
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัอทุยัธานี 
 

สมยัก่อนประวติัศาสตร ์
 กรมศิลปากร ได้ส ารวจและขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม 
๒๕๑๒ ถึงวนัที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๒ ที่บรเิวณเชงิเขานาค ต าบลเขาขี้ฝอย อ าเภอทพัทนั จงัหวดั
อุทัยธานี พบว่าดินแดนบางแห่งของจังหวัดอุทัยธานี เคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ก่อน
ประวตัศิาสตร ์ยุคโลหะประมาณ ๓,๐๐๐ ปี – ๑,๕๐๐ ปีมาแลว้ 
 บรเิวณทีพ่บแหล่งโบราณคดสีมยัก่อนประวตัิศาสตร ์ยุคโลหะนัน้ เป็นเนินดนิอยู่ตดิกบัเชงิ
เขานาคและลาดลงสู่ล าน ้าตากแดดซึ่งไหลลงสู่แม่น ้าสะแกกรงั เขานาคเป็นเทอืกเขายาวไปทางทิศ
เหนือและใต้สูงประมาณ  ๑๐๐  เมตร หวัเขาด้านทิศเหนือจดล าตากแดด ในฤดูแล้งจะมนี ้าขงัอยู่เป็น
หว้ง ๆ ทีเ่ชงิเขานาคเป็นเนินดนิเนื้อทีป่ระมาณ ๑๐ ไร่ ลาดลงสู่ล าน ้าตากแดด แหล่งโบราณคดทีีพ่บอยู่
ทางฟากด้านทิศตะวนัตก เป็นภูมิประเทศเหมาะส าหรบัเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในสมัยโบราณ 
เนื่องจากเป็นเนินดนิน ้าท่วมไม่ถงึ อยู่ใกล้ล าน ้าและภูเขา เหมาะแก่การเพาะปลูกและล่าสตัว์ หาอาหาร 
ใกลน้ ้าบรโิภค อาจจะใชล้ าน ้าเป็นทางคมนาคมตดิต่อกบัชุมชนอื่นไดอ้กีดว้ย 
 การขุดตรวจในบรเิวณทีช่าวบา้นเคยพบโครงกระดูกนัน้ เป็นดนิร่วนปนทรายลกึลงจากผวิ
ดนิ พบเศษเครื่องป้ันดนิเผาเศษส ารดิ แต่มจี านวนน้อย พบร่องรอยโครงกระดูกมนุษย ์๑ โครง กระดูก
ป่นเป็นผงเหลอืแต่ฟันรวมกนัอยู่หลายซี่ ในระดบัลกึประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ลกัษณะดนิเป็นดนิร่วน
ปนทรายสนี ้าตาลอ่อน และมเีศษหนิผุปนรวมอยู่ดว้ย ต ่าจากระดบัลกึ ๖๐ เซนตเิมตร เป็นดินปนกรวด
หนิปูนกอ้นเลก็ๆ และไม่พบโบราณวตัถุอื่นๆ เลย ถดัจากหลุมนี้ไปทางทศิตะวนัตกประมาณ ๕๐ เมตร 
ได้พบเครื่องป้ันดนิเผาบนผวิดนิจ านวนมาก ขุดพบโครงกระดูกมนุษย ์ในระดบัลกึจากผวิดนิประมาณ 
๖๐ เซนตเิมตร โครงแรกทีพ่บเป็นการฝัง่เดีย่ว นอนหงายเหยยีดตรง แขนแนบล าตวั วางหนัหวัไปทาง
ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ศรีษะเอยีงไปทางขวา อยู่ในสภาพทีแ่ตกเป็นชิน้ๆ เนื่องจากแรงกดของดนิ ไม่มี
เครื่องประดบัหรอือาวุธฝัง่รวมอยู่ดว้ย มแีต่กองเศษภาชนะดนิเผาวางอยูข่า้งตวัตัง้แต่ไหล่ลงไปถงึปลาย
เทา้ กระดูกอยู่ในสภาพคอ่นขา้งเป่ือย กระดูกสนัหลงั ซีโ่ครง และเชงิกรานผุหมดยากต่อการสนันิษฐาน
ว่าเป็นชายหรอืหญิงฟันแขง็แรง แต่หน้าฟันลกึมาก อาจเป็นเพราะว่า กินอาหารที่ปนเศษกรวดทราย
อนัเกดิจากการใชฟั้นบดอาหารจ าพวกแป้ง ฟันกรามใหญ่ซีสุ่ดทา้ยยงัอยู่ในที ่แสดงว่าผูต้ายมอีายุไม่ต ่า
กว่า ๒๐ ปี และเสียชีวิตคงจะอายุไม่เกิน ๔๐ ปี โครงกระดูกสัดส่วนสูงโดยประมาณไม่เกิน ๑๖๐ 
เซนตเิมตร 
 อีกหลุมหนึ่งพบโครงกระดูกมนุษย์ฝังรวมกัน ประมาณ สี่โครง ซ้อนอยู่ในลักษณะนอน
หงายเหยยีดตรง แขนแนบล าตวัวางหนัหวัไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือเช่นเดยีวกนั โครงกระดูกทุก
โครงในหลุมนี้ผุเป่ือยมาก ทีย่งัคงรูปร่างอยู่แยกได ้๔ โครง นอกนัน้เป็นกระดูกส่วนต่างๆ เช่น กะโหลก 
กระดูกแขนขา ชิน้ส่วนของกระโหลกศรีษะ ฝังรวมๆ กนัอยู่แต่วางเรยีงกนัอยู่อย่างเป็นระเบยีบนอกจาก
โครงกระดูกผู้ใหญ่แล้ว พบฟันน ้านมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกบัเศษกระโหลกบางๆ เขา้ใจว่าเป็นศพเด็ก
เลก็ๆ ฝังรวมอยู่ดว้ย หลุมฝังศพนี้ไม่มภีาชนะดนิเผาทีร่วมอยู่เป็นกลุ่มเลย ภาชนะทีพ่บวางอยู่ทางดา้น



 ๒ 

ขวาของปลายเท้า เครื่องประดบัที่พบม ีก าไลส ารดิสวมติดข้อมอืซ้ายซ้อนกนั ๒ วง มลีวดลายคล้าย
เชอืกถกัแบบถกัเปีย และมหี่วงส ารดิหรอืแหวนส ารดิกองอยู่ระหว่างกระดูกต้นขา นอกนี้ยงัพบลูกปัด
หนิลายขาวด า (Boudid Agate) และลูกปัดหนิสสี้ม (Carnalian) ที่บรเิวณคอลูกปัดแก้วสแีสดหรอืแดง
คล ้า และลูกปัดแกว้สนี ้าเงนิขนาดเลก็ทีบ่รเิวณขอ้มอื นอกจากนี้ไดพ้บขวานเหลก็และเครื่องมอืเหลก็ฝัง
รวมอยู่หลายชิน้ ขวานเหลก็เล่มหนึ่งวางทบัอยู่บนกระดูกตน้ขาขวามเีศษผา้เนื้อหยาบตดิอยู่ใกลก้บัคม
ขวานเหล็ก ลกัษณะใยเส้นด้ายอาจจะท าด้วยเปลอืกไม ้ขวานเหลก็อกีอนัหนึ่งยงัมรี่องรอยของด้ามไม้
ตดิอยู่ เนื้อไมเ้ป็นเสน้คลา้ยไมไ้ผ่ เขา้ใจว่า  มนุษยส์มยันัน้อาจน าซอไมร้วกมาท าเป็นดา้มกไ็ดเ้พราะซอ
ไม้รวกแก่จดัจะมคีวามแขง็และเหนียวไม่แพ้ไม้เนื้อแขง็อื่นๆ เศษผ้าและไม้ที่ยงัไม่ผุเป่ือยไปทัง้ๆ ที่มี
อายุนับพนัปีนี้กเ็นื่องจาก มสีนิมเหลก็ช่วยรกัษาไวส้ าหรบัสิง่ของอื่นทีพ่บม ีแร่ดนิเผา ลูกกระสุนดนิเผา 
เศษเครื่องประดบัส ารดิ เศษเหล็กที่เหลือจากการหลอมก้อนแร่ เปลือกหอยกาบกระดูกและเขาสตัว ์
โดยเฉพาะกระสุนดนิเผามเีส้นผ่าศูนย์กลางตัง้แต่ ๑.๐๐-๒.๐๐ เซนตเิมตร กระดูกสตัวต์่างๆ เป็นสตัว์
หลายประเภท เช่น หมู เก้ง กวาง สตัว์ประเภทฟันแทะ (Rodent) ววัควาย กระดูกปลา กระดองเต่า 
เขาสตัว ์มรีอยตดัดว้ยมดีคม 
 วนัที่ ๒๙ เมษายน – ๓๐ มถิุนายน ๒๕๑๓ ได้มกีารขุดส ารวจเรื่องราว ของมนุษย์ก่อน
ประวตัิศาสตร์ ที่เชิงเขานาคอีกครัง้หนึ่ง พบโครงกระดูกลึกจากผิวดินประมาณ ๔๐ เซนติเมตร ใน
ลกัษณะนอนหงายซ้อนกนัเหยยีดยาว แขนแนบล าตวัอยู่ในชัน้ดนิปนกรวด วางศรีษะไปทางทศิตะวนั-
ตกเฉียงเหนือ มภีาชนะดนิเผาวางเป็นกลุ่มอยูท่างดา้นซา้ย ส่วนหลกัฐานทีพ่บเพิม่เติมและแตกต่างจาก
ครัง้ทีแ่ลว้ม ีถว้ยส ารดิที่มสีภาพเกอืบสมบูรณ์ ตุ๊กตาดนิเผาเป็นรูป สตัว์สีเ่ท้าบางจ าพวก เช่น กบ เสอื 
และอื่นๆ ที่ช ารุด เสยีมเหล็ก ขวานเหลก็ ทีม่รีอยจกัสาน ของภาชนะที่ใส่ติดอยู่พร้อมเมล็ดพชื ก าไลสี
เขียวลักษณะแบน มีรูส าหรบัต่ออยู่ ๓ แห่ง อยู่ที่เดียวกับท่อนแขนที่มีก าไลส ารดิสวมอยู่ ๘ อัน หวั
ลูกศรและปลายหอก ฉมวก ที่ท าด้วยโลหะ ขวานหินมีป่า ขวานหินขดัและขวานหินกระเทาะ ลูก
กระพรวนส าริดที่มีสภาพสมบูรณ์ นอกนัน้ก็เป็นเศษภาชนะดินเผาลูกปัดหินก าไล และแหวนส าริด 
เปลอืกหอย เขาสตัว ์ตะกรนั เป็นตน้ 
 นอกจากนี้ยงัไดม้กีารส ารวจพบแหล่งมนุษยก์่อนประวตัศิาสตร ์ในท้องทีอ่ื่นอกีหลายแห่ง 
คอื พบเครื่องมอืหนิกระเทาะสมยัหินเก่า ท าจากหนิกรวด ที่น ามาจากเหมอืงแค่ อ าเภอบ้านไร่ พบ
ภาพเขยีนสกี่อนประวตัิศาสตร์บนหน้าผาที่อยู่บนเทอืกเขาปลารา้ เขตอ าเภอลานสกั พบขวานหนิขดั 
เศษภาชนะดนิเผา และเครื่องมอืเหล็กเป็นรูปคล้ายเคยีวในถ ้าเขาฆ้องชยั อ าเภอลานสกั พบขวานหนิ
ขดัทีถ่ ้าเขาปฐว ีอ าเภอทพัทนั, พบขวานหนิขดัรูปเหมอืนปัจจุบนัเศษภาชนะดนิเผา และกระดูกสตัว ์ที่
ถ ้าเขาตะพาบ ต าบลวงัหนิ อ าเภอบ้านไร่ พบขวานหนิขดัสมยัใหม่ ที่บรเิวณถนนตรงหมู่บ้านชวนพลู 
หรอืสวนพลู อ าเภอบา้นไร่ เป็นจ านวนมาก พบโครงกระดูก เศษภาชนะดนิเผา และลูกปัดหนิส ีแวดนิ
เผาที่บ้านท่าทอง บ้านดงยางใต้ อ าเภอเมืองอุทยัธานี  โดยเฉพาะ ที่บ้านท่าทอง พบลูกปัดหุ้มด้วย
ทองค าเป็นตน้ ซึ่งเกือบจะเรยีกได้ว่า พื้นที่ทุกแห่งของจงัหวดัอุทยัธานีเคยเป็นที่อยู่ หรือเส้นทางของ
มนุษยใ์นสมยัโบราณมาก่อน พ.ศ. ๑๐๐๐ 



