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ค�ำน�ำ
หนังสอืชดุ ๗ กษัตรย์ิราชภกัด์ิ นี ้น�ำเสนอพระรำชประวัตแิละพระรำชกรณียกิจของสมเดจ็

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 เพ่ือเทิดทูนและประกำศเกียรติคุณท่ีทรงสร้ำงคุณูปกำรย่ิงใหญ่ต่อประเทศชำติ       
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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พระบรมราชานุสาวรีย์

สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช

ณ	อทุยานราชภกัดิ์

จงัหวัดประจวบครีีขันธ์

สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
(สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๒) 
กษัตริย์องค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงศรีอยุธยำ

ครองรำชย์ พ.ศ. ๒๑๓๓ - ๒๑๔๘

พระรำชประวัติ
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช    

พระรำชสมภพ เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๘ ท่ี
พระรำชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก เป็น
พระโอรสในสมเด็จพระมหำธรรมรำชำ 
แห่งรำชวงศ์พระร่วง เจ้ำผู้ครองเมือง
พิษณุโลก กับพระวิสุทธิกษัตรี ซึ่งมี
พระนำมเดิมว่ำ พระสวัสดิรำช พระรำช
ธิดำในสมเด็จพระมหำจักรพรรดิกับ
สมเด็จพระศรีสุริโยทัย
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สมเด็จพระนเรศวรมหำรำชทรงมีพระ
เชษฐภคินี (พี่สำว) คือ พระสุพรรณกัลยำ หรือ
เจ้ำหญิงสุพรรณเทวี และพระอนุชำ (น้องชำย) 
คือ พระเอกำทศรถ

พระนำมที่เรียกขำนสมเด็จพระนเรศวร
มหำรำชกันทั่วไปว่ำ พระองค์ด�ำ เนื่องจำกมี 
พระฉวีคล�้ำ และเรียกขำนพระเอกำทศรถว่ำ 
พระองค์ขำว เพรำะมีผิวขำวกว่ำพระเชษฐำ
นั่นเอง

กำรอ่ำนพระนำม
ปัจจุบัน ได้มีกำรค้นพบหลักฐำนร่วมยุค

สมยัเดียวกับสมเดจ็พระนเรศวรมหำรำชหลำย
ชิ้น อำทิ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต	
พ.ศ.	๒๑๘๒ ระบุว่ำ พระนำมของพระองค์ คือ 
พระนริศ พระนเรศ หรือ พระนเรศรำชำธิรำช 
โดยมีสร้อยพระนำมต่อท้ำยว่ำ วรรำชำธิรำช 
หมำยถึง พระรำชำเหนือพระรำชำผู้ประเสริฐ 
สันนิษฐำนว่ำในสมัยก่อนยังขำดหลักฐำนใน
กำรศกึษำค้นคว้ำจงึอ่ำนพระนำมคลำดเคลือ่น
เป็น สมเด็จพระนเรศวรรำชำธิรำช (สม-เด็จ-
พระ-นะ-เร-สวน-รำ-ชำ-ธิ-รำช) และเรียกขำน
พระนำมว่ำ “พระนเรศวร” จนถึงทุกวันนี้ 

ส่วนสมัญญำนำมในภำษำมลำยูของ
พระองค์คือ รำชำอปี (Raadje Apij) หมำยถึง 
รำชำแห่งไฟ แสดงถึงพระปรีชำสำมำรถและ
อุปนิสัยเด็ดขำดของพระองค์

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

2098 at Chan Palace, Phitsanulok. He was the 
son of King Maha Thamma Racha of the Phra 
Ruang Dynasty, King of Phitsanulok  and Phra 
Sutthikasattri, who used to be called Phra 
Sawatdirat. Phra Sutthikasattri was the daughter 
of King Phra Maha Chakkapat and Somdet Phra 
Sisuriyothai

King Naresuan had an elder sister, Phra 
Suphankanlaya, and a younger brother, Phra 
Ekathotsarot.

King Naresuan was called Phra Ongdam 
because he had dark skin. His brother, Phra 
Ekathotsarot, was called Phra Ongkhao because 
he had fair skin. (Dam means black and Khao 
means white in Thai.)

