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โคราชของเรา

สรุปย่อจากหนังสือ โคราชของเรา
ขรรค์ชยั บุนปาน บรรณาธิการอานวยการ
สุจติ ต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ

รูปตัดแสดงระดับความชันของพื้นทีร่ าบภาคกลางกับเมืองโคราช
โคราชตัง้ อยู่บ นทีร่ าบสูง ระดับ เหนือ กรุงเทพฯ เกือบ 200 เมตร จุ ดสูงสุดของทีร่ าบสูงโคราช อยู่
อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา สูงกว่าหอไอเฟลทีป่ ารีส และสูงกว่าตึกใบหยกทีก่ รุงเทพฯ

โคราช (อ่านว่า โค-ราด) เป็ นภาษาพูด ที่กร่อนจากชื่อเต็มว่านครราชสีมา เริม่ มี
ชือ่ นี้ราวหลัง พ.ศ. 2000
นครราชสีมา หมายถึง เมืองอันเป็ นพระราชอาณาเขต (ของรัฐอยุธยา)
ภาษาปากชาวบ้าน ว่า ครราช (อ่านว่า คอน-ราด) แล้วเพีย้ น ว่า โคราช
เป็ นพยานว่ า อ านาจของรัฐ อยุ ธ ยาสมัย แรกๆ แผ่ ถึ ง ที่ ร าบสู ง ไกลสุ ด ที่ เ มือ ง
นครราชสีมา
ส่วนดิน แดนนอกเหนื อจากนั น้ เป็ น เขตอ านาจรัฐอื่น เช่น รัฐล้านช้าง (ลาว), รัฐ
กัมพูชา (เขมร)
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คนโคราช มาจากไหน?

คนโคราช (และคนจากทีต่ ่างๆ) พากันไปสักการะอนุ สาวรียท์ า้ วสุรนารี (ย่าโม) จ. นครราชสีมา

วัฒ นธรรมโคราช เป็ น แบบอยุ ธยาปนพื้น เมือ งดัง้ เดิม ที่ร าบสูง (ไม่ล าว) โดยมี
พัฒนาการขึน้ ใหม่ ราวหลัง พ.ศ. 2000
มีลกั ษณะสาคัญๆ เช่น นุ่ งโจงกระเบน, ตัดผมสัน้ , กินข้าวเจ้า, เล่นเพลงโคราช,
ศิลปกรรมแบบภาคกลาง, สาเนียงเหน่อ (เหมือนสาเนียงหลวงอยุธยา) ฯลฯ
เพราะบรรพชนโคราชมี 2 กลุ่มใหญ่ ผสมกลมกลืนอยูด่ ว้ ยกัน ได้แก่
1. คนที่ราบลุ่มน้ าเจ้าพระยา ภาคกลาง โยกย้ายจากอยุธยา ในวัฒ นธรรมแบบ
ไทย-ลาว ปนเขมร ยุคต้นอยุธยา ราวเรือน พ.ศ. 2000
2. คนพืน้ เมืองดัง้ เดิมทีร่ าบสูง ในวัฒนธรรมแบบมอญ-เขมร และอืน่ ๆ สืบเนื่องจาก
ยุคดึกดาบรรพ์ ราว 3,000 ปี มาแล้ว
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โคราชเป็ นส่วนหนึ่ งของอาเซียน

แผนทีแ่ สดงภูมปิ ระเทศ จ. นครราชสีมา

โคราช หรือ นครราชสีมา มีค วามเป็ น มาทัง้ ของผู้คนและดิน แดนแยกไม่ได้จาก
ประวัตศิ าสตร์อาเซียน
เพราะโคราช หรือนครราชสีมา เป็ นส่วนหนึ่งของไทย ทางอีสาน ลุ่มน้ าโขง-ชี-มูล
และประเทศไทยมีประวัตคิ วามเป็ นมาทัง้ ของผู้คนและดินแดนเป็ นส่วนหนึ่งของ
อาเซียนอย่างแยกออกจากกันไม่ได้
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1
3,000 ปี มาแล้ว
บรรพชนโคราช มีชมุ ชนแรกสุด

