ประวัติศาสตร์จงั หวัดอุทยั ธานี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
กรมศิล ปากร ได้สํ า รวจและขุ ด ค้น พบหลัก ฐานทางโบราณคดี เมื่อ วัน ที่ ๑๘ มีน าคม
๒๕๑๒ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๒ ที่บริเวณเชิงเขานาค ตําบลเขาขี้ฝอย อําเภอทัพทัน จังหวัด
อุ ท ัย ธานี พบว่ า ดิน แดนบางแห่ ง ของจัง หวัด อุ ท ัย ธานี เคยเป็ น แหล่ ง ที่อ ยู่อ าศัย ของมนุ ษ ย์ ก่ อ น
ประวัตศิ าสตร์ ยุคโลหะประมาณ ๓,๐๐๐ ปี – ๑,๕๐๐ ปีมาแล้ว
บริเวณทีพ่ บแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ยุคโลหะนัน้ เป็ นเนินดินอยู่ตดิ กับเชิง
เขานาคและลาดลงสู่ลํานํ้ าตากแดดซึ่งไหลลงสู่แม่น้ํ าสะแกกรัง เขานาคเป็ นเทือกเขายาวไปทางทิศ
เหนือและใต้สูงประมาณ ๑๐๐ เมตร หัวเขาด้านทิศเหนือจดลําตากแดด ในฤดูแล้งจะมีน้ํ าขังอยู่เป็ น
ห้วง ๆ ทีเ่ ชิงเขานาคเป็ นเนินดินเนื้อทีป่ ระมาณ ๑๐ ไร่ ลาดลงสู่ลาํ นํ้าตากแดด แหล่งโบราณคดีทพ่ี บอยู่
ทางฟากด้า นทิศ ตะวันตก เป็ นภู ม ิประเทศเหมาะสํ าหรับเป็ นที่อ ยู่อ าศัย ของมนุ ษ ย์ใ นสมัย โบราณ
เนื่องจากเป็ นเนินดินนํ้าท่วมไม่ถงึ อยู่ใกล้ลํานํ้ าและภูเขา เหมาะแก่การเพาะปลูกและล่าสัตว์ หาอาหาร
ใกล้น้ําบริโภค อาจจะใช้ลาํ นํ้าเป็ นทางคมนาคมติดต่อกับชุมชนอื่นได้อกี ด้วย
การขุดตรวจในบริเวณทีช่ าวบ้านเคยพบโครงกระดูกนัน้ เป็ นดินร่วนปนทรายลึกลงจากผิว
ั ้ นเผาเศษสําริด แต่มจี าํ นวนน้อย พบร่องรอยโครงกระดูกมนุ ษย์ ๑ โครง กระดูก
ดิน พบเศษเครือ่ งปนดิ
ป่นเป็ นผงเหลือแต่ฟนั รวมกันอยู่หลายซี่ ในระดับลึกประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ลักษณะดินเป็ นดินร่วน
ปนทรายสีน้ําตาลอ่อน และมีเศษหินผุปนรวมอยู่ดว้ ย ตํ่าจากระดับลึก ๖๐ เซนติเมตร เป็ นดินปนกรวด
หินปูนก้อนเล็กๆ และไม่พบโบราณวัตถุอ่นื ๆ เลย ถัดจากหลุมนี้ไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๕๐ เมตร
ั ้ นเผาบนผิวดินจํานวนมาก ขุดพบโครงกระดูกมนุ ษย์ ในระดับลึกจากผิวดินประมาณ
ได้พบเครื่องปนดิ
ั ่ ย่ ว นอนหงายเหยียดตรง แขนแนบลําตัว วางหันหัวไปทาง
๖๐ เซนติเมตร โครงแรกทีพ่ บเป็ นการฝงเดี
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ศีรษะเอียงไปทางขวา อยูใ่ นสภาพทีแ่ ตกเป็ นชิน้ ๆ เนื่องจากแรงกดของดิน ไม่ม ี
ั่
เครือ่ งประดับหรืออาวุธฝงรวมอยู
ด่ ว้ ย มีแต่กองเศษภาชนะดินเผาวางอยูข่ า้ งตัวตัง้ แต่ไหล่ลงไปถึงปลาย
เท้า กระดูกอยูใ่ นสภาพค่อนข้างเปื่อย กระดูกสันหลัง ซีโ่ ครง และเชิงกรานผุหมดยากต่อการสันนิษฐาน
ว่าเป็ นชายหรือหญิงฟนั แข็งแรง แต่หน้าฟนั ลึกมาก อาจเป็ นเพราะว่า กินอาหารที่ปนเศษกรวดทราย
อันเกิดจากการใช้ฟนั บดอาหารจําพวกแป้ง ฟนั กรามใหญ่ซส่ี ุดท้ายยังอยู่ในที่ แสดงว่าผูต้ ายมีอายุไม่ต่ํา
กว่ า ๒๐ ปี และเสียชีว ิต คงจะอายุไ ม่ เ กิน ๔๐ ปี โครงกระดูก สัด ส่ว นสูงโดยประมาณไม่เ กิน ๑๖๐
เซนติเมตร
อีกหลุมหนึ่งพบโครงกระดูกมนุ ษย์ฝงั รวมกัน ประมาณ สี่โครง ซ้อนอยู่ในลักษณะนอน
หงายเหยียดตรง แขนแนบลําตัววางหันหัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเช่นเดียวกัน โครงกระดูกทุก
โครงในหลุมนี้ผุเปื่อยมาก ทีย่ งั คงรูปร่างอยูแ่ ยกได้ ๔ โครง นอกนัน้ เป็ นกระดูกส่วนต่างๆ เช่น กะโหลก
กระดูกแขนขา ชิน้ ส่วนของกระโหลกศีรษะ ฝงั รวมๆ กันอยูแ่ ต่วางเรียงกันอยู่อย่างเป็ นระเบียบนอกจาก
โครงกระดูกผู้ใหญ่แล้ว พบฟนั นํ้ านมอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มกับเศษกระโหลกบางๆ เข้าใจว่าเป็ นศพเด็ก
เล็กๆ ฝงั รวมอยูด่ ว้ ย หลุมฝงั ศพนี้ไม่มภี าชนะดินเผาทีร่ วมอยู่เป็ นกลุ่มเลย ภาชนะทีพ่ บวางอยู่ทางด้าน
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ขวาของปลายเท้า เครื่องประดับที่พบมี กําไลสําริดสวมติดข้อมือซ้ายซ้อนกัน ๒ วง มีลวดลายคล้าย
เชือกถักแบบถักเปี ย และมีห่วงสําริดหรือแหวนสําริดกองอยู่ระหว่างกระดูกต้นขา นอกนี้ยงั พบลูกปดั
หินลายขาวดํา (Boudid Agate) และลูกปดั หินสีสม้ (Carnalian) ทีบ่ ริเวณคอลูกปดั แก้วสีแสดหรือแดง
คลํ้า และลูกปดั แก้วสีน้ําเงินขนาดเล็กทีบ่ ริเวณข้อมือ นอกจากนี้ได้พบขวานเหล็กและเครื่องมือเหล็กฝงั
รวมอยูห่ ลายชิน้ ขวานเหล็กเล่มหนึ่งวางทับอยู่บนกระดูกต้นขาขวามีเศษผ้าเนื้อหยาบติดอยู่ใกล้กบั คม
ขวานเหล็ก ลักษณะใยเส้นด้ายอาจจะทําด้วยเปลือกไม้ ขวานเหล็กอีกอันหนึ่งยังมีร่องรอยของด้ามไม้
ติดอยู่ เนื้อไม้เป็ นเส้นคล้ายไม้ไผ่ เข้าใจว่า มนุษย์สมัยนัน้ อาจนําซอไม้รวกมาทําเป็ นด้ามก็ได้เพราะซอ
ไม้รวกแก่จดั จะมีความแข็งและเหนียวไม่แพ้ไม้เนื้อแข็งอื่นๆ เศษผ้าและไม้ท่ยี งั ไม่ผุเปื่ อยไปทัง้ ๆ ที่ม ี
อายุนบั พันปีน้ีกเ็ นื่องจาก มีสนิมเหล็กช่วยรักษาไว้สําหรับสิง่ ของอื่นทีพ่ บมี แร่ดนิ เผา ลูกกระสุนดินเผา
เศษเครื่องประดับสําริด เศษเหล็กที่เหลือจากการหลอมก้อนแร่ เปลือกหอยกาบกระดูกและเขาสัตว์
โดยเฉพาะกระสุนดินเผามีเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้ แต่ ๑.๐๐-๒.๐๐ เซนติเมตร กระดูกสัตว์ต่างๆ เป็ นสัตว์
หลายประเภท เช่น หมู เก้ง กวาง สัตว์ประเภทฟนั แทะ (Rodent) วัวควาย กระดูกปลา กระดองเต่า
เขาสัตว์ มีรอยตัดด้วยมีดคม
วันที่ ๒๙ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓ ได้มกี ารขุดสํารวจเรื่องราว ของมนุ ษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์ ที่เชิงเขานาคอีกครัง้ หนึ่ง พบโครงกระดูกลึกจากผิวดินประมาณ ๔๐ เซนติเมตร ใน
ลักษณะนอนหงายซ้อนกันเหยียดยาว แขนแนบลําตัวอยู่ในชัน้ ดินปนกรวด วางศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีภาชนะดินเผาวางเป็ นกลุ่มอยูท่ างด้านซ้าย ส่วนหลักฐานทีพ่ บเพิม่ เติมและแตกต่างจาก
ครัง้ ทีแ่ ล้วมี ถ้วยสําริดทีม่ สี ภาพเกือบสมบูรณ์ ตุ๊กตาดินเผาเป็ นรูป สัตว์ส่เี ท้าบางจําพวก เช่น กบ เสือ
และอื่นๆ ทีช่ ํารุด เสียมเหล็ก ขวานเหล็ก ทีม่ รี อยจักสาน ของภาชนะทีใ่ ส่ตดิ อยู่พร้อมเมล็ดพืช กําไลสี
เขียวลักษณะแบน มีรูสําหรับต่ ออยู่ ๓ แห่ง อยู่ท่เี ดียวกับท่อนแขนที่มกี ําไลสําริดสวมอยู่ ๘ อัน หัว
ลูก ศรและปลายหอก ฉมวก ที่ทําด้ว ยโลหะ ขวานหินมีป่า ขวานหินขัด และขวานหินกระเทาะ ลู ก
กระพรวนสําริด ที่มสี ภาพสมบูรณ์ นอกนัน้ ก็เ ป็ นเศษภาชนะดินเผาลูก ปดั หินกํ าไล และแหวนสําริด
เปลือกหอย เขาสัตว์ ตะกรัน เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั ได้มกี ารสํารวจพบแหล่งมนุ ษย์ก่อนประวัตศิ าสตร์ ในท้องที่อ่นื อีกหลายแห่ง
คือ พบเครื่องมือหินกระเทาะสมัยหินเก่ า ทําจากหินกรวด ที่นํามาจากเหมืองแค่ อําเภอบ้านไร่ พบ
ภาพเขียนสีก่อนประวัตศิ าสตร์บนหน้ าผาที่อยู่บนเทือกเขาปลาร้า เขตอําเภอลานสัก พบขวานหินขัด
เศษภาชนะดินเผา และเครื่องมือเหล็กเป็ นรูปคล้ายเคียวในถํ้าเขาฆ้องชัย อําเภอลานสัก พบขวานหิน
ขัดทีถ่ ้าํ เขาปฐวี อําเภอทัพทัน, พบขวานหินขัดรูปเหมือนปจั จุบนั เศษภาชนะดินเผา และกระดูกสัตว์ ที่
ถํ้าเขาตะพาบ ตําบลวังหิน อําเภอบ้านไร่ พบขวานหินขัดสมัยใหม่ ที่บริเวณถนนตรงหมู่บา้ นชวนพลู
หรือสวนพลู อําเภอบ้านไร่ เป็ นจํานวนมาก พบโครงกระดูก เศษภาชนะดินเผา และลูกปดั หินสี แวดิน
เผาที่บ้านท่าทอง บ้านดงยางใต้ อําเภอเมืองอุ ทยั ธานี โดยเฉพาะ ที่บ้านท่าทอง พบลูกปดั หุ้มด้วย
ทองคําเป็ นต้น ซึง่ เกือบจะเรียกได้ว่า พื้นที่ทุกแห่งของจังหวัดอุทยั ธานีเคยเป็ นที่อยู่ หรือเส้นทางของ
มนุ ษย์ในสมัยโบราณมาก่อน พ.ศ. ๑๐๐๐

๓
เมื่อมีมนุ ษ ย์มาอาศัยอยู่ต งั ้ แต่ สมัยโบราณ นิทานของพื้นบ้านของหมู่บ้านหนองเต่ า อ.
เมือง ก็ได้มเี ล่าต่อสืบทอดกันมาว่าที่บริเวณเขานาคนัน้ เดิมเป็ นทีอ่ ยู่ของพวกพญานาค (เข้าใจว่าเป็ น
มนุ ษย์ชาวเขาเผ่านาคา) และห่างจากเขาไปทางทิศตะวันออกนัน้ มีหนองนํ้ าขนาดใหญ่ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย
ของเต่าทอง (เข้าใจว่าเป็ นพวกหากินตามชายนํ้ า) พญานาคซึง่ คงจะเป็ นพวกนาคาทีม่ คี วามดุรา้ ยหรือ
มนุ ษย์ทก่ี นิ คน ก็พยายามทีจ่ ะจับเต่าทองไปเป็ นอาหาร ส่วน เต่าทองนัน้ ได้พยายามหลบหลีกและคบ
หา อยูก่ บั พวกเทวดา ซึง่ ต้องเป็ นคนทีม่ วี ชิ าความรูม้ าก จนในทีส่ ุดทนหนีพญานาคไม่ได้ ก็ไปขอร้องให้
พวกเทวดาช่วยสาปแช่งให้พญานาคตายแข็งเป็ นหินอยู่ท่เี ขา ส่วนพญานาคตนอื่นก็หนีไป ทิ้งไว้แต่
พญานาคทีด่ ้อื กว่าให้ถูกสาปเป็ นหิน เขาลูกนี้จงึ ชื่อว่าเขานาคส่วนหนองนํ้ าใหญ่นัน้ เรียกว่าหนองเต่า
เป็ นหมูบ่ า้ นใหญ่จนทุกวันนี้
อีกเรื่องหนึ่งเล่าว่า พญานาค ตนหนึ่งเกิดไปชอบหญิงสาวคนหนึ่งเข้าก็เห็นจะชื่อนางเป็ น
คนอยูใ่ นหมูบ่ า้ นเดียวกับเจ้าหลวงซึง่ ชอบพออยูก่ บั เธอเหมือนกัน มาระยะหลัง เธอก็เกิดตัดสินใจไม่ถูก
ว่าจะอยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนกับใครดี เมื่อเป็ นอย่างนี้เจ้าหลวง กับพญานาค ก็ตกลงนัดพบกันอย่าง
ลูกผู้ชาย เพื่อเจรจาความต่ อหน้ านางให้แตกหักเสร็จสิ้นกันไป ในที่สุดก็ตกลงใจกันไม่ได้ จึงเกิดการ
ต่อสูก้ นั อย่างชนิดต้องใช้วชิ าตัวเบาฝา่ มือพญามารเข้าต่อสูก้ บั ขวานพยัคฆ์เหิรเจ็ดคาบสมุทร เสียงสนัน่
หวันไหวจนพวก
่
เทวดา ต้องเผ่นออกมาดูศกึ หน้านาง ครัง้ หนึ่งคมขวานจามไปถูกแผ่นดิน ถึงกับแยก
เป็ นลํานํ้ าตากแดดพวกเทวดา เห็นว่าไม่ได้เรื่อง จึงสาปให้เจ้าหลวงตายแข็งเป็ นหินอยู่ท่ี เขาหลวง
ส่วนพญานาค ก็ให้กลายเป็ นเขานาคตากแดดจนตาย สําหรับนางต้นเหตุให้เกิดวิวาทนัน้ ได้ตดั เนื้อนม
ั ่ บลํานํ้ าตากแดด เขตอําเภอโกรก
ขว้างไปให้ เจ้าหลวงข้างหนึ่ง กลายเป็ น ภูเขานมนาง อยูค่ นละฝงกั
พระ จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนอีกข้าง ขว้างให้พญานาคออกไปเสียไกลเป็ น ภูเขาแหลม อยู่ในท้องที่
อําเภอทัพทัน ส่วนสถานทีต่ ่อสูก้ นั นัน้ เรียกว่า วังรอจนทุกวันนี้ เป็ นเรื่องเล่ากันสนุ กๆ ไม่มหี ลักฐานแน่
ชัดทางโบราณคดีแต่อย่างใด นอกจากสถานทีท่ ม่ี จี ริงตามเรือ่ งนี้
บริเวณเชิงเขาซับฟ้าผ่า อยูใ่ นเขตรักษาพันธุป์ า่ ห้วยขาแข้ง อําเภอลานสักซึง่ มีภูมปิ ระเทศ
เป็ นหมูเ่ ขา อยูใ่ กล้หว้ ยนํ้าซับ มีหนิ วงกลม อยูร่ วมทัง้ หมด ๖ วง ลักษณะเป็ นหินอัคนี ขนาดต่างๆ เรียง
ซ้ อ นเป็ น แนวคล้ า ยกองหิน ทํ า เป็ น รู ป วงกลมบางวงมีข นาดกว้ า ง ๒.๐๐-๒.๕๐ เมตร บางวงมี
เส้นผ่าศูนย์กลางราว ๓๗ เมตร วงหินวงกรมเหล่านี้ เข้าใจว่ามีอายุในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ยุคหินใหม่
นอกจากนี้ ยังพบหินวงกลมในปา่ เขตบ้านนํ้ าพุ ตําบลคอกควาย อําเภอบ้านไร่ อีกแห่งหนึ่งสอบถามได้
ความว่า เป็ นทีฝ่ งั ศพชาวละว้ามาแต่โบราณ หินวงกลมนี้ บางคนเรียกว่า "สังเวียนไก่" ในทีแ่ ห่งแรกเคย
มีผพู้ บเศษภาชนะดินเผาด้วย
มนุ ษย์สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ นิยมเขียนภาพไว้บนผนังถํ้า หรือหน้ าผาสูง เพื่อถ่ายทอด
ความคิด เห็น มัก เป็ น อิท ธิพ ลที่ไ ด้ ร บั มาจากการจดจํ า หรือ อาศัย เค้า โครงของสิ่ง ที่อ ยู่ ใ กล้ต ัว ใน
ชีว ิต ประจํา วัน รูป แบบและลัก ษณะของภาพมัก จะออกมาตามความคิด ฝ นั ที่ติด หูติด ตา ที่จ งั หวัด
อุทยั ธานีได้มกี ารสํารวจพบภาพเขียนสีก่อนประวัตศิ าสตร์ทห่ี น้าผา บนเทือกเขาปลาร้า
ตําบล
ห้วยคต อําเภอ

