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เรื่อง สมเด็จพระไชยราชาธิราชกับเมืองกําแพงเพชร

รายละเอียด

           สมเดจ็พระไชยราชาธริาช เป็นพระโอรสของสมเดจ็พระรามาธบิดีที่ 2 ตางพระมารดาของสมเดจ็พระบรม

หนอพุทธางกูร ซึ่งพระมารดานัน้เป็นเชื้อสายราชวงศเชียงราย ไดรับแตงตัง้เป็นพระไชยราชา ตําแหนงพระมหา

อปุราชาครองเมืองพิษณุโลก ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2077 พระชนมายุ 19 พรรษา ไดยกทัพจากเมืองพิษณุโลกเขายึด

อํานาจจากสมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมาร พระนัดดา ขึ้นครองราชยเป็นกษตัริยกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามวา

สมเด็จพระไชยราชาธิราช เหตุการณในรัชสมัยของสมเด็จพระไชยราชาธิราชที่เกี่ยวของกับเมืองกําแพงเพชร

ปรากฎหลักฐานจากพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ์กลาวไววา “พ.ศ. 2081 แรกใหพูน

ดิน ณ วัดชีเชียง ในเดือน 6 นัน้ แรกสถาปนาพระพุทธเจาและพระเจดียเถิงเดือน 11 เสด็จไปเชียงกราน ถึง

เดือน 4 ขึ้น 9 คํ่า เพลาคํ่า ประมาณยามหน่ึง เกิดลมพายุพัดหนักหนา และคอเรือออมแกวแสนเมืองมานัน้หัก

และเรือแกวนัน้ทลาย อน่ึงเมื่อเสด็จมาแตเมืองกําแพงเพชรนัน้วา พระนารายณคิดขบถและใหกุมเอาพระ

นารายณนัน้ฆาเสียในเมืองกําแพงเพชร 

           ปีจอ พ.ศ. 2081 พระเจาตะเบง็ชะเวตีไ้ดยกทพัเขามารกุรานอาณาจกัรไทย โดยเขาโจมตี เมอืงเชยีงกราน

ซึ่งพระเจาตะเบ็งชะเวตีท้รงเขาพระทัยวาเป็นเมืองมอญ จึงมีพระราชประสงคจะรวม เอาไวในราชอาณาจักรของ

พระองค เมื่อพระเจาตะเบ็งชะเวตีต้ีไดเมืองเชียงกรานแลว ความก็ทราบถึง สมเด็จพระชัยราชาธิราช จึงไดเสด็จ

ยกทัพหลวงพรอมดวยทหารอาสาชาวโปรตุเกสที่เขามาทําการคาอยูในกรุงศรีอยุธยาไปทําศึกกับพมา และ
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สามารถตีเอาเมืองเชียงกรานกลับคืนมา การสงครามครังน้ีเป็นสาเหตุที่ทําใหไทยกับพมาเป็นศัตรูกันตอมา

           สมเดจ็พระไชยราชาธริาช ไดยกกองทบักลบัมาถงึเมอืงกาํแพงเพชร และในการเสดจ็ยกทพัไปสกดักัน้การ

รุกรานนของพมาครัง้นัน้ สมเด็จพระชัยราชาธิราช ทรงทราบวา พระนารายณหรือพระยากําแพงเพชรเอาใจออก

หางฝักใฝ กับพมา โดยประพฤติตนเป็นสายใหพมา จึงไดทรงลงพระอาญาประหารพระยากําแพงเพชรเสีย

สงครามระหวางไทยพับพมาครัง้แรกที่เมืองเชียงกรานเกิดขึ้นจากการสินสุดของอาณาจักรพุกาม และเกิดการ

แตกแยกชิงอํานาจกันทัง้จากพวกพมา มอญ และไทยใหญ ตอมาพระเจาตะเบงชะเวตีท้รงรวบรวมพมา่ขึ้นใหม

ที่เมืองตองอูตอจากพระเจามหาสิริชัยสุระพระราชบิดาที่ทรงสถาปนาราชวงศตองอูขึ้นมา พระเจาตะเบงชะ

