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ภาพวาดกรุงศรีอยุธยา วาดโดยจิตรกรชาวฮอลนัดา ในราว พ.ศ. 2136 

ท่ีมา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพค์ร้ังท่ี 4) 
 

 ภูมิหลงักรุงศรีอยุธยา ก่อนท่ีเราจะเขา้ไปสนใจเร่ืองพระราชประวติัของสมเด็จพระนเรศวรนั้น 
จ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมาท าความเขา้ใจเร่ืองราวแวดลอ้มสมยัก่อนพระองคก์นัเสียก่อน กรุงศรีอยุธยาก่อตั้ง
ราชธานีขึ้นเม่ือ พ.ศ. ๑๘๙๓ โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจา้อู่ทอง) แห่งราชวงศ์อู่ทอง สืบทอด
ต าแหน่งกษตัริยค์รองกรุงศรีอยุธยามา ๓ พระองค์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ สมเด็จพระราเมศวร และ
พระรามราชาธิราช ต่อจากสมเด็จพระรามราชาธิราช กรุงศรีอยุธยาก็ตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของกษตัริย์
จากราชวงศ์สุพรรณภูมิต่อเน่ืองถึง ๑๒ รัชกาล กระทัง่ถึงเปล่ียนราชวงศ์อีกคร้ังเป็นราชวงศ์สุโขทยัในรัช
สมยัของสมเด็จพระมหาธรรมราชา พระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวร  
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 กรุงศรีอยุธยามีปัญหาทางดา้นการเมืองภายในมาอยา่งต่อเน่ืองนบัแต่สถาปนาราชอาณาจกัรข้ึนมา 
โดยในระยะแรกมีปัญหาความขดัแยง้และสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งเป็นเครือญาติกนัระหว่างราชวงศ์อู่ทองกับ
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ช่วงเวลาท่ีกรุงศรีอยุธยาปกครองแผ่นดินอยูน่ั้นปรากฏพระนามพระมหากษตัริยท่ี์ทรง
พระเกียรติและมีความสามารถหลายพระองค ์เช่น สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระรามาธิบดีท่ี ๒ ผูเ้จริญ
สัมพนัธ์ไมตรีกบัต่างชาติอยา่ง โปรตุเกส พระไชยราชากษตัริยน์กัรบผูเ้ปิดศกัราชการท าศึกกบัพม่าเป็นคร้ัง
แรก ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา กรุงศรีอยุธยาเติบโตในฐานะเมืองศูนยก์ลางแห่งอาณาจกัรท่ีก าลงัเติบโตทาง
การคา้และสังคม กล่าวคือในกรุงศรีอยธุยานั้นสามารถรวบรวมหวัเมืองรอบขา้งเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในพระ
ราชอาณาจักรได้ทั้ งล้านนา ล้านช้าง เขมร มอญบางส่วน หัวเมืองปักษ์ใต้ทั้ งหลายไปจนถึงมะละกา 
ขณะเดียวกนัดา้นศิลปวฒันธรรมเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเน่ือง มีพฒันาการดา้นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
อยา่งน่าช่ืนชม จนในท่ีสุดพม่าเพื่อนบา้นท่ีมีกองทพัท่ีเขม้แข็งกว่าในขณะนั้นยกทพัมาลอ้มกรุงศรีอยุธยา 
สามารถรุกรบเขา้มาจนเอาชนะกรุงศรีอยุธยาไดใ้นท่ีสุด โดยมี พระเจ้าบุเรงนอง กษตัริยพ์ม่าในสมยันั้นได้
ทรงสถาปนา พระมหาธรรมราชา ให้เป็นผูป้กครองกรุงศรีอยธุยาในฐานะเมืองข้ึนของพม่า หลงัจากตกเป็น
เมืองข้ึนของพม่าพระมหาธรรมราชาไดห้าโอกาสแห่งอิสรภาพในการประกาศเอกราชต่อพม่า ดว้ยความท่ี
พระองคท์รงเล็งเห็นความเป็นไทและสายเลือดแห่งอาณาจกัรในการปกครอง 
 
 

พระราชประวตัิพระนเรศวร:  
 
ก้าวชีวติแห่งภูมหิลงัอสิรภาพ 
 

 
สมเด็จพระนเรศวรพระราชสมภพและทรงเจริญวัย พ.ศ.2096-พ.ศ.2106 

ท่ีมา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพค์ร้ังท่ี 4) 
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 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  หรือท่ีประชาชนทั่วไปเรียกว่า  พระองค์ด ำ  กษัตริย์ผูท้รงกอบกู้
อิสรภาพจากพม่าในการเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 1  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระราชโอรสใน
สมเด็จพระมหาธรรมราชา  ผูสื้บเช้ือสายมาจากราชวงศสุ์โขทยั และพระวิสุทธิกษตัริย ์(พระสวสัดิราช) ราช
ธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยไทกบัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิกษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยุธยา  ประสูติเม่ือ พ.ศ. 
๒๐๙๘ ณ พระราชวงัจนัทน์ เมืองพิษณุโลก เม่ือคร้ังพระราชบิดาทรงเป็นอุปราชครองเมืองพิษณุโลก  มี
พระเชษฐภคินีองค์หน่ึงพระนาม พระสุพรรณกัลยา และพระอนุชา พระเอกาทศรถ (พระองค์ขาว) ร่วม
สายเลือด  พระนามของพระองค์ปรากฏในลายลักษณ์อักษรหลายฉบับ เช่น พระนเรศ วรราชาธิราช,  
พระนเรสส, องคด์ า ไม่สามารถสรุปไดว้า่พระนาม นเรศวรไดม้าจากท่ีใด แต่สันนิษฐานเบ้ืองตน้วา่ เพี้ยนมา
จาก สมเด็จพระนเรศ วรราชาธิราช เป็น สมเดจ็พระนเรศวร ราชาธิราช นั้นเอง 
 

พระองคเ์สด็จข้ึนครองราชยเ์ม่ือวนัท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๑๓๓ สิริรวมการครองราชยส์มบติั ๑๕ 
ปีเสด็จสวรรคตเม่ือวนัท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘ รวมพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา  ทั้งน้ี ความยิ่งใหญ่
และความกล้าหาญของพระองค์มีอยู่ในสายเลือด เน่ืองจากพระองค์ทรงเป็นกษตัริยท่ี์สืบเช้ือสายมาจาก
อาณาจกัรท่ียิ่งใหญ่ทั้งสองอาณาจกัร ไดแ้ก่ อาณาจกัรสุโขทยัและอาณาจกัรอยุธยา  สายเลือดแห่งนกัสู้และ
การปกครองท่ีสืบทอดมาจากสายเลือดจึงส่งผลให้พระองคเ์ป็น พระมหากษตัริยท่ี์ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรใน
แผน่ดินกรุงศรีอยธุยา 

 
เพื่อท่ีจะปลดปล่อยสยามให้เป็นเอกราชจากเหล่าศตัรูท่ีรายรอบอยู่ทัว่ทิศทั้งเหนือและใต ้สมเด็จ

พระนเรศวรจึงทรงปกป้องและแผ่ขยายขอบอาณาจกัรของสยามประเทศอย่างเข้มแข็ง  ดังปรากฏใน
จดหมายเหตุของปีเตอร์ วลิเลยีมสัน ฟลอริส (Peter Williamson Floris) วา่ 

 
“…นี่คือเร่ืองราวย่อๆ เกี่ยวกับความพินาศลงของอาณาจักรพะโค ในขณะท่ีราชอาณาจักรสยาม
ฟ้ืนตัวขึน้อีกคร้ังหน่ึงหลังจากได้เส่ือมโทรมลงไปมากเพราะพะโคได้เข้ามาเป็นเจ้าเข้าครอง. 
พระองค์ด าทรงปราบปรามกัมพูชา, ล้านช้าง, เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช, ปัตตานี, ตะนาวศรี, 
รวมท้ังแว่นแคว้นและอาณาจักรอ่ืนๆ เข้าไว้ในอ านาจ. คร้ันถึงปี พ.ศ. ๒๑๔๘ พระองค์ก็
ส้ินพระชนม์ลง โดยมิได้มพีระราชโอรส พระองค์ทรงมพีระสติปัญญาล า้เลิศ…” 
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องค์ประกนัหงสาวด:ี  
 
บ่มเพาะพระปรีชาญาณ  

เม่ือคร้ังสมเด็จพระนเรศวรทรงพระเยาว ์พระองค์ทรงประทบัท่ีพระราชวงัจนัทน์  เมืองพิษณุโลก  
จนเม่ือพระชนม์มายุได้ ๙ พรรษา พระเจ้าบุเรงนอง กษตัริยพ์ม่ามาสู้รบกบักรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหา
จกัรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาและพระมหาธรรมราชาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก  ไดร่้วมมือต่อสู้ป้องกนั
อาณาจกัรอย่างเต็มก าลงัความสามารถจนขา้ศึกเขา้มาสู้รบไม่ได้  กองทพัพม่าจึงตั้งกองทพัล้อมเมืองจน
ภายในกรุงศรีอยุธยาขาดแคลนเสบียงอาหารและเกิดโรคระบาด  ส่งผลใหส้มเด็จพระมหาจกัพรรดิยอมอ่อน
นอ้มต่อพระเจา้บุเรงนองใน พ.ศ. ๒๑๐๗ 

 
 
 

 
พระเจ้าบุเรงนองทรงขอพระนเรศวรเป็นพระราชบุตรบุญธรรม (องค์ประกัน) พ.ศ.2106 

ท่ีมา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพค์ร้ังท่ี 4) 

 
ภายหลงัสงคราม พระเจา้บุเรงนองเรียกค่าเสียหายตามความตอ้งการและเล็งมายงับุคคลส าคญัท่ีจะ

เป็นตวัประกนัไดเ้ป็นอยา่งดี นัน่คือ สมเด็จพระนเรศวร โดยขณะนั้นทรงมีพระชนัษาไดเ้พียง ๙ พรรษา จึง
ท าให้สมเด็จพระนเรศวรจึงตอ้งเสด็จออกไปอยูเ่มืองหงสาวดี โดยพระองคไ์ดอ้ยูร่่วมกบัเจา้นายเช้ือพระวงศ์
พระเจา้หงสาวดี ซ่ึงเป็นรุ่นราวคราวเดียวกนัหลายพระองค ์พร้อมกบัเช้ือพระวงศจ์ากประเทศราชต่างๆ ท่ีมา
เป็นตวัประกนัเช่นเดียวกนั 
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ส่ังสมวชิาเพ่ือการหวนคืน  
ขณะอยู่เมืองพม่า พระนเรศวรได้ศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอของขุนนางพม่า ทั้ งศึกษาภาษาและ

ยทุธศาสตร์แบบแผนการรบอนัทนัสมยัในเวลานั้นของพม่าจนเกิดความช านาญ ซ่ึงนบัเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง
ส าหรับการอ่านความคิดเพื่อหาหนทางในการต่อสู้กบัพม่าภายหลงัจากท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จกลบักรุงศรีอยุธยา
แลว้ พระองค์ทรงน ายุทธศาสตร์การรบอนัทนัสมยัแบบใหม่ท่ีไดเ้รียนรู้จากพม่าน้ี มาฝึกให้กบัเหล่าทหาร
ของอยธุยา เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในแบบแผนวธีิการรบและสามารถต่อกรยทุธศาสตร์ของพม่าได ้

