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เรื่อง กําแพงเพชร สมัยธนบุรี

รายละเอียด

             พ.ศ. 2313 สมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช โปรดเกลาฯ ใหตัง้พระยาสรุบดนิทร ขาหลวงเดมิเป็นพระยา

กําแพงเพชร ลวงมาถึงปีขาล 2313 มีขาวมาถึงกรุรธนบุรีวา เจาพระฝางใหสงกําลังลงมาลาดตระเวนถึงเองอุทัย

ธานี และเมืองชัยนาท เป็นทํานองวาจะคิดลงมาตีกรุงธนบุรี พระเจากรุงธนบุรีจึงมีรับสัง่ใหเตรียมกองทัพจะยก

ไปตีเมืองเหนือในปีนัน้ พระเจากรุงธนบุรีเสด็จโดยกระบวนทัพเรือยกกําลังออกจากรุงธนบุรี เมื่อวันเสาร แรม

14 คํ่า เดือน 8 ไปประชุมพล ณ ที่แหงใดไมปรากฏหลักฐาน เมื่อพระเจากรุงธนบุรีปราบชุมนุมพระฝางไดแลว ก็

เทากับไดเมืองเหนือกลับมาทัง้หมด พระองคไดประทับจัดการปกครองเมืองเหนืออยูตลอดฤดูน้ํา เกลีย้กลอมรา

ษฏรที่แตกฉานซานเซ็นใหกลับมาอยูตามภูมิลําเนาเดิม จัดการสํารวจไพรพลในเมืองเหนือทัง้ปวง พบวา เมือง

พิษณุโลกมีพลเมือง 15,000 คน เมืองสวรรคโลก มี 7,000 คน เมืองพิชัย รวมทัง้เมือง สวรรคบุรี มี 90,000 คน

เมืองสุโขทัย มี 5,000 คน เมืองกําแพงเพชรและเมืองนครสวรรค มีเมืองละ 3,000 คนเศษ จากนัน้ไดทรงตัง้ขา

ราชการ ซึ่งมีบําเหน็จความชอบในการสงครามครัง้นัน้ คือ พระยายมรามใหเป็นเจาพระยาสุรสีหพิษณุวาธิราช อยู

สําเร็จราชการเมืองพิษณุโลก พระยาพิชัยราชา ใหเป็นเจาพระยาพิชัยราชา สําเร็จราชการเมืองสวรรคโลก พระยา

สีหราชเดโชชัย ใหเป็นประยาพิชัย พระยาทายน้ํา ใหเป็นพระยาสุโขทัย พระยาสุรบดินทร เมืองชัยนาท ใหเป็น
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พระยากําแพงเพชร พระยาอรุรักภูธร ใหเป็นพระยานครสวรรค เจาพระยาจักรี (แขก) นัน่ออนแอในสงคราม มี

รังสัง่ใหเอาออกเสียจากตําแหนงสมุหนายก พระยาอภัยรณฤทธิ ์ ใหเป็นพระยายมราช และใหบัญชาการ

มหาดไทยแทนสมุหนายกดวย เมื่อจัดการหัวเมืองเหนือเสร็จแลว จึงเสด็จกลับกรุงธนบุรี 

ไทยตีเมืองเชียงใหม ครัง้ที่ 2           

             พระเจามงัระทราบวาพระเจากรงุธนบุรี ยกกองทพัขึ้นไปตีเมอืงเชยีงใหม เกรงวาไทยจะแขง็แกรงขึ้น จงึ

คิดมาตีเมืองไทยใหราบคาบอีกครัง้หน่ีง โดยยกกําลังลงมาจากเชียงใหมทางหน่ึง อีกทางหน่ึงยกมาทางดานเจดีย

สามองค กําลังทัง้สองสวนน้ีจะยกมาบรรจบกันที่กรุงธนบุรี ดังนัน้จึงสงกําลังเพิ่มเติมเขามาใหโปสุพลา แลวใหโป

สุพลาเป็นแมทัพยกลงมาจากเชียงใหม สวนกําลังที่จะยกมาทางดานเจดียสามองคนัน้ พระเจาอังวะใหปะกันหวุน

ซึ่งไดเลื่อนขึ้นเป็นเจาเมืองเมาะตะมะ ไดเป็นแมทัพ ประกันหวุนไดเตรียมการตัง้แตปีมะเส็ง พ.ศ. 2316 โดยให

