
วชิาประวตัิศาสตร์การสงครามไทย
MS3007

สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา 
คร้ังที่ ๑

กองวชิาประวตัศิาสตร์การสงคราม                               
ส่วนวชิาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า



( พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐ )๔๑๗ปี
-พระมหากษตัริย์ ๓๓  พระองค์
๕ ราชวงศ์ : อู่ทอง สุพรรณภูม ิ สุโขทยั

ปราสาททอง  และบ้านพลูหลวง
-กษตัริย์พระองค์แรก สมเดจ็พระรามาธิบดทีี ่๑

( พระเจ้าอู่ทอง )  
-กษตัริย์พระองค์สุดท้าย พระเจ้าเอกทัศน์เสียกรุง ๒



พระเจ้าอู่ทองได้รวบ
ดนิแดนสร้างเมืองใหม่เรียก     

อาณาจักรทราวดี
ศรีอยุธยา พ.ศ.๑๘๙๓



แผนที่สมัย       
ต้นกรุงศรีอยุธยา 

กรุงศรีอยุธยา



แปร               ตองอู                            เชียงใหม่

หงสาวดี                       
พระเจ้าบุเรงนอง ด่านแม่ละเมา        ตาก   ก าแพงเพชร                                                       

เมาะตะมะ เชียงกราน                                              นครสวรรค์

เจดีย์สามองค์                                                 
ไทรโยค   สุพรรณบุรี   กรุงศรีอยุธยา

กาญจนบุรี                      สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์

ราชบุรี            อ่าวไทยทะเลอันดามัน

อังวะ                 เชียงตุง

พษิณุโลก
พระมหาธรรมราชา

ทวาย 

มะริด

ลพบุรี 
สระบุรี

ภูมปิระเทศและภูมอิากาศคล้ายคลงึกนั 
อารยธรรม วฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างจาก
อนิเดยีเหมือนกนั



ชนชาตพิม่า พ.ศ.๑๘๒๘ ถูกจีนรุกรานกลุ่มชนต่าง ๆ 
แตกแยกย้ายหนีเข้าป่าเอาตวัรอด ต่อมามชีนชาต ิ                   
เงีย้วหรือไทยใหญ่ มผู้ีน า”สะโคเมงพญา”                          
สามารถรวบรวมสร้างอาณาจักรขึน้ใหม่ เรียก นครองัวะ
(กรุงรัตนปุระ)เจริญรุ่งเรืองเร่ือยมา
พ.ศ.๑๙๔๓ เช้ือพระวงศ์อังวะท าศึกแย่งชิงราชสมบตัิ

กนัเอง พระเจ้าฝร่ังมงัฆ้อง เป็นผู้มชัีย  แต่ต้องท าศึกกบั
มอญ (หงสาวด)ี ประชาชนหนีไปรวมกนัตั้งเมืองตองอู

ม ีพระเจ้ามหาสิริชัยสุระ ปกครองรุ่งเรืองมาก

อังวะ แปร               
ตองอู



พ.ศ.๒๐๗๓ มังตราราชบุตรของพระเจ้าตองอูขึน้
ครองราช ช่ือ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ มคู่ีคดิเป็นพระ

ญาต(ิพีเ่ขย) คือบุเรงนอง ยกทัพไปตี  มอญหงสาวดทีี่
อ่อนแอลง ตีเมืองเมาะตะมะ รวมมอญได้ทั้งหมด  ตี
ได้องัวะ และไทยใหญ่ ย้ายเมืองไปอยู่สงสาวดีเป็น

พระเจ้าหงสาวดีตะเบ็งตะเวตี้
พ.ศ.๒๐๘๑ ยกทัพไปปราบมอญที่หนีเข้ามาในเขต
ไทยและหยั่งก าลงัไทยโดยตีเมืองเชียงกราน สมเด็จ
พระไชยราชาธิราชยกทัพ+ทหารโปรตุเกสตีคืนได้



