
จงัหวดัชยันาท 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

เมอืงชยันาทเป็นเมอืงโบราณ ตวัเมอืงเดมิตัง้อยูต่รงแยกฝ ัง่ขวาของแมน้ํ่าเจา้พระยา ตรงที่

ปากน้ําเมอืงสรรค ์ (ปากคลองแพรกศรรีาชา-ปจัจบุนับรเิวณดงักล่าวอยูใ่ตป้ากลาํน้ําเก่า) สมยัเมือ่ลาํน้ํา

เจา้พระยาไหลแยกเดนิลงมาทางอําเภอสรรพยา และอนิทรบุ์ร ี (ในปจัจบุนัเป็นลาํน้ําใหมแ่ลว้) บาง

ตํานานไดก้ล่าวว่า "เมืองชยันาท" น่าจะปรากฏนามในราวๆ ปี พ.ศ. ๑๗๐๒ ว่า ขนุเสอืฟ้า หรอื เจา้

คาํฟ้า กษตัรยิเ์มอืงเมา ไดย้กทพัมาทําสงครามกบัเจา้เมอืงฟงัคาํแห่งอาณาจกัรโยนก (ปจัจบุนัเป็น

อําเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา) และไดช้ยัชนะหลงัจากเมอืงแตกแลว้ เจา้เมอืงฟงัคาํไดอ้พยพผูค้นลงมา

อยูท่ีเ่มอืงแปป (กําแพงเพชร เดมิ) แลว้มาสรา้งเมอืงไตรตรงึค ์ ทีต่ําบลแพรกศรรีาชา และหลงัจากนัน้

คงจะสรา้ง "เมืองชยันาทขึ้น เน่ืองจากได้รบชยัชนะชนชาติท้องถ่ินเดิม" 

บางท่านไดส้นันิษฐานว่า น่าจะสรา้งในสมยัรชักาลพญาเลอไทแห่งกรงุสุโขทยั ระหว่าง 

พ.ศ. ๑๘๖๐ - ๑๘๙๗ ซึง่ในหลกัศลิาจารกึของพ่อขนุรามคาํแหงปรากฏแต่ชื่อ "เมืองแพรก" ในหนงัสอื

จามเทววีงศไ์ดก้ล่าวถงึเมอืงทวสีาขนคร ซึง่สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงสนันิษฐานไวว้่า

น่าจะเป็น "เมืองแพรก" หรอื "เมืองสรรคบ์รีุ " อนัเป็นเมอืงทีอ่ยูใ่กล ้ "เมืองชยันาท" จนถงึกบัจะ

เรยีกว่าเป็นเมอืงเดยีวกนักไ็ด ้ ส่วนหนงัสอืชนิกาลมาลนีัน้ มขีอ้ความกล่าวไวช้ดัเจนว่า  "ชยนาทปรุม     

ทุพภิกภย ชาต" ซึง่หมายถงึ ทุพภกิขภยัไดบ้งัเกดิมใีนเมอืงชยันาทบุร ี ซึง่กล่าวว่าทางพระ

ราชอาณาจกัรอยธุยาไดส้่งอํามาตย ์หรอืพระราชโอรสมนีามว่า "เดชะ" มาครอง "เมืองชยันาท" ในรชั

สมยัพระมหาธรรมราชา (ลไิท) แห่งอาณาจกัรกรงุสุโขทยั  สว่นในตํานานพระพุทธสหิงิค ์  ไดก้ล่าวถงึ

เมอืงชยันาทภายใตก้ารปกครองของกรงุสุโขทยั รชัสมยัพระมหาธรรมราชาที ่ ๑  (ลไิท) นัน้ ครัง้หน่ึง

เกดิภาวะขา้วยากหมากแพง พระรามาธบิดทีี ่ ๑ (พระเจา้อู่ทอง) ทรงออกอุบายนําขา้วมาขายทีเ่มอืง

