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บทความนี้มุงใหภาพรวมประวัติศาสตรนครนายกตั้งแตยุคกอนประวัติ-
ศาสตรถงึสมยัรัตนโกสินทรตอนตน จากการศึกษาพบวา หลักฐานทางโบราณคดี
ไดบงชี้ใหเห็นวา ประวัติศาสตรของดินแดนที่เปนนครนายกในปจจุบันนาจะมี
พัฒนาการตอเนื่องกันมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร แลวกอกํ าเนิดเปนชุมชน
เกษตรกรรม ที่ริมคลองบานนา อํ าเภอบานนา นครนายก และอื่นๆ บริเวณริมแม-
นํ ้านครนายก เมืองโบราณดงละคร อํ าเภอเมือง นครนายก ที่ตอมาถูกทิ้งรางไป
นั้นจัดเปนชุมชนเมืองที่มีอายุรวมสมัยกับเมืองโบราณสมัยทวารวดีอ่ืนๆ (พุทธ-
ศตวรรษที ่ 11-16) สวนนครนายกเปนเมืองที่มีมากอนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
ในปพ.ศ.1893 แลวถูกรวมเขากับอาณาจักรอโยธยาและพัฒนาสืบเนื่องจากสมัย
อยุธยาจนถึงสมัยปจจุบัน อยางไรก็ตามพบวา การที่นครนายกในปจจุบัน

                                                          
∗ ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยศิลปวัฒนธรรมกับการบูรณาการ

ความรู” ครั้งที่ 2, 11–12 กุมภาพันธ 2543 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และพิมพเผยแพรใน การวิจัยศิลป
วัฒนธรรมกับการบูรณาการความรู: รายงานการสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543), หนา 54–70.

∗ ∗ บทความนี้พัฒนาและสรุปสาระสํ าคัญจาก บทที่ 2 “เมืองนครนายก: ชุมชนเกษตรกรรม –   
เมืองนครนายก” ประวัติศาสตรเมืองนครนายก (กรุงเทพฯ: กองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนาย-
รอยพระจุลจอมเกลา และสํ านักพิมพเมืองโบราณ, 2539), หนา 26-75. เอกสารอางอิงในบทความนี้เปนการอาง
อิงเพิ่มเติมเฉพาะขอมูลที่คนพบเพิ่มขึ้น  สวนเอกสารอางอิงเดิม โปรดดูรายละเอียดในหนังสือขางตน
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ประกอบไปดวยคนหลากหลายวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ซึ่งนอกเหนือจากคนไทย
แลวยงัมคีนจนี มอญ มลายู และลาวนั้น มีภูมิหลังสํ าคัญอยูที่การเขามาตั้งถิ่น
ฐานของคนกลุมหลังนี้ในชวงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทรตอนตน

ชมุชนเกษตรกรรม: รมิคลองบานนา
ประวัติศาสตรเมืองนครนายกสามารถสืบยอนกลับไปถึงยุคกอนประวัติศาสตร หลัก-

ฐานที่พบและบงชี้วา นครนายกเคยเปนถิ่นที่อยูอาศัยของมนุษยมาตั้งแตยุคโบราณแลว ก็คือ
โบราณวัตถุ ที่สํ าคัญไดแก ขวานหินแบบไมมีบาและมีบา ซึง่พบจ ํานวนมากที่บานหมูที่ 4 ตํ าบล-
ดงละคร อํ าเภอเมือง นครนายก และบานหมูที่ 1 - 2 - 3 - 14 และ 16 ตํ าบลเขาเพิ่ม และตํ าบลปา
ขะ อํ าเภอบานนา นครนายก1  นอกจากเครื่องมือหินแลว ชาวบานพบโบราณวัตถุประเภทอื่น เชน
ลูกปดหนิ ดินเผา แกวหินดุ แทนหินเขียว เศษเครื่องปนดินเผา แวดินเผา ขวานสํ าริด รวมถึง
โบราณวตัถสุมยัประวัติศาสตรอ่ืนๆ เชน ระฆังหิน (สมัยทวารวดี) พระพุทธรูปสมัยลพบุรี ภาชนะ
ดินเผาสมัยสุโขทัย และอยุธยา

การสํ ารวจและขุดคนทางโบราณคดีที่บานหวยกรวดและเขาเพิ่ม ตํ าบลเขาเพิ่ม 
อํ าเภอบานนา นครนายก ในป พ.ศ. 2535 ยืนยันใหเห็นวา มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนกอนประวัติ
ศาสตรบริเวณริมคลองบานนาในระหวาง 2,000-4,000 ปมาแลว2 โดยเฉพาะอยางยิ่งพบวา  
บริเวณบานหวยกรวด ตํ าบลเขาเพิ่มนั้น เปนแหลงที่มีการผลิตเครื่องมือหิน ถือเปนแหลงผลิต
เครือ่งมอืหนิแหลงใหญที่พบครั้งแรกในภาคตะวันออกของไทย โดยใชวัตถุดิบในบริเวณนั้นทํ าเปน
ขวานหนิขดัแบบมีบาและไมมีบา และพบกํ าไลหินขัด เครื่องปนดินเผา และลูกปดทํ าจากเปลือก
หอยรปูทรงกลม  นอกจากนี้ยังพบดวยวา บริเวณเขาแกวซึ่งตั้งอยูหางจากบานหวยกรวดไปทางทิศ
ตะวันตกประมาณ 7 กิโลเมตร เปนแหลงแรควอทซขนาดใหญซึ่งเปนวัตถุดิบสํ าคัญในการทํ า
เครื่องประดับ3 เครื่องมือหินหรือขวานหินขัดที่ผลิตจากแหลงนี้ถูกสงออกไปยังชุมชนกอนประวัติ-
ศาสตรใกลเคียง ไดแก