 
 

 
สมเด็จพระนเรศวร พระชันษา 11 ปี เล่นกระบี่กระบองกับมังสามเกยีดต่อหน้าพระเจ้าหงสาวดี 

(บุเรงนอง) ณ เมืองหงสาวดี 
ท่ีมา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพค์ร้ังท่ี 4) 

 
 นอกจากนั้นเหตุการณ์เม่ือคร้ังสมเด็จพระนเรศวรทรงประทบัอยู่เมืองพม่า ไดส้ร้างความทรงจ าไว้
ในแผ่นดินพม่าและเกียรติยศตราตรึงไวแ้ก่แผ่นดินอยุธยา ถึงลกัษณะอุปนิสัยท่ีกลา้หาญ รักชาติบา้นเมือง 
เป็นนกัรบท่ีมีความสามารถและห่วงใยทุกขสุ์ขของราษฎร  ดงัปรากฏเป็นเร่ืองเล่าขานรุ่นสู่รุ่นสืบต่อเร่ือยมา
เช่น  การชนไก่  ดงัปรากฏความว่า 
 
   “เม่ือคร้ังสมเด็จพระนเรศวรประทับอยู่กรุงหงสาวดี ทรงชนไก่กับมังสามเกียด เม่ือไก่ของพระองค์ชนะ 
มังสามเกียดจึงว่า ไก่เชลยตัวนีเ้ก่งนัก เม่ือได้ยินเช่นนั้นสมเดจ็พระนเรศวรทรงตอบกลับไปว่า ไก่เชลยตัวนี ้
จะพนันเอาเมืองกย็งัได้” 
 
 



6 
 

 
สมเด็จพระนเรศวรเม่ืออยู่เมืองหงสาวดี พ.ศ.2121 พระชันษา 23 ปีเล่นไก่กบัมังสามเกียด  

มังสามเกยีดว่าไก่เชลยเก่ง สมเด็จพระนเรศวรตอบว่า ไก่เชลยตัวนีจ้ะพนันเอาบ้านเอาเมืองกนักไ็ด้ 
ท่ีมา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพค์ร้ังท่ี 4) 

 

   ลกัษณะท่ีกลา้หาญของพระองค์จึงเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บการกล่าวขานมาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่เม่ือคร้ัง
เป็นตวัประกนัท่ีพม่าและกลบัมาปกครองแผน่ดินอยธุยา  

ตลอดช่วงเวลาท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นองค์ประกนั สถานการณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างพม่า
และอยุธยาดูเหมือนจะราบร่ืนและเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั ในเม่ือพม่ามีตวัประกนัเป็นถึงพระราชโอรสแห่งกรุง
ศรีอยธุยา  ทวา่สถานการณ์กลบัผดิแปลกออกไป เม่ือใน พ.ศ. ๒๑๑๑ พระเจา้บุเรงนองไดท้รงยกทพัมาตีกรุง
ศรีอยุธยาอีกคร้ัง สาเหตุของสงครามคร้ังน้ีเกิดจากการท่ีสมเด็จพระมหินทราธิราช ผูค้รองกรุงศรีอยุธยาต่อ
จากสมเด็จพระมหาจกัพรรดิผูเ้ป็นพระราชบิดา ได้วางแผนสมคบคิดทุรยศร่วมกับพระเจ้าไชยเชษฐา 
กษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรศรีสัตนาคนหุตล้านช้าง โดยออกอุบายให้ไปโจมตีเมืองพิษณุโลกเพื่อหวงัหาเหตุ
ประทุษร้ายสมเด็จพระมหาธรรมราชา แต่เหตุการณ์กลบัพลิกตาลปัตรเม่ือพระเจา้บุเรงนองทรงทราบความ
ดงันั้นจึงทรงพิโรธเป็นอยา่งยิ่งเน่ืองจากในเวลานั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาผูค้รองเมืองพิษณุโลก ถือเป็น
เมืองท่ีอยูใ่ตอ้านติัการปกครองดูแลของอาณาจกัรหงสาวดี พระเจา้บุเรงนองจึงทรงน าทพัมาลอ้มและตีกรุง
ศรีอยธุยาแตกพา่ยยบัเยนิ ในพ.ศ. ๒๑๑๒ ถึงขนาดกองทพัของพระเจา้ไชยเชษฐาแห่งอาณาจกัรลา้นชา้งหลีก
หนีพระราชอ านาจของพระเจา้บุเรงนองลงไปตั้งเมืองเวยีงจนัทน์ใหม่ 

เม่ือพระเจา้บุเรงนองทรงตีได้กรุงศรีอยุธยาแล้ว จึงสถาปนาสมเด็จพระมหาธรรมราชาข้ึนเป็น
กษตัริยผ์ูค้รองกรุงศรีอยุธยาในฐานะเจา้ประเทศราช และไดน้ าตวัสมเด็จพระมหินทราธิราช เช้ือพระวงศ์
และขุนนางส าคญัๆ กวาดตอ้นไปยงัหงสาวดี ภายหลงัจากท่ีพระมหาธรรมราชาไดข้ึ้นครองราชย ์ณ กรุงศรี
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อยธุยาแลว้ พระองคไ์ดท้รงขอสมเด็จพระนเรศวรกลบัมาช่วยราชการบา้นเมือง และไดส่้งพระสุพรรณกลัยา 
ราชบุตรีไปเป็นตวัประกนัท่ีกรุงหงสาวดีแทน 

 
จากองค์ประกนัสู่พระมหาอุปราช 
 คร้ันสมเด็จพระนเรศวรกลบัมาจากการเป็นเชลยศึกแลว้ สมเด็จพระมหาธรรมราชา ทรงอบรมสั่ง
สอนพระองคอ์ยา่งใกลชิ้ด เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในหนา้ท่ีท่ีตอ้งพึงปฏิบติั ทั้งในดา้นการเมือง การปกครอง 
และการศึกสงคราม สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงมัน่พระทยัในพระปรีชาสามารถของพระราชโอรส จึง
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระอิสริยยศเป็นพระมหาอุปราช และยงัมีพระบรมราชโองการให้เสด็จไป
ครองเมืองพิษณุโลก ซ่ึงเป็นหวัเมืองส าคญัฝ่ายเหนือ ในพ.ศ. ๒๑๑๔ โดยมีพระชนมายเุพียง ๑๖ พรรษา  

ภายหลงัสมเด็จพระนเรศวรเสด็จมาครองเมืองพิษณุโลก พระองค์ทรงเร่ิมรวบรวมก าลงัคนและ
ฝึกฝนเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ๆ มาไวเ้พื่อเป็นก าลงัของบา้นเมืองมากมาย  ในดา้นการเมืองพระองคท์รงจดัระเบียบ
การปกครองให้เป็นเหมือนกรุงศรีอยธุยา เมืองพิษณุโลกจึงมีความกา้วหนา้และพฒันาไดก้า้วไกล   ทางดา้น
การทหารท่ีมีก าลงัเขม้แขง็ ท าใหบ้รรดาหวัเมืองต่างๆ พากนัยกยอ่งช่ืนชมในพระปรีชาสามารถของพระองค ์
จึงส่งลูกหลานมาฝึกอาวธุและฝึกวชิาทหาร เพราะเป็นท่ีรู้กนัดีวา่อุปราชแห่งเมืองพิษณุโลกองคน้ี์จะสามารถ
เตรียมกอบกูเ้อกราชคืนสู่แผน่ดินได ้ 

ขณะสมเด็จพระนเรศวรด ารงต าแหน่งมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก  พระองคท์รงประกอบพระ
ราชกรณียกิจท่ีมีความส าคญั เพื่อแสดงถึงความกลา้หาญและพระอจัฉริยภาพในดา้นการรบไวม้ากมาย จน
ในท่ีสุดส่งผลให้สร้างความหวาดเกรงให้แก่กษตัริยพ์ม่าว่าจะเป็นภยัแก่อนาคตในท่ีสุด โดยมีเหตุการณ์
ส าคญัดงัน้ี 
 พ.ศ. ๒๑๒๑ นักพระสัฏฐาผูค้รองกรุงละแวก ส่งพระยาจีนจันตุน ากองทัพเรือมาโจมตีเมือง
เพชรบุรี แต่พระยาจีนจนัตุกระท าการลม้เหลวและเกรงอาญาโทษจากนกัพระสัฏฐา จึงไดข้อสวามิภกัด์ิต่อ
พระมหาธรรมราชา เพื่อสอดแนวความเป็นไปในกรุงศรีอยุธยาและน ากลบัไปรายงานต่อนกัพระสัฏฐาเพื่อ
ลบลา้งความผิดเดิม   โดยในปีต่อมาพระยาจีนจนัตุหนีลงเรือส าเภากลบักรุงละแวก เม่ือสมเด็จพระนเรศวร
ทรงทราบข่าววา่พระยาจีนจนัตุเอาใจออกห่างต่อกรุงศรีอยุธยา พระองคไ์ดท้รงเรือขบัไล่ตามยิงเรือส าเภาไป
จนถึงปากแม่น ้ าเจา้พระยา แต่เรือส าเภาออกน ้ าลึกพร้อมกบักระแสลมเป็นใจ จึงท าให้กองทพัพระนเรศวร
ตามเรือพระยาจีนจนัตุไปไม่ทนั 
 พ.ศ. ๒๑๒๔ พระเจา้บุเรงนองรับสั่งใหเ้จา้เมืองประเทศท่ีพระเจา้บุเรงนองเคยไดท้รงชุบเล้ียงน าทพั
ไปปราบกบฏ ซ่ึงไดแ้ก่สมเด็จพระนเรศวรแห่งกรุงศรีอยธุยาและพระสังกทตัแห่งตองอู ตอ้งการใหพ้ระมหา
อุปราชมังชัยสิงห์ผูเ้ป็นราชบุตรออกแสดงฝีมือในคร้ังน้ีดว้ย แต่ทพัของพระมหาอุปราชและพระสังกทตัไม่
สามารถปราบกบฏได ้  มีเพียงสมเด็จพระนเรศวรเท่านั้นท่ีทรงยกทพัไปตีเมืองคงั โดยปลอมเป็นไทยใหญ่
และลกัลอบไปส ารวจภูมิประเทศของเมืองคงัก่อน จากนั้นพระองคแ์บ่งทพัออกเป็นสองกองเพื่อเขา้โจมตี  
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โดยใหท้พัหนา้เป็นทพัลวง ทพัจริงโจมตีดา้นหลงั ในท่ีสุดก็จบัตวัเจา้ฟ้าเง้ียวเมืองคงัได ้โดยไม่ตอ้งเสียเลือด
เน้ือ 
 
วสัิยทศัน์อนัเฉียบแหลมเพ่ือการปฏิรูป 

สถานการณ์ต่างๆ ท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงประสบพบเจอมาตั้งแต่เยาวว์ยัจวบจนพระองค์ก้าว
ข้ึนมาปกครองบา้นเมืองและดูแลเมืองพิษณุโลก ในฐานะองคส์มเด็จพระมหาอุปราช ไม่วา่อนัดว้ยเกิดจาก
การเรียนรู้ ฝึกฝน และประสบการณ์ ช่วยท าให้สมเด็จพระนเรศวรสามารถตกผลึกองค์ความรู้ท่ีสั่งสม 
น ามาใชแ้กไ้ขขอ้บกพร่องของบา้นเมืองอนัเกิดจากระบบต่างๆ เช่น การสงคราม การผูกสัมพนัธมิตร ฯลฯ 
ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นเหตุปัจจยัแห่งจากสูญเสียอิสรภาพ 