ชยันาทแลว้ยดึเมอืงไดจ้งึโปรดใหอ้ํามาตยช์ื่อ วตัตเิดช (ขนุหลวงพะงัว่) ปกครองเมอืงชยันาท ซึง่

ตรงกนักบัพงศาวดารกรงุศรอียธุยาไดก้ล่าวว่า "เมืองชยันาทบุรี" ปรากฏชื่อในราวๆ รชัสมยัสมเดจ็

พระรามาธ-ิบดทีี ่ ๑ แห่งกรุงศรอียธุยาซึง่ตรงกบั พ.ศ. ๑๘๙๗ เป็นทีพ่ญาเลอไทสวรรคต กรงุสุโขทยั

เกดิการแยง่ชงิราชสมบตั ิ สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ ๑ ทรงเหน็โอกาสเหมาะ จงึโปรดใหข้นุหลวงพะงัว่ซึง่

ขณะนัน้ครองเมอืงสุพรรณบุรยีกทพัขึน้ไปยดึครอง "เมืองชยันาทบรีุ" และอยูร่กัษาเมอืงไวโ้ดยขึน้ตรง

ต่อกรงุศร-ีอยธุยา ต่อมากรุงสุโขทยัสงบลงแลว้ พญาลไิทขึน้ครองราชย ์ ไดส้่งทตูมาเจรจาขอ "เมือง

ชยันาทบรีุ" คนืจากกรงุศรอียธุยา โดยต่างฝ่ายจะเป็นอสิระ และมคีวามสมัพนัธไมตรอีนัดต่ีอกนั ใน

ทีสุ่ดกรงุศร-ีอยธุยากไ็ดค้นื "เมืองชยันาทบรีุ" ใหแ้ก่กรงุสุโขทยั ซึง่นกัประวตัศิาสตรไ์ดส้นันิษฐานว่า 

ทางกรงุศร-ีอยธุยาเกรงว่า ทางฝา่ยกรงุสุโขทยัจะชวนแควน้กมัพุช (ลพบุร)ี และอาณาจกัรทางเหนือ ซึง่

เป็นมติรกบักรงุสุโขทยัมารว่มรบประกอบกบักรงุศรอียธุยาเพิง่จะสถาปนาไดไ้ม่นาน หากมศีกึ

กระหนาบขา้งทัง้สองดา้นจะสรา้งปญัหาใหแ้ก่กรงุศรอียุธยาไม่น้อย ดว้ยเหตุผลน้ีเองทีท่าํใหก้รงุศรี

อยธุยายอมคนื "เมืองชยันาทบรีุ" ใหแ้ก่กรงุสุโขทยัโดยด ี เมือ่พระมหาธรรมราชา ที ่๑ (ลไิท) ทรงได ้  



 ๒ 
 

"เมืองชยันาทบรีุ " คนืแลว้ ทรงโปรดใหพ้ระกนิษฐภคนีิ ทรงพระนามว่า พระสุธรรมกญัญา ซึง่ทรง

สถาปนาเป็นพระมหาเทว ี ครองราชสมบตัใินกรงุสุโขทยัแลว้ พระมหาธรรมราชาที ่ ๑ (ลไิท) ทรง

อญัเชญิ พระสหิล (พระพุทธสหิงิค)์ พรอ้มทัง้เสดจ็มาครองเมอืงชยันาทจนกระทัง่สวรรคต ในปี พ.ศ. 

๑๙๑๔  

ม.ร.ว.ศกึฤทธิ ์ปราโมช ไดม้าปาฐกถาทีว่ดัมหาธาตุ อําเภอสรรคบุร ีเมือ่ ๒๑ กุมภาพนัธ ์

๒๕๑๐ ว่า ระบอบการปกครองและระบบเศรษฐกจิของ "เมืองชยันาทบรีุ" ในยคุน้ีคลา้ยคลงึกนักบักรงุ

สุโขทยั กษตัรยิค์รองเมอืง "ชยันาทบรีุ" ในฐานะพ่อเมอืงปกครองแบบพ่อปกครองลกูบา้นอาศยัความ

