
วชิาประวตัิศาสตร์การสงครามไทย

กองวชิาประวตัิศาสตร์การสงคราม                       
ส่วนวชิาทหาร                                                       

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สมเดจ็พระนเรศวรทรงกู้อสิรภาพ
และการรบคร้ังส าคญั



พระไชยราชา     พระมหาจักรพรรดิ์ + พระสุริโยทยั

พระราเมศวร   พระวสุิทธกษัตรีย์ + (พระมหาธรรมราชา)   พระเทพกษัตรีย์    พระมหินทร

พระสุพรรณกลัยา          พระนเรศวร พระเอกาทศรถ          
2095 สมภพ                   2098-2148                2101-2163  
2112 มเหสีบุเรงนอง        มมีเหสี 3 องค์                          
2136 พริาลยั                    - พระมณรัีตนา                                               

- พระเอกกษตัรีย์                                                                    
- ธิดาพระเจ้าเชียงใหม่

2077-2091 2091-2111



พระนเรศวรเป็นพระราชนัดดาของสมเดจ็พระศรีสุริโยทยั  
เดมิมพีระนามว่า พระนเรศ  วรราชาธิราช ( พระองค์ด า)
ต่อมาเป็นพระนเรศวร  ราชาธิราช เกดิพระราชวงัจันทร์
เมืองพษิณุโลก กรุงศรีอยุธยาเสียทีแก่พม่าจ าต้องไปอยู่
กรุงหงสาวดีเป็นองค์ประกนัด้วยวยั ๙ ขวบ



๘ ปีประทบัทีห่งสาฯ พระเจ้าบุเรงนองทรง
เลีย้งดูให้การศึกษาอย่างดวีชิาศิลปะการ
ปกครอง วชิาพชัิยสงคราม(การรบยุทธวธีิ
หลกัการสงคราม การด าเนินกลยุทธ) กบัราช
ส านักพม่า-ไทย ครูมอญและฝร่ัง ต่อมาสมเดจ็
พระมหาธรรมราชา ยกพระสุพรรณกลัยา(เป็น
บาทเจริกา)แลกกบัพระองค์ด าเพราะอยุธยามี
ศึกด้านเขมร















สมเดจ็พระมหาธรรมราชา โปรดเกล้าให้            
พระนเรศวร เป็นพระมหาอปุราชไปครองเมือง
พษิณุโลก(๑๖ ชันษา)พระเจ้าบุเรงนองเสดจ็
สวรรคต อปุราชนันทบุเรงขึน้ครองราชย์ 
พยายามลดพระอ านาจพระนเรศวร ให้ร่วมท าศึก       

ศึกตีเมืองคงั (ซ่ึงเราจะศึกษารายละเอยีดกนั)



พ.ศ.๒๑๒๗ พม่ามศึีกภายใน  ขอให้ทัพไทยไปช่วย                   
พระนเรศวรรู้แผนก าจัดพระองค์จึงต้อนครัวไทยกลบัอยุธยา
กองทัพพม่าติดตามทนัที่ริมแม่น า้สะโตงพระองค์ทรงใช้พระ
แสงปืนต้นยงิแม่ทพัมงัสุรกรรมาตาย



ต่อมาพระนเรศวรทรงทราบว่าพระเจ้านันทบุเรง
คดิก าจัดพระองค์จึงทรงประกาศอสิรภาพ ณ 
เมืองแครง พม่าพยายามยกทพัเข้าตกีรุงศรีฯ
หลายคร้ังแต่ไม่ส าเร็จ ปี ๒๑๓๓สมเดจ็พระมหา
ธรรมราชาเสดจ็สวรรคต พระองค์ขึน้ครองราชย์
(๓๕ชันษา)พระนามว่าสมเดจ็พระสรรเพชญ์ที่ ๒
และให้พระเอกาทศรถเป็นพระมหาอปุราชมศัีกดิ์
เสมอพระมหากษัตริย์



