
 

รายวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

บทบาทและความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 
สมัยสุโขทัย 
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริยพ์ระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์ประมาณ 
พ.ศ. 1822 ถงึประมาณ พ.ศ. 1841 พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง ทั้งยงัได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น ทําให้
ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ สืบทอดกันมากว่าเจ็ดร้อยปี 
พระราชประวัติ 

ถ้าจะเปรียบพระมหากษัตริย์ทั้งหมด ในด้านความเป็นสัพพัญํู และพหูสูต พ่อขุนรามคําแหงก็น่าจะอยู่ในอันดับแรก เพราะพระองค์
ทรงเป็นตัวอย่างในด้านความรอบรู้อย่างดี ที่ว่าเป็นตัวอย่างนั้น เพราะพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในสมัยพระองค์ เริ่มตน้และเป็นไปอย่างราบรื่น 
เมื่อพระองค์เป็นผู้ริเริ่ม เป็นผู้ประเดิม จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะทรงเป็น มหาราช องค์แรกของไทย และควรจะนับได้ด้วยว่า พ่อขุน
รามคําแหงมหาราชทรงเป็นมหาราชองค์เดียว ที่ไม่ต้องอาศัยสงครามและการสู้รบมาเสริมพระบารมี 
พระประสูติกาล 

พ่อขุนรามคําแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ของพ่อขุนศรีอินทราทิตยก์ับนางเสือง พระเชษฐาองค์แรกสิ้นพระชนม์ตั้งแต่
พ่อขุนรามคําแหง ยังทรงพระเยาว์ พระเชษฐาองค์ที่สองทรงพระนามตามศิลาจารึกว่า "พระยาบานเมือง" ซึ่งได้เสวยราชย์ต่อจากพระราชบิดา 
และเมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว พ่อขุนรามคําแหงมหาราชก็เสวยราชย์แทนต่อมา 

ตามพงศาวดารโยนก พ่อขุนรามคําแหงมหาราชแห่งสุโขทัย พ่อขุนเม็งรายมหาราชแห่งล้านนา และพ่อขุนงําเมืองแห่งพะเยา เป็น
ศิษย์ร่วมพระอาจารย์เดียวกัน ณ สํานักพระสุตทันตฤๅษี ที่เมืองละโว้ จงึน่าจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน โดยพ่อขุนเม็งรายประสูติเมื่อ พ.ศ. 1782 
พ่อขุนรามฯ น่าจะประสูติในปีใกล้เคียงกันนี้ 
พระนาม 

เมื่อพ่อขุนรามคําแหงมหาราชมีพระชนมายุสิบเก้าพรรษา ได้ทรงทํายุทธหัตถีมีชัยต่อขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด (อยู่บนน้ําแม่สอดใกล้
จังหวัดตาก แต่อาจจะอยู่ในเขตประเทศพม่าในปัจจุบัน) พระราชบิดาจึงทรงขนานพระนามว่า "พระรามคําแหง" ซึง่แปลว่า "พระรามผู้กล้าหาญ" 

ราชบัณฑิตยสถานสันนิษฐานว่า พระนามเดิมของพระองค์คือ "ราม" เพราะปรากฏพระนามเมื่อเสวยราชย์แล้วว่า "พ่อขุนรามราช" 
อนึ่ง สมัยนั้นนิยมนําชื่อปู่มาตั้งเป็นชื่อหลาน ซึ่งตามศิลาจารึกหลักที ่11 พระราชนัดดาของพระองค์มีพระนามว่า "พระยาพระราม" และในชั้น
พระราชนัดดาของพระราชนัดดา ในเหตุการณ์การแย่งชิงราชสมบัติกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1962 ตามพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวง
ประเสริฐอักษรนิติ ์ปรากฏเจ้าเมืองพระนามว่า "พระยาบาลเมือง" และ "พระยาราม 
การเสวยราชย์ 

นายตรี อมาตยกุล ได้เสนอว่า พ่อขุนรามคําแหงมหาราชน่าจะเสวยราชย์ พ.ศ. 1820 เพราะเป็นปีที่ทรงปลูกต้นตาลทีสุ่โขทัย 
ศาสตราจารยป์ระเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต จึงได้หาหลกัฐานมาประกอบพบว่า กษัตริย์ไทยอาหมถือประเพณีทรงปลูกต้นไทรตอน

ขึ้นเสวยราชย์อย่างน้อยเจ็ดรัชกาลด้วยกัน ทั้งนี ้เพื่อสร้างโชคชัยว่ารัชกาลจะอยู่ยืนยงเหมือนต้นไทร อนึ่ง ต้นตาลและต้นไทรเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์
ของลังกา 
พระราชกรณียกิจ 

รัชสมัยของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชเป็นยุคที่กรุงสุโขทัยเฟ่ืองฟูและเจริญขึน้กว่าเดิมเป็นอันมาก ระบบการปกครองภายใน
ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐิกจิและการเมอืง ประชาชนอยู่ดีกินดี 
สภาพบ้านเมืองก้าวหน้าทั้งทางเกษตร การชลประทาน การอุตสาหกรรม และการศาสนา อาณาเขตของกรุงสุโขทัยได้ขยายออกไปกว้างใหญ่
ไพศาล 
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การบริหารรัฐกิจ 
เมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงขจัดอิทธิพลของเขมรออกไปจากกรุงสุโขทัยได้ในปลายพุทธศตวรรษที่ 18 การปกครองของกษัตริย์

สุโขทัยได้ใช้ระบบปิตุราชาธิปไตยหรือ "พ่อปกครองลูก" ดงัข้อความในศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงว่า 

 ...เมื่อชั่วพ่อกู กูบําเรอแก่พ่อกู กูได้ตัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแก่พ่อกู กูได้หมากส้มหมากหวาน อันใดกินอร่อยดี กูเอามาแก่พ่อกู กู
ไปตีหนังวังช้างได ้กูเอามาแก่พ่อกู กูไปท่อบ้านท่อเมือง ได้ช้างได้งวง ได้ปั่วได้นาง ได้เงือนได้ทอง กูเอามาเวนแก่พ่อกู... 

 

ข้อความดังกล่าวแสดงการนับถือบิดามารดา และถือว่าความผูกพันในครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญ ครอบครัวทั้งหลายรวมกันเข้าเป็น
เมืองหรือรัฐ มีเจ้าเมืองหรือพระมหากษัตริย์เป็นหัวหน้าครอบครัว 

ปรากฏข้อความในศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงว่าพ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงใช้พระราชอํานาจในการยุติธรรมและนิติบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้ 1) ราษฎรสามารถค้าขายได้โดยเสรี เจ้าเมืองไม่เรียกเก็บจงักอบหรอืภาษีผ่านทาง 2) ผู้ใดล้มตายลง ทรัพย์มรดกก็ตกแก่บุตร และ 3) 
หากผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีพิพาท ก็มีสิทธิไปสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้หน้าประตูวังเพื่อถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้ 

นอกจากนี้ พ่อขุนรามคําแหงมหาราชยังทรงใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องช่วยในการปกครอง โดยได้ทรงสร้างพระแท่นมนังคศิลาบาตร
ขึ้น เพื่อให้พระเถรานุเถระแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันพระ ส่วนวันธรรมดาพระองค์จะเสรด็จประทับเป็นประธานให้เจ้านายและ
ข้าราชการปรึกษาราชการร่วมกัน 

พระราชกรณียกิจที่สําคัญของพ่อขุนรามคําแหง มีดงันี้ 1. ด้านการเมืองการปกครอง พระราชกรณียกิจทางด้านการเมืองการปกครอง
ของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ประกอบด้วย 1.1 ทรงทําสงครามขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางมากที่สุดในสมัยสุโขทัย 1.2 โปรดให้สร้าง
พระแท่นศิลาขึ้น เรียกว่า  
“พระแท่นมนังคศิลาบาตร” ตั้งไว้กลางดงตาลสําหรับไว้ให้พระภิกษุสงฆ์ขึ้นแสดงธรรมสวนะและทรงใช้เป็นที่ประทับสําหรับอบรมสั่งสอน
บรรดาขุนนางและพสกนิกรในวันธรรมดา 1.3 ทรงเอาพระทัยใส่ดูแลทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิด พระองค์โปรดให้แขวนกระดิง่ไว้ที่พระดู
พระราชวัง เพื่อให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม ไปสั่นกระดิ่งกราบทูลความเดือดร้อนของตนให้พระองค์ทราบ 
พระองค์ก็จะทรงตัดสินด้วยพระองค์เอง 2. ด้านเศรษฐกิจ พระราชกรณียกิจทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญของพ่ขุนรามคําแหงมหาราช ประกอบด้วย 
2.1 โปรดให้สร้างทํานบกักน้ําที่เรียกว่า “สรีดภงส์” เพื่อนําน้ําไปใช้ในตัวเมืองสุโขทัยและบริเวณใกล้เคียง โดยอาศัยแนวคันดินที่เรียกว่า “เขื่อน
พระร่วง” ทําให้มีน้ําสําหรับใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคในยาม ที่บ้านเมืองขาดแคลนน้ํา 2.2 ทรงส่งเสริมการค้าขายภายใน
ราชอาณาจักรเป็นอย่างดีด้วยการไม่เก็บภาษีผ่านด่านหรือ “จกอบ” (จังกอบ) จากบรรดาพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายในกรุงสุโขทัย ทําให้การค้าขายขาย
ออกไปอย่างกว้างขวาง 3. ด้านวัฒนธรรม พระราชกรณียกิจที่สําคัญของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชทางด้านวัฒนธรรม มีดังนี ้3.1 ทรงคิด
ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้แทนตัวอักษรขอมที่เคยใช้กันมาแต่เดิม เมื่อ พ.ศ. 1826 เรียกว่า “ลายสือไทย” และได้มีการพัฒนาการมาเป็นลําดับ
จนถึงอักษรไทยในยุคปัจจุบัน ทําใหค้นไทยมีอักษรไทยใช้มาจนถึงทกุวันนี้ 3.2 ทรงรับเอาพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ลัท ธิลงักาวงศ์ จาก
ลังกา ผ่านเมืองนครศรีธรรมราช มาประดิษฐานที่เมืองสุโขทัย ทําให้พระพุทธศาสนาวางรากฐานมั่นคงในอาณาจักรสุโขทัย และเผยแผ่ไปยังหัว
เมืองต่างๆในราชอาณาจักรสุโขทัย จนกระทั่งได้กลายเป็นศาสนาประจําชาติไทยมาจนถึงทุกวันนี้ 3.3 โปรดใหจ้ารึกเรื่องราวบางส่วนที่เกิดใน
สมัยของพระองค์ โดยปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 ทําให้คนไทยยุคหลังได้ทราบ และนักประวัติศาสตร์ได้ใช้ศิลาจารึกดงักล่าวเป็น
ข้อมูลหลักฐานในการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวประวัติศาสตร์สุโขทัย 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พระราชกรณียกิจทางด้านความสําคัญ
ระหว่าง ประเทศของพ่อขุนรามคําแหง ได้แก่ การใช้ความสัมพันธ์ทางด้านการทูตและความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะทางด้าน
พระพุทธศาสนาแทนการทําสงคราม ทําให้สุโขทัยมีแต่ความสงบร่มเย็น ไม่เกิดสงครามกับแคว้นต่างๆ ในสมัยของพระองค์ และได้หัวเมือง
ประเทศราชเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
อาณาเขต 

พ่อขุนรามคําแหงมหาราชได้ทรงขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางไพศาล คือ 
 ทิศตะวันออก ทรงปราบได้เมืองสรหลวงสองแคว ([จงัหวัดพิษณุโลก|พิษณุโลก]), ลุมบาจาย, สะค้า (สองเมืองหลงันี้อาจอยู่แถวลุ่ม

แม่น้ําน่านหรือแควป่าสักก็ได้), ข้ามฝ่ังแม่น้ําโขงไปถึงเวียงจันทนแ์ละเวียงคําในประเทศลาว 
 ทิศใต้ ทรงปราบได้คนที (บ้านโคน จังหวัดกําแพงเพชร), พระบาง (นครสวรรค์), แพรก (ชัยนาท), สุพรรณภูมิ, ราชบุร,ี เพชรบุรี, 

และนครศรีธรรมราช โดยมีฝั่งทะเลสมทุร (มหาสมุทร) เป็นเขตแดนไทย 
 ทิศตะวันตก ทรงปราบได้เมืองฉอด, เมอืงหงสาวดี และมีสมุทรเป็นเขตแดนไทย 
 ทิศเหนือ ทรงปราบได้เมืองแพร่, เมืองน่าน, เมืองพลัว (อําเภอปัว น่าน), ข้ามฝั่งโขงไปถึงเมืองชวา (หลวงพระบาง) เป็นเขตแดนไทย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_18
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Cquote1.svg
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Cquote2.svg


 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ทรงทําพระราชไมตรีกับพ่อขุนเม็งรายมหาราชแห่งล้านนา และพ่อขุนงําเมืองแห่งพะเยา โดยทรงยินยอมให้พ่อขุนเม็งรายมหาราช

ขยายอาณาเขตล้านนาทางแม่น้ํากก แมน่้ําปิง และแม่น้ําวังได้อย่างสะดวก เพื่อให้เป็นกันชนระหว่างจีนกับสุโขทัย กับทั้งยังได้เสด็จไปทรง
ช่วยเหลือพ่อขุนเม็งรายมหาราชหาชัยภูมิสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. 1839 ดว้ย 

ทางประเทศมอญ มีพ่อค้าไทยใหญ่ชื่อ "มะกะโท" เข้ารับราชการอยู่ในราชสํานักของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช มะกะโทได้ผูกสมัคร
รักใคร่กับพระธิดาของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช แล้วพากันหนีไปอยู่เมืองเมาะตะมะ ต่อมาได้ฆ่าเจ้าเมืองและขึ้นเปน็แทนเมื่อ พ.ศ. 1824 แล้วจงึ
ขออภัยโทษต่อพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ขอพระราชทานนาม และขอยินยอมเป็นประเทศราชของกรุง'ข้อความตัวหนา''ข้อความตัวเอน''
สุโขทัย ซึ่งพ่อขุนรามค าแหงได้พระราชทานนามว่า "พระเจ้าฟ้ารั่ว" 

ทางทิศใต้ ได้ทรงอาราธนาพระมหาเถรสังฆราชผู้เรียนจบพระไตรปิฎกมาจากนครศรีธรรมราช ให้มาเผยแพ่พุทธศาสนาในกรุง
สุโขทัย 

ส่วนด้านเมืองละโว้นั้นทรงปล่อยให้เป็นเอกราชอยู่ เพราะปรากฏว่ายังส่งเครื่องบรรณาการไปจีนอยู่ระหว่าง พ.ศ. 1834 ถึง พ.ศ. 
1840 ทั้งนี้ พ่อขุนรามคําแหงมหาราชกค็งจะได้ทรงผกูไมตรีกับเมืองละโว้ไว้ นอกจากนี้ พ่อขุนรามคําแหงมหาราชเองก็ทรงส่งราชทูตไปจีนสาม
ครั้งเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี 
ประดิษฐกรรม 

พ่อขุนรามคําแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อ พ.ศ. 1826 ตัวหนังสือไทยของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชมีลักษณะพิเศษ
กว่าตัวหนังสือของชาติอ่ืนซึ่งขอยืมตัวหนังสือของอินเดียมาใช้ กล่าวคือ พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เพิ่มขึ้นให้
สามารถเขียนแทนเสียงพูดของคําในภาษาไทยได้ทุกคํา กับทั้งได้นําสระและพยัญชนะมาอยู่ในบรรทัดเดียวกันโดยไม่ต้องใช้พยัญชนะซ้อนกัน 
ทําให้เขียนและอ่านหนังสือไทยได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
วรรณกรรม 

วรรณกรรมสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชสูญหายไปหมดแล้ว คงเหลือแต่ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง (พ.ศ. 1835) ซึง่แม้จะมี
ข้อความเป็นร้อยแก้ว แต่ก็มีสัมผัสคล้องจองทําให้ไพเราะซาบซึ้งตรึงใจ เช่น 

 ...ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว...ลูท่างเพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย...เห็นข้าวท่านบ่ใคร่พิน เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด 
 

นับเป็นวรรณคดีเริ่มแรกของกรุงสุโขทยัซึ่งตกทอดมาถึงปัจจุบันโดยมิได้มีผู้คัดลอกให้ผิดเพ้ียนไปจากเดิม 
อย่างไรก็ดี ในช่วงตั้งแต ่พ.ศ. 2520 เปน็ต้นมา มีข้อสงสัยทางวิชาการว่าศิลาจารึกดังกล่าวจะมิได้ทําขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคําแหง

มหาราช และมีผู้เสนอว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพบศิลานั้นเมื่อเสด็จจาริกธุดงค์ เป็นผู้ทรงทําศิลานั้นขึ้นเพ่ือเหตุผลทาง
การเมืองในการสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ชาติตะวันตกเห็นว่ามีและรุ่งเรอืงมาอย่างยาวนาน เป็นการป้องปัดภัยการล่าอาณานิคมในสมัยนั้น 
ทั้งนี้ข้อสงสัยนี้กําลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ 

 
พระมหาธรรมราชาที่ 1 

 พญาลิไท หรือ พระยาลิไท หรือ พระศรีสุริยพงศ์รามมหาราชาธิราช หรือพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ครองราชย์ พ.ศ. 1897 - พ.ศ. 
1919) พระมหากษัตริย์อาณาจักรสุโขทัยราชวงศ์พระร่วงลําดับที่ 5 ทรงเป็นพระโอรสพระยาเลอไท และพระราชนัดดาของพ่อขุน
รามคําแหงมหาราช 

 พระราชประวัติ 
 พระยาลิไทเป็นกษัตริย์องค์ที 6 แห่งกรุงสุโขทัย ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระยางั่วนําถม เดิมทรงปกครองเมืองศรีสชันาลัย ในฐานะองค์

อุปราชหรือรัชทายาทเมืองสุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 1882 ต่อมาเมื่อพระยาเลอไทเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 1884 พระยางั่วนําถมได้ขึ้น
ครองราชย์จนเสด็จสวรรคตในพ.ศ. 1890 พระยาลิไทโดยต้องใช้กําลงัทหารเขา้มายึดอํานาจเพราะที่สุโขทัยเกิดการกบฏการสืบราช
บัลลังก์ ไม่เป็นไปตามครรลองครองธรรม พระยาลิไทยกทัพมาแย่งชิงราชสมบัติได้ และขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. 1890 ทรงพระนามว่า 
พระศรีสุริยพงศ์รามมหาธรรมราชาธิราช ในศลิาจารึกมักเรียกพระนามเดิมว่า "พญาลิไท" หรือเรียกย่อว่า พระมหาธรรมราชาที่ 1 

 พระราชกรณียกิจ 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1839
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1824
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1834
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1840
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1840
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1826
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2520
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1897
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1919
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1919
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1882
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1884
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1890
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1890


 พระยาลิไททรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนโยบายการปกครองที่ใช้ศาสนา เป็นหลัก 
รวมความเป็นปึกแผ่นจึงเป็นนโยบายหลักในรชัสมัยนี้ ทรงสร้างเจดีย์ที่เมืองนครชุม (กําแพงเพชร) ทรงผนวชในพระพุทธศาสนาเมื่อ พ.ศ. 
1905 ที่วัดป่ามะม่วงการที่ทรงออกผนวช นับว่าทําความมั่นคงให้พุทธศาสนามากขึ้น ดังกล่าวแล้วว่า หลังรชัสมัยพ่อขุนรามคําแหง
มหาราชแล้ว บ้านเมืองแตกแยก วงการสงฆ์เองก็แตกแยก แต่ละสํานักแตล่ะเมอืงก็ปฏิบัติแตกต่างกันออกไป เมื่อผู้นําทรงมีศรัทธาแรงกล้า
ถึงขั้นออกบวช พสกนกิรทั้งหลายก็คลอ้ยตามหันมาเลื่อมใสตามแบบอย่างพระองค์ กิตติศัพท์ของพระพุทธศาสนาในสุโขทัยจึงเลื่องลือไป
ไกล พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่หลายรูปได้ออกไปเผยแพร่ธรรมในแคว้นต่าง ๆ เช่น อโยธยา หลวงพระบาง เมืองน่าน พระเจ้ากือนา แห่งล้านนา
ไทย ได้นิมนต์พระสมณะเถระไปจากสุโขทัย เพ่ือเผยแพร่ธรรม 
 นอกเมืองสุโขทัยทางทิศตะวันตก ทรงอาราธนาพระสามิสังฆราชจากลังกาเขา้มาเป็นสังฆราช 
ในกรุงสุโขทัย เผยแพร่เพิ่มความเจริญให้แก่พระศาสนามากยิ่งขึ้น ทรงสร้างและบูรณะวัดมากมายหลายแห่ง รวมทั้งการสร้างพระพุทธรูป
เป็นจํานวนมาก เช่น พระพุทธชินสีห ์พระศรีศาสดา และพระพุทธรูปองค์สําคัญองค์หนึ่งของประเทศคือ พระพุทธชินราช ปัจจุบัน
ประดิษฐานอยู่ทีวั่ดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
 พระยาลิไท ทรงปราดเปรื่องในความรู้ในพระพุทธศาสนา ทรงมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก  
พระองค์ได้ทรงแบ่งพระสงฆ์ออกเป็น 2 ฝ่ายคือฝ่าย "คามวาสี" และฝ่าย "อรัญวาสี" โดยให้ฝ่ายคามวาสีเน้นหนักการสั่งสอนราษฎรใน
เมืองและเน้นการศึกษาพระไตรปิฎก ส่วนฝ่ายอรัญวาสีเน้นให้หนักด้านการวิปัสสนาและประจําอยู่ตามป่าหรือชนบท ด้วยทรงเป็นองค์
อุปถัมภ์พระศาสนาตลอดพระชนม์ชีพ ราษฎรจึงถวายพระนามว่า "พระมหาธรรมราชา" 
 นอกจากศาสนาพุทธแล้ว พญาลิไทยังทรงอุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์ด้วยโดยทรงสร้างเทวรูป 
ขนาดใหญ่หลายองค์ซึ่งยังเหลือปรากฏให้ศึกษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพมหานครและที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจงัหวัด
พิษณุโลก 
 ทรงทํานุบํารุงบ้านเมืองให้เจริญหลายประการ เช่น สร้างถนนพระร่วงตั้งแต่เมืองศรีสัชนาลัย 
ผ่านกรุงสุโขทัยไปถึงเมืองนครชุม (กําแพงเพชร) บูรณะเมืองนครชุม สร้างเมอืงสองแคว (พิษณุโลก) เป็นเมืองลกูหลวง 
 ด้านอักษรศาสตร์ทรงพระปรีชาสามารถนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงที่นับเป็นงานนิพนธ์ที่เก่าแก่ 
ที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย 

 
สมัยอยุธยา 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอูท่อง ทรงเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 1857 
ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของอาณาจักรอยุธยา เมื่อ จุลศักราช 712 ปีขาล โทศก วันศุกร ์เดือนห้า ขึ้นหกค่ํา เวลา 3 นาฬิกา 9 บาท 
(ตรงกับ พ.ศ. 1893) มีพระนามเต็มว่า สมเด็จพรัรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตร พรัเจ้าอยู่หะว และเสด็จสวรรคต เมือ่ ปีระกา เอกศก จลุศักราช 
731 (ตรงกับ พ.ศ. 1912) ครองราชสมบัติ 20 ปี ผู้สืบราชพระราชบัลลงัก์ต่อคอื สมเด็จพระราเมศวร 
พระนาม 

 สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตร (พระนามในพระราชพิธีขึ้นครองราชย์) 
 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (หลังจากขึ้นครองราชย์) 
 พระยาอู่ทอง (ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์) 
 สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทร บรมมหาจักรพรรดิศรราชาธิราช (ในโองการแช่งน้ํา) 
 สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสุนทรบรมจักรพัตราธิราช (ในกฎหมายลักษณะอาญาราษฎร์) 
 สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุรินทร บรมจักรพรรดิศร บวรมหาธรรมิกราชาธิราช (ในกฎหมายลักษณะอาญาหลวง) 

พระราชกรณียกิจ 
การท าสงครามกับเขมร (ในคราวขอมแปรพักตร์) 

ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระองค์ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับแว่นแคว้นต่างๆมากมาย แม้กระทั่ง ขอม ซึ่งก็เปน็มาด้วยดี
จนกระทั่งกษัตริย์ขอมทรงสวรรคต พระราชโอรสนาม พระบรมลําพงศ์ ทรงขึน้ครองราชย์ ซึ่งพระบรมลําพงศ์ก็แปรพักตร์ไม่เป็นไมตรีดังแต่
ก่อน สมเดจ็พระรามาธิบดีที่ 1 จงึมีบัญชาให้ สมเดจ็พระราเมศวร ยกทัพไปตีกัมพูชา และให้สมเดจ็พระบรมราชาธิราชที่ 1 หรือ ขุนหลวงพะงั่ว 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1905
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1905
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1857
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1


ทรงยกทัพไปช่วย จึงสามารถตีเมืองนครธมแตกได้ พระบรมลําพงศ์ทรงสวรรคตในศึกครั้งนี ้สมเดจ็พระบรมราชาธิราชที่ 1 จงึแตง่ตั้ง ปาสัต 
พระราชโอรสของพระบรมลําพงศ์เป็นกษัตริย์ขอม 
ตรากฎหมาย 

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงประกาศใช้กฎหมายถึง 10 ฉบับ ในรัชสมัยของพระองค์ ได้แก ่
 พระราชบัญญัติลักษณะพยาน 
 พระราชบัญญัติลักษณะอาญาหลวง 
 พระราชบัญญัติลักษณะรับฟ้อง 
 พระราชบัญญัติลักษณะลักพา 
 พระราชบัญญัติลักษณะอาญาราษฎร์ 
 พระราชบัญญัติลักษณ์โจร 
 พระราชบัญญัติเบ็ดเสร็จว่าด้วยที่ดิน 
 พระราชบัญญัติลักษณะผัวเมีย 
 พระราชบัญญัติลักษณะผัวเมียยยยยยยยยย 
 พระราชบัญญัติลักษณะโจรว่าด้วยโจร 

ในประวัติศาสตร์บางแหล่งบอกว่ามีมากกว่านี้ แต่เท่าที่หาหลักฐานได้ มีเพียงเท่านี้เท่านั้น 
การศาสนา 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวัดต่างๆ เช่น 
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดพุทไธสวรรย์ เมื่อปี พ.ศ. 1876 
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดป่าแก้ว เมื่อปี พ.ศ. 1900 
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดพระราม เมื่อปี พ.ศ. 1912 

พระโอรส 
 พระราเมศวร พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 แห่งกรงุศรีอยุธยา 

 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หรือ สมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโลกนาถบพิตร มีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระราเมศวร เสด็จพระราช
สมภพ เมื่อปี พ.ศ. 1974 ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริยร์ัชกาลที่ 8 แหง่กรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1991 
พระนาม 

 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ 
 สมเด็จบรมนาถบพิตรสิทธิสุนทรธรรมเดชาฯ ในกฎหมายลักษณะกบฎศึก 
 สมเด็จพระรามาธิบดี บรมไตรโลกนาถ มหามงกุฏเทพยมนุษย์ฯในกฎมนเทียรบาล 
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนายก ดิลกผู้เป็นเจ้าในกฎหมายศักดินา 
 สมเด็จพระรามาธิบดี ศรีบรมไตรโลกนาถ ในกฎหมายศักดินาหัวเมือง 
 สมเด็จพระราเมศวร พระนามก่อนขึ้นทรงราชย์ ซึ่งกําลงัครองเมืองพิษณุโลกอยู่ ในฐานะพระมหาอุปราช 

พระราชประวัติ 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชสมภพที่อยุธยา แต่เติบโตและมีชีวิตในวัยเยาว์ที่พิษณุโลก พระองค์ทรงครองราชย์เป็น

เวลานานที่สุดในบรรดากษัตริย์อยุธยา โดยเป็นพระโอรสในพระเจ้าสามพระยาและก็ยังเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระอินทราชา มีพระราชมารดา
เชื้อสายราชวงศ์พระร่วง พระนามมีความหมายถึง "พระพุทธเจ้า" หรือ "พระอิศวร" มีผู้ที่เข้าใจว่าคงเป็นพระสหายมาตั้งแต่วัยเยาว์ชื่อ "ยุทธิษฐิ
ระ" ซึ่งตอนหลงักลายมาเป็นผู้ชักนําศึกเข้ามา หลงัการขึ้นครองราชย์แล้ว กเ็สด็จมาประทับที่อยุธยาในช่วงแรกของการครองราชย์ อีกครึ่งหนึ่ง
เสด็จมาประทับที่พิษณุโลก เชื่อว่าคงเป็นไปเพื่อการควบคุมดูแลหัวเมืองทางด้านเหนือ และคานอํานาจของอาณาจักรทางเหนือ คือ อาณาจักร
ล้านนา ซึ่งกําลังมคีวามเข้มแข็งและต้องการแผ่อํานาจลงมาทางใต้ ในยุคของพระเจ้าติโลกราช 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1876
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1900
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1912
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1974
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A


สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จสวรรคต เมื่อปี พ.ศ. 2031 เมื่อพระชนมายุ 57 พรรษา ทรงครองราชย์ได้ 40 ปี ยาวนานที่สุดของ
อาณาจักรอยุธยา และเป็นลําดับ 3 ของพระมหากษัตริย์ไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปจัจุบัน พระองค์ประทับอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาประมาณ 20 ปี ที่เหลือ
ทรงประทับที่เมืองพิษณุโลกตลอดรัชกาล 
พระราชกรณียกิจ 
ด้านการปกครอง 

พระราชกรณียกิจด้านการปกครองประกอบด้วยการจัดระเบียบการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อันเป็นแบบแผนซึ่งยึดสืบต่อ
กันมาจนถึงรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[1] และการตราพระราชกําหนดศักดินา ซึ่งทําให้มกีารแบ่งแยกสิทธิและหน้าที่ของ
แต่ละบุคคลแตกต่างกันไป[2] โดยทรงเห็นว่ารูปแบบการปกครองนับตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 มีความหละหลวม หัวเมืองต่าง ๆ 
เบียดบังภาษีอากร และปัญหาการแข็งเมืองในบางช่วงที่พระมหากษัตริย์อ่อนแอ 

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงปฏิรปูการปกครองโดยมีการแบ่งงานฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนออกจากกันอย่างชัดเจน ให้สมุ
หพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหาร และให้สมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือน รวมทั้งจตุสดมภ์ในราชธานี 

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงแบ่งงานทางการปกครองออกเป็น "ฝ่ายพลเรือน" และ "ฝ่ายทหาร" อย่างชัดเจน โดยมี "เจ้าพระยา
มหาเสนาบดี" ดํารงตําแหน่ง สมุหพรักลาโหม มีหน้าที่ดูแลกิจการทหารทั่วอาณาจักร และ "เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์" ดํารงตําแหน่ง สมุหนา
ยก รับผิดชอบงานพลเรือนทั่วอาณาจักร พร้อมกับดูแลหน่วยงานจตุสดมภ์[3] จากเดิมที่พื้นฐานการปกครองนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยยัง
ไม่ได้แยกฝ่ายพลเรือนกับทหารออกจากกันชัดเจน ทัง้นี้ ในยามสงคราม ไพรทุ่กคนจะต้องรับราชการทหารอันเป็นหน้าที่หลัก[1] อันเป็นลักษณะ
รูปแบบการปกครองของอาณาจักรขนาดเล็กที่ขาดการประสานงานระหว่างเมือง[1] 

การปกครองในส่วนภูมิภาค ได้ยกเลิกระบบการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ แต่เดิมที่แบ่งออกเป็นเมืองลกูหลวง หลานหลวง[ต้องการอ้างอิง] 
แล้วระบบการปกครองหัวเมืองเสียใหม่ ดังนี ้

 หัวเมืองชั้นใน เช่น เมืองราชบุรี นครสวรรค์ นครนายก เมืองฉะเชงิเทรา และปราจีนบุร ีเป็นต้น[4] จัดเป็นเมืองจัตวา พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งผู้ทีเ่หมาะสมไปปกครอง แต่สิทธิอํานาจทั้งหมดยังขึ้นอยู่กับองค์พระมหากษัตริย์ 

 หะวเมืองชะ้นนอก หรือ เมืองพรัยามหานคร มีการกําหนดเป็นเมืองเอก โท หรอืตรี ตามลําดับความสําคัญ เมืองใหญ่อาจมีเมืองเล็ก
ขึ้นอยู่ด้วย พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเจ้านายหรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่ไปปกครอง มีการจัดการปกครองเหมือนกับราชธานี คือ มี
กรมการตําแหน่งพลและกรมการตําแหน่งมหาดไทย และพนักงานเมือง วัง คลัง นา[5] เช่น เมืองพิษณุโลก สุโขทัย นครราชสีมา และ
ทวาย จัดเป็น เมือง เอก โท ตรี พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งพระราชวงศ์หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปเป็นเจ้าเมืองมีอํานาจบังคับบัญชา
เป็นสิทธิขาด เป็๋นผู้แทนองค์พระมหากษัตริย์ มีกรมการปกครองในตําแหน่ง เมือง วัง คลัง นา เช่นเดียวกับของทางราชธานี 

 เมืองประเทศราช คงให้เจ้าเมืองปกครองกันเอง เพียงแต่ส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายตามกําหนด และเกณฑ์ผู้คนและทรัพย์สิน
เพื่อช่วยราชการสงคราม 
สําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น ใหจ้ดัเป็นหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแล ตําบล มกีํานันเป็นหัวหน้า แขวง มีหมื่นแขวงเป็น

หัวหน้า 
พระองค์ยังทรงแบ่งการปกครองในภูมิภาค ออกเป็นหมู่บ้าน ตําบล แขวง และเมือง[3] 

การทรงตราพระราชก าหนดศักดินา 
ดูเพิ่มที่ ศะกดินา แลั ชนชะ้นในปรัวะติศาสตร์ไทย 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตราพระราชกําหนดศักดินาขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ของสังคม ทําให้มีการแบ่งประชากรออกเป็นหลายชน

ชั้น[2] เช่นเดียวกับหน้าที่และสิทธิของแต่ละบุคคล ศักดินาเป็นความพยายามจัดระเบียบการปกครองให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น อันเป็นหลกัที่เรียกว่า 
การรวมเข้าสู่ศูนย์กลาง[2] ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าศักดินาจะเป็นการกําหนดสิทธิในการถือครองที่ดิน แต่ในทางปฏิบัตแิล้วหมายถึงจํานวนไพร่พลที่
สามารถครอบครอง เกณฑ์การปรับไหม และลําดับการเข้าเฝ้าแทน[6] 
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ศักดินาของคนในสังคมอยุธยา[7]  

ฐานะ/ยศ/ต าแหน่ง ศักดินา (ไร่) 

เจ้านาย 1,500-100,000 

ขุนนาง 400-10,000 

มหาดเล็ก, ข้าราชการ 25-400 

ไพร่ 10-25 

ทาส 5 

 
มีการแต่งตั้งตําแหน่งข้าราชการให้มีบรรดาศักดิ์ตามลําดับจากต่ําสุดไปสูงสุดคือ ทนาย พัน หมื่น ขุน หลวง พระ พระยา และ

เจ้าพระยา มีการกําหนดศักดินาเพื่อเป็นค่าตอบแทนการรับราชการ และได้อาศัยใช้เป็นเกณฑ์กําหนดการมีที่นาและการปรับไหมตามกฎหมาย 
กฎมณเฑียรบาล 

ในปี พ.ศ. 2001 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตั้งกฎมณเฑียรบาล ขึ้นเป็นกฎหมายสําหรับการปกครอง แบ่งออกเป็นสามแผน คือ] 
1. พระตําราว่าด้วยแบบแผนพระราชพิธีต่าง ๆ 
2. พระธรรมนูญว่าด้วยตําแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ 
3. พระราชกําหนดเป็นข้อบังคับสําหรับพระราชสํานัก 

ด้านวรรณกรรม 
ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งหนังสือมหาชาติคําหลวง 

นับว่าเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่องแรกของกรงุศรีอยุธยา และเปน็วรรณคดีชั้นเยี่ยมที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาภาษา และ
วรรณคดีของไทย นอกจากนี้ยังมีลิลิตพระลอ ซึ่งเป็นยอดวรรณคดีประเภทลิลิตของไทย 
 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดํา เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาและพระวิสุทธิกษัตริย ์(พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่
พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลกทรงมพีระเชษฐภคิณีคือ พระสุพรรณกัลยา ทรงมีพระอนุชาคือ สมเด็จพระเอกาทศรถ (องคข์าว) และทรงเป็น
พระราชนัดดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระนามของพระองค์ปรากฏในลายลักษณ์อักษรหลายฉบับ เช่น พรันเรศ วรราชาธิราช, พรันเรสส, 
องค์ด า จึงยงัไม่สามารถสรุปได้ว่าพระนาม นเรศวรได้มาจากที่ใด สันนิษฐานเบื้องต้นว่า เพี้ยนมาจาก สมเด็จพรันเรศ วรราชาธิราช มาเป็น 
สมเด็จพรันเรศวร ราชาธิราช เสด็จขึน้ครองราชเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 สิริรวมการครองราชสมบัติ 15 ป ีเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 
เมษายน พ.ศ. 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา 

ราชการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสาํคัญย่ิงของชาติไทย พระองค์ได้กู้อิสรภาพของไทยจาก
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อํานาจของราชอาณาจักรไทย อย่างกว้างใหญ่ไพศาล นับตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมด นั่นคือ 
จากฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตก ไปจนถงึฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออก ทางด้านทิศใต้ตลอดไปถึงแหลมมลายู ทางด้านทิศ
เหนือก็ถึงฝัง่แม่น้ําโขงโดยตลอด และยงัรวมไปถึงรัฐไทใหญ่บางรัฐ 
พระราชประวัติ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือที่ชาวบ้านทั่วไปในครั้งนั้นเรียกว่า พรัองค์ด า เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและ
พระวิสุทธิกษัตริย ์(พระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัยและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ) เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวัง
จันทน์ เมืองพิษณุโลกทรงมีพระเชษฐภคิณีคือ พระสุพรรณกัลยา ทรงมีพระอนุชาคือ สมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว) และทรงเป็นพระราช
นัดดาของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย 
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ตลอดระยะเวลาในทรงพระเยาว์ของพระนเรศวรทรงใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก จนกระทัง่เมื่อพระเจ้าบุเรงนอง
ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าเมืองพิษณุโลกยอมอ่อนน้อมต่อแห่งหงสาวดี และทําให้พิษณุโลกต้องแปรสภาพ
เป็นเมืองประเทศราชหงสาวดีไม่ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าบุเรงนองได้ทรงขอพระนเรศวรไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดี ทําให้พระองค์ต้อง
จากบ้านเกิดเมืองนอนตั้งแต่มีพระชนมม์ายุเพียง 9 พรรษา[2] 

พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีน้ําพระทัยเป็นนักรบมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีน้ําพระทัยกว้างขวางสมกับที่เป็นเชื้อสาย
ของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย แม้พระนเรศวรจะถูกนําไปเป็นตัวประกันถึงหงสาวดี แต่ตลอดระยะเวลาพระองค์มิได้ทรงหวั่นไหว ครั้งที่อยู่ใน
เมืองหงสาวดีก็ได้แสดงความปรีชาสามารถให้ปรากฏหลายต่อหลายครั้ง ทําให้พระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์ของหงสาวดรีู้สึกหวาดหว่ัน เกรงว่า
ต่อไปภายหน้าอาจรวบรวมแผ่นดินอยุธยาได้[3] 
สมเด็จพระมหาอุปราช 
ปกครองเมืองพิษณุโลก 

หลังจากที่พระเจ้าบุเรงนองตีกรงุศรีอยุธยาแตก เมื่อ พ.ศ. 2112 มะเส็งศก วันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๑๑ ค่ํา และได้สถาปนาสมเด็จพระ
มหาธรรมราชาครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะประเทศราชของหงสาวดีต่อไป หลังจากนั้น พระนเรศวรได้หนีกลับมาไทยโดยที่บุเรงนองยินยอม
ด้วยอันเนื่องมาจากพระสุพรรณกัลยาได้ขอไว้ หลังจากที่พระองค์ดํากลับมากรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาธรรมราชาได้ทรงพระราชทานนามให้
ว่า "พระนเรศวร" และโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระมหาอุปราชไปปกครองเมืองพิษณุโลก ทรงปกครองเมืองอย่างดีและทรงเริ่มเตรียมการที่จะกอบกู้
เอกราชของกรุงศรีอยุธยา[4] 

การที่ได้เสด็จไปประทับอยูห่งสาวดี 8 ปีนั้น ก็เป็นประโยชน์ยิ่งเพราะทรงทราบทั้งภาษาและนิสัยใจคอ ตลอดจนล่วงรู้ความสามารถ
ของพม่า เป็นทุนสําหรับคิดอ่านต่อสู้ เมื่อพระเจ้าหงสาวดีตีกรุงศรีอยุธยาได้นั้น อ้างว่าข้าราชการในกรุงเกลียดชังสมเด็จพระมหาธรรมราชา จึง
ต้องถอนข้าราชการเมืองเหนือที่เคยใชส้อยลงมารับราชการในกรุงมากด้วยกัน จํานวนข้าราชการทางเมืองเหนือจึงบกพร่อง ต้องหาตัวตั้งขึ้นใหม่
[5] พระนเรศวรทรงทรงขวนขวายหาคนสําหรับทรงใช้สอยโดยฝึกทหารที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันตามวิธียุทธ์ของพระองค์ทั้งสิ้น จงึเป็นกําลงั
ของพระนเรศวรในเวลาต่อมา และความคาดคิดของพระเจ้าบุเรงนองแหง่หงสาวดีก็กําลังจะกลายเป็นความจริงเมื่อ พระนเรศวรทรงคิดที่จะกอบ
กู้อิสรภาพขึ้นในแผ่นดินอันเป็นเมืองที่พระองค์ทรงพระราชสมภพ[6] 

 
การตีกรุงศรีอยุธยาของเขมร 

เมื่อปี พ.ศ. 2113 พระยาละแวกหรือสมเด็จพระบรมราชา กษัตริย์เขมร ซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยมาก่อน ตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1 เห็นไทยบอบซ้ําจากการทําสงครามกับพม่า ได้ถือโอกาสยกกําลังเข้ามาซ้ําเติมกรุงศรีอยุธยา โดยยกกองทัพมีกําลัง 20,000 คนเข้า
มาทางเมืองนครนายก เมื่อเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วได้ตั้งทัพอยู่ที่ตําบลบ้านกระทุ่มแล้วเคลื่อนพลเข้าประชิดพระนคร โดยได้เข้ามายืนช้าง
บัญชาการรบอยู่ในวัดสามพิหาร และวางกําลังพลรายเรียงเข้ามาถึงวัดโรงฆ้อง ต่อไปถึงวัดกุฎีทอง และนํากําลงัพล 5,000 คน ช้าง 30 เชือก เข้า
ยึดแนวหน้าวัดพระเมรุราชิการามพร้อมกับให้ทหารลงเรือ 50 ลําแล่นเข้ามาปล้นพระนครตรงมุมเจ้าสนุก[7] สมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จออก
บัญชาการรบป้องกันพระนครเป็นสามารถ กองทัพเขมรพยายามยกพลเข้าปล้นพระนครอยู่ 3 วัน แต่ไม่สําเร็จจึงยกกองทัพกลับไปและได้กวาด
ต้อนผู้คนชาวบ้านนาและนครนายกไปยังประเทศเขมรเป็นจํานวนมาก[6] 

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2117 ในขณะทีก่องทพัไทยในบังคับบัญชาของสมเด็จพระธรรมราชาธิราชกับพระนเรศ ยกกองทัพไปช่วยพระเจ้า
หงสาวดี ไปตีเมืองศรีสัตนาคนหุต พระยาละแวก ถือโอกาสยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกโดยยกมาทางเรือ การศึกครั้งนี้โชคดเีป็นของไทย 
กล่าวคือขณะที่กองทัพไทยยกไปถึงหนองบัวลําภู เมืองอุดรธานี สมเด็จพระนเรศวรทรงประชวรเป็นไข้ทรพิษ พระเจ้าหงสาวดีโปรดให้กองทัพ
ไทยยกกลับกรุงศรีอยุธยา[7] 

กองทัพไทยกลับมาได้ทันเวลาที่กรุงศรีอยุธยาถูกโจมตีจากกองทัพเรือเขมร ซึง่ขึ้นมาถึงกรุงศรีอยุธยาเมื่อเดือนอ้าย พ.ศ. 2118 และได้
ตั้งทัพชุมนุมพลอยู่ที่ตําบลขนอนบางตะนาว และลอบแฝงเข้ามาอยู่ในวัดพนัญเชิง และใชเ้รือ 3 ลําเข้าทําการปล้นชาวเมืองที่ตําบลนายก่าย[7] 
ไทยใช้ปืนใหญ่ยิงไปยังป้อมค่ายนายก่าย ถูกข้าศึกล้มตายเป็นอันมาก แล้วให้ทหารเรือเอาเรือไปท้าทายให้ข้าศึกออกมารบพุ่ง จากนั้นก็ล่อหลอก
ให้ข้าศึกรุกไล่เข้ามาในพ้ืนที่การยิงหวังผลของปืนใหญ ่เมื่อพร้อมแล้วก็ระดมยิงปืนใหญ่ถกูทหารเขมรแตกพ่ายกลับไป[6] 
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รบกับเขมรที่ไชยบาดาล 
ในปี พ.ศ. 2121 พระยาจีนจันต ุขุนนางจีนของกัมพูชา รับอาสาพระสัฎฐามาปล้นเมืองเพชรบุรี แต่ต้องพ่ายแพ้ตีเข้าเมืองไม่ได้จะกลับ

กัมพูชาก็เกรงว่าจะต้องถูกลงโทษ จึงพาสมัครพรรค พวกมาสวามิภักดิ์อยู่กับคนไทย โดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงชุบเลี้ยงไว้ ต่อมาไม่นาน
ก็ลงเรือสําเภาหนีออกไป เวลานั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีพระชนมายุได้ 24 พรรษา ตระหนักในพระทัยดีว่า พระยาจีนจันตุเป็นผู้สืบข่าว
ไปให้เขมร พระองค์จงึเสดจ็ลงเรือกราบกันยารับตามไป เสด็จไปด้วยอีกลําหนึ่งตามไปทันกันเมื่อใกลจ้ะออกปากน้ํา พระยาจีนจันตุยิงปีนต่อสู้ 
สมเด็จพระนเรศวรจึงเร่งเรือพระที่นั่งขึน้หน้าเรือลําอ่ืนประทับยืนทรงยิงพระแสงปืนนกสับทีห่น้ากันยาไล่กระชั้นชดิเข้าไปจนข้าศึกยิงมา ถูก
รางพระแสงปืนแตกอยู่กับพระหัตถ์ก็ไม่ยอมหลบ พระเอกาทศรถเกรงจะเป็นอันตราย จึงตรัสสั่งให้เรือที่ทรงเข้าไปบังเรือสมเด็จพระเชษฐาก็
พอดีกับเรือที่ทรงเข้าไป บังเรือสมเด็จพระเชษฐาก็พอดีกับเรือสําเภาของพระยาจีนจันตุได้ลมแล่นออกทะเลไป เนื่องจากเรือรบไทยเป็นเรือเล็กสู้
คลื่นลมไม่ไหวจําต้องถอยขบวนกลับขึน้มาตามลําน้ําพบกับสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่คุมกําลังทหารลงเรือหนุนตามมาที่เมืองพระประแดง 
ทรงกราบทูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทรงทราบ แล้วเคลื่อนขบวนกลับสู่พระนคร 

พระปรีชาสามารถในการรบเป็นที่ประจักษ์หลายครั้งหลายคราว ครั้นยิ่งนานวันความกล้าแกร่งของพระนเรศวรย่ิงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตาม
ตัว ความสามมารถในการเป็นผู้นําปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน จนกระทั่งได้รับความนับถือยกย่องโดยทั่วไป[10] 

แต่การทําสงครามกับเขมรก็ยังไม่จบสิน้ ทั้งนี้เพราะเขมรยังคงเชื่อว่าสยามยังอ่อนแอสามารถที่จะเข้ามาปล้นชิงได้อยู่ พ.ศ. 2123 
กษัตริย์กัมพูชาได้ให้พระทศราชาและพระสุรินทร์ราชาคุมกําลังประมาณ 5,000 ประกอบไปด้วยช้าง ม้า ลาดตระเวนเข้ามาในหัวเมืองด้าน
ตะวันออก แล้วเคลื่อนต่อเข้ามายังเมืองสระบุรีและเมืองอ่ืนๆ หมายจะปล้นทรพัย์จับผู้คนไปเป็นเชลย[9] 

ประจวบเหมาะกับพระนเรศวรเสด็จลงมาประทับอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาพอดี เมื่อทรงทราบข่าวศึกก็ทรงทูลขอกําลังทหารประจําพระ
นคร 3,000 คน ทัง้ที่มีกําลงัพลน้อยกว่าเขมรแต่สมเด็จพระนเรศวรก็สามารถวางกลศึกหลอกล่อ กระทัง่สามารถโจมตีทัพของเขมรให้แตกหนี
กลับไปได้ในที่สุด[9] 

ฝ่ายพระทศโยธา และพระสุรินทราชาเห็นทัพหน้าแตกยับเยิน ไม่ทราบแน่ว่ากองทัพไทยมีกําลังมากน้อยเพียงใด ก็รบีถอยหนี
กลับไปทางนครราชสีมา ก็ได้ถูกทัพไทยท่ีดักทางคอยอยู่ก่อนแล้ว เข้าโจมตีซ้ําเติมอีก กองทัพเขมรทั้งหมดจึงรีบถอยหนีกลับไปกรุงกัมพูชา การ
รบครั้งนี้ทําให้สมเด็จพระนเรศวรเป็นที่เคารพยําเกรงแก่บรรดาแม่ทัพนายกอง และบรรดาทหารทั้งปวงเป็นที่ยิ่ง กิตติศัพท์อันนี้เป็นที่เลื่องลือไป
ถึงกรงุหงสาวดี และผลจากการรบครั้งนี้ทําให้เขมรไม่กล้าลอบมาโจมตีไทยถึงพระนครอีกเลย[10] 
การรบที่เมืองรุมเมืองคัง 

เมื่อพระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีสิ้นพระชนม์ ทางหงสวดีจึงมกีารผลัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ โดยนันทบุเรงได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบ
ต่อจากพระเจ้าบุเรงนอง พระนเรศวรในขณะนั้นก็ได้คุมทัพและเครื่องราชบรรณาการไปถวายแก่หงสาวดีตามราชประเพณีที่มีมา คือเมื่อหงสาว
ดีมีการผลัดเปลี่ยนกษัตริย์ ประเทศราชจะต้องปฏิบัติเช่นนี้[11] 

ทางด้านเจ้าฟ้าเมืองคัง ซึ่งเป็นเมืองออกของหงสาวดีแขง็เมือง ไม่ยอมส่งราชบรรณาการไปถวายพระเจ้านันทบุเรง ดังนั้นทางหงสาว
ดีจึงจัดกองทัพขึ้น 3 กอง มีพระมหาอุปราชราชโอรสของพระเจ้านันทบุเรง พระสังขฑัตโอรสเจ้าเมืองตองอู ส่วนทัพที่ 3 คือกองทัพของพระ
นเรศวร แห่งกรงุศรีอยุธยาให้ยกไปปราบปรามเมืองคัง กองทัพของพระมหาอุปราชบุกเข้าโจมตีเมืองคังก่อน แต่ปรากฏว่าตีไม่สําเร็จ ต่อมาจึง
เป็นหน้าที่ของกองทัพพระสังขฑัต แตก่ารโจมตีก็ต้องผิดหวังล่าถอยกลับมาอีกเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นคราวที่พระนเรศวรจะเข้าโจมตีเมืองคังบ้าง  

พระนเรศวรทรงพิจารณาเห็นว่าเมืองคังตั้งอยู่บนที่สูง พระองคจ์ึงวางแผนการยุทธจัดทัพใหม่ แบง่กําลงัส่วนหนึ่งเข้าโจมตีด้านหน้า 
กําลังส่วนนี้มีไม่มากนัก แตก่ําลังส่วนใหญ่ของพระองค์เปลี่ยนทิศทางโอบเข้าตีด้านหลัง ประกอบกับพระองค์ทรงรูท้างลับที่จะบกุเข้สู่เมืองคัง
อีกด้วย จึงสามารถโจมตีเมืองคังแตกโดยไม่ยาก พระนเรศวรจับเจ้าฟ้าเมืองคังไปถวายพระเจ้านันทบุเรงที่หงสาวดีเป็นผลสําเร็จ[13] 

ชัยชนะในการตีเมืองคังครั้งนั้นทําให้ฝา่ยพม่าเริ่มรู้ว่าฝีมือทัพอยุธยา มีความเก่งกล้าสามารถน่าเกรงขามย่ิงกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะ
พระสังขฑัต และพระมหาอุปราชารู้สึกมีความละอายมากในการทําศึกครั้งนี้ นอกจากนี้แล้วต่อมาพวกเขมรยกทัพมากวาดต้อนผู้คนในเมือง
นครราชสีมาและหัวเมืองชั้นใน กถ็ูกกองทัพของพระนเรศวรโจมตีแตกกระเจิงและเลิกทัพถอยกลับไป[14] 

ความเก่งกล้าสามารถของพระนเรศวรมีมากขึ้นเพียงไร ความหวาดระแวงของหงสาวดีก็เพิ่มทวีมากขึ้นเยี่ยงนั้น พระเจ้านันบุเรงเริ่ม
ไม่ไว้วางพระทัยพระนเรศวร คอยจับจ้องดูความเปลี่ยนแปลง และความสามารถของยอดนักรบพระองค์นี้อยู่ตลอดเวลา คิดว่าหากมีโอกาส
เมื่อใดก็จะกําจัดตัดไฟแต่ต้นลม 
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ประกาศอิสรภาพ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงหลั่งทกัษิโณทกตัดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดีและกวาดต้อนครัวไทยครัวมอญข้ามแม่น้ําสะโตงกลับคืนพระนคร 

เมื่อปี พ.ศ. 2126 พระเจ้าอังวะเป็นกบฎ เนื่องจากไม่พอใจทางกรงุหงสาวดีอยู่หลายประการ จึงแข็งเมืองพร้อมกับเกลี้ยกล่อมเจ้าไทย
ใหญ่อีกหลายเมืองใหแ้ข็งเมืองด้วย พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงจงึยกทัพหลวงไปปราบ ในการณ์นี้ได้สั่งให้เจ้าเมืองแปรเจ้าเมืองตองอูและเจ้า
เมืองเชียงใหม่ รวมทั้งทางกรุงศรีอยุธยาด้วย ให้ยกทัพไปช่วยทางไทย สมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดให้สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปแทน[16] 

สมเด็จพระนเรศวรยกทัพออกจากเมืองพิษณุโลก เมื่อวันแรม 6 ค่ํา เดือน 3 ปีมะแม พ.ศ. 2126 พระองค์ยกทัพไทยไปช้า ๆ เพื่อให้การ
ปราบปรามเจ้าอังวะเสร็จสิ้นไปก่อน ทําให้พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงแคลงใจว่า ทางไทยคงจะถูกพระเจ้าอังวะชกัชวนให้เข้าด้วย จึงสัง่ให้พระ
มหาอุปราชาคุมทัพรักษากรุงหงสาวดีไว้ถ้าทัพไทยยกมาถึงก็ให้ต้อนรับและหาทางกําจัดเสีย และพระองค์ได้สั่งให้พระยามอญสองคน คือ พระ
ยาเกียรติและพระยาราม ซึ่งมีสมัครพรรคพวกอยู่ที่เมืองแครงมาก[16] และทํานองจะเป็นผู้คุ้นเคยกับสมเด็จพระนเรศวรมาแต่ก่อน ลงมาคอย
ต้อนรับทัพไทยท่ีเมืองแครง อันเป็นชายแดนติดต่อกับไทย พระมหาอุปราชาได้ตรัสสั่งเป็นความลับว่า เมื่อสมเด็จพระนเรศวรยกกองทัพขึ้นไป 
ถ้าพระมหาอุปราชายกเข้าตีด้านหน้าเมื่อใด ให้พระยาเกียรติและพระยารามคุมกําลังเข้าตีกระหนาบทางด้านหลงั ช่วยกันกําจัดสมเด็จพระ
นเรศวรเสียให้จงได้ พระยาเกียรติกับพระยารามเมื่อไปถึงเมืองแครงแล้วได้ขยายความลับนี้แก่พระมหาเถรคันฉ่องผู้เป็นอาจารย์ของตน ทุกคน
ไม่มีใครเห็นดีด้วยกับแผนการของพระเจ้ากรุงหงสาวดี เพราะมหาเถรคันฉ่องกับสมเด็จพระนเรศวรเคยรู้จักชอบพอกันมาก่อน[17] 