เมตตากรณุาต่อกนัเป็นหลกัใหญ่ในการปกครอง  ประชาชนทีอ่ยูใ่นเมอืง มเีสรภีาพต่างๆ ฐานะความ

เป็นอยูแ่ละเศรษฐกจิ เช่นเดยีวกนักบัทีป่รากฏในหลกัศลิาจารกึของพ่อขนุรามคาํแหง เช่น มสีทิธทิีจ่ะ

อยูไ่ดอ้ยา่งเสร ีไม่มทีาส ประชาชนชาว  "เมืองชยันาทบรีุ" กค็งจะมสีทิธทิีจ่ะทํามาหากนิไดโ้ดยเสรี

เช่นเดยีวกนักบัทีเ่มอืงสุโขทยั ทางผูป้กครองแผ่นดนิกค็งจะไดส้่งเสรมิดา้นเศรษฐกจิโดยการสรา้งทาง

คมนาคมทัง้ทางน้ําและทางบก และดว้ยการสรา้งระบบการชลประทานเพื่อใหร้าษฎรทาํไรไ่ถ่นาให้

ไดผ้ลด ีฐานะทางเศรษฐกจิของเมอืงกย็อ่มดขีึน้มาก ส่วนภาษอีากรนัน้ยอ่มมบีา้ง เพราะเมอืง "ชยันาท

บรีุ" มฐีานะเป็นเมอืงขึน้ของกรงุสุโขทยั ฉะนัน้ กจ็าํตอ้งส่งส่วยอากรใหแ้ก่กรงุสุโขทยัตามธรรมเนียม 

 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

เมือ่กรงุศรอียธุยาไดเ้ขม้แขง็ขึน้เป็นอาณาจกัรใหญ่ และกรงุสโุขทยัไดเ้สื่อมอํานาจลงและ

ไดส้ิน้สุดเมือ่ ราว ๆ ปี พ.ศ. ๑๙๒๑ โดยไดร้วมตวักบัอาณาจกัรกรงุศรอียธุยา "เมืองชยันาทบรีุ" ก็

ตอ้งขึน้อยูก่บักรงุศรอียธุยาไปดว้ย และไดร้บัการสถาปนาใหเ้ป็นเมอืงลกูหลวงของกรงุศรอียธุยา 

กล่าวคอื ไดป้รากฏในพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัพระจกัรพรรดพิงค (จาด) ซึง่ไดบ้นัทกึในราวๆ 

สมยัสมเดจ็พระนารายณ์ ไดก้ล่าวถงึ "เมืองชยันาทบุรี"  ว่า ไดร้บัการสถาปนาใหเ้ป็นเมอืงลกูหลวงใน

รชั-สมยัสมเดจ็พระอนิทราชา กษตัรยิอ์งคท์ี ่ ๖ แห่งกรงุศรอียธุยา (พ.ศ. ๑๙๔๖ ) ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์

ปราโมช ไดส้นันิษฐานว่า สาเหตุทีส่ถาปนาใหเ้มอืง "ชยันาทบรีุ" เป็นเมอืงลกูหลวงนัน้ อาจจะเป็น

เหตุผลทางทหารมากกว่าอยา่งอื่น ชรอยจะยงัทรงไมไ่วว้างพระราชหฤทยัในความป ัน่ปว่นทางการเมอืง

ของราชอาณาจกัรทางฝ่ายเหนือ ว่าจะสงบราบคาบลงไดอ้ยา่งแทจ้รงิ เมือ่พระองคท์รงมพีระราชโอรส 

๓ พระองค ์ จงึส่งใหไ้ปครองหวัเมอืงรอบๆ กรงุศรอียธุยา เพื่อคอยรบัสถานะการณ์ความป ัน่ปว่นต่างๆ 

