ํากว่า
๓,๗๐๐ ปี มาแล้ว

ยุคโลหะ (Metal Age)
จากการสํารวจของคณะไทย-เดนมาร์กทีถ่ ้าํ องบะ
และทีอ่ ําเภอไทรโยคพบขวานสําริด
เศษกําไลสําริด เศษกลองมโหระทึกสําริด ๔ ชิน้ ระฆังสําริดขนาดเล็ก ๑ ลูก ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ การขุด
ค้นทีบ่ า้ นเก่าก็พบเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้สาํ ริด เหล็กปนอยูก่ บั หลุมฝงั ศพ
ปีพ.ศ. ๒๕๑๘ นักเรียนโรงเรียนสาลวนาราม บ้านดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน ได้ขุดพบ
โบราณวัตถุ แจ้งให้กองโบราณคดี กรมศิลปากรทราบและได้ดําเนินการขุดค้น พบวัตถุต่างๆ สามารถ
แยกออกได้ ดังนี้

๕
- ทําด้วยสําริด มีภาชนะสําริดคล้ายขันและคล้ายกระบอก กําไลสําริดสําหรับใส่ขอ้ มือ
ข้อเท้า ทัพพีสาํ ริด รูปหงส์ รูปนกยูง แหวนสําริด และลูกกระพรวน
- ทําด้วยหิน มีขวานหินขัด (ขวานฟ้า) หินเจาะรู หินลับมีด ลูกปดั โบราณสีต่างๆ คล้ายกับ
ทีพ่ บทีป่ ระเทศอินเดีย
- ทําด้วยแก้ว มีลกู ปดั สีต่างๆ ตุม้ หู
- ทําด้วยดินเผา มีแหวนดินเผา ตุม้ หูเผา
- ทําด้วยเหล็ก มีขวาน ใบหอก มีดขอ สิว่ ห่วงเหล็ก เบ็ด เคียว ฯลฯ
ั ้ นเผา
- พืช พบเมล็ดพืชติดกับเครื่องปนดิ
จากการพบนี้ แสดงว่าคนที่บ้านดอนตาเพชร รูจ้ กั การใช้ววั ควายไถนา จากแผ่นสําริด
ั ้ นเผาลายเชือก และไม่มลี าย มีช่างทอผ้าและช่างไม้ รูจ้ กั หาปลา
สลักเป็ นรูปควาย มีเครื่องปนดิ
โดยใช้ฉมวก ใช้เบ็ด รูจ้ กั ล่าสัตว์ด้วยหอก รูจ้ กั ใช้เครื่องประดับร่างกาย เช่น ลูกปดั ตุ้มหู จากภาชนะ
สําริดมีรปู ผูห้ ญิงครึง่ ตัวสวมเสือ้ ไว้ผมยาวแสกกลาง มีตุ้มหูคล้ายหญิงพม่า นอกจากนัน้ ยังมีรปู หงส์ รูป
นกยูง ทําด้วยสําริด การพบทีบ่ า้ นดอนตาเพชร แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคนิควิทยาการทีอ่ ยู่
ในระดับของมนุ ษย์ในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ เป็ นชุมชนทีม่ คี วามเจริญและเป็ นยุคหัวเลีย้ วหัวต่อทีเ่ ข้าสู่
ระยะแรกเริม่ ของยุคประวัตศิ าสตร์
กาญจนบุรดี นิ แดนก่ อนประวัติศาสตร์ คงจะทําให้ท่านรู้จกั จังหวัดกาญจนบุรมี ากขึ้นใน
ทัศนะหนึ่งและคงสะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่า แหล่งก่อนประวัตศิ าสตร์ของประเทศไทยและของโลก
กํ าลัง ถู ก ทํา ลาย และยัง ท้าทายนั ก โบราณคดี นัก ประวัติศ าสตร์ห รือ ผู้ส นใจเข้ามาศึก ษาหาความรู้
ั่
ข้อเท็จจริงกันมากขึน้ สิง่ ที่ยงั มืดมนยังคงจมอยู่ใต้พ้นื ดิน ตามริมฝงของแม่
น้ํ าแควน้ อยและแม่น้ํ าแคว
ใหญ่มานานหลายศตวรรษและยังอยูอ่ กี นานเท่านานจนกว่าจะได้รบั การขุดค้นมาศึกษาตีความ ซึง่ คงจะ
อํานวยประโยชน์ต่อการเรียนรูเ้ กีย่ วกับมนุ ษยชาติในปจั จุบนั ไม่มากก็น้อย

สมัยประวัติศาสตร์
สมัยทวาราวดีและลพบุรี
จากหลักฐานโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในดินแดนประเทศไทย ทําให้เราได้ทราบว่า อารย
ธรรมอินเดีย ได้หลังไหลแผ่
่
เข้ามายังดินแดนประเทศไทย ตัง้ แต่ครัง้ พุทธศตวรรษที่ ๖-๗ ชาวอินเดีย
เรียกประเทศไทยว่า "ดินแดนสุวรรณภูม"ิ และได้เข้ามาตัง้ หลักแหล่งในแหลมอินโดจีนพร้อมทัง้ ได้นํา
วัฒนธรรมและศาสนา คือ ศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา เข้ามาเผยแพร่ดว้ ย
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๗ ถึง ๑๑ ตามหลักฐานจากจดหมายเหตุของจีนว่ามีอาณาจักร
"ฟู นัน" ตัง้ อยู่แ ถบลุ่มแม่น้ํ าโขงตอนใต้ และได้แ ผ่ อาณาเขตไปทางทิศ ตะวันตกถึง แถบลุ่ มแม่น้ํ า
เจ้าพระยาด้วย เมื่ออาณาจักร "ฟู นัน" สลายตัวในต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๒ แล้ว ในดินแดนลุ่มแม่น้ํ า
เจ้าพระยาได้เกิดอาณาจักรที่สําคัญทางพุทธศาสนาขึ้น ชื่อว่า อาณาจักรทวาราวดี การจัดสมัยและ
กําหนดอายุของศิลปกรรมในประเทศไทย นักปราชญ์ทางโบราณคดีได้กําหนดไว้ ดังนี้
- ศิลปทวาราวดี
พุทธศตวรรษ ๑๑-๑๖

๖
- เทวรูปรุน่ เก่า
พุทธศตวรรษ ๑๒-๑๔
- ศิลปศรีวชิ ยั
พุทธศตวรรษ ๑๓-๑๘
- ศิลปลพบุร ี
พุทธศตวรรษ ๑๖-๑๙
- ศิลปเชียงแสน
พุทธศตวรรษ ๑๖-๒๓
- ศิลปสุโขทัย
พุทธศตวรรษ ๑๘-๒๐
- ศิลปอู่ทอง
พุทธศตวรรษ ๑๘-๒๐
- ศิลปอยุธยา
พุทธศตวรรษ๑๙–ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓
- ศิลปรัตนโกสินทร์
พุทธศตวรรษ ๒๓-๒๕
เมือ่ ประมาณ ๖๐-๗๐ ปีมานี้เอง นักปราชญ์ทางโบราณคดีมสี มเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุ ภาพและศาสตราจารย์ ยอร์จ เชเดส์ เป็ นต้น ได้นําเอาชื่อ "ทวาราวดี" มาใช้กําหนดสมัยของ
ศิลปะโบราณวัตถุ และโบราณสถานทีพ่ บในประเทศไทยในดินแดนลุ่มแม่น้ํ าเจ้าพระยา (อันรวมถึง
แม่น้ําท่าจีน และแม่น้ํ าแม่กลอง ฯลฯ ด้วย) เป็ นศิลปะทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากอินเดียสมัยอมราวดี สมัย
คุ ปตะ และหลัง คุ ปตะ และได้กํ า หนดอายุของศิล ปะทวาราวดีใ นลุ่ มแม่น้ํ าเจ้าพระยา ระหว่ างพุ ท ธ
ศตวรรษที่ ๑๑-๑๖ และศิลปะทวาราวดี ทีแ่ ยกไปอยูภ่ าคเหนือทีแ่ คว้นหริภุญชัยถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๘
คําว่า "ทวาราวดี" เดิมเป็ นเพียงข้อสันนิษฐานจากชื่ออาณาจักรที่จดหมายเหตุจนี
เรียกว่า "โถโลโปติ" (To-lo-po-ti) ว่า ตรงกับคําสันสกฤตว่า "ทวาราวดี" และคํานี้ได้ตดิ อยู่เป็ นสร้อยชื่อ
ของนครหลวงของประเทศไทย มาตัง้ แต่สมัยอยุธยา ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้มผี ู้พบเหรียญเงินมี
อักษรจารึกที่นครปฐมคําจารึกเป็ นอักษรสันสกฤต รุ่นพุทธศตวรรษที่ ๑๓ มีขอ้ ความว่า "ศรีทวาราวดี
ศวร- ปุณยะ" แปลว่า "บุญกุศลของพระราชาแห่งศรีทวาราวดี" อันแสดงว่าอาณาจักรทวาราวดีนัน้ มีจริง
ในประเทศไทย
ต่อไปนี้ จะได้กล่าวถึงประวัตศิ าสตร์และความเป็ นมาของจังหวัดกาญจนบุร ี
เมืองกาญจนบุรนี นั ้ เป็ นเมืองเก่าแก่มาตัง้ แต่ครัง้ โบราณเมืองหนึ่ง ส่วนจะสร้างขึน้ เมื่อไร
สมัยใด ยัง ไม่ พ บหลัก ฐานที่ยนื ยันแน่ ชดั หลัก ฐานด้านประวัติศ าสตร์ท่ีเ ก่ าแก่ ท่สี ุ ด ที่ก ล่ าวถึง เมือ ง
กาญจนบุ รเี ห็นจะเป็ นพงศาวดารเหนื อ ซึ่ง กล่ าวไว้ใ นเรื่อ งพระยากงว่ า พระยากงได้เ ป็ นเจ้าเมือ ง
กาญจนบุร ี โดยมิได้ระบุว่าปีใด แต่ได้ระบุปีทพ่ี ระยาพานไปนมัสการพระบรมสารีรกิ ธาตุทเ่ี มืองลําพูนว่า
ตรงกับ จ.ศ. ๕๕๒ หรือ พ.ศ. ๑๗๓๔ ซึง่ เป็ นระยะเวลาหลังจากทีพ่ ระยาพานได้ฆ่าพระยากงผูเ้ ป็ นบิดา
แล้ว จึงอาจสรุปว่า พระยากงครองเมืองกาญจนบุรรี าว พ.ศ. ๑๗๐๐ แต่เรือ่ งราวทีป่ รากฏในพงศาวดาร
เหนือ เป็ นเพียงตํานานการสร้างพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมเท่านัน้ ยังไม่มหี ลักฐานอื่นใดมายืนยัน
ข้อเท็จจริงนี้ได้แน่ ชดั
อย่างไรก็ตาม เมืองกาญจนบุรยี งั คงเหลือหลักฐานทางโบราณคดีทย่ี นื ยันสภาพความเป็ น
เมืองโบราณตามลุ่มแม่น้ําแควน้อย แม่น้ําแควใหญ่ และแม่น้ําแม่กลอง ดังต่อไปนี้
ลุ่มนํ้ าแม่กลองนัน้ นับเนื่องในบริเวณลุ่มนํ้ าเจ้าพระยาด้านตะวันตก ถึงแม้จะไม่เคยเป็ น
ที่ต ั ง้ เมือ งหลวงก็ ต าม แต่ ป รากฏว่ า มีชุ ม ชนโบราณอยู่ ส ื บ เนื่ อ งกัน มาช้ า นาน ตัง้ แต่ ส มัย ก่ อ น