๔
บ้านไร่ จังหวัดอุทยั ธานี ซึง่ มีขนาดสูงกว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ เมตร หน้าผานี้อยู่ทางด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็ นหน้าผาขนาดใหญ่ และมีภาพเขียนรูปคน สัตว์ และรูปทรงเรขาคณิต อยู่บน
หน้าผาหลายรูป
ภาพเขียนสีรปู คนนัน้ เขียนเป็ นเส้นด้ายด้วยสีแดงครํ่า บางรูปจางเป็ นสีสม้ รูปคนเขียนลง
ส◌ีทบึ ภายในสวมเครือ่ งประดับเป็นขนนกทีห่ วั ทีเ่ อวมีเครือ่ งประดับห้อยอยู่ ดูเหมือนอวัยวะเพศ ทีม่ อื
สวมกําไลสี่เหลี่ยม บางรูปภายในเขียนเป็ นเส้นตัดขวางเป็ นก้างปลา สามารถแยกลักษณะการเขียน
ภาพคนได้ ๓ ชนิด คือ ภาพคนทีล่ งสีทบึ ภายใน ภาพคนทีว่ าดเฉพาะเส้นรอบรูปภายในโปร่ง และภาพ
คนทีว่ าดเป็ นเส้นรอบนอกของรูป ภายในเขียนแบบประจุดอยู่เต็มช่วงลําตัว เป็ นลักษณะพิเศษมีอยู่ ๓
รูป คนละขนาดและยืนเรียงกันอยู่ด้านในสุดของหน้ าผา รูปหนึ่งมีประจุดในลําตัว อีก ๒ เป็ นเส้นตรง
และเส้นตัดขวางอยู่ภายในลําตัวมือและเท้าไม่ได้วาดต่อให้ครบ ภาพคนบางรูปเขียนในท่าจูงวัว และ
บางรูปมือถือไม้อยูก่ บั สุนขั เป็ นต้น
ภาพเขียนสีรูปสัตว์ มีรูปวัวที่ภายในเขียนเป็ นรูปตัดขวางในลําตัว บางรูปเขียนเป็ นเส้น
รอบรูป ส่วนภายในทาสีประกอบเป็ นสีดํา แสดงให้เห็นด้านข้าง เห็นขา ๓-๔ ขา สัตว์บางตัวมีขนนก
ประดับทีห่ วั ด้วย พืน้ ผนังหน้าผามีเส้นร่างสีดาํ เต็มไปหมด เข้าใจว่า เขียนภาพร่างก่อนทีจ่ ะลงสี รูปสัตว์
ทีเ่ ขียนมีภาพ วัว ไก่ กบ เต่า ค่างหรือลิง สุนขั เป็ นต้น สีทเ่ี ขียนเป็ นสีแดงครํ่า
ภาพเขียนสีทเ่ี ป็ นรูปทรงเรขาคณิตส่วนใหญ่เป็ นเส้นร่างสีดาํ ดูไม่ออก บางแห่งทาสีดําเป็ น
พืชคล้ายรูปสัตว์ บางรูปเป็ นเส้นโค้งหลายเส้นกระจายออกจากจุดกลางวนไปทางซ้าย บางภาพเป็ นรูป
สัตว์แบบขาวดํา
ภาพเขียนสีทพ่ี บในจังหวัดอุทยั ธานีน้ีเป็ นภาพเขียนทีเ่ ข้าใจว่า ผูเ้ ขียนช่วยกันเขียนหลาย
คน จึงมีรปู แบบลักษณะของภาพแตกต่างกัน บางรูปเขียนทับซ้อนเส้นร่างเดิม บางรูปถูกนํ้ าฝนไหลชะ
สีหลุดเห็นเป็ นรูปเลือนลาง และเปลีย่ นสีแดงครํ่าเป็ นสีสม้ หรือแดง เดิมเข้าใจว่า คงมีภาพเขียนอยู่เต็ม
หน้าผาแห่งนี้ การเขียนนัน้ ผูเ้ ขียนต้องตัง้ ร้านไม้สาํ หรับเขียนจึงจะสามารถเขียนภาพได้ สูงประมาณ
๗-๘ เมตร ภาพเขียนที่พ บบนยอดเขาปลาร้านี้ มีลกั ษณะพิเศษคือ รูปคนมีเครื่องประดับ ภาพคน
เขียนไว้หลายแบบในทีเ่ ดียวกัน และเป็ นภาพเขียนสีทม่ี ลี กั ษณะชัดเจนและสมบูรณ์ทส่ี ุด อายุประมาณ
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ยุคโลหะ
สรุ ป ได้ ว่ า พื้น ที่ข องจัง หวัด อุ ท ัย ธานี เ ดิม เป็ น ที่อ ยู่ อ าศัย ของมนุ ษ ย์ มาตัง้ แต่ โ บราณ
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ซึง่ อาจจะเป็ นมนุ ษย์ทอ่ี พยพมาตัง้ แต่สมัยหินเก่า จากจังหวัดกาญจนบุรเี ข้ามา
อาศัยอยู่ในเขตอําเภอบ้านไร่ แถบลําธารเก่าบริเวณทางเข้าเหมืองแร่ แล้วอพยพกระจัดกระจายไปอยู่
ตามถํ้าตามชายนํ้ า มีวฒ
ั นธรรมเปลี่ยนแปลงเป็ นสมัยหินใหม่ ซึ่งพบเครื่องมือหินขัดใกล้ลําธาร บ้าน
สวนพลู หรือบ้านชวนพลู ในเขตอําเภอบ้านไร่ ถํ้าเขาฆ้องชัย ในเขตอําเภอลานสักเป็ นต้น จนอพยพ
เข้ามาถึงเชิงเขานาค ก็เปลีย่ นเป็ นวัฒนธรรมสมัยโลหะ อยู่ร่วมกันเป็ นหมู่บา้ นชุมชนเล็กใกล้ลํานํ้ าตาก
แดด ทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ อาจมีพาหนะใช้ เช่นเลื่อนหรือล้อสําหรับทางนํ้ าอาจจะมีเรือขุดใช้
รูจ้ กั ถลุงแร่ เป็ นช่างทําเครื่องเหล็ก และเครื่องสําริด ทอผ้าทําเครื่องนุ่ งห่ม มีการแลกเปลีย่ นเครื่องมือ
เครื่องใช้ระหว่างชุมชนใช้เครื่องประดับต่าง ๆ เช่น กําไล ลูกปดั ห่วงหู หรือห่วงจมูก แหวน เป็ นต้น

๕
เครือ่ งมือทีช่ ่วยในการเพาะปลูก
ทําด้วยเหล็ก มีรปู ร่างคล้ายเสียมในสมัยปจั จุบนั อาวุธของมนุ ษย์
สมัยนี้ได้แก่
ใบหอก ขวาน และอาจจะใช้คนั กระสุนสําหรับล่าสัตว์ขนาดเล็ก ภาชนะดินเผามีขนาด รูปร่าง และ
ั ้ นดินปนทราย ประเพณี
ลวดลายต่างๆ กันส่วนมากค่อนข้างบางประดิษฐ์ดว้ ยฝีมอื ปราณีต ดินทีใ่ ช้ปนเป็
การฝงั ศพ นิยมวางหันหัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไม่มโี ลงใส่ และฝงั เครื่องมือเครื่องใช้ของคน
ตายรวมไปกับศพมนุ ษย์สมัยนี้มคี วามสูงเฉลีย่ ประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร มักเสียชีวติ ในวัยฉกรรจ์ อายุ
ั ้ ๊กตาดินเผารูปสัตว์คล้ายกบ และ
ไม่เกิน ๔๐ ปี มนุ ษย์สมัยโลหะทีอ่ ยู่ในจังหวัดอุทยั ธานี พบว่า ได้ปนตุ
สัตว์สเ่ี ท้าบางจําพวก จะเป็ นเครือ่ งเล่นของเด็ก หรือใช้สําหรับพิธกี รรมบางอย่าง ไม่สามารถสันนิษฐาน
ได้ใกล้เคียง เพราะพบในสภาพทีช่ าํ รุดไม่สมบูรณ์
ส่วนชาวละว้า ลุ และกระเหรีย่ ง นัน้ เป็ นชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ํ า
เจ้าพระยามาแต่เดิม เมื่อได้รบั การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและผสมเผ่าพันธุ์กบั ชาติอ่นื ก็สบื ทอดเชื้อ
ชาติและเปลีย่ นแปลงตนเองให้เจริญ ถึงกับสามารถตัง้ บ้านเมืองในสมัยทวาราวดี

สมัยทวาราวดี
ในพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖ นัน้ ได้มกี ารรวมตัวกันเป็ นชุมชนเล็ก และรับเอาวัฒนธรรมจาก
อินเดียมาจัดตัง้ เป็ นบ้านเมืองบนดินแดนลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนัน้ เมืองโบราณสมัยนี้จงึ เกิดขึน้ ในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุร ี ชัยนาท สิงห์บุร ี และอุ ทยั ธานี เป็ นต้น ส่วนมนุ ษย์ก่อนประวัติศาสตร์
สมัยโลหะตอนปลายก็ได้รบั เอาความเจริญดังกล่าว และคงจะพากันอพยพ เข้ารวมกลุ่มในอารยะธรรม
ศิลปทวาราวดีบนลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา และมีบางส่วนทีอ่ พยพเข้าไปอาศัยอยูใ่ นทีห่ ่างไกล
จังหวัดอุทยั ธานี ปรากฏว่าได้มกี ารสํารวจพบหลายแหล่งในท้องทีเ่ ขตอําเภอต่างๆ คือ
๑. เมืองโบราณบ้านด้ายหรือบ้านใต้ อยู่ในท้องทีต่ ําบลทุ่งใหญ่ อําเภอเมือง อุทยั ธานี ตัว
เมืองตัง้ อยูร่ มิ แควตากแดด ลักษณะตัวเมือง เกือบจะเป็ นรูปวงรี ด้านทิศเหนือใช้ลาํ นํ้าตากแดดเป็น
คูเมือง ส่วนด้านอื่นๆ เป็ นคูและกําแพงดิน ตัวคูเมืองกว้างประมาณ ๓๐ เมตร กําแพงดินหนาประมาณ
๒๐ เมตร สูงราว ๕ เมตร แนวโบราณสถานรอบยาว ๘๖๕ เมตร ส่วนรอบนอกยาว ๑,๒๗๐ เมตร วัด
ตัง้ แต่ลํานํ้ าตากแดดเข้าไป แล้วอ้อมออกลํานํ้ าตากแดดตอนล่างแนวโบราณสถานนี้ กว้าง ๑๗๐ เมตร
ห่างด้านละประมาณ ๒๐ เมตร กําแพงดินส่วนที่ใกล้ลํานํ้ าถูกตัดเป็ นทางเดินมีเศษภาชนะดินเผาติด
ปะปนอยูใ่ นเนื้อดิน กลางเมืองมีสระนํ้าขนาดกว้าง ๘๗ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ลึกเข้าไปด้านละประมาณ
๒๐ เมตร จะเป็ นตัวสระรูปวงรี เนื้อที่ของเมืองโบราณแห่งนี้มปี ระมาณ ๑๐๐ ไร่ ๙๙ ตารางวา มีซาก
โบราณสถานอยู่ ๑ แห่ง ทีเ่ ชิงเขานาคนอกคูเมืองด้านทิศตะวันตกทางทิศใต้ของกําแพงดิน มีซากเจดีย์
รูปสีเ่ หลีย่ มขนาด ๓๓ เมตร ฐานก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ ส่วนบนถูกทําลายหักพังไม่เป็ นชิน้ ดี มุมกําแพง
ด้านทิศเหนือ พบระฆังหินสีเทากว้าง ๗๘ เซนติเมตร ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร หักเป็ นสองท่อน กับมีผู้
เคยพบพระพุทธรูปสําริดฝงั อยู่รมิ ลํานํ้ าตากแดด พระพิมพ์ดนิ เผาปางสมาธิ ฐานเป็ นรูปบัว เศียรหักไป
ส่วนหนึ่ง ตุม้ หูสาํ ริด กําไลหิน เป็ นต้น

๖
๒. เมืองโบราณบ้านคูเมือง อยู่ในท้องทีต่ ําบลดงขวาง อําเภอหนองขาหย่าง ตัวเมืองถูก
แปรสภาพเป็ นไร่นา ลักษณะตัวเมือง เป็ นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘๐๐ เมตร คู
เมืองกว้างประมาณ ๓๐ เมตร กําแพงดินกว้างประมาณ ๒๐ เมตร ตอนกลางลาดเป็ นแอ่งคล้ายท้อง
กะทะ ถูกปรับเป็ นทีน่ าไปเกือบหมด รวมเนื้อทีป่ ระมาณ ๑๔๐ ไร่ เมืองนี้มที างเข้า ๓ แห่ง อยู่ทางด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ และทิศเหนือ โบราณวัตถุท่เี คยพบมีลูกปดั สีต่างๆ เป็ น
ั ้ นเผาก้อนตะกัว่ ตราดินเผา รูปดอกไม้กบั รูปสิงห์ ลักษณะเลือนลางมาก แท่ง
จํานวนมาก เครื่องปนดิ
หินบดยา แว ถ้วยหรือตระกรันดินเผา ขวานหินขัดทําด้วยหินทราย ก้อนแร่เหล็กพระพิมพ์ดนิ เผา เป็ น
ต้นนอกจากนี้พบระฆังหินแบบเจาะรู ๒ รู และรูเดียวขนาดใหญ่ ๒x๕ ศอก จากทางเข้าทิศตะวันออก
เฉียงใต้ มีร่องรอยเจดียเ์ ล็ก ๆ เรียงรายห่างกันประมาณ ๒๐ เมตร ยาวเกือบ ๒ กิโลเมตร จนถึงองค์
เจดียใ์ หญ่ ที่ดงหนองสระ หรือดงเจดียร์ าย เข้าใจว่าจะเป็ นโบราณสถานทีส่ ําคัญ และชาวเมืองออกมา
ทําบุญกันทีน่ ่ีทุกวันพระ บนเขาระแหงทีอ่ ยู่ไม่ไกลจากเมืองโบราณแห่งนี้ ชาวบ้านเล่าว่ามีเจดียเ์ ก่าแก่
อยูด่ ว้ ย
๓. เมืองโบราณเมืองการุง้ อยู่ในท้องที่ตําบลวังหิน อําเภอบ้านไร่ ตัวเมืองตัง้ อยู่รมิ ถนน
สายหนองฉาง-บ้านไร่ ตรงกิโลเมตรที่ ๔๐ เดิมเป็ นพืน้ ทีป่ ่าทึบ ปจั จุบนั ได้แปรสภาพเป็ นไร่นา ลักษณะ
ของตัวเมืองเป็ นวงกลมรี เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๘๐๐ เมตร ประกอบด้วยคูเมือง กว้างประมาณ
๒๐ เมตร ลึกประมาณ ๒ เมตร มีกําแพงดินล้อมรอบ คูเมืองบางตอนถูกเกลื่อนลง คูเมืองยาวตลอดเป็ น
ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร บางแห่งตื้นกว่าระดับเดิม และมีการขุดลอกคูเมืองใหม่ ภายในบริเวณ
เมืองมีซากเจดียห์ กั พังอยู่ค่อนไปตรงกลาง ตัวเมืองด้านในอยู่ตดิ กับทิวเขาอีกด้านหนึ่งอยู่ตดิ กับถนนที่
ตัดผ่านในระยะหลัง ภายในเมืองมีสระนํ้ าอยู่ค่อนไปทางทิศเหนือ และทีน่ อกกําแพงดินด้านทิศใต้มสี ระ
โบราณอีกแห่งหนึ่ง โบราณวัตถุทพ่ี บนัน้ มีพระพุทธรูปปางเสด็จดาวดึงส์และสิง่ อื่นๆ เช่นเดียวกับเมือง
สมัยทวาราวดีทวๆ
ั ่ ไป
๔. เมืองโบราณบึงคอกช้าง อยู่ในท้องทีต่ ําบลไผ่เขียว อําเภอสว่างอารมณ์ ตัวเมืองตัง้ อยู่
ในป่า ซึ่งได้ทําการสํารวจและขุดตรวจ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๑๔ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๔
ปรากฏว่า คูเมืองกว้างประมาณ ๒๐ เมตร กําแพงดินสูงโดยเฉลีย่ ประมาณ ๖-๗ เมตร มีประตูเข้าเมือง
ทัง้ ๔ ทิศ และริมประตูเมืองทัง้ ๔ มีสระนํ้ าเฉพาะด้านทิศตะวันออก มีคนั คูอกี ชัน้ หนึ่งซึ่งเข้าใจว่า ขุด
เพื่อเชื่อมโยงกับลําห้วยทางด้านตะวันออก เพื่อให้น้ํ าเข้าไปหล่อเลีย้ งในคูเมือง เนื่องจากเมืองอยู่ในป่า
ั ้ นเผาได้ โบราณสถานทีส่ ํารวจมีอยู่
ทึบจึงมีซากวัชพืชทับถมผิวดินหนามาก ไม่อาจพบเศษเครื่องปนดิ
๕ แห่ง คือ ภายในตัวเมือง ๑ แห่ง ตัง้ อยู่ใกล้คูเมืองด้านทิศใต้ ลักษณะเป็ นเนินศิลาแลง ขนาดของเนิน
มีเส้นฝ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐ เมตร ตอนกลางถูกขุดเป็ นโพรง นอกคูเมืองมีโบราณสถานก่อด้วยอิฐ
อีก ๓ แห่ง มีขนาดกว้าง ๑๔ เซนติเมตร ยาว ๓๗ เซนติเมตร และหนา ๗-๘ เซนติเมตร มีแกลบผสม
มาก ขนาดของเนินทีใ่ หญ่ทส่ี ุด กว้างด้านประมาณ ๑๐ เมตร สูงประมาณ ๓ เมตร ส่วนอีก ๒ แห่ง เป็ น
เนินขนาดเล็กกว้างประมาณ ๖-๗ เมตร สูงประมาณ ๑/๒ เมตร
นอกจากนี้ ยังพบซากโบราณสถานอยูบ่ นยอดเขาทางทิศตะวันออกของตัวเมืองอีก ๑ แห่ง
ซึง่ ก่อสร้างด้วยอิฐทีเ่ ผาแกร่งและมีสแี ดงเข้ม มีส่วนผสมกับทรายมากกว่าแกลบและมีน้ําหนักอิฐขนาด