เกณฑมอญตามหัวเมืองที่ตอแดนไทย 3,000 คน มอบภารกิจใหแพกิจาคุมกําลัง 500 คน มาทําทางที่จะยก

กองทัพเขามาทางดานเจดียสามองค วางแผนตัง้ยุงฉางไวตามเสนทาง ตัง้แตเชิงเขาบรรทัดดานแดนพมา มาถึง

ตําบลสามสบ ทาดินแดงในแดนไทย         

             ครัน้นัน้มีพระยามอญเป็นหวัหน า 4 คน คอื พระยาเจง เจาเมอืงเตริน เป็นหวัหน ามาทาํทางอยูในปาเมอืง

เมาะตะมะ พมาไดทําทารุณกรรมพวกมอญดวยประการตาง ๆ พวกมอญโกรธแคนจึงคบคิดกันกับแพกิจากับ

ทหารพมาฆาเสีย แลวรวมกําลังกันยกกลับไป มีพวกมอญมาเขาดวยเป็นอันมาก เมื่อเห็นเป็นโอกาสจึงยกไปตี

เมืองเมาะตะมะได แลวขยายผลยกขึ้นไปตีเมืองสะโตง และเมืองหงสาวดีไดทัง้สองเมือง แลวขยายผลตอไปโดย

เขาตีเมืองยางกุง รบพุงติดพันกับพมาอยู พระเจากรุงธนบุรีทรงทราบเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว ทรงเห็นวาพมาจะ

ตองปราบปรามมอญอยูนาน เป็นโอกาสที่ไทยจะชิงตีเมืองเชียงใหมตัดกําลังพมาเสียทางหน่ึงกอน จึงมีรับสัง่ให

เกณฑกําลังหัวเมืองฝ ายเหนือมีจํานวน 20,000 คน ไปรวมพลรออยูที่บานระแหงแขวงเมืองตาก แลวใหเกณฑ

คนในกรุงธนบุรี และหัวเมืองชัน้ในเป็นกองทัพหลวง มีจํานวน 15,000 คน พระเจากรุงธนบุรีเสด็จโดยกระบวน

เรือออกจากพระนคร เมื่อวนอังคาร แรม 11 คํา เดือน 12 ปีมะเมีย พ.ศ.2317 ขึ้นไปทางเมืองกําแพงเพชร แลว

ใหประชุมทัพที่บานระแหง ตรงที่ตัง้เมืองตากปัจจุบัน พ.ศ.2318 ทัพพมายกมาตีเมืองกําแพงเพชรทางเมือง

กําแพงเพชรเห็นเหลือกําลังจึงพากันหนีเขาป า สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงยกกองทัพมาชวยขับไลพมาแต

พายกลับไป เหตุการณชวยน้ีมีความนาสนใจตามความเชื่อของชาวบานที่กําแพงเพชรเกี่ยวกับที่หลบภัยของ

กษตัริยหรืออุโมงค 32 ปลองและสระมรกต เมื่อครัง้สมเด็จพระเจาตากทรงกูเอกราชได แตยังตองทําศึกสงคราม

กับพมา ซึ่งในตอนหน่ึงประมาณ พ.ศ.2318 พมายกทัพเขามาตีเมืองกําแพงเพชรนับหมื่นคน พระยาสุรบดินทร

เจาเมืองกําแพงเพชร เห็นเหลือกําลังจะสูรบจึงเทครัวหนีเขาป าแลวไปแจงขาวยังสมเด็จพระเจาตาก พระองค

ทานทรงใหยกทัพหลวงมาปราบพมาที่ตัง้อยูในเมืองกําแพงเพชร เมื่อพิจารณาถึงสถานที่หลบภัยของเจาเมือง

กําแพงเพชรแลว อาจเป็นอุโมงค 32 ปลองก็เป็นไป เพราะอยูหางจากตัวเมืองออกไปเกือบสิบกิโลเมตร ซึ่งใน
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สมัยโบราณเป็นป าทึบจึงใชหลบภัยไดงาย

เหตุการณ สําคัญในสมัยธนบุรี คือศึกอะแซหวุนกี ้        

            อะแซหวุนกี ้ตีหัวเมืองเหนือ         

            ในปีมะเมีย พ.ศ.2317 อะแซหวุนกี้ปราบปรามพวกมอญเสร็จสิน้แลว เป็นแตยังรอกองทัพพมาที่เขามา

ตามครัวมอญอยูเมืองเมาะตะมะ จึงไดขึ้นไปเฝ าพระเจาอังวะที่เมืองรางกุง และไดรับมอบหมายใหนายทัพมาตี

