
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัสพุรรณบรีุ 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา(๑) 

 อาจแบ่งไดอ้ยา่งกวา้ง ๆ 

๑. สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์

๒. สมยัประวตัศิาสตร ์

 

สมยัก่อนประวติัศาสตร ์

สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์หมายถงึสมยัทีม่นุษยย์งัไมรู่จ้กัใชต้วัหนงัสอื การแบ่งอายขุอง 

สมยัก่อนประวตัศิาสตรย์ดึเอาวตัถุทีใ่ชท้าํเครือ่งมอืเครือ่งใชเ้ป็นหลกั 

 ในทอ้งทีจ่งัหวดัสุพรรณบุร ีปจัจุบนัไดค้้นพบหลกัฐานทางโบราณคดโีดยบงัเอญิ และโดย

จงใจของผูล้กัลอบขดุคน้แหล่งโบราณคดต่ีาง ๆ ทําใหท้ราบไดว้่าในทอ้งทีจ่งัหวดัสุพรรณบุร ีเป็นแหล่ง

ที่อยู่ของคนก่อนประวตัิศาสตร์ ตัง้แต่ยุคหนิใหม่ ตอนกลางประมาณ ๓,๘๐๐ ปี ถงึ ๒,๗๐๐ ปีลงมา

จนถงึยุคโลหะ ตัง้แต่สมยัสํารดิและยุคเหล็ก สงัคมของมนุษย์พวกน้ีเป็นสงัคมเกษตรกรรม รู้จกัการ

เพาะปลกู รูจ้กัทําภาชนะดนิเผา ถลุงแร่และทอผา้ บรเิวณทีพ่บโบราณวตัถุมกัจะเป็นทีด่อน น้ําท่วมไม่

ถึงอยู่ร ิมน้ํา และอยู่ไม่ห่างไกลจากภูเขามากนัก น่าเสียดายที่ยงัไม่เคยมีการขุดค้นทางด้านก่อน

ประวตัศิาสตรใ์นจงัหวดัสุพรรณบุร ีหากได้มกีารขุดค้นทางด้านน้ีแล้วก็จะได้รบัความรูเ้พิม่เตมิขึน้อีก

อย่างไม่ต้องสงสยั อย่างไรก็ดผีู้ที่สนใจเรื่องราวสมยัก่อนประวตัิศาสตร ์ที่พบในจงัหวดัสุพรรณบุรจีะ

ศกึษาได้จากโบราณวตัถุต่าง ๆ ที่จดัแสดงอยู่ที่ห้องก่อนประวตัิศาสตร์ทวารวด ีในพพิธิภณัฑ์สถาน

แห่งชาต ิ 

อู่ทอง เป็นต้นว่าขวานหนิขดั สมยัหินใหม่ พบที่บรเิวณเมอืงอู่ทองซึ่งมอีายุประมาณ ๓,๘๐๐ ปี ถึง 

๒,๗๐๐ ปี 
(๒) 

 

สมยัหวัเล้ียวหวัต่อระหว่างสมยัก่อนประวติัศาสตรแ์ละประวติัศาสตร ์ 

หรือสมยัก่ึงก่อนประวติัศาสตร ์

อาณาจกัรฟนัูน (ประมาณพทุธศตวรรษท่ี ๖-๑๐) 

 จากการคน้พบโบราณวตัถุหลายชิน้ เป็นต้นว่า ลูกปดั เครื่องประดบัทําดว้ยทองหรอืดบุีก 

ทีป่ระทบัตราหรอืตราขนาดใหญ่และขนาดเลก็ เหรยีญเงนิศรวีตัสะ เศษเครือ่งป ัน้ดนิเผา ฯลฯ ทีเ่มอืง 

อู่ทองซึง่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัวตัถุทีค่น้พบทีเ่มอืงออกแกว้ซึง่เชือ่กนัว่าเป็นเมอืงท่าของอาณาจกัร 

ฟูนนั ในแหลมโคชนิไชนา ในประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีตนามภาคใต้มาก
(๓)

  วตัถุเหล่าน้ีไม่เคย

พบในทีอ่ื่นในแหลมอนิโดจนี      และเชื่อกนัว่าเป็นวตัถุของอาณาจกัรฟูนนั     (พุทธศตวรรษที ่๖- 

พุทธศตวรรษที ่๑๐) โดยเฉพาะ
(๔)

 นอกจากน้ียงัไดค้น้พบประตมิากรรม ศลิปอนิเดยีสมยัอมราวด ี 

 
(๑) เรยีบเรยีงโดย ว่าทีร่อ้ยตรบีนัเทงิ พลูศลิป์ ศลิปบณัฑติ โบราณคด ีหวัหน้าพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิอู่ทอง 

(๒) จริา จงกล, พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ี(พระนคร: หา้งหุน้สว่นจาํกดั ศวิพร,๒๕๐๙,)หน้า ๑๔ 

(๓) สุภทัรดศิ ดศิกุล, ศาสตราจารยห์มอ่มเจา้, ประวตัศิาสตรเ์อเซยีอาคเนย ์ถงึ พ.ศ. ๒๐๐๐, 

   (กรุงเทพฯ : โรงพมิพส์าํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร,ี ๒๕๒๒)หน้า ๑๑ 



๒ 

 (๔) ปจัจุบนัวตัถุส่วนหนึ่ง จดัแสดงอยู่ทีห่อ้งก่อนประวตัศิาสตร-์ทวารวด ีในพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตอิู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ี

 

(ประมาณพุทธศวรรษที ่๙-พุทธศตวรรษที ่๑๐) ทีเ่มอืงอู่ทองอกีดว้ย เป็นตน้ว่า ชิน้ส่วนองคพ์ระพุทธรปู 

ยนือุ้มบาตร ๓ องค ์ชิน้ส่วนองคพ์ระพุทธรปูปางนาคปรก ดนิเผา รปูกนิรสีวมศริาภรณ์ปูนป ัน้ ชิน้ส่วน

หนิจําหลกัลวดลายและทีเ่จมิกระแจะจนัทน์หนิ ซึง่สบืต่อจนถงึสมยัทวารวด ีปจัจุบนัจดัแสดงอยู่ที่หอ้ง

ก่อนประวตัศิาสตร-์ทวารวด ีในพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตอิู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ีอาศยัโบราณวตัถุ

ดงักล่าวแล้ว เป็นเหตุให้ศาสตราจารย์จ็อง บ๊วซเซลิเยร์เสนอความเห็นว่า เมืองอู่ทองตัง้มาก่อน

อาณาจกัรทวารวด ีและอาจเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรฟูนัน หรอืเคยเป็นเมอืงขึน้ของอาณาจกัรฟูนัน

มาตัง้แต่พุทธศตวรรษที ่๖ ซึง่เป็นอาณาจกัรทีส่ําคญัทีสุ่ดในเอเซยีอาคเนย ์อาณาจกัรน้ีในขณะทีเ่จรญิ

สูงสุดไดค้รอบคลุมไปจนถงึประเทศสาธารณรฐัสงัคมเวยีตนามภาคใต้ เมื่ออาณาจกัรฟูนันหมดอํานาจ

ลงแลว้ เมอืงอู่ทองจงึไดก้ลายเป็นเมอืงสาํคญัขึน้ในอาณาจกัรทวารวด ีในพุทธศตวรรษที ่๑๑-๑๒  

 

สมยัประวติัศาสตร ์หมายถึงสมยัท่ีมนุษยร์ู้จกัใช้ตวัหนังสือ 

 

สมยัทวารวดี (พศว.ท่ี ๑๑ หรือ ๑๒ ถึง ๑๖) 

 อาณาจกัรทวารวดเีป็นอาณาจกัรประวตัศิาสตรส์มยัแรกในประเทศไทย อาณาจกัรน้ีตาม

ความเหน็ของศาสตราจารยจ์อ็ง บ๊วซเซลเิยร ์ผูเ้ชีย่วชาญโบราณคดใีนภาคเอเซยีอาคเนย ์ซึง่กรม 