๗
กว้าง ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๒๔ เซนติเมตร และหนา ๖ เซนติเมตร โบราณสถานแห่งนี้ อยู่ในสภาพถูก
ทําลาย ทีบ่ ริเวณเมืองนี้ พบหลักฐานทีส่ าํ คัญมาก คือ ศิลาจารึกอักษรโบราณ ๓ หลัก เป็ นอักษรปลั ลวะ
ภาษามอญ แปลเป็ นความว่า
๑. สมัยทีป่ รัชญาเป็ นเลิศ
๒. บุญย่อมส่งเสริมนักพรต
๓. จงเลือกไปทางนี้
นอกจากการสํารวจพบเมืองโบราณสมัยทวาราวดี ทีเ่ ด่นชัดในท้องทีจ่ งั หวัดอุทยั ธานี
ดังกล่าวนี้แล้วยังได้สาํ รวจพบเรือ่ งราวสมัยทวาราวดี ในพืน้ ดินแถบนี้หลายแห่ง คือ
๑. พบโบราณสถานสมัยทวาราวดีทบ่ี ้านเก่า หมู่ท่ี ๒ ตําบลลานสัก อําเภอลานสัก เป็ น
เนินสูง ๑ เมตร ตรงกลางถูกขุดเป็ นบ่อ พบอิฐขนาดใหญ่มลี กั ษณะแปลกมีลวดลายขีดเขียนด้วยนํ้ ามือ
เป็ นเส้นคู่บา้ ง เป็ นลายเส้นรูปทรงเรขาคณิตในรูปหลายแบบบ้าง ซึ่งทําเป็ นลวดลายขีดเขียนแบบแผ่น
อิ ฐ ก่ อ นเผา โดยขีด เขีย นเพี ย งด้ า นเดี ย ว และยัง มีผู้ พ บอิ ฐ ที่ ม ีรู ป มนุ ษ ย์ แ ละรู ป เทวดาบริเ วณ
โบราณสถานนัน้ นอกจากพบอิฐที่มขี นาด ๓๔+๑๙+๘.๕ เซนติเมตร ขนาด ๓๓+๑๙.๕+๘ เซนติเมตร
และ ๑๗+๓๓.๕+๑๐ เซนติเมตร แล้วยังพบในเสมา ดินเผาขนาด ๕๐+๒๗.๕+๘ เซนติเมตร อีกด้วย
สันนิษฐานว่า คงจะเป็ นโบสถ์เก่าสมัยทวาราวดี เสียดายที่ถูกทําลายมาก่อนแล้ว จึงไม่มหี ลักฐานทาง
โบราณคดีมากนัก
๒. พบพระพิมพ์ดนิ เผาสมัยทวาราวดีและแม่พมิ พ์ดนิ เผา เป็ นจํานวนมากในถํ้าศูนย์ตา
ตําบลบ้านไร่ อําเภอบ้านไร่ ซึง่ เป็ นถํ้าทีเ่ ข้าใจว่าคงเป็ นแหล่งสร้างพระพิมพ์ในสมัยทวาราวดี ยังสํารวจ
ไม่พบว่า บริเวณนัน้ มีภมู สิ ถาน ทีเ่ ป็ นเมืองโบราณสมัยทวาราวดี อยูใ่ กล้เคียงเลย ภายในถํ้าปรากฏว่ามี
เศษพระพิมพ์ดนิ เผา และแม่พมิ พ์อยู่เป็ นจํานวนมาก ส่วนทีส่ มบูรณ์นัน้ ได้มผี ูน้ ํ าเอาไปจนหมดสิน้ แล้ว
ลักษณะพระพิมพ์ดนิ เผานี้ เป็ นรูปพระนังห้
่ อยเท้าอยูใ่ นซุม้ ใต้พุทธคยา แบบเดียวกับทีเ่ คยพบทีบ่ า้ น
พงนึก จังหวัดกาญจนบุร ี นอกจากนี้ยงั พบพระพุทธรูปไม้จําหลักสมัยหลังๆ เป็ นจํานวนมาก เข้าใจว่า
ถํ้าแห่งนี้ เดิมเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ หรืออาจถือเป็ นวัดแห่งหนึ่งในสมัยนัน้ ก็ได้
ั้
๓.รูปปูนปนของนางดารา
สมัยทวาราวดี แสดงแบบของการแต่ งกายของคนในสมัยนัน้
เป็ นศิลปศรีวชิ ยั ปจั จุบนั อยู่ท่พี พิ ธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ ได้ไปจากจังหวัดอุ ทยั ธานี ไม่ทราบว่าจากที่
แห่งใด เข้าใจว่าจะได้ไปจากเมืองการุง้
๔. พบร่องรอยของเมืองโบราณในเขตตําบลห้วยคต อําเภอบ้านไร่ ตรงทางแยกบ้านทุ่งนา
งาม เรียกบ้านนํ้าวิง่ มีคเู มืองและเคยพบเศษภาชนะดินเผา และมีร่องรอยคูเมืองทีอ่ ยู่ระหว่างตําบลห้วย
รอบกับบ้านหินโจน มีคนั คูเป็ นรูปวงรี และมีลาํ คลองผ่านกลางทะลุไปอีกด้านหนึ่ง ชาวบ้านเรียกบึงทะลุ
ประกอบกับประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีแ่ ห่งนี้เป็ นชาวมอญ ทีอ่ ยู่สบื ทอดกันมานาน เคยมีผพู้ บเศษอิฐ
หักกระจัดกระจายอยูบ่ า้ ง
จังหวัดอุทยั ธานี มีเมืองโบราณ สมัยทวาราวดี เกิดขึน้ ในท้องทีห่ ลายแห่งบางแห่งมีโบราณ
สถานที่สําคัญ จนเชื่อ ว่ า ในสมัยทวาราวดีไ ด้มผี ู้ค นอาศัยอยู่มากขึ้น และมีเ ชื้อ สายสืบทอดมาจาก
เผ่าพันธุ์ มอญทวาราวดี (คือเผ่าพันธุ์ ทีผ่ สมกับชาวละว้าและธิเบต) มีวฒ
ั นธรรมทวาราวดี สร้างสรร
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๘
ศิลปวัตถุขน้ึ โดยวิวฒ
ั นาการไปอย่างช้าๆ เปลีย่ นรูปแบบของมนุ ษย์สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ รับอิทธิพล
ั้
ทางศิล ปของอิน เดีย จนสามารถสร้า งรูป ปูน ป นนางดารา
พระพิม พ์ด ิน เผา พระพุ ท ธรูป สํ า ริด และ
ั ้ นเผา รวมถึงการก่อสร้างด้วยอิฐแดงและเผาอิฐได้ เป็ นต้น จนนับว่าดินแดนแถบลุ่มแม่น้ํ า
เครื่องปนดิ
เจ้าพระยามีความเจริญสูงสุดในสมัยทวาราวดีซ่งึ หมายถึงเมืองโบราณต่างๆ ที่พบในจังหวัดอุทยั ธานี
ด้วย

สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา
ในราว พ.ศ. ๑๔๓๖ ขอมได้ครอบครองดินแดนแถบลุ่มแม่น้ํ าเจ้าพระยาทัง้ หมดนัน้ อํานาจ
ของพวกละว้าทีอ่ าศัยอยูต่ ามเมืองโบราณต่างๆ นัน้ ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไร เพราะขอมได้ส่งคนไป
ปกครองเฉพาะเมืองสุโขทัย เมืองละโว้ และเมืองศรีเทพ ถึงกระนัน้ ก็มหี ลักฐานจากศิลาจารึกปราสาท
พระขรรค์ว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ กษัตริยข์ องขอมก็ยงั ได้ส่งพระพุทธรูปชื่อ "พระชัยพุทธมหานาค"
ออกมาประดิษฐานตามเมืองต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นดินแดนภาคกลางของประเทศไทยถึง ๒๓ แห่ง ได้แก่
ลโวทยปุระ (เมืองละโว้) สุวรรณปุระ (เมืองสุพรรณเก่า) คัมพูปฏั ฎนะ (เข้าใจว่าเมืองแถบสระโกสินารายณ์ หรือเมืองนครปฐม) ชัยราชบุร ี (เมืองราชบุร)ี ศรีชยั สิงห์บุร ี (เข้าใจว่าเมืองสิงห์ ที่จงั หวัด
กาญจนบุร)ี ศรีชยั วัชรบุร ี (เข้าใจว่าเป็ นเมืองเพชรบุร)ี เป็ นต้นเป็ นเรื่องทีน่ ่ าจะสันนิษฐานได้ว่า เมือง
โบราณในเขตจังหวัดอุทยั ธานีกน็ ่ าจะมีส่วนได้รบั พระพุทธรูปดังกล่าวด้วยไม่พบหลักฐานอื่นใดนอกจาก
ซากอิฐศิลาแลงในแถบสระนารายณ์ หมู่ ๖ ตําบลหนองหลวง เขตอําเภอสว่างอารมณ์ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น
รูปสระสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั กว้างยาวประมาณ ๓๐-๓๗ เมตร ลึกประมาณ ๑ เมตร ทางด้านใต้ของขอบสระ มี
แท่งศิลาใหญ่ มีถนนเก่าปรากฏอยูด่ ว้ ย ส่วนโบราณวัตถุทพ่ี บมีพระพุทธรูปตรีกาย หรือพระพุทธรูปสาม
องค์นงเรี
ั ่ ยงอยูบ่ นฐานเดียวกัน ตามคติมหายานทีถ่ อื ว่า พระพุทธเจ้ามี ๓ กาย คือพระธรรมกายพระสัม
โภคีกาย และพระนิรมานกาย (หรือพระธยานิพุทธ พระอาทิพุทธ) พระพุทธรูปทัง้ สามองค์น้ี นัง่ ปางมาร
วิชยั ทรงรัดเกล้าที่เรียกว่า เทริดขนนกและกุณฑลแบบแปลกประทับนัง่ สมาธิราบครองจีวรห่มเฉียง มี
ขอบจีวรต่อจากชายขอบสี่เหลี่ยมที่พาดอยู่บนพระอุระด้านซ้าย ลงมาคลุมพระหัตถ์ซ้ายและพระโสณี
แผ่นหลังติดอยู่กบั เรือนแก้ว ซึง่ ส่วนบนทําเป็ นรูปปลายใบไม้ หมายถึง พระศรีมหาโพธิ ์ เนื้อเป็ นสําริด
สูง ๓๑.๕ เซนติเมตร ฐานกว้าง ๗.๘ เซนติเมตร พบทีต่ ําบลดอนขวาง อําเภอเมืองอุทยั ธานี ปจั จุบนั อยู่
ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาตสําริด ศิลปสมัยลพบุร ี พบที่
วัดหนองพังค่า อําเภอเมืองอุทยั ธานี เป็ นต้น ซึ่งเป็ นเรื่องที่น่าจะยืนยันได้ว่า ในสมัยนี้ มีพระพุทธรูป
ฝีมอื ลพบุร ี ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลของขอมเข้ามาในจังหวัดอุทยั ธานีแล้ว ชนชาติทอ่ี าศัยอยู่กค็ งจะเป็ นชาวทวา
ราวดีทส่ี บื เชือ้ สายจากมอญหรือละว้า
ต่อมา "ท้าวมหาพรหม" ซึ่งปรากฏในตํานานว่าเป็ นผู้ตงั ้ เมืองอุทยั เก่า ก็ใช้เวลาช่วงนี้
รวบรวมชนชาติไทยเป็ นชุมชนเล็กๆ จนในที่สุดก็สร้างบ้านเมืองเป็ นหลักฐานทีบ่ ้านอุทยั เก่า ในท้องที่
อํ าเภอหนองฉาง ซึ่ง พบแนวศิล าแลง วางเรียงเป็ นทางยาวอยู่ล ึก ประมาณ ๒ เมตร และระฆัง หิน
ประมาณการสร้างเมืองคงตกราวสมัยสุโขทัย หมู่บ้านแห่งนี้จงึ เรียกกันทัวๆ
่ ไปว่า "บ้านอู่ไทย" ซึ่ง

๙
หมายถึง เป็ นทีอ่ ยู่ของชาติไทย ดูจะเข้าเค้าทีว่ ่าในพืน้ ทีห่ ลายแห่งของจังหวัดอุทยั ธานีมกั เป็ นทีอ่ ยู่ของ
ชนชาติต่างๆ เช่น หมูบ่ า้ นมอญ หมูบ่ า้ นละว้า หมูบ่ า้ นไทย เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ได้มผี นู้ ําเอาคํา
"อุทยั " ไปหาความหมายเป็ นบ้านเมืองทีเ่ จริญรุ่งเรือง และเป็ นเมืองทีพ่ ง่ึ ตัง้ ขึน้ เหมือนดวงอาทิตย์แรก
ขึน้ จากขอบฟ้า จึงทําให้เข้าใจว่าเมืองอุ ทยั เก่ าเป็ นเมืองใหญ่ ที่มผี ู้คนอยู่ทํามาหากิน และมีพชื พันธ์
ธัญญาหารสมบูรณ์กว่าแหล่งอื่นถ้าพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้ว ไม่น่าจะกลายเป็ นเมืองใหญ่ได้รวดเร็ว
ถึงขนาดนัน้ ทีน่ ่ าจะเข้าใจก็คอื หมู่บา้ นอู่ไทยนัน้ มีผู้คนที่เป็ นชนชาติไทยไปตัง้ ถิน่ ฐานทํามาหากินเป็ น
กล◌ุ◌่มก้อน และคงจะได้ชกั ชวน พีน่ ้องคนไทยด้วยกันมาอยู่เสียทีแ่ ห่งนี้ เนื่องด้วยมีทด่ี นิ ทํามาหากิน
กว้างขวาง มีแ หล่ งนํ้ าอุ ด มสมบูรณ์ จึงเป็ นหมู่บ้านที่เจริญกว่าหมู่บ้านอื่นๆ ที่เ ป็ นหมู่บ้านชาวมอญ
หมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงดังนัน้ หมู่บ้านอู่ไทยจึงเป็ นแหล่งกลางสําหรับหมู่บ้านอื่น ไปมาติดต่ อค้าขาย
แลกเปลีย่ นสินค้าด้วยส่วนทีจ่ ะมีการเดินทางติดต่อกับหมู่บา้ นไกลๆ นัน้ ก็คงจะมีบา้ งเพราะพืน้ ทีแ่ ถบนี้
มีเมืองโบราณสมัยทวาราวดี เกิดขึน้ แล้วหลายแห่งและมีช่อื เรียกนํ าหน้าด้วยคําว่า "อู่" เช่นเมืองอู่บน
หรือเมืองบน ทีบ่ า้ นโคกไม้เดน อําเภอพยุหะคีร ี จังหวัดนครสวรรค์ เมืองอู่ตะเภา ทีบ่ า้ นอู่ตะเภา อําเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี เมืองอู่ล่าง เข้าใจว่าเป็ นเมืองลพบุร ี ตามคํา
พังเพยทีว่ ่า "ฝูงกษัตริยเ์ มืองบน ฝูงคนเมืองล่าง (หรือลพบุร)ี ………….." เป็ นต้น ส่วนทีเ่ ป็ นชื่ออื่นก็ม ี
เมืองจันเสน ทีอ่ ําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมืองดงแม่นาง เมือง ทีต่ ําบลตาสัง อําเภอบรรพตพิสยั
จังหวัดนครสวรรค์ เมืองประคํา ทีต่ ําบลโคกเดื่อ อําเภอไพศาลี
บ้านเมืองที่ร่ว มสมัยเดียวกับเมือ งอู่ ไทยหรือเมืองอุ ทยั นัน้ ได้เกิดขึ้นหลายแห่ง ในสมัย
สุโขทัย โดยเฉพาะดินแดนแถบลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยามีเมืองพระบาง ทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ เมืองชัยนาท,
เมืองแพรก ศรีราชา ทีอ่ ําเภอสรรค์บุร ี จังหวัดชัยนาท, เมืองไพสาลี ทีต่ ําบลสําโรงไชย อําเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์, เมืองศรีราชาที่จงั หวัดสิงห์บุร ี เป็ นต้น นับเป็ นความเจริญของดินแดนในแถบลุ่ม
แม่น้ํ าเจ้าพระยาทีไ่ ด้ววิ ฒ
ั นาการ และเปลี่ยนแปลงตัวเองสร้างสรรโบราณวัตถุสถานสําคัญขึน้ สําหรับ
เมืองอู่ไทยนัน้ ในระยะหลังๆ เมื่อกระแสนํ้ าเปลี่ยนทางเดิน ทําให้เกิดกันดารนํ้ าอันเป็ นเหตุให้มกี าร
อพยพทิง้ หมู่บา้ น ไปหาแหล่งทํามาหากินในทีอ่ ่นื และอาจจะเลยเข้ามาอยู่ในแถบแม่น้ํ าสะแกกรัง เขต
ั ่ น้ํ า ซึ่งเรียกกันภายหลังว่าบ้าน
จังหวัดชัยนาท จนสามารถตัง้ หมู่บ้าน หรือชุมชนเล็ก ๆ อยู่รมิ ฝงแม่
สะแกกรัง ส่วนเมืองอู่ไทย หรือเมืองอุทยั เก่า ก็คงจะร้างลงระยะหนึ่ง ต่อมา "พะตะเบิด" ชาวกระเหรีย่ ง
ได้อพยพผู้คนเข้ามาอยู่ท่เี มืองอู่ไทย หรือ เมืองอุทยั เก่าอีกครัง้ หนึ่ง ในสมัยอยุธยา พร้อมกับได้สร้าง
โบราณสถานหลายแห่งตามลําดับ และแก้ไขปญั หาการขาดแคลนนํ้ า โดยขุดดินทางด้านทิศใต้ ของตัว
เมืองเป็ นแอ่งนํ้ าขนาดใหญ่ เรียกว่า ทะเลสาบ และปรากฏในตํานานว่า "พะตะเบิ ด" ได้เป็ นเจ้าเมือง
คนแรกของเมืองอู่ไทยหรือเมืองอุทยั เก่าทีไ่ ม่เข้าใจคือ เหตุใดชาวกระเหรีย่ งจึงมีอาํ นาจและเป็ นเจ้าเมือง
จะเป็ นไปได้หรือไม่ว่าการที่ผู้คนเข้ามาอยู่ในเมืองอู่ไ ทย หรือเมืองอุ ทยั เก่ านี้เป็ นชนชาติกระเหรี่ยง
ละว้า ถึงอย่างไร ก็น่าจะมีคนไทยหลงเหลืออยูบ่ า้ งแต่ถา้ ได้ศกึ ษาถึงเผ่าพันธุข์ องมนุ ษย์แล้วจะเห็นได้ว่า
ชนชาติละว้า หรือชนชาติกระเหรี่ยง เป็ นเผ่าพันธุ์ท่ถี ่ ายทอดมาจากมนุ ษย์เผ่าพันธุ์ไทย อย่างน้ อยก็
เกี่ยวพันกันอยู่กน็ ่ าทีจ่ ะเข้าใจว่า "พะตะเบิด" ก็เป็ นเชือ้ สายเผ่าพันธุไ์ ทยได้
นอกนี้ไม่ปรากฏ
หลักฐานอะไรถึงการ

