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เรื่อง วันยุทธหัตถี

รายละเอียด

          วันยุทธหัตถี  หรือที่เรียกวา “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หมายถึง วันที่ระลึกที่สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชทรงกระทํายุทธหัตถีมีชัยชนะ ตอสมเด็จพระมหาอุปราชาของพมา เมื่อ วันจันทร เดือน ๒ แรม ๒ คํ่า จุล

ศักราช ๙๕๔ อัน ตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๕ คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.

๒๕๔๘ กําหนดใหวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปีเป็น “ วันยุทธหัตถี ” (แทนวันที่ ๒๕ มกราคม เน่ืองจาก นายประ

เสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ไดคํานวณแลวพบวาการนับวันทางจันทรคติของวันกระทํายุทธหัตถีเดิมที่ตรงกับวัน

จันทร เดือน ๒ แรม ๒ คํ่า จุลศักราช ๙๕๔ ที่กําหนดเป็นวันที่ ๒๕ มกราคมนัน้ คลาดเคลื่อน จึงไดมีการเปลี่ยน

ใหมใหตรงกับความเป็นจริง) และถือวันน้ีเป็นวันรัฐพิธี โดยใหมีการวางพานพุมสักการะ แตไมถือเป็นวันหยุดราช

การ

          ยุทธหัตถี หมายถึง การตอสูดวยอาวุธบนหลังชาง เป็นการรบอยางกษตัริยสมัยโบราณ ถือเป็นคติมาแต

ดึกดําบรรพวา ยุทธหัตถีหรือการชนชางเป็นยอดยุทธวิธีของนักรบ เพราะเป็นการตอสูอยางตัวตอตัว แพชนะกัน

ดวยความคลองแคลวแกลวกลา กับการชํานิชํานาญในการขับขี่ชางชน โดยมิตองอาศัยรีพ้ลหรือกลอุบายแตอยาง
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ใด เพราะโดยปกติ ในการทําสงครามโอกาสที่จอมทัพทัง้สองฝ ายจะเขาใกลชิดจนถึงชนชางกันมีน อยมาก ดังนัน้

กษตัริยพระองคใดกระทํายุทธหัตถีชนะก็จะไดรับการยกยองวา มีพระเกียรติยศสูงสุด และแมแตผูแพก็ไดรับการ

ยกยองสรรเสริญวาเป็นนักรบแท

          ในสมัยอยุธยามีการยุทธหัตถี รวม ๓ ครัง้ คือ ครัง้แรก ในแผนดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระ

อินทราชาพระเจาลูกยาเธอไดชนชางกับขาศึกที่นครลําปาง และถูกปืนสิน้พระชนม ครัง้ที่สอง ในแผนดินพระ

มหาจักรพรรดิ ไดชนชางกับพระเจาแปรกรุงหงสาวดี และสมเด็จพระศรีสุริโยทัย ตองอาวุธขาศึกทิวงคต และ

ครัง้ที่สาม ก็คือครัง้ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนชางกับพระมหาอุปราชาแหงกรุงหงสาวดี จนไดรับชัยชนะ ซึ่ง

ยุทธหัตถีครัง้น้ีกลาวกันวาเป็นครัง้สุดทายในประวัติศาสตร และเป็นวีรกรรมครัง้สําคัญที่ทําใหพระเกียรติยศของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นที่เลื่องลือไปไกล หลังจากนัน้เป็นที่นาอัศจรรยวาไมมีขาศึกใดกลายกทัพมา

รุกรานเรานานถึง ๑๕๐ ปี ดังนัน้ ในโอกาส ครบรอบ ๔๑๕ ปีแหงวันกระทํายุทธหัตถี จนไดรับชัยชนะ กลุมประชา

สัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอนําพระราชประวัติโดยยอของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาเลาสูกันฟัง เพื่อเป็นการน อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค

          สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษตัริยไทยลําดับที่ ๑๘ แหงราชอาณาจักรศรีอยุธยา เสด็จ

พระราชสมภพที่เมืองพิษณุโลก เมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๐๙๘ ทรงมีสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจา ซึ่งเป็นพระเจา

แผนดินราชวงศสุโขทัยองคแรกที่ครองกรุงศรีอยุธยาเป็นพระบิดา และมีพระวิสุทธิกษตัรี ผูเป็นพระราชธิดาของ

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และพระสุริโยทัยวีรกษตัรียของไทยเป็นพระมารดา จึงอาจกลาวไดวาสมเด็จพระ

นเรศวรทรงไดรับพระสายโลหิตความเกงกลาสามารถสืบเน่ืองมาจากพอขุนรามคําแหงมหาราชทางพระชนก และ

เลือดพระสุริโยทัยซึ่งเป็นสมเด็จพระอัยยิกา(ยาย)ทางพระมารดา ทรงมีพระสุพรรณกัลยา เป็นพระพี่นาง และมี

