ประวัติศาสตร์จงั หวัดสุพรรณบุรี

สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา(๑)

อาจแบ่งได้อย่างกว้าง ๆ
๑. สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์
๒. สมัยประวัตศิ าสตร์
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ หมายถึงสมัยทีม่ นุ ษย์ยงั ไม่รจู้ กั ใช้ตวั หนังสือ การแบ่งอายุของ
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ยดึ เอาวัตถุทใ่ี ช้ทาํ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้เป็ นหลัก
ในท้องทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุร ี ปจั จุบนั ได้ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีโดยบังเอิญ และโดย
จงใจของผูล้ กั ลอบขุดค้นแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ทําให้ทราบได้ว่าในท้องทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุร ี เป็ นแหล่ง
ที่อยู่ของคนก่ อนประวัติศาสตร์ ตัง้ แต่ ยุคหินใหม่ ตอนกลางประมาณ ๓,๘๐๐ ปี ถึง ๒,๗๐๐ ปี ลงมา
จนถึงยุคโลหะ ตัง้ แต่สมัยสําริดและยุคเหล็ก สังคมของมนุ ษย์พวกนี้เป็ นสังคมเกษตรกรรม รู้จกั การ
เพาะปลูก รูจ้ กั ทําภาชนะดินเผา ถลุงแร่และทอผ้า บริเวณทีพ่ บโบราณวัตถุมกั จะเป็ นทีด่ อน นํ้ าท่วมไม่
ถึง อยู่ร ิมนํ้ า และอยู่ไ ม่ ห่ างไกลจากภูเ ขามากนัก น่ า เสีย ดายที่ย งั ไม่ เ คยมีก ารขุด ค้นทางด้า นก่ อ น
ประวัตศิ าสตร์ในจังหวัดสุพรรณบุร ี หากได้มกี ารขุดค้นทางด้านนี้แล้วก็จะได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมขึน้ อีก
อย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ดผี ู้ท่สี นใจเรื่องราวสมัยก่ อนประวัติศาสตร์ ที่พบในจังหวัดสุพรรณบุรจี ะ
ศึกษาได้จากโบราณวัตถุ ต่าง ๆ ที่จดั แสดงอยู่ท่หี ้องก่ อนประวัติศาสตร์ทวารวดี ในพิพธิ ภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ
อู่ทอง เป็ นต้นว่าขวานหินขัด สมัยหินใหม่ พบที่บริเวณเมืองอู่ ทองซึ่งมีอายุประมาณ ๓,๘๐๐ ปี ถึง
๒,๗๐๐ ปี (๒)
สมัยหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์
หรือสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์

อาณาจักรฟูนัน (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๖-๑๐)

จากการค้นพบโบราณวัตถุหลายชิน้ เป็ นต้นว่า ลูกปดั เครื่องประดับทําด้วยทองหรือดีบุก
ั ้ นเผา ฯลฯ ทีเ่ มือง
ทีป่ ระทับตราหรือตราขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เหรียญเงินศรีวตั สะ เศษเครือ่ งปนดิ
อู่ทองซึง่ มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับวัตถุทค่ี น้ พบทีเ่ มืองออกแก้วซึง่ เชือ่ กันว่าเป็ นเมืองท่าของอาณาจักร
ฟูนนั ในแหลมโคชินไชนา ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนามภาคใต้มาก(๓) วัตถุเหล่านี้ไม่เคย
พบในทีอ่ ่นื ในแหลมอินโดจีน และเชื่อกันว่าเป็ นวัตถุของอาณาจักรฟูนนั
(พุทธศตวรรษที่ ๖(๔)
พุทธศตวรรษที่ ๑๐) โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยงั ได้คน้ พบประติมากรรม ศิลปอินเดียสมัยอมราวดี
(๑) เรียบเรียงโดย ว่าทีร่ อ้ ยตรีบนั เทิง พูลศิลป์ ศิลปบัณฑิต โบราณคดี หัวหน้าพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ อู่ทอง
(๒) จิรา จงกล, พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี (พระนคร: ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ศิวพร,๒๕๐๙,)หน้า ๑๔
(๓) สุภทั รดิศ ดิศกุล, ศาสตราจารย์หม่อมเจ้า, ประวัตศิ าสตร์เอเซียอาคเนย์ ถึง พ.ศ. ๒๐๐๐,
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สาํ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๒)หน้า ๑๑

๒
(๔) ปจั จุบนั วัตถุส่วนหนึ่ง จัดแสดงอยู่ทห่ี อ้ งก่อนประวัตศิ าสตร์-ทวารวดี ในพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติอ่ทู อง จังหวัดสุพรรณบุร ี

(ประมาณพุทธศวรรษที่ ๙-พุทธศตวรรษที่ ๑๐) ทีเ่ มืองอู่ทองอีกด้วย เป็ นต้นว่า ชิน้ ส่วนองค์พระพุทธรูป
ยืนอุ้มบาตร ๓ องค์ ชิน้ ส่วนองค์พระพุทธรูปปางนาคปรก ดินเผา รูปกินรีสวมศิราภรณ์ปูนปนั ้ ชิน้ ส่วน
หินจําหลักลวดลายและทีเ่ จิมกระแจะจันทน์ หนิ ซึง่ สืบต่อจนถึงสมัยทวารวดี ปจั จุบนั จัดแสดงอยู่ท่หี อ้ ง
ก่อนประวัตศิ าสตร์-ทวารวดี ในพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี อาศัยโบราณวัตถุ
ดัง กล่ า วแล้ว เป็ นเหตุ ใ ห้ศ าสตราจารย์จ็อ ง บ๊ ว ซเซลิเ ยร์เ สนอความเห็นว่ า เมือ งอู่ ทองตัง้ มาก่ อ น
อาณาจักรทวารวดี และอาจเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนัน หรือเคยเป็ นเมืองขึน้ ของอาณาจักรฟูนัน
มาตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่ ๖ ซึง่ เป็ นอาณาจักรทีส่ ําคัญทีส่ ุดในเอเซียอาคเนย์ อาณาจักรนี้ในขณะทีเ่ จริญ
สูงสุดได้ครอบคลุมไปจนถึงประเทศสาธารณรัฐสังคมเวียตนามภาคใต้ เมื่ออาณาจักรฟูนันหมดอํานาจ
ลงแล้ว เมืองอู่ทองจึงได้กลายเป็ นเมืองสําคัญขึน้ ในอาณาจักรทวารวดี ในพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒
สมัยประวัติศาสตร์ หมายถึงสมัยที่มนุษย์ร้จู กั ใช้ ตวั หนังสือ