๑๐
ปกครองทีต่ ่อเนื่องมาจาก "พะตะเบิด" หรือผูป้ กครองคนต่อมา
เมืองอู่ไทย หรือเมืองอุ ทยั เก่ าในสมัยอยุธยานัน้ ได้มกี ารสร้างวัดตามทิศต่างๆ ดังนี้ ทิศ
เหนือ วัดหัวหมาก ทิศตะวันตก วัดยาง ทิศตะวันออก วัดแจ้ง และทิศใต้ วัดหัวเมือง โดยมีหลักเมือง
ทําด้วยไม้แต่อยูต่ รงกลางค่อนไปทางทิศใต้ ห่างจากวัดหัวเมืองประมาณ ๑๐๐ เมตร ตัวเมืองอุทยั เก่ามี
อาณาเขตทีถ่ อื เอาวัดเป็ นเกณฑ์ประมาณกว้าง ๓๐๐ เมตร และยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร นอกตัวเมือง
ทางด้านทิศใต้เป็ นทะเลสาปและมีวดั กุฏติ งั ้ อยู่รมิ ทะเลสาปด้านใต้ ซึง่ มีแนวคลองผ่านเข้าตัวเมือง ถัด
จากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๒ กิโลเมตรเป็ นหมู่บา้ นคลองค่าย ซึง่ เป็ นที่ตงั ้ ของค่ายทหาร
ในสมัยอยุธยา สําหรับเกณฑ์ไปช่วยเมืองหลวงในยามศึกสงครามและเป็ นหน้าด่านป้องกันพม่าทีย่ กทัพ
เข้ามาทางเขตเมืองอุทยั เก่า

สมัยกรุงศรีอยุธยา
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวร ทรงเห็นว่าเมือ งอุ ทยั เก่ านัน้ เป็ นเมืองอยู่ใกล้
ชายแดน ควรจะเป็ น "เมืองด่าน" ใช้ระมัดระวังพม่าที่เดินทัพเข้ามาทางด่านแม่ละเมา และด่านเจดีย์
สามองค์ซง่ึ เป็ นเส้นทางทีพ่ ม่าใช้เดินทัพเข้ามาแต่โบราณ จึงให้จดั ตัง้ ด่านป้องกันขึน้ หลายแห่งคือ ด่าน
เมืองอุทยั (ทีบ่ า้ นคลองค่าย) ด่านแม่กลอง ด่านเขาปูน ด่านหนองหลวง ด่านสลักพระ โดยถือเอาเมือง
อุทยั เก่าเป็ น "หัวเมืองด่านชัน้ นอก" โดยมีเจ้าเมืองอุทยั เก่าเป็ นผูด้ ูแลด่านต่างๆ เมืองอุทยั เก่าในสมัย
นัน้ มีอาณาเขตการปกครองดังนี้ ทางทิศตะวันออกติดต่ อกับเมืองแพรก (เมืองสรรค์บุร)ี ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือจดกับเมืองพระบาง (เมืองพังค่าจังหวัดนครสวรรค์)ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ติดต่อกับเมืองแปป (เมืองกําแพงเพชร) และเมืองฉอด (อยูท่ จ่ี งั หวัดตาก) ถือแนวแม่น้ําและลําคลองเป็ น
แนวเขต เช่นแม่น้ํากลอง คลองห้วยแก้ว ลําห้วยเปิ้ นเป็ นต้น สําหรับด่านสําคัญทีอ่ ยู่ปลายแดนด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือได้ให้พระพล (พระพลสงคราม) เป็ นผูร้ กั ษาด่านแม่กลอง และพระอินทร์ (พระอินทร
เดช) เป็ นผูร้ กั ษาด่านหนองหลวงซึง่ เป็ นด่านทีส่ ําคัญของเมืองอุทยั เก่า (ปจั จุบนั อยู่ในท้องทีอ่ ําเภออุ้ม
ผาง จังหวัดตาก) ในพงศาวดารพม่าปรากฏว่า "สมเด็จพระนเรศวรยกทัพติดตามตีกองทัพพระเจ้าหง
สาวดีไปจนถึงหนองหลวง แล้วจึงกลับคืนพระนคร"
ต่ อ มาสมเด็จ พระเอกาทศรถ ได้โ ปรดให้บ ัญ ญัติอํ า นาจการใช้ต ราประจํา ตํ า แหน่ ง มี
บัญชาการตามหัวเมืองนัน้ ๆ ได้ระบุในกฎหมายเก่า ลักษณะพระธรรมนู ญว่า "เมืองอุไทยธานีเป็ นหัว
เมืองขึน้ แก่มหาดไทย"
ตัวเมืองอุทยั เก่านัน้ เป็ นเมืองดอนตัง้ อยู่บนพืน้ ทีต่ ่อเนื่องกับเชิงเขาบรรทัดทีเ่ ป็ นเขตแดน
ติดกับเมืองมอญ (เมาะตะมะและเมาะตําเลิม) มีท่รี าบทํานาได้มาก ทัง้ มีธารนํ้ าไหลลงมาจากภูเขา
กักตุนเก็บนํ้ าเข้ามาใช้ในการทํานา ไม่มเี วลาทีน่ าจะเสีย จึงมีผูค้ นได้ตงั ้ บ้านเรือนทํานากันมาก จนเป็ น
บ้านเมืองใหญ่ ด้วยเหตุทห่ี วั เมืองตัง้ อยูบ่ นทีด่ อนห่างจากคลองสะแกกรังประมาณ ๕๐๐ เส้น ลําห้วยทีม่ ี
อยู่เดิมใกล้ๆ ตัวเมืองก็ต้นื เขินและใช้การไม่ได้ เรือจึงขึน้ ไปไม่ถงึ เมื่อจะขายข้าวต้องบรรทุกเกวียนมา
ทางบกลงมาที่แม่น้ํ าสะแกกรัง อันเป็ นปลายเขตแดนเมืองชัยนาท และเมืองมโนรมย์ และการส่งพืช

๑๑
พันธุ์ธญ
ั ญาหาร ก็ต้องอาศัยแม่น้ํ าสะแกกรังเป็ นหลัก ดังนัน้ ประชาชนที่รบั ซื้อผลิตผลสินค้าของชาว
อุทยั ธานี จึงพากันไปตัง้ บ้านเรือนอยูท่ บ่ี า้ นสะแกกรัง ซึง่ เป็ นตลาดค้าขายของชาวเมืองอุทยั ธานี
พ.ศ. ๒๒๐๖ แผ่นดิน ของสมเด็จพระนารายณ์ กษัตริยก์ รุงศรีอยุธยา พม่าได้ปราบปราม
พวกมอญเมืองเมาะตะมะ ซึ่งเป็ นกบฏจับมังนันทมิตร อาของพระเจ้าอังวะ พาเข้ามาในดินแดนไทย
ดังนัน้ "ครัน้ ถึงกติกมาสได้ศุภวารดฤถี พิชยั ฤกษ์ เจ้าพระยาโกษาธิบดี และท้าวพระยานายทัพนายกอง
ทัง้ ปวงกราบถวายบังคมลายกพลโยธาแยกกันไปทางด่านเจดียส์ ามองค์บา้ ง ทางด่านเขาปูนและด่าน
สลักพระแดนเมืองอุทยั ธานีบา้ ง ส่วนกองทัพพระยาสีหราชเดโชชัย ซึง่ ลงมาจากเมืองเชียงใหม่ถงึ เมือง
ตากนัน้ ก็รบี ยกมาทางเมืองกําแพงเพชร เมืองนครสวรรค์ ผ่านเมืองอุทยั ธานีถงึ เมืองศรีสวัสดิ ์รบกับพม่า
ทีไ่ ทรโยค และท่าดินแดงร่วมกับทัพใหญ่ของเจ้าพระยาโกษาธิบดีคอื เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ขุนเหล็ก)
เป็ นแม่ทพั ใหญ่พร้อมด้วยพระยาวิเศษชัยชาญ พระยาราชบุรแี ละพระยาเพชรบุร ี จนพม่าแตกพ่ายหนี
ไปด้วยกําลังทหารหาญกับชาวด่านเมืองอุทยั ธานีท่ไี ด้ตดิ ตามทัพ พระยาสีหราชเดโชชัยมาช่วยรบใน
คราวนี้ดว้ ย

สมเด็จพระปฐมมหาชนก กําเนิ ดที่บา้ นสะแกกรัง
" บ้านสะแกกรัง" เดิมนัน้ มีต้นสะแกใหญ่อยู่กลางหมู่บา้ น เป็ นตลาดค้าขายสําคัญมาแต่
โบราณ ครัน้ มีเจ้านายเดินทางมาซื้อพืชผล และเป็ นที่สนใจของเจ้านายคนอื่นๆ จนถึงกับ "จมื่นมหาสนิท (ทองคํา) " ซึง่ เป็ นบุตร "เจ้าพระยาวงศาธิราช (ขุนทอง)" ได้ยา้ ยมาอยู่ทบ่ี า้ นสะแกกรัง ในแผ่นดิน
พระเจ้าอยู่หวั ท้ายสระ ดังปรากฏในคําโคลงมหามกุฏราชคุณานุ สรณ์ พระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ว่า
"ในระหัศราชะหัตถ์นนั ้
เสนอสาร
เพียงเกีย่ วโกสาปาน
ญาติยงั ้
อนุ สนั ตตินนตํ
ั ่ านาญ
อื่นออกยาเอย
นาม ราชะนกูล ตัง้
คฤหาสน์แคว้นแขวงอุทยั "
บ้านสะแกกรัง ที่มพี ่อค้าคอยรับซื้อข้าวพืชพันธุ์ของป่าอยู่นัน้ เมื่อปรากฏว่ามีเจ้านายมา
ตัง้ บ้านเรือนอยูด่ งั กล่าว ก็ได้มกี ารสร้างวัดขึน้ ตามแหล่งชุมนุ มชน เช่นวัดกร่าง (วัดพิชยั ปุรณาราม) วัด
ท่าซุง, วัดเดิมบนยอดเขาสะแกกรัง เป็ นต้น ด้วยเหตุทเ่ี มืองอุทยั เก่าเป็ นเมืองด่านการขนย้ายช้างใช้ใน
การสงคราม และช้างป่าเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา จําเป็ นต้องใช้ลําคลองสะแกกรังเป็ นเส้นทางขนส่ง โดยต่อ
แพล่องส่งลงไปยังกรุง อันเป็ นเหตุให้ "บ้านสะแกกรัง" เป็ นแหล่งรวมช้างศึก และได้จดั สร้าง "พะเนียด
ช้าง" (บริเวณวัดใหม่จนั ทารามพบเสาตะโพนช้าง และพระพุทธรูปองค์ใหญ่) เป็ นทีพ่ กั สําหรับขนถ่าย
ช้าง ไปลงทีท่ ่าช้าง ซึง่ เป็ นทีล่ าดกว้าง ตัง้ แต่หา้ แยกลาดเทลงไปจนถึงแม่น้ํ าสะแกกรัง ส่วนตลาดนัน้ อยู่
ถัดเข้ามาข้างใน (แถวหน้าวัดหลวงราชาวาสเดีย๋ วนี้ตงั ้ แต่บา้ นขุนกอบกัยกิจเข้าไป) ซึง่ ไม่ห่างจาก
"พะเนียดช้าง" เท่าไรนัก ต่อมาในแผ่นดินพระเจ้าอยูห่ วั ท้ายสระจมื่นมหาสนิท (ทองคํา) ได้เป็ นพระยา
ราชนิกูล อยูท่ บ่ี า้ นสะแกกรัง จนบุตรชายคนใหญ่ช่อื "ทองดี" เกิดทีน่ นั ่ จากพระราชหัตถเลขาของ

๑๒
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีถงึ เซอร์ จอห์น เบาริง่ เป็ นภาษาอังกฤษแปลจากหนังสือ
The Kingdom and People (The Royal Dynasty) หน้า ๖๕-๖๖ มีความว่า
"สมเด็จพระนารายณ์ จึงได้ทรงแต่งตัง้ นายปาน ให้เป็ นเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศแทน
พระยาคลังซึ่งเป็ นพีช่ าย และเป็ นต้นตระกูลของบรรพบุรุษของเราต่อมา แต่เรื่องราวการรับราชการใน
สมัยต่ อมานัน้ ไม่ปรากฏ จนกระทังถึ
่ ง สมัยสมเด็จพระภูมนิ ทร์ราชาธิราช ซึ่งปกครองประเทศสยาม
ระหว่าง ค.ศ. ๑๗๐๖-๑๗๓๒ (พ.ศ. ๒๒๔๙-๒๒๗๕) ซึง่ เป็ นพระมหาชนกปฐมกษัตริยร์ าชวงศ์จกั รีและ
เป็ นพระอัยกาของพระบิดาของกษัตริยอ์ งค์ปจั จุบนั (คือตัวฉันเอง) และกษัตริยอ์ กี พระองค์หนึ่ง (คือพระ
อนุ ชาองค์รองของฉัน) ของประเทศสยาม อันเป็ นราชโอรสอันสูงศักดิ ์ของราชวงศ์ทไ่ี ด้สบื เชื้อสายมา
จากตระกูลขุนนางกระทรวงต่างประเทศซึง่ ได้ยา้ ยถิน่ ฐานมาอยู่ทก่ี รุงศรีอยุธยาและต่อมาได้ยา้ ยถิน่ ฐาน
ั ่ น้ําสะแกกรัง ทีเ่ ป็ นสาขาของแม่น้ํ าสายใหญ่
อยู่ท่บี า้ นสะแกกรังอันเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ที่ตงั ้ อยู่บนฝงแม่
เชื่อมอาณาเขตติดต่อภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศสยาม ประมาณเส้นรุง้ ๑๓๐ ๑๕๐ ๓๐" เหนือจะ
กว่าเล็กน้อย เส้นแวง ๙๙๐ ๙๐" ตะวันออก ซึ่งเล่ากันว่าบุคคลผู้มคี วามสําคัญได้ถอื กําเนิดที่น่ี และ
กลายเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถเป็ นพิเศษของราชวงศ์สยาม ได้สมรสกับบุตรสาวคหบดีชาวจีนผูม้ งั ่
คังซึ
่ ง่ ตัง้ บ้านเรือนอยู่บริเวณกําแพงเมือง ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระราชวัง ได้รบั ราชการเป็ นที่
โปรดปรานของพระมหากษัตริยโ์ ดยมีหน้าทีร่ ่างราชสาส์นต่างๆ และทําการติดต่อกับหัวเมืองฝ่ายเหนือ
(ทัง้ ที่เป็ นหัวเมืองอิสระ และที่ยงั ไม่เป็ นอิสระต่อประเทศสยามทีอ่ ยู่ทางภาคเหนือ) และมีหน้าทีร่ กั ษา
พระราชลัญจกร ได้รบั พระราชทานนามว่า "พระอักษรสุนทร เสมียนตรา" คุณพระมีบุตรธิดากับภรรยา
คนแรกรวม ๕ คน และต่อมาภรรยาได้ถงึ แก่กรรม คุณพระจึงได้แต่งงานกับน้องสาวของภรรยา มีบุตร
หญิงคนหนึ่ง ต่อมาพระยาราชนิกูลได้ยา้ ยเข้าไปทําราชการทีก่ รุงศรีอยุธยาและนายทองดีบุตรชายคน
ใหญ่ของพระยาราชนิกูล (ทองคํา) ซึง่ ถือกําเนิดทีบ่ า้ นสะแกกรังนัน้ เจริญวัยแล้ว ก็ได้ยา้ ยตามบิดาเข้า
มารับราชการที่กรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หวั บรมโกษฐ และได้บรรดาศักดิ ์เป็ น "พระอักษร
สุนทรศาสตร์" เสมียนตรา มีหน้าทีร่ ่างราชสาส์นต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ และรักษาพระราชลัญจกร
ต่อมาได้แต่งงานกับสตรีงามชื่อ "หยก" (บางแห่งว่า "ดาวเรือง") มีบุตรและธิดา ๕ คน คือ ๑ "สา" เป็ น
หญิงภายหลังได้สถาปนาเป็ น "สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระยาเทพสุดาวดี (ส) ๒ "ราม" เป็ นชาย
ภายหลังได้สถาปนาเป็ น "พระเจ้ารามณรงค์" ๓ "แก้ว" เป็ นหญิงภายหลังได้สถาปนาเป็ น "สมเด็จ
เจ้าฟ้าหญิงกรมพระศรีสุดารักษ์ (แก้ว)" ๔ "ทองด้วง" เป็ นชายภายหลังสถาปนาตนเป็ น "พระเจ้า
แผ่นดินต้น" (ต่อมาได้ถวายพระนามตามพระพุทธรูปว่า "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก")
และ ๕ "บุญมา" เป็ นชายภายหลังได้สถาปนาเป็ น "สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท"
(ซึ่ง นั บ ว่ า เป็ น ปฐมวงศ์ ข องกษัต ริย์แ ห่ ง ราชวงศ์ จกั รี ในสมัย กรุ ง รัต นโกสิน ทร์ต่ อ มาอัน มีส กุ ล วงศ์
ต่อเนื่องกันมาดังนี้

