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มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทนา
กรุ งศรีอยุธยา: พระนครเมื่อครั้งรุ่ งโรจน์

ภาพวาดกรุ งศรีอยุธยา วาดโดยจิตรกรชาวฮอลันดา ในราว พ.ศ. 2136
ที่มา 400ปี แห่ งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ภูมิ หลังกรุ งศรี อยุธยา ก่ อนที่ เราจะเข้าไปสนใจเรื่ องพระราชประวัติข องสมเด็จพระนเรศวรนั้น
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมาทาความเข้าใจเรื่ องราวแวดล้อมสมัยก่อนพระองค์กนั เสี ยก่อน กรุ งศรีอยุธยาก่ อตั้ง
ราชธานี ขึ้นเมื่ อ พ.ศ. ๑๘๙๓ โดยสมเด็ จพระรามาธิบ ดี ที่ ๑ (พระเจ้าอู่ท อง) แห่ งราชวงศ์อู่ท อง สื บทอด
ตาแหน่ งกษัตริ ยค์ รองกรุ งศรี อยุธยามา ๓ พระองค์ คือ สมเด็จพระรามาธิ บดีที่ ๑ สมเด็จพระราเมศวร และ
พระรามราชาธิ ราช ต่อจากสมเด็จพระรามราชาธิ ราช กรุ งศรี อยุธยาก็ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของกษัตริ ย ์
จากราชวงศ์สุพรรณภูมิต่อเนื่ องถึ ง ๑๒ รัชกาล กระทัง่ ถึ งเปลี่ ยนราชวงศ์อีกครั้งเป็ นราชวงศ์สุโขทัยในรัช
สมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชา พระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวร
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กรุ งศรี อยุธยามีปัญหาทางด้านการเมื องภายในมาอย่างต่อเนื่ องนับแต่สถาปนาราชอาณาจักรขึ้นมา
โดยในระยะแรกมี ปั ญหาความขัดแย้งและสั มพันธ์ เกี่ ยวข้องเป็ นเครื อญาติ กนั ระหว่างราชวงศ์อู่ท องกับ
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ช่วงเวลาที่กรุ งศรี อยุธยาปกครองแผ่นดิ นอยูน่ ้ นั ปรากฏพระนามพระมหากษัตริ ยท์ ี่ทรง
พระเกียรติและมีความสามารถหลายพระองค์ เช่น สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระรามาธิ บดี ที่ ๒ ผูเ้ จริ ญ
สัมพันธ์ไมตรี กบั ต่างชาติอย่าง โปรตุเกส พระไชยราชากษัตริ ยน์ กั รบผูเ้ ปิ ดศักราชการทาศึกกับพม่าเป็ นครั้ง
แรก ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา กรุ งศรี อยุธยาเติบโตในฐานะเมืองศูนย์กลางแห่ งอาณาจักรที่กาลังเติบโตทาง
การค้าและสังคม กล่าวคือในกรุ งศรี อยุธยานั้นสามารถรวบรวมหัวเมืองรอบข้างเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในพระ
ราชอาณาจัก รได้ท้ ัง ล้านนา ล้า นช้ าง เขมร มอญบางส่ วน หั ว เมื อ งปั ก ษ์ ใ ต้ท้ ัง หลายไปจนถึ ง มะละกา
ขณะเดี ยวกันด้านศิลปวัฒนธรรมเจริ ญรุ่ งเรื องอย่างต่อเนื่ อง มีพฒั นาการด้านสถาปั ตยกรรมและศิลปกรรม
อย่างน่ าชื่ นชม จนในที่สุดพม่าเพื่อนบ้านที่มีกองทัพที่เข้มแข็งกว่าในขณะนั้นยกทัพมาล้อมกรุ งศรี อยุธยา
สามารถรุ กรบเข้ามาจนเอาชนะกรุ งศรี อยุธยาได้ในที่สุด โดยมี พระเจ้ าบุเรงนอง กษัตริ ยพ์ ม่าในสมัยนั้นได้
ทรงสถาปนา พระมหาธรรมราชา ให้เป็ นผูป้ กครองกรุ งศรี อยุธยาในฐานะเมืองขึ้นของพม่า หลังจากตกเป็ น
เมืองขึ้นของพม่าพระมหาธรรมราชาได้หาโอกาสแห่ งอิสรภาพในการประกาศเอกราชต่อพม่า ด้วยความที่
พระองค์ทรงเล็งเห็นความเป็ นไทและสายเลือดแห่งอาณาจักรในการปกครอง

พระราชประวัติพระนเรศวร:
ก้าวชีวติ แห่ งภูมหิ ลังอิสรภาพ

สมเด็จพระนเรศวรพระราชสมภพและทรงเจริญวัย พ.ศ.2096-พ.ศ.2106
ที่มา 400ปี แห่ งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพ์ครั้งที่ 4)
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สมเด็ จพระนเรศวรมหาราช หรื อ ที่ ป ระชาชนทั่วไปเรี ยกว่า พระองค์ ด ำ กษัต ริ ย ์ผูท้ รงกอบกู้
อิสรภาพจากพม่าในการเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 1 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็ นพระราชโอรสใน
สมเด็จพระมหาธรรมราชา ผูส้ ื บเชื้อสายมาจากราชวงศ์สุโขทัย และพระวิสุทธิกษัตริ ย ์ (พระสวัสดิราช) ราช
ธิ ดาของสมเด็จพระศรี สุริโยไทกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ กษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ งศรี อยุธยา ประสู ติเมื่อ พ.ศ.
๒๐๙๘ ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุ โลก เมื่ อครั้งพระราชบิ ดาทรงเป็ นอุปราชครองเมื องพิษณุ โลก มี
พระเชษฐภคินีองค์หนึ่ งพระนาม พระสุ พ รรณกัลยา และพระอนุ ชา พระเอกาทศรถ (พระองค์ ขาว) ร่ วม
สายเลื อ ด พระนามของพระองค์ป รากฏในลายลัก ษณ์ อ ัก ษรหลายฉบับ เช่ น พระนเรศ วรราชาธิ ราช,
พระนเรสส, องค์ดา ไม่สามารถสรุ ปได้วา่ พระนาม นเรศวรได้มาจากที่ใด แต่สันนิ ษฐานเบื้องต้นว่า เพี้ยนมา
จาก สมเด็จพระนเรศ วรราชาธิราช เป็ น สมเด็จพระนเรศวร ราชาธิ ราช นั้นเอง
พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๑๓๓ สิ ริรวมการครองราชย์สมบัติ ๑๕
ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘ รวมพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา ทั้งนี้ ความยิ่งใหญ่
และความกล้าหาญของพระองค์มี อยู่ในสายเลื อด เนื่ องจากพระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ สืบ เชื้ อสายมาจาก
อาณาจักรที่ยงิ่ ใหญ่ท้ งั สองอาณาจักร ได้แก่ อาณาจักรสุ โขทัยและอาณาจักรอยุธยา สายเลือดแห่ งนักสู ้และ
การปกครองที่สืบทอดมาจากสายเลือดจึงส่ งผลให้พระองค์เป็ น พระมหากษัตริ ยท์ ี่ยิ่งใหญ่และเกรี ยงไกรใน
แผ่นดินกรุ งศรี อยุธยา
เพื่อที่ จะปลดปล่ อยสยามให้เป็ นเอกราชจากเหล่าศัตรู ที่รายรอบอยู่ทวั่ ทิ ศทั้งเหนื อและใต้ สมเด็จ
พระนเรศวรจึ ง ทรงปกป้ องและแผ่ข ยายขอบอาณาจัก รของสยามประเทศอย่างเข้ม แข็ ง ดัง ปรากฏใน
จดหมายเหตุของปี เตอร์ วิลเลียมสั น ฟลอริส (Peter Williamson Floris) ว่า
“…นี่คือเรื่ องราวย่ อๆ เกี่ยวกับความพินาศลงของอาณาจักรพะโค ในขณะที่ราชอาณาจักรสยาม
ฟื ้ นตัวขึน้ อีกครั้ งหนึ่ งหลังจากได้ เสื่ อมโทรมลงไปมากเพราะพะโคได้ เข้ ามาเป็ นเจ้ าเข้ าครอง.
พระองค์ ดาทรงปราบปรามกัมพูชา, ล้ านช้ าง, เชียงใหม่ , นครศรี ธรรมราช, ปั ตตานี, ตะนาวศรี ,
รวมทั้ งแว่ น แคว้ น และอาณาจั ก รอื่ น ๆ เข้ าไว้ ในอานาจ. ครั้ นถึ งปี พ.ศ. ๒๑๔๘ พระองค์ ก็
สิ ้นพระชนม์ ลง โดยมิได้ มพี ระราชโอรส พระองค์ ทรงมีพระสติปัญญาลา้ เลิศ…”
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องค์ ประกันหงสาวดี:
บ่ มเพาะพระปรีชาญาณ
เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงประทับที่ พระราชวังจันทน์ เมื องพิษณุ โลก
จนเมื่อพระชนม์มายุได้ ๙ พรรษา พระเจ้ าบุเรงนอง กษัตริ ยพ์ ม่ามาสู ้รบกับกรุ งศรี อยุธยา สมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ แห่ งกรุ งศรี อยุธยาและพระมหาธรรมราชาอุ ปราชครองเมื องพิษณุ โลก ได้ร่วมมื อต่อสู ้ ป้องกัน
อาณาจักรอย่างเต็มกาลังความสามารถจนข้าศึ กเข้ามาสู ้ รบไม่ได้ กองทัพ พม่าจึ งตั้งกองทัพ ล้อมเมื องจน
ภายในกรุ งศรี อยุธยาขาดแคลนเสบียงอาหารและเกิดโรคระบาด ส่ งผลให้สมเด็จพระมหาจักพรรดิยอมอ่อน
น้อมต่อพระเจ้าบุเรงนองใน พ.ศ. ๒๑๐๗

พระเจ้ าบุเรงนองทรงขอพระนเรศวรเป็ นพระราชบุตรบุญธรรม (องค์ ประกัน) พ.ศ.2106
ที่มา 400ปี แห่ งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ภายหลังสงคราม พระเจ้าบุเรงนองเรี ยกค่าเสี ยหายตามความต้องการและเล็ งมายังบุคคลสาคัญที่จะ
เป็ นตัวประกันได้เป็ นอย่างดี นัน่ คือ สมเด็จพระนเรศวร โดยขณะนั้นทรงมีพระชันษาได้เพียง ๙ พรรษา จึง
ทาให้สมเด็จพระนเรศวรจึงต้องเสด็จออกไปอยูเ่ มืองหงสาวดี โดยพระองค์ได้อยูร่ ่ วมกับเจ้านายเชื้ อพระวงศ์
พระเจ้าหงสาวดี ซึ่ งเป็ นรุ่ นราวคราวเดียวกันหลายพระองค์ พร้อมกับเชื้อพระวงศ์จากประเทศราชต่างๆ ที่มา
เป็ นตัวประกันเช่นเดียวกัน
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สั่ งสมวิชาเพื่อการหวนคืน
ขณะอยู่เมื อ งพม่ า พระนเรศวรได้ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ นิ สั ย ใจคอของขุ น นางพม่ า ทั้ง ศึ ก ษาภาษาและ
ยุทธศาสตร์ แบบแผนการรบอันทันสมัยในเวลานั้นของพม่าจนเกิดความชานาญ ซึ่ งนับเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง
สาหรับการอ่านความคิดเพื่อหาหนทางในการต่อสู ้กบั พม่าภายหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จกลับกรุ งศรี อยุธยา
แล้ว พระองค์ทรงนายุทธศาสตร์ การรบอันทันสมัยแบบใหม่ที่ได้เรี ยนรู ้จากพม่านี้ มาฝึ กให้กบั เหล่าทหาร
ของอยุธยา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแบบแผนวิธีการรบและสามารถต่อกรยุทธศาสตร์ ของพม่าได้

