จังหวัดชัยนาท
สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา

ั่
เมืองชัยนาทเป็ นเมืองโบราณ ตัวเมืองเดิมตัง้ อยูต่ รงแยกฝงขวาของแม่
น้ํ าเจ้าพระยา ตรงที่
ปากนํ้ าเมืองสรรค์ (ปากคลองแพรกศรีราชา-ปจั จุบนั บริเวณดังกล่าวอยูใ่ ต้ปากลํานํ้ าเก่า) สมัยเมือ่ ลํานํ้า
เจ้าพระยาไหลแยกเดินลงมาทางอําเภอสรรพยา และอินทร์บุร ี (ในปจั จุบนั เป็ นลํานํ้าใหม่แล้ว) บาง
ตํานานได้กล่าวว่า "เมืองชัยนาท" น่ าจะปรากฏนามในราวๆ ปี พ.ศ. ๑๗๐๒ ว่า ขุนเสือฟ้า หรือ เจ้า
คําฟ้า กษัตริยเ์ มืองเมา ได้ยกทัพมาทําสงครามกับเจ้าเมืองฟงั คําแห่งอาณาจักรโยนก (ปจั จุบนั เป็ น
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา) และได้ชยั ชนะหลังจากเมืองแตกแล้ว เจ้าเมืองฟงั คําได้อพยพผูค้ นลงมา
อยูท่ เ่ี มืองแปป (กําแพงเพชร เดิม) แล้วมาสร้างเมืองไตรตรึงค์ ทีต่ ําบลแพรกศรีราชา และหลังจากนัน้
คงจะสร้าง "เมืองชัยนาทขึ้น เนื่ องจากได้รบชัยชนะชนชาติ ท้องถิ่ นเดิ ม"
บางท่านได้สนั นิษฐานว่า น่ าจะสร้างในสมัยรัชกาลพญาเลอไทแห่งกรุงสุโขทัย ระหว่าง
พ.ศ. ๑๘๖๐ - ๑๘๙๗ ซึง่ ในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหงปรากฏแต่ช่อื "เมืองแพรก" ในหนังสือ
จามเทวีวงศ์ได้กล่าวถึงเมืองทวีสาขนคร
ซึง่ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงสันนิษฐานไว้ว่า
น่ าจะเป็ น "เมืองแพรก" หรือ "เมืองสรรค์บรุ ี " อันเป็ นเมืองทีอ่ ยูใ่ กล้ "เมืองชัยนาท" จนถึงกับจะ
เรียกว่าเป็ นเมืองเดียวกันก็ได้ ส่วนหนังสือชินกาลมาลีนนั ้ มีขอ้ ความกล่าวไว้ชดั เจนว่า "ชยนาทปุรม
ทุพภิ กภย ชาต" ซึง่ หมายถึง ทุพภิกขภัยได้บงั เกิดมีในเมืองชัยนาทบุร ี ซึง่ กล่าวว่าทางพระ
ราชอาณาจักรอยุธยาได้ส่งอํามาตย์ หรือพระราชโอรสมีนามว่า "เดชะ" มาครอง "เมืองชัยนาท" ในรัช
สมัยพระมหาธรรมราชา (ลิไท) แห่งอาณาจักรกรุงสุโขทัย ส่วนในตํานานพระพุทธสิหงิ ค์ ได้กล่าวถึง
เมืองชัยนาทภายใต้การปกครองของกรุงสุโขทัย รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) นัน้ ครัง้ หนึ่ง
เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง พระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงออกอุบายนําข้าวมาขายทีเ่ มือง
ชัยนาทแล้วยึดเมืองได้จงึ โปรดให้อํามาตย์ช่อื วัตติเดช (ขุนหลวงพะงัว)่ ปกครองเมืองชัยนาท ซึง่
ตรงกันกับพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาได้กล่าวว่า "เมืองชัยนาทบุรี" ปรากฏชื่อในราวๆ รัชสมัยสมเด็จ
พระรามาธิ-บดีท่ี ๑ แห่งกรุงศรีอยุธยาซึง่ ตรงกับ พ.ศ. ๑๘๙๗ เป็ นทีพ่ ญาเลอไทสวรรคต กรุงสุโขทัย