ศลิปากรไดเ้ชญิเขา้มาสาํรวจโบราณคดใีนประเทศไทย เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๗ ไดล้งความเหน็ว่า เมอืงอู่ทอง

อาจเป็นราชธานีของอาณาจกัรทวารวดีอยู่ชัว่ระยะเวลาหน่ึง การค้นพบแผ่นทองแดงของพระเจ้า

หรรษาวรมนัทีบ่รเิวณหน้าโรงเรยีนอู่ทองศกึษาลยัในเมอืงอู่ทอง ซึง่มจีารกึใชต้วัอกัษรอยู่ประมาณปลาย

พุทธศตวรรษที ่๑๒ ก็อาจหมายความว่า พระเจา้แผ่นดนิพระองค์น้ีเป็นพระเจา้แผ่นดนิพระองคแ์รกที่

เราทราบพระนามกนัสําหรบัอาณาจกัรทวารวด ีอาศยัเหตุน้ีทําให้ศาสตราจารย์จอ็ง บ๊วซเซลเิยร์ มี

ความเหน็ต่อไปอีกว่า เมอืงอู่ทองจงึเป็นเมอืงสําคญัในอาณาจกัรทวารวดใีนพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ 

นอกจากนัน้ศาสตรจารยจ์อ็ง บ๊วซเซลเิยร ์ไดก้ล่าวว่า ศลิปสมยัทวารวดไีดข้ยายตวัออกไป ๓ ทาง คอื 

ทางทศิตะวนัออก ทางหน่ึงไปยงัอําเภออรญัประเทศ จงัหวดัปราจนีบุร ีโดยผ่านทางดงละครและดงศร ี

มหาโพธิ ์อกีทางหน่ึงไปยงัทีร่าบสูงโคราช โดยผ่านทางจงัหวดัสระบุร ีและไปแยกออกเป็นหลายสายที่

แม่น้ํามูลไปยงัจงัหวดัมหาสารคาม ทางทศิเหนือไปยงัจงัหวดัลําพูน (อาณาจกัรหรภุิญไชย) โดยผ่าน

ทางจงัหวดัลพบุร ีนครสวรรค ์และตาก ทางใต้มทีางลงไปยงัแหลมทองโดยผ่านทางจงัหวดัราชบุร ีและ

เพชรบุร ีทางเหล่าน้ีมาบรรจบกนัแถบบรเิวณเมอืงอู่ทอง การทีท่ราบไดเ้ช่นน้ีกโ็ดยอาศยัหลกัฐานจาก

โบราณวตัถุสถานศลิปสมยัทวารวดทีีค่น้พบตามสายทางเดนิเหล่านัน้ 

 เมอืงอู่ทอง อยู่ในเขตอําเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ีตัง้อยู่ระหว่างเส้นรุง้ที ่๑๔
๐
 ๒๒' 

เหนือ และเสน้แวงที ่๙๙
๐
 ๕๓' ๓๐" ตะวนัออก ตวัเมอืงเป็นรปูรคี่อนขา้งกลมขนาด ๙๐๐ x ๑.๗๕๐ 

เมตร ภายในตวัเมอืงและบรเิวณใกล้เคยีงได้พบโบราณวตัถุสถานสมยัทวารวดเีป็นอนัมาก ซึ่งเป็น

ประโยชน์ในการศกึษาเป็นอยา่งยิง่ 

 นอกจากน้ีแหล่งชุมชนสมยัทวารวดกีระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปในจงัหวดัสุพรรณบุรทีีน่่าสนใจ

อกีแห่งหน่ึงอยู่ที่เมอืงโบราณบ้านคูเมอืง ในเขตอําเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุร ีซึ่งตัง้อยู่



๓ 

 ระหว่างเสน้รุง้ที ่๑๔
๐
 ๕๑' เหนือ และเส้นแวงที ่๑๐๐

๐
 ๑๓' ตะวนัออก ตวัเมอืงเป็นรปูสีเ่หลีย่มมน

ขนาด ๕๑๐X๕๖๐ เมตร 
(๑) 

 

สมยัอู่ทอง (พทุธศตวรรษท่ี ๑๗-๒๐) 

 ภายหลงัจากที่เมอืงอู่ทองกลายเป็นเมอืงรา้ง เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เน่ืองจาก

กระแสน้ําในแม่น้ําจระเข้สามพนัเปลี่ยนทางเดนิและเกดิอหวิาตกโรคระบาดขึน้ จงึได้ย้ายเมอืงไปตัง้

เมอืงใหม่ในทอ้งทีอ่ําเภอเมอืงสุพรรณบุรปีจัจุบนั คอื ตัง้อยู่ระหว่างเสน้รุง้ที ่๑๔
๐
 ๒๘' เหนือ เสน้แวงที ่

๑๐๐
๐
 ๑๗'  ตะวนัออก จากภาพถ่ายทางอากาศปรากฏว่า เป็นเมอืงขนาด ๑๐๐๐X ๓๖๐๐ เมตร มี

อาณาเขตของตวัเมอืงคลุมทัง้สองฟากแม่น้ําท่าจนี ซึ่งมสีภาพเป็นเมอืงอกแตก มแีม่น้ําท่าจนีอยู่กลาง

เมอืงไหลผ่านจากเหนือลงใต้คูเมอืงดา้นตะวนัออกเริม่แต่บรเิวณหมู่บ้านตาหมนัขนานกบัแม่น้ําท่าจนี

ผ่านบา้นน้อยมาหมดลงใกลก้บัโรงเรยีนกรรณสูตศกึษาลยั ส่วนทางตะวนัตก คูเมอืงผ่านกลางตวัเมอืง

สุพรรณบุร ีสมยัอยุธยาเมอืงน้ีเขา้ใจว่าเป็น เมอืงพนัธุมบุร ีตามที่ปรากฏชื่อในหนังสอืไตรภูมขิองเก่า 

ด้วยเหตุน้ีจงึมผีู้ค้นพบซากโบราณสถานขนาดเลก็สมยัทวารวดตีอนปลาย พระพุทธรูปขนาดใหญ่ทํา

ดว้ยหนิ ๒ องค ์ทีว่ดัราชเดชะ (รา้ง) และพระบาทพระพุทธรปูสมยัทวารวดทีีว่ดัพหิารแดง 

 ต่อมาเพื่อประโยชน์ในการพฒันาหมูบ่า้น ในบรเิวณเมอืงสุพรรณบุรเีก่าใหเ้จรญิขึน้ จงึไดม้ี

การตดัถนนผ่านเขา้ไปในบรเิวณซากโบราณสถานต่าง ๆ และมกีารรือ้อฐิจากโบราณสถานต่าง ๆ เอา

ไปใชใ้นการสรา้งบา้นเมอืงและสถานทีท่างราชการทัง้ ๒ ฝ ัง่ ทีต่ ัง้ตวัจงัหวดัสุพรรณบุรปีจัจุบนัรวมทัง้ได้

มีการรื้ออิฐจากโบราณสถานต่าง ๆ จากวัดร้างหารายได้หลายครัง้หลายหนไปขายตัง้แต่ก่อน

สงครามโลกครัง้ที ่๒ (พ.ศ. ๒๔๘๘-พ.ศ. ๒๕๐๐) เป็นเหตุใหห้ลกัฐานทางโบราณคดใีนสมยัอู่ทอง ใน

บรเิวณตวัเมอืงสุพรรณบุรเีก่าและบรเิวณใกลเ้คยีงหมดสภาพไปเป็นอนัมาก โบราณสถานทีเ่หลอืรอด

จากการกระทาํดงักล่าวมอียูเ่พยีงประมาณ ๕ % เท่านัน้
(๒)