พระเอกาทศรถเป็นพระอนุชา เน่ืองจากตลอด ระยะเวลาที่เสด็จขึ้นครองราชย ๑๕ ปี ตัง้แตปีพ.ศ. ๒๑๓๓ จน

เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘ ทรงอุทิศเวลาเกือบตลอดรัชสมัยใหกับการศึกสงครามเพื่อเสริม

สรางความมัน่คงและความยิ่งใหญใหกรุงศรีอยุธยาตลอดมา ทําใหทรงไมมีพระมเหสีและ พระราชโอรสธิดา ดัง

นัน้ เมื่อเสด็จสวรรคต พระเอกาทศรถจึงไดเสด็จขึ้นครองราชยสืบตอมา

          สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชเป็นพระมหากษตัรยิที่ทรงเชีย่วชาญการรบยิง่ ทรงฉลาดในการวางแผนยทุธวธิี

และอุบายกระบวนศึกที่ไมเหมือนผูใดในสมัยเดียวกัน ทรงเป็นผูริเริ่มการรบแบบกองโจร คือ ใชคนน อยแต

สามารถตอสูกับคนจํานวนมากได พระองคมีความสามารถในการใชอาวุธที่ทําการรบแทบทุกชนิดอยางเชี่ยวชาญ

ยากจะหาผูใดเสมอเหมือนไมวาจะเป็นปืน ดาบ ทวนหรืองาว เป็นตน ฝีมือการรบของพระองคนัน้เรียกไดวา

เกงกาจจนเป็นที่ครัน่ครามแกขาศึกศัตรู ดังปรากฏในพงศาวดารพมาพอสรุปไดวา วันหน่ึงพระเจาหงสาวดีนันทบุ
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เรง ทรงตัดพอวา ไมมีใครที่จะอาสามาสูรบกับกรุงศรีอยุธยาเลย ทัง้ๆที่พระนเรศวรมีรีพ้ลแคหยิบมือเดียว แตก็

ไมมีใครกลาไปรบพุง พระยาลอ ขุนนางคนหน่ึง จึงทูลวา กรุงศรีอยุธยานัน้ สําคัญที่พระนเรศวรองคเดียว เพราะ

กําลังหนุม รบพุงเขมแข็งทัง้บังคับบัญชาผูคนก็สิทธิ ์ขาด รีพ้ลทัง้นายไพรกลัวพระนเรศวรยิ่งกวากลัวความตาย

เจาใหรบพุงอยางไรก็ไมคิดแกชีวิตดวยกันทัง้นัน้ คนน อยจึงเหมือนคนมาก ขอความดังกลาว เป็นการสะทอนให

เห็นถึงพระบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไดอยางชัดเจน

           อาจกลาวไดวาตลอดพระชนมชพีของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ไมเคยทรงอยูอยางสะดวกสบายและตอง

ทรงกระทําการรบมาโดยตลอด กลาวคือ เมื่อพระชนมา ยุ ๙ พรรษา ก็ตองไป เป็นตัวประกันที่หงสาวดี อยู ๖ ปี

ครัน้เสด็จ กลับมากรุงศรีอยุธยาเมื่อพระชนมายุ ๑๕ พรรษา ปีตอมาพระบิดาก็สงไปครองเมืองพิษณุโลก มีอํานาจ

บัญชาการหัวเมืองฝ ายเหนือทัง้หมด ไดทรงจัดฝึกทหารแบบใหม พอพระชนมายุ ๑๙ พรรษาทรงยกกองทัพไป

พรอมพระบิดา เพื่อชวยทัพหลวงกรุงหงสาวดี ตีเมืองเวียงจันทร ครัน้พระชนมายุ ๒๓ พรรษา ไดลงเรือไล

ติดตามพระยาจีนตุขุนนางจีนเมืองเขมรที่หนีไป โดยใชพระแสงปืนยิงตอสูดวยพระองคเอง อยางไมหวาดหวัน่

หรือหลบกระสุนที่ยิงโตกลับมาเลย จนศัตรูยิงถูกรางพระแสงปืนที่ทรงอยูแตกไป แมจะจับพระยาจีนตุไมไดแต

ความกลาหาญของพระองคก็เป็นที่เลื่องลือ ครัน้พระชนมายุ ๒๔ พรรษา ก็ทรงเป็นแมทัพไลตีพระทศราชา ซึ่งคุม

กองทัพเขมรมาตีโคราชและหัวเมืองชัน้ในจนไดชัยชนะทัง้ๆที่กําลังน อยกวามาก จนเขมรขยาดไมกลามารุกราน

อีก พอพระชนมายุได ๒๖ พรรษา ไดแสดงพระปรีชาสามารถในการวางแผนการรบจน ตีเมืองคังไดสําเร็จ ขณะที่

อีก ๒ กองทัพของพมาตีไมสําเร็จ พอพระชนมายุ ๒๙ พรรษาไดยกทัพไปชวยรบเมืองอังวะ ตามคําสัง่หงสาวดี