 ๓ 

 เมื่อมีมนุษย์มาอาศัยอยู่ตัง้แต่สมยัโบราณ นิทานของพื้นบ้านของหมู่บ้านหนองเต่า อ .
เมอืง ก็ได้มเีล่าต่อสบืทอดกนัมาว่าที่บรเิวณเขานาคนัน้ เดมิเป็นทีอ่ยู่ของพวกพญานาค (เขา้ใจว่าเป็น
มนุษยช์าวเขาเผ่านาคา) และห่างจากเขาไปทางทศิตะวนัออกนัน้ มหีนองน ้าขนาดใหญ่ เป็นที่อยู่อาศยั
ของเต่าทอง (เขา้ใจว่าเป็นพวกหากินตามชายน ้า) พญานาคซึ่งคงจะเป็นพวกนาคาที่มคีวามดุรา้ยหรอื
มนุษยท์ีก่ินคน กพ็ยายามที่จะจบัเต่าทองไปเป็นอาหาร ส่วน เต่าทองนัน้ ไดพ้ยายามหลบหลกีและคบ
หา อยู่กบัพวกเทวดา ซึง่ตอ้งเป็นคนทีม่วีชิาความรูม้าก จนในทีสุ่ดทนหนีพญานาคไม่ได ้กไ็ปขอรอ้งให้
พวกเทวดาช่วยสาปแช่งให้พญานาคตายแขง็เป็นหนิอยู่ที่เขา ส่วนพญานาคตนอื่นก็หนีไป ทิ้งไว้แต่
พญานาคทีด่ื้อกว่าใหถู้กสาปเป็นหนิ เขาลูกนี้จงึชื่อว่าเขานาคส่วนหนองน ้าใหญ่นัน้ เรยีกว่าหนองเต่า 
เป็นหมู่บา้นใหญ่จนทุกวนันี้ 
 อกีเรื่องหนึ่งเล่าว่า พญานาค ตนหนึ่งเกดิไปชอบหญงิสาวคนหนึ่งเขา้ก็เหน็จะชื่อนางเป็น
คนอยู่ในหมู่บา้นเดยีวกบัเจา้หลวงซึง่ชอบพออยู่กบัเธอเหมอืนกนั มาระยะหลงั เธอกเ็กดิตดัสนิใจไม่ถูก
ว่าจะอยู่ร่วมเรยีงเคยีงหมอนกบัใครด ีเมื่อเป็นอย่างนี้เจ้าหลวง กบัพญานาค ก็ตกลงนัดพบกนัอย่าง
ลูกผู้ชาย เพื่อเจรจาความต่อหน้านางให้แตกหกัเสรจ็สิ้นกนัไป ในที่สุดก็ตกลงใจกนัไม่ได้ จงึเกิดการ
ต่อสูก้นัอย่างชนิดตอ้งใชว้ชิาตวัเบาฝ่ามอืพญามารเขา้ต่อสูก้บัขวานพยคัฆเ์หริเจด็คาบสมุทร เสยีงสนัน่
หวัน่ไหวจนพวก เทวดา ตอ้งเผ่นออกมาดูศกึหน้านาง ครัง้หนึ่งคมขวานจามไปถูกแผ่นดนิ ถงึกบัแยก
เป็นล าน ้าตากแดดพวกเทวดา เห็นว่าไม่ได้เรื่อง จงึสาปให้เจ้าหลวงตายแขง็เป็นหินอยู่ที่ เขาหลวง 
ส่วนพญานาค ก็ให้กลายเป็นเขานาคตากแดดจนตาย ส าหรบันางตน้เหตุให้เกดิววิาทนัน้ได้ตดัเนื้อนม
ขว้างไปให ้เจ้าหลวงขา้งหนึ่ง กลายเป็น ภูเขานมนาง อยู่คนละฝัง่กบัล าน ้าตากแดด เขตอ าเภอโกรก
พระ จงัหวดันครสวรรค์ ส่วนอีกขา้ง  ขว้างให้พญานาคออกไปเสยีไกลเป็น ภูเขาแหลม อยู่ในท้องที่
อ าเภอทพัทนั ส่วนสถานทีต่่อสูก้นันัน้ เรยีกว่า วงัรอจนทุกวนันี้ เป็นเรื่องเล่ากนัสนุกๆ ไม่มหีลกัฐานแน่
ชดัทางโบราณคดแีต่อย่างใด นอกจากสถานทีท่ีม่จีรงิตามเรื่องนี้ 
 บรเิวณเชงิเขาซบัฟ้าผ่า อยู่ในเขตรกัษาพนัธุป่์าหว้ยขาแขง้ อ าเภอลานสกัซึง่มภีูมปิระเทศ
เป็นหมู่เขา อยู่ใกลห้ว้ยน ้าซบั มหีนิวงกลม อยู่รวมทัง้หมด ๖ วง ลกัษณะเป็นหนิอคันี ขนาดต่างๆ เรยีง
ซ้อนเป็นแนวคล้ายกองหินท าเป็นรูปวงกลมบางวงมีขนาดกว้าง ๒ .๐๐-๒ .๕๐ เมตร บางวงมี
เสน้ผ่าศูนยก์ลางราว ๓๗ เมตร วงหนิวงกรมเหล่านี้ เขา้ใจว่ามอีายุในสมยักอ่นประวตัศิาสตรย์ุคหนิใหม่ 
นอกจากนี้ ยงัพบหนิวงกลมในป่าเขตบา้นน ้าพุ ต าบลคอกควาย อ าเภอบา้นไร่ อกีแห่งหนึ่งสอบถามได้
ความว่า เป็นทีฝั่งศพชาวละวา้มาแต่โบราณ หนิวงกลมนี้ บางคนเรยีกว่า "สงัเวยีนไก่" ในทีแ่ห่งแรกเคย
มผีูพ้บเศษภาชนะดนิเผาดว้ย 
                มนุษยส์มยัก่อนประวตัิศาสตร์ นิยมเขยีนภาพไว้บนผนังถ ้า หรอืหน้าผาสูง เพื่อถ่ายทอด
ความคิดเห็น มักเป็นอิทธิพลที่ได้รบัมาจากการจดจ าหรืออาศัยเค้าโครงข องสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ใน
ชีวิตประจ าวนั รูปแบบและลักษณะของภาพมักจะออกมาตามความคิดฝันที่ติดหูติดตา ที่จงัหวัด
อุทยัธานีได้มีการส ารวจพบภาพเขียนสกี่อนประวตัิศาสตร์ที่หน้าผา    บนเทอืกเขาปลาร้า     ต าบล
หว้ยคต อ าเภอ 
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บา้นไร่ จงัหวดัอุทยัธานี ซึง่มขีนาดสงูกว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ เมตร หน้าผานี้อยู่ทางดา้น
ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือเป็นหน้าผาขนาดใหญ่ และมภีาพเขยีนรูปคน สตัว ์และรูปทรงเรขาคณิต อยู่บน
หน้าผาหลายรูป 
 ภาพเขยีนสรีูปคนนัน้ เขยีนเป็นเสน้ดา้ยดว้ยสแีดงคร ่า บางรูปจางเป็นสสีม้ รูปคนเขยีนลง
สีีทบึ ภายในสวมเครื่องประดบัเป็นขนนกทีห่วั ทีเ่อวมเีครื่องประดบัหอ้ยอยู ่ดูเหมอืนอวยัวะเพศ ทีม่อื
สวมก าไลสี่เหลี่ยม บางรูปภายในเขยีนเป็นเส้นตดัขวางเป็นก้างปลา สามารถแยกลกัษณะการเขยีน
ภาพคนได ้๓ ชนิด คอื ภาพคนทีล่งสทีบึภายใน ภาพคนทีว่าดเฉพาะเสน้รอบรูปภายในโปร่ง และภาพ
คนทีว่าดเป็นเส้นรอบนอกของรูป ภายในเขยีนแบบประจุดอยู่เต็มช่วงล าตวั เป็นลกัษณะพเิศษมอียู่ ๓ 
รูป คนละขนาดและยนืเรยีงกนัอยู่ด้านในสุดของหน้าผา รูปหนึ่งมปีระจุดในล าตวั อีก ๒ เป็นเส้นตรง
และเส้นตดัขวางอยู่ภายในล าตวัมอืและเท้าไม่ได้วาดต่อให้ครบ ภาพคนบางรูปเขยีนในท่าจูงววั และ
บางรูปมอืถอืไมอ้ยู่กบัสุนัข เป็นตน้ 
 ภาพเขียนสีรูปสตัว์ มรีูปววัที่ภายในเขยีนเป็นรูปตัดขวางในล าตวั บางรูปเขยีนเป็นเส้น
รอบรูป ส่วนภายในทาสปีระกอบเป็นสดี า แสดงให้เหน็ด้านขา้ง เหน็ขา ๓ -๔ ขา สตัว์บางตวัมขีนนก
ประดบัทีห่วัดว้ย พืน้ผนังหน้าผามเีสน้ร่างสดี าเตม็ไปหมด เขา้ใจว่า เขยีนภาพร่างก่อนทีจ่ะลงส ีรูปสตัว์
ทีเ่ขยีนมภีาพ ววั ไก่ กบ เต่า ค่างหรอืลงิ สุนัข เป็นตน้ สทีีเ่ขยีนเป็นสแีดงคร ่า 
 ภาพเขยีนสทีีเ่ป็นรูปทรงเรขาคณิตส่วนใหญ่เป็นเสน้ร่างสดี า ดูไม่ออก บางแห่งทาสดี าเป็น
พชืคล้ายรูปสตัว์ บางรูปเป็นเสน้โคง้หลายเสน้กระจายออกจากจุดกลางวนไปทางซา้ย บางภาพเป็นรูป
สตัวแ์บบขาวด า 
 ภาพเขยีนสทีี่พบในจงัหวดัอุทยัธานีนี้เป็นภาพเขยีนทีเ่ขา้ใจว่า ผูเ้ขยีนช่วยกนัเขยีนหลาย
คน จงึมรีูปแบบลกัษณะของภาพแตกต่างกนั บางรูปเขยีนทบัซอ้นเส้นร่างเดมิ บางรูปถูกน ้าฝนไหลชะ 
สหีลุดเหน็เป็นรูปเลอืนลาง และเปลี่ยนสแีดงคร ่าเป็นสสี้มหรอืแดง เดมิเขา้ใจว่า คงมภีาพเขยีนอยู่เต็ม
หน้าผาแห่งนี้ การเขยีนนัน้ผูเ้ขยีนตอ้งตัง้รา้นไมส้ าหรบัเขยีนจงึจะสามารถเขยีนภาพได ้สงูประมาณ  
 ๗-๘ เมตร ภาพเขียนที่พบบนยอดเขาปลาร้านี้ มีลักษณะพิเศษคอื รูปคนมีเครื่องประดบั ภาพคน
เขยีนไว้หลายแบบในที่เดียวกนั และเป็นภาพเขยีนสทีี่มลีกัษณะชดัเจนและสมบูรณ์ทีสุ่ด อายุประมาณ
สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์ยุคโลหะ 
 สรุปได้ว่า พื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ มาตัง้แต่โบราณ
สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์ซึง่อาจจะเป็นมนุษยท์ีอ่พยพมาตัง้แต่สมยัหนิเก่า จากจงัหวัดกาญจนบุรเีขา้มา
อาศยัอยู่ในเขตอ าเภอบ้านไร่ แถบล าธารเก่าบรเิวณทางเขา้เหมอืงแร่ แล้วอพยพกระจดักระจายไปอยู่
ตามถ ้าตามชายน ้า มวีฒันธรรมเปลี่ยนแปลงเป็นสมยัหนิใหม่ ซึ่งพบเครื่องมอืหนิขดัใกล้ล าธาร บ้าน
สวนพลู หรอืบ้านชวนพลู ในเขตอ าเภอบ้านไร่ ถ ้าเขาฆ้องชยั ในเขตอ าเภอลานสกัเป็นต้น จนอพยพ
เขา้มาถงึเชงิเขานาค ก็เปลีย่นเป็นวฒันธรรมสมยัโลหะ อยู่ร่วมกนัเป็นหมู่บา้นชุมชนเลก็ใกล้ล าน ้าตาก
แดด ท าการเพาะปลูกและเลี้ยงสตัว์ อาจมพีาหนะใช้ เช่นเลื่อนหรอืล้อส าหรบัทางน ้าอาจจะมเีรอืขุดใช ้
รูจ้กัถลุงแร่ เป็นช่างท าเครื่องเหล็ก และเครื่องส ารดิ ทอผ้าท าเครื่องนุ่งห่ม มกีารแลกเปลี่ยนเครื่องมอื 
เครื่องใช้ระหว่างชุมชนใช้เครื่องประดบัต่าง ๆ เช่น ก าไล ลูกปัด ห่วงหู หรอืห่วงจมูก แหวน เป็นต้น 
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เครื่องมอืทีช่่วยในการเพาะปลูก       ท าดว้ยเหลก็  มรีูปร่างคลา้ยเสยีมในสมยัปัจจุบนัอาวุธของมนุษย์
สมยันี้ไดแ้ก่  
ใบหอก ขวาน และอาจจะใช้คนักระสุนส าหรบัล่าสตัว์ขนาดเล็ก ภาชนะดิน เผามีขนาด รูปร่าง และ
ลวดลายต่างๆ กนัส่วนมากค่อนขา้งบางประดษิฐ์ดว้ยฝีมอืปราณีต ดนิทีใ่ชป้ั้นเป็นดนิปนทราย ประเพณี
การฝังศพ นิยมวางหนัหวัไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ ไม่มโีลงใส่ และฝังเครื่องมอื เครื่องใช้ของคน
ตายรวมไปกบัศพมนุษยส์มยันี้มคีวามสูงเฉลีย่ประมาณ ๑๖๐ เซนติเมตร มกัเสยีชวีติในวยัฉกรรจ ์อายุ
ไม่เกิน ๔๐ ปี มนุษยส์มยัโลหะทีอ่ยู่ในจงัหวดัอุทยัธานี พบว่า ไดป้ั้นตุ๊กตาดนิเผารูปสตัว์คลา้ยกบ และ
สตัวส์ีเ่ทา้บางจ าพวก จะเป็นเครื่องเล่นของเดก็ หรอืใช้ส าหรบัพธิกีรรมบางอย่าง ไม่สามารถสนันิษฐาน
ไดใ้กลเ้คยีง เพราะพบในสภาพทีช่ ารุดไม่สมบูรณ์ 
 ส่วนชาวละว้า ลุ และกระเหรี่ยง นัน้เป็นชาวพื้นเมอืงที่อาศยัอยู่ในดนิแดนแถบลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยามาแต่เดมิ เมื่อได้รบัการถ่ายทอดทางวฒันธรรมและผสมเผ่าพนัธุ์กบัชาติอื่น ก็สบืทอดเชื้อ
ชาตแิละเปลีย่นแปลงตนเองใหเ้จรญิ ถงึกบัสามารถตัง้บา้นเมอืงในสมยัทวาราวดี 
 
สมยัทวาราวดี 
 ในพุทธศตวรรษที ่๑๑-๑๖ นัน้ ไดม้กีารรวมตวักนัเป็นชุมชนเลก็ และรบัเอาวฒันธรรมจาก
อนิเดยีมาจดัตัง้เป็นบา้นเมอืงบนดนิแดนลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา ดงันัน้เมอืงโบราณสมยันี้จงึเกดิขึ้นในเขต
จงัหวดันครสวรรค์ สุพรรณบุร ีชยันาท สิงห์บุร ีและอุทยัธานี เป็นต้น ส่วนมนุษย์ก่อนประวตัิศาสตร์
สมยัโลหะตอนปลายก็ไดร้บัเอาความเจรญิดงักล่าว และคงจะพากนัอพยพ เขา้รวมกลุ่มในอารยะธรรม
ศลิปทวาราวดบีนลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา และมบีางส่วนทีอ่พยพเขา้ไปอาศยัอยู่ในทีห่่างไกล 
                จงัหวดัอุทยัธานี ปรากฏว่าไดม้กีารส ารวจพบหลายแหล่งในทอ้งทีเ่ขตอ าเภอต่างๆ คอื 
 ๑. เมอืงโบราณบา้นด้ายหรอืบ้านใต้ อยู่ในท้องที่ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอเมอืง อุทยัธานี ตวั
เมอืงตัง้อยู่รมิแควตากแดด   ลกัษณะตวัเมอืง   เกอืบจะเป็นรูปวงร ีดา้นทศิเหนือใชล้ าน ้าตากแดดเป็น 
คูเมอืง ส่วนดา้นอื่นๆ เป็นคูและก าแพงดนิ ตวัคูเมอืงกวา้งประมาณ ๓๐ เมตร ก าแพงดนิหนาประมาณ 
๒๐ เมตร สูงราว ๕ เมตร แนวโบราณสถานรอบยาว ๘๖๕ เมตร ส่วนรอบนอกยาว ๑,๒๗๐ เมตร วดั
ตัง้แต่ล าน ้าตากแดดเขา้ไป แลว้ออ้มออกล าน ้าตากแดดตอนล่างแนวโบราณสถานนี้ กวา้ง ๑๗๐  เมตร 
ห่างด้านละประมาณ ๒๐ เมตร ก าแพงดนิส่วนที่ใกล้ล าน ้าถูกตดัเป็นทางเดนิมเีศษภาชนะดนิเผาติด
ปะปนอยู่ในเนื้อดนิ กลางเมอืงมสีระน ้าขนาดกวา้ง ๘๗ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ลกึเขา้ไปดา้นละประมาณ 
๒๐ เมตร จะเป็นตวัสระรูปวงร ีเนื้อที่ของเมอืงโบราณแห่งนี้มปีระมาณ ๑๐๐ ไร่ ๙๙ ตารางวา มซีาก
โบราณสถานอยู่ ๑ แห่ง  ทีเ่ชงิเขานาคนอกคเูมอืงดา้นทศิตะวนัตกทางทศิใตข้องก าแพงดนิ มซีากเจดยี์ 
รูปสีเ่หลีย่มขนาด ๓๓ เมตร ฐานก่อดว้ยอฐิขนาดใหญ่ ส่วนบนถูกท าลายหกัพงัไม่เป็นชิน้ด ีมุมก าแพง
ดา้นทศิเหนือ พบระฆงัหนิสเีทากว้าง ๗๘ เซนติเมตร ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร หกัเป็นสองท่อน กบัมีผู้
เคยพบพระพุทธรูปส ารดิฝังอยู่รมิล าน ้าตากแดด พระพมิพ์ดนิเผาปางสมาธ ิฐานเป็นรูปบวั เศยีรหกัไป
ส่วนหนึ่ง ตุม้หูส ารดิ ก าไลหนิ เป็นตน้ 
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 ๒. เมอืงโบราณบ้านคูเมอืง อยู่ในท้องที่ต าบลดงขวาง อ าเภอหนองขาหย่าง ตวัเมอืงถูก
แปรสภาพเป็นไร่นา ลักษณะตัวเมอืง เป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘๐๐ เมตร คู
เมืองกว้างประมาณ ๓๐ เมตร ก าแพงดนิกว้างประมาณ ๒๐ เมตร ตอนกลางลาดเป็นแอ่งคล้ายท้อง  
กะทะ ถูกปรบัเป็นทีน่าไปเกอืบหมด รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๔๐ ไร่ เมอืงนี้มทีางเขา้ ๓ แห่ง อยู่ทางดา้น
ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออกเฉียงใต้ และทศิเหนือ โบราณวตัถุที่เคยพบมีลูกปัดสตี่างๆ เป็น
จ านวนมาก เครื่องป้ันดนิเผาก้อนตะกัว่ ตราดนิเผา รูปดอกไม้กบัรูปสงิห์ ลกัษณะเลอืนลางมาก แท่ง
หนิบดยา แว ถว้ยหรอืตระกรนัดนิเผา ขวานหนิขดัท าดว้ยหนิทราย กอ้นแร่เหลก็พระพมิพ์ดนิเผา เป็น
ตน้นอกจากนี้พบระฆงัหนิแบบเจาะรู ๒ รู และรูเดยีวขนาดใหญ่ ๒x๕ ศอก จากทางเขา้ทศิตะวนัออก
เฉียงใต้ มรี่องรอยเจดยี์เล็ก ๆ เรยีงรายห่างกนัประมาณ ๒๐ เมตร ยาวเกือบ ๒ กิโลเมตร จนถึงองค์
เจดยี์ใหญ่ ทีด่งหนองสระ หรอืดงเจดยี์ราย เขา้ใจว่าจะเป็นโบราณสถานที่ส าคญั และชาวเมอืงออกมา
ท าบุญกนัทีน่ี่ทุกวนัพระ บนเขาระแหงทีอ่ยู่ไม่ไกลจากเมอืงโบราณแห่งนี้ ชาวบา้นเล่าว่ามเีจดยี์เก่าแก่
อยู่ดว้ย 
 ๓. เมอืงโบราณเมอืงการุ้ง อยู่ในท้องที่ต าบลวงัหนิ อ าเภอบ้านไร่ ตวัเมอืงตัง้อยู่รมิถนน
สายหนองฉาง-บา้นไร่ ตรงกโิลเมตรที ่๔๐ เดมิเป็นพื้นทีป่่าทบึ ปัจจุบนัไดแ้ปรสภาพเป็นไร่นา ลกัษณะ
ของตัวเมอืงเป็นวงกลมร ีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๘๐๐ เมตร ประกอบด้วยคูเมอืง กว้างประมาณ 
๒๐ เมตร ลกึประมาณ ๒ เมตร มกี าแพงดนิลอ้มรอบ คูเมอืงบางตอนถูกเกลื่อนลง คูเมอืงยาวตลอดเป็น
ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร บางแห่งตื้นกว่าระดบัเดมิ และมกีารขุดลอกคูเมอืงใหม่ ภายในบรเิวณ
เมอืงมซีากเจดยีห์กัพงัอยู่ค่อนไปตรงกลาง ตวัเมอืงดา้นในอยู่ตดิกบัทวิเขาอกีดา้นหนึ่งอยู่ติดกบัถนนที่
ตดัผ่านในระยะหลงั ภายในเมอืงมสีระน ้าอยู่ค่อนไปทางทศิเหนือ และที่นอกก าแพงดนิดา้นทศิใต้มสีระ
โบราณอีกแห่งหนึ่ง โบราณวตัถุทีพ่บนัน้ มพีระพุทธรูปปางเสดจ็ดาวดงึสแ์ละสิ่งอื่นๆ เช่นเดยีวกบัเมอืง
สมยัทวาราวดทีัว่ๆ ไป 
 ๔. เมอืงโบราณบงึคอกชา้ง อยู่ในท้องที่ต าบลไผ่เขยีว อ าเภอสว่างอารมณ์ ตวัเมอืงตัง้อยู่
ในป่า ซึ่งได้ท าการส ารวจและขุดตรวจ เมื่อวนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๑๔ ถึงวนัที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๔ 
ปรากฏว่า คูเมอืงกว้างประมาณ ๒๐ เมตร ก าแพงดนิสงูโดยเฉลีย่ประมาณ ๖-๗ เมตร มปีระตูเขา้เมอืง
ทัง้ ๔ ทศิ และรมิประตูเมอืงทัง้ ๔ มสีระน ้าเฉพาะด้านทศิตะวนัออก มคีนัคูอีกชัน้หนึ่งซึ่งเขา้ใจว่า ขุด
เพื่อเชื่อมโยงกบัล าหว้ยทางดา้นตะวนัออก เพื่อใหน้ ้าเขา้ไปหล่อเลี้ยงในคูเมอืง เนื่องจากเมอืงอยู่ในป่า
ทบึจงึมซีากวชัพชืทบัถมผวิดนิหนามาก ไม่อาจพบเศษเครื่องป้ันดนิเผาได ้โบราณสถานที่ส ารวจมอียู่ 
๕ แห่ง คอื ภายในตวัเมอืง ๑ แห่ง ตัง้อยู่ใกลคู้เมอืงดา้นทศิใต ้ลกัษณะเป็นเนินศลิาแลง ขนาดของเนิน
มเีส้นฝ่าศูนยก์ลางประมาณ ๑๐ เมตร ตอนกลางถูกขุดเป็นโพรง นอกคูเมอืงมโีบราณสถานก่อด้วยอิฐ
อกี ๓ แห่ง มขีนาดกวา้ง ๑๔ เซนติเมตร ยาว ๓๗ เซนตเิมตร และหนา ๗ -๘ เซนตเิมตร มแีกลบผสม
มาก ขนาดของเนินทีใ่หญ่ทีสุ่ด กวา้งดา้นประมาณ ๑๐ เมตร สงูประมาณ ๓ เมตร ส่วนอกี ๒ แห่ง เป็น
เนินขนาดเลก็กวา้งประมาณ ๖-๗ เมตร สงูประมาณ ๑/๒ เมตร 
 นอกจากนี้ ยงัพบซากโบราณสถานอยู่บนยอดเขาทางทศิตะวนัออกของตวัเมอืงอกี ๑ แห่ง 
ซึง่ก่อสรา้งด้วยอฐิทีเ่ผาแกร่งและมสีแีดงเขม้ มสี่วนผสมกบัทรายมากกว่าแกลบและมนี ้าหนักอิฐขนาด
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กวา้ง ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๒๔ เซนติเมตร และหนา ๖ เซนตเิมตร โบราณสถานแห่งนี้ อยู่ในสภาพถูก
ท าลาย ทีบ่รเิวณเมอืงนี้ พบหลกัฐานทีส่ าคญัมาก คอื ศลิาจารกึอกัษรโบราณ ๓ หลกั เป็นอกัษรปัลลวะ 
ภาษามอญ แปลเป็นความว่า 

