
นามานุกรม
พระมหากษัตริยไทย

จัดทำโดย
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

(ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔



นามานุกรมพระมหากษัตริยไทย

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

พิมพครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๔
จำนวน ๕๐,๐๐๐ เลม
ลิขสิทธิ์ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
อาคารศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ๒๐ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๘๘๐-๙๒๑๒

ขอมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแหงชาติ
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา.
 นามานุกรมพระมหากษัตริยไทย. -- กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, ๒๕๕๔.
 ๒๖๔ หนา.
 ๑. กษัตริยและผูครองนคร - ไทย. ๒. ไทย - - ประวัติศาสตร. . ชื่อเรื่อง.
๙๒๓.๑๕๙๓

 978-616-7308-25-8

จัดพิมพโดย บริษัท นานมีบุคสพับลิเคชั่นส จำกัด
เลขที่ ๑๑ ซอยสุขุมวิท ๓๑ (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
www.nanmeebooks.com

เพลตที่ คลาสิคสแกน โทร. ๐-๒๒๙๑-๗๕๗๕ พิมพที่ อักษรสัมพันธ โทร. ๐-๒๔๒๘-๗๕๐๐

ผูสนับสนุนโครงการ







พระราชนิพนธ์คำนำ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญ

พระชนมพรรษา
๘๔
พรรษา
ในวันที่
๕
ธันวาคม
๒๕๕๔
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ได้จัดทำ


หนังสือนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยออกเผยแพร่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติด้วยความสำนึก


ในพระมหากรุณาธิคุณ


ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศสืบเนื่องมากว่า
๗๐๐
ปี
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย


อยุธยา
ธนบุรี
และรัตนโกสินทร์
 การปกครองโดยระบบกษัตริย์เป็นวัฒนธรรมที่ไทยรับมาจากอินเดีย

พร้อมกับการรับวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา
โดยได้ผสมผสานแนวคิดหลัก
๓
ประการเข้าด้วยกัน

คือ
แนวคิดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ที่เชื่อว่ากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพ
 แนวคิดในพุทธศาสนาที่ว่า


พระมหากษัตริย์ทรงมีสถานะเปรียบประดุจพระพุทธเจ้า
ทรงเป็นจักรพรรดิราชหรือธรรมราชา
ที่

กอปรด้วยราชธรรมหลายประการ
อาทิ
ทศพิธราชธรรม
และจักรวรรดิวัตร
๑๒
ประการ
แนวคิด


ทั้งสองประการดังกล่าวนี้
อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดประการที่สามคือการปกครองแบบพ่อปกครองลูก


ดังปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
 ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การปกครองโดยระบบกษัตริย์ของไทย
มีความเป็น


เอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากประเทศอื่น


ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการรวบรวมและเรียบเรียงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

ของพระมหากษัตริย์ไทยครบทุกพระองค์
 การจัดทำหนังสือนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยเล่มนี้


เนื่องในมหามงคลวโรกาสดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดี
 หนังสือเล่มนี้จะมีคุณค่าในฐานะเป็นเอกสาร


ค้นคว้าอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องราวของ


ประวัติศาสตร์ชาติไทย
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สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 

พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี 

สถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยที่สืบทอดมายาวนานหลาย



ศตวรรษ
 เปน็วฒันธรรมการปกครองทีม่คีวามสำคญั
 บง่บอกถงึแนวคดิ
ความเชือ่
และความหมายของ



สัญลักษณ์ต่าง
ๆ
ที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุก



ของสังคมโดยรวมได้
 วัฒนธรรมการปกครองระบบกษัตริย์ของประเทศไทยจึงมีความผูกพันอย่าง



แนบแน่นต่อสังคมไทยมาแต่อดีตจนปัจจุบัน


แนวคิดที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ปกครองที่มีคุณลักษณะพิเศษนั้นสืบเนื่องมาจาก



วัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา
ซึ่งพัฒนาและผสมผสานมาจากแนวคิดหลักต่าง
ๆ
๓
ประการ
คือ


ประการแรก
 เป็นแนวคิดพราหมณ์ฮินดู
ซึ่งถือว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งกษัตริย์คือองค์อวตารของ



พระผู้เป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินด
ูซึ่งมีหน้าที่หลักในการธำรงไว้ซึ่งความผาสุกของโลกมนุษย
์ เป็น



แนวคิดเบื้องต้นเมื่อชาวไทยรับคติความเชื่อพราหมณ์ฮินดูเข้ามา


ประการที่สอง
 เป็นแนวคิดของพระพุทธศาสนา
ซึ่งนอกจากความเชื่อเรื่องบุญกรรมที่ส่งให้



เป็นผู้มีบารมีแล้ว
ยังมีความเชื่อว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงมีสถานะเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นเทพ



แนวคิดเรื่องเทพทางพระพุทธศาสนานี้แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์ฮินดู
 ในคัมภีร์จักรวาฬทีปนีซึ่ง



เขียนขึ้นเมื่อ
พ.ศ.
๒๐๖๓
อธิบายว่า
“พระราชา พระเทวี พระกุมาร ชื่อว่าสมมติเทพ, เทพที่อยู่ ณ  

ภาคพื้นดินและที่สูงกว่านั้น ชื่อว่าอุปบัติเทพ, พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพชื่อว่า  

พระวิสุทธิเทพ”
 พระมหากษัตริย์ในสังคมไทยทรงมีลักษณะของเทพ
๓
ประเภทนี้
คือ
สมมติเทพ



อุปบัติเทพ
และวิสุทธิเทพอยู่ในองค์เดียว
 ทั้งนี้ได้รวมเอาเทพชั้นสูงในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้าไว้ด้วย



ดังที่สะท้อนให้เห็นจากแนวคิดเรื่องสมมติเทพหรือสมมติเทวดา
และในบริบทแวดล้อมอื่น
ๆ



นอกจากนั้น
พระมหากษัตริย์ไทยยังทรงเป็นมหาสมมติราช
ขัตติยะ
และราชา
ดังปรากฏ



คำอธิบายในหนังสือไตรภูมิพระร่วงของพระเจ้าลิไทยซึ่งแต่งขึ้นในสมัยสุโขทัยว่า
“อันเรียกชื่อมหา  

สมมติราชนั้นไซร้ เพราะว่าคนทั้งหลายย่อมตั้งท่านเป็นใหญ่แล  อันเรียกชื่อขัตติยะนั้นไซร้ เพราะว่า  

คนทั้งหลายให้แบ่งปันไร่นาเข้าน้ำแก่คนทั้งหลายแล  อันเรียกชื่อว่าราชานั้น เพราะท่านนั้นถูกเนื้อ  

พึงใจคนทั้งหลายแล”
 ส่วนในโลกทีปสารแต่งโดยพระสังฆราชเมธังกรซึ่งเป็นครูของพระเจ้าลิไทยกล่าว



ว่า
 “นามราชา เพราะปกครองบุคคลอื่น ๆ โดยธรรม โดยเที่ยงธรรม”
 




7

ประการที่สาม
 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างบิดา-บุตร
อันเป็นแนวคิดพื้นเมืองดั้งเดิมที่เน้น



ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง
ซึ่งต่างไปจากสังคมที่มีวรรณะ
นับได้ว่าเป็น



ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมการปกครองในระบบกษัตริย์ของไทยที่สามารถดำรงสืบต่อมาได้จนปัจจุบัน


แนวคิดทั้ง
๓
ประการนี้แสดงคติความเชื่อเรื่องสถานะขององค์พระมหากษัตริย์ที่ผสมผสานกัน



พระมหากษัตริย์ไทยนับแต่อดีตมิได้ทรงดำรงพระองค์เป็นเฉพาะองค์อวตารแห่งพระผู้เป็นเจ้าของ

ศาสนาพราหมณ์ฮินดู
หรือเป็นผู้บำเพ็ญบุญบารมีเฉพาะพระองค์
แต่ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ



เช่นเดียวกับบิดาผู้ดูแลบุตรด้วย
 พระราชภาระหลักของพระมหากษัตริย์อันเป็นพื้นฐานตามคติ



พราหมณ์ฮินดูมี
๔
ประการ
คือ





๑.
 พระราชทานความยุติธรรมอันเป็นระเบียบสากลของผู้ปกครองหรือผู้นำที่จะต้องสร้างหรือ




 
 ออกกฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรม


๒.
 ทรงรักษาความยุติธรรมนั้น
ๆ
อย่างเคร่งครัด


๓.
 ทรงรักษาพระศาสนาและประชาชน


๔.
 ทรงสร้างความผาสุกแก่ประชาชน





นอกจากนั้นพระมหากษัตริย์ยังทรงดำรงหลักราชธรรมในพระพุทธศาสนา
ได้แก่

ทศพิธ-



ราชธรรม
๑๐
ประการ
สังคหวัตถุ
๔
ประการ
และจักรวรรดิวัตร
๑๒
ประการ
เมื่อประสานกับ



ลักษณะวัฒนธรรมการปกครองแบบบิดา-บุตรแล้ว
จึงเป็นเหตุให้พระมหากษัตริย์ในประเทศไทยมี



พระราชสถานะอันสูงส่งควรแก่การยกย่องสรรเสริญยิ่ง


ในสมัยกรุงสุโขทัย
ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนมีความใกล้ชิดกันมาก



พระมหากษัตริย์ทรงดูแลทุกข์สุขของประชาชนดังบิดาดูแลบุตร
ดังปรากฏบันทึกในศิลาจารึกหลักที่
๑



ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 ที่สำคัญมากก็คือวัฒนธรรมการปกครองในระบบกษัตริย์นั้นเป็นการ

ปกครองโดยมีมนุษยธรรม
จารึกสุโขทัยหลักที่
๓๘
วัดพระมหาธาตุ-วัดสระศรี
พุทธศักราช
๑๙๔๐
ว่า

พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย
“จักใคร่ขัดพระราชสีมานี้ดังมนุษยธรรม (อย่าง) พระยารามราช”
คือ

กษัตริย์ในกรุงสุโขทัยได้ปกครองประชาชนอย่างมีมนุษยธรรมเช่นเดียวกับพ่อขุนรามคำแหง
 กษัตริย์

แห่งกรุงสุโขทัยเอาพระราชหฤทัยใส่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์ดังปรากฏหลักมนุษยธรรมในไตรภูมิ



พระร่วงว่า “รู้จักผิดแลชอบ แลรู้จักที่อันเป็นบาปแลบุญ แลรู้จักประโยชน์ในชั่วนี้ชั่วหน้า แลรู้จักกลัว  

แก่บาปแลละอายแก่บาป รู้จักว่ายากว่าง่าย แลรู้รักพี่รักน้อง แลรู้เอ็นดูกรุณาต่อผู้เข็ญใจ แลรู้ยำเกรง  

พ่อแม่ ผู้เถ้าผู้แก่ สมณพราหมณาจารย์อันอยู่ในสิกขาบทของพระพุทธิเจ้าทุกเมื่อ และรู้จักคุณแก้ว  

๓ ประการ” อนัแสดงใหเ้หน็ความผกูพนัระหวา่งกษตัรยิใ์นฐานะของบดิา-บตุร
ในการสอนใหท้ำความดี



ให้รู้จักบาปบุญและหลักธรรมต่าง
ๆ
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ในสมัยอยุธยา
พระราชสถานะของพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงไปบ้าง
เมื่อมีคติความคิด



เกี่ยวกับสมมติเทวราชมาผสมผสาน
 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเสมือนเทพเจ้า
ดังปรากฏพระนามของ

พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา
เช่น
สมเด็จพระรามาธิบดี
สมเด็จพระรามราชา
สมเด็จพระอินทรราชา



สมเด็จพระเอกาทศรถ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เป็นต้น
ซึ่งล้วนแต่เป็นทั้งพระนามของเทพเจ้า



ของพราหมณ์ฮินดูและเทพเจ้าในความเชื่อพื้นถิ่นทั้งสิ้น
 นอกจากนั้นพระราชกรณียกิจทั้งปวงของ



พระเจ้าแผ่นดินดังที่ปรากฏในพระราชพิธี
๑๒
เดือน
หรือที่ตราไว้ในกฎมณเฑียรบาลก็ดีล้วนเป็นไป



เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 อาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมการปกครองในระบบกษัตริย์ของอยุธยานั้น

ยังคงสืบทอดมาจากแบบฉบับของกรุงสุโขทัยที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างบิดา-บุตร
แม้บันทึกของชาว

ต่างชาติเช่นลาลูแบร์หรือแชร์แวสก็ยังระบุว่า
การลงโทษขุนนางในราชสำนักนั้น
“เสมอด้วยบิดากระทำ  

แก่บุตร และมิได้ทรงลงอาญาอย่างตระลาการที่ใจเหี้ยมหรือเจ้าขุนมูลนายที่เอาแต่โทสจริตได้กระทำ

แก่ทาส”
 


ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์
วัฒนธรรมการปกครองในระบบเดิมยังสืบทอด



และธำรงไว้ได้เป็นอย่างดีในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมืองและการสร้างขวัญกำลังใจให้เกิด

ขึ้นในหมู่ประชาชน
ดังแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชว่า
“ตั้งใจ

จะอุปถัมภก ยอยกวรพุทธศาสนา
ป้องกันขอบขัณฑเสมา
รักษาประชาชนแลมนตรี”
หรือคติ



“พระมหาสมมุติราช”
ซึ่งรวมความเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ได้ปรากฏชัดเจนในประกาศพระราชพิธี



บรมราชาภเิษกพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราชใน
พ.ศ.
๒๓๒๘
วา่
“พรรณพฤกษาชลธ ี 

แลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎร์  

ปรารถนาเถิด”  

แนวคิดดังกล่าวยังได้สืบต่อมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ส่วนที่ได้

ปรับเปลี่ยนเป็นสากลก็คือพระมหากษัตริย์ทรงสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ทรงเรียนรู้

ศิลปวิทยาต่างๆ
และทรงเข้าถึงประชาชนมากขึ้น
 อนึ่ง
ตั้งแต่ในรัชกาลที่
๔
เริ่มมีแนวคิดในการ

เปลี่ยนแปลงและยอมรับฐานะแห่ง
“มหาชนนิกรสโมสรสมมติ” มากขึ้น
และพระบาทสมเด็จพระ



จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งจำเป็น
ดังเช่น



ความตอนหนึ่งในประกาศเรื่องดาวหางปีระกาตรีศกว่า






 พระเจ้าแผ่นดินคนทั้งปวงยกย่องไว้เป็นที่พึ่ง ใครมีทุกข์ร้อนถ้อยความประการใด ก็

ย่อมมาร้องให้ช่วย ดังหนึ่งทารกเมื่อมีเหตุแล้ว ก็มาร้องหาบิดามารดา เพราะฉะนั้นพระเจ้า  

แผ่นดินชื่อว่าคนทั้งปวงยกย่องให้เป็นบิดามารดาของตัว แล้วก็มีความกรุณาแก่คนทั้งปวง  

ดังหนึ่งบิดามารดากรุณาแก่บุตรจริง ๆ  โดยสุจริต 
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นอกจากนั้นการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวช
ได้เสด็จธุดงค์ตาม



หัวเมืองต่าง
ๆ
ก็ยิ่งเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนอีกด้วย
เพราะได้



ทรงรู้จักวิถีชีวิตของราษฎรอย่างแท้จริง
 ในรัชกาลต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว



ก็ทรงได้รับการยอมรับจากขุนนางทั้งปวงอย่าง “อเนกนิกรสโมสรสมมติ”
ที่ทั้งพระสงฆ์
พระราชวงศ์



และขุนนางเห็นพ้องกันให้พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์


ตลอดเวลาที่ผ่านมานับแต่สมัยสุโขทัยแม้จะมีการเปลี่ยนแผ่นดินหรือมีการเปลี่ยนราชวงศ์
แต่

แนวคิดระบบการปกครองแบบกษัตริย์ที่เคยมีมานั้นหาได้เปลี่ยนไปด้วยไม่
 ในระบอบประชาธิปไตย



พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจผ่านกระบวนการ
๓
องค์กร
คือ
อำนาจนิติบัญญัต
ิบริหาร
และ



ตุลาการ
เสมือนผู้แบ่งเบาพระราชภาระของพระองค์
 แต่พระมหากษัตริย์ก็ยังทรงมีพระมหากรุณา



พระราชทานพระบรมราโชวาทสั่งสอน
ชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกที่ควร
มีศีลธรรมกำกับ
ทั้ง



ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง
 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้คนไทยจึงยังคงมีความผูกพันกับองค์



พระมหากษัตริย์มากเช่นเดิม
 คนไทยมีคำเอ่ยพระนามพระมหากษัตริย์อยู่หลายคำที่บ่งบอกความรู้สึก



ยกย่องเทิดทูนและผูกพันต่อพระองค์
เช่นคำว่าพระเจ้าแผ่นดิน
พระเจ้าอยู่หัว
เจ้าชีวิต
 ทั้ง
๓
คำนี้มี



นัยสำคัญดังนี้


พระเจ้าแผ่นดิน
ตามรูปศัพท์หมายถึงผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของแผ่นดิน
คือผู้นำที่มีสิทธิ์ขาดใน



กิจการของแผ่นดินและสามารถพระราชทานที่ดินให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งได้
แต่ในสังคมไทยพระเจ้าแผ่นดิน



ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินผู้ทรงบำรุงรักษาแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
เพื่อให้ประชาชนสามารถ



ใช้ที่ดินในพระราชอาณาเขตของพระองค์ให้เกิดประโยชน์
เช่น
ทำการเพาะปลูกให้ได้ผล
ตลอดจน



เอาพระราชหฤทัยใส่ในการบำรุงแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นนิจ
ดังที่ปรากฏเป็นโครงการ



พระราชดำริต่าง
ๆ
ในปัจจุบันนี้
และเป็นที่ประจักษ์ในสากลว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยทรงงานหนักที่สุด



ในโลก
และทรงรักประชาชนของพระองค์อย่างแท้จริง


พระเจ้าอยู่หัว
เป็นคำเรียกพระเจ้าแผ่นดินที่แสดงความเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุดและเป็นยอด



ของมงคลทั้งปวง
พระเจ้าอยู่หัวหรือพระพุทธเจ้าอยู่หัวหมายถึงการยอมรับพระราชสถานะของพระเจ้า



แผ่นดินว่าทรงเป็นองค์พระพุทธเจ้า
ดังนั้นจึงทรงเป็นที่รวมของความเป็นมงคล
 สิ่งของต่าง
ๆ
ที่

พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พิธีกรรมต่าง
ๆ
ที่จัดขึ้นโดยพระบรมราชโองการ
และการได้เข้าเฝ้า



ทูลละอองธุลีพระบาท
หรือได้เห็นพระเจ้าอยู่หัว
จึงล้วนแต่เป็นมงคลทั้งสิ้น


เจ้าชีวิต
เป็นคำเรียกพระเจ้าแผ่นดินที่แสดงพระราชอำนาจเหนือชีวิตคนทั้งปวงที่อยู่ในพระราช-



อาณาเขต
คำคำนี้อาจหมายถึงพระเจ้าแผน่ดินทีท่รงสิทธิ์ในการปกป้องคุ้มครองชีวิตประชาชนให้พ้นภัย



วิบัติทั้งปวง
หรือลงทัณฑ์ผู้กระทำผิดต่อพระราชกำหนดกฎหมาย
ตลอดจนทรงชุบชีวิตข้าแผ่นดิน



ให้มีความสุขล่วงความทุกข์
 ทั้งนี้สุดแต่พระเมตตาพระกรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นของพระองค์
แต่ใน



สงัคมไทยปจัจบุนันัน้
คำวา่
เจา้ชวีติ
หมายถงึพระเจา้แผน่ดนิผูพ้ระราชทานกำเนดิแนวคดิโครงการตา่ง
ๆ
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แก่ประชาชน
โดยมิได้ทรงใช้พระราชอำนาจล่วงไปเกินขอบเขตแห่งราชนีติธรรม
แต่ทรงดำรงธรรมะ



เป็นองค์ประกอบในการตัดสินวินิจฉัยเรื่องทั้งหลายทั้งปวงด้วย
 


นอกจากนั้นยังปรากฏในคำที่ประชาชนเรียกแทนตนเองว่าข้าพระพุทธเจ้า
ซึ่งมีความหมาย



ลึกซึ้งว่าพระมหากษัตริย์
หรือพระเจ้าแผ่นดิน
หรือพระเจ้าอยู่หัว
หรือเจ้าชีวิตนั้นเป็นเสมือนหนึ่ง



พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
 ประชาชนทุกคนต่างได้พึ่งพระบารมีอยู่เป็นนิจเหมือนอยู่ใต้



พระบรมโพธิสมภาร
 กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมการปกครองของสังคมไทยแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงผ่าน



ยุคสมัยต่าง
ๆ
ก็ยังคงรักษาแนวคิดเดิมคือความสัมพันธ์อันใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระมหา-



กษัตริย์กับประชาชนและศาสนาไว้ได้เป็นอย่างด
ีเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด
“พระราชาก็ยัง  

เป็นกำลังของคนทุกข์ยาก” ซึ่งได้ทรงสงเคราะห์โดยทั่วทุกชนชั้นวรรณะให้เกิดความผาสุกอยู่เป็นนิจ



ตรงตามหลักมนุษยธรรมในไตรภูมิพระร่วงดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างไม่เสื่อมคลาย
และทรง



เป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีของคนไทยตลอดไป
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คำชี้แจง 

นามานุกรมเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการเรียบเรียงคำอธิบาย
โดยให้ข้อมูลที่



ละเอียดมากพอที่ผู้ค้นคว้าจะเลือกนำไปใช้ประโยชน์ได้
และมีเอกสารอ้างอิงเพื่อให้สืบค้นต่อไปได้ด้วย


นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยฉบับนี้
ได้รวบรวมรายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัย



สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
มาจัดทำคำอธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในแต่ละรัชกาลโดย



อาจจะมีประเด็นต่าง
ๆ
ที่ถกเถียงทางประวัติศาสตร์แทรกอยู่ด้วย
 ในการเรียบเรียงได้มอบหมายให้



นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง
ๆ
เป็นผู้เรียบเรียงคำอธิบาย
โดยชื่อผู้เรียบเรียงจะปรากฏ



อยู่ท้ายคำนั้น


โดยปกติการจัดทำนามานุกรมนั้นจะจัดเรียงคำหรือชื่อตามลำดับตัวอักษร
จาก
ก
-
ฮ
ตามลำดับ



อักษรไทย
แต่สำหรับนามานุกรมรายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยนี้
คณะบรรณาธิการมีความเห็นว่า



สมควรเรียงลำดับเวลาตามประวัติศาสตร์
เพราะจะช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตามลำดับได้



ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้มากกว่า



ดังนั้นเนื้อหาทั้งหมดจึงแบ่งรายพระนามพระมหากษัตริย์ตามสมัยคือ
สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา



สมัยธนบุรี
และสมัยรัตนโกสินทร์
 อนึ่ง
การสะกดพระนามของพระมหากษัตริย์ที่มีความแตกต่างกัน



นั้น
คณะบรรณาธิการเห็นว่าเพื่อรักษาความเป็นเอกสารประวัติศาสตร์
จึงได้ดำเนินการดังนี้


๑.
 พระนามพระมหากษัตริย์สุโขทัยใช้ตามที่คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยได้ตรวจสอบ




 
 ชำระจากจารึกหลักต่าง
ๆ
ไว้แล้ว


๒.
 พระนามพระมหากษัตริย์อยุธยาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๑
(พระเจ้าอู่ทอง)




 
 จนถึงรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น
ได้สอบทานกับพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับ




 
 หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ซึ่งมีการสะกดแตกต่างกันบ้าง
 


๓.
 พระนามพระมหากษัตริย์สมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ใช้ตามมติคณะกรรมการชำระ




 
 ประวัติศาสตร์ไทย






วิธีใช้นามานุกรมพระมหากษัตริย ์ไทยมีดังนี้

๑.
 การเรียงลำดับพระนามพระมหากษัตริย์ใช้ตามลำดับเวลาทางประวัติศาสตร์
กล่าวคือ



ในสมัยสุโขทัยเริ่มต้นที่รัชกาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย
์และสิ้นสุดที่รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาที
่๔



(บรมปาล)
รวม
๙
พระองค์
 สมัยอยุธยาเริ่มต้นที่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๑
(พระเจ้าอู่ทอง)



จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ
รวม
๓๓
พระองค์
แต่เท่าที่ปรากฏรายพระนามนั้นม
ี๓๔
พระองค์





12

โดยรวมขุนวรวงศาธิราชไว้ด้วย
 อย่างไรก็ตามในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า



กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พระบรมราชาธิบายเรื่องพระราชกรัณยานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระ



จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระอธิบายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ



ต่างก็มิได้ทรงกล่าวถึงขุนวรวงศาธิราชในฐานะพระมหากษัตริย์ของอยุธยา
 


สมัยกรุงธนบุรีมีเพียงรัชกาลเดียว
ส่วนสมัยรัตนโกสินทร์เริ่มต้นที่รัชกาลพระบาทสมเด็จ



พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถึงรัชกาลปัจจุบัน
คือรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-



อดุลยเดช


อนึง่
ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
ไดท้รงสถาปนาสมเดจ็พระเจา้นอ้งยาเธอ



เจ้าฟ้าจุฑามณี
กรมขุนอิศเรศรังสรรค์
ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอด้วย



พระมหากษัตริย์แห่งสยาม
 คณะบรรณาธิการจึงนำข้อมูลของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว



เพิ่มต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ด้วย


๒.
 พระมหากษัตริย์ที่มีพระนามเรียกมากกว่า
๑
พระนามนั้น
พระนามอื่นจะอยู่ในวงเล็บ



๓.
 การใช้อัญพจน์
มีดังนี้



 
 ๓.๑
 ข้อความที่เป็นอัญพจน์ที่ปรากฏในคำอธิบายจะพิมพ์ด้วยตัวเอน
และอยู่ใน



เครื่องหมายอัญประกาศ
(“
 ”)



 
 ๓.๒
 ข้อความที่เป็นอัญพจน์ที่ไม่ปรากฏอยู่ร่วมกับคำอธิบายจะพิมพ์ด้วยอักษรปกติ
แต่



มีขนาดตัวอักษรเล็กกว่าคำอธิบาย


๔.
 คำหรือความที่มีความสำคัญจะพิมพ์ด้วยอักษรปกติ
และอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ



(“
 ”)



๕.
 การเขียนชื่อบุคคล
ชื่อสถานที่
หรือชื่อเฉพาะอื่น
ๆ
ที่ปรากฏในคำอธิบาย
อาจเขียนต่างกับ



พจนานุกรม
หรือต่างกับคำอธิบายชื่อนั้น
ๆ
ในเล่มเดียวกัน
เพราะเป็นการเขียนตามต้นฉบับเอกสาร



ที่ใช้อ้างอิง


สำหรับภาพประกอบนั้น
คณะบรรณาธิการเห็นว่าควรใช้พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ประดิษฐาน



ตามจังหวัดต่าง
ๆ
ซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ทางราชการจัดสร้างขึ้น
 อย่างไรก็ดีในปัจจุบันนี
้


พระบรมราชานุสาวรีย์ยังมีไม่ครบทุกรัชกาล
 ดังนั้นเพื่อให้หนังสือนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยมี



ความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ในทุกระดับ
คณะบรรณาธิการจึงได้เพิ่มภาพพระพุทธรูปประจำ



รัชกาลต่าง
ๆ
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดสร้างขึ้นอุทิศ



พระราชกุศลถวาย
และอาจเพิ่มเติมพระบรมรูป
ภาพถ่ายศิลาจารึก
และโบราณสถานอื่น
ๆ
ตามความ



เหมาะสม




สารบัญ 



 

พระราชนิพนธ์คำนำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๕


สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  ๖  

 พลตรีหม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์เกษมศรี 

คำชี้แจง  ๑๑


สารบัญ 

พระมหากษัตริย ์ไทยสมัยสุโขทัย  
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
 ๑๙

พ่อขุนบานเมือง
 ๒๒

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 ๒๔

พระยาเลอไทย
 ๒๙

พระยางั่วนำถุม ๓๑

พระมหาธรรมราชาที่
๑
(ลือไทย,
ลิไทย)
 ๓๓

พระมหาธรรมราชาที่
๒
 ๓๗

พระมหาธรรมราชาที่
๓
(ไสลือไทย)
 ๔๐

พระมหาธรรมราชาที่
๔
(บรมปาล)
 ๔๓

ผังราชสกุลวงศ์สุโขทัย
 ๔๕


พระมหากษัตริย์ไทยสมัยอยุธยา
สมเด็จพระรามาธิบดีที่
๑
(พระเจ้าอู่ทอง)
 ๔๙


สมเด็จพระราเมศวร
 ๕๓

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๑
(ขุนหลวงพ่องั่ว)
 ๕๖

สมเด็จพระเจ้าทองลัน
 ๕๙

สมเด็จพระเจ้ารามราชา
 ๖๑

สมเด็จพระนครินทราธิราช
 ๖๔

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๒
(เจ้าสามพระยา)
 ๖๘

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 ๗๓




สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๓
 ๗๘

สมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒
 ๘๒

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๔
(หน่อพุทธางกูร)
 ๘๖

สมเด็จพระรัษฎาธิราช
 ๘๙

สมเด็จพระไชยราชาธิราช
 ๙๒

สมเด็จพระแก้วฟ้า
(สมเด็จพระยอดฟ้า)
 ๙๗

ขุนวรวงศาธิราช
 ๑๐๐

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเฑียรราชา)
 ๑๐๕

สมเด็จพระมหินทราธิราช
 ๑๑๔

สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า
 ๑๑๗

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 ๑๒๐

สมเด็จพระเอกาทศรถ
 ๑๒๖

สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์
 ๑๒๙

สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
 ๑๓๒

สมเด็จพระเชษฐาธิราช

 ๑๓๗

สมเด็จพระอาทิตยวงศ์
 ๑๔๐

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
 ๑๔๒

สมเด็จเจ้าฟ้าไชย
 ๑๔๗



สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
 ๑๔๙

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 ๑๕๒

สมเด็จพระเพทราชา
 ๑๕๘

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่
๘
(พระเจ้าเสือ)
 ๑๖๒

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่
๙
(พระเจ้าท้ายสระ)
 ๑๖๕

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 ๑๖๘

สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
 ๑๗๒

สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ
(สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์)
 ๑๗๗


พระมหากษัตริย ์ไทยสมัยธนบุรี  
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
 ๑๘๓




พระมหากษัตริย ์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 ๑๘๙

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

 ๑๙๕

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ๒๐๐

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ๒๐๗

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ๒๑๒

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ๒๑๕

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ๒๒๑

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ๒๒๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
 ๒๓๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 ๒๓๙


ภาคผนวก 
ที่มาของภาพ
 ๒๖๐

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 ๒๖๑

คณะผู้จัดทำ
 ๒๖๓






  

สมัยสุโขทัย 
พระมหากษัตริย์ไทย 



ศิลาจารึกหลักที่
๑
 จารึกพ่อขุนรามคำแหง
ด้านที่
๑




19

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๑
แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัย



เสวยราชสมบัติตั้งแต
่พ.ศ.
๑๗๙๒
ถึงปีใดไม่ปรากฏ
 พระนามเดิมคือพ่อขุนบางกลางหาว
 มีมเหสีคือ



นางเสือง
 มีพระราชโอรส
๓
พระองค์
พระราชธิดา
๒
พระองค์
พระราชโอรสองค์ใหญ่สิ้นพระชนม์



ตั้งแต่ทรงพระเยาว์
 ส่วนพระราชโอรสองค์ที่
๒
และ
๓
คือพ่อขุนบานเมืองและพ่อขุนรามคำแหง



ทรงครองราชยต์อ่มาตามลำดบั
 เดมิพอ่ขนุบางกลางหาวทรงเปน็เจา้เมอืงอยูท่ีใ่ดไมป่รากฏ
แตข่อ้ความ



ในศิลาจารึกหลักที่
๒
ทำให้ทราบว่าอยู่ใต้เมืองบางยางลงไป
 มีผู้เสนอความเห็นว่าพ่อขุนบางกลางหาว



น่าจะอยู่แถวกำแพงเพชร


ก่อนราชวงศ์พระร่วงอาณาจักรสุโขทัยมีราชวงศ์พ่อขุนศรีนาวนำถุมครองอยู่
 ในรัชสมัยของ

พ่อขุนศรีนาวนำถุมซึ่งเริ่มประมาณ
พ.ศ.
๑๗๖๒
อาณาจักรสุโขทัยครอบคลุมถึงเมืองฉอด
(ใกล้แม่น้ำ

เมย)
ลำพูน
น่าน
พิษณุโลก
 ต่อมาอาณาจักรสุโขทัยตกอยู่ใต้อำนาจขอมสบาดโขลญลำพง
จนกระทั่ง



พ่อขุนผาเมืองโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถุมทรงร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวขับไล่ขอมสบาดโขลญ



ลำพงไป
 พ่อขุนบางกลางหาวทรงยึดเมืองศรีสัชนาลัยได้และทรงเวนเมืองให้พ่อขุนผาเมือง
พ่อขุน



ผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์สุโขทัย
 พ่อขุนผาเมืองซึ่งเป็นพระชามาดา
(ลูกเขย)



ของกษัตริย์ขอมทรงยกพระนามศรีอินบดินทราทิตย์ซึ่งพระองค์ได้รับมาจากกษัตริย์ขอมมอบให้แก่

พ่อขุนบางกลางหาว
แต่พ่อขุนบางกลางหาวทรงใช้พระนามว่า
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
 บางทีอาจจะ



ทรงเห็นว่าพระนามเดิมมาจากคำ
อินทรปัต
+
อินทร
+
อาทิตย์
แสดงว่าอยู่ใต้อินทรปัตซึ่งเป็น



เมืองหลวงของขอม
(ดังปรากฏในจารึกหลักที่
๒)
ก็เป็นได้


การที่พ่อขุนผาเมืองทรงยกสุโขทัยและอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์
อาจจะทรงเห็น

ว่าสุโขทัยในขณะนั้นเป็นเมืองเล็กกว่าศรีสัชนาลัย
หรืออาจจะเป็นเพราะว่านางเสือง
พระมเหสีของ

พ่อขุนบางกลางหาวเป็นพระภคินี
(พี่สาว)
ของพ่อขุนผาเมือง
 พ่อขุนบางกลางหาวจึงทรงมีสิทธิที่จะได้

ครองเมืองก่อนพ่อขุนผาเมืองก็เป็นได้


พ่อขุนผาเมืองเป็นเจ้าเมืองราด
มีพระอนุชาคือพระยาคำแหงพระรามครองเมืองสระหลวง



สองแคว
(พิษณุโลก)
 โอรสของพระยาคำแหงพระราม
คือ
มหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี
 เมื่อเป็น



ฆราวาสมีฝีมือในการสู้รบ
ได้ชนช้างชนะหลายครั้ง
รู้ศิลปศาสตร์หลายประการ
 ขณะอายุ
๓๐
ปี



มีบุตรแต่เสียชีวิต
มหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีจึงออกบวช
ได้ไปปลูกต้นโพธิ์
สร้างพิหาร
อาวาส
และ



ซ่อมแซมพระศรีรัตนมหาธาตุทั้งในและนอกประเทศ
เช่น
พม่า
อินเดีย
และลังกา
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อนึ่ง
เมืองราดตั้งอยู่ที่ใด
มีผู้สันนิษฐานไว้ต่าง
ๆ
กัน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยา


ดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเมืองราดน่าจะอยู่ที่เพชรบูรณ์และเมืองลุมคือเมืองหล่มเก่า
แต่


ผู้เขียน
(ประเสริฐ
ณ
นคร)
วางตำแหน่งเมืองราด
เมืองสะค้า
และเมืองลุมบาจายไว้ที่ลุ่มแม่น้ำน่าน


ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้


จากจารึกหลักที่
๒
ทำให้ทราบว่า
เมืองราด
เมืองสะค้า
และเมืองลุมบาจาย
เป็นกลุ่มเมืองที่อยู่

ใกล้กัน
พ่อขุนผาเมืองอยู่เมืองราด
และกษัตริย์น่านมีพระนามผานอง
ผากอง
และผาสุม
แต่กษัตริย์

เมืองอื่นไม่ใช้
“ผา”
นำหน้าพระนามเลย
พ่อขุนผาเมืองจึงน่าจะเป็นกษัตริย์น่าน
(คือ
เมืองราดนั่นเอง)


นอกจากนี้ยังมีพระราชโอรสของกษัตริย์น่านมีพระนามว่าบาจาย
อาจจะแสดงว่าน่านมีอำนาจเหนือ


บาจาย
แบบพระนามกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
แสดงว่ากรุงเทพฯ
มีอำนาจเหนือราชบุรีนั่นเอง


อีกประการหนึ่ง
จารึกหลักที่
๘
กล่าวถึงไพร่พลของพระเจ้าลิไทยว่า
มีทั้งชาวสระหลวง
สอง

แคว
พระบาง
ฯลฯ
 เริ่มตั้งแต่เมืองทางทิศตะวันออกของสุโขทัย
แล้วกวาดไปทางใต้
ทางทิศตะวันตก


ทางทิศเหนือ
จนกลับมาจบที่ทิศตะวันออกตามเดิม
 จารึกหลักอื่นเช่นหลักที่
๓๘
และจารึกวัด


อโสการาม
(หลักที่
๙๓)
ก็ใช้ระบบเดียวกัน
โดยถือตามพระพุทธศาสนาว่า
ตะวันออกเป็นทิศหน้าแล้ว


วนตามเข็มนาฬิกา
เริ่มจากสระหลวง
สองแควคือพิษณุโลก
ไปปากยม
(พิจิตร)
พระบาง
ไปชากังราว


สุพรรณภาว
กำแพงเพชร
รวม
๓
เมืองที่กำแพงเพชร
 บางพาน
(อำเภอพานกระต่าย
กำแพงเพชร)


ต่อไปจะถึงราด
สะค้า
ลุมบาจายซึ่งจะอยู่ระหว่างทิศเหนือกวาดมาทางทิศตะวันออกของสุโขทัยและ

ย่อมจะอยู่เหนือสระหลวง
สองแควขึ้นไป
จารึกหลักที่
๑
วางลุมบาจายและสะค้าไว้ระหว่างพิษณุโลก


กับเวียงจันทน์


อีกประการหนึ่ง
ตอนพ่อขุนผาเมืองยกมาช่วยพ่อขุนบางกลางหาวรบกับขอมสบาดโขลญลำพง


ที่สุโขทัย
ถ้าหากพ่อขุนผาเมืองอยู่แถวเพชรบูรณ์
คงจะมาช่วยไม่ทัน


สินชัย
กระบวนแสง
จากคณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พบใบลานที่วัดช้างค้ำ
เมือง

น่าน
กล่าวถึงเหตุการณ์สมัยรัชกาลที่
๒
ว่า
เจ้าผู้ครองน่านขึ้นตามแม่น้ำน่านไปถึงอำเภอท่าปลา


(ปัจจุบันคือจังหวัดอุตรดิตถ์)
ใกล้ห้วยแม่จริม
“เมืองราดเก่าหั้น”
แสดงว่าสมัยต้นรัตนโกสินทร์ยัง


ทราบกันดีว่า
เมืองราดอยู่บนแม่น้ำน่านใกล้อำเภอท่าปลา




ประเสริฐ ณ นคร 







เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาคที่๘จารึกสุโขทัย.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘. 

 






ศิลาจารึกหลักที่
๔๕
 จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด
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พ่อขุนบานเมือง

พ่อขุนบานเมืองทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๒
แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัย
เป็น



พระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระอนุชาของพระองค์
 พ่อขุน



บานเมืองทรงครองราชย์ต่อจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จนถึง
พ.ศ.
๑๘๒๒
 พระนามปรากฏในจารึก



หลักที่
๑
และหลักที่
๔๕
 คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดว่าพระนามของพระองค์คือบาลเมือง
ทั้งนี้เพราะ



สมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้จดบันทึกประวัติศาสตร์
จึงมักจะแปลงพระนามเป็นภาษาบาลีไป
พ่อขุน



บานเมืองเสวยราชสมบัติในปีใดไม่ปรากฏ



อนึ่ง
ปีเสวยราชสมบัติของพระมหากษัตริย์สุโขทัยแตกต่างกันไปในเอกสารปัจจุบัน
เนื่องจาก

แต่เดิมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงแบ่งเวลาครองราชสมบัติไว้คร่าว
ๆ



เพื่อเป็นแนวทางการศึกษา
โดยเฉลี่ยว่าพระมหากษัตริย์สุโขทัยแต่ละพระองค์ทรงครองราชสมบัติ



ประมาณ
๒๐
ปี
เมื่อมีหลักฐานเพิ่มเติมก็จะปรับศักราชใหม่ตามหลักฐาน
รัชกาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์



พ.ศ.
๑๗๘๐-พ.ศ.
๑๘๐๐
 รัชกาลพ่อขุนบานเมือง
พ.ศ.
๑๘๐๐-พ.ศ.
๑๘๒๐
รัชกาลพ่อขุน

รามคำแหงมหาราช
พ.ศ.
๑๘๒๐-พ.ศ.
๑๘๖๐
ทรงเพิ่มเวลาให้
เพราะทรงทราบว่าพ่อขุนรามคำแหง

มหาราชทรงใช้เวลาขยายอาณาจักรออกไปกว้างขวางมากกว่ารัชกาลอื่น






ประเสริฐ ณ นคร 







เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาคที่๘จารึกสุโขทัย.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘. 

   



พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ประดิษฐาน
ณ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
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พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเสวยราชย์ประมาณ
พ.ศ.
๑๘๒๒
ถึงประมาณ
พ.ศ.
๑๘๔๑



ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่
๓
แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัย
พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักร



ไทยขึ้นเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง
ทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น
ทำให้ชาวไทยได้สะสมความรู้ทาง

ศิลปะ
วัฒนธรรม
และวิชาการต่าง
ๆ
สืบทอดกันมากว่า
๗๐๐
ปี


พ่อขุนรามคำแหงเป็นพระราชโอรสองค์ที
่๓
ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์กับนางเสือง
พระเชษฐา

องค์แรกสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
พระเชษฐาองค์ที่
๒
ทรงพระนามตามศิลาจารึกว่า
พระยา



บานเมือง
ได้เสวยราชย์ต่อจากพระราชบิดา
เมื่อสิ้นพระชนม์แล้วพ่อขุนรามคำแหงจึงได้เสวยราชย์



ต่อมา


ตามพงศาวดารโยนก
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัย
พระยามังรายมหาราช
(หรือ

พระยาเม็งราย)
แห่งล้านนา
และพระยางำเมืองแห่งพะเยา
เป็นศิษย์ร่วมพระอาจารย์เดียวกัน
ณ



สำนักพระสุกทันตฤๅษีที่เมืองละโว้
จึงน่าจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน
พระยามังรายประสูติเมื่อ
พ.ศ.



๑๗๘๒
พ่อขุนรามคำแหงน่าจะประสูติในปีใกล้เคียงกันนี้


เมื่อพ่อขุนรามคำแหงมีพระชนมายุ
๑๙
พรรษา
พระองค์ได้ทรงทำยุทธหัตถีมีชัยต่อขุนสามชน



เจ้าเมืองฉอด
(อยู่ริมแม่น้ำเมยใกล้จังหวัดตาก
แต่อาจจะอยู่ในเขตประเทศพม่าในปัจจุบัน)
พ่อขุน



ศรีอินทราทิตย์จึงทรงขนานพระนามพ่อขุนรามคำแหงว่า
“พระรามคำแหง”
สันนิษฐานว่าพระนามเดิม



ของพระองค์คือ
“ราม”
เพราะปรากฏพระนามเมื่อเสวยราชย์แล้วว่า
“พ่อขุนรามราช”
อนึ่ง
สมัยนั้น



นิยมนำชื่อปู่มาตั้งเป็นชื่อหลาน
พระราชนัดดาของพระองค์มีพระนามว่า
“พระยาพระราม”
(จารึก



หลักที่
๑๑)
และในชั้นพระราชนัดดาของพระราชนัดดามีเจ้าเมืองพระนามว่า
“พระยาบาลเมือง”
และ



“พระยาราม”
(เหตุการณ์
พ.ศ.
๑๙๖๒)
ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ

อักษรนิติ์


ตรี
อมาตยกุล
ได้เสนอว่า
พ่อขุนรามคำแหงน่าจะเสวยราชย์
พ.ศ.
๑๘๒๒
เพราะเป็นปีที่ทรง

ปลูกต้นตาลที่สุโขทัย
 ประเสริฐ
ณ
นคร
จึงได้หาหลักฐานมาประกอบว่า
กษัตริย์ไทอาหมทรงปลูก

ต้นไทรครั้งขึ้นเสวยราชย์
อย่างน้อย
๗
รัชกาลด้วยกัน
ทั้งนี้เพื่อสร้างโชคชัยว่ารัชกาลจะอยู่ยืนยง

เหมือนต้นไม้
อนึ่งต้นตาลและต้นไทรเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของลังกา


รัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเป็นยุคที่กรุงสุโขทัยเฟื่องฟูและเจริญขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก
ระบบ

การปกครองภายในก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการติดต่อสัมพันธ์กับ



ต่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง
 ไพร่ฟ้าประชาชนอยู่ดีกินดี
สภาพบ้านเมืองก้าวหน้าทั้ง





25

ทางเกษตร
การชลประทาน
การอุตสาหกรรม
และการศาสนา
อาณาเขตของกรุงสุโขทัยได้ขยายออก



ไปกว้างใหญ่ไพศาล


พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อ
พ.ศ.
๑๘๒๖
ทำให้อนุชนสามารถ



ศึกษาความรู้ต่าง
ๆ
ได้สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน
 ตัวหนังสือไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมี

ลักษณะพิเศษกว่าตัวหนังสือของชาติอื่นซึ่งขอยืมตัวหนังสือของอินเดียมาใช้
คือพระองค์ได้ประดิษฐ์

พยัญชนะ
สระ
และวรรณยุกต์เพิ่มขึ้นให้สามารถเขียนแทนเสียงพูดของคำภาษาไทยได้ทุกคำ
และ



ได้นำสระและพยัญชนะมาอยู่ในบรรทัดเดียวกันโดยไม่ต้องใช้พยัญชนะซ้อนกัน
ทำให้เขียนและอ่าน



หนังสือไทยได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นมาก
 นับว่าพระองค์ทรงพระปรีชาล้ำเลิศ
และทรงเห็นการณ์ไกล



อย่างหาผู้ใดเทียบเทียมได้ยาก


ในด้านการปกครอง
เมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงขจัดอิทธิพลของเขมรออกไปจากเมืองสุโขทัย

ได้ในปลายพุทธศตวรรษที่
๑๘
 การปกครองของกษัตริย์สุโขทัยเป็นแบบพ่อปกครองลูก
ดังข้อความใน

จารึกหลักที่
๑
ว่า
“เมื่อชั่วพ่อกู
กูบำเรอแก่พ่อกู
กูบำเรอแก่แม่กู
 กูได้ตัวเนื้อตัวปลา
กูเอามาแก่พ่อกู  

กูได้หมากส้มหมากหวาน
อันใดกินอร่อยกินดี
กูเอามาแก่พ่อกู  กูไปตีหนังวังช้างได้
กูเอามาแก่พ่อกู  

กไูปทอ่บา้นทอ่เมอืง  ไดช้า้งไดง้วงไดป้ัว่ไดน้าง  ไดเ้งอืนไดท้อง  กเูอามาเวนแกพ่อ่ก”ู
ขอ้ความดงักลา่ว



แสดงการนับถือพ่อแม่
และถือว่าความผูกพันในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ
 ครอบครัวทั้งหลายรวมกัน



เข้าก็เป็นเมืองหรือรัฐ
มีเจ้าเมืองหรือพระมหากษัตริย์เป็นหัวหน้าครอบครัว
 พระมหากษัตริย์เปรียบ



เสมือนหัวหน้าครอบครัวใหญ่
ปกครองพลเมืองเสมือนเป็นลูกหลาน
ช่วยให้มีที่ทำกิน
คอยป้องกันมิให้



คนถิ่นอื่นมาแย่งชิงถิ่น
ถ้าลูกหลานทะเลาะวิวาทกัน
ก็ตัดสินคดีด้วยความเป็นธรรม


พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจสิทธิ์ขาดที่จะบริหารราชการแผ่นดิน
ทำศึกสงครามตลอดจน

พิพากษาอรรถคดี
แต่ก็มิได้ใช้พระราชอำนาจเฉียบขาดอย่างกษัตริย์เขมร
ดังปรากฏข้อความในจารึก

หลักที่
๑
ว่า
ราษฎรสามารถค้าขายได้โดยเสรี
เจ้าเมืองไม่เรียกเก็บจังกอบ
หรือภาษีผ่านทาง
ผู้ใด



ล้มตายลง
ทรัพย์สมบัติตกเป็นมรดกแก่ลูก
หากผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีพิพาท
ก็มีสิทธิ์



ไปสั่นกระดิ่งถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้


ยิ่งกว่านั้น
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชยังทรงใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องช่วยในการปกครอง



โดยได้ทรงสร้างพระแท่นมนังศิลาบาตรขึ้น
ให้พระเถรานุเถระแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชน



ในวันพระ
 ส่วนวันธรรมดาพระองค์เสด็จประทับเป็นประธานให้เจ้านายและข้าราชการปรึกษาราชการ

ร่วมกัน
เมื่อประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ดีที่ชอบ
การ

ปกครองก็จะสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น


ในด้านอาณาเขต
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง
คือ



ทางทิศตะวันออกทรงปราบได้เมืองสระหลวง
สองแคว
(พิษณุโลก)
ลุมบาจาย
สะค้า
(สองเมืองนี้อาจ

อยู่แถวลุ่มแม่น้ำน่านหรือแควป่าสักก็ได้)
ข้ามฝั่งแม่น้ำโขงไปถึงเวียงจันทน์
เวียงคำในประเทศลาว





26

ทางทิศใต้พระองค์ทรงปราบได้คนที
(บ้านโคน
กำแพงเพชร)
พระบาง
(นครสวรรค์)
แพรก
(ชัยนาท)



สุพรรณภูมิ
ราชบุรี
เพชรบุรี
นครศรีธรรมราช
มีฝั่งทะเลสมุทร
(มหาสมุทร)
เป็นเขตแดน
ทางทิศ



ตะวันตกพระองค์ทรงปราบได้เมืองฉอด
เมืองหงสาวดี
และมีมหาสมุทรเป็นเขตแดน
ทางทิศเหนือ



พระองค์ทรงปราบได้เมืองแพร่
เมืองน่าน
เมืองพลัว
(อำเภอปัว
จังหวัดน่าน)
ข้ามฝั่งโขงไปถึงเมืองชวา



(หลวงพระบาง)
เป็นเขตแดน


ในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงสร้างพระราชไมตรีกับ



พระยามังรายแห่งล้านนาและพระยางำเมืองแห่งพะเยาทางด้านเหนือ
และทรงยินยอมให้พระยามังราย

ขยายอาณาเขตล้านนาทางแม่น้ำกก
แม่น้ำปิง
และแม่น้ำวังได้อย่างสะดวก
เพื่อให้เป็นกันชนระหว่าง



จีนกับสุโขทัย
และยังได้เสด็จไปทรงช่วยเหลือพระยามังรายหาชัยภูมิสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อ
พ.ศ.



๑๘๓๙
ด้วย


ทางประเทศมอญ
มีพ่อค้าไทยใหญ่ชื่อมะกะโทได้เข้ารับราชการอยู่ในราชสำนักของพ่อขุน



รามคำแหงมหาราช
มะกะโทได้ผูกสมัครรักใคร่กับพระราชธิดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้ว



พากันหนีไปอยู่เมืองเมาะตะมะ
 ต่อมาได้ฆ่าเจ้าเมืองเมาะตะมะแล้วเป็นเจ้าเมืองแทนเมื่อ
พ.ศ.
๑๘๒๔



แลว้ขอพระราชทานอภยัโทษตอ่พอ่ขนุรามคำแหงมหาราช
และไดร้บัพระราชทานนามเปน็พระเจา้ฟา้รัว่



และยินยอมเป็นประเทศราชของกรุงสุโขทัย


ทางทิศใต้พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงอัญเชิญพระมหาเถรสังฆราชผู้เรียนจบพระไตรปิฎก



มาจากนครศรีธรรมราช
เพื่อให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในกรุงสุโขทัย


ส่วนเมืองละโว้ยังเป็นเอกราชอยู่
เพราะปรากฏว่าระหว่าง
พ.ศ.
๑๘๓๔-พ.ศ.
๑๘๔๐
ยังส่ง

เครื่องบรรณาการไปเมืองจีนอยู่
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชคงจะได้ทรงผูกไมตรีเป็นมิตรกับเมืองละโว้



พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงส่งราชทูตไปเมืองจีน
๓
ครั้ง
เพื่อแสดงความเป็นมิตรไมตรีกับประเทศ

จีน


วรรณกรรมสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสูญหายไปหมดแล้ว
คงเหลือแต่จารึกหลักที่
๑
(พ.ศ.



๑๘๓๕)
ซึ่งแม้จะมีข้อความเป็นร้อยแก้ว
แต่ก็มีสัมผัสคล้องจองกันทำให้ไพเราะ
เช่น
“ในน้ำมีปลา  

ในนามีข้าว...ลูท่างเพื่อนจูงวัวไปค้า
ขี่ม้าไปขาย...เห็นข้าวท่านบ่ใคร่พีน
 เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด”



นับเป็นวรรณคดีเริ่มแรกของกรุงสุโขทัย
ซึ่งตกทอดมาถึงปัจจุบันโดยมิได้มีผู้มาคัดลอกให้ผิดเพี้ยนไป



จากเดิม


จดหมายเหตุจีนระบุว่า
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสวรรคตใน
พ.ศ.
๑๘๔๑
 พระยาเลอไทยซึ่ง



เป็นพระราชโอรสเสวยราชย์ต่อมา




ประเสริฐ ณ นคร 
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เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์.ประชุมศิลาจารึกภาคที่๑. กรุงเทพฯ: สำนัก  

  ราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๑.  

ตรี อมาตยกุล. “ประวัติศาสตร์สุโขทัย.” แถลงงานประวัติศาสตร์เอกสารโบราณคดี.ปีที่ ๑๔ เล่ม ๑ (๒๕๒๓) ปีที่ ๑๕  

  เล่ม ๑ (๒๕๒๔) ปีที่ ๑๖ เล่ม ๑ (๒๕๒๕) และปีที่ ๑๘ เล่ม ๑ (๒๕๒๗). 

ประชากิจกรจักร, พระยา. พงศาวดารโยนก. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๕.  

ประเสริฐ ณ นคร. “ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากจารึก.” ใน งานจารึกและประวัติศาสตร์ของประเสริฐณนคร. นครปฐม:  

  โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน,๒๕๓๔.  

 . “ลายสือไทย.” ใน งานจารึกและประวัติศาสตร์ของประเสริฐณนคร. นครปฐม: โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและ  

  ฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, ๒๕๓๔. 

พระคลัง (หน), เจ้าพระยา. ราชาธิราช. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, ๒๕๑๕. 



ศิลาจารึกหลักที่
๒
 จารึกวัดศรีชุม
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พระยาเลอไทย 

พระยาเลอไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๔
แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัย
เป็น


พระราชโอรสของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
และเป็นพระราชบิดาของพระมหาธรรมราชาที่
๑


(ลือไทย,
ลิไทย)
 พระยาเลอไทยเสวยราชสมบัติ
พ.ศ.
๑๘๔๑-พ.ศ.
๑๘๖๖


ศลิาจารกึหลกัที
่๒
กลา่วถงึพระยาเลอไทยวา่
“หลานพอ่ขนุศรอีนิทราทติย ผูห้นึง่ชือ่ธรรมราชา 

พุล (คือเกิด) รู้บุญรู้ธรรมมีปรีชญาแก่กม (ปรีชามากมาย)
บ่มิกล่าวถี่เลย”
 ในปัจจุบันยังไม่ปรากฏ


หลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับพระองค์เลย


ปีที่พระยาเลอไทยเสด็จขึ้นครองราชย์
ได้หลักฐานจากจดหมายเหตุจีนซึ่งบันทึกว่าพระองค์ได้

ทรงส่งราชทูตไปถึงเมืองจีนในต้น
ค.ศ.
๑๒๙๙
ซึ่งเป็นปีที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสวรรคต
คือ
พ.ศ.


๑๘๔๑
(สมัยเดิมถ้าเป็นเดือนมกราคมถึงมีนาคม
ต้องใช้
๕๔๒
บวก
ถ้าเป็นเดือนเมษายนถึงธันวาคม

จึงจะใช้
๕๔๓
บวก
 อย่างไรก็ดี
เรือออกเดินทางไปก่อนนั้นหลายเดือน
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชจึง

สวรรคตเมื่อปลาย
ค.ศ.
๑๒๙๘
ตรงกับ
พ.ศ.
๑๘๔๑)
 ส่วนปีสิ้นรัชกาลพระยาเลอไทย
คือ
พ.ศ.


๑๘๖๖
ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นปีที่
๑
ในรัชกาลของพระยางั่วนำถุม





ประเสริฐ ณ นคร 







เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาคที่๘จารึกสุโขทัย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘. 
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วัดมหาธาตุ
เมืองสุโขทัย
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พระยางั่วนำถุม 

พระยางั่วนำถุมทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๕
แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัย
 เสวย



ราชสมบัติตั้งแต่
พ.ศ.
๑๘๖๖-พ.ศ.
๑๘๙๐
 ชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวไว้ว่า
พระองค์เป็นพระราชโอรส



ของพ่อขุนบานเมือง
 พระยางั่วนำถุมทรงสถาปนาพระยาลือไทย
(พระมหาธรรมราชาที่
๑)
ให้เป็น



พระมหาอุปราช
ทรงครองเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อ
พ.ศ.
๑๘๘๓



หลังจากปี
พ.ศ.
๑๘๔๑
ซึ่งเป็นปีสวรรคตของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
อาณาจักรสุโขทัย



ก็แตกสลาย
เมืองต่าง
ๆ
ตั้งตัวเป็นเอกราช
เช่น
เมืองคนที
 (กำแพงเพชร)
พระบาง
(นครสวรรค์)



เชียงทอง
(ระแหงตาก)
มาถึงรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่
๑
(ลือไทย)
จึงทรงขยายอาณาจักรสุโขทัย



ออกไปใหม่
(จารึกหลักที่
๓)


ปีเสวยราชสมบัติของพระยางั่วนำถุมคือ
พ.ศ.
๑๘๖๖
ซึ่งคำนวณจากปีที่พระยาลิไทย



(ลือไทย)
แต่งไตรภูมิพระร่วงคือปีระกา
ศักราช
๒๓
(เมื่อพระยาลิไทยทรงครองราชสมบัติในเมือง



ศรีสัชนาลัยได้
๖
ปี)
เมื่อเทียบกับจารึกหลักที่
๕
ซึ่งกล่าวว่าเมื่อ
พ.ศ.
๑๙๐๔
พระยาลิไทยเสวยราชย์



ในเมืองศรีสัชนาลัยได้
๒๒
ปี
 (คือ
๑๖
ปีหลังจากทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง)
คือศักราช



๒๓
+
๑๖
เท่ากับศักราช
๓๙
เอา
๓๘
ลบ
จะได้ศักราช
๑
ซึ่งตรงกับ
พ.ศ.
๑๘๖๖
ถือเป็นปีที่พระยา



งั่วนำถุมครองราชย์


ส่วนปีสวรรคตของพระยางั่วนำถุมคำนวณได้จากปีที่พระยาลิไทยทรงยกกองทัพไปปราบสุโขทัย

ใน
พ.ศ.
๑๘๙๐
แล้วเสด็จขึ้นเสวยราชย์
(จารึกหลักที่
๔)
อาจจะเป็นเพราะพระโอรสของพระยา



งั่วนำถุมจะเสวยราชย์สืบแทนพระราชบิดา
 พระยาลิไทยซึ่งทรงดำรงตำแหน่งมหาอุปราชจึงต้องเสด็จ



ไปปราบปรามก็เป็นได้





ประเสริฐ ณ นคร 







เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาคที่๘จารึกสุโขทัย.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘. 

ชินกาลมาลีปกรณ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

ลิไทย, พระญา.ไตรภูมิพระร่วง. นนทบุรี: เจริญอักษรการพิมพ์, ๒๕๑๕. 



