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ค�ำน�ำ
หนงัสอืชดุ ๗ กษตัรย์ิราชภกัด์ิ นี ้น�ำเสนอพระรำชประวตัแิละพระรำชกรณยีกจิของสมเดจ็

บูรพกษัตริย์แห่งสยำม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ๗ พระองค์ คือ

	 	 	 ๑.	พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 	 	
	 	 	 ๒.	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 	 	
	 	 	 ๓.	สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 	 	
	 	 	 ๔.	สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 	 	
	 	 	 ๕.	พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
	 	 	 ๖.	พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
	 	 	 ๗.	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมรำชำนุสำวรีย์ของทั้ง ๗ พระองค์ ตั้งอยู่ใน อุทยำนรำชภักดิ์ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเทิดทูนและประกำศเกียรติคุณที่ทรงสร้ำงคุณูปกำรย่ิงใหญ่ต่อประเทศชำติ       
อันน�ำมำสู่ควำมเจริญรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นของชำติไทยตรำบจนทุกวันนี้

ส�านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
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Preface
The Seven Great Kings at Ratchaphak Park Series tells stories of the Seven 

Great Kings of Siam, featuring their Royal Majesties:

 1. King Ram Khamhaeng the Great

 2. King Naresuan the Great

 3. King Narai the Great

 4. King Taksin the Great

 5. King Buddha Yot Fa Chulalok the Great (King Rama I)

 6. King Chomklao Chao Yu Hua (King Mongkut)

 7. King Chula Chomklao Chao Yu Hua (King Chulalongkorn)

The Seven Great Kings monument was built in Ratchaphak Park, Amphoe Huahin, 

Prachuapkhirikhan Province. Ratchaphak Park was created to honor the Great Kings of 

Thailand for they contributed a great deal to prosperity and development of Thailand. 

Satapornbooks
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สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช
(สมเด็จพระรำมำธิบดีที่ ๓ หรือ สมเด็จพระรำมำธิบดีศรีสรรเพชญ)

กษัตริย์กรุงศรีอยุธยำ องค์ที่ ๒๗

(ครองรำชย์ พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๓๑)

พระบรมราชานสุาวรีย์

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช

ณ	อทุยานราชภกัดิ์

จังหวดัประจวบครีีขันธ์

พระรำชประวัติ

สมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชเสด็จพระรำชสมภพเมื่อ พ.ศ. 
๒๑๗๕ เป็นพระรำชโอรสของพระเจ้ำปรำสำททองกับสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิรกัิลยำณ ีอัครรำชเทว ีพระรำชธดิำในสมเด็จพระเจ้ำ

ทรงธรรม และมีพระนม (แม่นม) คือ หม่อมเจ้ำหญิงอ�ำไพ  ซึ่งได้
รับสมญำว่ำ เจ้ำแม่วัดดุสิต พระองค์เป็นพระอนุชำในสมเด็จ
เจ้ำฟ้ำไชย และมพีระอนชุำ ได้แก่ เจ้ำฟ้ำอภยัทศ เจ้ำฟ้ำน้อย    

พระไตรภูวนำทิตยวงศ์ พระองค์ทอง และพระอินทรำชำ   
รวมถึงพระขนิษฐำคือ พระรำชกัลยำณ ีหรอื สมเด็จเจ้ำฟ้ำ

ศรสุีวรรณ กรมหลวงโยธำทิพ 
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สมเด็จพระนำรำยณ์มีพระนำมเดิมว่ำ 
เจ้ำฟ้ำนรนิทร์ มเีหตกุำรณ์ซึง่เล่ำกนัว่ำ ตอนขึน้
พระอู่ (เปล) พระญำติเห็นพระรำชโอรสมีสี่กร 
พระรำชบิดำจึงพระรำชทำนพระนำมว่ำ “พระ
นำรำยณ์” 

อีกเหตุกำรณ์หนึ่งคือ ขณะทรงเล่นน�้ำ 
พระองค์ทรงถูกอสนีบำตแต่มิได้เป็นอันตรำย
แม้แต่น้อย

