
วิชาประวติัศาสตร์การสงครามไทย MS3007

สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา 
คร้ังที่ 2

กองวชิาประวตัศิาสตร์การสงคราม                                 
ส่วนวชิาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า



หลงัส้ินพระชนม์สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระเอกา
ทศรถได้ขึน้ครองราชย์ ต้องท าศึกกบัพม่าอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น ที่เมืองทวาย (2156) เมืองเชียงใหม่ (2157)
**สมยัสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรมพม่าตีเมืองทวาย (2165)

**สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รบกบัพม่าที่เมือง
เชียงใหม่ (2205) เมืองไทรโยค (2206) เมืองพุกาม(2207)



การเสียกรุงศรีอยุธยา (2310)                                 
ความเป็นมา หลงัไทยไปตีพุกาม (2207)เรากไ็ม่ได้ท า
สงครามกันอีก 93 ปี แต่ภายในกรุงศรีฯ กลบัรบกนัเอง
เช้ือราชวงค์แย่งชิงราชสมบัติกนั อยุธยาเส่ือมโทรม
อ่อนแอมากทุกด้าน ** พม่าเอง(พระเจ้าอลองพญา)ก็
วุ่นวายกบัการปราบเมืองต่าง ๆ ท่ีแข็งเมือง จนมอญ
บางพวกหนีเข้ามาพึง่ไทยและเข้ามายดึเมืองทวาย 
ตะนาวศรี มะริด อกี **ไทยอ่อนแอไม่โต้ตอบ หนีถอย
มาต้ังรับท่ีเพชรบุรี



พระเจ้าเอกทัศ ได้จัดก าลงัไปสกดักั้นทิศทางที่พม่าเข้า
มา(ด่านสิงขร ด่านเจดีย์ 3 องค์ ด่านแม่ละเมา)ไทยเสีย
ไพร่พลไปมาก และยงัจ าตรุแม่ทัพนายกองยามศึก
หลายคน และต้ังรับในเมือง ให้ผู้คนน าเสบียงเข้าพระ
นคร



** พม่าเข้าประชิดก าแพงล้อมกรุงศรีฯ(2307) ยงิปืน
ใหญ่ใส่พระนครทั้งวนัทั้งคืน พระเจ้า อลองพญาทรง
ยงิปืนใหญ่ด้วยตนเองปืนใหญ่ระเบิดบาดเจ็บสาหัส 
พม่ายกทัพกลบัส้ินพระชนม์กลางทาง ไทยไม่คดิตาม
ไล่ตีตามยุทธวธีิไทย 



พม่ามีกษัตริย์ใหม่ช่ือพระเจ้ามังลอก ไม่เข้มแข็ง     
หัวเมืองต่าง ๆ แยกเป็นอสิระ ต้องรบพุ่งกนัตลอด
**ในกรุงศรี ฯ มโีจรผู้ร้าย ข้าราชการกอ็อกบวช ทหาร
ไม่ฝึกซ้อมรบ บ้านเมืองเส่ือมทรามลง
**พม่าได้พระเจ้ามังระ(อนุชา)ขึน้ครองราชย์แทน 
เป็นนักรบคดิอย่างพระเจ้าบุเรงนอง “ผู้ชนะสิบทิศ”
กรุงศรีฯ เป็นเป้าหมายด้วย
**พ.ศ.2308 ให้เนเมียวสีหบดียกทัพเข้าทางเหนือ
ให้มงัมหานรธาเข้าทางตะวนัตก  ล้อมกรุงศรีอยุธยา



สงครามคราวเสยีกรุงคร ัง้ที่ ๒

ปีกนุ  พ.ศ.๒๓๑๐

สาเหตุ
พม่าเห็นไทยอ่อนแอทั้งการเมืองและการทหาร

จึงถือโอกาสจัดทัพมาตีกรุงศรีฯ
มุ่งปล้นทรัพย์ จับเชลยขั้นต้นแล้วขยายผล

เข้ายดึเอากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึน้



พม่า

* มณัฑะเล                            
* องัวะ                                  
อมรปุระ

การเดนิ ทพัของพม่า พ.ศ.2308

ลาว 

ทะเล

ทัพท่ี 2 เนเมียวสีหบดี (45,000)

เชียงใหม่

สวรรคโลก       
ก าแพงเพช็ร         สุโขทัย

นครคสวรรค์         พษิณุโลก

เมาะตะมะ              อุทัย    วเิศษไชยชาญ
บ้านบางระจัน

ปากน า้พระประสบวดัภูเขาทอง(ทัพเมืองพษิณุโล า)

วดัเจดย์ีแดง

ต.บางไทร(ทัพเรือพม่า)
พระเจดย์ีสามองค์ กาญจนบุรี

ราชบุรี        นนทบุรี
เพชรบุรี                                        
ปราณบุรี                                            
เมืองกยุ                                                   
ประทิว

