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	 หลังสงครามยุทธหัตถี	 วันวลิต	 (ฟัน	ฟลีต)	ชาวฮอลันดา	และ

เอกสารจนีบนัทกึวา่	 “อยธุยา	 เปน็มหาอำนาจเกรยีงไกรในพืน้ทีส่วุรรณภมู	ิ

แทนพม่า	เป็นมหาอำนาจทั้งทางบกและทางทะเล”	

	 ฝรั่งฮอลันดาและจีนบันทึกผิดหรืออย่างไร	 รบชนะศึกทางบก	

ทำไมกลบัยกยอ่งบนัทกึวา่	 อยธุยาเปน็มหาอำนาจทัง้ทางบกและทางทะเล		

หรือคนไทยแปลผิด	

	 พระเจา้บเุรงนอง		ผูช้นะสบิทศินัน้		ยงัเปน็แคม่หาอำนาจทางบก		

ซีซ่าร์		เฟรเดเรซี	พ่อค้าชาวเวนิส		ผู้เข้ามาพม่าในปี	พ.ศ.๒๑๑๒	ได้เห็น

กองทัพพม่ากลับจากอยุธยา	 ได้บันทึกไว้ว่า	 “กษัตริย์หงสาวดี	 ไม่มี

กองทัพเรือแสนยานุภาพทางทะเล	 	 แต่ในภาคพื้นดิน	 มีอำนาจยิ่งใหญ่	

ได้ครอบครองดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาล	 มีทรัพย์สมบัติมากมายทั้ง

ทองคำ	เงิน	ร่ำรวยกว่าพระราชาแห่งเติร์ก	ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยเดียวกัน”	

	 แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งอาณาจักรอยุธยา			

ทำสงครามชนะศึกทางบก	 (กระทำยุทธหัตถี)	 กลับได้รับการยกย่องว่า			

“เปน็มหาอำนาจทั้งทางบกและทางทะเล	คงไม่ใช่	วัน	วลิต	ฝรั่งฮอลันดา	

บันทึกผิด	 และเอกสารทางราชการของจีนก็คงไม่บันทึกผิดด้วย			

มันต้องมีความจริงอยู่ด้วย	 เพียงแต่บันทึกประวัติศาสตร์ของไทย		

ไม่กล่าวถึง	หรืออาจมีการบันทึกไว้	แต่เอกสารต่าง	ๆ	ถูกพม่าเผาทำลาย

ไปหมด	 เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่	๒	 เมื่อปี	พ.ศ.๒๓๑๐	 เอกสาร

ประวตัศิาสตรต์า่ง	 ๆ	 ทีบ่นัทกึในสมยักรงุธนบรุ	ี และตน้กรงุรตันโกสนิทร	์

ก็ไม่กล่าวถึงเรื่องนี้	 โดยเฉพาะรายละเอยีดการรบในสงครามตา่ง	 ๆ	 แทบ

จะไม่มีกล่าวถึงไว้เลย	 	 จนทำให้การศึกษายุทธวิธีของบรรพบุรุษไทย			

ผู้แกล้วกล้า	กล้าหาญ	เหล่านั้นทำได้ยากมาก	

กองทัพเรือของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พลเรือเอกวสินธ์สาริกะภูติ

อยุธยาเป็นมหาอำนาจทางทะเล?
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	 พม่าหงสาวดี	 ยกทัพมาโจมตีไทยอยุธยา	 ในช่วง	 พ.ศ.๑๙๐๑	 –	

๒๑๑๒	และช่วง	พ.ศ.๒๓๐๑	–	๒๓๑๐		หลายครั้ง	 	ครั้งใดที่กองทัพเรือ		

กองเรอืไทยเขม้แขง็	ไดก้ารครองลำนำ้		ฝา่ยไทยอยธุยากพ็อเอาตวัรอดได	้	

แต่ครั้งใดกองทัพเรือพม่าทำลายกองทัพเรืออยุธยาหมดสิ้น	 ฝ่ายพม่า

เป็นฝ่ายได้ครองลำน้ำรอบ	 ๆ	 กรุง	 อยุธยาก็แพ้ศึก	 	 ยกตัวอย่างการ

สงครามระหว่างพม่ากับไทยช่วงแรก	ระหว่าง	พ.ศ.๒๐๙๑	–	๒๑๑๒		

	 พ.ศ.๒๐๙๑	 พระเจ้าตะเบงชะเวตี้	 แห่งพม่าหงสาวดี	 ได้ยก

กองทัพใหญ่เป็นทัพกษัตริย์	กำลังพลหลายแสนคน	ยกจู่โจมเข้าตีอยุธยา		

โดยเดินทัพผ่านทางเจดีย์สามองค์มุ่งตรงเข้าอยุธยา	 	 เพราะได้ข่าวว่า

อยุธยาเกิดการจลาจล	 	 จากการที่สมเด็จพระเจ้าชัยราชาธิราชสวรรคต	

เกิดการแย่งราชบัลลังก์ในกรุงศรีอยุธยา	 จึงรีบยกทัพเข้าจู่โจมหวังโจมตี

เพือ่เขา้ยดึครองอยธุยา	โชคดทีีก่ารจลาจลในอยธุยาจบเรว็		พระเทยีนราชา	

ไดข้ึน้ครองราชย	์ ทรงพระนาม	 “พระมหาจกัรพรรด”ิ	 กอ่นกองทพัพมา่		

ตดิเมอืงเพยีง	 ๖	 เดอืน	 	 สงครามครัง้นีรู้จ้กักนัในชือ่	 “สงครามคราวเสยี		

พระสุริโยทัย”	 	 ฝ่ายพม่ารีบมาแบบกองทัพบก		

เต็มรูปแบบ	 	 มีปืนใหญ่ขนาดเล็กบรรทุกหลังช้าง

มาด้วยปืนใหญ่ขนาดใหญ่มาก	 ๆ	 ไม่ได้เอามา	

เพราะต้องการเคลื่อนทัพให้เร็วเพื่อการจู่โจม		

ฝ่ายไทยมีกองทัพเรือเข้มแข็ง	 	 ได้การครองลำน้ำ

รอบ	ๆ	กรงุ		พมา่เขา้ประชดิกรงุไมไ่ด	้	ตกีรงุไมไ่ด	้	

ปืนใหญ่ก็ยิงไม่ถึงในกรุง		เพราะเป็นปืนขนาดเบา		

ปืนใหญ่ไทยบนกำแพงเมืองยงิไดไ้กลกวา่	 	 พมา่จงึ

ตอ้งถอยทพั		ไทยอยธุยาจงึพอเอาตวัรอด	ไมเ่สยีเมอืง	

เพราะมีกองทัพเรือรักษาลำน้ำรอบ	 ๆ	 กรุง				

แต่ไทยไปเสียทีถูกทัพพม่า	 ล้อมจับแม่ทัพสำคัญ	 คือ	 พระราเมศวรและ

พระมหาธรรมราชา	 ตลอดจนแม่ทัพนายกองอีกหลายคน	 ในศึกที่		

ฝ่ายไทยยกทัพไล่ตามตีพม่าที่ถอยทัพกลับ	 แล้วถูกทัพพม่าล้อมจับใน

พื้นที่ทางใต้เมืองกำแพงเพชร	ประมาณ		๒๕	กม.	จนฝ่ายไทยต้องยอม

อ่อนน้อมพม่า	 	 ยอมส่งส่วยช้างศึกปีละ	 ๓๐	 เชือก	 เงินปีละ	 ๒๐๐	 ชั่ง		

และต้องยกภาษีการค้าที่เมืองมะริด		ตะนาวศรี		ให้แก่พม่า		

ใครว่ากองทัพเรือไม่สำคัญ
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	 พ.ศ.๒๑๐๖	พระเจา้บเุรงนอง	พมา่หงสาวด	ียกทพัใหญ	่กำลงัพล	

หลายแสนคนมาโจมตีอยุธยาอีกครั้ง	 	 รู้จักกันใน	 “สงครามช้างเผือก”	