ซึง่อาจจะเกดิขึน้ไดด้งัน้ี 

๑. เจา้อา้ยพญา ใหไ้ปครอง เมอืงสุพรรณบุร ี

๒. เจา้ยีพ่ญา ใหไ้ปครอง เมอืงสรรคบุ์ร ี

๓. เจา้สามพญา ใหไ้ปครอง เมอืงชยันาทบุร ี

ครัง้ พ.ศ. ๑๙๖๑ สมเดจ็พระอนิทราชาเสดจ็สวรรคต เจา้อา้ยพญา และเจา้ยีพ่ญา ไดย้กทพั

เขา้มาชงิราชสมบตักินั โดยมาพบกนั ณ ตําบลปา่ถ่าน แขวงกรงุเก่า โดยเจา้อา้ยพญาตัง้ทพัอยูท่ีต่ําบล

ปา่มะพรา้ว สว่นเจา้ยีพ่ญายกทพัมาตัง้ ณ วดัไชยภูม ิทางเขา้ตลาดเจา้พรหม ทัง้สองฝา่ยปะทะกนั และ
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ไดก้ระทําการยุทธหตัถทีีเ่ชงิสะพานปา่ถ่าน ผลปรากฏว่า ทัง้สองพระองคถ์ูกพระแสงของา้วตอ้งพระศอ

ขาดคอชา้งสิน้พระชนมพ์รอ้มๆ กนั มขุมนตรจีงึออกไปเฝ้าเจา้สามพญาที ่"เมืองชยันาทบุรี"  แลว้ทลู

เรือ่งราวพรอ้มทัง้อญัเชญิเสดจ็ไปครองกรงุศรอียธุยาทรงพระนามว่า สมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่ ๒ 

แลว้ทรงโปรดใหข้ดุพระศพของพระเชษฐาทัง้สองพระองคข์ึน้มาถวายพระเพลงิ ใหส้ถาปนาพระมหา-

สถูปและพระวหิารเป็นพระอารามแลว้ใหช้ื่อว่า วดัราชบูรณะ ส่วนสถานทีท่ีเ่จา้อา้ยพญาและเจา้ยีพ่ญา

กระทํายทุธหตัถกีนันัน้ ใหก่้อพระเจดยี ์๒ องคไ์วท้ีเ่ชงิสะพานปา่ถ่าน 

ครัง้ที ่พ.ศ. ๑๙๙๔ พระเจา้ตโิลกราช กษตัรยิเ์มอืงเชยีงใหมม่อีาํนาจมากขึน้ภายหลงัจากที่

ไดร้วบรวมอาณาจกัรทางเหนือไวใ้นอํานาจแลว้ กไ็ดย้กทพัมาตเีมอืงแปป (เมอืงกาํแพงเพชร) และได้

กวาดตอ้นผูค้นบรเิวณรอบๆ จนถงึเขต "เมืองชยันาทบรีุ"   ทาํให ้"เมืองชยันาทบรีุ"  กลายเป็นเมอืง

รา้งตัง้แต่นัน้มา 

ต่อมา พ.ศ. ๒๐๗๒ ภายหลงัขนุนางชัน้ผูใ้หญ่ไดป้ราบปรามเจา้แมย่ัว่เมอืง ทา้วศรสีุดา

จนัทร ์ ซึง่คบชูก้บัขนุนางวรวงศาธริาช แลว้ยดึอํานาจสถาปนาตนเป็นกษตัรยิไ์ดน้าน ๕ เดอืนแลว้

อญัเชญิพระเฑยีรราชา พระอนุชาของพระไชยราชาธริาช ซึง่ไดอุ้ปสมบทขึน้ครองราชย ์ทรงพระนามว่า 

สมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ ในรชักาลของพระองคม์เีหตุการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเมอืงชยันาท ซึง่ปรากฏใน

พงศาวดารคอื ในปี พ.ศ. ๒๐๗๗ เดอืนแปด ปีมะแม สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดไิดเ้สดจ็ไปกระทําพระ

ราชพธิมีธัยมกรรม ทีต่ําบล"ชยันาทบุรี" (ซึง่ในขณะนัน้ยงัรา้งอยู่) แลว้สถาปนาใหต้ัง้เมอืง" ชยันาท " 