พระองค์ท าศึกหลายคร้ังไทยเป็นปึกแผ่นมัน่คง
ราชอาณาจักรกว้างไพศาล

พระองค์ทรงท ายุทธวธีิแบบใหม่ รับศึกนอกเมือง
(การยุทธเส้นใน)ริเร่ิมรบนอกแบบ(กองโจรแมวเซา)
พ.ศ.๒๑๔๘ ยกทพัจะไปตอีงัวะ(แสนหว)ีระหว่าง
ทางประชวรและทรงเสดจ็สวรรคตทีเ่มืองหาง 

พระชันษาได้ ๕๐ ปีครองราชย์ได้ ๑๕ ปี



สงครามสมยัสมเดจ็พระนเรศวร 
พ.ศ.๒๑๒๑ รบกบัพระยาจีนจันตุ
พ.ศ.๒๑๒๔ไปตีเมืองคงัให้พม่า(ศึกษา)
พ.ศ.๒๑๒๗ รบกบัพม่าทีริ่มแม่น า้สะโตง                                  
ยงิมงัสุรกรรมาตายแล้วทรงประกาศอสิระภาพ  
พ.ศ.2127 รบพระยาพะสิมทีสุ่พรรณ
พ.ศ. 2128 รบกบัพระเจ้าเชียงใหม่ทีบ้่านสระเกศ
พ.ศ. 2129พระเจ้าหงสาวดล้ีอมกรุงศรีฯ 
พ.ศ.2133พระมหาอุปราชายกมา (คร้ัง1)ไทยจับพระยาพะสิมได้

พ.ศ. 2135สมเดจ็พระนเรศวรชนช้างกบัพระมหาอุปราชา (ศึกษา)



อาณาจักรพกุาม

แสนหว ี               ปัน                                 
ง้าว    ทิบอ               แม้ว                       เลียมมั่ว
อังวะ            ไทยใหญ่           ยาง              เชียงรุ้งจิตตะกอง                                                  

ยะไข่                                       ตะเกิง 
พุกาม คงั เขมรัฐ           เชียงลบ      

รุม                      ยอง                   สิงห์

ตองอู              ปาย         เชียงดาว     เชียงราย    เชียงค า
แปร                                  เชียงใหม่              พะเยา                 

ล าพูน  ล าปาง              น่าน 

แครง       สะโตง         ยวม         เถิน           พชัิย               นครไทย  
หงสาวดี สะเทิม                      สุโขทัย                            หล่ม 

พะสิม           ย่างกุ้ง     เมาะตะมะ               แม่สอด              พษิณุโลก

ก าแพงเพชร   พจิิตร        เพชรบูรณ์

อ่าวแบงกอล

การรบทีเ่มือง คงั

หาง อาณาจักรอยุธยา



การรบทีเ่มืองคงั   พ.ศ. 2124
สาเหตุ
พระเจ้าบุเรงนองสวรรคต นันทบุเรงราช                                   
บุตรขึน้เป็นกษตัริย์ประเทศราชต้องมาเคารพ                            
พระศพ เจ้าฟ้าเมืองคงั ไม่มากระด้างกระเด่ืองคดิแยกตวั
เป็นอสิระ  พม่าต้องการตเีมืองคงั เพ่ือปราบเป็นตวัอย่าง
เพ่ือมใิห้ประเทศราชอ่ืน ๆ แข็งเมือง  จึงจัดกองทพั
เจ้านายรุ่นหนุ่มของพม่า และประเทศราช  ประชันฝีมือ
กนั  เพ่ือให้เกดิความนิยมเล่ือมใสในพระมหาอุปราชา
(คาดว่าจะชนะ)เพ่ือปกครองแผ่นดนิต่อไป



ตองอู

แครง 

หงสาวดี
(พะโค)

เมือง คงั                                  
รุม                                                 เชียงตุง

นาย      หาง                       งาย  

เชียงใหม่

ยาม 

สะเทิม    เมาะตะมะ เมาล าเลิง           แม่ละเมา

ตาก       พษิณุโลก

กองทัพพระมหาอุปราชา   

กองทัพพระสังขทัต 

กองทัพพระนเรศวร แสดงการเดนิทัพ
เข้าเมืองคงัของ

ทัพพม่า



ก าลงัการวางก าลงัและรูปขบวน
ฝ่ายพม่า
1.  พระมหาอปุราชา   เป็นแม่ทพัหงสาวดี
2.  พระสังขทตั   เป็นแม่ทพัเมืองตองอู
3.  พระนเรศวร 
เป็นแม่ทพักองทพัไทย
ทั้ง 3 กองทพั  เคล่ือนที่
ตามกนัเข้าตเีมืองคงั