กองทัพไทยยกมาถึงเมืองแครง เมื่อวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 6 ปีวอก พ.ศ. 2127 โดยใช้เวลาเดินทัพเกือบสองเดือน กองทัพไทยต้ังทัพอยู่
นอกเมือง เจ้าเมืองแครงพร้อมทั้งพระยาเกียรติกับพระยารามได้มาเฝ้าฯ สมเด็จพระนเรศวร จากนั้นสมเด็จพระนเรศวรได้เสด็จไปเยี่ยมพระมหา
เถรคันฉ่องซึ่งคุ้นเคยกันดีมาก่อน พระมหาเถรคันฉ่องมีใจสงสารจงึกราบทูลถึงเรื่องการคิดร้ายของทางกรุงหงสาวดี แล้วให้พระยาเกียรติกับ
พระยารามกราบทูลให้ทราบตามความเป็นจริง เมื่อพระองค์ได้ทราบความโดยตลอดแล้ว ก็ทรงมีพระราชดําริเห็นว่าการเป็นอริราชศัตรูกับกรุง
หงสาวดีนั้น ถึงกาลเวลาที่จะต้องเปิดเผยต่อไปแล้ว จึงได้มีรับสั่งให้เรียกประชมุแม่ทัพนายกอง กรมการเมือง เจ้าเมืองแครงรวมทั้งพระยาเกียรติ
พระยารามและทหารมอญมาประชุมพร้อมกัน แล้วนิมนต์พระมหาเถรคันฉ่องและพระสงฆ์มาเป็นสักขีพยาน ทรงแจ้งเรื่องให้คนทั้งปวงที่มา
ชุมนุม ณ ที่นั้นทราบว่า พระเจ้าหงสาวดีคิดประทุษร้ายต่อพระองค์ จากนั้นพระองค์ได้ทรงหลัง่น้ําลงสูแ่ผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร (พระน้ําเต้า
ทองคํา) ประกาศแก่เทพยดาฟ้าดินว่า "ด้วยพรัเจ้าหงสาวดี มิได้อยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขะตติยราชปรัเพณี เสียสามะคคีรสธรรม ปรัพฤติพาล
ทุจริต คิดจัท าอะนตรายแก่เรา ตะ้งแต่นี้ไป กรุงศรีอยุธยาขาดไมตรีกะบกรุงหงสาวดีมิได้เป็นมิตรร่วมสุวรรณปฐพีเดียวกะนดุจดะงแต่ก่อนสืบไป"[17] 

จากนั้นพระองค์ได้ตรัสถามชาวเมืองแครงว่าจะเข้าข้างฝ่ายใด พวกมอญทั้งปวงต่างเข้ากับฝ่ายไทย สมเด็จพระนเรศวรจึงใหจ้ับเจ้า
เมืองกรมการพม่าแล้วเอาเมืองแครงเป็นที่ตั้งประชุมทัพ เมื่อจัดกองทัพเสร็จกท็รงยกทัพจากเมืองแครงไปยังเมืองหงสาวดีเมื่อวันแรม 3 ค่ํา 
 เดือน 6 

ฝ่ายพระมหาอุปราชาที่อยู่รักษาเมืองหงสาวดี เมื่อทราบว่าพระยาเกียรติพระยารามกลับไปเข้ากับสมเด็จพระนเรศวร จึงได้แต่รักษา
พระนครมั่นอยู่ สมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกทัพข้ามแม่น้ําสะโตงไปใกลถ้ึงเมืองหงสาวดี ได้ทราบความว่า พระเจ้ากรุงหงสาวดีมีชัยชนะได้เมือง
อังวะแล้ว กําลงัจะยกทัพกลับคืนพระนคร พระองค์เห็นว่าสถานการณ์ครั้งนี้ไม่สมคะเน เห็นว่าจะตีเอาเมืองหงสาวดีในครั้งนี้ยังไม่ได้ จงึให้
กองทัพแยกย้ายกันเที่ยวบอกพวกครัวไทยท่ีพม่ากวาดต้อนไปแต่ก่อนให้อพยพกลับบ้านเมือง ได้ผู้คนมาประมาณหมื่นเศษให้ยกล่วงหน้าไป
ก่อน พระองค์ทรงคุมกองทัพยกตามมาข้างหลงั[18] 
พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ าสะโตง 

ฝ่ายพระมหาอุปราชาทราบข่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรกวาดต้อนคนไทยกลับจึงได้ให้สุรกรรมาเป็นกองหน้า พระมหาอุปราชาเป็น
กองหลวงยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝ่ังแม่น้ําสะโตง ในขณะที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ําไปแล้ว และคอยป้องกันมิ
ให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการต่อสู้กันที่ริมฝ่ังแม่น้ํา สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชดุยาวเก้าคืบ ยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่า
ตายบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นแม่ทัพตาย ก็พากันเลิกทัพกลับไป เมื่อพระมหาอุปราชาแม่ทัพหลวงทรงทราบ จึงให้เลิกทัพกลับไปกรุงหง
สาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ําสะโตง" นับเป็นพระแสงอัษฎาวุธ อันเป็น
เครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทกุวันนี้[18] 

เมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จกลับถึงเมอืงแครง ทรงพระราชดําริว่าพระมหาเถรคันฉ่องกับพระยาเกียรติพระยารามได้มีอุปการะมาก 
สมควรได้รับการตอบแทนให้สมแก่ความชอบ จึงทรงชักชวนให้มาอยู่ในกรุงศรีอยุธยา พระมหาเถรคันฉ่องกับพระยามอญทั้งสองก็มีความยินดี
พาพรรคพวกเสด็จเข้ามาด้วยเป็นอันมาก ในการยกกําลังกลับครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรทรงเกรงว่า ข้าศึกอาจยกทัพตามมาอีกถ้าเสด็จกลับทาง
ด่านแม่ละเมา มีกองทัพของนันทสูราชสังครําตั้งอยู่ที่เมืองกําแพงเพชรจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง พระองค์จึงรีบสั่งให้พระยาเกียรติ พระยา
ราม นําทัพเดินผ่านหัวเมืองมอญลงมาทางใต้ มาเข้าทางด่านเจดีย์สามองค์ เมือ่กลับมาถึงกรงุศรีอยุธยาแล้ว สมเด็จพระมหาธรรมราชาก็
พระราชทานบําเหน็จรางวัลแก่พวกมอญที่สวามิภักดิ์ ทรงตั้งพระมาหาเถรคันฉ่องเป็นพระสังฆราชาที่สมเด็จอริยวงศ์ และให้พระยาเกียรติ พระ
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ยารามมีตําแหน่งยศได้พระราชทานพานทองควบคุมมอญที่เข้ามาด้วย ให้ตั้งบา้นเรือนที่ริมวัดขมิ้นและวัดขุนแสนใกล้วังจันทร์ของสมเดจ็พระ
นเรศวร แล้วทรงมอบการทั้งปวงที่จะตระเตรียมต่อสู้ข้าศึกให้สมเด็จพระนเรศวรทรงบังคับบัญชาสิทธิขาดแต่นั้นมา[19] 
รบกับพระยาพะสิม 

ปี พ.ศ. 2127 หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพได้ 7 เดือน พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงจงึจัดทัพสองทัพให้ยกมาตี
ไทย ทัพแรกมีพระยาพสิม (เป็นพระเจ้าอาของพระเจ้าหงสาวดี) คุมกําลัง 30,000 โดยยกมาทางด่านเจดีย์สามองค์ ทัพที่สองมีเจ้าเมืองเชียงใหม่
ชื่อมังนรธาช่อราชอนุชา ยกทัพบกและเรือมา จากเชียงใหม่มีกําลงัพล 100,000 กองทัพพระยาพสิมยกเข้ามาถึงเมืองกาญจนบุรี (ถึงก่อนทัพเจ้า
เมืองเชียงใหม่) สมเด็จพระนเรศวรทรงให้พระยาจักรียกทัพเรือไปยิงปืนใหญ่ดักข้าศึกแถวๆเมืองสุพรรณบุรี ทัพพม่าถูกปืนใหญ่แตกพ่ายหนีไป
อยู่บนเขาพระยาแมน เจ้าพระยาสุโขทัยยกทัพไปเขาพระยาแมน เข้าตีทัพพระยาพสิมแตกพ่ายหนีกระเจิง เจ้าพระยาสุโขทัยจึงสั่งให้ตามบดขยี้
ข้าศึกจนถงึชายแดนเมืองกาญจนบุรี หลังจากทัพพระยาพสิมแตกพ่ายหนีกลับไปได้สองอาทิตย์ กองทัพพระยาเชียงใหม่ได้เดินทัพมาถึงชัยนาท 
โดยที่ไม่ทราบข่าวการพ่ายแพ้ของพระยาพสิมจึงส่ง แม่ทัพและทหารจํานวนหนึ่งมาตั้งค่ายที่ปากน้ําบางพุทรา ทางสมเด็จพระนเศวรทรงรับสั่ง
ให้พระราชมนูยกทัพไปตีข้าศึกที่ปากน้ําบางพุทรา เมื่อไปถึงพระราชมนูเห็นว่ากําลังน้อยกว่ามาก (พม่ามีอยู่ 15,000 ไทยมี 3,200 คน) จงึแตง่
กองโจรคอยดักฆ่าพม่าจนเสียขวัญถอยกลับไปชัยนาท สุดท้ายทัพพม่าจึงถอยกลับไป[20] 
รบกับพระเจ้าเชียงใหม่ที่บ้านนายสระเกศ 

พ.ศ. 2128 พระเจ้าเชียงใหม่ยกกองทัพมาแก้แค้นตั้งอยู่ที่บ้านสระเกษในแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ สมเด็จพระนเรศวรกบัพระเอกาทศ
รถยกทัพไปถึงตําบลป่าโมก ก็พบกับกองทัพพม่าซึ่งลงมาเที่ยวรังแกราษฎรทางเมืองวิเศษชัยชาญ จงึได้เข้าโจมตีจนทัพพม่าล่าถอยไป พระเจ้า
เชียงใหม่จงึจัดกองทัพยกลงมาอีก สมเด็จพระนเรศวรจึงดํารัสสั่งให้พระราชมนูคุมกองทัพขึ้นไปลาดตระเวนดูก่อน กองทัพพระราชมนูไป
ปะทะกับพม่าที่บ้านบางแก้ว สมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นไปถึงบ้านแห จงึมีดํารัสให้ข้าหลวงขึ้นไปสั่งพระราชมนูใหท้ําเป็นล่าทัพกลับถอยลงมา 
แล้วพระองค์กับพระอนุชาก็รุกไล่ตีทัพพม่าแตกพ่ายทั้งทัพหน้าและทัพหลวงจนถึงค่ายที่ตั้งทัพของพระเจ้าเชียงใหมท่ี่บ้านสระเกษ ทัพของพระ
เจ้าเชียงใหม่จงึแตกกระจัดกระจายไป[21][22] 

เมื่อได้ค่ายที่บ้านสระเกศแล้วสมเด็จพระนเรศวรทรงติดตามพระเจ้าเชียงใหม่ขึน้ไปถึงนครสวรรค์ ทรงทราบข่าวว่าพระเจ้าเชียงใหม่
นี้หนีไปอาศัยอยู่กับพระมหาอุปราชาที่เมืองกําแพงเพชรแล้ว หากติดตามไปอาจเสียทีพระมหาอุปราชาได้ จึงได้วางกําลังส่วนหนึ่งเป็นหน่วย
ลาดตระเวนเอาไว้ที่เมืองนครสวรรค์ แล้วยกทัพลงไปสมทบที่ปากน้ําบางพุทธา และถวายรายงานพร้อมคาดการณ์ว่าข้าศึกไม่น่าจะยกพลมาถึง
กรุงศรีอยุธยาก่อนฤดูแล้ง ต่อมาสมเด็จพระมหาธรรมราชามีรับสั่งให้เลิกกองทัพเสด็จกลับพระนคร[22] 
พระแสงดาบคาบค่าย 
สมเด็จพระนเรศวรทรงพาทหารรักษาพระองค์ และเอาพระองค์ออกนําหน้าทรงคาบพระแสงดาบขึ้นปล้นค่ายพระเจ้าหงสาวดี แต่พวกพม่าต่อสู้
และป้องกันไว้เข้าค่ายไม่ได้ 

ปีพ.ศ. 2129 พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงยังไม่เข็ดหลาบในความพ่ายแพ้ จึงประชุมกองทัพจํานวน 250,000 คนยกทัพมาตีกรุงศรี
อยุธยา ในช่วงต้นเดือนยี่ข้าวในนายังเกี่ยวไม่เสร็จ สมเด็จพระนเรศวรจึงรับสั่งให้เจ้าพระยากําแพงเพชรยกทัพออกไปป้องกันชาวนาที่กําลังเกี่ยว
ข้าว พอทัพพม่าของพระมหาอุปราชยกทัพมาถึงก็ให้ทัพม้าเข้าตีจนทัพเจ้าพระยากําแพงเพชรแตกพ่ายหนีเข้าเมือง สมเด็จพระนเรศวรทรงพิโรธ
อย่างมาก เพราะไทยไม่เคยแตกพ่ายแพ้ต่อข้าศึกอาจทําให้ทหารขวัญเสีย พระองค์และสมเด็จเอกาทศรถทรงเสด็จลงเรือพระที่นั่งออกไปรบทันที
[23] (สมเด็จพระเอกาทศรถทรงถกูกระสนุปืนแต่ไม่เป็นอะไร เพียงแค่ฉลองพระองค์ขาดเท่านั้น) ผลปรากฏว่าทรงยึดค่ายคืนมาได้ สมเด็จพระ
นเรศวรทรงรับสั่งประหารชีวิตเจ้าพระยากําแพงเพชร แต่โชคดีที่พระบิดาสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงขอชีวิตเอาไว้[24] การศึกครั้งนี้พม่าหมาย
หมั้นจะตีกรงุศรีอยุธยาให้ได้ แต่ด้วยความแข็งแกร่งของทหารไทยจึงรักษาที่มั่นเอาไว้ได้เสมอ ทรงเสด็จออกปล้นคา่ยพม่าซึ่งเป็นทัพหน้าของ
หงสาวดี ข้าศึกแตกพ่ายถอยหนี พระองค์จงึไล่ตีมาจนถงึค่ายหลวงของพระเจา้หงสาวดี ทรงเสด็จลงจากม้าคาบพระแสงดาบแล้วนําทหารปีน
บันไดขึ้นกําแพงข้าศึก แต่ถกูพม่าใช้หอกแทงตกลงมาข้างล่างหลายครั้งจงึทรงเสด็จกลับพระนคร พระแสงดาบนี้มีนามว่า พระแสงดาบคาบค่าย 

ในพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าหงสาวดีทรงทราบการกระทําอันห้าวหาญของสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงตรัสว่า ถ้าพระนเรศวรออกมา
อีกจะต้องจับพระองค ์ให้ได้ถงึแม้ว่าจะใช้ทหารมากมายเพียงใด จงึวางแผนใหล้ักไวทํามูนําทหารจํานวน 10,000 ไปดักจับ สมเด็จพระนเรศวร
ทรงออกไปปล้นค่ายหลวงพม่าอีก พม่าจึงใช้ทหารจํานวนน้อยเข้าล่อให้พระองค์ไล่ตี เข้ามาจนถงึบริเวณที่ลักไวทํามูซุ่มรออยู่ ลักไวทํามูจะเข้า
มาจับพระองค์ สมเด็จพระนเรศวรจึงใช้พระแสงทวนแทงลักไวทํามูตายทันที แต่พระองค์ยังถกูล้อมอยู่และสู้กับทหารพม่า จํานวนมากนานร่วม
ชั่วโมง จนทัพไทยตามมาทันจึงเสด็จกลับพระนครได้ สุดท้ายกองทัพหงสาวดีบอบช้ําจากการสู้รบกับไทยอย่างมากจึงถอยทัพกลับไปเช่นเดิม[26] 
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พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา 
นับตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพเป็นต้นมา หงสาวดีได้เพียรส่งกองทัพเข้ามาหลายครั้ง แต่ก็ถกูกองทัพกรุงศรีอยุธยาตี

แตกพ่ายไปทุกครั้ง เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ. 2133 พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2133 เมื่อพระชนมายุได้ 35 พรรษา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระนเรศวร หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 และโปรดเกล้า ฯ ให้พระเอกาทศรถ 
พระอนุชา ขึ้นเป็นพระมหาอุปราช แตม่ีศักดิ์เสมอพระมหากษัตริย์อีกพระองค์[27] 
พระมหาอุปราชายกทัพมาครั้งแรก 

สมเด็จพระนเรศวรเสวยราชย์ได้ 8 เดือนก็เกิดข้าศึกพม่าอีก เหตุทีจ่ะเกิดศกึครัง้นี้คือเจ้าฟ้าไทยใหญ่เมืองคังตั้งแขง็เมืองขึ้นอีก พระเจ้า
หงสาวดีตรัสปรึกษาเสนาบดี เห็นกันว่าเป็นเพราะเหตุที่เจ้าเมืองคังได้ทราบว่าปราบกรุงศรีอยุธยาไม่สําเร็จ จึงตัง้แขง็เมืองเอาอย่างบ้างตราบใดที่
ยังไม่ปราบกรุงศรีอยุธยาลงได้[28] ถึงแม้จะปราบเมืองคังได้ เมืองอ่ืนกค็งแข้งข้อเอาอย่าง แต่ในเวลานั้นพระเจ้าหงสาวดีทรงอยู่ในวัยชราทุพพล
ภาพ ไม่ทรงสามารถจะไปทําสงครามเอาได้ดังแต่ก่อน จึงจัดกองทัพขึ้นสองทพั ให้ราชบุตรองค์หนึ่งซึง่ได้เป็นพระเจ้าแปรขึ้นใหม ่ยกไปตี
เมืองคังทัพหนึ่งให้พระยาพสิม พระยาพุกามเป็นกองหน้า พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวงยกลงมาตีกรงุศรีอยุธยาอีกทัพหนึ่ง พระมหาอุปราชา
ยกออกจากกรุงหงสาวดีเมื่อเดือน 12 พ.ศ. 2133 มาเข้าทางด่านพระเจดีย์สามองค์ เพื่อตรงมาตีพระนครศรีอยุธยาทีเดียว[29] 

ฝ่ายทางกรุงศรีอยุธยาครั้งนี้ รู้ตัวช้าจึงเกิดความลําบาก ไม่มีเวลาจะต้อนผู้คนเข้าพระนครดังคราวก่อนๆ สมเด็จพระนเรศวรทรงเห็น
ว่าจะคอยต่อสู้อยู่ในกรุงอาจไม่เป็นผลดีเหมือนหนหลงั จึงรีบเสดจ็ยกกองทัพหลวงออกไปกับสมเด็จพระเอกาทศรถ ในเดือนย่ี เมือเสด็จไปถงึ
เมืองสุพรรณบุรีได้ทรงทราบว่าข้าศึกยกล่วงเมืองกาญจนบุรีเข้ามาแล้ว จงึใหต้ั้งทัพหลวงรับข้าศึกอยู่ที่ลําน้ําท่าคอย พอกองทัพพม่ายกมาถึงก็รบ
กันอย่างตะลุมบอน พระยาพุกามแม่ทัพพม่าคนหนึ่งตายในที่รบ กองทัพพม่าถูกไทยฆ่าฟันล้มตายเป็นอันมาก ที่เหลอืก็พากันพ่ายหนี ไทยไล่
ติดตามไปจับพระยาพสิมได้ที่บ้านจระเข้สามพันอีกคนหนึ่ง พระมหาอุปราชาเองก็หนีไปได้อย่างหวุดหวิด เมื่อกลับไปถึงหงสาวดีพวก แม่ทัพ
นายกองก็ถูกลงอาญาไปตามๆ กัน พระมหาอุปราชาก็ถูกภาคทัณฑ์ให้ทําการแก้ตัวในภายหน้า[30] 

ในปี พ.ศ. 2135 พระเจ้าหงสาวดี นันทบุเรง โปรดให้พระมหาอุปราชา นํากองทัพทหารสองแสนสี่หมื่นคน มาตีกรุงศรีอยุธยาหมาย
จะชนะศกึในครัง้นี้ สมเดจ็พระนเรศวร ทรงทราบว่า พม่าจะยกทัพใหญ่มาตี จึงทรงเตรียมไพร่พล มีกําลังหนึง่แสนคนเดินทางออกจากบ้านป่า
โมกไปสุพรรณบุรี ข้ามน้ําตรงท่าท้าวอู่ทอง และตั้งค่ายหลวงบริเวณหนองสาหร่าย[30] 

เช้าของวันจันทร์ แรม 2 ค่ํา เดือนยี่ ปีมะโรง พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถทรงเครื่องพิชัยยุทธ สมเด็จพระ
นเรศวรทรงช้าง นามว่า เจ้าพระยาไชยานุภาพ ส่วนพระสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงช้างนามว่า เจ้าพระยาปราบไตรจักร ช้างทรงของทั้งสอง
พระองค์นั้นเป็นช้างชนะงา คือช้างมงีาที่ได้รับการฝึกให้รู้จักการต่อสู้มาแล้วหรือเคยผ่านสงครามชนช้าง ชนะช้างตัวอ่ืนมาแล้ว ซึ่งเป็นช้างที่
กําลังตกมัน ในระหว่างการรบจงึว่ิงไลต่ามพม่าหลงเข้าไปในแดนพม่า มีเพียงทหารรักษาพระองค์และจาตุรงค์บาทเท่านั้นที่ติดตามไปทัน[31] 

สมเด็จพระนเรศวรทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชาทรงพระคชสารอยู่ในร่มไม้กับเหล่าเท้าพระยา จึงทราบได้ว่าช้างทรงของสอง
พระองค์หลงถลําเข้ามาถึงกลางกองทัพ และตกอยู่ในวงล้อมข้าศึกแล้ว แต่ด้วยพระปฏิภาณไหวพริบของสมเด็จพระนเรศวร ทรงเห็นว่าเป็นการ
เสียเปรียบข้าศึกจึงไสช้างเข้าไปใกล้ แล้วตรัสถามด้วยคุ้นเคยมาก่อนแต่วัยเยาว์ว่า "พรัเจ้าพ่ีเราจัยืนอยู่ใยในร่มไม้เล่า เชิญออกมาท ายุทธหะตถี
ด้วยกะน ให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิด ภายหน้าไปไม่มีพรัเจ้าแผ่นดินที่จัได้ยุทธหะตถีแล้ว"[32] 

พระมหาอุปราชาได้ยินดังนั้น จึงไสช้างนามว่า พลายพัทธกอเข้าชนเจ้าพระยาไชยานุภาพเสียหลัก พระมหาอุปราชาทรงฟันสมเด็จ
พระนเรศวรด้วยพระแสงของ้าว แต่สมเด็จพระนเรศวรทรงเบี่ยงหลบทัน จงึฟันถูกพระมาลาหนังขาด จากนั้นเจ้าพระยาไชยานุภาพชนพลาย
พัทธกอเสียหลัก สมเดจ็พระนเรศวรทรงฟันด้วยพระแสงของ้าวถูกพระมหาอุปราชาเข้าที่อังสะขวา สิ้นพระชนม์อยู่บนคอช้าง[33] 

ส่วนสมเด็จพระเอกาทศรถทรงฟันเจ้าเมืองจาปะรีเสียชีวิตเช่นกัน ทหารพม่าเห็นว่าแพ้แน่แล้ว จึงใช้ปืนระดมยิงใส่สมเด็จพระ
นเรศวรได้รับบาดเจ็บ ทันใดนั้น ทัพหลวงไทยตามมาช่วยทัน จึงรับทั้งสองพระองค์กลับพระนคร พม่าจึงยกทัพกลบักรุงหงสาวดีไป นับแต่นั้น
มาก็ไม่มีกองทัพใดกล้ายกมากล้ํากรายกรุงศรีอยุธยาอีกเป็นระยะเวลาอีกยาวนาน[33] 
สงครามตีเมืองทะวายและตะนาวศรี 

ศึกทะวายและตะนาวศรีนั้น เป็นการรบในระหว่างคนต้องโทษกับคนต้องโทษด้วยกัน กล่าวคือ ทางกรุงศรีอยุธยพาพวกนายทัพที่
ตามเสด็จไม่ทันในวันยุทธหัตถีนั้น มีถงึ 6 คนคือ พระยาพิชัยสงคราม พระยารามกําแหง เจ้าพระยาจักรี พระยาพระคลัง และพระยาศรีไสยณรงค์ 
สมเด็จพระนเรศวรรับสั่งให้ปรึกษาโทษ ลูกขุนปรกึษาโทษให้ประหารชีวิต สมเด็จพระวันรัตสังฆปรินายกมาถวายพระพรบรรยายว่า การที่แม่
ทัพเหล่านั้นตามเสด็จไม่ทัน ก็เพราะบุญญาภินิหารของพระองค์ สมเด็จพระนเรศวรที่จะได้รับเกียรติคุณเป็นวีรบุรุษที่แท้จริง ด้วยเหตุว่าถ้าพวก
นั้นตามไปทันแล้วถึงจะชนะก็ไม่เป็นชือ่เสียงใหญ่หลวงเหมือนที่เสด็จไปโดยลําพัง เมื่อเห็นว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงเลื่อมใสในคําบรรยายข้อ
นี้แล้ว สมเดจ็พระวันรัตก็ทูลขอโทษพวกแม่ทัพเหล่านี้ไว้ สมเด็จพระนเรศวรก็โปรดประทานให้ แต่พวกนี้จะต้องไปตีทะวายและตะนาวศรีเป็น
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การแก้ตัว จึงให้เจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพคุมพลห้าหมื่นไปตีตะนาวศรี พระยาพระคลังคุมกําลงัพลหมื่นเหมือนกันไปตีทะวาย ส่วนแม่ทัพอ่ืนๆ 
ที่ต้องโทษก็แบ่งกันไปในสองกองทัพนี้คือพระยาพิชัยสงครามกับพระยารามคําแหงไปตีเมืองทะวายกับพระยาพระคลัง และให้พระยาเทพ
อรชุนกับพระยาศรีไสยณรงค์ไปตีเมืองตะนาวศรีกับเจ้าพระยาจักรี[34][35] 

ส่วนทางหงสาวดีนั้น เมื่อพระเจ้าหงสาวดีเสียพระโอรสรัชทายาทแล้วก็โทมนัส ให้ขงัแม่ทัพนายกองไว้ทั้งหมด แต่ภายหลังทรงดําริ
ว่าไทยชนะพม่าในครั้งนี้แล้วก็จะต้องมาตีพม่าโดยไม่ต้องสงสัย ก่อนที่ไทยไปรบพม่าก็จะต้องดําเนินการอย่างเดียวกันกับที่พม่ารบกับไทย 
กล่าวคือ จะต้องเอามอญไว้ในอํานาจเสียก่อนและเป็นการแน่นอนว่าไทยจะต้องเข้ามาตีทะวายและตะนาวศรี ด้วยเหตุนี้จึงให้แม่ทัพนายกองที่
ไปแพ้สงครามมาครั้งนี้ไปทําการแก้ตัวรักษาเมืองตะนาวศรีและเมืองทะวาย เป็นอันว่าทั้งผู้รบและผู้รับทั้งสองฝ่าย ตกอยู่ในฐานคนผิดที่จะต้อง
ทําการแก้ตัวทั้งสิ้น[36] 

ในการรบทะวายและตะนาวศรีครั้งนี้แม่ทัพทั้งสองคือ เจ้าพระยาจักรีและพระยาคลัง ทําการกลมเกลียวกันเป็นอย่างยิ่ง ถงึแม้สมเด็จ
พระนเรศวรจะได้แบ่งหน้าที่ให้ตีคนละเมือง ก็ยงัมีการติดต่อช่วยเหลือกันและกัน ในที่สุดแม่ทัพทั้งสองก็รบชนะทัง้สองเมืองและบอกเข้ามายัง
กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีไสยณรงค์อยู่ครองเมืองตะนาวศรี ส่วนทางเมืองทะวายนั้นให้เจ้าเมืองทะวายคน
เก่าครองต่อไป ชัยชนะครั้งนี้เป็นอันทําให้แม่ทัพทั้งหลายพ้นโทษ แต่ทางพม่าแม่ทัพกลับถกูทําโทษประการใดไม่ปรากฏ แต่อย่างไรก็ดี การที่
ชัยชนะทะวายและตะนาวศรีครั้งนี้ ทําให้อํานาจของไทยแผ่ลงไปทางใต้เท่ากับในรัชสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช[37][38] 
ปราบปรามเขมรและฟ้ืนฟูหัวเมืองเหนือ 

ปลายปี พ.ศ. 2136 สมเด็จพระนเรศวรยกกองทัพหลวงไปตีกรุงกัมพูชา มีชัยชนะจับนกัพระสัฏฐาเจ้ากรุงกัมพุชาได้ให้ประหารชีวิต
เสียในพิธีปฐมกรรม แล้วกวาดต้อนครอบครัวเขมรมาเป็นเชลยเป็นอันมาก[39] ครั้นเสด็จกลับมาถึงพระนครจงึดํารัสสั่งให้ตัง้หัวเมืองเหนือที่ได้
ทิ้งให้ร้างเมื่อเวลาทําสงครามกู้อิสรภาพอยู่ 8 ปีนั้น ให้กลับมามีเจ้าเมืองกรมการปกครองดังแต่ก่อน ทรงตัง้ข้าราชการที่มีบําเหน็จความชอบให้
ไปเป็นผู้ปกครองคือ พระยาชัยบูรณ์ข้าหลวงเดิมที่ได้ทรงใช้สอยทําศึกมาแต่แรกนั้น ใหเ้ป็นเจ้าพระยาสุรสีห์ไปครองเมืองพิษณุโลก ให้พระศรี
เสาวราชไปครองเมืองสุโขทัย ให้พระองค์ทองไปครองเมืองพิชัย ใหห้ลวงจ่า (แสนย์) ไปครองเมืองสวรรคโลก แล้วเข้าใจว่าส่งครอบครัวเขมร
ที่ได้มาคราวนั้นไปอยู่ที่หัวเมืองเหนือโดยมาก[40] 
ตีได้หัวเมืองมอญ 