๗
ประวัตศิ าสตร์กว่าบรรดาลุ่มนํ้ าอื่นๆ จึงเป็ นอาณาบริเวณที่น่าสนใจสมควรนํ าเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน
โบราณทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ มาเสนอสู่การพิจารณาต่อไป
แม่น้ําแม่กลองมีกําเนิดมาจากการรวมตัวของลํานํ้ าสําคัญสองสาย คือ ลํานํ้ าแควใหญ่ กับ
ลํานํ้าแควน้อยทัง้ สองสายมีตน้ นํ้าอยูใ่ นเทือกเขาตะนาวศรีลํานํ้ าแควใหญ่ไหลมาจากเทือกเขาทางเหนือ
ระหว่างเขตจังหวัดอุทยั ธานีและจังหวัดกาญจนบุรไี หลมาตามซอกเขาผ่านอําเภอศรีสวัสดิ ์ลงมาบรรจบ
กับลํานํ้าแควน้อยทีต่ ําบลปากแพรกอําเภอเมืองกาญจนบุร ี
ส่วนลํานํ้ าแควน้ อยไหลมาจากซอกเขาซึ่งอยู่ชายแดนประเทศสหภาพพม่าไหลผ่านเขต
อําเภอสังขละบุร ี อําเภอทองผาภูม ิ อําเภอไทรโยคและอําเภอเมืองกาญจนบุรมี าบรรจบกับลํานํ้ าแคว
ใหญ่ทท่ี ต่ี งั ้ จังหวัดกาญจนบุรเี ป็ นแม่น้ําแม่กลอง
จากเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรแี ม่น้ํ าแม่กลองไหลลงสู่ทร่ี าบลุ่มผ่านอําเภอท่าม่วง อําเภอ
ท่ า มะกา อํ า เภอบ้ า นโป่ ง อํ า เภอโพธาราม อํ า เภอเมือ งราชบุ ร ี อํ า เภอบางคณที อํ า เภอเมือ ง
สมุทรสงคราม ไหลสูอ่ อกทะเลที่ "บ้านบางเรือหัก" จังหวัดสมุทรสงคราม
ั ่ านํ้ าแควน้ อ ย แควใหญ่ ของจัง หวัด กาญจนบุ ร ี ได้ พ บหลัก ฐาน ทาง
ตามสองฝ งลํ
โบราณคดีสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ทีอ่ ยูต่ ามถํ้า ชายเขา และบริเวณใกล้รมิ ธารนํ้ า ลํานํ้ า โดยเฉพาะเขต
ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมืองกาญจนบุร ี ซึง่ เป็ นแหล่งชุมชนของมนุ ษย์ในสมัยหินใหม่มาต่อกับยุคโลหะได้
มีการขุดค้นศึกษากันอย่างละเอียด โบราณวัตถุในสมัยหินเก่าและหินกลาง ก็ได้พบในเขตต้นนํ้ าเหล่านี้
ดังได้กล่าวแล้วในตอนต้น ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่ามีมนุ ษย์อยูอ่ าศัยมาแล้ว ไม่ตาํ่ กว่าหนึ่ งหมื่นปี ขึ้นไป แสดงให้
เห็นการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนในยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ทพ่ี ากันอพยพลงมาตามลํานํ้ าเข้าสู่ทร่ี าบลุ่ม
ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ํ าแม่กลองที่เป็ นแหล่งกําเนิดของชุมชนระดับเมืองนัน้ ปรากฏว่า
ั่
เราพบร่องรอยของเมืองโบราณเป็ นจํานวน ๗ แห่งด้วยกัน ล้วนตัง้ อยูร่ มิ สองฝงของลํ
านํ้าแควน้อย
แควใหญ่และลํานํ้าแม่กลองทัง้ สิน้
ั ่ ายของลํานํ้าแควน้อยในเขต
๑. เริม่ ตัง้ แต่ตน้ นํ้าแควน้อย ได้พบ เมืองสิ งห์ ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ฝงซ้
บ้านท่ากิเลน ตําบลสิงห์ อําเภอไทรโยค ลักษณะผังเมืองเป็ นรูบสีเ่ หลีย่ ม มีคูและกําแพงล้อมรอบ บาง
ด้านมีคนั คูสามชัน้ บ้าง ห้าชัน้ บ้างและถึงเจ็ดชัน้ ก็ม ี มีเนื้อทีภ่ ายในเมืองประมาณ ๖๔๑ ไร่กว่า ภาย
ั ้ นเผาทัง้ ที่เคลือบด้ว ยสีน้ํ าตาลแก่ แบบ
ในเมืองมีสระนํ้ าหลายแห่ง และมีเนิ นดินที่มเี ศษเครื่องปนดิ
เครื่องปัน้ ดิ นเผาสมัยลพบุรี และทีไ่ ม่เคลือบก็มมี ากมาย
ในตอนกลางเมืองมีศาสนสถานตัง้ อยู่เป็ นปราสาทแบบขอม ก่อด้วยศิลาแลง หันหน้ าไป
ทางทิศตะวันออก กรมศิลปากรกําลังดําเนินการขุดแต่งอยู่ ลักษณะศิลปกรรมเป็ นแบบทีไ่ ด้รบั อิทธิพล
ศิลปะแบบบายน ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งกัมพูชา แต่ทว่าเป็ นฝี มอื ชาวพื้นเมืองไม่ใช่
ชาวขอมมาสร้างอย่างไม่ตอ้ งสงสัย เพราะมีลกั ษณะหยาบกว่าฝีมอื ช่างขอม การประดับศาสนสถานก็ทํา
ั ้ ่งเป็ นศิลปะลพบุร ี และมีศลิ ปะแบบทวาราวดีอยู่บ้าง แสดงลักษณะที่แตกต่างไป
ด้วยลวดลายปูนปนซึ
ั ้ นเผา ทัง้ เคลือบและไม่เคลือบ เป็ นแบบลพบุร ี
จากขอมโดยสิน้ เชิงบรรดากระเบือ้ งมุงหลังคา เครือ่ งปนดิ
เลียนแบบขอม เนื้อวัตถุทใ่ี ช้ทาํ และเคลือบเป็ นของท้องถิน่

๘
ปราสาทเมืองสิงห์น้ีเป็ นโบราณสถานเนื่องในคติพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เพราะพบรูป
ั ้ วนใหญ่เป็ นศิลปะขอมที่
พระโพธิสตั ว์ นางปรัชญาปารมิตา และพระพุทธรูปปางนาคปรก เทวรูปปนส่
นํามาจากกัมพูชาหรือเมืองอื่น เป็ นแบบศิลปะสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ การพบรูปพระโพธิสตั ว์อวโลกิ
เตศวรปางเปล่งรัศมี ส่วนพระพุทธรูปนัน้ ส่วนมากเป็ นศิลปะลพบุร ี เป็ นฝี มอื ช่างพื้นเมืองพระพุทธรูป
นาคปรกสร้างด้วยหินทรายสีแดงเป็ นฝีมอื ช่างพืน้ เมืองอย่างแท้จริง
ส่วนลักษณะโบราณสถานของประสาทเมืองสิงห์พอจะอนุ มานได้ว่ามีอายุอย่างคร่าวๆ ว่า
คงจะสร้างขึน้ ในระหว่าง พ.ศ. ๑๗๐๐-๑๗๕๐
เมื่อถึงรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงตัง้ เมืองสิงห์ขน้ึ ใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง ให้เป็ นเมือง
หน้ าด่านเล็กๆ ขึน้ อยู่กบั เมืองกาญจนบุร ี มีเจ้าเมือง ส่งหมวดลาดตระเวนไปประจําคอยตรวจตราอยู่
เสมอต่อมาถึงรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงพระราชทานนามเจ้าเมืองสิงห์
ว่า" พระสมิงสิงห์บุรนิ ทร์"
เมืองสิงห์คงเป็ นเมืองเรือ่ ยมาจนถึงรัชกาลที่ ๕ เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึน้ ใหม่ จึงได้ยุบเมืองสิงห์ลงเป็ นตําบล
เรียกกันว่า "ตําบลสิงห์"
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศสกุล ทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือศิลปลพบุร ี กรม
ศิลปากรจัดพิมพ์ในงานเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมือ่ วันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐ หน้า ๑๒-๑๓ ว่า…ราว พ.ศ. ๑๗๐๐-๑๗๕๐
สมัยนี้ตรงกับรัชกาลของพระจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งประเทศกัมพูชา และมีสถาปตั ยกรรม
สมัยลพบุร ี พระปรางค์เมืองสิงห์ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี มีพระปรางค์องค์เดียวก่อด้วย
ศิลาแลงตัง้ อยู่ตรงกลาง มีมุขยื่นออกไปทางด้านตะวันออกและมีระเบียงคดก่อด้วยศิลาแลงล้อมรอบมี
ประตูซุ้มอยู่ทงั ้ ๔ ทิศ ทัง้ หมดนี้มกี ําแพงดินซึ่งมีเศษอิฐปูนอยู่ล้อมรอบนอกอีกชัน้ หนึ่ง ได้ค้นพบซาก
ประติมากรรมในศิล ปะแบบบายนวางทิ้งอยู่หน้ าปราสาทด้ว ย นอกจากนี้ยงั ทรงถือ กําหนดอายุโดย
ส่วนรวมของตัวอาคารทัง้ หมดไว้ในศิลปะขอมแบบบายนอีกด้วย
รวมความว่าสมัยลพบุร ี (พ.ศ. ๒๕๐๐-๑๗๙๙) กาญจนบุรเี ป็ นเมืองมาแล้ว เพราะปรากฏ
หลักฐานจากปรางค์และกําแพงศิลาแลงของเมืองสิงห์ดงั ได้กล่าวมาแล้ว
๒. ถัดจากเมืองสิงห์ออกไปทางทิศตะวันออกห่างจากลํานํ้ าแควน้อยประมาณ ๕ กิโลเมตร
มีเมืองโบราณขนาดเล็กอยูเ่ มืองหนึ่ง มีคนู ้ําและคัดดินล้อมรอบ ตัง้ อยูเ่ ชิงเขา ชาวบ้านเรียกว่า
"เมืองครุฑ" ยังไมีมกี ารขุดค้น จากปากคําชาวบ้านบอกว่า แต่ก่อนมีครุฑศิลาทรายอยู่ทเ่ี ชิงเขาในเขต
เมืองนี้ จึงเรียกว่า "เมืองครุฑ" อันลักษณะการทําครุฑด้วยหินทรายนัน้ พบมากในสมัยศิลปลพบุร ี เมือง
สิงห์ และเมืองครุฑ ตัง้ อยู่ห่างไกลกันนัก จึงน่ าจะเป็ นเมืองในยุคเดียวกัน เมืองครุฑนี้คงเป็ นเมืองหน้ า
ด่านและอยูใ่ นเขตปกครองของเมืองสิงห์
๓. ทางลํานํ้ าศรีสวัสดิ ์หรือแควใหญ่ ซึ่งอยู่ทางเหนือมีชุมชนโบราณ แต่มอี ายุเพียงแค่
ปลายสมัย ลพบุ ร ีล งมาถึง สมัย อยุ ธ ยา อยู่ใ นเขตบ้า นท่ า เสา ตํ า บลลาดหญ้ า บ้า นท่ า เสาตัง้ อยู่ฝ งั ่