                                                          
1พ.ศ. 2529 มีการพบโบราณวัตถุจํ านวนมากระหวางการดูดทรายในบริเวณพื้นที่ริมคลองบานนา 

ตํ าบลเขาเพิ่ม  ดู จารึก วิไลแกว, “โบราณคดีเมืองนครนายก” (เอกสารประกอบการสัมมนา ชุดที่ 1 สํ านักโบราณ
คดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, 4-6 กุมภาพันธ 2539), หนา 3. เครื่องมือหินขัดที่เก็บรักษาไวที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติปราจีนบุรี ประมาน 200 ชิ้น ไดมาจากแหลงโบราณคดีบานเขาเพิ่มและเมืองโบราณดง
ละคร โปรดดู “วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดนครนายก,” หนา 93. 
(อัดสํ าเนา).

2 จารึก วิไลแกว, “โบราณคดีเมืองนครนายก,” หนา 8.
3 เรื่องเดียวกัน, หนา 4.
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- ริมคลองบานนา ตํ าบลเขาเพิ่ม อํ าเภอบานนา นครนายก
- บานพราหมณี ตํ าบลสาริกา อํ าเภอเมือง นครนายก
- บานหนองไทร ตํ าบลคลองเรือ อํ าเภอวิหารแดง  สระบุรี

การคนพบแหลงผลิตหินที่บานหินกรวดชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของชุมชนกอน
ประวัติศาสตรที่อํ าเภอบานนาและชุมชนอ่ืนๆ เชน บริเวณบึงไผดํ า อํ าเภอบางนํ้ าเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา (อยูบริเวณปากแมนํ้ านครนายกในอดีตในแนวชายฝงทะเล และหางจากบานหวยกรวด
ราว 60 กิโลเมตร) เปนการแลกเปลี่ยนกันระหวางขวานหินขัดกับทรัพยากรจากทะเลในการทํ า
เครื่องประดับประเภทลูกปด ชุมชนที่มีการติดตอกันอีกคือ ชุมชนที่โคกพนมดี อํ าเภอพนัสนิคม
ชลบุรี โดยมแีมนํ ้านครนายกและแมนํ้ าบางปะกงเปนเสนทางการติดตอที่สํ าคัญ (แมนํ ้านครนายก
บรรจบกบัแมนํ้ าบางปะกงที่ปากนํ้ าโยทะกา อํ าเภอบางนํ้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา) ซึง่แสดงใหเห็นถึง
ภาพของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนรอบอาวไทย ในขณะเดียวกัน บานหวยกรวดนั้นอยูในเสนทางที่
สามารถติดตอระหวางภาคกลาง ภาคตะวนัออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1

นกัโบราณคดีสรุปไววา ระหวาง 2,000–4,000 ปมาแลว มีกลุมมนุษยยุคกอนประวัติ-
ศาสตรต้ังถิน่ฐานอยูในนครนายก ไดแก ริมคลองบานนา ตํ าบลเขาเพิ่ม อํ าเภอบานนา  และริมแม-
นํ ้านครนายก ตํ าบลสาริกา อํ าเภอเมือง  นครนายก ซึ่งลวนเปนบริเวณที่สามารถทํ าการเพาะปลูก
ได

ลักษณะการตัง้ถิน่ฐานที่นั่น เปนลักษณะสังคมเกษตรกรรม มีการใชเครื่องมือหินขัด-
แบบไมมบีาและมีบา รวมทั้งขวานหินสํ าริด เครื่องมือหินที่พบนี้มีแหลงหินอยูไมไกล เชน บริเวณ
เขาชะโงกในเขตโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาปจจุบัน ชุมชนที่บานนานี้มีผูคนอยูอาศัยตอ
เนือ่งมาจนถงึสมยัประวัติศาสตร เพราะพบหลักฐานทางโบราณคดีมาถึงสมัยลพบุรี อยุธยา   และ
รัตนโกสนิทร อยางไรก็ตามในระหวางพุทธศตวรรษที่ 13-15 กลุมชนนี้อาจเคลื่อนยายลงไปยังที่
ราบลุมแนนํ้ านครนายก ไดแก กลุมเมืองดงละคร (อํ าเภอเมอืง นครนายก) อยูหางจากชุมชนบาน-
นาราว 20 กิโลเมตร และกลุมโคกกระโดน (อํ าเภอปากพลี นครนายก) หางจากชุมชนบานนา ราว 
28  กิโลเมตร

ชมุชนเมือง: เมอืงโบราณดงละคร
พืน้ทีเ่มอืงดงละครมีลักษณะเปนหินและลูกรัง ชั้นศิลาแลงและกรวดอยูบนชั้นดินชุด-

โคราช ชัน้บนสดุเปนทราย ลักษณะดังกลาวเปนพื้นที่ชายฝงทะเลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับ

                                                          
1 เรื่องเดียวกัน, หนา 4-6.
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นํ ้าทะเลสมัยโฮโลซีน (Holocene epoch) ราว 10,000 ปมาแลว พื้นที่ภาคกลาง เชน เพชรบุรี 
ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สิงหบุรี สระบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี เปนอาทิ  ตางตัง้อยูริมฝง
ทะเล1  อยางไรกดี็จากภาพถายทางอากาศบริเวณที่ราบลุมแมนํ้ าเจาพระยาตอนลาง หลักฐานทาง
ธรณวีทิยา และการหาความสัมพันธของแนวชายฝง และแหลงที่ต้ังชุมชนโบราณที่ราบลุมแมนํ้ า
เจาพระยาตอนลาง ซึ่งตกอยูในสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) นั้น พบวา ในระยะนั้นแนว
ชายฝงทะเลเดิมเปนอาวลึกเขาไปในแผนดิน ดานเหนือจรดลพบุรีและสิงหบุรี ดานตะวันตกจรด
ราชบุรี นครปฐม อูทอง สุพรรณบุรี และดานตะวันออกจรดนครนายก พนมสารคาม พนัสนิคม 
และชลบรีุ สํ าหรับเมืองโบราณดงละครนี้ต้ังอยูบนเกาะชายฝงทะเล

เมอืงดงละครเปนเมืองคูนํ้ าคันดิน ขนาด 500 x 650 เมตร ลักษณะเมืองเปนรูปวงรี มี
ประตู 4 ทิศ ตัวเมอืงเปนเนินสูงระหวาง 10-35 เมตร ในขณะที่พื้นที่รอบๆ สูงจากระดับนํ้ าทะเล
ประมาณ 3 เมตร  คูเมอืงกวาง 40-50 เมตร ลึก 10-15 เมตร  การขุดคูเมืองชี้ใหเห็นถึงระบบการ-
กกัเกบ็และชักนํ้ าเพื่อใชประโยชน  อยางไรกต็าม เปนเมืองที่อยูทางฝงซายของแมนํ้ านครนายก แต
ไมไดอยูริมแมนํ้ า มีคลองยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตรเชือ่มระหวางเมืองไปยังแมนํ้ านครนายก ซึ่ง
เปนบริเวณบานทาหุบในปจจุบัน

ก ําเนดิของเมอืงโบราณดงละครนั้น นักโบราณคดีสรุปไววา เกิดจากการยายถิ่นฐาน
ของกลุมชนจากริมคลองบานนาลงสูพื้นที่ราบลุม โดยอาศัยเกาะเมืองดงละครเปนที่ต้ังบานเรือน
และท ําการเกษตรกรรมในพื้นที่ลุมรอบๆ สอดคลองกับการลดลงของระดับนํ้ าทะเล เมื่อ 1,500 ปที่
ผานมา ซึง่ท ําใหเกิดที่ราบลุมขนาดใหญที่เหมาะตอการเพาะปลูก และแนวชายฝงทะเลที่ถอยรน
ออกไปในระดับปจจุบัน2

                                                          
1เรื่องเดียวกัน, หนา 7.  นักธรณีวิทยาสรุปไววา เมื่อ 6,000 ปที่ผานมา นครนายกมีสภาพแวดลอม

เปนอาวที่มีนํ้ าขึ้นลงทุกวัน มีที่ราบนํ้ าขึ้นถึงที่มีปาชายเลนปกคลุมแผยื่นออกไปจากชายฝง โดยมีลํ าคลองเล็กๆ
เกิดขึ้นมากมายในบริเวณที่ราบนํ้ าขึ้นถึงนี้ ในสมัยนั้น คลองบานนา แมนํ้ านครนายก แมนํ้ าบางปะกงไหลลงสู
ทะเลเปนลักษณะของชะวากทะเล พื้นที่บริเวณนี้จัดเปนขอบของอาวไทยฝงตะวันออก โดยมีขอบเขตของชายฝง
ทะเลตั้งแตทางตอนใตของอํ าเภอเมือง นครนายก บานนา ปากพลี เมืองปราจีนบุรี และศรีมโหสถ สวนที่เปนเขต
นํ้ าลึกอยูที่อํ าเภอองครักษและอํ าเภอพนมสารคาม หลังจาก 6,000 ปที่ผานมา นํ้ าทะเลไดลดระดับลงมา เปนการ
ลดระดับความเร็วในการขึ้นลงของกระแสนํ้ าโบราณ และลดลงมาอยูในระดับปจจุบันเมื่อประมาณ 1,500 ปที่
ผานมา โปรดดูรายละเอียดใน “รายงานสรุป ธรณีวิทยาและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกลเคียง”
(กรุงเทพฯ: ฝายธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี, 2538), หนา 16-25. (อัดสํ าเนา).