ศิลาจารึกหลักที่
๓
 จารึกนครชุม
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  พระมหาธรรมราชาที่๑(ลือไทย,ลิไทย)

พระมหาธรรมราชาที่๑
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 
๖
แห่งราชวงศ์พระร่วง



กรงุสโุขทยั
เปน็พระราชโอรสของพระยาเลอไทยและเปน็พระราชนดัดา
(หลานปู)่
ของพอ่ขนุรามคำแหง



มหาราช
 ชาวสวรรคโลกสุโขทัยนับถือพระร่วงและพระลือยิ่งกว่ากษัตริย์สุโขทัยพระองค์อื่น
เพราะ



พระร่วงคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระลือคือพระยาลือไทย
ทรงรวบรวมดินแดนอาณาจักร

สุโขทัยให้กว้างขวางออกไป


พระยาลือไทยทรงเป็นพระมหาอุปราชอยู
่ณ
เมืองศรีสัชนาลัยตั้งแต่
พ.ศ.
๑๘๘๓
 ระหว่างนั้น

ได้ทรงพระนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงใน
พ.ศ.
๑๘๘๘
 ต่อมาใน
พ.ศ.
๑๘๙๐
จึงได้เสวยราชย์ครองกรุง



สุโขทัยจนถึง
พ.ศ.
๑๙๑๑



เมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสวรรคตใน
พ.ศ.
๑๘๔๑
แล้ว
อาณาจักรสุโขทัยแตกสลาย
เมือง

ต่าง
ๆ
เช่น
เมืองคนที
(กำแพงเพชร)
พระบาง
(นครสวรรค์)
เชียงทอง
(ระแหงตาก)
ตั้งตัวเป็นเอกราช



มาถึงรัชสมัยพระยาลือไทย
พระองค์ทรงขยายอาณาจักรสุโขทัยออกไปใหม่
 (จารึกหลักที่
๓)
แต่



ไม่กว้างขวางเหมือนเดิม
ทางทิศใต้ไปถึงพระบาง
(นครสวรรค์)
คนที
(กำแพงเพชร)
ทรงตีได้เมืองแพร่



(จารึกหลักที่
๙)
และตามจารึกหลักที่
๘
ด้านที่
๓
บรรทัดที่
๑๐
ทรงตีได้เมืองน่านและเชาบุรี
(ชวา



หรือหลวงพระบาง)
เดิมอ่านไว้ว่า
นำ...บุรี
และทรงมีเมืองเหล่านี้เป็นบริวาร
 เริ่มตั้งแต่สระหลวง
สอง

แคว
(พิษณุโลก)
ทางทิศตะวันออกของสุโขทัย
เวียนตามเข็มนาฬิกาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
้ต่อไป

ทางทิศใต้มีเมืองปากยม
 (พิจิตร)
พระบาง
 (นครสวรรค์)
ชากังราว
สุพรรณภาว
นครพระชุม



(กำแพงเพชร)
กวาดไปทางทิศตะวันตก
ทิศเหนือ
กลับไปทิศตะวันออก
ซึ่งรวมถึงเมืองราด
สะค้า



ลุมบาจาย
(น่าจะอยู่แถวอุตรดิตถ์
ไม่ใช่เพชรบูรณ์
เพราะต้องอยู่เหนือสระหลวง
สองแคว
ขึ้นไป)


ตามพงศาวดารโยนกและชินกาลมาลีปกรณ์ว่าอยุธยายึดชัยนาท
(พิษณุโลก)
ได้
พระยาลือไทย



ทูลขอคืนจากอยุธยาได้
แล้วทรงไปครองชัยนาทแต่นั้นมา
อาจสันนิษฐานได้ว่า
พ.ศ.
๑๙๐๔
พระยา



ลือไทยทรงพระผนวช
อยุธยาจึงมายึดพิษณุโลกได้
พระยาลือไทยทรงขอพิษณุโลกคืนได้
จึงทรงครอง



พิษณุโลกเป็นเมืองหลวงจนสิ้นรัชกาล


จารึกหลักที่
๑๓
พ.ศ.
๒๐๕๒
กล่าวถึงศาสนาว่ามี
๑.
พุทธศาสน์
๒.
 ไสยศาสตร์
และ



๓.
พระเทพกรรม
 ในจารกึหลกัอืน่นอกจากไสยศาสตรย์งัมคีำวา่
ไศพาคม
ซึง่หมายถงึศาสนาพราหมณ
์


แต่ไม่มีใครทราบว่าพระเทพกรรมหมายถึงอะไร
 อาจจะเป็นเรื่องถือผี
ถือเทพารักษ์
 ทางล้านนา



สมยันัน้นบัถอืพวกเสือ้
เสือ้นา
เสือ้ฝาย
ฯลฯ
 สโุขทยัมผีพีระขพงุ
เปน็ตน้
 อนึง่
กอ่นไปคลอ้งชา้ง
ตอ้ง



มีพิธีบวงสรวงพระเทพกรรม
ได้แก่
พระคเณศและพระขันธกุมาร
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พระยาลือไทยทรงศึกษาศาสนาพุทธอย่างลุ่มลึกและทรงพระปรีชาสามารถในศิลปศาสตร์
๑๘



ประการ
เช่น
ทรงรู้จักชื่อดาวกว่าพันดวง
ทรงเชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์และพฤฒิบาศ
เป็นต้น
ทรง

คำนวณวันเดือนปีที่พระพุทธเจ้าประสูติ
ตรัสรู้
วันสิ้นศาสนา
(จารึกหลักที่
๓)
วันสิ้นกัลป์
(จารึกหลัก

ที่
๗)
ถูกต้องตามคัมภีร์
ทรงแก้ไขปฏิทินให้ถูกต้อง
ทรงปัญจศีลทุกเวลา
ทรงพระไตรปิฎก
ทรง



พร่ำสอนพระวินัย
พระอภิธรรมให้พระภิกษุสงฆ์
ทรงก่อพระเจดีย์
ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์
ทรงส่งคน



ไปจำลองพระพุทธบาทที่สุมนกูฏบรรพตมาประดิษฐานไว้บนเขาในเมืองที่พระองค์ทรงขยายอาณาเขต



ไปถึง
 พ.ศ.
๑๙๐๔
ทรงอัญเชิญพระมหาสามีสังฆราชจากนครพัน
(เมืองเมาะตะมะเก่า)
มาจำพรรษา



ในป่ามะม่วงและพระองค์ทรงพระผนวชในปีนั้น
 เมื่อทรงลาสิกขาแล้วเสด็จไปประทับที่พิษณุโลก


ตำนานมูลศาสนากล่าวว่า
พระสงฆ์ลัทธิลังกาวงศ์
(เก่า)
นำศาสนามาจากนครพันและถือเอา

เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังอโยธยา
ชวา
(หลวงพระบาง)
น่าน



สุโขทัย
และเชียงใหม่
พระยาลือไทยทรงอุปถัมภ์ศาสนาอื่นด้วย
เช่น
พ.ศ.
๑๘๙๒
เสด็จไปประดิษฐาน

รูปพระมเหศวร
รูปพระวิษณุในหอเทวาลัยมหาเกษตรในป่ามะม่วง
(จารึกหลักที่
๘)


พระยาลือไทยทรงยึดหลักปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมต่อเชลยศึก
(จารึกหลักที่
๕)
เมื่อประชาชน

สิ้นชีวิตก็ให้ทรัพย์สมบัติตกเป็นของลูกและน้อง
(จารึกหลักที
่๓)
ทรงดำริให้ยกพนังจากพิษณุโลกมาถึง

สุโขทัยเพื่อการชลประทานและการประมงของประชาชน
(จารึกหลักที่
๘)


การควบคุมกำลังพลของสุโขทัยคงเป็นแบบเดียวกับวิธีการของล้านนาที่ปรากฏในมังรายศาสตร์



กล่าวคือ
ไพร่สิบคนให้มีนายสิบควบคุม
 นายร้อยหรือหัวปากควบคุมนายสิบ
๑๐
คน
และมีหัวพัน



หรือเจ้าพัน
หัวหมื่นหรือเจ้าหมื่น
เจ้าแสน
ควบคุมขึ้นไปตามลำดับชั้น
นายร้อยและนายพันจะติดต่อ



กันผ่านล่ามพัน
นายพันกับเจ้าหมื่นจะติดต่อกันผ่านล่ามหมื่น
จารึกหลักที่
๔๕
กล่าวถึง
“ล่ามหมื่น  

ล่าม
(พ)...”
และจารึกหลักที่
๘๖
กล่าวถึงหัวปาก
(นายร้อย)
การปกครองกันตามลำดับชั้นนี้ไทอาหม



ก็ใช้แบบเดียวกัน


ศิลปะทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในรัชกาลของพระยาลือไทย
คือพระพุทธบาทที่จำลองมา

จากเขาสุมนกูฏในลังกา
พระพุทธรูปปางลีลาและพระเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
และ

ในจารึกหลักที่
๔๒
กล่าวถึงการสร้างพระพิมพ์จำนวนเท่ากับอายุของผู้สร้างเป็นจำนวนวัน
เช่น
แม่เฉา



อายุ
๗๕
ปี
สร้างพระพิมพ์
๒๗,๕๐๐
องค์
จึงมีพระพิมพ์ให้คนไทยได้บูชาทั่วถึงกันมาจนทุกวันนี้




ประเสริฐ ณ นคร 
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เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร.ประชุมจารึกภาคที่๘จารึกสุโขทัย.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘. 

ชินกาลมาลีปกรณ์.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

ตำนานมูลศาสนา. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๑๙. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์  

  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๘) 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๗. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕.  

ประเสริฐ ณ นคร. มังรายศาสตร์หรือกฎหมายพระเจ้ามังราย.กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

  ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๑.  



ศิลาจารึกหลักที่
๙๓
 จารึกวัดอโสการาม
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พระมหาธรรมราชาที่๒

พระมหาธรรมราชาที่๒
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๗
แห่งราชวงศ์พระร่วง


กรุงสุโขทัย
 เป็นพระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่
๑
(ลือไทยหรือลิไทย)
เสวยราชสมบัติตั้งแต่


พ.ศ.
๑๙๑๑-พ.ศ.
๑๙๔๒
จึงทรงผนวช
(จารึกหลักที่
๙๓
และหลักที่
๒๘๖)
จารึกหลักที่
๑๐


พ.ศ.
๑๙๔๗
กล่าวถึงท่านเจ้าพันให้คนหุงจังหันเจ้าธรรมราช
และจารึกหลักที่
๒๖๔
กล่าวถึงเรื่อง


พระมหาธรรมราชาที่
๒
สวรรคตใน
พ.ศ.
๑๙๕๒



จารึกหลักที่
๙๓
และหลักที่
๒๘๖
ตอนที่เป็นภาษาบาลี
มีข้อความว่าศักราช
๗๓๐
(พ.ศ.


๑๙๑๑)
พระมหาธรรมราชาธิราช
(ที่
๒)
ได้ประสูติจากพระครรภ์...เมื่อพระชนมายุได้
๑๖
พรรษา


ก็ได้สำเร็จการศึกษาและได้ราชสมบัติ...จึงมีผู้ตีความว่าพระองค์ประสูติใน
พ.ศ.
๑๙๑๑
แต่ข้อความ


ตอนหลังมีว่า
 เมื่อพระชนมายุ
๓๘
พรรษา
ศักราช
๗๕๘
(พ.ศ.
๑๙๓๙)
ได้ขยายอาณาจักรให้


กว้างขวางออกไป
แสดงว่าพระองค์ประสูติ
เมื่อ
พ.ศ.
๑๙๐๑
ฉะนั้น
พ.ศ.
๑๙๑๑
จึงควรเป็นปีเสวย


ราชสมบัติของพระองค์


จารึกหลักที่
๙๓
และหลักที่
๒๘๖
กล่าวว่า
เมื่อพระชนมายุได้
๓๘
พรรษา
พ.ศ.
๑๙๓๙
ทรง

ปกครองปกกาว
(ปกหมายถงึปกครอง
กาวคอืชาวกาวหรอืชาวนา่น
ปกกาวจงึหมายถงึปกครองรฐันา่น)


ชวา
(หลวงพระบาง)
ดอยอุย
พระบาง
(นครสวรรค์)
ลุมบาจาย
ถึงสายยโสธร
นครไทย
เพชรบูรณ์


เชียงดง
เชียงทอง
ไตรตรึงษ์
ฉอด
นครพัน
นาคปุระ
(เชียงแสน)
จารึกหลักที่
๖๔
พ.ศ.
๑๙๓๕


มขีอ้ความแสดงวา่
แพร
่งาว
พลวั
อยูใ่ตค้วามดแูลของนา่นซึง่เปน็แควน้อยูภ่ายใตค้วามดแูลของสโุขทยั


พ.ศ.
๑๙๔๒
ในขณะที่พระมหาธรรมราชาที่
๒
ทรงผนวชอยู่
พระมเหสีทรงทำหน้าที่ผู้สำเร็จ


ราชการและจะทรงยกพระรามราชาธิราชพระราชโอรสของพระนางเป็นพระธรรมราชาธิราช
แต่ในปี

ถัดไป
พ.ศ.
๑๙๔๓
พระชายาอีกองค์หนึ่งกับพระราชโอรส
ทรงพระนามว่าพระเจ้าไสลือไทยได้


ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหาธรรมราชาที่
๓
(ไสลือไทย)
พระนามพระธรรมราชาธิราช
ในจารึกหลัก


ที่
๙๓
ก็ลบเลือนเห็นแต่
“...ม ราชาธิราช”  และข้อความที่ปรากฏในจารึกหลักที่
๒๘๖
ก็กล่าวถึง


พระรามราชาธิราชผู้ทรงเป็นโอรสองค์แรก
ไม่เอ่ยถึงพระธรรมราชาอีก
เอกสารอื่นก็ไม่เคยกล่าวถึง

พระองค์อีกเลย


จารึกหลักที่
๓๘
พ.ศ.
๑๙๔๐
จารเรื่องกฎหมายลักษณะโจร
(หรือกฎหมายลักษณะลักพา)


เป็นกฎหมายเก่าที่สุดของไทยที่ปรากฏตามรูปเดิมโดยไม่มีการแก้ไข
มีข้อความแสดงว่ากฎหมาย


สมัยนั้นอาศัยพระธรรมศาสตร์และราชศาสตร์เป็นหลัก
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ธรรมศาสตร์และราชศาสตร์นั้น
ชาวอินเดียถือว่าสากลพิภพอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติอัน


แปรเปลี่ยนมิได้คือ
ธรรม
ซึ่งพระมนูได้นำมาเผยแพร่แก่มนุษย์ทั้งหลายในรูปธรรมศาสตร์
กษัตริย์

อินเดียไม่มีหน้าที่ออกกฎหมาย
แต่จะต้องเรียนรู้ธรรมโดยศึกษาธรรมศาสตร์แล้วตัดสินคดีไปตามหลัก

ในธรรมศาสตร์นั้น
 มอญเป็นผู้เริ่มเขียนธัมมสัตถ
(ธรรมศาสตร์)
ฉบับที่พระเจ้าฟ้ารั่วผู้ครองประเทศ

รามัญ
(ในสมัยสุโขทัย)
สร้างขึ้นไว้
เป็นฉบับที่แพร่หลายมาก
งานนี้ใช้หลักการจากธรรมศาสตร์ของ

พวกฮินดู
แต่เปลี่ยนข้อความที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์มาเป็นศาสนาพุทธเพื่อเป็นหลักให้กษัตริย์ที่ถือ

ศาสนาพุทธใช้พิพากษาคดี
 พระเจ้าอู่ทองกษัตริย์พระองค์แรกของอยุธยาก็ทรงใช้ธัมมสัตถแบบมอญ

เป็นเกณฑ์ตัดสินคดีเหมือนกัน
 ส่วนราชศาสตร์รวบรวมข้อความที่กษัตริย์วินิจฉัยจัดเข้าเป็นหมวดหมู่


มีลักษณะแบบเดียวกับธัมมสัตถและใช้รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธัมมสัตถ


พ.ศ.
๑๙๑๒
พระมหาธรรมราชาที่
๒
ทรงส่งพระมหาสุมนเถระไปสืบศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศ์

เก่าหรือรามัญวงศ์ที่เชียงใหม่
ตามที่พระเจ้ากือนาแห่งล้านนาทรงขอมา
ตามพงศาวดารโยนกพระยาศรี


ธรรมราชทรงส่งพระมหาสุมนเถระไปล้านนา
ทำให้สันนิษฐานว่าพระมหาธรรมราชาที่
๒
อาจจะมี


พระนามเดิมว่าศรี
รับกับข้อความในจารึกหลักที่
๑๐๒
พ.ศ.
๑๙๒๒
ที่กล่าวย้อนหลังไปเกี่ยวกับ


ท่านพระศรีราชโอรสเมืองสุโขทัยนี้


พงศาวดารโยนกกล่าวถึงเจ้าเมืองสุโขทัยขอกองทัพเชียงใหม่ไปช่วยป้องกันสุโขทัยจากการโจมตี

ของอยุธยาแล้วเกิดกลับใจ
ลอบยกพลออกปล้นทัพเชียงใหม่
 ตรงกับเหตุการณ์ที่ปรากฏในพระราช-


พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ว่า
พ.ศ.
๑๙๓๑
กองทัพอยุธยายกไปตีเมืองชากังราว


(กำแพงเพชร)
แต่สมเด็จพระบรมราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาทรงพระประชวร
และเสด็จกลับ

พระนครเสียก่อน


ในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่
๒
อาณาจักรสุโขทัยตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา
พ.ศ.


๑๙๒๑
จนถึง
พ.ศ.
๑๙๓๑
จึงกลับเป็นเอกราชได้




ประเสริฐ ณ นคร 

 




เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาคที่๘จารึกสุโขทัย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘. 

 . พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙. 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม๗. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕.  



ศิลาจารึกหลักที่
๔๖
 จารึกวัดตาเถรขึงหนัง
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พระมหาธรรมราชาที่๓(ไสลือไทย)

พระมหาธรรมราชาที่๓(ไสลือไทย)
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๘
แห่งราชวงศ์



พระร่วงกรุงสุโขทัย
เสวยราชสมบัติตั้งแต่
พ.ศ.
๑๙๔๓
(จารึกหลักที่
๔๖)
ถึง
พ.ศ.
๑๙๖๒
(พระราช-



พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์)


พระมหาธรรมราชาที่
๓
เป็นพระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่
๒
และเป็นพระเชษฐา



พระมหาธรรมราชาที่
๔
(บรมปาล)
 เมื่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสวรรคตแล้ว
(พ.ศ.
๑๘๔๑)



อาณาจักรสุโขทัยแตกแยกเป็นส่วน
ๆ
 พระมหาธรรมราชาที่
๑
(ลือไทย)
ทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัย



ขึ้นใหม่ใน
พ.ศ.
๑๙๓๕
เมืองแพร่
งาว
พลัว
อยู่ในความดูแลของกษัตริย์น่าน
รวมเป็นแคว้นขึ้นกับ

อาณาจักรสุโขทัย
(จารึกหลักที่
๖๔)
 พ.ศ.
๑๙๓๙
สมัยพระมหาธรรมราชาที่
๒
อาณาจักรสุโขทัย



รวมถึงปกกาว
(รัฐน่าน)
ลุมบาจาย
ชวา
(หลวงพระบาง)
ดอยอุย
พระบาง
(นครสวรรค์)
นครไทย



เพชรบูรณ์
ไตรตรึงษ์
เชียงทอง
เชียงแสนถึงแม่น้ำปิง
แม่น้ำโขง
ฉอด
เมืองพัน
(๕๐
กิโลเมตร
เหนือ



เมาะตะมะ)
(จารึกหลักที่
๒๘๖)


ในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่
๓
มีเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยในจารึกหลักที่
๔๖
วัด



ตาเถรขึงหนังว่า
พ.ศ.
๑๙๔๓
พระองค์ทรง
“นำพ
(ล)
รบราคลาธรนีดลสกลกษัตริย์ (หากขึ้นเสวย  

ใน)
มหามไหสวริยอัครราช  เป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ (นครศรีสัชนาลัย) สุโขทัย แกวกลอยผลาญ  

ปรปักษ์ศัตรู นู พระราชสีมา...เป็นขนอบขอบพระบางเป็นแดน
เท่าแสนสองหนองห้วยแลแพร่”  

พงศาวดารโยนกกล่าวถึงเรื่องพระเจ้าไสลือไทยยกกองทัพหลวง
(แสดงว่าสุโขทัยเป็นเอกราชใน

ขณะนั้น)
ไปช่วยท้าวยี่กุมกามชิงราชสมบัติจากพระเจ้าสามฝั่งแกนแห่งเชียงใหม่
(ขึ้นครองราชสมบัติ



พ.ศ.
๑๙๔๕
ตามชินกาลมาลีปกรณ์
หรือ
พ.ศ.
๑๙๕๕
ตามพงศาวดารโยนก)
ตีได้พะเยา
เชียงราย



และฝาง
แต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้กลับไป


จารึกหลักที่
๙
กล่าวถึง
พระภิกษุฟ้องร้องกันเองมาก
พระมหาธรรมราชาที่
๓
จึงตรา



พระราชโองการเมื่อ
พ.ศ.
๑๙๔๙
ว่า
ทางสงฆ์ปกครองกันเอง
เมื่อสังฆราชาตัดสินว่าอย่างไรแล้ว



พระองค์ก็จะละเมิดมิได้




ประเสริฐ ณ นคร 
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เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาคที่๘จารึกสุโขทัย.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘. 

 . พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙. 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๗.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕. 



ศิลาจารึกหลักที่
๑๒
 จารึกรอยพระพุทธยุคลบาท
วัดบวรนิเวศวิหาร
กรุงเทพฯ
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พระมหาธรรมราชาที่๔(บรมปาล)

พระมหาธรรมราชาที่๔
(บรมปาล)
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๙
แห่งราชวงศ์



พระร่วงกรุงสุโขทัย
เสวยราชสมบัติตั้งแต่
พ.ศ.
๑๙๖๒-พ.ศ.
๑๙๘๑


พระมหาธรรมราชาที่
๔
เป็นพระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่
๒
และเป็นพระอนุชาของ

พระราชเทวีพระเจ้าสามพระยาแห่งกรุงศรีอยุธยา
(สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นพระราชโอรสของ

พระราชเทวี
ส่วนพระยายุทธิษเฐียรเป็นพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาที่
๔
จึงเป็นลูกผู้น้อง



ส่วนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นลูกผู้พี่)


จารึกหลักที่
๔๐
(จารึกเจดีย์น้อย
ระหว่าง
พ.ศ.
๑๙๔๗
-พ.ศ.

๑๙๘๑)
มีข้อความว่า
ถ้าสมเด็จ



เจ้าพระยา
(คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)
อยากเสด็จมาสักการะพระมหาธาตุ
หรือธาตุ
(กระดูก)



พระมหาธรรมราชาธิราช
(ที่
๒
พระอัยกา
หรือตาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)
น้าพระยา



(บรมปาล)
ก็จะไม่ทรงกระทำสรรพอันตรายแด่พระภาคิไนย
(หลานของน้า)
ตลอดจนไพร่พลของ



พระภาคิไนยที่จะมาสู่สำนักของพระองค์
ทั้งสององค์ทรงถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะทรงซื่อตรงต่อกัน



ตลอดไป


พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์มีข้อความว่า
“ศักราช ๗๘๑ กุญศก มี

ข่าวมาว่า พระมหาธรรมราชาธิราชเจ้านฤพาน แลเมืองเหนือทั้งปวงเป็นจลาจล แลจึงเสด็จไปเถิงเมือง

พระบาง ครั้งนั้นพระยาบาลเมืองและพระยารามออกถวายบังคม”
แสดงความว่าสุโขทัยแตกแยกกัน

เป็นสองฝ่าย
คือพระยาบาลเมืองแห่งเมืองพิษณุโลกและพระยารามแห่งสุโขทัย
ต่างคนต่างแย่งกัน



เป็นพระมหาธรรมราชาใน
พ.ศ.
๑๙๖๒
แต่ทางอยุธยาสนับสนุนให้พระยาบาลเมืองขึ้นเป็นพระมหา



ธรรมราชาที่
๔


เมื่อพระภิกษุเชียงใหม่นำศาสนาพุทธนิกายลังกาวงศ์ใหม่เข้ามาถึงแคว้นสุโขทัย
ประมาณ
พ.ศ.



๑๙๗๒
นั้น
สุโขทัยแตกแยกเป็น
๔
แคว้น
คือ
พระยาบาลครองพิษณุโลก
พระยารามครองสุโขทัย



พระยาแสนสอยดาวครองกำแพงเพชร
และพระยาไสศรียศครองชะเลียง
(สวรรคโลก)
ดังปรากฏใน



ตำนานมูลศาสนา
(ก)
ฝ่ายวัดสวนดอกเชียงใหม่
(ข)
ฝ่ายวัดยางควงเชียงตุง
และ
(ค)
ฝ่ายวัดป่าแดง

เชียงตุง
พระราชพงศาวดารฉบับปลีกได้กล่าวถึงสุโขทัยที่ยกทัพมาช่วยอยุธยาว่าม
ี๔
แคว้นเหมือนกัน



ใน
จ.ศ.
๘๔๖
ซึ่งปรับศักราชให้ถูกต้องควรเป็น
จ.ศ.
๗๙๔
หรือ
พ.ศ.
๑๙๗๕
จารึกหลักที่
๒๙๒



พ.ศ.
๑๙๖๓
กล่าวถึงเสด็จพ่อพระยาสอยเสวยราชย์ในกำแพงเพชร
จารึกหลักที่
๒๙๓
พ.ศ.
๑๙๖๖



กล่าวถึงเสด็จทา
(ไท/ไท้)
คือ
พระยาศรียศราช
ไม่มีประวัติว่านำจารึกมาจากที่เดิมแต่เมื่อใด
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จารึกหลักที่
๑๒
พ.ศ.
๑๙๖๙
(ถ้านับปีย่างแบบลังกาและสุโขทัยจะเป็น
พ.ศ.
๑๙๗๐)
จารึก

รอยพระพุทธยุคลบาทมีข้อความว่า
พระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า
(บรมปาล)
ผู้มีอิสราธิบดีในชัยนาทบุร
ี


(เป็นใหญ่ในพิษณุโลก)
ทรงให้จำลองรอยพระพุทธบาททั้งคู่ลงบนศิลาที่มาจากเมืองสุโขทัยด้วย



พระราชานุเคราะห์แห่งพระชนก
(พระมหาธรรมราชาที่
๒)
ปัจจุบันจารึกนี้อยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร


พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์มีใจความว่า
ศักราช
๘๐๐
(พ.ศ.



๑๙๘๑)
สมเด็จพระราเมศวร
(เป็นตำแหน่งวังหน้าหรือรัชทายาท)
เสด็จไปเมืองพิษณุโลก
ครั้งนั้นเห็น



น้ำพระเนตรพระพุทธชินราชตกออกมาเป็นโลหิต
นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับข้อสันนิษฐานของ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า
พระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระคู่เมืองสุโขทัย



ไดอ้ยูม่าจนเหน็การแตกดบัของสโุขทยั
แตม่บีางคนอา้งพระราชพงศาวดารฉบบัปลกีวา่
ใน
พ.ศ.
๑๙๘๔



พระยาบาลเมือง
เจ้าเมืองพิษณุโลกได้รับพระราชทานนามว่า
มหาธรรมาธิราช
(อีกครั้งหนึ่ง)
แท้จริง

ศักราชที่ปรับลดลงมาเป็น
๔๐
ปี
แล้วนั้นยังไม่ถูกต้อง
ต้องลบออกอีก
๑๒
ปี
เป็น
พ.ศ.
๑๙๗๒




ประเสริฐ ณ นคร 







เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาคที่๘จารึกสุโขทัย.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘. 

 . พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ.นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙. 

ประเสริฐ ณ นคร และปวงคำ ตุ้ยเขียว. ตำนานมูลศาสนาเชียงใหม่เชียงตุง. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภา, ๒๕๓๗. 
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โปรดสังเกตธรรมเนียมนำชื่อปู่มาเป็นชื่อหลานซึ่งปฏิบัติกันอยู่ในสมัยสุโขทัยและพวกกรีก



โบราณ
ชื่อที่ซ้ำกันได้ให้หมายเลขไว้เป็นเลขเดียวกัน
เช่น



หมายเลข
๔
ลือไทย
(พระยาลิไทย)
ชั้นหลาน
และพระยาไสลือไทย
ชั้นลื่อ
 (ไส
แปลว่า



ลูกชายคนที่
๔)


ชื่อ
๒
รามในชั้นพี่น้องมาปรากฏในชั้นหลานและชั้นลื่อ
 ชื่อ
๑
บาน
และ
๒
รามในชั้นพี่น้อง



มาปรากฏเป็นคู่กันอีกในชั้นลื่อ


ดังนั้นการที่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นว่าพระมหาธรรมราชาที่
๓
เป็นพระราชบิดาของ



พระมหาธรรมราชาที่
๔
จึงไม่เป็นความจริง




ประเสริฐ ณ นคร 

ผังราชสกุลวงศ์สุโขทัย

ชั้นปู่
 
 
 
 ปู่ขุนจิดขุนจอด





ชั้นพ่อ
 
 
 ปู่พระยาศรีอินทราทิตย์





ชั้นพี่น้อง
 ๑.
ปู่พระยาบาน
(เมือง)
 
 ๒.
ปู่พระยารามราช





ชั้นลูก
 ปู่ไสสงคราม
 ปู่พระยางั่วนำถุม
 ๓.
ปู่พระยาเลอไทย








ชั้นหลาน
 
๔.
ลือไทย
(มหาธรรมราชาที่
๑)
 
 ๒.
พระยาราม





ชั้นเหลน
 มหาธรรมราชาที่
๒
 พ่องำเมือง
 
 ๓.
พ่อเลอไทย





ชั้นลื่อ
 ๔.
ไสลือไทย
 พระราชเทวี
 ๑.
พระยาบาน
 ๒.
พระยาราม
 พระยาศรี



 (มหาธรรมราชาที่
๓)
 ของพระเจ้าสามพระยา

(มหาธรรมราชาที่
๔)
 
 ธรรมาโศกราช





ชั้นลืบ
 
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 ยุทธิษเฐียร
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สมัยอยุธยา
พระมหากษัตริย์ไทย



พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่
๑


ประดิษฐานที่หน้าวัดพระราม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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สมเด็จพระรามาธิบดีที่๑(พระเจ้าอู่ทอง)

สมเด็จพระรามาธิบดีที่๑
หรือพระเจ้าอู่ทอง
ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
ใน



จดหมายเหตุโหรว่าเสด็จพระราชสมภพ
พ.ศ.
๑๘๕๗
ได้ทรงสถาปนาเมืองหลวงขึ้นในบริเวณที่เรียกว่า



หนองโสน
เมื่อจุลศักราช
๗๑๒
ปีขาล
โทศก
วันศุกร์
ขึ้น
๖
ค่ำ
เดือนห้า
เวลา
๓
นาฬิกา
๙
บาท



ตรงกับวันศุกร์ที่
๔
มีนาคม
พ.ศ.
๑๘๙๓
เมื่อแรกเสวยราชย์นั้นทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดี



ศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว
ขณะพระชนมายุได้
๓๗
พรรษา


ในประวัติศาสตร์ไทยมีความเชื่อกันว่าพระเจ้าอู่ทองอาจจะทรงอพยพมาจากเมืองใกล้เคียงอื่น



เพราะอย่างน้อยก่อนที่จะทรงสถาปนาพระนครศรีอยุธยาขึ้น
ก็ทรงให้ย้ายเมืองข้ามฝั่งจากบริเวณทิศใต้



ของเกาะเมืองมาตั้งอยู่บริเวณใจกลางพระนครปัจจุบัน
และต่อมาทรงสถาปนาพระอารามขึ้นบริเวณ



ที่ประทับเดิมหรือบริเวณเวียงเหล็ก
คือวัดพุทไธศวรรย์
และได้ทรงสร้างพระราชวังขึ้นในบริเวณ



เกาะเมือง


ข้อสันนิษฐานต่าง
ๆ
เกี่ยวกับที่มาของพระเจ้าอู่ทองนั้นสรุปได้ดังนี้


๑.
 พระเจ้าอู่ทองเสด็จมาจากหัวเมืองเหนือ
ปรากฏข้อความในเอกสารของลาลูแบร์
ซึ่งเป็น



ผู้แทนพิเศษของพระเจ้าหลุยส์ที่
๑๔
เข้ามาในอยุธยาเมื่อ
พ.ศ.
๒๒๓๐
และเอกสารสายสงฆ์
เช่น
ใน



จุลยุทธการวงศ์
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาของสมเด็จพระพนรัตน์
และในพระราชพงศาวดารสังเขป



ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
กล่าวว่าพระเจ้าอู่ทองอพยพลงมาจากเมือง

เชียงแสน
ลงมาที่เมืองไตรตรึงษ์
กำแพงเพชร
แล้วจึงอพยพลงมาที่หนองโสน


๒.
 เอกสารประวัติศาสตร์พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาของวันวลิต
พ.ศ.
๒๑๘๒
กล่าวถึงการอพยพ

ของพระเจ้าอู่ทองว่ามาจากเมืองเพชรบุรี
แล้วจึงอพยพต่อมาที่อยุธยา


๓.
 หนังสือชินกาลมาลีปกรณ์และพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่าพระเจ้าอู่ทอง



มาจากเมืองละโว้


หลกัฐานสำคญัอกีชิน้หนึง่ทีท่ำใหเ้หน็รอ่งรอยวา่พระเจา้อูท่องเสดจ็ลงมาจากทางเหนอืคอื
“คูม่อื 

ทูตตอบ”
ซึ่งเป็นคู่มือที่เรียบเรียงขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
มีข้อความอ้างถึงที่มาของ

พระเจ้าอู่ทองว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันสืบมาแต่สมเด็จพระปฐมนารายณ์อิศวรบพิตร
เมื่อ
พ.ศ.



๑๓๐๐
มีกษัตริย์สืบทอดกันมา
๑๐
พระองค์
 ต่อมาสมเด็จพระยโศธรธรรมเทพราชาธิราชทรงก่อตั้ง



กรุงยโศธรปุระ
และมีกษัตริย์สืบมาอีก
๑๒
พระองค์
จากนั้นสมเด็จพระพนมทะเลเสด็จไปประทับ



ที่สุโขทัยใน
พ.ศ.
๑๗๓๑
 ทรงตั้งเมืองเพชรบุรีมีกษัตริย์สืบต่อมา
๔
พระองค์
ในที่สุดสมเด็จพระ



รามาธิบดีได้ทรงสร้างกรุงสยามเมื่อ
พ.ศ.
๑๘๙๔
รวมพระมหากษัตริย์นับแต่แรกสถาปนากรุงเมื่อ
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พ.ศ.
๑๓๐๐
จนถึง
พ.ศ.
๒๒๒๖
ได้
๕๐
รัชกาลในระยะเวลา
๙๒๖
ปี


คู่มือทูตฉบับนี้
สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นราว
พ.ศ.
๒๒๒๔-พ.ศ.
๒๒๒๕
เพื่อใช้เป็นแนวคำถาม-



ตอบของราชทูตสยามที่จะเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ


เมือ่สมเดจ็พระรามาธบิดทีี
่๑
ทรงสถาปนาพระราชอาณาจกัรขึน้แลว้
ไดท้รงทำนบุำรงุพระราช-



อาณาเขตให้กว้างขวางออกไป
ดังที่ปรากฏความในพระราชพงศาวดารฉบับต่าง
ๆ
เมื่อเสด็จเสวยราชย์



ว่า
เมื่อแรกสถาปนาพระนครนั้นหลังจากพิธีกลบบัตรสุมเพลิงแล้ว
ขุดดินลงไปเพื่อสร้างพระราชวัง
ได้



พระมหาสังข์ทักษิณาวัฏขอนหนึ่ง
จึงโปรดให้สร้างพระที่นั่งองค์ต่าง
ๆ
ขึ้นในบริเวณพระราชวังหลวง



คือ
พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท
พระที่นั่งไพชยนตร์มหาปราสาท
และพระที่นั่งไอสวรรย์มหาปราสาท





 หลงัจากนัน้ปรากฏความในจลุยทุธการวงศว์า่พญาประเทศราชทัง้
๑๖
หวัเมอืงไดม้าถวายบงัคม



ได้แก่
มะละกา
(ดินแดนแหลมมลายู)
ชวา
(ดินแดนลาวหลวงพระบาง)
ตะนาวศรี
นครศรีธรรมราช



ทวาย
 เมาะตะมะ
 เมาะลำเลิง
สงขลา
จันทบูรณ์
พิษณุโลก
สุโขทัย
พิชัย
สวรรคโลก
พิจิตร



กำแพงเพชร
และนครสวรรค์
 หลังจากนั้นปรากฏว่ามีสงครามกับเมืองกัมพูชา
จึงโปรดให้พระเจ้า

ลูกเธอพระราเมศวรซึ่งไปครองเมืองลพบุรี
ลงมาตั้งทัพยกออกไปถึงกรุงกัมพูชา
แต่ทัพอยุธยาเกือบ



เสียทีเพลี่ยงพล้ำ
 สมเด็จพระรามาธิบดีที่
๑
โปรดให้ขุนหลวงพะงั่วลงมาจากเมืองสุพรรณบุรี
แล้ว

กรีธาทัพไปช่วยสมเด็จพระราเมศวร
ทำให้ทัพอยุธยาสามารถเอาชนะได้
และกวาดต้อนเทครัวชาว

กัมพูชามายังพระนครศรีอยุธยา


ในช่วงต้นรัชกาลนั้น
นอกจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๑
จะทรงทำสงครามเพื่อขยายพระราช-



อาณาเขตและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่อาณาจักรแล้ว
ยังทรงตรากฎหมายต่าง
ๆ
ขึ้นเพื่อรักษาความ



สงบเรียบร้อยภายในอีกหลายฉบับ
คือพระอัยการลักษณะพยาน
พระอัยการลักษณะอาญาหลวง



พระอัยการลักษณะรับฟ้อง
พระอัยการลักษณะลักพา
พระอัยการลักษณะอาญาราษฎร์
พระอัยการ

ลักษณะโจร
พระอัยการลักษณะเบ็ดเสร็จ
พระอัยการลักษณะผัวเมีย
กฎหมายเหล่านี้เป็นที่มาของ

กระบวนการยุติธรรมที่สร้างความสงบสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ได้เป็นอย่างดี


นอกจากนี้ในรัชกาลของพระองค์ยังมีงานวรรณคดีชิ้นสำคัญคือลิลิตโองการแช่งน้ำ
ซึ่งเป็น

วรรณคดสีมยัอยธุยาตอนตน้ทีบ่ง่บอกความสบืเนือ่งของวรรณคดใีนลุม่นำ้ภาคกลางทีผ่สานกบัความเชือ่



ท้องถิ่น
 ลิลิตโองการแช่งน้ำหรือโองการแช่งน้ำเป็นวรรณคดีสำหรับพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจา



เพื่อสร้างความชอบธรรมและการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย
์ ลักษณะการประพันธ์



ประกอบด้วยโคลงห้าและร่าย
มีศัพท์ภาษาไทย
บาลีสันสกฤต
และเขมรปนอยู่
 เนื้อหาเป็นการสดุดี



เทพ
แช่งผู้ที่ไม่จงรักภักดี
และให้พรผู้ที่จงรักภักดี


สมเด็จพระรามาธิบดีที่
๑
ทรงสถาปนาพระอารามแห่งแรกขึ้น
 ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร

คือวัดพุทไธศวรรย์
ซึ่งมีพระปรางค์เป็นประธานหลักของวัด
 ตามความในพระราชพงศาวดารว่า



“ศักราชได้ ๗๑๕ ปีมะเส็งเบญศก วันพฤหัสบดี เดือน ๔ ขึ้น ๑ ค่ำ เพลาเช้า ๒ นาฬิกา ๕ บาท ทรง
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พระกรุณาตรัสว่า ที่พระตำหนักเวียงเหล็กนั้น ให้สถาปนาพระวิหาร พระมหาธาตุเป็นพระอาราม แล้ว  

ให้นามชื่อวัดพุทไธศวรรย์”  

ต่อมาพระราชพงศาวดารว่าโปรดให้ขุดศพเจ้าแก้ว
เจ้าไทย
ขึ้นมาถวายพระเพลิง
 จากนั้นให้

สถาปนาพระอารามขึน้บรเิวณนัน้เรยีกวา่วดัปา่แกว้
ซึง่เชือ่กนัวา่คอืบรเิวณวดัใหญช่ยัมงคล
 นอกจากนัน้



ยังสันนิษฐานได้ว่าทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่าง
ๆ
อีกเป็นจำนวนมาก
ดังที่พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ



วันวลิตว่าทรงสร้างวัดหน้าพระธาตุ
วัดราชบูรณะ
และวัดเดิมขึ้น



สมเด็จพระรามาธิบดีที่
๑
พระเจ้าอู่ทองเสด็จสวรรคตเมื่อจุลศักราช
๗๓๑
ปีระกาเอกศก
ตรง



กับ
พ.ศ.
๑๙๑๒
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่าอยู่ในราชสมบัติ
๒๐
ปี





ปรีดี พิศภูมิวิถี 







เอกสารอ้างอิง

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.ประวัติศาสตร์ไทยจะเรียนจะสอนกันอย่างไร.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา,  

  ๒๕๔๓. 

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๑.กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

.วรรณกรรมสมัยอยุธยาเล่ม๑.กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๒๙. 

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี. ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๒.

 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๙. 

ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียสฟานฟลีตและผลงานคัดสรร.

 กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 

“Instructions données aux mandarins  siamois pour  le Portugal.”  in Alain Forest. LesMissionnaires français

 au Tonkin et au Siam (XVIIe-XVIIIe siècles): analyse comparée d’un relatif succès et d’un total échec.

 Livre I Histoires du Siam. Paris: L’Harmattan, 1998 pp. 429-436.   

 

 



พระพุทธรูปปางพระเกศธาตุ

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระราเมศวร


สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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สมเด็จพระราเมศวร 

สมเด็จพระราเมศวรทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 
๒
แห่งกรุงศรีอยุธยา
 เป็น



พระราชโอรสสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๑
(พระเจ้าอู่ทอง)
เสด็จพระราชสมภพ
พ.ศ.
๑๘๘๒


พระราชพงศาวดารระบุว่าได้ทรงครองราชย์
๒
ครั้ง
ครั้งแรกมีพระชนมายุได้
๓๐
พรรษา
คือ



เมื่อพระราชบิดาคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๑
สวรรคตเมื่อ
พ.ศ.
๑๙๑๒ ทรงขึ้นครองราชย์โดย



ตำแหน่งองค์รัชทายาท
 ขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งอุปราช๑
นั้น
สมเด็จพระรามาธิบดีที
่๑
โปรดให้ทรง



ครองเมืองลพบุรี
ซึ่งเป็นเมืองสำคัญของอยุธยาที่มีความเกี่ยวพันทางการเมืองอย่างมาก
แต่ทรง



ครองราชย์ครั้งที่
๑
ได้เพียงปีเดียวเท่านั้น
กองทัพของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๑
(ขุนหลวงพะงั่ว)



ได้ยกมาจากสุพรรณบุรี
 สมเด็จพระราเมศวรจึงต้องทรงมอบพระนครศรีอยุธยาให้แก่สมเด็จพระ



บรมราชาธิราชที่
๑
แล้วเสด็จกลับไปครองเมืองลพบุรีดังเดิม



ใน
พ.ศ.
๑๙๓๑
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๑
สวรรคต
พระเจ้าทองลันโอรสทรงขึ้นเป็น

กษัตริย์พระองค์ใหม่ได้
๗
วัน
สมเด็จพระราเมศวรจึงยกพลจากเมืองลพบุรีเข้ากรุงศรีอยุธยา
จับ

พระเจ้าทองลันสำเร็จโทษ
แล้วขึ้นครองราชย์เป็นครั้งที่
๒
ขณะพระชนมายุได้
๔๙
พรรษา


เมื่อสมเด็จพระราเมศวรเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา



ระบุว่าโปรดให้ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่
 ครั้งนั้นพระเจ้าเชียงใหม่ยอมอ่อนน้อมต่อพระองค
์ หลังจาก



ได้ชัยชนะแล้วได้เสด็จกลับลงมาแวะนมัสการพระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลก
ทรงเปลื้องเครื่องต้น



ออกถวายเป็นพุทธบูชา
 สมโภช
๗
วันก่อนเสด็จกลับลงมาพระนคร


นอกจากสงครามที่เมืองเหนือแล้ว
สมเด็จพระราเมศวรได้ทรงยกทัพไปปราบข้าศึกแถบหัวเมือง



ตะวันออกคือที่ชลบุรีอีกด้วย
ดังที่ปรากฏความว่าเมื่อพระยากัมพูชายกทัพลงมาถึงชลบุรี
กวาดต้อน



ชายหญิงในเมืองชลบุรีและจันทบูรณ์ประมาณ
๖
-
๗
พันคนไปเมืองกัมพูชา
 สมเด็จพระราเมศวรโปรด



ให้พระยาชัยณรงค์ยกทัพไป
 ทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกันด้วยความสามารถ
 กองทัพของสมเด็จพระราเมศวร



สามารถตีกัมพูชาได้
 พระยากัมพูชาหลบหนีไป
จับได้แต่บุตรชายของพระยากัมพูชาเท่านั้น
 




๑


กฎมณเฑียรบาลที่ตราขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถระบุไว้ว่า
พระราชโอรสที่ประสูติแต่พระอัครมเหส
ี

เปน็ที
่“สมเดจ็หนอ่พระพทุธเจา้”
หรอื
“หนอ่พทุธางกรู”
พระโอรสอนัประสตูจิากพระมเหสรีอง
หรอืแมอ่ยูห่วัเมอืง
เป็น


พระมหาอปุราช
 ในสมยัอยธุยาตำแหนง่อปุราชหรอืพระมหาอปุราชเปน็ตำแหนง่ของผูซ้ึง่ไดร้บัอภเิษกใหเ้ปน็รชัทายาท


ซึ่งอาจจะเป็นพระราชโอรสองค์ใดองค์หนึ่ง
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พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตเพิ่มเติมข้อมูลไว้ว่าสมเด็จพระราเมศวรต้องประทับอยู่ที่

ลพบุรีถึง
๑๘
ปี
ซึ่งไม่ตรงกับในเอกสารฝ่ายไทย
แต่ให้รายละเอียดว่าขณะที่ทรงขึ้นครองราชย์นั้น



มีพระชนมายุได้
๕๑
พรรษา
ครองราชย์อยู่
๖
ปี



ในด้านการพระศาสนานั้น
ปรากฏความในพระราชพงศาวดารว่าเสด็จออกทรงศีล
ณ
พระที่นั่ง



มังคลาภิเษก
ทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จเป็นปาฏิหาริย
์จึงโปรดให้เจ้าพนักงานกรุย

หมายปักไว้เป็นเครื่องหมาย
แล้วทรงก่อพระมหาธาตุสูง
๑๗
วา
ยอด
๓
วา
ณ
บริเวณนั้น
โดย



พระราชทานชื่อว่าวัดมหาธาตุ


สมเดจ็พระราเมศวรสวรรคตเมือ่
พ.ศ.
๑๙๓๘
ขณะพระชนมายไุด
้๕๖
พรรษา
 ทรงครองราชย
์


ได้
๗
ปี




ปรีดี พิศภูมิวิถี 







เอกสารอ้างอิง

ประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนาภเิษกเลม่๑พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนติิ.์ กรงุเทพฯ: กองวรรณกรรม  

  และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๒พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม). กรุงเทพฯ:  

  กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒.  

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๑.กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘. 

ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียสฟานฟลีตและผลงานคัดสรร.

   กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 

 

 



พระพุทธรูปปางทรงพิจารณาชราธรรม

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๑


สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่๑ 

(ขุนหลวงพ่องั่ว) 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่๑(ขุนหลวงพ่องั่ว
หรือขุนหลวงพะงั่ว)
ทรงเป็นพระมหา



กษัตริย์รัชกาลที่
๓
แห่งกรุงศรีอยุธยา
เสด็จพระราชสมภพ
พ.ศ.
๑๘๕๓
เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๑



สวรรคตใน
พ.ศ.
๑๙๑๒
 สมเด็จพระราเมศวรซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์โตเสด็จขึ้นครองราชย์
หาก



แต่ปีรุ่งขึ้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชเสด็จยกทัพมาจากเมืองสุพรรณบุร
ี สมเด็จพระราเมศวรจึงมอบ



ราชสมบัติให้แล้วเสด็จไปประทับที่เมืองลพบุรี
ขณะที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๑
ขึ้นครองราชย์นั้น



มีพระชนมายุได้
๖๐
พรรษา
ตามที่ปรากฏในคัมภีร์จุลยุทธการวงศ์ซึ่งเป็นพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา



ฉบับภาษาบาลี
และพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๑



เสวยราชย์เมื่อปีจอ
จุลศักราช
๗๓๒
(พ.ศ.
๑๙๑๓)
ครองราชย์
๑๒
ปี
สวรรคตเมื่อจุลศักราช
๗๔๔



(พ.ศ.
๑๙๒๕)
แต่ในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ว่าสวรรคตปีมะโรง



จุลศักราช
๗๕๐
(พ.ศ.
๑๙๓๑)
รวมเวลาที่ทรงครองราชย์
๑๘
ปี


พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์อธิบายความช่วงการเปลี่ยนแผ่นดิน

จากรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๑
(พระเจ้าอู่ทอง)
ไปยังรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๑
และ

สมเด็จพระราเมศวรไว้ว่า




	 ศักราช	๗๓๑	ระกาศก	(พ.ศ.	๑๙๑๒)	แรกสร้างวัดพระราม	ครั้งนั้นสมเด็จพระ	 

รามาธิบดีเจ้าเสด็จนฤพาน	จึงพระราชกุมารท่านสมเด็จพระ	(ราเม)	ศวรเจ้าเสวยราชสมบัติ	 

ครั้นเถิงศักราช	๗๓๒	จอศก	(พ.ศ.	๑๙๑๓)	สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า	เสด็จมาแต่เมือง	 

สุพรรณบุรี	ขึ้นเสวยราชสมบัติพระนครศรีอยุธยา	และท่านจึงให้สมเด็จพระราเมศวรเจ้า	 

เสด็จไปเสวยราชสมบัติเมืองลพบุรี 



พระนามขุนหลวงพ่องั่ว
หรือขุนหลวงพะงั่วนั้น
ทำให้สันนิษฐานได้ว่าทรงเป็นพระราชโอรสใน



ลำดับที่
๕
เพราะการนับลำดับลูกชายในเอกสารโบราณเรียงลำดับคือ
อ้าย
ยี่
สาม
ไส
งั่ว
ลก
เจ็ด



แปด
เจ้า
จ๋ง
 ความสัมพันธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ
ขุนหลวงพะงั่วนี้พระราชพงศาวดารว่าเป็นพี่

พระมเหสีของสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๑
(พระเจ้าอู่ทอง)
ด้วย
จึงโปรดให้ไปครองเมืองสุพรรณบุรีและ

ได้มีบทบาทในการสู้รบกับข้าศึกในรัชกาลพระเจ้าอู่ทองมาแต่ก่อน
 ครั้นสิ้นแผ่นดินแล้วจึงเสด็จยกทัพ



มาขึ้นครองราชย์ที่อยุธยา
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พระราชพงศาวดารบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในรัชกาลของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที
่๑



ไว้ว่า
ก่อนขึ้นครองราชย์นั้นเคยไปครองเมืองชัยนาท
(พิษณุโลก)
อยู่ระยะหนึ่ง
 เมื่อครั้งที่อยุธยารบ



ชนะสุโขทัย
ได้ทรงยกทัพไปตีเมืองนครธมแห่งกัมพูชาเพื่อช่วยกองทัพของสมเด็จพระราเมศวร
 เมื่อ



ขึ้นครองราชย์แล้วได้ยกทัพไปรบเมืองเหนือหลายครั้ง
โดยเฉพาะการยึดเมืองชากังราวและเมือง



พิษณุโลก


ใน
พ.ศ.
๑๙๑๖
ทรงยกทัพจากอยุธยาไปตีเมืองชากังราว
ครั้งนั้นพระยาไสแก้วและพระยา



คำแหงเจ้าเมืองออกรบ
 พระยาไสแก้วเสียชีวิต
ส่วนพระยาคำแหงหลบหนีกลับเข้าเมืองได้
 อีก
๓
ปี



ตอ่มาทรงยกทพัหลวงขึน้ไปอกีครัง้หนึง่
 พระราชพงศาวดารกรงุเกา่ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนติิร์ะบวุา่





	 ศักราช	๗๓๘	มะโรงศก	(พ.ศ.	๑๙๑๙)	เสด็จไปเอาเมืองชากังราวเล่า	ครั้งนั้น	 

พญาคำแหงแลท้าวผ่าคอง	คิดด้วยกันว่าจะยอทัพหลวง	และจะทำมิได้	แลท้าวผ่าคองเลิก	 

ทัพหนี	แลจึงเสด็จทัพหลวงตาม	แลท้าวผ่าคองนั้นแตก	แลจับได้ตัวท้าวพระยา	แลเสนา	 

ขุนหมื่นครั้งนั้นมาก	แลทัพหลวงเสด็จกลับคืน	

 

จากนั้นอีก
๒
ปี
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๑
ทรงยกทัพไปตีเมืองกำแพงเพชร
พระมหา



ธรรมราชาที่
๒
แห่งสุโขทัยทรงออกรบด้วย
แต่เพลี่ยงพล้ำต่อทัพกรุงศรีอยุธยา
จึงออกถวายบังคม



เป็นการยอมรับในอำนาจทางทหารของกรุงศรีอยุธยา
 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๑
ทรงให้พระมหา

ธรรมราชาปกครองเมืองสุโขทัยต่อไป
แต่ให้ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองประเทศราช
 ใน
พ.ศ.



๑๙๓๑
ทรงยกทัพขึ้นไปชากังราวอีกครั้ง
และเสด็จสวรรคตระหว่างเดินทัพกลับ


นอกจากเมืองชากังราวแล้ว
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๑
ยังทรงยกทัพไปล้านนาเพื่อจะยึด

เอาเมืองเชียงใหม่
แต่ทรงได้เพียงเมืองลำปางที่ยอมอ่อนน้อมเท่านั้น


อนึ่ง
พระราชกรณียกิจที่สำคัญทางฝ่ายพระพุทธศาสนาของพระองค์คือการสถาปนาพระศรี-



รัตนมหาธาตุขึ้นเมื่อ
พ.ศ.
๑๙๑๗
ร่วมกับพระมหาเถระรูปสำคัญคือพระมหาเถรธรรมากัลญาณ
โดย

ทรงสร้างพระศรีรัตนมหาธาตุสูง
๑๙
วา
และยอดนพศูลสูง
๓
วา
เป็นพระอารามสำคัญกลางพระนคร




ปรีดี พิศภูมิวิถี 







เอกสารอ้างอิง

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๑พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ . กรุงเทพฯ:  

  กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘. 

 



พระพุทธรูปปางนาคปรก

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าทองลัน


สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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สมเด็จพระเจ้าทองลัน 

สมเด็จพระเจ้าทองลัน
หรือที่ปรากฏในเอกสารบางฉบับว่าพระเจ้าทองจันทร์
ทรงเป็น



พระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๔
แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ครองราชย์สั้นที่สุดคือเพียง
๗
วัน
 พระเจ้าทองลัน



เปน็พระราชโอรสในสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที
่๑
(ขนุหลวงพะงัว่)
ซึง่เสดจ็สวรรคตในขณะเสดจ็ไปรบ



กับหัวเมืองเหนือเมื่อ
พ.ศ.
๑๙๓๑
เมื่อแผ่นดินว่างลงนั้น
พระเจ้าทองลันพระราชโอรสได้ขึ้น



สืบราชสมบัติขณะพระชนมายุได้
๑๕
พรรษา
 ความช่วงนี้ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับ



หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ว่า



 

  ศักราชได้	๗๕๐	มะโรงศก	(พ.ศ.	๑๙๓๑)	เสด็จไปเอาเมืองชากังราวเล่า	ครั้งนั้น	 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าทรงพระประชวรหนัก	และเสด็จกลับคืน	ครั้นเถิงกลางทาง	 

สมเด็จพระบรมราชาเจ้านฤพานและจึงเจ้าทองลันพระราชกุมาร	ท่านได้เสวยราชสมบัติ	 

พระนครศรีอยุธยาได้	๗	วัน	จึงสมเด็จพระราเมศวรยกพลมาแต่เมืองลพบุรี	ขึ้นเสวยราช	 

สมบัติพระนครศรีอยุธยา	และท่านจึงให้พิฆาตเจ้าทองลันเสีย	




อย่างไรก็ดีพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตระบุว่าขณะขึ้นครองราชย์มีพระชนมายุได้



๑๗
พรรษา
 หลังจากนั้นได้
๗
วัน
สมเด็จพระราเมศวรซึ่งครองเมืองลพบุรีได้ยกทัพเข้ามายังกรุง



ศรีอยุธยา
จับพระเจ้าทองลันประหารชีวิตที่วัดโคกพระยา
แล้วขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อมา


พระนามของพระเจา้ทองลนันีเ้อกสารพงศาวดารเขยีนหลายแบบ
ทัง้ทองจนั
ทองจนัทร์
ทองลนั



สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่าที่ถูกควรเป็นทองลันดังที่ปรากฏ



ในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์




ปรีดี พิศภูมิวิถี 






เอกสารอ้างอิง

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๑พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์. กรุงเทพฯ: กอง  

  วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘. 

ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียสฟานฟลีต และผลงานคัดสรร.

 กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 

 



พระพุทธรูปปางขับพระวักกลิ

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้ารามราชา


สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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สมเด็จพระเจ้ารามราชา 

สมเด็จพระเจ้ารามราชาทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๕
แห่งกรุงศรีอยุธยา
ทรง



ครองราชย์ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นระยะเวลา
๑๕
ปี
ซึ่งนับได้ว่าเป็นรัชกาลหนึ่งที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะ



ปกติสุข


สมเด็จพระเจ้ารามราชาเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราเมศวรและเป็นพระราชนัดดาของ



สมเด็จพระรามาธิบดีที่
๑
(พระเจ้าอู่ทอง)
เสด็จพระราชสมภพเมื่อ
พ.ศ.
๑๘๙๙



พ.ศ.
๑๙๓๘
สมเด็จพระเจ้ารามราชาได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดา
ขณะ



เมื่อพระชนมายุประมาณ
๒๑
พรรษา
(ดังที่ปรากฏในหลักฐานของวันวลิต)
ทรงพระนามว่า
สมเด็จ



พระเจา้รามราชา
หรอืสมเดจ็พระเจา้รามราชาธิราช
 บางครั้งเรียกพระนามว่า
สมเด็จพระยาราม
หรือ



สมเด็จพระราม
 ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาที่ทรงครองราชย์อยู่นั้น
กรุงศรีอยุธยาอยู่ในภาวะปกติสุข



นอกจากนี้ได้ทรงริเริ่มส่งราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับอาณาจักรจีนเมื่อ
พ.ศ.
๑๙๔๐
และ



ในระยะเวลาต่อมายังได้ส่งทูตไปแลกเปลี่ยนสัมพันธไมตรีกันอยู่เสมอ
เช่น
ใน
พ.ศ.
๑๙๔๗
ทรงส่ง



คณะทูตไปจีนเพื่อเจรจาความด้านการค้า
จักรพรรดิจีนทรงมอบของกำนัลตอบแทน
และพระราชทาน



หนงัสอืประวตัสิตรสีจุรติให
้๑๐๐
เลม่
 ราชทตูสยามทลูขอกฎหมายจากเมอืงจนีเพือ่นำไปเปน็แบบอยา่ง



สำหรับประเทศ
จักรพรรดิจีนก็พระราชทานให้
 อย่างไรก็ดีการที่ทางพระเจ้ากรุงจีนทรงให้ความ



สนทิสนมกบัเจา้นครอนิทร
์เจา้ผูค้รองเมอืงสพุรรณบรุแีละเปน็พระราชนดัดาในสมเดจ็พระบรมราชาธริาช



ที่
๑
(ขุนหลวงพะงั่ว)
ถึงกับทรงยกย่องว่าเป็นกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่ง
ก็ทำให้สมเด็จพระเจ้ารามราชา



ทรงระแวง
ไม่ไว้วางพระทัยเจ้านครอินทร์มากยิ่งขึ้น


ในด้านความมั่นคงของอาณาจักรและการแผ่ขยายอำนาจของกรุงศรีอยุธยา
สมเด็จพระเจ้า



รามราชาได้ทรงพยายามขยายอำนาจไปยังอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรสุโขทัย
แต่ไม่ประสบ



ผลสำเร็จ
 ยิ่งกว่านั้นตอนปลายรัชกาล
ทรงมีข้อพิพาทกับเจ้าเสนาบดี
ซึ่งเป็นอัครมหาเสนาบดี



เจ้าเสนาบดีได้หนีไปอยู่ฟากปทาคูจามซึ่งอยู่ตรงคลองคูจามหรือคลองบ้านข่อยตรงข้ามกับเกาะเมือง



พระนครศรีอยุธยา
เป็นที่ตั้งชุมชนไทยเชื้อสายจาม
 ต่อมาเจ้าเสนาบดไีด้ร่วมกับเจ้านครอินทร์ยกกำลัง



จากเมืองสุพรรณบุรีมายึดกรุงศรีอยุธยา
 หลังจากนั้นได้กราบทูลเชิญเจ้านครอินทร์ขึ้นครองราชสมบัติ



ณ
กรุงศรีอยุธยา
ทรงพระนามว่าสมเด็จพระนครินทราธิราช
หรือสมเด็จพระอินทราชาแห่งราชวงศ์



สุพรรณภูมิ
 ส่วนสมเด็จพระเจ้ารามราชาให้ไปครองเมืองปทาคูจามและเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมา



โดยไม่ปรากฏวัน
เดือน
ปีที่สวรรคต
 อย่างไรก็ดี
เมื่อนับปีที่สมเด็จพระเจ้ารามราชาครองราชสมบัติ



ณ
กรุงศรีอยุธยาจาก
พ.ศ.
๑๙๓๘
จนถึง
พ.ศ.
๑๙๕๒
ซึ่งเป็นปีแรกแห่งการครองราชย์ของสมเด็จ
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พระนครินทราธิราช
ณ
กรุงศรีอยุธยา
รวมเป็นเวลา
๑๕
ปี
สังคีติยวงศ์ระบุว่าสมเด็จพระเจ้ารามราช



ผู้ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราเมศวรนี้มีพระบุญญาธิการมากเช่นเดียวกับพระราชบิดา



เกี่ยวกับการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้ารามราชาตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นปรากฏในพระราช-



พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรง



นิพนธ์อธิบายประกอบ
และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
แต่พงศาวดาร



กรุงศรีอยุธยาภาษามคธแลคำแปลกับสังคีติยวงศ์ได้กล่าวขัดแย้งกับเอกสารทั้ง
๒
เรื่องข้างต้น
โดย



กล่าวความว่า
“ในกาลต่อมานั้น พระเจ้าลุงของพระเจ้ารามราชา ทรงพระนามว่าพระเจ้านครอินท์  

เปนเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ (เมืองสุพรรณ) เปนญาติของพระเจ้าพงุมหานายก ยกพลมาแย่งชิงเอาราช  

สมบัติในกรุงศรีอยุธยานั้นได้แล้ว จับพระเจ้ารามราชานั้นสำเร็จโทษเสีย...”





ปิยนาถ บุนนาค 







เอกสารอ้างอิง

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๐. 

ปิยนาถ บุนนาค. “ลักษณะการเมือง การปกครอง ระบบกฎหมายของไทยและลักษณะสังคมเศรษฐกิจของไทยจนถึง  

  สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น.” ใน เพ็ญศรี ดุ๊ก และปิยนาถ บุนนาค. ประวัติศาสตร์ไทย๑.กรุงเทพฯ:  

  อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๔. 

พนรัตน์ (แก้ว), สมเด็จพระ. พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาภาษามคธแลคำแปลกับจุลยุทธการวงศ์ผูก๒เรื่องพงศาวดาร

 ไทย.กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ, ๒๕๕๐. 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์.กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๐. 

ราชบัณฑิตยสภา. เรื่องพระราชไมตรีในระหว่างกรุงสยามกับกรุงจีน.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒.  

  (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (มิ้น เลาหเศรษฐี) ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๗๒) 

สังคีติยวงศ์. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๓๖.



 



พระพุทธรูปปางทรงรับผลมะม่วง

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระนครินทราธิราช

สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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สมเด็จพระนครินทราธิราช 

สมเด็จพระนครินทราธิราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๖
แห่งกรุงศรีอยุธยา
และ



พระมหากษัตริย์องค์ที่
๓
แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ
ทรงครองราชย์
ณ
กรุงศรีอยุธยาเป็นเวลา
๑๕
ปี



เฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระนครินทราธิราช
(สมเด็จพระอินทราธิราช
หรือสมเด็จพระอินทราชาธิราช)



นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ราชวงศ์สุพรรณภูมิจะได้ครองอำนาจอย่างเด็ดขาดในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

ทั้งหมด
ภายใต้พระมหากษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งได้ครองราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยาสืบต่อมา



อีกหลายพระองค์


สมเด็จพระนครินทราธิราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อ
พ.ศ.
๑๘๘๒
เป็นพระราชนัดดาใน



สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๑
(ขุนหลวงพะงั่ว)
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิที่ครองราชย์
ณ



กรุงศรีอยุธยา
 พระนามเดิมขณะครองเมืองสุพรรณบุรีก่อนขึ้นครองราชย์ที่กรุงศรีอยุธยาคือเจ้านคร-



อินทร์
ทรงมีความสัมพันธ์กับจีนอย่างสนิทสนมถึงกับเคยเสด็จฯ
ไปเฝ้าจักรพรรดิจีนเมื่อ
พ.ศ.
๑๙๒๐



เพื่อถวายเครื่องราชบรรณาการ
ได้แก่
ช้างขอ
(ช้างที่ฝึกแล้ว)
เต่า
และของพื้นเมือง
 เมื่อเสด็จกลับ



จักรพรรดิจีนได้พระราชทานเครื่องผ้านุ่งห่มเป็นชุดและผ้าแพรพรรณต่าง
ๆ
กลับมาด้วย
ความสัมพันธ์



ในระบบการทูตบรรณาการอย่างใกล้ชิดกับราชสำนักจีนเช่นนี้เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายที่มีสัมพันธไมตรีด้วย



คือ
ในทางการเมือง
เนื่องจากจีนเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่
การรับทูตจากเจ้าเมืองใดถือว่าเจ้าเมืองนั้น



ได้รับสิทธิธรรมในการเป็นผู้ปกครอง
ส่วนในทางเศรษฐกิจ
ระบบการทูตบรรณาการเปิดโอกาสให้มีการ



ค้าขายกับจีนมากยิ่งขึ้น
 ด้วยเหตุนี้แม้ว่าเจ้านครอินทร์เป็นเพียงเจ้าเมืองสุพรรณบุรี
จักรพรรดิจีนก็

ทรงให้ความสนิทสนมและทรงยกย่องว่าเป็นกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งในระดับเดียวกับสมเด็จพระเจ้า

รามราชา


ต่อมาสมเด็จพระเจ้ารามราชาทรงมีข้อพิพาทกับเจ้าพระยามหาเสนาบดี
อัครมหาเสนาบดี



จนถึงกับเจ้าพระยามหาเสนาบดีต้องหนีไปขึ้นกับเจ้านครอินทร์และยกกำลังจากสุพรรณบุรีมายึด



พระราชวัง
แล้วกราบทูลเชิญเจ้านครอินทร์ขึ้นครองราชย์
ณ
กรุงศรีอยุธยา
เมื่อ
พ.ศ.
๑๙๕๒
เฉลิม

พระนามว่าสมเด็จพระนครินทราธิราช
ขณะมีพระชนมายุได้
๗๐
พรรษา
ตามหลักฐานของวันวลิต



ส่วนสมเด็จพระเจ้ารามราชาก็ได้รับการโปรดเกล้าฯ
ให้ไปครองเมืองปทาคูจาม
 เมื่อสมเด็จพระ



นครินทราธิราชขึ้นครองราชย์แล้วก็ยังคงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับจีนต่อไป
ด้วยการส่งราชทูตไปเจริญ



ทางพระราชไมตรีกับจีนอย่างสม่ำเสมอ
ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า
 เศรษฐกิจ
และ



ศิลปกรรมของไทยในช่วงต้นสมัยอยุธยา
นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ปูพื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองให้แก่



กรุงศรีอยุธยาในระยะเวลาต่อมา
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ผลของความมั่งคั่งทำให้มีการซื้อสินค้าอันงดงามประณีตและมีราคาสูงจากต่างประเทศเข้ามา



ที่สำคัญ
ได้แก่
ผ้าแพรพรรณหลากส
ีผ้าต่วน
เครื่องประดับ
เครื่องใช้สอย
และเครื่องปั้นดินเผาเคลือบ



ชนิดต่าง
ๆ
ที่สวยงามจากจีนในสมัยราชวงศ์เหม็ง
ซึ่งมีใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในราชสำนักและ



ตามบ้านผู้มีฐานะของกรุงศรีอยุธยา


การติดต่อค้าขายกับภายนอกโดยเฉพาะกับจีนทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของการค้าขาย

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 มีการรับและการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่
ๆ
 มีการผลิตสินค้าเครื่อง



สังคโลกและเครื่องปั้นดินเผาส่งไปค้าขายกับต่างประเทศตามหมู่เกาะที่ใกล้เคียง
เช่น
มลายู
ชวา



และฟิลิปปินส์
 นับเป็นสิ่งใหม่
ๆ
ที่นอกเหนือไปจากการส่งสินค้าป่าประเภทต่าง
ๆ
เป็นสินค้าออกตาม



แบบเดิม
 ในระยะนี้เมืองบางเมืองในราชอาณาจักรได้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมในการผลิตเครื่อง



สังคโลกและเครื่องปั้นดินเผา
เช่น
เมืองสุโขทัย
ศรีสัชนาลัย
และพิษณุโลก
 สมเด็จพระนครินทราธิราช



ได้ทรงขอช่างปั้นจีนมาสอนและทำเครื่องถ้วยชามในเมืองไทย
และเนื่องจากพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือ



อาณาจักรสุโขทัยด้วย
ก็คงทรงเลือกเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตเครื่อง

สังคโลก
เพราะเป็นแหล่งที่มีดินที่เหมาะแก่การทำเครื่องสังคโลก


ในด้านงานช่างศิลปกรรม
มีการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามที่สำคัญตามเมืองต่าง
ๆ



ที่อยู่ภายในราชอาณาจักร
เช่น
ที่เมืองสุพรรณภูมิหรือสุพรรณบุรีมีการสร้างพระปรางค์วัดพระศรีรัตน-



มหาธาตุ
 การสร้างพระปรางค์เป็นพระเจดีย์ประธานคงเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นนี้เอง
และแพร่

หลายทั่วไปทั้งในเขตพระนครศรีอยุธยาและหัวเมืองสำคัญ
เช่น
ราชบุรี
เพชรบุรี
สุพรรณบุรี
สิงห์บุรี



สวรรคโลก
ฯลฯ
 การนำเครื่องปั้นดินเผาเคลือบมาใช้เป็นเครื่องประดับสถาปัตยกรรมทางศาสนา
เช่น



กระเบื้องมุงหลังคา
ช่อฟ้าบราลี
รวมทั้งกระเบื้องปูพื้นโบสถ์วิหารที่พบตามวัดสำคัญต่าง
ๆ
ดังในเมือง



สุโขทัยและศรีสัชนาลัยก็เกิดขึ้นในระยะนี้
 รวมทั้งงานจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นตามผนังในโบสถ์



วิหารและในพระสถูปเจดีย์ก็เริ่มแพร่หลาย
ซึ่งล้วนได้รับอิทธิพลทางการช่างและศิลปกรรมจากจีน


นอกจากสมเด็จพระนครินทราธิราชได้ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่กรุงศรีอยุธยาในด้านการ

ค้าขายกับต่างประเทศและความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวิทยาการดังกล่าวมาแล้ว
พระองค์ยังทรงเริ่ม

สร้างความมั่นคงและความยิ่งใหญ่ในทางการเมืองให้แก่อาณาจักรอยุธยาด้วย
ดังทรงพยายามผนวก

กรุงสุโขทัยและสุพรรณบุรีให้เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกรุงศรีอยุธยา
กล่าวคือ
เมื่อ
พ.ศ.
๑๙๖๒



พระมหาธรรมราชาที่
๓
แห่งสุโขทัยเจ้าเมืองพิษณุโลก
(เมืองชัยนาทบุรี)
เสด็จสวรรคต
เมืองเหนือ



ทั้งปวงเป็นจลาจลอันเนื่องมาจากพระยาบาลเมืองและพระยารามพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชา



ที่
๓
(บางท่านว่าเป็นพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาที่
๒)
ทรงแย่งชิงราชสมบัติแห่งกรุงสุโขทัย



กัน
เป็นเหตุให้สมเด็จพระนครินทราธิราชต้องเสด็จฯ
ขึ้นไปถึงเมืองพระบาง
(เมืองนครสวรรค์)
แล้ว



ทรงไกล่เกลี่ยให้พระยาบาลเมืองเป็นกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยครองเมืองพิษณุโลกอันเป็นเมืองหลวง



และให้พระยารามเป็นเจ้าเมืองสุโขทัยอันเป็นเมืองเอก
โดยต่างมีสถานะเป็นประเทศราชขึ้นต่ออยุธยา
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ในครั้งนี้คงจะแยกเขตแดนเมืองสุโขทัยกับเมืองพิษณุโลกให้ปกครองเป็นต่างอาณาเขตกัน
ดังนั้นจะเห็น



ได้ว่าตอนนี้สุโขทัยยอมรับอำนาจของอยุธยา
 อยุธยาเข้ามาไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทภายในได้
และยังมี



อำนาจแต่งตั้งกษัตริย์ของสุโขทัย
ตลอดจนจัดแบ่งการปกครองภายในให้แก่สุโขทัยด้วย



ในช่วงนี้เองยังได้เกิดปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าอยุธยาได้เปลี่ยนยุทธวิธีจากการใช้สงคราม

เป็นเครื่องมือในการขยายอำนาจขึ้นไปทางเหนือ
เป็นการพยายามแทรกซึมเข้าไปในราชวงศ์สุโขทัยเพื่อ

ควบคุมอย่างเด็ดขาด
กล่าวคือเจ้าสามพระยาพระราชโอรสองค์หนึ่งของสมเด็จพระนครินทราธิราชได้

เสกสมรสกับเจ้าหญิงสุโขทัย
ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านราชวงศ์ระหว่างอาณาจักรเหนือ



คือสุโขทัยและอาณาจักรใต้คืออยุธยา
 ทั้งสองพระองค์ได้ทรงให้กำเนิดสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ



ซึ่งต่อมาจะทรงเป็นผู้รวมอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน



นอกจากนี้
สมเด็จพระนครินทราธิราชยังได้โปรดเกล้าฯ
ให้พระราชโอรสไปครองเมืองลูกหลวง

ต่าง
ๆ
เพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักร
ได้แก่
 เจ้าอ้ายพระยาครองเมืองสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเมือง



ลูกหลวง
เจ้ายี่พระยาครองเมืองแพรกศรีราชา
(เมืองสรรค์
คือบริเวณอำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท

ในปัจจุบัน)
และเจ้าสามพระยาครองเมืองชัยนาท
(เมืองพิษณุโลก)
ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านเหนือ



ในช่วงระหว่าง
พ.ศ.
๑๙๖๒
-
พ.ศ.
๑๙๖๗


สมเด็จพระนครินทราธิราชครองราชย์ได้
๑๕
ปี
ก็เสด็จสวรรคตเมื่อ
พ.ศ.
๑๙๖๗





ปิยนาถ บุนนาค 







เอกสารอ้างอิง

จุฬารักษ์ ดำริห์กุล. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามรดกโลกทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๖. 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๐. 

ปิยนาถ บุนนาค. “ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพิษณุโลกกับอยุธยา.” ใน หนังสือรวมบทความทางวิชาการ

 โครงการศูนย์สุโขทัยศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕. (จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ  

  ๒๓ ปี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

พนรัตน์ (แก้ว), สมเด็จพระ. พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาภาษามคธแลคำแปลกับจุลยุทธการวงศ์ผูก๒เรื่องพงศาวดาร

 ไทย. กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ, ๒๕๕๐. 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์.กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๐. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงสารประเสริฐและฉบับกรมพระปรมานุชิตและพงศาวดารเหนือฉบับ

 พระวิเชียรปรีชา(น้อย). พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๐๔. 

อุษณีย์ ธงไชย. “ความรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์อยุธยา.” ใน กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. ประวัติศาสตร์ไทย

 จะเรียนจะสอนกันอย่างไร.กรุงเทพฯ: การศาสนา, ๒๕๔๓.



 



พระพุทธรูปปางภุตตกิจ

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๒


สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่๒ 

(เจ้าสามพระยา) 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่๒(เจ้าสามพระยา) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๗



แห่งกรุงศรีอยุธยา
เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่
๓
ของสมเด็จพระนครินทราธิราช
ทรงครองราชย์



พ.ศ.
๑๙๖๗-พ.ศ.
๑๙๙๑
 


ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเจ้าสามพระยาประสูติเมื่อใด
แต่พงศาวดารฉบับวันวลิต
(Van
Vliet)
ว่า

เมื่อขึ้นครองราชสมบัติมีพระชนมายุ
๓๕
พรรษา
เหตุที่ทำให้พระองค์ได้ราชสมบัติก็เพราะพระเชษฐา



คอื
เจา้อา้ยพระยาผูค้รองเมอืงสพุรรณบรุกีบัเจา้ยีพ่ระยาผูค้รองเมอืงแพรกศรรีาชา
(เมอืงสรรค)์
แยง่ชงิ



ราชสมบัติกันเมื่อพระราชบิดาสวรรคต
โดยการทำยุทธหัตถีที่เชิงสะพานป่าถ่านในพระนครศรีอยุธยา



แล้วสิ้นพระชนม์ด้วยกันทั้งคู่
ขุนนางผู้ใหญ่จึงไปอัญเชิญเจ้าสามพระยา
ซึ่งขณะนั้นครองเมืองชัยนาท



หรือเมืองพิษณุโลกขึ้นครองราชสมบัติ
ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๒



ชว่งเวลาทีส่มเดจ็พระบรมราชาธริาชที
่๒
ขึน้ครองราชสมบตัเิปน็สมยัเดยีวกบัชว่งตน้ราชวงศห์มงิ



(Ming)
ของจีน
(พ.ศ.
๑๙๑๑-พ.ศ.
๒๑๘๗)
และจักรพรรดิหย่งเล่อ
(Yong
Le
ครองราชย์
พ.ศ.



๑๙๔๕-พ.ศ.
๑๙๖๗)
ทรงแผ่แสนยานุภาพทางทะเล
โดยส่ง
“กองเรือมหาสมบัติ”
ขนาดใหญ่ให
้


มหาขันที
นายพลเรือเจิ้งเหอ
(Zheng
He
พ.ศ.
๑๙๑๔-พ.ศ.
๑๙๗๖)
ออกสำรวจทางทะเล
 
เจิ้งเหอ

และบางส่วนของกองเรือมหาสมบัติเคยแวะพระนครศรีอยุธยา
๒
ครั้ง
ในการเดินทางครั้งที่
๒
(พ.ศ.



๑๙๕๐-พ.ศ.
๑๙๕๑)
ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ารามราชา
และครั้งที่
๖
(พ.ศ.
๑๙๖๔-พ.ศ.๑๙๖๕)



ในรัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
 การเดินทางของกองเรือมหาสมบัติครั้งที่
๗ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย



(พ.ศ.
๑๙๗๔-พ.ศ.
๑๙๗๖)
มีขึ้นในสมัยจักรพรรดิชวนเต๋อ
(Xuan
De
ครองราชย์พ.ศ.
๑๙๖๘-



พ.ศ.
๑๙๗๘)
ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๒
(เจ้าสามพระยา)
แม้กองเรือจะไม่ได้แวะ



ที่กรุงศรีอยุธยา
แต่ก็ย่อมเป็นที่รับรู้ได้เพราะกองเรือมีถึง
๑๐๐
ลำ
ลูกเรือ
๒๗,๕๐๐
คนอย่างไรก็ด
ี


การแผ่แสนยานุภาพทางทะเลของจีนไม่ได้ทำให้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๒
ประสบความยุ่งยาก



แต่อย่างใด
เพราะพระราชบิดาทรงวางพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีไว้แล้วจากการที่พระองค์เคยเสด็จไปจีน



ดังนั้นความสัมพันธ์ใน
“ระบบบรรณาการ”
กับจีนจึงดำเนินต่อมาด้วยดี


พระราชภารกิจแรกของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 
๒
คือ
การถวายพระเพลิงพระศพ



พระเชษฐาทั้ง
๒
พระองค์
สถานที่นั้นโปรดให้สร้างพระมหาธาตุและพระวิหารเพื่อเป็นวัดซึ่ง

พระราชทานนามว่าวัดราชบูรณะ
และที่พระเชษฐาทรงทำยุทธหัตถี
โปรดให้ก่อพระเจดีย์
๒
องค์




69

พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ซึ่งถือว่ามีความถูกต้องทั้งเหตุการณ์

และศักราช
ได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๒
ไว้ดังนี้


๑.
 มีชัยชนะเหนืออาณาจักรขอม
พ.ศ.
๑๙๗๔
สามารถยึดเมืองพระนครหรือนครธม
(Angkor



Thom)
ซึ่งเป็นชัยชนะอย่างเด็ดขาด
 เป็นที่ยอมรับของนักประวัติศาสตร์ทั้งหลาย
ไม่เหมือนกับ

ชัยชนะของอยุธยาต่อเมืองพระนครครั้งก่อนหน้านั้น
คือ
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองและสมเด็จ



ขุนหลวงพะงั่ว
ซึ่งเป็นที่โต้แย้งกันอยู่ว่ามีจริงหรือไม่
ชัยชนะในครั้งนี้
 โปรดให้
“พระนครอินทร์”



ราชโอรสครองที่เมืองพระนครด้วย
และมีการกวาดต้อน
“พระยาแก้ว
พระยาไท”
เชื้อพระวงศ์และ



ขุนนางขอมพร้อมรูปประติมากรรมเข้ามา
 การได้เชื้อพระวงศ์และขุนนางขอมมาในครั้งนี้น่าจะมีผล



ตอ่การปฏริปูการปกครองในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ
(พ.ศ.
๑๙๙๑-พ.ศ.
๒๐๓๑)
ในเวลาตอ่มา


๒.
 ทรงตั้งพระราชโอรสเป็นสมเด็จพระราเมศวรที่พระมหาอุปราชซึ่งโปรดให้ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก



ไปครองเมืองพิษณุโลกเมื่อ
พ.ศ.
๑๙๘๑
แทนผู้ครองเมืองแต่เดิม
ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์สุโขทัย
 การตั้ง



สมเด็จพระราเมศวรไปครองเมืองพิษณุโลกมีความสำคัญมาก
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมอาณาจักร



สุโขทัยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอาณาจักรอยุธยา
เพราะสมเด็จพระราเมศวรมีพระราชมารดาเป็น



เจ้าหญิงสุโขทัย
 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรขึ้นครองราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยาใน
พ.ศ.
๑๙๙๑
มี



พระนามว่า
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ทรงเห็นความสำคัญของเมืองพิษณุโลกมาก
ถึงกับเสด็จไป



ประทบัทีเ่มอืงพษิณโุลกเมือ่
พ.ศ.
๒๐๐๖
จนเสดจ็สวรรคตเมือ่
พ.ศ.
๒๐๓๑


๓.
 การโจมตีอาณาจักรล้านนา
พ.ศ.
๑๙๘๕
และ
พ.ศ.
๑๙๘๗
ทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่



หลงัจากสง่พระราเมศวรไปปกครองพษิณโุลก
แตก่ารตเีชยีงใหมค่รัง้แรกไมส่ำเรจ็เพราะทรงพระประชวร



๒
ปีต่อมา
(พ.ศ.
๑๙๘๗)
ทรงยกทัพไป
“ปราบพรรค”
ซึ่งน่าจะเป็นเชียงใหม่ตามพระราชพงศาวดาร



ฉบับพระราชหัตถเลขา
คราวนี้มีชัยชนะได้เชลยถึง
๑๒๐,๐๐๐
คน
หลักฐานจีนหมิงสือลู่
หรือ

จดหมายเหตุสมัยราชวงศ์หมิง
ได้กล่าวยืนยันการตีเชียงใหม่โดยกองทัพของกรุงศรีอยุธยาไว้ด้วย
และ

ว่าทางเชียงใหม่ได้ขอพระราชลัญจกรแทนของเก่า
เพราะถูกทำลายจากการสงครามในครั้งนี้
ซึ่ง



จักรพรรดิจีนก็พระราชทานให้


๔.
 การส่งทูตไปจีน
สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๒
มีการส่งทูตนำบรรณาการไปถวาย



จักรพรรดิจีนในลักษณะ
“จิ้นก้ง”
หรือ
“จิ้มก้อง”
เพื่อประโยชน์ในการค้าหลายครั้ง
และค่อนข้างถี่



ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับการที่จีนส่งกองเรือมหาสมบัติมายังน่านน้ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และ



มหาสมุทรอินเดียก็ได้
หลักฐานจากจดหมายเหตุสมัยราชวงศ์หมิงได้กล่าวถึงว่า
สมเด็จพระบรม-

ราชาธิราชที่
๒
ทรงส่งทูตไปถวายบรรณาการประมาณ
๑๐
ครั้ง
บางครั้งส่งไปติด
ๆ
กันปีต่อปี
บางปี



๒
ครั้ง
ซึ่งนับว่าผิดปกติ
แต่อาจแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางการค้าของ
๒
ประเทศก็ได้
บางครั้งมี

การฟ้องจีนว่าทูตไทยถูกจามปาขัดขวางและกักตัว
ให้จีนตักเตือนว่ากล่าวจามปาและปล่อยตัวคณะทูต



ด้วย
มีอยู่ครั้งหนึ่งไทยขอพระราชลัญจกรซึ่งมีความสำคัญในการติดต่อแทนของเก่าเพราะถูกไฟไหม้
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พระราชมนเทียร
(พ.ศ.
๑๙๘๓)
และไหม้พระที่นั่งตรีมุข
(พ.ศ.
๑๙๘๔)


๕.
 ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ทรงสร้างวัดราชบูรณะ
(พ.ศ.
๑๙๖๗)
และวัดมเหยงคณ์



(พ.ศ.
๑๙๘๑)
ที่พระนครศรีอยุธยา


วันวลิต
ผู้จัดการสำนักการค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา
(V.O.C.)
สมัยสมเด็จ



พระเจ้าปราสาททอง
ได้กล่าวถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที
่๒
(เจ้าสามพระยา)
ในหนังสือพงศาวดาร



กรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต
พ.ศ.
๒๑๘๒
ว่า





	 ...พระองค์เป็นนักรบโดยกำเนิด	ทรงเฉลียวฉลาด	มีโวหารดี	รอบคอบ	มีความเมตตา	 

กรุณา	พระองค์เอาใจใส่ดูแลทหารและข้าราชบริพารเป็นอย่างดี	พระองค์ทรงเป็นนัก	 

เสรีนิยม	ทรงสร้างและบูรณะวัดหลายแห่ง	ทรงให้ความช่วยเหลือทั้งพระและคนยากจน	 

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความเมตตามากที่สุดเท่าที่ประเทศสยามเคยมี	ทุก ๆ 	๑๐	ถึง	 

๑๕	วัน
พระองค์จะเสด็จไปในเมืองและถามทุกข์สุขประชาชนว่า	ทุกคนได้รับสิ่งของที่เขา	 

มีสิทธิ์ที่จะได้และได้รับความช่วยเหลือหรือไม่เพียงไร…	




สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๒
(เจ้าสามพระยา)
ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของสมัย

กรุงศรีอยุธยา
 พระองค์ทรงรวมอาณาจักรสุโขทัยเข้ากับอาณาจักรอยุธยา
ทรงแผ่อำนาจครอบคลุม



อาณาจักรขอมที่รุ่งเรืองและมีอำนาจมากที่เมืองพระนคร
(Angkor)
ทรงมีชัยชนะต่ออาณาจักรล้านนา



ทรงติดต่อค้าขายกับจีน
ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
และทรงตั้งธรรมเนียมการมีพระมหาอุปราช



สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๒
เสด็จสวรรคตเมื่อ
พ.ศ.
๑๙๙๑
ทรงครองราชสมบัติรวม
๒๔
ปี
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รูปหล่อครึ่งพระองค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ประดิษฐาน
ณ
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(หลังเดิม)
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สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๘
แห่งกรุงศรีอยุธยา
เป็น



พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๒
(เจ้าสามพระยา)
พระราชชนนีเป็นพระราชธิดา



พระมหาธรรมราชาที่
๓
หรือพระยาไสลือไท
(บางแห่งว่าเป็นพระราชธิดาพระมหาธรรมราชาที่
๒)



ในพระราชวงศ์สุโขทัย
แต่เสวยราชสมบัติอยู่ที่เมืองพิษณุโลก


ใน
พ.ศ.
๑๙๗๔
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที
่๒
โปรดให้เตรียมกองทัพใหญ่ไปตั้งประชุมพล
ณ



ทุ่งพระอุทัย
นอกกรุงศรีอยุธยาทางตะวันออกเฉียงเหนือ
จะยกไปทำสงครามเอาเมืองพระนครใน



แคว้นกัมพูชา
 เวลานั้นพระราชชนนีทรงพระครรภ์แก่
เสด็จออกตามไปส่งสมเด็จพระราชบิดาและ

ประสูติสมเด็จหน่อพระพุทธเจ้าในกาลสมัยนั้น


เมื่อสมเด็จหน่อพระพุทธเจ้าทรงเจริญพระชนมายุ
๗
พรรษา
พระราชบิดาโปรดให้พระราชชนนี



เสด็จขึ้นไปเมืองพิษณุโลกเพื่อทรงเยี่ยมพระมหาธรรมราชา
ครั้งนั้นโปรดให้สมเด็จหน่อพระพุทธเจ้า



ตามเสด็จไปด้วยพระราชชนน
ี ต่อมาเมื่อพระชนมายุ
๙
พรรษา
สมเด็จพระราชบิดาโปรดให้สถาปนา

พระนามว่า
สมเด็จพระราเมศวร
 ครั้นถึง
พ.ศ.
๑๙๘๔
สมเด็จพระราเมศวรเจริญพระชนมายุ



๑๐
พรรษา
 สมเด็จพระราชบิดาโปรดให้สถาปนาพระอิสริยยศตั้งขึ้นไว้เป็นที่พระมหาอุปราชแห่ง



กรุงศรีอยุธยา


พ.ศ.
๑๙๙๑
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๒
เสด็จสวรรคต
พระมหาอุปราชขึ้นเสวยราชสมบัติ



เป็นพระเจ้าแผ่นดินลำดับที่
๘
แห่งกรุงศรีอยุธยา
ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ขณะ



มีพระชนมายุ
๑๗
พรรษา
ทรงปกครองแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยานาน
๑๕
ปี
และได้รวมแคว้นสุโขทัย



เข้ามาร่วมเป็นแผ่นดินเดียวกับกรุงศรีอยุธยา
ทรงปกครองได้เป็นปึกแผ่นต่อมาอีก
๒๕
ปี
นับได้ว่า



ยาวนานยิ่งในสมัยอยุธยา


ช่วงเวลา
๔๐
ปีในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
มีพระราชดำริริเริ่มและทรงพระราช-



กรณียกิจสำคัญอันเป็นคุณประโยชน์ยิ่งนานาประการแก่การบริหารราชการ
กระบวนการยุติธรรม



ความมั่นคงของรัฐ
การบำรุงรักษาศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
และทรง

พระราชนิพนธ์วรรณกรรมมหาชาติคำหลวงอันเป็นพระราชมรดกชิ้นสำคัญที่ตกทอดมาจนปัจจุบัน



เป็นต้น
ซึ่งพระราชดำริการใหม่
และพระราชกรณียกิจสำคัญเหล่านี้
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรง



ทำมาตลอดสมัยในระหว่างทรงปกครองแผ่นดิน


เมือ่สมยัแรกทีส่มเดจ็พระบรมไตรโลกนาถเสดจ็ขึน้เสวยราชสมบตัแิละประทบั
ณ
พระราชวงัเดมิ



ที่พระราชบิดาเคยประทับ
ไม่นานก็โปรดให้สร้างพระราชวังแห่งใหม่ขึ้น
ณ
บริเวณพื้นที่ที่อยู่ถัด
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พระราชวังเดิมขึ้นไปทางเหนือใกล้แม่น้ำลพบุรี
 พระราชวังใหม่นี้
โปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้น



เป็นประธานแห่งพระราชวังชื่อเบญจารัตนมหาปราสาท
ประกอบด้วยพระราชมนเทียร
พระตำหนัก



เรือนหลวง
คลังต่าง
ๆ
และบริวารสถานพร้อมตามขนบนิยมโดยโบราณราชประเพณี


การปกครองบ้านเมืองในพระราชอาณาจักรก่อนแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นการ



ปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจในการปกครอง
โดยได้มอบสิทธิและหน้าที่ใน

อำนาจที่บุคคลในราชสกุลควรได้รับไปจัดการปกครองบ้านเล็กเมืองน้อยตามฐานะและขนาด
 ครั้น



มาถึงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ทรงตระหนักถึงความสำคัญ
จึงเลิกส่งพระเจ้าลูกเธอ



พระเจ้าหลานเธอไปกินเมือง
คงให้มีตำแหน่งอยู่ในราชธานี
เพื่อป้องกันมิให้พระเจ้าลูกเธอ
พระเจ้า

หลานเธอมีโอกาสซ่องสุมผู้คนเป็นกำลังก่อเหตุขึ้นในแผ่นดินเหมือนดังในกาลที่ผ่านมา
 การปฏิรูปการ

ปกครองจึงเริ่มด้วยการจัดฐานะเมืองตามขนาดและความสำคัญ
จัดตั้งเป็นเมืองเอก
เมืองโท
และ



เมืองตรี


การบริหารราชการแผ่นดินก่อนรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
พระมหากษัตริย์ทรงรับ



เป็นพระราชภาระและบริหารราชการแผ่นดินทั้งด้านการปกครอง
การยุติธรรม
การเศรษฐกิจ
การ



เกษตรกรรม
การศาสนา
เป็นต้น
 โดยมีเจ้านาย
ขุนนาง
เจ้าพนักงานแบ่งรับสนองพระราชกิจได้บ้าง



แต่ก็ยังมิได้เป็นระบบระเบียบที่ชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพ
 กิจราชการต่าง
ๆ
อาจมีการปฏิบัติ



ผิดกระทรวงล่วงกรมกัน
อันเป็นผลให้ส่วนราชการไม่มั่นคงเรียบร้อย
ย่อมไม่เป็นการดีแก่การบริหาร



ราชการ
ซึ่งราชการและสังคมสมัยนั้นกว้างขวางขึ้นกว่าสมัยก่อน
ๆ


สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินขึ้นให้เป็นระเบียบ



ใหม่
 พลเมืองฝ่ายทหารตั้งอธิบดีเป็นผู้บริหารราชการเป็น
“สมุหพระกลาโหม”
และพลเมือง



ฝ่ายพลเรือนตั้งอธิบดีผู้บริหารราชการเป็น
“สมุหนายก”
 ทั้งสองตำแหน่งนี้ให้มีตำแหน่งเป็น
“อัคร



มหาเสนาบดี”
รับสนองพระราชกิจเหนือขุนนางชั้นรองลงไปด้วย


ต่อมาโปรดให้ตั้งบุคคลขึ้นรับสนองพระราชกิจสำคัญสำหรับการบริหารราชการแผ่นดิน
๔
ฝ่าย



อันเปรียบเป็นเสาหลักสำหรับค้ำจุนความมั่นคงและมั่งคั่งแก่บ้านเมือง
เรียกว่า
“จัตุสดมภ์”
คือ



ตำแหน่งอธิบดีกรมวัง
อธิบดีกรมคลัง
อธิบดีกรมเมือง
(เวียง)
และอธิบดีกรมนา


ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นในสังคมแห่งกรุงศรีอยุธยา



และในประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยต่อมา
กล่าวคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ตั้งและกำหนด

ศักดินาขึ้นสำหรับตัวบุคคลที่เป็นเจ้านาย
ข้าราชการ
และพลเมืองทุกบุคคลที่มีภูมิลำเนาในพระราช



อาณาเขตแห่งกรุงศรีอยุธยา
เพื่อยกฐานะและความสามารถในความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคลให้



ปรากฏเป็นที่ยอมรับทางสังคม
ประเพณีนิยม
ระบบราชการ
สิทธิและผลประโยชน์กับกระบวนการ

ยุติธรรม
เป็นต้น
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สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ตราพระราชกำหนดกฎมณเฑียรบาล
เป็นกฎระเบียบในการ



ปฏิบัติราชการมิให้เป็นความผิดต่อพระเจ้าแผ่นดิน
มิให้บกพร่องแก่ราชการ
มิให้เป็นเหตุแก่พระเจ้า



แผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์
มิให้ทำความชั่วให้เป็นที่เสียพระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดิน



เป็นต้น
 อนึ่ง
กฎมณเฑียรบาลซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถให้ตราขึ้นครั้งแรกเป็นพระราชกำหนดใน

แผ่นดินของพระองค์นั้น
ได้ถือเป็นพระราชกำหนด
เป็นกฎหมายสำหรับราชการในพระราชสำนักแห่ง

กรุงศรีอยุธยาต่อมาเป็นลำดับ
 ทั้งยังได้รับสืบต่อมาเป็นกฎมณเฑียรบาลสำหรับพระราชสำนักแห่ง



กรุงรัตนโกสินทร์ด้วย


การรักษาและผดุงความมั่นคงของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งทรงเป็นพระประมุขแห่งพระราชอาณาเขต



กับสถาบันราชการ
สังคม
พลเมือง
และแว่นแคว้น
มิให้มีเหตุเป็นภัยขึ้นภายใน
หรือมาแต่ภายนอก



จนนำมาซึ่งภัยเป็นอันตรายแก่ความสงบเป็นปกติสุข
จึงต้องมีกฎหมายเพื่อยับยั้งห้ามปรามและ



ปราบการณ์ต่าง
ๆ
ที่จะเป็นเหตุบั่นทอนความมั่นคงทั้งในส่วนพระเจ้าแผ่นดิน
การบริหารราชการ



สวัสดิภาพของพลเมือง
เพื่อมิให้เป็นจลาจลขึ้นในแผ่นดิน
เป็นต้น


ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ซึ่งโปรดให้ตรา



ขึ้น
คือพระไอยการอาชญาหลวงกับพระไอยการลักษณะขบถศึก


เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นครองราชย์
ณ
กรุงศรีอยุธยาได้
๓
ปี
ระหว่างนั้นทรง

จัดการบริหารราชการให้เป็นปกติเรียบร้อย
ดังการสร้างพระราชวังใหม่
การปฏิรูประบบข้าราชการ



เป็นต้น
 ในการศึกสงคราม
พระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ได้ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกเมื่อ
พ.ศ.



๑๙๙๔


ต่อมา
พ.ศ.
๑๙๙๘
เมืองมะละกาซึ่งเป็นเมืองขึ้นแก่กรุงศรีอยุธยามาแต่ก่อน
เจ้าเมืองตั้งตัว



เป็นขบถ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ส่งกองทัพลงไปปราบและได้เมืองมะละกาคืนมาดังเดิม



อนึ่ง
ในช่วงระยะเวลาของพระองค์
ปรากฏว่าทรงแผ่พระบรมเดชานุภาพเหนือดินแดนลาว
กัมพูชา



และทวายด้วย
 นอกจากนั้นยังทรงทำสงครามอีกหลายครั้งกับเชียงใหม่
เพื่อป้องกันเมืองกำแพงเพชร



เมืองศรีสัชนาลัย
และเมืองสุโขทัย
 หลังจากที่มีศึกสงครามกับฝ่ายล้านนานี้เอง
ทำให้สมเด็จพระ



บรมไตรโลกนาถเสด็จไปเสวยราชย์ที่เมืองพิษณุโลกและคอยทรงบัญชาการรบ
พระองค์เสด็จออก



ผนวชที่วัดจุฬามณี
เมืองพิษณุโลกเมื่อ
พ.ศ.
๒๐๐๘
ทรงพระผนวชเป็นเวลานานถึง
๘
เดือน
หลังจาก



ทรงลาพระผนวชแล้ว
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงครองราชย์อยู่ต่อไปที่เมืองพิษณุโลก
และเสด็จ



สวรรคตใน
พ.ศ.
๒๐๓๑
ขณะพระชนมายไุด
้๕๖
พรรษา




จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ 
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พระพุทธรูปปางประสานบาตร

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๓


สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่๓ 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่๓ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๙
แห่งกรุงศรีอยุธยา

และเป็นรัชกาลที่มีปัญหาไม่น้อยในประวัติศาสตร์
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุ-



มาศ
(เจิม)
 พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติชมิวเซียม
และพระราชพงศาวดาร



กรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ไม่ได้กล่าวถึงรัชกาลนี้ไว้
 ขณะที่พระราชพงศาวดารฉบับ



พระราชหัตถเลขาไม่ได้กล่าวถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที
่๓
แต่กล่าวถึงรัชกาลสมเด็จพระ



อินทราชาธิราชที่
๒
เช่นเดียวกับพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตที่กล่าวถึงรัชกาลสมเด็จพระ



อินทราชา
 อย่างไรก็ตาม
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงอธิบายว่า



รัชกาลสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่
๒
นั้นที่ถูกควรเรียกว่า
รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๓



ส่วนชื่ออินทราชานั้นเป็นพระนามของพระราชโอรสองค์หนึ่งของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
แต่คง



สิ้นพระชนม์ในการสู้รบเมื่อคราวที่พระเจ้าติโลกราชเจ้าเมืองเชียงใหม่ยกทัพมาตีเมืองสุโขทัยเมื่อ



พ.ศ.
๒๐๐๖



พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ให้ข้อมูลว่าเมื่อ
พ.ศ.
๒๐๐๖



สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นไปเสวยราชย์ที่เมืองพิษณุโลกเพื่อตั้งรับทัพพระเจ้าติโลกราชเจ้าเมือง



เชียงใหม่
และพระยายุทธิษเฐียรเจ้าเมืองเชลียงที่ยกทัพมาตีสุโขทัย
พิษณุโลก
และกำแพงเพชร
 ทรง



ให้สมเด็จพระบรมราชาธิราชเป็นกษัตริย์ครองที่อยุธยา
 ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวอาณาจักรอยุธยาจึง



เสมือนมีกษัตริย์
๒
พระองค์
คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปกครองเมืองพิษณุโลกองค์หนึ่ง
และ



สมเด็จพระบรมราชาธิราชครองพระนครศรีอยุธยาอีกพระองค์หนึ่ง
 การมีกษัตริย์
๒
พระองค์ปกครอง

พร้อมกันนี้ดำเนินต่อมาถึง
พ.ศ.
๒๐๓๑
 เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จสวรรคตที่พิษณุโลก



สมเด็จพระบรมราชาธิราชจึงเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียว
 พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวง

ประเสริฐอักษรนิติ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
พระองค์ครองราชย์ต่อมาอีก
๓
ปี
และเสด็จสวรรคตเมื่อ



พ.ศ.
๒๐๓๔
ดังนั้นถ้าหากจะนับช่วงเวลาครองราชย์จริงของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๓
โดยไม่นับ



ช่วงที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังคงมีอำนาจอยู่ที่พิษณุโลกคือ
๓
ปี
ระหว่าง
พ.ศ.
๒๐๓๑
-




พ.ศ.
๒๐๓๔


พระราชประวัติของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๓
ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารแต่ละฉบับ



ไม่สอดคล้องกันนัก
 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ
(เจิม)
พระราชพงศาวดาร

กรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพนรัตน์
และพระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติช



มิวเซียมระบุว่า
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พ.ศ.
๑๙๙๗
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีพระราชโอรส
 


พ.ศ.
๒๐๐๙
 พระบรมราชาผู้เป็นพระราชโอรสทรงผนวช
 


พ.ศ.
๒๐๑๐
 สมเด็จพระราชโอรสเจ้าลาผนวชและตั้งเป็นพระมหาอุปราช
 


พ.ศ.
๒๐๑๓
 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสวรรคต
 


พ.ศ.
๒๐๑๖
 สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒



ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าบรมราชา



ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒
แต่ช่วงเวลาระหว่าง
พ.ศ.
๒๐๑๓-



พ.ศ.
๒๐๑๖
ก่อนได้ขึ้นครองราชย์
สมเด็จพระบรมราชาทรงทำอะไรไม่มีข้อมูลแน่ชัด
รวมทั้งไม่ได้



กล่าวถึงการที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นไปครองราชย์ที่พิษณุโลก
และมีกษัตริย์อีกองค์ปกครอง



ที่พระนครศรีอยุธยา
 นอกจากนี้ช่วงเวลาต่าง
ๆ
ดูสับสนต่างจากพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับ



หลวงประเสริฐอักษรนิติ์
เช่น
เรื่องปีสวรรคตของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ฯลฯ


เมื่อพิจารณาพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์อย่างละเอียดก็จะพบว่า



ไม่มีเนื้อความตอนใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนของสมเด็จพระบรมราชาและสมเด็จพระบรม-



ไตรโลกนาถ
 นักวิชาการบางคนเห็นว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที
่๓
น่าจะเป็นพระอนุชาสมเด็จพระ



บรมไตรโลกนาถ
โดยยกข้อมูลจากพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ตอนที่กล่าว

ถึงเหตุการณ์
พ.ศ.
๒๐๒๗
ที่ว่า “สมเด็จพระเชถถาทีราชเจ้าแลสมเด็จพระราชโอรสสมเด็จพระบรม

ราชาทีราชเจ้าทรงพระผนวชทั้ง ๒ พระองค์”
ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สมเด็จพระเชษฐาธิราชพระ

ราชโอรสสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงพระราชสมภพเมื่อ
พ.ศ.
๒๐๑๕
ตามข้อมูลพระราช-



พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์จะผนวชพร้อมกันกับพระนัดดา
(ในกรณีที่สมเด็จพระ



บรมราชาธิราชเป็นพระราชโอรสสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)
 อย่างไรก็ดี
นักวิชาการส่วนใหญ่



เห็นพ้องกันว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชเป็นพระราชโอรสองค์หนึ่งของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ



เช่นเดียวกับสมเด็จพระเชษฐาธิราช
แต่คงจะมีอายุต่างกันมาก
 สมเด็จฯ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ทรงอธิบายว่าน่าจะมีอายุต่างกัน
๒๐
ปีขึ้นไป
 สมเด็จพระเชษฐาธิราชนี้ใน
พ.ศ.
๒๐๒๘
ได้รับการ

สถาปนาเป็นพระมหาอุปราช
แต่ไม่ได้บอกแน่ชัดว่าเป็นมหาอุปราชเฉพาะหัวเมืองเหนือหรือทั่ว



ราชอาณาจักร
 และใน
พ.ศ.
๒๐๓๔
หลังจากสมเด็จพระบรมราชาธิราชเสด็จสวรรคตแล้วได้ขึ้น



เสวยราชสมบัติที่พระนครศรีอยุธยา
ทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒



สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๓
ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถยิ่งอีกพระองค์หนึ่ง
 พระราช-



พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ให้ข้อมูลว่าในช่วงปลายรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลก-



นาถราว
พ.ศ.
๒๐๓๑
เสด็จไปตีเมืองทวาย
 ส่วนพระราชกรณียกิจก่อนหน้านี้ที่มีการกล่าวถึงไว้คือ



การเสด็จไปวังช้างที่ตำบลไทรย้อยใน
พ.ศ.
๒๐๒๖
และที่ตำบลสำฤทธ์บุรณใน
พ.ศ.
๒๐๒๙
 เมื่อเป็น

กษัตริย์อย่างสมบูรณ์แล้ว
พระราชกรณียกิจที่สำคัญคือการก่อกำแพงเมืองพิชัยใน
พ.ศ.
๒๐๓๓
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สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๓
เสด็จสวรรคตเมื่อ
พ.ศ.
๒๐๓๔
 ส่วนพระราชโอรสของ



พระองค์ที่ผนวชพร้อมกับสมเด็จพระเชษฐาธิราชใน
พ.ศ.
๒๐๒๗
ไม่ได้รับการกล่าวถึงในพระราช-



พงศาวดารอีกเลย




วรพร ภู่พงศ์พันธ์ุ 







เอกสารอ้างอิง

“พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์.” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๑.

  กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม).” ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๓.

 กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพนรัตน์.พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๕.  

พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับที่เป็นสมบัติของบริติชมิวเซียมกรุงลอนดอน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: กรม  

  ศิลปากร, ๒๕๓๗. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา.พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

 



พระพุทธรูปปางห้ามมาร

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒


สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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สมเด็จพระรามาธิบดีที่๒

สมเด็จพระรามาธิบดีที่๒ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๑๐
แห่งกรุงศรีอยุธยา
ทรง

อยู่ในราชวงศ์สุพรรณภูมิ
ครองราชสมบัติระหว่าง
พ.ศ.
๒๐๓๔
-
พ.ศ.
๒๐๗๒
รวมระยะเวลา
๓๘
ปี





สมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒
ประสูติเมื่อ
พ.ศ.
๒๐๑๕
ทรงพระนามเดิมว่า
พระเชษฐาธิราช
เป็น



พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 พระชนนีของพระองค์มีเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงแห่ง



กรุงสุโขทัย
 ต่อมาใน
พ.ศ.
๒๐๒๗
ขณะพระชนมายุ
๑๒
พรรษา
ทรงบรรพชาพร้อมกับพระราชโอรส



ในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๓
 ปีต่อมาทรงลาพระผนวชและได้รับโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็น



พระมหาอุปราช


เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จสวรรคตใน
พ.ศ.
๒๐๓๑
ที่เมืองพิษณุโลกนั้น
สมเด็จพระ



บรมราชาธริาชที
่๓
ซึง่รกัษากรงุศรอียธุยามาตัง้แต่
พ.ศ.
๒๐๐๖
(เมือ่ครัง้ทีส่มเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ



เสด็จไปประทับที่เมืองพิษณุโลกเป็นการถาวร)
ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อมาจนกระทั่งเสด็จ



สวรรคตใน
พ.ศ.
๒๐๓๔
 สมเด็จพระเชษฐาธิราช
พระมหาอุปราชจึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ



ปตีอ่มาโปรดเกลา้ฯ
ใหส้รา้งพระมหาสถปู
๒
องค
์เพือ่บรรจพุระบรมอฐัขิองสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ



และสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๓


พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒
สรุปได้ดังนี้


ด้านการปกครองและการสงคราม
สมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒
โปรดเกล้าฯ
ให้ทำพิธีปฐมกรรม

คือพิธีพราหมณ์เบื้องต้นของการคล้องช้าง
เมื่อ
พ.ศ.
๒๐๔๐
 ต่อมาทรงให้ยกกองทัพไปตีนครลำปาง



ได้ใน
พ.ศ.
๒๐๕๘
และใน
พ.ศ.
๒๐๖๑
โปรดเกล้าฯ
ให้แต่งตำราพิชัยสงครามขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบแผน



ในการทำศกึสงคราม
การจดักองทพั
กระบวนเดนิทพั
การตัง้ทพั
และวธิกีารสูร้บ
 อกีทัง้ในปเีดยีวกนันี
้


ยังโปรดเกล้าฯ
ให้มีการสำรวจและทำบัญชีผู้คนเป็นครั้งแรก
เรียกว่า
“สารบาญชี”
 นอกจากนี้ยังมี



การขุดลอกคลองศีรษะจระเข้และคลองทับนางไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย


อนึง่
ถา้พจิารณาจากพงศาวดารโยนกแลว้
อาจกลา่วไดว้า่ในระหวา่งทีส่มเดจ็พระรามาธบิดทีี่
๒



ครองราชย์นั้น
มีการทำสงครามกับอาณาจักรล้านนาอยู่หลายครั้ง
จนกระทั่งใน
พ.ศ.
๒๐๖๕
ทาง



กรุงศรีอยุธยาได้ขอเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรล้านนา
สงครามระหว่างอาณาจักรอยุธยากับ



อาณาจักรล้านนาจึงสิ้นสุดลง


ด้านศาสนา
ใน
พ.ศ.
๒๐๔๒
สมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒
โปรดเกล้าฯ
ให้สร้างพระวิหารในวัด



พระศรีสรรเพชญ์
และในปีต่อมาโปรดเกล้าฯ
ให้หล่อพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่
สูง
๘
วา
หนัก



๕๓,๐๐๐
ชั่ง
และหุ้มด้วยทองคำหนัก
๒๘๖
ชั่ง
แล้วเสร็จใน
พ.ศ.
๒๐๔๖
ซึ่งโปรดเกล้าฯ
ให้มีพิธี
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ฉลองพระ
และถวายพระนามพระพุทธรูปว่า
พระศรีสรรเพชญ์


ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒
มีการติดต่อค้าขาย

และเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
เช่น
มีการส่งทูตไปยังประเทศจีนหลายครั้ง
ได้แก่
ใน
พ.ศ.



๒๐๓๔
พ.ศ.
๒๐๕๘
และ
พ.ศ.
๒๐๖๙
 
สว่นประเทศตะวนัตกนัน้
ในรชัสมยันีม้ชีาตติะวนัตกชาตแิรก



เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา
คือ
โปรตุเกส
ซึ่งเข้ามาใน
พ.ศ.
๒๐๕๔
โดยอัลฟองโซ



เดอ
อัลบูแกร์เกอ
(Alfonso
de
Albuquerque)
ผู้เป็นแม่ทัพใหญ่คุมกองเรือโปรตุเกสและเป็น



ข้าหลวงต่างพระองค์พระเจ้ามานูเอลแห่งโปรตุเกสมาประจำที่เมืองมะละกา
ได้ส่งทูตเข้ามายัง



กรุงศรีอยุธยาหลายครั้ง
คือใน
พ.ศ.
๒๐๕๔
พ.ศ.
๒๐๕๕
พ.ศ.
๒๐๕๙
และ
พ.ศ.
๒๐๖๑
จนกระทั่ง



มีการทำสัญญาพระราชไมตรีกับต่างประเทศเป็นครั้งแรก
โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒
ทรงอนุญาตให้

โปรตุเกสเข้ามาตั้งสถานีการค้าที่กรุงศรีอยุธยาและเมืองปัตตานี
รวมทั้งให้เข้ามาค้าขายและอาศัยอยู่ใน

เมืองนครศรีธรรมราช
ทวาย
และมะริดได้ด้วย


นอกจากนี้
ยังมีเหตุการณ์ต่าง
ๆ
เกิดขึ้นในรัชกาลอีก
เช่น
ใน
พ.ศ.
๒๐๖๗
มีการทอดบัตร



สนเท่ห์และมีการประหารขุนนางหลายคน
 ในปีต่อมาเกิดแผ่นดินไหว
 ใน
พ.ศ.
๒๐๖๙
ก็เกิดข้าวยาก



หมากแพง
และในปเีดยีวกนันีส้มเดจ็พระรามาธบิดทีี่
๒
โปรดเกลา้ฯ
สถาปนาสมเดจ็หนอ่พุทธางกรูเจา้



เป็นพระมหาอุปราชและให้เสด็จไปครองเมืองพิษณุโลก


เยเรเมียส
ฟาน
ฟลตี
กลา่วถงึสมเดจ็พระรามาธบิดทีี่
๒
วา่พระองคท์รงทำใหพ้ระราชอาณาจกัร



รม่เยน็เปน็สขุ
รุง่เรอืงและสมบรูณพ์นูสขุยิง่กวา่ในรชักาลของพระเจา้แผน่ดนิสยามทกุพระองค์


สมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒
เสด็จสวรรคตเมื่อ
พ.ศ.
๒๐๗๒
มีพระชนมายุ
๕๗
พรรษา
ทรงอยู่



ในราชสมบัติรวม
๓๘
ปี





ปิยรัตน์ อินทร์อ่อน 

 




เอกสารอ้างอิง

ขจร สุขพานิช.ข้อมูลประวัติศาสตร์:สมัยอยุธยา.กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๓.  

คำใหก้ารชาวกรงุเกา่คำใหก้ารขนุหลวงหาวดัและพระราชพงศาวดารกรงุเกา่ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนติิ.์พมิพค์รัง้ที ่๒.  

   พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๕. 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๘. 

ประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค), พระยา. พงศาวดารโยนก.กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

ประชมุพงศาวดารเลม่๓๘ภาคที่๖๔พระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยาฉบบัพนัจนัทนมุาศ(เจมิ). พระนคร: องคก์ารคา้  

  คุรุสภา, ๒๕๑๒. 
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ประชุมพงศาวดารเล่ม๓๙ภาคที่๖๔(ต่อ)พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม). พระนคร:  

  องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๒. 

ประวัติการทูตของไทย. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๐๑. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าดิลกฤทธิ์  

  กฤดากร  ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑) 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ฯ. กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ, ๒๕๔๐. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา.๒เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟลีต และผลงานคัดสรร. กรุงเทพฯ:  

  สมาคมประวัติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 

สมจัย อนุมานราชธน. การทูตของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา. พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม, ๒๔๙๓.



 



พระพุทธรูปปางทรงรับอุทกัง

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๔

สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่๔ 

(หน่อพุทธางกูร)

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่๔(หน่อพุทธางกูร)
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๑๑



แห่งกรุงศรีอยุธยา
 พระนามเดิมสมเด็จพระอาทีตยเจ้า
 เป็นพระราชโอรสสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒



ที่คงจะประสูติแต่อัครมเหสี
 ตำแหน่งหน่อพุทธางกูรระบุในกฎมณเฑียรบาลว่า
พระราชกุมารที่เกิด



ด้วยอัครมเหสีคือสมเด็จหน่อพระพุทธเจ้า
 ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสูงสุดที่พระราชโอรส
(เพียง



พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง)
ของอัครมเหสีมีโอกาสได้รับ
 ในประวัติศาสตร์ไทยมีสมเด็จหน่อพุทธางกูรขึ้น



เป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียว
คือสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร
 ก่อนขึ้นเป็นกษัตริย์ที่อยุธยา

ทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก


สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรครองราชย์อยู่ประมาณ
๔–๕
ปี
 (พ.ศ.
๒๐๗๒
-
พ.ศ.



๒๐๗๖)
เสด็จสวรรคตด้วยโรคไข้ทรพิษ
 อย่างไรก็ตาม
ช่วงเวลาที่ครองราชย์พระราชพงศาวดารให้

ข้อมูลไม่ตรงกันนัก
 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ
(เจิม)
พระราชพงศาวดาร



กรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพนรัตน์
พระราชพงศาวดารกรุงสยามฉบับบริติชมิวเซียม
และพระราช-



พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวไว้ตรงกันว่า
พ.ศ.
๒๐๔๙
สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ได้เป็นที่



พระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก
 พ.ศ.
๒๐๕๒
ขึ้นเสวยราชย์เป็นกษัตริย์ที่อยุธยา
 พ.ศ.
๒๐๕๖



เสด็จสวรรคต
 ขณะที่พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ระบุว่า
พ.ศ.
๒๐๖๙



ได้เป็นที่อุปราชครองเมืองพิษณุโลก
ขึ้นเสวยราชย์ที่อยุธยาใน
พ.ศ.
๒๐๗๒
และเสด็จสวรรคตเมื่อ



พ.ศ.
๒๐๗๖
 คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยเห็นว่าข้อมูลพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับ



หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ค่อนข้างน่าเชื่อถือ
จึงเห็นพ้องกันว่ารัชกาลของสมเด็จพระบรมราชาหน่อ



พุทธางกูรมีระยะเวลา
๔
ปี
คือระหว่าง
พ.ศ.
๒๐๗๒
-
พ.ศ.
๒๐๗๖
 


พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรไม่ปรากฏในพระราชพงศาวดารของ

ไทย
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะช่วงเวลาครองราชย์ค่อนข้างสั้น
 แต่พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตให้

ข้อมูลว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่โปรดการสงคราม
มีพระปรีชาสามารถมาก
ทรงแต่งตั้งผู้ใจบุญและ

ซื่อสัตย์ให้ดำรงตำแหน่งทางศาล
 เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
 ทรงทำสงครามกับล้านช้างและพะโค



แต่ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์บ้านเมืองเต็มไปด้วยความยุ่งยากไม่มีเวลาสงบ



เมื่อสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรเสด็จสวรรคต
สมเด็จพระรัฏฐาธิราชพระโอรสขึ้นเสวย



ราชสมบัติต่อ
แต่อยู่ในตำแหน่งไม่นานราชสมบัติก็ตกแก่สมเด็จพระไชยราชาธิราช




วรพร ภู่พงศ์พันธ์ุ 
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เอกสารอ้างอิง

“พระราชพงศาวดารกรงุเกา่ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนติิ.์” ใน ประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนาภเิษกเลม่๑. กรงุเทพฯ: 

   กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒.  

