
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัอทุยัธานี 
 

สมยัก่อนประวติัศาสตร ์

 กรมศิลปากร ได้สํารวจและขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม 

๒๕๑๒ ถึงวนัที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๒ ที่บรเิวณเชงิเขานาค ตําบลเขาขี้ฝอย อําเภอทพัทนั จงัหวดั

อุทัยธานี พบว่าดินแดนบางแห่งของจังหวัดอุทัยธานี เคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ก่อน

ประวตัศิาสตร ์ยคุโลหะประมาณ ๓,๐๐๐ ปี – ๑,๕๐๐ ปีมาแลว้ 

 บรเิวณทีพ่บแหล่งโบราณคดสีมยัก่อนประวตัศิาสตร ์ยุคโลหะนัน้ เป็นเนินดนิอยู่ตดิกบัเชงิ

เขานาคและลาดลงสู่ลําน้ําตากแดดซึ่งไหลลงสู่แม่น้ําสะแกกรงั เขานาคเป็นเทอืกเขายาวไปทางทศิ

เหนือและใต้สูงประมาณ  ๑๐๐  เมตร หวัเขาด้านทศิเหนือจดลําตากแดด ในฤดูแล้งจะมน้ํีาขงัอยู่เป็น

หว้ง ๆ ทีเ่ชงิเขานาคเป็นเนินดนิเน้ือทีป่ระมาณ ๑๐ ไร ่ลาดลงสู่ลาํน้ําตากแดด แหล่งโบราณคดทีีพ่บอยู่

ทางฟากด้านทิศตะวันตก เป็นภูมิประเทศเหมาะสําหรบัเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในสมยัโบราณ 

เน่ืองจากเป็นเนินดนิน้ําท่วมไมถ่งึ อยู่ใกลล้ําน้ําและภูเขา เหมาะแก่การเพาะปลูกและล่าสตัว ์หาอาหาร 

ใกลน้ํ้าบรโิภค อาจจะใชล้าํน้ําเป็นทางคมนาคมตดิต่อกบัชุมชนอื่นไดอ้กีดว้ย 

 การขดุตรวจในบรเิวณทีช่าวบา้นเคยพบโครงกระดูกนัน้ เป็นดนิร่วนปนทรายลกึลงจากผวิ

ดนิ พบเศษเครือ่งป ัน้ดนิเผาเศษสาํรดิ แต่มจีาํนวนน้อย พบร่องรอยโครงกระดูกมนุษย ์๑ โครง กระดูก

ป่นเป็นผงเหลอืแต่ฟนัรวมกนัอยู่หลายซี่ ในระดบัลกึประมาณ ๖๐ เซนตเิมตร ลกัษณะดนิเป็นดนิร่วน

ปนทรายสน้ํีาตาลอ่อน และมเีศษหนิผุปนรวมอยู่ดว้ย ตํ่าจากระดบัลกึ ๖๐ เซนตเิมตร เป็นดนิปนกรวด

หนิปนูกอ้นเลก็ๆ และไม่พบโบราณวตัถุอื่นๆ เลย ถดัจากหลุมน้ีไปทางทศิตะวนัตกประมาณ ๕๐ เมตร 

ไดพ้บเครื่องป ัน้ดนิเผาบนผวิดนิจํานวนมาก ขุดพบโครงกระดูกมนุษย ์ในระดบัลกึจากผวิดนิประมาณ 

๖๐ เซนตเิมตร โครงแรกทีพ่บเป็นการฝ ัง่เดีย่ว นอนหงายเหยยีดตรง แขนแนบลําตวั วางหนัหวัไปทาง

ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ศรีษะเอยีงไปทางขวา อยูใ่นสภาพทีแ่ตกเป็นชิน้ๆ เน่ืองจากแรงกดของดนิ ไม่มี

เครือ่งประดบัหรอือาวุธฝ ัง่รวมอยูด่ว้ย มแีต่กองเศษภาชนะดนิเผาวางอยูข่า้งตวัตัง้แต่ไหล่ลงไปถงึปลาย

เทา้ กระดกูอยูใ่นสภาพค่อนขา้งเป่ือย กระดกูสนัหลงั ซีโ่ครง และเชงิกรานผุหมดยากต่อการสนันิษฐาน

ว่าเป็นชายหรอืหญงิฟนัแขง็แรง แต่หน้าฟนัลกึมาก อาจเป็นเพราะว่า กนิอาหารที่ปนเศษกรวดทราย

อนัเกดิจากการใชฟ้นับดอาหารจาํพวกแป้ง ฟนักรามใหญ่ซีสุ่ดทา้ยยงัอยู่ในที ่แสดงว่าผูต้ายมอีายุไม่ตํ่า

กว่า ๒๐ ปี และเสียชีวิตคงจะอายุไม่เกิน ๔๐ ปี โครงกระดูกสัดส่วนสูงโดยประมาณไม่เกิน ๑๖๐ 

เซนตเิมตร 

 อกีหลุมหน่ึงพบโครงกระดูกมนุษย์ฝงัรวมกนั ประมาณ สี่โครง ซ้อนอยู่ในลกัษณะนอน

หงายเหยยีดตรง แขนแนบลําตวัวางหนัหวัไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือเช่นเดยีวกนั โครงกระดูกทุก

โครงในหลุมน้ีผุเป่ือยมาก ทีย่งัคงรปูรา่งอยูแ่ยกได ้๔ โครง นอกนัน้เป็นกระดูกส่วนต่างๆ เช่น กะโหลก 

กระดกูแขนขา ชิน้ส่วนของกระโหลกศรีษะ ฝงัรวมๆ กนัอยูแ่ต่วางเรยีงกนัอยู่อย่างเป็นระเบยีบนอกจาก

โครงกระดูกผู้ใหญ่แล้ว พบฟนัน้ํานมอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มกบัเศษกระโหลกบางๆ เขา้ใจว่าเป็นศพเด็ก

เลก็ๆ ฝงัรวมอยูด่ว้ย หลุมฝงัศพน้ีไมม่ภีาชนะดนิเผาทีร่วมอยู่เป็นกลุ่มเลย ภาชนะทีพ่บวางอยู่ทางดา้น



 ๒ 

ขวาของปลายเท้า เครื่องประดบัที่พบม ีกําไลสํารดิสวมตดิขอ้มอืซ้ายซ้อนกนั ๒ วง มลีวดลายคล้าย

เชอืกถกัแบบถกัเปีย และมหี่วงสํารดิหรอืแหวนสํารดิกองอยู่ระหว่างกระดูกต้นขา นอกน้ียงัพบลูกปดั

หนิลายขาวดํา (Boudid Agate) และลูกปดัหนิสสีม้ (Carnalian) ทีบ่รเิวณคอลูกปดัแก้วสแีสดหรอืแดง

คลํ้า และลกูปดัแกว้สน้ํีาเงนิขนาดเลก็ทีบ่รเิวณขอ้มอื นอกจากน้ีไดพ้บขวานเหลก็และเครื่องมอืเหลก็ฝงั

รวมอยูห่ลายชิน้ ขวานเหลก็เล่มหน่ึงวางทบัอยู่บนกระดูกต้นขาขวามเีศษผา้เน้ือหยาบตดิอยู่ใกลก้บัคม

ขวานเหลก็ ลกัษณะใยเสน้ดา้ยอาจจะทําดว้ยเปลอืกไม ้ขวานเหลก็อกีอนัหน่ึงยงัมรี่องรอยของดา้มไม้

ตดิอยู ่เน้ือไมเ้ป็นเสน้คลา้ยไมไ้ผ่ เขา้ใจว่า  มนุษยส์มยันัน้อาจนําซอไมร้วกมาทําเป็นดา้มกไ็ดเ้พราะซอ

ไมร้วกแก่จดัจะมคีวามแขง็และเหนียวไม่แพ้ไมเ้น้ือแขง็อื่นๆ เศษผา้และไมท้ี่ยงัไม่ผุเป่ือยไปทัง้ๆ ที่มี

อายนุบัพนัปีน้ีกเ็น่ืองจาก มสีนิมเหลก็ช่วยรกัษาไวส้ําหรบัสิง่ของอื่นทีพ่บม ีแร่ดนิเผา ลกูกระสุนดนิเผา 

เศษเครื่องประดบัสํารดิ เศษเหล็กที่เหลอืจากการหลอมก้อนแร่ เปลอืกหอยกาบกระดูกและเขาสตัว ์

โดยเฉพาะกระสุนดนิเผามเีส้นผ่าศูนยก์ลางตัง้แต่ ๑.๐๐-๒.๐๐ เซนตเิมตร กระดูกสตัวต่์างๆ เป็นสตัว์

หลายประเภท เช่น หม ูเก้ง กวาง สตัวป์ระเภทฟนัแทะ (Rodent) ววัควาย กระดูกปลา กระดองเต่า 

เขาสตัว ์มรีอยตดัดว้ยมดีคม 

 วนัที่ ๒๙ เมษายน – ๓๐ มถุินายน ๒๕๑๓ ได้มกีารขุดสํารวจเรื่องราว ของมนุษยก่์อน

ประวตัิศาสตร์ ที่เชงิเขานาคอีกครัง้หน่ึง พบโครงกระดูกลกึจากผิวดนิประมาณ ๔๐ เซนติเมตร ใน

ลกัษณะนอนหงายซอ้นกนัเหยยีดยาว แขนแนบลําตวัอยู่ในชัน้ดนิปนกรวด วางศรีษะไปทางทศิตะวนั-

ตกเฉียงเหนือ มภีาชนะดนิเผาวางเป็นกลุ่มอยูท่างดา้นซา้ย ส่วนหลกัฐานทีพ่บเพิม่เตมิและแตกต่างจาก

ครัง้ทีแ่ลว้ม ีถ้วยสํารดิทีม่สีภาพเกอืบสมบูรณ์ ตุ๊กตาดนิเผาเป็นรปู สตัวส์ี่เทา้บางจําพวก เช่น กบ เสอื 

และอื่นๆ ทีช่ํารุด เสยีมเหลก็ ขวานเหลก็ ทีม่รีอยจกัสาน ของภาชนะทีใ่ส่ตดิอยู่พรอ้มเมลด็พชื กําไลสี

เขยีวลกัษณะแบน มรีูสําหรบัต่ออยู่ ๓ แห่ง อยู่ที่เดยีวกบัท่อนแขนที่มกีําไลสํารดิสวมอยู่ ๘ อนั หวั

ลูกศรและปลายหอก ฉมวก ที่ทําด้วยโลหะ ขวานหินมปี่า ขวานหินขดัและขวานหินกระเทาะ ลูก

กระพรวนสํารดิที่มสีภาพสมบูรณ์ นอกนัน้ก็เป็นเศษภาชนะดินเผาลูกปดัหนิกําไล และแหวนสํารดิ 

เปลอืกหอย เขาสตัว ์ตะกรนั เป็นตน้ 

 นอกจากน้ียงัได้มกีารสํารวจพบแหล่งมนุษยก่์อนประวตัศิาสตร ์ในทอ้งที่อื่นอกีหลายแห่ง 

คอื พบเครื่องมอืหนิกระเทาะสมยัหนิเก่า ทําจากหนิกรวด ที่นํามาจากเหมอืงแค่ อําเภอบ้านไร่ พบ

ภาพเขยีนสก่ีอนประวตัศิาสตรบ์นหน้าผาที่อยู่บนเทอืกเขาปลารา้ เขตอําเภอลานสกั พบขวานหนิขดั 

เศษภาชนะดนิเผา และเครื่องมอืเหลก็เป็นรปูคลา้ยเคยีวในถํ้าเขาฆอ้งชยั อําเภอลานสกั พบขวานหนิ

ขดัทีถ่ํ้าเขาปฐว ีอําเภอทพัทนั, พบขวานหนิขดัรปูเหมอืนปจัจุบนัเศษภาชนะดนิเผา และกระดูกสตัว ์ที่

ถํ้าเขาตะพาบ ตําบลวงัหนิ อําเภอบ้านไร่ พบขวานหนิขดัสมยัใหม่ ที่บรเิวณถนนตรงหมู่บา้นชวนพล ู

หรอืสวนพลู อําเภอบา้นไร่ เป็นจํานวนมาก พบโครงกระดูก เศษภาชนะดนิเผา และลกูปดัหนิส ีแวดนิ

เผาที่บ้านท่าทอง บ้านดงยางใต้ อําเภอเมอืงอุทยัธานี  โดยเฉพาะ ที่บ้านท่าทอง พบลูกปดัหุ้มด้วย

ทองคําเป็นต้น ซึง่เกอืบจะเรยีกได้ว่า พื้นที่ทุกแห่งของจงัหวดัอุทยัธานีเคยเป็นที่อยู่ หรอืเสน้ทางของ

มนุษยใ์นสมยัโบราณมาก่อน พ.ศ. ๑๐๐๐ 



 ๓ 

 เมื่อมมีนุษย์มาอาศัยอยู่ตัง้แต่สมยัโบราณ นิทานของพื้นบ้านของหมู่บ้านหนองเต่า อ.

เมอืง ก็ไดม้เีล่าต่อสบืทอดกนัมาว่าที่บรเิวณเขานาคนัน้ เดมิเป็นทีอ่ยู่ของพวกพญานาค (เขา้ใจว่าเป็น

มนุษยช์าวเขาเผ่านาคา) และห่างจากเขาไปทางทศิตะวนัออกนัน้ มหีนองน้ําขนาดใหญ่ เป็นทีอ่ยู่อาศยั

ของเต่าทอง (เขา้ใจว่าเป็นพวกหากนิตามชายน้ํา) พญานาคซึง่คงจะเป็นพวกนาคาทีม่คีวามดุรา้ยหรอื

มนุษยท์ีก่นิคน กพ็ยายามทีจ่ะจบัเต่าทองไปเป็นอาหาร ส่วน เต่าทองนัน้ ไดพ้ยายามหลบหลกีและคบ

หา อยูก่บัพวกเทวดา ซึง่ตอ้งเป็นคนทีม่วีชิาความรูม้าก จนในทีสุ่ดทนหนีพญานาคไม่ได ้กไ็ปขอรอ้งให้

พวกเทวดาช่วยสาปแช่งให้พญานาคตายแขง็เป็นหนิอยู่ที่เขา ส่วนพญานาคตนอื่นก็หนีไป ทิ้งไว้แต่

พญานาคทีด่ื้อกว่าให้ถูกสาปเป็นหนิ เขาลูกน้ีจงึชื่อว่าเขานาคส่วนหนองน้ําใหญ่นัน้ เรยีกว่าหนองเต่า 

เป็นหมูบ่า้นใหญ่จนทุกวนัน้ี 

 อกีเรื่องหน่ึงเล่าว่า พญานาค ตนหน่ึงเกดิไปชอบหญงิสาวคนหน่ึงเขา้กเ็หน็จะชื่อนางเป็น

คนอยูใ่นหมูบ่า้นเดยีวกบัเจา้หลวงซึง่ชอบพออยูก่บัเธอเหมอืนกนั มาระยะหลงั เธอกเ็กดิตดัสนิใจไม่ถูก

ว่าจะอยู่ร่วมเรยีงเคยีงหมอนกบัใครด ีเมื่อเป็นอย่างน้ีเจา้หลวง กบัพญานาค ก็ตกลงนัดพบกนัอย่าง

ลูกผู้ชาย เพื่อเจรจาความต่อหน้านางให้แตกหกัเสรจ็สิ้นกนัไป ในที่สุดก็ตกลงใจกนัไม่ได้ จงึเกดิการ

ต่อสูก้นัอยา่งชนิดตอ้งใชว้ชิาตวัเบาฝา่มอืพญามารเขา้ต่อสูก้บัขวานพยคัฆเ์หริเจด็คาบสมุทร เสยีงสนัน่

หวัน่ไหวจนพวก เทวดา ต้องเผ่นออกมาดูศกึหน้านาง ครัง้หน่ึงคมขวานจามไปถูกแผ่นดนิ ถงึกบัแยก

เป็นลําน้ําตากแดดพวกเทวดา เห็นว่าไม่ได้เรื่อง จงึสาปให้เจ้าหลวงตายแขง็เป็นหนิอยู่ที่ เขาหลวง 

ส่วนพญานาค ก็ใหก้ลายเป็นเขานาคตากแดดจนตาย สําหรบันางต้นเหตุให้เกดิววิาทนัน้ไดต้ดัเน้ือนม

ขว้างไปให ้เจา้หลวงขา้งหน่ึง กลายเป็น ภูเขานมนาง อยูค่นละฝ ัง่กบัลําน้ําตากแดด เขตอําเภอโกรก

พระ จงัหวดันครสวรรค์ ส่วนอีกข้าง  ขว้างให้พญานาคออกไปเสยีไกลเป็น ภูเขาแหลม อยู่ในท้องที่

อําเภอทพัทนั ส่วนสถานทีต่่อสูก้นันัน้ เรยีกว่า วงัรอจนทุกวนัน้ี เป็นเรื่องเล่ากนัสนุกๆ ไม่มหีลกัฐานแน่

ชดัทางโบราณคดแีต่อยา่งใด นอกจากสถานทีท่ีม่จีรงิตามเรือ่งน้ี 

 บรเิวณเชงิเขาซบัฟ้าผ่า อยูใ่นเขตรกัษาพนัธุป์า่หว้ยขาแขง้ อําเภอลานสกัซึง่มภีูมปิระเทศ

เป็นหมูเ่ขา อยูใ่กลห้ว้ยน้ําซบั มหีนิวงกลม อยูร่วมทัง้หมด ๖ วง ลกัษณะเป็นหนิอคันี ขนาดต่างๆ เรยีง

ซ้อนเป็นแนวคล้ายกองหินทําเป็นรูปวงกลมบางวงมีขนาดกว้าง ๒ .๐๐-๒ .๕๐ เมตร บางวงมี

เสน้ผ่าศูนยก์ลางราว ๓๗ เมตร วงหนิวงกรมเหล่าน้ี เขา้ใจว่ามอีายใุนสมยัก่อนประวตัศิาสตรย์ุคหนิใหม ่

นอกจากน้ี ยงัพบหนิวงกลมในปา่เขตบา้นน้ําพุ ตําบลคอกควาย อําเภอบา้นไร่ อกีแห่งหน่ึงสอบถามได้

ความว่า เป็นทีฝ่งัศพชาวละวา้มาแต่โบราณ หนิวงกลมน้ี บางคนเรยีกว่า "สงัเวยีนไก่" ในทีแ่ห่งแรกเคย

มผีูพ้บเศษภาชนะดนิเผาดว้ย 

                มนุษยส์มยัก่อนประวตัศิาสตร ์นิยมเขยีนภาพไวบ้นผนังถํ้า หรอืหน้าผาสูง เพื่อถ่ายทอด

ความคิดเห็น มกัเป็นอิทธิพลที่ได้ร ับมาจากการจดจําหรืออาศัยเค้าโครงของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ใน