เกิดการแย่งชิงราชสมบัติ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ ทรงเห็นโอกาสเหมาะ จึงโปรดให้ขนุ หลวงพะงัวซึ
่ ง่
ขณะนัน้ ครองเมืองสุพรรณบุรยี กทัพขึน้ ไปยึดครอง "เมืองชัยนาทบุรี" และอยูร่ กั ษาเมืองไว้โดยขึน้ ตรง
ต่อกรุงศรี-อยุธยา ต่อมากรุงสุโขทัยสงบลงแล้ว พญาลิไทขึน้ ครองราชย์ ได้ส่งทูตมาเจรจาขอ "เมือง
ชัยนาทบุรี" คืนจากกรุงศรีอยุธยา โดยต่างฝ่ายจะเป็ นอิสระ และมีความสัมพันธไมตรีอนั ดีต่อกัน ใน
ทีส่ ุดกรุงศรี-อยุธยาก็ได้คนื "เมืองชัยนาทบุรี" ให้แก่กรุงสุโขทัย ซึง่ นักประวัตศิ าสตร์ได้สนั นิษฐานว่า
ทางกรุงศรี-อยุธยาเกรงว่า ทางฝา่ ยกรุงสุโขทัยจะชวนแคว้นกัมพุช (ลพบุร)ี และอาณาจักรทางเหนือ ซึง่
เป็ นมิตรกับกรุงสุโขทัยมาร่วมรบประกอบกับกรุงศรีอยุธยาเพิง่ จะสถาปนาได้ไม่นาน
หากมีศกึ
กระหนาบข้างทัง้ สองด้านจะสร้างปญั หาให้แก่กรุงศรีอยุธยาไม่น้อย
ด้วยเหตุผลนี้เองทีท่ าํ ให้กรุงศรี
อยุธยายอมคืน "เมืองชัยนาทบุรี" ให้แก่กรุงสุโขทัยโดยดี เมือ่ พระมหาธรรมราชา ที่ ๑ (ลิไท) ทรงได้

๒
"เมืองชัยนาทบุรี " คืนแล้ว ทรงโปรดให้พระกนิษฐภคินี ทรงพระนามว่า พระสุธรรมกัญญา ซึง่ ทรง
สถาปนาเป็ นพระมหาเทวี ครองราชสมบัตใิ นกรุงสุโขทัยแล้ว พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) ทรง
อัญเชิญ พระสิหล (พระพุทธสิหงิ ค์) พร้อมทัง้ เสด็จมาครองเมืองชัยนาทจนกระทังสวรรคต
่
ในปี พ.ศ.
๑๙๑๔
ม.ร.ว.ศึกฤทธิ ์ ปราโมช ได้มาปาฐกถาทีว่ ดั มหาธาตุ อําเภอสรรคบุร ี เมือ่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๑๐ ว่า ระบอบการปกครองและระบบเศรษฐกิจของ "เมืองชัยนาทบุรี" ในยุคนี้คล้ายคลึงกันกับกรุง
สุโขทัย กษัตริยค์ รองเมือง "ชัยนาทบุรี" ในฐานะพ่อเมืองปกครองแบบพ่อปกครองลูกบ้านอาศัยความ
เมตตากรุณาต่อกันเป็ นหลักใหญ่ในการปกครอง ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นเมือง มีเสรีภาพต่างๆ ฐานะความ
เป็ นอยูแ่ ละเศรษฐกิจ เช่นเดียวกันกับทีป่ รากฏในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหง เช่น มีสทิ ธิทจ่ี ะ
อยูไ่ ด้อย่างเสรี ไม่มที าส ประชาชนชาว "เมืองชัยนาทบุรี" ก็คงจะมีสทิ ธิทจ่ี ะทํามาหากินได้โดยเสรี
เช่นเดียวกันกับทีเ่ มืองสุโขทัย ทางผูป้ กครองแผ่นดินก็คงจะได้ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจโดยการสร้างทาง
คมนาคมทัง้ ทางนํ้าและทางบก และด้วยการสร้างระบบการชลประทานเพื่อให้ราษฎรทําไร่ไถ่นาให้
ได้ผลดี ฐานะทางเศรษฐกิจของเมืองก็ยอ่ มดีขน้ึ มาก ส่วนภาษีอากรนัน้ ย่อมมีบา้ ง เพราะเมือง "ชัยนาท