“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม).” ในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๓.

  กรงุเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒.  

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพนรัตน์.พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๕. 

พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับที่เป็นสมบัติของบริติชมิวเซียมกรุงลอนดอน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: กรม  

  ศิลปากร, ๒๕๓๗. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. สุริโยไท:ประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์.กรุงเทพฯ: รีดเดอร์พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๗. 

รวมบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาของฟานฟลีต(วันวลิต).กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๖.



 



พระพุทธรูปปางเสวยมธุปายาส

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระรัษฎาธิราช


สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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สมเด็จพระรัษฎาธิราช 

สมเด็จพระรัษฎาธิราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๑๒
แห่งกรุงศรีอยุธยา
 อยู่ใน

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
 สมเด็จพระรัษฎาธิราชหรือสมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมารเป็นพระราชโอรสของ

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๔
(หน่อพุทธางกูรหรือสมเด็จพระอาทิตยวงศ์
ครองราชย์
พ.ศ.
๒๐๗๒
-



พ.ศ.
๒๐๗๖)
 



เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๔
ประชวรพระโรคไข้ทรพิษสวรรคต
สมเด็จพระรัษฎาธิราช

กุมารมีพระชนมายุเพียง
๕
พรรษา
ได้เสด็จเสวยราชย์อยู่
๕
เดือน
 พระไชยราชาก็ทรงชิงราชสมบัติ

และจับสมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมารสำเร็จโทษเมื่อ
พ.ศ.
๒๐๗๗


หลักฐานพระราชพงศาวดารฉบับต่าง
ๆ
กล่าวตรงกันเรื่องพระชนมายุของสมเด็จพระรัษฎาธิราช



และระยะเวลาอันสั้นที่ทรงครองราชย์
แต่ในส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของพระไชยราชากับสมเด็จพระ



รัษฎาธิราชนั้นแตกต่างกันไปบ้าง
 สังคีติยวงศ์ระบุว่าพระไชยราชาเป็นพระภาคิไนยของสมเด็จพระ



รามาธิบดีที่
๒
 ดังนั้นถ้านับตามภาษาสามัญคือเป็นลูกพี่ลูกน้องของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๔



พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียส
ฟาน
ฟลีต
ว่าเป็นพระญาติห่าง
ๆ
และปกครอง



พระราชอาณาจักรในฐานะผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่าเป็น



ราชวงศ์ของสมเด็จพระรามาธิบดี
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรง

สันนิษฐานว่า
พระไชยราชาน่าจะเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒
ต่างพระชนนี



กับสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๔
และทรงครองเมืองพิษณุโลกก่อนที่จะเสด็จมาชิงราชสมบัติ
ณ



กรุงศรีอยุธยา




สุกัญญา บำรุงสุข 







เอกสารอ้างอิง

คำให้การชาวกรุงเก่าคำให้การขุนหลวงหาวัดและพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ฉบับ

 หอสมุดแห่งชาติ.พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๐๗. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๑. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์เล่ม๓(หมวดศาสนจักร)สังคีติยวงศ์. กรุงเทพฯ: กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์,  

  ๒๕๔๕. 



90

ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียสฟานฟลีตและผลงานคัดสรร.

 กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับเสริมการเรียนรู้เล่ม๓.

 กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ, ๒๕๕๒. 

หนังสือพระราชพงษาวดารฉบับพิมพ์ร.ศ.๑๒๐. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๐.



 



พระพุทธรูปปางฉันสมอ

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระไชยราชาธิราช


สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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สมเด็จพระไชยราชาธิราช

สมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๑๓
แห่งกรุงศรีอยุธยา
ครอง



ราชสมบัติระหว่าง
พ.ศ.
๒๐๗๗
-
พ.ศ.
๒๐๘๙
 สมเด็จพระไชยราชาธิราชเป็นพระราชโอรสของ



สมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒
ที่ประสูติแต่พระสนม
เมื่อราว
พ.ศ.
๒๐๔๒
สมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒



สวรรคต
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่
๔
(เจ้าหน่อพุทธางกูรพระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จ



พระไชยราชาธิราช)
เสด็จขึ้นครองราชย์
(พ.ศ.
๒๐๗๒
-
พ.ศ.
๒๐๗๖)
 ต่อมาสมเด็จพระรัษฎาธิราช



พระราชโอรสเสด็จขึ้นครองราชย์
(พ.ศ.
๒๐๗๖
-
พ.ศ.
๒๐๗๗)
เป็นเวลาเพียง
๕
เดือน
สมเด็จพระไชย



ราชาธิราชทรงชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระรัษฎาธิราชและให้สำเร็จโทษเสีย
 


สมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพระชนมายุได
้๓๕
พรรษา
เป็นกษัตริย์ที่



ทรงพระปรีชาสามารถ
ทรงส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ
เสริมสร้างความมั่นคงของอาณาจักร
 มีการ

ทำสงครามกับอาณาจักรข้างเคียงหลายครั้ง
 การสงครามระหว่างไทยกับพม่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน

สมัยนี้
 ในช่วงเวลานั้นอาณาจักรข้างเคียงมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งปกครอง
คือพม่ามีพระเจ้าตะเบงชะเวตี้



(พ.ศ.
๒๐๗๔
- 
พ.ศ.
๒๐๙๔)
 ล้านช้างมีพระเจ้าโพธิสารราช
หรือที่ชาวลาวออกพระนามว่า



โพธิสาละราช
(พ.ศ.
๒๐๖๓-พ.ศ.
๒๐๙๓)
เขมรมีพระเจ้าจันทราชาหรือนักองค์จัน
(พ.ศ.
๒๐๕๙
-



ราว
พ.ศ.
๒๑๐๙)
 มีเพียงอาณาจักรล้านนาที่มีความยุ่งยากภายในเพราะการแย่งชิงราชสมบัติจึง



อ่อนแอ
ดังนั้น
สมเด็จพระไชยราชาธิราชจึงต้องทรงทำสงครามกับเพื่อนบ้านหลายครั้ง
ทั้งเพื่อปกป้อง



ราชอาณาจักรและขยายอำนาจ
 นอกจากนี้
เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ใหม่
ๆ
พระองค์ยังทรงเผชิญกับ



การกบฏของพระยานารายณ์ที่เมืองกำแพงเพชรแต่พระองค์ทรงสามารถปราบลงได้
พระยานารายณ์

ถูกจับและถูกประหารชีวิตเมื่อ
พ.ศ.
๒๐๘๑
 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากการยกทัพไปขับไล่พม่าที่เมือง



เชียงไกรเชียงกราน
หรือเรียกสั้น
ๆ
ว่าเชียงกราน
(ปัจจุบันเรียกว่าเมืองอัตรัน
Attaran)
ซึ่งอยู่ใกล้
ๆ
กับ



เมืองมะละแหม่งในพม่าตอนล่าง


สงครามระหว่างไทยกับพม่าครั้งแรกเกิดขึ้นหลังจากการสิ้นสุดของอาณาจักรพุกาม
และเกิด



การแตกแยกชิงอำนาจกันทั้งจากพวกพม่า
มอญ
และไทยใหญ่
 ต่อมาพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ทรง

รวบรวมพมา่ขึน้ใหมท่ีเ่มอืงตองอตูอ่จากพระเจา้มหาสริชิยัสรุะพระราชบดิาทีท่รงสถาปนาราชวงศต์องอ
ู


ขึ้นมา
 พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ทรงเริ่มขยายอำนาจลงมาทางใต้เพื่อปราบอาณาจักรมอญที่เมืองพะโค



หรือหงสาวดี
ซึ่งมั่งคั่งร่ำรวยจากการค้าและมีกำลังผู้คนมาก
ทำให้พวกมอญหลบหนีลงมาที่เมือง



เชียงกราน
เมืองนี้อยู่ภายใต้การปกครองของไทย
 พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ได้ยกกองทัพตามลงมาเมื่อ



พ.ศ.
๒๐๘๑
 ทั้งนี้ตามที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐาน
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จากข้อความในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ที่ว่า
สมเด็จพระไชยราชาธิราช



เสด็จไปเชียงไกรเชียงกราน


สมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงทราบข่าวจึงเสด็จยกกองทัพไปขับไล่
ในจำนวนทหารที่ยกไปนี้
มี

ทหารอาสาโปรตุเกสหรือนักเผชิญโชคชาวโปรตุเกสร่วมไปด้วย
๑๒๐
คน
ทั้งนี้ตามความเห็นของ

สมเด็จฯ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ซึ่งอ้างหลักฐานจากข้อเขียนของเฟอร์นาว
เมนเดส
ปินโต



(Ferñao
Mendes
Pinto)
นักเดินทางชาวโปรตุเกสที่เข้ามากรุงศรีอยุธยาและที่อื่น
ๆ
ในเวลานั้น
แต่ถ้า



พิจารณาข้อเขียนดังกล่าว
ปินโตกล่าวถึงทหารอาสา
๑๒๐
คน
ในขณะที่กรุงศรีอยุธยาไปรบกับล้านนา



ในตอนปลายรัชกาล
อย่างไรก็ดี
น่าจะมีทหารอาสาชาวโปรตุเกสร่วมไปในกองทัพด้วย
ทำนองเดียวกับ

ที่มีนักเผชิญโชคชาวโปรตุเกสเป็นทหารอาสามาในกองทัพของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้
 ผลของสงคราม

ไทย-พม่าครั้งแรกนี้คือ
ไทยสามารถขับไล่กองทัพพม่าออกไปจากเมืองเชียงกรานได้


หลังจากเสร็จศึกพม่าได้
๒
ปี
 (พ.ศ.
๒๐๘๓)
อยุธยาได้ส่งกองทัพไปตีกัมพูชา
ซึ่งขณะนั้น



มีราชธานีอยู่ที่กรุงละแวก
ภายใต้การปกครองของนักองค์จันหรือพระเจ้าจันทราชา
ผู้เคยได้รับการ



ชุบเลี้ยงที่กรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะไปครองกัมพูชา
แต่กองทัพไทยพ่ายแพ้ต่อกองทัพกัมพูชา
ทหารไทย



ถูกจับเป็นเชลยจำนวนมาก


อาณาจักรที่สมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงให้ความสำคัญมากเพราะมีผลต่อความมั่นคงของ



กรุงศรีอยุธยาคือล้านนา
 ในช่วงเวลานั้น
ล้านนามีปัญหาภายในจากการแย่งชิงราชสมบัติกัน
โดย



เจ้าซายคำหรือท้าวซายคำได้แย่งชิงราชสมบัติจากพระราชบิดาคือพระเมืองเกศเกล้า
(พ.ศ.
๒๐๖๙
-



พ.ศ.
๒๐๘๑)
แล้วตั้งตนเป็นผู้ปกครองเมืองเชียงใหม่
แต่การปกครองของเจ้าซายคำทำให้ราษฎร



เดือดร้อนมาก
 ขุนนางกับราษฎรจึงร่วมกันจับเจ้าซายคำปลงพระชนม์แล้วทูลเชิญพระเมืองเกศเกล้า



มาปกครองเชียงใหม่เป็นครั้งที่
๒
เมื่อ
พ.ศ.
๒๐๘๖
 แต่ปกครองได้เพียง
๒
ปี
ถึง
พ.ศ.
๒๐๘๘
ก็ถูก



ขุนนางลอบปลงพระชนม์เพราะราษฎรยังคงได้รับความเดือดร้อน
 หลังจากนี้อาณาจักรล้านนามีความ



วุ่นวายมากขึ้น
เพราะขุนนางแบ่งเป็นฝักฝ่าย
และมีความเห็นแตกแยกกันว่าใครจะเป็นผู้ครองเชียงใหม่

ต่อไป
เพราะเชื้อพระวงศ์ของพระเมืองเกศเกล้าเหลือเพียงพระธิดา
คือพระนางจิรประภา
 ขุนนาง



บางคนเห็นว่าควรเชิญเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงมาปกครอง
บางคนเห็นว่าควรเชิญเจ้าฟ้าเมืองนาย
ส่วนหนึ่ง



เห็นว่าควรเชิญพระเจ้าไชยเชษฐาโอรสของพระเจ้าโพธิสารราชแห่งอาณาจักรล้านช้างที่เกิดจากเจ้าหญิง



เชียงใหม่
ซึ่งเป็นพระธิดาของพระเมืองเกศเกล้าคือ
พระนางยอดคำทิพย์หรือพระนางหอสูงให้มา



ปกครอง
 โดยฝ่ายที่จะให้พระเจ้าไชยเชษฐาเป็นผู้ครองเป็นฝ่ายชนะ
และระหว่างการดำเนินการจึงทูล



เชิญพระนางจิรประภาเป็นผู้ปกครองเชียงใหม่ไปก่อน


การที่อาณาจักรล้านช้างมีอำนาจแผ่ขยายมาปกครองอาณาจักรล้านนา
ทำให้สมเด็จพระไชย



ราชาธิราชทรงเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาได้ชัดเจนขึ้น
 เพราะถูกกระหนาบจาก



อาณาจักรที่เข้มแข็งหลายอาณาจักร
 นอกจากนี้
เมื่อครั้งพระยานารายณ์ก่อการกบฏ
ทางล้านช้าง
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ยังให้ความช่วยเหลือพระยานารายณ์ด้วย
 ดังนั้นในขณะที่สถานการณ์ของล้านนายังไม่มั่นคง
สมเด็จ



พระไชยราชาธิราชจึงเสด็จนำกองทัพที่มีพระยาพิษณุโลกเป็นแม่ทัพไปตีเชียงใหม่ในกลาง
พ.ศ.
๒๐๘๘



แต่ไม่สำเร็จ


ด้วยความไม่วางพระทัยในสถานการณ์
สมเด็จพระไชยราชาธิราชจึงเสด็จนำทัพที่มีพระยา



พิษณุโลกเป็นแม่ทัพไปตีเชียงใหม่เป็นครั้งที่
๒
ในปลาย
พ.ศ.
๒๐๘๙
ด้วยกำลังทหาร
๔๐๐,๐๐๐
คน



ในจำนวนนี้เป็นทหารรับจ้างจากชาติต่าง
ๆ
๗๐,๐๐๐
คน
ทั้งนี้ตามข้อมูลของปินโตซึ่งน่าจะเกิน



ความจริงไปมากและเป็นไปได้มากว่าในครั้งนี้มีทหารอาสาโปรตุเกส
๑๒๐
คน
ร่วมในกองทัพด้วย



ในคราวนี้ตีได้ลำพูน
เชียงใหม่
 พระนางจิรประภายอมอ่อนน้อม
 อย่างไรก็ดี
 เมื่อสมเด็จพระไชย



ราชาธิราชเสด็จกลับและสวรรคตในปลายปีนั้น
ทางล้านนาก็ได้ทูลเชิญพระไชยเชษฐาจากล้านช้าง



มาปกครอง
ซึง่ไดท้รงปกครองอยู
่๒
ป
ีกเ็สดจ็กลบัไปปกครองอาณาจกัรลา้นชา้งเพราะพระเจา้โพธสิาร



พระราชบิดาสิ้นพระชนม์


พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสมเด็จพระไชยราชาธิราช
คือการส่งเสริมการค้า



ต่างประเทศ
 เป็นไปได้ว่าการทำสงครามกับเพื่อนบ้านหลายครั้ง
ทำให้กรุงศรีอยุธยาลดความสำคัญ

ทางการค้าระหว่างประเทศลง
 หลักฐานจีนสมัยราชวงศ์หมิง
(พ.ศ.
๑๙๑๑
-
พ.ศ.
๒๑๘๗)
แสดงให้

เห็นว่าการทูตในระบบบรรณาการหยุดชะงัก
ไม่มีการส่งทูตไปยังราชสำนักจีนเลย
 นอกจากนั้น



หลักฐานโปรตุเกสแสดงให้เห็นว่าความสนใจของพ่อค้าโปรตุเกสที่มีต่อสินค้าและการค้าที่กรุงศรีอยุธยา



ก็ลดลง
โดยโปรตุเกสให้ความสำคัญในการค้ากับพม่ามากกว่า
เพราะมะละกาซึ่งอยู่ภายใต้การปกครอง



ของโปรตุเกสสามารถติดต่อกับเมืองท่าของพม่าได้สะดวกกว่าที่กรุงศรีอยุธยา
นอกจากนี้
การเกิด



เพลงิไหมพ้ระนครศรอียธุยาเมือ่ปลาย
พ.ศ.
๒๐๘๘
เปน็เวลาถงึ
๓
วนั
มบีา้นเรอืนถกูไฟไหม้
๑๐,๐๕๐



หลัง
ย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อการค้าระหว่างประเทศ


แม้ว่าสถานการณ์จะไม่เอื้ออำนวยต่อการค้านัก
สมเด็จพระไชยราชาธิราชก็ยังทรงหาวิธีการ



ส่งเสริมการค้าและทำให้การเดินเรือสะดวกรวดเร็ว
โดยโปรดให้ขุดคลองลัดเพื่อย่นระยะทางของแม่น้ำ



เจ้าพระยา
ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยปัจจุบันไปถึงปากคลองบางกอกใหญ่ซึ่งปัจจุบันกลายเป็น



แม่น้ำเจ้าพระยา
ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมคือคลองบางกอกน้อย


เพื่อให้การค้ามีความยุติธรรม
สมเด็จพระไชยราชาธิราชจึงโปรดให้จัดระบบตราชั่ง
โดยใช้เครื่อง

ชั่งตวงที่ทางราชการรับรองมาตรฐานในการซื้อขายข้าวปลาอาหาร


จากบันทึกของวันวลิตหรือเยเรเมียส
ฟาน
ฟลีต
ซึ่งเป็นผู้จัดการสำนักการค้าของบริษัทอินเดีย

ตะวันออกของฮอลันดาที่กรุงศรีอยุธยาได้กล่าวว่า
สมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงรักความยุติธรรม
ทรง

เกลียดและขจัดความชั่วร้าย
มีพระทัยกว้างขวาง
สนพระทัยในวิทยาการสมัยใหม่
ทรงจ้างนักเผชิญ

โชคชาวโปรตุเกสเป็นองครักษ์
๑๒๐
คน
และให้สอนทหารไทยใช้ปืนไฟ
ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา



แม้จะทำสงครามหลายครั้ง
แต่พระองค์ก็ทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งเรืองและราษฎรร่ำรวย
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หลังจากเสด็จกลับจากเชียงใหม่ในสงครามครั้งที่
๒
สมเด็จพระไชยราชาธิราชก็เสด็จสวรรคต



ในปลาย
พ.ศ.
๒๐๘๙
โดยถูกท้าวศรีสุดาจันทร์พระสนมเอกวางยาพิษผสมในนมโคให้เสวย
 พระองค์



ไม่มีพระราชโอรสธิดาที่เกิดจากพระมเหสี
แต่มีพระราชโอรสที่เกิดแต่ท้าวศรีสุดาจันทร์
๒
องค์
คือ



พระยอดฟ้ากับพระศรีศิลป์
 เมื่อพระองค์สวรรคต
พระยอดฟ้าพระชนมายุ
๑๑
พรรษา
ได้ครอง



ราชสมบัติต่อโดยมีท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้สำเร็จราชการ




วุฒิชัย มูลศิลป์ 







เอกสารอ้างอิง

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,  

   ๒๕๔๒. 

ปินโต, เฟอร์ดินันต์ เมนเดช. “การท่องเที่ยว การเดินทาง และการผจญภัยของเฟอร์ดินันต์ เมนเดช ปินโต.” ใน  

  รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ชุดที่๓. นันทา วรเนติวงศ์, แปล. กรุงเทพฯ: กรม  

  ศิลปากร, ๒๕๓๘. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและพงศาวดารเหนือเล่ม๑-๒.พระนคร: องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๐๔. 

ฟลอรีช, มาเรีย ดา กงไซเซา. ชาวโปรตุเกสและสยามสมัยคริสต์ศตวรรษที่๑๖.มธุรสศุภผล, แปล. กรุงเทพฯ:  

  ออร์คิด, ๒๕๔๗. 

ราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาฉบับหอสมุดแห่งชาติ.นายพันตรี หลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์), แปล. พระนคร:  

  แพร่พิทยา, ๒๕๑๓. 

วนั วลติ. พงศาวดารกรงุศรอียธุยาฉบบัวนัวลติพ.ศ.๒๑๘๒. วนาศร ีสามนเสน, แปล. กรงุเทพฯ: ภาควชิาประวตัศิาสตร ์ 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๓. 

ศุภวัฒย์เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียสฟานฟลีตและผลงานคัดสรร.

 กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 

สงวน โชติสุขรัตน์. สารคดีจากลานทองประวัติศาสตร์ลานนาไทย.พระนคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๐๓. 

สิลา วีระวงส์.ประวัติศาสตร์ลาว.สมหมายเปรมจิตต์, แปล. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๐. 

Simms, Peter and Sanda. TheKingdomsofLaos,SixHundredYearsofHistory. Surrey: Curzon, 1999. 

Wyatt, David K. Thailand:AShortHistory.Second Edition. New Haven: Yale University Press, 2003.



 



พระพุทธรูปปางปลงอายุสังขาร

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระแก้วฟ้า


สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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สมเด็จพระแก้วฟ้า 

(สมเด็จพระยอดฟ้า) 

สมเด็จพระแก้วฟ้าหรือสมเด็จพระยอดฟ้า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๑๔
แห่ง



กรุงศรีอยุธยาในราชวงศ์สุพรรณภูมิ
 เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระไชยราชาธิราช
(ครองราชย์



พ.ศ.
๒๐๗๗-พ.ศ.
๒๐๘๙)
กับท้าวศรีสุดาจันทร์พระสนมเอกฝ่ายซ้าย
 ประสูติประมาณ
พ.ศ.
๒๐๗๙



มีพระอนุชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระศรีศิลป์
พระชันษาอ่อนกว่าพระองค์
๖
ปี


เมื่อได้ทรงครองราชย์สืบต่อจากสมเด็จพระราชบิดาใน
พ.ศ.
๒๐๘๙
นั้น
สมเด็จพระแก้วฟ้ามี

พระชนมายุเพียง
๑๑
พรรษา
พระราชพงศาวดารบันทึกว่า
“นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ ผู้เป็น

สมเด็จพระชนนีช่วยทำนุบำรุงประคองราชการแผ่นดิน”
 สถานการณ์การเมืองในราชสำนักขณะนั้น

คงจะไม่มั่นคงนัก
 พระเฑียรราชาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายสมเด็จพระไชยราชาธิราชซึ่งน่าจะเป็นกำลังสำคัญใน

การช่วยว่าราชการแผ่นดินได้
กลับเกรงราชภัย
 เสด็จไปทรงผนวชที่วัดราชประดิษฐานตลอดรัชกาล



ของสมเด็จพระแก้วฟ้า


พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียส
ฟาน
ฟลีต
ว่า
สมเด็จพระแก้วฟ้าโปรดการ



ล่าสัตว์
“ทรงม้าไปตามป่าตามทุ่งและไร่นา ชนช้าง ทรงพระแสงฝึกหัดขัตติยวิชา”
นอกจากนี้ยังบันทึก



ว่า “ในรัชกาลของพระองค์บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ทุกแห่งหน มิได้อดอยากแห้งแล้ง”
 แต่พระราช-



พงศาวดารกรงุศรอียธุยาฉบบัตา่ง
ๆ
ระบสุอดคลอ้งตอ้งกนัวา่
เมือ่ทรงครองราชยไ์ดไ้มน่าน
เกดินมิติรา้ย



หลายประการ
 เมื่อครั้งที่สมเด็จพระแก้วฟ้าเสด็จออกสนาม
ทรงให้ชนช้าง
งาช้างพระยาไฟหักเป็น



๓
ท่อน
 เวลาค่ำช้างต้นพระฉัททันต์ร้องเป็นเสียงคนร้องไห้
 ประตูไพชยนต์ร้องเป็นอุบาทว์เสมือน



หนึ่งเป็นลางร้ายที่บอกเหตุที่จะบังเกิดขึ้นแก่ยุวกษัตริย์พระองค์นี้


เหตุเกิดเนื่องจากท้าวศรีสุดาจันทร์พระชนนีผู้สำเร็จราชการภายในพระราชวังไปมีความสัมพันธ์



ฉันชู้สาวกับพันบุตรศรีเทพผู้เฝ้าหอพระ
 ท้าวศรีสุดาจันทร์เลื่อนพันบุตรศรีเทพให้เป็นขุนชินราชรักษา

หอพระขา้งใน
และตอ่มากใ็หเ้ปน็ขนุวรวงศาธริาช
 เมือ่พระนางทรงครรภก์บัขนุวรวงศาธริาชแลว้
จงึได
้


คิดอ่านยกขุนวรวงศาธิราชเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
โดยอ้างว่าสมเด็จพระแก้วฟ้าพระโอรสนั้นยังทรง



พระเยาว์นัก
สนพระทัยแต่จะเล่น
พระสติปัญญาไม่พอที่จะว่าราชการแผ่นดิน
“เราคิดว่าจะให้ขุน  

วรวงศาธิราชว่าราชการแผ่นดิน กว่าราชบุตรเราจะจำเริญวัยขึ้น”
 เมื่อขุนวรวงศาธิราชได้เป็นพระเจ้า



แผ่นดินแล้ว
ใน
พ.ศ.
๒๐๙๑
ขุนวรวงศาธิราชก็สำเร็จโทษสมเด็จพระแก้วฟ้า
ณ
วัดโคกพระยา
ส่วน

พระศรีศิลป์พระอนุชามีพระชนมายุเพียง
๗
พรรษา
จึงไม่ได้ถูกประหารไปในคราวนั้น
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จดหมายเหตุโหรระบุว่า
พระแก้วฟ้าถูกสำเร็จโทษ
วันอาทิตย์ขึ้น
๕
ค่ำ
 เดือน
๘
ปีจอ



จ.ศ.

๙๑๐
ตรงกับวันที่
๑๐
มิถุนายน
พ.ศ.
๒๐๙๑
 ทรงอยู่ในราชสมบัติ
๒
ปีเศษ
พระชนมายุได้
๑๓



พรรษาเศษ





สุกัญญา บำรุงสุข 







เอกสารอ้างอิง

คำให้การชาวกรุงเก่าคำให้การขุนหลวงหาวัดและพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ฉบับ

 หอสมุดแห่งชาติ.พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๐๗. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๑.กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์เล่ม๓(หมวดศาสนจักร)สังคีติยวงศ์. กรุงเทพฯ: กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์,  

  ๒๕๔๕. 

ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียสฟานฟลีตและผลงานคัดสรร.

 กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 

หนังสือพระราชพงษาวดารฉบับพิมพ์ร.ศ.๑๒๐. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๐.



 



สมุดไทยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
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ขุนวรวงศาธิราช 

ขุนวรวงศาธิราชเป็นขุนนางไทยสมัยอยุธยา
ในรัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช
(พ.ศ.



๒๐๗๗-พ.ศ.
๒๐๘๙)
และรัชกาลสมเด็จพระยอดฟ้า
(แก้วฟ้า)
 (พ.ศ.
๒๐๘๙
-
พ.ศ.
๒๐๙๑)
ได้



เลื่อนยศและตำแหน่งด้วยการสนับสนุนของท้าวศรีสุดาจันทร์พระสนมเอกของสมเด็จพระไชย



ราชาธิราชและเป็นพระมารดาของสมเด็จพระยอดฟ้า
 ขุนวรวงศาธิราชครองราชสมบัติอยู่เพียงไม่นาน

ก็ถูกเจ้านายและขุนนางกลุ่มหนึ่งจับตัวประหารชีวิตพร้อมกับท้าวศรีสุดาจันทร์และธิดา


ประวัติและเรื่องราวของขุนวรวงศาธิราชปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาทุกฉบับ



เช่น
ฉบับพระราชหัตถเลขา
ฉบับพันจันทนุมาศ
(เจิม)
ฉบับจักรพรรดิพงศ์
(จาด)
ฉบับสมเด็จพระ



พนรัตน์
วัดพระเชตุพนฯ
ฉบับของบริติชมิวเซียม
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
ฯลฯ
รวมทั้งปรากฏ



ในจดหมายเหตุโหรและบันทึกของชาวต่างชาติ
เช่น
เฟอร์นาว
เมนเดส
ปินโต
(Ferñao
Mendes



Pinto)
ชาวโปรตเุกสทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่วผจญภยัเขา้มากรงุศรอียธุยาในรชักาลสมเดจ็พระไชยราชาธริาช



เยเรเมียส
ฟาน
ฟลีต
(Jeremias
van
Vliet)
ซึ่งเข้ามาประจำอยู่ที่สถานีการค้าของบริษัทอินเดีย



ตะวันออกของฮอลันดาในกรุงศรีอยุธยา
รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
(พ.ศ.
๒๑๗๒
-
พ.ศ.



๒๑๙๙)
ซึ่งเนื้อความในเอกสารดังกล่าวจะแตกต่างกันในรายละเอียดและวันเวลา


ขนุวรวงศาธริาชเดมิเปน็พนกังานรกัษาหอพระขา้งหนา้ในพระราชวงักรงุศรอียธุยา
มบีรรดาศกัดิ
์


เป็นพันบุตรศรีเทพ
 เมื่อสมเด็จพระไชยราชาธิราชสวรรคตใน
พ.ศ.
๒๐๘๙
พระยอดฟ้า
พระราชโอรส



ของพระองค์กับท้าวศรีสุดาจันทร์พระสนมเอก
เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
ขณะมีพระชนมายุเพียง



๑๑
พรรษา
ยังไม่ทรงสามารถว่าราชการได้
ท้าวศรีสุดาจันทร์พระชนนีจึงเป็นผู้สำเร็จราชการ
เรียกกัน



ทั่วไปว่า
แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์


ท้าวศรีสุดาจันทร์พบกับพันบุตรศรีเทพที่หอพระข้างหน้า
เกิดพอใจรักใคร่
จึงมีพระเสาวนีย์ให้

พระยาราชภักดีสับเปลี่ยนตำแหน่งราชการให้ขุนชินราชรักษาหอพระข้างในไปเป็นพันบุตรศรีเทพรักษา

หอพระขา้งหนา้
แตง่ตัง้พนับตุรศรเีทพเปน็ขนุชนิราชรกัษาหอพระขา้งใน
เพราะเหตวุา่เปน็ขา้หลวงเดมิ



จะได้รับราชการใกล้ชิดพระองค์ยิ่งขึ้น
 ต่อมาเมื่อทรงครรภ์กับขุนชินราช
จึงดำริจะยกราชสมบัติให้



แล้วให้เลื่อนขุนชินราชขึ้นเป็นขุนวรวงศาธิราช
ปลูกจวนให้อยู่ที่ริมศาลาสารบัญชีใกล้กำแพงพระราชวัง



ให้สิทธิ์ในการเกณฑ์และคุมกำลังคน
 รวมทั้งให้นั่งว่าราชการที่จวนในวังตรงประตูดินริมต้นหมัน
เพื่อ



ให้ขุนนางทั้งหลายรับรู้และเกรงกลัวในอำนาจ
 เมื่อขุนนางผู้ใหญ่
คือพระยามหาเสนา
เป็นห่วง



ราชการแผ่นดิน
จึงถูกท้าวศรีสุดาจันทร์กำจัด
แล้วมีพระเสาวนีย์ให้ตั้งขุนวรวงศาธิราชว่าราชการ



แผ่นดินแทน
โดยอ้างเหตุว่าพระยอดฟ้ายังทรงพระเยาว์และเหตุการณ์ทางหัวเมืองเหนือยังไม่สงบ
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ความในพระราชพงศาวดารระบุไว้ชัดเจนว่า
เมื่อท้าวศรีสุดาจันทร์ตรัสสั่งให้ปลัดวังนำราชยาน



เครื่องสูงออกไปรับขุนวรวงศาธิราชแห่เข้าวังแล้วนั้น
จึงให้ตั้งการ
“...พระราชพิธีราชาภิเษกยก  

ขุนวรวงศาธิราชขึ้นเป็นเจ้าพิภพกรุงเทพทวารดีศรีอยุธยา จึงเอานายจันทร์ ผู้น้องขุนวรวงศาธิราชอยู่  

บ้านมหาโลกเป็นมหาอุปราชา...”
 หลังจากนั้นพระยอดฟ้าก็ทรงถูกสำเร็จโทษ


เมื่อขุนวรวงศาธิราชอยู่ในราชสมบัติ
ซึ่งพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่ระบุว่า



๕
เดือน
แต่ปินโตว่า
๖๖
วัน
ฟาน
ฟลีตว่า
๔๐
วัน
และฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ว่า
๔๒
วันนั้น



ไม่ได้ประกอบกรณียกิจสำคัญแต่อย่างใด
นอกจากให้สับเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าเมืองในหัวเมืองเหนือ



ที่กระด้างกระเดื่อง
 เพื่อประโยชน์ในการปกครอง
และสนใจเรื่องช้างสำคัญ
คือ
เมื่อสมุหนายก



กราบทูลข่าวพบช้างสำคัญที่เมืองลพบุรี
หรือเมื่อพนักงานกรมช้างไล่ต้อนโขลงช้างเถื่อนเข้ามาทาง



วัดแม่นางปลื้ม
มาเข้าเพนียดวัดซอง
(เป็นเพนียดเดิมก่อนย้ายไปที่ทุ่งทะเลหญ้า)
ขุนวรวงศาธิราช



สนพระทัยจะออกไปจับช้างด้วยพระองค์เองทั้ง
๒
ครั้ง
แต่ที่เมืองลพบุรีนั้นได้สั่งให้กรมการเมืองไปจับ



สุดท้ายเมื่อขุนวรวงศาธิราชออกไปจับช้างที่เพนียดวัดซอง
จึงเป็นสาเหตุให้เจ้านายและขุนนางกลุ่มหนึ่ง



คบคิดกันกำจัดด้วยการล้อมจับขุนวรวงศาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์กับธิดา
ขณะที่ขบวนเรือประทับ



ไปถึงคลองสระบัว
และฆ่าเสียทั้ง
๓
คน


หลังจากกำจัดขุนวรวงศาธิราชสำเร็จแล้ว
กลุ่มเจ้านายและขุนนาง
ได้แก่
ขุนพิเรนทรเทพ
เชื้อ



พระวงศ์
(ต่อมาคือสมเด็จพระมหาธรรมราชา)
 ขุนอินทรเทพ
(ต่อมาคือเจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช



เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช)
 หลวงศรียศ
(ต่อมาคือเจ้าพระยามหาเสนา)
 หมื่นราชเสน่หาในราชการ



(ต่อมาคือเจ้าพระยามหาเทพ)
และหมื่นราชเสน่หานอกราชการ
(ต่อมาคือพระยาภักดีนุชิต)
จึงได้ถวาย



ราชสมบัติแก่พระเฑียรราชา
เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ


พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่ไม่ยกย่องและไม่นับขุนวรวงศาธิราชอยู่ในลำดับ



พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา
แม้จะมีความระบุว่ามีทั้งพิธีบรมราชาภิเษกและพิธีอุปราชาภิเษกด้วย



ก็ตาม
และต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
ให้จารึก



พระนามพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา
สมัยธนบุรี
และสมัยรัตนโกสินทร์
ที่ฐานพระพุทธรูปปางต่าง
ๆ



จำนวน
๓๗
องค์
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
ให้หล่อไว้ด้วยทองแดง
แล้วตั้ง



ไว้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่หอราชกรมานุสรและหอพระราช-



พงศานุสร
ตรงกำแพงแก้ว
หลังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม)
ไม่ปรากฏว่ามีพระพุทธรูปจารึก



นามขนุวรวงศาธริาชอยูด่ว้ย
หรอืแมแ้ตใ่นพระราชนพินธข์องพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั



ทีท่รงวจิารณ
์“เรือ่งราชประเพณกีารตัง้พระมหาอปุราช”
กไ็มท่รงกลา่วถงึการอปุราชาภเิษกนายจนัทร
์


น้องชายของขุนวรวงศาธิราชเป็นวังหน้า
เพราะไม่ได้ทรงนับขุนวรวงศาธิราชเป็นกษัตริย์


ส่วนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์
“อธิบายรัชกาล



ครั้งกรุงเก่า”
ในประชุมพงศาวดารภาคที่
๕
และ
“อธิบายเรื่องในสมัยขุนวรวงศาธิราช”
ในพระราช-
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พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา
โดยทรงเรียงรัชกาลพระยอดฟ้าเป็นพระมหากษัตริย์อยุธยาลำดับที่



๑๔
และรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเป็นลำดับที่
๑๕
ไม่ทรงนับรัชกาลขุนวรวงศาธิราช
เพราะ



เหตุว่า
“เรื่องพงศาวดารตอนนี้เป็นเรื่องของความชั่วไม่น่าอธิบาย”  อย่างไรก็ตาม
พระองค์ทรงวินิจฉัย

เรื่องพระเฑียรราชาได้ราชสมบัติไว้อย่างละเอียดเพื่อทูลเกล้าฯ
ถวายตามที่พระบาทสมเด็จพระ



มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัมพีระราชดำรสัสัง่เมือ่
พ.ศ.
๒๔๕๗
สรปุพระมตทิีท่รงวนิจิฉยัไวว้า่
กอ่นทีส่มเดจ็พระ



ไชยราชาธิราชจะสวรรคตใน
พ.ศ.
๒๐๘๙
นั้น
พระองค์ตรัสสั่งให้พระยอดฟ้าเป็นรัชทายาท



ขึ้นครองราชสมบัติ
ให้พระเฑียรราชาอนุชาต่างพระมารดาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
มีท้าวศรีสุดา-



จันทร์พระชนนีเป็นผู้สำเร็จราชการฝ่ายใน
 ต่อมาเมื่อท้าวศรีสุดาจันทร์สมัครรักใคร่กับพันบุตรศรีเทพ



ผู้เป็นญาติและเป็นพนักงานเฝ้าหอพระ
จึงสั่งให้ย้ายไปเป็นตำแหน่งขุนชินราช
พนักงานเฝ้าหอพระของ



พระชนนี
เพื่อให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
แล้วอ้างว่าเป็นราชินิกุลจึงเลื่อนเป็นที่ขุนวรวงศาธิราชอยู่ในกรมวัง



เมื่อขุนนางผู้ใหญ่
เช่น
พระยามหาเสนา
ที่สมุหพระกลาโหมทราบเรื่องความสัมพันธ์
ขุนวรวงศาธิราช

จึงทูลแนะนำให้ท้าวศรีสุดาจันทร์กำจัดเสีย
รวมทั้งคิดกำจัดพระเฑียรราชาจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการ

แผ่นดินด้วย
จึงทำให้พระเฑียรราชาทูลลาไปผนวช
 ท้าวศรีสุดาจันทร์จึงได้อำนาจทั้งหมดเป็นผู้สำเร็จ

ราชการแผ่นดินทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน
จากนั้นก็แต่งตั้งให้ขุนวรวงศาธิราชเป็นผู้บังคับการล้อม



พระราชวัง
มีไพร่พลพรรคพวกเป็นกำลังอยู่ประจำในพระราชวัง


ใน
พ.ศ.
๒๐๙๐
ท้าวศรีสุดาจันทร์ทรงครรภ์กับขุนวรวงศาธิราช
ไม่สามารถออกว่าราชการได้



จึงสร้างศาลาในพระราชวังอยู่ริมประตูดินใกล้ต้นหมัน
ให้ขุนวรวงศาธิราชอยู่ประจำเป็นผู้รับรับสั่งใน



ราชกิจทั้งปวง
ทำให้มีอำนาจเสมือนเป็นผู้สำเร็จราชการทั่วทั้งพระราชวัง
 ต่อมาสมเด็จพระยอดฟ้า



ถูกขุนวรวงศาธิราชสำเร็จโทษ
โดยที่ท้าวศรีสุดาจันทร์ไม่ทราบมาก่อน
และต้องยอมราชาภิเษกให้



ขุนวรวงศาธิราชขึ้นครองราชย์
 มีพระศรีศิลป์พระอนุชาของสมเด็จพระยอดฟ้าซึ่งมีพระชนมายุเพียง



๗
พรรษา
เป็นรัชทายาท
และแต่งตั้งนายจันทร์
บ้านมหาโลก
น้องชายของขุนวรวงศาธิราชเป็นเจ้า



พระยามหาอุปราช
หัวหน้าข้าราชการ


ส่วนบรรดาเจ้านายและขุนนางที่เข้ากับพระยอดฟ้านั้น
เมื่อขุนวรวงศาธิราชปลงพระชนม์



สมเด็จพระยอดฟ้าแล้ว
จึงตกลงกันว่าหากกำจัดขุนวรวงศาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์ได้
ก็จะถวาย



ราชสมบัติแก่พระเฑียรราชา
ซึ่งขณะนั้นยังทรงผนวชอยู่
และร่วมกันเสี่ยงเทียนพิสูจน์ให้เห็นเป็นนิมิต



เมื่อขุนวรวงศาธิราชประสงค์จะออกไปจับช้างที่เพนียดวัดซองโดยกระบวนเรือ
ขุนพิเรนทรเทพและ



พรรคพวกจึงจับขุนวรวงศาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์ฆ่าเสีย
แล้วอัญเชิญพระศรีศิลป์รัชทายาทกลับ

พระราชวัง
ส่วนธิดาของขุนวรวงศาธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์ต่อมาก็ถูกกำจัดด้วย
แล้วจึงทูลเชิญ



พระเฑียรราชาให้ลาผนวช
เสด็จขึ้นครองราชย์พระนามว่า
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
จากนั้นจึง



ปูนบำเหน็จความชอบให้บรรดาผู้ร่วมดำเนินการทั้งหลายโดยทั่วกัน




ศิรินันท์ บุญศิริ 
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  ๒๕๕๐.  

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชกรัณยานุสร.กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม  

  ศิลปากร, ๒๕๔๑.  

 . พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิจารณ์เรื่องพระราชพงศาวดารกับเรื่องราช

 ประเพณีการตั้งพระมหาอุปราช. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทาน  

  เพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางพรเพ็ญ ดาราวงษ์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช  

   ๒๕๔๒) 

ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณ  

  พพิรรฒธนากร, ๒๔๖๙. (พมิพใ์นงานพระราชทานเพลงิศพ หมอ่มเจา้หญงิพรอ้มเพราพรรณ ท.จ. รตัน จปร ๓  

  ชายาในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกร เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๖๙) 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ฯ. กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ, ๒๕๔๐.



 



พระพุทธรูปปางโอฬาริกนิมิต

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ


สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 

(พระเฑียรราชา)

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่
๑๕
แห่งกรุงศรีอยุธยา
เป็น



พระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 
๒
และเป็นพระอนุชาต่างพระชนนีของสมเด็จพระไชย



ราชาธิราช
 เสด็จขึ้นครองราชย์
พ.ศ.
๒๐๙๑
 มีพระนามเดิมก่อนขึ้นเสวยราชย์ว่าพระเฑียรราชา



เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระไชยราชาใน
พ.ศ.
๒๐๘๙
แล้ว
พระเฑียรราชาทรงหลีกราชภัยด้วย



การเสด็จออกผนวช
ดังความในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่า






	 ครั้นถวายพระเพลิงพระไชยราชาเสร็จแล้ว	ฝ่ายพระเฑียรราชาซึ่งเป็นพระวงศ์	 

สมเด็จพระไชยราชานั้นจึงดำริว่า	ครั้นกูจะอยู่ในฆราวาส	บัดนี้เห็นภัยจะยังเกิดมีเป็นมั่นคง	 

ไม่เห็นสิ่งใดที่จะเป็นที่พึ่งได้	เห็นแต่พระพุทธศาสนาและผ้ากาสาวพัตร์	อันเป็นธงชัยแห่ง	 

พระอรหนัตจ์ะเป็นที่พำนักพ้นภัยอุปัทวันตราย	ครั้นดำริแล้วก็ออกไปอุปสมบทเป็นภิกษุภาวะ	 

อยู่	ณ	(วัด) ราชประดิษฐาน	




แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และขุนวรวงศาธิราชจึงมีอำนาจในการปกครองบ้านเมือง โดยตั้งขุน



วรวงศาธิราชเป็นกษัตริย์
 ต่อมาขุนพิเรนทรเทพและเหล่าขุนนางร่วมกันกำจัดขุนวรวงศาธิราชและ



แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แล้วอัญเชิญพระเฑียรราชาให้ลาผนวชและขึ้นครองราชย์เมื่อ
พ.ศ.
๒๐๙๑
 ทรง



พระนามว่าพระมหาจักรพรรดิ
 ได้ทรงสถาปนาให้ขุนพิเรนทรเทพเป็นพระมหาธรรมราชาครองเมือง

พิษณุโลก
และพระราชทานพระธิดาคือพระวิสุทธิกษัตรีย์ให้เป็นมเหสี
นอกจากนั้นยังทรงสถาปนา



ขุนนางที่มีส่วนช่วยเหลือในการขึ้นครองราชย์ให้มีตำแหน่งต่างกันไป


ต่อมาเกิดกบฏขึ้นภายในพระราชอาณาจักรคือกบฏพระศรีสิน
 (ศรีศิลป์)
 พระศรีสินผู้นี้



พงศาวดารระบุว่าเป็นพระราชโอรสองค์รองในสมเด็จพระไชยราชาธิราช
เมื่อขุนพิเรนทรเทพสถาปนา



สมเด็จพระเฑียรราชาขึ้นเสวยราชย์นั้นพระองค์โปรดให้เลี้ยงพระศรีสินไว้
และเมื่อพระศรีสิน
“อายุได ้ 

๑๓ ปี ๑๔ ปี จึงออกบวชเป็นสามเณรอยู่ ณ วัดราชประดิษฐาน”
 ต่อมาใน
พ.ศ.
๒๑๐๔ พระศรีสิน



เป็นกบฏ พงศาวดารระบุว่าครั้งนั้นขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งต้องราชอาญาได้เข้าร่วมด้วยฝ่ายกบฏหลายคน



อาทิ
พระยาสีหราชเดโช พระยาท้ายน้ำ พระพิชัยรณฤทธิ์ และหมื่นภักดีสรรค์
 ที่สำคัญคือในคราว



กบฏครั้งนั้น
พระศรีสินยังได้พระสังฆราชวัดป่าแก้วให้ฤกษ์
ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชวัดป่าแก้วนี้มีศักดิ์
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เป็นถึงเจ้าคณะฝ่ายขวา
ที่ตำแหน่งสมเด็จพระวันรัตน์
 เหตุการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระ



มหาจักรพรรดิมิได้เป็นที่ยอมรับนับถือในหมู่ขุนนางผู้ใหญ่ตลอดรวมถึงพระราชาคณะบางองค์
ยังมี



หลักฐานปรากฏเพิ่มเติมว่าหลังเหตุการณ์กบฏพระศรีสินแล้ว “เมียน้อยขุนนางโจทย์ว่า ผัวเข้าด้วย  

พระศรีสิน ถามเป็นสัตย์ ตรัสให้ฆ่าเสียเป็นอันมาก”


นอกจากสงครามภายในแล้ว
ประวัติศาสตร์อยุธยายังบันทึกสงครามอีกหลายครั้งในรัชกาลของ



สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
โดยเฉพาะสงครามที่ทำกับละแวกและกับหงสาวดี
 การรบกับละแวกนั้น

เป็นการตอบโต้พระเจ้ากรุงละแวกที่ฉวยโอกาสคราวที่กรุงศรีอยุธยาติดศึกกับพระเจ้าตะเบงชะเวตี้แห่ง

กรงุหงสาวด
ีใน
พ.ศ.
๒๐๙๑
ยกกำลงัมากวาดตอ้นครวัอพยพชาวปราจนีบรุไีปเมอืงละแวก
พงศาวดาร



เขมรฉบับปลีกได้ลำดับความว่า






	 ครั้นเมื่อแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพัติเสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้ากรุงสยาม	ณ	 

กรุงเทพทวาราวดีศรีอายุทธยา	จุลศักราช	๙๐๐	เศษ	เป็นคริสต์ศักราช	๑	เศษ	เป็นศึกกับ	 

มอรหงษาเขมรยกเข้ามารบกระนาบจนถึงเมืองประทิว	คือ	ตำบลบางนา	บางพระขนง	ใน	 

แม่น้ำเจ้าพระยานี้	แต่หาได้ขึ้นไปถึงกรุงศรีอายุทธยาเก่าไม่	




เมื่อเสร็จศึกพม่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงโปรดให้แต่งทัพใหญ่ไปตีเขมรเป็นการตอบแทน



ใน
พ.ศ.
๒๐๙๙
 พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ระบุว่า โปรดให้พระยาองค์

สวรรคโลกซึ่งเป็นเจ้านายเขมรที่มาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรอยุธยาได้กินเมืองสวรรคโลกอยู่ยกไปเป็น

ทัพหลวง
แต่การรบครั้งนั้นอยุธยายกไปทั้งทัพบกและทัพเรือ
ปรากฏว่าทัพเรือยกไปไม่ทันทัพบก เป็น

เหตุให้เสียทัพและ
“เสียพระญาองคสวรรคโลก นายกองและช้างม้ารี้พลมาก”
เหตุการณ์เดียวกันนี้มี

ปรากฏในพงศาวดารเขมร
จ.ศ.
๑๒๑๗
และพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา
ฉบับพระองค์นพรัตน์
ซึ่ง



ระบุว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาโปรดให้เจ้าพระยาโองซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระเจ้าจันทราชา
(คือพระยา



ละแวกขณะนั้น)
และก็น่าจะเป็นบุคคลเดียวกับพระยาองค์สวรรคโลกในพระราชพงศาวดารกรุงเก่า



ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ยกทัพไทยมาด้วยไพร่พล
๙๐,๐๐๐
 ข้างพระจันทราชาเสด็จออกรับศึก



ที่เมืองโพธิสัตว์จนได้รับชัยชนะเจ้าพระยาโองราชาสุรคตในศึกครั้งนั้น



ส่วนการสงครามกับพม่าในช่วงรัชกาลของพระมหาจักรพรรดิมีด้วยกันทั้งสิ้น
๓
ครั้ง
ครั้งแรก

ได้แก่ศึกตะเบงชะเวตี้ใน
พ.ศ.
๒๐๙๑
 ส่วนอีกสองครั้งเป็นคราวศึกพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองใน
พ.ศ.



๒๑๐๖
และ
พ.ศ.
๒๑๑๒
 ทัพพม่าที่ยกเข้ามาทำศึกในสมัยนี้เป็นทัพขนาดใหญ่ มีจำนวนไพร่พล



เรือนแสน รวมแล้วมากกว่ากำลังข้างอยุธยา
อีกทั้งทัพพม่ายังประกอบด้วยกองกำลังที่มีองค์ประกอบ



ของกำลังพลที่หลากหลาย
ทั้งยังมีทหารรับจ้างโปรตุเกสและอาวุธปืนไฟที่ทันสมัยมาใช้ในการรบ
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สงครามครั้งแรกเมื่อ
พ.ศ.
๒๐๙๑
นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบริเวณรอบเกาะเมือง



พระนครศรีอยุธยา
และเป็นการสูญเสียวีรสตรีพระองค์สำคัญ
 กองทัพอยุธยาต้องตั้งรับทัพพม่าที่

เคลือ่นพลเขา้มาประชดิพระนครมากกวา่ครัง้ใด
ๆ
ในประวตัศิาสตรไ์ทย
 หลกัฐานในพระราชพงศาวดาร



กรุงศรีอยุธยาระบุว่า
กองทัพของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้นั้นประกอบด้วย
“พล ๓๐ หมื่น ช้างเครื่อง  

๗๐๐ ม้า ๓๐,๐๐๐”
 ส่วนพงศาวดารพม่าระบุจำนวนไพร่พลของพม่าต่างออกไปประมาณได้ว่า



ไพร่พลและม้าช้างซึ่งรวมกำลังทั้งทัพหน้า
ทัพหลวง
และทัพหลังแล้วจะนับไพร่รวมได้
๑๒๐,๐๐๐



ม้า
๑๖,๘๐๐
และช้าง
๔๘๐
เชือก



สงครามใน
พ.ศ.
๒๐๙๑
เปน็การเปิดศกัราชใหม่ให้กับประวัตศิาสตร์สงครามของอยุธยา
เพราะ



อยุธยาต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้ซึ่งมีศักยภาพทางทหารที่ไม่ได้ต่ำไปกว่าอยุธยาแต่อย่างใด
 สมเด็จพระ



มหาจักรพรรดิทรงเป็นผู้จัดระบบยุทธศาสตร์การรับศึกพม่า
โดยใช้ตัวพระนครเป็นฐานรับศึกมา



ตั้งแต่คราวสงครามตะเบงชะเวตี้
พ.ศ.
๒๐๙๑
 ยุทธศาสตร์นี้มุ่งใช้ปัจจัยด้านสภาพที่ตั้งหรือยุทธภูมิที่



ได้เปรียบของพระนครหลวงรับศึกที่มีกำลังเหนือกว่า
ทั้งนี้ดังที่ทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยานั้นแกร่งด้วย



ปราการธรรมชาติ
คือมีแม่น้ำล้อมรอบเป็นคูพระนครอยู่ทุกทิศ
นอกจากนี้กรุงศรีอยุธยายังมีปราการ

ประดิษฐ์
คือกำแพงล้อมรอบ
ซึ่งในคราวสงคราม
พ.ศ.
๒๐๙๑
นั้นน่าจะเป็นเพียงกำแพงที่พูนดินปักไม้

ระเนียด
ที่สำคัญคืออยุธยายังมีข้อได้เปรียบด้านฤดูกาล
เพราะในเดือน
๑๒
น้ำเหนือจะหลากลงท่วม



ทุ่ง
เป็นเหตุให้พม่าต้องถอนทัพ
พม่าจึงมีเวลาจำกัดในการตี
 ยุทธวิธีที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและ



นักการทหารในยุคของพระองค์ใช้รับศึกพม่าคือการสร้างค่ายขึ้นป้องกันพระนครในทุกด้านเพื่อป้องกัน



ไม่ให้พม่าเข้ามาตั้งค่ายประชิดคูเมืองและก่อหอรบยิงปืนโทรมพระนคร
 ยุทธวิธีนี้เป็นการรักษาเมือง



ไม่ให้บอบช้ำจากการโจมตีของข้าศึก
 พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่า
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ






	 ตรัสให้พระยาจักรีออกไปตั้งค่ายลุมพล	ีพล	๑๕,๐๐๐	ล้วนใส่เสื้อแดงหมวกแดง	ฝ่าย	 

มหานาคบวชอยู่วัดภูเขาทอง	สึกออกตั้งค่ายกันทัพเรือ	ตั้งค่ายแต่วัดภูเขาทองลงมาจนมา	 

วัดป่าพลู	พรรคพวกสมกำลังญาติโยมทาสชายทาสหญิงของมหานาค	ช่วยกันขุดคูนอกค่าย	 

กันทัพเรือ	จึงเรียกว่า	คลองมหานาค	เจ้าพระยามหาเสนาถือพล	๑๐,๐๐๐	ออกตั้งค่ายบ้าน

ดอกไม้ป้อมท้องนาหันตรา	พลใส่เสื้อเขียวหมวกเขียว	พระยาพระคลังถือพล	๑๐,๐๐๐	ตั้ง	 

ป้อมท้ายคูพลให้ใส่เสื้อเหลืองหมวกเหลือง	พระสุนทรสงครามถือพล	๑๐,๐๐๐	ตั้งค่ายป้อม

จำปาพลใส่เสื้อดำหมวกดำ
และบรรดาปราการพระนครนั้น	ก็ตกแต่งป้องกันเป็นสามารถ	

 

กล่าวโดยสรุปคือศึกครั้งนั้นพระมหาจักรพรรดิทรงมุ่งใช้พระนครเป็นฐานรับศึก
ปล่อยให้พม่า



เข้ามาตั้งทัพได้ถึงชานพระนคร
และภายหลังเมื่อพม่าถอยทัพ
จึงค่อยแต่งทัพออกตามตี
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ในสงคราม
พ.ศ.
๒๐๙๑
หลักฐานในพงศาวดารชั้นหลังได้กล่าวถึงการอันพระอัครราชมเหสี



ออกพระนามพระสุริโยทัย
ได้ออกรบกันพระสวามีจนสิ้นพระชนม์
 แต่ในพระราชพงศาวดารกรุงเก่า



ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์
ซึ่งชำระในสมัยอยุธยาระบุแต่เพียงว่า






	 ครั้นเสวยราชสมบัติได้	๗	เดือน	พระยาหงษาปังเสวกี	ยกพลมายังพระนคร	 

ศรีอยุธยาในเดือน	๔	นั้น	เมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์เจ้า	เสด็จออกไปรบศึกหงษานั้น	 

สมเด็จพระองคมเหษี	และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรีเสด็จทรงช้างออกไปโดยเสด็จ

ด้วย	และเมื่อได้รบศึกหงษานั้นทัพหน้าแตกมาปะทะทัพหลวงเป็นโกลาหลใหญ่	และสมเด็จ

พระองคมเหษี	และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรีนั้น	ได้รบด้วยข้าศึกเถิงสิ้นชนม์กับ	 

คอช้างนั้น	




เป็นไปได้ว่าในสงครามครั้งนั้นข้างฝ่ายพระมหาจักรพรรดิคงจะทรงเสียเจ้าราชนิกุลฝ่ายหญิง



รวมถึงสมเด็จพระอัครมเหสีจริง
การสูญเสียครั้งนั้นจึงเป็นที่จดจำเล่าขานสืบมาจนสมัยปลายอยุธยา



แต่ข้อเท็จจริงที่จดจำและบันทึกต่อกันมาผิดแผกไปจากความในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ



อักษรนิติ์ดังเห็นได้ในคำให้การชาวกรุงเก่า
 อย่างไรก็ดี
เหตุการณ์เดียวกันนี้ไม่ได้มีระบุไว้ในหลักฐาน



ตะวันตกและหลักฐานข้างพม่า


ภายหลังศึกตะเบงชะเวตี้ใน
พ.ศ.
๒๐๙๑
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ทรงจัดการป้องกัน

พระนครให้แข็งแรงกว่าก่อน
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงประมวล



ว่า
ทรงสร้างกำแพงเมืองขึ้นใหม่ให้เป็นกำแพงก่ออิฐถือปูน
เพื่อให้พร้อมป้องกันอาวุธปืนใหญ่
ซึ่งพม่า

นำเข้ามาใช้ควบคู่กับทหารอาสาต่างชาติโดยเฉพาะทหารอาสาโปรตุเกส
 นอกจากนี้ยังทรงให้รื้อ



กำแพงเมืองสุพรรณบุรีด้านตะวันตก
เมืองลพบุรีด้านเหนือ
และเมืองนครนายกด้านตะวันออก
เพื่อ



ไม่ให้ข้าศึกเข้ายึดไปใช้เป็นประโยชน์
 ทั้งยังโปรด
“ให้ตั้งพิจารณาเลขสมสังกัดพรรค์ได้ฉกรรจ์ลำเครื่อง  

แสนเศษ”
ซึ่งก็คือให้สำรวจราษฎรทำบัญชีสำมะโนครัวใหม่
ให้รู้ว่ามีชายฉกรรจ์สำหรับจะรบพุ่งข้าศึก



ได้สักเท่าใด
ทั้งยังทรงให้ตั้งหัวเมืองใหม่
มีเมืองนนทบุรี
 เมืองสาครบุรี
และเมืองนครชัยศรี
 ใน



ปริมณฑลรายรอบพระนครอันจะสะดวกแก่การเรียกหาผู้คนเวลาเกิดศึกสงคราม
 ในด้านทัพเรือได้



โปรดให้แปลงเรือแซเป็นเรือไชย
และเรือศีรษะสัตว์ต่าง
ๆ
ซึ่งสมเด็จฯ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรง



ใหอ้รรถาธบิายว่า
เรือแซนั้นเป็นเรือยาวตีกรรเชียงสำหรับใช้บรรทุกของกับคนไปด้วยกันย่อมเดินช้า
จึง



ให้แก้เป็นเรือไชย
คือแก้เป็นอย่างเรือดั้งที่ใช้ในกระบวนเสด็จสำหรับบรรทุกทหารปืนเล็กเป็นพลพาย



สามารถไปรบพุ่งได้รวดเร็ว
 นอกจากนี้ยังเสด็จไปจับช้างหลายครั้ง
คือในปี
พ.ศ.
๒๐๙๓
พ.ศ.
๒๐๙๗



พ.ศ.
๒๑๐๐
พ.ศ.
๒๑๐๒
และ
พ.ศ.
๒๑๐๕
เพื่อเป็นการหาพาหนะเพิ่มเติมมาไว้ใช้ในการศึกสงคราม
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นอกเหนือจากการจัดการป้องกันพระนครตามกล่าวข้างต้น
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิยังทรงมี

สันถวไมตรีกับล้านช้าง
หรือสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช
ซึ่งทรงกำลังเผชิญปัญหาเดียวกับกรุงศรีอยุธยา

คือถูกหงสาวดีคุกคาม
 มีหลักฐานปรากฏในคำจารึกที่พระเจดีย์ศรีสองรักษ์เมืองด่านซ้าย
จังหวัดเลย



ว่าด้วยพระมหาจักรพรรดิกับพระไชยเชษฐาธิราช
พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุต
ทำพิธีปักปันเขตแดนกัน



ใน
พ.ศ.
๒๑๐๓
ซึ่งเป็นเวลาที่พระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีได้แผ่อำนาจเข้าสู่ล้านนาและเข้ายึดเมือง



เชียงใหม่ได้ตั้งแต่วันที่
๒
เมษายน
พ.ศ.
๒๑๐๑


สงครามกับพม่าครั้งที
่๒
ใน
พ.ศ.
๒๑๐๖
นั้นเรียกกันในประวัติศาสตร์ไทยว่าสงครามช้างเผือก

เพราะพระเจ้าบุเรงนองส่งราชทูตเข้ามาทูลขอพระราชทานช้างเผือกจากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ



เมื่อถูกปฏิเสธ
พระเจ้าบุเรงนองจึงจัดแต่งทัพพม่ามาโจมตีกรุงศรีอยุธยา
ทัพพม่าสามารถเข้ามาถึงกรุง

ได้
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิต้องเสด็จออกไปเจรจาความสงบศึก
โดยโปรดให้ตั้งพลับพลาขึ้นระหว่าง

วัดหน้าพระเมรุและวัดหัสดาวาส
ยอมรับไมตรีของพม่าและพระราชทานช้าง
๔
เชือกให้
พร้อมทั้งให้

พระราเมศวร
พระยาจักรี
และพระยาสุนทรสงครามไปเป็นตัวประกันที่พม่า
 พระราชพงศาวดาร



กรุงศรีอยุธยาบันทึกเหตุการณ์ไว้ว่า





	 ครั้นรุ่งขึ้น	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์	พร้อมด้วยมุขมนตรี	 

กวีชาติราชครูโหราโยธาหาญข้ามไป	 เสด็จขึ้นบนพระที่นั่ง	 ฝ่ายสมเด็จพระเจ้าหงสาวดี

พร้อมด้วยท้าวพระยามุขมนตรีทั้งปวงเสด็จมา	สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าร้อง

อัญเชิญเสด็จ	สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งแล้วตรัสว่า	สมเด็จพระเจ้าพี่เราให้

อาราธนาพระพุทธปฏิมากรเจ้า	พระธรรมเจ้า	พระสงฆ์เจ้า	มาเป็นประธานก็ดีอยู่แล้ว	ขอจง	 

เป็นสักขีพยานเถิด	อันแผ่นดินกรุงเทพมหานครศรีอยุธยานี้	ยกถวายไว้แด่สมเด็จพระเจ้า	 

พีเ่รา	แตท่วา่นอ้งทา่นใหม้าขอชา้งเผอืก	๒	ชา้ง
พระเจา้พีม่ไิดใ้ห	้บดันีต้อ้งยกพยหุโยธาหาญ	 

มาโดยวิถีทุเรศกันดารจะขอช้างเผือกอีก	๒	ช้าง
เป็น	๔	ช้าง	พระเจ้าพี่จะว่าประการใด	 

สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดริาชาธริาชเจา้กต็รสับญัชาให้	สมเดจ็พระเจา้หงสาวดตีรสัวา่	จะขอ	 

พระราเมศวรไปเลี้ยงเป็นพระราชโอรส	ถ้าพระเจ้าพี่เราให้แล้วจะยกทัพกลับไป	สมเด็จพระ	 

มหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าตรัสตอบว่า	ขอไว้เถิด	จะได้สืบประยูรวงศ์	สมเด็จพระเจ้า	 

หงสาวดีตรัสว่า	พระมหินทราธิราชผู้น้องนั้นก็สืบวงศ์ได้อยู่	อันจะเอาไว้ด้วยกัน	ถ้าพระเจ้า

พี่เราสวรรคตแล้ว	ดีร้ายพี่น้องจะหม่นหมองมีความพิโรธกัน	สมณพราหมณามุขมนตรี

อาณาประชาราษฎร์จะได้ความเดือดร้อน	สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าขัดมิได้	 

ก็บัญชาตาม	สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีตรัสว่า	จะขอพระยาจักรีและพระสุนทรสงครามไปด้วย	 

พระราชโอรส	สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าก็ยอมให้	แล้วตรัสว่า	อาณาประชา	 
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ราษฎรหัวเมืองและข้าขอบขัณฑเสมาซึ่งกองทัพจับไว้นั้น	ขอไว้สำหรับพระนครเถิด	สมเด็จ

พระเจา้หงสาวดกีบ็ญัชาให	้สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดริาชาธริาชเจา้สง่สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ	 

พระราเมศวร	และพระยาจกัรี
พระสนุทรสงคราม	กบัชา้งพลายเผอืก	๔	ชา้ง	คอืพระคเชนท-	 

โรดม
พระบรมไกรสร
พระรัตนากาศ
พระแก้วทรงบาศ	ให้สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีแล้ว	 

เสด็จเข้าพระราชวัง	




นอกจากนั้น
พระเจ้าบุเรงนองยังมีบัญชาให้กรุงศรีอยุธยาต้องส่งเครื่องราชบรรณาการอันมี



ช้างศึก
๓๐
ช้าง
เงิน
๓๐๐
และส่วยอันเก็บได้จากเมืองตะนาวศรีไปถวายทุกปี
พงศาวดารพม่ายังระบุ



เพิ่มเติมว่าในศึกครั้งนั้น
เมื่อพระเจ้าหงสาวดีเสด็จกรีธาทัพกลับซึ่งตรงกับวันอังคารที่
๒๘
มีนาคม



พ.ศ.
๒๑๐๗
พระองค์ได้ทรงกวาดต้อนเชลยศึกไปเป็นจำนวนมาก
ซึ่งมีเหล่าผู้ชำนาญนาฏศิลป์ดนตรี

ชายหญิง
สถาปนิก
ช่างศิลป์
ช่างเหล็ก
ช่างไม้
ช่างผม
เหล่าวิเสทคนครัว
ช่างทองแดง
ช่างย้อม
(ผ้า)



ชา่งทอง
ชา่งทำเครือ่งเงนิ
หมอรกัษาชา้ง
มา้
จติรกร
ชา่งทำเครือ่งหอม
ชา่งเงนิ
ชา่งแกะหนิ
ชา่งปนูปัน้



ช่างแกะไม้
และช่างปั้นหม้อ



ผลจากสงครามครั้งนั้นทำให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงสละราชสมบัติ
และสมเด็จพระ



มหินทราธิราชขึ้นสืบราชบัลลังก์แทน
 พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่หาได้มีบารมีมากพอ
อีกทั้งก่อนที่

สมเดจ็พระมหนิทราธริาชจะขึน้เสวยราชสมบตัิ
กไ็ดเ้กดิกรณกีารชงิตวัพระเทพกษตัรยี์
ใน
พ.ศ.
๒๑๐๗



ซึ่งราชสำนักอยุธยาส่งไปให้สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชกษัตริย์ล้านช้าง
เพื่อให้อภิเษกขึ้นเป็นอัครมเหสี

ตามที่กษัตริย์ล้านช้างขอพระราชทานมา
 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่า
พระมหาธรรม-



ราชาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุครั้งนั้น
เพราะพระองค์เป็นผู้ให้ม้าเร็วถือหนังสือไปถวายพระเจ้าหงสาวดี



ทำให้พระเจ้าหงสาวดีสามารถส่งคนมาชิงตัวพระเทพกษัตรีย์ไปได้
กล่าวได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นอีกสาเหตุ



หนึ่งที่นำมาซึ่งความร้าวฉานระหว่างหัวเมืองเหนือกับกรุงศรีอยุธยา


ความขัดแย้งระหว่างอยุธยาและพิษณุโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ภายหลังจากที่สมเด็จพระ



มหินทราธิราชขึ้นเสวยราชย์นั้น
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่า






	 ครั้งนั้นเมืองเหนือทั้งปวงเป็นสิทธิ์แก่พระมหาธรรมราชาเจ้า	อนึ่ง	การแผ่นดินใน	 

กรุงพระมหานครศรีอยุธยาพระมหาธรรมราชาบังคับบัญชาลงมาประการใด	สมเด็จพระ	 

มหินทราธิราชเจ้าแผ่นดินต้องกระทำตามทุกประการก็ขุ่นเคืองพระราชหฤทัย	จึงเอา	 

ความนั้นไปกราบทูลสมเด็จพระราชบิดา	สมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระเจ้าช้างเผือกก็น้อย	 

พระทัย...	
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ตอ่มาใน
พ.ศ.
๒๑๐๙
(โดยประมาณ)
สมเดจ็พระมหนิทราธริาชทรงนำกำลงัสมทบกบักำลงัของ



พระไชยเชษฐา
กรงุศรสีตันาคนหตุ
(ลา้นชา้ง)
ยกขึน้ทำศกึกบัพระมหาธรรมราชาเจา้เมอืงพษิณโุลกเปน็



เหตุให้สัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักอยุธยาและพิษณุโลกขาดสะบั้นลง
พระมหาธรรมราชาเสด็จออก



ไปยังราชสำนักพระเจ้าหงสาวดี
ขณะที่พระมหาจักรพรรดิเสด็จขึ้นไปรับพระราชธิดาพระวิสุทธิกษัตรีย์



กับสมเด็จพระเอกาทศรถลงมายังกรุงศรีอยุธยา


ฐานะของพระมหาธรรมราชาและเมืองพิษณุโลกภายหลังสงคราม
พ.ศ.
๒๑๐๖
นั้น
มิได้ต่างไป

จากเมืองประเทศราชของหงสาวดี
หากแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหาธรรมราชากับกรุงศรีอยุธยา



ซึ่งมีมาลึกซึ้งแต่เดิมยังเป็นแรงเหนี่ยวรั้งอยู่
 พระมหาธรรมราชาจึงมีฐานะไม่ต่างไปจาก “เจ้าสอง  

ฝ่ายฟ้า”
หากต่อมาภายหลังสมเด็จพระมหินทราธิราชกษัตริย์อยุธยาได้ใช้วิธีรุนแรง
คือสมคบกับ



พระไชยเชษฐาธิราชแห่งล้านช้างนำกำลังขึ้นตีพิษณุโลก
เป็นเหตุให้พระมหาธรรมราชาจำเป็นต้องหัน



เข้าพึ่งบารมีพระเจ้าบุเรงนองเพื่อคานอำนาจฝ่ายอยุธยา
เป็นชนวนนำมาซึ่งสงครามในปี
พ.ศ.
๒๑๑๑
-



พ.ศ.
๒๑๑๒



หลักฐานในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและพงศาวดารพม่าระบุต้องกันว่า
เหตุที่พระเจ้าบุเรงนอง

ทรงกรีธาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกคำรบหนึ่งใน
พ.ศ.
๒๑๑๒
นั้น
ก็เนื่องด้วยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

ซึ่งได้กระทำสัตย์สาบานว่าจะจงรักภักดียอมตนเป็นเจ้าประเทศราชต่อกรุงหงสาวดีได้คิดแข็งข้อเป็น

กบฏ
และยังหักหาญขึ้นไปเทครัวเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองประเทศราชของกรุงหงสาวดีภายใต้การ



ปกครองของ
“เจา้ฟา้สองแคว” ซึง่เปน็พระยศทีพ่ระเจา้บเุรงนองทรงสถาปนาใหก้บัพระมหาธรรมราชา



เจ้าเมืองในขอบขัณฑสีมาหงสาวดี
 การกระทำดังกล่าวนี้เท่ากับเป็นการท้าทายอำนาจของพระเจ้า



บุเรงนอง
จึงจำเป็นที่พระองค์จะต้องเปิดศึกกับอยุธยาอีกครั้ง


หากยึดหลักฐานข้างพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาก็มีความเป็นไปได้ว่า
ก่อนเกิดศึก



สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงสละราชสมบัติไปแล้วในราว
พ.ศ.
๒๑๐๘
 หลังเหตุการณ์การชิงตัว



พระเทพกษัตรีย์
๑
ปี
หลังจากนั้นก็เสด็จไปประทับที่วังหลัง
ขณะนั้นพระชนมายุได้
๕๙
พรรษา



ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าพระองค์ออกผนวชที่วัดใด
และออกผนวชเมื่อไร
แต่หลักฐานในพงศาวดาร



กรุงศรีอยุธยาระบุว่า
“พระเจ้าช้างเผือก เวณราชสมบัติแล้ว ถึงเดือน ๓ ก็เสด็จขึ้นเมืองลพบุรี ตรัสให้

บูรณะอารามพระศรีรัตนมหาธาตุให้บริบูรณ์ และแต่งปะขาวนางชี ๒๐๐ กับข้าพระให้อยู่รักษา  

พระมหาธาตุ แล้วก็เสด็จลงมายังกรุงพระมหานครศรีอยุธยา”
เป็นไปได้ว่าจะทรงผนวชอยู่จนถึงปี



พ.ศ.
๒๑๑๐
หรือต้น
พ.ศ.
๒๑๑๑
เป็นอย่างช้า
แล้วจึงเสด็จลาพระผนวชเพื่อขึ้นครองแผ่นดิน



อีกคำรบหนึ่งตามการอัญเชิญของสมเด็จพระมหินทราธิราช
 ในปีถัดมาคือใน
พ.ศ.
๒๑๑๑
พระเจ้า



บุเรงนองก็กรีธาทัพใหญ่เข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง
 ครั้งนี้ทางกรุงศรีอยุธยาเตรียมการตั้งรับเข้มแข็ง



พระเจ้าบุเรงนองไม่อาจตีหักพระนครได้โดยง่าย
แต่แล้วสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็เสด็จสวรรคต

ระหว่างศึก
 พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ระบุว่า
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	 ศักราช	๙๓๐	มะโรงศก	(พ.ศ.	๒๑๑๑)	ในเดือน	๑๒	นั้น	พระเจ้าหงสายกพลมาแต่	 

เมืองหงสา	ครั้นเถิงวันศุกร์	ขึ้น	๑	ค่ำ	เดือน	๑	พระเจ้าหงสามาเถิงกรุงพระนครศรีอยุธยา	 

ตั้งทัพตำบลหล่มพลี	และเมื่อเศิกหงสา	เข้าล้อมพระนครศรีอยุธยานั้น	สมเด็จพระมหา	 

จักรพรรดิเจ้าทรงพระประชวรนฤพาน...		




พงศาวดารที่ชำระในสมัยหลังระบุว่า “ทรงประชวนหนัก ประมาณ ๒๕ วัน ก็เสด็จสวรรคต”



หลักฐานในพงศาวดารพม่าระบุว่า
ภายหลังจากพระเจ้าหงสาวดีล้อมกรุงศรีอยุธยาแล้วเป็นเวลา



๔
เดือน
“พระเจ้าอยุธยาทรงพระนามว่าพระสาธิราชา (เธียรราชา) ที่ทรงผนวชและเป็นขบถนั้น  

สิ้นพระชนม์ ในวันศุกร์ขึ้น ๒ ค่ำ
เดือน ๖ จุลศักราช ๙๓๑ (พ.ศ. ๒๑๑๒)”  




สุเนตร
ชุตินธรานนท์ 







เอกสารอ้างอิง

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา.ไทยรบพม่า.พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๑. 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๑พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์.กรุงเทพฯ: กอง  

  วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘. 

ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียสฟานฟลีตและผลงานคัดสรร.

 กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 

สุเนตร ชุตินธรานนท์. พม่ารบไทย:ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า. พิมพ์ครั้งที่ ๙.กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๐.



 



พระพุทธรูปปางสนเข็ม 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระมหินทราธิราช 

สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 



114

สมเด็จพระมหินทราธิราช

สมเด็จพระมหินทราธิราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๖ แห่งกรุงศรีอยุธยา  เป็น  

พระราชโอรสในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับสมเด็จพระสุริโยทัย  เมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  

สวรรคต สมเด็จพระมหินทราธิราชทรงขึ้นครองราชย์  รัชกาลของสมเด็จพระมหินทราธิราชอาจกล่าว  

ได้ว่าเป็นช่วงที่อยุธยาเกิดความระส่ำระสายทั้งเหตุการณ์ภายในประเทศและศึกสงครามกับพม่า  

เมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จออกผนวชหลังจากสิ้นศึกสงครามกับพม่าใน พ.ศ. ๒๑๐๖  

แล้ว สมเด็จพระมหินทราธิราชไม่ทรงวางพระทัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกว่าจะไป  

ฝักใฝ่พม่า จึงลอบติดต่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้าง) ให้ยกทัพ  

มาตีเมืองพิษณุโลก  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๑๑๑ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงลาผนวช แต่ต้องเผชิญกับ

ศึกพม่าที่นำโดยพระเจ้าบุเรงนอง  ในระหว่างสงครามนั้นเอง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิสวรรคต   

การสงครามครั้งนั้น กรุงศรีอยุธยาถูกพม่าปิดล้อมนานกว่า ๕ เดือน พระราชพงศาวดารกรุงเก่า

ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ระบุความในช่วงรัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราชไว้ว่า 

 

	 ศักราช	๙๓๐	มะโรงศก	(พ.ศ.	๒๑๑๑)	ในเดือน	๑๒	นั้น	พระเจ้าหงสายกพลมาแต่	 

เมืองหงสา	ครั้นเถิงวันศุกร์	ขึ้น	๑	ค่ำ	เดือน	๑	พระเจ้าหงสาเถิงกรุงพระนครศรีอยุธยา	ตั้ง	 

ทพัตำบลหลม่พล	ีและเมือ่เศกิหงสาเขา้ลอ้มพระนครศรอียธุยานัน้	สมเดจ็พระมหาจกัรพรรด	ิ 

เจ้าทรงพระประชวรนฤพาน	และครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	พระมหินทราธิราช	ตรัสมิได้	 

นำพาการเศกิ	แตพ่ระเจา้ลกูเธอพระศรเีสาวนัน้ตรสัเอาพระทยัใส	่และเสดจ็ไปบญัชาการทีจ่ะ	 

รกัษาพระนครทกุวนั	ครัน้แลสมเดจ็พระมหนิทราธริาชเจา้ตรสัรูว้า่	พระเจา้ลกูเธอพระศรเีสาว	 

เสด็จไปบัญชาการเศิกทุกวันดังนั้นก็มิไว้พระทัย	ก็ให้เอาพระเจ้าลูกเธอพระศรีเสาวนั้นไปฆ่า	 

เสีย	ณ	วัดพระราม	ครั้งนั้นการเศิกซึ่งจะรักษาพระนครนั้นก็คลายลง	

	 ครั้งเถิงศักราช	๙๓๑	มะเส็งศก	(พ.ศ.	๒๑๑๒)	ณ	วันอาทิตย์	แรม	๑๑	ค่ำ	เดือน	๙	 

เพลารุ่งแล้วประมาณ	๓	นาฬิกา	ก็เสียกรุงพระนครศรีอยุธยาแก่พระเจ้าหงสา	ครั้นเถิง	 

วันศุกร์	ขึ้น	๖	ค่ำ	เดือน	๑๒	ทำการปราบดาภิเษกสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าเสวย	 

ราชสมบัติกรุงพระนครศรีอยุธยา	อนึ่งเมื่อพระเจ้าหงสาเสด็จกลับคืนไปเมืองหงสานั้น	 

พระเจ้าหงสาเอาสมเด็จพระมหินทราธิราชเจ้าขึ้นไปด้วย	
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สมเด็จพระมหินทราธิราชทรงครองราชย์ ๒ ครั้ง รวมเวลาได้ ๗ ปี คราวแรกเสวยราชสมบัติ  

เมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๖ พระชนมายุได้ ๒๙ พรรษา เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. ๒๑๑๒ พระชนมายุได้ ๓๔  

พรรษา  เอกสารล้านนากล่าวว่าเป็นสิ้นวงศ์ที่สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าพรหมแห่งเชียงรายเชียงแสน  

 
ปรีดี พิศภูมิวิถี 

 

 

เอกสารอ้างอิง

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ไทยรบพม่า.พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๑. 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๑พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์. กรุงเทพฯ: กอง  

  วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘. 

ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว.พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียสฟานฟลีต และผลงานคัดสรร.

 กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 

สุเนตร ชุตินธรานนท์. พม่ารบไทย:ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า.พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๐. 

 



พระพุทธรูปปางนาคาวโลก 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า 

สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า

สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๗ แห่ง  

กรุงศรีอยุธยา เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. ๒๐๕๗ เดิมรับราชการมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพิเรนทรเทพ  

เจ้ากรมพระตำรวจขวา ซึ่งมีส่วนร่วมในการปราบขุนวรวงศาธิราชและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ แล้ว  

อัญเชิญพระเฑียรราชาให้ลาผนวชขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 

หลงัจากทีส่มเดจ็พระมหาจกัรพรรดเิสวยราชยเ์มือ่ พ.ศ. ๒๐๙๑ แลว้ ทรงสถาปนาขนุนางสำคญั  

ที่มีส่วนช่วยเหลือให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้ ขุนพิเรนทรเทพเป็นสมเด็จพระมหาธรรมราชา  

ธิราชเจ้าให้ครองเมืองพิษณุโลก และพระราชทานพระวิสุทธิกษัตรีย์พระราชธิดาให้เป็นพระมเหสี  

ขุนอินทรเทพให้เป็นเจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราชเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช  หลวงศรียศเป็นเจ้าพระยา  

มหาเสนา ที่สมุหกลาโหม  หมื่นราชเสน่หาในราชการเป็นเจ้าพระยามหาเทพ  หมื่นราชเสน่หา  

นอกราชการเป็นพระยาภักดีนุชิต  พระยาพิชัยเป็นเจ้าพระยาพิชัย  พระยาสวรรคโลกเป็นเจ้าพระยา  

สวรรคโลก 

เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าไปครองเมืองพิษณุโลกนั้น ต่อมาพระวิสุทธิกษัตรีย์มี  

พระราชธิดาและพระราชโอรสเป็นลำดับคือ พระสุพรรณกัลยา สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระ  

เอกาทศรถ  เมื่อเกิดสงครามช้างเผือกระหว่างอยุธยากับพม่าใน พ.ศ. ๒๑๐๖ สมเด็จพระมหา  

ธรรมราชาธิราชเจ้าได้พยายามป้องกันเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองเหนือไว้ด้วยความสามารถ แต่  

เมื่อจวนจะเสียเมือง สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้ายอมอ่อนน้อมต่อพม่า พม่าเห็นการปฏิบัติของ  

สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าแล้ว จึงตั้งให้เป็นเจ้าเมืองพิษณุโลก แต่ขึ้นอยู่ภายใต้อาณัติของพม่า  

ภายหลังที่เสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๑๑๒ แล้ว จึงได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๑  

ขณะนั้นมีพระชนมายุได้ ๕๔ พรรษา   

ในรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้ามีเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้น  

ดังนี้ 

ใน พ.ศ. ๒๑๑๓ พระยาละแวกยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา แต่สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า  

สามารถป้องกันเมืองไว้ได้ โดยขับไล่กองทัพพระยาละแวกไป  ต่อมาอีก ๓ ปี กองทัพพระยาละแวกยก

เข้ามาโจมตีอยุธยาอีก แต่สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าก็ป้องกันเมืองไว้ได้  การที่ข้าศึกสามารถ  

ขึ้นมาประชิดพระนครได้ง่ายดังนี้ ทำให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าโปรดให้ขุดคูขื่อหน้าทางด้าน  

ทิศตะวันออกของเกาะเมืองให้กว้างขึ้น  ทรงสร้างป้อมมหาชัยขึ้นที่บริเวณแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรี  

มาบรรจบกัน และทรงสถาปนาพระราชวังหน้าขึ้นเพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราช  
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ใน พ.ศ. ๒๑๒๔ เกิดกบฏญาณพิเชียรขึ้นแถบเมืองลพบุรี แต่สามารถปราบปรามให้สงบ  

เรียบร้อยลงได้ 

ใน พ.ศ. ๒๑๒๙ และ พ.ศ. ๒๑๓๐ สามารถขบัไลก่องทพัพระเจา้หงสาวดทีีม่าลอ้มกรงุศรอียธุยา  

ให้พ่ายแพ้กลับไป และในการปราบปรามหัวเมืองต่าง ๆ ที่กระด้างกระเดื่องเช่นหัวเมืองเขมรให้อยู่ใน  

อำนาจกรุงศรีอยุธยานั้น สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถทรงออกรบทุกครั้ง ทำให้  

กองทัพอยุธยาสามารถยับยั้งการรุกรานของเมืองอื่น ๆ ได้อีกระยะหนึ่ง  ครั้นต่อมาจุลศักราช ๙๕๒  

ปขีาล สมัฤทธศิก พ.ศ. ๒๑๓๓ สมเดจ็พระมหาธรรมราชาธริาชเจา้สวรรคต พระชนมายไุด ้๗๖ พรรษา  

อยู่ในราชสมบัติได้ ๒๒ ปี 

 
ปรีดี พิศภูมิวิถี 

 

 

เอกสารอ้างอิง

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘. 

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. การเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัย-อยุธยาพระมหาธรรมราชาธิราช. กรุงเทพฯ: มติชน,  

  ๒๕๔๓.



 



พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ประดิษฐาน ณ ทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๘ แห่งกรุงศรีอยุธยา  

เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิกษัตรีย์ ประสูติที่เมืองพิษณุโลก เมื่อ  

พ.ศ. ๒๐๙๘  มีพระพี่นาง ๑ พระองค์คือสมเด็จพระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาพระองค์หนึ่งคือสมเด็จ  

พระเอกาทศรถ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสืบเชื้อสายทั้งราชวงศ์สุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ทรง  

ใช้ชีวิตในวัยเยาว์ที่เมืองพิษณุโลก ก่อนจะถูกนำพระองค์ไปพม่าเมื่อพระชนมายุได้ ๙ พรรษา และ  

ประทับที่พม่าจนพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา ดังนั้นพระองค์จึงทรงเจริญวัยขึ้นท่ามกลางภาวะสงคราม  

ที่ไทยต้องเป็นฝ่ายตั้งรับจากการจู่โจมของพม่า ท่ามกลางความขัดแย้งในพระราชวงศ์ของไทย  

ท่ามกลางความดูแคลนเหยียดหยามเมื่อไทยอยู่ในฐานะประเทศราชของพม่า 

เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จกลับจากพม่า ทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาเสื่อมโทรมอย่าง

เห็นได้ชัด ป้อมค่ายถูกทำลายรื้อถอน ผู้คนถูกกวาดต้อนไปพม่า ความมั่งคั่งร่ำรวยที่สั่งสมกันมากว่า

สองร้อยปีและความสมบูรณ์พูนสุขลดลงไปเพราะสงครามและขาดแคลนแรงงาน ร่องรอยความเสีย

หายจากการสงครามยังปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป เพราะไม่มีการบูรณปฏิสังขรณ์ อีกทั้งยังมีกองทัพพม่า  

ประจำอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้กรุงศรีอยุธยากระด้างกระเดื่อง ส่วนทางตะวันออก เขมรก็ได้ส่งกองทัพ  

มาซ้ำเติมโดยกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สมบัติในยามที่กรุงศรีอยุธยาเสื่อมอำนาจ 

สมเดจ็พระมหาธรรมราชาทรงมอบหมายใหส้มเดจ็พระนเรศวรมหาราชทรงปกครองหวัเมอืงเหนอื  

โดยประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกหลังจากเสด็จกลับจากพม่าไม่นานนัก คือใน พ.ศ. ๒๑๑๔  ในระยะ  

เวลา ๑๔ ปีที่ทรงปกครองหัวเมืองเหนืออยู่นั้น ทรงดำเนินการหลายอย่างที่จะมีความสำคัญในอนาคต  

เช่น การฝึกหัดข้าราชการ การรวบรวมกำลังคนที่หลบหนีพม่า การฝึกฝนยุทธวิธีการรบ การสร้างขวัญ  

กำลังใจให้เกิดขึ้นมาใหม่ ดังนั้นหัวเมืองเหนือจึงเป็นฐานเริ่มต้นที่สำคัญในการกอบกู้เอกราชของ  

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

การที่เขมรโจมตีถึงเมืองหลวงและชายแดนของกรุงศรีอยุธยาทำให้กรุงศรีอยุธยาสามารถอ้าง  

เหตุผลเพื่อการเสริมสร้างกำลังขึ้นได้ เพราะเพียงระยะก่อนการประกาศอิสรภาพใน พ.ศ. ๒๑๒๗ เขมร

ส่งกองทัพเข้ามาถึง ๕ ครั้ง คือใน พ.ศ. ๒๑๑๓ พ.ศ. ๒๑๑๘ พ.ศ. ๒๑๒๒ พ.ศ. ๒๑๒๔ และ พ.ศ.  

๒๑๒๕  ทั้งใน พ.ศ. ๒๑๒๔ ยังเกิดกบฏญาณพิเชียรที่ลพบุรี การที่ต้องต่อสู้ป้องกันและขับไล่ศัตรูและ  

ต้องปราบปรามกบฏภายใน ทำให้ต้องมีการเสริมสร้างกำลังไพร่พลและเตรียมการป้องกันให้เข้มแข็ง  

ดังใน พ.ศ. ๒๑๒๓ มีการขยายแนวกำแพงเมืองไปถึงแนวแม่น้ำ 
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การหาจังหวะประกาศอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน่าจะเกิดขึ้นหลังจากการไปเฝ้า  

พระเจา้นนัทบเุรงในโอกาสขึน้ครองราชยใ์หม ่และทรงไดแ้สดงฝมีอืชว่ยกษตัรยิพ์มา่ปราบเจา้ฟา้ไทยใหญ่  

เมืองคังได้สำเร็จ  การที่พม่าตัดถนนเข้ามากำแพงเพชร ยิ่งต้องทำให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเร่ง  

หาโอกาสใหเ้รว็ขึน้ ดงันัน้ในปลาย พ.ศ. ๒๑๒๖ เมือ่พระองคไ์ดร้บัมอบหมายใหไ้ปชว่ยพระเจา้นนัทบเุรง  

ปราบเมืองอังวะ จึงทรงเดินทัพไปช้าๆ เพื่อหาจังหวะโจมตีหงสาวดี ระหว่างที่พระเจ้านันทบุเรงไม่อยู่  

หรืออย่างน้อยเพื่อให้มีโอกาสนำคนไทยที่ถูกกวาดต้อนไปกลับคืนประเทศ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงในเขตแดนพม่าตอนล่าง อันเป็น

ถิ่นเดิมของมอญ ใน พ.ศ. ๒๑๒๗ หลังจากที่ทรงรับรู้ว่าพม่าวางแผนกำจัดพระองค์เหมือนกัน พระองค์

ประกาศว่า “ตั้งแต่วันนี้กรุงศรีอยุธยาขาดทางไมตรีกับกรุงหงสาวดี มิได้เป็นมิตรกันดังแต่ก่อนไป”  

แล้วส่งคนไปชักชวนให้คนไทยที่ถูกกวาดต้อนกลับกรุงศรีอยุธยา เป็นที่น่าสังเกตว่าการประกาศ

อิสรภาพในครั้งนี้ทรงกระทำในขณะที่ทรงเป็นรัชทายาท โดยที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชยังไม่  

ทรงทราบ 

พระเจ้านันทบุเรงไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ตั้งตัวติด ในทันทีที่ทราบว่าแผนการกำจัดสมเด็จพระ  

นเรศวรมหาราชของพระองค์ล้มเหลว และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพ จึงทรงส่ง  

กองทัพติดตามโจมตีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทันท ี อย่างไรก็ดี การโจมตีของกองทัพพม่าแต่ละครั้ง  

มีแต่แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นแม่ทัพที่ปรีชาสามารถและกล้าหาญ ความเก่ง

กล้าของกองทัพพม่าที่เคยมีในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง (พ.ศ. ๒๐๙๔–พ.ศ. ๒๑๒๔) ได้หมดไปเมื่อเผชิญ  

กับกองทัพกรุงศรีอยุธยาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระอนุชาธิราช  การที่ทรงใช้  

“พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง” (พ.ศ. ๒๑๒๗) และ “พระแสงดาบคาบค่าย” (พ.ศ. ๒๑๒๘) ล้วน  

เป็นเรื่องเล่าขานให้เห็นถึงความกล้าหาญของแม่ทัพไทย กองทัพพม่าขนาดใหญ่มีรี้พลมากมายถึง  

๒๕๐,๐๐๐ คน และนำโดยพระเจ้านันทบุเรง ใน พ.ศ. ๒๑๒๙–พ.ศ. ๒๑๓๐ ยังถูกกองทัพไทยของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระอนุชาขับไล่ออกไปและประสบความเสียหายอย่างยับเยิน ยังผล

ให้การโจมตีของกองทัพพม่าต้องว่างเว้นไปถึง ๓ ปี การล่าถอยของกองทัพพม่าในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า

อิสรภาพของเมืองไทยเป็นเรื่องที่ปลอดภัยและยั่งยืน และในปีเดียวกันนี้ยังทรงทำให้กัมพูชาอยู่ใน

อำนาจกรุงศรีอยุธยาได้อีกครั้งด้วย 

ก่อนที่จะถึงศึกใหญ่จากพม่าในรอบสอง มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นที่กรุงศรีอยุธยา นั่น

คือในปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๑๓๓ สมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชจงึไดข้ึน้เสวยราชสมบตั ิพรอ้มกนันีท้รงแตง่ตัง้สมเดจ็พระเอกาทศรถเปน็เสมอืนกษตัรยิอ์งคท์ี ่๒  

“พระองค์ดำ” และ “พระองค์ขาว” จึงเป็นพระนามที่ชาวตะวันตกเรียกขานพระนามตามสีพระวรกาย  

กษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์ตามลำดับ 
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กองทัพพม่าเริ่มโจมตีกรุงศรีอยุธยาเป็นระลอกสอง ใน พ.ศ. ๒๑๓๓ หลังการผลัดแผ่นดินเพียง  

๔ เดือน โดยมีพระมหาอุปราชาเป็นแม่ทัพคุมพล ๒๐๐,๐๐๐ คน มาทางด่านพระเจดีย์สามองค์  

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำทัพออกไปรับมือกับข้าศึกที่เมืองสุพรรณบุรีและสามารถขับไล่

กองทัพพม่าออกไปได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทัพพม่าเสียหายอย่างยับเยิน  ๒ ปีต่อมาพระมหาอุปราชา  

ได้ทรงนำทัพพม่ามาอีกในสงครามที่มีความสำคัญและเป็นที่เลื่องลือในการสู้รบระหว่างประเทศทั้งสอง  

นั่นคือแม่ทัพทั้งสองฝ่ายพร้อมด้วยแม่ทัพรองได้ทำยุทธหัตถีกันที่หนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี เมื่อ  

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๕ 

ผลของการทำยุทธหัตถีคือพระมหาอุปราชาถูกฟันสิ้นพระชนม์บนคอช้าง ส่วนอีกคู่สมเด็จพระ  

เอกาทศรถก็ทรงได้ชัยชนะอีกเช่นกัน หลังสงครามครั้งนี้ โฉมหน้าของการสงครามได้เปลี่ยนไป พม่า  

ไม่กล้ายกกองทัพมาโจมตีไทยอีกและเว้นว่างไปนานกว่า ๑๐๐ ปี และไทยกลับเป็นฝ่ายตอบโต้  

พม่าบ้าง พม่าจึงต้องเป็นฝ่ายตั้งรับแทน 

สงครามยุทธหัตถีไม่เพียงแต่พลิกสถานการณ์ใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าเท่านั้น  

แต่ยังรวมถึงเพื่อนบ้านอื่น ๆ ด้วย เขมรถูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอบโต้ โดยทรงยกกองทัพไป

โจมตีถึงกรุงละแวกใน พ.ศ. ๒๑๓๖ สงครามดำเนินมาถึงต้นปีถัดมา แม้ว่ากองทัพไทยจะยึดกรุงละแวก

จับพระยาศรีสุพรรณมาธิราชอนุชาพระยาละแวกได้ แต่พระยาละแวกคือนักพระสัฏฐาสามารถหลบหนี  

เข้าไปในเขตแดนลาวได้และสิ้นพระชนม์ที่นั่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกกองทัพไปตีเขมรอีกครั้งใน  

พ.ศ. ๒๑๔๖ คราวนี้ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด แต่การตอบโต้ส่วนใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นั้นกระทำต่อพม่าซึ่งกำลังเสื่อมอำนาจและแตกแยก อันเป็นผลจากความอ่อนแอที่ไม่สามารถปราบ  

กรุงศรีอยุธยาได้ และแม้ว่าการยกกองทัพไปโจมตีพม่าจะเต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะต้องขึ้นไป  

ที่สูงที่เป็นภูเขา แต่กองทัพไทยก็ยกไปถึง ๕ ครั้ง คือใน พ.ศ. ๒๑๓๕ พ.ศ. ๒๑๓๗ พ.ศ. ๒๑๓๘  

พ.ศ. ๒๑๔๒ และ พ.ศ. ๒๑๔๗ ซึ่งเป็นการยกทัพครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพราะ  

เสด็จสวรรคตในระหว่างทางที่เมืองหางเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘ การขยายอำนาจของ  

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำให้เขตแดนกรุงศรีอยุธยาแผ่ออกไปได้กว้างไกลที่สุดนับแต่สถาปนา  

กรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา คือครอบคลุมทั้งเขตแดนมอญ พม่า ล้านนา ไทยใหญ่ ล้านช้าง และเขมร 

แม้ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะทรงอุทิศเวลาเกือบตลอดรัชสมัยให้กับสงครามเพื่อเสริม

สร้างความมั่นคงและความยิ่งใหญ่ให้กับกรุงศรีอยุธยา แต่ความมั่นคงและยิ่งใหญ่มิได้อยู่เฉพาะเพียง

ชัยชนะของสงครามเท่านั้น หากขึ้นกับวินัยและขวัญของประชาชนด้วย ดังที่พระองค์ขอคำมั่นจาก

บุคคลที่อัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์ การควบคุมกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างวินัยที่ต้อง

เชื่อฟังพระองค์และเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด การลดความละโมบของประชาชนถึงขนาดไม่สนใจ

ทองที่ทิ้งอยู่กลางถนน พระองค์ทรงกวดขันเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง ถึงกับปลอมพระองค์ออกตรวจตรา  

บ้านเมืองและสอดส่องทุกข์สุขของประชาชนด้วยพระองค์เอง 
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นอกจากนีค้วามมัน่คงยงัขึน้กบัความมัง่คัง่รำ่รวยของอาณาจกัรดว้ย ซึง่สิง่ทีจ่ะไดม้ากโ็ดยการคา้  

ระหว่างประเทศ โปรตุเกสในฐานะที่เป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาค้าขายและเผยแผ่ศาสนายังคง  

ดำเนินกิจการอยู่ และอาวุธปืนของโปรตุเกสก็เป็นที่ต้องการของไทยมาก  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๑๔๗  

ฮอลันดาซึ่งมาค้าขายที่ปัตตานีเมื่อ ๓ ปีที่แล้วก็เข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยา การติดต่อค้าขายเช่นนี้ไม่เพียง

แต่ทำให้เกิดความมั่งคั่งมั่นคง แต่ยังทำให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีโลกทัศน์กว้างไกลยิ่งขึ้น ถึงกับมี

การส่งทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับฮอลันดาก่อนที่จะสวรรคตเล็กน้อย  ส่วนการค้ากับชาติเอเชีย  

การค้ากับจีนมีความสำคัญมาก เพียงหนึ่งปีหลังการประกาศอิสรภาพทรงส่งทูตไปยังราชสำนักหมิง  

(พ.ศ. ๑๙๑๑ - พ.ศ. ๒๑๘๗) ซึ่งปกครองจีนในเวลานั้น เพื่อขอพระราชทานตราแผ่นดินแทนของเก่าที่

ถูกพม่ายึดไป และจากนี้การค้ากับจีนก็ได้เริ่มขึ้นใหม่ แน่นอนว่าการค้าทางทะเลของไทยขยายตัวออก

ไปอย่างกว้างขวางในทะเลด้านตะวันออกอันรวมถึงญี่ปุ่นด้วย  เมื่อญี่ปุ่นในสมัยโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ  

(พ.ศ. ๒๐๗๙ - พ.ศ. ๒๑๔๑) มีแผนการใหญ่ที่จะยึดครองจีนและเริ่มต้นโดยการส่งกองทัพเข้าไปเพื่อ  

ยึดครองเกาหลีซึ่งเป็นรัฐบรรณาการของจีนก่อนใน พ.ศ. ๒๑๓๕ (ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับสงคราม  

ยุทธหัตถี) สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสนอที่จะส่งกองทัพเรือไทยไปช่วยจีนปราบญี่ปุ่น แต่  

จักรพรรดิจีนได้ปฏิเสธข้อเสนอของไทย  

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคต พ.ศ. ๒๑๔๘ เมื่อพระชนมายุ ๕๐ พรรษา ทรงครอง

ราชสมบัติ ๑๕ ปี ไม่ทรงมีพระราชโอรส พระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ

ต่อ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงได้รับการยกย่องเชิดชูในประวัติศาสตร์ไทยที่ทรงกอบกู้เอกราช  

ทำให้บ้านเมืองมีความมั่นคง มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ และมีความเจริญรุ่งเรือง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่  

ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญมากพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย 

 
วุฒิชัย มูลศิลป์ 
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  พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๔๕. 
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พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐. 
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  ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๓. 

ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียสฟานฟลีต และผลงานคัดสรร.

 กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 
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   กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๒๕. 
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พระพุทธรูปปางถวายเนตร 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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สมเด็จพระเอกาทศรถ

สมเด็จพระเอกาทศรถทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๙ แห่งกรุงศรีอยุธยา  เป็น  

พระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้ากับพระวิสุทธิกษัตรีย์ เป็นพระอนุชาในสมเด็จพระ  

นเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเอกาทศรถประสูติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๓ ที่เมืองพิษณุโลกเมื่อครั้งที่พระราช-  

บิดาทรงดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองพิษณุโลก  สมเด็จพระเอกาทศรถทรงได้รับการขนานพระนามในหมู่  

ชาวตะวันตกว่าพระองค์ขาว พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ว่าสมเด็จพระ  

เอกาทศรถเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๘  

เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถขึ้นครองราชย์นั้น เป็นเวลาที่มีศึกสงครามหลายครั้งเข้ามาประชิด

พระนคร อกีทัง้การสวรรคตของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชที่เมอืงหางกย็ิง่ทำให้คนอยธุยารูส้กึเสียขวญั  

และหมดที่พึ่ง สมเด็จพระเอกาทศรถซึ่งทรงออกรบร่วมกับพระเชษฐาธิราชทุกครั้งจึงเป็นทั้งที่พึ่ง  

และเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความสามัคคีในการต่อสู้กับข้าศึกได้อีก หลังจาก  

ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเอกาทศรถทรงเชิญพระบรมศพกลับ  

กรุงศรีอยุธยาและถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติ แล้วสถาปนาวัดวรเชตุขึ้นเป็นพระราชกุศลแด่  

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ในรัชกาลของสมเด็จพระเอกาทศรถนับได้ว่าเป็นยุคสมัยของความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง เพราะ

ไม่มีศึกสงครามใด ๆ เข้ามาประชิดพระนครอีก  ทั้งยังมีชาวต่างชาติเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมาก  

กว่าก่อน  พระองค์เองทรงติดต่อกับต่างชาติด้วย ดังปรากฏสำเนาพระราชสาส์นที่ทรงส่งไปยังอุปราช

โปรตุเกสที่เมืองกัว  

พระราชพงศาวดารบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถว่าเมื่อทรงขึ้นครอง

ราชย์แล้ว พญาตองอูและพญาล้านช้างได้ส่งพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการมาถวาย  ใน  

รัชกาลของพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีอาสวยุชหรือพระราชพิธีแข่งเรือขึ้น  

จากนั้นโปรดให้หล่อพระพุทธปฏิมา ๕ พระองค ์และมีพิธีเฉลิมฉลองพระพุทธรูปเหล่านั้น 

ในด้านกฎหมาย โปรดให้ตั้งพระราชกำหนดกฎหมายพระอัยการและส่วยสัดพัฒนาการขนอน  

ตลาดเพื่อกำหนดพิกัดการเสียภาษีขึ้น 

สมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๓ ทรงครองราชย์อยู่ ๖ ปี ทั้งนี้เดิมเชื่อว่า

รัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถมีระยะเวลานานกว่านั้น แต่จากข้อมูลที่พบในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา

ฉบับวันวลิต และจดหมายเหตุปีเตอร์ ฟลอริส (Peter Floris) ซึ่งเดินทางเข้ามาทำงานกับบริษัทอินเดีย  

ตะวันออกของอังกฤษในสยามระหว่าง พ.ศ. ๒๑๕๔-พ.ศ. ๒๑๕๘ ระบุตรงกันว่า สมเด็จพระนเรศวร



127

มหาราชสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๘ และสมเด็จพระเอกาทศรถสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๓ พระชนมายุ  

ได้ ๕๑ พรรษา 

พระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ระบุว่า สมเด็จพระเอกาทศรถมีพระราชโอรส  

๒ พระองค์ คือเจ้าฟ้าสุทัศน์และเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์  แต่ในสังคีติยวงศ์กับเอกสารฟานฟลีตและ  

เอกสารฮอลันดากล่าวว่าสมเด็จพระอินทราชา (พระเจ้าทรงธรรม หรือพระศรีศิลป์) เป็นพระราชโอรส  

องค์หนึ่งของสมเด็จพระเอกาทศรถ 

 
ปรีดี พิศภูมิวิถี 

 

 

เอกสารอ้างอิง

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๑. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระจักรพรรดิพงศ์(จาด)เล่ม๒.กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๔๑. 

ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียสฟานฟลีตและผลงานคัดสรร.

 กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒.



 



พระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทน์ 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ 

สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์

สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๐ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงอยู่  

ในราชวงศ์สุโขทัย ครองราชสมบัติระหว่าง พ.ศ. ๒๑๕๓ - พ.ศ. ๒๑๕๔ รวมระยะเวลา ๑ ปี ๒ เดือน  

เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเอกาทศรถ  

บันทึกของชาวต่างประเทศระบุว่าสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์เหลือพระเนตรเพียงข้างเดียวด้วย

เหตุทรงพระประชวร  เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จสวรรคต พระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ  

แล้วถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชบิดาตามราชประเพณี รัชกาลของพระองค์แทบไม่ปรากฏ  

บันทึกเหตุการณ์ใด ๆ  สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ถูกพระอินทราชาพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งใน  

สมเด็จพระเอกาทศรถชิงราชสมบัติ  (พงศาวดารบางฉบับว่า พระศรีศิลป์) และถูกสำเร็จโทษด้วย  

ท่อนจันทน์พระศพฝังไว้ ณ วัดโคกพระยา เมื่อ พ.ศ.๒๑๕๔ 

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรัชกาลของสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์คือ การกบฏของพวกอาสา  

ญี่ปุ่นในตอนต้นรัชกาล เหตุการณ์นี้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาทุกฉบับกล่าวตรงกันว่าเกิดขึ้นใน

รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเพียงครั้งเดียว  แต่ในเอกสารต่างชาติระบุว่า กบฏอาสาญี่ปุ่นเกิดขึ้น  

๒ครั้ง คือ ในรัชสมัยของสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์ครั้งหนึ่ง และในรัชสมัย

สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมอีกครั้งหนึ่ง 

เอกสารของปีเตอร์ ฟลอริส (Peter Floris) กล่าวถึงเหตุการณ์ภายหลังการสวรรคตของ  

สมเด็จพระเอกาทศรถว่า 

 

 ...เมือ่สมเดจ็พระเอกาทศรถสวรรคตใน	ค.ศ. ๑๖๑๐	ราชสมบตัติกอยูแ่กพ่ระราชโอรส	 

องค์ที่	๒	กษัตริย์องค์ใหม่ทรงโปรดฯ	ให้ประหาร	Jockcrommewaye	ผู้ซึ่งทูลสมเด็จพระ	 

เอกาทศรถจนเป็นเหตุให้พระราชโอรสองค์ใหญ่ถูกประหารชีวิต	Jockcrommewaye	มี	 

ทหารอาสาญี่ปุ่นฝักใฝ่อยู่มาก	ทหารอาสาญี่ปุ่นประมาณ	๒๘๐	คน	บุกเข้าจับกุมพระมหา

กษตัรยิ ์บงัคบัใหพ้ระองคท์รงประหารขนุนางทีเ่ปน็เหตใุห	้Jockcrommewaye	ถกูประหาร... 

 

และเอกสารของสปรินเกล (Sprinckel) ได้กล่าวไว้ว่า 

 

	 ...มีแผนการที่จะยึดครองกรุงศรีอยุธยาแต่ทำไม่สำเร็จขณะพระมหากษัตริย์ยังทรง	 

พระชนม์ชีพอยู่	 แต่เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้ว หัวหน้าขบถคือออกพระนายไวยก็เริ่ม	 
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ดำเนินการเพื่อจะขึ้นเป็นกษัตริย์ แต่ประชาชนไม่นิยมด้วย ต่างพากันฝักใฝ่เข้าข้างพระราช	 

โอรสของกษัตริย์ พระราชโอรสจึงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์	 พวกฮอลันดาเองก็เข้าข้างพระราช	 

โอรสสู้รบกับพวกออกพระนายไวย	 เมื่อพระราชโอรสของกษัตริย์	(ซึ่งได้เป็นกษัตริย์)	 

สวรรคต	พระอนุชาองค์เล็กจึงได้เป็นกษัตริย์...	

 

จากข้อความที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่ามีการกบฏเกิดขึ้นในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของการผลัด  

แผ่นดินด้วย 

 
ปิยรัตน์ อินทร์อ่อน 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กรมศลิปากร. รวมบนัทกึประวตัศิาสตรอ์ยธุยาของฟานฟลตี(วนัวลติ). กรงุเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวตัศิาสตร,์  

  ๒๕๔๖. 

ขจร สุขพานิช. ข้อมูลประวัติศาสตร์:สมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๓.  

คำใหก้ารชาวกรงุเกา่คำใหก้ารขนุหลวงหาวดัและพระราชพงศาวดารกรงุเกา่ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนติิ.์พมิพค์รัง้ที ่๒.  

   พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๕. 

ประชุมพงศาวดารเล่ม๓๘ภาคที่๖๔พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม). พระนคร: องค์  

  การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๒. 

ประชุมพงศาวดารเล่ม๓๙ภาคที่๖๔(ต่อ)พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม). พระนคร:  

  องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๒. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา. ๒ เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

โยเนะโอะ, อิชิอิ และคณะ. ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น๖๐๐ปี.กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และ  

  มนุษยศาสตร์, ๒๕๓๐. 

  
 



พระพุทธรูปปางประทับเรือขนาน 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 

สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๑ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงอยู่

ในราชวงศ์สุโขทัย เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๕ ครองราชสมบัติระหว่าง พ.ศ. ๒๑๕๔ - พ.ศ.  

๒๑๗๑ รวมระยะเวลา ๑๗ ปี รัชสมัยของพระองค์ทรงส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศอย่างกว้างขวาง  

ทำให้อยุธยากลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญยิ่งกว่ารัชสมัยใด ๆ ที่ผ่านมา อีกทั้งทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนา

อย่างมาก 

สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีพระนามเดิมว่าพระอินทราชา (พงศาวดารบางฉบับว่า พระศรีศิลป์)  

เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเอกาทศรถ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  

ทรงอธิบายว่า พระมารดาเป็นพระสนม ชาวบางปะอิน ซึ่งสมเด็จพระเอกาทศรถทรงได้เป็น

บาทบริจาริกา เมื่อครั้งเรือพระที่นั่งล่มที่บางปะอิน 

พระอินทราชาทรงผนวชอยู่ที่วัดระฆังจนได้เป็นพระพิมลธรรมอนันตปรีชา ขณะบวชอยู่มีศิษย์  

มากมาย จมื่นศรีสรรักษ์ขุนนางสำคัญคนหนึ่งมาถวายตัวเป็นบุตรบุญธรรม และซ่องสุมกำลังพลไว้  

เป็นจำนวนมาก แล้วบุกเข้าพระราชวังหลวงเพื่อชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ จับ  

สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ แล้วอัญเชิญพระพิมลธรรมฯ ลาผนวช เสด็จขึ้น  

ครองราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๔ และเพื่อเป็นการตอบแทนที่จมื่นศรีสรรักษ์ช่วยเหลือพระองค์ จึงทรง  

แต่งตั้งให้จมื่นศรีสรรักษ์เป็นพระมหาอุปราช แต่ก็ประชวรแล้วสิ้นพระชนม์ อยู่ในตำแหน่งได้เพียง  

๑๐ วัน เท่านั้น 

หลังเสด็จขึ้นครองราชย์ เกิดกบฏอาสาญี่ปุ่นขึ้น  ตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลาย

ฉบับกล่าวตรงกันว่า พวกญี่ปุ่นประมาณ ๕๐๐ คน ยกเข้ามาในท้องสนามหลวงจะคุมพระองค์  

สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเสด็จออกมาฟังพระสงฆ์บอกหนังสือ ณ พระที่นั่งจอมทองสามหลัง  

สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงปลอมพระองค์เป็นพระสงฆ์ เสด็จหลบออกจากพระราชวังไปพร้อมกับ  

บรรดาพระสงฆ์จากวัดประดู่โรงธรรม ฝ่ายพระมหาอำมาตย์รวบรวมพลได้ก็ต่อสู้กับพวกญี่ปุ่นและ  

ขับไล่จนแตกพ่าย หนีลงเรือไปจากกรุงศรีอยุธยา  ในการครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงพระกรุณา  

โปรดเกล้าฯ ให้พระมหาอำมาตย์เป็นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์เพื่อตอบแทนความดีความชอบ 

ส่วนในเอกสารต่างชาติกล่าวถึงพวกอาสาญี่ปุ่นประมาณ ๒๘๐ คน ซึ่งเหลือรอดจากการกบฏ  

ครั้งแรกบุกเข้าไปในพระราชวัง จับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมไว้เพื่อต่อรองผลประโยชน์ เมื่อฝ่ายกอง  

ทหารอยุธยารวบรวมกำลังพลได้ ตีโต้กลับไป พวกญี่ปุ่นจึงล่าถอยโดยลงเรือหนีจากกรุงศรีอยุธยาไป  

แต่อย่างไรก็ตามกองทหารอาสาญี่ปุ่นก็ยังคงอยู่ตลอดมา มิได้ถูกยุบเลิกจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
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พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ได้แก่ 

ด้านการสงคราม ถ้ายึดตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาแล้ว กรุงศรีอยุธยามีศึก  

สงครามกับพม่าเพียงครั้งเดียว คือ เมื่อศึกกองทัพพม่า-มอญยกมาล้อมเมืองตะนาวศรี เมืองตะนาวศรี

ร้องขอให้อยุธยาส่งกองทัพไปช่วย สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจึงโปรดให้พระยาพิชัยสงครามเป็นแม่ทัพ  

ยกไป แต่เมื่อถึงเมืองสิงขรปรากฏว่าเมืองตะนาวศรีเสียแก่พม่าแล้ว จึงทรงให้ยกทัพกลับ แต่ในหนังสือ

เรื่องไทยรบพม่าของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวถึงสงครามอีกหลาย

ครั้งที่กรุงศรีอยุธยาต้องเผชิญ ได้แก่ สงครามกับล้านช้าง พ.ศ. ๒๑๕๕ ซึ่งกองทัพล้านช้างยกลงมาถึง

เมืองละโว้ และตั้งทัพอยู่ถึง ๔ เดือน  ในช่วงที่อยุธยากำลังมีปัญหาเรื่องกบฏอาสาญี่ปุ่นอยู่ สมเด็จ

พระเจ้าทรงธรรมเสด็จนำทัพเคลื่อนเข้าประชิดเมืองละโว้ (ลพบุรี) แต่กองทัพล้านช้างถอยทัพไปก่อน  

จึงทรงให้กองทัพตามตีจนกองทัพล้านช้างแตกพ่ายไป 

สงครามกับพม่า กรุงศรีอยุธยาทำสงครามกับพม่าถึง ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๑๕๖  

สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดให้เจ้าเมืองทวายไปตีเมืองเร (ye ภาษาไทยว่าเมืองเยหรือเย้ ส่วนภาษา  

พม่าออกเสียงว่า เร เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของอ่าวเมาะตะมะทางตอนใต้ของพม่า เหนือเมือง

มะริด) เมื่อตีได้และจับพระอนุชาของพระเจ้าอังวะ ซึ่งมาดูแลเมืองเรอยู่ส่งมายังกรุงศรีอยุธยา พระเจ้า  

อังวะจึงยกกองทัพมาตีเมืองทวาย  เจ้าเมืองทวายเสียชีวิตในสนามรบ และเสียเมืองทวายแก่พม่า แต่  

สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงส่งกองทัพของพระยาสวรรคโลกและพระยาพิไชยไปช่วยเหลือ สามารถ  

ป้องกันเมืองตะนาวศรีและยึดเมืองทวายคืนมาได้ กองทัพพม่าจึงแตกพ่ายไป  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๑๕๘  

พมา่ยกทพัมายงัเมอืงเชยีงใหมซ่ึง่กำลงัมปีญัหาการเมอืงภายใน (เชยีงใหมเ่คยเปน็เมอืงขึน้ของพมา่กอ่นที ่ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะทรงยึดมาได้) เมื่อกองทัพของพระเจ้าอังวะมาถึง พระเจ้าเชียงใหม่  

ได้รวบรวมผู้คนไปตั้งมั่นสู้ที่เมืองลำปาง สามารถรักษาเมืองได้ระยะหนึ่ง แต่เมื่อกองทัพพม่าได้รับความ

ช่วยเหลือจากเจ้าเมืองน่านจึงสามารถยึดเมืองเชียงใหม่ได้ พระเจ้าอังวะทรงแต่งตั้งเจ้าเมืองน่านเป็น  

พระเจ้าเชียงใหม่  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๑๖๐ มีข้อตกลงว่าไทยจะยอมรับว่าเมืองเมาะตะมะเป็นของพม่า  

และพม่าจะยอมรับว่าเมืองเชียงใหม่เป็นของไทย หลังจากนั้นไทยเว้นสงครามกับพม่าไปจนถึง พ.ศ.  