ตามทีพ่วกเราไดเ้รยีนมาในสมยัชัน้มธัยม	สงครามคราวนี	้พระเจา้บเุรงนอง		

อดีตทหารเอกของพระเจ้าตะเบงชะเวตี	้		

ในสงครามคราวเสยีพระสรุโิยทยั	 เป็นจอมทพั

มาเอง	 	 เตรยีมแกจ้ดุออ่นคราวกอ่นมาเรยีบรอ้ย	

มปีนืใหญข่นาดหนัก	(ใหญ่ยิงไกล)	เตรียมมา

สู้กับปืนใหญ่ไทย	 เตรียมกองทัพเรือมาด้วย		

โดยให้กองทัพเมืองแปรที่อยู่ติดแม่น้ำอิรวด	ี		

จัดกองทัพเรือ	 ได้เรือทั้งจากล้านนาเชียงใหม่	

เมอืงขึน้พมา่	และเรอืจากหวัเมอืงเหนอืของไทย	

ที่พม่าตียึดเมืองได้	แล้วแบกเรือไทย	ไม่ใช่แบก

เรือพม่า	เรอืมอญ	ขา้มเขาขา้มหว้ยมา	

	 ช่วงที่ทัพบกพม่า	 ๖	 ทัพ	 ยกจาก		

หวัเมอืงเหนอื	 ตาก	 พษิณโุลก	 กำแพงเพชร	 	 แยกเดินลงมาสู่อยุธยา		

ฝา่ยไทยใหพ้ระราเมศวร	 ยกกองทพัเรอืไปตา้นพมา่ทีบ่รเิวณเมอืงชยันาท		

ได้สู้รบกันดุเดือด	 	 แม้ไทยจะเสียเปรียบจำนวนพล	 	 แต่ปืนใหญ่เรือก็

ช่วยต้านจนพม่าต้องหยุดทัพ	 	 เคลื่อนต่อลงมาไมไ่ด	้ 	 ตอ่เมือ่กองทพัเรอื

ของพระเจา้แปรลงมาร่วมรบด้วยแล้ว	 	 ฝ่ายไทยโดนโจมตีทั้งกองทัพบก

และทัพเรือ		กองทัพเรือของพระราเมศวรจึงต้องถอยกลับเข้ากรุง	

	 สงครามคราวนี้	 	 เมื่อพม่าล้อมกรุงแล้ว	 ได้ทำสงครามทางเรือ

ในลำน้ำรอบ	 ๆ	 กรุงศรีอยุธยากับกองทัพเรือไทย	 	 พม่าได้เปรียบด้าน

กำลังพลจึงสามารถยึดทำลายเรือรบไทยได้หมด	 	 พม่าเป็นฝ่ายได้การ

ครองลำนำ้	 ในทีส่ดุพมา่สามารถเขา้ประชดิเมอืง	ตัง้ปนืใหญย่งิเขา้ไปในกรงุ	

จนฝ่ายไทยทนไม่ไหว	 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ	 ต้องยอมแพ้พม่า				

เสียช้างเผือก	 ๔	 เชือก	 	 ช้างศึกอีกปีละ	 ๓๐	 เชือก	 	 ยกภาษีการค้า		

เมืองมะริด	 และตะนาวศรีให้พม่า	 	 ฝ่ายพม่า	 นอกจากได้นำเอาตัว		

พระราเมศวร	เจ้าพระยาจักรี	และพระสุนทรสงคราม	๓	ทหารเสือที่ให้

ทำสงครามกับพม่า	 (ไม่ยอมให้ช้างเผือกตามที่พม่าขอ)	 แล้ว	 พม่ายังได้

นำตวัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดไิปพมา่ดว้ย	 แลว้ใหพ้ระมหนิทราธริาช	

ครองอยุธยา	สงครามคราวนี้ไทยอยุธยาแพ้แบบยอมอ่อนน้อม	มิใช่พม่า
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เขา้เมอืงไดเ้อง		พมา่จงึไมส่ามารถปลน้เมอืง		รบิทรพัย	์จบัเชลยไดด้งัใจหวงั		

ทำได้แค่ให้ส่งเครื่องบรรณาการและเปลี่ยนกษัตริย์	 เอากษัตริย์เดิมและ

แม่ทัพสำคัญ	 ๆ	 ไปเป็นตัวจำนำ	 เป็นการตัดกำลัง	 สมเด็จพระนเรศวร	

(เจา้ชายนเรศวรท์ีพ่มา่เรยีก)	 กถ็กูนำตวัไปเปน็ตวัจำนำของแควน้พษิณโุลก	

ในคราวนี้ด้วย	

	 สงครามคราวเสียกรุง	พ.ศ.๒๑๑๒	พระเจ้าบุเรงนองยกทัพใหญ่

หลายแสนคนมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง	 	 คราวนี้ทัพเรือพม่าเข้มแข็ง		

ยิ่งกว่าคราวก่อน	 	 เมื่อทำลายกองทัพเรือไทยแล้ว	 	 พม่าได้การครอง

ลำน้ำทั้งหมด	 	 สามารถใช้กำลังทางบกล้อมประชิดกำแพงเมืองจนพม่า

สามารถเข้าเมืองได้	ไทยอยุธยาจึงต้องสูญเสียทุกอย่าง		เสียวงศ์กษัตริย์		

ขนุศกึ	ขนุนาง	ประชาชน	ถกูกวาดตอ้นไปพมา่		เหลอืใหพ้ระมหาธรรมราชา		

กษัตริย์ที่พม่าแต่งตั้งไว้ประดับเมืองเพียง	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 (ยืนกางแขน		

ต่อกันยังแทบไม่รอบกำแพงอยุธยา)	 ทรัพย์สมบัติของรัฐและของราษฎร		

ถูกกวาดเอาไปเรียบ		

	 พ.ศ.๒๑๒๙		พระเจ้านันทบุเรง		แห่งพม่าหงสาวดี	ยกทัพใหญ่

จำนวนหลายแสนคนมาโจมตีอยุธยา	 สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่มี

สมเดจ็พระนเรศวรเปน็แมท่พัใหญ	่ 	 สงครามคราวนีแ้มฝ้า่ยไทยจะเสยีเปรยีบ	

กำลังพลทางบก	 	 แต่กองทัพเรืออยุธยากลับเข้มแข็งมากยิ่งกว่าสงคราม

คราวกอ่น	ๆ		ฝา่ยไทยไดก้ารครองลำนำ้ตา่ง	ๆ	อยา่งเดด็ขาด		กองทพัเรอื	

ของไทยนำทัพโดยสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถ	 	 สามารถไป

รบกวนพมา่ไดท้กุแหง่	 ใชป้นืเลก็ปนืใหญย่งิจากเรอืไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ		

จนพม่ากลับตกเป็นฝ่ายรับ	ทั้ง	ๆ	ที่เป็นฝ่ายรุกเข้ามาในเขตไทย	ในที่สุด	

พม่าต้องถอยทัพกลับชนิดบอบช้ำ	 	 สูญเสียทั้งกำลังพล	 	 เสบียงอาหาร		

ยุทโธปกรณ์	 	ที่สำคัญคือ		 เสียศักดิ์ศรีของกษัตริย์มหาอำนาจ		จนเป็น

เหตุให้อำนาจและบารมีของพระเจ้านันทบุเรงตกต่ำลง			

	 จะเห็นได้ว่า	 	 แม้แต่กองทัพเรือลำน้ำก็มีบทบาทในการทำศึก

สงครามของกรุงศรีอยุธยามาก	 	 แค่ยกมาเป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อย				

ก็ชี้ให้เห็นว่า	 กองทัพเรือของอยุธยามีบทบาทในการทำศึกป้องกันกรุง

อย่างมาก	 	 คราวใดกองทัพเรืออ่อนแอหรือถูกข้าศึกทำลาย	 อยุธยาก็		

เสียกรุงหรือแพ้สงคราม		คราวใดกองทัพเรือเข้มแข็ง	ได้การครองลำน้ำ		

อยุธยาก็ชนะศึก		หรืออย่างน้อยก็พอเอาตัวรอด				
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	 ในยุคนั้น	 	 ยังไม่มีการแบ่งเป็นกองทัพบก	 	 กองทัพเรืออย่าง