ชีวิตประจําวนั รูปแบบและลักษณะของภาพมกัจะออกมาตามความคิดฝนัที่ติดหูติดตา ที่จงัหวัด

อุทยัธานีไดม้กีารสํารวจพบภาพเขยีนสก่ีอนประวตัศิาสตรท์ีห่น้าผา    บนเทอืกเขาปลารา้     ตําบล

หว้ยคต อําเภอ 



 ๔ 

บา้นไร ่จงัหวดัอุทยัธานี ซึง่มขีนาดสงูกว่าระดบัน้ําทะเลประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ เมตร หน้าผาน้ีอยู่ทางดา้น

ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือเป็นหน้าผาขนาดใหญ่ และมภีาพเขยีนรปูคน สตัว ์และรปูทรงเรขาคณิต อยู่บน

หน้าผาหลายรปู 

 ภาพเขยีนสรีปูคนนัน้ เขยีนเป็นเสน้ดา้ยดว้ยสแีดงครํ่า บางรปูจางเป็นสสีม้ รปูคนเขยีนลง

ส◌ีทบึ ภายในสวมเครือ่งประดบัเป็นขนนกทีห่วั ทีเ่อวมเีครือ่งประดบัหอ้ยอยู ่ดเูหมอืนอวยัวะเพศ ทีม่อื

สวมกําไลสี่เหลี่ยม บางรูปภายในเขยีนเป็นเส้นตดัขวางเป็นก้างปลา สามารถแยกลกัษณะการเขยีน

ภาพคนได ้๓ ชนิด คอื ภาพคนทีล่งสทีบึภายใน ภาพคนทีว่าดเฉพาะเสน้รอบรปูภายในโปร่ง และภาพ

คนทีว่าดเป็นเสน้รอบนอกของรปู ภายในเขยีนแบบประจุดอยู่เต็มช่วงลําตวั เป็นลกัษณะพเิศษมอียู่ ๓ 

รูป คนละขนาดและยนืเรยีงกนัอยู่ด้านในสุดของหน้าผา รูปหน่ึงมปีระจุดในลําตวั อกี ๒ เป็นเส้นตรง

และเส้นตดัขวางอยู่ภายในลําตวัมอืและเท้าไม่ได้วาดต่อให้ครบ ภาพคนบางรูปเขยีนในท่าจูงววั และ

บางรปูมอืถอืไมอ้ยูก่บัสุนขั เป็นตน้ 

 ภาพเขยีนสรีูปสตัว์ มรีูปววัที่ภายในเขยีนเป็นรูปตดัขวางในลําตวั บางรูปเขยีนเป็นเส้น

รอบรูป ส่วนภายในทาสปีระกอบเป็นสดีํา แสดงให้เหน็ด้านขา้ง เหน็ขา ๓-๔ ขา สตัว์บางตวัมขีนนก

ประดบัทีห่วัดว้ย พืน้ผนงัหน้าผามเีสน้รา่งสดีาํเตม็ไปหมด เขา้ใจว่า เขยีนภาพร่างก่อนทีจ่ะลงส ีรปูสตัว์

ทีเ่ขยีนมภีาพ ววั ไก่ กบ เต่า ค่างหรอืลงิ สุนขั เป็นตน้ สทีีเ่ขยีนเป็นสแีดงครํ่า 

 ภาพเขยีนสทีีเ่ป็นรปูทรงเรขาคณติส่วนใหญ่เป็นเสน้รา่งสดีาํ ดไูมอ่อก บางแห่งทาสดีําเป็น

พชืคลา้ยรปูสตัว ์บางรปูเป็นเสน้โคง้หลายเสน้กระจายออกจากจุดกลางวนไปทางซา้ย บางภาพเป็นรปู

สตัวแ์บบขาวดาํ 

 ภาพเขยีนสทีีพ่บในจงัหวดัอุทยัธานีน้ีเป็นภาพเขยีนทีเ่ขา้ใจว่า ผูเ้ขยีนช่วยกนัเขยีนหลาย

คน จงึมรีปูแบบลกัษณะของภาพแตกต่างกนั บางรปูเขยีนทบัซอ้นเส้นร่างเดมิ บางรปูถูกน้ําฝนไหลชะ 

สหีลุดเหน็เป็นรปูเลอืนลาง และเปลีย่นสแีดงครํ่าเป็นสสีม้หรอืแดง เดมิเขา้ใจว่า คงมภีาพเขยีนอยู่เต็ม

หน้าผาแห่งน้ี การเขยีนนัน้ผูเ้ขยีนตอ้งตัง้รา้นไมส้าํหรบัเขยีนจงึจะสามารถเขยีนภาพได ้สงูประมาณ  

 ๗-๘ เมตร ภาพเขยีนที่พบบนยอดเขาปลาร้าน้ี มลีกัษณะพเิศษคอื รูปคนมเีครื่องประดบั ภาพคน

เขยีนไวห้ลายแบบในทีเ่ดยีวกนั และเป็นภาพเขยีนสทีีม่ลีกัษณะชดัเจนและสมบูรณ์ทีสุ่ด อายุประมาณ

สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์ยคุโลหะ 

 สรุปได้ว่า พื้นที่ของจงัหวัดอุทัยธานีเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ มาตัง้แต่โบราณ

สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์ซึง่อาจจะเป็นมนุษยท์ีอ่พยพมาตัง้แต่สมยัหนิเก่า จากจงัหวดักาญจนบุรเีขา้มา

อาศยัอยู่ในเขตอําเภอบา้นไร่ แถบลําธารเก่าบรเิวณทางเขา้เหมอืงแร่ แลว้อพยพกระจดักระจายไปอยู่

ตามถํ้าตามชายน้ํา มวีฒันธรรมเปลี่ยนแปลงเป็นสมยัหนิใหม่ ซึ่งพบเครื่องมอืหนิขดัใกล้ลําธาร บ้าน

สวนพลู หรอืบ้านชวนพลู ในเขตอําเภอบ้านไร่ ถํ้าเขาฆอ้งชยั ในเขตอําเภอลานสกัเป็นต้น จนอพยพ

เขา้มาถงึเชงิเขานาค กเ็ปลีย่นเป็นวฒันธรรมสมยัโลหะ อยู่ร่วมกนัเป็นหมู่บา้นชุมชนเลก็ใกลล้ําน้ําตาก

แดด ทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสตัว ์อาจมพีาหนะใช ้เช่นเลื่อนหรอืลอ้สําหรบัทางน้ําอาจจะมเีรอืขดุใช ้

รูจ้กัถลุงแร่ เป็นช่างทําเครื่องเหลก็ และเครื่องสํารดิ ทอผา้ทําเครื่องนุ่งห่ม มกีารแลกเปลีย่นเครื่องมอื 

เครื่องใช้ระหว่างชุมชนใช้เครื่องประดบัต่าง ๆ เช่น กําไล ลูกปดั ห่วงหู หรอืห่วงจมูก แหวน เป็นต้น 



 ๕ 

เครือ่งมอืทีช่่วยในการเพาะปลกู       ทําดว้ยเหลก็  มรีปูร่างคลา้ยเสยีมในสมยัปจัจุบนัอาวุธของมนุษย์

สมยัน้ีไดแ้ก่  

ใบหอก ขวาน และอาจจะใช้คนักระสุนสําหรบัล่าสตัว์ขนาดเล็ก ภาชนะดินเผามขีนาด รูปร่าง และ

ลวดลายต่างๆ กนัส่วนมากค่อนขา้งบางประดษิฐด์ว้ยฝีมอืปราณตี ดนิทีใ่ชป้ ัน้เป็นดนิปนทราย ประเพณี

การฝงัศพ นิยมวางหนัหวัไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ไม่มโีลงใส่ และฝงัเครื่องมอืเครื่องใชข้องคน

ตายรวมไปกบัศพมนุษยส์มยัน้ีมคีวามสูงเฉลีย่ประมาณ ๑๖๐ เซนตเิมตร มกัเสยีชวีติในวยัฉกรรจ ์อายุ

ไมเ่กนิ ๔๐ ปี มนุษยส์มยัโลหะทีอ่ยูใ่นจงัหวดัอุทยัธานี พบว่า ไดป้ ัน้ตุ๊กตาดนิเผารปูสตัวค์ลา้ยกบ และ

สตัวส์ีเ่ทา้บางจาํพวก จะเป็นเครือ่งเล่นของเดก็ หรอืใชส้ําหรบัพธิกีรรมบางอย่าง ไม่สามารถสนันิษฐาน

ไดใ้กลเ้คยีง เพราะพบในสภาพทีช่าํรดุไมส่มบรูณ์ 

 ส่วนชาวละว้า ลุ และกระเหรีย่ง นัน้เป็นชาวพื้นเมอืงที่อาศยัอยู่ในดนิแดนแถบลุ่มแม่น้ํา

เจา้พระยามาแต่เดมิ เมื่อได้รบัการถ่ายทอดทางวฒันธรรมและผสมเผ่าพนัธุ์กบัชาตอิื่น ก็สบืทอดเชื้อ

ชาตแิละเปลีย่นแปลงตนเองใหเ้จรญิ ถงึกบัสามารถตัง้บา้นเมอืงในสมยัทวาราวด ี

 

สมยัทวาราวดี 

 ในพุทธศตวรรษที ่๑๑-๑๖ นัน้ ไดม้กีารรวมตวักนัเป็นชุมชนเลก็ และรบัเอาวฒันธรรมจาก

อนิเดยีมาจดัตัง้เป็นบา้นเมอืงบนดนิแดนลุ่มแม่น้ําเจา้พระยา ดงันัน้เมอืงโบราณสมยัน้ีจงึเกดิขึน้ในเขต

จงัหวดันครสวรรค์ สุพรรณบุร ีชยันาท สงิห์บุร ีและอุทยัธานี เป็นต้น ส่วนมนุษยก่์อนประวตัิศาสตร์

สมยัโลหะตอนปลายกไ็ดร้บัเอาความเจรญิดงักล่าว และคงจะพากนัอพยพ เขา้รวมกลุ่มในอารยะธรรม

ศลิปทวาราวดบีนลุ่มแมน้ํ่าเจา้พระยา และมบีางส่วนทีอ่พยพเขา้ไปอาศยัอยูใ่นทีห่่างไกล 

                จงัหวดัอุทยัธานี ปรากฏว่าไดม้กีารสาํรวจพบหลายแหล่งในทอ้งทีเ่ขตอําเภอต่างๆ คอื 

 ๑. เมอืงโบราณบา้นดา้ยหรอืบา้นใต้ อยู่ในทอ้งทีต่ําบลทุ่งใหญ่ อําเภอเมอืง อุทยัธานี ตวั

เมอืงตัง้อยูร่มิแควตากแดด   ลกัษณะตวัเมอืง   เกอืบจะเป็นรปูวงร ีดา้นทศิเหนือใชล้าํน้ําตากแดดเป็น 

คเูมอืง ส่วนดา้นอื่นๆ เป็นคแูละกําแพงดนิ ตวัคูเมอืงกวา้งประมาณ ๓๐ เมตร กําแพงดนิหนาประมาณ 

๒๐ เมตร สูงราว ๕ เมตร แนวโบราณสถานรอบยาว ๘๖๕ เมตร ส่วนรอบนอกยาว ๑,๒๗๐ เมตร วดั

ตัง้แต่ลําน้ําตากแดดเขา้ไป แลว้อ้อมออกลําน้ําตากแดดตอนล่างแนวโบราณสถานน้ี กวา้ง ๑๗๐ เมตร 

ห่างด้านละประมาณ ๒๐ เมตร กําแพงดนิส่วนที่ใกล้ลําน้ําถูกตดัเป็นทางเดนิมเีศษภาชนะดนิเผาติด

ปะปนอยูใ่นเน้ือดนิ กลางเมอืงมสีระน้ําขนาดกวา้ง ๘๗ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ลกึเขา้ไปดา้นละประมาณ 

๒๐ เมตร จะเป็นตวัสระรูปวงร ีเน้ือที่ของเมอืงโบราณแห่งน้ีมปีระมาณ ๑๐๐ ไร่ ๙๙ ตารางวา มซีาก

โบราณสถานอยู ่๑ แห่ง  ทีเ่ชงิเขานาคนอกคเูมอืงดา้นทศิตะวนัตกทางทศิใตข้องกําแพงดนิ มซีากเจดยี ์

รปูสีเ่หลีย่มขนาด ๓๓ เมตร ฐานก่อดว้ยอฐิขนาดใหญ่ ส่วนบนถูกทําลายหกัพงัไม่เป็นชิน้ด ีมุมกําแพง

ดา้นทศิเหนือ พบระฆงัหนิสเีทากว้าง ๗๘ เซนตเิมตร ยาว ๑๕๐ เซนตเิมตร หกัเป็นสองท่อน กบัมผีู้

เคยพบพระพุทธรปูสํารดิฝงัอยู่รมิลําน้ําตากแดด พระพมิพด์นิเผาปางสมาธ ิฐานเป็นรปูบวั เศยีรหกัไป

ส่วนหน่ึง ตุม้หสูาํรดิ กําไลหนิ เป็นตน้ 



 ๖ 

 ๒. เมอืงโบราณบา้นคูเมอืง อยู่ในทอ้งทีต่ําบลดงขวาง อําเภอหนองขาหย่าง ตวัเมอืงถูก

แปรสภาพเป็นไร่นา ลกัษณะตวัเมอืง เป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ ๘๐๐ เมตร คู

เมอืงกวา้งประมาณ ๓๐ เมตร กําแพงดนิกว้างประมาณ ๒๐ เมตร ตอนกลางลาดเป็นแอ่งคลา้ยทอ้ง  

กะทะ ถูกปรบัเป็นทีน่าไปเกอืบหมด รวมเน้ือทีป่ระมาณ ๑๔๐ ไร่ เมอืงน้ีมทีางเขา้ ๓ แห่ง อยู่ทางดา้น

ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออกเฉียงใต้ และทศิเหนือ โบราณวตัถุที่เคยพบมลีูกปดัสต่ีางๆ เป็น

จาํนวนมาก เครื่องป ัน้ดนิเผาก้อนตะกัว่ ตราดนิเผา รูปดอกไมก้บัรปูสงิห ์ลกัษณะเลอืนลางมาก แท่ง

หนิบดยา แว ถ้วยหรอืตระกรนัดนิเผา ขวานหนิขดัทําดว้ยหนิทราย ก้อนแร่เหลก็พระพมิพด์นิเผา เป็น

ต้นนอกจากน้ีพบระฆงัหนิแบบเจาะร ู๒ ร ูและรเูดยีวขนาดใหญ่ ๒x๕ ศอก จากทางเขา้ทศิตะวนัออก

เฉียงใต้ มรี่องรอยเจดยีเ์ลก็ ๆ เรยีงรายห่างกนัประมาณ ๒๐ เมตร ยาวเกอืบ ๒ กโิลเมตร จนถงึองค์

เจดยีใ์หญ่ ที่ดงหนองสระ หรอืดงเจดยีร์าย เขา้ใจว่าจะเป็นโบราณสถานทีส่ําคญั และชาวเมอืงออกมา

ทําบุญกนัทีน่ี่ทุกวนัพระ บนเขาระแหงทีอ่ยู่ไม่ไกลจากเมอืงโบราณแห่งน้ี ชาวบา้นเล่าว่ามเีจดยีเ์ก่าแก่

อยูด่ว้ย 

 ๓. เมอืงโบราณเมอืงการุง้ อยู่ในทอ้งที่ตําบลวงัหนิ อําเภอบ้านไร่ ตวัเมอืงตัง้อยู่รมิถนน

สายหนองฉาง-บา้นไร ่ตรงกโิลเมตรที ่๔๐ เดมิเป็นพืน้ทีป่่าทบึ ปจัจุบนัไดแ้ปรสภาพเป็นไร่นา ลกัษณะ

ของตวัเมอืงเป็นวงกลมร ีเส้นผ่าศูนยก์ลาง ประมาณ ๘๐๐ เมตร ประกอบด้วยคูเมอืง กว้างประมาณ 

๒๐ เมตร ลกึประมาณ ๒ เมตร มกีําแพงดนิลอ้มรอบ คเูมอืงบางตอนถูกเกลื่อนลง คเูมอืงยาวตลอดเป็น

ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร บางแห่งตื้นกว่าระดบัเดมิ และมกีารขุดลอกคูเมอืงใหม่ ภายในบรเิวณ

เมอืงมซีากเจดยีห์กัพงัอยู่ค่อนไปตรงกลาง ตวัเมอืงดา้นในอยู่ตดิกบัทวิเขาอกีดา้นหน่ึงอยู่ตดิกบัถนนที่

ตดัผ่านในระยะหลงั ภายในเมอืงมสีระน้ําอยู่ค่อนไปทางทศิเหนือ และทีน่อกกําแพงดนิดา้นทศิใตม้สีระ

โบราณอกีแห่งหน่ึง โบราณวตัถุทีพ่บนัน้ มพีระพุทธรปูปางเสดจ็ดาวดงึสแ์ละสิง่อื่นๆ เช่นเดยีวกบัเมอืง

สมยัทวาราวดทีัว่ๆ ไป 

 ๔. เมอืงโบราณบงึคอกชา้ง อยู่ในทอ้งทีต่ําบลไผ่เขยีว อําเภอสว่างอารมณ์ ตวัเมอืงตัง้อยู่

ในป่า ซึ่งได้ทําการสํารวจและขุดตรวจ เมื่อวนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๑๔ ถงึวนัที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๔ 

ปรากฏว่า คเูมอืงกวา้งประมาณ ๒๐ เมตร กําแพงดนิสูงโดยเฉลีย่ประมาณ ๖-๗ เมตร มปีระตูเขา้เมอืง

ทัง้ ๔ ทศิ และรมิประตูเมอืงทัง้ ๔ มสีระน้ําเฉพาะด้านทศิตะวนัออก มคีนัคูอกีชัน้หน่ึงซึ่งเขา้ใจว่า ขุด

เพื่อเชื่อมโยงกบัลําหว้ยทางดา้นตะวนัออก เพื่อใหน้ํ้าเขา้ไปหล่อเลีย้งในคูเมอืง เน่ืองจากเมอืงอยู่ในป่า

ทบึจงึมซีากวชัพชืทบัถมผวิดนิหนามาก ไม่อาจพบเศษเครื่องป ัน้ดนิเผาได ้โบราณสถานทีส่ํารวจมอียู ่

๕ แห่ง คอื ภายในตวัเมอืง ๑ แห่ง ตัง้อยู่ใกลคู้เมอืงดา้นทศิใต้ ลกัษณะเป็นเนินศลิาแลง ขนาดของเนิน

มเีสน้ฝ่าศูนยก์ลางประมาณ ๑๐ เมตร ตอนกลางถูกขุดเป็นโพรง นอกคูเมอืงมโีบราณสถานก่อดว้ยอฐิ