อาณาจกัรศรีอยุธยา
เร่ิมมีศึกสงคราม



ทุ่งภูเขาทอง                            ทุ่งลุมพลี

ทุ่งมะขามหย่อง

น.ป่าสัก ทุ่ง  
หันตรา

หัวรอ

น.เจ้าพระยา 
(แม่น ้าน้อย) หัวแหลม

น.โพธ์ิสามตน้ น.ลพบุรี น.ป่าสัก

วดัมเหยงค ์             ทุ่ง
พระอุทยั

วดัพนญัเชิง

วดัไชยวฒันาราม

วังหลวง

เกาะแก้ว

ค่ายหันตรา

กรุงศรีอยุธยา       
ทพัพระมหาธรรมราชาน าทพัหัวเมืองเหนือตีกระหนาบช่วย                                 
กรุงศรีฯพม่าจับได้ขอแลกกบัช้างศึก๒ ช้างจึงกลบัพม่า

คร้ังที๒่ พม่ายกทพัท าศึกกบัสมเดจ็พระมหาจักรพรรดิ พ.ศ.๒๐๙๑ 
ต้องเสียสมเดจ็พระศรีสุริโยทยั

ท ายุทธหัตถีกับพระเจ้าแปร



-พม่าเกดิศึกภายในพระเจ้าตะเบ็งชเวตีเ้สียพระสติ ถูก
ลอบปลงพระชนม์เม่ือ พ.ศ.๒๐๙๖ เมืองขึน้ต่างๆ แข็ง
เมือง -บุเรงนองออกปราบ(ไปอยู่ตองอู) ได้ไพร่พล
กลบัมาปราบมอญที่  หงสาฯ แล้วสถาปนาตนเองเป็น
พระเจ้าหงสาวดี















**คร้ังที่ ๓ พ.ศ.๒๑๐๖พระเจ้าบุเรงนองแซ้งท าเป็น
ขอช้างเผือก ๒ เชือกกบัพระมหาจักรพรรด(ิช้างเผือก

กษัตริย์ไม่นิยมยกให้ใคร) ทีป่ระชุมขุนนางแบ่งแยกเป็น
๒ ฝ่าย ให้เพ่ือความสงบกบัไม่ให้แต่ต้องท าศึก สรุป
ไม่ให้ **พม่ายกทพัมา ๕ ทพั(เบญจตุรงคนิกร) 

๕๐๐,๐๐๐ คน มโีปรตุเกส ๔๕๐ (มีปืน)      มี
เชียงใหม่ส่งเสบยีง ตไีด้สุโขทยั พษิณุโลก(พระมหา
ธรรมราชาสู้จนเสบียงหมดเกดิไข้ทรพษิในเมือง)



**พระเจ้าบุเรงนอง จับพระมหาธรรมราชาและ
เจ้าเมืองต่างๆให้ถือน า้กระท าสัตย์อยู่ใต้บังคบั
ของพม่าแล้วยกทพัล้อมกรุงศรี ฯ  (น าพระองค์
ด ามาอยุธยาด้วย) **ไทยเตรียมตั้งรับในก าแพง
เมือง ขุดคูเมือง ขุดคลอง                                  
มหานาค ระดมก าลงัพล                                  
จากหัวเมืองต่าง ๆ



-พม่ารบทั้งบนบกและทางน า้ นานวนัคดิว่าจะตี
เอากรุงศรีฯ คงยาก(เสบียงหมด ฝนตก น า้หลาก)
มีพระราชสาส์นถงึพระมหาจักรพรรดว่ิา             
“จะยอมแพ้หรือเป็นไมตรี” พระมหาจักรพรรดิ
ยอมเป็นไมตรี                                            พม่ายก
ทพักลบั



**ก่อนกลบั พระเจ้าหงสาฯ ขอช้างเผือก ๔ ช้างและ
ไทยต้องส่งช้างปีละ๓๐ เชือก เงิน ๓๐๐ ช่ัง ขอเกบ็
ภาษทีีเ่มืองมะริดอกีและน าตวัพระองค์ด า(๙ขวบ)
พระราเมศวร พระยาจักรี พระสุนทรสงครามไป
เป็นตวัประกนั กลบัหงสาวดด้ีวย