เมืองไทย อะแซหวุนกี้เห็นวาไทยทําศึกเขมแข็งกวาเกา จึงคิดจะใชแบบอยางครัง้พระเจาหงสาวดีบุเรงนอง คือ

ยกกองทัพใหญเขามาตีหัวเมืองเหนือ ตัดกําลังไทยเสียชัน้หน่ึงกอน  แลวเอาเมืองเหนือเป็นที่มัน่ ยกกําลังทัง้ทาง

บกและทางเรือ ลงมาตีกรุงธนบุรีทางลําแมน้ําเจาพระยา จึงพักบํารุงรีพ้ลอยูที่เมืองเมาะตะมะ แลวมีคําสัง่ไปยัง

โปสุพลา โปมะยุงวน ซึ่งถอยหนีไทยไปอยูที่เมืองเชียงแสน ใหยกกลับมาตีเมืองเชียงใหมใหไดตัง้แตในฤดูฝน

แลวใหเตรียมเรือรบ เรือลําเลียง และรวบรวมเสบียงอาหารลงมาสงกองทัพอะแซหวุนกี้ ซึ่งจะยกเขามาในตนฤดู

แลง โปสุพลา โปมะยุงวน จึงรวบรวมกําลังยกลงมาตีเมืองเชียงใหม เมื่อเดือน 10 ปีมะแม พ.ศ.2318 ทางฝาย

พระเจากรุงธนบุรี จึงดํารัสใหมีตราสัง่เจาพระยาสุรสีหใหยกกองทัพเมืองเหนือขึ้นไปชวยเมืองเชียงใหม ให

เจาพระยาจักรีคุมกองทัพกรุงธนบุรีหนุนขึ้นไป มอบภารกิจใหตีพมาถอยจากเชียงใหมแลวใหเลยตามขึ้นไปตีเอา

เมืองเชียงแสนไมใหพมามาอาศัยอีกตอไป ฝายเจาพระยาจักรี เจาพระยาสุรสีห ตัง้ทัพอยูที่เมืองเชียงใหม เมื่อได

ขาววาพมายกกองทัพใหญเขามาทางดานแมละเมา ก็รีบยกทัพกลับมาทางเมืองสวรรคโลก เมืองพิชัย ครัน้มาถึง

เมืองพิษณุโลกจึงปรึกษากันถึงการสูศึก เจาพระยาจักรีเห็นวาพมายกมาเป็นกองทัพใหญ กําลังฝ ายไทยทางเหนือ

มีน อยกวาทางพมาอยูมาก จึงควรตัง้รับศึกในเมืองพิษณุโลก คอยกองทัพกรุงธนุบรียกขึ้นไปชวย

             ฝายกรงุธนบุรี ไดขาววาอะแซหวนุกี้ยกกองทพัใหญเขามาทางหวัเมอืงเหนือ และขณะเดยีวกนัก็จะยกมา

จากเมืองตะนาวศรี เขามาทางใตอีกดวย จึงมีดํารัสสัง่ใหเกณฑกองทัพใหเจารามลักษณหลานเธอ ซึ่งเป็นกรมขุน

อนุรักษสงคราม คุมกําลังออกไปรักษาเมืองเพชรบุรี คอยป องกันพมาที่จะยกเขามาทางดานสิงขร แลวพระเจา

กรุงธนบุรีก็เสด็จยกทัพหลวงมีกําลังพล 12,000 เศษ ออกจากกรุงธนบุรี เมื่อวันอังคาร แรม 11 คํ่า เดือนยี่ ปี

มะแม ขึ้นไปรักศึกที่ยกมาทางหัวเมืองเหนอ เมื่อพระเจากรุงธนบุรีเสด็จขึ้นไปถึงเมืองนครสวรรค ในชัน้ตนทรง

จัดวางระบบการคมนาคมที่จะใหกองทรัพหลวงกับกองทัพที่เมืองพิษณุโลกไปมาถึงกันไดสะดวก มีรับสัง่ให

พระยาราชาเศรษฐีคุมกําลังชาวจีน จําวน 3,000 คน ไปตัง้อยูที่เมืองนครสวรรค คอยระวังรักษาเสนทางลําเลียง

และระวังขาศึกที่จะยกมาทางลําน้ําโขง แลวพระองคเสด็จยกกองทัพหลวงขึ้นไปทางลําน้ําแควใหญไปถึงปากพิง