นอกจำกนี้ สมเด็จพระนำรำยณ์ยังทรงมี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรขี่ช ้ำง ดังในหนังสือ       
ค�าให้การชาวกรุงเก่า เล่ำว่ำ 

“เมื่อพระนารายณ์เสด็จไปประทับอยู่ที่
ลพบุรีนั้น	ได้ช้างเผือกช้าง	๑	พระราชทานนาม
ว่า	 ‘บรมรัตนากาศคีรี’	พระนารายณ์นี้มีบุญ
ญาธิการมาก	วัน	๑	มีผู้จับช้างเถ่ือนซึ่งยังมิได้
ฝึกหัดมาถวาย	พระนารายณ์จึงตรัสว่า	เราจะ
ขึน้ขีข่บัช้างเถือ่นนีม้ใิห้พ้นที	่๔	ศอกได้	ดงัน้ีแล้ว
เสด็จขึ้นทรงช้างเถ่ือนในที่ประชุมขุนนาง
ข้าราชการทัง้ปวง	ช้างเถือ่นกม็ไิด้ท�าพยศไปพ้น
จากตามที่รับสั่ง”

ในหนังสือ ค�าให้การชาวกรุงเก่า และ ค�า
ให้การขุนหลวงหาวัด ก็เล่ำเป็นเหตุกำรณ์
ท�ำนองเดียวกันว ่ำ เมื่อครั้งฟ ้ำผ ่ำลงยอด
ปรำสำทมังคลำภิเษก ไฟนั้นลุกโพลงขึ้นมำดัง
ไฟกำฬ ไม่มีผู ้ใดขึ้นไปดับได้ สมเด็จพระ
นำรำยณ์จงึทรงขึน้ไปดบัเพลงิ เพลงินัน้กดั็บไป
ทั้งสิ้น คนทั้งปวงเห็นพระองค์มีสี่กร จึงถวำย
พระนำมเรียก “องค์พระนำรำยณ์” มำตั้งแต่
บัดนั้น

ต่อมำ พระเจ้ำปรำสำททองให้มีพระรำช
พธิโีสกนัต์ (โกนจกุ) แล้วให้สมเดจ็พระนำรำยณ์
ทรงผนวชเป็นสำมเณร ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ 
ไปประทับอยู ่กับพระพรหมมุนีที่วัดปำกน�้ำ
ประสบ ได้ศกึษำทัง้พทุธศำสตร์และไสยศำสตร์ 
รวมทั้งทรงสร้ำงเทวรูปหลำยองค์

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช	คร้ังเสดจ็ออกรบั

คณะทตู	ฝีมือช่างวาดฝร่ังเศส



6

Biography
King Narai the Great was born in B.E. 

2175. He was the son of Phra Chao Phrasatthong 

and Somdet Phranangchao Sirikanlayani, the 

daughter of Somdet Phra Chao Songtham. His 

wet nurse was Mom Chaoying Amphai, who 

was called the Madam of Dusit Temple. He had 

one older brother, Somdet Chaofachai. He had 

5 younger brothers and one younger sister. The 

five younger brothers were Chaofa Aphaiyot, 

Chaofa Noi, Phra Traiphuwanathittayawong, 

Phraongthong, and Phra Intharacha. His sister 

was Phra Racha Kanlayani, or Somdet Chaofa 

Sisuwan Krommaluang Yothathip.

King Narai’s was named Chaofa Narin. 

But when he was put in his cradle, his relatives 

saw that he had 4 hands. His father gave him 

the name ‘Phra Narai’.

King Narai the Great
King RamaThibadi III or King RamaThibadisisanphet

The 27th King of the Ayutthaya Kingdom, B.E. 2199-2231

พระบรมราชานสุาวรย์ี

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช	

ทีจ่งัหวดัลพบุรี
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While he was playing in the water, he got 

struck by lightning but survived unharmed.

According to ‘Khamhaikan Chaokrungkao’ 

(a report from the people of Ayutthaya), and 

Khamhaikan Khunlaunghawat (a report from 

Khunlaunghawat), a lightning bolt struck the 

top of Prasat Mangkhalapisek. There was such 

a fire that no one dared to try to extinguish it. 

King Narai put out the fire easily. Everybody 

saw that he had 4 hands, so they called him 

‘Phra Narai’ ever since.