๑. สมยัทีป่รชัญาเป็นเลศิ 
 ๒. บุญย่อมส่งเสรมินักพรต 
 ๓. จงเลอืกไปทางนี้ 
 นอกจากการส ารวจพบเมอืงโบราณสมยัทวาราวด ีทีเ่ด่นชดัในทอ้งทีจ่งัหวดัอุทยัธานี 
ดงักล่าวนี้แลว้ยงัไดส้ ารวจพบเรื่องราวสมยัทวาราวด ีในพืน้ดนิแถบนี้หลายแห่ง คอื 
 ๑. พบโบราณสถานสมยัทวาราวดทีี่บ้านเก่า หมู่ที่ ๒ ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั เป็น
เนินสงู ๑ เมตร ตรงกลางถูกขุดเป็นบ่อ พบอิฐขนาดใหญ่มลีกัษณะแปลกมลีวดลายขดีเขยีนด้วยน ้ามอื
เป็นเส้นคู่บา้ง เป็นลายเสน้รูปทรงเรขาคณิตในรูปหลายแบบบา้ง ซึ่งท าเป็นลวดลายขดีเขยีนแบบแผ่น
อิฐก่อนเผา โดยขีดเขียนเพียงด้านเดียว และยังมีผู้พบอิฐที่มีรูปมนุษย์และรูปเทวดาบริเวณ
โบราณสถานนัน้ นอกจากพบอิฐที่มขีนาด ๓๔+๑๙+๘.๕ เซนติเมตร ขนาด ๓๓+๑๙.๕+๘ เซนตเิมตร 
และ ๑๗+๓๓.๕+๑๐ เซนติเมตร แล้วยงัพบในเสมา ดนิเผาขนาด ๕๐+๒๗.๕+๘ เซนติเมตร อีกด้วย 
สนันิษฐานว่า คงจะเป็นโบสถ์เก่าสมยัทวาราวด ีเสยีดายที่ถูกท าลายมาก่อนแล้ว จงึไม่มหีลกัฐานทาง
โบราณคดมีากนัก 
 ๒. พบพระพมิพ์ดินเผาสมยัทวาราวดีและแม่พิมพ์ดนิเผา เป็นจ านวนมากในถ ้าศูนย์ตา 
ต าบลบา้นไร่ อ าเภอบา้นไร่ ซึง่เป็นถ ้าทีเ่ขา้ใจว่าคงเป็นแหล่งสรา้งพระพมิพใ์นสมยัทวาราวด ียงัส ารวจ
ไม่พบว่า บรเิวณนัน้มภีูมสิถาน ทีเ่ป็นเมอืงโบราณสมยัทวาราวด ีอยู่ใกลเ้คยีงเลย ภายในถ ้าปรากฏว่ามี
เศษพระพมิพด์นิเผา และแม่พมิพ์อยู่เป็นจ านวนมาก ส่วนทีส่มบูรณ์นัน้ ไดม้ผีูน้ าเอาไปจนหมดสิ้นแล้ว 
ลกัษณะพระพมิพด์นิเผานี้ เป็นรูปพระนัง่หอ้ยเทา้อยู่ในซุม้ใตพุ้ทธคยา แบบเดยีวกบัทีเ่คยพบทีบ่า้น 
พงนึก จงัหวดักาญจนบุร ีนอกจากนี้ย ังพบพระพุทธรูปไม้จ าหลกัสมยัหลงัๆ เป็นจ านวนมาก เขา้ใจว่า
ถ ้าแห่งนี้ เดมิเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์หรอือาจถอืเป็นวดัแห่งหนึ่งในสมยันัน้กไ็ด้ 
 ๓.รูปปูนป้ันของนางดารา สมยัทวาราวดี แสดงแบบของการแต่งกายของคนในสมยันัน้ 
เป็นศลิปศรวีชิยั ปัจจุบันอยู่ที่พิพธิภณัฑ์สถานแห่งชาติ ได้ไปจากจงัหวดัอุทยัธานี ไม่ทราบว่าจากที่
แห่งใด เขา้ใจว่าจะไดไ้ปจากเมอืงการุง้ 
 ๔. พบร่องรอยของเมอืงโบราณในเขตต าบลหว้ยคต อ าเภอบ้านไร่ ตรงทางแยกบา้นทุ่งนา
งาม เรยีกบา้นน ้าวิง่ มคีูเมอืงและเคยพบเศษภาชนะดนิเผา และมรี่องรอยคูเมอืงทีอ่ยู่ระหว่างต าบลหว้ย
รอบกบับา้นหนิโจน มคีนัคูเป็นรูปวงร ีและมลี าคลองผ่านกลางทะลุไปอกีดา้นหนึ่ง ชาวบา้นเรยีกบงึทะลุ 
ประกอบกบัประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ที่แห่งนี้เป็นชาวมอญ ที่อยู่สบืทอดกนัมานาน เคยมผีูพ้บเศษอิฐ
หกักระจดักระจายอยู่บา้ง 
 จงัหวดัอุทยัธานี มเีมอืงโบราณ สมยัทวาราวด ีเกดิขึน้ในทอ้งทีห่ลายแห่งบางแหง่มโีบราณ
สถานที่ส าคญั จนเชื่อว่า ในสมยัทวาราวดีได้มีผู้คนอาศัยอยู่มากขึ้น และมีเชื้อสายสืบทอดมาจาก
เผ่าพนัธุ์ มอญทวาราวด ี(คอืเผ่าพนัธุ์ ที่ผสมกบัชาวละว้าและธเิบต) มวีฒันธรรมทวาราวด ีสรา้งสรร
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ศลิปวตัถุขึน้โดยววิฒันาการไปอย่างชา้ๆ เปลีย่นรูปแบบของมนุษยส์มยัก่อนประวตัิศาสตร์ รบัอทิธพิล
ทางศิลปของอินเดียจนสามารถสร้างรูปปูนป้ันนางดารา พระพิมพ์ดินเผา พระพุทธรูปส าริดแล ะ
เครื่องป้ันดนิเผา รวมถึงการก่อสร้างด้วยอิฐแดงและเผาอิฐได้ เป็นต้น จนนับว่าดนิแดนแถบลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยามคีวามเจรญิสูงสุดในสมยัทวาราวดซีึ่งหมายถึงเมอืงโบราณต่างๆ ที่พบในจงัหวดัอุทยัธานี
ดว้ย 
 
สมยัก่อนกรงุศรีอยุธยา 
 ในราว พ.ศ. ๑๔๓๖ ขอมไดค้รอบครองดนิแดนแถบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาทัง้หมดนัน้ อ านาจ
ของพวกละวา้ที่อาศยัอยู่ตามเมอืงโบราณต่างๆ นัน้ ไม่ไดก้ระทบกระเทอืนอะไร เพราะขอมไดส้่งคนไป
ปกครองเฉพาะเมอืงสุโขทยั เมอืงละโว ้และเมอืงศรเีทพ ถงึกระนัน้ก็มหีลกัฐานจากศลิาจารกึปราสาท
พระขรรค์ว่า พระเจ้าชยัวรมนัที่ ๗ กษัตรยิ์ของขอมก็ยงัได้ส่งพระพุทธรูปชื่อ "พระชยัพุทธมหานาค" 
ออกมาประดษิฐานตามเมอืงต่างๆ ทีอ่ยู่ในดนิแดนภาคกลางของประเทศไทยถงึ  ๒๓    แห่ง   ไดแ้ก่  
ลโวทยปุระ (เมืองละโว้)  สุวรรณปุระ (เมืองสุพรรณเก่า) คมัพูปัฏฎนะ (เข้าใจว่าเมืองแถบสระโกสิ-
นารายณ์ หรือเมืองนครปฐม) ชยัราชบุรี (เมืองราชบุรี) ศรีชยัสิงห์บุรี (เข้าใจว่าเมืองสิงห์ ที่จงัหวดั
กาญจนบุร)ี ศรชียัวชัรบุร ี(เขา้ใจว่าเป็นเมอืงเพชรบุรี) เป็นต้นเป็นเรื่องที่น่าจะสนันิษฐานได้ว่า เมอืง
โบราณในเขตจงัหวดัอุทยัธานีกน่็าจะมสี่วนไดร้บัพระพุทธรูปดงักล่าวดว้ยไม่พบหลกัฐานอื่นใดนอกจาก
ซากอฐิศลิาแลงในแถบสระนารายณ์ หมู่ ๖  ต าบลหนองหลวง เขตอ าเภอสว่างอารมณ์ ซึง่มลีกัษณะเป็น
รูปสระสีเ่หลี่ยมจตัุรสักวา้งยาวประมาณ ๓๐-๓๗ เมตร ลกึประมาณ ๑ เมตร ทางดา้นใตข้องขอบสระ มี
แท่งศลิาใหญ่ มถีนนเก่าปรากฏอยู่ดว้ย ส่วนโบราณวตัถุทีพ่บมพีระพุทธรูปตรกีาย หรือพระพุทธรูปสาม
องคน์ัง่เรยีงอยู่บนฐานเดยีวกนั ตามคตมิหายานทีถ่อืว่า พระพุทธเจา้ม ี๓ กาย คอืพระธรรมกายพระสมั
โภคกีาย และพระนิรมานกาย (หรอืพระธยานิพุทธ พระอาทพิุทธ) พระพุทธรูปทัง้สามองคน์ี้ นัง่ปางมาร
วชิยั ทรงรดัเกลา้ทีเ่รยีกว่า เทริดขนนกและกุณฑลแบบแปลกประทบันัง่สมาธริาบครองจวีรห่มเฉียง มี
ขอบจวีรต่อจากชายขอบสี่เหลี่ยมที่พาดอยู่บนพระอุระด้านซ้าย ลงมาคลุมพระหตัถ์ซ้ายและพระโสณี 
แผ่นหลงัติดอยู่กบัเรอืนแก้ว ซึง่ส่วนบนท าเป็นรูปปลายใบไม้ หมายถึง พระศรมีหาโพธิ ์เนื้อเป็นส ารดิ 
สงู ๓๑.๕ เซนตเิมตร ฐานกวา้ง ๗.๘ เซนตเิมตร พบทีต่ าบลดอนขวาง อ าเภอเมอืงอุทยัธาน ีปัจจุบนัอยู่
ทีพ่พิธิภณัฑ์แห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร และพระพุทธรูปยนืปางหา้มญาตส ารดิ ศลิปสมยัลพบุร ี พบที่
วดัหนองพงัค่า อ าเภอเมอืงอุทยัธานี เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะยนืยนัได้ว่า ในสมยันี้ มพีระพุทธรูป
ฝีมอืลพบุร ีทีไ่ดร้บัอทิธพิลของขอมเขา้มาในจงัหวดัอุทยัธานีแลว้ ชนชาตทิีอ่าศยัอยู่กค็งจะเป็นชาวทวา
ราวดทีีส่บืเชือ้สายจากมอญหรอืละวา้ 
 ต่อมา "ท้าวมหาพรหม" ซึ่งปรากฏในต านานว่าเป็นผู้ตัง้เมืองอุทยัเก่า ก็ใช้เวลาช่วงนี้
รวบรวมชนชาติไทยเป็นชุมชนเลก็ๆ จนในที่สุดก็สร้างบ้านเมอืงเป็นหลกัฐานที่บ้านอุทยัเก่า ในทอ้งที่
อ าเภอหนองฉาง ซึ่งพบแนวศิลาแลง วางเรียงเป็นทางยาวอยู่ลึกประมาณ ๒ เมตร และระฆังหิน
ประมาณการสร้างเมืองคงตกราวสมยัสุโขทยั หมู่บ้านแห่งนี้จึงเรยีกกันทัว่ๆ ไปว่า "บ้านอู่ไทย" ซึ่ง



 ๙ 

หมายถงึ เป็นทีอ่ยู่ของชาตไิทย ดูจะเขา้เค้าทีว่่าในพื้นทีห่ลายแห่งของจงัหวดัอุทยัธานีมกัเป็นทีอ่ยู่ของ
ชนชาตติ่างๆ เช่น หมู่บา้นมอญ หมู่บา้นละวา้ หมู่บา้นไทย เป็นตน้ อย่างไรกต็าม ไดม้ผีูน้ าเอาค า  
"อุทยั" ไปหาความหมายเป็นบา้นเมอืงทีเ่จรญิรุ่งเรอืง  และเป็นเมอืงทีพ่ึง่ตัง้ขึ้น เหมอืนดวงอาทติยแ์รก
ขึ้นจากขอบฟ้า จงึท าให้เขา้ใจว่าเมอืงอุทยัเก่าเป็นเมอืงใหญ่ ที่มีผู้คนอยู่ท ามาหากิน และมีพืชพนัธ์
ธญัญาหารสมบูรณ์กว่าแหล่งอื่นถา้พจิารณาตามขอ้เทจ็จรงิแล้ว ไม่น่าจะกลายเป็นเมอืงใหญ่ไดร้วดเรว็
ถงึขนาดนัน้ ที่น่าจะเขา้ใจกค็อืหมู่บ้านอู่ไทยนัน้ มผีูค้นที่เป็นชนชาตไิทยไปตัง้ถิ่นฐานท ามาหากนิเป็น
กลีุี ่มกอ้น และคงจะไดช้กัชวน พีน่้องคนไทยดว้ยกนัมาอยู่เสยีที่แห่งนี้ เนื่องดว้ยมทีีด่นิท ามาหากิน
กว้างขวาง มีแหล่งน ้าอุดมสมบูรณ์ จงึเป็นหมู่บ้านที่เจรญิกว่าหมู่บ้านอื่นๆ ที่เป็นหมู่บ้านชาวมอญ 
หมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงดงันัน้หมู่บ้านอู่ไทยจงึเป็นแหล่งกลางส าหรบัหมู่บ้านอื่น  ไปมาติดต่อค้าขาย
แลกเปลีย่นสนิคา้ดว้ยส่วนทีจ่ะมกีารเดนิทางตดิต่อกบัหมู่บา้นไกลๆ นัน้ กค็งจะมบีา้งเพราะพืน้ทีแ่ถบนี้
มเีมอืงโบราณสมยัทวาราวด ีเกิดขึน้แล้วหลายแห่งและมชีื่อเรยีกน าหน้าด้วยค าว่า "อู่" เช่นเมอืงอู่บน 
หรอืเมอืงบน ทีบ่า้นโคกไมเ้ดน อ าเภอพยุหะครี ีจงัหวดันครสวรรค ์เมอืงอู่ตะเภา ทีบ่า้นอู่ตะเภา อ าเภอ
มโนรมย์ จงัหวดัชยันาท เมอืงอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เมืองอู่ล่าง เขา้ใจว่าเป็นเมืองลพบุร ีตามค า
พงัเพยที่ว่า "ฝูงกษัตรยิ์เมอืงบน ฝงูคนเมอืงล่าง (หรอืลพบุร)ี………….." เป็นต้น ส่วนที่เป็นชื่ออื่นก็ม ี
เมอืงจนัเสน ที่อ าเภอตาคล ีจงัหวดันครสวรรค ์เมอืงดงแม่นาง เมอืง ที่ต าบลตาสงั อ าเภอบรรพตพสิยั 
จงัหวดันครสวรรค ์เมอืงประค า ทีต่ าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาลี 
 บ้านเมืองที่ร่วมสมยัเดยีวกับเมืองอู่ไทยหรอืเมืองอุทยันัน้ ได้เกิดขึ้นหลายแห่งในสมยั
สุโขทยั โดยเฉพาะดนิแดนแถบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยามเีมอืงพระบาง ทีจ่งัหวดันครสวรรค ์เมอืงชยันาท,  
เมอืงแพรก ศรรีาชา ที่อ าเภอสรรค์บุร ีจงัหวดัชยันาท, เมอืงไพสาล ีทีต่ าบลส าโรงไชย อ าเภอท่าตะโก 
จงัหวดันครสวรรค์, เมอืงศรรีาชาที่จงัหวดัสงิห์บุร ีเป็นต้น นับเป็นความเจรญิของดนิแดนในแถบลุ่ม
แม่น ้าเจ้าพระยาทีไ่ด้ววิฒันาการ และเปลี่ยนแปลงตวัเองสร้างสรรโบราณวตัถุสถานส าคญัขึน้ ส าหรบั
เมืองอู่ไทยนัน้ ในระยะหลงัๆ เมื่อกระแสน ้าเปลี่ยนทางเดนิ ท าให้เกิดกันดารน ้าอันเป็นเหตุให้มีการ
อพยพทิง้หมู่บา้น ไปหาแหล่งท ามาหากนิในทีอ่ื่น และอาจจะเลยเขา้มาอยู่ในแถบแม่น ้าสะแกกรงั เขต
จงัหวดัชยันาท จนสามารถตัง้หมู่บ้าน หรอืชุมชนเล็ก ๆ อยู่ริมฝัง่แม่น ้า ซึ่งเรยีกกันภายหลงัว่าบ้าน
สะแกกรงั ส่วนเมอืงอู่ไทย หรอืเมอืงอุทยัเก่า กค็งจะรา้งลงระยะหนึ่ง ต่อมา "พะตะเบดิ" ชาวกระเหรีย่ง
ได้อพยพผู้คนเขา้มาอยู่ที่เมอืงอู่ไทย หรอื เมอืงอุทยัเก่าอีกครัง้หนึ่ง ในสมยัอยุธยา พรอ้มกบัได้สร้าง
โบราณสถานหลายแห่งตามล าดบั และแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้า  โดยขุดดนิทางดา้นทศิใต ้ของตวั
เมอืงเป็นแอ่งน ้าขนาดใหญ่ เรยีกว่า ทะเลสาบ และปรากฏในต านานว่า "พะตะเบิด"  ไดเ้ป็นเจ้าเมอืง
คนแรกของเมอืงอู่ไทยหรอืเมอืงอทุยัเกา่ทีไ่ม่เขา้ใจคอื เหตุใดชาวกระเหรีย่งจงึมอี านาจและเป็นเจา้เมอืง 
จะเป็นไปได้หรอืไม่ว่าการที่ผู้คนเข้ามาอยู่ในเมอืงอู่ไทย หรือเมืองอุทยัเก่านี้เป็นชนชาติกระเหรี่ยง 
ละวา้ ถงึอย่างไร กน่็าจะมคีนไทยหลงเหลอือยูบ่า้งแต่ถา้ไดศ้กึษาถงึเผ่าพนัธุข์องมนุษยแ์ลว้จะเหน็ไดว้่า 
ชนชาติละว้า หรอืชนชาติกระเหรี่ยง เป็นเผ่าพนัธุ์ที่ถ่ายทอดมาจากมนุษย์เผ่าพนัธุ์ไทย อย่างน้อยก็
เกี่ยวพนักันอยู่ก็น่าที่จะเข้าใจว่า  "พะตะเบิด"   ก็เป็นเชื้อสายเผ่าพนัธุ์ไทยได้     นอกนี้ไม่ปรากฏ
หลกัฐานอะไรถงึการ 