แขวงเมืองพิษณุโลก เมื่อวันเสาร ขึ้น 7 คํ่า เดือน 3 ใหตัง้คายหลวงอยูที่ปากพิง ดวยเป็นปางคลองลัดทางเรือไป

มาระหวางลําน้ําแควใหญที่ตัง้เมืองพิษณุโลกกับลําน้ํายมที่ตัง้เมืองสุโขทัย อยูไดเมืองพิษณุโลกลงมาเป็นระยะ

ทางเดินหน่ึงวัน แลวใหแมทัพนายกองคุมกําลังไปตัง้คายสองฟากลําแมน้ําเป็นระยะขึ้นไป แตกองทัพหลวงถึง

เมืองพิษณุโลกใหจัดกองตระเวนรักษาเสนทางคมนาคมทุกระยะ และใหมีกองปืนใหญทหารเกณฑหัดเตรียมไว
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เป็นกองหน า สําหรับสนับสนุนทัว่ไป ในเวลาที่ตองการไดทันทวงที ใหพระศรีไกรลาศคุมพล 50 คน ทําทางริม

ลําน้ําสําหรับเดินกองทัพแตปากพิง ผานไปตามคายที่ตัง้อยู ตลอดถึงเมืองพิษณุโลก         

            ฝายกองมอญที่พระยาเจงคมุไปดกัพมาที่เมอืงกาํแพงเพชร ไดซมุสกดัทางพมาที่ยกไปจากเมอืงสโุขทยั พ

มาไมรูตัวก็แตกหนี ยึดไดเครื่องศัตราวุธของขาศึกมาได แตพมามีกําลังมากกวาพอกองหลังตามมาทัน พระยา

เจงก็ตองลาถอย กองทัพพมาที่ยกมาเมืองกําแพงเพชรนัน้อะแวหวุนกี้สัง่ใหลงมาตีเมืองนครสวรรค อันเป็นที่

รวบรวมเสบียงอาหารของกองทัพไทย และไดตัดกําลังฝ ายไทยที่จะยกไปชวยเมืองพิษณุดลกดวย พระเจา

กรุงธนบุรีจึงใหกองทัพพระยาราชภักดีและพระยาพิพัฒนโกษาถอยลงมาสมสบกองทัพพระยาราชาเศรษฐี รักษา

เมืองนครสวรรค เมื่อกองทัพพมาทราบวา กองทัพไทยตัง้รักษาเมืองนครสวรรคแข็งแรง จึงยับยัง้ตัง้คายอยูที่

เมืองกําแพงเพชร แลวแตงกองโจรเดินลัดป าดานตะวันตกออมหลังเมืองนครสวรรคลงไปเมืองอุทัยธานี (เกา)

พระเจากรุงธนบุรีทรงทราบความเคลื่อนไหวของขาศึกวาพมาที่กําแพงเพชรตัง้คายอยูที่บานโนนศาลาคายหน่ึง

บานถลกบาตรคายหน่ึง บานหลวงคายหน่ึง ลัวแยกกําลังลงไปทางเมืองอุทัยธานีกองหน่ึง ทรงเกรงวาขาศึกจะไป

ซุมดักทางคอยตีกองลําเลียงขางใตเมืองนครสวรรคลงมา จึงโปรดเกลาใหแบงกําลังพลในกองทัพหลวง จํานวน

1,000 คน ใหเจาอนิรุทธเทวาบัญชาการทัว่ไป แลวแยกออกเป็นกองน อยสามกอง กองที่หน่ึงใหขุนอินทรเดช

กองที่สองใหหลวงปลัดกับหลวงสรวิชิต นายดานเมืองอุทัยธานีบังคับ กองที่สามใหเจาเชษฐกุมารบังคับ ยกกําลัง

มาคอยป องกันการลําเลียงเสบียงอาหาร และเครื่องอาวุธยุทธภัรฑ ซึ่งสงขึ้นไปจากทางใตแลวแบงคนกอง

อาจารยลงมาชวยที่เมืองนครสวรรคกับใหลงไปตัง้อยูบานคุงสําเภา แขวงเมืองชัยนาทอีกกองหน่ึง ทางใตเมือง

พิษณุโลกก็ใหถอนกองทัพพระยาโหราธิบดี หลวงรักษมณเฑียรจากบานทาโรงลงมาตัง้คายที่โคกสลุตในแขวง

เมืองพิจิตรใหพระยานครชัยศรีลงมาตัง้ที่โพธิประทับชาง คอยป องกันนักลําเลียงที่จะขึ้นไปตามลําน้ําแขวงเมือง