พม่าหนุนพระมหาธรรมราชาครองเมือง
พษิณุโลก ต่อมา-พ.ศ.๒๑๐๗ เมืองเชียงใหม่
ล าปาง ก าแพงเพชร น่าน เชียงแสน แข็งเมือง
-พม่าให้พระมหาอปุราชา+พระมหาธรรมราชา 
ออกปราบ จับตวัพระยาเชียงใหม่และพระยา
เชียงแสนได้ ทีเ่หลือหนีไปพึง่กรุงศรีสัตนาค
นหุตม ีพระไชยเชษฐาธิราชครองเมือง ไม่ยอม
ส่งคืนพระยาทั้ง ๓



-บุเรงนองให้พระมหาอปุราชาไปตกีรุงศรีสัตนาค
นหุต ตไีด้น าตวัพระมเหสี สนม ข้าราชการ
ประชาชนกลบัหงสาฯ ด้วย ทิง้เมืองล้างเสีย
–ต่อมาพระไชยเชษฐาธิราชกลบัเข้าเมืองได้             
คดิผูกมติรกบัไทย ขอพระเทพกษตัรี ไปเป็นพระ
มเหสี พระมหาจักรพรรด ิยกให้(ต้องการมติร)



-พระมหาธรรมราชาส่งข่าวให้พระเจ้าหงสาวดจีับ
ตวัไปพระเทพกษัตรี –พระมหาจักรพรรดเิสีย
พระทยัออกผนวชพระมหินทราธิราชว่าราชการแทน
–พระมหินทราธิราช+พระไชยเชษฐาธิราชคดิตี
เมืองพษิณุโลก (พระยาสีหราชเดโชชัยทูลความลบัแก่
พระมหาธรรมราชา ส่งใบบอกไปยงัพม่า)
-พม่าลงมาช่วยพษิณุโลก ท าให้ทพักรุงศรีสัตฯ
และกรุงศรีอยุธยาต้องถอยกลบัเมือง



-พระมหาธรรมราชารู้อยุธยาคดิไม่ซ่ือ 
จงึสวามิภกัแก่พระเจ้าหงสาวดบุีเรงนอง
ไม่ขึน้ต่อกรุงศรีอยุธยา
– พระเจ้าหงสาวดอีภเิษกให้เป็น
“พระศรีสรรเพชญขึน้แก่พม่า”ครองพษิณุโลก



พระมหาธรรมราชาไปหงสาฯ ส่งเคร่ือง
ราชบรรณาการและเยีย่มพระองค์ด า
–พระมหินทราธิราชขึน้ไปรับตัวพระ
วสุิทธ์ิกษตัรีและ ๒ กมุาร จากเมือง
พษิณุโลก มากรุงศรีฯ เพ่ือเป็นประกนั



อยุธยาเตรียมป้องกนัพระนคร --ร้ือก าแพงเมืองหัว
เมืองต่าง ๆ มาก่อสร้างก าแพง   หอรบป้อมปืน 
สร้างระเนียด ขุดคูเมือง ขุดคลองมหานาค 
เกณฑ์ไพรพล  จับช้างมาฝึกท าศึก  สร้างเรือ
สร้างปืนใหญ่ ป้องกนัพระนคร



การเตรียมป้องกันพระนคร พ.ศ.๒๑๑๐
๑. ให้ตั้งป้อมเพชร และหอรบ ห่างกนั ๑ เส้น (๔๐ เมตร)                
๒. วางปืนใหญ่ระยะ ๑๐ วา(๒๐เมตร) ปืนบะเรียม                 
จ่ารงมณฑ กระยะ ๕ วา คลุมพืน้ทีร่ะยะไกลและระยะใกล้

๓. ก าแพงพระนคร (ตะวนัออก) ให้ตั้ง
ค่ายอกีช้ันหน่ึงวางปืน
จ่ารงมณฑก

๔. ปลูกหอโทนในกลางน า้ออกไป ๕ วา
รอบพระนครเพ่ือตรวจการณ์ 

ป้องกนัเรือเทยีบ



การทหารสมัยสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ            
๑. ทางยทุธศาสตร ์รื้อป้อมตามหวัเมืองเขา้มาเสรมิป้อมในกรุงศรี

อยธุยา

๒. สรา้งเรอืรบคร ัง้แรก จากเรอืล าเลยีงเป็นเรอืไชย เรอืรบติด ป.   