 ๑๐ 

ปกครองทีต่่อเนื่องมาจาก "พะตะเบดิ" หรอืผูป้กครองคนต่อมา 
 เมืองอู่ไทย หรอืเมอืงอุทยัเก่าในสมยัอยุธยานัน้ได้มกีารสร้างวดัตามทศิต่างๆ ดงันี้ ทิศ
เหนือ วดัหวัหมาก ทศิตะวนัตก วดัยาง ทศิตะวนัออก  วดัแจ้ง และทศิใต้ วดัหวัเมอืง โดยมหีลกัเมอืง
ท าดว้ยไมแ้ต่อยู่ตรงกลางค่อนไปทางทศิใต้ ห่างจากวดัหวัเมอืงประมาณ ๑๐๐ เมตร ตวัเมอืงอุทยัเก่ามี
อาณาเขตที่ถือเอาวดัเป็นเกณฑ์ประมาณกว้าง ๓๐๐ เมตร และยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร นอกตวัเมอืง
ทางด้านทศิใต้เป็นทะเลสาปและมวีดักุฏติัง้อยู่รมิทะเลสาปด้านใต้ ซึ่งมแีนวคลองผ่านเขา้ตวัเมอืง ถดั
จากตวัเมอืงไปทางทศิตะวนัตกประมาณ ๒ กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านคลองค่าย ซึง่เป็นทีต่ัง้ของค่ายทหาร
ในสมยัอยุธยา ส าหรบัเกณฑไ์ปช่วยเมอืงหลวงในยามศกึสงครามและเป็นหน้าด่านป้องกนัพม่าทีย่กทพั
เขา้มาทางเขตเมอืงอุทยัเก่า 
 
สมยักรงุศรีอยุธยา 
 ในสมยักรุงศรอียุธยา สมเด็จพระนเรศวร ทรงเห็นว่าเมืองอุทยัเก่านัน้เป็นเมืองอยู่ใกล้
ชายแดน ควรจะเป็น "เมอืงด่าน" ใช้ระมดัระวงัพม่าที่เดนิทพัเขา้มาทางด่านแม่ละเมา และด่านเจดีย์
สามองค์ซึง่เป็นเสน้ทางทีพ่ม่าใชเ้ดนิทพัเขา้มาแต่โบราณ จงึใหจ้ดัตัง้ด่านป้องกนัขึน้หลายแห่งคอื ด่าน
เมอืงอุทยั (ที่บา้นคลองค่าย) ด่านแม่กลอง ด่านเขาปูน ด่านหนองหลวง ด่านสลกัพระ โดยถอืเอาเมอืง
อุทยัเก่าเป็น "หวัเมอืงด่านชัน้นอก" โดยมเีจา้เมอืงอุทยัเก่าเป็นผูดู้แลด่านต่างๆ เมอืงอุทยัเก่าในสมยั
นัน้มีอาณาเขตการปกครองดังนี้  ทางทิศตะวนัออกติดต่อกับเมืองแพรก (เมืองสรรค์บุรี) ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือจดกบัเมอืงพระบาง (เมืองพงัค่าจงัหวดันครสวรรค์)ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ตดิต่อกบัเมอืงแปป (เมอืงก าแพงเพชร) และเมอืงฉอด (อยู่ทีจ่งัหวดัตาก) ถอืแนวแม่น ้าและล าคลองเป็น
แนวเขต เช่นแม่น ้ากลอง คลองหว้ยแกว้ ล าหว้ยเป้ินเป็นตน้  ส าหรบัด่านส าคญัที่อยู่ปลายแดนดา้นทศิ
ตะวนัตกเฉียงเหนือได้ใหพ้ระพล (พระพลสงคราม) เป็นผูร้กัษาด่านแม่กลอง และพระอนิทร ์(พระอนิทร
เดช) เป็นผู้รกัษาด่านหนองหลวงซึ่งเป็นด่านที่ส าคญัของเมอืงอุทยัเก่า (ปัจจุบนัอยู่ในทอ้งทีอ่ าเภออุ้ม
ผาง จงัหวดัตาก) ในพงศาวดารพม่าปรากฏว่า "สมเด็จพระนเรศวรยกทพัตดิตามตีกองทพัพระเจา้หง
สาวดไีปจนถงึหนองหลวง แลว้จงึกลบัคนืพระนคร" 
 ต่อมาสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้โปรดให้บัญญัติอ านาจการใช้ตราประจ าต าแหน่งมี
บญัชาการตามหวัเมอืงนัน้ๆ ได้ระบุในกฎหมายเก่า ลกัษณะพระธรรมนูญว่า "เมอืงอุไทยธานีเป็นหวั
เมอืงขึน้แก่มหาดไทย" 
 ตวัเมอืงอุทยัเก่านัน้เป็นเมอืงดอนตัง้อยู่บนพื้นที่ต่อเนื่องกบัเชงิเขาบรรทดัที่เป็นเขตแดน
ติดกับเมืองมอญ (เมาะตะมะและเมาะต าเลิม) มีที่ราบท านาได้มาก ทัง้มีธารน ้าไหลลงมาจากภูเขา
กกัตุนเกบ็น ้าเขา้มาใชใ้นการท านา ไม่มเีวลาทีน่าจะเสยี จงึมผีูค้นไดต้ัง้บา้นเรอืนท านากนัมาก จนเป็น
บา้นเมอืงใหญ่ ดว้ยเหตุทีห่วัเมอืงตัง้อยูบ่นทีด่อนห่างจากคลองสะแกกรงัประมาณ ๕๐๐ เสน้ ล าหว้ยทีม่ี
อยู่เดมิใกล้ๆ  ตวัเมอืงก็ตื้นเขนิและใช้การไม่ได ้เรอืจงึขึน้ไปไม่ถึงเมื่อจะขายขา้วต้องบรรทุกเกวยีนมา
ทางบกลงมาที่แม่น ้าสะแกกรงั อนัเป็นปลายเขตแดนเมอืงชยันาท และเมืองมโนรมย์ และการส่งพืช



 ๑๑ 

พนัธุ์ธญัญาหาร ก็ต้องอาศัยแม่น ้าสะแกกรงัเป็นหลกั ดงันัน้ประชาชนที่รบัซื้อผลิตผลสนิค้าของชาว
อุทยัธานี จงึพากนัไปตัง้บา้นเรอืนอยู่ทีบ่า้นสะแกกรงั ซึง่เป็นตลาดคา้ขายของชาวเมอืงอุทยัธานี 
 พ.ศ. ๒๒๐๖ แผ่นดนิ ของสมเดจ็พระนารายณ์ กษตัรยิก์รุงศรอียุธยา พม่าได้ปราบปราม
พวกมอญเมืองเมาะตะมะ ซึ่งเป็นกบฏจบัมงันันทมติร อาของพระเจ้าองัวะ พาเขา้มาในดนิแดนไทย
ดงันัน้ "ครัน้ถงึกตกิมาสไดศุ้ภวารดฤถ ีพชิยัฤกษ์ เจา้พระยาโกษาธบิด ีและทา้วพระยานายทพันายกอง
ทัง้ปวงกราบถวายบงัคมลายกพลโยธาแยกกนัไปทางด่านเจดยี์สามองค์บ้าง ทางด่านเขาปูนและด่าน
สลกัพระแดนเมอืงอุทยัธานีบ้าง ส่วนกองทพัพระยาสหีราชเดโชชยั ซึง่ลงมาจากเมอืงเชยีงใหม่ถงึเมอืง
ตากนัน้กร็บียกมาทางเมอืงก าแพงเพชร เมอืงนครสวรรค ์ผ่านเมอืงอุทยัธานีถงึเมอืงศรสีวสัดิร์บกบัพมา่
ทีไ่ทรโยค และท่าดนิแดงร่วมกบัทพัใหญ่ของเจ้าพระยาโกษาธบิดคีอื เจ้าพระยาโกษาธบิด ี(ขุนเหล็ก) 
เป็นแม่ทพัใหญ่พรอ้มด้วยพระยาวเิศษชยัชาญ พระยาราชบุรแีละพระยาเพชรบุร ีจนพม่าแตกพ่ายหนี
ไปด้วยก าลงัทหารหาญกบัชาวด่านเมอืงอุทยัธานีที่ได้ติดตามทพั พระยาสหีราชเดโชชยัมาช่วยรบใน
คราวนี้ดว้ย 
  
สมเดจ็พระปฐมมหาชนก ก าเนิดท่ีบ้านสะแกกรงั 
 " บ้านสะแกกรงั" เดมินัน้มีต้นสะแกใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน เป็นตลาดค้าขายส าคญัมาแต่
โบราณ ครัน้มเีจ้านายเดนิทางมาซื้อพชืผล และเป็นที่สนใจของเจา้นายคนอื่นๆ จนถึงกบั "จมื่นมหา-
สนิท (ทองค า) " ซึง่เป็นบุตร "เจา้พระยาวงศาธริาช (ขุนทอง)" ไดย้า้ยมาอยู่ที่บา้นสะแกกรงั ในแผ่นดนิ
พระเจ้าอยู่หวัท้ายสระ ดงัปรากฏในค าโคลงมหามกุฏราชคุณานุสรณ์ พระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ์ว่า 

"ในระหศัราชะหตัถ์นัน้  เสนอสาร 
เพยีงเกีย่วโกสาปาน ญาตยิัง้ 
อนุสนัตตนิัน่ต านาญ อื่นออกยาเอย 
นาม ราชะนกูล ตัง้ คฤหาสน์แควน้แขวงอุทยั" 

 บา้นสะแกกรงั ที่มพี่อค้าคอยรบัซื้อขา้วพชืพนัธุ์ของป่าอยู่นัน้ เมื่อปรากฏว่ามเีจ้านายมา
ตัง้บา้นเรอืนอยู่ดงักล่าว กไ็ดม้กีารสรา้งวดัขึน้ตามแหล่งชุมนุมชน เช่นวดักร่าง (วดัพชิยัปุรณาราม) วดั
ท่าซุง, วดัเดมิบนยอดเขาสะแกกรงั เป็นต้น ดว้ยเหตุที่เมอืงอุทยัเก่าเป็นเมอืงด่านการขนยา้ยชา้งใชใ้น
การสงคราม และช้างป่าเขา้สู่กรุงศรอียุธยา จ าเป็นต้องใช้ล าคลองสะแกกรงัเป็นเสน้ทางขนส่ง โดยต่อ
แพล่องส่งลงไปยงักรุง อนัเป็นเหตุให้ "บ้านสะแกกรงั" เป็นแหล่งรวมช้างศกึ และได้จดัสรา้ง "พะเนียด
ชา้ง" (บรเิวณวดัใหม่จนัทารามพบเสาตะโพนช้าง และพระพุทธรูปองคใ์หญ่) เป็นที่พกัส าหรบัขนถ่าย
ชา้ง ไปลงทีท่่าชา้ง ซึง่เป็นทีล่าดกวา้ง ตัง้แต่หา้แยกลาดเทลงไปจนถงึแม่น ้าสะแกกรงั ส่วนตลาดนัน้อยู่
ถดัเขา้มาขา้งใน    (แถวหน้าวดัหลวงราชาวาสเดีย๋วนี้ตัง้แต่บา้นขุนกอบกยักจิเขา้ไป)     ซึง่ไม่ห่างจาก  
"พะเนียดช้าง" เท่าไรนัก ต่อมาในแผ่นดนิพระเจา้อยู่หวัทา้ยสระจมื่นมหาสนิท (ทองค า) ไดเ้ป็นพระยา
ราชนิกูล อยู่ทีบ่า้นสะแกกรงั     จนบุตรชายคนใหญ่ชื่อ "ทองด"ี เกดิทีน่ัน่   จากพระราชหตัถเลขาของ 
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พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงมถีงึ เซอร ์จอหน์ เบาริง่ เป็นภาษาองักฤษแปลจากหนังสอื 
The Kingdom and People (The Royal Dynasty) หน้า ๖๕-๖๖ มคีวามว่า 
 "สมเดจ็พระนารายณ์ จงึไดท้รงแต่งตัง้นายปาน ใหเ้ป็นเสนาบดกีระทรวงต่างประเทศแทน
พระยาคลงัซึง่เป็นพี่ชาย และเป็นตน้ตระกูลของบรรพบุรุษของเราต่อมา แต่เรื่องราวการรบัราชการใน
สมยัต่อมานัน้ไม่ปรากฏ จนกระทัง่ถึงสมัยสมเด็จพระภูมินทร์ราชาธิราช ซึ่งปกครองประเทศสยาม
ระหว่าง ค.ศ. ๑๗๐๖-๑๗๓๒ (พ.ศ. ๒๒๔๙-๒๒๗๕) ซึง่เป็นพระมหาชนกปฐมกษัตรยิ์ราชวงศ์จกัรแีละ
เป็นพระอยักาของพระบดิาของกษตัรยิอ์งคปั์จจุบนั (คอืตวัฉันเอง) และกษตัรยิอ์กีพระองคห์นึ่ง (คอืพระ
อนุชาองค์รองของฉัน) ของประเทศสยาม อนัเป็นราชโอรสอันสูงศกัดิข์องราชวงศ์ที่ได้สบืเชื้อสายมา
จากตระกูลขุนนางกระทรวงต่างประเทศซึง่ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอยู่ทีก่รุงศรอียุธยาและต่อมาไดย้า้ยถิน่ฐาน
อยู่ที่บ้านสะแกกรงัอนัเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้าสะแกกรงั ที่เป็นสาขาของแม่น ้าสายใหญ่
เชื่อมอาณาเขตติดต่อภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศสยาม ประมาณเสน้รุง้ ๑๓๐ ๑๕๐ ๓๐" เหนือจะ
กว่าเล็กน้อย เส้นแวง ๙๙๐ ๙๐" ตะวนัออก ซึ่งเล่ากนัว่าบุคคลผู้มีความส าคญัได้ถือก าเนิดที่นี่ และ
กลายเป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถเป็นพเิศษของราชวงศ์สยาม ไดส้มรสกบับุตรสาวคหบดชีาวจนีผู้ม ัง่
ค ัง่ซึ่งตัง้บ้านเรอืนอยู่บรเิวณก าแพงเมอืง ทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของพระราชวงั ได้รบัราชการเป็นที่
โปรดปรานของพระมหากษตัรยิโ์ดยมหีน้าที่ร่างราชสาสน์ต่างๆ และท าการตดิต่อกบัหวัเมอืงฝ่ายเหนือ 
(ทัง้ที่เป็นหวัเมอืงอิสระ และที่ยงัไม่เป็นอิสระต่อประเทศสยามที่อยู่ทางภาคเหนือ) และมหีน้าที่รกัษา
พระราชลญัจกร ได้รบัพระราชทานนามว่า "พระอกัษรสุนทร เสมยีนตรา" คุณพระมบีุตรธดิากบัภรรยา
คนแรกรวม ๕ คน และต่อมาภรรยาไดถ้ึงแก่กรรม คุณพระจงึไดแ้ต่งงานกบัน้องสาวของภรรยา มบีุตร
หญิงคนหนึ่ง ต่อมาพระยาราชนิกูลไดย้้ายเขา้ไปท าราชการทีก่รุงศรอียุธยาและนายทองดบีุตรชายคน
ใหญ่ของพระยาราชนิกูล (ทองค า) ซึ่งถือก าเนิดที่บ้านสะแกกรงันัน้เจรญิวยัแล้ว กไ็ด้ยา้ยตามบดิาเขา้
มารบัราชการที่กรุงศรอียุธยา ในแผ่นดนิพระเจ้าอยู่หวับรมโกษฐ และได้บรรดาศกัดิเ์ป็น "พระอกัษร
สุนทรศาสตร"์ เสมยีนตรา มหีน้าที่ร่างราชสาสน์ต่างๆ ของพระมหากษตัรยิ ์และรกัษาพระราชลญัจกร 
ต่อมาได้แต่งงานกบัสตรงีามชื่อ "หยก" (บางแห่งว่า "ดาวเรอืง") มบีุตรและธดิา ๕ คน คอื ๑ "สา" เป็น
หญิงภายหลังได้สถาปนาเป็น "สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระยาเทพสุดาวดี (ส) ๒ "ราม" เป็นชาย
ภายหลงัได้สถาปนาเป็น "พระเจ้ารามณรงค์" ๓ "แก้ว" เป็นหญิงภายหลงัได้สถาปนาเป็น "สมเด็จ
เจ้าฟ้าหญิงกรมพระศรสีุดารกัษ์ (แก้ว)" ๔ "ทองด้วง" เป็นชายภายหลังสถาปนาตนเป็น "พระเจ้า
แผ่นดนิต้น" (ต่อมาได้ถวายพระนามตามพระพุทธรูปว่า "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก") 
และ ๕ "บุญมา" เป็นชายภายหลงัได้สถาปนาเป็น "สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระราชวงับวรมหาสุรสงิหนาท" 
(ซึ่งนับว่าเป็นปฐมวงศ์ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในสมัยกรุงรตันโกสินทร์ต่อมาอันมีสกุลวงศ์
ต่อเนื่องกนัมาดงันี้ 
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                                 ล าดบัสกลุวงศส์มเดจ็พระชนกาธิบดี 
สมเดจ็พระเอกาทศรถ   พระยาพระราม 
กษตัรยิก์รุงศรอียุธยา   ขุนนางเชือ้สายมอญ 
ราชวงศ์สุโขทยั   อพยพเขา้มาในแผ่นดนิ 
    สมเดจ็พระมหาธรรมราชา 
 