 
ประสบการณ์ในขณะทรงพระเยาวข์องพระองค ์เป็นช่วงท่ีส าคญัท่ีสุดอีกช่วงหน่ึงในการแสวงหา

ความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งการประกาศอิสรภาพ สมเด็จพระนเรศวรไดท้รงสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้
ในเร่ืองราวต่างๆ  ตั้งแต่คร้ังเป็นตวัประกนัท่ีประเทศพม่าและเสด็จกลบักรุงศรีอยุธยา ตลอดจนเม่ือกลบัมา
ด ารงฐานะอุปราชเมืองพิษณุโลก เป็นช่วงเวลาท่ีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของพระองคท่ี์มุมานะพยายาม
ในการสั่งสมความรู้ ทั้งจากการเรียนและประสบการณ์ท่ีพระองคไ์ดพ้บเห็นเม่ือคร้ังทรงพระเยาว ์เช่น ทรง
เห็นศึกสงครามมาแต่เยาวว์ยั ทรงไดย้นิไดฟั้งถึงการวางแผนของการรบของเหล่าทหารและขนุนางชั้นผูใ้หญ่  
ทรงตระหนกัถึงความส าคญัในก าลงัอาวุธและเสบียงอาหารอยูต่ลอดเวลา  ตลอดจนการไดด้ ารงต าแหน่ง
อุปราชก็เป็นเคร่ืองช่วยสั่งสมประสบการณ์ทั้งความพ่ายแพแ้ละชยัชนะ ประสบการณ์เหล่าน้ีจึงมีส่วนหล่อ
หลอมลกัษณะอุปนิสัยแห่งการเป็นนกัรบ  ทั้งดว้ยพระสติปัญญาอนัชาญฉลาดเฉียบคม ลึกซ้ึง กลา้หาญเด็ด
เด่ียวในเชิงการวางแผนการรบ และวางกลอุบายต่างๆ ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 
 

ประกาศอสิรภาพ ปฐมบทแห่งการปฏรูิป 
 
พระนเรศวรผู้น าแห่งอสิรภาพของปวงชน 

ความเจ็บปวดรวดร้าวท่ีจะตอ้งเผชิญความสูญเสียทั้งบา้นเมือง ญาติพี่นอ้ง วงศต์ระกูลฐานนัดรศกัด์ิ 
อาณาประชาราษฎร์ อิสรภาพ ตลอดตอ้งจากบา้นจากเมืองไปอาศยัอยู่ต่างแดน พระองค์จึงตอ้งด้ินรนทุก
วิถีทางเพื่อแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีบรรพบุรุษก่อไว ้ทั้งน้ี ดว้ยความท่ีพระองค์ตอ้งเติบโตท่ามกลางอริราชศตัรู 
จึงถูกหล่อหลอมให้มีความมุ่งมัน่และเด็ดเด่ียวต่อการกา้วผ่านขวากหนามทั้งปวง สมเด็จพระนเรศวรจึงมี
สภาวะความเป็นผูน้ าในระดบัสูง กระทัง่พระองคไ์ดเ้สด็จกลบักรุงศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือราชการของพระ
ราชบิดา สมเด็จพระนเรศวรก็ยงัคงสามารถแสดงศกัยภาพความเป็นผูน้ าอย่างมากจนสามารถน าพาชาติ
บา้นเมืองสู่อิสรภาพ 
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ตีเมืองคังและประกาศอสิรภาพ 
 

 
สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอสิรภาพ พ.ศ.2127 ประชุมนายทพันายกองทีพ่ลบัพลาต่อหน้า พระสงฆ์

และพวกมอญ แล้วทรงหลัง่ทกัษิโณทกให้ตกเหนือพืน้แผ่นดิน ประกาศอสิรภาพของประเทศสยาม 
ท่ีมา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพค์ร้ังท่ี 4) 

  
ภายหลงัการสวรรคตของพระเจา้บุเรงนอง พระเจา้องัวะคิดจะตีตวัออกห่างจากหงสาวดี  พระเจ้า

นันทบุเรงกษตัริยพ์ม่าองค์ใหม่จึงเกณฑ์ทพัประเทศราชให้ไปช่วยปราบ  โดยการเกณฑ์ทพัคราวน้ีมีอุบาย
แฝงอยูคื่อ พระเจา้นนัทบุเรงตอ้งการให้พระมหาอุปราชแห่งหงสาวดีก าจดัพระนเรศวรทิ้งเสียระหวา่งการ
เดินทาง โดยวางแผนให้พระยาเกียรติและพระยาราม ร่วมมือกบัพระองคก์ าจดัสมเด็จพระนเรศวร ทวา่ดว้ย
พระเดชพระคุณเม่ือคร้ังอดีตท่ีสมเด็จพระนเรศวรมีต่อพระยาเกียรติและพระยาราม อีกทั้งต่างก็เคยเป็นศิษย์
ของพระมหาเถรคันฉ่อง ซ่ึงพระมหาเถรคนัฉ่องมีภูมิหลงัเป็นมอญท่ีเกลียดชงัพม่าอยูแ่ลว้ จึงพยายามเกล้ีย
กล่อมแม่ทพัทั้งสองมิใหป้ฏิบติัตามค าสั่งของพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดี 
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สมเด็จพระนเรศวรทรงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น า้สะโตง 

ท่ีมา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพค์ร้ังท่ี 4) 

 
 เม่ือพระนเรศวรน าทพัมาถึงเมืองแครง พระมหาเถรคนัฉ่องก็รีบทูลแผนของพม่าให้ทรงทราบโดย

ทนัที  สมเด็จพระนเรศวรจึงพินิจนิจารณาแล้วว่าหากปล่อยไปสู่ภายภาคหน้า คงมีเหตุปองร้ายเช่นนีอี้ก 
พระองค์จึงตัดสินพระทัยประกาศเอกราชจากพม่าเสีย โดยทรงท าพิธีหลั่งน า้ประกาศอิสรภาพ  แลว้น าผูค้น
กลบักรุงศรีอยธุยา  เม่ือทราบข่าวฝ่ายพม่าจึงยกทพัออกติดตาม  โดยทพัหนา้อยูใ่นการควบคุมของสุรกรรมา 
ไดติ้ดตามมาจนถึงแม่น ้าสะโตง ก็พบทพัของสมเด็จพระนเรศวรตั้งมัน่อยู่อีกฝ่ังหน่ึงของแม่น ้ า สมเด็จพระ
นเรศวรทรงเห็นกองทพัพม่ายกทพัมาทนั  พระองคท์รงประทบัพระแสงปืนตน้ยิงขา้มแม่น ้ าถูกสุรกรรมาฟุบ
ลงกบัคอชา้งขาดใจตาย  ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหท้พัพม่าตอ้งถอยร่นกลบัหงสาวดีไป  

 
การประกาศอิสรภาพของสมเดจ็พระนเรศวร มิได้เป็นเพียงการปลดปล่อยอาณาประชาราษฎร์ของ

พระองค์ ทางกายจากการควบคุมพม่าเท่านั้น หากแต่เป็นการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณและปัญญาด้วย 
กล่าวคือ การท่ีตกอยู่ภายใต้การควบคุมของพม่ามิได้เป็นการขาดอิสรภาพทางด้านรูปธรรมเท่านั้น แต่ถูก
ครอบง าทางปัญญาการคิดการอ่านต่างๆ การประกาศอิสรภาพของพระองค์จึงถือเป็นการปลดแอกทาง
ปัญญา  ให้อิสรภาพทางความคิดแก่ปวงชนชาวไทย   

 
การกระท าท่ีกลา้หาญของพระองคใ์นคร้ังน้ีไดเ้ร่ิมตั้งแต่ทราบถึงแผนการท่ีจะลอบปลงพระชนมชี์พ

พระองคข์องพระเจา้นนัทบุเรง จนน าไปสู่เหตุการณ์ส าคญั คือการประกาศเอกราชของพระองคท่ี์ท าให้คน
ไทยไม่ตอ้งตกเป็นเมืองข้ึนของต่างชาติ พร้อมทั้งการด าเนินการในการปราบปรามและปกป้องอาณาจกัร
อย่างเต็มก าลัง เพื่อท่ีจะน าเอาอิสรภาพมาสู่ชาวไทยอย่างแท้จริง ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดท่ีส าคญั
ประการหน่ึงซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ส าคญัของการเปล่ียนแปลงท่ีสะทอ้นออกมาจากการประกาศอิสรภาพ ผล
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ของวีรกรรมและวิริยะอุตสาหะท่ีส่งเสริมให้เกิดอิสรภาพอยา่งแทจ้ริง ไดด้ ารงและสืบต่อเน่ืองมาเพื่อสร้าง
ความสงบสุขอยา่งถาวรแก่ปวงชนชาวไทย 

 

 
สมเด็จพระนเรศวรตีเมืองคัง เม่ือปี พ.ศ.2121 พระชันษา 23 ปีพลกองใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวร

ขึน้ทางด้านข้างตีเมืองคังแตก และจับตัวเจ้าฟ้าเงีย้วเมืองคังได้ 
ท่ีมา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพค์ร้ังท่ี 4) 

 
เหตุการณ์คร้ังน้ีถือไดว้่าเป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงความส าเร็จจากการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ ตาม

เส้นทางท่ีส าคญัในชีวิตของพระองค์  คือชยัชนะท่ีพระองค์มีในคราวศึกตีเมืองลุมและเมืองคงั ท่ีพระองค์

ทรงวางแผนโดยอาศยักลยุทธ์และความรู้ทางยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัในการรบเพื่อท่ีจะเอาชนะการป้องกนัท่ี

แข็งแกร่งได ้โดยเฉพาะแนวคิดท่ีส าคญัเร่ืองของการเรียนรู้ภายในภายนอก เขา้ใจถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของ

ตนเองและฝ่ายตรงขา้ม  ส่ิงเหล่าน้ีไดน้ ามาสู่การเปล่ียนแปลงกรอบแนวคิด กระบวนทศัน์ในเชิงศึกแบบ

ใหม่ ท่ีแตกต่างจากบุคคลอ่ืน จนน ามาสู่ความส าเร็จ คือการประกาศอิสรภาพน าไทยมาสู่ความเป็นไทใน

ท่ีสุด 
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ด ารงรักษาไว้ซ่ึงอสิรภาพ 
 เม่ือสมเด็จพระนเรศวรสามารถเรียกคืนมาซ่ึงเอกราชด้วยการประกาศอิสรภาพแล้ว พระองค์จึง
พยายามท่ีจะรักษาอิสรภาพไวใ้ห้ไดอ้ย่างสุดก าลงั  แมว้า่จะถูกพม่ายกทพัมาต่อกรอยูห่ลายคร้ังหลายคราว 
แต่ก็ไม่สามารถกระท าได ้ดว้ยวิสัยทศัน์ของสมเด็จพระนเรศวรท่ีปรับขอ้บกพร่องในระบบเก่าของกรุงศรี
อยุธยาเสียใหม่ ทั้งน้ีสมเด็จพระนเรศวรไดห้าทางแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องของกรุงศรีอยุธยาไวท้ั้งหมด 3 
ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
 