ชุมพร
เมืองกระบุรี*

ทวาย  
มะริด               

ตะนาวศรี

ทัพท่ี 1 (30,000)มังมหานรธา

กน.2,000
กรุงศรีอยุธยา(พระเจ้าเอกฑตั)

ตาก

การตเีมืองหน้าด่าน
ปล้นสดมภ์

ไทยออกปราบการปล้นสะดมภ์ 
พระยาธิเบศ-นครสวรรค์                   
พระพเิสนทรเทพ-กาญจนฯ                          
พระยารัตนาธิเบศ-ธนบุรี                     
พระยายมราช-นนทบุรี                      
พระยา.....-ราชบุรี



ทุ่งภูเขาทอง                            ทุ่งลุมพลี

ทุ่งมะขามหย่อง

น.ป่าสัก ทุ่งพระอุทยั

หัวรอ 
วงัหน้า

น.เจ้าพระยา 
(แม่น ้าน้อย)

กรุงศรีอยุธยา ทุ่งหันตรา

หัวแหลม 

วงัหลัง

น.โพธ์ิสามตน้ น.ลพบุรี น.ป่าสัก

วดัมเหยงค์

วดัพนญัเชิง

วดัไชยวฒันาราม

มแีม่น า้ล้อม๔ด้าน แม่น า้
เจ้าพระยา แม่น ้าป่าสัก แม่น ้าลพบุรี

ภมูิประเทศ

วังหลวง

ป้อม

บึงพระราม

ฤดูน า้หลากเป็นอาวุธส าคญั  การตรวจการณ์ด ี
ระวงัป้องกนัร่ังหน่วงเป็นอุปสรรค์ต่อพม่า              
พืน้การยงิด ีข้อเสียถูกล้อมนานจะอดยาก



**ไพร่พล ราษฏรทีถู่กเกณฑ์ได้แต่ในกรุง 
ชาวต่างชาติและหัวเมืองใกล้เคยีง เอาทั้ง
นักเลงคุมบ่อนคุมซ่อง ขีย้า ได้ 50,000 คน ไม่
มีเวลาฝึก บางคนหนีเกณฑ์



**แผนยุทธศาสตร์ของไทย
ขุดคู สร้างป้อม เตรียมก าลงั อาวุธ  เสบยีง             
ส่งกองโจรปล้นและป้องกนัการถูกปล้น                             
เป็นส่วนก าบงัร้ังหน่วยพม่า ตั้งรับในกรุงฯ
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1 ป้อมท้ายกบ                        
2 ป้อมศถภรัต                       
3 ป้อมปากท่อ                         
4 ป้อมท้ายสนม                     
5 ป้อมหัวสมุทร                             
6 ป้อมประตูข้าวเปลือก
7 ป้อมมหาไชย                     
8 ป้อมวดัขวาง                     
9 ป้อมหอราชคฤห์             
10 ป้อมเพช็ร                      
11 ป้อมอกไก่

น.เจา้พระยา

7บา้นหวัรอ        วงัหนา้ วดันางชี

วดักษตัราธิราช วงัหลงั วดับรมพทุธาราม

ค่ายโพธ์ิสามต้น

พะเนียตคลอ้งชา้ง

บา้นไผ ่       บา้นโพธ์ิ                              
บา้นศาลาเกวียน

วดัสามวิหาร                   คลองหนัตรา

วดัภูเขาทอง    วดัหนา้พระเมรุ
วดักุฎีทอง

วดัราชบุรณะ

วดัมหาธาตุ

วดัพระศรีสรรเพช็ร
วดัมงคลบพิตร

วดัเจา้ปราบ          วดัพทุไธสวรรย์

บา้นส าเภาล่ม                                    
บา้นฮอลนัดา                                
บา้นองักฤษ                                
บา้นญ่ีปุ่ น

วดัพนญัเชิง

วดัไชยวฒันาราม โบสดเ์ซนตโ์ยเซฟ

วงัหลวง

ท่ีตั้งทหารไทย

การป้องกนัของไทย



การจดัก าลงั จัดแบบจตุรงคเสนา(พลเท้า พลม้า พลช้าง 
พลช่าง ทีไ่ม่สมบูรณ์ ขาดการซ้อม ระดมพลแล้วส่งออก
ไปรบเลย)
อาวธุ มีปืนใหญ่ขนาดต่าง ๆ                                
ประจ าป้อม รวม 1,000 กระบอก                            
ปืนนกสับ ปืนเลก็ยาว 10,000 กระบอก กระสุนดิน
ด ามน้ีอย(ไม่ได้เตรียมใช้ป้ันดินเผา-กระสุนไม้)
ใช้แต่ภายในกรุงฯ ทหารยงัใช้ปืนในทางเทคนิคและ
เชิงยุทธวธีิไม่เป็น



