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This study involves a systematic survey of sources relating to the history of 

Amphoe Ban Pong, Ratchaburi Province in the Maeklong river basin with an emphasis on 

content analysis and critical assessment of their reliability, especially in what way they refliect 

community life and local views. The results of field research and documentary investigation 

show that the Ban Pong area has a long history back to at least a thousand years.                   

It possesses both non-written as well as written evidences, the former being archaeological 

remains and places of worship, and the latter local historical documents and literary works. 

History of the Ban Pong area can be reconstructed from three kinds of source materials, 

namely, archaeological data, standard “pongsawadan” histories, and local oral as well as 

written histories. All these sources serve to bring to life local customs popular beliefs, years-

long traditions, and cultural heirlooms. The outcome of this study is a good source of 

information which can be used in planning the future development of local communities 

against the encroachment of industrialization, property development projects and expansion 

of modern trade and commerce.           
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

“เมืองคนงาม สระน้ําศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑพื้นบาน ยานการคา อุตสาหกรรม” เปน     
คําขวัญประจําอําเภอบานโปง สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของอําเภอบานโปงไดเปนอยางดี  

บานโปง เปนอําเภอหนึ ่งตั ้งอยู ทางทิศเหนือของจังหวัดราชบุรี มีเนื ้อที ่ประมาณ 
364,067 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 227,541 ไร เปนอําเภอที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง และเคยเปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองในอดีต เปนชุมชนสําคัญในการ
แลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในบริเวณลุมน้ําแมกลองตั้งแตสมัยทวารวดี 
รองรอยมรดกทางวัฒนธรรมดังกลาวยังคงปรากฏใหเห็นอยู ดังจะเห็นไดจากรองรอยของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุทั้งในอดีตและปจจุบัน ไมวาจะเปนชาวไทย ชาวจีน 
ชาวมอญ ชาวลาว อพยพเขามาตั้งถ่ินฐานมาชานาน เนื่องจากสภาพที่ตั้งของอําเภอบานโปง          
ในปจจุบันมีแมน้ําแมกลองไหลผานกลางตัวเมือง และไหลผานชุมชนตาง ๆ ซ่ึงตั้งอยูบริเวณริมสอง
ฝงแมน้ําแมกลองอยางหนาแนนมาจนถึงปจจุบัน ตลอดจนปรากฏรองรอยของบานเมืองสมัยโบราณ
และชุมชนเกาแกหลงเหลืออยู ดังนั้น บริเวณดังกลาวนี้จึงเปนพื้นที่ที่นาสนใจศึกษาในเชิง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษารวบรวมและวิเคราะหหลักฐาน
ประวัติศาสตรทองถิ่น 

ในรอบ 2 ทศวรรษที่ผานมา ไดมีนักวิชาการสาขาตางๆ เขามาศึกษาบริเวณพื้นที่ดังกลาวนี้
พอสมควร อยางไรก็ตาม นักวิชาการเหลานั้นมักใหความสําคัญกับขอมูลหลักฐานของทางราชการ
เปนหลัก ซ่ึงเปนการมองทองถ่ินจากภายนอก ทําใหไมสามารถเขาใจทองถ่ินไดอยางชัดเจน การให
ความสําคัญกับขอมูลหลักฐานดังกลาว เปนการละเลยขอมูลหลักฐานตางๆที่มีอยูในทองถ่ิน ซ่ึงขอมูล
หลักฐานเหลานี้มีอยูเปนจํานวนมาก แตกลับไมไดถูกนํามาใช เชน เอกสารทองถ่ินตางๆ ตํานาน  
คําบอกเลา โบราณสถาน โบราณวัตถุ เปนตน ลวนเปนขอมูลท่ีมีอยูในทองถ่ินทั้งส้ิน โดยขอมูล
หลักฐานเหลานี้สามารถสะทอนใหเห็นถึงความเปนมาของชุมชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของผูคนในทองถ่ิน ซ่ึงจะเปนขอมูลสําคัญที่จะทําใหเราเขาใจทองถ่ิน
ไดมากยิ่งขึ้น   
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ดังนั้น “การศึกษาวิเคราะหหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชนบริเวณลุมน้ําแมกลอง 
กรณีอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี”  จึงเปนการพยายามที่จะรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มี
ความสัมพันธกับประวัติความเปนมาและการตั้งถ่ินฐานของชุมชน วิถีชีวิตของผูคน และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แลวนําหลักฐานทองถ่ินดังกลาวมาประเมินคุณคา และวิเคราะหภาพสะทอนที่
ปรากฏจากหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชนบริเวณลุมน้ําแมกลอง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  
อันจะนํามาซึ่งความเขาใจจากมุมมองของผูคนในทองถ่ิน ตลอดจนนําองคความรูที่ไดรับมาปรับใช
เปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การสํารวจเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของจะแบงออกเปน 4  สวน คือ 
1. หนังสือและเอกสารของจังหวดัราชบุรีและทองถ่ิน 
2. วิทยานพินธ 
3. หนังสืองานศพ 
4. งานวิจยัประวัติศาสตรทองถ่ินราชบุรี 
 

1. หนังสือและเอกสารของจังหวัดราชบุรีและทองถิ่น 
สํานักงานจังหวัดราชบุรี 1 ไดเรียบเรียงประวัติความเปนมาของจังหวัดราชบุรี สภาพ

ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ภูมิรัฐศาสตร การปกครอง เศรษฐกิจ ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
โบราณสถาน วิถีชีวิตความเปนอยู ประชากร ภาษา วัฒนธรรมประเพณี  ตลอดจนประวัติบุคคล
สําคัญของจังหวัดราชบุรี 

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 2 ไดรวบรวมและบันทึกเหตุการณสําคัญของเมืองราชบุรี 
โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดําเนินจังหวัดราชบุรีของพระมหากษัตริยและเหตุการณสําคัญ ๆ ที่ควร
บันทึกไว ตั้งแตสถาปนาเมืองราชบุรี (พ.ศ.2360) จนถึงปจจุบัน (พ.ศ.2534) และกลาวถึงการเสด็จ
พระราชดําเนินมาอําเภอบานโปงและสถานที่สําคัญของอําเภอบานโปง 

                                                 
1สํานักงานจังหวัดราชบุรี, ประวัติมหาดไทยสวนภูมภิาคจงัหวัดราชบุรี (ราชบุรี :  

สํานักงานจังหวัดราชบุรี, 2526), บทนํา. 
2สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัราชบุรี, บันทึกเมืองราชบุร ี (กรุงเทพมหานคร : อักษร

สุวรรณ, 2534), บทนํา. 
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สภาวัฒนธรรมอําเภอบานโปง 3 ไดรวบรวมประวัติความเปนมาของแตละตําบลของ
อําเภอบานโปงในภาพรวม และภูมิปญญาทองถ่ินดานตางๆ เชน ดานศิลปะการแสดง ดานดนตรี  
ศิลปน ดานศิลปวัฒนธรรม ดานการผลิต การบริโภค และอุตสาหกรรม  

 สํานักงานศึกษาธิการอําเภอบานโปง 4 ไดบันทึกขอมูลและเรื่องราวเกี่ยวกับอําเภอบานโปง
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซ่ึงคนควาจากเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร  รวบรวมบันทึกไวโดย
องคกรหนวยงานบุคคลที่มีใจรักในศิลปวัฒนธรรม เนื้อหาประกอบดวยประวัติความเปนมาของ
อําเภอบานโปงและสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในอําเภอบานโปง ทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปจาก
สภาพบานเมืองแบบเดิมทั้งดานแนวความคิดในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจ อาชีพ ศิลปวัฒนธรรม และ
ศาสนา จากยุคสังคมเกษตรในอดีตมาเปนสังคมเกษตรอุตสาหกรรม 

2. วิทยานิพนธ 
ชยันต  ออไอสูญ 5 ไดศึกษาสภาพการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมรวมทั้ง

การคาและการขนสงในเขตมณฑลราชบุรี ระหวาง พ.ศ. 2437 จนถึง พ.ศ. 2453 ตลอดจนพิจารณา
ปญหา อุปสรรค และบทบาทของรัฐบาลที่มีตอการผลิต ผลจากการศึกษาทําใหทราบวามณฑล
ราชบุรีเปนพื้นที่ที่มีลักษณะสภาพภูมิศาสตรเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับการเปนแหลงผลิตสินคาทั้ง
ทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะเศรษฐกิจเปนแบบยังชีพ ภายหลังการปฏิรูป
การปกครองมณฑลราชบุรี  ตั้งแต  พ .ศ.2437 เปนตนมา  การผลิตทางดานเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมมีมากขึ้นตามลําดับจนเปนสินคาสําคัญ เชน ขาว พืชไร ไม น้ําตาล เปนตน และผลผลติ
สวนใหญถูกสงเขามากรุงเทพฯ รองลงมาเปนการคากับหัวเมืองเขตมณฑลอื่น การขนสงสินคาและ
เศรษฐกิจของมณฑลราชบุรีเปนไปไดสะดวกขึ้นภายหลังที่เริ่มมีการสรางทางรถไฟจากกรุงเทพฯ
เขาไปในเขตนี้ การคาขายในเขตมณฑลราชบุรีมีมากขึ้นตามลําดับ ประชาชนเริ่มทําการผลิตเพื่อ
การคามากขึ้น ปญหาและอุปสรรคในการผลิตรวมทั้งการคาเริ่มมีความสลับซับซอนมากขึ้นกวาเดิม 
แมวารัฐจะเริ่มมีบทบาทสงเสริมการผลิตทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรวมทั้งการคาภายใน แต
                                                 

3สภาวัฒนธรรมอําเภอบานโปง, ประวัติความเปนมาทองถ่ินของอําเภอบานโปง                
(ราชบุรี : สภาวัฒนธรรมอําเภอบานโปง สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2543), บทนํา. 

4สํานักงานศึกษาธิการอาํเภอบานโปง, จากโกสินารายณถึงบานโปง (ราชบุรี : สํานักงาน
ศึกษาธิการอําเภอบานโปง สภาวัฒนธรรมอําเภอบานโปง, 2545), บทนํา. 

5ชยันต ออไอสูญ, “สภาพเศรษฐกิจมณฑลราชบุรี พ.ศ.2437-2453” (วิทยานพินธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2526), บทคัดยอ. 
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รัฐยังไมมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน ตลอดจนแกปญหาและอุปสรรคในการ
ประกอบอาชีพของประชาชนอยางตรงจุดโดยแทจริง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในเขตมณฑลราชบุรีจึงมีเฉพาะดานปริมาณการผลิต การคา และระบบเงินตรา เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวของตลาดการคาเทานั้น แตประชาชนสวนใหญโดยเฉพาะในชนบทยังยึดติดอยูกับวิถีการ
ผลิตแบบยังชีพตามเดิม 

นิตยา พลชํานิ  6 ไดศึกษาประวัติศาสตรและความสําคัญของเมืองราชบุรี พ.ศ.2310 -
2437  ผลจากการศึกษาพบวา ชุมชนราชบุรีมีความเปนมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร และยังคง
สภาพความสําคัญทางการคามาถึงสมัยอยุธยา ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ความสําคัญ
ของราชบุรีอีกดานหนึ่งคือการเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญของไทยในการทําสงครามระหวางไทยกับ
พมา เมืองราชบุรีเปนศูนยรวมชนตางชาติที่อพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร รวมทั้งการเปน
ศูนยรวมของเชลยสงครามจากทางดานตะวันออกของไทย หลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงระหวาง
ไทยกับอังกฤษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทําใหราชบุรีเพิ่งความสําคัญ
ทางดานเศรษฐกิจเปนแหลงเกษตรกรรมชุมทางการคา แหลงปลูกออยเพื่อใชทําน้ําตาลทรายสงไป
ขายยังตลาดยุโรป มีผลตอการขยายคลองเพื่อขนสินคา และเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญ จนมีสวน
ทําใหราชบุรีเปนแหลงอุตสาหกรรมขนาดยอม ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวมีการปฏิรูปการปกครองแบบเทศาภิบาล ราชบุรีจึงถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของมณฑล
ราชบุรีใน พ.ศ. 2437 

3. หนังสืองานศพ 
เจาคุณสุนทรพิพิธ 7 เรียบเรียงตํานานการตั้งเมืองราชบุรีขึ้น ปรากฏอยูในหนังสือ        

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ. พระขจัดทารุณกรรม (เงิน หนุนภักดี) ณ เมรุวัด
โสมนัสวิหาร พระนคร วันที่ 21 เมษายน 2483 ตํานานฉบับนี้ เปนการรวบรวมเรื่องราวประวัติ

                                                 
6นิตยา พลชํานิ, “ประวัติศาสตรเมืองราชบุรี พ.ศ.2310 -2437” (สารนิพนธปริญญา

มหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), 
บทคัดยอ. 

7เจาคุณสุนทรพพิิธ, “ตํานานการตั้งเมืองราชบุรี,” ใน ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ 
พ.ต.อ. พระขจัดทารุณกรรม (เงนิ หนุนภักด)ี, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามงกุฎราชวิทยาลัย, 
2483. (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ. พระขจัดทารุณกรรม (เงิน หนนุภกัดี) 21 เมษายน 
2483), คํานํา. 
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จังหวัดราชบุรีจากหนังสือสมุดราชบุรี พ.ศ. 2468 และไดมีการเรียบเรียงเนื้อหาข้ึนใหมใหเปน
ปจจุบัน 

ครอบครัวตระกูลอุณยะวงศ 8 จัดพิมพหนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณี
พิเศษ) นายประสาร อุณยะวงศ ขึ้น เพื่อเปนอนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพของนายประสาร     
อุณยะวงศ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2547 ณ เมรุวัดบานโปง ตําบลบานโปง จังหวัดราชบุรี เอกสาร
กลาวถึงประวัติของนายประสาร อุณยะวงศ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานโปง ประวัติความ
เปนมาของอําเภอบานโปงและตําบลบานโปง ประวัติความเปนมาของสถานที่สําคัญในอําเภอบานโปง 
ตลอดจนบันทึกสวนบุคคลเกี่ยวกับงานขึ้นปใหมและฉลองขวัญของชาวตลาดบานโปง (31 มกราคม 
2488 - 2 มกราคม 2489) และการโอนอําเภอบานโปงไปขึ้นอยูกับจังหวัดราชบุรี (13 พฤษภาคม 
2490)  

กระทรวงวัฒนธรรม 9 ไดเรียบเรียงหนังสือพระครูวรธรรมพิทักษและพิพิธภัณฑพื้นบาน
วัดมวงขึ ้น เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวรธรรมพิทักษ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2550       
ณ วัดมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เอกสารกลาวถึงประวัติของพระครูวรธรรม
พิทักษ (อาจารยลม) อดีตเจาอาวาสวัดมวง บทบาทของพระครูวรธรรมพิทักษตอการจัดตั้งพิพิธภัณฑ
พื้นบานวัดมวง โครงการจัดตั้งศูนยมอญศึกษา การสอนภาษามอญในสถานศึกษา การแปลตํารา
ภาษามอญเปนภาษาไทย การสงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในวัน
สําคัญตางๆ และการสรางสะพานขามขามแมน้ําแมกลองและเขื่อนหนาวัดมวง 

วัดมะขาม 10 ไดเรียบเรียงหนังสืออนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูเมธาธิการ 
(แดง จนทโน) ขึ้น เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูเมธาธิการ (แดง จนทโน) อดีตเจาคณะ
ตําบลบานมวง-นครชุมน เจาอาวาสวัดมะขาม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2552 ณ เมรุช่ัวคราว วัดมะขาม 
ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เปนเอกสารที่กลาวถึงประวัติโดยสังเขปของพระครู
เมธาธิการ คําสอนของหลวงพอ วัตถุมงคล ประวัติวัดมะขาม ภาพถายในอดีตของวัดมะขาม และ
ตํานานพระปริตร 
                                                 

8อนุสรณงานพระราชทานเพลงิศพ (กรณีพิเศษ) นายประสาร อุณยะวงศ, ราชบุรี : ม.ป.ท., 
2547. (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพของ นายประสาร อุณยะวงศ  21 พฤศจิกายน 2547) 

9พระครูวรธรรมพิทักษและพพิิธภัณฑพื้นบานวัดมวง, กรุงเทพมหานคร : กระทรวง
วัฒนธรรม, 2550. (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวรธรรมพิทักษ 5 มีนาคม 2550) 

10อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูเมธาธกิาร (แดง จน.ทโน), ราชบุรี : ม.ป.ท., 
2552. (พิมพในงานพระราชทานเพลิงพระครูเมธาธิการ (แดง จนทโน) 11 มกราคม 2552) 
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4. งานวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่นราชบุรี 
สุภาภรณ จินดามณีโรจน 11 ไดศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินเกี่ยวกับประวัติความเปนมา 

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชนตางๆ โดยเฉพาะชาวมอญซึ่งเปนประชากรสวนใหญ 
โดยมุงเนนศึกษาประวัติศาสตรจากภายใน เพราะเรื่องราวของคนในทองถ่ินบริเวณนี้ซ่ึงไมคอย
ปรากฏในเอกสารสวนกลางนัก การศึกษาประวัติศาสตรจากภายในทําใหเกิดความเขาใจเรื่องราว
และวัฒนธรรมของทองถ่ินไดลุมลึกมากขึ้น และจะไดภาพประวัติศาสตรที่มิคอยปรากฏจากที่ใดมา
กอนดวย ผลการศึกษาพบวาความอุดมสมบูรณของลุมน้ําแมกลอง และการเปนเสนทางการคาขาย
ทั้งภายในและภายนอก ทําใหกลุมคนตางๆ อพยพเขามาอยูบริเวณริมฝงแมน้ําแมกลองตั้งแตบานโปง
ถึงเจ็ดเสมียนตั้งแตสมัยทวารวดี ลพบุรี อยุธยา ธนบุรี และกรุงเทพฯ 

สุรินทร เหลือละมัย 12 ไดพยายามที่จะศึกษาและเขาใจมนุษยกอนประวัติศาสตรที่เคย
อาศัยตั้งถ่ินฐานอยูในพื้นที่จังหวัดราชบุรีผานเครื่องมือหิน ซ่ึงเปนหนึ่งในสิ่งของรองรอยเพียงไมกี่
อยางซึ่งหลงเหลือมาจนถึงปจจุบัน ถูกถายทอดผานลายเสนอันละเอียดละออออกมาเปนภาพเครื่องมือ
ของคนสมัยกอนประวัติศาสตร รวมทั้งจําแนกรูปลักษณะอันหลากหลายออกเปนหมวดหมู สะทอน
ใหเห็นการปฏิสัมพันธขามภูมิภาคของบรรพชนในดินแดนประเทศไทย ผานทางขนาด ประเภท 
ลักษณะรูปทรง รองรอยกะเทาะ/ขัดมันที่ปรากฏบนเครื่องมือนับพันหมื่นชิ้นเหลานั้น และอธิบาย
ความหมายดวยคําถาม-คําตอบที่สามารถอานเขาใจงายสําหรับคนทั่วไป 

จะเห็นไดวา ภาพของอําเภอบานโปงและจังหวัดราชบุรีจากเอกสารที่สํารวจ พบวา
สวนใหญเปนผลงานที่ใชหลักฐานเอกสารของทางราชการเปนหลัก ซ่ึงเปนมมุมองจากสายตาของรัฐ
หรือสายตาของคนนอก จึงไมสามารถเห็นความเคลื่อนไหวของชาวบาน แมวาในระยะหลังทาง
หนวยงานราชการจะใหความสําคัญตอการศึกษาชุมชนทองถ่ินก็ตาม แตภาพที่ออกมายังคงเปนเหมือน
ที่ผานมาคือมองทองถ่ินจากภายนอก เนื่องจากรัฐใหความสนใจตอการศกึษาขอมลูดานวัฒนธรรม    
เพื่อนาํมาเสริมการพฒันาทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ เชน การใหความสนใจประวัติศาสตร โบราณคดี 
ประเพณแีละวฒันธรรม เพื่อนําไปใชประโยชนหารายไดจากการทองเที่ยว ทําใหละเลยขอมูล
หลักฐานตางๆที่มีอยูในทองถ่ิน ซ่ึงขอมูลหลักฐานเหลานี้มีอยูจาํนวนมากแตกลับถูกนํามาใชไม
แพรหลายนัก เชน เอกสารทองถ่ิน พบวามีจํานวนไมนอย ทั้งที่เปนคมัภีรใบลาน ตาํรา และบันทกึ
                                                 

11สุภาภรณ จนิดามณีโรจน, ประวัติศาสตรทองถ่ินลุมน้ําแมกลองบานโปง-เจ็ดเสมียน 
(กรุงเทพมหานคร : อักษรสุวรรณ, 2534), บทคัดยอ. 

12สุรินทร เหลือละมัย, โครงการสืบคนประวตัิศาสตรทองถ่ินราชบุรี “เครื่องมือหิน 
(สมัยกอนประวัติศาสตร) ในราชบุรี.” (ราชบุรี : สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี, 2550), บทคัดยอ. 
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สวนตัว เอกสารประวัติตางๆในทองถ่ิน หนังสืองานศพ เปนตน ลวนเปนขอมูลที่เขียนในทองถิ่น
ทั้งสิ้น ในขณะเดยีวกนันกัวชิาการบางกลุมก็ไดใหความสนใจตอการศึกษาประวัตศิาสตรทองถ่ิน และ
ไดผลิตผลงานออกมามากขึ้น ซ่ึงผลงานเหลานีไ้ดใหคณุประโยชนและเปนแนวทางในการศกึษาวิจยั
ประวัติศาสตรทองถ่ินอยางมาก  

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาทั้งหมดนี้ จะเห็นไดวาความสนใจ
ตอการศึกษารวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรของจังหวัดราชบุรีและอําเภอบานโปงนั้นเปน
จํานวนมาก อยางไรก็ตาม เมื่อนํามาพิจารณาใหเชื่อมโยงกับการวิจัยเร่ือง “การศึกษาวิเคราะห
หลักฐานประวัติศาสตรของชุมชนบริเวณลุมน้ําแมกลอง กรณีอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี” ของ
ผูวิจัยแลว อาจกลาวไดวายังไมพบงานวิจัยในลักษณะที่เปนการรวบรวมและวิเคราะหหลักฐาน
ประวัติศาสตรอยางชัดเจน การศึกษารวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรที่ปรากฏอยู จะเปนการศึกษา
รวบรวมประวัติความเปนมาของสถานที่สําคัญมากกวา โดยการนําขอมูลหลักฐานจากคําบอกเลา
เกี่ยวกับความเปนมาทางตํานานที่มีทั้งจากเอกสารโบราณที่มีผูบันทึกเอาไว  หรือจากที่จดจํา
ถายทอดกันมาเรียบเรียงขึ้น หรือการคนควาความหมายของชื่อสถานที่มาเรียบเรียงขึ้นไว และตาม
ดวยเรื่องราวทางวัฒนธรรม เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงประวัติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และ
หลักฐานทางโบราณคดีที่บอกอายุและความเกาแกของชุมชนบานเมืองในหลาย ๆ แหงทีเดียว ซ่ึงสวน
ใหญเปนการศึกษาที่ใหภาพนิ่ง ในขณะที่การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน เปนการศึกษาจากมุมมอง
ของนักประวัติศาสตร แมจะทําใหมองเห็นภาพวิถีชีวิตของชาวบานมากขึ้น แตก็ยังขาดการวิเคราะห
ตีความหลักฐานประวัติศาสตรที่สะทอนใหเห็นถึงความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของผูคนในทองถ่ิน 
ซ่ึงเปนการมองทองถ่ินหรือชุมชนจากภายใน   
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศกึษารวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มคีวามสัมพันธกับประวตัิความเปนมา
และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน วิถีชีวิตของผูคน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2. เพื่อศึกษาถึงหลักฐานทองถ่ินประเภทตาง ๆ และประเมินคุณคาหลักฐานเหลานั้น    
เพื่อเปนประโยชนสําหรับการเขียนประวัติศาสตรชุมชน 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะหภาพสะทอนที่ปรากฏจากหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชน
บริเวณลุมน้ําแมกลอง  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 
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ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตดานพื้นท่ี    
“การศึกษาวิเคราะหหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชนบริเวณลุมน้ําแมกลอง กรณี

อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี” เปนการศึกษารวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชนตางๆ ที่ตั้ง
อยูบริเวณริมสองฝงแมน้ําแมกลองและบริเวณใกลเคียงในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ครอบคลุม
พื้นที่ 9 ชุมชน ไดแก ชุมชนโกสินารายณ ชุมชนตลาดบานโปง ชุมชนบานสวนกลวย ชุมชนบานดอน
กระเบื้อง ชุมชนบานนครชุมน ชุมชนบานเบิกไพร ชุมชนบานคุงพยอม ชุมชนบานมวง และชุมชน
บานหนองปลาหมอ 

เหตุผลของการเลือกศึกษาพื้นที่บริเวณนี้  เนื่องจากบริเวณริมสองฝงแมน้ําแมกลอง
และบริเวณใกลเคียง ในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่กวางขวางและมีการตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชนอยูอยางหนาแนน เพราะเปนชุมชนที่มีความเปนมายาวนาน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
มีการตั้งถ่ินฐานมาหลายชั่วอายุคน และมีเร่ืองเลาตํานานเกี่ยวกับความเปนมาชองชุมชนที่มีความ
หลากหลาย และยังพบรองรอยหลักฐานของเมืองโบราณสมัยทวารวดี  

2. ขอบเขตดานเนื้อหา  
“การศึกษาวิเคราะหหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชนบริเวณลุมน้ําแมกลอง  กรณี

อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี” เปนการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีความสัมพันธกับ
ประวัติความเปนมาและการตั้งถ่ินฐานของชุมชน วิถีชีวิตของผูคน และการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ     
วิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน และศึกษาหลักฐานทองถ่ินประเภทตาง ๆ เชน เอกสารทองถ่ินตางๆ 
ตํานาน คําบอกเลา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ แลวนําหลักฐานดังกลาวมาประเมินคุณคาและ
วิเคราะหภาพสะทอนของชุมชนที่ปรากฏจากหลักฐานทองถ่ินเหลานั้น  

 
วิธีการศึกษา 

“การศึกษาวิเคราะหหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชนบริเวณลุมน้ําแมกลอง กรณี
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี” เปนการศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยประวัติศาสตรทองถ่ิน สําหรับวิธีการ
ศึกษาไดดําเนินการดังนี้  

1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก หนังสือ วิทยานิพนธ และบทความ
จากวารสารตางๆ ซ่ึงหาไดจากหองสมุดตางๆ เชน หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดกลาง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หอสมุดแหงชาติ 
หองสมุดประชาชนอําเภอบานโปง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหลงคนควาอื่นๆ ไดแก หอจดหมายเหตุ
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แหงชาติ  สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานการปกครองทองถ่ิน  ที่วาการอําเภอบานโปง             
สภาวัฒนธรรมอําเภอบานโปง ศึกษาธิการอําเภอบานโปง เทศบาลเมืองบานโปง องคการบริหาร
สวนตําบล ฯลฯ 

2. การสํารวจพื้นที่ศึกษา เปนการสํารวจขอมูลเบื้องตนของพื้นที่ศึกษา โดยการสํารวจ
หลักฐานประวัติศาสตรตามชุมชนตางๆ ที่ตั้งอยูบริเวณริมฝงแมน้าํแมกลองในเขตอําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี และการสํารวจจากแผนที ่

3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการประวัติศาสตรจากคําบอกเลา การศึกษาขอมูล
จากเอกสาร การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสังเกตทัว่ไป 

3.1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชุมชนตางๆ บริเวณที่แมน้ําแมกลองไหลผานในเขต
อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี จากเจาหนาที่ราชการ กํานัน ผูใหญบาน 

   3.2 เลือกผูใหขอมูลในชุมชนจากการเสนอแนะของกํานัน ผูใหญบาน เจาอาวาส 
ครู และผูสูงอายุ เกณฑในการคัดเลือกผูใหขอมูลนั้นจะพิจารณาผูที่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องราวความ
เปนมาของทองถ่ิน และเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูในหมูบานนั้นเปนสําคัญ 

3.3 รวบรวมขอมูลเกีย่วกบัประวัติความเปนมาของชุมชน และหลักฐานประวัติศาสตร
และโบราณคดี จากแหลงคนควาอ่ืนๆ 

4. การวิเคราะหขอมูล 
4.1 นําขอมูลที่ไดจากเอกสารและขอมูลภาคสนามมาวิเคราะหรวมกันตามวิธีการ

ทางประวัติศาสตรทองถ่ิน  
4.2 นําเสนอรายงานการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห 

 
ประโยชนทีไ่ดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหพบหลักฐานประวัติศาสตรที่มีความสัมพันธกับประวัติความเปนมาและการตั้งถ่ินฐาน
ของชุมชน วิถีชีวิตของผูคน และการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น 

2.ทําใหมีประวัติศาสตรของชุมชนจากภาพสะทอนที่ไดจากหลักฐานทองถ่ินตาง ๆ  
ซ่ึงจะทําใหประชาชนในทองถ่ินเกิดจิตสํานึกทางประวัติศาสตรเห็นคุณคาของทองถ่ินตนเอง  
และสามารถนําองคความรูที่ไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน 

3. เปนประโยชนตอการศึกษาวิชาประวัตศิาสตรทองถ่ินในระดับอุดมศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

พัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนลุมน้ําแมกลอง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
 

ลุมน้ําแมกลอง เปนพื้นที่สําคัญเปรียบเสมือนหัวใจของภูมิภาคตะวันตก เกิดจากการ
รวมกันของแมน้ําแควนอยและแควใหญที่จังหวัดกาญจนบุรี ไหลลงสูทางใตผานจังหวัดราชบุรีแลว
ไหลลงสูอาวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม ลุมน้ําแมกลองจึงเปนบริเวณที่มีรองรอยของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุทั้งในอดีตและปจจุบัน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจาก
บริเวณสองฝงแมน้ําแมกลอง มีการตั้งถ่ินฐานของชุมชนหลากหลายชาติพันธุ ไมวาจะเปนชาวไทย 
ชาวจีน ชาวมอญ ชาวลาว ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงจําเปนตองศึกษาภาพรวมองคความรู
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของลุมน้ําแมกลอง โดยในสวนแรก เปนการศึกษาสภาพภูมิศาสตร
ทองถ่ินบริเวณลุมน้ําแมกลอง และพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนลุมน้ําแมกลอง โดยแสดง
ใหเห็นภาพพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนลุมน้ําแมกลองในสมัย
กรุงเทพฯ โดยเฉพาะตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา นับไดวาเปนชวงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ
ลุมน้ําแมกลอง  และในสวนที่สอง เปนการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนลุมน้ําแมกลอง 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เปนการทําความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานใน
การทําความเขาใจทองถ่ินที่เปนกรณีศึกษาตอไป 
 
1. สภาพภูมิศาสตรทองถิ่นลุมน้ําแมกลอง 

บริเวณลุมน้ําแมกลอง เปนพื้นที่สวนหนึง่ทางทิศตะวันตกของที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา 
และแมน้ําทาจนี ลุมน้ําแมกลองจึงมีลักษณะเปนที่ราบลุมที่มีอาณาเขตตั้งแตจังหวดักาญจนบุรีลงไป
ทางทิศใตจนจรดอาวไทย 

แมน้ําแมกลอง เกิดจากการไหลมารวมกันของแมน้ําแควนอยซ่ึงมีตนน้ําอยูบริเวณทิวเขา
ตะนาวศรี และแมน้ําแควใหญซ่ึงมีตนน้ําอยูตอนปลายทิวเขาถนนธงชัย แควทั้งสองสายนี้ไหลมา
บรรจบกันที่บริเวณตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวดักาญจนบุรี แลวไหลลงสูตอนลางที่ อําเภอ
ทามวง และ อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร แลวไหลลงไปทาง 

0 
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ใตผานอําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร 
และผานเขาเขตอําเภอบางคนที อําเภออมัพวา และไหลลงสูอาวไทยที่เขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม ความยาวประมาณ  30  กิโลเมตร แมน้ําแมกลองมีความยาวทั้งสิ้น 130 กิโลเมตร 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงแมน้ําแมกลอง 
ที่มา :  มหาวทิยาลัยศิลปากร, ลุมน้ําแมกลอง:พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทพิฆเนศ, 2536), 23 . 
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ลักษณะภูมิประเทศ แบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ บริเวณแมน้ําแมกลองตอนบน 
และแมน้ําแมกลองตอนลาง โดยบริเวณลุมน้ําแมกลองตอนบน เร่ิมตั้งแตตนน้ําลงมาจนถึงจุดที่แคว
นอยและแควใหญไหลมารวมกันซึ่งเปนบริเวณเทือกเขาและที่สูง สวนบริเวณลุมน้ําแมกลองตอนลาง
นับตอจากอําเภอเมืองกาญจนบุรีเรื่อยลงมาจนออกอาวไทย มีลักษณะเปนที่ราบลุมกวางขวาง 
ลักษณะภูมิประเทศดังกลาวมีสวนสัมพันธกับการตั้งถ่ินฐานของชุมชน ซ่ึงจะแตกตางกันระหวางฝง
ตะวันตกและฝงตะวันออกของแมน้ําแมกลอง โดยที่ทางซีกตะวันตกนั้นลวนมีสภาพเปนเทือกเขาและ
ที่สูงลาดลงมาจากเทือกเขา มีลําน้ําลําธารสายเล็กๆไหลจากทางตะวันตกไปทางตะวันออกลงสูแมน้ํา
แมกลองทั้งส้ิน ในขณะที่ทางซีกตะวันออกของแมน้ําแมกลองเปนที่ลุมลาดต่ําลงสูแมน้ําทาจีนและ
ชายฝงทะเลดานอาวไทย ลักษณะเชนนี้จะมีลําน้ําที่แยกออกจากแมน้ําแมกลองและแบงน้ําออกไปยัง
ที่ราบลุมแมน้ําทาจีน   เหตุน้ีจึงมักมีผูขุดคลองใหญนอยจากแมน้ําแมกลองออกไปเลี้ยงเรือกสวนไรนา      
อยูมากมาย รวมทั้งการขุดคลองเพื่อการคมนาคมระหวางแมน้ําแมกลองและทาจีนดวย 1

ลักษณะภูมิอากาศ ไมรอนจัดและไมหนาวจัด ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึง
เดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ในฤดูฝนนั้นจะมีฝนตกชุกในเดือนกันยายน จะมีน้ําเหนือไหลหลากมา
ทวมลนสองฝงแมน้ําแมกลองทุกป  สวนในฤดูแลงน้ําตามแมน้ําลําคลองตางๆ ก็จะแหงขอด ดังนั้น 
ระดับน้ําของแมน้ําแมกลองจะขึ้นสูงสุดในชวงเดือนสิงหาคม - กันยายน และบางปอาจสูงสุดอีก
ชวงหนึ่งในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน ทั้งนี้เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวแถบลุมน้ําแมกลอง
ไดรับอิทธิพลพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต ฝนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  

การกระจายตัวของประชากร การตั้งหลักแหลงของชุมชนที่เห็นในปจจุบันจะหนาแนน
อยูตามเขตอําเภอเมือง ซ่ึงเปนบริเวณที่ลําน้ําแควนอยและแควใหญไหลมารวมกันเปนลําน้ําแมกลอง
ที่เรียกวา “สามแพรก” และไหลลงทางใตไปยังเขตจังหวัดราชบุรี ชุมชนและอําเภอตางๆ จะเรียงรายกัน
อยูทางฝงตะวันออกของลําน้ํานี้ เหนือเขตอําเภอเมืองขึ้นไปตามลําน้ําแควใหญมีชุมชนขนาดใหญใน
เขตอําเภอลาดหญา ตอจากนั้นก็เขาสูหุบเขาซึ่งเปนบริเวณที่มีชุมชนตั้งอยูเปนหยอมๆไปจนถึงเขต
อําเภอศรีสวัสดิ์ สวนจากอําเภอเมืองขึ้นไปตามลําน้ําแควนอยก็เชนเดียวกัน บริเวณดังกลาวสวน
ใหญเปนชุมชนของชนกลุมนอย เชน กะเหรี่ยง มอญ ละวา หรือไมก็เปนชุมชนของคนหลายกลุม
ผสมผสานกัน อยูกันเปนหยอมๆ สวนบริเวณที่เปนยานสังคมเมือง คือบริเวณตั้งแตอําเภอเมืองลงมา
ตามลําน้ําแมกลองผานเขตชุมชนเมืองในเขตอําเภอทามวง อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เร่ือยไป
                                                 

1มหาวิทยาลัยศิลปากร, ลุมน้ําแมกลอง:พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม (
กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเนศ, 2536), 27-36. 
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จนจรดเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี บริเวณนี้มีคนไทยคนจีนผสมกันอยูมาก เปนที่รวมของ
ผลิตผลทางการเกษตรพืชไรและน้ําตาล ตลอดจนมีโรงน้ําตาลเรียงรายอยูเปนจํานวนมาก มีทั้งวัด
และศาลเจาเปนศูนยกลางในการประกอบพิธีกรรม มีเสนทางคมนาคมและมีงานประเพณี วัดสําคัญ
ที่เปนสัญลักษณของทองถ่ินในบริเวณนี้คือ วัดพระแทนดงรัง ซ่ึงมีผูคนมากราบไหวเปนประจํา 
และมีงานเทศกาลที่เปนที่รูจักของคนทั่วไปในภูมิภาคนี้ ถัดจากทองถ่ินริมฝงแมน้ําแมกลองไปทาง
ตะวันออกเปนทองถ่ินในเขตอําเภอพนมทวน ซ่ึงมีตัวอําเภอพนมทวนเปนศูนยกลาง ประชาชนสวน
ใหญมีทั้งคนไทย คนลาวและคนจีนอยูปะปนกัน และมีอาชีพในการทําไรทํานา ชุมชนสวนใหญ    
จะเรียงรายอยูตามริมถนนจากเมืองกาญจนบุรีไปยังอําเภออูทอง นอกจากนั้นก็กระจายตัวอยูเปน
หยอมๆ ตามที่ดอนใกลลําน้ําหรือตามบริเวณเชิงเขา  

สวนบริเวณที่แมนํ้าแมกลองไหลผานอําเภอบานโปงและโพธารามมายังอําเภอเมืองราชบุรี
นั้นเปนที่ดอนสลับไปดวยที่ลุมต่ําหนองบึงบางเล็กนอยทางฝงตะวันออก แตฝงตะวันตกเปนที่ดอน
ที่ลาดขึ้นไปยังเขตที่สูงและภูเขาในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรี เหมาะเปนที่ทําไร ในขณะที่
ทางฝงตะวันออกเปนที่ลาดลงสูที่ราบลุมต่ํา มีที่ดอนและที่ลุมต่ําสลับกันไป จึงทําการเพาะปลูกได
ทั้งการทําพืชไร ทําสวนและทํานา จากสภาพภูมิประเทศที่มีทั้งบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา ที่ดอนและปา
เขาดังกลาว ทําใหพื้นที่ในเขตจังหวัดราชบุรีมีผูคนเขามาตั้งหลักแหลงที่มีลักษณะแตกตางกันไป 
รวมทั้งในดานเผาพันธุดวย ชุมชนที่ตั้งอยูริมสองฝงแมน้ําแมกลองมีผูคนที่ตั้งหลักแหลงสวนใหญ
เปนคนไทย มอญ และคนจีน ซ่ึงไดอาศัยบริเวณที่สูงริมฝงแมน้ําทําสวนและบริเวณหางฝงแมน้ํา
ออกไปทํานา ชาวมอญเปนพวกที่อพยพเขามาจากเมืองมอญทางตอนใตของพมาตั้งแตสมัยอยุธยา
และธนบุรี มีจํานวนมากอยูในเขตอําเภอบานโปงและโพธาราม กลุมคนเหลานี้ยังคงอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูด และระบบความเชื่อของตนไวอยางเหนียวแนน แมจะเรียกตนเองวา
เปนพวกไทยมอญก็ตาม ทําใหทองถ่ินชนบทในเขตอําเภอบานโปงและโพธารามเปนทองถ่ินทีม่สัีงคม
และวัฒนธรรมเปนแบบเฉพาะอีกทองถ่ินหนึ่ง  

สวนคนจีนนั้นมักตั้งหลักแหลงในยานที่เปนตลาดและแหลงชุมทางการคาไดผสมผสาน
กับคนไทยจนเกิดเปนชุมชนเมืองขึ้น เปนยานตลาดและที่ทําการของรัฐบาล ชุมชนเมืองเหลานี้ 
ไดแก ตัวอําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม และอําเภอเมือง ซ่ึงคือบริเวณจังหวัดราชบุรีในปจจุบัน 
ตอจากเขตอําเภอเมืองไปตามลําน้ําเขาไปในเขตสมุทรสงคราม ตั้งแตอําเภออัมพวาลงไปจรดคลอง
บางนอยในเขตอําเภอบางคนทีเปนบริเวณที่มีการตั้งถ่ินฐานของชุมชนชาวสวนหนาแนน แตความ
หนาแนนและแหลงสําคัญ เชน  วัดใหญนครชุมน สวนมากอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ํา              
ซ่ึงนอกจากมีชุมชนเรียงรายกันตามริมฝงแมน้ําแลวก็ขยายตัวไปตามลําคลองอัมพวา และคลองซอย    
ที่มีเครือขายขยายตัวไปทางเหนือและตะวันออกจนถึงเขตติดตอกับคลองบางนอยแถวบานบางระบือ 
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ทั้งสองบริเวณที่กลาวมาเปนที่อยูอาศัยของชุมชนชาวสวนที่เรียกวา “สวนนอก” อันเปนที่รูจักกันมา
ชานาน บรรดาชุมชนที่อยูริมสองฝงแมน้ําแมกลองสวนใหญมีอาชีพทําสวน ปลูกสวนมะพราวและ
ผลไม เชน ล้ินจี่ สมโอ เปนทองถิ่นที่สัมพันธทางดานสังคมเศรษฐกิจกับคนไทยและคนจีนที่ตั้ง  
ถ่ินฐานอยูในเขตสมุทรสงคราม  
 
2. พัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนลุมน้ําแมกลอง 

ลุมน้ําแมกลอง เปนบริเวณที่มคีวามเปนมาเกาแกยาวนาน มีรองรอยหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดทีี่แสดงใหเหน็วามกีารตัง้ถ่ินฐานของผูคน ตลอดจนการทาํมาหากนิ 
การคาขายระหวางชมุชนตางๆ ทั้งภายในและภายนอกเปนเวลานบัพนัป ดงันั้น หากแบงพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของชุมชนลุมน้ําแมกลอง อาจแบงเปน 2 ชวงเวลาดวยกัน คือ            
       2.1 พัฒนาการทางประวัตศิาสตรของชุมชนลุมน้ําแมกลองกอนสมัยปฏิรูป 

2.2 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนลุมน้ําแมกลองสมัยปฏิรูปถึงปจจุบัน 
 

2.1 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนลุมน้ําแมกลองกอนสมัยปฏิรูป 
แมน้ําแมกลอง ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา เปนลําน้ําสายเกาแกสายหนึ่ง

ที่สัมพันธกับการตั้งหลักแหลง และการทํามาหากินของผูคนในดินแดนประเทศไทยตั้งแตยุคกอน
ประวัติศาสตร รองรอยของโบราณวัตถุโบราณสถานที่พบในบริเวณลุมน้ําแมกลองนั้น ลวนแสดง
ใหเห็นวาผูคนที่อยูในลุมน้ํานี้ไดมีการเพิ่มขึ้นและมีการเคลื่อนยายของผูคนจากภายนอกหลาย
เผาพันธุเขามาตั้งถ่ินฐานเปนกระบวนการที่คล่ีคลายมาจนถึงปจจุบัน ถือไดวาบริเวณลุมน้ําแมกลอง   
มีความสําคัญตอพัฒนาการของผูคนและบานเมืองในภาคกลางของประเทศไทยอยางมาก 

จากหลักฐานทางโบราณคดี พัฒนาการของชุมชนลุมน้ําแมกลองตอนลางตั้งแตพุทธ
ศตวรรษที่ 7 - 8 (หลัง พ.ศ.600 – 700) เปนตนมา มีการเติบโตของชุมชนที่อยูในที่ราบใกลทะเล
หลายแหงไดมีการรับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียแลว การกระจายตัวของชุมชนในยุคนี้แผขยายออกไป
กวางขวางทั้งในบริเวณลุมน้ําแมกลอง ลุมน้ําสุพรรณบุรี และลุมน้ําบางปะกง รวมไปถึงบริเวณ
ภาคใตอีกดวย ชุมชนแรกเริ่มสมัยประวัติศาสตรที่เกิดขึ้น ไดแก ดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี บริเวณลําพะเนียงแตก และลําน้ําทัพหลวง ในเขตลุมน้ําทาจีน สวนในลุมน้ําแมกลองนั้น
พบบริเวณรอบๆบึงจอมบึง เปนทะเลสาบขนาดเล็กในเขตอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

ประมาณหลัง พ.ศ.1000 เปนตนมา บรรดาชุมชนโบราณในเขตลุมน้ําแมกลองตอนลาง
ก็พัฒนาเขาสูสมัยประวัติศาสตร เรียกวา “สมัยทวารวดี” ชุมชนสมัยทวารวดีระยะแรกพบที่เมือง    
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พงตึก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โบราณวัตถุที่สําคัญ ไดแก ตะเกียงโรมัน ลูกปด เทวรูป 
และอื่นๆ นอกจากนี้เมืองพงตึกยังมีความสัมพันธกับลําน้ําแมกลองสายเกาคือ ลําน้ําลําพะยอม      
ซ่ึงอยูทางฝงตะวันตกของแมน้ําแมกลอง จากลักษณะภูมิประเทศ แมน้ําแมกลองมี 2 สาย ไดแก สาย
เกาคือลําน้ําลําพยอมและแมน้ําออม กับสายใหมคือแมน้ําแมกลองที่ไหลผานกาญจนบุรี ราชบุรี และ
ไหลลงทะเลที่จังหวัดสมุทรสงคราม ความแตกตางระหวางแมน้ําแมกลองสายเกาและใหมคือ สาย
เกามีบานเมืองสมัยทวารวดีจนถึงลพบุรี สวนสายใหมเพิ่งมีชุมชนบานเมืองหลังจากสมัยลพบุรี 2 

เมืองคูบัว เปนเมืองใหญสมัยทวารวดี เกิดขึ้นหลัง พ.ศ.1200 (ราวพุทธศตวรรษที่ 13) 
เปนตนมา สะทอนใหเห็นการเติบโตและการขยายตัวของการคาทางทะเลที่ควบคูไปกับการแพร
พระพุทธศาสนาลัทธิมหายานจากอินเดีย ผานทั้งทางบกและทางทะเลไปยังจีน ญี่ปุน และบานเมือง
ในภูมิภาคตะวันออกไกล เมืองคูบัวไมไดเปนเมืองทาที่ติดตอกับภายนอกทางทะเลเทานั้น แตยังเปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของบานเมืองในบริเวณลุมน้ําแมกลอง และชายฝงทะเล
ตะวันตกของอาวไทยดวย ความเปนศูนยกลางของเมืองคูบัวมีมาอยางสืบเนื่องจนราวพุทธศตวรรษที่ 18 
หรือหลัง พ.ศ.1700 ก็เสื่อมลง เพราะเกิดเมืองใหมขึ้นคือ เมืองราชบุรี และ เพชรบุรี ซ่ึงตั้งอยูใน
ตําแหนงที่เหมาะสมกวา 3

เมืองราชบุรีและเพชรบุรี เปนศูนยกลางเมืองทาที่มีความโดดเดน ทั้งสองเมอืงนีต้ดิตอกนั
ดวยเสนทางคมนาคมโบราณที่เปนชายหาดแตเดิมที่เรียกวาถนนทาวอูทอง นอกจากนี้การคาขายกับ
ภายนอกทางทะเลก็เติบโตกวาแตกอน และมีการติดตอกับจีนตั้งแตสมัยราชวงศหยวนลงมา เพราะ
พบบรรดาเศษภาชนะดินเผาที่ทําในสมัยราชวงศหยวนมากมาย นอกจากนี้ เมืองราชบุรีและเมือง
เพชรบุรี ยังนับถือพุทธศาสนาฝายมหายาน พบโบราณสถานที่สําคัญ เชน วัดมหาธาตุเมืองราชบุรี 
และวัดกําแพงแลงเมืองเพชรบุรี สวนในบริเวณลุมน้ําแมกลอง พบเมืองโกสินารายณ อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี เมืองสิงห เมืองครุฑ จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธกับที่อ่ืนๆ ไดแก 
เมืองพระรถ ชุมชนโบราณเนินทางพระ จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองละโว ลพบุรี เมืองที่รวมสมัยเหลานี้
สะทอนใหเห็นเสนทางการคมนาคมทางบกที่มีการติดตอกันทั่วลุมน้ําเจาพระยา 4

การเกิดเมืองราชบุรีขึ้นมาแทนเมืองคูบัวเปนเมืองรวมสมัยกับเมืองเพชรบุรี เมือง       
โกสินารายณ เมืองสิงห เมืองครุฑ นั้น แสดงใหเห็นวาในชวงพุทธศตวรรษที่ 18 หรือหลัง พ.ศ.1700 
ลงมา แมน้ําแมกลองไดกลายเปนเสนทางคมนาคมของบานเมืองอยางแทจริง ทําใหมีเมืองเกิดขึ้นตาม
                                                 

2มหาวิทยาลัยศลิปากร, ลุมน้ําแมกลอง : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, 35-36. 
3เร่ืองเดียวกัน, 39-41. 
4เร่ืองเดียวกัน, 41-43. 
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ริมฝงแมน้ํา นับเปนยุคเริ่มตนของการตั้งถ่ินฐานของชุมชนบานเมืองที่อยูสืบเนื่องมาจนปจจุบัน เปน
สมัยที่สัมพันธกับพุทธสถานในลัทธิมหายาน เรียกวา “สมัยลพบุรี” เพราะศิลปกรรมเปลี่ยนแปลง
จากรูปแบบเดิมมาเปนแบบใหมที่สัมพันธกับศิลปะแบบขอมเมืองพระนครในประเทศกัมพูชา 
ตั้งแตสมัยลพบุรี  เปนตนมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมมากกวาเดิม เกิดเสนทางคมนาคม
ติดตอทั้งภายในและภายนอก ทําใหผูคนจากหลายแหงมีการติดตอถึงกันและมีการโยกยายเขามาตั้ง 
ถ่ินฐานตามที่ตางๆเพิ่มขึ้น ประกอบดวยชนเผาและชนชาติตางๆ การเกิดขึ้นของเมืองในยุคนี้ที่มีการ
นับถือศาสนาพุทธมหายานไมยืนยาวนัก ตอมาพุทธศาสนาฝายเถรวาทแบบลังกาวงศก็เขามาแทน    
ลุมน้ําแมกลองสมัยอยุธยาตั้งแตสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเปนตนมา ในระยะแรก ๆ มีเมือง
สําคัญ 2 เมือง คือ เมืองราชบุรีและเมืองกาญจนบุรี 5  

เมืองราชบุรี เปนเมืองทาที่มกีารติดตอคาขายกับตางประเทศเรือสําเภาจากภายนอกสามารถ
เขามาตามลําน้ําแมกลองจนถึงตัวเมืองราชบุรี พบชิ้นสวนหางเสือเรือสําเภาสมัยราชวงศเหม็งและ
ส่ิงของจากเรือที่จมในแมน้ําแมกลองจํานวนมาก สวน เมืองกาญจนบุรี เปนชุมทางสินคาระหวาง
เสนทางน้ํากับทางบก เพราะการขนถายสินคาจากเมืองราชบุรีทางน้ํานั้น เรือขนาดเล็กสามารถ
เดินทางไปจนถึงเมืองกาญจนบุรีที่เขาชนไกได ความสําคัญของเมืองกาญจนบุรีที่เขาชนไกมีมากขึ้น 
เมื่อเกิดสงครามไทยรบพมา เสนทางคมนาคมผานดานเจดียสามองคลงมาตามลําน้ําแควนอย กลายเปน
เสนทางเดินทัพของพมา เมืองกาญจนบุรีจึงกลายเปนเมืองหนาดานที่รับศึกพมา    ดังนั้น ลุมน้ําแมกลอง
ตอนบนจึงมีความสําคัญในสมัยอยุธยาเพราะเปนบริเวณที่อยูติดชายแดน ผลจากศึกสงครามทําให   
มีการเคลื่อนยายของผูคนเขามาในไทย โดยเฉพาะชนชาติมอญไดอาศัยเสนทางลําน้ําแควนอยและ
ดานแมละเมาที่มุงหนาสูเมืองเมาะตะมะเปนเสนทางสําคัญในการคาขายและการเดินทัพ 6

พวกมอญเขามาอยูในประเทศไทยอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน แตการกระจายตัวของ
ชุมชนมอญในลุมน้ําแมกลองตอนบนในสมัยอยุธยายังไมมีการตั้งถ่ินฐานที่ใหญโตมากนัก เพราะ
อยูบริเวณเสนทางเดินทัพที่มีการสูรบตลอดเวลา ในขณะที่ลุมน้ําแมกลองตอนลางตั้งแตอําเภอเมือง
กาญจนบุรีลงมามีผูคนนอยอาศัยอยูตามสองฝงแมน้ําเปนหยอมๆ ตางกับบริเวณใกลปากน้ําตั้งแตตัว
เมืองราชบุรีลงมามีการขยายตัวของชุมชนข้ึน เพราะอยูหางไกลเสนทางเดินทัพ และเปนที่ดอน
เหมาะแกการตั้งถ่ินฐานของผูคนตามชายทะเลอยางหนาแนน จนเกิดเปนเมืองใหมขึ้นปากน้ําแมกลอง
คือเมืองแมกลองหรือสมุทรสงครามในสมัยตอมา 

                                                 
5มหาวิทยาลัยศลิปากร, ลุมน้ําแมกลอง : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, 43-44. 
6เร่ืองเดียวกัน, 45-48. 
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ผลจากการเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมา พ.ศ.2310 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย 
บรรดาเมืองตางๆ บริเวณลุมน้ําแมกลองตอนบนมีการเคลื่อนยายถูกกวาดตอนและอพยพถิ่นฐานผูคน
ไปตามทองที่ตางๆมากกวาที่อ่ืน พวกลัวะหรือละวาที่อยูบนที่สูงถูกพวกกะเหรี่ยงจากแควนพมา -
มอญเขามาแทนที่ สวนพวกมอญถูกผลักดันใหเขามาไทยมากกวาเดิม ทําใหเกิดชุมชนบานและเมือง
ดานขึ้นมากมายมีเจาเมืองเปนมอญและกะเหรี่ยง โดยไดรับการสนับสนุนจากฝายไทย มอญที่อพยพ
มาตั้งหลักแหลงชุมชนตามลําน้ําเจาพระยา จากสามโคก มาปากเกร็ด ลงไปถึงพระประแดง 7

สวนลุมน้ําแมกลองตอนลางก็เปลี่ยนแปลงอยางมาก แตเดิมบริเวณนี้ไมไดเปนเสนทาง
เดินทัพ เมื่อราชธานีเปล่ียนมาอยูกรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ ทําใหเสนทางเดินทัพเปลี่ยนไปตองผาน
ลุมน้ําแมกลองตอนลางตั้งแตปากแพรกถึงราชบุรี ผานนครปฐมในลุมน้ําทาจีนไปธนบุรีและกรุงเทพฯ 
การที่ลุมน้ําแมกลองตอนลางอยูในเขตยุทธศาสตรดังกลาว ทําใหในสมัยตอมาตองมีการเตรียมการ
เพื่อรับศึกพมาไมใหเขามาถึงกรุงเทพฯ ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดใหมีการสรางเมืองใหมที่มีปอม
ปราการที่แข็งแรงเพื่อรับศึกที่ตําบลปากแพรกเมืองกาญจนบุรี เพราะเปนเสนทางเดินทัพของพมา 8

ในสมัยตนรัตนโกสินทร นโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองของรัฐบาลไดสงผลกระทบ
ตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชุมชนลุมน้ําแมกลอง
อยางมาก กลาวคือ ลุมน้ําแมกลองในชวงกอนยุคปฏิรูป พ.ศ. 2437 ระบบเศรษฐกิจของไทย
โดยทั่วไปยังเปนการผลิตแบบยังชีพ การคาระหวางประเทศอยูในมือของรัฐ และสินคาสวนใหญ
เปนผลผลิตจากสวยที่เก็บจากประชาชน ระบบนี้ตองถูกกระทบกระเทือนหลังจากทีไ่ทยทาํสนธสัิญญา
เบาวริง พ.ศ.2398 การขยายตัวทางเศรษฐกิจการคาในระบบเสรีเร่ิมปรากฏขึ้นแทน แตเศรษฐกิจแบบ
ใหมนี้ยังไมไดขยายเขาไปในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําแมกลองอยางทันทีทันใด ตราบจนกระทั่ง พ.ศ. 2437 
เมื่อบริเวณพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง ไดแก เมืองกาญจนบุรี เมืองราชบุรี และเมืองสมุทรสงคราม ไดรวม
เปนสวนหนึ่งของมณฑลราชบุรี 9

ลักษณะความหลากหลายของประชากรบริเวณลุมน้ําแมกลองมีสวนสําคัญตอการประกอบ
อาชีพและการทํามาหากินตางๆ ประชากรในบริเวณนี้ประกอบดวย คนไทย คนลาว คนมอญ คนจีน 
เปนตน จะเห็นไดวา ความหลากหลายของกลุมชนตางๆ ดังกลาวเปนปจจัยกําหนดเรื่องการกระจาย
                                                 

7มหาวิทยาลัยศลิปากร, ลุมน้ําแมกลอง : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, 50. 
8เร่ืองเดียวกัน, 33-52. 
9ชยันต ออไอสูญ, “สภาพเศรษฐกิจมณฑลราชบุรี พ.ศ.2437-2453” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต คณะอักษรศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 1. 
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อาชีพและการผลิตตามความถนัดไดเปนอยางดี เชน ชาวจีนถนัดคาขาย ทําสวน คนไทย คนลาว 
และคนมอญ ถนัดการทํานา รวมทั้งสภาพการกระจายตัวของหมูบานที่ตั้งในหัวเมืองตางๆ  ก็มีสวน
อยางมากที่ทําใหเกิดผลผลิตที่แตกตางกันตามสภาพแวดลอมทางภูมิประเทศ เชน แถบเมืองกาญจนบุรี 
ผลิตสินคาประเภทพวกของปา เมืองราชบุรีจะปลูกขาวบริเวณที่ราบลุมแมน้ําแมกลอง รวมทั้งสวน
ผักอีกหลายชนิด สวนเมืองสมุทรสงครามจะปลูกสวนผลไมและสินคาทะเลเปนผลผลิตหลัก ผลผลิต
ของบริเวณทองที่ตางๆในลุมน้ําแมกลอง กอน พ.ศ.2437 มีการกระจายอยูในวงแคบ โดยสวนมาก
จะหมุนเวียนอยูเฉพาะเขตเมืองใกลหรือหัวเมืองใกลเคียงเล็กๆ นอยๆ เทานั้น สวนการติดตอกับ
กรุงเทพฯ ยังมีนอยในชวงนี้ เพราะถึงแมวาจะทําสนธิสัญญาเบาวริง พ.ศ.2398 มาแลวก็ตาม และ
ตอมาก็เริ่มมีสินคาสําคัญสงออกไปตางประเทศมากขึ้น เชน ขาว ก็ตามแตผลผลิตในบริเวณลุมน้ํา
แมกลองก็ยังไมไดถูกสงเปนสินคาเขากรุงเทพฯ หรือสงออกตางประเทศ เพราะประชาชนสวนใหญ
บริเวณลุมน้ําแมกลองยังมีการผลิตเปนแบบยังชีพอยู โดยทุกครอบครัวและทุกหมูบานไดผลิต
อาหารและเครื่องมือเครื่องใชเทาที่จําเปนในการบริโภคเองเทานั้น เชน ทํานาปลูกขาวไวพอกิน 
ทําไร ปลูกผัก ปลูกฝายเพื่อบริโภคและใชทําเสื้อผาเครื่องนุงหม เขาปาหาไมมาทําบานเรือนและ
เครื่องมือเครื่องใช สวนการแลกเปลี่ยนจะทําเทาที่จําเปนจริงๆ เทานั้น เชน การนําเกลือมาแลกขาว
หรือการนําของปามาแลกขาว เปนตน เงินที่เปนตัวกลางของการซื้อขายแลกเปลี่ยนยังมีบทบาทนอย
ในชีวิตประจําวัน  โดยทั่วไปแลวประชาชนยังมีสภาพชีวิตที่เปนไปอยางเรียบงาย ยังไมมีจุดมุงหมายที่
จะผลิตเพื่อการคาแตอยางไร เพราะปจจัยการสงเสริมการผลิตเพื่อการคายังไมเกิดขึ้นในบริเวณนี้ 10

สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนลุมน้ําแมกลองในสมัยตนรัตนโกสินทร  บริเวณพื้นที่ 
ลุมน้ําแมกลองตอนลางอยูบนเสนทางเดินทัพระหวางไทยกับพมา และเปนที่ชุมนุมทัพของไทยเพื่อ
เตรียมรับศึกพมาไมใหเขาถึงกรุงธนบุรีและกรุงเทพฯ ทําใหเมืองราชบุรีไดรับความสนใจเปนพิเศษ
ในฐานะหัวเมืองชั้นในที่ตองการเพิ่มกําลังคนใหพรอม เพราะในชวงที่กรุงศรีอยุธยาเสียแกพมานั้น 
ไพรพลเมืองไดหนีหายกระจัดกระจายไปจํานวนมาก เมื่อสรางกรุงธนบุรีและกรุงเทพฯขึ้นจึงมีผูคน
นอย ในขณะที่บานเมืองตองการกําลังคนเพื่อการรบปองกันขาศึกศัตรูที่มารุกราน จึงมีการกวาดตอน
ผูคนจากประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว เขมร มอญ เขามาไวตามหัวเมืองชั้นใน รวมทั้งสนับสนุนให
ผูคนจากที่อ่ืนซึ่งล้ีภัยการเมืองเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารไดเขามาตั้งรกรากดวย ดังนั้น นับตั้งแต
สมัยรัชกาลที่ 1 เปนตนมา บานเมืองในบริเวณลุมน้ําแมกลองตอนลางจึงเปนบริเวณที่มีกลุมชาติพันธุ
ตางๆ จากภายนอกเขามาตั้งหลักแหลงผสมผสานกันเรื่อยมา 11

                                                 
10ชยันต ออไอสูญ, สภาพเศรษฐกิจมณฑลราชบุรี พ.ศ.2437-2453, 177-178. 
11มหาวิทยาลัยศิลปากร, ลุมน้ําแมกลอง:พฒันาการทางสังคมและวัฒนธรรม, 50-55. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 19

 
 

ภาพที่ 2  แผนที่มณฑลราชบุรี 
ที่มา : สุจิตต วงษเทศ, ประวัติศาสตรชาติพันธุ “เครือญาติ” มอญ : ลุมน้ําแมกลอง (กรุงเทพมหานคร : 
มติชน, 2547) ,123. 
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2.2 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนลุมน้ําแมกลองสมัยปฏิรูปถึงปจจุบัน 

คร้ันเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 “มณฑลราชบุรี” เปนเขตการ
ปกครองหัวเมืองเขตหนึ่งที่ตั้งอยูในบริเวณภาคกลางทางทิศตะวันตก ซ่ึงการปกครองสวนมณฑล
เทศาภิบาลนั้นเปนผลสืบเนื่องมาจากรัชกาลที่ 5  ทรงตระหนักถึงความลมเหลวของการปกครองหัว
เมืองแบบเกาที่เรียกวา “ระบบกินเมือง” ภายหลังจากที่ทรงไดปรับปรุงการบริหารงานการปกครอง
สวนกลาง      พ.ศ.2435 แลว ตอมาจึงทรงใหเร่ิมจัดการปรับปรุงการปกครองสวนภูมิภาคหรือการ
ปกครองหัวเมืองขึ้นใน พ.ศ. 2437 โดยแบงการปกครองออกเปนมณฑล ประกอบดวยหลาย
เมืองรวมกันมีขาหลวงเทศาภิบาลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด มีศาลาวาการมณฑล การบริหารงานปกครอง
ขึ้นอยูกับมหาดไทย สําหรับมณฑลราชบุรีประกอบดวย 6 เมือง ไดแก  ราชบุ รี  กาญจนบุรี 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ปราณบุรี และประจวบคีรีขันธ โดยตั้งที่วาการมณฑลไวที่เมืองราชบุรี และ
ใหเมืองราชบุรีเปนศูนยกลางบริหารงานของมณฑลดวย 12 จนถึงป พ.ศ. 2476 เมื่อมีการยกเลิกการ
ปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล มณฑลราชบุรีจึงไดยุบและคงฐานะเปนจังหวัดราชบุรีจนถึงปจจุบัน 

ภายหลังจากที่ไดมีการจัดตั้งหัวเมืองบริเวณตะวันตกของภาคกลางเปนมณฑล พ.ศ. 2437 
สภาพเศรษฐกิจของลุมน้ําแมกลองที่คับแคบคอย ๆ คล่ีคลายขยายตัวขึ้น เพราะรัฐใหการสนับสนุน
การผลิตเพื่อการคาควบคูกันไปกับการปรับปรุงการบริหารและการปกครองหัวเมือง การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตลาดมีความตองการสินคา เชน ขาว ยาสูบ น้ําตาล เพิ่มมากขึ้น 
ประชาชนจึงขยายการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมากขึ้นตามไปดวย การคาที่ดําเนิน
ไปอยางราบรื่นนั้นเปนผลมาจากการขยายเสนทางคมนาคมขนสงระหวางหัวเมืองในเขตมณฑล
ราชบุรีกับกรุงเทพฯ ไดแก การขุดคลองเชื่อมแมน้ํา และตอมามีการสรางทางรถไฟสายใตในสมัย
รัชกาลที่ 5 ทําใหบริเวณที่เสนทางรถไฟผานไดกลายเปนแหลงชุมชนและสินคา จากนั้นจึงไดพัฒนา
มาเปนตลาดขึ้นมา  

นับตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา ถือไดวาเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญของลุมน้ํา
แมกลอง กลาวคือ เมื่อไทยทําสนธิสัญญาเบาวริง ยกเลิกระบบการผูกขาดการคา เปดการคาเสรี ขาว
เปนสินคาที่สําคัญ ประกอบกับรัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิกระบบไพร ทําใหมีการเคลื่อนยายเขามาตั้ง
หลักแหลงทํากินในดินแดนไทยมากกวาแตกอน โดยเฉพาะกลุมคนจีนไดขยายตัวไปตั้งถ่ินฐานใน
ยานตลาดตามที่ตางๆ จนเกิดเปนชุมชนเมืองขึ้นหลายแหงริมน้ําแมกลองตั้งแตราชบุรีลงไปถึง
สมุทรสงคราม เชน ที่อําเภอโพธาราม บานโปง ดําเนินสะดวกและอัมพวา  เปนตน อาจกลาวไดวา
บรรดาเมืองที่เกิดขึ้นในละแวกนี้ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา พัฒนามาจากบริเวณที่เปนยาน
                                                 

12ชยันต ออไอสูญ, สภาพเศรษฐกิจมณฑลราชบุรี พ.ศ.2437-2453, 5 - 6. 
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ตลาดเปนศูนยกลางมากอน บริเวณยานตลาดมักมีศาลเจาตั้งอยูดวยเสมอเพราะเปนสถานที่ที่คนจีน
มากราบไหวและประกอบพิธีกรรม ศาลเจาจีนนิยมสรางกันแพรหลายในจังหวัดราชบุรีบริเวณ      
ลุมน้ําแมกลองตอนลาง แตที่เกาแกที่สุดสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็คือ ศาลเจาแมเบิกไพร ตั้งอยู
บริเวณริมแมน้ําแมกลองฝงตะวันตกในเขตอําเภอบานโปง 13

สวนกลุมคนลาว ภายหลังจากที่รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯใหมีการเลิกทาสบรรดาเชลย
ลาวท้ังหลายก็มีอิสระในการตั้งบานเรือน และทํามาหากินจึงพากันโยกยายไปตามที่ตางๆ แบงเปน 2 
สาย คือ สายทางทิศตะวันตก จากบริเวณเขาแรงมาอําเภอจอมบึงมีการตั้งถ่ินฐานบริเวณบานนาสมอ 
บานสูงเนิน บานทําเนียบ บานเกาะ บานวังมะเดื่อ เปนตน สายที่สองทางทิศตะวันออกอยูบริเวณ
ทางทิศตะวันออกอยูบริเวณวัดพญาไม บานนางแกว วัดบานฆอง บานเลือก บานดอนเสลา บาน
หนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี เปนตน นอกจากนี้ ภายหลังจากการตกลงเรื่องเขตแดนทางตะวันตก   
ที่เขาไปสูเขตมอญ-พมาซ่ึงอยูภายใตการปกครองอังกฤษ ทําใหมีการเคลื่อนยายของผูคนกลุมตางๆ 
เขามาตั้งหลักแหลงทํากินในเขตแดนไทยมากกวาแตกอน โดยเฉพาะพวกกะเหรี่ยงนั้นกระจายกัน
ตั้งถ่ินฐานในบริเวณที่สูงเนินปาเขาทางดานตะวันตกของแมน้ําแมกลองอีกดวย 14

ภายหลังป พ.ศ. 2500 เปนตนมา เปนชวงของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ บริเวณพื้นที่ลุมน้ําแมกลองถูกกําหนดใหเปนศูนยกลางความเจริญแหงภูมิภาคตะวันตก 
รัฐบาลมีนโยบายที่ตองการทําใหประเทศพัฒนา ดังนั้น รัฐจึงใหความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรม
มากกวาภาคเกษตรกรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูคนลุม
น้ําแมกลองเปนอยางมาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไดแก การพัฒนาโครงขายถนน การพัฒนา
ระบบชลประทานขนาดใหญ (โครงการชลประทานแมกลองใหญ พ.ศ. 2506) 15  และการเขามาของ
โรงงานอุตสาหกรรม ผลจากการพัฒนาดังกลาว สงผลใหชุมชนลุมน้ําแมกลองเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆ ดาน ทั้งในดานของระบบนิเวศของลุมน้ํา ระบบการผลิต และสภาพสังคมวัฒนธรรม ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมมีความสัมพันธกันดังนี้ 

                                                 
13มหาวิทยาลัยศิลปากร, ลุมน้ําแมกลอง  :  พฒันาการทางสังคมและวัฒนธรรม, 55-56. 
14กระทรวงศึกษาธิการ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณ และ        

ภูมิปญญา จังหวัดราชบุรี. (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542), 17-18. 

