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ขุนสรรค์  วรีบุรุษแห่งลุ่มแม่น า้น้อย 
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2526 เป็นวนัที่ชาวจงัหวดัชยันาทท าการประกอบพธีิพร้อมงานสมโภช “อนุสาวรีย์

ขนุสรรค”์ ซ่ึงเป็นการแสดงความยกยอ่งขนุสรรค ์เน่ืองจากเป็นคนไทย ที่ป้องกนัชาติคนแรกของอ าเภอสรรคบุรี 
ในการท าศึกกบัพม่าร่วมกบัชาวบา้นบางระจนั จนไดรั้บสมยานามวา่ “วรีบุรุษแห่งลุ่มแม่น ้ านอ้ย” อีกทั้งชาวอ าเภอ
สรรคบุรียงัไดท้  าพธีิบวงสรวงดวงวญิญาณ ณ อนุสาวรียข์นุสรรค์ ในวนัที่ 19 มกราคม เป็นประจ าทุกปีอีกดว้ย  

 

อ าเภอสรรคบุรีเป็นอ าเภอหน่ึงของจงัหวดัชยันาท ซ่ึงจงัหวดั
ชยันาทก็มีประวติัความเป็นมาที่น่าสนใจ โดยเป็นเมืองโบราณของไทย คาด
กนัวา่น่าจะสร้างขึ้น ในสมยัพญาเลอไท ผูค้รองกรุงสุโขทยั เน่ืองจากเป็น
เมืองที่อยูบ่ริเวณฝ่ังขวาของแม่น ้ าเจา้พระยาที่ปากคลองแพรกศรีราชา จึงได้
ช่ือวา่ เมืองแพรกหรือเมืองสรรค ์มีฐานะเป็นเมืองหนา้ด่านทางใต ้คร้ันเม่ือ
กรุงสุโขทยัเส่ือมอ านาจลง เมืองแพรกจึงกลายเป็นเมืองหนา้ด่านตอนเหนือ

ของกรุงศรีอยธุยา  
ผา่นมาไม่นานก็เกิดชุมชนใหม่ขึ้น ในบริเวณ

ใกลเ้คียงกบัเมืองสรรคซ่ึ์งมีเจา้สามพระยาเป็นผูค้รองเมือง 
และต่อมาเจา้สามพระยาไดข้ึ้นครองกรุงศรีอยธุยา โดยทรง
พระนามวา่ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 เมืองที่เกิดขึ้น
ใหม่น้ีจึงกลายมาเป็นเมืองใหญ่ที่ช่ือวา่ชยันาท  

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
จึงไดท้รงยา้ยตวัเมืองชยันาทจากบริเวณแหลมยาง มาตั้งที่
ฝ่ังซา้ยแม่น ้ าเจา้พระยา ทางดา้นเมืองสรรคก์็ค่อยๆ เส่ือมลงเพราะผูค้นต่างอพยพมาอยูท่ี่เมืองชยันาท จนในที่สุดก็
กลายมาเป็นอ าเภอหน่ึงของเมืองชยันาท ซ่ึงเมืองชยันาท เป็นเมืองที่มีการใชเ้ป็นที่ตั้งทพัรับศึกพม่าอยูห่ลายคร้ัง 
และก็ไดช้ยัชนะทุกคร้ัง จึงเป็นที่มาของช่ือชยันาท ซ่ึงแปลวา่ “ ชยัชนะที่มีเสียงบนัลือ ”  

นอกจากเมืองชยันาทจะมีช่ือเสียงทางดา้นการเป็นฐานในการรบแลว้ ยงัมีวรีบุรุษผูห้าญกลา้ที่ที่ช่ือวา่ “ขนุ
สรรค”์ ชาวเมืองสรรคบุรี ซ่ึงเดิมทีมีต  าแหน่งเป็นก านนัในต าบลหน่ึงของเมืองสรรคบุรี มีฝีมือทางดา้นเพลงดาบ 
การยงิปืน และมีความกลา้หาญยอมเสียสละชีพเพือ่ต่อสูก้บัขา้ศึก จนไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหวัหนา้คนไทยคน

 

 



หน่ึงของค่ายบางระจนั ในการต่อสูก้บัพม่าในศึกก่อนการเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังที่ 2 ตามหนงัสือ “ไทยรบพม่า” ที่
สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชนุภาพ  ทรงพมิพไ์วมี้ใจความตอนหน่ึงวา่  