2 จารึก วิไลแกว, “โบราณคดีเมืองนครนายก,” หนา 8.
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การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองดงละคร ในการสรางเมืองคูนํ้ าคันดินบน
เนินดินดงละครบางสวนและขุดคลองชักนํ้ าจากลํ านํ้ าที่ผานเนินดินทิศตะวันตก
เขาเมือง แสดงถึงระบบการชลประทานและนํ านํ้ าเขามาใชประโยชนโดยรอบคู-
เมือง การสรางบานแปงเมืองดังกลาวเปนการจัดระบบการอยูอาศัยที่เปนแบบ
แผน และยังครอบคลุมถึงการแบงงานกันทํ าตามประเภทชางฝมือตางๆ ทั้ง
เครื่องมือ เครื่องใชและเครื่องประดับ…ดงละครเปนพื้นที่ใกลชายฝงทะเล 
สามารถเดนิทางไปมาไดของเรือสินคาจากแดนไกล ทํ าใหเกิดการผสมผสานทาง
วฒันธรรมอยางตอเนื่อง1

เมอืงโบราณดงละครนี้มีอายุอยูรวมสมัยกับเมืองโบราณอื่นๆ ในสมัยทวารวดี2 เพราะ
ลักษณะเมืองที่พบอยูในบริเวณคอนขางสูง ใกลลํ านํ้ าที่ต้ืนเขินแลว ประกอบกับขอสรุปที่ไดจาก
การศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ อํ าเภอโคกปบ ปราจีนบุรี อาจพิจารณาได
วา เมอืงโบราณดงละครมีพัฒนาการชวงหนึ่งรวมสมัยกับเมืองศรีมโหสถและเมืองพระรถ อํ าเภอ
พนัสนิคม ชลบุรี ซึ่งเปนเมอืงตามแนวชายฝงทะเลและบริเวณลุมแมนํ้ าบางปะกง (หรือปราจีนบุรี)    
นอกจากนั้น มเีมอืงคูบัว เมืองนครปฐม เมอืงอูทอง เมืองลพบุรี เมืองอินทร เปนตน

เชนเดียวกับเมืองโบราณดงละคร  กลุมเมอืงเหลานี้ เปนกลุมเมืองที่ไมไดเกิดขึ้นโดย
ฉับพลัน แตมีพัฒนาการมาจากชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรที่เคยตั้งถิ่นฐานอยูในแนวชายฝง
ทะเลรอบอาวไทย เชน โคกพลับ อํ าเภอบางแพ ราชบุรี บานตลิ่งชัน อํ าเภอเมือง สุพรรณบุรี บึงไผ
ดํ า อํ าเภอบางนํ้ าเปรี้ยว ฉะเชงิเทรา โคกพนมดี อํ าเภอพนัสนิคม ชลบุรี และบานหวยกรวด ตํ าบล
เขาเพิม่ อํ าเภอบานนา นครนายก3

อาจกลาวโดยสรุปไดวา เมืองดงละครนี้อาจเคยเปนเมืองอยูบนเกาะ หรือเปนเมือง
ชายฝงทีอ่ยูบนเนนิสูง มีพัฒนาการและมีอายุรวมสมัยกับเมืองโบราณอื่นๆ ในลุมแมนํ้ าบางปะกง 
และติดตอสัมพันธกับเมืองเหลานั้นมาตั้งแตสมัยทวารดี หรือกอนนั้น การขุดหลุมทดสอบทาง
โบราณคดภีายในตัวเมืองพบวา มีผูคนอยูอาศัยตอเนื่องกันเปน 3 ระยะไดแก สมัยทวารวดี ราว

                                                          
1 เรื่องเดียวกัน, หนา 8-9.
2มีการขุดคนทางโบราณคดีครั้งแรกโดยนายพิสิฐ เจริญวงศ และนักศึกษาคณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในป พ.ศ. 2515 ตอมามีการขุดคนอีกครั้งหนึ่งในป พ.ศ. 2529  พ.ศ. 2531 กองโบราณ
คดี กรมศิลปากรไดดํ าเนินการขุดคนและทํ าผังครอบคลุมเมืองทั้งหมด ดูรายละเอียดใน จารึก วิไลแกว, “โบราณ
คดีเมืองนครนายก,”  หนา 3

3 เรื่องเดียวกัน, หนา 9.
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พทุธศตวรรษที่ 13-16 สมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 และสมยัอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 
19-231

ความสัมพันธกับอาณาจักรอื่นๆ และดินแดนใกลเคียง
พระพทุธรปูสํ าริดศิลปะอินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 ขนาดหนาตัก 5 นิ้ว ที่ขุด-

พบ ชีว้า นาจะเปนพระพุทธรูปที่พอคาหรือนักบวชนํ าติดตัวเขามา และเปนจุดเริ่มแรกของการเผย-
แพรศาสนาในบริเวณชุมชนดงละคร อยางไรก็ตาม การพบใบเสมาที่ใชกํ าหนดขอบเขตของ
พุทธาวาสเพื่อประกอบสังฆกรรมของกลุมเมืองดงละครนี้ ไมคอยพบในกลุมศาสนสถานรวมสมัย
ในเขตภาคกลาง แตพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2

การคนพบเครื่องถวยจีนและเปอรเซียในสมัยแรกของการติดตอ เครื่องถวยจีนสมัย-
ราชวงศถัง (ราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 15) สมยัราชวงศซุง (ราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 18) สมัย-
ราชวงศหยวน (ราวพุทธศตวรรษที่ 18 – 19) และสมยัราชวงศเหม็ง (ราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 22)3