15มณฑล คงแถวทอง, การชลประทานในจังหวัดกาญจนบุรี.  (กาญจนบุรี : สํานัก
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี,2544) , 35-64. 
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การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของลุมน้ํา  ภายหลังจากการสรางระบบชลประทานขนาดใหญ  
ทําใหระบบนิเวศของลุมน้ําเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการสรางเขื่อนทําใหไมมีตะกอนจากน้ําหลาก
มาทับถมเรือกสวนไรนา เกษตรกรตองหันมาใชปุยวิทยาศาสตรเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแก  
ผืนดิน ทั้งยังตองพึ่งพายาปราบศัตรูพืช ในขณะแตเดิม น้ําทวมจะชวยทําลายตัวออนของแมลงที่อาศัย
อยูในดินรวมทั้งปลวกที่กัดกินมะพราว ปญหาโรคแมลงระบาดจึงไมมี ในขณะที่มีการขยายตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรมจากยานเมืองหลวงมาตั้งริมแมน้ําแมกลองทั้งสองฝง เชน อุตสาหกรรม       
สีขาว น้ําตาล กระดาษ ทอผา และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอมอีกจํานวนมาก ในขณะที่ระบบ
นิเวศลุมน้ําไดรับผลกระทบจากการสรางเขื่อน การเขามาของโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเวลา
ใกลเคียงกัน ยิ่งทําใหความไมสมดุลของระบบนิเวศรุนแรงมากขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก
ที่เรียงรายอยูตามริมแมน้ําแมกลองไดปลอยน้ําเสียลงสูแมน้ําทําใหเกิดปญหาน้ําเนาเสีย ความเนาเสีย
ดังกลาวไมเพียงนําความเสียหายมาสูนาขาว สวนผัก ไมผล และพืชไรที่ตั้งอยูสองฝงลําน้ําเทานั้น  
ยังทําใหความหลากหลายของพันธุสัตวน้ําลดลง บางชนิดถึงกับสูญพันธุไปเลยก็มี ตอมาเมื่อเกิด
ภาวะความแหงแลงขึ้น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในลุมน้ําแมกลอง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงครามไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากภาวะน้ําเค็มจัด จากความเสียหายครั้งนั้นสวน
มะพราวที่เคยทําน้ําตาลไดลดนอยลง เปลี่ยนมาเปนมะพราวเก็บผลและมะพราวออนมากขึ้น ทั้งมี
การปรับเปลี่ยนจากสวนมะพราวเปนพื้นมาเปนสวนคละ มีมะมวง สมโอ ล้ินจี่ เปนตน 16 นอกจากนี้ 
ชาวสวนไมสามารถปลูกขาวในรองสวนอีกตอไป เพราะน้ําจืดมาไมถึง สภาพน้ําเค็มจัด เมื่อน้ําจืด
ไหลลงมานอย ไมผลทุกชนิดจึงตายหมดเหลือแตตนมะพราวเทานั้น ภาวะน้ําเนาเสียที่เกิดขึ้นอีก 2-3 
คร้ัง ประกอบกับเมื่อเขื่อนศรีนครินทรถูกสรางขึ้นที่แควใหญตอนบนและกอนจะเริ่มผลิตกระแสไฟฟา 
ในป พ.ศ. 2523 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดเร่ิมกักเก็บน้ํา และปลอยน้ําจืดลงมานอย      
ทําใหน้ําทะเลหนุนเขามาบริเวณปากแมน้ําแมกลอง ทําความเสียหายใหกับสวนมะพราวและผลไมใน
จังหวัดสมุทรสงครามจํานวนมาก สวนบริเวณพื้นที่เหนือขึ้นมาก็ไดรับความเปลี่ยนแปลงเชนกัน ทั้งนี้
เพราะลําน้ําแมกลองถูกปดดวยเขื่อนที่ตามมาอีกสามเขื่อน คือ เขื่อนเขาแหลม เขื่อนทาทุงนา และ
เขื่อนวชิราลงกรณ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของดินและน้ําเกิดขึ้นเชนนี้ สวนจํานวนไมนอยจึงถูกโคน
ทําลายลง เพื่อเปลี่ยนสภาพการใชงาน เชน เปนที่ดินจัดสรร เปนปมน้ํามัน เปนรานคา ฯลฯ ซ่ึงเขามา
แทนที่สวนที่รมรื่นดวยรมเงาของไมผลตางๆ ปจจุบันพื้นที่สวนในสมุทรสงครามลดจํานวนลง 
เชนเดียวกับสวนในที่อ่ืนๆ อีกหลายแหง  
                                                 

16มหาวิทยาลัยศิลปากร, เรือแลนทะเลลม  (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2544), 16-17. 
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การเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิต การเขามาของโรงงานอุตสาหกรรมทําใหคนหนุม
สาวละทิ้งการทํานาทําสวนหันไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเห็นวาการทํานาทําสวนเปน
งานหนักไดเงินนอย ชาวสวนดําเนินสะดวกจากที่เคยทําสวนเตียนที่ปลูกไมลมลุก พวกหอม พริก 
กระเทียม ตางหันมาปลูกไมยืนตนแบบเดียวกับสวนทางเขตอัมพวา บางคนที ซ่ึงสวนชาวดําเนินฯ 
จะปลูกไมยืนตนชนิดใดชนิดหนึ่งบนรองสวนเต็มรองและปลูกเรียงแถวเปนระเบียบ ชาวสวนดําเนิน
จะปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งโดยไมไดอาศัยความเคยชิน แตจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะราคาตลาด
ของผลผลิต ในขณะที่การทํานาและทําสวนผสมลดนอยลง ชาวบานหันมาทําสวนเพื่อการคาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตลาด เมื่อการพัฒนาเสนทางคมนาคมทางถนนเขาสูลุ

                                                

มน้ําแมกลองดีขึ้น 
ทําใหมีการนําพันธุไมแปลกใหมจากกรุงเทพฯ เชน องุน เขามาในพื้นที่อําเภอดําเนินสะดวกได
สะดวกรวดเร็วขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนระบบการผลิตจากการทําสวนผสมไปเปนสวนเชิงเดี่ยว ทําให
เกษตรกรตองขวนขวายหาพันธุใหมๆมาทดลองปลูกอยูตลอดเวลา ทําใหชาวสวนทําทุกวิถีทางที่เรง
ผลผลิตใหทันกับความตองการ มีการใชปุยวิทยาศาสตร และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางแพรหลาย 
ทําใหพื้นที่สวนดําเนินฯ ทั้งหมดกลายเปนแหลงทดลองน้ํายาเคมีเกษตรแหลงใหญที่สุดของประเทศ 
และผลจากการใชสารเคมีกันมากในหมูชาวสวน ทําใหชาวสวนเกิดการเมายาและเสียชีวิต 17

ถึงแมวาชาวบานสวนหนึ่งในเขตอําเภอดําเนินสะดวกจะเปลี่ยนจากการทําสวนเตียน 
(ปลูกไมลมลุก) มาเปนสวนใหม (ปลูกไมยืนตน) แตชุมชนลุมน้ําแมกลองสวนใหญยังคงทํานาเปน
หลัก เชน อําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม และอําเภอเมืองราชบุรี แตภายหลังจากการพัฒนาระบบ
ชลประทาน การพัฒนาโครงขายถนน ทําใหรูปแบบการทํานาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลาวคือ 
ชาวนาสามารถผลิตขาวไดปละ 2-3 คร้ัง ดวยการใชเทคโนโลยีมากขึ้น การไถนาโดยใชควายอยาง
แตกอนนั้นลาสมัยเพราะมีความลาชาและลําบาก ชาวนาหันมาใชรถไถหรือควายเหล็กแทน และ   
ใชเครื่องนวดขาวแทนการใชควายนวด นอกจากนี้ วิธีการปลูกขาวแบบใหม ซ่ึงไดรับการสงเสริม
ใหมีการปลูกกันอยางแพรหลายก็คือ “นาหวานนาตม” ซ่ึงมีลักษณะวิธีการปลูกขาวโดยการหวาน
เมล็ดขาวที่งอกแลวลงไปในแปลงนาขาวที่มีการเตรียมดินอยางดี และมีการปรับระดับแปลงนาให
ราบเรียบ และสามารถควบคุมน้ําในแปลงนาที่ปลูกไดดี 18 การทํานาหวานนาตมทําใหสะดวกและ
รวดเร็วกวาการทํานาแบบเดิมมาก ชาวนาจึงนิยมกันอยางแพรหลาย แตการทํานาในสมัยยุคพัฒนา

 
17สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ, ราชบุรี (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสารคดี, 2541), 

186-191. 
18กระทรวงศึกษาธิการ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา 

จังหวัดราชบุรี, 216. 
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เปนการพึ่งพาปจจัยภายนอกในการผลิตทั้งหมด คาใชจายในการทํานาจึงสูงขึ้น แตราคาขาวใน
ปจจุบันใหกําไรนอยไมคอยคุมทุน ทําใหคนรุนใหมไมนิยมยึดอาชีพทํานา ชาวนาสงลูกหลานของ
ตนไปเรียนหนังสือเพื่อเตรียมทําอาชีพอ่ืน หรือไมก็ใหเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแลวใหเขาทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมใกลๆบาน เมื่อแรงงานหนุมสาวเคลื่อนยายออกไปทํางานนอกชุมชน ทําให
แรงงานที่เหลือในครอบครัวไมเพียงพอตอการทํากิจกรรมการผลิตเพื่อยังชีพ (ทํานา) ไมวาจะเปน
การทอผาหรือตําขาว ฯลฯ อีกตอไป การเขามาของสินคาและบริการใหมๆ เชน เส้ือผาจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนที่นิยมแทน  

ภายใตบริบทการพัฒนาสมัยใหม ไดแก โครงการพัฒนาลุมน้ําแมกลองตางๆ เชน 
โครงการชลประทานแมกลองใหญ โครงการประปาฝงตะวันตก ซ่ึงตองการผันน้ําจากแมน้ํา        
แมกลองไปผลิตน้ําประปาปอนกรุงเทพฯ และโครงการพัฒนาแมน้ําแมกลองใหเปนเสนทางขนสง
สินคาเพื่อการสงออกของกรมเจาทา ซ่ึงโครงการเหลานี้นําไปสูความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ    
ที่ตามมา เนื่องจากความขัดแยงในการใชน้ําในลําน้ําแมกลองเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจที่ตางกัน  

สมัยปฏิรูปจนถึงทศวรรษ 2500 สภาพวิถีชีวิตของชุมชนลุมน้ําแมกลองตองอาศัยน้ําใน
การดํารงชีวิต ชาวบานจึงตองปรับวิถีชีวิตของตนเองใหสัมพันธกับธรรมชาติของน้ํา ในชวงฤดูน้ํา
หลากเปนชวงที่ผูคนในลุมน้ําแมกลองมีความคึกคักและมีความสุข น้ําที่ทวมตลิ่งและทุงนาทําใหเกิด
ความหลากหลายของสัตวน้ํา พืชพันธุธรรมชาติในน้ําใหอุดมสมบูรณมากขึ้น การคมนาคมทางน้ํา
สะดวกสบาย ในชวงฤดูแลง น้ําในลําคลองแหงขอด การคมนาคมทางน้ําไมคอยสะดวก บริเวณสอง
ฝงแมน้ําแมกลอง และลําคลองตางๆ มีบานเรือน ตลาดริมน้ํา วัด โบสถ ศาลเจา และโรงสี ตั้งเรียง
รายอยู ริมแมน้ําเปนระยะๆ ชาวบานสวนใหญมีความเปนอยูแบบเรียบงาย และดําเนินชีวิต
สอดคลองกับธรรมชาติ ในยุงฉางมีขาวกินตลอดป ปลูกผักผลไมในบริเวณบาน กับขาวแทบไมตอง
ซ้ือเพราะในน้ํายังมีกุงปลาเหลือเฟอ ชาวบานซื้อเฉพาะของใชที่จําเปนเทานั้น การจัดงานบุญ งาน
บวช งานแตง เปนประเพณีที่ทําสม่ําเสมอ เทศกาลสําคัญๆเปนโอกาสใหผูคนมาพบปะและทําบุญ
รวมกัน เชน ตรุษสงกรานต ตรุษไทย สารทไทย บรรยากาศประเพณีงานบุญของลุมน้ําในสมัยนี้เปน
ที่สนุกสนาน นอกจากนี้ชุมชนลุมน้ําแมกลองในอดีต ยังมีแรงยึดเหนี่ยวภายในชุมชนอยางแนน
แฟน มีความสัมพันธกันแบบเครือญาติ และชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนอยางดี สามารถใชการลงแขก
เพื่อทํากิจกรรมตางๆ เชน การลงแขกเกี่ยวขาว การสรางบาน โดยแรงยึดเหนี่ยวของชุมชนมีวัดเปน
ศูนยกลางของชุมชนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และมีโรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
ของชุมชน 19 
                                                 

19 สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ, ราชบุร ี,170-172. 
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ภายหลังจากการสรางเขื่อนวชิราลงกรณ พ.ศ.2518 เปนตนมา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สําคัญ ๆ หลายอยางตามมา เชน มีการตัดถนนติดลูกรังผานหมูบานตางๆ และเชื่อมหมูบานอื่นๆ ริมฝง
ลําน้ําแมกลอง ทําใหการคมนาคมระหวางหมูบานดวยกันเอง และหมูบานกับตัวเมืองเปลี่ยนจากทางน้ํา
เปนทางถนน บานเรือนที่เคยอยูริมฝงน้ําก็สรางถอยออกหางออกมาโดยปลูกชิดริมถนนเปนเกณฑ 
สภาพน้ําที่เคยทวมสูงทุกปนั้นหายไปเพราะเขื่อนสามารถควบคุมน้ําได บานเรือนแบบเดิมที่เปนชั้น
เดียวพื้นยกสูง เพื่อปองกันน้ําเริ่มเปลี่ยนไปโดยตอเติมชั้นลางของบานแบบเดิมใหเปนที่อยูอาศัยได 
และมีการสรางบานสองชั้นแบบใหมขึ้น 20

 จากการทํานาไดปละ 2 คร้ัง สงผลตอวิถีชีวิตของชาวนาเปนอยางมาก ความสัมพันธกัน
แบบเครือญาติลดลง การลงแขกเกี่ยวขาวและการชวยกันนวดขาวหมดไป เมื่อมีเวลาวางชาวนาก็จะ
ไปแสวงหาอาชีพอ่ืนๆทั้งในและนอกชุมชน ทําใหเวลาพบปะสังสรรคกับเพื่อนบานในงานบุญและ
งานประเพณีในวันสําคัญตางๆ เชน ประเพณีสงกรานตคอยๆหายไป ชาวนาเริ่มซ้ือขาวกิน สวนขาว
ตัวเองสงขายหมด การผลิตขาวในพื้นที่ลุมน้ําแมกลองเปนการผลิตเพื่อขายทั้งหมดไมไดผลิตเพื่อไว
บริโภคเหมือนในอดีต ทําใหโรงสีขนาดเล็กที่เรียงรายตามริมแมน้ําคอย ๆ หมดไป 21

จากคําบอกเลาของ นายประยูร แกวละเอียด 22 ชาวบานตําบลคุงพยอม เลาถึงวิถีชีวิต
ชาวสวนบริเวณลุมน้ําแมกลองหลังการสรางเขื่อนวชิราลงกรณวา สวนบริเวณที่ราบลุมน้ําแมกลอง
ไมมีน้ําทวมจนผูคนสมัยหลังไมรูจักหนาน้ํา และคนรุนกอนเริ ่มลืมเลือนฤดูน้ําหลากไปแลว 
นอกจากนี้ ภายหลังเมื่อการคมนาคมระหวางกรุงเทพฯกับลุมน้ําแมกลองสะดวกขึ้น ทําใหคนหนุม
สาวมักทิ้งถ่ินฐานไปทํางานในกรุงเทพฯจํานวนมาก เหลือแตพอแมและคนแกอยูที่บาน พอถึง
วันหยุดจึงจะกลับมาเยี่ยมบาน   ทําใหความสัมพันธกับแมน้ําเริ่มหางเหินไป   

การที่คนหนุมสาวตางหันไปทํางานโรงงานอุตสาหกรรม เปนวิถีการทํางานที่มีกําหนดเวลา
ที่แนนอน ทําใหแรงงานเหลานี้ไมมีเวลาในการเขารวมกิจกรรมของชุมชน ความสัมพันธกับชุมชน
เร่ิมหางเหิน สัปดาหหนึ่งมีวันหยุดเพียง 1 วัน ทําใหพวกเขาตองการพักผอนมากกวาทํากิจกรรม
ออกมาสังสรรคกับชุมชน การมีรายไดประจําที่แนนอน ทําใหมีความตองการซื้อส่ิงของเครื่องใช

                                                 
20 มหาวิทยาลัยศิลปากร, ลุมน้ําแมกลอง  :  พฒันาการทางสังคมและวัฒนธรรม, 216. 
21สัมภาษณ นายจวน  เครือวิชฌยาจารย, ชาวตําบลบานมวง, อายุ 90 ป, 13 หมูที่ 4 

ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 20 กันยายน 2549. 
22สัมภาษณ นายประยูร แกวละเอียด, ชาวบานตําบลคุงพยอม, อายุ 82 ป, หมูที่ 3 

ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 21 กันยายน 2549. 
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และสิ่งอํานวยความสะดวกในราคาเงินผอน มีการอพยพของคนตางถิ่นเขามาเปนแรงงานรับจางใน
พื้นที่ ทําใหมีการแตงงานระหวางคนนอกพื้นที่มากขึ้น 

 
3. พัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนลุมน้ําแมกลอง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
 

“ คนสวยโพธาราม          คนงามบานโปง 
   เมืองโองมังกร             วัดขนอนหนงัใหญ 
   ตื่นใจถ้ํางาม                 ตลาดน้ําดําเนินฯ 
   เพลินคางคาวรอยลาน      ยานยี่สกปลาดี ” 
 

“คนงามบานโปง”  เปนสวนหนึ่งของคําขวัญประจําจังหวัดราชบุรี  ซ่ึงมีที่มาจาก     
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ในคราวเสด็จประพาสทาง
ชลมารคตามลําน้ําแมกลอง  เพื่อเสด็จไปยังอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อเสด็จผานอําเภอ
โพธาราม ทรงทอดพระเนตรเห็นชาวเมืองโพธารามตางแตงตัวสวยงามนั่งรอรับเสด็จ  จึงมีพระราช
ดํารัสวา “คนสวยโพธาราม” ครั้งพระองคเสด็จขึ้นมาถึงอําเภอบานโปง  ชาวอําเภอบานโปงทั้งชาย
และหญิงตางมารอรับเสด็จโดยแตงตัวกันอยางเรียบรอยสวยงาม  และนั่งกันอยูอยางเปนหมวดหมู
ดวยความสงบและเปนระเบียบเรียบรอย เพียบพรอมดวยกริยามารยาท  เมื่อพระองคทรงทอดพระเนตร
เห็นจึงมีพระราชดํารัสขึ้นวา  “คนสวยโพธาราม  คนงามบานโปง”  และพระราชดํารัสนี้เปน          
ที่ปล้ืมปติของพสกนิกรชาวอําเภอบานโปงเปนอยางยิ่ง  

อําเภอบานโปง ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดราชบุรี หางจากจังหวัดราชบุรี ระยะทาง 
41 กิโลเมตร และหางจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 77 กิโลเมตร มีพื้นที่ 364.067 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 227,541 ไร สภาพพื้นที่ทั่วไปแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ที่ราบสูงขนาดใหญ  อยูทาง
ทิศตะวันตกของอําเภอ และท่ีราบลุมริมฝงแมน้ํา ไดแก พื้นที่สวนใหญของอําเภอ มีแมน้ําแมกลอง
เปนแหลงน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญไหลมาจากจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางความยาวไหลผานอําเภอ
ประมาณ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอทามวง อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และ
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทิศใตติดตอกับอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออก 
ติดตออําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และทิศตะวันตกติดตออําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อําเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาพที่  3  แผนที่อําเภอบานโปง 
ที่มา  :  สํานักงานศึกษาธิการอําเภอบานโปง, จากโกสินารายณถึงบานโปง (ราชบุรี : สํานักงาน 
ศึกษาธิการอําเภอบานโปง สภาวัฒนธรรมอําเภอบานโปง, 2545), 5 . 
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ปจจุบันอําเภอบานโปงแบงเขตการปกครองออกเปน 14 ตําบล เทศบาล 5 แหง 
(เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตําบล 4 แหง) และองคการบริหารสวนตําบล 12 แหง  23  การคมนาคม
ภายในอําเภอและระหวางอําเภอ มีทางหลวงแผนดินผาน 4 สาย คือ ทางหลวงแผนดินสาย 4 (เพชร
เกษม) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 323 (บานโปง-กาญจนบุรี) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3273 
(แยกถนนเขางู-เบิกไพร เชื่อมอําเภอทามวง อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี) และทางหลวง
แผนดินหมายเลข 3089 (ถนนเขางู-เบิกไพร เชื่อมอําเภอโพธาราม และอําเภอเมืองราชบุรี) สวนทาง
รถไฟผาน 3 สาย คือ ทางรถไฟสายใต ทางรถไฟสายหนองปลาดุก-สุพรรณบุรี และทางรถไฟสายหนอง
ปลาดุก - กาญจนบุรี นอกจากนี้ ยังมีถนนซอยแยกเขาหมูบานตางๆทุกตําบล มีสะพานเชื่อมสองฝง
แมน้ํา  ทําใหการติดตอระหวางฝงแมน้ําซีกตะวันตกเชื่อมเขาถึงตัวเมืองบานโปงไดสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

อําเภอบานโปง ตั้งอยูในบริเวณลุมน้ําแมกลอง ซ่ึงเปนลําน้ําที่มีความสําคัญทิศตะวันตก
ของประเทศไทย มีความสําคัญในฐานะเปนแหลงชุมชนตั้งแตกอนสมัยประวัติศาสตร และพบการ
ตั้งถ่ินฐานของผูคนสืบเนื่องมาตั้งแตกอนสมัยประวัติศาสตรจนถึงสมัยทวารวดี ลพบุรี และอยุธยา 
ตลอดจนถึงรัตนโกสินทร  

ตามความเห็นของนักประวัติศาสตรเชื่อวา เมื่อประมาณ 1,300 ป มาแลว ดินแดนแถบนี้
เรียกวา อาณาจักรทวารดี ในราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 คนสวนใหญเปนชาวอินเดียและเขมรมาตั้ง
หลักแหลงทํามาหากินในดินแดนนี้ โดยชาวอินเดียมาตั้งชื่อเมืองในแถบลุมแมน้ําแมกลองฝงตะวันออก
วาเมืองโกสินารายณ (อยูที่ตําบลทาผาในปจจุบัน) สมัยกอนลําน้ําแมกลองไหลผานทาเรือวกไปยัง
นครไชยศรีและไหลสูปากน้ํา รองรอยในอดีตของแมน้ําสายนี้ยังพอมีเหลืออยู ตอมาพุทธศตวรรษที่ 
17-18 มีการขุดขยายคลอง ทําใหสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจึงเกิดลําน้ําสายใหมขึ้นไหลผาน
ทาเรือ ทามะกา บานโปง โพธาราม ราชบุรี ออกสูอาวไทย มีเมืองคูบัวเปนเมืองทาเรือท่ีติดตอคาขาย
กับเรือสําเภาของตางประเทศ 24

อําเภอบานโปง เปนชุมชนที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติเขามาตั้งหลักแหลงทํามาหากิน 
โดยคนไทยเชื้อสายมอญไดเร่ิมอพยพเขาสูประเทศไทยในครั้งแรกในป พ.ศ.2135 ในสมัยสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช และครั้งที่ 2 ใน พ.ศ.2202 ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ซ่ึงเปนการ
อพยพเขามาเปนจํานวนมากครั้งละหมื่นกวาคน หลังจากนั้นไดมีการอพยพเขามาอีกหลายครั้งแตมี
จํานวนไมเทากับครั้งที่ 1 - 2 จากการอพยพดังกลาวทําใหคนไทยเชื้อสายมอญไดกระจัดกระจายไป
                                                 

23สํานักงานปกครองทองถ่ิน อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี. (อัดสําเนา) 
24มหาวิทยาลัยศิลปากร, ลุมน้ําแมกลอง : พฒันาการทางสังคมและวัฒนธรรม, 37- 40. 
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ตามพื้นที่ตางๆ โดยเฉพาะในเขตอําเภอบานโปง วัดตาผา วัดใหญนครชุมน วัดมวง และวัดหัวหิน  
สวนชาวจีนไดอพยพเขามาในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จ.ศ.1136 (พ.ศ.2317) โดยเขามาตั้ง
หลักแหลงทํามาหากินฝงตะวันตกลุมน้ําแมกลองดานใตเมืองโกสินารายณ ในบริเวณตําบลเบิกไพร 
ตําบลคุงพยอม ตําบลดอนกระเบื้อง และกระจัดกระจายไปในทุกตําบลและหมูบาน สวนคนไทยเชื้อ
สายลาวเวียง จะตั้งถ่ินฐานกระจัดกระจายบริเวณแมน้ําแมกลองและใกลเคียง เชน ตลาดบานโปง 
บานดอนเสลา บานหนองปลาดุก บานหนองออ และบานฆองนอย ไปจนถึงอําเภอโพธาราม      
สําหรับคนไทยจะอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําแมกลอง อยูใตตลาดบานโปง บริเวณตําบลสวน
กลวย และตําบลอื่นๆ 25  

จากการสันนิษฐานของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ บานโปงคงจะขึ้นกับ
เมืองสุพรรณบุรีไปจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) ตอมาบานโปงจึง
ถูกแยกไปขึ้นกับแขวงเมืองราชบุรี 26 ครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 4) บานเมืองปราศจากศึกสงคราม จึงไดมีครอบครัวไทย  มอญ จีน และลาวอพยพมาตั้ง
รกรากสรางที่อยูอาศัยในเขตอําเภอบานโปง  ซ่ึงในสมัยนั้นยังเปนปาทึบ  เปนที่อาศัยของสัตวตาง ๆ 
เพราะบริเวณนี้เปนดินโปรงที่สัตวปาชอบกิน (ดินโปงเปนดินชนิดหนึ่งที่มีรสเค็ม) ชาวบานที่อพยพ
มาเห็นทําเลดีและมีสัตวปาชุกชุมจึงไดหักลางถางพง  เพื่อสรางที่อยูอาศัยและทําการเพาะปลูก จึงทํา
ใหบริเวณนี้หมดสภาพจากปาทึบที่อุดมสมบูรณกลายสภาพเปนปาโปรง  ตามตํานานเกาแกเลาวาคําวา 
" บานโปง" เดิมทีเดียวเรียกวา " บานทับโปง " ซ่ึงเลากันวามีกระทอมหรือบาน (ทับ) อยูขางดินโปง 
แตชาวบานนิยมเรียก "บานโปง" ตอมาทางราชการก็ไดเปลี่ยนชื่อเปนอําเภอบานโปงตามไปดวย 

สําหรับการตั้งเมืองบานโปงนั้น 27 ตามจดหมายเหตุเมืองราชบุรี ร.ศ.116 กลาวไววา 
เดิมอําเภอบานโปงตั้งอยูที่ตําบลทาผา เรียกชื่อวา “อําเภอทาผา” มีอํามาตยตรีพระบรรณสถิตยบดี 
ดํารงตําแหนงนายอําเภอทาผาคนแรก ในป ร.ศ. 114 (พ.ศ.2438)  ตอมาในปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 
ทรงโปรดเกลาฯใหสรางทางรถไฟสายใตขึ้นโดยจัดตั้งสถานีรถไฟขึ้นที่ตําบลบานโปง (ร.ศ.124) 
ซึ่งตอมาทางราชการพิจารณาเห็นวาหากตั้งที่วาการอําเภออยูที่ตําบลทาผา จะมีปญหาเรื่องการ
คมนาคมที่ไมสะดวก จึงไดยายที่วาการอําเภอมาตั้งที่ตําบลบานโปง และเปลี่ยนชื่อมาเปนอําเภอ

                                                 
25สํานักงานศึกษาธิการอําเภอบานโปง, จากโกสินารายณถึงบานโปง, 16-17. 
26 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ,  สาสนสมเด็จ เลม 18 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสารคดี, 2505), 114-115. 
27สํานักงานศึกษาธิการอําเภอบานโปง, จากโกสินารายณถึงบานโปง, 17-18. 
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บานโปง ในป ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) จนถึงปจจุบัน มีมหาดเล็กหรุน (ไมทราบนามสกุล) เปน
นายอําเภอบานโปง  

ตอมาในป พ.ศ.2437 ไดมีการปรับปรุงการปกครองสวนภูมิภาคหรือการปกครองหัวเมือง 
เปนการปกครองหัวเมืองแบบระบบเทศาภิบาล  “มณฑลราชบุรี”  เปนเขตการปกครองหัวเมืองเขตหนึ่ง
ที่ตั้งอยูในบริเวณตะวันตกของภาคกลาง  โดยมีเมืองราชบุรีเปนศูนยกลางการบริหารงานของมณฑล ซ่ึง
บานโปงไดรวมอยูในมณฑลราชบุรีดวย  หลังจากการจัดตั้งระบบเทศาภิบาลแลว รัฐไดมีนโยบาย
สงเสริมการคาโดยการพัฒนาเสนทางการคมนาคมขนสงภายในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง  มีการ
สรางเสนทางคมนาคมทั้งทางน้ํา เชน การขุดคลองเชื่อมแมน้ํา และการสรางเสนทางรถไฟระหวาง
กรุงเทพฯ กับหัวเมืองในเวลาตอมา ถือวาเปนนโยบายของรัฐบาลที่ใหความสําคัญกับบริเวณลุมน้ํา
แมกลองอยางมาก 

แมนํ้าแมกลอง  ถือเปนเสนทางคมนาคมหลักภายในมณฑลราชบุรี  เพราะไหลผาน
เมืองกาญจนบุรี  ราชบุรี  และสมุทรสงคราม  นอกจากนี้การที่แมน้ําแมกลองไหลคูขนานไปกับแมน้ํา  
ทาจีนและแมน้ําเจาพระยา ทําใหงายตอการเชื่อมเสนทางติดตอกันไดเพียงแตขุดคลองเชื่อมแมน้ํา
เหลานี้เขาดวยกันเทานั้นก็จะมีทางลัดที่ยนระยะทางจากสวนกลางของประเทศไปทางดานทิศตะวันตก 
คือ  เมืองกาญจนบุรี

                                                

  ราชบุรี  และสมุทรสงครามไดอยางสะดวก  ในป พ.ศ.2409 ไดมีการเริ่มขุด
คลองดําเนินสะดวกขึ้น และแลวเสร็จในป พ.ศ. 2411 คลองนี้เชื่อมระหวางแมน้ําทาจีนกับแมน้ําแมกลอง  
นับวาเปนเสนทางคมนาคมโดยตรงระหวางมณฑลราชบุรีกับกรุงเทพฯ 

การพัฒนาดานการคมนาคมทางน้ําในบริเวณลุมน้ําแมกลองไดทําอยางจริงจังในชวง
การปฏิรูปการปกครองเปนแบบเทศาภิบาลแลว  ตอมาพระยาสุรินทรฤาไชย  ขาหลวงเทศาภิบาล 
ผูสําเร็จราชการมณฑลราชบุรี ไดเล็งเห็นวาการที่จะทําใหการคาขายเจริญขึ้นจําเปนตองพัฒนา
เสนทางคมนาคม เพราะจะทําใหการขนสงสินคาสะดวกรวดเร็ว  โดยเฉพาะเสนทางคมนาคมทางน้ํา  
ซ่ึงเปนเสนทางที่ประชาชนใชขนสงสินคามากที่สุด  เนื่องจากสิ้นเปลืองคาใชจายนอยแตบรรทุก
สินคาไดมาก  ดังนั้น ในป พ.ศ.2437  พระยาสุรินทรฤาไชยจึงไดส่ังการใหขุดคลองขึ้นที่บานโพธาราม
ในแขวงเมืองราชบุรี  ซ่ึงเปนคลองที่ขุดเชื่อมตอกับแมน้ําแมกลอง  เพื่อที่จะใหเรือสามารถบรรทุก
สินคาไปมาคาขายไดโดยสะดวก  และในปเดียวกันก็ไดมีการขุดลอกคลองดําเนินสะดวกที่ตื้นเขิน
ใหลึกพอใชเปนเสนทางขนสงสินคาเขากรุงเทพฯไดสะดวก  28  ทําใหการคาขายระหวางบานโปง
กับเมืองตางๆ เปนไปอยางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 
28ชยันต ออไอสูญ, สภาพเศรษฐกิจมณฑลราชบุรี พ.ศ.2437-2453, 156-161. 
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ตอมารัฐใหการสนับสนุนการคมนาคมทางรถไฟทั่วประเทศ  ในป พ.ศ.2439 ไดมีการ
สรางเสนทางรถไฟสายใต ในระยะแรกของการกอสรางมีระยะทางจากกรุงเทพฯ - เมืองเพชรบุรี
เทานั้น  รถไฟสายนี้สรางเสร็จโดยรัฐบาลและเริ่มเปดใชเมื่อ พ.ศ. 2446  รถไฟสายนี้ไดสรางผานไป
ในพื้นที่ทําการเพาะปลูกและเปนที่ชุมชนใหญถึง 6 ตําบล คือ กรุงเทพฯ พระปฐมเจดีย บานโปง        
โพธาราม ราชบุรี และเพชรบุรี สินคาและคนตามเมืองหรืออําเภอสําคัญๆ ในบริเวณนี้ไดอาศัย
เสนทางคมนาคมขนสงของรถไฟสายนี้บรรทุกหรือเดินทางนอกเหนือจากเสนทางน้ําที่มีอยูเดิม    
ในระยะแรกรถไฟสายนี้ไมคอยไดรับความนิยมเทาที่ควร  นั่นก็เปนเพราะวาประชาชนยังไมเคยชิน 
ทั้ง ๆ ที่รถไฟเดินทางไดสะดวกรวดเร็วและขนสงสินคาไดมากกวาการขนสงทางน้ําก็ตาม ดังนั้น 
อาจกลาวไดวา การพัฒนาเสนทางคมนาคมในบริเวณลุมน้ําแมกลองนี้ยังขยายตัวไดไมทันทวงทีหรือ
สัมพันธกับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจที่คอนขางเปนไปอยางรวดเร็ว 29

เสนทางรถไฟสายใตเฉพาะสวนที่ผานลุมน้ําแมกลองนั้นไดผานตัวอําเภอบานโปง    
ซ่ึงเปนแหลงชุมชนและแหลงสินคา สถานที่ที่รถไฟผานดังกลาวไดพัฒนาเปนตลาดขึ้นมาคือ สถานี
บานโปง กลายเปนตลาดบานโปง โดยตลาดบานโปง เปนตลาดระดับเมืองที่พัฒนามาจากการเปน
แหลงชุมทางการคาทางน้ําทางรถไฟ สินคาภายในและฝงตรงขามตองมาขายกันที่นี่ จึงเปนแหลง
คาขายสินคาของชาวไทย ลาว มอญ และจีน โดยคนจีนจะเปนพอคาแมคาพูดไดหลายภาษา ลูกคา
หรือแมคารายยอยมักเปนคนมอญ มีคนไทยบางลาวบางมาพบปะสังสรรคกัน ทําใหเห็นภาพความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม แมวาตลาดบานโปงจะถูกไฟไหมหลายครั้งก็ตาม แตก็ยิ่งเจริญและ
ขยายตัวยิ่งขึ้น เพราะตลาดบานโปงเปนชุมทางน้ําจุดรวมสินคาทางน้ําจากเมืองกาญจนบุรี และจาก
ตอนในบริเวณสุพรรณบุรีตองมาลงที่ตลาดบานโปง 30 ดังปรากฏบันทึกในสมุดราชบุรี พ.ศ. 2469 
ดังนี้ “…เมื่อถึงสถานีบานโปงที่หลักกิโลเมตร ๖๙ ทานจะไดเห็นบานเรือนและโรงแถวตั้งอยูที่หลัง
สถานีตั้ง ๑๐๐๐ หลังนี้ คือ ตลาดบานโปง ซ่ึงมีผูคนทําการคาขายอยูอัดแอ ดวยบานโปงเปนชุมทาง
และทาตลาดของจังหวัดกาญจนบุรีและนครปฐมกับอําเภอตางๆ ที่ใกลเคียงทั้งทางบกและทางน้ํา…” 31

ความเจริญเติบโตของตลาดบานโปง ทําใหชาวจีนอพยพมาตั้งถ่ินฐานเพื่อทําการคามากขึ้น   
จึงมีบาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิกมาสรางวัดที่ตลาดบานโปงดวย ในระยะแรกสรางวัดอยูริมน้ํา   
แมกลองฝงรถไฟที่ตําบลสวนกลวย ตอมาไดยายมาสรางวัดใหมที่หนาสถานีรถไฟแทน คือ            
                                                 

29ชยันต ออไอสูญ, สภาพเศรษฐกิจมณฑลราชบุรี พ.ศ.2437-2453, 161-164. 
30มหาวิทยาลัยศิลปากร, ลุมน้ําแมกลอง  :  พฒันาการทางสังคมและวัฒนธรรม, 81-83. 
31พระยาคฑาธรบดี จางวางโท, สมุดราชบุรี พ.ศ.2468 (พระนคร : โรงพิมพหนังสือ   

พิมพไทย, 2468), 144. 
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วัดนักบุญยอแซฟบานโปง ชาวจีนสวนใหญนับถือคริสต คนจีนคริสตังที่มีบทบาทมากนําความเจริญมา
สูบานโปง ก็คือ หลวงสิทธิเทพการ หรือ กิมเล้ียง วังตาล เปนลูกชาวจีนบานหวยลึกที่อพยพมาบาน
ดอนกระเบื้อง เมื่อโตขึ้นก็ยายมาทํากิจการที่บานบางตาล จนมีฐานะดีจึงขยายกิจการมายังตลาด  
บานโปง ทําการคาหลายอยาง เชน โรงสี โรงเล่ือย โรงน้ําแข็ง โรงหีบออย หลวงสิทธิฯมีที่ดินนับ
หมื่นไรรวมทั้งที ่ดินในตลาดบานโปง นอกจากนี้หลวงสิทธิฯยังใหการสนับสนุนกิจการของ
คริสตจักร ไดแก วัดนักบุญยอแซฟ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โรงพยาบาลซานคามิลโล สวน
ชาวบานที่อยูบริเวณนี้ก็หันมาเขารีตเปนคริสตังกันจํานวนมาก ถึงแมคนจีนในตลาดบานโปงจะนับ
ถือคริสต แตก็มีศาลเจาและมีการไหวเจาดวย สวนคนจีนโพธารามดั้งเดิมโยกยายมาจากนครปฐม 
กรุงเทพฯ และบางสวนจากบานดอนกระเบื้อง บทบาทของคนจีนโพธารามแมไมโดดเดนเทาคนจีน
บานโปงแตก็มีลักษณะของพอคานักธุรกิจเหมือนกัน ธุรกิจที่ขึ้นชื่อคือการเลี้ยงหมูและทําโรงน้ําปลา 
ในขณะที่คนจีนในตัวเมืองราชบุรีนอกจากจะเปนพอคาในยานตลาดแลว ยังเปนเจาของกิจการใหญๆ 
เชน โรงโอง โรงโมหิน โรงสีขาว 32

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  (รัชกาลที่ 6) ทรงโปรดฯใหสรางถนน
ทรงพล เมื่อป พ.ศ. 2458 จากนครปฐมไปยังคายตางๆในจังหวัดราชบุรี และทรงเลือกอําเภอบานโปง  
เปนคายลูกเสือปา  และเสด็จมาประทับที่คายแหงนี้  ในป พ.ศ. 2466 ซ่ึงชาวบานเรียกพื้นที่บริเวณนี้วา 
"คายหลวงบานโปง" เพราะเปนคายของ "ในหลวง"  ตอมาเมื่อรัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคตแลว การซอมรบ
ของลูกเสือปาก็ถูกระงับไปดวย  พื้นที่บริเวณคายหลวงนี้ไดถูกเปลี่ยนมือไปเปนของเอกชน มีการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนตลอดมา ทําใหพลับพลาที่ประทับ และบานพักเสือปาถูกร้ือถอนไปจนหมดสิ้น 33

เมื่อการคมนาคมสะดวก อําเภอบานโปงจึงเปนแหลงชุมชนแลกเปลี่ยนสินคาจุดรวม
สินคาทั้งทางน้ําและทางรถไฟ โดยเฉพาะสินคาจากเมืองกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีตองลงมาถาย
สินคาที่อําเภอบานโปง ทําใหชาวจีนบานเบิกไพร บานคุงพยอม เร่ิมอพยพเขามาอาศัยอยูบริเวณตลาด
บานโปง เมื่อชาวจีนเพิ่มจํานวนมากขึ้น จึงมีการสรางศาลเจาและโรงเจขึ้นหลายแหง เชน โรงเจบวน
ฮกตั้ว โรงเจกกอิงติ๊ง โรงเจหลังโรงเรียนดุสิต ศาลเจาแมเบิกไพร (ศาลเล็ก) ปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อมา
เปนศาลเจาแมบานโปง  ศาลเจาพอกวนอู  ศาลเจาแมทับทิม 34

                                                 
32สุดารา สุจฉายา, ราชบุรี, 256-261. 
33อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)นายประสาร อุณยะวงศ . ราชบุรี : ม.ป.ท., 

2547. (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพของ นายประสาร อุณยะวงศ 21 พฤศจิกายน 2547), 6-7. 
34เรณู  ลีฬหกุล  และคณะ, งานฉลองลานเอนกประสงคศาลเจาแมเบิกไพร (ราชบุรี : 

ม.ป.ป., 2544), 77. 
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ภาพที ่ 4   สภาพการคมนาคมทางบกบริเวณตลาดบานโปง กอนไฟไหม พ.ศ. 2497 
ที่มา  :   สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ, “ความนํา,” ใน ราชบุรี (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสารคดี,   
2541), 7. 
 

 
 
ภาพที ่5 สภาพการคมนาคมทางน้ําบริเวณลุมน้ําแมกลองในอดีต 
ที่มา : “เรือชนิดตางๆในจังหวัดราชบุรี,” ภาพสวนบุคคล, ภ.สบ. 19.2.1/76, หอจดหมายเหตุแหงชาติ  
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ตอมาสมัยสงครามโลกครั้งที่  2  (พ.ศ. 2484) อําเภอบานโปงไดโอนไปขึ้นกับจังหวัด
กาญจนบุรี บานโปงเปนสถานที่ที่ทหารญี่ปุนไดระดมเชลยศึกพันธมิตรกอสรางทางรถไฟจากหนอง
ปลาดุกสูประเทศพมา เพื่อขนสงอาวุธยุทโธปกรณ จนเปนที่มาของเสนทางของรถไฟสายมรณะ  และ
ภายหลังที่สงครามสงบลง ในป พ.ศ.2489 อําเภอบานโปงจึงโอนกลับมาขึ้นกับจังหวัดราชบุรี
ตามเดิม ทางรถไฟสายนี้ถูกรื้อถอนเหลือเพียงแคสถานีน้ําตกไทรโยคนอย  และถนนสายกาญจนบุรี - 
กรุงเทพฯ ที่สรางขึ้นในสมัยนั้นไดนําความเจริญมาสูอําเภอบานโปง เพราะเปนจุดรวมของการ
คมนาคมทั้งทางน้ําและทางบก ทําใหผูคนมาตั้งรกรากมากขึ้นมีการคาขายการปลูกสรางหองแถว
เพิ่มขึ้น และไดเกิดอัคคีภัยขึ้นครั้งหลังสุด เมื่อ พ.ศ. 2497  อาคารรานตาง ๆ ถูกไฟไหมจนหมด
ส้ิน  หลังจากนั้นก็มีการสรางตึกแถว อาคารพาณิชยแทนอาคารไม และกลาวกันวาผังเมืองเฉพาะใน
เขตเทศบาลเมืองบานโปง เปนผังเมืองที่สวยงามมากแหงหนึ่ง เพราะมีลักษณะเชื่อมโยงกันทุกถนน
เหมือนใยแมงมุม คือมีถนนทุกเสนทางติดตอกันได อาคารรานคาในเขตเพลิงไหมตองปลูกใหมเปน
อาคารตึกอาคารไมปลูกไมได ถนนสายตาง ๆ จากสถานีรถไฟตรงไปทางเหนือ คือ ถนนแสงชูโต 
ดานริมน้ํา เรียก ถนนริมน้ํา จากสถานีรถไฟเลี้ยวซายมือไปถนนริมน้ําชื่อ ถนนเนียมนิยม ถนนตอมา
ก็มีช่ือคลองกันหมด คือ ถนนอนันตอุทิศ (ซอย 1) ถนนมิตรเสถียร (ซอย 2) ถนนเนยีนทองคาํ (ซอย 3) 
ถนนดํารงสุข (ซอย 4) ถนนยุคประชา (ซอย 5) ถนนสุขาวดี (ซอย 6) และถนนศรีวังตาล (ซอย 7) 
ถัดไปเปนถนนทรงพล ไปสุดเขตเทศบาลที่โรงฆาสัตวเกาของเทศบาล ติดกับทางรถไฟสายมรณะ 
(จากสถานีหนองปลาดุกไปกาญจนบุรี) ตอมาขยายเขตเทศบาลออกไปจนถึงทางรถไฟสายธนบุรี-
สงขลา 35  

การปกครองภายในชุนชนในอดีต ตําบลบานโปงซึ่งเปนเขตเทศบาลเมืองบานโปงและ
นอกเขตเทศบาล มีนายใช ศุขโต เปนกํานัน (มีตําแหนงเปนนายกเทศมนตรีในปจจุบัน) กํานันใชผูนี้
ไดใหความชวยเหลือกิจการดานสาธารณะประโยชนแกทางราชการเปนอันมาก เชน ชวยสราง
โรงเรียนใหเด็กบานโปงไดเลาเรียน โดยบริจาคเงินสวนตัวซ้ือเสาโรงเรียนใหทั้งหมด และปลูกเปน
โรงเรียนแบบชั้นเดียวหลังคามุงจาก ยาว 12 วา กวาง 5 วา และอยูในความควบคุมดูแลของพระ
พิทักษสมุทรเขตต (ฟน อินทรวัชระ) นายอําเภอบานโปงสมัยนั้น ทําใหเด็กบานโปงมีสถานที่ศึกษา 
ไดรับความรูเปนกาวแรกของการศึกษาในอําเภอบานโปง ตอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา
เจาอยูหัวไดทรงเลือกบานโปงเปนคายลูกเสือท่ีคายหลวง กํานันใช ศุขโต ยังชวยเหลือราชการในการ
จัดตั้งคายลูกเสือปานี้ดวย จนไดรับตําแหนงบรรดาศักดเปน “ขุนโปงประดิษฐ” เมื่อหลังจากขุนโปง
                                                 

35 อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)นายประสาร อุณยะวงศ. ราชบุรี :  
ม.ป.ท., 2547. (พิมพในงานพระราชทานเพลงิศพของ นายประสาร อุณยะวงศ 21 พฤศจิกายน 2547), 9. 
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ประดิษฐ กํานันตําบลบานโปง ไดถึงแกกรรมแลว ทางราชการไดแตงตั้ง “ขุนดําเนินสวัสดิ์” 
(สงา ศุขโต) ผูใหญบาน บุตรชายดํารงตําแหนงกํานันตําบลบานโปงแทน ขุนดําเนินสวัสดิ์ไดรับ
เลือกเปนเทศมนตรีถึง 2 สมัย และนับวาเปนกํานันคนสุดทายของตําบลบานโปง 36

ตอมากระทรวงมหาดไทยเห็นความสําคัญของตําบลบานโปง จึงไดตั้งตําบลบานโปงขึ้น
เปนสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2459 และไดยกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบานโปงขึ้นเปน 
“เทศบาลเมืองบานโปง” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2478 ในสมัยเร่ิมแรกเรียกวาสมัยเร่ิมการ 
กระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งนายบุญ เชาวฉลาด เปนนายกเทศมนตรี และมีขุนดําเนินสวัสดิ์ (อดีต
กํานันตําบลบานโปง) และนายบุญนาค กล่ินหอม เปน “มนตรี” (เหมือนเทศมนตรีในปจจุบัน)      
เขาบริหารกิจการของเทศบาลมีสํานักงานตั้งอยูระหวางที่วาการอําเภอกับที่วาการไปรษณียบานโปง 
(ปจจุบันเปนศูนยการคาและตลาดเทศบาล) ตอมาไดยายสํานักงานเทศบาลไปอยูเยื้องวัดดอนตูม   
ริมถนนทรงพลดานซายมือ มีทางแยกไปหมูบานดอนกระชาย บานใหม โพธ์ิคู และไดเปดทําการ
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2507 มาจนกระทั่งทุกวันนี้  

 

 
 

ภาพที่ 6  สํานักงานเทศบาลเมืองบานโปงในอดีต 
ที่มา : สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ, “ความนํา,” ใน ราชบุรี (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสารคดี,   
2541), 9. 
                                                 

36 อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) นายประสาร อุณยะวงศ. ราชบุรี :  
ม.ป.ท., 2547. (พิมพในงานพระราชทานเพลงิศพของ นายประสาร อุณยะวงศ 21 พฤศจิกายน 2547), 6. 
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กลาวโดยสรุป จากการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนบริเวณลุมน้ําแมกลอง 
ตลอดจนภาพรวมของอําเภอบานโปงดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวาบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลอง   
มีภูมิประเทศที่เหมาะแกการตั้งถ่ินฐานและการทํามาหากิน จึงมีผูคนทั้งกลุมชาวไทย ลาว จีน และ
มอญ อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานตั้งแตสมัยทวารวดีจนถึงสมัยรัตนโกสินทร อีกทั้งยังมีมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดตอกันมาหลายยุคหลายสมัย ไมวาจะเปนหลักฐานประเภทโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และศิลปกรรมตาง ๆ จํานวนมาก ซ่ึงหลักฐานดังกลาวนับวามีความเกี่ยวพันกับ
การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินอยางแยกกันไมออก ดังนั้น การที่เราจะเรียนรูเร่ืองราวในอดีตไดนั้น 
หลักฐานประวัติศาสตรจึงเปนสิ่งที่จะทําใหเราเขาใจอดีตไดดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม แมวากาลเวลาจะ
เปล่ียนแปลงไปเชนไร แตมรดกทางวัฒนธรรมดังกลาวยังสืบทอดเปนมรดกของชุมชนใหเราได
ศึกษาตอไป  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 3  

การรวบรวมหลักฐานประวัตศิาสตรของชมุชนบริเวณลุมน้ําแมกลอง  
กรณีศึกษาอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 
การรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชน นับวามีความสําคัญมากตอการศึกษา

ประวัติศาสตรทองถ่ิน เพราะหลักฐานประวัติศาสตรเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหผูศึกษาประวัติศาสตร
สามารถคนควาเรื่องราวในอดีตได ดังนั้น กอนที่จะทําการรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรของ
ชุมชนนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของหลักฐาน
ประวัติศาสตรเสียกอน โดยในสวนแรกของบทนี้จะกลาวถึงความหมายและความสําคัญของ
หลักฐานประวัติศาสตร และในสวนที่สองจะเปนการสํารวจและรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตร
ของชุมชนบริเวณลุมน้ําแมกลอง  กรณีศึกษาอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยเปนการรวบรวม
หลักฐานทองถ่ินประเภทตางๆ ที่มีความสัมพันธกับประวัติความเปนมาและการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชน วิถีชีวิตของผู คน  และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น เพื่อเปนประโยชนสําหรับการศึกษา
วิเคราะหในบทตอไป 
 
1. ความหมายและความสําคญัของหลักฐานประวัติศาสตร 

ประวัติศาสตร เปนการศึกษาเรื่องราวในอดีต  จึงจําเปนตองใชหลักฐานประวัติศาสตรซ่ึง
เปนรองรอยของแตละยุคสมัยเปนเครื่องมือยอนรอยกลับไปสูสมัยนั้นๆ หลักฐานประวัติศาสตร 
หมายถึง ส่ิงตางๆที่เคยเกี่ยวของกับมนุษยในอดีตและสิ่งตางๆ ที่เปนรองรอยการกระทําของมนุษย
ในอดีตที ่ย ังหลงเหลืออยู ในปจจุบัน ดังนั ้น หลักฐานประวัติศาสตรจึงเปนสิ ่งสําคัญที ่สุดใน
การศึกษาประวัตศิาสตร เพราะหลักฐานประวัติศาสตรเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหผูศึกษาประวัติศาสตร
สามารถสืบคนถึงเรื่องราวของมนุษยในอดีตได หลักฐานประวัติศาสตรจึงเปนส่ือกลางระหวาง
เหตุการณในอดีตกับการรับรูของคนในปจจุบัน หากไมมีหลักฐานประวัติศาสตรนักประวัติศาสตร
จะไมสามารถศึกษาคนควาเรื่องราวในอดีตได นอกจากนี้ ผลงานของนักประวัติศาสตรจะเปนที่ยอมรับ
และนาเชื่อถือมากนอยแคไหนข้ึนอยูกับวามีหลักฐานประวัติศาสตรมาใชอางอิงหรือยืนยันมากนอย

7 
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เพียงไร 1 เพื่อความสะดวกในการศึกษาคนควา จึงไดมีการจัดแบงหลักฐานประวัติศาสตรตามลักษณะ
สําคัญ ออกเปน 2  ประเภท ดังนี้ 

1.1 หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร ไดแก จารึก ตํานาน พระราชพงศาวดาร จดหมาย
เหตุ เอกสารการปกครอง ชีวประวัติ จดหมายสวนตัว กฎหมาย วรรณกรรม หนังสือพิมพ นิตยสาร 
วารสาร และวิทยานิพนธหรืองานวิจัยทางประวัติศาสตร 
  1.1.1 จารึก หมายถึง การเขียนเรื่องราว เหตุการณ หรือปรากฏการณในสังคม
โดยมีจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง เชน บันทึกความทรงจํา บอกกลาวกิจกรรมตางๆของผูบันทึกตอ
มนุษย เทวดา ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ลงบนวัสดุที่คงทนถาวร เชน แผนอิฐ กระเบื้อง ศิลา โลหะ 2  เนื้อความ  
ที่ปรากฏอยูในจารึกที่พบในประเทศไทยสวนใหญ มักเปนเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและกษัตริยที่ปกครอง
บานเมือง นอกจากนี้จารึกในบางสมัยยังมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายบานเมืองปรากฏอยูดวย ปจจุบันมี
การคนพบจารึกโบราณในประเทศไทย แบงออกเปน 2 กลุม คือ จารึกกลุมแรก มีอายุตั้งแตราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12-18 ไดแก จารึกทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี และจารึกกลุมที่สอง มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 
ลงมา ไดแก จารึกสมัยสุโขทัย ลานนา อยุธยา รัตนโกสินทร มีทั้งที่เปนจารึกภาษาไทย ภาษาขอม 
ภาษามอญ นักประวัติศาสตรถือวาจารึกเปนหลักฐานประเภทลายลักษณอักษรที่มีความเกาแกที่สุด
ในประเทศไทย และมีความนาเชื่อถือมากที่สุด 3 

1.1.2 ตํานาน เปนหลักฐานประวัติศาสตรที่เกาแกมากที่สุดของประวัติศาสตรไทย4 
และเปนเรื่องราวที่เกิดจากคําบอกเลาเกาแกซ่ึงเลาสืบตอกันมาจากปากสูปาก ความคิดสูความคิด 
และสมัยสูสมัย 5 เนื้อหาของตํานานมักจะเนนเรื่องราวทางศาสนาอันเกิดจากความเชื่อ ความศรัทธา 
                                                 

1มยุรี วีระประเสริฐ, “หลักฐานทางประวัติศาสตรและหลักฐานโบราณคดีในประเทศไทย,” 
ใน โบราณคดีและประวัติศาสตรในประเทศไทย ฉบับคูมือครูสังคมศึกษา (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 19-20. 

2แถมสุข นุมนนท, เจาะเวลาหาอดีตหลักฐานประวัติศาสตรไทย (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท ไทยรมเกลา จํากัด, 2545), 25. 

3มยุรี วีระประเสริฐ, โบราณคดีและประวัติศาสตรในประเทศไทย ฉบับคูมือครูสังคม
ศึกษา, 33-35. 

4 นิธิ เอียวศรีวงศ และอาคม พัฒิยะ, หลักฐานประวัติศาสตรในประเทศไทย ส 021  
(กรุงเทพมหานคร : ดวงดีการพิมพ, 2525), 63. 

5นาฏวิภา ชลิตานนท, ประวัติศาสตรนิพนธไทย (กรุงเทพมหานคร : ล้ินจี่การพิมพ, 
2524), 110. 
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ความหวังและความกลัว 6 นอกจากนี้ ตํานานยังเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณสําคัญของบานเมือง
หรือชุมชนดั้งเดิม ปูชนียวัตถุ โบราณวัตถุสถาน และสิ่งกอสรางที่สําคัญอื่นๆ ตลอดจนพฤติกรรม
ของบุคคลสําคัญ เชน พระมหากษัตริย วีรบุรุษ เปนตน 7 

1.1.3 พระราชพงศาวดาร หมายถึง บันทึกเรื่องราวของพระมหากษัตริย พระราชกรณียกิจ 
พระราชสํานัก อันเปนเรื่องราวในขอบเขตศูนยกลางอํานาจโดยเรียงเหตุการณที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา 8 
ดังนั้น หนังสือพงศาวดารไทย จึงเปนหนังสือที่เกิดขึ้นโดยการรวบรวมเรื่องราวจากเอกสารสําคัญตาง ๆ 
แลวนํามาประมวลใหเปนเรื่องราวเดียวกัน สวนใหญเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณบานเมืองและ
พระมหากษัตริยในรัชสมัยตางๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองและความเสื่อมสลาย ตลอดจน
สะทอนใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และยังใหความรูเกี่ยวกับ
โบราณวัตถุสถานที่สําคัญ 9 

1.1.4 จดหมายเหตุ ในอดีตจดหมายเหตุ หมายถึง บันทึกรวมสมัยที่จดบันทึก
เรื่องราวในวันเวลาใกลเคียงกับที่มีเหตุการณเกิดขึ้น โดยทั่วไปแลวจะมีการบันทึกเพียงเหตุการณ
เดียว หรือเหตุการณที่มีระยะเวลาสั้น เชน จดหมายเหตุของหลวง จดหมายเหตุโหร จดหมายเหตุ
ชาวตางชาติ เปนตน 10 แตในปจจุบันความหมายของคําวาจดหมายเหตุเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
กลาวคือ จดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารทางราชการทั้งหมดที่มีอายุตั้งแต 25-50 ปขึ้นไป เปนเอกสาร
ที่ส้ินกระแสการใชงานแลว แตมีคุณคาดานการคนควาอางอิง โดยจะเก็บรวบรวมไวที่หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ 11  

                                                 
6แถมสุข นุมนนท, เจาะเวลาหาอดีตหลักฐานประวัติศาสตรไทย, 53. 
7สุจิตต วงษเทศ และคณะ, หนังสือคูมือครูสังคมศึกษา รายวิชา ส 021 หลักฐาน

ประวัติศาสตรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทยวฒันาพานิช จํากัด, 2534) , 17. 
8 วณีา เอี่ยมประไพ, หลักฐานทางประวัตศิาสตร (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พร้ินติ้ง

เฮาส, 2535), 52. 
9มนวภิา ไชยพันธุ, “การประเมินคุณคาเอกสารทางประวัติศาสตรไทย” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2516), 
33-34. 

10 วณีา เอี่ยมประไพ, หลักฐานทางประวัตศิาสตร, 55. 
11สุจิตต วงษเทศ และคณะ, หนังสือคูมือครูสังคมศึกษา รายวิชา ส 021 หลักฐาน

ประวัติศาสตรในประเทศไทย, 23. 
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1.1.5 เอกสารการปกครอง หมายถึง เอกสารการติดตอในหนวยราชการตางๆ 
เทาที่หลงเหลือในปจจุบนัมตีั้งแตรัชกาลที ่1 เปนตนมา ซ่ึงเก็บรักษาไวในรูปตนฉบบัดั้งเดิมที่แผนก
ตัวเขียนและจารึก หอสมุดแหงชาติ และกองจดหมายเหตุแหงชาต ิสวนใหญเปนเอกสารประเภทใบ
บอก สารตราศุภอักษร หนังสือโตตอบราชการ รายงานการประชุม เอกสารทางเศรษฐกิจ เปนตน 12 

1.1.6 บันทึกความทรงจํา เปนบันทึกเรื่องราวคลายกับจดหมายเหตุ แตแตกตาง
กันในดานเนื้อหา บันทึกความทรงจํา เปนการบันทึกเรื่องราวเหตกุารณในอดีตที่ผูบนัทึกไดมีสวน
เกี่ยวของดวย นอกจากนี้ ยังเปนหลักฐานเพื่อเตือนความทรงจํา เชน พระนิพนธความทรงจําของ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เปนตน  

1.1.7 ชีวประวัติ เปนเอกสารที่เร่ิมมีขึ้นในประเทศไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 
โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงพระดําริขึ้นเปนพระองคแรก มีทั้ง
ที่จัดพิมพเนื่องในโอกาสตางๆ เชน งานศพ วันครบรอบวันเกิด และหนังสืออานทั่วไป  

1.1.8 จดหมายสวนตัว  ถือเปนส่ิงใหมในสังคมไทยจึงไมเปนที่นิยมกันมากนัก    
อาจเปนเพราะเปนเรื่องสวนตวัทีไ่มควรเปดเผย หรือตองการปกปดเพื่อความปลอดภยัของตนเอง      
ในปจจุบนัไดมีจดหมายสวนตัวของบุคคลสําคัญบางคนที่นํามาเปดเผยและพิมพเผยแพรแลว เชน 
พระราชนิพนธไกลบาน สาสนสมเด็จ ลายคราม เปนตน 13 นอกจากนี้ ยังมจีดหมายบางสวนทีย่ัง
มิไดพิมพเผยแพร แตใหบริการแกผูตองการศึกษาคนควา ซ่ึงเกบ็รวบรวมไวที่หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ เชน จดหมายโตตอบของสมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ จดหมาย
โตตอบสวนตวัของหมอมหลวงปน มาลากุล เปนตน 14 

1.1.9 กฎหมาย ตามความหมายดั้งเดิมของกฎหมายที่ปรากฏในสมัยอยุธยา 
หมายถึง การบันทึกคาํฟองในคดีความเรื่องใดเรื่องหนึ่งไวเปนหลักฐาน โดยมีตวักฎหมายทีใ่ชบงัคับ
เรียกชื่อวา อัยการ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา แตในปจจุบนัความหมายของ
คําวากฎหมายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลาวคือ กฎหมาย หมายถึง ระเบียบขอบังคบัหรือกฎเกณฑ 
ซ่ึงรัฐบาลประกาศใหใชบังคับในหมูประชาชนใตการปกครอง หากไมปฏิบัติตาม ผูฝาฝนจะถูก
ลงโทษ 15 
                                                 

12 วณีา เอี่ยมประไพ, หลักฐานทางประวัตศิาสตร, 58. 
13 แถมสุข นุมนนท, เจาะเวลาหาอดีตหลักฐานประวัติศาสตรไทย, 54-55. 
14 วณีา เอี่ยมประไพ, หลักฐานทางประวัตศิาสตร, 61. 
15สุจิตต วงษเทศ และคณะ, หนังสือคูมอืครูสังคมศึกษา รายวิชา ส 021 หลักฐาน

ประวัติศาสตรในประเทศไทย, 25. 
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1.1.10 วรรณกรรม หมายถึง งานเขียนประเภทรอยแกวและรอยกรอง ในรูป
ของนวนิยาย เรื่องสั้น คําประพันธ  ซ่ึงเปนส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น วรรณกรรมอาจเปนขอมูลที่ไดจาก
ประสบการณชีวิตโดยตรงของผูประพันธ หรืออาจไดรับจากคําบอกเลาเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น 
วัตถุประสงคของการเขียนวรรณกรรมแตละเรื่องจึงแตกตางกันออกไป เชน วรรณกรรมเกี่ยวกับ
พุทธศาสนา วรรณกรรมเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรม วรรณกรรมสรรเสริญพระมหากษัตริย และ
วรรณกรรมทางดานบันเทิง เปนตน ในปจจุบันผูศึกษาประวัติศาสตรเริ่มใหความสําคัญกับการศึกษา
รวบรวมวรรณกรรมทองถ่ินตางๆ ซ่ึงนับวาเปนเรื่องที่ดี เพราะวรรณกรรมทองถ่ิน เปนเอกสาร       
ที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของสังคมไทยไดเปนอยางดี 16 

1.1.11 หนังสือพิมพ นิตยสาร และวารสาร ถือเปนเอกสารรวมสมัย อาจใช
ศึกษาเรื่องราวตางๆไดอยางกวางขวางทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ  

1.1.12 วิทยานิพนธหรืองานวิจัยทางประวัติศาสตร เปนผลงานทางประวัติศาสตร   
ที่มีขึ้นอยางมากมายจากการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงผลงานเหลานี้ไดมาจากการวิเคราะห
ตีความหลักฐานอยางเปนระบบดวยวิธีการทางประวัติศาสตร ทําใหเกิดแนวคิดและขอคิดเห็นใหม
หลากหลายที่ตางไปจากการศึกษาประวัติศาสตรไทยในอดีต 17

1.2 หลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษร ไดแก หลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานทาง
ศิลปกรรม หลักฐานประเภทสื่อโสตทัศน และหลักฐานประเภทบอกเลา 

1.2.1 หลักฐานทางโบราณคดี หมายถึง รองรอยกิจกรรมของมนุษยทุกอยาง      
ที่ไมไดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 18 การแบงยุคสมัยทางโบราณคดี สามารถแบงออกไดเปน 2 
สมัย โดยยึดถือจากการรูจักบันทึกขอความเปนลายลักษณอักษรเปนตัวกําหนด โดยท่ัวไปจะถือเอา
พุทธศตวรรษที่ 7 - 8 เปนเกณฑการแบงสมัยทางประวัติศาสตร เชนเดียวกับประเทศอื่นๆในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 19   

(1) หลักฐานโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร เปนรองรอยหลักฐาน        
ที่มนุษยสรางขึ้นในระยะเวลากอนที่จะมีตัวอักษรใช ไดแก โครงกระดูกของคนและสัตว ที่อยูอาศัย  
เครื่องมือเครื่องใช เปนตน 
                                                 

16 แถมสุข นุมนนท , เจาะเวลาหาอดีตหลักฐานประวัติศาสตรไทย, 59 - 61. 
17มยุรี วีระประเสริฐ, โบราณคดีและประวัติศาสตรในประเทศไทย ฉบับคูมือครูสังคม

ศึกษา, 42. 
18 แถมสุข นุมนนท, เจาะเวลาหาอดีตหลักฐานประวัติศาสตรไทย, 66. 
19 วณีา เอี่ยมประไพ, หลักฐานทางประวัตศิาสตร, 74. 
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(2) หลักฐานโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร เปนรองรอยหลักฐานที่มนุษย
สรางขึ้นในระยะเวลาที่มีตัวอักษรใชแลว ไดแก โบราณสถาน เวียง วัง และวัด โบราณวัตถุทาง
ศาสนา อาทิ พระพุทธรูป เจดีย โบสถ วิหาร มณฑป หอระฆัง ภาชนะ เครื่องประดับตางๆ ตลอด
จนถึงส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ เชน สภาพผังเมือง แมน้ําลําคลอง เปนตน  

1.2.2 หลักฐานทางศิลปกรรม ประกอบดวยสถาปตยกรรม ประติมากรรม 
จิตรกรรม ฯลฯ สามารถแบงหลักฐานทางศิลปกรรมออกเปน 2 กลุม คือ งานศิลปกรรมที่พบใน
สมัยกอนประวัติศาสตร ไดแก ภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตรที่พบอยูตามเพิงผาหรือผนังถํ้า 
ซ่ึงปรากฏรองรอยหลักฐานทุกภูมิภาคของไทย และงานศิลปกรรมที่พบในสมัยประวัติศาสตร 
ไดแก โบราณสถานที่สรางขึ้นเนื่องในศาสนาหรืองานประติมากรรมตางๆที่ใชประดับตกแตง
สถาปตยกรรมและประติมากรรมรูปเคารพในศาสนา นอกจากนี้ ยังมีงานศิลปกรรมประเภทงาน
จิตรกรรม ซ่ึงมีทั้งภาพวาดลงบนแผนผา แผนกระดาษ สมุดไทยหรือวาดลงบนผนังโบสถ วิหาร 20

1.2.3 หลักฐานประเภทโสตทัศน เปนหลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษรที่พบ
เฉพาะในสมัยประวัติศาสตร สวนใหญเปนหลักฐานที่มีอายุรุนหลัง ๆ จนถึงปจจุบัน ไดแก ภาพถาย 
แผนที่ แถบบันทึกเสียง โปสเตอร แผนเสียง และภาพยนตร  

1.2.4 หลักฐานประเภทบอกเลา สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ประเพณี
จากการบอกเลา (Oral  Tradition) และประวัติศาสตรจากการบอกเลา (Oral  History) 

ประเพณีจากการบอกเลา หมายถึง ประเพณีที่บอกเลาเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ  ความเชื่อ 
คานิยม และธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตที่มีการถายทอดดวยคําพูดหรือคํารองสืบตอกันมาหลายชั่ว 
อายุคน 21 ไดแก เร่ืองเลา นิทาน นิยายปรัมปรา สุภาษิต ปริศนาคําทาย บทเพลง การละเลนตางๆ 
ขนบธรรมเนียม อาหาร การแตงกาย ดนตรี เปนตน นอกจากนี้ หลักฐานจากประเพณีการบอกเลา
ยังเปนประโยชนในการศึกษาคนควาในดานขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมตางๆ และยัง
สะทอนใหเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความเชื่อที่ยึดถือกันมาตั้งแตอดีต  

ประวัติศาสตรจากการบอกเลา หมายถึง การบอกเลาขอมูลในลักษณะที่รําลึกเหตุการณ
ที่ผูเลามีประสบการณโดยตรงหรือไดรับฟงจากผูที่คุนเคย หากนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลประเพณี
จากการบอกเลาแลว ประวัติศาสตรจากการบอกเลาเปนวิธีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร
รวมสมัย เชน อัตชีวประวัติ ชีวประวัติบุคคลที่นาสนใจ และเรื่องราวเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
                                                 

20มยุรี วีระประเสริฐ, โบราณคดีและประวัตศิาสตรในประเทศไทย ฉบับคูมือครูสังคม
ศึกษา, 24-25. 

21แถมสุข นุมนนท, เจาะเวลาหาอดีตหลักฐานประวัติศาสตรไทย, 74-75. 
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โดยเฉพาะ สวนประเพณีจากการบอกเลาเปนวิธีการรวบรวมขอมูลจากประวัติศาสตรสมัยโบราณ 
แตมีลักษณะรวมกัน คือ การใชวิธีการสัมภาษณและบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ นอกจากนี้ การ
เก็บขอมูลจากการบอกเลายังชวยเสริมขอมูลจากหลักฐานประเภทอื่นใหสมบูรณมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
ขอมูลที่ไมปรากฏในหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร ซ่ึงจะชวยใหเขาใจเหตุการณตางๆเหลานั้น  
ไดดียิ่งขึ้น 

สําหรับการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินนั้น นับไดวามีสวนสําคัญตอการพัฒนาการใช
หลักฐานทางประวัติศาสตรประเภทใหมๆ เชน ประวัติศาสตรจากการบอกเลา ภาษาและวรรณกรรม
ทองถ่ิน คติชนพื้นบาน วัฒนธรรมพื้นบาน ฯลฯ เนื่องจากการศึกษาประวัติศาสตรที่ผานมาจะเนน
เฉพาะสวนกลางหรือราชธานี ประวัติศาสตรทองถ่ินจะชวยเติมภาพประวัติศาสตรชาติใหเต็มรูป
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ประวัติศาสตรทองถ่ินยังเปดทางใหมีการใชหลักฐานประวัติศาสตรในแงมุม      
ที่แตกตางออกไปจากเดิม เชน หลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งแตเดิมมักจะเนนดานศิลปกรรม      
ก็เปลี่ยนแนวทางเปนการคนควาในเรื่องของการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ชุมชนโบราณ การกอตั้งรัฐ 
เปนตน 22

จะเห็นไดวา หลักฐานประวัติศาสตร นับวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการศึกษาประวัติศาสตร 
ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชน      
โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะทําการสํารวจและรวบรวมหลักฐานทองถ่ินประเภทตาง ๆ ที่พบจากชมุชน  
ที่ตั้งอยูบริเวณริมฝงแมน้ําแมกลองและใกลเคียงในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  

 
2. การสํารวจและรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรของชมุชนบริเวณลุมน้ําแมกลอง   
กรณีศึกษาอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

บานโปง เปนอําเภอที่มคีวามเปนมาเกาแกยาวนาน มีรองรอยของหลักฐานประวัติศาสตร
และโบราณคดีตั้งแตสมัยกอนและหลังอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมร ผานการเปลี่ยนผานทาง
ประวัติศาสตรมาหลายยุคหลายสมัย ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน จากการสํารวจและรวบรวม
หลักฐานประวัติศาสตรของชุมชนบริเวณลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวา
มีหลักฐานทองถ่ินประเภทตางๆ อยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนเอกสารทองถ่ิน ตํานาน คําบอกเลา 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ ซ่ึงขอมูลหลักฐานดังกลาวสามารถสะทอนใหเห็นถึงความเปนมาของ
ชุมชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของผูคนในทองถ่ิน ซ่ึงจะทํา
ใหเราเขาใจทองถ่ินมากยิ่งขึ้น 
                                                 

22วีณา เอีย่มประไพ, หลักฐานทางประวัติศาสตร, 35-36. 
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2.1 การสํารวจและรวบรวมหลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษร 
จากการสํารวจและรวบรวมหลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษรบริเวณชุมชนลุมน้ําแม

กลองและใกลเคียงในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบหลักฐานโบราณวัตถุสถานเปนจํานวน
มาก ไดแก เมืองโบราณ แหลงโบราณคดี ชุมชนเกาแก ศาสนสถาน และสถานที่สําคัญในทองถ่ิน 
แสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของเมืองแหงนี้ในอดีต โบราณวัตถุสถานที่สําคัญ มีดังตอไปนี้ 

2.1.1 เมืองโบราณ และแหลงโบราณคด ี
 (1) เมืองโบราณโกสินารายณ  ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําแมกลอง 

(หมูที่ 18 ตําบลทาผา อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี) ปจจุบันอยูในพื้นที่ของ บริษัท สยามคราฟท
อุตสาหกรรม จํากัด สันนิษฐานวาเปนเมืองโบราณในสมัยลพบุรี (ราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 18) 
ลักษณะแผนผังของเมืองโบราณโกสินารายณ เปนรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส กวางยาวประมาณดานละ 960 
เมตร มีพื้นที่ประมาณ 88 ไร 63.5 ตารางวา  รองรอยแนวกําแพงเมืองที่หลงเหลือเฉพาะดานทิศเหนือ 
ทิศใต และทิศตะวันออก เปนคันดินสูงประมาณ 60 เซนติเมตร กวางประมาณ 10 เมตร สวนดานทิศ
ตะวันตกถูกรื้อทิ้งขณะสรางทางรถไฟไปจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  

นอกจากนี้ บริเวณดานนอกของคูนํ้าคันดินทางทิศเหนือ มีสระน้ําขนาดใหญ ขนาด
กวางประมาณ 200 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 62 ไร 74.5 ตารางวา เรียกกันวา 
“สระน้ําโกสินารายณ” ชาวบานเชื่อกันวาเปนสระน้ําศักดิ์สิทธิ์ จึงเรียกตัวเมืองนี้วา “เมืองโกสินารายณ” 
ตามชื่อสระน้ํา กรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนสระโกสินารายณ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2522 
ภายในเมืองมีโบราณสถานขนาดใหญ เรียกวา “จอมปราสาท” ตั้งอยูเกือบกึ่งกลางเมืองมีพื้นที่
ประมาณ 5 ไร 2 งาน 5 ตารางวา โดยมีขนาดกวาง ประมาณ 85 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร สูง
ประมาณ 1 เมตร สวนทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงใตของเนินจอมปราสาทภายใน
เขตกําแพงเมือง เคยมีสระน้ําชื่อ สระจระเขและสระนาค และทางทิศเหนือของเนินจอมปราสาทใกล
กับแนวกําแพงเมืองดานใน ก็เคยมีสระแกวและสระมังกร ซ่ึงจากสระนาคและสระโกสินารายณ     
มีคลองขนาดเล็กเชื่อมตอกับลําน้ําแมกลอง ตลอดทั้งภายในตัวเมืองและนอกตัวเมืองยังเหลือเนิน
โบราณสถานขนาดเล็กกระจัดกระจายอยูอีกหลายแหง  

ปจจุบันรองรอยของเมืองโบราณแหงนี้ เชน แนวคูน้ําคันดิน เนินโบราณสถานตางๆ 
และสระน้ํา ไดถูกทําลายเกือบหมดแลว คงเหลือเพียงสระน้ําโกสินารายณ แนวคันดินเฉพาะดานทิศ
เหนือของเมืองบางสวนซึ่งติดอยูกับสระน้ําโดยมีถนนกั้น และโบราณสถานจอมปราสาทที่มีการ
สรางปรางคองคใหมในสมัยปจจุบันทับลงบนฐานเดิมเทานั้น  
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โบราณวัตถุสถานภายในเมอืงโบราณโกสินารายณ มีดงันี้ 
 ภายในตัวเมืองโกสินารายณมีโบราณสถานขนาดใหญที่เรียกกันวา “จอมปราสาท” 

ตั้งอยูเกือบกึ่งกลางเมืองคอนไปทางทิศเหนือเล็กนอย จากการขุดคนทางโบราณคดีของกรมศิลปากร 
เมื่อป พ.ศ.2509 23 พบฐานอาคารกอศิลาแลง ใตพื้นที่ปูดวยศิลาแลงนี้พบหินที่ทุบแตกกับทรายกระทุง
บดอัดแนนทําเปนฐานรากของอาคาร ไดมีการสันนิษฐานถึงรูปทรงของโบราณสถานนี้วาเดิมรูปทรง
ของอาคารมีลักษณะเปนปรางคที่มีมุขยื่นออกไปทั้งส่ีดาน องคปรางคกอดวยศิลาแลง และมีลวดลาย
ปูนปนประดับ เปนปราสาทที่นิยมสรางกันตามวัฒนธรรมเขมร ปจจุบันซากโบราณสถานจอม
ปราสาทถูกตอเติมเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมโดยการสรางปรางคองคใหมในสมยัปจจบุนัทบัลงบน
ฐานเดิม สภาพบริเวณโดยรอบถูกทําลาย เหลือใหเห็นเพียงสระน้ําโกสินารายณที่อยูนอกเมืองทางทิศ
เหนือซ่ึงอยูในสภาพดีและมีน้ําเต็มตลอด กับรองรอยแนวคูน้ําคันดินที่เหลืออยูชวงสั้นๆดานทิศเหนือ
ของเมืองซึ่งคูน้ําตื้นเขินหมดแลว 

นอกจากนี้ ยังไดมีการคนพบหลักฐานทางโบราณคดีหลายช้ิน อาทิ ช้ินสวนของตัว
อาคารที่ทําจากวัสดุหลายประเภทดวยกัน เชน กรอบประตู ทับหลัง กลีบขนุนที่สลักจากหินทราย
แดง ตลอดจนชิ้นสวนลายปูนปนประดับตกแตงสวนตาง ๆ ของอาคาร ประติมากรรมชิ้นสําคัญที่ขุด
คนพบที่โบราณสถานจอมปราสาทกลางใจเมืองโบราณเปนพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมี สลัก
จากหินทราย ขนาดสูงประมาณ 155 เซนติเมตร เปน “พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรอัษฏภุช” (แปดกร) แต
หักชํารุดหมด รวมทั้งสวนพระเศียรและพระบาทที่ชํารุดหักหายเชนกัน พระวรกายตอนบนจําหลัก 
รูปอมิตาภะผูเปนเจาแหงแสงสวางชั่วนิรันดร รอบพระอุระที่บั้นพระองคจําหลักรูปนางปรัชญาปารมิตา
ถือดอกบัว 3 องค พระวรกายเบื้องลางทรงผาโจงกระเบนสั้น มีชายผารูปคลายหางปลาหอยอยู
ขางหนา ร้ิวผาเปนรอยขีดบางๆ ขอบลางลายเครื่องประดับเปนแนวคลายลูกประคํา ทรงปนเหนงหรือ
เข็มขัด เปนลักษณะเฉพาะของประติมากรรมเขมรแบบบายน ปจจุบันโบราณวัตถุช้ินนี้เก็บรักษาไวที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี  

โบราณวัตถุสําคัญอื่น ๆ เชน ช้ินสวนลวดลายปูนปน ที่ใชประดับตกแตงสวนตางๆของ
โบราณสถานจอมปราสาท มีทั้งรูปเทวดาหรือกษัตริย มนุษย อมนุษย และรูปสัตวตาง ๆ เชน นาค 
สิงห ชาง ฯลฯ ปจจุบันเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี ตลอดจนไดมีการคนพบ
ช้ินสวนพระโพธิสัตวสลักจากหินทรายชมพู จํานวน 5 ช้ิน เปนสวนเศียร 1 ช้ิน ช้ินสวนพระบาท 1 คู 
และชิ้นสวนพระหัตถแตละชิ้นทรงถือคัมภีร สรอยคอลูกประคํา และดอกบัวสีแดง ตามลําดับ  
                                                 

23หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณสถานบริเวณสระน้ํา
โกสินารายณ อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี,” ศิลปากร 10 , 2 (2509) : 36-40 .  
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ภาพที่ 7  สระน้ําโกสินารายณ ตําบลทาผา อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 24 กุมภาพันธ 2550. 
 