พระอจัฉริยภาพการสงคราม:   
 
พลงัทางปัญญาเพ่ือสันติสุขทีถ่าวรของคนไทย 

เม่ือสมเด็จพระนเรศวรไดข้ึ้นครองราชย ์พระองคท์รงแสดงให้เห็นถึงพระอจัฉริยภาพ พลงัในการ
สร้างสรรคแ์ละพลงัของปัญญาท่ีเกิดจากสั่งสมจากการเรียนรู้ อิสรภาพทางปัญญาท่ีเกิดจากการหลุดพน้จาก
การครอบง าของพม่า  ดงัท่ีพระองคไ์ดแ้สดงออกถึง “การปกครองเพ่ือความผาสุกของสยามประเทศ” “การ
บริหารและการจัดการในกิจการสงคราม”   “พาณิชยกิจรากฐานแห่งพระราชอ านาจ”   

 
พระอจัฉริยภาพทางการทหาร 

พระมหากษตัริยไ์ทยในอดีตมิไดด้ ารงต าแหน่งแต่เพียงผูป้กครองดินแดนในอาณาจกัรเท่านั้น แต่ยงั
เป็นแม่ทพัน าก าลงัออกต่อสู้ศตัรูในยามศึกสงคราม เพื่อรักษาความมัน่คงปลอดภยัของชาติบา้นเมืองอีกดว้ย 
สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นทั้งแม่ทพัและเสนาธิการท่ีปรีชาสามารถ ได้ทรงน าทพัไปรบคร้ังแรกขณะพระ
ชนม์ ๒๖ พรรษา ในคราวยกทพัไปปราบเมืองคงัร่วมกับทพัจากเมืองต่างๆ ของพม่า คร้ังนั้นทัพไทยตี
เมืองคงัไดป้ระสบชยัชนะอยา่งงดงามดว้ยทรงใชย้ทุธวธีิรูปแบบใหม่ท่ีทรงฝึกหดัใหก้บัทหารในสังกดัท่ีทรง
คดัเลือกและจดัตั้งข้ึนดว้ยระองค์เอง กลวิธีการยุทธส าคญัคือ การเดินทพัเส้นนอก และการเดินทพัเส้นใน 
และวธีิการรบแบบกองโจร 

 
การเดินทัพเส้นนอก เป็นยุทธวธีิพื้นฐานในการรบท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป ใชว้ธีิเดินทพัเขา้หาขา้ศึกจาก

หลายทิศทางเพื่อให้ขา้ศึกเกิดความพะวา้พะวงัในการตั้งรับ กลวิธีการยุทธน้ีจ าเป็นตอ้งมีการติดต่อส่ือสารท่ี
ดีระหวา่งผูค้นในกระบวนทพั เพื่อประโยชน์ในการประสานการรบท่ีมีประสิทธิภาพ สมเด็จพระนเรศวรได้
ทรงน าวิธีการเดินทพัเส้นนอกมาใชใ้นคราวเสด็จยกทพัไปตีเมืองกมัพูชา พ.ศ. ๒๑๓๖ โดยแบ่งทพัไปตีเขมร
ถึง ๓ ทางด้วยกนั คือ เมืองพระตะบอง เมืองเสียมราฐ และเมืองบนัทายมาศ ก่อนจะรวมก าลงัเขา้ตีเมือง
ละแวกซ่ึงเป็นราชธานีของกมัพูชา โดยทพักรุงศรีอยธุยาตั้งลอ้มเมืองละแวกอยูเ่ป็นเวลา ๓ เดือน 

การเดินทัพเส้นใน ดว้ยพระปรีชาล ้าเลิศในการรบ สมเด็จพระนเรศวรไดท้รงริเร่ิมกลยทุธในการรบ
ใหม่ เพื่อแก้ยุทธวิธีการเดินทพัเส้นนอกซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในช่ือ การเดินทพัเส้นใน เพื่อสู้ศึกท่ียกมาจากหลาย
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ทิศทาง หวัใจของกลยุทธน้ีคือ การแยกก าลงัฝ่ายขา้ศึกไม่ให้สามารถรวมก าลงัได ้โดยโจมตีขา้ศึกท่ีจะสร้าง
ความเสียหายใหไ้ดม้ากท่ีสุดก่อน แลว้จึงท าลายก าลงัส่วนท่ีเหลือในการตีแต่ละคร้ังตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง
และโจมตีขา้ศึกให้แตกหกัในคราวเดียว การด าเนินกลยทุธแบบน้ีตอ้งอาศยัการบุกดว้ยความรวดเร็วและตอ้ง
สกดัดั้นการถอนทพัของศตัรูให้ไดก้ารรบจึงจะไดผ้ลสูงสุด สมเด็จพระนเรศวรทรงเช่ียวชาญกลวิธีน้ีอยา่งดี
เยีย่ม 

การรบแบบกองโจร กลวิธีการยุทธอีกแบบหน่ึงท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงโปรดปรานและน ามาใช้
เป็นผลส าเร็จแทบทุกคร้ังคือ ยทุธวธีิการรบแบบกองโจร ทรงคดัเลือกผูท่ี้ช านาญในภูมิประเทศมาปฏิบติัการ
รบและจดัตั้งหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว เพื่อท าการตีโฉบฉวยรบกวนรังควานไม่ให้ศตัรูไดอ้ยูอ่ยา่งสงบ ตดัเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งและล าเลียง ท าลายก าลงัลาดตระเวนของฝ่ายตรงขา้ม แต่หน่วยทหารน้ีมีหลกัท่ีตอ้งยึด
ปฏิบติัคือ หลีกเล่ียงการปะทะกับกองทพัท่ีมีก าลงัเหนือกว่า สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้วิธีการรบแบบ
กองโจร เป็นยุทธวิธีหลกัในการสู้ศึกพม่า พระองคท์รงจดัให้หน่วยเคล่ือนท่ีเร็วออกตีโฉบฉวย ก่อกวนทพั
พม่าท่ีพระเจา้นนัทบุเรงเป็นแม่ทพัใหญ่ ทรงน าก าลงัทหารออกตีปลน้ค่ายพม่าดว้ยพระองคเ์องอยูห่ลายคร้ัง 
เช่น ปลน้เผาค่ายพระยานคร และปลน้ค่ายทพัหลวงของพระเจา้นนัทบุเรง การรบแบบกองโจรน้ีเองเป็นผล
ให้ขา้ศึกเกิดความระส ่าระสาย ทหารเสียขวญัก าลงัใจและเกิดความทอ้แทจ้นไม่สามารถด าเนินการตามแผน
ได ้

 
การปกครองเพ่ือความผาสุขของสยามประเทศ 
 ภายหลงัจากการประกาศอิสรภาพและข้ึนครองราชยส์มบติัเป็นพระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยุธยา
แลว้  สมเด็จพระนเรศวรทรงแน่พระทยัวา่พม่าจะตอ้งยกทพัใหญ่มารุกรานไทยอีกเป็นแน่  พระองคท์รงได้
น าแนวทางการสู้รบท่ีไดเ้รียนรู้และสั่งสมมาเปล่ียนแปลงยทุธศาสตร์ทางดา้นการรบเพื่อรับมือพม่า โดยทรง
เตรียมเสบียงและรวบรวมก าลงัพลจากหัวเมืองเหนือมาไวท่ี้กรุงศรีอยุธยาเพื่อให้มีก าลงัมากข้ึน ในพ.ศ. 
๒๑๒๗ ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้บรรดาหวัเมืองฝ่ายเหนือทั้งหลายอพยพผูค้นพร้อมดว้ยเสบียงอาหารไปตั้งหลกั
อยู่ท่ีกรุงศรีอยุธยา  พร้อมกนันั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้โปรดให้สร้างวงัใหม่  เรียกว่าพระราชวงั
จนัทร์เกษม ให้เป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระนเรศวรท่ีกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงแนวความคิดดงักล่าวส่งผลให้ใน
สมยัสมเด็จพระนเรศวรได้มีการยกเลิกต าแหน่งอุปราชครองหัวเมืองเหนือและได้แต่งตั้งขุนนางทอ้งถ่ิน
ข้ึนมาปกครองแทน โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากก าลงัคนของกรุงศรีอยุธยามีนอ้ยไม่เพียงพอต่อการรับศึกจาก
พม่า  หากได้ก าลงัคนจากหัวเมืองฝ่ายเหนือไปไว ้ก าลงัก็จะมีมากเป็นการรวมศูนยก์ าลงัทางทหาร และ
พระองคท์รงตอ้งการใหจุ้ดปะทะศึก เป็นพื้นท่ีรอบๆกรุงศรีอยธุยา เพื่อสะดวกแก่การส่งก าลงับ ารุงในการท า
ศึกกบัพม่าและไม่ตอ้งการใหพ้ม่าไดก้ าลงัคนและเสบียงจากหวัเมืองฝ่ายเหนือ 
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สมเด็จพระนเรศวรตีค่ายพระเจ้าเชียงใหม่ทีบ้่านสระเกศ แขวงเมืองวเิศษไชยชาญ พ.ศ.2128  

ทพัเชียงใหม่แตกยบัเยนิ 
ท่ีมา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพค์ร้ังท่ี 4) 

 

 การเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์ดงักล่าวประสบผลส าเร็จในสงครามกบัพม่าช่วง พ.ศ. ๒๑๒๘-๒๑๓๐ 
กล่าวคือ ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นการท าศึกกบัพระเจ้าเชียงใหม่ พระยาพสิม  หรือการรบกบั
พระเจ้านันทบุเรง กองทพัพม่าไม่สามารถเขา้ประชิดกรุงศรีอยุธยาได ้แต่กลบัเป็นฝ่ายกองทพัของอยุธยา
ภายใตก้ารน าทพัของสมเด็จพระนเรศวรท่ีสามารถน าทหารออกตอบโตก้ารปิดล้อมของกองทพัพม่าจน
สามารถตีทพัพระเจา้เชียงใหม่กบัพระยาพสิมแตกพ่าย ในการสงครามในคร้ังน้ี สมเด็จพระนเรศวรไดท้รง
สร้างวีรกรรมส าคญั ๒ เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์แรกสมเด็จพระนเรศวรถูกลักไวท ามูนายทหารพม่าน าไพร่
พลเขา้ลอ้มพระองคไ์ว ้ โดยลกัไวท ามูไดเ้ขา้ไปจบัพระองค์ สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงทวนแทงลกั
ไวท ามู  เหตุการณ์ท่ี ๒ พระองคน์ าทพับุกเขา้ถึงก าแพงค่ายของพระเจา้นนัทบุเรงดว้ยการคาบพระแสงดาบ
ปีนค่ายขา้ศึกอยา่งกลา้หาญ จนภายหลงัพระแสงดาบนั้น ไดรั้บสมญานามวา่ “พระแสงดาบคาบค่าย”  ส่งผล
ใหใ้นท่ีสุดกองทพัพระเจา้นนัทบุเรงยกทพักลบัในพ.ศ. ๒๑๓๐ 
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ลกัไวท ามูให้พวกพลล้อมพระนเรศวรไว้ ตัวเองกบัทหารเข้าไปจะจับพระองค์  