๙
ตะวันออกของลํานํ้ าแควใหญ่ มีซากวัดโบราณ เช่น วัดขุนแผน วัดนางพิมพ์ วัดป่าเลไลยก์ ฯลฯ ที่
เจดียเ์ ก่าในเขตวัดนี้เคยมีผขู้ ดุ พบพระเครือ่ งแบบลพบุรตี อนปลาย
ส่ ว นที่บ้า นลาดหญ้ า ซึ่ง อยู่ต่ํ า ลงมาประมาณ ๑.๕ กิโ ลเมตร ก็เ คยเป็ น ที่ต ัง้ ของเมือ ง
กาญจนบุร(ี เก่า) ในสมัยอยุธยา เมืองนี้มขี นาดเล็ก คงเป็นเพียงเมืองด่าน
สรุปแล้วเมืองนี้กค็ อื เมืองกาญจนบุร ี (เก่า) เป็ นเมืองหน้าด่านทีส่ ําคัญทางตะวันตกของกรุง
ศรีอยุธยาตลอดมาจนถึงสมัยกรุงธนบุร ี มีผสู้ ํารวจบริเวณเมืองกาญจนบุร ี (เก่า) ทีต่ งั ้ อยู่เชิงเขาชนไก่น้ี
มาแล้ว ว่าบริเวณอันกว้างใหญ่น้ี ปรากฏพบสระนํ้า ซากโบราณสถาน วัดต่างๆ มีวดั ร้างถึง ๖ วัด คือ
๑. วัดขุนแผน
๒. วัดปา่ เลไลยก์
๓. วัดนางพิม
๔. วัดจีน
๕. วัดริมตะเพิน ชื่อว่า วัดมอญ อยูห่ ่างออกไป
๖. วัดแม่หม้าย
เจ้าเมืองกาญจนบุร ี มีช่อื ว่า "พระยากาญจนบุร"ี เป็ นแม่ทพั สําคัญคนหนึ่งครัง้ กรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานี
๔. ต่อจากอําเภอเมืองกาญจนบุรลี งไปตามลําแม่น้ํ าแม่กลอง ในเขตอําเภอท่ามะกามีเมือง
ั ่ นตกของแม่น้ําแม่กลอง อยูใ่ นเขตบ้านดงสัก ตําบลพงตึก อําเภอ
ชุมชนใหญ่แห่งหนึ่งตัง้ อยูฝ่ งตะวั
ท่ามะกาชาวบ้านเรียกชื่อมาแต่ครัง้ โบราณว่า "เมืองพงตึก" เพราะพบฐานอาคารทีก่ ่อสร้างด้วยอิฐและ
ศิลาแลงแสดงให้เห็นว่าเป็ นศูนย์กลางของชุมชนใหญ่มาก่อน นักโบราณคดีขุดพบตะเกียงโรมันสําริด
สมัยพุทธศตวรรษที่ ๖-๗ พบพระพุทธรูปแบบอมราวดีสมัยพุทธศตวรรษที่ ๗ และพระพุทธรูปสมัยทวา
ราวดีอกี หลายองค์ สมัยไม่เกินพุทธศตวรรษที่ ๑๑ รวมทัง้ โบราณวัตถุอย่างอื่นๆ อีกมาก เมื่อพิจารณา
ประกอบกับซากสถาปตั ยกรรมทีย่ งั หลงเหลือปรากฏอยู่ ซึง่ มีฝีมอื ช่างขอมปะปนอยู่ดว้ ย ก็อาจประมาณ
อายุอย่างกว้างๆ ได้ว่า ชุมชนแห่งนี้มอี ายุตงั ้ แต่สมัย "ทวาราวดี" ขึน้ ไป
เรือ่ งชุมชนโบราณทีบ่ า้ นพงตึกนี้ ตามความเห็นของนักปราชญ์ทางโบราณคดีและประวัต-ิ
ศาสตร์โดยทัวไป
่ เชื่อว่าเป็ นสถานที่แหล่งพักสินค้าของชาวอินเดียที่เข้ามาค้าขายในดินแดนประเทศ
ไทยในสมัยแรก เพราะการพบพระพุทธรูปแบบ "อมราวดี " นัน้ ย่อมเป็ นสิง่ ยืนยันให้เห็นชัดเจน
นอกจากพระพุทธรูปแบบอมราวดีแล้ว ยังได้พบตะเกียงสําริดโรมัน ซึ่งมีอายุราวศตวรรษที่ ๖-๗ เป็ น
เครื่องสนับสนุ น โดยเหตุน้ีบางท่าน เช่น ดร.ควอริช เวลส์ ได้เสนอว่าตะเกียงดังกล่าวนี้ น่ าจะเป็ นของ
คณะทูตโรมันนําเข้ามา
นักโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์จงึ มีความเห็นว่าบ้านพงตึกคงเป็ นชุมชนแห่งหนึ่งทีส่ ําคัญ
ั ่ านํ้าแม่กลองและเจริญรุ่งเรืองในสมัย "ทวาราวดี" แต่เมื่อขอมมาปกครอง เมืองพงตึกคงจะทรุด
บนฝงลํ
โทรมลงกลายเป็ นเมืองขนาดเล็ก พวกขอมจึงสร้างเทวสถานไว้แต่เพียงขนาดย่อม