สมัยทวารวดี (พศว.ที่ ๑๑ หรือ ๑๒ ถึง ๑๖)
อาณาจักรทวารวดีเป็ นอาณาจักรประวัตศิ าสตร์สมัยแรกในประเทศไทย อาณาจักรนี้ตาม
ความเห็นของศาสตราจารย์จอ็ ง บ๊วซเซลิเยร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญโบราณคดีในภาคเอเซียอาคเนย์ ซึง่ กรม
ศิลปากรได้เชิญเข้ามาสํารวจโบราณคดีในประเทศไทย เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้ลงความเห็นว่า เมืองอู่ทอง
อาจเป็ นราชธานี ของอาณาจัก รทวารวดีอ ยู่ชวระยะเวลาหนึ
ั่
่ ง การค้นพบแผ่ นทองแดงของพระเจ้า
หรรษาวรมันทีบ่ ริเวณหน้าโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยในเมืองอู่ทอง ซึง่ มีจารึกใช้ตวั อักษรอยู่ประมาณปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ ก็อาจหมายความว่า พระเจ้าแผ่นดินพระองค์น้ีเป็ นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกที่
เราทราบพระนามกันสําหรับอาณาจักรทวารวดี อาศัยเหตุ น้ีทําให้ศ าสตราจารย์จอ็ ง บ๊วซเซลิเยร์ มี
ความเห็นต่อไปอีกว่า เมืองอู่ทองจึงเป็ นเมืองสําคัญในอาณาจักรทวารวดีในพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒
นอกจากนัน้ ศาสตรจารย์จอ็ ง บ๊วซเซลิเยร์ ได้กล่าวว่า ศิลปสมัยทวารวดีได้ขยายตัวออกไป ๓ ทาง คือ
ทางทิศตะวันออก ทางหนึ่งไปยังอําเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุร ี โดยผ่านทางดงละครและดงศรี
มหาโพธิ ์ อีกทางหนึ่งไปยังทีร่ าบสูงโคราช โดยผ่านทางจังหวัดสระบุร ี และไปแยกออกเป็ นหลายสายที่
แม่น้ํ ามูลไปยังจังหวัดมหาสารคาม ทางทิศเหนือไปยังจังหวัดลําพูน (อาณาจักรหริภุญไชย) โดยผ่าน
ทางจังหวัดลพบุร ี นครสวรรค์ และตาก ทางใต้มที างลงไปยังแหลมทองโดยผ่านทางจังหวัดราชบุร ี และ
เพชรบุร ี ทางเหล่านี้มาบรรจบกันแถบบริเวณเมืองอู่ทอง การทีท่ ราบได้เช่นนี้กโ็ ดยอาศัยหลักฐานจาก
โบราณวัตถุสถานศิลปสมัยทวารวดีทค่ี น้ พบตามสายทางเดินเหล่านัน้
เมืองอู่ทอง อยู่ในเขตอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี ตัง้ อยู่ระหว่างเส้นรุง้ ที่ ๑๔๐ ๒๒'
เหนือ และเส้นแวงที่ ๙๙๐ ๕๓' ๓๐" ตะวันออก ตัวเมืองเป็ นรูปรีค่อนข้างกลมขนาด ๙๐๐ x ๑.๗๕๐
เมตร ภายในตัวเมืองและบริเวณใกล้เคียงได้พบโบราณวัตถุสถานสมัยทวารวดีเป็ นอันมาก ซึ่งเป็ น
ประโยชน์ในการศึกษาเป็ นอย่างยิง่
นอกจากนี้แหล่งชุมชนสมัยทวารวดีกระจัดกระจายอยูท่ วไปในจั
ั่
งหวัดสุพรรณบุรที น่ี ่ าสนใจ
อีกแห่งหนึ่งอยู่ท่เี มืองโบราณบ้านคูเมือง ในเขตอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี ซึ่งตัง้ อยู่

๓
ระหว่างเส้นรุง้ ที่ ๑๔๐ ๕๑' เหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐๐ ๑๓' ตะวันออก ตัวเมืองเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มมน
ขนาด ๕๑๐X๕๖๐ เมตร (๑)

สมัยอู่ทอง (พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๒๐)
ภายหลังจากที่เมืองอู่ทองกลายเป็ นเมืองร้าง เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เนื่องจาก
กระแสนํ้ าในแม่น้ํ าจระเข้สามพันเปลี่ยนทางเดินและเกิดอหิวาตกโรคระบาดขึน้ จึงได้ย้ายเมืองไปตัง้
เมืองใหม่ในท้องทีอ่ ําเภอเมืองสุพรรณบุรปี จั จุบนั คือ ตัง้ อยู่ระหว่างเส้นรุง้ ที่ ๑๔๐ ๒๘' เหนือ เส้นแวงที่
๑๐๐๐ ๑๗' ตะวันออก จากภาพถ่ายทางอากาศปรากฏว่า เป็ นเมืองขนาด ๑๐๐๐X ๓๖๐๐ เมตร มี
อาณาเขตของตัวเมืองคลุมทัง้ สองฟากแม่น้ํ าท่าจีน ซึ่งมีสภาพเป็ นเมืองอกแตก มีแม่น้ํ าท่าจีนอยู่กลาง
เมืองไหลผ่านจากเหนือลงใต้คูเมืองด้านตะวันออกเริม่ แต่บริเวณหมู่บ้านตาหมันขนานกับแม่น้ํ าท่าจีน
ผ่านบ้านน้อยมาหมดลงใกล้กบั โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ส่วนทางตะวันตก คูเมืองผ่านกลางตัวเมือง
สุพรรณบุร ี สมัยอยุธยาเมืองนี้เข้าใจว่าเป็ น เมืองพันธุมบุร ี ตามที่ปรากฏชื่อในหนังสือไตรภูมขิ องเก่า
ด้วยเหตุน้ีจงึ มีผู้ค้นพบซากโบราณสถานขนาดเล็กสมัยทวารวดีตอนปลาย พระพุทธรูปขนาดใหญ่ทํา
ด้วยหิน ๒ องค์ ทีว่ ดั ราชเดชะ (ร้าง) และพระบาทพระพุทธรูปสมัยทวารวดีทว่ี ดั พิหารแดง
ต่อมาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหมูบ่ า้ น ในบริเวณเมืองสุพรรณบุรเี ก่าให้เจริญขึน้ จึงได้ม ี
การตัดถนนผ่านเข้าไปในบริเวณซากโบราณสถานต่าง ๆ และมีการรือ้ อิฐจากโบราณสถานต่าง ๆ เอา
ไปใช้ในการสร้างบ้านเมืองและสถานทีท่ างราชการทัง้ ๒ ฝงั ่ ทีต่ งั ้ ตัวจังหวัดสุพรรณบุรปี จั จุบนั รวมทัง้ ได้
มีก ารรื้อ อิฐ จากโบราณสถานต่ า ง ๆ จากวัด ร้า งหารายได้ ห ลายครัง้ หลายหนไปขายตัง้ แต่ ก่ อ น
สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๘-พ.ศ. ๒๕๐๐) เป็ นเหตุให้หลักฐานทางโบราณคดีในสมัยอู่ทอง ใน
บริเวณตัวเมืองสุพรรณบุรเี ก่าและบริเวณใกล้เคียงหมดสภาพไปเป็ นอันมาก โบราณสถานทีเ่ หลือรอด
จากการกระทําดังกล่าวมีอยูเ่ พียงประมาณ ๕ % เท่านัน้ (๒)เช่น
๑. เจดียใ์ นวัดพระอินทร์ (ร้าง) ๑ องค์
๒. เจดียใ์ นวัดเถลไถล (ร้าง) ๑ องค์
๓. เจดียใ์ นวัดพระรูป ๑ องค์ และพระพุทธไสยาสน์ ๑ องค์
๔. ฐานเจดียห์ ลังอุโบสถวัดพระรูป ๑ องค์
๕. พระปรางค์ในวัดพระศรีรตั นมหาธาตุ ๑ องค์
๖. เจดียใ์ นวัดพระศรีรตั นมหาธาตุ ๒ องค์
๗. เจดียใ์ นวัดพริก (ร้าง) ๑ องค์
๘. พระปา่ เลไลยก์ ๑ องค์
๙.เจดียใ์ นวัดมรกต (ร้าง) ๑ องค์
๑๐.เจดียใ์ นวัดสนามชัย (ร้าง) ๑ องค์
(๑) ศรีศกั ร วัลลิโภดม "สุพรรณภูมอิ ยู่ทไ่ี หน" ช่อฟ้าปีท่ี ๔ ฉบับที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ หน้า ๖๒
(๒) สัมภาษณ์ นายสถาน แสงจิตพันธุ์ อาจารย์โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุร ี วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๔