แนน่อนเหมอืนในปจัจบุนั		คราวใดทีเ่คลือ่นยา้ยกำลงัพลไปทางบก	กเ็รยีก	

ยกกองทัพบก	 	 คราวใดที่เคลื่อนย้ายกำลังพลไปทางเรือ	 ไม่ว่าจะเป็น

ลำน้ำในแผ่นดินหรือในทะเล	ก็เรียกว่า	ยกกองทัพเรือ		ทหารเรือเมื่อรบ

ในเรือก็ใช้อาวุธยาว	 เช่น	 ธนู	 หน้าไม้	 ปืนเล็ก	 ปืนใหญ่	 ถ้าเรือรบ		

เทียบกราบกัน	 ก็ใช้อาวุธสั้น	 ดาบ	 หอก	 รบกัน	 เมื่อทหารเรือขึ้นบก			

เท้าเหยียบแผ่นดินก็รำดาบรำหอกรบกัน	 	 ดังนั้นทหารคนเดิมนั่นแหละ	

ต้องเป็นได้ทั้งทหารบกและทหารเรือ	

	 ตามประวัติศาสตร์กล่าวถึงการใช้กองทัพเรือในลำน้ำของ

สมเดจ็พระนเรศวรเสมอ	 ทรงใชก้องทพัเรอืทกุครัง้ทีโ่อกาสและสถานการณ	์

อำนวยให้	แต่กองเรือในทะเลแทบจะไม่กล่าวถึงเลย		นักประวัติศาสตร์

รุน่ปจัจบุนัทา่นไดค้น้ควา้จากหลกัฐานของประเทศจนีและนกัเขยีนตา่งชาต	ิ	

มีการกล่าวถึงกองทัพเรือทางทะเลของกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จ		

พระนเรศวรไว้ว่า	 มีขนาดเป็นมหาอำนาจในภาคพื้นสุวรรณภูมิ	 หรือ

อุษาคเนย์	น่าคิด	 เช่น	ถึงขนาดอาสาฮ่องเต้จีนว่า	 	กรุงศรีอยุธยาจะส่ง

กองทัพ	 (เรือ)	 ไปโจมตีญี่ปุ่น	 ช่วยจีน	 เพราะขณะนั้นญี่ปุ่นได้ส่งกองทัพ

ไปโจมตีเกาหลีซึ่งเป็นเมืองขึ้นของจีน	 	 มีหลักฐานทางฝ่ายจีนบันทึกไว้

ชัดเจนดังนี้	[จากนเรศวรเป็นเจ้า	โดย	พิมาน		แจ่มจรัส	หน้า	๙๐-๙๒]					

	 เมื่อปีที่	 ๖	 แห่งรัชศกหว่านลี่	 (พ.ศ.๒๑๑๒)	 สยามได้จัดส่ง

ราชทตูนำเครือ่งบรรณาการไปถวาย	ปทีี	่๒๐	 (พ.ศ.๒๑๓๕)	ญีปุ่น่ตเีกาหลแีตก	

สยามอาสาขอยกกองทัพ	(เรือ)	ไปล้อมโจมตีญี่ปุ่นโดยตรง	หวังจะกดดัน

ญีปุ่น่ในแนวหลงั	สอืชงิ	ผูเ้ปน็เสนาบดใีนสว่นกลางเหน็ดว้ย		แตเ่ซยีวเอีย้น	

ผู้บัญชาการทหารกวางตุ้ง	 กว่างซีคัดค้านเพราะเห็นว่าสยามอยู่ห่างไกล

ญี่ปุ่นมาก	และจีนเป็นประเทศใหญ่	จะเสื่อมเสียเกียรติ	จึงยุติเรื่องเพียง

เท่านี้		กองทัพสยามจึงไม่ได้ยกออกไปแต่อย่างใด	

			 จดหมายเหตุประจำรัชกาลจักรพรรดิเสินจงแห่งราชวงศ์หมิง		

ได้บันทึกไว้ว่า	

	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 	 เดือน	 ๑๐	 	 ปีที่	 ๒๐	 (พ.ศ.๒๑๓๕)	 แห่งรัชศก

หว่านลี่	 	 ราชทูตแห่งประเทศสยาม	 จำนวน	 ๒๗	 นาย	 ได้เดินทางไป

นครหลวงเพื่อถวายเครื่องบรรณาการ	พระจักรพรรดิพระราชทานหมวก

และสายคาดเอวตามธรรมเนียม	
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	 เมือ่วนัที	่๖		เดอืนอา้ย		ปทีี	่๒๑	(พ.ศ.๒๑๓๖)	แหง่รชัศกหวา่นลี	่

เซียวเอี้ยน	 ผู้ตรวจราชการ	 ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารประจำ

มณฑลกวางตุ้ง	กว่างซี	ได้กราบบังคมทูลว่า			

	 “สยามตั้งอยู่ทิศตะวันตกอันไกลโพ้น	 ห่างญี่ปุ่นหมื่นลี้เศษ				

เมื่อไม่นานมานี้	 มีทูตบรรณาการมาขออาสาต่อทางกลาโหม	 ขอนำ

กองทัพช่วยทำศึกสงคราม	ทางกลาโหมมีคำสั่งตอบรับ	โดยให้ส่งกองทัพ

ไปโจมตีญี่ปุ่นโดยตรง	 แต่เมื่อพิจารณาถึงเส้นทางทะเลอันกว้างไกล

เหลือประมาณเช่นนี้	 	 คนอี๋	 (คนสยาม)	 ยากที่จะหยั่งรู้ได้	 	 จึงได้ขอให้

ทางกลาโหมระงับคำสั่ง	 	 เมื่อพิจารณาแล้วแจ้งผลมาด้วย	 	 อย่างไรก็ดี	

โจรพวกนี้	(ญี่ปุ่น)	ทั้งปล้นสะดมก็ชั่วช้าสามานย์และเจ้าเล่ห์		ได้กระทำ

การข่มเหงประเทศอื่น	ๆ		ขณะนี้ก็เข้าไปยึดเอาเกาหลีอีก		โดยมุ่งหมาย

จะเข้ารุกรานแผ่นดินจีน	 จึงทำให้ต้องยกทัพหลวงไปช่วยเหลือ	 	 อันทูต

บรรณาการแห่งสยามมีความโกรธแค้นต่อการกระทำที่ผิดทำนอง		

คลองธรรม	 จึงได้แสดงความจงรักภักดี	 โดยอาสายกทัพไปช่วยรบ				

และแสดงถึงเมตตาธรรมอันดีต่อเพื่อนบ้าน	ข้าทั้งหลายเลยขอถือโอกาส

อาสาไปประเทศนั้น	 	 ทั้งนี้ในทางหนึ่งจะเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่

ประเทศที่อยู่ห่างไกล	 และในอีกทางหนึ่ง	 ก็จะสามารถสร้างแรงกดดัน

แกเ่หลา่โจรเตีย้	 เพราะการทำศกึสงครามหลายดา้นยอ่มมกีารพลาดพลัง้	

อยู่บ้าง	ยิ่งกว่านั้น	อันความยิ่งใหญ่ของประเทศจีน	จำเป็นด้วยหรือที่จะ

ต้องพึ่งพาอาศัยประเทศอื่น”	

	 “จักรพรรดิมีพระบรมราชโองการให้ชมเชยความจงรักภักดีและ

เมตตาธรรมนี้	 จึงขอให้รอฟังผลการพิจารณาของผู้บัญชาการทหารก่อน			

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลแล้ว	 จึงจะสามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้ง		

ขณะนั้นผู้บัญชาการทหารได้ปกครองดินแดนกันดารเหล่านี้อยู่	เรื่องของ

ประเทศทางทะเลจึงย่อมจะทราบอย่างดี	 	 สมควรจะให้พิจารณาขอให้

ทางกลาโหมจดัสง่เจา้หนา้ทีไ่ป	 และกระทำการตามคำสัง่	 เมือ่ถงึประเทศ	

นั้นแล้ว	 สมควรแจ้งให้กษัตริย์สยามปฏิบัติตามพระราชโองการ	 กระทำ

การปรับปรุง	 ตระเตรียมทัพเรือ	 แล้วถวายสาส์นกราบบังคมทูลตอบ		

และรับคำสั่งถึงกำหนดให้ปฏิบัติตามพระบรมราชานุญาต”	

				 ในบันทึกทะเลตะวันออกและตะวันตกของจางเซี่ย	 กล่าวถึง

การสงครามระหว่างไทยกับพม่า	 สรุปได้ว่า	 เมื่อกษัตริย์ไทยสังหาร		

พระราชโอรสของตงหมานหนิว	 (พม่า)	 แล้ว	 (สงครามยุทธหัตถี	
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พ.ศ.๒๑๓๕)	 ต่อมาพม่าจึงไม่กล้ามากล้ำกรายย่ำยีสยามอีกแต่อย่างใด		