อกี ๓ แห่ง มขีนาดกวา้ง ๑๔ เซนตเิมตร ยาว ๓๗ เซนตเิมตร และหนา ๗-๘ เซนตเิมตร มแีกลบผสม

มาก ขนาดของเนินทีใ่หญ่ทีสุ่ด กวา้งดา้นประมาณ ๑๐ เมตร สูงประมาณ ๓ เมตร ส่วนอกี ๒ แห่ง เป็น

เนินขนาดเลก็กวา้งประมาณ ๖-๗ เมตร สงูประมาณ ๑/๒ เมตร 

 นอกจากน้ี ยงัพบซากโบราณสถานอยูบ่นยอดเขาทางทศิตะวนัออกของตวัเมอืงอกี ๑ แห่ง 

ซึง่ก่อสรา้งดว้ยอฐิทีเ่ผาแกร่งและมสีแีดงเขม้ มสี่วนผสมกบัทรายมากกว่าแกลบและมน้ํีาหนักอฐิขนาด



 ๗ 

กวา้ง ๑๒ เซนตเิมตร ยาว ๒๔ เซนตเิมตร และหนา ๖ เซนตเิมตร โบราณสถานแห่งน้ี อยู่ในสภาพถูก

ทาํลาย ทีบ่รเิวณเมอืงน้ี พบหลกัฐานทีส่าํคญัมาก คอื ศลิาจารกึอกัษรโบราณ ๓ หลกั เป็นอกัษรปลัลวะ 

ภาษามอญ แปลเป็นความว่า 

27๑. สมยัทีป่รชัญาเป็นเลศิ 

 ๒. บุญยอ่มส่งเสรมินกัพรต 

 ๓. จงเลอืกไปทางน้ี 

 นอกจากการสาํรวจพบเมอืงโบราณสมยัทวาราวด ีทีเ่ด่นชดัในทอ้งทีจ่งัหวดัอุทยัธานี 

ดงักล่าวน้ีแลว้ยงัไดส้าํรวจพบเรือ่งราวสมยัทวาราวด ีในพืน้ดนิแถบน้ีหลายแห่ง คอื 

 ๑. พบโบราณสถานสมยัทวาราวดทีีบ่้านเก่า หมู่ที ่๒ ตําบลลานสกั อําเภอลานสกั เป็น

เนินสูง ๑ เมตร ตรงกลางถูกขุดเป็นบ่อ พบอฐิขนาดใหญ่มลีกัษณะแปลกมลีวดลายขดีเขยีนดว้ยน้ํามอื

เป็นเส้นคู่บา้ง เป็นลายเส้นรปูทรงเรขาคณิตในรปูหลายแบบบา้ง ซึ่งทําเป็นลวดลายขดีเขยีนแบบแผ่น

อิฐก่อนเผา โดยขีดเขียนเพียงด้านเดียว และยังมีผู้พบอิฐที่มีรูปมนุษย์และรูปเทวดาบริเวณ

โบราณสถานนัน้ นอกจากพบอฐิที่มขีนาด ๓๔+๑๙+๘.๕ เซนตเิมตร ขนาด ๓๓+๑๙.๕+๘ เซนตเิมตร 

และ ๑๗+๓๓.๕+๑๐ เซนตเิมตร แล้วยงัพบในเสมา ดนิเผาขนาด ๕๐+๒๗.๕+๘ เซนตเิมตร อกีด้วย 

สนันิษฐานว่า คงจะเป็นโบสถ์เก่าสมยัทวาราวด ีเสยีดายที่ถูกทําลายมาก่อนแลว้ จงึไม่มหีลกัฐานทาง

โบราณคดมีากนกั 

 ๒. พบพระพมิพ์ดนิเผาสมยัทวาราวดแีละแม่พมิพ์ดนิเผา เป็นจํานวนมากในถํ้าศูนยต์า 

ตําบลบา้นไร ่อําเภอบา้นไร ่ซึง่เป็นถํ้าทีเ่ขา้ใจว่าคงเป็นแหล่งสรา้งพระพมิพใ์นสมยัทวาราวด ียงัสํารวจ

ไมพ่บว่า บรเิวณนัน้มภีมูสิถาน ทีเ่ป็นเมอืงโบราณสมยัทวาราวด ีอยูใ่กลเ้คยีงเลย ภายในถํ้าปรากฏว่ามี

เศษพระพมิพด์นิเผา และแม่พมิพอ์ยู่เป็นจาํนวนมาก ส่วนทีส่มบูรณ์นัน้ ไดม้ผีูนํ้าเอาไปจนหมดสิน้แลว้ 

ลกัษณะพระพมิพด์นิเผาน้ี เป็นรปูพระนัง่หอ้ยเทา้อยูใ่นซุม้ใตพุ้ทธคยา แบบเดยีวกบัทีเ่คยพบทีบ่า้น 

พงนึก จงัหวดักาญจนบุร ีนอกจากน้ียงัพบพระพุทธรปูไมจ้ําหลกัสมยัหลงัๆ เป็นจาํนวนมาก เขา้ใจว่า

ถํ้าแห่งน้ี เดมิเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์หรอือาจถอืเป็นวดัแห่งหน่ึงในสมยันัน้กไ็ด ้

 ๓.รูปปูนป ัน้ของนางดารา สมยัทวาราวด ีแสดงแบบของการแต่งกายของคนในสมยันัน้ 

เป็นศิลปศรวีชิยั ปจัจุบนัอยู่ที่พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาติ ได้ไปจากจงัหวดัอุทยัธานี ไม่ทราบว่าจากที่

แห่งใด เขา้ใจว่าจะไดไ้ปจากเมอืงการุง้ 

 ๔. พบรอ่งรอยของเมอืงโบราณในเขตตําบลหว้ยคต อําเภอบา้นไร่ ตรงทางแยกบา้นทุ่งนา

งาม เรยีกบา้นน้ําวิง่ มคีเูมอืงและเคยพบเศษภาชนะดนิเผา และมรี่องรอยคูเมอืงทีอ่ยู่ระหว่างตําบลหว้ย

รอบกบับา้นหนิโจน มคีนัคเูป็นรปูวงร ีและมลีาํคลองผ่านกลางทะลุไปอกีดา้นหน่ึง ชาวบา้นเรยีกบงึทะลุ 

ประกอบกบัประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีแ่ห่งน้ีเป็นชาวมอญ ทีอ่ยู่สบืทอดกนัมานาน เคยมผีูพ้บเศษอฐิ

หกักระจดักระจายอยูบ่า้ง 

 จงัหวดัอุทยัธานี มเีมอืงโบราณ สมยัทวาราวด ีเกดิขึน้ในทอ้งทีห่ลายแห่งบางแห่งมโีบราณ

สถานที่สําคญั จนเชื่อว่า ในสมยัทวาราวดีได้มผีู้คนอาศัยอยู่มากขึ้น และมเีชื้อสายสบืทอดมาจาก

เผ่าพนัธุ ์มอญทวาราวด ี(คอืเผ่าพนัธุ ์ทีผ่สมกบัชาวละว้าและธเิบต) มวีฒันธรรมทวาราวด ีสรา้งสรร



 ๘ 

ศลิปวตัถุขึน้โดยววิฒันาการไปอย่างชา้ๆ เปลีย่นรปูแบบของมนุษยส์มยัก่อนประวตัศิาสตร ์รบัอทิธพิล

ทางศิลปของอินเดียจนสามารถสร้างรูปปูนป ัน้นางดารา พระพิมพ์ดินเผา พระพุทธรูปสําริดและ

เครื่องป ัน้ดนิเผา รวมถงึการก่อสรา้งด้วยอฐิแดงและเผาอฐิได้ เป็นต้น จนนับว่าดนิแดนแถบลุ่มแม่น้ํา

เจา้พระยามคีวามเจรญิสูงสุดในสมยัทวาราวดซีึ่งหมายถงึเมอืงโบราณต่างๆ ที่พบในจงัหวดัอุทยัธานี

ดว้ย 

 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

 ในราว พ.ศ. ๑๔๓๖ ขอมไดค้รอบครองดนิแดนแถบลุ่มแม่น้ําเจา้พระยาทัง้หมดนัน้ อํานาจ

ของพวกละวา้ทีอ่าศยัอยูต่ามเมอืงโบราณต่างๆ นัน้ ไม่ไดก้ระทบกระเทอืนอะไร เพราะขอมไดส้่งคนไป

ปกครองเฉพาะเมอืงสุโขทยั เมอืงละโว ้และเมอืงศรเีทพ ถงึกระนัน้กม็หีลกัฐานจากศลิาจารกึปราสาท

พระขรรค์ว่า พระเจา้ชยัวรมนัที่ ๗ กษตัรยิข์องขอมก็ยงัได้ส่งพระพุทธรูปชื่อ "พระชยัพุทธมหานาค" 

ออกมาประดษิฐานตามเมอืงต่างๆ ทีอ่ยูใ่นดนิแดนภาคกลางของประเทศไทยถงึ  ๒๓    แห่ง   ไดแ้ก่  

ลโวทยปุระ (เมอืงละโว)้  สุวรรณปุระ (เมอืงสุพรรณเก่า) คมัพูปฏัฎนะ (เขา้ใจว่าเมอืงแถบสระโกส-ิ

นารายณ์ หรอืเมอืงนครปฐม) ชยัราชบุร ี(เมอืงราชบุร)ี ศรชียัสงิห์บุร ี(เขา้ใจว่าเมอืงสงิห์ ที่จงัหวดั

กาญจนบุร)ี ศรชียัวชัรบุร ี(เขา้ใจว่าเป็นเมอืงเพชรบุร)ี เป็นต้นเป็นเรื่องทีน่่าจะสนันิษฐานได้ว่า เมอืง

โบราณในเขตจงัหวดัอุทยัธานีกน่็าจะมสี่วนไดร้บัพระพุทธรปูดงักล่าวดว้ยไม่พบหลกัฐานอื่นใดนอกจาก

ซากอฐิศลิาแลงในแถบสระนารายณ์ หมู ่๖  ตําบลหนองหลวง เขตอําเภอสว่างอารมณ์ ซึง่มลีกัษณะเป็น

รปูสระสีเ่หลีย่มจตุัรสักวา้งยาวประมาณ ๓๐-๓๗ เมตร ลกึประมาณ ๑ เมตร ทางดา้นใต้ของขอบสระ มี

แท่งศลิาใหญ่ มถีนนเก่าปรากฏอยูด่ว้ย ส่วนโบราณวตัถุทีพ่บมพีระพุทธรปูตรกีาย หรอืพระพุทธรปูสาม

องคน์ัง่เรยีงอยูบ่นฐานเดยีวกนั ตามคตมิหายานทีถ่อืว่า พระพุทธเจา้ม ี๓ กาย คอืพระธรรมกายพระสมั

โภคกีาย และพระนิรมานกาย (หรอืพระธยานิพุทธ พระอาทพิุทธ) พระพุทธรปูทัง้สามองคน้ี์ นัง่ปางมาร

วชิยั ทรงรดัเกลา้ที่เรยีกว่า เทรดิขนนกและกุณฑลแบบแปลกประทบันัง่สมาธริาบครองจวีรห่มเฉียง มี

ขอบจวีรต่อจากชายขอบสี่เหลี่ยมที่พาดอยู่บนพระอุระด้านซ้าย ลงมาคลุมพระหตัถ์ซ้ายและพระโสณ ี

แผ่นหลงัตดิอยู่กบัเรอืนแก้ว ซึง่ส่วนบนทําเป็นรปูปลายใบไม ้หมายถงึ พระศรมีหาโพธิ ์เน้ือเป็นสํารดิ 

สงู ๓๑.๕ เซนตเิมตร ฐานกวา้ง ๗.๘ เซนตเิมตร พบทีต่ําบลดอนขวาง อําเภอเมอืงอุทยัธานี ปจัจุบนัอยู่

ทีพ่พิธิภณัฑแ์ห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร และพระพุทธรปูยนืปางห้ามญาตสํารดิ ศลิปสมยัลพบุร ี พบที่

วดัหนองพงัค่า อําเภอเมอืงอุทยัธานี เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะยนืยนัได้ว่า ในสมยัน้ี มพีระพุทธรูป

ฝีมอืลพบุร ีทีไ่ดร้บัอทิธพิลของขอมเขา้มาในจงัหวดัอุทยัธานีแลว้ ชนชาตทิีอ่าศยัอยู่กค็งจะเป็นชาวทวา

ราวดทีีส่บืเชือ้สายจากมอญหรอืละวา้ 

 ต่อมา "ท้าวมหาพรหม" ซึ่งปรากฏในตํานานว่าเป็นผู้ตัง้เมอืงอุทยัเก่า ก็ใช้เวลาช่วงน้ี

รวบรวมชนชาตไิทยเป็นชุมชนเลก็ๆ จนในที่สุดกส็รา้งบา้นเมอืงเป็นหลกัฐานทีบ่้านอุทยัเก่า ในทอ้งที่

อําเภอหนองฉาง ซึ่งพบแนวศิลาแลง วางเรยีงเป็นทางยาวอยู่ลึกประมาณ ๒ เมตร และระฆงัหิน

ประมาณการสรา้งเมอืงคงตกราวสมยัสุโขทยั หมู่บ้านแห่งน้ีจงึเรยีกกนัทัว่ๆ ไปว่า "บา้นอู่ไทย" ซึ่ง



 ๙ 

หมายถงึ เป็นทีอ่ยู่ของชาตไิทย ดูจะเขา้เคา้ทีว่่าในพืน้ทีห่ลายแห่งของจงัหวดัอุทยัธานีมกัเป็นทีอ่ยู่ของ

ชนชาตต่ิางๆ เช่น หมูบ่า้นมอญ หมูบ่า้นละวา้ หมูบ่า้นไทย เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม ไดม้ผีูนํ้าเอาคาํ  

"อุทยั" ไปหาความหมายเป็นบา้นเมอืงทีเ่จรญิรุ่งเรอืง  และเป็นเมอืงทีพ่ึง่ตัง้ขึน้ เหมอืนดวงอาทติยแ์รก

ขึน้จากขอบฟ้า จงึทําให้เข้าใจว่าเมอืงอุทยัเก่าเป็นเมอืงใหญ่ ที่มผีู้คนอยู่ทํามาหากนิ และมพีชืพนัธ์

ธญัญาหารสมบรูณ์กว่าแหล่งอื่นถ้าพจิารณาตามขอ้เทจ็จรงิแลว้ ไม่น่าจะกลายเป็นเมอืงใหญ่ไดร้วดเรว็

ถงึขนาดนัน้ ทีน่่าจะเขา้ใจกค็อืหมู่บา้นอู่ไทยนัน้ มผีู้คนที่เป็นชนชาตไิทยไปตัง้ถิน่ฐานทํามาหากนิเป็น

กล◌◌ุ่มก้อน และคงจะไดช้กัชวน พีน้่องคนไทยดว้ยกนัมาอยู่เสยีทีแ่ห่งน้ี เน่ืองดว้ยมทีีด่นิทํามาหากนิ

กว้างขวาง มแีหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์ จงึเป็นหมู่บ้านที่เจรญิกว่าหมู่บ้านอื่นๆ ที่เป็นหมู่บ้านชาวมอญ 

หมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงดงันัน้หมู่บ้านอู่ไทยจงึเป็นแหล่งกลางสําหรบัหมู่บ้านอื่น  ไปมาตดิต่อค้าขาย

แลกเปลีย่นสนิคา้ดว้ยส่วนทีจ่ะมกีารเดนิทางตดิต่อกบัหมู่บา้นไกลๆ นัน้ กค็งจะมบีา้งเพราะพืน้ทีแ่ถบน้ี

มเีมอืงโบราณสมยัทวาราวด ีเกดิขึน้แลว้หลายแห่งและมชีื่อเรยีกนําหน้าดว้ยคําว่า "อู่" เช่นเมอืงอู่บน 

หรอืเมอืงบน ทีบ่า้นโคกไมเ้ดน อําเภอพยหุะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์เมอืงอู่ตะเภา ทีบ่า้นอู่ตะเภา อําเภอ

มโนรมย์ จงัหวดัชยันาท เมอืงอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ีเมอืงอู่ล่าง เข้าใจว่าเป็นเมอืงลพบุร ีตามคํา

พงัเพยทีว่่า "ฝงูกษตัรยิเ์มอืงบน ฝงูคนเมอืงล่าง (หรอืลพบุร)ี………….." เป็นต้น ส่วนทีเ่ป็นชื่ออื่นก็ม ี

เมอืงจนัเสน ทีอ่ําเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค ์เมอืงดงแม่นาง เมอืง ทีต่ําบลตาสงั อําเภอบรรพตพสิยั 

จงัหวดันครสวรรค ์เมอืงประคาํ ทีต่ําบลโคกเดื่อ อําเภอไพศาล ี

 บ้านเมอืงที่ร่วมสมยัเดยีวกบัเมอืงอู่ไทยหรอืเมอืงอุทยันัน้ ได้เกิดขึ้นหลายแห่งในสมยั

สุโขทยั โดยเฉพาะดนิแดนแถบลุ่มแมน้ํ่าเจา้พระยามเีมอืงพระบาง ทีจ่งัหวดันครสวรรค ์เมอืงชยันาท,  

เมอืงแพรก ศรรีาชา ทีอ่ําเภอสรรคบุ์ร ีจงัหวดัชยันาท, เมอืงไพสาล ีทีต่ําบลสําโรงไชย อําเภอท่าตะโก 

จงัหวดันครสวรรค์, เมอืงศรรีาชาที่จงัหวดัสงิห์บุร ีเป็นต้น นับเป็นความเจรญิของดนิแดนในแถบลุ่ม

แม่น้ําเจา้พระยาทีไ่ดว้วิฒันาการ และเปลี่ยนแปลงตวัเองสรา้งสรรโบราณวตัถุสถานสําคญัขึน้ สําหรบั

เมอืงอู่ไทยนัน้ ในระยะหลงัๆ เมื่อกระแสน้ําเปลี่ยนทางเดนิ ทําให้เกิดกนัดารน้ําอนัเป็นเหตุให้มกีาร

อพยพทิง้หมู่บา้น ไปหาแหล่งทํามาหากนิในทีอ่ื่น และอาจจะเลยเขา้มาอยู่ในแถบแม่น้ําสะแกกรงั เขต

จงัหวดัชยันาท จนสามารถตัง้หมู่บ้าน หรอืชุมชนเล็ก ๆ อยู่รมิฝ ัง่แม่น้ํา ซึ่งเรยีกกนัภายหลงัว่าบ้าน

สะแกกรงั ส่วนเมอืงอู่ไทย หรอืเมอืงอุทยัเก่า กค็งจะรา้งลงระยะหน่ึง ต่อมา "พะตะเบดิ" ชาวกระเหรีย่ง