ขึน้ใหม ่ทางฝ ัง่ตะวนัออกของแมน้ํ่าเจา้พระยา ซึง่ตรงขา้มกบัเมอืงรา้งเดมิ แต่เมอืง "ชยันาท" กย็งัคง

เป็นยทุธภมูใินการรบระหว่างไทย - พมา่ กล่าวคอื 

ในปี พ.ศ ๒๐๘๖ พระเจา้กรุงหงสาวดยีกทพัพมา่เขา้มาทางดา้นพระเจดยีส์ามองค ์เขา้ลอ้ม

กรงุศรอียธุยา พระมหาธรรมราชาผูเ้ป็นพระราชบุตรเขยของสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิซ์ึง่ครองเมอืง

พษิณุโลก ไดเ้กณฑห์วัเมอืงฝา่ยเหนือไดแ้ก่ สุโขทยั พจิติร พชิยั รวมแลว้ไดไ้พรพ่ลประมาณหา้หมืน่

คน ยกทพัมาตัง้คา่ยที ่ "เมืองชยันาท" เพื่อคอยช่วยเหลอืป้องกนักรงุศรอียธุยา และไดส้่งทพัหน้า

ออกไปลาดตะเวนสบืขา่วความเคลื่อนไหวของทพัพม่า  แต่พมา่ไดต้ทีพัหน้าของพระมหาธรรมราชา

แตกพ่ายกลบัค่ายที ่"เมืองชยันาท" ต่อมาพระเจา้กรงุหงสาวดไีมส่ามารถตกีรงุศรอียธุยาแตกได ้กเ็ลกิ

ทพักลบั โดยเคลื่อนขบวนผ่านทาง "เมืองชยันาท" พระมหาธรรมราชาเหน็ว่า มลีีพ้ลน้อยกว่าและพม่า

ไมส่ามารถตกีรงุศรอียธุยาได ้ เลยถอยทพักลบัทิง้ค่ายทีเ่มอืงชยันาทรา้งไว ้ พระเจา้กรงุหงสาวดกี็

เคลื่อนทพัเขา้ตัง้ทีค่่ายดงักล่าว ขณะเดยีวกนัทีพ่ม่าถอยทพันัน้ พระราเมศวร และพระมหนิทราธริาช 

พระราชโอรสของสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ ไดย้กทพัไทยเขา้มาตกีระหนาบทา้ยโดยไมรู่ว้่าพระมหา

ธรรมราชาไดถ้อยทพักลบัแลว้ จงึถูกพมา่ตแีตกพ่ายกลบัไปและพระราชโอรสทัง้สองพระองคถ์ูกพมา่จบั

ตวัไว ้แลว้นํามาคุมขงัทีค่่ายพมา่ ณ "เมืองชยันาท" สมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ

จาํตอ้งแต่งพระราชสารใหพ้ระมหาราชครปูโุรหติ ขนุหลวงพระเกษมและขนุหลวงไกรศร ี

เป็นทตูไปเจรจาขอใหส้่งตวั พระราเมศวร และพระมหนิทราธริาชคนืโดยพมา่ขอแลกตวักบัชา้งชนะงา 

๒ เชอืก คอื พลายศรมีงคล และพลายมงคลทวปี เมือ่ไทยนําชา้งทัง้สองเชอืกส่งทีค่่ายพมา่ ณ "เมือง

ชยันาท " แลว้ ปรากฏว่าชา้งทัง้สองเชอืกเหน็หมอควาญชาวพมา่ผดิเสยีงกอ็าละวาดไล่แทงชา้ง แทง
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คน วุ่นวายทัง้กองทพั พระเจา้กรงุหงสาวดจีงึใหก้รมชา้งนําชา้งทัง้สองเชอืกดงักล่าวกลบัคนืแก่กรงุศรี

อยธุยาแลว้ถอยทพักลบัสู่กรุงหงสาวด ี

ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๑๑๑ รชัสมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  ภายหลงัไดท้รงประกาศ       

