
คราวเมื่อพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนา กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา  ในป ี
พุทธศักราช  ๑๘๙๓  นั้น  นับว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นแคว้นเกิดใหม่ที่เล็กมาก

เมื่อเทียบกับสองอาณาจักรท่ีอยู ่ทางเหนือคือ  อาณาจักรสุโขทัย ที่พ่อขุน 

ศรีอินทราทิตย์ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๑๗๙๒ ก่อนกรุงศรีอยุธยาถึง 

หนึ่งร้อยเอ็ดปี  และ อาณาจักรล้านนา ที่พญามังรายมหาราชทรงสถาปนาขึ้น 

เมื่อพุทธศักราช ๑๘๓๙ ก่อนกรุงศรีอยุธยาห้าสิบสี่ปี

ในด้านอาณาเขต แคว้นอยุธยาแผ่บารมีไปถึงเมืองในที่ราบลุ่มภาค

กลางตอนล่าง  ได้แก่  สุพรรณบุรี  ลพบุรี  นครชัยศรี  ราชบุรี  และเพชรบุรี

เท่านั้น  แต่อาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตตั้งแต่กำาแพงเพชร  แพร่  น่าน

เพชรบูรณ์  นครสวรรค์  พิษณุโลก  ไปจนถึงแม่สอด  ส่วนอาณาจักรล้านนา 

ปฐมบท
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มีอาณาเขตจากเชียงใหม่  ลำาพูน  ลำาปาง  เชียงราย  พะเยา  ถึงแม่ฮ่องสอน 

อีกทั้งในเวลาดังกล่าวยังมีอาณาจักรล้านช้าง  อาณาจักรขอม  อาณาจักร 

ไดเวียด และอาณาจักรหงสาวดี อยู่โดยรอบในสุวรรณภูมิปฐพีเดียวกัน

กาลเวลาผ่านไป  แคว้นอยุธยาซ่ึงอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาธัญญาหาร 

มีชัยภูมิท่ีต้ังเหมาะสมในการติดต่อค้าขายกับเมืองต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกล 

สามารถควบคุมเมืองท่าชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยได้ท้ังหมด  เจริญก้าวหน้า

อย่างรวดเร็วท้ังทางด้านการทหาร  การปกครอง  เศรษฐกิจ  การค้า  สังคม 

และวัฒนธรรม  กรุงศรีอยุธยาเร่ิมขยายอาณาเขตกว้างใหญ่จนกลายเป็น 

อาณาจักรอยุธยา  ในขณะที่อาณาจักรสุโขทัยที่เคยเข้มแข็งกลับอ่อนแอ 

สมเด็จพระนครินทราธิราช  รัชกาลท่ีหกแห่งกรุงศรีอยุธยาเข ้า 

ครอบครองและแบ่งอาณาจักรสุโขทัยเป็นส่วน ๆ   ให้พระมหาธรรมราชาที่สี ่

(บรมปาล)  ครองเมืองสองแควที่ได้รับการสถาปนาเป็นราชธานีอาณาจักร

สุโขทัยแทน  พระยารามผู้น้องครองเมืองสุโขทัย พระยาไสยศรียศครองเมือง 

เชลียง  และพระยาแสนสอยดาวครองเมืองชากังราว  ต่างมีสถานะเป็นเมืองที่

ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา  อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์อยุธยา 

กับสุโขทัย  โดยโปรดเกล้าฯ  ให้เจ้าสามพระยา  พระราชโอรสองค์ท่ีสามของ 

สมเด็จพระนครินทราธิราช  อภิเษกกับพระนางศรสินแห่งราชวงศ์สุโขทัย 

ซ่ึงเป็นพระเชษฐภคินี  (พ่ีสาว)  ของพระมหาธรรมราชาท่ีสี่  (บรมปาล)  แห่ง

เมืองสองแคว

ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนครินทราธิราชเสด็จสวรรคต  เจ้าสามพระยา 

พระราชโอรสทีค่รองเมอืงชยันาท  (สรวง)  จึงเสดจ็มาถวายพระเพลงิพระบรมศพ 

พระราชบิดาที่กรุงศรีอยุธยา  แต่ก็ยังไปช้ากว่าพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ 

คือ  เจ้าอ้ายพระยาที่ครองเมืองสุพรรณบุรี  และเจ้ายี่พระยาที่ครองเมือง

แพรกศรีราชา  พระเชษฐาทั้งสองพระองค์ต่างเร่งรีบยกกองทัพเข้ามาหมาย

ช่วงชิงอำานาจแย่งราชสมบัติ  กระทำายุทธหัตถีรบกันที่เชิงสะพานป่าถ่าน  จน
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สิ้นพระชนม์ด้วยกันทั้งคู ่  ขุนนางทั้งหลายจึงอัญเชิญเจ้าสามพระยาขึ้น 

ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลท่ีเจ็ดแห่งกรุงศรอียธุยา ทรงพระนามว่า 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สอง



	 	 แถลงป�งพระม�ตรไท้	 สำภพ	ท่�นน�
	 แดนตำ�บลพระอุทัย	 ทุ่งกว้�ง
	 แถลงป�งเกลื่อนพลรบ	 เรืองเดช
	 เอ�มิ่งเมืองได้ง้�ง	 แง่บรฯ
 

โคลงดั้นบ�ทกุญชร	จ�ก	ลิลิตยวนพ่�ย

พุทธศักราช ๑๙๗๔  กรุงศรีอยุธยา
ศุภมัสดุ  ลุดิถีฤกษ์  ขึ้น  ๓  คำ่า  เดือน ๓  ปีกุน  จุลศักราช ๗๙๓ หรือ

พุทธศักราช ๑๙๗๔ ปีท่ีเจ็ดในรัชกาลท่ีเจ็ด สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สอง 

(เจ้าสามพระยา)

ณ ทุ่งพระอุทัยด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงศรีอยุธยาคลาคลำ่า 

ไปด้วยหมูท่หารน้อยใหญ่ ทพัช้าง ทพัม้า  ไพร่พลราบนบัหมืน่นาย แต่งกายชุด

นักรบหลากสี  ถืออาวุธประจำากายเป็นหอก ดาบ ธนู  หน้าไม้  ทวน หลาว ฯลฯ

ถือธงทิวมีสีสันระบุหมวดหมู่อยู่เต็มท้องทุ่ง  เกวียนนับร้อยเล่มล้วนบรรทุก

ปืนใหญ่  เสบียงอาหาร  นำ้า  และส่ิงของจำาเป็นสำาหรับเดินทัพจอดนิ่งเรียงราย

อยู่โดยรอบ  เสียงกลองศึกให้สัญญาณรวมพล ทั้งม้าศึกนับพันตัวและช้างศึก

๑
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นับร้อยเชือกเดินยำ่าพสุธาดังอึกทึกกึกก้องส่งเสียงร้องอยู่ดูโกลาหล

สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ีสอง  (เจ้าสามพระยา) พระชนมายุสี่สิบห้า

พรรษา  กำาลังจะเสด็จกรีธาทัพออกไปตีเมืองพระนครหรือยโศธรปุระแห่ง

อาณาจักรขอมของพระเจ้าธรรมโศกราช  กระบวนทัพของพระองค์ตั้งตาม

หลักพิชัยสงครามเป็นรูปดอกบัว  เรียกว่าประทุมพยุหโยธา  รอฤกษ์ยาม

ประกอบพิธีตัดไม้ข่มนามและเคลื่อนทัพผ่านโขลนทวารตามหลักพิชัยยุทธ์

อากาศยามเช้าวันเคลือ่นทัพค่อนข้างเยน็สบายด้วยเป็นปลายเหมนัตฤด ู

แดดอ่อนส่องลงมาเหนือท้องทุ่งที่เพ่ิงเก็บเกี่ยวข้าวแลดูงดงาม  เมฆเบาบาง 

ทางตะวันออกเฉียงเหนือลอยตามลมพัดแช่มช้า  อากาศเช้าสดชื่นเช่นนี ้

เป็นนิมิตหมายอันดีสำาหรับเคลื่อนกระบวนทัพ

พระนางศรสิน พระราชเทวีทรงพระครรภ์มากแล้ว  พระวรกายอวบ

อ้วน  ประทับในพลับพลาพระท่ีนั่ง  แวดล้อมด้วยนางสนมกำานัล  หมอหลวง 

และหมอผดุงครรภ์สตรี  พระนางทูลขอตามมาส่งเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดี

ในวันเคลื่อนทัพนี้ด้วย 

หลังจากพิธีไหว้เทพเทวดาตามฤกษ์ชัยที่พระโหราธิบดีกำาหนดก็จะ 

เข้าสูพ่ธีิตดัไม้ข่มนาม แต่ลมเยน็ ๆ  ทีพั่ดเข้ามาเป็นระยะกลบัหยดุชะงักพร้อมกบั

มีเสียงดังอื้ออึงมาจากเหล่าทหารท่ีอยู่เต็มท้องทุ่ง  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