ทพั ๓ ทพั ๑ทพั ๒ คงั



แผนการรบของทั้ง 2 ฝ่าย

- ฝ่ายพม่า วางแผนร่วมกนัเข้าตี ทางเข้าเมืองคงัเป็นทาง
บงัคบัคบัแคบขึน้ภูเขา  เข้าตพีร้อมกนัไม่ได้  เห็นพ้องผลดั
กนัเข้าตีกนัคนละวนั
- ฝ่ายเมืองคงั ใช้ภูมปิระเทศได้เปรียบ เป็นทีสู่ง  ตั้งรับ

เหนียวแน่น แบบยดึพ้ืนที่  เส้นทางคบัแคบสามารถท าลาย
ฝ่ายตรงข้ามได้ง่าย

เมืองคงั

เมือง คงั                                                 
วางก าลงัอยู่ทีสู่ง 2 ข้าง           

ของช่องเขา



การปฏิบัติการรบ

วนัที่ 1 พระมหาอุปราชา  ออกต ี 22.00 น.   ใช้ยุทธวธีิเข้าตี
ตรงหน้าพ่ายแพ้เพราะพื้นทีก่ารรบภูมปิระเทศเป็นอุปสัก
วนัที่ 2   พระสังขทตั   กลยุทธเช่นเดยีวกนักบัวนัที่ 1   พ่าย
แพ้    (ทั้งสองทพัไม่ตรวจพื้นที่และใช้ก าลงัจ านวนมากเข้า
หัก ก าลงัเมืองคงัตั้งรับอยู่พื้นทีเ่ป็นต่อ  ใช้เคร่ืองมือทาง
ธรรมชาตเิป็นอาวุธ)

ทพั ๒

ทพั ๓
ทพั ๑

เมือง คงั

น า้



การปฏิบตักิารรบของพระนเรศวร

วนัที่ 3 พระนเรศวร   ตรวจภูมปิระเทศ(แมวเซา)พบเส้นทาง
ลบัด้านหลงั  วางแผนจัด  2  กองรบ เวลาออกตี   0400  น.  
1 กองตีรองทางขึน้ด้านหน้าแต่ไม่เข้าตคีอยส่งเสียงอกึทึก
กอง 2 พระนเรศวรใช้กลยุทธ การโอบน าทพัเข้าตีหลกั
ด้านหลงัไม่ให้รู้ตวัเจ้าฟ้าเมืองคงัจ ายอมแพ้เพ่ือไม่เสียไพร่พล

ทพั ๓
พระนเรศวรเข้าตีรองด้านหน้า          เข้าตีหลกัโอบด้านหลัง

เมือง คัง

น า้



เมือง คงั     เข้าตหีลกั(ไทย)

ตองอู               

หงสาวดี
(พะโค) แครง          เมาะตะมะ      แม่ละเมา              พษิณุโลก  

เชียงใหม่

รุม

แสดงทศิทางการเข้าตี
ของสมเดจ็พระนเรศวร

เข้าตรีอง

ยุทธวธีิการโอบ



ผลการรบ
1.  กองทัพไทย   ชนะเบ็ดเสร็จ
2.  พระนเรศวรได้รับการยกย่อง                                          
มช่ืีอเสียงมากพระมหาอุปราชาและ                                     
พระสังขทัตมีความละอาย
3.  เป็นมูลเหตุไทยและพม่าขัดเคืองกนั



บทเรียนจากการรบ
1.  ความเฉลยีวฉลาดของพระนเรศวร ทรง คดิ
ยุทธวธีิใหม่ ๆ (หาข่าว ตรวจภูมปิระเทศ ออมก าลงัการโอบ)
2.  ข่าวสารภูมปิระเทศมคีวามส าคญั
3.  แผนเข้าตหีลกัด้านหลงัเป็นส่ิงพงึประสงค์
4.  เวลา 04.00 น. เวลาคนนอนหลบัสบาย เม่ือยดึ  
ทม.ได้กส็ว่างพอดี  จัดระเบียบใหม่ได้สะดวก