๑๓

ลําดับสกุลวงศ์สมเด็จพระชนกาธิ บดี
สมเด็จพระเอกาทศรถ
พระยาพระราม
กษัตริยก์ รุงศรีอยุธยา
ขุนนางเชือ้ สายมอญ
ราชวงศ์สุโขทัย
อพยพเข้ามาในแผ่นดิน
สมเด็จพระมหาธรรมราชา
พระราชธิดา

สืบเชือ้ สายมาจาก
พระยาพระราม

ท้าวสมศักดิ ์วงศามหาธาตี (ม.จ.บัว) สมญานาม
ว่า "เจ้าแม่วดั ดุสติ " เป็ นพระสนมเอกของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

หม่อมเจ้าชายเจิดอําไพ สืบเชือ้ สาย
มาจาก สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) แม่ทพั
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูต
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เจ้าพระยาวงศาธิราช (ขุนทอง) เสนาบดีคลังใน
สมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ
พระยาราชนิกูล (ทองคํา) ปลัดทูลฉลองในกรม
มหาดไทย ตัง้ บ้านเรือนอยู่ท่ี บ้านสะแกกรัง

คุณหญิงหยก (บางแห่งว่าดาวเรือง)
บุตรีคหบดี ชาวอัมพวา

สมเด็จพระชนกาธิบดี (ทองดี) เป็ น สมเด็จพระ
ปฐมบรมมหาชนกนาถ กําเนิดทีบ่ า้ นสะแกกรัง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สมเด็จกรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาท (บุญมา)

๑๔
(ทองด้วง) สถาปนาเป็ นสมเด็จพระปฐมกษัตริย์
ราชวงศ์จกั รี สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพ)

เป็ นที่ สมเด็จพระอนุ ชาธิราช แม่ทพั ในสมัย
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร ี - รัชกาลที่ ๑

ในแผ่นดินพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกษฐเกิดศึกกลางเมืองขึน้ ทําให้ไพร่ฟ้าข้าราชการล้มตายจน
ไม่มกี ําลังป้องกันพระนครและบ้านเมือง "จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กระทําตามคําซึ่งกราบทูลนัน้
เจ้าพระยาราชภักดี ก็จดั แจงแต่งทัพหลวงให้ถอื ตราพระราชสีห์ออกไปเกลีย้ กล่อมเลขจัดพลัด ณ หัว
เมืองวิเศษวิเศษไชยชาญเมืองสุพรรณบุร ี เมืองนครชัยศรี เมืองพรหมบุร ี เมืองสิงห์บุร ี เมืองสรรคบุร ี
เมืองชัยนาทบุร ี เมืองมโนรมย์ เมืองอุทยั ธานี เมืองนครสวรรค์ ได้คนเป็นอันมาก
พ.ศ. ๒๓๐๙ แผ่นดินพระเจ้าเอกทัศน์กองทัพเนเมียวสีหบดี ๔,๐๐๐ คน ได้ยกลงมาจาก
เมือ งนครสวรรค์ ลงมาทางเมือ งชัย นาท เมือ งอุ ทยั ธานี เมือ งสรรคบุร ี ถึง เขตกรุง ศรีอ ยุธ ยา ส่ ว น
กองทัพมังมหานรธา ๓,๐๐๐ คน ได้มาตัง้ อยู่ทว่ี ดั ป่าฝ้าย ปากนํ้ าพระประสบ ข้างด้านเหนือ นอกจากนี้
พระเจ้า
อังวะ ยังให้สุรนิ ทจอข่อง คุมพลอีก ๑,๐๐๐ คน ยกลงมาพักอยู่เมืองเมาะตะมะ แล้วยกหนุ นเข้ามาทาง
ด่านอุทยั ธานี ตัง้ ทัพอยู่ท่เี มืองวิเศษไชยชาญ และพระยาเจ่งรามัญคุมพล ๒,๐๐๐ คน ยกหนุ นเข้ามา
ทางกาญจนบุร ี ตัง้ ทัพทีข่ นอนหลวง วัดโปรดสัตว์ขณะทีร่ อทัพอยู่น้ี พม่าได้ลาออกไปเทีย่ วค้นทรัพย์จบั
คนทางเมืองวิเศษไชยชาญ เมืองสรรคบุร ี เมืองสุพรรณ เมืองสิงห์ถงึ อุทยั ธานี จนทําให้คนไทย รวม
กําลังกันที่ "บ้านบางระจัน" ต่อสูพ้ ม่าได้ถงึ ๘ ครัง้ ก็สูพ้ ม่าไม่ได้ ต่อมานํ้ าท่วมกรุงศรีอยุธยา พม่าได้รอ้ื
อิฐวัดมาก่อกําแพงเป็ นค่าย แล้วรุกมาตัง้ ทีว่ ดั กระชาย วัดพลับพลาชัย วัดเต่า วัดสุเรนทร วัดแดง ยก
เป็ นหอรบสูง แล้วระดมกําลังปล้นกรุง ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐ ได้ จึงเผาพระนคร จับคนปล้น
ทรัพย์สนิ จนสิ้น แม่ทพั พม่าฝ่ายเหนือก็เชิญสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ ซึง่ ทรงผนวชเป็ นพระภิกษุ
และพระขัตติยาวงศา เสนามาตย์ไปพร้อมกับทรัพย์สมบัตศิ สั ตราวุธ ยกออกทางด่านอุทยั ธานี เดินบก
ไปถึงเมืองเมาะตะมะ ขณะนัน้ บ้านเมืองเกิดระสํ่าระสายอย่างหนัก ผูค้ นต่างหนีพม่าเข้าป่าลึก บ้างก็ถูก
กวาดต้อนไปกับเขาด้วย รวมทัง้ ชาวเมืองอุทยั ส่วนหนึ่งทีห่ ลบหนีไม่ทนั ด้วย พระเถระทีป่ รากฏชื่อมาแต่
ครัง้ กรุงศรีอยุธยา (จาก "ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ " เป็ นตัวเขียนอักษรขอมลายรดนํ้าปิ ดทอง อยู่ท่ี
บานหน้าต่างพระอุโบสถบานที่ ๗ ด้านซ้ายทางทิศเหนือ) นัน้ ชื่อ "พระครูอนุ โลมมุนีเป็ นพระสมณศักดิ ์
เจ้าคณะเมืองอุทยั ธานี ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏว่าอยูท่ ว่ี ดั ใด

สมัยกรุงธนบุรี
เมือ่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้สถาปนากรุงธนบุรใี นปี พ.ศ. ๒๓๑๐ พระองค์ต้องทํา
การปราบปรามบรรดาชุมนุ มต่างๆ เป็ นการขยายอาณาเขตให้กว้างขวางออกไป
ในปี ขาล พ.ศ. ๒๓๑๓ เจ้ากรุงธนบุรที รงปรารภทีจ่ ะปราบปรามหัวเมืองเหนือและได้ข่าว
ว่า เมื่อเดือนหก "เจ้าพระฝาง" ซึ่งเป็ นใหญ่ ในหัวเมืองฝ่ายเหนือทัง้ ปวงนัน้ เกณฑ์กองทัพให้ลงมา
ลาดตระเวนตีเอาข้าวปลาอาหาร และเผาบ้านเรือนราษฎรเสียหลายตําบล จนถึงเมืองอุทยั ธานี และ

๑๕
เมืองชัยนาท เป็ นทํานองจะคิดลงมาตีกรุงธนบุร ี พระองค์จงึ ยกทัพไป ๓ ทัพ เข้าตีเมืองพิษณุ โลกและ
เมืองสวางคบุรจี นแตกพ่ายไป พระเจ้ากรุงธนบุรที รงเห็นถึงความสําคัญ ของเมืองอุทยั ธานี ซึง่ ถูกพม่า
ยํ่ายียบั เยินจนเป็ นเมืองร้าง จึงแต่งตัง้ ให้ "ขุนสรวิชติ (หน)" ไปตัง้ กองด่านรักษาเมืองอุทยั เก่าประมาณ
๒ กิโลเมตร
ครัง้ อะสีหวุ่นคยี (อะแซหวุ่นกี้) แม่ทพั คนสําคัญของพม่า ยกกองทัพใหญ่เข้ามาทางหัว
เมืองเหนือ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๓๑๘ นัน้ ได้ให้โปสุพลา โปมะยุงว่ น ยกกองทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ ส่วนอะแซ
หวุ่นคยีเองยกกองทัพหลวงพล ๑๕,๐๐๐ คน เดินทัพเข้าทางด่านแม่ละเมาะ เมืองตากด่านลานหอยและ
เมืองสุโขทัย แล้วคุมพล ๓๐,๐๐๐ คน เข้าล้อมเมืองพิษณุโลกไว้ ครัง้ พม่ายกทัพมาถึงเมืองกําแพงเพชร
เห็นไทยตัง้ ค่ายรักษาเมืองนครสวรรค์แข็งแรง จึงตัง้ ค่ายทีเ่ มืองกําแพงเพชรแล้วแต่งกองโจรเดินลัดป่า
ั ่ นตกอ้อมหลังเมืองนครสวรรค์ลงไปเมืองอุทยั เก่ากอง ๑ พอวันเสาร์ เดือน ๓ แรม ๑๒ คํ่า
ทางฝงตะวั
พระเจ้ากรุงธนบุรกี ็ทรงทราบว่า พม่าที่เมืองกําแพงเพชร "ยกลงมาตัง้ ค่าย ณ บ้านโนนศาลาสองค่าย
บ้านสลกบาตรค่ายหนึ่ง บ้านหลวงค่ายหนึ่ง ในแขวงเมืองกําแพงเพชร แล้วแยกไปทางเมืองอุทยั ธานี
กองหนึ่ง เข้าเผาบ้านอุทยั ธานีเสีย" แล้วจะยกไปทางไหนสืบไม่ได้ความ พระองค์ทรงระแวงพม่าทีย่ กไป
จากเมืองอุทยั ธานีจะไปซุ่มสังดั
่ กทางดอยตีกองลําเลียง ใต้เมืองนครสวรรค์ลงมาอีก จึงโปรดให้แบ่งไพร่
พลในกองทัพหลวง ๑,๐๐๐ คน ให้เจ้าอนุ รธุ เทวา บัญชาการทัพเป็ นจางวางบังคับทัง้ สามกอง มีกองทัพ
ของขุนอินทร์เดชเป็ นแม่กอง กองทัพหลวงปลัดเมืองอุทยั ธานีกบั หลวงสรวิชติ นายด่านเมืองอุทยั ธานี
เป็ นกองหน้ า และกองทัพของเจ้าเชษฐกุ มาร เป็ นกองหลวง ซึ่งยกลงมาคอยป้องกันลําเลียงเสบียง
อาหารและเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์ท่สี ่งไปจาก พระนครไม่ให้พม่าที่ยกมาเมืองอุทยั ธานีซุ่มดักทางคอย
โจมตี
ครัน้ เมื่อพม่าได้เมืองพิษณุ โลกแล้วเสบียงอาหารภายในเมืองอัตคัตผู้คนในเมืองอดอยาก
อ่อนแอ อะแซหวุ่นคยี จึงให้มงั แยยางูคุมพลไปทางเมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มศักดิ ์ให้กะละโบ่ คุมพล
มาลาดตะเวนทางเมืองกําแพงเพชร รวบรวมหาเสบียงอาหาร ต่อมาอะแซหวุ่นคยีได้ขา่ วว่าพระเจ้า
มังระสิน้ พระชนม์ จึงกูจาราชบุตรได้ครองราชสมบัติ จึงรีบเก็บทรัพย์สมบัตกิ วาดต้อนผูค้ นกลับออกทาง
เมืองสุโขทัย เมืองตาก และด่านแม่ละเมา จึงทิ้งให้กองทัพกะละโบ่ กับมังแยยางูในเมืองไทยด้วยสัง่
กลับไม่ทนั คงสังแต่
่ เพียงให้กองทัพกะละโบ่ รอกลับพร้อมกับ มังแยยางูพระเจ้ากรุงธนบุรที รงทราบว่า
พม่าเลิกทัพกลับแล้วยังคงมีกองทัพของกะละโบ่และมังแยยางูเหลืออยู่ จึงแบ่งกองทัพออกเป็ น ๔ กอง
ติดตามพม่าไปเมืองตาก เมืองกําแพงเพชร และเมืองเพชรบูรณ์ ส่วนทัพหลวงนัน้ ตัง้ ค่ายรอรับครอบครัวที่แตกฉานมาจากพิษณุ โลกที่บางแขม เมืองนครสวรรค์ ครัน้ วันจันทร์ เดือน ๖ แรม ๑๑ คํ่า พ.ศ.
๒๓๑๙ พม่าข้างเมืองอุทยั ธานียกแยกขึน้ ไปเมืองเพชรบูรณ์ กองทัพไทยตามไปพบกองทัพมังแยยางูท่ี
บ้านนายยม ใต้เมืองเพชรบูรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๖ แรม ๑๔ คํ่า ก็ระดมกําลังตีจนแตกพ่าย พา
กันหนีไปทางเหนือ เข้าไปในแดนลานช้าง พอถึงเดือน ๗ ปี วอก พ.ศ. ๒๓๑๙ พระเจ้ากรุงธนบุร ี ทรง
ทราบว่ามีกองทัพพม่ากะละโบ่ตงั ้ อยู่ท่เี มืองกําแพงเพชรประมาณ ๒,๐๐๐ คนเศษ จึงให้พระยายมราช
พระยาราชสุภาวดี พระยานครสวรรค์ ยกกองทัพไปสมทบกันตีพม่า ส่วนพระองค์นนั ้ เสด็จยกทัพหลวง
ไปตัง้ อยู่ท่ปี ากคลองขลุง พม่ารูข้ ่าวก็รบี ยกทัพหนีไปทางเหนือ ส่วนพม่าอีกกองหนึ่งประมาณ ๑,๐๐๐