แปลกพระทัย  จึงหันไปรับสั่งกับหมู่อำามาตย์ที่เข้าเฝ้าว่า

”เจ้าออกไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น„

ยังไม่ทันท่ีผู้ใดจะออกไปจากพลับพลา  ขุนราชอาสาคลานเข่าเข้ามา

ถวายบังคม

”ขอเดชะ พระอาทิตย์ทรงกลดพระเจ้าข้า  เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่„

”พระอาทิตย์ทรงกลดหรือ นับเป็นนิมิตดีนัก„ 

พระภูมีทรงพอพระทัย  เมื่อเสด็จออกไปด้านนอก ทอดพระเนตรเห็น

พระอาทิตย์ทอแสงสีนวลขาว  ลอยเด่นอยู่บนนภาฟากตะวันออก มีแถบรัศมี
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สีรุ้งสดใสเป็นประกายวงกลมล้อมรอบ

ชาวสยามนับถือพระอาทิตย์เป็นเทวดาเบื้องบนองค์หนึ่งเช่นเดียวกับ

คนท่ัวไปในภูมิภาคนี้  เมื่อมีพระอาทิตย์ทรงกลดจึงถือเป็นนิมิตศักดิ์สิทธ์ิ  เป็น

มหิทธานุภาพแห่งเทพก่อให้เกิดมิ่งมงคลแก่ผู้พบเห็น

คร้ันเสียงอื้ออึงภายนอกค่อย ๆ สงบลง  กลับมีเสียงนางสนมกำานัล 

หมอหลวง  หมอผดุงครรภ์ภายในพลับพลาเรียกหากันเป็นโกลาหล  สมเด็จ

พระภูวดลจึงเสด็จกลับเข้าสู่พลับพลาที่ประทับ  นางสนมกำานัลกราบทูลว่า

พระนางเจ้าประชวรพระครรภ์กะทันหัน  ขณะนี้นางผดุงครรภ์หลวงกำาลังถวาย

อภิบาลอยู่ภายในเป็นปฐม  สมเด็จพระราชาธิบดีจึงตรัสสั่งให้ชะลอพิธีตัดไม้

ข่มนามไปก่อน แล้วทรงดำาเนินไปมาด้วยความห่วงใยอยู่ภายนอก 

ยิ่งโมงยามผ่านไป  พระทัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชยิ่งกระวน- 

กระวายมากขึ้น  พระองค์ไม่ทรงคาดหวังว่าทารกนั้นจะเป็นหญิงหรือชาย 

ขอให้รอดปลอดภัยทั้งแม่ลูกก็นับว่าทรงพอพระทัยแล้ว

อุแว้...อุแว้...

เสียงทารกร้องดังล่ันแทรกกลางความเงียบ  ผู ้เข้าเฝ้าทุกคนต่าง 

ถอนใจโล่งอก  อย่างน้อยพระราชโอรสหรือพระราชธิดาคงทรงปลอดภัยแล้ว 

อีกพักใหญ่นางกำานัลก็คลานเข่าออกมาจากพระแท่นภายใน  กราบทูลด้วย 

รอยแย้มยิ้มว่า

”ขอเดชะ ทรงเป็นปกติดีทั้งพระแม่เจ้าและพระราชโอรส  เชิญเสด็จเข้า

ภายในเถิดเพคะ„

เสียงวาจาสาธุการดังกราวจากผู้เข้าเฝ้าทุกคน  พระราชโอรสสมเด็จ

พระบรมราชาธิราชประสูติในยามพระอาทิตย์ทรงกลด  ในวันท่ีพระราชบิดาจะ 

กรีธาทัพไปอาณาจักรขอม  พระองค์ทรงดำาเนินเข้าสู ่พระแท่น  ทรงวาง 

ฝ่าพระหัตถ์ลงบนพระนลาฏพระราชเทวีที่มีวงพระพักตร์ซีดขาว  รับสั่งด้วย

ความปลาบปลื้มพระทัยว่า 
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”พี่ขอบใจน้องหญิง  ลูกของเราเกิดในเวลาพระอาทิตย์ทรงกลด  ใน