ได้อพยพผู้คนเขา้มาอยู่ที่เมอืงอู่ไทย หรอื เมอืงอุทยัเก่าอกีครัง้หน่ึง ในสมยัอยุธยา พรอ้มกบัได้สรา้ง

โบราณสถานหลายแห่งตามลาํดบั และแก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้ํา  โดยขุดดนิทางดา้นทศิใต้ ของตวั

เมอืงเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่ เรยีกว่า ทะเลสาบ และปรากฏในตํานานว่า "พะตะเบิด"  ไดเ้ป็นเจา้เมอืง

คนแรกของเมอืงอู่ไทยหรอืเมอืงอุทยัเก่าทีไ่มเ่ขา้ใจคอื เหตุใดชาวกระเหรีย่งจงึมอีาํนาจและเป็นเจา้เมอืง 

จะเป็นไปได้หรอืไม่ว่าการที่ผู้คนเข้ามาอยู่ในเมอืงอู่ไทย หรอืเมอืงอุทยัเก่าน้ีเป็นชนชาติกระเหรี่ยง 

ละวา้ ถงึอยา่งไร กน่็าจะมคีนไทยหลงเหลอือยูบ่า้งแต่ถา้ไดศ้กึษาถงึเผ่าพนัธุข์องมนุษยแ์ลว้จะเหน็ไดว้่า 

ชนชาตลิะว้า หรอืชนชาตกิระเหรี่ยง เป็นเผ่าพนัธุ์ที่ถ่ายทอดมาจากมนุษยเ์ผ่าพนัธุ์ไทย อย่างน้อยก็

เกี่ยวพนักนัอยู่กน่็าทีจ่ะเขา้ใจว่า  "พะตะเบดิ"   กเ็ป็นเชือ้สายเผ่าพนัธุไ์ทยได ้     นอกน้ีไม่ปรากฏ

หลกัฐานอะไรถงึการ 



 ๑๐ 

ปกครองทีต่่อเน่ืองมาจาก "พะตะเบดิ" หรอืผูป้กครองคนต่อมา 

 เมอืงอู่ไทย หรอืเมอืงอุทยัเก่าในสมยัอยุธยานัน้ได้มกีารสรา้งวดัตามทศิต่างๆ ดงัน้ี ทศิ

เหนือ วดัหวัหมาก ทศิตะวนัตก วดัยาง ทศิตะวนัออก  วดัแจง้ และทศิใต้ วดัหวัเมอืง โดยมหีลกัเมอืง

ทาํดว้ยไมแ้ต่อยูต่รงกลางค่อนไปทางทศิใต้ ห่างจากวดัหวัเมอืงประมาณ ๑๐๐ เมตร ตวัเมอืงอุทยัเก่ามี

อาณาเขตทีถ่อืเอาวดัเป็นเกณฑป์ระมาณกวา้ง ๓๐๐ เมตร และยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร นอกตวัเมอืง

ทางดา้นทศิใต้เป็นทะเลสาปและมวีดักุฏติัง้อยู่รมิทะเลสาปด้านใต้ ซึง่มแีนวคลองผ่านเขา้ตวัเมอืง ถดั

จากตวัเมอืงไปทางทศิตะวนัตกประมาณ ๒ กโิลเมตรเป็นหมู่บา้นคลองค่าย ซึง่เป็นที่ตัง้ของค่ายทหาร

ในสมยัอยธุยา สาํหรบัเกณฑไ์ปช่วยเมอืงหลวงในยามศกึสงครามและเป็นหน้าด่านป้องกนัพม่าทีย่กทพั

เขา้มาทางเขตเมอืงอุทยัเก่า 

 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

 ในสมยักรุงศรอียุธยา สมเด็จพระนเรศวร ทรงเห็นว่าเมอืงอุทยัเก่านัน้เป็นเมอืงอยู่ใกล้

ชายแดน ควรจะเป็น "เมอืงด่าน" ใชร้ะมดัระวงัพม่าที่เดนิทพัเขา้มาทางด่านแม่ละเมา และด่านเจดยี์

สามองคซ์ึง่เป็นเสน้ทางทีพ่ม่าใชเ้ดนิทพัเขา้มาแต่โบราณ จงึใหจ้ดัตัง้ด่านป้องกนัขึน้หลายแห่งคอื ด่าน

เมอืงอุทยั (ทีบ่า้นคลองค่าย) ด่านแม่กลอง ด่านเขาปนู ด่านหนองหลวง ด่านสลกัพระ โดยถอืเอาเมอืง

อุทยัเก่าเป็น "หวัเมอืงด่านชัน้นอก" โดยมเีจา้เมอืงอุทยัเก่าเป็นผูดู้แลด่านต่างๆ เมอืงอุทยัเก่าในสมยั

นัน้มอีาณาเขตการปกครองดงัน้ี ทางทศิตะวนัออกติดต่อกับเมอืงแพรก (เมอืงสรรค์บุร)ี ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือจดกบัเมอืงพระบาง (เมอืงพงัค่าจงัหวดันครสวรรค์)ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ

ตดิต่อกบัเมอืงแปป (เมอืงกาํแพงเพชร) และเมอืงฉอด (อยูท่ีจ่งัหวดัตาก) ถอืแนวแมน้ํ่าและลาํคลองเป็น

แนวเขต เช่นแมน้ํ่ากลอง คลองหว้ยแก้ว ลําหว้ยเป้ินเป็นต้น  สําหรบัด่านสําคญัทีอ่ยู่ปลายแดนดา้นทศิ

ตะวนัตกเฉียงเหนือไดใ้หพ้ระพล (พระพลสงคราม) เป็นผูร้กัษาด่านแมก่ลอง และพระอนิทร ์(พระอนิทร

เดช) เป็นผูร้กัษาด่านหนองหลวงซึง่เป็นด่านทีส่ําคญัของเมอืงอุทยัเก่า (ปจัจุบนัอยู่ในทอ้งทีอ่ําเภออุ้ม

ผาง จงัหวดัตาก) ในพงศาวดารพม่าปรากฏว่า "สมเดจ็พระนเรศวรยกทพัตดิตามตกีองทพัพระเจา้หง

สาวดไีปจนถงึหนองหลวง แลว้จงึกลบัคนืพระนคร" 

 ต่อมาสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้โปรดให้บัญญัติอํานาจการใช้ตราประจําตําแหน่งมี

บญัชาการตามหวัเมอืงนัน้ๆ ได้ระบุในกฎหมายเก่า ลกัษณะพระธรรมนูญว่า "เมอืงอุไทยธานีเป็นหวั

เมอืงขึน้แก่มหาดไทย" 

 ตวัเมอืงอุทยัเก่านัน้เป็นเมอืงดอนตัง้อยู่บนพืน้ทีต่่อเน่ืองกบัเชงิเขาบรรทดัทีเ่ป็นเขตแดน

ตดิกบัเมอืงมอญ (เมาะตะมะและเมาะตําเลมิ) มทีี่ราบทํานาได้มาก ทัง้มธีารน้ําไหลลงมาจากภูเขา

กกัตุนเกบ็น้ําเขา้มาใชใ้นการทํานา ไม่มเีวลาทีน่าจะเสยี จงึมผีูค้นไดต้ัง้บา้นเรอืนทํานากนัมาก จนเป็น

บา้นเมอืงใหญ่ ดว้ยเหตุทีห่วัเมอืงตัง้อยูบ่นทีด่อนห่างจากคลองสะแกกรงัประมาณ ๕๐๐ เสน้ ลําหว้ยทีม่ ี

อยู่เดมิใกล้ๆ  ตวัเมอืงกต็ื้นเขนิและใชก้ารไม่ได ้เรอืจงึขึน้ไปไม่ถงึเมื่อจะขายขา้วต้องบรรทุกเกวยีนมา

ทางบกลงมาที่แม่น้ําสะแกกรงั อนัเป็นปลายเขตแดนเมอืงชยันาท และเมอืงมโนรมย ์และการส่งพชื



 ๑๑ 

พนัธุ์ธญัญาหาร ก็ต้องอาศยัแม่น้ําสะแกกรงัเป็นหลกั ดงันัน้ประชาชนที่รบัซื้อผลติผลสนิค้าของชาว

อุทยัธานี จงึพากนัไปตัง้บา้นเรอืนอยูท่ีบ่า้นสะแกกรงั ซึง่เป็นตลาดคา้ขายของชาวเมอืงอุทยัธานี 

 พ.ศ. ๒๒๐๖ แผ่นดนิ ของสมเดจ็พระนารายณ์ กษตัรยิก์รุงศรอียุธยา พม่าไดป้ราบปราม

พวกมอญเมอืงเมาะตะมะ ซึ่งเป็นกบฏจบัมงันันทมติร อาของพระเจ้าองัวะ พาเข้ามาในดนิแดนไทย

ดงันัน้ "ครัน้ถงึกตกิมาสไดศุ้ภวารดฤถ ีพชิยัฤกษ์ เจา้พระยาโกษาธบิด ีและทา้วพระยานายทพันายกอง

ทัง้ปวงกราบถวายบงัคมลายกพลโยธาแยกกนัไปทางด่านเจดยีส์ามองค์บา้ง ทางด่านเขาปูนและด่าน

สลกัพระแดนเมอืงอุทยัธานีบา้ง ส่วนกองทพัพระยาสหีราชเดโชชยั ซึง่ลงมาจากเมอืงเชยีงใหม่ถงึเมอืง

ตากนัน้กร็บียกมาทางเมอืงกําแพงเพชร เมอืงนครสวรรค ์ผ่านเมอืงอุทยัธานีถงึเมอืงศรสีวสัดิร์บกบัพม่า

ทีไ่ทรโยค และท่าดนิแดงร่วมกบัทพัใหญ่ของเจา้พระยาโกษาธบิดคีอื เจา้พระยาโกษาธบิด ี(ขุนเหลก็) 

เป็นแม่ทพัใหญ่พรอ้มดว้ยพระยาวเิศษชยัชาญ พระยาราชบุรแีละพระยาเพชรบุร ีจนพม่าแตกพ่ายหนี

ไปด้วยกําลงัทหารหาญกบัชาวด่านเมอืงอุทยัธานีที่ได้ตดิตามทพั พระยาสหีราชเดโชชยัมาช่วยรบใน

คราวน้ีดว้ย 

  

สมเดจ็พระปฐมมหาชนก กาํเนิดท่ีบา้นสะแกกรงั 

 " บ้านสะแกกรงั" เดมินัน้มตี้นสะแกใหญ่อยู่กลางหมู่บา้น เป็นตลาดคา้ขายสําคญัมาแต่

โบราณ ครัน้มเีจา้นายเดนิทางมาซื้อพชืผล และเป็นที่สนใจของเจา้นายคนอื่นๆ จนถงึกบั "จมื่นมหา-

สนิท (ทองคาํ) " ซึง่เป็นบุตร "เจา้พระยาวงศาธริาช (ขุนทอง)" ไดย้า้ยมาอยู่ทีบ่า้นสะแกกรงั ในแผ่นดนิ

พระเจา้อยู่หวัท้ายสระ ดงัปรากฏในคําโคลงมหามกุฏราชคุณานุสรณ์ พระนิพนธ์ของพระเจา้บรมวงศ์

เธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศว์่า 

"ในระหศัราชะหตัถน์ัน้  เสนอสาร 

เพยีงเกีย่วโกสาปาน ญาตยิัง้ 

อนุสนัตตนิัน่ตํานาญ อื่นออกยาเอย 

นาม ราชะนกูล ตัง้ คฤหาสน์แควน้แขวงอุทยั" 

 บา้นสะแกกรงั ที่มพี่อค้าคอยรบัซื้อขา้วพชืพนัธุ์ของป่าอยู่นัน้ เมื่อปรากฏว่ามเีจา้นายมา

ตัง้บา้นเรอืนอยูด่งักล่าว กไ็ดม้กีารสรา้งวดัขึน้ตามแหล่งชุมนุมชน เช่นวดักร่าง (วดัพชิยัปุรณาราม) วดั

ท่าซุง, วดัเดมิบนยอดเขาสะแกกรงั เป็นต้น ดว้ยเหตุทีเ่มอืงอุทยัเก่าเป็นเมอืงด่านการขนยา้ยชา้งใชใ้น

การสงคราม และช้างป่าเขา้สู่กรุงศรอียุธยา จําเป็นต้องใชล้ําคลองสะแกกรงัเป็นเส้นทางขนส่ง โดยต่อ

แพล่องส่งลงไปยงักรุง อนัเป็นเหตุให ้"บา้นสะแกกรงั" เป็นแหล่งรวมชา้งศกึ และไดจ้ดัสรา้ง "พะเนียด

ชา้ง" (บรเิวณวดัใหม่จนัทารามพบเสาตะโพนชา้ง และพระพุทธรปูองคใ์หญ่) เป็นทีพ่กัสําหรบัขนถ่าย

ชา้ง ไปลงทีท่่าชา้ง ซึง่เป็นทีล่าดกวา้ง ตัง้แต่หา้แยกลาดเทลงไปจนถงึแม่น้ําสะแกกรงั ส่วนตลาดนัน้อยู่

ถดัเขา้มาขา้งใน    (แถวหน้าวดัหลวงราชาวาสเดีย๋วน้ีตัง้แต่บา้นขนุกอบกยักจิเขา้ไป)     ซึง่ไมห่่างจาก  

"พะเนียดชา้ง" เท่าไรนัก ต่อมาในแผ่นดนิพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระจมื่นมหาสนิท (ทองคํา) ไดเ้ป็นพระยา

ราชนิกูล อยูท่ีบ่า้นสะแกกรงั     จนบุตรชายคนใหญ่ชื่อ "ทองด"ี เกดิทีน่ัน่   จากพระราชหตัถเลขาของ 



 ๑๒ 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงมถีงึ เซอร ์จอหน์ เบาริง่ เป็นภาษาองักฤษแปลจากหนังสอื 

The Kingdom and People (The Royal Dynasty) หน้า ๖๕-๖๖ มคีวามว่า 

 "สมเดจ็พระนารายณ์ จงึไดท้รงแต่งตัง้นายปาน ใหเ้ป็นเสนาบดกีระทรวงต่างประเทศแทน

พระยาคลงัซึ่งเป็นพีช่าย และเป็นต้นตระกูลของบรรพบุรุษของเราต่อมา แต่เรื่องราวการรบัราชการใน

สมยัต่อมานัน้ไม่ปรากฏ จนกระทัง่ถึงสมยัสมเด็จพระภูมนิทร์ราชาธริาช ซึ่งปกครองประเทศสยาม

ระหว่าง ค.ศ. ๑๗๐๖-๑๗๓๒ (พ.ศ. ๒๒๔๙-๒๒๗๕) ซึง่เป็นพระมหาชนกปฐมกษตัรยิร์าชวงศ์จกัรแีละ

เป็นพระอยักาของพระบดิาของกษตัรยิอ์งคป์จัจบุนั (คอืตวัฉนัเอง) และกษตัรยิอ์กีพระองคห์น่ึง (คอืพระ

อนุชาองค์รองของฉัน) ของประเทศสยาม อนัเป็นราชโอรสอนัสูงศกัดิข์องราชวงศ์ทีไ่ดส้บืเชื้อสายมา

จากตระกูลขนุนางกระทรวงต่างประเทศซึง่ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอยู่ทีก่รุงศรอียุธยาและต่อมาไดย้า้ยถิน่ฐาน

อยู่ที่บา้นสะแกกรงัอนัเป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ที่ตัง้อยู่บนฝ ัง่แม่น้ําสะแกกรงั ทีเ่ป็นสาขาของแม่น้ําสายใหญ่

เชื่อมอาณาเขตตดิต่อภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศสยาม ประมาณเสน้รุง้ ๑๓
๐
 ๑๕

๐
 ๓๐" เหนือจะ

กว่าเลก็น้อย เส้นแวง ๙๙
๐
 ๙๐" ตะวนัออก ซึ่งเล่ากนัว่าบุคคลผู้มคีวามสําคญัได้ถอืกําเนิดที่น่ี และ

กลายเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถเป็นพเิศษของราชวงศ์สยาม ได้สมรสกบับุตรสาวคหบดชีาวจนีผูม้ ัง่

คัง่ซึง่ตัง้บ้านเรอืนอยู่บรเิวณกําแพงเมอืง ทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของพระราชวงั ได้รบัราชการเป็นที่

โปรดปรานของพระมหากษตัรยิโ์ดยมหีน้าทีร่่างราชสาสน์ต่างๆ และทําการตดิต่อกบัหวัเมอืงฝ่ายเหนือ 

(ทัง้ที่เป็นหวัเมอืงอสิระ และที่ยงัไม่เป็นอสิระต่อประเทศสยามทีอ่ยู่ทางภาคเหนือ) และมหีน้าทีร่กัษา

พระราชลญัจกร ไดร้บัพระราชทานนามว่า "พระอกัษรสุนทร เสมยีนตรา" คุณพระมบุีตรธดิากบัภรรยา

คนแรกรวม ๕ คน และต่อมาภรรยาไดถ้งึแก่กรรม คุณพระจงึไดแ้ต่งงานกบัน้องสาวของภรรยา มบุีตร

หญงิคนหน่ึง ต่อมาพระยาราชนิกูลไดย้า้ยเขา้ไปทําราชการทีก่รุงศรอียุธยาและนายทองดบุีตรชายคน

ใหญ่ของพระยาราชนิกูล (ทองคํา) ซึง่ถอืกําเนิดทีบ่า้นสะแกกรงันัน้เจรญิวยัแลว้ กไ็ดย้า้ยตามบดิาเขา้

มารบัราชการที่กรุงศรอียุธยา ในแผ่นดนิพระเจา้อยู่หวับรมโกษฐ และได้บรรดาศกัดิเ์ป็น "พระอกัษร

สุนทรศาสตร"์ เสมยีนตรา มหีน้าทีร่่างราชสาสน์ต่างๆ ของพระมหากษตัรยิ ์และรกัษาพระราชลญัจกร 

ต่อมาไดแ้ต่งงานกบัสตรงีามชื่อ "หยก" (บางแห่งว่า "ดาวเรอืง") มบุีตรและธดิา ๕ คน คอื ๑ "สา" เป็น

หญิงภายหลงัได้สถาปนาเป็น "สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระยาเทพสุดาวด ี(ส) ๒ "ราม" เป็นชาย

ภายหลงัได้สถาปนาเป็น "พระเจา้รามณรงค"์ ๓ "แก้ว" เป็นหญงิภายหลงัได้สถาปนาเป็น "สมเดจ็

เจา้ฟ้าหญงิกรมพระศรสีุดารกัษ์ (แก้ว)" ๔ "ทองด้วง" เป็นชายภายหลงัสถาปนาตนเป็น "พระเจ้า

แผ่นดนิต้น" (ต่อมาไดถ้วายพระนามตามพระพุทธรูปว่า "พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก") 