ปี พ.ศ. 2137 พระยาลาว เจ้าเมืองเมาะตะมะ เกิดวิวาทกับเจ้าพระยาพะโร เจ้าเมืองเมาะลําเลิง พระยาพะโรกลัวพระยาลาวจะมาตีเมาะ
ลําเลิงจึงให้สมิงอุบากองถือหนังสือมาขอบารมีสมเด็จพระนเรศวรเป็นที่พ่ึง ขอพระราชทานกองทัพไปช่วยป้องกันเมือง สมเด็จพระนเรศวรจึง
ยอมรับช่วยเหลือพระยาพะโรทันที มีดํารัสสั่งให้พระยาศรีไศลออกไปช่วยรักษาเมืองเมาะลําเลิง ซึง่แต่บัดนี้ไปได้ยอมมาสวามิภักดิ์เป็นประเทศ
ราชของไทย ฝ่ายข้างพระยาลาวเจ้าเมืองเมาะตะมะ ก็ไปขอความช่วยเหลือทางหงสาวดีบ้าง ทางหงสาวดีให้พระเจ้าตองอูยกทัพมาช่วย แต่
กองทัพไทยกับมอญเมาะลําเลิงได้ตีทัพพระเจ้าตองอูแตกไป 
ตีเมืองหงสาวดีครั้งแรก 
กองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเข้าสู่กรุงหงสาวดีในปี พ.ศ. 2142 

การที่สมเด็จพระนเรศวร ได้หัวเมืองมอญฝ่ายใต้มาเป็นเมืองขึ้น นับว่าเป็นจุดหักเหที่มีนัยสําคัญ ของการสงครามไทยกับพม่า จาก
เดิม ฝ่ายพม่าเป็นฝ่ายยกทัพมาย่ํายีไทยมาโดยตลอด การได้หัวเมืองมอญฝ่ายใต้ ทําให้ไทยใช้เป็นฐานทัพ ที่จะยกกําลงัไปตีเมืองหงสาวดีได้
สะดวก 

สมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกกองทัพหลวงไปตีเมืองหงสาวดี ออกจากพระนคร เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น3 ค่ํา เดือนอ้าย ปีมะแม พ.ศ. 2138 มี
กําลังพล 120,000 คน เดินทัพไปถึงเมืองเมาะตะมะ แล้วรวบรวมกองทัพมอญเข้ามาสมทบ จากนั้น ได้เสด็จยกกองทพัหลวงไปยังเมืองหงสาวดี 
เข้าล้อมเมืองไว้ กองทัพไทยล้อมเมืองหงสาวดีอยู่ 3 เดือน และได้เข้าปล้นเมอืง เมื่อวันจันทร์ แรม 13 ค่ํา เดือน 4 ครั้งหนึ่ง แต่เข้าเมืองไม่ได้ ครั้น
เมื่อทรงทราบว่าพระเจ้าแปร พระเจ้าอังวะ พระเจ้าตองอู ได้ยกกองทัพลงมาชว่ยพระเจ้าหงสาวดีถึงสามเมือง เห็นว่าข้าศึกมีกําลังมากนัก จงึทรง
ให้เลกิทัพกลับ เมื่อวันสงกรานต์ เดือน 5 ปีวอก พ.ศ. 2139 และได้กวาดต้อนครอบครัวในหัวเมืองมณฑลหงสาวดี มาเป็นเชลยเป็นอันมาก และ
กองทัพข้าศึกมิได้ยกติดตามมารบกวนแต่อย่างใด 

การสงครามครั้งนี้ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า สมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกทัพไปครั้งนี้ เป็นการจู่ไป โดย
ไม่ให้ข้าศึกมีเวลาพอตระเตรียมการต่อสู้ได้พรักพร้อม และพระราชประสงคท์ี่ยกไปน้ัน น่าจะมีอยู่ 3 ประการคือ 

 ประการแรก ถ้าสามารถตีเอาเมืองหงสาวดีได้ก็จะตีเอาทีเดียว 
 ประการที่สอง ถ้าตีเมืองหงสาวดียังไม่ได้ครั้งนี้ ก็จะตรวจภูมิลําเนา และกําลังข้าศึกให้รู้ไว้ สําหรับคิดการคราวต่อไป 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A#cite_note-33
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A#cite_note-33
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A#cite_note-35
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A#cite_note-36
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A#cite_note-36
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A#cite_note-38
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A#cite_note-39


 ประการที่สาม คงคิดกวาดต้อนผู้คนมาเป็นเชลยให้มาก เพื่อประสงคจ์ะตัดทอนกําลังข้าศึก และเอาผู้คนมาเพิ่มเติม เป็นกําลังสําหรับ
พระราชอาณาจักรต่อไป 
ข้อสันนิฐานอ่ืน ๆ มีอยู่ว่า การกวาดต้อนผู้คนกลับพระราชอาณาจักรไทยครั้งนี้ น่าจะได้ช่วยนําคนไทย ผู้ซึ่งถูกพม่ากวาดต้อนเอาไป

เป็นเชลย แล้วเอาตัวไว้ใช้งานตามเมืองต่าง ๆ กลับมาด้วย ประการต่อมา สาเหตุที่ยกทัพกลับนั้น นอกจากจะทรงเห็นว่า กองทัพข้าศึกกําลังระดม
ยกมาจากอีกสามเมืองใหญ่ มีกําลงัมากแล้ว เสบียงอาหารของกองทัพไทยก็น่าจะขาดแคลน เพราะมีกําลังพลมาก และล้อมเมืองหงสาวดีอยู่นาน
ถึงสามเดือน ประกอบกับใกลเ้ข้าสู่ฤดฝูนแล้ว และประการสุดท้าย การที่พระองค์ถอนทัพกลับ โดยที่พม่าไม่ได้ยกติดตามตีหรือรบกวนแต่อย่าง
ใด ทั้งที่มีพลเรือนที่ถูกกวาดต้อนมาเป็นจํานวนมาก เช่นเดียวกับครั้งสงครามประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง ก็น่าจะเป็นเพราะพระองค์ดําเนินการ
ถอนทัพ และนําผู้คนพลเรือนกลับมาอย่างมีระบบ โดยให้พลเรือนล่วงหน้าไปก่อน อย่างครั้งสงครามประกาศอิสรภาพ พม่าไม่กล้าติดตาม 
เพราะได้ทราบบทเรียนจากครั้งนั้น ประกอบกับความเกลงกลัวในพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวร และความเข้มแข็งเกง่กล้าสามารถ
ของกองทัพไทยในครั้งนั้น ทําใหก้องทพัไทยถอนทัพกลับได้โดยราบรื่น ปราศจากการรบกวนใด ๆ 
ตีเมืองหงสาวดีครั้งที่สอง 

พ.ศ. 2142 สมเด็จพระนเรศวรทรงมุ่งหมายจะตีเอาเมืองหงสาวดีให้ได้ จึงตระเตรียมทัพยกไปทั้งทางบกและทางเรือ ได้ออกทําการ
เกลี้ยกล่อมหัวเมืองต่างๆ ให้อ่อนน้อมต่อไทยได้อีกหลายเมือง แม้แต่เชียงใหม่ซึ่งได้ตั้งแขง็เมืองต่อพม่าแล้ว แต่คิดเกรงว่ากรุงศรีสัตนาคนหุต
และไทยจะยกทัพไปรุกราน ก็ได้ตัดสินใจยอมอ่อนน้อมมาขอขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาด้วย ส่วนเมืองตองอูกับเมืองยะไข่เมื่อเอาใจออกห่างจากกรุง
หงสาวดีไปแล้ว ก็หันมาฝักใฝก่ับไทยและรับว่า ไทยยกทัพไปตีกรุงหงสาวดีแล้ว ก็จะเข้าร่วมช่วยเหลือพระเจ้ายะไข่นั้นอยากได้หัวเมือง
ชายทะเล ส่วนพระเจ้าตองอูอยากได้เป็นพระเจ้าหงสาวดีแทน สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงรับเป็นไมตรีกับเมืองทั้งสองนั้น ในระหว่างนั้นพระ
มหาเถระเสียมเพรียมภิกษุรูปหนึ่งได้เข้ายุยงพระเจ้าตองอูมิให้อ่อนน้อมแก่ไทย และแจ้งอุบายให้พระเจ้าตองอูคิดอ่านเอาเมืองหงสาวดีเสียเอง 
พระเจ้าตองอูเห็นชอบด้วยจึงชวนพระเจ้ายะไข่ให้ไปตีเมืองหงสาวดี แล้วพระเจ้าตองอูจะทําทีเป็นยกกองทัพมาช่วยหงสาวดี พอเข้าเมืองได้แล้ว
ก็หย่าศึกกันเสีย และจะแบง่ประโยชนใ์ห้ตามที่พระเจ้ายะไข่ต้องการ คือจะยกหัวเมืองชายทะเลให้แก่พระเจ้ายะไข่ แต่ครั้งทัพพระเจ้ายะไข่และ
ทัพพระเจ้าตองอูเข้าประชิดเมืองหงสาวดีแล้วก็หาเข้าเมืองไม่ ทั้งนี้เพราะพระเจ้าหงสาวดีเกิดทรงระแวงขึ้น ทัพพระเจ้าตองอูและพระเจ้ายะไข่
จึงได้แต่ตั้งล้อมเมืองหงสาวดีไว้ 

สมเด็จพระนเรศวรทรงเห็นว่าทางกรุงหงสาวดีกําลังปั่นป่วนจึงเสด็จยกทัพหลวงไปตีหงสาวดี แต่ต้องไปเสียเวลาปราบปรามมอญซึ่ง
พระเจ้าตองอูได้ยุยงให้กระด้างกระเดื่องเป็นเวลาถงึ 3 เดือนเศษ จงึเดินทัพถงึเมืองหงสาวดีช้ากว่ากําหนดที่คาดหมายไว้ ทางฝ่ายพระเจ้าตองอู
พระเจ้ายะไข่ซึ่งกําลังล้อมเมืองหงสาวดีอยู่ พอได้ทราบข่าวว่าสมเด็จพระนเรศวรยกกองทัพขึ้นไปกําจัดมอญเมืองเมาะตะมะกําลังเดินทัพมาก็
เกรงกลัว และแจ้งให้พระเจ้าหงสาวดีทราบ พระเจ้าหงสาวดีก็จําใจอนุญาตให้พระเจ้าตองอูยกทัพเข้าไปในเมืองหงสาวดีได้ และมอบหมายให้
พระเจ้าตองอูบัญชาการรบแทนทุกประการ พระเจ้าตองอูจึงทําการกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สมบัติ รวมทั้งพระเจ้าหงสาวดีไปยังเมืองตองอู ทิ้ง
เมืองหงสาวดีไว้ให้กองทัพพระเจ้ายะไข่ทําการค้นคว้าทรัพย์ที่ยังเหลืออยู่ต่อไป พอพระเจ้าตองอูออกจากหงสาวดีไปได้ประมาณ 8 วัน กองทัพ
ไทยก็ยกไปถึงเมืองหงสาวดี ครั้นสมเดจ็พระนเรศวรได้ทรงทราบว่าพระเจ้าตองอูไม่ซื่อตรงตามคํามั่นที่ได้ให้ไว้ก็ทรงพระพิโรธ จึงเสด็จยกทัพ
ตามขึ้นไปตีเมืองตองอู ได้เข้าล้อมเมืองตองอูอยู่ถึง 2 เดือนก็ไม่อาจตีหักเอาได้ เพราะเมืองตองอูมีชัยภูมิที่ดี ชาวเมืองก็ทําการต่อสู้เข้มแข็ง 
ประกอบกับฝนตกชุกและทัพไทยขาดเสบียงอาหาร สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกกองทัพกลับคืนกรงุศรีอยุธยา 
สงครามครั้งสุดท้ายและสวรรคต 

สมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถ เสดจ็ยกกองทัพออกจากพระนคร เมื่อวันพฤหัสบดี แรม 8 ค่ํา เดือนยี่ ปมีะโรง พ.ศ. 
2148 เสด็จโดยกระบวนเรือจากพระตําหนักป่าโมก แล้วเสด็จขึ้นบนที่ตําบล เอกราชไปตั้งทัพชัย ณ ตําบลพระหล่อ แล้วยกกองทัพบกไปทาง
เมืองกําแพงเพชรสู่เมืองเชียงใหม่ ครั้นเสด็จถงึเมืองเชียงใหมก่็หยุดพักจัดกระบวนทัพอยู่หนึ่งเดือน แล้วให้กองทัพสมเด็จพระเอกาทศรถยกไป
ทางเมืองฝาง ส่วนกองทัพหลวงยกไปทางเมืองหาง ครั้นเสดจ็ถงึเมืองหางแลว้ก็ให้ตั้งค่ายหลวงประทับอยู่ที่ทุ่งแก้ว สมเด็จพระนเรศวรทรงพระ
ประชวรเป็นหัวระลอก (ฝี) ขึ้นที่พระพักตร์ แล้วกลายเป็นบาดทะพิษพระอาการหนัก จึงโปรดให้ข้าหลวงรีบไปเชิญเสด็จสมเด็จพระเอกาทศรถ
มาเฝ้า สมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จฯ มาถึงได้ 3 วัน สมเด็จพระนเรศวรก็เสด็จสวรรคต เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ํา เดือน 6 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 25 
เมษายน พ.ศ. 2148 สิริพระชนมพรรษา 50 พรรษา รวมสิริดํารงราชสมบัติ 15 ปี สมเด็จพระเอกาทศรถจงึได้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระ
นเรศวรกลับกรุงศรีอยุธยา[41] 
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ชีวิตส่วนพระองค์ 
พระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่วนใหญ่ได้จากพงศาวดารอยุธยา ซึ่งมักมีการจดบันทึกในพระราชกรณียกิจ ซึ่งส่วน

ใหญ่บันทึกถงึการทําสงครามกับอาณาจักรเพ่ือนบ้านเป็นอันมาก จนมองข้ามเกี่ยวกับเจ้านายฝ่ายในหรือพระมเหสีของพระองค์ แต่อย่างไรก็ตาม
ได้มีการปรากฏพระนามของเจ้านายฝ่ายใน ในเอกสารของต่างชาติ 5 ฉบับด้วยกัน ซึ่งได้แก ่จดหมายเหตุสเปน (History of the Philippines and 
Other Kingdom) ของบาทหลวงมาร์เชโล เด ริบาเดเนย์รา (Marchelo de Ribadeneira, O.F.M), จดหมายเหตุวันวลิต, พงศาวดารละแวก, 
คําให้การขุนหลวงหาวัด และพงศาวดารพม่าฉบับหอแก้ว ซึ่งปรากฏพระนามพระนามพระมเหสี 3-4 พระองค์ โดยมีพระนามดังนี้[42] 

1. พระมณีรัตนา จากคําให้การขุนหลวงหาวัด 
2. เจ้าขรัวมณีจันทร์ จากจดหมายเหตุวันวลิต 
3. โยเดียมี้พระยา พระราชธิดาในพระเจ้านรธามังสอ กับพระนางเชงพยูเชงเมดอ[43] ปฐมวงศ์พม่าที่ปกครองอาณาจักรล้านนา จาก

พงศาวดารพม่า 
4. พระเอกกษัตรีย์ พระราชธิดาในพระเจ้าศรีสุพรรณมาธิราช เจ้าแผ่นดินเขมร จากพงศาวดารเขมร 

มีการกล่าวถึง พระมณีรัตนา และเจ้าขรัวมณีจันทร์ ว่าอาจเป็นบุคคลเดียวกัน แต่บ้างก็ว่าอาจเป็นคนละคนกัน โดยเชื่อว่า พระมณี
รัตนาอาจเป็นเจ้าหญิงที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ละโว้สายสุพรรณภูมิของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และสมเด็จพระมหินทราธิราช[44] ซึ่งใน
ขณะนั้นเจ้านายฝ่ายในในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระองค์หนึ่งมีพระนามว่า พระรัตนมณีเนตร หรือ พระแก้วฟ้า ซึ่งเป็นพระขนิษฐาต่าง
ชนนีของพระวิสุทธิกษัตรีย ์ซึ่งหากเปน็เช่นนั้นพระนางจะมีศักดิเ์ป็นพระมาตุจฉาของพระนเรศวร[45] อย่างไรก็ตามเจ้าขรัวมณีจันทร์ มีบทบาท
สูงกว่าพระมเหสีจากเชียงใหม่และเขมร[46] โดยมีการสถาปนาพระนางเป็นอัครมเหสีดังที่ปรากฏในคําให้การขุนหลวงหาวัดที่กล่าวถึงเมื่อครั้งที่
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึ้นเสวยราชย์สมบัติต่อจากพระราชบิดา ความว่า 

 ส่วนพรันเรศวรนะ้น ก็เข้าไปยะงกรุงศรีอยุธยา ก็เสด็จเข้าสู่พรัราชฐานอะนอะครเสนาบดีแลัมหาปุโรหิตทะ้งปวง จึงท าการปราบดาภิเษก
แล้วเชื้อเชิญให้เสวยราชสมบะติ จึงถวายอาณาจะกรเวนพิภพแล้วจึงถวายเครื่องเบญจราชกกุธภะณฑ์ทะ้ง ๕ แลัเครื่องมหาพิไชยสงครามทะ้ง ๕ 
ทะ้งเครื่องราชูปโภคทะ้งปวงอะนครบคระน แล้วจงึถวายพรันามใส่ในพรัสุพรรณบะตรสมญา แล้วฝ่ายในกรมจึงถวายพระมเหษีพระนามชื่อ
พระมณีรัตนา แลัถวายพรัสนมก านะลทะ้งสิ้น แล้วครอบครองราชสมบะติเมื่อจุลศะกราช ๙๕๒ ปีขาลศก อะนพรัเอกาทศรถนะ้นก็เปนที่มหา
อุปราช 

 — ค าให้การขุนหลวงหาวัด 

หลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถได้เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อนั้น เจ้าขรวัมณีจันทร์ได้
ปรากฏอีกครั้งในจดหมายเหตุวันวลิต ที่ได้กล่าวถึง พระชายาม่ายของสมเด็จพระนเรศวร ได้เสด็จออกบวชชี และเปน็เหตุให้บุคคลทั่วไปเรียก
กันว่า เจ้าขระว จนกระทัง่มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทรงเสดจ็ไปช่วยพระราชโอรสพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระเอกาทศรถ คอื "เจ้าไล" หรือศร ีซึ่งมเีหตุ
วิวาทกับพระยาออกนา จนต้องพระราชอาญาจนถึงชีวิต ข้ารองพระบาทในพระองค์ไลจึงได้ไปทูลขอพ่ึงพระบารมีเจ้าขรัวมณีจันทร์ซึ่งเป็นพระ
ปิตุจฉา พระนางจึงรีบเสดจ็เข้าเฝ้าสมเด็จพระเอกาทศรถ จนสมเดจ็พระเอกาทศรถยินยอมด้วยความเกรงพระทัย (แต่ในจดหมายเหตุวันวลิต
กล่าวว่า ถูกฟันด้วยพระแสงดาบและถกูจําคุกเป็นเวลา 5 เดือน เจ้าขรัวมณีจันทร์จึงได้ขอพระราชทานอภัยโทษ) [47] โดยปรากฏในจดหมายเหตุ
วันวลิต ความว่า "จนกรัทะ่งเจ้าขระวมณีจะนทร์ ชายาม่ายของพรัเจ้าอยู่หะวในพรัโกศ คือ พรั Marit หรือพรัองค์ด า ได้ทูลขอจึงเป็นที่โปรด
ปรานอีก"[48] 
พระราชโอรส-ธิดา 

มีการกล่าวถึงพระราชโอรสในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในจดหมายเหตุสเปน (History of the Philippines and Other Kingdom) 
ของบาทหลวงมาร์เชโล เด ริบาเดเนย์รา (Marchelo de Ribadeneira, O.F.M) ที่เขียนขึ้นจากคําบอกเล่าของบาทหลวงนิกายฟรานซิสกันที่เคย
พํานักอยู่ในกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2125 ปลายรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช และ พ.ศ. 2139 ตรงกับต้นรัชสมัยของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช โดยเนื้อความในจดหมายเหตุนี้ได้มีการอธิบายถึงกระบวนพยุหยาตราชลมารคของพระเจ้าแผ่นดินสยาม โดยมีเนื้อความตอน
หนึ่งที่ได้กล่าวถึงพระอัครมเหสีและพระราชโอรสผู้ทรงพระเยาว์โดยเสด็จด้วย ความว่า[49] 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A#cite_note-44
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A#cite_note-45
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A#cite_note-46
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A#cite_note-47
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2125
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2139
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A#cite_note-48


 ...เรือสี่ล าเหล่านี้หยุดที่พรัอารามแห่งหนึ่งบนชายฝั่ง เพราัพวกเขาคาดหมายว่า พรัเจ้าแผ่นดินจัเสดจ็พรัราชด าเนินเพ่ือทรงเจริญพรั
พุทธมนต์แลัทรงบ าเพ็ญพรัราชกุศล ตามติดมาอย่างใกล้ชิดเรือสี่ล านะ้นเป็นเรืออ่ืนๆอีกหลายล าที่ใหญ่กว่านะ้น แต่ลัล าบรรทุกผู้คน
มากมายที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบปรัเภทต่างๆ เรือแต่ลัล ามีข้าราชการชะ้นผูใ้หญ่แหง่พรัราชส านะก ๑ คน แล้วจากนะ้นเป็นพรัราชกุมาร
พรัองค์เยาว์ที่สุดในบรรดาแผ่นดินที่เสด็จปรากฏพรัองค์ในเรือพรัที่นะ่งทีต่กแต่งอย่างหรูหรามาก ตามติดมาเป็นสมเด็จพรัอะครมเหสี
แลัสาวสรรก านะลใน สมเด็จพรัอะครมเหสีปรัทะบแต่เพียงล าพะงพรัองค ์แลับรรดานางก านะลนะ่งในเรือล าอ่ืนตกแต่งอย่างน่าอะศจรรย์ 
แลักะ้นด้วยม่านอย่างรอบคอบจนเป็นไปได้ที่จัสามารถมองผ่านม่านจากภายในสู่โลกภายนอกได้ โดยที่คนภายนอกไม่เห็นคนภายใน... 

 เมื่อนําเหตุการณ์ที่บาทหลวงสเปนได้เขียนบอกเล่าไว้ไปเทียบเคียงกับพระราชพงศาวดารฯ ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด) 
จะพบว่าในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้มีการกล่าวถึงพระราชพิธีอาสวยุทธ และการต้อนรับคณะทูตกัมพูชาที่เดินทางมาถวาย
เครื่องราชบรรณาการยังราชสํานักอยุธยาซึ่งตรงกับเหตุการณ์การเสด็จฯทางชลมารคและการออกรับทูตกัมพูชาในจดหมายเหตุของสเปน[50] โดย
บางทีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอาจมีพระราชโอรสมากกว่า 1 พระองค์แล้ว เนื่องจากในจดหมายเหตุมีการใช้คําว่า "พรัราชกุมารพรัองค์
เยาว์ที่สุด" 

นอกจากนี้สมเด็จพระนเรศวารมหาราชก็ทรงมีพระราชธิดาด้วย โดยมีการกล่าวถึง พระเจ้านรธามังสอ เจ้าผู้ครองล้านนา ด้วยเหตุที่
พระเจ้านรธามังสอได้รับการช่วยเหลือจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อจัดการปัญหาเมืองขึ้นแขง็เมือง และช่วยป้องกับการรุกรานข้าศึก ด้วยการเกื้อกูลกัน
ดังกล่าว ได้สร้างสายสัมพันธ์ทางเครือญาติกับนรธามังสอและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงยกพระราช
ธิดาให้สมรสกับเมงสาตุลอง[51][52]ผู้ซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระเจ้านรธามังสอ โดยพระเจ้านรธามังสอก็ได้ถวายพระราชธิดาให้เป็นพระมเหสี
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วย[53] โดยการมอบพระราชธิดาของพระเจ้านรธามังสอแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีปรากฏในโคลงบทที่ 
21 ความว่า 

นอเรศขอเจื่องเจ้า 
 

สาวกระสัตร 

เทียมแท่นเสวยสมบัติ 
 

โกถเคล้า 

แล้วเล่าลูกชายถัด 
 

เป็นแขก เขรยเอย 

หวังว่าจักบางเส้า 
 

เล่าซ้ําแถมถม ฯ[54] 

อย่างไรก็ตามก็มีหลักฐานเกี่ยวกับพระอัครมเหสีรวมไปถึงพระราชโอรสและพระราชธิดาน้อยมาก เนื่องจากผู้ที่เขียนจดหมายเหตุ
สเปนเองก็บันทึกจากผู้เห็นเหตุการณ์ที่ไม่รู้รายละเอียด รวมไปถึงพงศาวดารของพม่าที่กล่าวถึงพระราชธิดาในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่าง
ผ่านๆเท่านั้น[55] ภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตแล้ว ราชสมบัติจึงตกแก่สมเดจ็พระเอกาทศรถ[1] 
พระบรมราชานุสรณ์ 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้เป็นที่สักการะบูชา ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ได้โปรดให้สร้างไว้อีก พระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรยังประดิษฐานไว้เป็น
ที่สักการะบูชา อยู่ในพระที่นั่งภานุมาศจํารูญ (ปัจจุบันคือ พระที่นั่งบรมพิมาน) จนทุกวันนี้[56] 

 ตราประจําจังหวัดของไทยที่มีพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นองค์ประกอบ ได้แก ่จงัหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดตาก 
และจังหวัดหนองบัวลําภู 

 มีการสร้างพระบรมราชานุสรณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในหลายแห่งทั่วประเทศ เช่น พระบรมราชานุสรณ์ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทน์ จงัหวัดพิษณุโลก, ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จงัหวัด
พิษณุโลก, พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก, พระบรมราชา
นุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี, ศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ริมหนองบัวลําภู ในจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นตน้ 

 มีการนําพระนามของสมเด็จพระนเรศวรมหาราขไปตั้งเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก[57][58] และค่ายทหารต่างๆ 
ทั่วประเทศ เช่น ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จังหวัดพิษณุโลก ค่ายนเรศวร ที่จังหวัดลพบุรี ค่ายนเรศวรมหาราช ที่อําเภอแม่
แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ส่วนทางกรมตํารวจได้นําพระนามของพระองค์มาต้ังเป็นชื่อค่ายตํารวจตระเวนชายแดนที่อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุรีว่า "ค่ายนเรศวร" ด้วยเช่นกัน[59] 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AF_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%94)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A#cite_note-49
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD
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 ชาวไทยนิยมนําหุ่นรูปไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาวไปบนบานกับพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพราะเชื่อกันว่าเป็นไก่พันธุ์
เดียวกับตัวที่เอาชนะไก่ชนของพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีได้[60] 

ในวัฒนธรรมสมัยนิยม 
ได้มีการนําพระราชประวัติของพระองค์มาสร้างเป็นภาพยนตร์ 3 ครั้ง ครั้งแรก ใช้ชื่อว่า นเรศวรมหาราช ในปี พ.ศ. 2500 ครั้งที่ 2 ใช้

ชื่อว่า มหาราชด า ในปี พ.ศ. 2522 [61] และครั้งที ่3 ใชช้ื่อว่า ต านานสมเด็จพรันเรศวรมหาราช ในปี พ.ศ. 2550 [62] เชน่เดียวกับภาพยนตร์เรื่อง 
กษะตริยา ควบคู่กับ มหาราชกู้แผ่นดิน ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ
ครบ 72 พรรษา ใน พ.ศ. 2542 โดยบรษิัท กันตนา จํากัด เป็นผู้ผลิตรายการ ออกฉายทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในช่วงปี พ.ศ. 
2545 ถึง พ.ศ. 2546 [63] 

พระราชประวัติของพระองค์ยังได้มีการนําไปสร้างเป็นละครเรื่อง สมเดจ็พรันเรศวรมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2530 ทางไทยทีวีสีช่อง 3 
และได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคําในปีนั้นถึง 5 รางวัล ภายหลังมกีารนําละครเรื่องนี้มาฉายใหม่ทางช่อง สทท.11 อีกครั้ง (ประมาณ พ.ศ. 2540) 
เช่นเดียวกับการนําไปสร้างเป็นหนังสือการ์ตูนอยู่หลายครั้ง เช่น มหากาพย์กู้แผ่นดิน ผลงานของมนตรี คุ้มเรือน เปน็ต้น[64] 

ไม้ เมืองเดิม ได้นําเหตุการณ์ในสมัยนี้ไปใช้เป็นฉากในนวนิยายเร่ือง ขุนศึก ซึง่ตัวเอกของเรื่องคือ เสมา ทหารในสมยัสมเด็จพระ
นเรศวรซึ่งมีชาติกําเนิดเป็นช่างตีเหล็ก นวนิยายเรื่องนี้ได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เช่นกัน 

 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชญ (พ.ศ. 2175 - พ.ศ. 2231 
ครองราชย์ พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231) พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 
พระราชประวัติ 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าปราสาททอง และพระนางศิริธิดา ต่อมาภายหลังถูกยกเป็นพระราชเทวี ซึ่ง
เป็นพระขนิษฐาต่างมารดาของพระเจ้าปราสาททอง[1] เสด็จพระบรมราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ เดือนย่ี ปีวอก พ.ศ. 2175 และทรงมีพระขนิษฐา
ร่วมพระมารดาคือ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าศรีสุวรรณ กรมหลวงโยธาทิพ หรือพระราชกัลยาณี[1] พระนมอยู่พระองค์หนึ่ง คือ เจ้าแม่วัด
ดุสิต ซึ่งเป็นญาติห่างๆ ของพระเจ้าปราสาททองเช่นกัน[1] 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระอนุชาในสมเด็จเจ้าฟ้าไชย และยังทรงมีพระอนุชาต่างพระมารดาอีก ได้แก่ 
 เจ้าฟ้าอภัยทศ 
 เจ้าฟ้าน้อย 
 พระไตรภูวนาทิตยวงศ์ 
 พระองค์ทอง 
 พระอินทราชา 

ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเล่าว่าเมื่อแรกเสด็จพระบรมราชสมภพนั้น พระญาติเห็นพระโอรสมีสี่กร พระราชบิดาจึงโปรด
เกล้าฯ พระราชทานนามว่า "พระนารายณ์ราชกุมาร" ส่วนในคําให้การชาวกรุงเก่าและคําให้การขุนหลวงหาวัด เล่าว่าเมื่อเพลิงไหม้พระที่นั่งมัง
คลาภิเษก พระโอรสเสด็จไปช่วยดับเพลิง ผูค้นเห็นเป็นสีก่ร จงึพากันขนานพระนามว่า พระนารายณ์ 

พระราชประวัติของสมเด็จพระนารายณ์นั้นเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหารย์อยู่มาก แสดงให้เห็นถงึอิทธิพลของพราหมณ์ เมื่อเทียบกับกษัตริย์
องค์ก่อนๆ ด้วยเหตุนี้เองพระราชประวัติของพระองค์จึงกล่าวถึงปาฏิหารย์มหศัจรรย์ตามลําดับ คือ 

 เมื่อพระนารายณ์ทรงมีพระชนม์ได้ 5 พรรษา ขณะเล่นน้ํา พระองค์ทรงถูกอสนีบาต พวกพ่ีเลี้ยง นางนม สลบหมดสิ้น แต่พระองค์ไม่
เป็นไรแม้แต่น้อย 

 เมื่อพระนารายณ์ทรงมีพระชนม์ได้ 9 พรรษา พระองค์ทรงถูกอสนีบาตที่พระราชวังบางปะอิน แต่พระองค์ก็ปลอดภัยดี 
สมเด็จพระนารายณ์ทรงรับการศึกษาจากพระโหราธิบดี ซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงในพระราชวัง และพระอาจารย์พรหม พระพิมล

ธรรม รวมทั้งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์และพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ระดับสูงในพระนคร 
สมเด็จพระนารายณ์มีส่วนสําคัญในการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา โดยพระองค์ได้ร่วมมือกับสมเด็จพระศรีสุ

ธรรมราชาในการชิงราชสมบัติจากสมเด็จเจ้าฟ้าไชย ซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระองค์ โดยหลงัจากที่พระองคช์่วยสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาขึ้น
ครองราชสมบัติได้แล้วนั้น สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาทรงแต่งตั้งให้พระองคด์ํารงตําแหน่งพระมหาอุปราชและให้เสด็จไปประทับที่พระราชวัง
บวรสถานมงคล หลังจากสมเดจ็พระศรีสุธรรมราชาขึ้นครองราชสมบัติได้ 2 เดือนเศษ พระองค์ทรงชิงราชสมบัตจิากสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
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สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อเวลาสองนาฬิกา วันพฤหัสบดี แรม 2 ค่ํา เดือน 12 จลุศักราช 1018 ปีวอก 
(ตรงกับวันที่ 15 ตลุาคม พ.ศ. 2199) มพีระนามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 เป็นพระมหากษัตริย์ลําดับที่ 27 แห่งกรุงศรี
อยุธยา ขณะทรงมีพระชนมายุ 25 พรรษา 

หลังจากประทับในกรุงศรีอยุธยาได้ 10 ปี พระองค์จงึโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งที ่2 เมื่อปี พ.ศ. 2209 และ
เสด็จไปประทับที่ลพบุรีทกุๆ ปี ครัง้ละเป็นเวลานานหลาย 
การเสด็จสวรรคต 

พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย ์พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี รวมครองราช
สมบัติเป็นเวลา 32 ปี มีพระชนมายุ 56 พรรษา 
พระนามเต็ม 

ตามหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา "สมเด็จพรับรมราชาธิราชธิบดีศรีสรรเพชญ บรมมหาจะกรพรรดิศวร
ราชาธิราชราเมศวร ธรรมธราธิบดี ศรีสฤฎิระกษสะงหารจะกรวาฬาธิเบนทร์ สุริเยนทราธิบดีดินทร หริหรินทรธาดาธิบดี ศรีวิบุลยคุณอกนิฐ จิตรรุจี
ตรีภูวนาทิตย์ ฤทธิพรหมเทพาดิเทพบดินทร์ ภูมินทราธิราช ระตนากาศมนุวงศ์องค์เอกาทศรสรุทร์ วิสุทธยโศดม บรมอาชวาธยาศระย สมุทะยตโร
มนต์ อนนตคุณวิบุลยสุนทรบวรธรรมมิกราชเดโชไชย ไตรโลกนาถบดินทร์ วรินทราธิราชชาติพิชิต ทิศพลญาณสมะนตมหะนตวิปผาราฤทธิวิไชย 
ไอศวรรยาธิบะติขะตติยวงศ์ องค์ปรมาธิบดีตรีภูวนาธิเบศร โลกเชษฐวิสุทธ มกุฎระตนโมฬี ศรีปทุมสุริยวงศ์ องค์สรรเพชญ์พุทธางกูร บรมบพิตร" 
พระราชโอรส-ธิดา 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงมีพระราชโอรส และธิดา ได้แก่ 
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุดาวดี กรมหลวงโยธาเทพ พระราชธิดาที่ประสูติแต่พระอัครมเหสี[2] เจ้าฟ้าสุดาวดีถือเป็นท่านแรกที่

ปรากฏพระนามว่าเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าทรงกรม และยังมีอีกหนึ่งพระองค์คูก่ันกบัท่านก็คือ กรมหลวงโยธาทิพ[3] ทรงมพีระคลังสินค้า 
เรือกําปั่น และเงินทุน[4] แต่พระองค์มีเรื่องหมางพระทัยอยู่กับพระราชบิดา ด้วยเหตุที่พระบิดาทรงกว้านการค้ากับต่างประเทศไว้เสีย
หมด[5] ภายหลังพระองค์ทรงถูกบงัคับให้อภิเษกกับพระเพทราชาขึ้นเป็นมเหสีฝ่ายซ้าย ทั้งที่กรมหลวงโยธาเทพเองเปน็ผู้มีส่วนริเริ่ม
การปฏิวัติผลัดแผ่นดิน แต่กลับกลายตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์นี้เสียเองทั้งทีไ่ม่เต็มพระทัยต่อพระเพทราชานัก[1] และให้ประสูตกิาร
พระโอรสด้วยกันหนึ่งพระองค์ คือ เจ้าฟ้าตรัสน้อย[6] และสิ้นพระชนม์ในป ีพ.ศ. 2278 ในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ[7] 

 หลวงสรศักด์ิ หรือ พระเจ้าเสือ พระราชโอรสลับที่ประสูติแต่พระนางกุสาวดี 
ในพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา กล่าวว่า พระองค์มีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์พระนามว่า เจ้าฟ้าน้อย เมื่อโสกันต์แล้ว

พระราชทานนามว่า เจ้าฟ้าอไภยทศ แต่ในจดหมายเหตุและคําใหก้ารขุนหลวงหาวัดกล่าวต้องกันว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชไม่มีพระราช
โอรส โดยเจ้าฟ้าอไภยทศพระองค์นี้เป็นพระราชอนุชาของพระองค์ นอกจากนี้ พระองค์ยังมีพระโอรสบุญธรรม คือ พระปีย ์หรือบางแห่งเรียก 
พระปิยะ 
พระราชกรณียกิจ 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่ง ทรงสร้างความรุ่งเรือง และความย่ิงใหญ่ให้แก่
กรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก โดยทรงยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ และหัวเมืองพม่าอีกหลายเมืองได้แก่ เมืองจิตตะกอง สเิรียม ย่างกุ้ง แปร ตองอู หง
สาวด ีและมีกําลงัสําคัญที่ทําให้สมเด็จพระนารายณ์นั้นสามารถยึดหัวเมืองของพม่าได้คือ เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหลก็) 
การต่างประเทศ 

ความสะมพะนธ์รัหว่างปรัเทศในสมะยสมเด็จพรันารายณ์รุ่งเรืองขึ้นมาอีกคระ้ง โดยมีการติดต่อทะ้งด้านการค้าแลัการทูตกะบปรัเทศ
ต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน อะงกฤษ แลัฮอละนดา มีชาวต่างชาติเข้ามาในพรัราชอาณาจะกรเป็นจ านวนมาก ในจ านวนนี้รวมถึงเจ้าพรัยาวิ
ชาเยนทร์ ชาวกรีกที่ระบราชการต าแหน่งสูงถึงที ่สมุหนายกขณัเดียวกะนยะงโปรดเกล้าฯ ให้แต่งคณัทูตไปเจริญสะมพะนธไมตรีกะบราชส านะก
ฝระ่งเศส ในระชสมะยพรัเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ถึง 4 คระง้ด้วยกะน ผู้ที่เขียนเกี่ยวกะบกรงุศรีอยุธยา แลัสยามมากที่สุดในสมะยนี้ก็คือ มองซิเออร์ เดอ ลาลู
แบร์ 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่เลื่องลือพระเกียรติยศในพระราโชบายทางคบค้าสมาคมกับชาวต่างประเทศ 
รักษาเอกราชของชาติให้พ้นจากการเบียดเบียนของชาวต่างชาติและรับผลประโยชน์ทั้งทางวิทยาการและเศรษฐกิจทีช่นต่างชาตินําเข้ามา 
นอกจากนี้ ยังได้ทรงอุปถัมภ์บํารุงกวีและงานด้านวรรณคดีอันเป็นศิลปะที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคนั้น เมื่อสมเด็จพระนารายณ์เสด็จเถลงิถวัยราช
สมบัติ ณ ราชอาณาจักรศรีอยูธยาแล้ว ปัญหากิจการบ้านเมืองในรัชสมัยของพระองค์เป็นไปในทางเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 
ด้วยในขณะนั้น มีชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขาย และอยู่ในราชอาณาจักรไทยมากว่าที่เคยเป็นมาในกาลก่อน ที่สําคัญมาก คือ ชาวยุโรปซึ่งเป็นชาติ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B9%92_%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B9%91%E0%B9%92&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2199
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ใหญ่มีกําลังทรัพย์ กําลงัอาวุธ และผู้คน ตลอดจน มคีวามเจริญรุ่งเรืองทางวิทยาการต่าง ๆ เหนือกว่าชาวเอเซียมาก และชาวยุโรปเหล่านี้กําลังอยู่
ในสมัยขยายการค้า ลัทธิคริสต์ศาสนา และอํานาจทางการเมืองของพวกตนมาสู่ดินแดนตะวันออก 

ในรัชสมัยของพระองค์นั้น ชาวฮอลันดาได้กีดกันการเดินเรือค้าขายของไทย ครั้งหนึ่งถึงกับส่งเรือรบมาปิดปากแม่น้ําเจ้าพระยา ขู่จะ
ระดมยิงไทย จนไทยต้องผ่อนผันยอมทําสัญญายกประโยชน์การค้าให้ตามที่ต้องการ แต่เพ่ือป้องกันมิให้ฮอลันดาขม่เหงไทยอีก สมเด็จพระ
นารายณ์จึงทรงสร้างเมืองลพบุรไีว้เป็นเมืองหลวงสํารอง อยู่เหนือขึ้นไปจากกรุงศรีอยุธยา และเตรียม สร้างป้อมปราการไว้คอยต่อต้านข้าศึก 
เป็นเหตุให้บาทหลวงฝร่ังเศสที่มีความรู้ทางการช่าง และต้องการเผยแผ่คริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก ได้เข้ามาอาสาสมัครรับใช้ราชการจัด
กิจการเหล่านี้ ข้าราชการฝรั่งที่ทําราชการมีความดีความชอบในการปรับปรุงขยายการค้าของไทยขณะนั้นคือ เจ้าพระยาวิชเยนทร์ ซึ่งกําลังมีข้อ
ขุ่นเคืองใจกับบริษัทการค้าของอังกฤษที่เคยคบหาสมาคมกันมาก่อน เจ้าพระยาวิชเยนทร์ จึงดําเนินการเป็นคนกลาง สนับสนุนทางไมตรีระหว่าง
สมเด็จพระนารายณ์กับทางราชการฝรั่งเศส ซึ่งเป็นรชัสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งราชวงศ์บูร์บงฝ่ายสมเด็จพระนารายณ์กําลังมีพระทัย
ระแวงเกรงฮอลันดายกมาย่ํายี และได้ทรงทราบถึงพระเดชานุภาพของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ในยุโรปมาแล้ว จงึเต็มพระทัยเจริญทางพระราชไมตรี
กับพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ไว้ เพื่อให้ฮอลันดาเกรงขาม ด้วยเหตุนี้ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ จึงได้มีการส่งทูตฝร่ังเศสไปสู่พระราชสํานักฝร่ังเศส 
และต้อนรับคณะทูตฝร่ังเศสอย่างเป็นงานใหญ่ถึงสองคราว แต่การคบหาสมาคมกับชาติมหาอํานาจคือฝรั่งเศสในยุคนั้น ก็มิใช่ว่าจะปลอดภัยนัก 
ด้วยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 มีพระราโชบายที่จะให้สมเด็จพระนารายณ์ และประชาชนชาวไทยรับนับถือคริสต์ศาสนา ซึ่งบาทหลวงฝร่ังเศสนํามาเผย
แผ่ โดยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ทรงส่งพระราชสาสน์มาทูลเชิญสมเด็จพระนารายณ์เข้ารับ นับถือคริสต์ศาสนาพร้อมทั้งเตรียมบาทหลวงมาไว้คอย
ถวายศีลด้วย แต่สมเด็จพระนารายณ์ได้ทรงใช้พระปรีชาญาณตอบปฏิเสธอย่างทะนุถนอมไมตรี ทรงขอบพระทัยพระเจ้าหลุยส์ท่ีมีพระทัยรักใคร่
พระองค์ถึงแสดงพระปรารถนาจะให้รว่มศาสนาด้วย แต่เนื่องด้วยพระองค์ยังไม่เกิดศรัทธาในพระทัย ซึ่งก็อาจเป็นเพราะพระเป็นเจ้าประสงค์ที่
จะให้นับถือศาสนาคนละแบบคนละวิธี เช่นเดียวกับที่ทรงสร้างมนุษย์ให้ผิดแผกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ หรือทรงสร้างสัตว์ให้มีหลายชนิดหลาย
ประเภทก็ได้ หากพระเป็นเจ้ามี พระประสงค์จะให้พระองค์ท่านเข้ารับนับถือศาสนาตามแบบตามลัทธิที่พระเจ้าหลุยส์ทรงนับถือแล้ว พระองคก์็
คงเกิดศรัทธาขึ้นในพระทัย และเมื่อนัน้แหละ พระองค์ท่านก็ไม่รังเกียจทีจ่ะทําพิธีรับศีลร่วมศาสนาเดียวกัน 

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงรับเอาวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ เช่น กล้องดูดาว และยุทโธปกรณ์บางประการ รวมทั้งยังมีการรับเทคโนโลยี
การสร้างน้ําพุ จากชาวยุโรป และวางระบบท่อประปาภายในพระราชวังอีกด้วย 
วรรณกรรม 

เข้าไปดูบทความเฉพาะของเรื่องนี้ วรรณกรรมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ 
สมเด็จพระนารายณ์มิใช่เพียงทรงพระปรีชาสามารถทางด้านการทูตเท่านั้น หากทรงเป็นกวีและทรงอุปถัมภ์กวีในยุคของพระองค์

อย่างมากมาย กวีลือนามแห่งรัชสมัยของพระองค์ก็ได้แก่ พระโหราธิบด ีหรอืพระมหาราชครู ผู้ประพันธ์หนังสือจนิดามณี ซึ่งเป็นตําราเรียน
ภาษาไทยเล่มแรก และตอนหนึง่ของเรือ่งสมุทรโฆษคําฉันท์ (อีกตอนหนึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนารายณ์) กวีอีกผู้หนึ่งคือ ศรี
ปราชญ ์ผู้เป็นปฏิภาณกวี เป็นบุตรของพระโหราธิบดี งานชิ้นสําคัญของศรีปราชญ์ คือ หนังสือกําศรวลศรีปราชญ์ และอนุรุทรคําฉันท์ด้วยพระ
ปรีชาสามารถดังได้บรรยายมาแล้ว สมเด็จพระนารายณ์จึงได้รับการถวายพระเกียรติเป็น มหาราช พระองค์หนึ่ง  ชาวสยามวาดโดยทูตชาว
ฝร่ังเศส ลาลแูบร์ 
 
วรรณกรรมที่ปรากฏหลักฐานว่าแต่งขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ เช่น 

 สมุทรโฆษคําฉันท์ ส่วนตอนต้นเชื่อกันว่าพระมหาราชครูเป็นผู้แต่งแต่ถึงแกอ่นิจกรรมเสียก่อน สมเด็จพระนารายณ์จึงพระราช
นิพนธ์ต่อ โดยเริ่มที่ตอน พิศพรักุฎีอาศรมสถานตรักาลกล ไปจนถงึ ตนกูตายก็จัตายผู้เดียวใครจัแลดู โอ้แก้วกะบตนกู ฤเห็น 

 คําฉันท์กล่อมช้าง (ของเก่า) เป็นผลงานของขุนเทพกวี สันนิษฐานว่าแต่งในคราวสมโภชขึ้นระวางเจ้าพระยาบรมคเชนทรฉัททันต์ 
เมื่อ พ.ศ. 2203 เป็นต้น 
ทั้งยังส่งเสริมงานงานกวี ทําให้มีหนงัสือ่เรื่องสําคัญๆ ในรัชสมัยนี้เป็นจํานวนไม่น้อย เช่น โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช ของหลวงศรีมโหสถ หนงัสือจินดามณีของพระโหราธิบดี (จัดเป็นตําราเรียนเล่มแรกของประเทศไทย) และอนิรุทธคําฉันท์ เป็นต้น 
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2524 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อําเภอ
เมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี เกิดขึ้นจากแนวคิดของชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิง่แวดล้อมจงัหวัดลพบุรี กับนายเชาวน์วัศ สุดลาภา ผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรใีนขณะนั้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงสร้างเมืองลพบุรีใหเ้จริญรุ่งเรือง อีกประการหนึ่งคือ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_14_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A8_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


ต้องการพัฒนาจังหวัดลพบุรีให้เป็นเมอืงท่องเที่ยว การจัดงานครั้งแรกตัง้ชื่องานว่า "นารายณ์รําลึก" ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ "งานแผ่นดินสมเดจ็
พระนารายณ์" ซึ่งเป็นชื่อที่นายเชาวน์วัศ สุดลาภา เป็นผู้ซึ่งก่อตั้งชื่อของงานนี้ขึ้น 

งานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของลพบุรีถูกถ่ายทอดการจัดงานโดยมีการต้ังคณะกรรมการกว่า 20 คณะ รูปแบบของงานมีทั้งภาคกลางวัน
และกลางคืนมกีารจําลองเหตุการณ์ในครั้งประวัติศาสตร์ มีขบวนแห่ของชาติต่างๆที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีและเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร 
มีการแต่งโคลง ฉันท ์กาพย์ กลอนและคําประพันธ์ต่างๆ มีร้านจําหน่ายและสาธิตสินค้า ตลอดจนขนมหวานในสมัยนั้น มีการจุดประทีปโคมไฟ
ให้เหมือนราตรีแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในอดีตมีการประกวดการแต่งกายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รวมทั้ง ส่งเสริมใหช้าว
ลพบุรีแต่งกายไทยท้ังเมืองซึ่งมีผู้ใหค้วามสนใจและร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมาย 
ชื่อสถานที่อันเนื่องด้วยพระนามาภิไธย 

 ถนนนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 
 พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุร ี
 วัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลาง) จังหวัดนครราชสีมา 
 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 
 วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 
 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 
 โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จังหวัดลพบรุี 
 โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุร ี
 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา จังหวัดลพบุร ี
 สวนสาธารณะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 
 นารายณ์ฮิลส์กอลฟ์ จังหวัดลพบุร ี
 ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 

 
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (จีน: 鄭昭; พินอิน: Zhèng Zhāo; 
แต้จิ๋ว: Dênchao) มีพระนามเดิมว่า สิน (ชื่อจีนเรียกว่า เซิ้นเซิ้นซิน)[6] พระราชบิดาเป็นจีนแต้จิ๋ว ได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ นกเอี้ยง ภายหลังเป็น
กรมสมเด็จพระเทพามาตย์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยอาณาจักรธนบุรี ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรี
อยุธยา[7] เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เมื่อมีพระชนมายุได้ 48 พรรษา รวมสิริดํารงราชสมบัติ 
15 ปี พระราชโอรส-พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 30 พระองค์[5] 

พระราชกรณียกิจที่สําคัญในรัชสมัยของพระองค์ คือ การกอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง โดยขับไล่
ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้น และยังทรงทําสงครามตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่าง 
ๆ ให้เป็นปึกแผ่น เช่นเดียวกับขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมุง่มั่นที่จะฟืน้ฟูประเทศในด้านต่าง ๆ 
ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา เนื่องจากพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันสมเดจ็พระเจ้าตากสิน" และยังทรงได้รับสมัญญา
นามมหาราช 

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระนามเรียกที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 เม่ือพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ ทรงใช้พระนามว่า: "พระศรีสรรเพชร สมเด็จบรมธรรมิกราชาธิราชรามาธิบดี บรมจักรพรรดิ

ศร บวรราชาบดินทร์ หริหรินทร์ธาดาธิบดี ศรีสุวิบูลย์ คุณรุจิตร ฤทธิราเมศวร บรมธรรมิกราชเดโชชัย พรหม
เทพาดิเทพ ตรีภูวนาธิเบศร์ โลกเชษฏวิสุทธิ์ มกุฏประเทศคตา มหาพุทธังกูร บรมนาถบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว ณ 
กรุงเทพมหานคร บวรทวาราวดีศรีอยุธยา มหาดิลกนพรัฐ ราชธานีบุรีรมย์อุดมพระราชนิเวศมหาสถาน"[8] 

 พระราชพงศาวดาร กรุงศรีสัตนาคนหตุ เรียกว่า สมเด็จพระเอกาทศรถ 
 พระราชพงศาวดาร ฉบบัพันจันทนุมาศ (เจิม) เรียกว่า พระบรมหน่อพุทธางกูรเจ้า 
 จดหมายเหตุกรุงธนบุรีในสมุดไทยดาํ ชื่อพระราชสาสน์และศุภักษรโต้ตอบกรุงธนบุรีและกรุงศรีสตันาคนหุตจุลศักราช 1140 ใช้ 

พระบาทสมเด็จพระเอกาทศรถอิศวรบรมนาถบรมบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระเอกาทศรุทอิศวรบรมนาถบรมบพิตร 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9_%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#cite_note-5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/28_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2310
http://th.wikipedia.org/wiki/6_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2325
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#cite_note-.E0.B8.9A.E0.B8.B8.E0.B8.95.E0.B8.A3-.E0.B8.98.E0.B8.B4.E0.B8.94.E0.B8.B2-4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#cite_note-7


 ตอนปลายรัชกาล พระรัตนมุนี ได้ถวายพระนามใหม่ว่า สมเด็จพระสยามยอดโยคาวจร 
 พระราชพงศาวดาร ฉบบัราชหัตถเลขา เรียกว่า สมเด็จพระบรมราชาท่ี 4 
 พระนามที่เรียกกันตามหนังสือประวัตศิาสตร์ทัว่ไป เรียกว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 
 ประชาชนทั่วไปขนานนาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

พระราชประวัติก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ 
พระราชสมภพและขณะทรงพระเยาว์ 

ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีชาวจีนแตจ้ิ๋วคนหนึ่งนามว่า หยง แซ่แต้[4] (นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้อธิบายว่า ไหฮอง หรือ 
ไหยฮอง เป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดแตจ้ิ๋ว มิใชช่ื่อของพระราชบิดาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี) [4] เป็นผู้อพยพมาจากเมืองเฉิงไห่ ซัวเถา[9] ครั้นเมื่อ
ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2277 ได้มีบุตรชายคนหนึ่ง ได้ชื่อว่า สิน เกิดแต่ นาง นกเอี้ยง ซึ่งเป็นชาวไทย ผู้ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานศักดิ์เป็น 
กรมสมเด็จพระเทพามาตย์[10] สําหรับถิ่นกําเนิดของสมเด็จพระเจ้ากรงุธนบุรีนั้นน่าจะเกิดในแถบภาคกลางมากกว่าเมืองตาก ซึ่งมักว่ากันว่าอยู่ใน
กรุงศรีอยุธยา[11] 

จากหลกัฐานที่อาลักษณ์ของจีนจดบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารวงเช็ง แผน่ดินจักรพรรดิเฉียนหลง กล่าวถึงพระราชประวัติของ
พระองค์ไว้ว่า "บิดาเจิ้งเป็นชาวมณฑลกวางตุ้ง ไปท ามาค้าขายอยู่ที่เสียมล่อก๊ก [ปรัเทศไทย] แลัเกิดเจิ้งเจา [สมเดจ็พรัเจ้ากรุงธนบุร;ี ส าเนียง
ปักกิ่ง] ที่นะ่น เมื่อเจิง้เจาเติบใหญ่ เป็นผูม้ีความสามารถ ได้เข้าระบราชการอยู่ในเสียมล่อก๊ก เมื่อเจิ้งเจารบชนัพม่า ฯ แล้ว ราษฎรทะ่วปรัเทศยกขึ้น
เป็นเจ้าครองปรัเทศ..."  

สําหรับการศึกษาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่แน่ชัด แต่คาดว่าน่าจะทรงได้เคยบวชเรียนมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทาํให้ทรงสามารถ
แต่งกลอนบทละครและอุดหนุนการเกบ็รวบรวมคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาในภาษาไทยและภาษาบาลีครั้นเมื่อขึ้นครองราชย์แล้ว[13] ส่วน 
อภินิหารบรรพบุรุษ ระบุว่า เด็กชายสินได้เล่าเรียนหนังสือในวัดโกษาวาส สํานักของพระอาจารย์ทองดี อีกทั้งยังได้อุปสมบท และยังศึกษา
ภาษาต่างประเทศเป็นจํานวนมากในระหว่างเป็นมหาดเล็ก  เพียงแต่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าพระองค์ทรงตรัสได้ 4 ภาษา คือ ไทย จีน ญวน  
และลาว 
อาชีพค้าขาย 

นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้อธิบายว่า พระราชบิดาของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีน่าจะประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก มใิช่นายอากรบ่อนเบี้ย 
เป็นคําอธิบายที่ว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่ทรงประมูลอากรสืบต่ออาชีพจากบิดา จึงน่าจะเป็นพ่อค้าเกวียนมากกว่า  ทั้งนี ้พระองค์และพรรคพวก
เป็นกลุ่มพ่อค้าเร่ร่อนในแถบหัวเมืองเหนือ  ] การเป็นพ่อค้าดังกล่าวทําให้พระองค์มีชาวจีนเข้ามาสมัครเป็นพรรคพวก และมคีวามเชี่ยวชาญใน
ภูมิอากาศและภูมิประเทศแถบหัวเมืองเหนือ และทําให้ทรงมีความสามารถด้านการรบอีกทางหนึ่ง[   การค้าขายดังกลา่วจึงเป็นโอกาสให้
พระองค์สามารถเป็นเจ้าเมืองตากได้ ซึ่งตรงกับตามประสงค์ทีจ่ะเป็นเจ้าเมืองของพระองค์ด้วยเช่นกัน   
รับราชการในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ 

สําหรับการรับราชการเป็นเจ้าเมืองตากนั้น พระราชพงศาวดารฉบับหนึ่งได้กลา่วไว้ในทํานองว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงว่ิงเต้น
ให้ได้รับตําแหน่งเจ้าเมืองตาก โดยติดต่อผ่านทางมหาดเล็กถงึพระยาจักรี สมเด็จพระเจ้าเอกทัศทรงทราบว่าเจ้าเมืองตากคนก่อนป่วยตาย จึงให้
พระยาจักรีหาผู้มีสติปัญญาพอจะรับตําแหน่งแทน สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรีจงึได้เป็นเจ้าเมืองตาก[19] ส่วนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงวินิจฉัยว่า พระองค์ทรงเคยเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองตากก่อนที่จะทรงได้รับการเลื่อนตําแหน่ง[20] 

ครั้นเมื่อกองทัพพม่ายกมารุกรานกรุงศรีอยุธยา ได้ยกทัพผ่านเมืองตาก พระยาตากเห็นสู้ไม่ไหวจึงได้นําไพร่พลลงมาช่วยป้องกันกรุง
ศรีอยุธยา[21] ทั้งยังปรากฏในพงศาวดารว่า พระยาตากมีความชอบในการนําทหาร 500 นาย มาช่วยป้องกันพระนคร จึงได้รับพระราชทานของ
บําเหน็จ[22] ในระหว่างการปิดล้อมนั้นก็ได้ปรากฏฝีมือเป็นนายทัพเข้มแข็ง ปฏิบัติงานตามคําสั่งของราชการ 
ตั้งตนเป็นใหญ่และกอบกู้เอกราช 

เดือนย่ี พ.ศ. 2309 ขณะพระยาตากตั้งค่ายอยู่ในค่ายวัดพิชัย[23] ก็ได้รวบรวมไพร่พลจํานวนหนึ่ง (มักระบุเป็น 500 นาย) มุ่งหน้าไปทาง
เมืองระยอง ทางหัวเมืองฝั่งทะเลด้านตะวันออก[24] ระหว่างเส้นทางที่ผ่านไปนั้นได้ปะทะกับกองกําลงัของพม่าหลายครั้ง แต่ก็สามารถตีฝ่าไปได้
ทุกครั้ง และสามารถรวบรวมไพร่พลตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ได้มากขึ้น 

หลังจากพระองค์ยึดเมืองระยองได้ ขณะพระยาวชิรปราการพักอยู่บริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล[25] ได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์พายุหมุน
จนบิดต้นตาลเป็นเกลียวโดยไม่คลายตัว ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ตาลขด[26] บรรดาทหารทั้งหลายต่างก็ยกพระยาวชิรปราการเป็น เจ้าตาก[27] มีศักดิ์
เทียบเท่าพระบรมวงศานุวงศ์ อย่างไรก็ตาม ก็อาจพิจารณาจากแนวคิดทางการเมืองได้เช่นกันว่า พระยาตากประกาศตนเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
นับตั้งแต่ยกทัพออกจากกรุงศรีอยุธยาแล้ว[28] 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#cite_note-.E0.B8.99.E0.B8.B4.E0.B8.98.E0.B8.B463-3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#cite_note-.E0.B8.99.E0.B8.B4.E0.B8.98.E0.B8.B463-3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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เจ้าตากมุ่งยึดเมืองจันทบูร[29] ซึง่ก่อนเขา้ตีเมือง ได้มีรับสั่งให้ทหารทุกคนทําลายหม้อข้าวให้หมด หมายจะให้ไปกินขา้วในเมืองจันท
บูร[30] จนตีได้เมืองจันทบูรเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2310[31] หลงัจากนั้น ก็มผีู้คนสมัครใจเข้ามาร่วมด้วยกับพระองค์เป็นจํานวนมาก เนื่องจาก
เมืองจันทบูรและเมืองตราดไม่ถูกยึดครองโดยทหารพม่า 

เจ้าตากทรงรวบรวมกําลังพลจนมีจํานวน 5,000 นาย จึงได้ยกกองทัพเรือออกจากจันทบูร ล่องมาตามฝั่งทะเลในอ่าวไทย จนถงึปาก
แม่น้ําเจ้าพระยา ต่อสู้จนยดึธนบุรีคืนจากพม่าได้ นายทองอิน เจ้าเมืองธนบุรีซึ่งพม่าแต่งตั้งให้นั้น ถูกประหารชีวิต[32][33] ต่อจากนั้น ได้ยก
กองทัพเรือต่อไปถึงกรุงศรีอยุธยา เข้าโจมตีค่ายโพธิ์สามต้นจนสามารถขับไล่ทหารพม่าออกจากอาณาจักรได้ และสามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยา
จากการยึดครอง ใช้เวลาเพียงเจ็ดเดือนหลังเสียกรุง[34] 
ปราบดาภิเษก 
การปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตรยิ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนุบรี 

ด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์และการเมืองเป็นสําคัญ ทําให้เจ้าตากมา "ยับย้ัง" อยู่ ณ เมืองธนบุรี ซึ่งมลีักษณะเป็นราชธานีไม่ถาวร ก่อน
หน้านั้น เมืองธนบุรีถูกทิง้ร้าง มีต้นไมข้ึ้นและซากศพทิ้งอย่างเกลื่อนกลาด ทาํให้ต้องมีการเกณฑ์แรงงานจัดการพ้ืนที่ขึ้นมาใหม่] เจ้าตากยังมี
รับสั่งให้คนไปอัญเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยตอนปลายอยุธยาจากเมืองลพบุรีมายังเมืองธนบุรี และได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ
พระเจ้าเอกทัศตามโบราณราชประเพณี 

หลังจากที่อพยพผู้คนและทรัพย์สินลงมาทางใต้และตั้งราชธานีใหม่ขึ้นทีเ่มืองธนบุรี เรียกนามว่า กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร เจ้าตาก
ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ตามแบบพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงเก่า จดหมายเหตุโหรระบุว่าเป็นวันอังคาร แรมสี่ค่ํา จุลศักราช 1129 ซึง่
ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 เฉลิมพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาที่ 4[40] ในขณะที่ยังทรงมีพระชนมายุ 34 พรรษา ความสําเร็จดังกล่าว
ทําให้มีผู้ที่มีแนวคิดต้องการร้ือฟ้ืนราชอาณาจักรอยุธยาขึ้นมาใหม่มาเข้าร่วมด้วยกับชุมนุมของพระองค์เป็นอันมาก ทําให้สถานะ
พระมหากษัตริย์ของพระองค์เด่นชัดย่ิงขึ้น[40] อีกทั้งพระองค์ยังทรงเริ่มประกอบพระราชกรณียกิจตามแบบอย่างพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรี
อยุธยาเพื่อแสดงถึงสิทธิธรรม[40] การเลอืกกรุงธนบุรีเป็นราชธานียังถือได้ว่าเป็นก้าวสําคัญในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่เสียหายจากสงครามกับพม่า
ด้วย[41] 
ที่ประทับ 

ภายหลังจากที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย พระราชวังกรุงธนบุรี หรือ พระราชวังเดิม เป็นพระราชวังหลวงที่สมเดจ็พระเจ้ากรุง
ธนบุรทีรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2311 เพื่อใช้เป็นที่ประทับและว่าราชการ เมื่อทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็น 
ราชธานี พร้อมกับปรับปรุง "ป้อมวิไชยเยนทร์" และเปลี่ยนชื่อใหมเ่ป็น "ป้อมวิไชยปรัสิทธิ์" ตําแหน่งของพระราชวังนี้ เป็นจุดสําคัญทาง
ยุทธศาสตร ์สามารถสังเกตการณ์ได้ในระยะไกล อีกทั้งยงัใกล้กับเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการเดินทัพที่สําคัญอีกด้วย ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
กองทัพเรือ [42] 
พระราชสันตติวงศ์ 
พระราชกรณียกิจ 
การสงคราม 
ภาพจิตรกรรมการรบที่บางแก้ว 

ครั้นพระเจ้ามังระทราบข่าวว่ามีคนไทยตั้งตนเป็นใหญ่อีกครัง้ จึงได้มีพระบรมราชโองการให้ แมงกี้มารหญ้า[43] เจ้าเมืองทวาย ยกทัพ
มาปราบปราม กองทัพพม่ายกมาถึงอําเภอบางกุ้ง ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงธนบุรี มีกําลังตามพระราชพงศาวดาร 2,000 คน สมเด็จพระ
เจ้ากรุงธนบุรีเสด็จนํากองทัพออกตีพม่าจนแตกพ่าย กิตติศัพท์ที่ทรงรบชนะ ทาํให้พระราชอํานาจทางการเมืองในภาคกลางยิ่งเข้มแขง็ยิ่งขึ้น[44] 
รวมชาติ 

จากผลของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ทําให้อาณาจักรอยุธยาไม่อาจกลับมาตั้งใหม่เป็นอาณาจักรของคนไทยได้อีก ทั้งยังเกิด
ปัญหาด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยในชีวิตตามมา ซึ่งตามทัศนะของนิธิ เอียวศรีวงศ์นั้น ได้อธิบายว่า มีการรวมกลุ่มของประชาชนขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์แตกต่างกัน แต่สําคัญคือเพ่ือเอาชีวิตรอด นอกจากนี้ กลุ่มการเมือง หรือ "ชุมนุม" ขนาดใหญ ่ๆ นั้นยังแตกออกเป็น 4-6 ก๊กใหญ่ แต่
ไม่มีก๊กใดเลยที่คิดจะกอบกู้เอกราชหรอืฟ้ืนฟูชาติกลับคืนมาดังเดิม 

ราวปี พ.ศ. 2311 สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเริ่มจากยกทัพไปตีชุมนุมพิษณุโลกเป็นกก๊แรก แต่กระสุนปืนต้องถูกพระองค์ จงึต้อง
ยกทัพกลับและรักษาพระองค์ยังพระนคร ชุมนุมพิษณุโลกนี้ภายหลังอ่อนแอลงจนกระทั่งถูกชุมนุมเจ้าพระฝางผนวกไป หลงัหายจากพระอาการ
ประชวรแล้ว สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรไีด้ทรงใช้เวลาในการปราบปรามชุมนุมอ่ืน ๆ เพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นต่อไป โดยเริ่มจาก
ชุมนุมเจ้าพิมาย กรมหมื่นเทพพิพิธทรงถูกปราบปรามและถูกสําเร็จโทษในปี พ.ศ. 2311 ตามด้วยชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช ซึ่งพระปลัดผู้ร้ัง
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เมืองนครศรีธรรมราชได้ตั้งตัวเองขึ้นเป็นเจ้า[46] เจ้านครศรีธรรมราชสู้ไม่ได้หนีต่อลงไปยังหัวเมืองทางใต้ พระยาปัตตานีกลัวก็จับตัวมาส่งให้
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี[47] ในปี พ.ศ. 2313 สมเด็จพระเจ้ากรงุธนบุรีทรงยกทพัไปตีชุมนุมเจ้าพระฝาง รักษาเมืองสวางคโลกได้เพียง 3 วัน ก็
แตกหนี[47] เมื่อทรงปราบปรามชุมนุมต่าง ๆ ลงอย่างราบคาบแล้ว รัฐบาลจีนก็เริ่มให้การยอมรับสถานะพระมหากษัตริย์ของพระองค์อย่างเป็น
ทางการ 
สงครามป้องกันประเทศ 

เมื่อชุมนุมเจ้าพระฝางถูกตีแตก อภัยคามณี โปมะยุง่วน เจ้าเมืองเชียงใหม่ที่พม่าตั้งขึ้น เห็นเป็นโอกาสจะแผ่อาณาเขตลงมา จึงยกทัพ
ลงมาล้อมสวรรคโลกไว้ในปี พ.ศ. 2313 แม่ทัพธนบุรีรักษาเมืองไว้มั่นคง ครั้นกองทัพธนบุรีที่ยกมาช่วยเหลือ พอถึงก็เข้าตีกระหนาบพ่าย
กลับไป ฝ่ายสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเห็นสบโอกาส ก็ยกทัพขึ้นไปจะตีเอาเมืองเชียงใหม่บ้าง แต่ล้อมได้เพียงเก้าวันก็ต้องยกถอยกลับลงมา 

ระหว่างที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียกขึน้ไปตีเมืองเชียงใหม่นั้น ฝ่ายสมเด็จพระนารายณ์ราชา พระเจ้ากรุงกัมพูชา ไดฉ้วยโอกาสยก
ทัพมาตีเมืองตราดและจันทรบูร แต่ถูกตีแตกกลับไป พอสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงทราบก็ขัดเคือง หลังจากพักรี้พลพอสมควรแล้วก็ทรง
เตรียมทัพจะไปตีกัมพูชา สามารถเข้าไปจนถึงเมืองบันทายเพชร ราชธานีกรุงกัมพูชา สมเด็จพระนารายณ์ราชาเห็นว่าสู้ไม่ได้ก็หนีไปพ่ึงญวน 
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงตัง้ให้พระรามราชาเป็นพระมหากษัตริย์กัมพูชาต่อไป แล้วเลิกทัพกลับในป ีพ.ศ. 2314 แต่ต่อมาญวนเกิดกบฎไต
เซิน สมเด็จพระนารายณ์ราชาขาดกําลังสนับสนุน ก็กลับมาสวามิภักดิ์ต่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระองคก์็ทรงให้เป็นมหาอุปโยราช มีฐานะ
รองจากพระรามราชา 

ในปี พ.ศ. 2314 เกิดวิวาทกันในหมู่เจ้าเมืองแคว้นกรุงศรีสัตนาคนหุต ฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ได้ก็ขอกําลังพม่ามาช่วย พอปราบปรามสําเร็จ
แล้ว แม่ทัพพม่าก็ยกทัพมาตั้งที่เชียงใหม่ เมื่กองทัพยกผ่านเมืองน่านก็แบ่งกําลงัให้นายทัพหน้าตีเมืองบางส่วนของธนุบรี ลึกเข้าไปถึงพิชัย 
ปลายปี พ.ศ. 2315 เจ้าเมืองพิชัยป้องกนัเมืองไว้มั่นคงแล้วก็ขอกําลงัพิษณุโลกไปช่วย พอมาถึงก็ออกตีกระหนาบ กองทัพพม่าเป็นฝ่ายแตก
กลับไป ในป ีพ.ศ. 2316 ได้เกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกัน และพม่ายกเข้ามาตีเมืองพิชัยอีกครั้งหนึ่ง แม่ทัพธนบุรีต้ังซุ่มสกัดข้าศึกตรงบริเวณ
ชัยภูมิ พอมาถึงก็ตีทัพพม่าแตกกลับไป การรบครั้งนี้เองที่เกิดวีรกรรม พระยาพิชัยดาบหัก 

ช่วงปี พ.ศ. 2316 พม่ากับมอญเกิดรบกัน สมเด็จพระเจ้ากรงุธนบุรีโปรดให้ยกทัพไปตีเชียงใหม่อีกครั้ง ได้พระยาจ่าบ้านกับพระยากา
วิละเข้ามาสวามิภักดิ์ เมื่อยกไปถึงเชียงใหม่แล้วก็ตั้งค่ายล้อมไว้ เมื่อทัพหลวงของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งเดิมตั้งคอยรับชาวมอญที่เมืองตาก
มาถึงเชียงใหม่แล้ว ทัพธนบุรีก็ระดมตคี่ายพม่า จนโปมะยุง่วนต้องทิ้งเมืองหนี เสร็จสิ้นในป ีพ.ศ. 2317 เชียงใหม ่ลาํพูน ลําปาง น่านและแพร่ก็
ปลอดจากพม่าตั้งนั้บแต่นั้น[47] 

ในปี พ.ศ. 2317 หลงัจากได้ทําสัญญาสันติภาพกับจีนแล้ว พระเจ้ามังระก็ทรงส่งทหารมาอีก 5,000 นาย แต่ถูกล้อมทีบ่างแก้ว ราชบุรี 
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีดําริให้ตั้งล้อมไว้เฉย ๆ ไม่ให้เข้าตี และรอจนพม่าเปน็ฝ่ายอดอาหารยอมจํานนเอง หลงัจากล้อมอยู่นาน 47 วัน พม่าก็
ยอมจํานน โดยพระองค์ทรงหวังว่าจะเป็นการปลุกขวัญคนไทยให้หายกลัวพม่า[47] 

 สงครามคร้ังท่ี 8 อะแซหวุ่นก้ีตีหัวเมืองเหนือ พ.ศ. 2318 เป็นสงครามที่ใหญ่มาก อะแซหวุ่นกี้เป็นผู้นาํที่เช่ียวชาญศึก มี
อัธยาศัยสุภาพ ส่วนทางด้านฝ่ายไทยนั้น มี เจ้าพระยาจักรี(ทองด้วง) และ เจ้าพระยาสุรสีห์พิษณวุาธิราช(บุญมา) ในการครั้งนี้พม่า

ยกพลมา 30,000 คน เข้าล้อมเมืองพิษณุโลก อีก 5,000 คน ล้อมเมืองสุโขทัย ส่วนเมืองพิษณุโลกมีพลประมาณ 10,000 คน เท่า
นี้น สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปช่วย และในที่สุดอะแซหวุ่นกี้ต้องยกทัพกลับ เนื่องจากพระเจ้าแผ่นดินพม่าสวรรคต กองทัพ
พม่าส่วนที่ตามไปไม่ทันจึงถูกกองทัพทหารจับ[49] 

 สงครามคร้ังท่ี 9 พม่าตีเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2319 พระเจ้าจิงกูจาโปรดให้เกณฑ์ทัพพม่ามอญ 6,000 คน ยกมาตีเชียงใหม่ เม่ือ
ปี พ.ศ. 2319 พระยาวิเชียรปราการได้พิจารณาแลเห็นวา่ นครเชียงใหม่ไม่มีพลมากมายขนาดที่จะวา่ป้องกันเมืองได้ จึงให้
ประชาชนพลเรือนอพยพลงมาอยู่ที่เมืองสวรรคโลก สมเด็จพระเจ้าตากสินจงึโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสุรสีห์คุมกองทัพเมืองเหนือขึ้น
ไปสมทบกองกําลังพระยากาวิ เจ้าเมืองนครลําปาง ยกไปตีเมืองเชียงใหม่คืนสําเร็จ และทรงให้นครเชียงใหม่เป็นเมืองร้างถึง 15 ปี 
จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้ฟื้นฟูใหม่[50] 

ทรงทําสงครามกับเขมร 3 ครั้ง 
 สงครามคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2312 เจ้านายเขมรได้เกิดวิวิทกัน คือ นักองตนไปขอกองทัพญวณมาตีเขมร และนักองนนท์สูมิ้ได้ก็พา 

ครอบครัวหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ณ กรุงธนบุรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาอภัยรณฤทธิ์กับพระยาอนุชิตราชา (ตอนนี้
เป็นตอนต้นรัชกาล สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยังมียศศักดิ์เพียงพระยาอภัยรณฤทธิ์) ยกทัพไปตีเขมรและทาํการโจมตีได้เมืองเสียม
ราฐแล้วพักรอฤดูฝนอยู่ พอดีได้ข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพไปตีเมืองนครศรีธรรมราช แล้วสิ้นพระชนม์ลง การตีเขมรครั้ง
นั้นจึงยังไม่เสร็จ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#cite_note-45
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#cite_note-gov-46
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#cite_note-gov-46
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#cite_note-gov-46
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#cite_note-gov-46
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2318
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#cite_note-48
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2319
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#cite_note-49


 สงครามคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2314 นักองตนซึ่งครองเขมรอยู่ ได้ข่าวพม่ายกมาตีไทย จึงถือโอกาสยกทัพมาตีเมืองจันทบุรีและตราด จึง 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาจักรียกทัพไปตีเขมร ทัพไทยตีได้เมืองโพธิสัตว์ เมืองพระตะบอง เมืองบริบูรณ์ เมืองกําพงโสม 
และเมืองบันทายมาศ นักองตนพ่ายแพ้หนีไปอยู่กับญวณ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักองนนท์ครองเขมรสืบไป 
 สงครามคร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2323 เม่ือทัพไทยกลับจากเขมรแล้ว นักองตนก็ยกทพัมาตั้งม่ันอยู่ที่เมืองบันทายมาศ ส่วนนักองนนท์เกรง 

กลัวญวณจึงคงตั้งม่ันอยู่ที่เมืองกําปอด ต่อมาองไกเซนเป็นกบฏยึดญวณไว้ได้ นักองตนสิ้นที่พึ่ง จึงขอประนีประนอมยอมให้นักองนนท์
ครองกรุงกัมพูชา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระรามราชา (นักองนนท์) เป็นเจ้ากรุงกัมพูชา และพระ
นารายณ์ราชาธบิดี (นักองตน) เป็นมหาอุปโยราช และนักองธรรมเป็นมหาอุปราช ต่อมานักองธรรมถูกลอบฆ่าตาย และนักองตนก็เป็น
โรคตาย เป็นที่สงสัยว่าถูกวางยาพิษ ฟ้าทะละหะเข้าใจว่าพระรามราชาแกล้งฆ่าคนทั้งสอง จึงพร้อมด้วยข้าราชการรวมกันจับพระราม
ราชาถ่วงน้ําเสีย แล้วยกนักองเองราชบุตรขึ้นเป็นเจ้ากรุงกัมพูชา มีฟ้าทะละหะเป็นผู้สาํเร็จราชการ ต่อมาฟ้าทะละหะได้เอาใจออกห่าง
ไทยไปฝักใฝ่ญวณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึ เจ้าพระยาสุรสีห์ 
กรมขุนอินทรพิทักษ์ยกทัพไปตีเขมร ตีได้หลายหวัเมืองแล้ว พอจะตีเข้าเมืองหลวงก็พอดีเกิดการจลาจลขึ้นในกรุงธนบุรี จําเป็นต้องยกทัพ
กลับ 

ศึกเมืองจําปาศักดิ์ 

พ.ศ. 2319 ในขณะที่ไทยติดศึกพม่าที่เมืองพิษณุโลกนั้น มีเหตุเกิดขึ้นทางนครราชสีมา คือ เจ้าเมืองนางรอง (ปัจจุบนัเป้นอําเภอหนึ่ง
ในจังหวัดบุรีรัมย์) ซึ่งเป็นเมืองขึ้นต่อนครราชสีมา วิวาทกับพระยานครราชสีมา แล้วเอาเมืองไปขึ้นต่อเจ้าโอ เมืองนครจําปาศักดิ์ซึ่งตั้งตนเป็น
อิสระอยู่ พระยานครราชสีมามีใบ้บอกเข้ามายังกรุงธนบุรี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2319 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้เจ้าพระยาจักรียกไปปราบ เมื่อปราบได้ให้ประหารเจ้าเมืองนางรองเสีย เจ้าพระยาจักรีปราบได้สําเร็จ พอปราบเสร็จสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงทราบว่าเจ้าโอกับเจ้าอินอุปราช เมืองนครจําปาศักดิ์เตรียมพล 10,000 นายจะมาตีนครราชสีมา สมเด้จพระเจ้าตากสินจึงมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาสุรสีห์คุมทัพไปสมทบอีก 1 ทัพและให้ปราบจําปาศักดิ์เสีย ทัพไทยตีจําปาศักดิ์แตกและจับตัวเจ้าโอกับเจ้า
อินได้ที่เมืองสีทันดร และยังตีได้เมืองอัตตะปือด้วยพร้อมกันนั้น เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ออกเกลี้ยกล่อมเมืองเขมรป่าดง ระหว่าง
จําปาศักดิ์กับนครราชสีมาเป็นพวกได้อีก 3 เมือง คือ สุรินทร์ สังขะ ขุขันธ ์ทั้ง 3 เมืองยอมเข้าเป็นเขตเมืองไทย เสร็จศกึครั้งนี้เจ้าพระยาจักรีได้
เลื่อนเป็น "สมเดจ็เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกฯ" มีเครื่องยศอย่างเจ้าต่างกรม 
ศึกตีเวียงจันทน ์

พ.ศ. 2321 พระวอเสนาบดีเมืองเวียงจันทน์เป็นกบฏ แต่สู้เจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตไม่ได้ ก็พาสมัครพรรคพวกหนีมาอยู่ที่ตําบลดอนมด
แดง (จังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน) และขอขึ้นต่อไทย ต่อมาพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุต ได้ยกทัพมาตีตําบลดอนมดแดงและจับฆ่าพระวอเสีย 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงขัดเคืองมาก จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพ พร้อมด้วยเจ้าพระยา
สุรสีห์ยกทัพไปตีเวียงจันทน์กองทัพไทยได้แสดงความสามารถตีเมืองเวียงจันทน์ได้ และหัวเมืองลาวทั้งหลายได้พากันมาขึ้นต่อไทย และในครั้ง
นี้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางลงมายังกรุงธนบุรีด้วย 

การศึกสงครามดังกล่าวนี้ ส่งผลให้พระราชอาณาจักรไทยเป็นเอกราชและมีความมั่นคงสืบต่อมาจนถึง ปัจจุบัน 
การขยายพระราชอาณาเขต 

ดังนั้น อาณาเขตของประเทศไทยในสมัยกรุงธนบุรี มีดังนี้ 
 ทิศเหนือ ตลอดอาณาจักรล้านนา 
 ทิศใต้ ได้ดินแดนกลันตัน ตรังกานู และไทรบุรี 
 ทิศตะวันออก ได้ดินแดนลาว เขมร จรดอาณาเขตญวน 
 ทิศตะวันตก จรดดินแดนเมาะตะมะ ได้ดินแดน เมืองทวาย มะริด ตะนาวศรี[51] 

นอกจากขับไล่พม่าออกไปจากอาณาจักรได้แล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินยังได้ขยายอํานาจเข้าไปในลาว ได้หัวเมืองลาวเข้ามาอยู่ใน
อํานาจอาจกล่าวได้ว่า สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นสมัยแห่งการกู้เอกราชของชาติ รวบรวมประเทศให้เป็นปึกแผน่มั่นคง ขับไล่ข้าศึกออกไป
จากอาณาเขตไทยและขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางในรัชสมัยของพระองค์ ไทยจึงยิ่งใหญ่เท่าเทียมเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยามีความรุ่งเรือง 
การฟื้นฟูบ้านเมือง 

การที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงกู้เอกราชกรุงศรีอยุธยากลับคืนจากพม่าได้นั้นทําให้กิตติศัพท์เลื่องลือไปทั่ว พระเกียรติยศของ
พระองค์จึงแพร่ไปว่าเป็นผู้สามารถกู้แผ่นดินไทยให้พ้นจากอํานาจพม่าข้าศึกได้ ทําให้ไพร่บ้านพลเมืองที่ยังหลบลี้อยู่ตามที่ต่างๆ พากันมาอ่อน
น้อมเข้าร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นจํานวนมาก ซึ่งจะเป็นกําลังในการบูรณะบ้านเมืองต่อไป ซึ่งพระราชกรณียกิจมีทั้งหมด 7 ด้าน ดงันี ้
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ด้านการปกครอง 
หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตก กฎหมายบ้านเมืองกระจัดกระจายสูญหายไปมาก จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทําการสืบเสาะ 

ค้นหามารวบรวมไว้ได้ประมาณ 1 ใน 10 และโปรดฯ ใหช้ําระกฎหมายเหล่านั้น ฉบับใดยังเหมาะแกก่าลสมัยก็โปรดฯ ให้คงไว้ ฉบับใดไม่
เหมาะก็โปรดให้แก้ไขเพ่ิมเติมก็มี ยกเลิกไปก็มี ตราขึ้นใหม่ก็มี และเป็นการแก้ไขเพ่ือราษฎรได้รับผลประโยชน์มากขึ้น เช่น โปรดฯ ให้แก้ไข
กฎหมายว่าด้วยการพนันให้อํานาจการตัดสินลงโทษขึ้นแก่ศาลแทนนายตราสิทธิ์ขาด และยังห้ามนายตรานายบ่อนออกเงินทดลองให้ผู้เล่น เกาะ
กุมผูกมัดจําจองเรง่รัดผู้เล่น กฎหมายพิกัดภาษีอากรก็เกือบไม่มี เพราะผลประโยชน์แผ่นดินได้จากการค้าสําเภามากพอแล้ว กฎหมายว่าด้วยการ
จุกช่องล้อมวงก็ยังไม่ตราขึ้น เปิดโอกาสให้ราษฎรได้เฝ้าแหนตามรายทาง โดยไม่มีพนักงานตํารวจแม่นปืนคอยยิงราษฎร ซึ่งแม้แตช่าว
ต่างประเทศก็ยังชื่นชมในพระราชอัธยาศัยนี้ เช่น มองเซนเยอร์ เลอบอง ได้บรรยายไว้ในจดหมายถึงผู้อํานวยการคณะต่างประเทศว่า[53] 

 บรรดาคนทั้งหลายเรียกพระเจ้าตากว่าพระเจ้าแผ่นดิน แต่พระเจ้าตากเองว่าเป็นแต่เพียงผู้รักษากรุงเท่านั้น พระเจ้าตากหาได้ทรง
ประพฤติเหมือนอย่างพระเจ้าแผ่นดินก่อน ๆ ไม่ และในธรรมเนียมของพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายทศิตะวนัออกที่ไม่เสด็จออกให้ราษฎรเห็น
พระองค์ด้วยกลัวจะเสื่อมเสียพระเกียรติยศนั้น พระเจ้าตากไม่ทรงเห็นชอบด้วยเลย พระเจ้าตากทรงพระปรีชาสามารถยิ่งกว่าคน
ธรรมดา เพราะฉะนั้นจึงไม่ทรงเกรงว่าถ้าเสด็จออกให้ราษฎรพลเมืองเห็นพระองค์ และถ้าจะทรงมีรับสั่งดว้ยแล้วจะท าให้เสียพระราช
อ านาจลงแต่อย่างใด เพราะพระองค์มีพระราชประสงค์ทอดพระเนตรการทั้งปวงด้วยพระเนตรของพระองค์เอง และจะทรงฟังการ
ทั้งหลายด้วยพระกรรณของพระองค์เองทั้งสิ้น 

 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงปกครองบ้านเมืองคล้ายคลึงกับพระราโชบายของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช คือ แบบพ่อปกครองลูก 
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์เดียวที่ไม่ถือพระองค์ มักปรากฏพระวรกายให้พสกนิกรเห็น และมกัถามสารทุกข์สุขดิบของพนกนิกร
ทั่วไป ทรงหาวิธีให้ไพร่บ้านพลเมืองได้ทํามาหากินโดยปกติสุข ใครดีก็ยกย่องสรรเสริญ ผู้ใดทําไม่พอพระทัย ก็ดุด่าว่ากล่าวดังพ่อสอนลูก 
อาจารย์สอนศิษย์ ซึ่งสมกับโคลงยอพระเกียรติของนายสวนมหาดเล็กที่ว่า 

