
ประวติัศาสตรจ์งัหวดักาญจนบุรี 
  

เมื่อกล่าวถงึจงัหวดักาญจนบุร ี ใครๆ ย่อมรูจ้กัว่าเป็นดนิแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวก่อน

ประวตัศิาสตรท์ีส่าํคญัของไทย ลุ่มน้ําไทรโยค (แควน้อย) และลุ่มน้ําศรสีวสัดิ ์(แควใหญ่) เป็นดนิแดนที่

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ําใสสะอาด สตัว์ป่าที่จะใช้เป็นอาหาร ในน้ําเต็มไปด้วย หอย ปู ปลา มทีี่ราบ

บรเิวณเชงิเขา ถํ้า ตามรมิแม่น้ํามพีื้นที่ทําการเพาะปลูกเหลอืเฟือ ได้มกีารขุดค้นพบเครื่องมอืมนุษย์

สมยัหนิเก่าเครื่องมอืหนิ โครงกระดูกมนุษย์สมยัหนิกลาง สมยัหนิใหม่ที่บ้านเก่าจนถึงยุคโลหะตอน

ปลายทีบ่า้นดอนตาเพชร    การพบตะเกยีงโรมนั    (อเลก็ซานเดรยี)     ทีต่ําบลพงตกึารพบปราสาท

เมอืงสงิห ์  เป็นต้น   สิง่ต่างๆ    เหล่าน้ี  เป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่าจงัหวดักาญจนบุรเีป็นแหล่งกําเนิด

อารยธรรมของมนุษย์ในดนิแดนที่เป็นประเทศไทยปจัจุบนั ต่อมาในสมยัประวตัิศาสตร์ครัง้กรุงศร-ี

อยุธยาเป็นราชธานี กาญจนบุรมีฐีานะเป็นเมอืงด่านที่มคีวามสําคญัต่อการอยู่รอดของไทยอย่างมาก 

เหตุการณ์ที่ปรากฏ เช่น การเดนิทพัผ่านด่านเจดยีส์ามองค ์การรบที่ทุ่งลาดหญ้า ท่าดนิแดง และสาม

สบ จวบจนการยา้ยเมอืงกาญจนบุรมีาตัง้ทีป่ากแพรกหรอืลิน้ชา้ง เหตุการณ์ครัง้สงครามโลกครัง้ที ่๒ ที่

ญี่ปุ่นได้ใช้เส้นทางยุทธศาสตรส์ายน้ีเกณฑ์เชลยศกึทําทางรถไฟไปพม่าซึ่งเรยีกกนัว่าทางรถไฟสาย

มรณะ ทาํใหเ้ชลยศกึตอ้งลม้ตายเป็นจาํนวนมากและฝงัอยู่ทีสุ่สานทหารสหประชาชาตมิาจนถงึสงคราม

อินโดจนี กาญจนบุรเีป็นดนิแดนที่เป็นที่ฝึกซ้อมรบเพื่อเตรยีมการรบในเวียดนาม ลาวและกัมพูชา 

ตลอดจนเรือ่งราวของชนกลุ่มน้อยทีน่่าสนใจ   และปญัหาการสรา้งเขื่อนตอนบนของแม่น้ําแควน้อยและ

แควใหญ่ทีก่ําลงัเป็นทีส่นใจอยูไ่มน้่อย 

 

สมยัก่อนประวติัศาสตร ์

ในขณะทีค่วามเชื่อว่าคนไทยเดมิอยู่ไหน กําลงัเปลีย่นแปลง จงัหวดักาญจนบุรกีไ็ดร้บัการ

สนใจอย่างมาก เพราะจงัหวดักาญจนบุรเีป็นดนิแดนที่พบร่องรอยของมนุษยส์มยัก่อนประวตัศิาสตร์

มากทีสุ่ดตัง้แต่ยคุหนิเก่า หนิกลาง หนิใหม ่และยคุโลหะ ไดพ้บเครือ่งมอืเครือ่งใช ้  ภาชนะดนิเผา  

โครงกระดูก เครื่องประดบั ตลอดจนซากพชืซากสตัวท์ี่ละทิง้ไว้ตามพืน้ดนิ ในถํ้าเพงิผา  แสดงว่าได้มี

มนุษยอ์าศยัอยูเ่ป็นเวลานานไมแ่พแ้หล่งก่อนประวตัศิาสตรแ์หล่งอื่นๆ ของโลก 

 

ยคุหินเก่า (Paleolithic Period) 

 รอ่งรอยของมนุษยใ์นสมยัหนิเก่า จากการสาํรวจในประเทศไทยพบเครือ่งมอืหนิกรวดโดย

ศาตราจารยฟ์รติซ ์สารแซง (Fritz Saracen)  ไดเ้ขา้มาสํารวจในปี  พ.ศ.  ๒๔๗๕      ทีจ่งัหวดั

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัราชบุร ี และจงัหวดัลพบุร ีจากการศกึษาพบเครือ่งมอืทีแ่ทเ้พยีง ๒ - 

๓ กอ้นเท่านัน้ เรยีกเครือ่งมอืหนิเก่าทีพ่บในประเทศไทยว่า “Siaminian Culture” แต่ยงัไมเ่ป็นที่

ยอมรบั 

 หลกัฐานของยคุหนิเก่าไดป้รากฏชดัเจนเมือ่สงครามโลกครัง้ที ่๒ เกดิขึน้ ญีปุ่น่ไดเ้กณฑ์

เชลยศกึมาสรา้งทางรถไฟจากหนองปลาดุกผ่านจงัหวดักาญจนบุร ีถงึเมอืงมะละแหมง่ ประเทศพม่า ใน



๒  

  จาํนวนเชลยศกึน้ีม ีดร.แวน ฮเีกอเรน (Dr.Van Heekeren) ชาวฮอลนัดาเขาไดพ้บเครือ่งมอืหนิบรเิวณ

ใกลส้ถานีบา้นเก่าหลายชิน้ หลงัสงครามโลกไดนํ้าไปใหศ้าสตราจารยโ์มเวยีสแห่งสถาบนัพบีอดีม้วิ -

เซยีม (Peabody Museum) มหาวทิยาลยัฮาวารด์ ปรากฏว่าเป็นเครือ่งมอืสมยัหนิเก่าตอนตน้ ๓ กอ้น 

เครือ่งมอืหนิกะเทาะหน้าเดยีว  ๖  กอ้น  และขวานหนิขดัสมยัหนิใหม ่ ๒  กอ้น   ใหช้ื่อว่า  “วฒันธรรม 

แฟงน้อย หรอืเฟงน้อยเอยีน” (Fingnoian Culture) บางท่านเรยีกว่า “วฒันธรรมบ้านเก่า” (Ban-

Khaoian Culture) ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ศาสตราจารยโ์มเวยีส ไดส้่งลูกศษิยม์าทําการสํารวจโดยร่วมมอื

กบักรมศลิปากรทาํการสาํรวจบรเิวณหมู่บา้นเก่า จนถงึวงัโพ ไดพ้บเครือ่งมอืหนิกรวด ๑๐๔ กอ้น 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ คณะสํารวจไทยเดนมารก์ ไดท้ําการสํารวจพบเครื่องมอืหนิเก่าที่

บรเิวณทุ่งผกัหวาน จนัเด ตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูม ิและทีบ่า้นท่ามะนาว ตําบลลาดหญ้า อําเภอ

เมอืง จากเครื่องมอืน้ีพอสรุปไดว้่า คนสมยัหนิเก่าทีจ่งัหวดักาญจนบุร ีน่าจะเป็นพวกมนุษยว์านรหรอื

พวกออสตราลอยด ์แต่กม็ปีญัหาว่าพวกน้ีอพยพมาจากทีใ่ด 

 เครื่องมอืหนิทีพ่บในจงัหวดักาญจนบุรน้ีี เป็นหนิกะเทาะหน้าเดยีวประเภทเครื่องขุดและ

สบัตดั (Chopper-chopping tools) ยงัไมป่รากฏว่าไดพ้บโครงกระดกูของมนุษยส์มยัน้ีเลย ผูท้ีส่นใจและ

ทําการสํารวจเรื่องราวของยุคหนิเก่าในปจัจุบนั ก็มคีณะของศาสตราจารยน์ายแพทย์สุด แสงวเิชยีร 

พพิธิภณัฑก่์อนประวตัศิาสตร ์ศริริาชพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ท่านได้พบเครื่องมอืหนิกรวดสมยั  

หนิเก่าตามรมิแมน้ํ่าตามถํ้าของแม่น้ําแควน้อยใกลไ้ทรโยคเป็นจาํนวนมาก 

 จากรอ่งรอยของมนุษยส์มยัหนิเก่าทีจ่งัหวดักาญจนบุรน้ีี ยงัไม่มกีารสํารวจอย่างจรงิจงั ซึง่

ตอ้งพบหลกัฐานมากกว่าน้ี   แต่เป็นทีน่่าเสยีดายทีต่น้แมน้ํ่าทัง้สองของจงัหวดักาญจนบุร ี  คอื   แมน้ํ่า 

แควน้อยและแม่น้ําแควใหญ่ ได้ถูกน้ําท่วมเพราะการสร้างเขื่อนศรนีครนิทร์และเขื่อนเขาแหลมใน

ปจัจบุนั 

 

ยคุหินกลาง (Mesolithic Period) 

 จากหลกัฐานที่พบว่า เครื่องมอืที่พบหลายแห่งในจงัหวดักาญจนบุร ีเป็นแบบวฒันธรรม 

โฮบเินียน  (Haobinhian Culture) จากการสํารวจของคณะไทย-เดนมารก์เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๐๔ ทีถ่ํ้าเพงิ

ผาหน้าถํ้าพระขอม ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค พบเครื่องมอืหนิกรวดจํานวนมาก และได้พบโครง

กระดกูของผูใ้หญ่ ๑ โครง ในระดบัลกึจากเพงิผา ๑๑๐–๑๓๐ เซนตเิมตร   โดยกระดกูนัน้อยูใ่นลกัษณะ 

นอนหงายชนัเข่าอยู่บนก้อนหนิใหญ่แห่งหน่ึงในแนวเกือบขนานกบัผนังเพงิผา นอนหนัหน้าไปด้าน

ขวามอื ศรีษะหนัไปทางทศิเหนือฝา่มอืขวาอยูใ่ตค้าง  แขนท่อนซา้ยวางพาดอก    ทีบ่รเิวณส่วนบนของ

รา่ง 

และบรเิวณทรวงอกมหีินควอทซ์ไซท์ก้อนใหญ่วางทบัอยู่ตอนเหนือศีรษะและร่างมดีินสแีดงโรยอยู ่

แสดงว่ามพีธิกีรรมเกี่ยวกบัการฝงัศพ พบกระดูกสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนมวางอยู่บนทรวงอก เปลอืกหอย

กาบวางอยู่บนร่างหรอืใกล้กบัร่าง ที่บนแขนขวามเีปลอืกหอยทะเลอยู่ ๒ ชิ้น เป็นเรื่องน่าแปลกว่า

เปลอืกหอยทะเลคู่น้ีมาไดอ้ย่างไร  จดัว่าโครงกระดูกคนสมยัหนิกลาง  โครงน้ีเป็นโครงกระดูกทีเ่ก่าแก่



๓  

  ที่สุดที่พบในประเทศไทย ปจัจุบันโครงกระดูกน้ีถูกส่งกลับมาจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

โคเปนเฮเกน มาเกบ็ไวท้ีพ่พิธิภณัฑก่์อนประวตัศิาสตรโ์รงพยาบาลศริริาช 

 นอกจากน้ี ยงัพบเครือ่งมอืหนิกะเทาะทีป่ระณตีขึน้ เป็นเครือ่งมอืหนิอย่างหยาบ ชัน้บนทาํ

เลก็ลงและฝีมอืดขีึน้ แต่ความกา้วหน้าในการทาํเครือ่งมอืยงัชา้มาก เครือ่งมอืหนิน้ีจดัอยูใ่นวฒัน-ธรรม

โฮบเินียน เพราะพบครัง้แรกทีป่ระเทศเวยีดนาม ชวีติความเป็นอยูข่องคนในสมยัน้ีอาศยัอยูต่ามถํ้า เพงิ

ผาใกลห้ว้ยลาํธาร ไมไ่กลจากแมน้ํ่าทีม่หีนิกรวด คนพวกน้ีล่าสตัว ์เกบ็ผลไมห้าปลา จากการพบกระดกู

สตัวท์ีป่นอยูก่บัเครือ่งมอืหนิพบว่าคนสมยันัน้กนิหม ูกวาง หม ีลงิ หอย ปลา ป ูเต่าเป็นอาหารและรูจ้กั

การก่อไฟหุงอาหาร 

 หลกัฐานทีพ่บเกีย่วกบัมนุษยส์มยัหนิกลางทีจ่งัหวดักาญจนบุร ีมดีงัน้ี 

 ๑. บรเิวณบา้นเก่า ตําบลจระเขเ้ผอืก อําเภอเมอืงกาญจนบุร ี

 ๒. ทีถ่ํ้าใกลส้ถานีวงัโพ อําเภอไทรโยค 

 ๓. ทีถ่ํ้าจนัเด ตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภมู ิ

 ๔. ทีบ่รเิวณบา้นท่ามะนาว อําเภอเมอืงกาญจนบุร ี

 ๕. ถํ้าองบะ อําเภอศรสีวสัดิ ์

 ๖. บรเิวณถํ้าเมน่ ถํ้าเขาทะลุ ถํ้าเพชรคหูา ตําบลจระเขเ้ผอืก อําเภอเมอืงกาญจนบุร ี 