(2) แหลงโบราณคดีวัดขุนสีห (รับน้ํา) ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลคุงพยอม อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี หรือตั้งอยูบริเวณฝงตะวันตกของแมน้ําแมกลอง หางจากฝงแมน้ําประมาณ 3 
กิโลเมตร เปนฝงเดียวกับชุมชนเมืองโบราณพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงอยูทางตอนเหนือ วัดขุนสีห
ตั้งอยูบนเนินดิน มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร ยอดเนินสูงจากพื้นนาโดยรอบประมาณ 10 เมตร เนินดินนี้
เรียกวา “โคกวัดทาวอูทอง” ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “วัดขุนสีห”  

ในป พ.ศ.2528 กรมศิลปากรไดคนพบหลักฐานทางโบราณวัตถุสถานที่สําคัญ ไดแก 
บนโคกพบเนินดินขนาดใหญมีแนวอิฐของฐานพระสถูปเจดียสมัยทวารวดี  แตไดถูกทําลายเหลือเพียง
ซากกองอิฐ มีการนําเศษลวดลายปูนปนและดินเผา เชน รูปสิงโต หัวสิงโตดินเผา ยอดสถูปเจดียมา
กองไวในศาลในเขตวัดและบางชิ้นถูกนําไปเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง พระพิมพ
ดินเผาแบบสุโขทัย นอกจากนี้ยังพบเบี้ยดินเผา ช้ินสวนกระดูกมนุษยและสัตว เศษภาชนะดินเผา
เนื้อหยาบ มีการตกแตงผิวเรียบไมมีลวดลาย และเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรงเผาดวยอุณหภูมิสูงพบ
เพียง 10 ช้ิน 24

 
 

                                                 
24กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย. เลม 1 (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 

2531), 154-157. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 47

 

 
 

ภาพที่  8 ยอดสถูปดินเผา พิพิธภัณฑพื้นบานมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
                         

 
 

ภาพที่ 9 หัวสิงโตดินเผา พิพิธภัณฑพื้นบานมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
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(3) แหลงโบราณคดีบานดอนกระเบื้อง  ตั้งอยูตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี เปนแหลงโบราณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย มีลักษณะเปนเนินดินขนาดใหญ 
มีคลองดอนกระเบื้องไหลผานกลางเนินดิน คุงน้ํามีลักษณะเปนรูปตัวยู โบราณวัตถุที่พบ ไดแก เศษ
ภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ มีรูปทรงแบบหมอปากบาน แบบโอง และฝาภาชนะแบบจุก เศษภาชนะดิน
เผาเนื้อแกรงชนิดเคลือบสีเขียวและสีเขียวออน เครื่องถวยจีนเขียนลายดอกไมสีน้ําเงินใตเคลือบ
ขาว ช้ินสวนเครื่องมือเหล็ก พบ 2 ช้ิน เศษแกว และเศษกระดูกสัตว 25

 
2.1.2 ชุมชนเกาแก ศาสนาสถาน และสถานที่สําคัญในทองถิ่น  

(1) ชุมชนเกาแก 
1.1) ชุมชนบานมวง  

            ชุมชนบานมวง เปนชุมชนคนไทยเชื้อสายมอญที่ตั้งอยูบริเวณริมฝง
ตะวันตกของแมน้ําแมกลอง ไดแก บริเวณบานมวง หมูที่ 3 4 และ 5 ของตําบลบานมวง อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี  

ตําบลบานมวง มีพื้นที่ประมาณ 12.67 ตารางกิโลเมตร หรือเทากับ 7918.75 ไร แบง
การปกครองออกเปน 7 หมูบาน แตคนในทองถ่ินเรียก “บานมวง” หมายถึง หมูที่ 3 หมูที่ 4 และ   
หมูที่ 5 เทานั้น สวนหมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 6 และหมูที่ 7 นั้นมีช่ืออ่ืน ในสมัยกอนหมูที่ 1 และหมูที่ 2 
เคยอยูในขอบเขตของชุมชนบานมวง แตเมื่อประมาณ 40 กวาปที่แลว ชาวบานหมูที่ 1 หมูที่ 2       
ไดรวมกันสรางวัดขึ้นมาใหม หลังจากนั้นชาวบานหมูที่ 1 หมูที่ 2 และสวนหนึ่งของหมูที่ 3 ก็ได
สรางชุมชนขึ้นมาใหม โดยมีวัดใหมเปนศูนยกลาง เรียกวา “วัดบัวงาม” ตามประวัติกลาววา 
บรรพบุรุษรุนแรกอพยพมาจากประเทศพมาในสมัยอยุธยา ราวรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (พ.ศ.2133 -2148) โดยติดตามพระมหาเถรคันฉอง ซ่ึงเปนพระสงฆเชื้อสายมอญนิกาย
มหายาน เขามาตั้งถ่ินฐานริมแมน้ําแมกลอง ใหช่ือหมูบานเหมือนบานเดิมในพมาวา “บานมวง” และ
ไดตั้งวัดประจําหมูบานวา “วัดมวง” ตอมาในทะเบียนวัดของกรมศาสนาไดระบุวา “วัดมวง           
ไดประกาศจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2223 ซ่ึงตรงกับสมัยอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ” 

1.2) ชุมชนบานดอนกระเบื้อง 
             ชุมชนบานดอนกระเบื้อง ตั้งอยูบริเวณริมฝงตะวันออกของแมน้ําแมกลอง 

ไดแก บริเวณบานดอนกระเบื้อง หมูที่ 2 4 และ 5 ของตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
สภาพพื้นที่ทั่วไปเปนที่ราบลุมและมีคลองดอนกระเบื้องไหลผาน จากเอกสารประวัติความเปนมาของ
                                                 

25 กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย. เลม 1, 126-128. 
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ทองถ่ินอําเภอบานโปง 26 กลาวถึงประวัติความเปนมาของชุมชนบานดอนกระเบื้องวา บานดอน
กระเบื้อง เปนชุมชนที่มีความเปนมาเกาแกยาวนาน สันนิษฐานวาตั้งขึ้นในสมัยปลายอยุธยา เปนชวงที่
ชาวมอญไดอพยพมาตั้งถิ่นฐานในเขตลุมน้ําแมกลองแถบอําเภอบานโปง และอําเภอโพธาราม 
โดยเฉพาะบานดอนกระเบื้องทางทิศใตมีอาณาเขตติดตอกับบานดอนกระเบื้องของเขตอําเภอโพธาราม 
ซ่ึงเปนชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญอาศัยกันอยูอยางหนาแนนตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทร โดยมีวัดดอน
กระเบื้องซึ่งสันนิษฐานวาสรางขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยจําลองแบบมาจากวัดคงคารามเปน
ศูนยกลางของชุมชน 

จากคําบอกเลาของชาวบานดอนกระเบื้องเลาวา ในอดีตกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 
บานดอนกระเบื้องมีชาวไทยและชาวจีนตั้งถิ่นฐานอยูเปนจํานวนมาก มีตลาด โรงหีบออย โรงตม
กล่ันสุรา โรงฝนของชาวจีน ตอมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชุมชนชาวตลาดดอนกระเบื้องได
อพยพออกไปตั้งบานเรือนตามแนวเสนทางคมนาคมทางถนนสายเพชรเกษม (สายเกา) สายบานโปง -
ราชบุรี ปจจุบันชาวบานดอนกระเบื้องสวนใหญไดดําเนินชีวิตดวยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
อาชีพที่สําคัญ ไดแก การเลี้ยงวัวนม สุกร เปด และไก สวนการทําเครื่องปนดินเผาและกระเบื้อง
ดินเผาซึ่งเปนหัตถกรรมพื้นบานของคนไทยเชื้อสายมอญนั้น ไดสูญไปตามกาลเวลาดวยเทคโนโลยี
สมัยใหมไดเขามาทําลายอุตสาหกรรมในครัวเรือนแบบดั้งเดิมไปสิ้น แตยังปรากฏหลักฐานวามีการ
นําเอาดินเหนียวจากบานหนองหูชางในเขตตําบลหนองออซ่ึงอยูไมหางไกลจากบานดอนกระเบื้อง
ไปทําการปนหมอและกระเบื้องมุงหลังคาและบริเวณที่ขุดดินไปนี้ไดแปรสภาพเปนหนองน้ํา 
เรียกวา “หนองหูชาง”  

1.3) ชุมชนบานหนองปลาหมอ  
            ชุมชนบานหนองปลาหมอ เปนชุมชนที่มีความเปนมาเกาแกยาวนาน 

ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอบานโปง อยูหางจากที่วาการอําเภอบานโปงประมาณ 15 กิโลเมตร 
สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงหมายเลข 323 และถนนสายเขางู-เบิกไพร สภาพ    
ภูมิประเทศเปนที่ราบลุม อยูหางจากแมน้ําแมกลองไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 6 
กิโลเมตร พื้นที่สวนใหญมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว อาชีพหลัก
ของชาวบานคือ การทํานา ทําสวน และเลี้ยงสัตว ปจจุบันแบงการปกครองออกเปน 2 หมูบาน คือ 
หมูที่ 1 มีนางลัดดา บุญมี เปนผูใหญบาน มีประชากรทั้งสิ้น 360 คน หมูที่ 2 มีนายประจักษ  คูเจริญ
ทรัพย เปนผูใหญบาน มีประชากรทั้งส้ิน 416 คน มีบานเรือนรวมกันทั้งหมด 195 ครัวเรือน ชุมชน
                                                 

26สภาวัฒนธรรมอําเภอบานโปง, ประวัติความเปนมาทองถ่ินของอําเภอบานโปง 
(ราชบุรี : สภาวัฒนธรรมอําเภอบานโปง สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2543), 32-33. 
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หนองปลาหมอมีคําขวัญประจําตําบลวา “ขาวดีหนองปลาหมอ หลวงพอมูลศักดิ์สิทธิ์ แหลงผลิต
เครื่องจักสาน  ลานวัฒนธรรมไท-ยวน” 

ชุมชนบานหนองปลาหมอมีความเปนมาที่นาสนใจ และเปนชุมชนท่ีมีความเกาแก    
อีกชุมชนหนึ่งในอําเภอบานโปง จากการบอกเลาของชาวบานหลายคน ซ่ึงไดรับการถายทอด
ประวัติความเปนมาของชุมชนจากบรรพบุรุษ เชื่อวาชุมชนแหงนี้คงจะมีอายุประมาณ 170 ป จาก
เอกสารที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของบานหนองปลาหมอ ซ่ึง ครูแกว อินทะแสน อดีตครูใหญ
โรงเรียนปากทอวิทยาคม ไดเรียบเรียงไว กลาวถึงความเปนมาของชุมชนหนองปลาหมอวา บานหนอง
ปลาหมอ เปนชุมชนของกลุมชาวไท-ยวนมาตั้งแตอดีต เมื่อคร้ังที่พญากมลเปนเจาเมืองเชียงแสน
พรอมดวยพญามกุฎราชเจาครองเมืองเชียงใหม พ.ศ.2101 เชียงใหมเสียเมืองใหแกบุเรงนองแหง  
กรุงหงสาวดี เมืองเชียงใหมและเชียงแสนก็ตกอยูในการปกครองของพมาตั้งแตนั้นมา คร้ันถึงสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 แหงราชวงศจักรี พ.ศ.2349 ทรงโปรดใหกรม
หลวงเทพหริรักษและพระยายมราชยกกองทัพขึ้นไปขับไลพมาออกจากเชียงแสนไดสําเร็จ เพื่อ
ไมใหพมาเขามาครอบครองเมืองเชียงแสนไดอีก จึงทรงรับสั่งใหเผาเมืองเชียงแสนเสีย แลวกวาด
ตอนผูคนพลเมืองชาวเชียงแสน จํานวน 38,000 ครอบครัว โดยแบงครอบครัวออกเปน 5 สวน สวน
หนึ่งใหไปอยูเมืองเชียงใหม ลําปาง นาน ลําพูน เวียงจันทร และอีกสวนไดนํามาอยูกรุงเทพฯถวาย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระองคทรงโปรดใหแบงชาวเชียงแสนออกเปน 2 สวน 
สวนแรกใหไปตั้งถ่ินฐานอยูที่อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี และอีกสวนหนึ่งใหไปอยูที่อําเภอเมือง
ราชบุรี ไดแก บานไร บานคูบัว บานดอนแจง บานดอนตะโก บานทุงหลวง อีกจํานวนหนึ่งมาตั้ง
รกรากอยูที่บานดงหนองโพธิ์ และบานบางกระโด อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

ตอมาชาวเชียงแสนที่อพยพมาก็มีลูกหลานเพิ่มจํานวนมากขึ้น จึงไดแยกยายไปอยู    
ถ่ินตางๆ ไดแก ตําบลอางทอง ตําบลดอนแร ตําบลหวยไผ และไปอยูที่บานหนองนกกระเรียน 
อําเภอจองบึง ตําบลอางหิน และตําบลทุงหลวง อําเภอปากทอ นอกจากนี้ พวกที่อยูบานดงหนอง
โพธ์ิ บางกระโด ก็แยกยายไปอยูที่บานวังศาลา และบานหนองพันทาว จังหวัดกาญจนบุรี อีกพวก
หนึ่งแยกยายมาจับจองที่ดินที่อําเภอบานโปง ขณะนั้นทองที่อําเภอบานโปงมีผูคนอาศัยอยูนอย 
ทองที่เปนปาดงพงไพรหนาแนน มีสัตวปานานาชนิด ที่บานหนองปลาหมอ ประชาชนพวกแรก
ที่มาตั้งถ่ินฐานทํามาหากิน เปนพวกที่มาจากบานดงหนองโพธิ์ อําเภอโพธาราม พวกนี้มาพบหนอง
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น้ําโบราณอยูกลางปา มีปลาหมอชุกชุม จึงตั้งบานเรือนอยูใกลๆหนองน้ํา และต้ังชื่อหมูบานวา 
“หนองปลาหมอ” 27

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเลาเกี่ยวกับที่มาของชื่อบานหนองปลาหมอ จากคําบอกเลาของ     
ผูเฒาผูแกไดเลาใหฟงวา สมัยกอนไดมีครอบครัวอยูครอบครัวหนึ่ง ซ่ึงในครอบครัวนั้นมีพอและ  
ลูกชายอีก 2 คน แตแมไดตายจากไปนานแลว ตอมาไมนานพอก็ตายจากไปอีกคน ดังนั้น ลูกทั้งสอง
จึงไดมรดกกันคนละสวนซึ่งพอไดมอบใหไวกอนตาย โดยพอไดมอบบึงปลาหมอใหแกพี่ชาย สวน
นองชายไดอีกแหงหนึ่ง แตนองชายอยากไดบึงปลาหมอแตพอไดยกใหพี่ชายไปแลว ดังนั้น 
นองชายจึงเกิดความโกรธ และไดขอแยกตัวไปอยูที่ที่พอไดมอบไวให ตอมาบึงปลาหมอก็ได
กลายเปนชื่อของหมูบาน “บึงปลาหมอ” แตปจจุบันไดเรียกเพี้ยนมาเปน “บานหนองปลาหมอ” 
นั่นเอง 28

จากคําบอกเลาของ ครูแกว อินทะแสน อดีตครูใหญโรงเรียนปากทอวิทยาคม 29 เลาวา 
ผูที่อพยพครอบครัวมาคนแรกคือ ปูพี้ บิดาของแมคุณทิพย จับจองใกลหนองน้ําโบราณที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ จับจองดานใตหนองน้ํา ดานเหนือ ผูที่มาจับจองชื่อ ปูออน ภรรยาชื่อซิว เขาใจวามา
จากอําเภอเมืองราชบุรี เพราะลูกสาวของปูออน มี 2 คน ไดรับมรดกที่นาเหนือสระน้ําแบงออกเปน 2 
แปลง แมคุณลวนไดแปลงติดกับสระน้ําดานเหนือ แมคุณสายไดแปลงติดกับสระน้ําตอจากแมคุณ
ลวน ไปจนถึงปาชา เมื่อมาอยูครั้งแรกหนองน้ํานี้มีปลาหมอชุกชุมมาก จึงชื่อวา “บานหนองปลาหมอ” 
อยูในความดูแลของกํานันตําบลคุงพยอม  

ตอมาผูคนชาวลานนาก็อพยพมาเพิ่มมากขึ้นๆ ดานตะวันออกก็มี กง จงหวิน แซอือ 
ภรรยาเปนชาวลานนา มาตั้งบานเรือนอยูที่บานหนองปลาหมอ หมูที่ 1 ในปจจุบัน (ขณะนั้นยังไม
เปนตําบล) สวนที่ตอจากของพอคุณออนติดกับปาชา กงล้ินยกครอบครัวมาจากหนองโพธิ์มาจับจอง
ที่ทํานาไปทางดานเหนือ ลูกของกงชื่อลุงสิน หมูบานนี้ชาวบานเรียกวา “บานลายหนอง” ลายเปน
ภาษาเหนือ หมายถึง ขามฝงหนองน้ํา พวกที่อยูดานตะวันออกจะเรียกพวกที่อยูดานตะวันตกของ
หนองน้ําวา “ลายหนอง” หมูบานลายหนองเปนคนที่อพยพมาจากอําเภอเมืองราชบุรี เมื่ออพยพมา
                                                 

27แกว อินทะแสน. ประวัติศาสตรกําเนิดชุมชนตําบลหนองปลาหมอ  พระครูอุตตโม
เทาที่ฉันรูจัก .  ม.ป.ท. : ม.ป.ป., 1-6. 

28 สภาวัฒนธรรมอําเภอบานโปง. ประวัติความเปนมาทองถ่ินของอําเภอบานโปง . 
(ราชบุรี : สภาวัฒนธรรมอําเภอบานโปง สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2543), 18. 

29สัมภาษณ นายแกว อินทะเสน, ชาวบานตําบลหนองปลาหมอ, อายุ 88 ป, 3/1 หมูที่ 4 
ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 29 กุมภาพันธ 2550. 
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อยูเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทางราชการจึงใหแยกออกจากตําบลคุงพยอมมาเปนตําบลหนองปลาหมอ 
ดังนั้น อาจสันนิษฐานไดวา ชุมชนดั้งเดิมนาจะอยูใกลกับหนองน้ําทางฝงตะวันออก คือ หมูที่ 1 และ
หมูที่ 2 บานหนองปลาหมอ ในปจจุบันนั่นเอง 

1.4) ชุมชนตลาดบานโปง 
              ชุมชนตลาดบานโปง เปนชุมชนที่ตัง้อยูบริเวณริมฝงตะวันออกของ

แมน้ําแมกลอง ตั้งอยูตรงขามกับที่วาการอําเภอบานโปง นับวาเปนแหลงศูนยกลางการคาขายของ
อําเภอบานโปงและใกลเคียง การตั้งบานเรือนของราษฎรสวนใหญจะอาศัยกันอยูอยางหนาแนน 
ประชากรสวนใหญเปนคนไทยเชื้อสายจีน อาชีพหลักของชาวชุมชนตลาดบานโปง คือ การคาขาย 
ชุมชนตลาดบานโปง มีอาณาเขตทิศเหนือติดตอกับที่วาการอําเภอบานโปง ทิศใตติดตอกับสถานีรถไฟ
บานโปง ทิศตะวันออกติดตอกับตลาดโตรุง ทิศตะวันตกติดตอกับแมน้าํแมกลอง และตําบลเบิกไพร 
อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี 

จากบันทกึของนายประสาร อุณยะวงศ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานโปง 30 
กลาวถึงประวตัิความเปนมาของชุมชนตลาดบานโปงวา เมืองบานโปงในอดีตในบรเิวณเขตเทศบาล
หรือบริเวณตลาดยานการคาในปจจุบันยังเปนบริเวณปารก ยังไมมีผูคนอาศัยอยูมากนัก จนมาถึง
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ 5) ขณะนัน้บานเมืองสงบ ประชาชนเริ่มมี
ความสุขสบายมากขึ้นไมตองระแวงภยัจากขาศึก จึงไดมคีรอบครัวชาวมอญ จีน ลาว ตางพากนั
อพยพเขามาทางบกโดยบกุปาฝาดงกันเขามา และมาทางเรือจากดานเจดียสามองคมาทางแควนอย
แควใหญซ่ึงไหลมารวมกันที่หนาเมืองกาญจนบุรี กลุมผูอพยพเหลานี้ตางหาทําเลเพื่ออยูอาศัยและ
ทํามาหากินกนั บางกลุมกแ็วะอาศยัอยูบริเวณเมืองกาญจนบุรี แตมีบางกลุมที่หาทําเลไมไดก็ลองเรอื
กันมาหาที่ทําเลใหมที่บานนครชุมน เพราะที่นี่ทําเลดแีละมีชายหาดทรายติดริมน้ํากวางยาวไปตาม
แมน้ําแมกลอง จึงพากนัยดึที่ทําเลบานนครชุมน ปรากฏวามีชาวมอญขึ้นฝงเปนจํานวนมาก แตบาง
กลุมยงัหาทําเลที่เหมาะสมไมได ก็เลยไปยังตําบลคลองตาคต ตําบลเจ็ดเสมียน อําเภอโพธาราม  

ตอมาไดมีชาวตางถิ่นซึ่งมเีชือ้สายมอญและจีนจากบานนครชุมน บานทาอิฐ และบานมวง 
พากันอพยพมาอยูที่ตําบลบานโปง เพราะที่บานนครชุมนนั้นฝงน้ําริมตลิ่งบางแหงถูกกระแสน้ําพดั
พังลงทุกที (เพราะยงัไมมรีะบบชลประทาน-เขื่อนริมตลิง่) เมื่อมีผูคนอพยพมาอยูมากขึ้นเรื่อยๆ และ
ตอมาไมนานกไ็ดมีหองแถวหลังคามงุจากปลูกขึ้นเปนหยอมๆทีบ่ริเวณริมแมน้าํประมาณ 20 - 30 หอง 

                                                 
30บานโปงในอดีต ม.ป.ท.,ม.ป.ป.,2547. พิมพในงานพระราชทานเพลงิศพ (เปนกรณี

พิเศษ) นายประสาร อุณยะวงศ  พฤศจกิายน 2547, 14-15. 
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(ปจจุบันเปนทีต่ั้งของหองสมุดประชาชน) ทําใหบริเวณดังกลาวกลายเปนทาเทยีบเรือเพราะมีทําเลดี
สามารถตดิตอกันและสะดวกในการคมนาคมทางน้ํา  

ตอมาพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ 5) ทรงโปรดฯใหสรางทาง
รถไฟสายบางกอกนอย - เพชรบุรีขึ้น เมื่อวันที่ 26 มนีาคม 2439  ซ่ึงทางรถไฟสายนี้ไดวางรางผาน
เมืองบานโปงดวย อีกทั้งสถานีรถไฟตั้งอยูไมไกลจากทาเรือเทาใดนกั จึงทําใหตลาดบานโปงเจรญิ
มากยิ่งขึ้น และมีผูคนจากตางถ่ินอพยพเขามาอยูอาศัยในละแวกใกลเคียงกับตลาดบานโปงมากขึน้ 
เชน บานดอนตูม บานใหมดอนกระชาย สวนเหนือตลาดขึ้นไปเปนบานปากแรตซึ่งมีคนไทยอาศยั
อยูและมีอาชีพหลักคือการทําไร หมูบานชาวจีนไหหลํานิยมปลูกกลวยไข และที่บานหนองปลาดกุ  
มีชาวจีนไหหลําอาศัยอยูและมีอาชีพหลักคือการปลูกพืชผักผลไมเชนกัน สวนคนจีนแตจิ๋วมักจะตั้ง
รานคาขายในตลาด ชาวจีนแคระก็นิยมเปดรานขายทองรูปพรรณ ขณะเดยีวกันกไ็ดมีผูปลูกหองแถว
ขึ้นอีกบริเวณใกลเคียง ในปจจุบันคือบริเวณถนนอนันตอุทิศและถนนมิตรเสถียร นอกจากนี้ยงัมี
ตลาดผักเกิดขึน้ใกลกับบริเวณทาเรือนี้ เรียกวา “ตลาดลาง” ซ่ึงเปนศูนยกลางทางการคาและการ
คมนาคมระหวางทางน้ํา ทางบก และทางรถไฟ  

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง ประมาณป พ.ศ.2490 ไดมีคนจีนอพยพมาอยู
ตลาดบานโปงเพิ่มมากขึ้น จากคําบอกเลาของ นายจรูญ ยศธนานนท อดีตประธานที่ปรึกษามูลนธิิ
โรงเจบวนฮกตั้วบานโปง 31 เลาวา ภายหลังจากเหตุการณไฟไหมตลาดบานโปงครั้งที่ 2 (พ.ศ.2497) 
แลว ตนและครอบครัวไดยายที่อยูอาศยัจากอําเภอเมืองราชบุรีมาอยูที่ตลาดบานโปง เมื่อยายมาอยู
ในระยะแรกไดประกอบอาชีพเปดรานขายของโชวหวยขนาดเล็ก สมัยกอนถนนวกไปวนมา บาน
แตละหลังจะอยูกระจัดกระจายกันเปนหยอมๆ คนในชุมชนสวนใหญเปนคนจีนมีทั้งคนจีนไหหลํา
และจีนแคระซึ่งอพยพมาจากประเทศจีนแผนดินใหญ แลวมาอาศัยอยูกับญาติพี่นองที่อําเภอบานโปง 
คนจีนที่อพยพมาอยูที่บานโปงมักจะทําอาชีพคาขายบาง รับจางเปนจับกังแบกหาบขนของอยูตาม
สถานีรถไฟบานโปง ในปจจุบันชุมชนตลาดบานโปงมีบานเรือนคนไทยเพียง 50 หลังคาเรือน 
นอกนั้นเปนบานเรือนของคนไทยเชื้อสายจีนประมาณ 4 - 5 พันหลัง 

นายแนบ วงศาโรจน 32 ชาวบานตลาดบานโปง เลาวา ตลาดบานโปงสรางมานานกวา 
80 ปแลว สมัยกอนเรยีกวา “ตลาดเนียนทองคํา” เปนตลาดริมแมน้ําที่สวยงามมาก ในระยะแรก       
                                                 

31สัมภาษณ  นายจรูญ ยศธนานนท, ชาวตลาดบานโปง, อายุ 81 ป, โรงเจบวนฮกตั้วบานโปง 
19/1 ถนนเสรีนิยม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 30 กันยายน 2549. 

32สัมภาษณ นายแนบ วงศาโรจน, ชาวตลาดบานโปง,  อายุ 90 ป, 150 ถนนประชานยิม 
เทศบาลเมืองบานโปง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 14 ตุลาคม 2549. 
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มีบานเรือนทําดวยบานไมมุงหลังคาจากเลก็ๆชั้นเดยีวบาง 2 ช้ันบาง ตอมาประมาณป พ.ศ.2470 
ตลาดบานโปง มีบานเรือนผูคนไมถึง 16 หลัง บานหลังหนึ่งครอบคลุมอาณาเขตหลาย 10 ไร 
สมัยกอนผูคนที่อาศัยอยูยังมไีมมากนกั  ในป พ.ศ.2479 ไดเกิดเหตุการณไฟไหมตลาดบานโปงขึ้น 
มีพอคาชาวจีนอาศัยอยูตลาดบานโปงไมถึง 10 หลัง รานคาชาวจีนในสมัยนั้นมีรานงวนซุนหลี และ
รานตั้งกิมกี่ 2-3 รานเทานัน้ ตอมาสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแตป พ.ศ.2490 เปนตนมา       
ชาวจนีไดอพยพเขามาอาศยัอยูตลาดบานโปงเปนจํานวนมาก ปจจุบนัมคีนไทยอาศยัอยูตลาดบานโปง
ไมถึง 50 หลัง นอกนั้นเปนชาวจีน 4-5 พันหลังคาเรือน 

 

 
 

ภาพที่ 10  ชุมชนตลาดบานโปง ตลาดบานโปง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 30 กันยายน 2549. 
 

(2) ศาสนสถาน 
2.1) วัดบานโปง ตั้งอยูเลขที่ 1 ถนนวิจิตรธรรมรส เทศบาลเมือง

บานโปง อําเภอบานโปง จงัหวัดราชบุรี ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2345 สังกดัคณะสงฆมหานิกาย มีที่ดิน
ทั้งหมด 48 ไร 3 งาน 34 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือจดโรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง ทิศใตติดกับถนน
สายบานไร ทิศตะวนัออกติดกับถนนเทศบาลหมูบานหลังวัด ทิศตะวนัตกติดกับริมทางรถไฟ - 
แมน้ําแมกลอง  
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ตามเอกสารประวัติวัด 33 กลาววา แตเดิมยังไมเรียกวาวัดเปนเพียงสํานักสงฆ โดยมี
พระภิกษุลาวองคหนึ่งเปนผูสราง ภายหลังไดรางไปไมมีใครบูรณะ ตอมาพระภิกษุดางซึ่งเปนพระ
มอญอพยพหนีภัยสงครามมาจากเมืองหงสาวดีไดมาสรางสํานักสงฆใหแข็งแรงตามเดิม จนกลายมา
เปนวัดบานโปงมาจนถึงปจจุบัน และยังเปนผูสรางเจดียหายอด ซ่ึงเปนเจดียศักดิ์สิทธิ์คูบารมีของวัด 
โดยไดจําลองแบบมาจากพระธาตุรางกุง นอกจากนี้ พระภิกษุดางยังเปนผูสรางแมน้ําแมกลองตอน
หนึ่ง ตรงบริเวณปากลัด คุงพยอม ซ่ึงเปนชวงที่แมน้ําไหลผานเปนครึ่งวงกลม โดยไดตัดแมน้ําเปน
เสนตรงใหเปนคลองเล็ก ๆ พอใหเรือบิณฑบาตได ตอมากระแสน้ําไดเซาะคลองเล็ก ๆ จนกลายเปน
แมน้ําในปจจุบัน เมื่อแมน้ําเปลี่ยนทางเดิน ทองคุงซ่ึงเปนทางเดินของแมน้ําก็คอย ๆ ตื้นเขินลง  

โบราณวัตถุสถานที่สําคัญภายในวัด ประกอบดวย 
- อุโบสถ (หลังเกา) สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2444  
- อุโบสถ (หลังใหม) สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 - 2546 เปนอุโบสถทรงจัตุรมุข มีชอฟา 

ใบระกา หางหงส 21 ชุด หลังคาอุโบสถยอดปรางคประดับโมเสสสีทอง บานประตูหนาตางประดับมุก
ไปทั้งสองดาน ภายในเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังตั้งแตขอบบนหนาตางขึ้นไป พระประธานประจํา
พระอุโบสถจําลองแบบพระพุทธชินราชปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ช่ือวา “สมเด็จพระพุทธเกษี” 
ภายในอุโบสถพื้นประดับหินมุกน้ําเงิน เสาเรียงประดับหินออน 72 ตน พื้นรอบอุโบสถปูแกรนิต รอบ
ชานขางอุโบสถประดับหินออน พื้นหลังคาเทคอนกรีต  มุงกระเบื้องแสงจันทร สีเม็ดมะขาม 

- ศาลาการเปรียญ สรางขึ้น 2 สมัย คือ สมัยพระครูวิจิตรธรรมรส เปนเจาอาวาสวัดบานโปง 
และสมัยพระครูวิโรจนธรรมาภรณ ตอมาไดรับแตงตั้งเปนพระครูพิทักษโลณภูมิ โดยใหช่ือศาลาวา 
“วิจิตรรสวิโรจนประชาพิทักษ” เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 28 เมตร ยาว 56  เมตร 2 
ช้ัน 2 หนามุข 4 หนาบัน หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ มีชอฟา ใบระกา ภายในตกแตงอยางสวยงาม     
พื้นกระดานไมสักทองทั้งหมด ผนังเขียนภาพพุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดก หลังพระประธาน
เปนภาพโพธิ์ตรัสรู   

- เจดียหาองค หรือ เจดียหายอด เปนโบราณวัตถุสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธ
ตางเคารพนับถือและสักการบูชา ตามประวัติกลาววา พุทธศตวรรษที่ 23 เมื่อหงสาวดีเกิดภัย
สงครามระหวางพมากับอังกฤษ ทําใหชาวมอญตองอพยพหนีภัยเขามาเมืองไทยทางดานเจดีย
สามองค  มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อวา “พระภิกษุดาง” ทานไดนําพระธาตุจากเมืองรางกุงติดตัวมาดวย 
และเพื่อเปนอนุสรณแหงความหลัง ทานจึงไดสรางเจดียขึ้นองคหนึ่งมี 5 ยอด มีลักษณะคลาย
                                                 

33พระมหาสนิท เขมจารี, “ประวัติวัดบานโปง,” ใน สูจิบัตรงานผูกพัทธสีมาปดทอง      
ฝงลูกนิมิต วัดบานโปง จังหวัดราชบุรี ปพุทธศักราช 2547 (ม.ป.ท., 2547), 2-7.  
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กับเจดียชเวดากองของพมาที่เมืองรางกุง เจดียนี้จึงนิยมเรียกวา “เจดียหายอด” มีเร่ืองเลาถึงความ
ศักดิ์สิทธิ์ของเจดียนี้วา สมัยกอนไดมีฝร่ังคนหนึ่งซึ่งมาสรางทางรถไฟพยายามถายภาพแตก็ถายไมติด 
นอกจากนี้ชาวบานมักจะมาทําการสาบานตอหนาองคเจดียนี้เสมอ และเมื่อถึงชวงเทศกาลตรุษสารท 
ชาวบานโปงมักจะมาทําการตามประทีป และมีการละเลนเพื่อเปนการสมโภชตามประเพณีทองถ่ิน     

 

 
 

ภาพที่ 11   อุโบสถ (หลังเกา) วัดบานโปง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
 

 
 
ภาพที่  12  เจดียหาองค วัดบานโปง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
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2.2) วัดทามะเดื่อ หรือ อุทุมพรทาราม ตั้งอยูริมฝงตะวันออกของ
แมน้ําแมกลอง เลขที่ 11 หมูที่ 1 ตําบลสวนกลวย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ
มหานิกาย มีที่ดินทั้งหมด 9 ไร 2 งาน 82 ตารางวา วัดอุทุมพรทาราม (วัดทามะเดื่อ) ไดรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2534 การบริหารและปกครองมีเจาอาวาสเทาที่
ทราบนาม คือ รูปที่ 1  พระชุม รูปที่ 2 พระอ่ิม รูปที่ 3 พระละมูล รูปที่ 4 พระปลอด รูปที่ 5 พระศักดิ์ 
รูปที่ 6 พระใบฎีกาอินทรทอง รูปที่ 7 พระครูจิ๋ว รูปที่ 8 พระครูโสภณวรคุณ รูปที่ 9 พระมหาปรีชา 
พ.ศ.2541 ถึงปจจุบัน 

ตามเอกสารประวัติวัดของกรมการศาสนา ระบุวา วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2417 34 เปน      
วัดที่ตั้งมากวารอยป ไมปรากฏนามผูสราง เลากันวา บริเวณที่ตั้งวัดแตเดิมเปนปารกทึบแนวเดียวกับ
วัดบานโปงมีสัตวปาอาศัยอยูมาก มีตนมะเดื่อใหญอยูริมฝงแมน้ําแมกลอง ที่ทาวัดมีสัตวปาลงมากิน
น้ําที่ทาน้ําใกลมะเดื่อ จึงตั้งชื่อวัดตามทาน้ําที่เรียกกันนั่นเอง  

จากเอกสารประวัติวัด 35 กลาววา ช่ือวัดมี 2 ช่ือ คือ วัดอุทุมพรทาราม เดิมชื่อ วัดทา
มะเดื่อ แตเดิมเคยมีตนมะเดื่อใหญอยูที่ทาน้ํา ชาวบานจึงเรียกชื่อวัดวา “วัดทามะเดื่อ” ตอมาสมเด็จ
พระธีรญาณมุนีคร้ังดํารงตําแหนงเปนเจาคณะอําเภอบานโปง ไดเปลี่ยนชื่อเปน “วัดอุทุมพรวนาราม”  
คําวา อุทุมพร เปนคําบาลี มีความหมายวา ตนมะเดื่อ ทาราม มาจากคําวา ทาอาราม ทา คือ ทาน้ํา 
อาราม  คือ วัด แตชาวบานนิยมเรียกวา “วัดทามะเดื่อ” 

สําหรับโบราณวัตถุสถานที่สําคัญภายในวัด ประกอบดวย  
- อุโบสถ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สรางขึ้นตั้งแต พ.ศ.2461 - 2470 สมัยหลวงพอ

ชุมจนถึงหลวงพออ่ิมเปนเจาอาวาส ภายในอุโบสถมีพระประธานประจําอุโบสถ 1 องค พรอม        
พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร พระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสน 1 องค พระพุทธรูปศิลปะสมัย
สุโขทัย 1 องค พระพุทธรูปศิลปะสมัยอูทอง  

- ศาลาหอฉัน เปนกุฏิที่พักสงฆสรางขึ้นกอนอุโบสถ เปนเรือนไทย เสาไม พื้นไม มีหอ
ฉันแฝดตอกันนอกชานโดยรอบ หอฉันนอกใชเปนที่บดยาสมุนไพรและแขวนกลองเพล มีนอก
ชานเชื่อมตอกันไมมีหลังคา เรียกวา “คณะนอก” และหอฉันในใชเปนที่พระภิกษุสามเณรฉัน มีนอก
ชานเชื่อมตอกับกุฏิและมีหลังคา เรียกวา “คณะใน” 

- ศาลาการเปรียญ เดิมสรางบริเวณดานหลังอุโบสถเปนแบบเรือนไทย เสาไม และพื้นไม 
ใชเปนสถานที่เรียน ช่ือโรงเรียนประชาบาลวัดทามะเดื่อ ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงรื้อถอน ปจจุบัน
                                                 

34สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ, ประวัตวิัดทั่วราชอาณาจกัร. เลม 22, 462. 
35ประวัตวิัดอุทมุพรทาราม (วดัทามะเดื่อ) (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 2. 
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เปนศาลาเมรุ สําหรับศาลาการเปรียญหลังปจจุบันสรางขึ้นสมัยหลวงพอจิ๋ว แลวเสร็จในสมัยพระครู
โสภณวการ ประมาณป พ.ศ.2521 เปนแบบทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ช้ันลางเทพื้น
คอนกรีต ช้ันบนพื้นและอาสนสงฆเปนหินขัด เครื่องบนมีไมผสม หลังคามุงกระเบื้องเกล็ด มีชอฟา 
ใบระกา หนาบัน มีลวดลายปูนปนเปนพระพุทธปฏิมาปางนาคปรก ทาสี ไมมีปดทอง และประดับ
กระจก 

- หอระฆัง สรางมาแลว 3 คร้ัง คร้ังแรกสรางเปนเสาไม คร้ังที่สอง สรางเปนแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กใกลกับกฏิุสงฆ 

- วหิารหลวงพอชุม สรางขึน้เมื่อป พ.ศ. 2541 – 2544 เปนวิหารทรงจตรุมุข ประดษิฐาน
รูปหลอจําลองหลวงพอชุม และพระพุทธนมิิตปางมหาจักรพรรดิ  

- หอฉัน เปนทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นไมผสมหนิแกรนิต มีธรรมาสนบุษบก 1 
หลัง เปนที่ประดิษฐานพระพุทธนิมิตปางมหาจักรพรรด ิ

2.3) วัดใหญนครชุมน  ตั้งอยูหมูที่ 6 บานนครชุมน ตําบลนครชุมน 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีที่ดินทั้งหมด 28 ไร 1 งาน 23 ตารางวา 
ตามเอกสารประวัติวัดของกรมการศาสนา 36 ระบุวา วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2295 สันนิษฐานวาเปน 
วัดของชาวมอญที่อพยพมาตามลุมน้ําแมกลองแลวตั้งถ่ินฐานในบริเวณดังกลาว (ปรากฏตามหนาบนั
อุโบสถหลังเกาดานทิศตะวันออกวา บูรณะครั้งที่ 2 เมื่อประกา เอกศึก ร.ศ.126 โดยไมทราบวา          
ผูบูรณะคือใคร) ไดรับพระราชทานพระวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2544 การบริหารและ
การปกครอง มีเจาอาวาส เทาที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการวัง รูปที่ 2 พระอธิการเปยม รูปที่ 3 
พระอธิการซอน รูปที่ 4 พระอธิการจืด รูปที่ 5 พระอธิการเสมียนบุญ รูปที่ 6 พระอธิการเขง รูปที่ 7 
พระอธิการลําใย อภิชาโต รูปที่ 8 พระอธิการเอียง รูปที่ 9 พระอธิการประเทิน รูปที่ 10 พระอธิการ
เทียน ญาณสมปนโน พ.ศ.2532 - ปจจุบัน  

ตามเอกสารประวัติวัด 37 กลาววา วัดใหญนครชุมนเปนวัดเกาแกตั้งอยูบริเวณลุมน้ํา
แมกลอง ไมทราบวัน เดือน ป ในการกอสราง ทราบวาเปนวัดที่มีความเกาแกที่สุด แตจากคําบอก
เลาของพระอธิการเทียน ญาณสัมปนโน 38 เจาอาวาสวัดใหญนครชุมน เลาถึงประวัติความเปนของ
                                                 

36สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 22 (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพการศาสนา, 2546), 315-316. 

37“ประวัติวัดใหญนครชุมน,” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 1. (อัดสําเนา) 
38สัมภาษณ พระอธิการเทียน ญาณสัมปนโน, เจาอาวาสวัดใหญนครชุมน, หมูที่ 6    

บานนครชุมน ตําบลนครชุมน อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 10 กันยายน 2549. 
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วัดใหญนครชุมนวา วัดใหญนครชุมนเปนวัดเกาแกมีมาแตดึกดําบรรพ ชาวบานสวนใหญเปนคน
มอญที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดีประเทศพมา เขามาพึ่งบรมโพธิสมภาร มารวมอยูเปนกลุมใหญ
ประกอบอาชีพสุจริต ดําเนินชีวิตอยางสงบเรียบงาย และใฝธรรมเปนปกตินิสัยของชาวมอญ สําหรับ
วัดใหญนครชุมน ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาใครเปนผูสรางมาแต ป พ.ศ. ใด ตามขอสันนิษฐาน
ของคนเกาแกและประกอบกับหลักฐานที่คนพบ เชื่อวาเปนวัดที่มีความเกาแกมาตั้งแตสมัยทวารวดี 
มีอายุประมาณพันปมาแลว ซ่ึงไดกลายเปนวัดรางแทบไมเหลือซากปรักหักพังใหเห็น ตอมาเมื่อมี
ชาวมอญอพยพเขามาอยูอาศัยโดยสรางหลักปกฐานมั่นคงแลว จึงไดสรางวัดขึ้นมาใหมตรงบริเวณ
วัดรางเดิม แตยังเปนเพียงสํานักสงฆขนาดเล็กพอใหพระอยูอาศัยชาวบานไดเขาวัดทําบุญ ฟงเทศน
ฟงธรรม โดยเปนสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนมอญไดเปนอยางดี เมื่อถึงเทศกาลสงกรานตก็จะมี
การทําบุญปลอยนกปลอยปลา การละเลนตามประเพณีโบราณ ยึดมั่นไมเสื่อมคลายมาจนถึงปจจุบัน 

สําหรับโบราณวัตถุสถานที่สําคัญภายในวัด ประกอบดวย  
- พระอุโบสถ (หลังเกา) ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเจดีย ทิศใตของศาลาการเปรียญ    

หันหนาไปทางทิศตะวันออก สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2295 ปรากฏหลักฐานตรงหนาบันอุโบสถหลังเกา
ดานทิศตะวันออกวา ไดมีการบูรณะเปนครั้งที่ 2 เมื่อประกา เอกศึก รศ.126 โดยไมทราบวาผูบูรณะ
คือใคร ปจจุบันโบสถหลังนี้ไดถูกปดและไมมีการทํากิจของสงฆ แตยังคงอนุรักษไวเปนสมบัติของ
ชาวบานนครชุมน ลักษณะของอาคารเปนสถาปตยกรรมไทยแบบประเพณี ขนาด 5 หอง มีหลังคา
ตอนเดียว ซอน 3 ตับ ซุมประตูหนาตางทรงบันแถลง ดานสกัดหนาหลังกออิฐเต็มทั้งผืน ประดับ
ลายหนาบัน และหนาบันชั้นลดดวยกระบวนลายแบบอิทธิพลจีน เปนลายดอกพุดตานและรูปหงส 
แตหลังคาประดับชอฟา ใบระกา หางหงสแบบไทยประเพณี     

- พระอุโบสถ (หลังใหม) เนื่องจากโบสถหลังเกา เปนโบราณวัตถุสถานที่เกาแกมานาน
นับรอยๆป ทางวัดจัดการซอมแซมมาโดยตลอดจนไมสามารถจะซอมแซมใหดีไดอีกตอไป ปจจุบัน
มีรอยแตกราวไปทั่วทั้งหลัง พระอธิการเทียนจึงดําเนินการสรางหลังใหม โดยหางจากพระอุโบสถ
หลังเกาประมาณ 200 เมตร แตยังไมแลวเสร็จ โบสถหลังใหมนี้สรางไวใหญโตกวาหลังเกา โดยเริ่ม
สราง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2538 จนถึงปจจุบันอยูในระหวางการกอสราง ลักษณะของอาคาร
ขนาดคอนขางใหญประมาณ 7 หองเสาและมุขหนาหลังอีก 2 หอง มีรูปแบบลักษณะเปนอยางไทย
ประเพณี  

- เจดีย  เปนเจดียทรงมอญ มีเจดียมุมประดับทั้งส่ีมุม ลอมรอบดวยกําแพงแกวมุมของ
กําแพงแกวเปนเจดียมุมประกอบทั้งส่ีมุม 
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- วิหาร เปนทรงมอญมีเจดียมุมประดับทั้งสี่มุม ลอมรอบดวยกําแพงแกวดานนอก     
มุมของกําแพงแกวเปนเจดียมุมประกอบทั้งส่ีมุม บูรณะครั้งที่ 2 ประกา รศ.126  

- ศาลาการเปรียญ  เปนอาคารคอนกรีตช้ันเดียว สรางเมื่อ พ.ศ.2506 (บูรณะครั้งที่ 2)  
- หอสวดมนต  เปนอาคารไมทรงไทย สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2518  
- กุฎิสงฆ  7  หลัง เปนอาคารไม  6 หลัง คร่ึงตึกครึ่งไม 1 หลัง  
- ศาลาอเนกประสงค เปนอาคารทรงโรง สรางดวยเครื่องไม ประดับชอฟา ใบระกา หาง

หงสแบบอิทธิพลศิลปะจีน 
- ศาลาหนาวัด เปนศาลาทางเขาวัดเดิมจากแมนํ้าแมกลอง อาคารเปนศาลาไมขนาด

ความกวาง 3 หอง และยาว 2 หอง หองดานขวา 2 หอง ยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 40-50 
เซนติเมตร ปูดวยพื้นไมจริง เพื่อใชสําหรับนั่งพักคลายศาลาหนาวัดของวัดมะขาม หลังคาศาลาเปน
ทรงจั่วมีปกนกและยื่นกันสาดดานขาง 2 ดาน เพื่อคลุมพื้นที่สวนนั่งพัก หนาจั่วประดับดวยชอฟา 
ใบระกา และหางหงสไม 

ปูชนียวัตถุที่สําคัญ ไดแก  
-หลวงพอพญาแล เปนพระพุทธรูปที่มีลักษณะขององคพระนั้นหลอดวยทองเหลือง   

ทั้งองค พระเมาลีถอดประกอบได (ครั้งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทองเหลืองหายาก ไดถูกโจรกรรม
ถอดเอาไปชางชุบชางประจําวัดไดหลอข้ึนมาสวมใหใหมโดยหลอติดกับเศียรพระ) พุทธลักษณะเปน
แบบศิลปะรามัญ ปางโปรด อุบาสกชาวมอญ 2 นาย ซ่ึงเปนพอคาวานิชจากสุวรรณภูมิ ในสมัย
พุทธกาล ช่ือ ตปุสสะ กับ ภัทลิกะ หรือชาวมอญเราเรียกกันวา ตะเปาว - ตะโป ซ่ึงเปนอุบาสก 2 คน
แรกของพุทธศาสนา ที่ไดถวายขาวสัตตุผง-สัตตุกอนแดพระองค กอนที่อุบาสกทั้ง 2 จะทูลลาจากไป
ไดขอพระเกศาตอพระองค เพื่อนําไปบูชาที่เมืองมอญ พระองคจึงประทานให 8 เสน ซ่ึงความหมาย
ของเสนพระเกศาทั้ง 8 นั้นหมายถึง มรรคมีองค 8 ปจจุบันพระเกศาธาตุไดประดิษฐาน ณ เจดียชเวดากอง 
ประเทศพมา  

จากการบอกเลาของชาวบานถึงประวัติความเปนมาของหลวงพอพญาแลวา ในอดีตพื้นที่
บริเวณวิหาร (ปากี) ไดรกรางเปนปาทึบ พระอธิการเขง อดีตเจาอาวาสวัดใหญนครชุมนในสมัยนั้นได
ฝนเห็นองคพระมาประดิษฐานอยูบนวิหาร (ปากี) จึงเลาความฝนนี้ใหชาวบานฟง แลวชวนกันถากถาง
ทําความสะอาดบริเวณนั้น แลวไดปรึกษากันวาจะตองหาองคพระมาประดิษฐานเพื่อเปนที่
สักการะบูชาตามความฝนของพระอธิการเขงใหได บังเอิญมีชาวบานจากนครชุมน ช่ือนายฟอง จับจุ 
ไดไปหางานทําที่พระนครและไดอาศัยอยูที่วัดตองปุ (วัดชนะสงคราม บางลําภู) ไดมาแจงวา ทาง
วัดตองปุไดมีผูมีจิตศรัทธาสรางพระประธานถวายเปนจํานวนมาก จนไมมีที่จะตั้งบูชา จึงดําริใหไป
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ถวายวัดตางๆ ตามหัวเมืองที่ยังไมมีพระประธาน ดวยบารมีขององคพระไดดลใจทําให นายฟอง จับจุ 
ขอพระพุทธรูปที่มีลักษณะการสรางแบบรามัญ พรอมรูปปนของปฐมอุบาสก ทั้ง 2 ทาน ที่หมอบ
กราบอยูหนาองคพระ จึงแจงความประสงคนั้นตอพระครูหลับเจาอาวาสวัดในขณะนั้น เมื่อทาน
ทราบวานายฟองขอไปเพื่อใหชุมชนชาวมอญไดสักการบูชา ทานก็มีความยินดีเปนอยางมากที่จะ
ถวายให เมื่อทราบดังนั้นแลวพระอธิการเขงและชาวบานก็รีบปรึกษากันวาจะทําอยางไรถึงจะไป
อัญเชิญพระพุทธรูปองคนี้มาไดโดยเร็ววัน ที่ประชุมเห็นตรงกันวาควรใหนายเตา งวนหอม ซ่ึงเปน  
ผูชํานาญในการพายทายเรือ เปนหัวหนาทีมและไดมีผูอาสา อีก 8 - 9 คน ไดเชาเรือโยงแจว และ
ลูกเรืออีก 3-4 คน พายจากแมน้ําแมกลองลัดเลาะไปตามเสนทางเดินเรือจนออกสูแมน้ําเจาพระยา 
แลวตัดเขาคลองบางลําภู และขึ้นจากเรือเดินเทาอีกกวากิโลจึงไปถึงจุดหมาย คือวัดตองปุนั้นเอง 
รวมระยะเวลาการเดินทางไปรับหลวงพอวัดตองปุมาประดิษฐาน ณ วัดใหญนครชุมน ประมาณครึ่ง
เดือน ในป พ.ศ. 2479 จึงไดอัญเชิญหลวงพอข้ึนประดิษฐานบนวิหารปากี เพื่อเปนที่สักการะของ
ชาวมอญนครชุมนเร่ือยมา 

ตอมาเมื่อพระอธิการเทียน ญาณสมฺปฺโณ (พระครูนครเขมกิจ) ดํารงตําแหนงเจาอาวาส
วัดใหญนครชุมน ในป พ.ศ.2531 ทานไดเล็งเห็นความสําคัญของสถานที่แหงนี้ เพราะเปนที่เคารพ
สักการะบูชาของชาวมอญนครชุมนและประชาชนทั่วไป ทานจึงไดปรึกษากับชาวบานในการที่จะ
บูรณะและซอมแซม จึงเริ่มปฏิสังขรณเรื่อยมาตามกําลังศรัทธา นอกจากนี้ ทานยังไดคิดถวายชื่อที่
เปนศิริมงคลใหหลวงพอวัดตองปุเสียใหม ดวยเหตุผลที่วาชาวบานทั่วไปมักเรียกชื่อหลวงพอ
ตางกันเพราะไมรูช่ือที่แทจริง ตางเรียก “หลวงพอปากี” “หลวงพอวัดใหญ” หรือ “หลวงพอแล” บาง 
ทานจึงไปปรึกษาเจาอาวาสวัดโพธิ์ทัยมณีที่จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงทานเปนที่เคารพศรัทธาของประชาชน
ทั่วไปทานจึงถวายชื่อวา “พระพุทธพญาแล” หรือหลวงพอพญาแล มีความหมายวาการดูแลปกปก
รักษาใหชาวนครชุมนอยูเย็นเปนสุขใหพนจากเภศภัยตาง ๆ  นั่นเอง  39

- พระนอนและรอยพระพุทธบาท สรางขึ้นในสมัยพระอธิการเขง สําหรับพระนอนได
สรางตามตํานานพระราหูของชาวมอญ ซึ่งเลากันวาพระราหูไดนับวาตนเองสามารถกลืนกิน           
พระอาทิตยได เปนรองก็แตพระอินทรเทานั้น คร้ันไดยินวาองคพระศาสดาผูเปนใหญในโลกนี้ได
เกิดขึ้นแลวดวยสําคัญวาตนเองเปนผูมีฤทธานุภาพมากกวาผูใด จึงแสดงอานุภาพของตนใหประจักษ
วาใหญเหนือใคร ๆ ทั้งปวงในโลกนี้ แตจะทําใหตัวของตนนั้นใหญขนาดไหนก็ไมสามารถเหนือ 
พระพุทธองคได ถึงแมพระองคบรรทมอยูก็ตาม  
                                                 

39พระฐิตภิัทร ฐานยุตโต, ประวัติวหิารปากวีดัใหญนครชุมน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 16 
กันยายน 2551 เขาถึงไดจาก http://watyaiweb.igetweb.com/index.php?mo=3&art=37723 
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ภาพที่ 13  พระพุทธรูปปางสีหไสยาสน (หลวงพอพญาแล) วดัใหญนครชุมน ตําบลนครชุมน     
    อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี, 10 กันยายน 2549. 
 
 

 
      

ภาพที่ 14 โบสถหลังเกาวัดใหญนครชุมน วัดใหญนครชมุน ตําบลนครชุมน อําเภอบานโปง  
   จังหวดัราชบุรี, 10 กันยายน 2549. 
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ภาพที่ 15 วิหาร (ปากี) วัดใหญนครชุมน ตําบลนครชุมน อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี,  
                10  กันยายน 2549. 
 

2.4) วัดโพธิโสภาราม ตั้งอยูบานโพธิ หมูที่ 9 ตําบลคุงพยอม อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีที่ดินทั้งหมด 20 ไร 2 งาน 48 ตารางวา        
ตามเอกสารประวัติวัดของกรมการศาสนา 40 ระบุวา วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2375 แตเดิมวัดนี้ช่ือวา   
วัดโพธิรามัญหรือวัดโพธิมอญ สันนิษฐานวา บริเวณวัดโพธิ์โสภารามนั้น แตเดมิคงมตีนโพธ์ิขึน้อยูทัว่
บริเวณ จึงตั้งชื่อวัดใหสอดคลองกับสถานที่วา วัดโพธ์ิรามัญ ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 
4 สิงหาคม พ.ศ.2451 การบริหารและปกครองมีเจาอาวาสเทาที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระอัฐ รูปที่ 2 
พระเพ็ญ รูปที่ 3 พระดอก รูปที่ 4 พระตะ รูปที่ 5 พระสมบัติ รูปที่ 6 พระจอย รูปที่ 7 พระทองสุข 
รูปที่ 8 พระครูสุจิณรัตนกิจ (หวล) พ.ศ. 2488 – 2537 รูปที่ 9 พระมหานุศาสตร ธมมธโชโต พ.ศ.2537 
ถึงปจจุบัน  

โบราณวัตถุสถานที่สําคัญภายในวัดประกอบดวย  
- พระอุโบสถ สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2499 ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเจดีย ทิศใตของศาลา

การเปรียญ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสถาปตยกรรมไทยประเพณี ขนาด 5 หอง ขนาดกวาง 7 
เมตร ยาว 21 เมตร ระเบียงรอบ หลังคาลด 2 ช้ัน ซอน 3 ตับ รองรับดวยเสานางเรียงยอมุมไม 12 ติด
ชอฟา ใบระกา หางหงส หนาบันตรงกลางปนรูปพระนารายณประทานพร กระหนาบดวยลาย

                                                 
40สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ, ประวัตวิัดทั่วราชอาณาจกัร. เลม 22, 363. 
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กระหนกกานขด แผงแรคอสองเปนลายกระหนกกานขด หนาอุดปกนก ซุมเสาเปนลายคูหา เสายอมุม 
หัวเสาบัวจงกลยอมุม ซุมประตูหนาตางเปนแบบซุมทรงมณฑป บันไดทางขึ้นสูระเบียงดานหนา
เปนรูปครึ่งวงกลม มีเสมาประจําทั้ง 8 ทิศ ถัดออกมาเปนกําแพงแกวมีทางเขาออกทั้ง 4 ทิศ 

- ศาลาการเปรียญ สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2512 เปนอาคารทรงโรงแบบโถง มีสองชั้น 
โครงสรางดานลางเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนโครงสรางดานบนเปนไม ขนาดกวาง 17 เมตร ยาว 
36 เมตร 

- กุฏิ เปนหมูกุฏิไมลอมรอบศาลา  ทางเขาหมูกุฏิเปนทางเดินมีเสาหงสขนาบทั้งสองขาง 
- หอสวดมนต  สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2527 เปนอาคารครึ่งตึกครึ่งไมทรงไทยประยุกต  
- หอระฆัง - หอกลอง เปนโครงสรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สองชั้นหลังคาเปนแบบ

ปราสาทยอดเจดีย 
- หอเรียนพระไตรปฎก เปนสถานที่สําหรับเรียนหนังสือของพระภิกษุสงฆในสมัยโบราณ 

มีลักษณะเปนทรงจตุรมุข สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2471 แลวเสร็จในป พ.ศ.2472 ใชระยะเวลาในการ
กอสรางประมาณ 8 เดือน สรางโดยพระอธิการทองสุข หรือหลวงพอแพะ เปนชาวอําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี ขณะนั้นทานไดเดินทางมาจําพรรษา และดํารงตําแหนงเจาอาวาสชั่วคราวที่วัดแหงนี้ 
ทานเปนผูริเร่ิมในการกอสรางหอเรียนพระไตรปฎก  โดยมีจุดประสงคเพื่อใชเปนสถานที่ศึกษาเลา
เรียนของพระภิกษุสงฆ  แตในปจจุบันวัดใดพรอมก็อาจจะตั้งเปนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 41

- หอพระไตรปฎก สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2460 เปนอาคารไมฝาเปนแบบฝาประกนลูกฟก 
ดานบนเปนชองบานเกล็ด หลังคาเปนทรงมณฑป สวนดานลางมีเสาเดียวมีค้ํายันอยูที่มุมทั้งสี่ของ
อาคาร ตอมาไดรับการบูรณะใหมเมื ่อป พ.ศ.2533 เปนสถานที่สําหรับเก็บคัมภีรใบลานหรือ
พระไตรปฎก  

- เมรุ เปนเมรุทรงมณฑปมีมุขลดทั้งส่ีดาน สวนดานที่ติดกับเตาเผาเชื่อมตอดวยมุข
กระสันตรงกลางมุขกระสัน มีการเทินเครื่องยอดทรงมณฑปอีกทีหนึ่ง 

- ศาลพอปู เปนสถานที่สําคัญอีกแหงหนึ่งที่มีความศักดิ์สิ

                                                

ทธ์ิ สันนิษฐานวาสรางขึ้น
พรอมกับการสรางวัด แลวไดมีการบูรณะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของศาลสืบตอกันมาหลายยุคหลาย
สมัย ชาวบานมักจะมาบนบานศาลกลาว  ณ ศาลพอปู  

 

 
41สัมภาษณ พระมหานุศาสตร ธมมธโชโต, เจาอาวาสวดัโพธิโสภาราม, หมูที่ 9 ตําบล

คุงพยอม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 16 กันยายน 2549. 
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ภาพที่ 16  หอพระไตรปฎก วัดโพธิโสภาราม ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 
   16 กันยายน 2549. 

 

 
 
ภาพที่ 17   ศาลพอปู วัดโพธโิสภาราม ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จงัหวัดราชบุรี, 
                  16 กันยายน 2549. 
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2.5) วัดตาลปากลัด ตั้งอยูบานปากลัด หมูที่ 11 ตําบลคุงพยอม อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีที่ดินทั้งหมด 16 ไร 1 งาน ตามเอกสารประวัติ
วัดของกรมการศาสนา 42 ระบุวา วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2323 เหตุที่ตั้งชื่อวาวัดตาล เพราะบริเวณที่ตั้ง
วัดมีตนตาลขึ้นมากมายและอยูใกลปากลัดแมน้ําแมกลอง วัดตาลปากลัดในอดีตขึ้นอยูกับตําบล  
นครชุมน ไดมีการยายวัดเมื่อใดไมทราบ แตเหตุที่ยายเพราะตลิ่งพัง จึงยายมาอยูในเขตดงตาล 43 
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2429 การบริหารและปกครอง มีเจาอาวาส เทาที่
ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระมะลิ รูปที่ 2 พระเต็ม รูปที่ 3 พระครูวรพจนธาดา พ.ศ.2480-2526 รูปที่ 4 
พระครูวิลาศวรธรรม พ.ศ.2526-ปจจุบัน  

โบราณวัตถุสถานที่สําคัญภายในวัด ประกอบดวย  
- อุโบสถ  สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2497 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 9 เมตร 

ยาว 25 เมตร ภายในมีพระประธานประจําอุโบสถ 1 องค ขนาดหนาตักกวาง 170 นิ้ว สูง 217 นิ้ว 
สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2497   

- ศาลาการเปรียญ สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2521 เปนอาคารไมช้ันเดียว ใตถุนสูง กวาง 14 
เมตร ยาว 21.50 เมตร  

- หอสวดมนต สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 เปนอาคารไมสักทรงไทย กวาง 13 เมตร ยาว 24  
เมตร  

- กุฏิสงฆ จํานวน 4 หลัง เปนอาคารไม 2 หลัง และครึ่งตึกครึ่งไม 2 หลัง 
- ศาลาอเนกประสงค  สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2542  เปนอาคารเรือนไมสัก 2 ช้ัน  
- ศาลาบําเพ็ญกุศล สรางดวยไม จํานวน 1 หลัง 
- ศาลาหนาอุโบสถ จํานวน 1 หลัง 
- เจดีย  เปนโบราณวัตถุสถานที่มีความเกาแก ไมปรากฏหลักฐานวาสรางขึ้นในสมัยใด 

เจดียที่พบสวนใหญมีลักษณะเปนเจดียทรงมอญ นอกจากนี้ ยังพบเจดียทรงมอญตั้งอยูบนเรือสําเภา
ทั้งหมด 4 ลํา ทาวพันตา พระยาพันวัง และทาวโคจร จากคําบอกเลาของชาวบาน ทําใหทราบวาเจดีย
ทั้งหมดที่อยูในวัด ชาวบานเปนผูสรางขึ้นเพื่อถวายวัด โดยภายในเจดียบรรจุพระในแตละปางเอาไว 
เชน ปางประจําวันเกิดของแตละวัน เทากับคําสอนของพระพุทธเจา จํานวน 84,000 พระธรรมขันธ  

                                                 
42สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ , ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร. เลม 22, 297. 
43สัมภาษณ รองพระอธิการสุวัฒน ศิรสวโร, รองเจาอาวาสวัดตาลปากลัด, อายุ 44 ป, 

วัดตาลปากลัด หมูที่ 11 ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 16 กันยายน 2549. 
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ภาพที่ 18  เจดยี วัดตาลปากลัด ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 16 กันยายน 2549. 
 

 
 
ภาพที่ 19 อุโบสถ วัดตาลปากลัด ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 16 กันยายน 2549. 
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2.6) วัดมะขาม ตั้งอยูหมูที่ 8 บานโพธิ ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีที่ดินทั้งหมด 12 ไร 92 ตารางวา ตามเอกสารประวัติวัด
ของกรมการศาสนา 44 ระบุวา วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2311 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2501 การบริหารและการปกครอง มีเจาอาวาส เทาที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระพล รูปที่ 2 
พระปลอด รูปที่ 3 พระเฉอะ รูปที่ 4 พระจู รูปที่ 5 พระครูเมธาธิการ พ.ศ.2493 - ปจจุบัน  

โบราณวัตถุสถานที่สําคัญภายในวัดประกอบดวย  
- พระอุโบสถ  เดิมอุโบสถหลังเกาของวัดมะขามซึ่งเชื่อวาสรางขึ้นในสมัยตน

รัตนโกสินทรไดทรุดโทรมลงมาก เนื่องจากการกอสรางสมัยโบราณจะปกเสาลงกับดินโดยไมมีตอ
หมอ จึงเกิดปญหาเรื่องปลวกกัดกินเสาไมลุกลามขึ้นชั้นเครื่องบน ทานพระครูเมธาธิการจึงไดร้ือ
ถอนและสรางโบสถหลังใหมขึ้นครอมโบสถหลังเกาที่เปนโบสถปจจุบัน เมื่อป  พ.ศ. 2500  ซ่ึงชาง
ที่สรางโบสถหลังนี้เปนชางพื้นบานโดยมีพระครูเมธาธิการและอุปฏฐากเงินเปนผูควบคุมการกอสราง 
ปจจุบันโบสถหลังนี้ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเจดีย ทิศใตของศาลาการเปรียญหันหนาไปทางทิศ
ตะวันออก เปนอาคารแบบสถาปตยกรรมไทยประเพณี ขนาด 5 หอง ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 40 
เมตร มีระเบียงรอบ หลังคาลด 2 ช้ัน ซอน 3 ตับ รองรับดวยเสานางเรียง ประดับดวยชอฟา ใบระกา 
หางหงส หนาบันตรงกลางมีรูปพระอินทรกระหนาบดวยรูปเทวดานั่งประนมมือ แผงแรคอสองเปน
ลายกระหนกกานขด หนาอุดปกนก ซุมเสาเปนลายคูหา เสายอมุม หัวเสาบัวจงกลยอมุม ซุมประตู
หนาตางเปนแบบซุมบันแถลง บันไดทางขึ้นสูระเบียงดานหนาเปนรูปครึ่งวงกลม มีเสมาประจําทั้ง 
8 ทิศ ถัดออกมาเปนกําแพงแกว มีทางเขาออกทั้ง 4 ทิศ ปจจุบันโบสถหลังนี้ไดทําการบูรณะขึ้นใหม 
เมื่อป พ.ศ.2551 โดยพระอธิการสังคม  ฐิติญาโณ เจาอาวาสองคปจจุบัน 45

- ศาลาการเปรียญ เปนอาคารทรงโรงแบบโถง มีการประดับดวยชอฟา ใบระกา และ
หางหงส  หนาบันเปนปูนปนเปนรูปพระพุทธรูปอยูในซุม 

- หอสวดมนต  
- กุฏิ เปนกุฏิแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน มีมุขดานหนา 
- เจดีย  ไมปรากฏหลักฐานวาสรางขึ้นเมื่อใด เปนเจดียทรงมอญมีเจดียมุมประดับทั้ง   

ส่ีมุม ลอมรอบดวยกําแพงแกว มุมของกําแพงแกวเปนเจดียมุมประกอบทั้งสี่มุม ตามประวัติกลาววา 
                                                 

44สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร. เลม 22, 368. 
45พระอธิการสังคม ฐิติญาโณ, “ประวัติวัดมะขาม,” ใน อนุสรณในงานพระราชทาน

เพลิงศพพระครูเมธาธิการ (แดง จน.ทโน), ราชบุรี : ม.ป.ท., 2552. (พิมพในงานพระราชทานเพลิง
พระครูเมธาธิการ (แดง จน.ทโน) 11 มกราคม 2552, บทนํา. 
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อายุของเจดียนี้สันนิษฐานวาถูกสรางมากวา 200 ปเศษ ทานพระครูเมธาธิการจึงไดทําการบูรณะ
ใหมโดยสรางครอมเจดียองคเกา เปนทรงเหมือนกับเจดียชเวดากองในประเทศพมา บูรณะเสร็จเมื่อ
ป พ.ศ. 2535 ตอมาพระอธิการสังคม  ฐิติญาโณ ไดบูรณะใหมอีกครั้ง เมื่อป พ.ศ.2550  

- หอระฆัง (เกา) เปนอาคารไมสองชั้นมีระเบียงรอบ หลังคามีมุขลด ทั้งสองขางมี
ชายคาโดยรอบ ประดับดวยชอฟา ใบระกา และหางหงส 

- หอระฆัง (ใหม) เปนอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน มีระเบียงรอบ หลังคาทําเปนยอดปราสาท
ทรงมณฑป ตั้งอยูดานหนาหมูกุฏิ 

- ศาลาหนาวัด เปนศาลาทางเขาวัดเดิมจากแมน้ําแมกลอง สรางดวยไมที่มีขนาดกวาง 3 
หอง และขนาดความยาว 2 หอง พื้นของหองดานขาง 2 ดานใชเปนที่นั่งพัก ปูดวยพื้นไมจริงสูงจาก
พื้นดินราว 40 เซนติเมตร หลังคาเปนทรงจั่วมีปกนก ดานขางยื่นออกไปเปนกันสาดคลุมสวนนั่งพัก
ทั้ง 2 ดาน หนาจั่วประดับดวยเครื่องไม ชอฟา ใบระกา และหางหงส 

 

 
 
ภาพที่ 20 เจดีย วัดมะขาม ตาํบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 16 กันยายน 2549. 
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ภาพที่  21 ศาลาหนาวดั และหอระฆัง (เกา) วัดมะขาม ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง  
   จังหวดัราชบุรี, 16 กันยายน 2549. 

 
2.7) วัดมวง ตั้งอยูหมูที่ 5 บานมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง 

จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆมหานิกาย มีที่ดินทั้งหมด 21 ไร ตามประวัติวัดของกรมการศาสนา 46 
ระบุวา วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อป  พ.ศ. 2223 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2544 
จากคําบอกเลาถึงความเปนมาของวัดมวง พระปลัดอุน สิริภทโท 47 เจาอาวาสวัดมวงองคปจจุบัน 
เลาวา แตเดิมที่ตั้งของวัดมวงตั้งอยูกลางแมน้ําแมกลอง เนื่องจากน้ําไดกัดเซาะริมฝงจนพื้นที่วัด
เวาแหวงเหลือนอยลง ชาวบานจึงพรอมใจกันยายวัดจากที่เดิมมาตั้งอยูในพื้นที่ปจจุบัน ซ่ึงอยูหาง
จากริมแมน้ําประมาณ 50 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจาอาวาสเทาที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 
พระครูไชยคีรีศรีสวัสดิ์ รูปที่ 2 พระครูสังวราภิวัฒน รูปที่ 3 พระครูวรธรรมพิทักษ  พ.ศ.2521- 2538  
รูปที่ 4  พระปลัดอุน  สิริภทโท  พ.ศ.2539 - ปจจุบัน   

 

                                                 
46สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ, ประวัตวิัดทั่วราชอาณาจกัร เลม 22  , 365-366. 
47สัมภาษณ พระปลัดอุน สิริภทโท, วัดมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 

16 กันยายน 2549. 
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โบราณวัตถุสถานที่สําคัญภายในวัด มดีังนี้ 
- เจดีย  ตั้งอยูบริเวณริมฝงแมน้ําแมกลอง  สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยอยุธยา  

ลักษณะของเจดียวัดมวง เปนสถาปตยกรรมรูปแบบมอญ   มีฐานเขียงรูปส่ีเหล่ียม ถัดขึ้นมาเปนฐาน
สอบเขาเปนรูปแปดเหลี่ยม องคเจดียกลมสอบเขา  มีทางเขาดานหนาดานเดียว ยอดเปนปรางค ฐาน
ส่ีเหล่ียมมีการยอเก็จ ยอมุขหนา และมีฐานใหญ  มีสีขาวทั่วองคและมีผาคาดสีแดง  การที่มีผาคาดสี
แดงนั้น เพื่อใหเจดียมองดูเดนชัดและสวยงามนามอง  

 

 
 

 ภาพที่ 22  เจดยีวัดมวง วัดมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 16 กันยายน 2549. 
 