Pronouncing His Name
In The Chronicle of Ayutthaya, Van Vliet 

Issue, 2182 B.E. states  King Naresuan’s name 
was Phra Narit or Phra Naret and Worarachathirat 
(King Naret the Great). Worarachathirat means 
a great king of kings. However, it is believed 
that people mispronounced his name as Somdet 
Phra Naresuan Rachathirat (King Naresuan the 
Great). People still call him King Naresuan the 
Great today. 

The Malay people called him Raadje Apij 
(Raya-api), which means the king of fire, 
because he was such a great fighter; his ability  
was compared to the fire which burns down his 
enemies.
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ปี พ.ศ. ๒๑๐๖ ในรัชสมัยสมเด็จพระ
มหำจกัรพรรด ิทรงมช้ีำงเผอืกคูบ่ำรมถึีง ๗ ช้ำง 
เมือ่ควำมทรำบไปถึงพระเจ้ำกรงุหงสำวดบีเุรง-
นอง พระองค์จงึส่งรำชทตูมำขอช้ำงเผอืก ๒ ช้ำง 
แต่ทำงกรงุศรอียุธยำปฏเิสธ เป็นต้นเหตใุห้เกิด
สงครำมช้ำงเผือกขึ้น กรุงศรีอยุธยำเป็นฝ่ำย
พ่ำยแพ้ ต้องเสียช้ำงเผือกให้หงสำวดี ๔ ช้ำง 
รวมทั้งพระเจ้ำกรุงหงสำวดีบุเรงนองได้ทูลขอ
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำชซึ่งขณะนั้นมีพระ
ชนมำยุ ๙ พรรษำ เพ่ือไปเลีย้งเป็นบตุรบญุธรรม

ภาพจติรกรรมเรือ่งสงครามช้างเผอืก	ท่ีอนสุรณ์สถานแห่งชาติ

เสด็จประทับหงสำวดี

ต่อมำใน พ.ศ. ๒๑๑๒ รชัสมยัสมเด็จพระ
มหินทรำธิรำช ซึ่งเป็นพระโอรสสมเด็จพระ
มหำจกัรพรรด ิพระเจ้ำกรงุหงสำวดบีเุรงนองยก
ทัพมำตีกรุงศรีอยุธยำอีกครั้ง พร้อมทั้งเกณฑ์ 
หัวเมืองทำงเหนือเข้ำตีกรุงศรีอยุธยำ ในที่สุด
กรงุศรอียุธยำก็เสียแก่หงสำวดีในปีน้ัน พระเจ้ำ
กรุงหงสำวดีบุเรงนองได้ปรำบดำภิเษกให้
สมเด็จพระมหำธรรมรำชำเป็นกษัตริย์ครอง 
กรุงศรีอยุธยำ ทรงพระนำมว่ำ สมเด็จพระ      
สรรเพชญ์ที่ ๑ 
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Living in Myanmar 

In B.E. 2106, King Phra Maha Chakkaphat 

became the King of Ayutthaya. There were 7 

white elephants, which was a symbol of his 

greatness. King Bayinnaung of Hanthawaddy 

knew it, and sent a royal diplomat to ask for 2 

of the elephants. King Phra Maha Chakkaphat 

refused. Then there was a war called the war 

of the white elephants. The Ayutthaya Kingdom 

lost 4 of the white elephants to Hanthawaddy. 

King Bayinnaung also asked to adopt King 

Naresuan from King Maha Thamma Racha. 

King Naresuan was 9 years old at that time.

In B.E. 2112, in the reign of King Phra 

MahinthraThirat, whose father was King Phra 

Maha Chakkaphat, King Bayinnaung invaded 

the Ayutthaya Kingdom again. He also asked 

for help from the northern towns. The Ayutthaya 

Kingdom was defeated by the Myanmar army 

in that year. King Bayinnaung assigned King 

Maha Thamma Racha to be the king of 

Ayutthaya. King Maha Thamma Racha was 

called King Phra Sanphet I.