 ๗. ทีถ่ํ้าพระขอม อําเภอไทรโยค 

 จากหลกัฐานทีพ่บโครงกระดกูและเครือ่งมอืหนิ ซากพชืและสตัว ์จงึยนืยนัไดว้่าจงัหวดั

กาญจนบุร ีเป็นดนิแดนทีม่นุษยไ์ดเ้คยอาศยัอยู่มาแลว้เป็นเวลานานกว่า ๗,๐๐๐ ปีขึน้ไป 

 

ยคุหินใหม่ (Neolithic Period)  

 นักโบราณคดีเชื่อว่ามนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มานานตัง้แต่ ๒,๐๐๐–

๓,๙๐๐ ปีมาแลว้ มนุษยย์คุน้ีมคีวามเจรญิกว่าคนยคุหนิเก่า หนิกลาง คนพวกน้ีรูจ้กัใชเ้ครือ่งมอืหนิขดั 

จนเรยีบ แทนทีจ่ะกะเทาะอย่างเดยีว รูจ้กัการเพาะปลูก เลีย้งสตัว์ ทําเครื่องป ัน้ดนิเผา เครื่องจกัรสาน 

เครือ่งมอืทาํดว้ยเปลอืกหอยและหนิ 

 หลกัฐานทีค่นเหล่าน้ีทิง้ไวม้ ี

 ๑. โครงกระดกู 

 ๒. เครือ่งมอืหนิ 

 ๓. เครือ่งป ัน้ดนิเผา 

 ๔. เครือ่งจกัสาน 

 ในจงัหวดักาญจนบุรไีด้มกีารขุดค้นพบโครงกระดูกสมยัหนิใหม่มากมายหลายแห่งเกอืบ

ทัว่ไปตามรมิแม่น้ําแควน้อยและแม่น้ําแควใหญ่ เช่น บรเิวณทีท่ําการผสมเทยีมกรมการสตัวท์หารบก 

อําเภอเมอืงกาญจนบุร ีบรเิวณโกดงัขององคก์ารเหมอืงแร่ใกล้วดัไชยชุมพลชนะสงคราม (วดัใต้) ถํ้า

พระขอม ตําบลไทรโยค และแหล่งที่พบมากที่สุด คือบรเิวณบ้านเก่าที่เรยีกว่า แหล่งนายบางและ    

นายลือ ตําบลจระเข้เผือก อําเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งสํารวจพบโดยคณะสํารวจไทย-เดนมาร์ก           



๔  

  ปีพ.ศ. ๒๕๐๔ ที่เนินดนิในไร่ของนางแฉ่ง ประสมทรพัย ์ที่บ้านเก่าน้ี ได้พบโครงกระดูกเครื่องมอื

เครือ่งใชข้องมนุษยย์คุหนิใหมอ่ายปุระมาณ  ๔,๐๐๐  ปี  เป็นครัง้แรกและมากทีสุ่ดในประเทศไทย จาก

การรวบรวมวตัถุต่างๆ ได้ถงึ ๑ ล้านชิ้น เช่น เครื่องป ัน้ดนิเผา ขวานหนิ เศษเครื่องมอืหนิขดั หนิลบั

และหนิใชข้ดัโครงกระดกูสตัวแ์ละฟนัสตัว ์เปลอืกหอย โครงกระดูกจาํนวน ๔๔ โครง โดยเฉพาะเครื่อง

ป ัน้    ดนิเผามสีามขา (Trireds) ตรงกบัวฒันธรรมลุงชาน (Lungshanoid Culture) ของจนี และแบบ

ต่างๆ ของเครือ่งป ัน้ดนิเผาม ี๒๖ ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได ้๒ แบบ คอื ชนิดมฐีานและไมม่ฐีาน 

 ต่อมาคณะของศาสตราจารย์นายแพทยส์ุด แสงวเิชยีร ได้ทําการขุดค้นบรเิวณถํ้าองบะ 

อําเภอศรสีวสัดิ ์  และทีถ่ํ้าเขาสามเหลีย่ม   ตําบลช่องสะเดา    อําเภอเมอืงกาญจนบุร ี พบโครงกระดกู 

เครือ่งมอืหนิภาชนะดนิเผาอกีเป็นจาํนวนมาก 

ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ น้ี ภาควชิาโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร กไ็ดท้ําการ

ขุดค้นบริเวณริมฝ ัง่แม่น้ําแควใหญ่ บ้านท่ามะนาว อําเภอเมืองกาญจบุรี พบโครงกระดูกและ

เครื่องป ัน้ดนิเผาเป็นจาํนวนมาก ยงัพบขวานหนิขดัทําจากหนิประเภทควอทซต์ระกูลหยก มลีกัษณะสี

ขาวใส ซึ่งไม่เคยพบมาก่อนเลยในประเทศไทย (หนังสอืพมิพ์ไทยรฐั วนัที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๕) 

นอกจากนัน้พบภาพเขยีนก่อนประวตัศิาสตร ์ดงัน้ี 

๑. ถํ้าตาดว้ง อําเภอศรสีวสัดิ ์บรเิวณใกลเ้ขื่อนท่าทุ่งนา อยู่บนภูเขาสูงชนัจากพืน้ดนิราว 

๓๐๐ เมตร ที่ผนังถํ้าเป็นภาพขบวนแห่ ๒ ขบวน แต่ละขบวนมกีลองหรอืฆอ้งขนาดใหญ่มคีนแบกที่

ศรีษะคลา้ยกบัมขีนนกหรอืดอกหญ้าเป็นเครื่องประดบั ขนาดสูงราว ๑๐ เซนตเิมตร นอกจากนัน้ ยงัมี

ภาพอื่นๆ อกี แต่ลบเลอืนจนดไูมอ่อก ถํ้าน้ีพบเมือ่ปี  พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยครดู่วน ถํ้าทอง 

 ๒. ถํ้าเขาเขยีว ตําบลลุ่มสุ่ม อําเภอไทรโยค เขยีนเป็นรปูคน เขยีนเป็นเสน้พอใหรู้ว้่าแทน

คน รปูสตัวส์ีเ่ทา้ ยนืใหเ้หน็ดา้นขา้ง และเป็นรปูสตัวเ์หน็ทางดา้นหน้า 

 จากการกําหนดอายขุองภาพทัง้สองอยูใ่นยคุหนิใหมต่อนปลาย 

 การพบเรื่องราวของมนุษยย์ุคหนิใหม่ต่างๆ มากมาย แสดงว่าจงัหวดักาญจนบุรเีป็นทีอ่ยู่

อาศยัของมนุษยม์านาน เพราะลาํน้ําแควน้อยและแควใหญ่ มธีารน้ําทีใ่สสะอาด มพีืน้ทีร่าบอุดมสมบูรณ์

เหมาะสําหรบัการปลูกพชื ล่าสตัว ์ปราศจากโรคระบาด จงึเหมาะทีจ่ะเป็นที่อยู่อาศยัมานานไม่ตํ่ากว่า 

๓,๗๐๐ ปี มาแลว้ 

 

ยคุโลหะ (Metal Age) 

 จากการสาํรวจของคณะไทย-เดนมารก์ทีถ่ํ้าองบะ       และทีอ่ําเภอไทรโยคพบขวานสาํรดิ  

เศษกําไลสํารดิ เศษกลองมโหระทกึสํารดิ ๔ ชิน้ ระฆงัสํารดิขนาดเลก็ ๑ ลูก ในปีพ.ศ. ๒๕๐๕ การขุด

คน้ทีบ่า้นเก่ากพ็บเครือ่งมอื เครือ่งใชส้าํรดิ เหลก็ปนอยูก่บัหลุมฝงัศพ 

 ปีพ.ศ. ๒๕๑๘ นกัเรยีนโรงเรยีนสาลวนาราม บา้นดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน ไดขุ้ดพบ

โบราณวตัถุ แจง้ใหก้องโบราณคด ีกรมศลิปากรทราบและไดด้ําเนินการขุดคน้ พบวตัถุต่างๆ สามารถ

แยกออกได ้ดงัน้ี 



๕  

  - ทําด้วยสํารดิ  มภีาชนะสํารดิคลา้ยขนัและคล้ายกระบอก  กําไลสํารดิสําหรบัใส่ขอ้มอื  

ขอ้เทา้ ทพัพสีาํรดิ รปูหงส ์รปูนกยงู แหวนสาํรดิ และลกูกระพรวน  

- ทาํดว้ยหนิ มขีวานหนิขดั (ขวานฟ้า) หนิเจาะร ูหนิลบัมดี ลกูปดัโบราณสต่ีางๆ คลา้ยกบั

ทีพ่บทีป่ระเทศอนิเดยี 

- ทาํดว้ยแกว้ มลีกูปดัสต่ีางๆ ตุม้ห ู

- ทาํดว้ยดนิเผา มแีหวนดนิเผา ตุม้หเูผา 

- ทาํดว้ยเหลก็ มขีวาน ใบหอก มดีขอ สิว่ หว่งเหลก็ เบด็ เคยีว ฯลฯ 

- พชื พบเมลด็พชืตดิกบัเครื่องป ัน้ดนิเผา 

จากการพบน้ี แสดงว่าคนที่บ้านดอนตาเพชร รูจ้กัการใช้ววั ควายไถนา จากแผ่นสํารดิ

สลกัเป็นรปูควาย   มเีครือ่งป ัน้ดนิเผาลายเชอืก   และไมม่ลีาย   มช่ีางทอผา้และช่างไม ้   รูจ้กัหาปลา

โดยใช้ฉมวก ใชเ้บด็ รูจ้กัล่าสตัว์ด้วยหอก รูจ้กัใช้เครื่องประดบัร่างกาย เช่น ลูกปดั ตุ้มหู จากภาชนะ

สาํรดิมรีปูผูห้ญงิครึง่ตวัสวมเสือ้ไวผ้มยาวแสกกลาง มตุี้มหูคลา้ยหญงิพม่า นอกจากนัน้ยงัมรีปูหงส ์รปู

นกยงู ทาํดว้ยสาํรดิ การพบทีบ่า้นดอนตาเพชร แสดงใหเ้หน็ว่าความกา้วหน้าทางเทคนิควทิยาการทีอ่ยู่

ในระดบัของมนุษยใ์นสมยัก่อนประวตัศิาสตร ์เป็นชุมชนทีม่คีวามเจรญิและเป็นยุคหวัเลีย้วหวัต่อทีเ่ขา้สู่

ระยะแรกเริม่ของยคุประวตัศิาสตร ์

กาญจนบุรดีนิแดนก่อนประวตัิศาสตร์ คงจะทําให้ท่านรู้จกัจงัหวดักาญจนบุรมีากขึ้นใน

ทศันะหน่ึงและคงสะท้อนให้เห็นเหมอืนกนัว่า แหล่งก่อนประวตัศิาสตรข์องประเทศไทยและของโลก

กําลงัถูกทําลาย และยงัท้าทายนักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์หรอืผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้

ขอ้เทจ็จรงิกนัมากขึน้ สิง่ที่ยงัมดืมนยงัคงจมอยู่ใต้พื้นดนิ ตามรมิฝ ัง่ของแม่น้ําแควน้อยและแม่น้ําแคว

ใหญ่มานานหลายศตวรรษและยงัอยูอ่กีนานเท่านานจนกว่าจะไดร้บัการขุดคน้มาศกึษาตคีวาม ซึง่คงจะ

อํานวยประโยชน์ต่อการเรยีนรูเ้กีย่วกบัมนุษยชาตใินปจัจบุนัไม่มากกน้็อย 

 

สมยัประวติัศาสตร ์

สมยัทวาราวดีและลพบรีุ 

จากหลกัฐานโบราณสถาน โบราณวตัถุ ในดนิแดนประเทศไทย ทําใหเ้ราไดท้ราบว่า อารย

ธรรมอนิเดยี ได้หลัง่ไหลแผ่เขา้มายงัดนิแดนประเทศไทย ตัง้แต่ครัง้พุทธศตวรรษที่ ๖-๗ ชาวอนิเดยี

เรยีกประเทศไทยว่า "ดนิแดนสุวรรณภูม"ิ และไดเ้ขา้มาตัง้หลกัแหล่งในแหลมอนิโดจนีพรอ้มทัง้ไดนํ้า

วฒันธรรมและศาสนา คอื ศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา เขา้มาเผยแพรด่ว้ย 

ระหว่างพุทธศตวรรษที ่ ๗  ถงึ  ๑๑  ตามหลกัฐานจากจดหมายเหตุของจนีว่ามอีาณาจกัร  

"ฟูนัน" ตัง้อยู่แถบลุ่มแม่น้ําโขงตอนใต้ และได้แผ่อาณาเขตไปทางทิศตะวนัตกถึงแถบลุ่มแม่น้ํา