พระราชธดิา                  สบืเชือ้สายมาจาก 
  พระยาพระราม 
 
ทา้วสมศกัดิว์งศามหาธาต ี(ม.จ.บวั) สมญานาม หม่อมเจา้ชายเจดิอ าไพ สบืเชือ้สาย 
ว่า "เจา้แม่วดัดุสติ" เป็นพระสนมเอกของ  มาจาก สมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง 
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
 
 
เจา้พระยาโกษาธบิด ี(เหลก็) แม่ทพั  เจา้พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูต 
ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

    เจา้พระยาวงศาธริาช (ขุนทอง) เสนาบดคีลงัใน 
    สมยัสมเดจ็พระพุทธเจา้เสอื 

พระยาราชนกิูล (ทองค า) ปลดัทูลฉลองในกรม 
มหาดไทย ตัง้บา้นเรอืนอยู่ที ่บา้นสะแกกรงั 

คุณหญงิหยก (บางแห่งว่าดาวเรอืง)  สมเดจ็พระชนกาธบิด ี(ทองด)ี เป็น สมเดจ็พระ 
บุตรคีหบด ีชาวอมัพวา   ปฐมบรมมหาชนกนาถ ก าเนิดทีบ่า้นสะแกกรงั 
 
 
พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเดจ็กรมพระราชวงับวรสุรสงิหนาท (บุญมา) 
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(ทองดว้ง) สถาปนาเป็นสมเดจ็พระปฐมกษตัรยิ ์ เป็นที ่สมเดจ็พระอนุชาธริาช แม่ทพัในสมยั 
ราชวงศ์จกัร ีสรา้งกรุงรตันโกสนิทร ์(กรุงเทพ) สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุร ี- รชักาลที ่๑  
 
 
 ในแผ่นดนิพระเจา้อยู่หวับรมโกษฐเกดิศกึกลางเมอืงขึน้ ท าใหไ้พร่ฟ้าขา้ราชการลม้ตายจน
ไม่มกี าลงัป้องกนัพระนครและบ้านเมอืง "จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กระท าตามค าซึ่งกราบทูลนัน้ 
เจ้าพระยาราชภกัด ีก็จดัแจงแต่งทพัหลวงให้ถือตราพระราชสหี์ออกไปเกลี้ยกล่อมเลขจดัพลดั  ณ หวั
เมอืงวเิศษวเิศษไชยชาญเมอืงสุพรรณบุร ีเมอืงนครชยัศร ีเมอืงพรหมบุร ีเมอืงสงิห์บุร ีเมอืงสรรคบุร ี
เมอืงชยันาทบุร ีเมอืงมโนรมย ์เมอืงอุทยัธานี เมอืงนครสวรรค ์ไดค้นเป็นอนัมาก 
 พ.ศ. ๒๓๐๙ แผ่นดนิพระเจ้าเอกทศัน์กองทพัเนเมยีวสหีบด ี๔ ,๐๐๐ คน ได้ยกลงมาจาก
เมืองนครสวรรค์ ลงมาทางเมืองชัยนาท เมืองอุทัยธานี เมืองสรรคบุรี ถึงเขตกรุงศรีอยุธยา ส่วน
กองทพัมงัมหานรธา ๓,๐๐๐ คน ไดม้าตัง้อยู่ทีว่ดัป่าฝ้าย ปากน ้าพระประสบ ขา้งดา้นเหนือ นอกจากนี้
พระเจา้ 
องัวะ ยงัใหสุ้รนิทจอขอ่ง คุมพลอีก ๑,๐๐๐ คน ยกลงมาพกัอยู่เมอืงเมาะตะมะ แล้วยกหนุนเขา้มาทาง
ด่านอุทยัธานี ตัง้ทพัอยู่ที่เมอืงวเิศษไชยชาญ และพระยาเจ่งรามญัคุมพล ๒ ,๐๐๐ คน ยกหนุนเขา้มา
ทางกาญจนบุร ีตัง้ทพัทีข่นอนหลวง วดัโปรดสตัวข์ณะทีร่อทพัอยู่นี้ พม่าไดล้าออกไปเทีย่วคน้ทรพัยจ์บั
คนทางเมอืงวิเศษไชยชาญ เมืองสรรคบุร ีเมอืงสุพรรณ เมอืงสงิห์ถึงอุทยัธานี จนท าให้คนไทย รวม
ก าลงักนัที ่"บา้นบางระจนั" ต่อสูพ้ม่าไดถ้งึ ๘ ครัง้ ก็สูพ้ม่าไม่ได ้ต่อมาน ้าท่วมกรุงศรอียุธยา พม่าไดร้ื้อ
อฐิวดัมาก่อก าแพงเป็นค่าย แลว้รุกมาตัง้ทีว่ดักระชาย วดัพลบัพลาชยั วดัเต่า วดัสุเรนทร วดัแดง  ยก
เป็นหอรบสูง แล้วระดมก าลังปล้นกรุง ในเดอืนเมษายน พ .ศ. ๒๓๑๐ ได้ จงึเผาพระนคร จบัคนปล้น
ทรพัย์สนิจนสิน้ แม่ทพัพม่าฝ่ายเหนือก็เชญิสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที่ ๔ ซึ่งทรงผนวชเป็นพระภิกษุ
และพระขตัติยาวงศา เสนามาตยไ์ปพรอ้มกบัทรพัยส์มบตัิศสัตราวุธ ยกออกทางด่านอุทยัธานี เดนิบก
ไปถงึเมอืงเมาะตะมะ ขณะนัน้บา้นเมอืงเกดิระส ่าระสายอย่างหนัก ผูค้นต่างหนีพม่าเขา้ป่าลกึ บา้งกถ็ูก
กวาดตอ้นไปกบัเขาดว้ย รวมทัง้ชาวเมอืงอุทยัส่วนหนึ่งทีห่ลบหนีไม่ทนัดว้ย พระเถระทีป่รากฏชื่อมาแต่
ครัง้กรุงศรอียุธยา (จาก "ประชุมจารกึวดัพระเชตุพนฯ " เป็นตวัเขยีนอกัษรขอมลายรดน ้าปิดทอง อยู่ที่
บานหน้าต่างพระอุโบสถบานที ่๗ ด้านซา้ยทางทศิเหนือ) นัน้ชื่อ "พระครูอนุโลมมุนีเป็นพระสมณศกัดิ ์
เจา้คณะเมอืงอุทยัธานี ในสมยักรุงศรอียุธยา ไม่ปรากฏว่าอยู่ทีว่ดัใด 
 
สมยักรงุธนบุรี 
 เมื่อสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชไดส้ถาปนากรุงธนบุรใีนปี พ.ศ. ๒๓๑๐ พระองคต์อ้งท า
การปราบปรามบรรดาชุมนุมต่างๆ เป็นการขยายอาณาเขตใหก้วา้งขวางออกไป 
 ในปีขาล พ.ศ. ๒๓๑๓ เจา้กรุงธนบุรทีรงปรารภที่จะปราบปรามหวัเมอืงเหนือและได้ข่าว
ว่า เมื่อเดือนหก "เจ้าพระฝาง" ซึ่งเป็นใหญ่ในหัวเมืองฝ่ายเหนือทัง้ปวงนัน้เกณฑ์กองทพัให้ลงมา
ลาดตระเวนตีเอาขา้วปลาอาหาร และเผาบ้านเรอืนราษฎรเสียหลายต าบล จนถึงเมืองอุทยัธานี และ
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เมอืงชยันาท เป็นท านองจะคดิลงมาตกีรุงธนบุร ีพระองคจ์งึยกทพัไป ๓ ทพั เขา้ตีเมอืงพษิณุโลกและ
เมอืงสวางคบุรจีนแตกพ่ายไป พระเจา้กรุงธนบุรทีรงเหน็ถงึความส าคญั ของเมอืงอุทยัธานี ซึ่งถูกพม่า
ย ่ายยีบัเยนิจนเป็นเมอืงรา้ง จงึแต่งตัง้ให ้"ขุนสรวชิติ (หน)" ไปตัง้กองด่านรกัษาเมอืงอุทยัเก่าประมาณ 
๒ กโิลเมตร 
 ครัง้อะสหีวุ่นคย ี(อะแซหวุ่นกี้) แม่ทพัคนส าคญัของพม่า ยกกองทพัใหญ่เขา้มาทางหวั
เมอืงเหนือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๘ นัน้ ไดใ้หโ้ปสุพลา โปมะยุง่วน ยกกองทพัไปตเีมอืงเชยีงใหม่ ส่วนอะแซ 
หวุ่นคยเีองยกกองทพัหลวงพล ๑๕,๐๐๐ คน เดนิทพัเขา้ทางด่านแมล่ะเมาะ เมอืงตากด่านลานหอยและ
เมอืงสุโขทยั แลว้คุมพล ๓๐,๐๐๐ คน เขา้ลอ้มเมอืงพษิณุโลกไว ้ครัง้พม่ายกทพัมาถงึเมอืงก าแพงเพชร 
เหน็ไทยตัง้ค่ายรกัษาเมอืงนครสวรรคแ์ขง็แรง จงึตัง้ค่ายทีเ่มอืงก าแพงเพชรแล้วแต่งกองโจรเดินลดัป่า
ทางฝัง่ตะวนัตกออ้มหลงัเมอืงนครสวรรค์ลงไปเมอืงอุทยัเก่ากอง ๑ พอวนัเสาร์ เดอืน ๓ แรม ๑๒ ค ่า 
พระเจ้ากรุงธนบุรกี็ทรงทราบว่า พม่าที่เมอืงก าแพงเพชร "ยกลงมาตัง้ค่าย ณ บ้านโนนศาลาสองค่าย 
บา้นสลกบาตรค่ายหนึ่ง บา้นหลวงค่ายหนึ่ง ในแขวงเมอืงก าแพงเพชร แล้วแยกไปทางเมอืงอุทยัธานี
กองหนึ่ง เขา้เผาบา้นอุทยัธานีเสยี" แลว้จะยกไปทางไหนสบืไม่ไดค้วาม พระองคท์รงระแวงพม่าทีย่กไป
จากเมอืงอุทยัธานีจะไปซุ่มสัง่ดกัทางดอยตกีองล าเลยีง ใตเ้มอืงนครสวรรคล์งมาอกี จงึโปรดใหแ้บ่งไพร่
พลในกองทพัหลวง ๑,๐๐๐ คน ใหเ้จา้อนุรุธเทวา บญัชาการทพัเป็นจางวางบงัคบัทัง้สามกอง มกีองทพั
ของขุนอนิทรเ์ดชเป็นแม่กอง กองทพัหลวงปลดัเมอืงอุทยัธานีกบัหลวงสรวชิติ นายด่านเมอืงอุทยัธานี 
เป็นกองหน้า และกองทพัของเจ้าเชษฐกุมาร เป็นกองหลวง ซึ่งยกลงมาคอยป้องกนัล าเลียงเสบียง
อาหารและเครื่องอาวุธยุทธภณัฑ์ที่ส่งไปจาก พระนครไม่ให้พม่าที่ยกมาเมอืงอุทยัธานีซุ่มดกัทางคอย
โจมต ี
 ครัน้เมื่อพม่าได้เมอืงพษิณุโลกแล้วเสบยีงอาหารภายในเมอืงอตัคตัผู้คนในเมอืงอดอยาก
อ่อนแอ อะแซหวุ่นคย ีจงึใหม้งัแยยางูคุมพลไปทางเมอืงเพชรบูรณ์และเมอืงหล่มศกัดิใ์หก้ะละโบ่ คุมพล
มาลาดตะเวนทางเมอืงก าแพงเพชร รวบรวมหาเสบยีงอาหาร ต่อมาอะแซหวุ่นคยไีดข้า่วว่าพระเจา้ 
มงัระสิน้พระชนม ์จงึกูจาราชบุตรไดค้รองราชสมบตั ิจงึรบีเกบ็ทรพัยส์มบตักิวาดตอ้นผูค้นกลบัออกทาง
เมืองสุโขทยั เมอืงตาก และด่านแม่ละเมา จงึทิ้งให้กองทพักะละโบ่ กบัมงัแยยางูในเมอืงไทยด้วยสัง่
กลบัไม่ทนัคงสัง่แต่เพยีงให้กองทพักะละโบ่ รอกลบัพร้อมกบั มงัแยยางูพระเจา้กรุงธนบุรทีรงทราบว่า 
พม่าเลกิทพักลบัแล้วยงัคงมกีองทพัของกะละโบ่และมงัแยยางเูหลอือยู่ จงึแบ่งกองทพัออกเป็น ๔ กอง 
ตดิตามพม่าไปเมอืงตาก เมอืงก าแพงเพชร และเมอืงเพชรบูรณ์ ส่วนทพัหลวงนัน้ ตัง้ค่ายรอรบัครอบ -
ครวัที่แตกฉานมาจากพษิณุโลกที่บางแขม เมอืงนครสวรรค์ ครัน้วนัจนัทร์ เดอืน ๖ แรม ๑๑ ค ่า พ .ศ. 
๒๓๑๙ พม่าขา้งเมอืงอุทยัธานียกแยกขึน้ไปเมอืงเพชรบูรณ์ กองทพัไทยตามไปพบกองทพัมงัแยยางูที่
บา้นนายยม ใตเ้มอืงเพชรบูรณ์ เมื่อวนัพฤหสับด ีเดอืน ๖ แรม ๑๔ ค ่า กร็ะดมก าลงัตีจนแตกพ่าย พา
กนัหนีไปทางเหนือ เขา้ไปในแดนลานช้าง พอถึงเดอืน ๗ ปีวอก พ .ศ. ๒๓๑๙ พระเจ้ากรุงธนบุร ีทรง
ทราบว่ามกีองทพัพม่ากะละโบ่ตัง้อยู่ทีเ่มอืงก าแพงเพชรประมาณ ๒,๐๐๐ คนเศษ จงึใหพ้ระยายมราช 
พระยาราชสุภาวด ีพระยานครสวรรค ์ยกกองทพัไปสมทบกนัตพีม่า ส่วนพระองคน์ัน้ เสดจ็ยกทพัหลวง
ไปตัง้อยู่ที่ปากคลองขลุง พม่ารู้ขา่วกร็บียกทพัหนีไปทางเหนือ ส่วนพม่าอีกกองหนึ่งประมาณ ๑ ,๐๐๐ 
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คนเศษ ไดย้กแยกมาทางทศิตะวนัตก เดนิทพัเขา้มาถึงเมอืงอุทยัธานีเที่ยวเกบ็ทรพัย์จบัผู้คนและเผา
บ้านเรอืนเสยีฆ่าหลวงตาล าบากตายแล้วยกหนีไปทางนารซีึ่งปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบบัพระ
ราชหตัถเลขาว่า "ครัน้ ณ วนัพฤหสับดเีดอืน ๗ ขึ้น  ๑๓ ค ่า จงึเสด็จถอยกองทพัหลวงมาประทพั ณ 
เมอืงนครสวรรค ์จงึชาวด่านเมอืงอุทยัธานี บอกลงมากราบทูลว่าทพัพม่ายกผ่านลงมาประมาณพนัเศษ 
เผาค่ายที่ด่านนัน้เสยี แทงหลวงตาล าบากอยู่องค์หนึ่ง แลว้ยกไปทางนาร ีจงึด ารสัให้หลวงเสนาภักด ี
กองแกว้จนิดา ยกตดิตามไปถา้ทนัเขาจงตใีหแ้ตกฉาน แลว้ใหย้กตามไปจนถงึเมอืงชยัโชค" 
 ครัน้ไดข้า่วว่าทพัพมา่กองหนึ่ง ยกลงไปทางเมอืงอุทยัธานี จงึยกกองทพัลงมาทางด่านเขา
ปูน ด่านสลกัพระ หมายจะไปตามตีพม่าทางเมอืงอุทยัธานี แลว้สัง่ใหพ้ระยายมราช พระยาราชสุภาวด ี
ซึง่ตัง้ทพัอยู่ทีบ่า้นโคนเมอืงก าแพงเพชร ยกทพัลงมาตกีองทพัพม่าทางเมอืงอุทยัธานีอกี ๒ กองสมทบ
กบักองทพัมอญ     ของพระยารามญัวงศ์กอง  ๑  กวาดร่นมาตัง้แต่ทางเหนือ มายงัเมอืงอุทยัธานี ส่วน 
พระองคน์ัน้ เสดจ็กลบัคนืพระนคร เมื่อวนัเสารเ์ดอืน ๗ ขึน้ ๑๔ ค ่า 
 กองทพัเจา้อนุรุธเทวา ไดพ้บพม่าตระเวนหาเสบยีงอาหารกองหนึ่ง ทีเ่มอืงสรรคบุร ีจงึเขา้
ตแีตกร่นหนีขึ้นไปสมทบกบัพม่า ๑,๐๐๐ คน ที่ตัง้ค่ายอยู่ที่ด่านเมอืงอุทยัธานี ส่วนกองทพัพระยายม-
ราช พระยาราชสุภาวด ีนัน้ ไดย้กลงมาตัง้ค่ายประชดิอยูท่ีด่่านเมอืงอุทยัธานี ต่อมาขดัสนเสบยีงอาหาร 
จงึต้องถอยทพัมาตัง้อยู่ ณ คอกไก่เถื่อน ต่อมากองทพัเจ้าอนุรุธเทวา หลวงเสนาภกัด ีกองแก้วจนิดา 
ไดม้าพบกองทพักะละโบ่ตัง้ค่ายทีเ่มอืงนครสวรรค ์เหน็เหลอืก าลงัจงึบอกไปยงักรุงธนบุร ีจงึใหก้รมขุน
อนุรกัษ์สงคราม หลานเธอ กรมขุนรามภูเบศร์ กบัเจ้าพระยามหาเสนา คุมพลไปตกีองทพักะละโบ่ทาง
เมอืงนครสวรรค ์แล้วให้กรมขุนอนิทรพทิกัษ์ ลูกเธอคุมทพัเรอืหนุนไปช่วยอีก แล้วพระองคก์็เสด็จยก
กองทพัหลวงทางเรอื มาบญัชาการรบอยู่ที่เมอืงชยันาท เมื่อเดอืน ๙ และพระองคไ์ด้โปรดให้เกณฑห์า
กองทพั เมอืงพจิติร เมอืงนครสวรรค์ เมอืงอุทยัธานี ลงมารวมกนัที่ค่ายหลวง ณ เมอืงชยันาทใหห้มด
สิน้ ฝ่ายกองทพัพม่าซึง่ตัง้อยู่ ณ ด่านเมอืงอุทยัธานีนัน้ ขดัสนเสบยีงอาหาร จงึถอยค่ายเลกิทพักลบัไป
พอดกีบักองทพัไทย เขา้ใจว่าตัง้อยู่ทีบ่า้นทพัหมื่น บา้นทพัค่าย บา้นทพัหลวง ยกทพัตดิตามทนัที ่บา้น
ทพัทนั (คอือ าเภอทพัทนั) พม่าถูกไทยฆ่าตาย แตกหนีแยกยา้ยไม่เป็นระเบยีบออกไปทางเขาดาวเรอืง 
ปลายเขตแดนบ้านโคกหม้อ ขึ้นไปทางบ้านพลวงสองนาง พม่าต่างหนี ต่างปล้นสดมภ์เสบียงอาหาร 
ฉุดคร่าหญงิสาวจนชาวบ้านกลวัรานต่างกเ็อาลูกสาวไปซ่อนตามโพรงไม้ใหญ่ๆ ซึ่งมอียู่มากในป่าแถบ
นัน้ หลบซ่อนอยู่จนเวลารุ่งสาง พอดเีวลาวดัย ่าฆ้องระฆงัพระลุกขึ้นครองผ้าออกบณิทบาตร หมู่บ้าน
แห่งนี้เรยีกกนัว่า "บ้านโพรงซ่อนนาง" (ต่อมาเรยีกบ้านพลวงสองนาง) ถดัมาเรยีก "บ้านสว่างน้อย" 
กองทพัไทยไดข้บัไล่พมา่เตลดิหนีจนไมส่ามารถตามทนั จนรุ่งแจง้กไ็ม่เหน็พมา่จงึหยุดตัง้ค่าย ตรงทีถ่ดั
จากบา้นว่างน้อยพกัผ่อนหุงหาอาหารกนิกนัดว้ยเสยีเวลาหลบันอนรุกไล่พม่ามาหลายวนัหลายคนื ผ่าน
ท้องที่ทุรกันดารมากมาย ร่างกายต่างอ่อนเปลี้ยไปตามๆ กัน ชาวบ้านที่หลบซ่อนพม่า ก็สบายใจที่
กองทพัไทยมาช่วย ต่างจดัหาอาหารมาเลี้ยงทหารไทย ท้องที่ตรงนัน้เรยีกกนัต่อๆ มาว่า "บ้านสว่าง
แจง้สบายใจ" คอื บา้นสว่างอารมณ์ อ าเภอสว่างอารมณ์ เดีย๋วนี้ 
 ครัน้วนัพุธ เดอืนสบิ ขึ้นค ่าหนึ่งพระยาราชภกัด ีและพระยาพลเทพ ทีข่ึ้นไปตามพม่าทาง
เมอืงเพชรบูรณ์ ได้พบพม่าที่บ้านนายยม จงึขบัไล่ตีพม่าแตก หนีไปทางเมอืงอุทยัธานี จบัได้เก้าคน 