พระเจ้าบเุรงนองกะยอดนินรธา	เป็นพระมหากษตัรย์ิ

พม่าจากราชวงศ์ตองอู	อาณาจักรของพระองค์เป็น

อาณาจกัรทีใ่หญ่ท่ีสดุในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีง

ใต้	โดยแผ่อาณาเขตไปถึงอาณาจักรล้านนา	อาณาจกัร

ล้านช้าง	และอาณาจักรอยุธยา
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ไก่เชลย

สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชทรงเล่นชนไก่กับมังสามเกียด (มังกะยอชวา)

(จติรกรรมฝาผนังในวิหารวัดสวุรรณดาราราม	เขียนโดย	มหาเสวกตรี	พระยาอนศุาสน์จติรกร)
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สมเด็จพระนเรศวรมหำรำชประทับท่ี     
หงสำวดีนำนถึง ๘ ปี ทรงศึกษำเรียนรู้สภำพ
ภมูศิำสตร์ สิง่แวดล้อม วถิชีวิีตของผูค้น รวมไป
ถึงยุทธวิธีที่พระองค์น�ำมำใช้ภำยหลัง เช่น 
ยุทธวิธีกำรจูโ่จม หรอืกำรต่อสูแ้บบกองโจรเมือ่
มีก�ำลังน้อยกว่ำข้ำศึก

ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหำรำชเข้ำ
ร่วมแข่งขันกีฬำไก่ชน เจ้ำของไก่ชนล้วนเป็น  
เจ้ำชำยกรงุหงสำวด ีไก่ชนของสมเดจ็พระนเรศวร 
มหำรำชขนสเีหลอืง หำงขำว ภำษำนักเลงไก่ชน
เรียกว่ำ ‘ไก่พระเจ้ำ ๕ พระองค์’ ปรำกฏว่ำไม่มี
ไก่ชนตัวใดชนะไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวร
มหำรำชได้

ผู้ที่ไม่สบอำรมณ์คือ มังกะยอชวำ จึงพูด
กระทบว่ำ “ไก่เชลยตัวนี้ตีเก่งนะ”

สมเด็จพระนเรศวรมหำรำชจึงตรัสตอบ
ว่ำ “ไก่เชลยตัวนี้ไม่ใช่มีดีแต่เอำชนะพนัน
เท่ำน้ัน ยังสำมำรถตีเอำบ้ำนเอำเมืองได้อีก
ด้วย”

ค�ำว่ำ “ไก่เชลย” น้ัน ฝังรอยแห่งควำมเจบ็
ปวดในพระรำชหฤทัยของสมเด็จพระนเรศวร
มหำรำช พระองค์จึงคิดจะหำทำงหนีกลับคืน
มำตุภูมิให้จงได้ โดยก่อนหนีได้เข้ำเฝ้ำพระ
สุพรรณกัลยำเพ่ือทูลให้พระพ่ีนำงหลบหนีไป
ด้วยกัน แต่พระพ่ีนำงไม่ยอมมำด้วย พระองค์
จึงชักชวนมหำดเล็กที่ไว ้ เนื้อเชื่อใจมีฝ ีมือ        
เข้มแข็งจ�ำนวนหนึ่ง ลอบหนีจำกเมืองหงสำวดี
ได้ส�ำเร็จ

The Captive Rooster

King Naresuan the Great stayed 
in Hanthawaddy, Myanmar for 8 years. 
He learned Myanmar’s geography, 
environment, and the people’s way of 
life. He also learned some military 
strategies (which he used later), like 
guerrilla warfare.

King Naresuan the Great competed 
in a cockfight. All of the roosters 
belonged to princes in Myanmar. King 
Naresuan the Great’s rooster was 
yellow and his tail was white. The 
rooster which has those colors is called 
‘Kai Phra Chao Ha Phra Ong’ today 
(the rooster of the five kings). No other 
roosters could beat King Naresuan the 
Great’s.

Mang Kayochawa was angry, and 
said, 

“This captive rooster was so 
great”.

“This rooster not only won money, 
but also would win kingdoms,” said 
King Naresuan the Great.

Being called ‘the Captive Rooster’ 
hurt King Naresuan the Great a lot. He 
always wanted to return to his homeland. 
Before he escaped to Siam, he had 
persuaded Phra Suphankanlaya, his 
sister, to go with him but she refused. 
He, together with his trusted soldiers, 
managed to escape from Hanthawaddy.