เจา้พระยาด้วย เมื่ออาณาจกัร "ฟูนัน" สลายตวัในต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๒ แล้ว ในดนิแดนลุ่มแม่น้ํา

เจ้าพระยาได้เกิดอาณาจกัรที่สําคญัทางพุทธศาสนาขึ้น ชื่อว่า อาณาจกัรทวาราวด ีการจดัสมยัและ

กําหนดอายขุองศลิปกรรมในประเทศไทย นกัปราชญท์างโบราณคดไีดก้ําหนดไว ้ดงัน้ี 

- ศลิปทวาราวด ี                       พุทธศตวรรษ ๑๑-๑๖ 



๖  

  - เทวรปูรุน่เก่า                       พุทธศตวรรษ ๑๒-๑๔ 

- ศลิปศรวีชิยั                        พุทธศตวรรษ ๑๓-๑๘ 

- ศลิปลพบุร ี                       พทุธศตวรรษ ๑๖-๑๙ 

- ศลิปเชยีงแสน                       พุทธศตวรรษ ๑๖-๒๓ 

- ศลิปสุโขทยั                        พุทธศตวรรษ ๑๘-๒๐ 

- ศลิปอู่ทอง                        พุทธศตวรรษ ๑๘-๒๐ 

- ศลิปอยธุยา                                       พุทธศตวรรษ๑๙–ตน้พุทธศตวรรษที ่๒๓  

- ศลิปรตันโกสนิทร ์        พุทธศตวรรษ ๒๓-๒๕ 

เมือ่ประมาณ ๖๐-๗๐  ปีมาน้ีเอง  นกัปราชญท์างโบราณคดมีสีมเดจ็ฯ    กรมพระยาดาํรง 

ราชานุภาพและศาสตราจารย ์ยอรจ์ เชเดส์ เป็นต้น ได้นําเอาชื่อ "ทวาราวด"ี มาใช้กําหนดสมยัของ

ศลิปะโบราณวตัถุ    และโบราณสถานทีพ่บในประเทศไทยในดนิแดนลุ่มแม่น้ําเจา้พระยา    (อนัรวมถงึ

แม่น้ําท่าจนี และแม่น้ําแม่กลอง ฯลฯ ดว้ย) เป็นศลิปะทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากอนิเดยีสมยัอมราวด ีสมยั

คุปตะ และหลงัคุปตะ และได้กําหนดอายุของศิลปะทวาราวดีในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา ระหว่างพุทธ

ศตวรรษที ่๑๑-๑๖ และศลิปะทวาราวด ีทีแ่ยกไปอยูภ่าคเหนือทีแ่ควน้หรภุิญชยัถงึพุทธศตวรรษที ่๑๘ 

คําว่า   "ทวาราวด"ี  เดมิเป็นเพยีงขอ้สนันิษฐานจากชื่ออาณาจกัรที่จดหมายเหตุจนี

เรยีกว่า "โถโลโปต"ิ (To-lo-po-ti) ว่า ตรงกบัคําสนัสกฤตว่า "ทวาราวด"ี และคําน้ีไดต้ดิอยู่เป็นสรอ้ยชื่อ

ของนครหลวงของประเทศไทย มาตัง้แต่สมยัอยุธยา ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้มผีู้พบเหรยีญเงนิมี

อกัษรจารกึที่นครปฐมคําจารกึเป็นอกัษรสนัสกฤต รุ่นพุทธศตวรรษที่ ๑๓ มขีอ้ความว่า "ศรทีวาราวด ี

ศวร- ปณุยะ" แปลว่า "บุญกุศลของพระราชาแห่งศรทีวาราวด"ี อนัแสดงว่าอาณาจกัรทวาราวดนีัน้มจีรงิ

ในประเทศไทย 

ต่อไปน้ี จะไดก้ล่าวถงึประวตัศิาสตรแ์ละความเป็นมาของจงัหวดักาญจนบุร ี

เมอืงกาญจนบุรนีัน้ เป็นเมอืงเก่าแก่มาตัง้แต่ครัง้โบราณเมอืงหน่ึง ส่วนจะสรา้งขึน้เมื่อไร

สมยัใด ยงัไม่พบหลกัฐานที่ยนืยนัแน่ชดั หลกัฐานด้านประวตัิศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงเมอืง

กาญจนบุรเีห็นจะเป็นพงศาวดารเหนือ ซึ่งกล่าวไว้ในเรื่องพระยากงว่า พระยากงได้เป็นเจ้าเมอืง

กาญจนบุร ีโดยมไิดร้ะบุว่าปีใด แต่ไดร้ะบุปีทีพ่ระยาพานไปนมสัการพระบรมสารรีกิธาตุทีเ่มอืงลําพูนว่า 

ตรงกบั จ.ศ. ๕๕๒ หรอื พ.ศ. ๑๗๓๔ ซึง่เป็นระยะเวลาหลงัจากทีพ่ระยาพานไดฆ้่าพระยากงผูเ้ป็นบดิา

แลว้ จงึอาจสรปุว่า พระยากงครองเมอืงกาญจนบุรรีาว พ.ศ. ๑๗๐๐ แต่เรือ่งราวทีป่รากฏในพงศาวดาร 

เหนือ เป็นเพยีงตํานานการสรา้งพระปฐมเจดยี ์จงัหวดันครปฐมเท่านัน้ยงัไม่มหีลกัฐานอื่นใดมายนืยนั

ขอ้เทจ็จรงิน้ีไดแ้น่ชดั 

อย่างไรกต็าม เมอืงกาญจนบุรยีงัคงเหลอืหลกัฐานทางโบราณคดทีีย่นืยนัสภาพความเป็น

เมอืงโบราณตามลุ่มแมน้ํ่าแควน้อย แมน้ํ่าแควใหญ่ และแมน้ํ่าแมก่ลอง ดงัต่อไปน้ี 

 ลุ่มน้ําแม่กลองนัน้ นับเน่ืองในบรเิวณลุ่มน้ําเจา้พระยาด้านตะวนัตก ถึงแมจ้ะไม่เคยเป็น

ที่ตัง้เมืองหลวงก็ตาม แต่ปรากฏว่ามีชุมชนโบราณอยู่สืบเ น่ืองกันมาช้านาน ตัง้แต่สมัยก่อน



๗  

  ประวตัศิาสตรก์ว่าบรรดาลุ่มน้ําอื่นๆ จงึเป็นอาณาบรเิวณที่น่าสนใจสมควรนําเรื่องราวเกี่ยวกบัชุมชน

โบราณทีพ่ฒันาขึน้ก่อนพุทธศตวรรษที ่๒๐ มาเสนอสู่การพจิารณาต่อไป 

 

แมน้ํ่าแม่กลองมกีําเนิดมาจากการรวมตวัของลําน้ําสําคญัสองสาย คอื ลําน้ําแควใหญ่ กบั

ลาํน้ําแควน้อยทัง้สองสายมตีน้น้ําอยูใ่นเทอืกเขาตะนาวศรลีําน้ําแควใหญ่ไหลมาจากเทอืกเขาทางเหนือ

ระหว่างเขตจงัหวดัอุทยัธานีและจงัหวดักาญจนบุรไีหลมาตามซอกเขาผ่านอําเภอศรสีวสัดิล์งมาบรรจบ

กบัลาํน้ําแควน้อยทีต่ําบลปากแพรกอําเภอเมอืงกาญจนบุร ี

ส่วนลําน้ําแควน้อยไหลมาจากซอกเขาซึ่งอยู่ชายแดนประเทศสหภาพพม่าไหลผ่านเขต

อําเภอสงัขละบุร ีอําเภอทองผาภูม ิอําเภอไทรโยคและอําเภอเมอืงกาญจนบุรมีาบรรจบกบัลําน้ําแคว

ใหญ่ทีท่ีต่ ัง้จงัหวดักาญจนบุรเีป็นแมน้ํ่าแมก่ลอง 

จากเขตอําเภอเมอืงกาญจนบุรแีม่น้ําแม่กลองไหลลงสู่ทีร่าบลุ่มผ่านอําเภอท่าม่วง อําเภอ

ท่ามะกา อําเภอบ้านโป่ง อําเภอโพธาราม อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอบางคณที อําเภอเมือง

สมทุรสงคราม ไหลสูอ่อกทะเลที ่"บา้นบางเรอืหกั" จงัหวดัสมทุรสงคราม  

ตามสองฝ ัง่ลําน้ําแควน้อย แควใหญ่ ของจงัหวดักาญจนบุร ีได้พบหลกัฐาน ทาง

โบราณคดสีมยัก่อนประวตัศิาสตร ์ทีอ่ยูต่ามถํ้า ชายเขา และบรเิวณใกลร้มิธารน้ํา ลําน้ํา โดยเฉพาะเขต

ตําบลบา้นเก่า อําเภอเมอืงกาญจนบุร ีซึง่เป็นแหล่งชุมชนของมนุษยใ์นสมยัหนิใหม่มาต่อกบัยุคโลหะได้

มกีารขดุคน้ศกึษากนัอยา่งละเอยีด โบราณวตัถุในสมยัหนิเก่าและหนิกลาง กไ็ดพ้บในเขตต้นน้ําเหล่าน้ี

ดงัไดก้ล่าวแลว้ในตอนตน้ ซึง่ชีใ้หเ้หน็ว่ามมีนุษยอ์ยูอ่าศยัมาแลว้ ไม่ตํา่กว่าหน่ึงหม่ืนปีขึ้นไป แสดงให้

เหน็การเคลื่อนยา้ยของกลุ่มคนในยคุก่อนประวตัศิาสตรท์ีพ่ากนัอพยพลงมาตามลาํน้ําเขา้สู่ทีร่าบลุ่ม 

ในบรเิวณที่ราบลุ่มแม่น้ําแม่กลองที่เป็นแหล่งกําเนิดของชุมชนระดบัเมอืงนัน้ ปรากฏว่า 

เราพบรอ่งรอยของเมอืงโบราณเป็นจาํนวน   ๗   แห่งดว้ยกนั   ลว้นตัง้อยูร่มิสองฝ ัง่ของลาํน้ําแควน้อย  

แควใหญ่และลาํน้ําแมก่ลองทัง้สิน้ 

๑. เริม่ตัง้แต่ตน้น้ําแควน้อย ไดพ้บ เมืองสิงห ์ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ ัง่ซา้ยของลาํน้ําแควน้อยในเขต

บา้นท่ากเิลน ตําบลสงิห ์อําเภอไทรโยค ลกัษณะผงัเมอืงเป็นรบูสีเ่หลีย่ม มคีูและกําแพงล้อมรอบ บาง

ดา้นมคีนัคสูามชัน้บา้ง หา้ชัน้บา้งและถงึเจด็ชัน้กม็ ีมเีน้ือทีภ่ายในเมอืงประมาณ ๖๔๑ ไรก่ว่า ภาย 

ในเมอืงมสีระน้ําหลายแห่ง และมเีนินดนิที่มเีศษเครื่องป ัน้ดนิเผาทัง้ที่เคลือบด้วยสน้ํีาตาลแก่ แบบ

เคร่ืองปัน้ดินเผาสมยัลพบรีุ และทีไ่มเ่คลอืบกม็มีากมาย 

ในตอนกลางเมอืงมศีาสนสถานตัง้อยู่เป็นปราสาทแบบขอม ก่อด้วยศลิาแลง หนัหน้าไป

ทางทศิตะวนัออก  กรมศลิปากรกําลงัดาํเนินการขดุแต่งอยู ่ ลกัษณะศลิปกรรมเป็นแบบทีไ่ดร้บัอทิธพิล 

ศลิปะแบบบายน ในรชักาลของพระเจา้ชยัวรมนัที่ ๗ แห่งกมัพูชา แต่ทว่าเป็นฝีมอืชาวพื้นเมอืงไม่ใช่

ชาวขอมมาสรา้งอยา่งไมต่อ้งสงสยั เพราะมลีกัษณะหยาบกว่าฝีมอืช่างขอม การประดบัศาสนสถานกท็ํา

ดว้ยลวดลายปูนป ัน้ซึ่งเป็นศลิปะลพบุร ีและมศีลิปะแบบทวาราวดอียู่บ้าง แสดงลกัษณะที่แตกต่างไป

จากขอมโดยสิน้เชงิบรรดากระเบือ้งมงุหลงัคา เครือ่งป ัน้ดนิเผา ทัง้เคลอืบและไม่เคลอืบ เป็นแบบลพบุรี

เลยีนแบบขอม เน้ือวตัถุทีใ่ชท้าํและเคลอืบเป็นของทอ้งถิน่ 



๘  

  ปราสาทเมอืงสงิห์น้ีเป็นโบราณสถานเน่ืองในคตพิุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เพราะพบรูป

พระโพธสิตัว์ นางปรชัญาปารมติา และพระพุทธรูปปางนาคปรก เทวรูปป ัน้ส่วนใหญ่เป็นศลิปะขอมที่

นํามาจากกมัพชูาหรอืเมอืงอื่น เป็นแบบศลิปะสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่๗ การพบรปูพระโพธสิตัวอ์วโลกิ

เตศวรปางเปล่งรศัม ีส่วนพระพุทธรูปนัน้ส่วนมากเป็นศลิปะลพบุร ีเป็นฝีมอืช่างพื้นเมอืงพระพุทธรูป

นาคปรกสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงเป็นฝีมอืช่างพืน้เมอืงอยา่งแทจ้รงิ 

ส่วนลกัษณะโบราณสถานของประสาทเมอืงสงิหพ์อจะอนุมานไดว้่ามอีายุอย่างคร่าวๆ ว่า

คงจะสรา้งขึน้ในระหว่าง พ.ศ. ๑๗๐๐-๑๗๕๐ 

เมื่อถงึรชักาลที่ ๑ แห่งกรุงรตันโกสนิทร ์ทรงตัง้เมอืงสงิหข์ึน้ใหม่อกีครัง้หน่ึง ใหเ้ป็นเมอืง

หน้าด่านเลก็ๆ ขึน้อยู่กบัเมอืงกาญจนบุร ีมเีจา้เมอืง ส่งหมวดลาดตระเวนไปประจําคอยตรวจตราอยู่

เสมอต่อมาถงึรชักาลที่  ๔  พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั  จงึพระราชทานนามเจา้เมอืงสงิห์

ว่า" พระสมงิสงิหบุ์รนิทร"์ 

เมอืงสงิหค์งเป็นเมอืงเรือ่ยมาจนถงึรชักาลที ่    ๕     เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้ 

เจา้อยู่หวัทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาลขึน้ใหม่ จงึไดยุ้บเมอืงสงิหล์งเป็นตําบล

เรยีกกนัว่า "ตําบลสงิห"์ 

ศาสตราจารย ์ หมอ่มเจา้สุภทัรดศิ  ดศิสกุล   ทรงนิพนธไ์วใ้นหนงัสอืศลิปลพบุร ี กรม 

ศลิปากรจดัพมิพใ์นงานเสดจ็พระราชดําเนินทรงเปิดพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ พระนคร  เมือ่วนัที ่ 

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐ หน้า ๑๒-๑๓ ว่า…ราว พ.ศ. ๑๗๐๐-๑๗๕๐ 

สมยัน้ีตรงกบัรชักาลของพระจา้ชยัวรมนัที่ ๗ แห่งประเทศกมัพูชา และมสีถาปตัยกรรม

สมยัลพบุร ี พระปรางคเ์มอืงสงิห ์ อําเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุร ี    มพีระปรางคอ์งคเ์ดยีวก่อดว้ย 

ศลิาแลงตัง้อยู่ตรงกลาง มมีุขยื่นออกไปทางด้านตะวนัออกและมรีะเบยีงคดก่อดว้ยศลิาแลงล้อมรอบมี

ประตูซุ้มอยู่ทัง้ ๔ ทศิ ทัง้หมดน้ีมกีําแพงดนิซึ่งมเีศษอฐิปูนอยู่ล้อมรอบนอกอกีชัน้หน่ึง ไดค้้นพบซาก

ประติมากรรมในศิลปะแบบบายนวางทิ้งอยู่หน้าปราสาทด้วย นอกจากน้ียงัทรงถือกําหนดอายุโดย

ส่วนรวมของตวัอาคารทัง้หมดไวใ้นศลิปะขอมแบบบายนอกีดว้ย 

รวมความว่าสมยัลพบุร ี(พ.ศ. ๒๕๐๐-๑๗๙๙) กาญจนบุรเีป็นเมอืงมาแลว้ เพราะปรากฏ

หลกัฐานจากปรางคแ์ละกําแพงศลิาแลงของเมอืงสงิหด์งัไดก้ล่าวมาแลว้ 

๒. ถดัจากเมอืงสงิหอ์อกไปทางทศิตะวนัออกห่างจากลําน้ําแควน้อยประมาณ ๕ กโิลเมตร 

มเีมอืงโบราณขนาดเลก็อยูเ่มอืงหน่ึง      มคีน้ํูาและคดัดนิลอ้มรอบ    ตัง้อยูเ่ชงิเขา     ชาวบา้นเรยีกว่า  

"เมอืงครุฑ" ยงัไมมีกีารขุดคน้ จากปากคําชาวบา้นบอกว่า แต่ก่อนมคีรุฑศลิาทรายอยู่ทีเ่ชงิเขาในเขต

เมอืงน้ี จงึเรยีกว่า "เมอืงครฑุ" อนัลกัษณะการทาํครฑุดว้ยหนิทรายนัน้ พบมากในสมยัศลิปลพบุร ีเมอืง

สงิห ์และเมอืงครุฑ ตัง้อยู่ห่างไกลกนันัก จงึน่าจะเป็นเมอืงในยุคเดยีวกนั เมอืงครุฑน้ีคงเป็นเมอืงหน้า

ด่านและอยูใ่นเขตปกครองของเมอืงสงิห ์

๓. ทางลําน้ําศรสีวสัดิห์รอืแควใหญ่ ซึ่งอยู่ทางเหนือมชุีมชนโบราณ แต่มอีายุเพยีงแค่

ปลายสมยัลพบุรีลงมาถึงสมัยอยุธยา อยู่ในเขตบ้านท่าเสา ตําบลลาดหญ้า บ้านท่าเสาตัง้อยู่ฝ ัง่



๙  

  ตะวนัออกของลําน้ําแควใหญ่ มซีากวดัโบราณ เช่น วดัขุนแผน วดันางพมิพ์ วดัป่าเลไลยก์ ฯลฯ ที่

เจดยีเ์ก่าในเขตวดัน้ีเคยมผีูข้ดุพบพระเครือ่งแบบลพบุรตีอนปลาย 

 

ส่วนที่บ้านลาดหญ้าซึ่งอยู่ตํ่ าลงมาประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ก็เคยเป็นที่ตัง้ของเมือง

กาญจนบุร(ีเก่า) ในสมยัอยธุยา เมอืงน้ีมขีนาดเลก็ คงเป็นเพยีงเมอืงด่าน 

สรปุแลว้เมอืงน้ีกค็อืเมอืงกาญจนบุร ี(เก่า) เป็นเมอืงหน้าด่านทีส่ําคญัทางตะวนัตกของกรุง

ศรอียุธยาตลอดมาจนถงึสมยักรุงธนบุร ีมผีูส้ํารวจบรเิวณเมอืงกาญจนบุร ี(เก่า) ทีต่ ัง้อยู่เชงิเขาชนไก่น้ี

มาแลว้ ว่าบรเิวณอนักวา้งใหญ่น้ี ปรากฏพบสระน้ํา ซากโบราณสถาน วดัต่างๆ มวีดัรา้งถงึ ๖ วดั คอื 

๑. วดัขนุแผน 

๒. วดัปา่เลไลยก ์

๓. วดันางพมิ 

๔. วดัจนี  

๕. วดัรมิตะเพนิ ชื่อว่า วดัมอญ อยูห่่างออกไป 

๖. วดัแมห่มา้ย 

เจ้าเมอืงกาญจนบุร ีมชีื่อว่า "พระยากาญจนบุร"ี เป็นแม่ทพัสําคญัคนหน่ึงครัง้กรุงศร-ี

อยธุยาเป็นราชธานี 

๔. ต่อจากอําเภอเมอืงกาญจนบุรลีงไปตามลําแม่น้ําแม่กลอง ในเขตอําเภอท่ามะกามเีมอืง

ชุมชนใหญ่แห่งหน่ึงตัง้อยูฝ่ ัง่ตะวนัตกของแมน้ํ่าแมก่ลอง     อยูใ่นเขตบา้นดงสกั   ตําบลพงตกึ  อําเภอ 

ท่ามะกาชาวบา้นเรยีกชื่อมาแต่ครัง้โบราณว่า "เมอืงพงตกึ" เพราะพบฐานอาคารทีก่่อสรา้งดว้ยอฐิและ

ศลิาแลงแสดงให้เหน็ว่าเป็นศูนยก์ลางของชุมชนใหญ่มาก่อน นักโบราณคดขีุดพบตะเกยีงโรมนัสํารดิ

สมยัพุทธศตวรรษที ่๖-๗ พบพระพุทธรปูแบบอมราวดสีมยัพุทธศตวรรษที ่๗ และพระพุทธรปูสมยัทวา

ราวดอีกีหลายองค ์สมยัไมเ่กนิพุทธศตวรรษที ่๑๑ รวมทัง้โบราณวตัถุอย่างอื่นๆ อกีมาก เมื่อพจิารณา

ประกอบกบัซากสถาปตัยกรรมทีย่งัหลงเหลอืปรากฏอยู ่ซึง่มฝีีมอืช่างขอมปะปนอยู่ดว้ย กอ็าจประมาณ

อายอุยา่งกวา้งๆ ไดว้่า ชุมชนแห่งน้ีมอีายตุัง้แต่สมยั "ทวาราวด"ี ขึน้ไป 

เรือ่งชุมชนโบราณทีบ่า้นพงตกึน้ี ตามความเหน็ของนักปราชญ์ทางโบราณคดแีละประวตั-ิ

ศาสตรโ์ดยทัว่ไป เชื่อว่าเป็นสถานที่แหล่งพกัสนิค้าของชาวอนิเดยีที่เขา้มาค้าขายในดนิแดนประเทศ

ไทยในสมยัแรก เพราะการพบพระพุทธรูปแบบ "อมราวดี" นัน้ ย่อมเป็นสิง่ยนืยนัให้เห็นชดัเจน

นอกจากพระพุทธรูปแบบอมราวดแีลว้ ยงัได้พบตะเกยีงสํารดิโรมนั ซึ่งมอีายุราวศตวรรษที่ ๖-๗ เป็น

เครื่องสนับสนุน โดยเหตุน้ีบางท่าน เช่น ดร.ควอรชิ เวลส ์ไดเ้สนอว่าตะเกยีงดงักล่าวน้ี น่าจะเป็นของ

คณะทตูโรมนันําเขา้มา 

นกัโบราณคดแีละประวตัศิาสตรจ์งึมคีวามเหน็ว่าบา้นพงตกึคงเป็นชุมชนแห่งหน่ึงทีส่ําคญั

บนฝ ัง่ลาํน้ําแม่กลองและเจรญิรุ่งเรอืงในสมยั "ทวาราวด"ี แต่เมื่อขอมมาปกครอง เมอืงพงตกึคงจะทรุด

โทรมลงกลายเป็นเมอืงขนาดเลก็ พวกขอมจงึสรา้งเทวสถานไวแ้ต่เพยีงขนาดยอ่ม 



๑๐  

  ๕. ใต้เมอืงพงตกึลงไปตามลําน้ําแม่กลองตามฝ ัง่ตะวนัออกทีต่ําบลท่าผา อําเภอบา้นโป่ง 

จงัหวดัราชบุร ีมเีมอืงโบราณอกีเมอืงหน่ึงชื่อ โกสนิารายณ์ เป็นเมอืงสมยัลพบุร ี

๖. ใตเ้มอืงโกสนิารายณ์ลงมาตามลาํน้ําแมก่ลองถงึตวัเมอืงราชบุร ี บนฝ ัง่ตะวนัตกของ 

แมน้ํ่าแมก่ลองเคยเป็นทีต่ ัง้ของเมอืงราชบุรโีบราณ มอีายตุัง้แต่สมยัลพบุรสีบืต่อลงมา นอกเมอืงออกไป

กย็งัพบโบราณวตัถุตัง้แต่สมยัทวาราวดลีงมาอกีหลายแห่ง 

๗. ห่างจากเมอืงราชบุรลีงไปทางใตป้ระมาณ ๕ กโิลเมตร พบเมอืงโบราณขนาดใหญ่เรยีก

กนัว่า เมอืงคบูวั สนันิษฐานว่า เป็นเมอืงราชบุรเีดมิในสมยัทวาราวด ี

สรุปไดใ้จความว่า ตัง้แต่โบราณกาลมา สองฝ ัง่ลําน้ําแควน้อย แควใหญ่ และสองฝ ัง่แม่น้ํา

แมก่ลองเคยเป็นแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของชุมชนโบราณทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของประเทศไทย 

ชุมชนชนสมยัทวาราวดทีีบ่้าน "พงตกึ" ในเขตอําเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุร ีนับว่า

เป็นเมอืงสําคญัมาก เดมิตัง้อยู่ไม่ห่างไกลทะเลมากนัก และเป็นเมอืงตัง้อยู่ย่านกลางเส้นทางคมนาคม 

เป็นที่ชุมชนโบราณแห่งหน่ึงของประเทศไทย ติดตัง้ระหว่างดินแดนเมืองต่างๆ ในลุ่มน้ําท่าจีน 

เจา้พระยากบัเมอืงมอญในประเทศพม่า เป็นทางสญัจรของคนมาชา้นานหลายยุคหลายสมยั จนถงึสมยั

อยุธยาและกรงุรตันโกสนิทร ์  จากการพจิารณาภูมศิาสตรจ์ะเหน็ไดว้่า จากเมอืงพงตกึจะเดนิทางไป

เมอืงโบราณอื่นๆ มเีมอืงกาญจนบุร ี(เก่า) เมอืงคูบวั เมอืงราชบุร ี(เก่า) เมอืงกําแพงแสน เมอืงดอนตูม 