และ ๕ "บุญมา" เป็นชายภายหลงัไดส้ถาปนาเป็น "สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระราชวงับวรมหาสุรสงิหนาท" 

(ซึ่งนับว่าเป็นปฐมวงศ์ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์จกัรี ในสมยักรุงรตันโกสินทร์ต่อมาอันมสีกุลวงศ์

ต่อเน่ืองกนัมาดงัน้ี 

 

 

 

 



 ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ลาํดบัสกลุวงศส์มเดจ็พระชนกาธิบดี 

สมเดจ็พระเอกาทศรถ   พระยาพระราม 

กษตัรยิก์รงุศรอียธุยา   ขนุนางเชือ้สายมอญ 

ราชวงศส์ุโขทยั   อพยพเขา้มาในแผ่นดนิ 

    สมเดจ็พระมหาธรรมราชา 

 

พระราชธดิา                  สบืเชือ้สายมาจาก 

  พระยาพระราม 

 

ทา้วสมศกัดิว์งศามหาธาต ี(ม.จ.บวั) สมญานาม หมอ่มเจา้ชายเจดิอําไพ สบืเชือ้สาย 

ว่า "เจา้แมว่ดัดุสติ" เป็นพระสนมเอกของ  มาจาก สมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง 

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

 

 

เจา้พระยาโกษาธบิด ี(เหลก็) แมท่พั  เจา้พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตู 

ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

    เจา้พระยาวงศาธริาช (ขนุทอง) เสนาบดคีลงัใน 

    สมยัสมเดจ็พระพุทธเจา้เสอื 

พระยาราชนิกูล (ทองคาํ) ปลดัทลูฉลองในกรม 

มหาดไทย ตัง้บา้นเรอืนอยู่ที ่บา้นสะแกกรงั 

คุณหญงิหยก (บางแห่งว่าดาวเรอืง)  สมเดจ็พระชนกาธบิด ี(ทองด)ี เป็น สมเดจ็พระ 

บุตรคีหบด ีชาวอมัพวา   ปฐมบรมมหาชนกนาถ กําเนิดทีบ่า้นสะแกกรงั 

 

 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช สมเดจ็กรมพระราชวงับวรสุรสงิหนาท (บุญมา) 



 ๑๔ 

(ทองดว้ง) สถาปนาเป็นสมเดจ็พระปฐมกษตัรยิ ์ เป็นที ่สมเดจ็พระอนุชาธริาช แมท่พัในสมยั 

ราชวงศจ์กัร ีสรา้งกรงุรตันโกสนิทร ์(กรงุเทพ) สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุร ี- รชักาลที ่๑  

 

 

 ในแผ่นดนิพระเจา้อยูห่วับรมโกษฐเกดิศกึกลางเมอืงขึน้ ทําใหไ้พร่ฟ้าขา้ราชการลม้ตายจน

ไม่มกีําลงัป้องกนัพระนครและบ้านเมอืง "จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ใหก้ระทําตามคําซึ่งกราบทูลนัน้ 

เจา้พระยาราชภกัด ีกจ็ดัแจงแต่งทพัหลวงใหถ้อืตราพระราชสหี์ออกไปเกลีย้กล่อมเลขจดัพลดั ณ หวั

เมอืงวเิศษวเิศษไชยชาญเมอืงสุพรรณบุร ีเมอืงนครชยัศร ีเมอืงพรหมบุร ีเมอืงสงิหบุ์ร ีเมอืงสรรคบุร ี

เมอืงชยันาทบุร ีเมอืงมโนรมย ์เมอืงอุทยัธานี เมอืงนครสวรรค ์ไดค้นเป็นอนัมาก 

 พ.ศ. ๒๓๐๙ แผ่นดนิพระเจา้เอกทศัน์กองทพัเนเมยีวสหีบด ี๔,๐๐๐ คน ไดย้กลงมาจาก

เมอืงนครสวรรค์ ลงมาทางเมอืงชยันาท เมืองอุทยัธานี เมืองสรรคบุรี ถึงเขตกรุงศรีอยุธยา ส่วน

กองทพัมงัมหานรธา ๓,๐๐๐ คน ไดม้าตัง้อยู่ทีว่ดัป่าฝ้าย ปากน้ําพระประสบ ขา้งดา้นเหนือ นอกจากน้ี

พระเจา้ 

องัวะ ยงัให้สุรนิทจอข่อง คุมพลอกี ๑,๐๐๐ คน ยกลงมาพกัอยู่เมอืงเมาะตะมะ แลว้ยกหนุนเขา้มาทาง

ด่านอุทยัธานี ตัง้ทพัอยู่ที่เมอืงวเิศษไชยชาญ และพระยาเจ่งรามญัคุมพล ๒,๐๐๐ คน ยกหนุนเขา้มา

ทางกาญจนบุร ีตัง้ทพัทีข่นอนหลวง วดัโปรดสตัวข์ณะทีร่อทพัอยู่น้ี พม่าไดล้าออกไปเทีย่วคน้ทรพัยจ์บั

คนทางเมอืงวเิศษไชยชาญ เมอืงสรรคบุร ีเมอืงสุพรรณ เมอืงสงิห์ถงึอุทยัธานี จนทําให้คนไทย รวม

กําลงักนัที ่"บา้นบางระจนั" ต่อสูพ้มา่ไดถ้งึ ๘ ครัง้ กส็ูพ้ม่าไม่ได ้ต่อมาน้ําท่วมกรุงศรอียุธยา พม่าไดร้ือ้

อฐิวดัมาก่อกําแพงเป็นค่าย แลว้รุกมาตัง้ทีว่ดักระชาย วดัพลบัพลาชยั วดัเต่า วดัสุเรนทร วดัแดง  ยก

เป็นหอรบสูง แล้วระดมกําลงัปล้นกรุง ในเดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐ ได ้จงึเผาพระนคร จบัคนปล้น

ทรพัยส์นิจนสิ้น แม่ทพัพม่าฝ่ายเหนือก็เชญิสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที่ ๔ ซึง่ทรงผนวชเป็นพระภกิษุ

และพระขตัตยิาวงศา เสนามาตยไ์ปพรอ้มกบัทรพัยส์มบตัศิสัตราวุธ ยกออกทางด่านอุทยัธานี เดนิบก

ไปถงึเมอืงเมาะตะมะ ขณะนัน้บา้นเมอืงเกดิระสํ่าระสายอย่างหนัก ผูค้นต่างหนีพม่าเขา้ป่าลกึ บา้งกถ็ูก

กวาดตอ้นไปกบัเขาดว้ย รวมทัง้ชาวเมอืงอุทยัส่วนหน่ึงทีห่ลบหนีไมท่นัดว้ย พระเถระทีป่รากฏชื่อมาแต่

ครัง้กรงุศรอียธุยา (จาก "ประชุมจารกึวดัพระเชตุพนฯ " เป็นตวัเขยีนอกัษรขอมลายรดน้ําปิดทอง อยู่ที่

บานหน้าต่างพระอุโบสถบานที ่๗ ดา้นซา้ยทางทศิเหนือ) นัน้ชื่อ "พระครอูนุโลมมุนีเป็นพระสมณศกัดิ ์

เจา้คณะเมอืงอุทยัธานี ในสมยักรงุศรอียธุยา ไมป่รากฏว่าอยูท่ีว่ดัใด 

 

สมยักรงุธนบรีุ 

 เมือ่สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชไดส้ถาปนากรุงธนบุรใีนปี พ.ศ. ๒๓๑๐ พระองคต์้องทํา

การปราบปรามบรรดาชุมนุมต่างๆ เป็นการขยายอาณาเขตใหก้วา้งขวางออกไป 

 ในปีขาล พ.ศ. ๒๓๑๓ เจา้กรุงธนบุรทีรงปรารภทีจ่ะปราบปรามหวัเมอืงเหนือและไดข้่าว

ว่า เมื่อเดอืนหก "เจ้าพระฝาง" ซึ่งเป็นใหญ่ในหวัเมอืงฝ่ายเหนือทัง้ปวงนัน้เกณฑ์กองทพัให้ลงมา

ลาดตระเวนตีเอาขา้วปลาอาหาร และเผาบ้านเรอืนราษฎรเสยีหลายตําบล จนถึงเมอืงอุทยัธานี และ



 ๑๕ 

เมอืงชยันาท เป็นทํานองจะคดิลงมาตกีรุงธนบุร ีพระองคจ์งึยกทพัไป ๓ ทพั เขา้ตเีมอืงพษิณุโลกและ

เมอืงสวางคบุรจีนแตกพ่ายไป พระเจา้กรุงธนบุรทีรงเหน็ถงึความสําคญั ของเมอืงอุทยัธานี ซึง่ถูกพม่า

ยํ่ายยีบัเยนิจนเป็นเมอืงรา้ง จงึแต่งตัง้ให ้"ขุนสรวชิติ (หน)" ไปตัง้กองด่านรกัษาเมอืงอุทยัเก่าประมาณ 

๒ กโิลเมตร 

 ครัง้อะสหีวุ่นคย ี(อะแซหวุ่นกี้) แม่ทพัคนสําคญัของพม่า ยกกองทพัใหญ่เขา้มาทางหวั

เมอืงเหนือ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๓๑๘ นัน้ ไดใ้หโ้ปสุพลา โปมะยงุว่น ยกกองทพัไปตเีมอืงเชยีงใหม ่ส่วนอะแซ 

หวุ่นคยเีองยกกองทพัหลวงพล ๑๕,๐๐๐ คน เดนิทพัเขา้ทางด่านแมล่ะเมาะ เมอืงตากด่านลานหอยและ

เมอืงสุโขทยั แลว้คุมพล ๓๐,๐๐๐ คน เขา้ลอ้มเมอืงพษิณุโลกไว ้ครัง้พม่ายกทพัมาถงึเมอืงกําแพงเพชร 

เหน็ไทยตัง้ค่ายรกัษาเมอืงนครสวรรคแ์ขง็แรง จงึตัง้ค่ายทีเ่มอืงกําแพงเพชรแลว้แต่งกองโจรเดนิลดัป่า

ทางฝ ัง่ตะวนัตกอ้อมหลงัเมอืงนครสวรรคล์งไปเมอืงอุทยัเก่ากอง ๑ พอวนัเสาร ์เดอืน ๓ แรม ๑๒ คํ่า 

พระเจา้กรุงธนบุรกี็ทรงทราบว่า พม่าที่เมอืงกําแพงเพชร "ยกลงมาตัง้ค่าย ณ บ้านโนนศาลาสองค่าย 

บา้นสลกบาตรค่ายหน่ึง บา้นหลวงค่ายหน่ึง ในแขวงเมอืงกําแพงเพชร แล้วแยกไปทางเมอืงอุทยัธานี

กองหน่ึง เขา้เผาบา้นอุทยัธานีเสยี" แลว้จะยกไปทางไหนสบืไมไ่ดค้วาม พระองคท์รงระแวงพม่าทีย่กไป

จากเมอืงอุทยัธานีจะไปซุ่มสัง่ดกัทางดอยตกีองลาํเลยีง ใต้เมอืงนครสวรรคล์งมาอกี จงึโปรดใหแ้บ่งไพร่

พลในกองทพัหลวง ๑,๐๐๐ คน ใหเ้จา้อนุรธุเทวา บญัชาการทพัเป็นจางวางบงัคบัทัง้สามกอง มกีองทพั

ของขุนอนิทรเ์ดชเป็นแม่กอง กองทพัหลวงปลดัเมอืงอุทยัธานีกบัหลวงสรวชิติ นายด่านเมอืงอุทยัธานี 

เป็นกองหน้า และกองทพัของเจ้าเชษฐกุมาร เป็นกองหลวง ซึ่งยกลงมาคอยป้องกนัลําเลยีงเสบยีง

อาหารและเครื่องอาวุธยุทธภณัฑท์ี่ส่งไปจาก พระนครไม่ใหพ้ม่าที่ยกมาเมอืงอุทยัธานีซุ่มดกัทางคอย

โจมต ี

 ครัน้เมื่อพม่าไดเ้มอืงพษิณุโลกแล้วเสบยีงอาหารภายในเมอืงอตัคตัผู้คนในเมอืงอดอยาก

อ่อนแอ อะแซหวุ่นคย ีจงึใหม้งัแยยางคูุมพลไปทางเมอืงเพชรบรูณ์และเมอืงหล่มศกัดิใ์หก้ะละโบ่ คุมพล

มาลาดตะเวนทางเมอืงกําแพงเพชร รวบรวมหาเสบยีงอาหาร ต่อมาอะแซหวุ่นคยไีดข้า่วว่าพระเจา้ 

มงัระสิน้พระชนม ์จงึกูจาราชบุตรไดค้รองราชสมบตั ิจงึรบีเกบ็ทรพัยส์มบตักิวาดต้อนผูค้นกลบัออกทาง

เมอืงสุโขทยั เมอืงตาก และด่านแม่ละเมา จงึทิ้งให้กองทพักะละโบ่ กบัมงัแยยางูในเมอืงไทยด้วยสัง่

กลบัไม่ทนัคงสัง่แต่เพยีงใหก้องทพักะละโบ่ รอกลบัพรอ้มกบั มงัแยยางพูระเจา้กรุงธนบุรทีรงทราบว่า 

พมา่เลกิทพักลบัแลว้ยงัคงมกีองทพัของกะละโบ่และมงัแยยางเูหลอือยู่ จงึแบ่งกองทพัออกเป็น ๔ กอง 

ตดิตามพม่าไปเมอืงตาก เมอืงกําแพงเพชร และเมอืงเพชรบูรณ์ ส่วนทพัหลวงนัน้ ตัง้ค่ายรอรบัครอบ-

ครวัที่แตกฉานมาจากพษิณุโลกที่บางแขม เมอืงนครสวรรค์ ครัน้วนัจนัทร ์เดอืน ๖ แรม ๑๑ คํ่า พ.ศ. 

๒๓๑๙ พมา่ขา้งเมอืงอุทยัธานียกแยกขึน้ไปเมอืงเพชรบูรณ์ กองทพัไทยตามไปพบกองทพัมงัแยยางทูี่

บา้นนายยม ใต้เมอืงเพชรบูรณ์ เมื่อวนัพฤหสับด ีเดอืน ๖ แรม ๑๔ คํ่า ก็ระดมกําลงัตจีนแตกพ่าย พา

กนัหนีไปทางเหนือ เขา้ไปในแดนลานชา้ง พอถงึเดอืน ๗ ปีวอก พ.ศ. ๒๓๑๙ พระเจา้กรุงธนบุร ีทรง

ทราบว่ามกีองทพัพม่ากะละโบ่ตัง้อยู่ที่เมอืงกําแพงเพชรประมาณ ๒,๐๐๐ คนเศษ จงึให้พระยายมราช 

พระยาราชสุภาวด ีพระยานครสวรรค ์ยกกองทพัไปสมทบกนัตพีม่า ส่วนพระองคน์ัน้ เสดจ็ยกทพัหลวง

ไปตัง้อยู่ที่ปากคลองขลุง พม่ารูข้่าวกร็บียกทพัหนีไปทางเหนือ ส่วนพม่าอกีกองหน่ึงประมาณ ๑,๐๐๐ 



 ๑๖ 

คนเศษ ไดย้กแยกมาทางทศิตะวนัตก เดนิทพัเขา้มาถงึเมอืงอุทยัธานีเที่ยวเก็บทรพัยจ์บัผูค้นและเผา

บ้านเรอืนเสยีฆ่าหลวงตาลําบากตายแล้วยกหนีไปทางนารซีึ่งปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบบัพระ

ราชหตัถเลขาว่า "ครัน้ ณ วนัพฤหสับดเีดอืน ๗ ขึน้  ๑๓ คํ่า จงึเสดจ็ถอยกองทพัหลวงมาประทพั ณ 

เมอืงนครสวรรค ์จงึชาวด่านเมอืงอุทยัธานี บอกลงมากราบทูลว่าทพัพม่ายกผ่านลงมาประมาณพนัเศษ 

เผาค่ายที่ด่านนัน้เสยี แทงหลวงตาลําบากอยู่องค์หน่ึง แล้วยกไปทางนาร ีจงึดํารสัให้หลวงเสนาภกัด ี

กองแกว้จนิดา ยกตดิตามไปถา้ทนัเขาจงตใีหแ้ตกฉาน แลว้ใหย้กตามไปจนถงึเมอืงชยัโชค" 

 ครัน้ไดข้า่วว่าทพัพมา่กองหน่ึง ยกลงไปทางเมอืงอุทยัธานี จงึยกกองทพัลงมาทางด่านเขา

ปนู ด่านสลกัพระ หมายจะไปตามตพีม่าทางเมอืงอุทยัธานี แลว้สัง่ใหพ้ระยายมราช พระยาราชสุภาวด ี

ซึง่ตัง้ทพัอยูท่ีบ่า้นโคนเมอืงกําแพงเพชร ยกทพัลงมาตกีองทพัพม่าทางเมอืงอุทยัธานีอกี ๒ กองสมทบ

กบักองทพัมอญ     ของพระยารามญัวงศก์อง  ๑  กวาดรน่มาตัง้แต่ทางเหนือ มายงัเมอืงอุทยัธานี ส่วน 

พระองคน์ัน้ เสดจ็กลบัคนืพระนคร เมือ่วนัเสารเ์ดอืน ๗ ขึน้ ๑๔ คํ่า 

 กองทพัเจา้อนุรธุเทวา ไดพ้บพมา่ตระเวนหาเสบยีงอาหารกองหน่ึง ทีเ่มอืงสรรคบุร ีจงึเขา้

ตแีตกร่นหนีขึน้ไปสมทบกบัพม่า ๑,๐๐๐ คน ที่ตัง้ค่ายอยู่ทีด่่านเมอืงอุทยัธานี ส่วนกองทพัพระยายม-

ราช พระยาราชสุภาวด ีนัน้ ไดย้กลงมาตัง้ค่ายประชดิอยูท่ีด่่านเมอืงอุทยัธานี ต่อมาขดัสนเสบยีงอาหาร 

จงึต้องถอยทพัมาตัง้อยู่ ณ คอกไก่เถื่อน ต่อมากองทพัเจา้อนุรุธเทวา หลวงเสนาภกัด ีกองแก้วจนิดา 

ไดม้าพบกองทพักะละโบ่ตัง้ค่ายทีเ่มอืงนครสวรรค ์เหน็เหลอืกําลงัจงึบอกไปยงักรุงธนบุร ีจงึใหก้รมขุน

อนุรกัษ์สงคราม หลานเธอ กรมขุนรามภูเบศร ์กบัเจา้พระยามหาเสนา คุมพลไปตกีองทพักะละโบ่ทาง

เมอืงนครสวรรค ์แล้วให้กรมขุนอนิทรพทิกัษ์ ลูกเธอคุมทพัเรอืหนุนไปช่วยอกี แลว้พระองคก์็เสดจ็ยก

