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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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สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
กษัตริย์พระองค์เดียวในรำชอำณำจักรธนบุรี  ครองรำชย์ปี พ.ศ. ๒๓๑๐ - ๒๓๒๕

พระบรมราชานสุาวรีย์

สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ณ	อทุยานราชภกัดิ์

จังหวดัประจวบครีีขันธ์

สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช 
หรือ พระเจ้ำกรุงธนบุรี เป็นกษัตริย์
พระองค์เดียวในสมัยรำชอำณำจักร
ธนบุรี โดยทั่วไปประชำชนชำวไทย
เรียกพระองค์ว่ำ พระเจ้ำตำกสิน หรือ 
พระเจ้ำตำก
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วัยเยำว์
ในระหว่ำงอุปสมบท พระภิกษุสินออก

บิณฑบำตพร้อมพระภิกษุทองด้วงเป็นประจ�ำ 
เพรำะรบัรำชกำรเป็นมหำดเล็กด้วยกันมำหลำย
ปี มีควำมสนิทสนมกันมำก วันหนึ่งขณะ
บณิฑบำต ทัง้คู่พบซินแสชำวจีนและได้ท�ำนำย
ทำยทักว่ำ ต่อไปเบ้ืองหน้ำจะได้เป็นกษัตริย์    
ทั้งคู่

เมื่อบวชเป็นพระภิกษุได้ ๓ พรรษำ พระ
ภิกษุสินก็ลำสิกขำกลับเข ้ำรับรำชกำรใน
ต�ำแหน่งมหำดเล็กรำยงำน ต่อมำได้เป็น
ข้ำหลวงขึน้ไปช�ำระควำมทำงหวัเมอืงฝ่ำยเหนอื 
จำกนั้นได้รับต�ำแหน่งเป็นหลวงยกกระบัตร
เมอืงตำก ครัน้เจ้ำเมอืงตำกถงึแก่อนจิกรรมก็ได้
รับกำรแต่งตั้งเป็นพระยำตำก

ต่อมำเจ้ำเมืองก�ำแพงเพชรถึงแก่อนจิกรรม 
พระยำตำกได้เลื่อนยศเป็นพระยำวชิรปรำกำร 
เจ้ำเมอืงก�ำแพงเพชร แต่ยงัไม่ทนัได้กลบัขึน้ไป
ว่ำรำชกำรยงัเมอืงก�ำแพงเพชรกพ็อดมีศีกึพม่ำ
ยกเข้ำมำ จึงโปรดให้ช่วยรักษำพระนคร

ตำมหนังสือ อภินิหารบรรพบุรุษ เล่ำว่ำ 
สมเดจ็พระเจ้ำตำกสนิเกดิเมือ่ พ.ศ. ๒๒๗๗ ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยำ บิดำเป็นจีนไหฮง (แต้จิ๋ว) 
ชื่อ หยง แซ่แต้ ต�ำแหน่งขุนพัฒนำยอำกรบ่อน
เบี้ย มำรดำช่ือ นกเอี้ยง อำศัยอยู่บริเวณหน้ำ
บ้ำนเจ้ำพระยำจักรี (ครุฑ) เมื่อแรกเกิดได้สำม
วันมีงูเหลือมใหญ่เข้ำไปนอนขดรอบกำยอยู่ใน
กระด้ง บิดำมำรดำเห็นว่ำเป็นลำงร้ำยจะเอำ
บุตรไปทิ้งเสียให้พ้นบ้ำน เจ้ำพระยำจักรีทรำบ
เรื่องจึงรับไว้เป็นบุตรบุญธรรม ท�ำให้ได้ลำภ
และทรัพย์สินเป็นอันมำก จึงตั้งชื่อกุมำรว่ำ สิน 

เมื่อเด็กชำยสินอำยุได้ ๙ ปี เจ้ำพระยำ
จักรีพำไปฝำกเรียนกับพระอำจำรย์ทองดี วัด
โกษำวำสน ์  หรือวัดคลัง จนนำยสินอำยุ
ประมำณ ๑๕-๑๖ ปี จึงถวำยตัวเป็นมหำดเล็ก
ในพระเจ้ำอยู่หัวบรมโกศ ทุกวันเมื่อเสร็จจำก
งำนรำชกำรก็จะไปเรียนหนังสือและศึกษำ
วชิำกำรจนสำมำรถพดูภำษำไทย จนี ญวน และ
ลำว ได้อย่ำงช�ำนำญ 

ครัน้อำย ุ๒๑ ปี จงึอปุสมบทเป็นพระภกิษุ 
ณ วัดโกษำวำศน์นั่นเอง



6

King Taksin the Great
The only King of the Thonburi Period (B.E. 2310 - 2325)

King Taksin the Great, King of Thonburi, was the only King of the Thonburi Period. He was 

called Phra Chao Taksin or Phra Chao Tak by the Thai people.