บรรพชนโคราช ฝั ง ศพไว้เมือ่ 3,000 ปี ม าแล้ว นัก โบราณคดีขุด พบทีบ่ ้า น
โนนวัด ต. พลสงคราม อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา แล้วยังขุดพบทีอ่ นื ่ ๆอีกมากทัว่
ลุ่มน้ าลาตะคอง, ลาเชียงไกร, และแม่น้ ามูล

ราว 3,000 ปี มาแล้ว มีชุมชนคนดึกดาบรรพ์อยู่ลุ่มน้ ามูล ล้วนเป็ นบรรพชนกลุ่ม
หนึ่งของคนโคราชและคนไทยทุกวันนี้
ตัง้ หลักแหล่งเป็ นหมู่บ้านกระจายอยู่ทางต้น ลาน้ ามูล บริเวณลาตะคองกับ ลาเชียง
ไกร แล้วอยูต่ อ่ เนื่องไม่ขาดตอน
โดยติด ต่ อ ไปมากับ ที่ร าบลุ่ ม น้ า เจ้ า พระยา และแม่ น้ า โขง รวมทัง้ โตนเลสาบ
(ทะเลสาบ ในกัมพูชา) จนมีพฒ
ั นาการเป็ นเมืองพิมายและเมืองนครราชสีมา
แผนทีแ่ สดงชุมทางต้นน้ ามูลทีร่ วมของลาเชียงไกร,
ลาตะคอง จ. นครราชสีมา
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หมาศักด์ ิ สิทธ์ ิ ที่บรรพชนโคราชเซ่นสังเวย

หมาตัวผู้ เป็ นสัญลักษณ์ของบรรพชนผูใ้ ห้กาเนิดมนุ ษย์
คนดัง้ เดิมของโคราช ราว 3,000 ปี มาแล้ว เคารพยกย่องเป็ นบรรพชน จึงเขียนรูป
หมาศักดิ ์สิทธิ ์ตัวผู้ (เน้นเป็ นพิเศษตรงอวัยวะเพศผู)้ พร้อมบุคคลสาคัญของชุมชน ไว้บน
หน้าผา ศูนย์กลางศักดิ ์สิทธิ ์ของคนหลายกลุ่มใช้ทาพิธเี ซ่นสังเวยร่วมกันในศาสนาผี
[ทุกวันนี้เรียกบริเวณนัน้ ว่าเขาจันทน์งาม อ. สีคว้ิ จ. นครราชสีมา]
แต่ชุมชนดัง้ เดิมอีกหลายแห่งในยุคเดียวกัน ยกย่องหมาเป็ นผูว้ เิ ศษที่นาพันธุ์ขา้ ว
จากฟ้ าลงมาให้คนปลูกกินเป็ นอาหารหลักสืบจนทุกวันนี้

พลังศักดิส์ ิ ทธิ ์ ของบรรพชนโคราช

คนและหมาศักดิส์ ทิ ธิใ์ นศาสนาผี ราว 3,000 ปี มาแล้ว ลายเส้นคัดลอกจากภาพเขียนสีทหี ่ น้ าผาบน
เขาจันทน์งาม อ. สีค้วิ จ. นครราชสีมา

รูป คนไม่ เหมือ นจริง เพราะไม่ ใ ช่ รูป คนจริง ๆ ผู้ว าดต้ อ งการวาดเงาหรือ ขวัญ
(วิญญาณ?) ของบรรพชนทีม่ พี ลังอานาจศักดิ ์สิทธิ ์ โดยมีหญิงอุม้ ท้องอยู่ดว้ ย
ผูว้ าดจะให้เหมือนจริงได้ไม่ยาก แต่ไม่ทา ถ้าทาเหมือนจริงจะขาดพลัง
คนมีฐานะต่างกัน แม้อยู่ในระนาบเดียวกัน ก็แสดงออกโดยรูปคนมีขนาดไม่เท่ากัน
และเครือ่ งแต่งตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
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2
หลัง พ.ศ. 1 (ราว 2,500 ปี มาแล้ว)
เหล็กและเกลือ สร้างความมั ่งคั ่งให้โคราช