กองทพัหลวงทางเรอื มาบญัชาการรบอยู่ทีเ่มอืงชยันาท เมื่อเดอืน ๙ และพระองคไ์ดโ้ปรดใหเ้กณฑห์า

กองทพั เมอืงพจิติร เมอืงนครสวรรค ์เมอืงอุทยัธานี ลงมารวมกนัที่ค่ายหลวง ณ เมอืงชยันาทให้หมด

สิน้ ฝา่ยกองทพัพมา่ซึง่ตัง้อยู ่ณ ด่านเมอืงอุทยัธานีนัน้ ขดัสนเสบยีงอาหาร จงึถอยค่ายเลกิทพักลบัไป

พอดกีบักองทพัไทย เขา้ใจว่าตัง้อยูท่ีบ่า้นทพัหมืน่ บา้นทพัค่าย บา้นทพัหลวง ยกทพัตดิตามทนัที ่บา้น

ทพัทนั (คอือําเภอทพัทนั) พมา่ถูกไทยฆา่ตาย แตกหนีแยกยา้ยไม่เป็นระเบยีบออกไปทางเขาดาวเรอืง 

ปลายเขตแดนบ้านโคกหมอ้ ขึน้ไปทางบ้านพลวงสองนาง พม่าต่างหนี ต่างปล้นสดมภ์เสบยีงอาหาร 

ฉุดคร่าหญงิสาวจนชาวบา้นกลวัรานต่างกเ็อาลูกสาวไปซ่อนตามโพรงไมใ้หญ่ๆ ซึง่มอียู่มากในป่าแถบ

นัน้ หลบซ่อนอยู่จนเวลารุ่งสาง พอดเีวลาวดัยํ่าฆอ้งระฆงัพระลุกขึน้ครองผ้าออกบณิทบาตร หมู่บ้าน

แห่งน้ีเรยีกกนัว่า "บา้นโพรงซ่อนนาง" (ต่อมาเรยีกบ้านพลวงสองนาง) ถดัมาเรยีก "บ้านสว่างน้อย" 

กองทพัไทยไดข้บัไล่พมา่เตลดิหนีจนไมส่ามารถตามทนั จนรุง่แจง้กไ็ม่เหน็พม่าจงึหยุดตัง้ค่าย ตรงทีถ่ดั

จากบา้นว่างน้อยพกัผ่อนหุงหาอาหารกนิกนัดว้ยเสยีเวลาหลบันอนรุกไล่พม่ามาหลายวนัหลายคนื ผ่าน

ท้องที่ทุรกนัดารมากมาย ร่างกายต่างอ่อนเปลี้ยไปตามๆ กนั ชาวบ้านที่หลบซ่อนพม่า ก็สบายใจที่

กองทพัไทยมาช่วย ต่างจดัหาอาหารมาเลีย้งทหารไทย ท้องทีต่รงนัน้เรยีกกนัต่อๆ มาว่า "บา้นสว่าง

แจง้สบายใจ" คอื บา้นสว่างอารมณ์ อําเภอสว่างอารมณ์ เดีย๋วน้ี 

 ครัน้วนัพุธ เดอืนสบิ ขึน้คํ่าหน่ึงพระยาราชภกัด ีและพระยาพลเทพ ที่ขึน้ไปตามพม่าทาง

เมอืงเพชรบูรณ์ ได้พบพม่าที่บ้านนายยม จงึขบัไล่ตพีม่าแตก หนีไปทางเมอืงอุทยัธานี จบัได้เก้าคน 



 ๑๗ 

ส่วนที่หนีมาไดค้รัน้ ทราบว่ากองทพัพม่าทิ้งค่ายที่เมอืงอุทยัธานีเสยีแล้ว กห็นีเลยไปสมทบกนัที่เมอืง

นครสวรรค ์รวมกบัพม่าทีห่นีมาจากเมอืงอุทยัธานีดว้ย ต่อมากถ็ูกกองทพักรมขุนอนุรกัษ์สงคราม กรม

ขุนรามภูเบศร ์และเจา้พระยามหาเสนาระดมกําลงัตกีองทพัพม่าที่ค่ายเมอืงนครสวรรค์แตกหนีเขา้มา

ทางเมอืงอุทยัธานี  กองทพัไทยรกุไล่พมา่ในเมอืงอุทยัธานี ไดต้ดิตามสมทบ และทนักองทพัพม่าทีบ่า้น

เดมิบางนางบวช เมอืงสุพรรณบุรจีงึตกีองทพัพมา่หนีรน่ออกไปทางด่านเจดยีส์ามองค ์

 เมอืงอุทยัเก่า เป็นเมอืงด่านที่สําคญัพระเจา้กรุงธนบุร ีจงึโปรดให้พระราชทานช้างหลวง

สําหรบัเมอืงอุทยัธานี เพื่อใชใ้นกองทพัทหารด่าน คอื เมื่อปีวอก อฐัศก พ.ศ. ๒๓๑๙ ได้พระราชทาน

ช้างหลวง ๒ เชอืก แก่เมอืงอุทยัธานี เข้ากองทพัไปรบที่ดอนไก่เถื่อน และเมื่อปีระกา นพศก พ.ศ. 

๒๓๒๐ ไดพ้ระราชทานชา้งหลวง "พระอุทยัธานี อยูแ่ก่พระรามรณคบ พลาย ๒ พลงั ๓ (ราม) ๕ " 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

 บ้านสะแกกรัง เป็นอู่ข้าวอู่ น้ํา มีความอุดมสมบูรณ์กว่าบ้านอื่นๆ ประกอบกับเมือง

อุทยัธานีเก่าถูกพม่าทําลายเสยีหายมาก เช่น พระปรางคท์ีว่ดัแจง้ (นัยว่าสรา้ง พ.ศ. ๒๐๘๑) ถูกพม่า

ทาํลายยอดปรางคห์กัเสยี (ในระยะหลงัๆ พระอาจารยท์มิ คงคสโร ไดเ้ป็นหวัหน้าชกัชวนพุทธศาสนิก-

ชนช่วยกนัหาช่างมาปฏสิงัขรณ์   ต่อจากฐานเก่าจนสาํเรจ็เป็นองคพ์ระปรางคเ์มือ่ พ.ศ. ๒๔๕๘)   วดั 

อื่นๆ กถ็ูกพมา่เผาทาํลายจนรา้ง ผูค้นต่างไดอ้พยพหนีมาอยู่ทีบ่า้นสะแกกรงัซึง่มพีืน้ทีเ่หมาะสมกบัการ

ทํามาหากิน ทํานา ค้าขายขาว และยงัมีความสําคัญต่อการลําเลียงขนส่งข้าวปลาอาหาร อาวุธ

ยุทธภณัฑ์ ตลอดจนช้างศกึช้างป่า เขา้สู่พระนคร จงึเป็นเหตุให้บ้านสะแกกรงัเริม่ครกึครืน้เป็นตลาด

ใหญ่ จนถงึกบัทําใหเ้มอืงอุทยัเก่าซบเซาลง บรรดาเจา้นาย นายทหารชาวด่าน กนิ็ยมตัง้บา้นเรอืนอยู่

ทีน้ี่ ดว้ยมลีาํคลองสะแกกรงัเป็นเสน้ทางคมนาคมทางเรอืไดส้ะดวกต้องกบัพระราชประสงคข์องพระเจา้

กรงุธนบุร ี

 ตน้สมยักรุงรตันโกสนิทร ์พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รชักาลที ่๑ ไดจ้ดัการ

บา้นเมอืงใหเ้ป็นระเบยีบ แต่งตัง้เจา้เมอืงปกครองตามเมอืงต่างๆ ส่วนทีเ่ป็นด่านอยู่ก่อนกค็งมนีายด่าน

เป็นผูด้แูลรกัษาเหมอืนเดมิ และไดส้าํรวจบญัชชีา้งหลวงทีสู่ญหายหลงัจากสงครามดว้ยสําหรบัหลวงสร

วชิติ (หน) นายด่านเมอืงอุทยัธานี ผูซ้ึง่ขึน้มา้นําทหารออกมารบัเสดจ็ ณ ทุ่งแสนแสบเมื่อครัง้กรุงธนบุร ี

เกดิจลาจล แลว้นําทพัเขา้สู่พระนครนัน้ กท็รงโปรดใหร้บัราชการอยูด่ว้ย ภายหลงัไดแ้ต่งตัง้ใหเ้ป็น พระ

ยาพพิฒันโกษา และเจา้พระยาพระคลงั (หน) ตามลําดบัเน่ืองจากมคีวามดคีวามชอบหลายประการ 

รวมทัง้มคีวามสามารถในการเรยีบเรยีงหนงัสอืดว้ย ในพระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่๑ 

ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ปรากฏว่าได้ตัง้ให้หลวงณรงค์เป็นพระอุทัยธานี เจ้าเมืองอุไทยธานี 

นอกจากน้ี พระองค์ยงัได้โปรดให้จดัตัง้ด่านเพิม่เติมขึ้นอีก ด้วยทรงระแวงพม่า ที่จะเขา้มาทางเมอืง

อุทยัธานี เช่น ด่านทพัสะเหล่าปนูอุมปุม, ด่านอทัมาต เป็นต้น และปรากฏในพงศาวดารว่า  “พระอุทยั

ธรรมเป็นกองหลงั ตัง้ค่ายอยู่ ณ เมอืงชยันาท ระวงัพม่าจะยกมาทางด่าน เมอืงอุทยัธานี พรอ้มกบัจดั

ใหม้กีารลาดตระเวนด่านเมอืงเมาะตะมะและเมอืงเมาะตําเลมิ ตลอดจน แต่งคนออกไปสบืราชการเป็น



 ๑๘ 

ประจาํเจา้เมอืงทีป่รากฏชื่อในสมยักรุงรตันโกสนิทร ์คอื “พระยาอุไทยธานี” อนัเป็นบรรดาศกัดิข์องเจา้

เมอืงอุทยัธานี 

 รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั รชักาลที ่๒ นัน้ ไดด้ําเนินรอยตามสมเดจ็

พระราชบดิา กล่าวคอื ทรงเห็นถงึความสําคญัของทหารด่าน และการสบืราชการในเมอืงมอญ เช่น 

พ.ศ. ๒๓๒๕ หลวงอนิทกําโนน ขุนยกกระบตัร ขุนสรวชิติ ขุนหมื่นกรมการ คุมไพร่ออกไปตัง้รกัษา

ด่านทพัสะเหล่าปูนอุมปุม เป็นต้น แมแ้ต่เจา้พระยาพระคลงั (หน) ชาวด่านเมอืงอุทยัธานีเอง ก็ทรง

โปรดปรานทํานุบํารุงอยู่จนเจา้พระยาพระคลงั (หน) ถงึแก่อสญักรรมเมื่อปีฉลู พ.ศ. ๒๓๔๘ เมื่อ จ.ศ. 

๒๓๕๒ นัน้ เมอืงอุทยัธานีได้จดัส่ง ไม้ชื่อ ไม้เสา ไม้ไผ่ ไม้อุโลก หวาย น้ํามนัยาง สีผึ้ง และอื่นๆ 

สําหรบัทําเครื่องพระเมรุ พระบรมศพสมเดจ็พระพุทธเจา้หลวง (รชักาลที ่๑ ) ซึง่กําหนดจะถวายพระ

เพลงิ ณ เดอืน ๔ ปีมะเสง็ ตามตราเจา้พระยาจกัร ีทีใ่หขุ้นไชยเสนารบัมาและยงัไดจ้ดัผา้ขาว ๒๐๐ ชิน้ 

ขมิน้ ๑ เพื่อจดัทาํผา้สบง สดบัปกรณ์ ตามหนงัสอื เจา้พระยาจกัรสี่งไปเกณฑ ์ลงวนัอาทติยแ์รม ๑๑ คํ่า 

เดอืน ๑ ปีมะเสง็ ในปีนัน้ขนุสถารพลแสนมหาดไทย ไดคุ้มน้ําพระพทัสจัจา มาพระราชทานทีเ่มอืง 

อุไทยธานี และโปรดให้มตีราถึง เมอืงอุไทยธานี ให้เจ้าเมอืงกรมการ เลาพลเมอืง ราษฏร โกนผมไว้

ทุกข ์แต่กองอาทมาตชาวด่าน ตอ้งลาดตะเวนใหง้ดไว ้

 รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจา้อยู่หวั รชักาลที่ ๓ นัน้ เมอืงอุไทยธานีได้มหีน้าที่

แต่งคนออกไปสบืขอ้ราชการ ทางเมอืงเมาะตะมะ และเมาะตําเลมิ ซึง่มคีวามปรากฏในสารตรา (เลขที ่

๒๑ จ.ศ. ๑๑๘๘)    พ.ศ. ๒๓๖๙ ทีพ่ระยาจกัรมีมีาถงึพระยาอุไทยธานี      เรือ่งไดร้บัหนงัสอื กางดุ  

กระเหรีย่ง มมีาถงึหลวงอนิกําโนน เป็นอกัษรรามญัแจง้ราชการว่า “กางดุจดัใหก้างภุระกบัไพร่ ๑๕ คน 

ออกไปลาดตระวนถงึคลองมคิลานพบจางกางเก้าะกง กระเหรีย่งพม่า ๙ คนบอกว่า เมอืงเมาะตะมะมี

องักฤษอยู ่๕๐๐ คน องักฤษตเีมอืงองัวะไดแ้ต่ ณ วนั ๗ คํ่า ฯลฯ เหน็ว่าองักฤษแต่งใหพู้ดจาจะใหเ้ลื่อง

ลอื ความจะหาจรงิไม่ ซึ่งพระยาอุไทยธานีกรมการไม่ไว้ใจแก่ราชการ ให้หลวงอินนายกองคุมไพร ่

ออกไปลาดตระเวนพทิกัษ์รกัษาด่าน ทัง้กลางวนักลางคนื สบืขอ้ราชการอยู่อกีนัน้ ชอบดว้ยราชการอยู่

แล้วให้พระยาอุไทยธานี กรมการ กําชบัหลวงอนิกําโนนกองอาฏมาต และหลวงขุนหมื่นชาวด่าน ให้

ระวงัระไวพทิกัษ์รกัษาด่านทางจงกวดขนัแล้วให้สบืเอาขอ้ราชการให้ได้ความจงแน่ ถ้าได้ขอ้ราชการ

ประการใดใหบ้อกลงไปใหแ้จง้หนงัสอืมา ณ วนัพุธ ขึน้ ๑๓ คํ่า เดอืน ๕   จลุศกัราช ๑๑๘๘ ปีจอ อฏัศก         

“  สําหรบัข่าวจากกางดุ กระเหรีย่งนัน้ได้แจง้ให้ทราบเมื่อ วนัอาทติย ์ขึน้ ๑๓ คํ่า จุลศกัราช ๑๑๘๗ 

พ.ศ. ๒๓๖๘ มคีวามละเอยีดแจง้ว่า “องักฤษเป็นเจา้ขึน้นัง่เมอืงองัวะ ในเมอืงเมาะตะมะ ยงิปืนใหญ่ ๑๕ 

นดั ในเมอืงยา่งกุง้ ยงิปืนใหญ่ ๑๕ นดั” 

 นอกจากหน้าที่สําคญัทางชายแดน ดงักล่าวแล้ว เมอืงอุไทยธานียงัส่งกระวานจาํนวน ๒ 

หาบเป็นประจําทุกปี ซึ่งเก็บที่ป่าคอกควาย ป่าระบํา ป่าอุมรุต ป่ากลมซึ่งมใีบบอก (เลขที่ ๒๑๒ จ.ศ. 

๑๒๐๗) ว่า     “ดว้ยถงึ ณ วนั เดอืนเกา้  เดอืนสบิ  เป็นเทศกาลผลกระวานลกูแก่ขนุหมืน่และ ไพรก่อง 

อฏัมาต เคยเก็บผลกระวาน ทูลเกล้าฯ ถวายปีละ ๒ หาบ ข้าพเจ้ากรมการ ได้จดัแจงเร่งรดัขุนหมื่น 

กองอฏัมาต ออกไปเก็บผลกระวานในตําบลป่าหน้าด่าน เมอืงอุไทยธานี ได้ผลกระวานหนักสองหาบ

ครบจาํนวน……” และจะมใีบบอกส่งกระวานส่วย เป็นประจาํทุกปี (ดงัใบบอกเลขที ่๑๐๐ จ.ศ. ๑๒๐๘, 



 ๑๙ 

เลขที ่๕๙ จ.ศ. ๑๒๐๙ และเลขที ่๑๔๗ จ.ศ. ๑๒๑๐ เป็นต้น) บางครัง้กใ็หเ้ป็นเงนิแทนผลกระวานทีย่งั

ค้างอยู่ (ร่างสารตราเลขที่ ๑๘๒/๒ จ.ศ. ๑๒๐๕) พ.ศ. ๒๓๘๓ ได้ส่งครกสําหรบัตําดนิปืนไปยงั

กรงุเทพฯ มคีวามปรากฏในใบบอก (เลขที ่๘ จ.ศ. ๑๒๐๒) ว่า……… 

 “…..ดว้ยมตีราพระราชสหีะ โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมขึน้ไปถงึขา้ราชการกรมการว่าให้

เกณฑค์รกไมห้ว้า ประดู่ ไมย้าง จ่ายครวัแขกและตําดนิสําหรบัราชการสี่สบิใบนัน้ ขา้ราชการกรมการ

ได้ทราบในท้องตราพระราชสหิะ ซึ่งโปรดขึ้นไป ทุกประการแล้ว ข้าราชกรมการตดัได้ครกไมย้างสบิ

สองใบ ไมห้วา้แปด ไมใ้หญ่แปดกําสงูศอกคบื ไดข้นาดอยา่งตามทอ้งตราเกณฑน์ัน้แลว้ โดยแต่งใหน้าย

เมอืงคุมครกมาส่งดว้ยแลว้…..” พ.ศ. ๒๓๘๖ มรีา่งสารตรา (เลขที ่๑๕๕/๒ จ.ศ. ๑๒๐๕) แจง้ว่าเมอืง 

อุไทยธานี ไดส้่งมาดเรอืยาว ๙ วา กําลงั ๕ ศอกเศษลงไปยงักรุงเทพฯ ต่อมา ณ ๕ ฯ ๔ คํ่า ปีเถาะ ได้

มสีารตรา (เลขที ่๒๔/๑ จ.ศ. ๑๒๐๕) โปรดเกลา้ฯ ใหห้ลวงสดัด ีเป็นพระศรสีุนทรปลดัเมอืงอุไทยธานี 

ครัง้เมือ่มกีารซ่อมแซม และปกัหลกัสายโซ่ทีเ่มอืงนครเขื่อนขนัฑ ์และเมอืงสมุทรปราการไดเ้กณฑ ์(ร่าง