๒๑๖๕ พม่าได้ส่งกองทัพยึดเมืองทวายได้ กองทัพจากกรุงศรีอยุธยายกไปช่วยไม่ทันจึงเสียเมืองทวาย  

ให้แก่พม่าไป 

สงครามกับกัมพูชา พ.ศ. ๒๑๖๔ สมเด็จพระไชยเชษฐากษัตริย์กัมพูชาได้ย้ายราชธานีไปอยู่ที่  

เมืองอุดงฦๅไชย และไม่ยอมส่งบรรณาการให้แก่กรุงศรีอยุธยา (กัมพูชาเป็นประเทศราชของกรุงศรี  

อยุธยามาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงยกกองทัพทั้งทัพบก  

และทัพเรือไปยังกัมพูชา  โดยพระองค์จะทรงเป็นแม่ทัพบก และให้พระศรีศิลป์เป็นแม่ทัพเรือ  

สมเด็จพระไชยเชษฐาทรงใช้วิธีเจรจาเพื่อหน่วงเวลาและรวบรวมกำลังไพร่พลเตรียมพร้อมรบ ทัพเรือ  

ของพระศรีศิลป์เมื่อต้องรอเป็นเวลานานก็เริ่มขาดแคลนเสบียงจนต้องถอยทัพก่อน สมเด็จพระ  
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ไชยเชษฐาจึงส่งกองทัพออกโจมตีกองทัพไทยแตกพ่าย 

ด้านการต่างประเทศ ในรัชกาลนี้นอกจากโปรตุเกสและฮอลันดาแล้ว ยังมีชาติตะวันตกชาติใหม่

เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทย คือ อังกฤษและเดนมาร์ก บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเข้ามายัง  

กรุงศรีอยุธยาและเมืองปัตตานีเมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๕ และขออนุญาตตั้งสถานีการค้าที่กรุงศรีอยุธยา  ส่วน  

เดนมาร์กนั้น บริษัทอินเดียตะวันออกของเดนมาร์กเข้ามาติดต่อค้าขายที่มะริดและตะนาวศรีเมื่อ  

พ.ศ. ๒๑๖๔ 

ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม การค้ากับฮอลันดาเจริญรุ่งเรืองมาก กรุงศรีอยุธยากับ  

ฮอลันดาทำสนธิสัญญาทางการค้ากันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๑๖๐ โดยผู้แทนของ

บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาเป็นผู้ลงนาม  ตามสัญญาระบุว่าฮอลันดาได้สิทธิพิเศษในการซื้อ

หนังสัตว์จากกรุงศรีอยุธยา ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งกับโปรตุเกสและอังกฤษ  โปรตุเกสได้ยึดเรือของ

ฮอลันดาลำหนึ่งไว้ แต่ทางกรุงศรีอยุธยาบังคับให้คืนเรือนั้น โปรตุเกสจึงโจมตีเรือของไทย ทำให้ไทยกับ

โปรตุเกสบาดหมางกันจนกระทั่งปลายรัชกาลจึงคลี่คลายไป อย่างไรก็ตาม การที่กรุงศรีอยุธยาให้ความ

ช่วยเหลือฮอลันดาทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่วนความสัมพันธ์กับอังกฤษนั้น ใน พ.ศ. ๒๑๖๒

เรือของอังกฤษกับเรือของฮอลันดาเกิดสู้รบกันในอ่าวเมืองปัตตานี แต่เหตุการณ์ก็ยุติลงได้ 

ด้านศาสนา สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ใน พ.ศ. ๒๑๖๕  

โปรดให้มีการชะลอพระมงคลบพิตรจากที่ตั้งเดิมด้านตะวันออกของพระราชวังมาไว้ด้านตะวันตก  

(ที่ประดิษฐานอยู่ในปัจจุบัน) แล้วโปรดให้ก่อพระมณฑปครอบพระมงคลบพิตร 

ใน พ.ศ. ๒๑๖๑ เมืองสระบุรีมีใบบอกเข้ามาว่ามีผู้พบรอยพระพุทธบาทบนเขาสุวรรณบรรพต  

จึงเสด็จไปทอดพระเนตรเอง และโปรดอุทิศถวายที่ดินป่าโดยรอบกว้างด้านละ ๑ โยชน์ (ประมาณ ๑๖

กิโลเมตร) แก่พระพุทธศาสนา แล้วโปรดให้สร้างมณฑปสวมรอยพระพุทธบาท สร้างพระอุโบสถ  

และพระอารามขึ้น แล้วให้ฝรั่งตัดถนนหลวงกว้าง ๑๐ วา ยาวตั้งแต่เชิงเขาสุวรรณบรรพตจนถึงตำบล

ท่าเรือ และโปรดให้สร้างพระตำหนักท่าเจ้าสนุก เพื่อเป็นที่ประทับแรมเมื่อเวลาเสด็จมานมัสการ

พระพุทธบาท  การก่อสร้างพระพุทธบาทและศาสนสถานอื่น ๆ โดยรอบใช้เวลาถึง ๔ ปี จึงแล้วเสร็จ  

นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้แต่งวรรณคดีเรื่องกาพย์มหาชาติ และรวบรวมพระไตรปิฎกให้ครบ  

จบบรบิรูณด์ว้ย 

พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการตรา “พระธรรมนูญกระทรวงศาล” ขึ้นใน พ.ศ.  

๒๑๖๗ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ว่าด้วยเขตอำนาจศาลต่าง ๆ ในการพิจารณาพิพากษาคดีแต่ละ  

ประเภท ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของขุนนางตำแหน่งต่าง  ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาและตระลาการ  

บทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของข้าราชการใหญ่น้อยทั่วราชอาณาจักรทั้งฝ่ายทหารและฝ่าย  

พลเรือนในการใช้ตราประจำตำแหน่งปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ 
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สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคตราวเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๑๗๑ มีพระชนมายุ ๓๖  

พรรษา รวมระยะเวลาครองราชสมบัติ ๑๗ ปี 
 

ปิยรัตน์ อินทร์อ่อน 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กรมศลิปากร.รวมบนัทกึประวตัศิาสตรอ์ยธุยาของฟานฟลตี(วนัวลติ).กรงุเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวตัศิาสตร,์  

  ๒๕๔๖. 

ขจร สุขพานิช.ข้อมูลประวัติศาสตร์:สมัยอยุธยา.กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๓.  

คำใหก้ารชาวกรงุเกา่คำใหก้ารขนุหลวงหาวดัและพระราชพงศาวดารกรงุเกา่ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนติิ.์พมิพค์รัง้ที ่๒.  

   พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๕. 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า.กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๘. 

ประชมุพงศาวดารเลม่๓๘ภาคที่๖๔พระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยาฉบบัพนัจนัทนมุาศ(เจมิ). พระนคร: องคก์ารคา้  

  คุรุสภา, ๒๕๑๒. 

ประชุมพงศาวดารเล่ม๓๙ภาคที่๖๔(ต่อ)พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม). พระนคร:  

  องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๒. 

ประวัติการทูตของไทย. พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๐๑. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าดิลกฤทธิ์  

  กฤดากร ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑) 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา.๒ เล่ม.พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

โยเนะโอะ, อิชิอิ และคณะ. ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น๖๐๐ปี.กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และ  

  มนุษยศาสตร์, ๒๕๓๐. 

สมจัย อนุมานราชธน. การทูตของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา.พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม, ๒๔๙๓.



 



พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเชษฐาธิราช 

สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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สมเด็จพระเชษฐาธิราช

สมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรง  

ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๗๑ -  พ.ศ. ๒๑๗๒  เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  มี  

พระอนุชาคือพระอาทิตยวงศ์ 

พระราชพงศาวดารระบุเหตุการณ์ตอนสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสวรรคตไว้ว่า เมื่อพระเจ้า  

ทรงธรรมสวรรคต เสนาพราหมณ์ทั้งหลายโดยมีออกญากลาโหมสุริยวงศ์เป็นประธานได้พร้อมใจกัน  

เลือกพระราชโอรสองค์โตในพระเจ้าอยู่หัวองค์ก่อน ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ขณะที่มีพระชนมายุได้  

๑๕ พรรษา แต่อยู่มาเพียง ๗ วัน พระศรีศิลป์ผู้เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็พิโรธว่า  

เหล่าเสนามนตรีไม่ยอมยกราชบัลลังก์ให้พระองค์ พระองค์จึงทรงหลบหนีไปเมืองเพชรบุรีเพื่อซ่องสุม  

กองกำลัง ต่อเมื่อสมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงทราบความก็โปรดให้แต่งทัพออกไปสู้รบโดยสามารถ  

พระศรีศิลป์ถูกจับกุม นำองค์ไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยาตามโบราณราชประเพณี 

ครั้นอยู่มา ๔ เดือนเศษ มารดาของออกญากลาโหมสุริยวงศ์ถึงแก่กรรม มีข้าราชการทั้งหลาย  

ทั้งปวงในราชสำนักออกไปช่วยงานเป็นจำนวนมาก  ข้าหลวงเดิมของพระเจ้าอยู่หัวจึงไปกราบทูล  

สมเด็จพระเชษฐาธิราชว่าออกญากลาโหมอาจจะก่อกบฏ โดยรวบรวมกองกำลังไพร่พลเอาไว้มาก  

พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ทหารไปนำตัวออกญากลาโหมเข้ามา แต่จมื่นสรรเพธภักดีซึ่งเป็นขุนนางฝ่าย  

ออกญากลาโหมนำความออกไปแจ้งให้ทราบก่อน  เมื่อเป็นดังนั้นออกญากลาโหมจึงเห็นว่าการต่าง ๆ  

ที่ได้ทำลงไปนั้นไม่มีประโยชน์ เพราะพระเจ้าแผ่นดินไม่เห็นความดีความชอบ จึงคิดที่จะชิงราชบัลลังก์  

โดยมีขุนนางเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

สมเด็จพระเชษฐาธิราชไม่ทรงได้ทันระวังองค์เมื่อเห็นกองกำลังของออกญากลาโหมบุกเข้ามาใน

พระราชวัง จึงทรงหลบหนีไปกับพวกข้าหลวงเดิม  เมื่อเจ้าออกญากลาโหมทราบความก็สั่งให้พระยา

เดโช พระยาท้ายน้ำตามไปจับกุมตัว ตามไปทันที่ป่าโมกน้อย แล้วนำพระองค์ไปสำเร็จโทษ 

สมเด็จพระเชษฐาธิราชครองราชย์ได้ ๑ ปี ๗ เดือน ตามหลักฐานพระราชพงศาวดารไทย แต่

พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตว่าครองราชย์ได้ ๘ เดือนเท่านั้น 

 
ปรีดี พิศภูมิวิถี 
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เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๒. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา.ชุมนุมพระนิพนธ์.กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, ๒๕๔๓. 

ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว., แปล. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับเยเรเมียสฟานฟลีต. กรุงเทพฯ:  

  สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒.



 



พระพุทธรูปปางทรงรับมธุปายาส 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ 

สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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สมเด็จพระอาทิตยวงศ์

สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๓ แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นพระ  

ราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  ครองราชย์เมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๒ สืบต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราช  

เมื่อเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ก่อการกบฏ จับสมเด็จพระเชษฐาธิราชสำเร็จโทษ เจ้าพระยากลาโหม  

ไม่ยอมรับราชบัลลังก์ที่เหล่าเสนาทั้งปวงมอบให้ โดยให้เหตุผลว่ามิได้ปรารถนาในราชบัลลังก์แต่ได้  

กระทำเพราะความจำเป็น  เหล่าเสนาทั้งปวงจึงได้ถวายราชสมบัติแด่สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ซึ่งขณะนั้น  

มีพระชนมายุเพียง ๙ พรรษาเท่านั้น 

หลงัจากทีท่รงประกอบพธิรีาชาภเิษกแลว้ ปรากฏความในพระราชพงศาวดารวา่พระอาทติยวงศ์  

มิได้ว่าราชการใดๆ เพราะยังทรงพระเยาว์นัก  เมื่อเป็นดังนี้เหล่าเสนามาตย์จึงเห็นพ้องว่าอาณาจักร  

จำเปน็จะตอ้งมผีูน้ำ จงึเหน็สมควรมอบราชบลัลงักใ์หเ้จา้พระยากลาโหมสรุยิวงศ ์ซึง่พระราชพงศาวดาร  

กรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตว่า เจ้าพระยากลาโหมสั่งให้นำสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ไปสำเร็จโทษตาม  

ราชประเพณี 

สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ครองราชสมบัติได้ ๓๘ วัน ตามที่ปรากฏในเอกสารของวันวลิต 
 

ปรีดี พิศภูมิวิถี 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๒. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ชุมนุมพระนิพนธ์.กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, ๒๕๔๓. 

ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว., แปล. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับเยเรเมียสฟานฟลีต. กรุงเทพ: สมาคม  

  ประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒.



 



พระพุทธรูปปางลอยถาด 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาททอง  เป็น  

พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๔ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๗๒ - พ.ศ. ๒๑๙๙  

ตามหลักฐานของตะวันตก สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงเป็นพระญาติสนิทของสมเด็จพระเจ้า  

ทรงธรรม 

ก่อนขึ้นครองราชย์ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในราชสำนักของ  

สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและสมเด็จพระเชษฐาธิราช ได้แก่ ตำแหน่งออกญาศรีวรวงศ์ และออกญา  

(หรือเจ้าพระยา) กลาโหม  แต่ต่อมาด้วยบารมีทางการเมืองและกำลังคนที่สนับสนุน จึงได้ทรงปราบดา  

ภิเษกขึ้นครองราชย์หลังเหตุการณ์แย่งชิงราชสมบัติช่วง พ.ศ. ๒๑๗๑ - พ.ศ. ๒๑๗๒ 

เมื่อสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคต พระศรีศิลป์พระอนุชาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  

ทรงก่อการกบฏ  ออกญาศรีวรวงศ์และออกญาเสนาภิมุข (ยามาดะ นางามาสะ หัวหน้ากองอาสา  

ญี่ปุ่น) ได้ร่วมกันปราบปรามและสนับสนุนให้สมเด็จพระเชษฐาธิราชขึ้นครองราชย์ หลังจากนั้นไม่นาน  

สมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงมีเหตุขัดแย้งกับออกญาศรีวรวงศ์ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้เป็นออกญากลาโหม  

เกิดการต่อสู้ขึ้น ออกญากลาโหมสามารถเข้ายึดพระราชวังหลวงได้ และจับสมเด็จพระเชษฐาธิราช  

สำเร็จโทษเสีย แล้วอัญเชิญพระอาทิตยวงศ์พระอนุชาขึ้นครองราชสมบัติแทน  ออกญากลาโหมได้ลด  

คู่แข่งทางการเมืองลงไปเป็นลำดับ เช่น ส่งออกญาเสนาภิมุขและกองอาสาญี่ปุ่นออกไปปราบกบฏที่

นครศรีธรรมราชเพื่อให้ห่างไกลเรื่องการเมือง  ท้ายที่สุดออกญากลาโหมก็ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็น

กษัตริย์แทนสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ซึ่งยังทรงพระเยาว์เกินกว่าที่จะปกครองแผ่นดินด้วยพระองค์เองได้ 

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงปกครองบ้านเมืองด้วยพระปรีชาสามารถและความเด็ดขาด ดัง  

จะเหน็ไดจ้ากการทีท่รงแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้จากเหตกุารณส์ำคญั ๆ ในชว่ง ๑๐ ปแีรกของการครองราชย ์ 

ให้ลุล่วงไปได้ เช่น กรณีหัวเมืองและหัวเมืองประเทศราชบางแห่งไม่ยอมสวามิภักดิ์กรุงศรีอยุธยา  

หรือเจ้านายในราชวงศ์เก่าบางพระองค์อาจเป็นชนวนให้ขุนนางในราชสำนักที่มีอำนาจอิทธิพลและ

บารมีก่อกบฏได้ จะเห็นได้ว่าพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมถูกสำเร็จโทษไปเกือบหมด เช่น  

ใน พ.ศ. ๒๑๘๕ “เจ้าท่าทราย” พระราชโอรสพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก่อกบฏขึ้นใน  

พระราชวังหลวง แต่ก็ถูกปราบและถูกสำเร็จโทษไป  ขุนนางคนสำคัญ ๆ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้า  

ทรงธรรมถูกลิดรอนอำนาจและถูกกำจัดลงไปเรื่อย ๆ  เริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จ  

พระเจ้าปราสาททอง  มีการลงโทษประหารชีวิตออกญากำแพงเพชร ลอบฆ่าออกญาเสนาภิมุข และใน  

พ.ศ. ๒๑๗๙ ออกญาพิษณุโลกถูกกล่าวหาว่าคิดกบฏและถูกตัดสินประหารชีวิต เป็นต้น 
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ในช่วงแรกของรัชกาล สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงพยายามจัดการกับปัญหาในหัวเมืองและ

หัวเมืองประเทศราช ทรงปราบกบฏที่เมืองละคอน (ลำปาง) และนครศรีธรรมราช และเมื่อสุลต่าน  

ปัตตานีไม่ยอมส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองเป็นบรรณาการมาถวาย ก็ทรงส่งกองทัพไปพยายามตีเมือง

ปตัตานใีน พ.ศ. ๒๑๗๗  แมว้า่กองทพัอยธุยาไมส่ามารถตเีมอืงปตัตานไีด ้แต ่“นางพญาตาน”ี องคใ์หม ่ 

ก็ยอมส่งเครื่องบรรณาการมาถวายใน พ.ศ. ๒๑๗๘  ในช่วงปลายรัชกาลเกิดกบฏของตระกูล “สุลต่าน  

สุลัยมาน” ที่สงขลา  กรุงศรีอยุธยาส่งกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถปราบได้  อาจสรุปได้

ว่าโดยทั่วไปแล้วสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงพยายามรักษาความสงบและทรงขยายพระราชอำนาจ

ไปสู่หัวเมืองต่าง ๆ ในบริเวณอ่าวไทย เนื่องจากเมืองท่าต่าง ๆ ในอ่าวไทยและคาบสมุทรมลายูอุดม  

สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 

สำหรับด้านเศรษฐกิจ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง การค้ากับต่างประเทศเจริญรุ่งเรือง  

มาก โดยเฉพาะการค้ากับฮอลันดา (ผ่านบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา หรือ V.O.C.) และ  

การค้ากับเมืองท่าต่าง ๆ ในอนุทวีปอินเดีย  บริษัท V.O.C. ส่งออกของป่า หนังกระเบน แร่ดีบุก และ

ข้าวสารจากเมืองไทย  สินค้าที่สำคัญที่สุดสำหรับการค้าของฮอลันดากับญี่ปุ่น ได้แก่ หนังกวาง  

หนังกระเบน และไม้ฝางจากไทย  ฮอลันดาจึงต้องการสิทธิพิเศษทางการค้า  สมเด็จพระเจ้า  

ปราสาททองทรงยอมให้บริษัท V.O.C. ได้สิทธิผูกขาดในการส่งออกหนังสัตว์เป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อ  

พ.ศ. ๒๑๗๗ เพื่อแลกเปลี่ยนกับกองเรือฮอลันดามาช่วยกองทัพอยุธยารบกับปัตตานี  หลังจากนั้น  

ได้พระราชทานสิทธิพิเศษนี้โดยถาวร  สยามติดต่อกับชาวโปรตุเกสทั้งทางด้านการค้าและการทูต  

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงแลกเปลี่ยนคณะทูตกับอุปราชโปรตุเกส ยังผลให้ความสัมพันธ์กับ  

โปรตุเกสและสเปนที่เคยตึงเครียดตั้งแต่ต้นรัชกาลและในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมคลี่คลายไป  

ในทางที่ดีขึ้น   

นอกจากนี้ พ่อค้าอินเดีย เปอร์เซีย อาร์มีเนีย เดินเรือมาเมืองไทยเป็นประจำ และเรือหลวงไทย

ก็ไปค้าขายที่เมืองท่าในเบงกอล ชายฝั่งโคโรมันเดลและคุชราฐ พ่อค้าจากเมืองท่าต่าง ๆ ในอินเดียนำ  

ผ้าฝ้าย ผ้าพิมพ์ลาย ผ้าวาดลายมาขายในอยุธยา และซื้อสินค้า เช่น ช้าง ดีบุก กับสินค้าจีนนำกลับไป  

อินเดีย 

รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองตรงกับช่วงที่การค้านานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  

เฉียงใต้กำลังเฟื่องฟูเป็นพิเศษ เนื่องจากตลาดโลกต้องการสินค้าจากภูมิภาคนี้ เช่น เครื่องเทศ พริกไทย  

และของป่าบางชนิด ด้วยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมนี้ ราชอาณาจักรสยามจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมใน  

“ยุคสมัยแห่งการค้า” ส่งผลให้ท้องพระคลังได้รับผลประโยชน์และนำกำไรมาสู่สยามอย่างต่อเนื่อง  

ตลอดรัชกาล 

ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงปรับปรุงวิธีการปกครองให้  

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น โดยโปรดให้ขุนนางที่เป็นเจ้าเมืองเข้ามาพำนักอยู่ในกรุงศรีอยุธยา แล้ว  
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ทรงส่งผู้รั้งเมืองไปปกครองหัวเมืองแทน  ขุนนางฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้มีหน้าที่ต้องเข้าเฝ้าที่

ศาลาลูกขุนในพระราชวังหลวงทุกวัน หรืออีกนัยหนึ่งคือทรงพยายามดึงพระราชอำนาจทางการเมือง

เข้าสู่ส่วนกลางมากขึ้น  นอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการที่

สังคมขาดกฎหมายที่ใช้รักษาระเบียบ  ในรัชกาลพระองค์จึงมีการตรากฎหมายขึ้นหลายลักษณะ เช่น  

พระไอยการทาษ พระไอยการลักษณะมรดก พระไอยการลักษณะกู้หนี้ และพระไอยการลักษณะอุธร 

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  

เช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์พระองค์อื่น ๆ และทรงสร้างพระตำหนักและพระราชวังหลายแห่ง ดัง  

ปรากฏเป็นมรดกด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมมาจนทุกวันนี้  พระองค์โปรดให้สร้างพระราชวัง  

และวัดชุมพลนิกายารามที่บางปะอิน ปราสาทนครหลวงบนเส้นทางไปพระพุทธบาท พระตำหนัก  

ธารเกษมที่พระพุทธบาท พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์ และพระวิหารสมเด็จในพระราชวังหลวงที่  

กรุงศรีอยุธยา แต่ผลงานที่โดดเด่นที่สุดในรัชกาลนี้ ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวง  

ฝ่ายอรัญวาสีซึ่งสร้างขึ้นในสถานที่ที่เคยเป็นบ้านของพระชนนีของพระองค์  สถาปัตยกรรมที่วัดแห่งนี้  

สะท้อนอิทธิพลเขมร เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงส่งช่างไปถอดแบบการสร้างปราสาท  

มาจากราชอาณาจกัรเขมร  นอกจากนัน้ในชว่งทีจ่ลุศกัราชกำลงัจะเวยีนมาครบ ๑ พนัป ี(พ.ศ. ๒๑๑๘ -  

พ.ศ. ๒๑๘๒) ราษฎรเกิดความวิตกว่าจะถึงกลียุค สมเด็จพระเจ้าปราสาททองจึงโปรดให้จัดงาน  

พระราชพิธีลบศักราชมีการทำบุญทำทานเป็นเวลาหลายวัน ในช่วงเดียวกันนั้นมีการบูรณปฏิสังขรณ์  

วัดวาอารามในราชธานีและบริเวณใกล้เคียงกว่าหนึ่งร้อยแห่ง 

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๙ รัชกาลของพระองค์เป็นช่วงเวลา  

ของความรุ่งเรืองทางด้านการค้ากับต่างประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมศูนย์  แม้ว่า

พระองค์จะทรงพระปรีชาสามารถปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบเรียบร้อยมาตลอดรัชกาล แต่เมื่อ  

สิ้นรัชกาลกลับมีปัญหาความขัดแย้งกันในหมู่เจ้านายและขุนนาง เกิดการต่อสู้ การแย่งชิงราชสมบัติ  

ซึ่งพระนารายณ์พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองประสูติแต่พระมเหสีที่เป็นพระราชธิดา  

ในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมได้ขึ้นครองราชย์ในลำดับถัดมา  สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงทรงเป็น  

พระมหากษัตริย์ที่มีทั้งสายพระโลหิตราชวงศ์สุโขทัยและราชวงศ์ปราสาททอง 

 
ธีรวัต ณ ป้อมเพชร 
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  ๒๕๐๗. 

Baker, Chris (et al.) VanVliet’sSiam. Chiang Mai: Silkworm, 2005. 

Boxer, C. R. (ed). ATrueDescriptionoftheMightyKingdomsofJapan&Siam.by François Caron and  

  Joost Schouten. London: Argonaut Press, 1935.



 



พระพุทธรูปปางทรงรับหญ้าคา 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จเจ้าฟ้าไชย 

สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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สมเด็จเจ้าฟ้าไชย

สมเด็จเจ้าฟ้าไชยทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๕ แห่งกรุงศรีอยุธยา ในราชวงศ์  

ปราสาททอง ครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๑๙๙ เป็นระยะเวลาเพียง ๙ เดือน  สมเด็จเจ้าฟ้าไชยเป็น  

พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง  อาจจะประสูติเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรง  

ดำรงพระยศที่ออกญากลาโหมสุริยวงศ์  เพราะพระราชพงศาวดารกล่าวว่าประสูตินอกราชสมบัติ  

ปรากฏพระนามเดิมก่อนเสวยราชย์ในพระราชพงศาวดารว่า พระเจ้าลูกเธอพระองค์อินทร์ และ  

รับพระราชทานพระนามว่าเจ้าฟ้าไชยเมื่อโสกันต์แล้ว  

ก่อนที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองสวรรคตได้ทรงมอบราชสมบัติและพระแสงขรรค์ชัยศรีให้แก่  

สมเด็จเจ้าฟ้าไชย หลังจากนั้น ๓ วัน ก็เสด็จสวรรคต สมเด็จเจ้าฟ้าไชยจึงทรงขึ้นครองราชสมบัติต่อมา 

เมื่อทรงได้ราชสมบัติแล้ว สมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์หนึ่งของสมเด็จพระเจ้า  

ปราสาททองได้ส่งคนออกมาคบคิดเป็นความลับกับสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาเพื่อที่จะชิงราชสมบัติ  

เวลาค่ำสมเด็จพระนารายณ์ทรงพาพระขนิษฐาของพระองค์ลอบหนีออกจากประตูผ่านสระแก้วไปเฝ้า

สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา เมื่อกำลังพลที่ซ่องสุมไว้พร้อมแล้ว ก็ยกเข้ามาในพระราชวังจับกุมสมเด็จ  

เจ้าฟ้าไชยไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยา 

 
ปรีดี พิศภูมิวิถี 



 

เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๒. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖.



 



พระพุทธรูปปางรำพึงธรรม 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา 

สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 



149

สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา

สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๖ แห่งกรุงศรีอยุธยา ใน  

ราชวงศ์ปราสาททอง ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๙๙-พ.ศ. ๒๑๙๙ ระยะเวลาเพียง ๒ เดือน ๒๐ วัน  

สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาเป็นพระอนุชาในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้า  

ปราสาททองขึ้นครองราชย์นั้น ปรากฏความในพระราชพงศาวดารว่าน้องผู้นี้มีน้ำใจกักขฬะมิได้มี  

หิริโอตตัปปะ จะตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชต่างพระเนตรพระกรรณมิได้ จึงทรงตั้งขึ้นเป็นเจ้าพระ ให้ตั้ง  

บ้านเรือนหลวงอยู่ริมวัดสุทธาวาส 

เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สมเด็จเจ้าฟ้าไชยขึ้นเสวยราชสมบัติ สมเด็จพระ  

นารายณ์และสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาซึ่งเป็นพระเจ้าอาร่วมกันคบคิดยึดราชบัลลังก์ และให้  

สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาขึ้นครองราชย์แทน 

หลังจากที่สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาขึ้นครองราชย์แล้ว โปรดให้สมเด็จพระนารายณ์เป็น  

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล แต่พระองค์เองกลับไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินโดยชอบธรรม เพียง  

๒ เดือนเศษก็เกิดกรณีความขัดแย้งขึ้น เมื่อสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาทอดพระเนตรเห็นพระราช-  

กัลยาณีพระขนิษฐาในสมเด็จพระนารายณ์และต้องพระทัย หากแต่พระราชกัลยาณีไม่มีพระประสงค์  

ด้วย จึงหลบหนีออกมาจากพระตำหนักและไปเฝ้าพระเชษฐาธิราช สมเด็จพระนารายณ์น้อยพระทัย  

มากตรัสว่า “อนิจจาพระเจ้าอา เรานี้คิดว่าสมเด็จพระบิตุราชสวรรคตแล้ว ยังแต่พระเจ้าอาก็เหมือน  

พระบรมราชบิดายังอยู่ จะได้ปกป้องราชวงศานุวงศ์สืบไป ควรหรือมาเป็นได้ดังนี้” แล้วก็มีพระดำริ  

ที่จะจัดการสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา โดยมีเหล่าขุนนางที่จงรักภักดีเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก 

สมเด็จพระนารายณ์โปรดให้จัดกองทัพ ให้ขุนเสนาไชยขันจันทราชาเทพ ขุนทิพมนตรี ขุนเทพ  

มนตรี ขุนสิทธิคชรัตน์ ขุนเทพศรีธรรมรัตน์คุมกำลังพลอยู่รักษาพระราชวังบวรสถานมงคล  จากนั้น

พระองค์เสด็จโดยช้างพระที่นั่งยกพลมาแต่วังหน้าไปทางหน้าวัดพลับพลาชัย  จากนั้นกลุ่มอาสาญี่ปุ่น

นำโดยพระยาเสนาภิมุข พระยาไชยสูร และทหารญี่ปุ่น ๔๐ นาย มาขอเข้าร่วมกองทัพด้วย กองทัพ

ฝ่ายสมเด็จพระนารายณ์สามารถเข้าไปถึงพระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์ได้ มีขุนนางต่าง ๆ เข้าสวามิภักดิ์

อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้ไปประจำจุกช่องล้อมวงตามประตูวังทิศต่าง ๆ  

ต่อมาสมเด็จพระศรีสุธรรมราชานำกองทัพหลวงออกต่อสู้กัน โดยทหารสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา  

ประจำที่หลังศาลาลูกขุน สมเด็จพระนารายณ์ยกกองทัพเข้าไปประชิดยิงต่อสู้กัน ทหารอาสาฝ่าย  

สมเด็จพระนารายณ์ยิงปืนนกสับต้องที่พระพาหุสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา  ข้างฝ่ายทหารสมเด็จพระ  

ศรสีธุรรมราชายงิปนืตอ้งพระบาทซา้ยสมเดจ็พระนารายณ ์ จากนัน้ทหารฝา่ยสมเดจ็พระศรสีธุรรมราชา  
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ก็แตกเข้าไปในพระราชวังแล้วปิดประตูไว้  สมเด็จพระนารายณ์โปรดให้ยกพลตามพบว่าสมเด็จพระ  

ศรีสุธรรมราชาหนีออกไปวังหลัง จึงเสด็จขึ้นพระราชมนเทียรพระวิหารสมเด็จ แล้วโปรดให้ออกไปตาม  

จับตัวสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาที่วังหลังไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยา 

 
ปรีดี พิศภูมิวิถี 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๒. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖.



 



พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ประดิษฐานที่วงเวียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 
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สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๗ แห่งกรุงศรีอยุธยา  

ทรงครองราชย์เป็นระยะเวลา ๓๒ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๙๙ -  พ.ศ. ๒๒๓๑  เป็นพระราชโอรสใน  

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง  เชื่อกันว่าพระราชชนนีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระราชธิดาใน  

สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อราว พ.ศ. ๒๑๗๔  

หรือ พ.ศ. ๒๑๗๕ เพราะพระราชพงศาวดารบันทึกว่าใน พ.ศ. ๒๑๙๙ นั้นทรงสั่งให้ประกอบพระราช-  

พิธีเบญจเพสในเดือนยี่  เมื่อแรกประสูตินั้นพระประยูรญาติเห็นเป็น ๔ กร จึงขนานพระนามว่า  

“สมเด็จพระนารายณ์”  มีพระราชอนุชาร่วมพระชนกหลายพระองค์ และมีพระขนิษฐภคินีร่วมพระ

ชนนีเดียวกันคือเจ้าฟ้าศรีสุวรรณ หรือพระราชกัลยาณี ซึ่งต่อมาโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหลวง  

โยธาทิพ 

ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงศึกษาเล่าเรียนกับพระภิกษุหลายสำนัก  

ทั้งทรงชำนาญในศิลปศาสตร์เป็นอย่างดี  เมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเสด็จสวรรคตและสมเด็จพระ  

ศรีสุธรรมราชาขึ้นครองราชย์สืบต่อมาได้ ๒ เดือนแล้ว สมเด็จพระนารายณ์มหาราชขณะดำรงพระยศ  

ที่กรมพระราชวังบวรได้ทรงยึดอำนาจและเสด็จขึ้นครองราชย์ เฉลิมพระนามตามที่ปรากฏในพระราช-  

พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า  

 

	 สมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี	ศรีสรรเพชญ์	บรมมหาจักรพรรดิศวร	 

ราชาธิราช	ราเมศวรธราธิบดี	ศรีสฤษดิรักษสังหาร	จักรวาฬาธิเบนทร	สุริเยนทราธิบดินทร์	 

หริหรินทราธาดาธิบดี	ศรีสุวิบูลย์คุณอขนิฐจิตรรุจี	ศรีภูวนาทิตย	ฤทธิพรหมเทพาดิเทพ	 

บดินทร	ภูมินทราธิราช	รัตนาภาศมนุวงษ์	องค์เอกาทศรุฐ	วิสุทธยโสดม	บรมอาชาธยาศัย	 

สมุทัยดโนรมนต์อนันตคุณ	วิบุลสุนทร	บวรธรรมิกราชเดโชไชย	ไตรโลกนารถบดินทร์	 

วรนิทราธริาช	ชาตพิชิติทศิพลญาณสมนัต	์มหนัตวปิผาราฤทธวิไิชย	ไอสวรรยาธปิตัขิตัยิวงษ	์ 

องค์ปรมาธิบดี	ตรีภูวนาธิเบศร	โลกเชษฐวิสุทธมกุฏรัตนโมฬี	ศรีประทุมสุริยวงศ์องค์	 

สรรเพชญ์พุทธางกูรบรมบพิตร	พระพุทธเจ้าอยู่หัว	

 

อย่างไรก็ดีพระนามของพระองค์ที่ปรากฏในจารึกวัดจุฬามณี พ.ศ. ๒๒๒๔ ว่า “พระศรี  

สรรเพชญ์ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีศินทรมหาจักรพรรดิศวรราชาธิราชรามเศวรธรรมิกราชเดโช  

ไชยบรมเทพาดิเทพตรีภูวนาธิเบศรโลกเชษฐวิสุทธิมกุฏพุทธางกูร บรมจักรพรรดิศวรธรรมิกราชาธิราช”
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   หลังจากที่ทรงขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๑๙๙ แล้ว สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงประกอบ  

พระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ทั้งการทำนุบำรุงบ้านเมือง การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่าง ๆ ทั่ว  

ราชอาณาจักร โดยใน พ.ศ. ๒๒๐๘ - พ.ศ. ๒๒๐๙ โปรดให้สถาปนาเมืองลพบุรีขึ้นเป็นที่ประทับอีกแห่ง  

หนึ่ง เพื่อรักษาความมั่นคงของราชบัลลังก์ และเป็นการสร้างที่ประทับเพื่อพระราชกรณียกิจส่วน

พระองค์ ปรากฏหลักฐานในเอกสารหลายฉบับทั้งไทยและต่างประเทศว่ารัชกาลของพระองค์มีความ  

ยิ่งใหญ่เหนือรัชกาลอื่นโดยเฉพาะเรื่องการติดต่อกับต่างประเทศ  เป็นเหตุให้ประวัติศาสตร์อยุธยาใน  

ช่วงรัชกาลของพระองค์มีเอกสารมากมายที่มีประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 

การศึกสงครามในช่วงต้นแผ่นดินนั้นมีทั้งสงครามในและนอกพระนคร ทรงยกทัพขึ้นไปตีเมือง

เชียงใหม่ ส่วนในพระนครก็เกิดกบฏพระไตรภูวนาทิตยวงศ์ขึ้น พระราชพงศาวดารฉบับพระราช-  

หัตถเลขาบันทึกว่าพระไตรภูวนาทิตยวงศ์กับพระองค์ทองคิดการกบฏ  ทั้งสองพระองค์เป็นพระอนุชา

ต่างพระชนนีกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่การกบฏครั้งนี้ไม่สำเร็จ  ทั้งสองพระองค์ถูกจับกุม  

สำเร็จโทษพร้อมพรรคพวกอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่  เช่น ออกญาพลเทพ ออกญา  

กลาโหม ออกญาพัทลุง ออกพระศรีภูริปรีชา เป็นต้น ทำให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชไม่ไว้วาง  

พระราชหฤทัยขุนนางเดิม และทรงเพิ่มความสนิทสนมกับชาวต่างชาติมากขึ้น 

ในเรื่องของการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา สิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทรงเป็นองค์  

พุทธมามกะและองค์ศาสนูปถัมภกของพระพุทธศาสนาก็คือ พระราชดำรัสตอบแก่ราชทูตฝรั่งเศส  

เชอวาลิเยร์ เดอ โชมอง (Chevalier de Chaumont) เมื่อราชทูตได้กราบบังคมทูลชักจูงให้พระองค์  

ทรงเปลีย่นไปนบัถอืครสิตศ์าสนา แตพ่ระองคม์พีระราชดำรสัตอบวา่จะใหท้รงละทิง้ศาสนาทีบ่รรพบรุษุ  

ของพระองค์นับถือมากว่าสองพันปีได้อย่างไร แต่เมื่อใดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาให้พระองค์เปลี่ยน  

ศาสนาแล้วก็จะทรงยินยอมตามนั้น 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่ง และอาจนับได้ว่าการ  

พระพุทธศาสนาในช่วงรัชกาลของพระองค์ได้เจริญรุ่งเรืองมาก ทรงบูรณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมือง

ลพบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเชิญพระพุทธสิหิงค์ลงมายังอยุธยา ดังที่ปรากฏในวรรณคดีสำคัญของยุค

คือโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์  เอกสารสำคัญในรัชกาลที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาคือ  

พระราชปุจฉาที่ทรงมีไปถึงพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิธรรมเพื่อทรงไต่ถามข้อสงสัย ซึ่งในรัชกาลสมเด็จพระ  

นารายณ์มหาราช ปรากฏชื่อพระพรหมมุนี วัดปากน้ำประสบ และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็น  

ผู้ถวายวิสัชนาพระราชปุจฉาอยู่เสมอๆ ธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้ยังปรากฏเป็นหลักฐานต่อมาว่า  

พระมหากษัตริย์อยุธยาโปรดที่จะมีพระราชปุจฉาเรื่องทางโลกและทางธรรมแก่พระสงฆ์หรือพระราชา  

คณะที่ทรงนับถือ เช่นพระเพทราชาก็ยังทรงปฏิบัติสืบมา จึงแสดงให้เห็นว่านับแต่รัชกาลสมเด็จพระ  

นารายณ์มหาราชลงมาแล้ว การเอาใจใส่พระสงฆ์มีเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนมาก 



154

ในด้านงานวรรณกรรม ปรากฏว่าวรรณคดีไทยได้รับความนิยมและเฟื่องฟูเป็นอย่างยิ่ง เพราะ  

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นกวีด้วยพระองค์หนึ่ง พระราชนิพนธ์สำคัญคือสมุทรโฆษคำฉันท์  

(ตอนต้น) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาราชครูแต่งจินดามณีขึ้นเป็นตำราเรียน 

สำหรับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในช่วงรัชสมัยเป็นการเปิดโลกทัศน์ของสยามออกสู่  

ตะวันตกมากขึ้น ทรงติดต่อกับประเทศในภูมิภาคตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น ชวา ญวน อินเดีย และ  

ประเทศในดนิแดนตะวนัตกนบัแตเ่ปอรเ์ซยีจนถงึประเทศในทวปียโุรป ในชว่งตน้รชักาลมกีลุม่บาทหลวง  

มิชชันนารีเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาและสืบทอดกิจการของคริสต์ศาสนา ซึ่งพระองค์ก็ทรง

อนุเคราะห์ที่ดินให้ปลูกสร้างอาคาร และพระราชทานเสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนา การที่สังคมอยุธยา

มีพ่อค้าและบาทหลวงต่างชาติเดินทางเข้ามามากเช่นนี้ ทำให้บทบาทของชาวต่างชาติมีมากขึ้น โดย  

เฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพระยาวิไชเยนทร์หรือคอนสแตนติน ฟอลคอน (Constantin Phaulkon) ชาวกรีก  

ซึ่งเข้ารับราชการเป็นลำดับจนถึงตำแหน่งว่าที่สมุหนายกและกำกับดูแลพระคลัง ทั้งยังมีบทบาทในการ

เริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับประเทศฝรั่งเศสด้วย 

สมเดจ็พระนารายณม์หาราชทรงสง่คณะทตูสยามไปฝรัง่เศสหลายครัง้ ครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๒๒๔  

ทรงจัดให้ออกพระพิพัฒน์ราชไมตรีเป็นราชทูต ออกขุนศรีวิสารสุนทรเป็นอุปทูต ออกขุนนครวิชัยเป็น  

ตรีทูต เดินทางโดยเรือกำปั่นฝรั่งเศส แต่ทว่าเคราะห์ร้ายที่เรือไปแตกที่นอกฝั่งเกาะมาดากัสการ์  

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๒๒๗ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระวิตกที่คณะทูตชุดแรกสูญหายไป  

จึงโปรดให้ออกขุนวิชัยวาทิตและออกขุนพิชิตไมตรีกับบาทหลวงวาเชต์ (Vachet) ผู้เป็นล่ามเดินทางไป  

สืบข่าวคณะทูตชุดแรก เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ทรงทราบว่าคณะราชทูตสยามชุดก่อนเรือแตกอับปาง  

ลง ก็ทรงดำริที่จะแต่งทูตมาเป็นการสนองตอบ จึงทรงส่งเมอสิเออร์ เชอวาลิเยร์ เดอ โชมอง เป็น

เอกอัครราชทูต พร้อมคณะเดินทางเข้ามาถึงปากน้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๘  

การต้อนรับคณะทูตและพระราชสาส์นจากฝรั่งเศสเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่อลังการและสม  

พระเกียรติยศพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ทำให้การต้อนรับคณะทูตจากฝรั่งเศสซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ  

ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงดูแลพวกตนเป็นอย่างดี ครั้นเมื่อคณะทูตฝรั่งเศสจะเดินทางกลับ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงจัดแต่งคณะทูตขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วยออกพระวิสุทธสุนทร (ปาน)  

เป็นราชทูต ออกหลวงกัลยาราชไมตรีเป็นอุปทูต ออกขุนศรีวิสารวาจาเป็นตรีทูต เดินทางไปเจริญ  

พระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔  ทั้งหมดออกเดินทางจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.  

๒๒๒๘ ไปถึงเมืองแบรสต์ (Brest) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๒๒๙ เมื่อได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวาย  

พระราชสาส์นแล้ว ก็ได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศส นับได้ว่าการเจริญพระราชไมตรีครั้งนี้

เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่และได้รับการกล่าวขานมากที่สุด 

ในปลายรัชกาล สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระประชวร พระเพทราชาและออกหลวง  

สรศักดิ์พระโอรสบุญธรรมร่วมกับขุนนางอีกจำนวนหนึ่งยึดอำนาจ ด้วยเกรงว่าอำนาจของชาวต่างชาติ  
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จะมีมากเกินไปและเป็นอันตรายต่อราชอาณาจักร เจ้าพระยาวิไชเยนทร์จึงถูกสำเร็จโทษประหารชีวิต  

พระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จกรมพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) ระบุไว้ดังนี้ 

 

	 ศุภมัสดุศักราช	๑๐๕๐	ปีมะโรงสำเรทศก	สมเด็จพระนารายณ์เป็นเจ้าเสด็จขึ้นไป	 

เมืองลพบุรีอยู่ประมาณเดือนหนึ่งทรงประชวรหนักลง	 วันหนึ่งหม่อมปีย์เสด็จออกมาสรง	 

พระพักตร์อยู่	ณ	ศาลา	พญาสุรศักดิ์เข้าไปจะจับ	หม่อมปีย์วิ่งเข้าไปในที่บรรทมร้องว่า	 

ทูลกระหม่อมแก้วช่วยเกล้ากระหม่อมดิฉันด้วย	สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวตรัสว่า	ไอ้พ่อลูกนี้

คิดทรยศจะเอาสมบัติแล้ว	 มีพระราชโองการสั่งให้ประจุพระแสงปืนข้างที่	แล้วให้หา	 

พญาเพทราชา	พญาสุรศักดิ์ก็เข้าไปยืนอยู่ที่พระทวารทั้งสองคน	สมเด็จพระนารายณ์เป็น	 

เจ้าเสด็จบรรทมอยู่	 ยื่นพระหัตถ์คลำเอาพระแสงปืนเผยอพระองค์จะลุกขึ้นก็ลุกขึ้นมิได้	 

กลับบรรทมหลับพระเนตร  

 

จากนั้นกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ก็ถูกสำเร็จโทษ  ดังที่พระราชพงศาวดารฉบับพระจักรพรรดิพงศ์  

บรรยายไว้ว่า “พญาวิไชเยนทร์เดินไปประมาณเส้นหนึ่ง รักษาองค์เอาตะบองตีท้องหักล้มลง  แล้ว  

พญาสุรศักดิ์เข้าไปจับหม่อมปีย์ได้  เอาไปล้างเสียทั้งพญาวิไชเยนทร์” ส่วนสมเด็จพระนารายณ์  

มหาราชนั้นได้เสด็จสวรรคตในอีก ๑ เดือนต่อมา คือในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๒๓๑ ณ พระที่นั่ง  

สุทธาสวรรค์ในบริเวณพระราชวังเมืองลพบุรี 

การที่ในรัชกาลของพระองค์มีการติดต่อกับต่างชาติมากเช่นนี้เอง ทำให้มีเอกสารหลักฐานที่  

เรียบเรียงโดยชาวต่างชาติจำนวนมากที่อธิบายเรื่องราวสภาพสังคมและการเมืองของสยามไว้ ทั้งได้  

พรรณนาพระรูปลักษณะของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไว้ด้วย ดังที่นิโคลาส์ แชร์แวส ชาวฝรั่งเศสที่

เดินทางเข้ามาในอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐-พ.ศ. ๒๒๓๑ บรรยายไว้ว่า 

 

 พระองค์ทรงมีพระรูปพรรณสันทัด	พระอังสาค่อนข้างยกสูง	ใบพระพักตร์ยาว	 

พระฉวีวรรณคล้ำ	ดวงพระเนตรแจ่มใสและเต็มไปด้วยประกาย	แสดงว่าทรงมีพระปรีชา	 

ญาณมาก	และในพระวรกายเป็นส่วนรวมมีลักษณะท่าทีที่แสดงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่และ	 

สง่างามมาก	กอปรด้วยพระอัธยาศัยอันอ่อนโยนและเมตตาอารี	ยากนักที่ผู้ใดได้ประสบ

พระองค์แล้ว	จะเว้นความรู้สึกเคารพนับถืออย่างยิ่งและความรักอย่างสูงเสียได้	

 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีพระราชธิดา ๑ พระองค์ คือ เจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพ และมี  

พระอนุชาคือเจ้าฟ้าอภัยทศและเจ้าฟ้าน้อย ซึ่งประทับที่อยุธยาและก็ถูกจับสำเร็จโทษที่เมืองลพบุรีใน  

พ.ศ. ๒๒๓๑ ด้วย 
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สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญามหาราช เนื่องจากทรง  

ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นอเนกประการ ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา  

ดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้ในหนังสือไทยรบพม่าว่า 

 

	 ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์	ถึงไม่มีการศึกสงครามใหญ่หลวงเหมือนอย่างครั้ง	 

แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรก็ดี	เหตุสำคัญซึ่งอาจจะมีผลร้ายแรงแก่บ้านเมืองเกิดขึ้นหลาย	 

ครั้งหลายคราว	ถ้าหากสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินไม่ทรงพระปรีชาสามารถ	ให้รัฐฏาภิบาย

นโยบายเหมือนอย่างสมเด็จพระนารายณ์แล้ว	จะปกครองบ้านเมืองไว้ได้โดยยาก	ด้วยเหตุนี้

ทั้งไทยและชาวต่างประเทศแต่ก่อนมา	จึงยกย่องสมเด็จพระนารายณ์ว่าเป็นมหาราช	 

พระองค์หนึ่ง  

 

ดังนั้นจึงนับได้ว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สำคัญยิ่งพระองค์  

หนึ่งของประวัติศาสตร์อยุธยา 

 
ปรีดี พิศภูมิวิถี 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบับพระจักรพรรดิพงศ์(จาด)เล่ม๒.กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๔๑. 

 . พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๒.กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี. ประชุมจดหมายเหตุ

 สมัยอยุธยาภาค๑. พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๐. 

เดอ แบส. บันทึกความทรงจำของบาทหลวงเดอะแบสเกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของก๊องสตังซ์ฟอลคอน.สันต์  

  ท. โกมลบุตร, แปล. กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, ๒๕๕๐. 

นิโกลาส์ แชร์แวส. ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม. สันต์ ท. โกมลบุตร, แปล. กรุงเทพฯ:  

   ศรีปัญญา, ๒๕๕๐. 

บุปผา ทิพย์สภาพกุล.ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช.ลพบุรี: วิทยาลัยครูเทพสตรี,  

  ๒๕๓๕. 

  
 



พระพุทธรูปปางปลงกรรมฐาน 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเพทราชา 

สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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สมเด็จพระเพทราชา

สมเด็จพระเพทราชาทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๘ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรง  

ครองราชย์เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๒๓๑ หลังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคต  อย่างไร  

ก็ตามได้ทรงยึดอำนาจทางการเมืองไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมขณะเมื่อสมเด็จพระนารายณ์  

มหาราชยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ ด้วยการเข้ายึดพระราชวังที่เมืองลพบุรีซึ่งในขณะนั้นเป็นที่ประทับของ  

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  สมเด็จพระเพทราชาทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ด้วย

เหตุที่ทรงเป็นชาวบ้านพลูหลวงในสุพรรณบุรีตามที่ระบุไว้ในพระราชพงศาวดาร 

ก่อนขึ้นครองราชย์ สมเด็จพระเพทราชาทรงดำรงตำแหน่งเจ้ากรมพระคชบาล ควบคุมกอง  

ชา้งหลวง มกีำลงัพลในสงักดัจำนวนหลายพนั  นอกจากนัน้ยงัทรงมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพระราชวงศ์  

ในฐานะที่พระมารดาเป็นพระนม และพระขนิษฐาเป็นพระสนมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

การที่สมเด็จพระเพทราชาประสบความสำเร็จในการเข้ายึดพระราชวังที่ลพบุรีก็ด้วยอาศัยกำลัง

พลที่มี โดยได้หลวงสรศักดิ์ผู้เป็นบุตรชายเป็นกำลังสำคัญ และการสนับสนุนจากขุนนางสยามหลายราย

กลุ่มพระสงฆ์โดยเฉพาะในเมืองลพบุรี  ด้วยสาเหตุที่ไม่พอใจในอำนาจอิทธิพลของเจ้าพระยา  

วิไชเยนทร์  (คอนสแตนติน ฟอลคอน) และกลุ่มบาทหลวงชาวฝรั่งเศส รวมทั้งกองทหารของ

พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ที่ได้เข้ามาประจำการ ณ ป้อมที่เมืองบางกอก 

เมื่อสมเด็จพระเพทราชากับหลวงสรศักดิ์ยึดอำนาจได้สำเร็จแล้ว ก็ได้สำเร็จโทษเจ้าฟ้า  

พระอนุชาทั้งสองพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระปีย์ซึ่งเป็นโอรสบุญธรรมของ  

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และจัดการประหารชีวิตเจ้าพระยาวิไชเยนทร์  ชาวฝรั่งเศสในเมืองไทย

ส่วนใหญ่ถูกจับขังหมด  ส่วนที่เป็นทหารประจำการอยู่ที่บางกอกก็ถูกกองทัพของพระเพทราชาล้อมอยู่

จนถึงปลายปี พ.ศ. ๒๒๓๑ จึงทำสัญญากับฝ่ายสยามเพื่อได้ออกไปนอกประเทศ 

แม้ว่าสมเด็จพระเพทราชาหรือที่ขนานพระนามว่า “พระมหาบุรุษ” จะเป็นผู้ที่ขับไล่ชาว

ฝรั่งเศสออกไปจากเมืองไทยได้สำเร็จในช่วงที่การเมืองกำลังล่อแหลม แต่การสถาปนาราชวงศ์ใหม่ใน

กรุงศรีอยุธยาก็เป็นสาเหตุให้เกิดการกบฏในรัชกาลของพระองค์หลายครั้ง เช่น กบฏธรรมเถียร โดยมี

พระสงฆ์ผู้อ้างตนเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนำสมัครพรรคพวกจากบริเวณ

นครนายกเขา้มาประชดิกรงุศรอียธุยา แตก่ถ็กูปราบปรามไปได ้ นอกจากนีย้งัเกดิกบฏขึน้ทีน่ครราชสมีา  

๒ ครั้ง ครั้งแรกนำโดยพระยายมราช (สังข์) และครั้งที่ ๒ โดย “ผู้วิเศษ” ชื่อบุญกว้าง  ส่วน “กบฏ”  

ทางใต้นั้น หลักฐานตะวันตกระบุว่าเป็นการแข็งเมืองของหัวเมืองประเทศราชปัตตานี  ในขณะที่  

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่า พระยายมราช (สังข์) ย้ายการต่อสู้กับราชสำนักจากเมือง  
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นครราชสีมาไปสู่นครศรีธรรมราช  อย่างไรก็ตามสมเด็จพระเพทราชาและขุนหลวงสรศักดิ์ ซึ่งดำรง

ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรืออุปราช ก็สามารถปราบกบฏเหล่านี้ได้สำเร็จในที่สุด 

รัชกาลสมเด็จพระเพทราชาเคยถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นการ “โดดเดี่ยวตนเอง” ของ  

ราชอาณาจักรสยาม  ภายหลังยุคที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องมา  

ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาจนถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  แต่หากพิจารณาจาก  

หลักฐานชั้นต้นแล้ว จะเห็นว่าในสมัยสมเด็จพระเพทราชา สยามมิได้ปิดประเทศแต่ประการใด  แม้ว่า

สมเด็จพระเพทราชาจะทรงระวังและเลือกที่จะไม่ติดต่อกับฝรั่งเศสและอังกฤษในระดับที่เป็นทางการ

อีกต่อไป แต่พระองค์ก็ทรงตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า รายได้ของรัฐนั้นส่วนหนึ่งมาจากการค้าขายกับ

ต่างชาติ  การส่งออกดีบุก หนังสัตว์ หนังปลากระเบน ไม้ฝาง และสินค้าของป่าอื่น ๆ ในแต่ละปีนำ  

รายได้มหาศาลมาสู่ท้องพระคลัง  ในทางกลับกัน การนำเข้าเงิน ทองแดง ผ้าฝ้ายอินเดีย ผ้าไหม  

แพรจีน และสินค้าหายากหรือฟุ่มเฟือยอีกหลายรายการก็ทำให้ตลาดในสยามคึกคักอยู่เป็นประจำ  

และทำให้ราชสำนักได้บริโภคหรือซื้อสิ่งของเหล่านี้ตามที่ต้องการ  สมเด็จพระเพทราชาจึงมิได้ทรง

ละเลยการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศแต่ประการใด  ในปีแรกที่ได้ขึ้นครองราชย์ก็ได้ทรงลงพระนาม  

ในสนธิสัญญาฉบับใหม่กับบริษัท V.O.C. ของฮอลันดา  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทรงเห็นว่า หากสยามมี  

สัญญาที่แนบแน่นกับฮอลันดา อาจทำให้ฝรั่งเศสไม่กล้ายกทัพเข้ามาโจมตี  อย่างไรก็ตามการค้า  

ระหว่างราชสำนักสยามกับฮอลันดาในสมัยนี้มิได้เฟื่องฟูเหมือนดังรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง  

มีความขัดแย้งกันบ้าง เช่น ในเรื่องการตีราคาผ้าที่บริษัท V.O.C. นำเข้ามาขายให้ราชสำนัก สรุปได้ว่า

ทั้งทางไทยและทางฮอลันดาต่างก็ผิดหวังซึ่งกันและกันในแง่การค้าขาย 

พ่อค้าอังกฤษเอกชน (country traders) ก็ยังคงเข้ามาค้าขายในเมืองไทย แม้ว่าบริษัทอินเดีย

ตะวันออกของอังกฤษจะเลิกสนใจเมืองไทยแล้ว ส่วนนักการทูตและพ่อค้าฝรั่งเศสนั้นหมดบทบาทลงไป

อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระเพทราชาทรงสั่งปล่อยตัวบาทหลวงฝรั่งเศสคณะมิสซังต่างประเทศกรุงปารีส  

(Missions Étrangères de Paris) ออกจากคุก  พร้อมกับทรงอนุญาตให้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

และสอนหนังสือตามปกติ 

ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา การค้าของไทยกับจีนและญี่ปุ่นก็ยังคงมีอยู่ การค้าเอกชนของ  

จีนกับดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่งเรืองขึ้น ภายหลังจากที่ราชวงศ์ชิงยกเลิกกฎห้ามมิให้ชาวจีน

เดินเรือออกนอกประเทศ  พ่อค้าจากฟูเจี้ยนและกวางตุ้งจึงหลั่งไหลเข้ามาทำการค้าในทะเลแถบนี้  

ทำให้มีชาวจีนอพยพเข้ามาในราชอาณาจักรสยามมากขึ้น และอิทธิพลของขุนนางเชื้อสายจีนใน  

ราชสำนักสยามก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ส่วนทางด้านญี่ปุ่นนั้น แม้ว่าจะมีกฎระเบียบเคร่งครัดห้ามมิให้  

เรือต่างชาติเข้าไปค้าขายได้ ยกเว้นเรือจีนกับเรือฮอลันดา สมเด็จพระเพทราชาทรงส่งเรือสำเภาหลวง

ไปค้าขายที่เมืองท่านางาซากิหลายลำได้เพราะต้นหนและลูกเรือที่เป็นคนจีนเกือบทั้งสิ้น  เรือสำเภา  

จากอยุธยาจึงสามารถเข้าไปค้าขายได้ เพราะทางการญี่ปุ่นยอมอนุโลมว่าเรือจากสยามนั้นถือว่าเป็น  
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“เรือจีน” ประเภทหนึ่ง 

สมเด็จพระเพทราชากับพระมหาอุปราชทรงแต่งเรือส่งไปค้าขายในอินเดียเช่นกัน แต่ในช่วงนี้  

การสงครามและปัญหาการค้าของอินเดียเองทำให้การค้าระหว่างสยามกับอินเดียลดน้อยลง 

ความสัมพันธ์กับรัฐเพื่อนบ้านไม่ค่อยมีปัญหา เมื่อพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์)  

แห่งราชอาณาจักรล้านช้าง ทรงขอกองทัพไทยไปช่วยรบกับเมืองหลวงพระบาง สมเด็จพระเพทราชามี

พระบรมราชโองการให้พระยานครราชสีมาเป็นแม่ทัพนำกองกำลังของสยามไปช่วยเวียงจันทน์  เมื่อ  

หลวงพระบางรู้ว่ามีกองทัพไทยมาถึงเวียงจันทน์แล้วก็ยอม “ประโนมน้อม” ต่อกรุงเวียงจันทน์  

พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตจึงส่งพระราชบุตรีมาถวายถึงกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระเพทราชาก็ได้  

พระราชทานต่อให้แก่พระมหาอุปราชตามที่ทรงขอ 

สมเด็จพระเพทราชาเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. ๒๒๔๖  ถึงแม้จะมีพระราชโอรสจากกรมหลวง  

โยธาเทพพระราชธิดาสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่ผู้ที่ได้สืบราชสมบัติต่อไป ได้แก่ พระมหาอุปราช  

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (ขุนหลวงสรศักดิ์) ทรงพระนามว่าสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ หรือ  

พระเจ้าเสือ 

 
ธีรวัต ณ ป้อมเพชร 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๒.กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์,  

  ๒๕๔๘. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม)กับพระจักรพรรดิพงศ์(จาด).กรุงเทพฯ: คลังวิทยา,  

  ๒๕๐๗. 

Farrington, Anthony & Dhiravat na Pombejra. TheEnglishFactoryinSiam,1612-1685, vol. 2. London: The  

  British Library, 2007. 

Hutchinson, E.W. 1688RevolutioninSiam(Mémoire of Father Claude de Bèze). Hong Kong: University of  

  Hong Kong, 1968. 

Ishii, Yoneo. TheJunkTradefromSoutheastAsia.TranslationsfromtheTôsenFusetsu-gaki,1674-1723.   

