
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

บางระจัน 



ศึกบางระจัน 

ชาวบา้นบางระจัน  (กลุ่มวีรชนผู้กลา้) 
          ชาวบ้านบางระจัน  เป็นกลุ่มบุคคลที่ถือเป็นตัวอย่างบุคคลส าคัญในภาคกลาง  ซึ่งไดร้ับการยกย่องว่า  เป็นกลุม่

บุคคลผูก้ล้าหาญและเสียสละชีวิตต่อชาติบ้านเมอืง 

ประวัติ 

           ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ก่อนจะเสียกรงุศรีอยุธยาครั้งที่ 2  พระเจ้ามงัระกษัตริย์พม่าได้ยกทัพมาตีกรงุ 

ศรีอยุธยาโดยได้ยกกองทพัมา 2 ทาง  คือ  ทางเมืองกาญจนบุรีและทางเมืองตาก  โดยมีเนเมียวสหีบดีและมงัมหานรธา

เป็นแม่ทพั  โดยทัพแรกให้เนเนียวสีหบดีเป้นแม่ทพัยกมาตีหวัเมืองฝ่ายเหนือของกรุงศรีอยุธยาแล้วให้ย้อนกลบัมาตีกรุง 

ศรีอยุธยา  ส่วนทัพที่ 2  มอบให้มหานรธาเป็นแม่ทัพยกมาตีเมืองทวายและกาญจนบุรี  แล้วให้ยกกองทพัมาสมทบ

กับเนเมียวสหีบดเีพื่อล้อมกรุงศรีอยุธยาพรอ้มกัน 

            ทัพของเนเมียวสีหบดีได้มาต้ังค่ายอยู่ทีเ่มืองวิเศษไชยชาญ  แล้วให้ทหารออกปล้นสะดมทรัพย์สมบัติ  เสบียง

อาหาร  และข่มเหงราษฎรไทย  จนชาวเมืองวิเศษไชยชาญไม่สามารถถอดทนต่อการข่มเหงของพวกพม่าได้  กลุ่ม

ชาวบ้านที่บางระจันประกอบด้วย  นายแท่น  นายโชติ  นายอิน  นายเมือง  นายดอก  และนายทองแก้ว  จึงได้รวบรวม

ชาวบ้านต่อสู้กับพม่า  โดยได้อัญเชิญพระอาจารย์ธรรมโชตจิากส านักวัดเขานางบวช  แขวงเมืองสุพรรณบรุี  ซึ่ง

ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาให้มาช่วยคุ้มครองและมาร่วมให้ก าลงัใจ  และได้มีบุคคลช้ันหัวหน้าเพิ่มข้ึนอีก  ได้แก่  

ขุนสวรรค์  นายจันหนวดเข้ียว  นายทองเหม็น  นายทองแสงใหญ่  และพันเรอืง  เมื่อมีชาวบ้านอพยพเข้ามามากขึ้น  

จึงช่วยกันต้ังค่ายบางระจันข้ึน  เพื่อต่อสู้ขัดขวางการรกุรานของพม่า 

วีรกรรมส าคญั 

            ชาวบ้านบางระจันรวบรวมชาวบ้านได้จ านวนมาก  จึงตั้งค่ายสู้รบกบัพม่า  โดยมีกลุ่มผู้น ารวม 11 คน  พม่า

ได้พยายามเข้าตีค่ายบางระจันถึง 7 ครั้ง  แต่ก็ไม่ส าเรจ็ 

            ในที่สุดสุกี้ซึง่เป็นพระนายกองของพม่าได้อาสาปราบชาวบ้านบางระจัน  โดยตั้งค่ายประชิดค่ายบางระจัน  

แล้วใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าไปในค่ายแทนการสูร้บกันกลางแจ้ง  ท าให้ชาวบ้านเสียชีวิตไปจ านวนมาก 

            ชาวบ้านบางระจันไม่มปีืนใหญ่ยิงตอบโต้ฝ่ายพม่า  จึงมีใบบอกไปทางกรุงศรีอยุธยาให้สง่ปืนใหญ่มาให้  แต่