และไดทราบกลอุบายวาทางพมาจะกําจัดพระองค จึงแสรงเดินทัพชาๆ และตอมาก็ ไดทรงประกาศอิสรภาพที่

เมืองแครง เมื่อพ.ศ. ๒๑๒๗ ทําใหกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเมืองขึ้นของพมามา ๑๕ ปี ไมตองขึ้นกับพมาอีกตอไป

ดวยเหตุน้ี พระเจาหงสาวดี (นันทบุเรง)จึงใหสุรกรรมายกทัพมาตามจับพระองคๆจึงไดยิงปืนขามแมน้ําสะโตงถูก

สุรกรรมาตาย ตอมาเมื่อมีพระชนมายุ ๓๕ พรรษา พระมหาธรรมราชา พระบิดาสวรรคต พระองคจึง เสด็จขึ้น

ครองราชสมบัติ และไดทรงสถาปนาพระเอกาทศรถเป็นพระมหาอุปราชา แตใหมีพระเกียรติสูงเสมอพระเจาแผน

ดินอีกองคหน่ึง ครัน้พระชนมายุ ๓๗ พรรษา ก็ ทรงกระทํายุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา พระชนมายุ ๔๐

พรรษาเสด็จ ยกทัพไป ตีเมืองเขมร จับพระยาละแวกมาทําพิธีปฐมกรรม (คือตัดศีรษะเอาโลหิตมาลางพระบาท)

และแมแตในวาระสุดทายแหงพระชนมชีพ พระองคก็ยังอยูในระหวางการยกทัพไปตีเมืองอังวะ แตเกิดประชวร

เป็นหัวระลอก (ฝี)ที่พระพักตรและเป็นพิษจนเสด็จสวรรคตเสียกอนในปีพ.ศ. ๒๑๔๘ รวมสิริพระชนมายุได ๕๐

พรรษา ทรงครองราชยเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี

ในหนังสือ ๔๐๐ ปีสมเด็จพระนเรศวร ที่เรียบเรียงโดยนายสมชาย พุมสอาด นายสมพงษ เกรียงไกรเพชร และ
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นายกมล วิชิตสรศาสตร ไดเขียนไววา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นกษตัริยที่ปรากฏวาทรงรอบรูศิลปศาสตร

ถึง ๑๘ อยาง อันเป็นวิทยาการสําคัญสําหรับขัตติยราชในโบราณอยางยอดเยี่ยม เชน ทรงรอบรูในยุทธวิธีและ

ยุทธศาสตร ทรงรอบรูหลักและวิธีปฏิบัติเพื่อปกครองใจคน อันเป็นหลักการเดียวกับปัจจุบัน และยังทรงรอบรู

อรรถภาษติ โวหาร รูแตงและฟังฉันท ทรงรูฤกษยาม และวิธีโคจรของดาวหรือดาราศาสตร ทรงรูทิศและ

พยากรณ อีกทัง้ทรงรูมายาเลหเหลี่ยมและเหตุผลตางๆ เป็นตน ซึ่งความรูเหลาน้ีทรงศึกษาจากพราหมณ ปุโรหิต

บาง จากพระบิดาโดยตรงบาง แตสวนใหญทรงศึกษาจากประสบการณของพระองคเอง รวมทัง้ประสบการณจาก

เมืองพมาเมื่อครัน้ไปเป็นตัวประกันอยูหงสาวดี ทรงเป็นบุรุษที่มีคุณสมบัติเป็นชายชาติทหารสมกับเป็นนัก

ปกครองอยางเต็มเป่ียม คือ ทรงมีความกลาหาญ ความเขมแข็ง อีกทัง้ยังมีน้ําใจหาวหาญ เด็ดขาด และมีฝีมือใน

การตอสูยิ่ง

          จากพระราชประวตัิโดยสงัเขปขางตน คงจะทาํใหเดก็ ๆเยาวชน และเราไดซาบซึ้งและภาคภมูใิจในสมเดจ็

พระนเรศวรมหาราช วีรกษตัริยของไทยยิ่งขึ้น ดังนัน้ เพื่อน อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ตลอดพระชนมชีพ

ไดทรงอุทิศพระองคเพื่อบานเมือง และอาณาประชาราษฎรมาโดยตลอด กลุมประชาสัมพันธ สํานักงานคณะ

กรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ จึงขอเชิญชวนใหพวกเราที่เป็นอนุชนรุนหลังไดปฏิบัติหน าที่ของเราอยางเต็มกําลัง

ความสามารถดวยความซื่อสัตย สุจริตใหสมกับที่พระองคทานไดเสียสละเลือดเน้ือเพื่อรักษาชาติ รักษาแผนดิน

จนตกมาถึงพวกเราในปัจจุบัน

ผูรายงาน : นายภูเบศ มาศธนานันต

วันที่ : 2023-01-18

https://arit.kpru.ac.th/page_id/666/TH
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