เช่น 

๑. เจดยีใ์นวดัพระอนิทร ์(รา้ง) ๑ องค ์

๒. เจดยีใ์นวดัเถลไถล (รา้ง) ๑ องค ์

๓. เจดยีใ์นวดัพระรปู ๑ องค ์และพระพุทธไสยาสน์ ๑ องค ์

๔. ฐานเจดยีห์ลงัอุโบสถวดัพระรปู ๑ องค ์

๕. พระปรางคใ์นวดัพระศรรีตันมหาธาตุ ๑ องค ์

๖. เจดยีใ์นวดัพระศรรีตันมหาธาตุ ๒ องค ์

๗. เจดยีใ์นวดัพรกิ (รา้ง) ๑ องค ์

๘. พระปา่เลไลยก ์๑ องค ์

๙.เจดยีใ์นวดัมรกต (รา้ง) ๑ องค ์

๑๐.เจดยีใ์นวดัสนามชยั (รา้ง) ๑ องค ์

 

 
(๑) ศรศีกัร วลัลโิภดม "สุพรรณภมูอิยู่ทีไ่หน" ช่อฟ้าปีที ่๔ ฉบบัที ่๑๖ เดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ หน้า ๖๒ 

(๒) สมัภาษณ์ นายสถาน แสงจติพนัธุ ์อาจารยโ์รงเรยีนสงวนหญงิ จงัหวดัสุพรรณบุร ีวนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๒๔ 

 



๔ 

  

นอกจากน้ียงัมเีจดยีส์มยัอู่ทอง ยงัมอีกีองคห์น่ึงทีว่ดัเขาดนิ ตําบลสระแกว้ อําเภอเมอืง 

สุพรรณบุร ีจงัหวดัสุพรรณบุร ี

 

สมยัสโุขทยั (พทุธศตวรรษท่ี ๑๙-๒๐) 

 จากจารกึตอนทา้ยในศลิาจารกึของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช (พ.ศ. ๑๘๒๒-๑๘๔๑) ซึง่

คงสลกัขึน้หลงั พ.ศ. ๑๘๓๕ ได้กล่าวถงึรายละเอยีดเกี่ยวกบัชยัชนะของพระองค์ได้ว่าอาจปราบฝูง

ขา้ศกึ มเีมอืงกวา้งขวางหลายเมอืง รวมทัง้เมอืงสุพรรณภูมดิว้ย เมอืงน้ีคงเป็นเมอืงสุพรรณบุรเีก่า ทีต่ ัง้

อยู่ระหว่างเสน้รุง้ที ่๑๔
๐
 ๒๘' เหนือ และเสน้แวงที ่๑๐๐

๐
๑๗' ตะวนัออก ทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้และคงเป็น

เมอืงเดียวกับสุพรรณภูมิในจารึกหลักที่ ๔๘ วดัส่องคบ จงัหวดัชยันาท ซึ่งเป็นจารึกบนแผ่นทอง 

อกัษรไทย ภาษาไทย มศีกัราชระบุแน่ชดัว่าจะอยู่ในพ.ศ. ๑๙๕๑ ในรชักาลสมเดจ็พระรามราชาธริาช 

จารกึหลกัน้ีกล่าวถงึเจา้เมอืงขนุเพชญสารว่าไดเ้คยทําบุญอุทศิบา้นเรอืนถวายวดัในเมอืงศรสีุพรรณภูม ิ

และเมอืงศรอีโยธยา เพราะระยะเวลาระหว่างจารกึหลกัที ่๑ ตอนทีก่ล่าวถงึชื่อเมอืงสุพรรณภูมกิบั พ.ศ. 

๑๙๕๑ นัน้ ห่างกนัเพยีงประมาณ ๑๐๐ ปีเท่านัน้ ประกอบทัง้โบราณวตัถุสถานในเขตเมอืงสุพรรณภูมิ

หรอืเมอืงสุพรรณบุรเีก่ากม็ถีงึสมยัสุโขทยัดว้ย 
(๑) 

 เมอืงน้ีต่อมาในสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิได้โปรดให้รื้อกําแพงเมอืงลงเมื่อ พ.ศ. 

๒๐๘๖ เพื่อไมใ่หพ้มา่ขา้ศกึใชเ้ป็นทีม่ ัน่ถา้เสยีเมอืงสุพรรณบุรเีก่าใหแ้ก่ขา้ศกึ 

 เมอืงสุพรรณบุรไีดต้ัง้อยู ่ณ ทีน้ี่ตลอดสมยัอยุธยาและไดป้รบัปรุงเมอืงใหม้ขีนาดเหมาะสม

กบัฐานะเมอืงที่ถูกลดฐานะจากเมอืงลูกหลวงมาเป็นหวัเมอืงชัน้ใน ในการปรบัปรุงครัง้น้ีได้ทิง้บรเิวณ

เมอืงทางฟากตะวนัตกของแม่น้ําท่าจนี มาอยู่แค่ฝ ัง่ตะวนัออกแต่เพยีงฝ ัง่เดยีวเท่านัน้ เขา้ใจว่าเมอืง

แห่งน้ีคงสรา้งขึน้ระหว่างรชักาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ กบัสมเดจ็พระชยัราชาธริาช (ระหว่าง พ.ศ. 

๑๙๙๑-๒๐๘๙) 
(๒)

  

 

สมยัลพบรีุ (พทุธศตวรรษท่ี ๑๘-๑๙) 

 จากศลิาจารกึทีป่ราสาทพระขรรค์ ในบรเิวณเมอืงพระนคร ประเทศกมัพูชาประชาธปิไตย 

ซึง่สรา้งในสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที ่๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๐) ทําใหท้ราบว่ามเีมอืงโบราณเมอืงหนึง่มชีือ่

ตามศลิาจารกึว่า "สวรรณปรุะ" ซึง่น่าจะอยูท่ีบ่รเิวณดอนทางพระ หรอืเนินทางพระ ตําบลบา้นสระ  

อําเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุร ีเพราะได้พบทรากโบราณสถาน เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๒ มดีนิอดั อฐิ และ

ศลิาแลงเป็นรากฐาน น่าเสยีดายทีโ่บราณสถานแห่งน้ีถูกทําลายอย่างยบัเยนิ ก่อนทีห่น่วยศลิปากรที ่๒ 

และพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตอิู่ทอง ดําเนินการขุดแต่งโบราณสถาน ระหว่างวนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ 

ถงึวนัที ่๑๕ สงิหาคม ๒๕๒๒ จงึไมส่ามารถพบหลกัฐานทางสถาปตัยกรรมไดอ้ยา่งเด่นชดั ถงึกระนัน้กด็ ี

 

 
(๑) ศรศีกัร วลัลโิภดม "สุพรรณภมูอิยู่ทีไ่หน" ช่อฟ้า ปีที ่๒ ฉบบัที ่๑๖ เดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ หน้า ๕๖ 

(๒) ศรศีกัร วลัลโิภดม "สุพรรณภมูอิยู่ทีไ่หน" ช่อฟ้า ปีที ่๒ ฉบบัที ่๑๖ เดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ หน้า ๕๘ 

 



๕ 

  

 

การขุดแต่งทีด่อนทางพระได้พบปฏิมากรรมต่าง ๆ มทีัง้ทําด้วยศิลา และปูนป ัน้ทีส่วยงาม ซึง่เป็น

ประโยชน์ในการศกึษาทางศลิปประวตัศิาสตร ์และโบราณคด ีของจงัหวดัสุพรรณบุรเีป็นอนัมาก
(๑)

 เช่น 

หน้าภาพรปูอสรูซึง่เหมอืนกบัทีป่ระดบัอยู่ทีฐ่านปรางคส์ามยอด จงัหวดัลพบุร ีหน้าภาพเศยีรเทวดาปนู

ป ัน้ ประตมิากรรมบางชิ้นก็น่าสนใจ และยงัไม่มผีู้ใดทราบว่าเป็นรูปอะไร เช่น รูปครุฑยุดชา้ง ๒ เชอืก 

รูปบุคคลทีม่ลี ิ้นจุกปาก และจากการทีไ่ด้พบปฏิมากรรมรูปกลบีขนุนปรางค์ เนือ่งในการขุดแต่งจงึ

สนันิษฐานได้ว่า  ทรากโบราณสถานทีเ่นินทางพระหรอืดอนทางพระ คงเป็นรปูปรางคท์ีส่รา้งตามศลิป