ตรา ๓๘/๓ จ.ศ. ๑๒๐๕) ให้เมอืงอุไทยธานีส่งไมย้าง ยงัคา้งอยู่ ยางใหญ่ ๕ กํา จํานวน ๓๐ ต้นไป

กรงุเทพในเดอืน ๙ ขา้งแรม ปีเถาะ 

 

ปัญหาเขตแดนเมืองอไุทยธานีกบัเมืองเมาะตาํเลิม 

 ในปี พ.ศ. ๒๓๘๖ ขนุจา่สจั ขนุทพิยไ์พรมีชีื่อกองอาฎมาต ขุนเพชรนารายณ์ไพรมีชีื่อด่าน

พล ขนุอนิ ขนุวชิติ ไพร ีมชีื่อดา่นหลวงสรวชิติ ไดอ้อกไปสบืราชการ ณ เมอืงเมาะตําเลมิเมื่อวนั ๔ ขึน้ 

๑๑ คํ่า ปีขาลจตัวาศกนัน้ ปรากฏในคําใหก้าร (เลขที ่๑๓๒/๒ จ.ศ. ๑๒๐๕) ว่า ในระหว่างทางขุนอนิ 

ขนุวชิติปว่ยไปไมไ่ด ้ครัน้เมือ่ถงึบา้นกางโกะเกะ ขนุเพชรนารายณ์ ไดป้ว่ยเป็นไข ้จงึใหอ้ยู่รกัษาตวัโดย

มมีะผมิ มะมบ่ีาวดูแล ครัน้ขุนจ่าสจั ขุนทพิย ์กลบัจากสบืราชการแลว้ ไดถ้ามกางโกะเกะ และทราบว่า

ขนุเพชรนารายณ์หายปว่ยกลบัไปแลว้ เมือ่ถงึเมอืงอุไทยธานี ไม่เหน็ขุนเพชรนารายณ์ และทราบว่าคน

ทัง้หมดอยูท่ีบ่า้นระแหง กบัมะเกาะ น้องมะม ีพระยาอุไทยธานีจงึใหขุ้นจ่าสจั ขุนพทิกัษ์ กบัไพร่ ๕ คน

ไปตามตวั เดนิทางไปถงึบา้นระแหงเมื่อวนัที ่๑ ขึน้ ๓ คํ่า ปีเถาะ เบญจศก จงึทราบข่าวจากมะเกาะว่า 

ขนุเพชรนารายณ์ตายเสยีแลว้ทีบ่า้นกางชมภู ส่วนมะม ีมะผนิ มะกลิน่ บ่าวทํามาหากนิทีน่ัน่ และไดข้อ

ตดิตามบ่าวจนถงึบา้นมะฝาง บา้นกระเหรีย่ง 

 ต่อมาไดม้ปีญัหาเกีย่วกบัเขตแดนทีเ่กีย่วกบัเมอืงเมาะตําเลมิ เมอืงมะรดิ เน่ืองจากองักฤษ

มอีํานาจในประเทศพม่า มจีดหมายเหตุสําคญัหลายฉบบั เช่น จดหมายเหตุ (เลขที ่๙/๙ จ.ศ. ๑๒๐๖ 

พ.ศ. ๒๓๘๗ ) ว่า “เขตแดนเมอืงอุไทยธานี ตัง้แต่เขาใหญ่ปลายคลองแม่เมยมาตามลําคลองแม่ทราง

ออกลําน้ําตองโป๊ะตะวนัออก มาจดลําน้ําตโีล ต่อกบัด่านเมอืงศรสีวสัดิ ์ในระหว่างมคีลองแม่ทราง แม่

กรอม แมน่างดดั แมส่ะเรงิ แมก่รวิ แมอ่ําจาม ปลายคลองออก แต่เขา้ต้นคลองไปออกแม่น้ําตองโป๊ะฝ ัง่

ตะวนัออก  เป็นแดนเมอืงอุไทยธานีแม่น้ําตองโป๊ะฝ ัง่ตะวนัตกเป็นแดนองักฤษ” ต่อมา พ.ศ. ๒๓๘๘ มี

สารตรา (เลขที ่๒๔๘/๒ จ.ศ. ๑๒๐๗) ว่า 

 “หนังสอืเจา้พระยาจกัร ีมาถงึพระยาอุไทยธานี ดว้ยทรงพระกรุณาตรสัเหนือเกลา้ฯ สัง่ว่า 

พระยาขานุจกัร ์ออกไปสบืราชการทางเมอืงเมาะตําเลมิกลบัเขา้มา ณ กรุงเทพ องักฤษ เจา้เมอืงเมาะ



 ๒๐ 

ตําเลมิ  มหีนงัสอืใหพ้ระยาขานุจกัร ์ถอืเขา้มาถงึเสนาบดผีูใ้หญ่ ณ กรุงเทพฯ ว่าเขตแดนเมอืงเมาะตํา-

เลมิ กบัเขตแดนเมอืงอุไทยธานีเมอืงตากบา้นระแหง จะต่อกนัเพยีงใด จะขอแบ่งปนัใหเ้ป็นแน่นอนอย่า

ให้ววิาทกนัด้วยเขตแดนต่อไปนัน้ เขตแดนเมอืงอุไทยธานี จะต่อกนักบัเขตแดนเมอืงเมาะตําเลมิที่

ตําบลใด สมเดจ็พุทธเจา้อยู่หวัจะใคร่ทรงทราบ บดัน้ี ใหห้มื่นพลนัเมอืงบน ขา้หลวงมหาดไทย ถอืตรา

ขึน้มาใหพ้ระยาอุไทยธานี กรมการจดัหลวงขุนหมื่นกรมการ ชาวด่านทีส่นัทดัทาง และรูจ้กัทีต่ําบลเขต

แดนเมอืงอุไทยธานี กบัเมอืงเมาะตําเลมิกนัต่อทีแ่หง่ ทีต่ําบลใด เป็นแน่ใหไ้ดส้กั ๒-๓ คน ใหพ้ระยา 

อุไทยธานีพาเอาตวัหลวงขุนหมื่น กรมการ ชาวด่านรบีลงไป ณ กรุงเทพฯ โดยเรว็ถ้าขุนจ่าสจักลบัมา

เมอืงอุไทยธานีแลว้ กใ็หเ้อาตวัขนุจ่าสจัลงไปดว้ย จะไดไ้ล่เลยีงไถ่ถาม ดว้ยเขตแดนเมอืงอุไทยธานีกบั

เมอืงเมาะตําเลมิใหไ้ดค้วามเป็นแน่ หนงัสอืมา ณ วนั ๑๓ เดอืน ๖  ปีมะเสง็ สพัศก…” 

 ครัน้เมื่อวนัองัคาร ขึน้ ๖ คํ่า เดอืน ๙  (จากสารตราเลขที ่๔๕/๔ จุลศกัราช ๑๒๐๗) พ.ศ. 

๒๓๘๘ เจ้าพระยาโกษาธบิด ีสมุหกลาโหม กบัพระยาราชสุภาวด ีได้จดัแจงที่เขตแดนหวัเมอืง ของ

กรงุเทพฯ ทีต่ดิต่อกบัเขตแดนหวัเมอืงองักฤษทางทศิตะวนัตก พรอ้มกบัสอบถามพระยาอุไทยธานี พระ

สุนทร ปลดัผูเ้ป็นพระยาตาก และพระปลดัเมอืงตากเกี่ยวกบัเขตแดนเมอืงอุไทยธานี เมอืงตากเมื่อได้

ความแลว้ก็ไดท้ําแผนที่เขตแดนทีแ่น่นอน และในสารตรา (เลขที ่๔๕/๒ จ.ศ. ๑๒๐๗) เรยีบเรยีงเป็น

ความปจัจบุนัดงัน้ี 

 “สารตรา ท่านเจา้พระยาจกัร ีให้มาแก่ พระปลดั กรมการเมอืงอุไทยธานีด้วยพระกรุณา

ตรสัเหนือเกลา้ฯ สัง่ว่า ณ วนั ๘ แรม ๑๒  คํ่า ปีมะเสง็ สพัศก กะปิตนัแหนรยิมาเรยีนดุรนัองักฤษเจา้

เมอืงเมาะตําเลมิ มหีนงัสอืใหม้ะโกน ไทยรามญั ถอืไปยงัเสนาบด ีณ กรุงเทพฯ ฉบบัหน่ึงว่า เมอืงองัวะ

มหีนังสอืมาถงึ กะปิตนัแหนรยิมาเรยีนดุรนั เจา้เมอืงเมาะตําเลมิว่า เมอืงเชยีงใหม่ไปรุกทีเ่ขตแดนของ

พมา่ๆ หาไดท้าํสิง่ใดทีไ่ปรกุเขตแดนไม ่เพราะองักฤษทําหนังสอืสญัญาไวแ้ต่ก่อนว่า พม่าเป็นไมตรกีบั

องักฤษๆ เป็นมหามติรกบักรุงเทพฯ พม่ากต็้องเป็นใจความดงัน้ี ฉบบัหน่ึงว่าขุนนางองักฤษจะขึน้มาดู

เขตแดนฝ่ายเหนือกะปิตนัแหนรยิมาเรยีนดุรนั จะใคร่พบขุนนางฝ่ายกรุงทีรู่เ้ขตแดนแน่ พูดจาเดด็ขาด

ได ้ไปทีป่ลายเขตแดนพรอ้มกนัในเดอืนยนัณุว่าเร-(มกราคม) หน้า คดิเป็นเดอืนยีข่า้งไทยจะไดว้่ากล่าว

ดว้ยทีเ่ขตแดนชีแ้จงกนัใหเ้ดด็ขาด หนังสอืซึง่มะโกนไทย ถอืเขา้มาเมือ่เดอืน ๙ สองฉบบั และเมือ่ ณ 

เดอืน ๖ ปีมะเสง็ สพัศก พระยาขานุจกัร ์ซึง่ออกไปสบืราชการกลบัเขา้มา กะปิตนัแหนรยิมาเรยีนดุรนั 

มหีนงัสอืมอบให ้พระยาขานุจกัรถ์อืเขา้มาเป็นภาษาองักฤษ ๕ ฉบบั อกัษรรามญั ๗ ฉบบั ว่าดว้ย กะปิ

ตนัรยิมาเรยีนดุรนั รบัไปดูทีเ่ขตแดนเมอืงกระกบัเมอืงมะรดิต่อกนั กบัว่าดว้ยพระสุนทร ปลดัเมอืงตาก 

มหีนงัสอืใหพ้ระสุทตัธานีถอืไปตามลกูหน้ี ซึง่หนีไป ณ เมอืงเมาะตําเลมิพระสุทตัธานีไปทําล่วงเกนิ (?) 

ในบา้นเมอืงองักฤษและหนังสอืซึง่องักฤษให้พระยาขานุจกัร ์มะโกนไทย ถอืเขา้มานัน้โปรดเกลา้ฯ ให้

เสนาบด ีมหีนงัสอืตอบใหม้ะโกนไทย ถอืกลบัออกไปแต่ วนั เดอืนสบิ ขึน้ ๔ คํ่าแลว้ ซึง่องักฤษกําหนด

มาว่าเดอืนยีจ่ะขึน้ไปดูทีเ่ขตแดนฝ่ายเหนือ ขอให้ขุนนางไทยที่เป็นผูใ้หญ่พูดจาเดด็ขาดไดไ้ปใหพ้รอ้ม

กนั จะไดว้่ากล่าวดว้ยทีเ่ขตแดนชีแ้จงกนัใหเ้ดด็ขาดนัน้ เขตแดนเมอืงตากกรมการ เป็นผูน้้อยแต่ลําพงั 

เจา้เมอืงกรมการ จะพูดจากบัองักฤษ ความจะไม่เด็ดขาด โปรดเกล้าฯ ให้พระยากําแพงเพช็รเป็น

ข้าหลวงผู้ใหญ่ ไปคอยพูดจากบัองักฤษได้มตีราขึ้นไปถึงพระยากําแพงเพ็ชร พระยาตาก กรมการ 



 ๒๑ 

ความแจง้อยู่แลว้ แต่เขตแดนเมอืงอุไทยธานีทีต่ดิต่อกบัแดนองักฤษนัน้ โปรดเกลา้ฯ ว่า พระยาอุไทย-

ธานีกเ็ป็นเจา้เมอืงผูใ้หญ่ ไดท้าํแผนทีก่่อนทีจ่ะแจง้พอจะพดูจากบัองักฤษได ้โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยา 

อุไทยธานี พระปลดั หลวงยกกระบตัร กรมการคอยรบัรองพูดจากบัองักฤษ ใหถู้กต้องตามทํานองและ

แผนทีเ่ขตแดนซึง่ชาวด่านบอกตําบลใหท้ํานัน้ เขตแดนขา้งฝ่ายเหนือ ด่านเมอืงอุไทยธานี ไดร้กัษาต่อ

กบัเมอืงตาก ตัง้แต่เขาใหญ่ปลายคลองแม่น้ําตองเมย มาตามคลองแม่ทรางออกลําคลองแม่น้ําตองโป๊ะ 

ฝ ัง่ตะวนัออกเป็นเขตมาจนลําน้ําตโีลต่อกบัด่านเมอืงศรสีวสัดิ ์ในระวางมคีลองแม่ทราง แม่กรวม แม่

นางดดั แม่สะเลงิ คลองแม่กรวิ แม่อําจาม ปลายคลองออกแต่เขา ต้นคลองไปออก แม่น้ําตองโป๊ะฝ ัง่

ตะวนัออก ในป่าอนัน้ี ผูค้นไดไ้ปเทีย่วเกบ็ผึง้อยู่ทุกปี พระยาอุไทยธานีลงไปเฝ้าทูลละออง ไดพ้าหลวง

ขนุหมืน่ชาวด่านลงไปชีแ้จง ใหท้ําแผนทีเ่ขตแดนต่อกนักบัแดนองักฤษ ตัง้แต่ทศิเหนือ เป็นลําดบัต่อๆ 

กนัลงไปทุกเมอืง จนสุดเขตแดนเมอืงกระ พระยาอุไทยธานี ไดท้าํแผนทีรู่ค้วามถว้นถี่แลว้ ถ้าองักฤษจะ

มาพดูจากบัพระยาอุไทยธานี  พระปลดั กรมการ จะเอาทีเ่ขตแดนใหล้ํ้าเกนิเขา้มา ทีแ่ห่งใด ตําบลใด ก็

ให้ตอบว่าที่เขตแดนแต่เดมิมาอยู่แต่เพยีงนัน้ จะมาเอาถงึที่ตําบลนัน้ เป็นแดนเมอืงอุไทยธานี ลํ้าเกนิ

เขา้มานกัยอมใหไ้มไ่ด ้ถา้เขาว่าจะเอาแต่เพยีงแม่น้ําตองโป๊ะขา้งตะวนัตก กใ็หว้่าชอบแลว้ เขตแดนแต่

ก่อนมา กอ็ยูแ่ต่เพยีงน้ี องักฤษมาดแูลว่ากล่าวเป็นสตัย ์เป็นธรรมสมควรหนักหนาความอนัน้ีจะบอกลง

ไปยงัท่านอคัรมหาเสนาบดใีห้ทราบ ถ้าเขาดูเขตแดนเมอืงอุไทยธานีแล้ว ก็ให้ถามเขาว่าจะไปดูเขต

แดนเมอืงไหน ที่แห่งใด ตําบลใดอกีบ้าง จะไปเมอืงใด จะได้มหีนังสอืไปให้เจา้เมอืงกรมการผู้ใหญ่ๆ 

ออกมาคอยพดูจาชีแ้จงทีเ่ขตแดนให ้ถ้าองักฤษจะไปทีเ่ขตแดนทีเ่มอืงตากกใ็หพ้ระยาอุไทยธานี พระ-

ปลดักรมการมหีนังสอืแต่งตัง้ คนถอืไปแจง้ความกบัพระยากําแพงเพช็ร ณ เมอืงตาก ถ้าองักฤษว่าจะ

ไปดเูขตแดนขา้งเมอืงกาญจนบุร ีเมอืงศรสีวสัดิ ์กใ็หม้หีนงัสอืลงมาถงึเจา้เมอืงกรมการเมอืงกาญจนบุร ี

เมอืงศรสีวสัดิ ์ใหรู้ค้วาม จะได้ออกไปพูดจากบัองักฤษด้วยที่เขตแดนทนักําหนด และการซึ่งจะพูดจา

กบัองักฤษนัน้ ให้พระยาอุไทยธานี พระปลดักรมการ พูดจาให้น่ิมนวล (?) เรยีบร้อยอย่าให้พูดให้

แขง็แรง การหาสําเรจ็ด้วยพูดจาแขง็แรงไม่ จงึโปรดเกลา้ฯ ให้คดัสําเนาหนังสอืเสนาบด ีมตีอบไปถงึ

องักฤษ ๓  ฉบบั กับแผนที่เขตแดนเมอืงอุไทยธานี มอบให้พระยาอุไทยธานีเอาขึ้นมาด้วย จะได้

พเิคราะห์ดูให้ถ้วนถี่ จะได้รู้ราชการพูดจากับองักฤษถูกต้อง ไม่ผิดกบัความในท้องตราและหนังสือ

เสนาบด ีซึง่มตีอบไปถงึองักฤษจงึทุกประการ ถ้าพระยาอุไทยธานี ไดพู้ดจากบัองักฤษคอยทีเ่ขตแดน

ความตกลงแลว้กนัแลประการใดใหบ้อกลงไปให้แจง้หนังสอืมา ณ วนัจนัทร ์ แรม ๗ คํ่า เดอืน ๑๐       

ปีมะเสง็ นกัสตั สพัศก” 

 หลงัจากทีพ่ระยาอุไทยธานี ไดร้บัทราบตามสารตราขา้งตน้แลว้ กม็ใีบบอก (เลขที ่๒๑๑  

จ.ศ. ๑๒๐๗) เมือ่วนัอาทติย ์แรม ๗ คํ่า เดอืน ๒   ปีมะเสง็มคีวามสาํคญัตอนหน่ึงว่า 

 “ขา้พเจา้ พระยาอุไทยธานี พระปลดักรมการ เกณฑก์รมการหกคน, ขุนหมื่นสบิหก, ไพร่สี่

สบิเอด็คน, เขา้กนัหกสบิสามคน, เกณฑด์่านพลหลวงพลหน่ึง, ขุนหมื่นสามคน, ไพร่แปดคน, เขา้กนั

สบิสองคนเกณฑด์่านสรวชิติ หลวงสรวชิติหน่ึง ไพร่สบิห้าคนเขา้กนัยีส่บิสองคน เกณฑก์ารอาฏมาต 

หลวงอินนายกองหน่ึง ขุนจ่าสจัปลดักองหน่ึง ขุนหมื่นแปดคน ไพร่สี่สิบคนเข้ากันห้าสบิคนเข้ากัน

ขา้พเจา้กรมการด่านพลด่านสรวชิติด่านอาฏมาตนายไพรร่อ้ยสามสบิเจด็คน ใหห้ลวงแพ่งหลวงจ่าเมอืง



 ๒๒ 

กรมการอยูร่กัษาเมอืงแต่ขา้พเจา้ พระยาอุไทยธานีพระปลดัหลวงกําแหง ผูว้่าทีห่ลวงยกกระบตัรหลวง

สุนทรภกัดี ขุนละคอน ขุนทิพรองนา ขุนรองสสัดหีมื่นรองแขวง กรมการกบันายด่านทัง้ปวง กราบ

ถวายบงัคมลาขนุหมืน่และไพรโ่ดยออกไปจากเมอืงอุไทยธานี แต่ ณ วนัอาทติย ์เดอืนอ้าย แรมแปดคํ่า 

ปีมะเสง็ สพัศก ไปคอยองักฤษอยู่ทีแ่ม่กรวิ แม่อําจามแกร (?) เมอืงอุไทยธานี ฝากแม่น้ําตองโป๊ะฝาก

ตะวนัออกดว้ยแลว้….” 