(ซ้าย) ถลุ งเหล็ก ด้ว ยเทคโนโลยีดึก ด าบรรพ์ โดยคนพื้น เมือ งทีแ่ ขวงเซกอง ในลาว เมือ่ ราว 100
ปี มาแล้ว [รูปถ่ายเมือ่ ปี ค.ศ. 1920 (พ.ศ. 2463)] (ขวา) นาเกลือทีบ่ า้ นวัง ต. วัง อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

ชุมชนเติบโตมังคั
่ งขึ
่ น้ ราว 2,500 ปี มาแล้ว มีเทคโนโลยีกา้ วหน้า ผลิตภาชนะดินเผารูปแบบต่างๆ
พบทีบ่ า้ นปราสาท ต. ธารปราสาท อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา เช่น (ซ้าย) ภาชนะดินเผาแบบพิมายดา
(ขวา) ภาชนะดินเผาแบบปากแตร ชุบน้ าโคลนสีแดงหรือเขียนสี

โคราช ราวหลัง พ.ศ. 1 หรือราว 2,500 ปี มาแล้ว อยู่บนเส้นทางการค้าภายในข้าม
ภูมภิ าค ระหว่างลุ่มน้ าโขง, ลุ่มน้ าสาละวิน, ลุ่มน้ าเจ้าพระยา
ชุมชนค่อยๆเติบโตและมังคั
่ งขึ
่ ้ นจากการแลกเปลี่ยนซื้อขายทรัพยากร คือ เหล็ก
และเกลือ เป็ นแร่ธาตุท่พ
ี บมากบริเวณแอ่งโคราช ทัง้ จากต้น ลุ่มน้ ามูล และพื้นที่มชี ่อื
เรียกภายหลังว่าทุ่งกุลาร้องไห้
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3
หลัง พ.ศ. 500 (ราว 2,000 ปี มาแล้ว)
โคราชบนเส้นทางการค้าโลก

โคราชมีการค้าทางไกล ราว 2,000 ปี มาแล้ว พบหลักฐานเป็ นกระดูกม้า และชิ้นส่วนตุ๊กตาม้า ขุดพบ
ทีบ่ า้ นโตนด อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา

โคราชราวหลัง พ.ศ. 500 หรือราว 2,000 ปี มาแล้ว เติบโตขึน้ เป็ นเมืองยุคแรกเริม่
จากการค้าทางไกล บนเส้นทางการค้าโลก
หลักฐานสาคัญมาก คือ กระดูกม้า (ขุดพบทีบ่ า้ นโตนด อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา)
กับตุ๊กตารูปม้า เป็ นพันธุม์ า้ (เทศ) จากทีอ่ น่ื ไม่ใช่พนั ธุม์ า้ พืน้ เมือง
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4
หลัง พ.ศ. 1000
แรกมีเมืองพิมาย, เมืองเสมา

แผนทีแ่ สดงเส้นทางคมนาคมระหว่างทีร่ าบสูงโคราชกับทีร่ าบลุ่มน้ าเจ้าพระยา ในไทย ต่อเนือ่ งถึง
โตนเลสาบ (ทะเลสาบ) ในกัมพูชา

นครราชสีมา หลัง พ.ศ. 1000 เป็ นชุมทางเส้นทางคมนาคม ทีม่ ชี ุมชนขนาดใหญ่
(สืบเนื่องตัง้ แต่ยุคก่อนหน้านี้ ราว 3,000 ปี มาแล้ว) เติบโตขึน้ เป็ นเมืองอย่างน้อย 2 แห่ง
คือ
1. เมืองพิ มาย อยูท่ ร่ี าบลุ่มน้ ามูล อ. พิมาย
2. เมืองเสมา อยูท่ ร่ี าบลุ่มน้ าลาตะคอง อ. สูงเนิน
ทัง้ 2 แห่ ง มีเส้น ทางคมนาคมค้าขายกับ ดิน แดนห่างไกลทางทะเล ผ่ านลุ่ ม น้ า
เจ้าพระยา อ่าวไทย และดินแดนภายในบริเวณลุ่มน้ าโขง ถึงอ่าวตังเกีย๋ (ในเวียดนาม)
เริ่ม รับ อารยธรรมอิน เดีย ทัง้ ด้านการค้า , การปกครอง, ศาสนาพราหมณ์ -พุ ท ธ,
ตัวอักษรและขนบธรรมเนียมประเพณีพธิ กี รรมต่างๆ โดยผ่านบ้านเมืองปากแม่น้ าโขง
(เรียกวัฒนธรรมแบบเจนละ) และลุ่มน้ าเจ้าพระยา (เรียกวัฒนธรรมแบบทวารวดี)
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5
หลัง พ.ศ. 1500
พิมายลุ่มน้ามูล แหล่งเดิมบรรพชนกษัตริยเ์ ขมร (ขอม)