  Singapore: ISEAS, 1998. 

Jacq-Hergoualc’h, Michel. ÉtudehistoriqueetcritiquedulivredeSimondeLaLoubère“DuRoyaumede

 Siam”. Paris: Editions Recherches sur les civilisations, 1987. 



 



พระพุทธรูปปางสรงน้ำฝน 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ 

สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่๘

(พระเจ้าเสือ)

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่๘(ราษฎรนิยมเรียกว่า พระเจ้าเสือ) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์  

รัชกาลที่ ๒๙ แห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระองค์ที่ ๒ แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ครองราชย์ระหว่าง  

ปี พ.ศ. ๒๒๔๖ - พ.ศ. ๒๒๕๑ พงศาวดารว่าเสด็จพระราชสมภพจุลศักราช ๑๐๒๔/พ.ศ. ๒๒๐๕ และ  

ครองราชย์เมื่อพระชนมายุได้ ๔๑ พรรษา คือเมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๖ ครองราชย์อยู่ ๖ ปีเศษ สวรรคต  

พ.ศ. ๒๒๕๒ 

พระราชประวัติของพระองค์นั้นปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า

เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประสูติแต่ราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่ เมื่อคราวที่

เสด็จยกทัพไปรบด้วยหัวเมืองในจุลศักราช ๑๐๒๓ แต่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทาน  

ราชธิดาองค์นี้ให้แก่สมเด็จพระเพทราชาไว้ ต่อมาในจุลศักราช ๑๐๒๔ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

ได้เสด็จไปนมัสการพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์ที่เมืองพิษณุโลก พระราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่  

ได้โดยเสด็จด้วย และมีพระประสูติกาลพระโอรสที่ตำบลบ้านโพธิ์ประทับช้าง แขวงเมืองพิจิตรใน  

เดือนอ้ายปีขาลนั้น 

เมื่อพระราชโอรสมีพระชันษามากขึ้น สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดปรานและใช้สอย

ในกิจราชการอยู่เป็นนิจ ทั้งได้ให้ไปฝึกหัดการช้างกับพระเพทราชาซึ่งกำกับกรมคชบาลจนได้รับ

พระราชทานบรรดาศักดิ์ที่หลวงสรศักดิ์ กระทั่งปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หลวง  

สรศักดิ์และกลุ่มขุนนางได้ร่วมคิดปฏิวัติเพื่อมอบอำนาจให้สมเด็จพระเพทราชา  หลังจากที่สมเด็จพระ  

เพทราชาขึ้นครองราชย์แล้ว หลวงสรศักดิ์ได้รับพระราชทานตำแหน่งที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคล  

ทำราชการสืบมา  ครั้นสมเด็จพระเพทราชาสวรรคต กรมพระราชวังบวรขึ้นครองราชย์สืบมาขณะที่  

พระชนมายุได้ ๓๖ พรรษา 

ในช่วงระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ ได้ทรงทำนุบำรุงพระราชวงศ์และ

การพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก ทรงสถาปนาพระราชมารดาเลี้ยงซึ่งเป็นพระอัครมเหสีกลางของ

สมเด็จพระเพทราชาขึ้นเป็นกรมพระเทพามาตย์ และทรงสถาปนาวัดโพธิ์ประทับช้างขึ้นเป็นอนุสรณ์

นิวาสสถานที่ประสูติ  ทั้งได้ทรงซ่อมแปลงพระมณฑปพระมงคลบพิตรให้เป็นพระวิหารใหญ่ และทรง

ปฏิสังขรณ์มณฑปพระพุทธบาทเมืองสระบุรีให้เป็นมณฑปทรง ๕ ยอดด้วย  ส่วนการทำนุบำรุงบ้าน

เมืองนั้น โปรดให้ขุดคลองโคกขามให้ตรง เพื่อให้การเดินทางสะดวกขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาเหมือนแต่ก่อน
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ในรัชกาลของพระองค์นี้โปรดการเสด็จประพาสตามหัวเมืองต่าง ๆ เช่น สมุทรสาคร อ่างทอง เพชรบุรี  

สระบุรี เป็นต้น จึงปรากฏตำนานสำคัญเรื่องพันท้ายนรสิงห์และเรื่องเสด็จออกไปชกมวยกับชาวบ้านที่

แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ 

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ มีพระราชโอรส ๒ พระองค์ คือเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพร เมื่อขึ้น  

ครองราชย์แล้วโปรดให้สถาปนาเจ้าฟ้าเพชรขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ส่วนเจ้าฟ้าพรโปรด

ให้เรียกว่าพระบัณฑูรน้อย ทั้งสองพระองค์ได้ช่วยราชการในแผ่นดินมาโดยลำดับ ในจุลศักราช ๑๐๖๔  

(พ.ศ. ๒๒๔๕) ปีมะเมีย จัตวาศก พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จล้อมช้างเถื่อนแถบเมืองนครสวรรค์ ระหว่าง  

ทางโปรดให้ตั้งค่ายหลวงที่ตำบลบ้านหูกวาง ในบริเวณนั้นมีบึงน้ำขนาดใหญ่  มีพระบรมราชโองการ  

ให้กรมพระราชวังบวรและพระบัณฑูรน้อยปรับถมบึงน้ำให้ราบเป็นทางเสด็จ เพื่อจะได้ไม่ต้องอ้อม  

ไปไกล  ทั้งสองพระองค์เกณฑ์ไพร่พลถมคูเสร็จภายในวันหนึ่ง แต่เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปบนคูนั้น  

ช้างพระที่นั่งเหยียบหล่มถลำลงไปหน่อยหนึ่ง สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ พิโรธมากคิดว่าพระราชโอรส  

ทั้ง ๒ คิดการกบฏ โปรดให้จับลงอาญาทั้ง ๒ พระองค์จนกว่าจะเสด็จคืนพระนคร พระราชโอรสทั้ง ๒  

พระองค์ให้ข้าหลวงรีบไปเฝ้ากรมพระเทพามาตย์ ให้ขึ้นมาทูลขอพระราชทานอภัยโทษ 

ในรัชกาลของพระองค์ปรากฏหลักฐานต่างประเทศเช่นหลักฐานฝรั่งเศสว่ามีความพยายามใน

การรื้อฟื้นพระราชไมตรีให้ดีคงเดิมอีก  ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงอำนวยความสะดวกให้พ่อค้าวาณิช  

ต่างชาติ เช่น อังกฤษ ฮอลันดา เข้ามาตั้งห้างร้านสินค้าในอยุธยามากขึ้นด้วย 

ในปลายรัชกาลนั้น หลังจากเสด็จกลับจากทรงสักการะรอยพระพุทธบาทเมืองสระบุรีแล้ว  

ก็ทรงพระประชวร ทรงเวนราชสมบัติให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคล จากนั้นก็เสด็จสวรรคต ณ  

พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์เมื่อ พ.ศ. ๒๒๕๒ มีพระชนมายุรวม ๔๖ พรรษา 

 
ปรีดี พิศภูมิวิถี 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๒. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา.ชุมนุมพระนิพนธ์. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, ๒๕๔๓. 

  
 



พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ 

สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่๙

(พระเจ้าท้ายสระ)

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่๙ (พระเจ้าท้ายสระ)ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๓๐  

แห่งกรุงศรีอยุธยา ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๒๕๒-พ.ศ. ๒๒๗๕  

ก่อนขึ้นเสวยราชสมบัติ เจ้าฟ้าเพชรหรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้รับราชการอยู่ก่อน  

แล้ว เมื่อเสวยราชย์ได้เสด็จไปประทับ ณ พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ซึ่งตั้งอยู่กลางสระน้ำทางทิศ  

ตะวันตกของบริเวณพระราชวังหลวง อันเป็นเหตุให้คนทั่วไปขนานพระนามว่าพระเจ้าท้ายสระ หลัง  

จากนั้นก็ทรงสถาปนาพระบัณฑูรน้อย เจ้าฟ้าพรพระอนุชาธิราชขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล 

เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ทรงบูรณปฏิสังขรณ์มณฑปพระพุทธบาทและจัดงานสมโภชใหญ่  

จากนั้นทรงบูรณะวัดมเหยงคณ์นอกพระนคร พร้อมกับที่พระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถาน  

มงคลทรงบูรณะวัดกุฎีดาวขึ้น ใน พ.ศ. ๒๒๕๓ นักเสด็จเจ้าเมืองเขมรเกิดวิวาทกับนักแก้วฟ้าสะจอง  

ฝ่ายนักแก้วฟ้าสะจองไปขอความช่วยเหลือจากทัพญวนให้มาตีเขมร ทำให้นักเสด็จต้องหลบหนีเข้ามา

พึ่งพระบรมโพธิสมภาร  สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ โปรดให้ตั้งบ้านเรือนแถบวัดค้างคาวในกำแพง

พระนครตอนใต้ ต่อมาสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ โปรดให้ยกทัพไทยไปช่วยรบเขมรเพื่อตีเมืองคืน  

กองทัพเรือและกองทัพบกสามารถล้อมเมืองเขมรได้ จนในที่สุดนักแก้วฟ้าสะจองยอมอ่อนน้อมเป็น  

เมืองขึ้นของอยุธยาต่อไป  ใน พ.ศ. ๒๒๖๘ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยกรมพระราชวังบวรไปยัง  

วัดป่าโมก เนื่องจากเจ้าอธิการวัดนั้นกราบบังคมทูลเรื่องน้ำเซาะตลิ่งหน้าวัด และเกรงว่าพระนอนจะ  

ทรุดลงน้ำ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชะลอพระพุทธไสยาสน์องค์นั้นเข้ามาและสร้างพระวิหาร

ครอบไว้ 

ในด้านการปกครองนั้น สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระราช-  

กำหนดฉบับหนึ่งในจุลศักราช ๑๐๘๙ ชื่อพระราชกำหนดวิธีปกครองหัวเมือง ว่าด้วยหน้าที่ของ  

ผู้ปกครองหัวเมืองในเรื่องต่าง ๆ เช่น การพิจารณาความ การดูแลทุกข์สุขของราษฎร ตลอดจนการ

ปฏิบัติตนและสิ่งที่พึงกระทำเพื่อให้ราษฎรอยู่อย่างผาสุก ทั้งได้ทรงขุดคลองมหาไชยที่ขุดค้างอยู่แต่ครั้ง  

แผ่นดินก่อนให้แล้วเสร็จ และโปรดให้ขุดคลองเกร็ดน้อยลัดคุ้งบางบัวทองให้ตรงเพื่อให้ราษฎรเดินทาง  

สะดวกยิ่งขึ้น 

การฟื้นฟูไมตรีกับฝรั่งเศสและการค้าขายยังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะทางฝรั่งเศสยังต้องการ  

เมอืงทา่มะรดิอยูต่อ่ไป กบัตอ้งการสทิธิใ์นการเผยแผค่รสิตศ์าสนาจนเกนิไป ทำใหค้วามสมัพนัธไ์มร่าบรืน่  
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ตลอดรัชกาล  ส่วนกับประเทศสเปนนั้นพระองค์ได้เสด็จออกรับราชทูตของพระเจ้าฟิลิปป์ใน พ.ศ.  

๒๒๖๑ 

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ มีพระราชโอรสธิดา ๕ พระองค์ คือ เจ้าฟ้านเรนทร เจ้าฟ้าหญิง  

เทพ เจ้าฟ้าหญิงปทุม เจ้าฟ้าอภัย และเจ้าฟ้าปรเมศ  เมื่อทรงพระประชวรหนักในตอนปลายรัชกาล  

ได้พระราชทานราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าอภัย เพราะเจ้าฟ้านเรนทรทรงผนวชเป็นภิกขุภาวะ แต่กรม  

พระราชวังบวรสถานมงคลไม่ยอม เห็นว่าจะต้องให้ราชสมบัติแก่เจ้าฟ้านเรนทร ในที่สุดทำให้เกิดศึก  

แย่งราชบัลลังก์ระหว่างเจ้าฟ้าอภัยและกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระอนุชาธิราช 

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๕ ทรงครองราชย์ได้ ๒๔ ปี 

 
ปรีดี พิศภูมิวิถี 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๒.กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖.



 



พระพุทธรูปปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศหรอืสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่๓ ทรงเปน็พระมหากษตัรยิ ์ 

รัชกาลที่ ๓๑ แห่งกรุงศรีอยุธยา พระนามเดิมคือเจ้าฟ้าพร  เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๒ ในสมเด็จพระ  

สรรเพชญ์ที่ ๘ (พระเจ้าเสือ) กับพระอัครมเหสี  พระเชษฐาคือเจ้าฟ้าเพชรซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระ  

สรรเพชญ์ที่ ๙  (พระเจ้าท้ายสระ)  เจ้าฟ้าพรประสูติเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๔  ใน พ.ศ. ๒๒๔๖ เมื่อ  

สมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียก  

เจ้าฟา้พรวา่ พระบณัฑรูนอ้ย  ในรชักาลตอ่มา สมเดจ็พระสรรเพชญท์ี ่๙ ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  

สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระองค์นี้ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) 

สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิสังขรณ์และบูรณะ

ศาสนสถานในกรุงศรีอยุธยา ทรงเป็นแม่กองกำกับการปฏิสังขรณ์วัดกุฎีดาวโดยเสด็จไปทอดพระเนตร

หนึ่งหรือสองเดือนครั้งหนึ่ง  เป็นเวลา ๓ ปีเศษการปฏิสังขรณ์จึงแล้วเสร็จ  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๒๖๘  

เจ้าอธิการวัดป่าโมกแจ้งแก่พระยาราชสงครามว่า พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกนั้นน้ำกัดเซาะตลิ่งพังเข้า  

มาถึงพระวิหารแล้ว อีกไม่นานพระพุทธไสยาสน์อาจจะพังลงน้ำเสีย  พระยาราชสงครามจึงกราบ  

บังคมทูลสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ (พระเจ้าท้ายสระ)  พระองค์ทรงปรึกษาเหล่าเสนาบดีว่าควรจะรื้อ

พระพุทธไสยาสน์ไปก่อใหม่ หรือควรจะชะลอไปไว้ที่ใหม่  พระยาราชสงครามได้ไปตรวจดูแล้วเห็นว่า

อาจชะลอลากไปไดจ้งึกราบบงัคมทลู แตก่รมพระราชวงับวรไมท่รงเหน็ดว้ย ตรสัวา่พระพทุธไสยาสนน์ัน้  

องค์ใหญ่โตนัก หากชะลอลากไปอาจจะหักพัง เป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศได้ เห็นควรรื้อไปก่อใหม่  

ให้งามยิ่งกว่าเก่า  พระยาราชสงครามจึงทูลอาสาว่าจะดำเนินการชะลอลากให้สำเร็จโดยขอถวายชีวิต  

เป็นเดิมพัน  พระราชาคณะทั้งปวงก็เห็นชอบด้วย  สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ จึงโปรดให้พระยา  

ราชสงครามดำเนินการจนสำเร็จ โดยพระองค์และกรมพระราชวังบวรเสด็จไปทอดพระเนตรอยู่เนือง ๆ  

กรมพระราชวังบวรได้ทรงพระราชนิพนธ์บันทึกการชะลอพระพุทธไสยาสน์ครั้งนั้นไว้เป็นโคลงสี่สุภาพ  

จำนวน ๖๙ บท เรียกกันต่อมาว่าโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก 

สมเดจ็พระอนชุาธริาช กรมพระราชวงับวร เปน็ทีไ่วว้างพระราชหฤทยัของสมเดจ็พระสรรเพชญ์  

ที ่๙  ครัง้หนึง่ทัง้สองพระองคเ์สดจ็ประพาสปา่หวัเมอืงนครนายก  คนืหนึง่ขณะทรงชา้งไลช่า้งปา่อยูน่ัน้  

ช้างทรงสมเด็จพระอนุชาธิราชวิ่งไม่ทันยั้งโถมเข้าแทงท้ายช้างพระที่นั่งจนควาญท้ายตกจากหลังช้าง  

และช้างทรงก็เจ็บ  สมเด็จพระอนุชาธิราชตกพระทัยกลัวพระราชอาญา รีบตามเสด็จไปเฝ้าและกราบ  

บังคมทูลว่าเป็นเวลาที่เมฆบดบังดวงจันทร์พอดี จึงทรงเห็นไม่ถนัด  เมื่อกระชั้นก็ทรงรั้งช้างไว้ไม่ทัน  

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ มิได้กริ้วพระราชอนุชาแต่อย่างใด ทรงพระกรุณาโปรดงดโทษให้ 
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เมื่อสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ ประชวรใกล้สวรรคต ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้พระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าอภัย พระราชโอรสองค์ที่ ๒ ได้รับราชสมบัติ  สมเด็จพระอนุชาธิราชไม่ทรงยินยอม จึงเกิด

สงครามกลางเมือง  สมเด็จพระอนุชาธิราชทรงเป็นฝ่ายชนะ จึงได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์แห่ง

ราชวงศ์บ้านพลูหลวงเป็นลำดับที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๕ 

ในแผ่นดินนี้มีเจ้าต่างเมืองมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารหลายองค์ เช่น เมื่อเจ้าเมืองหงสาวดีคิด

กบฏต่อกรุงอังวะ เจ้าเมืองเมาะตะมะชื่อนักวารุตองเกรงว่าหงสาวดีจะยกมาตีเมืองเมาะตะมะด้วย จึง

พาไพร่พลหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  ฝ่ายเจ้ากรุงอังวะเมื่อรู้ว่ารามัญเมืองเมาะตะมะหนีกบฏมาอยู่

กรุงศรีอยุธยาอย่างมีความสุข ก็ส่งราชทูตเชิญราชบรรณาการมาเจริญพระราชไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา

ด้วยความขอบพระทัย  ทางฝ่ายกัมพุชประเทศ เมื่อเจ้าเมืองทั้งสองคือนักพระรามาธิบดีกับนักพระศรี  

ไชยเชษฐ์สู้รบกับพวกญวนไม่ได้ ก็ได้พาไพร่พลหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารกรุงศรีอยุธยา  ในตอนต้น

รัชกาล นักพระแก้วฟ้าแห่งกัมพูชาได้ส่งช้างพังเผือกช้างหนึ่งมาถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  

และยังมีหัวเมืองต่าง ๆ เช่น นครศรีธรรมราช ไชยา ส่งช้างพลายลักษณะพิเศษเข้ามาถวายด้วย 

ด้านการพระพุทธศาสนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน  

หลายแห่ง เช่น พระมหาเจดีย์และพระอารามวัดภูเขาทอง และโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไป

นมัสการพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปี  ทั้งยังได้โปรดให้อาราธนาพระราชาคณะพร้อมด้วยคณะสงฆ์  

ไปยงัลงักาทวปีเพือ่เผยแผแ่ละฟืน้ฟพูระพทุธศาสนาในลงักาทวปีตามคำทลูขอของพระเจา้กติตศิริริาชสหี ์ 

ผู้ครองกรุงสิงขัณฑนครแห่งลังกาทวีป ทำให้เกิดมีพระสงฆ์ในลังกานิกายสยามวงศ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่  

เคารพศรัทธาของชาวลังกาตราบเท่าทุกวันนี้ 

ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ศิลปะวรรณคดีเจริญรุ่งเรือง  พระองค์ทรงเป็นกวีผู้ทรง

พระราชนิพนธ์วรรณคดีไว้หลายเรื่อง  นอกจากโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก ซึ่งเป็นบันทึก

เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าแล้ว ยังมีโคลงสุภาษิตอีก ๕ เรื่อง ซึ่งนักวิชาการวรรณคดี

สันนิษฐานว่าเป็นพระราชนิพนธ์ ได้แก่ โคลงพาลีสอนน้อง โคลงราชสวัสดิ์ โคลงทศรถสอนพระราม

โคลงประดิษฐ์พระร่วง และโคลงราชานุวัตร  พระราชโอรสและพระราชธิดาก็ทรงพระราชนิพนธ์  

วรรณคดีเป็นมรดกสืบทอดมา ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ หรือเจ้าฟ้า  

ธรรมธิเบศร หรือเจ้าฟ้ากุ้ง ซึ่งเป็นสมเด็จกรมพระราชวังบวรในตอนต้นรัชกาล ทรงพระนิพนธ์กาพย์  

เห่เรือ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก พระมาลัยคำหลวง และ  

นันโทปนันทสูตรคำหลวง  พระราชธิดาทั้งสองคือเจ้าฟ้าหญิงกุณฑลและเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎได้ทรงฟัง  

นิทานปันหยีของชวาที่นางข้าหลวงชาวมลายูเล่าถวาย  เจ้าฟ้าหญิงกุณฑลทรงพระนิพนธ์บทละครเรื่อง

ดาหลัง (อิเหนาใหญ่) และเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎทรงพระนิพนธ์บทละครเรื่องอิเหนา (อิเหนาเล็ก) ซึ่งเป็น

ที่มาของวรรณคดีเรื่องเอกในต้นรัตนโกสินทร์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  

มหาราช ๒ เรื่อง คือ บทละครเรื่องดาหลังและอิเหนา 
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตในปีขาล แรม ๕ ค่ำ เดือน ๖ จ.ศ. ๑๑๒๐ (พ.ศ.  

๒๓๐๑) รวมเวลาที่อยู่ในราชสมบัติ ๒๖ ปี พระชนมายุ ๗๘ พรรษา 

 
กุสุมา รักษมณี 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๑-๓. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, ๒๕๔๒. 

 . พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๒.กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, ๒๕๔๒.



 



พระพุทธรูปปางเปิดโลก 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร 

สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร

สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๓๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา  เป็น  

พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)  ประสูติแต่กรมหลวง

พิพิธมนตรี (พระพันวัสสาน้อยหรือพระอัครมเหสีน้อย)  มีพระเชษฐาร่วมพระราชชนกชนนีคือสมเด็จ

เจ้าฟ้าเอกทัศ (ทรงกรมเป็นกรมขุนอนุรักษ์มนตรี  เสวยราชย์เป็นสมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ หรือ  

สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์) 

พระนามสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรมาจากพระนามเดิมคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุทุมพร  

ด้วยสาเหตุตามที่บันทึกในพระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติชมิวเซียม กรุงลอนดอนว่า

ขณะสมเด็จพระราชชนนีทรงครรภ์นั้น สมเด็จพระราชชนกทรงพระสุบินว่ามีผู้ถวายดอกมะเดื่อ  

ซึ่งพระองค์ทรงทำนายว่า “ดอกมะเดื่อเป็นคนหายากในโลกนี้”  เมื่อพระราชโอรสประสูติจึง  

พระราชทานนามว่า สมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรราชกุมาร  ส่วนราษฎรเรียกว่า เจ้าฟ้าดอกเดื่อหรือดอก  

มะเดื่อ (อุทุมพรแปลว่ามะเดื่อ)  เมื่อสมเด็จพระราชชนกเสด็จขึ้นเสวยราชย์ใน พ.ศ. ๒๒๗๖ ทรง  

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิต 

ถึง พ.ศ. ๒๓๐๐ พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นเทพพิพิธทรงปรึกษาเจ้าพระยาอภัยราชาผู้ว่าที่  

สมุหนายกและเจ้าพระยามหาเสนาพระยาพระคลัง แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานให้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิตขึ้นดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวร

สถานมงคล แทนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร กรมพระราชวังบวร พระราชโอรสประสูติ

แต่พระอัครมเหสีใหญ่ ซึ่งทรงกระทำผิดเป็นมหันตโทษ ต้องพระราชอาญาเฆี่ยนจนทิวงคตตั้งแต่  

พ.ศ. ๒๒๙๘ แต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิตได้ทรงทำเรื่องราวกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสมเด็จพระ  

เชษฐา กรมขนุอนรุกัษม์นตรมีอียู ่ขอพระราชทานใหเ้ปน็กรมพระราชวงับวรสถานมงคล สมเดจ็พระเจา้  

อยู่หัวบรมโกศจึงมีพระราชโองการตามที่บันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า   

 

	 กรมขุนอนุรักษ์มนตรีนั้นโฉดเขลาหาสติปัญญาและความเพียรมิได้	ถ้าจะให้ดำรง	 

ฐานาศักดิ์มหาอุปราชสำเร็จราชกิจกึ่งหนึ่งนั้น บ้านเมืองก็จะเกิดภัยพิบัติฉิบหายเสีย	 เห็น	 

แต่กรมขุนพรพินิต กอปรด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาดหลักแหลม สมควรจะดำรงเศวตฉัตร	 

ครองสมบัติรักษาแผ่นดินสืบไปเหมือนดังคำปรึกษาท้าวพระยามุขมนตรีทั้งปวง 
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พร้อมกันนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็มีรับสั่งให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมขุน  

อนุรักษ์มนตรีออกผนวช ณ วัดลมุดปากจั่น  แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธี

อุปราชาภิเษก ณ พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท อัญเชิญสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิตเถลิงถวัลยราชย์ที่

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล  แต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิตมิได้เสด็จประทับ ณ พระราชวังบวรฯ  

ยังคงประทับ ณ พระตำหนักสวนกระต่ายในพระราชวังหลวงดังเดิม 

ถึง พ.ศ. ๒๓๐๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพระประชวรหนัก เสด็จออก ณ พระที่นั่ง  

ทรงปืน  มีพระราชดำรัสให้หาพระราชโอรสผู้ใหญ่ซึ่งประสูติจากพระสนม คือ กรมหมื่นเทพพิพิธ  

กรมหมื่นจิตรสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดี มาเฝ้าพร้อมกัน  ตรัสมอบ  

พระราชสมบัติแก่กรมพระราชวังบวรฯ ให้พระเจ้าลูกเธอทั้ง ๔ กรมถวายสัตย์ยอมเป็นข้าทูลละอองธุลี  

พระบาทต่อหน้าพระที่นั่ง  ฝ่ายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีซึ่งทรงผนวชอยู่ เมื่อทรงทราบเรื่อง  

สมเด็จพระราชชนกทรงพระประชวรหนัก ก็ลาผนวชเสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักสวนกระต่าย 

เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคต เจ้าสามกรม มีกรมหมื่นจิตรสุนทร กรมหมื่น

สุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดี ก็เร่งระดมอาวุธและผู้คนจะก่อการกบฏ  กรมพระราชวังบวรฯ มี

พระบัณฑูรให้หาท้าวพระยาข้าทูลละอองธุลีพระบาทที่ประชุมพร้อมกันอยู่ที่ศาลาลูกขุนเข้ามาเฝ้า ณ  

พระตำหนักสวนกระต่ายเพื่อปรึกษาราชการแผ่นดิน และโปรดให้นิมนต์พระราชาคณะ ๕ รูป ให้ไป  

ว่ากล่าวโน้มน้าวเจ้าสามกรมให้สมัครสมานสามัคคีถึงสองครั้ง เจ้าสามกรมจึงมาเฝ้ากระทำสัตย์ถวาย 

เมื่อสรงพระบรมศพและอัญเชิญพระโกศขึ้นประดิษฐานบนพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์แล้ว กรม

พระราชวังบวรฯ ทรงปรึกษาเป็นความลับกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรี แล้วให้กุมตัว  

เจ้าสามกรมสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ 

สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเสด็จขึ้นครองราชย์ แต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีสมเด็จ  

พระเชษฐาแสดงพระองค์ปรารถนาในราชสมบัติ เสด็จขึ้นอยู่แต่บนพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์  สมเด็จ  

พระเจ้าอุทุมพรทรงเห็นเป็นพระเชษฐาร่วมพระอุทรจึงยอมถวายราชสมบัติ  ขณะเสด็จดำรงราช-  

อาณาจักรได้เพียง ๑๐ วัน แล้วถวายบังคมลาออกทรงพระผนวช ณ วัดเดิม  จากนั้นเสด็จประทับ ณ  

วัดประดู่ 

ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ขุนนางที่เป็นพี่น้องกับพระสนมเอกประพฤติชั่ว จนขุนนาง

ผู้ใหญ่ร่วมคิดกับกรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งกราบถวายบังคมลาทรงผนวช ณ วัดกระโจม จะกำจัด  

สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ โดยจะเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ซึ่งตอนนี้พระราชพงศาวดารบันทึก  

พระนามว่าขุนหลวงหาวัดลาผนวชมาเสวยราชสมบัติ  สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรมิได้ทรงห้าม แต่กลับไป  

เฝ้าสมเด็จพระเชษฐาธิราช ถวายพระพรแจ้งเรื่องผู้คิดกบฏและขอรับพระราชทานชีวิตเหล่ากบฏ  

สมเด็จพระเจ้าเอกทัศจึงมีพระราชโองการให้จับพวกกบฏลงพระราชอาญาเฆี่ยนแล้วจำไว้  ส่วนกรม

หมื่นเทพพิพิธให้สึกแล้วเนรเทศไปเกาะลังกา 
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ถึง พ.ศ. ๒๓๐๓ พระเจ้าอลองพญากษัตริย์พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา  ขุนนางและราษฎร  

พากันไปกราบทูลวิงวอนให้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรลาพระผนวชออกมาช่วยสมเด็จพระเชษฐาธิราช

บัญชาการป้องกันพระนคร  ทรงถอดถอนข้าราชการดีที่ต้องโทษออกมาช่วยราชการ และให้จำคุก

ขุนนางที่ประพฤติชั่ว  สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงเตรียมการทั้งเรื่องไพร่พล เสบียงอาหาร ค่ายคูประตู

หอรบ ทรงบัญชาการรบอย่างเข้มแข็ง  เมื่อการรบถึงขั้นระดมยิงปืนใหญ่ใส่กัน ได้เสด็จทรงช้างต้น

พลายแสนพลพ่ายเลียบพระนคร  ทรงตรวจตราและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ระวังรักษาทุก ๆ หน้าที่  พม่า  

รุกประชิดพระนครตั้งแต่วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๕ ถึงวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๖ ก็ต้องเลิกทัพกลับไป เพราะ  

พระเจ้าอลองพญาถูกปืนใหญ่แตกต้องพระวรกายขณะทรงบัญชาการจุดปืนใหญ่ และสิ้นพระชนม์ที่

นอกด่านเมืองตาก 

หลังสงคราม สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเสด็จขึ้นเฝ้าสมเด็จพระเชษฐาธิราชเนือง ๆ  แต่ค่ำวันหนึ่ง  

กลับมีพระราชโองการให้เข้าเฝ้าถึงที่ข้างใน  ครั้นเสด็จเข้าไปทอดพระเนตรเห็นสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ  

ถอดพระแสงดาบพาดพระเพลาอยู่ ก็เข้าพระทัยว่าทรงรังเกียจ จะทำร้าย มิให้อยู่ในฆราวาส  สมเด็จ  

พระเจ้าอุทุมพรจึงเสด็จลงเรือพระที่นั่งไปวัดโพธิ์ทองคำหยาด ทรงพระผนวช แล้วเสด็จกลับเข้ามา  

ประทับ ณ วัดประดู่ 

พ.ศ. ๒๓๐๗ พระเจ้ามังระกษัตริย์พม่าให้เกณฑ์ทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา  เมื่อทัพพม่าใกล้

พระนคร สมเด็จพระเจ้าเอกทัศโปรดให้นิมนต์พระสงฆ์พระราชาคณะที่อยู่วัดนอกเมืองให้เข้ามาอยู่วัด

ในพระนคร สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็เสด็จเข้ามาประทับที่วัดราชประดิษฐาน ขุนนางและราษฎร  

ชวนกันไปทูลเชิญเสด็จให้ลาผนวชออกช่วยป้องกันพระนคร ก็ไม่ทรงลาผนวช  แม้เมื่อเสด็จออก  

บิณฑบาต ชาวเมืองจะได้ชวนกันเขียนหนังสือห่อใส่บาตรทูลวิงวอนให้ลาผนวชเป็นจำนวนมากทุก ๆ วัน  

ก็ตาม 

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เนเมียวสีหบดีแม่ทัพพม่าได้คุมพระภิกษุ  

สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหรือขุนหลวงหาวัดหรือขุนหลวงวัดประดู่ และพระราชวงศ์ไปพม่า  เมื่อถึง  

เมืองอังวะ พระเจ้ามังระให้สึกออกเป็นคฤหัสถ์ และให้เชื้อพระวงศ์กษัตริย์เมืองไทยไปตั้งบ้านเรือน  

ที่เมืองจักไก (หรือจักกาย ปัจจุบันเรียกสะกาย) ตรงข้ามแม่น้ำกับเมืองอังวะ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร  

สวรรคตที่อังวะเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๙ 

ปัจจุบันมีหนังสือที่รวมพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา ๓ เรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จ  

พระเจ้าอุทุมพร คือหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัด ต้นฉบับเดิมเป็นภาษามอญ  และหนังสือคำให้การ  

ชาวกรุงเก่า ต้นฉบับเดิมเป็นภาษาพม่า  เป็นเรื่องที่พระเจ้าอังวะให้ถามเชลยไทยที่จับไปเมืองพม่าครั้ง  

พ.ศ. ๒๓๑๐ เกี่ยวกับพงศาวดารและขนบธรรมเนียมไทย ซึ่งย่อมมีคำให้การของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร  

ด้วย  หนังสืออีกเรื่องคือคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม  ฉบับนี้เป็นเอกสารจากหอหลวงของไทย

ว่าด้วยภูมิสัณฐานพระนครศรีอยุธยาและขนบธรรมเนียมต่าง ๆ และมีเรื่องพระราชพงศาวดารปลาย  
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อยุธยาอีกช่วงหนึ่ง เพียงแต่มีเรื่องพระราชพิธีลงสรงเจ้าฟ้าและพิธีโสกันต์เจ้าฟ้าของสมเด็จพระเจ้า  

ลูกเธอ เจ้าฟ้าอุทุมพรด้วย 

นอกจากสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจะทรงพระปรีชาสามารถ พร้อมทั้งสติปัญญา คุณธรรม และ  

พระปรีชาสามารถด้านการปกครองและการสงครามดังกล่าวแล้ว  พระราชพงศาวดารยังได้กล่าวถึง

พระราชกรณียกิจด้านบำรุงพระศาสนา คือโปรดให้สร้างวัดอุทุมพรอารามและให้ปฏิสังขรณ์หลังคา

พระมณฑปพระพุทธบาท หุ้มทองสองชั้น สิ้นทอง ๒๔๔ ชั่ง 

 
วีณา โรจนราธา 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๒.กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๕. 

คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย. คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมเอกสารจากหอหลวง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์  

  คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๔. 

คำให้การชาวกรุงเก่าคำให้การขุนหลวงหาวัดและพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์.พระนคร:

 คลังวิทยา, ๒๕๑๐. 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๒พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติชมิวเซียมกรุง

 ลอนดอน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจุลยุทธการวงศ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.



 



พระพุทธรูปปางลีลา 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ 

สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
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สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ

(สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์)

สมเดจ็พระเจา้เอกทศัหรอืสมเดจ็พระทีน่ัง่สรุยิาศนอ์มรนิทร์มพีระนามตามพระสพุรรณบฏั  

ว่าสมเด็จพระบรมราชาที่ ๓  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๓๓ หรือพระองค์สุดท้ายของ  

กรุงศรีอยุธยา  เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  ประสูติแต่กรมหลวงพิพิธมนตรี  

(พระพนัวสัสานอ้ยหรอืพระอคัรมเหสนีอ้ย) และเปน็พระเชษฐารว่มพระราชชนกชนนกีบัสมเดจ็พระเจา้  

อุทุมพร 

พระนามสมเด็จพระเจ้าเอกทัศมาจากพระนามเดิมคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเอกทัศ  เมื่อ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติใน พ.ศ. ๒๒๗๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

สถาปนาให้เป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรี 

หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทิวงคต  

ในพ.ศ. ๒๒๙๘ จนถึง พ.ศ. ๒๓๐๐กรมหมื่นเทพพิพิธพระเจ้าลูกเธอผู้ใหญ่ซึ่งกำเนิดแต่พระสนมได้

ปรึกษาเจ้าพระยาอภัยราชาผู้ว่าที่สมุหนายกและเจ้าพระยามหาเสนาพระยาพระคลัง  กราบบังคมทูล

พระกรุณาขอพระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิตขึ้นดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราช ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงเห็นชอบ  

แม้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิตจะทำเรื่องกราบบังคมทูลขอพระราชทานให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุน

อนุรักษ์มนตรีพระเชษฐาร่วมพระอุทรเป็นกรมพระราชวังบวรฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกลับมี  

พระราชโองการดังปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า “กรมขุนอนุรักษ์มนตรีนั้น

โฉดเขลาหาสติปัญญาและความเพียรมิได้  ถ้าจะให้ดำรงฐานาศักดิ์มหาอุปราชสำเร็จราชการกึ่งหนึ่งนั้น

บ้านเมืองก็จะเกิดภัยพิบัติฉิบหายเสีย”  และมีพระราชดำรัสสั่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีว่า  

“จงไปบวชเสียอย่าให้กีดขวาง”  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีทรงกลัวพระราชอาญา จำพระทัย  

ทูลลาไปทรงผนวชแล้วเสด็จประทับ ณ วัดลมุดปากจั่น 

เมื่อสมเด็จพระราชชนกทรงพระประชวรใกล้เสด็จสวรรคตสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีก็

ทรงลาผนวชเสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักสวนกระต่าย  เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จ

สวรรคตแล้ว ได้ทรงให้คำปรึกษาสมเด็จพระอนุชาธิราชซึ่งทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถาน

มงคลให้จับตัวเจ้าสามกรม คือ กรมหมื่นจิตรสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดีซึ่งเป็น  

กบฏ และให้สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ 
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พระราชพงศาวดารบางฉบับ เช่น ฉบับพระราชหัตถเลขา บันทึกโดยตรงว่าเมื่อสมเด็จพระ  

อนุชาธิราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรแล้ว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์  

มนตรีทรงแสดงพระองค์ปรารถนาในราชสมบัติ เสด็จขึ้นอยู่แต่บนพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ เป็นที่มา

แห่งการที่พระราชพงศาวดารจารึกพระนามอีกพระนามหนึ่งว่า สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์  

สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจึงยอมถวายราชสมบัติแล้วกราบถวายบังคมลาออกทรงพระผนวช 

พระราชพงศาวดารบางฉบับ เช่น พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติชมิวเซียม  

กรุงลอนดอน และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) บันทึกเพียงว่า เมื่อกำจัด

เจ้าสามกรมแล้ว กรมพระราชวังบวรฯ จะถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเชษฐาธิราช แต่สมเด็จเจ้าฟ้า

กรมขุนอนุรักษ์มนตรีไม่ทรงรับ ไม่ทรงต้องการให้ผิดรับสั่งของสมเด็จพระราชชนก แต่เรื่องเสด็จอยู่ ณ  

พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์นั้นตรงกัน และที่สุดสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็ถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระ  

เชษฐาธิราชหลังจากครองราชย์เพียง ๑๐ วัน แล้วถวายบังคมลาออกทรงพระผนวชประทับ ณ วัด

ประดู่ พระราชพงศาวดารจึงบันทึกพระนามว่า ขุนหลวงหาวัด 

เมื่อสมเด็จพระเจ้าเอกทัศเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว กรมหมื่นเทพพิพิธก็กราบถวายบังคมลาออก

ทรงผนวชด้วย แต่ต่อมาเมื่อเห็นว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัศทรงยอมให้พระราชมนตรีบริรักษ์  (ปิ่น)  

จางวางมหาดเล็กและหมื่นศรีสรรักษ์พี่และน้องพระสนมเอกกระทำชั่วในพระราชวังและประมาทหมิ่น  

ขุนนางผู้ใหญ่  พระภิกษุกรมหมื่นเทพพิพิธก็ได้ร่วมกับเจ้าพระยาอภัยราชาพระยายมราช พระยา  

เพชรบุรีหมื่นทิพเสนา กับนายจุ้ยนายแพงจันเข้าเฝ้าขุนหลวงหาวัด ทูลปรึกษาจะกำจัดสมเด็จ  

พระเจ้าเอกทัศ และจะทูลเชิญขุนหลวงหาวัดให้ลาผนวชกลับมาครองราชย์ดังเดิม  ขุนหลวงหาวัดมิได้  

ปฏิเสธ แต่กลับเข้าเฝ้าสมเด็จพระเชษฐาธิราชถวายพระพรแจ้งเหตุให้ทรงทราบแต่ขอพระราชทาน  

ชีวิตคนเหล่านั้นไว้  สมเด็จพระเจ้าเอกทัศจึงมีพระราชโองการให้จับเหล่ากบฏมาเฆี่ยนและจองจำไว้  

ส่วนกรมหมื่นเทพพิพิธนั้น ให้เนรเทศไปลังกาทวีปพร้อมเรือของสมณทูต 

ในสมัยเดียวกันนี้ ทางประเทศพม่า ราชวงศ์อลองพญาตั้งตัวเป็นใหญ่ปราบปรามหัวเมืองพม่า  

มอญไว้ในอำนาจแล้ว  ใน พ.ศ. ๒๓๐๓ ก็ยกทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยาทางเมืองกุย  ตีหัวเมืองเรื่อยมา

จนถึงสุพรรณบุรี  ขุนนางและประชาราษฎรชวนกันไปกราบทูลวิงวอนขุนหลวงหาวัดเชิญเสด็จ  

ลาผนวชมาช่วยราชการแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงลาผนวชออกมาช่วยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ  

บัญชาการรบป้องกันพระนคร จนพม่าต้องยกทัพกลับไปเพราะลูกปืนใหญ่แตกต้องพระวรกาย

พระเจ้าอลองพญาขณะทรงบัญชาการจุดปืนใหญ่บาดเจ็บสาหัสและสิ้นพระชนม์ระหว่างถอยทัพถึง

นอกด่านเมืองตาก 

หลังสงคราม พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า ค่ำวันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ  

มีพระราชโองการให้สมเด็จพระอนุชาธิราชเข้าเฝ้าที่ข้างใน โดยทรงถอดพระแสงดาบพาดพระเพลา  

สมเด็จพระอนุชาธิราชก็ทรงเข้าพระทัยว่าทรงรังเกียจจะทำร้ายมิให้อยู่ในฆราวาสจึงเสด็จออก  
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ทรงพระผนวชอีกครั้ง 

พ.ศ. ๒๓๐๗ พระเจ้ามังระ กษัตริย์พม่าให้เกณฑ์ทัพใหญ่เข้าตีกรุงศรีอยุธยาทั้งจากทางเหนือ

และทางใต้  ทัพหัวเมืองของไทยไม่อาจรับทัพพม่า  มีเพียงชาวบ้านบางระจันที่สามารถรับศึกพม่าได้

ถึง ๗ ครั้ง แต่ก็ต้องพ่ายแพ้เพราะกรุงไม่ยอมส่งอาวุธไปช่วย  ฝ่ายข้าราชการในกรุงก็แตกสามัคคีจน  

ไม่อาจรบชนะพม่าได้ 

เมื่อพม่าใกล้ถึงพระนครสมเด็จพระเจ้าเอกทัศโปรดให้นิมนต์พระสงฆ์พระราชาคณะที่อยู่วัด

นอกเมืองเข้ามาอยู่ในพระนคร ซึ่งขุนหลวงหาวัดหรือขุนหลวงวัดประดู่ก็เสด็จเข้ามาประทับที่วัด  

ราชประดิษฐาน  ขุนนางและราษฎรพากันกราบทูลวิงวอนรวมทั้งเขียนหนังสือห่อใส่บาตรขณะทรง  

บิณฑบาตให้ลาผนวชแต่ก็ไม่ทรงลาผนวชอีก 

เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตก พม่าเข้ากรุงได้ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศเสด็จหนี  พระราชพงศาวดารบาง  

ฉบับว่าเสด็จไปโดยลำพังพระองค์เดียว แต่บางฉบับว่าลงเรือน้อยไปกับมหาดเล็กสองคน ได้รับความ

ทุกข์ลำบากจนเสด็จสวรรคต  พระราชพงศาวดารบางฉบับว่าชนทั้งปวงนำพระศพมาฝังไว้  แต่  

บางฉบับก็ว่าพวกพม่าไปพบสมเด็จพระเจ้าเอกทัศที่บ้านจิก(ข้างวัดสังฆาวาส)ทรงอดอาหารกว่า  

๑๐ วัน พอถึงค่ายโพธิ์สามต้นก็สวรรคต  สุกี้พระนายกองให้เชิญพระศพฝังไว้ที่โคกพระเมรุตรงหน้า

วิหารพระมงคลบพิตรอันเป็นที่ทำพระเมรุท้องสนามหลวงครั้งกรุงเก่า  รอเมื่อว่างราชการจะถวาย

พระเพลิง  แต่หลังจากนั้นอีกเพียง ๗ เดือนเจ้าตากหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้กลับมา  

ตีค่ายโพธิ์สามต้นได้ และให้ขุดพระศพพระเจ้าแผ่นดินซึ่งพระนายกองฝังไว้นั้น อัญเชิญใส่พระโกศตาม

สังเขป ทำพระเมรุหุ้มด้วยผ้าขาว แล้วเชิญพระโกศตั้งในพระเมรุตั้งเครื่องบูชาสักการะพอสมควร ให้

นิมนต์พระสงฆ์ที่เหลืออยู่มาสดับปกรณ์ ทรงถวายไทยทาน แล้วถวายพระเพลิง 

สมเด็จพระเจ้าเอกทัศทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านทะนุบำรุง

พระพุทธศาสนาเป็นนิจ  ในเอกสารเก่าที่รวมไว้ในคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมเอกสารจาก  

หอหลวงว่าทรงสร้างวัดลมุดวัดครุธธาทรงตั้งอยู่ในธรรมสุจริตเสด็จไปนมัสการพระศรีสรรเพชญ์  

ทุกเวลามิได้ขาดพระบาทจงกรมอยู่เป็นนิจทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม  ในรัชสมัยนี้พระราช-  

พงศาวดารได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาคือกำปั่นทูตที่ออกไปส่งพระสงฆ์ไปอุปสมบท

กุลบุตรสืบพระพุทธศาสนา ณ ลังกาทวีปตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้กลับเข้ามา จึงทรง

พระกรุณาให้แต่งกำปั่นใหม่ใน พ.ศ. ๒๓๐๑ ให้อาราธนาพระวิสุทธาจารย์พระวรญาณมุนีพระราชา

คณะ ๒ รูปพระสงฆ์อันดับ ๓ รูป ไปลังกาทวีปกับข้าหลวงเพื่อออกไปผลัดพระสงฆ์ซึ่งไปครั้งก่อน  

ให้กลับมาที่ลังกาพระอุบาลพระอริยมุนี  และพระสงฆ์ที่ออกไปครั้งก่อนได้บวชกุลบุตรชาวสิงหลเป็น

ภิกษุถึงเจ็ดร้อยเศษสามเณรพันคน  พระสงฆ์ที่ออกไปครั้งหลังบวชชาวสิงหลเป็นภิกษุอีกสามร้อย  

สามเณรก็มาก  อยู่ได้ปีเศษพระภิกษุไทยก็เดินทางกลับคงแต่พระอุบาลีและพระสงฆ์อันดับอยู่บ้าง 
 

วีณา โรจนราธา 
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เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๒.กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๕. 

คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย. คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมเอกสารจากหอหลวง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์  

  คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๔. 

คำให้การชาวกรุงเก่าคำให้การขุนหลวงหาวัดและพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์. พระนคร:  

  คลังวิทยา, ๒๕๑๐. 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. “พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า.” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับ

 กาญจนาภิเษกเล่ม๑๑.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๑. 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๒พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติชมิวเซียม กรุง

 ลอนดอน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒. 

“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม).” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๓.

 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจุลยุทธการวงศ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.



 



สมัยธนบุรี
พระมหากษัตริย์ไทย



พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ประดิษฐาน ณ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
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สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
 

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร ีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระนามเมื่อครองราชย์ตาม  

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ และมีพระนามที่ราษฎรเรียก

เมื่อล่วงรัชกาลแล้วว่า ขุนหลวงตาก  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของกรุงธนบุรี 

พระราชประวัติเมื่อทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นนิทานเชิงอภินิหาร  

เพราะบันทึกไว้ในหนังสืออภินิหารบรรพบุรุษ ซึ่งพอสรุปเฉพาะส่วนสำคัญของพระราชประวัติว่า เสด็จ

พระราชสมภพใน พ.ศ. ๒๒๗๗ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา  บิดาชื่อ  

ไหยฮอง มารดาชื่อนางนกเอี้ยง  บิดาเป็นขุนพัฒน์นายอากรบ่อนเบี้ย  เจ้าพระยาจักรีสมุหนายก  

รับเลี้ยงในฐานะบุตรบุญธรรม ให้ชื่อว่า สิน  ครั้นเติบใหญ่ศึกษาเล่าเรียนในสำนักพระอาจารย์ทองดี  

มหาเถระณ วัดโกษาวาสน์  จากนั้นได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ได้รับยศเป็นหลวงยกกระบัตร แล้วได้

เลื่อนเป็นพระยาตาก 

พระราชประวัติช่วงนี้ได้มีผู้ศึกษาวิเคราะห์กันมาก  วันพระราชสมภพนั้นหากยึดจดหมายเหตุ

โหรว่าเสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมพรรษาได้ ๔๘ พรรษา ๑๕ วัน และหากเป็นวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.  

๒๓๒๕สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชสมภพวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๗๗  เรื่อง  

พระชาติภูมิสรุปได้ว่าทรงเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน บิดามาจากมณฑลกวางตุ้ง มารดาเป็นคนไทย และ  

จากเอกสารราชวงศ์ชิงและเอกสารภาคเอกชนจีนกล่าวถึงพระนามว่า “เจิ้งเจา” ซึ่งแปลว่า กษัตริย์  

แซ่เจิ้ง (ตรงกับเสียงจีนแต้จิ๋วว่า “แต้” ) และพระนามเดิมคือ สิน 

พระราชพงศาวดารได้บันทึกถึงตอนที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท สมเด็จพระอนุชา

ธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครั้งยังทรงเป็นนายสุจินดามหาดเล็กหนีพม่า  

ไปพึ่งเจ้าตาก ณ เมืองจันทบุรี เจ้าตากก็รับชุบเลี้ยงไว้ตั้งเป็นพระมหามนตรี เพราะรู้จักคุ้นเคยกัน  

แต่ก่อนกรุงศรีอยุธยายังไม่เสียแก่พม่า และการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชนิพนธ์  

รามเกียรติ์ ก็แสดงว่าทรงได้รับการศึกษาและทรงรอบรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

อย่างไรก็ตาม ยังมีพระราชพงศาวดารฉบับย่อย ๆ ที่บันทึกเชื้อสายสมเด็จพระเจ้าตากสิน  

มหาราชแตกต่างกันออกไป เช่น พระราชพงศาวดารเหนือเลขที่ ๔๗ กล่าวว่า พระยานักเลงมีเชื้อสาย  

พระเจ้ามักกะโท ทรงพระนามพระยาตาก ตั้งเมืองใหม่ที่ธนบุรี และสมุดไทยดำฉบับหมายเลข ๒/ไฆ  

กล่าวว่า เดิมชื่อจีนแจ้ง เป็นพ่อค้าเกวียนก่อนที่จะมีความชอบในแผ่นดินจนได้เป็นผู้สำเร็จราชการ  

แผ่นดินอยู่ ณ เมืองตาก ซึ่งก็ตรงกับที่พระราชพงศาวดารฉบับความพิสดาร เช่น ฉบับพระราช-  

หัตถเลขาบันทึกเรื่องหนังสือพุทธทำนายของมหาโสภิตอธิการวัดใหม่ว่า เมื่อพระนครเสียแก่พม่าแล้ว
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จะมีบุรุษพ่อค้าเกวียนได้เป็นพระยาครองเมืองบางกอกได้ ๑๐ ปี ต้องเสียเมืองแก่พม่าให้เสด็จไปอยู่

เมืองลพบุรี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้เสด็จไปประทับเมืองลพบุรี ๗ วันพอเป็นเหตุ อาจ  

เพราะทรงเป็นพ่อค้าเกวียนจึงทรงชำนาญภูมิประเทศ และทรงเชี่ยวชาญรับสั่งได้หลายภาษาทั้งจีน  

ลาว และญวน 

พระราชพงศาวดารฉบับความพิสดารเริ่มบันทึกเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อ พ.ศ.  

๒๓๐๘ สมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ตั้งแต่ยังทรงเป็นพระยาตากมาช่วยราชการสงครามป้องกันพม่า  

ซึ่งยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา  พระยาตากมีฝีมือการรบเข้มแข็งจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระยา  

วชิรปราการ เจ้าเมืองกำแพงเพชร  ระหว่างทำศึกรักษาพระนคร แม้จะพยายามบัญชาการรบและต่อสู้

ข้าศึกจนสุดความสามารถ แต่ด้วยความอ่อนแอของผู้บัญชาการและการขาดการประสานงานที่ดี

ระหว่างแม่ทัพนายกอง ทำให้พระยาวชิรปราการเกิดความท้อแท้ใจหลายครั้ง  เมื่อเห็นว่าถึงจะอยู่ช่วย  

รกัษากรงุกไ็มเ่กดิประโยชนอ์นัใด พระยาวชริปราการจงึตดัสนิใจพาสมคัรพรรคพวกประมาณ ๕๐๐ คน  

พระราชพงศาวดารบางฉบับว่าประมาณ ๑,๐๐๐ คน ยกออกจากค่ายวัดพิชัยตีฝ่าทัพพม่าไปทางทิศ  

ตะวันออกในเดือนยี่ พ.ศ. ๒๓๐๙ 

พระยาวชิรปราการนำพรรคพวกสู้รบชนะพม่าที่ไล่ติดตามไปตลอดทาง จนกิตติศัพท์ความ

สามารถเป็นที่เลื่องลือ ทำให้มีผู้คนมาขอเข้าเป็นบริวารมากมาย ที่ไม่ยอมอ่อนน้อมก็จำต้องตีหักเอา

ค่ายได้  เส้นทางการเดินทัพออกจากค่ายวัดพิชัยนอกกำแพงเมืองไปบ้านข้าวเม่า บ้านสัมบัณฑิต บ้าน

โพสังหาร บ้านพรานนก ผ่านเมืองนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ครั้นถึงเมืองระยอง  

พระยากำแพงเพชรคาดการณ์ว่าคงเสียกรุงแล้วจึงตั้งตัวเป็นเจ้าเพื่อรวบรวมผู้คนกู้แผ่นดิน  พวกบริวาร

จึงเรียกว่าเจ้าตากแต่นั้นมา  ขณะนั้นทางกรุงศรีอยุธยายังไม่เสียแก่พม่า เจ้าตากจึงระวังตัวมิให้คน  

ทั้งหลายเห็นว่าเป็นกบฏ และให้เรียกคำสั่งเพียงพระประศาสน์อย่างเจ้าเมืองเอก  พระระยองพา  

พรรคพวกออกมาต้อนรับแต่โดยดี แต่ก็ยังมีกรมการเมืองบางส่วนคิดแข็งข้อ  พระยาวชิรปราการรู้  

จึงวางแผนปราบผู้คิดร้ายแตกพ่ายไป และเข้ายึดเมืองระยองเป็นสิทธิ์ขาด 

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐ ผู้มีอำนาจบางคนคิดตั้งตัวเป็น

ใหญ่  พระยาจันทบุรีซึ่งเดิมเคยสัญญาว่าจะเป็นไมตรีกับเจ้าตากก็ไม่ทำตามสัญญา เจ้าตากจึงยกทัพไป

ปราบ เขา้ยดึไดจ้นัทบรุแีละตราดตามลำดบั  หลงัจากยดึเมอืงตราดไดแ้ลว้ เจา้ตากกย็กทพักลบัมาตัง้มัน่  

ที่จันทบุรีและใช้เป็นที่จัดเตรียมกำลังพล เสบียงอาหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งต่อเรือได้๑๐๐ลำ 

หลังจากสิ้นฤดูมรสุมเจ้าตากก็ยกทัพออกจากจันทบุรีเข้าปากแม่น้ำเจ้าพระยาในเดือน ๑๒ ปี

เดียวกัน เมื่อยึดเมืองธนบุรีได้แล้วจึงบุกเข้าโจมตีค่ายโพธิ์สามต้นที่พระนครศรีอยุธยา และสามารถยึด  

ค่ายโพธิ์สามต้นได้ใน ๒ วัน ขับไล่พม่าออกไปจากพระนครศรีอยุธยา รวมเวลาที่ไทยสูญเสียเอกราชแก่

พม่าคราวนั้นเพียง ๗ เดือน  เจ้าตากได้จัดการบ้านเมืองให้อยู่ในสภาพปกติ จัดหาที่ประทับให้แก่

บรรดาเจ้านายที่ถูกพม่าคุมตัวไว้แต่ยังไม่ทันส่งไปพม่า จัดการปลดปล่อยผู้คนที่ถูกกักขัง พร้อมทั้ง  
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แจกจ่ายทรัพย์สินเครื่องอุปโภคบริโภคโดยถ้วนหน้า แล้วให้จัดการพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ  

พอสมพระเกียรติเท่าที่จะทำได้ในขณะนั้น  จากนั้นก็อพยพผู้คนมาตั้งราชธานีอยู่ที่เมืองธนบุรี ซึ่งใน  

เวลานั้นนับว่ามีชัยภูมิเหมาะสมกว่ากรุงศรีอยุธยา  เมื่อย้ายมาประทับที่กรุงธนบุรีแล้ว เจ้าตากทำพิธี

ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าเมื่อใด  ทางราชการจึงกำหนดเอา  

วันแรกสุดที่เสด็จออกขุนนาง ตามที่ปรากฏในจดหมายเหตุโหรเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษก คือวันที่  

๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๑ 

ภายหลังปราบดาภิเษกแล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงดำเนินการสร้างชาติให้เป็นปึก

แผ่นมั่นคงทันที โดยนอกจากจะทรงทำสงครามขับไล่พม่ากว่า ๑๐ ครั้งแล้ว ยังทรงปราบปรามบรรดา

คนไทยที่แยกตัวไปตั้งเป็นชุมนุมต่าง ๆ  มีชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือง) ชุมนุมเจ้าพระฝาง (เรือน)  

ชุมนุมเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (หนู) และชุมนุมเจ้าพิมาย หรือกรมหมื่นเทพพิพิธพระราชโอรสใน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กระทั่งถึง พ.ศ. ๒๓๑๓ จึงสามารถมีชัยเหนือชุมนุมต่าง ๆ ได้ทั้งหมด  

ส่งผลให้ชาติไทยกลับมารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้ง  หลังศึกอะแซหวุ่นกี้ใน พ.ศ. ๒๓๑๘ แล้ว  

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงดำเนินการขยายพระราชอาณาเขตของกรุงธนบุรีออกไปอีกจนกว้างใหญ่

ไพศาล  ทิศเหนือได้ถึงเมืองเชียงใหม่ ทิศใต้ตลอดหัวเมืองตานี (ปัตตานี) ทิศตะวันออกตลอดกัมพูชา

จำปาศักดิ์จดญวนใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตลอดเวียงจันทน์ หัวเมืองพวน และนครหลวงพระบาง  

ทิศตะวันตกจดเมืองมะริดและตะนาวศรี ออกมหาสมุทรอินเดีย 

ส่วนการฟื้นฟูประเทศนั้น แม้ว่าตลอดรัชสมัยจะเต็มไปด้วยการศึกสงคราม สมเด็จพระเจ้า  

ตากสินมหาราชยังเอาพระทัยใส่ดูแลโดยใกล้ชิด  ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการเมือง การ

ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม เช่น โปรดให้ชำระกฎหมาย โปรดให้พิจารณาตัดสินคดีความต่าง ๆ ตามปกติ  

ไม่ให้คั่งค้างแม้ในยามสงคราม โปรดให้ส่งสำเภาหลวงไปค้าขายถึงเมืองจีนตลอดถึงอินเดียตอนใต้  

โปรดให้ขุดคูคลองเพื่อประโยชน์ด้านการค้าขายและด้านยุทธศาสตร์ไปพร้อมกัน โปรดให้ขยายพื้นที่ให้

ทหารควบคุมไพร่พลทำนา  นอกจากนี้ ยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์บางตอน  ทั้งยัง

โปรดให้การอุปถัมภ์เหล่ากวี ให้รวบรวมบรรดาช่างฝีมือและให้ฝึกสอนทุกแผนกเท่าที่มีครูสอน  โปรด  

ให้บำรุงการศึกษาตามวัดวาอารามต่าง ๆ ให้ตั้งหอหนังสือหลวงรวบรวมตำราต่าง ๆ ที่กระจัดกระจาย  

เมื่อคราวเสียกรุง โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามใหม่ และให้คัดลอกพระไตรปิฎกที่ยังหลงเหลือจาก  

เมอืงนครศรธีรรมราชสรา้งเปน็ฉบบัหลวง และโปรดใหเ้ขยีนสมดุภาพไตรภมูใินสำนกัสมเดจ็พระสงัฆราช  

เป็นต้น การฟื้นฟูบ้านเมืองเกือบทุกด้านนี้ได้รับการสืบสานสร้างเสริมจนสำเร็จสมบูรณ์ในรัชกาลที่ ๑  

แหง่กรงุรตันโกสนิทร ์  

ครั้นล่วงถึงปลายรัชกาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใฝ่พระราชหฤทัยในทางศาสนาทำให้

สำคัญพระองค์ว่าบรรลุโสดาบัน เกิดความวุ่นวายทั้งแผ่นดิน ผู้คนถูกลงโทษโดยปราศจากความผิดมี  

เพิ่มขึ้นทุกวัน  ชาวกรุงเก่าบางพวกจึงรวมตัวกันก่อการกบฏ  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้
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พระยาสรรค์ (สรรคบุรี) ขึ้นไปปราบกบฏ แต่พระยาสรรค์กลับเข้ากับพวกกบฏยกทัพมาตีกรุงธนบุรี  

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรับผิดและยอมเสด็จออกผนวช ณ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม)  

ในระหวา่งนัน้กรงุธนบรุเีกดิความวุน่วายฆา่ฟนักนัไมเ่วน้แตล่ะวนั เกดิสงครามกลางเมอืงระหวา่งกรมขนุ  

อนุรักษ์สงคราม (พระเจ้าหลานเธอในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) เป็นฝ่ายพระยาสรรค์ กับพระยา

สุริยอภัย (สมเด็จพระเจ้าหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ซึ่งนำทัพเมือง  

นครราชสมีามาปราบกบฏ พระยาสรุยิอภยัเปน็ฝา่ยมชียัในทีส่ดุ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลก  

มหาราช ครั้งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งกำลังยกทัพไปตีเขมรทราบข่าวการจลาจลจาก  

พระยาสุริยอภัย ก็เลิกทัพกลับถึงกรุงธนบุรี  หลังจากไต่สวนจนทราบเหตุการณ์ทั้งปวงแล้ว ให้บรรดา

ข้าราชการพิจารณาปรึกษาโทษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสำเร็จโทษเมื่อวันที่ ๖ เมษายน  

พ.ศ. ๒๓๒๕ 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แก่  

ปวงชนชาวไทย  ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช และให้มีรัฐพิธีถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ที่วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ.  