๑๐
ั ่ นออกทีต่ ําบลท่าผา อําเภอบ้านโป่ง
๕. ใต้เมืองพงตึกลงไปตามลํานํ้ าแม่กลองตามฝงตะวั
จังหวัดราชบุร ี มีเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่งชื่อ โกสินารายณ์ เป็ นเมืองสมัยลพบุร ี
ั ่ นตกของ
๖. ใต้เมืองโกสินารายณ์ลงมาตามลํานํ้าแม่กลองถึงตัวเมืองราชบุร ี บนฝงตะวั
แม่น้ําแม่กลองเคยเป็ นทีต่ งั ้ ของเมืองราชบุรโี บราณ มีอายุตงั ้ แต่สมัยลพบุรสี บื ต่อลงมา นอกเมืองออกไป
ก็ยงั พบโบราณวัตถุตงั ้ แต่สมัยทวาราวดีลงมาอีกหลายแห่ง
๗. ห่างจากเมืองราชบุรลี งไปทางใต้ประมาณ ๕ กิโลเมตร พบเมืองโบราณขนาดใหญ่เรียก
กันว่า เมืองคูบวั สันนิษฐานว่า เป็ นเมืองราชบุรเี ดิมในสมัยทวาราวดี
ั ่ านํ้าแควน้ อย แควใหญ่ และสองฝงแม่
ั ่ น้ํ า
สรุปได้ใจความว่า ตัง้ แต่โบราณกาลมา สองฝงลํ
แม่กลองเคยเป็ นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของชุมชนโบราณทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ชุมชนชนสมัยทวาราวดีทบ่ี ้าน "พงตึก" ในเขตอําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี นับว่า
เป็ นเมืองสําคัญมาก เดิมตัง้ อยู่ไม่ห่างไกลทะเลมากนัก และเป็ นเมืองตัง้ อยู่ย่านกลางเส้นทางคมนาคม
เป็ น ที่ชุ ม ชนโบราณแห่ ง หนึ่ ง ของประเทศไทย ติด ตัง้ ระหว่ า งดิน แดนเมือ งต่ า งๆ ในลุ่ ม นํ้ า ท่ า จีน
เจ้าพระยากับเมืองมอญในประเทศพม่า เป็ นทางสัญจรของคนมาช้านานหลายยุคหลายสมัย จนถึงสมัย
อยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ จากการพิจารณาภูมศิ าสตร์จะเห็นได้ว่า จากเมืองพงตึกจะเดินทางไป
เมืองโบราณอื่นๆ มีเมืองกาญจนบุร ี (เก่า) เมืองคูบวั เมืองราชบุร ี (เก่า) เมืองกําแพงแสน เมืองดอนตูม
เมืองนครปฐม เมืองอู่ทอง ย่อมไปได้สะดวกทุกทิศทาง โดยมีแม่น้ําหลายสายเป็ นเส้นทางคมนาคม
จากเมืองกาญจนบุร ี (เก่า) เมืองสิงห์ ซึง่ เป็ นเมืองตัง้ อยู่บนเส้นทางคมนาคมทีจ่ ะติดต่อกัน
โดยผ่านพระเจดีย์สามองค์ไปยังเมืองมอญและพม่า ย่อมไปมาได้สะดวกมาตัง้ แต่ครัง้ โบราณ เมือ ง
โบราณดังกล่าวมาแล้ว ได้รา้ งไปเป็ นจํานวนมาก เนื่องจากเหตุต่างๆ กันดังต่อไปนี้
๑. เพราะแม่น้ําเปลีย่ นทางเดินใหม่ เป็ นเหตุให้กนั ดารนํ้ า ผูค้ นได้รบั ความลําบากจึงพากัน
อพยพไปอยูท่ อ่ี ่นื
๒. เกี่ยวกับสภาพภูมศิ าสตร์ ทําเลที่ตงั ้ ของเมืองมีท่เี พาะปลูก ที่จะทํานา ทําไร่ มีน้อย
ขาดนํ้ าขาดความอุ ดมสมบูรณ์ พลเมืองเพิม่ ขึ้นที่ดนิ มีน้อยไม่พอจะประกอบอาชีพ จึงคิดชักชวนกัน
อพยพไปอยูท่ อ่ี ่นื
๓. โรคระบาดอย่างร้ายแรง ผูค้ นล้มตายลงเป็ นอันมาก (โบราณเรียกว่าห่ากินเมือง) จึงพา
กันหนีโรคภัยไปอยูท่ อ่ี ่นื เมืองจึงร้างไป มีเช่นนี้หลายเมือง
๔. ภัยจากศึกสงคราม เมื่อพ่ายแพ้สงครามผู้คนพลเมืองก็ถูกจับกวาดต้อนเป็ นเชลย
บ้านเมืองถูกข้าศึกทําลายพินาศ กรณีเช่นนี้มตี วั อย่างอยูม่ ากในประเทศไทยตัง้ แต่เหนือจดใต้
แต่ถ้าเมืองที่รา้ งไปนัน้ รอบๆ บริเวณนอกเมืองออกไปเป็ นที่อุดมสมบูรณ์ ดินดี นํ้ าท่าดี
ถึงแม้จะเคยร้างไปก็จะเป็ นอยูช่ วระยะหนึ
ั่
่ง ไม่ชา้ ไม่นานก็จะมีผูค้ นอพยพกันมาตัง้ บ้านเมืองอาศัยทํามา
หากินกันต่อไปใหม่ ฉะนัน้ เราจะเห็นเมืองใหม่สร้างซับซ้อนกับแนวเมืองเก่าหรืออยู่ใกล้ชดิ กันอยู่หลาย
เมือง

๑๑
อนึ่ง ถ้าเมืองใดมีความสําคัญทางศาสนามีสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ต่างๆ มีช่อื เสียงเมืองนัน้
มักไม่รา้ ง มีบางเมืองเคยร้างไปบ้างก็เพียงชัวระยะหนึ
่
่ ง แล้วก็จะมีผู้คนพลเมืองอพยพมาตัง้ บ้านเมือง
อยูต่ ่อไปใหม่
ในครัง้ โบราณกาล บ้านเมืองในดินแดนแห่งประเทศไทยยังไม่ได้รวมเป็ นอาณาจักรอันหนึ่ง
อันเดียวกันเหมือนอย่างทุกวันนี้ แบ่งการปกครองออกเป็นแคว้นๆ เป็ นรัฐๆ หรืออย่างทีเ่ รียกว่าลัทธิเจ้า
ผูค้ รองนคร หรือ "นครรัฐ" เมืองกาญจนบุรคี รัง้ โบราณรวมอยูใ่ นแคว้นอู่ทองหรือทีเ่ รียกว่าสุวรรณภูม ิ
มีผสู้ นั นิษฐานว่า สมัยโบราณเมืองพงตึก คือเมืองกาญจนบุร ี สมัยทวาราวดี (พ.ศ.๑๐๐๐๑๕๘๙) คงชื่อว่า "เมืองกาญจนบุร"ี มาแต่ครัง้ นัน้ ซึง่ ก็เป็นเรือ่ งทีค่ วรรับฟงั เพื่อประกอบการพิจารณา
ค้นคว้าหลักฐานต่อไป
เพราะเหตุ ท่เี มืองกาญจนบุร ี มีประวัติทางประวัติศาสตร์ และทางโบราณคดีเนื่องจากมี
โบราณสถาน โบราณวัตถุสมัยต่างๆ ที่ววิ ฒ
ั นาการสืบต่อกันมาไม่ขาดสายเป็ นเวลานับเป็ นหมื่นๆ ปี
ตัง้ แต่ ยุค หิน เก่ า หินกลาง หินใหม่ และยุค โลหะ จึง เป็ น แผ่ นดินขุ มทรัพ ย์ อันมหาศาลของวงการ
โบราณคดีของโลก มีนักปราชญ์ทางโบราณคดีไทยและนานาชาติ ได้เดินทางเข้ามาค้นคว้าหาหลักฐาน
และรายละเอียดอันเกี่ยวกับชีวติ และความเป็ นอยู่ของมนุ ษย์ในอดีต แผ่นดินแห่งนี้จงึ มีค่าเป็ นเพชรนํ้ า
เอกแห่งหนึ่งในวงการโบราณคดีประวัตศิ าสตร์และอารยธรรมของโลกในภูมภิ าคนี้นับเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติเป็ นต้นว่า โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ คูเมือง กําแพงเมือง ฯลฯ อันเป็ น
หลักฐานทีจ่ ะ
ให้รายละเอียดทางประวัติศ าสตร์แ ละอารยธรรมของชาติ สมควรที่เ ราชาวไทยและชาวกาญจนบุ ร ี
จะต้องช่วยกันรักษาไว้เหมือนพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทีท่ รงกล่าวว่า "การสร้าง
อาคารสมัยใหม่น้ี เป็ นเกียรติของผูส้ ร้างเพียงคนเดียว แต่เรือ่ งโบราณสถานนัน้ เป็ นเกียรติของชาติ อิฐ
เพียงแผ่นเดียวก็มคี ่า ควรที่จะได้ช่วยกันรักษาไว้ หากเราขาดสุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร์แล้ว
ประเทศไทยก็ไม่มคี วามหมาย"

สมัยสุโขทัย
สมัยสุโ ขทัยเป็ นราชธานี ไม่ปรากฏเรื่องราวของเมืองกาญจนบุร ี เพราะไม่มเี หตุ การณ์
เกีย่ วข้องเนื่องจากอยู่ห่างไกลราชธานีมาก ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหงก็มไิ ด้กล่าวไว้ว่าเคยเป็ น
เมืองขึน้ เมืองทางแถบนี้มกี ล่าวชื่อตัง้ แต่เมืองคณฑี (คือบ้านโคนในปจั จุบนั ) เมืองพระบาง (นครสวรรค์)
เมืองแพรก (คือเมืองชัยนาทเก่า) เมืองสุวรรณภูม ิ เมืองราชบุร ี เมืองเพชรบุร ี เมืองนครศรีธรรมราช
ตลอดไปจดมหาสมุทรอินเดีย
ไม่ปรากฏว่ามีช่อื เมืองกาญจนบุรอี ยู่ในศิลาจารึกหลักนัน้ เลย แต่กน็ ่ าสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่า
เมืองลพบุร ี ซึ่งเป็ นเมืองใหญ่ เมือ งหนึ่งในเวลานัน้ ก็มไิ ด้ระบุไว้ในศิลาจารึกว่าเป็ นเมืองขึ้นของกรุง
สุโขทัยเหมือนกัน พิเคราะห์ดูเมืองต่างๆ อีกหลายเมือง เช่น เมืองปราจีนบุร ี (เมืองเก่าที่ดงศรีมหาโพธิ ์) เมืองนครนายก (เมืองเก่าทีค่ งละคร) และเมืองจันทบุร ี ก็ไม่ได้กล่าวถึงเลย ถ้าวิเคราะห์จาก

๑๒
โบราณสถานของเมืองเหล่านี้ จะเห็นว่าเป็ นแบบสถาปตั ยกรรมขอมทัง้ สิน้ ดังนัน้ จึงอาจสรุปได้ว่า เหตุ
ทีจ่ ารึกสุโขทัยมิได้กล่าวถึงเมืองเหล่านี้ คงเพราะเมืองเหล่านี้ยงั อยูใ่ นอํานาจขอม