- พระอุโบสถ  (หลังเกา) หันหนาไปทางทิศตะวันออกรับกับแมน้ํา ตั้งอยูดานหนาของพระ
อุโบสถหลังใหม สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2427 เปนอาคารแบบสถาปตยกรรมไทยประเพณี  มีระเบียงรอบ 
มีหลังคาตอนเดียวซอน 2 ตับ รูปทรงอาคารเปนแบบทรงโรงมีพาไลคลุม รองรับดวยเสานางเรียงไม
มีบัวหัวเสา ลักษณะหนาบันพระอุโบสถเปนปูนปนลวดลายเลขาคณิตระบายสีคลายรูปมังกรศิลปะ
จีน ผนังพระอุโบสถเปนผนังฉาบเรียบ  เขียนสีจิตรกรรมฝาผนังลวดลายพุทธประวัติ กรอบประตู
เขียนเปนรูปซุม บานประตูเปนไมมีภาพเขียนสีเปนทวารรูปยักษยืนถืออาวุธเหยียบอยูบนสัตว
พาหนะ  

- พระอุโบสถ  (หลังใหม)  ตั้งอยูดานหลังพระอุโบสถหลังเกา เปนอาคารสถาปตยกรรม
ไทยรวมสมัย ขนาด 5 หอง มีระเบียงรอบ  
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- ศาลาการเปรียญ เปนอาคารทรงโรงชั้นเดียว มีผนังรอบเปนอาคารแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก มุงดวยกระเบื้องดินเผา ประกอบดวยชอฟา ใบระกา และหางหงส 

- วิหาร เปนแบบวิหารแกลบ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา 
ผนังสกัดดานหนาเปดโลง หลังคาจั่วลด 1 ช้ัน ทางดานหนา  

- หอระฆัง อยูขนาบสองขางของหมูกุฏิสงฆที่มีลักษณะเปนหอสูงสองชั้นเปนแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก หลังคาทรงมณฑป 

 

 
 
ภาพที่  23  อุโบสถ (หลังเกา) วดัมวง ตาํบลบานมวง อําเภอบานโปง จงัหวดัราชบุรี,16  กนัยายน 2549. 
 

- ศาลตนโพธิ์ หรือ ศาลหลวงปู ตั้งอยูใตตนโพธิ์ใหญที่มีอายุมากบริเวณภายในวัดมวง 
ซ่ึงใกลกับพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง ศาลนี้เรียกเปนภาษามอญวา “อะโรหะทาน” หมายถึง ผูรักษา
เขตวัด ศาลนี้เมื่อมีงานใดๆในวัดจะตองมีการจุดธูปบอกกลาวหรือขออนุญาตหรือมีการบนบาน     
ทุกครั้ง เชน ขอใหการงานสําเร็จอยาไดมีอุปสรรค จัดงานอยาใหเปนเรื่องเปนราวหรือเดือดรอนกัน 
สวนมากจะสําเร็จ การบนบานจะใชเครื่องเซนไหวเปนของที่หางายตามทองถ่ิน  
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ภาพที่ 24  ศาลตนโพธิ์ วัดมวง  ตําบลบานมวง  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี, 16 กันยายน 2549. 
 

นอกจากนี้  ภายในวัดมวงยังมี  พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง  จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาส  
มหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ 
12 สิงหาคม 2535 โดยไดรับพระราชทานคําแนะนําจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ดวยความรวมมือระหวางวัดมวง ชาวบานมวง และมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการรวบรวม
และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่พบบริเวณลุมน้ําแมกลองและ
ใกลเคียง อาทิ เครื่องปนดินเผา พบในแมน้ําแมกลอง อําเภอบานโปง และอําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ไดแก 

- ไหสี่หูและหมอดินเผา สมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 22-25 มีลักษณะเคลือบสีดํา มี 4 หู
รอบขอบปาก สภาพคอนขางสมบูรณ ขนาดสูง 36.8 เซนติเมตร เปนภาชนะใสสินคาจากเมืองจีน 
ชาวบานมวงเก็บไวหมักกระแช นายดาวและนางขนุน แทนเครือ เปนผูมอบให 

-  หมอดินเผา สมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 23-25 พบในแมน้ําแมกลอง 
- ภาชนะดินเผาแบบเคลือบและไมเคลือบสมัยประวัติศาสตร พบที่บึงกระจับ ตําบลบาน

มวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
- ชิ้นสวนสถูปดินเผา สมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13-14 ลักษณะเปนรูปกลีบมะเฟอง 

7 กลีบ มีรูกลมตรงกลาง มีสภาพชํารุด ขนาดกวาง 43.5 เซนติเมตร สูง 13 เซนติเมตร ไดจาก
โบราณสถานวัดขุนสีห พบในบริเวณที่นา (ซ่ึงเปนซากอิฐปรากฏอยู) ของนายเมื่อง ชาวบานมวง ตําบล
บานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  
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- ชิ้นสวนดินเผาประดับโบราณสถาน สมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13-14 ลักษณะเปน
รูปหนาสิงห ประกอบดวยคิ้วรูปปกกา ตากลมโปน จมูกใหญ ปากอาเห็นฟน มีเสนขนใตคิ้ว 
ดานหลังขรุขระ มีสภาพชํารุด ขนาดกวาง 42.5 เซนติเมตร หนา 17 เซนติเมตร ไดจากแมน้ําแมกลอง
หนาเจดียวัดมวง สันนิษฐานวาเปนของวัดขุนสีห ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  

- กอนตะกั่ว สมัยกอนประวัติศาสตร พบที่วัดขุนสีห ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี 

 

 
 

ภาพที่  25  พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง วัดมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี,  
                  16  กันยายน 2549. 
 

2.8) วัดหนองปลาหมอ เปนวัดเกาแกประจําชุมชนหนองปลาหมอ 
ตั้งอยูหมูที่ 5 บานดอนกระทือ ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ตามเอกสาร
ประวัติวัด 48 กลาววา ตั้งขึ้นเมื่อประมาณป พ.ศ. 2409  กอนที่จะสรางวัดนี้ พื้นที่แหงนี้เปนปารกทึบ 
เปนที่อาศัยของสัตวปานานาชนิด และไมยืนตนมากมายหลากหลายพันธุและมีหนองน้ําขนาดใหญ 
มีชาวบานจากตําบลอางทอง จังหวัดราชบุรี มาตัดไมและพบพื้

                                                

นที่แหงนี้เห็นเปนพื้นที่ราบกวาง      

 
48พระครูสุจิตธรรมคุณ, “ประวัติของวัดหนองปลาหมอโดยสังเขป,” ใน ธรรมะ 

อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสุจิตธรรมคุณ (ขุนทอง สุจิณโณ) 29 มีนาคม 2541 
(กรุงเทพฯ : หจก.วิริยะพฒันาโรงพิมพ,2541),14-16. 
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มีหนองน้ําขนาดใหญเหมาะที่จะเปนที่อยูอาศัยจึงชักชวนกันมาตั้งบานเรือน ชนกลุมแรกที่มาคือ 
พวกที่มาจากตําบลอางทองและบานดอนแจง จังหวัดราชบุรี มาจับจองที่ดินทําไร ทํานา ตอมาก็มี
คนมาจากตําบลอื่นๆมากขึ้น ชาวบานตางก็ไดอาศัยหนองน้ําใหญแหงนี้อุปโภค บริโภค แหลงน้ํา
แหงนี้อุดมไปดวยปลาหมอมากกวาปลาชนิดอื่นๆ ชาวบานจึงเรียกขานหนองน้ําแหงนี้วา “หนอง
ปลาหมอ” และเปนที่มาของบานหนองปลาหมอดวย เมื่อมีหมูบานแลวนิสัยของชาวบานมีความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา และคิดวาสิ่งที่ขาดไมไดก็คือ วัดซึ่งเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเปนศูนยรวม
น้ําใจของคนในหมูบาน จึงชวยกันสรางวัดขึ้นมาใกลๆ กับหนองน้ํานี้  

การสรางวัดครั้งนี้มีหลวงตาซึ่งทานมาจากวัดดอนแจง จังหวัดราชบุรี เปนผูนําในการ
สรางวัด โดยไดรับความรวมมือจากชาวบานเปนอยางดี และตั้งชื่อวัดเปนชื่อเดียวกับหมูบานวา      
“วัดหนองปลาหมอ” ชาวบานตางพากันนิมนตหลวงตาคําใหเปนเจาอาวาสวัดหนองปลาหมอ ตอมา
ประมาณ 4 - 5 ป เจาของที่ดินไมยอมยกท่ีดินใหวัด เพราะเกิดความขัดแยงกันขึ้นระหวางชาวบาน
ดวยกัน ชาวบานจึงพากันไปสรางวัดใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยติดตอขอที่ดินจากนายนุช นางดี น้ําทรัพย 
และนายจวง ไมทราบนามสกุล ตางพรอมใจกันยกที่ดินของตนใหสรางวัด และสรางขึ้นอยางถาวร 
พรอมกับสรางพระอุโบสถขึ้นดวยหลังหนึ่ง และขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อใหสงฆไดทํา
สังฆกรรม  

ตอมาไดเกิดเพลิงไหมเสนาสนะที่อยูของพระหมด เหลือเพียงโบสถและศาลาเทานั้น 
ชาวบานจึงพรอมใจกันสรางเสนาสนะขึ้นมาใหม ประชาชนเริ่มมีจํานวนมากขึ้นตามลําดับ มีประชาชน
จากตําบลบานมวงติดตอไปมาถึงกัน ตางก็พากันมาทําบุญที่วัดแหงนี้มากขึ้น ทําใหศาลาการเปรียญ
หลังเดิมไมเพียงพอที่จะตอนรับผูมีจิตศรัทธาทั้งหลาย ประชาชนพรอมทั้งเจาอาวาสรวมมือรวมใจ
กันสรางศาลาการเปรียญขึ้นมาอีกหลังหนึ่ง เมื่อวันเวลาผานไปอุโบสถหลังแรกที่สรางขึ้นเกิดการ
ชํารุดทรุดโทรม ไมมีความปลอดภัยแกพระสงฆในการทําสังฆกรรม จึงไดสรางโบสถขึ้นมาอีกหลัง
หนึ่งเปนหลังที่ 2 และขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2526 และเริ่มสราง
เสนาสนะใหเปนที่ถาวรเปนที่อยูอาศัยของพระภิกษุ สามเณร ดวยความรวมมือรวมใจของประชาชน
และพระครูจิตธรรมคุณ (ขุนทอง) ไดสรางโรงเรียนปริยัติธรรมสําหรับพระภิกษุ-สามเณรไดศึกษา
พระธรรม และสรางโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเยาวชนทั้งหลายจะไดศึกษาเลาเรียน
มาจนถึงปจจุบัน          

เนื่องจากวัดหนองปลาหมอเปนวัดที่เกาแกมีอายุประมาณ 140 ป นับไดวาตั้งแตเร่ิม
สรางวัดจนถึงปจจุบันมีเจาอาวาสมาแลวถึง 10 รูป ไดแก พระคํา พระสุข พระคุม พระอธิการไฝ 
พระอธิการทุย พระอธิการมอง พระอธิการปุย พระครูมูล อุตตโม พระครูสุจิตธรรมคุณ (ขุนทอง 
สุจิณโณ) และพระอธิการสมพร อธิปญโญ (เจาอาวาสคนปจจุบัน)  
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ภาพที่ 26 วัดหนองปลาหมอ ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอบานโปง จงัหวัดราชบุรี, 29 กุมภาพนัธ 2550  

 
2.9) วัดนักบุญยอแซฟ บานโปง 49 ตั้งอยูตําบลสวนกลวย อําเภอ   

บานโปง จังหวัดราชบุรี ตามประวัติกลาววา คุณพอริชารด ผูดูแลวัดดอนกระเบื้อง ไดมีโอกาสมา
เยี่ยมครอบครัวคริสตชนซึ่งยายมาจากบานดอนกระเบื้องมาอาศัยอยูที่บานโปง ในขณะนั้นบานโปง   
มีแนวโนมที่จะเปนศูนยกลางทางการคา ทําใหมีผูคนยายที่อยูมาอาศัยอยูที่บานโปงเปนจํานวนมาก 
คุณพอริชารดจึงเห็นสมควรสรางวัดนอยขึ้นมาเพื่อเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  

คุณพอริชารดไดสรางวัดหลังแรกขึ้นบริเวณติดกับแมน้ําแมกลองดานทางรถไฟในปจจุบัน 
ตอมาน้ําเซาะตลิ่งพังทุกป จึงไดยายมาสรางวัดหลังที่สองขึ้นบริเวณหนาสถานีรถไฟตรงเสนโคง
ของทางรถไฟกิโลเมตรที่ 68 จากกรุงเทพฯ ในป พ.ศ.2458 โดยไดถวายวัดนี้แดวัดนักบุญยอแซฟ 
ในป พ.ศ.2464  และไดซ้ือที่ดินเพิ่มเติมอีก 30 ไร นอกจากนี้ ยังใชวัดเปนโรงเรียนอีกดวย ตอมาใน
ป พ.ศ.2471 คุณพอริชารดและคุณพออื่นๆไดมอบกิจการทั้งหมดแดคุณพอยอแซฟ บีนัฟโฟ       
คุณพอกัก กาลิโอ พระสงฆคณะซาเลเซียน จากนั้นก็ไดรับความชวยเหลือจากสัปปุรุษชาวบานโปง
สรางโรงเรียนสารสิทธิ์ขึ้น และเปดทําการในวันที่ 18 ธันวาคม 2475 ตอมาในป พ.ศ.2464 วัดไม
หลังที่สองที่สรางขึ้นในสมัยคุณพอริชารดชํารุดมาก คุณพอยอแซฟ บีนัฟโฟ จึงไดรวบรวมเงินจาก  
ผูใจบุญสรางวัดหลังที่สามขึ้นและแลวเสร็จในป พ.ศ.2478 จนกระทั่งถึงป พ.ศ.2505 ตรงกับสมัยคุณ

                                                 
49“กําเนิดวัดนักบุญยอแซฟ บานโปง,” ใน อนุสรณสุวรรณสมโภช วัดนกับุญยอแซฟ 

บานโปง 19 มกราคม 1974  (พระนคร : บริษัทประชาชนจํากัด,2517) 
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พออังเดร อาเนลลี เปนเจาอาวาส กิจการคาทอลิกมีความเจริญมาก ไดมีการสรางวัดหลังที่ส่ีขึ้น 
(หลังปจจุบัน) และไดสรางวัดตอมาในสมัยคุณพอยอหน อุลลิอานา เปนเจาอาวาส และทําพิธีเสก  
วัดใหม วันที่ 14-15 มกราคม 2510  
 

 
 

ภาพที่  27 วัดนักบุญยอแซฟ บานโปง อําเภอบานโปง จงัหวัดราชบุรี  
 

2.10) วัดคาทอลิกดอนกระเบื้อง 50 ตั้งอยูเลขที่ 71 หมูที่ 2 ตําบลดอน
กระเบื้อง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ตามประวัติกลาววา ในป พ.ศ.2378 ไดมีคริสตชนครอบครัว
หนึ่งอพยพจากกรุงเทพฯมาอาศัยอยูที่บานดอนกระเบื้อง ตอมาในป พ.ศ.2388 บาทหลวงอัลบรังค 
ประจําอยูที่วัดกาลหวาร กรุงเทพฯ ไดมาเยี่ยมกลุมคริสตชนที่คลองสี่หมื่นบางนกแขวก แลวมักจะ
กลับกรุงเทพโดยใชเสนทางตามลําน้ําแมกลองขึ้นไปทางตอนเหนือผานบานดอนกระเบื้อง บานโปง 
ลูกแก กาญจนบุรี รวมทั้งนครปฐม และไดเดินทางมาพบและโปรดศีลลางบาปใหกับครอบครัวนี้ 
จนในป พ.ศ.2393 จึงมีการตั้งกลุมคริสตชนที่ดอนกระเบื้อง สังกัดอยูในความดูแลของพระสงฆที่มา

                                                 
50สมเกียรติ จูรอด, บรรณาธิการ, ศตวรรษสมโภช วัดอัครเทวดามีคาแอลดอนกระเบื้อง 

ค.ศ.1904-2004  (กรุงเทพฯ : บริษัท สตารบูม อินเตอรพร้ินท จํากัด, 2546), 33-72. 
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จากบางนกแขวก หลังจากนั้น 6 ป คือ พ.ศ.2399 กลุมคริสตชนดอนกระเบื้องไดรวมกันสรางวัดเล็ก ๆ 
ขึ้นดวยไมไผ (วัดหลังแรก) และถวายอยูในความอุปถัมปของนักบุญมีคาแอล ตั้งแตนั้นมาคริสตชน 
ที่ดอนกระเบื้องก็ไดเพิ่มจํานวนมากขึ้นตามลําดับ โดยมีคุณพอจินพระสงฆชาวจีนเปนเจาอาวาส
องคแรกของวัดดอนกระเบื้อง เมื่อจํานวนคริสตชนที่ดอนกระเบื้องนี้ไดเพิ่มมากขึ้น จึงไดสรางวัด
หลังใหมขึ้น ในป พ.ศ.2407 เนื่องจากเปนวัดที่สรางดวยไม 33 ปตอมา (พ.ศ.2440) ก็อยูในสภาพ     
ผุพัง และสถานที่คับแคบเกินไป จึงไดมีการวางโครงการเพื่อสรางวัดหลังถาวรขึ้น (วัดหลังปจจุบัน) 
ตามแบบของวัดบางนกแขวก อําเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชเวลา 7 ป ในการจัดหา
ทุน จัดเตรียมอุปกรณ และกอสรางจนแลวเสร็จ และมีพิธีเสกวัด “นักบุญมีคาแอล ดอนกระเบื้อง” 
ในวันอาทิตยที่ 8 พฤษภาคม 2447 สองปตอมาไดมีการจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้น ช่ือวา 
“โรงเรียนประชาบาลตําบลดอนกระเบื้อง” (นักบุญมีคาแอล) ทําการสอนทั้งหนังสือวัด หนังสือไทย 
(โรงเรียนเทพินทรพิทยาในปจจุบัน) นอกจากนั้นเจาอาวาสไดรวมกับบรรดาคริสตชนชวยกันปลูก
ตนมะขามรอบๆบริเวณวัด เพื่อสรางความรมร่ืนสําหรับบริเวณวัด ทั้งยังสามารถนําผลผลิตมาใช
ทําอาหารไดอีกดวย ซ่ึงตนมะขามดังกลาวนี้ยังคงอยูเปนคูบารมีของวัดดอนกระเบื้องจนถึงปจจุบัน 
และตนมะขามนี้   ถือไดวาเปนตนไมสัญลักษณประจําวัดและโรงเรียนอีกดวย  

 

 
 

ภาพที่  28 วัดคาทอลิกดอนกระเบื้อง ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี,  
     29 กุมภาพนัธ 2550. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 79

2.12) ศาลเจาแมเบิกไพร ตั้งอยูหมูที่ 1 ตําบลเบิกไพร อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี ตามเอกสารประวัติศาลเจาแมเบิกไพร 51 กลาววา ศาลเจาแมเบิกไพร สราง
ขึ้นประมาณ พ.ศ.2317 หรือในสมัยกรุงธนบุรี เมืองราชบุรี (เมืองคูบัว) เปนเมืองทามีการติดตอ
คาขายกับชาวตางประเทศ มีพอคาชาวจีนซึ่งเคารพศรัทธาองคเจาแมเทียงโหวเซี้ยบอจากเมืองจีน
ไดนําผงธูปติดตัวมาเพื่อเปนที่พึ่งทางใจในระหวางเดินทาง โดยไดเดินทางมาทางเรือและไดมา
ติดตอคาขายกับพอคาชาวจีนในเมืองไทย เมื่อมาถึงเมืองคูบัว (ราชบุรี) ซ่ึงเปนเมืองทาไดเดินทางมา
ที่บานโปงโดยเดินทางมาตาม ลําน้ําแมกลอง เมื่อมาถึงตําบลเบิกไพร (ในสมัยนั้นเปนชุมชนการคา
ขาย) สถานที่นั้นถูกตองตามตําราการสรางศาล และยังมีคุงน้ําวนใกลบริเวณดังกลาว และในสมัย
นั้นบานคุงพยอมและบานเบิกไพรเปนชุมชนแลกเปลี่ยนสินคากันจึงไดสรางศาลหลังเล็กๆ ขึ้นหลัง
หนึ่งอยูติดกับลําน้ําแมกลอง และไดนําผงธูปขององคเจาแมเทียงโหวเซี้ยบอตั้งประดิษฐานไว 
หลังจากนั้นพอคาชาวจีนก็เดินทางไปมาคาขาย แตมิไดนํากระถางธูปขององคเจาแมเทียงโหวเซี้ยบอ
กลับเมืองจีนแตอยางใด ชาวบานโปงสวนใหญเปนชาวจีนก็ไดมานมัสการเจาแมเทียงโหวเซี้ยบอสืบ
สานตอจากพอคาชาวจีน ตั้งแตนั้นเปนตนมา และไดขนานนามเจาแมเทียงโหวเซี้ยบอวา “เจาแมเบิก
ไพร” ตามตําบลที่อยู 

กิตติศัพทอภินิหารของเจาแมเบิกไพรเปนที่เลื่องลือในหมูชาวตลาดบานโปงเปน
อยางยิ่ง เปนผลใหผูที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวองคเจาแมเดินทางมามนัสการกันมากขึ้น  ทําให
ศาลเล็กๆหลังนั้นไมพอเพียงสําหรับชาวบานโปงและละแวกใกลเคียงที่มานมัสการองคเจาแมเบิก
ไพร   ประกอบกับในฤดูน้ําหลากน้ําไดเซาะตลิ่งพังทลายจนถึงบริเวณที่ตั้งของศาลชาวบานโปงจึงได
สรางศาลใหม เปนการสรางศาลครั้งที่ 2  ไมปรากฏหลักฐานวาสรางศาลในลักษณะใด   พอถึงฤดูน้ํา
หลากน้ําไดเซาะตลิ่งพังทลายทุกป จนถึงบริเวณที่สรางศาล   ชาวบานโปงจึงไดสรางศาลขึ้นมาใหม 
เปนการสรางศาลครั้งที่ 3  หลายปตอมาน้ําไดเซาะตลิ่งพังทลายลง จึงไดสรางศาลหลังใหมขึ้นมาอีก 
เปนการสรางศาลครั้งที่ 4 ลักษณะศาลเปนหลังคามุงจาก ฝาไมกระดานอยูดานหนา หลังศาลมีเรือน
จีน   ฝากระดาน  หลังคามุงกระเบื้อง มีโรงผูดูแลรักษาอยูติดกัน  มีชาวจีนคอยดูแล  3  คน ขางศาลมี
ตนไมใหญมีตนคัดคาวเลื้อยเกาะตนไมอยูบนศาล  บริเวณศาลมีตนมะพลับใหญอยูหลายตน  

อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของเจาแมเบิกไพรเปนที่เคารพศรัทธาของชาวบานโปงอยางยิ่ง   
มีผูเคารพศรัทธาแรงกลา คือ นายกล่ํา ออนแชม ไดมอบที่ดินมีเนื้อที่ 604 ตารางวา ซ่ึงอยูติดริมน้ํา
แมกลอง เมื่อป พ.ศ. 2466 ตอมาในป พ.ศ.2482 ทางราชการไดทําคันดินกั้นนําพรอมถนนตัดผาน
                                                 

51ประสงค อนุศาสตร  และเรณู ลีฬหกุล, “ประวัติศาลเจาแมเบิกไพร”, ใน ศาลเจาแม
เบิกไพร (ราชบุรี : ม.ป.ป., 2546), 31-46. 
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หลังศาล คณะกรรมการศาลเจามาเบิกไพรในสมัยนั้นจึงไดสรางศาลเจาแมขึ้นมาใหม เปนการสราง
คร้ังที่ 5 สรางขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2482 ชาวตลาดบานโปง รวมทั้งจังหวัดอื่นๆที่มานมัสการ
องคเจาแมไดรวมกันบริจาคทรัพยสรางศาลหลังใหม สรางโครงเปนปูนหลังคาสังกะสี ขณะ
กอสรางศาลยังไมเสร็จสมบูรณ ในป พ.ศ.2484 ไดเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น ทําใหการกอสราง
ตองหยุดชะงัก คณะกรรมการสวนใหญเปนชาวจีนตองหลีกล้ีหนีภัยสงครามกัน ตอมาในป พ.ศ.2488 
สงครามโลกครั้งที่ 2 ไดยุติลง เมื่อเศรษฐกิจการคาในตลาดบานโปงเขาสูสภาวะปกติก็มีความคิดที่
จะบูรณะศาลเจาแมใหม ในป พ.ศ.2497 ไดเกิดอัคคีภัยในตลาดบานโปง ไฟไดเผาผลาญบานเรือน
และรานคาในตลาดบานโปงหมดทั้งตลาด ความคิดที่จะบูรณะศาลใหมจึงหยุดชะงักลงอีกครั้ง ตอมา
ในป พ.ศ.2503 ไดมีการบูรณะศาลเจาแมขึ้นมาใหมโดยตกแตงภายในศาลใหสวยงามดังเห็นใน
ปจจุบัน ตอมาน้ําไดเซาะตลิ่งพัง ประกอบกับมีจระเขมาขุดดินบริเวณตลิ่งหนาศาล จึงตองสราง
เขื่อนกั้นดินขึ้นและตองปองกันถนนบริเวณหนาศาลพังทลายลง ตอมาในป พ.ศ.2535 ผูใหญเนียร 
กันขํา มีความประสงคจะสรางถนนลาดยางเพื่อใหคนมานมัสการองคเจาแมเบิกไพรไดเดินทาง
สะดวกขึ้น และเปนประโยชนตอคนตําบลเบิกไพรอยางยิ่ง ถนนแหงนี้ไดรับความรวมมือจากชาว
ตําบลเบิกไพร หมูที่ 1 ชวยกันบริจาคที่ดินเพื่อขยายถนนใหกวางและไดมาตรฐาน ตั้งแตทางแยกทา
ควายจนถึงบริเวณหนาศาลเจาแมไดเดินทางมานมัสการไดสะดวกขึ้นและนําความเจริญมาสูทองถ่ิน
ของชาวตําบลเบิกไพร  

 

     
 

ภาพที ่ 29 ศาลเจาแมเบกิไพร ตําบลเบิกไพร อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี 
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              2.13) ศาลเจาแมบานโปง ตั้งอยูถนนริมน้ํา อําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี ตามคําบอกเลาของชาวบาน เลาวา เจาแมบานโปงเปนองคเดียวกับเจาแมเบิกไพร หรือที่
เรียกวา “เจาแมเทียงโหวเซ้ียบอ” ในอดีตชาวบานจึงนิยมเรียกชื่อศาลดังกลาววา “ศาลเจาแมเบิกไพร” 
ตอมาในป พ.ศ. 2535 ศาลเจาแมเบิกไพรซึ่งตั้งอยูตําบลเบิกไพรนั้นไดรับการยกยองจากกรมการ
ปกครองใหเปนศาลเจาดีเดน ทําใหศาลเจาแมเบิกไพรซึ่งตั้งอยูตําบลบานโปง (ชุมชนตลาดบานโปง)  
ตองเปลี่ยนชื่อเปน “ศาลเจาแมบานโปง”  ตามตําบลที่ตั้งอยูจนถึงปจจุบัน  

เดิมศาลเจาแมบานโปงเปนศาลไมเล็กๆ ตั้งอยูบริเวณปากคลองหลวงสิทธิ ตอมาในป   
พ.ศ.2479 ไดเกิดเหตุการณไฟไหมตลาดบานโปงขึ้น ทําใหศาลถูกไฟไหมจนหมด จากนั้นแมของ
นายฮกไลซึ่งเปนคนทรงเจาจึงไดอัญเชิญศาลเจาแมมาตั้งไวบริเวณหนาบานของตน ซ่ึงเปนหอง
แถวอยูติดริมน้ํา ตอมาในป พ.ศ. 2497 ไดเกิดเหตุการณไฟไหมตลาดบานโปงขึ้นเปนครั้งที่ 2 ศาล
ดังกลาวจึงถูกยายขึ้นมาตั้งอยูบนบริเวณถนนริมน้ํา (ที่ตั้งศาลเจาแมบานโปงในปจจุบัน) สรางเปน
ศาลไมทรงไทยขนาดเล็ก มุงดวยหลังคาสังกะสี หลังจากนั้นประมาณ 10 ปตอมา โรงเจบวนฮกตั้ว
ไดสรางเปนอาคารคอนกรีตช้ันเดียว ขนาด 2 x 3 เมตร จนกระทั่งถึงป พ.ศ.2535 ชาวบานโปงไดรวมกัน
บริจาคเงินเพื่อสรางศาลเจาขึ้นมาใหม โดยใชงบประมาณเปนเงินจํานวน 3,500,000 บาท 52  

 

      
 

ภาพที่ 30 ศาลเจาแมบานโปง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 21 มิถุนายน 2550. 
 
 
 

                                                 
52สัมภาษณ นายจนนิทร วิชุประเสริฐ, อายุ 70 ป, ผูดูแลโรงเจบัวนฮกตั้ว, 21 มิถุนายน 

2550. 
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               2.14) ศาลเจาโจวซือกง หรือที่ชาวบานทั่วไปเรยีกวา “ศาลเจาองคเอี้ย” 
เปนศาลเจาที่เกาแกอีกแหงหนึ่งของตําบลคุงพยอม ไมปรากฏหลักฐานวาสรางขึน้ในสมัยใด ตั้งอยู
บริเวณคุงน้ําบริเวณริมฝงตะวันตกของแมน้ําแมกลอง (หมูที่ 13 บานตลาดนดั ตาํบล   คุงพยอม อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี) จากการบอกเลาถึงประวัติความเปนมาของศาลเจาโจวซือกง นายจง เรสม 53 
ผูดูแลศาลเจาแหงนี้ เลาวา ศาลเจานี้สรางขึ้นโดยชาวจีนซ่ึงไดนําผงธูปใสเรือมาจากเมืองจีนแลวได
นํามาไว ณ ศาลเจาแหงนี้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงในการกอสรางศาลมาแลว 3 คร้ัง ในระยะแรกสราง
ศาลเปนหลังคามุงดวยหญาคา ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ตอมาไดเปลี่ยนมาเปนเรือนไมมงุ
หลังคาสังกะสี จนกระทั่งปจจุบันศาลเจาถูกเปลี่ยนเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้อง 
ที่ดินบริเวณศาลเจานี้ เดิมเปนของเจหลันซึ่งเปนชาวจนีอยูที่ดําเนนิสะดวก ไดถวายที่ดินประมาณ  1 
งาน 100 ตารางวา เพื่อสรางศาลเจาโจวซอืกง ปจจุบันคนสวนใหญที่มาศาลเจาโจวซือกง มักจะมา
หาเจาพอเพื่อขอใหหายจากโรคภัยไขเจ็บ ตอชะตา ขอลาภ ฯลฯ สวนเวลามีงานบวช นากจะมาขอ
ขมาที่ศาลเจาโจวซือกงกอนเดินทางไปทีว่ดั รางทรงจะเขาทรงทุกวันอาทิตย ชวงเชา เวลา 09.00 น. 
ในอดีตถึงปจจบุันมีรางทรงทั้งหมดมาแลว 3 คน คนแรกชื่อ แปะล้ี คนที่ 2 ช่ือ แปะทรง และคนที่ 3 
(ปจจุบัน) ช่ือ นายประสงค สวนใหญรางทรงจะเปนผูชายทั้งหมด ทกุปจะมีงานประจําป โดยเฉพาะ
ในชวงระหวางวันที่ 1 - 2 ของเดือนมกราคม จะมีการทาํบุญเล้ียงพระ 9 องค การแสดงมหรสพ ลิเก 
ภาพยนตร แลวแตจะมีคนนาํมาถวายหรือแกบน  

  

      
 

ภาพที ่31 ศาลเจาโจวซือกง ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี, 19 กันยายน 2549. 
 
                                                 

53สัมภาษณ นายจง เรสม, อายุ 79 ป, ผูดูแลศาลเจาโจวซือกง, หมูที่ 13 ตําบลคุงพยอม 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบรีุ, 19 กันยายน 2549. 
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2.15) ศาลเจาพอชางพัน ตั้งอยูหมูที่ 5 ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี ศาลเจาพอชางพัน หรือภาษามอญเรียกวา “เจาพอเจินและงิ่ม” เปนศาลตนโพธ์ิกลาง
หมูบานที่มีความเกาแกมาก ศาลนี้มีเจาพอ 3 องค คือ เจาพอชางพัน เจาพอกาหลง และเจาพอคลุกคลี 
แตเดิมศาลนี้ตั้งอยูบริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานมวง (อบต.) ในปจจุบัน ตอมาไดยาย
มาอยูฝงตรงขามกับ อบต. บานมวง เดิมเปนศาลไมเล็กๆมุงดวยหลังคาสังกะสี ตั้งอยูบริเวณใกลกับที่
ทําการสภาตําบลบานมวง ตอมาไดมีการรื้อที่ทําการสภาตําบลออกแลวสรางเปนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก เปลี่ยนชื่อเปนที่ทําการ อบต. บานมวง ในป พ.ศ.2542 จึงยายศาลเดิมไปตั้งอยูบริเวณฝงตรง
ขามใตตนโพธ์ิใหญที่มีอายุเกาแก ปจจุบันมีการเซนไหวปละ 2 คร้ัง คือ ในเดือน 4 และเดือน 6 จะมี
การทําบุญตักบาตร และมีการเลี้ยงศาลประจําป ของที่ใชเซนไหว เชน หัวหมู มะพราว ขนมตมดํา 
ขนมตมขาว ขาวสาร กลวย เปนตน แลวแตใครจะนํามาถวาย โดยในการทําพิธีเจาพอจะเขาสิงรางคน
ที่มา ใครที่ถูกทรงก็จะเตนรําตามเสียงกลอง รางทรงสวนใหญจะเปนผูหญิง รางทรงก็จะทํานาย
เหตุการณความเปนไปในหมูบาน เชน  ปนี้น้ําทาจะอุดมสมบูรณหรือไม การทํานาจะไดผลดีหรือไม 
หากรางทรงหยิบขาวเปลือกของคนใดขึ้นมา ก็จะทํานายวาการทํานาของคนนั้นจะไดผลดีหรือไม 
เปนตน 54

 

 
 
ภาพที่ 32  ศาลเจาพอชางพัน ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี, 20 กันยายน 2549. 
 
                                                 

54สัมภาษณ นายรม เครือสุวรรณกร, อายุ 65 ป, ชาวตาํบลบานมวง, หมูที่ 4 ตําบลบานมวง 
อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี, 20 กันยายน 2549. 
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2.16) ศาลเจาพอสายบัว เปนสถานที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของชุมชน
หนองปลาหมอที่ชาวบานใหความเคารพนับถือและมีความเปนมาที่นาสนใจ ตั้งอยูหมูที่ 2 บานหนอง
ปลาหมอ และอยูทางทิศตะวันออกของสระน้ําหนองปลาหมอ ไมปรากฏหลักฐานวาสรางในสมัยใด 
แตจากคําบอกเลาถึงความเปนมาของศาลเจาพอสายบัวนี้ อาจารยอํานวย บุญณรงค ประธานสภา
วัฒนธรรมตําบลหนองปลาหมอ 55 เลาวา ในอดีตไดมีกลุมนายฮอยมาจากโคราชตอนวัวควายเพื่อมา
ขาย  เมื่อเดินทางมาถึงที่บานหนองปลาหมอจึงไดหยุดพัก ณ บริเวณรอบๆ สระน้ําหนองปลาหมอ 
เมื่อถึงเวลากลางคืนไดมีชาวบานแอบลักลอบมาขโมยวัวควาย นายฮอยจึงไดอธิษฐานตอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
ที่บานเกิดของตน ขอใหชวยคุมครองรักษาวัวควายของตนไมใหถูกขโมย เมื่อสําเร็จตามจุดประสงค
จึงไดสรางศาลและอัญเชิญเจาพอมาสิงสถิตยอยู ณ บริเวณใกลสระน้ําหนองปลาหมอ และตั้งชื่อวา 
“ศาลเจาพอสายบัว” จนถึงปจจุบัน 

 

 
 

ภาพที่ 33 ศาลเจาพอสายบวั ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอบานโปง จงัหวัดราชบุรี, 29 กุมภาพนัธ 2550. 
 

2.17) โรงเจกกอันตึ้ง  ตั้งอยูเลขที่ 37  ถนนเนียนทองคํา อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี จากคําบอกเลาของผู ดูแลโรงเจแหงนี ้เลาวา โรงเจกกอันตึ ้งสรางขึ ้นในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงโปรดพระราชทานเงิน จํานวน 15 ช่ัง 
และที่ดินเพื่อสรางโรงเจแหงนี้  ตอมาในป พ.ศ. 2497 ไดเกิดเหตุการณเพลิงไหมตลาดบานโปงขึ้น 
ทําใหโรงเจถูกไฟไหมเสียหายจนหมด ยกเวนพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิที่อยูในโรงเจเทานั้นที่ไมเปน
                                                 

55สัมภาษณ นายอํานวย บุญณรงค, อายุ 63 ป, ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลหนอง
ปลาหมอ, 2/1 หมูที่ 1 ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี, 29 กันยายน 2549. 
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อะไร หลังจากนั้นชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชนตลาดบานโปงจึงไดรวมกันบริจาคเงินเพื่อสรางโรงเจ
ขึ้นมาใหม ตอมาในป พ.ศ. 2539 ไดมีการบูรณะซอมแซมโรงเจ ทุกปจะมีการทําบุญตรุษจีน  

(3) สถานที่สําคัญในทองถิ่น 
3.1) หนองปลาหมอ หรือ สระน้ําหนองปลาหมอ ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบล

หนองปลาหมอ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เปนหนองน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยูหางจาก
แมน้ําแมกลองไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร จากคําบอกเลาสืบตอกันมาของชาวบาน 
เลาวา ในอดีตพื้นที่หนองน้ํามีขนาดใหญไมมากนัก ประมาณ 7-8 ไร อุดมไปดวยสัตวนานาชนิด 
และตนไมนานาพันธุ ไมวาจะเปนตนมะขาม ตนขอย ตนโพธิ์ ฯลฯ หนาฝนหนองน้ําจะเต็มไปดวย
สัตวน้ําจํานวนมาก โดยเฉพาะปลาหมอ นอกจากนี้ สระน้ําหนองปลาหมอยังเปนแหลงน้ําที่สําคัญ
สําหรับการอุปโภคบริโภคและจับสัตวน้ํามาเปนอาหารของชาวบานหนองปลาหมอ และหมูบาน
ใกลเคียง ซ่ึงถือวาเปนแหลงน้ําสาธารณะอยางแทจริง ตอมาพื้นที่โดยรอบนอกไดเกิดการตื้นเขิน 
ชาวบานจึงรุกลํ้าเขาไปจับจองเปนที่ทํากิน และขยายพื้นที่ทํากินไปเรื ่อย ๆ จนพื้นที่หนองน้ํา         
มีขนาดเล็กลงเหลือพื้นที่หนองน้ําเพียง 2 ไรเศษ 56

 

 
 

ภาพที่  34  สระน้าํหนองปลาหมอ ตาํบลหนองปลาหมอ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี,  
                  29 กุมภาพนัธ 2550. 

                                                 
56สัมภาษณ นายอํานวย บุญณรงค, อายุ 63 ป, ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลหนอง

ปลาหมอ, 2/1 หมูที่ 1 ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 29 กุมภาพันธ 2550. 
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3.2) ปาชา หรือท่ีชาวบานเรียกกันวา ปาเฮี่ยว ตั้งอยูหมูที่ 3 บานลาย
หนอง หางจากสระน้ําหนองปลาหมอไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 100 เมตร และอยูหางจากวัด
หนองปลาหมอ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 50 เมตร สภาพทั่วไปในอดีตเปนปารก มีพันธุไม
นานาชนิด เมื่อมีคนตายเกิดขึ้นในหมูบาน ชาวบานจะนําศพมาเผาที่นี่ ในอดีตจึงเปนสถานที่ที่มี
บรรยากาศนากลัวและรก ชาวบานเลาวา สมัยกอนเวลากลางคืนจะไมมีใครกลาเดินผานปาชาแหงนี้ 
เพราะเปนที่เลาลือกันวาปาชาแหงนี้มีผีดุ ชาวบานหนองปลาหมอเชื่อวา ในอดีตวัดเปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์สะอาด จึงไมนิยมสรางเมรุเผาศพในบริเวณวัด เพราะเมรุเผาศพเปนสิ่งสกปรก 
ดังนั้น ชาวบานจึงสรางปาชาใหอยูหางไกลหมูบานออกไปทางทิศตะวันตก นายอํานวย บุญณรงค 57

ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลหนองปลาหมอ เลาวา การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในการใชพื้นที่ปาชา
เกิดขึ้นเมื่อประมาณป พ.ศ.2540 เพราะในปนี้มีการสรางเมรุเผาศพในวัด เมื่อมีเมรุที่ถาวร ชาวบาน
จึงไมนิยมนําศพไปเผาที่ปาชา ทําใหปาชาหมดหนาที่และความสําคัญลงไป  

 
3.3) คายหลวงบานโปง ตั้งอยูถนนคายหลวง ตําบลปลักแรด อําเภอ

บานโปง จังหวัดราชบุรี ในอดีตเคยเปนคายเการบพมามาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย และเปนสถาน
ที่ตั้งของคายลูกเสือปาและเสือปาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที ่6) ทรงฝก
เสือปาและลูกเสือตลอดจนซอมรบ ณ คายหลวงแหงนี้ แตคายหลวงบานโปงในปจจุบันเหลือเพียง
แคช่ือถนนคายหลวง ซ่ึงอยูติดริมแมน้ําแมกลอง ในขณะที่พื้นที่ที่พระองคเคยเสด็จมาประทับและ
ฝกซอมรบ กลายเปนที่ของเอกชนและบางสวนชาวบานไดสรางบานเรือนทับพื้นที่ดังกลาว จะยังคง
หลงเหลือเปนพื้นที่วางเปลาอยูบริเวณตนโพธิ์เชิงสะพานคายหลวงเทานั้น อาจเปนเพราะพื้นที่บริเวณ
คายลูกเสืออยูในตัวเมือง ทําใหไมสามารถอนุรักษพื้นที่ประวัติศาสตรดังกลาวใหชนรุนหลังได
ศึกษา และเปนพื้นที่ทองเที่ยวของอําเภอบานโปงเหมือนอยางคายหลวงบานไรที่อําเภอโพธารามได 
เมื่อพื้นที่เดิมไมสามารถอนุรักษไวได จึงเกิดพื้นที่ใหมทดแทน คือ “ คายลูกเสือบานโปง (ดงยาง) ” 
หลังหมูบานน้ําเพชร โรงพยาบาลซานคามิลโล ซ่ึงเปนสถานที่ฝกภาคสนามของลูกเสือโรงเรียน
ตางๆ และเปนที่ตั้งอนุสรณพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 6 จะขาดก็เพียงความศักดิ์สิทธิ์ของ
สถานที่เทานั้น เนื่องจากไมไดเปนพื้นที่จริงเหมือน “คายหลวงบานโปง”  

 

 
                                                 

57สัมภาษณ นายอํานวย บุญณรงค, อายุ 63 ป, ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลหนองปลาหมอ, 
2/1 หมูที่ 1 ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 29 กุมภาพันธ 2550. 
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2.2 การสํารวจและรวบรวมหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร 
จากการสํารวจและรวบรวมหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรที่พบบริเวณชุมชนลุมน้ํา

แมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวามีหลักฐานจํานวนมากมายหลายประเภท 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักฐานประวัติศาสตรประเภทตํานาน-พงศาวดาร และเอกสารทองถ่ิน 

2.2.1 หลักฐานประวัติศาสตรประเภทตํานาน-พงศาวดาร 
จากการสํารวจและรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรประเภทตํานาน-พงศาวดาร  

ที่พบบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี สามารถจัดตามลักษณะ
เนื้อหาของตํานาน-พงศาวดารที่อธิบายถึงความเปนมาของผูนําทางวัฒนธรรมหรือผูปกครอง ความ
เปนมาของบานเมือง ความเปนมาของสถานที่ทางพุทธศาสนา และสถานที่สําคัญในทองถ่ิน         
ซ่ึงจําแนกออกไดเปน 4  ประเภท คือ  

(1) ตํานานวีรบุรุษหรือบรรพบุรุษ (Myth of Culture Hero) เปนตํานาน   
ที่เกิดขึ้นภายใตกรอบความคิดของลัทธินับถือวีรบุรุษหรือบรรพบุรุษ โดยเชื่อวาวีรบุรุษหรือบรรพบุรุษ
สามารถดลบันดาลใหลูกหลานประสบความสําเร็จในดานตางๆ จึงมีการเลาเรื่องราวสืบทอดกันมา
หลายชั่วอายุคน เพื่อใหลูกหลานรุนตอมาไดรับรูและจดจําเรื่องราวที่บรรพบุรุษหรือวีรบุรุษได
เคยกระทําไว 58 นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอธิบายเรื่องราวของบุคคลที่เปนผูนําทางวัฒนธรรมของกลุม
คนตางๆ โดยคนแตละกลุมจะเชื่อวาวีรบุรุษของกลุมตนเคยมีตัวตนจริง  59  ซ่ึงในการกอตั้งชุมชนหรือ
การสรางบานแปงเมืองในประวัติความเปนมาของมนุษยทุกกลุมจะพบเรื่องราวของวีรบุรุษผูนํา
ชุมชนโบราณ 2 ลักษณะ คือ วีรบุรุษในประวัติศาสตร (Historic hero) เปนผูที่มีช่ือเสียงและบันทึก
ไวในประวัติศาสตร และวีรบุรุษทางวัฒนธรรม (Culture hero) เปนผูวางรากฐานวัฒนธรรมบางดาน
แกชุมชนหรือนํากลุมชนมาสรางบานเมือง จะไมมีช่ือปรากฏในประวัติศาสตร แตมักมีช่ืออยูใน
ตํานาน พงศาวดาร นิทานพื้นบาน  60   

                                                 
58พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล และสายชล สัตยานุรักษ, “แนวการเขียนประวัติศาสตรแบบ

ตํานานและการใชหลักฐานทางประวัติศาสตร,” ใน เอกสารคําสอนวิชาประวัติศาสตรไทย. เลม 1.  
(นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545),7. 

59ปรมินท จารุวร, ความขัดแยงและการประนีประนอมในตํานานปรัมปราไทย  
(กรงุเทพมหานคร : โครงการเผยแพรผลงานวชิาการ คณะอกัษรศาสตร จฬุาลงกรณหาวิทยาลัย, 2549), 134. 

60สุกัญญา สุจฉายา, “พระรวง : วีรบุรุษในประวัติศาสตรและวีรบุรุษทางวฒันธรรม,”   
ภาษาและวรรณคดีไทย 16 (ธันวาคม 2542) : 212-216. 
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จากการสํารวจและรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรประเภทตํานานวีรบุรุษที่พบบริเวณ
ชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวามีตํานานที่มีเร่ืองราวเกี่ยวกับวีรบุรุษ
ทางวัฒนธรรม ไดแก ตํานานทาวอูทอง 61 เปนเรื่องราวของพระเจาอูทองที่ไดอพยพไพรฟาขาทาส
บริวารหนีโรคหามาจากเมืองอูทอง แลวมาตั้งเมืองอยูบริเวณสระน้ําโกสินารายณ (ตั้งอยูตําบลทาผา 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี) และตํานานที่มีเร่ืองราวเกี่ยวกับวีรบุรุษในประวัติศาสตร ไดแก ตํานาน
พระราชามอญ 62 แปลจากราชวงศมอญสามเมือง ตํานานโบราณภาษามอญ พบที่ตําบลบานมวง อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี แปลและเรียบเรียงโดย จวน เครือวิชฌยาจารย กลาวถึงเรื่องราวพระราช
ประวัติของกษัตริยมอญ 3 ราชวงศ ไดแก เมืองสะเทิม เมืองหงสาวดี และเมืองมุหัตมะ ไดประกอบ
วีรกรรมอันนามหัศจรรยไวหลากหลายคลายกับเทพนิยาย  

(2) ตํานาน - พงศาวดารเมือง (Myth of place) เปนเอกสารที่บอกเลา
เหตุการณประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับความเปนมาของเมือง จากการสํารวจและรวบรวมหลักฐานที่เปน
ลายลักษณอักษรประเภทตํานาน-พงศาวดารเมืองที่พบบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี พบวามีตํานาน-พงศาวดารเมืองที่สําคัญ ไดแก ตํานานเมืองมอญ และ
ตํานานเมืองราชบุรี 

2.1) ตํานานเมืองมอญ พบที่วัดโพธิโสภาราม ตําบลคุงพยอม อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี พบตนฉบับคัมภีรใบลานอักษรมอญเรื่องตํานานเมืองมอญ อกุศลมูล 
(โลภะ โทสะ โมหะ) จํานวน 1 ผูก ซ่ึงยังมิไดมีการปริวรรตเปนภาษาไทย กลาวถึงประวัติความ
เปนมาของเมืองมอญ จากการสํารวจพบวามีตํานานเมืองมอญอยูหลายฉบับ แตละฉบับมีเนื้อหา      
ที่แตกตางกัน  ดังนี้                       
           2.1.1) พงศาวดารมอญพมา 63 แปลเปนภาษาไทยในสมัย
รัชกาลที่ 4 โดยขุนสุนทรโวหารในกรมพระอาลักษณและขุนอักษรรามัญ นายขําเปรียญ นายสุด
เปรียญ และนายจุ รวม 4 นาย เปนลามแปลคัดลอกจากหนังสือรามัญใบลานเปนภาษาไทย           
เมื่อ จ.ศ.1219 (พ.ศ. 2400) พิมพในประชุมพงศาวดารภาคที่ 1 เรื่องที่ 5 เนื้อหาอธิบายเริ่มตั้งแต    
การสรางเมืองหงสาวดีจนถึงพมารบกับอังกฤษในพ.ศ.2367 

                                                 
61เสนห ปนสุขสวัสดิ์ และคณะ, ประวัติสระน้าํโกสินารายณ  (ราชบุรี : นยิมวทิยา, 2508), 1-5. 
62จวน เครือวิชฌยาจารย, [ลุงจวน], (ผูแปล),  มหัศจรรยพระราชามอญ (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.) 
63กรมศิลปากร, “พงศาวดารมอญพมา,” ใน ประชุมพงศาวดารภาคที่ 1 (พระนคร : 

องคการคาของคุรุสภา, 2506), 1-2. 
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            2.1.2) ลําดับราชพงศานุสสรณแหงรามัญประเทศ รจนาโดย
พระเจาราชวรวงศเธอกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ คัดลอกและรอยกรองถอยคําโดยขุนธนกิจวิจารณ 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ตอมาไดมีการนํามาจดัพิมพเผยแพรในงานศพคณุหญิงคชนันทน นิพัทธพงศ   
เมื่อ พ.ศ. 2479 เนื้อหากลาวถึงตั้งแตการสรางเมืองหงสาวดีจนถึงพระเจาธิโรราชา (หลานของ     
พระเจาธรรมเจดีย) 
             2.1.3) พงศาวดารมอญ 64 แปลและเรยีบเรียงโดย พระมหาชวง 
อูเจริญ มีพิมพอยูในหนังสอืงานศพของพระสงฆมอญหลายรูป ลาสุดพิมพอยูในหนังสือ 80 ป 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยสุเอ็ด คชเสนี 48 ป สมาคมไทยรามัญ จัดพิมพโดยสมาคมไทย
รามัญ พ.ศ. 2547 กลาวถึงประวัติศาสตรมอญตั้งแตเร่ิมตนในพมาตอนใต คือ อาณาจักรสุธรรมวด ี
หรือสะเทิม อาณาจักรหงสาวดี และเมาะตะมะ แตเปนประวัติศาสตรอยางสังเขป สวนใหญจะมีแต
รายช่ือกษัตริย  

 2.2) ตาํนานเมืองราชบุรี เปนเอกสารประวัติศาสตรที่ใหขอมูล
เกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองราชบุรี และประวัติความเปนมาของอําเภอบานโปง จาก
การสํารวจพบวามีตํานานเมอืงราชบุรีอยูหลายฉบับ แตละฉบับมีเนื้อหาที่แตกตางกัน ดังนี ้

           2.2.1) ตํานานเมืองราชบุรี 65 รวบรวมและเรียบเรียงโดย          
พระยาคฑาธรบดี จางวางโทสมุหเทศาภบิาลสําเร็จราชการมณฑลราชบุรี เปนตํานานเรื่องหนึ่งใน
หลายๆเรื่องที่ถูกรวบรวมไวในสมุดราชบุรี พ.ศ.2468  โดยจัดพิมพขึ้นเพื่อเปนหนังสือประกอบการ
จัดแสดงมหกรรมระดับชาติทีม่ีช่ือวา “การแสดงสยามรฐัพิพิธภัณฑ” (The Siamese Kingdom 
Exhibition) และเปนที่ระลึกในมงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 6     
ไดเสด็จสถิตในราชสมบัติปกครองประเทศและประชาชนชาวสยามครบ 15 ปบริบูรณ โดยมี
กําหนดจัดงานวันที่ 23 มกราคม 2468 ณ สวนลุมพิน ีตํานานฉบับนี ้ไดใหความสําคัญกับการอธิบาย
ระบบการปกครองที่ไดจัดตัง้ขึ้นใหม คือ ระบบมณฑลเทศาภบิาล ซ่ึงเปนระบบทีร่วมศนูยอํานาจ   
การปกครองเขาสูสวนกลางสมัยรัชกาลที ่ 5 โดยสมุดราชบุรีเปนตวัแทนของรัฐทองถ่ินภายใตระบบ
มณฑลเทศาภบิาลนัน่เอง         
             
                                                 

64พระมหาชวง อูเจริญ, “พงศาวดารมอญ,” ใน  80 ป ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย  
สุเอ็ด คชเสนี 48 ป สมาคมไทยรามัญ (กรุงเทพมหานคร : สมาคมไทยรามัญ, 2547)  

65พระยาคฑาธรบดี จางวางโท, สมุดราชบุรี พ.ศ.2468  (พระนคร : โรงพิมพหนังสือพิมพไทย, 
2468), 26-53. 
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2.2.2) ตํานานการตั้งเมืองราชบุรี 66 เรียบเรียงโดย เจาคุณ
สุนทรพิพิธ ปรากฏอยูในหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ. พระขจัดทารุณกรรม 
(เงิน หนุนภักดี) ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร พระนคร วันที่ 21 เมษายน 2483 ตํานานฉบับนี้ เปนการ
รวบรวมเรื่องราวประวัติจังหวัดราชบุรี

                                                

จากหนังสือสมุดราชบุรี พ.ศ. 2468 และไดมีการเรียบเรียง
เนื้อหาขึ้นใหมใหเปนปจจุบัน 

2.2.3) ตํานานเมืองราชบุรี 67 เรียบเรียงโดย  นายตรี อมาตยกุล 
อดีตหัวหนากองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร ปรากฏอยูในบทความเรื่อง “ราชบุรี” 
พิมพและเผยแพรคร้ังแรกในวารสารกรมศิลปากร พุทธศักราช 2490 ตอมาไดถูกนํามาจัดพิมพเนื่อง
ในโอกาสตางๆ เชน หนังสือพิมพตํารวจ พุทธศักราช 2495 , หนังสือแสดงมุทิตานุสรณในงานฉลอง
พระมหาชอย มหาธีโร ป.ธ.9 ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะที่พระศรีธีรพงศ     
ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2501 ณ วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดราชบุรี เปนตน 
ตํานานฉบับนี้กลาวถึงประวัติความเปนมาของจังหวัดราชบุรี โดยนําหลักฐานทางโบราณคดีและ
เอกสารทางประวัติศาสตรมาใชในการวิเคราะหและตีความทางประวัติศาสตร  

(3)  ตํานานปูชนียวัตถุสถาน จากการสํารวจและรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตร
ประเภทตํานานปูชนียวัตถุสถานที่พบบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
พบวามีตํานานปูชนียวัตถุสถานที่สําคัญ ไดแก ตํานานเจดียชเวดากอง  

ตํานานเจดียชเวดากอง หรือ ตํานานพระเจดยีรางกุง 68 เปนเอกสารซึ่ง จวน เครือวิชฌยาจารย   
ไดแปลและเรยีบเรียงเปนภาษาไทย จากวังธาตุและวังพระธาตุภาษามอญ 4 ฉบับ ไดแก  

1. วังธาตุภาษามอญ ศักราช 1226 เดือน 2 (ยี่) ขึน้ 8 ค่าํ วันจนัทร จารไว ณ วัดมวง 
ราชบุรี (ฉบับพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง) 

 
66เจาคุณสุนทรพิพิธ, “ตํานานการตั้งเมืองราชบุรี,” ใน ที่ระลึกในงานพระราชทาน

เพลิงศพ พ.ต.อ. พระขจัดทารุณกรรม (เงนิ หนุนภักดี), กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามงกุฎราช
วิทยาลัย, 2483. (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ. พระขจัดทารุณกรรม (เงนิ หนุนภักดี) 21 
เมษายน 2483), คํานํา. 

67ตรี อมาตยกุล, “ตํานานเมืองราชบุรี,” ใน จังหวัดราชบรีุ, ราชบุรี : ม.ป.ท., 2501. 
(พิมพเปนมุทติานุสรณในงานฉลองพระมหาชอย มหาธโีร ป.ธ.9 ไดรับพระราชทานสมณศักดิเ์ปน
พระราชาคณะที่พระศรีธีรพงศในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2501 ณ วัดมหาธาตุ
วรวิหาร ราชบรีุ), 8-21. 

68จวน เครือวิชฌยาจารย, ตํานานพระเจดียรางกุง (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2539), 8.  
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2. วังธาตุภาษามอญ ศักราช 1265 เดือน 2 (ยี่) แรม 8 ค่ํา วันอาทิตย ปเถาะ (ฉบับวัดตาล         
คุงพยอม (ปูแปลง)) 

3. วังพระธาตพุิสดารภาษามอญ เลขที่สํารวจ 677 (ฉบับพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง) 
4. วังพระธาตรุางกุง ศักราช 1338 เดือน 2 (ยี่) จากหงสาวดี (ฉบับทานกัลยาณ  ผะออก        

วัดใหม) 
ตํานานเจดียชเวดากอง เปนเอกสารใบลานจารึกดวยภาษามอญ อักษรมอญโบราณ   

พบที่วัดมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี กลาวถึงประวัติความเปนมาของสอง     
พี่นองวานิชชาวมอญ การไปเฝาพระพุทธเจาแลวพระราชทานเสนพระเกศาธาตุกลับมายังเมืองมอญ 
ตามหาสถานที่ประดิษฐานพระบรมธาตุของพระพุทธเจาองคกอนๆ การสรางพระเจดีย และวิธีการ
บรรจุพระเกศาธาตุ การฉลองสมโภชพระบรมธาตุ โดยทางวัดมวงไดเก็บรักษาตนฉบับคัมภีร       
ใบลานอักษรมอญเรื่องตํานานเจดียชเวดากองไว จํานวน 5 ฉบับ คือ  

ฉบับที่ 1 เลขที่ 139 หนังสือประวัติพระเจดียรางกุง ศักราช 1281 เดือนยี่ วนัจนัทร    
ขึ้น 8  ค่ํา เวลาตะวนัตกดนิ พระอุตตมา ผูจาร 

ฉบับที่ 2 เลขที่ 410 หนังสืออานเรื่อง วังธาตุ ตํานานพระเจดยี เล่ียเกิง่ จุลศักราช 1234 
ฉบับที่ 3 เลขที่ 669 ประวัตพิระธาตุชเวดากอง เมืองมอญ จุลศักราช 1206 เดือน 10 
ฉบับที่ 4 เลขที่ 1135 ประวตัิพระเจดียยางกุง 
ฉบับที่ 5 ไมระบุเลขที่ ช่ือ วงัพระธาตุพระเจดียรางกุง จลุศักราช 1256 วันเสาร แรม 12 

ค่ํา เดือน 7 เวลารุงเชา พระครึบ เปนผูจาร 
 

                                
 

ภาพที่  36   เอกสารตํานานพระเจดยีรางกุง   ภาพที่ 37 เอกสารวังธาตุพระรางกุงใหม 
ที่มา : จวน เครือวิชฌยาจารย [ลุงจวน], ผูแปล,  ที่มา : จวน เครือวิชฌยาจารย, [ลุงจวน], ผูแปล, 
วังธาตุตํานานพระเจดียรางกุง (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.)  พระรางกุงใหม (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.) 
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(4) ตํานานเกร็ดประวัติศาสตร เปนตํานานทองถ่ินที่มีการบันทึกเรื่องราว
ประกอบการอธิบายเชื่อมโยงบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรและสถานที่สําคัญในทองถ่ิน เนื้อหา
สวนใหญสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนมาของทองถ่ินได จากการสํารวจและรวบรวมหลักฐาน
ประวัติศาสตรประเภทตํานานเกร็ดประวัติศาสตรที่พบบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี พบวามีตํานานที่สําคัญ ไดแก ตํานานสระน้ําโกสินารายณ และตํานานอภินิหารยศาล
เจาแมเบิกไพร 

4.1) ตํานานสระน้ําโกสินารายณ ปรากฏในหนังสือเร่ือง “ประวัติ
สระน้ําโกสินารายณ” 69 รวบรวมและเรียบเรียงโดย เสนห ปนสุขสวัสดิ์ และคณะ เปนเอกสาร         
ที่จัดพิมพขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508 เพื่อเผยแพรใหแกประชาชนทั่วไปที่สนใจ กลาวถึงตํานานความเปนมา
ของพอปูโกฑัณกับตาอูทองกับการสรางสระน้ําโกสินารายณ ตลอดจนคําบอกเลาเกี่ยวกับความเชื่อ
ของชาวบานในอดีตที่มีตอสระน้ําโกสินารายณ ซ่ึงปรากฏทั้งในเอกสารที่คนในทองถ่ินไดบันทึกไว
และอยูในรูปของตํานานและเรื่องเลาพื้นบานที่มีการจดจําถายทอดสืบตอกันมา ซ่ึงบางครั้งมีรายละเอียด    
ที่แตกตางกันออกไป  

4.2)  ตํานานอภินิหารยศาลเจาแมเบิกไพร 70 เปนเอกสารที่ทางศาล  
เจาแมเบิกไพร จัดพิมพขึ้นเมื่อ พ.ศ.2515 เพื่อเผยแพรใหแกประชาชนทั่วไปที่สนใจ เปนเอกสาร      
ที่แปลและเรียบเรียงจากภาษาจีน โดย นายซุยฮก  สนธิเดชกุล จํานวน 4 หนา ตํานานฉบับนี ้กลาวถึง
ความเชื่อของชาวบานที่มีตอเจาแม และมูลเหตุของการสรางศาลเจาแมเบิกไพรที่ตําบลเบิกไพร 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  

   2.2.2 หลักฐานประวัติศาสตรประเภทเอกสารทองถิ่น  

จากการสํารวจและรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรประเภทเอกสารทองถ่ินที่พบ
บริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบหลักฐานเอกสารทองถ่ินตาง ๆ 
เปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนประวัติบานเมืองและสถานที่สําคัญในทองถ่ิน ชีวประวัติ และ
วรรณกรรมทองถ่ิน ซ่ึงเอกสารทองถ่ินตาง ๆ เหลานี้ เปนหลักฐานที่มีประโยชนสามารถนํามาศึกษา
วิเคราะหและประเมินคุณคาการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน  

(1) ประวัติบานเมืองและสถานที่สาํคัญในทองถิ่น    เปนเอกสารทีเ่กีย่วกับ
ประวัติบานเมอืงและชมุชน รวมทัง้สถานทีสํ่าคัญในทองถ่ินตาง ๆ  อาทเิชน 

                                                 
69เสนห ปนสุขสวัสดิ์ และคณะ, ประวัติสระน้ําโกสินารายณ (ราชบุรี: นิยมวทิยา,2508), 1-5. 
70ซุยฮก  สนธิเดชกุล, ตํานานอภินิหารยศาลเจาแม (ม.ป.ท., 2515).  
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1.1) เอกสาร “ประวัติศาสตรกําเนิดชุมชนตําบลหนองปลาหมอ” 71

เปนเอกสารบันทึกความทรงจําของ ครูแกว อินทะแสน อดีตครูใหญโรงเรียนปากทอวิทยาคม       
ไดเรียบเรียงไว ซ่ึงไมปรากฏปที่พิมพ เอกสารกลาวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ
ชุมชนหนองปลาหมอและประวัติของพระครูมูลอุตตโม อดีตเจาอาวาสวัดหนองปลาหมอ ตําบล
หนองปลาหมอ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  
 

 

     
 
ภาพที่  38   เอกสารประวัติศาสตรกําเนิดชมุชนตําบลหนองปลาหมอ 
ที่มา : แกว อินทะแสน, ประวตัิศาสตรกาํเนดิชุมชนตาํบลหนองปลาหมอ  พระครูอุตตโมเทาที่ฉนัรูจกั .  

( ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), หนาปก.  
 

1.2) หนังสือ “งานฉลองลานอเนกประสงคศาลเจาแมเบิกไพร”  72

เปนเอกสารที่จัดพิมพขึ้นในงานฉลองลานอเนกประสงคศาลเจาแมเบิกไพร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2544 ณ ศาลเจาแมเบิกไพร ตําบลเบิกไพร อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เอกสารกลาวถึงประวัติ
ความเปนมาของเจาแมเบิกไพร (เทียงโหวเซ้ียบอ) ศาลเจาแมเบิกไพร โดยมีหลักฐานอางอิงตาง ๆ 
เชน หลักฐานจากเมืองผูเถียน หลักฐานรัชกาลที่ 5 เสด็จศาลเจาแมเบิกไพร คําบอกเลาของชาวบาน
เกี่ยวกับความศรัทธาที่มีตอศาลเจาแมเบิกไพร ตลอดจนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ
อําเภอบานโปง  
                                                 

71 แกว อินทะแสน, ประวัติศาสตรกําเนิดชุมชนตําบลหนองปลาหมอ  พระครูอุตตโม
เทาที่ฉันรูจัก .  ( ม.ป.ท. : ม.ป.ป.) 

72 ศาลเจาแมเบิกไพร, งานฉลองลานอเนกประสงคศาลเจาแมเบิกไพร. (ราชบุรี : 
ม.ป.ป., 2544) 
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ภาพที่  39  หนังสืองานฉลองลานอเนกประสงคศาลเจาแมเบิกไพร 
ที่มา : ศาลเจาแมเบิกไพร, งานฉลองลานอเนกประสงคศาลเจาแมเบิกไพ. (ราชบุรี : ม.ป.ป., 2544), หนาปก. 
 

1.3) หนังสือ “ธรรมะ” 73 เปนเอกสารที่ทางวัดจัดพิมพขึ้น เพื่อเปน
อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสุจิตธรรมคุณ เอกสารกลาวถึงหลักธรรมคําสอนทางพุทธ
ศาสนา และประวัติความเปนมาของวัดหนองปลาหมอ เรียบเรียงโดย พระครูสุจิตธรรมคุณ อดีตเจา
อาวาสวัดหนองปลาหมอ (กุมภาพันธ 2535)  

1.4) หนังสือ “ท่ีระลึก 100 ป วัดโกสินารายณ 2542” 74 เปนเอกสาร    
ที่จัดพิมพขึ้นในโอกาสครบรอบ  100 ป วัดโกสินารายณ  เมื่อวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2542               
ณ วัดโกสินารายณ ตําบลทาผา อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เอกสารกลาวถึงประวัติความเปนมา
ของวัดโกสินารายณ เร ียบเรียงโดย  พระครูเกษมรัตนคุณ  (อต  เขมทตโต) อดีตเจ าอาวาส                
วัดโกสินารายณ   

 
 

                                                 
73พระครูสุจิตธรรมคุณ, ธรรมะ (กรุงเทพมหานคร : หจก.วิริยะพัฒนาโรงพิมพ, 2541. 

พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสุจิตธรรมคุณ (ขุนทอง สุจิณโณ) 29 มีนาคม 2541), คํานํา. 
74พระครูเกษมรัตนคุณ (อด เขมทตโต), ที่ระลึก 100 ป วัดโกสินารายณ (ราชบุรี :      

โรงพิมพศุขโต, 2542), คํานํา. 
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1.5) เอกสาร “ประวัติวัดใหญนครชุมน” 75 เปนเอกสารที่ทางวัด
จัดพิมพขึ้น เมื่อ พ.ศ.2535 เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร เอกสารกลาวถึงประวัติความ
เปนมาของวัดใหญนครชุมน โบราณวัตถุสถานที่สําคัญภายในวัด และความเปนมาของวัดใหญนครชุมน
จากบันทึกคําบอกเลาของชาวบานนครชุมน   

    

 
     

ภาพที่  40   เอกสารประวัตวิดัใหญนครชุมน 
ที่มา : วัดใหญนครชุมน, “ประวัตวิัดใหญนครชุมน,” กรกฎาคม 2535. (พิมพดดี) 
 

1.6) เอกสาร “ประวัติวัดบานโปง” 76 บันทึกโดย พระมหาสนิท     
เขมจารี อดีตเจาอาวาสวัดบานโปง โดยพระครูสุธีปริยัติวิธาน รองเจาคณะอําเภอบานโปง เปน         
ผูคัดลอกจากขอความเดิม เอกสารดังกลาวจัดพิมพเผยแพรในสูจิบัตรงานผูกพัทธสีมา วัดบานโปง 
อํ

                                                

าเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ปพุทธศักราช 2547 เนื้อหากลาวถึงประวัติความเปนมาของวัดบานโปง 
เร่ิมตั้งแตกําเนิดวัด และประวัติของสถานที่และนามวัด ตลอดจนสังเขปประวัติของพระครูวิจิตร
ธรรมรส และพระพิศาลพัฒนโสภณ อดีตเจาอาวาสวัดบานโปง  

 
75วัดใหญนครชมุน, “ประวัตวิดัใหญนครชุมน,” กรกฎาคม 2535. (พิมพดดี) 
76พระมหาสนิท เขมจารี, “ประวัติวัดบานโปง.” ใน สูจิบัตรงานผูกพัทธสีมาปดทอง

ฝงลูกนิมิตวดับานโปง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ปพุทธศักราช 2547 (ราชบุรี : ม.ป.ท., 2547). 
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1.7) หนังสือ “ประวัติวัดอุทุมพรทาราม (วัดทามะเดื่อ)” 77 เปน
เอกสารที่ทางวัดจัดพิมพขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 เพื่อเผยแพรใหแกประชาชนทั่วไป เอกสารกลาวถึง
ประวัติความเปนมาของวัดอุทุมพรทาราม (วัดทามะเดื่อ) ประวัติการสรางอุโบสถ ประวัติอดีตเจา
อาวาส และประวัติหลวงพอชุม อดีตเจาอาวาสรูปแรกของวัดทามะเดื่อ ลําดับวัตถุมงคลของหลวง
พอชุม ตลอดจนคําบอกเลาของชาวบานถึงความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคลและเรื่องราวปาฏิหาริยตาง ๆ 
ของหลวงพอชุม เชน หลวงพอชุมสรงน้ําฝนตก หลวงพอชุมเชี่ยวชาญการทําควายธนู หลวงพอชุม    
ถูกลองของ หลวงพอชุมปราบปศาจ เปนตน นอกจากนี้ ยังกลาวถึงประวัติความเปนมาของ
พระพุทธรูปปางมหาจักรพรรดิ และประวัติเร่ืองราวของพระเจาชมพูบดี  

 

 
  

ภาพที่  41  ประวัตวิัดอุทุมพรทาราม (วัดทามะเดื่อ) 
ที่มา : พระมหาปรีชา สามตถิโก, ประวัตวิดัอุทุมพรทาราม (วัดทามะเดือ่) (ม.ป.ท., 2545), หนาปก. 

 

1.8) หนังสือ  “อนุสรณสุวรรณสมโภช วัดนักบุญยอแซฟ  บานโปง  
19 มกราคม 1974” เปนหนังสือที่ทางวัดนักบุญยอแซฟ บานโปง จัดพิมพเผยแพรเพื่อเปนที่ระลึกใน
งานสมโภช วัดนักบุญยอแซฟ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2517 เอกสารกลาวถึงประวัติความเปนมา
ของวัดนักบุญยอแซฟ บานโปง และหลักคําสอนทางคริสตศาสนา  

 

                                                 
77พระมหาปรีชา สามตถิโก, ประวัตวิัดอุทุมพรทาราม (วัดทามะเดื่อ) (ม.ป.ท., 2545) 
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ภาพที่ 42 หนงัสืออนุสรณสุวรรณสมโภช วัดนกับุญยอแซฟ บานโปง 19 มกราคม 1974 
ที่มา : อนุสรณสุวรรณสมโภช วดันักบุญยอแซฟ บานโปง 19 มกราคม 1974 (พระนคร : บริษัท
ประชาชน จํากดั, 2517. พิมพเปนที่ระลึกในงานสมโภชวัดนกับุญยอแซฟ  19 มกราคม 2517), หนาปก. 
 
            1.9) หนังสือ “ศตวรรษสมโภช วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง 
ค.ศ.1904-2004” เปนหนังสือที่ทางวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้องจัดทําขึ้น เมื่อป พ.ศ. 2548 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ  100 ป เนื้อหากลาวถึงประวัติความเปนมาของการเผยแพร
คริสตศาสนาของกลุมคริสตชนดอนกระเบื้อง แบงออกเปน 3 สมัย คือ สมัยปกครองโดยคณะสงฆ
มิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (M.E.P.) เร่ิมตั้งแต ค.ศ.1835-1928  สมัยปกครองโดย คณะสงฆซา
เลเซียน (S.D.B.) เร่ิมตั้งแต ค.ศ.1928-1966 และสมัยปกครองโดย พระสงฆไทยพื้นเมือง เมื่อไดรับ
การยกฐานะเปนสังฆมณฑลราชบุรี เร่ิมตั้งแต ค.ศ.1966-ปจจุบัน  
              (2) ชีวประวัติ  เปนเอกสารที่เกี่ยวกับประวัติบุคคลสําคัญในทองถ่ิน มีทั้งที่
จัดพิมพเนื่องในโอกาสตางๆ อาทิ งานศพ วันครบรอบวันเกิด และเปนหนังสืออานทั่วไป ไดแก
            2.1) หนังสือ “ตระกูลวังตาล” เปนเอกสารที่จัดพิมพขึ้นครั้งแรกเมื่อ 
พ.ศ.2549 เพื่อมอบใหแกญาติพี่นองของตระกูลวังตาล เอกสารกลาวถึงประวัติความเปนมาของตระกูล
วังตาล โดยเฉพาะประวัติของหลวงสิทธิเทพการ ซ่ึงเปนบรรพบุรุษของตระกูลวังตาลและเปนบุคคล
ที่มีบทบาทสําคัญของอําเภอบานโปง  
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ภาพที่  43  หนังสือตระกูลวังตาล 
ที่มา : ตระกูลวังตาล (ม.ป.ท.,2549), หนาปก. 
 