 ๑๗ 

ส่วนที่หนีมาได้ครัน้ ทราบว่ากองทพัพม่าทิ้งค่ายที่เมอืงอุทยัธานีเสยีแล้ว ก็หนีเลยไปสมทบกนัที่เมอืง
นครสวรรค ์รวมกบัพม่าทีห่นีมาจากเมอืงอุทยัธานีดว้ย ต่อมากถ็ูกกองทพักรมขุนอนุรกัษ์สงคราม กรม
ขุนรามภูเบศร์ และเจ้าพระยามหาเสนาระดมก าลงัตกีองทพัพม่าที่ค่ายเมอืงนครสวรรค์แตกหนีเขา้มา
ทางเมอืงอุทยัธานี  กองทพัไทยรุกไล่พม่าในเมอืงอุทยัธานี ไดต้ดิตามสมทบ และทนักองทพัพม่าทีบ่า้น
เดมิบางนางบวช เมอืงสุพรรณบุรจีงึตกีองทพัพม่าหนีร่นออกไปทางด่านเจดยีส์ามองค์ 
 เมอืงอุทยัเก่า เป็นเมอืงด่านที่ส าคญัพระเจ้ากรุงธนบุร ีจงึโปรดให้พระราชทานช้างหลวง
ส าหรบัเมอืงอุทยัธานี เพื่อใช้ในกองทพัทหารด่าน คอื เมื่อปีวอก อฐัศก พ.ศ. ๒๓๑๙ ได้พระราชทาน
ช้างหลวง ๒ เชือก แก่เมืองอุทยัธานี เข้ากองทพัไปรบที่ดอนไก่เถื่อน และเมื่อปีระกา นพศก พ .ศ. 
๒๓๒๐ ไดพ้ระราชทานชา้งหลวง "พระอุทยัธานี อยู่แก่พระรามรณคบ พลาย ๒ พลงั ๓ (ราม) ๕ " 
 
สมยักรงุรตันโกสินทร ์
 บ้านสะแกกรงั เป็นอู่ข้าวอู่น ้ า มีความอุดมสมบูรณ์กว่าบ้านอื่นๆ ประกอบกับเมือง
อุทยัธานีเก่าถูกพม่าท าลายเสยีหายมาก เช่น พระปรางค์ที่วดัแจ้ง (นัยว่าสรา้ง พ.ศ. ๒๐๘๑) ถูกพม่า
ท าลายยอดปรางคห์กัเสยี (ในระยะหลงัๆ พระอาจารยท์มิ คงคสโร ได้เป็นหวัหน้าชกัชวนพุทธศาสนิก-
ชนช่วยกนัหาช่างมาปฏสิงัขรณ์   ต่อจากฐานเก่าจนส าเรจ็เป็นองคพ์ระปรางคเ์มื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘)   วดั 
อื่นๆ กถ็ูกพม่าเผาท าลายจนรา้ง ผูค้นต่างไดอ้พยพหนีมาอยู่ทีบ่า้นสะแกกรงัซึง่มพีืน้ทีเ่หมาะสมกบัการ
ท ามาหากิน ท านา ค้าขายขาว และยังมีความส าคัญต่อการล าเลียงขนส่งข้าวปลาอาหาร อาวุธ
ยุทธภณัฑ์ ตลอดจนช้างศกึช้างป่า เขา้สู่พระนคร จงึเป็นเหตุให้บ้านสะแกกรงัเริม่ครกึครื้นเป็นตลาด
ใหญ่ จนถึงกบัท าให้เมอืงอุทยัเก่าซบเซาลง บรรดาเจ้านาย นายทหารชาวด่าน ก็นิยมตัง้บ้านเรอืนอยู่
ทีน่ี้ ดว้ยมลี าคลองสะแกกรงัเป็นเสน้ทางคมนาคมทางเรอืไดส้ะดวกตอ้งกบัพระราชประสงคข์องพระเจ้า
กรุงธนบุร ี
 ตน้สมยักรุงรตันโกสนิทร ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รชักาลที ่๑ ไดจ้ดัการ
บา้นเมอืงใหเ้ป็นระเบยีบ แต่งตัง้เจา้เมอืงปกครองตามเมอืงต่างๆ ส่วนทีเ่ป็นด่านอยู่ก่อนกค็งมนีายด่าน
เป็นผูดู้แลรกัษาเหมอืนเดมิ และไดส้ ารวจบญัชชีา้งหลวงทีส่ญูหายหลงัจากสงครามดว้ยส าหรบัหลวงสร
วชิติ (หน) นายด่านเมอืงอุทยัธานี ผูซ้ึง่ขึน้มา้น าทหารออกมารบัเสดจ็ ณ ทุ่งแสนแสบเมื่อครัง้กรุงธนบุร ี
เกดิจลาจล แลว้น าทพัเขา้สู่พระนครนัน้ กท็รงโปรดใหร้บัราชการอยู่ดว้ย ภายหลงัไดแ้ต่งตัง้ใหเ้ป็น พระ
ยาพิพฒันโกษา และเจ้าพระยาพระคลงั (หน) ตามล าดบัเนื่องจากมคีวามดีความชอบหลายประการ 
รวมทัง้มคีวามสามารถในการเรยีบเรยีงหนังสอืดว้ย ในพระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสนิทร ์รชักาลที ่๑ 
ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ปรากฏว่าได้ตัง้ให้หลวงณรงค์เป็นพระอุทัยธานี เจ้าเมืองอุไทยธานี 
นอกจากนี้ พระองค์ยงัได้โปรดให้จดัตัง้ด่านเพิม่เติมขึ้นอีก ด้วยทรงระแวงพม่า ที่จะเขา้มาทางเมอืง
อุทยัธานี เช่น ด่านทพัสะเหล่าปูนอุมปุม, ด่านอทัมาต เป็นต้น และปรากฏในพงศาวดารว่า  “พระอุทยั
ธรรมเป็นกองหลงั ตัง้ค่ายอยู่ ณ เมอืงชยันาท ระวงัพม่าจะยกมาทางด่าน เมอืงอุทยัธานี พรอ้มกบัจดั
ใหม้กีารลาดตระเวนด่านเมอืงเมาะตะมะและเมอืงเมาะต าเลมิ ตลอดจน แต่งคนออกไปสบืราชการเป็น
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ประจ าเจา้เมอืงทีป่รากฏชื่อในสมยักรุงรตันโกสนิทร ์คอื “พระยาอุไทยธานี” อนัเป็นบรรดาศกัดิข์องเจ้า
เมอืงอุทยัธานี 
 รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั รชักาลที ่๒ นัน้ ไดด้ าเนินรอยตามสมเดจ็
พระราชบิดา กล่าวคอื ทรงเห็นถึงความส าคญัของทหารด่าน และการสบืราชการในเมืองมอญ เช่น 
พ.ศ. ๒๓๒๕ หลวงอินทก าโนน ขุนยกกระบัตร ขุนสรวชิติ ขุนหมื่นกรมการ คุมไพร่ออกไปตัง้รกัษา
ด่านทพัสะเหล่าปูนอุมปุม เป็นต้น แม้แต่เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ชาวด่านเมอืงอุทยัธานีเอง ก็ทรง
โปรดปรานท านุบ ารุงอยู่จนเจ้าพระยาพระคลงั (หน) ถึงแก่อสญักรรมเมื่อปีฉลู พ.ศ. ๒๓๔๘ เมื่อ จ.ศ. 
๒๓๕๒ นัน้ เมืองอุทัยธานีได้จดัส่ง ไม้ชื่อ ไม้เสา ไม้ไผ่ ไม้อุโลก หวาย น ้ามนัยาง สีผึ้ง และอื่นๆ 
ส าหรบัท าเครื่องพระเมรุ พระบรมศพสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง (รชักาลที ่๑ ) ซึ่งก าหนดจะถวายพระ
เพลงิ ณ เดอืน ๔ ปีมะเสง็ ตามตราเจ้าพระยาจกัร ีทีใ่ห้ขุนไชยเสนารบัมาและยงัได้จดัผา้ขาว ๒๐๐ ชิ้น 
ขมิน้ ๑ เพื่อจดัท าผา้สบง สดบัปกรณ์ ตามหนังสอื เจา้พระยาจกัรสี่งไปเกณฑ ์ลงวนัอาทติยแ์รม ๑๑ ค ่า 
เดอืน ๑ ปีมะเสง็ ในปีนัน้ขุนสถารพลแสนมหาดไทย ไดคุ้มน ้าพระพทัสจัจา มาพระราชทานทีเ่มอืง 
อุไทยธานี และโปรดให้มีตราถึง เมอืงอุไทยธานี ให้เจ้าเมอืงกรมการ เลาพลเมอืง ราษฏร โกนผมไว้
ทุกข ์แต่กองอาทมาตชาวด่าน ตอ้งลาดตะเวนใหง้ดไว้ 
 รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ ๓ นัน้ เมอืงอุไทยธานีได้มหีน้าที่
แต่งคนออกไปสบืขอ้ราชการ ทางเมอืงเมาะตะมะ และเมาะต าเลมิ ซึง่มคีวามปรากฏในสารตรา (เลขที ่
๒๑ จ.ศ. ๑๑๘๘)    พ.ศ. ๒๓๖๙ ทีพ่ระยาจกัรมีมีาถงึพระยาอุไทยธานี      เรื่องไดร้บัหนังสอื กางดุ  
กระเหรีย่ง มมีาถงึหลวงอินก าโนน เป็นอกัษรรามญัแจง้ราชการว่า “กางดุจดัใหก้างภุระกบัไพร่ ๑๕ คน 
ออกไปลาดตระวนถงึคลองมคิลานพบจางกางเกา้ะกง กระเหรีย่งพม่า ๙ คนบอกว่า เมอืงเมาะตะมะมี
องักฤษอยู่ ๕๐๐ คน องักฤษตเีมอืงองัวะไดแ้ต่ ณ วนั ๗ ค ่า ฯลฯ เหน็ว่าองักฤษแต่งใหพ้ดูจาจะใหเ้ลื่อง
ลอื ความจะหาจริงไม่ ซึ่งพระยาอุไทยธานีกรมการไม่ไว้ใจแก่ราชการ ให้หลวงอินนายกองคุมไพร่ 
ออกไปลาดตระเวนพทิกัษ์รกัษาด่าน ทัง้กลางวนักลางคนื สบืขอ้ราชการอยู่อกีนัน้ ชอบดว้ยราชการอยู่
แล้วให้พระยาอุไทยธานี กรมการ ก าชบัหลวงอินก าโนนกองอาฏมาต และหลวงขุนหมื่นชาวด่าน ให้
ระวงัระไวพทิกัษ์รกัษาด่านทางจงกวดขนัแลว้ให้สบืเอาขอ้ราชการให้ได้ความจงแน่ ถ้าได้ขอ้ราชการ
ประการใดใหบ้อกลงไปใหแ้จง้หนงัสอืมา ณ วนัพุธ ขึน้ ๑๓ ค ่า เดอืน ๕   จุลศกัราช ๑๑๘๘ ปีจอ อฏัศก         
“  ส าหรบัข่าวจากกางดุ กระเหรี่ยงนัน้ได้แจ้งให้ทราบเมื่อ วนัอาทิตย์ ขึ้น ๑๓ ค ่า จุลศักราช ๑๑๘๗ 
พ.ศ. ๒๓๖๘ มคีวามละเอยีดแจง้ว่า “องักฤษเป็นเจา้ขึน้นัง่เมอืงองัวะ ในเมอืงเมาะตะมะ ยงิปืนใหญ่ ๑๕ 
นัด ในเมอืงย่างกุง้ ยงิปืนใหญ่ ๑๕ นัด” 
 นอกจากหน้าที่ส าคญัทางชายแดน ดงักล่าวแล้ว เมอืงอุไทยธานียงัส่งกระวานจ านวน ๒ 
หาบเป็นประจ าทุกปี ซึ่งเก็บที่ป่าคอกควาย ป่าระบ า ป่าอุมรุต ป่ากลมซึ่งมใีบบอก (เลขที่ ๒๑๒ จ.ศ. 
๑๒๐๗) ว่า     “ดว้ยถงึ ณ วนั เดอืนเกา้  เดอืนสบิ  เป็นเทศกาลผลกระวานลูกแก่ขุนหมื่นและ ไพร่กอง 
อฏัมาต เคยเก็บผลกระวาน ทูลเกล้าฯ ถวายปีละ ๒ หาบ ข้าพเจ้ากรมการ ได้จดัแจงเร่งรดัขุนหมื่น 
กองอฏัมาต ออกไปเก็บผลกระวานในต าบลป่าหน้าด่าน เมอืงอุไทยธานี ได้ผลกระวานหนักสองหาบ
ครบจ านวน……” และจะมใีบบอกส่งกระวานส่วย เป็นประจ าทุกปี (ดงัใบบอกเลขที ่๑๐๐ จ.ศ. ๑๒๐๘, 
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เลขที ่๕๙ จ.ศ. ๑๒๐๙ และเลขที่ ๑๔๗ จ.ศ. ๑๒๑๐ เป็นตน้) บางครัง้ก็ให้เป็นเงนิแทนผลกระวานทีย่งั
ค้างอยู่ (ร่างสารตราเลขที่ ๑๘๒ /๒ จ.ศ. ๑๒๐๕) พ .ศ. ๒๓๘๓ ได้ส่งครกส าหรับต าดินปืนไปยัง
กรุงเทพฯ มคีวามปรากฏในใบบอก (เลขที ่๘ จ.ศ. ๑๒๐๒) ว่า……… 
 “…..ด้วยมตีราพระราชสหีะ โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมขึ้นไปถึงขา้ราชการกรมการว่าให้
เกณฑ์ครกไม้หว้า ประดู่ ไม้ยาง จ่ายครวัแขกและต าดนิส าหรบัราชการสี่สบิใบนัน้ ข้าราชการกรมการ
ได้ทราบในท้องตราพระราชสหิะ ซึ่งโปรดขึ้นไป ทุกประการแล้ว ขา้ราชกรมการตดัได้ครกไม้ยางสิบ
สองใบ ไมห้วา้แปด ไมใ้หญ่แปดก าสงูศอกคบื ไดข้นาดอย่างตามทอ้งตราเกณฑน์ัน้แลว้ โดยแต่งใหน้าย
เมอืงคุมครกมาส่งดว้ยแลว้…..” พ.ศ. ๒๓๘๖ มรี่างสารตรา (เลขที ่๑๕๕/๒ จ.ศ. ๑๒๐๕) แจง้ว่าเมอืง 
อุไทยธานี ไดส้่งมาดเรอืยาว ๙ วา ก าลงั ๕ ศอกเศษลงไปยงักรุงเทพฯ ต่อมา ณ ๕ ฯ ๔ ค ่า ปีเถาะ ได้
มสีารตรา (เลขที่ ๒๔/๑ จ.ศ. ๑๒๐๕) โปรดเกลา้ฯ ให้หลวงสดัด ีเป็นพระศรสีุนทรปลดัเมอืงอุไทยธานี 
ครัง้เมื่อมกีารซ่อมแซม และปักหลกัสายโซ่ทีเ่มอืงนครเขือ่นขนัฑ ์และเมอืงสมุทรปราการไดเ้กณฑ ์(ร่าง
ตรา ๓๘/๓ จ.ศ. ๑๒๐๕) ให้เมืองอุไทยธานีส่งไม้ยาง ยงัค้างอยู่ ยางใหญ่ ๕ ก า จ านวน ๓๐ ต้นไป
กรุงเทพในเดอืน ๙ ขา้งแรม ปีเถาะ 
 