สมัยกรุงศรีอยุธยา
เรื่องราวของเมืองกาญจนบุรเี พิง่ จะมาปรากฏขึน้ ชื่อในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองกาญจนบุร ี
ั ่ ายของลํานํ้าแควใหญ่ ใกล้ๆ กับเขาชนไก่ ซึง่ ปจั จุบนั อยู่ในเขตท้องทีห่ มู่บา้ นท่าเสา ตําบล
ตัง้ อยูบ่ นฝงซ้
ลาดหญ้า อําเภอเมืองกาญจนบุร ี
สมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองกาญจนบุรมี ชี ่อื เสียงโด่งดัง เพราะเป็ นเมืองหน้ าด่านในการศึก
สงครามระหว่างไทยกับพม่า ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากอาณาเขตแดนด้านทิศ ตะวันตกของเมือ งกาญจนบุร ีม ี
ช่องทางเดินติดต่อระหว่างไทยกับพม่าอยูห่ ลายทางด้วยกัน เช่น ด่านพระเจดียส์ ามองค์ ด่านบ้องตี้
โดยเฉพาะด่านพระเจดียส์ ามองค์ เคยเป็ นทางผ่านของกองทัพพม่าทีย่ กเข้ามาโจมตีไทย
ครัง้ สําคัญๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนี้ คือ
๑. พ.ศ. ๒๐๙๑ ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ สงครามครัง้ นี้พระเจ้าหงสาวดีตะเบงชะเวตี้ท รงเป็ น แม่ท ัพ ยกทัพ ผ่ า นเมือ งกาญจนบุ ร ี ราชบุ ร ี สุ พ รรณบุ ร ี ไปจดถึง พระนครศรีอ ยุธ ยา
สงครามคราวนี้สมเด็จพระศรีสุรโิ ยทัย ถูกพระเจ้าแปรแม่ทพั หน้าของพม่าฟนั ด้วยของ้าวสิน้ พระชนม์บน
คอช้าง
๒. พ.ศ. ๒๑๒๗ สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพแยกแผ่นดินไทยออกจากพม่า
พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงให้พระยาพะสิมคุมกองทัพยกมาตีไทยโดยผ่านเมืองกาญจนบุร ี และหมายที่
จะเอาเมืองสุพรรณบุรเี ป็ นทีต่ งั ้ มัน่ แต่ถูกกองทัพไทยตีพา่ ยไป
๓. พ.ศ. ๒๑๓๓ ในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงได้
ให้พระมหาอุปราชาราชบุตรยกกองทัพเข้ามาโดยผ่านเมืองกาญจนบุร ี พบทัพไทยส่วนน้ อยที่สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชส่งมาล่อ ทัพพม่าหลงตีรุกไล่ทพั ไทยไปถึงเมืองสุพรรณบุร ี กองทัพหลวงของไทย
ได้เข้าโจมตีกองทัพพม่าพ่ายกลับไป
๔. พ.ศ. ๒๑๓๕ ในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหาอุปราชาได้ยกกองทัพ
ใหญ่เข้ามาตีไทยอีก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เสด็จยกกองทัพไปตัง้ รับพม่าทีห่ นองสาหร่ายแขวง
เมืองสุพรรณบุร ี ผลของสงครามครัง้ นี้ ปรากฏว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถีชนะ
มหาอุปราชา แม่ทพั พม่า
๕. พ.ศ. ๒๒๐๖ ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สงครามคราวนี้เกิดขึน้ เพราะ
พวกมอญพากันอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่าคน สมเด็จพระนารายณ์
มหาราชจึงโปรดให้ครอบครัวมอญทัง้ หมดไปตัง้ อยู่ทอ่ี ําเภอสามโคก (เมืองปทุมธานี) และเมืองนนทบุร ี
ฝ่ายพม่าได้ยกกองทัพตามครัวมอญเข้ามาจนถึงเมืองไทรโยค สมเด็จพระนารายณ์ มหาราชโปรดให้
เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) ยกกองทัพออกไปต่อสูแ้ ละได้โจมตีกองทัพพม่าแตกพ่ายกลับไป

๑๓
๖. สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ
พม่าให้ยกกองทัพมาตีเมืองกาญจนบุรจี นแตกยับเยินตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๓๐๗ แล้วไปตัง้ ค่ายอยู่ท่ตี ําบล
ลูกแก ตําบลโคกกระออม (พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ว่า ตอกกระออม) ดงรังหนองขาว
ซึง่ อยูใ่ นเขตเมืองกาญจนบุรที งั ้ หมด
ฝ่ายกองทัพไทยก็ยกกําลังออกต่ อ สู้พม่าแต่ก็แตกพ่ายไป พม่าเห็นว่ ากองทัพไทยที่ยก
ออกมาสู้รบไม่ว่าจะเป็ นทางเหนือและทางใต้ต่างก็พ่ายแพ้ไปหมด ก็กําเริบใจ จึงจัดส่งกองทัพเพิม่ เข้า
มาอีกทางด่านพระเจดียส์ ามองค์ แล้วมุ่งเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาจนแตกยับเยิน และได้เผาบ้านเมืองจน
พินาศ กรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานีมาได้นานถึง ๔๑๗ ปี มีกษัตริยป์ กครองมาตามลําดับถึง ๓๓ พระองค์
ก็มาถึงคราวอวสานแตกดับสูญสิ้นพินาศลงในกองเพลิงด้วยความเศร้าสลดอย่างสุดประมาณ นับเป็ น
การสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่ของชาติไทย

สมัยกรุงธนบุรี
ในสมัยนี้ เมืองกาญจนบุรกี ย็ งั คงตัง้ อยูท่ เ่ี ดิมใกล้ ๆ กับเขาชนไก่นนั ้ เอง สมัยกรุงธนบุร ี
ชื่อเสียงของเมืองกาญจนบุรมี ปี รากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกเหมือนกัน คือ ใน พ.ศ.
๒๓๑๗ พวกมอญเป็ นกบฏต่อพม่าได้พากันอพยพเข้ามาทางด่านพระเจดียส์ ามองค์ พม่าได้ยกกองทัพ
ติดตามครัวมอญเข้ามาทางด่านพระเจดียส์ ามองค์ ทัพพม่าตีกองทัพไทยทีต่ งั ้ รับอยู่ท่ตี ําบลท่าดินแดง
แขวงเมือ งกาญจนบุ ร ี จนแตกถอยร่น ลงมา สมเด็จ พระเจ้า กรุ ง ธนบุ รจี ึง ให้ก องทัพ ที่ย กลงมาจาก
เชียงใหม่มาตัง้ รับทัพพม่าที่บางแก้ว (พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัต ถเลขาว่า บ้านนางแก้ว )
แขวงเมือ งราชบุรกี องทัพไทยได้ปะทะกับกองทัพของงุยอคงหวุ่น ซึ่งตัง้ ค่ายอยู่ท่บี างแก้วนัน้ อย่าง
เข้มแข็งจับเชลยได้เป็ นอันมาก แล้วยังบุกโจมตีทพั พม่าซึง่ หนุ นเนื่องเข้ามาแตกถอยไปอีกด้วย
ส่วนครัวมอญที่อพยพเข้ามานัน้ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร ี มีรบั สังให้
่ ไปตัง้ ภูมลิ ําเนาอยู่ท่ี
ปากเกร็ด แขวงเมืองนนทบุรบี า้ ง ทีส่ ามโคกแขวงเมืองปทุมธานีบา้ ง

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
ในสมัย นี้ เมือ งกาญจนบุ ร ี เป็ น ทัง้ เมือ งหน้ า ด่ า นและสมรภูม ิสํ าคัญ ในการทํ าสงคราม
ระหว่างไทยกับพม่า สงครามครัง้ สําคัญๆ ได้แก่ สงครามลาดหญ้า และสงครามท่าดินแดง
สงครามลาดหญ้ า หรือสงคราม ๙ ทัพ เกิดขึน้ ใน พ.ศ. ๒๓๒๘ หลังจากสมเด็จพระ
พุทธ-ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึน้ ครองราชสมบัตไิ ด้ประมาณ ๓ ปี พระเจ้าปะดุงกษัตริยพ์ ม่าได้
เกณฑ์ทพั เข้ามาตีไทยหลายทาง คือ ทางใดที่พม่าเคยยกกองทัพเข้ามาตีไทย ก็ให้กองทัพยกเข้ามา
คราวนี้พร้อมกันหมดทุกทางทัง้ ทางเหนือ ทางใต้ และทางตะวันตกโดยเกณฑ์ไพร่พลมาถึง ๙ กองทัพ
มีจาํ นวนพล ๑๔๔,๐๐๐ คน ทัง้ นี้ดว้ ยมุง่ หวังจะตีเมืองไทยให้ได้ เพื่อต้องการเกียรติยศเป็ น "มหาราช"
และต้องการจะเป็ น "บุเรงนอง" คนที่ ๒ จึงระดมกําลังกองทัพมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะกองทัพที่

๑๔
ยกเข้ามาทางด้านตะวันตกนัน้ เข้ามาทางด่านพระเจดียส์ ามองค์มจี าํ นวนถึง ๕ กองทัพ ซึง่ รวมทัง้ ทัพ
หลวงด้วยรวมเป็ นพลถึง ๕๕,๐๐๐ คน
ฝา่ ยกองทัพไทย เมือ่ ได้ขา่ วศึกก็เกณฑ์กําลังไพร่พลได้เพียง ๗๐,๐๐๐ คนเท่านัน้ น้อยกว่า
พม่าตัง้ ครึง่ จึงต้องวางแผนต่อสูก้ บั พม่าอย่างรอบคอบ โดยให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
ยกกองทัพใหญ่ มจี ํานวนประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ไปตัง้ รับกองทัพพม่าที่ทุ่งลาดหญ้า กองทัพไทยกับ
กองทัพพม่าได้รบพุ่งกันอยูป่ ระมาณสองเดือนเศษ ในทีส่ ดุ กองทัพพม่าก็แตกพ่ายไป
สงครามท่าดิ นแดง ๑เกิดขึน้ ใน พ.ศ. ๒๓๒๙ พม่าได้ยกกองทัพใหญ่เข้ามาตัง้ ค่ายอยูท่ ่ี
ท่ า ดิน แดงและสามสบโดยมีก ารเตรีย มการไว้ ล่ ว งหน้ า ดัง คํ า กลอนเพลงยาวพระราชนิ พ นธ์ข อง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพรรณนาไว้ในนิราศท่าดินแดงว่า
"ทัพพม่าอยูย่ งั ท่าดินแดง
แต่งค่ายรายไว้เป็ นถ้วนถี่
ทัง้ เสบียงอาหารสารพันมี
ดังสร้างสรรค์ธานีทุกประการ
มีทงั ้ พ่อค้ามาขาย
ร้านรายกระท่อมพลทุกสถาน
ด้านหลังทําทางวางตะพาน
ตามลหานห้วยนํ้าทุกตําบล
ร้อยเส้นมีฉางระหว่างค่าย
ถ่ายเสบียงมาไว้ทุกแห่งหน
แล้วแต่งกองร้อยอยูค่ อยคน
จนตําบลสามสบครบครัน
อันค่ายคูประตูหอรบ
ตกแต่งสารพัดเป็ นทีม่ นั ่
ทัง้ ขวากหนามเขือ่ นคูป้องกัน
เป็นชัน้ ชัน้ อันดับมากมาย"๒
กองทัพไทยได้ยกออกไปตีค่ายพม่าทีท่ ่าดินแดงและสามสบ พม่าเป็ นฝา่ ยแพ้ไปอย่าง
ยับเยิน
เหตุการณ์สงครามระหว่างไทยกับพม่าในอดีต ทําให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เมืองกาญจนบุร ี
เป็ นเมืองหน้าด่านป้องกันประเทศชาติทางด้านตะวันตก ผูท้ จ่ี ะมาดํารงตําแหน่ งเจ้าเมืองจะต้องคัดเลือก
ผูท้ ม่ี ฝี ีมอื ในทางรบทัพจับศึกเป็ นเยีย่ ม มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าหาญชาญชัย เพราะเป็ นตําแหน่ ง
แม่ทพั ด้วย นอกจากนี้ยงั ปรากฏชื่อหมูบ่ า้ น ตําบล อําเภอต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุร ี ทีเ่ คยเป็ นสนาม
รบและเป็ นที่ตงั ้ ค่ายคูประตูรบมาแล้วในอดีต มีช่อื ปรากฏอยู่ในประวัตศิ าสตร์มาจนทุกวันนี้ เช่น ปาก
แพรก ดงรัง หนองขาว ตระพังตรุ ลาดหญ้า เมืองสิงห์ ท่าตะกัว่ ท่ากระดาน ด่านกรามช้าง ช่องแคบ
พุไคร้ สามสบ ท่าดินแดง บ้านทวน ด่านพระเจดียส์ ามองค์ เมืองลุ่มสุ่ม ลูกแก โคกกระออม และด่าน
บ้องตี้ เป็ นต้น
ตัวเมืองกาญจนบุร ี ซึง่ แต่เดิมอยูท่ บ่ี ริเวณทุ่งลาดหญ้าใกล้ๆ กับเขาชนไก่นนั ้ ต่อมาใน
รัชกาลที่ ๑ มีสงครามบ่อยๆ แผนการสงครามก็เปลีย่ นแปลงไป คือ กองทัพพม่าไม่ยกเข้ามาทางด่าน
พระเจดียส์ ามองค์ โดยผ่านทางเมืองสังขละบุรแี ละเมืองศรีสวัสดิ ์ทางเดียว แต่กลับยกเข้ามาทางเรือโดย
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๑