๓. สะสมสตัวพ์าหนะไวต้ ัง้แต่ยามปกต ิ                                 

๔. ปรบัปรุงแกไ้ขการเตรยีมพล ไพรส่ม ไพรห่ลวง                         

๕. วธิีรบเกดิข้ึนใหม่ - รบดว้ยปืนใหญ่ ซ้ือจากทางยโุรปและ

โปรตเุกส   - เปลีย่นก าแพงนครที่เป็นไมร้ะเนียดเป็นปูนสออย่าง

หนาแน่น มีหอรบเป็นจุด ๆ



เกาะกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๑๑๑



การเตรียมการป้องกนัพระนคร พ.ศ.๒๑๑๑

อยุธยา  ป้อมเพชร                                                                                   

วดัสุวรรณดาราม

วงัจันทรเกษม                                         
คลองข่ือหน้าแนวก าแพง                   
พระนครด้านตะวนัออก

0 10วา                1 เส้น           10 วา                     2 เส้น

ปืนบเรียมจ่ารง
มณฑก                   
ปืนใหญ่บะเรียม                                    
หอรบ 

การวางปืนต่างขนาดเรียงกนัไม่เพยีงมีส่วนเสริม “ความหนาแน่น” แต่
ยงัมีผลต่อการ วางระยะ คือคลุมพืน้ที่ได้ทั้งในระยะไกลและระยะใกล้



ทุ่งภูเขาทอง                            ทุ่งลุมพลี

ทุ่งมะขามหย่อง

น.ป่าสัก
ทุ่ง  หันตรา

หัวรอ

น.เจ้าพระยา 
(แม่น ้าน้อย) หัวแหลม

น.โพธ์ิสามตน้ น.ลพบุรี น.ป่าสัก

วดัมเหยงค ์             ทุ่ง
พระอุทยั

วดัพนญัเชิง

วดัไชยวฒันาราม

มแีม่น า้ล้อม๔ด้าน 
เจ้าพระยา ป่าสัก ลพบุรี

ภมูิประเทศ

• พื้นท่ีการยิงดี น่าน ้าหลากเป็น
อาวุธส าคัญในการตรวจการณ์
ดีร่ังหน่วงเป็นอุปสรรค์ต่อพม่า

วังหลวง

เกาะแก้ว

กรุงศรีอยุธยา       



-พม่ายกทัพออกจากหงสาวดเีม่ือ เดือน 
๑๑ แรม ๖ ค า่ ปีมะโรง พ.ศ.๒๑๑๑ 
จ านวน ๗ ทพั ๕ แสนคน



สาเหตสุงครามเสียกรงุศรีอยุธยา คร้ังท่ี ๑ 
• พม่าต้องการกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึน้(โดยเบ็ต

เสร็จ)พระเจ้าหงสาวดีต้องการพระเทพกษัตรีไป
เป็นพระมเหสีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิขัดแย้ง
กบัพระมหาธรรมราชาผู้ครองพษิณุโลกและหัว
เมืองเหนือ



แปร               ตองอู                            เชียงใหม่

หงสาวดี
ด่านแม่ละเมา        ตาก   ก าแพงเพชร                                                              

เมาะตะมะ นครสวรรค์

เจดีย์สามองค์                                                 
ไทรโยค   สุพรรณบุรี   กรุงศรีอยุธยา
กาญจนบุรี     

ราชบุรี            อ่าวไทย

๑.กองทัพพระมหาอุปราชา      
๒.กองทัพพระเจ้าแปร                         
๓.กองทัพพระเจ้าอังวะ                        
๔.กองทัพพระราชบุตร                         
๕.กองทัพพระเจ้าหงสาวดี

ทะเลอันดามัน

แสดงการเข้าตีทีร่วมพล
และการเคล่ือนทีข่อง

กองทพัพม่า

องัวะ                        เชียงตุง๖.
กองทัพพระเจ้าตองอู

พิษณุโลก

พม่า

๗.พระมหาธรรมราชา

ทวาย 

มะริด

ลพบุรี 
สระบุรี

ตั้งรับในเมือง



ทุ่งภูเขาทอง                            ทุ่งลุมพลี

ทุ่งมะขามหย่อง

น.ป่าสัก ทุ่งหันตรา

หัวรอ

น.เจ้าพระยา 
(แม่น ้าน้อย)