ปัญหาเขตแดนเมืองอไุทยธานีกบัเมืองเมาะต าเลิม 
 ในปี พ.ศ. ๒๓๘๖ ขุนจ่าสจั ขุนทพิยไ์พรมีชีื่อกองอาฎมาต ขุนเพชรนารายณ์ไพรมีชีื่อด่าน
พล ขุนอนิ ขุนวชิติ ไพร ีมชีื่อด่านหลวงสรวชิติ ไดอ้อกไปสบืราชการ ณ เมอืงเมาะต าเลมิเมื่อวนั ๔ ขึ้น 
๑๑ ค ่า ปีขาลจตัวาศกนัน้ ปรากฏในค าให้การ (เลขที่ ๑๓๒/๒ จ.ศ. ๑๒๐๕) ว่า ในระหว่างทางขุนอิน 
ขุนวชิติป่วยไปไม่ได ้ครัน้เมื่อถงึบา้นกางโกะเกะ ขุนเพชรนารายณ์ ไดป่้วยเป็นไข ้จงึใหอ้ยู่รกัษาตวัโดย
มมีะผมิ มะมบี่าวดูแล ครัน้ขุนจ่าสจั ขุนทพิย ์กลบัจากสบืราชการแลว้ ไดถ้ามกางโกะเกะ และทราบว่า
ขุนเพชรนารายณ์หายป่วยกลบัไปแลว้ เมื่อถงึเมอืงอุไทยธานี ไม่เหน็ขุนเพชรนารายณ์ และทราบว่าคน
ทัง้หมดอยู่ทีบ่้านระแหง กบัมะเกาะ น้องมะม ีพระยาอุไทยธานีจงึใหขุ้นจ่าสจั ขุนพทิกัษ์ กบัไพร่ ๕ คน
ไปตามตวั เดนิทางไปถึงบา้นระแหงเมื่อวนัที่ ๑ ขึน้ ๓ ค ่า ปีเถาะ เบญจศก จงึทราบข่าวจากมะเกาะว่า 
ขุนเพชรนารายณ์ตายเสยีแลว้ที่บา้นกางชมภู ส่วนมะม ีมะผนิ มะกลิน่ บ่าวท ามาหากนิทีน่ัน่ และไดข้อ
ตดิตามบ่าวจนถงึบา้นมะฝาง บา้นกระเหรีย่ง 
 ต่อมาไดม้ปัีญหาเกีย่วกบัเขตแดนทีเ่กีย่วกบัเมอืงเมาะต าเลมิ เมอืงมะรดิ เนื่องจากองักฤษ
มอี านาจในประเทศพม่า มจีดหมายเหตุส าคญัหลายฉบบั เช่น จดหมายเหตุ (เลขที่ ๙/๙ จ.ศ. ๑๒๐๖ 
พ.ศ. ๒๓๘๗ ) ว่า “เขตแดนเมอืงอุไทยธานี ตัง้แต่เขาใหญ่ปลายคลองแม่เมยมาตามล าคลองแม่ทราง
ออกล าน ้าตองโป๊ะตะวนัออก มาจดล าน ้าตีโล ต่อกบัด่านเมอืงศรสีวสัดิ ์ในระหว่างมคีลองแม่ทราง แม่
กรอม แม่นางดดั แม่สะเรงิ แม่กรวิ แม่อ าจาม ปลายคลองออก แต่เขา้ตน้คลองไปออกแม่น ้าตองโป๊ะฝัง่
ตะวนัออก  เป็นแดนเมอืงอุไทยธานีแม่น ้าตองโป๊ะฝัง่ตะวนัตกเป็นแดนองักฤษ” ต่อมา พ.ศ. ๒๓๘๘ มี
สารตรา (เลขที ่๒๔๘/๒ จ.ศ. ๑๒๐๗) ว่า 
 “หนังสอืเจา้พระยาจกัร ีมาถงึพระยาอุไทยธานี ด้วยทรงพระกรุณาตรสัเหนือเกลา้ฯ สัง่ว่า 
พระยาขานุจกัร ์ออกไปสบืราชการทางเมอืงเมาะต าเลมิกลบัเขา้มา ณ กรุงเทพ องักฤษ เจา้เมอืงเมาะ



 ๒๐ 

ต าเลมิ  มหีนังสอืใหพ้ระยาขานุจกัร ์ถอืเขา้มาถงึเสนาบดผีูใ้หญ่ ณ กรุงเทพฯ ว่าเขตแดนเมอืงเมาะต า -
เลมิ กบัเขตแดนเมอืงอุไทยธานีเมอืงตากบา้นระแหง จะต่อกนัเพยีงใด จะขอแบ่งปันใหเ้ป็นแน่นอนอย่า
ให้วิวาทกนัด้วยเขตแดนต่อไปนัน้ เขตแดนเมืองอุไทยธานี จะต่อกันกับเขตแดนเมืองเมาะต าเลิมที่
ต าบลใด สมเดจ็พุทธเจา้อยู่หวัจะใคร่ทรงทราบ บดันี้ ใหห้มื่นพลนัเมอืงบน ขา้หลวงมหาดไทย ถอืตรา
ขึน้มาใหพ้ระยาอุไทยธานี กรมการจดัหลวงขุนหมื่นกรมการ ชาวด่านทีส่นัทดัทาง และรู้จกัทีต่ าบลเขต
แดนเมอืงอุไทยธานี กบัเมอืงเมาะต าเลมิกนัต่อทีแ่ห่ง ที่ต าบลใด เป็นแน่ใหไ้ดส้กั ๒-๓ คน ใหพ้ระยา 
อุไทยธานีพาเอาตวัหลวงขุนหมื่น กรมการ ชาวด่านรบีลงไป ณ กรุงเทพฯ โดยเรว็ถ้าขุนจ่าสจักลบัมา
เมอืงอุไทยธานีแลว้ กใ็หเ้อาตวัขุนจ่าสจัลงไปด้วย จะได้ไล่เลยีงไถ่ถาม ดว้ยเขตแดนเมอืงอุไทยธานีกบั
เมอืงเมาะต าเลมิใหไ้ดค้วามเป็นแน่ หนังสอืมา ณ วนั ๑๓ เดอืน ๖  ปีมะเสง็ สพัศก…” 
 ครัน้เมื่อวนัองัคาร ขึน้ ๖ ค ่า เดอืน ๙  (จากสารตราเลขที ่๔๕/๔ จุลศกัราช ๑๒๐๗) พ.ศ. 
๒๓๘๘ เจ้าพระยาโกษาธบิด ีสมุหกลาโหม กบัพระยาราชสุภาวด ีได้จดัแจงที่เขตแดนหวัเมอืง ของ
กรุงเทพฯ ทีต่ดิต่อกบัเขตแดนหวัเมอืงองักฤษทางทศิตะวนัตก พรอ้มกบัสอบถามพระยาอไุทยธานี พระ
สุนทร ปลดัผู้เป็นพระยาตาก และพระปลดัเมอืงตากเกี่ยวกบัเขตแดนเมอืงอุไทยธานี เมอืงตากเมื่อได้
ความแล้วก็ได้ท าแผนที่เขตแดนที่แน่นอน และในสารตรา (เลขที่ ๔๕/๒ จ.ศ. ๑๒๐๗) เรยีบเรยีงเป็น
ความปัจจุบนัดงันี้ 
 “สารตรา ท่านเจ้าพระยาจกัร ีให้มาแก่ พระปลดั กรมการเมอืงอุไทยธานีด้วยพระกรุณา
ตรสัเหนือเกล้าฯ สัง่ว่า ณ วนั ๘ แรม ๑๒  ค ่า ปีมะเสง็ สพัศก กะปิตนัแหนรยิมาเรยีนดุรนัองักฤษเจ้า
เมอืงเมาะต าเลมิ มหีนังสอืใหม้ะโกน ไทยรามญั ถอืไปยงัเสนาบด ีณ กรุงเทพฯ ฉบบัหนึ่งว่า เมอืงองัวะ
มหีนังสอืมาถงึ กะปิตนัแหนรยิมาเรยีนดุรนั เจ้าเมอืงเมาะต าเลมิว่า เมอืงเชยีงใหม่ไปรุกทีเ่ขตแดนของ
พม่าๆ หาไดท้ าสิง่ใดทีไ่ปรุกเขตแดนไม่ เพราะองักฤษท าหนังสอืสญัญาไวแ้ต่ก่อนว่า พม่าเป็นไมตรกีบั
องักฤษๆ เป็นมหามติรกบักรุงเทพฯ พม่าก็ตอ้งเป็นใจความดงันี้ ฉบบัหนึ่งว่าขุนนางองักฤษจะขึ้นมาดู
เขตแดนฝ่ายเหนือกะปิตนัแหนรยิมาเรยีนดุรนั จะใคร่พบขุนนางฝ่ายกรุงทีรู่เ้ขตแดนแน่ พดูจาเด็ดขาด
ได ้ไปทีป่ลายเขตแดนพรอ้มกนัในเดอืนยนัณุว่าเร-(มกราคม) หน้า คดิเป็นเดอืนยีข่า้งไทยจะไดว้่ากล่าว
ดว้ยทีเ่ขตแดนชี้แจงกนัให้เด็ดขาด หนังสอืซึ่งมะโกนไทย ถือเขา้มาเมื่อเดอืน ๙ สองฉบับ และเมื่อ ณ 
เดอืน ๖ ปีมะเสง็ สพัศก พระยาขานุจกัร์ ซึง่ออกไปสบืราชการกลบัเขา้มา กะปิตนัแหนรยิมาเรยีนดุรนั 
มหีนังสอืมอบให ้พระยาขานุจกัรถ์อืเขา้มาเป็นภาษาองักฤษ ๕ ฉบบั อกัษรรามญั ๗ ฉบบั ว่าดว้ย กะปิ
ตนัรยิมาเรยีนดุรนั รบัไปดูทีเ่ขตแดนเมอืงกระกบัเมอืงมะรดิต่อกนั กบัว่าดว้ยพระสุนทร ปลดัเมอืงตาก 
มหีนังสอืใหพ้ระสุทตัธานีถอืไปตามลูกหนี้ ซึง่หนีไป ณ เมอืงเมาะต าเลมิพระสุทตัธานีไปท าล่วงเกนิ (?) 
ในบ้านเมอืงองักฤษและหนังสอืซึง่องักฤษใหพ้ระยาขานุจกัร์ มะโกนไทย ถือเขา้มานัน้โปรดเกล้าฯ ให้
เสนาบด ีมหีนังสอืตอบใหม้ะโกนไทย ถือกลบัออกไปแต่ วนั เดอืนสบิ ขึน้ ๔ ค ่าแลว้ ซึง่องักฤษก าหนด
มาว่าเดอืนยี่จะขึน้ไปดูทีเ่ขตแดนฝ่ายเหนือ ขอให้ขุนนางไทยทีเ่ป็นผูใ้หญ่พูดจาเดด็ขาดได้ไปใหพ้รอ้ม
กนั จะไดว้่ากล่าวดว้ยทีเ่ขตแดนชีแ้จงกนัใหเ้ดด็ขาดนัน้ เขตแดนเมอืงตากกรมการ เป็นผู้น้อยแต่ล าพงั 
เจ้าเมืองกรมการ จะพูดจากบัอังกฤษ ความจะไม่เด็ดขาด โปรดเกล้าฯ ให้พระยาก าแพงเพ็ชรเป็น
ขา้หลวงผู้ใหญ่ ไปคอยพูดจากับอังกฤษได้มีตราขึ้นไปถึงพระยาก าแพงเพ็ชร พระยาตาก กรมการ 
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ความแจ้งอยู่แล้ว แต่เขตแดนเมอืงอุไทยธานีทีต่ิดต่อกบัแดนองักฤษนัน้ โปรดเกลา้ฯ ว่า พระยาอุไทย-
ธานีกเ็ป็นเจา้เมอืงผูใ้หญ่ ไดท้ าแผนทีก่่อนทีจ่ะแจง้พอจะพดูจากบัองักฤษได ้โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยา 
อุไทยธานี พระปลดั หลวงยกกระบตัร กรมการคอยรบัรองพดูจากบัองักฤษ ใหถู้กต้องตามท านองและ
แผนที่เขตแดนซึ่งชาวด่านบอกต าบลใหท้ านัน้ เขตแดนขา้งฝ่ายเหนือ ด่านเมอืงอุไทยธานี ไดร้กัษาต่อ
กบัเมอืงตาก ตัง้แต่เขาใหญ่ปลายคลองแม่น ้าตองเมย มาตามคลองแม่ทรางออกล าคลองแม่น ้าตองโป๊ะ 
ฝัง่ตะวนัออกเป็นเขตมาจนล าน ้าตีโลต่อกบัด่านเมืองศรสีวสัดิ ์ในระวางมคีลองแม่ทราง แม่กรวม แม่
นางดดั แม่สะเลงิ คลองแม่กรวิ แม่อ าจาม ปลายคลองออกแต่เขา ต้นคลองไปออก แม่น ้าตองโป๊ ะฝัง่
ตะวนัออก ในป่าอนันี้ ผูค้นได้ไปเทีย่วเก็บผึง้อยู่ทุกปี พระยาอุไทยธานีลงไปเฝ้าทูลละออง ได้พาหลวง
ขุนหมื่นชาวด่านลงไปชีแ้จง ใหท้ าแผนที่เขตแดนต่อกนักบัแดนองักฤษ ตัง้แต่ทศิเหนือ เป็นล าดบัต่อๆ 
กนัลงไปทุกเมอืง จนสุดเขตแดนเมอืงกระ พระยาอุไทยธานี ไดท้ าแผนที่รูค้วามถว้นถีแ่ลว้ ถา้องักฤษจะ
มาพดูจากบัพระยาอไุทยธานี  พระปลดั กรมการ จะเอาทีเ่ขตแดนใหล้ ้าเกนิเขา้มา ทีแ่ห่งใด ต าบลใด ก็
ให้ตอบว่าที่เขตแดนแต่เดมิมาอยู่แต่เพยีงนัน้ จะมาเอาถึงที่ต าบลนัน้ เป็นแดนเมอืงอุไทยธานี ล ้าเกิน
เขา้มานักยอมให้ไม่ได ้ถา้เขาว่าจะเอาแต่เพยีงแม่น ้าตองโป๊ะขา้งตะวนัตก ก็ใหว้่าชอบแลว้ เขตแดนแต่
ก่อนมา กอ็ยู่แต่เพยีงนี้ องักฤษมาดูแลว่ากล่าวเป็นสตัย ์เป็นธรรมสมควรหนักหนาความอนันี้จะบอกลง
ไปยงัท่านอัครมหาเสนาบดใีห้ทราบ ถ้าเขาดูเขตแดนเมอืงอุไทยธานีแล้ว ก็ให้ถามเขาว่าจะไปดูเขต
แดนเมอืงไหน ที่แห่งใด ต าบลใดอีกบ้าง จะไปเมอืงใด จะได้มหีนังสอืไปให้เจ้าเมอืงกรมการผู้ใหญ่ๆ 
ออกมาคอยพดูจาชีแ้จงที่เขตแดนให้ ถ้าองักฤษจะไปทีเ่ขตแดนทีเ่มอืงตากกใ็หพ้ระยาอุไทยธานี พระ -
ปลดักรมการมหีนังสอืแต่งตัง้ คนถอืไปแจ้งความกบัพระยาก าแพงเพช็ร ณ เมอืงตาก ถ้าองักฤษว่าจะ
ไปดูเขตแดนขา้งเมอืงกาญจนบุร ีเมอืงศรสีวสัดิ ์กใ็หม้หีนังสอืลงมาถงึเจา้เมอืงกรมการเมอืงกาญจนบุร ี
เมอืงศรสีวสัดิ ์ให้รูค้วาม จะได้ออกไปพูดจากบัองักฤษด้วยที่เขตแดนทนัก าหนด และการซึ่งจะพูดจา
กับอังกฤษนัน้ ให้พระยาอุไทยธานี พระปลัดกรมการ พูดจาให้นิ่มนวล (?) เรียบร้อยอย่าให้พูดให้
แขง็แรง การหาส าเรจ็ด้วยพูดจาแขง็แรงไม่ จงึโปรดเกล้าฯ ให้คดัส าเนาหนังสอืเสนาบด ีมตีอบไปถึง
อังกฤษ ๓  ฉบับ กับแผนที่เขตแดนเมืองอุไทยธานี มอบให้พระยาอุไทยธานีเอาขึ้นมาด้วย จะได้
พิเคราะห์ดูให้ถ้วนถี่ จะได้รู้ราชการพูดจากับอังกฤษถูกต้อง ไม่ผิดกับความในท้องตราและหนังสือ
เสนาบด ีซึง่มตีอบไปถงึองักฤษจงึทุกประการ ถ้าพระยาอุไทยธานี ไดพู้ดจากบัองักฤษคอยทีเ่ขตแดน
ความตกลงแล้วกันแลประการใดให้บอกลงไปให้แจ้งหนังสือมา ณ วนัจนัทร์ แรม ๗ ค ่า เดือน ๑๐       
ปีมะเสง็ นักสตั สพัศก” 
 หลงัจากทีพ่ระยาอุไทยธานี ไดร้บัทราบตามสารตราขา้งตน้แลว้ กม็ใีบบอก (เลขที ่๒๑๑  
จ.ศ. ๑๒๐๗) เมื่อวนัอาทติย ์แรม ๗ ค ่า เดอืน ๒   ปีมะเสง็มคีวามส าคญัตอนหนึ่งว่า 
 “ขา้พเจา้ พระยาอุไทยธานี พระปลดักรมการ เกณฑก์รมการหกคน, ขุนหมื่นสบิหก, ไพร่สี่
สบิเอ็ดคน, เขา้กนัหกสบิสามคน, เกณฑ์ด่านพลหลวงพลหนึ่ง, ขุนหมื่นสามคน, ไพร่แปดคน, เขา้กนั
สบิสองคนเกณฑ์ด่านสรวชิติ หลวงสรวชิติหนึ่ง ไพร่สบิห้าคนเขา้กนัยี่สบิสองคน เกณฑ์การอาฏมาต 
หลวงอินนายกองหนึ่ง ขุนจ่าสจัปลดักองหนึ่ง ขุนหมื่นแปดคน ไพร่สี่สิบคนเข้ากันห้าสิบคนเข้ากัน
ขา้พเจา้กรมการด่านพลดา่นสรวชิติด่านอาฏมาตนายไพร่รอ้ยสามสบิเจด็คน ใหห้ลวงแพ่งหลวงจ่าเมอืง
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กรมการอยู่รกัษาเมอืงแต่ขา้พเจ้า พระยาอุไทยธานีพระปลดัหลวงก าแหง ผูว้่าทีห่ลวงยกกระบตัรหลวง
สุนทรภักด ีขุนละคอน ขุนทิพรองนา ขุนรองสสัดหีมื่นรองแขวง กรมการกับนายด่านทัง้ปวง กราบ
ถวายบงัคมลาขุนหมื่นและไพร่โดยออกไปจากเมอืงอุไทยธานี แต่ ณ วนัอาทติย ์เดอืนอา้ย แรมแปดค ่า 
ปีมะเสง็ สพัศก ไปคอยองักฤษอยู่ที่แม่กรวิ แม่อ าจามแกร (?) เมอืงอุไทยธานี ฝากแม่น ้าตองโป๊ะฝาก
ตะวนัออกดว้ยแลว้….” 
 ในทีสุ่ดพระยาอุไทยธานีและองักฤษกไ็ดพ้ดูจาก าหนดเขตแดนจนเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
 ครัน้เมื่อวนัจนัทร ์แรม ๑๕  ค ่า เดอืน ๒ ปีมะเสง็ หลวงชมภู ชาวกระเหรีย่ง อยู่เมอืงตาก 
ไดพ้าครอบครวักระเหรีย่งมาตัง้บา้นเรอืนอยู่ทีต่ าบลอุ้มผาง ในแม่จนั แม่กลอง แขวงเมอืงอุไทยธานี มี
ชายฉกรรจ์ ๑๕ คน ครอบครวัชาย หญิง ๓๐ คน รวม ๔๕ คน ด้วยพระยาตากถึงแก่กรรมไม่มทีี่พึ่ง 
พระยาราชสุภาวดไีดม้หีนังสอื (เลขที่ ๒๕๐/๑-๒ จ.ศ. ๑๒๐๗) ถงึพระยาอุไทยธานีและพระยาตาก ถึง
ความสมคัรใจของหลวงชมภู ที่จะขออยู่เมอืงอุไทยธานี ต่อมาวนัพฤหสับด ีขึ้น ๒  ค ่าเดอืน ๒ หลวง
แพ่งเมอืงอุไทยธานี ไดม้ใีบบอก (เลขที ่๒๐๙ จ.ศ. ๑๒๐๗) ใหห้มื่นช านิ พาหลวงชมภู กระเหรีย่งลงมา
ขอบารมทีีพ่ึง่จาก พระยาอกัษรสุนทรเสมยีนตรา 
 วนัพฤหสับด ีขึน้ ๑ ค ่า เดอืน ๑๒ พ.ศ. ๒๓๘๘ นายแจง้ ผูว้่าทีขุ่นสุพมาตราไดค้มุเอาถาด
หมาก คนโทเงนิ เครื่องยศ ส าหรบัที่หลวงยกกระบตัร ซึ่งถึงแก่กรรมส่งคนืเจา้พนักงานพระคลงัมหา
สมบตั ิตามใบบอก (เลขที ่๒๑๐ จ.ศ. ๑๒๐๗) ของพระยาพไิชยสุนทร 
 เมื่อวนัองัคาร แรม ๓ ค ่า เดอืน ๖ พ.ศ. ๒๓๘๙ แสนเชอืกขุนหมื่นกรมช้าง ไดถ้ือตราสาร 
(เลขที ่๓๑/๑ จ.ศ. ๑๒๐๘ ) ของเจา้พระยาจกัรขีึน้มาตดิตามชา้งส าคญัทีห่ลบหนีเขา้ป่า ณ เมอืงอุไทย
ธานีและขอมะจูกบับุตรของมะจู ๒ คน จากพระยาอุไทยธานี ช่วยในการตดิตามดว้ย 
 