เวตีท้รงเริ่มขยายอํานาจลงมาทางใตเพื่อปราบอาณาจักรมอญที่เมืองพะโคหรือหงสาวดี ซึ่งมัง่คัง่รํ่ารวยจากการคา

และมีกําลังผูคนมาก ทําใหพวกมอญหลบหนีลงมาที่เมืองเชียงกราน เมืองน้ีอยูภายใตการปกครองของไทย พระ

เจาตะเบงชะเวตีไ้ดยกทัพกองทัพตามลงมาเมื่อ พ.ศ.2081 ทัง้น้ีตามที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา

ดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานจากขอความในพระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติท์ี่วา

สมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จไปเมืองไกรเชียงกรน

           สมเด็จพระไชยราชาธิราช ทรงทราบขาวจึงเสด็จยกกองทัพไปขับไลจํานวนทหารที่ยําไปน้ีมีทหารอาสา

โปรตุเกสหรือนักเผชิญโชคชาวโปรตุเกสรวมไปดวย 120 คน ทัง้น้ีตามความเห็นของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง

ราชานุภาพ ซึ่งอางหลักฐานจากขอเขียนของเฟอรนาว เมนเดส ปินโต (Fernao Mendes Pinto) นักเดินทางชาว

โปรตุเกสที่เขามากรุงศรีอยุธยาและที่อื่น ๆ ในเวลานัน้ แตถาพิจารณาขอเขียนดังกลาว ปินโตกลาวถึงทหารอาสา

120 คน ในขณะที่กรุงศรีอยุธยาไปรบกับลานนาในตอนปลายรัชกาล อยางไรก็ดี นาจะมีทหารอาสาในกองทัพ

ของพระเจาตะเบงชะเวตีด้วย ผลของสงครามไทย-พมา่ ครัง้แรกน้ีคือไทยสามารถขับไลพมาออกไปจากเมือง

เชียงกรานได  

           มีเรื่องราวที่เกีย่วกบัเมอืงไทย เป็นบนัทกึของเฟอรดนัิน เมนเดช ปินโต ชาวโปรตุเกส เรื่อง “การเดนิทาง

ทองเที่ยวและผจญภัยของเฟอรดินัน เมนเดช ปินโต (the travels, voyages and adventures of Ferdinand

mendez pinto) ซึ่งมีขอความบางตอนเกี่ยวเน่ืองกับเมืองกําแพงเพรช ดังน้ี  

            ...เริ่มดวยศึกเชียงกราน เราออกเดินทาง 26 วัน ก็มาถึงกรุงศรีอยุธยาราชธานีของอาณาจักรโสน ปกติ

เรียกวาสยาม ไดรับการตอนรับอยางนาพิศวรและไดรับการปฏิบัติอยางดีจากพวกโปรตุเกส จากที่นัน่ขาพเจา

อาจสามารถเดินทางตอไปยังญี่ป ุนไดโดยไปในกลุมเรือโปรตุเกส 6 หรือ 7 ลํา ขาพเจาลงมือทําบัญชีรายการสินคา

เป็นเงินหลายรอยดูคัตส ในเวลาเดียวกันก็มีขาวสําคัญมาถึงพระเจาแผนดินสยามที่กรุงศรีอยุธยา วาเจาเมือง

เชียงใหมไดรวมมือกับพวกทิโมคูโฮ (Timncuho) เจาเมืองลาว เจาเมืองเงีย้ว ครอบครองดินแดนสวนใหญเหนือ

เมืองกําแพงเพชรและพิษณุโลก คนเหลานัน้ไดมาลอมเมืองกีเตรวน (Quiteruan) (กําแพงเพชร) ไว และได

สังหารผูคนลมตายไปกวา 30,000 คน รวมทัง้ออกญากําแพงเพชร ผูสําเร็จราชการและนายทัพของชายแดนนัน้
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ดวย เมื่อทราบขาวน้ี สมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงสัง่ใหเกณฑไพรพลทุกคนที่ไมใชคนชราและคนพิการให

พรอมที่จะออกทัพภายในเวลา 12 วัน

            พ.ศ. 2088 พระไชยราชาธิราชแหงกรุงศรีอยุธยามาตีเชียงใหม มหาเทวีเห็นวาจะสูไมได จึงใชยุทธวิธี