พิจิตร อะแซหวุนกี้ใหกะละโบคุมกําลังมาตีคายไทยที่ตัง้อยูเหนือปางพิง ใหมังแยยางน องชายคุมกําลังขามฟาก

มาโอบหลังกองทัพหลวงที่ปางพิงทางดานตระวันออก ตัง้คายรายประชิดกองทัพหลวงหลายคาย สูรบกันอยูหลาย

วัน พระเจากรุงธนบุรีทรงพระราชดําริเห็นวาขาศึกมีกําลังมากนัก จะตัง้สูรบอยูที่ปากพิงตอไปจะเสียที ครัน้ถึงวัน

พฤหัสบดี แรม 10 คํ่า เดือน 4 จึงใหถอยทัพหลวงจากปากพิงมาตัง้มัน่อยูที่บางขาวตอก แขวงเมืองพิจิตร

กองทัพที่ตัง้รักษาตามระยะตาง ๆ ก็ถอยตามทัพหลวงลงมาโดยลําดับหมดทุกกอง ฝายเจาพระยาจักรีกับ

เจาพระยาสุรีสีหเห็นวาจะรักษาเมืองพิษณุโลกตอไปไมได เพราะขัดสนเสบียงอาหาร ถาอยูชาไปจะเสียทีแกพมา

จึงตกลงใหเตรียมการทิง้เมืองพิษณุโลกใหเปิดประตูเมืองยกกําลังออกตีคายพมาทางดานตะวันออก ตีหักออกไป

ไดแลวรีบเดินกองทัพไปทางบานมุงดอนชมพู ยกกําลังขามเขาบรรทัดไปตังรวบรวมรีพ้ลอยูที่เมืองเพชรบูรณ พ

มาลอมเมืองพิษณุโลกอยู 4 เดือน จึงไดเมือง อะแซหวุนกี้ก็ยกกําลังเขาไปตัง้อยูในเมืองพิษณุโลก เมื่ออะแซหวุน

กี้ไดเมืองพิษณุโลกแลวเห็นวาเสบียงอาหารอัตคัดมาก จึงจัดกําลังสองกองใหมังเยยางูคุมมาทางเมืองเพชรบูรณ

ทัพหน่ึงใหไปรวบรวมเอาเสบียงอาหารที่เมืองเพชรบูรณและเมืองหลมศักดิ ์สงไปใหกะละโบคุมกําลังอีกกองหน่ึง
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ยกมาทางเมืองกําแพงเพชร เพื่อแสวงหาเสบียงอาหารเชนเดียวกัน เมื่อกําลังทัง้สองกองยกไปแลว อะแซหวุนกี้

ก็ไดรับทองตราวา พระเจามังระสิน้พระชนม จิงกูจาราชบุตรไดรับราชสมบัติ มีรับสัง่ใหกองทัพกลับไปเมืองอังวะ

โดยเร็ว อะแซหวุนกี้จึงยกกองทัพกลับไปทางเมืองสุโขทัย เมืองตากไปออกทางดานแมละเมา และสัง่ใหกองทัพ

กะละโบคอยกลับไปพรอมกับมังเยยางู พระเจากรุงธนบุรี เมื่อทราบขาววาอะแซหวุนกี้ไดเมืองพิษณุโลกแลวเลิก

ทัพกลับไปก็ทรงโสมนัสพระทัยยิ่งนัก คงเป็นเพราะหวังพระทัยวาเมื่อทัพพมาสิน้เสบียงหมดกําลังก็เมืองอยูใน

เงื้อมมือไทย พระเจากรุงธนบุรีไดใหกองทัพติดตามขาศึกเป็นหลายกอง ใหพระยาพิชัยกับพระยาพิชัยสงคราม

ยกไปกองหน่ึง ใหพระยาทุกขราษฏรเมืองพิษณุโลก หลวงรักษโยธา หลวงอัคเนศรเป็นกองหน า พระยาสุร

บดินทรเป็นกองหลวงยกไปกองหน่ึง ใหพระยาเทพอรชุน พระยารัตนพิมล พระยานครชัยศรียกไปกองหน่ึง ให

พระยาธิเบศรบดีคุมพลอาสาจามยกไปกองหน่ึง ทัง้ 4 กองน้ี ใหไปตามตีกองทัพอะเซหวุนกี้ที่กลับไปทางเมือง

ตากแลวใหพระยาพลเทพ หมื่นเสมอใจราษฏร หลวงเนาวโชติยกไปกองหน่ึง พระยาราชภักดียกไปกองหน่ึงไป