พระนเรศวรใช้หลกัการสงครามการรบคร้ังนี้
1.  หลกัการรวมก าลงั การเข้าตีหลกั
2.  หลกัการออมก าลงั การลวงด้านหน้า
3.  หลกัการด าเนินกลยุทธ การโอบ
4.  หลกัการจู่โจม ทิศทางไม่คาดคดิ
5.  หลกัความง่าย หาข่าว เวลาออกตี



พ.ศ. 2135

ศึกชนช้างกบัพระมหาอุปราชา

ที ่หนองสาหร่าย   แขวงสุพรรณบุรี   



ก่อนศึกชนช้างสมเดจ็พระนเรศวร 
หลงัจากช่วยพม่าตีเมืองคงั
พ.ศ.2127 กลบัไปช่วยพม่ารบอกีแต่รู้แผนก าจัดพระองค์จงึต้อน
ครัวไทยกลบัด้วย  พม่าตามทนัทีริ่มแม่น า้สะโตง พระองค์ ทรงพระ
แสงปืนต้นยงิแม่ทพั มงัสุรกรรมา ตายแล้วทรงประกาศอสิรภาพ  
พ.ศ.2127 รบพระยาพะสิมทีสุ่พรรณ
พ.ศ. 2128 รบกบัพระเจ้าเชียงใหม่ทีบ้่านสระเกศ
พ.ศ. 2129 พระเจ้าหงสาวดล้ีอมกรุงศรีฯ 
พ.ศ.2133 พระมหาอุปราชายกมา (คร้ัง1)ไทยจับพระยาพะสิมได้

พ.ศ. 2135สมเดจ็พระนเรศวรชนช้าง หนองสาหร่าย   สุพรรณบุรี



สาเหตุสงครามศึกชนช้าง
- ความแค้นของพม่าคราว                                            
พระมหาอปุราชาพ่ายแพ้แก่                                  
ไทย  2133 คดิแก้แค้นให้จงได้
- พม่ากลวัประเทศราชอ่ืนเอาอย่างแยกเป็น
อสิระและ เพิม่พระบรมเดชานุภาพ พระมหาอปุ
ราชาเป็นผู้มคีวามเข้มแขง็จะครองราชต่อไป



แปร               ตองอู                            เชียงใหม่
พระเจ้าเชียงใหม่
ไปสมทบทางเรือ

ทัพพระเจ้าแปร                           
ทัพนัดจินหน่อง                          
(บุตรพระเจ้าตองอู)

หงสาวดี

ด่านแม่ละเมา        ตาก                                                                 
เมาะตะมะ นครสวรรค์

เจดย์ีสามองค์                                                 
ไทรโยค   สุพรรณบุรี      ป่าโมก

กรุงศรีอยุธยา
กาญจนบุรี     

ราชบุรี

ท่ีรวมพลของกองทัพ
ไทยช่วงแรก

ทัพหงสาวดี                       
ส่วนใหญ่พระมหาอุปราชา

ทะเลอันดามัน

การจัดทัพ

ทัพหลวงพม่าตั้งท่ีตะพงัตุ

บ้านทาคอย

ทางน ้าและส่งเสบียง

ส่วนล่วงหน้า   
เจ้าเมืองจาปะโร  
(ลาดตระเวนหาข่าว)

จะท าการยุทธ
บรรจบท่ีกรุง
ศรีอยุธยา



กาญจนบุรี

พนมทวน

ตระพงัตรุ
จระเข้สามพนั

ดอนเผาข้าว
ดอนระฆงั

หนองสาหร่าย            
ริมน า้ท่าคอย

สุพรรณบุรี

ข้ามท่าท้าวอู่ทอง

สามโก้ ป่าโมก
ต าบลมะม่วงหวาน

ทุ่งลุมพลี

กรุงศรีอยุธยา

ราชบุรี

แผนการรบของฝ่ายไทย

จึงเห็นควรชิงเข้าท าลายกองทัพพระ
มหาอุปราชา (ทพัหลวง)  มใิห้ท าการ
ยุทธบรรจบกบัทพัพม่าทีเ่คล่ือนทีม่า
จากด่านแม่ละเมา และเชียงใหม่ได้