บุรี" มีฐานะเป็ นเมืองขึน้ ของกรุงสุโขทัย ฉะนัน้ ก็จาํ ต้องส่งส่วยอากรให้แก่กรุงสุโขทัยตามธรรมเนียม

สมัยกรุงศรีอยุธยา
เมือ่ กรุงศรีอยุธยาได้เข้มแข็งขึน้ เป็ นอาณาจักรใหญ่ และกรุงสุโขทัยได้เสื่อมอํานาจลงและ
ได้สน้ิ สุดเมือ่ ราว ๆ ปี พ.ศ. ๑๙๒๑ โดยได้รวมตัวกับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา "เมืองชัยนาทบุรี" ก็
ต้องขึน้ อยูก่ บั กรุงศรีอยุธยาไปด้วย
และได้รบั การสถาปนาให้เป็ นเมืองลูกหลวงของกรุงศรีอยุธยา
กล่าวคือ ได้ปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงค (จาด) ซึง่ ได้บนั ทึกในราวๆ
สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ได้กล่าวถึง "เมืองชัยนาทบุรี" ว่า ได้รบั การสถาปนาให้เป็ นเมืองลูกหลวงใน
รัช-สมัยสมเด็จพระอินทราชา กษัตริยอ์ งค์ท่ี ๖ แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๑๙๔๖ ) ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์
ปราโมช ได้สนั นิษฐานว่า สาเหตุทส่ี ถาปนาให้เมือง "ชัยนาทบุรี" เป็ นเมืองลูกหลวงนัน้ อาจจะเป็ น
ั ่ ว่ นทางการเมือง
เหตุผลทางทหารมากกว่าอย่างอื่น ชรอยจะยังทรงไม่ไว้วางพระราชหฤทัยในความปนป
ของราชอาณาจักรทางฝ่ายเหนือ ว่าจะสงบราบคาบลงได้อย่างแท้จริง เมือ่ พระองค์ทรงมีพระราชโอรส
ั ่ ว่ นต่างๆ
๓ พระองค์ จึงส่งให้ไปครองหัวเมืองรอบๆ กรุงศรีอยุธยา เพื่อคอยรับสถานะการณ์ความปนป
ซึง่ อาจจะเกิดขึน้ ได้ดงั นี้
๑. เจ้าอ้ายพญา ให้ไปครอง
เมืองสุพรรณบุร ี
๒. เจ้ายีพ่ ญา
ให้ไปครอง
เมืองสรรค์บุร ี
๓. เจ้าสามพญา ให้ไปครอง
เมืองชัยนาทบุร ี
ครัง้ พ.ศ. ๑๙๖๑ สมเด็จพระอินทราชาเสด็จสวรรคต เจ้าอ้ายพญา และเจ้ายีพ่ ญา ได้ยกทัพ
เข้ามาชิงราชสมบัตกิ นั โดยมาพบกัน ณ ตําบลปา่ ถ่าน แขวงกรุงเก่า โดยเจ้าอ้ายพญาตัง้ ทัพอยูท่ ต่ี ําบล
ปา่ มะพร้าว ส่วนเจ้ายีพ่ ญายกทัพมาตัง้ ณ วัดไชยภูม ิ ทางเข้าตลาดเจ้าพรหม ทัง้ สองฝา่ ยปะทะกัน และ

๓
ได้กระทําการยุทธหัตถีทเ่ี ชิงสะพานปา่ ถ่าน ผลปรากฏว่า ทัง้ สองพระองค์ถูกพระแสงของ้าวต้องพระศอ
ขาดคอช้างสิน้ พระชนม์พร้อมๆ กัน มุขมนตรีจงึ ออกไปเฝ้าเจ้าสามพญาที่ "เมืองชัยนาทบุรี" แล้วทูล
เรือ่ งราวพร้อมทัง้ อัญเชิญเสด็จไปครองกรุงศรีอยุธยาทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒
แล้วทรงโปรดให้ขดุ พระศพของพระเชษฐาทัง้ สองพระองค์ขน้ึ มาถวายพระเพลิง ให้สถาปนาพระมหาสถูปและพระวิหารเป็ นพระอารามแล้วให้ช่อื ว่า วัดราชบูรณะ ส่วนสถานทีท่ เ่ี จ้าอ้ายพญาและเจ้ายีพ่ ญา
กระทํายุทธหัตถีกนั นัน้ ให้ก่อพระเจดีย์ ๒ องค์ไว้ทเ่ี ชิงสะพานปา่ ถ่าน
