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12 สองมหาราชกู้แผ่นดิน

ถงึ พ.ศ. 2148 และอกีหนึง่พระองคจ์ากราชวงศป์ราสาททองคอื สมเดจ็พระ

นารายณ์มหาราช ครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 2199 ถึง พ.ศ. 2231 

 สาเหตุที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาราชของชาติไทยนั้น สรุป

อย่างง่ายๆ ว่าเพราะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น เป็นมหากษัตริย์ผู้ทรง

กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย ได้พ้นจากแอกการปกครองของพม่าที่เข้ามายึด

กรุงศรีอยุธยาสำาเร็จในปี พ.ศ. 2112 อีกทั้งยังเป็นมหากษัตริย์ชาตินักรบที่

ปกครองกรุงศรีอยุธยาอย่างเข้มแข็ง และสถาปนาทำานุบำารุงบ้านเมืองให้

เจรญิรุง่เรอืงอกี ทัง้ยงัสามารถขยายดนิแดนใหอ้าณาเขตของชาตไิทยกวา้ง

ไกล ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย 

 ส่วนอีกพระองค์หนึ่งนั้นคือ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงได ้

รับการยกย่องเพราะด้วยเกียรติยศบารมีที่ทรงสร้างเอาไว้ ในการดูแลและ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
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13อาณัติ อนันตภาค

ปกครองบ้านเมืองกรุงศรีอยุธยาให้เจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะเรื่องความ

สัมพันธ์ทางการค้า ที่สมัยของพระองค์มีการติดต่อสัมพันธ์ทั้งทางการทูต

และการค้ากบันานาประเทศ จนได้รับการยอมรับวา่อยธุยาในยามนั้นเป็น

อาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

 หากถามถงึประชาชนไทยทัว่ไปในวนันี ้เพือ่เปรยีบเทยีบความยิง่

ใหญข่องมหากษตัรยิท้ั์งสองพระองคแ์ลว้ เชือ่แนว่า่สว่นใหญจ่ะตอ้งจดจำา

องค์พระนเรศวรมหาราชมากกว่าสมเด็จพระนารายณ์อย่างแน่นอน ทั้งนี้

แม้ว่าสมเด็จพระนารายณ์จะทรงสร้างคุณูปการต่อแผ่นดินเอาไว้ก็ตามที 

กระนั้นร่องรอยและเรื่องราวของการกู้ชาติ ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ

ไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของพม่า ย่อมเป็นเรื่องและประเด็นที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจ

ของชาวไทยอย่างแน่นอน

 อีกทั้งด้วยพระประวัติของสมเด็จพระนเรศวร ในฐานะกษัตริย์

นักรบผู้มีความองอาจและเกรียงไกร ก็ย่ิงทำาให้ผู้คนจดจำาพระราชประวัติ

ของพระองค์เอาไว้ มากกว่ากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์กรุง

ศรีอยุธยา

 แม้กระท่ังในปัจจุบันสมเด็จพระนเรศวรจะสวรรคตไปแล้วเป็น

เวลากว่า 400 ปี แต่พระบารมีของพระองค์ก็ยังคงทำาให้ประชาชนคนไทย

ยังคงเคารพสักการะ และเทิดทูนถึงเกียรติประวัติอย่างไม่มีวันลืมเลือน

 ที่ผ่านมาได้มีการศึกษา ค้นคว้า และเขียนถึงพระประวัติของ

สมเดจ็พระนเรศวรเอาไวเ้ปน็จำานวนมาก โดยมีทพัหนา้ของการศกึษาและ

ค้นคว้า นำาข้อมูลมาเรียบเรียงและเขียนถึงพระประวัติของพระองค์ข้ึนเป็น

ผลงานช้ินสำาคัญ อันอาจถือเป็นเสาหลักของงานประวัติศาสตร์นิพนธ์นั้น

คือผลงานของสมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระ

นิพนธ์พระประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นพระองค์แรกๆ หรือ
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อาจกลา่วได้ว่าเป็นคนแรกๆ ท่ีเขยีนถงึเรือ่งราวของสมเดจ็พระนเรศวรอยา่ง

ละเอียดลออ

 สมเด็จกรมพระยาดำารงฯ น้ันถือเป็นบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์

ไทย ซึ่งย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีพระองค์จะทรงให้ความสำาคัญกับพระราช

ประวัติของมหากษัตริย์ในอดีตที่ผ่านมา อีกทั้งด้วยพระราชประวัติของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่เป็นที่รู้จักกันดีของประชาชนชาวไทยทั่วไป