2.2) หนังสือ “อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)
นายประสาร อุณยะวงศ” 78 เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อเปนอนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพของ   
นายประสาร อุณยะวงศ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2547 ณ เมรุวัดบานโปง ตําบลบานโปง จังหวัด
ราชบุรี เปนเอกสารที่กลาวถึงประวัติของนายประสาร อุณยะวงศ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 
บานโปง ประวัติความเปนมาของอําเภอบานโปง และตําบลบานโปง ประวัติความเปนมาของ
สถานที่สําคัญในอําเภอบานโปง ตลอดจนบันทึกสวนบุคคลเกี่ยวกับงานขึ้นปใหมและฉลองขวัญ
ของชาวตลาดบานโปง  (31 มกราคม 2488 - 2 มกราคม 2489) และการโอนอําเภอบานโปงไปขึ้นอยู
กับจังหวัดราชบุรี (13 พฤษภาคม 2490)  

 

                                                 
78อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) นายประสาร อุณยะวงศ (ราชบุรี : ม.ป.ท., 

2547. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพของ นายประสาร อุณยะวงศ  21 พฤศจิกายน 2547). 
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ภาพที่  44   หนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) นายประสาร อุณยะวงศ 
ที่มา : อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพเิศษ)นายประสาร อุณยะวงศ (ราชบุรี : ม.ป.ท., 2547.  
พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพของ นายประสาร อุณยะวงศ  21 พฤศจิกายน 2547), หนาปก. 
 

2.3) หนังสือ “พระครูวรธรรมพิทักษและพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง” 79

เปนเอกสารที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพขึ้นในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวรธรรมพิทักษ 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2550 ณ วัดมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เปนเอกสารที่กลาวถึง
ประวัติของพระครูวรธรรมพิทักษ (อาจารยลม) อดีตเจาอาวาสวัดมวง บทบาทของพระครูวรธรรมพิทักษ
ตอการจัดตั้งพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง โครงการจัดตั้งศูนยมอญศึกษา การสอนภาษามอญในสถานศึกษา 
การแปลตําราภาษามอญเปนภาษาไทย การสงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชุมชนในวันสําคัญตางๆ และการสรางสะพานขามขามแมน้ําแมกลองและเขื่อนหนาวัดมวง  

2.4) หนังสือ “อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูเมธาธิการ 
(แดง จน.ทโน)” 80 เปนเอกสารที่ทางวัดมะขามจัดพิมพขึ้นในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูเมธาธิการ 
(แดง จนทโน) อดีตเจาคณะตําบลบานมวง-นครชุมน เจาอาวาสวัดมะขาม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2552 
ณ เมรุช่ัวคราว วัดมะขาม ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เปนเอกสารที่กลาวถึงประวัติ
โดยสังเขปของพระครูเมธาธิการ คําสอนของหลวงพอ วัตถุมงคล ประวัติวัดมะขาม ภาพถายในอดีต
ของวัดมะขาม และตํานานพระปริตร 
                                                 

79พระครูวรธรรมพิทักษและพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง (กรุงเทพมหานคร : กระทรวง
วัฒนธรรม,2550. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวรธรรมพิทักษ 5 มีนาคม 2550). 

80อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูเมธาธิการ (แดง จน.ทโน) (ราชบุรี : ม.ป.ท., 
2552. พิมพในงานพระราชทานเพลิงพระครูเมธาธิการ (แดง จน.ทโน) 11 มกราคม 2552). 
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(3) วรรณกรรมทองถิ่นคัมภรีใบลานและสมุดไทย  
คัมภีรใบลานและสมุดไทย เปนวัฒนธรรมทางวรรณกรรมที่ถายทอดดวยการบันทึก

เปนลายลักษณอักษร โดยการจารลงในวัสดุตางๆ เชน จารึกตางๆ ใบลาน และสมุดไทย (สมุดขอย) 
เปนตน คัดลอกถายทอดกันดวยฝมือเขียนของผูใฝรูจนกลายมาเปนวัฒนธรรม  

คัมภีรใบลานและสมุดไทย (สมุดขอย) เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอยางยิ่ง และ
ยังคงหลงเหลืออยูในทองถ่ินตางๆจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะตามวัดวาอารามตาง ๆ ที่เปนเชนนี้
เพราะวาการศึกษาเลาเรียนของพระภิกษุและชาวบานในอดีตจะใชใบลานและสมุดไทยเปนหนังสือ
สําหรับเลาเรียน เนื้อหาที่บันทึกลงในใบลานและสมุดไทยสามารถจําแนกออกไดหลายประเภท 
เชน ตํานาน นิทาน คําสอน ประวัติศาสตร กฎหมาย พระธรรม ตําราตางๆ และแบบเรียน เปนตน 
โดยส่ิงที่บันทึกลงในใบลานและสมุดไทยเปนเครื่องมือใหคนในทองถ่ินถายทอดวัฒนธรรมจากคน
รุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง สะทอนใหเห็นสภาพชีวิตความเปนอยู ประเพณี ความเชื่อ และโลกทัศน
ของผูคนในทองถิ่น  

จากการสํารวจและรวบรวมวรรณกรรมทองถ่ินภาคตะวันตกของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
(องคการมหาชน) เมื่อป พ.ศ.2541 นั้น 81 พบวามีวรรณกรรมทองถ่ินประเภทคัมภีรใบลานและ     
สมุดไทยกระจัดกระจายอยูตามวัดและบานเรือนของประชาชนเปนจํานวนมาก สวนใหญเปนวรรณกรรม
ทองถ่ินที่พบตามวัดตาง ๆ ที่ตั้งอยูตามริมฝงแมน้ําแมกลอง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ไดแก   
วัดมวง วัดบัวงาม วัดนครชุมน วัดตาผา วัดมะขาม วัดโพธิโสภาราม วัดตาลปากลัด วัดอุทุมพรทาราม        
วัดบานโปง วัดโพธิบัลลังก และวัดหนองปลาหมอ เปนตน 

วรรณกรรมทองถ่ินสวนใหญไมปรากฏนามผูแตงและระยะเวลาที่แตง คําประพันธที่ใช
ในการบันทึกวรรณกรรมทองถ่ินมีทั้งที่เปนวรรณกรรมรอยแกวและรอยกรอง จารดวยอักษรมอญ 
บาลี ขอม ไทย และไทยยวน นอกจากนี้ คัมภีรใบลานและสมุดไทย (สมุดขอย) ที่พบยังมีขนาด
แตกตางกันหลายขนาด สวนใหญเปนวรรณกรรมที่เปนเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนามากที่สุด รองลงมา
เปนเรื่องเกี่ยวกับตําราตางๆ วรรณคดี กฎหมาย และประวัติศาสตร ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.1 วรรณกรรมเชิงพุทธศาสนา วรรณกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่พบมีอยูหลายเรื่อง 
อาจจําแนกตามที่มาของเนื้อหาไดดังนี้ 

3.1.1 วรรณกรรมเกี่ยวกับคัมภีรทางพุทธศาสนา เปนคัมภีรศึกษาของพระสงฆและ
ผูสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางพุทธศาสนา มีประมาณไมต่ํากวา 10,000 ผูก เชน พระไตรปฎก, สิบสอง
                                                 

81ฐานขอมูลรายชื่อวรรณกรรมทองถ่ินภาคตะวันตก [ออนไลน], เขาถึงเมือ่ 24 กุมภาพนัธ 
2550. เขาถึงจาก http://www.sac.or.th/literary/ 
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ตํานาน, พระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร, พระอภิธรรมปฎก, บทสวดมนตเจ็ดตํานาน, คัมภีรใบลานเทศน, 
พระมาลัย, พระปาฏิโมกข, พระธรรมเจ็ดคัมภีร, คัมภีรวิภังคเจ็ดคัมภีร, พระอภิธรรมัตถสังคหะ เปนตน 

3.1.2 วรรณกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติและชาดก เปนการรวบรวมเรื่องราวคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาและพระอริยสาวกที่แสดงแกบุคคลและกลุมชนตาง ๆ มีประมาณไมต่ํากวา 
5,000 ผูก เชน มหาเวสสันดรชาดก, มโหสถชาดก, มหาชาติกัณฑสักบรรพ ชูชก วนปเวสน, 
มหาชาติกัณฑ ทานกัณฑ ฉกกษัตริย มหาพน มัทรี, พญากวางทองชาดก, มหาเวสสันดรกัณฑมหาราช 
+ กัณฑกุมาร, ประวัติพระพุทธโฆสา, ปทมาวดี, พระพุทธเจาชํานะมาร ตอนราชาภิเษก ผูก 1 + ดุสิต 
ผูก 2, พระปฐมสมโพธิกถา ตอนกระทําทุกขกิริยา ปริจเฉทที่ 7 + ตอนพุทธบูชาผูก 8, นาถกุมาร, 
พระยามิลินท, พระนาคเสน, วิทูรบัณฑิต, ประวัติพระอานนท เปนตน 

3.2 วรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร เปนวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต 
ซ่ึงมักเกี่ยวของกับประชาชน บานเมือง พระมหากษัตริย และภารกิจของพระองค  โดยมีการบันทึก     
ที่เปนไปตามคติคานิยมของคนในสังคมนั้นๆ สวนใหญพบวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตรของมอญ  
ซ่ึงมีเนื้อหาแบงออกเปน 2 แนว คือ  

3.2.1 แนวประวัติศาสตรราชวงศ เปนการลําดับเรื่องราวของกษัตริยในแตละพระองค
ในราชวงศ  ไดแก ตํานานพระราชามอญ และตํานานเมอืงมอญ  

3.2.2 แนวตาํนานพระธาต ุ เปนเรื่องราวเกีย่วกบัที่มาของพระบรมธาต ุ การบรรจุ
พระบรมธาตุลงในถาวรวตัถุ เนื่องจากเมืองสําคัญของมอญมักมีเจดยีที่สําคัญ ซ่ึงบรรจุพระบรมธาตุ 
ประวัติพระบรมธาตุจงึเกีย่วของกับประวัตขิองบานเมืองดวย ไดแก ตํานานเจดยีชเวดากอง ประวตัิ
พระเจดยีรางกุง  ตํานานวังพระธาตุ เปนตน 

3.3 วรรณกรรมปกิณกะอื่นๆ อาทิ ตําราตางๆ มีประมาณไมต่ํากวา 1,000 ผูก เชน ตํารายา 
ตําราโหราศาสตร ตําราทํานายฝน ตําราสูตรคูณ ตําราเลนแรแปรธาตุ ตํารานิมิต (ลางบอกเหตุตางๆ) 
1000 ประการ เปนตน และเรื่องเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม กฎหมาย มีประมาณไมต่ํากวา 1,000 
ผูก เชน เร่ืองสงกรานต โลกสิทธิ ราชนิติ ปกิณณกะ ลักษณวงศ ความเชื่อนรกสวรรค โลกสมมุติ
พิธีกรรมตาง ๆ ของชาวมอญทั้งงานมงคลและงานอวมงคล เกิด-ตาย เปนตน 

อาจกลาวไดวา วรรณกรรมทองถ่ิน เปนหลักฐานที่ไดรับความสนใจศึกษากนัมากขึ้น    
ในปจจุบัน โดยเฉพาะการทําวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา สาขาจารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัย 
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ศิลปากร 82 มักนิยมนําตนฉบับวรรณกรรมทองถ่ินมาศึกษาวิเคราะห เปนการนําเอาขอมูลจากเอกสาร
ช้ันตนที่ยังไมมีใครศึกษามากอนมาปริวรรตเปนภาษาไทย และทําการศึกษาวิเคราะหตนฉบับอยาง
ละเอียด เชน ลักษณะตัวอักษร อักขรวิธี การศึกษาในเชิงประวัติและวรรณกรรม ตลอดจนภาพ
สะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมทองถ่ิน จากการศึกษาดังกลาวชวยใหเรา
สามารถนําเอาขอมูลตางๆมาวิเคราะหสภาพสังคมทองถ่ินในมิติตาง ๆ ได และเปนประโยชนอยาง
มากในการทําความเขาใจทองถ่ินในมิติที่หลักฐานทั่วไปไมมี ซ่ึงจากการสํารวจและรวบรวมวรรณกรรม
ทองถิ่นบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวามีวรรณกรรมทองถ่ิน
คัมภีรใบลานและสมุดไทยที่ไดมีการนํามาศึกษาวิเคราะหอยูเปนจํานวนมาก อาทิเชน ตํานานเจดีย  
ชเวดากอง 83 เปนตน และมีตนฉบับวรรณกรรมทองถ่ินที่นาสนใจศึกษาอยูเปนจํานวนมากที่ยังมิได
มีการนํามาปริวรรตแปลเปนภาษาไทย รอใหผูสนใจศึกษานํามาศึกษาวิเคราะหในอนาคต 

กลาวโดยสรุป จากการสํารวจและรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชนบริเวณ  
ลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวามีหลักฐานทองถ่ินประเภทตาง ๆ อยูเปน
จํานวนมาก โดยสามารถแบงหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชนออกเปน 2 ประเภท คือ หลักฐานที่ไม
เปนลายลักษณอักษร ไดแก เมืองโบราณ แหลงโบราณคดี ชุมชนเกาแก ศาสนสถาน และสถานที่
สําคัญในทองถ่ิน และหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร ไดแก ตํานาน-พงศาวดาร และเอกสาร
ทองถ่ินตางๆ จะเห็นไดวา หลักฐานทองถ่ินตางๆเหลานี้ลวนมีความนาสนใจและมีความสําคัญอยาง
ยิ่งตอการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน อยางไรก็ตาม กอนที่เราจะนําหลักฐานประวัติศาสตรดังกลาว
มาใชในการศึกษาประวัติศาสตรไดนั้น จึงจําเปนตองนําหลักฐานดังกลาวมาศึกษาวิเคราะหและ
ประเมินคุณคาความนาเชื่อถือของหลักฐานประวัติศาสตรเพื่อความถูกตองของการใชหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรตอไป 

                                                 
82ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร, “ทําเนียบวิทยานพินธ

และสารนิพนธ ภาควิชาภาษาตะวนัออก ปการศึกษา 2521 – 2544,” ใน เอกสารประกอบการประชมุ
ทางวิชาการเนือ่งในวาระฉลองอายุครบ 7 รอบ ของ ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร เร่ือง “จารกึ
และเอกสารโบราณ : การศึกษาวจิัยในปจจุบันและทิศทางในอนาคต” ณ หองภาณุรังษี โรงแรม
รอยัลริเวอร กรุงเทพฯ 21 – 22 มีนาคม 2546 , 1- 15. 

83ศวิตา โนธายะ, “การศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณคดีพุทธศาสนาเรื่องตํานานเจดียชเวดากอง” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาจารึกภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, 
2541), บทคัดยอ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

การประเมินคุณคาหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชนบริเวณลุมน้ําแมกลอง 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

 
การประเมินคุณคาหลักฐานประวัติศาสตร นับเปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญของวิธีการ

ทางประวัติศาสตร เพราะกอนที่จะนําหลักฐานประวัติศาสตรที่มีอยูจํานวนมากมายหลายประเภท 
มาใชเปนหลักฐานอางอิงนั้น จําเปนตองทําการตรวจสอบและประเมินคุณคาความนาเชื่อถือของ
หลักฐานประวัติศาสตรเหลานั้นเสียกอน เพื่อความรอบคอบในการใชหลักฐานประวัติศาสตร     
หากไมตรวจสอบหลักฐานประวัติศาสตรที่นํามาใชในการอางอิงวาเปนของแทดั้งเดิมหรือมีอายุรวม
สมัยกับเหตุการณนั้นจริงหรือไม ภายหลังหากมีการตรวจสอบไดวาหลักฐานที่นํามาใชเปนหลักฐาน
อางอิงเปนของปลอมหรือทําขึ้นภายหลังเหตุการณนั้นมาก จะมีผลตอการศึกษาประวัติศาสตรใน
เร่ืองนั้นอยางมาก ดังนั้น กอนที่จะทําการศึกษาวิเคราะหหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชน ในสวนแรก
ของบทนี้ จะกลาวถึงความหมายและความสําคัญของการประเมินคุณคาหลักฐานประวัติศาสตร 
หลังจากนั้นจึงจะทําการศึกษาวิเคราะหและประเมินคุณคาหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชนบริเวณ
ลุมน้ําแมกลอง  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  เพื่อเปนประโยชนสําหรับการศึกษาวิเคราะหในบท
ตอไป 
 
1. การประเมินคุณคาหลักฐานทางประวัตศิาสตร  

การประเมินคุณคาหลักฐานทางประวัติศาสตร หรือ “วิพากษวิธีทางประวัติศาสตร” 
(Source Criticism) เปนการตรวจสอบหลักฐานและขอมูลในหลักฐานเหลานั้นวามีความนาเชื่อถือ
หรือไม ประกอบดวยการวิพากษหลักฐานและวิพากษขอมูล โดยขั้นตอนทั้งสองจะกระทําควบคู
กันไป เนื่องจากการตรวจสอบหลักฐานตองพิจารณาจากเนื้อหาหรือขอมูลภายในหลักฐานนั้น 
และในการวิพากษขอมูลก็ตองอาศัยรูปลักษณะของหลักฐานภายนอกประกอบดวยการวิพากษหลักฐาน
หรือวิพากษภายนอก  
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การวิพากษหลักฐาน หรือ การวิพากษภายนอก (external criticism) เปนการพิจารณา
ตรวจสอบหลักฐานที่ไดคัดเลือกไวแตละชิ้นวามีความนาเชื่อถือเพียงใด แตเปนเพียงการประเมินตัว
หลักฐาน มิไดมุงที่ขอมูลในหลักฐาน การประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร
สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ การตรวจสอบวาเปนหลักฐานที่แทจริงหรือไม และ         
การประเมินคุณคาหลักฐานวาเปนหลักฐานชั้นตนหรือช้ันรอง แตการแบงประเภทหลักฐานชั้นตน
และชั้นรองนั้นไมอาจจะยึดถือไดอยางแนนอน เพราะตางก็อาจใหขอมูลที่คลาดเคลื่อนไดเชนเดียวกัน 
ดังนั้น ในการตรวจสอบหลักฐานอาจกระทําไดดวยการพิจารณาจากประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ผูสรางหรือผูเขียนหลักฐาน (ใคร) หมายถึง ผูแตงหรือผูเรียบเรียง  ผูบันทึกเหตุการณ
ที่ตนไดมีสวนเกี่ยวของหรือรูเห็นดวยตนเอง ดังนั้น ผูสรางหลักฐานจึงมีสวนสัมพันธโดยตรงตอ
ความนาเชื่อถือของหลักฐาน เพราะหลักฐานแตละชิ้นสรางขึ้นดวยจุดมุงหมายที่แตกตางกัน อีกทั้ง
ยังมีทัศนะและความรูสึกของผูสรางหลักฐานแทรกปะปนอยูดวย 1 การรูวาใครเปนผูสรางหรือเขียน
หลักฐาน ทําใหเราสามารถสืบคนไดวาบุคคลนั้นมีปูมหลังชีวิตอยางไร เขาอยูในฐานะที่จะรายงาน
ส่ิงที่เปนจริงหรือไม หรือมีอคติตอส่ิงที่เขารายงานถึงหรือไม เพียงใด นอกจากนี้ยังชวยใหเรา
สามารถตรวจสอบการวิพากษในแงอ่ืนไดอีกดวย เชน การตรวจสอบอายุหรือสถานที่กําเนิดของ
หลักฐาน เปนตน2

2. อายุของหลักฐาน (เม่ือไร) การรูอายุของหลักฐาน จะทําใหเราสามารถประเมินคุณคา
ไดวาผูเขียนอยูใกลชิดเหตุการณที่เขากลาวถึงในหลักฐานมากนอยเพียงใด ตลอดจนสามารถตีความ
สํานวนภาษาที่ใชในหลักฐานไดอยางถูกตอง และยังทําใหเขาใจสิ่งที่หลักฐานกลาวถึงไดอยางถองแท 
เพราะตองอาศัยสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตรของยุคสมัยนั้นเปนตัวกํากับ ดังนั้น การพิจารณา
อายุของหลักฐาน จึงตองมีการตรวจสอบกับหลักฐานอื่นดวยวาตรงกันหรือไม เพื่อปองกันความ
ผิดพลาดในกรณีที่คัดลอกผิด และควรระมัดระวังการใชศักราชดวย ในกรณีที่หลักฐานมิไดระบุ
ศักราชที ่เขียนหรือสรางขึ ้น จึงควรกําหนดอายุของหลักฐานดังกลาวดวยวิธีการตางๆ เชน            
การพิจารณารูปแบบตัวอักษร เพราะลักษณะของลายมือจะแตกตางกันไปแตละยุคสมัย โดยเฉพาะ
รูปแบบตัวอักษรนั้นเปนประโยชนอยางยิ่งในการหาอายุหลักฐานประเภทจารึก สําหรับหลักฐาน
ประเภทพงศาวดาร สามารถศึกษาสํานวนโวหารจากเนื้อความในหลักฐานเพื่อใชในการประมาณ
                                                 

1วีณา เอี่ยมประไพ, หลักฐานทางประวัติศาสตร (กรุงเทพมหาคร :โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮาส, 
2535), 94. 

2 นิธิ เอียวศรีวงศ และอาคม พฒัิยะ, หลักฐานประวัติศาสตรในประเทศไทย ส 021  
(กรุงเทพมหานคร : ดวงดกีารพิมพ, 2525), 102-108. 
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อายุของเอกสารดังกลาวได สวนหลักฐานทางโบราณคดีสามารถกําหนดอายุโบราณวัตถุสถานตาม
หลักวิชาการทางโบราณคดี  เปนตน 3

3. สถานที่สรางหลักฐาน (ท่ีไหน) หรือสภาพแวดลอมที่หลักฐานนั้นถูกสรางหรือเขียนขึ้น 
การรูแหลงกําเนิดและประวัติของหลักฐานจะชวยตรวจสอบวาหลักฐานนั้นเปนหลักฐานที่แทจริง
หรือไม   การประเมินคุณคาหลักฐานดวยการพิจารณาสถานที่สรางหลักฐานเห็นไดชัดในหลักฐาน
ทางโบราณคดีมากกวาหลักฐานประเภทลายลักษณอักษร เพราะหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร
เผยแพรไดกวางขวางและเคลื่อนยายไดงาย การพิจารณาแหลงกําเนิดของหลักฐานที่เปนลายลักษณ
อักษรจึงมุงเนนเอกสารฉบับดั้งเดิมที่มีการบันทึกหรือเรียบเรียงในราชธานี เชน เอกสารการปกครอง 
พงศาวดาร เปนตน สวนตํานานมีแหลงกําเนิดตามทองถ่ินตางๆ สําหรับแหลงกําเนิดของหลักฐาน
ทางโบราณคดีอาจศึกษาไดจากรายงานการขุดคนทางโบราณคดี ซึ่งขอมูลดังกลาวนับวาเปน
ประโยชนตอนักประวัติศาสตรในการสืบคนแหลงกําเนิดของหลักฐานไดอยางดี 4

4. วัตถุประสงคของหลักฐาน (ทําไม)  หรือหลักฐานนั้นถูกสรางหรือเขียนขึ้นเพื่ออะไร 
เพราะหลักฐานที่ใชในการศึกษาประวัติศาสตรสรางขึ้นดวยจุดมุงหมายที่แตกตางกัน สวนใหญเปน
การสนองความตองการของผูคนในแตละยุคสมัย มิใชเพื่อเปนหลักฐานใหคนรุนหลังศึกษา การรู
จุดมุงหมายของหลักฐานจะชวยใหเราสามารถประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานไดเปนอยางมาก 
เพราะจะชวยในการตีความขอสนเทศในหลักฐานนั้นได  โดยเฉพาะขอสนเทศที่ไมกระจางชัดอาจ
เปนที่เขาใจไดดี 5 สําหรับการพิจารณาวัตถุประสงคของหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร จะตอง
ศึกษาเนื้อความภายในหลักฐานนั้นประกอบดวย เพียงแตใหรูจักหลักฐานเทานั้น มิไดมุงที่จะ
ประเมินความนาเชื่อถือภายในของหลักฐาน เชน หลักฐานประเภทตํานานมักมีจุดมุงหมายทางดาน
ศาสนา  หลักฐานประเภทพงศาวดารมักมีจุดมุงหมายทางดานการเมือง เปนตน  

5. รูปเดิมของหลักฐาน (อะไร)  หรือหลักฐานนั้นอยูในรูปเดิมอยางไร ในกรณีทีม่ีการ
คัดลอกหรือสรางเลียนขึ้นภายหลัง เนื่องจากหลักฐานประเภทลายลักษณอักษรที่ใชศึกษากันอยาง
แพรหลาย สวนใหญมิใชหลักฐานดั้งเดิมแตไดผานการคัดลอกสืบตอกันมา จึงอาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนผิดพลาดขึ้นได อีกทั้งการแกไขหรือตอเติมเนื้อความจะทําใหเราไดขอมูลที่ผิดจากยุค
สมัยที่ตองการ และสงผลตอการดัดแปลงแนวคิดที่มีตออดีตดวย ดังนั้น ในการศึกษาอางอิงจึงควร
ระมัดระวังเนื้อหาในสวนที่ผานกระบวนการชําระแลว โดยอาจตรวจสอบกับหลักฐานอื่นๆ หรือ
                                                 

3 วณีา เอี่ยมประไพ, หลักฐานทางประวัตศิาสตร, 95-97. 
4 นิธิ เอียวศรีวงศ และอาคม พัฒิยะ, หลักฐานประวัติศาสตรในประเทศไทย ส 021 , 99-101. 
5 เร่ืองเด ียวกัน, 108-114. 
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จากหนังสือที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง สําหรับการพิจารณารูปลักษณะเดิมของหลักฐานที่ไมเปน
ลายลักษณอักษร โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักฐานทางโบราณคดี เนื่องจากเมื่อมีการบูรณปฏิสังขรณ
โบราณสถานมักนิยมสรางสถาปตยกรรมรวมสมัยครอบทับไว หากดูผิวเผินอาจมองวาเปนรูปลักษณะ
เดิม ทําใหการตีความยุคสมัยของโบราณสถานผิดไปจากความเปนจริง 6

การวิพากษขอมูล หรือ การวิพากษภายใน (internal criticism) เปนการพิจารณาเนือ้หา
หรือความหมายที่แสดงออกในหลักฐาน เพื่อประเมินวานาเชื่อถือเพียงใด โดยเนนถึงความถูกตอง 
คุณคา ตลอดจนความหมายที่แทจริง ซ่ึงนับวามีความสําคัญตอการประเมินหลักฐานที่เปนลายลักษณ
อักษร เพราะขอมูลในเอกสารมีทั้งที่คลาดเคลื่อนและมีอคติของผูบันทึกแฝงอยู หากนักประวัติศาสตร
ละเลยการวิพากษขอมูลผลที่ออกมาอาจจะผิดพลาดจากความเปนจริง ดังนั้น ในการตรวจสอบ
ลักษณะภายในของหลักฐานจึงตองมีหลักการในการพิจารณาดังนี้  

1. ผูสรางหลักฐาน เปนการตรวจสอบถึงเนื้อหาที่ผูสรางหลักฐานไดบันทึกหรือเรียบ
เรียงไวในหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงหรือไม อยางไร ผูสราง
หลักฐานอาจรายงานเหตุการณคลาดเคลื่อนเนื่องจากผูบันทึกไมทราบเหตุการณอยางแทจริงหรือไม
มีความรูในเรื่องที่ตนรายงานอยางถองแท หรืออาจเนื่องมาจากผูสรางหลักฐานเชื่อวาเปนเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นจริง ซ่ึงอาจเชื่อมโยงเขากับทัศนคติ คานิยมของผูคนในยุคสมัยนั้นได นอกจากนี้ ผูบันทึก
หลักฐานจงใจบิดเบือนขอมูลเพื่อประโยชนของตนเอง และผูที่ตนรักใครนับถือดวยการเสนอเรื่องราว
ใหผิดจากความเปนจริง ดังนั้น นักประวัติศาสตรจึงควรศึกษาขอมูลในหลักฐานนั้นดวยใจเปนกลาง 
เพื่อปองกันอคติของผูบันทึกหลักฐานออกไป และควรตรวจสอบจากหลักฐานรวมสมัยอ่ืน ๆ ดวย 

2. ชวงเวลาที่สรางหลักฐาน เปนการพิจารณาชวงเวลาเมื่อเกิดเหตุการณขึ้นจนถึงเมื่อได
มีการจดบันทึกไวเปนหลักฐาน โดยยึดหลักการพิจารณาวาขอมูลที่ไดรับการบันทึกใกลเคียงกับที่
เหตุการณเกิดขึ้นมักคาดเคลื่อนนอยกวาการบันทึกเมื่อท้ิงชวงระยะออกไปเปนเวลานาน การบันทึก
หลังเหตุการณไปนานๆ อาจทําใหการรายงานเหตุการณคาดเคลื่อนจากความเปนจริง และอาจสงผล
กระทบตอทัศนะของผูเขียนตอเหตุการณนั้นมากขึ้น และทําใหการเสนอภาพของเหตุการณนั้น
บิดเบือนไดงาย 

3. วัตถุประสงคของหลักฐาน เปนการประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐาน โดยการ
พิจารณาถึงวัตถุประสงคของผูสรางหลักฐานวา ผูเขียนตองการใหผูอานเชื่อ คิด หรือทําตามความ
ปรารถนาของผูเขียนเพื่อบรรลุจุดประสงคนั้น ผูเขียนไมจําเปนตองตรงไปตรงมาหรือเปดเผยความ
จริงทั้งหมด ยิ่งถาผูเขียนใดมุงใหผูอานจํานวนมากก็ยิ่งจําเปนจะตองไตรตรองใหมากยิ่งขึ้น ดังนั้น 
                                                 

6วีณา เอีย่มประไพ, หลักฐานทางประวัติศาสตร, 100-101. 
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หลักการพิจารณาจึงมีอยูวาเอกสารที่มุงผูอานยิ่งจํานวนมากเทาใดก็ยิ่งนาเชื่อถือนอยลง หรือในทาง
กลับกัน เอกสารยิ่งมุงผูอานนอยลงเทาใดความนาเชื่อถือยิ่งมากขึ้นเทานั้น 7

อาจกลาวไดวา การประเมินคุณคาหลักฐานทางประวัติศาสตร หรือ วิพากษวิธีทาง
ประวัติศาสตร นับเปนขั้นตอนสําคัญในการประเมินความนาเชื่อถือของหลักฐานและขอมูล ซ่ึงถือ
วาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร อันจะนําไปสูขั้นตอนในการตีความหมาย
ทางประวัติศาสตรตอไป 

 
2.2 การประเมินคุณคาหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชนบริเวณลุมน้าํแมกลอง  อําเภอบานโปง   
จังหวัดราชบุรี  

ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 3 สามารถแบงการรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรชุมชน
บริเวณลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ออกเปน 2  ประเภท ไดแก หลักฐาน    
ที่ไมเปนลายลักษณอักษร และหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการ
ประเมินคุณคาหลักฐานประวัติศาสตรทั้งสองประเภทดังกลาว อาจแบงหลักฐานประวัติศาสตร 
ออกเปน  3  กลุม  ไดแก  หลักฐานทางโบราณคดี  ตํานาน  และเอกสารทองถ่ิน  

2.2.1 หลักฐานทางโบราณคดี        
       หลักฐานทางโบราณคดี เปนหลักฐานประวัติศาสตรที่ไมเปนลายลักษณอักษรมีทั้งที่
เปนโบราณสถานและโบราณวัตถุ ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีประโยชนมากตอการศึกษาหา
ความรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับมนุษย หากหลักฐานเหลานี้พบในสถานที่เดิมซึ่งถูกมนุษยโบราณ
ทอดทิ้งไว ฝงไว หรือซุกซอนไว และถูกคนพบหรือขุดพบในชั้นดินที่ทับถม  โดยกระบวนการทาง
โบราณคดีแลวนํามาศึกษาวิเคราะหตีความทั้งทางวิทยาศาสตรและทางศิลปะ ก็จะเปนประโยชนใน
การเปนหลักฐานชวยตรวจสอบ แกไข ยืนยัน และเพิ่มเติมเนื้อหาประวัติศาสตรที่มีการจดบันทึกได   

หลักฐานทางโบราณคดียังสามารถใชในการตรวจสอบยืนยันเนื้อความที่ปรากฏในเอกสาร
ตาง ๆ ได และหลักฐานเหลานี้สามารถแสดงออกถึงความคิด คานิยม และประเพณีบางประการ เชน 
การประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชบางอยางที่ไดรับการสั่งสอนจากคนรุนกอน เปนการแสดงใหเห็นวา
โบราณวัตถุบงถึงความตองการพื้นฐาน แรงบันดาลใจ และวิธีการผลิตสิ่งของชิ้นนั้น ๆ นอกจากนี้ 
หลักฐานทางโบราณคดี ยังมีคุณคาตอการศึกษาประวัติศาสตรในแงตาง ๆ เชน อาจใชศึกษาเรื่อง
การตั้งถ่ินฐานและแหลงที่อยูอาศัยในอดีต ทั้งจากการสํารวจแหลงชุมชนโบราณดวยการหารองรอย
ของคันดินและคูน้ํา หรือจากการพบซากสิ่งกอสราง สามารถตีความไดวาบริเวณดังกลาวเคยมีผูคน
                                                 

7นิธิ เอียวศรีวงศ และอาคม พัฒิยะ, หลักฐานประวัติศาสตรในประเทศไทย ส 021, 102-108. 
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อาศัยอยูมากอน ตลอดจนศึกษาชีวิตความเปนอยูของมนุษย และความสัมพันธระหวางชุมชนตาง ๆ ได 
โดยการเปรียบเทียบความคลายคลึงกันของลักษณะโบราณวัตถุสถานระหวางทองถ่ินตาง ๆ  เปนตน 
จะเห็นไดวา นักประวัติศาสตรไมอาจละเลยหลักฐานทางโบราณคดีได โดยเฉพาะในการตีความ
หลักฐาน นักประวัติศาสตรไมอาจกระทําไดดวยตนเอง แตตองอาศัยผลงานของนักโบราณคดีที่เรียบเรียง
ไวอยางมากมายเปนหลัก 8

จากการสํารวจหลักฐานทางโบราณคดีบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี และใกลเคียงนั้น แสดงใหเห็นวาบริเวณนี้มีรองรอยของชุมชนโบราณที่สําคัญอีก
แหงหนึ่งในบริเวณที่ราบลุมน้ําแมกลอง ชุมชนดังกลาวเปนชุมชนระดับเมืองที่เกาแกในวัฒนธรรมสมัย
ทวารวดี มีอายุในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 12 - 16 ซ่ึงรองรอยของของชุมชนโบราณไดมีความ
สืบเนื่องตอมาจนถึงวัฒนธรรมสมัยลพบุรี มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 วัฒนธรรมสมัย
อยุธยา และรัตนโกสินทร สามารถแบงการประเมินคุณคาหลักฐานทางโบราณคดี ออกเปน 3 
กลุม ไดแก เมืองโบราณ แหลงโบราณคดี และชุมชนเกาแก 

2.2.1.1  เมืองโบราณ  
         เมืองโบราณโกสินารายณ ต้ังอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําแมกลอง ในเขตตําบล
ทาผา หมูที่ 19 อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ปจจุบันอยูในพื้นที่ของบริษัท สยามคราฟท
อุตสาหกรรม จํากัด (เดิมโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษไทย) ตั้งอยูริมถนนแสงชูโต (สายบานโปง - 
กาญจนบุรี) ทางฝงตะวันออก และอยูใกลกับสถานีรถไฟสระโกสินารายณ 
 
ประวัติการศึกษา และการดําเนินงานทางโบราณคด ี

กรมศิลปากรไดเริ่มดําเนินการสํารวจพื้นที่บริเวณสระโกสินารายณและใกลเคียง          
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2504 พบวาสระโกสินารายณเปนสระน้ําโบราณขนาดใหญ ประมาณ 210 x 
420 เมตร ลึกประมาณ 2.50 เมตร มีคันดินทําเปนขอบรอบสระสูงราว 1.20 เมตร สระน้ํานี้ตั้งอยูดาน
นอกติดแนวกําแพงเมืองทางดานทิศเหนือ โดยอยูหางจากเนินโบราณสถานที่ชาวบานเรียกกันวา 
“จอมปราสาท” ออกไปทางทิศใตประมาณ 500 เมตร แตเมื่อทําการสํารวจอีกครั้งในเดือนธันวาคม 
พ.ศ.2504 พบวาแนวคันดินรอบขอบสระน้ําถูกไถเกรดทําเปนถนนที่รถยนตสามารถวิ่งไดโดยรอบ  
และทางทิศเหนือของสระน้ําก็ไดพบซากโบราณสถานกออิฐแหงหนึ่งถูกลักลอบขุดจนเสียหาย
ไมสามารถสันนิษฐานรูปทรงได และพบชิ้นสวนลวดลายปูนปนหลายชิ้น นอกจากนี้ในบริเวณใกลเคียง
                                                 

8 วณีา เอี่ยมประไพ, หลักฐานทางประวัตศิาสตร, 76-77. 
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กับสระนี้ยังพบซากเนินโบราณสถานถูกขุดอีกหลายแหง และสระเล็กสระนอยอีกหลายสระซึ่งอยูใน
เขตกําแพงเมือง เชน สระนาค สระแกว สระมังกร สระจระเข เปนตน 9  ปจจุบันสระน้ําขนาดเล็ก
เหลานี้มีสภาพที่ตื้นเขินและหมดสภาพเปนโบราณสถานแลว โดยพ้ืนที่ภายในเมืองโบราณไดใช
เปนที่ตั้งอาคารสถานที่ของโรงงานกระดาษไปแลว คงเหลืออยูเพียงโบราณสถานจอมปราสาทเทานั้น  
สวนสระโกสินารายณนั้นอยูบริเวณภายนอกโรงงาน  

ตอมาในป พ.ศ.2509 (11 กุมภาพันธ – 3 พฤษภาคม)  กรมศิลปากร โดย นายตร ีอมาตยกลุ 
หัวหนากองวรรณคดีและประวัติศาสตร เปนผูควบคุมและอํานวยการขุดแตงและขุดคน นายจํารัส 
เกียรติกอง ชางศิลปเอก กองโบราณคดี เปนผูชวยทําแผนผัง นายหวัน แจมวิมล ชางศิลปจัตวา กอง
โบราณคดี เปนนายงาน และนายอําเภอบานโปงไดชวยจัดหาคนงานโดยคัดเลือกจางจากชาวบาน
ตําบลทาผา อําเภอบานโปง จํานวน 20 คน สวนหัวหนาคนงานไดจางผูใหญบานตําบลทาผา 1 คน 
และจากกรุงเทพฯ 2 คน ซ่ึงเปนผูเคยทําการขุดมาแลว และนายสมชาย พุมสะอาด ศ.บ. (โบราณคดี) 
วิทยากรตรี กองวรรณคดีและประวัติศาสตร เปนผูจดรายการสิ่งของที่ขุดไดและเปนผูถายรูป 
ดําเนินการขุดแตงขุดคนเนินโบราณสถานจอมปราสาท รวมทั้งสํารวจบริเวณรอบซากโบราณสถาน
จอมปราสาท และรอบบริเวณสระโกสินารายณ ทําใหพบเจดียกออิฐทั้งในและนอกกําแพงเมือง
โบราณ แตเจดียเหลานี้ไดถูกลักลอบขุดทําลายจนเหลือแตฐาน นอกจากนี้ยังพบแนวคันดินซ่ึงเปน
กําแพงเมืองโบราณรองรอยคันดินดังกลาวปรากฏอยูเพียง 3 ดาน และไดพบสระน้ําขนาดเล็กหลาย
สระภายในเมือง ซ่ึงบางสระก็ตื้นเขิน อีกทั้งยังพบวาแผนผังตัวเมืองโบราณนี้เปนรูปสี่เหล่ียม มีขนาด
กวางยาวดานละ 960 เมตร และซากโบราณสถาน ที่เรียกวา “จอมปราสาท” นั้น ไดตั้งอยูภายในเขต
กําแพงเมืองโบราณ โดยอยูคอนไปทางคันดินดานทิศเหนือ 10

ลักษณะผังเมืองและสภาพแวดลอมโดยทั่วไป 
เมืองโบราณสระน้ําโกสินารายณ พื้นที่โดยรอบมีลักษณะเปนที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา    

แมกลองทางฝงตะวันออก เมืองโบราณแหงนี้มีคูน้ําคันดินลอมรอบแบบสม่ําเสมอ มีแผนผังรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดกวางยาวประมาณดานละ 960 เมตร คันดินที่อยูลอมรอบเมืองมีความสูง
ประมาณ 60 เซนติเมตร กวางประมาณ 10 เมตร ตัวเมืองโบราณอยูใกลกับแมน้ําแมกลอง ปรากฏ
รองรอยคูน้ําคันดินเปนรูปส่ีเหล่ียมลอมรอบ 3 ดาน ไดแก ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก 
                                                 

9กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ 2 (กรงุเทพมหานคร : บริษทั
สํานักพิมพสมาพันธ จํากัด, 2538), 213-215. 

10หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณสถานบริเวณสระน้ํา
โกสินารายณ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี,” ศิลปากร 10, 2 (2509) : 36-40 .  
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บริเวณดานนอกของคูน้ําคันดินทางทิศเหนือ มีสระน้ําขนาดใหญ ขนาดกวางประมาณ 200 เมตร 
ยาวประมาณ 400 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 62 ไร 74.5 ตารางวา เรียกกันวา  “สระน้ําโกสินารายณ” 
ชาวบานเชื่อกันวาเปนสระน้ําศักดิ์สิทธิ์ จึงเรียกตัวเมืองนี้วา “เมืองโกสินารายณ” ตามชื่อสระน้ํา 
กรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนสระโกสินารายณ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2522  

ภายในเมืองมีโบราณสถานขนาดใหญ เรียกวา “จอมปราสาท” ตั้งอยูเกือบกึ่งกลางเมือง      
มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร 2 งาน 5 ตารางวา โดยมีขนาดกวาง ประมาณ 85 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร                
สูงประมาณ 1 เมตร สวนทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเฉียงใตของเนินจอมปราสาทภายใน
เขตกําแพงเมือง เคยมีสระน้ําชื่อ สระจระเขและสระนาค และทางทิศเหนือของเนินจอมปราสาทใกล
กับแนวกําแพงเมืองดานในเคยมีสระแกวและสระมังกร ซ่ึงจากสระนาคและสระโกสินารายณ        
มีคลองขนาดเล็กเชื่อมตอกับลําน้ําแมกลอง ตลอดทั้งภายในตัวเมืองและนอกตัวเมืองยังเหลือเนิน
โบราณสถานขนาดเล็กกระจัดกระจายอยูอีกหลายแหง ปจจุบันรองรอยของเมืองโบราณแหงนี้ เชน 
แนวคูน้ําคันดิน เนินโบราณสถานตางๆ และสระน้ํา ไดถูกทําลายเกือบหมดแลว คงเหลือเพียงสระน้ํา
โกสินารายณ แนวคันดินเฉพาะดานทิศเหนือของเมืองบางสวนซึ่งติดอยูกับสระน้ําโดยมีถนนกั้น และ
โบราณสถานจอมปราสาทที่มีการสรางปรางคองคใหมในสมัยปจจุบันทับลงบนฐานเดิมเทานั้น  
หลักฐานทางโบราณคดี 

โบราณสถาน 
ภายในตัวเมืองโกสินารายณมีโบราณสถานขนาดใหญที่เรียกกันวา “จอมปราสาท” 

ตั้งอยูเกือบกึ่งกลางเมืองคอนไปทางทิศเหนือเล็กนอย จากการขุดคนทางโบราณคดีของกรมศิลปากร 
เมื่อป พ.ศ.2509 พบฐานอาคารกอศิลาแลง ใตพื้นที่ปูดวยศิลาแลงนี้พบหินที่ทุบแตกกับทรายกระทุงบด
อัดแนนทําเปนฐานรากของอาคาร ไดมีการสันนิษฐานถึงรูปทรงของโบราณสถานนี้วาเดิมรูปทรงของ
อาคารมีลักษณะเปนปรางคที่มีมุขยื่นออกไปทั้งสี่ดาน องคปรางคกอดวยศิลาแลง และมีลวดลายปูน
ปนประดับ เปนปราสาทที่นิยมสรางกันตามวัฒนธรรมเขมร ปจจุบันซากโบราณสถานจอมปราสาท
ถูกตอเติมเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมโดยการสรางปรางคองคใหมในสมัยปจจุบันทับลงบนฐานเดิม 
สภาพบริเวณโดยรอบถูกทําลาย เหลือใหเห็นเพียงสระน้ําโกสินารายณที่อยูนอกเมืองทางทิศเหนือ  
ซ่ึงอยูในสภาพดีและมีน้ําเต็มตลอดกับ รองรอยแนวคูน้ําคันดินที่เหลืออยูชวงสั้น ๆ ดานทิศเหนือของ
เมืองซึ่งคูน้ําตื้นเขินหมดแลว  11   

                                                 
11หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณสถานบริเวณสระน้ํา     

โกสินารายณ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี,” ศิลปากร 10, 2 (2509) : 36-40 .  
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ภาพที ่45 แผนผังเมืองโบราณโกสินารายณและแนวกําแพงเมือง 
ที่มา  :  ภาพแผนผังเมืองโบราณโกสินารายณและแนวกาํแพงเมือง [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ  
24 พฤศจิกายน 2550. เขาถึงไดจาก http://www.fallingrain.com/world/th/6/Ban_Pong.html   
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โบราณวตัถ ุ
จากการดําเนินงานทางโบราณคดีในบริเวณสระโกสินารายณ เมื่อป พ.ศ. 2509 ทําใหพบ

หลักฐานประเภทตางๆ ทั้งที่เปนชิ้นสวนสถาปตยกรรม และประติมากรรมรูปเคารพ ซ่ึงวัสดุที่ใชทํา   
มีทั้งหินทราย ศิลาแลง ดินเผา และปูนปนที่สําคัญ ดังนี้ 

1. พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมี สลักจากหินทราย ขนาดสูงประมาณ 155 
เซนติเมตร เปน “พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรอัษฏภุช” (แปดกร) แตหักชํารุดหมด รวมทั้งสวน        
พระเศียรและพระบาทที่ชํารุดหักหายเชนกัน  พระวรกายตอนบนจําหลักรูปอมิตาภะ  ผูเปนเจาแหง
แสงสวางชั่วนิรันดร รอบพระอุระที่บั้นพระองคจําหลักรูปนางปรัชญาปารมิตาถือดอกบัว 3 องค 
พระวรกายเบื้องลางทรงผาโจงกระเบนสั้น มีชายผารูปคลายหางปลาหอยอยูขางหนา ร้ิวผาเปนรอย
ขีดบางๆ ขอบลางลายเครื ่องประดับเปนแนวคลายลูกประคํา ทรงป นเหนงหรือเข็มขัด เปน
ลักษณะเฉพาะของประติมากรรมเขมรแบบบายน มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 18 ซ่ึงตรงกับรัชกาลของ
พระเจาชัยวรมันที่ 7 ปจจุบันโบราณวัตถุช้ินนี้เก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี  

2. ช้ินสวนพระโพธิสัตวสลักจากหินทรายชมพู จํานวน 5 ช้ิน ไดแก พระเศียร 1 ช้ิน          
พระบาท 1 คู และพระหัตถที่ทรงคัมภีร ทรงอักษมาลา (ลูกประคํา) ทรงดอกบัว โดยมีการสันนิษฐาน
กันวาอาจเปนชิ้นสวนของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรสี่กร 

3. ฐานประติมากรรมรูปเคารพทําดวยหินทรายสีแดง พบจํานวน 2 ฐาน ช้ินหนึ่งมี
ขนาดกวางยาว 135 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร สวนอีกชิ้นมีขนาดกวางยาว 60 เซนติเมตร สูง 35 
เซนติเมตร  

4. ช้ินสวนแทงหินทรายแดง มีลักษณะเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา เปนแทงหินเรียบ ไมมี
การจําหลักลวดลายใดๆ พบหลายชิ้นในบริเวณโบราณสถาน (ปจจุบันก็ยังคงอยูที่เดิม) บางชิ้น
พบวามีการเจาะรูและมีการทํารอยบากไวดวย แตละชิ้นมีขนาดยาวประมาณ 100 - 150 เซนติเมตร 
กวางประมาณ 50 เซนติเมตร ซ่ึงในรายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณสถานบริเวณสระ           
โกสินารายณนั้นเชื่อวาแทงหินทรายเหลานี้เปนสวนทับหลัง 

5. ช้ินสวนของตัวอาคารที่ทําจากวัสดุหลายประเภทดวยกัน เชน กรอบประตู ทับหลัง 
กลีบขนุนที่สลักจากหินทรายแดง ตลอดจนชิ้นสวนลายปูนปนประดับตกแตงสวนตาง ๆ ของอาคาร 
ปจจุบันไมทราบวาอยูที่ใด 

6. ช้ินสวนลวดลายปูนปน ที่ใชประดับตกแตงสวนตาง ๆ ของโบราณสถานจอมปราสาท     
มีทั้งรูปเทวดาหรือกษัตริย มนุษย อมนุษย และรูปสัตวตาง ๆ เชน นาค สิงห ครุฑ ชาง ฯลฯ ปจจุบัน
เก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี  
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ภาพที่ 46   ช้ินสวนลวดลายปูนปน ที่ใชประดับตกแตงสวนตาง ๆ ของโบราณสถานจอมปราสาท      
 
 

 
 

ภาพที ่ 47   พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมี 
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อายุสมัยและขอสันนิษฐาน 
จากรองรอยหลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาเมืองโบราณโกสินารายณ เปนโบราณสถาน

ที่มีความเกาแกมาตั้งแตสมัยทวารวดีตอนปลายถึงสมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 18  สันนิษฐาน
วานาจะเปนเมือง “ศัมพูกปฏฏนะ” ตามความในศิลาจารึกปราสาทพระขรรค  

เมืองโกสินารายณในอดีตเคยเปนเมืองศูนยกลางการคาริมฝงแมน้ําแมกลองที่สําคัญ
เมืองหนึ่งในสมัยลพบุรี เชนเดียวกับเมืองราชบุรี  และเมืองสิงห  จังหวัดกาญจนบุรี  และเสื่อมลง
ภายหลังจากการสวรรคตของพระเจาชัยวรมันที่ 7  เนื่องจากเมืองตาง ๆ เริ่มมีการรวมตัวกันเปน
ปกแผนตั้งเปนเมืองของตน พรอมทั้งมีการพัฒนาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมา โดย
อาศัยรูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมทั้งจากวัฒนธรรมทวารวดีกับวัฒนธรรมเขมรนํามาผสมกับคานิยม
ทองถิ่นกอตัวขึ้นเปนวัฒนธรรมไทยมาตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 17 แลวกอตั้งเปนแควนของ
ตนเองในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 - 19 สงผลใหวัฒนธรรมไทยมีความเจริญรุงเรือง รวมทั้งเมือง
ราชบุรี สวนชื่อเมืองศัมพูกปฏฏนะ (โกสินารายณ) ไดหายไปจากหลักฐานประวัติศาสตร สันนิษฐาน
วานาจะถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของเมืองราชบุรี หรือสุพรรณบุรี เพราะในศิลาจารึกของพอขุน
รามคําแหงมหาราชที่จารึกไวในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1   ดานที่ 4 บรรทัดที่ 20 - 21 ปรากฏแตช่ือ
เมืองสุพรรณภูมิและเมืองราชบุรี โดยไมปรากฏชื่อของเมืองศัมพูกปฏฏนะเลย และชื่อของเมือง
ราชบุรี เมืองสุพรรณบุรีจะปรากฏในหลักฐานตางๆ ตลอดมาตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา และ                    
กรุงรัตนโกสินทรจนถึงปจจุบัน 12

สําหรับที่มาของชื่อเมืองโกสินารายณนี้เทาที่ไดสอบถามจากชาวบานในบริเวณนั้น   
ไมมีใครทราบชื่อที่แนนอน และมีการสันนิษฐานแตกตางกันไป ดังเชน นักวิชาการบางคนเชื่อวาชื่อ
เมือง “โกสินารายณ” เพี้ยนมาจาก “กุสินารา” สถานที่ที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานใตตนรัง  
เปนเมืองรางแหงหนึ่งทางอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  เรียกชื่อตามชาวบานวาเมืองโกสินารายณ 
มีอายุราวหลัง พ.ศ. 1700 เคยเกิดเหตุชาวบานหลงเชื่อสระน้ําแหงนี้วาศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคได 13 
อยางไรก็ตาม ชาวบานหลายคนตางเชื่อกันวาชื่อเมืองโกสินารายณนั้นนาจะมาจากชื่อของสระน้ํา
ขนาดใหญที่อยูนอกกําแพงเมือง แตช่ือเมืองโบราณที่ถูกทิ้งรางไปนานหลายรอยป มักจะหาชื่อ      
ที่แนนอนไมคอยได การที่ชาวบานมาตั้งชื่อกันขึ้นใหมนั้นก็ตั้งตามสิ่งสําคัญที่ปรากฏอยูในปจจุบัน
                                                 

12สํานักงานศึกษาธิการอาํเภอบานโปง, จากโกสินารายณถึงบานโปง (ราชบุรี : สํานักงาน
ศึกษาธิการอําเภอบานโปง สภาวัฒนธรรมอําเภอบานโปง, 2545), 15. 

13สุจิตต วงษเทศ , “ถวายพระเพลิงพระพุทธเจา ในเมืองไทยมีดวยหรือ?,” ขาวสด,  
3 มิถุนายน 2546. 
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หรือตั้งตามชื่อส่ิงแวดลอมที่อยูในบริเวณใกลเคียงนั้น ไมใชเปนชื่อที่แทจริงที่ใชเรียกขานกันในสมัย
ที่เมืองนั้นยังไมราง ซ่ึงจากการขุดคนทางโบราณคดีของกรมศิลปากรเมื่อป พ.ศ. 2509 ไดพบ
โบราณวัตถุศิลปะสมัยลพบุรี ดังนั้น นักโบราณคดีจึงสันนิษฐานวาเมืองนี้นาจะเปนเมืองสมัยลพบุรี 
(พ.ศ.1500-1800) และนาจะเปนเมืองศัมพูกปฎฎนะที่มีช่ือปรากฏในศิลาจารึกปราสาทพระขรรคของ
พระเจาชัยวรมันที่ 7 แหงราชอาณาจักรเขมร 14  

อยางไรก็ตาม จากการคนพบหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีอิทธิพล
เขมรโบราณในชวงสมัยบายน ซ่ึงตรงกับสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 พุทธศตวรรษที่ 18 ในบริเวณภาค
กลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย ทําใหเกิดแนวความคิดเกี่ยวกับอิทธิพลเขมรในบรเิวณดงักลาว 
ซ่ึงเกี่ยวของกับเมืองโบราณที่ทําการศึกษา แนวคิดดังกลาวมีดังนี้  15  คือ  

กลุมแรก เปนกลุมของนักวิชาการสวนใหญมีทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดแก 
ศาสตราจารยยอรช เซเดส มจ. สุภัทรดิศ ดิศกุล ศาสตราจารย ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ เปนตน 
นักวิชาการกลุมนี้เชื่อวาพระเจาชัยวรมันที่ 7 ไดทรงขยายอํานาจทางการเมืองเขามาในภาคกลางและ
ภาคตะวันตกของไทย อันเปนพื้นที่ในบริเวณลุมน้ําเจาพระยา เนื่องจากมีการนําเอาหลักฐาน           
ที่กําหนดอายุในชวงพุทธศตวรรษที่ 18 ซ่ึงพบจากบริเวณดังกลาว ไปเชื่อมโยงกับขอความตอนหนึ่ง
ในจารึกปราสาทพระขรรคที่พบในบริเวณเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา จารึกหลักนี้กลาวถึงเรื่องราว
ของพระเจาชัยวรมันที่ 7 มีขอความตอนหนึ่งไดกลาววา พระองคไดสถาปนาพระชัยพุทธมหานาถ 
และทรงพระราชทานไวตามสถานที่ตางๆ ซ่ึงมีการระบุช่ือสถานที่ไวในจารึกดวย ในบรรดาสถานที่
เหลานั้นมีอยู 6 แหง ที่เชื่อวานาจะหมายถึงดินแดนที่ตั้งอยูในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตก
ของประเทศไทย ไดแก ลโวทยปุระ (เมืองละโวหรือลพบุรี) สุวรรณปุระ (เมืองสุพรรณบุรี) ศัม    
พูกปฏฏนะ (เชื่อวาอยูบริเวณสระโกสินารายณ) ชัยราชปุรี (เมืองราชบุรี) ศรีชัยสิงหปุรี (เมืองสิงห) 
และศรีชัยวัชรปุรี (บริเวณวัดกําแพงแลง เมืองเพชรบุรี) นักวิชาการกลุมนี้เชื่อวาพระเจาชัยวรมันที่ 7 
ทรงแผขยายอิทธิพลทางการเมืองมาพรอม ๆ กับอิทธิพลทางดานวัฒนธรรม 

กลุมที่สอง เปนกลุมนักวิชาการ ไดแก รองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดม และ
พิเศษ เจียจันทรพงษ มีความเห็นขัดแยงจากกลุมแรก โดยเชื่อวาบรรดาเมืองตาง ๆ ที่ตั้งอยูทางภาค
                                                 

14หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณสถานบริเวณสระน้ํา         
โกสินารายณ อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี,” ศิลปากร, 41-42.  

15ธัชสร ตันติวงศ, “รองรอยวัฒนธรรมเขมรในบริเวณลุมน้ําแมกลอง-ทาจีน” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวตัิศาสตร   คณะโบราณคด ี  
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2526), 36-39. 
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กลางและภาคตะวันตกของประเทศไทยไมมีความเกี่ยวของกับอํานาจทางการเมืองของเขมร หลักฐาน
ตาง ๆ ที่พบเปนเพียงการไดรับอิทธิพลทางดานวัฒนธรรมเขมรในสมัยพระเจาชัยวรมันที ่ 7 
แพรหลายเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมืองเทานั้น และเชื่อวาบานเมืองโบราณในบริเวณลุมน้ํา
เจาพระยาตางก็มีผูนําทองถ่ินปกครองอิสระ 

จากขอถกเถียงดังกลาว ผูวิจัยมีความเห็นวาในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 18 ไดมีการ
ขยายอํานาจทางการเมืองของกษัตริยเขมรโบราณเขามาในดินแดนประเทศไทย เพราะมีการคนพบ
จารึกกษัตริยเขมรจํานวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของ
ประเทศไทย    แตอํานาจทางการเมืองมิไดตอเนื่องเทาใดนัก เนื่องจากอํานาจทางการเมืองของเขมร
จะแผขยายเขามาตอเมื่อมีกษัตริยที่เขมแข็ง แตถาหากกษัตริยออนแอ อํานาจทางการเมืองที่แผขยาย
เขามาในไทยก็จะออนแอลง  บานเมืองและแวนแควนทองถ่ินตาง ๆ ก็คงจะเปนอิสระ 

จะเห็นไดวา จากรายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณสถานบริเวณสระน้ําโกสินารายณ 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ของกรมศิลปากร โดย นายมานิต วัลลิโภดม (ภัณฑารักษพิเศษ) และ
คณะ เมื่อป พ.ศ.2509 นับวาเปนเอกสารที่มีคุณคาอยางยิ่งตอการศึกษาคนควาทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตรเปนอยางมาก ทําใหทราบถึงเรื่องราวของบานเมืองในบริเวณลุมน้ําเจาพระยาไดวาเคย
เจริญรุงเรืองมาแลวเพียงใด เมื่อนับถอยหลังไปในสมัยพุทธศตวรรษที่ 15 - 18 กอนการกอตั้งกรุง     
ศรีอยุธยาเปนราชธานี เนื่องจากรายงานดังกลาวเปนบันทึกหรือขอเขียนของผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางดานโบราณคดี และเปนการสํารวจดวยตนเอง มีการสํารวจโดยการใชภาพถายทางอากาศ ภาพถาย
ดาวเทียม การสัมภาษณ  และการขุดคนหรือการขุดแตงทางโบราณคดี  ทําใหทราบถึงลักษณะแวดลอม 
การพังทลาย และการทับถมของดิน เปนตน  

นอกจากนี้ รายงานดังกลาวยังเปนการรวบรวมขอมูลหลักฐานทางโบราณคดี ดวย
วิธีการสํารวจและการขุดคนหรือขุดแตงทางโบราณคดี ซ่ึงการสํารวจทางโบราณคดี เปนการ
ตรวจสอบหาตําแหนงหลักฐานขอมูลทางโบราณคดีทั้งที่อยูบนผิวดินและที่อยูในดิน เพื่อเปนประโยชน
สําหรับการประเมินคาแหลงโบราณคดีนั้นวามีความสําคัญมากนอยเพียงใด จากการสํารวจโบราณสถาน
บริเวณสระน้ําโกสินารายณพบซากโบราณสถานจอมปราสาท กําแพงเมือง สระน้ําโบราณ และ
โบราณวัตถุตาง ๆ เปนจํานวนมาก กรมศิลปากรสันนิษฐานวาสถานที่แหงนี้อาจเคยเปนที่ตั้งของ
เมืองโบราณมากอน และสามารถนําลักษณะศิลปกรรมและโบราณวัตถุที่พบมากําหนดอายุสมัยได  16  
อยางไรก็ตาม นักวิชาการบางทานมีความเห็นวาไมสมควรนําเอาหลักฐานทางดานศิลปกรรมมา
                                                 

16หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณสถานบริเวณสระน้ํา        
โกสินารายณ อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี,” ศิลปากร, 35 - 36. 
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ตีความเรื่องทางการเมือง โดยเฉพาะการนําเอาศิลปะแบบลพบุรีที่มีลักษณะคลายศิลปกรรมแบบขอม 
เปนการแสดงวาชนชาติขอมจากกัมพูชาเคยมีอํานาจทางการเมืองเหนือดินแดนประเทศไทยในปจจุบัน 
ซ่ึงยังเปนเรื่องที่ไมนาเชื่อถือ โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาปตยกรรมแบบปรางคที่พบในประเทศไทย      
ก็แตกตางจากปรางคแบบขอม 17 ในขณะที่การขุดคนหรือการขุดแตง เปนการรวบรวมขอมูลทาง
โบราณคดีที่ฝงจมอยูในดิน หลักฐานขอมูลที่ไดจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษาวิจัยทางโบราณคดี
และประวัติศาสตร ทําใหทราบถึงสภาพชีวิตความเปนอยูของคนในอดีต จากการขุดคนทางโบราณคดี
พบวาโบราณสถานจอมปราสาทมีการสรางปรางคองคใหมในสมัยปจจุบันทับลงบนฐานเดิม ที่เปน
เชนนี้อาจเปนเพราะโบราณสถานแหงนี้มีความสําคัญตั้งอยูในภูมิประเทศที่เหมาะสม และมีผูเล่ือมใส
ศรัทธาสืบตอกันมา จึงไดมีการบูรณปฏิสังขรณโบราณสถานนี้จนถึงปจจุบัน เนื่องจากโบราณวัตถุ
ที่พบจากการสํารวจและการขุดคนหรือการขุดแตงทางโบราณคดีบริเวณเมืองโบราณโกสินารายณไดถูก
ทําลายและเคลื่อนยายไมอยูในตําแหนงเดิม ทําใหโบราณวัตถุนั้นคุณคาลดลง เพราะทําใหไมสามารถ
ทราบถึงลักษณะสภาพแวดลอมที่พบโบราณวัตถุนั้นวาเปนอยางไร  
 

2.2.1.2  แหลงโบราณคดี  
แหลงโบราณคดีวัดขุนสีห (รับน้ํา) ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง 

จังหวัดราชบุรี ตั้งอยูฝงตะวันตกของแมน้ําแมกลอง โดยอยูหางจากแมน้ําแมกลองประมาณ 3 
กิโลเมตร เนินดินมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร ยอดเนินอยูสูงจากพื้นนาโดยรอบประมาณ 10 เมตร 
บริเวณพื้นนาโดยรอบแหลงโบราณคดีเปนดินชุดสิงหบุรี ซ่ึงเปนดินที่เกิดในบริเวณที่ราบลุมน้ํา
ทวมถึง สภาพพื้นที่ราบเรียบมีความลาดเทนอยเปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว ดินอุมน้ําสูง 
ความสามารถของดินใหน้ําซึมผานต่ําและอัตราการไหลบาของน้ําบนหนาดินชา ปจจุบันแหลง
โบราณคดีแหงนี้เปนบริเวณที่ตั้งของวัดขุนสีห   (วัดทาวอูทอง) 

จากการขุดตรวจในระยะแรกของหนวยศิลปากรที่ 2 อําเภออูทอง โดย นายจารกึ  วไิลแกว 
นักโบราณคดีของกองโบราณคดี เมื่อป พ.ศ.2528 ไดมีการคนพบโบราณวัตถุสถานที่สําคัญ            
ที่จะสามารถกําหนดอายุของแหลงโบราณคดีแหงนี้ไดวาอยูในชวงราวประมาณพทุธศตวรรษที ่18 - 19 
หลักฐานดังกลาว ไดแก เศษลวดลายปูนปนและดินเผา เชน รูปสิงโต หัวสิงโตดินเผา ยอดสถูปเจดีย 
ปจจุบันถูกเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑวัดมวง พระพิมพดินเผาแบบสุโขทัย เปนพระพุทธรูป 8 ปาง 
องคกลางเปนพระพุทธรูปปางลีลาในสมัยสุโขทัย เบี้ยดินเผา ช้ินสวนกระดูกมนุษยและสัตว เศษ
                                                 

17ศรีศักร วัลลิโภดม, ขอขัดแยงเกี่ยวกับประวัตศิาสตรไทย (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 
2524), 22 - 30. 
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ภาชนะดินเผาเนื้อหยาบเผาดวยอุณหภูมิต่ํา มีการตกแตงผิวแบบผิวเรียบไมมีลาย ลายทาบเชือก ลาย
กดประทับ และลายขูดขีดแบบตางๆ เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรงเผาดวยอุณหภูมิสูง พบเพียง 10 ช้ิน 
นอกจากนี้ ยังพบโบราณสถานเปนแนวอิฐ บริเวณขอบดานทิศตะวันออกของตัววัดและกองอิฐ
หนาแนนในบริเวณพื้นที่นาของ นายเมือง กรดเกลือ สันนิษฐานวาเปนซากเจดียเกาที่หักพังลงมา 
เนื่องจากสภาพพื้นที่ไมเหมาะสมและเวลาที่ลวงเลยมานาน การพบซากเศษอิฐกลาดเกลื่อนบนพื้น
ไมสามารถสันนิษฐานลักษณะรูปรางของทรงเจดียและอายุสมัยได นอกจากจะมีการขุดคนทาง
โบราณคดีซ่ึงอาจจะพบหลักฐานที่สามารถบอกอะไรไดมากกวานี้ ตอมาในป พ.ศ.2530 เย็นจิต    
สุขวาสนะ นักโบราณคดีกรมศิลปากร และคณะสํารวจไดสํารวจเพิ่มเติมอีก พบเศษภาชนะดินเผา
เนื้อหยาบเผาดวยอุณหภูมิต่ํา และเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรงเผาดวยอุณหภูมิสูง แตพบในปริมาณนอย  

กลาวโดยสรุป จากหลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาบริเวณนี้เคยเปนชุมชนเมืองโบราณ
แหงหนึ่งที่มีรองรอยการอยูอาศัยในชวงระยะเวลา 2 ยุคสมัย กลาวคือ เปนชุมชนโบราณในสมัยทวารวดี
แหงหนึ่ง มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 - 16 ตั้งอยูบนเสนทางติดตอระหวางเมืองราชบุรีทางใต
ตอขึ้นไปยังเมืองกาญจนบุรี (พงตึก) และสุพรรณบุรีทางเหนือ มีรองน้ําเกาที่ดูจะแคบกลายเปน     
ลํ

                                                

าน้ําพยอมไหลผานที่ลุมนี้ขึ้นไปทางเหนือขนานไปกับลําน้ําแมกลองไปสิ้นสุดที่บริเวณบานพงตึก
ซ่ึงเปนตนน้ํา 18 และนาจะมีการเขามาอยูอาศัยอีกครั้งอยางนอยที่สุดไมเกินสมัยอยุธยาตอนตน และ
นาจะมีความสัมพันธกับแหลงโบราณคดีบริเวณลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
อีกหลายแหง เชน แหลง วัดบางกระโดน แหลงวัดสมถะ และแหลงวัดสรอยฟา เปนตน 19

 
แหลงโบราณคดีบานดอนกระเบื้อง ตั้งอยูบานดอนกระเบื้อง ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอ

บานโปง จังหวัดราชบุรี จากจังหวัดราชบุรีไปบานโปง ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนน
เพชรเกษม) ถึงบานดอนกระเบื้องเลี้ยวซาย ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ตามถนนลาดยาง 
ขามสะพานคอนกรีตซึ่งทอดขามคลองดอนกระเบื้อง บริเวณโคงน้ําของคลองมีพื้นที่ลักษณะเปน
เนินดินใหญ มีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร เปนพื้นที่แหลงโบราณคดี  

จากการสํารวจของนายภัคพดี อยูคงดี นักโบราณคดี กรมศิลปากร เมื่อป พ.ศ. 2530 
พบวาแหลงโบราณคดีบานดอนกระเบื้อง  เปนแหลงโบราณคดีที่มีลักษณะเปนเนินดินขนาดใหญ  
มีคลองดอนกระเบื้องผานสวนกลางของเนินดิน คุงน้ํามีลักษณะเปนรูปตัวยู ปจจุบันพื้นที่บริเวณ

 
18สาวิตรี พิสณุพงศ, รายงานผลการวิจัยเร่ืองทําเนียบเมืองโบราณสมัยทวารวดีในภาคกลาง 

(กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2542), 19 - 20. 
19กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ 2, 154 - 157. 
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โคงน้ําเปนสวนกลวย ดินบริเวณแหลงโบราณคดีเปนดินชุดทามวง สวนดินบริเวณรอบๆ เปนดินชดุ
ชัยนาท ดินชุดทามวงเกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําเปนดินลึก ระบายน้ําคอนขางดี ช้ันบนเปน
ดินรวนปนทราย ช้ันลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย สวนดินชุดชัยนาทมีลักษณะราบเรียบ เนื้อดิน
เปนดินรวนเหนียว  พบโบราณวัตถุที่สําคัญ 20  ไดแก  

1. เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบเผาดวยอุณหภูมิต่ํา มีรูปทรงแบบหมอปากบาน แบบโอง 
และฝาภาชนะแบบจุก  

2. เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรงเผาดวยอุณหภูมิสูง ชนิดเคลือบสีเขียวและสีเขียวออน  
3. เครื่องถวยจีนเขียนลายดอกไมสีน้ําเงินใตเคลือบขาว  
4. ช้ินสวนเครื่องมือเหล็ก พบ 2 ช้ิน เศษแกว และเศษกระดูกสัตว  
แมหลักฐานที่ไดจะเปนหลักฐานบนผิวดินเทานั้น แตก็สันนิษฐานไดวาชุมชนดังกลาว

นี้มีอายุอยูในราวสมัยอยุธยาตอนปลาย อันเปนชวงเวลาที่ชาวมอญไดอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในเขต
บริเวณลุมน้ําแมกลองแถบอําเภอบานโปงและอําเภอโพธาราม โดยเฉพาะบานดอนกระเบื้องทางทิศใต
มีอาณาเขตติดกับ “บานดอนเกระเบื้อง” ของเขตอําเภอโพธาราม ซ่ึงเปนชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ
อาศัยอยูอยางหนาแนนตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทร  

 

 
 
ภาพที่  48  แหลงโบราณคดีบานดอนกระเบื้อง ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง จงัหวัดราชบุรี 

                                                 
20กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยศิลปากรที่ 2, 126 - 128. 
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จะเห็นไดวา จากการสํารวจและขุดตรวจแหลงโบราณคดีวัดขุนสีห (รับน้ํา) และ
แหลงโบราณคดีบานดอนกระเบื้อง มีการกําหนดอายุสมัยโบราณวัตถุสถานดวยการวิเคราะหช้ันดิน 
หมายถึง การทับถมของชั้นดินที่เปนไปโดยธรรมชาติ จะมีการทับซอนกันขึ้นมาเปนชั้น ๆ ตั้งแตช้ัน
เกาสุดจนถึงชั้นดินปจจุบัน ช้ันดินที่เคยอยูอาศัยของคนในอดีตจะมีเศษสิ่งของเครื่องมือเครื่องใชที่
คนสมัยนั้นทิ้งไว ทําใหทราบวาเคยมีคนอยูอาศัยในบริเวณนั้นมากี่ยุคสมัย แตละยุคสมัยอยูอาศัยมา
นานเพียงใด และมีการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรมในแตละชั้นดินอยางไร ซ่ึงจากหลักฐาน
โบราณวัตถุที่พบเปนซากเจดียเกาที่หักพังลงมา ซากเศษอิฐที่ตกกลาดเกลื่อนบนพื้น และเศษภาชนะ
ดินเผาที่มีปริมาณนอย ซ่ึงไมสามารถสันนิษฐานลักษณะรูปรางของทรงเจดีย และอายุสมัยได        
แตหากพิจารณาหลักฐานโบราณวัตถุที่พบบนผิวดิน สามารถสันนิษฐานและนํามาตรวจสอบไดวา
อยูในชวงยุคสมัยใดได นอกจากนี้ จากการสํารวจแหลงโบราณคดีไดพบเครื่องถวยจีน ซ่ึงไมสามารถ
กําหนดอายุของหลักฐานไดอยางชัดเจน และไมสามารถบอกแหลงผลิต ทําใหการตีความอยูใน
วงจํากัด การกําหนดอายุและรูปแบบของศิลปะยังขาดความชัดเจน และการที่แหลงโบราณคดีทั้ง
สองตั้งอยูใกลบริเวณเสนทางน้ํา ทําใหตองพิจารณาหลักฐานอยางระมัดระวัง เพราะหลักฐานโบราณวัตถุ
อาจถูกน้ําพัดพามาจากที่อ่ืน ซ่ึงอาจไมไดเกิดขึ้นบริเวณที่พบแหลงโบราณคดีดังกลาวก็เปนได  

อาจกลาวไดวา งานโบราณคดีสวนใหญมักเปนการสํารวจเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงนับวัน
แหลงโบราณคดีตาง ๆ ไดถูกทําลายและสภาพเปลี่ยนแปลงไปมากจนไมอาจจะศึกษาไดอีก หาก    
มีการขุดคนอยางเปนระบบจะเปนการชวยเสริมขอมูลใหมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  

