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เรื่อง ประวัติบานโคน

รายละเอียด

ประวัติความเป็นมาของบานโคน 

          ประวตัิบานโคน การศกึษาครัง้น้ีไดแบงชวงประวตัิของหมบูานออกเป็น 3 ชวง ตามประวตัิความเป็นมาของ

หมูบาน การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของชุมชน วัฒนธรรมพื้นบานสังคมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังน้ี 

          ยุคแรกเริ่ม 

          ในยคุแรกของบานโคนนัน้ มีเรื่องราวที่กลาวถงึชมุชนบานโคนในหลกัศลิาจารกึสโุขทยัและในตาํนาน “ ชนิ

กาลมาลีปกรณ “ มีขอความระบุวาบานโคน ยังมีชายหนุมรูปงามมีกําลังมาก ทองเที่ยวอยูในป า มีนางเทพธิดา

องคหน่ึงเห็นชายคนนัน้แลวใครอยากรวมสังวาสดวย จึงแสดงมารยาหญิง ชายคนนัน้ก็รวมสังวาสกับเทพธิดา

องคนัน้ จึงเกิดบุตรชาย และบุตรชายคนนัน้ก็มีกําลังมาก รูปงาม เพราะฉะนัน้ชาวบานทัง้ปวงจึงพรอมใจกัน

ทําราชาภิเษกบุตรชายนัน้…. ครองราชสมบัติในเมืองสุโขทัย ปรากฏพระนามในครัง้นัน้วา “ โรจราจ “ 

          บานโคนเป็นชมุชนที่เกาแกมากในทางประวตัศิาสตรเกดิมานานกวา 700 ปีมาแลว สภาพทางภมูศิาสตรมี

ความอุดมสมบูรณ มีแมน้ําปิงไหลผานเหมาะตอการทํามาหากิน ชุมชนบานโคนเดิมตัง้อยูบริเวณริมแมน้ําปิงฝ่ัง

ตะวันออก 

          สญันิฐานวาเป็นเมอืงคณฑ ีแรกเริม่มีครอบครวัประมาณ 5 – 10 ครวัเรอืน และหางออกไปบรเิวณวดักาทึ้ง มี

ประชากรตัง้ถิ่นฐานบานเรือนอยูเป็นกลุมๆ มีวัดกาทึ้งเป็นศูนยกลาง ตอมาพมาเขามาทําศึกกับทางกรุงศรีอยุธยา
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ทัพพมาไดทําลายวัตถุโบราณและบานเรือน ทําใหชาวบานแถบนัน้หนีเขาป าหรือไมก็อพยพไปอยูที่อื่น เมื่อ

สงครามสงบศึก ผูคนที่หลงเหลืออยูไดมาจองที่ดินและขนวัตถุโบราณมาไวที่วัดปราสาทและมาตัง้บานเรือนแถบ

ลุมแมน้ําปิง มาปฏิสังขรณวัดปราสาทแทนในชวงนัน้มีวัดที่สําคัญในบริเวณบานโคนอยู 4 วัด ดังน้ี   

           1. วัดชางแกว เป็นวัดแรกที่มีในบริเวณน้ีแตถูกพมาเผาทําลายเพียงแตซากเล็กน อยเทานัน้ 

           2. วดัทาชยั ปัจจบุนัไมเหลอืซากแลว ผูเฒาผูแกบอกวาเคยมีพระใหญตัง้อยูบรเิวณตนโพธิ ์ ( ปัจจบุนัเป็น

เหมืองสูบน้ําขางปราสาทอนุสรณ ) แตพระพุทธรูปโบราณไดพังลงแมน้ําปิงไปแลว 

           3. วัดกาทึ้ง     

           4. วดัปราสาท เป็นวดัที่สรางหลงัสดุ วดักาทึ้งและวดัปราสาทจะไดกลาวถงึในชวงตาํนานหรอืนิทานที่เกีย่ว

ของ

          ยุคการคมนาคมทางน้ําเจริญรุงเรือง

          หลงัจากที่มีการตดิตอทางน้ําระหวางกรงุเทพมหานครกบัชมุชนบานโคนมากขึ้น ทาํใหแมน้ําปิงเป็นแมน้ําสาย