อสิรภาพ ณ แขวงเมอืงแครง โดยหลัง่พระอุธาธกธาราต่อหน้าพระมหาเถรคนัฉ่อง พระยาเกยีรต ิพระ-

ยาราม แลว้เสดจ็กลบักรงุศรอียธุยาและเสรมิสรา้งปราการ ครูบใหแ้ขง็แรง ฝา่ยพระเจา้กรงุหงสาวดกี็

เกณฑท์พัใหญ่มาตกีรงุศรอียธุยาสองทาง คอื ทางด่านพระเจดยีส์ามองค ์ และทพัพระเจา้เชยีงใหม ่   

ซึง่ยกทพัมาทางเรอื มาตัง้ค่ายทีเ่มอืงนครสวรรค ์ เมื่อสมเดจ็พระนเรศวรฯ ทรงทราบขา่ว กย็กทพั

ออกไปกระทาํพธิตีดัไมข้ม่นาม ณ ตําบลลมุพล ี แขวงเมอืงวเิศษไชยชาญ แลว้ยกทพัเขา้ตสีกดักองทพั

พมา่ของพญาพะสมิ ทพัหน้าของพระเจา้กรงุหงสาวด ี ทีย่กทพัเขา้มาทางด่านพระเจดยีส์ามองค ์ แตก

พ่ายกลบัไปจนถงึทพัหลวง พระเจา้กรงุหงสาวดจีงึสัง่ใหเ้ลกิทพักลบัไป ฝา่ยพระเจา้เชยีงใหมไ่มท่ราบ

ว่า ทพัหลวงไดเ้ลกิทพักลบัแลว้  กเ็คลื่อนทพัมาตัง้ค่ายที ่"เมืองชยันาท" แลว้ส่งทพัหน้าซึง่นําโดยไชย 

กะยอส ู และ นนัทะกะยอส ู เป็นทพัหน้าลงมาตัง้ทพั ณ บา้นบางพุทรา และบางเกี่ยวหญา้ สมเดจ็พระ

นเรศวรฯ จงึสัง่ใหพ้ระราชมนู และขนุรามเดชะ นําทพัหน้าเขา้โจมตทีพัหน้าของพระเจา้เมอืงเชยีงใหม่

แตกกลบัไปยงัทพัหลวงที ่ "เมืองชยันาท" พระเจา้เชยีงใหมท่ราบขา่วว่า กองทพัหลวงของพระเจา้-

กรงุหงสาวดยีกทพักลบัแลว้ กเ็ลกิทพักลบัเชยีงใหมโ่ดยกวาดตอ้นผูค้นแถบหวัเมอืง "ชยันาท"  ไป

ดว้ย 

สาํหรบัฐานะของ "เมืองชยันาท" ในยคุกรุงศรอียธุยานัน้ ม.ร.ว.ศกึฤทธิ ์ ปราโมช ได้

ปาฐกถาว่า เมือ่เมอืงชยันาทตกมาขึน้อยูก่บักรงุศรอียธุยาใหม ่ นัน้ "เมืองชยันาท"  มฐีานะเป็นเมอืง

ลกูหลวงดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ "เมืองชยันาท" จะไดด้าํรงตําแหน่งอนัสําคญัน้ีมาไดช้า้นานเท่าไหรไ่ม่

ปรากฏแน่ชดั แต่ตามหลกัฐานในพระราชบญัญตัศิกัดนิาทหารหวัเมอืง ซึง่ว่ากนัว่าออกในสมยัแผ่นดนิ

สมเดจ็พระนเรศวรฯ (พ.ศ. ๒๑๒๑ - ๒๑๓๖) นัน้ "เมืองชยันาท" ไดล้ดฐานะลงไปเป็นเมอืงจตัวา 

เพราะตามกฎหมายฯ นัน้ เมอืงเอกมอียูเ่พยีงสองเมอืงคอื เมอืงพษิณุโลก ในภาคเหนือ และเมอืง