การวางก าลงั  ฝ่ายพม่าเนเมียวฯ เชียงใหม่  ๔๓,๐๐๐ คน 

ชา้ง๔๐๐ มา้ ๑,๒๐๐ ทพัเรอื  ๑๐,๐๐๐ คน                            

มงัมหานรธา ร.๓๐,๐๐๐ คน เขา้ทางทวาย 

ชา้ง ๒๐๐ ตวั มา้ ๒๐๐๐ ตวั

ฝ่ายไทย ปากน ้าพระประสบ ๓๐,๐๐๐ คน ป.๒,๐๐๐ 

ชา้ง ๓๐๐ ตัว ทพัเรอื ๙๐๐ล า ทหาร๓๐,๐๐๐ คน รบที่บา้นสี

กดุ ๖๐,๐๐๐ คน ชา้ง ๕๐๐ ตัวป.๕๐๐ กระบอก

มีชาวบ้านบางระจันตั้งค่ายต่อต้านพม่าท า
การรบอย่างผู้กล้าและเสียสละ



การจดัก าลงั วางก าลงั กอ่นกรุงแตก

ฝ่ายไทย วางก าลงัตั้งรับในกรุงแล้วจัดก าลงัออกตี
*พระยาไต๊ ตีค่ายมหานรธา                                                     ใช้
ก าลงั ๓๐,๐๐๐ คน ช.๓๐๐                                                      มปืีน
ใหญ่ ทิศตก/ใต้
*พระยานริศ ตีค่ายเนเมยีวฯ                                                 ทิศ
เหนือใช้ก าลงั ๓๐,๐๐๐ คน
*หัวเมืองฝ่ายเหนือช่วยไทย ๒๐.๐๐๐ คน ช.๒๐๐
*จัดทพัเรือตีลงทางใต้ ๖๐,๐๐๐ คนเรือใหญ่ ๑๐ 
เรือก าป้ัน ๕๐๐ เรือเลก็ ๑,๐๐๐



พม่ายงิปืนใหญ่เขากรุงฯทั้งวนัทั้งคืน



8

10112
1

93
5
6

น.เจา้พระยา

7
บา้นหวัรอ        วงัหนา้ วดันางชี

วดักษตัราธิราช วงัหลงั วดับรมพทุธาราม

พะเนียตคลอ้งชา้ง

บา้นไผ ่       บา้นโพธ์ิ                              
บา้นศาลาเกวียน

วดัสามวิหาร                   คลองหนัตรา

วดัภูเขาทอง    วดัหนา้พระเมรุ
วดักุฎีทอง

วดัราชบุรณะ

วดัมหาธาตุ

วดัพระศรีสรรเพช็ร
วดัมงคลบพิตร

วดัเจา้ปราบ          วดัพทุไธสวรรย์

บา้นส าเภาล่ม                                    
บา้นฮอลนัดา                                
บา้นองักฤษ                                
บา้นญ่ีปุ่ น

วดัพนญัเชิง

วดัไชยวฒันาราม โบสดเ์ซนตโ์ยเซฟ

วงัหลวง

มังระ

การปฏิบัติการในฤดูฝนและฤดูน า้หลากส.ค.๒๓๐๙
กรุงศรีอยุธยาอดโซ
ฝ่ายพม่าเตรียมท าไร่
นา หาที่ดอนตั้งค่าย
ล้อมกรุง น าสัตว์ไป
เลีย้งหัวเมือง 
รวบรวมเรือ
แม่ทัพมงัมหานรธา
ป่วยเสียชีวติ เนเมียว
ฯ คุมทพัทั้งหมด

ที่วัดหน้าพระเมรุ เพนียด,

ฝ่ายไทย น าก าลงัข้ามไปวางก าลงันอกเกาะ

ท่ีวดัมณฑป, วดัพชัิย, วดัเกาะแก้ว

ท่ีบ้านสวนพลู, วดัพุธสวรรค์
ท่ีวดัไชยวฒันาราม



ก่อนกรุงแตก พระประยูรญาต ิขุนนาง
ข้าราชการแตกกนัเป็นหลายพวกไม่ศรัทธา
ไม่พอใจในการสืบราช                           
สมบัต ิราษฏรระส ่า                                
ระสาย ขุนนางทีค่ดโกง                               
ทุจริตคดิมิชอบมีมาก



พ.ศ.๒๓๐๙ พม่าล้อมกรุงศรีอยุธยา
พระยาวชิรปราการ(พระยาตาก)
น าทพัออกรบกบัพม่านอก                                             
ก าแพงเมืองหลายคร้ังแต่ก ็                                           
แตกพ่ายกลบัมา คร้ังสุดท้ายออกรบกบัพระยา
เพชรบุรีทางด้านตะวนัออก(ค่ายบางไทร)พ่าย
ถอยร่นมารวมพลที่วดัพชัิยนอกก าแพงพระนคร