สยามจึงเริ่มเป็นผู้เกรียงไกรบนท้องทะเลแดนไกล	ภายหลังได้ยกทัพไปตี

เจินล่า	(กัมพูชา)	ปรากฏว่าเจินล่ายอมจำนน	ต่อแต่นั้นไปทำศึกสงคราม

ทกุปจีนสามารถดำรงความเปน็ใหญเ่หนอืประเทศทัง้หลาย		ครัง้เมือ่โจรเตีย้	

รุกรานเกาหลี	 	 ฝ่ายกลาโหมตกลงให้ส่งอำมาตย์นำคำสั่งไปแจ้งแก่

ประเทศราชทั้งหลายให้นำกองทัพอี้	 (กองทัพต่างประเทศ	 นอกจากจีน)	

เข้าโจมตีญี่ปุ่น	 	 สยามแสดงความประสงค์ว่า	 จะนำกองทัพของตนเป็น

ทพัหนา้ไปตกีอ่น	 ซง่องิซาง	 ขา้หลวงผูต้รวจการไดเ้สนอเรือ่งนีใ้หท้รงทราบ		

ครั้นแล้วหัวหน้าญี่ปุ่นถึงแก่กรรม	 และกองทัพล่าถอยหนีไป	 	 จึงมิได้มี

การกระทำดังกล่าว	

	 เมือ่มกีารจดุประกายวา่	 กรงุศรอียธุยาในสมยัสมเดจ็พระนเรศวร	

มหาราชเป็นมหาอำนาจทางทะเลด้วย	 จึงต้องศึกษาค้นคว้าเอามาเล่าสู่

ชาวเรือฟังกัน	 จะได้รู้ว่าย้อนไป	 ๔๐๐	 ปีเศษนั้น	 ทวดของทวดของทวด

ของทวดพวกเรานั้น		ท่านเก่งกล้าสามารถในทางทะเลแค่ไหน		ไม่ใช่แค่

เก่งรบบนหลังม้า	 หลังช้าง	 เดินดิน	 หรือแค่บนเรือในลำน้ำเท่านั้น		

กองทัพเรือในลำน้ำจะไม่กล่าวถึง	เพราะเชื่อว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายคงพอ

นึกภาพออกบ้างแล้ว	 	 ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงเรือยาวที่ใช้แข่งขันเรือพาย

ประจำปีตามสนามแข่งในลำน้ำต่าง	ๆ	ในปัจจุบัน	มีฝีพาย	๒๐	-	๕๕	คน		

เพียงแต่นึกให้เห็นภาพว่าแต่ละฝีพายมีดาบสะพายหลังอยู่ด้วย	 	 พอเรือ

เทียบกราบกันก็วางพายชักดาบมาฟันกัน	 หรือพอขึ้นบกก็วางพาย	 ถือ

ดาบรบต่อไป	 เพราะเรือยาวแข่งก็คือเรือรบในลำน้ำของไทยเรานั่นเอง		

และก็มีการแข่งขันกันมาตั้งแต่โบราณกาลยุคสุโขทัย	 อยุธยาแล้ว				

การแขง่เรอืกเ็ปน็วธิกีารฝกึความพรอ้มรบและความแขง็แกรง่ของนกัรบไทย	

วิธีหนึ่งในยามสงบ	

	 การทำสงครามทางเรือในทะเลของกรุงศรีอยุธยาในสมัย

สมเด็จพระนเรศวร	 ตามที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้มีเพียงครั้งเดียว	 คือ

การรบทางทะเลบริเวณใกล้ปากน้ำเมืองทวาย	เมื่อปี	พ.ศ.๒๑๓๕	

	 การโจมตเีมอืงละแวกครัง้สดุทา้ยในป	ี พ.ศ.๒๑๓๖	 -	 พ.ศ.๒๑๓๗	

กองทัพอยุธยาจัดกองทัพทั้งทัพบกและทัพเรือ	 	 ทัพบก	 ๒	 กองทัพ				

ทัพเรือ	 ๒	 กองทัพ	 คือ	 จัดจากหัวเมืองปักษ์ใต้	 ๑	 กองทัพเรือ	 ข้ามอ่าว

จากเมอืงนครศรธีรรมราชไปตเีมอืงปา่สกั	 และกองทพัเรอืจากเมอืงจนัทบรุ	ี

ผสมกองทพัจามยกไปตเีมอืงพทุไธมาศ	แลว้เขา้ไปตามคลองขดุ	ไปปากนำ้	
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กระสังทั้ง	 ๒	 กองเรือ	 แม้จะมีการรบกับกองเรือเขมรที่เมืองป่าสัก			

เมืองพุทไธมาศ	และรบร่วมกันตีกองเรือเขมรที่ปากน้ำกระสัง		แต่ก็เป็น	

การรบทางเรือในลำน้ำ	แม้จะใช้เรือเดินทะเล		แต่ยุทธวิธีคงเป็นการรบ

ประชิดเทียบกราบเรือมากกว่าการดำเนินกลยุทธ์ทางเรือในทะเล				

ผมจึงขอยกการรบทางเรือหรือยุทธนาวีที่บริเวณปากน้ำเมืองทวาย		

เท่านั้นมาเล่าสู่กันฟัง	 	 ที่น่าแปลกคือ	 กองทัพไทย	 ไปแบบกองทัพบก	

แล้วปรับเป็นกองทัพเรือ	 เอาชนะกองเรือพม่าซึ่งมีแม่ทัพเป็นมอญ			

ผู้ชำนาญการรบทางเรือได้	

ยุทธนาวีที่บริเวณปากแม่น้ำเมืองทวายพ.ศ.๒๑๓๕

	 ยุทธนาวีระหว่างกองทัพเรือไทย	 อาณาจักรอยุธยา	 กับ		

กองทัพเรือพม่าอาณาจักรหงสาวดี	 คราวนั้นเกิดขึ้นจากกลุ่มแม่ทัพไทย		

ที่ต้องไปตีเมืองไถ่โทษ	 เรื่องมีอยู่ว่า	 ในคราวสงครามยุทธหัตถีเมื่อ		

เช้าวันจันทร์ที่	 ๑๘	 มกราคม	 พ.ศ.๒๑๓๕	 ที่ตำบลดอนเจดีย์	 แขวงเมือง

สุพรรณบุรีนั้น	 	 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 ได้กระทำยุทธหัตถีกับ		

พระมหาอุปราชา	 แม่ทัพใหญ่	 	 และสมเด็จพระเอกาทศรถได้กระทำ		

ยุทธหัตถีกับมางจาปโร	 พระพีเ่ลีย้งพระมหาอปุราชา	 ผูเ้ปน็แมท่พัหนา้

ของพมา่	จนประสบชยัชนะ		สังหารคู่ต่อสู้ได้ทั้งสองพระองค์	

	 สงครามคราวนั้น	 แม้ฝ่ายไทยจะชนะศึก	 แต่ก็มีนายทหารใหญ่

ระดับแม่ทัพคุมกำลังต้องโทษอาญาทัพ	ถึงขั้นประหาร	๖	ท่าน		๕	ท่าน

นำทัพมาช่วยร่วมรบไม่ทัน	 ทำให้สมเด็จพระนเรศวรมีกำลังไม่พอที่จะ

ขยายผลแหง่ชยัชนะไดต้ามวถิทีางแหง่การทำสงครามเมือ่การรบไดเ้ปรยีบ	

แม่ทัพทั้ง	๕	ท่าน	คือ	

	 ๑.		 พระยาเทพอรชุน	แม่ทัพกองเกียกกาย	

	 ๒.		พระยาพิชัยสงคราม	นายทัพปีกขวา	กองเกียกกาย	

	 ๓.		 พระยารามคำแหง	นายทัพปีกซ้าย	กองเกียกกาย	

	 ๔.		 เจ้าพระยาจักรี	นายทัพปีกซ้าย	ทัพหลวง	

	 ๕.		 พระยาพระคลัง	แม่ทัพกองยกกระบัตร	

	 และยงัมอีกี	๑	ทา่น	คอื	พระยาศรไีสยณรงค	์แมท่พักองขดัตาทพั	

ให้ทำหน้าที่กองลาดตระเวนสอดแนม	 เกาะข้าศึก	 และรายงานข่าว

ข้าศึก	 	 แต่กลับนำกำลังเข้าโจมตีข้าศึก	 จนตนเองแตกถอยร่นมาอย่าง		
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ไม่เป็นกระบวน	 เพราะกำลังพลน้อยกว่ากันมาก	 	 ถือว่าทำผิดภารกิจ			