ครัง้ ที่ พ.ศ. ๑๙๙๔ พระเจ้าติโลกราช กษัตริยเ์ มืองเชียงใหม่มอี าํ นาจมากขึน้ ภายหลังจากที่
ได้รวบรวมอาณาจักรทางเหนือไว้ในอํานาจแล้ว ก็ได้ยกทัพมาตีเมืองแปป (เมืองกําแพงเพชร) และได้
กวาดต้อนผูค้ นบริเวณรอบๆ จนถึงเขต "เมืองชัยนาทบุรี" ทําให้ "เมืองชัยนาทบุรี" กลายเป็ นเมือง
ร้างตัง้ แต่นนั ้ มา
ต่อมา พ.ศ. ๒๐๗๒ ภายหลังขุนนางชัน้ ผูใ้ หญ่ได้ปราบปรามเจ้าแม่ยวเมื
ั ่ อง ท้าวศรีสุดา
จันทร์ ซึง่ คบชูก้ บั ขุนนางวรวงศาธิราช แล้วยึดอํานาจสถาปนาตนเป็ นกษัตริยไ์ ด้นาน ๕ เดือนแล้ว
อัญเชิญพระเฑียรราชา พระอนุ ชาของพระไชยราชาธิราช ซึง่ ได้อุปสมบทขึน้ ครองราชย์ ทรงพระนามว่า
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ในรัชกาลของพระองค์มเี หตุการณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับเมืองชัยนาท ซึง่ ปรากฏใน
พงศาวดารคือ ในปี พ.ศ. ๒๐๗๗ เดือนแปด ปีมะแม สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จไปกระทําพระ
ราชพิธมี ธั ยมกรรม ทีต่ ําบล"ชัยนาทบุรี" (ซึง่ ในขณะนัน้ ยังร้างอยู่) แล้วสถาปนาให้ตงั ้ เมือง" ชัยนาท "
ั ่ นออกของแม่น้ําเจ้าพระยา ซึง่ ตรงข้ามกับเมืองร้างเดิม แต่เมือง "ชัยนาท" ก็ยงั คง
ขึน้ ใหม่ ทางฝงตะวั
เป็ นยุทธภูมใิ นการรบระหว่างไทย - พม่า กล่าวคือ
ในปี พ.ศ ๒๐๘๖ พระเจ้ากรุงหงสาวดียกทัพพม่าเข้ามาทางด้านพระเจดียส์ ามองค์ เข้าล้อม
กรุงศรีอยุธยา พระมหาธรรมราชาผูเ้ ป็ นพระราชบุตรเขยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ์ซึง่ ครองเมือง
พิษณุโลก ได้เกณฑ์หวั เมืองฝา่ ยเหนือได้แก่ สุโขทัย พิจติ ร พิชยั รวมแล้วได้ไพร่พลประมาณห้าหมืน่
คน ยกทัพมาตัง้ ค่ายที่ "เมืองชัยนาท" เพื่อคอยช่วยเหลือป้องกันกรุงศรีอยุธยา และได้ส่งทัพหน้า
ออกไปลาดตะเวนสืบข่าวความเคลื่อนไหวของทัพพม่า แต่พม่าได้ตที พั หน้าของพระมหาธรรมราชา
แตกพ่ายกลับค่ายที่ "เมืองชัยนาท" ต่อมาพระเจ้ากรุงหงสาวดีไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาแตกได้ ก็เลิก
ทัพกลับ โดยเคลื่อนขบวนผ่านทาง "เมืองชัยนาท" พระมหาธรรมราชาเห็นว่า มีลพ้ี ลน้อยกว่าและพม่า
ไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้ เลยถอยทัพกลับทิง้ ค่ายทีเ่ มืองชัยนาทร้างไว้ พระเจ้ากรุงหงสาวดีก็
เคลื่อนทัพเข้าตัง้ ทีค่ ่ายดังกล่าว ขณะเดียวกันทีพ่ ม่าถอยทัพนัน้ พระราเมศวร และพระมหินทราธิราช
พระราชโอรสของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได้ยกทัพไทยเข้ามาตีกระหนาบท้ายโดยไม่รวู้ ่าพระมหา