พระยาตากประเมินสถานการณ์                                     
ว่าคงเสียกรุงศรีฯแน่แท้ จึงพา                                     
ก าลงั ๕๐๐ คนหักด่านพม่าออก                                       
ไป รบถงึบ้านโพธ์ิสังหาร บ้าน                                   
พรานนกมุ่งสู่ ---นครนายก ปราจีนบุรี ศรีมหา
โพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี บางละมุง ระยอง แถลง 
จันทบุรี ตราด ชลบุรี            

บางละมุง  

ระยอง  แถลง  จันทบุรี    ตราด



ก่อนกรุงแตก ท้าวสนม นางก านัลใน
ขอให้ตั้งกฎห้ามยงิปืนใหญ่                           
(ตกใจ-กลวั)พระองค์เห็นด้วย                           
ท าให้แม่ทพันายกองไม่พอใจ                              
ให้นายกองทีไ่ม่มคีวามสามารถไปคุมก าลงั
จุดส าคญั พลเมืองทีข่วญัเสียระส ่าระสายยิง่ท า
ให้ทหารหมดก าลงัใจ   โจรพม่าทีอ่ยู่ในเมืองเผ่า
บ้านเรือน
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น.เจา้พระยา

7บา้นหวัรอ        วงัหนา้ วดันางชี

วดักษตัราธิราช วงัหลงั วดับรมพทุธาราม

พะเนียตคลอ้งชา้ง

บา้นไผ ่       บา้นโพธ์ิ                              
บา้นศาลาเกวียน

วดัสามวิหาร                   คลองหนัตรา

วดัภูเขาทอง    วดัหนา้พระเมรุ
วดักุฎีทอง

วดัราชบุรณะ

วดัมหาธาตุ

วดัพระศรีสรรเพช็ร
วดัมงคลบพิตร

วดัเจา้ปราบ          วดัพทุไธสวรรย์

บา้นส าเภาล่ม                                    
บา้นฮอลนัดา                                
บา้นองักฤษ                                
บา้นญ่ีปุ่ น

วดัพนญัเชิง

วดัไชยวฒันาราม โบสดเ์ซนตโ์ยเซฟ

วงัหลวง

พม่า
สร้างค่ายล้อมกรุง 
๒๗ ค่าย        
เหนือ ๕, ออก ๕   
ใต้ ๙, ตก ๖ 
ตกเฉียงเหนือ ๒ 
ค่าย ม ีป.ประจ า
ค่าย



พม่าพยายามตีเมืองหน้าด่านโดยรอบพระนคร
ปล้นได้ทรัพย์สินและเชลยมากมายแล้วเข้า
ประชิดกรุงศรีฯ พระเจ้าเอกทัศ ส่ังให้พระยาแม่
ทัพ นายกอง ออกตีค่ายพม่าเป็นบางคร้ังหน่วง
เวลาน า้หลาก



การรบที่ค่ายบ้านบางระจัน
ผู้กล้า ท้ัง 6 นายแท่น  นายโชติ 

นายอิน  นายเมือง 
นายดอก นายทองแก้ว



การรบของชาวบ้านบางระจัน พ.ศ.2308
สาเหตุ- พม่าเห็นไทยอ่อนแอการทหารการเมืองเส่ือมโทม
แย่งอ านาจกนั  พม่า จัด 2 กองทพัมุ่ง                                            
ยดึกรุงศรีอยุธยา โดยมกีองทพัมงันรทา                                               
กบักองทัพเนเมยีวสีหบดี
-



ภูมปิระเทศ          
ที่ปฏิบัติการรบ

จว.สิงห์บุรี
เมืองสิงห์(เก่า)

บ้านกลับ ค่ายบางระจนั จว.ลพบุรี
บ.หัวยไผ่      
อ.แสวงหา

ไชโย                     
โพธิทอง จว.อ่างทาง 

วเิศษไชยชาญ

วดัเขาบวช            
สามชุก 

ศรีประจันต์

จว.สุพรรณบุรี
ป่าโมก                     ปากน ้าพระประสบ           

บ.โพธ์ิสามต้น                               
พระนครศรีอยุธยา

บก.พม่า

ค่ายสุกี้

เนเมยีวสีหบดตีั้งกองทพัอยู่ห่าง ๆ                                      ไม่
เข้าประชิดกรุงศรีอยุธยา                                          (ปากน า้
พระประสบ)แต่งกองโจรออก                                 เทีย่วปล้น 
เกบ็รวบรวมทรัพย์จับเชลย                                    ตามเขต
แขวงน้อยใหญ่รอบพระนครศรีอยุธยา จึงเกดิการรบกบั
ชาวบ้านบางระจัน