2.2.1.3 ชุมชนเกาแก  
บริเวณพื้นที่ของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรีในปจจุบัน ตั้งอยูบริเวณที่ราบ   

ลุมน้ําแมกลอง ซ่ึงเปนบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณแหงหนึ่งของประเทศไทยที่เหมาะแกการตั้งถ่ิน
ฐานที่อยูอาศัยของผูคน ชุมชนเกาแกเหลานี้ เปนชุมชนที่มีผูคนตั้งถ่ินฐานอยูอาศัยมาตั้งแตอดีต
สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน จากการศึกษาของ สุภาภรณ จินดามณีโรจน เร่ือง “ประวัติศาสตรทองถ่ิน
ลุมน้ําแมกลองบานโปง-เจ็ดเสมียน” พบวาบริเวณสองฝงแมน้ําแมกลองตั้งแตบานโปงถึงบานเจ็ด
เสมียนมีผูคนหลายกลุมหลายภาษาอาศัยอยู ซ่ึงสอดคลองกับการสํารวจหลักฐานทางโบราณคดีบริเวณ
ชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ของผูวิจัย พบวามีรองรอยหลักฐาน
โบราณวัตถุและโบราณสถานปรากฏใหเห็นอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะวัดวาอารามและศาลเจา
ตาง ๆ แสดงใหเห็นถึงการตั้งถ่ินฐานของผูคนและความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ ไมวาจะเปน
ไทย มอญ ลาว และจีน ซ่ึงชุมชนเกาแกสําคัญที่จะนํามาเปนตัวอยางของการศึกษามี 3 ชุมชนดวยกัน 
ไดแก ชุมชนบานมวง ชุมชนบานหนองปลาหมอ และชุมชนตลาดบานโปง 
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ชุมชนบานมวง  
ชุมชนชาวมอญ สวนใหญจะตั้งอยูบริเวณริมสองฝงแมน้ําแมกลองในเขตอําเภอ

บานโปงและใกลเคียง ไดแก ชุมชนบริเวณวัดมวง (พ.ศ.2223) วัดใหญนครชุมน (พ.ศ.2295)           
วัดมะขาม (พ.ศ.2311) วัดตาล (พ.ศ.2323) ชุมชนมอญบริเวณรอบ ๆ วัดบานโปง (พ.ศ. 2345)          
วัดโพธิโสภาราม (พ.ศ.2375) วัดหัวหิน (พ.ศ. 2427) วัดตาผา (พ.ศ. 2481) และวัดบัวงาม เปนตน 
สวนใหญเปนวัดที่ตั้งขึ้นกอนสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวแทบทั้งสิ้น ยกเวน     
วัดบัวงามเปนวัดที่ตั้งขึ้นใหมภายหลัง โดยแยกออกมาจากวัดมวง เมื่อป พ.ศ.2473 จะเห็นไดวา    
ชาวมอญไดมีการอพยพตั้งถ่ินฐานมาอยูบริเวณลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปงและใกลเคียง
มาชานานแลวตั้งแตสมัยอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยธนบุรี และอพยพมาเปนจํานวนมากในสมัย
ตนรัตนโกสินทร ชุมชนมอญที่เกาแกนาสนใจ ไดแก  ชุมชนบานมวง  

บานมวง เปนชุมชนคนไทยเชื้อสายมอญชุมชนหนึ่งในอีกหลายชุมชน ซ่ึงตั้งอยูบริเวณ  
ริมฝงตะวันตกของแมน้ําแมกลอง ไดแก บริเวณบานมวง หมูที่ 3 4 และ 5 ของตําบลบานมวง อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี ชุมชนบานมวงเปนชุมชนที่มีประวัติความเปนมายาวนานมาตั้งแตสมัยอยุธยา 
จากการสํารวจของกรมศิลปากรเมื่อป พ.ศ.2535 ไดพบคัมภีรใบลานภาษามอญที่จารเกาที่สุดของ  
วัดมวง คือ คัมภีรใบลาน หมายเลข 321 ซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพระปริต (12 ตํานาน) ในตอนทายได
มีการระบุศักราชการจารไวเมื่อศักราช 1000 (พ.ศ.2181) และระบุวาจารที่วัดมวง ดังนั้น หากนับตาม
อายุของการจารคัมภีรใบลานผูกนี้แลว วัดมวงนาจะมีมากอนแลว ในป พ.ศ.2181 ซ่ึงตรงกับรัชกาล
สมเด็จพระเจาปราสาททองในสมัยอยุธยา จากทะเบียนวัดของกรมศาสนาระบุวาวัดมวงประกาศ
จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2223 ซ่ึงตรงกับรัชกาลสมเด็จพระนารายณในสมัยอยุธยา แตจากคําบอกเลาของ
ชาวบานมวงเชื่อกันวาบรรพบุรุษรุนแรกของตนอพยพมาจากพมา ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
(พ.ศ.2133 -2148) โดยติดตามพระมหาเถรคันฉองซึ่งเปนพระสงฆมอญเขามา  ตั้งถ่ินฐานริมแมน้ํา   
แมกลอง โดยใหช่ือหมูบานเหมือนบานเดิมในเมืองมอญวา “บานมวง” หรือภาษามอญเรียกวา 
“กวานเกริก” ตอมาไดมีการสรางวัดประจําหมูบานขึ้นชื่อวา “วัดมวง”  

จะเห็นไดวา ระยะเวลาของการจารคัมภีรตรงกับสมัยพระเจาปราสาททองซึ่งอยูหลัง
รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประมาณ 30 ป ซ่ึงอาจเปนไปไดวาบรรพบุรุษรุนแรกของชาวมอญ
บานมวงคงจะอพยพมาจากพมาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจริงตามที่ชาวบานบอก และใชเวลา
ในการตั้งถ่ินฐานสรางชุมชน วัด และจารคัมภีรใบลานที่เกาแกที่สุดในอีก 30 ปตอมา นั่นก็แสดงวา 
ชุมชนบานมวงนาจะมีประวัติความเปนมายาวนานกวา 300 ป   
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ชุมชนบานหนองปลาหมอ 
ชุมชนชาวลาว สวนใหญจะตั ้งอยู บริเวณฝงตะวันออกมากกวาฝ งตะวันตก 

เพราะเปนที่ราบลุม และมีแหลงน้ําเหมาะแกการทํามาหากิน จากการศึกษาพบวา บริเวณริมฝงแมน้ํา
แมกลองในเขตอําเภอบานโปงมีชุมชนลาวที่เกาแกแหงหนึ่ง คือ ชุมชนบานหนองปลาหมอ 

บานหนองปลาหมอ เปนชุมชนที่มีความเปนมาเกาแกยาวนานอีกชุมชนหนึ่งในอําเภอ
บานโปง จากการบอกเลาของชาวบานหลายคน ซ่ึงไดรับการถายทอดประวัติความเปนมาของ
หมูบานจากบรรพบุรุษ เชื่อวาชุมชนแหงนี้คงจะมีอายุประมาณ 170 ป  

จากเอกสารประวัติศาสตรกําเนิดชุมชนตําบลหนองปลาหมอ ของ ครูแกว อินทะแสน 
ไมไดระบุป พ.ศ. ที่มีการอพยพตั้งถ่ินฐานที่แนนอนของชาวลาวบานหนองปลาหมอ แตหากนํา
เอกสารประวัติวัดของวัดหนองปลาหมอ ซึ่งพระครูสุจิตธรรมคุณอดีตเจาอาวาสหนองปลาหมอ         
ไดเรียบเรียงไวมาตรวจสอบแลว ทําใหทราบวาวัดหนองปลาหมอไดมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณป  
พ.ศ.2409 21 ซ่ึงอาจเปนไปไดวาบรรพบุรุษรุนแรกของชาวลาวบานหนองปลาหมอคงจะอพยพมาจาก
อําเภอโพธารามในสมัยกรุงเทพฯ ชวงรัชกาลที่ 1 - 5 จริงตามความเชื่อของชาวบาน และใชเวลา      
ในการตั้งถ่ินฐานสรางชุมชนอยูกอน และปรับตัวใหเขากับวัดไทยและมอญกอน จึงคอยสรางวัด
ของตนขึ้นในอีก 30 ปตอมา นั่นก็แสดงใหเห็นวาชุมชนลาวบานหนองปลาหมอนาจะมีประวัติ
ความเปนมายาวนานกวา 170 ป  

ชุมชนตลาดบานโปง   
ชุมชนชาวจีน สวนใหญจะตั้งอยูกระจัดกระจายตามสองฝงแมน้ําแมกลองในเขต

อําเภอบานโปงและใกลเคียง โดยมีศาลเจาและโรงเจเปนศูนยกลางของชุมชน ไดแก บริเวณชุมชนบาน
เบิกไพร มีศาลเจาแมเบิกไพร สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยธนบุรี บริเวณชุมชนตลาดบานโปง       
มีศาลเจาแมบานโปง ศาลเจากวนอู และโรงเจกกอันตึง สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และบริเวณ
ชุมชนบานตลาดนัด มีศาลเจาโจวซือกง เปนศูนยรวมจิตใจ นอกจากนี้ ยังมีโบสถคริสตที่ชาวจีนให
ความเคารพนับถือเปนจํานวนมาก ไดแก วัดคาทอลิกดอนกระเบื้อง และวัดนักบุญยอแซฟ บานโปง 
สรางขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 จากหลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวา ชาวจีนนั้นเดินทางเขามาตั้ง
รกรากที่บานโปงมาชานานตั้งแตสมัยธนบุรี และอพยพอาศัยอยูเปนจํานวนมากในสมัยรัชกาลที่ 5 
โดยชุมชนที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยูกันอยางหนาแนน ไดแก ชุมชนตลาดบานโปง 
                                                 

21พระครูสุจิตธรรมคุณ, “ประวัติของวัดหนองปลาหมอโดยสังเขป,” ใน ธรรมะ 
(กรุงเทพมหานคร : หจก.วิริยะพัฒนาโรงพิมพ, 2541. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูสุจิต
ธรรมคุณ (ขุนทอง สุจิณโณ) 29 มีนาคม 2541),14. 
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ชุมชนตลาดบานโปง เปนชุมชนที่มีความเปนมาเกาแกยาวนาน หากพิจารณาจาก
หลักฐานโบราณวัตถุสถานที่ปรากฏแลว พบวาบริเวณชุมชนตลาดบานโปงนั้น มีศาลเจาและโรงเจที่มี
ความเกาแกอยูหลายแหง เชน โรงเจกกอันตึง เปนโรงเจเกาแกแหงหนึ่งซึ่งปรากฏหลกัฐานวาสรางขึน้
ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองคทรงโปรดพระราชทานเงิน จํานวน 15 ช่ัง และที่ดินเพื่อสรางโรงเจแหงนี้  
สอดคลองกับบันทึกของนายประสาร อุณยะวงศ กลาวถึงการอพยพตั้งถ่ินฐานของผูคนบริเวณ
ชุมชนตลาดบานโปงไดเปนอยางดี โดยเฉพาะชาวจีนที่ไดเร่ิมมีการอพยพเขามาอาศัยอยูที่ตลาดบาน
โปงตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา จากหลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาชาวจีนไดมีการอพยพเขามา
อาศัยอยูที่ตลาดบานโปงในสมัยรัชกาลที่ 5 จริง และอพยพมาอยูเพิ่มมากขึ้นในสมัยหลังสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 ตามคําบอกเลาของชาวตลาดบานโปง นั่นก็แสดงใหเห็นวาชุมชนตลาดบานโปงนาจะมี
ประวัติความเปนมายาวนานถึง 100 ป   

กลาวโดยสรุป จากการประเมินคุณคาหลักฐานทางโบราณคดีดังกลาวขางตน สามารถ
สรุปไดวา หลักฐานทางโบราณคดีดังกลาวไดมีการสํารวจ ขุดคน และตีความจากนักโบราณคดี    
ทําใหหลักฐานเหลานี้มีความนาเชื่อถือ สําหรับชุมชนเกาแกนั้นไดมีการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับ
หลักฐานอื่น ๆ แลว พบวาชุมชนตางๆ เหลานี้มีความเกาแกสัมพันธกับหลักฐานทางโบราณคดี 
เอกสารทองถ่ิน และคําบอกเลา ซ่ึงผานการตรวจสอบจากนักวิชาการผูเชี่ยวชาญทางดานประวัติศาสตร
และโบราณคดีไดอยางนาเชื่อถือ 

   
2.2.2  ตํานาน  
ตํานาน เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรประเภทลายลักษณอักษรที่บอกเลาเรื่องราว

เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตสืบตอกันมาแตโบราณ ตํานานจึงดูดซึมเอานิทาน นิยาย คติ
ชาวบาน และขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรหลายยุคสมัยเขาไวในเรื่องเดียวกัน ตอมาไดมีการบันทึก
ตํานานเปนลายลักษณอักษรขึ้นภายหลัง ซ่ึงเปนการบันทึกในระยะเวลาที่หางไกลจากเหตุการณที่
เกิดขึ้นมาก และไดมีการคัดลอกตํานานสืบตอกันมาอีกหลายทอด ดังนั้น อาจทําใหเร่ืองเดิมเกิดความ
คลาดเคลื่อนได แมตํานานจะเปนเอกสารที่บันทึกเหตุการณในอดีต แตเปนการบันทึกในลักษณะ
ขอเท็จจริงปะปนกับเรื่องราวคลายนิทานปรัมปราที่ไมนาเชื่อถือ ทําใหผูศึกษาประวัติศาสตรสวน
ใหญไมใหความเชื่อถือ และมองขามหลักฐานประเภทตํานาน อยางไรก็ตาม ตํานานเปนหลักฐาน
ประวัติศาสตรเปรียบเสมือนเครื่องสะทอนวัฒนธรรมของคนในสังคมโบราณ และทําใหผูศึกษาเขาใจ
เอกลักษณของสังคมทองถ่ิน นักประวัติศาสตรที่ใหความสําคัญในการศกึษาตาํนานในดานจดุประสงค 
ความคิด ทัศนคติ โลกทัศน และความหมายของตํานานตอสังคมในสมัยที่บันทึกตํานาน ทําใหตํานาน
เปนหลักฐานชั้นตนในการศึกษาความคิดของคนในสังคม 
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จากการสํารวจและรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรประเภทตํานานที่พบบริเวณชุมชน 
ลุมน้ําแมกลอง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี สามารถแบงหลักฐานประวัติศาสตรประเภทตํานาน
ออกเปน 3 กลุม ไดแก ตํานานวีรบุรุษ เปนตํานานเกี่ยวกับวีรบุรุษทางวัฒนธรรมที่มีการอธิบาย
เชื่อมโยงกับสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรในทองถ่ิน ตํานาน-พงศาวดารเมือง มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรของเมือง และตํานานปูชนียวัตถุสถาน เปนตํานานที่มีเร่ืองราวเกี่ยวกับปูชนียสถานและ
วัตถุตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยจะนําตํานานดังกลาวมาวิเคราะหและประเมินคุณคาหลักฐานประวัติศาสตร โดย
พิจารณาจัดเปนประเภทตามลักษณะของการจดบันทึกหลักฐาน เปนการวิพากษหลักฐานดังตอไปนี้
        1. ตํานานวีรบุรุษ เปนตํานานที่มีเนื้อหาอธิบายเรื่องราวของบุคคลที่เปนผูนําทางวัฒนธรรม
ของชนกลุมตางๆ โดยชนแตละกลุมนั้นเชื่อวาวีรบุรุษของกลุมตนเคยมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร  
สวนใหญเปนตํานานที่เกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 22 ลงมา และมีที่มาจากคําบอกเลาสืบตอกันมา      
เนื้อเรื่องจะไมเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรในยุคหลัง อธิบายการเกิดและการสลายของเมืองหรือ
วีรกรรมของวีรบุรุษแตละคนแตละเมือง เปนการอธิบายแบบจบในตัวของมันเอง ไมสามารถยืนยัน
แหลงที่มา เวลา ที่แตง และผูเขียนตํานาน 22 จากการสํารวจและรวบรวมหลักฐานประเภทตํานาน
บริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบตํานานวีรบุรุษที่สําคัญ ไดแก 
ตํานานทาวอูทอง                 
        ตํานานทาวอูทอง ทาวอูทองหรือพระเจาอูทอง เปนวีรบุรุษทางวัฒนธรรมในจารีตของ
ทองถิ่น ตามตํานานกลาวถึงพระเจาอูทองอพยพผูคนหนีโรคหามาตั ้งกรุงศรีอยุธยา มีนิทาน
พื้นบานเกี่ยวกับพระเจาอูทองแพรหลายอยูในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณภาคกลางตอนลาง 
พบตํานานทาวอูทองอยูหลายแหง บางครั้งเปนเรื่องเลาที่นํามาผูกโยงกับสถานที่สําคัญในทองถ่ิน  
จนกลายเปนนิยายประจําถ่ินที่ผูคนเชื่อวาเกิดขึ้นจริงในทองถ่ินนั้น เรื่องราวของตํานานทาวอูทอง    
มีอยูหลากหลายปรากฏอยูในเอกสารประวัติสระน้ําโกสินารายณ รวบรวมโดย เสนห ปนสุขสวัสดิ์ 
และคณะ (พ.ศ.2508) เนื้อหาของตํานานกลาวถึงพระเจาอูทองไดอพยพไพรฟาขาทาสบริวารหนีโรคหา 
(อหิวาตกโรค) มาตั้งอยูบริเวณสระโกสินารายณ แตในบริเวณที่พักอาศัยไมมีน้ํากินและอาบ จึงได
เกณฑไพรฟาประชาชนชวยกันขุดสระน้ําโกสินารายณขึ้น จากบริเวณที่ใกลเคียงกับสระน้ําแหงนี้   
ยังมีสระอื่น ๆ อีก 5 - 6 สระ แตก็ไมใหญโตเหมือนสระน้ําโกสินารายณ  23   
                                                 

22อุษณีย ธงไชย, จารึกและตํานาน : หลักฐานที่สรางขึ้นภายใตอิทธิพลของพุทธศาสนา
ลังกาวงศ (เชียงใหม : ภาควชิาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540), 89. 

23เสนห ปนสุขสวัสดิ์ และคณะ, ประวัติสระน้ําโกสินารายณ (พระนคร :โรงพิมพนิยมวิทยา, 
2508),12-13. 
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นอกจากนี้ ตํานานทาวอูทองยังมีเนื้อหาอธิบายถึงประวัติความเปนมาของสถานที่สําคัญ
ในทองถ่ิน สามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในสังคมทองถ่ิน โดยมีที่มาจาก
ความเชื่อรวมกันของคนในสังคมที่มีการสืบทอดกันมาแตอดีต เนื้อหาของตํานานยังสื่อถึงรองรอย
ที่ปรากฏจากหลักฐานอื่นในทองถ่ิน ตํานานกลุมนี้จึงมีเนื้อหาที่กลาวถึงวัฒนธรรมชาวบานและเปน
เร่ืองราวประวัติศาสตรของประชาชนมากกวาเรื่องราวของอํานาจรัฐ ปรัชญาในการเขียนตํานานจึง
เกี่ยวของกับวัฒนธรรมความเชื่อของคนในทองถ่ิน โดยเปนความเชื่อที่มาจากคําบอกเลาที่สืบทอด
ตอกันมาจากคนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง เชน ความศรัทธาของคนในทองถ่ินเกี่ยวกับบุคคลสําคัญและ
สถานที่สําคัญในทองถ่ิน อยางไรก็ตาม เนื้อหาของตํานานกลุมนี้ยังมีขอมูลที่อิงกับประวัติศาสตร 
โดยมีการกลาวถึงบุคคลที่มีตัวตนในประวัติศาสตรที่พบในหลักฐานอื่นๆ เชน ตํานานเมืองตาง ๆ 
พงศาวดาร และหลักฐานทางโบราณคดีที่มีอยูในทองถ่ิน ไดแก  ตํานานสระน้ําโกสินารายณ  

ตํานานสระน้ําโกสินารายณ เปนตํานานเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสระน้ําโกสินารายณ 
เปนเรื่องที่เลาสูกันฟงมาแตโบราณ ตอมาไดมีการรวบรวมบันทึกเปนลายลักษณอักษรขึ้นเมื่อป      
พ.ศ. 2508 โดย นายเสนห ปนสุขสวัสดิ์ และคณะ เนื้อหากลาวถึงความเปนมาของพอปูโกฑัณกับ      
ตาอูทอง ตามตํานานกลาววา มีเจาผูครองนครอยู 2 องค องคหนึ่งชื่อพระเจาโกฑัณ ครองอาณาจักร
ฝายเหนือ และอีกองคหนึ่งชื่อ พระเจาอูทอง ครองอาณาจักรฝายใต ทั้งสองพระองคเปนสหายรักกัน 
กอนที่จะมีพระมเหสีทั้งสองสัญญากันวา หากฝายใดฝายหนึ่งมีโอรสหรือธิดาจะใหแตงงานกัน    
ทั้งสองพระองคจึงไดตกลงกันวาจะสรางสิ่งที่ชวยเตือนคําสัญญาเพื่อปองกันการลืมสัญญาที่ใหไว
ตอกัน จึงไดเกณฑราษฎรของตนมาชวยกันขุดสระน้ําขึ้นที่ชายเมืองพระนคร เมื่อขุดเสร็จแลวจึง
ไดสรางเรือสําเภาไวสําหรับทรงเลนน้ํารวมกันลําหนึ่ง และสรางปราสาทเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
องคใหญไวกลางสระ เมื่อทั้งสองพระองคจะลงเลนเรือสําเภาในสระนั้น ก็จะพากันอธิษฐานกราบ
ไหวพระพุทธรูปในสระนั้

                                                

นกอน แลวก็จะทรงลอยเรือเลนน้ํากันในสระตามพระราชหฤทัย ตอมา
เมื่อทั้งสองพระองคไดอภิเษกสมรสกับมเหสีของตน ทางฝายมเหสีของพระเจาโกฑัณคลอดบุตรมา
เปนชาย สวนมเหสีของพระเจาอูทองคลอดบุตรมาเปนหญิง เมื่อโอรสธิดาไดเติบโตเปนหนุมสาว     
ทั้งสองจึงไดอภิเษกสมรสกัน และจัดพิธีบริเวณริมสระน้ํา ทั้งสองเมื่ออยูรวมกันจึงมีพระโอรสองค
หนึ่งใหช่ือวา อูทอง เหมือนพระเจาตา ภายหลังพระเจาอูทององคนี้ไดไปสรางกรุงศรีอยุธยา เพราะ
พระบารมีของพระเจาปูโกฑัณและพระเจาตาอูทองไดใชสระน้ําโกสินารายณนี้เสวยและสรง ดังนั้น 
น้ําในสระจึงไดตั้งชื่อวา “สระคุณปูโกฑัณและพระเจาตาอูทอง” 24 จากตํานานดังกลาวแสดงใหเห็นวา 
ทาวอูทองหรือพระเจาอูทอง เปนผูนําทางวัฒนธรรมที่ผูรูหรือปราชญสรางขึ้นจากกษัตริยที่มีตัวตน

 
24เสนห ปนสุขสวัสดิ์ และคณะ, ประวัติสระน้ําโกสินารายณ, 3 - 5. 
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และเปนที่ยอมรับในยุคสมัยนั้น แตเร่ืองราวของพระองคมิไดมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรและ
ระบุสมัยที่แนนอน แตมีการจดจําบอกเลาสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคน ทําใหผูคนรุนหลังมักเรียก
นามขึ้นมาใหม จนทําใหนามนั้นกลายเปนชื่อของกษัตริยทุกพระองคในอดีตของบานเมืองและ
ดินแดนนั้นๆ ดังนั้น การที่จะนําเอากษัตริยมากําหนดใหเปนบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร 
จึงมักเกิดความสับสนวุนวาย  

อาจกลาวไดวา ทาวอูทองหรือพระเจาอูทอง เปนผูนําทางวัฒนธรรมในจารีตของทองถ่ิน 
พระเจาอูทองเปรียบเสมือนวีรบุรุษของชาวบานที่มีตัวตนจริงในความเชื่อของชาวบาน เราพบนิทาน
พื้นบานเกี่ยวกับพระเจาอูทองแพรหลายอยูในหลายทองที่ โดยสถานที่สําคัญในทองถ่ินตางอางถึง
ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับพระเจาอูทอง ดังนั้น นิทานทองถ่ินเกี่ยวกับกับผูนําทางวัฒนธรรมจึง
เปนวิธีการของชาวบานในการบันทึกประวัติศาสตรทองถิ่นนั่นเอง 

 
 2. ตํานาน - พงศาวดารเมือง เปนการจดบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการบอกเลาสืบตอ

กันมาหรือเปนการรวบรวมเรื ่องราวภายหลังจากที่เหตุการณนั ้นเกิดขึ ้นแลว เนื ้อหาจึงมุงเนน
เกี่ยวกับเหตุการณบานเมือง กษัตริย ราชวงศ และสันตติวงศ ความเปนมาของเมืองตาง ๆ ตั้งแตอดีต
ไกลโพนมาจนถึงระยะเวลาอันใกล  การบันทึกตํานาน - พงศาวดารเมืองสันนิษฐานวานาจะมีการ
บันทึกในสมัยท่ีพุทธศาสนาเถรวาทกําลังเฟองฟูมากในดินแดนประเทศไทย จุดมุงหมายของการเขียน
ตํานาน - พงศาวดารเมือง เพื่อเปนการตอบสนองความอยากรูอยากเห็นในอดีตของชนรุนหลังและ
สรางความบันเทิงใหแกผูฟง อธิบายประวัติความเปนมาของบานเมืองและความสําคัญของวีรบุรุษ 
ตลอดจนเปนการแสดงถึงความชอบธรรมของชนชั้นผูปกครองในการสืบสันตติวงศ เนื้อหาของ
ตํานาน -พงศาวดารเมือง จึงมักเริ่มตนดวยเหตุการณในอดีตนับตั้งแตกําเนิดโลก กําเนิดชนเผาตาง ๆ 
พุทธประวัติ การเผยแพรศาสนา พรอมกับลงทายดวยเหตุการณรวมสมัยของผูบันทึก โดยเนื้อหา
ดังกลาวแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาตอผูคนในอดีต การอธิบายประวัติความเปนมาของเมืองและ
เร่ืองราวบรรพบุรุษของตน โดยผูกเรื่องราวขึ้นตามทัศนคติทางศาสนา เชน การยกยองชนชั้นผูปกครอง 
หรือวีรบุรุษวาเปนผูมีบุญบารมีที่จะจรรโลงพุทธศาสนาใหดํารงอยูในสังคม เปนตน 25  

ตํานาน - พงศาวดารเมืองที่พบบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี สวนใหญเปนตํานานที่กลาวถึงประวัติความเปนมาของบานเมืองที่สําคัญในอดีต ไดแก ตํานาน
เมืองมอญ พบที่วัดโพธิโสภาราม ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบตนฉบับคัมภีร
                                                 

25วีณา เอี่ยมประไพ, หลักฐานทางประวัติศาสตร (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮาส, 
2535), 49 - 51. 
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ใบลานอักษรมอญ เร่ืองตํานานเมืองมอญ อกุศลมูล (โลภะ โทสะ โมหะ) จํานวน 1 ผูก  ซ่ึงยังมิไดมี
การปริวรรตเปนภาษาไทย ไมปรากฏชื่อผูแตง และวันเวลาที่จาร สันนิษฐานวาเปนตํานานที่ถูก
คัดลอกสืบตอกันมาโดยภิกษุเปนผูจาร เนื่องจากคัมภีรใบลานที่ยังมิไดมีการแปลเปนภาษาไทยมีอยู
เปนจํานวนมาก ผูวิจัยจึงไดทําการสํารวจและรวบรวมตํานาน - พงศาวดารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของมอญที่มีการปริวรรตแปลเปนภาษาไทยแลว พบวามีหลายสํานวนและแตละเร่ือง     
มีสาระรายละเอียดที่แตกตางกัน เนื้อหา สวนใหญกลาวถึงประวัติความเปนมาของเมืองมอญในอดีต 
ไดแก พงศาวดารมอญพมา  วรรณกรรมมอญเรื่อง “พระเจาอสะราช”  และพงศาวดารมอญ 

2.1“พงศาวดารมอญพมา” ปรากฏในประชุมพงศาวดารภาคที่ 1 พระบาทสมเด็จ      
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 มีพระบรมราชโองการดํารัสสั่งขุนสุนทรโวหารในกรมพระ
อาลักษณและขุนอักษรรามัญ นายขําเปรียญ นายสุดเปรียญ และนายจุ รวม 4 นาย เปนลามแปล
คัดลอกจากหนังสือรามัญใบลานเปนภาษาไทย เมื่อ จ.ศ. 1219 โดยในทอนปลายนั้นไดเรียงตาม
จดหมายเหตุเมืองหงสาวดี เมืองอังวะ ตอเขาในทอนตน โดยมีจุดประสงคเพื่อตองการรวบรวม
ความรูเรื ่องราวเกี ่ยวกับเมืองตางๆที่ไทยเขาไปปกครองหรือเกี่ยวของดวย 26 เนื ้อหากลาวถึง
ประวัติศาสตรมอญพมา เร่ิมตั้งแตการสรางเมืองหงสาวดี เมืองเมาะตะมะ ความสัมพันธระหวาง
อยุธยา มอญ และพมา จนถึงพมารบกับอังกฤษใน พ.ศ. 2367 จะเห็นไดวา เนื้อหาสวนใหญของ
พงศาวดารมอญพมาไดใหความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรราชวงศไดอยางละเอียด ทั้งการลําดับราชวงศ
และพระจริยวัตรตาง ๆ ตลอดจนความรูขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนเกี่ยวกับราชสํานักและ
การปกครอง ซ่ึงถือเปนระเบียบวิธีการสําหรับราชวงศและขาราชการ แมวาพงศาวดารมอญพมา   
จะถูกแตงเติมหรือถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม ทําใหเนื้อหาบางสวนถูกบิดเบือนไปจากตนฉบับเดิม    
ซ่ึงอาจสงผลใหเปนหลักฐานที่ไมนาเชื่อถือ แตก็มีคุณคาอยางยิ่งในการศึกษาประวัติศาสตรความคิด 
ทําใหเราทราบทัศนคติและความรูสึกที่มีตออดีตในสมัยที่มีการชําระพงศาวดาร นอกจากนี้ เนื้อหาของ
พระราชพงศาวดารมอญพมายังสะทอนใหเห็นถึงภัยคุกคามของชาติตะวันตกที่แผขยายอิทธิพลเขามา
บริเวณประเทศเพื่อนบานของไทยในสมัยนั้น ทําใหผูอานเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ภายใตศูนยรวมแหงสถาบันกษัตริย ทําใหเกิดความจงรักภักดีและเปนการเสริมสรางพระราชอํานาจ
ใหมั่นคงยิ่งขึ้น 

 
 

                                                 
26กรมศิลปากร, “พงศาวดารมอญพมา,” ใน ประชุมพงศาวดารภาคที่ 1 (พระนคร : 

องคการคาของคุรุสภา, 2506), 1-2. 
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2.2 วรรณกรรมมอญเรื่อง “พระเจาอสะราช” เปนตํานานสําคัญของชนชาติมอญ       
โดยมีช่ือเรื่องภาษาอังกฤษวา LIK SMIN ASH แตงเปนรอยกรองภาษามอญโดยภิกษุช่ือวา 
Nandasara ถูกเขียนขึ้นใหมเมื่อศักราช 1187 (พ.ศ.2368) เดือนอาสาฬหมาส วันเสาร โดยอาศัยเคา
โครงเดิมพรอมดวยการตอเติมขนาดยาวซึ่งสอดแทรกไวบางสวนบางตอน ในหลายคํามีความหมาย
คลุมเครือถูกตัดออกไป แลวนําคําอ่ืนที่เขาใจงายมาใชแทน เนื่องจากตนฉบับเดิมไดสูญหายไป 
จุดประสงคของการเขียนตํานานเพื่อตองการใหลูกหลานมอญไดรับความรูเรื่องราวเหลานี้กวางขวาง
ออกไป เนื้อหาเรื่องราวสวนใหญของตํานานจึงมีพื้นฐานอยูบนนิยายปรัมปราประจําถ่ิน เนน
เกี่ยวกับวีรบุรุษประจําเผาและวงศวาน อธิบายถึงประวัติศาสตรความเปนมาของมอญ เร่ิมตั้งแต
ประวัติการตั้งเมืองพะโคหรือหงสาวดี และเหตุการณบานเมืองที่เกิดขึ้นระหวางรัชสมัยกษัตริย
สองพระองคแรกของราชวงศที่ 1 แหงพะโค ตลอดจนการบุกรุกของชาวอินเดียเขามายังเมืองพะโค 
ทําใหเกิดมหาราชองคหนึ่งชื่อวา พระเจาอสะราช หรือพระเจาสัตรูชินราช กษัตริยองคที่สามแหง
ราชวงศแรกของเมืองหงสาวดี นอกจากจะเปนวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตรและตํานานแลว  วรรณกรรม
เรื่องนี้ยังเขียนโดยกวีที่มีความสามารถทําใหเปนวรรณกรรมที่มีคุณคาทางวรรณศิลปดวย จากการศึกษา
ของ ทองเพียร สารมาศ เร่ือง “การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมมอญ เร่ือง พระเจาอสะราช” ไดมีการ
วิเคราะหตํานานในแงคุณคาเชิงประวัติศาสตร โดยการตรวจสอบขอมูลจากเอกสารอื่นๆ เชน 
พงศาวดารมอญพมา พบวา เคาโครงเรื่องจากเอกสารตาง ๆ มีความคลายคลึงกัน แตกตางกันตรง
รายละเอียดปลีกยอยเทานั้น และเปนเรื่องที่มีความจริง เพราะจากการศึกษาพบรอยตอระหวาง
กษัตริยองคสุดทายที่ครองเมืองพะโคหรือหงสาวดีกับยุคสมัยตอมาคือพระเจาฟารั่ว ปฐมกษัตริยแหง
เมืองเมาะตะมะชวงเวลาตอกันไดสนิท 27  

2.3 “พงศาวดารมอญ” แปลและเรียบเรียงโดย พระมหาชวง อูเจริญ จัดพิมพใน
หนังสือ “80 ป ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยสุเอช   คชเสนี 84 ป สมาคมไทยรามัญ” จัดพิมพ
โดยสมาคมไทยรามัญ พ.ศ.2547 กลาวถึงประวัติศาสตรมอญเริ่มตั้งแตถ่ินเดิมของชนชาติมอญ 
อาณาจักรสุธรรมวดีหรือสะเทิม อาณาจักรหงสาวดี และเมาะตะมะ แตเปนประวัติศาสตรโดยสังเขป 
สวนใหญจะมีแตรายช่ือของกษัตริย ซ่ึงพงศาวดารดังกลาวเกิดขึ้นจากการที่ผูเขียนเกิดความสนใจที่
จะทราบประวัติความเปนมาและความสําคัญของบานเมืองของตน จึงรวบรวมเอกสารตางๆที่ปรากฏ
อยูแลว รวมทั้งคําบอกเลาเขียนเปนพงศาวดารมอญขึ้นมา และการมองความสําคัญของบานเมืองของ
                                                 

27ทองเพียร สารมาศ “การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมมอญ เรื่อง พระเจาอสะราช” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2526), 248. 
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ตนมักจะมองในทางที่ดีเปนสวนใหญ ดังนั้น ขอมูลที่ไดจากพงศาวดารมอญจึงมักเกิดความลําเอียง 
เพราะเปนการมองประวัติศาสตรทองถ่ินจากบุคคลฝายเดียว นอกจากนี้ เนื้อหาสวนใหญมีความ
คลายคลึงกับพงศาวดารมอญพมา แตจะมีรายละเอียดแตกตางกันออกไปในเรื่องของชื่อบุคคลและ
สถานที่ เนื่องจากผูแปลและเรียบเรียงพงศาวดารตางก็แปลคัดลอกตามที่ตนเห็นวาถูกตอง การ
คํานวณหาศักราช วัน เดือน ป และชื่อตางๆ ก็บันทึกกันไปตามถนัด ดังนั้น พงศาวดารเรื่องเดียวกัน 
บุคคลเดียวกัน สถานที่เดียวกัน จึงมีช่ือหลายอยางแตกตางกันออกไป เชน พงศาวดารมอญพมา 
เรียก “พระเจากระลึงคราษฐ” แตพงศาวดารมอญ เรียก “พระเจาถลิงคราษฐ” เปนตน  

จะเห็นไดวา เอกสารที่กลาวมาทั้งหมดนี้ตางใหรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตรความ
เปนมาของมอญไดเปนอยางดี ตางกันเพียงวัตถุประสงคและอุดมการณเบื้องหลังของการเขียน          
ที่แตกตางกัน แตบันทึกทางประวัติศาสตรในอดีตเหลานี้ เขียนขึ้นโดยมีจารีตการเขียนประวัติศาสตร
อยางชัดแจงและสืบเนื่องกัน เพียงแตวรรณกรรมมอญ เร่ือง “พระเจาอสะราช” มีจารีตการเขียน
ประวัติศาสตรแบบตํานาน ในขณะที่พงศาวดารมอญพมา และพงศาวดารมอญ ตอนตนมีจารีตการ
เขียนแบบตํานานสูง สวนตอนปลายแสดงใหเห็นอิทธิพลของการบันทึกแบบพงศาวดารอยางชัดเจน 
สําหรับพงศาวดารมอญพมานอกจากจะมีจารีตการเขียนแบบพงศาวดารแลว ยังสะทอนใหเห็นถึง
การรับอิทธิพลงานเขียนประวัติศาสตรสกุลดํารงราชานุภาพ โดยเฉพาะการนําวิพากษวิธีการทาง
ประวัติศาสตรมาใชตรวจสอบและวิเคราะหเอกสาร และเนนประวัติศาสตรการเมืองเปนหลัก  
นอกจากนี้     การเขียนวรรณกรรมมอญ เร่ือง “พระเจาอสะราช” และพงศาวดารมอญ เขียนขึ้นโดย
ภิกษุชาวมอญที่มีสํานึกประวัติศาสตรเกี่ยวกับภูมิภาคนิยมหรือทองถ่ินนิยมสูง แตกตางจากพงศาวดาร
มอญพมาที่เขียนขึ้นโดยขาราชการ จึงมีเนื้อหาที่รับใชหรือสนองตอบตอสวนกลาง อยางไรก็ตาม 
คุณคาของการศึกษาประวัติศาสตรจากตํานาน-พงศาวดารเมือง ยังสะทอนแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ
การกอตั้งอาณาจักรโบราณในทองถ่ินของชาวมอญ ขณะเดียวกันก็ช้ีใหเห็นถึงพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรจากทัศนะของคนในทองถิ่น เปนการมองประวัติศาสตรจากทัศนะภายในสังคม
ทองถ่ิน เชน วรรณกรรมมอญ เร่ือง “พระเจาอสะราช” ฉบับผูแตงเปนภิกษุชาวมอญ กลาวถึง
ประวัติศาสตรความเปนมาของมอญ โดยเฉพาะการตั้งบานแปลงเมืองพะโค (หงสาวด)ี และพฒันาการ
มาเปนศูนยกลางของอาณาจักรมอญตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ 12 และอาณาจักรที่มีเมืองพะโคเปนเมอืง
หลวงถูกทําลายโดยกษัตริยพมา คือ พระเจาอโนรธาแหงเมืองพุกาม ในป พ.ศ. 1600 
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3. ตํานานปูชนียวัตถุสถาน เปนตํานานที่มุงอธิบายประวัติความเปนมาของปูชนียสถาน 
และปูชนียวัตถุ โดยเฉพาะอยางยิ่งพระมหาธาตุเจดียตาง ๆ เปนตํานานที่มีเนื้อหาอยูในกรอบพุทธ
ศาสนาเชนกันแตมีขอบเขตแคบกวา เนนเฉพาะเรื่องราวปูชนียสถานและปูชนียวัตถุเทานั้น28  
สันนิษฐานวาเปนตํานานที่เกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา ซ่ึงเปนชวงเวลาที่พุทธศาสนา
แบบเถรวาทจากลังกาวงศแพรหลายเขามาในพมา มอญ ไทย ลาว และกัมพูชา เปนเรื่องราวท่ีผูคน
แตละดินแดนในชวงเวลานั้นสรางขึ้นจากรองรอยศาสนสถานและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร 
และเรื่องเลาขานถึงอดีตกษัตริยที่ยิ่งใหญใหกลายมาเปนประวัติศาสตรที่อธิบายความเปนมา และ
การอยูรวมกันของคนในรัฐและสังคมในชวงเวลาดังกลาว จากการสํารวจและรวบรวมหลักฐาน
ประวัติศาสตรของชุมชนบริเวณลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวามีหลักฐาน
ประเภทตํานานอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งตํานานเกี่ยวกับเจดีย  ไดแก  ตํานานเจดียชเวดากอง 

ตํานานเจดียชเวดากอง พบที่วัดมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี   
เปนตํานานที่ถูกคัดลอกตอ ๆ กันมายาวนาน ทําใหตํานานเรื่องนี้ปรากฏอยูตามวดัทั่วไป และมช่ืีอ
เรียกตาง ๆ กัน อาทิ ตํานานเจดยีรางกุง วังธาตุพระเจดยีรางกุง ประวตัิพระธาตชุเวดากอง เมืองมอญ 
วังธาตุ ตํานานพระเจดียเล่ียเกิ่ง เปนตน เนื้อหาของตํานานจึงไดรับอิทธิพลทางพุทธศาสนาอยางสูง 
ทั้งพุทธประวตัิและแนวความเชื่อทางพุทธศาสนา ตํานานสวนใหญจึงเปนงานเขียนและรวบรวม
โดยพระภิกษสุงฆ ซ่ึงจะเห็นไดจากการระบุอยางชัดเจนในตํานานแตละเลม เชน หนังสือประวัติ
พระเจดียรางกุง ศักราช 1281 (พ.ศ. 2462) เดือนยี่ วันจนัทร ขึ้น 8 ค่ํา เวลาตะวันตกดิน พระอุตตมา    
ผูจาร และวังธาตุพระเจดียรางกุง จุลศักราช 1256 (พ.ศ.2437) วนัเสาร แรม 12 ค่ํา เดือน 7 เวลารุงเชา 
พระครึบ เปนผูจาร เปนตน อยางไรก็ตาม บางตาํนานก็มิไดระบุช่ือผูแตงหรอืผูรวบรวมไว            
แตสันนิษฐานวาเปนงานของพระภกิษหุรือผูมีความรูความศรัทธาในพุทธศาสนา การที่ตํานานเปน
งานเขียนและรวบรวมโดยพระภิกษุ จดุประสงคของการเขยีนตํานานจึงเขยีนขึ้นเพื่อบรรยายเร่ืองราว
เกีย่วกับพุทธศาสนา เชน การนําพุทธศาสนามาใชในการสรางความศักดิ์สิทธิ์ใหกับเจดียชเวดากอง 
เปนตน แนวคิดที่อยูเบื้องหลังของการบันทึกตํานาน จงึเปนความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของ
พระบรมธาตุ ความเชื่อเร่ืองพุทธศาสนา และการอธิบายประวัติความเปนมาของเจดียชเวดากองตาม
ความเชื่อพุทธศาสนาลังกาวงศ ปรัชญาการเขียนตํานานจึงเกี่ยวของกับวัฒนธรรมความเชื่อของคน
ในทองถ่ิน เปนความเชื่อทีม่ีการสืบทอดกันมาโดยเริ่มจากการบอกเลาของผูคนในทองถ่ินและขยาย
สูวงกวาง ที่มาของเรื่องจึงเปนเรื่องเลาในเชิงประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกบัสังคมนั้น และมีอิทธิพลตอ
                                                 

28เดวดิ เค. วยัอาจ , “การเขียนประวัติศาสตรไทยแบบตํานานและพงศาวดาร,” ใน ปรัชญา
ประวัติศาสตร (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2527), 186. 
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ความเชื่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของคนในสังคมโบราณ ตลอดจนคําบอกเลาถึงอิทธิฤทธ์ิและความศรัทธาที่
สอดแทรกในเนื้อหาของตํานาน   

จากการศึกษาของ นางสาวศวิตา โนธายะ เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณคดีพุทธ
ศาสนาเรื่องตํานานเจดียชเวดากอง” ไดมีการวิเคราะหเปรียบเทียบเนื้อหาในตํานานที่ไดแปลออกเปน
ภาษาไทย 2 ฉบับ ไดแก ตํานานพระเจดียรางกุงของ จวน เครือวิชฌยาจารย และตํานานพระเจดีย   
เล่ียเกิ้ง ฉบับของพระมหาชวง โชติปาโล และณัฏฐินี พรหมเกิด พบวาเนื้อหาของตํานานเจดียชเวดากอง
ฉบับตาง ๆ สวนใหญใหภาพรวมเนื้อหาที่แตกตางกันไมมากนัก 29  ซ่ึงสามารถสรุปเนื้อหาโดยยอ
ของตํานานเจดียชเวดากองไดดังนี้  

ตะเปา ตะปอ ถือกําเนิดในตระกูลคหบดีเมืองรางกุง เมื่อทั้งสองโตขึ้นตองการตอบแทน
พระคุณบิดามารดาจึงปรึกษากันวาจะแตงเรือสําเภาไปคาขายยังเมืองปอนฑุวะ ระหวางทางไดพบ
นางไมผูปกปกรักษาตนไทรมาบอกขาวใหไปพบพระพุทธเจาซึ่งตรัสรูได 49 วัน ทั้งสองรีบเดินทาง
ไปถวายขาวสัตตูกอนเปนพระกระยาหารแดพระพุทธเจา ทั้งสองไดทําบุญเปนคนแรกของโลก และ
ไดถวายตัวเขาเปนอุบาสกพุทธบริษัทสองคนแรกกอนใครในโลก แลวกราบทูลขอปูชนียวัตถุจาก  
พระพุทธองคเปนที่ระลึก พระพุทธองคจึงประธานเกศาธาตุให 8 องค จากนั้นทั้งสองจึงรีบเดินทาง
กลับไปยังเมืองรางกุงพรอมกับคํามั่นสัญญาวาจะนําไปบรรจุรวมกับพระบรมธาตุของพระพุทธเจา
สามองคกอนที่ภูเขาสิงฆุตตระ แตระหวางทางถูกเจาเมืองอะเชฏฐะและพญานาคลักลอบขโมยเสน
พระเกศาธาตุไป 4 องค ทั้งสองจึงรีบเดินทางไปเขาเฝาพระเจาเอิกกะลาปะ พระเจาแผนดินมอญ      
พระเจาเอิกกะลาปะไดทรงตั้งจิตอฐิษฐาน ดวยปาฏิหาริยเสนพระเกศาจึงไดกลับมาอยูรวมกันครบทั้ง 
8 องค  ตะเปา ตะปอ และพระเจาเอิกกะลาปะ  จึงรวมกันคนหาภูเขาสิงฆุตตระดวยความยากลําบาก 
เวลาผานไป 3 ป ไมมีผูใดทราบเลยวาภูเขาสิงฆุตตระนั้นอยูที่ใดในโลก พระเจาเอิกกะลาปะจึงทรง  
ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอใหพระอินทรพรอมกับเหลาเทวดา พระพรหม และเทพเทวดา เสด็จลงมาชวย
ช้ีแนะ พระอินทรพรอมกับเหลาเทวดาจึงเสด็จลงมาชวย จากนั้นจึงไดรวมกันบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระโคตรมะรวมกับพระบรมธาตุของพระพุทธเจาองคกอน ๆ  ไว ณ ภูเขาสิงฆุตตระเปนธาตุเจดีย   

อาจกลาวไดวา ตํานานเจดียชเวดากอง  เปนตํานานที่มีเนื้อหาอธิบายความเปนมาของ
สถานที่สําคัญทางพุทธศาสนา จึงมีการผูกโยงเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาใหสัมพันธกับสถานที่ ซ่ึงมี
ลักษณะของนิทานพื้นบานรวมอยูดวย   โดยเนื้อหาของตํานานเปนเรื่องราวที่เกีย่วกบัพระบรมธาตขุอง
                                                 

29ศวิตา โนธายะ, “การศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณคดีพุทธศาสนาเรื่องตํานานเจดียชเวดากอง” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจารึกภาษาไทย  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2541), 31-34. 
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พระพุทธเจา อันสืบเนื่องมาจากความเชื่อของมนุษยในสังคมชาวพุทธที่เคารพนับถือพระบรมธาตุ
เสมือนดังองคพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดสรางเจดียเพื่อบรรจุพระบรมธาตุไวสักการบูชา ความนิยม
และคติในการสรางเจดียจึงไดแพรกระจายออกไปอยางกวางขวาง 

 กลาวโดยสรุป จากการวิเคราะหและประเมินคุณคาความนาเชื่อถือของตํานานทั้ง 3 
กลุมดังกลาวขาวตน อาจกลาวไดวาลักษณะเดนของเนื ้อหาตํานาน มักเปนเรื ่องราวเกี ่ยวกับ
ประวัติศาสตรศาสนา ทั้งพุทธประวัติ ความเปนมาของปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ และเรื่องราวของ
บานเมืองตาง ๆ โดยมีที่มาทั้งจากคําบอกเลา และการบันทึกเปนเอกสารสวนใหญมักถูกนํามาเรียบ
เรียงเปนเอกสารขึ้นในสมัยหลัง โดยเฉพาะในชวงที่ในทองถ่ินมีความเจริญทางดานการศึกษาแลว 
และสวนใหญถูกเรียบเรียงเปนภาษาไทยกลาง ดังนั้น ผูบันทึกเรื่องราวของตํานานจึงมักเปนภิกษุที่มี
ความรู เนื้อหาของตํานานจึงมีความผูกพันอยางใกลชิดกับพุทธศาสนา อยางไรก็ตาม แมวาตํานานจะ
เปนเรื่องราวที่เลาสืบตอกันมาหลายยุคสมัย ขอเท็จจริงในอดีตของตํานานจึงไดรับการผสมผสานเขากับ
นิทาน นิยาย คติพื้นเมือง รวมทั้งเรื่องราวตาง ๆ ที่สรางจากจินตนาการ เชน อิทธิปาฏิหาริย ความ
ศักดิ์สิทธ์ิ เปนตน ทําใหตํานานดอยคุณคาลงในแงของขอเท็จจริงพื้นฐาน เวลา และสถานที่ของ
เหตุการณ แตเมื่อพิจารณาในแงปรัชญาความคิด เนื้อหาของตํานานแสดงใหเห็นถึงโลกทัศน ความ
เชื่อ และคานิยมของผูคนในอดีตไดเปนอยางดี ซ่ึงไดสืบเนื่องตอกันมาจากสมัยสูสมัย โดยเฉพาะ
ความศรัทธาเชื่อมั่นในศาสนา เชื่อมโยงกับเรื่องราวดวยการกลาวถึงพุทธประวัติ พุทธทํานาย เปน
ตน ในขณะที่ตํานาน-พงศาวดารเมือง เปนเรื่องที่พระมหากษัตริยมีพระบรมราชโองการสั่งใหบุคคล
ที่มีความรูความสามารถชวยกันชําระ และบางฉบับก็เปนเรื่องราวที่ผูสนใจเกี่ยวกับบานเมืองของตนเอง
รวบรวมขึ้น ตํานาน - พงศาวดารเมือง จึงมีทั้งฉบับหลวง ฉบับราษฎร และเปนเรื่องที่เกี่ยวเฉพาะ
บานเมืองนั้นๆ ดังนั้น การนําตํานาน-พงศาวดารเมืองมาเปนหลักฐานประกอบการศึกษาจึงจําเปนตอง
ใชความระมัดระวังอยางมาก 

  
2.2.3 เอกสารทองถ่ิน 
เอกสารทองถ่ิน นับวาเปนหลักฐานประวัติศาสตรประเภทลายลักษณอักษรที่มีความสําคัญ

อยางยิ่งตอการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน เพราะการศึกษาประวัติศาสตรโดยการอาศยัเอกสารทองถ่ิน
เปนหลัก เปนการศึกษาที่มุงเนนหลายแงมุมที่เกี่ยวกับทองถ่ินและผูคนของทองถ่ินนั้น ๆ เปน
ประวัติศาสตรที่มิไดใหภาพนิ่งแตมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา เพราะหลักฐานที่ใชเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา ตามความคิด ทัศนคติของผูคน และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในสังคมระดับทองถ่ิน   
จากการสํารวจบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี และใกลเคียง 
พบวามีเอกสารทองถ่ินตาง ๆ อยูเปนจํานวนมาก เชน เอกสารเกี่ยวกับประวัติบานเมือง สถานที่
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สําคัญในทองถ่ิน และชีวประวัติ ซ่ึงผูวิจัยจะนําเอกสารทองถ่ินที่สําคัญมาศึกษาวิเคราะหและ
ประเมินคุณคาความนาเชื่อถือของหลักฐาน  

2.2.3.1 ประวัติอําเภอบานโปง เปนเอกสารที่มเีนื้อหาเกีย่วกับประวัตคิวามเปนมา
ของอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบอยูเปนจํานวนมากตามสถานที่สําคัญในทองถ่ินตาง ๆ สวนใหญ
มีที่มาจากการบอกเลาและบันทึกความทรงจําในอดีตเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของบานเมือง
และสถานที่สําคัญในทองถ่ิน จากการสํารวจและรวบรวมเอกสารทองถ่ินที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ
ความเปนมาของอําเภอบานโปง พบวามีหลายสํานวนและแตละเรื่องมีรายละเอียดที่แตกตางกัน 
เนื้อหาสวนใหญกลาวถึงประวัติความเปนมาของเมืองบานโปงในอดีต ไดแก 

(1) บนัทึกสวนบุคคล เร่ือง “ บานโปงในอดีต ” ในหนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิง
ศพ (กรณีพิเศษ) นายประสาร อุณยะวงศ  ผูบันทึกใชนามปากกาวา ป. อุณยะวงศ ไมปรากฏปที่บันทึก 
จํานวน 10 หนา กลาวถึงความสําคัญของจังหวัดราชบุรี ประวัติความเปนมาของอําเภอบานโปง 
และการอพยพตั้งถ่ินฐานของผูคนหลากหลายกลุมชาติพันธุเขามาอยูอาศัยในอําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี จะเห็นไดวา เอกสารดังกลาวนี้เปนบันทึกของผูอยูใตอํานาจรัฐจัดทําขึ้น แมจะใหภาพอําเภอ
บานโปงที่สัมพันธกับอํานาจการเมืองการปกครองสวนกลาง แตในขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็นถึง
สภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนในอดีต ตลอดจนสภาพการเมืองการปกครองในอดีตไดเปนอยางดี 
แตการที่ผูเขียนขาดความรูและเช่ียวชาญทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี และยึดถือขอมูลจาก
คําบอกเลาและความทรงจําของตนเปนหลัก ทําใหการนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวตาง ๆ ไมไดมีการ
ตรวจสอบขอมูลกับหลักฐานอื่นๆ อาทิ หลักฐานทางโบราณคดี ซ่ึงอาจทําใหความนาเชื่อถือของ
เอกสารดังกลาวลดนอยลง นอกจากนี้ เอกสารดังกลาวนี้ผูเขียนไดมีการสอดแทรกความรูสึกสวนตัว
ลงในเนื้อหาเรื่องราวดวย อาจทําใหขอเท็จจริงบางเรื่องคลาดเคลื่อนไปได  

สําหรับหนังสอือนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณพีิเศษ) นายประสาร อุณยะวงศ 
เปนเอกสารทีจ่ดัทําขึ้นเพื่อเปนอนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพของนายประสาร อุณยะวงศ เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2547 ณ เมรุวดับานโปง ตําบลบานโปง จังหวัดราชบุรี จาํนวน 30 หนา เนือ้หา
แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกกลาวถึงประวัติของนายประสาร อุณยะวงศ อดีตสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองบานโปง สวนที่สอง เปนบันทึกสวนบคุคลของนายประสาร อุณยะวงศ กลาวถึง
ประวัติความเปนมาของอาํเภอบานโปง ตลอดจนบันทึกสวนบุคคลเกีย่วกบังานขึ้นปใหมและฉลอง
ขวัญของชาวตลาดบานโปง (31 มกราคม 2488 - 2 มกราคม 2489) และการโอนอําเภอบานโปงไปขึ้นอยู
กับจังหวัดราชบุรี (13 พฤษภาคม 2490) จะเห็นไดวา บนัทึกที่บุตรหลานเปนผูจัดพิมพเสนอในงานศพ 
อาจเต็มไปดวยอคติ เนื่องจากประเพณีของไทยจะไมกลาวรายแกผูตาย จึงมลัีกษณะที่กลาวยกยอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 134

แตดานเดียว เลาแตสวนที่ควรใหเกียรติประวัติของผูตายเทานั้น และใหภาพผูตายที่คลาดเคลือ่น
ไปจากความจริงไดโดยงาย ดังนัน้ การใชเอกสารประเภทนี้จึงตองระมดัระวงัเปนพเิศษ  

นอกจากนี้ ยังมีบันทึกสวนบุคคลหรือบันทึกความทรงจําเกี่ยวกับงานขึ้นปใหม และ
ฉลองขวัญของชาวตลาดบานโปง (31 มกราคม 2488 - 2 มกราคม 2489) และการโอนอําเภอบานโปง
ไปขึ้นอยูกับจังหวัดราชบุรี (13 พฤษภาคม 2490) เปนบันทึกประจําวันที่ผูตายเขียนขณะที่อยูใน
ระหวางเหตุการณ และมีเนื้อหารายละเอียดที่สามารถระบุวันเดือนปของเหตุการณที่เกิดขึ้นไดอยาง
ชัดเจน และยังใหเกร็ดความรูตาง ๆ หรือใหขอมูลบางเรื่องที่มีรายละเอียดที่สามารถสะทอนภาพอดีต
ไดเปนอยางดี บันทึกดังกลาว  จึงมีความนาเชื่อถือสูง ยกตัวอยางเชน บันทึกเรื่องงานขึ้นปใหมและ
ฉลองขวัญของชาวตลาดบานโปง กลาววา 
 

งานฉลองขวัญและขึ้นปใหมนี้ นับวาเปนประวัติการณของอําเภอบานโปงท่ีมีงาน
ครึกครื้นเชนนี้เปนครั้งแรก(ไมแพคนนครปฐมเทาใดนัก)ไดเริ่มดําเนินงานโดยคณะกรรมการ
อําเภอ เทศบาล พอคา ฯลฯ งานจึงบรรลุสําเรจ็ลงไปได  

งานไดเริ่มตนเมื่อวันจันทรท่ี ๓๑ ธันวาคม ๘๘ ถึงวันพุธที่ ๒ มกราคม ๘๙ รวม ๓  
วัน ๓ คืน เปนกําหนดงาน 

งานนี้ไดจัดโครงการไวคือ 
๑. การมหรสพ มีโขน ละครรีววิ (นกัเรยีน) ลครรอง (คณะสุนทรศิลป) ลิเก ภาพยนตร  

๒ โรง และลําตัด (งิ้วนั้นครั้งแรกวาจะมีแตเกิดอุปสรรค จึงจาํตองหาละครคณะสุนทรศิลป 
มาแสดงแทน) 

๒. การกีฬา มีกีฬานักเรียนและประชาชน การแขงมาแขงท่ีสนามบินบานโปง  
(ตรงขามคายหลวงบานโปง) สวนกีฬาอื่นแขงท่ีสนามกีฬารัตนราษฎรบํารุง นอกจากวิ่งทน  
๕๐๐๐ เมตร วิ่งรอบตลาด ถนนสาย ๑๘ และสายกลาง ๕ รอบ  

๓. ตลาดนัด มีตลาดนัด ทําบุญใสบาตร และประกวดราน แมคางาม ฯลฯ 
๔. การพะนัน มีการพะนันประเภท ๒ ท่ี Blue Star Bar โดยการโยนหวง ๑ โรง 30

 
 
 

                                                 
30 อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)นายประสาร อุณยะวงศ. (ราชบุรี :  

ม.ป.ท., 2547. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพของ นายประสาร อุณยะวงศ 21 พฤศจิกายน 2547), 
26-28. 
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อยางไรก็ตาม แมวาบันทึกสวนบุคคลหรือบันทึกความทรงจําดังกลาวจะมีความนาเชือ่ถือ
มากเพียงใด  แตตองควรระมัดระวังวาเอกสารประเภทนี้อาจจะมีการพูดถึงเรื่องราวในอดีตที่ใช
ความรูสึกสวนตัวเขามาเกี่ยวของมากเกินไป อาจจะทําใหขอเท็จจริงบางเรื่องคลาดเคลื่อนไปได  

(2)  เอกสาร “ประวัติอําเภอบานโปง”  31  เรียบเรียงโดย  นายอิศเรศ  ฐิติมานะกุล           
นายประสงค  อนุศาสตร  และนางเรณู  ลีฬหกุล  รวบรวมในหนังสืองานฉลองลานเอนกประสงค   
ศาลเจาแมเบิกไพร จํานวน  8  หนา  เปนเอกสารที่จัดพิมพขึ้นในงานฉลองลานเอนกประสงคศาลเจา
แมเบิกไพร  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน  2544  ณ  ศาลเจาแมเบิกไพร  ตําบลเบิกไพร  อําเภอบานโปง  
จังหวัดราชบุรี  เนื้อหาอธิบายถึงประวัติความเปนมาของอําเภอบานโปงและการอพยพตั้งถ่ินฐาน
ของผูคนหลากหลายกลุมชาติพันธุในอําเภอบานโปง   แสดงใหเห็นภาพของอําเภอบานโปงจากทศันะ
ความคิดของคนในทองถ่ิน และมองเห็นภาพการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงของผูคนในทองถ่ิน     
ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดมีการศึกษาคนควาขอมูลจากหลักฐานตางๆ เชน หลักฐานทาง
โบราณคดี ตํานาน เอกสารราชการ และคําบอกเลา โดยไดมีการตรวจสอบขอมูลจากหลักฐานตาง ๆ  
ทําใหขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

  
2.2.3.2 ประวัติศาสตรกําเนิดชุมชนตําบลหนองปลาหมอ เปนเอกสารบันทึก

ความทรงจําของ ครูแกว อินทะแสน อายุ 90 ป ชาวบานตําบลหนองปลาหมอ อดีตครูใหญโรงเรียน
ปากทอวิทยาคม ไดเรียบเรียงไว ซ่ึงไมปรากฏปที่พิมพ จํานวน 20 หนา จุดประสงคของการเขียน
เพื่อตองการเลาเรื่องราวที่ไดพบเห็นและเผยแพรใหผูอ่ืนไดรับรู เอกสารฉบับนี้จึงถือวาเปนบันทึก
รวมสมัย เนื้อหาแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกกลาวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ
ชุมชนหนองปลาหมอ และสวนที่สองกลาวถึงประวัติของพระครูมูลอุตตโม อดีตเจาอาวาสวัดหนอง
ปลาหมอ “พระครูมูลอุตตโมเทาที่ฉันรูจัก” เนื้อหาเรื่องราวสวนใหญจึงมีที่มาจากคําบอกเลา 
ประสบการณตรง และจากการคนควาเอกสารอื่นๆ เชน  

 
ฉันเขียนเรื่องนี้มิไดยกเมฆหรือนั่งเทียนเขียนตองหาขอมูลในหนังสือประวัติศาสตร 

และไตถามคนเกากอน ฉันมีประสบการณดวยตนเองและยังจดจําได ปจจุบันนี้เรื่องเกีย่วกบั
ชุมชนตําบลหนองปลาหมอ พูดแลวอยาหาวาฉันโม “ไมมีใครรูดีกวาฉัน จะบอกใหรู” 32 

                                                 
31เรณู  ลีฬหกุล  และคณะ, งานฉลองลานเอนกประสงคศาลเจาแมเบิกไพร (ราชบุรี : 

ม.ป.ป., 2544), 74-81. 
32แกว อินทะแสน, ประวัติศาสตรกําเนิดชุมชนตําบลหนองปลาหมอ  พระครูอุตตโม

เทาที่ฉันรูจัก (มปท. : มปป.), 1. 
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        หรือ 
  
ฉันเกิดที่บานหนองทราย ต.หนองปลาหมอ ฉันอยูเปนศิษยวัดตั้งแต 4 ขวบ สมภาร

วัดชื่ออาจารยปุยรูเรือ่งราวของวัดหนองปลาหมอดีพอสมควร ฉันตองขอประทานอภัยดวง
วิญญาณ พระครูมูลอุตตโมที่บังอาจเอาเรือ่งของทานมาเขียนแตก็ดวยเจตนาดีเปนที่ตั้งและ
ปจจุบันนี้รับรองวาไมมีใครรูขอมูลดีกวาฉันวาแลวอยามาวาฉันโมทุกอยางเปนเรื่องจริง
เขียนดวยขอมูลและหลักฐาน ไมไดนั่งเทียนเขียน เปนน้ําทวมทุงผักบุงโหลงเหลง 33  

 
จะเห็นไดวา ผูเขียนพยายามนําเสนอขอเท็จจริงใหแกผูอานไดเชื่อตาม โดยการอางถึง

การคนควาหลักฐานตาง ๆ เชน หนังสือประวัติศาสตรจังหวัดเชียงราย ประวัติศาสตรเมืองราชบุรี 
และหนังสืองานศพพระครูมูลอุตตโม จากการบอกเลาของผูเห็นเหตุการณ และจากการพบเห็น
เหตุการณดวยตนเอง ซ่ึงบางเรื่องผูเขียนไมไดเห็นเหตุการณดวยตนเอง และไมสามารถบอกวันเวลา
ของเหตุการณที่เกิดขึ้นไดอยางแมนยํา บันทึกดังกลาวจึงเปนการบันทึกที่หางไกลจากเหตุการณ         
ที่เกิดขึ้นจริงมาก จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได นอกจากนี้ ผูเขียนมีการคุยโออวดตนเองหรือคน     
ที่ตนยกยองจนถึงการโออวดวาตนรายงานแตส่ิงที่เปนความจริง และไมมีใครรูเร่ืองดังกลาวดีเทาตน 
ซ่ึงเปนการแสดงความคิดเห็นสวนตัว ทําใหผูศึกษาตองเพิ่มความระมัดระวังที่จะยึดถือขอมูลใน
หลักฐานนั้น  

อยางไรก็ตาม แมวาเอกสารดังกลาวจะเปนการบันทึกที่หางไกลจากเหตุการณที่เกิดขึ้น
จริงมาก แตหากพิจารณาถึงคุณคาตอการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินแลว เอกสารฉบับนี้นับไดวา
เปนเอกสารที่สะทอนใหเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนหนองปลาหมอ
ไดเปนอยางดี เชน  

 
เดิมขนบธรรมเนียมประเพณีชาวหนองปลาหมอก็เหมือนชาวลานนา เชนประเพณี

แอวสาว ประเพณีถือผีเรือน ผีบรรพบุรุษ ประเพณีเทศนมหาชาติภาษาลานนา ศิลปะการรอง
รําทําเพลงก็เหมือนชาวเหนือ มีจอย สะลอ ซอ ซึง ท่ีราชบุรีเลย มีแตคนรองจอย... 

ประเพณีตางๆ เดิมประชาชนกม็ีเหมอืนชาวเหนือ บัดนี้ประเพณีเหลานี้ไดศูนยสลายไป
จากสงัคมไทยทั่วประเทศ เยาวชนสมัยใหมถูกวฒันธรรมตะวนัตกครอบงําเสียเลาเรือ่ง  ก็คูเปน
ผัวเมยีกัน มลีูกเอาพอแมเลีย้งบาง ทําแทง ท้ิงกองขยะ มีแทบทุกวัน จากกอนประเพณีไทย 

                                                 
33แกว อินทะแสน, ประวัติศาสตรกําเนิดชุมชนตําบลหนองปลาหมอ  พระครูอุตตโม

เทาที่ฉันรูจัก, 7. 
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สังคมหนองปลาหมอ มีท้ังคนลานนา คนจีน คนมอญ และลาว เดี๋ยวนี้ลูกหลานตอมา
ก็ไดเปนผัวเมียกันผสมพันธุกัน เกี่ยวพันกันเหมือนหญาแพรก ยิ่งกวานั้นคนรุนหลังไปทํามา
หากินในเมือง ในโรงงานก็ไดเปนผัวเมียกนั เปนคนตางบานตางเมือง ไมเหมือนดั้งเดิม 
โดยมากจะแตงงานกันภายในหมูบานตําบลเดียวกัน หลกัฐานที่ฉันเขียนนี้เปนของดั้งเดิม 
ปจจุบันเปลี่ยนไปแทบทั้งสิ้น ไรนาลูกหลานขายใหนายทุนเกือบหมด ไมวาตําบลไหน
เหมือนกันหมดบานชองของเกาไมมีแลว เปลี่ยนเปนตึกบานสมัยใหมแทบทั้งสิ้น นับเปน 
“อนิจจังของสงัคม” 34  

 
2.2.3.3 ประวัติวัดใหญนครชุมน รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระอธิการเทียน  

ญาณสมปนโน เจาอาวาสวัดใหญนครชุมน เปนเอกสารที่ทางวัดจัดพิมพขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 จํานวน 7 
หนา โดยมีจุดประสงคเพื่อเปนการรวบรวมขอมูลจากคําบอกเลาที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของ  
วัดใหญนครชุมน และเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเกาแกและความสําคัญของวัดในอดีต เนื้อหากลาวถึง
ประวัติความเปนมาของวัดใหญนครชุมน โดยมีที่มาจากคําบอกเลาที่เลาสืบตอกันมา และเปนการ
บันทึกที่หางไกลจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงมาก ซ่ึงอาจจะทําใหไดขอมูลท่ีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป
บาง เชน จากบันทึกคําบอกเลาของผูเฒาผูแกถึงประวัติความเปนมาของวัด กลาววา “วัดใหญนครชุมน 
เปนวัดที่เกาแกตั้งอยูลุมน้ําแมกลอง ไมทราบวันเดือนปในการกอสราง ทราบวาเปนวัดนานที่สุด 
กอสรางในสมัยแมเมย” 35 และบันทึกปากคําของ นายแคลว เสลานนท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2535 กลาววา 

 
ขาพเจานายแคลว เสลานนท เกิดปขาล อายุ 81 ป เกิดท่ีจังหวัดราชบุรี สัญชาติไทย 

บิดาชื่อ หลวงวชิิต เสลานนท มารดาชื่อ นางเวียง เสลานนท อยูบานเลขที่ 37 หมูท่ี 6 บาน
นครชุมน ตําบลนครชุมน อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี อาชีพทํานา 

ผูสอบถามคือ นายโกวิทย กันยาวุฒิกุล ผูชวยศึกษาธิการอําเภอบานโปง 
ขาพเจานายแคลว เสลานนท ขอใหปากคําดวยความสัตยจรงิ เกี่ยวกับประวัติวัดใหญ

นครชุมน  ดังนี้ 
จากคําบอกเลาจากปูคือ หลวงวิจิตรฯ ผูชวยสงครามไดเลาใหลูกหลานสืบทอดกันมา

ประมาณรอยปแลว วัดนี้เดิมช่ือวัดใหญละครชุมนหรือวัดใหญนครชุมน (นครวัด)            
                                                 

34แกว อินทะแสน, ประวัติศาสตรกําเนิดชุมชนตําบลหนองปลาหมอ  พระครูอุตตโม
เทาที่ฉันรูจัก, 5 - 6. 