“ชาวบา้นรวบรวมชายฉกรรจไ์วไ้ด ้400 คน มีหวัหนา้ช่ือ ขนุสรรค ์นายพนั
เรืองเป็นก านนั นายทองเหม็น นายจนั นายเขี้ยว นายทอง แสงใหญ่ ช่วยกนัตั้งค่ายขึ้น 
ไดนิ้มนตพ์ระอาจารยธ์รรมโชติ วดัเขาบางบวช แขวงเมืองสุพรรณบุรี ซ่ึงชาวบา้นนบั
ถือวา่เป็นผูรู้้วทิยาคมมาเป็นก าลงัใจ อนุสรณ์แห่งความหลงั ยงัปรากฏอยูค่ือ ซาก
โบสถ ์วหิาร และบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ เวลาชาวบา้นบางระจนัจะออกรบ พระอาจารยธ์รรม

โชติไดใ้หทุ้กคนลงอาบน ้ าในสระน้ี ถือวา่เป็นบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ และมหศัจรรย ์ปรากฏวา่ชาวบา้นบางระจนัสามารถ
ต่อสูพ้ม่าเอาชนะไดถึ้ง 7 คร้ัง 7 หน จนพม่าหวัน่ไหวเกรงกลวัฝีมือคนไทย ในการรบพุง่ของชาวบา้นบางระจนั”  

ซ่ึงชาวบา้นบางระจนัสามารถท าการรบชนะพม่าได ้7 คร้ัง แต่พม่าไดใ้ชปื้นระดมยงิค่ายบางระจนัจนผูค้น
ลม้ตายเป็นจ านวนมาก ชาวบางระจนัจึงไปขอปืนใหญ่จากอยธุยา และไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจึงไดห้ล่อปืนใหญ่ขึ้น
เอง แต่ลม้เหลว ผูน้ าชาวบา้นไดอ้อกรบและถูกฆ่าตายไปทีละคน เหลือเพยีงแค่ขนุสรรคท์ี่ยนืหยดัสูก้บัพม่า โดยการ
น าชาวบา้นบางระจนัที่เหลืออยู ่บุกเขา้ไปยงัค่ายพม่า จนตกอยูใ่นวงลอ้มของพม่าและถูกฆ่าตายในที่สุด นอกจาก
หลกัฐานที่แสดงถึงความกลา้หาญของขนุสรรคท์ี่มีในหนงัสือไทยรบพม่าแลว้ ในบทเพลงตน้ตระกูลไทย ซ่ึงแต่งค  า
ร้องโดย พลตรีหลวงวจิิตรวาทการ ในปีพ.ศ. 2497 - 2500 โดยเป็นเพลงประกอบละครชุด อานุภาพ เพือ่ปลูกฝังให้
เกิดความรักชาติ และร าลึกถึงบรรพบุรุษที่เสียเลือดเน้ือเพือ่ชาติไทย ซ่ึงในเน้ือร้อง ไดมี้การกล่าวถึงขนุสรรคต์อน
หน่ึงวา่  

   

       

ดว้ยความกลา้หาญของขนุสรรคท์ี่ยอมเสียสละชีพเพือ่ชาติ ชาวไทยและชาวเมืองชยันาทจึงไดย้กยอ่งขนุ
สรรคเ์ป็น “วรีบุรุษแห่งลุ่มแม่น ้ านอ้ย” และชาวเมืองชยันาทก็ไดส้ร้าง “อนุสาวรียข์นุสรรค”์ ซ่ึงมีความสูง 2.50 
เมตร ขึ้นในปีพ.ศ. 2525 ณ หนา้ที่วา่การอ าเภอสรรคบุรี โดยไดท้  าพธีิเปิดเม่ือวนัที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2526 และยงั
ถือเอาวนัที่ 19 มกราคม ของทุกปี เป็นวนัประกอบพธีิบวงสรวงวญิญาณขนุสรรค์  
 

 

 

 

 

 



 