ในรูปของการบอกเล่าต่อเนื่องกันมานับแต่อดีตถึงวีรประวัติอันยิ่งใหญ่

ของพระองค ์โดยเฉพาะประเดน็เรือ่งของความรกัชาตแิลว้ กย็ิง่จะเปน็แรง

สนับสนุนและผลักดันให้สมเด็จกรมพระยาดำารงฯ ทรงให้ความสำาคัญใน

การเขียนมากยิ่งขึ้น

 กระนัน้แมว้า่ผลงานชิน้น้ี จะถอืเปน็ผลงานพระประวตัชิิน้สำาคญัก็

จริงอยู่ แต่ด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ใหม่ๆ ที่นักประวัติศาสตร์รุ่นหลังๆ 

ค้นคว้ามาได้ อันมีมุมมองใหม่ๆ และมีเนื้อหาใหม่ๆ เพิ่มเติมมามากยิ่งขึ้น 

บางประเด็นก็สามารถหักล้างข้อมูลเก่าที่ปรากฏ บางประเด็นก็เป็นข้อมูล

มาเสรมิเพือ่ใหเ้รือ่งราวนัน้ๆ มคีวามชดัเจนและถกูตอ้งยิง่ขึน้ ทำาใหใ้นเวลา

ตอ่มามกีารศกึษาและหาขอ้มลูอนัเกีย่วเนือ่งกบัสมเดจ็พระนเรศวรมากยิง่

ขึ้นไป

 ซ่ึงแน่นอนว่าย่อมปรากฏผลงานเขียนพระประวัติของพระองค์

มากมายและหลากหลายยิง่ขึน้ ซึง่นัน่กถ็อืวา่เปน็เรือ่งทีด่อียา่งยิง่ ทีจ่ะทำาให้ 

คนอา่นและผูท้ีศ่กึษาสนใจในพระประวตัขิองสมเดจ็พระนเรศวร ได้มโีอกาส 

รู้เรื่องราวของพระองค์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 หนังสือเล่มที่อยู่ในมือของผู้อ่านเล่มนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งในจำานวน

อันมากมายของหนังสือประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จ

พระนเรศวร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้อ่าน และอาจเป็นอีกส่วนหนึ่งใน
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การขยายกรอบเขตแห่งความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้ไม่มากก็น้อย

 มีคำาพูดของผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ และรวมถึงผู้ที่เขียน 

หนังสือหรือตำารับตำาราประวัติศาสตร์ว่าเอาไว้ว่า 

 “ไม่มใีครเกิดทันเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้จรงิในประวตัศิาสตร ์ดงันัน้จง

อย่าเชื่อในประวัติศาสตร์อย่างเต็มร้อย ว่ามันจะถูกต้องเสียทุกส่วน ตำารา

ประวัติศาสตรห์รอืหนังสอืประวตัศิาสตรน์ัน้ ท่ีถอืเปน็ชัน้ดตีอ้งมาจากขอ้มลู

และหลกัฐานทีเ่ทีย่งตรงถกูตอ้ง แตใ่ครเลา่จะสามารถชีไ้ดว้า่ ขอ้มลูใด หรอื

หลักฐานไหนถูกต้องเสียทีเดียว ดังน้ันในท่ีน้ีนักประวัติศาสตร์จึงมีหน้าที่

ตีแผ่ความจริงนั้นจากข้อมูล แต่อย่าลืมเสียทีเดียวว่า ถึงอย่างไรก็ยังไม่

อาจเชื่อได้เต็มร้อย เพราะไม่แน่ว่าอีกวันข้างหน้าอาจมีข้อมูลใหม่ที่น่าเชื่อ

ถือกว่ามาสนับสนุน”

 นีค่อืประเดน็สำาคญัของการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจประวตัศิาสตร ์ดงันัน้

เพื่อให้การเขียนถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวร ในครั้งนี้มีความ

ถูกต้องแม่นยำามากที่สุด ผู้เขียนจึงพยายามนำาข้อมูลและหลักฐานมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งข้อมูลและหลักฐานที่ว่านี้อาจจะได้รับการ 

กลั่นกรองมาแล้วชั้นหนึ่ง จากบรรดานักประวัติศาสตร์และนักเขียนที่ได้

นำาเสนอผลงานในแนวทางนี้มาแล้วก่อนหน้าน้ีนั้นเอง ซ่ึงในที่นี้ผู้เขียนจึง

ได้พยายามอ้างอิงถึงท่ีมาท่ีไปของข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่าน