ไทย  เตรียมกองทพัจะไป
ตเีขมรต้องเปลยีนทศิมาตั้งฐานรับพม่าทีทุ่่งป่าโมกแทน 
สมเดจ็พระนเรศวร                                                                      
เห็นว่าข้าศึกม ี                                                                                 
240,000 คน



ยุทธศาสตร์  ( ฝ่ายไทย )
การท าศึกยุคก่อนพระองค์กรุงศรีอยุธยา = หลกัพื้นฐาน
การใช้ตัวพระนครเป็นฐานรับศึก(มกี าแพงแข็งแรงเชิงเทนิ
หอรบ ป. น า้ล้อมรอบ น าคนเสบยีงเข้าเกบ็ รอน า้หลาก ทพั
หัวเมืองเข้าช่วย)สมยัสมเด็จพระนเรศวร = น าทัพออกไป
รับศึกถึงหัวเมืองช้ันนอก ห่างไกลกรุงออกไป  หาข่าว 
กองโจร



แปร               ตองอู                            เชียงใหม่
พระเจ้าเชียงใหม่
ไปสมทบทางเรือ

ทัพพระเจ้าแปร                           
ทัพนัดจินหน่อง                          
(บุตรพระเจ้าตองอู)

หงสาวดี

ด่านแม่ละเมา        ตาก                                                                 
เมาะตะมะ นครสวรรค์

เจดย์ีสามองค์                                                 
ไทรโยค   สุพรรณบุรี      ป่าโมก

กรุงศรีอยุธยา
กาญจนบุรี     

ราชบุรี

พระยาศรีไสยณรงค์
พระยาราชฤทธานนท์
ส่วนก าบังขัดตาทพั
วางก าลงัอยุ่ทีล่ าน า้
บ้านท่าคอยใกล้หนอง
สาหร่าย

ท่ีรวมพลของ
กองทัพไทย

ทัพหงสาวดี                       
กองหน้า เจ้าเมืองจาปะโร
ส่วนใหญ่พระมหาอุปราชา

ทะเลอันดามัน พระยาอมรินทรฤาไชยคุมกองโจร500คนซุ่มโจมตี ยดึเสบียง
ร้ือสะพาน ก่อกวน ก่อน-ระหว่าง-หลงัท าศึก

ภูมปิระเทศ

ทัพหลวงพม่าตั้งท่ีตะพงัตุ

บ้านท่าคอย



พระยาวชิิตณรงค์        พระยาสีหราชเดโช       พระยาพชัิยรณฤทธ์ิ

พระยารามค าแหง     กองเกียกาย พระเทพอรชุน         พระพชัิยสงคราม

เจ้าพระยาจักรี         พระนเรศวร+พระเอกกาทศรถ        พระยามหาเสนา
กองทัพหลวง

กองหน้า

หลวงอภัยสุรินทร์                  พระยาพระคลัง               พระยาราชสงคราม
กองยกบัตร

หลวงอภัยสุรินทร์                  พระยาท้ายน ้า                  หลวงหฤทัย
กองหลงั

ปีกซ้าย                            แม่ทัพ                         ปีกขวา

การจัดขบวนของไทย (เบญจเสนา ) ( 5 กองทัพ 1แสนคน )



การปฏิบัตกิารรบ
รุ่งเช้า18 ม.ค.2135 ไทยพร้อมรบ บก.อยู่ ต.บ้านท่าคอย

สมเดจ็พระนเรศวร   ทรงเคร่ืองยุทธพชัิย ทรงช้างพระทีน่ั่ง r

พลายภูเขาทอง/เจ้าพระยาไชยานุภาพ

เจ้ารามราฆพ      เป็น      กลางช้าง
พระมหานุภาพ   เป็น      ควาญช้าง



*สมเด็จพระเอกาทศรถ      ทรงเคร่ืองยุทธพชัิย  ทรงช้าง
พระทีน่ั่ง พลายบุญเรือง / เจ้าพระยาปราบไตรจักร