 ในทีสุ่ดพระยาอุไทยธานีและองักฤษกไ็ดพ้ดูจากําหนดเขตแดนจนเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 ครัน้เมื่อวนัจนัทร ์แรม ๑๕  คํ่า เดอืน ๒ ปีมะเสง็ หลวงชมภู ชาวกระเหรีย่ง อยู่เมอืงตาก 

ไดพ้าครอบครวักระเหรีย่งมาตัง้บา้นเรอืนอยู่ทีต่ําบลอุ้มผาง ในแม่จนั แม่กลอง แขวงเมอืงอุไทยธานี มี

ชายฉกรรจ์ ๑๕ คน ครอบครวัชาย หญิง ๓๐ คน รวม ๔๕ คน ด้วยพระยาตากถึงแก่กรรมไม่มทีี่พึ่ง 

พระยาราชสุภาวดไีดม้หีนังสอื (เลขที ่๒๕๐/๑-๒ จ.ศ. ๑๒๐๗) ถงึพระยาอุไทยธานีและพระยาตาก ถงึ

ความสมคัรใจของหลวงชมภู ทีจ่ะขออยู่เมอืงอุไทยธานี ต่อมาวนัพฤหสับด ีขึน้ ๒  คํ่าเดอืน ๒ หลวง

แพ่งเมอืงอุไทยธานี ไดม้ใีบบอก (เลขที ่๒๐๙ จ.ศ. ๑๒๐๗) ใหห้มื่นชํานิ พาหลวงชมภู กระเหรีย่งลงมา

ขอบารมทีีพ่ ึง่จาก พระยาอกัษรสุนทรเสมยีนตรา 

 วนัพฤหสับด ีขึน้ ๑ คํ่า เดอืน ๑๒ พ.ศ. ๒๓๘๘ นายแจง้ ผูว้่าทีข่นุสุพมาตราไดคุ้มเอาถาด

หมาก คนโทเงนิ เครื่องยศ สําหรบัที่หลวงยกกระบตัร ซึ่งถงึแก่กรรมส่งคนืเจา้พนักงานพระคลงัมหา

สมบตั ิตามใบบอก (เลขที ่๒๑๐ จ.ศ. ๑๒๐๗) ของพระยาพไิชยสุนทร 

 เมื่อวนัองัคาร แรม ๓ คํ่า เดอืน ๖ พ.ศ. ๒๓๘๙ แสนเชอืกขุนหมื่นกรมชา้ง ไดถ้อืตราสาร 

(เลขที ่๓๑/๑ จ.ศ. ๑๒๐๘ ) ของเจา้พระยาจกัรขีึน้มาตดิตามชา้งสําคญัทีห่ลบหนีเขา้ป่า ณ เมอืงอุไทย

ธานีและขอมะจกูบับุตรของมะจ ู๒ คน จากพระยาอุไทยธานี ช่วยในการตดิตามดว้ย 

 

สาเหตท่ีุย้ายเมืองอไุทยธานีมาบา้นสะแกกรงั 

 เมือ่ราว พ.ศ. ๒๓๗๖ นัน้    ขา้ราชการชาวกรงุเทพฯ ไดเ้ป็นพระยาอุไทยธานี    เจา้เมอืง 

อุไทยธานี ครัน้ขึน้ไปถงึเมอืงอุไทยธานีกค็ดิว่า ถา้บา้นเรอืนอยู่ทีส่ะแกกรงั จะหาเลีย้งชพีโดยชอบธรรม

ไดด้ขีึน้และจะว่าราชการเมอืงอุไทยธานี (ทีเ่มอืงอุทยัเก่า อําเภอหนองฉาง ) กไ็ปจากทีน่ัน้ไดไ้ม่ลําบาก

อนัใดพระยาอุไทยธานีคนน้ีเป็นเพื่อนกนักบัพระยาชยันาท ในเวลานัน้จงึขอตัง้บ้านเรอืนบนฝ ัง่แม่น้ํา

สะแกกรงั เพื่อจะคา้ขายขา้วหาประโยชน์นับว่ากลวัความไข ้ไม่กล้าขึน้ไปว่าราชการทีเ่มอืงอุไทยธานี

เก่า สําหรบัศาลาทีว่่าการเมอืงอุไทยธานี ไดใ้ชห้ลงับา้นพกัของเจา้เมอืงอุไทยธานี  ปลูกโรงไมย้าวชัน้

เดยีว หลงัคามุงกระเบือ้งแบบไทย ส่วนพวกกรมการเมอืงอุไทยธานี นัน้ ก็ไดย้า้ยตามมาตัง้บา้นเรอืน

อยูท่ีบ่า้นสะแกกรงัตามเจา้เมอืง จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๓๑๙ ไดเ้กดิปญัหาเรือ่งเงนิ อากรสมพตัสรตลาดเงนิ

ค่าเสนากร ซึ่งไม่ชําระกนัเน่ืองจากเขตแดนเมอืงอุไทยธานีกบัเมอืงชยันาท ไม่ถูกต้อง อนัมจีดหมาย

เหตุ (รา่งตราเลขที ่๑๔๐/๒ จ.ศ. ๑๒๑๐) ดงัน้ี 

 “หนังสอืพระยามหาอํามาตยฯ์ มาถงึพระยาอุไทยธานี ดว้ยหลวงปลดั หลวงอนุรกัษ์ภกัด ี

กรมการเมอืงชยันาทบอกลงไปว่า บา้นสะแกกรงัทีพ่ระยาอุไทยธานีตัง้อยูก่บัราษฎรตัง้เรอืนทํามาหากนิ

ตามรมิฝ ัง่น้ําตะวนัตก ตัง้แต่ปากกระบาดขึ้นไปจนบ้านท่าคล่อเหนือบ้านสะแกกรงั สมพสัษร อากร



 ๒๓ 

ตลาดหาไดช้ําระไม่ แต่บา้นเนินตูม บา้นเนินกําแพง บ้านทุ่งแฝก เสนาอากรเรยีกเป็นแขวงเมอืงไชย-

นาทต่อๆ มา ครัง้ ณ ปีมะเสง็ สพัศก นายโพ พวกหมื่นเทพอากรมาบอกพระยาไชยนาท กรมการว่า 

บา้นทุ่งแฝก บา้นเนินตูม บา้นเนินกําแพง พระยาอุไทยธานีว่า เป็นแขวงเมอืงอุไทยธานี หาไดช้ําระเงนิ

อากรไม ่พระยาไชยนาท กรมการว่าใหท้ําเรื่องราวมาจะบอกลงไป ณ กรุงเทพฯ นายโพหมื่นเทพอากร

ก็หาทําเรื่องราวมายื่นไม่ อยู่ ณ ปีมะแม นพศก พวกหมื่นเทพอากรมาว่า หลวงปลดั กรมการ แต่ง

กรมการพาหมื่นเทพอากรไปว่ากล่าวกบัพระยาอุไทยธานีๆ ว่า บา้นทุ่งแฝกเป็นแขวงเมอืงไชยนาทแต่

บา้นเนินตูม บ้านเนินกําแพง บ้านหนองเต่า เป็นทีเ่มอืงอุไทยธานี พระยาอุไทยธานีได้ทําแผนที่ลงไป

ทูลเกล้าฯ ถวายแล้วครัน้สบืเถาแก่ผู้ใหญ่ก็ว่า บ้านเนินตูม บ้านเนินกําแพง บ้านหนองเต่าเป็นแขวง

เมอืงไชยนาทหลายคนนัน้ ความทัง้น้ีจะเทจ็จรงิประการใดไมแ่จง้ และแขวงไชยนาทเขตแดนกวา้งขวาง

เกีย่วคาบมาจนถงึเมอืงอุไทยธานี พระอุไทยธานีว่าไมท่าํแผนทีบ่า้นเนินตูม บา้นเนินกําแพง บา้นหนอง

เต่า เป็นทีเ่มอืงอุไทยธานีลงมาทูลเกลา้ฯ ถวายกนัเอาทีเ่ขตแดนเมอืงไชยนาทมา ทัง้น้ีชอบอยู่แลว้หรอื 

กรมการและราษฏรเมอืงไชยนาทที่เป็นคนผู้ใหญ่ กบัที่กรุงเทพฯ ก็รู้กนัอยู่ว่าบ้านเนินตูม บ้านเนิน

กําแพง บา้นหนองเต่า เป็นเมอืงไชยนาทแต่เดมิ เมือ่พระยาอุไทยธานี เป็นทีเ่จา้เมอืงจะตัง้บา้นเรอืนอยู ่

ณ แขวงเมอืงอุไทยธานีว่าที่ไชยภูมไิม่ที่ จงึว่ากล่าวกบั กรมการเมอืงไชยนาทจะขออยู่ ณ บ้านสะแก

กรงั กอ็ยู่ต่อๆ มา ครัง้น้ีพระยาอุไทยธานี จะครอบงาํเอาทีบ่า้นเนินตูม บา้นเนินกําแพง บา้นหนองเต่า 

เป็นเมอืงอุไทยธานี ปรารถนาจะไดป้ลกูสรา้งต้นผลไมแ้ละทําไร่กนั (?) ทีจ่ะตัง้อากรสมพสัษรไม่ใหน้าย

อากรเรยีกเอาด้วย ฝ่ายเมอืงไชยนาทไม่ยอม เป็นความววิาทกนัอยู่ไม่รู้แล้วเดีย๋วน้ีพระยาไชยนาท

กลบัมาแต่ราชการทพัพระยาอุไทยธานี พระยาไชยนาท ก็เป็นเจา้เมอืงผู้ใหญ่เขตแดนเกี่ยวขอ้งกนัอยู่

อยา่งไรกใ็หน้ดัหมายดแูล พดูจาปรกึษาหารอืกนัจะเป็นทีเ่ขตแดนเมอืงใด กใ็หว้่ากนัเสยีใหเ้ดด็ขาด ตก

ลงเป็นทีเ่มอืงไชยนาทฯ จะไดนํ้าเรยีนเงนิอากรสมพสัษรต่อไป จะใชแ้ต่กรมการพูดจะไปมา การกจ็ะหา

แลว้กนัไม่ไดม้ตีรามาถงึพระยาไชยนาท ความแจง้อยู่แลว้ ถ้าชําระว่ากล่าวไม่ตกลงจะบอกขอขา้หลวง

ขึน้มาสอบสวนด ูหรอืจะแต่งกรมการผูใ้หญ่ทัง้สองทางทําแผนทีเ่มอืงไชยนาท เมอืงอุไทยธานี ลงไปว่า

กล่าว ณ กรุงเทพฯ ได ้กใ็หเ้ร่งคุมแผนที่ลงไป จะไดต้ดัสนิใหเ้ป็นอนัแล้วแก่กนั หนังสอืมา ณ วนัเสาร ์

แรม ๑๔ คํ่า เดอืน ๘ ปีวอก สมัฤทธิศ์ก” 

 นอกจากน้ียงัมหีนังสอืไปถงึพระยาไชยนาท (ร่างตราเลขที ่๑๙๐/๔ จ.ศ. ๑๒๑๐) ถงึเรื่อง

บา้นเรอืนอยูใ่นแขวงเมอืงอุไทยธานีหรอืเมอืงไชยนาท และใหน้ดัหมายพดูจากนัไมเ่ป็นทีต่กลง 

 ในที่สุดพระยามหาอํามาตย ์จงึให้กรมการขึน้มาสอบสวนเขตแดนเมอืงอุไทยธานีและให้

สอบเขตแดนเมอืงไชยนาทกบัเมอืงอุไทยธานีทีต่ดิต่อกนั เพื่อสะดวกต่อการเก็บอากรสมัพสัษรตลาด 

และเงนิค่าเสนาอากรดว้ยเหน็ว่า (จาก “ประชุมนิพนธ ์พระนิพนธ ์ของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุ-

ภาพ”) เจา้เมอืงอุไทยธานีไมค่วรจะมาอยูใ่นแขวงเมอืงไชยนาท อกีทัง้เวลานัน้พวกเจา้เมอืงกรมการ 

อุไทยธานีตัง้บ้านเรอืนเป็นหลกัแหล่งมัน่คงเสยีแล้ว จะไล่ไปก็จะเกดิเดอืดรอ้นจงึให้ตดัเขตบ้านสะแก

กรงัทางฝ ัง่คลองฟากใต้กว้าง ๑๐๐ เส้น ตัง้แต่ท้ายบ้านสะแกกรงั ไปจดแดนเมอืงอุไทยเก่า โอนที่นัน่

จากเมอืงไชยนาทเป็นของเมอืงอุไทยธานีฯ จงึตัง้อยู่ที่ปลายสุดเขตแดน ทางฝ ัง่คลองสะแกกรงัฟาก

เหนือ ตรงบ้านเจา้เมอืงอุไทยธานี ขา้มไปก็เป็นเขตแดนเมอืงมโนรมยข์า้งใต้บ้านลงมาสกัคุง้น้ําหน่ึงก็



 ๒๔ 

เป็นแดนเมอืงไชยนาท ครัน้เมื่อมกีารแบ่งเขตการปกครองออกเป็นแขวง เมอืงอุไทยธานีเก่า จงึมเีพยีง 

๔ แขวงหนองขนุชาต ิแขวงหนองกระดี ่แขวงหนองหลวง และแขวงแมก่ลอง ซึง่เรยีกกนัตดิปากว่า “แม่

กลองหนองหลวง” เพราะมเีขตแดนตดิต่อกนัส่วนแขวงหนองขุนชาตนิัน้ ต่อมาไดเ้ปลีย่นเป็นแขวงอุทยั

เก่า 

 

จงัหวดัอทุยัธานีสมยัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 จงัหวดัอุทยัธานี ถงึแมจ้ะมคีวามเป็นอยู่ต่อเน่ืองมาจนถงึรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระ-

ปกเกล้าเจา้อยู่หวัแล้ว ก็ยงัมภีูมปิระเทศที่ค่อนขา้งจะทุรกนัดารปราศจากการคมนาคมใดๆ นอกจาก

ทางเกวยีนทีต่้องบุกผ่านป่า หรอือาศยัเรอืขึน้ล่องตดิต่อกบัแม่น้ําเจา้พระยาโดยอาศยัลําน้ําสะแกกรงัที่

ไหลผ่านตวัเมอืง ปากแมน้ํ่าสะแกกรงัตัง้อยูต่รง ต.คุม้สาํเภา อ. มโนรมย ์จ.ชยันาทนัน้ ทีป่ากน้ําเดมินัน้

หน้าฤดแูลง้ราษฎรจ์ะช่วยกนัทําคนัดนิใหญ่เป็นเขื่อนกัน้น้ํา เพื่อกัน้ไม่ใหน้ํ้าในแม่น้ําสะแกกรงัแหง้ เรอื

แพทีจ่ะผ่านเขา้ออกต้องเขน็ขา้มเขื่อนน้ี ซึง่เป็นเขื่อนดนิทําเป็นตวัทํานบกัน้น้ําไวใ้หช้าวเมอืงได้อาศยั

น้ําอาบ กนิ และเพาะปลกู ตลอดจนการสญัจรไปมาในยามปกตดิว้ยภูมปิระเทศของจงัหวดัน้ีเป็นทีด่อน

แห้งแล้ง ในฤดูน้ําลดลง แม่น้ําสะแกกรงัจะแห้งขอด ซึ่งเป็นเหตุให้ลําบากแก่การคมนาคมและการ

ประกอบกสกิรรมทัว่ไปส่วนใหญ่ชาวจงัหวดัอุทยัธานีมอีาชพีทาํนาเป็นลํ่าเป็นสนั นับเป็นเมอืงประเภทอู่

น้ําอู่ข้าวที่สําคญั ครัน้เมื่อมกีารสร้างเขื่อนเจา้พระยาขึ้น เขื่อนที่กัน้ตรงปากน้ําก็เลิกทําเพราะน้ําใน

แมน้ํ่าสะแกกรงัมบีรบิรูณ์อยูต่ลอด 

 ต่อมาได้มกีารเลกิภาคที่ตัง้ขึน้เป็นมณฑลในรชักาลที่ ๖ ใหม่ โดยรวมเป็นมณฑลเดยีว 

และจงัหวดัอุทยัธานี ซึ่งเดิมนัน้ขึ้นกับมณฑลนครสวรรค์ ได้เปลี่ยนไปรวมขึ้นอยู่กบัมณฑลอยุธยา  

จงัหวดัอุทยัธานีในสมยัใหม่ได้เปลี่ยนแปลงตามโครงร่างของการบรหิารราชการที่ขยายวงกว้างขึ้น 

ยกเลกิชัน้ขา้ราชการและนําเอาระบบการกําหนดเงนิเดอืนตามตําแหน่งมาใชแ้ลว้เปลีย่นแปลงใชก้ารจดั

ชัน้ขา้ราชการควบคู่ไปกบัการจดัชัน้ตําแหน่งประกาศยกเลกิมณฑลเสยีในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ และจดัให้

จงัหวดัเป็นหน่วยการปกครองส่วนภมูภิาคทีส่าํคญัทีสุ่ด พรอ้มกบัใหม้เีทศบาลเป็นหน่วยราชการบรหิาร

ส่วนทอ้งถิน่ ส่วนผูว้่าราชการจงัหวดันัน้ใหเ้รยีก “ขา้หลวงประจาํจงัหวดั” 

 จงัหวดัอุทยัธานีทุกวนัน้ี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาต ิที่ยงัรกัษาศิลปวฒัน-

ธรรมของบา้นเมอืงไวเ้ป็นอยา่งด ีจนมคีาํพงัเพยกล่าวไวว้่า 

 “ดาํน้ําสามผดุ ไม่หลดุอทุยั” และ “อยู่อทุยัไม่ต้องอทุธรณ์ คํา่มืดกน็อนท่ีอทุยั” 

 
 

 

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัอทุยัธานี . กรุงเทพฯ : บพธิการพมิพ ์, ๒๕๒๘ 
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