สมเด็จพระนเรศวร พระชันษา 11 ปี เล่นกระบี่กระบองกับมังสามเกียดต่ อหน้ าพระเจ้ าหงสาวดี
(บุเรงนอง) ณ เมืองหงสาวดี
ที่มา 400ปี แห่ งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพ์ครั้งที่ 4)

นอกจากนั้นเหตุการณ์ เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรทรงประทับอยู่เมืองพม่า ได้สร้างความทรงจาไว้
ในแผ่นดิ นพม่าและเกี ยรติยศตราตรึ งไว้แก่แผ่นดิ นอยุธยา ถึ งลักษณะอุปนิ สัยที่กล้าหาญ รักชาติบา้ นเมือง
เป็ นนักรบที่มีความสามารถและห่วงใยทุกข์สุขของราษฎร ดังปรากฏเป็ นเรื่ องเล่าขานรุ่ นสู่ รุ่นสื บต่อเรื่ อยมา
เช่น การชนไก่ ดังปรากฏความว่ า
“เมื่อครั้ งสมเด็จพระนเรศวรประทับอยู่ก รุ งหงสาวดี ทรงชนไก่ กับมังสามเกี ยด เมื่อไก่ ของพระองค์ ชนะ
มังสามเกียดจึ งว่ า ไก่ เชลยตัวนีเ้ ก่ งนัก เมื่อได้ ยินเช่ นนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงตอบกลับไปว่ า ไก่ เชลยตัวนี ้
จะพนันเอาเมืองก็ยงั ได้ ”
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สมเด็จพระนเรศวรเมื่ออยู่เมืองหงสาวดี พ.ศ.2121 พระชั นษา 23 ปี เล่ นไก่ กบั มังสามเกียด
มังสามเกียดว่าไก่เชลยเก่ง สมเด็จพระนเรศวรตอบว่า ไก่เชลยตัวนีจ้ ะพนันเอาบ้ านเอาเมืองกันก็ได้
ที่มา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ลักษณะที่กล้าหาญของพระองค์จึงเป็ นเรื่ องที่ได้รับการกล่าวขานมาอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่เมื่อครั้ง
เป็ นตัวประกันที่พม่าและกลับมาปกครองแผ่นดินอยุธยา
ตลอดช่ วงเวลาที่ สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็ นองค์ประกัน สถานการณ์ ความสัมพันธ์ ระหว่างพม่า
และอยุธยาดูเหมื อนจะราบรื่ นและเป็ นมิตรที่ดีต่อกัน ในเมื่อพม่ามีตวั ประกันเป็ นถึงพระราชโอรสแห่ งกรุ ง
ศรี อยุธยา ทว่าสถานการณ์กลับผิดแปลกออกไป เมื่อใน พ.ศ. ๒๑๑๑ พระเจ้าบุเรงนองได้ทรงยกทัพมาตีกรุ ง
ศรี อยุธยาอีกครั้ง สาเหตุของสงครามครั้งนี้ เกิดจากการที่สมเด็จพระมหินทราธิราช ผูค้ รองกรุ งศรี อยุธยาต่อ
จากสมเด็ จพระมหาจัก พรรดิ ผูเ้ ป็ นพระราชบิ ดา ได้วางแผนสมคบคิ ด ทุ รยศร่ วมกับ พระเจ้ าไชยเชษฐา
กษัตริ ยแ์ ห่ งอาณาจักรศรี สั ตนาคนหุ ตล้านช้าง โดยออกอุบายให้ไปโจมตี เมืองพิ ษ ณุ โลกเพื่ อ หวังหาเหตุ
ประทุษร้ายสมเด็จพระมหาธรรมราชา แต่เหตุการณ์กลับพลิกตาลปั ตรเมื่อพระเจ้าบุเรงนองทรงทราบความ
ดังนั้นจึงทรงพิโรธเป็ นอย่างยิ่งเนื่ องจากในเวลานั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาผูค้ รองเมืองพิษณุ โลก ถือเป็ น
เมืองที่อยูใ่ ต้อานัติการปกครองดูแลของอาณาจักรหงสาวดี พระเจ้าบุเรงนองจึงทรงนาทัพมาล้อมและตีกรุ ง
ศรี อยุธยาแตกพ่ายยับเยิน ในพ.ศ. ๒๑๑๒ ถึงขนาดกองทัพของพระเจ้าไชยเชษฐาแห่ งอาณาจักรล้านช้างหลีก
หนีพระราชอานาจของพระเจ้าบุเรงนองลงไปตั้งเมืองเวียงจันทน์ใหม่
เมื่ อพระเจ้าบุ เรงนองทรงตี ได้ก รุ งศรี อยุธ ยาแล้ว จึ งสถาปนาสมเด็จพระมหาธรรมราชาขึ้ น เป็ น
กษัตริ ยผ์ ูค้ รองกรุ งศรี อยุธยาในฐานะเจ้าประเทศราช และได้นาตัวสมเด็จพระมหิ นทราธิ ราช เชื้ อพระวงศ์
และขุนนางสาคัญๆ กวาดต้อนไปยังหงสาวดี ภายหลังจากที่พระมหาธรรมราชาได้ข้ ึนครองราชย์ ณ กรุ งศรี
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อยุธยาแล้ว พระองค์ได้ทรงขอสมเด็จพระนเรศวรกลับมาช่วยราชการบ้านเมือง และได้ส่งพระสุ พรรณกัลยา
ราชบุตรี ไปเป็ นตัวประกันที่กรุ งหงสาวดีแทน
จากองค์ ประกันสู่ พระมหาอุปราช
ครั้นสมเด็จพระนเรศวรกลับมาจากการเป็ นเชลยศึกแล้ว สมเด็จพระมหาธรรมราชา ทรงอบรมสั่ง
สอนพระองค์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่ที่ตอ้ งพึงปฏิบตั ิ ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง
และการศึกสงคราม สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงมัน่ พระทัยในพระปรี ชาสามารถของพระราชโอรส จึง
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระอิสริ ยยศเป็ นพระมหาอุปราช และยังมีพระบรมราชโองการให้เสด็จไป
ครองเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็ นหัวเมืองสาคัญฝ่ ายเหนือ ในพ.ศ. ๒๑๑๔ โดยมีพระชนมายุเพียง ๑๖ พรรษา
ภายหลังสมเด็จพระนเรศวรเสด็จมาครองเมืองพิ ษณุ โลก พระองค์ทรงเริ่ มรวบรวมกาลังคนและ
ฝึ กฝนเด็กหนุ่มรุ่ นใหม่ๆ มาไว้เพื่อเป็ นกาลังของบ้านเมืองมากมาย ในด้านการเมืองพระองค์ทรงจัดระเบียบ
การปกครองให้เป็ นเหมือนกรุ งศรี อยุธยา เมืองพิษณุ โลกจึงมีความก้าวหน้าและพัฒนาได้กา้ วไกล ทางด้าน
การทหารที่มีกาลังเข้มแข็ง ทาให้บรรดาหัวเมืองต่างๆ พากันยกย่องชื่นชมในพระปรี ชาสามารถของพระองค์
จึงส่ งลูกหลานมาฝึ กอาวุธและฝึ กวิชาทหาร เพราะเป็ นที่รู้กนั ดีวา่ อุปราชแห่งเมืองพิษณุ โลกองค์น้ ีจะสามารถ
เตรี ยมกอบกูเ้ อกราชคืนสู่ แผ่นดินได้
ขณะสมเด็จพระนเรศวรดารงตาแหน่ งมหาอุปราชครองเมืองพิษณุ โลก พระองค์ทรงประกอบพระ
ราชกรณี ยกิจที่มีความสาคัญ เพื่อแสดงถึงความกล้าหาญและพระอัจฉริ ยภาพในด้านการรบไว้มากมาย จน
ในที่ สุดส่ งผลให้ส ร้ างความหวาดเกรงให้แก่ กษัตริ ยพ์ ม่าว่าจะเป็ นภัยแก่ อนาคตในที่ สุ ด โดยมี เหตุ การณ์
สาคัญดังนี้
พ.ศ. ๒๑๒๑ นั ก พระสั ฏ ฐาผู ค้ รองกรุ ง ละแวก ส่ ง พระยาจี น จั น ตุ น ากองทัพ เรื อ มาโจมตี เมื อ ง
เพชรบุรี แต่พระยาจีนจันตุกระทาการล้มเหลวและเกรงอาญาโทษจากนักพระสัฏฐา จึงได้ขอสวามิภกั ดิ์ต่อ
พระมหาธรรมราชา เพื่อสอดแนวความเป็ นไปในกรุ งศรี อยุธยาและนากลับไปรายงานต่อนักพระสัฏฐาเพื่อ
ลบล้างความผิดเดิม โดยในปี ต่อมาพระยาจีนจันตุหนีลงเรื อสาเภากลับกรุ งละแวก เมื่อสมเด็จพระนเรศวร
ทรงทราบข่าวว่าพระยาจีนจันตุเอาใจออกห่ างต่อกรุ งศรี อยุธยา พระองค์ได้ทรงเรื อขับไล่ตามยิงเรื อสาเภาไป
จนถึงปากแม่น้ าเจ้าพระยา แต่เรื อสาเภาออกน้ าลึ กพร้ อมกับกระแสลมเป็ นใจ จึงทาให้กองทัพพระนเรศวร
ตามเรื อพระยาจีนจันตุไปไม่ทนั
พ.ศ. ๒๑๒๔ พระเจ้าบุเรงนองรับสั่งให้เจ้าเมืองประเทศที่พระเจ้าบุเรงนองเคยได้ทรงชุบเลี้ยงนาทัพ
ไปปราบกบฏ ซึ่ งได้แก่สมเด็จพระนเรศวรแห่ งกรุ งศรี อยุธยาและพระสั งกทัตแห่งตองอู ต้องการให้พระมหา
อุปราชมังชั ยสิ งห์ ผเู ้ ป็ นราชบุตรออกแสดงฝี มือในครั้งนี้ ดว้ ย แต่ทพั ของพระมหาอุปราชและพระสังกทัตไม่
สามารถปราบกบฏได้ มีเพียงสมเด็จพระนเรศวรเท่านั้นที่ทรงยกทัพไปตีเมืองคัง โดยปลอมเป็ นไทยใหญ่
และลักลอบไปสารวจภูมิประเทศของเมืองคังก่อน จากนั้นพระองค์แบ่งทัพออกเป็ นสองกองเพื่อเข้าโจมตี
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โดยให้ทพั หน้าเป็ นทัพลวง ทัพจริ งโจมตีดา้ นหลัง ในที่สุดก็จบั ตัวเจ้าฟ้าเงี้ยวเมืองคังได้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยเลือด
เนื้อ
วิสัยทัศน์ อนั เฉียบแหลมเพื่อการปฏิรูป
สถานการณ์ ต่างๆ ที่ สมเด็ จพระนเรศวรทรงประสบพบเจอมาตั้งแต่เยาว์วยั จวบจนพระองค์ก้าว
ขึ้นมาปกครองบ้านเมืองและดูแลเมืองพิษณุ โลก ในฐานะองค์สมเด็จพระมหาอุปราช ไม่วา่ อันด้วยเกิ ดจาก
การเรี ย นรู ้ ฝึ กฝน และประสบการณ์ ช่ วยท าให้ ส มเด็ จพระนเรศวรสามารถตกผลึ ก องค์ความรู ้ ที่ สั่ งสม
นามาใช้แก้ไขข้อบกพร่ องของบ้านเมืองอันเกิดจากระบบต่างๆ เช่น การสงคราม การผูกสัมพันธมิตร ฯลฯ
ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ นเหตุปัจจัยแห่งจากสู ญเสี ยอิสรภาพ
ประสบการณ์ ในขณะทรงพระเยาว์ของพระองค์ เป็ นช่ วงที่สาคัญที่สุดอีกช่ วงหนึ่ งในการแสวงหา
ความรู ้เพื่อผลประโยชน์แห่ งการประกาศอิสรภาพ สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงสั่งสมประสบการณ์การเรี ยนรู ้
ในเรื่ องราวต่างๆ ตั้งแต่ครั้งเป็ นตัวประกันที่ประเทศพม่าและเสด็จกลับกรุ งศรี อยุธยา ตลอดจนเมื่อกลับมา
ดารงฐานะอุปราชเมืองพิษณุ โลก เป็ นช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ของพระองค์ที่มุมานะพยายาม
ในการสั่งสมความรู ้ ทั้งจากการเรี ยนและประสบการณ์ ที่พระองค์ได้พบเห็นเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ เช่น ทรง
เห็นศึกสงครามมาแต่เยาว์วยั ทรงได้ยนิ ได้ฟังถึ งการวางแผนของการรบของเหล่าทหารและขุนนางชั้นผูใ้ หญ่
ทรงตระหนักถึ งความสาคัญในกาลังอาวุธและเสบี ยงอาหารอยูต่ ลอดเวลา ตลอดจนการได้ดารงตาแหน่ ง
อุปราชก็เป็ นเครื่ องช่วยสั่งสมประสบการณ์ ท้ งั ความพ่ายแพ้และชัยชนะ ประสบการณ์ เหล่านี้ จึงมีส่วนหล่อ
หลอมลักษณะอุปนิ สัยแห่ งการเป็ นนักรบ ทั้งด้วยพระสติปัญญาอันชาญฉลาดเฉี ยบคม ลึกซึ้ ง กล้าหาญเด็ด
เดี่ยวในเชิงการวางแผนการรบ และวางกลอุบายต่างๆ ได้อย่างดีเยีย่ ม