หม่ืนภักดศีวร     เป็น      กลางช้าง
ขุนศรีคชคง        เป็น      ควาญช้าง



การเคล่ือนที่เข้าหากนัของไทยกบัพม่า

กาญจนบุรี

พนมทวน

ตระพงัตรุ
จระเข้สามพนั

ดอนเผาข้าว

ยุทธหัตถี
ดอนระฆงั

หนองสาหร่าย            
ริมน า้ท่าคอย

สุพรรณบุรี

ข้ามท่าท้าวอู่ทอง

สามโก้ ป่าโมก
ต าบลมะม่วงหวาน

ทุ่งลุมพลี

กรุงศรีอยุธยา

บก.พม่า

ราชบุรี

บก.ไทย

พระยาศรีไชยณรงค์ (ส่วนก าบงั) ได้
ปะทะข้าศึก ณ ต.ดอนเผาข้าว   
ต้านทานไม่ไหวถอยไปยงักองหน้าของ
ไทย

18 มกราคม 2135 ตอนเช้า 07.00น.



การปะทะ
* เสียงปืนดงัสน่ันหน้ากองทพัหลวง* ด ารัสให้เจ้าหม่ืนทพิเสนาเอา
ม้าเร็วไปดูเหตุการณ์ กลบัมารายงานว่าส่วนก าบงัพระยาศรีไสย
ณรงค์ปะทะกบัข้าศึกหนีถอยร่นมา    * สมเดจ็พระนเรศวรปรึกษา
แม่ทัพนายกองเกดิแนวคดิ 2 แนว

1. ส่งกองหนุนต้านทาน แล้วใช้ทพัหลวงเข้าตี
2. สมเดจ็พระนเรศวรเห็นควรถอยตั้งรับแล้วเข้าตีเร่งด่วน

18 มกราคม 2135 เวลา 1100 น.



แม่ทัพพม่า
การเคล่ือนท่ีโอบ
ของพระนเรศวร-
พระเอกาทศรถ

ส่วนหน้าของพม่า

ส่วนหน้าของไทย

ก าลังส่วนใหญ่ของพม่า

*เวลา  11.00  น. ฝ่ายพม่าไล่ตดิตามฝ่ายไทยแตกมาไม่เป็น
ขบวน    *  สมเดจ็พระนเรศวรส่ัง  ทพัหลวงเข้าตีโอบหน่วย

น าของข้าศึกทนัที ส่วนกองทัพ        
หน้าได้รับค าส่ังช้า บ้างเร็วบ้าง   
เคล่ือนทีไ่ปไม่ทนัตามเสดจ็  
คงมแีต่ทพัของพระยาสีหราช

เดโชชัย  กบั พระยามหา
เสนาบดทีีต่ดิตามได้ทนัทาง
ปีกขวา นอกน้ันตามไม่ทัน



การรบ
*  ช้างพระที่น่ัง  2  พระองค์                                           
รุกไล่ข้าศึกประมาณ  1  กโิลเมตร                                       
พอฝุ่นจางจึงทอดพระเนตรเห็น                                     
พระมหาอุปราชาทรงพระคชาธาร                                   
ใต้ร่มไม้กบัท้าวพระยาทั้งหลาย                                  
พระองค์จึงทรงทราบว่าเสด็จถึงกองทัพหลวงข้าศึก
แล้วโดยแม่ทัพอ่ืน ตามไม่ทัน ต้องเผชิญหน้ากบั
ข้าศึกตามล าพงั

พระมหาอุปราชา  

สมเด็จพระนเรศวร   
สมเด็จพระเอกาทศรถ    
พระยาสีหราชเดโช        
พระยามหาเสนาบดี



ยุทธหัตถี
พระมหาอุปราชาประทบัช้างใต้ต้นไม้                                                 
ทราบว่าทีอ่ยู่ตรงหน้าน้ันคือแม่ทพัไทย
สมเดจ็พระนเรศวร(ใช้ปัญญา-โอกาส)                                                      
ขบัช้างตรงเข้าหา พระมหาอุปราชาและกล่าว