นครศรธีรรมราช ในภาคใต ้เมอืงโทนัน้ ไดแ้ก่ สวรรคโลก  สุโขทยั กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ โคราช และ

ตะนาวศร ีส่วนเมอืงตรนีัน้ ไดแ้ก่ เมอืงพชิยั พจิติร นครสวรรค ์จนัทรบรู ไชยา พทัลุง และชุมพร ในยคุ

น้ี "เมืองชยันาท" ไดข้าดความสาํคญัไปแลว้ ทัง้ในดา้นการทหาร และดา้นเศรษฐกจิ ประกอบกบัในยคุ

นัน้บา้นเมอืงมศีกึสงครามหลายครัง้หลายครา พลเมอืงที ่ "เมืองชยันาท"   กค็งจะรอ่ยหรอลงไปมาก 

เพราะชายฉกรรจค์งจะถูกเกณฑไ์ปรกัษาพระนครเหนือ ไปราชการทพัเสยีเกอืบหมด ทีเ่หลอืกค็งจะหนี

เขา้ป่าไปพรอ้มๆ กบัครอบครวั ทาํใหเ้มอืงชยันาทกลายเป็นเมอืงเลก็ๆ ทีเ่กอืบจะไมม่คีวามสําคญั

เหลอือยูเ่ลย นอกจากนัน้ บรเิวณเมอืง "ชยันาท" ไดก้ลายเป็นเขตยทุธภูมแิทบทุกครัง้ พลเมอืงถูก

กวาดตอ้นไปยงับา้นเมอืงของขา้ศกึหลายครัง้อกีดว้ย 
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สมยักรงุธนบรีุ 

ภายหลงัจากทีก่รงุศรอียธุยาไดแ้ตกและเสยีกรงุแก่พมา่ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ นัน้ เมอืง       

"ชยันาท"  ยงัคงเป็นเมอืงสาํคญัในยทุธภมู ิ ซึง่ปรากฏตามหลกัฐานของกรมศลิปากรว่า ในปี ๒๓๑๙ 

ตรงกบัวนัเสาร ์ขึน้ ๑๒ คํ่า เดอืน ๙ (ตรงกบัวนัที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๓๑๙) พระเจา้กรงุธนบุรไีดย้กทพั

ขึน้มาตัง้ค่ายที ่"เมืองชยันาท" เพื่อขบัไล่พมา่ ซึง่กําลงัรบตดิพนักบักองทพัไทยทีเ่ขตเมอืงนครสวรรค ์

เมือ่พมา่ทราบข่าว กต็กใจ จงึละทิง้ค่ายทีเ่มอืงนครสวรรค ์ หนีไปทางเมอืงอุทยัธานี พระเจา้กรงุธนบุรี

ทรงยกทพัตดิตามขา้ศกึไปจนถงึบา้นเดมิบางนางบวช แขวงเมอืงสุพรรณบุรแีลว้เขา้โจมตขีา้ศกึแตก

พ่ายยบัเยนิ ดว้ยเหตุน้ี ทางจงัหวดัชยันาทจงึถอืว่า วนัที ่๒๘ กรกฎาคม เป็นวนัสถาปนาจงัหวดั 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ในสมยัรชักาลที ่ ๔ ทางราชการไดส้รา้งศาลากลางจงัหวดัขึน้ทีต่ําบลบา้นกลว้ย และใน   

รชักาลที ่๕ ไดจ้ดัตัง้กองทหารราบที ่๑๖ ขึน้ทีบ่รเิวณทีต่ ัง้ศาลากลางจงัหวดัในปจัจุบนั (ซึง่ต่อมาไดย้า้ย

ไปตัง้ค่ายทีค่่ายจริะประวตั ิ จงัหวดันครสวรรค ์ ) ต่อมา พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้ทรงจดัตัง้การ

ปกครองเป็นแบมณฑลเทศาภบิาล โดยใหย้บุและรวมหวัเมอืงทางรมิฝ ัง่แม่น้ําเจา้พระยา ตอนเหนือขึน้