สมเด็จพระนเรศวรเอาพระแสงทวนแทงลกัไวท ามู และฟันทหารด้วยพระแสงดาบ พ.ศ.2129 
ท่ีมา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพค์ร้ังท่ี 4) 

 

 
สมเด็จพระนเรศวรทรงสังหารลกัไวท ามูแม่ทพัพม่าด้วยพระแสงทวน พ.ศ.2129 

ท่ีมา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพค์ร้ังท่ี 4) 

 
 

 เหตุการณ์การสู้รบและพระอจัฉริยภาพของพระองค์สะท้อนถึงวิสัยทศัน์อนักวา้งไกลท่ีด าเนิน
นโยบายทางการปกครองในรูปแบบใหม่เพื่อรองรับกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นยุทธศาสตร์การรบ ผลจาก
วีรกรรมของพระองค์ท าให้กรุงศรีอยุธยามีความเข้มแข็ง สามารถชนะและป้องกันขอบอาณาเขตของ
ราชอาณาจกัรสยามไดย้าวนานสืบมา 
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ประกาศศักดาความเป็นผู้น าเพ่ือสันติสุขของประชาราษฎร์ 
 

 
สมเด็จพระนเรศวรทรงน าทหารนมัสการและสวดบทพาหุงมหากาพย์  

พระพุทธชินราชก่อนการรบ และภายหลงัการรบ 
ท่ีมา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพค์ร้ังท่ี 4) 

 

ในการจดัการการสงคราม การวางแผนศึก การตั้งทพัและวางก าลงัคน สมเด็จพระนเรศวรทรงพระ
ปรีชาสามารถจดัทพัและเกณฑ์ก าลงัคนไดม้ากมายเพื่อท าสงคราม สะทอ้นถึงพระอจัฉริยภาพในการจดัการ
บริหารการปกครองทั้งภายในชาติใหส้งบสุขและน าทพัไปท าสงครามเพื่อชาติ  ตั้งแต่พระองคข้ึ์นครองราชย์
ไดท้รงเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดักองทพัจากการตั้งรับมาสู่การบุกเพื่อป้องกนั จนน ามาสู่การขยายอิทธิพล
ของอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรทรงแผ่พระราชอ านาจเขา้ไปในดินแดนต่างๆ โดยทรงสามารถตีเมืองมอญ 
ลา้นนา ล้านช้าง และเขมรมาเป็นเมืองประเทศราช ท าให้อาณาเขตและอ านาจของกรุงศรีอยุธยาแผ่ขยาย
ออกไปอยา่งกวา้งขวาง โดยในช่วงเวลาดงักล่าวมีเหตุการณ์ส าคญัดงัน้ี 

 
สงครามยุทธหัตถ ี
พ.ศ.  ๒๑๓๕  พระมหาอุปราชายกทพั  ๒๕๐,๐๐๐ คน มาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรและ

สมเด็จพระเอกาทศรถน าก าลงั  ๑๐๐,๐๐๐ คน ไปตั้งรับท่ีหนองสาหร่ายเมืองสุพรรณบุรี ท าให้เกิดการปะทะ
ระหว่างกองทพัของพระองค์และกองทพัพม่า เม่ือ  ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๕ สมเด็จพระนเรศวรทรงน า
ทหารตีโตข้า้ศึกจนชา้งพระท่ีนัง่ทั้งสองพระองค์ถล าเขา้ไปถึงกองทพัหลวงของพม่าโดยท่ีก าลงัทหารไทย
ตามไปไม่ทนั  เม่ือเผชิญหน้ากบัทพัพระมหาอุปราชา  พระองค์ทรงทา้ทายให้กระท ายุทธหตัถีเยี่ยงกษตัริย ์  
ขณะนั้นชา้งพระท่ีนัง่ถอยมาถึงจอมปลวกแห่งหน่ึง  จึงมีก าลงัยนัดนัชา้งพระมหาอุปราชาเบนไปไดล่้างแบก
ถนัด สมเด็จพระนเรศวรทรงมีชัยได้จึงฟันพระมหาอุปราชาด้วยพระแสงของา้วขาดคอช้างส้ินพระชนม ์ 
ส่วนสมเด็จพระเอกาทศรถก็ชนชา้งชนะมังจาปะโร แม่ทพัพม่า  ฝ่ายไทยจึงไดช้ยัชนะในขณะท่ีทพัพม่าตอ้ง
สูญเสียพระมหาอุปราชา ซ่ึงเอกสารฝ่ายไทยเรียกสงครามคร้ังน้ีวา่ สงครามยทุธหัตถ ี
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 สงครามกรุงละแวก 
ภายหลงัจากสงครามยุทธหตัถี  เกิดความวุน่วายในหวัเมืองมอญของพม่า ความวุน่วายดงักล่าวเปิด

โอกาสให้สมเด็จพระนเรศวร หันมาจดัการกบัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบักรุงละแวก โดยพระองค์น าทพัเพื่อไป
ล้อมและตีเมืองละแวก  ทั้ งยงัจบัพระศรีสุริโยพรรณอุปราชเขมรพร้อมทั้งครอบครัวมายงักรุงศรีอยุธยา 
พร้อมดว้ยไพร่พลเมืองละแวกกวา่  ๙๐,๐๐๐ คน ต่อมาสมเด็จพระบรมราชาพระโอรสองค์สุดทา้ยของนัก
พระสัฏฐา กลบัมาครองเขมรดว้ยความช่วยเหลือของสเปน แต่ไดถู้กขนุนางเขมรปลงพระชนม ์ดงันั้นสมเด็จ
พระนเรศวรจึงโปรดให้พระศรีสุริโยพรรณกลบัไปครองเมือง ในพ.ศ. ๒๑๔๗ พร้อมสถาปนาอ านาจเหนือ
กมัพูชาและในปีต่อมา สมเด็จพระนเรศวรไดส่้งกองทพัภายใตก้ารน าของพระเอกาทศรถไปปราบกบฏใน
เขมร เน่ืองจากขุนนางท้องถ่ินบางกลุ่มไม่ยอมรับอ านาจของพระศรีสุริโยพรรณ ประสบการณ์การเป็น
กษัตริยน์ักรบช่วยให้พระองค์น าความเช่ียวชาญท่ีมีอยู่มาปรับเปล่ียนตามสถานการณ์โดยรอบได้อย่าง
เหมาะสม เป็นการบริหารกองทพัและจดัการกบัศึกสงครามไดอ้ย่างยืดหยุ่น เพื่อน ามาซ่ึงความสัมฤทธ์ิผล
ของเป้าหมายเป็นส าคญั 

 
 สงครามหงสาวดี 

ภายหลงัสงครามยุทธหัตถี ในพ.ศ. ๒๑๓๗ – ๒๑๓๘ กรุงหงสาวดีก าลงัมีปัญหากระทบกระทัง่
ทางด้านชายแดนกบัมณฑลยูนนานของประเทศจีนและทางเมืองจีนได้ส่งทูตมาขอความร่วมมือจากราช
ส านักอยุธยาให้ท าสงครามขนาบพม่า ดงันั้นพม่าจึงเป็นศตัรูร่วมของอยุธยากบัจีน มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๘ 
กองทัพสมเด็จพระนเรศวร และกองทัพสมทบชาวมอญไปล้อมกรุงหงสาวดีอยู่จนเดือนเมษายน พ.ศ. 
๒๑๓๘ มีข่าววา่ทพัพระเจ้าเชียงใหม่ พระเจ้าตองอูและพระเจ้าแปรจะมาช่วยพระเจา้หงสาวดี สมเด็จพระ
นเรศวรจึงโปรดให้ถอนทัพ ด้วยเกรงศึกจากทั้ งสองฝ่าย ความช านาญในการสู้รบท าให้พระองค์เห็น
ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งประเทศดว้ยการร่วมมืออยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยส่งเสริมจุดอ่อนและจุดแข็ง
ของกันและกัน พร้อมทั้ งสร้างโอกาส ความเป็นไปได้ในทางเลือกและทรงใช้โอกาสของการผสาน
ผลประโยชน์ เป็นแรงผลกัดนัและกระตุน้ในการบริหารจดัการการขยายอ านาจของอยุธยาไปยงัพม่าโดยใช้
ทุนท่ีมีอยูอ่ยา่งนอ้ยท่ีสุดใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด   

 
สงครามเมืองตองอู  
พ.ศ.๒๑๔๓ ในเดือนมีนาคม สมเด็จพระนเรศวรไดเ้สด็จน ากองทพัผสมอยธุยาและมอญข้ึนไปลอ้ม

เมืองตองอู  เน่ืองจากก าแพงเมืองตองอูสร้างอยา่งแขง็แรงตามแบบกรุงศรีอยธุยา  จึงตีเมืองไดล้ าบาก สมเด็จ
พระนเรศวรทรงให้ขุดคลองเช่ือมคูเมืองกบัแม่น ้ าปองลอง เพื่อน าน ้ าออกจากคูเมือง  คลองน้ีพม่ายงัเรียก
ภายหลงัว่าคลองอโยธยา กองทพัไทยล้อมเมืองตองอูอยู่ตลอดเดือนมีนาคมและเมษายน แต่พอถึงเดือน
พฤษภาคม สมเด็จพระนเรศวรโปรดฯ ให้ถอนทพักลบั เน่ืองจากเกิดการขาดแคลนอาหาร เพราะกองทพั
อาระกนัซ่ึงเป็นพนัธมิตรของพระเจา้ตองอู ไดท้  าลายการล าเลียงเสบียงของกองทพัอยธุยา  
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ในสงครามคร้ังน้ีสมเด็จพระนเรศวรไดท้รงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการจดัการกบัยทุธ
ภูมิไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัเห็นไดจ้ากกรณีการขุดคลองเพื่อชกัน ้ าออกจากคูเมืองตองอู เพื่อสร้างสถานภาพท่ี
ไดเ้ปรียบทางการรบให้กบักองทพัของพระองค ์รวมถึงการใชพ้ระวิริยะอุตสาหะส่วนพระองคใ์นการท่ีจะตี
เมืองตองอูให้ได ้  ประกอบกบัทรงตระหนกัในขอ้มูลบริบทท่ีกองโจรอาระกนัคอยปลน้ชิงเสบียงกองทพั
ไทยท าใหท้รงถอยทพัไดอ้ยา่งปลอดภยัไม่บอบช ้ า เป็นการรักษาทุนทางการรบ คือชีวติของไพร่พล เพื่อเก็บ
รักษาพระราชอ านาจและความเขม้แขง็ของกองทพัไทยต่อไป 

 
สงครามองัวะ 
ในช่วงสุดทา้ยพระชนม์มายุของสมเด็จพระนเรศวร พระเจ้าอังวะก าลงัขยายอ านาจของพระองค์