๑๖
คนเศษ ได้ยกแยกมาทางทิศตะวันตก เดินทัพเข้ามาถึงเมืองอุทยั ธานีเที่ยวเก็บทรัพย์จบั ผูค้ นและเผา
บ้านเรือนเสียฆ่าหลวงตาลําบากตายแล้วยกหนีไปทางนารีซ่งึ ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขาว่า "ครัน้ ณ วันพฤหัสบดีเดือน ๗ ขึน้ ๑๓ คํ่า จึงเสด็จถอยกองทัพหลวงมาประทัพ ณ
เมืองนครสวรรค์ จึงชาวด่านเมืองอุทยั ธานี บอกลงมากราบทูลว่าทัพพม่ายกผ่านลงมาประมาณพันเศษ
เผาค่ายที่ด่านนัน้ เสีย แทงหลวงตาลําบากอยู่องค์หนึ่ง แล้วยกไปทางนารี จึงดํารัสให้หลวงเสนาภักดี
กองแก้วจินดา ยกติดตามไปถ้าทันเขาจงตีให้แตกฉาน แล้วให้ยกตามไปจนถึงเมืองชัยโชค"
ครัน้ ได้ขา่ วว่าทัพพม่ากองหนึ่ง ยกลงไปทางเมืองอุทยั ธานี จึงยกกองทัพลงมาทางด่านเขา
ปูน ด่านสลักพระ หมายจะไปตามตีพม่าทางเมืองอุทยั ธานี แล้วสังให้
่ พระยายมราช พระยาราชสุภาวดี
ซึง่ ตัง้ ทัพอยูท่ บ่ี า้ นโคนเมืองกําแพงเพชร ยกทัพลงมาตีกองทัพพม่าทางเมืองอุทยั ธานีอกี ๒ กองสมทบ
กับกองทัพมอญ ของพระยารามัญวงศ์กอง ๑ กวาดร่นมาตัง้ แต่ทางเหนือ มายังเมืองอุทยั ธานี ส่วน
พระองค์นนั ้ เสด็จกลับคืนพระนคร เมือ่ วันเสาร์เดือน ๗ ขึน้ ๑๔ คํ่า
กองทัพเจ้าอนุ รธุ เทวา ได้พบพม่าตระเวนหาเสบียงอาหารกองหนึ่ง ทีเ่ มืองสรรคบุร ี จึงเข้า
ตีแตกร่นหนีขน้ึ ไปสมทบกับพม่า ๑,๐๐๐ คน ที่ตงั ้ ค่ายอยู่ทด่ี ่านเมืองอุทยั ธานี ส่วนกองทัพพระยายมราช พระยาราชสุภาวดี นัน้ ได้ยกลงมาตัง้ ค่ายประชิดอยูท่ ด่ี ่านเมืองอุทยั ธานี ต่อมาขัดสนเสบียงอาหาร
จึงต้องถอยทัพมาตัง้ อยู่ ณ คอกไก่เถื่อน ต่อมากองทัพเจ้าอนุ รุธเทวา หลวงเสนาภักดี กองแก้วจินดา
ได้มาพบกองทัพกะละโบ่ตงั ้ ค่ายทีเ่ มืองนครสวรรค์ เห็นเหลือกําลังจึงบอกไปยังกรุงธนบุร ี จึงให้กรมขุน
อนุ รกั ษ์สงคราม หลานเธอ กรมขุนรามภูเบศร์ กับเจ้าพระยามหาเสนา คุมพลไปตีกองทัพกะละโบ่ทาง
เมืองนครสวรรค์ แล้วให้กรมขุนอินทรพิทกั ษ์ ลูกเธอคุมทัพเรือหนุ นไปช่วยอีก แล้วพระองค์ก็เสด็จยก
กองทัพหลวงทางเรือ มาบัญชาการรบอยู่ทเ่ี มืองชัยนาท เมื่อเดือน ๙ และพระองค์ได้โปรดให้เกณฑ์หา
กองทัพ เมืองพิจติ ร เมืองนครสวรรค์ เมืองอุทยั ธานี ลงมารวมกันที่ค่ายหลวง ณ เมืองชัยนาทให้หมด
สิน้ ฝา่ ยกองทัพพม่าซึง่ ตัง้ อยู่ ณ ด่านเมืองอุทยั ธานีนนั ้ ขัดสนเสบียงอาหาร จึงถอยค่ายเลิกทัพกลับไป
พอดีกบั กองทัพไทย เข้าใจว่าตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นทัพหมืน่ บ้านทัพค่าย บ้านทัพหลวง ยกทัพติดตามทันที่ บ้าน
ทัพทัน (คืออําเภอทัพทัน) พม่าถูกไทยฆ่าตาย แตกหนีแยกย้ายไม่เป็ นระเบียบออกไปทางเขาดาวเรือง
ปลายเขตแดนบ้านโคกหม้อ ขึน้ ไปทางบ้านพลวงสองนาง พม่าต่างหนี ต่างปล้นสดมภ์เสบียงอาหาร
ฉุ ดคร่าหญิงสาวจนชาวบ้านกลัวรานต่างก็เอาลูกสาวไปซ่อนตามโพรงไม้ใหญ่ๆ ซึง่ มีอยู่มากในป่าแถบ
นัน้ หลบซ่อนอยู่จนเวลารุ่งสาง พอดีเวลาวัดยํ่าฆ้องระฆังพระลุกขึน้ ครองผ้าออกบิณทบาตร หมู่บ้าน
แห่งนี้เรียกกันว่า "บ้านโพรงซ่อนนาง" (ต่อมาเรียกบ้านพลวงสองนาง) ถัดมาเรียก "บ้านสว่างน้ อย"
กองทัพไทยได้ขบั ไล่พม่าเตลิดหนีจนไม่สามารถตามทัน จนรุง่ แจ้งก็ไม่เห็นพม่าจึงหยุดตัง้ ค่าย ตรงทีถ่ ดั
จากบ้านว่างน้อยพักผ่อนหุงหาอาหารกินกันด้วยเสียเวลาหลับนอนรุกไล่พม่ามาหลายวันหลายคืน ผ่าน
ท้องที่ทุรกันดารมากมาย ร่างกายต่ างอ่ อนเปลี้ยไปตามๆ กัน ชาวบ้านที่หลบซ่อนพม่า ก็สบายใจที่
กองทัพไทยมาช่วย ต่างจัดหาอาหารมาเลีย้ งทหารไทย ท้องทีต่ รงนัน้ เรียกกันต่อๆ มาว่า "บ้านสว่าง
แจ้งสบายใจ" คือ บ้านสว่างอารมณ์ อําเภอสว่างอารมณ์ เดีย๋ วนี้
ครัน้ วันพุธ เดือนสิบ ขึน้ คํ่าหนึ่งพระยาราชภักดี และพระยาพลเทพ ที่ขน้ึ ไปตามพม่าทาง
เมืองเพชรบูรณ์ ได้พบพม่าที่บ้านนายยม จึงขับไล่ตพี ม่าแตก หนีไปทางเมืองอุทยั ธานี จับได้เก้าคน
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ส่วนที่หนีมาได้ครัน้ ทราบว่ากองทัพพม่าทิ้งค่ายที่เมืองอุทยั ธานีเสียแล้ว ก็หนีเลยไปสมทบกันที่เมือง
นครสวรรค์ รวมกับพม่าทีห่ นีมาจากเมืองอุทยั ธานีดว้ ย ต่อมาก็ถูกกองทัพกรมขุนอนุ รกั ษ์สงคราม กรม
ขุนรามภูเบศร์ และเจ้าพระยามหาเสนาระดมกําลังตีกองทัพพม่าที่ค่ายเมืองนครสวรรค์แตกหนีเข้ามา
ทางเมืองอุทยั ธานี กองทัพไทยรุกไล่พม่าในเมืองอุทยั ธานี ได้ตดิ ตามสมทบ และทันกองทัพพม่าทีบ่ า้ น
เดิมบางนางบวช เมืองสุพรรณบุรจี งึ ตีกองทัพพม่าหนีรน่ ออกไปทางด่านเจดียส์ ามองค์
เมืองอุทยั เก่า เป็ นเมืองด่านที่สําคัญพระเจ้ากรุงธนบุร ี จึงโปรดให้พระราชทานช้างหลวง
สําหรับเมืองอุทยั ธานี เพื่อใช้ในกองทัพทหารด่าน คือ เมื่อปี วอก อัฐศก พ.ศ. ๒๓๑๙ ได้พระราชทาน
ช้างหลวง ๒ เชือก แก่ เมือ งอุ ทยั ธานี เข้ากองทัพไปรบที่ดอนไก่ เถื่อน และเมื่อปี ระกา นพศก พ.ศ.
๒๓๒๐ ได้พระราชทานช้างหลวง "พระอุทยั ธานี อยูแ่ ก่พระรามรณคบ พลาย ๒ พลัง ๓ (ราม) ๕ "

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
บ้า นสะแกกรัง เป็ น อู่ ข้า วอู่ น้ํ า มีค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ก ว่ า บ้ า นอื่น ๆ ประกอบกับ เมือ ง
อุทยั ธานีเก่าถูกพม่าทําลายเสียหายมาก เช่น พระปรางค์ทว่ี ดั แจ้ง (นัยว่าสร้าง พ.ศ. ๒๐๘๑) ถูกพม่า
ทําลายยอดปรางค์หกั เสีย (ในระยะหลังๆ พระอาจารย์ทมิ คงคสโร ได้เป็ นหัวหน้าชักชวนพุทธศาสนิกชนช่วยกันหาช่างมาปฏิสงั ขรณ์ ต่อจากฐานเก่าจนสําเร็จเป็ นองค์พระปรางค์เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๘) วัด
อื่นๆ ก็ถูกพม่าเผาทําลายจนร้าง ผูค้ นต่างได้อพยพหนีมาอยู่ทบ่ี า้ นสะแกกรังซึง่ มีพน้ื ทีเ่ หมาะสมกับการ
ทํ า มาหากิน ทํ า นา ค้ า ขายขาว และยัง มีค วามสํ า คัญ ต่ อ การลํ า เลีย งขนส่ ง ข้า วปลาอาหาร อาวุ ธ
ยุทธภัณฑ์ ตลอดจนช้างศึกช้างป่า เข้าสู่พระนคร จึงเป็ นเหตุให้บ้านสะแกกรังเริม่ ครึกครืน้ เป็ นตลาด
ใหญ่ จนถึงกับทําให้เมืองอุทยั เก่าซบเซาลง บรรดาเจ้านาย นายทหารชาวด่าน ก็นิยมตัง้ บ้านเรือนอยู่
ทีน่ ้ี ด้วยมีลาํ คลองสะแกกรังเป็ นเส้นทางคมนาคมทางเรือได้สะดวกต้องกับพระราชประสงค์ของพระเจ้า
กรุงธนบุร ี
ต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ ได้จดั การ
บ้านเมืองให้เป็ นระเบียบ แต่งตัง้ เจ้าเมืองปกครองตามเมืองต่างๆ ส่วนทีเ่ ป็ นด่านอยู่ก่อนก็คงมีนายด่าน
เป็ นผูด้ แู ลรักษาเหมือนเดิม และได้สาํ รวจบัญชีชา้ งหลวงทีส่ ูญหายหลังจากสงครามด้วยสําหรับหลวงสร
วิชติ (หน) นายด่านเมืองอุทยั ธานี ผูซ้ ง่ึ ขึน้ ม้านําทหารออกมารับเสด็จ ณ ทุ่งแสนแสบเมื่อครัง้ กรุงธนบุร ี
เกิดจลาจล แล้วนําทัพเข้าสู่พระนครนัน้ ก็ทรงโปรดให้รบั ราชการอยูด่ ว้ ย ภายหลังได้แต่งตัง้ ให้เป็ น พระ
ยาพิพฒ
ั นโกษา และเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตามลําดับเนื่องจากมีความดีความชอบหลายประการ
รวมทัง้ มีความสามารถในการเรียบเรียงหนังสือด้วย ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑
ของเจ้า พระยาทิพ ากรวงศ์ ปรากฏว่ า ได้ต ัง้ ให้ห ลวงณรงค์ เ ป็ น พระอุ ท ัย ธานี เจ้า เมือ งอุ ไ ทยธานี
นอกจากนี้ พระองค์ยงั ได้โปรดให้จดั ตัง้ ด่านเพิม่ เติมขึ้นอีก ด้วยทรงระแวงพม่า ที่จะเข้ามาทางเมือง
อุทยั ธานี เช่น ด่านทัพสะเหล่าปูนอุมปุม, ด่านอัทมาต เป็ นต้น และปรากฏในพงศาวดารว่า “พระอุทยั
ธรรมเป็ นกองหลัง ตัง้ ค่ายอยู่ ณ เมืองชัยนาท ระวังพม่าจะยกมาทางด่าน เมืองอุทยั ธานี พร้อมกับจัด
ให้มกี ารลาดตระเวนด่านเมืองเมาะตะมะและเมืองเมาะตําเลิม ตลอดจน แต่งคนออกไปสืบราชการเป็ น
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ประจําเจ้าเมืองทีป่ รากฏชื่อในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คือ “พระยาอุไทยธานี” อันเป็ นบรรดาศักดิ ์ของเจ้า
เมืองอุทยั ธานี
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ นัน้ ได้ดําเนินรอยตามสมเด็จ
พระราชบิดา กล่าวคือ ทรงเห็นถึงความสําคัญของทหารด่าน และการสืบราชการในเมืองมอญ เช่น
พ.ศ. ๒๓๒๕ หลวงอินทกําโนน ขุนยกกระบัตร ขุนสรวิชติ ขุนหมื่นกรมการ คุมไพร่ออกไปตัง้ รักษา
ด่านทัพสะเหล่าปูนอุมปุม เป็ นต้น แม้แต่เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ชาวด่านเมืองอุทยั ธานีเอง ก็ทรง
โปรดปรานทํานุ บํารุงอยู่จนเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปีฉลู พ.ศ. ๒๓๔๘ เมื่อ จ.ศ.
๒๓๕๒ นัน้ เมือ งอุ ทยั ธานี ไ ด้จดั ส่ ง ไม้ช่ือ ไม้เ สา ไม้ไ ผ่ ไม้อุ โ ลก หวาย นํ้ ามันยาง สีผ้งึ และอื่น ๆ
สําหรับทําเครื่องพระเมรุ พระบรมศพสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ ๑ ) ซึง่ กําหนดจะถวายพระ
เพลิง ณ เดือน ๔ ปีมะเส็ง ตามตราเจ้าพระยาจักรี ทีใ่ ห้ขุนไชยเสนารับมาและยังได้จดั ผ้าขาว ๒๐๐ ชิน้
ขมิน้ ๑ เพื่อจัดทําผ้าสบง สดับปกรณ์ ตามหนังสือ เจ้าพระยาจักรีส่งไปเกณฑ์ ลงวันอาทิตย์แรม ๑๑ คํ่า
เดือน ๑ ปีมะเส็ง ในปีนนั ้ ขุนสถารพลแสนมหาดไทย ได้คุมนํ้าพระพัทสัจจา มาพระราชทานทีเ่ มือง
อุไทยธานี และโปรดให้มตี ราถึง เมืองอุไทยธานี ให้เจ้าเมืองกรมการ เลาพลเมือง ราษฏร โกนผมไว้
ทุกข์ แต่กองอาทมาตชาวด่าน ต้องลาดตะเวนให้งดไว้
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๓ นัน้ เมืองอุไทยธานีได้มหี น้ าที่
แต่งคนออกไปสืบข้อราชการ ทางเมืองเมาะตะมะ และเมาะตําเลิม ซึง่ มีความปรากฏในสารตรา (เลขที่
๒๑ จ.ศ. ๑๑๘๘) พ.ศ. ๒๓๖๙ ทีพ่ ระยาจักรีมมี าถึงพระยาอุไทยธานี เรือ่ งได้รบั หนังสือ กางดุ
กระเหรีย่ ง มีมาถึงหลวงอินกําโนน เป็ นอักษรรามัญแจ้งราชการว่า “กางดุจดั ให้กางภุระกับไพร่ ๑๕ คน
ออกไปลาดตระวนถึงคลองมิคลานพบจางกางเก้าะกง กระเหรีย่ งพม่า ๙ คนบอกว่า เมืองเมาะตะมะมี
อังกฤษอยู่ ๕๐๐ คน อังกฤษตีเมืองอังวะได้แต่ ณ วัน ๗ คํ่า ฯลฯ เห็นว่าอังกฤษแต่งให้พูดจาจะให้เลื่อง
ลือ ความจะหาจริงไม่ ซึ่ง พระยาอุ ไ ทยธานีก รมการไม่ไว้ใ จแก่ ราชการ ให้ห ลวงอินนายกองคุมไพร่
ออกไปลาดตระเวนพิทกั ษ์รกั ษาด่าน ทัง้ กลางวันกลางคืน สืบข้อราชการอยู่อกี นัน้ ชอบด้วยราชการอยู่
แล้วให้พระยาอุไทยธานี กรมการ กําชับหลวงอินกําโนนกองอาฏมาต และหลวงขุนหมื่นชาวด่าน ให้
ระวังระไวพิทกั ษ์รกั ษาด่านทางจงกวดขันแล้วให้สบื เอาข้อราชการให้ได้ความจงแน่ ถ้าได้ขอ้ ราชการ
ประการใดให้บอกลงไปให้แจ้งหนังสือมา ณ วันพุธ ขึน้ ๑๓ คํ่า เดือน ๕ จุลศักราช ๑๑๘๘ ปีจอ อัฏศก
“ สําหรับข่าวจากกางดุ กระเหรีย่ งนัน้ ได้แจ้งให้ทราบเมื่อ วันอาทิตย์ ขึน้ ๑๓ คํ่า จุลศักราช ๑๑๘๗
พ.ศ. ๒๓๖๘ มีความละเอียดแจ้งว่า “อังกฤษเป็ นเจ้าขึน้ นังเมื
่ องอังวะ ในเมืองเมาะตะมะ ยิงปื นใหญ่ ๑๕
นัด ในเมืองย่างกุง้ ยิงปืนใหญ่ ๑๕ นัด”
นอกจากหน้ าที่สําคัญทางชายแดน ดังกล่าวแล้ว เมืองอุไทยธานียงั ส่งกระวานจํานวน ๒
หาบเป็ นประจําทุกปี ซึ่งเก็บที่ป่าคอกควาย ป่าระบํา ป่าอุมรุต ป่ากลมซึ่งมีใบบอก (เลขที่ ๒๑๒ จ.ศ.
๑๒๐๗) ว่า “ด้วยถึง ณ วัน เดือนเก้า เดือนสิบ เป็ นเทศกาลผลกระวานลูกแก่ขนุ หมืน่ และ ไพร่กอง
อัฏมาต เคยเก็บผลกระวาน ทูลเกล้าฯ ถวายปี ละ ๒ หาบ ข้าพเจ้ากรมการ ได้จดั แจงเร่งรัดขุนหมื่น
กองอัฏมาต ออกไปเก็บผลกระวานในตําบลป่าหน้ าด่าน เมืองอุไทยธานี ได้ผลกระวานหนักสองหาบ
ครบจํานวน……” และจะมีใบบอกส่งกระวานส่วย เป็ นประจําทุกปี (ดังใบบอกเลขที่ ๑๐๐ จ.ศ. ๑๒๐๘,

๑๙
เลขที่ ๕๙ จ.ศ. ๑๒๐๙ และเลขที่ ๑๔๗ จ.ศ. ๑๒๑๐ เป็ นต้น) บางครัง้ ก็ให้เป็ นเงินแทนผลกระวานทีย่ งั
ค้างอยู่ (ร่างสารตราเลขที่ ๑๘๒/๒ จ.ศ. ๑๒๐๕) พ.ศ. ๒๓๘๓ ได้ส่งครกสําหรับตําดินปื นไปยัง
กรุงเทพฯ มีความปรากฏในใบบอก (เลขที่ ๘ จ.ศ. ๑๒๐๒) ว่า………
“…..ด้วยมีตราพระราชสีหะ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขึน้ ไปถึงข้าราชการกรมการว่าให้
เกณฑ์ครกไม้หว้า ประดู่ ไม้ยาง จ่ายครัวแขกและตําดินสําหรับราชการสี่สบิ ใบนัน้ ข้าราชการกรมการ
ได้ทราบในท้องตราพระราชสิหะ ซึ่งโปรดขึ้นไป ทุกประการแล้ว ข้าราชกรมการตัดได้ครกไม้ยางสิบ
สองใบ ไม้หว้าแปด ไม้ใหญ่แปดกําสูงศอกคืบ ได้ขนาดอย่างตามท้องตราเกณฑ์นนั ้ แล้ว โดยแต่งให้นาย
เมืองคุมครกมาส่งด้วยแล้ว…..” พ.ศ. ๒๓๘๖ มีรา่ งสารตรา (เลขที่ ๑๕๕/๒ จ.ศ. ๑๒๐๕) แจ้งว่าเมือง
อุไทยธานี ได้ส่งมาดเรือยาว ๙ วา กําลัง ๕ ศอกเศษลงไปยังกรุงเทพฯ ต่อมา ณ ๕ ฯ ๔ คํ่า ปี เถาะ ได้
มีสารตรา (เลขที่ ๒๔/๑ จ.ศ. ๑๒๐๕) โปรดเกล้าฯ ให้หลวงสัดดี เป็ นพระศรีสุนทรปลัดเมืองอุไทยธานี
ครัง้ เมือ่ มีการซ่อมแซม และปกั หลักสายโซ่ทเ่ี มืองนครเขื่อนขันฑ์ และเมืองสมุทรปราการได้เกณฑ์ (ร่าง
ตรา ๓๘/๓ จ.ศ. ๑๒๐๕) ให้เมืองอุไทยธานีส่งไม้ยาง ยังค้างอยู่ ยางใหญ่ ๕ กํา จํานวน ๓๐ ต้นไป
กรุงเทพในเดือน ๙ ข้างแรม ปีเถาะ