ลวนชีใ้หเห็นถึงการติดตอสัมพันธกับตางประเทศ
ระหวางพุทธศตวรรษที่ 17-18 เมืองดงละครไดรับวัฒนธรรมลพบุรี มีการพบเตาเผา

แบบบานกรวด บุรีรัมย4 และอาจมถีนนติดตอกันระหวางเมืองดงละครกับเมืองศรีมโหสถดวย
สวนชุมชนที่โคกกระโดนนั้น อยูทางฝงตะวันตกของคลองปากพลี  ติดตอกับเมืองศรี-

มโหสถได และเปนชุมชนระหวางเมืองดงละครกับเมืองศรีมโหสถในสมัยประวัติศาสตรตอนตน อีก
ทัง้ไดพบเศษเครื่องปนดินเผาและเครื่องถวยเปอรเซียที่นี่ดวย การขุดคนทางโบราณคดีพบวา สมัย
ทวารวด ีพบลกัษณะวัฒนธรรมเชนเดียวกับเมืองดงละคร สมัยลพบุรี มีการติดตอกับเมืองอื่นๆ ใน
การแลกเปลี่ยนสิ่งทอ เครื่องมือเครื่องใชประเภทเครื่องเคลือบคลายกับที่ผลิตจากแหลงเตาเผา
บานกรวด บุรีรัมย และพบในเมืองอื่นๆ ดวย เชน เมืองดงละคร เมอืงศรีมโหสถ เมืองพระรถ 
เปนตน5

ความสมัพนัธระหวางเมืองโบราณดงละครกับเมืองนครนายกปจจุบัน
โดยทั่วไปเชื่อกันวา เมอืงดงละครเปนเมืองเดิมของนครนายกที่สืบตอมาจนถึงปจจุบัน

พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ เจาอาวาสวัดใหมกรงทอง อธบิายไววา เนือ่งจากสภาพภูมิประเทศ

                                                          
1 เรื่องเดียวกัน, หนา 8.
2 เรื่องเดียวกัน.
3  เรื่องเดียวกัน, หนา 9.
4  เรื่องเดียวกัน.
5  เรื่องเดียวกัน, หนา 10.
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และและสิ่งแวดลอมไมเหมาะสม เมอืงจงึยายไปตั้งอยูฝงขวาของแมนํ้ านครนายก ในสมัยอยุธยา
ตอนตน เมอืงนครนายกไดกลายเปนปอมคายหรือเมืองหนาดานของไทยสํ าหรับปองกันการรุกราน
จากเขมร มกีารสรางปอมปราการเชิงเทิน คูเมืองลอมเมืองไวเขมแข็ง

อยางไรกต็าม นาเชื่อไดวา นครนายกนั้นเปนอีกชุมชนหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม และสุดทาย
ท ําใหเมืองดงละครถูกทิ้งรางไปในที่สุด กลาวคอื ขณะที่เมืองดงละครยังมีอยูนั้น ในระหวางพุทธ-
ศตวรรษที่ 18 (สมัยลพบุรี) ไดมีชุมชนเล็กๆ อ่ืนๆ อยูในบริเวณใกลเคียง  มกัตัง้ถิน่ฐานตามลํ านํ้ า
สํ าคญั คือ คลองบานนา แมนํ้ านครนายกคลองปากพลี ชุมชนเหลานั้นไดแก ชุมชนบริเวณบาน-
พราหมณี อํ าเภอเมือง นครนายก (อยูหางจากอํ าเภอเมือง ราว  5 กิโลเมตร)  ชุมชนบริเวณวัดทา
แดง ตํ าบลเขาพระ อํ าเภอเมือง นครนายก (หางจากอํ าเภอเมือง ราว 8 กโิลเมตร) นาเชื่อไดวา
บริเวณเมืองนครนายกเคยเปนชุมชนขนาดเล็กมากอน อาจเคยเปนทาตอนชางขามแมนํ้ า ทานํ้ า
ของพอคาและผูคนติดตอระหวางเขตภาคกลางกับภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และชมุชนทีม่ีผูคนอยูอาศัยกอนพัฒนาขึ้นเปนเมืองในที่สุด

เมืองนครนายกนั้นไมไดเกิดขึ้นในสมัยอยุธยา แตเปนเมืองที่มีมาแลวกอนการ
สถาปนากรงุศรีอยุธยา พ.ศ. 1893 ไมอาจระบุอายุไดชัดเจนวาเมื่อใด พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหวัทรงเชื่อวา นครนายกเปนชื่อเมืองที่เขมรตั้งสํ าหรับบานนา โดยทรงเห็นวา เมืองทาง
ตะวนัออกเปนเมืองที่ไทยกับเขมรสลับกันมีอํ านาจปกครอง ท ําใหชื่อเมืองมีชื่อเขมรบาง ไทยบาง 
ทรงระบวุา ชือ่นครนายกเปนคํ ามาจากภาษาสันสกฤต เขมรตั้งจากชื่อบานนา เชนเดียวกับที่เขมร
ต้ังบางคางเปนประจิม (ปราจีน) และแปดริว้เปนเมืองฉะเชิงเทรา