พระเดียวบุญลาภเลี้ยง 
 

ประชากร 

เป็นบิตุรมาดร 
 

ทั่วหล้า 

เป็นเจ้าและครูสอน 
 

สั่งโลก 

เป็นสุขทขุถ้วนหนา้ 
 

นิกรทั้งชายหญิง 

เนื่องจากตลอดรัชสมัยของพระองค์ เปน็ช่วงเวลาที่มีการทําศึกสงครามเกือบตลอดเวลา จึงทําให้ไม่มีเวลาที่จะชําระพระราชกําหนด
กฎหมายต่าง ๆ ทําให้ต้องใชก้ฎหมายที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยให้กรมวังหรือกระทรวงวังเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาว่าคดีใดควร
ขึ้นศาลใด แล้วส่งคดีไปยังศาลกรมนั้น ๆ โดยได้แบ่งงานศาลออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

 ฝ่ายรับฟ้อง 

มีหน้าที่ในการเขียนคําฟ้องและพิจารณารูปคดีว่าควรจะฟ้องหรือไม่ ก่อนจะส่งขึ้นศาลเพื่อพิจารณา เรื่องปรับไหมและลงโทษ
ผู้กระทําผิด 

 ฝ่ายตรวจสํานวนและพิพากษา 
ฝ่ายนี้เดิมเป็นหน้าที่ของพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแขนงต่าง ๆ จํานวน 12 คน โดยเรียกว่า "ลูกขุน ณ ศาลหลวง" ต่อมาได้มีคน

ไทยท่ีเชี่ยวชาญกฎหมายเข้ามาทําหน้าที่นี้ด้วย คณะลูกขุน ณ ศาลหลวงนีจ้ะไม่มีอํานาจในการปรับหรือลงโทษแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระองค์จะทรงใช้ ศาลทหาร เป็นส่วนใหญ่ โดยในการตัดสินคดีทุกครั้ง แม้

พระองค์จะตัดสินใหล้งโทษสูงสุดแล้ว แต่กจ็ะมีรับสั่งให้ทยอยการลงโทษจากขั้นต่ําสุดก่อน ซึ่งหลายครั้งจะปรากฏว่านักโทษที่มีความผิด
ร้ายแรงก็มักจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษหนัก โดยให้ไปกระทําการอย่างอ่ืนเป็นการไถ่โทษแทน 

 การออกพระราชกําหนดสักเลก พ.ศ. 2316 เพ่ือสะดวกในการควบคุมกําลังคน การขยายอํานาจเข้าไปในดินแดนที่เคยเป็นประเทศ
ราชของไทยในลาวและเขมรเพื่อทําใหป้ระเทศเข้มแข็งม่ันคง และการเตรียมการให้กรมขุนอินทรพิทักษ์ไปปกครองเขมรในฐานะ
เมืองประเทศราช [54] แต่ได้เกิดจลาจลในกรุงธนบุรีเสียก่อนจึงไม่สําเร็จ ส่วนหัวเมืองใหญ่ ๆ ที่เป็นทางผ่านของทัพพม่าก็โปรดให้แม่
ทัพนายกองที่มีความสามารถไปปกครอง เช่น เจ้าพระยาสุรสีห์ไปครองเมืองพิษณุโลก เจ้าพระยาพิชัยราชาไปครองเมืองสวรรคโลก 
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ด้านเศรษฐกิจ 
ผลกระทบโดยตรงของสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง คือ การเกิดทุพภิกขภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย[55] 

นอกจากนี้เศรษฐกิจยงัเสียหายอย่างร้ายแรงอันเนื่องมาจากการปล้นสะดม และเมืองท่าที่สําคัญตกเป็นของพม่าอย่างเด็ดขาดถึงสองเมือง ได้แก่ 
มะริดและตะนาวศรี และยังเสียปืนใหญ่และปืนคาบศิลารวมหลายหมื่นอีกด้วย[56] 

เพื่อที่จะหาทรัพย์มาใช้จ่าย สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงยกเลิกประเพณีงดเก็บส่วยอากร 3 ปีเมื่อมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เสดจ็
ขึ้นครองราชย์ อันเป็นประเพณีซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช[57] ทรงแจกจ่ายข้าวของเงินทองอันได้มาสี่ครั้ง ได้แก่ เมื่อครั้งตีค่าย
ชาวบ้านกง ครั้งตีเมืองจันทบุรี ครั้งปลน้เรือสําเภาพ่อค้าจีนที่ตราด และครั้งตีเมืองนครศรีธรรมราช สามารถช่วยราษฎรได้หลายหมื่นคน[57] 
บรรดาข้าราชการทหารพลเรือนได้รับแจกข้าวสารหนึ่งถงักินยี่สิบวัน และโปรดให้ซื้อข้าวสารบรรทุกมาขายจากพุทไธมาศ ถังละ 3-5 บาท เมื่อ
ราษฎรทั้งหลายทราบก็ได้อพยพตามหัวเมืองต่าง ๆ มายังกรงุธนบุรีเป็นจํานวนมาก[41] ต่อมา ทรงให้ข้าราชการทั้งหลายทํานาปรังทุกแห่งทุก
ตําบล ราคาข้าวเริ่มถูกลงใน พ.ศ. 2311 ก่อนจะกลับมีราคาสูงผิดปกติอีกเมื่อปลายปี พ.ศ. 2312 เนื่องจากมีหนูระบาด[58] เมื่อหนูหายไปแล้ว ราคา
ข้าวก็กลับลดลงอีก 

พระองค์ทรงวางแผนเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกข้าวในกรุงธนบุรี โดยในปี พ.ศ. 2314 ทรงให้ปรับพ้ืนที่สวนป่านอกกําแพงพระนครให้เสมอกัน
ไว้ทํานา ครั้นบ้านเมืองสงบก็ทรงใหแ้ม่ทัพคุมกองทัพมาทํานา ซึ่งทําให้กรุงธนบุรีกลายสภาพเป็นแหล่งทํานาแห่งใหม่ และได้ชื่อว่าเป็นแหล่ง
ปลูกข้าวที่ดีที่สุดของประเทศไทย[58] 

พระองค์ยังทรงทํานุบํารุงการค้าขายทางเรืออย่างเต็มที่ ทรงแต่งสําเภาหลวงออกไปหลายสาย ทางตะวันออกถึงจีน ทางตะวันตกถึง
อินเดีย ผลกําไรจากการค้าช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และมีรายได้จากภาษีเข้าออกของเรือต่างชาติ สมเด็จพระเจ้ากรงุธนบุรียังทรงส่งเสริมการนําสินค้า
พ้ืนเมืองไปขาย ทําให้ราษฎรมีงานทํา มีรายได้ ทั้งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฝึกให้คนไทยเชี่ยวชาญการค้าขาย ป้องกันมิให้การค้าตกอยู่ในมือ
ชนต่างชาติ และรักษาประโยชน์ของสนิค้าพ้ืนเมืองมิให้ถูกทอดทิ้ง พระองคท์รงพยายามผูกไมตรีกับจีนเพื่อประโยชน์ทั้งในด้านความมั่นคงของ
ชาติและประโยชน์ในด้านการค้า 

ด้วยความสัมพันธ์อันดีกับจีน สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงกระตุ้นใหช้าวจีนเข้ามาตกรกร้างในธนบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเมือง
แต้จิ๋ว[62] ซึ่งบางส่วนมีจุดประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ซบเซา[63] 
ด้านคมนาคม 

ในยุคนี้ สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงยกเลิกความคิดแนวเก่าที่ว่าหากถนนหนทาง ทางคมนาคมดีมากแล้วจะเป็นการอํานวย
ประโยชน์ให้ข้าศึกศัตรูและพวกก่อการจลาจล แตก่ลับทรงเห็นเป็นประโยชนใ์นทางค้าขายมากกว่า ดังนั้น ในฤดหูนาวหากว่างจากศึกสงคราม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนและขุดคลอง จะเห็นได้จากแนวถนนเก่าๆ ในเขตธนบุรีซึ่งมีอยู่หลายสาย ส่วนการขุดชําระคลองมักมี
วัตถุประสงค์เบื้องต้นเพ่ือประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ เช่น คลองท่าขาม จากนครศรีธรรมราชไปออกทะเล เป็นต้น 
ด้านการศึกษา 

สมัยกรุงธนบุรีเป็นระยะเวลาที่บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อย การฟ้ืนฟูการศึกษาจึงทําได้ไม่มากนัก แต่วัดก็ยังเป็นแหลง่ที่ให้
การศึกษาอยู่ โดยมีแต่เด็กผู้ชายเท่านั้นที่มีโอกาสศึกษา เพราะต้องอยู่กับพระที่วัดเรียนหนังสือและได้รับการอบรมความประพฤติ เรียนพระ
ธรรม ภาษาบาลีสันสกฤต และศัพท์เขมร เพื่อประโยชน์ในการอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนา นอกจากนี้มีวิชาเลข เน้นมาตรา ชั่ง ตวง วัด มาตราเงิน
ไทย และการคิดหน้าไม้ ซึ่งจะต้องนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีวิชาช่างฝีมือสําหรับเด็กโต ส่วนใหญ่เกี่ยวกับงานช่างก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ใน
การบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะ และสิ่งก่อสร้างภายในวัด สําหรับการเรียนวิชาชีพโดยตรงนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ใครมีอาชีพอะไรก็ถ่ายทอด
วิชานั้นๆ ใหแ้ก่ลกูหลานของตนตามสายตระกูล เช่น วิชาแพทย์แผนโบราณ วิชาช่างปั้น ช่างถม ช่างแกะสลัก ช่างปนูปั้น ช่างเหล็ก ช่างเงิน 
ช่างทอง ส่วนการศึกษาสําหรับเด็กหญงิ จะถือตามประเพณีโบราณคือ เรียนเย็บปักถักร้อย ทํากับข้าว การจัดบ้านเรือน การฝึกอบรมมารยาทของ
กุลสตรี สงัคมสมัยนั้นไม่นิยมให้ผู้หญิงเรียนหนังสือ จึงมีน้อยคนที่อ่านออกเขียนได้ [64] 

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จงึโปรดเกล้าฯให้บํารุงการศึกษาตามวัดต่างๆ และยงัโปรดเกล้าฯให้ตัง้หอหนังสือขึ้นเช่นเดียวกับสมัย
อยุธยา ซึ่งคงเทียบได้กับหอพระสมุดในระยะหลัง นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯให้แสวงหาและรวบรวมตําราต่างๆ ที่กระจัดกระจายไปเมื่อคราว
กรุงแตกไว้ที่พระอารามหลวงหรือหามาจําลองไว้เป็นแบบฉบับเพื่อใช้ศึกษาเลา่เรียน[65] 
ด้านศาสนา 

ถึงแม้ว่าในรัชสมัยของพระองค์ บ้านเมอืงจะตกอยู่ในภาวะสงครามเกือบตลอดเวลา แต่พระองค์กลับมิได้ทรงละเลยงานด้านศาสน
จักร ได้ทรงมุง่มั่นทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งกรงุศรีอยุธยา พระราชกรณียกิจด้านฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนามีดังนี้ 
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 บทสวดมนต์ พุทธชัยมงคลคาถา และสร้างพระยอดธง 
มีบันทึกโบราณบอกไว้ดังนี้ "เมื่อ พรัเจ้าตากสินมหาราชตีเมืองจะนทบุรีได้แล้วก็ทรงเล็งเห็นว่า สงครามกู้ชาติต่อจากนี้ไป จัต้อง

หนะกหนาแลัยืดยาว จึงทรงโปรดเกล้าให้สร้างพรัยอดธงแบบศรีอยุธยาขึ้น แล้วนิมนต์พรัเถรัทะ้งหลาย มาสวดบทพาหุงมหากาบรรจุไว้ใน
องค์พรั แลัพรัองคก์็ทรงเจริญรอยตาม พรับาทสมเด็จพรันเรศวรมหาราช ด้วยการเจริญพาหุงมหากา จึงบะนดาลให้ทรงกู้ชาติส าเร็จ" 

 การจัดระเบียบสังฆมณฑล 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบยีบสังฆมณฑลทันทีภายหลังการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ครั้งที่ยกทัพไป ปราบชุมนุม

เจ้าพระฝางเมื่อทรงเห็นว่าพระสงฆ์ทางฝ่ายหัวเมืองเหนือมัวหมอง ก็ไดอาราธนาพระราชาคณะ จากในกรุงไปสัง่สอน ทําให้พระสงฆ์กลับ
บริสุทธิ์และเป็นปกติสขุขึ้น[ 

 การรวบรวมพระไตรปิฎก 
สมเด็จพระเจ้าตากสิน ยังได้ทรงมุ่งมั่นในการสืบเสาะค้นหาต้นฉบับพระไตรปิฎกที่ยังเหลืออยู่หลังจากเสียกรงุ เพื่อนํามาคัดลอก

จําลองไว้สําหรับการสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงต่อไป ซึง่จะเห็นได้จากเมือ่คราวที่เสด็จไปปราบชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชในปี พ.ศ. 2312 
ได้มีรับสั่งให้ขอยืมคัมภีร์ พระไตรปิฎกจากนครศรีธรรมราชบรรทุกเรือเข้ามาคัดลอกในกรุงธนบุร ีและในปถีัดมาในคราวที่เสด็จฯ ไปปราบ
ชุมนุมเจ้าพระฝางที่เมืองอุตรดิตถ์ได้โปรดเกล้าฯ ให้นําพระไตรปิฎกลงมาด้วย ต้นฉบับที่ได้จากเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยต่อมา 

 การสมโภชพระแก้วมรกต 
ภายหลังจากที่รบชนะเมืองเวียงจันทน์ สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบาง

กลับมายังกรุงธนบุรีด้วย โดยใหจ้ัดขบวนเรือพยุหยาตรามโหฬารถึง 246 ลํา และเสด็จพระราชดําเนินขึ้นไปรับด้วยพระองค์เอง แล้วให้อัญเชิญ
พระแก้วมรกตไปประดิษฐานไว้ ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม ต่อมารัชกาลที่ 1 ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานไว้ ณ พระ
อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง [68][67] 

 การบูรณะปฏิสังขรณ์วัด 
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ เป็นจํานวนมาก และทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง เช่น วัดอินทารามวรวิหาร ,วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร, วัดหงส์รัตนารามราช
วรวิหาร ,วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ,วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ,วัดราชคฤห์วรวิหารและ วัดเสาธงหิน เป็นต้น[67] 

 พระราชก าหนดว่าด้วยศีลสิกขา 
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎหมายว่าด้วยวัตรปฏิบัติในทางธรรมวินัยของพระสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. 

2316 โดยถือเป็นต้นฉบับกฎหมายพระสงฆ์ฉบับแรกของไทย[69] และทรงนําแนวคิดทางพระพุทธศาสนา มาใช้เป็นหลักในการจัดระเบียบสังคม
ในสมัยนั้นด้วย[70] และหลังจากกอบกู้แผ่นดินได้แล้ว พระองค์ได้ทรงอัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าเอกทัศมาจัดถวายพระเพลิงอย่างสมพระ
เกียรติและยังทรงรับอุปการะบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ในพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์ด้วยความกตัญํู [71][67] 
ด้านศิลปกรรม 
นาฏดุริยางค์ 

ภายหลังจากที่พระองค์เสด็จพระราชดําเนินไปปราบชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชเมื่อ พ.ศ. 2312 ได้ทรงนําตัวละครผู้หญิงของเจ้า
นครศรีธรรมราชเข้ามาเป็นครูฝึกหัดร่วมกับพวกละครที่ทรงรวบรวมได้จากที่อ่ืน แล้วจัดตั้งเป็นละครหลวงของกรุงธนบุรี โดยยึดแบบฉบับการ
ฝึกละครของกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เพื่อให้คณะละครหลวงได้นําไปฝึกหัดออกแสดงด้วย[72] 
ดังนั้นจงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างบรรยากาศให้รื่นเริงครึกครื้นเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา พระราชทานโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปเปิดการฝึกสอนและออกโรงเล่นได้อิสระ เครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็น เครื่องต้น เครื่องทรง ก็แตง่กันได้ตามลักษณะเรื่อง ส่งผล
ให้ศิลปะการละครของไทยซ่ึงเคยเจริญรุ่งเรืองมากตอนปลายอยุธยากลับฟ้ืนตัวขึ้นใหม่ 
ศิลปการช่าง 

ภาพเขียนท่ีงดงามประณีตในสมัยธนบุรีที่สําคัญย่ิง คือ "สมุดภาพไตรภูมิ" เป็นภาพเขียนท่ีโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 
2319 ซึ่งนับได้ว่าเป็นสมุดภาพไตรภูมิขนาดใหญ่เล่มหนึง่ของเมืองไทย เมื่อคลี่ ออกจะมีความยาวถึง 34.72 เมตร เขยีนด้วยสีลงในสมุดทั้ง 2 
ด้าน โดยฝีมือช่างเขียน 4 คน ปจัจุบันได้เก็บ รักษาไว้ ณ หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ[ 
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งานฝีมือช่าง 
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเลง็เห็นว่า ช่างไทยสมัยธนบุรีมีเหลืออยู่น้อยมากจึงโปรดเกล้าฯ ให ้รวบรวมและฟื้นฟูการช่างสิบหมู่ขึ้น

ใหม่ แต่เนื่องจากมีเวลาจํากัด บ้านเมืองอยู่ในระหว่างสงคราม สิ่งของที่เป็นฝีมอืช่างชั้นดีประณีตงดงามในสมัยธนบุรีจึงหาได้ยาก แต่ที่มีใหเ้ห็น
อยู่บ้าง ได้แก่[ 

 พระแท่นบรรทมของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ประดิษฐานอยู่ที่วดัอินทาราม 
 พระแท่นสําหรับทรงเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารเล็กหน้า 
 พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม 
 ตู้ลายรดน้าํ ที่มีศักราชแจ้งชัดว่าสร้างในสมัยกรุงธนบุรี อยู่ในหอสมุดวชิรญาณ ภายในหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ 
 ท้องพระโรงพระราชวังเดิม ซึ่งเคยเป็นที่ประทับและเสด็จออกว่าราชการ ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของกองทัพเรือ 

ด้านอื่น ๆ 
 โปรดเกล้าฯใหส้ร้างพระราชวังเดิม 
 พระราชทานที่ดินให้สรา้งโบสถ์วดัซางตาครูซ[ 
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯใหส้ร้างพระเมรุมาศที่ วัดอินทารามวรวิหาร เพ่ือถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนี[76] 

พระราชนิพนธ์ 
เรื่องที่พระองค์ได้พระราชนิพนธ์ไว้นั้นก็คือ บทละครเรื่องรามเกียรติ ์วันที่ทรงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ฉบับนี้คือ วันอาทิตย์ เดือน 

6 ขึ้น 1 ค่ํา ปีฉลู จุลศักราช 1132 ตรงกบัปี พ.ศ. 2313 เป็นปีที ่3 แห่งรชักาลของพระองค์ พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ 4 เล่มสมุดไทย คือ[ 
 เล่ม 1 ตอนพระมงกุฎ 
 เล่ม 2 ตอนหนุมานเกี้ยววารินจนท้าวมาลีวราชมา 
 เล่ม 3 ตอนท้าวมาลีวราชพิพากษา 
 เล่ม 4 ตอนทศกรรฐ์ตั้งพิธีทรายกรด พระลักษณ์ต้องหอกกบิลพสัตร์ จนผูกผมทศกรรฐ์กับนางมณโฑ 

ปลายรัชสมัย 
ครั้นถึงปี พ.ศ. 2325 ขณะนั้นกรงุธนบรุีมีอายุได้ 15 ปี พระยาสรรค์กับพวกได้ก่อกบฎ สมเดจ็เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งขณะนั้นไป

ทําศึกกับเขมรจงึกลับมายังกรุงธนบุรี เห็นว่าความไม่สงบของบ้านเมืองเกิดจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระสติวิปลาส จึงให้นําไปสําเร็จ
โทษด้วยการตัดพระเศียร[77] ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ แล้วฝังพระบรมศพที่วัดบางยี่เรือใต้ (วัดอินทาราม) เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เสดจ็
สวรรคตขณะมีพระชนมายุได้ 48 พรรษา สิริรวมครองราชย์ได้ 15 ปี กรุงธนบุรีก็สิ้นสุดลง จากนั้นจึงได้สืบสวนความผิดของผู้ก่อกบฏ แล้ว
ตัดสินให้นําพระยาสรรค์กับพวกไปประหารชีวิตในเวลาต่อมา[ 

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากแนวคิดดังกล่าวแล้ว ยังมีแนวคิดอื่น เช่น ทีเ่สนอว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงถูกสมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึกทํารัฐประหาร และแนวคิดที่ว่าพระองค์ทรงสละราชบัลลังก์และลาผนวชไปยังนครศรีธรรมราช เป็นต้น 
การเฉลิมพระเกียรติ 

รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ให้เป็น "วัน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรียังมีมติให้ถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"[79] นิธิ 
เอียวศรีวงศ์ ได้บันทึกไว้ว่า พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ของชาติไทยท่ีประชาชนรู้จักดีที่สุด และมีศาลเทพารักษ์และพระบรมราชานุสาวรีย์ถวาย
แด่พระองค์มากที่สุดยิ่งกว่าอดีตพระมหากษัตริย์ของไทยพระองค์อื่น ๆ ทุกพระองค์[80] และรัฐบาลอันมี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น
นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งเหล่าพสกนิกรชาวไทย ได้พร้อมใจกันสร้างพระราชอนุสาวรีย์ประดิษฐาน ณ วงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี ซึ่งศาสตราจารย์
ศิลป์ พีระศร ีคณบดีประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรขณะนั้น เป็นผู้ออกแบบ ทางราชการได้ประกอบพระราชพิธีเปิดและถวายบังคมพระ
บรมราชอนุสาวรีย์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2497 และในวันที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2497 จึงมีรัฐพิธีเปิดเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดําเนินทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ต่อมาทางราชการจึงกําหนดให้วันที่ 28 
ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสวยราชย์ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ไทย เป็นวันถวายบังคมพระบรมราชอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 
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ความสัมพันธ์เชื้อสายจีน 
ประตูทางเข้าสุสานบรรจุฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทีต่ําบลหัวฟู่ อําเภอเฉิงไห่ จังหวัดแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน 

เนื่องจาก สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุร ีทรงมีเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว จึงได้รับความเคารพบูชาอย่างยิ่งโดยเฉพาะจากคนไทยเชื้อสายจีน มีการ
เรียกพระนามตามภาษาจีนแต้จิ๋วว่า แต่อ่วงกง หมายถึง กษัตริย์ชาวแต้จิ๋วที่ได้รับการเคารพบูชา [82] 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานข้อมูลแก่หมอสมิท (นายแพทย์มัลคอล์ม สมิธ) ว่า สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรี มีชื่อ
เรียกขานกันในหมู่ชาวจีนว่า เตีย ซิน ตดั หรือ เตีย ซิน ตวด ซึง่ “เตีย” คือ แซ่แต้ “ซิน” คือ สิน “ตัด” คือเมืองตาก และยังมีชื่อที่ปรากฏว่า เจิ้งกว๋อ
อิง แปลว่า เจิ้งวีรบุรุษของประเทศ ตามหลักฐานจีน พระราชบิดาชื่อ ไหฮอง สาํเนียง แต้จิ๋วว่า “แต้” หรือนายไหฮอง แซ่แต้ จากอําเภอไฮ้ฮง หรือ
จีนกลางว่า ไห่เฟิง เป็นอําเภอที่อยู่ล่างสุดและเล็กที่สุดของซัวเถา อาชีพหลักคือค้าขาย ไหฮองแต่งงานกับหญิงไทย ชื่อนกเอี้ยง (ระบุนามใน
หนังสือเดิมที่เขียนในเมืองจีนว่า ลั่วยั้ง หรือ นางนกยาง) ก่อนเสดจ็รับราชการเคยทรงประกอบอาชีพค้าขายต่อจากพระราชบิดา และยังมี
หลักฐานที่ส่อว่าเคยทรงเป็นพ่อค้าเกวียน ทรงรับสั่งได้คล่องแคล่ว ทั้งจีนแต้จิว๋ จีนกวางตุ้ง และจีนฮกเกี้ยน 

อย่างไรก็ตาม ต้วนลี่เซิงได้พบสุสานบรรจุฉลองพระองค์ของสมเดจ็พระเจ้าตากสิน ที่ตําบลหัวฟู่ อําเภอเฉิงไห่ จังหวดัแต้จิ๋ว (เฉา
โจว) อยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน รวมทั้งศาลประจําตระกูลซึ่งสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2464 คงเป็นผู้สืบราชสกุลสมเด็จพระเจ้า
ตากสิน ส่งไปฝังแทนพระบรมศพตามธรรมเนียมจีน สิ่งนี้อาจเป็นหลักฐานว่า สายวงศ์พระราชบิดาอยู่ที่ตําบลนั้น ซึ่งเป็นถิ่นที่แหง้แล้ง ทําให้
อพยพมาอยู่พระนครศรีอยุธยา 

 
ชาวบ้านบางระจัน 

เบื้องหลัง 
พ.ศ. 2307 กองทัพพม่าภายใต้การนําของเนเมียวสีหบดียกมาจากพม่า ซึ่งแต่เดิมแล้วมีภารกิจที่จะปราบปรามกบฎต่ออาณาจักรพม่า

เท่านั้น แต่เนื่องจากความอ่อนแอของอาณาจักรอยุธยา เนเมียวสีหบดีจึงตั้งเป้าหมายที่จะเข้าตีกรุงศรีอยุธยาไปด้วย 
ต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2308 กองทัพของเนเมียวสีหบดีรุกเข้าสู่อาณาจักรอยุธยาจากทางเหนือ ได้มาหยุดอยู่ที่เมืองวิเศษชัยชาญ และ

จัดให้ทหารพม่ากองหนึ่งเที่ยวกวาดต้อนทรัพย์สินและผู้คนทางเมืองวิเศษชัยชาญ ราษฎรต่างพากันโกรธแค้นต่อการกดขี่ข่มเหงของทหารพม่า 
จึงแอบคบคิดกันต่อสู้ ในเดือน 3 พวกชาวเมืองวิเศษชัยชาญ เมืองสิงห์บุรี เมอืงสรรคบุรี และชาวบ้านใกล้เคียงพากนัคบคิดอุบายเพ่ือล่อลวง
ทหารพม่า ทั้งรวบรวมผู้คนไว้เพื่อทําการต่อไป ในบรรดาชาวบ้านที่ร่วมกันอยู่นี้มีหัวหน้าที่สําคัญคือ นายแท่น นายโชติ นายอิน นายเมือง ซึ่งได้
หลอกลวงทหารพม่านําไปหาทรัพย์สิ่งของที่ต้องการ ทหารพม่าหลงเชื่อตามไป ก็ถกูนายโชติและพรรคพวกซุ่มอยู่บุกเข้ามาฆ่าฟันพม่าตาย
ประมาณ 20 คน แล้วจึงพากันหนีไปยังบางระจัน 

ในเวลานั้นชาวเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงต่างก็เข้ามาหลบอาศัยอยู่ที่บางระจันเป็นจํานวนมาก เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ ข้าศึก
ตามเข้าไปได้ยาก ชาวบ้านทั้งหลายจึงพาพรรคพวกครอบครัวอพยพหันมาพ่ึงพระอาจารย์ธรรมโชติ ซึ่งมีกิตติศัพท์ว่ามีความเชี่ยวชาญทาง
วิทยาคมมาก ต่อมานายแท่นและผู้มีชื่ออ่ืน ๆ ชักชวนชาวบ้านได้อีกประมาณ 400 คนเศษพากันมาอยู่ที่บ้านบางระจัน หลงัจากนั้นก็ตั้งค่ายขึ้น
ล้อมรอบบ้านบางระจัน 2 ค่าย เพื่อป้องกันทหารพม่าที่จะยกติดตามมาและเพ่ือจัดหากําลังและศัตราวุธในแถบตําบลนั้น นอกจากนี้มีคนไทยชั้น
หัวหน้าที่เข้ามาร่วมด้วยอีก 7 คน คือ ขนุสรรค์ พันเรือง นายทองเหม็น นายจันหนวดเขี้ยว นายทองแสงใหญ่ นายดอก และนายทองแก้ว รวม
หัวหน้าที่สําคัญของค่ายบางระจันครั้งนั้นรวม 11 คน ตั้งซ่องสู้กับกองทัพพมา่ 
การเข้าตีค่ายบางระจัน 
การรบคร้ังที่ 1 
ทหารพม่าที่เมืองวิเศษชัยชาญยกพลมาประมาณ 100 เศษ มาตามจับพันเรืองเม่ือถึงบ้านบางระจัน ก็หยุดอยู่ ณ ฝั่งลําธารบางระจัน นายแท่น
จัดคนให้รักษาค่ายแล้วนาํคน 200 ข้ามแม่น้ําไปรบกับพม่า ทหารพม่าไม่ทันรู้ตัวยิงปืนได้เพียงนัดเดียวชาวไทยซึ่งมีอาวุธสั้นทั้งนั้นก็กรูเข้าไล่
ฟันแทงพม่าถึงขั้นตะลุมบอน พลทหารพม่าล้มตายหมดเหลือแต่ตวันายสองคนขึ้นม้าหนีไปได้ ไปแจ้งความให้นายทพัพม่าที่ค่ายแขวงเมือง
วิเศษชัยชาญทราบ และส่งข่าวให้แม่ทพัใหญ่คือเนเมียวสีหบดี ซึ่งตั้งค่ายใหญ่อยู่ ณ ปากน้ําพระประสบทราบด้วย 
การรบคร้ังที่ 2 
เนเมียวสีหบดีจึงแต่งให้งาจุนหวุ่น คุมพล 500 มาตีค่ายบางระจัน นายแท่นก็ยกพลออกรบ ตีทัพพม่าแตกพ่ายล้มตายเป็นอันมาก แม่ทัพพม่า
ได้เกณฑ์ทหารเพิ่มเป็น 700 คน ให้เยกินหวุ่นคุมพลยกมาตีคา่ยบางระจัน ทพัพม่าก็ถูกตีแตกพ่ายอีกเป็นครั้งที่ 2 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2308
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99