ท่าดินแดง ตังอยู
้ ใ่ นตําบลวังปะโต่ อําเภอสังขละบุรี ปั จจุบนั ถูกนํ ้าท่วมในเขื่อนเขาแหลม
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก, กลอนเพลงยาวนิราศ เรื่องรบพม่ าที่ท่าดินแดง (พระนคร : โรงพิมพ์
โสภณนิพรรฒธนากร, ๒๔๖๔) หน้ า ๒๓-๒๕.
๒

๑๕
มาทางเมืองไทรโยค (เก่า) ซึง่ อยู่ทบ่ี า้ นท่าทุ่งนา ล่องลงมาตามลํานํ้ าแควน้อยมาขึน้ บกทีป่ ากแพรกอีก
ทางหนึ่ง ด้วยเหตุน้ีพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทซึง่ ทรงเป็ นแม่ทพั รบกับพม่าทางด้านนี้บ่อยๆ ทรง
เห็นว่าการยุทธศาสตร์เปลี่ยนไปคงจะได้เลื่อนที่ตงั ้ ฐานทัพจากเมืองกาญจนบุรเี ก่า มาตัง้ ที่ปากแพรก
ั ่ ายแม่น้ําแม่กลอง ในระหว่าง พ.ศ. ๒๓๓๐-๒๓๖๐ ในระยะแรกๆ ก็ปกั แต่เสาระเนียดแล้วถมดิน
ทางฝงซ้
เป็ นเชิงเทินเท่านัน้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ พระราชทานอธิบายไว้ว่า "ที่จริง
ภูมฐิ านเมืองปากแพรกดีกว่าเมืองเขาชนไก่ เพราะเป็ นทีต่ งั ้ อยูใ่ นทีร่ วมแม่น้ําทัง้ ๒ แม่น้ําผืนแผ่นดินที่
ตัง้ เมืองก็สงู และเห็นแม่น้ําน้อยได้ไกล ป้อมกลางย่านตัง้ อยูต่ รงกลางลํานํ้ าทีเดียว แม้ในรัชกาลที่ ๒ เมือ่
เสด็จออกมาขัดตาทัพกําแพงเมืองก็คงเป็ นไม้ระเนียดอยู่" ๓
"ต่อมา พ.ศ. ๒๓๗๔ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ได้
โปรดเกล้าฯ ให้ก่อกําแพงเมืองป้อมปราการ ขุดคูเมือง ตัง้ ศาลหลักเมือง เป็ นลักษณะเมืองอันมันคง
่
ถาวรโดยมีพระประสงค์เพื่อให้ติดต่ อค้าขายกับเมืองราชบุร ี เมื่อพระยากาญจนบุร ี (พระยาประสิทธิ
สงคราม) เข้าเฝ้าทรงโปรดเกล้าฯ รับสังว่
่ า "เมืองกาญจนบุรเี ป็ นทางที่องั กฤษ พม่า รามัญ ไปมา ให้
สร้างเมืองก่อกําแพงเมืองขึน้ ไว้ จะได้เป็ นชานพระนครเขือ่ นเพชรเขื่อนขันธ์มนคงไว้
ั่
แห่งหนึ่ง แล้วจะได้
ป้องกันสมณชีพราหมณ์อาณาประชาราฎรพระพุทธศาสนาจะได้ถาวรตลอดไปชัวนิ
่ รนั ดร" ๔
ตัวเมืองเมือ่ แรกสร้างในครัง้ นัน้ มีขนาดไม่ใหญ่โตนัก กว้าง ๕ เส้น ยาว ๑๐ เส้น ๑๘ วา
มีป้อมมุม ๔ ป้อม ป้อมย่านกลางด้านยาวตรงหน้ าเมืองทิศ ตะวันตกเฉียงใต้มปี ้ อ มใหญ่ อยู่ตรงเนิ น
ด้านหลังมีป้อมเล็กตรงกับป้อมใหญ่ ๑ ป้อม มีประตูรวมทัง้ หมด ๘ ประตู กําแพงสูง ๘ ศอก ดังปรากฏ
ในพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสไทรโยคว่า
"ด้วยเขาชนไก่เมืองเดิมนัน้ ขึน้ ไปตัง้ เหนือมาก มีแก่งถึงสองแก่ง ลูกค้าจะไปมาลําบากจึง
มาตัง้ อยูเ่ สียทีป่ ากแพรกนี้ เป็ นทางไปมาแต่เมืองราชบุรงี า่ ย" ๕
และอีกตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ตามเสด็จประพาสไทรโยคว่า
"อันเมืองกาญจนบุรนี ้ีสร้างใหม่ เมืองเขาชนไก่เป็ นทีต่ งั ้ พม่าลาดกวาดคนไปหลายครัง้ อีก
ทัง้ ยากแค้นแสนกันดาร พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าพิภพ ทรงปรารภสร้างใหม่ให้ไพศาล จึงย้ายมา
ปากแพรกแปลกโบราณ ประสงค์การค้าขายฝา่ ยราชบุร"ี ๖
ในการสร้างเมืองกาญจนบุรที ป่ี ากแพรกครัง้ นัน้ ได้จดั ให้มพี ธิ กี ารต่างๆ อย่างสมบูรณ์ตาม
หลักฐานทีป่ รากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกหลักเมือง เมื่อพ.ศ. ๒๓๗๔ เมืองกาญจนบุรเี ป็ นเมืองกษัตริย์
สร้าง ชาวกาญจนบุรคี วรจะภาคภูมใิ จ
๓

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั , พระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสไทรโยค, (พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรื องธรรม,๒๕๐๒)

๔

กรมศิลปากร, พุทธสาสนคติและรวมเรื่ องเมืองกาญจนบุรี (พระนคร : โรงพิมพ์มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๑) หน้ า ๘๓-๘๔

๕

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั , พระราชนิพนธ์ เสด็จประพาสไทรโยค (พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรื องธรรม, ๒๕๐๒) หน้ า ๗๑-๗๒

๖

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าอยูห่ วั , กลอนไดเอรี ซึมทราบกับตามเสด็จไทรโยค (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร,
๒๔๗๐), หน้ า ๑๐๖-๑๐๗

๑๖
ในด้านเกร็ดตํานานจากหนังสือวรรณคดีเรื่องขุนช้าง ขุนแผน เมืองกาญจนบุร ี ปรากฏว่า
มีช่อื อยูใ่ นวรรณคดีดงั กล่าวมา ซึง่ มีเค้าความจริงในแผ่นดินสมเด็จพระพันวษาคือ สมเด็จพระรามาธิบดี
ที่ ๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๐๗๒ ในนามขุนแผน เป็ นตําแหน่ งปลัดซ้ายในกรม
ตํารวจภูบาล กาญจนบุร ี (เก่า) เป็ นภูมลิ ําเนาของมารดาและขุนแผนคืออยู่บ้านเขาชนไก่ ตําบลลาด
หญ้ามีเจดีย์เ ก่าอยู่บนเขาองค์หนึ่ ง แต่ เวลานี้ ทรุด โทรมมาก มีคนขึ้นไปขุด เจาะเจดีย์ไ ด้พระไปมาก
โดยเฉพาะมีพระขุนแผนอุม้ ไก่อยูด่ ว้ ย บริเวณเมืองกาญจนบุรเี ก่ายังมีซากวัดต่างๆ หลายวัด
ตามเกร็ดตํานานเมืองกาญจนบุรนี ัน้ กล่าวว่า เมื่อขุนแผนเป็ นแม่ทพั ไปทําสงครามมีชยั
ชนะกลับมาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ ์เป็ นเจ้าเมืองกาญจนบุร ี เมืองหน้าด่านมีบรรดาศักดิ ์
ว่า "พระสุรนิ ทรฤาชัย" (จันทร์ ตุงคสวัสดิ ์) ได้เป็ นผูว้ ่าราชการจังหวัดกาญจนบุร ี เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๕๘๒๔๖๕ นับว่าเป็ นราชทินนามสืบเนื่องมาจากวรรณคดีเรือ่ งขุนช้าง-ขุนแผนในครัง้ โบราณสมัยอยุธยา

สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา

ครัง้ สงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครัง้ ที่สอง ทางด้านเอเชีย กองทัพญี่ปุ่นได้
ยกพลขึน้ ประเทศไทย เมื่อตอนเช้าตรู่วนั ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ และได้ย่นื คําขาดขอเดินทัพผ่าน
ไปยังมลายูและพม่า ซึง่ เวลานัน้ อยูใ่ นความปกครองของอังกฤษ รัฐบาลไทยภายใต้การนําของ
จอมพล ป. พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรียนิ ยอมตามข้อเสนอของกองทัพญีป่ ่นุ
จอมพล ป. พิบลู สงคราม ได้ชแ้ี จงแก่ประชาชนไทยทางวิทยุกระจายเสียงว่า
นั บ ตัง้ แต่ เ ช้ า ตรู่ว ัน ที่ ๘ ธัน วาคม ๒๔๘๔ กองทัพ ญี่ปุ่ น ได้ย กพลขึ้น ที่จ งั หวัด สงขลา
จังหวัดปตั ตานี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฯลฯ ได้มกี ารสูร้ บ
อย่างรุนแรงระหว่างทหารไทยกับทหารญี่ปุ่น ในเวลาเดียวกันเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย
ได้เจรจากับรัฐบาลขอให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทัพผ่านดินแดนประเทศไทย โดยญี่ปุ่นรับรองจะเคารพเอก
ราชและอธิปไตยของไทย รัฐบาลได้พจิ ารณาแล้วโดยถีถ่ ว้ นเห็นว่า ไม่มที างเลือกทีด่ กี ว่านี้ จึงสมควร
ยินยอมตามคําขอของญี่ปุ่น ท่านนายกรัฐมนตรีวงิ วอนขอให้ประชาชนชาวไทยเห็นใจ และเข้าใจการ
ตัดสินใจของรัฐบาลในครัง้ นี้
การตั ด สิน ใจครัง้ นี้ นั บ เป็ น ขัน้ ตอนแรกในอีก หลายๆ ขัน้ ตอนที่ร ัฐ บาลสมัย นั ้น ได้
ดําเนินการไปและในที่สุดรัฐบาลไทยได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๕
มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ญี่ปุ่นยังคงตัง้ ฐานทัพอยู่ในประเทศไทยจนสงครามสงบโดยญี่ปุ่นเป็ นฝ่าย
ประกาศยอมแพ้ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
ในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ จนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
ในช่วงเวลาดังกล่าว ทีก่ องทหารญีป่ นุ่ เข้ามาพํานักอยูใ่ นประเทศไทยนัน้ มีผลกระทบต่อประเทศไทย
ทัง้ ในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม อย่างแรงและเห็นได้ชดั เจน แต่ประเทศไทยเป็ นประเทศเดียวใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทค่ี งความเป็ นเอกราช และสามารถรักษาอธิปไตยของชาติไว้ได้ตราบเท่าทุก
วันนี้

๑๗
จังหวัดกาญจนบุรกี ็เริม่ มีบทบาทในสงครามครัง้ นี้ขน้ึ มาทันที โดยกองทัพญี่ป่นุ ได้นําเชลย
ศึกรวมทัง้ กรรมกรเกณฑ์แรงงานซึ่งกวาดต้อนเข้ามาในประเทศไทย เพื่อสร้างทางรถไฟไปพม่าโดย
แยกจากทางรถไฟทีส่ ถานีหนองปลาดุกไปเมืองกาญจนบุร ี ข้ามแม่น้ํ าแควใหญ่เรียกกันว่า "สะพานข้าม
แม่น้ําแคว" แล้วตัดข้ามหุบเขา ขุนเขา ป่าดงจนถึงชายแดนพม่า เพื่อขนส่งกําลังพลและยุทธสัมภาระ
จากประเทศไทยไปพม่า ทําให้จงั หวัดกาญจนบุรตี ้องตกเป็ นเป้าหมายของฝ่ายสัมพันธมิต รที่มาทิ้ง
ระเบิดทําลายสะพาน ทางรถไฟเพื่อตัดเส้นทางลําเลียงขนส่ง ประชาชนชาวเมืองกาญจนบุ ร ี ได้รบั
เคราะห์กรรมจากสงครามอันทารุณครัง้ นี้อยู่หลายปี ทําให้ต้องเสียชีวติ และทรัพย์สนิ ไปเป็ นจํานวนมาก
ซึง่ ชาวกาญจนบุรยี งั จําได้ดแี ละทางราชการได้จดั งาน "สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ํ าแคว" เป็ นงานประจําปี
ของจังหวัด ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็ นต้นมา
อนุ สรณ์แห่งสงครามครัง้ นัน้ ยังปรากฏจนทุกวันนี้ ได้แก่
๑. สะพานข้ามแม่น้ําแคว
๒. ทางรถไฟสายมรณะ
๓. สุสานทหารสหประชาชาติ
ั ่ น้ํ า แควของ
ขอให้ เ ป็ น เรื่อ งราวแห่ ง สงครามบทสุ ด ท้ า ยในประวัติศ าสตร์ เหนื อ ฝ งแม่
กาญจนบุรเี ท่านี้เถิด ขอสันติสุขจงมีแก่เพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกันตลอดไปชัวนิ
่ รนั ดร์
จากประวัตคิ วามเป็ นมาของจังหวัดกาญจนบุรดี งั กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าเมืองกาญจนบุรเี ป็ น
เมืองหน้ าด่านและเป็ นสมรภูมทิ ่บี รรพบุรุษในอดีตได้เคยหลังเลื
่ อดต่อสู้กบั ข้าศึกศัตรูเพื่อปกป้องผืน
แผ่นดินไทยไว้นับครัง้ ไม่ถ้วน และด่านพระเจดียส์ ามองค์กเ็ ป็ นด่านสําคัญของประเทศไทยทางด้านทิศ
ตะวันตกเพราะเป็ นทางเดินที่ใกล้สุดระหว่างไทยกับพม่า ไทยกับพม่าได้ทําสงครามขับเคี่ยวกันมา
ตลอดสามกรุง (กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุร ี และกรุงรัตนโกสินทร์) ไม่ว่าพม่าจะยกกองทัพมารบกับไทยก็
ดีหรือกองทัพไทยจะยกไปตีเมืองพม่าก็ด ี จะต้องยกกองทัพผ่านด่านพระเจดียส์ ามองค์น้ีดว้ ยกันทัง้ สอง
ฝ่าย ซึ่งถ้านับแล้วก็ไม่น้อยกว่า ๑๕ ครัง้ จึงนับได้ว่าด่านพระเจดียส์ ามองค์เป็ นด่านทีส่ ําคัญมาก ด้วย
เหตุน้ีเองจังหวัดกาญจนบุรจี งึ ได้ใช้รูปพระเจดีย์สามองค์เป็ นเครื่องหมายประจําจังหวัด และเทศบาล
เมืองกาญจนบุรกี ใ็ ช้รปู พระเจดียส์ ามองค์เป็ นเครื่องหมายของเทศบาลด้วย นอกจากนี้รปู พระเจดียส์ าม
องค์ยงั นํ าไปเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ผ้าผูก คอของลูก เสือ ของจัง หวัด กาญจนบุ ร ี และค่ายลูก เสือ ของจัง หวัด
กาญจนบุรกี ใ็ ช้ช่อื ว่า "ค่ายลูกเสือเจดียส์ ามองค์" อีกด้วย
ตัวเมืองกาญจนบุร ี ตัง้ อยูท่ ป่ี ากแพรก ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๓๗๔ เรือ่ ยมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงได้
ย้ายอาคารสถานทีร่ าชการและศาลากลางจังหวัดมาปลูกสร้างใหม่ท่ี "บ้านบ่อ" ตําบลปากแพรก ริมถนน
แสงชูโต ห่างจากศาลากลางจังหวัดเดิม ประมาณ ๓ กิโลเมตร

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
เดิมหน่ วยราชการบริหารส่วนกลาง มีกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็ นส่วนราชการที่เป็ น
ศูนย์กลางอํานวยการปกครองประเทศและควบคุมหัวเมืองทัวประเทศแล้
่
ว การจัดระเบียบการปกครอง
ต่อมาก็มกี ารจัดตัง้ หน่ วยราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ซึ่งมีสภาพและฐานะเป็ นตัวแทนหรือหน่ วยงาน