ฤกษ์ยามท่ีเป็นราชาฤกษ์  พี่ยินดีท่ีน้องหญิงและลูกปลอดภัย  ขอให้น้องจง

รักษาตัว ดูแลลูกให้ดี พี่จักรีบไปเอาชัยกลับมาโดยเร็ว„ 

พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ไปแตะที่พระปรางพระราชโอรส

”เจ้าเกิดมาท่ามกลางกองทัพท่ีเกรียงไกรของพ่อ  พ่อจะให้ชื่อเจ้า

ว่า  ราม  เสมือนองค์พระวิษณุที่อวตารลงมาปราบยุคเข็ญ  บำารุงให้เกิดความ 

ร่มเย็นในสามโลก  ขอเทวาอารักษ์จงปกปักรักษาให้ลูกพ่อเติบโตและ

ปลอดภัยในขณะที่พ่อไปทัพ„

เมื่อทหารท่ีอยู่ในทุ่งพระอุทัยทราบข่าวพระราชโอรสประสูติท่ามกลาง

กองทัพที่ยิ่งใหญ่ภายใต้พระอาทิตย์ทรงกลด ก็เปล่งเสียงโห่ร้องยินดีดังไปทั่ว 

บริเวณ  ก่อเกิดขวัญและกำาลังใจฮึกเหิมก่อนเดินทัพ  ทั้งยังเชื่อมั่นด้วยว่า 

พระราชโอรสจะทรงพระเดชานุภาพ ปกครองกรุงศรีอยุธยาให้เป็นอาณาจักรท่ี

มั่นคงและสงบสุขในภายภาคหน้า

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวโปรดให้ประกอบพิธีตัดไม้ข่มนามอันเป็นพิธี

ไสยศาสตร์ก่อนออกศึกสงคราม  หมู่โหราจารย์จะหาไม้ที่ชื่อมีอักษรตัวแรก

เหมือนชื่อข้าศึก  นำามาตัดให้ขาดเพื่อสร้างขวัญกำาลังใจแก่เหล่าขุนทหารท่ีจะ 

ออกรบ  ข้าศึกคือพวกขอม  ดังนั้นจึงเตรียมต้นขนุนป่า มาสำาหรับทำาพิธี  ขุน 

ศรีไชยราชมงคลเทพ  แม่ทัพหน้าอาสาเป็นตัวแทนหมู่ทหารกล้า  เข้ามารับ 

พระแสงดาบอาญาสิทธ์ิจากพระเจ้าอยู่หัว  ร่ายรำาดาบอย่างสง่างามไปรอบ ๆ  

ต้นขนุนป่าที่ตั้งอยู่กลางปะรำาพิธี

เมื่อเสียงปี่กลองรัวเป็นสัญญาณ ขุนผู้นั้นจึงฟันพระแสงดาบอาญาสิทธิ์

ตัดต้นขนุนป่าให้ขาดในดาบเดียว  จากนั้นจึงถวายพระแสงดาบอาญาสิทธ์ิคืน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกราบบังคมทูลว่า 

”ขอเดชะ  เกล้ากระหม่อมออกไปปราบศึกครั้งนี้มีชัยชนะพระเจ้าข้า„

เสยีงไชโยโห่ร้องและเสียงกลองศกึตรีะรัวดงักระหึม่ไปท่ัวบริเวณท้องทุง่ 
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พระอุทัย  เป็นอันเสร็จพิธีตัดไม้ข่มนาม ต่อจากนี้ไปจึงเป็นพิธีเบิกโขลนทวาร 

พิธีเบิกโขลนทวาร  หมายถึงการเดินผ่านประตูป่าตามตำาราพราหมณ์ 

นิยมทำาในสามวาระ  วาระแรกคือเมื่อยกทัพออกจากเมืองไปทำาศึกสงคราม 

เพ่ือให้เกิดขวัญกำาลังใจในการรบ  วาระที่สองเมื่อรับกองทัพกลับจากสนามรบ 

เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ทหาร  ขจัดอุปัทวันตราย  ขับเสนียดจัญไร  และไม่ให้