เขมร แบบบายน หรอืสมยัลพบุร ี

 อน่ึงก่อนหน้าทีจ่ะมกีารขุดแต่งดอนทางพระดงักล่าวแล้วขา้งต้น ที่โบราณสถานดอนทาง

พระ กเ็คยมผีูพ้บโบราณวตัถุต่าง ๆ เป็นตน้ว่า พระพุทธรปูปางนาคปรก
(๒)

 พระพมิพ ์พระโพธสิตัว ์

อวโลกเิตศวร ศิลปสมยัลพบุร ีฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่พระพุทธรูปปางนาคปรก นัน้เป็นศิลปแบบ

เดยีวกบัทีพ่บทีว่ดัปูบ่วั
(๓)

  ตําบลพหิารแดง อําเภอเมอืงสุพรรณบุร ีจงัหวดัสุพรรณบุร ี

 นอกจากศิลปโบราณวตัถุศิลปสมยัลพบุร ีมกัจะพบอยู่ทัว่ไปทุกอําเภอ
(๔)

 ในจงัหวดั

สุพรรณบุร ียกเวน้อําเภอด่านชา้งเพยีงอําเภอเดยีว บรเิวณทีพ่บมากกว่าทีอ่ื่นอยู่ในท้องที่ตําบลพหิาร

แดง อําเภอเมอืงสุพรรณบุร ีจงัหวดัสุพรรณบุร ี

 

สมยัอยธุยา 

 ตอนตน้สมยัอยธุยา สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑ (พระเจา้อู่ทอง) โปรดใหต้ัง้ขุนหลวงพะงัว่พี่

พระมเหสขีึน้เป็นพระบรมราชา
(๕)

  ใหอ้ยู่ครองเมอืงสุพรรณบุรเีดมิในฐานะเมอืงลูกหลวง และเป็นเมอืง

หน้าด่าน ด้านตะวนัตก ซึ่งในสมยันัน้เป็นเมอืงที่มคีวามสําคญัมากในการศกึสงคราม จงึมกัจะแต่งตัง้

พระราชโอรสหรอืเชือ้พระองคไ์ปเป็นเจา้เมอืง เป็นทีน่่าสงัเกตว่าในสมยันัน้ม ี"เจา้" ครองเมอืงหน้าด่าน

เพยีง ๒ องค์ เท่านัน้ คอื พระราเมศวรพระราชโอรสครองเมอืงลพบุร ีซึ่งเป็นเมอืงหน้าด่านทางทศิ

เหนือและขุนหลวงพะงัว่พีพ่ระมเหสคีรองเมอืงสุพรรณบุร ีซึง่เป็นเมอืงหน้าด่านด้านทศิตะวนัตก หน้า

ด่านอกี ๒ เมอืง คอื เมอืงนครเขื่อนขนัธ์ (พระประแดง) ซึ่งเป็นเมอืงหน้าด่านด้านทศิใต้ และเมอืง

นครนายกซึง่เป็นเมอืงหน้าด่านดา้นทศิตะวนัออก ไมม่ ี"เจา้" ไปเป็นเจา้เมอืง 

เมอืงสุพรรณบุรใีนสมยัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑ (พระเจา้อู่ทอง) นัน้ มกีําลงัทหารเขม้แขง็

มาก มไิดท้าํหน้าทีแ่ต่เพยีงเมอืงหน้าด่านอย่างเดยีวเท่านัน้ เมือ่เกดิกรณ ี "ขอมแปรพกัตร"์  สมเดจ็ 

พระรามาธบิดทีี ่๑ (พระเจา้อู่ทอง) โปรดใหพ้ระราเมศวรพระราชโอรสยกกองทพัไปตเีมอืงเขมร แต่ฝ่าย

เขมรรูต้วัก่อน ทพัหน้าของพระราเมศวรยงัไมท่นัตัง้ค่าย พญาอุปราช ราชโอรสพระเจา้แผ่นดนิเขมรก ็
 

(๑) ปจัจุบนัแสดงอยู่ทีห่อ้งลพบุร ีในพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ี

(๒) ปจัจุบนัอยู่ทีว่มิลโภคาราม ในเขตสุขาภบิาลสามชุก อําเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุร ีองคห์นึ่ง 

(๓) ปจัจุบนัจดัแสดงอยู่ทีห่อ้งลพบุร ี- รตันโกสนิทร ์ในพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ี

(๔) มนสั โอภากุล พระฯเมอืงสุพรรณ (สุพรรณบุร ีมนสัการพมิพ ์๒๕๒๔) หน้า ๑๕ 
(๕) รายงานพระเจา้น้องยาเธอ กรมหลวงดาํรงราชานุภาพ เสนาบดกีระทรวงมหาดไทยเสดจ็ตรวจราชการเมอืงสุพรรณบุร ีปีรตันโกสนิทร ์      

ศก ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๔๖) 



๖ 

  

 

ยกทพัโจมตทีพัหน้าแตก มาปะทะทพัหลวง และเสยีพระศรสีวสัดิใ์นทีร่บ เมือ่ความทราบถงึกรงุศรี

อยธุยา สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑ (พระเจา้อู่ทอง) โปรดใหข้นุหลวงพะงัว่ ยกทพัไปช่วยหลาน และ 
สามารถตนีครธมไดส้ําเรจ็ พรอ้มทัง้กวาดต้อนชาวเขมรเขา้มากรุงศรอียุธยาเป็นอนัมาก

(๖)
 ถงึเก้าหมื่น

คน
(๗)

 ส่วนปีทีต่นีครธมได ้ขณะน้ียงัไม่เป็นขอ้ยุตวิ่าเป็นปีใด อาจเป็นพ.ศ. ๑๘๙๕ หรอื พ.ศ. ๑๙๑๒ 

ปลายรชักาลสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑  

 ในช่วงเวลาต่อมาเมอืงสุพรรณบุรกีบัเมอืงลพบุร ีซึง่เป็นเมอืงลูกหลวงดว้ยกนัต่างกแ็ข่งขนั

กนัเองและไม่วางใจซึ่งกันและกันดงัจะเห็นได้จากตอนที่สมเด็จพระรามาธิบดทีี่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) 

สวรรคต สมเดจ็พระราเมศวรพระราชโอรสไดค้รองราชสมบตัต่ิอมา แต่ครองไดเ้พยีง ๑ ปี ขนุหลวง 

พะงัว่กเ็สดจ็มาจากเมอืงสุพรรณบุร ีเขา้กรงุศรอียธุยาสถาปนาเป็นสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่๑ ครอง

กรงุศรอียธุยา พระราเมศวรตอ้งเสดจ็กลบัไปครองเมอืงลพบุรดีงัเดมิ 

 ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าทองลันพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่๑ ขึ้น

ครองราชสมบตัต่ิอในพ.ศ. ๑๙๓๑ ได้เพยีง ๗ วนั พระราเมศวรก็ยกทพัจากเมอืงลพบุรมีาจบัสมเดจ็

พระเจา้ทองลนั สาํเรจ็โทษ แลว้ขึน้ครองราชยบ์ลัลงักเ์ป็นครัง้ที ่๒ 

 การช่วงชงิอํานาจระหว่างเมอืงสุพรรณบุรกีบัเมอืงลพบุร ียงัคงกระทําสบืเน่ืองต่อมาอีก 

เมื่อสมเดจ็พระรามราชาธริาช พระราชโอรสของสมเดจ็พระราเมศวรขึน้ครองราชสมบตัแิลว้ไม่นานนัก

พระนครอนิทรเ์จา้เมอืงสุพรรณบุร ีกย็กทพัเขา้กรงุศรอียธุยาและถอดสมเดจ็พระรามราชาธริาชออกจาก

ราชบลัลงักแ์ลว้สถาปนาพระองคเ์องเป็นสมเดจ็พระนครนิทราธริาช (พ.ศ. ๑๙๕๒- พ.ศ. ๑๙๖๗)
(๘)

 และ

ทรงโปรดใหเ้จา้อา้ยพระยามาครองเมอืงสุพรรณบุรใีนฐานะเป็นเมอืงลกูหลวง 

 ต่อมาเมื่อสมเดจ็พระนครนิทราธริาช สวรรคต เจา้อ้ายพระยา พระราชโอรสผู้ครองเมอืง

สุพรรณบุรกีบัเจา้ยีพ่ระยา พระราชโอรสผูค้รองเมอืงแพรก (เมอืงสรรค)์ ต่างกแ็ย่งชงิราชสมบตั ิและชน