After that, King Phrasatthong organized a 

ceremony to welcome Phra Narai to adulthood. 

Later he became a novice monk at Phra 

Sisanphet Temple. He lived with Phra 

Phrommuni at Paknamprasop Temple. He 

studied Buddhism and black magic. He had 

built many statues of gods.

Phra Narai was a good elephant rider. It is 

stated in Khamhaikan Chaokrungkao that:

“When Phra Narai went to Lopburi, he got 

one white elephant and he named him 

‘Baromrattanakatkhiri’. He had made a lot of 

merit. One day, he got a wild elephant and he 

said he wanted to ride it. He got on the elephant 

and the elephant was instantly tamed.

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชประทบับนพระคชาธาร
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เสด็จขึ้นครองรำชย์ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๙ พระเจ้ำปรำสำททอง
พระรำชบิดำสวรรคต เจ้ำฟ้ำไชยซ่ึงเป็นพระ
รำชโอรสพระองค์ใหญ่ได้ข้ึนครองรำชย์ แต่ถูก
สมเด็จพระนำรำยณ์กับสมเด็จพระศรีสุธรรม
รำชำจบัส�ำเรจ็โทษ จำกนัน้สมเดจ็พระศรสีธุรรม 
รำชำขึ้นครองรำชย์แทน แล้วตั้งสมเด็จพระ
นำรำยณ์เป็นพระมหำอุปรำช ภำยหลังพระศรี
สุธรรมรำชำคิดรักใคร่พระรำชกัลยำณี ท�ำให้
สมเด็จพระนำรำยณ์ไม่พอพระทัยจึงเกณฑ์
ไพร่พลยกโจมตีวังหลวง มีกำรต่อสู้จนล้มตำย
กนัทัง้สองฝ่ำย ทหำรอำสำนำยหนึง่ยงิปืนนกสบั
ต้องพระพำหำ (แขน) สมเด็จพระศรีสุธรรม
รำชำ และทหำรฝ่ำยสมเด็จพระศรีสุธรรมรำชำ

ยิงปืนนกสับต้องพระบำทซ้ำยสมเด็จพระ
นำรำยณ์เป็นแผลเล็กน้อย

ไพร่พลของสมเด็จพระศรสุีธรรมรำชำหนี
เข้ำไปในพระรำชวัง พระนำรำยณ์ทรงสั่งทหำร
ท�ำลำยประตูรำชวังเข้ำไป และตำมจับพระศรี
สุธรรมรำชำมำส�ำเร็จโทษ จำกนั้นสมเด็จพระ
นำรำยณ์ได้ทรงปรำบดำภิเษกเสวยรำชสมบัติ 
ขณะมีพระชนมำยุ ๒๕ พรรษำ

ตลอดกำรครองรำชย์ทรงประกอบพระ
รำชกรณียกิจส�ำคัญหลำยประกำร ทั้งด้ำนกำร
ศึกสงครำม กำรเจริญสัมพันธไมตรีกับชำติ
ยุโรป กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จนได้ชื่อว่ำ
เป็นยุคทองแห่งวรรณคดีไทย
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Phra Sisuthamracha’s men escaped 

to the palace. Phra Narai had his men 

destroy the gate and execute Phra 

Sisuthamracha. Phra Narai then, became 

King when he was 25 years old.

During his reign, King Narai 

contributed a lot to the development of 

Siam. He was a good fighter and diplomat. 

He fostered culture and supported 

literature. His reign was considered the 

golden age of Thai literature.

Becoming King
King Prasatthong passed away in 

B.E.2199. Chaofa Chai succeeded his 

fa ther  but  Phra  Nara i  and  Phra 

Sisuthamracha executed him. Phra 

Sisuthamracha became king and 

appointed Phra Narai as his viceroy. Phra 

Sisuthamracha then fell in love with Phra 

Racha Kanlayani. Phra Narai was not 

happy about that, so they fought. Phra 

Narai’s soldier shot Phra Sisuthamracha 

in the arm and Phra Sisuthamracha’s 

soldier shot Phra Narai in the left foot.

ภาพวาดกรงุศรอียธุยาในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