แตงบรรณาธิการไปถวายและตอนรับดวยสัมพันธไมตรี โดยเชิญเสด็จพระไชยราชาประทับที่เวียงเจ็ดลิน ทําให

เชียงใหมรอดพนจากภัยสงครามในครัง้นัน้ การยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. 2088 ทรงโปรดใหพระยา

พิษณุโลก เป็นแมทัพยกพลออกไปตัง้ทัพชัย (ตัง้ทัพทําพิธีชัยชนะ) อยาที่ตําบลบางบาล พอวันเสาร เดือนเจ็ดขึ้น

สิบสี่คํ่า พระองคจึงยกทัพหลวงจากทัพชัยขึ้นเหนือโดยทางเรือกวา 3,000 ลํา มีทหารหลายแสนคน และมีทหาร

ชางชาติอยางโปตุเกสรวมมาดวยนับหมื่นคน ไปตามแมน้ําเจาพระยาแลวยกขึ้นแมน้ําปิงที่นครสวรรค ไปประทับ

ที่บรรพตพิสัย ซึ่งอยูหางจากกําแพงเพชรที่ถูกยึดโดยพวกเงีย้วที่นําโดยเจาเมืองนายประมาณ 12 ลี้ เพื่อรอทัพ

ชางพันเชือก ทัพมาและเกวียนที่บรรทุกปืนใหญสองรอยเลมซึ่งตามมาทางบก เพราะกอนที่จะถึงเมืองเชียงใหม

นัน้ กองทัพของกรุงศรีอยุธยาจะตองผานเมืองกําแพงเพชรที่เป็นเมืองหน าดานของอยุธยา สมเด็จพระไชย

ราชาธิราชจึงตองการชางกับปืนใหญในการที่จะยึดกําแพงเพชรกลับคืน ในระหวางที่ประทับรออยูที่บรรพตพิสัย

นัน้ ทรงไดรับรายงานของกองลาดตระเวนวาทานฝ ายเงีย้วยึดครองเมืองกําแพงเพชรไดเตรียมการป องกันเมือง

เอาไวอยางเขมแข็ง มีเรือรอบสองพันลําดักรออยูสองฝากฝ่ังแมน้ําปิง และมีทหารอีกหลายแสนคน และอีก

40,000 คน นัง่รออยูบนหลังมา แตทหารของขาศึกไมมีชาง

            ณ วนัเสาร ขึ้น 14 คํ่า เดอืน 7 สมเดจ็พระไชยราชาธริาชไดเคลื่อนทพัออกจากบรรพตพสิยัมงุหน าสูเมอืง

กําแพงเพชร โดยใชเวลาในการเดินทาประมาณ 4 ลี้ตอวัน ในวันที่ 3 กองทัพของสมเด็จพระไชยราชาธิราชก็

เสด็จมาหยุดทัพที่ทุงแหงหน่ึง ชื่อวา ศรีพุทไธ (SIPUTAY) นาจะหมายถึงทานพุทรา) ซึ่งอยูหางจากเมือง

กําแพงเพชรประมาณลี้ครึ่ง หลังจากทหารจํานวนมหาศาลกับชางศึกทัง้ปวงเขาประจําที่มัน่ นายกองตางชาติและ

แมทัพชาวโปตุเกสจึงไดนําเคลื่อนพลไปยังเมืองกําแพงเพชรและไปถึงเมืองกําแพงเพชรกอนพระอาทิตยจะขึ้น

โดยมีทหารเงีย้วที่ยึดครองเมืองกําแพงเพรไดเตรียมพรอมกับการรับมือของกองทัพจากกรุงศรีอยุธยา เมื่อ

กองทัพกรุงศรีอยุธยามาถึงทหารเงีย้วไดเคลื่อนพลเขามาอยางเชื่อมัน่ในกองทัพมาสี่หมื่นตัวอันเกรียงไกร และ

สามารถเอาชนะทหารของกรุงศรีอยุธยาไดอยางไมยากเย็นนัก และสามารถฆาแมทัพนายกองที่มีเชื้อพระวงศได