35ประวัตวิัดใหญนครชุมน, 4.  
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ในปจจุบันนี้ เปนวัดที่เกาแกสรางมายาวนาน มีโบสถ วิหาร เจดียบรรจพุระธาตุ และมีตน
โพธิ์ จํานวน 3 ตน ซึ่งปลูกคูวัดมาแตเดิม  

ประมาณ พ.ศ. เทาไรก็จําไมได พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.5)       
ไดเสด็จผานวัดใหญนครชุมน และไดเสด็จแวะชมโบราณวัตถุ และตนโพธิ์คูวัด 3 ตน ทรง
รับสั่งใหประชาชนดูแลตนโพธิ์คูวัดคูวาไวใหดี อยาใหเสียดาย เพราะหายาก และไดยึดถือ
ประเพณีโบราณของชาวรามัญไวอยาให สูญหาย  

ประมาณ พ.ศ.2516 ฟาชายองคปจจุบัน ไดเสด็จทางเรือมาทรงเยี่ยมราษฎรที่ถูกน้ํา
ทวมท่ีวัดใหญนครชุมน อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี และทรงเสด็จที่ตําบลนครชุมน บาน
ทาอิฐ พระองคเสด็จมอบของชวยเหลอืพสกนิกรที่ไดรับความเดือดรอน และขาพเจาไดรับ
อนุญาตใหเขาเฝาถวายเหรียญซึ่งมีรูปตั้งแตรัชกาลที่ 1 ถึงรชักาลที่ 5 อยูในเหรียญเดียวกนั 
จํานวน 1 เหรียญแตละพระองคทาน พระองคทรงรับสั่งวา ไดมาอยางไร ขาพเจาตอบวา ไดมา
จากปู คือพระเสละพรหมธิการ ซึ่งเปนเจาเมืองทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”  

ขอความขางตนนี้ อาจจําไมไดหมดแตขาพเจาไดใหถอยคําเปนจริงทุกประการ 36

 
นอกจากนี้ การที่ผูเขียนอางถึงความเกาแกของวัด โดยการกลาวถึงอายุของวัดใหญ  

นครชุมนวามีอายุราว 1800 ปเศษ 37 โดยท่ีไมมีการตรวจสอบกับหลักฐานอื่น ทําใหไดขอมูล          
ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน จะเห็นไดวา แมวาจะไมสามารถบอกไดวาวัดใหญนครชุมนสรางขึ้นเมื่อใด 
แตจากคําบอกเลาดังกลาวทําใหขอเท็จจริงที่ไดนั้นอาจดูไมนาเชื่อถือ เนื่องจากชาวบานไมสามารถ
จดจําอายุของวัดไดอยางแนนอน  แตหากนํามาเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่น ๆ เชน เอกสารประวัติวัด
ของกรมการศาสนา ซ่ึงระบุวาวัดนี้สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2323 เนื่องจากมีหลักฐานกลาวถึงการอพยพ
หนีภัยสงครามของชาวมอญในชวงระยะเวลานี้ หรือการตรวจสอบจากหลักฐานทางโบราณคดี
โดยเฉพาะวิหารหรือปากีของวัด ทําใหสันนิษฐานไดวาวัดนี้สรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย เปนตน 
ดังนั้น   เมื่อนําหลักฐานดังกลาวมาใชในการศึกษาอางอิงจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบเสียกอน 

 
2.2.3.4 ประวัติสระน้ําโกสินารายณ เปนเอกสารที่เรียบเรียงโดย เสนห      

ปนสุขสวัสดิ์ และคณะ จัดพิมพขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2508 เพื่อเผยแพรความรูใหแกประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
โดยการรวบรวมขอมูลจาก “ปาฎิหาริยและสระน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ ผูเขียนพยายามคนหาความจริงจาก
สถานที่ตางๆ เชน ที่วาการอําเภอทองถ่ิน สถานีตํารวจภูธร กรมศิลปากร และผูปวยดวยโรคตาง ๆ 
                                                 

36ประวัตวิัดใหญนครชุมน, 5 - 6. 
37เร่ืองเดียวกัน, 1. 
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ไปสอบถามดวยตนเองบาง ทางการบาง และตามขาวหนังสือพิมพ ซ่ึงขาพเจาไดไปสอบถามไดความ
จริง จึงไดนํามาเขียนใหประชาชนไดทราบโดยทั่วกัน” 38 เนื้อหากลาวถึงประวัติความเปนมาของ
สระน้ําโกสินารายณ คําบอกเลาของชาวบานถึงความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นของ  
สระน้ําโกสินารายณ และโครงการพัฒนาชุมชนสรางถนนสายบานครก-สระโกสินารายณ ตําบลทาผา 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  

จะเห็นไดวา เอกสารดังกลาวมีเนื้อหาเรื่องราวสวนใหญมาจากคําบอกเลาของผูคน   
ที่ไดพบเห็นเหตุการณดวยตนเอง และจากการบอกเลาสืบตอกันมาอันเต็มไปดวยเรื่องราวความ
เชื่อปาฏิหาริยและนาอัศจรรยของสระน้ําศักดิ์สิทธิ์ เชน “นายตอ ช่ืนอารมณ อายุ 45 ป อยูบานหมูที่ 19    
ต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี ปวยเปนโรคหัวใจรั่วมานานแลว รักษามานานปแลวไมหาย เมื่อทราบ
ขาวสระน้ําทิพยนี้ ก็ไปเอาน้ําในสระนี้อาบและรับประทานก็หายปวย” หรือ “...ไดมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อ
วา พระอาจารยสีนวล  วัดทุงสาธิต จังหวัดสมุทรปราการ ไดมานั่งวิปสสนา (นั่งฌาน) จากการนัง่ฌาน
นี้เอง อาจารยสีนวลก็แจงใหทราบวา ในสระน้ํานี้มีพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์สูงประมาณ 2 ศอก 1 
องค กับมีปราสาทและเรือสําเภาขนาดใหญ 1 ลํา จมอยูในสระ เปนสระน้ําสาบานของกษัตริยองค
หนึ่งมานานประมาณ 800 ปมาแลว เมื่อเวลาออกรบ ก็ไดใชน้ําในสระน้ําอาบกิน และเอาน้ําในสระนี้
ประพรมศาสตราวุธ...” 39  

เนื่องจากขอมูลจากการบอกเลามีพื้นฐานจากความทรงจําจึงอาจคลาดเคลื่อนไดงาย 
โดยเฉพาะผูเกี่ยวของกับเหตุการณมักเปนผูสูงอายุ ความจําอันแมนยําอาจลดนอยลง และการบอกเลา
ที่สืบทอดจากปากสูปากหลายชั่วอายุคน อาจเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นไดเสมอ จนกวาจะมีการ
บันทึกเปนลายลักษณแลวเทานั้น นอกจากนี้ ขอมูลที่มาจากคําบอกเลามักมีอคติของผูเลาหรือผูให
สัมภาษณแทรกปนอยูดวย อคติดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากความเขาใจเหตุการณที่ตนบอกเลาผิดจาก
ความเปนจริง หรือตนเองและผูใกลชิดมีผลประโยชนเกี ่ยวของกับเหตุการณนั้น จึงใหขอมูล       
ที่คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง การที่ผูใหสัมภาษณบอกเลาเหตุการณในอดีตดวยสภาพที่เปนจริง
ปจจุบัน จึงยอมตองมีการสอดแทรกทัศนะและคานิยมปจจุบันของตนเองในสาระของเรื่องที่บอกเลา
นั้นดวย ดังนั้น ผูศึกษาจึงควรมีการตรวจสอบขอมูลกับหลักฐานประเภทอื่น ๆ เพื่อความถูกตอง
แนนอน นอกจากนี้ การที่ผูเขียนขาดความรูและเชี่ยวชาญทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี และ
ยึดถือขอมูลจากคําบอกเลาเปนหลัก ทําใหการนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวตาง ๆ ไมไดมีการตรวจสอบ

                                                 
38เสนห ปนสุขสวัสดิ์ และคณะ, ประวัติสระน้ําโกสินารายณ (พระนคร :โรงพิมพนิยมวิทยา, 

2508), 2. 
39เร่ืองเดียวกัน, 11-12. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 140

ขอมูลกับหลักฐานอื่นๆ อาทิ หลักฐานทางโบราณคดี ซ่ึงอาจทําใหความนาเชื่อถือของเอกสาร
ดังกลาวลดนอยลง เชน  

 
ขาพเจาไดสอบถามถงึประวัติของสระน้ําแลว ไมมีผูใดทราบถึงความเปนมา แตพอ    

จะสรุปไดโดยยอวา สระโกสนิารายณนี้เกิดข้ึนเมื่อสมัยพระเจาอูทอง ไดอพยพไพรฟาขาทาส
บริวารหนโีรคหา (อหิวาตกโรค) มาตั้งอยูบริเวณสระนี้ ในบริเวณที่พักอาศัยไมมีน้ํากินและ
อาบ จึงไดเกณฑไพรฟาประชากรชวยกนัขุดสระน้ํานี้ข้ึน จากบริเวณที่ใกลเคียงกับสระน้ํานี้
แลว ยังมีสระอืน่ๆอีก 5 - 6 สระแตก็ไมใหญโตเหมือนสระน้ํานี้ ความศักดิ์สิทธิ์จะเกิดขึ้นได
อยางไรก็ไมมผีูใดทราบ 40   

 
อยางไรก็ตาม แมวาเอกสารดังกลาวจะมีที่มาของขอมูลจากคําบอกเลาเปนสวนใหญ 

แตหากพิจารณาถึงคุณคาตอการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินแลว เอกสารฉบับนี้นับไดวาเปนเอกสาร
ที่แสดงใหเห็นถึงความคิดและความเชื่อของผูคนในสังคมอดีตที่มีตอสถานที่สําคัญในทองถ่ินที่มิได
เปนเพียงความเชื่อของผูคนในสังคมทองถ่ินเดียวเทานั้น แตความเชื่อดังกลาวไดแผขยายออกไป
อยางกวางขวางทั่วทุกสารทิศ เปนความเชื่อรวมกันของคนในสังคมทองถ่ินที่มีตอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ดังนั้น การที่นําเอาเรื่องจารีตบอกเลาทั้งที่ถูกบันทึกแลวและจากการสัมภาษณเขามาปรุงแตงเปน
ประวัติศาสตรของทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่ง ซ่ึงเราไมสามารถมองสิ่งเหลานี้ในแงความถูกตองของ
หลักฐานและความเที่ยงธรรมโดยปราศจากอคติ แตเราสามารถมองในประเด็นที่วาคนในทองถ่ิน   
มีความเชื่ออยางไร เพราะนั่นคือประวัติศาสตรที่มองผานจุดยืนภายในของทองถ่ินนั้นเอง 

 
2.2.3.5 กําเนิดวัดนักบุญยอแซฟ บานโปง เปนเอกสารที่ปรากฏในหนังสือ

อนุสรณสุวรรณสมโภช วัดนักบุญยอแซฟ บานโปง 19 มกราคม 1974 เปนหนังสือที่วัดนักบุญยอแซฟ 
บานโปง จัดพิมพขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2517 เพื่อเป

                                                

นที่ระลึกในงานสมโภช วัดนักบุญยอแซฟ บานโปง   
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2517 จํานวน 10 หนา เนื้อหากลาวถึงประวัติความเปนมาของวัดนักบุญ 
ยอแซฟ บานโปง เร่ิมตั้งแตการกอตั้งจนถึงป ค.ศ. 1964  

จะเห็นไดวา เอกสารดังกลาวนับวาเปนบันทึกรวมสมัยที่มีคุณคาอยางยิ่งตอการศึกษา
ประวัติศาสตรทองถิ่น เพราะเปนบันทึกเหตุการณสําคัญของมิชชันนารีที่เขามาเผยแพรศาสนา
คริสตในประเทศไทย เรื่องราวสวนใหญจึงคอนขางมีความนาเชื่อถือสูง เนื่องจากเปนเอกสารที่มี

 
40 เสนห ปนสุขสวัสดิ์ และคณะ, ประวัติสระน้ําโกสินารายณ, 12-13. 
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การรวบรวมและเรียบเรียงจากบันทึกประจําวันของเจาอาวาสวัด เชน บันทึกของคุณพอเลออง      
ริชารด (ค.ศ.1911-1928) และคุณพอกอนสตันโซ กาวัลลา (ค.ศ.1961-1968) เปนตน ซ่ึงเปนบันทึก
เหตุการณประจําวันและมีการระบุวันเดือนปที่แนนอน แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร
ของการดําเนินกิจการและการเผยแพรศาสนาคริสตในบริเวณภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยได
เปนอยางดี ยกตัวอยางเชน  

 
วันที่ 27 กุมภาพันธ 1936 คุณพอกาวัลลาซึ่งไดรับศีลบวชเปนพระสงฆ ไดรับแตงตั้ง

เปนเจาอาวาสแทนคุณพอเตอรปนซึ่งเขาไปรับหนาท่ีเปนอธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 
โดยมีคุณพอบอตตาอินเปนผูชวย คุณพอบออิเอตตี (ซึ่งปจจุบันนี้ทํางานอยูท่ีประเทศอิตาลี) 
แมประจําอยูโรงเรียนสารสิทธิ์ ไดชวยเหลือกิจการของวัดมากมายอยางที่เราอดจารึกพระคุณ
ของทานไวในหนังสืออนุสรณนี้ไมได 

วันที่ 3 พฤษภาคม 1936 วันนี้นับวาเปนมงคลสําหรับเราชาวบานโปงอีกวันหนึ่ง 
เพราะวันนี้พระสังฆราช  กาเยตาโน ปาซอตตี ไดนําคณะภคินีปูซิน (ชีลับ) รุนแรกซึ่งมา  
เพื่อดําเนินการที่วัดบานโปง มีสัตบุรุษมากมายคอยตอนรับอยางสมเกยีรตินับเปนพระพร
พิเศษ ท่ีพระสงมายังวัดและบรรดาสัตบุรุษทุกคน หลังจากพระสังฆราชไดประกอบพิธีเสก   
พระอารามแลว ภคินีไดเขาผานประตูอารามจึงไดปดประตูตามระเบียบของคณะตราบเทา  
ทุกวันนี ้41

 
นอกจากนี้ เอกสารดังกลาวยังมีประโยชนในการศึกษาเหตุการณตางๆ และสภาพแวดลอม

ทางสังคมในชวงเวลานั้นๆ เชน เหตุการณสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2585 - 2488)  
 
 อันเนื่องจากภาวะสงครามโลก ครั้งท่ี 2 ระหวางนี้มีพระสงฆไทยจากมิซซังกรุงเทพฯ 

มาชวยทํางาน เชน คุณพออังเชลโล และคุณพอมาเชล สถานการณความตึงเครียดยิ่งออนลง 
จนในที่สุดบรรดาพระสงฆท่ีถูกกักกันไดรับอสิระ คุณพอกาวัลลาจึงไดปรับปรุงบานพักให
สวยงามขึ้น  

จากป 1943 - 1945 การเรียนไมสะดวกเพราะบานโปงเปนจุดยุทธศาสตรมีการโจมตี
ทางอากาศในบริเวณบานโปง คณะชีลับกับนักเรียนประจําจึงอพยพไปบางนกแขวก42  

                                                 
41อนุสรณสุวรรณสมโภช วัดนกับุญยอแซฟ บานโปง 19 มกราคม 1974 (พระนคร : บริษัท

ประชาชน จํากดั, 2517. พิมพเปนที่ระลึกในงานสมโภชวัดนักบุญยอแซฟ  19 มกราคม 2517), 4. 
42เร่ืองเดียวกัน, 7. 
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อยางไรก็ตาม แมวาเอกสารดังกลาวจะมีความนาเชื่อถือในเรื่องของเวลาคอนขางสูง 
เนื่องจากเปนบันทึกที่ผูเขียนอยูในขณะที่เกิดเหตุการณขึ้น  ซ่ึงหากนํามาตรวจสอบกับเอกสารประวัติ
วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ในหนังสืออนุสรณ “ศตวรรษสมโภช วัดอัครเทวดามีคาแอล 
ดอนกระเบื้อง ค.ศ.1904 -2004” แลว จะเห็นไดวา เอกสารทั้งสองดังกลาว คอนขางจะมีความถูกตอง
และสัมพันธกันเปนอยางมาก นอกจากนี้ เอกสารดังกลาวนี้ไดมีการสรรเสริญและเชิดชูผูที ่มี
อุปการะคุณตอวัด เชน การกลาวยกยองเชิดชูหลวงสิทธิเทพการที่ไดใหความชวยเหลือในการบริจาค
ทรัพยเพื่อสรางวัด  

 
คุณหลวงสิทธิ เทพการ นับวาเปนผูมีพระคุณมาก พอดีวันที่ 25 มีนาคม 1933 นี้      

พระเปนเจาทรงชวยทานใหพนโทษประหาร กลับมาโมทนาคุณพระในวันฉลองเทวทูตเหตุ
แกพระนางมารีอา ทานจึงเปนกําลังสําคัญชวยคุณพอยอแซฟ บีนัฟโฟ 43  

 
2.2.3.6  ตระกูลวังตาล  เปนเอกสารที่จัดพิมพขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549 เพื่อมอบใหแก

ญาติพี่นองของตระกูลวังตาล ซ่ึงเปนตระกูลท่ีมีช่ือเสียงและเปนที่รูจักกันเปนอยางดีของชาวอําเภอ   
บานโปงและใกลเคียง โดยบรรพบุรุษของตระกูลวังตาลที่มีช่ือเสียง คือ นายกิมเลี้ยง วงัตาล หรือ หลวง
สิทธิเทพการ คหบดีแหงเมืองบานโปง เนื้อหากลาวถึงประวัติความเปนมาของตระกูลวังตาล ประวัติ
ชีวิตและผลงานของหลวงสิทธิเทพการ ตลอดจนลําดับเครือญาติของวงศตระกูลวังตาล จุดประสงค
ของการจัดทําหนังสือ “ตระกูลวังตาล” เพื่อเปนการรําลึกถึงบรรพบุรุษของวงศตระกูล และเพื่อให
ลูกหลานรุนตอ ๆ มาไดรับรูและรูจักญาติพี่นองในวงศตระกูลของตน เนื้อหาสวนใหญจึงมีที่มาจากคํา
บอกเลาตอ ๆ กันมาในวงศตระกูล ดังนั้น ความนาเชื่อถือของหลักฐานจึงมีความอคติยากที่จะวิเคราะห
ไดอยางเที่ยงธรรม เนื่องจากเปนการเขียนสรรเสริญหรือบรรยายแตเฉพาะสวนที่ดีของบรรพบุรุษ เชน 

 
คุณหลวงสิทธิไดนําความเจริญมาสูหวยกระบอกอยางมากมาย อาทิเชน สรางถนน

จากหวยกระบอกไปหนองกราง หนองไร หนองโพ และทุงลูกนกเปนระยะทางประมาณ 60 กม. 
คุณหลวงไดใหนายสนิท วิสิทธิ์ศิลป เปนผูจัดการดูแลกิจการตางๆ ในเขตหวยกระบอก และ
ตอมาเมื่อนายววิัฒน วังตาล จบการศึกษาแลว ก็ใหไปดูแลกิจการแทนคุณหลวง นายวิวฒัน 
ไดเปนผูริเริ่มและเปนกําลังสําคัญในการกอสรางวัดนักบุญเทเรซา หวยกระบอก และ

                                                 
43อนุสรณสุวรรณสมโภช วดันกับุญยอแซฟ บานโปง 19 มกราคม 1974 (พระนคร : บริษัท

ประชาชน จํากดั, 2517. พิมพเปนที่ระลึกในงานสมโภชวัดนักบุญยอแซฟ  19 มกราคม 2517), 4.  
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โรงเรียนเทพวทิยา นอกจากนั้น คุณหลวงยังไดมอบที่ดินจํานวน 300 ไรเศษแกวัด ... 
นอกจากนั้น คุณหลวงยังไดถวายท่ีดินสรางวดัทาเรือ ซึ่งตอมาไดขายท่ีวัดนี้ไป 44  

 
นอกจากนี้ เอกสารดังกลาวยังแสดงใหเห็นถึงสภาพการเมืองการปกครองในอดีต     

ดวยการกลาวอางถึงความมีอคติตอผูมีอํานาจรัฐในสมัยนั้น ดังนั้น ผูศึกษาจึงควรพิจารณาหลักฐาน
ดวยความเปนกลางและตรวจสอบกับหลักฐานรวมสมัยอ่ืน ๆ เพื่อความถูกตองแนนอน ยกตัวอยาง
เชน   

 
ในประมาณป พ.ศ.2474 คุณหลวงไดประสบเคราะหกรรมในชีวิตเปนครั้งแรก      

โดยถูกกลั่นแกลงจากผูมีอํานาจในฝายบานเมือง แตเคราะหดีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย ในป พ.ศ.2475 ทานจึงไดรับพระราชทานอภัยโทษ
และทานไดสรางวัดนักบุญมารคารีตา บางตาล เพื่อแกบน ท่ีพระเปนเจาทรงชวยใหทานพน
วิบากกรรมในครั้งนั้น  45  

 
หรือ 
 
ในประมาณป พ.ศ.2497 คุณหลวงตองตกเปนผูตองหาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก             

ผูมีอํานาจเรียกรองจะเอาเงินจาํนวน 150,000 บาท เพื่อจะสรางสาธารณะประโยชนบางอยาง 
ทานเห็นวาเปนเงินจํานวนมากในสมัยนั้นจึงไมยอมให และในที่สุดก็ไดตกเปนผูถูกกลาวหา
ดวยขอหาตางๆ เชน จางวานฆาผูอื่น ฉอโกงชาวบาน โกงที่ดิน หลีกเลี่ยงภาษีอากร สารพัด
ปญหา ซึ่งผูมีอํานาจหยิบยื่นใหจนในที่สุดตองเสียท้ังทรัพยสินเงินทองเพื่อแลกกับอิสรภาพ 
โดยยกที่ดินแถบตําบลทุงลูกนกและตําบลทุงขวางรวมประมาณหมื่นไรเศษ ใหเอาไปจัดสรร
ใหชาวบานมิหนําซ้ําตองถูกจองจําอยูเปนเวลาแรมป กวาจะไดอิสรภาพคืนมา 46  

 
 
 
 

                                                 
44ตระกูลวังตาล, 3.
45เร่ืองเดียวกัน, 6. 
46เร่ืองเดียวกัน. 
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อยางไรก็ตาม แมวาเอกสารชีวประวัติจะเปนหลักฐานที่มีความอคติยากที่จะวิเคราะห
ไดอยางเที่ยงธรรม แตเอกสารดังกลาวนับวาเปนหลักฐานที่มีคุณคายิ่งตอการศึกษาประวัติศาสตร
ทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติชีวิตของบุคคลผสมผสานไปกับเหตุการณ
ตาง ๆ ในชวงชีวิตของบุคคลนั้น ๆ ทําใหเราทราบถึงประวัติชีวิตบุคคล ทั้งในแงครอบครัว การศึกษา 
การทํางาน บทบาทตอสังคมประเทศชาติ และเปนประโยชนในการศึกษาประวัติศาสตรแงสาย
สัมพันธทางวงศตระกูล หรือลักษณะพื้นฐานทางครอบครัวของบุคคล นอกจากนี้ ยังมีประโยชน   
ในแงการศึกษาเหตุการณตาง ๆ และสภาพแวดลอมทางสังคมในชวงชีวิตของแตละบุคคล เชน  

 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 พระองคไดทรงโปรด

ปรานกิจการลูกเสือมาก และทรงโปรดลกูเสอืปาเปนพิเศษ พระองคไดเสด็จมาประทับแรม     
ท่ีบานคายหลวง ซึ่งตั้งอยูในบริเวณอําเภอเมืองบานโปง นายกิมเลี้ยงไดรับอาสาพระเจา
แผนดินสรางคายลูกเสือปา และไดทําเสร็จกอนกําหนดโดยไดนําสมัครพรรคพวกจากบาน
ใกลเรือนเคียงใหมาชวยกัน พระองคทรงพอพระทัยมาก ในป พ.ศ.2464 จึงไดทรงโปรด
เกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งนายกิมเลี้ยง แซโงว เปน เสวกโท หลวงสิทธิเทพการ            
สวนนามสกุลไดเปลี่ยนเปน วังตาล ตั้งแตเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2459 47  

 
อาจกลาวไดวา จากการสํารวจเอกสารทองถิ่นบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขต

อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวามีเอกสารทองถ่ินจํานวนมาก ไมวาจะเปนเอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมาของบานเมืองและชุมชน สถานที่สําคัญในทองถ่ิน และชีวประวัติ โดยเอกสาร
ดังกลาวเปนเอกสารที่มีคุณคาอยางยิ่งตอการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน แมวาเอกสารทองถ่ินที่พบ
สวนใหญจะเปนเอกสารเกี่ยวกับประวัติสถานที่สําคัญในทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติวัดตางๆ แตหากพิจารณาถึงคุณคาของเอกสารดังกลาวแลว พบวาเปนเอกสารที่คอนขาง      
มีความนาเชื่อถือ แมวาจะมีที่มาจากคําบอกเลาก็ตาม ในขณะที่เอกสารเกี่ยวกับชีวประวัติอาจมีความ
นาเชื่อถือของเอกสารที่มีอคติยากที่จะวิเคราะหไดอยางเที่ยงธรรม  แตอยางไรก็ตามเอกสารดังกลาว
ยังไดใหเกร็ดความรูที่เปนประโยชนตอการศึกษาเหตุการณตางๆ และสภาพแวดลอมทางสังคม
ในชวงชีวิตของแตละบุคคลนั้นๆ ไดเปนอยางดี 

 
 

                                                 
47ตระกูลวังตาล, 5. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 145

กลาวโดยสรุป จากการประเมินคุณคาหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชนบริเวณลุมน้ํา     
แมกลอง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี สามารถแบงการวิเคราะหและประเมินคุณคาหลักฐาน
ประวัติศาสตร ออกเปน 3 ประเภท ไดแก หลักฐานทางโบราณคดี  ตํานาน  และเอกสารทองถ่ิน            
ซ่ึงผูวิจัยสามารถนําหลักฐานประวัติศาสตรที่ผานการวิเคราะหและประเมินคุณคาความนาเชื่อถือ
ดังกลาวมาใชประโยชนในการศึกษาภาพสะทอนที่ปรากฏจากหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชน 
ตลอดจนนํามาใชในการศึกษาคนควาอางอิงเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชนรวมสมัย ทําใหเขาใจ
พฤติกรรมของมนุษยในอดีตไดอยางแจมชัดมากยิ่งขึ้น  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 5 

ภาพสะทอนท่ีปรากฏจากหลักฐานประวัตศิาสตรของชมุชนบริเวณลุมน้ําแมกลอง  
อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 

 
 ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 4 การประเมินคุณคาหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชน
บริเวณลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี สามารถนําหลักฐานประวัติศาสตร
ดังกลาวที่ไดผานการวิเคราะหและประเมินคุณคาความนาเชื่อถือของหลักฐาน นํามาวิเคราะหและ
ตีความเพื่อหาภาพสะทอนที่ปรากฏจากหลักฐานประวัติศาสตรเหลานั้น แสดงใหเห็นถึงสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนลุมน้ําแมกลองในอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่งพัฒนาการทางประวัติศาสตร
ของเมืองบานโปง  วิถีชีวิตของผูคน วัฒนธรรม และความเชื่อ ไมวาจะเปนความเชื่อในส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 
ความเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติ และความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเลาและตํานานของสถานที่สําคัญ    
ในทองถ่ิน ตลอดจนภาพสะทอนความสัมพันธระหวางสถานที่สําคัญในทองถ่ินกับชุมชน  
 
1. ภาพสะทอนทางสงัคมและวัฒนธรรม 

จากรองรอยหลักฐานประวัติศาสตรที่พบบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอ   
บานโปง จังหวัดราชบุรี และใกลเคียงนั้น สะทอนใหเห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน   
ลุมน้ําแมกลอง อันไดแก พัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองบานโปง ตลอดจนวัฒนธรรมดาน
ตางๆ   ที่มีอิทธิพลตอสังคมของชุมชนลุมน้ําแมกลอง 

1.1 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองบานโปง 
จากหลักฐานโบราณวัตถุสถานที่พบบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง 

จังหวัดราชบุรี และใกลเคียงนั้น แสดงใหเห็นวาบริเวณนี้มีรองรอยของชุมชนโบราณที่สําคัญอีก
แหงหนึ่งในบริเวณที่ราบลุมน้ําแมกลอง ชุมชนดังกลาวเปนชุมชนระดับเมืองที่เกาแกในวัฒนธรรมสมัย
ทวารวดี มีอายุในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 12 - 16 ซึ่งรองรอยของของชุมชนโบราณไดมีความ
สืบเนื่องตอมาจนถึงวัฒนธรรมสมัยลพบุรี มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 วัฒนธรรมสมัยอยุธยา 
และรัตนโกสินทร โดยสามารถแบงพัฒนาการของเมืองบานโปงออกเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 - 16 จากตํานานเมืองราชบุรี กลาวถึงประวัติ
ความเปนมาของอําเภอบานโปงวาในอดีตที่ตั้งของอําเภอบานโปงเปนอาณาเขตสวนหนึ่งของ 

 

6 
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อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-12) มีสภาพเปนชุมชนหัวเมืองที่มีการคาขายติดตอกับชุมชน
อ่ืนและชาวตางชาติ เปนชุมชนที่มีชาวอินเดียและชาวเขมรเขามาตั้งหลักแหลงทาํมาหากินเปนจํานวน
มาก สอดคลองกับหลักฐานทางโบราณคดทีี่พบคือแหลงโบราณคดีวัดขุนสีห (รับน้ํา) ตั้งอยูหมูที่ 3 
ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี ตั้งอยูฝงตะวนัตกของแมน้ําแมกลอง ไดมีการคนพบ
โบราณวัตถุสถานที่สําคัญ อาทิ เนนิดนิขนาดใหญมแีนวอิฐของฐานพระสถูปเจดียสมยัทวารวดี  เศษ
ลวดลายปูนปนและดนิเผา เชน รูปสิงโต หัวสิงโตดนิเผา ยอดสถูปเจดีย พระพิมพดินเผาแบบ
สุโขทัย เศษภาชนะดินเผา และเบี้ยดนิเผา แสดงใหเห็นวาบริเวณดังกลาวนีเ้คยเปนชุมชนเมือง
โบราณแหงหนึ่งในสมัยทวารวดี มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 - 16 ตั้งอยูบนเสนทางติดตอ
ระหวางเมืองราชบุรีทางใต ตอข้ึนไปยังเมอืงกาญจนบุรี (พงตึก) และสุพรรณบุรีทางเหนือ มีรองน้ํา
เกาที่ดูจะแคบกลายเปนลําน้ําพยอม ไหลผานที่ลุมนี้ขึ้นไปทางเหนือขนานไปกับลําน้ําแมกลอง      
ไปสิ้นสุดที่บริเวณบานพงตึกซึ่งเปนตนน้าํ และนาจะมีการเขามาอยูอาศัยอีกครั้งอยางนอยท่ีสุด      
ไมเกินสมยัอยธุยาตอนตน และนาจะมีความสัมพนัธกับแหลงโบราณคดีบริเวณลุมน้าํแมกลองในเขต
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อีกหลายแหง เชน แหลงวัดบางกระโดน แหลงวัดสมถะ และแหลง
วัดสรอยฟา เปนตน 1

ระยะที่ 2 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 จากการสํารวจรองรอยของชุมชนโบราณ
สมัยลพบุรีหรือวัฒนธรรมเขมรที่พบในบริเวณลุมน้ําแมกลอง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี นั้น 
พบวาเปนเมืองโบราณที่มีอายุไมเกาแกกวาพุทธศตวรรษที่ 18 โดยมีโบราณสถานที่สําคัญอยู 1 
แหง คือ เมืองโบราณโกสินารายณ เปนโบราณสถานที่มีความเกาแกสรางขึ้นในสมัยลพบุรี ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16 - 18  สันนิษฐานวานาจะเปนเมือง “ศัมพูกปฏฏนะ” ตามความในศิลาจารึกปราสาท
พระขรรค ปจจุบันตั้งอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําแมกลอง (หมูที่ 18 ตําบลทาผา อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี) พบซากโบราณสถานปรากฏใหเห็นอยู ไดแก จอมปราสาท และสระน้ําโกสินารายณ 
เปนตน และยังเปนชุมชนที่มีการติดตอกับชุมชนโบราณตางๆ เชน คูบัว (ราชบุรี) นครชัยศรี 
(นครปฐม) และเมืองสิงห (กาญจนบุรี

                                                

) ฯลฯ จากรองรอยหลักฐานทางโบราณคดี สะทอนใหเห็นวา
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 อันเปนชวงที่ราชอาณาจักรเขมรเรืองอํานาจ ชาวเมืองโกสินารายณ
หรือศัมพูกปฏฏนะก็ไดรับเอาวัฒนธรรมขอมมาผสมผสานกับวัฒนธรรมทวารวดี อันเปนวัฒนธรรม
ดั้งเดิมในหลาย ๆ ดาน 2

 
1 กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย. เลม 1 (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 

2531), 154-157. 
2 ตรี อมาตยกุล, “เมืองศัมพูกปฎฎนะ,” ศิลปากร 2, 17 (กรกฎาคม 2516) : 64-72. 
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ระยะท่ี 3 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 - 23 เมืองโกสินารายณในอดีตเคยเปนเมือง
ศูนยกลางการคาริมฝงแมน้ําแมกลองที่สําคัญเมืองหนึ่งในสมัยลพบุรี เชนเดียวกับเมืองราชบุรี และ
เมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี และเสื่อมลงภายหลังจากการสวรรคตของพระเจาชัยวรมันที่ 7 
เนื่องจากเมืองตาง ๆ เริ่มมีการรวมตัวกันเปนปกแผนตั้งเปนเมืองของตน พรอมทั้งมีการพัฒนา
เอกลักษณทางวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมา โดยอาศัยรูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมทั้งจากวัฒนธรรม
ทวารวดีกับวัฒนธรรมเขมรนํามาผสมกับคานิยมทองถ่ินกอตัวขึ้นเปนวัฒนธรรมไทยมาตั้งแตปลาย
พุทธศตวรรษที่ 17 แลวกอตั้งเปนแควนของตนเองในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 - 19 สงผลให
วัฒนธรรมไทยมีความเจริญรุงเรืองรวมทั้งเมืองราชบุรี สวนชื่อเมืองศัมพูกปฏฏนะ (โกสินารายณ)    
ไดหายไปจากหลักฐานประวัติศาสตร สันนิษฐานวานาจะถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของเมืองราชบุรี 
หรือสุพรรณบุรี เพราะในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราชที่จารึกไวในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 
ดานที่ 4 บรรทัดที่ 20-21 ปรากฏแตช่ือเมืองสุพรรณภูมิและเมืองราชบุรี โดยไมปรากฏชื่อของเมือง
ศัมพูกปฏฏนะเลย และชื่อของเมืองราชบุรี เมืองสุพรรณบุรีจะปรากฏในหลักฐานตางๆ ตลอดมา
ตั้งแตสมัยสุโขทัย อยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร 3

ระยะท่ี 4  อายุราวพุทธศตวรรษที่ 24 เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ. 2437      
เปนชวงของการปรับปรุงการปกครองสวนภูมิภาคหรือการปกครองหัวเมืองเปนการปกครอง       
หัวเมืองแบบเทศาภิบาล ซ่ึงบานโปงรวมอยูในมณฑลราชบุรี ตามตํานานเมืองราชบุรี กลาวถึงการ
ตั้งเมืองบานโปงวา เดิมอําเภอบานโปงตั้งอยูที่ตําบลทาผา เรียกชื่อวา “อําเภอทาผา” ตอมาในป      
รศ. 114 (พ.ศ.2438) อํามาตยตรีพระบรรณสถิตบดี ดํารงตําแหนงนายอําเภอทาผาคนแรก ตอมาใน
ปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกลาฯใหสรางทางรถไฟสายใตขึ้นโดยจัดตั้งสถานีรถไฟขึ้น       
ที่ตําบลบานโปง (รศ.124) ซึ่งตอมาทางราชการพิจารณาเห็นวาหากตั้งที่วาการอําเภออยูที่ตําบล
ทาผาจะมีปญหาเรื่องการคมนาคมที่ไมสะดวก  จึงไดยายที่วาการอําเภอมาตั้งที่ตําบลบานโปง และ
เปลี่ยนชื่อมาเปนอําเภอบานโปง ในป รศ.124 (พ.ศ.2448) จนถึงปจจุบันมีมหาดเล็กหรุน (ไมทราบ
นามสกุล) เปนนายอําเภอบานโปง ตอมาในป พ.ศ.2484 ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 อําเภอบานโปง
ไดโอนไปขึ้นกับจังหวัดกาญจนบุรี และเมื่อสงครามสงบลง ในป พ.ศ.2489 อําเภอบานโปงจึงโอน
กลับมาขึ้นกับจังหวัดราชบุรีตามเดิม 4

  
                                                 

3สํานักงานศึกษาธิการอาํเภอบานโปง, จากโกสินารายณถึงบานโปง (ราชบุรี : สํานักงาน
ศึกษาธิการอําเภอบานโปง สภาวัฒนธรรมอําเภอบานโปง, 2545), 15. 

4เร่ืองเดียวกัน, 17-18. 
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1.2 ภาพสะทอนทางวัฒนธรรม 
จากรองรอยหลักฐานทางโบราณคดี สะทอนใหเห็นวาในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 

เปนชวงที่เขมรเรืองอํานาจ ชาวเมืองโกสินารายณหรือศัมพูกปฏฏนะตางรับเอาวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมของเขมรมาผสมผสานกับวัฒนธรรมทวารวดีดั้งเดิม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมที่สรางความเจริญรุงเรืองใหบานเมืองหลาย ๆ ดาน ดังนี้ 

1.2.1 รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน   
   จากรองรอยหลักฐานทางโบราณคดีบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง 

จังหวัดราชบุรี และใกลเคียง พบวาชุมชนโบราณสวนใหญมักตั้งถ่ินฐานอยูในบริเวณที่ราบลุมใกล
แมน้ําสายสําคัญ เชน แมน้ําแมกลอง เปนตน โดยเปนชุมชนที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ และมีรูปแบบ  
ผังเมืองที่เปลี่ยนจากตัวเมืองรูปวงรีมาเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาหรือส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีการสรางศาสนสถาน
ขนาดใหญไวกลางเมืองเพื่อประดิษฐานรูปเคารพที่สําคัญ รวมทั้งมีการสรางบาราย (สระน้ํา) หรือ
อางเก็บน้ําขึ้นไวภายในชุมชนดวย ลักษณะการวางผังเมืองเปนรูปสี่เหล่ียมและมีการสรางศาสนสถาน
ขึ้

                                                

นเปนศูนยกลางของเมืองในวัฒนธรรมเขมรนี้ คงเปนการทําขึ้นตามคติความเชื่อทางศาสนาในเรื่อง
เกี่ยวกับจักรวาล ซ่ึงไดปรากฏทั้งในศาสนาฮินดู และพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งลักษณะการวาง
ผังเมืองเชนนี้ เปนลักษณะแผนผังเมืองในวัฒนธรรมเขมรที่พบในประเทศกัมพูชาในชวงพุทธศตวรรษที่ 18 
สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 แสดงใหเห็นวาเมืองโบราณโกสินารายณ เปนชุมชนโบราณสมัยทวารวดี   
มาแตเดิม ซ่ึงรองรอยการอยูอาศัยสืบเนื่องมากระทั่งจนถึงสมัยลพบุรี 5

1.2.2  คติความเชื่อ 
กอนพุทธศตวรรษที่ 18 วัฒนธรรมเขมรโบราณไดแพรกระจายเขามาในพื้นที่

ทางภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทยนั้น ไดปรากฏชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูในพื้นที่นี้มา
กอนแลวตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอเนื่องมาจนกระทั่งถึงสมัยตนประวัติศาสตรในวัฒนธรรม
ทวารวดี ซ่ึงในระยะตนประวัติศาสตรนี้ประชากรไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียเขามาอยางมากมาย 
ทั้งภาษา ตัวอักษร รวมทั้งคติความเชื่อทางศาสนา โดยพบวาประชาชนสมัยทวารวดีไดนับถือพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาทเปนหลัก ในขณะเดียวกันยังพบการนับถือนิกายมหายาน และศาสนาพราหมณ-
ฮินดู ซ่ึงรับรูปแบบวัฒนธรรมอินเดียเขามาผสมผสานกับคติความเชื่อของชาวพื้นเมือง แลวหลอ
หลอมกันจนเปนรูปแบบเฉพาะของชุมชนสมัยทวารวดี เมื่ออิทธิพลเขมรในชวงตนพทุธศตวรรษที ่18       

 
5มะโน กลีบทอง, ผูรวบรวมเรียบเรียง, “ประวัติศาสตรและโบราณคดีของจังหวัด

ราชบุรี,” ใน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี (กรุงเทพมหานคร : 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี, 2544), 63. 
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อันตรงกับรัชกาลของพระเจาชัยวรมันที่ 7 เขามามีบทบาทกับชุมชนในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ทําใหชุมชนในบริเวณ
ดังกลาวรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรจากอาณาจักรกัมพูชาในดานตางๆ ที่สําคัญประการหนึ่ง คือ   
ดานคติความเชื่อทางศาสนา โดยพบวาประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนเขมรชวงระยะเวลานี้ไดนับถือ     
พุทธศาสนาลัทธิมหายานนิกายวัชรยานตามแบบอยางวัฒนธรรมเขมร ซ่ึงเนนการสรางศาสนสถาน
และรูปเคารพขนาดใหญ แลวมีการประกอบพิธีกรรมที่สลับซับซอนโดยไดรับการอุปถัมภจาก   
ชนชั้นสูงหรือชนช้ันปกครอง ดังปรากฏหลักฐานประติมากรรมรูปเคารพทําจากหินทรายที่สําคัญ 
ไดแก  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมี 6

พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีที่พบบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี ทําจากหินทราย ลักษณะเปนรูปบุรุษประทับยืน มี 1 เศียร 8 กร แตพระกร
ไดหักหายไปหมด บนพระเศียร (พระเกศา) และพระวรกายมีการสลักพระพุทธรูปปางสมาธิองค
เล็กๆอยูมากมาย ที่ดานหนามวยพระเกศาประดับรูปพระธยานิพุทธอมิตาภะอยูในทาปางสมาธิ     
อันเปนสัญลักษณที่สําคัญของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (พระธยานิพุทธบันดาลใหเกิดพระพุทธเจา
และพระโพธิสัตวมากมายตามคติพุทธศาสนานิกายมหายาน) บริเวณกึ่งกลางพระอุระมีรูปบุคคล
ขนาดใหญประทับนั่งในทาปรยังกาสนะ (ขัดสมาธิราบ) มี 2 กร ซ่ึงที่บั้นพระองคก็ไดสลักรูปบุคคล
ขนาดใหญดังกลาวไวโดยรอบ และที่รอบขอพระกร ขอพระบาท ตลอดจนนิ้วพระบาทของพระองค 
ยังมีรูปบุคคลขนาดเล็กสลักอยูดวย พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีแปดกรมักถือส่ิงของตางๆ
ไวในพระหัตถทั้งแปด คือ วัชระ อังกุศะ (ขอสับชาง) คัมภีร และสังข แตบางรูปเปนพระพุทธรูป
ประทับนั่งขัดสมาธิขนาดเล็ก , จักร, อักษมาลา (ลูกประคํา), หมอน้ํา และพระขรรค(ดาบ) จะเห็นไดวา 
การพบพระพุทธรูปขนาดเล็กประทับนั่งปางสมาธิทั้งบนพระเศียร พระวรกาย รอบขอพระกร       
ขอพระบาทและที่นิ้วพระบาทนั้น อาจมีความหมายถึงการแบงภาคของพระธยานิพุทธอมิตาภะ       
ที่ประทับอยูดานหนามวยพระเกศา หรืออาจเปนการแบงภาคของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเองก็ได 
โดยเปนการทําตามที่ระบุอยูในคัมภีรการัณฑวยุหสูตร ซ่ึงกลาววา “ในทุกขุมพระโลมาของพระโพธิสัตว
ประกอบดวยแตละหนึ่งจักรวาล” 7

                                                 
6มะโน กลีบทอง, ผูรวบรวมเรียบเรยีง, “ประวัติศาสตรและโบราณคดีของจังหวัด

ราชบุรี,” ใน พิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี (กรุงเทพมหานคร : 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี, 2544), 63-64. 

7หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, “พระโพธิสัตวเปลงรัศมี,” ศิลปากร 10,2 (กรกฎาคม 2509) : 47. 
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จะเห็นไดวา  จากหลักฐานดังกลาว  สะทอนใหเห็นถึงคติความเชื ่อของชุมชน
โบราณบริเวณลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 
พบวาประชากรสวนใหญนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน โดยเปนการรับแบบอยางมาจากอาณาจักร
กัมพูชาโบราณในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7  ซึ่งอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรไดเขามาผสมผสานกับ
วัฒนธรรมทองถิ่นในประเทศไทยอันมีอยู เด ิมกอนที่อิทธิพลเขมรจะเขามา กอใหเกิด
ประติมากรรมบางรูปแบบแตกตางกันออกไปจากศิลปะเขมรในสกุลชางราชธานีที่ศูนยกลางใน
ประเทศกัมพูชา แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลเขมรแบบบายน (ราวพุทธศตวรรษที่ 18) ผสมกับฝมือชาง
พื้นเมือง  จากหลักฐานประวัติศาสตรที่กลาวมาทั้งหมดนี้ สะทอนใหเห็นถึงการผสมผสานระหวาง
คติความเชื่อทางพุทธศาสนามหายานกับศาสนาพราหมณ-ฮินดูในชุมชนโบราณ ที่รับอิทธิพลวัฒนธรรม
เขมรเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 

1.2.3 สถาปตยกรรม 
สําหรับหลักฐานทางดานสถาปตยกรรมที่พบบริเวณโบราณสถานสระโกสินารายณน้ัน 

สะทอนใหเห็นถึงลักษณะแผนผังและองคประกอบของสถาปตยกรรม พบวาโบราณสถานจอมปราสาท
ที่ตั้งอยูภายในเมืองโบราณสระโกสินารายณ แมวาในปจจุบันไดอยูในสภาพที่พังทลายมากเหลืออยู
เพียงซากฐานปรักหักพัง ทําใหสันนิษฐานถึงรูปแบบของสถาปตยกรรมไดยาก แตจากการขุดแตง
โบราณสถานจอมปราสาท เมื่อป พ.ศ. 2509 ทําใหคนพบชิ้นสวนที่มีลักษณะเปนสวนประกอบของ
สถาปตยกรรมอยูหลายชิ้น อาทิ ช้ินสวนกรอบประตูหินทรายสีแดง แทงหินทรายสีแดงกลีบขนุนไว
ใชประดับอยูที่สวนยอดของปรางค อันเปนชิ้นสวนของสถาปตยกรรมแบบเขมร ชิ้นสวนยอด
โบราณสถานรูปกลีบมะเฟองทําจากศิลาแลง จากการคนพบช้ินสวนสถาปตยกรรมดังที่กลาวมานี้     
ทําใหสามารถสันนิษฐานรูปทรงของโบราณสถานไดวาคงมีลักษณะเปนปรางคแบบเขมร 8

ลักษณะการวางฐานรากของสถาปตยกรรม พบวาที่โบราณสถานจอมปราสาท มีการ
วางฐานรากโดยการนําหินที่ทุบแตกและกระทุงบดอัดจนแนน จากนั้นจึงปูพื้นดวยศิลาแลงทําเปน
ฐานอาคาร เพื่อรองรับน้ําหนักอาคารสวนบน สวนวัสดุที่ใชในการกอสราง พบวามีการกอสราง
สถาปตยกรรมที่ทํามาจากดินเผา มีการใชอิฐเปนวัสดุในการกอสรางโบราณสถานจอมปราสาท      
ที่สระโกสินารายณ ขนาดของอิฐคอนขางมีขนาดใหญยาวประมาณ 35 เซนติเมตร กวางประมาณ 18 
เซนติเมตร และหนาราว 8 เซนติเมตร อีกทั้งบางกอนยังพบแกลบปะปนอยูดวยคลายกับอิฐสมัย
                                                 

8ธัชสร ตันติวงศ. “รองรอยวัฒนธรรมเขมรในบริเวณลุ มแมน้ําแมกลอง-ทาจีน.” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 143. 
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ทวารวดี ซ่ึงการพบอิฐที่มีลักษณะคลายอิฐสมัยทวารวดีในโบราณสถานจอมปราสาทนั้น สะทอน
ใหเห็นถึงความเปนทองถ่ินผสมผสานกับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรที่รับแบบอยางมาจากประเทศกัมพูชา
ในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 (ราวพุทธศตวรรษที่ 18) 9

นอกจากนี้  ยังพบชิ้นสวนลวดลายปูนปนที่ใชประดับตกแตงสวนตาง  ๆ  ของ
โบราณสถานจอมปราสาทจํานวนมาก ซ่ึงลวดลายปูนปนที่พบ ไดแก รูปเทวดาหรือกษัตริย มนุษย 
อมนุษย และและรูปสัตวตางๆ เชน นาค สิงห ครุฑ ชาง ฯลฯ ซ่ึงประติมากรรมที่พบเหลานี้แสดงให
เห็นถึงลักษณะฝมือชางพื้นเมืองผสมผสานเขากับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรแบบบายน สมัยพระเจา
ชัยวรมันที่ 7 (ราวพุทธศตวรรษที่ 18) สวนหลักฐานทางโบราณคดีที่ทําจากหินทราย สวนใหญเปน
โบราณวัตถุหินทราย เชน ฐานประติมากรรมรูปเคารพทําดวยหินทรายสีแดง ช้ินสวนแทงหินทราย
สีแดง ช้ินสวนของตัวอาคารที่ทําจากวัสดุหินทรายสีแดง เชน กรอบประตู ทับหลัง และกลีบขนุน 
เปนตน จากหลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวาโบราณวัตถุที่พบบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขต
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี สวนใหญเปนชิ้นสวนประกอบสถาปตยกรรม และประติมากรรมรูป
เคารพ ซ่ึงสลักจากหินทรายสีแดง อันแสดงถึงลักษณะของฝมือของกลุมคนทองถ่ิน นอกจากนี้      
ยังอาจสันนิษฐานไดวาบริเวณภาคตะวันตกของประเทศไทย เปนแหลงวัตถุดิบหรือแหลงทรัพยากร 
โดยเฉพาะหินทรายสีแดง 10 

1.2.4  ความสัมพันธกับชุมชนอื่น 
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง 

จังหวัดราชบุรี อาจทําใหทราบถึงความสัมพันธหรือการติดตอแลกเปลี่ยนระหวางชุมชนได โดยเฉพาะ
ความสัมพันธกับชุมชนเขมรในประเทศกัมพูชา ความสัมพันธกับราชสํานักจีน และความสัมพันธ
ระหวางชุมชนรวมสมัยภายในภูมิภาคเดียวกันในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของไทย กลาวคือ 

การติดตอหรือความสัมพันธกับชุมชนเขมรจากศูนยกลางในประเทศกัมพูชา ในสมัย
พระเจาชัยวรมันที่ 7 (พุทธศตวรรษที่ 18) ซึ่งอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรไดเขามามีบทบาทกับชุมชน
โบราณบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี อยางมาก หลักฐาน          
ที่สําคัญคือ พุทธศาสนานิกายมหายานแบบตันตระ คติรัตนตรัยมหายาน อันเปนที่นิยมนับถือกันใน
ประเทศกัมพูชาชวงระยะเวลานั้น ดังปรากฏหลักฐานการทํารูปเคารพที่มีลักษณะเปนประติมากรรม 
                                                 

9ธัชสร ตันติวงศ. “รองรอยวัฒนธรรมเขมรในบริเวณลุ มแมน้ําแมกลอง-ทาจีน.” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 145-147. 

10เร่ืองเดียวกัน, 149-152. 
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พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรเปลงรัศมีแปดกร นอกจากนี้ รูปแบบผังเมืองที่มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียม
สม่ําเสมอ แสดงถึงรูปแบบผังเมืองในวัฒนธรรมเขมร ซ่ึงมีความแตกตางจากผังเมืองในวัฒนธรรม
ทวารวดีอันเปนชุมชนดั้งเดิมในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกที่มีลักษณะรูปทรงไมสม่ําเสมอ 
อีกทั้งลักษณะแผนผังและองคประกอบของโบราณสถานยังแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลเขมรเชนกัน  
       นอกจากนี้ จากการที่ไดคนพบเครื่องถวยจีนตามแหลงโบราณคดีที่มีอายุรวมสมัยกับ
วัฒนธรรมเขมร ซ่ึงตรงกับสมัยราชวงศซุงของจีน (ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18) ในบริเวณลุมน้ํา     
แมกลอง โดยพบทั้งในแหลงที่เคยเปนเมืองทาในอดีต อยางเชนเมืองราชบุรี และตามแหลงที่เปน
ชุมชนโบราณหรือ ศาสนสถาน ทําใหเชื่อวาในชวงเวลาดังกลาวนี้ไดมีการติดตอสัมพันธกันระหวาง
บานเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันเปนชวงระยะเวลาที่อิทธิพลเขมรจากอาณาจักร
กัมพูชาโบราณกําลังแพรกระจายเขามาในชุมชนโบราณในภาคกลางและภาคตะวันตกประเทศไทย
กับราชสํานักจีนในสมัยราชวงศซุง  ดังพบหลักฐานที่เปนเครื่องถวยจีนประเภทตางๆ ทั้งเคลือบ     
สีขาว เคลือบสีเขียว เคลือบสีน้ําตาล และมาจากหลายๆแหลงเตา หลากหลายรูปทรง ทั้งประเภทตลับ 
จาน ชาม ไห เปนตน 11

อีกทั้งภายในชุมชนภูมิภาคเดียวกันบริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของไทย ยังอาจมี
ความสัมพันธกันดวย เชน จากหลักฐานที่ปรางคสามยอดเมืองลพบุรี เมืองสิงห เมืองครุฑ จังหวัด
กาญจนบุรี เมืองราชบุรีโบราณ และเมืองสระโกสินารายณ ที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําแมกลองในเขตอําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี โบราณสถานเนินทางพระ เมืองโบราณบานหนองแจง ในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี และอาจรวมถึงเมืองเพชรบุรีที่บริเวณปราสาทวัดกําแพงแลง เนื่องจากชุมชนโบราณ
ทั้งหมดที่กลาวมานี้ไดมีอายุอยูรวมสมัยกัน ระยะเวลาใกลเคียงกัน มีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน และ
ตางก็รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรกัมพูชาโบราณในชวงพุทธศตวรรษที่ 18 เขามาเชนเดียวกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักฐานทางดานคติความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายมหายาน การทําประติมากรรม
รูปเคารพตามแบบวัฒนธรรมเขมร ซ่ึงมีความแตกตางกันกับคติความเชื่อในวัฒนธรรมทวารวดีที่ได
นับถือนิกายเถรวาทเปนหลัก 

กลาวโดยสรุป แมวาอิทธิพลเขมรไดเขามามีบทบาทกับชุมชนโบราณบริเวณลุมน้ําแมกลอง
ในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรีในหลาย ๆ ดาน อันไดแก ดานรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน  คติความเชื่อ
ทางศาสนา และการกอสรางสถาปตยกรรม แตจากหลักฐานที่พบในบริเวณดังกลาวแสดงใหเห็นวา
วัฒนธรรมเขมรไดเขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมทวารวดีอันมีอยูดั้งเดิมในพื้นที่นี้ ดังจะเห็นวา
                                                 

11กรมศิลปากร, ราชบุรี (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อัมรินทรพร้ินติ้งกรุพ จํากัด, 2534), 
147-159. 
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แมวาลักษณะสถาปตยกรรม องคประกอบ แผนผังของโบราณสถานแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลเขมร 
แตรายละเอียดปลีกยอยบางประการไดแสดงถึงความเปนทองถ่ิน อาทิ ลวดลายปูนปนประดับบน
โบราณสถานที่มีลักษณะเปนแบบพื้นเมืองคลายในศิลปะทวารวดี อีกทั้งการทําลวดลายปูนปน 
ประดับศาสนสถานยังเปนที่นิยมในศิลปะทวารวดีดวย รวมถึงการทํารูปเคารพสวนใหญที่สลักจาก
หินทรายสีแดงก็แสดงใหเห็นถึงลักษณะฝมือชางที่เปนแบบทองถ่ิน12

 
2. ภาพสะทอนวิถีชีวิตของผูคน 

บริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี นับไดวาเปนชุมชน  
ที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติ อันเปนผลเนื่องมาจากสงครามที่เปนสาเหตุใหมีการกวาดตอนผูคนจาก
ดินแดนตางๆ เขาสูสยาม เพื่อเปนกําลังพลในการพัฒนาประเทศ ปรากฏรองรอยหลักฐานใหเห็นอยู
จนถึงปจจุบัน สะทอนใหเห็นถึงการอพยพตั้งถ่ินฐานของผูคนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ตลอดจนวัฒนธรรมดานความเชื่อที่มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของผูคนสืบทอดจนถึงปจจุบัน 

2.1 การอพยพตั้งถิ่นฐานของผูคนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
บานโปง เปนอําเภอที่มีประวัติความเปนมาเกาแกยาวนานปรากฏรอยรอยหลักฐาน

ประวัติศาสตรใหเห็นอยูจนถึงปจจุบัน หลักฐานดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการอพยพตั้งถ่ินฐานของ
ผูคนหลายกลุมชาติพันธุเขามาอาศัยอยูทั้งไทย มอญ ลาว และจีน  

จากรองรอยหลักฐานประวัติศาสตรทองถิ่นที่พบบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขต
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะวัดและศาลเจา ซ่ึงตั้งเรียงรายอยูบริเวณริมสองฝงแมน้ํา   
แมกลองเปนจํานวนมาก หลักฐานดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการการอพยพตั้งถ่ินฐานของผูคนหลาย
กลุมชาติพันธุเขามาอาศัยอยูทั้งไทย มอญ ลาว และจีน สาเหตุของการอพยพตั้งถ่ินฐานของผูคน 
สืบเนื่องจากสงครามไทยกับพมาในสมัยธนบุรีและกรุงเทพฯตอนตน ทําใหมีผูคนอพยพลี้ภัยสงคราม
หนีทัพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร โดยเฉพาะกลุมชาวมอญไดเริ่มอพยพเขาสูประเทศไทย    
ครั้งแรกในป พ.ศ.2135 ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และครั้งที่ 2 พ.ศ. 2202 ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราช ซ่ึงเปนการอพยพเขามาเปนจํานวนมากครั้งละหมื่นกวาคน หลังจากนั้นไดมี
การอพยพเขามาอีกหลายครั้ง จากการอพยพดังกลาวทําใหคนไทยเชื้อสายมอญไดกระจัดกระจายไป
ตามพื้นที่ตางๆ โดยเฉพาะในเขตอําเภอบานโปง เชน วัดตาผา วัดใหญนครชุมน วัดมวง วัดบานโปง 
                                                 

12ธัชสร ตันติวงศ. “รองรอยวัฒนธรรมเขมรในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน.” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 147-159. 
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และวัดหัวหิน เปนตน 13 สอดคลองกับหลักฐานเอกสารประวัติวัดบานโปง กลาวถึงสาเหตุของการ
อพยพตั้งถ่ินฐานของชาวมอญวา  

 
ทานพอเฒาดาง (พระภิกษุดาง) ซึ่งเปนพระรามัญมาจากเมืองหงสาวดี เพราะวาสมัย

นั้นเมืองหงสาวดี กําลังไดรบัความปนปวนจากภัยสงคราม ราษฎรตลอดจนพระภิกษุ
สามเณรรามัญตางพากันอพยพครอบครัวหลัง่ไหลเขาสูประเทศไทย ทางดานสิงขรบาง    
ทางดานพระเจดีย ๓ องคบาง จะอยางไรกต็ามผลที่สุดก็ไดมาทํามาหากินพึ่งพระบรมโพธิ
สมภารเจาแผนดินไทย ณ ลุมน้ําแมกลองตอนกลาง ฉะนั้น แถวบานโปง-ราชบุรี จึงมกัมี   
ชนชาติรามัญสืบรกรากมาถึงสมัยปจจุบันมากที่สุด และในแถบนี้สถิติวัดรามัญจึงมีสวนมาก
ตราบเทาทุกวันนี้  14

 
สวนกลุมชาวจีนไดอพยพเขามาในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จ.ศ.1136    

(พ.ศ.2317) โดยเขามาตั้งหลักแหลงทํามาหากินฝงตะวันตกลุมน้ําแมกลองดานใตเมืองโกสินารายณ 
ในบริเวณตําบลเบิกไพร ตําบลคุงพยอม ตําบลดอนกระเบื้อง และกระจัดกระจายไปในทุกตําบลและ
หมูบาน 15 ปรากฏหลักฐานประวัติศาสตร อาทิ ศาลเจาแมเบิกไพร บานเบิกไพร ศาลเจาองคเอี้ย     
บานคุงพยอม เปนตน ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เปนตนมา  
ชาวจีนไดอพยพเขามาอยูเปนจํานวนมากขึ้น เนื่องจากการทําสนธิสัญญาเบาวริง ยกเลิกระบบการ
ผูกขาดการคา เปดการคาเสรี ขาวเปนสินคาที่สําคัญ ประกอบกับรัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิกระบบไพร  
ทําใหมีการเคลื่อนยายเขามาตั้งหลักแหลงทํากินในดินแดนไทยมากกวาแตกอน โดยเฉพาะกลุมคน
จีนไดขยายตัวไปตั้งถ่ินฐานในยานตลาด โดยเฉพาะบานโปง เปนเมืองที่พัฒนามาจากบริเวณที่เปน
ยานตลาดเปนศูนยกลางมากอน ชาวจีนเหลานี้ไดผสมกลมกลืนกับผูคนที่อาศัยอยูเดิมในทองถ่ิน 
พรอมทั้งนําคติความเชื่อและแบบแผนการดําเนินชีวิตของตนเองเขาไปผสมผสานกับวัฒนธรรม
ทองถ่ินดวย  เชน  การผสมผสานความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีบรรพบุรุษหรือผีบานผีเรือนของ    
คนไทยและคนมอญ เขากับประเพณีการนับถือเจาที่และการสรางศาลเจาจีนเอาไวตามยานศูนยกลาง
ชุมชนของชาวจีน  ซ่ึงในทองถ่ินลุมน้ําแมกลองตอนลางนั้นจะพบการตั้งศาลเจาแมเบิกไพรเปน

                                                 
13สํานักงานศึกษาธิการอาํเภอบานโปง, จากโกสินารายณถึงบานโปง, 17. 
14พระมหาสนิท เขมจารี, “ประวัตวิัดบานโปง,” ใน สูจิบัตรงานผูกพัทธสีมาปดทองฝง

ลูกนิมิต วดับานโปง อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี ปพุทธศักราช 2547 (ราชบุรี : ม.ป.ท., 2547), 3. 
15 สํานกังานศกึษาธกิารอําเภอบานโปง, จากโกสินารายณถึงบานโปง, 17. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 156

จํานวนมากในเขตอําเภอบานโปงและโพธาราม ซ่ึงบริเวณยานตลาดมักมีศาลเจาตั้งอยูดวยเสมอ
เพราะเปนสถานที่ที่คนจีนมากราบไหวและประกอบพิธีกรรม   ศาลเจาจีนนิยมสรางกันแพรหลาย
ในจังหวัดราชบุรีบริเวณลุมน้ําแมกลองตอนลาง  แตที่เกาแกที่สุดสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  ก็คือ  
ศาลเจาแมเบิกไพร ตั้งอยูบริเวณริมแมน้ําแมกลองฝงตะวันตกในเขตอําเภอบานโปง  

สวนกลุมชาวลาว อพยพมาตั้งถ่ินฐานอยูริมฝงแมน้ําแมกลองตั้งแตสมัยธนบุรีและ
กรุงเทพฯตอนตนในฐานะเชลยศึก  โดยใหมาตั้งถ่ินฐานเพื่อเปนกําลังในการทําสงคราม เคยอาศยัอยู
บริเวณริมสองฝงแมน้ําแมกลองตั้งแตอําเภอบานโปงถึงโพธาราม ตอมากลุมคนมอญขยายตัวอพยพ
เขามาอยูมากขึ้น ทําใหชาวลาวตองคอย ๆ ถอยรนเขาไปในตอนในของแผนดินซึ่งเปนที่ดอน        
จะเห็นไดวา ตลอดริมฝงแมน้ําทั้งสองฟากตั้งแตบานโปงลงมาถึงโพธารามจะเปนกลุมคนมอญเสีย
เกือบทั้งหมด ถัดจากฝงแมน้ําทางดานทิศตะวันออกหรือฝงซายออกไปจึงจะเปนกลุมคนลาว บริเวณ
ริมฝงขวาหรือฝงตะวันตกของแมน้ําใกลๆวัดสรอยฟาก็ยังมีกลุมคนลาวตกคางอยูอีกกลุมเล็กๆ  และ
ยังมีลาวอีกกลุมหนึ่งเดินทางจากริมแมน้ําแมกลองมาทางทิศตะวันตกตั้งถ่ินฐานในเขตอําเภอ      
จอมบึง ซ่ึงสาเหตุสําคัญของการโยกยายถ่ินฐานของชาวลาว นาจะมาจากการขยายตัวของประชากร     
ทําใหตองหาที่ดินทํากินใหม นอกจากนี้ยังมีลาวที่อพยพมาจากเพชรบุรี สุพรรณบุรี และภาคกลาง
ของไทยเขามาตั้งถ่ินฐานทํามาหากินในลุมน้ําแมกลอง ดังนั้น ลาวบริเวณนี้จึงมีหลายกลุม  ไดแก    
ลาวยวน  ลาวเวียง ลาวโซง ลาวพวน และลาวครั่ง แตละกลุมตางอยูในกลุมของตน 16

ดังที่ปรากฏในเอกสารเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของชุมชนบานหนองปลาหมอ กลาวถึง
การอพยพตั้งถิ่นฐานของชาวไท-ยวนในอําเภอบานโปงวา กลุมชาวไท-ยวนไดอพยพเขามาใน
ประเทศไทยตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) พ.ศ. 2349 พระองค
ทรงโปรดใหแบงชาวเชียงแสนออกเปน 2 สวน สวนแรกใหไปตั้งถ่ินฐานอยูที่อําเภอเสาไห จังหวัด
สระบุรี และอีกสวนหนึ่งใหไปอยูที่อําเภอเมืองราชบุรี ไดแก บานไร บานคูบัว บานดอนแจง บาน
ดอนตะโก บานทุงหลวง อีกจํานวนหนึ่งมาตั้งรกรากอยูที่บานดงหนองโพธิ์ และบานบางกระโด 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตอมาชาวเชียงแสนที่อพยพมาก็มีลูกหลานเพิ่มจํานวนมากขึ้น จึงได
แยกยายไปอยูถ่ินตางๆ อีกพวกหนึ่งแยกยายมาจับจองที่ดินที่อําเภอบานโปง ขณะนั้นทองที่อําเภอ   
บานโปงมีผูคนอาศัยอยูนอย ทองที่เปนปาดงพงไพรหนาแนน มีสัตวปานานาชนิด ที่บานหนอง
ปลาหมอ ประชาชนพวกแรกที่มาตั้งถ่ินฐานทํามาหากิน เปนพวกที่มาจากบานดงหนองโพธิ์ อําเภอ
โพธาราม พวกนี้มาพบหนองน้ําโบราณอยูกลางปา มีปลาหมอชุกชุม จึงตั้งบานเรือนอยูใกล ๆ หนองน้ํา 

                                                 
16สุจิตต วงษเทศ, ประวัติศาสตรชาติพันธุ “เครือญาติ” มอญ : ลุมน้ําแมกลอง, 135. 
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และตั้งชื่อหมูบานวา “หนองปลาหมอ” ตอมาจึงไดมีการสรางวัดประจําหมูบานขึ้นโดยใหช่ือวา 
“วัดหนองปลาหมอ” ตามชื่อหนองน้ํา 17

อาจกลาวไดวา บริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี          
ในปจจุบัน ยังคงมีความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุ แมวาอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงทางดาน
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่เกิดจากการพัฒนาบานเมืองใหเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ    
แตกลุมชาติพันธุเหลานี้ยังคงรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของตนเองไวดังที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบัน 
และเมืองบานโปงยังคงเปนเมืองที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทย นับตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน 

 
2.2 วัฒนธรรมดานความเชือ่ 
วัฒนธรรมดานความเช่ือมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของผูคน ความเชื่อจึงเปนวัฒนธรรมอยาง

หนึ่งที่มนุษยสรางขึ้นเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ซ่ึงในระยะแรกมนุษยเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือ
ธรรมชาติ ผีสาง เทวดา อารักษ 18 ตอมาเมื่อศาสนาพราหมณ-ฮินดู และพุทธไดแพรหลายเขามา      
เกิดการผสมผสานระหวางลัทธิความเชื่อดั้งเดิมกับความเชื่อตามลัทธิศาสนาที่เขามาใหมกลายเปน
ความเชื่อใหมในทองถ่ิน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
และบริเวณใกลเคียง เปนแหลงที่ไดรับอิทธิพลจากลัทธิดังกลาว ซ่ึงยังปรากฏรองรอยหลักฐาน     
ใหเห็นจากโบราณสถาน โบราณวัตถุ และเอกสารทองถ่ินตางๆ แสดงใหเห็นถึงคติความเชื่อพื้นฐาน
และคติความเชื่อตามลัทธิศาสนาที่มีการผสมผสานเปนคติความเชื่อของทองถ่ิน อาทิเชน ความเชื่อ
ในเรื่องผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติ และความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่
สําคัญในทองถ่ิน อันไดแก 

2.2.1 ความเชือ่ในเรื่องผีและสิ่งศักดิ์สทิธ์ิ : ผีหมูบาน และผูอารักษวัด 
 จากหลักฐานประวัติศาสตรที่พบบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง 

จังหวัดราชบุรี สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อในเรื่องผีและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะผีหมูบานและ        
ผูอารักษวัดพบวา ผีหมูบานสวนใหญมักจะเปนวีรบุรุษของชุมชนหรือก็เปนผูกอตั้งหมูบาน เชน  
ศาลผีบานของคนมอญบานมวง และบานนครชุมนที่มีเจาพอชางพันเปนผีผู
                                                

อารักษหมูบาน จาก    
 

17 แกว อินทะแสน, ประวัติศาสตรกําเนิดชุมชนตําบลหนองปลาหมอ  พระครูอุตตโม
เทาที่ฉันรูจัก, 1-2. 

18ธิดา สาระยา, “การกัลปนากบัการขยายตวัของชุมชน,” เมืองโบราณ 7 (1) : 86-95 ; 
ธันวาคม 2523 - มีนาคม 2524. 
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คําบอกเลาของชาวบาน เจาพอชางพันหรือสมิงนครอิน เปนวีรบุรุษจากเรื่องราชาธิราช คนมอญแบก
ศาลเจาพอชางพันมาแตเมืองมอญดวยเมื่อคราวเมืองแตก ศาลเจาพอชางพันของคนมอญบานมวงตั้งอยู
ใตตนโพธิ์ ขณะที่ศาลเจาพอชางพันของคนมอญบานนครชุมนตั้งอยูใตตนพิกุล ผีผูอารักษหมูบาน
โดยปกติจะมีคนประทับทรงและมีการเซนไหวประจําป พิธีเซนไหวผีประจําหมูบานมักจะถูกจัดขึ้น
ในชวงราวเดือน 5 ถึงเดือน 7 เปนชวงรอยตอการสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวและการเริ่มตนทํานา เพื่อเปน
การบอกกลาวแกผีสางเทวดาใหคนในหมูบานอยูเย็นเปนสุข และพืชผลมีความอุดมสมบูรณ 19

สําหรับชาวบานหนองปลาหมอจะเซนไหวผีหมูบานในเดือน 6 เนื่องจากชาวบาน
หนองปลาหมอมีความเชื่อและนับถือศาลเจาพอสายบัวในฐานะเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปองหมูบาน
ใหอยูเย็นเปนสุข ดังนั้น เมื่อชาวบานตองการที่พึ่งทางใจก็จะพากันมาบนบานศาลกลาวตอศาลเจา
พอสายบัว เมื่อไดสําเร็จตามสิ่งที่มุงหวังแลวก็จะพากันมาแกบนดวยเครื่องเซนตางๆ เชน ผลไม 
อาหารพื้นบาน และพวงมาลัย เปนตน บางคนเลาวาเจาพอสายบัวชอบการแกบนดวยการรําวงเปน
ที่สุด ในชวงกลางเดือน 6 คือ ราวกลางเดือนพฤษภาคม จะมีพิธีการทําบุญกลางบานโดยใชสถานที่
ศูนยกลางของหมูบาน คือ ศาลเจาพอสายบัวนั้น เปนสถานที่ประกอบพิธี ชาวบานหนองปลาหมอ  
มีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีหมูบาน  ซ่ึงเปนผีดีทําหนาที่คอยปกปกรักษาคนในหมูบานใหอยูเย็น
เปนสุขรอดพนจากโรคภัยไขเจ็บ ทําใหเกิดความอุดมสมบูรณของผลผลิตทางการเกษตร ฝนฟาตก
ตองตามฤดูกาล การทําใหผีหมูบานพอใจจึงตองมีการบูชาเซนไหวปดเปาสิ่งชั่วรายออกจากหมูบาน 
เปนการสืบชะตาของคนในหมูบาน ใหมีอายุมั่นขวัญยืน ไมมีโรคภัยไขเจ็บมารบกวน ซ่ึงขั้นตอน
ตางๆในการทําพิธีกรรมจะเปนการผสมผสานกันระหวางการเซนไหวผีและการทําบุญตามความเชื่อ
ในศาสนา ซ่ึงเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 20

สําหรับศาลผูอารักษประจําวัด พบวา คนมอญ คนลาว และคนไทย ลวนมีศาลผูอารักษ
ประจําวัด อาจเปนศาลพระภูมิหรือศาลรุกขเทวดา โดยผูอารักษวัดมักจะเรียกเปนเทวดามากกวาเปนผี 
และโดยปกติแลวจะไมมีการเซนไหวประจําปเหมือนศาลผีบาน โดยทั่วไปแลวศาล    ผูอารักษวัด
ตองไดรับการกราบไหวและบอกกลาวทุกครั้ง เมื่อมีการจัดงานหรือพิธีการตางๆ เกิดขึ้นภายในวัด 

                                                 
19สัมภาษณ นายจวน เครือวิชฌยาจารย, , ชาวตําบลบานมวง, อายุ 83 ป, 13 หมูที่ 4 ตําบล

บานมวง อําเภอบานโปง จงัหวดัราชบุรี, 20 กันยายน 2549.  
20สัมภาษณ นายอํานวย บุญณรงค, อายุ 63 ป, ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลหนอง

ปลาหมอ, 2/1 หมูที่ 1 ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี, 29 กันยายน 2549. 
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เชน ศาลพอปูโพธ์ิศรีวิชัย วัดใหญนครชุมน ศาลใตตนโพธิ์ วัดมวง และศาลพอปู วัดโพธิ์โสภาราม 
เปนตน 21

 

 
 

ภาพที่ 49 ศาลพอปูโพธ์ิศรีวิชัย วัดใหญนครชุมน ตําบลนครชุมน อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
 

2.2.2  ความเชือ่ในอํานาจเหนือธรรมชาติ  
นอกจากการนับถือผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลว ยังมีการนับถืออํานาจเหนือธรรมชาติ 

เชน รุกขเทวดาหรือผูอารักษตนไม  คนมอญจะนับถือผูอารักษตนไม ในอดีตกอนที่คนมอญจะตัด
ตนไมใหญจะตองขออนุญาตรุกขเทวดาผูอารักษตนไมเสียกอน ถารุกขเทวดาอนุญาตจึงจะสามารถ
โคนตนไมได โดยคนมอญจะนําเลื่อยที่ใชตัดตนไมมาพิงไวกับตนไมและทิ้งไว 1 คืน ถาเครื่องมือ
ตัดไมพิงอยูในสภาพเดิม แสดงวารุกขเทวดาอนุญาตใหตัดตนไมได แตถาเครื่องมือกระจัดกระจาย
แสดงวารุกขเทวดาไมอนุญาต ศาลผีบานและเทวดาผูอารักษวัดของคนมอญมักตั้งอยูใกลตนไมใหญ 
เชน ตนโพธิ์ภายในวัดมวงที่เปนที่ประดิษฐานศาลผูอารักษวัดมวง นอกจากตนโพธ์ิจะมีผูอารักษ
แลว ตนตะเคียนยังมีแมตะเคียนผูมีฤทธ์ิเปนผูอารักษ แมตะเคียนสามารถบันดาลใหไดทั้งโชคราย

                                                 
21สัมภาษณ นายจวน เครือวชิฌยาจารย, ชาวตําบลบานมวง, อายุ 83 ป, 13 หมูที่ 4 ตําบล

บานมวง อําเภอบานโปง จงัหวดัราชบุรี, 20 กันยายน 2549.  
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และโชคลาภ เชนเดียวกับชาวบานวัดตาลปากลัดที่มีการนับถือเจาแมตะเคียนที่ประดิษฐาน ณ ศาล
ใตตนตะเคียน ภายในวัดตาลปากลัด ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ศาลเจาแม
ตะเคียนเปนสถานที่ที่ชาวบานนิยมมาบนบานเพื่อขอโชคลาภ นอกจากนั้นแมตะเคียนยังทําหนาที่
เปนผูอารักษวัดอีกดวย จะเห็นไดวา จากหลักฐานดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจ
เหนือธรรมชาติและความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่สําคัญในทองถ่ิน เปนการผสมผสานระหวางความเชื่อ
เร่ืองผีและสิ่งเหนือธรรมชาติกับพุทธศาสนาของชุมชนทองถ่ินไดอยางกลมกลืน 22

2.2.3  ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ : พระพุทธรูป และรูปหลอเหมือนอดีตเจาอาวาส 
พระพุทธรูปเปนสัญลักษณแทนพระพุทธเจา พระพทุธรูปหลายองคมีช่ือเรียก

เฉพาะ และมกัถูกกลาวขานวามีอิทธิฤทธิ์สามารถใหโชคลาภและคุมครองผูมาบนบานกราบไหวได 
เชน หลวงพอพญาแลแหงวดัใหญนครชุมน  

หลวงพอพญาแล เปนพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก และเปนที่พึ่งพาในดานของ
ความศักดิ์สิทธิ์ของชาวบานนครชุมนและที่อ่ืนๆมาชานาน เพราะตั้งแตอัญเชิญทานมาประดิษฐาน    
ณ วัดใหญนครชุมน ก็ทําใหชาวมอญบานนครชุมนประสบความรมเย็นตลอดมา มีเรื่องเลาวาเมื่อป 
พ.ศ. 2538 คุณรักษชัย คุณลําพึง  เจนบรรจง และคุณยุพา เกิดกัน อาศัยอยูจังหวัดสมุทรสงคราม เปน
ผูบูรณะหลวงพอพญาแล และหลวงพอพระพุทธไสยาสน โดยหุมองคพระใหเปนสีทองทั้งหมด 
ภายหลังไดทํานาฬิกากรอบเพชรราคาเรือนแสนหาย ไดมาบนหลวงพอพญาแลขอใหไดนาฬิกาคืน 
หลังจากนั้นไมกี่วันไดนาฬิกาคืนมาราวปาฏิหาริย  อีกรายหนึ่งชื่อลุงมอง เกตุเจริญ เปนชาวบานนครชุมน
เปนโรคปวดหัวเขาเรื้อรังมานานแรมป ไดมาบนบานและขอน้ํามนตจากหลวงพอพญาแลไปดื่ม
และผสมน้ําอาบไมกี่วันหายจากอาการปวดหัวเขาเร้ือรัง 23

นอกจากนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปยังมีควบคูไปกับความเชื่อ
เร่ืองความศักดิ์สิทธิ์ของอดีตเจาอาวาสผูเปรียบเสมือนครูบาอาจารย และพระสายปฏิบัติในอดีตที่เปน
ที่นับถือของชาวบานทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี เชน หลวงปูเข็มแหงวัดบานมวง หลวงพอมูลแหงวัดหนองปลาหมอ และหลวงพอชุมวัด
อุทุมพรทาราม (ทามะเดื่อ) เปนตน 

 
                                                 

22สัมภาษณ นายจวน เครือวชิฌยาจารย, ชาวตําบลบานมวง, อายุ 83 ป, 13 หมูที่ 4 ตําบล
บานมวง อําเภอบานโปง จงัหวดัราชบุรี, 20 กันยายน 2549. 