ทางกรงุศรีอยุธยาไม่กล้าส่งมาให้  เพราะเกรงว่าจะถูกฝ่ายพม่าดักปล้นระหว่างทาง  ชาวบ้านจึงช่วยกันหล่อปืนใหญ่โดย

บรจิาคของใช้ทุกอย่างที่ท าด้วยทองเหลืองมาหล่อปืนได้สองกระบอก  แต่พอทดลองน าไปยิง  ปืนก็แตกร้าวจนใช้การ

ไม่ได้ ถึงแม้ว่าไม่มีปืนใหญ่  ชาวบ้านบางระจันก็ยงัคงยืนหยดัต่อสู้กับพม่าต่อไปจนกระทัง่วันแรม 2 ค่ า  เดือน 8     

พ.ศ. 2309  ค่ายบางระจันก็ถูกพม่าตีแตกและสามารถยึดค่ายไว้ได้  หลังจากที่ยืนหยัดต่อสู้กบัข้าศึกมานานถึง 5 เดือน 

             จากวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันท าให้ไดร้ับการยกย่องว่า  เป็นวีรกรรมของคนไทยที่มีคุณค่าอย่างยิ่งใน

การเสียสละชีวิตให้แก่ชาติบ้านเมือง  และแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความกล้าหาญของคนไทยในการต่อสู้กับ



ข้าศึก  และถือเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลงั  ทางราชการจงึได้สร้างอนสุาวรีย์วีรขนค่ายบางระจันเป็นรปูหล่อ  

วีรชนที่เป็นหัวหน้าทัง้ 11 คน  ข้ึนบริเวณหน้าค่ายบางระจนั อ.บางระจัน จ.สิงห์บรุี  เพื่อเป็นอนุสรณ์สืบต่อไป 

ประวัติศาสตร์การรบทั้ง 8 ครั้ง 

             การรบครั้งท่ี ๑ ทหารพม่าที่เมืองวิเศษชัยชาญยกพลมาประมาณ ๑๐๐ เศษ มาตามจับพันเรอืงเมื่อถึงบ้าน

บางระจัน กห็ยุดอยู่ ณ ฝั่งแม่น้ า (บางระจัน) นายแท่นจัดคนให้รักษาค่ายแล้วน าคน ๒๐๐ ข้ามแม่น้ าไปรบกับพม่า 

ทหารพม่าไม่ทันรู้ตัวยิงปืนได้เพียงนัดเดียวชาวไทยซึ่งมีอาวุธสั้นทั้งนั้นก็กรเูข้าไล่ฟันแทงพม่าถึงข้ันตะลุมบอน พลทหาร

พม่าล้มตายหมดเหลือแต่ตัวนายสองคนข้ึนม้าหนีไปได้ ไปแจ้งความให้นายทพัพม่าที่ค่ายแขวงเมืองวิเศษชัยชาญทราบ 

และสง่ข่าวให้แม่ทัพใหญ่คือเนเมียวสีหบดี ซึ่งตั้งค่ายใหญ่อยู ่ณ ปากน้ าพระประสบทราบด้วย 

             การรบครั้งท่ี ๒ เนเมียวสีหบดีจงึแต่งใหง้าจุนหวุ่น คุมพล ๕๐๐ มาตีค่ายบางระจัน นายแท่นก็ยกพลออกรบ 

ตีทัพพม่าแตกพ่ายล้มตายเป็นอันมาก แม่ทัพพม่าได้เกณฑ์ทหารเพิ่มเป็น ๗๐๐ คน ให้เยกินหวุ่นคุมพลยกมาตีค่าย

บางระจัน ทัพพม่าก็ถูกตีแตกพ่ายอกีเป็นครั้งที่ ๒ 

             การรบครั้งท่ี ๓ เมื่อกองทพัพม่าต้องแตกพ่ายหลายครั้ง เนเมียวสหีบดเีห็นว่าจะประมาทก าลงัของชาวบ้าน

บางระจันต่อไปอีกไม่ได้ จึงเกณฑ์พลเพิ่มเป็น ๙๐๐ คน ให้ติงจาโบ เป็นผู้คุมทัพครั้งนี้ชาวบ้านบางระจันมีชัยชนะพม่า