3 องค ทําใหสมเด็จพระเจาไชยราชาธิราชตองเปลี่ยนกระบวนทัพใหม โดยสัง่ใหทหารของพระองคเขามารวม

เป็นกองเดียว ซึ่งประกอบดวยทหารอาสาตางชาติ 70,000 คน กองทัพชาง 4,000 เชือก แลวบุกตะลุยที่มัน่ของ

ขาศึก และโดยแสนยานุภาพอันมหาศาลน้ี กองทัพกรุงศรีอยุธยาก็สามารถเอาชนะขาศึกษาได ทําใหกองทัพของ

ขาศึกแตกกระจายไพรพล เงีย้วแพศึกยับเยิน หลังจากไดชัยชนะทางบกแลว สมเด็จพระไชยราชาธิราชตามไล

กองทัพเงีย้วไปจนถึงฝ่ังแมน้ําปิง ซึ่งมีทหารเงีย้วหนีไปรวมตัวกันเป็นจํานวนมากมายและทหารเหลาน้ีมีกองทัพ

เรือคอยคุนกัน ทําใหสมเด็จพระไชยราชาธิราชไมกลาที่จะเขาโจมตี เมื่อถึงเวลากลางคืนกองทัพเงีย้วก็คือโอกาส
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ถอยทัพหนีไปตามแมน้ํา

            พระราชพงศาวดารกรงุเกา ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิติ ์กลาวไววา “เถงิ ณ วนัองัคาร แรม 9 คํ่า เดอืน

7 เสด็จตัง้ทัพขึ้น ณ เมืองกําแพงเพชร” หลังจากสมเด็จพระไชยราชาธิราชไดรับชัยชนะในการศึกยึดเมือง

กําแพงเพชรกับคืนมาไดแลว พระองคทรงมีรับสัง่ใหสรางกําแพงและป อมปราการขึ้นเพื่อใหเมืองเป็นที่มัน่แข็ง

แรง ในชวงนัน้เมืองเชียงใหมไดเกิดความวุนวายเรื่องเจาผูครองเมือง สมเด็จพระไชยราชาไดเสด็จยกทัพขึ้นไป

ปราบปราม แตกอนที่จะขึ้นไปนัน้ ชาวเมืองเชียงใหมไดยกพระนางจิรประภามหาเทวีขึ้นครองเมืองเชียงใหมแลว

ครัน้กองทัพกรุงศรีอยุธยาไปถึงพระนางจิรประภาไดตอนรับและแสดงไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาเหตุการณจึงสงบลง

ตลอด 7 ปี

            ชวงเวลา 7 ปี พระเจาตะเบงชะเวตี ้กษตัริยพมาไดทําสงครามปราบปรามหัวเมืองใกลเคียงได ดินแดน

มอญ พมา และไทยใหญ ไวในอํานาจมากมาย และทําการตัง้เมืองหงสาวดีเป็นราชธานี แตในพงศาวดารเรียก

พระเจาพระเบงชะเวตีด้วยเหตุที่พมามีอํานาจเขามายังดินแดนไทยใหญทางตอนเหนือ จึงทําใหเมืองเชียงใหมหัน

ไปออนนอมกับพมา สมเด็จไชยราชาธิราช เห็นวาหากปลอยใหเมืองเชียงใหมนัน้ไปอยูกับพมาเชนน้ีแลวตอไปจะ

เป็นชองทางใหพมาลงมารุกรานอาณาจักรได จึงมุงที่จะทําการปราบหัวเมืองทางเหนือใหได ดังนัน้พระองคจึงยก

ทัพตีเอาเมืองเชียงใหมเสียใหได ในพ.ศ. 2089 พระไชยราชาไดยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหมและลําพูนอีกครัง้

มหาเทวีพยายามเจรจาขอเป็นไมตรี แตไมสําเร็จเมืองลําพูนถูกตีแตกในขณะที่เมืองเชียงใหมสามารถตานทัพ

อยุธยาไวได กองทัพอยุธยาจึงลาถอยไป ดังพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ์กลาวไววา