ประกาศอิสรภาพ ปฐมบทแห่ งการปฏิรูป
พระนเรศวรผู้นาแห่ งอิสรภาพของปวงชน
ความเจ็บปวดรวดร้าวที่จะต้องเผชิญความสู ญเสี ยทั้งบ้านเมือง ญาติพี่นอ้ ง วงศ์ตระกูลฐานันดรศักดิ์
อาณาประชาราษฎร์ อิสรภาพ ตลอดต้องจากบ้านจากเมื องไปอาศัยอยู่ต่างแดน พระองค์จึงต้องดิ้นรนทุ ก
วิถีทางเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่บรรพบุรุษก่อไว้ ทั้งนี้ ด้วยความที่พระองค์ตอ้ งเติบโตท่ามกลางอริ ราชศัตรู
จึงถู กหล่อหลอมให้มีความมุ่งมัน่ และเด็ดเดี่ยวต่อการก้าวผ่านขวากหนามทั้งปวง สมเด็จพระนเรศวรจึงมี
สภาวะความเป็ นผูน้ าในระดับสู ง กระทัง่ พระองค์ได้เสด็จกลับกรุ งศรี อยุธยาเพื่อช่วยเหลือราชการของพระ
ราชบิ ดา สมเด็จพระนเรศวรก็ยงั คงสามารถแสดงศักยภาพความเป็ นผูน้ าอย่างมากจนสามารถนาพาชาติ
บ้านเมืองสู่ อิสรภาพ
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ตีเมืองคังและประกาศอิสรภาพ

สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ พ.ศ.2127 ประชุ มนายทัพนายกองทีพ่ ลับพลาต่ อหน้ า พระสงฆ์
และพวกมอญ แล้ วทรงหลัง่ ทักษิโณทกให้ ตกเหนือพืน้ แผ่ นดิน ประกาศอิสรภาพของประเทศสยาม
ที่มา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ภายหลังการสวรรคตของพระเจ้าบุเรงนอง พระเจ้าอังวะคิดจะตีตวั ออกห่ างจากหงสาวดี พระเจ้ า
นันทบุเรงกษัตริ ยพ์ ม่าองค์ใหม่จึงเกณฑ์ทพั ประเทศราชให้ไปช่ วยปราบ โดยการเกณฑ์ทพั คราวนี้ มีอุบาย
แฝงอยูค่ ือ พระเจ้านันทบุเรงต้องการให้พระมหาอุปราชแห่ งหงสาวดีกาจัดพระนเรศวรทิ้งเสี ยระหว่างการ
เดินทาง โดยวางแผนให้พระยาเกียรติและพระยาราม ร่ วมมือกับพระองค์กาจัดสมเด็จพระนเรศวร ทว่าด้วย
พระเดชพระคุณเมื่อครั้งอดีตที่สมเด็จพระนเรศวรมีต่อพระยาเกียรติและพระยาราม อีกทั้งต่างก็เคยเป็ นศิษย์
ของพระมหาเถรคันฉ่ อง ซึ่ งพระมหาเถรคันฉ่ องมีภูมิหลังเป็ นมอญที่เกลียดชังพม่าอยูแ่ ล้ว จึงพยายามเกลี้ ย
กล่อมแม่ทพั ทั้งสองมิให้ปฏิบตั ิตามคาสั่งของพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดี
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สมเด็จพระนเรศวรทรงพระแสงปื นต้ นข้ ามแม่ นา้ สะโตง
ที่มา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพ์ครั้งที่ 4)

เมื่อพระนเรศวรนาทัพมาถึงเมืองแครง พระมหาเถรคันฉ่ องก็รีบทูลแผนของพม่าให้ทรงทราบโดย
ทันที สมเด็จพระนเรศวรจึ ง พิ นิจนิ จารณาแล้ วว่ าหากปล่ อยไปสู่ ภายภาคหน้ า คงมีเหตุปองร้ ายเช่ นนีอ้ ี ก
พระองค์ จึงตัดสิ นพระทัยประกาศเอกราชจากพม่ าเสี ย โดยทรงทาพิธีหลั่งนา้ ประกาศอิส รภาพ แล้วนาผูค้ น
กลับกรุ งศรี อยุธยา เมื่อทราบข่าวฝ่ ายพม่าจึงยกทัพออกติดตาม โดยทัพหน้าอยูใ่ นการควบคุมของสุ รกรรมา
ได้ติดตามมาจนถึงแม่ น้าสะโตง ก็พบทัพของสมเด็จพระนเรศวรตั้งมัน่ อยู่อีกฝั่งหนึ่ งของแม่น้ า สมเด็จพระ
นเรศวรทรงเห็นกองทัพพม่ายกทัพมาทัน พระองค์ทรงประทับพระแสงปื นต้นยิงข้ามแม่น้ าถูกสุ รกรรมาฟุบ
ลงกับคอช้างขาดใจตาย ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้ทพั พม่าต้องถอยร่ นกลับหงสาวดีไป
การประกาศอิ สรภาพของสมเด็จพระนเรศวร มิได้ เป็ นเพียงการปลดปล่ อยอาณาประชาราษฎร์ ของ
พระองค์ ทางกายจากการควบคุม พม่ า เท่ านั้น หากแต่ เป็ นการปลดปล่ อยทางจิ ตวิ ญญาณและปั ญ ญาด้ วย
กล่ าวคื อ การที่ตกอยู่ภายใต้ การควบคุมของพม่ ามิได้ เป็ นการขาดอิ สรภาพทางด้ านรู ปธรรมเท่ านั้น แต่ ถูก
ครอบงาทางปั ญญาการคิ ดการอ่ านต่ างๆ การประกาศอิ สรภาพของพระองค์ จึงถื อเป็ นการปลดแอกทาง
ปั ญญา ให้ อิสรภาพทางความคิดแก่ ปวงชนชาวไทย
การกระทาที่กล้าหาญของพระองค์ในครั้งนี้ได้เริ่ มตั้งแต่ทราบถึงแผนการที่จะลอบปลงพระชนม์ชีพ
พระองค์ของพระเจ้านันทบุเรง จนนาไปสู่ เหตุการณ์ สาคัญ คือการประกาศเอกราชของพระองค์ที่ทาให้คน
ไทยไม่ตอ้ งตกเป็ นเมื องขึ้นของต่างชาติ พร้ อมทั้งการดาเนิ นการในการปราบปรามและปกป้ องอาณาจักร
อย่างเต็มก าลัง เพื่ อที่ จะนาเอาอิ ส รภาพมาสู่ ชาวไทยอย่างแท้จริ ง ย่อมสะท้อนให้เห็ นถึ งแนวคิ ดที่ ส าคัญ
ประการหนึ่ งซึ่ งเป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนออกมาจากการประกาศอิสรภาพ ผล
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ของวีรกรรมและวิริยะอุตสาหะที่ส่งเสริ มให้เกิ ดอิสรภาพอย่างแท้จริ ง ได้ดารงและสื บต่อเนื่องมาเพื่อสร้าง
ความสงบสุ ขอย่างถาวรแก่ปวงชนชาวไทย

สมเด็จพระนเรศวรตีเมืองคัง เมื่อปี พ.ศ.2121 พระชันษา 23 ปี พลกองใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวร
ขึน้ ทางด้ านข้ างตีเมืองคังแตก และจับตัวเจ้ าฟ้ าเงีย้ วเมืองคังได้
ที่มา 400ปี แห่ งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพ์ครั้งที่ 4)

เหตุการณ์ ครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็ นสิ่ งที่แสดงออกถึ งความสาเร็ จจากการสั่งสมประสบการณ์ ต่างๆ ตาม
เส้นทางที่สาคัญในชี วิตของพระองค์ คือชัยชนะที่พระองค์มีในคราวศึกตีเมืองลุม และเมืองคัง ที่พระองค์
ทรงวางแผนโดยอาศัยกลยุทธ์และความรู ้ทางยุทธศาสตร์ ที่สาคัญในการรบเพื่อที่จะเอาชนะการป้ องกันที่
แข็งแกร่ งได้ โดยเฉพาะแนวคิดที่สาคัญเรื่ องของการเรี ยนรู ้ภายในภายนอก เข้าใจถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของ
ตนเองและฝ่ ายตรงข้าม สิ่ งเหล่ านี้ ได้นามาสู่ การเปลี่ ยนแปลงกรอบแนวคิด กระบวนทัศน์ในเชิ งศึกแบบ
ใหม่ ที่ แตกต่างจากบุคคลอื่น จนนามาสู่ ความสาเร็ จ คือการประกาศอิสรภาพนาไทยมาสู่ ความเป็ นไทใน
ที่สุด
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ดารงรักษาไว้ซึ่งอิสรภาพ
เมื่อสมเด็จพระนเรศวรสามารถเรี ยกคืนมาซึ่ ง เอกราชด้วยการประกาศอิส รภาพแล้ว พระองค์จึง
พยายามที่จะรักษาอิสรภาพไว้ให้ได้อย่างสุ ดกาลัง แม้วา่ จะถู กพม่ายกทัพมาต่อกรอยูห่ ลายครั้งหลายคราว
แต่ก็ไม่สามารถกระทาได้ ด้วยวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระนเรศวรที่ปรับข้อบกพร่ องในระบบเก่าของกรุ งศรี
อยุธยาเสี ยใหม่ ทั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรได้หาทางแก้ไขปั ญหาข้อบกพร่ องของกรุ งศรี อยุธยาไว้ท้ งั หมด 3
ด้านด้วยกัน ได้แก่