(ซ้าย) ปราสาทพิมาย ภาพถ่ ายเก่าสมัย ร.4 ชือ่ พิมายมาจากคาว่า วิมาย ในจารึกทีป่ ราสาทพิมาย
เป็ น ภาษาสัน สกฤต แปลว่ า ไม่ มี ม ายา หมายถึ ง พระพุ ท ธเจ้ า (ขวา) แผนที แ่ สดงเส้ น ทางคมนาคม
ความสัมพันธ์ระหว่างทีร่ าบสูง (อีสาน) กับทีล่ ุ่มตา่ (กัมพูชา)

เมือ งพิม าย ตัง้ อยู่ข อบทุ่ งกุ ล าร้อ งไห้ มังคั
่ งขึ
่ ้น จากการค้าเกลือ และเหล็ก จาก
บริเวณต้นลุ่มน้ ามูลและทุ่งกุลา
บรรพชนวงศ์กษัตริย์กมั พูชาอยู่บริเวณต้น แม่น้ ามูล (ตัง้ แต่เขตปราสาทพนมวัน ,
ปราสาทพิมาย, ปราสาทพนมรุง้ )
แล้วขยายอานาจลงไปสถาปนาอาณาจักรกัมพูชาขึน้ บริเวณโตนเลสาบ (ทะเลสาบ)
สร้างปราสาทนครวัด , ปราสาทบายน (นครธม) และเกี่ย วดองเป็ น เครือ ญาติกบั วงศ์
กษัตริยล์ ุ่มน้ าเจ้าพระยา เช่น วงศ์อโยธยา-ละโว้ ของรัฐอยุธยา
หลังจากนัน้ กษัตริยอ์ าณาจักรกัมพูชาขึน้ มาสร้างปราสาทสาคัญๆจานวนมากไว้ใน
อีสานและลาว
ปราสาทพิมาย เป็ นต้นแบบส่งให้ปรางค์ลุ่มน้ าเจ้าพระยา (ในยุคต่อไป) เช่น ปรางค์
เมืองศรีเทพ (จ. เพชรบูรณ์ ), ปรางค์เมืองละโว้ (จ. ลพบุร)ี , ปรางค์ รฐั อยุธยา (จ. พระ
นครศรีอยุธยา), ฯลฯ
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6
หลัง พ.ศ. 1700
ชัยวรรมันที่ 7 คุมพิมาย และโขง-ชี-มูล

ประติมากรรมหินทราย พบทีป่ รางค์พ รหมทัต บริเวณปราสาทพิมาย จ. นครราชสีม า นักปราชญ์
เชือ่ ว่าเป็ นรูปเหมือนของพระเจ้าชัยวรรมันที ่ 7 แต่ชาวบ้านเชือ่ ว่าเป็ นรูป ท้าวพรหมทัต ตามนิทานท้องถิน่
เรือ่ งท้าวปาจิตต์และนางอรพิมพ์ มีในปาจิตตกุมารกลอนอ่าน (รูปเล็ก) ปรางค์พรหมทัต ปราสาทพิมาย

หลัง พ.ศ. 1700 พระเจ้าชัยวรรมันที่ 7 แผ่อานาจทางการเมืองและวัฒนธรรมขอม
ควบคุมบ้านเมืองบริเวณโคราช รวมถึงสองฝั ง่ โขง-ชี-มูล ในอีสานและลาว
บรรดาปราสาททีค่ นท้องถิน่ เรียก กู่ แท้จริงคือ อโรคยศาล (ศาลาไร้โรค) ล้วนสร้าง
ในยุคนี้
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7
หลัง พ.ศ. 1900
รัฐอยุธยาควบคุมลุ่มน้ามูล