เมอืงนครปฐม เมอืงอู่ทอง ยอ่มไปไดส้ะดวกทุกทศิทาง โดยมแีมน้ํ่าหลายสายเป็นเสน้ทางคมนาคม 

จากเมอืงกาญจนบุร ี(เก่า) เมอืงสงิห ์ซึง่เป็นเมอืงตัง้อยู่บนเสน้ทางคมนาคมทีจ่ะตดิต่อกนั

โดยผ่านพระเจดยี์สามองค์ไปยงัเมอืงมอญและพม่า ย่อมไปมาได้สะดวกมาตัง้แต่ครัง้โบราณ เมอืง

โบราณดงักล่าวมาแลว้ ไดร้า้งไปเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากเหตุต่างๆ กนัดงัต่อไปน้ี 

๑. เพราะแมน้ํ่าเปลีย่นทางเดนิใหม่ เป็นเหตุใหก้นัดารน้ํา ผูค้นไดร้บัความลําบากจงึพากนั

อพยพไปอยูท่ีอ่ ื่น 

๒. เกี่ยวกบัสภาพภูมศิาสตร์ ทําเลที่ตัง้ของเมอืงมทีี่เพาะปลูก ที่จะทํานา ทําไร่ มน้ีอย 

ขาดน้ําขาดความอุดมสมบูรณ์ พลเมอืงเพิม่ขึ้นที่ดนิมน้ีอยไม่พอจะประกอบอาชพี จงึคดิชกัชวนกนั

อพยพไปอยูท่ีอ่ ื่น 

๓. โรคระบาดอยา่งรา้ยแรง ผูค้นลม้ตายลงเป็นอนัมาก (โบราณเรยีกว่าห่ากนิเมอืง) จงึพา

กนัหนีโรคภยัไปอยูท่ีอ่ ื่น เมอืงจงึรา้งไป มเีช่นน้ีหลายเมอืง 

๔. ภยัจากศึกสงคราม เมื่อพ่ายแพ้สงครามผู้คนพลเมอืงก็ถูกจบักวาดต้อนเป็นเชลย

บา้นเมอืงถูกขา้ศกึทาํลายพนิาศ กรณเีช่นน้ีมตีวัอยา่งอยูม่ากในประเทศไทยตัง้แต่เหนือจดใต ้

แต่ถ้าเมอืงที่รา้งไปนัน้ รอบๆ บรเิวณนอกเมอืงออกไปเป็นที่อุดมสมบูรณ์ ดนิด ีน้ําท่าด ี

ถงึแมจ้ะเคยรา้งไปกจ็ะเป็นอยูช่ ัว่ระยะหน่ึง ไมช่า้ไมน่านกจ็ะมผีูค้นอพยพกนัมาตัง้บา้นเมอืงอาศยัทํามา

หากนิกนัต่อไปใหม ่ฉะนัน้ เราจะเหน็เมอืงใหม่สรา้งซบัซอ้นกบัแนวเมอืงเก่าหรอือยู่ใกลช้ดิกนัอยู่หลาย

เมอืง 
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  อน่ึง  ถ้าเมอืงใดมคีวามสําคญัทางศาสนามสีถานทีศ่กัดิส์ทิธิต่์างๆ    มชีื่อเสยีงเมอืงนัน้

มกัไม่รา้ง มบีางเมอืงเคยรา้งไปบ้างกเ็พยีงชัว่ระยะหน่ึง แล้วก็จะมผีู้คนพลเมอืงอพยพมาตัง้บ้านเมอืง

อยูต่่อไปใหม ่

 

ในครัง้โบราณกาล บา้นเมอืงในดนิแดนแห่งประเทศไทยยงัไมไ่ดร้วมเป็นอาณาจกัรอนัหน่ึง

อนัเดยีวกนัเหมอืนอยา่งทุกวนัน้ี แบ่งการปกครองออกเป็นแควน้ๆ เป็นรฐัๆ หรอือยา่งทีเ่รยีกว่าลทัธเิจา้

ผูค้รองนคร หรอื "นครรฐั" เมอืงกาญจนบุรคีรัง้โบราณรวมอยูใ่นแควน้อู่ทองหรอืทีเ่รยีกว่าสุวรรณภมู ิ

มผีูส้นันิษฐานว่า สมยัโบราณเมอืงพงตกึ คอืเมอืงกาญจนบุร ีสมยัทวาราวด ี(พ.ศ.๑๐๐๐-

๑๕๘๙) คงชื่อว่า "เมอืงกาญจนบุร"ี มาแต่ครัง้นัน้ซึง่กเ็ป็นเรือ่งทีค่วรรบัฟงัเพื่อประกอบการพจิารณา 

คน้ควา้หลกัฐานต่อไป 

เพราะเหตุที่เมอืงกาญจนบุร ีมปีระวตัิทางประวตัิศาสตร์ และทางโบราณคดเีน่ืองจากมี

โบราณสถาน โบราณวตัถุสมยัต่างๆ ที่ววิฒันาการสบืต่อกนัมาไม่ขาดสายเป็นเวลานับเป็นหมื่นๆ ปี 

ตัง้แต่ยุคหินเก่า หินกลาง หินใหม่ และยุคโลหะ จงึเป็นแผ่นดินขุมทรพัย์ อันมหาศาลของวงการ

โบราณคดขีองโลก มนีักปราชญ์ทางโบราณคดไีทยและนานาชาต ิไดเ้ดนิทางเขา้มาคน้ควา้หาหลกัฐาน

และรายละเอยีดอนัเกี่ยวกบัชวีติและความเป็นอยู่ของมนุษยใ์นอดตี แผ่นดนิแห่งน้ีจงึมคี่าเป็นเพชรน้ํา

เอกแห่งหน่ึงในวงการโบราณคดปีระวตัศิาสตร์และอารยธรรมของโลกในภูมภิาคน้ีนับเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมของชาตเิป็นต้นว่า โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ คูเมอืง กําแพงเมอืง ฯลฯ อนัเป็น

หลกัฐานทีจ่ะ 

ให้รายละเอียดทางประวตัิศาสตร์และอารยธรรมของชาติ สมควรที่เราชาวไทยและชาวกาญจนบุร ี

จะต้องช่วยกนัรกัษาไวเ้หมอืนพระราชดํารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทีท่รงกล่าวว่า "การสรา้ง

อาคารสมยัใหมน้ี่ เป็นเกยีรตขิองผูส้รา้งเพยีงคนเดยีว แต่เรือ่งโบราณสถานนัน้เป็นเกยีรตขิองชาต ิอฐิ 

เพยีงแผ่นเดยีวก็มคี่า ควรที่จะได้ช่วยกนัรกัษาไว้ หากเราขาดสุโขทยั อยุธยาและรตันโกสนิทร์แล้ว 

ประเทศไทยกไ็มม่คีวามหมาย" 

 

สมยัสโุขทยั 

สมยัสุโขทยัเป็นราชธานี ไม่ปรากฏเรื่องราวของเมอืงกาญจนบุร ีเพราะไม่มเีหตุการณ์

เกีย่วขอ้งเน่ืองจากอยู่ห่างไกลราชธานีมาก ในศลิาจารกึของพ่อขุนรามคําแหงกม็ไิดก้ล่าวไวว้่าเคยเป็น

เมอืงขึน้เมอืงทางแถบน้ีมกีล่าวชื่อตัง้แต่เมอืงคณฑ ี(คอืบา้นโคนในปจัจุบนั) เมอืงพระบาง (นครสวรรค)์ 

เมอืงแพรก (คอืเมอืงชยันาทเก่า) เมอืงสุวรรณภูม ิเมอืงราชบุร ีเมอืงเพชรบุร ีเมอืงนครศรธีรรมราช 

ตลอดไปจดมหาสมทุรอนิเดยี 

ไมป่รากฏว่ามชีื่อเมอืงกาญจนบุรอียู่ในศลิาจารกึหลกันัน้เลย แต่กน่็าสงสยัอยู่อย่างหน่ึงว่า

เมอืงลพบุร ีซึ่งเป็นเมอืงใหญ่เมอืงหน่ึงในเวลานัน้ ก็มไิด้ระบุไว้ในศิลาจารกึว่าเป็นเมอืงขึ้นของกรุง

สุโขทยัเหมอืนกนั พเิคราะห์ดูเมอืงต่างๆ อีกหลายเมอืง เช่น เมอืงปราจนีบุร ี(เมอืงเก่าที่ดงศรมีหา-

โพธิ)์ เมอืงนครนายก (เมอืงเก่าทีค่งละคร) และเมอืงจนัทบุร ีก็ไม่ได้กล่าวถงึเลย ถ้าวเิคราะห์จาก



๑๒  

  โบราณสถานของเมอืงเหล่าน้ี จะเหน็ว่าเป็นแบบสถาปตัยกรรมขอมทัง้สิน้ ดงันัน้จงึอาจสรุปไดว้่า เหตุ

ทีจ่ารกึสุโขทยัมไิดก้ล่าวถงึเมอืงเหล่าน้ี คงเพราะเมอืงเหล่าน้ียงัอยูใ่นอํานาจขอม 

 

 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

เรื่องราวของเมอืงกาญจนบุรเีพิง่จะมาปรากฏขึน้ชื่อในสมยักรุงศรอียุธยา เมอืงกาญจนบุรี

ตัง้อยูบ่นฝ ัง่ซา้ยของลาํน้ําแควใหญ่ ใกล้ๆ  กบัเขาชนไก่ ซึง่ปจัจบุนัอยู่ในเขตทอ้งทีห่มู่บา้นท่าเสา ตําบล

ลาดหญา้ อําเภอเมอืงกาญจนบุร ี

สมยักรุงศรอียุธยา เมอืงกาญจนบุรมีชีื่อเสยีงโด่งดงั เพราะเป็นเมอืงหน้าด่านในการศึก

สงครามระหว่างไทยกับพม่า ทัง้น้ีเน่ืองจากอาณาเขตแดนด้านทิศตะวนัตกของเมืองกาญจนบุรีมี

ช่องทางเดนิตดิต่อระหว่างไทยกบัพมา่อยูห่ลายทางดว้ยกนั เช่น ด่านพระเจดยีส์ามองค ์ด่านบอ้งตี ้

โดยเฉพาะด่านพระเจดยีส์ามองค ์เคยเป็นทางผ่านของกองทพัพม่าทีย่กเขา้มาโจมตไีทย

ครัง้สาํคญัๆ ในสมยักรงุศรอียธุยา ดงัน้ี คอื 

๑. พ.ศ. ๒๐๙๑ ในรชัสมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิสงครามครัง้น้ีพระเจา้หงสาวดตีะเบง-

ชะเวตี้ทรงเป็นแม่ทัพยกทัพผ่านเมืองกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ไปจดถึงพระนครศรีอยุธยา 

สงครามคราวน้ีสมเดจ็พระศรสีุรโิยทยั ถูกพระเจา้แปรแมท่พัหน้าของพมา่ฟนัดว้ยของา้วสิน้พระชนมบ์น

คอชา้ง 

๒. พ.ศ. ๒๑๒๗ สมเดจ็พระนเรศวรทรงประกาศอสิรภาพแยกแผ่นดนิไทยออกจากพม่า 

พระเจา้หงสาวดนีันทบุเรงใหพ้ระยาพะสมิคุมกองทพัยกมาตไีทยโดยผ่านเมอืงกาญจนบุร ีและหมายที่

จะเอาเมอืงสุพรรณบุรเีป็นทีต่ ัง้มัน่ แต่ถูกกองทพัไทยตพีา่ยไป 

๓. พ.ศ. ๒๑๓๓ ในรชัสมยัของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พระเจา้หงสาวดนีันทบุเรงได้

ให้พระมหาอุปราชาราชบุตรยกกองทพัเข้ามาโดยผ่านเมอืงกาญจนบุร ีพบทพัไทยส่วนน้อยที่สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชส่งมาล่อ ทพัพม่าหลงตรีุกไล่ทพัไทยไปถงึเมอืงสุพรรณบุร ีกองทพัหลวงของไทย

ไดเ้ขา้โจมตกีองทพัพมา่พา่ยกลบัไป 

๔. พ.ศ. ๒๑๓๕ ในรชัสมยัของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พระมหาอุปราชาไดย้กกองทพั

ใหญ่เขา้มาตไีทยอกี สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ไดเ้สดจ็ยกกองทพัไปตัง้รบัพมา่ทีห่นองสาหรา่ยแขวง 

เมอืงสุพรรณบุร ีผลของสงครามครัง้น้ี ปรากฏว่า สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหตัถชีนะ

มหาอุปราชา แมท่พัพมา่ 

๕. พ.ศ. ๒๒๐๖ ในรชัสมยัของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช สงครามคราวน้ีเกดิขึน้เพราะ

พวกมอญพากนัอพยพเขา้มาพึ่งพระบรมโพธสิมภารประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่าคน สมเด็จพระนารายณ์

มหาราชจงึโปรดใหค้รอบครวัมอญทัง้หมดไปตัง้อยู่ทีอ่ําเภอสามโคก (เมอืงปทุมธานี) และเมอืงนนทบุร ี

ฝ่ายพม่าได้ยกกองทพัตามครวัมอญเขา้มาจนถึงเมอืงไทรโยค สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชโปรดให้