ชา้งต่อสูก้นัทีเ่ชงิสะพานปา่ถ่าน และถงึกบัสิน้พระชนมอ์ยูบ่นคอชา้งทัง้สองพระองค ์เจา้สามพระยา  

พระราชโอรสผู้ครองเมอืงชยันาทจงึขึน้ครองราชย ์เป็นสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที่ ๒ ในรชักาลน้ีได้

เลกิประเพณีแต่งตัง้พระราชโอรสไปครองเมอืงลูกหลวง ๒ แห่ง หรอืหลายแห่ง เพราะเป็นจุดอ่อนเป็น

ผลเสียหายมากกว่าผลดี จึงทรงตัง้พระราเมศวร พระราชโอรสเป็นพระมหาอุปราชไปครองเมอืง

พษิณุโลกเพยีงแห่งเดยีว เมือ่สมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่๒ สวรรคต ในปี พ.ศ. ๑๙๙๑ จงึไดค้รองราช

สมบตั ิทรงพระนามว่าสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 

 ในรชักาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑-พ.ศ.๒๐๓๑) ทรงเลกิเมอืงลูกหลวง 

และใชร้ะบบขุนนางแทน เมอืงสุพรรณบุรจีงึมแีต่ “ผูร้ ัง้” ซึ่งไม่มอีํานาจเดด็ขาดแบบการปกครองเมอืง 

แต่หากตอ้งปรกึษากบักรมการเมอืง ซึง่ประกอบดว้ยจา่เมอืงแพ่ง และศุภมาตรา ผูร้ ัง้ และกรมการเมอืง

จะไดร้บัการแต่งตัง้จากพระเจา้แผ่นดนิไปปกครองเมอืงในความควบคุมของราชธานีอย่างใกลช้ดิ
(๙) 

 

(๖) กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา (ฉบบัพระจกัรพรรดพิงศ ์(จาด),หน้า ๒-๓ 

(๗) กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดารกรุงกมัพชูา, (พระนคร, แพร่พทิยา, ๒๕๑๓) หน้า ๗๙ 

(๘)เป็นพระเจา้แผ่นดนิไทยพระองคแ์รกทีเ่สดจ็พระราชดาํเนินไปเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัประเทศจนี ครัง้ดาํรงพระยศเป็นทีพ่ระมหาอุปราช 

(๙)สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ "ลกัษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ" 



๗ 

  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๖ ในรชักาลสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิพระเจา้ตะเบง็ชะเวตี้แห่ง

พมา่ ไดย้กกองทพัใหญ่เขา้มาตปีระเทศไทย
(๑๐)

 ด่านแรกทีต่ ัง้รบักองทพัพม่า คอื เมอืงสุพรรณบุร ีซึง่มี

พระสุนทรสงครามเป็นเจา้เมอืง กองทพัทัง้ ๒ ฝ่าย ได้รบพุ่งกนัเป็นสามารถแต่เน่ืองจากกําลงักองทพั

ไทยน้อยกว่า จงึทิ้งเมอืงสุพรรณบุรแีตกถอยร่นเข้ามากรุงศรอียุธยากองทพัพม่าก็ยกตดิตามตเีขา้มา

จนถึงชานกรุงศรอียุธยา การศึกครัง้น้ีกองทพัพม่าไม่สามารถตีหกัเอากรุงศรอียุธยาได้ต้องถอยทพั

กลับไป ผลของการสงครามครัง้น้ีเป็นเหตุให้สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ พระราชดําริเห็นว่าเมือง

สุพรรณบุร ีแมจ้ะมป้ีอมคปูระตูหอรบมัน่คงสกัปานใดกต็าม แต่เมื่อมศีกึใหญ่ยกมาตดิเมอืงกไ็ม่สามารถ

จะรบัไวอ้ยู ่และเมือ่ขา้ศกึตไีดแ้ลว้กลบัจะใชเ้ป็นทีม่ ัน่อกีดว้ย จงึโปรดใหร้ือ้ป้อมกําแพงเมอืงเสยีซกีหน่ึง 

เมือ่ พ.ศ. ๒๐๘๖
(๑๑)

 เพื่อว่าขา้ศกึตเีมอืงไดแ้ลว้จะไม่ไดม้โีอกาสอาศยัใชเ้ป็นทีม่ ัน่อยู่ในเมอืงไดอ้กี และ

ในปีเดยีวกนัน้ีโปรดใหแ้บ่งทอ้งทีเ่มอืงราชบุร ีและเมอืงสุพรรณบุร ีตัง้เป็นเมอืงนครชยัศร ี

 ต่อมา พ.ศ. ๒๐๙๒ พระเจา้บุเรงนองแห่งพม่า ไดย้กกองทพัใหญ่ลงมาลอ้มกรุงศรอียุธยา

ครัง้นัน้ สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดเิตรยีมป้องกนักรุงศรอียุธยาอย่างเตม็ที ่แต่กรุงศรอียุธยามกีําลงัน้อย

กว่ากองทพัพม่า เหลอืกําลงัจะป้องกนัพระนครจงึยอมเป็นไมตรแีละส่งตวัผู้รบัประกนัพระนคร คือ

สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอพระราเมศวร พระยาจกัร ีและพระสุนทรสงครามเจา้เมอืงสุพรรณบุร ีให้แก่พม่า

พรอ้มกบัชา้งพลายเผอืก อกี ๔ เชอืก
(๑๒) 

 ต่อมาเมือ่ พ.ศ. ๒๑๒๗ รชักาลสมเดจ็พระมหาธรรมราชา พระนเรศวร พระราชโอรสได้

ทรงประกาศอสิรภาพไมย่อมขึน้พม่า  เป็นเหตุใหพ้ระเจา้นนัทบุเรงพโิรธ     โปรดใหย้กกองทพัเขา้มาต ี

กรุงศรอียุธยา โดยเดนิทพัมาทางด่านเจดยี ์๓ องค์ ทัง้กองทพับก และกองทพัเรอืของพม่า ปะทะกบั

กองทพัไทยทีเ่มอืงสุพรรณบุร ีและพม่าไดถู้กทพัเรอืไทยภายใตบังัคบับญัชาของเจา้พระยาจกัร ีตแีตก

กลบัไป 

 ต่อมากองทพัพม่า ยกเข้ามาทางด่านเจดีย์ ๓ องค์ ผ่านเมอืงกาญจนบุร ีเข้าตีกรุงศรี

อยธุยา ทางสุพรรณบุรอีกี ๒ คราว คอื พ.ศ. ๒๑๓๓ และ พ.ศ. ๒๑๓๕ การรบทัง้ ๒ ครัง้ สมเดจ็พระ 

นเรศวรมหาราชทรงเป็นแม่ทพัเน่ืองจากทรงชํานาญภูมปิระเทศ และยุทธศาสตร์อย่างยิง่ จึงทรง

กําหนดพืน้ทีต่ําบลตะพงักร ุเมอืงสุพรรณบุรเีป็นสนามรบทัง้ ๒ ครัง้ ครัง้แรก พ.ศ. ๒๑๓๓ ปีแรกรบกนั

ในท้องที่อําเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ีกล่าวคอืเมื่อพระมหาอุปราชายกกองทพัผ่านด่านเจดยีส์าม

องคเ์ขา้มาแลว้ กเ็ดนิทพัผ่านแดนปา่สงูทีเ่ตม็ไปดว้ยเทอืกเขาใหญ่ของเมอืงกาญจนบุรี
(๑๓)

   เลยีบลงมา 

ตามแนวลําน้ําแควน้อยและแควใหญ่ เมื่อพ้นแดนป่าสูงก็จะถึงพื้นที่สนามรบดอนตะพงักรุตอนใต้ที่

บรเิวณบ้านทวน
(๑๔)