อีกเช่นครั้งก่อนๆ 

             การรบครั้งท่ี ๔ การที่พม่าแพ้ไทยหลายครั้งเช่นนี้ ท าให้พม่าขยาดฝีมอืคนไทย จึงหยุดพักรบประมาณ ๒-๓ 

วัน แล้วเกณฑ์ทัพใหญ่เพื่อมาตีค่ายบางระจัน มีก าลงัพลประมาณ๑,๐๐๐ คน ทหารม้า ๖๐ สุรินจอข่องเป็นนายทพั 

พม่ายกทัพมาตั้งทีบ่้านห้วยไผ่ (ปัจจุบันอยู่ในเขตอ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง) ฝ่ายค่ายบางระจันไดจ้ัดเตรียมกันเป็น

กระบวนทพัสูพ้ม่าคือ นายแท่นเปน็นายทัพคุมพล ๒๐๐ พันเรืองเป็นปีกซ้ายคุมพล ๒๐๐ ชาวไทยเหล่าน้ีมปีืนคาบศิลา

บ้าง ปืนของพม่าและกระสุนดินด าของพม่า ซึ่งเก็บไดจ้ากการรบครั้งก่อนๆ บ้าง นอกจากนั้นก็เป็นอาวุธตามแต่จะหาได ้

ทัพไทยทั้งสามยกไปตั้งที่คลองสะตือสี่ต้น อยู่คนละฟากคลองกับพม่า ต่างฝ่ายต่างยงิตอบโต้กันฝ่ายไทยช านาญภูมิ

ประเทศกว่า ได้ขนไม้และหญ้ามาถมคลอง แล้วพากันรุกข้ามรบไล่พม่าถึงข้ันใช้อาวุธสั้น พม่าล้มตายเป็นอันมาก ตัว     

สุรินทรจอข้องนายทพัพม่า ข่ีม้ากั้นร่มระย้าเร่งให้ตกีองรบอยู่กลางพล ถูกพลทหารไทยว่ิงเข้าไปฟันตาย ณ ที่นั้น ส่วน

นายแท่นแม่ทัพไทยก็ถูกปืนทีเ่ข่าบาดเจ็บสาหสัต้องหามออกมาจากที่รบ ทัพไทยกบัพม่ารบกันตัง้แต่เช้าจนเที่ยง ต่าง

ฝ่ายต่างอิดโรย จึงถอยทัพจากกันอยู่คนละฟากคลอง พวกชาวบ้านบางระจันในค่ายก็น าอาหารออกมาเลี้ยงดูพวกทหาร 

ขณะพม่าต้องหงุหาอาหารและมัวจัดการศพแม่ทัพไม่ทนัระวังตัว กองสอดแนมของไทยมาแจง้ข่าว พวกทหารไทยกิน

อาหารเสร็จแล้วก็ยกข้ามคลองเข้าโจมตพีม่าพร้อมกันทันที ทหารพม่าแตกพ่ายไมเ่ป็นกระบวน ที่ถูกอาวุธล้มตาย

ประมาณสามส่วน และเสียเครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์เป็นอันมาก ไทยไล่ติดตามจนใกล้ค่ าจึงยกกลับมายงัค่าย กิตติศัพท์

ความเก่งกล้าของชาวบ้านบางระจันแพร่หลายออกไปมีชาวบ้านอื่นๆ อพยพครอบครัวเข้ามาอาศัยอยู่ในค่ายบางระจัน

เพื่อข้ึนอีกเป็นล าดับ 



              การรบครั้งท่ี ๕ พม่าเว้นระยะไม่ยกมาตีค่ายบางระจันอยู่ประมาณ ๑๐-๑๑ วัน ด้วยเกรงฝมีือชาวไทย 

หลงัจากนั้นจึงแต่งทัพยกมาอีกครัง้หนึง่ มีแยจออากาเป็นนายทัพ คุมทหารซึ่งเกณฑ์แบ่งมาจากทกุค่ายเป็นคนประมาณ 