ได้ติดตาม เพื่อค้นคว้าและหาหลักฐานเพิ่มเติมอันจะเป็นการต่อยอดทาง

ความรู้ให้กว้างขวางต่อไปด้วย
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สุพรรณภูมิหรือสยามรัฐ ที่สามารถรวมละโว้และสยามให้เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันได้อย่างแท้จริง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กรุงศรีอยุธยาก็คือราชธานีที่

เปน็ศนูย์กลางการปกครองของดนิแดนกวา้งใหญท่ีเ่รยีกวา่ สยามประเทศ 1 

 สาเหตุที่เราจำาเป็นจะต้องรู้ถึงปูมหลังของประวัติศาสตร์กรุง

ศรอียุธยา ก็เพ่ือทีจ่ะไดท้ำาความเขา้ใจตอ่ลกัษณะทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตหรอื

ต่อไปของราชอาณาจักรแห่งนี้ได้ดียิ่งขึ้นนั้นเอง หรืออาจจะกล่าวอย่างที่มี

สำานวนพดูถึงอยู่เสมอวา่ “ทกุสิง่ทกุอยา่งยอ่มมทีีม่าและยอ่มมทีีไ่ปดว้ยกนั

ทั้งสิ้น”

 การที่เราจะสามารถเข้าใจในพระราชประวัติของสมเด็จพระ

นเรศวรใหถ้อ่งแทน้ัน้ จงึจำาเปน็อย่างย่ิงท่ีเราจะตอ้งทำาความรูจ้กัและเขา้ใจ

ในประวตัศิาสตรข์องกรุงศรีอยุธยา และแผน่ดนิท่ีเราเรียกวา่ประเทศไทยใน

เวลาต่อมาให้เข้าใจเสียก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้รู้ว่าเหตุใดและทำาไมพระองค์

จึงจะต้องมาเป็นผู้ที่กอบกู้เอกราชของชาติของตัวเองด้วยนั้นเอง

 ทีก่ลา่วและยกมาแตต่น้นัน้ เชื่อวา่ผูอ้่านน่าจะเริ่มมองเหน็ที่มาที่

ไปของกรุงศรีอยุธยาในระยะเริ่มต้นได้ดีพอสมควร 

ก�รเข้�ม�ของร�ชวงศ์สุโขทัย

 นอกเหนือจากสองราชวงศ์คือ ราชวงศ์อู่ทองกับราชวงศ์สุพรรณ

ภมู ิทีเ่ขา้มาแยง่ชงิอำานาจและผลดัเปลีย่นกนัเขา้มอีำานาจในอยธุยาตอนต้น 

แล้ว เริ่มปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ของอีกหนึ่งราชวงศ์แทรกแซงเข้ามานั่น

คือ ราชวงศ์สุโขทัย ที่แพร่ลามเข้ามาทางด้านราชวงศ์สุพรรณภูมิ กลาย

เป็นราชวงศ์ที่สาม

1 ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, กรุงศรีอยุธยาของเรา (กรุงเทพ : มติชน, 2542), 19-20.
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 ในระยะแรกราชวงศ์สุโขทัยนั้นอาจจะเป็นเพียงราชวงศ์เล็กๆ ที่

เข้ามาจากการแต่งงาน และดูเหมือนจะไม่มีบทบาทอะไรมากไปกว่าเป็น

อกีหนึง่ราชวงศท์ีเ่ขา้มาแตง่งานในกลุม่กษตัรยิ ์อีกทัง้ฝา่ยสโุขทยัสว่นใหญ่

ก็มักจะเป็นผู้หญิงเสียด้วยซ้ำา

 แต่อย่าลืมว่า ฝ่ายผู้หญิงนั้นสุดท้ายหากมีโอรสก็จะเป็นพระ 

มารดา และหากโอรสได้เป็นใหญ่น้ันย่อมหมายความว่าเป็นมารดาของกษัตริย์ 

ซึ่งย่อมมีบทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอน

 สมเด็จพระนครินทราธิราช เป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาพระองค์