สาเหตุท่ีย้ายเมืองอไุทยธานีมาบ้านสะแกกรงั 
 เมื่อราว พ.ศ. ๒๓๗๖ นัน้    ขา้ราชการชาวกรุงเทพฯ ไดเ้ป็นพระยาอุไทยธานี    เจา้เมอืง 
อุไทยธานี ครัน้ขึน้ไปถงึเมอืงอุไทยธานีกค็ดิว่า ถา้บา้นเรอืนอยู่ทีส่ะแกกรงั จะหาเลี้ยงชพีโดยชอบธรรม
ไดด้ขีึน้และจะว่าราชการเมอืงอุไทยธานี (ทีเ่มอืงอุทยัเก่า อ าเภอหนองฉาง ) กไ็ปจากทีน่ัน้ไดไ้ม่ล าบาก
อนัใดพระยาอุไทยธานีคนนี้เป็นเพื่อนกนักบัพระยาชยันาท ในเวลานัน้จงึขอตัง้บา้นเรอืนบนฝัง่แม่น ้า
สะแกกรงั เพื่อจะค้าขายขา้วหาประโยชน์นับว่ากลวัความไข ้ไม่กล้าขึ้นไปว่าราชการทีเ่มอืงอุไทยธานี
เก่า ส าหรบัศาลาทีว่่าการเมอืงอุไทยธานี ได้ใช้หลงับา้นพกัของเจา้เมอืงอุไทยธานี  ปลูกโรงไม้ยาวชัน้
เดยีว หลงัคามุงกระเบื้องแบบไทย ส่วนพวกกรมการเมอืงอุไทยธานี นัน้ กไ็ด้ยา้ยตามมาตัง้บ้านเรอืน
อยู่ทีบ่า้นสะแกกรงัตามเจา้เมอืง จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๓๑๙ ไดเ้กดิปัญหาเรื่องเงนิ อากรสมพตัสรตลาดเงนิ
ค่าเสนากร ซึ่งไม่ช าระกนัเนื่องจากเขตแดนเมอืงอุไทยธานีกบัเมอืงชยันาท ไม่ถูกต้อง อันมจีดหมาย
เหตุ (ร่างตราเลขที ่๑๔๐/๒ จ.ศ. ๑๒๑๐) ดงันี้ 
 “หนังสอืพระยามหาอ ามาตย์ฯ มาถึงพระยาอุไทยธานี ด้วยหลวงปลดั หลวงอนุรกัษ์ภกัด ี
กรมการเมอืงชยันาทบอกลงไปว่า บา้นสะแกกรงัทีพ่ระยาอุไทยธานีตัง้อยู่กบัราษฎรตัง้เรอืนท ามาหากนิ
ตามรมิฝัง่น ้าตะวนัตก ตัง้แต่ปากกระบาดขึ้นไปจนบ้านท่าคล่อเหนือบ้านสะแกกรงั สมพสัษร อากร
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ตลาดหาไดช้ าระไม่ แต่บ้านเนินตูม บ้านเนินก าแพง บ้านทุ่งแฝก เสนาอากรเรยีกเป็นแขวงเมอืงไชย -
นาทต่อๆ มา ครัง้ ณ ปีมะเสง็ สพัศก นายโพ พวกหมื่นเทพอากรมาบอกพระยาไชยนาท กรมการว่า 
บา้นทุ่งแฝก บา้นเนินตูม บา้นเนินก าแพง พระยาอุไทยธานีว่า เป็นแขวงเมอืงอุไทยธานี หาไดช้ าระเงนิ
อากรไม่ พระยาไชยนาท กรมการว่าใหท้ าเรื่องราวมาจะบอกลงไป ณ กรุงเทพฯ นายโพหมื่นเทพอากร
ก็หาท าเรื่องราวมายื่นไม่ อยู่ ณ ปีมะแม นพศก พวกหมื่นเทพอากรมาว่า หลวงปลัด กรมการ แต่ง
กรมการพาหมื่นเทพอากรไปว่ากล่าวกบัพระยาอุไทยธานีๆ ว่า บา้นทุ่งแฝกเป็นแขวงเมอืงไชยนาทแต่
บา้นเนินตูม บ้านเนินก าแพง บ้านหนองเต่า เป็นทีเ่มอืงอุไทยธานี พระยาอุไทยธานีได้ท าแผนที่ลงไป
ทูลเกล้าฯ ถวายแล้วครัน้สบืเถาแก่ผู้ใหญ่ก็ว่า บ้านเนินตูม บ้านเนินก าแพง บ้านหนองเต่าเป็นแขวง
เมอืงไชยนาทหลายคนนัน้ ความทัง้นี้จะเทจ็จรงิประการใดไมแ่จง้ และแขวงไชยนาทเขตแดนกวา้งขวาง
เกีย่วคาบมาจนถงึเมอืงอุไทยธานี พระอุไทยธานีว่าไมท่ าแผนทีบ่า้นเนินตูม บา้นเนินก าแพง บา้นหนอง
เต่า เป็นที่เมอืงอุไทยธานีลงมาทูลเกล้าฯ ถวายกนัเอาที่เขตแดนเมอืงไชยนาทมา ทัง้นี้ชอบอยู่แลว้หรอื 
กรมการและราษฏรเมืองไชยนาทที่เป็นคนผู้ใหญ่ กบัที่กรุงเทพฯ ก็รู้กันอยู่ว่าบ้านเนินตูม บ้านเนิน
ก าแพง บา้นหนองเต่า เป็นเมอืงไชยนาทแต่เดมิ เมื่อพระยาอุไทยธานี เป็นทีเ่จา้เมอืงจะตัง้บา้นเรอืนอยู่ 
ณ แขวงเมอืงอุไทยธานีว่าที่ไชยภูมไิม่ที่ จงึว่ากล่าวกบั กรมการเมอืงไชยนาทจะขออยู่ ณ บ้านสะแก
กรงั ก็อยู่ต่อๆ มา ครัง้นี้พระยาอุไทยธานี จะครอบง าเอาทีบ่า้นเนินตูม บา้นเนินก าแพง บา้นหนองเต่า 
เป็นเมอืงอุไทยธานี ปรารถนาจะไดป้ลูกสรา้งตน้ผลไมแ้ละท าไร่กนั (?) ทีจ่ะตัง้อากรสมพสัษรไม่ใหน้าย
อากรเรยีกเอาด้วย ฝ่ายเมืองไชยนาทไม่ยอม เป็นความววิาทกนัอยู่ไม่รู้แล้วเดีย๋วนี้พระยาไชยนาท
กลบัมาแต่ราชการทพัพระยาอุไทยธานี พระยาไชยนาท กเ็ป็นเจ้าเมอืงผู้ใหญ่เขตแดนเกีย่วขอ้งกนัอยู่
อย่างไรกใ็หน้ัดหมายดูแล พดูจาปรกึษาหารอืกนัจะเป็นทีเ่ขตแดนเมอืงใด กใ็หว้่ากนัเสยีใหเ้ดด็ขาด ตก
ลงเป็นทีเ่มอืงไชยนาทฯ จะไดน้ าเรยีนเงนิอากรสมพสัษรต่อไป จะใชแ้ต่กรมการพดูจะไปมา การกจ็ะหา
แลว้กนัไม่ได้มตีรามาถงึพระยาไชยนาท ความแจง้อยู่แลว้ ถา้ช าระว่ากล่าวไม่ตกลงจะบอกขอขา้หลวง
ขึน้มาสอบสวนดู หรอืจะแต่งกรมการผูใ้หญ่ทัง้สองทางท าแผนทีเ่มอืงไชยนาท เมอืงอุไทยธานี ลงไปว่า
กล่าว ณ กรุงเทพฯ ได้ กใ็หเ้ร่งคุมแผนที่ลงไป จะได้ตดัสนิให้เป็นอนัแลว้แก่กนั หนังสอืมา ณ วนัเสาร ์
แรม ๑๔ ค ่า เดอืน ๘ ปีวอก สมัฤทธิศ์ก” 
 นอกจากนี้ยงัมหีนังสอืไปถงึพระยาไชยนาท (ร่างตราเลขที่ ๑๙๐/๔ จ.ศ. ๑๒๑๐) ถึงเรื่อง
บา้นเรอืนอยู่ในแขวงเมอืงอุไทยธานีหรอืเมอืงไชยนาท และใหน้ัดหมายพดูจากนัไม่เป็นทีต่กลง 
 ในที่สุดพระยามหาอ ามาตย์ จงึให้กรมการขึ้นมาสอบสวนเขตแดนเมอืงอุไทยธานีและให้
สอบเขตแดนเมอืงไชยนาทกบัเมอืงอุไทยธานีที่ติดต่อกนั เพื่อสะดวกต่อการเก็บอากรสมัพสัษรตลาด 
และเงนิค่าเสนาอากรดว้ยเหน็ว่า (จาก “ประชุมนิพนธ ์พระนิพนธ ์ของสมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุ-
ภาพ”) เจา้เมอืงอุไทยธานีไม่ควรจะมาอยู่ในแขวงเมอืงไชยนาท อกีทัง้เวลานัน้พวกเจา้เมอืงกรมการ 
อุไทยธานีตัง้บ้านเรอืนเป็นหลกัแหล่งมัน่คงเสยีแล้ว จะไล่ไปก็จะเกิดเดอืดร้อนจงึให้ตดัเขตบา้นสะแก
กรงัทางฝัง่คลองฟากใตก้ว้าง ๑๐๐ เส้น ตัง้แต่ท้ายบ้านสะแกกรงั ไปจดแดนเมอืงอุไทยเก่า โอนที่นัน่
จากเมอืงไชยนาทเป็นของเมอืงอุไทยธานีฯ จงึตัง้อยู่ที่ปลายสุดเขตแดน ทางฝัง่คลองสะแกกรงัฟาก
เหนือ ตรงบ้านเจ้าเมอืงอุไทยธานี ขา้มไปกเ็ป็นเขตแดนเมอืงมโนรมย์ขา้งใตบ้้านลงมาสกัคุ้งน ้าหนึ่งก็
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เป็นแดนเมอืงไชยนาท ครัน้เมื่อมกีารแบ่งเขตการปกครองออกเป็นแขวง เมอืงอุไทยธานีเก่า จงึมเีพยีง 
๔ แขวงหนองขุนชาต ิแขวงหนองกระดี ่แขวงหนองหลวง และแขวงแม่กลอง ซึง่เรยีกกนัตดิปากว่า “แม่
กลองหนองหลวง” เพราะมเีขตแดนตดิต่อกนัส่วนแขวงหนองขุนชาตินัน้ ต่อมาไดเ้ปลี่ยนเป็นแขวงอุทยั
เก่า 
 
จงัหวดัอทุยัธานีสมยัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 จงัหวดัอุทยัธานี ถงึแมจ้ะมคีวามเป็นอยู่ต่อเนื่องมาจนถงึรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระ -
ปกเกล้าเจ้าอยู่หวัแล้ว ก็ยงัมภีูมปิระเทศที่ค่อนขา้งจะทุรกนัดารปราศจากการคมนาคมใดๆ นอกจาก
ทางเกวยีนที่ตอ้งบุกผ่านป่า หรอือาศยัเรอืขึ้นล่องติดต่อกบัแม่น ้าเจ้าพระยาโดยอาศยัล าน ้าสะแกกรงัที่
ไหลผ่านตวัเมอืง ปากแม่น ้าสะแกกรงัตัง้อยู่ตรง ต.คุม้ส าเภา อ. มโนรมย ์จ.ชยันาทนัน้ ทีป่ากน ้าเดมินัน้
หน้าฤดูแลง้ราษฎรจ์ะช่วยกนัท าคนัดนิใหญ่เป็นเขือ่นกัน้น ้า เพื่อกัน้ไม่ใหน้ ้าในแม่น ้าสะแกกรงัแหง้ เรอื
แพทีจ่ะผ่านเขา้ออกตอ้งเขน็ขา้มเขือ่นนี้ ซึ่งเป็นเขือ่นดนิท าเป็นตวัท านบกัน้น ้าไว้ใหช้าวเมอืงไดอ้าศยั
น ้าอาบ กนิ และเพาะปลูก ตลอดจนการสญัจรไปมาในยามปกตดิว้ยภูมปิระเทศของจงัหวดันี้เป็นทีด่อน
แห้งแล้ง ในฤดูน ้าลดลง แม่น ้าสะแกกรงัจะแห้งขอด ซึ่ งเป็นเหตุให้ล าบากแก่การคมนาคมและการ
ประกอบกสกิรรมทัว่ไปส่วนใหญ่ชาวจงัหวดัอทุยัธานีมอีาชพีท านาเป็นล ่าเป็นสนั นับเป็นเมอืงประเภทอู่
น ้าอู่ข้าวที่ส าคญั ครัน้เมื่อมีการสร้างเขื่อนเจ้าพระยาขึ้น เขื่อนที่กัน้ตรงปากน ้าก็เลิกท าเพราะน ้าใน
แม่น ้าสะแกกรงัมบีรบิูรณ์อยู่ตลอด 
 ต่อมาได้มกีารเลกิภาคที่ตัง้ขึ้นเป็นมณฑลในรชักาลที่ ๖ ใหม่ โดยรวมเป็นมณฑลเดยีว 
และจงัหวดัอุทยัธานี ซึ่งเดิมนัน้ขึ้นกับมณฑลนครสวรรค์ ได้เปลี่ยนไปรวมขึ้นอยู่กับมณฑลอยุธยา  
จงัหวดัอุทยัธานีในสมยัใหม่ได้เปลี่ยนแปลงตามโครงร่างของการบรหิารราชการที่ขยายวงกว้างขึ้น 
ยกเลกิชัน้ขา้ราชการและน าเอาระบบการก าหนดเงนิเดอืนตามต าแหน่งมาใชแ้ลว้เปลีย่นแปลงใชก้ารจดั
ชัน้ขา้ราชการควบคู่ไปกบัการจดัชัน้ต าแหน่งประกาศยกเลกิมณฑลเสยีในปี พ .ศ. ๒๔๗๖ และจดัให้
จงัหวดัเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมภิาคทีส่ าคญัทีสุ่ด พรอ้มกบัใหม้เีทศบาลเป็นหน่วยราชการบรหิาร
ส่วนทอ้งถิน่ ส่วนผูว้่าราชการจงัหวดันัน้ใหเ้รยีก “ขา้หลวงประจ าจงัหวดั” 
 จงัหวดัอุทยัธานีทุกวนันี้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติ ที่ยงัรกัษาศลิปวฒัน -
ธรรมของบา้นเมอืงไวเ้ป็นอย่างด ีจนมคี าพงัเพยกล่าวไวว้่า 
 “ด าน ้าสามผดุ ไม่หลุดอทุยั” และ “อยู่อทุยัไม่ต้องอทุธรณ์ ค า่มืดกน็อนท่ีอทุยั” 
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