 แล้วตัง้ค่ายใหญ่ประชุมทพัปิดปากทางเขา้แดนป่าสูง ซึ่งเป็นการรกัษาเส้นทาง

สําคญัในการเดนิทพัของฝ่ายพม่าไว้แล้วจงึจะเดนิทพัตามพื้นที่ดอนขึน้สู่ทศิเหนือผ่านบ้านจระเขส้าม

พนั บา้นโขง้ เพื่อไปขา้มลาํน้ําทีแ่มน้ํ่าท่าคอยเขา้สู่พืน้ทีด่อนฝ ัง่ตะวนัออก ซึง่เป็นส่วนเหนือของแดนลุ่ม

พล ีเมอืงสพุรรณบุร ีแลว้จงึจะเขา้ตเีมอืงสุพรรณบุร ีหรอืไปปา่โมกกจ็ะเขา้ตกีรงุศรอียธุยาไดส้ะดวกทัง้  
 

(๑๐)ประพฒัน์ ตรณีรงค ์ศกึษาและเทีย่วในเมอืงไทย (พระนคร, เลีย่งเซยีง ๒๕๐๒ หน้า ๑๒๘๐) 

(๑๑) กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา (พระนคร, อกัษรสมัพนัธ ์๒๕๐๕ หน้า ๑๔๔) 

(๑๒) เล่มเดยีวกนั หน้า ๑๕๔ -๑๕๘ 

(๑๓) สถาน แสงจติพนัธุ ์ตอบคาํถามของกระทรวงกลาโหมเกีย่วกบัอนุสาวรยีส์มเดจ็พระนเรศวรมหาราช พมิพด์ดี ๒๕๒๐ 

(๑๔) คอือําเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุร ี



๘ 

  

๒ แห่ง ถา้ขา้มลาํน้ําตํ่าลงมากว่านัน้จะเดนิทพัไมไ่ด ้เพราะจะตดิพืน้ทีห่ล่มเลนลุ่มพลตีลอดไปจนถงึกรุง

ศรอียธุยา 

 ขณะที่กองทพัพระมหาอุปราชา เดนิทพัมาตามเส้นทางเดมิที่เคยยกทพัมาครัง้ก่อน ๆ 

ดงักล่าวแล้วข้างต้น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งทรงจดัเจนภูมปิระเทศอยู่แล้วก็ทรงนํากองกําลงั

ทหารจดัซุ่มอยู่ในป่าทบึบรเิวณเชงิเทอืกเขาพระยาแมน
(๑๕) 

  ตอนเหนือบา้นจระเขส้ามพนั ตลอดแนว

ขุนเขาซึ่งพื้นที่เป็นคอคอดของสนามรบ มเีทอืกเขาใหญ่อยู่ทางทศิตะวนัตก มลีําน้ําจระเขส้ามพนัอยู่

ทางทศิตะวนัออก สภาพภมูศิาสตรบ์บีกระหนาบพืน้ทีซ่ึง่เป็นเสน้ทางเดนิทพัใหเ้ป็นช่องแคบอยู่ระหว่าง

กลางพระองคท์รงพระราชดํารทิีจ่ะบุกตกีองทพัพม่า ขณะผ่านช่องแคบใหถ้อยร่นไปแตกทพัทีร่มิแม่น้ํา

จระเขส้ามพนัใหจ้งได ้ขณะทีก่องทพัพม่าผ่านเขา้ช่องแคบเขา้มาดว้ยความประมาท เพราะไม่เคยต้อง

กลยทุธในสนามรบบรเิวณน้ีมาแต่ก่อน จงึถูกกองกําลงัทหารไทยโจมตถีงึกบัแตกพ่ายยบัเยนิทีร่มิลําน้ํา 

จระเขส้ามพนัหมดทุกทพั การรบครัง้น้ีถงึขัน้ตะลุมบอน เกอืบจบัองค์พระมหาอุปราชาได ้พระยาพสมิ 

พระยาพุกาม แม่ทพัพม่าไดแ้ก้ไขเอาพระมหาอุปราชาหนีรอดไปได ้พระยาพุกามตายในทีร่บพรอ้มกบั

ไพร่พลเป็นจาํนวนมาก ทหารไทยจบัตวัพระยาพสมิได ้พรอ้มทัง้ยดึไดช้้างมา้และเครื่องศาตราวุธเป็น

อนัมาก พระมหาอุปราชาและทหารพม่ารอดตายได้แตกพ่ายหนีกลบัไป นอกราชอาณาจกัรดว้ยความ

เกรงกลวัในพระบรมราชานุภาพของสมเดจ็พระนเรศวรมหารช 

 ต่อมาพระมหาอุปราชา ยกกองทพัเขา้มาตปีระเทศไทยอกี เป็นครัง้ที ่๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๕ 

ครัง้น้ีได้ยกกองทพัมาตัง้ค่ายใหญ่ประชุมทพัปิดปากทางเขา้แดนป่าสูงที่บรเิวณบ้านทวนตอนใต้ของ

สนามรบ เช่นเดยีวกบัครัง้ก่อนแต่เน่ืองจากพระมหาอุปราชายงัเขด็ขยาดช่องแคบที่เป็นคอคอดของ

สนามรบดอนตระพงักรอุยู ่เพราะเคยไดร้บับทเรยีนทีม่คี่าอยา่งสงูถงึกบัเสยีชวีติทหารทัง้กองทพัมาแลว้ 

จงึได้ให้กําลงัส่วนใหญ่ยกล่วงหน้าขึน้ไปสํารวจช่องแคบ และพื้นที่ของสนามรบจากตอนใต้ขึน้สู่ตอน

เหนือ ทหารพม่าสํารวจพื้นที่ขึ้นไปและตัง้ทพัหน้าอยู่ถงึบ้านโขง้ สบืทราบว่ากองทพัไทยมกีําลงัน้อย

กว่าได้ยกมาขตัตาทพัอยู่บนเส้นทางยุทธศาสตร ์พระมหาอุปราชาจงึยกกองทพัหลวงขึ้นสู่พื้นที่ด้าน

เหนือของสนามรบ เพื่อจะขา้มลําน้ําท่าคอย แล้วนํากําลงัส่วนใหญ่ทีม่จีาํนวนมากกว่าเขา้ซุ่มตกีองทพั

ไทยใหแ้ตกแลว้หวงัจะบุกตามตใีหถ้งึกรงุศรอียธุยา 

 ฝ่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ทรงมพีระราชดํารวิ่า ช่องแคบคอคอดของสนามรบดอน

ตระพงักรุนัน้ กองทพัพม่ารูเ้ท่าทนัในยุทธวธิแีลว้ จงึวางแผนออกตัง้ค่ายหลวงประชุมทพัอยู่ที่บรเิวณ

ตระพงัน้ําหนองสาหร่ายทางตอนเหนือของสนาม เพื่อปิดทางเขา้ออกแดนลุ่มพลขีองกรุงศรอียุธยาไว ้

โดยจดักองทพัซุ่มอยู่ในป่าทบึเหนือบรเิวณแม่น้ําท่าคอยคอยท่ารอจงัหวะให้กองทพัพระมหาอุปราชา

ยกขา้มลําน้ํามาเมื่อใด จงึจะบุกเขา้โจมตกีองทพัพม่าใหถ้อยร่นลงไป แตกทพัทีร่มิแม่น้ําอกีครัง้หน่ึงให้

จงได ้แต่พระยาศรไีสยณรงค์ไปทํากลแตกเสยีที่บา้นดอนระฆงั โดยนํากองสอดแนมเขา้โจมตทีพัหน้า

ของพมา่อยา่งอาจหาญเป็นเหตุใหพ้มา่ไหวตวัเสยีก่อน สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชจงึทรงเปลีย่นแผน 

 
(๑๕) คอืเทอืกเขาใหญ่ นบัแต่เขาถํ้าเสอื-สุสานสุขนิรนัทร-์น้ําตกพุมว่ง-เขาพระ ปจัจุบนั 

 

 



๙ 

  

ใหม ่แต่เน่ืองจากเวลากระชัน้ชดิท่ามกลางปา่รกทบึเช่นนัน้ทําใหท้หารทุกกองทพัไม่สามารถปฏบิตักิาร