อยา่งกวา้งขวางในเขตรัฐไทใหญ่  และไดเ้ขา้คุกคามเมืองนายและเมืองแสนหวีซ่ึงเป็นเมืองในการปกครอง
ของกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงเท่ากับเป็นการท้าทายอ านาจของอยุธยาโดยตรง สถานการณ์ดงักล่าวจึงส่งผลให้
พระองค ์ตดัสินพระทยัน าทพัท าศึกกบัองัวะ เพื่อจะไม่ไดเ้ป็นภยัต่อกรุงศรีอยธุยาในภายภาคหนา้ โดยโปรด
ใหส้มเด็จพระเอกาทศรถยกทพัไปทางเมืองฝาง ส่วนพระองคเ์สด็จยกทพัไปทางเมืองหาง  

 

 
สมเด็จพระนเรศวรทรงขอให้พระสมเด็จเอกาทศรถ ท าทหารไปตีเมืองอังวะ  
โดยไม่ห่วงพระองค์ หลงัจากน้ันพระองค์สวรรคตทีเ่มืองหาง พ.ศ. 2148 

ท่ีมา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพค์ร้ังท่ี 4) 
 

เม่ือทัพหลวงถึงเมืองหางหรือห้างหลวง ซ่ึงห่างจากเมืองอังวะเป้าหมายการศึกประมาณ ๑๐๐ 
กิโลเมตร สมเด็จพระนเรศวรก็ทรงประชวรกะทนัหันและเสด็จสวรรคตเม่ือเดือนเมษายน พ .ศ. ๒๑๔๘ 
(ตรงกบัวนัท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘)  
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สาเหตุท่ีสมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปตีเมืององัวะก่อน เน่ืองมาจากพระเจา้องัวะสามารถระดมไพร่
พลได้มากกว่าเมืองอ่ืน หากปล่อยไวน้านวนัอาจจะเป็นภยัต่อกรุงศรีอยุธยา ส่งผลให้พระองค์ตอ้งเสด็จ
ออกไปสู้รบให้เห็นแก่สายตาของพระเจา้องัวะ ถึงความแข็งแกร่งในกองทพัของทหารกรุงศรีอยุธยา  ทั้งน้ี
ดว้ยเหตุท่ีองัวะเป็นเมืองท่ีอยูลึ่กเขา้ไปในแผน่ดิน มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งมีก าลงัรบกลา้แข็ง ไม่ค่อย
ไดรั้บผลกระทบจากศึกสงครามเท่าใดนกั  เพราะเป็นกลุ่มชนชาตินักรบ แมว้่าคนส่วนใหญ่ในเวลานั้นจะ
รู้สึกว่าบา้นเมืองสงบสุขปลอดภยัแล้ว นั่นอาจกล่าวไดว้่า การยกทพัไปตีองัวะของสมเด็จพระนเรศวรจึง
นับเป็นแม่แบบแห่งการเรียนรู้ในความพร้อมรบและการตดัก าลงัศตัรูก่อนท่ีจะมีก าลังกล้าแข็งข้ึน  แต่
อยา่งไรก็ตามการรบในคร้ังน้ีถือไดว้า่เป็นการรบคร้ังสุดทา้ยของสมเด็จพระนเรศวรเน่ืองจากพระองคท์รง
ประชวนกะทนัหนัท่ีเมืองหาง ก่อนท่ีกองทพัจะถึงเมืององัวะ 
 

ยกระดับอ านาจด้วยยุทธวธีิสร้างสัมพนัธไมตรี 
 
ทางด้านการค้า 

พลงัทางปัญญาท่ีสะทอ้นให้เห็นพระอจัฉริยภาพแห่งการท่ีทรงตระหนกัเท่าทนักระแสโลกาภิวตัน์
ขณะนั้น เห็นไดจ้ากการท่ีสมเด็จพระนเรศวรไดท้รงเสริมสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นทั้งความ
ผาสุก มัง่คัง่ของพลเมือง และปัจจยัส าคญัในการท าสงครามเพื่อปกป้องบา้นเมือง  ไดท้รงฟ้ืนฟูการคา้ทาง
ทะเลท่ีซบเซาลงนบัตั้งแต่อยุธยามีสงครามยืดเยื้อกบัพม่ามาเป็นเวลาหลายสิบปี กล่าวไดว้า่ในรัชสมยัของ
สมเด็จพระนเรศวรมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และการคา้กบัต่างประเทศอยา่งกวา้งขวาง ท าให้เกิดรายได้
แก่ประเทศชาติ อนัจะน ามาสู่การฟ้ืนฟูและสร้างสันติภาพแก่ประเทศไดใ้นเวลาต่อมา    

 
การค้ากบัจีน 
แหล่งรายไดส้ าคญัท่ีเกิดจากการคา้ทางทะเลของอยุธยาคือการคา้กบัจีนภายใตร้ะบบบรรณาการ 

ในช่วงสมยัของสมเด็จพระนเรศวรไดมี้การติดต่อการคา้กบัจีนตั้งแต่ในช่วงตน้รัชกาล ดงัปรากฏวา่ ในพ.ศ. 
๒๑๓๕ โดยมีการส่งเคร่ืองราชบรรณาการแก่องคจ์กัรพรรดิของจีนตามธรรมเนียม หลงัจากมีการเวน้วา่งไป
จากความวุน่วายจากสงครามกบัพม่า 

 
การค้ากบัสเปน 
ในช่วงสมยัของสมเด็จพระนเรศวร  สเปนไดส่้งทูตมาเจริญสัมพนัธไมตรีเพื่อการคา้กบัไทย ในพ.ศ. 

๒๑๓๗ โดยมีเป้าหมายเพื่อท าการคา้และเผยแพร่ศาสนา  โดยสมเด็จพระนเรศวรทรงสนพระทยัในการคา้
กบัสเปน โดยเฉพาะเร่ืองของอาวุธปืนไฟต่างๆ ท่ีใชใ้นการสงคราม จึงโปรดใหมี้หนงัสือไปถึงขา้หลวงใหญ่
สเปนท่ีกรุงมะนิลาเพื่อท าสัญญาการค้าระหว่างกัน ต่อมาภายหลังความสัมพนัธ์ทางการค้าได้เส่ือมลง 
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เน่ืองจากสเปนเขา้แทรกแซงปัญหาระหวา่งอยธุยากบักมัพูชาท าใหส้มเด็จพระนเรศวรทรงไม่พอพระทยัเป็น
อนัมาก ประกอบกบัผลก าไรจากการคา้กบัสเปนไม่มากนกั ส่งผลใหก้ารคา้กบัสเปนชะงกัไป 

 
การค้ากบัฮอลนัดา 
ชาวฮอลนัดาเขา้มาเมืองไทยดว้ยหวงัอาศยัเรือส าเภาหลวงของราชส านกัอยธุยาไปคา้ขายท่ีเมืองจีน 

และหาลู่ทางไปคา้ขายกบัเมืองจีนโดยตรง จึงส่งผูแ้ทนของบริษทัไปยงักรุงศรีอยุธยา ซ่ึงสมเด็จพระนเรศวร
ก็ทรงให้การรับรองอย่างดี แต่ความต้องการของพ่อค้าฮอลันดาไม่สัมฤทธ์ิผล เพราะกรุงศรีอยุธยาเกิด
สงครามกบัพม่า ประกอบกบัสมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรคต ในพ.ศ.๒๑๔๘  อยุธยาไดเ้ล่ือนการส่งเรือ
ส าเภาไปเมืองจีน จนถึงรัชสมยัสมเด็จพระเอกาทศรถพอ่คา้ฮอลนัดาจึงไดเ้ขา้มาตั้งส านกังานการคา้ท่ีกรุงศรี
อยธุยา โดยมีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนยก์ลางการคา้ของป่า ขา้ว สินคา้จากเมืองจีน และอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การคา้ของบริษทัฮอลนัดา 

 

ทหารอาสานานาชาติ กบัการเสริมสร้างแสนยานุภาพของชาติไทย 
 
 ในรัชสมยัสมเด็จพระนเรศวร ได้มีชาวต่างชาติเขา้มาติดต่อคา้ขายและเจริญสัมพนัธไมตรีอย่าง
กวา้งขวาง โดยบางกลุ่มไดเ้ขา้อาสารับราชการกบัพระองคโ์ดยทรงโปรดเกลา้ฯ จดัตั้งกองอาสาชาติต่างๆ ดงั
ปรากฏกองอาสาในรัชสมยัของสมเด็จพระนเรศวร ซ่ึงกองทพัในสมยัของพระองคน์บัวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การให้ชาวต่างชาติมีบทบาทในต าแหน่งต่าง ๆ ซ่ึงการเขา้มาของชาวต่างชาติส่งผลให้กองทพัของพระองค์
เป่ียมไปดว้ยนานาชาติท่ีเขา้มาเป็นทหารอาสาภายในกองทพั 

 
กองอาสาญีปุ่่น  
ชาวญ่ีปุ่นเขา้มาตั้งรกรากท ามาหากินอยูใ่นกรุงศรีอยุธยามานานแลว้ คร้ันพ.ศ.๒๑๔๙ ในแผ่นดิน

สมเด็จพระเอกาทศรถ ญ่ีปุ่นไดเ้ขา้มามีสัญญาทางพระราชไมตรีกบัไทยอยา่งเป็นทางการ โดยพิธีการทูต มี
หลกัฐานทางราชการของญ่ีปุ่นบ่งวา่ ชาวญ่ีปุ่นไดเ้ขา้มาตั้งรกรากในไทยเป็นจ านวนมาก ในแผน่ดินสมเด็จ
พระนเรศวร มีการอพยพกนัเขา้มาคร้ังละมากๆ ตั้งแต่ ๗๐๐ คน ถึง ๗,๐๐๐ คน ชาวญ่ีปุ่นไดอ้อกไปท าการคา้
ขายถึงเมืองปัตตานีและนครศรีธรรมราช ชาวญ่ีปุ่นเป็นนกัต่อสู้ท่ีกลา้หาญ ฉลาด และมีไหวพริบดี พระเจา้
แผน่ดินแห่งกรุงศรีอยุธยา มกัให้ช่วยปราบปรามพวกก่อการกบฏท่ีเกิดข้ึนตามหวัเมืองต่างๆ หลายคร้ัง ชาว
ญ่ีปุ่นท่ีเขา้มาท่ีกรุงศรีอยุธยา มีทั้งพอ่คา้ นกัเดินเรือ ชาวประมง และแมก้ระทัง่โจรสลดั มีชาวญ่ีปุ่นส่วนหน่ึง
รวบรวมพรรคพวกตั้งเป็นกองอาสาญ่ีปุ่น ท าหนา้ท่ีเป็นทหารรักษาพระองคข์องพระเจา้แผน่ดินไทยในสมยั
กรุงศรีอยธุยา ตั้งแต่คร้ังยงัไม่มีสัญญาทางพระราชไมตรีกนัในแผน่ดินสมเด็จพระนเรศวร กองอาสาญ่ีปุ่นได้
อาสาออกรบช่วยไทยท าสงครามกบัพม่า กองอาสาญ่ีปุ่นกองน้ีมีจ านวน ๕๐๐ คน มียามาดาหรือออกญาเส
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นาภิมุข เป็นหวัหนา้ กองอาสาญ่ีปุ่นไดรั้บหนา้ท่ีเป็นกองทหารทะลวงฟัน ป้องกนัจอมทพัไทยอยูด่า้นหน้า
ชา้งทรงของ สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถ ในสงครามยุทธหัตถีตวัยามาดานั้นข่ีชา้งพลาย
เฟ่ืองภพไตร คุมพลอาสาญ่ีปุ่นทั้งปวงในการรบคร้ังนั้นดว้ย  