ผิดคำสั่ง	 ทั้ง	 ๖	 ท่านผิดอาญาทัพ	 	 ต้องโทษถึงขั้นประหาร	 	 ให้นำไป		

จำตรุไว้ก่อน		พอพ้นวันพระแล้วจึงจะเอาตัวไปตัดหัวเสียให้หมด	

	 นายทัพทั้ง	๖	ท่าน	ได้รับอภัยโทษตาย	ด้วยสมเด็จพระพนรัตน์	

วัดป่าแก้ว	 พระอาจารย์ใหญ่	 และพระราชาคณะ	 อีก	 ๒๕	 รูป			

ขออภัยโทษไว้		สมเด็จพระนเรศวร	อภัยโทษตาย	แต่ให้ไปตีเมืองไถ่โทษ		

ตีได้ก็พ้นโทษตาย		ถ้าตีไม่ได้ก็ไม่พ้น		จึงให้จัดกองทัพ	๒	ทัพ	ดังนี้	

		 -	 ให้เจ้าพระยาจักรี	 สมุหนายก	 เป็นแม่ทัพ	 	 มีพระยา		

ศรีไสยณรงค์	 กับพระยาเทพอรชุน	 เป็นแม่ทัพรอง	 ถือพล	 ๕๐,๐๐๐	 คน	

ไปตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมะริด	

	 -		 ให้พระยาพระคลัง	เป็นแม่ทัพ		มีพระยาพิชัยสงคราม	กับ

พระยารามคำแหง	เป็นแม่ทัพรอง	ถือพล	๕๐,๐๐๐	คน	ไปตีเมืองทวาย	

	 ทัง้สองกองทพั		เปน็กจิเฉพาะแยกจากกนั		และเมอืงทีร่บัผดิชอบ	

ก็อยู่ห่างกันมาก	 	 แต่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันของแม่ทัพ

ทั้ง	๖	ท่าน	เกรงว่าเพื่อนอีกทัพหนึ่งจะตีเมืองไม่ได้		เดี๋ยวไม่พ้นโทษตาย	

เมื่อต่างฝ่ายต่างตีเมืองตามภารกิจมอบของตนได้แล้ว	 ก็ยกทัพไปช่วย

เพือ่นอกีกองทพัหนึง่	 จงึเกดิการรบรว่มชนดิไมไ่ดว้างแผนยทุธการเอาไวก้อ่น	

แต่กลับได้ผลอย่างดียิ่งทั้งการรบทางบกและการรบทางเรือ	 ชนะศึก

สงครามไดอ้ยา่งนา่ยกยอ่งชมเชย	 เปน็บนัทกึทางประวตัศิาสตรก์ารทหาร	

ที่อนุชนรุ่นหลังควรจดจำศึกษา	 	 ผมจะขอนำเฉพาะการรบทางเรือหรือ

ยทุธนาวทีีป่ากนำ้เมอืงทวาย	เมือ่	พ.ศ.๒๑๓๕		มาเลา่สูก่นัฟงัตามหวัขอ้เรือ่ง		

เพื่อให้เห็นว่า	คนไทยเก่งทางเรือในทะเลมาแต่ยุคโน้นแล้ว	

	 เมื่อเจ้าพระยาจักรีได้เมืองตะนาวศรีและเมืองมะริดแล้ว			

ก็เป็นห่วงว่าพระยาพระคลังจะยังไม่ได้เมืองทวายเพราะอยู่ใกล้พม่า		

ฝ่ายพม่าอาจยกทัพจากหงสาวดี	 เมาะตะมะ	 มาช่วย	 (พม่าส่งมาจริง			

แต่ช้าไป)	 จึงให้จัดกองทัพไปช่วยพระยาพระคลัง	 	 โดยแบ่งกำลังออก

เป็น	 ๓	 ส่วน	 	 ส่วนที่	 ๑	 กำลัง	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 	 ให้พระยาศรีไสยณรงค์			

คุมรักษาเมืองตะนาวศรีเอาไว้	 	 ส่วนที่	 ๒	 กำลัง	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 จัดเป็น		

กองทัพเรือ	 ลงเรือสลุบฝรั่งลำหนึ่ง	 เรือแขก	 ๒	 ลำ	 เป็นเรือเดินสมุทร			

และเกณฑ์เรือเดินทะเลพื้นเมืองอีก	 ๑๕๐	 ลำ	 ให้พระยาเทพอรชุน			

เปน็แมท่พัยกไปทางทะเลไปชว่ยเมอืงทวาย	สว่นที	่ ๓	กำลงั	๓๐,๐๐๐	คน	

จัดเป็นกองทัพบก	เจ้าพระยาจักรีคุมเอง	ยกขึ้นไปทางบก	
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	 ฝ่ายพระยาพระคลัง	 เมื่อได้เมืองทวายแล้ว	 (ได้หลังเจ้าพระยา

จักรีได้เมืองตะนาวศรี)	 ก็เป็นห่วงว่าเจ้าพระยาจักรีจะยังไม่ได้เมือง

ตะนาวศรี	 จึงให้จัดกองทัพเรือ	 กำลังพล	 ๕,๐๐๐	 คน	 เรือรบเดินทะเล

เกณฑ์จากประชาชนพื้นเมืองได้ประมาณ	 ๑๐๐	 ลำ	 ให้พระยาพิชัย

สงครามกบัพระยารามคำแหงเปน็แมท่พัยกไปทางทะเล	ไปชว่ยเจา้พระยา	

จักรีตีเมืองตะนาวศรี	

	 เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งสองแม่ทัพสนาม	 เจ้าพระยาจักรีและ

พระยาพระคลัง	 ซึ่งต่างเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันนั้น	 การส่งกำลังไป

ช่วยกัน	 ท่านกลับส่งกองทัพเรือทั้ง	 ๆ	 ที่กองทัพของท่านยกไปแบบ

กองทัพบก	 	 ท่านผู้อ่านไม่ต้องสงสัยครับ	 	 ทั้งสองท่านรู้ถึงคุณลักษณะ

กองทพัเรอืด	ี	มจีดุออ่นจดุแขง็อยา่งไร		เมือ่ทีห่มายอยูใ่กลท้ะเล		ทา่นจงึใช	้

เคลื่อนกำลังแบบกองทัพเรือ		เพราะ.-	

	 -	 เดินทางได้รวดเร็ว	 ประหยัดเวลา	 และกำลังพลไม่

เหน็ดเหนื่อย	เป็นการออมกำลังไม่ให้เหนื่อยล้าจากการเดินทาง	

	 -		 บรรทุกอาวุธยุทโธปกรณ์	 	 ปืนใหญ่	 	 กระสุน	 	 ดินดำ		

เสบียงอาหารไปได้มาก	

	 -		 ได้การจู่โจม		การเคลื่อนกองทัพเรือในทะเลเป็นการปกปิด

กำบงัสายตาประชาชนในทอ้งถิน่ทีก่องทพัเคลือ่นผา่น		ขา่วไมร่ัว่ถงึขา้ศกึ	

	 -		 เปดิการโจมตอีกีทศิทางหนึง่จากทางทะเล		เปน็การปดิลอ้ม	

เมืองริมทะเลโดยสมบูรณ์แบบ	

ยุทธนาวีณปากแม่น้ำทวาย

	 การรบทางเรือระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือพม่า			

(น่าจะเป็นทัพเรือมอญ	 เพราะมีมอญเป็นแม่ทัพ	 สมิงอุบากอง	 กับสมิง

พระตะบะ)	 ถือได้ว่าเป็นสงครามทางเรือในทะเลโดยแท้จริง	 เรือรบก็

เป็นเรือเดินทะเลที่ใช้กันอยู่ทางฝั่งอันดามันและอ่าวเมาะตะมะในยุคนั้น		

สมทบดว้ยเรอืสำเภาแบบฝรัง่	 	และเรอืสำเภาแขกทีท่พัไทยยดึไดท้ีเ่มอืงมะรดิ		

เป็นเรือใช้ใบ	 ทั้งสองฝ่ายมีปืนใหญ่บรรทุกไปในเรือ	 	 และสามารถใช้ยิง

ปืนใหญ่จากเรือสู่เรือ	 จนทำให้เรือฝ่ายตรงข้ามจมลงสู่ก้นทะเลหลายลำ	

หรอืบางลำกเ็สยีหายจนตอ้งเขา้เกยฝัง่	เพราะฤทธิข์องปนืใหญห่รอืปนืเรอื		

	 ที่น่าทึ่งคือ	 กองทัพเรือทั้ง	 ๒	 กองเรือนั้น	 ยกออกจาก		

กรุงศรีอยุธยา	 แบบกองทพับกหรอืทหารบก	 แต่พอตีได้เมืองตะนาวศรี
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กับเมืองทวายก็สามารถปรบัจากทหารบก