พระอัจฉริยภาพการสงคราม:
พลังทางปัญญาเพื่อสั นติสุขทีถ่ าวรของคนไทย
เมื่อสมเด็จพระนเรศวรได้ข้ ึนครองราชย์ พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริ ยภาพ พลังในการ
สร้างสรรค์และพลังของปั ญญาที่เกิดจากสั่งสมจากการเรี ยนรู ้ อิสรภาพทางปั ญญาที่เกิดจากการหลุดพ้นจาก
การครอบงาของพม่า ดังที่พระองค์ได้แสดงออกถึง “การปกครองเพื่อความผาสุ กของสยามประเทศ” “การ
บริ หารและการจัดการในกิจการสงคราม” “พาณิ ชยกิจรากฐานแห่ งพระราชอานาจ”
พระอัจฉริยภาพทางการทหาร
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยในอดีตมิได้ดารงตาแหน่งแต่เพียงผูป้ กครองดินแดนในอาณาจักรเท่านั้น แต่ยงั
เป็ นแม่ทพั นากาลังออกต่อสู ้ศตั รู ในยามศึกสงคราม เพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของชาติบา้ นเมืองอีกด้วย
สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็ นทั้งแม่ทพั และเสนาธิ การที่ปรี ชาสามารถ ได้ทรงนาทัพไปรบครั้งแรกขณะพระ
ชนม์ ๒๖ พรรษา ในคราวยกทัพ ไปปราบเมื องคังร่ วมกับ ทัพ จากเมื องต่ างๆ ของพม่ า ครั้ งนั้นทัพ ไทยตี
เมืองคังได้ประสบชัยชนะอย่างงดงามด้วยทรงใช้ยทุ ธวิธีรูปแบบใหม่ที่ทรงฝึ กหัดให้กบั ทหารในสังกัดที่ทรง
คัดเลื อกและจัดตั้งขึ้นด้วยระองค์เอง กลวิธีการยุทธสาคัญคือ การเดิ นทัพเส้นนอก และการเดินทัพเส้นใน
และวิธีการรบแบบกองโจร
การเดินทัพเส้ นนอก เป็ นยุทธวิธีพ้ืนฐานในการรบที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไป ใช้วธิ ี เดินทัพเข้าหาข้าศึกจาก
หลายทิศทางเพื่อให้ขา้ ศึกเกิดความพะว้าพะวังในการตั้งรับ กลวิธีการยุทธนี้จาเป็ นต้องมีการติดต่อสื่ อสารที่
ดีระหว่างผูค้ นในกระบวนทัพ เพื่อประโยชน์ในการประสานการรบที่มีประสิ ทธิ ภาพ สมเด็จพระนเรศวรได้
ทรงนาวิธีการเดินทัพเส้นนอกมาใช้ในคราวเสด็จยกทัพไปตีเมืองกัมพูชา พ.ศ. ๒๑๓๖ โดยแบ่งทัพไปตีเขมร
ถึ ง ๓ ทางด้วยกัน คื อ เมื องพระตะบอง เมื องเสี ยมราฐ และเมื องบันทายมาศ ก่ อนจะรวมกาลังเข้าตี เมื อง
ละแวกซึ่ งเป็ นราชธานีของกัมพูชา โดยทัพกรุ งศรี อยุธยาตั้งล้อมเมืองละแวกอยูเ่ ป็ นเวลา ๓ เดือน
การเดินทัพเส้ นใน ด้วยพระปรี ชาล้ าเลิศในการรบ สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงริ เริ่ มกลยุทธในการรบ
ใหม่ เพื่อแก้ยุทธวิธีการเดิ นทัพเส้ นนอกซึ่ งเป็ นที่ รู้จกั ในชื่ อ การเดิ นทัพเส้ นใน เพื่อสู ้ศึกที่ยกมาจากหลาย
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ทิศทาง หัวใจของกลยุทธนี้ คือ การแยกกาลังฝ่ ายข้าศึกไม่ให้สามารถรวมกาลังได้ โดยโจมตีขา้ ศึกที่จะสร้าง
ความเสี ยหายให้ได้มากที่สุดก่อน แล้วจึงทาลายกาลังส่ วนที่เหลือในการตีแต่ละครั้งต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง
และโจมตีขา้ ศึกให้แตกหักในคราวเดียว การดาเนินกลยุทธแบบนี้ ตอ้ งอาศัยการบุกด้วยความรวดเร็ วและต้อง
สกัดดั้นการถอนทัพของศัตรู ให้ได้การรบจึงจะได้ผลสู งสุ ด สมเด็จพระนเรศวรทรงเชี่ยวชาญกลวิธีน้ ี อย่างดี
เยีย่ ม
การรบแบบกองโจร กลวิธีการยุทธอีกแบบหนึ่ งที่สมเด็จ พระนเรศวรทรงโปรดปรานและนามาใช้
เป็ นผลสาเร็ จแทบทุกครั้งคือ ยุทธวิธีการรบแบบกองโจร ทรงคัดเลือกผูท้ ี่ชานาญในภูมิประเทศมาปฏิบตั ิการ
รบและจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ ว เพื่อทาการตีโฉบฉวยรบกวนรังควานไม่ให้ศตั รู ได้อยูอ่ ย่างสงบ ตัดเส้นทาง
การคมนาคมขนส่ งและลาเลี ยง ทาลายกาลังลาดตระเวนของฝ่ ายตรงข้าม แต่หน่ วยทหารนี้ มีหลักที่ตอ้ งยึด
ปฏิ บ ตั ิ คือ หลี ก เลี่ ยงการปะทะกับ กองทัพ ที่ มี ก าลังเหนื อกว่า สมเด็ จพระนเรศวรทรงใช้วิธี ก ารรบแบบ
กองโจร เป็ นยุทธวิธีหลักในการสู ้ศึกพม่า พระองค์ทรงจัดให้หน่ วยเคลื่อนที่เร็ วออกตีโฉบฉวย ก่อกวนทัพ
พม่าที่พระเจ้านันทบุเรงเป็ นแม่ทพั ใหญ่ ทรงนากาลังทหารออกตีปล้นค่ายพม่าด้วยพระองค์เองอยูห่ ลายครั้ง
เช่น ปล้นเผาค่ายพระยานคร และปล้นค่ายทัพหลวงของพระเจ้านันทบุเรง การรบแบบกองโจรนี้ เองเป็ นผล
ให้ขา้ ศึกเกิดความระส่ าระสาย ทหารเสี ยขวัญกาลังใจและเกิดความท้อแท้จนไม่สามารถดาเนินการตามแผน
ได้
การปกครองเพื่อความผาสุ ขของสยามประเทศ
ภายหลังจากการประกาศอิสรภาพและขึ้นครองราชย์สมบัติเป็ นพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ งศรี อยุธยา
แล้ว สมเด็จพระนเรศวรทรงแน่พระทัยว่าพม่าจะต้องยกทัพใหญ่มารุ กรานไทยอีกเป็ นแน่ พระองค์ทรงได้
นาแนวทางการสู ้รบที่ได้เรี ยนรู ้และสั่งสมมาเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ ทางด้านการรบเพื่อรับมือพม่า โดยทรง
เตรี ยมเสบี ยงและรวบรวมกาลังพลจากหัวเมื องเหนื อมาไว้ที่ กรุ งศรี อยุธยาเพื่อให้มีกาลังมากขึ้ น ในพ.ศ.
๒๑๒๗ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บรรดาหัวเมืองฝ่ ายเหนือทั้งหลายอพยพผูค้ นพร้อมด้วยเสบียงอาหารไปตั้งหลัก
อยู่ที่ กรุ งศรี อยุธยา พร้ อมกันนั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้โปรดให้ส ร้ างวังใหม่ เรี ยกว่าพระราชวัง
จันทร์ เกษม ให้เป็ นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรที่ กรุ งศรี อยุธยา ซึ่ งแนวความคิดดังกล่าวส่ งผลให้ใน
สมัยสมเด็จพระนเรศวรได้มีการยกเลิ กตาแหน่ งอุป ราชครองหัวเมื องเหนื อและได้แต่งตั้งขุนนางท้องถิ่ น
ขึ้นมาปกครองแทน โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากกาลังคนของกรุ งศรี อยุธยามีนอ้ ยไม่เพียงพอต่อการรับศึกจาก
พม่ า หากได้ก าลังคนจากหัวเมื องฝ่ ายเหนื อไปไว้ ก าลังก็ จะมี มากเป็ นการรวมศู นย์ก าลังทางทหาร และ
พระองค์ทรงต้องการให้จุดปะทะศึก เป็ นพื้นที่รอบๆกรุ งศรี อยุธยา เพื่อสะดวกแก่การส่ งกาลังบารุ งในการทา
ศึกกับพม่าและไม่ตอ้ งการให้พม่าได้กาลังคนและเสบียงจากหัวเมืองฝ่ ายเหนือ
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สมเด็จพระนเรศวรตีค่ายพระเจ้ าเชียงใหม่ ทบี่ ้ านสระเกศ แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ พ.ศ.2128
ทัพเชียงใหม่ แตกยับเยิน
ที่มา 400ปี แห่ งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพ์ครั้งที่ 4)

การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวประสบผลสาเร็ จในสงครามกับพม่าช่วง พ.ศ. ๒๑๒๘-๒๑๓๐
กล่าวคือ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นการทาศึกกับพระเจ้ าเชี ยงใหม่ พระยาพสิ ม หรื อการรบกับ
พระเจ้ านันทบุเรง กองทัพพม่าไม่สามารถเข้าประชิ ดกรุ งศรี อยุธยาได้ แต่กลับเป็ นฝ่ ายกองทัพของอยุธยา
ภายใต้การนาทัพ ของสมเด็จพระนเรศวรที่ สามารถนาทหารออกตอบโต้ก ารปิ ดล้อมของกองทัพพม่าจน
สามารถตีทพั พระเจ้าเชี ยงใหม่กบั พระยาพสิ มแตกพ่าย ในการสงครามในครั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรได้ทรง
สร้างวีรกรรมสาคัญ ๒ เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์แรกสมเด็จพระนเรศวรถูก ลักไวทามูนายทหารพม่านาไพร่
พลเข้าล้อมพระองค์ไว้ โดยลักไวทามูได้เข้าไปจับพระองค์ สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงทวนแทงลัก
ไวทามู เหตุการณ์ที่ ๒ พระองค์นาทัพบุกเข้าถึงกาแพงค่ายของพระเจ้านันทบุเรงด้วยการคาบพระแสงดาบ
ปี นค่ายข้าศึกอย่างกล้าหาญ จนภายหลังพระแสงดาบนั้น ได้รับสมญานามว่า “พระแสงดาบคาบค่ าย” ส่ งผล
ให้ในที่สุดกองทัพพระเจ้านันทบุเรงยกทัพกลับในพ.ศ. ๒๑๓๐
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ลักไวทามูให้ พวกพลล้ อมพระนเรศวรไว้ ตัวเองกับทหารเข้ าไปจะจับพระองค์
สมเด็จพระนเรศวรเอาพระแสงทวนแทงลักไวทามู และฟั นทหารด้ วยพระแสงดาบ พ.ศ.2129
ที่มา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพ์ครั้งที่ 4)