ไปจนถงึแมน้ํ่าปิงคอื เมอืงชยันาท เมอืงสรรคบุ์ร ี เมอืงมโนรมย ์ เมอืงพยหุครี ี เมอืงนครสวรรค ์ เมอืง

กําแพงเพชร เมอืงตาก รวม ๘ หวัเมอืง ขึน้ตรงต่อขา้หลวงเทศาภบิาลและตัง้ทีว่่าการมณฑล ณ เมอืง

นครสวรรค ์ เรยีกว่า "มณฑลนครสวรรค"์ โดยมพีระยาดสักรปลาศ (อยู)่ เป็นขา้หลวงเทศาภบิาลคน

แรก (ซึง่ต่อมาไดเ้ปลีย่นเป็นตําแหน่ง "สมหุเทศาภิบาล" ในสมยัรชัการที ่๖)  

ครัน้สมยัรชักาลที ่ ๘ ประเทศไทยเขา้สู่สงครามโลกครัง้ที ่ ๒ ในราวๆ ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ 

ประเทศไทยไดป้ระกาศสงครามกบัฝา่ยสมัพนัธมติร และเขา้รว่มรบกบัญีปุ่น่ และยนิยอมใหญ้ีปุ่่นยก

กองทพัผ่านประเทศไทยไปยงัประเทศพม่า และยอมใหญ้ีปุ่น่เสรมิสรา้งสนามบนิตาคลเีดมิ เพื่อใชเ้ป็น

ฐานบนิ และกองทพัญี่ปุน่ไดใ้ชท่้าเรอืทีจ่งัหวดั "ชยันาท"  เป็นเสน้ทางขนส่งเสบยีงสมัภาระไปยงัฐาน

บนิตาคล ี นามเป็นเวลา ๔ ปีเศษ ขณะเดยีวกนัเมอืง "ชยันาท" กเ็ป็นเขตปฏบิตัขิองหน่วยก่อวนิาศ-

กรรมสงักดัขบวนการเสรไีทย 

ในปัจจบุนั จงัหวดัชยันาทไดเ้ลอืกบรเิวณทีต่ ัง้ค่ายทหารของกองทหารราบที ่๑๖ เก่า เป็น

ทีต่ ัง้ศาลากลางจงัหวดัชยันาท โดยไดก่้อสรา้งอาคารทีท่าํการเป็นตกึทรงไทย ๒ ชัน้ และเปิดทาํการใน

ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จนถงึปจัจบุนั 

เป็นทีน่่าสงัเกตว่า ถงึแมว้่า "เมืองชยันาท" เป็นเมอืงเก่าแก่ ตัง้อยูท่างตอนเหนือของภาค

กลาง และตัง้อยูร่ะหว่าง กรงุสุโขทยั กรงุศรอียธุยา ยามใดทีก่รงุสุโขทยัเรอืงอํานาจกจ็ะยดึเอาเมอืง     

"ชยันาท" เป็นเมอืงหน้าด่าน แต่ยามใดทีก่รงุศรอียธุยาเจรญิรุง่เรอืง  กรงุสุโขทยัเสื่อมอํานาจลง  เมอืง  

"ชยันาท"  กจ็ะกลายเป็นเมอืงลกูหลวง และเป็นเมอืงทีใ่ชใ้นการสะสมเสบยีงอาหารและอาวุธ

ยทุธภณัฑใ์นการรบระหว่าง ไทย-พมา่ และยงัเป็นสมรภูมใินสงครามทุกยคุทุกสมยัดว้ยเหตุน้ี "เมือง
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ชยันาท"  จงึไดร้บัความกระทบกระเทอืนเสยีหายเน่ืองจากสงครามเป็นอยา่งมากจงึไม่มซีาก

โบราณสถาน และศลิปกรรมมากมายนกั แต่อุดมสมบรูณ์ไปดว้ยพชืพนัธุธ์ญัญาหาร 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัชยันาท,ชยันาท : อรณุการพมิพ,์๒๕๒๙. 

 

 

 

  

 

        