ตามกองทัพมังเยยางู ซึ่งยอกไปทางเพชรบูรณ ใหพระยานนครสวรรคกับพระยาสวรรคโลกยกไปตามกองทัพกา

ละโบ ซึ่งยกไปทางเมืองกําแพงเพชร สวนกองทัพหลวงอยูรอรับครอบครัวราษฏรที่หนีออกมาจากเมืองพิษณุโลก

อยู 11 วัน แลวมีรับสัง่ใหพระยายมราชมารักษาคายที่บางขาวตอก คอยรวบรวมครอบครัวราษฏรตอไป ครัน้ถึง

วันพฤหัสบดี แรม 14 คํ่า เดือนหก ปีวอก พ.ศ.2319 ก็เสด็จยกทัพหลวงมาประทับอยูที่คายบางแขม แขวงเมือง

นครสวรรค กองทัพไทยที่ยกติดตามกองทัพทังเยยางูไปที่บานนายมใตเมืองเพชรบูรณก็เขาโจมตีฝ ายขาศึกหนี

ขึ้นไปทางเหนือ เขาไปในแดนลานชางแลวกลับพมาทางเมืองเชียงแสน กองทัพเจาพระยาจักรี เจาพระยาสุรสีห

เมื่อทราบวาพมาเลิกทัพกลับไปก็ยกําลังจากเพชรบูรณไปทางป าพระพุทธบาทผานแขวงลพบุรีขึ้นไปตามตีพมา พ

ระเจากรุงธนบุรีประทับอยูที่คายหลวงตําบลบางแขม ครัน้ถึงเดือน 7 ปีวอก พ.ศ.2319 ทรงทราบวามีพมาตัง้อยู

ที่กําแพงเพชร ประมาณ 2,000 คน จึงมีรับสัง่ใหกองทัพพระยายมรามเดินบกไปทางฝ่ังแมน้ําดานทิศตะวันตก

กองหน่ึง ใหกองทัพพระยาราชสุภาวดียกขึ้นไปทางฟากตะวันออกกองหน่ึง ใหพระยานครสวรรค ซึ่งตัง้คายอยู

ณ บานโคนใตเมืองกําแพงเพชรยกกําลังขึ้นไปสมทบกัน ณ วังพระธาตุ (เป็นวัดที่อยุนอกเขตเมืองไตรตรึงษ) กับ

ทัพพระยายมราชไปทางปากน้ําโบฟากตะวันตก และทัพพระยาราชสุภาวดีไปทางตะวันออกตามตีพมาที่เมือง

กําแพงเพชร 

ตีทัพพมาที่เมืองกําแพงเพชร         

            สวนพระเจากรุงธนบุรี เสด็จยกกองทัพหลวงขึ้นไปตัง้อยูที่ปากคลองขลุง ฝายพมาไดยกหนีขึ้นไปทาง

เหนือ พระเจากรุงธนบุรีก็เสด็จกลับคืนพระนคร เมื่อวันเสาร ขึ้น 14 คํา เดือน 7 กองทัพไทยไลตามตีกําลังพมาที่

ยังตกคางอยูในไทยจนถึงเดือน 10 ปีวอก จึงขับไลพมาออกไปจากบานเดิมบางนางบวช แขวงเมืองสุพรรบุรีตอ

กับเมืองนครสวรรค หนีออกไปทางดานเจดียสามองค สมครามครัง้น้ีไดรบกันตัง้แตเดือนอาย ปีมะแม พ.ศ.

2318 ถึงเดือน 10 ปีวอก พ.ศ. 2319 เป็นเวลา 10 เดือน
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           ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี สมเด็จพระเจาตากสินฯ ทรงมีทะแกลวทหารหาญคูพระทัยหลายคน คือ

           1. พระยาสุรบดินทร

           2. พระยาอนรุักษภูธร

           3. พระยากําแหงสงคราม

           4. พระยาพิชัยดาบหัก

           5. พระยาทายน้ํา

           6. พระยาพิพิธราชา

           7. เจาพระยาจักรี (แขก)

           8. เจาพระยาพิชัยราชา (หรือพิไชยราชา)

           9. เจาพระยาสุรสีห

           10. สมเด็จเจาพระยามหากษตัริยศึกฯ

คําสําคัญ : กําแพงเพชร

ที่มา : กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร. (2557). ประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชร ยุค

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

กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-02-24
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