สมเด็จพระนเรศวรทรงสั งหารลักไวทามูแม่ ทพั พม่ าด้ วยพระแสงทวน พ.ศ.2129
ที่มา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพ์ครั้งที่ 4)

เหตุ ก ารณ์ ก ารสู ้ รบและพระอัจฉริ ยภาพของพระองค์ส ะท้อนถึ งวิสัย ทัศน์ อนั กว้างไกลที่ ดาเนิ น
นโยบายทางการปกครองในรู ปแบบใหม่เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านยุทธศาสตร์ การรบ ผลจาก
วีรกรรมของพระองค์ท าให้ ก รุ ง ศรี อยุธ ยามี ค วามเข้ม แข็ ง สามารถชนะและป้ องกัน ขอบอาณาเขตของ
ราชอาณาจักรสยามได้ยาวนานสื บมา
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ประกาศศักดาความเป็ นผู้นาเพื่อสั นติสุขของประชาราษฎร์

สมเด็จพระนเรศวรทรงนาทหารนมัสการและสวดบทพาหุงมหากาพย์
พระพุทธชิ นราชก่ อนการรบ และภายหลังการรบ
ที่มา 400ปี แห่ งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ในการจัดการการสงคราม การวางแผนศึก การตั้งทัพและวางกาลังคน สมเด็จพระนเรศวรทรงพระ
ปรี ชาสามารถจัดทัพและเกณฑ์กาลังคนได้มากมายเพื่อทาสงคราม สะท้อนถึงพระอัจฉริ ยภาพในการจัดการ
บริ หารการปกครองทั้งภายในชาติให้สงบสุ ขและนาทัพไปทาสงครามเพื่อชาติ ตั้งแต่พระองค์ข้ ึนครองราชย์
ได้ทรงเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดกองทัพจากการตั้งรับมาสู่ การบุกเพื่อป้ องกัน จนนามาสู่ การขยายอิทธิ พล
ของอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรทรงแผ่พระราชอานาจเข้าไปในดิ นแดนต่างๆ โดยทรงสามารถตีเมืองมอญ
ล้านนา ล้านช้าง และเขมรมาเป็ นเมื องประเทศราช ทาให้อาณาเขตและอานาจของกรุ งศรี อยุธยาแผ่ขยาย
ออกไปอย่างกว้างขวาง โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์สาคัญดังนี้
สงครามยุทธหัตถี
พ.ศ. ๒๑๓๕ พระมหาอุปราชายกทัพ ๒๕๐,๐๐๐ คน มาตีกรุ งศรี อยุธยา สมเด็จพระนเรศวรและ
สมเด็จพระเอกาทศรถนากาลัง ๑๐๐,๐๐๐ คน ไปตั้งรับที่หนองสาหร่ ายเมืองสุ พรรณบุรี ทาให้เกิดการปะทะ
ระหว่างกองทัพของพระองค์และกองทัพพม่า เมื่อ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๕ สมเด็จพระนเรศวรทรงนา
ทหารตีโต้ขา้ ศึกจนช้างพระที่นงั่ ทั้งสองพระองค์ถลาเข้าไปถึ งกองทัพหลวงของพม่าโดยที่กาลังทหารไทย
ตามไปไม่ทนั เมื่อเผชิ ญหน้ากับทัพพระมหาอุปราชา พระองค์ทรงท้าทายให้กระทายุทธหัตถีเยี่ยงกษัตริ ย ์
ขณะนั้นช้างพระที่นงั่ ถอยมาถึงจอมปลวกแห่งหนึ่ง จึงมีกาลังยันดันช้างพระมหาอุปราชาเบนไปได้ล่างแบก
ถนัด สมเด็จพระนเรศวรทรงมี ชัยได้จึงฟั นพระมหาอุ ปราชาด้วยพระแสงของ้าวขาดคอช้างสิ้ นพระชนม์
ส่ วนสมเด็จพระเอกาทศรถก็ชนช้างชนะมังจาปะโร แม่ทพั พม่า ฝ่ ายไทยจึงได้ชยั ชนะในขณะที่ทพั พม่าต้อง
สู ญเสี ยพระมหาอุปราชา ซึ่ งเอกสารฝ่ ายไทยเรี ยกสงครามครั้งนี้วา่ สงครามยุทธหัตถี
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สงครามกรุ งละแวก
ภายหลังจากสงครามยุทธหัตถี เกิดความวุน่ วายในหัวเมืองมอญของพม่า ความวุน่ วายดังกล่าวเปิ ด
โอกาสให้สมเด็จพระนเรศวร หันมาจัดการกับปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับกรุ งละแวก โดยพระองค์นาทัพเพื่อไป
ล้อมและตีเมืองละแวก ทั้งยังจับ พระศรี สุริโยพรรณอุปราชเขมรพร้ อมทั้งครอบครัวมายังกรุ งศรี อยุธยา
พร้อมด้วยไพร่ พลเมืองละแวกกว่า ๙๐,๐๐๐ คน ต่อมาสมเด็จพระบรมราชาพระโอรสองค์สุดท้ายของนัก
พระสัฏฐา กลับมาครองเขมรด้วยความช่วยเหลือของสเปน แต่ได้ถูกขุนนางเขมรปลงพระชนม์ ดังนั้นสมเด็จ
พระนเรศวรจึงโปรดให้พระศรี สุริโยพรรณกลับไปครองเมือง ในพ.ศ. ๒๑๔๗ พร้อมสถาปนาอานาจเหนื อ
กัมพูชาและในปี ต่อมา สมเด็จพระนเรศวรได้ส่งกองทัพภายใต้การนาของพระเอกาทศรถไปปราบกบฏใน
เขมร เนื่ องจากขุนนางท้องถิ่ นบางกลุ่ ม ไม่ ยอมรั บ อานาจของพระศรี สุ ริโยพรรณ ประสบการณ์ ก ารเป็ น
กษัตริ ยน์ ัก รบช่ วยให้พ ระองค์น าความเชี่ ย วชาญที่ มี อยู่ม าปรั บ เปลี่ ย นตามสถานการณ์ โดยรอบได้อย่าง
เหมาะสม เป็ นการบริ หารกองทัพและจัดการกับศึกสงครามได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อนามาซึ่ งความสัมฤทธิ์ ผล
ของเป้าหมายเป็ นสาคัญ
สงครามหงสาวดี
ภายหลังสงครามยุทธหัตถี ในพ.ศ. ๒๑๓๗ – ๒๑๓๘ กรุ งหงสาวดี กาลังมี ปัญหากระทบกระทัง่
ทางด้านชายแดนกับมณฑลยูนนานของประเทศจีนและทางเมื องจีนได้ส่งทู ตมาขอความร่ วมมื อจากราช
สานักอยุธยาให้ทาสงครามขนาบพม่า ดังนั้นพม่าจึงเป็ นศัตรู ร่วมของอยุธยากับจีน มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๘
กองทัพ สมเด็จพระนเรศวร และกองทัพ สมทบชาวมอญไปล้อมกรุ งหงสาวดี อยู่จนเดื อนเมษายน พ.ศ.
๒๑๓๘ มีข่าวว่าทัพพระเจ้ าเชี ยงใหม่ พระเจ้ าตองอูและพระเจ้ าแปรจะมาช่ วยพระเจ้าหงสาวดี สมเด็จพระ
นเรศวรจึ ง โปรดให้ ถ อนทัพ ด้วยเกรงศึ ก จากทั้ง สองฝ่ าย ความช านาญในการสู ้ รบท าให้พ ระองค์เห็ น
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศด้วยการร่ วมมืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยส่ งเสริ มจุดอ่อนและจุดแข็ง
ของกัน และกัน พร้ อ มทั้ง สร้ า งโอกาส ความเป็ นไปได้ใ นทางเลื อ กและทรงใช้โ อกาสของการผสาน
ผลประโยชน์ เป็ นแรงผลักดันและกระตุน้ ในการบริ หารจัดการการขยายอานาจของอยุธยาไปยังพม่าโดยใช้
ทุนที่มีอยูอ่ ย่างน้อยที่สุดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
สงครามเมืองตองอู
พ.ศ.๒๑๔๓ ในเดือนมีนาคม สมเด็จพระนเรศวรได้เสด็จนากองทัพผสมอยุธยาและมอญขึ้นไปล้อม
เมืองตองอู เนื่องจากกาแพงเมืองตองอูสร้างอย่างแข็งแรงตามแบบกรุ งศรี อยุธยา จึงตีเมืองได้ลาบาก สมเด็จ
พระนเรศวรทรงให้ขุดคลองเชื่ อมคู เมื องกับแม่น้ าปองลอง เพื่อนาน้ าออกจากคู เมื อง คลองนี้ พม่ายังเรี ยก
ภายหลังว่าคลองอโยธยา กองทัพ ไทยล้อมเมื องตองอู อยู่ตลอดเดื อนมี นาคมและเมษายน แต่พ อถึ งเดื อน
พฤษภาคม สมเด็จพระนเรศวรโปรดฯ ให้ถอนทัพ กลับ เนื่ องจากเกิ ดการขาดแคลนอาหาร เพราะกองทัพ
อาระกันซึ่งเป็ นพันธมิตรของพระเจ้าตองอู ได้ทาลายการลาเลียงเสบียงของกองทัพอยุธยา
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ในสงครามครั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรี ชาสามารถในการจัดการกับยุทธ
ภูมิได้อย่างเหมาะสม ดังเห็นได้จากกรณี การขุดคลองเพื่อชักน้ าออกจากคู เมืองตองอู เพื่อสร้างสถานภาพที่
ได้เปรี ยบทางการรบให้กบั กองทัพของพระองค์ รวมถึงการใช้พระวิริยะอุตสาหะส่ วนพระองค์ในการที่จะตี
เมืองตองอูให้ได้ ประกอบกับทรงตระหนักในข้อมูลบริ บทที่กองโจรอาระกันคอยปล้นชิงเสบียงกองทัพ
ไทยทาให้ทรงถอยทัพได้อย่างปลอดภัยไม่บอบช้ า เป็ นการรักษาทุนทางการรบ คือชี วติ ของไพร่ พล เพื่อเก็บ
รักษาพระราชอานาจและความเข้มแข็งของกองทัพไทยต่อไป
สงครามอังวะ
ในช่ วงสุ ดท้ายพระชนม์มายุของสมเด็จพระนเรศวร พระเจ้ าอังวะกาลังขยายอานาจของพระองค์
อย่างกว้างขวางในเขตรัฐไทใหญ่ และได้เข้าคุกคามเมืองนายและเมืองแสนหวีซ่ ึ งเป็ นเมืองในการปกครอง
ของกรุ งศรี อยุธ ยา ซึ่ งเท่ ากับ เป็ นการท้าทายอานาจของอยุธ ยาโดยตรง สถานการณ์ ดงั กล่ าวจึ งส่ งผลให้
พระองค์ ตัดสิ นพระทัยนาทัพทาศึกกับอังวะ เพื่อจะไม่ได้เป็ นภัยต่อกรุ งศรี อยุธยาในภายภาคหน้า โดยโปรด
ให้สมเด็จพระเอกาทศรถยกทัพไปทางเมืองฝาง ส่ วนพระองค์เสด็จยกทัพไปทางเมืองหาง