เจา้พระยาโกษาธบิด ี(เหลก็) ยกกองทพัออกไปต่อสูแ้ละไดโ้จมตกีองทพัพมา่แตกพ่ายกลบัไป 



๑๓  

  ๖. สงครามเสยีกรุงศรอียุธยาครัง้ที ่๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ ในรชัสมยัของสมเดจ็พระเจา้เอกทศั 

พม่าให้ยกกองทพัมาตเีมอืงกาญจนบุรจีนแตกยบัเยนิตัง้แต่ พ.ศ. ๒๓๐๗ แล้วไปตัง้ค่ายอยู่ที่ตําบล    

ลกูแก ตําบลโคกกระออม (พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา ว่า ตอกกระออม) ดงรงัหนองขาว 

ซึง่อยูใ่นเขตเมอืงกาญจนบุรทีัง้หมด 

 

ฝ่ายกองทพัไทยก็ยกกําลงัออกต่อสู้พม่าแต่ก็แตกพ่ายไป พม่าเห็นว่ากองทพัไทยที่ยก

ออกมาสู้รบไม่ว่าจะเป็นทางเหนือและทางใต้ต่างก็พ่ายแพไ้ปหมด กก็ําเรบิใจ จงึจดัส่งกองทพัเพิม่เขา้

มาอกีทางด่านพระเจดยีส์ามองค ์แลว้มุ่งเขา้โจมตกีรุงศรอียุธยาจนแตกยบัเยนิ และไดเ้ผาบา้นเมอืงจน

พนิาศ กรงุศรอียธุยาเป็นราชธานีมาไดน้านถงึ ๔๑๗ ปี มกีษตัรยิป์กครองมาตามลําดบัถงึ ๓๓ พระองค ์

กม็าถงึคราวอวสานแตกดบัสูญสิ้นพนิาศลงในกองเพลงิดว้ยความเศรา้สลดอย่างสุดประมาณ นับเป็น

การสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ของชาตไิทย 

 

สมยักรงุธนบรีุ 

ในสมยัน้ี เมอืงกาญจนบุรกีย็งัคงตัง้อยูท่ีเ่ดมิใกล ้ๆ กบัเขาชนไก่นัน้เอง  สมยักรงุธนบุร ี

ชื่อเสยีงของเมอืงกาญจนบุรมีปีรากฏอยู่ในประวตัิศาสตร์ของชาติไทยอีกเหมอืนกนั คอื ใน พ.ศ. 

๒๓๑๗ พวกมอญเป็นกบฏต่อพม่าไดพ้ากนัอพยพเขา้มาทางด่านพระเจดยีส์ามองค ์พม่าไดย้กกองทพั

ตดิตามครวัมอญเขา้มาทางด่านพระเจดยีส์ามองค์ ทพัพม่าตกีองทพัไทยทีต่ ัง้รบัอยู่ที่ตําบลท่าดนิแดง  

แขวงเมืองกาญจนบุรี จนแตกถอยร่นลงมา สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรจีึงให้กองทัพที่ยกลงมาจาก

เชยีงใหม่มาตัง้รบัทพัพม่าที่บางแก้ว (พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขาว่า บ้านนางแก้ว) 

แขวงเมอืงราชบุรกีองทพัไทยได้ปะทะกบักองทพัของงุยอคงหวุ่น ซึ่งตัง้ค่ายอยู่ที่บางแก้วนัน้อย่าง

เขม้แขง็จบัเชลยไดเ้ป็นอนัมาก แลว้ยงับุกโจมตทีพัพมา่ซึง่หนุนเน่ืองเขา้มาแตกถอยไปอกีดว้ย 

ส่วนครวัมอญที่อพยพเขา้มานัน้ สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุร ีมรีบัสัง่ให้ไปตัง้ภูมลิําเนาอยู่ที่

ปากเกรด็ แขวงเมอืงนนทบุรบีา้ง ทีส่ามโคกแขวงเมอืงปทุมธานีบา้ง 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ในสมยัน้ี เมอืงกาญจนบุร ีเป็นทัง้เมืองหน้าด่านและสมรภูมิสําคัญในการทําสงคราม

ระหว่างไทยกบัพมา่ สงครามครัง้สาํคญัๆ ไดแ้ก่ สงครามลาดหญา้ และสงครามท่าดนิแดง 

สงครามลาดหญ้า หรือสงคราม ๙ ทพั เกดิขึน้ใน พ.ศ. ๒๓๒๘ หลงัจากสมเดจ็พระ

พุทธ-ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสดจ็ขึน้ครองราชสมบตัไิด้ประมาณ ๓ ปี พระเจา้ปะดุงกษตัรยิพ์ม่าได้

เกณฑท์พัเขา้มาตีไทยหลายทาง คอื ทางใดที่พม่าเคยยกกองทพัเขา้มาตีไทย ก็ให้กองทพัยกเขา้มา

คราวน้ีพรอ้มกนัหมดทุกทางทัง้ทางเหนือ ทางใต้ และทางตะวนัตกโดยเกณฑไ์พร่พลมาถงึ ๙ กองทพั 

มจีาํนวนพล ๑๔๔,๐๐๐ คน ทัง้น้ีดว้ยมุง่หวงัจะตเีมอืงไทยใหไ้ด ้เพื่อต้องการเกยีรตยิศเป็น "มหาราช" 

และต้องการจะเป็น "บุเรงนอง"  คนที ่๒ จงึระดมกําลงักองทพัมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะกองทพัที่



๑๔  

  ยกเขา้มาทางด้านตะวนัตกนัน้ เขา้มาทางด่านพระเจดยีส์ามองคม์จีาํนวนถงึ ๕ กองทพั ซึง่รวมทัง้ทพั

หลวงดว้ยรวมเป็นพลถงึ ๕๕,๐๐๐ คน 

ฝา่ยกองทพัไทย เมือ่ไดข้า่วศกึกเ็กณฑก์ําลงัไพร่พลไดเ้พยีง ๗๐,๐๐๐ คนเท่านัน้น้อยกว่า

พม่าตัง้ครึง่ จงึต้องวางแผนต่อสูก้บัพม่าอย่างรอบคอบ โดยให้สมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาสุรสงิหนาท

ยกกองทพัใหญ่มจีํานวนประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ไปตัง้รบักองทพัพม่าที่ทุ่งลาดหญ้า กองทพัไทยกบั

กองทพัพมา่ไดร้บพุ่งกนัอยูป่ระมาณสองเดอืนเศษ ในทีส่ดุกองทพัพมา่กแ็ตกพ่ายไป 

 สงครามท่าดินแดง12

๑เกดิขึน้ใน พ.ศ. ๒๓๒๙ พมา่ไดย้กกองทพัใหญ่เขา้มาตัง้ค่ายอยูท่ี ่

ท่าดินแดงและสามสบโดยมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ดังคํากลอนเพลงยาวพระราชนิพนธ์ของ

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ทรงพรรณนาไวใ้นนิราศท่าดนิแดงว่า 

"ทพัพมา่อยูย่งัท่าดนิแดง   แต่งค่ายรายไวเ้ป็นถว้นถี ่

ทัง้เสบยีงอาหารสารพนัม ี                   ดงัสรา้งสรรคธ์านีทุกประการ 

มทีัง้พ่อคา้มาขาย                   รา้นรายกระท่อมพลทุกสถาน 

ดา้นหลงัทาํทางวางตะพาน                  ตามลหานหว้ยน้ําทุกตําบล 

รอ้ยเสน้มฉีางระหว่างค่าย                         ถ่ายเสบยีงมาไวทุ้กแห่งหน 

แลว้แต่งกองรอ้ยอยูค่อยคน                  จนตําบลสามสบครบครนั 

อนัค่ายคปูระตูหอรบ                   ตกแต่งสารพดัเป็นทีม่ ัน่ 

ทัง้ขวากหนามเขือ่นคปู้องกนั                  เป็นชัน้ชัน้อนัดบัมากมาย"
๒
 

กองทพัไทยไดย้กออกไปตคี่ายพมา่ทีท่่าดนิแดงและสามสบ พมา่เป็นฝา่ยแพไ้ปอยา่ง 

ยบัเยนิ 

เหตุการณ์สงครามระหว่างไทยกบัพม่าในอดตี ทําให้เหน็อย่างชดัเจนว่า เมอืงกาญจนบุรี

เป็นเมอืงหน้าด่านป้องกนัประเทศชาตทิางดา้นตะวนัตก ผูท้ีจ่ะมาดํารงตําแหน่งเจา้เมอืงจะตอ้งคดัเลอืก

ผูท้ีม่ฝีีมอืในทางรบทพัจบัศกึเป็นเยีย่ม มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ กลา้หาญชาญชยั เพราะเป็นตําแหน่ง 

แมท่พัดว้ย นอกจากน้ียงัปรากฏชื่อหมูบ่า้น ตําบล อําเภอต่างๆ ของจงัหวดักาญจนบุร ีทีเ่คยเป็นสนาม

รบและเป็นที่ตัง้ค่ายคูประตูรบมาแล้วในอดตี มชีื่อปรากฏอยู่ในประวตัศิาสตรม์าจนทุกวนัน้ี เช่น ปาก

แพรก ดงรงั หนองขาว ตระพงัตรุ ลาดหญ้า เมอืงสงิห์ ท่าตะกัว่ ท่ากระดาน ด่านกรามชา้ง ช่องแคบ   

พุไคร ้สามสบ ท่าดนิแดง บ้านทวน ด่านพระเจดยีส์ามองค์ เมอืงลุ่มสุ่ม ลูกแก โคกกระออม และด่าน

บอ้งตี ้เป็นตน้ 

 ตวัเมอืงกาญจนบุร ีซึง่แต่เดมิอยูท่ีบ่รเิวณทุ่งลาดหญ้าใกล้ๆ  กบัเขาชนไก่นัน้ ต่อมาใน 

รชักาลที ่๑ มสีงครามบ่อยๆ แผนการสงครามก็เปลีย่นแปลงไป คอื กองทพัพม่าไม่ยกเขา้มาทางด่าน

พระเจดยีส์ามองค ์โดยผ่านทางเมอืงสงัขละบุรแีละเมอืงศรสีวสัดิท์างเดยีว แต่กลบัยกเขา้มาทางเรอืโดย

๑ ทา่ดินแดง ตัง้อยูใ่นตําบลวงัปะโต ่อําเภอสงัขละบรีุ ปัจจบุนัถกูนํา้ทว่มในเขื่อนเขาแหลม 
๒ พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก, กลอนเพลงยาวนิราศ เร่ืองรบพม่าที่ท่าดนิแดง (พระนคร : โรงพิมพ์

โสภณนิพรรฒธนากร, ๒๔๖๔) หน้า ๒๓-๒๕. 

                                                           



๑๕  

  มาทางเมอืงไทรโยค (เก่า) ซึง่อยู่ทีบ่า้นท่าทุ่งนา ล่องลงมาตามลําน้ําแควน้อยมาขึน้บกทีป่ากแพรกอกี

ทางหน่ึง ดว้ยเหตุน้ีพระบวรราชเจา้มหาสุรสงิหนาทซึง่ทรงเป็นแม่ทพัรบกบัพม่าทางด้านน้ีบ่อยๆ ทรง

เหน็ว่าการยุทธศาสตรเ์ปลี่ยนไปคงจะไดเ้ลื่อนที่ตัง้ฐานทพัจากเมอืงกาญจนบุรเีก่า มาตัง้ที่ปากแพรก

ทางฝ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าแมก่ลอง ในระหว่าง พ.ศ. ๒๓๓๐-๒๓๖๐ ในระยะแรกๆ กป็กัแต่เสาระเนียดแลว้ถมดนิ

เป็นเชงิเทนิเท่านัน้ 

 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั โปรดเกล้าฯ พระราชทานอธบิายไวว้่า "ที่จรงิ

ภมูฐิานเมอืงปากแพรกดกีว่าเมอืงเขาชนไก่ เพราะเป็นทีต่ ัง้อยูใ่นทีร่วมแมน้ํ่าทัง้ ๒ แมน้ํ่าผนืแผ่นดนิที ่

ตัง้เมอืงกส็งูและเหน็แม่น้ําน้อยไดไ้กล ป้อมกลางยา่นตัง้อยูต่รงกลางลาํน้ําทเีดยีว แมใ้นรชักาลที ่๒ เมือ่

เสดจ็ออกมาขดัตาทพักําแพงเมอืงกค็งเป็นไมร้ะเนียดอยู่"
๓
 

 "ต่อมา พ.ศ. ๒๓๗๔ รชักาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๓ ได ้

โปรดเกล้าฯ ให้ก่อกําแพงเมอืงป้อมปราการ ขุดคูเมอืง ตัง้ศาลหลกัเมอืง เป็นลกัษณะเมอืงอนัมัน่คง

ถาวรโดยมพีระประสงค์เพื่อให้ติดต่อค้าขายกบัเมอืงราชบุร ีเมื่อพระยากาญจนบุร ี(พระยาประสทิธิ

สงคราม) เขา้เฝ้าทรงโปรดเกลา้ฯ รบัสัง่ว่า "เมอืงกาญจนบุรเีป็นทางที่องักฤษ พม่า รามญั ไปมา ให้