เปน็ทหารเรอืเดนิทะเลได	้ ไม่ใช่ทหารเรือ

แม่น้ำ	 	 แถมยังรบชนะกองเรือมอญ

เมืองเมาะตะมะที่เป็นชาวเรือโดยกำเนิด

เสยีอกี	 	 ผมจงึกลา่ววา่นา่ทึง่มาก	 ๆ		

แสดงให้เห็นว่าบรรพบุรุษไทยยุคนั้น	

ท่านถูกฝึกให้เชี่ยวชาญทั้งการรบแบบ

ทหารบกและการรบแบบทหารเรือใน

แม่น้ำและทหารเรือในทะเล	 ท่านจึงใช้

คนน้อยสู้คนมากกว่าได้	

		 กองทัพเรือไทยของพระยาเทพ

อรชุน	 ยกออกจากเมืองมะริด	 แล่น		

ขึ้นเหนือจะไปช่วยทัพพระยาพระคลัง		

ตเีมอืงทวาย	 มาถงึบรเิวณปากนำ้ทวาย	

ตำบลบ้านบ่อ	 ก็พบกองเรือพม่าจำนวน

ประมาณ	 ๒๐๐	 ลำ	 มีสมิงอุบากองและ

สมิงพระตะบะ	 เป็นแม่ทัพคุมมา	 คงเป็น	

๒	กองเรือที่จะลงไปช่วยป้องกันเมืองทวายและเมืองตะนาวศรี	 เมืองละ	

๑	 กองเรือ	 	 มีกำลังพลรวมประมาณ	 ๑๐,๐๐๐	 คน				

ทพัเรอืทัง้	๒	ฝา่ยจงึไดก้ระทำยทุธนาวกีนั		สูก้นัครึง่วนั	

ยังไม่แพ้ชนะ	 กำลังพลใกล้เคียงกัน	 แม้พม่า		

จะได้เปรียบจำนวนเรือ	 (ได้เปรียบหน่วยดำเนนิ

กลยทุธ)์	

	 พอกองเรือของพระยาพิชัยสงครามกับ

พระยารามคำแหง	 	แลน่ออกจากแมน่ำ้ทวายสูท่ะเล		

เพือ่จะไป	 ชว่ยเจา้พระยาจกัรตีเีมอืงตะนาวศร	ี มา

เหน็กองเรอืไทยกำลงัรบสูก้บักองเรอืพมา่	 	 จงึไดต้กีระ

หนาบ	เข้าไปอีกทิศทางหนึ่งทันที	

	 ลองวาดภาพการรบทางเรือด้วยเรือใบใน

ทะเลกนัด	ู พอใหเ้หน็วา่เปน็ภาพการรบอกีแบบหนึง่	

ไมเ่หมอืนการรบทางบก	 (บนบก)	 และการรบทางเรอื	

ด้วยเรือรบในแม่น้ำหรือลำน้ำที่ยุทธบริเวณแคบ		
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เรือก็มีรูปร่างยาวเพรียว	 	 เคลื่อนที่ด้วยแรงคนพาย	 	 บังคับเรือง่าย				
ใช้พายวาดไปมาจะให้เรือหันซ้าย	หนัขวากง็า่ย		แตก่ารรบทางเรอืดว้ยเรอื
ใชใ้บในทะเลทีม่ทีัง้ลมและคลืน่นัน้	 บังคับเรือให้หันเหไปตามที่ต้องการ
ยากมาก	 ต้องอาศัยลมที่พัดมาต้องใบเรือให้เรือแล่น	 แลว้ลมกค็งไม่พัด
ไปในทิศที่เราต้องการตลอดเวลา	 คือลมไม่พัดตามใจเรา	 แต่เราตอ้ง
พยายามนำเรอืไปในทศิทางทีเ่ราตอ้งการใหไ้ด	้ โดยวชิาการแลน่เรอื			
แบบตา่ง	ๆ		ตามลมกอ็ยา่งหนึง่		เฉยีงลมกอ็ยา่งหนึง่		ทวนลมกอ็ยา่งหนึง่		
อกีทัง้เรอืรบในทะเลทีเ่กณฑม์าจากชาวบา้นคงจะมหีลายแบบ		หลายรปูรา่ง		
ไม่เพรียวลม	 การสร้างเรือเน้นการบรรทุกของ	 บรรทุกคนเป็นหลัก			
เรือจึงบังคับยาก	 ต้องขอทบทวนความรู้เก่าสมัยเป็นนักเรียนนายเรือ		
เมื่อเรียนประวัติการรบทางเรือยุคเรือใบตามที่คุณครูท่านสอนถึงยุทธวิธี
ต่าง	 ๆ	 ที่จะนำเรือเข้าสู่พื้นที่การรบให้ได้เปรียบ	 	 เพื่อใช้ปืนใหญ่เรือให้
ได้ประโยชน์สูงสุด	เช่น	มีปืนใหญ่กราบละ	๔	กระบอก	ก็ต้องให้มีมุมยิง
ข้าศึกได้ทั้ง	 ๔	 กระบอก	 เป็นต้น	 เวลาพูดนั้นมันง่าย	แต่เวลาทำมนัยาก	
เพราะฝ่ายข้าศึกเขาก็ฉลาดและรู้ถึงยุทธวิธีการรบแบบนี้เหมือนกัน				
ผมจะลองวาดภาพดู	 	 ผิดถูกคงไม่ว่ากัน	 เพื่อให้ท่านที่ไม่ใช่ทหารเรือจะ
ไดพ้อนกึภาพการรบทางเรอืยคุเรอืใบไดบ้า้ง	 	 ทา่นทีเ่ปน็ทหารเรอืรูแ้ลว้			
ก็เฉยไว้นะครับ	
	 กองทัพไทย	 	 บรรดาแม่ทัพใหญ่	 แม่ทัพรองทั้ง	 ๖	 ท่านเพิ่งพ้น
โทษตาย	เมื่อวันอาทิตย์	แรม	๑๔	ค่ำ		เดือนยี่	(กุมภาพันธ์)	พ.ศ.๒๑๓๕	
ตามที่ท่านสมเด็จพระพนรัตน์	 วัดป่าแก้ว	 พระอาจารย์ใหญ่ของสมเด็จ
พระนเรศวร	 	 ท่านใช้วาทศิลป์เทศน์โปรด	 	 จนสมเด็จพระนเรศวรท่าน
อภัยโทษตายให้แม่ทัพทั้ง	 ๖	 ท่าน	 	 แต่มีข้อแม้	 มีทัณฑ์บนต้องไปตีเอา
เมอืงทวายและตะนาวศรใีหไ้ด	้ 	 ทัง้สองเมอืงเคยอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย	
มาช้านาน	 เป็นเมืองท่าค้าขายต่างประเทศ	 เมืองเงิน	 เมืองทองของ
อาณาจักรอยุธยา		จึงต้องเอากลับคืนมาอยู่ในอาณาจักรอยุธยาให้ได้				
ถ้าทำไม่สำเร็จก็คงได้รับโทษหัวขาดเหมือนเดิม	
	 งานนี้เป็นงานด่วน	 ชิงจังหวะที่พม่า	 มอญกำลังเสียขวัญ			
แพ้ศึกยุทธหัตถี	 สูญเสียบุคคลระดับรัชทายาท	 	 กองทัพไทยทั้ง	 ๒	 กอง
จึงเคลื่อนทัพบกอย่างเร่งด่วนออกจากอยุธยา	เอกสารทางประวัติศาสตร์	
ไม่กล่าวถึง	 วัน	 เดือน	 ที่กองทัพไทยตีได้เมืองตะนาวศรีและทวาย				
บอกแต่ว่าทัพเจ้าพระยาจักรีล้อมเมืองตะนาวศรีอยู่	 ๑๕	 วันก็ตีเมืองได้		
สว่นเมอืงทวายนัน้	กองทพัพระยาพระคลงัลอ้มอยู	่๒๐	วนั	เจา้เมอืงทวาย	
ก็ยอมแพ้	 	 ที่ต้องย้อนมาทบทวนห้วงเวลาที่กองทัพไทยได้เมืองทั้งสอง