๔
นอกจากนี้ยงั มีเจดียส์ มัยอู่ทอง ยังมีอกี องค์หนึ่งทีว่ ดั เขาดิน ตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง
สุพรรณบุร ี จังหวัดสุพรรณบุร ี

สมัยสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐)
จากจารึกตอนท้ายในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช (พ.ศ. ๑๘๒๒-๑๘๔๑) ซึง่
คงสลักขึน้ หลัง พ.ศ. ๑๘๓๕ ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับชัยชนะของพระองค์ได้ว่าอาจปราบฝูง
ข้าศึก มีเมืองกว้างขวางหลายเมือง รวมทัง้ เมืองสุพรรณภูมดิ ว้ ย เมืองนี้คงเป็ นเมืองสุพรรณบุรเี ก่า ทีต่ งั ้
อยู่ระหว่างเส้นรุง้ ที่ ๑๔๐ ๒๘' เหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๐๐๑๗' ตะวันออก ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วและคงเป็ น
เมือ งเดียวกับสุ พ รรณภูม ิใ นจารึก หลัก ที่ ๔๘ วัด ส่ อ งคบ จัง หวัด ชัยนาท ซึ่ง เป็ น จารึก บนแผ่ น ทอง
อักษรไทย ภาษาไทย มีศกั ราชระบุแน่ ชดั ว่าจะอยู่ในพ.ศ. ๑๙๕๑ ในรัชกาลสมเด็จพระรามราชาธิราช
จารึกหลักนี้กล่าวถึงเจ้าเมืองขุนเพชญสารว่าได้เคยทําบุญอุทศิ บ้านเรือนถวายวัดในเมืองศรีสุพรรณภูม ิ
และเมืองศรีอโยธยา เพราะระยะเวลาระหว่างจารึกหลักที่ ๑ ตอนทีก่ ล่าวถึงชื่อเมืองสุพรรณภูมกิ บั พ.ศ.
๑๙๕๑ นัน้ ห่างกันเพียงประมาณ ๑๐๐ ปีเท่านัน้ ประกอบทัง้ โบราณวัตถุสถานในเขตเมืองสุพรรณภูม ิ
หรือเมืองสุพรรณบุรเี ก่าก็มถี งึ สมัยสุโขทัยด้วย (๑)
เมือ งนี้ ต่ อ มาในสมัย สมเด็จ พระมหาจัก รพรรดิไ ด้โ ปรดให้ร้อื กํ า แพงเมือ งลงเมื่อ พ.ศ.
๒๐๘๖ เพื่อไม่ให้พม่าข้าศึกใช้เป็ นทีม่ นถ้
ั ่ าเสียเมืองสุพรรณบุรเี ก่าให้แก่ขา้ ศึก
เมืองสุพรรณบุรไี ด้ตงั ้ อยู่ ณ ทีน่ ้ตี ลอดสมัยอยุธยาและได้ปรับปรุงเมืองให้มขี นาดเหมาะสม
กับฐานะเมืองที่ถูกลดฐานะจากเมืองลูกหลวงมาเป็ นหัวเมืองชัน้ ใน ในการปรับปรุงครัง้ นี้ได้ทง้ิ บริเวณ
ั ่ นออกแต่ เพียงฝงเดี
ั ่ ยวเท่านัน้ เข้าใจว่าเมือง
เมืองทางฟากตะวันตกของแม่น้ํ าท่าจีน มาอยู่แค่ฝงตะวั
แห่งนี้คงสร้างขึน้ ระหว่างรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กับสมเด็จพระชัยราชาธิราช (ระหว่าง พ.ศ.
๑๙๙๑-๒๐๘๙) (๒)

สมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ ๑๘-๑๙)
จากศิลาจารึกทีป่ ราสาทพระขรรค์ ในบริเวณเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ซึง่ สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที ่ ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๐) ทําให้ทราบว่ามีเมืองโบราณเมืองหนึง่ มีชอื ่
ตามศิลาจารึกว่า "สวรรณปุระ" ซึง่ น่ าจะอยูท่ บี ่ ริเวณดอนทางพระ หรือเนินทางพระ ตําบลบ้านสระ
อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุร ี เพราะได้พบทรากโบราณสถาน เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีดนิ อัด อิฐ และ
ศิลาแลงเป็ นรากฐาน น่ าเสียดายทีโ่ บราณสถานแห่งนี้ถูกทําลายอย่างยับเยิน ก่อนทีห่ น่ วยศิลปากรที ่ ๒
และพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง ดําเนินการขุดแต่งโบราณสถาน ระหว่างวันที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒
ถึงวันที ่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๒ จึงไม่สามารถพบหลักฐานทางสถาปตั ยกรรมได้อย่างเด่นชัด ถึงกระนัน้ ก็ด ี
(๑) ศรีศกั ร วัลลิโภดม "สุพรรณภูมอิ ยู่ทไ่ี หน" ช่อฟ้า ปีท่ี ๒ ฉบับที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ หน้า ๕๖
(๒) ศรีศกั ร วัลลิโภดม "สุพรรณภูมอิ ยู่ทไ่ี หน" ช่อฟ้า ปีท่ี ๒ ฉบับที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ หน้า ๕๘

๕

ั ้ ส่ วยงาม ซึง่ เป็ น
การขุด แต่ ง ทีด่ อนทางพระได้พ บปฏิมากรรมต่ าง ๆ มีทงั ้ ทํา ด้ว ยศิล า และปูนป นที
ประโยชน์ในการศึกษาทางศิลปประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดี ของจังหวัดสุพรรณบุรเี ป็ นอันมาก(๑) เช่น
หน้าภาพรูปอสูรซึง่ เหมือนกับทีป่ ระดับอยู่ทฐี ่ านปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุร ี หน้าภาพเศียรเทวดาปูน
ปนั ้ ประติมากรรมบางชิ้นก็น่าสนใจ และยังไม่มผี ู้ใดทราบว่าเป็ นรูปอะไร เช่น รูปครุฑยุดช้าง ๒ เชือก
รูปบุ ค คลทีม่ ลี ้ นิ จุก ปาก และจากการทีไ่ ด้พ บปฏิมากรรมรูปกลีบขนุ นปรางค์ เนื อ่ งในการขุด แต่ ง จึง
สันนิษฐานได้ว่า ทรากโบราณสถานทีเ่ นินทางพระหรือดอนทางพระ คงเป็ นรูปปรางค์ทสี ่ ร้างตามศิลป
เขมร แบบบายน หรือสมัยลพบุร ี
อนึ่งก่อนหน้าทีจ่ ะมีการขุดแต่งดอนทางพระดังกล่าวแล้วข้างต้น ที่โบราณสถานดอนทาง
พระ ก็เคยมีผพู้ บโบราณวัตถุต่าง ๆ เป็ นต้นว่า พระพุทธรูปปางนาคปรก(๒) พระพิมพ์ พระโพธิสตั ว์
อวโลกิเ ตศวร ศิลปสมัยลพบุ ร ี ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระพุ ทธรูปปางนาคปรก นัน้ เป็ นศิลปแบบ
เดียวกับทีพ่ บทีว่ ดั ปูบ่ วั (๓) ตําบลพิหารแดง อําเภอเมืองสุพรรณบุร ี จังหวัดสุพรรณบุร ี
นอกจากศิล ปโบราณวัตถุ ศิลปสมัยลพบุร ี มัก จะพบอยู่ทวไปทุ
ั่
ก อําเภอ (๔) ในจัง หวัด
สุพรรณบุร ี ยกเว้นอําเภอด่านช้างเพียงอําเภอเดียว บริเวณทีพ่ บมากกว่าทีอ่ ่นื อยู่ในท้องที่ตําบลพิหาร
แดง อําเภอเมืองสุพรรณบุร ี จังหวัดสุพรรณบุร ี