 

กองอาสาจาม-มลายู 

กรมอาสาจามเป็นหน่วยงานใหญ่สังกดัอยู่กบัฝ่ายกลาโหม เป็นหน่ึงในกรมอาสาต่างชาติ หรือท่ี

เรียกวา่ อาสา ๖ เหล่า ซ่ึงประกอบไปดว้ย มอญ จีน แขก ญ่ีปุ่น ฝร่ังแม่นปืน และจาม กรมอาสาแขกนั้นน่าจะ

หมายถึงกองทหารอาสาต่างชาติท่ีเรียกว่า แขกมวัร์ประกอบดว้ยมุสลิมเช้ือสายอิหร่าน อาหรับ เตอร์ก และ

อินเดีย ดงัท่ีเชอวาลิแยร์ เดอ โชมองค์ ราชทูตฝร่ังเศสในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์กล่าวว่า พวกมวัร์ใน

สยามประกอบไปดว้ย เตอร์ก อิหร่าน โมกุล กอลกอนดา และเบงกอล  

กรมอาสาแขกน่าจะเป็นทหารรักษาพระองค ์ซ่ึงพระเจา้แผน่ดินทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้จา้ง

มาเป็นกองก าลงัพิเศษ อาจเป็นกองอาสาหรือทหารอาสาต่างชาติท่ีจา้งมาโดยเฉพาะ ซ่ึงสมเด็จฯ กรมพระยา

ด ารงราชานุภาพทรงอธิบายว่าเป็นทหารท่ีมีความสามารถพิเศษ คืออาศยัการอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีท าให้

เฉพาะแต่คนพวกนั้น จึงคดัเลือกคนแต่ลว้นท่ีสมคัรใจ ถอนมารวมเป็นกรมเฉพาะแต่คนพวกนั้น เรียกวา่กอง

อาสา 

ส่วนอาสาจามนั้นเป็นคนละพวกกบัอาสาแขกมวัร์ และดูเหมือนวา่กรมอาสาจามน้ีจะมีขนาดใหญ่

กวา่กรมอาสาต่างชาติเหล่าอ่ืน เพราะขุนนางต าแหน่งต่างๆ ท่ีสังกดัอยูใ่นกรมอาสาจามนั้นมีอยูจ่  านวนมาก 

อาจกล่าวไดว้า่หน่วยงานน้ีเป็นหน่วยงานผูช้  านาญการมุสลิมใหญ่ท่ีสุดในระบบราชการสยาม เน่ืองจากเป็น

หน่วยงานดา้นการรบจึงมีไพร่พลในสังกดัจ านวนมากท าให้สายการบงัคบับญัชาค่อนขา้งซบัซ้อนเป็นอยา่ง

มาก  
 การจดัตั้งกรมอาสาจามน่าจะมีมาก่อนรัชสมยัสมเด็จพระนเรศวร เพราะมีปรากฏอยูใ่นกฎมณเฑียร
บาล สมยัพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถระบุถึงท าเนียบศกัดินาของขนุนางในกรมอาสาจามอีกดว้ย  
 

 ในพระราชพงศาวดารฉบบัสมเด็จพระพนรัตน์บนัทึกวา่  

“…ลุศักราช ๙๑๔ ปีเถาะ เอกศก พระมหาอุปราชาเจ้าเมืองเชียงใหม่ได้ยกพลห้าสิบหม่ืน ช้างเคร่ือง
เจ็ดร้อย ม้าสามพันข้ามเมืองเมาะตะมะ มาโดยแม่น า้แม่กษัตริย์เข้าทางด่านเจดีย์สามองค์ พระบาทสมเด็จ
บรมพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวท้ังสองพระองค์เสดจ็ยังเกย ตรัสให้ท้าวพระยานายกองทัพหลวงยกขบวนเบญจ
เสน พระราชวงัสรรขีช้่างพลายแก้วมาเมือง ถือพลอาสาจามห้าร้อย…” 
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แสดงวา่กองอาสาจามปรากฏมีอยูแ่ลว้ในรัชสมยัสมเด็จพระนเรศวรและเป็นส่วนหน่ึงของกองทพั 
ในคราวท่ีสมเด็จพระนเรศวรยกทพัไปตีกมัพูชาเม่ือพ.ศ. ๒๑๓๖ โปรดเกลา้ฯ ให้พระยาราชวังสัน จางวาง 
อาสาจามเป็นแม่ทพัคุมพลอาสาจามและทพัเมืองจนัทรบุรี คุมเรือรบ ๑๕๐ ล า พลรบพลแจว ๑๐,๐๐๐ สรรพ
ไปดว้ยเคร่ืองศสัราวุธ ยกทพัไปตีทางปากน ้าพุทไธมาศ ทพัพระยาราชวงัสันเขา้ตีไดเ้มืองพุทไธมาศ เม่ือตีได้
เมืองพุทไธมาศแลว้ไดร่้วมกบัทพัของพระยาเพชรบุรียกเขา้ตีไดเ้มืองจตุรมุข เม่ือทพัของพระยาราชวงัสัน
และพระยาเพชรบุรีตีไดเ้มือง จตุรมุขแลว้ ก็ยกข้ึนไปบรรจบทพัหลวง ณ เมืองละแวก 

 

กองอาสารามัญหรือกองอาสามอญ 
กองอาสามอญ มีอยู่ในประวติัศาสตร์ไทยหรือพระราชพงศาวดารไทยอยู่หลายสมัยด้วยกัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสงครามระหว่างไทยกบัพม่าไม่วา่คร้ังใดจะมีกองอาสามอญร่วมไปกบักองทพัไทย
เสมอ ในบางคร้ังกองอาสามอญจดัก าลงัไดเ้ป็นจ านวนมากจนเป็นกองทพัหน่ึงไดต่้างหากแลว้ข้ึนสมทบ
หรือข้ึนทางยุทธการต่อจอมทพัไทย (ทพักษตัริย)์ บางสมยัไดต้ั้งขุนนางมอญดว้ยกนัเป็นแม่ทพัควบคุมกอง
อาสาน้ี ในนามของกองทพัไทย ทั้งน้ี เพราะการท่ีไทยตอ้งท าสงครามกบัพม่านั้น มกัมีสาเหตุมาจากมอญ คือ 
มอญทนต่อการปกครองอย่างเขม้งวดและเอารัดเอาเปรียบของพม่าไม่ไดป้ระการหน่ึง และการท่ีมอญไม่
ชอบพม่าไดเ้ป็นศตัรูคู่สงครามแยง่แผน่ดินกนัมาชา้นาน แมแ้ต่กรุงหงสาวดีก็แย่งกนั เพื่อเอาเป็นศูนยก์ลาง
การปกครองและเป็นท่ีประทบัของพระเจา้แผน่ดินพม่าและพระเจา้แผน่ดินมอญ  

ในสมยัสมเด็จพระนเรศวร มีพระยาเกียรติ พระยาราม เป็นหัวหน้าควบคุม อาสามอญท่ีจะเขา้มา 
สวามิภกัด์ิกบัไทย นอกจากน้ียงัมีมหาเถรคนัฉ่อง ผูเ้ป็นพระอาจารยข์องพระยาเกียรติ พระยาราม เดินทางเขา้
มาดว้ย อาสามอญดงักล่าวไดต้ามเสด็จพระนเรศวร เขา้มารับราชการอยูก่บัไทย พระมหาเถรคนัฉ่องไดเ้ป็น
ท่ีพระสังฆราชา พระยาเกียรติพระยารามไดเ้ป็นพระยาพานทอง และไดต้ั้งบา้นเรือนอยูท่ี่ใกลว้ดัขมิ้นและวดั
ขนุแสน ใกลว้งัของสมเด็จพระนเรศวรในกรุงศรีอยธุยา  

พ.ศ. ๒๑๓๗ สมเด็จพระนเรศวรท าสงครามกบัพม่า กองทพัไทยพร้อมดว้ยกองทพัอาสามอญ ได้
ช่วยกนัโจมตีกองทพัพระเจา้ตองอูแตกพ่ายไป และตั้งแต่นั้นมาหัวเมืองมอญฝ่ายใตต้ั้งแต่เมืองเมาะตะมะ 
ตลอดมาจนจรดแดนไทยไดม้าขอข้ึนกบักรุงศรีอยุธยาทั้งหมด ในปีต่อมาคือเม่ือสมเด็จพระนเรศวรไดท้รง
ยกกองทพัไปตีกรุงหงสาวดีคร้ังแรก ก็ไดก้องทพัอาสามอญไปท าการสงครามคร้ังน้ีดว้ย 

 

 

 

 



23 
 

การสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ  
ในพงศาวดารราชวงศ์หมิงของจีน ซ่ึงตรงกับจักรพรรดิหมินเสินจงยงัปรากฏถึงการท่ีสมเด็จ      

พระนเรศวรไดท้รงมีพระบรมราชโองการให้คณะทูตเขา้เฝ้าจกัรพรรดิจีนเพื่ออาสารบกบัโจรสลดัญ่ีปุ่นท่ี
ออกปลน้สะดมในทะเลจีน ความวา่  

 
“เม่ือปีท่ี ๖ แห่งรัชศกกว่านหลีได้จัดส่งราชฑูตมาถวายเคร่ืองราชบรรณาการปีท่ี ๒๐ ญี่ปุ่นได้เข้าตี

เกาหลีจนเมืองแตก สยามได้อาสาขอยกทัพไปลอบโจมตีญี่ปุ่นโดยตรง เพ่ือมุ่งหมายกดดันญี่ปุ่นทางแนว
หลัง สือซิงซ่ึงเป็นเสนาบดีในส่วนกลางเห็นด้วย แต่เซียวเอีย้น ซ่ึงเป็นผู้บัญชาการทหารกวางตุ้ งกว่างซี
คัดค้าน เร่ืองจึงยติุเพียงเท่านี”้ 

 
นอกเหนือจากพงศาวดารราชวงศห์มิงแลว้นั้นยงัมีจดหมายเหตุอีกหลายฉบบัไดก้ล่าวถึงเร่ืองสยาม

อาสาไปรบญ่ีปุ่นได้ปรากฏรายละเอียดในจดหมายเหตุประจ ารัชกาลจกัรพรรดิเสินจงแห่งราชวงค์หมิง 
บรรพ ๒๕๓ และ ๒๕๖ ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีมีความแม่นย  าสูง แต่วา่ขอ้ความบางส่วนไดข้าดหายไป จดหมาย
เหตุดงักล่าวบนัทึกไวด้งัน้ี 

 
“เม่ือวันท่ี ๑๓ เดือน ๑๐ ปีท่ี ๒๐ แห่งรัชศกว่านหลี ราชทูตแห่งประเทศสยามจ านวน ๒๗ นาย ได้

เดินทางไปนครหลวงเพ่ือถวายเคร่ืองราชบรรณาการ องค์จักรพรรดิทรงพระราชทานหมวกและสายคาดเอว
ตามธรรมเนียม” 

 
และจดหมายเหตุอีกฉบบัหน่ึงของราชส านกัจีนไดก้ล่าวไวว้า่ 
“เม่ือวันท่ี ๖ เดือนอ้าย ปีท่ี ๒๑ แห่งรัชศกว่านหลี เซียนเอีย้น ผู้ตรวจราชการซ่ึงมีต าแหน่งเป็นผู้