การวางก าลงัฝ่ายไทย ชาวบ้านบางระจันจัด 2 ค่าย 
รอบหมู่บ้าน  ประมาณ 1,000 คน  จัดเป็นหมวด หมู่ 
อย่างกองทัพ  เตรียมอาวธุ  วางกองสอดแนม  และ
จัดก าลงัซุ่มโจมตี ร้ังหน่วยรอกองหนุนในกรุงฯมา
ช่วย



การปฏิบัตกิารรบ
*  ก.พ. 2308  พม่า 1 กอง ออกเทีย่ว                                          
ปล้นค้นทรัพย์จับเชลยข่มรังแกบงัคบั                                    
เอาลูกสาว แขวงวเิศษไชยชาญ  สร้างความโกรธแค้นให้
ชาวบ้าน*  มผู้ีกล้า  นายแท่น  นายโชต ิ นายอนิ  นายเมือง 
– ชาวบ้านบางระจัน ท าการออกสู่รบ(ในระดบัหมู่)



นายดอกชาวบ้านกลบั  นายทองแก้วบ้านบางโพธิ
ทะเลชาวเมืองวเิศษไชยชาญ                                                  
วางแผนลวงพม่ามาฆ่าตาย 20                                                            
คน  แล้วหนีไป บ.บางระจัน                                                          
และนิมนต์พระธรรมโชต ิ                                                                
วดัเขานางบวชไปด้วย
* รวบรวมก าลงักว่า 400 คน  มหัีวหน้า ขุนสรรค์  พนัเรือง
ก านันบ้าน  นายทองเหมน็    นายจันทร์หนวดเขีย้ว  นาย
ทองแสงใหญ่  ตั้งค่าย 2 ค่ายรอบ บ.บางระจัน



การรบคร้ังที่ 1 *  พม่ารู้ว่า                                            
พวกทีฆ่่าพม่าหนีเข้าบ้าน                                        
บางระจัน ยกก าลงั 100 คน                                               
ไล่ตดิตามจับกมุไม่ได้
*  นายแท่น น าชาวบ้านบางระจันรักษาค่าย จัด
ก าลงั  1  กองรบ (200) เข้าตข้ีามล าคลองกรูฟัน
แทงขับไล่พม่าตายเกือบหมดเหลือ หน.กอง ควบ
ม้าหนีไปได้ 2,3 คน



การรบคร้ังที่ 1 *  ชาวบางระจันเสริมความ
มั่นคงรวมก าลงั  1,000 คน  ใช้อาวุธส้ันเป็นหลกั  
ขาดปืน การบ ารุงขวญัมพีระอาจารย์ธรรมโชตลิง
ผ้าประเจียดและตระกรุดพศิมรแจกจ่ายก าลงัใจ
ห้าวหาญ



พม่าจัดก าลงัเข้าตีค่ายบางระจัน  9  คร้ัง
คร้ังที่ 2 ก าลงั  500 นายกองงาจุนวุ่น แพ้กลบัเข้าค่าย
คร้ังที่ 3 ก าลงั 700 คน  นายกองเยกนิวุ่นถูกตกีลบัไป
คร้ังที่ 4 ก าลงั  900 คน  นายกอง ตงิจาโป ฝีมือดกีแ็พ้



การรบคร้ังที่ 5 *  สุรินทรจอข้องคุมก าลงั ร. 
1000  คน ม.60 ตั้งค่าย ทุ่งท้ายไผ่                                           
*  นายแท่นน า 200 คนเป็นกองกลาง                                      
นายทองเหมน็ 200 คนเป็นปีกขวา                                                  
ก านันพนัเรือง 200 คนเป็นปีกซ้ายยกไปถึง ต.สาตือส่ี
ต้น  คลองบางระจันให้กองกลางเป็นส่วนก าบัง  อีก  2  
กองข้ามล าน า้ (ท าทางด้วยหญ้า) และเข้าตีพร้อมกัน
สุรินทรจอข้อง
ต้ังค่าย ทุ่งท้ายไผ่

ทองเหม็น200
นายแท่น200
พนัเรือง200

ต.สาตือส่ืต้น   ค่ายบางระจัน



การรบคร้ังที่ 5 *  นายแท่นถูกยงิท่ีเข่า  ต้องถอย
ข้ามฝากปรับก าลงัใหม่     *  กองสอดแนมรายงานข่าว  

ว่าฝ่ายพม่าก าลงัหุงข้าว  
จัดการศพไม่ระวงัตัว                            

*  ฝ่ายชาวบ้านบางระจันจึง
เข้าตีระลอกที่ 2 อย่างเร่งรีบ
พร้อมกนั    3 กอง 

แม่ทัพสุรินทร์จอข้องตาย    พม่าแตกหนีไม่เป็นขบวน



คร้ังที่ 6 ก าลงั 1,000 คนพร้อมทหารม้า แม่ทัพ แยจออา
กาโจมตีค่ายบางระจันไม่ส าเร็จ
คร้ังที่ 7 ก าลงั 100 คน นายกอง จิกแก พาทหารไปล้ม
ตายอีก 