สมัยอยุธยา
ตอนต้นสมัยอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) โปรดให้ตงั ้ ขุนหลวงพะงัวพี
่ ่
(๕)
พระมเหสีขน้ึ เป็ นพระบรมราชา ให้อยู่ครองเมืองสุพรรณบุรเี ดิมในฐานะเมืองลูกหลวง และเป็ นเมือง
หน้าด่าน ด้านตะวันตก ซึ่งในสมัยนัน้ เป็ นเมืองที่มคี วามสําคัญมากในการศึกสงคราม จึงมักจะแต่งตัง้
พระราชโอรสหรือเชือ้ พระองค์ไปเป็ นเจ้าเมือง เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่าในสมัยนัน้ มี "เจ้า" ครองเมืองหน้าด่าน
เพียง ๒ องค์ เท่านัน้ คือ พระราเมศวรพระราชโอรสครองเมืองลพบุร ี ซึ่งเป็ นเมืองหน้ าด่านทางทิศ
เหนือและขุนหลวงพะงัวพี
่ พ่ ระมเหสีครองเมืองสุพรรณบุร ี ซึง่ เป็ นเมืองหน้ าด่านด้านทิศตะวันตก หน้า
ด่านอีก ๒ เมือง คือ เมืองนครเขื่อนขันธ์ (พระประแดง) ซึ่งเป็ นเมืองหน้ าด่านด้านทิศใต้ และเมือง
นครนายกซึง่ เป็ นเมืองหน้าด่านด้านทิศตะวันออก ไม่ม ี "เจ้า" ไปเป็ นเจ้าเมือง
เมืองสุพรรณบุรใี นสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) นัน้ มีกําลังทหารเข้มแข็ง
มาก มิได้ทาํ หน้าทีแ่ ต่เพียงเมืองหน้าด่านอย่างเดียวเท่านัน้ เมือ่ เกิดกรณี "ขอมแปรพักตร์" สมเด็จ
พระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) โปรดให้พระราเมศวรพระราชโอรสยกกองทัพไปตีเมืองเขมร แต่ฝ่าย
เขมรรูต้ วั ก่อน ทัพหน้าของพระราเมศวรยังไม่ทนั ตัง้ ค่าย พญาอุปราช ราชโอรสพระเจ้าแผ่นดินเขมรก็
ั บนั แสดงอยู่ทห่ี อ้ งลพบุร ี ในพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี
(๑) ปจจุ
ั บนั อยู่ทว่ี มิ ลโภคาราม ในเขตสุขาภิบาลสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุร ี องค์หนึ่ง
(๒) ปจจุ
ั
(๓) ปจจุบนั จัดแสดงอยู่ทห่ี อ้ งลพบุร ี - รัตนโกสินทร์ ในพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี
(๔) มนัส โอภากุล พระฯเมืองสุพรรณ (สุพรรณบุร ี มนัสการพิมพ์ ๒๕๒๔) หน้า ๑๕
(๕) รายงานพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุ ภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณบุร ี ปีรตั นโกสินทร์
ศก ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๔๖)

๖

ยกทัพโจมตีทพั หน้าแตก มาปะทะทัพหลวง และเสียพระศรีสวัสดิ ์ในทีร่ บ เมือ่ ความทราบถึงกรุงศรี
อยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) โปรดให้ขนุ หลวงพะงัว่ ยกทัพไปช่วยหลาน และ
สามารถตีนครธมได้สําเร็จ พร้อมทัง้ กวาดต้อนชาวเขมรเข้ามากรุงศรีอยุธยาเป็ นอันมาก(๖) ถึงเก้าหมื่น
คน(๗) ส่วนปี ทต่ี นี ครธมได้ ขณะนี้ยงั ไม่เป็ นข้อยุตวิ ่าเป็ นปี ใด อาจเป็ นพ.ศ. ๑๘๙๕ หรือ พ.ศ. ๑๙๑๒
ปลายรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑
ในช่วงเวลาต่อมาเมืองสุพรรณบุรกี บั เมืองลพบุร ี ซึง่ เป็ นเมืองลูกหลวงด้วยกันต่างก็แข่งขัน
กันเองและไม่วางใจซึ่ง กันและกันดังจะเห็นได้จากตอนที่ส มเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)
สวรรคต สมเด็จพระราเมศวรพระราชโอรสได้ครองราชสมบัตติ ่อมา แต่ครองได้เพียง ๑ ปี ขุนหลวง
พะงัวก็
่ เสด็จมาจากเมืองสุพรรณบุร ี เข้ากรุงศรีอยุธยาสถาปนาเป็ นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ครอง
กรุงศรีอยุธยา พระราเมศวรต้องเสด็จกลับไปครองเมืองลพบุรดี งั เดิม
ต่ อ มาเมื่อ สมเด็จ พระเจ้า ทองลัน พระราชโอรสของสมเด็จ พระบรมราชาธิราชที่๑ ขึ้น
ครองราชสมบัตติ ่อในพ.ศ. ๑๙๓๑ ได้เพียง ๗ วัน พระราเมศวรก็ยกทัพจากเมืองลพบุรมี าจับสมเด็จ
พระเจ้าทองลัน สําเร็จโทษ แล้วขึน้ ครองราชย์บลั ลังก์เป็ นครัง้ ที่ ๒
การช่วงชิงอํานาจระหว่างเมืองสุพรรณบุรกี บั เมืองลพบุร ี ยังคงกระทําสืบเนื่องต่ อมาอีก
เมื่อสมเด็จพระรามราชาธิราช พระราชโอรสของสมเด็จพระราเมศวรขึน้ ครองราชสมบัตแิ ล้วไม่นานนัก
พระนครอินทร์เจ้าเมืองสุพรรณบุร ี ก็ยกทัพเข้ากรุงศรีอยุธยาและถอดสมเด็จพระรามราชาธิราชออกจาก
ราชบัลลังก์แล้วสถาปนาพระองค์เองเป็ นสมเด็จพระนครินทราธิราช (พ.ศ. ๑๙๕๒- พ.ศ. ๑๙๖๗)(๘) และ
ทรงโปรดให้เจ้าอ้ายพระยามาครองเมืองสุพรรณบุรใี นฐานะเป็ นเมืองลูกหลวง
ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนครินทราธิราช สวรรคต เจ้าอ้ายพระยา พระราชโอรสผู้ครองเมือง
สุพรรณบุรกี บั เจ้ายีพ่ ระยา พระราชโอรสผูค้ รองเมืองแพรก (เมืองสรรค์) ต่างก็แย่งชิงราชสมบัติ และชน
ช้างต่อสูก้ นั ทีเ่ ชิงสะพานปา่ ถ่าน และถึงกับสิน้ พระชนม์อยูบ่ นคอช้างทัง้ สองพระองค์ เจ้าสามพระยา
พระราชโอรสผู้ครองเมืองชัยนาทจึงขึน้ ครองราชย์ เป็ นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ ในรัชกาลนี้ได้
เลิกประเพณีแต่งตัง้ พระราชโอรสไปครองเมืองลูกหลวง ๒ แห่ง หรือหลายแห่ง เพราะเป็ นจุดอ่อนเป็ น
ผลเสีย หายมากกว่ า ผลดี จึง ทรงตัง้ พระราเมศวร พระราชโอรสเป็ น พระมหาอุ ปราชไปครองเมือ ง
พิษณุโลกเพียงแห่งเดียว เมือ่ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ สวรรคต ในปี พ.ศ. ๑๙๙๑ จึงได้ครองราช
สมบัติ ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑-พ.ศ.๒๐๓๑) ทรงเลิกเมืองลูกหลวง
และใช้ระบบขุนนางแทน เมืองสุพรรณบุรจี งึ มีแต่ “ผูร้ งั ้ ” ซึ่งไม่มอี ํานาจเด็ดขาดแบบการปกครองเมือง
แต่หากต้องปรึกษากับกรมการเมือง ซึง่ ประกอบด้วยจ่าเมืองแพ่ง และศุภมาตรา ผูร้ งั ้ และกรมการเมือง
จะได้รบั การแต่งตัง้ จากพระเจ้าแผ่นดินไปปกครองเมืองในความควบคุมของราชธานีอย่างใกล้ชดิ (๙)
(๖) กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา (ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด),หน้า ๒-๓
(๗) กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา, (พระนคร, แพร่พทิ ยา, ๒๕๑๓) หน้า ๗๙
(๘)เป็นพระเจ้าแผ่นดินไทยพระองค์แรกทีเ่ สด็จพระราชดําเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีกบั ประเทศจีน ครัง้ ดํารงพระยศเป็ นทีพ่ ระมหาอุปราช
(๙)สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ "ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ"