กรุงศรีอยุธยา

หัวแหลม

น.โพธ์ิสามต้น น.ลพบุรี น.ป่าสัก
การวางก าลงัของฝ่ายพม่า 
บ้านมหาพราหมณ์

พระยาพสิม      พม่า             
พระเจ้าตองอู

พระมหาธรรมราชา                      
กองทัพเชียงใหม่                                 
เจ้าฟ้าไทยใหญ่

พม่า

วงัหลวง ทุ่งพระอุทัย 
พระมหาอุปราชา

วดัมเหยงค์

วดัพนัญเชิง

วดัไชยวฒันาราม พม่า                  พระ
เจ้าอังวะ 

พระเจ้าหงสาวดี               
บก.พม่า

วดัพุทไธสวรรย์

วดัเกาะแก้ว

วดัหัสดาวาส

คูข่ือหนา้ศาลหลวง

วดัสวนหลวงสบสวรรค์

คลองสระบัว

เข้าตีหลัก
เข้าตีรอง

เข้าตีรอง

เข้าตีรอง



วดัมเหยงค์

น.ลพบุรี         น.ป่าสัก 

สะพานเกลือ                                           
วงัจันทร์เกษม                                       

วดัจันทร์

วดัพชัิย                              

วดัเกาะแก้ว                          
วดัใหญ่ชัยมงคล

แผนการปฏิบัติฝ่ายพม่า 

บก.

*พระมหาอุปราชาเสนอให้ตีพร้อมกนั
ทุกด้าน(กลวัเสบยีงหมดฤดูฝนน า้หลาก)                                             

*พระเจ้าหงสาวดใีห้เข้าตีหลกัทางด้านทศิ
วนัออกวดัมเหยงค์(ตั้ง บก.)ด้านเดยีว
คลองแคบ(ไทยมนี า้ล้อมรอบตั้งรับด)ี

ด้านอ่ืนให้ล้อมไว้



ทุ่งลุมพล ี

ทุ่งพระอุทยั

น.ลพบุรี น.ป่าสัก 

สะพานเกลือ                                           
วงัจันทร์เกษม                                       

วดัจันทร์

วดัพชัิย                              

วดัเกาะแก้ว                          
วดัใหญ่ชัยมงคล

๑. การน าก าลงัเข้าประชิดพระนคร      
๒. การปิดล้อมยั้วยุและส่งทพัเรือปิดกั้น

กองทพัเรือไทยหนุน 
(ไทยใช้เรือตดิ ป.ต่อสู้)

๓. ทม.แม่น า้ช่วงแคบท าการเจาะ
ด้านเดีย่วไทยไม่รู้แผน

(การท าให้ไทยแยกก าลงัป้องกนัทุกด้าน)
๔. การตั้งรับในการตีโต้ตอบของฝ่ายไทย



ทุ่งภูเขาทอง                        

ทุ่งลุมพลีทุ่งมะขามหย่อง

น.ป่าสัก ทุ่งหันตรา

หัวรอ

น.เจ้าพระยา
(แม่น ้าน้อย)

กรุงศรีอยุธยา

การวางก าลังตั้งรับของไทย 

ไทย

กองแล่น

ประตูหอรัตนชัย

เกาะแก้ว
คลองปากข้าวสาร

ประตูชัย
ประตูชีชัน

มุมศาลหลวง

วังหลวง

พระยาสีหราชเดโชชัย     พระยาธรรมา

พระท้ายน ้า   

พระยาอนิทรา     พระยาคลงั

ฝ่ายไทย พระยารามเป็น ผบ.สส. 
วางแผนตั้งรับแบบยดึพืน้ที่๔ ทิศ



ทุ่งภูเขาทอง ทุ่งลุมพลี
ทุ่งมะขามหย่อง

น.ป่าสัก ทุ่งพระอุทัย
หัวรอ

น.เจ้าพระยา  
(แม่น ้าน้อย)