การรบคร้ังที่ 8
*  เอกาปันคยี เลือกทหารกล้า                                          
ราบและม้า 1,000  เศษ
*  นายจันทร์หนวดเขีย้วเป็นนายทัพ                                      
ใหญ่ 100  คนและขุนสรรค์คุมทหารแม่นปืน  100  คน  
ส าหรับสู้กบัทหารม้าพม่า *  ถึงบ้านขุนโลก   กย็กก าลงั
เข้าตีตรงหน้าและฝ่ายนายจันทร์หนวดเขีย้วกย็กก าลงั
เข้าตีด้านหลัง  พม่าแตกพ่าย เอกาปันคยีตายในทีร่บ

อากาปันคยี 1,000 คน

ไทย200 คน         เข้าตีโอบ



การรบคร้ังที่ 9 *  สุกี้ แม่ทพัชาวมอญ 
ก าลงั2,000 คน มอญรู้ยุทธวธีิไทยและคุ้นเคยภูมิ
ประเทศ ตั้งค่ายที่มัน่เรียงรายล้อมค่ายบางระจัน

ค่ายพม่า                ค่ายบางระจัน



การรบคร้ังที่ 9*  วนัหน่ึงนายทองเหม็นเมา
สุรา  ใจฮึกเหิมพาพวกเข้าตแีต่ถูกพม่าทุบตีตาย
ต้องหนีกลบัค่าย  ส่งคนขอ ป.จากกรุงศรีอยุธยา
กไ็ม่ได้  จึงหล่อปืนใหญ่ใช้เองกร็ะเบดิอกี



นายแท่น  ขุนสรรค์  นายจันทร์หนวดเขีย้ว
ตายในทีร่บ  เหลือก านันพนัเรือง 

และนายทองแสงใหญ่  ชาว
บางระจันพากนัท้อใจ

*  พม่าขุดอโุมงค์  ปลูกหอรบยงิ ป.  และกรู
กนัเข้าปล้นค่าย ชายบางระจันทุกคนสู้จนตวัตาย
ค่ายบางระจันต้องแตกในทีสุ่ด



ผลการรบ
*ค่ายบางระจันแตก

*  สุกี ้เก่งยุทธวธีิแก้จุดอ่อน                                      
ตั้งค่ายหอรบด ี เป็นฝ่ายชนะ

*  ไทยขาดปืนใหญ่ยงิ  อาวุธปืน                               
เลก็ยาวและกระสุนมน้ีอย และไม่มกีองหนุน



บทเรียนจากการรบ
1.  ไทยไม่มกีองหนุน
2.  ยุทธวธีิค่ายทีม่ัน่ของสุกีม้ั่นคง
3.  แม่ทพัพม่าและไทยใจร้อน
4.  ยุทธวธีิขุดอโุมงค์  
5. ความสามัคคี
6. พม่าประมาณก าลงัไทย
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1

93
5
6

น.เจา้พระยา

7บา้นหวัรอ        วงัหนา้ วดันางชี

วดักษตัราธิราช วงัหลงั วดับรมพทุธาราม

พะเนียตคลอ้งชา้ง

บา้นไผ ่       บา้นโพธ์ิ                              
บา้นศาลาเกวียน

วดัสามวิหาร                   คลองหนัตรา

วดัภูเขาทอง    วดัหนา้พระเมรุ
วดักุฎีทอง

วดัราชบุรณะ

วดัมหาธาตุ

วดัพระศรีสรรเพช็ร
วดัมงคลบพิตร

วดัเจา้ปราบ          วดัพทุไธสวรรย์

บา้นส าเภาล่ม                                    
บา้นฮอลนัดา                                
บา้นองักฤษ                                
บา้นญ่ีปุ่ น

วดัพนญัเชิง

วดัไชยวฒันาราม โบสดเ์ซนตโ์ยเซฟ

วงัหลวง - พระพุทธปฏิมา              
วัดพนัญเชิง น ้าพระ
เนตรไหล

-พระพุทธรูปไม้ 
วดัศรีมหาโพธ์ิ 
พระทรวงแยก

พระพุทธรูป วัดพระศรี                             
สรรเพชร มีพระพกัตร์
เศร้าหมอง พระเนตรหลุด                             
หล่นบนพระหัตถ์

-เทวรูปพระนเรศวร   
น า้พระเนตรไหล

-อกีา ๒ ตวั ตกีนัหล่น 
-ยอดเจดีย์เสียบอก

มเีหตุการณ์ก่อนกรุงแตก
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วงัหลวง