๗
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๖ ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้แห่ง
พม่า ได้ยกกองทัพใหญ่เข้ามาตีประเทศไทย(๑๐) ด่านแรกทีต่ งั ้ รับกองทัพพม่า คือ เมืองสุพรรณบุร ี ซึง่ มี
พระสุนทรสงครามเป็ นเจ้าเมือง กองทัพทัง้ ๒ ฝ่าย ได้รบพุ่งกันเป็ นสามารถแต่เนื่องจากกําลังกองทัพ
ไทยน้ อยกว่า จึงทิ้งเมืองสุพรรณบุรแี ตกถอยร่นเข้ามากรุงศรีอยุธยากองทัพพม่าก็ยกติดตามตีเข้ามา
จนถึงชานกรุงศรีอยุธยา การศึกครัง้ นี้กองทัพพม่าไม่สามารถตีหกั เอากรุงศรีอยุธยาได้ต้องถอยทัพ
กลับ ไป ผลของการสงครามครัง้ นี้ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ส มเด็จ พระมหาจัก รพรรดิ พระราชดํ าริเ ห็น ว่ า เมือ ง
สุพรรณบุร ี แม้จะมีป้อมคูประตูหอรบมันคงสั
่ กปานใดก็ตาม แต่เมื่อมีศกึ ใหญ่ยกมาติดเมืองก็ไม่สามารถ
จะรับไว้อยู่ และเมือ่ ข้าศึกตีได้แล้วกลับจะใช้เป็ นทีม่ นอี
ั ่ กด้วย จึงโปรดให้รอ้ื ป้อมกําแพงเมืองเสียซีกหนึ่ง
ั ่ ่ในเมืองได้อกี และ
เมือ่ พ.ศ. ๒๐๘๖(๑๑) เพื่อว่าข้าศึกตีเมืองได้แล้วจะไม่ได้มโี อกาสอาศัยใช้เป็ นทีม่ นอยู
ในปีเดียวกันนี้โปรดให้แบ่งท้องทีเ่ มืองราชบุร ี และเมืองสุพรรณบุร ี ตัง้ เป็ นเมืองนครชัยศรี
ต่อมา พ.ศ. ๒๐๙๒ พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่า ได้ยกกองทัพใหญ่ลงมาล้อมกรุงศรีอยุธยา
ครัง้ นัน้ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเตรียมป้องกันกรุงศรีอยุธยาอย่างเต็มที่ แต่กรุงศรีอยุธยามีกําลังน้อย
กว่ากองทัพ พม่า เหลือ กําลัง จะป้อ งกันพระนครจึงยอมเป็ นไมตรีและส่งตัว ผู้รบั ประกันพระนคร คือ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราเมศวร พระยาจักรี และพระสุนทรสงครามเจ้าเมืองสุพรรณบุร ี ให้แก่พม่า
พร้อมกับช้างพลายเผือก อีก ๔ เชือก(๑๒)
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๗ รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา พระนเรศวร พระราชโอรสได้
ทรงประกาศอิสรภาพไม่ยอมขึน้ พม่า เป็ นเหตุให้พระเจ้านันทบุเรงพิโรธ โปรดให้ยกกองทัพเข้ามาตี
กรุงศรีอยุธยา โดยเดินทัพมาทางด่านเจดีย์ ๓ องค์ ทัง้ กองทัพบก และกองทัพเรือของพม่า ปะทะกับ
กองทัพไทยทีเ่ มืองสุพรรณบุร ี และพม่าได้ถูกทัพเรือไทยภายใตับงั คับบัญชาของเจ้าพระยาจักรี ตีแตก
กลับไป
ต่อ มากองทัพ พม่า ยกเข้ามาทางด่ านเจดีย์ ๓ องค์ ผ่ านเมือ งกาญจนบุ ร ี เข้าตีก รุง ศรี
อยุธยา ทางสุพรรณบุรอี กี ๒ คราว คือ พ.ศ. ๒๑๓๓ และ พ.ศ. ๒๑๓๕ การรบทัง้ ๒ ครัง้ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชทรงเป็ น แม่ทพั เนื่ อ งจากทรงชํ านาญภูมปิ ระเทศ และยุท ธศาสตร์อ ย่างยิง่ จึง ทรง
กําหนดพืน้ ทีต่ ําบลตะพังกรุ เมืองสุพรรณบุรเี ป็ นสนามรบทัง้ ๒ ครัง้ ครัง้ แรก พ.ศ. ๒๑๓๓ ปีแรกรบกัน
ในท้องที่อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี กล่าวคือเมื่อพระมหาอุปราชายกกองทัพผ่านด่านเจดียส์ าม
เลียบลงมา
องค์เข้ามาแล้ว ก็เดินทัพผ่านแดนปา่ สูงทีเ่ ต็มไปด้วยเทือกเขาใหญ่ของเมืองกาญจนบุร(๑๓)
ี
ตามแนวลํานํ้ าแควน้ อ ยและแควใหญ่ เมื่อพ้นแดนป่าสูงก็จะถึงพื้นที่สนามรบดอนตะพัง กรุตอนใต้ท่ี
บริเวณบ้านทวน(๑๔) แล้วตัง้ ค่ายใหญ่ประชุมทัพปิ ดปากทางเข้าแดนป่าสูง ซึ่งเป็ นการรักษาเส้นทาง
สําคัญในการเดินทัพของฝ่ายพม่าไว้แล้วจึงจะเดินทัพตามพื้นที่ดอนขึน้ สู่ทศิ เหนือผ่านบ้านจระเข้สาม
ั ่ นออก ซึง่ เป็ นส่วนเหนือของแดนลุ่ม
พัน บ้านโข้ง เพื่อไปข้ามลํานํ้าทีแ่ ม่น้ําท่าคอยเข้าสู่พน้ื ทีด่ อนฝงตะวั
พลี เมืองสุพรรณบุร ี แล้วจึงจะเข้าตีเมืองสุพรรณบุร ี หรือไปปา่ โมกก็จะเข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้สะดวกทัง้
(๑๐)ประพัฒน์ ตรีณรงค์ ศึกษาและเทีย่ วในเมืองไทย (พระนคร, เลีย่ งเซียง ๒๕๐๒ หน้า ๑๒๘๐)
(๑๑) กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (พระนคร, อักษรสัมพันธ์ ๒๕๐๕ หน้า ๑๔๔)
(๑๒) เล่มเดียวกัน หน้า ๑๕๔ -๑๕๘
(๑๓) สถาน แสงจิตพันธุ์ ตอบคําถามของกระทรวงกลาโหมเกีย่ วกับอนุ สาวรียส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช พิมพ์ดดี ๒๕๒๐
(๑๔) คืออําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี

๘
๒ แห่ง ถ้าข้ามลํานํ้าตํ่าลงมากว่านัน้ จะเดินทัพไม่ได้ เพราะจะติดพืน้ ทีห่ ล่มเลนลุ่มพลีตลอดไปจนถึงกรุง
ศรีอยุธยา
ขณะที่ก องทัพ พระมหาอุ ปราชา เดินทัพ มาตามเส้นทางเดิมที่เคยยกทัพมาครัง้ ก่ อน ๆ
ดังกล่าวแล้วข้างต้น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งทรงจัดเจนภูมปิ ระเทศอยู่แล้วก็ทรงนํ ากองกําลัง
ทหารจัดซุ่มอยู่ในป่าทึบบริเวณเชิงเทือกเขาพระยาแมน(๑๕) ตอนเหนือบ้านจระเข้สามพัน ตลอดแนว
ขุนเขาซึ่งพื้นที่เป็ นคอคอดของสนามรบ มีเทือกเขาใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตก มีลํานํ้ าจระเข้สามพันอยู่
ทางทิศตะวันออก สภาพภูมศิ าสตร์บบี กระหนาบพืน้ ทีซ่ ง่ึ เป็ นเส้นทางเดินทัพให้เป็ นช่องแคบอยู่ระหว่าง
กลางพระองค์ทรงพระราชดําริทจ่ี ะบุกตีกองทัพพม่า ขณะผ่านช่องแคบให้ถอยร่นไปแตกทัพทีร่ มิ แม่น้ํ า
จระเข้สามพันให้จงได้ ขณะทีก่ องทัพพม่าผ่านเข้าช่องแคบเข้ามาด้วยความประมาท เพราะไม่เคยต้อง
กลยุทธในสนามรบบริเวณนี้มาแต่ก่อน จึงถูกกองกําลังทหารไทยโจมตีถงึ กับแตกพ่ายยับเยินทีร่ มิ ลํานํ้ า
จระเข้สามพันหมดทุกทัพ การรบครัง้ นี้ถงึ ขัน้ ตะลุมบอน เกือบจับองค์พระมหาอุปราชาได้ พระยาพสิม
พระยาพุกาม แม่ทพั พม่าได้แก้ไขเอาพระมหาอุปราชาหนีรอดไปได้ พระยาพุกามตายในทีร่ บพร้อมกับ
ไพร่พลเป็ นจํานวนมาก ทหารไทยจับตัวพระยาพสิมได้ พร้อมทัง้ ยึดได้ช้างม้าและเครื่องศาตราวุธเป็ น
อันมาก พระมหาอุปราชาและทหารพม่ารอดตายได้แตกพ่ายหนีกลับไป นอกราชอาณาจักรด้วยความ
เกรงกลัวในพระบรมราชานุ ภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหารช
ต่อมาพระมหาอุปราชา ยกกองทัพเข้ามาตีประเทศไทยอีก เป็ นครัง้ ที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๕
ครัง้ นี้ได้ยกกองทัพมาตัง้ ค่ายใหญ่ประชุมทัพปิ ดปากทางเข้าแดนป่าสูงที่บริเวณบ้านทวนตอนใต้ของ
สนามรบ เช่นเดียวกับครัง้ ก่ อนแต่ เนื่องจากพระมหาอุ ปราชายังเข็ดขยาดช่องแคบที่เป็ นคอคอดของ
สนามรบดอนตระพังกรุอยู่ เพราะเคยได้รบั บทเรียนทีม่ คี ่าอย่างสูงถึงกับเสียชีวติ ทหารทัง้ กองทัพมาแล้ว
จึงได้ให้กําลังส่วนใหญ่ยกล่วงหน้ าขึน้ ไปสํารวจช่องแคบ และพื้นที่ของสนามรบจากตอนใต้ขน้ึ สู่ตอน
เหนือ ทหารพม่าสํารวจพื้นที่ข้นึ ไปและตัง้ ทัพหน้ าอยู่ถงึ บ้านโข้ง สืบทราบว่ากองทัพไทยมีกําลังน้ อย
กว่าได้ยกมาขัตตาทัพอยู่บนเส้นทางยุทธศาสตร์ พระมหาอุ ปราชาจึงยกกองทัพหลวงขึ้นสู่พ้นื ที่ด้าน
เหนือของสนามรบ เพื่อจะข้ามลํานํ้ าท่าคอย แล้วนํ ากําลังส่วนใหญ่ทม่ี จี าํ นวนมากกว่าเข้าซุ่มตีกองทัพ
ไทยให้แตกแล้วหวังจะบุกตามตีให้ถงึ กรุงศรีอยุธยา
ฝ่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีพระราชดําริว่า ช่องแคบคอคอดของสนามรบดอน
ตระพังกรุนัน้ กองทัพพม่ารูเ้ ท่าทันในยุทธวิธแี ล้ว จึงวางแผนออกตัง้ ค่ายหลวงประชุมทัพอยู่ท่บี ริเวณ
ตระพังนํ้ าหนองสาหร่ายทางตอนเหนือของสนาม เพื่อปิ ดทางเข้าออกแดนลุ่มพลีของกรุงศรีอยุธยาไว้
โดยจัดกองทัพซุ่มอยู่ในป่าทึบเหนือบริเวณแม่น้ํ าท่าคอยคอยท่ารอจังหวะให้กองทัพพระมหาอุปราชา
ยกข้ามลํานํ้ ามาเมื่อใด จึงจะบุกเข้าโจมตีกองทัพพม่าให้ถอยร่นลงไป แตกทัพทีร่ มิ แม่น้ํ าอีกครัง้ หนึ่งให้
จงได้ แต่พระยาศรีไสยณรงค์ไปทํากลแตกเสียที่บา้ นดอนระฆัง โดยนํ ากองสอดแนมเข้าโจมตีทพั หน้ า
ของพม่าอย่างอาจหาญเป็ นเหตุให้พม่าไหวตัวเสียก่อน สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงทรงเปลีย่ นแผน
ั บนั
(๑๕) คือเทือกเขาใหญ่ นับแต่เขาถํ้าเสือ-สุสานสุขนิรนั ทร์-นํ้าตกพุมว่ ง-เขาพระ ปจจุ