การรบคร้ังที่ 3 
เม่ือกองทัพพม่าต้องแตกพ่ายหลายครัง้ เนเมียวสีหบดีเห็นว่าจะประมาทกาํลงัของชาวบ้านบางระจันต่อไปอีกไม่ได้ จึงเกณฑ์พลเพ่ิมเป็น 900 
คน ให้ติงจาโบ เป็นผูคุ้มทัพครั้งนี้ชาวบ้านบางระจันมีชัยชนะพม่าอีกเช่นครั้งก่อนๆ 
การรบคร้ังที่ 4 
การที่พม่าแพ้ไทยหลายครั้งเช่นนี้ ทําให้พม่าขยาดฝีมือคนไทย จึงหยุดพักรบประมาณ 2-3 วัน แล้วเกณฑ์ทัพใหญ่เพ่ือมาตีค่ายบางระจัน มี

กําลังพลประมาณ1,000 คน ทหารม้า 60 สุรินจอข่องเป็นนายทัพ พม่ายกทัพมาตั้งที่บ้านห้วยไผ่ (ปัจจุบันอยู่ในเขตอําเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง) ฝ่ายค่ายบางระจันได้จัดเตรยีมกันเป็นกระบวนทัพสู้พม่าคือ นายแท่นเป็นนายทัพคุมพล 200 พันเรืองเป็นปีกซ้ายคุมพล 200 ชาว
ไทยเหล่านี้มีปืนคาบศลิาบา้ง ปืนของพม่าและกระสุนดินดําของพม่า ซึ่งเก็บได้จากการรบครั้งก่อนๆ บ้าง นอกจากนั้นก็เป็นอาวุธตามแต่จะหา
ได้ ทัพไทยทั้งสามยกไปตั้งที่คลองสะตอืสี่ต้น อยู่คนละฟากคลองกับพม่า ต่างฝ่ายต่างยิงตอบโต้กันฝา่ยไทยชํานาญภูมิประเทศกว่า ได้ขนไม้
และหญา้มาถมคลอง แล้วพากันรุกข้ามรบไล่พม่าถึงขั้นใช้อาวุธสั้น พม่าล้มตายเป็นอันมาก ตัวสุรินทรจอข้องนายทพัพม่า ขี่ม้ากั้นร่มระย้าเร่ง
ให้ตีกองรบอยู่กลางพล ถูกพลทหารไทยวิ่งเข้าไปฟันตาย ณ ที่นั้น ส่วนนายแท่นแม่ทัพไทยก็ถูกปืนที่เข่าบาดเจ็บสาหัสต้องหามออกมาจากที่รบ 
ทัพไทยกับพม่ารบกันตั้งแต่เช้าจนเที่ยง ต่างฝ่ายต่างอิดโรย จึงถอยทัพจากกันอยู่คนละฟากคลอง พวกชาวบ้านบางระจันในค่ายก็นําอาหาร
ออกมาเลี้ยงดูพวกทหาร ขณะพม่าต้องหุงหาอาหารและมัวจัดการศพแม่ทัพไม่ทันระวังตัว กองสอดแนมของไทยมาแจ้งข่าว พวกทหารไทยกิน
อาหารเสร็จแล้วก็ยกข้ามคลองเข้าโจมตีพม่าพร้อมกันทันที ทหารพม่าแตกพ่ายไม่เป็นกระบวน ที่ถูกอาวุธล้มตายประมาณสามส่วน และเสีย
เครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์เป็นอันมาก ไทยไล่ติดตามจนใกล้ค่ําจึงยกกลบัมายังคา่ย กิตติศัพท์ความเก่งกล้าของชาวบ้านบางระจันแพร่หลาย
ออกไปมีชาวบ้านอ่ืนๆ อพยพครอบครัวเข้ามาอาศัยอยู่ในค่ายบางระจันเพ่ือขึ้นอีกเป็นลําดบั 
การรบคร้ังที่ 5 

พม่าเว้นระยะไม่ยกมาตีค่ายบางระจันอยู่ประมาณ 10-11 วัน ด้วยเกรงฝีมือชาวไทย หลังจากนั้นจึงแต่งทัพยกมาอีกครั้งหนึ่ง มีแย

จออากาเป็นนายทัพ คุมทหารซ่ึงเกณฑ์แบ่งมาจากทุกค่ายเป็นคนประมาณ 1,000 คนเศษ พร้อมด้วยม้าและอาวุธต่างๆแต่กองทัพ
พม่านี้ก็ปราชัยชาวบ้านบางระจันแตกพ่ายไป 

การรบคร้ังที่ 6 
นายทัพพม่าครั้งที่ 6 นี้คือ จิกแก ปลัดเมืองทวาย คุมพล 100 เศษ ฝ่ายไทยมีชัยชนะอีกเช่นเคย 

การรบครั้งที่ 7  เนเมียวสีหบดีได้แต่งกองทัพให้ยกมาตีค่ายบางระจันอีก ให้อากาปันคยีเป็นแม่ทัพคุมพล 1,000 เศษ อากาปันคยียกกองทัพไป
ตั้ง ณ บ้านขุนโลก ทางคา่ยบางระจันดาํเนินกลศึกคือ จัดใหขุ้นสรรค์ซึ่งมีฝีมือแม่นปืน คุมพลทหารปืนคอยป้องกันกองทัพม้าของพม่า นายจัน

หนวดเชี้ยวเป็นแม่ทัพใหญคุ่มพล 1,000 เศษออกตีทัพพม่าและล้อมค่ายไว้ ทหารไทยใช้การรบแบบจู่โจม พม่ายังไม่ทันตั้งค่ายเสร็จก็ถูกโอบตี
ทางหลังค่าย ทหารพม่าถูกฆ่าตายเกือบหมดเหลือรอดตายเป็นส่วนน้อย แม่ทัพก็ตายในที่รบครั้งนี้ทาํให้พม่าหยุดพกัรบนานถึงครึ่งเดือนการรบ
ครั้งที่ 8  การที่พม่าส่งกองทัพมาปราบค่ายบางระจันถึง 7 ครั้ง แต่ต้องแตกพ่ายยับเยินทุกครั้งนั้น ทําใหแ้ม่ทัพใหญข่องพม่าวิตกมาก เนื่องจาก
ชาวบ้านบางระจันมีกําลังเข้มแข็งขึ้นทกุที และทหารพม่าก็พากันเกรงกลัวฝีมือไทย ไม่มีใครอาสาเป็นนายทัพ ขณะนั้นมีชาวรามัญผู้หนึ่งเคย
อยู่เมืองไทยมานาน รู้จักนิสัยคนไทยและภูมิประเทศดี ได้เขา้ฝากตัวทําราชการอยู่กับพม่าจนได้รับตําแหน่งสุกี้ หรือพระนายกอง สุกี้เข้ารับ

อาสาจะขอไปตคี่ายบางระจัน เนเมียวสีหบดีจึงแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพคุมพล 2,000 พร้อมทั้งม้าและสรรพาวุธทั้งปวง สุกี้ดําเนินการศึกอย่าง
ชาญฉลาด เม่ือเวลาเดินทัพไม่ตั้งทัพกลางแปลงอย่างทัพอ่ืน ให้ตั้งค่ายรายไปตามทาง 3 ค่าย และรื้อค่ายหลังผ่อนไปสร้างข้างหนา้เป็นลาํดับ 
ใช้เวลาถึงครึ่งเดือนจึงใกล้ค่ายบางระจัน สุกี้ใข้วิธีตั้งม่ันรบอยู่ในคา่ย ด้วยรู้วา่คนไทยเชี่ยวชาญการรบกลางแปลง พวกหัวหน้าคา่ยบางระจัน
นํากําลังเข้าตีค่ายพม่าหลายครั้งไม่สําเร็จกลับทําให้ไทยเสียไพร่พลไปเป็นจํานวนมาก วันหนึ่งนายทองเหม็นดื่มสุราแล้วขี่กระบือนําพลส่วน
หนึ่งเข้าตีค่ายพม่า สุกี้นาํพลออกรบนอกค่าย นายทองเหม็นถลําเข้าอยู่ท่ามกลางข้าศึกแตผู่้เดียว แม้วา่จะมีฝีมือสามารถฆ่าฟันทหารพม่า
รามัญล้มตายหลายคน แตใ่นที่สดุก็ถกูทหารพม่ารุมล้อมจนสิ้นกําลังและถูกทุบตีตายในที่รบ (เลา่ขานกนัมาว่านายทองเหม็นเป็นผู้รู้ในวิชาคง
กระพันชาตรี และมีของขลังป้องกันภยนัตราย ฟันแทงไม่เข้า หากจะทําร้ายคนมีวิชาเช่นนี้จะต้องตีด้วยของแข็ง) ทพัชาวบ้านบางระจันเม่ือเสีย
นายทัพก็แตกพ่าย ซ่ึงนับว่าเป็นครั้งแรกในการรบกับพม่า ทัพพม่ายกติดตามมาจนถึงบ้านขุนโลกใกล้ค่ายบางระจัน แล้วตั้งคา่ยม่ันอยู่ ทัพ
บางระจันพยายามตีค่ายพม่าอีกหลายครั้งไม่สําเร็จก็ท้อถอย สุกี้จึงให้ทหารขุดอุโมงค์เข้าใกล้ค่ายน้อยบางระจัน ปลกูหอรบขึ้นสูงนําปนืใหญ่
ขึ้นยิงเข้าไปในค่ายถูกผู้คนล้มตายเป็นอันมาก ค่ายน้อยบางระจันก็แตกพ่ายลงนอกจากนี้ยังมีเร่ืองที่ทําให้ชาวบ้านบางระจันเสียกําลังใจลงอีก
คือ นายแท่นหัวหนา้ค่ายที่ถูกปืนที่เข่าบาดเจ็บครั้งที่สุรินทรจอข่องเป็นแม่ทัพยกมาเม่ือการรบครั้งที่ 4 นั้นได้ถึงแก่กรรมลง ในเดือน 6 ปีจอ 
พ.ศ. 2309 หัวหน้าชาวบ้านบางระจันคนอ่ืน ได้พยายามจะนําทัพไทยออกรบกับพม่าอีกหลายครั้ง วันหนึ่งทัพพม่าสามารถตีโอบหลัง
กระหนาบทัพไทยได้ ขุนสรรค์และนายจันหนวดเขี้ยวได้ทําการรบจนกระทั่งตวัตายในที่รบ ยังเหลือแต่พันเรืองและนายทองแสงใหญ่เป็น



หัวหน้าสาํคัญ ชาวค่ายบางระจันเห็นวา่ตนเสียเปรียบ ผู้คนล้มตายลงไปมาก เหลือกําลังที่จะต่อสู้กับพม่าแล้ว จึงมีใบบอกเข้าไปยังกรุงศรี
อยุธยาขอปืนใหญ่ 2 กระบอก พร้อมด้วยกระสุนดินดําเพ่ือจะนํามายิงค่ายพม่า ทางพระนครปรึกษากันแล้วเห็นพรอ้มกันว่าไม่ควรให้เนื่องจาก
กลัวว่าพม่าจะแย่งชิงกลางทางบ้าง หรือหากพม่าตีค่ายบางระจันแตก พม่าก็จะได้ปืนใหญ่นั้นมาเปน็กําลังรบพระนคร พระยารัตนาธิเบศร์ไม่
เห็นด้วยในข้อปรึกษา จึงออกไป ณ ค่ายบางระจัน เรี่ยไรเครื่องภาชนะทองเหลืองทองขาวจากพวกชาวบ้านหล่อปืนใหญ่ขึ้นมาสองกระบอก แต่
ปืนทั้งสองนั้นร้าวใช้ไม่ได้ พระยารัตนาธิเบศร์เห็นว่าการศึกจะไม่เป็นผลสําเรจ็จึงกลับพระนคร เม่ือขาดที่พึ่งชาวบ้านบางระจันก็เสียกําลังใจ
มากขึ้น ฝีมือการสู้รบกับพม่าก็พลอยอ่อนลง บางพวกก็พาครอบครัวหลบหนอีอกจากค่าย ผู้คนในค่ายก็เบาบางลง ในที่สุดพม่าก็สามารถตี
ค่ายใหญ่บางระจันได้ ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ํา เดือนแปด ปีจอ พ.ศ. 2309 (วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2309) รวมเวลาที่ไทยรบกบัพม่าตั้งแต่
เดือน 4 ปลายปีระกา พ.ศ. 2308 ถึงเดือนแปด ปีจอ พ.ศ. 2309 เป็นเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน พม่าได้กวาดต้อนชาวไทยในค่ายบรรดาที่รอดตาย
ทั้งหลายกลบัไปยังค่ายพม่า ส่วนพระอาจารย์ธรรมโชติซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ช่วยใหก้ําลังใจให้ชาวบ้านบางระจันสู้รบกับพม่าอย่างห้าวหาญนั้น ไม่
ปรากฏว่าทา่นมรณภาพอยู่ในค่าย ถูกกวาดต้อน หรือหลบหนีไปได้ 
 

การวิเคราะห์ 
เรื่องราวของชาวบ้านบางระจัน มีบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

เท่านั้น ไม่ปรากฏในพงศาวดารหรือบันทึกทางประวัติศาสตร์ฉบับอ่ืน แม้แต่พงศาวดารร่วมสมัยคราวสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เช่น 
คําให้การชาวกรุงเก่า หรือแม้แตใ่นพงศาวดารของฝ่ายพม่าเองด้วย 

ดังนั้น ปจัจุบัน นักวิชาการทางประวัติศาสตร์จึงมีความเชื่อโน้มเอียงไปในทางที่ว่า วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันไม่มีอยู่จริง หรือมี
อยู่จริง ก็ไม่ใช่วีรกรรมเพ่ือชาติ แต่เป็นไปในลักษณะเป็นชุมนุมป้องกันตนเองจากผู้รุกราน และก็มีชุมนุมลักษณะนี้มากมาย ไม่เพียงเฉพาะบ้าน
บางระจัน และการต่อต้านทัพพม่าของชาวบ้านบางระจันก็ไม่น่ายาวนานถึง 5-6 เดือน น่าจะไม่เกิน 3 เดือน 

วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทีล่ัทธิคอมมิวนิสต์ระบาดอย่าง
มากในประเทศไทย เพื่อเป็นการปลุกใจให้รักและหวงแหนในชาติ เช่น มกีารบรรจุในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ บทละครร้อง ฯลฯ 
ความรับรู้ของคนทั่วไปจะรับรู้ผ่านทางแบบเรียน นิยาย ละคร รวมทั้งภาพยนตร์ และเชื่อตามการนําเสนอนั้นว่าวีรกรรมและตัวละครมีตัวตนจริง 
 
พระยาพิชัยดาบหัก 

พระยาพิชัยดาบหัก เดิมชื่อ จ้อย เกิดทีบ่้าน ห้วยคา อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อปี พ.ศ. 2284 ในสมัยปลายกรุงศรอียุธยา ศึกษาอยู่
กับท่านพระครูวัดมหาธาตุหรือวัดใหญ่ เมืองพิชัย ภายหลัง จ้อยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทองดี หรือ ทองดีฟันขาว มีความสามารถทั้งทางเชิงมวย
และเชิงดาบ 

เข้ารับราชการกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตั้งแต่ครั้งดํารงตําแหนง่เป็นพระยาตาก ต่อมานายทองดีได้รับแต่งตั้งเป็นองค์รักษ์มี
บรรดาศักดิ์เป็น "หลวงพิชัยอาสา" เมื่อรับราชการมีความดีความชอบจึงได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าหมื่นไวยวรนาถ พระยาสีหราชเดโช และพระยา
พิชัย ผู้สําเร็จราชการครองเมืองพิชัย ซึ่งรับพระราชทานเครื่องยศเสมอเจ้าพระยาสุรสีห์ ตามลําดับ 

ภายหลังพม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัย 2 ครั้ง ในการรบครั้งที่ 2 พระยาพิชัยถือดาบสองมือ ออกต่อสู้จนดาบหักไปข้างหนึ่ง และรักษา
เมืองไว้ได้ ดังนั้นจึงไดัรับสมญานามว่า " พระยาพิชัยดาบหัก " 
ชาติภูมิ 

พระยาพิชัยดาบหัก เดิมชื่อ จ้อย เกิดในปี พ.ศ. 2284 ที่บ้านห้วยคา เมืองพิชัย จ.อุตรดิตถ์ มีพ่ีน้อง 4 คน แต่เสียชีวิตไป 3 คน บิดา
มารดาไม่ปรากฏนาม 
วัยเยาว์ 

เด็กชายจ้อยมีนิสัยชอบชกมวยมาตั้งแต่เยาว์วัย บิดาได้พร่ําสอนเสมอ ถ้าจะ ชกมวยให้เก่งต้องขยันเรียนหนังสือด้วย เมื่ออายุได้ 14 ปี 
บิดานําไปฝากกับท่านพระครูวัดมหาธาตุ เมืองพิชัย จ้อยสามารถอ่านออกเขียนได้จนแตกฉานเพราะเป็นคนขยันและเอาใจใส่ในตําราเรียนคอย
รับใช้อาจารย์ และซ้อมมวย ไปด้วย ทั้งหมัด เข่า ศอก และสามารถเตะได้สูงถงึ 4 ศอก ในขณะที่เป็นเด็กวัดนั้นเขามักจะถกูกลั่นแกล้งจากเด็กที่
โตกว่าเสมอ แต่ในระยะหลังเขาก็สามารถปราบเด็กวัดได้ทุกคนด้วยชั้นเชิงมวย 

ต่อมาเจ้าเมืองพิชัยได้นําบุตร (ชื่อเฉิด) มาฝากที่วัดเพื่อร่ําเรียนวิชา เฉิดกับพวกมักหาทางทะเลาะวิวาทกับจ้อยเสมอ เขาจึงตัดสินใจ
หนีออกจากวัดขึ้นไปทางเหนือโดยมิได้บอกพ่อแม่และอาจารย์ เดินตามลําน้ําน่านไปเรื่อยๆ เมื่อเหนื่อยก็หยุดพักตามวัด ที่วัดบ้านแก่ง จ้อย ได้
พบกับครูฝึกมวยคนหนึ่งชื่อ เที่ยง จึงฝากตัวเป็นศิษย์แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทองดี ครูเที่ยงรักนายทองดีมากและมกัเรยีกนายทองดีว่านายทองดี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2284
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2284
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%81


ฟันขาว (เนื่องจากท่านไม่เคี้ยวหมากพลูดังคนสมัยนั้น) ด้วยความสุภาพเรียบร้อย และขยันขันแขง็เอาใจใสก่ารฝึกมวยช่วยการงานบ้านครูเที่ยง
ด้วยดีเสมอมา ทําให้ลูกหลานครูเที่ยงอิจฉานายทองดีมาก จนหาทางกลั่นแกลง้ต่างๆ นานา นายทองดี ฟันขาว เห็นว่าอยู่บ้านแก่งต่อไปคงลําบาก 
ประกอบ ครูเที่ยงกถ็่ายทอดวิชามวยให้จบหมดสิ้นแล้วจึงกราบลาครูขึ้นเหนือต่อไป 
ชื่อเสียงเลื่องลือ 

เมื่อเดินถึงบางโพได้เข้าพักที่วัดวังเตาหม้อ (ปัจจุบันคือวัดท่าถนน) พอดีกับมีการแสดงงิ้ว จงึอยู่ดูอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืน นายทองดี ฟันขาว 
สนใจงิ้วแสดง ท่าทางหกคะเมน จงึจดจําไปฝึกหัดจนจดจําท่างิ้วได้ทั้งหมดสามารถกระโดดข้ามศีรษะคนยืนได้อย่างสบายจากนั้นก็ลาพระสงฆ์
วัดวังเตาหม้อขึ้น ไปท่าเสา ขอสมัครเป็นลูกศิษย์ครูเมฆ ซึ่งมชีื่อเสียงในการสอนมวยมาก ครูเมฆรักนิสัยใจคอจงึถ่ายทอดวิชาการชกมวยให้จน
หมดสิ้น[1] ขณะนั้นนายทองดี ฟันขาว อายุได้ 18 ปี ต่อมาได้มีโอกาสชกมวยในงานไหว้พระแท่นศิลาอาสน์ กับนายถึก ศิษย์เอกของครูนิล นาย
ถึกไม่สามารถป้องกันได้ ถูกเตะสลบไปนาน ประมาณ 10 นาที ครูนิลอับอายมากจึงท้าครูเมฆชกกัน นายทองดี ฟันขาว ได้กราบอ้อนวอนขอร้อง 
ขอชกแทนครูเมฆ และได้ตลุยเตะต่อยจนครูนิลฟันหลุดถึง 4 ซี ่เลือดเต็มปากสลบอยู่เป็นเวลานาน ชื่อเสียงนายทองดี ฟันขาว กระฉ่อนไปทั่ว
เมืองทุ่งยั้ง ลับแล พิชัย และเมืองฝาง นายทองดีอยู่กับครูเมฆประมาณ 2 ปี ก็ขอลาไปศึกษา การฟันดาบ ที่เมืองสวรรคโลก ด้วยความฉลาดมีไหว
พริบ เขาใช้เวลาเพียง 3 เดือน ก็เรียนฟันดาบสําเร็จเป็นที่พิศวงต่อครูผู้สอนยิ่งนัก หลังจากนั้น ก็ไปเที่ยวเมืองสุโขทัยและเมืองตากระหว่างทาง
ได้รับศิษย์ไว้ 1 คน ชื่อบุญเกิด ครั้งที่บญุเกิดถูกเสือคาบไปนั้น ทองดีได้ช่วยบุญเกิดไว้โดยการแทงมีดที่ปากเสือ จนเป็นที่ร่ําลือไปทั่ว 
รับราชการ ทหารเอกพระเจ้าตาก 
พระยาพิชัยต่อสู้กับพม่าเม่ือครั้งศึกโปสุพลายกทัพมาตีเมืองพิชัยจนดาบคู่กายของท่านหัก 

เมื่อท่านเดินทางถึงเมืองตาก ขณะนั้นได้มีพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยาที่วัดใหญ่เจ้าเมืองตาก (สมเด็จพระเจ้ากรงุธนบุรี) จัดให้มีมวยฉลอง
ด้วย นายทองดี ฟันขาว ดีใจมากเข้าไปเปรียบมวยกับครูห้าว ซึ่งเป็นครูมวยมือดีของเจ้าเมืองตาก และมีอิทธิพลมาก นายทองดี ฟันขาว ใช้ความ
ว่องไวใช้หมัดศอก และเตะขากรรไกรจนครูห้าวสลบไปเจ้าเมืองตากจึงถามว่าสามารถชกนักมวยอ่ืนอีกได้หรือไม่ นายทองดี ฟันขาว บอกว่า
สามารถชกได้อีก เจ้าเมืองตากจงึใหช้กกับครูหมึกครูมวยร่างสูงใหญ ่ผิวดํา นายทองดี เตะซ้ายเตะขวา บริเวณขากรรไกร จนครูหมกึล้มลงสลบ
ไป 

เจ้าเมืองตากพอใจมากให้เงิน 3 ตําลึง และชกัชวนให้อยู่ด้วย นายทองดี ฟันขาว จึงได้ถวายตัวเป็นทหารของเจ้าเมืองตาก (สมเด็จพระ
เจ้ากรุงธนบุรี) ตัง้แต่บัดนั้น รับใช้เป็นที่โปรดปรานมาก ได้รับยศเป็น "หลวงพิชัยอาสา" เมื่อเจ้าเมืองตากได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้เป็น
พระยาวชิรปราการ ครองเมืองกําแพงเพชร หลวงพิชัยอาสาได้ติดตามไปรับใช้อย่างไกล้ชิด และเป็นเวลาเดียวที่พม่ายกทัพล้อม กรุงศรีอยุธยา 

พระยาวชิรปราการพร้อมด้วยหลวงพิชัยอาสาและทหารหาญ ได้เข้าปะทะต่อสู้จนชนะ ได้ช้างม้าอาหารพอสมควร ได้เข้าสู้รบกับทัพ
พม่าหลายคราวจนได้รับชัยชนะ สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรีได้รับการต้อนรับจากประชาชนและยกย่องขึ้นเป็นผู้นํา เมือ่กอบกู้เอกราชได้แล้ว 
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงธนบุรีและได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้หลวงพิชัยอาสา เป็นเจ้าหมื่นไวยวรนาถ เป็นทหารเอกราช
องครักษ์ในพระองค ์
วามเป็นมาของชื่อ "พระยาพิชัยดาบหัก" 

ในปี พ.ศ. 2311 พม่าได้ยกทัพมาอีก 1 หมื่นคน สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรีพร้อมด้วยหมื่นไวยวรนาถได้เข้าโจมตีจนแตกพ่าย และได้มี
การสู้รบปราบก๊กต่าง ๆ อีกหลายคราว เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสดจ็กลับกรุงธนบุรี โปรดตั้งเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็น "พระยาสีหราชเดโช" 
มีตําแหน่งเป็นายทหารเอกราชองครักษ์ตามเดิม สุดท้ายเมื่อปราบก๊กพระเจ้าฝางได้แล้ว สมเด็จพระเจ้ากรงุธนบุรีได้ทรงปูนบําเหน็จความชอบให้
ทหารของพระองค์โดยทั่วหน้า ส่วนพระยาสีหราชเดโช (จ้อย หรือ ทองดี ฟันขาว) นั้น ได้โปรดเกล้าฯ บําเหน็จความชอบให้เป็นพระยาพิชัย
ปกครองเมืองพิชัยอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนแต่เยาว์วัย 

ในปี พ.ศ. 2313 - 2316 ได้เกิดการสู้รบกับกองทัพพม่าอีกหลายคราว และทุกคราวที่กองทัพพม่าแตกพ่ายไป ก็สร้างความอัปยศอดสู
แก่แม่ทัพนายกองเป็นทวีคูณ พอสิ้นฤดูฝนปีมะเส็ง พ.ศ. 2316 โปสุพลายกกองทัพมาหมายตีเมืองพิชัยอีก "การศึกครั้งนี้พระยาพิชัยจับดาบสอง
มือคาดด้าย ออกไล่ฟันแทงพม่าอย่างชุลมุน จนเมื่อพระยาพิชัยเสียการทรงตัว ก็ได้ใช้ดาบข้างขวาพยุงตัวไว้ จนดาบข้างขวาหักเป็นสองท่อน" 
กองทัพโปสุพลาก็แตกพ่ายกลับไป เมื่อวันอังคาร เดือนย่ี แรม 7 ค่ํา ปีมะเส็ง พ.ศ. 2316 (ตรงกับวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2316) 
ถวายชีวิตเป็นราชพล ี พระปรางค์วัดราชคฤห์วรวิหาร สถานที่บรรจุอัฐิของพระยาพิชัยดาบหัก 

เมื่อปี พ.ศ. 2325 หลังจากสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชถูกสําเร็จโทษด้วยการตัดพระเศียร[2] สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเล็งเห็น
ว่าพระยาพิชัยเป็นขุนนางคู่พระทัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่มีฝีมือและซื่อสตัย์ จึงชวนพระยาพิชัยเข้ารับราชการในแผ่นดินใหม่แต่พระยาพิชัย
ไม่ขอรับตําแหน่งด้วยท่านเป็นคนจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อองค์สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช และถือคติที่ว่า "ข้าสองเจ้าบ่าวสองนายมิดี" จึง
ขอให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกสําเร็จโทษตนเป็นการถวายชีวิตตายตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
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หลังจากท่านได้ถูกสําเร็จโทษสมเด็จเจา้พระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริยแ์หง่ราชวงศ์จักรีเฉลมิพระนามว่า
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์จึงได้ทรงรับสัง่ใหส้ร้างพระปรางค์นําอัฐิของท่านไปบรรจุไว้ ณ วัดราชคฤห์วรวิหาร 
ซึ่งพระปรางคนี้ก็ยังปรากฏสืบมาจนปจัจุบัน 

พระยาพิชัยดาบหักได้สร้างมรดกอันควรแก่การยกย่องสรรเสริญให้สืบทอดมาถึงปัจจุบันได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญํู
กตเวที ความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดกล้าหาญ รวมถึงความรักชาติ ต้องการให้ชาติเจริญรุ่งเรืองมั่นคงต่อไป 
 

*************** 
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