สมเด็จพระนเรศวรทรงขอให้ พระสมเด็จเอกาทศรถ ทาทหารไปตีเมืองอังวะ
โดยไม่ ห่วงพระองค์ หลังจากนั้นพระองค์ สวรรคตทีเ่ มืองหาง พ.ศ. 2148
ที่มา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพ์ครั้งที่ 4)

เมื่ อทัพ หลวงถึ ง เมื อ งหางหรื อ ห้ างหลวงซึ่ งห่ า งจากเมื องอัง วะเป้ าหมายการศึ ก ประมาณ ๑๐๐
กิ โลเมตร สมเด็จพระนเรศวรก็ทรงประชวรกะทันหันและเสด็จสวรรคตเมื่ อเดื อนเมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘
(ตรงกับวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘)
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สาเหตุที่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปตีเมืองอังวะก่อน เนื่ องมาจากพระเจ้าอังวะสามารถระดมไพร่
พลได้มากกว่าเมื องอื่ น หากปล่ อยไว้นานวันอาจจะเป็ นภัยต่อกรุ งศรี อยุธยา ส่ งผลให้พ ระองค์ตอ้ งเสด็ จ
ออกไปสู ้รบให้เห็นแก่สายตาของพระเจ้าอังวะ ถึ งความแข็งแกร่ งในกองทัพของทหารกรุ งศรี อยุธยา ทั้งนี้
ด้วยเหตุที่องั วะเป็ นเมืองที่อยูล่ ึกเข้าไปในแผ่นดิน มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งมีกาลังรบกล้าแข็ง ไม่ค่อย
ได้รับผลกระทบจากศึกสงครามเท่าใดนัก เพราะเป็ นกลุ่มชนชาตินักรบ แม้ว่าคนส่ วนใหญ่ในเวลานั้นจะ
รู ้ สึกว่าบ้านเมืองสงบสุ ขปลอดภัยแล้ว นั่นอาจกล่ าวได้ว่า การยกทัพไปตี องั วะของสมเด็จพระนเรศวรจึ ง
นับ เป็ นแม่ แบบแห่ ง การเรี ย นรู ้ ในความพร้ อมรบและการตัดก าลัง ศัตรู ก่อนที่ จะมี ก าลังกล้าแข็งขึ้ น แต่
อย่างไรก็ตามการรบในครั้งนี้ ถือได้วา่ เป็ นการรบครั้งสุ ดท้ายของสมเด็จพระนเรศวรเนื่ องจากพระองค์ทรง
ประชวนกะทันหันที่เมืองหาง ก่อนที่กองทัพจะถึงเมืองอังวะ

ยกระดับอานาจด้ วยยุทธวิธีสร้ างสั มพันธไมตรี
ทางด้ านการค้ า
พลังทางปั ญญาที่สะท้อนให้เห็ นพระอัจฉริ ยภาพแห่ งการที่ทรงตระหนักเท่าทันกระแสโลกาภิวตั น์
ขณะนั้น เห็ นได้จากการที่สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิ จซึ่ งเป็ นทั้งความ
ผาสุ ก มัง่ คัง่ ของพลเมือง และปั จจัยสาคัญในการทาสงครามเพื่อปกป้ องบ้านเมือง ได้ทรงฟื้ นฟูการค้าทาง
ทะเลที่ซบเซาลงนับตั้งแต่อยุธยามีสงครามยืดเยื้อกับพม่ามาเป็ นเวลาหลายสิ บปี กล่าวได้วา่ ในรัชสมัยของ
สมเด็จพระนเรศวรมีความรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิจ และการค้ากับต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ทาให้เกิดรายได้
แก่ประเทศชาติ อันจะนามาสู่ การฟื้ นฟูและสร้างสันติภาพแก่ประเทศได้ในเวลาต่อมา
การค้ ากับจีน
แหล่งรายได้สาคัญที่ เกิ ดจากการค้าทางทะเลของอยุธยาคือการค้ากับจีนภายใต้ระบบบรรณาการ
ในช่วงสมัยของสมเด็จพระนเรศวรได้มีการติดต่อการค้ากับจีนตั้งแต่ในช่วงต้นรัชกาล ดังปรากฏว่า ในพ.ศ.
๒๑๓๕ โดยมีการส่ งเครื่ องราชบรรณาการแก่องค์จกั รพรรดิของจีนตามธรรมเนี ยม หลังจากมีการเว้นว่างไป
จากความวุน่ วายจากสงครามกับพม่า
การค้ ากับสเปน
ในช่วงสมัยของสมเด็จพระนเรศวร สเปนได้ส่งทูตมาเจริ ญสัมพันธไมตรี เพื่อการค้ากับไทย ในพ.ศ.
๒๑๓๗ โดยมีเป้ าหมายเพื่อทาการค้า และเผยแพร่ ศาสนา โดยสมเด็จพระนเรศวรทรงสนพระทัยในการค้า
กับสเปน โดยเฉพาะเรื่ องของอาวุธปื นไฟต่างๆ ที่ใช้ในการสงคราม จึงโปรดให้มีหนังสื อไปถึงข้าหลวงใหญ่
สเปนที่ ก รุ งมะนิ ล าเพื่ อท าสั ญ ญาการค้าระหว่างกัน ต่ อมาภายหลัง ความสั ม พันธ์ ท างการค้าได้เสื่ อมลง
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เนื่องจากสเปนเข้าแทรกแซงปั ญหาระหว่างอยุธยากับกัมพูชาทาให้สมเด็จพระนเรศวรทรงไม่พอพระทัยเป็ น
อันมาก ประกอบกับผลกาไรจากการค้ากับสเปนไม่มากนัก ส่ งผลให้การค้ากับสเปนชะงักไป
การค้ ากับฮอลันดา
ชาวฮอลันดาเข้ามาเมืองไทยด้วยหวังอาศัยเรื อสาเภาหลวงของราชสานักอยุธยาไปค้าขายที่เมืองจีน
และหาลู่ทางไปค้าขายกับเมืองจีนโดยตรง จึงส่ งผูแ้ ทนของบริ ษทั ไปยังกรุ งศรี อยุธยา ซึ่ งสมเด็จพระนเรศวร
ก็ ท รงให้ ก ารรั บ รองอย่างดี แต่ ค วามต้องการของพ่ อค้าฮอลันดาไม่ สั ม ฤทธิ์ ผล เพราะกรุ งศรี อยุธ ยาเกิ ด
สงครามกับพม่า ประกอบกับสมเด็จพระนเรศวรเสด็จสวรรคต ในพ.ศ.๒๑๔๘ อยุธยาได้เลื่ อนการส่ งเรื อ
สาเภาไปเมืองจีน จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถพ่อค้าฮอลันดาจึงได้เข้ามาตั้งสานักงานการค้าที่กรุ งศรี
อยุธยา โดยมีกรุ งศรี อยุธยาเป็ นศูนย์กลางการค้าของป่ า ข้าว สิ นค้าจากเมืองจีน และอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การค้าของบริ ษทั ฮอลันดา