(ซ้าย) ลาตะคองไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมา ด้านทิศใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และด้าน
ทิศเหนือวัดศาลาลอย (ขวา) ปากน้ าลาตะคองไหลลงแม่น้ ามูลทีบ่ ้านหนองบัว อ. เฉลิมพระเกียรติ (เดิม
เป็ น ต. ท่าช้าง) จ. นครราชสีมา

หลัง พ.ศ. 1900 รัฐอยุธยาขยายอานาจขึ้นควบคุมลุ่มน้ ามูล ซึ่งมีทรัพยากรมังคั
่ ง่
ถึงลุ่มน้ าโขง และเป็ นเส้นทางเข้าถึงเมืองพระนครหลวง (นครธม ในกัมพูชา)
ขณะนัน้ ยังไม่มเี มืองนครราชสีมา แต่มเี มืองสาคัญสืบเนื่องจากรัฐดัง้ เดิม ในอานาจ
กัมพูชา คือ เมืองพิมาย (จ. นครราชสีมา) กับ เมืองพนมรุง้ (จ. บุรรี มั ย์)
ชุมชนลาตะคอง
เมื่อควบคุมได้แ ล้วบริเวณต้น ลุ่ มน้ ามูล (ที่มปี ราสาทพนมวัน เป็ น ศูน ย์กลาง) รัฐ
อยุธยาให้ความสาคัญชุมชนสองฝั ง่ ลาตะคองทีไ่ หลไปตกแม่น้ ามูล (บ้านหนองบัว ต. ท่า
ช้าง อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา)
ชุมชนสองฝั ง่ ลาตะคองนี้จะมีพฒ
ั นาการเติบโตเป็ นเมืองใหญ่ ต่อไปข้างหน้ า เรียก
เมืองนครราชสีมา
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หลัง พ.ศ. 2000
สร้างกาแพงอิฐ เมืองนครราชสีมา

ภาพถ่ ายทางอากาศบริเวณตัว เมือ งนครราชสีม า เห็น แนวคู น้ าคัน ดิน รูป สีเ่ หลีย่ มผืน ผ้า ซึง่ เป็ น
เทคโนโลยีในวัฒนธรรมขอม

หลัง พ.ศ. 2000 อยุ ธ ยาสถาปนาเมือ งนครราชสีม า จากนั น้ ก่ อ ก าแพงอิฐด้ว ย
เทคโนโลยีกา้ วหน้าล่าสุดขณะนัน้ ทีร่ บั จากภายนอก
แล้วผลักดันให้เมืองนครราชสีมา (ทีส่ ร้างใหม่) เป็ นศูนย์กลางแทนเมืองพิมาย เพือ่
ควบคุมบ้านเมืองและทรัพยากรทางลุ่มน้ าโขงกับโตนเลสาบ (ทะเลสาบ) ในกัมพูชา
เพราะเมืองพิมาย กับเมืองพนมรุง้ ยอมอ่อนน้ อมต่ออยุธยาเมื่อปลายแผ่นดินเจ้า
สามพระยา พ.ศ. 1980

กาแพงเมืองนครราชสีมา ปรับปรุงครัง้ ใหญ่ สมัยพระนารายณ์ ฯ (ภาพเก่าเมือ่ พ.ศ. 2472)
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โคราชกันเอง
ชาวบ้านเรียกเมืองนครราชสีมาอย่างสัน้ ๆว่าโคราช
โดยมีศลิ ปะและวัฒนธรรมแบบอยุธยาปนพื้นเมืองดัง้ เดิมที่ราบสูง (แบบไม่ลาว)
เช่น นุ่งโจงกระเบน, ตัดผมสัน,
้ กินข้าวเจ้า, สาเนียงเหน่อ, เล่นเพลงโคราช ฯลฯ

หมอเพลงคณะต่ างๆเล่นเพลงโคราช (รูป จากหนังสือสารานุ กรมวัฒ นธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม 2
เมือ่ พ.ศ. 2542)