วิญญาณข้าศึกติดตามตัวทหาร  ช้างม้า  และเคร่ืองศาสตราวุธเข้ามาในเมือง 

อีกวาระหนึ่งคือเมื่อรับช้างสำาคัญเข้าเมือง  ก่อนจะประกอบพิธีสมโภชเป็น

ช้างเอกขึ้นระวางในเมืองหลวง

ทหารท่ีไปทัพจะเดินผ่านประตูที่ประดับด้วยใบไม้เสมือนเข้าป่า 

ประกอบด้วยเสาสองเสาตั้งห่างกัน  แล้วแต่จำานวนคนหรือสัตว์ท่ีจะผ่าน  มี

พราหมณ์นั่งบนร้านสูงระหว่างสองข้างประตูคอยประพรมนำ้าเทพมนตร์

ท่ามกลางเสียงเป่าสังข์  เสียงกลอง  และฆ้องชัย  เป็นสิริมงคลแก่ทหารท่ีเดิน

เหยียบยำ่ากิ่งขนุนป่าซ่ึงถูกตัดในพิธีตัดไม้ข่มนามเมื่อสักครู่  ออกสู่สนามรบ

เมืองพระนครยโศธรปุระ

อาณาจักรขอมเป็นอาณาจักรโบราณท่ีเข้มแข็งและยิ่งใหญ่มาต้ังแต่
พทุธศกัราช ๑๔๐๐  มเีมอืงพระนครหรือยโศธรปรุะเป็นราชธาน ี รับอารยธรรม
จากอินเดีย  นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดู  พระเจ้าสุริยวรมันที่สองทรงสร้าง
นครวัด  เป็นปราสาทหินที่ใช้แรงงานจากทาสนับแสนคนและช้างนับหมื่นเชือก 

ใช้เวลาสร้างไม่น้อยกว่าสี่สิบปี  เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูนิกายไวษณพ 

สำาหรับบูชาพระวิษณุ  คร้ันสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด  อาณาจักรขอม 

เริ่มเสื่อมลง  พุทธศักราช ๑๗๙๒ อาณาจักรสุโขทัยของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

เริ่มเปล่งรัศมีบดบัง  ไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรขอมอีกต่อไป 

เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ีสอง  (เจ้าสามพระยา)  เสด็จนำาทัพไป

โจมตีเมื่อพุทธศักราช  ๑๙๗๔  ใช้เวลาถึงเจ็ดเดือน  พระนครยโศธรปุระจึง 
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ตกเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยา  พระองค์โปรดให้พระนครอินทร ์

พระราชโอรสพระองค์โต ผูม้พีระชนมายยุีส่บิสีพ่รรษา ขึน้เป็นกษัตริย์ปกครอง 

พระนครยโศธรปุระ 

พระองค์ทรงทราบว่าอาณาจักรขอมนั้นเป็นอาณาจักรเก่าแก่  มีข้อ

กำาหนดกฎหมาย  ธรรมเนียมแบบแผนการปกครองท่ีรับมาจากอินเดียและ

อาณาจักรต่าง ๆ  ในดินแดนสุวรรณภูมิที่ขอมเคยปกครองมาก่อน  สิ่งเหล่านี้

นบัว่ามค่ีาอย่างยิง่สำาหรับอาณาจักรเกดิใหม่อย่างกรุงศรอียธุยา  หากได้เรียนรู้ 

และนำาสิ่งดี ๆ ของยโศธรปุระมาปรับใช้ให้เหมาะสม  กรุงศรีอยุธยาก็จักเป็น

อาณาจักรยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน  พระองค์จึงทรงเกลี้ยกล่อมพระยาแก้ว พระยา

ไท โหรชัยปรีชา  ขุนนางขอมท่ีมีความรู้ความสามารถให้มารับราชการที่ 

กรุงศรีอยุธยา

ระบอบการปกครอง ภาษา  วัฒนธรรมขอม  จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

สยามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา



พุทธศักราช ๑๙๘๑
ปีนี้พระราชโอรสองค์รามมีพระชนมายุเจ็ดพรรษา  นับว่ายังน้อยมาก

เกินกว่าจะเร่ิมทรงพระอักษร  เด็กอื่น ๆ ที่เป็นลูกเจ้านายหรือขุนนางต้อง 

รอถึงแปดหรือเก้าขวบจึงจะเร่ิมเรียน  แต่องค์รามไม่เหมือนเด็กชายท่ัวไปที่ 

เอาแต่เล่นสนุก พระองค์ทรงสนพระทัยที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  รอบพระองค์  ทรง

สังเกตว่าพระพี่เลี้ยงไว้ผมเกล้าสูงกลางกระหม่อมมีเกี้ยว  สวมเสื้อแขนสั้น

รัดรูป นุ่งผ้าถุงจับจีบเป็นชั้น ๆ  ยาวกรอมเท้า

”เหตุใดเสด็จแม่และพี่เลี้ยงจึงแต่งตัวต่างจากสตรีตำาหนักอื่น„

พระพี่เลี้ยงทูลตอบว่า

”พระราชเทวีและกระหม่อมฉันเป็นชาวสุโขทัยเพคะ  เรามีธรรมเนียม

๒
ลูกอย�กอ่�นออกเขียนได้ 
โตขึ้นจะช่วยเสด็จน้�รบ 
แต่ เชียงใหม่อยู่ที่ ใดหรือ