ทหารอาสานานาชาติ กับการเสริมสร้ างแสนยานุภาพของชาติไทย
ในรัช สมัยสมเด็จพระนเรศวร ได้มี ชาวต่างชาติ เข้ามาติ ดต่อค้าขายและเจริ ญสัม พันธไมตรี อย่าง
กว้างขวาง โดยบางกลุ่มได้เข้าอาสารับราชการกับพระองค์โดยทรงโปรดเกล้าฯ จัดตั้งกองอาสาชาติต่างๆ ดัง
ปรากฏกองอาสาในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวร ซึ่ งกองทัพในสมัยของพระองค์นบั ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
การให้ชาวต่างชาติมีบทบาทในตาแหน่ งต่าง ๆ ซึ่ งการเข้ามาของชาวต่างชาติส่งผลให้กองทัพของพระองค์
เปี่ ยมไปด้วยนานาชาติที่เข้ามาเป็ นทหารอาสาภายในกองทัพ
กองอาสาญีป่ ุ่ น
ชาวญี่ปุ่นเข้ามาตั้งรกรากทามาหากิ นอยูใ่ นกรุ งศรี อยุธยามานานแล้ว ครั้นพ.ศ.๒๑๔๙ ในแผ่นดิ น
สมเด็จพระเอกาทศรถ ญี่ปุ่นได้เข้ามามีสัญญาทางพระราชไมตรี กบั ไทยอย่างเป็ นทางการ โดยพิธีการทูต มี
หลักฐานทางราชการของญี่ปุ่นบ่งว่า ชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งรกรากในไทยเป็ นจานวนมาก ในแผ่นดิ นสมเด็จ
พระนเรศวร มีการอพยพกันเข้ามาครั้งละมากๆ ตั้งแต่ ๗๐๐ คน ถึง ๗,๐๐๐ คน ชาวญี่ปุ่นได้ออกไปทาการค้า
ขายถึงเมืองปั ตตานี และนครศรี ธรรมราช ชาวญี่ปุ่นเป็ นนักต่อสู ้ที่กล้าหาญ ฉลาด และมีไหวพริ บดี พระเจ้า
แผ่นดินแห่ งกรุ งศรี อยุธยา มักให้ช่วยปราบปรามพวกก่อการกบฏที่เกิดขึ้นตามหัวเมืองต่างๆ หลายครั้ง ชาว
ญี่ปุ่นที่เข้ามาที่กรุ งศรี อยุธยา มีท้ งั พ่อค้า นักเดินเรื อ ชาวประมง และแม้กระทัง่ โจรสลัด มีชาวญี่ปุ่นส่ วนหนึ่ ง
รวบรวมพรรคพวกตั้งเป็ นกองอาสาญี่ปุ่น ทาหน้าที่เป็ นทหารรักษาพระองค์ของพระเจ้าแผ่นดินไทยในสมัย
กรุ งศรี อยุธยา ตั้งแต่ครั้งยังไม่มีสัญญาทางพระราชไมตรี กนั ในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวร กองอาสาญี่ปุ่นได้
อาสาออกรบช่ วยไทยทาสงครามกับพม่า กองอาสาญี่ปุ่นกองนี้ มีจานวน ๕๐๐ คน มียามาดาหรื อออกญาเส
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นาภิมุข เป็ นหัวหน้า กองอาสาญี่ปุ่นได้รับหน้าที่เป็ นกองทหารทะลวงฟั น ป้ องกันจอมทัพไทยอยูด่ า้ นหน้า
ช้างทรงของ สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถ ในสงครามยุทธหัตถี ตวั ยามาดานั้นขี่ชา้ งพลาย
เฟื่ องภพไตร คุมพลอาสาญี่ปุ่นทั้งปวงในการรบครั้งนั้นด้วย
กองอาสาจาม-มลายู
กรมอาสาจามเป็ นหน่ วยงานใหญ่สังกัดอยู่กบั ฝ่ ายกลาโหม เป็ นหนึ่ งในกรมอาสาต่างชาติ หรื อที่
เรี ยกว่า อาสา ๖ เหล่า ซึ่ งประกอบไปด้วย มอญ จีน แขก ญี่ปุ่น ฝรั่งแม่นปื น และจาม กรมอาสาแขกนั้นน่าจะ
หมายถึงกองทหารอาสาต่างชาติที่เรี ยกว่า แขกมัวร์ ประกอบด้วยมุสลิมเชื้ อสายอิหร่ าน อาหรับ เตอร์ ก และ
อินเดี ย ดังที่เชอวาลิ แยร์ เดอ โชมองค์ ราชทู ตฝรั่งเศสในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ กล่าวว่า พวกมัวร์ ใน
สยามประกอบไปด้วย เตอร์ ก อิหร่ าน โมกุล กอลกอนดา และเบงกอล
กรมอาสาแขกน่ าจะเป็ นทหารรักษาพระองค์ ซึ่ งพระเจ้าแผ่นดิ นทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้จา้ ง
มาเป็ นกองกาลังพิเศษ อาจเป็ นกองอาสาหรื อทหารอาสาต่างชาติที่จา้ งมาโดยเฉพาะ ซึ่ งสมเด็จฯ กรมพระยา
ดารงราชานุ ภาพทรงอธิ บ ายว่าเป็ นทหารที่ มีค วามสามารถพิ เศษ คื ออาศัยการอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ ท าให้
เฉพาะแต่คนพวกนั้น จึงคัดเลือกคนแต่ลว้ นที่สมัครใจ ถอนมารวมเป็ นกรมเฉพาะแต่คนพวกนั้น เรี ยกว่ากอง
อาสา
ส่ วนอาสาจามนั้นเป็ นคนละพวกกับอาสาแขกมัวร์ และดูเหมือนว่ากรมอาสาจามนี้ จะมีขนาดใหญ่
กว่ากรมอาสาต่างชาติเหล่าอื่น เพราะขุนนางตาแหน่งต่างๆ ที่สังกัดอยูใ่ นกรมอาสาจามนั้นมีอยูจ่ านวนมาก
อาจกล่าวได้วา่ หน่วยงานนี้ เป็ นหน่วยงานผูช้ านาญการมุสลิมใหญ่ที่สุดในระบบราชการสยาม เนื่องจากเป็ น
หน่วยงานด้านการรบจึงมีไพร่ พลในสังกัดจานวนมากทาให้สายการบังคับบัญชาค่อนข้างซับซ้อนเป็ นอย่าง
มาก
การจัดตั้งกรมอาสาจามน่าจะมีมาก่อนรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร เพราะมีปรากฏอยูใ่ นกฎมณเฑียร
บาล สมัยพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถระบุถึงทาเนียบศักดินาของขุนนางในกรมอาสาจามอีกด้วย
ในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตน์บนั ทึกว่า
“…ลุศักราช ๙๑๔ ปี เถาะ เอกศก พระมหาอุปราชาเจ้ าเมืองเชียงใหม่ ได้ ยกพลห้ าสิ บหมื่น ช้ างเครื่ อง
เจ็ดร้ อย ม้ าสามพันข้ ามเมืองเมาะตะมะ มาโดยแม่ นา้ แม่ กษัตริ ย์ เข้ าทางด่ านเจดีย์สามองค์ พระบาทสมเด็จ
บรมพิตรพระพุทธเจ้ าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ เสด็จยังเกย ตรั สให้ ท้าวพระยานายกองทั พหลวงยกขบวนเบญจ
เสน พระราชวังสรรขีช่ ้ างพลายแก้ วมาเมือง ถือพลอาสาจามห้ าร้ อย…”
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แสดงว่ากองอาสาจามปรากฏมีอยูแ่ ล้วในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรและเป็ นส่ วนหนึ่งของกองทัพ
ในคราวที่สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปตีกมั พูชาเมื่อพ.ศ. ๒๑๓๖ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชวังสั น จางวาง
อาสาจามเป็ นแม่ทพั คุมพลอาสาจามและทัพเมืองจันทรบุรี คุมเรื อรบ ๑๕๐ ลา พลรบพลแจว ๑๐,๐๐๐ สรรพ
ไปด้วยเครื่ องศัสราวุธ ยกทัพไปตีทางปากน้ าพุทไธมาศ ทัพพระยาราชวังสันเข้าตีได้เมืองพุทไธมาศ เมื่อตีได้
เมืองพุทไธมาศแล้วได้ร่วมกับทัพของพระยาเพชรบุรียกเข้าตีได้เมืองจตุรมุข เมื่อทัพของพระยาราชวังสัน
และพระยาเพชรบุรีตีได้เมือง จตุรมุขแล้ว ก็ยกขึ้นไปบรรจบทัพหลวง ณ เมืองละแวก
กองอาสารามัญหรื อกองอาสามอญ
กองอาสามอญ มี อ ยู่ใ นประวัติ ศ าสตร์ ไ ทยหรื อ พระราชพงศาวดารไทยอยู่ห ลายสมัย ด้ว ยกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสงครามระหว่างไทยกับพม่าไม่วา่ ครั้งใดจะมีกองอาสามอญร่ วมไปกับกองทัพไทย
เสมอ ในบางครั้งกองอาสามอญจัดกาลังได้เป็ นจานวนมากจนเป็ นกองทัพหนึ่ งได้ต่างหากแล้วขึ้นสมทบ
หรื อขึ้นทางยุทธการต่อจอมทัพไทย (ทัพกษัตริ ย)์ บางสมัยได้ต้ งั ขุนนางมอญด้วยกันเป็ นแม่ทพั ควบคุมกอง
อาสานี้ ในนามของกองทัพไทย ทั้งนี้ เพราะการที่ไทยต้องทาสงครามกับพม่านั้น มักมีสาเหตุมาจากมอญ คือ
มอญทนต่อการปกครองอย่างเข้มงวดและเอารัดเอาเปรี ยบของพม่าไม่ได้ประการหนึ่ ง และการที่ มอญไม่
ชอบพม่าได้เป็ นศัตรู คู่สงครามแย่งแผ่นดินกันมาช้านาน แม้แต่กรุ งหงสาวดีก็แย่งกัน เพื่อเอาเป็ นศูนย์กลาง
การปกครองและเป็ นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินพม่าและพระเจ้าแผ่นดินมอญ
ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร มีพระยาเกี ยรติ พระยาราม เป็ นหัวหน้าควบคุ ม อาสามอญที่ จะเข้ามา
สวามิภกั ดิ์กบั ไทย นอกจากนี้ยงั มีมหาเถรคันฉ่อง ผูเ้ ป็ นพระอาจารย์ของพระยาเกียรติ พระยาราม เดินทางเข้า
มาด้วย อาสามอญดังกล่าวได้ตามเสด็จพระนเรศวร เข้ามารับราชการอยูก่ บั ไทย พระมหาเถรคันฉ่ องได้เป็ น
ที่พระสังฆราชา พระยาเกียรติพระยารามได้เป็ นพระยาพานทอง และได้ต้ งั บ้านเรื อนอยูท่ ี่ใกล้วดั ขมิ้นและวัด
ขุนแสน ใกล้วงั ของสมเด็จพระนเรศวรในกรุ งศรี อยุธยา
พ.ศ. ๒๑๓๗ สมเด็จพระนเรศวรทาสงครามกับพม่า กองทัพไทยพร้อมด้วยกองทัพอาสามอญ ได้
ช่ วยกันโจมตี กองทัพพระเจ้าตองอู แตกพ่ายไป และตั้งแต่น้ นั มาหัวเมืองมอญฝ่ ายใต้ต้ งั แต่เมืองเมาะตะมะ
ตลอดมาจนจรดแดนไทยได้มาขอขึ้นกับกรุ งศรี อยุธยาทั้งหมด ในปี ต่อมาคือเมื่อสมเด็จพระนเรศวรได้ทรง
ยกกองทัพไปตีกรุ งหงสาวดีครั้งแรก ก็ได้กองทัพอาสามอญไปทาการสงครามครั้งนี้ดว้ ย
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การสร้ างความร่ วมมือทางทหารระหว่างประเทศ
ในพงศาวดารราชวงศ์ ห มิ ง ของจี น ซึ่ งตรงกับ จั กรพรรดิ ห มิ น เสิ น จงยังปรากฏถึ งการที่ ส มเด็ จ
พระนเรศวรได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้คณะทูตเข้าเฝ้ าจักรพรรดิ จีนเพื่ออาสารบกับโจรสลัดญี่ ปุ่นที่
ออกปล้นสะดมในทะเลจีน ความว่า
“เมื่อปี ที่ ๖ แห่ งรั ชศกกว่ านหลีได้ จัดส่ งราชฑูตมาถวายเครื่ องราชบรรณาการปี ที่ ๒๐ ญี่ปุ่นได้ เข้ าตี
เกาหลีจนเมืองแตก สยามได้ อาสาขอยกทัพไปลอบโจมตีญี่ปุ่นโดยตรง เพื่ อมุ่งหมายกดดันญี่ปุ่นทางแนว
หลัง สื อซิ งซึ่ งเป็ นเสนาบดีในส่ วนกลางเห็ นด้ วย แต่ เซี ยวเอีย้ น ซึ่ งเป็ นผู้บัญชาการทหารกวางตุ้งกว่ างซี
คัดค้ าน เรื่ องจึงยุติเพียงเท่ านี”้
นอกเหนื อจากพงศาวดารราชวงศ์หมิงแล้วนั้นยังมีจดหมายเหตุอีกหลายฉบับได้กล่าวถึงเรื่ องสยาม
อาสาไปรบญี่ ปุ่นได้ป รากฏรายละเอียดในจดหมายเหตุประจารัช กาลจักรพรรดิ เสิ นจงแห่ งราชวงค์หมิ ง
บรรพ ๒๕๓ และ ๒๕๖ ซึ่ งเป็ นหลักฐานที่มีความแม่นยาสู ง แต่วา่ ข้อความบางส่ วนได้ขาดหายไป จดหมาย
เหตุดงั กล่าวบันทึกไว้ดงั นี้
“เมื่อวันที่ ๑๓ เดื อน ๑๐ ปี ที่ ๒๐ แห่ งรั ชศกว่ านหลี ราชทูตแห่ งประเทศสยามจานวน ๒๗ นาย ได้
เดินทางไปนครหลวงเพื่อถวายเครื่ องราชบรรณาการ องค์ จักรพรรดิทรงพระราชทานหมวกและสายคาดเอว
ตามธรรมเนียม”
และจดหมายเหตุอีกฉบับหนึ่งของราชสานักจีนได้กล่าวไว้วา่
“เมื่ อวันที่ ๖ เดื อนอ้ าย ปี ที่ ๒๑ แห่ งรั ชศกว่ านหลี เซี ยนเอีย้ น ผู้ตรวจราชการซึ่ งมีตาแหน่ งเป็ นผู้
บัญชาการทหารประจามณฑลกวางตุ้งกว่ างซี ได้ กราบบังคมทูลว่ า สยามตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันตกไกลโพ้ นห่ าง
ญีป่ ุ่ นหมื่นลีเ้ ศษ เมื่อไม่ นานมานีม้ ีทูตบรรณาการมาขออาสาต่ อทางกลาโหมขอนากองทัพช่ วยทาศึกสงคราม
ทางกลาโหมมีคาสั่ งตอบรั บโดยให้ ส่งกองทัพไปโจมตีญี่ปุ่นได้ โดยตรง แต่ เมื่อพิจารณาถึงเส้ นทางทะเลอัน
ไกลโพ้ นเหลือประมาณเช่ นนี ้ คนอี๋ยากจะหยั่งรู้ ได้ จึงได้ ขอให้ ทางกลาโหมระงับคาสั่งเพื่อพิจารณาแล้ วแจ้ ง
ผลมาด้ วย อย่ างไรก็ดีโจรพวกนีท้ ั้งปล้ นสะดมชั่วช้ าสามานย์ และเจ้ าเล่ ห์ ได้ กระทาการข่ มเหงรั งแกประเทศ
อื่ นๆ ขณะนีก้ ็เข้ ายึดเอาเกาหลีอีกโดยมุ่งหมายจะรุ กรานแผ่ นดิ นจีน จึ งทาให้ ต้องยกทัพหลวงไปช่ วยเหลื อ
อันทูตบรรณาการสยามมีความโกรธแค้ นต่ อการกระทาที่ผิดทานองคลองธรรมนีจ้ ึ งได้ แสดงความจงรั กภักดี
โดยอาสายกทัพไปช่ วยรบ และแสดงถึงเมตตาธรรมอันมีต่อเพื่ อนบ้ าน ข้ าพระพุทธเจ้ าทั้งหลายจึ งขออาสา
ไปประเทศนั้น ทั้งนีใ้ นทางหนึ่งจะเป็ นการเสริ มสร้ างกาลังใจแก่ ประเทศที่อยู่ห่างไกล และในอีกทางหนึ่งก็
จะสร้ างแรงกดดันแก่ เหล่ าโจรเตีย้ เพราะการทาศึกสงครามหลายด้ านย่ อ มมีการพลาดพลั้งอยู่บ้าง ยิ่งกว่ านั้น
อันความยิ่งใหญ่ ของประเทศจีนจาเป็ นด้ วยหรื อที่จะต้ องพึ่งพาอาศัยประเทศอื่ น ดังนั้น องค์ จักรพรรดิเสิ นจง
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จึงทรงมีพระบรมราชโองการให้ ชมเชยความจงรั กภักดีและเมตตาธรรมเช่ นนี ้ แต่ เรื่ องนีม้ ีความสาคัญมาก จึ ง
ขอให้ รอฟั งผลการพิ จารณาของผู้บัญชาการทหารก่ อน เมื่ อได้ รับหนั งสื อแจ้ งแล้ วจึ งจะสามารถประกาศ
แสดงให้ เห็นชัดแจ้ ง ขณะนั้นผู้บัญชาการทหารได้ ปกครองดินแดนกันดารเหล่ านั้นอยู่ เรื่ องของประเทศทาง
ทะเลจึ งจะทราบดี สมควรจะให้ พิจารณาขอให้ ทางกลาโหมจัดส่ งเจ้ าหน้ าที่ไปและกระทาตามคาสั่ งเมื่อถึง
ประเทศนั้นแล้ ว ขอให้ กาชั บส่ งคาสั่ ง สมควรให้ กษัตริ ย์แห่ งสยามปฏิ บัติตามพระราชโองการ กระทาการ
ปรั บปรุ งตระเตรี ยมทัพเรื อแล้ วถวายสาสน์ กราบบังคมทูลตอบและรั บคาสั่ งถึงกาหนดให้ ป ฏิ บัติตามที่ขอ
พระบรมราชานุญาติให้ ปฏิ บัติได้ ”