๑,๐๐๐ คนเศษ พร้อมด้วยม้าและอาวุธต่างๆแต่กองทัพพมา่น้ีก็ปราชัยชาวบ้านบางระจันแตกพ่ายไป 

              การรบครั้งท่ี ๖ นายทัพพม่าครั้งที่ ๖ นี้คือ จิกแก ปลัดเมืองทวาย คุมพล ๑๐๐ เศษ ฝ่ายไทยมีชัยชนะอีก

เช่นเคย 

              การรบครั้งท่ี ๗ เนเมียวสีหบดีได้แต่งกองทัพใหย้กมาตีค่ายบางระจันอีก ให้อากาปันคยีเป็นแม่ทัพคุมพล 

๑,๐๐๐ เศษ อากาปันคยียกกองทัพไปตัง้ ณ บ้านขุนโลก ทางค่ายบางระจันด าเนินกลศึกคือ จัดให้ขุนสรรค์ซึ่งมฝีีมอื

แม่นปืน คุมพลทหารปืนคอยป้องกันกองทัพม้าของพม่า นายจันหนวดเช้ียวเป็นแม่ทัพใหญ่คุมพล ๑,๐๐๐ เศษออกตีทพั

พม่าและล้อมค่ายไว้ ทหารไทยใช้การรบแบบจู่โจม พม่ายังไม่ทันต้ังค่ายเสรจ็ก็ถูกโอบตีทางหลังค่าย ทหารพม่าถูกฆ่า

ตายเกือบหมดเหลือรอดตายเป็นส่วนน้อย แม่ทัพก็ตายในทีร่บครัง้นี้ท าใหพ้ม่าหยุดพักรบนานถึงครึง่เดือน 

               การรบครั้งท่ี ๘ การที่พม่าสง่กองทัพมาปราบค่ายบางระจันถึง ๗ ครั้ง แต่ต้องแตกพ่ายยบัเยินทุกครัง้นั้น 

ท าให้แม่ทัพใหญ่ของพม่าวิตกมาก เนื่องจากชาวบ้านบางระจันมีก าลังเข้มแข็งข้ึนทุกที และทหารพม่าก็พากันเกรงกลัว

ฝีมือไทย ไม่มีใครอาสาเป็นนายทพั ขณะนั้นมีชาวรามัญผูห้นึ่งเคยอยู่เมืองไทยมานาน รู้จกันิสัยคนไทยและภูมิประเทศดี 

ได้เข้าฝากตัวท าราชการอยู่กับพม่าจนไดร้ัยต าแหน่งสุกี้ หรือพระนายกอง สุกีเ้ข้ารับอาสาจะขอไปตีค่ายบางระจัน      

เนเมียวสีหบดีจึงแตง่ตั้งใหเ้ป็นแม่ทัพคุมพล ๒,๐๐๐ พร้อมทัง้ม้าและสรรพาวุธทั้งปวง สุกี้ด าเนินการศึกอย่างชาญฉลาด 

เมื่อเวลาเดินทพัไม่ตั้งทพักลางแปลงอย่างทัพอื่น ให้ตัง้ค่ายรายไปตามทาง ๓ ค่าย และรื้อค่ายหลังผ่อนไปสร้างข้างหน้า

เป็นล าดับ (เป็นที่น่าสังเกตุว่าการเคลื่อนทัพโดยตั้ง ๓ ค่ายของสุกี้นี้ เป็นวิธีเดียวกับการเดินทัพของกองทัพเล่าปี่ ทีม่ี  

ขงเบง้เป็นแม่ทัพในสงครามสามก็ก ใช้ตั้งรบัทัพที่เช่ียวชาญการรบในท้องที่นั้นๆ น่าจะแสดงให้เห็นว่าสุกี้ ชาวรามัญผู้นี้

ต้องเป็นผูเ้ช่ียวชาญในพิชัยสงครามหรอื อย่างน้อยต้องศึกษาประวัติศาสตร์สงครามมาอย่างลึกซึง้ ) ใช้เวลาถึงครึ่งเดือน

จึงใกล้ค่ายบางระจัน สุกี้ใข้วิธีตั้งมั่นรบอยู่ในค่าย ด้วยรู้ว่าคนไทยเช่ียวชาญการรบกลางแปลง พวกหัวหน้าค่ายบางระจนั