ประวตัิ  
 

ขนุสรรค ์เป็นชาวเมืองสรรคบุรี เดิมมีต าแหน่งเป็นก านนัอยูใ่นต าบลใดต าบลหน่ึง ในเมืองสรรคบุรี เป็นผูมี้ฝีมือ
ในอาวธุเพลงดาบ และมีความสามารถในการยงิปืนแม่น เป็นคนกลา้หาญ ยอมเสียสละชีวติเพือ่ต่อสูก้บัขา้ศึกจน
ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหวัหนา้คนไทยคนหน่ึงของค่ายบางระจนั ต่อสูก้บัพม่าในสงครามก่อนเสียอยธุยา คร้ังที่ 2  
สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงพมิพไ์วใ้นหนงัสือ "ไทยรบพม่า" ไวต้อนหน่ึงวา่  
"ชาวบา้นรวบรวมชายฉกรรจไ์วไ้ด ้400 คน มีหวัหนา้ช่ือ ขนุสรรค ์นายพนัเรืองเป็นก านนั นายทองเหม็น นายจนั 
นายเขี้ยว นายทอง แสงใหญ่ ช่วยกนัตั้งค่ายขึ้น ไดนิ้มนตพ์ระอาจารย ์ธรรมโชติ วดัเขาบางบวช แขวงเมือง
สุพรรณบุรี ซ่ึงชาวบา้นนบัถือวา่เป็นผูรู้้วทิยาคม มาเป็นก าลงั ใจ อนุสรณ์แห่งความหลงัยงัปรากฏอยูค่ือ ซากโบสถ ์
วหิาร และบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ เวลาชาวบา้นบางระจนัจะออกรบ พระอาจารยธ์รรมโชติ ไดใ้หทุ้กคนลงอาบน ้ าในสระ
น้ี ถือวา่ เป็นบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ และมหศัจรรย ์ปรากฏวา่ชาวบา้นบางระจนัสามารถต่อสูพ้ม่าเอาชนะไดถึ้ง 7 คร้ัง 7 
หน จนพม่าหวัน่ไหวเกรงกลวัฝีมือคนไทยในการรบพุง่ของชาวบา้นบางระจนั"  
ชาวบา้นบางระจนัสามารถต่อสูช้นะพม่าไดถึ้ง 7 คร้ัง เนเมียวสีหบดี แม่ทพัพม่ามีความ หนกัใจมากที่คนไทยเพยีง 
400 คน ชนะพม่าผูท้ี่มีก  าลงัฝีมือและก าลงัพลที่เหนือกวา่หลายเท่า จึงไดเ้ปล่ียนกลยทุธใ์หม่เพยีงตั้งรับฝ่ายเดียว  ใช้
ปืนใหญ่ระดมยงิชาวบา้นค่ายบางระจนัลม้ตาย เป็นจ านวนมาก ชาวบา้นบางระจนัขอปืนใหญ่จากอยธุยา แต่ก็
ไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจึงหล่อปืนใหญ่ ขึ้นใชเ้อง แต่ก็ลม้เหลว ผูน้ าชาวบา้นชั้นหวัหนา้ออกรบถูกพม่าฆ่าตายไป
ทีละคนสองคน เหลือเพยีงขนุสรรคท์ี่ยงัยนืหยดัต่อสูพ้ม่า ขนุสรรคไ์ม่เคยหวัน่ไหวถึงแมรู้้วา่ไม่มีทางเอาชนะพม่า
ได ้ขอสูต้ายจนวาระสุดทา้ยเพือ่ชาติไทย และไดน้ าชาวบา้นบางระจนัที่เหลืออยูปี่นค่ายพม่าบุกเขา้ไป ถึงภายใน
ค่าย ตกอยูใ่นวงลอ้มที่แน่นหนา และถูกพม่าฆ่าตายในที่สุด เม่ือส้ินขนุสรรค ์ต่อมาไม่นานค่ายบางระจนัก็เสียแก่
พม่า เม่ือเดือน 7 ปีจอ พ.ศ. 2309 

เกียรติคุณที่ได้รับ  
จากความกลา้หาญ ยอมเสียสละชีวติต่อสูก้บัขา้ศึกเพือ่ประเทศชาติของขนุสรรค ์ชาวไทยและชาวชยันาท ยกยอ่ง
เทิดทูนวา่ขนุสรรคเ์ป็น "วรีบุรุษแห่งลุ่มน ้ านอ้ย" ชาวชยันาทได ้ร่วมกนัสละทรัพยเ์พือ่สร้างอนุสาวรีย ์"ขนุสรรค"์ 
เม่ือวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2525 ประดิษฐาน ไว ้ณ หนา้ที่วา่การอ าเภอสรรคบุรี  

 
 

สุนนัทช์าดา / เทศบาลต าบลดอนก า 