สาเนี ยงโคราช
สาเนียงโคราช มีรากเหง้าจากสาเนียงหลวง ของคนลุ่มน้ าเจ้าพระยายุคต้นอยุธยา
ทีพ่ ดู เหน่อ (แบบลาวสองฝั ง่ โขง)
คนภาคกลางยุค ต้น อยุธยาถูกโยกย้ายขึ้น ไปตัง้ หลัก แหล่ งที่โคราช เมื่อ อยุธยา
สถาปนาเมืองนครราชสีมา และสร้างกาแพงอิฐหลัง พ.ศ. 2000
เพลงโคราช
เพลงโคราช (เป็ นกลุ่ ม เพลงเครือ ญาติ ก ับ เพลงฉ่ อ ยของภาคกลาง) มีต้ น ตอ
รากเหง้าคราวเดียวกับสาเนียงโคราช จากภาคกลางลุ่มน้ าเจ้าพระยา ยุคต้นอยุธยา
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หลัง พ.ศ. 2200
อยุธยาแย่งยึด เมืองโคราช

กองเกวียนทางบกกับกองเรือทางน้ าขนสินค้ากระจายสู่ทอ้ งถิน่ บ้านเมืองต่างๆในสมัยก่อน

เมืองนครราชสีมา เติบโตเป็ นฐานทีม่ นส
ั ่ าคัญทางเศรษฐกิจการเมืองของรัฐอยุธยา
ทาให้หลายฝ่ ายต้องการแย่งยึดเข้าครอบครอง
เมือ่ สิน้ แผ่นดินพระนารายณ์ ฯ ราวหลัง พ.ศ. 2200 มีความขัดแย้งรุนแรงอย่างน้อย
2 ครัง้ เช่น พระยายมราช (สังข์) เจ้าเมืองนครราชสีมา แข็งข้อไม่ยอมเป็ นพวกของพระ
เพทราชา และกบฏบุญกว้าง
สิ นค้าเกวียนโคราช ทีอ่ ยุธยา
สินค้าจากนครราชสีมามีหลายอย่างใส่เกวียนไปขายทีอ่ ยุธยา เอกสารจากหอหลวง
ระบุ ว่ า จอด เก วี ย น รวม กั น อยู่ บ้ า น ศ าล าเกวี ย น น อก เก าะเมื อ งอยุ ธ ย าด้ า น
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ (ปั จ จุบ ัน อยู่ น อกเมือ งทางทิศ เหนื อ ฟากเดีย วกับ สถานี ร ถไฟ
อยุธยา)
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พ.ศ. 2310
กรุงแตก โคราชไม่แตก

ประตูชุมพล เมืองนครราชสีมา (ก่อนสร้างอนุ สาวรีย์ทา้ วสุรนารี) เมือ่ พ.ศ. 2472

กรุงศรีอยุธยาแตก เมื่อ พ.ศ. 2310 ส่วนเมืองโคราชอยู่บนทีร่ าบสูง ห่างไกลมาก
จากอยุธยา จึงไม่ถกู ตีแตก แต่มผี คู้ นจากอยุธยาหนีศกึ ขึน้ ไปตัง้ หลักแหล่งอยู่โคราช
อยุธยาหนี ไปโคราช
กรมหมื่น เทพพิพธิ (แขก) ยกกาลังชาวเมืองจันทบุ ร ี เมืองระยอง และเมือ งฝ่ าย
ตะวันออก ไปตัง้ ค่ายอยู่ปากน้ าโยทะกา เมืองปราจีนบุร ี หวังจะรบอังวะ แต่ถูกอังวะยก
เข้าตีคา่ ยแตกเมือ่ พ.ศ. 2309 (ก่อนกรุงแตก)
จึงพาไพร่พลหนีขน้ึ ไปเมืองนครราชสีมา และเมืองพิมาย จากนัน้ พวกผูด้ ี เจ้านาย
ขุนนางข้าราชการ และไพร่พลในอยุธยาที่ภกั ดีเลื่อมใสกรมหมื่นเทพพิพธิ ก็พากันหนี
ตามไปตัง้ หลักแหล่งอยูเ่ มืองพิมาย (ต่อไปข้างหน้าเป็ นก๊กเจ้าพิมาย)
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พ.ศ. 2311
พระเจ้าตาก ยึดเมืองนครราชสีมา