บัญชาการทหารประจ ามณฑลกวางตุ้งกว่างซีได้กราบบังคมทูลว่า สยามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกไกลโพ้นห่าง
ญีปุ่่นหม่ืนลีเ้ศษ เม่ือไม่นานมานีม้ีทูตบรรณาการมาขออาสาต่อทางกลาโหมขอน ากองทัพช่วยท าศึกสงคราม 
ทางกลาโหมมีค าส่ังตอบรับโดยให้ส่งกองทัพไปโจมตีญี่ปุ่นได้โดยตรง  แต่เม่ือพิจารณาถึงเส้นทางทะเลอัน
ไกลโพ้นเหลือประมาณเช่นนี ้คนอ๋ียากจะหยั่งรู้ได้  จึงได้ขอให้ทางกลาโหมระงับค าส่ังเพ่ือพิจารณาแล้วแจ้ง
ผลมาด้วย อย่างไรกด็ีโจรพวกนีท้ั้งปล้นสะดมช่ัวช้าสามานย์และเจ้าเล่ห์ ได้กระท าการข่มเหงรังแกประเทศ
อ่ืนๆ  ขณะนีก้็เข้ายึดเอาเกาหลีอีกโดยมุ่งหมายจะรุกรานแผ่นดินจีน จึงท าให้ต้องยกทัพหลวงไปช่วยเหลือ 
อันทูตบรรณาการสยามมีความโกรธแค้นต่อการกระท าท่ีผิดท านองคลองธรรมนีจึ้งได้แสดงความจงรักภักดี
โดยอาสายกทัพไปช่วยรบ และแสดงถึงเมตตาธรรมอันมีต่อเพ่ือนบ้าน ข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลายจึงขออาสา
ไปประเทศนั้น ท้ังนีใ้นทางหน่ึงจะเป็นการเสริมสร้างก าลังใจแก่ประเทศท่ีอยู่ห่างไกล  และในอีกทางหน่ึงก็
จะสร้างแรงกดดันแก่เหล่าโจรเตีย้เพราะการท าศึกสงครามหลายด้านย่อมมีการพลาดพลั้งอยู่บ้าง ย่ิงกว่านั้น
อันความย่ิงใหญ่ของประเทศจีนจ าเป็นด้วยหรือท่ีจะต้องพ่ึงพาอาศัยประเทศอ่ืน ดังนั้น องค์จักรพรรดิเสินจง
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จึงทรงมพีระบรมราชโองการให้ชมเชยความจงรักภักดีและเมตตาธรรมเช่นนี ้แต่เร่ืองนีม้ีความส าคัญมาก จึง
ขอให้รอฟังผลการพิจารณาของผู้บัญชาการทหารก่อน เม่ือได้รับหนังสือแจ้งแล้วจึงจะสามารถประกาศ
แสดงให้เห็นชัดแจ้ง ขณะนั้นผู้บัญชาการทหารได้ปกครองดินแดนกันดารเหล่านั้นอยู่  เร่ืองของประเทศทาง
ทะเลจึงจะทราบดี สมควรจะให้พิจารณาขอให้ทางกลาโหมจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปและกระท าตามค าส่ังเม่ือถึง
ประเทศนั้นแล้ว ขอให้ก าชับส่งค าส่ัง สมควรให้กษัตริย์แห่งสยามปฏิบัติตามพระราชโองการ กระท าการ
ปรับปรุงตระเตรียมทัพเรือแล้วถวายสาสน์กราบบังคมทูลตอบและรับค าส่ังถึงก าหนดให้ปฏิบัติตามท่ีขอ
พระบรมราชานุญาติให้ปฏิบัติได้” 

 
รวมผู้คนทัว่ทั้งแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น 

พ.ศ. ๒๑๒๗ เม่ือสมเด็จพระนเรศวรเสด็จกลับจากเมืองแครง พระองค์ทรงเพิ่มก าลังทพัให้แก่
กองทพัอยธุยาดว้ยการ “เทครัว” จากหวัเมืองเหนือมาไวใ้นกรุงศรีอยธุยา โดยทรงออกอุบายวา่ ขา้ราชการใน
กรุงศรีอยุธยาเกลียดชังสมเด็จพระมหาธรรมราชา จึงตอ้งถอนขา้ราชการเมืองเหนือท่ีเคยรับใช้ลงมารับ
ราชการในกรุงศรีอยุธยาเป็นจ านวนมาก การออกอุบายน้ีถือเป็นการลดความเสียเปรียบทางดา้นก าลงัทหาร 
พระองค์ทรงตดัสินพระทยัไม่ใช้หัวเมืองเหนือรับศึกหงสาฯ แต่กลับเทครัวคนในหัวเมืองเหนือและมา
เตรียมพร้อมในการรับมืออยูท่ี่กรุงศรีอยุธยาแทน ถึงแมจ้ะเสียเปรียบดา้นก าลงัทหาร แต่ดว้ยชยัภูมิทางการ
รบของกรุงศรีอยุธยาท่ีมีแม่น ้ าลอ้มรอบและมีก าแพงเมืองแข็งแกร่ง จึงชดเชยขอ้ด้อยดา้นก าลงัพลไดเ้ป็น
อยา่งดี จากนั้นพระองคก์็เสด็จจากพิษณุโลกมาประทบัท่ีวงัจนัทร์เกษม เพื่อช่วยสมเด็จพระมหาธรรมราชา
ปกครองราชการแผน่ดิน  

ในท่ีสุด กองทัพหงสาวดีซ่ึงมีก าลังพลถึง ๒๕๐,๐๐๐ คน ก็มาถึงอยุธยาเม่ือวันท่ี ๑๑ ธันวาคม 
๒๑๒๙ แล้วเข้ายึดพืน้ท่ีทางเหนือและตะวันออกของอยุธยา จากนั้นเกิดศึกยืดเยือ้เป็นเวลาถึง ๕ เดือน การ
รบกับหงสาวดีจึงมิใช่การรบระหว่างไทยกับพม่าดังท่ีหลายคนเข้าใจ แต่เป็นประชาคมท่ีประกอบขึน้เป็น
ก าลังหงสาวดีและอยธุยามหีลากหลายมาก ท้ังมอญ ไทใหญ่ ฯลฯ เพราะพืน้ท่ีสงครามครอบคลุมตั้งแต่ลุ่มน า้
อิรวดี เทือกเขาตะนาวศรี ลุ่มน า้เจ้าพระยา รวมถึงส่วนหน่ึงของแม่น า้โขง ถ้าคิดในเชิงชาติพันธ์ุ สงครามท่ี
เกิดขึน้จึงไม่ใช่แค่ไทยรบพม่า 

สงครามคร้ังน้ีกรุงศรีอยุธยาเส่ียงจะเสียเมืองเป็นอย่างยิ่ง เพราะกองทัพหงสาวดีท่ียกมามีก าลัง
กองทพัมากกวา่หลายเท่า ทั้งยงัเป็นกองทพัท่ีพระเจ้านันทบุเรงทรงคุมก าลงัมาดว้ยพระองคเ์อง สงครามคร้ัง
นั้นทิ้งร่องรอยไวใ้ห้คนรุ่นหลงัทราบวา่ พระนเรศวรทรงเป็นนักยุทธศาสตร์ชั้นยอด ดงัจะเห็นไดว้่าถึงแม้
อยุธยามีทหารนอ้ยกวา่ แต่ก็สร้างความระส ่ าระสายให้แก่ทพัหงสาวดีและทพัของหวัเมืองประเทศราช ซ่ึงมี
ก าลงัมากกว่าหลายเท่าได้เห็นอย่างเด่นชัด  พระนเรศวรทรงน าทหารกองเล็กๆ ออกโจมตีค่ายขา้ศึกด้วย
พระองค์เอง ทั้งยงัท าสงครามกองโจรอยู่เป็นระยะๆ โดยอาศยัขอ้ได้เปรียบของสมรภูมิและความคุน้ชิน
พื้นท่ี 
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สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นแม่ทพักองงานควบคุมการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ 

วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พษิณุโลก 
ท่ีมา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพค์ร้ังท่ี 4) 

 

บทสรุป 
สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นพระมหากษตัริยพ์ระองคห์น่ึงของกรุงศรีอยธุยาท่ีมีพระราชกรณียกิจอนั

ยิง่ใหญ่และเป็นประโยชน์ต่อราชอาณาจกัรสยามสืบสายมาถึงปัจจุบนั พระองคท์รงเรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบั
การประกาศอิสรภาพตั้งแต่คร้ังอยู่เมืองพม่า และทรงใช้เวลา ๘ ปีเต็มในหงสาวดีในฐานะเชลยเพื่อศึกษา
ยทุธศาสตร์ของพม่า พระองคท์รงศึกษาวชิาศิลปะศาสตร์ วชิาพิชยัสงคราม ทรงนิยมในวิชาการรบทพัจบัศึก 
พระองค์ทรงมีโอกาสศึกษา ทั้งภายในราชส านักไทย และราชส านักพม่า มอญ และไดท้ราบยุทธวิธีของ
ชาวต่างชาติต่างๆ ท่ีมารวมกันอยู่ในกรุงหงสาวดีเป็นอย่างดี เช่น ชาวโปรตุเกส สเปน หรือชาวพม่าเอง 
พระองคท์รงน าหลกัวชิามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะกบัเหตุการณ์และสภาพแวดลอ้มในการท าศึกไดเ้ป็นเลิศ  

ดงัเห็นไดจ้ากการสงครามทุกคร้ังของพระองค ์ยทุธวิธีท่ีทรงใชไ้ดแ้ก่ การใชค้นจ านวนนอ้ยเอาชนะ
คนจ านวนมากและยุทธวิธีการรบแบบกองโจร ซ่ึงพระองค์ทรงน ามาใช้ก่อนจอมทพัท่ีเล่ืองช่ือในยุโรป 
นอกจากนั้ นหลักการสงครามท่ีเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางในปัจจุบัน เช่น การด ารงความมุ่งหมาย 
หลกัการรุก การออมก าลงั การรวมก าลงั การด าเนินกลยุทธ์ ความเด็ดขาดในการบงัคบับญัชา การระวงั
ป้องกนั การจู่โจม ฯลฯ พระองคก์็ทรงน ามาใชอ้ยา่งเช่ียวชาญ และประสบผลส าเร็จอยา่งงดงามมาโดยตลอด  

เหตุการณ์ท่ียิ่งใหญ่และส าคญัยิ่งของชาติไทย พระองค์ไดกู้ ้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรี
อยุธยาคร้ังแรก และไดท้รงแผ่อ านาจของราชอาณาจกัรไทยอยา่งกวา้งใหญ่ไพศาล นบัตั้งแต่ประเทศพม่า
ตอนใตท้ั้งหมด นัน่คือ จากฝ่ังมหาสมุทรอินเดียทางดา้นตะวนัตก ไปจนถึงฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิกทางดา้น
ตะวนัออก ทางดา้นทิศใตต้ลอดไปถึงแหลมมลายู ทางดา้นทิศเหนือก็ถึงฝ่ังแม่น ้ าโขงโดยตลอด และยงัรวม
ไปถึงรัฐไทใหญ่บางรัฐอีกดว้ย 