หากพระราชดํ าริถูกตอง ยอมหมายถงึวา บานนาคือนครนายก นครนายกคือบานนา 
แตปญหาทีต่ามมากคื็อ ปจจุบันบานนาและตัวเมืองนครนายกเดิมนั้น อยูหางกันราว 18 กิโลเมตร
อาจเปนไปไดวา ชมุชนทีท่านํ้ านครนายกไดขยายตัวใหญข้ึน จงึไดมกีารยายชุมชนจากบานนามา
ต้ังเปนเมืองอยูที่ทานํ้ าแลวใหชื่อวา นครนายก โดยตั้งอิงชื่อเดิม หรือตามที่เขมรเรียก แตหลังจาก
ยายมาแลว ชมุชนทีบ่านนามิไดรางลาไป หรือรางลาไปแลวอาจมีการฟนตัวขึ้นใหม เพราะบานนา
นัน้มพีืน้ทีเ่หมาะสมในการทํ านา เนือ่งจากเปนที่ลุมและมีลํ าคลองตางๆ ไหลผาน และเปนดินแดน
เหมาะสมในการคลองชาง อีกทั้งยังเปนเสนทางผานไปมาระหวางภาคตะวันออก รวมถึงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเมืองในภาคกลางอื่นๆ  โดยเฉพาะระหวางกรุงศรีอยุธยาและหัวเมือง
ตะวันออก

นครนายกนัน้นาจะตกอยูในอํ านาจของอาณาจักรอโยธยาในราว พ.ศ. 1840 มีหลัก-
ฐานจีนกลาววา ระยะนี้เสียนโล (Sienlo) หรือกรุงสยามไดรุกรบกัมพูชา ระยะนีจ้งึนาจะเปนเวลาที่
มีการรวมดินแดนทางตะวันออกและทิศใตของลพบุรีที่ไทยเคยแกงแยงกับกัมพูชา มีนครนายก
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ฉะเชิงเทรา จนถงึจันทบุรี เขามารวมไวได  เนือ่งจากกมัพูชาไมสามารถพื้นคืนอํ านาจไดอีก  ดิน-
แดนทางภาคตะวันออกจึงอยูใตอํ านาจของไทยตลอดมา

ในสมยัอยธุยาระยะแรก นครนายกมีฐานะเปนเมืองหนาดานทางตะวันออก แตไมนา
จะมฐีานะเปนเมอืงลูกหลวงเชนที่เคยเขาใจกัน นอกจากนี้ นครนายกเปนเมืองที่ไมมีพระธาตุ แตก
ตางจากหวัเมอืงส ําคัญอื่นๆ เชนลพบุรี หรือสุพรรณบุรี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหัวเมืองทางตะวันออก
รวมถงึนครนายกถกูผนวกเขากับกรุงศรีอยุธยาไดอยางดีแลว ไมมีปญหาทางการเมืองเชนหัวเมือง
ทางภาคเหนือที่กระบวนการผนวกยังไมส้ินสุด ทํ าใหตองสงเจานายในราชวงศไปปกครอง จน
กระทัง่มกีารปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นครนายกถูกจัดใหเปนเมืองใน
วงราชธานชีัน้จตัวาและอยูใตการดูแลของสมุหนายก เมื่อมีการแบงหัวเมืองออกเปนฝายเหนือและ
ฝายใตใหไปอยูใตการปกครองของสมุหนายกและกลาโหมตามลํ าดับ

ความสํ าคัญของนครนายก
สภาพทีต้ั่งทางภมูศิาสตรทํ าใหนครนายกมีฐานะเปนเมืองหนาดานของอยุธยา และมี

ความสํ าคัญในฐานะเสนทางยุทธศาสตรและเสนทางติดตอทางบกระหวางอาณาจักรในลุมแมนํ้ า
เจาพระยาภาคกลางตอนลางกับหัวเมืองภาคตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ และอาณาจักร-
กมัพูชา  นอกจากนัน้ นครนายกยังเปนแหลงกํ าลังพลและเสบียงในการศึกสงครามอยูเสมอ และ
เปนแหลงชางที่เปนพาหนะสํ าคัญในการเดินทางและการรบสมัยโบราณ กลาวกันวา นครนายก
เคยเปนทาขามของโขลงชางมาแตโบราณจากดงละครไปยังทุงอํ าเภอบานนา ในสมัยรัตนโกสินทร 
ชางทีน่ครนายกถอืเปนชางหลวงสํ าหรับจับมาใชในราชการ เปนบริเวณที่มีการตอนชางตางๆ ทํ า
ใหมกีองชางอยูที่นครนายกดวย

เนื่องจากนครนายกตั้งอยูใกลเมืองหลวงทั้งในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร จึงเปน
แหลงซองสมุผูคนในการตอตานอํ านาจรัฐสวนกลางหลายครั้ง เชน กบฏธรรมเถียรในตนรัชกาล-
สมเดจ็พระเพทราชา (พ.ศ. 2231-2246) กบฏมอญในสมัยพระที่นั่งสุริยามรินทรในป พ.ศ. 2305 
และกบฏอายบัณฑิตในป พ.ศ. 2326

เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของนครนายกอาศัยการทํ านาเปนพื้นฐานเชนเดียวกับเมืองอื่นๆ ในยุค-

เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง  ดวยเปนเขตที่สามารถทํ านาไดผลดี อยูใกลเมืองหลวง และอยูบนเสน
ทางเดินทัพ นครนายกจึงเปนแหลงเสบียงอาหาร อีกทั้งยังอยูใกลเขาใหญ ของปาจึงมีบทบาท
สํ าคัญทางเศรษฐกิจของนครนายก การเก็บสวยในรูปของปาจากนครนายกในสมัยอยุธยาและ
สมยัรัตนโกสนิทร เชน ไมจันทนชะมด สวยสีผ้ึง กระดานพื้น ผลลูกคํ าตน หินสบูจากเขาชะโงก ชี้
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ใหเหน็ความส ําคัญของของปาตอเศรษฐกิจของนครนายก  ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน นครนายก
นาจะเปนแหลงปลกูออยแหลงหนึ่ง เนื่องจากตั้งอยูใกลกับฉะเชิงเทราที่มีโรงหีบนํ้ าตาลถึง 30 โรง 
เนื่องจากสามารถขนสงออยจากนครนายกไปฉะเชิงเทราไดทางแมนํ้ านครนายกที่ไหลไปบรรจบแม
นํ ้าบางปะกง  ในนครนายกเองก็มีโรงหีบออย ดังพบวามีการเก็บภาษีนํ้ าออย

การตัง้ถิ่นฐานของคนตางวัฒนธรรม
ในอดตีพบวา นครนายกมีคนตางเชื้อชาติตางวัฒนธรรมอาศัยอยูปะปนกัน แตคงจะมี

คนไทยและเขมร จนกระทั่งสมัยธนบุรีเปนตนมาจึงมีคนลาว คนมอญ คนไทยมุสลิม (มลายู) และ
คนจีนเขามาตั้งถิ่นฐาน ดวยสาเหตุตางกันไป การเขามาตั้งถิ่นฐานของคนเหลานี้คือรากฐาน
สํ าคัญของสังคมนครนายกในปจจุบัน  กลุมชนเหลานั้น ไดแก

1. คนไทย คนไทยในนครนายกนั้น สวนหนึง่นาจะเปนไพรหลวงสังกัดกองชาง
เนือ่งจากมกีองชางอยูที่นครนายกมาตั้งแตสมัยอยุธยาแลว ไพรหลวงบางสวนสังกัดกรมลอมพระ-
ราชวัง ฉะนัน้คนทีม่พีืน้เพอยูที่บานนานาจะเปนคนไทยเสียสวนใหญ นอกจากนั้น ชาวบานคนหนึ่ง
ทีอ่าศยัในหมูบานใกลวัดโพธิปากพลี อํ าเภอปากพลี นครนายก เลาวา ผูทีอ่ยูอาศัยในหมูบานแถบ
นัน้เปนคนไทย

2.  คนลาว คนลาวเปนกลุมที่ถูกกวาดตอนมาจากประเทศลาวปจจุบัน มีมา 2 
ระยะดวยกัน

ระยะแรก ในสมัยธนบุรี ราว พ.ศ. 2322 เมือ่พระเจากรุงธนบุรีโปรดเกลาฯ ให
เจาพระยามหากษัตริยศึก (ตอมาคอืพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช) ยกทัพไปตี
ลานชาง ไดมกีารกวาดตอนลาวเวียงและลาวหัวเมืองฟากโขงตะวันออกมาไวที่นครนายก รวมทั้ง
สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และจันทบุรี

ระยะที่สอง เกดิขึน้หลังกบฏเจาอนุวงศ พ.ศ. 2369 เมือ่พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาธรรมาเปนแมทัพยกทัพไปขับไลกองทัพญวนที่เขามาตั้งที่
เมอืงพวนและหัวพันหาทั้งหก เพือ่จดัการกบัญวนที่ชวยลาวในคราวเจาอนุวงศเปนกบฏ ไดมีการ-
กวาดตอนครอบครัวลาวจากเมืองพวนและเขตใกลเคียงลงมาไวที่บานหมี่ บานสนามแจง ลพบุรี
บานทพัคลอ วังหลุม ทุงโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร และนครนายก

เดมิเชือ่วา หมูบานหนองหัวลิง อํ าเภอปากพลี นครนายก นาจะเปนหมูบาน
แรกๆ ทีช่าวลาวพวนเขามาตั้งถิ่นฐานกอนกระจายไปยังหมูบานอื่น เชน บานวัดฝงคลอง อยางไรก็
ดี เอกสารของจงัหวดันครนายกกลาววา ชาวพวนที่บานทาแดงเชื่อวา กลุมของตนถูกกวาดตอนมา
ในสมัยธนบุรี   ชาวพวนทีบ่านเกาะหวายเชื่อวา  บรรพบรุุษของพวกตนอพยพมาตั้งแตสมัยรัชกาล
ที่ 1  พรอมกบักลุมชาวพวนที่อํ าเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี  เมือ่ประชากรเพิ่มข้ึนจึงขยายครอบ
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ครัวไปตัง้ทีห่มูบานใกลเคียง เชน บานคลองตะเคียน บานใหมฝงคลอง เปนตน  สวนชาวพวนที่
บานหนองหัวลิง ตํ าบลหนองแสง  อพยพเขามาในสมัยรัชกาลที่ 3  หลังกบฏเจาอนุวงศ  โดยแยก
ครอบครัวมาจากกลุมคนทีอ่ยูอํ าเภอพนัสนิคม ชลบุรี ซึ่งถูกกวาดตอนมาจากเวียงจันทน1 การให
เชลยศกึชาวพวนอยูแยกกันที่หมูบานทาแดง หมูบานเกาะหวาย และหมูบานหนองหัวลิงก็เพื่อปอง
กนัการรวมตัวกันกระดางกระเดื่องและสรางความลํ าบากในการปกครองดูแล สวนบริเวณวัดใหญ
ทกัขณิาราม ตํ าบลบานใหญ (เดิมคือบานใหญลาว) บริเวณนีเ้ปนที่อยูของลาวเวียง