พระบรมราชานสุาวรย์ี

สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช

ทีทุ่ง่นาเชย	อ�าเภอเมอืง	

จงัหวดัจนัทบุรี



7

Childhood
According to the Aphinihanbanpaburut 

(the book titled, Supernatural Power of Our 

Ancestors), King Taksin was born in B.E. 

2277 in the Ayutthaya Period. His father, 

Yong Sae Tae, was Chaozhou Chinese. He 

was an officer in the revenue department. 

Her mother’s name was Nok-aiang. They 

lived in front of the home of Chao Phraya 

Chakri (Khrut). When King Taksin was 3 

days old, a python was found in his crib. 

His father thought it was an omen and 

wanted to abandon his son. Chao Phraya 

Chakri adopted the boy and he became rich, 

so he named the boy ‘sin’, which means 

treasure in Thai.

When the boy was 9 years old,         

Chao Phraya Chakri brought him to Phra 

Ajan Thongdi at Kosawat Temple (Khlang 

Temple). The boy studied with Phra Ajan 

Thongdi until he was 15 or 16 years old. 

He then became a soldier in King 

Barommakot’s Army. After work, he 

studied hard and he managed to speak Thai, 

Chinese, Vietnamese, and Laotian fluently. 

When he was 21, he entered the monkhood 

there.

During his time in the monkhood, Sin 

went with Thongduang each morning to 

ask for alms from the neighboring people. 

They had known each other for many years, 

since they were soldiers, and were very 

close. One day, a Chinese fortune teller saw 

them together. He predicted that both of 

them would become King.

Sin was a  monk for  3  years .           

Afterward, he went to work as a secretary. 

He got promoted and became a judge in the 

North. Later he became an attorney in Tak. 

When the ruler of Tak passed away, he 

became Phraya Tak.

When the ruler of Kamphaengphet 

passed away, Phraya Tak was appointed to 

be Phraya Wachiraprakan,  rul ing 

Kamphaengphet. However, Myanmar 

armies attacked Krung Si Ayutthaya before 

he could travel to Kamphaengphet. The 

King of Ayutthaya asked him to help save 

Krung Si Ayutthaya.
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ก่อนเสียกรุง

พ.ศ. ๒๓๐๘ พระเจ้ำมังระกษัตริย์พม่ำ
บัญชำให้ มังมหำนรธำ เป็นแม่ทัพ ยกพล
ประมำณ ๒๐,๐๐๐ คนมำทำงมะริดและ 
ตะนำวศรี มำตั้งทัพรวมพลอยู ่ที่แขวงเมือง
รำชบุรี หวังจะเข้ำตีกรุงศรีอยุธยำทำงด้ำนใต้ 
เป็นกำรสกัดทำงไม่ให้กรุงศรีอยุธยำหำเสบียง
อำหำรและศำสตรำวธุจำกทำงทะเลใต้ มงัมหำ
นรธำจดัทพัเป็น ๒ กอง ให้เมขะระโบคมุทพัเรอื
มำทำงแม่น�้ำแม่กลอง-ท่ำจีน เพื่อเข้ำตีธนบุรี 
นนทบุรี ขึ้นไปจนถึงกรุงศรีอยุธยำ อีกกองหนึ่ง
มังมหำนรธำคุมทัพบกมำทำงสุพรรณบุรี

พระยำรัตนำธิเบศซึ่งคุมพลเมืองนคร-
รำชสีมำเข้ำรักษำเมืองธนบุรีอยู่นั้น ครั้นเห็น
กองทัพพม่ำยกมำจ�ำนวนมำก ก็หวำดหวั่นไม่
คิดต่อสู้ทิ้งเมืองธนบุรีกลับข้ึนไปกรุงศรีอยุธยำ 
กองทัพเมขะระโบจึงตีได้ธนบุรี นนทบุรี ขึ้นไป
ถึงสำมแยกบำงไทร จำกนั้นพม่ำตั้งค่ำยใหญ่
ล้อมกรุงศรีอยุธยำถึง ๑๖ ค่ำย