น าก าลังเข้าตีค่ายพม่าหลายครั้งไมส่ าเรจ็กลบัท าให้ไทยเสียไพร่พลไปเป็นจ านวนมาก วันหนึง่นายทองเหม็นดื่มสุราแล้ว

ข่ีกระบือน าพลส่วนหนึ่งเข้าตีค่ายพม่า สุกี้น าพลออกรบนอกค่าย นายทองเหม็นถล าเข้าอยู่ท่ามกลางข้าศึกแต่ผูเ้ดียว 

แม้ว่าจะมฝีีมือสามารถฆ่าฟันทหารพม่ารามัญล้มตายหลายคน แต่ในที่สุดก็ถูกทหารพม่ารุมล้อมจนสิ้นก าลงัและถูกทุบตี

ตายในที่รบ (เล่าขานกันมาว่านายทองเหม็นเป็นผู้รู้ในวิชาคงกระพันชาตรี และมีของขลังป้องกันภยันตราย ฟันแทงไม่

เข้า หากจะท าร้ายคนมีวิชาเช่นน้ีจะตอ้งตีด้วยของแข็ง) ทัพชาวบ้านบางระจันเมื่อเสียนายทัพก็แตกพ่าย ซึ่งนบัว่าเป็น

ครั้งแรกในการรบกบัพม่า ทัพพม่ายกติดตามมาจนถึงบ้านขุนโลกใกล้ค่ายบางระจัน แล้วตั้งค่ายมั่นอยู่ ทัพบางระจัน

พยายามตีค่ายพม่าอีกหลายครัง้ไมส่ าเร็จกท็้อถอย สุกีจ้ึงใหท้หารขุดอโุมงค์เข้าใกล้ค่ายน้อยบางระจัน ปลูกหอรบข้ึนสงู

น าปืนใหญ่ข้ึนยิงเข้าไปในค่ายถูกผู้คนล้มตายเป็นอันมาก ค่ายน้อยบางระจันก็แตกพ่ายลงนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ท าให้

ชาวบ้านบางระจันเสียก าลังใจลงอีกคือ นายแท่นหัวหน้าค่ายที่ถูกปืนทีเ่ข่าบาดเจ็บครั้งทีสุ่รินทรจอข่องเป็นแม่ทัพยกมา

เมื่อการรบครัง้ที่ ๔ นั้นได้ถึงแก่กรรมลง ในเดือน ๖ ปีจอ พ.ศ. ๒๓๐๙ หัวหน้าชาวบ้านบางระจันคนอื่น ได้พยายามจะ

น าทัพไทยออกรบกับพม่าอีกหลายครัง้ วันหนึ่งทพัพม่าสามารถตีโอบหลงักระหนาบทัพไทยได้ ขุนสรรค์และนาย      



จันหนวดเข้ียวได้ท าการรบจนกระทัง่ตัวตายในที่รบ ยังเหลือแต่พันเรืองและนายทองแสงใหญ่เป็นหัวหน้าส าคัญ ชาว

ค่ายบางระจันเห็นว่าตนเสียเปรียบ ผู้คนล้มตายลงไปมาก เหลือก าลงัที่จะต่อสูก้ับพม่าแล้ว จึงมีใบบอกเข้าไปยงักรุงศรี

อยุธยาขอปืนใหญ่ ๒ กระบอก พร้อมด้วยกระสุนดินด าเพื่อจะน ามายิงค่ายพม่า ทางพระนครปรึกษากันแล้วเห็นพรอ้ม

กันว่าไม่ควรให้เนื่องจากกลัวว่าพม่าจะแย่งชิงกลางทางบ้าง หรือหากพม่าตีค่ายบางระจันแตก พม่าก็จะไดป้ืนใหญ่นั้นมา

เป็นก าลังรบพระนคร พระยารัตนาธิเบศร์ไมเ่ห็นด้วยในข้อปรึกษา จึงออกไป ณ ค่ายบางระจัน เรี่ยไรเครื่องภาชนะ