กรุงศรีอยุธยา 

หัวแหลม

คลองสระบัว                 ประตูรัตนชัย          

วงัหลวง            คูข่ือหนา้

พระยาสีหราชเดโชชัย พระยากลาโหม ศาล
หลวง                      พระยาพลเทพ ปืน
นารายณ์สังหาร             พระมหาเทพ
พระยาราม ผู้ว่า ฯราชธานี กองแล่น          
ป้อมเพชร                  พระยา
คลัง

ช่องมุมสบสวรรค์                 
บ้านวดัลอดช่อง                    
วดัสวนหลวงสบสวรรค์ 

พระท้ายน ้าสนามหลวง(บก.)
พระยาอินทรา ประตูชัย

คลองปากข้าวสาร                                    
วดัเกาะแก้ว 

บ้าน จีน แขก ฝร่ัง

ประตูชีชัน

พระยาธรรมา

การวางก าลงัของฝ่ายไทย 

สมเดจ็พระมหาจักรพรรด ิมพีระราช
สาส์นขอให้พระเจ้าไชยเชษฐา(ศรีสัตนคหุต) มาช่วย



การปฏิบตัิการรบ
การเข้าประชิดพระนครของพม่า
แนวที่ ๑ แนวพกัรอ กองหนุน 

เตรียมรุกห่างจากคูเมือง ๓๐ เส้น  
(๑ กโิล ๒๐๐ เมตร)                                   

(๒ เมตร = ๑ วา,๒๐วา = ๑ เส้น                                                          
๑ เส้น =๔๐ เมตร, ๓๐ เส้น =๑,๒๐๐ เมตร 

๓๐ เส้น     วดัมเหยงค์

น.ลพบุรี         น.ป่าสัก 

สะพานเกลือ                                           วงั
จันทร์เกษม                                       

วดัจันทร์

วดัพชัิย                              

วดัเกาะแก้ว                          
วดัใหญ่ชัยมงคล

ไทยตีโต้ตอบ

ทุ่งลุ่มพลี

ทุ่งหันตรา

ทุ่งพระอุทัย



การปฏิบตัิการรบ
แนวที ่๒ แนวสนามเพลาะและเชิง

เทนิ ห่างจากแนวที ่๑ = ๑๐ เส้น เอา
ไม้ตาลปักไว้เป็นเสาระเนียด ป้องกนั
กระสุน  ป. พม่าพยายามปรับพืน้ที่

ถูกยงิตายมากต่อมาต้องปฏิบตัิ
กลางคืนไทยส่งอาสาออกเข้า

ขดัขวางพม่าเสริมก าลงัจึงสร้าง

สนามเพลาะได้ส าเร็จ

๑๐ เส้น วดัมเหยงค์
(๔๐๐ เมตร)

น.ลพบุรี         น.ป่าสัก 

สะพานเกลือ                                           วงั
จันทร์เกษม                                       

วดัจันทร์

วดัพิชยั                              

วดัเกาะแกว้                          
วดัใหญ่ชยัมงคล

ไทยตีโต้ตอบ

แนวท่ี ๒ แนวท่ี ๑



๑๐ เส้น วดัมเหยงค์

น.ลพบุรี         น.ป่าสัก 

สะพานเกลือ แนวท่ี ๓
วงัจันทร์เกษม                                       

วดัจันทร์

วดัพชัิย                              

วดัเกาะแก้ว                             

วดัใหญ่ชัยมงคล

ไทยตีโต้ตอบ

แนวท่ี ๒ แนวท่ี ๑
แนวที่ ๓ ชิดแนวคูเมือง 

ขุดอุโมงค์ยาวเข้าตดิก าแพงพม่า
ล้มตายมาก ต้องท าทุบทู (แผงไม้

บังต้ว) ส่งทหารประจ าแนวตามคู
เม่ือพร้อมข้ามเข้าประชิดก าแพง
เมือง และขุดเจาะเข้าไปในพระ
นครเวลากลางคืน ตอนเหนือ ตรง