“ เจ้าพีจ่ะยืนช้างอยู่ในร่มไม้ท าไม   เชิญเสดจ็มา
กระท ายุทธหัตถกีนัให้เป็นเกยีรตยิศเถดิ  กษตัริย์
ภายหน้าจะชนช้างได้อย่างเราจะไม่มีแล้ว”



ยุทธหัตถี
พระมหาอุปราชาขบัช้างพลาย

พทัธกอ เข้าชนกบัเจ้าพระยาไชยานุภาพ
ซ่ึงก าลงัคลัง่น า้มนักเ็ข้าแทงไม่ยั้ง
เสียทพีลายพทัธกอได้ล่าง แบกรุนเอาเจ้าพระยาไชยานุภาพ
เบนขวางตวั พระมหาอุปราชาได้ทฟัีนด้วยพระแสงของ้าว
สมเดจ็พระนเรศวรหลบทนัถูกแต่พระมาลาขาดวิน่ไป
สมเดจ็พระนเรศวรได้ทจ้ีวงฟันด้วยพระแสงของ้าวถูกพระ
มหาอุปราชาทีไ่หล่ขวาขาดใจตายบนคอช้าง



ยุทธหัตถี สมเดจ็พระเอกาทศรถได้ชนช้างกบัเจ้าเมือง
จาปะโร ได้ฟันเสียชีวติเช่นเดยีวกนั
**แม่ทพันายกองหงสาวดเีห็นพระมหาอุปราชาถูกฟัน
ต่างกรูกนัเข้าช่วยแก้ไขใช้ปืนระดมยงิต้องสมเดจ็พระ
นเรศวรทีพ่ระหัตถ์บาดเจ็บ

กองทัพ  พระยาสีหราชเดโชชัยและกองทพั
เจ้าพระยามหาเสนาบดตีามทนัจึงแก้ทนั สมเดจ็พระ
นเรศวรและสมเดจ็พระเอกาทศรถออกมาพ้นข้าศึก



พระเกยีรตยิศเล่ืองลือไปทัว่                                  
ทุกทศิ และสมเดจ็พระนเรศวร                             
โปรดให้สร้างเจดย์ียุทธหัตถ ี                                     
ณ  ต าบลดอนเจดย์ี  อยู่ห่างหนองสาหร่าย
ราว  100 เส้น
(4 กม.)



พระราชทานนามช้างพระที่น่ัง  เจ้าพระยาไช
ยานุภาพ เป็น เจ้าพระยาปราบหงสาวดี

พระแสงของ้าว  =  พระยาแสนพลพ่าย
พระมาลา   = พระมาลาเบี่ยง



ผลการรบ
1.  ฝ่ายไทยมีชัยชนะเด็ดขาด
2.  สมเด็จพระนเรศวร   สมเด็จพระเอกาทศรถได้ 

รับพระเกยีรติยศยิง่ใหญ่
3.  โปรดให้สร้างเจดีย์ยุทธหัตถี(ดอนเจดีย์) เจดีย์ชัย
มงคลที่วดัป่าแก้ว(วดัใหญ่ชัยมงคล)
4.  ปูนบ าเหน็จรางวลัถ้วนหน้า(เอาผดิแม่ทัพนายกองที่
ตามไม่ทันในสนามรบ สมเด็จพระพนรัตน์วนัป่าแก้วขอใว้)
5.  ทหารไทยมจิีตใจรุกรบ พร้อมแก้แค้นถ้วนหน้า



บทเรียนจากการรบ
1.  ด้านการข่าว  มอญและกองแมวเซา
2.  ความกล้าหาญ  ไหวพริบปฏิภาณ   ความเป็นผู้

น าของสมเด็จพระนเรศวร
3.  การผิดพลาดการนัดหมาย                                        
อาณตัิสัญญาณในการรบ
4.  การรู้จิตใจ ความรู้ความ                            
สามารถผู้น าทัพฝ่ายตรงข้าม



การน าหลกัการสงครามไปใช้
1.  หลกัความมุ่งหมาย ท าลายจุดศูนย์ดุล(แม่ทัพ)
2.  หลกัการออมก าลงั มกีองหนุนในกรุงฯ ใช้กองโจร

