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เรื่อง สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (ตอน 2) "สงครามรวมชาติ"

รายละเอียด

         สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จะทรงเสด็จออกนําหน าทัพเมื่อทําศึกสงคราม ซึ่งในขณะนัน้มีการใชปืนกัน

อยางแพรหลายแลว จึงเป็นการเสี่ยงอันตรายอยางยิ่ง

         สงครามรวมชาติครัง้แรกของสมเด็จพระเจาตากสินฯ เริ่มตนดวยการเลือกตีเมืองที่แข็งแกรงที่สุด คือ

พิษณุโลกกอน ดวยมีพระราชดําริวา ถาทําสําเร็จ การรวมหัวเมืองอื่นๆ ตอจากนัน้ก็นาจะเป็นการงายขึ้น แต

เจาพระยาพิษณุโลกมีความสามารถทางการรบสูง สงทัพมาดักรอโจมตี บริเวณปากน้ําโพนครสวรรค และเกิดการ

ปะทะกันขึ้น สมเด็จพระเจาตากสินเสด็จออกนําหน า และทรงถูกกระสุนปืนไดรับบาดเจ็บ ทําใหตองถอนทัพกลับ

กรุงธนบุรีโดยดวน การชิงเมืองครัง้แรกลมเหลว

         ความลมเหลวจากการตีเมืองพิษณุโลกทําใหสมเด็จพระเจาตากสินฯ ทรงเปลี่ยนยุทธวิธีใหม โดยเลือกตี

เมืองที่ออนแอที่สุดกอน นัน่ก็คือเมืองพิมายและนครราชสีมา ขณะนัน้พิมายเป็นหัวเมืองใหญกวานครราชสีมา มี

อิทธิพลครอบคลุมไปจรดดินแดนลาวลานชางและกัมพูชา จัดวามีอาณาบริเวณที่กวางใหญไพศาลมาก

         เมื่อทรงหายประชวรจากการบาดแผลที่ตองกระสุนปืนดีแลว สมเด็จพระเจาตากสินจึงทรงจัดทัพเพื่อบุกตี
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พิมายในทันที

         เจาเมอืงพมิายในขณะนัน้คอื กรมหมื่นเทพพพิธิ ที่หนีทพัพมามาตัง้ตนเป็นใหญที่น่ี พงศาวดารบนัทกึไววา

เป็นเจานายที่มีพระปรีชาสามารถมากไมแพพระเจาอุทุมพร เพียงแตเกิดจากนางสนม จึงไมมีโอกาสขึ้นครองราช

ย

         แตอยางไรก็ตาม กรมหมื่นเทพพิพิธก็มิอาจสูสมเด็จพระเจาตากสินได หลังจากเมืองพิมายแตก สมเด็จ

พระเจาตากสินก็มีพระเมตตาหมายจะชุบเลีย้งไว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมาเขาเฝ า แตกรมหมื่นเทพ

พิพิธกลับแสดงกิริยากาวราว ยโสโอหังตอหน าพระที่นัง่ จึงถูกนําไปประหารชีวิต

         หลงัจากยดึพมิายและนครราชสมีาได พระองคทรงทพัตอไปที่นครศรีธรรมราช ปรากฏวา นครศรธีรรมราช

แข็งแกรงกวาที่คิด สองแมทัพบก คือ พระยาเพชรบุรีและพระยาศรีพิพัฒน ไดเสียชีวิตขณะเขาตีเมือง กองทัพ

เรือของสมเด็จพระเจาตากสินตัดสินใจ เปลี่ยนมาบุกนครศรีธรรมราชทางน้ําแบบสายฟ าแลบ เจาเมือง

นครศรีธรรมราชคิดไมถึงวากองทัพกรุงธนบุรีจะมาทางเรือ จึงไมไดวางแผนคอยสกัดไว กวาจะรูตัวก็ถูกเขา

ประชิดปากน้ําเมืองนครแลว สมเด็จพระเจาตากสินทรงนําหน ายกพลขึ้นบกตีกองทหารที่รักษาเมืองจนแตก เมื่อ

เจาพระยานครศรีธรรมราชเห็นวาจวนตัวสูไมไดแน จึงหนีไปอาศัยอยูกับสุลตานแหงเมืองปัตตานี

         สมเดจ็พระเจาตากสนิทรงใชเวลาเพยีง 1 ปี (พ.ศ.2312) เทานัน้ หลงัจากเสดจ็ขึ้นครองราชย ก็ทรงสามารถ

รวบรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตทัง้หมดเขาไวในราชอาณาจักรธนบุรีไดสําเร็จ

         หลงัจากที่รวบรวมภาคใตได ปีตอมา (พ.ศ.2313) สมเดจ็พระเจาตากสนิก็ทรงจดัทพัขึ้นตีพษิณโุลกเป็นครัง้

ที่สอง ดวยบทเรียนความลมเหลวจากครัง้กอน ทําใหมีการวางแผนการรบอยางรอบคอบ เมืองพิษณุโลกถูกตี

แตกอยางรวดเร็ว หลังจากนัน้ก็มีรับสัง่ใหกองทัพ เดินทางขึ้นเหนือตอไปเพื่อยึดเมืองสวางคบุรี

         เมื่อยึดเมืองสวางคบุรีและพิษณุโลกไดสมบูรณแลว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหพระยาอภัยรณฤทธิ ์

(ทองดวง ซึ่งตอมาคือ ร.1) ขุนศึกที่มีบทบาทสําคัญในการกูชาติเคียงบาเคียงไหลกับพระองค เลื่อนตําแหนงเป็น

“พระยายมราช” ปกครองหัวเมืองฝ ายเหนือทัง้หมด

         .....แลวศกึที่สาํคญัทีส่ดุก็มาถงึ นัน่คอืการยดึเมอืง “เชยีงใหม” ที่ฝ ายพมาครอบครองอยู เป็นการเปิดศกึกบั

พมาโดยตรง ผลปรากฏวา แมพระเจาตาก + เจาพระยาสุรสีห (พระอนุชา ร.1) + พระยายมราช (ตอมาคือ ร.1)

รวมกันตอสูสุดกําลัง ก็ยังไมอาจเอาชนะได สูญเสียไพรพลไปมากมาย จนตองถอยทัพกลับธนบุรีแบบหมดกระ

บวนทา

        หลังจากกลับจากศึกเชียงใหมครัง้น้ี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯเลื่อนตําแหนงใหพระยายมราชเป็น

“เจาพระยาจักรี”

        กลับมาตัง้หลักที่กรุงธนบุรีไดสามปี ก็เตรียมการตีเชียงใหมเป็นครัง้ที่สอง ทรงโปรดใหเจาพระยาจักรีและ

เจาพระยาสุรสีหฯ สองพี่น องเขาเฝ าฯ แลวแตงตัง้ใหเป็นแมทัพหน ายกพลขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม คราวน้ีไมพลาด
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เจาพระยาจักรีนําทัพเขาตีประตูสวนดอกทางดานตะวันตกและประตูเมืองเชียงใหมทางดานใตแตก สวน

เจาพระยาสุรสีหฯ นําทัพเขาตีทางดานตะวันออกจนประตูทาแพแตกกระจุย เจาเมืองเชียงใหมอาศัยประตูทาง

ดานเหนือที่เหลืออยู หนีหัวซุกหัวซุนกลับประเทศไป

        คราน้ีสมเด็จพระเจาตากสินทรงปีติโสมนัสมากกวาการชนะศึกทุกครัง้ที่ผานมา ขณะที่ขาหลวงเขามาทูลวา

เจาพระยาจักรีและเจาพระยาสุรสีหฯ ตีเชียงใหมแตกแลว พระองคทรงยกพระหัตถตบพระเพลาทัง้สองขาง ทรง

พระสรวลและตรัสวา “ศึกครัง้น้ีเกงทัง้พี่ทัง้น อง น่ีจะวาพี่หรือน องดีกวากันไฉน” การตีเชียงใหมครัง้น้ียึดอาวุธ

และพาหนะไดเป็นจํานวนมาก เชน ปืนใหญเป็นจํานวนถึง 2,110 กระบอก มา 200 ตัว

        >>> หลังจากรวมชาติทุกภาคไดสําเร็จ ยังมิทันไดพักผอนพระวรกาย สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชก็ตอง

พบกับศึกเอาคืนครัง้ใหญที่สุดจากพมา นําโดยแมทัพนามระบือโลก ผูสรางความเข็ดขยาดใหกับกองทัพจีนและ

อินเดียมาแลว ที่ชื่อวา “อะแซหวุนกี้”

คําสําคัญ : สงคราม, พระเจาตากสินมหาราช

ที่มา : https://www.facebook.com/doctorsom

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-08-03

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2135&code_db=610001&code_type=TK001
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