ธรรมราชาได้ถอยทัพกลับแล้ว จึงถูกพม่าตีแตกพ่ายกลับไปและพระราชโอรสทัง้ สองพระองค์ถูกพม่าจับ
ตัวไว้ แล้วนํามาคุมขังทีค่ ่ายพม่า ณ "เมืองชัยนาท" สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
จําต้องแต่งพระราชสารให้พระมหาราชครูปโุ รหิต ขุนหลวงพระเกษมและขุนหลวงไกรศรี
เป็ นทูตไปเจรจาขอให้ส่งตัว พระราเมศวร และพระมหินทราธิราชคืนโดยพม่าขอแลกตัวกับช้างชนะงา
๒ เชือก คือ พลายศรีมงคล และพลายมงคลทวีป เมือ่ ไทยนํ าช้างทัง้ สองเชือกส่งทีค่ ่ายพม่า ณ "เมือง
ชัยนาท " แล้ว ปรากฏว่าช้างทัง้ สองเชือกเห็นหมอควาญชาวพม่าผิดเสียงก็อาละวาดไล่แทงช้าง แทง

๔
คน วุ่นวายทัง้ กองทัพ พระเจ้ากรุงหงสาวดีจงึ ให้กรมช้างนํ าช้างทัง้ สองเชือกดังกล่าวกลับคืนแก่กรุงศรี
อยุธยาแล้วถอยทัพกลับสู่กรุงหงสาวดี
ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๑๑๑ รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายหลังได้ทรงประกาศ
อิสรภาพ ณ แขวงเมืองแครง โดยหลังพระอุ
่
ธาธกธาราต่อหน้าพระมหาเถรคันฉ่ อง พระยาเกียรติ พระยาราม แล้วเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาและเสริมสร้างปราการ คูรบให้แข็งแรง ฝา่ ยพระเจ้ากรุงหงสาวดีก็
เกณฑ์ทพั ใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยาสองทาง คือ ทางด่านพระเจดียส์ ามองค์ และทัพพระเจ้าเชียงใหม่
ซึง่ ยกทัพมาทางเรือ มาตัง้ ค่ายทีเ่ มืองนครสวรรค์ เมื่อสมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงทราบข่าว ก็ยกทัพ
ออกไปกระทําพิธตี ดั ไม้ขม่ นาม ณ ตําบลลุมพลี แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ แล้วยกทัพเข้าตีสกัดกองทัพ
พม่าของพญาพะสิม ทัพหน้าของพระเจ้ากรุงหงสาวดี ทีย่ กทัพเข้ามาทางด่านพระเจดียส์ ามองค์ แตก
พ่ายกลับไปจนถึงทัพหลวง พระเจ้ากรุงหงสาวดีจงึ สังให้
่ เลิกทัพกลับไป ฝา่ ยพระเจ้าเชียงใหม่ไม่ทราบ
ว่า ทัพหลวงได้เลิกทัพกลับแล้ว ก็เคลื่อนทัพมาตัง้ ค่ายที่ "เมืองชัยนาท" แล้วส่งทัพหน้าซึง่ นํ าโดยไชย
กะยอสู และ นันทะกะยอสู เป็ นทัพหน้าลงมาตัง้ ทัพ ณ บ้านบางพุทรา และบางเกี่ยวหญ้า สมเด็จพระ
นเรศวรฯ จึงสังให้
่ พระราชมนู และขุนรามเดชะ นําทัพหน้าเข้าโจมตีทพั หน้าของพระเจ้าเมืองเชียงใหม่
แตกกลับไปยังทัพหลวงที่ "เมืองชัยนาท" พระเจ้าเชียงใหม่ทราบข่าวว่า กองทัพหลวงของพระเจ้ากรุงหงสาวดียกทัพกลับแล้ว ก็เลิกทัพกลับเชียงใหม่โดยกวาดต้อนผูค้ นแถบหัวเมือง "ชัยนาท" ไป
ด้วย
สําหรับฐานะของ "เมืองชัยนาท" ในยุคกรุงศรีอยุธยานัน้ ม.ร.ว.ศึกฤทธิ ์ ปราโมช ได้
ปาฐกถาว่า เมือ่ เมืองชัยนาทตกมาขึน้ อยูก่ บั กรุงศรีอยุธยาใหม่ นัน้ "เมืองชัยนาท" มีฐานะเป็ นเมือง
ลูกหลวงดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว "เมืองชัยนาท" จะได้ดาํ รงตําแหน่งอันสําคัญนี้มาได้ชา้ นานเท่าไหร่ไม่
ปรากฏแน่ ชดั แต่ตามหลักฐานในพระราชบัญญัตศิ กั ดินาทหารหัวเมือง ซึง่ ว่ากันว่าออกในสมัยแผ่นดิน
สมเด็จพระนเรศวรฯ (พ.ศ. ๒๑๒๑ - ๒๑๓๖) นัน้ "เมืองชัยนาท" ได้ลดฐานะลงไปเป็ นเมืองจัตวา
เพราะตามกฎหมายฯ นัน้ เมืองเอกมีอยูเ่ พียงสองเมืองคือ เมืองพิษณุโลก ในภาคเหนือ และเมือง
นครศรีธรรมราช ในภาคใต้ เมืองโทนัน้ ได้แก่ สวรรคโลก สุโขทัย กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ โคราช และ
ตะนาวศรี ส่วนเมืองตรีนนั ้ ได้แก่ เมืองพิชยั พิจติ ร นครสวรรค์ จันทรบูร ไชยา พัทลุง และชุมพร ในยุค
นี้ "เมืองชัยนาท" ได้ขาดความสําคัญไปแล้ว ทัง้ ในด้านการทหาร และด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับในยุค
นัน้ บ้านเมืองมีศกึ สงครามหลายครัง้ หลายครา พลเมืองที่ "เมืองชัยนาท" ก็คงจะร่อยหรอลงไปมาก
เพราะชายฉกรรจ์คงจะถูกเกณฑ์ไปรักษาพระนครเหนือ ไปราชการทัพเสียเกือบหมด ทีเ่ หลือก็คงจะหนี
เข้าป่าไปพร้อมๆ กับครอบครัว ทําให้เมืองชัยนาทกลายเป็นเมืองเล็กๆ ทีเ่ กือบจะไม่มคี วามสําคัญ
เหลืออยูเ่ ลย นอกจากนัน้ บริเวณเมือง "ชัยนาท" ได้กลายเป็ นเขตยุทธภูมแิ ทบทุกครัง้ พลเมืองถูก
กวาดต้อนไปยังบ้านเมืองของข้าศึกหลายครัง้ อีกด้วย

๕
สมัยกรุงธนบุรี
ภายหลังจากทีก่ รุงศรีอยุธยาได้แตกและเสียกรุงแก่พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ นัน้ เมือง
"ชัยนาท" ยังคงเป็ นเมืองสําคัญในยุทธภูม ิ ซึง่ ปรากฏตามหลักฐานของกรมศิลปากรว่า ในปี ๒๓๑๙
ตรงกับวันเสาร์ ขึน้ ๑๒ คํ่า เดือน ๙ (ตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๓๑๙) พระเจ้ากรุงธนบุรไี ด้ยกทัพ
ขึน้ มาตัง้ ค่ายที่ "เมืองชัยนาท" เพื่อขับไล่พม่า ซึง่ กําลังรบติดพันกับกองทัพไทยทีเ่ ขตเมืองนครสวรรค์
เมือ่ พม่าทราบข่าว ก็ตกใจ จึงละทิง้ ค่ายทีเ่ มืองนครสวรรค์ หนีไปทางเมืองอุทยั ธานี พระเจ้ากรุงธนบุร ี
ทรงยกทัพติดตามข้าศึกไปจนถึงบ้านเดิมบางนางบวช แขวงเมืองสุพรรณบุรแี ล้วเข้าโจมตีขา้ ศึกแตก
พ่ายยับเยิน ด้วยเหตุน้ี ทางจังหวัดชัยนาทจึงถือว่า วันที่ ๒๘ กรกฎาคม เป็ นวันสถาปนาจังหวัด

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทางราชการได้สร้างศาลากลางจังหวัดขึน้ ทีต่ ําบลบ้านกล้วย และใน
รัชกาลที่ ๕ ได้จดั ตัง้ กองทหารราบที่ ๑๖ ขึน้ ทีบ่ ริเวณทีต่ งั ้ ศาลากลางจังหวัดในปจั จุบนั (ซึง่ ต่อมาได้ยา้ ย