3.  หลกัการด าเนินกลยุทธ รับเป็นรุกและโอบ
4.  หลกัเอกภาพในการบังคบับัญชา พระองค์
5.  หลกัการระวงัป้องกนั มีส่วนก าบัง –ขดัตาทัพ-งานกองโจร

6.  หลกัความง่ายให้พม่าไล่ตามเข้าตทีางปีก



ช านาญการใช้อาวุธ
1.   ปืน

- ไล่ยงิพระยาจีนจันตุ  2121 - ยงิสุรกรรมาเสียชีวติ  2127
- ยงินายทหารเชียงใหม่เสียชีวติทีป่่าโมกน้อย  2128

2.   ดาบ 
- พระแสงดาบคาบค่าย  ปีนค่ายหงสาวดทุ่ีงชายเมือง 2129
- ฟันทหารของลกัไวท ามูตาย

3.   ทวน    - แทงลกัไวท ามูตาย   2129
4.   ง้าว     - พระแสงของ้าวฟันพระมหา

อุปราชา  18 ม.ค.2135



เสร็จศึกชนช้าง พระองค์ท าศึกต่อกบั
พ.ศ. 2135 ตเีมืองถวาย-ตะนาวศรี
พ.ศ.  2136 ไปตเีขมร
พ.ศ. 2137 ได้หัวเมืองมอญ 
พ.ศ. 2138 ตหีงสาวด ี 1
พ.ศ. 2142  ตหีงสาวด ี 2
พ.ศ.  2146 ตีเขมร ได้เขมรทั้งหมด
พ.ศ.  2147สงครามคร้ังสุดท้าย ไปตอีงัวะ ระยะทางทรง
ประชวรส้ินพระชนม์ (ครองราชย์15 ปี) พระชนม์ได้ 50 ปี



พ.ศ.  2147สงครามคร้ังสุดท้าย ไปตีองัวะ 
สาเหตุ พระเจ้าองัวะแข็งเมืองไม่ขึน้ต่อหงศาฯ (พระเจ้า

นันทบุรงถูกลอบปรงพระชนม์) คดิขยายอาณาเขตปราบไทย
ใหญ่เข้าเขตไทย เมืองหน่าย เมืองแสนหวี สมเด็จพระ
นเรศวรน าพล100,000 คนท าสงครามกบัไทยใหญ่ที่แปล
พรรคเข้ากบัองัวะ เสด็จถึงเมืองหาง ทรงประชวรเป็น    
ฝีระลอกขึน้ท่ีพระพกัตร์อาการหนักสมเด็จพระเอกา   
ทศรถน าทัพตามไปได้ 3 วนัทรงส้ินพระชนม์ ยกทพั
กลบั  



สมเด็จพระนเรศวร    
ทรงเป็น วรีมหาราช   
ทรงแผ่พระราช 

อาณาจักรกว้างขวาง   
เป็นท่ียกย่องพระ

เกยีรติยศถึง พม่า มอญ 
เขมร ลานช้าง ล้านนา 

จีน ฝร่ังตราบเท่าทุกวนันี้



แผนทีส่มยัสมเดจ็พระนเรศวร



วรีกรรม         น าไทย        ให้พ้นทาส               
ลูกหลานไทย  ทั้งชาต ิ      ควรจ าได้
เลือดเน้ือท่าน ทาแผ่นดนิ จนส้ินใจ    
พระคุณท่าน  ขอเทดิไว้   ช่ัวนิรันดร์



บทเรียน จากประวตัิศาสตร์
มีค่าทีสุ่ดอย่างหน่ึงทีม่นุษย์ทีเ่จริญแล้วจะ
น ามาศึกษาค้นคว้า วจิยั เพ่ือหาสาเหตุที่

ก่อให้เกดิปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในอดตี ทั้งนีก้็
เพ่ือมนุษย์จะได้น ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีจ่ะ

เกดิขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ดูแนวสอนเร่ือง                                            
สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา คร้ังท่ี 2

พฤหัสบดีหน้าพบกนั