ส่วนกองทัพพม่ำจำกทิศเหนือมีเนเมียว 
สีหบดีน�ำทัพ บุกด่ำนเมืองสวรรคโลกจนถึง
สโุขทัย อีกทำงหนึง่บกุมำทำงเมอืงก�ำแพงเพชร 

แล้วยกมำบรรจบกนัทีเ่มอืงนครสวรรค์ ก่อนจะ
ยกเข้ำตีกรงุศรอียุธยำ แต่ระหว่ำงท�ำศึกอยู่นีเ้อง 
มังมหำนรธำป่วยหนักจนเสียชีวิต เนเมียว       
สีหบดีจึงท�ำหน้ำที่แทน

ฤดูน�้ำหลำกเดือน ๑๒ ปีนั้น พระเจ้ำ      
เอกทัศน์มีรับส่ังให้พระยำตำก พระยำเพชรบุรี 
และหลวงศรเสนี ออกไปต้ังค่ำยที่วัดป่ำแก้ว 
หรอืวดัใหญ่ชัยมงคล เพ่ือสกัดเรอืรบพม่ำทีพ่ำย
ขึ้นล่อง แต่เสียทีถูกข้ำศึกล้อมไว้ ส่วนในกรุง
ศรีอยุธยำเวลำนั้นใครจะยิงปืนต้องบอกศำลำ
ลูกขุน ปืนที่จ่ำยก็ช�ำรุดทรุดโทรม เวลำยิงก็เกิด
อันตรำยเนือง ๆ  ท�ำให้เกิดควำมท้อแท้หวำด
กลัว บำงคนลอบหนีเพื่อเอำตัวรอด

พม่ำล้อมกรุงครั้งนั้นนำนถึง ๑ ปีเศษ 
ขนุนำงผูใ้หญ่ผูน้้อยในกรงุศรอียธุยำอำสำออก
รบ ก็พำกันแตกยับเยินกลับมำ จนในที่สุด
ขุนนำงจีน แขก ฝรั่ง มอญ ลำว แม้แต่นำยโจร
นำยซ่อง ก็ชวนกันอำสำออกตีกองทัพพม่ำที่
ล้อมกรุงทั้งแปดทิศ แต่ไม่ได้ชัยชนะ กลับถูก
พม่ำฆ่ำฟันล้มตำยทั้งสิ้น
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Before the Fall of 
Ayutthaya 

In B.E. 2308, King Mangra of 

Myanmar sent Mang Mahanoratha to lead 

20,000 soldiers to attack Ayutthaya from 

the south. They went from Marit, Tanaosi, 

to Ratchaburi. The armies wanted to cut-

off Ayutthaya from its southern land and 

maritime trade routes. There were 2 

armies. Mekharabo led soldiers from the 

Meklong-Thachin River to attack 

Thonburi. Mang Mahanoratha led 

soldiers through Suphanburi.

Phraya Rattanathibet, with soldiers 

from Nakhon Ratchasima, was stationed 

in Thonburi at that time. He saw the 

armies from Myanmar and fled Thonburi 

with his army and went back to Krung Si 

Ayutthaya. Mekharabo’s conquered 

Thongburi, Nonthaburi, and Bangsai 

Junction. At that time, there were 16 

Myanmarese army camps around Krung 

Si Ayutthaya.

In the north, Nemiawsihabodi’s 

army invaded Sawankhalok and 

Sukhothai. Another army attacked 

Kamphaengphet. The two armies met in 

Nakhon Sawan and they were ready to 

attack Krung Si Ayutthaya. In the 

meantime, Mang Mahanoratha got sick 

and died and Nemiawsihabodi became 

the ruler of Myanmar.

In November of that year, when the 

tide was high, King Ekkathat asked 

Phraya Tak, Phraya Phetchaburi, and 

Luang Sonseni to build a camp at Pakaew 

temple (Wat Yai Chaimongkon). They 

were to launch a naval attack against the 

Myanmarese battle ships. However, they 

could not do it because they were 

surrounded by the Myanmarese armies.  

In Krung Si Ayutthaya, the soldiers 

needed to ask for permission from the 

army to use their cannon. The cannon 

was old and did not work well.  The 

cannon injured several Myanmarese 

soldiers and scared them, so they fled the 

battlefield.

The Myanmarese armies laid siege 

to Krung Si Ayutthaya for more than a 

year. Whoever tried to free the area of the 

Myanmarese armies lost in battle against 

them. Thai, Chinese, Indian, European, 

Mon, and Laotian people faced the 

Myanmar’s troops.