สะพานเกลือ ตอนกลาง วดัจนัทร์
ตอนใต้ วดัเกาะแก้ว พม่าเจาะส าเร็จ              

วดัสุวรรณดาราราม



สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดทิรงประชวรและ
สวรรคต พระมหินทราธิราชขึน้ครองราชย์
อกีคร้ัง  ท าให้ขวญั และก าลงัใจแม่ทพั 
นายกองเหล่าทหารย่อท้อประกอบกบัพม่า
มีก าลงัมากกว่าล้อมไว้ทุกด้านก าลงักเ็หลือ
น้อย



พระเจ้าหงสาวดใีห้พระมหาธรรมราชาแต่ง            
ศุภอกัษรปลอมถงึกรุงศรีสัตนาคนหุต“ขณะนีพ้ม่า
อ่อนแอแล้วขอให้รีบยกกองทัพมาช่วยตกีระหนาบ”
พระเจ้าไชยเชษฐา ไม่ทันอุบาย 
รีบยกกองทัพมาช่วย มาถงึสระบุรี
ถูกพระมหาอุปราชาซุ่มโจมตแีตก
ถอยทัพกลบัไป



๑๐ เส้น วดัมเหยงค์

น.ลพบุรี         น.ป่าสัก 

สะพานเกลือ แนวท่ี ๓
วงัจันทร์เกษม                                       

วดัจันทร์

วดัพชัิย                              

วดัเกาะแก้ว                             

วดัใหญ่ชัยมงคล

ไทยตีโต้ตอบ

แนวท่ี ๒ แนวท่ี ๑

วดัสุวรรณดาราราม

ฝ่ายไทย โดย พระมหาเทพ ได้
รวมก าลังใหม่อกีแนวในพระ

นครตรงวดัเกาะแก้ว ตั้งรับการ
เข้าตีของพม่าสามารถร่ังหน่วย

และตีโต้ตอบพม่าให้ถอย
กลบัไปยงัแนวเดิมได้                

(รอน า้หลาก)



ฝ่ายพม่าเกรงว่าใกลฤดูฝนน า้หลาก                  
ท าเป็นว่าขอเจรจา(ให้พระมหาธรรมราชาท า
หนังสือถึงพระมหินทร์ควรขอเป็นไมตรีและขอ
ตวัพระยารามมา) แต่ไม่รักษาสัจจะ เอาตวั
พระยาราม(ผบ.สูงสุดไทย)เป็นตัวประกนัและ
กลบัค าให้ไทยยอมแพ้เป็นเชลยสถานเดยีว



อุบายฝ่ายพม่า
ให้พระยาจักรีท าเป็นหลดุจากทีคุ่มขงั ซ่ึง

พม่าเอาตวัไปคร้ังสงครามช้างเผือกต่อมาพระ
ยาจกัรีได้ เป็น ผบ.สส. แทนพระยารามให้ร้าย
แม่ทพันายกองทีแ่ขง็แกร่งและโยกย้าย
ทหารฝีมือดไีปไว้ด้านไม่ส าคญั ทหารทุกด้าน
อดยากมาก พระยาจักรีให้สัญญาณเปิดประตู
เมืองให้พม่าตพีร้อมกนัทุกด้าน ๗ ส.ค.๒๑๑๒ 
ล้อมนาม ๙ เดือน อยุธยาต้องเสียเอกราช



พระยาจักรีได้รับปูนบ าเหน็จและให้ร้ัง
เมืองพษิณุโลกแต่เกรงอยู่ดูหน้าคนไทย
ไม่ได้ จึงสมัครไปรับราชการที่เมืองหงสาฯ  
แต่พระเจ้าหงสาวดกีไ็ด้เอาผดิให้ประหาร
ชีวติเสียด้วยความเกลยีดชังว่าเป็น
คนขายชาตทิรยศต่อบ้านเมืองของตนเอง



พม่าเกบ็ริบทรัพย์สมบัตทิั้งปวง และเชลย
ทหารพลเรือนชายหญิงไปพม่า เหลือ

ทหารพม่า๓,๐๐๐ คน                               
คุมสมเดจ็พระมหินทราธิราชกบัพระญาติ