3. คนมลายู คนกลุมนีถู้กกวาดตอนมาในสมัยรัชกาลที่ 1 หลงัศกึเมืองถลางใน
พ.ศ. 2328 โดยกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงเขาปราบปราบหัวเมืองมลายูที่แข็งขอ จึง
เขาตีและยึดเมืองปตตานีได แลวกวาดตอนผูคนไปยังที่ตางๆ สวนใหญใหไปอยูชานกรุงเทพฯ รวม
ถงึหวัเมืองใกลเคียง เชน นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี อยุธยา นนทบุรี

4.  คนจีนอพยพ คนจนีนาจะอพยพเขามายังนครนายกในสมัยธนบุรีเปนตนมา 
ซึ่งเปนระยะที่คนจีนกลุมภาษาแตจิ้วจํ านวนมากเขามาตั้งถิ่นฐานแถบอาวไทยฝงตะวันออกไดแก 
ตราด จันทบุรี บางปลาสรอย แปดริ้ว การเก็บภาษีอากรบอนเบี้ยในนครนายกในรัชกาลพระบาท
สมเดจ็พระพทุธเลศิหลานภาลัยแสดงใหเห็นวา มีคนจีนอยูในนครนายกมากพอควร โดยทั่วไปแลว 
บอนการพนันมักเปดในบริเวณที่มีคนจีนอยูมากพอควร อยางไรก็ตาม คงมีจํ านวนคนจีนใน
นครนายกนอยกวาคนจีนในเมืองปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา ในสมัยรัชกาลที่ 5 บันทึกของปาวี 
(Pavie) ชาวฝรัง่เศสระบุวา มีการตั้งวัดของชาวคริสตข้ึนที่นครนายก

5. คนมอญ สืบเชือ้สายมาจากมอญที่อพยพเขามาในไทยชวงรัตนโกสินทรตอน
ตน อาศยัอยูที่ตํ าบลทาทราย อํ าเภอเมือง นครนายก บางสวนอยูที่ อํ าเภอบานนา และตํ าบลชุม
พล อํ าเภอองครักษ2 อยางไรก็ดี เขาใจวา   นครนายกไมใชเมืองที่ถูกกํ าหนดใหคนมอญมาตั้งถิ่น
ฐานโดยตรง การศึกษาของสุภรณ โอเจริญ ชีใ้หเห็นวา มอญทีอ่พยพเขามาในสมัยรัตนโกสินทรนั้น
มกีารตัง้บานเรือนที่ปทุมธานี พระประแดง และนนทบุรีเปนสํ าคัญ3

                                                          
1 “วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดนครนายก,”  หนา 

297.
2 เรื่องเดียวกัน, หนา 15.
3 สุภรณ โอเจริญ, มอญในเมืองไทย (กรุงเทพฯ: สํ านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมูลนิธิ

โครงการตํ าราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร), หนา 72-74.
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สรุป
หลักฐานทางโบราณคดีแสดงใหเห็นวา นครนายกเปนดินแดนที่มีมนุษยอยูอาศัยมา

แลวตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร และมพีฒันาการขึ้นเปนชุมชนเกษตรกรรมและชุมชนเมืองในที่สุด
อยางไรก็ตาม เนือ่งจากขาดแคลนหลักฐานที่มีความชัดเจน ท ําใหยากแกการชี้ลงไปใหชัดถึงความ
เปนมาของเมืองโบราณ “ดงละคร”  ซึ่งยงัเหลือซากอยูในนครนายก  ทัง้นีร้วมถงึเมืองนครนายกที่
สืบเนื่องมาถึงปจจุบัน หลักฐานลายลักษณอักษรชี้ใหเห็นวา ในสมัยอยุธยา นครนายกมีความ
สํ าคัญทางยุทธศาสตร เนื่องจากตั้งอยูใกลเมืองหลวง การตั้งอยูใกลปาเขาทํ าใหนครนายกเปน
แหลงทรัพยากรของปาและเปนแหลงชางที่สํ าคัญ ประวัติศาสตรนครนายกมีความชัดเจนขึ้นใน
สมยัรัตนโกสินทรตอนตน โดยเฉพาะการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานของผูคนจากอาณาจักรเพื่อนบาน
ใกลเคียงของไทย อันมสีาเหตุมาจากสงครามและปญหาเศรษฐกิจ นครนายกปจจุบันจึงกลายเปน
เมอืงทีม่คีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม มีการผสมผสานระหวางคนตางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

___________________________

การอางอิง: พ.ต. ศรศักร  ชูสวัสด์ิ. "นครนายก: ชุมชนเกษตรกรรมและเมืองนครนายก." หนา 1-
11. URL: http:// www.crma.ac.th/histdept/E-Texts.