ไปตัง้ ค่ายทีค่ ่ายจิระประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ) ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงจัดตัง้ การ
ั ่ น้ําเจ้าพระยา ตอนเหนือขึน้
ปกครองเป็ นแบมณฑลเทศาภิบาล โดยให้ยบุ และรวมหัวเมืองทางริมฝงแม่
ไปจนถึงแม่น้ํ าปิงคือ เมืองชัยนาท เมืองสรรค์บุร ี เมืองมโนรมย์ เมืองพยุหคีร ี เมืองนครสวรรค์ เมือง
กําแพงเพชร เมืองตาก รวม ๘ หัวเมือง ขึน้ ตรงต่อข้าหลวงเทศาภิบาลและตัง้ ทีว่ ่าการมณฑล ณ เมือง
นครสวรรค์ เรียกว่า "มณฑลนครสวรรค์" โดยมีพระยาดัสกรปลาศ (อยู)่ เป็ นข้าหลวงเทศาภิบาลคน
แรก (ซึง่ ต่อมาได้เปลีย่ นเป็ นตําแหน่ ง "สมุหเทศาภิ บาล" ในสมัยรัชการที่ ๖)
ครัน้ สมัยรัชกาลที่ ๘ ประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ในราวๆ ปี พ.ศ. ๒๔๘๔
ประเทศไทยได้ประกาศสงครามกับฝา่ ยสัมพันธมิตร และเข้าร่วมรบกับญีป่ นุ่ และยินยอมให้ญป่ี ่นุ ยก
กองทัพผ่านประเทศไทยไปยังประเทศพม่า และยอมให้ญป่ี นุ่ เสริมสร้างสนามบินตาคลีเดิม เพื่อใช้เป็ น
ฐานบิน และกองทัพญี่ปนุ่ ได้ใช้ท่าเรือทีจ่ งั หวัด "ชัยนาท" เป็ นเส้นทางขนส่งเสบียงสัมภาระไปยังฐาน
บินตาคลี นามเป็ นเวลา ๔ ปีเศษ ขณะเดียวกันเมือง "ชัยนาท" ก็เป็ นเขตปฏิบตั ขิ องหน่ วยก่อวินาศกรรมสังกัดขบวนการเสรีไทย
ในปัจจุบนั จังหวัดชัยนาทได้เลือกบริเวณทีต่ งั ้ ค่ายทหารของกองทหารราบที่ ๑๖ เก่า เป็ น
ทีต่ งั ้ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยได้ก่อสร้างอาคารทีท่ าํ การเป็ นตึกทรงไทย ๒ ชัน้ และเปิดทําการใน
ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จนถึงปจั จุบนั
เป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่า ถึงแม้ว่า "เมืองชัยนาท" เป็นเมืองเก่าแก่ ตัง้ อยูท่ างตอนเหนือของภาค
กลาง และตัง้ อยูร่ ะหว่าง กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ยามใดทีก่ รุงสุโขทัยเรืองอํานาจก็จะยึดเอาเมือง
"ชัยนาท" เป็ นเมืองหน้าด่าน แต่ยามใดทีก่ รุงศรีอยุธยาเจริญรุง่ เรือง กรุงสุโขทัยเสื่อมอํานาจลง เมือง
"ชัยนาท"
ก็จะกลายเป็ นเมืองลูกหลวง และเป็ นเมืองทีใ่ ช้ในการสะสมเสบียงอาหารและอาวุธ
ยุทธภัณฑ์ในการรบระหว่าง ไทย-พม่า และยังเป็ นสมรภูมใิ นสงครามทุกยุคทุกสมัยด้วยเหตุน้ี "เมือง

๖
ชัยนาท"
จึงได้รบั ความกระทบกระเทือนเสียหายเนื่องจากสงครามเป็ นอย่างมากจึงไม่มซี าก
โบราณสถาน และศิลปกรรมมากมายนัก แต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหาร
ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท,ชัยนาท : อรุณการพิมพ์,๒๕๒๙.