พระนครถูกล้อมเวลานาน ขาดเสบยีง เกดิโจรผู้ร้ายแย่งชิงชาวบ้าน

เกดิไฟไหม้ในพระนคร
๑๐,๐๐๐ หลงัคา ผู้คนไร้ทีอ่ยู่

ผู้คนอดอยาก
ทหารจ ากัน
อาหาร

พระเจ้าเอกทัศน์
ขอเจรจา 

ฝ่ายพม่าไม่ยอม
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วงัหลวง

วนัแตกหัก
ฝ่ายไทยอ่อนก าลงั
พม่าเข้าทางวดักฏุีทอง

เข้าทางสะพานเรือก 
ข้ามตรงหัวรอ 
ริมป้อมมหาชัย

เอาไม้ตาลปัก
เป็นค่ายวหิลั่น 
กนั ป.เข้าทาง
เหนือ

พระเจ้าเอกทศัน์ ให้                      
จม่ืนศรีสรรักษ์ เข้าผลกัดนั
ขบัไล่ขาดกองหนุน                
จึงแตกกลบัมา
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กรุงแตก พม่า ขุดอุโมงค์ ลงไปตามยาวใต้รากก าแพง  เอาฟืน
มาใส่ใต้รากก าแพง ใช้ไฟเผาให้ทรุด

พม่าท าบันได
เป็นอันมาก                    
ส าหรับพาดก าแพง

พม่าจุดไฟเผาราก
ก าแพง ๒๐.๐๐ น. 

ยงิปืนให้
สัญญาณปีนก าแพง

เข้าพร้อมกนั    
ทุกด้าน

คนทรยศ
พระยาพลเทพข้าราชการในกรุงศรี ฯ 
เอาใจออกห่าง ลอบส่งศาตราวุธ(กระสุนดนิด า)เสบียงให้แก่พม่า         
สัญญาจะเปิดประตูออกรับ เม่ือพม่าเข้าโจมตีเวลากลางคืน ตรง
หัวรอ ตามนัด



8

10112
1

93
5
6

น.เจา้พระยา

7บา้นหวัรอ        วงัหนา้ วดันางชี

วดักษตัราธิราช วงัหลงั วดับรมพทุธาราม

พะเนียตคลอ้งชา้ง

บา้นไผ ่       บา้นโพธ์ิ                              
บา้นศาลาเกวียน

วดัสามวิหาร                   คลองหนัตรา

วดัภูเขาทอง    วดัหนา้พระเมรุ
วดักุฎีทอง

วดัราชบุรณะ

วดัมหาธาตุ

วดัพระศรีสรรเพช็ร
วดัมงคลบพิตร

วดัเจา้ปราบ          วดัพทุไธสวรรย์

บา้นส าเภาล่ม                                    
บา้นฮอลนัดา                                
บา้นองักฤษ                                
บา้นญ่ีปุ่ น

วดัพนญัเชิง

วดัไชยวฒันาราม โบสดเ์ซนตโ์ยเซฟ

วงัหลวง

๗ เม.ย.๒๓๑๐ วนัสงกรานต์ เวลา ๑๕๐๐
พม่าล้อมกรุงฯ 
๑ ปี ๒ เดือน  

ทหารต่อสู้จน
ตวัตายบางคน
หนีทพับางคน
ทิง้อาวุธ
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10112
1

93
5
6

น.เจา้พระยา

7บา้นหวัรอ        วงัหนา้ วดันางชี

วดักษตัราธิราช วงัหลงั วดับรมพทุธาราม

พะเนียตคลอ้งชา้ง

บา้นไผ ่       บา้นโพธ์ิ                              
บา้นศาลาเกวียน

วดัสามวิหาร                   คลองหนัตรา

วดัภูเขาทอง    วดัหนา้พระเมรุ
วดักุฎีทอง

วดัราชบุรณะ

วดัมหาธาตุ

วดัพระศรีสรรเพช็ร
วดัมงคลบพิตร

วดัเจา้ปราบ          วดัพทุไธสวรรย์

บา้นส าเภาล่ม                                    
บา้นฮอลนัดา                                
บา้นองักฤษ                                
บา้นญ่ีปุ่ น

วดัพนญัเชิง

วดัไชยวฒันาราม โบสดเ์ซนตโ์ยเซฟ

วงัหลวง

พระเจ้าเอกทัศน์ หนีลงเรือกบัมหาดเลก็ซ่อนตัว ต้องอด
อาหารหลายวนั พม่าจับได้แต่กส้ิ็นพระชนม์ 
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10112
1

93
5
6

น.เจา้พระยา

7บา้นหวัรอ        วงัหนา้ วดันางชี

วดักษตัราธิราช วงัหลงั วดับรมพทุธาราม

พะเนียตคลอ้งชา้ง

บา้นไผ ่       บา้นโพธ์ิ                              
บา้นศาลาเกวียน

วดัสามวิหาร                   คลองหนัตรา

วดัภูเขาทอง    วดัหนา้พระเมรุ
วดักุฎีทอง

วดัราชบุรณะ

วดัมหาธาตุ

วดัพระศรีสรรเพช็ร
วดัมงคลบพิตร

วดัเจา้ปราบ          วดัพทุไธสวรรย์

บา้นส าเภาล่ม                                    
บา้นฮอลนัดา                                
บา้นองักฤษ                                
บา้นญ่ีปุ่ น