สรา้งเมอืงก่อกําแพงเมอืงขึน้ไว ้จะไดเ้ป็นชานพระนครเขือ่นเพชรเขื่อนขนัธม์ ัน่คงไวแ้ห่งหน่ึง แลว้จะได้

ป้องกนัสมณชพีราหมณ์อาณาประชาราฎรพระพุทธศาสนาจะไดถ้าวรตลอดไปชัว่นิรนัดร"
๔
 

 ตวัเมอืงเมือ่แรกสรา้งในครัง้นัน้มขีนาดไมใ่หญ่โตนกั กวา้ง ๕ เสน้ ยาว ๑๐ เสน้ ๑๘ วา  

มป้ีอมมุม ๔ ป้อม ป้อมย่านกลางด้านยาวตรงหน้าเมอืงทศิตะวนัตกเฉียงใต้มป้ีอมใหญ่อยู่ตรงเนิน

ดา้นหลงัมป้ีอมเลก็ตรงกบัป้อมใหญ่ ๑ ป้อม มปีระตูรวมทัง้หมด ๘ ประตู กําแพงสูง ๘ ศอก ดงัปรากฏ

ในพระราชนิพนธเ์สดจ็ประพาสไทรโยคว่า 

 "ดว้ยเขาชนไก่เมอืงเดมินัน้ขึน้ไปตัง้เหนือมาก มแีก่งถงึสองแก่ง ลกูคา้จะไปมาลาํบากจงึ

มาตัง้อยูเ่สยีทีป่ากแพรกน้ี เป็นทางไปมาแต่เมอืงราชบุรงีา่ย"
๕
 

และอกีตอนหน่ึงในพระราชนิพนธต์ามเสดจ็ประพาสไทรโยคว่า 

"อนัเมอืงกาญจนบุรน้ีีสรา้งใหม่ เมอืงเขาชนไก่เป็นทีต่ ัง้ พม่าลาดกวาดคนไปหลายครัง้อกี

ทัง้ยากแคน้แสนกนัดาร พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้พภิพ ทรงปรารภสรา้งใหม่ใหไ้พศาล จงึยา้ยมา

ปากแพรกแปลกโบราณ ประสงคก์ารคา้ขายฝา่ยราชบุร"ี
๖
 

ในการสรา้งเมอืงกาญจนบุรทีีป่ากแพรกครัง้นัน้ ไดจ้ดัใหม้พีธิกีารต่างๆ อย่างสมบูรณ์ตาม

หลกัฐานทีป่รากฏอยู่ในหลกัศลิาจารกึหลกัเมอืง เมื่อพ.ศ. ๒๓๗๔ เมอืงกาญจนบุรเีป็นเมอืงกษตัรยิ์

สรา้ง ชาวกาญจนบุรคีวรจะภาคภมูใิจ 

๓  พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสไทรโยค, (พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม,๒๕๐๒) 
๔ กรมศิลปากร, พุทธสาสนคติและรวมเร่ืองเมืองกาญจนบุรี (พระนคร : โรงพิมพ์มกฎุราชวิทยาลยั, ๒๕๑๑) หน้า ๘๓-๘๔ 
๕  พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสไทรโยค (พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๐๒) หน้า ๗๑-๗๒ 
๖ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าอยูห่วั, กลอนไดเอรีซึมทราบกับตามเสด็จไทรโยค (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 

     ๒๔๗๐), หน้า ๑๐๖-๑๐๗ 

 

                                                           



๑๖  

  ในดา้นเกรด็ตํานานจากหนังสอืวรรณคดเีรื่องขุนชา้ง ขุนแผน เมอืงกาญจนบุร ีปรากฏว่า

มชีื่ออยูใ่นวรรณคดดีงักล่าวมา ซึง่มเีคา้ความจรงิในแผ่นดนิสมเดจ็พระพนัวษาคอื สมเดจ็พระรามาธบิดี

ที ่๒ แห่งกรุงศรอียุธยา ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๐๗๒ ในนามขุนแผน เป็นตําแหน่งปลดัซ้ายในกรม

ตํารวจภูบาล กาญจนบุร ี(เก่า) เป็นภูมลิําเนาของมารดาและขุนแผนคอือยู่บ้านเขาชนไก่ ตําบลลาด

หญ้ามเีจดยี์เก่าอยู่บนเขาองค์หน่ึง แต่เวลาน้ีทรุดโทรมมาก มคีนขึ้นไปขุดเจาะเจดยี์ได้พระไปมาก 

โดยเฉพาะมพีระขนุแผนอุม้ไก่อยูด่ว้ย บรเิวณเมอืงกาญจนบุรเีก่ายงัมซีากวดัต่างๆ หลายวดั 

ตามเกรด็ตํานานเมอืงกาญจนบุรนีัน้กล่าวว่า เมื่อขุนแผนเป็นแม่ทพัไปทําสงครามมชียั

ชนะกลบัมาโปรดเกลา้ฯ ให้เลื่อนยศถาบรรดาศกัดิเ์ป็นเจา้เมอืงกาญจนบุร ีเมอืงหน้าด่านมบีรรดาศกัดิ ์

ว่า "พระสุรนิทรฤาชยั" (จนัทร ์ตุงคสวสัดิ)์ ไดเ้ป็นผูว้่าราชการจงัหวดักาญจนบุร ีเมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๕๘-

๒๔๖๕ นบัว่าเป็นราชทนินามสบืเน่ืองมาจากวรรณคดเีรือ่งขนุชา้ง-ขุนแผนในครัง้โบราณสมยัอยธุยา 

 

สมยัสงครามมหาเอเชียบรูพา 

 ครัง้สงครามมหาเอเชยีบูรพาหรอืสงครามโลกครัง้ที่สอง ทางด้านเอเชยี กองทพัญี่ปุ่นได้

ยกพลขึน้ประเทศไทย เมื่อตอนเชา้ตรู่วนัที ่๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ และไดย้ื่นคําขาดขอเดนิทพัผ่าน

ไปยงัมลายแูละพมา่ ซึง่เวลานัน้อยูใ่นความปกครองขององักฤษ รฐับาลไทยภายใตก้ารนําของ 

จอมพล ป. พบิลูสงคราม นายกรฐัมนตรยีนิยอมตามขอ้เสนอของกองทพัญีปุ่่น 

 จอมพล ป. พบิลูสงคราม ไดช้ีแ้จงแก่ประชาชนไทยทางวทิยกุระจายเสยีงว่า 

นับตัง้แต่เช้าตรู่ว ันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ กองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นที่จงัหวัดสงขลา 

จงัหวดัปตัตานี จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จงัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ฯลฯ ไดม้กีารสูร้บ

อย่างรุนแรงระหว่างทหารไทยกบัทหารญี่ปุ่น ในเวลาเดยีวกนัเอกอคัรราชทูตญี่ปุ่นประจาํประเทศไทย

ได้เจรจากบัรฐับาลขอให้กองทพัญี่ปุ่นเดนิทพัผ่านดนิแดนประเทศไทย โดยญี่ปุ่นรบัรองจะเคารพเอก

ราชและอธปิไตยของไทย รฐับาลไดพ้จิารณาแลว้โดยถีถ่ว้นเหน็ว่า ไมม่ทีางเลอืกทีด่กีว่าน้ี จงึสมควร 

ยนิยอมตามคําขอของญี่ปุ่น ท่านนายกรฐัมนตรวีงิวอนขอให้ประชาชนชาวไทยเหน็ใจ และเขา้ใจการ

ตดัสนิใจของรฐับาลในครัง้น้ี 

 การตัดสินใจครัง้ น้ี นับเป็นขัน้ตอนแรกในอีกหลายๆ ขัน้ตอนที่ร ัฐบาลสมัยนั ้นได้

ดําเนินการไปและในที่สุดรฐับาลไทยได้ประกาศสงครามกบัองักฤษและสหรฐัอเมรกิา เมื่อวนัที่ ๒๕ 

มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ญี่ปุ่นยงัคงตัง้ฐานทพัอยู่ในประเทศไทยจนสงครามสงบโดยญี่ปุ่นเป็นฝ่าย

ประกาศยอมแพใ้นวนัที ่๑๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘  

ในช่วงเวลาตัง้แต่วนัที ่๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ จนถงึวนัที ่๑๕ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘  

ในช่วงเวลาดงักล่าว ทีก่องทหารญีปุ่น่เขา้มาพาํนกัอยูใ่นประเทศไทยนัน้ มผีลกระทบต่อประเทศไทย 

ทัง้ในทางการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม อยา่งแรงและเหน็ไดช้ดัเจน แต่ประเทศไทยเป็นประเทศเดยีวใน

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีค่งความเป็นเอกราช และสามารถรกัษาอธปิไตยของชาตไิวไ้ดต้ราบเท่าทุก 

วนัน้ี 



๑๗  

  จงัหวดักาญจนบุรกี็เริม่มบีทบาทในสงครามครัง้น้ีขึน้มาทนัท ีโดยกองทพัญี่ปุ่นได้นําเชลย

ศกึรวมทัง้กรรมกรเกณฑ์แรงงานซึ่งกวาดต้อนเข้ามาในประเทศไทย เพื่อสร้างทางรถไฟไปพม่าโดย

แยกจากทางรถไฟทีส่ถานีหนองปลาดุกไปเมอืงกาญจนบุร ีขา้มแม่น้ําแควใหญ่เรยีกกนัว่า "สะพานขา้ม

แม่น้ําแคว" แลว้ตดัขา้มหุบเขา ขุนเขา ป่าดงจนถงึชายแดนพม่า เพื่อขนส่งกําลงัพลและยุทธสมัภาระ

จากประเทศไทยไปพม่า ทําให้จงัหวดักาญจนบุรตี้องตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายสมัพนัธมติรที่มาทิ้ง

ระเบดิทําลายสะพาน ทางรถไฟเพื่อตัดเส้นทางลําเลียงขนส่ง ประชาชนชาวเมอืงกาญจนบุร ีได้รบั

เคราะหก์รรมจากสงครามอนัทารุณครัง้น้ีอยู่หลายปี ทําใหต้้องเสยีชวีติและทรพัยส์นิไปเป็นจาํนวนมาก 

ซึง่ชาวกาญจนบุรยีงัจาํไดด้แีละทางราชการไดจ้ดังาน "สปัดาหส์ะพานขา้มแม่น้ําแคว" เป็นงานประจาํปี

ของจงัหวดั ซึง่เริม่ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นตน้มา 

อนุสรณ์แห่งสงครามครัง้นัน้ยงัปรากฏจนทุกวนัน้ี ไดแ้ก่ 

๑. สะพานขา้มแม่น้ําแคว 

๒. ทางรถไฟสายมรณะ  

๓. สุสานทหารสหประชาชาต ิ

ขอให้เป็นเรื่องราวแห่งสงครามบทสุดท้ายในประวัติศาสตร์ เหนือฝ ัง่แม่น้ําแควของ

กาญจนบุรเีท่าน้ีเถดิ ขอสนัตสิุขจงมแีก่เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัตลอดไปชัว่นิรนัดร ์

จากประวตัคิวามเป็นมาของจงัหวดักาญจนบุรดีงักล่าวมาแลว้ จะเหน็ว่าเมอืงกาญจนบุรเีป็น

เมอืงหน้าด่านและเป็นสมรภูมทิี่บรรพบุรุษในอดตีได้เคยหลัง่เลอืดต่อสู้กบัข้าศกึศตัรูเพื่อปกป้องผนื

แผ่นดนิไทยไวน้ับครัง้ไม่ถ้วน และด่านพระเจดยีส์ามองคก์เ็ป็นด่านสําคญัของประเทศไทยทางดา้นทศิ

ตะวนัตกเพราะเป็นทางเดินที่ใกล้สุดระหว่างไทยกบัพม่า ไทยกบัพม่าได้ทําสงครามขบัเคี่ยวกนัมา

ตลอดสามกรงุ (กรุงศรอียุธยา กรุงธนบุร ีและกรุงรตันโกสนิทร)์ ไม่ว่าพม่าจะยกกองทพัมารบกบัไทยก็

ดหีรอืกองทพัไทยจะยกไปตเีมอืงพมา่กด็ ีจะต้องยกกองทพัผ่านด่านพระเจดยีส์ามองคน้ี์ดว้ยกนัทัง้สอง

ฝ่าย ซึ่งถ้านับแลว้กไ็ม่น้อยกว่า ๑๕ ครัง้ จงึนับไดว้่าด่านพระเจดยีส์ามองค์เป็นด่านทีส่ําคญัมาก ดว้ย

เหตุน้ีเองจงัหวดักาญจนบุรจีงึได้ใช้รูปพระเจดยี์สามองค์เป็นเครื่องหมายประจําจงัหวดั และเทศบาล

เมอืงกาญจนบุรกีใ็ชร้ปูพระเจดยีส์ามองคเ์ป็นเครื่องหมายของเทศบาลดว้ย นอกจากน้ีรปูพระเจดยีส์าม

องค์ยงันําไปเป็นสญัลกัษณ์ผ้าผูกคอของลูกเสอืของจงัหวดักาญจนบุร ีและค่ายลูกเสอืของจงัหวดั