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แล้วตั้งกองเรือเพื่อส่งไปช่วยซึ่งกันและกันนั้น	 ก็เพื่อให้ทราบฤดูกาล		
อันจะมีผลต่อลมและคลื่นในทะเลอันดามันและบริเวณปากแม่น้ำทวาย			
ซึ่งเป็นบริเวณยุทธนาวี	
	 กองทพัไทยคงรบีรดุออกจากอยธุยาในตน้เดอืนสาม	 ประมาณวา่	
กลางเดือนสี่	 กองทัพเจ้าพระยาจักรีก็คงจะตีเมืองตะนาวศรีได้	 	แล้วตั้ง
กองเรือให้พระยาเทพอรชุนเป็นแม่ทัพเรือ	 	ยกออกจากเมืองมะริด	 	ซึ่ง
เปน็เมอืงทา่เรอืของแควน้ตะนาวศร	ี	ยาตรากองเรอืขึน้เหนอืไปสูเ่มอืงทวาย	
	 เวลาทีก่องเรอืไทยของพระยาเทพอรชนุ	 ทำการรบกบักองเรอืพมา่	
ของสมิงอุบากองกับสมิงพระตะบะนั้น	 	 ประมาณว่าปลายเดือนสี่	
(มีนาคม)	 ยังเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ	 ลมมรสุมพัดจากเหนือ
ลงใตโ้ดยประมาณ		กองเรอืของพมา่ออกมาจากเมอืงเมาะตะมะ		จงึแลน่	
มาตามลม	 	 ใบเรือกินลมเต็มที่	 	 เรือแล่นได้เร็ว	 	 บังคับเรือง่าย				
ส่วนกองเรือไทยของพระยาเทพอรชุน		แล่นขึ้นเหนือ		ทวนลม		ต้องใช้
วธิแีลน่กา้วซกิแซก	ซา้ยท	ี ขวาท	ี 	 เรอืแลน่ชา้บงัคบัเรอืยาก	 	 เวลากลบัใบ	
เป็นจุดอ่อน	 	 ถ้านายเรือไม่ชำนาญจะทำให้เรือเสียความเร็ว	 	 เมื่อเข้า
ทำการรบ		ก็จะกลายเป็นเป้าชั้นดีของฝ่ายข้าศึก	
	 พื้นที่การรบ	อยู่ใต้ปากแม่น้ำทวาย	เป็นทะเลเปิด	ดูจากทิศทาง
ที่ทั้งสองกองเรือเคลื่อนเข้ารบกัน	 	 โดยพิจารณาจากลมประจำฤดู			
(ลมมรสุม)	 จะเห็นว่าฝ่ายไทยเสียเปรียบในการบังคับเรือ	 และความเร็ว	
(ไม่พูดถึงกระแสน้ำ	 เพราะไม่รู้)	 	 เรือรบทั้งสองฝ่ายมีปืนใหญ่บรรทุกลง
ในเรอื		เรยีกไดว้า่เปน็ปนืใหญป่ระจำเรอืเพราะใชย้งิจากเรอืไปทำลายเรอื	
ฝ่ายตรงข้ามได้	 	 มิใช่ลำเลียงไปเฉย	 ๆ	 	 ปืนใหญ่เรือจะตั้งรายกราบ		
เวลาเรอืเขา้รบกนั	 ขณะอยูร่ะยะหา่งกจ็ะใชป้นืใหญย่งิใสก่นั	 คอืพยายาม	
หันข้างเรือเข้าหาคู่ต่อสู้	 เพราะจะใช้ปืนเรือได้ทุกกระบอกทั้งกราบ				
ฝ่ายใดเอาหัวเรือเข้าหาข้าศึก	 ซึ่งทหารเรือเรียกว่าอยู่ในตำแหน่ง	
“Crossing	 	 the	 	 T”	 คือ	 ตำแหน่งเรือตัวเองอยู่ในตำแหน่งเหมือนขา
ตัวที	 (T)	 แล้วฝ่ายตรงข้ามอยู่ในตำแหน่งหัวตัวที	 (T)	 ก็กลายเป็นเป้า		
ชั้นดี	 ถูกทำลายได้ง่าย	 ๆ	 เนื่องจากปืนใหญ่เรือนั้นมีอัตราผิดทางระยะ
มากกว่าผิดทางข้าง	 คือไม่ค่อยยิงผิดซ้าย	 ผิดขวา	 แต่จะผิดตรงหน้าทาง
ระยะมากกว่า		เพราะคลื่นทำให้ปืนไม่นิ่ง		ปากกระบอกปืนจะยกสูงบ้าง	
ตำ่บา้งอยูต่ลอดเวลา	 	ตามอาการกระทำของคลืน่ในทะเล	 	ปากกระบอก	
กระดกขึน้	 (กราบเรอืเอยีงขึน้)	กระสนุจะตกเลยเปา้	 (ขา้มหวั)	 	ปากกระบอก	
กระดกลง	 (กราบเรือเอียงลง)	 กระสุนจะตกก่อนถึงเป้า	 (ตกน้ำก่อน		
ถึงเป้า)	ดังนั้นเรือที่อยู่ในตำแหน่งหัวตัว	T	ถ้าข้าศึกไม่ใช่นักเลงปืนใหญ่
เรอืแลว้	จะยงิถกูยาก		ไมส่งูไป	กต็ำ่ไป		แตถ่า้เรอือยูใ่นตำแหนง่ขาตวั	T	
เมื่อใด		มีหวังถูกยิงง่าย	ๆ	เพราะผิดหัวก็โดนท้ายเรือ		ผิดท้ายเรือก็โดน
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กลางลำ	 เป็นต้น	 ดังนั้นเวลารบกัน	 แต่ละฝ่ายจึงพยายามนำเรือเข้าสู่
ตำบลทีเ่รอืของตนเองจะหนัขา้งใหข้า้ศกึ	 ตา่งฝา่ยตา่งชงิเขา้หาตำแหนง่นี	้
ใครจะนำเรอืเกง่กวา่	 	 ใครจะใชป้ระโยชนจ์ากทศิทางลมในขณะนัน้ไดเ้กง่กวา่	
ใครจะยิงปืนได้แม่นกว่า	 และสุดท้าย	 เมื่อนำเรือเข้าเทียบกราบกัน				
ใครจะมีเพลงดาบเพลงมวยได้ดีกว่ากัน		ฝ่ายนั้นก็ชนะทำลายคู่ต่อสู้ได้	
	 นา่ชมเชยกองเรอืของพระยาเทพอรชนุ		ทีต่กอยูใ่นสภาพเสยีเปรยีบ	
ดว้ยทศิทางลมและจำนวนเรอื	(หนว่ยดำเนนิกลยทุธ)์	คนบนเรอืทีม่ากกวา่	
จะมีความหมายเมื่อเรือเทียบกราบกันแล้วรบด้วยอาวุธประชิด	 แต่ท่าน
ก็สามารถสู้รบกับกองเรือพม่าถึงครึ่งวัน	โดยไม่แพ้	ไม่ชนะ	
	 พอกองเรือไทยของพระยาพิชัยสงครามกับพระยารามคำแหง		
ที่พระยาพระคลังให้ยกไปช่วยเจ้าพระยาจักรีตีเมืองตะนาวศรี	 ออกพ้น
ปากแม่น้ำทวาย	 แลใต้เห็นยุทธนาวีระหว่างไทยกับพม่ากำลังพันตูกันอยู่	
ก็เข้าร่วมวงไพบูลย์ด้วย		โดยตีกระหนาบลงไปจากทางเหนือ	จากต้นลม		
กองเรอืพมา่ทีเ่คยเปน็ฝา่ยไดเ้ปรยีบเรอือยูต่น้ลม	 	 สถานการณก์ลบัพลกิผนั	
ทันทีเมื่อถูกบีบทั้งทางเหนือและทางใต้	 	 ความคล่องตัวในการบังคับเรือ
ก็สูญเสียไป	 	 กลายเป็นเป้าให้ปืนเรือฝ่ายไทยรุมยิงจนสูญเสียอย่างหนัก		
ถึงขั้นแม่ทัพเรือสมิงอุบากองตายพร้อมกับเรือถูกยิงจม	 	 กำลังที่เหลือ
ต้องถอนตัวจากการรบหนีกลับขึ้นไปทางเหนือ	 	 ฝ่ายไทยยึดได้สำเภารบ