“เถิง ณ วันพฤหัสบดี ขึ้น 6 คํ่า เดือน 3 เสด็จออกตัง้ทัพชัย เถิง ณ วันอาทิตย ขึ้น 9 คํ่า เดือน 3 จึงยกทัพหลวง

เสด็จไปเมืองเชียงใหม ระหวางการเดินทางทัพไปเชียงใหมพระองคไดตีเมืองตาง ๆ ระหวางทางถึง 12 เมือง ใน

การศึกครัง้น้ี สมเด็จพระไชยราชาธิราชใหพระยาสุโขทัยนําทัพหน าพรอมกับอาวุธเดินทางมาตัง้ทัพรออยูที่

ปากน้ําลําพูน เมื่อทัพหลวงมาถึงจึงไดมีการเจรจาความเมืองใหพระมหาเทวีเจาจิรประภาใหออกมาเจรจาความ

เมือง แตในที่สุดกองทัพสุโขทัยก็ตีลําพูนได เมื่อตีลําพูนไดแลว สมเด็จพระไชยราชาธิราชไดยกกองทัพออกมาตัง้

อยูนอกเมือง เพราะเมืองลําพูนถูกเผาพินาศ ยากที่จะตัง้ทัพได หลังจากตัง้ทัพอยูได 3 วัน ก็ทรงตัดสินพระทัย

ยกทัพกลับไปเมืองกําแพงเพชร โดยใหกองทัพของพระยาสุโขทัย กองทัพพระยากําแพงเพชร และกองทัพ

พระยาพิจิตร อยูทําศึกกับกองทัพลานนา

           สมเดจ็พระไชยราชาธริาชถอยทพักลบัไปประทบัที่เมอืงกาํแพงเพชร และประทบัอยู 23 วนั ซึ่งในระหวาง

ที่ประทับอยูในเมืองกําแพงเพชรนัน้ ทรงใหเสริมกําแพงและขุดคูลึกและกวางรอบ ๆ เมือง ในชวงที่ประทับอยู

กําแพงเพชรมีเหตุการณประหาดเกิดขึ้นดังบันทึกในพระราชพงศาวดารวา “วันศุกร ขึ้น 13 คํ่า เดือน 4 มีอุบาทว

เห็นเลือดติดอยู ณ ประตูบานและเรือนและวัดทัง้ปวง ในเมืองและนอกเมืองทัว่ทุกตําบล”  มีการวิจารณเป็นลาง

วาสมเด็จพระไชยราชาธิราชกําลังมีเคราะห หรือกองทัพหัวเมืองเหนอกําลังจะถูกกองทัพจากลานนาผสมกองทัพ
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ลานชางทําลาย แตสมเด็จพระไชยราชาธิราชยังคงประทับอยูที่เมืองกําแพงเพชรตออีกหลายวันจนพระองคพอ

พระทัยวาป อมปราการตาง ๆ ทําทําเลียนแบบป อมของฝรัง่ที่ใชศิลาแลงมากอเป็นกําแพง มีใบเสมา ชองปืนได

สําเร็จเสร็จสิน้ลง และเมืองกําแพงเพชรสามารถหองกันตัวเองไดเมื่อถูกรุกราน พระองคก็เสด็จกับกรุงศรีอยุธยา

โดยเรือสามพันลํา ที่เสด็จพยุหยาตรามาจากกรุงศรีอยุธยา จากเหตุการณประหลาดที่เกิดขึ้นถือเป็นลางรายอยาง

แทจริง เพราะเมื่อเสด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จกลับถึงกรุงศรีอยุธยาก็ถูกลอบวางยาพิษ สวนแมทัพเมืองเหนือที่

ไปศึกสงครามเชียงใหมตางแตกถอยทัพ พระยาสุโขทัยพายแตหนี พระยากําแพงเพชรและพระยาพิจิตรตายในที่

รบ

คําสําคัญ : กําแพงเพชร, สมเด็จพระไชยราชาธิราช

ที่มา : กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร. (2557). ประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชร ยุค

หิน-ปัจจุบัน (เรียบเรียงจากการสัมมนาและทบทวน เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2557). กําแพงเพชร:

กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-02-25
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