กาญจนบุรกีใ็ชช้ื่อว่า "ค่ายลกูเสอืเจดยีส์ามองค"์ อกีดว้ย 

ตวัเมอืงกาญจนบุร ีตัง้อยูท่ีป่ากแพรก ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๓๗๔ เรือ่ยมาจนถงึ พ.ศ. ๒๔๙๘ จงึได้

ยา้ยอาคารสถานทีร่าชการและศาลากลางจงัหวดัมาปลกูสรา้งใหม่ที ่"บา้นบ่อ" ตําบลปากแพรก รมิถนน

แสงชโูต ห่างจากศาลากลางจงัหวดัเดมิ ประมาณ ๓ กโิลเมตร 

   

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

เดมิหน่วยราชการบรหิารส่วนกลาง มกีระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นส่วนราชการที่เป็น

ศูนยก์ลางอํานวยการปกครองประเทศและควบคุมหวัเมอืงทัว่ประเทศแลว้ การจดัระเบยีบการปกครอง

ต่อมาก็มกีารจดัตัง้หน่วยราชการบรหิารส่วนภูมภิาค ซึ่งมสีภาพและฐานะเป็นตวัแทนหรอืหน่วยงาน



๑๘  

  ประจาํทอ้งถิน่ทีข่องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อนัไดแ้ก่การจดัรปูการปกครอง "แบบเทศาภบิาล" ซึง่ถอื

ได้ว่าเป็นระบบการปกครองที่รวมอํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลางอย่างมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย และเป็นการ

เปลีย่นระบบการปกครองจากประเพณกีารปกครองดัง้เดมิของไทย คอื "ระบบกนิเมอืง" ใหห้มดไป     

การปกครองหัวเมอืงก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบงัคบับัญชามี

ความหมายแตกต่างกนัออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิ่น หวัเมอืงหรอืประเทศราชยิง่ห่างไกล

ออกไปจากกรุงเทพฯ เท่าใด ก็ยิง่มอีสิระในการปกครองตนเองมากขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ี เน่ืองมาจากทาง

คมนาคมไป 

มาลาํบากมาก หวัเมอืงทีร่ฐับาลปกครองบงัคบับญัชาไดโ้ดยตรงกม็แีต่หวัเมอืงจตัวาใกล้ๆ  ส่วนหวัเมอืง

อื่นๆ มเีจา้เมอืงเป็นผูป้กครอง แบบกินเมือง และมอีํานาจอย่างกวา้งขวางในสมยัทีส่มเดจ็พระเจา้บรม

วงศเ์ธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพดาํรงตําแหน่งเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย พระองคไ์ดจ้ดัใหอ้ํานาจ

การปกครองเขา้มาร่วมอยู่ยงัจุดเดยีวกนัโดยการจดัตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึ้น มขีา้หลวงเทศาภบิาล

เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่หมายความว่ารฐับาลมใิหก้ารบงัคบับญัชาหวัเมอืงไปอยู่ที่

เจา้เมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลเริม่ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘  

จงึจะสาํเรจ็ 

"การเทศาภิบาล" คือการปกครองโดยลักษณะที่จ ัดให้มีหน่วยบริหารราชการอัน

ประกอบดว้ยตําแหน่ง "ขา้หลวงต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และเป็นที่

ไว้วางใจของรฐับาลของพระองค์ รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลาง ซึ่งประจําแต่เฉพาะในราชธานีนัน้

ออกไปดําเนินงานในส่วนภูมภิาค อนัเป็นการใกล้ชดิตดิต่ออาณาประชากร เพื่อให้ได้รบัความร่มเยน็

เป็นสุขและความเจรญิทัว่ถึงกนั โดยมรีะเบยีบแบบแผนอันเป็นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจกัรด้วย 

ฯลฯ" จงึไดแ้บ่งส่วนการปกครองโดยขนาดลดหลัน่กนัเป็นขัน้อนัดบัดงัน้ีคอื 

๑. เป็นมณฑล 

๒. ถดัลงไปเป็นเมอืง คอืจงัหวดั 

๓. อําเภอ 

๔. ตําบล 

๕. หมูบ่า้น  

จดัแบ่งหน้าทีร่าชการเป็นส่วนสดัแผนกงานใหส้อดคลอ้งกบัทํานองการของกระทรวง ทบวง

กรมในราชธานี และจดัสรรข้าราชการที่มคีวามรู้ ความสามารถ และมคีวามประพฤติดใีห้ไปประจํา

ทํางานตามตําแหน่งหน้าที่ มใิห้มหีน้าที่การก้าวก่ายสบัสนกนัดงัที่เป็นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึ่งความ

เจรญิเรยีบรอ้ยรวดเรว็ แก่ราชการและธุรกจิของประชาชน ซึง่ตอ้งอาศยัทางราชการเป็นทีพ่ึง่ดว้ย 

สรปุ เพื่อความเขา้ใจบางประการเกีย่วกบัการจดัระเบยีบการปกครองแบบเทศาภบิาล ดงัน้ี 

การเทศาภบิาล นัน้หมายความรวมว่า เป็น "ระบบ" การปกครองอาณาเขตชนิดหน่ึงซึง่ 

เรยีกว่า "การปกครองส่วนภมูภิาค" ส่วน "มณฑลเทศาภบิาล" คอื ส่วนหน่ึงของการปกครองชนิดน้ีและ

ยงัหมายความอีกว่า ระบบเทศาภบิาลเป็นระบบที่รฐับาลกลางจดัส่งข้าราชการส่วนกลางไปบรหิาร



๑๙  

  ราชการในท้องที่ต่างๆ แทนที่ส่วนภูมภิาคจะจดัปกครองกนัเอง เช่น ที่เคยปฏบิตัิมาแต่เดมิอนัเป็น

ระบบ 

กินเมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาล จงึเป็นระบบการปกครองซึ่งรวมอํานาจเข้ามาไว้ใน

ส่วนกลางและรดิรอนอํานาจของเจา้เมอืงตามระบบกนิเมอืงลงอยา่งสิน้เชงิ 

 

ก่อนการจดัระเบียบการปกครองแบบเทศาภิบาลนัน้ ในสมยัรชักาลที่ ๕ แห่งกรุงรตัน-

โกสินทร์ ก่อนปฏริูปการปกครองก็มกีารรวมหวัเมอืงเข้าเป็นมณฑลเหมอืนกนั แต่มณฑลนัน้หาใช่

มณฑลเทศาภบิาลไม ่ดงัจะไดอ้ธบิายโดยยอ่ดงัน้ี 

เมื่อพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั พระปิยมหาราช ทรงพระราชดํารจิะจดัการ

ปกครองพระราชอาณาเขตให้มัน่คงและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน ทรงเห็นว่าหวัเมอืงอนัมมีาแต่เดิม

แยกกนัขึน้อยู่ในกระทรวงมหาดไทยบ้าง กระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมท่าบ้าง การบงัคบับญัชาหวั

เมอืงในสมยันัน้แยกกนัอยู่ ๓ แห่ง ยากที่จะจดัระเบยีบปกครองให้เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเหมอืนกนัได้

ทัว่ราชอาณาจักร ทรงพระราชดําริว่า ควรจะรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ปวงให้ขึ้นอยู่ใน

กระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว  จึงได้มีพระบรมราชโองการแบ่งหน้าที่ ระหว่าง

กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเสียใหม่เมื่อวนัที่ ๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เมื่อได้

มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวงแล้วจงึได้รวบรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑลมี

ขา้หลวงใหญ่เป็นผูป้กครอง การจดัตัง้มณฑลขึน้ ๖ มณฑล คอื 

๑. มณฑลลาวเฉียงหรอืมณฑลพายพั 

๒. มณฑลลาวพวนหรอืมณฑลอุดร 

๓. มณฑลลาวกาวหรอืมณฑลอสีาน 

๔. มณฑลเขมรหรอืมณฑลบรูพา 

๕. มณฑลลาวกลางหรอืมณฑลนครราชสมีา 

๖. หวัเมอืงฝา่ยทะเลตะวนัตกหรอืมณฑลภเูกต็ 

การจดัรวบรวมหัวเมืองเข้าเป็น ๖ มณฑลดังกล่าวมาน้ี ยงัมิได้มีฐานะเหมือนมณฑล

เทศาภบิาล การจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่อยา่งแทจ้รงิเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นต้นมา

แต่มไิดด้าํเนินการจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดยีวทัว่ราชอาณาจกัร ไดจ้ดัตัง้เป็นลาํดบัดงัน้ี 

พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรกทีจ่ดัระเบยีบการมณฑลแบบใหม่  ไดจ้ดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ ๓ 

มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑลปราจนีบุร ีมณฑลนครราชสมีา  และต่อมาไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็น

มณฑลราชบุรอีกีมณฑลหน่ึง ซึง่กาญจนบุรเีป็นเมอืงรวมอยูใ่นมณฑลราชบุรดีว้ย 

พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดจ้ดัเป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๓ มณพล คอื มณฑลนครชยัศร ีมณฑล

นครสวรรค์และมณฑลกรุงเก่า และได้แก้ไขระเบยีบการจดัมณฑลฝ่ายทะเลตะวนัตก ตัง้เป็นมณฑล

ภเูกต็ใหเ้ขา้รปูลกัษณะของมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหน่ึง 



๒๐  

  พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดจ้ดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๒ มณฑล คอื มณฑลนครศรธีรรมราชและ

มณฑลชุมพร และเปลีย่นแปลงการปกครองมณฑลเขมร ใหเ้ป็นแบบมณฑลเทศาภบิาลใหช้ื่อว่ามณฑล

บรูพา 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดร้วมหวัเมอืงมะลายตูะวนัออกเป็นมณฑลไทรบุร ี

พ.ศ. ๒๔๔๒ ไดต้ัง้มณฑลเพชรบูรณ์ขึน้อกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดเ้ปลีย่นแปลงสภาพของมณฑลเก่า ทีเ่หลอือกี ๓ มณฑล คอื มณฑลพายพั 

มณฑลอุดร และมณฑลอสีาน ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาล 

พ.ศ. ๒๔๔๗ ใหย้บุมณฑลเพชรบูรณ์ 

พ.ศ. ๒๔๔๙  จดัตัง้มณฑลปตัตานี มณฑลจนัทบุร ี

พ.ศ. ๒๔๕๐  จดัตัง้มณฑลเพชรบูรณ์ขึน้อกีครัง้หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๕๑  จํานวนมณฑลลดลง เพราะไทยต้องยกมณฑลไทรบุรใีห้แก่องักฤษ เพื่อ

แลกเปลีย่นกบัการแกไ้ขสญัญาคา้ขาย และเพื่อจะกูย้มืเงนิองักฤษสรา้งทางรถไฟสายใต ้

พ.ศ. ๒๔๕๕  ได้แยกมณฑลอีสานออกเป็น ๒ มณฑล ตัง้ชื่อใหม่ว่า มณฑลอุบล และ

มณฑลรอ้ยเอด็ 

พ.ศ. ๒๔๕๘  จดัตัง้มณฑลมหาราษฎรข์ึน้ โดยแยกออกจากมณฑลพายพั 

 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมาเป็นระบบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตาม

พระราชบัญญัติระเบียบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๖ จดัระเบียบ

ราชการบรหิารส่วนภูมภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วยบรหิารราชการแผ่นดนิ 

มขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร 

เมื่อก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและ

อําเภอแล้วยงัแบ่งเขตการปกครองออกเป็นมณฑลอีกด้วย เมื่อได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัิ

ระเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช ๒๔๗๖ จงึได้ยกเลกิมณฑลเสยี เหตุที่

ยกเลกิมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

๑. การคมนาคม การสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน สามารถสัง่การและตรวจตรา

สอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

๒. เพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายของประเทศใหน้้อยลง 

๓. เหน็ว่าหน่วยงานมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล มณฑล

รายงานต่อกระทรวง เป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

๔. รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม่ๆ  มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ส่วนภมูภิาค 

ยิง่ขึน้ และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลได้ออกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี

ฉบบัหน่ึง แบ่งส่วนราชการบรหิารส่วนภมูภิาคเป็นภาค จงัหวดั และอําเภอ ในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดั 



๒๑  

  มหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัน้ี 

๑. จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล แต่เดมิหามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

๒. อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึ่งแต่เดมิตกอยู่แก่คณะบุคคลไดแ้ก่ คณะกรรมการจงัหวดันัน้

ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓. ในฐานะของคณะกรรมการจงัหวดั ซึง่แต่เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการแผ่นดนิ

ในจงัหวดั ไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมาไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตามนัยประกาศ

ของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วนภูมภิาค

เป็น 

๑. จงัหวดั 

๒. อําเภอ 

จงัหวดันัน้ใหร้วมทอ้งทีห่ลายๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ ยุบ และ

เปลีย่นแปลงเขตจงัหวดัใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิและใหม้คีณะกรรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของ 

ผูว้่าราชการจงัหวดั ในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 

 

  
ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาค จงัหวดักาญจนบุรี . กรุงเทพมหานคร : ประยรูวงศ ์, ๒๕๓๐. 
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