รบได้โดยพรอ้มเพรยีงกนัเพื่อแก้ปญัหา พระองค์จงึทรงตดัสนิพระทยักระทํายุทธหตัถทีนัทใีนขณะที่

กองทพัพระมหาอุปราชาไล่ติดตามทหารพระยาศรไีสยณรงค์เข้ามาใกล้บรเิวณหนองสาหร่ายและ

พระองค์ทรงใช้พระแสงของ้าวฟนัพระมหาอุปราชา ขาดสะพายแล่ง ทวิงคตบนคอช้างพระที่นัง่และ

กองทพัไทยส่วนหน่ึงไดรุ้กไล่ตามตกีองทพัพม่าลงไปจนสิน้เขตพืน้ทีส่นามรบดอนตระพงักรุ และเขา้ตี

ค่ายใหญ่ทางตอนใตข้องสนามรบแตกยบัเยนิไปทหารพม่าตายถงึประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน ทีบ่าดเจบ็หนี

กลบัไปเป็นอนัมาก ทหารไทยจบัทหารพม่าไดเ้ป็นอนัมากและยดึไดช้า้ง มา้ ตลอดจนเครื่องศาสตราวุธ

เป็นอนัมาก ตัง้แต่นัน้มาพมา่กเ็ขด็ขยาดไมก่ลา้ยกกองทพัเขา้มาตปีระเทศไทยเป็นเวลานานถงึ ๑๖๕ ปี 

 ต่อมาถึงรชักาลพระเจ้าเอกทศัน์ ก่อนจะเสียกรุงไม่นานนัก ได้เกิดสงครามกับพม่าที่

บรเิวณเมอืงสุพรรณบุรอีกีครัง้หน่ึง
(๑๖)

 สงครามครัง้น้ีกองทพัไทยพ่ายแพย้บัเยนิเจา้พระยาราชเสนาแม่

ทพัถูกทหารพม่าไล่ตดิตามและพุ่งด้วยหอกขดัถงึอนิจกรรม บนหลงัช้าง พระยายมราช ก็ถูกหอกขดั

ของทหารพม่าบาดเจบ็หลายแห่ง แต่หนีเอาตวัรอดกลบัไปได ้ส่วนกองทพัไทยกแ็ตกพ่ายหนีกองทพั

พมา่อยา่งไมเ่ป็นขบวน 

 

สมยัธนบรีุ (พ.ศ. ๒๓๑๑-๒๓๒๔) 

 เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงย้ายเมอืงหลวงมาตัง้ที่กรุงธนบรแีล้ว ก็ได้ทํา

สงครามกบัพมา่อกีหลายครัง้ แต่เน่ืองจากเมอืงหลวงตัง้อยูท่างทศิใต ้ห่างจากพระนครศรอียุธยาซึง่เป็น

เมืองหลวงเดิมประมาณ ๗๐ กิโลเมตร และเมอืงสุพรรณบุรีก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

พระนครศรอียุธยาประมาณ ๘๐ กโิลเมตร พม่าซึ่งเดนิทพัเข้ามาทางด่านเจดยีส์ามองค์ จงึไม่มคีวาม

จําเป็นที่จะต้องยกกองทพัย้อนขึน้ไปตเีมอืงสุพรรณบุรซีึ่งอยู่เหนือกรุงธนบุรขีึ้นไปอีกประมาณ ๑๕๐ 

เมตร ถ้าพมา่จะตเีมอืงหลวงของไทยกค็งจะต้องยกกองทพัตดัตรงเขา้เมอืงหลวงเลยทเีดยีว หรอืถ้าจะ

ยกกองทพัเขา้มาทางใต ้กค็งตดัตรงจากเมอืงราชบุร ีผ่านเมอืงสมุทรสงครามเขา้มา เมอืงสุพรรณจงึไม่

อยู่ในเขตสนามรบในสมยัธนบุรปีรากฏว่ามกีารรบกนัประปรายในเขตเมอืงสุพรรณบุรเีพยีงครัง้เดยีว

เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๙ คอืในคราวทีพ่ม่ายกกองทพัมาทางเหนือ เมื่อความทราบถงึสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ

มหาราช จงึเสดจ็ยกทพัหลวงขึน้ไปเมื่อวนัที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๓๑๙
(๑๗)

 เพื่อขบัไล่กองทพัพม่าซึง่กําลงั

รบตดิพนัอยูก่บักองทพัไทยทีเ่มอืงนครสวรรค ์ครัน้สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชยกกองทพัไปถงึเมอืง

ชยันาท กองทพัพมา่ทราบขา่วกต็กใจละทิง้ค่ายทีเ่มอืงนครสวรรคห์ลบไปทางเมอืงอุทยัธานีและเดนิทพั

เขา้มาทางเมอืงสรรค์บุร ีสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทรงยกกองทพัตดิตามตกีองทพัพม่าจนถงึทุ่ง

บา้นเดมิบางนางบวช เมอืงสุพรรณบุร ีและกองทพัทัง้ ๒ ฝ่าย ได้ต่อสูก้นัเป็นสามารถที่ทุ่งนัน้ ผลการ

รบครัง้นัน้กองทพัพม่าถูกตแีตกอย่างพ่ายยบัเยนิกระเจดิกระเจงิไป ต่อจากนัน้ก็ไม่มกีารรบกบัพม่าใน

เขตเมอืงสุพรรณบุร ีอกีเลย 

 
(๑๖) ตร ีอมาตยกุล เรือ่งจงัหวดัสุพรรณบุร ี(ธนบุร:ี เจรญิรตัน์การพมิพ ์๒๕๑๓)หน้า ๑๔-๑๕ 

(๑๗) เสถยีร พนัธรงัษ ี"ความเป็นมาเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาทีเ่มอืงชยันาท" บทความในการสมัมนาโบราณคดทีีจ่งัหวดัชยันาท จดัโดย 

       กรมศลิปากร ๒๐-๒๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๑๑ (อดัสาํเนา) 



๑๐ 

  

สมยัรตันโกสินทร ์(พ.ศ. ๒๓๒๕ - ปัจจบุนั) 

 ในตอนต้นกรุงรตันโกสนิทร์ เข้าใจว่าเมอืงสุพรรณบุรไีด้ย้ายที่ตัง้เมอืงมาตัง้อยู่ทางฝ ัง่

ตะวนัออกแมน้ํ่าท่าจนี จะยา้ยมาแต่ พ.ศ. ใด ไมส่ามารถหาหลกัฐานไดแ้น่นอน เมอืงทีย่า้ยมาตัง้ใหม่ใน

ทีต่ ัง้ปจัจบุนัทีไ่มไ่ดท้าํเป็นเมอืงป้อม กล่าวคอื ไมม่คี่าย ค ูหอรบ เหมอืนอยา่งเมอืงเก่า 

 เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ เจา้อนุเมอืงเวยีงจนัทรล์งมาเฝ้าพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจา้อยู่หวั

ช่วยในการพระบรมศพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั ผู้คนลงมามาก จงึทรงพระราชดํารแิล้ว

ใหข้อแรงไพร่พลที่มาด้วยใหม้าตดัต้นตาลทีเ่มอืงสุพรรณบุร ีลากเขน็ลงมาไม่กําหนดจาํนวนจะไปใช้ที่

เมอืงสมทุรปราการเพื่อทาํป้อมปืนใหญ่ เจา้อนุไดใ้หร้าชวงศค์ุมคนมาดาํเนินการ
(๑)

  

 ในรชักาลที ่๓ แห่งกรุงรตันโกสนิทร ์ปรากฏว่าเมอืงทีย่า้ยมาตัง้ใหม่น้ียงัคงเป็นป่าเปลีย่ว

อยู่โดยมาก 
(๒)

 สุนทรภู่ไดเ้ดนิทางเรอืผ่านมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ แลว้ไดเ้ขยีนในโครงการนิราศสุพรรณ