ปัญหาเขตแดนเมืองอุไทยธานี กบั เมืองเมาะตําเลิ ม
ในปี พ.ศ. ๒๓๘๖ ขุนจ่าสัจ ขุนทิพย์ไพรีมชี ่อื กองอาฎมาต ขุนเพชรนารายณ์ไพรีมชี ่อื ด่าน
พล ขุนอิน ขุนวิชติ ไพรี มีช่อื ด่านหลวงสรวิชติ ได้ออกไปสืบราชการ ณ เมืองเมาะตําเลิมเมื่อวัน ๔ ขึน้
๑๑ คํ่า ปี ขาลจัตวาศกนัน้ ปรากฏในคําให้การ (เลขที่ ๑๓๒/๒ จ.ศ. ๑๒๐๕) ว่า ในระหว่างทางขุนอิน
ขุนวิชติ ปว่ ยไปไม่ได้ ครัน้ เมือ่ ถึงบ้านกางโกะเกะ ขุนเพชรนารายณ์ ได้ปว่ ยเป็ นไข้ จึงให้อยู่รกั ษาตัวโดย
มีมะผิม มะมีบ่าวดูแล ครัน้ ขุนจ่าสัจ ขุนทิพย์ กลับจากสืบราชการแล้ว ได้ถามกางโกะเกะ และทราบว่า
ขุนเพชรนารายณ์หายปว่ ยกลับไปแล้ว เมือ่ ถึงเมืองอุไทยธานี ไม่เห็นขุนเพชรนารายณ์ และทราบว่าคน
ทัง้ หมดอยูท่ บ่ี า้ นระแหง กับมะเกาะ น้องมะมี พระยาอุไทยธานีจงึ ให้ขุนจ่าสัจ ขุนพิทกั ษ์ กับไพร่ ๕ คน
ไปตามตัว เดินทางไปถึงบ้านระแหงเมื่อวันที่ ๑ ขึน้ ๓ คํ่า ปี เถาะ เบญจศก จึงทราบข่าวจากมะเกาะว่า
ขุนเพชรนารายณ์ตายเสียแล้วทีบ่ า้ นกางชมภู ส่วนมะมี มะผิน มะกลิน่ บ่าวทํามาหากินทีน่ ัน่ และได้ขอ
ติดตามบ่าวจนถึงบ้านมะฝาง บ้านกระเหรีย่ ง
ต่อมาได้มปี ญั หาเกีย่ วกับเขตแดนทีเ่ กีย่ วกับเมืองเมาะตําเลิม เมืองมะริด เนื่องจากอังกฤษ
มีอํานาจในประเทศพม่า มีจดหมายเหตุสําคัญหลายฉบับ เช่น จดหมายเหตุ (เลขที่ ๙/๙ จ.ศ. ๑๒๐๖
พ.ศ. ๒๓๘๗ ) ว่า “เขตแดนเมืองอุไทยธานี ตัง้ แต่เขาใหญ่ปลายคลองแม่เมยมาตามลําคลองแม่ทราง
ออกลํานํ้ าตองโป๊ะตะวันออก มาจดลํานํ้ าตีโล ต่อกับด่านเมืองศรีสวัสดิ ์ ในระหว่างมีคลองแม่ทราง แม่
กรอม แม่นางดัด แม่สะเริง แม่กริว แม่อําจาม ปลายคลองออก แต่เข้าต้นคลองไปออกแม่น้ํ าตองโป๊ะฝงั ่
ั ่ นตกเป็ นแดนอังกฤษ” ต่อมา พ.ศ. ๒๓๘๘ มี
ตะวันออก เป็ นแดนเมืองอุไทยธานีแม่น้ําตองโป๊ะฝงตะวั
สารตรา (เลขที่ ๒๔๘/๒ จ.ศ. ๑๒๐๗) ว่า
“หนังสือเจ้าพระยาจักรี มาถึงพระยาอุไทยธานี ด้วยทรงพระกรุณาตรัสเหนือเกล้าฯ สังว่
่ า
พระยาขานุ จกั ร์ ออกไปสืบราชการทางเมืองเมาะตําเลิมกลับเข้ามา ณ กรุงเทพ อังกฤษ เจ้าเมืองเมาะ
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ตําเลิม มีหนังสือให้พระยาขานุ จกั ร์ ถือเข้ามาถึงเสนาบดีผใู้ หญ่ ณ กรุงเทพฯ ว่าเขตแดนเมืองเมาะตําเลิม กับเขตแดนเมืองอุไทยธานีเมืองตากบ้านระแหง จะต่อกันเพียงใด จะขอแบ่งปนั ให้เป็ นแน่ นอนอย่า
ให้ววิ าทกันด้วยเขตแดนต่ อไปนัน้ เขตแดนเมืองอุ ไทยธานี จะต่ อกันกับเขตแดนเมืองเมาะตําเลิมที่
ตําบลใด สมเด็จพุทธเจ้าอยู่หวั จะใคร่ทรงทราบ บัดนี้ ให้หมื่นพลันเมืองบน ข้าหลวงมหาดไทย ถือตรา
ขึน้ มาให้พระยาอุไทยธานี กรมการจัดหลวงขุนหมื่นกรมการ ชาวด่านทีส่ นั ทัดทาง และรูจ้ กั ทีต่ ําบลเขต
แดนเมืองอุไทยธานี กับเมืองเมาะตําเลิมกันต่อทีแ่ ห่ง ทีต่ ําบลใด เป็ นแน่ ให้ได้สกั ๒-๓ คน ให้พระยา
อุไทยธานีพาเอาตัวหลวงขุนหมื่น กรมการ ชาวด่านรีบลงไป ณ กรุงเทพฯ โดยเร็วถ้าขุนจ่าสัจกลับมา
เมืองอุไทยธานีแล้ว ก็ให้เอาตัวขุนจ่าสัจลงไปด้วย จะได้ไล่เลียงไถ่ถาม ด้วยเขตแดนเมืองอุไทยธานีกบั
เมืองเมาะตําเลิมให้ได้ความเป็ นแน่ หนังสือมา ณ วัน ๑๓ เดือน ๖ ปีมะเส็ง สัพศก…”
ครัน้ เมื่อวันอังคาร ขึน้ ๖ คํ่า เดือน ๙ (จากสารตราเลขที่ ๔๕/๔ จุลศักราช ๑๒๐๗) พ.ศ.
๒๓๘๘ เจ้าพระยาโกษาธิบดี สมุหกลาโหม กับพระยาราชสุภาวดี ได้จดั แจงที่เขตแดนหัวเมือง ของ
กรุงเทพฯ ทีต่ ดิ ต่อกับเขตแดนหัวเมืองอังกฤษทางทิศตะวันตก พร้อมกับสอบถามพระยาอุไทยธานี พระ
สุนทร ปลัดผูเ้ ป็ นพระยาตาก และพระปลัดเมืองตากเกี่ยวกับเขตแดนเมืองอุไทยธานี เมืองตากเมื่อได้
ความแล้วก็ได้ทําแผนที่เขตแดนทีแ่ น่ นอน และในสารตรา (เลขที่ ๔๕/๒ จ.ศ. ๑๒๐๗) เรียบเรียงเป็ น
ความปจั จุบนั ดังนี้
“สารตรา ท่านเจ้าพระยาจักรี ให้มาแก่ พระปลัด กรมการเมืองอุไทยธานีด้วยพระกรุณา
ตรัสเหนือเกล้าฯ สังว่
่ า ณ วัน ๘ แรม ๑๒ คํ่า ปี มะเส็ง สัพศก กะปิ ตนั แหนริยมาเรียนดุรนั อังกฤษเจ้า
เมืองเมาะตําเลิม มีหนังสือให้มะโกน ไทยรามัญ ถือไปยังเสนาบดี ณ กรุงเทพฯ ฉบับหนึ่งว่า เมืองอังวะ
มีหนังสือมาถึง กะปิ ตนั แหนริยมาเรียนดุรนั เจ้าเมืองเมาะตําเลิมว่า เมืองเชียงใหม่ไปรุกทีเ่ ขตแดนของ
พม่าๆ หาได้ทาํ สิง่ ใดทีไ่ ปรุกเขตแดนไม่ เพราะอังกฤษทําหนังสือสัญญาไว้แต่ก่อนว่า พม่าเป็ นไมตรีกบั
อังกฤษๆ เป็ นมหามิตรกับกรุงเทพฯ พม่าก็ต้องเป็ นใจความดังนี้ ฉบับหนึ่งว่าขุนนางอังกฤษจะขึน้ มาดู
เขตแดนฝ่ายเหนือกะปิ ตนั แหนริยมาเรียนดุรนั จะใคร่พบขุนนางฝ่ายกรุงทีร่ เู้ ขตแดนแน่ พูดจาเด็ดขาด
ได้ ไปทีป่ ลายเขตแดนพร้อมกันในเดือนยันณุว่าเร-(มกราคม) หน้า คิดเป็ นเดือนยีข่ า้ งไทยจะได้ว่ากล่าว
ด้วยทีเ่ ขตแดนชีแ้ จงกันให้เด็ดขาด หนังสือซึง่ มะโกนไทย ถือเข้ามาเมือ่ เดือน ๙ สองฉบับ และเมือ่ ณ
เดือน ๖ ปี มะเส็ง สัพศก พระยาขานุ จกั ร์ ซึง่ ออกไปสืบราชการกลับเข้ามา กะปิตนั แหนริยมาเรียนดุรนั
มีหนังสือมอบให้ พระยาขานุ จกั ร์ถอื เข้ามาเป็นภาษาอังกฤษ ๕ ฉบับ อักษรรามัญ ๗ ฉบับ ว่าด้วย กะปิ
ตันริยมาเรียนดุรนั รับไปดูทเ่ี ขตแดนเมืองกระกับเมืองมะริดต่อกัน กับว่าด้วยพระสุนทร ปลัดเมืองตาก
มีหนังสือให้พระสุทตั ธานีถอื ไปตามลูกหนี้ ซึง่ หนีไป ณ เมืองเมาะตําเลิมพระสุทตั ธานีไปทําล่วงเกิน (?)
ในบ้านเมืองอังกฤษและหนังสือซึง่ อังกฤษให้พระยาขานุ จกั ร์ มะโกนไทย ถือเข้ามานัน้ โปรดเกล้าฯ ให้
เสนาบดี มีหนังสือตอบให้มะโกนไทย ถือกลับออกไปแต่ วัน เดือนสิบ ขึน้ ๔ คํ่าแล้ว ซึง่ อังกฤษกําหนด
มาว่าเดือนยีจ่ ะขึน้ ไปดูทเ่ี ขตแดนฝ่ายเหนือ ขอให้ขุนนางไทยที่เป็ นผูใ้ หญ่พูดจาเด็ดขาดได้ไปให้พร้อม
กัน จะได้ว่ากล่าวด้วยทีเ่ ขตแดนชีแ้ จงกันให้เด็ดขาดนัน้ เขตแดนเมืองตากกรมการ เป็ นผูน้ ้อยแต่ลําพัง
เจ้าเมืองกรมการ จะพูดจากับอังกฤษ ความจะไม่เด็ดขาด โปรดเกล้าฯ ให้พระยากําแพงเพ็ชรเป็ น
ข้าหลวงผู้ใหญ่ ไปคอยพูดจากับอังกฤษได้มตี ราขึ้นไปถึง พระยากําแพงเพ็ชร พระยาตาก กรมการ

๒๑
ความแจ้งอยู่แล้ว แต่เขตแดนเมืองอุไทยธานีทต่ี ดิ ต่อกับแดนอังกฤษนัน้ โปรดเกล้าฯ ว่า พระยาอุไทยธานีกเ็ ป็นเจ้าเมืองผูใ้ หญ่ ได้ทาํ แผนทีก่ ่อนทีจ่ ะแจ้งพอจะพูดจากับอังกฤษได้ โปรดเกล้าฯ ให้พระยา
อุไทยธานี พระปลัด หลวงยกกระบัตร กรมการคอยรับรองพูดจากับอังกฤษ ให้ถูกต้องตามทํานองและ
แผนทีเ่ ขตแดนซึง่ ชาวด่านบอกตําบลให้ทํานัน้ เขตแดนข้างฝ่ายเหนือ ด่านเมืองอุไทยธานี ได้รกั ษาต่อ
กับเมืองตาก ตัง้ แต่เขาใหญ่ปลายคลองแม่น้ํ าตองเมย มาตามคลองแม่ทรางออกลําคลองแม่น้ํ าตองโป๊ะ
ั ่ นออกเป็ นเขตมาจนลํานํ้ าตีโลต่อกับด่านเมืองศรีสวัสดิ ์ ในระวางมีคลองแม่ทราง แม่กรวม แม่
ฝงตะวั
นางดัด แม่สะเลิง คลองแม่กริว แม่อําจาม ปลายคลองออกแต่เขา ต้นคลองไปออก แม่น้ํ าตองโป๊ะฝงั ่
ตะวันออก ในป่าอันนี้ ผูค้ นได้ไปเทีย่ วเก็บผึง้ อยู่ทุกปี พระยาอุไทยธานีลงไปเฝ้าทูลละออง ได้พาหลวง
ขุนหมืน่ ชาวด่านลงไปชีแ้ จง ให้ทําแผนทีเ่ ขตแดนต่อกันกับแดนอังกฤษ ตัง้ แต่ทศิ เหนือ เป็ นลําดับต่อๆ
กันลงไปทุกเมือง จนสุดเขตแดนเมืองกระ พระยาอุไทยธานี ได้ทาํ แผนทีร่ คู้ วามถ้วนถี่แล้ว ถ้าอังกฤษจะ
มาพูดจากับพระยาอุไทยธานี พระปลัด กรมการ จะเอาทีเ่ ขตแดนให้ล้าํ เกินเข้ามา ทีแ่ ห่งใด ตําบลใด ก็
ให้ตอบว่าที่เขตแดนแต่เดิมมาอยู่แต่เพียงนัน้ จะมาเอาถึงที่ตําบลนัน้ เป็ นแดนเมืองอุไทยธานี ลํ้าเกิน
เข้ามานักยอมให้ไม่ได้ ถ้าเขาว่าจะเอาแต่เพียงแม่น้ํ าตองโป๊ะข้างตะวันตก ก็ให้ว่าชอบแล้ว เขตแดนแต่
ก่อนมา ก็อยูแ่ ต่เพียงนี้ อังกฤษมาดูแลว่ากล่าวเป็ นสัตย์ เป็ นธรรมสมควรหนักหนาความอันนี้จะบอกลง
ไปยังท่านอัครมหาเสนาบดีให้ทราบ ถ้าเขาดูเขตแดนเมืองอุ ไทยธานีแล้ว ก็ให้ถามเขาว่าจะไปดูเขต
แดนเมืองไหน ที่แห่งใด ตําบลใดอีกบ้าง จะไปเมืองใด จะได้มหี นังสือไปให้เจ้าเมืองกรมการผู้ใหญ่ ๆ
ออกมาคอยพูดจาชีแ้ จงทีเ่ ขตแดนให้ ถ้าอังกฤษจะไปทีเ่ ขตแดนทีเ่ มืองตากก็ให้พระยาอุไทยธานี พระปลัดกรมการมีหนังสือแต่งตัง้ คนถือไปแจ้งความกับพระยากําแพงเพ็ชร ณ เมืองตาก ถ้าอังกฤษว่าจะ
ไปดูเขตแดนข้างเมืองกาญจนบุร ี เมืองศรีสวัสดิ ์ ก็ให้มหี นังสือลงมาถึงเจ้าเมืองกรมการเมืองกาญจนบุร ี
เมืองศรีสวัสดิ ์ ให้รคู้ วาม จะได้ออกไปพูดจากับอังกฤษด้วยที่เขตแดนทันกําหนด และการซึ่งจะพูดจา
กับอังกฤษนัน้ ให้พระยาอุ ไทยธานี พระปลัดกรมการ พูดจาให้นิ่มนวล (?) เรียบร้อยอย่าให้พูดให้
แข็งแรง การหาสําเร็จด้วยพูดจาแข็งแรงไม่ จึงโปรดเกล้าฯ ให้คดั สําเนาหนังสือเสนาบดี มีตอบไปถึง
อัง กฤษ ๓ ฉบับ กับแผนที่เ ขตแดนเมือ งอุ ไ ทยธานี มอบให้พ ระยาอุ ไ ทยธานี เ อาขึ้นมาด้ว ย จะได้
พิเคราะห์ดูให้ถ้ว นถี่ จะได้รู้ราชการพูดจากับอัง กฤษถู กต้อง ไม่ผ ิดกับความในท้อ งตราและหนังสือ
เสนาบดี ซึง่ มีตอบไปถึงอังกฤษจึงทุกประการ ถ้าพระยาอุไทยธานี ได้พูดจากับอังกฤษคอยทีเ่ ขตแดน
ความตกลงแล้วกันแลประการใดให้บอกลงไปให้แจ้งหนังสือมา ณ วันจันทร์ แรม ๗ คํ่า เดือน ๑๐
ปีมะเส็ง นักสัต สัพศก”
หลังจากทีพ่ ระยาอุไทยธานี ได้รบั ทราบตามสารตราข้างต้นแล้ว ก็มใี บบอก (เลขที่ ๒๑๑
จ.ศ. ๑๒๐๗) เมือ่ วันอาทิตย์ แรม ๗ คํ่า เดือน ๒ ปีมะเส็งมีความสําคัญตอนหนึ่งว่า
“ข้าพเจ้า พระยาอุไทยธานี พระปลัดกรมการ เกณฑ์กรมการหกคน, ขุนหมื่นสิบหก, ไพร่ส่ี
สิบเอ็ดคน, เข้ากันหกสิบสามคน, เกณฑ์ด่านพลหลวงพลหนึ่ง, ขุนหมื่นสามคน, ไพร่แปดคน, เข้ากัน
สิบสองคนเกณฑ์ด่านสรวิชติ หลวงสรวิชติ หนึ่ง ไพร่สบิ ห้าคนเข้ากันยีส่ บิ สองคน เกณฑ์การอาฏมาต
หลวงอินนายกองหนึ่ง ขุนจ่าสัจปลัด กองหนึ่ ง ขุนหมื่นแปดคน ไพร่ส่สี ิบคนเข้ากันห้าสิบคนเข้ากัน
ข้าพเจ้ากรมการด่านพลด่านสรวิชติ ด่านอาฏมาตนายไพร่รอ้ ยสามสิบเจ็ดคน ให้หลวงแพ่งหลวงจ่าเมือง
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กรมการอยูร่ กั ษาเมืองแต่ขา้ พเจ้า พระยาอุไทยธานีพระปลัดหลวงกําแหง ผูว้ ่าทีห่ ลวงยกกระบัตรหลวง
สุนทรภักดี ขุนละคอน ขุนทิพรองนา ขุนรองสัสดีหมื่นรองแขวง กรมการกับนายด่านทัง้ ปวง กราบ
ถวายบังคมลาขุนหมืน่ และไพร่โดยออกไปจากเมืองอุไทยธานี แต่ ณ วันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรมแปดคํ่า
ปี มะเส็ง สัพศก ไปคอยอังกฤษอยู่ทแ่ี ม่กริว แม่อําจามแกร (?) เมืองอุไทยธานี ฝากแม่น้ํ าตองโป๊ะฝาก
ตะวันออกด้วยแล้ว….”
ในทีส่ ุดพระยาอุไทยธานีและอังกฤษก็ได้พดู จากําหนดเขตแดนจนเป็ นทีเ่ รียบร้อย
ครัน้ เมื่อวันจันทร์ แรม ๑๕ คํ่า เดือน ๒ ปี มะเส็ง หลวงชมภู ชาวกระเหรีย่ ง อยู่เมืองตาก
ได้พาครอบครัวกระเหรีย่ งมาตัง้ บ้านเรือนอยู่ทต่ี ําบลอุ้มผาง ในแม่จนั แม่กลอง แขวงเมืองอุไทยธานี มี
ชายฉกรรจ์ ๑๕ คน ครอบครัวชาย หญิง ๓๐ คน รวม ๔๕ คน ด้วยพระยาตากถึงแก่กรรมไม่มที ่พี ่งึ
พระยาราชสุภาวดีได้มหี นังสือ (เลขที่ ๒๕๐/๑-๒ จ.ศ. ๑๒๐๗) ถึงพระยาอุไทยธานีและพระยาตาก ถึง
ความสมัครใจของหลวงชมภู ทีจ่ ะขออยู่เมืองอุไทยธานี ต่อมาวันพฤหัสบดี ขึน้ ๒ คํ่าเดือน ๒ หลวง
แพ่งเมืองอุไทยธานี ได้มใี บบอก (เลขที่ ๒๐๙ จ.ศ. ๑๒๐๗) ให้หมื่นชํานิ พาหลวงชมภู กระเหรีย่ งลงมา
ขอบารมีทพ่ี ง่ึ จาก พระยาอักษรสุนทรเสมียนตรา
วันพฤหัสบดี ขึน้ ๑ คํ่า เดือน ๑๒ พ.ศ. ๒๓๘๘ นายแจ้ง ผูว้ ่าทีข่ นุ สุพมาตราได้คุมเอาถาด
หมาก คนโทเงิน เครื่องยศ สําหรับที่หลวงยกกระบัตร ซึ่งถึงแก่กรรมส่งคืนเจ้าพนักงานพระคลังมหา
สมบัติ ตามใบบอก (เลขที่ ๒๑๐ จ.ศ. ๑๒๐๗) ของพระยาพิไชยสุนทร
เมื่อวันอังคาร แรม ๓ คํ่า เดือน ๖ พ.ศ. ๒๓๘๙ แสนเชือกขุนหมื่นกรมช้าง ได้ถอื ตราสาร
(เลขที่ ๓๑/๑ จ.ศ. ๑๒๐๘ ) ของเจ้าพระยาจักรีขน้ึ มาติดตามช้างสําคัญทีห่ ลบหนีเข้าป่า ณ เมืองอุไทย
ธานีและขอมะจูกบั บุตรของมะจู ๒ คน จากพระยาอุไทยธานี ช่วยในการติดตามด้วย