๙
ใหม่ แต่เนื่องจากเวลากระชัน้ ชิดท่ามกลางปา่ รกทึบเช่นนัน้ ทําให้ทหารทุกกองทัพไม่สามารถปฏิบตั กิ าร
รบได้โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแก้ปญั หา พระองค์จงึ ทรงตัดสินพระทัยกระทํายุทธหัตถีทนั ทีในขณะที่
กองทัพพระมหาอุ ปราชาไล่ติด ตามทหารพระยาศรีไ สยณรงค์เ ข้ามาใกล้บริเวณหนองสาหร่ายและ
พระองค์ทรงใช้พระแสงของ้าวฟนั พระมหาอุปราชา ขาดสะพายแล่ง ทิวงคตบนคอช้างพระที่นัง่ และ
กองทัพไทยส่วนหนึ่งได้รุกไล่ตามตีกองทัพพม่าลงไปจนสิน้ เขตพืน้ ทีส่ นามรบดอนตระพังกรุ และเข้าตี
ค่ายใหญ่ทางตอนใต้ของสนามรบแตกยับเยินไปทหารพม่าตายถึงประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน ทีบ่ าดเจ็บหนี
กลับไปเป็ นอันมาก ทหารไทยจับทหารพม่าได้เป็ นอันมากและยึดได้ชา้ ง ม้า ตลอดจนเครื่องศาสตราวุธ
เป็ นอันมาก ตัง้ แต่นนั ้ มาพม่าก็เข็ดขยาดไม่กล้ายกกองทัพเข้ามาตีประเทศไทยเป็ นเวลานานถึง ๑๖๕ ปี
ต่ อ มาถึง รัชกาลพระเจ้าเอกทัศ น์ ก่ อ นจะเสียกรุง ไม่นานนัก ได้เ กิด สงครามกับพม่า ที่
บริเวณเมืองสุพรรณบุรอี กี ครัง้ หนึ่ง(๑๖) สงครามครัง้ นี้กองทัพไทยพ่ายแพ้ยบั เยินเจ้าพระยาราชเสนาแม่
ทัพถูกทหารพม่าไล่ตดิ ตามและพุ่งด้วยหอกขัดถึงอนิจกรรม บนหลังช้าง พระยายมราช ก็ถูกหอกขัด
ของทหารพม่าบาดเจ็บหลายแห่ง แต่หนีเอาตัวรอดกลับไปได้ ส่วนกองทัพไทยก็แตกพ่ายหนีกองทัพ
พม่าอย่างไม่เป็ นขบวน

สมัยธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๑-๒๓๒๔)
เมื่อ สมเด็จ พระเจ้า ตากสิน มหาราชทรงย้ายเมือ งหลวงมาตัง้ ที่ก รุ ง ธนบรีแ ล้ว ก็ไ ด้ทํ า
สงครามกับพม่าอีกหลายครัง้ แต่เนื่องจากเมืองหลวงตัง้ อยูท่ างทิศใต้ ห่างจากพระนครศรีอยุธยาซึง่ เป็ น
เมือ งหลวงเดิม ประมาณ ๗๐ กิโ ลเมตร และเมือ งสุ พ รรณบุ ร ีก็อ ยู่ท างทิศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของ
พระนครศรีอยุธยาประมาณ ๘๐ กิโลเมตร พม่าซึ่งเดินทัพเข้ามาทางด่านเจดียส์ ามองค์ จึงไม่มคี วาม
จําเป็ นทีจ่ ะต้องยกกองทัพย้อนขึน้ ไปตีเมืองสุพรรณบุรซี ่งึ อยู่เหนือกรุงธนบุรขี ้นึ ไปอีกประมาณ ๑๕๐
เมตร ถ้าพม่าจะตีเมืองหลวงของไทยก็คงจะต้องยกกองทัพตัดตรงเข้าเมืองหลวงเลยทีเดียว หรือถ้าจะ
ยกกองทัพเข้ามาทางใต้ ก็คงตัดตรงจากเมืองราชบุร ี ผ่านเมืองสมุทรสงครามเข้ามา เมืองสุพรรณจึงไม่
อยู่ในเขตสนามรบในสมัยธนบุรปี รากฏว่ามีการรบกันประปรายในเขตเมืองสุพรรณบุรเี พียงครัง้ เดียว
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๙ คือในคราวทีพ่ ม่ายกกองทัพมาทางเหนือ เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช จึงเสด็จยกทัพหลวงขึน้ ไปเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๓๑๙(๑๗) เพื่อขับไล่กองทัพพม่าซึง่ กําลัง
รบติดพันอยูก่ บั กองทัพไทยทีเ่ มืองนครสวรรค์ ครัน้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกกองทัพไปถึงเมือง
ชัยนาท กองทัพพม่าทราบข่าวก็ตกใจละทิง้ ค่ายทีเ่ มืองนครสวรรค์หลบไปทางเมืองอุทยั ธานีและเดินทัพ
เข้ามาทางเมืองสรรค์บุร ี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกกองทัพติดตามตีกองทัพพม่าจนถึงทุ่ง
บ้านเดิมบางนางบวช เมืองสุพรรณบุร ี และกองทัพทัง้ ๒ ฝ่าย ได้ต่อสูก้ นั เป็ นสามารถที่ทุ่งนัน้ ผลการ
รบครัง้ นัน้ กองทัพพม่าถูกตีแตกอย่างพ่ายยับเยินกระเจิดกระเจิงไป ต่อจากนัน้ ก็ไม่มกี ารรบกับพม่าใน
เขตเมืองสุพรรณบุร ี อีกเลย
(๑๖) ตรี อมาตยกุล เรือ่ งจังหวัดสุพรรณบุร ี (ธนบุร:ี เจริญรัตน์การพิมพ์ ๒๕๑๓)หน้า ๑๔-๑๕
(๑๗) เสถียร พันธรังษี "ความเป็นมาเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาทีเ่ มืองชัยนาท" บทความในการสัมมนาโบราณคดีทจ่ี งั หวัดชัยนาท จัดโดย
กรมศิลปากร ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ (อัดสําเนา)

๑๐
สมัยรัตนโกสิ นทร์ (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ปัจจุบนั )

ในตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เข้าใจว่าเมืองสุ พรรณบุรไี ด้ย้ายที่ตงั ้ เมืองมาตัง้ อยู่ทางฝ งั ่
ตะวันออกแม่น้ําท่าจีน จะย้ายมาแต่ พ.ศ. ใด ไม่สามารถหาหลักฐานได้แน่ นอน เมืองทีย่ า้ ยมาตัง้ ใหม่ใน
ทีต่ งั ้ ปจั จุบนั ทีไ่ ม่ได้ทาํ เป็ นเมืองป้อม กล่าวคือ ไม่มคี ่าย คู หอรบ เหมือนอย่างเมืองเก่า
เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ เจ้าอนุ เมืองเวียงจันทร์ลงมาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั
ช่วยในการพระบรมศพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้คนลงมามาก จึงทรงพระราชดําริแล้ว
ให้ขอแรงไพร่พลที่มาด้วยให้มาตัดต้นตาลทีเ่ มืองสุพรรณบุร ี ลากเข็นลงมาไม่กําหนดจํานวนจะไปใช้ท่ี
เมืองสมุทรปราการเพื่อทําป้อมปื นใหญ่ เจ้าอนุ ได้ให้ราชวงศ์คุมคนมาดําเนินการ(๑)
ในรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏว่าเมืองทีย่ า้ ยมาตัง้ ใหม่น้ียงั คงเป็ นป่าเปลีย่ ว
อยู่โดยมาก (๒) สุนทรภู่ได้เดินทางเรือผ่านมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ แล้วได้เขียนในโครงการนิราศสุพรรณ
ของท่านว่า
ตวันเยนเห็นหาดหน้า
ถ้ามี
เมืองสุพรรณบุรยี
รกร้าง
ั่
ศาลตัง้ ฝงนที
ทีห่ าด ลาดแฮ
โรงเล่าเข้าต้มค้าง
ของคุง้ หุงสุราฯ (๑๓๓)
ผู่รงั ้ ตัง้ รัว้ รอบ
ขอบราย
เปนหมูด่ งู วั ควาย
ไขว่บา้ น
สาวสาวเหล่านุ่ งลาย
แล้วหม่อม มอมเอย
จํา้ มํ่าลํ่าสันสอ้าน
อาบนํ้าปลํ้าปลาฯ (๑๓๔)
กรมการบ้านตัง้ ตลอด
ตลิง่ เตียร
ต่างต่อล้อเลื่อนเกียร
เก็บไว้
เรือริมหาดดาษเดียร
รดะปกั หลักแฮ
ของเหล่าเชาสวนใต้
แต่งตัง้ นังซาย
่
ฯ (๑๓๕)
ั ่ ายฝา่ ยฟากโพ้น
ฝงซ้
พิสดาร
มีวดั พระรูปบูราณ
ท่านสร้าง
ทีถ่ ดั วัดประตูสาร
สงสู่ อยูเ่ อย
ชิดข้างสวนบันลัง ฯ (๑๓๖)
หย่อมย้านบ้านขุนช้าง