รวมผู้คนทัว่ ทั้งแผ่ นดินให้ เป็ นปึ กแผ่ น
พ.ศ. ๒๑๒๗ เมื่ อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จกลับจากเมื องแครง พระองค์ท รงเพิ่ มก าลังทัพ ให้แก่
กองทัพอยุธยาด้วยการ “เทครัว” จากหัวเมืองเหนือมาไว้ในกรุ งศรี อยุธยา โดยทรงออกอุบายว่า ข้าราชการใน
กรุ งศรี อยุธยาเกลี ยดชังสมเด็จพระมหาธรรมราชา จึงต้องถอนข้าราชการเมืองเหนื อที่ เคยรับใช้ลงมารับ
ราชการในกรุ งศรี อยุธยาเป็ นจานวนมาก การออกอุ บายนี้ ถือเป็ นการลดความเสี ยเปรี ยบทางด้านกาลังทหาร
พระองค์ท รงตัดสิ นพระทัยไม่ ใช้หัวเมื องเหนื อรั บ ศึ ก หงสาฯ แต่ กลับ เทครั วคนในหัวเมื องเหนื อและมา
เตรี ยมพร้อมในการรับมืออยูท่ ี่กรุ งศรี อยุธยาแทน ถึ งแม้จะเสี ยเปรี ยบด้านกาลังทหาร แต่ดว้ ยชัยภูมิทางการ
รบของกรุ งศรี อยุธยาที่ มีแม่น้ าล้อมรอบและมี กาแพงเมืองแข็งแกร่ ง จึงชดเชยข้อด้อยด้านกาลังพลได้เป็ น
อย่างดี จากนั้นพระองค์ก็เสด็จจากพิษณุ โลกมาประทับที่วงั จันทร์ เกษม เพื่อช่วยสมเด็จพระมหาธรรมราชา
ปกครองราชการแผ่นดิน
ในที่ สุ ด กองทั พ หงสาวดีซึ่ ง มีก าลังพลถึ ง ๒๕๐,๐๐๐ คน ก็มาถึ งอยุธ ยาเมื่ อ วัน ที่ ๑๑ ธั น วาคม
๒๑๒๙ แล้ วเข้ ายึดพื น้ ที่ทางเหนื อและตะวันออกของอยุธยา จากนั้นเกิ ดศึ กยืดเยือ้ เป็ นเวลาถึง ๕ เดื อน การ
รบกับหงสาวดีจึงมิใช่ การรบระหว่ างไทยกับพม่ าดังที่หลายคนเข้ าใจ แต่ เป็ นประชาคมที่ประกอบขึน้ เป็ น
กาลังหงสาวดีและอยุธยามีหลากหลายมาก ทั้งมอญ ไทใหญ่ ฯลฯ เพราะพืน้ ที่สงครามครอบคลุมตั้งแต่ ล่ มุ นา้
อิ รวดี เทื อกเขาตะนาวศรี ลุ่มนา้ เจ้ าพระยา รวมถึงส่ วนหนึ่ งของแม่ นา้ โขง ถ้ าคิ ดในเชิ งชาติ พันธุ์ สงครามที่
เกิดขึน้ จึงไม่ ใช่ แค่ ไทยรบพม่ า
สงครามครั้ งนี้ ก รุ งศรี อยุธ ยาเสี่ ย งจะเสี ยเมื องเป็ นอย่างยิ่ง เพราะกองทัพ หงสาวดี ที่ ย กมามี ก าลัง
กองทัพมากกว่าหลายเท่า ทั้งยังเป็ นกองทัพที่พระเจ้ านันทบุเรงทรงคุมกาลังมาด้วยพระองค์เอง สงครามครั้ง
นั้นทิ้งร่ องรอยไว้ให้คนรุ่ นหลังทราบว่า พระนเรศวรทรงเป็ นนักยุทธศาสตร์ ช้ นั ยอด ดังจะเห็ นได้ว่าถึ งแม้
อยุธยามีทหารน้อยกว่า แต่ก็สร้างความระส่ าระสายให้แก่ทพั หงสาวดีและทัพของหัวเมืองประเทศราช ซึ่ งมี
กาลังมากกว่าหลายเท่ าได้เห็ นอย่างเด่ นชัด พระนเรศวรทรงนาทหารกองเล็ก ๆ ออกโจมตี ค่ายข้าศึ กด้วย
พระองค์เอง ทั้งยังทาสงครามกองโจรอยู่เป็ นระยะๆ โดยอาศัยข้อได้เปรี ยบของสมรภูมิและความคุน้ ชิ น
พื้นที่
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สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็ นแม่ ทพั กองงานควบคุมการบูรณปฏิสังขรณ์ พระอุโบสถ
วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
ที่มา 400ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ.2148-2548. (พิมพ์ครั้งที่ 4)

บทสรุป
สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์หนึ่งของกรุ งศรี อยุธยาที่มีพระราชกรณี ยกิจอัน
ยิง่ ใหญ่และเป็ นประโยชน์ต่อราชอาณาจักรสยามสื บสายมาถึงปั จจุบนั พระองค์ทรงเรี ยนรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับ
การประกาศอิ สรภาพตั้งแต่ครั้งอยู่เมื องพม่า และทรงใช้เวลา ๘ ปี เต็มในหงสาวดีในฐานะเชลยเพื่อศึกษา
ยุทธศาสตร์ ของพม่า พระองค์ทรงศึกษาวิชาศิลปะศาสตร์ วิชาพิชยั สงคราม ทรงนิยมในวิชาการรบทัพจับศึก
พระองค์ทรงมี โอกาสศึ กษา ทั้งภายในราชส านักไทย และราชส านักพม่า มอญ และได้ทราบยุทธวิธีของ
ชาวต่างชาติ ต่างๆ ที่ ม ารวมกันอยู่ในกรุ งหงสาวดี เป็ นอย่างดี เช่ น ชาวโปรตุ เกส สเปน หรื อชาวพม่าเอง
พระองค์ทรงนาหลักวิชามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมในการทาศึกได้เป็ นเลิศ
ดังเห็นได้จากการสงครามทุกครั้งของพระองค์ ยุทธวิธีที่ทรงใช้ได้แก่ การใช้คนจานวนน้อยเอาชนะ
คนจานวนมากและยุท ธวิธีการรบแบบกองโจร ซึ่ งพระองค์ทรงนามาใช้ก่อนจอมทัพ ที่ เลื่ องชื่ อในยุโรป
นอกจากนั้น หลัก การสงครามที่ เป็ นที่ ย อมรั บ อย่า งกว้างขวางในปั จ จุ บ ัน เช่ น การด ารงความมุ่ งหมาย
หลักการรุ ก การออมกาลัง การรวมกาลัง การดาเนิ นกลยุทธ์ ความเด็ดขาดในการบังคับบัญชา การระวัง
ป้ องกัน การจู่โจม ฯลฯ พระองค์ก็ทรงนามาใช้อย่างเชี่ยวชาญ และประสบผลสาเร็ จอย่างงดงามมาโดยตลอด
เหตุ การณ์ ที่ยิ่งใหญ่และส าคัญยิ่งของชาติ ไทย พระองค์ได้กู้อิสรภาพของไทยจากการเสี ยกรุ งศรี
อยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อานาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล นับตั้งแต่ประเทศพม่า
ตอนใต้ท้ งั หมด นัน่ คือ จากฝั่ งมหาสมุทรอินเดี ยทางด้านตะวันตก ไปจนถึ งฝั่ งมหาสมุทรแปซิ ฟิกทางด้าน
ตะวันออก ทางด้านทิศใต้ตลอดไปถึงแหลมมลายู ทางด้านทิศเหนื อก็ถึงฝั่งแม่น้ าโขงโดยตลอด และยังรวม
ไปถึงรัฐไทใหญ่บางรัฐอีกด้วย