แรกทีม่พีระราชมารดาเปน็บคุคลจากราชวงศสุ์โขทยั พระองค์ทรงปกครอง

อยธุยาดว้ยความเขม้แขง็ และทำาให้อยุธยามคีวามเป็นปึกแผน่อยา่งแทจ้รงิ 

ในเวลาต่อมา โอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระบรม

ราชาธริาชที ่2 (เจา้สามพระยา) กษตัรยิพ์ระองคน์ีก้ไ็ด้อภิเษกสมรสกบัสตรี

ในราชวงศ์สุโขทัยด้วยเช่นกัน

 ซึ่งโอรสของพระองค์คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ก็ได้เป็น

กษตัรยิอ์ยธุยาตอ่มาอกี ในชว่งเวลาดงักลา่วนีจ้ะเหน็ได้วา่ สมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถ กลายเปน็กษตัรยิท์ีม่สีทิธธิรรมสมบูรณ์ทัง้ฝา่ยเมอืงเหนอืและ

เมืองใต้

 การเข้ามามีบทบาทของบุคคลจากราชวงศ์สุโขทัยในระยะนี้ แม้

ไม่แจ่มชัดมากนักแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยเช่นกันว่า เริ่มมีความหลากหลาย

และมีบทบาทเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 แม้ว่าภาพหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาในช่วงก่อนเสียกรุงครั้งที่ 1 นับ

จากสมเด็จพระนครินทราธิราชเป็นต้นมา จะมีกษัตริย์ที่ปกครองส่วนใหญ่

สบืทอดสนัตตวิงศม์าจากบคุคลในสายราชวงศ์สพุรรณภูม ิกระนัน้บางชว่ง

ตอนนักประวัติศาสตร์บางท่านก็ได้สันนิษฐานว่า มีความพยายามที่จะเข้า
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มามีบทบาททางการเมืองของบุคคลจากราชวงศ์อู่ทองอยู่ด้วยเช่นกัน

 กรณีของท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเรื่องหนึ่ง นั่นคือ

นักประวัติศาสตร์บางท่านสันนิษฐานว่า แท้จริงแล้วท้าวศรีสุดาจันทร์เป็น

สตรคีนหนึง่ทีส่บืทอดเชือ้สายมาจากคนในราชวงศอ์ูท่อง เมือ่สามารถขยบั

ตำาแหนง่และฐานะของตวัเองมาจนถึงขัน้ท่ีมโีอกาส ก็ไดพ้ยายามสถาปนา

บุคคลจากราชวงศ์ของตัวเองให้เข้ามาเป็นใหญ่ ดังนั้นจึงได้พยายามผลัก

ดันให้พันบุตรศรีเทพ ซึ่งเป็นพระญาติของตัวเองได้เข้ามาเป็นกษัตริย์

อยุธยาช่วงหนึ่งด้วยเช่นกัน กล่าวกันว่า พันบุตรศรีเทพ ก็เป็นบุคคลจาก

ราชวงศอ์ูท่องเชน่กนั สามารถกา้วขึน้ตำาแหน่งกษตัรยิใ์นนามของ ขนุวรวง

ศาธิราช

 และต่อมาถกูบรรดาขนุนางกอ่การยดึอำานาจ และอัญเชญิสมเดจ็ 

พระมหาจักรพรรดิให้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทน ในบรรดาขุนนางเหล่านี้มี  

พระพิเรนทรเทพ เป็นขุนนางคนหนึ่งที่ร่วมก่อการ ซึ่งจากหลักฐานทาง

ประวตัศิาสตรช์ีใ้หเ้หน็วา่ขนุนางคนนีม้เีชือ้สายจากราชวงศ์สโุขทยั ซึง่หลงั

จากไดก้อ่การลม้ขนุวรวงศาธริาชสำาเรจ็ไดเ้ชญิพระเฑยีรราชาธิราชขึน้เป็น

กษัตริย์ทรงพระนามสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแล้ว พระพิเรนทรเทพก็ได้

รับการอวยยศให้เป็นพระมหาธรรมราชา โปรดเกล้าให้ไปปกครองเมือง

พิษณุโลก และต่อมาขุนนางคนน้ีเองท่ีก้าวขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองกรุง

ศรอียุธยาในช่วงหลงัเสยีกรงุศรคีรัง้ที ่1 เปน็สมเดจ็พระมหาธรรมราชาธริาช

บทบ�ทที่เพิ่มขึ้นของร�ชวงศ์สุโขทัย

กรุงศรีอยุธยา นับแต่ต้ังราชธานีเป็นต้นมา แม้จะมีการแย่งตำาแหน่ง 

ผู้นำาจากสองราชวงศ์อยู่บ้างในระยะแรก แต่เมื่อสมเด็จพระนครินทรา 
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