ทองเหลืองทองขาวจากพวกชาวบ้านหล่อปืนใหญ่ข้ึนมาสองกระบอก แต่ปืนทัง้สองนั้นร้าวใช้ไม่ได้ พระยารัตนาธิเบศร์

เห็นว่าการศึกจะไมเ่ป็นผลส าเร็จจึงกลบัพระนคร เมือ่ขาดทีพ่ึ่งชาวบ้านบางระจันก็เสียก าลังใจมากขึ้น ฝีมือการสู้รบกบั

พม่าก็พลอยอ่อนลง บางพวกก็พาครอบครัวหลบหนอีอกจากค่าย ผู้คนในค่ายก็เบาบางลง ในที่สุดพม่าก็สามารถตีค่าย

ใหญ่บางระจันได้ ในวันจันทร์ แรม ๒ ค่ า เดือนแปด ปีจอ พ.ศ. ๒๓๐๙ รวมเวลาที่ไทยรบกับพม่าตั้งแต่เดือน ๔ ปลายปี

ระกา พ.ศ. ๒๓๐๘ ถึงเดือนแปด ปีจอ พ.ศ. ๒๓๐๙ เป็นเวลาทั้งสิ้น ๕ เดือน พม่าได้กวาดต้อนชาวไทยในค่ายบรรดาที่

รอดตายทั้งหลายกลบัไปยังค่ายพม่า ส่วนพระอาจารย์ธรรมโชติซึ่งเป็นผูห้นึ่งที่ช่วยให้ก าลังใจให้ชาวบ้านบางระจันสู้รบ

กับพม่าอย่างห้าวหาญนั้น ไม่ปรากฏว่าท่านมรณภาพอยู่ในค่าย ถูกกวาดต้อน หรือหลบหนีไปได้ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ายจ าลองบางระจัน พระอาจารย์ธรรมโชต ิเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิชาอาคม

ท่ีเคารพบูชา ของเหล่าผู้กลา้แห่งบ้านบางระจัน 

อนุสรณ์สถานชาวบา้นบางระจัน 
โบสถ์พระธรรมโชต ิในค่ายบางระจัน 



 

รายชื่อผูเ้ป็นหัวหน้าถึง ๑๑ คน มีดังนี ้
 

  
 
พระอาจารย์ธรรมโชติ เดิมอยู่วัดเขานางบวช แล้วมาอยู่วัดโพธ์เก้า
ต้น มีความรู้ ทางวิชาอาคม เป็นที่พึง่ทางใจแก่ชาวค่ายบางระจัน 
 
 

  
 
( 1 ) นายแท่น เป็นชาวบ้านสีบัวทอง ถืออาวุธสั้น ถูกปืนของพม่าที่
เข่าใน การรบครั้งที่ ๔ เสียชีวิตเมื่อการรบครัง้สุดท้าย 
 
 
 

  
 
 
( 2 ) นายเมือง เป็นชาวบ้านสีบัวทอง 
 
 
 

  
 
( 3 ) นายโชติ เป็นชาวบ้านสบีัวทอง ถืออาวุธสั้น 
 
 
 

  
 
( 4 ) นายทองแก้ว เป็นชาวบ้านโพทะเล 
 
 
 



  
 
( 5 ) นายจัน หนวดเขีย้ว เก่งทางใช้ดาบ เสียชีวิตในการรบครั้งที่ ๘ 
 
 
 

  
 
( 6 ) นายทองเหม็น ข่ีกระบือเข้าสูร้บกับพม่า ตกในวงล้อมถูกพม่าตี
ตายใน การรบครัง้ที่ ๘ 
 
 

  
 
( 7 ) ขุนสรรค ์มีฝมีือเข้มแข็งมักถือปืนเป็นนิจ แม่นปืน 
 
 
 

  
 

( 8 ) นายทองแสงใหญ่ ผูช่้วยก ำนนั ต  ำบลบำงระจนั 
 
 

- ( 9 ) นายพนัเรือง ก ำนนัต ำบลบำงระจนั 
- ( 10 ) นายดอก เป็นชาวบ้านกลบั 
- ( 11 ) นายอนิ เป็นชำวบำ้นสีบวัทอง 
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