สาเหตุที่ย้ายเมืองอุไทยธานี มาบ้านสะแกกรัง
เมือ่ ราว พ.ศ. ๒๓๗๖ นัน้ ข้าราชการชาวกรุงเทพฯ ได้เป็นพระยาอุไทยธานี เจ้าเมือง
อุไทยธานี ครัน้ ขึน้ ไปถึงเมืองอุไทยธานีกค็ ดิ ว่า ถ้าบ้านเรือนอยู่ทส่ี ะแกกรัง จะหาเลีย้ งชีพโดยชอบธรรม
ได้ดขี น้ึ และจะว่าราชการเมืองอุไทยธานี (ทีเ่ มืองอุทยั เก่า อําเภอหนองฉาง ) ก็ไปจากทีน่ ัน้ ได้ไม่ลําบาก
ั ่ น้ํ า
อันใดพระยาอุไทยธานีคนนี้เป็ นเพื่อนกันกับพระยาชัยนาท ในเวลานัน้ จึงขอตัง้ บ้านเรือนบนฝงแม่
สะแกกรัง เพื่อจะค้าขายข้าวหาประโยชน์ นับว่ากลัวความไข้ ไม่กล้าขึน้ ไปว่าราชการทีเ่ มืองอุไทยธานี
เก่า สําหรับศาลาทีว่ ่าการเมืองอุไทยธานี ได้ใช้หลังบ้านพักของเจ้าเมืองอุไทยธานี ปลูกโรงไม้ยาวชัน้
เดียว หลังคามุงกระเบือ้ งแบบไทย ส่วนพวกกรมการเมืองอุไทยธานี นัน้ ก็ได้ยา้ ยตามมาตัง้ บ้านเรือน
อยูท่ บ่ี า้ นสะแกกรังตามเจ้าเมือง จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๓๑๙ ได้เกิดปญั หาเรือ่ งเงิน อากรสมพัตสรตลาดเงิน
ค่าเสนากร ซึ่งไม่ชําระกันเนื่องจากเขตแดนเมืองอุไทยธานีกบั เมืองชัยนาท ไม่ถูกต้อง อันมีจดหมาย
เหตุ (ร่างตราเลขที่ ๑๔๐/๒ จ.ศ. ๑๒๑๐) ดังนี้
“หนังสือพระยามหาอํามาตย์ฯ มาถึงพระยาอุไทยธานี ด้วยหลวงปลัด หลวงอนุ รกั ษ์ภกั ดี
กรมการเมืองชัยนาทบอกลงไปว่า บ้านสะแกกรังทีพ่ ระยาอุไทยธานีตงั ้ อยูก่ บั ราษฎรตัง้ เรือนทํามาหากิน
ั ่ ้ าตะวันตก ตัง้ แต่ ปากกระบาดขึ้นไปจนบ้านท่าคล่อเหนือบ้านสะแกกรัง สมพัสษร อากร
ตามริมฝงนํ
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ตลาดหาได้ชําระไม่ แต่บา้ นเนินตูม บ้านเนินกําแพง บ้านทุ่งแฝก เสนาอากรเรียกเป็ นแขวงเมืองไชยนาทต่อๆ มา ครัง้ ณ ปี มะเส็ง สัพศก นายโพ พวกหมื่นเทพอากรมาบอกพระยาไชยนาท กรมการว่า
บ้านทุ่งแฝก บ้านเนินตูม บ้านเนินกําแพง พระยาอุไทยธานีว่า เป็ นแขวงเมืองอุไทยธานี หาได้ชําระเงิน
อากรไม่ พระยาไชยนาท กรมการว่าให้ทําเรื่องราวมาจะบอกลงไป ณ กรุงเทพฯ นายโพหมื่นเทพอากร
ก็หาทําเรื่องราวมายื่นไม่ อยู่ ณ ปี มะแม นพศก พวกหมื่นเทพอากรมาว่า หลวงปลัด กรมการ แต่ง
กรมการพาหมื่นเทพอากรไปว่ากล่าวกับพระยาอุไทยธานีๆ ว่า บ้านทุ่งแฝกเป็ นแขวงเมืองไชยนาทแต่
บ้านเนินตูม บ้านเนินกําแพง บ้านหนองเต่า เป็ นทีเ่ มืองอุไทยธานี พระยาอุไทยธานีได้ทําแผนที่ลงไป
ทูลเกล้าฯ ถวายแล้วครัน้ สืบเถาแก่ ผู้ใหญ่ก็ว่า บ้านเนินตูม บ้านเนินกําแพง บ้านหนองเต่าเป็ นแขวง
เมืองไชยนาทหลายคนนัน้ ความทัง้ นี้จะเท็จจริงประการใดไม่แจ้ง และแขวงไชยนาทเขตแดนกว้างขวาง
เกีย่ วคาบมาจนถึงเมืองอุไทยธานี พระอุไทยธานีว่าไม่ทาํ แผนทีบ่ า้ นเนินตูม บ้านเนินกําแพง บ้านหนอง
เต่า เป็ นทีเ่ มืองอุไทยธานีลงมาทูลเกล้าฯ ถวายกันเอาทีเ่ ขตแดนเมืองไชยนาทมา ทัง้ นี้ชอบอยู่แล้วหรือ
กรมการและราษฏรเมือ งไชยนาทที่เ ป็ นคนผู้ใหญ่ กับที่กรุงเทพฯ ก็รู้กนั อยู่ว่าบ้านเนินตูม บ้านเนิน
กําแพง บ้านหนองเต่า เป็ นเมืองไชยนาทแต่เดิม เมือ่ พระยาอุไทยธานี เป็ นทีเ่ จ้าเมืองจะตัง้ บ้านเรือนอยู่
ณ แขวงเมืองอุไทยธานีว่าที่ไชยภูมไิ ม่ท่ี จึงว่ากล่าวกับ กรมการเมืองไชยนาทจะขออยู่ ณ บ้านสะแก
กรัง ก็อยู่ต่อๆ มา ครัง้ นี้พระยาอุไทยธานี จะครอบงําเอาทีบ่ า้ นเนินตูม บ้านเนินกําแพง บ้านหนองเต่า
เป็ นเมืองอุไทยธานี ปรารถนาจะได้ปลูกสร้างต้นผลไม้และทําไร่กนั (?) ทีจ่ ะตัง้ อากรสมพัสษรไม่ให้นาย
อากรเรียกเอาด้วย ฝ่ายเมืองไชยนาทไม่ยอม เป็ นความวิวาทกันอยู่ไม่รู้แล้วเดีย๋ วนี้พระยาไชยนาท
กลับมาแต่ราชการทัพพระยาอุไทยธานี พระยาไชยนาท ก็เป็ นเจ้าเมืองผู้ใหญ่เขตแดนเกี่ยวข้องกันอยู่
อย่างไรก็ให้นดั หมายดูแล พูดจาปรึกษาหารือกันจะเป็ นทีเ่ ขตแดนเมืองใด ก็ให้ว่ากันเสียให้เด็ดขาด ตก
ลงเป็ นทีเ่ มืองไชยนาทฯ จะได้นําเรียนเงินอากรสมพัสษรต่อไป จะใช้แต่กรมการพูดจะไปมา การก็จะหา
แล้วกันไม่ได้มตี รามาถึงพระยาไชยนาท ความแจ้งอยู่แล้ว ถ้าชําระว่ากล่าวไม่ตกลงจะบอกขอข้าหลวง
ขึน้ มาสอบสวนดู หรือจะแต่งกรมการผูใ้ หญ่ทงั ้ สองทางทําแผนทีเ่ มืองไชยนาท เมืองอุไทยธานี ลงไปว่า
กล่าว ณ กรุงเทพฯ ได้ ก็ให้เร่งคุมแผนที่ลงไป จะได้ตดั สินให้เป็ นอันแล้วแก่กนั หนังสือมา ณ วันเสาร์
แรม ๑๔ คํ่า เดือน ๘ ปีวอก สัมฤทธิ ์ศก”
นอกจากนี้ยงั มีหนังสือไปถึงพระยาไชยนาท (ร่างตราเลขที่ ๑๙๐/๔ จ.ศ. ๑๒๑๐) ถึงเรื่อง
บ้านเรือนอยูใ่ นแขวงเมืองอุไทยธานีหรือเมืองไชยนาท และให้นดั หมายพูดจากันไม่เป็ นทีต่ กลง
ในที่สุดพระยามหาอํามาตย์ จึงให้กรมการขึน้ มาสอบสวนเขตแดนเมืองอุไทยธานีและให้
สอบเขตแดนเมืองไชยนาทกับเมืองอุไทยธานีทต่ี ดิ ต่อกัน เพื่อสะดวกต่อการเก็บอากรสัมพัสษรตลาด
และเงินค่าเสนาอากรด้วยเห็นว่า (จาก “ประชุมนิพนธ์ พระนิพนธ์ ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ”) เจ้าเมืองอุไทยธานีไม่ควรจะมาอยูใ่ นแขวงเมืองไชยนาท อีกทัง้ เวลานัน้ พวกเจ้าเมืองกรมการ
อุไทยธานีตงั ้ บ้านเรือนเป็ นหลักแหล่งมันคงเสี
่
ยแล้ว จะไล่ไปก็จะเกิดเดือดร้อนจึงให้ตดั เขตบ้านสะแก
ั่
กรังทางฝงคลองฟากใต้
กว้าง ๑๐๐ เส้น ตัง้ แต่ท้ายบ้านสะแกกรัง ไปจดแดนเมืองอุไทยเก่า โอนที่นัน่
ั่
จากเมืองไชยนาทเป็ นของเมืองอุ ไทยธานีฯ จึงตัง้ อยู่ท่ปี ลายสุดเขตแดน ทางฝงคลองสะแกกรั
งฟาก
เหนือ ตรงบ้านเจ้าเมืองอุไทยธานี ข้ามไปก็เป็ นเขตแดนเมืองมโนรมย์ขา้ งใต้บ้านลงมาสักคุง้ นํ้ าหนึ่งก็

๒๔
เป็ นแดนเมืองไชยนาท ครัน้ เมื่อมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นแขวง เมืองอุไทยธานีเก่า จึงมีเพียง
๔ แขวงหนองขุนชาติ แขวงหนองกระดี่ แขวงหนองหลวง และแขวงแม่กลอง ซึง่ เรียกกันติดปากว่า “แม่
กลองหนองหลวง” เพราะมีเขตแดนติดต่อกันส่วนแขวงหนองขุนชาตินนั ้ ต่อมาได้เปลีย่ นเป็ นแขวงอุทยั
เก่า

จังหวัดอุทยั ธานี สมัยการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
จังหวัดอุทยั ธานี ถึงแม้จะมีความเป็ นอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั แล้ว ก็ยงั มีภูมปิ ระเทศที่ค่อนข้างจะทุรกันดารปราศจากการคมนาคมใดๆ นอกจาก
ทางเกวียนทีต่ ้องบุกผ่านป่า หรืออาศัยเรือขึน้ ล่องติดต่อกับแม่น้ํ าเจ้าพระยาโดยอาศัยลํานํ้ าสะแกกรังที่
ไหลผ่านตัวเมือง ปากแม่น้ําสะแกกรังตัง้ อยูต่ รง ต.คุม้ สําเภา อ. มโนรมย์ จ.ชัยนาทนัน้ ทีป่ ากนํ้าเดิมนัน้
หน้าฤดูแล้งราษฎร์จะช่วยกันทําคันดินใหญ่เป็ นเขื่อนกัน้ นํ้ า เพื่อกัน้ ไม่ให้น้ําในแม่น้ําสะแกกรังแห้ง เรือ
แพทีจ่ ะผ่านเข้าออกต้องเข็นข้ามเขื่อนนี้ ซึง่ เป็ นเขื่อนดินทําเป็ นตัวทํานบกัน้ นํ้ าไว้ให้ชาวเมืองได้อาศัย
นํ้าอาบ กิน และเพาะปลูก ตลอดจนการสัญจรไปมาในยามปกติดว้ ยภูมปิ ระเทศของจังหวัดนี้เป็ นทีด่ อน
แห้ง แล้ง ในฤดูน้ํ าลดลง แม่น้ํ าสะแกกรังจะแห้งขอด ซึ่งเป็ นเหตุ ใ ห้ลําบากแก่ การคมนาคมและการ
ประกอบกสิกรรมทัวไปส่
่ วนใหญ่ชาวจังหวัดอุทยั ธานีมอี าชีพทํานาเป็ นลํ่าเป็นสัน นับเป็ นเมืองประเภทอู่
นํ้ าอู่ข้าวที่สําคัญ ครัน้ เมื่อมีการสร้างเขื่อนเจ้าพระยาขึ้น เขื่อนที่ก ัน้ ตรงปากนํ้ าก็เลิกทําเพราะนํ้ าใน
แม่น้ําสะแกกรังมีบริบรู ณ์อยูต่ ลอด
ต่อมาได้มกี ารเลิกภาคที่ตงั ้ ขึน้ เป็ นมณฑลในรัชกาลที่ ๖ ใหม่ โดยรวมเป็ นมณฑลเดียว
และจัง หวัด อุ ทยั ธานี ซึ่งเดิมนัน้ ขึ้นกับมณฑลนครสวรรค์ ได้เ ปลี่ยนไปรวมขึ้นอยู่กบั มณฑลอยุธ ยา
จังหวัด อุ ทยั ธานีในสมัยใหม่ได้เปลี่ยนแปลงตามโครงร่างของการบริหารราชการที่ขยายวงกว้างขึ้น
ยกเลิกชัน้ ข้าราชการและนําเอาระบบการกําหนดเงินเดือนตามตําแหน่ งมาใช้แล้วเปลีย่ นแปลงใช้การจัด
ชัน้ ข้าราชการควบคู่ไปกับการจัดชัน้ ตําแหน่ งประกาศยกเลิกมณฑลเสียในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ และจัดให้
จังหวัดเป็ นหน่ วยการปกครองส่วนภูมภิ าคทีส่ าํ คัญทีส่ ุด พร้อมกับให้มเี ทศบาลเป็ นหน่ วยราชการบริหาร
ส่วนท้องถิน่ ส่วนผูว้ ่าราชการจังหวัดนัน้ ให้เรียก “ข้าหลวงประจําจังหวัด”
จังหวัดอุ ทยั ธานีทุกวันนี้ อุ ดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ที่ยงั รักษาศิลปวัฒนธรรมของบ้านเมืองไว้เป็ นอย่างดี จนมีคาํ พังเพยกล่าวไว้ว่า
“ดํานํ้าสามผุด ไม่หลุดอุทยั ” และ “อยู่อทุ ยั ไม่ต้องอุทธรณ์ คํา่ มืดก็นอนที่อทุ ยั ”

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทยั ธานี . กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์ , ๒๕๒๘

๒๕