หลักที่สําคัญใชในการคมนาคม ตอมาชุมชนเริ่มขยายขึ้น มีประชากรที่อพยพมาจากวัดกาทึ้งมาสมทบเพิ่มมาก

ขึ้นและไดถือเอาวัดปราสาทเป็นศูนยกลางของชุมชน เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นก็เริ่มมีการติดตอกับชุมชนอื่นๆ

โดยการคมนาคมนัน้ใชการคมนาคมทางน้ํา ในสมัยนัน้จะมีเรือเหลืองและเรือแดง ซึ่งเป็นเรือกลไฟสําหรับโดย

สาร ราคาโดยสารนัน้เรอืแดงจะแพงกวาเพราะเป็นเรอืกลไฟมีความรวดเรว็  นอกจากน้ียงัมีพอคาชาวจนีที่ลองเรอื

มาขายสินคา โดยสินคาที่นํามาขาย ไดแก เครื่องแตงตัว เครื่องใชในครัวเรือนและอาหาร โดยสินคาที่นํามาน้ีจะ

รับมาจากที่ตางๆ แลวมาขายตออีกทีหน่ึง 

          ในชวงสมยันัน้ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ซึ่งชาวบานเรยีกกนัวา “ สมเดจ็พระพนัปี “ หรอื

 “ สมเด็จพระพุทธเจาหลวง “ ทรงเสด็จประพาสตนเมื่อเสด็จผานชุมชนจึงเสด็จขึ้นที่ทาน้ําหน าวัดปราสาท โดย

กํานันไดเกณฑชาวบานไปตัดไมมาทําพลับเพลารับเสด็จที่หน าวัด พระองคเสด็จขึ้นที่วัดปราสาทนมัสการหลวง

พอโต แลวทรงเสด็จยังวัดกาทึ้ง เพื่อนมัสการโบราณสถาน พระองคสันนิษฐานวา บริเวณแถบน้ีเคยเป็นบานเมือง

โบราณมากอน ( ตามเสด็จประพาสตนรัชกาลที่ ๕ ณ จังหวัดกําแพงเพชร  ) ในสมัยนัน้พื้นที่สวนใหญของชุมชน

เป็นปา โดยเริ่มตัง้แตทางทิศใตถึงทาเสลียง ทางเหนือถึงโขมงหัก ทางทิศตะวันออกไปจนถึงบอทองเป็นป าเกือบ

ทัง้หมด 

          ประชาชนของชมุชนประกอบอาชพีเกษตรกรรมคอื ทาํนาทาํไร และทาํไม แตที่ทาํกนัมากทีส่ดุคอื “ การทาํไม

 “ ผูที่มีอาชีพทําไมในสมัยนัน้ไดแก นายสุขขัง เกิดพันธ นายพุดซอน เกิดสวาง นายประสิทธิ ์ วัฒนศิริ เป็นตน

โดยแตละคนที่ทําไมจะตองทําเรื่องขอสัมปทานทําไมจากรัฐบาลเสียกอน และมีการกําหนดอาณาเขตในการทําไม

ไมที่ทางรัฐบาลอนุญาตก็ไดแก ไมแดง ไมรัง ไมเต็ง ไมเหีย้ง ไมพลวง ฯลฯ แตที่ไมอนุญาตใหตัด คือ ไมสัก

เพราะเริ่มเป็นไมที่หายาก  เมื่อผูรับสัมปทานไดรับอนุญาตจากรัฐบาลก็จะนําลูกน องเขาไปตัดไมในบริเวณที่ไดรับ
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อนุญาตโดยจะใชชางและควายลากไมออกจากปา มาทิง้ไวที่ริมแมน้ําปิง แลวก็จะมัดไมทัง้หมดที่ตัดมาทําเป็นแพ

ลองแมน้ําปิงไปขาย โดยมากพอคาไมจะไปขายกันที่ตําบลปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค เพราะเป็นแหลงรวมที่

คาไม ( มวน อินทรสูตร, 2541 : สัมภาษณ ) ถาไปไกลหนอยก็จะไปขายกันในแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะ

ไดราคาดีขึ้น 

          ยคุน้ีเป็นยคุที่ชมุชนบานโคนเจรญิรงุเรอืงเน่ืองจากการเป็นชมุชนระหวางเสนทางคมนาคม และเป็นชมุชนคา

ไมจะเห็นไดจากการมีบานคหบดีจากการคาไม 2 – 3 หลัง 

          ยุคหลังการตัดถนนกําแพงเพชร – ทามะเขือ – ขาณุวรลักษบุรี 

          เมื่อมีการตดิตอคาขายกบัชมุชนอื่นประกอบกบัความเจรญิดานตาง ๆ เขามามีบทบาทมากจงึมีการตัง้ถิน่ฐาน

ของชุมชนเปลี่ยนไปคือ ในชุมชนเริ่มมีประชากรเพิ่มมากขึ้น โดยประชากรเหลาน้ีก็ไดยายบานเรือนจากบริเวณ

ริมแมน้ําปิง พอในชวงที่ตัง้ของชุมชนไดถูกแมน้ําปิงกัดเซาะประชากรของชุมชนจึงตองยายบานเรือนหนีการกัด

เซาะของแมน้ํามาเรื่อยๆ สวนลูกหลานที่แตงงานกันตองการจะออกเรือน ผูเป็นพอกับแมก็ยกที่ดินแถบบริเวณ

ตะวันออกของหมูบานใหปลูกเรือน และในชวงนัน้ไดมีการตัดถนนลูกรังผานหมูบาน จึงทําใหปลูกเรือนอยูบริเวณ

สองฟากถนนมากขึ้น ประกอบกบัในชวงนัน้เริม่มีรถโดยสารประจาํทางระหวางชมุชนกบัเมอืงกาํแพงเพชร  ตอมา

มีการสรางถนนลาดยางสายกําแพงเพชร – ทามะเขือ ผานชุมชนบานโคนในปี พ.ศ. 2524 ยิ่งทําใหมีประชากร

อพยพมาอยูริมถนนมากขึ้น การคมนาคมทางน้ําเริ่มลดบทบาทลงเพราะลาชา ไมสะดวกประชากรเริ่มหันมาใช

การคมนาคมทางบกแทน เพราะมีความสะดวกรวดเร็วกวา และมีรถโดยสารประจําทางระหวางตัวเมือง

กําแพงเพชรจึงทําใหลักษณะหมูบานเริ่มเปลี่ยนไป คือ มีลักษณะการตัง้บานเรือนตามแนวยาวของถนนแทนที่

การตัง้บานเรือนแบบยาวตามลําน้ํา  สวนบานโคนเหนือนัน้ในชวงที่การทําไมเริ่มหมดไป กํานันประสิทธิ ์ วัฒนศิริ

ไดพาญาติพี่น องอพยพไปตัง้บานเรือนบริเวณไรนาของบิดา ( บานโคนเหนือ ) ในตอนแรกที่อพยพไปมีครอบครัว

ตัง้อยูกอนแลวประมาณ 5 ครอบครัว พอกํานันประสิทธิ ์ วัฒนศิริ และญาติพี่น องพรอมกับคนงานเขาไปสมทบก็

ประมาณราวๆ  20 ครวัเรอืน  กาํนันประสทิธิ ์ วฒันศริิ เป็นคนที่มีทีด่นิมากหลายรอยไร ก็ชวนชาวบานในแถบอื่น ๆ

เขามาตัง้บานเรือนสมทบ โดยไดแบงที่ดินขายใหราคาถูกเพื่อจะไดมีเพื่อนบานเพราะในสมัยนัน้มีโจรผูรายชุกชุม

มีการปลนสดมบอยครัง้ จะไดมีเพื่อนบานไวคอยตอสูกับพวกผูราย ตอมาในบริเวณที่กํานันประสิทธิ ์ วัฒนศิริ ไป

ตัง้ถิ่นฐานชาวบานเรียกวา “ บานโคนเหนือ “

คําสําคัญ : บานโคน

ที่มา : http://khontee.go.th/index.php?options=travel&mode=detail&id=125

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2019-04-03
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https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1121&code_db=610001&code_type=01
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