อนุสาวรียพ
์ ระเจ้าตาก ทีว่ งเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ

หลังสถาปนากรุงธนบุรเี ป็ นราชธานี พระเจ้าตากยกทัพขึ้นไปปราบก๊กเจ้าพิมาย
แล้วตีได้เมืองพิมาย เมือ่ พ.ศ. 2311
พระเจ้าตากตัง้ เจ้าเมืองนครราชสีมา เมือ่ พ.ศ. 2323 ได้แก่ พระยาสุรยิ อภัย (นาม
เดิม ทองอิน ) เป็ นหลานเจ้าพระยาจัก รี เป็ นบุ ต รคนโตของพี่ส าวใหญ่ (ชื่อ สา) ของ
เจ้าพระยาจักรี (ต่อไปคือ ร.1)
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พ.ศ. 2325
สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เจ้าพระยาจัก รี กลับ จากราชการทัพ เมือ งเขมร เมือ่ เกิดจลาจลในเมือ งธนบุ รี (จิต รกรรมประกอบ
โคลงเรือ่ งพระราชพงศาวดาร วาดสมัย ร.5)

พระยาสุรยิ อภัย เจ้าเมืองนครราชสีมา มีบทบาทสาคัญมากเมือ่ คราวเกิดจลาจลใน
เมืองธนบุร ี พ.ศ. 2324
กระทังเจ้
่ าพระยาจักรี ปราบดาภิเษกเป็ น ร.1 กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2325
พระยาสุรยิ อภัยได้รบั สถาปนาเป็ นเจ้า ในพระนามกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (หรือ
วังหลัง) อยูป่ ากคลองบางกอกน้อย (บริเวณโรงพยาบาลศิรริ าชทุกวันนี้)
สุนทรภู่
สุนทรภู่เกิดในวังหลัง เพราะแม่ เป็ นเครือญาติขา้ หลวงเดิม
ของวังหลัง
เป็ นเหตุ ให้รู้จ ัก และได้อ่ านวรรณกรรมจากสมุ ด ข่อ ยเรื่อ ง
ตานานเมืองพิมาย ทีเ่ ก็บอยู่ในวังหลัง คือหนังสือกลอนอ่านเรื่อง
ปาจิตตกุมาร
ต่อมา เป็ นต้นแบบให้สุนทรภู่พฒ
ั นาฉันทลักษณ์ทร่ี จู้ กั ทัวไป
่
ว่ากลอนแปดแบบสุนทรภู่ แต่นิยมเรียกจนทุกวันนี้ว่ากลอนสุภาพ
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พ.ศ. 2443-2501
สู่โลกสมัยใหม่ ด้วยรถไฟ และรถยนต์

ร.5 พร้อ มด้ว ยพระบรมวงศ์ ประทับ อยู่ บ นซาลู น หลวงในวัน เปิ ด เส้น ทางรถไฟสายกรุ ง เทพฯนครราชสีมา ทีช่ าวอังกฤษเป็ นแม่งานสร้าง

ร.5 โปรดให้ท าทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เปิ ด เดินรถไฟตัง้ แต่เดือ น
ธันวาคม 2443
นับแต่นัน้ โคราชถูกเรียกเป็ นประตูสู่ท่รี าบสูง เพราะมีการคมนาคมสะดวกที่สุด
โดยทางรถไฟ
ถนนมิ ตรภาพ

(ซ้า ย) ถนนมิต รภาพ หรือ ทางหลวงแผ่ น ดิน หมายเลข 2 เปิ ด เป็ น ทางการ เมือ่ เดือ นกรกฎาคม
2501 (ขวา) ถนนมิตรภาพช่วงทีผ่ ่านปากช่อง

ถนนมิตรภาพ แยกจากถนนพหลโยธิน ที่ จ. สระบุร ี ผ่านดงพญาเย็น (ชื่อเดิมว่า
ดงพญาไฟ) ถึงโคราช
นั บ แต่ น้ี ไ ป ดิน แดนที่ร าบสูงอีส านที่ถู ก ปิ ดกัน้ มานานนั บ ศตวรรษก็เปิ ดสู่โลก
สมัยใหม่