วงศ์ และข้าราชการไปหงสาวดด้ีวย
สมเดจ็พระมหินทราธิราชสวรรคต                       

ระหว่างทาง



พระเจ้าหงสาวดไีด้อภเิษก  พระมหาธรรม
ราชาขึน้เป็นพระเจ้าแผ่นดนิ ทรงพระนามว่า
สมเดจ็พระมหาธรรมราชาธิราชในฐานะ
ประเทศราช ส่งเคร่ืองราชบรรณาการทุกปี
(นาน๑๕ปี) จนสมเดจ็พระนเรศวรทรงประกาศ
อสิรภาพ พ.ศ. ๒๑๒๗



ผลของการรบ
๑. ไทยเป็นฝ่ายแพ้เสียกรุงศรีอยุธยาให้พม่า(๑๕ปี)
๒. พม่ากวาดต้อนก าลงัคนพลเมืองไปเป็นเชลยยดึทรัพย์

สมบตัไิปเป็นอนัมาก
๓. ท าให้เกดิวรีบุรุษ คือ
สมเดจ็พระนเรศวรและสมเดจ็
พระเอกาทศรถ กู้อสิรภาพให้ไทย



บทเรียนจากการรบ
๑. ไทยตั้งรับอย่างเดยีว ไม่ด าเนินกลยุทธแพ้
๒.ที่มัน่ไทยดพีม่ารู้จุดอ่อนหาวธีิใหม่ ๆ เข้าประชิดพระ
นครท าเสาระเนียด ท าทุบทูป้องกนัตวั ถมคู
๓. ความแตกแยกความสามคัคี
ข้าราชการขายชาต ิสาเหตุส าคญั
๔. การวางกองหนุนไว้
จุดเดยีวอนัตราย
๕.แม่ทพัทีอ่่อนแอไม่รอบคอบไม่เข้มแขง็



สรุป  พ.ศ.๒๐๘๑  พม่าตีเมืองเชียงกราน
พ.ศ.๒๐๙๑  เสียสมเด้จพระสุริโยทยั(ขาดคอช้าง)
พ.ศ.๒๑๐๖  สงครามช้างเผือก
ต.ค.๒๑๑๑  พระเจ้าหงสาวดเีคล่ือนทพัออกจากหงสาวดี
ม.ค. ๒๑๑๒ พม่าวางก าลงัล้อมกรุงศรีอยุธยา
เม.ย. ๒๑๑๒ พระมหาธรรมราชาเข้าเกลีย้กล่อม  ส่งตวัพระ
ยาจักรีเข้ากรุงศรีฯ ได้เป็นแม่ทพัในกรุงโยกย้ายทหารมฝีีมือ
๗ ส.ค. ๒๑๑๒ พระยาจักรีเปิดประตูเมือง กรุงศรีอยุธยา แตก
หลงัจากถูกล้อมอยู่ ๙ เดือน



การน าหลักการสงครามมาใช้

*หลกัความมุ่งหมาย ตั้งรับในเมือง หวงัฤดูฝนมาน า้หลาก
*หลกัการรวมก าลงั  รวมก าลงัทั้งหมดในกรุงศรีฯ
*หลกัการรักวงัป้องกนั  มีคูเมือง มีหอรบทีม่ั่นปืน
ใหญ่ มีเรือ

กรุงหงสาวดี



บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ                          
ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเหย้า                             
เสียเลือดเสียเน้ือมใิช่เบา                            
หน้าทีเ่รารักษาสืบไป



บทเรียน จากประวตัิศาสตร์
มีค่าทีสุ่ดอย่างหน่ึงทีม่นุษย์ทีเ่จริญแล้วจะ
น ามาศึกษาค้นคว้า วจิยั เพ่ือหาสาเหตุที่

ก่อให้เกดิปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในอดตี ทั้งนีก้็
เพ่ือมนุษย์จะได้น ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีจ่ะ

เกดิขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังนีช้ี้ให้เห็นว่าไม่มี
ใครจะมาท าลายชาตไิทยได้ นอกจากคนไทย
ด้วยกนัเอง สาเหตุ ผลประโยชน์ ความอจิฉา 
ความโลภ ความเห็นแก่ตวั เห็นแก่พวกพ้อง
โดยไม่ค านึงถงึเหตุผล และความขดัแย้ง
ระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่มต่างหาก ที่

น าภยัพบิตัมิาสู่ชาตขิองเรา
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