ของพมา่หลายลำ	 	พรอ้มอาวธุยทุธภณัฑอ์กีมากมาย	 	รวมทัง้จบัเชลยศกึ	
ได้ประมาณ	๕๐๐	คน	
	 การถูกตีกระหนาบในสงครามทางเรือนั้น	 	อันตรายกว่าการรบ
ทางบกมาก	 	 เพราะไม่มีภูมิประเทศปกปิดกำบัง	 	 มองเห็นกันโล่ง	 ๆ			
จะฉากหนอีอกกย็ากถา้ลมและคลืน่ไมอ่ำนวย	 หรอืฝมีอืการนำเรอืไมเ่กง่จรงิ		
จากยุทธนาวีที่ปากแม่น้ำทวายครั้งนี้จะเห็นได้ว่า	 	 ทหารของสมเด็จ		
พระนเรศวรนั้น	 	 ท่านเป็นนักรบชั้นยอดทั้งนักรบทางบก	 (กองทัพบก)	
และนักรบทางเรือ		กองทัพเรือน้ำจืดและกองทัพเรือน้ำเค็ม			
	 การทำสงครามไม่ว่ายุคใดสมัยใด	 ไม่ว่าจะเป็นการรบทางบก
หรอืการรบทางเรอื	คูต่อ่สูต้า่งกพ็ยายามทำลายศกัยภาพในการทำสงคราม	
ของกองทัพคู่ต่อสู้ลงให้เหลือน้อยที่สุด	 	 มิใช่แค่ต้องการชนะอย่างเดียว		
เพื่อว่าคู่ต่อสู้จะได้หมดโอกาสกลับมาต่อสู้ได้ใหม่ในระยะเวลาอันสั้น		
หรือพูดง่าย	 ๆ	 คือทำลายเอ็งลงให้มาก	 	 จนหมดสภาพไม่สามารถ		
กลับมาต่อสู้ได้อีกยิ่งดี	 	 วิธีการเช่นนี้ถ้าเป็นการรบทางบกก็ต้องเข้าต่อสู้
ในระยะประชิดถึงขั้นรบตะลุมบอน	รบกันด้วยอาวุธสั้น	ดาบ	หอก	มวย	
	 ถ้าเป็นการรบทางเรือก็อาจถึงขั้นนำเรือเข้าเทียบกราบ	 	 บุกขึ้น
ยึดเรือฝ่ายตรงข้ามด้วยการรบประชิดเช่นเดียวกับการรบทางบก				
เพียงแต่พื้นที่เท้าเหยียบมันโคลงได้ไม่นิ่งเหมือนแผ่นดิน		 เพื่อยึดทำลาย
เรือฝ่ายตรงข้าม		วิธีการที่จะรบทางเรือให้ชนะ		แต่ละฝ่ายจะใช้จุดแข็ง
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ของตนเอาชนะจุดอ่อนของข้าศึกให้ได้		ใช่ว่าจะทำง่าย	ๆ		ต่างฝ่ายต่าง
กใ็ชห้ลกัการเดยีวกนัทัง้นัน้		อยูท่ีว่า่ฝา่ยไหนจะทำได	้หรอืฝา่ยไหนทำไมไ่ด	้
	 น่ายกย่องชมเชยบรรพบุรุษนักรบกล้าชาวเรือทั้งหลายเหล่านั้น		
ทั้ง	ๆ	ที่มีพื้นฐานเดิมเป็นกองทัพบก		แต่พอปรับเป็นกองทัพเรือ		ท่านก็
ทำการรบแบบทหารเรือได้อย่างดีเยี่ยม	 	 นาน	 ๆ	 จะมีการรบทางเรือ		
ใหพ้ดูใหว้เิคราะหก์ต็อ้งขอออกความเหน็บา้ง		ตามประสาทีเ่ปน็ทหารเรอื	
	 พลเรือเอก	พีระ		วรรณโกมล	เพื่อนร่วมรุ่นของผมท่านบอกว่า		
บรรพบรุษุทหารเรอืไทย	 ยคุเริม่ตน้ตัง้กองทพัเรอืแยกเปน็สดัสว่นออกจาก	
กองทัพบกในสมัยรัชกาลที่	๔	และรัชกาลที่	๕	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้น		
ทหารพรรคนาวิน	 (นักเดินเรือ)	 เป็นคนเชื้อสายจาม	 (แขกจาม)	 ส่วน
ทหารพรรคกลิน	(ช่างเครื่อง)	เป็นคนเชื้อสายมอญ	
	 ชาวจามหรือแขกจาม	 เดิมมีอาณาจักรของตนอยู่ที่บริเวณ
เวียดนามกลาง	 ด้านทะเลจีน	 เรียกอาณาจักรจามปา	 เจริญรุ่งเรืองอยู่
หลายร้อยปี		ต่อมาถูกชาวเวียต	(เวียดนาม)	จากทางเหนือรุกรานโจมตี
จึงอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ไทย	 	 ชาวจามเป็น
นกัเดนิเรอืใบทีเ่กง่กลา้สามารถ		จงึกลายมาเปน็กำลงัสำคญัของกองทพัไทย	
ทางด้านกองทัพเรือ		ทั้งระดับนายทัพและลูกแถว	
	 ดูบันทึกของจีน	 เรื่องสยามรับอาสายกทัพไปตีญี่ปุ่นแล้ว	 ผู้อ่าน
ที่เป็นทหารเรือทุกท่าน	 คงจะนึกภาพกองทัพเรือของสมเด็จพระนเรศวร
ได้ว่า		อย่างน้อยจะต้องมีขนาดและสมรรถภาพขนาดไหน		จึงอาจหาญ
อาสายกทัพเรือไปรบไกลถึงญี่ปุ่น		คงไม่ใช่การพูดเล่น	ๆ	
	 แสดงให้เห็นว่า	 สมเด็จพระนเรศวรมีกองทัพเรือเดินทะเล
ขนาดใหญ่พอสมควร	 และต้องเป็นกองทัพเรือที่มีเรือใหญ่	 	 ทนคลื่นลม		
ออกไปฝ่าคลื่น		ฝืนลมอันดุดันของทะเลจีนใต้ได้		ในกองทัพอยุธยาของ
พระองค์		นอกจากทหารอาสาจามผู้มีความชำนาญทางทะเลแล้ว		ยังมี
ทหารอาสาญี่ปุ่น		ทหารรับจ้างโปรตุเกส		และชาติอาหรับอีกหลายชาติ		
ซึ่งเป็นพวกที่มีความรู้ความชำนาญทางทะเลทั้งสิ้น	 	 ในประวัติศาสตร์ก็
มีบันทึกว่า	 สมเด็จพระนเรศวรทรงจัดให้มีการซ้อมรบทางทะเลบริเวณ
ชายทะเลอ่าวไทยด้านเพชรบุรีถึงประจวบฯ	 เสมือนต้องการให้ทหารชิน
กับทะเล	 	 คุ้นเคยทะเล	 	 เช่นเดียวกับการฝึกของกองทัพเรือในปัจจุบัน		
ทรงกระทำบ่อย	 	 จนชายหาดตั้งแต่เพชรบุรี	 –	 หัวหิน	 –	 กุยบุรี	 –			
สามรอ้ยยอด	 ไดร้บัขนานนามวา่	 “ชายหาดสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช”		
ซึง่พระองคใ์ชเ้ปน็ทัง้การซอ้มรบทางเรอืในทะเล	 	 และการพกัผอ่นทรงเบด็		
ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อที่การทหารเรือของไทยเจริญมาตั้งแต่สมัยสมเด็จ
พระนเรศวร	
	 เป็นไงครับ  ลองนึกดู  เราเก่งเท่าบรรพบุรุษของเราหรือยัง 