23 พระฐิติภัทร ฐานยุตโต, ประวัตวิิหารปากวีัดใหญนครชมุน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 16 
กันยายน 2551 เขาถึงไดจาก http://watyaiweb.igetweb.com/index.php?mo=3&art=37723 
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หลวงปูเข็ม : พระเกจิแหงวัดบานมวง  
หลวงปูเข็ม เปนบุคคลสําคัญที่มีความเกี่ยวของกับวัดมวงและชาวบานมวงเปนอยางมาก 

พระปลัดอุน สิริภทโท เจาอาวาสวัดมวงองคปจจุบัน กลาวถึงอดีตเจาอาวาสรูปนี้วา เปนพระเถระ    
ที่เชี่ยวชาญในการวิปสสนาและมีบทบาทสําคัญที่ทําใหวัดมวงเจริญรุงเรืองและเปนที่รูจักทั้งในหมู
คนมอญ ไทย ลาว และกะเหรี่ยง เนื่องจากทานไดรับแตงตั้งเปนพระอุปชฌายพิเศษสามารถบวชคน
ขามจังหวัดได  มีเร่ืองเลากันวา พวกกะเหรี่ยงเคารพนับถือทานมากถึงกับมอบใหเทาทานถูกศีรษะ 
เพราะถือวาเปนมงคลสูงสุดของชีวิต  

หลวงปูเข็ม ทําหนาที่เปนพระอุปชฌายอยูนาน จนประมาณป พ.ศ.2440 จึงไดรับ        
พระสมณศักดิ์เปน “พระครูไชยคีรีศรีสวัสดิ์” วัดมวงเจริญสูงสุดในสมัยนี้ เนื่องจากทานไดสราง
ความเจริญใหกับวัดมากมาย เชน สรางโบสถ ศาลา กําแพง โรงเรียน ฯลฯ ทําใหบานมวงเปน
ศูนยกลางการเรียนการศึกษาธรรมในสมัยนั้น หลวงปูเข็มเปนพระที่มีเมตตาสูงมาก และเครงครัด
พระธรรมวินัยมาก นอกจากนี้ หลวงปูเข็มยังมีกิตติศัพทในการเปนหมอยารักษาโรค โดยนํา
สมุนไพรที่ขึ้นในวัดมาทําเปนยาลูกกลอนแจกใหแกชาวบานที่เดือดรอน หลวงปูเข็มไดรับการเชื่อถือวา
ใครที่สึกกับหลวงปูใหทานเปากระหมอมใหจะทําใหมีชีวิตที่กาวหนารุงเรือง จึงมีพระสงฆมาขอสึก
กับทานเปนจํานวนมาก 

ความเลื่อมใสศรัทธาที่ชาวบานมีตอหลวงปูเข็มกลายเปนตํานานที่เลาสืบทอดกันตอๆมา
ในหมูชาวบานมวง มีเรื่องที่เลาขานไมรูจบเกี่ยวกับความเมตตา ความขลัง ความสันโดษ และวิชา
ความรูที่ทานความรูที่ทานสั่งสมเปนมรดกตกทอดแกวัดมวง ถือไดวาหลวงปูเข็มเปนพระสงฆที่เปน
แบบอยางของพระที่อุทิศตนเพื่อชาวบานและเปนสัญลักษณสําคัญของวัดมวงไปอีกนาน24

 

                                                 
24มหาวิทยาลัยศลิปากร, ลุมน้ําแมกลอง : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเนศ, 2536), 120-121. 
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ภาพที่ 50 รูปหลอหลวงปูเข็ม วัดมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จงัหวดัราชบุรี, 20 กันยายน 2550 
 
หลวงพอมูล : ศูนยรวมจิตใจแหงวัดหนองปลาหมอ 

พระครูมูล อุตตโม หรือที่ชาวบานเรียกกันวา หลวงพอมูล นั้น เกิดเมื่อวันที่ 24 
มกราคม 2439 ที่บานมูลโคลอย ตําบลดอนตะโก จังหวัดราชบุรี บิดาของทานไดยายมาอยูที่ตําบล
หนองปลาหมอ หมูที่ 5 เมื่อทานอายุได 3 ขวบเศษ มารดาของทานไดเสียชีวิตลง บิดาของทานได
แตงงานใหม อาของทานจึงอุปการะเลี้ยงดูทานไปอยูที่บานหนองปลาหมอ หมูที่ 2  เมื่อเติบโตเปน
หนุม ทานไดบวชเปนภิกษุอยูที่วัดหนองปลาหมอ ตอมาทานก็ไดเปนเจาอาวาสวัดหนองปลาหมอ 
เมื่อทานรับหนาที่เปนเจาอาวาสแลว ทานไดดูแลพระสงฆและศิษยวัดใหอยูในระเบียบวินัยอันดีงาม 
ใหพระและเด็กวัดไดเรียนหนังสือทั้งภาษาไทยและอักษรลานนา หลวงพอมูลสามารถอานหนังสือ
ลานนาไดอยางคลองแคลว ซ่ึงสมัยนั้นยังไมมีโรงเรียนประชาบาล เด็กชายตองเรียนหนังสือกับพระ
ที่วัด นอกจากนี้ ทานยังมีนิสัยไมชอบเบียดเบียนผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน ทําใหพระสงฆและ
ชาวบานตางเคารพนับถือทานมาก 25

หลวงพอมูลในความเชื่อของชาวบานหนองปลาหมอ ถือวาเปนส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจําตําบล 
ชาวบานสวนใหญนับถือและศรัทธาหลวงพอมูลมาก มีเร่ืองเลาหลายเรื่องที่เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์
ของทาน ชาวบานเลาวาทานมีวาจาสิทธิ์ กลาวตําหนิใครผูนั้นจะคิดเสียใจไปนาน และยังมีเรื่องเลาวา 

                                                 
25 แกว อินทะแสน, ประวัติศาสตรกําเนิดชุมชนตําบลหนองปลาหมอ  พระครูอุตตโม

เทาที่ฉันรูจัก (มปท. : มปป.), 7-10. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 163

สมัยกอนการทํานาตองอาศัยธรรมชาติ ปไหนฝนตกชุกตลอดป ก็จะทํานาไดผลดี ปไหนฝนแลง 
ขาวก็จะแหงตาย บางครั้งแลงติดตอกันหลายป ชาวบานก็ทุกขหนัก ตองหากลอย ดอกไผ มากินตาง
ขาว ปนั้นฝนแลง ขาวกลากําลังเฉาตาย เย็นวันนั้นพระสวดมนตพรอมกันตามปกติ ทานใหสวดบท
คาถาปลาชอน รุงเชาทานก็ออกบิณฑบาต ชาวบานไมเคยเห็นทานออกมาบิณฑบาตตางก็ยินดีปรีดา
โจทยขานกันทั่วหมูบาน พอตอนเย็นใกลค่ําฝนตกหนักทวมทองนา ชาวบานเชื่อวาทานเปนคน
บันดาลใหฝนตก ยิ่งนานคนยิ่งเลื่อมใสศรัทธาทานมากขึ้น 

นอกจากนี้ ชาวบานยังเลาวา สมัยรัชกาลที่ 6 คนนิยมเลนหวย ก-ข ตอมาทรงโปรดให
ยกเลิกการออกหวย ก-ข เมื่อยกเลิกหวย ก-ข หวยนี้ก็ลงใตดินระบาดไปทั่วทุกตําบล ชาวบานนักเลง
หวยก็พยายามขอหวยหลวงพอมูลทุกวัน แตทานไมใหหวยและสั่งสอนไมใหเลนการพนัน ชาวบาน
ที่นั่งคุยกับทานก็มักจะเอาคําพูดของทานมาตีเปนเลขหวย บางครั้งบังเอิญหวยออกถูก ก็เปนที่เลาลือ
กันวาหลวงพอมูลศักดิ์สิทธิ์ 26

 
ปาฎิหารยพระรูปหลอหลวงพอชุม 

จากหนังสือประวัตวิัดอุทุมพรทาราม (ทามะเดื่อ) กลาวถึงปาฎิหารยพระรูปหลอหลวง   
พอชุมวา เมื่อวันอาทิตยที่ 1 กุมภาพนัธ 2541 ไฟไหมชุมชนหลังวัดมะกอกดานทิศใตโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลาฯ ประมาณ 40 หลังคาเรือน บานคุณ ส. มณีสุวรรณ เปนหนึ่งในจํานวนบานที่ไฟ
ไหม คุณ ส. มณีสุวรรณ กลาวไวในหนังสือลานโพธิ์ ฉบับที่ 63 ปกษทอง เดือนกรกฎาคม 2541 วา  

 
ไฟไหมคราวนั้นมีบานหลังหนึ่งรอดพนจากไฟไหมไดอยางสุดอัศจรรย ท้ังท่ีอยูใกล

บานตนเพลิง ผูคนตางแปลกใจที่ไฟไหม มีของดีอะไรหรือเจาของบานที่รอดพนจากไฟ
ไหมบานเปนผูคุนเคยกับคุณ ส. มณีสุวรรณ และเพื่อนบานเหลานั้นวา คงเปนเพราะความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระบูชารูปหลอหลวงพอชุมวัดทามะเดื่อที่เจาของบานนั้นไดศรัทธานับถือ
หลวงพอมาตลอด นี่เปนเรื่องอัศจรรยอยางเดียวกับเรื่องไฟไหมใหญตลาดบานโปง บานเจก
ใชไฟขามไปไดอยางไร  ไมไหมบานเจกใช ไฟไหมหมด แตกรณีบานเจกใชนั้น เจกใชมีรูป
ถายหลวงพอชุมบูชาอยูแตไฟไหมชุมชนหลังวัดมะกอก กรุงเทพฯ เจาของบานมีรูปหลอ
บูชาของหลวงพอชุม ป พ.ศ.2529 27 

                                                 
26 แกว อินทะแสน, ประวัติศาสตรกําเนิดชุมชนตําบลหนองปลาหมอ  พระครูอุตตโม

เทาที่ฉันรูจัก, 10-12. 
27 ประวตัิวดัอุทุมพรทาราม (วดัทามะเดื่อ), 15. 
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จากหลักฐานดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูป    
มีควบคูไปกับความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของอดีตเจาอาวาส และรูปหลอเหมือนของอาจารยสาย
ปฏิบัติที ่ประดิษฐานตามวัดในทองถิ่นตางๆ แสดงใหเห็นอิทธิพลของกรุงเทพฯโดยผานทาง
พระพุทธศาสนาสูสวนตาง ๆ ของภาคกลาง และเปนการแสดงความภาคภูมิใจของคนในทองถ่ินเอง 
นอกจากรูปหลอเหมือนของอดีตเจาอาวาสจะพบไดแทบทุกวัดในทองถ่ิน โดยเฉพาะอดีตเจาอาวาส   
ที่มีช่ือเสียงและสรางคุณประโยชนใหกับวัด เชน หลวงปู เข็ม อดีตเจาอาวาสวัดมวง เปนตน 
นอกจากนี้ วัดในทองถ่ินบางวัดยังเก็บรักษารางอดีตเจาอาวาสที่ยังไมไดประชุมเพลิงไวเปนที่สักการะ
กราบไหว เชน วัดโพธิ์โสภาราม ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

2.2.4  ความเชือ่เก่ียวกับเร่ืองเลาและตํานานของสถานที่สําคัญในทองถิ่น 
สถานที่สําคัญในทองถ่ินซ่ึงมีประวัติความเปนมาอยูในรูปของเรื่องเลาและตํานาน 

มักเปนสถานที่ที่มีความเปนมาเกาแกยาวนาน โดยเฉพาะแหลงชุมชนโบราณ ซ่ึงมีรองรอยหลักฐาน
ทางโบราณคดีและประวัติศาสตรอยูเปนจํานวนมาก เมื่อคนรุนหลังเขาไปตั้งถ่ินฐานอาศัยอยูใน
พื้นที่ดังกลาว จึงไดสรางนิทานหรือตํานานปรัมปราที่เกี่ยวกับสถานที่เหลานั้นขึ้น เชน เร่ืองเลา
เกี่ยวกับสถานที่สําคัญในทองถ่ินอันเปนโบราณสถานและโบราณวัตถุ ยกตวัอยางเชน ตาํนานอภนิหิาร
ศาลเจาแมเบิกไพร และเรื่องเลาเกี่ยวกับการสรางปากีของวัดใหญนครชุมน  เปนตน 

 
ศาลเจาแมเบิกไพร : ศาลเจาแหงตํานานและความศักดิ์สิทธ์ิ 

จากตํานานอภินิหารศาลเจาแม 28 กลาวถึงความเชื่อของชาวบานที่มีตอเจาแมวา มีตํานาน
เลาตอๆ กันมาวา ที่เมืองฮกเกี้ยนและเมืองกวางตุงในประเทศจีน คนทั้งสองเมืองนี้สวนใหญเปน  
คนจีนแตจิ๋ว  มีความเคารพนับถือเจาแมมาตั้งแตโบราณ จึงไดสรางศาลเจาแมไวตามที่ตางๆ มีผูเลาวา 
หลังสมัยราชวงศเช็งบานเมืองปนปวนระส่ําระสาย โจรผูรายชุกชุม ในขณะนั้นมีกลุมโจรชื่อวา 
“โจรผาแดง” ไดออกรังควานปลนสะดมราษฎร บานเมืองเต็มไปดวยโจรผาแดง ราษฎรตองอพยพ
หนีภัยท้ิงบานเรือนเพื่อหนีโจรผาแดง แตหนีอยางไรก็หนีไมพน ไมมีใครชวยเหลือได ราษฎรจึงได
ไปขอความชวยเหลือจากศาลเจาแม ในขณะที่ทุกคนกําลังสวดมนตภาวนาออนวอนอยูนั้น ก็ไดเกิด
เหตุการณไมคาดฝนขึ้น เกิดมีเมฆลอยต่ํา ฝนตกฟาคะนองขึ้นมา ตอมาก็ไดมีคนเห็นเจาแมเสด็จมา
จากบนสวรรคลงมาเขาทรงคนประจําศาลเจาแม ไดทรงบันดาลใหคนทรงเขียนหนังสือลงบนกระดาษ
แผนหนึ่ง เปนโครงบทหนึ่งสั้นๆ เนื้อหาประกอบดวยช่ือตําบลตางๆประมาณ 30 กวาตําบล และ
ตําบลสุดทายคือ เมืองใตจิ๋ว ทุกคนตางมึนงง แตมีนักปราชญทานหนึ่งไดอธิบายวา ช่ือตําบลตางๆ  

                                                 
28ซุยฮก  สนธิเดชกุล, ตํานานอภินิหารยศาลเจาแม (ม.ป.ท., 2515), 1 - 4. 
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ที่เรียงตามโครงบทนั้นคือช่ือตําบลที่พวกเราตองอพยพเดินผานไปเพื่อใหไปถึงเมืองใตจิ๋ว แลวให
ไปตั้งที่อยูอาศัยทํามาหากินที่เมืองนี้ ถาหากผูใดปฏิบัติตามก็จะปลอดภัยจากโจรผาแดง จนกระทั่ง
ถึงเมืองใตจิ๋วทุกคนก็ทํามาหากินอยางสงบสุข ไมมีโจรผาแดงมารบกวน ดังนั้น ราษฎรจึงไดสราง
ศาลเจาแมไวเปนที่กราบไหวบูชาเพื่อระลึกถึงพระคุณของเจาแม เหตุนี้เองที่คนจีนแตจิ๋วนิยมสราง
ศาลเจาแมเบิกไพร ที่อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  

จะเห็นไดวา จากตํานานดังกลาว แมจะอยูในรูปของวรรณกรรมมุขปาฐะ ซ่ึงไมอาจระบุ
ที่มาได แตไดรับการสืบทอดบอกเลาของคนในทองถ่ินจากคนรุนหนึ่งสูคนรุนหนึ่ง และเปนเสมือน
สมบัติรวมกันอีกอยางหนึ่งของชุมชนนอกเหนือจากสถานที่สําคัญ  เปนตัวบงชี้ความเปน “เครือขาย
ทางสังคม” หรือ “เครือขายตํานานเดียวกัน” และเปนตัวบงบอกถึงประวัติความเปนมาของคนในทองถ่ิน 
ในแงของกลุมชาติพันธุการอพยพโยกยายถ่ินฐานที่อาจโยงใยไปถึงขอเท็จจริงในประวัติศาสตรได 
 

เร่ืองเลาเก่ียวกับการสรางปากขีองวดัใหญนครชมุน 
วัดใหญนครชุมน เปนวัดที่มีความเกาแก จึงมีสถานที่สําคัญภายในวัดอยูหลายแหง เชน   

พระวิหารหลวงพอพญาแล หรือที่ชาวบานเรียกกันวา “ปากี” ซ่ึงตั้งอยูบริเวณดานหนาวัด สําหรับที่มา
ของคําวา “ปากี” ซ่ึงเปนชื่อของพระวิหารวัดใหญนครชุมนนั้น ปรากฏหลักฐานทั้งที่เปนเอกสารและ
เรื่องเลาจากความทรงจําของชาวบานมีหลายกระแสดวยกัน ดังเชน จากบันทึกของ พระฐิติภัทร ฐานยุตโต 29 
พระลูกวัดแหงวัดใหญนครชุมน กลาวถึงประวัติความเปนมาของวิหาร (ปากี) วัดใหญนครชุมนวา 
วิหารหรือที่ชาวบานเรียกกันวา “ปากี” นั้น เปนสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธ์ิอยูคูบานนครชุมนมา
ยาวนานถึง 300 ป และไดมีการตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับที่มาของปากีไววา สรางขึ้นเพื่อเปนเชิงเทิน
สอดสองระวังขาศึก ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนไดเกิดศึกสงครามระหวางไทยกับพมาที่เรียกกันวา
สงครามเกาทัพ ทาวพระยามอญทั้งหลายที่ไดเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริยไทย เมื่อ
ครั้งมอญพายแกพมา ไดขันอาสามาประจําหัวเมืองชายแดน   เพื่อคอยสกัดกั้นขาศึกไมใหเขาถึงกรุงได
โดยงาย จึงไดสรางเชิงเทินนี้ไว และสันนิษฐานวาชาวมอญที่อพยพมาอยูบริเวณนี้ ไดสรางไวเพื่อที่จะ
สรางองคพระเจดียจําลองพระธาตุมุเตา แตสรางไมสําเร็จจึงไดแตสวนที่เปนฐานเทานั้น (พระธาตมุเุตา
เปนสัญลักษณเจดียที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระพุทธเจาที่ชาวมอญใหความเคารพและศรัทธามาก     
จึงคิดที่จะจําลองเอาไวเพื่อระลึกถึงบานเกิดเมืองนอน) สวนคําวา “ปากี” นัน้นาจะมาจากชือ่ของผูสราง
ในครั้งแรก คือ พระอาจารยกี ภาษารามัญเรียกวา  อาจากี  จนเรียกผิดเพี้ยนมาเปนปากีในปจจุบัน 

                                                 
29ประวัตวิิหารปากีวดัใหญนครชุมน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 28  สิงหาคม 2551. เขาถึงได

จาก http://watyaiweb.igetweb.com/index.php?mo=3&art=37723 
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         และอีกกระแสหนึ่งเลาวา วิหาร หรือ “ปากี” ไมมีใครรูวาผูสรางมีจุดประสงคอะไรใน
การสราง เพียงแตผูนั้นไดบอกใหชาวบานมาชวยกันกอสราง โดยขุดดินบริเวณตรงหนาวิหารมาปน
เปนอิฐ แลวนําอิฐมากอเปนฐานขึ้นมา แตกอสรางไมสําเร็จ ผูที่ริเร่ิมไดเสียชีวิตไปเสียกอน ตอมา
ภายหลังจึงไมมีใครรูวาสถานที่ดังกลาวสรางขึ้นมาเพื่อจุดประสงคอะไร ดังนั้น ชาวบานที่รวมกัน
กอสรางจึงตั้งชื่อใหวา “ปากี” ซ่ึงมีที่มาจากคําวา “ปา” หมายถึง พอ ผูนั้นมีลูกชายคนหนึ่งชื่อวา “กี”  
จึงเรียกกันวา “ปากี” หมายถึง พอของนายกี  30  ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 ( กันยายน ) ของทุกปจะมี
การสมโภชวิหาร (ปากี) มีการบวงสรวงโดยชาวบานมารวมพิธีกรรมตลอดจนการทําบุญอุทิศแด
บรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว และประเพณีตักบาตรน้ําผ้ึง ซ่ึงเปนธรรมเนียมปฏิบัติมาเปนเปนเวลาชา
นาน และ  มีการปดทองนมัสการองคพระพุทธพญาแล พระนอน รอยพระพุทธบาทจําลอง 

จะเห็นไดวา จากเรื่องเลาดังกลาว สะทอนใหเห็นวาสถานที่สําคัญในทองถ่ินถูกสราง
ขึ้นมาจากเรื่องเลาและตํานาน ซ่ึงการเกิดขึ้นของสถานที่สําคัญเหลานี้ แสดงใหเห็นถึงความพยายามใน
การสรางอัตลักษณใหกับทองถ่ินของตน อันสืบเนื่องมาจากความภาคภูมิใจในอดีตและความเปนมา
อันยาวนานของชุมชน 

อาจกลาวไดวา  เรื่องเลาและตํานานเกี่ยวกับสถานที่สําคัญในทองถ่ินจึงไมไดเปนสิ่ง    
ที่เกิดขึ้นและดํารงอยูอยางปราศจากความหมาย แตเปนวรรณกรรมมุขปาฐะที่มีตอคนในทองถ่ิน
หลายแงมุม สะทอนใหเห็นถึงระบบความเชื่อของชาวบานที่มีตอวิถีการดําเนินชีวิต การทํามาหากิน 
การประกอบประเพณีพิธีกรรม ฯลฯ  

2.3 ภาพสะทอนความสัมพันธระหวางสถานที่สาํคัญในทองถิ่นกับชุมชน 
สถานที่สําคัญในทองถ่ินมีความสัมพันธกับชุมชนอยางแนบแนนมาตั้งแตอดีต สะทอน

ใหเห็นถึงการกําหนดที่มาของชื่อสถานที่สําคัญในทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางสถานที่สําคัญใน
ทองถ่ินกับชุมชน และความสัมพันธในการใชพื้นที่ระหวางสถานที่สําคัญในทองถ่ินกับชุมชน 

2.3.1  การกําหนดที่มาของชื่อสถานท่ีสาํคัญในทองถิ่น 
บริเวณพื้นที่ลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เปนดินแดนที่มี

ประวัติการตั้งถ่ินฐานของผูคนหลากหลายยุคสมัย ชุมชนหลายแหงในทองถ่ินลุมน้ําแมกลองตั้งซอน
อยูบนเมืองโบราณ ดังเชน บานครก-สระโกสินารายณ ตําบลทาผา อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี     
มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่คนในทองถ่ินถือวาเปนสถานที่สําคัญ การกําหนดชื่อเรียกสถานที่
สําคัญเหลานี้ สะทอนใหเห็นถึงประวัติความเปนมาของชุมชนที่มีความเกาแกซ่ึงมีรองรอยหลักฐาน
                                                 

30สัมภาษณ นายสมจิต แกวสะอาด, ชาวบานตําบลนครชุมน, อายุ 74 ป, หมูที่ 2 ตําบล
นครชุมน อําเภอบานโปง จงัหวัดราชบุรี, 10 กันยายน 2549. 
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ทางโบราณคดีปรากฏอยู บางแหงเรียกชื่อหลักฐานตามตํานานนิทานปรัมปราที่เกี่ยวของกับความ
เปนมาของสถานที่และชุมชนโบราณ เชน สระโกสินารายณ และเมืองโบราณโกสินารายณ 

การเรียกชื่อสถานที่สําคัญในทองถ่ินแตเดิม ช่ือของสถานที่สําคัญในทองถ่ินสวนใหญ     
มีช่ือพองกับชื่อของหมูบานหรือตําบลหรือลําคลองที่ไหลผานหมูบานหรือเรียกชื่อตามสวนหรือ
ตนไมที่เปนลักษณะของที่ตั้งชุมชนสะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางสถานที่สําคัญในทองถ่ิน
และชุมชนไดเปนอยางดี   ที่มาของชื่อสถานที่สําคัญในทองถ่ินสวนใหญมักมีช่ือพองกับชื่อของ
หมูบานหรือตําบลอันเปนที่ตั้งของสถานที่เหลานั้น เชน  

- วัดมวง บานมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี  คําวา “มวง” เปนชื่อ
หมูบานเดิมของคนมอญบานมวงที่พมาตอนลางและไดกลายเปนชื่อของหมูบาน  

- วัดมะขาม บานมะขาม ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี อาจจะสืบ
เนื่องมาจากบริเวณที่ตั้งเดิมของวัดและหมูบานประกอบดวยตนมะขามจํานวนมาก 

- วัดใหญนครชุมน บานนครชุมน ตําบลนครชุมน อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
สาเหตุของการตั้งชื่อวา “นครชุมน” นั้น เพราะชาวมอญที่อพยพมาจากประเทศพมาตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 1 เห็นวาบริเวณริมฝงแมน้ําแมกลองมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จึงไดตั้งชุมชนของตนขึ้นมา และไดตั้งช่ือหมูบานวา "บานนครชุมน"  

- ศาลเจาแมเบิกไพร บานเบิกไพร ตําบลเบิกไพร อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี คําวา        
“เบิกไพร” เกิดจากการกระทําพิธีของนายพรานเขาไปลาสัตวเปนสินคาและอาหาร แตเนื่องจากเปน
ปาดงดิบ จึงมักมีมายาอาถรรพแฝงอยู นายพรานจึงตองเปนผูเกงกลาในทางเวทยมนตคาถาทํามายา
บังไพร โดยใชเวทยมนตคาถาใหรอดพนจากภูตผีปศาจ ตอนเดินเขาหรือออกจะตองทาํพิธีเบิกไพร
หรือเบิกปา  จึงเรียกวา “เบิกไพร”  

- ศาลเจาแมบานโปง ตําบลบานโปง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ตามความเชื่อของ
ชาวบาน เชือ่วา เจาแมบานโปงเปนองคเดยีวกบัเจาแมเบกิไพร หรือทีเ่รียกวา “เจาแมเทยีงโหวเซี้ยบอ” 
ในอดีตชาวบานจึงนยิมเรียกชื่อศาลดังกลาววา “ศาลเจาแมเบิกไพร” ตอมาศาลเจาแมเบิกไพร ซ่ึงตั้งอยู
ตําบลเบิกไพรนั้นไดรับยกยองจากกรมการปกครองใหเปนศาลเจาดีเดน ทาํใหศาลเจาแมเบิกไพร    
ซ่ึงตั้งอยูตําบลบานโปง (ชุมชนตลาดบานโปง) ตองเปลี่ยนชื่อเปน “ศาลเจาแมบานโปง” ตามตําบล
ที่ตั้งอยูจนถึงปจจุบัน 
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นอกจากนี้ ยังมีช่ือวัดที่เรียกชื่อตามตนไมที่เปนลักษณะเฉพาะของที่ตั้งชุมชน เชน  
- วัดโพธ์ิโสภาราม ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ตั้งชื่อตามสถานที่ตั้ง

วัดที่แตเดิมคงมีตนโพธิ์ขึ้นอยูจํานวนมาก ชาวมอญจึงตั้งชื่อวัดใหสอดคลองกับสถานที่วา “วัดโพธ์ิ
รามัญ” 

- วัดตาลปากลัด บานปากลัด ตําบลคุงพยอม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เหตุที่ตั้งชื่อวา  
วัดตาล เพราะบริเวณที่ตั้งวัดมีตนตาลขึ้นมากมายและอยูใกลปากลัดแมน้ําแมกลอง 

- วัดอุทุมพรทาราม หรือ วัดทามะเดื่อ ตําบลสวนกลวย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
เดิมชื่อ วัดทามะเดื่อ แตเดิมเคยมีตนมะเดื่อใหญอยูที่ทาน้ํา ชาวบานจึงเรียกชื่อวัดวา “วัดทามะเดื่อ” 
     2.3.2  ความสัมพันธระหวางสถานที่สําคัญในทองถิ่นกับชุมชน 

จากหลักฐานประวัติศาสตรที่พบบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอ   
บานโปง จังหวัดราชบุรี สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสถานที่สําคัญในทองถ่ินกับชุมชนวา 
มีความสัมพันธกันอยางมากมาแตอดีต ไมวาจะเปนทางดานศาสนพิธี  ตลอดจนการศึกษา  และ
กิจกรรมทางดานสังคมตางๆ โดยเฉพาะวัดบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี  

ความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชนดานศาสนพิธี วัดเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา วัดมอญสวนใหญนิยมสรางเจดียเปนสถานที่สักการะและเปนสัญลักษณหมายแทนพระพุทธเจา 
เชน  วัดมวง วัดมะขาม วัดหัวหิน วัดบัวงาม วัดใหญนครชุมน วัดบานโปง ที่เจดียยังคงมีความสําคัญ
ภายในวัดและเปนสถานที่รําลึกถึงพระพุทธเจา เนินอิฐซึ่งเปนที่ตั้งของวิหารปากีภายในวัดใหญ  
นครชุมนก็มีเจตนาเดิมที่จะสรางเปนเจดียเสมอดวยเจดียมุเตาในประเทศพมา ภายในเจดียของวัด
ดังกลาวมักประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระธรรมมากกวาจะเปนพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากวัดจะ
ใชเปนสถานที่เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ถือเปนมงคลแลว วัดในชุมชนศึกษายังใชเปน
สถานที่ประกอบพิธีศพ จากการศึกษาพบวา วัดมอญไมมีเมรุเผาศพภายในบริเวณวัด เนื่องจากคน
มอญถือวาวัดเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในอดีตคนมอญจะไมสวมรองเทาเดินผานเขามาในวัด เมรเุผาศพ
ของคนมอญมักตั้งอยูนอกเขตวัด เชน เมรุเผาศพใกลวัดมวง วัดโพธิ์โสภาราม และวัดใหญนครชุมน 

ความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชนดานการศึกษา วัดในอดีตเปนแหลงใหความรูและ
วิทยาการแกชุมชน บทบาทของวัดในฐานะเปนสถานที่ใหการศึกษาแกชุมชนไดเริ่มขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 ควบคูไปกับการจัดการปกครองคณะสงฆ เห็นไดจากการจัดการศึกษาระดับมูลศึกษาให
พึ่งพิงกับสถาบันสงฆ ทั้งบุคลากร สถานที่เรียนตองอาศัยวัด และเงินคาเลาเรียนที่เก็บจากประชาชน
ที่มาวัด เปนการศึกษาที่เนนทางศาสนาและทางโลกพรอมกัน ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดออก
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พระราชบัญญัติการประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ขึ้น แสดงใหเห็นวารัฐมีนโยบายแยกการศึกษาของรัฐ
ชาติออกจากสถาบันสงฆ แตเนื่องจากวัดกับชุมชนมีความผูกพันกันมายาวนาน โรงเรียนสวนใหญก็
ยังสรางขึ้นตามเขตวัด เชน วัดมวง วัดหนองปลาหมอ วัดตาลปากลัด เปนตน นอกจากนี้ พระสงฆ
ยังมีบทบาททางดานการศึกษาอยูบางในสาขาวิชาเกี่ยวกับพุทธศาสนาและจริยธรรม เชน พระสงฆ     
วัดมวงทําหนาที่เปนครูสอนภาษามอญใหกับเด็กภายในหมูบาน เพื่อเปนการสืบสานและอนุรักษ
วัฒนธรรมมอญ นอกจากนี้ วัดมอญยังเปนแหลงรวบรวมคัมภีรทางพระพุทธศาสนา เชน วัดมวง    
มีคัมภีรมอญโบราณจํานวนมาก คัมภีรมอญดังกลาวสวนหนึ่งจัดแสดงไว ณ พิพิธภัณฑพื้นบาน     
วัดมวง และวัดโพธิโสภาราม มีหอธรรมเปนที่เก็บรักษาคัมภีรมอญโบราณไวโดยเฉพาะ สําหรับ
กรณีวัดหนองปลาหมอ ไดเปดโรงเรียนขึ้นเปนแหงแรกในตําบลภาคตะวันตกของอําเภอบานโปง     
ในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยใชศาลาการเปรียญเปนสถานที่เรียน เปดสอนตั้งแตระดับชั้นประถมที่ 1 - 3  
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 7 โรงเรียนประชาบาลวัดหนองปลาหมอตองลมเลิกไป เนื่องจากเกิดสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา หลังจากนั้นไมนานประมาณป พ.ศ. 2471 กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง       
พ.ศ.2475 ทางราชการไดเร่ิมตนเปดโรงเรียนประชาบาลที่วัดหนองปลาหมออีกครั้ง 31

ความสัมพันธระหวางวัดกับชุมชนดานสังคม  จากการศึกษาพบวา วัดมอญมีประเพณี
การแขงเรือระหวางวัดมอญบริเวณสองฝงแมน้ําแมกลอง เพื่อเปนการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม
ของคนมอญในพื้นที่    บริเวณวัดมวงและวัดโพธิ์โสภารามมีโรงเก็บเรือที่ใชในการแขงขันในชวง
เทศกาลออกพรรษา สะทอนใหเห็นวาเปนชุมชนที่ใชแมน้ําเปนเสนทางสัญจรไปมาหาสูกัน ปรากฏ
รองรอยหลักฐานจากทางเขาหลักเดิมของวัดที่ตั้งอยูริมแมน้ํา นอกจากกิจกรรมการแขงเรือแลว      
วัดยังเปนสถานที่ประกอบกิจกรรมและอาคารอื่นๆภายในวัดยังเอื้อประโยชนตอชุมชน อาทิเชน 
พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวงเปนสถานที่รวบรวมและอนุรักษศิลปวัตถุของคนมอญ เปนตน 

 

                                                 
31 แกว อินทะแสน, ประวัติศาสตรกําเนิดชุมชนตําบลหนองปลาหมอ  พระครูอุตตโม

เทาที่ฉันรูจัก, 7-20. 
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ภาพที่  51 โรงเก็บเรือ วัดมะขาม ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี 
 

2.2.3  ความสัมพันธในการใชพื้นที่ระหวางสถานที่สําคญัในทองถิ่นกบัชุมชน 
สถานที่สําคัญในทองถ่ินมีความเกี่ยวพันธกันอยางลึกซึ้งกับวิถีการดําเนินชีวิต

ของคนในชุมชน จากการศึกษาความสัมพันธในการใชพื้นที่ระหวางสถานที่สําคัญในทองถ่ินกับชุมชน
บริเวณลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวามีรูปแบบความสัมพันธที่นาสนใจ
อยู 3 ลักษณะ คือ  

2.2.3.1 การใชพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความเชื่อ : พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 
สถานที่สําคัญในทองถ่ินลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

มีทั้งสถานที่สําคัญ ที่เปนธรรมชาติและคนในทองถ่ินสรางขึ้น อันไดแก โบราณสถาน วัด และศาล
เจาตางๆ ถือวาเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประจําทองถ่ิน เปนศูนยรวมจิตใจ ความเชื่อ และความศรัทธาของ
คนในชุมชน การใชพื้นที่ของสถานที่สําคัญในทองถ่ิน จึงมีพื้นฐานมาจากความเชื่อในสิ่งเหนือ
ธรรมชาติและความเชื่อทางศาสนา ดังนั้น การใชพื้นที่ของสถานที่สําคัญในทองถ่ินดังกลาว จึงเปน
การตอบสนองความตองการทางจิตใจเปนหลัก ยกตัวอยางเชน ความเชื่อเกี่ยวกับสระน้ําโกสินารายณ 
และศาลเจาแมเบิกไพร 

สระน้ําโกสินารายณ เปนสถานที่สําคัญในทองถ่ินแหงหนึ่ง เนื่องจากความเปนมาของ   
สระน้ําโกสินารายณกับชื่อหมูบานมีความเกี่ยวของกันอยางแยกไมออก สระน้ําโกสินารายณใน
ความรูสึกของชาวบานในอดีตจึงเปนสระน้ําที่มีความศักดิ์สิทธิ์ นายเตี ้ยม ชื ่นอารมณ ผู ชวย
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ผูใหญบาน หมูที่ 19 32 กลาวถึงความเชื่อของชาวบานที่มีตอสระน้ําแหงนี้วา ชาวบานเชื่อวา สระน้ํา
โกสินารายณมีเจาที่ที่มีอิทธิฤทธิ์คอยปกปกรักษา นอกจากนี้ ชาวบานยังเชื่อวามีระฆังทองอยูในสระน้ํา 
และเมื่อตักน้ําในสระมาใสขวดโหลจะไดยินเสียงเหมือนจิ้งหรีดรอง  

มีเร่ืองเลากันวา สมัยกอนไดเกิดโรคฝดาษระบาดข้ึนในหลายหมูบาน ผูคนลมตายเปน
จํานวนมาก ชาวบานจึงไดนําน้ําในสระน้ําแหงนี้มาดื่มกินทําใหหายจากโรคราย ดังนั้น ชาวบานจึงมี
ความเชื่อวาสระน้ําโกสินารายณ เปนแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์และน้ําในสระนี้ไดถูกนําไปเขารวมในพระ
ราชพิธีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เพื่อแสดงความกตัญูกตเวทีและ
ความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  

นอกจากนี้ ความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ ยังสะทอนใหเห็นไดจากเรื่องเลาที่ชาวบาน       
เลาขานสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคน ชาวบานเลาวา ความเชื่อเกี่ยวกับสระน้ําศักดิ์สิทธิ์ แบงออกเปน 
2 ยุค คือ ยุคแรก ประมาณป พ.ศ. 2460 ไดเกิดปรากฏการณที่เรียกวา “ตนมะขามลอมแม” ซ่ึงเปน   
ที่เลาลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสระน้ําแหงนี้วา ไดมีชาวบานจํานวนมากมาขอพรและตักน้ําในสระ
มาดื่มกินเพื่อรักษาโรค เนื่องจากในอดีตบริเวณรอบๆ สระน้ําจะมีตนมะขามอยูเปนจํานวนมาก 
ชาวบานจึงไดนําแกนของตนมะขามมาทําเปนพระพุทธรูปและพระเครื่องเพื่อเคารพบูชา ปจจบุนัยงัคง
มีหลงเหลือเก็บไวที่วัดโกสินารายณ ตอมาในยุคที่ 2 ประมาณป พ.ศ. 2507 - 2508 ไดเกิด
ปรากฏการณความเชื่อของชาวบานที่มีตอสถานที่ดังกลาวอีกครั้ง  เมื่อคนเฒาคนแกในหมูบานนํา
ดอกไมธูปเทียนมาจุดบูชาเพื่อขอพรจากสระน้ําศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยังมีการนําน้ําในสระมาอาบและ
รับประทาน หรือที่ชาวบานเรียกกันวา “น้ําทิพยหรือน้ําศักดิ์สิทธิ์”  และมีผูคนจํานวนมากจากทั่วทุก
สารทิศมารวมตัวกัน ทางวัดโกสินารายณจึงไดสรางสถานที่สําหรับเปนโรงพิธี มีการสรงน้ําพระ
และจัดสถานที่สําหรับอาบน้ําเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูคนที่มาสระน้ํา จนกระทั่งในป พ.ศ.2509 
ไดเกิดปญหาความขัดแยงระหวางทางวัดกับทางราชการในเรื่องของการจัดการผลประโยชนขึ้น    
พระอธิการอด เขมทตโต อดีตเจาอาวาสวัดโกสินารายณ จึงแกปญหาดวยการยกเลิกการจัดสถานที่
ดังกลาวใหกับผูคนที่มาสระน้ํา ปญหาดังกลาวจึงยุติลง  

ปจจุบันสระน้ําโกสินารายณ อยูในความดูแลของเทศบาลตําบลทาผาที่ไดดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนโบราณสถานที่เหลืออยูใหกลายมาเปนแหลงทองเที่ยวและสถานที่พักผอนหยอนใจของ
ชุมชน สระน้ําถูกขุดลอกนําดินขึ้นมาถมเปนคันสูงรอบสระน้ํา ปลูกตนไมใหญ และตัดถนนรอบ
สระน้ํา พื้นที่มุมหนึ่ง ถูกสรางเปนสวนสาธารณะริมน้ํา โดยนําหินทรายมากอเปนน้ําตกจําลองและ
                                                 

32สัมภาษณ นายเตี้ยม ช่ืนอารมณ, ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 19, อายุ  45  ป, หมูที่ 19   
บานครก ตําบลทาผา อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี, 24 กุมภาพนัธ 2550. 
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ภูเขา  ทําทางเดินไมลงไปในสระน้ํา  เพื่อใชที่พักผอนหยอนใจของครอบครัว  ชุมชน  และ
นักทองเที่ยวทั่วไปที่แวะเวียนมาทองเที่ยวและนิยมมาใหอาหารปลา จากเมืองโบราณที่เหลืออยูเพียง
สระน้ําไดถูกปรับปรุงการใชประโยชนของพื้นที่ใหเขากับความตองการของผูคนในปจจุบัน เทศบาล
ทาผาไดซอมแซมถนนดินใหเปนถนนลาดยางอยางดี และไดมีการบูรณะปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม 
เพื่อเปนการรักษาโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ และใหเกิดความสะอาดสวยงาม ประชาชนทั่วไปไดแวะ
เวียนมาสักการะหลวงพอสระโกสินารายณ และพักผอน ณ สระโกสินารายนเปนจํานวนมาก โดยมี
กิจกรรมใหอาหารปลา เครื่องออกกําลังกาย สนามเด็กเลน และมีพื้นที่นั่งพักผอนอยางสะดวกสบาย 

ศาลเจาแมเบิกไพร เปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประจําทองถ่ินแหงหนึ่ง ที่มีเร่ืองเลาปาฏิหาริย
เกี่ยวกับเจาแมเบิกไพรแพรหลายอยางกวางขวาง สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลที่มีตอความเชื่อของคน
ในทองถ่ินลุมน้ําแมกลองเปนอยางมาก ไมวาอดีตหรือปจจุบันความเชื่อปาฏิหาริยเกี่ยวกับเจาแม   
เบิกไพรก็ไมมีการเปลี่ยนแปลง เชน คนเฒาคนแกเลาวา สมัยกอนมีครอบครัวที่อยูกินกันมานานแต
ไมมีลูกสืบสกุล  ก็มักจะนิยมกันมาขอลูกจากศาลเจาแมเบิกไพร ซ่ึงเคยมีคนหนึ่งขอได คนตอ ๆ    
มาก็ขอไดเหมือนกัน จนเลื่องลือกันวาถาหากวาใครไมมีลูกก็ใหมาขอที่ศาลเจาแมเบิกไพร และ    
เจาแมก็จะประทานลูกของเจาแมใหกับคนที่มาขอใหไดสมตามความปรารถนา และชาวบานก็เชื่อ
กันวาเด็กที่เกิดมานั้นจะเปนลูกของเจาแมเบิกไพร จะเปนเด็กที่มีบุญวาสนาสูง เด็กที่เปนลูกของ   
เจาแมนั้น  จะเปนเด็กที่เล้ียงยาก จะเปนผูมีบุญบารมีสูงกวาพอแม ถาหากวาเลี้ยงดีเด็กก็จะไดดี แต
ถาหากวาเลี้ยงไมดีชาวบานก็เชื่อกันวาเด็กคนนั้นจะมีอันเปนไปตางๆนาๆ ดังนั้น คนที่ไดลูกของเจา
แมไปเลี้ยงไวแลวก็มักจะถือเคล็ดที่วาลูกของเจาแมเบิกไพรนั้น ดุไมได ตีไมได เพราะกลัววาเด็กที่
เกิดมาจะมีอันเปนไป และเจาแมจะมาเอาเด็กคืนไป จากความเชื่อเรื่องลูกของเจาแมดังกลาว ตอมา
การบนบานขอลูกจากเจาแมเบิกไพรนั้นมีการระบุวาขอลูกศิษยของเจาแมเบิกไพรมาเลี้ยงดูแทนเปน
การแกเคล็ดลูกของเจาแมเบิกไพรนั่นเอง 

ปจจุบันเรื่องราวอภินิหารของเจาแมเบิกไพรยังคงมีอยู ดังจะเห็นไดจากคนที่อาศัยที่
อําเภอบานโปงหรืออยูที่จังหวัดใกลไกลตางก็มากราบไหวศาลเจาแมเบิกไพรกันอยูเสมอ และผูที่มา
กราบไหวนั้นตางก็เชื่อกันวาเมื่อมาขอพรจากศาลเจาแมเบิกไพรแลว ก็มักจะไดสมดังความปรารถนา
ทุกประการ  ไมวาจะเปนเรื่องของหนาที่การงาน ขอลูกจากเจาแมเบิกไพร ทั้งนี้ อาจจะเปนเพราะ
เมื่อมีผูมาขอพรจากเจาแมแลวสมดังความปรารถนาหลายคน จึงนําไปพูดกันปากตอปากถึงความ
ศักดิ์สิทธของเจาแม แตความสําเร็จของผูที่มาขอพรจากเจาแมนั้น เราไมอาจยืนยันไดวาเกิดจาก    
เจาแมหรือส่ิงอ่ืนใด นั่นเปนความเชื่อของชาวบานนั่นเอง 

จะเห็นไดวา สถานที่สําคัญอันเปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่เปนศาสนสถาน เชน วัด หรือ
สถานที่อันเปนโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีอยูเปนจํานวนมากในบริเวณลุมน้ําแมกลองในเขต
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อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  สถานที่ สําคัญดังกลาวแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอัน
เนื่องมาจากการซอมแซมหรือบูรณะหรืการพัฒนาใหถาวรมั่นคง   แตก็ยังมีบทบาทในทางความเชื่อ
และเปนศูนยรวมจิตใจของคนในทองถ่ินไดเปนอยางดี  

 

 
 

ภาพที่  52  ศาลเจาแมเบิกไพร ตําบลเบิกไพร อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี 
 

2.2.3.2 การใชพื้นท่ีเพื่อเปนแหลงอาหารและปจจัยการผลิต : พื้นท่ีหาอยู
หากิน 

สถานที่สําคัญในทองถิ่นบริเวณลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี  มีทรัพยากรที่เอ้ืออํานวยตอการเขามาใชประโยชนเพื่อการดํารงชีวิตของคนในชุมชน 
ไดแก แหลงน้ําธรรมชาติตางๆ เชน หวย หนอง คลอง บึง ซ่ึงสถานที่สําคัญเหลานี้เปนแหลงอาหาร
และปจจัยการผลิตที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนเปนอยางมาก ยกตัวอยางเชน     
สระน้ําโกสินารายณ เปนสถานที่สําคัญในทองถ่ินแหงหนึ่งของบานครก-สระโกสินารายณ ชาวบาน
เลาวาในอดีตบริเวณรอบสระน้ําแหงนี้เต็มไปดวยปารกและตนไมนานาพันธุ ไมวาจะเปนตนมะขาม 
ตนพิกุล ตนขอย ผักและผลไมตางๆ ในน้ํามีปลาชุกชุมและมีน้ําตื้นเขินไมลึกเหมือนดังเชนใน
ปจจุบัน ชาวบานไดอาศัยน้ําจากแหลงนี้ใชประโยชนหลายดาน เชน เปนน้ําใชในครัวเรือน ใชรด
พืชผักสวนครัวที่ปลูกขึ้นกินเองในหมูบาน เปนแหลงน้ําดื่มสําหรับวัวควายในหนาแลง และเปน
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แหลงหาปลาที่มีปลาชุกชุมอีกแหงหนึ่ง ปจจุบันสระน้ําโกสินารายณ กลายเปนแหลงพักผอนหยอนใจ 
และอางเก็บน้ําเพื่อการเกษตร 33

นอกจากนี้ แมน้ําแมกลอง นับไดวาเปนแหลงอาหารและปจจัยการผลิตที่สําคัญยิ่ง 
ชาวบานบริเวณชุมชนริมแมน้ําสามารถเขาไปใชประโยชน โดยการจับปลาและสัตวน้ําอื่นๆ เล้ียง
ปลาในกระชัง เล้ียงสัตว อุปโภค บริโภค และสูบน้ําใชในการเกษตร เปนตน จากการบอกเลาถึง
สภาพแมน้ําแมกลองในอดีต (กอนการสรางเขื่อน) ทําใหทราบวาในอดีตแมน้ําแมกลองที่ไหลผาน
อําเภอบานโปงกวางกวาที่เห็นในปจจุบัน โดยประมาณความกวางไดถึง 100 เมตร ในแมน้ําแมกลอง
อุดมสมบูรณไปดวยพันธุปลานานาชนิด  ไมวาจะเปนปลาดุก ปลานิล ปลาสวาย ปลาตะเพียน ฯลฯ 
โดยเฉพาะปลายี่สก เปนปลาที่มีชุกชุมในแมน้ําแมกลอง แตปจจุบันนี้จัดเปนปลาที่หายาก เนื่องจาก
ภายหลังจากการสรางเขื่อนวชิราลงกรณ พ.ศ. 2518 เปนตนมา ทําใหน้ําลดลงและปลานอยลง 
นอกจากแมน้ําแมกลองจะเปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณของชาวบานแลว ริมตล่ิงแมน้ําก็เต็มไป
ดวยพันธุไมนานาชนิด น้ําในแมน้ําก็ใสสะอาดกวาในปจจุบัน  

 

 
 

ภาพที่  53   สภาพแมน้ําแมกลองบริเวณหนาวัดใหญนครชุมนในปจจบุัน ตําบลนครชุมน  
     อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี 

                                                 
33สัมภาษณ นางทุเรียน พุทธฉันท, ชาวบานตําบลทาผา, อายุ 87 ป, 25/1 หมูที่ 18     

ตําบลทาผา อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี , 24 กุมภาพนัธ 2550. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 175

กอนการสรางเขื่อนวชิราลงกรณ พ.ศ. 2518 เปนตนมา แมน้ําในชวงหนาแลงจะสูง
เทากับถนนในปจจุบันแมน้ําจะกวางและมีหาดทรายสวยงาม ซ่ึงทรายในแมน้ําแมกลองเปนทรายที่
สะอาดที่สุด ในชวงเทศกาลสงกรานตน้ําในแมน้ําจะแหง เวลาชาวบานจะลงไปอาบน้ําในแมน้ํา       
ก็มักจะกอเจดียทรายและมีการเลนลูกชวงกัน สมัยกอนยังไมมีการรําวง มีแตการเลนพวงมาลัย 
บริเวณหนาวัดใหญนครชุมนจะมีหาดทรายท่ีเปนลองน้ําลึก 3 วา สําหรับเรือผานไปมา เมื่อถึงฤดูน้ํา
หลาก น้ําจะทวมทุกป ในชวงเดือน 7 - 8 น้ําจะเต็มตล่ิง ซ่ึงตลิ่งในปจจุบันนี้ต่ํากวาในสมัยกอน
ประมาณ 1 เมตร แตหลังจากสรางเขื่อนแลว ทําใหน้ําลดลงและปลาก็นอยลง 34

ในปจจุบันนี้แมน้ําแมกลองจึงมีสภาพที่ตางไปจากสมัยกอนอยางมาก แมน้ําตื้นเขิน
และแคบกวาแตกอน หนาแลงน้ําในแมน้ําจะแหงและสกปรกไมสามารถใชบริโภคได ปจจุบัน
ชาวบานใชน้ําในแมน้ํานอยลงเพราะมีน้ําประปาใชกันทุกครัวเรือน ในอดีตบริเวณริมฝงแมน้ําแมกลอง
ในบริเวณชุมชนบานนครชุมน เปนทางชนปะทะของกระแสน้ําแมกลอง ตล่ิงจะถูกน้ําเซาะชะเอา
หนาดินหายไปเรื่อย ๆ จนทางวัดตองสรางเปนเขื่อนเพื่อกั้นดินพังทลาย ทําใหบริเวณริมฝงแมน้ําได
ถูกเปลี่ยนจากปารกและดงไผเปนสันเขื่อนที่มีแนวยาวตั้งแตหนาวัดใหญลงไป ระยะทางประมาณ 
200 เมตร สถานที่ไดถูกเปลี่ยนใหมีภูมิทัศนที่สวยงามมากขึ้น 

จะเห็นไดวา การใชพื้นที่เพื่อเปนแหลงอาหารและปจจัยการผลิตของสถานที่สําคัญใน
ทองถ่ิน เปนการใชประโยชนที่เกิดขึ้นตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แหลงน้ําธรรมชาติสวนใหญมีสภาพ
เปลี่ยนไป ทําใหการใชพื้นที่สถานที่สําคัญในทองถ่ินยอมเปลี่ยนแปลงไปดวย  

2.2.3.3 การใชพ้ืนท่ีเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน : พื้นท่ีธุรกิจ 
การใชพืน้ที่เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน เปนการหาประโยชนโดยการสราง

สถานที่สําคัญขึ้นใหม ซ่ึงสถานที่สรางใหมนี้มีพื้นฐานมาจากสถานที่สําคัญที่มีอยูเดิม ยกตัวอยาง 
กรณีของชาวบานมวงที่ปรับเปลี่ยนสถานที่ภายในวัดมวงใหเปนพิพิธภัณฑทองถิ่นขึ้น โดยการ    
ที่วัดและชาวบานมวงรวมกันคิดสรางพิพิธภัณฑวัดมวงขึ้นมา การกอสรางพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง 
จึงเปนความภาคภูมิใจของชาวบานมวงและผูคนในลุมน้ําแมกลอง และนําโบราณวัตถุที่มีอยูในชุมชน
มารวบรวมจัดเก็บในพิพิธภัณฑ แสดงใหนักทองเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไดชม 
ตลอดจนมีการจัดการของทางวัดและชุมชนในเรื่องของการจัดทําอาหารทองถิ่นตามฤดูกาล และผลิต
สินคาทางธรรมชาติของทองถ่ินมาขายและบริการ สามารถสรางรายไดใหกับทองถ่ิน สะทอนใหเห็น
                                                 

34สัมภาษณ นางเก็บ ประสบเนตร, ชาวบานตําบลสวนกลวย, อายุ  77  ป , 14/1 หมูที่ 11 
บานสวนกลวย ตําบลนครชุมน อําเภอบานโปง จังหวดัราชบุรี, 14 ตุลาคม 2549. 
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ความตื่นตัวและสํานึกทางประวัติศาสตรทองถิ่นรวมกันในการสรางสิ่งที่เปนสัญลักษณถึงประวัติ
ความเปนมาอันยาวนานของชุมชนและแสดงอัตลักษณของตนเอง  พระครูวรธรรมพิทักษไดเขียน
เลาไวในหนังสือลุมน้ําแมกลองพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม ถึงจุดประสงคของการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวงวา  

 
การท่ีจะรวบรวมของเกานั้นเปนของยาก เพราะบางอยางก็สูญหายไปก็มาก หรือผุพัง

ไปก็มากไปตามกาลเวลา หรือตกทอดกระจัดกระจายไปตามที่ตางๆ โดยเฉพาะแลวการ
รวบรวมของเกาท่ีเปนวัตถุโบราณที่มีอยูแลว หรือท่ีขุดพบตามที่ตางๆ ท่ีเปนของพื้นบานก็ดี 
หรือของแตละยุคแตละสมัยนั้นเปนของยาก อาตมาพรอมกับชาวบานมวงเปนหวงวาวัตถุ
โบราณเหลานั้นจะสูญหายไป จนคนรุนหลังอาจจะไมไดเห็น ไมไดศึกษาความเปนมาของ
วัตถุโบราณ ไดยินเพียงแตช่ือเทานั้น 

ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรไดทราบขาววาวัดมวงมีวัตถุโบราณไวหลายช้ิน จึงมาสํารวจ
ตรวจสอบความเปนไปไดในวัตถุโบราณและเห็นวาสมควรที่จะจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑได 
โดยเฉพาะคัมภีรใบลาน พระพุทธรูปตลอดจนเครื่องใชตาง  ๆ ซึ่งของโบราณสวนใหญเกี่ยวของ
กับพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนหลักชัยของชาวบานมาแตโบราณที่จะไดถูกรวบรวมไวเปน
หมวดหมูอีกครั้งหนึ่ง 

ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมาศึกษาแลวเห็นควรที่จะใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาความ
เปนมาของประวัติศาสตรพื้นบานของวัดมวงและชาวบานมวง   จึงทําโครงการรวมกับทางวัด
สรางเปนพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวงข้ึน   เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถที่ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อาตมาและชาวบานมวงตางซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนที่ไดถวายเปน    
พระราชกุศลในพระองคทาน ในครั้งนี้ 

ขอขอบใจคณะทํางานทุกทาน ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีจนโครงการนี้สําเร็จตาม
ความประสงคทุกประการ 35

 
จะเห็นไดวา การสรางพิพิธภัณฑวัดมวงของชาวบานมวง เปนวิธีคิดที่สะทอนใหเห็นถึง

ระบบการบริหารจัดการธุรกิจของคนในทองถิ่น การใชพื้นที่จากสถานที่สําคัญในทองถิ่นของ
ชุมชนนั้นมีความสัมพันธกันอยางแนบแนน สะทอนใหเห็นถึงรูปแบบการดํารงชีวิต วิธีคิด และ    
ภูมิปญญาของคนในทองถ่ินที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี    
                                                 

35มหาวิทยาลัยศลิปากร, ลุมน้ําแมกลอง : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม, 11. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 6 
บทสรุป 

 
บานโปง เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง และเคยเปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองในอดีต เปนชุมชนสําคัญในการแลกเปลี่ยน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในบริเวณลุมน้ําแมกลองตั้งแตสมัยทวารวดี ปจจุบันรองรอย
มรดกทางวัฒนธรรมยังคงปรากฏใหเห็นอยู ลุมน้ําแมกลองจึงเปนบริเวณที่มีรองรอยของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุทั้งในอดีตและปจจุบัน จากหลักฐานทางโบราณคดี   
ที่พบจากบริเวณสองฝงแมน้ําแมกลอง มีการตั้งถ่ินฐานของชุมชนหลากหลายชาติพันธุ ภาษา และ
วัฒนธรรมไมวาจะเปนชาวไทย ชาวจีน ชาวมอญ ชาวลาว อพยพเขามาตั้งถ่ินฐานตั้งแตสมัยทวารวดี
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร เนื่องจากสภาพที่ตั้งของอําเภอบานโปงในปจจุบันมีแมน้ําแมกลองไหล
ผานกลางตัวเมือง และไหลผานชุมชนตางๆ ซ่ึงตั้งอยูบริเวณริมสองฝงแมน้ําแมกลองอยางหนาแนน
มาจนถึงปจจุบัน ดังนั้น บริเวณดังกลาวนี้จึงเปนพื้นที่ที่นาสนใจศึกษาในเชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง  

“การศึกษาวิเคราะหหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชนบริเวณลุมน้ําแมกลอง กรณี
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี” เปนการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีความสัมพันธกับ
ประวัติความเปนมาและการตั้งถ่ินฐานของชุมชน วิถีชีวิตของผูคน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
โดยนําหลักฐานดังกลาวมาประเมินคุณคาและวิเคราะหภาพสะทอนใหเห็นภาพของชุมชนที่ปรากฏ
จากหลักฐานทองถ่ินเหลานั้น อันจะนํามาซึ่งความเขาใจของผูคนในทองถ่ินจากภายในมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนสามารถนําองคความรูที่ไดรับอาจเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

จากการศึกษาพบวา พัฒนาการทางประวัติศาสตรของลุมน้ําแมกลอง แสดงใหเห็นวา
บริเวณลุมน้ําแมกลองมีภูมิประเทศที่เหมาะแกการตั้งถ่ินฐานและการทํามาหากิน จึงมีผูคนทั้งกลุม
ชาวไทย ลาว จีน มอญ กะเหรี่ยง และเขมร อพยพเขามาตั้งถ่ินฐานตั้งแตสมัยทวารวดีจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร  

ลุมน้ําแมกลองในสมัยทวารวดี มีเมืองทาขนาดใหญหลายแหงสามารถติดตอกับ
ภายนอกทางทะเล เปนบริเวณที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของบานเมือง     
ในดินแดนประเทศไทยภูมิภาคหนึ่งสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ทําใหผูคนจากหลาย ๆ แหง ติดตอ
สัมพันธกัน เกิดการเคลื่อนไหวของกลุมชนตางๆ และมีการโยกยายเขามาตั้งถ่ินฐานตามที่ตางๆ
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เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร โดยภาพรวมลุมน้ําแมกลองตอนบนจึงมีฐานะเปน
เมืองหนาดานสําคัญทางดานตะวันตกและเปนเสนทางเดินทัพที่สําคัญในสงครามไทยรบพมา 
สวนลุมน้ําแมกลองตอนลางจึงมีฐานะเปนเมืองทาที่มีการติดตอคาขายกับตางประเทศ  และเปน  
ชุมทางสินคาระหวางเสนทางน้ํากับทางบก อีกทั้งยังเปนแหลงที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณอีกดวย  

กอนสมัยการปฏิรูปฯ พ.ศ. 2437 บริเวณลุมน้ําแมกลองจัดอยูในเขตยุทธศาสตรและ
เปนที่ชุมนุมฝายไทยเพื่อเตรียมรับศึกพมา นอกจากนี้ดวยความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองในสมัยกรุงเทพฯ บริเวณลุมน้ําแมกลองตอนลางจึงเปนบริเวณที่มีการตั้งถ่ินฐานและการ
ขยายตัวของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ทั้งไทย จีน มอญ เขมร และลาว จากภายนอกเขามาตั้งหลักแหลง
ผสมผสานกันเรื่อยมา  

สมัยการปฏิรูปฯ จนถึงปจจุบัน สภาพเศรษฐกิจของลุมน้ําแมกลองขยายตัวขึ้น รัฐให
การสนับสนุนการผลิตเพื่อการคาและมีการปฏิรูปการปกครองหัวเมือง ทําใหเกิดความเจริญและเกิด
ตลาด มีความตองการสินคา เชน ขาว ยาสูบ น้ําตาล เพิ่มมากขึ้น ประชาชนจึงขยายการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรตามไปดวย  การคาที่ดําเนินไปนั้นเปนผลมาจากการขยายเสนทางคมนาคมขนสง
ระหวางหัวเมืองในเขตมณฑลราชบุรีกับกรุงเทพฯ ไดแก การขุดคลองดําเนินสะดวกในสมัยรัชกาลที่ 4 
และตอมามีการสรางทางรถไฟสายใตในสมัยรัชกาลที่ 5 ทําใหบริเวณลุมน้ําแมกลองตอนลางที่เสนทาง
รถไฟผานไดกลายเปนแหลงชุมชนและสินคา  บางแหงไดพัฒนามาเปนตลาดขึ้นมา  

สภาพของชุมชนบริเวณลุมน้ําแมกลองโดยทั่วไป   ตลอดจนวิถีการดํารงชีวิตของผูคน
กลุมตาง ๆ เดิมสวนใหญการคมนาคมยังใชทางน้ําเปนหลัก การที่พื้นที่แถบนี้เปนที่ชุมนุมของ      
คนหลายชาติพันธุที่มีศาสนาและวัฒนธรรมตางกัน จึงทําใหกลายเปนดินแดนที่มีความมั่งคั่งทาง
วัฒนธรรมทั้งการนับถือผี นับถือพุทธ ประกอบพิธีกรรมในศาลเจาตามระบบความเชื่อในกลุมคนจีน 
การนับถือศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก จึงสามารถพบเห็นศาลเจาและวัดวาอารามมากมายเรียงรายตาม
สองฝงแมน้ําแมกลองหลายแหง  นอกจากนี้ยังมีการสรางโบสถและวัดตามเมืองสําคัญหลายแหง  

ภายหลังป พ.ศ. 2500 เปนตนมา การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ 
รวมทั้งบริเวณภูมิภาคของลุมน้ําแมกลอง ไดถูกกําหนดใหเปนพื้นที่อุตสาหกรรมเนื่องจากอยูใกล
กรุงเทพฯ เกิดการพัฒนาระบบชลประทานขนาดใหญไมวาจะเปนเขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนเขาแหลม 
และเขื่อนทาทุงนา เพื่อผลิตกระแสไฟฟาสําหรับอุตสาหกรรมและพื้นที่เขตเมือง ลวนสงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศ วิถีการผลิต และวิถีชีวิตของผูคนในลุมน้ําแมกลองเปนอยางมาก แรงงานหนุมสาว
หันไปเปนแรงงานรับจาง ชาวบานเปลี่ยนจากทํานามาเปนทําสวนผลไม มีการนําเทคโนโลยีการ
ผลิตสมัยใหมเขามาใชทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ในขณะที่ราคาผลผลิตยังคงเปนไปตามกลไก
การตลาด ลุมน้ําแมกลองกลายเปนพื้นที่ที่มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากขึ้น และเปน
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พื้นที่ที ่มีการใชสารเคมีอยางเขมขน นอกจากนี้ ภายใตบริบทการพัฒนาสมัยใหมที่มีการดึงใช
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นอยางรวดเร็วจากคนหลายกลุมในสังคม มักนําไปสูความขัดแยงของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ตางกัน แตใชประโยชนจากฐานทรัพยากรเดียวกัน ปญหาเหลานี้อาจสงผลกระทบ   
ตอประชาชนในเขตลุมน้ําแมกลอง 

จากการสํารวจและรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขต
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี และใกลเคียง พบหลักฐานทองถ่ินตาง ๆ อยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงสามารถ
แบงหลักฐานประวัติศาสตรออกเปน 2 ประเภท คือ หลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษร และ
หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร  

หลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษร ไดแก เมืองโบราณ แหลงโบราณคดี ชุมชนเกาแก 
ศาสนสถาน และสถานที่สําคัญในทองถ่ิน เมืองโบราณและแหลงโบราณคดี  เชน  เมืองโบราณ    
โกสินารายณ   แหลงโบราณคดีวัดขุนสีห  (รับน้ํา) และแหลงโบราณคดีบานดอนกระเบื้อง ชุมชน
เกาแก เชน ชุมชนบานมวง ชุมชนบานดอนกระเบื้อง ชุมชนหนองปลาหมอ และชุมชนตลาดบานโปง 
ศาสนสถาน เชน วัดหนองปลาหมอ  วัดมวง  วัดมะขาม วัดตาลปากลัด  วัดโพธิโสภาราม วัดบานโปง 
วัดอุทุมพรทาราม (วัดทามะเดื่อ) วัดใหญนครชุมน วัดนักบุญยอแซฟ บานโปง และวัดคาทอลิกดอน
กระเบื้อง นอกจากนี้ ยังพบศาลเจาและโรงเจ เชน ศาลเจาแมเบิกไพร ศาลเจาแมบานโปง  ศาลเจา
โจวซือกง ศาลตนโพธิ์ ศาลเจาพอชางพัน ศาลเจาพอสายบัว โรงเจกกอันตึ้ง และสถานที่สําคัญใน
ทองถ่ิน เชน สระน้ําหนองปลาหมอ ปาชา และคายหลวงบานโปง 

หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร ไดแก ตํานาน และเอกสารทองถ่ิน จากการสํารวจและ
รวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรประเภทตํานานที่มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร พบตํานานตางๆ
เปนจํานวนมาก ไดแก ตํานานวีรบุรุษหรือบรรพบุรุษ จํานวน 2 ตํานาน คือ ตํานานทาวอูทอง และ
ตํานานพระราชามอญ ตํานาน-พงศาวดารเมือง จํานวน 2 ตํานาน คือ ตํานานเมืองมอญ และตํานาน
เมืองราชบุรี ตํานานปูชนียวัตถุสถาน จํานวน 1 ตํานาน คือ ตํานานเจดียชเวดากอง  และตํานานเกร็ด
ประวัติศาสตร จํานวน 2 ตํานาน คือ ตํานานสระน้ําโกสินารายณ และตํานานอภินิหารศาลเจาแม  
เบิกไพร สําหรับเอกสารทองถ่ินพบวามีอยูเปนจํานวนมาก ไดแก เอกสารเกี่ยวกับประวัติบานเมือง 
สถานที่สําคัญในทองถิ่น และชีวประวัติ เอกสารเกี ่ยวกับประวัติบานเมือง เชน เอกสาร
ประวัติศาสตรกําเนิดชุมชนตําบลหนองปลาหมอ , หนังสืองานฉลองลานอเนกประสงคศาลเจาแม
เบิกไพร , เอกสารประวัติวัดใหญนครชุมน , หนังสือประวัติวัดอุทุมพรทาราม (วัดทามะเดื่อ) และ
หนังสืออนุสรณสุวรรณสมโภช วัดนักบุญยอแซฟ บานโปง 19 มกราคม 1974 เปนตน เอกสาร
เกี่ยวกับชีวประวัติ เชน หนังสือตระกูลวังตาล , หนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ          
(กรณีพิเศษ) นายประสาร อุณยะวงศ และหนังสือพระครูวรธรรมพิทักษและพิพิธภัณฑพื้นบานวัดมวง 
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เปนตน สําหรับวรรณกรรมทองถ่ิน โดยเฉพาะคัมภีรใบลานและสมุดไทยพบตามวัดตาง ๆ อยูเปน
จํานวนมาก สวนใหญเปนวรรณกรรมที่เปนเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนามากที่สุด รองลงมาเปนเรื่อง
เกี่ยวกับตําราตางๆ วรรณคดี กฎหมาย และประวัติศาสตร 

จากการสํารวจและรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตรดังกลาวขางตน สามารถนําหลักฐาน
ดังกลาวมาวิเคราะหและประเมินคุณคาความนาเชื่อถือ แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก หลักฐานทาง
โบราณคดี ตํานาน และเอกสารทองถ่ิน พบวาหลักฐานทางโบราณคดีดังกลาวไดมีการสํารวจ ขุดคน และ
ตีความจากผูเชี่ยวชาญทางดานโบราณคดี ทําใหหลักฐานประวัติศาสตรเหลานั้นมีความนาเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น สําหรับชุมชนเกาแกนั้นไดมีการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่น ๆ แลว พบวาชุมชน
ตาง  ๆเหลานี้มีความเกาแกสัมพันธกับหลักฐานทางโบราณคดี เอกสารทองถ่ิน และคําบอกเลา ซ่ึงผานการ
ตรวจสอบจากนักวิชาการผูเชี่ยวชาญทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดีไดอยางนาเชื่อถือเชนกัน   

สําหรับหลักฐานประวัติศาสตรที่ผานการวิเคราะหและประเมินคุณคาความนาเชื่อถือ
ดังกลาวมาแลวนั้น สามารถนํามาใชประโยชนในการศึกษาภาพสะทอนที่ปรากฏจากหลักฐาน
ประวัติศาสตรของชุมชน ตลอดจนนํามาใชในการศึกษาคนควาอางอิงเกี่ยวกับประวัติศาสตรชุมชน
รวมสมัย ทําใหเขาใจพฤติกรรมของมนุษยในอดีตไดอยางแจมชัดมากยิ่งขึ้น  จากรองรอยหลักฐาน
ประวัติศาสตรที่พบบริเวณชุมชนลุมน้ําแมกลองในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี และใกลเคยีงนัน้ 
สะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนลุมน้ําแมกลองในอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองบานโปง วิถีชีวิตของผูคน วัฒนธรรม และความเชื่อ ไมวาจะเปน
ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติ และความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเลาและ
ตํานานของสถานที่สําคัญในทองถ่ิน ตลอดจนภาพสะทอนความสัมพันธระหวางสถานที่สําคัญในทองถ่ิน
กับชุมชน อันไดแก การกําหนดที่มาของชื่อสถานที่สําคัญในทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางสถานที่
สําคัญในทองถ่ินกับชุมชน และความสัมพันธในการใชพื้นที่ระหวางสถานที่สําคัญในทองถ่ินกับชุมชน 

อาจกลาวไดวา  การศึกษาวิเคราะหหลักฐานประวัติศาสตรของชุมชนบริเวณลุมน้ําแมกลอง 
จังหวัดราชบุรี  เปนการศึกษาวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดี ตํานาน-พงศาวดาร และเอกสารทองถ่ิน 
เทานั้น ควรทําการศึกษาหลักฐานดานอื่นๆ ใหมากขึ้น เชน หลักฐานจากสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร 
อันไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แมน้ําลําคลอง เปนตน นอกจากนี้ ควรมีการ
อนุรักษโบราณวัตถุสถาน เชน วัดวาอาราม พระพุทธรูป ซากปรักหักพังของโบราณสถาน เพื่อใหอนุชน
รุนหลังไดภาคภูมิใจในถิ่นกําเนิดของตน และจะเปนประโยชนตอการศึกษาหลักฐานประวัติศาสตร
ทองถ่ินไทยดวย สําหรับตํานาน วรรณกรรมทองถ่ิน คัมภีรใบลาน และสมุดไทย ที่มีตนฉบบัทีน่าสนใจ
ศึกษาอยูเปนจํานวนมากที่ยังมิไดมีการนํามาปริวรรตแปลเปนภาษาไทย ควรเรงสงเสริมใหมีการ
ปริวรรตเผยแพรเพื่อเปนประโยชนตอวงวิชาการตอไป 
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