(๑) กรมศิลปากร พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ(ธนบุร ี คลังวิทยา ๒๕๐๖ หน้า ๒๙-๓๐ )รัชกาลที่ ๓ และที่ ๔
ฉบับของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค)
(๒) ตรี อมาตยกุล เรือ่ งจังหวัดสุพรรณบุร ี (ธนบุร ี เจริญรัตน์การพิมพ์ ๒๕๑๓)หน้า ๑๖

๑๑
การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
และได้ทรงจัดราชการบริหารส่วนกลางโดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็ นศูนย์กลางอํานวยการปกครอง
ประเทศและต่อมาได้โปรดฯ ให้ควบคุมหัวเมืองทัวประเทศแล้
่
ว ต่ อมาก็ได้จดั ตัง้ ราชการบริหารส่วน
ภูมภิ าค ซึง่ มีสภาพและฐานะเป็ นตัวแทนหรือหน่ วยงานประจําท้องทีข่ องกระทรวงมหาดไทยขึน้ ได้แก่
การจัดรูปการปกครองแบบเทศาภิบาล ซึ่งถือได้ว่าเป็ นระบบการปกครองที่สําคัญยิง่ ในการปรับปรุง
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมภิ าคชนิดหนึ่งทีร่ ฐั บาลส่วนกลางจัดส่งข้าราชการจากส่วนกลาง
ออกไปบริหารราชการในท้องที่ต่าง ๆ เป็ นระบบการปกครองทีร่ วมอํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลางอย่าง
เป็ นระเบียบเรียบร้อย และเปลีย่ นระบบการปกครองจากระบบกินเมืองซึ่งเป็ นประเพณีปกครองดัง้ เดิม
ให้หมดไป
การจัดระบบการปกครองมณฑลเทศาภิบาลได้เริม่ อย่างแท้จริงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นต้น
มาและได้จดั ตัง้ ตามลําดับ ดังนี้ คือ
พ.ศ. ๒๔๓๗ จัด ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึ้น ๔ มณฑล คือ มณฑลพิษ ณุ โ ลก มณฑล
ปราจีนบุร ี มณฑลนครราชสีมา และมณฑลราชบุร ี
พ.ศ. ๒๔๓๘ จัดตัง้ มณฑลนครชัยศรี มณฑลนครสวรรค์ มณฑลกรุงเก่า และมณฑลภูเก็ต
พ.ศ. ๒๔๓๙ จัดตัง้ มณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลชุมพร
พ.ศ. ๒๔๔๐ จัดตัง้ มณฑลไทรบุรแี ละมณฑลเพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๔๔๓ เปลี่ยนแปลงสภาพมณฑลพายัพ มณฑลอุ ดร และมณฑลอีสาน ซึ่งเป็ น
มณฑลเก่าก่อนจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาล ให้เป็นมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๔๗ ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ เพื่อการประหยัด
พ.ศ. ๒๔๔๙ จัดตัง้ มณฑลปตั ตานีและมณฑลจันทบุร ี
พ.ศ. ๒๔๕๐ จัดตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกครัง้ หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๕๑ ประเทศไทยจําต้องยอมยกมณฑลไทยบุร ี ให้แก่ ประเทศ อังกฤษ เพื่อ
แลกเปลีย่ นกับการแก้ไขสัญญาค้าขาย และเพื่อจะกูย้ มื เงินประเทศอังกฤษมาสร้างทางรถไฟสายใต้
พ.ศ. ๒๔๕๕ แยกมณฑลอีสานออกเป็ น ๒ มณฑล คือ มณฑลอุบล และมณฑลร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๕๘ จัดตัง้ มณฑลมหาราษฎร์ขน้ึ โดยแยกออกจากมณฑลพายัพ
สําหรับเมืองสุพรรณบุร ี เป็ นเมืองอยู่ในเขตมณฑลนครชัยศรี ซึง่ มณฑลนี้ประกอบไปด้วย
เมืองนครชัยศรี ,เมืองสุพรรณบุร ี และเมืองสมุทรสาคร

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้จดั ระเบียบ
ราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดไม่เป็ นนิตบิ ุคคล มีขา้ หลวงประจําจังหวัด
และกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหารราชการแผ่นดินในจังหวัด และได้ยุบเลิกมณฑล เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจ
เพิม่ มากขึน้

๑๒
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้มพี ระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินบัญญัตใิ ห้ฐานะ
ของจังหวัดเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม คือ
๑. ฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล
๒. อํานาจบริหารในจังหวัด
แต่เดิมตกอยูแ่ ก่คณะกรรมการจังหวัดซึง่ เป็ นคณะบุคคล
เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั ผูว้ ่าราชการจังหวัดเพียงคนเดียว
๓. เปลีย่ นแปลงฐานะคณะกรรมการจังหวัด ซึง่ เดิมเป็ นผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการ
แผ่นดินในจังหวัดเป็ นคณะทีป่ รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่ อ มาได้มกี ารแก้ ไ ขปรับ ปรุงกฎหมายว่ า ด้ว ยระเบีย บบริห ารราชการแผ่ นดิน ตามนั ย
ประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าคเป็ น
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ
สําหรับจังหวัดนัน้ ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด และมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล
การตัง้ ยุบ และเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็ นพระราชบัญญัตแิ ละให้มคี ณะกรมการจังหวัดเป็ นที่
ปรึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้
ปจั จุบนั จังหวัดสุพรรณบุร ี มี ๙ อําเภอ และ ๑ กิง่ อําเภอ คือ
๑. อําเภอเมืองสุพรรณบุร ี
๒. อําเภอบางปลาม้า
๓. อําเภอสองพีน่ ้อง
๔. อําเภอเดิมบางนางบวช
๕. อําเภอศรีประจันต์
๖. อําเภอดอนเจดีย์
๗. อําเภอสามชุก
๘. อําเภอด่านช้าง
๙. อําเภออู่ทอง
๑๐. กิง่ อําเภอหนองหญ้าไซ

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี . สุพรรณบุรี : มนัสการพิมพ์ , ๒๕๒๘ .