ของท่านว่า 

 ตวนัเยนเหน็หาดหน้า   ถา้ม ี

เมอืงสุพรรณบุรยี    รกรา้ง 

ศาลตัง้ฝ ัง่นท ี    ทีห่าด ลาดแฮ 

โรงเล่าเขา้ตม้คา้ง    ของคุง้หุงสุราฯ (๑๓๓) 

 ผู่ร ัง้ตัง้ร ัว้รอบ    ขอบราย 

เปนหมูด่งูวัควาย    ไขว่บา้น 

สาวสาวเหล่านุ่งลาย    แลว้หมอ่ม มอมเอย 

จํา้มํ่าลํ่าสนัสอา้น    อาบน้ําปลํ้าปลาฯ (๑๓๔) 

 กรมการบา้นตัง้ตลอด   ตลิง่เตยีร 

ต่างต่อลอ้เลื่อนเกยีร    เกบ็ไว ้

เรอืรมิหาดดาษเดยีร    รดะปกั หลกัแฮ 

ของเหล่าเชาสวนใต ้    แต่งตัง้นัง่ซาย ฯ (๑๓๕) 

 ฝ ัง่ซา้ยฝา่ยฟากโพน้   พสิดาร 

มวีดัพระรปูบรูาณ    ท่านสรา้ง 

ทีถ่ดัวดัประตูสาร    สงสู่ อยูเ่อย 

หยอ่มยา้นบา้นขนุชา้ง    ชดิขา้งสวนบนัลงั ฯ (๑๓๖) 

 

 

 

 

 
(๑) กรมศลิปากร พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสนิทร ์ฉบบัหอสมดุแห่งชาต(ิธนบุร ีคลงัวทิยา ๒๕๐๖ หน้า ๒๙-๓๐ )รชักาลที ่๓ และที ่๔ 

   ฉบบัของเจา้พระยาทพิากรวงศ ์(ขาํ บุนนาค) 

(๒) ตร ีอมาตยกุล เรือ่งจงัหวดัสุพรรณบุร ี(ธนบุร ีเจรญิรตัน์การพมิพ ์๒๕๑๓)หน้า ๑๖ 



๑๑ 

  

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

 หลงัจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงปฏริูปการปกครองแผ่นดนิ

และได้ทรงจดัราชการบรหิารส่วนกลางโดยมกีระทรวงมหาดไทยเป็นศูนย์กลางอํานวยการปกครอง

ประเทศและต่อมาได้โปรดฯ ให้ควบคุมหวัเมอืงทัว่ประเทศแล้ว ต่อมาก็ได้จดัตัง้ราชการบรหิารส่วน

ภูมภิาค ซึง่มสีภาพและฐานะเป็นตวัแทนหรอืหน่วยงานประจาํทอ้งทีข่องกระทรวงมหาดไทยขึน้ ไดแ้ก่ 

การจดัรูปการปกครองแบบเทศาภบิาล ซึ่งถอืได้ว่าเป็นระบบการปกครองที่สําคญัยิง่ในการปรบัปรุง

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนภูมภิาคชนิดหน่ึงทีร่ฐับาลส่วนกลางจดัส่งขา้ราชการจากส่วนกลาง

ออกไปบรหิารราชการในท้องที่ต่าง ๆ เป็นระบบการปกครองทีร่วมอํานาจเขา้มาไว้ในส่วนกลางอย่าง

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และเปลีย่นระบบการปกครองจากระบบกนิเมอืงซึ่งเป็นประเพณีปกครองดัง้เดมิ

ใหห้มดไป 

 การจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่อย่างแทจ้รงิเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นต้น

มาและไดจ้ดัตัง้ตามลาํดบั ดงัน้ี คอื 

 พ.ศ. ๒๔๓๗ จดัตัง้มณฑลเทศาภิบาลขึ้น ๔ มณฑล คือ มณฑลพิษณุโลก มณฑล

ปราจนีบุร ีมณฑลนครราชสมีา และมณฑลราชบุร ี

 พ.ศ. ๒๔๓๘  จดัตัง้มณฑลนครชยัศร ีมณฑลนครสวรรค ์มณฑลกรงุเก่า และมณฑลภเูกต็ 

 พ.ศ. ๒๔๓๙ จดัตัง้มณฑลนครศรธีรรมราช และมณฑลชุมพร 

 พ.ศ. ๒๔๔๐ จดัตัง้มณฑลไทรบุรแีละมณฑลเพชรบรูณ์ 

 พ.ศ. ๒๔๔๓ เปลี่ยนแปลงสภาพมณฑลพายพั มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ซึ่งเป็น

มณฑลเก่าก่อนจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาล ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาล 

 พ.ศ. ๒๔๔๗ ยบุมณฑลเพชรบรูณ์ เพื่อการประหยดั 

 พ.ศ. ๒๔๔๙ จดัตัง้มณฑลปตัตานีและมณฑลจนัทบุร ี

 พ.ศ. ๒๔๕๐ จดัตัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีครัง้หน่ึง 

 พ.ศ. ๒๔๕๑  ประเทศไทยจําต้องยอมยกมณฑลไทยบุร ีให้แก่ ประเทศ องักฤษ เพื่อ

แลกเปลีย่นกบัการแกไ้ขสญัญาคา้ขาย และเพื่อจะกูย้มืเงนิประเทศองักฤษมาสรา้งทางรถไฟสายใต ้

 พ.ศ. ๒๔๕๕ แยกมณฑลอสีานออกเป็น ๒ มณฑล คอื มณฑลอุบล และมณฑลรอ้ยเอด็ 

 พ.ศ. ๒๔๕๘ จดัตัง้มณฑลมหาราษฎรข์ึน้ โดยแยกออกจากมณฑลพายพั 

 สําหรบัเมอืงสุพรรณบุร ีเป็นเมอืงอยู่ในเขตมณฑลนครชยัศร ีซึง่มณฑลน้ีประกอบไปดว้ย

เมอืงนครชยัศร ี,เมอืงสุพรรณบุร ีและเมอืงสมทุรสาคร 

  

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

 ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ไดจ้ดัระเบยีบ

ราชการบรหิารส่วนภมูภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัไม่เป็นนิตบุิคคล มขีา้หลวงประจาํจงัหวดั

และกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดั และไดยุ้บเลกิมณฑล เพื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจ

เพิม่มากขึน้ 



๑๒ 

                ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดม้พีระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิบญัญตัใิหฐ้านะ

ของจงัหวดัเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ คอื 

 ๑. ฐานะเป็นนิตบุิคคล 

 ๒. อํานาจบรหิารในจงัหวดั       แต่เดมิตกอยูแ่ก่คณะกรรมการจงัหวดัซึง่เป็นคณะบุคคล

เปลีย่นแปลงมาอยูก่บัผูว้่าราชการจงัหวดัเพยีงคนเดยีว 

 ๓. เปลีย่นแปลงฐานะคณะกรรมการจงัหวดั    ซึง่เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการ

แผ่นดนิในจงัหวดัเป็นคณะทีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

 ต่อมาได้มกีารแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการแผ่นดินตามนัย

ประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน

ภมูภิาคเป็น 

 ๑. จงัหวดั 

 ๒. อําเภอ 

 สําหรบัจงัหวดันัน้ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั และมฐีานะเป็นนิตบุิคคล 

การตัง้ยุบ และเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดัใหต้ราเป็นพระราชบญัญตัแิละใหม้คีณะกรมการจงัหวดัเป็นที่

ปรกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั ในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 

 ปจัจบุนัจงัหวดัสุพรรณบุร ีม ี๙ อําเภอ และ ๑ กิง่อําเภอ คอื 

 ๑. อําเภอเมอืงสุพรรณบุร ี

 ๒. อําเภอบางปลามา้ 

 ๓. อําเภอสองพีน้่อง 

 ๔. อําเภอเดมิบางนางบวช 

 ๕. อําเภอศรปีระจนัต ์

 ๖. อําเภอดอนเจดยี ์

 ๗. อําเภอสามชุก 

 ๘. อําเภอด่านชา้ง 

 ๙. อําเภออู่ทอง 

 ๑๐. กิง่อําเภอหนองหญา้ไซ 
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