๑๘
ประจําท้องถิน่ ทีข่ องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อันได้แก่การจัดรูปการปกครอง "แบบเทศาภิบาล" ซึง่ ถือ
ได้ว่าเป็ นระบบการปกครองที่รวมอํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลางอย่างมีระเบียบเรียบร้อย และเป็ นการ
เปลีย่ นระบบการปกครองจากประเพณีการปกครองดัง้ เดิมของไทย คือ "ระบบกินเมือง" ให้หมดไป
การปกครองหัว เมือ งก่ อ นวัน ที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นั น้ อํ านาจปกครองบัง คับ บัญ ชามี
ความหมายแตกต่ างกันออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิ่น หัวเมืองหรือประเทศราชยิง่ ห่ างไกล
ออกไปจากกรุงเทพฯ เท่าใด ก็ยงิ่ มีอสิ ระในการปกครองตนเองมากขึน้ เท่านัน้ ทัง้ นี้ เนื่องมาจากทาง
คมนาคมไป
มาลําบากมาก หัวเมืองทีร่ ฐั บาลปกครองบังคับบัญชาได้โดยตรงก็มแี ต่หวั เมืองจัตวาใกล้ๆ ส่วนหัวเมือง
อื่นๆ มีเจ้าเมืองเป็ นผูป้ กครอง แบบกิ นเมือง และมีอํานาจอย่างกว้างขวางในสมัยทีส่ มเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพดํารงตําแหน่ งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระองค์ได้จดั ให้อํานาจ
การปกครองเข้ามาร่วมอยู่ยงั จุดเดียวกันโดยการจัดตัง้ มณฑลเทศาภิ บาลขึ้น มีขา้ หลวงเทศาภิบาล
เป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ หมายความว่ารัฐบาลมิให้การบังคับบัญชาหัวเมืองไปอยู่ท่ี
เจ้าเมือง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลเริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘
จึงจะสําเร็จ
"การเทศาภิบ าล"
คือ การปกครองโดยลัก ษณะที่จ ัด ให้ม ีห น่ ว ยบริห ารราชการอัน
ประกอบด้วยตําแหน่ ง "ข้าหลวงต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และเป็ นที่
ไว้ว างใจของรัฐบาลของพระองค์ รับแบ่ ง ภาระของรัฐบาลกลาง ซึ่ง ประจําแต่ เ ฉพาะในราชธานีนัน้
ออกไปดําเนินงานในส่วนภูมภิ าค อันเป็ นการใกล้ชดิ ติดต่ออาณาประชากร เพื่อให้ได้รบั ความร่มเย็น
เป็ นสุขและความเจริญทัวถึ
่ งกัน โดยมีระเบียบแบบแผนอันเป็ นคุ ณประโยชน์ แก่ ราชอาณาจักรด้ว ย
ฯลฯ" จึงได้แบ่งส่วนการปกครองโดยขนาดลดหลันกั
่ นเป็ นขัน้ อันดับดังนี้คอื
๑. เป็ นมณฑล
๒. ถัดลงไปเป็ นเมือง คือจังหวัด
๓. อําเภอ
๔. ตําบล
๕. หมูบ่ า้ น
จัดแบ่งหน้าทีร่ าชการเป็ นส่วนสัดแผนกงานให้สอดคล้องกับทํานองการของกระทรวง ทบวง
กรมในราชธานี และจัดสรรข้าราชการที่มคี วามรู้ ความสามารถ และมีความประพฤติดใี ห้ไ ปประจํา
ทํางานตามตําแหน่ งหน้ าที่ มิให้มหี น้ าที่การก้าวก่ายสับสนกันดังที่เป็ นมาแต่ ก่อน เพื่อนํ ามาซึ่งความ
เจริญเรียบร้อยรวดเร็ว แก่ราชการและธุรกิจของประชาชน ซึง่ ต้องอาศัยทางราชการเป็ นทีพ่ ง่ึ ด้วย
สรุป เพื่อความเข้าใจบางประการเกีย่ วกับการจัดระเบียบการปกครองแบบเทศาภิบาล ดังนี้
การเทศาภิบาล นัน้ หมายความรวมว่า เป็ น "ระบบ" การปกครองอาณาเขตชนิดหนึ่งซึง่
เรียกว่า "การปกครองส่วนภูมภิ าค" ส่วน "มณฑลเทศาภิบาล" คือ ส่วนหนึ่งของการปกครองชนิดนี้และ
ยังหมายความอีกว่า ระบบเทศาภิบาลเป็ นระบบที่รฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการส่วนกลางไปบริหาร

๑๙
ราชการในท้องที่ต่างๆ แทนที่ส่วนภูมภิ าคจะจัดปกครองกันเอง เช่น ที่เคยปฏิบตั ิมาแต่ เดิมอันเป็ น
ระบบ
กิน เมือ ง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบ าล จึง เป็ น ระบบการปกครองซึ่ง รวมอํ า นาจเข้า มาไว้ใ น
ส่วนกลางและริดรอนอํานาจของเจ้าเมืองตามระบบกินเมืองลงอย่างสิน้ เชิง
ก่ อ นการจัด ระเบียบการปกครองแบบเทศาภิบาลนัน้ ในสมัยรัช กาลที่ ๕ แห่งกรุงรัต นโกสินทร์ ก่ อ นปฏิรูปการปกครองก็มกี ารรวมหัว เมือ งเข้าเป็ นมณฑลเหมือ นกัน แต่ มณฑลนัน้ หาใช่
มณฑลเทศาภิบาลไม่ ดังจะได้อธิบายโดยย่อดังนี้
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระปิ ยมหาราช ทรงพระราชดําริจะจัดการ
ปกครองพระราชอาณาเขตให้มนคงและเป็
ั่
นอันหนึ่ง อันเดียวกัน ทรงเห็นว่ าหัวเมืองอันมีมาแต่ เดิม
แยกกันขึน้ อยู่ในกระทรวงมหาดไทยบ้าง กระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมท่าบ้าง การบังคับบัญชาหัว
เมืองในสมัยนัน้ แยกกันอยู่ ๓ แห่ง ยากที่จะจัดระเบียบปกครองให้เป็ นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันได้
ทัว่ ราชอาณาจัก ร ทรงพระราชดํ า ริว่ า ควรจะรวมการบัง คับ บัญ ชาหัว เมือ งทัง้ ปวงให้ ข้ึน อยู่ ใ น
กระทรวงมหาดไทยเพี ย งกระทรวงเดี ย ว จึ ง ได้ ม ี พ ระบรมราชโองการแบ่ ง หน้ า ที่ ร ะหว่ า ง
กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเสียใหม่เ มื่อ วัน ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เมื่อ ได้
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหัวเมืองทัง้ ปวงแล้วจึงได้รวบรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑลมี
ข้าหลวงใหญ่เป็ นผูป้ กครอง การจัดตัง้ มณฑลขึน้ ๖ มณฑล คือ
๑. มณฑลลาวเฉียงหรือมณฑลพายัพ
๒. มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดร
๓. มณฑลลาวกาวหรือมณฑลอีสาน
๔. มณฑลเขมรหรือมณฑลบูรพา
๕. มณฑลลาวกลางหรือมณฑลนครราชสีมา
๖. หัวเมืองฝา่ ยทะเลตะวันตกหรือมณฑลภูเก็ต
การจัด รวบรวมหัว เมือ งเข้า เป็ น ๖ มณฑลดัง กล่ า วมานี้ ยัง มิไ ด้ม ีฐ านะเหมือ นมณฑล
เทศาภิบาล การจัดระบบการปกครองมณฑลเทศาภิบาลได้เริม่ อย่างแท้จริงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นต้นมา
แต่มไิ ด้ดาํ เนินการจัดตัง้ พร้อมกันทีเดียวทัวราชอาณาจั
่
กร ได้จดั ตัง้ เป็ นลําดับดังนี้
พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นปีแรกทีจ่ ดั ระเบียบการมณฑลแบบใหม่ ได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ๓
มณฑล คือ มณฑลพิษณุ โลก มณฑลปราจีนบุร ี มณฑลนครราชสีมา และต่อมาได้รวมหัวเมืองจัดเป็ น
มณฑลราชบุรอี กี มณฑลหนึ่ง ซึง่ กาญจนบุรเี ป็ นเมืองรวมอยูใ่ นมณฑลราชบุรดี ว้ ย
พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้จดั เป็ นมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๓ มณพล คือ มณฑลนครชัยศรี มณฑล
นครสวรรค์และมณฑลกรุงเก่ า และได้แก้ไขระเบียบการจัดมณฑลฝ่ายทะเลตะวันตก ตัง้ เป็ นมณฑล
ภูเก็ตให้เข้ารูปลักษณะของมณฑลเทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง

๒๐
พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๒ มณฑล คือ มณฑลนครศรีธรรมราชและ
มณฑลชุมพร และเปลีย่ นแปลงการปกครองมณฑลเขมร ให้เป็ นแบบมณฑลเทศาภิบาลให้ช่อื ว่ามณฑล
บูรพา
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รวมหัวเมืองมะลายูตะวันออกเป็นมณฑลไทรบุร ี
พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้ตงั ้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้เปลีย่ นแปลงสภาพของมณฑลเก่า ทีเ่ หลืออีก ๓ มณฑล คือ มณฑลพายัพ
มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ให้เป็ นมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๔๗ ให้ยบุ มณฑลเพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๔๔๙ จัดตัง้ มณฑลปตั ตานี มณฑลจันทบุร ี
พ.ศ. ๒๔๕๐ จัดตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกครัง้ หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๕๑ จํานวนมณฑลลดลง เพราะไทยต้องยกมณฑลไทรบุรใี ห้แก่ องั กฤษ เพื่อ
แลกเปลีย่ นกับการแก้ไขสัญญาค้าขาย และเพื่อจะกูย้ มื เงินอังกฤษสร้างทางรถไฟสายใต้
พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้แยกมณฑลอีสานออกเป็ น ๒ มณฑล ตัง้ ชื่อใหม่ว่า มณฑลอุ บล และ
มณฑลร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๕๘ จัดตัง้ มณฑลมหาราษฎร์ขน้ึ โดยแยกออกจากมณฑลพายัพ

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
เมื่อ มีก ารเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมาเป็ นระบบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตาม
พระราชบัญ ญัติร ะเบียบราชการบริห ารแห่ ง ราชอาณาจัก รสยาม พุ ท ธศัก ราช ๒๔๗๖ จัด ระเบีย บ
ราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วยบริหารราชการแผ่นดิน
มีขา้ หลวงประจําจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร
เมื่อก่ อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัดและ
อําเภอแล้วยังแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นมณฑลอีกด้วย เมื่อได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสีย เหตุท่ี
ยกเลิกมณฑลน่ าจะเนื่องจาก
๑. การคมนาคม การสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน สามารถสังการและตรวจตรา
่
สอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศให้น้อยลง
๓. เห็นว่าหน่ วยงานมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวง เป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔. รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ส่วนภูมภิ าค
ยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑลก็เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจนัน่ เอง
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีก
ฉบับหนึ่ง แบ่งส่วนราชการบริหารส่วนภูมภิ าคเป็ นภาค จังหวัด และอําเภอ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจังหวัด

๒๑
มีหลักการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ดังนี้
๑. จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล แต่เดิมหามีฐานะเป็นนิตบิ ุคคลไม่
๒. อํานาจบริหารในจังหวัด ซึ่งแต่เดิมตกอยู่แก่คณะบุคคลได้แก่ คณะกรรมการจังหวัดนัน้
ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั บุคคลคนเดียว คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓. ในฐานะของคณะกรรมการจังหวัด ซึง่ แต่เดิมเป็ นผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการแผ่นดิน
ในจังหวัด ได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่อมาได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามนัยประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิ าค
เป็ น
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องทีห่ ลายๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบ และ
เปลีย่ นแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของ
ผูว้ ่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้
ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี . กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ์ , ๒๕๓๐.
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