วดัพนญัเชิง

วดัไชยวฒันาราม โบสดเ์ซนตโ์ยเซฟ

วงัหลวง

พม่า น าตวัขุนหลวงหาวดัและเช้ือพระวงค์ เกบ็เคร่ือง
ราชูปโภคเคร่ืองราชกกธุภณัฑ์ไป
เผารอกทองค าจาก
พระพุทธรูป เผาวงั-
บ้านเรือนและกวาด
ทรัพย์สิน ต้อนช่าง
ฟ้อนนางร า ศิลปิน 
ช่าง 10 หมู่ กวแีละ
ผู้คน30,000 คนไป
พม่าด้วย
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10112
1

93
5
6

น.เจา้พระยา

7บา้นหวัรอ        วงัหนา้ วดันางชี

วดักษตัราธิราช วงัหลงั วดับรมพทุธาราม

ค่ายโพธ์ิสามต้น

พะเนียตคลอ้งชา้ง

บา้นไผ ่       บา้นโพธ์ิ                              
บา้นศาลาเกวียน

วดัสามวิหาร                   คลองหนัตรา

วดัภูเขาทอง    วดัหนา้พระเมรุ
วดักุฎีทอง

วดัราชบุรณะ

วดัมหาธาตุ

วดัพระศรีสรรเพช็ร
วดัมงคลบพิตร

วดัเจา้ปราบ          วดัพทุไธสวรรย์

บา้นส าเภาล่ม                                    
บา้นฮอลนัดา                                
บา้นองักฤษ                                
บา้นญ่ีปุ่ น

วดัพนญัเชิง

วดัไชยวฒันาราม โบสดเ์ซนตโ์ยเซฟ

วงัหลวง

พม่าฆ่าฟันผู้คนล้ม
ตายเกล่ือนกลาดทั้ง
บนบกและในน า้ส่ง
กลิน่เน่าเหมน็จน
พม่าทนอยู่ไม่ได้(เข้า
กรุงฯได้ 20 วนั)ต้อง
เลกิทพักลบั ให้แม่
ทพัสุกีอ้ยู่ดูแลตั้งค่าย
อยู่ทีโ่พธิสามต้น



ผลการรบ
๑. ไทยเสียอสิระภาพแก่พม่าเป็นคร้ังที่ ๒
๒. กรุงศรี ฯ พนิาศย่อยยบั ศิลปวตัถุ  

หลกัฐานส่ิงของมค่ีาสูง
๓. คนไทยถูกจับเป็นเชลย ๓๐,๐๐๐ คน
๔. เกดิวรีะบุรุษ พระเจ้าตากสินมหาราช
๕. ไทยต้องย้ายราชธานีจากกรุงศรี ฯ –
กรุงธนบุรี



บทเรียนจากการรบ
๑. การตั้งรับอย่างเดยีวแพ้
๒. กองหนุนส าคญั
๓. การเข้าต ี๔ ทิศทางแก้ไขยากเสมอ
๔. ขาดการเตรียมข่าว  เตรียมคน เตรียมแผน
ยุทธปัจจยั,ป้องกนัประเทศ

๕. ความสามัคค ีชาติรอดได้



กรุงศรีอยุธยา
ไม่ได้เป็นเมืองประเทศ
ราชแก่พม่าเพราะพระเจ้า
ตากสินกอบกู้ได้ภายใน ๗ 

เดือน
อยุธยา

มาลายู          
สุมาตรา



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

น าภยัพบิตัมิาสู่ชาตขิองเรา



บทเรียน จากประวตัิศาสตร์
มีค่าทีสุ่ดอย่างหน่ึงทีม่นุษย์ทีเ่จริญแล้วจะ
น ามาศึกษาค้นคว้า วจิยั เพ่ือหาสาเหตุที่

ก่อให้เกดิปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในอดตี ทั้งนีก้็
เพ่ือมนุษย์จะได้น ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีจ่ะ

เกดิขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ใครรานใครรุกด้าว  แดนไทย                                      
ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิน้                                          

เสียเน้ือเลือดหลัง่ไหล  ยอมสละ ส้ินแล                         
เสียชีพไป่เสียส้ิน ช่ือก้องเกีย่รติงาม                             

หากสยามยงัอยู่ยั้ง ยืนยง                                            
เรากเ็หมือนอยู่คง ชีพด้วย                                      

หากสยามพนิาศลง ไทยอยู่ได้ฤา                                    
เรากเ็หมือนมอดม้วย หมดส้ินสกลุไทย



วนัพฤหัสบดหีน้าเร่ือง

สมเดจ็พระเจ้าตากสินกู้
อสิระภาพและศึกคร้ังส าคญั