๒๔๙๗ สืบมาทุกปี และเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะรัฐมนตรีมีมติให้เทิดพระนามว่า  

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 

วีณา โรจนราธา 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร.พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม๒. กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๕๓๕. 

คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพฯ: ศรีบุญเรืองพับลิเคชั่น,  

   ๒๕๓๓. 

“จดหมายเหตุโหร.” และ “พระราชพงศาวดารเหนือ.” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๑.กรุงเทพฯ:  

  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒. 

ต้วน ลี่ เซิง. พลิกต้นตระกูลไทย. กรุงเทพฯ: พิราบสำนักพิมพ์, ม.ป.ป.  

นิธิเอียวศรีวงศ์. การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี.กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๒๙. 

“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม).” และ “พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศ  

  (เจิม).” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม๓.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒. 

อภินิหารบรรพบุรุษ. ม.ป.ท., ๒๔๗๓. (สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตโปรดให้พิมพ์เปน  

  ของชำร่วยในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าปิยภักดีนารถสุประดิษฐ์)



 



สมัยรัตนโกสินทร์
พระมหากษัตริย์ไทย



พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
ประดิษฐาน ณ มุขกระสันตะวันออก พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑ แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์  มีพระนามเดิมว่า ด้วงหรือทองด้วง  เสด็จพระราชสมภพที่กรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่  

๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๗๙ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นพระโอรสในสมเด็จพระปฐมบรม

มหาชนกซึ่งมีพระนามเดิมว่า ทองดี สืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ในสมัยสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช  รับราชการในกรมอาลักษณ์เป็นพระอักษรสุนทร  พระราชชนนีมีพระนามว่า หยก  

หรือดาวเรือง เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรขณะ

ดำรงพระยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เมื่อทรงอุปสมบทและลาพระผนวชแล้วกลับเข้ารับราชการเป็น

มหาดเล็กหลวง  เมื่อมีพระชนมพรรษา ๒๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าเอกทัศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้เป็นหลวงยกกระบัตร เมืองราชบุรี และได้สมรสกับธิดาตระกูลคหปตนีที่ตำบลอัมพวา แขวงเมือง

สมุทรสาคร ชื่อนาก (สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี) 

เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้ว  

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเข้ารับราชการในกรุงธนบุรีเป็นพระราชวรินทร์  

เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวา  ทรงเป็นกำลังสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คู่กับสมเด็จพระ

อนุชาธิราช (สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท) ทำศึกสงครามกู้บ้านเมืองหลายครั้งและได้เลื่อน

บรรดาศักดิ์โดยลำดับ ดังนี้ 

พ.ศ. ๒๓๑๑ โดยเสด็จปราบชุมนุมเจ้าพิมาย ได้เลื่อนเป็นพระยาอภัยรณฤทธิ์ จางวางกรมพระ

ตำรวจ  พ.ศ. ๒๓๑๒ ทรงเป็นแม่ทัพไปตีเขมรได้เมืองพระตะบองและเสียมราฐ  พ.ศ. ๒๓๑๓ ได้  

เลื่อนเป็นพระยายมราชว่าที่สมุหนายก  พ.ศ. ๒๓๑๔ เลื่อนเป็นเจ้าพระยาจักรี เป็นแม่ทัพไปตีเขมร  

พ.ศ. ๒๓๑๗ ทรงเป็นแม่ทัพหน้าไปตีเชียงใหม่ และลงมาช่วยรบกับพม่าที่เมืองราชบุรีจนชนะ  

พ.ศ. ๒๓๑๘ ทรงเป็นแม่ทัพรบต้านทัพพม่าที่เมืองพิษณุโลกเป็นสามารถ จนอะแซหวุ่นกี้แม่ทัพพม่า  

ขอดูตัวและกล่าวสรรเสริญ ดังบันทึกในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า “รูปก็งาม  

ฝีมือก็เข้มแข็ง สู้รบเราผู้เป็นผู้เฒ่าได้ จงอุตสาห์รักษาตัวไว้ ภายหน้าจะได้เป็นกษัตริย์เป็นแท้”  

สงครามครั้งนั้น เมืองพิษณุโลกถูกล้อมจนขาดเสบียงอาหาร จำต้องทิ้งเมือง ตีหักไปตั้งมั่นที่เมือง

เพชรบูรณ์ แต่พอดีอะแซหวุ่นกี้ถูกเรียกตัวกลับ  พ.ศ. ๒๓๑๙ ทรงเป็นแม่ทัพไปตีหัวเมืองตะวันออกได้

เมืองจำปาศักดิ์  เมืองโขง เมืองอัตปือ และเกลี้ยกล่อมได้เมืองตะลุง เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ และ  

เมืองขุขันธ์  ถึง พ.ศ. ๒๓๒๐ จึงทรงได้รับพระมหากรุณาปูนบำเหน็จเป็น เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก  

พ.ศ. ๒๓๒๑ ทรงเป็นแม่ทัพไปตีเวียงจันทน์ หลวงพระบาง และอัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระบางลง
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มายังกรุงธนบุรี และใน พ.ศ. ๒๓๒๓ ทรงเป็นแม่ทัพไปปราบจลาจลเมืองเขมร แต่เมื่อทรงทราบข่าว

จลาจลในกรุงธนบุรี จึงยกทัพกลับมากรุงธนบุรี  เสด็จกลับถึงกรุงธนบุรีเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.  

๒๓๒๕ ประทับบนศาลาลูกขุนมหาดไทย ตัดสินสำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  แล้วเหล่า

ขุนนางและราษฎรทั้งหลายพร้อมกันกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราช-  

สมบัติ วันนี้ถือเป็นวันสถาปนามหาจักรีบรมราชวงศ์ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  

แล้ว โปรดให้ย้ายพระนครมาทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเยื้องกับกรุงธนบุรีพระนครเดิม  

ด้วยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิดีกว่า และสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีกว่า โปรดให้ตั้งพิธียก

เสาหลักเมืองเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ และให้ก่อสร้างพระราชวังล้อมด้วยไม้ระเนียดไว้ก่อน  

พอให้ตั้งการพระราชพิธีปราบดาภิเษกโดยสังเขปเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๕  จากนั้นจึง  

โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างพระบรมมหาราชวัง พระราชวังบวรสถานมงคล และพระนครอย่างถาวรต่อไป 

เมื่อก่อสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๓๒๗ จึงอัญเชิญพระพุทธมหามณี

รัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จากพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี มาประดิษฐานในพระอุโบสถ และเมื่อ

สร้างพระนครแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๓๒๘ โปรดให้กระทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ ๒ ให้ถูกต้อง

ตามโบราณราชประเพณี และให้มีการสมโภชพระนครต่อเนื่องกัน พระราชทานนามพระนครว่า  

“กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดม  

ราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์”  ต่อมาพระบาทสมเด็จ  

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลงสร้อย “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์” 

ในเวลาเดียวกับการสร้างพระนครซึ่งล้อมด้วยกำแพง ป้อม และคูเมืองนั้น พระบาทสมเด็จพระ  

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงให้ตระเตรียมเสบียงอาหาร อาวุธทั้งซื้อและหล่อเอง และต่อเรือรบ  

ไว้ต่อสู้ข้าศึกที่สำคัญคือพม่า และใน พ.ศ. ๒๓๒๘ พม่าก็ยกกองทัพมาถึง ๙ ทัพ ด้วยกำลังพลมากกว่า  

ไทยถึงเท่าตัว แต่กลับมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเข้าถึงกรุงพร้อมกัน ขณะที่พระบาทสมเด็จพระ  

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงกำหนดยุทธศาสตร์โดยให้ออกไปสกัดทัพพม่าไม่ให้ถึงเมืองหลวง  

ให้ต่อสู้ทัพสำคัญก่อน  ทัพใดเสร็จศึกก็ให้หนุนไปช่วยด้านอื่น ทำให้ตีทัพพม่าแตกพ่ายไปทุกทัพ 

ครั้น พ.ศ. ๒๓๒๙ พระเจ้าปดุงกษัตริย์พม่ายกทัพมารบแก้ตัว เปลี่ยนยุทธวิธีการรบโดยเตรียม

ยุ้งฉางมาพร้อม ตั้งค่ายใหญ่ที่ท่าดินแดงและสามสบ เมืองกาญจนบุรี ตั้งค่ายชักปีกกาถึงกัน ขุดสนาม  

เพลาะปักขวากหนาแน่น และทำสะพานเชื่อมถึงกัน  แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราชทรงเป็นแม่ทัพทรงตีค่ายท่าดินแดง  และสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท สมเด็จพระ

อนุชาธิราชทรงตีค่ายสามสบ ระดมกำลังเพียง ๓ วัน พม่าก็แตกพ่ายไปสิ้น 

ในปีต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงเสด็จนำทัพไปตีเมืองทวายของ

พม่าเป็นการตอบแทน แต่ไม่อาจตีหักได้สำเร็จ เพราะเส้นทางทุรกันดารและขัดสนเสบียงอาหาร  
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อย่างไรก็ตามใน พ.ศ. ๒๓๓๔ ทวาย ตะนาวศรี และมะริดได้ขอสวามิภักดิ์ต่อไทย  แต่พอพม่ายกลงมา  

ทั้ง ๓ เมืองเกรงกลัวจึงกลับไปขึ้นกับพม่าอีกใน พ.ศ. ๒๓๓๖ 

พม่ายังพยายามจะชิงหัวเมืองทางเหนือหรือดินแดนล้านนาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๓๐ จนถึง พ.ศ.  

๒๓๔๘  กองทัพไทยและล้านนาได้ร่วมกันต่อสู้จนขับไล่พม่าออกไปจากล้านนา และยังได้เชียงตุง  

แสนหวี เมืองลื้อ สิบสองปันนาไว้ในราชอาณาจักรไทยด้วย 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยังได้ทรงขยายพระราชอาณาเขต โดยการทำ

สงครามและโดยการอุปถัมภ์ค้ำจุนประเทศอื่น ๆ รอบพระราชอาณาจักร ดังนี้ 

ลาว เป็นประเทศราชของไทยแล้วในสมัยกรุงธนบุร ี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราชจึงทรงแต่งตั้งกษัตริย์ลาวที่ทรงไว้วางพระทัยให้ปกครองเวียงจันทน์  ทั้งเมื่อกษัตริย์หลวง  

พระบางคิดจะเอาใจออกห่างไปพึ่งพม่า เจ้าอนุแห่งเวียงจันทน์ยังช่วยไปตีหลวงพระบาง จับกษัตริย์  

หลวงพระบางส่งมากรุงเทพมหานคร 

เขมร เปน็ประเทศราชของไทยเชน่กนั ภายในประเทศเกดิจลาจล พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอด-  

ฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้พระยายมราช (แบน) ไประงับเหตุ รักษาราชการในเมืองเขมร  และพา  

นักองเองเข้ามากรุงเทพมหานคร ทรงชุบเลี้ยงคู่กับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) ถึง ๑๒ ปี จึงทรงแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี

ออกไปครองกรุงกัมพูชา  และเมื่อสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีพิราลัย ก็โปรดให้สมเด็จฟ้าทะละหะ

เป็นผู้สำเร็จราชการ จนนักองจันท์ พระราชโอรสสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีเจริญวัย จึงทรงแต่งตั้ง

เป็นสมเด็จพระอุทัยราชาครองกรุงกัมพูชา 

ญวน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเกื้อหนุนองเชียงสือที่หนีภัยกบฏ  

ไกเซินมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจนกู้ชาติบ้านเมืองได้  ถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นราชบรรณาการ  

เมื่อตั้งตนเป็นจักรพรรดิ ทรงพระนามพระเจ้าเวียดนามยาลองจึงเลิกถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทอง  

แต่มีพระราชสาส์นและถวายสิ่งของมีค่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระบาทสมเด็จ  

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้เชิญพระราชสาส์นพร้อมเครื่องสำหรับกษัตริย์ไปพระราชทาน 

มลายู ตั้งแต่ศึกสงคราม ๙ ทัพ เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงขับไล่พม่าออก

ไปจากภาคใต้แล้ว ได้เสด็จลงไปปราบหัวเมืองใต้ได้เมืองตานี (ปัตตานี) แล้ว ไทรบุรี กลันตัน และ  

ตรังกานูก็ยอมอ่อนน้อม  โปรดให้เมืองสงขลาและเมืองนครศรีธรรมราชควบคุมดูแล 

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยังทรงรักษาสัมพันธไมตรีกับจีน

ราชวงศ์ชิงสืบต่อจากสมัยกรุงธนบุรี เพราะได้ประโยชน์จากการค้าสำเภา รวมทั้งเปิดรับชาวตะวันตก  

ที่เข้ามาค้าขาย มีโปรตุเกสและอังกฤษ เป็นต้น 

พระราชกรณียกิจด้านทะนุบำรุงบ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ตอ้งทรงดำเนนิการไปพรอ้มกบัการสงคราม เพราะเปน็เรือ่งของการฟืน้ฟปูระเทศ ดว้ยมพีระราชประสงค ์ 
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“สร้างให้เหมือนสมัยบ้านเมืองดี” ซึ่งมีผลด้านจิตวิทยาทำให้อาณาประชาราษฎร์มีขวัญและกำลังใจ  

และยังมีผลทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยบริบูรณ์รุ่งเรืองดุจเดิม 

การจัดระเบียบการปกครอง ทรงยึดแบบอย่างครั้งกรุงศรีอยุธยา มีอัครมหาเสนาบดีสมุห-  

พระกลาโหมดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้  สมุหนายกดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือ  กรมท่าดูแลหัวเมืองฝ่ายตะวันตก  

จัดการปกครองแบบจตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา  หัวเมืองแบ่งเป็นหัวเมืองชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี  

ชั้นจัตวา และหัวเมืองประเทศราช 

ด้านกฎหมายบ้านเมือง โปรดให้ชำระพระราชกำหนดกฎหมายให้ถูกต้อง แล้วให้อาลักษณ์  

ชุบเส้นหมึกไว้ ประทับตราพระราชสีห์ พระคชสีห์ และบัวแก้ว ซึ่งเป็นตราของสมุหนายก สมุห-  

พระกลาโหม และพระคลัง แสดงว่าใช้บังคับทั่วราชอาณาจักร  กฎหมายนี้เรียกกันว่ากฎหมายตรา  

สามดวง 

ดา้นศาสนา ใน พ.ศ. ๒๓๓๑ โปรดใหส้งัคายนาพระไตรปฎิกทีว่ดันพิพานารามซึง่ไดพ้ระราชทาน  

นามใหม่ว่า วัดพระศรีสรรเพ็ชญดาราม ปัจจุบันคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นับเป็นการสังคายนา  

ลำดับที่ ๙ ของโลก และยังโปรดให้ตรากฎพระสงฆ์ควบคุมสมณปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติของ  

พุทธศาสนิกชนอีกหลายฉบับ รวมทัง้พระราชกำหนดกวดขนัศลีธรรมขา้ราชการและพลเมอืง 

ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม โปรดให้รื้อฟื้นและทรงอุปภัมภ์ทุกแขนง  

โปรดให้สร้างปราสาทพระราชวัง วัดวาอาราม เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมล  

มังคลาราม วัดสระเกศ และวดัสทุัศนเทพวราราม โปรดให้รือ้ฟืน้พระราชพิธสีำคญั ๆ ครัง้กรุงศรอียธุยา  

มาจัดทำอย่างถูกต้องตามแบบแผนราชประเพณี ทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้มีประกาศ มีการจดจารบันทึก  

ไว้เป็นแบบแผนสืบมา ตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีสมโภชพระนคร พระราชพิธ ี 

พืชมงคล พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา พิธีทรงผนวชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระราชพิธีโสกันต ์ 

พระราชพิธีสมโภชพระเศวตกุญชร การออกพระเมรุและพระราชพิธีถวายพระเพลิงหรือพระราชทาน  

เพลิงที่ท้องสนามหลวง  โปรดให้รวบรวมพระราชพงศาวดารและเอกสารสำคัญของบ้านเมืองที่  

กระจัดกระจายมาชำระเรียบเรียงขึ้นใหม่  ทรงส่งเสริมนักปราชญ์ราชกวี สร้างงานวรรณกรรมสำคัญ  

โดยทรงเปน็ผูน้ำทรงพระราชนพินธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับยาวครบสมบูรณ์และเพลงยาวรบพม่า  

ที่ท่าดินแดง เป็นต้น 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.  

๒๓๕๒  พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ทรงดำรงสิริราชสมบัติ ๒๘ ปี 

พระนาม “พระพุทธยอดฟ้า” เป็นพระนามจากการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลที่ ๓ ถวายพระนามพระพุทธรูปทรงเครื่อง ๒ พระองค์หน้าฐานชุกชีพระพุทธมหามณีรัตน-  

ปฏิมากร ซึ่งทรงสร้างเพื่อเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ โดยถวาย  

พระนามว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศหล้าสุลาลัย  แล้วโปรดให้เรียกพระนามแผ่นดิน  
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ที่เรียกกันว่าแผ่นดินต้นเป็นแผ่นดินพระพุทธยอดฟ้า และแผ่นดินกลางเป็นแผ่นดินพระพุทธเลิศหล้า  

สุลาลัย (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนเป็นพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)  ส่วน  

พระราชสมัญญานาม “มหาราช” นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕  

ให้ถวายพระราชสมัญญานามเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และให้เปลี่ยนชื่อ  

วันจักรี วันที่ ๖ เมษายน เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก  

มหาจักรีบรมราชวงศ์ 

 
วีณา โรจนราธา 

 

 

เอกสารอ้างอิง
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ประดิษฐาน ณ มุขกระสันตะวันออก พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ  

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระนามเดิม ฉิม ทรงพระราชสมภพ  

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๑๐ ณ นิวาสสถานตำบลอัมพวา สมุทรสงคราม ซึ่งขณะนั้น  

กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้ว ขณะที่ประสูตินั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยัง  

ทรงรับราชการเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โดยเสด็จ

พระบรมราชชนกในการศึกสงครามตลอดมา ทั้งก่อนและหลังเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็น

ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา

พระเกียรติยศเป็นเจ้าฟ้าต่างกรม ทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร  

และได้ทรงรับราชการใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ดูแลงานต่างพระเนตร

พระกรรณเสมอมา  ใน พ.ศ. ๒๓๔๙ ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล  

ที่พระมหาอุปราช  หลังจากที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทเสด็จสวรรคต 

ใน พ.ศ. ๒๓๕๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคต พระบาท  

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒ แห่ง

พระบรมราชวงศ์จักรี  ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองเป็น  

อเนกประการ ทำให้บ้านเมืองสงบและอุดมสมบูรณ์  

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยถือได้ว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีเพราะ

วรรณคดีของชาติรุ่งเรืองมาก  ได้ทรงส่งเสริมงานศิลปะทุกประเภท ทรงพระปรีชาสามารถในงาน

วรรณกรรมและบทละครเป็นอย่างยิ่ง ทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมและบทละครต่าง ๆ ที่ทรง  

คุณค่าไว้จำนวนมาก เช่น เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน (บางตอน) บทละครเรื่องอิเหนา รามเกียรติ์ คาวี  

ไกรทอง มณีพิชัย สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ กาพย์เห่เรือ และบทพากย์โขนตอนเอราวัณ นาคบาศ และ  

นางลอย  พระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ ว่าเป็นยอด

ของบทละครรำ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในคำนำบทละครเรื่อง

รามเกียรติ์ว่า “นักเลงหนังสือก็ดี นักเลงดูละครก็ดี ต้องยอมรับทั้งนั้นว่าเป็นหนังสืออันดี เป็นบทกลอน  

ไพเราะและถ้อยคำสำนวนดี เป็นตัวอย่างดียิ่งอันหนึ่งแห่งจินตกวีนิพนธ์ในภาษาไทยเรา สมควรแล้ว  

ที่จะเป็นหนังสือซึ่งจะรักษาไว้เป็นแบบแผน”  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  

ทรงยกย่องว่า “ส่วนบทละครนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์เป็นจินตกวีอย่าง  
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วิเศษที่สุดองค์ ๑”  

บทพระราชนิพนธ์ต่างๆ นอกจากจะมีความไพเราะงดงามแล้ว ยังให้ความรู้ด้านการศึกษา  

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมด้วย เช่น ประเพณีโสกันต์ ประเพณีงานพระเมรุ  

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยยังสนพระราชหฤทัยด้านศิลปะการดนตรี

เป็นอย่างยิ่ง ทรงเชี่ยวชาญและโปรดซอสามสาย พระองค์มีซอคู่พระหัตถ์อยู่คันหนึ่ง พระราชทานนาม

ว่า “ซอสายฟ้าฟาด” ในรัชสมัยของพระองค์ศิลปะด้านนาฏกรรมเจริญรุ่งเรืองมาก ความงดงามไพเราะ

ทั้งบทและกระบวนการรำได้ปรับปรุงและใช้เป็นแบบแผนทางนาฏศิลป์ของชาติมาจนปัจจุบัน และ

ศิลปะด้านการดนตรีก็เจริญรุ่งเรืองทั้งทางมโหรี ปี่พาทย์ และขับร้อง ทั้งยังทรงงานศิลปกรรมที่ทรง  

คุณค่ายิ่งไว้อีกหลายประการ เช่น หน้าหุ่นพระยารักใหญ่และพระยารักน้อย ลวดลายพระที่นั่งสนาม

จันทร์ซึ่งเป็นพระที่นั่งไม้ขนาดเล็ก หุ่นพระพักตร์พระพุทธรูปประธานวัดอรุณราชวราราม บานประตู  

พระวิหารวัดสุทัศนเทพวรารามที่แกะเป็นรูปป่าเขาลำเนาไพรและสิงสาราสัตว์นานาชนิด เป็นต้น 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้ขยายอาณาเขตพระบรมมหาราชวัง  

และทรงสร้างสวนสำหรับประพาสไว้ในพระบรมมหาราชวังที่สร้างไว้เดิมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เรียกว่าสวนขวา ให้มีความงดงามบริบูรณ์  การสร้างสวนขวานี้มี  

นัยสำคัญเกี่ยวกับราชการบ้านเมืองคือทำให้ปรากฏพระเกียรติยศแสดงให้นานาประเทศเห็นว่าไทย  

มีกำลังสร้างราชธานีได้ใหม่เหมือนดังราชธานีเดิมครั้งกรุงศรีอยุธยา  เมื่อชาวต่างประเทศและหัวเมือง  

ประเทศราชมาเฝ้า โปรดเกล้าฯ ให้พนักงานพาไปชมความงามของสวนขวา ซึ่งเป็นที่สรรเสริญ  

พระเกียรติยศไปนานาประเทศ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้ออกประกาศยกเลิก

ธรรมเนยีมการยงิกระสนุในระหวา่งเสดจ็พระราชดำเนนิเพือ่ใหเ้กดิความเปน็ธรรมแกอ่าณาประชาราษฎร์

ทรงได้ช้างเผือกเอกมาสู่พระบารมีถึง ๓ ช้าง ถือว่าเป็นมิ่งมงคลเพิ่มพูนพระเกียรติยศ จึงโปรดเกล้าฯ  

ให้ธงที่ชักในเรือกำปั่นหลวงที่ไปค้าขายยังนานาประเทศทำรูปช้างสีขาวอยู่กลางวงจักรติดในธงพื้นแดง  

และใช้เป็นธงชาติไทยต่อมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเปลี่ยนมาเป็น  

ธงไตรรงค์เช่นปัจจุบัน 

ด้านการค้ากับต่างประเทศ ปรากฏว่าการค้ากับจีนและประเทศทางตะวันตกเฟื่องฟูมาก ทรง  

ส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ โดยทรงส่งเรือสำเภาไปค้าขายกับจีน เขมร ญวน มลายู มีเรือสินค้า  

ของหลวงเดินทางไปจีนเป็นประจำ รวมทั้งประเทศตะวันตกต่าง ๆ เช่น โปรตุเกส อังกฤษ นำรายได้  

เข้าสู่ประเทศจำนวนมาก 

ในด้านสังคม ทรงพระราชดำริว่าการสูบฝิ่นเป็นอันตรายแก่ผู้สูบ ทั้งก่อให้เกิดคดีอาชญากรรม  

ขึ้นมาก แม้ฝิ่นจะนำรายได้จำนวนมากเข้าพระคลังหลวง แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราษฎร ทรง  

ตราพระราชกำหนดห้ามมิให้ซื้อขายและสูบฝิ่น ทรงกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนไว้อย่างหนัก 



197

ในด้านปกครองนั้น ทรงริเริ่มการแต่งตั้งเจ้านายให้กำกับราชการกระทรวงต่าง ๆ หลายพระองค์  

เช่น โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ทรงกำกับราชการกรม

มหาดไทย  พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพสำเร็จราชการกรมพระกลาโหม และพระเจ้า  

ลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) สำเร็จราชการกรมพระคลัง  

(คือกรมท่า)  การให้เจ้านายกำกับราชการกระทรวงต่าง ๆ นับเป็นพระราชดำริที่มีความสำคัญต่อการ  

บริหารราชการแผ่นดิน เพราะเจ้านายจะได้ทรงเรียนรู้การบริหารงานซึ่งเป็นประโยชน์ในเวลาต่อมา  

เป็นอย่างยิ่ง  

ส่วนการพระศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ริเริ่มการประกอบพิธีวิสาขบูชาขึ้นใน พ.ศ.  

๒๓๖๐ เปน็ครัง้แรกในสมยัรตันโกสนิทร ์พระราชกรณยีกจิในการฟืน้ฟปูระเพณกีารจดังานวนัวสิาขบชูา  

ได้เป็นประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และโปรดเกล้าฯ ให้มีการแก้ไขวิธีสอบพระปริยัติธรรมซึ่งเดิม

แบ่งเป็น ๓ ขั้น คือ เปรียญตรี เปรียญโท และเปรียญเอก โดยโปรดให้กำหนดวิธีสอบเป็น ๙ ประโยค  

ผู้สอบได้ ๓ ประโยคขึ้นไปนับว่าเป็นเปรียญ  นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้มีการสังคายนาบทสวดมนต์  

และมีพระราชดำริว่าพระสงฆ์ในลังกาทวีปเป็นสมณวงศ์เดียวกับพระสงฆ์ในสยามประเทศ และเคยมี

สมณไมตรีติดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่ขาดการติดต่อไป จึงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งสมณทูตไป

ลังกาเพื่อทราบการพระศาสนาและศาสนาวงศ์ในลังกาทวีปด้วย 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองที่ปากลัดต่อจากที่ค้างไว้  

พระราชทานนามว่า  เมืองนครเขื่อนขันธ์ แล้วโปรดให้ย้ายครัวมอญเมืองปทุมธานีไปอยู่ที่เมือง

นครเขื่อนขันธ์ และใน พ.ศ. ๒๓๖๒ โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงเป็น

แม่กองสร้างเมืองสมุทรปราการ ให้เป็นเมืองป้อมปราการสำหรับป้องกันข้าศึกที่ใช้เส้นทางเดินทัพมาตี  

ไทยทางทะเล 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา ๑๕ ปี เสด็จสวรรคต

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗ ขณะพระชนมพรรษา ๕๖ พรรษา พระองค์มีพระราชโอรสและ

พระราชธิดา รวม ๗๓ พระองค์  

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศ

ยกย่องพระเกียรติคุณให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกในอภิลักขิต-  

สมัยครบรอบ ๒๐๐ ปี แห่งพระบรมราชสมภพ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ นับว่าทรงเป็นคนไทยลำดับที่ ๓ ที่

ได้รับการประกาศเกียรติคุณนี้ 

 
กฤษฎา บุณยสมิต 
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ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่๒.กรุงเทพฯ:  

  ไอเดียสแควร์, ๒๕๔๖. 

ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราช. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๗.(ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์  

  ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา) 

ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่๒.กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๐๔. 

ปถพีรดี. “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา  

  จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖.” สกุลไทย. ปีที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๕๒๑ (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖):  

  หน้า ๑๑๖-๑๑๗. 

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์. จดหมายเหตุรัชกาลที่๒

 เล่ม๓จุลศักราช๑๑๗๑-๑๑๗๔.กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๘. 

เรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่๒. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, ๒๕๔๓. 

  
 



พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประดิษฐาน ณ มุขกระสันตะวันออก พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าทับ เป็นพระราชโอรสใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  

เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร) กับเจ้าจอมมารดาเรียม (ต่อมาภายหลังทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระ  

ศรีสุลาลัย) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๓๐ ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี  

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ครั้น พ.ศ. ๒๓๔๙ สมเด็จพระราชบิดา  

ทรงได้รับอุปราชาภิเษกเป็นพระมหาอุปราช จึงทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอ  

พระองค์เจ้าทับ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ทำพิธีโสกันต์เป็นการพิเศษ และเมื่อครบปีที่จะทรงพระผนวช ก็โปรดเกล้าฯ ให้ทรง  

พระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเสด็จไปประทับจำพรรษา ณ วัดราชสิทธาราม 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จขึ้นครองราชสมบัติใน พ.ศ. ๒๓๕๒ พระองค์

เจ้าทับทรงรับราชการสนองพระเดชพระคุณจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย  ใน พ.ศ. ๒๓๕๖ โปรด  

เกล้าฯ ให้สถาปนาทรงกรมเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงกำกับราชการกรมท่า  

กรมพระคลังมหาสมบัติ และกรมพระตำรวจว่าความฎีกา ซึ่งเป็นราชการสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคง  

ความมั่งคั่งของชาติ และความสงบสุขของราษฎร  พระองค์มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็น

อย่างยิ่ง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงพระมิได้ขาด ทรงตั้งโรงทานเลี้ยงดูราษฎรที่อัตคัดขัดสน ณ  

บริเวณหน้าวังท่าพระซึ่งเป็นที่ประทับในขณะนั้น  ด้านการค้าทรงแต่งสำเภาหลวงและสำเภาส่วน

พระองค์ไปค้าขายที่เมืองจีน สร้างความมั่งคั่งให้ชาติอย่างยิ่ง ฐานะส่วนพระองค์ก็มั่นคงจนพระบาท

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเรียกว่าเจ้าสัว  จอห์น ครอว์เฟิด ทูตของผู้สำเร็จราชการอังกฤษ  

ที่อินเดียส่งมาเจรจาทางพระราชไมตรี แสดงความเห็นไว้ในเอกสารของจอห์น ครอว์เฟิด สรุปได้ว่า  

กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงว่าราชการสิทธิ์ขาดทั้งด้านการต่างประเทศและการค้า ทรงเป็นเจ้านายที่

ฉลาดหลักแหลมที่สุดในบรรดาเจ้านายและขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในราชสำนักสยาม  

ใน พ.ศ. ๒๓๖๓ พม่ายกกำลังมาตั้งยุ้งฉางสะสมเสบียงอาหารเตรียมทำศึกที่ปลายด่านเมือง  

กาญจนบุรี กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงได้รับพระบรมราชโองการให้คุมกำลังไปขัดตาทัพที่ตำบล  

ปากแพรก ริมแม่น้ำน้อย เป็นเวลาประมาณปีเศษ พม่าเลิกทัพกลับไปโดยไม่ต้องรบกัน 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. ๒๓๖๗ โดยมิได้ตรัสมอบ  

การสืบพระราชสันตติวงศ์  พระสังฆราช พระราชาคณะผู้ใหญ่ พระบรมวงศานุวงศ์ และเสนาบดีผู้ใหญ่  

ร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน เห็นควรมอบสิริราชสมบัติให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์รักษาแผ่นดินสืบไป  



201

นับเป็นอเนกชนนิกรสโมสรสมมุติ 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.  

๒๓๖๗ มีพระปรมาภิไธยซึ่งจารึกในพระสุพรรณบัฏเหมือนรัชกาลที่ ๑ และ ๒  ต่อมาพระบาท  

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏถวายพระปรมาภิไธยใหม่ใน พ.ศ. ๒๓๙๔  

ว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมาทิวรเสฏฐมหาเจษฎาบดินทร์ สยามมินทรวโรดม บรมธรรมมิก  

มหาราชาธิราชบรมนารถบพิตร พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

พระราชกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎร พระบาท  

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบทอดหลักการปกครองตามพระราชประเพณีด้วยความตั้งพระทัย  

เป็นอย่างยิ่ง  โปรดให้ขุนนาง ข้าราชการผู้ใหญ่เข้าเฝ้าถวายข้อราชการวันละ ๒ ครั้ง ดังจะเห็น  

พระราชจริยวัตรจากพระราชานุกิจที่บันทึกว่า 

 

	 เวลาเสด็จออกจวน	๔	โมง	(๑๐	นาฬิกา)...อัครมหาเสนาบดีนั่งตรงช่องกลาง	 

ระหว่างเสาที่	๒	และที่	๓	จตุสดมภ์	เจ้าประเทศราชนั่งเหนือเสาที่	๒	ข้าราชการนอกนั้นเฝ้า	 

หลามลงมาจนหน้าลับแล...		

 

อีกช่วงหนึ่งเสด็จออกเวลา 

 

	 ...ยามหนึ่ง	(๒๑	นาฬิกา)	เสด็จออก...ถ้าอย่างเร็วไม่มีราชการเสด็จขึ้น	๒	ยาม	(เที่ยง	 

คืน)	ถ้ามีราชการขึ้น	๘	ทุ่ม	(๒	นาฬิกา)	โดยมาก	ถ้ามีราชการสำคัญที่คับขันเสด็จออก	 

ทุ่มหนึ่ง	(๑๙	นาฬิกา)	เสวยในฉากแล้วขึ้นพระแท่น	อยู่จนกระทั่งเวลาตี	๑๑	(๕	นาฬิกา)	จึง	 

เสด็จขึ้น		

 

ในการปกครองบ้านเมือง โปรดให้ตั้งบ้านเป็นเมือง ๒๕ เมือง ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคอีสาน ทรง  

ปลูกฝังให้ราษฎรร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยการตราพระราชกำหนดโจรห้าเส้น ซึ่งกำหนดให้ราษฎร  

ช่วยกันดูแลระมัดระวังโจรผู้ร้ายภายในรัศมี ๕ เส้นจากบ้านเรือนตน  นอกจากนี้ ยังมีการตั้งกลอง  

วินิจฉัยเภรีให้ราษฎรร้องทุกข์ถวายฎีกาได้ทุกเวลา  

ตั้งแต่ต้นรัชกาล การศึกกับพม่าเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากพม่ามีปัญหาภายใน และเผชิญภัย

ภายนอกจากการคุมคามของอังกฤษ ในการนี้อังกฤษชักชวนไทยให้ช่วยรบกับพม่าด้วยเห็นเป็นศัตรูกัน

มานาน ไทยไปช่วยอังกฤษตีได้เมืองมะริด ทวาย เมาะตะมะ และวางแผนจะขึ้นไปตีหงสาวดี ตองอู  

ต่อ แต่เกิดบาดหมางกันจึงยกทัพกลับ  ต่อมาอังกฤษได้ชัยชนะเหนือพม่าโดยเด็ดขาด ตั้งแต่นั้น พม่า  

ไม่สามารถยกทัพมารุกรานไทยได้อีก คงเหลือภัยที่ไทยต้องระวัง คือ ญวน ลาว เขมร  ทรงทำสงคราม
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อานามสยามยุทธเป็นเวลาเกือบ ๑๕ ปี สงครามสิ้นสุดลงโดยไม่มีผู้แพ้ชนะ  ทำสัญญาสงบศึกใน พ.ศ.  

๒๓๙๐ นอกจากนี้ทรงจัดการบ้านเมืองบริเวณชายแดนให้สงบทั้งด้านหัวเมืองลาว หัวเมืองตะวันตก  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวเมืองปักษ์ใต้  ในด้านการป้องกันประเทศ โปรดให้สร้างป้อมปราการเพิ่มขึ้น

หลายแห่ง ต่อเรือรบสำหรับใช้ในแม่น้ำ และเรือกำปั่นที่ออกทะเลได้จำนวนมาก  โปรดให้ช่างชำนาญ

การหล่อเหล็กจากจีนมาหล่อปืนใหญ่หลายกระบอก  

ในช่วงปลายรัชกาล มหาอำนาจตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทด้วยการขอเจริญทางพระราชไมตรี

โดยมีนโยบายเรือปืนหนุนหลัง เป็นปัญหาที่ประเทศจะต้องเผชิญต่อไป  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า  

เจ้าอยู่หัวทรงเห็นการณ์ไกล ดังกระแสพระราชดำรัสที่มีต่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ที่  

เข้าเฝ้าในพระที่ตอนปลายรัชกาลใน พ.ศ. ๒๓๙๓ ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์  

รัชกาลที่ ๓ ว่า “การศึกสงครามข้างญวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้ว จะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้  

ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้  การงานสิ่งใดของเขาที่ดีควรจะเรียนร่ำเอาไว้ ก็เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือ  

เลื่อมใสไปทีเดียว” ซึ่งการณ์ต่อมาก็เป็นดังเช่นที่ทรงคาดไว้ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ.  

๑๑๒ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ใช้เงินพระราชทรัพย์จากการค้าสำเภาของ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เรียกว่า เงินถุงแดง มาชดใช้ให้ฝรั่งเศส เท่ากับได้ใช้เพื่อกู้บ้าน  

กู้เมืองตามพระราชปณิธาน 

รัชสมัยของพระองค์ได้รับยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการพระศาสนาเป็น  

อย่างยิ่ง  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในการนำรายได้เข้าสู่ท้อง  

พระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย ์ ครั้นเมื่อเสวยราชย์แล้ว ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจ  

ด้วยการประหยัดรายจ่ายและเพิ่มพูนรายได้แผ่นดิน โดยการแก้ไขวิธีเก็บภาษีอากรแบบเดิม เช่น  

เปลี่ยนเก็บอากรค่านาจากหางข้าวมาเป็นเงิน ทรงตั้งภาษีอากรใหม่อีก ๓๘ ชนิด และทรงกำหนด

ระบบเจ้าภาษีนายอากรใหม่ โดยรัฐเก็บภาษีเองเฉพาะภาษีที่สำคัญบางอย่าง นอกนั้นให้เจ้าภาษี  

นายอากรประมูลรับเหมาผูกขาดไป ทั้ง ๓ วิธีดังกล่าว เพิ่มพูนรายได้ให้หลวงอย่างมาก 

ส่วนการค้าสำเภาที่สร้างความมั่งคั่งอย่างมาก ครั้นปลายรัชกาลเริ่มลดความสำคัญลง เพราะ  

ชาวตะวันตกเริ่มใช้เรือกำปั่นใบซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าเข้ามาค้าแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังจาก

ที่ทำสนธิสัญญาเบอร์นีย์กับอังกฤษใน พ.ศ. ๒๓๖๙ ส่งผลให้การค้ากับต่างประเทศขยายตัวมากขึ้น  

สินค้าออกที่สำคัญในขณะนั้น คือ น้ำตาลและข้าว  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการผลิตจาก

การเกษตรแบบพอมีพออยู่ มาเป็นการผลิตเพื่อส่งเป็นสินค้าออก กล่าวคือ ทำนาเพื่อส่งออกข้าว และ

ปลูกอ้อยเพื่อเป็นวัตถุดิบในโรงงานน้ำตาล  ดังจะเห็นได้จากกรณีการขุดคลองแสนแสบเพื่อประโยชน์

ในราชการสงคราม  ต่อมาได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับปลูกข้าวและอ้อยแทน ซึ่งสร้าง

รายได้ให้หลวงมาก  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเอาพระทัยใส่ต่อปัญหาในการทำมาหากิน

ของราษฎร ดังปรากฏในพระบรมราชโองการที่มีไปถึงเจ้าเมืองต่าง ๆ ใน พ.ศ. ๒๓๘๖ เมื่อเกิดภาวะ  
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ฝนแล้งว่า “...สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว จะใคร่ทรงทราบ การไร่นา น้ำฝน น้ำท่าให้ถ้วนถี่แน่นอน ให้  

พระยาไชยวิชิต พระปลัด กรมการว่ากล่าวตรวจดูแลให้เจ้าเมือง กรมการ ราษฎรทำไร่นาให้ทั่วกันให้  

เต็มภูมิฐาน ให้ได้ผลเม็ดข้าวในปีมะโรง ฉอศกให้จงมาก...” 

ในด้านพระศาสนา ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกตามพระราชประเพณี มีพระราชศรัทธาอย่าง

แรงกล้าในพระพุทธศาสนา พระองค์โปรดผู้ที่มีศรัทธาทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ดังพระดำรัสของ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ “ในรัชกาลที่ ๓ ใครมีใจศรัทธาสร้างวัดก็เป็น

คนโปรด” ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดวาอารามและพระพุทธรูปจำนวนมาก ทรงประกอบพระราชกุศล  

ทุกวาระ และโดยส่วนพระองค์เองทรงบาตรทุกเช้า  ในพระราชานุกิจบันทึกว่า “แต่ถึงจะเสด็จออก  

อยู่จนดึกเท่าไร เวลาเช้าคงเสด็จลงทรงบาตรตามเวลา ไม่ได้เคลื่อนคลาด”  ทรงนิมนต์พระสงฆ์เข้ามา

ถวายพระธรรมเทศนาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำ  โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมพระไตรปิฎก และ

ประกอบพระราชกุศลในลักษณะเช่นนี้อีกหลายประการ  แม้ภาษีอากรบางอย่างที่สร้างรายได้ให้มาก

แต่เป็นบาปก็โปรดเกล้าฯ ให้งดเสีย ได้แก่ ภาษีฝิ่นเพราะเป็นของชั่ว ทำลายราษฎรให้อ่อนแอ อากร  

ค่าน้ำและอากรค่ารักษาเกาะซึ่งเก็บจากผู้เก็บไข่จะละเม็ดอันเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรฆ่าสัตว์ มี  

พระราชศรัทธาบำเพ็ญพระราชกุศลให้สัตว์ทั้งหลายรอดชีวิต  

นอกจากนี้ยังมีพระทัยกว้าง ในรัชสมัยของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎและยังทรงพระผนวชอยู่ ทรงตั้ง  

นิกายสงฆ์ใหม่คือคณะธรรมยุติกนิกาย ก็ทรงสนับสนุน  ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา  

วชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ความว่า  

  

	 ...ส่วนทูลกระหม่อมทรงตั้งพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกาย	เป็นการต่อสู้อย่างยิ่งมิใช่	 

เล่น	ท่านก็มิใช่แต่ไม่ออกพระโอษฐคัดค้านอันหนึ่งอันใด	กลับพระราชทานที่วัดบวรนิเวศฯ	 

ให้เป็นที่เสด็จมาประทับอยู่เป็นที่ตั้งธรรมยุติกนิกาย	และยกย่องให้เป็นราชาคณะผู้ใหญ่	 

จนถึงเป็นผู้สอบไล่พระปริยัติธรรมจนจวนสวรรคตทีเดียว	จึงได้ขอเลิกเรื่องห่มผ้าแหวกอก	 

แต่อย่างเดียวเท่านั้น... 

 

ผลอีกประการหนึ่งที่เกิดจากการที่ทรงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา คือความเจริญรุ่งเรือง

ทางศิลปกรรมแขนงต่างๆ โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นพระราชนิยม เช่น การ

เปลี่ยนแปลงส่วนหลังคาโบสถ์ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบจานชาม

จีน เช่นที่วัดราชโอรสาราม จิตรกรรมก็มีลักษณะผสมผสานแบบจีน 
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ปลายรัชกาล กระแสพระราชดำริเกี่ยวกับผู้สืบราชสมบัติ ก็แสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยที่ทรงรัก  

และห่วงใยบ้านเมืองยิ่ง  ทรงมอบให้เสนาบดีผู้ใหญ่ประชุมปรึกษากันว่าพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใด  

ที่มีวัยวุฒิปรีชารอบรู้ เป็นศาสนูปถัมภก ปกป้องไพร่ฟ้าประชาชน รักษาแผ่นดินให้เป็นสุขสวัสดิ์ เป็น  

ที่ยินดีแก่มหาชน ก็ให้พร้อมใจกันยกพระองค์นั้นขึ้นเสวยราชย์  การครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระ  

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล่าพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎ  

ราชกุมาร ว่า 

 

 . . .มาจนชั้นปลายที่สุดจวนจะสวรรคต	ใช่ว่าท่านจะไม่มีพระราชประสงค์จะให้	 

พระราชโอรสสืบสันตติวงศ์เมื่อใด	 แต่หากท่านไม่มั่นพระทัยในพระราชโอรสของท่านว่า	 

องค์ใดอาจจะรักษาแผ่นดินได้	 เพราะท่านรักแผ่นดินมากกว่าพระราชโอรส จึงได้มอบคืน

แผ่นดินให้แก่เสนาบดี ก็เพื่อประสงค์จะให้เลือกเชิญทูลกระหม่อม ซึ่งเห็นปรากฏอยู่แล้วว่า

ทรงพระสติปัญญาสามารถจะรักษาแผ่นดินได้ขึ้นรักษาแผ่นดินสืบไป	นี่ก็เป็นการแสดง	 

ให้เห็นพระราชหฤทัยว่า ต้นพระบรมราชวงศ์ของเราย่อมรักแผ่นดินมากกว่าลูกหลานใน	 

ส่วนตัว	

 

แม้เมื่อทรงพระประชวรหนักก็โปรดให้ย้ายพระองค์ออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์  

ตะวันออกซึ่งประทับอยู่ไปยังองค์ตะวันตกซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ  

พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไป แสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยที่ทรงนึกถึงผู้อื่นและส่วนรวมก่อนพระองค์

เอง  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์ตะวันตก  

เมื่อวันพุธที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๔  รวมพระชนมายุ ๖๓ พรรษา  มีสายราชสกุลสืบเนื่องมา ๑๓  

มหาสาขา คือ ศิริวงศ์ โกเมน คเนจร งอนรถ ลดาวัลย์ ชุมสาย ปิยากร อุไรพงศ์ อรณพ ลำยอง  

สุบรรณ สิงหรา และชมพูนุท 

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ซึ่งมีความ

หมายว่า “พระมหาราชเจ้าผู้มีพระทัยตั้งมั่นในการบำเพ็ญพระราชกิจ”  

 
สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์ 
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เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. ตำนานวัตถุสถานต่างๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาและกรมสมเด็จพระศรี

 สุลาไลยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๐. 

 . พระราชานุกิจ.กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๒๖. 

 . เอกสารของครอว์ฟอร์ด.ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ, แปล. นครหลวงกรุงเทพธนบุรี: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๑๕. 

กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. แนวพระราชดำริเก้ารัชกาล.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๗. 

คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี. ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่๑-รัชกาลที่๓เล่ม๑.

 กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๕. 

จดหมายเหตุรัชกาลที่๓เล่ม๑. กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย์, ๒๕๓๐. 

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจษฎาราชเจ้า.” ใน สดุดีบุคคลสำคัญเล่ม๑๙.

 กรุงเทพฯ: บริษัท ที ฟิล์ม จำกัด, ๒๕๔๙. 

ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่๓.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา  

  ลาดพร้าว, ๒๕๔๗. 

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์  

  ภาพพิมพ์, ๒๕๔๙. 

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว. วัดยานนาวา/รัชกาลที่๓พระบิดาแห่งการค้าไทย.

 กรุงเทพฯ: ประดิพัทธ์, ๒๕๔๗. 

วอเตอร์ เอฟ. เวลลา. แผ่นดินพระนั่งเกล้าฯ. พ.อ. นิจ ทองโสภิต, แปล. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๐.



 



พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประดิษฐาน ณ มุขกระสันตะวันออก พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  

เจ้าฟ้ามงกุฎ  เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (เมื่อครั้งทรงดำรงพระยศ

เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร) กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  

(เมื่อทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าบุญรอด พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระ  

ศรีสุดารักษ์ พระภคินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)  เสด็จพระราชสมภพ  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๔๗ 

เมื่อทรงเจริญพระชนมายุได้ ๙ พรรษา ทรงเข้าสู่พระราชพิธีลงสรง ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน  

กรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๕ แล้วเฉลิมพระนามตามพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจา้ฟา้มงกฎุ สมมตุเิทวาวงศ ์พงศาอศิวรกระษตัรยิข์ตัตยิราชกมุาร”  ครัน้ถงึ พ.ศ. ๒๓๖๗ พระชนมาย ุ 

๒๑ พรรษา ทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุตามราชประเพณี   ครั้นทรงพระผนวชได้ ๑๕ วัน       

สมเด็จพระบรมชนกนาถก็เสด็จสวรรคต โดยไม่ได้มอบราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสพระองค์ใด  

พระองค์หนึ่ง  พระบรมวงศานุวงศ์ได้พร้อมกันกราบบังคมทูลเชิญพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าทับ  

กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระราชโอรสองค์ใหญ่ ซึ่งทรงว่าการพระคลังและการต่างประเทศต่าง  

พระเนตรพระกรรณมาแต่เดิม ให้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลที่ ๓ 

ในระหว่างทรงพระผนวช สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณมหาเถระทรง  

มีโอกาสเสด็จออกธุดงค์ไปยังปูชนียสถานต่าง ๆ ตามหัวเมือง ทำให้ทรงรู้จักผืนแผ่นดินไทยและสภาพ  

ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง และโอกาสสำคัญอีกประการคือได้ทรงศึกษาวิชาภาษา  

ต่างประเทศ ทำให้มีพระปรีชาญาณรู้เท่าทันสภาพเหตุการณ์ของโลกตะวันตกเป็นอย่างดี อันมีผลทำให้  

พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทันสมัยในเวลาต่อมา ทรงนำสยามผ่านพ้นจากภัยของลัทธิล่าอาณานิคม

ของชาติมหาอำนาจตะวันตกมาได้ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต โดยทรงมอบให้พระบรมวงศานุวงศ์  

และคณะเสนาบดีประชุมสรรหาเจ้านายที่เห็นสมควรขึ้นดำรงสิริราชสมบัติสืบไป ที่ประชุมจึงมีมติ  

เป็นเอกฉันท์ให้อัญเชิญพระวชิรญาณมหาเถระให้ทรงลาสิกขาและขึ้นเสวยราชสมบัติ เป็นพระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือการรักษาเอกราช

ของชาติ เพราะในรัชสมัยของพระองค์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นตรงกับสมัย
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ลัทธิจักรวรรดินิยมที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันแสวงหา  

อาณานิคม เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๓๙๔ ทรง

ตระหนักว่าถึงเวลาที่สยามต้องยอมเปิดสัมพันธภาพกับประเทศตะวันตก โดยทำสนธิสัญญาในลักษณะ

ใหม่ เพราะประเทศเพื่อนบ้านก็เริ่มถูกอังกฤษและฝรั่งเศสเข้ายึดครองบ้างแล้ว  ดังนั้นเมื่อสมเด็จ  

พระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษทรงแต่งตั้งเซอร์จอห์น เบาว์ริงเป็นอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็ม เชิญ  

พระราชสาส์นมาเจรจาทำสนธิสัญญาทางไมตรีกับสยามใน พ.ศ. ๒๓๙๘ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า  

เจ้าอยู่หัวทรงต้อนรับอย่างสมเกียรติ และยังได้โปรดเกล้าฯ ให้เซอร์จอห์น เบาว์ริงเข้าเฝ้า เพื่อเจรจา  

กันเป็นการภายในแบบมิตรภาพก่อน ซึ่งเป็นที่ประทับใจของอัครราชทูตอังกฤษมาก การเจรจาเป็น

ทางการใช้เวลาไม่นานก็ประสบความสำเร็จ อังกฤษและสยามได้ลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์

ต่อกันในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๘ อันเป็นที่รู้จักกันในนามว่า สนธิสัญญาเบาว์ริง 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบ

อารยประเทศมาใช้ในสยาม เช่น การรับชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการด้วยการให้เป็นล่าม เป็น  

ผู้แปลตำรา เป็นครูหัดทหารบกและโปลิศซึ่งโปรดให้จัดตั้งขึ้นตามแบบยุโรป เป็นนายเรือและนายช่าง

กลไฟ เรือหลวง และเป็นผู้ทำการต่าง ๆ อีกหลายอย่าง ทหารเกณฑ์หัดอย่างฝรั่งแบ่งออกเป็น ๓ กอง  

คือ กองรักษาพระองค์อย่างยุโรป กองทหารหน้าเป็นกองกำลังสำคัญในการรักษาประเทศ และกอง  

ปืนใหญ่อาสาญวน  ส่วนการทหารเรือ ทรงจัดตั้งกรมเรือกลไฟ มีการต่อเรือกลไฟขึ้นใช้หลายลำ ส่วน

การฝึกหัดโปลิศนั้นถือว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สถาปนากิจการตำรวจไทยขึ้นเป็นพระองค์แรก  

นอกจากกิจการดังกล่าวยังมีงานสมัยใหม่เกิดขึ้นอีกเป็นอันมาก เช่น การสำรวจทำแผนที่

ชายแดนพระราชอาณาเขต การตั้งโรงพิมพ์อักษรพิมพการในพระบรมมหาราชวังเพื่อพิมพ์หนังสือ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎหมาย คำสั่ง และข่าวราชการต่าง ๆ ให้ข้าราชการและประชาชน  

รับทราบเป็นหลักฐาน สร้างโรงกษาปณ์เพื่อใช้ทำเงินเหรียญแทนเงินพดด้วง ใช้อัฐทองแดงและดีบุก  

แทนเบี้ยหอย จัดตั้งศุลกสถาน สถานที่เก็บภาษีอากร มีถนนอย่างใหม่สำหรับใช้รถม้า เกิดตึกแถวและ  

อาคารแบบฝรั่ง โรงสีไฟ โรงเลื่อยจักร ฯลฯ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญทศพิธราชธรรมได้

อย่างบริบูรณ์ พระองค์สนพระราชหฤทัยทุกข์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ  ตลอดเวลา ๒๗ ปีที่ทรง

พระผนวชเป็นพระภิกษุได้ทรงรับทราบสภาพความเป็นอยู่และทุกข์สุขของประชาชนเป็นอย่างดี ดังนั้น

เมื่อเสวยราชสมบัติแล้ว ทรงยกเลิกประเพณีที่ให้ทหารในขบวนเสด็จพระราชดำเนินยิงธนูผู้ที่มาแอบดู

ระหว่างเสด็จประพาสทางชลมารคและสถลมารค เลิกธรรมเนียมบังคับให้บ้านเรือนสองข้างทางเสด็จ

พระราชดำเนินปิดประตูหน้าต่างอย่างเช่นเมืองจีน  ตรงกันข้ามกลับโปรดให้ราษฎรเข้าเฝ้าใกล้ชิด และ

มักจะพระราชทานเงินหรือสิ่งของแก่ประชาชนด้วยพระองค์อยู่เสมอ ทั้งยังโปรดเสด็จประพาสหัวเมือง  

ต่าง ๆ เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน และสร้างพระราชฐานที่ประทับแรมไว้ในหัวเมืองหลายแห่ง 
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นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เอาพระทัยใส่  

ต่อทุกข์ของประชาชน เช่น มีพระราชดำรัสห้ามการทิ้งสัตว์ตายลงในน้ำ ทรงแนะนำการใช้เตาไฟใน  

ครัวแบบใหม่เพื่อป้องกันอัคคีภัย ทรงตักเตือนเรื่องการปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันโจร

ผู้ร้ายจะมาตัดช่องย่องเบา  เมื่อเกิดดาวหางปีระกา พ.ศ. ๒๔๐๓ ก็ทรงมีประกาศอธิบายถึงธรรมชาติ

ของสุริยจักรวาล ชี้แจงมิให้ประชาชนตื่นกลัว และในเมื่อจิตใจของประชาชนยังหวั่นเกรงว่าจะเกิด  

เหตุร้ายต่าง ๆ ก็ทรงแนะนำอุบายป้องกัน เช่น กลัวว่าปีนั้นจะเกิดความแล้งมีทุพภิกขภัยก็ให้รีบปลูก  

ข้าวเบาแต่ต้นฤดู  กลัวจะเกิดไข้ทรพิษระบาดก็แนะนำให้ไปปลูกฝีเสียที่โรงหมอ และให้ระวังรักษา

ความสะอาดของบ้านเรือน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดพลานามัยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้  ในส่วนของ  

กฎหมายต่าง ๆ ทรงเป็นนักนิติศาสตร์สำคัญพระองค์หนึ่งของชาติไทย เพราะจำนวนประกาศและ  

กฎหมายต่าง ๆ ที่ตราออกใช้บังคับในรัชสมัย นับได้เกือบ ๕๐๐ ฉบับ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่ยอมรับนับถือว่าเป็นนักปราชญ์ในพระพุทธ-  

ศาสนา และได้ทรงปฏิรูปพระศาสนาให้ทันต่อการแผ่เข้ามาของศาสนาชาวตะวันตก เนื่องมาจากการ

เผยแผ่ของศาสนาคริสต์เข้ามาสู่สยามโดยบรรดาบาทหลวงซึ่งเป็นนักบวชนิกายโรมันคาทอลิก และ  

มิชชันนารีซึ่งเป็นผู้เผยแผ่ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ ที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ และ  

ทางอักษรศาสตร์  เข้ามาเผยแพร่โดยอาศัยเหตุผลในการชี้แจงประชาชนให้เข้าใจตามหลักเหตุผล  

และข้อเท็จจริง ทั้งยังมีเครื่องมือสมัยใหม่นำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น การพิมพ์พระคัมภีร์ออก  

แจกจ่าย การใช้บทบาททางการแพทย์และสาธารณสุขออกสร้างความนิยม เป็นต้น 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นดำรงสิริราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔ ได้ทรง

ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ทรงก่อตั้งคณะธรรมยุติกนิกาย ทรงบูรณะและ

ปฏิสังขรณ์พระอารามที่สร้างค้างในรัชกาลก่อนให้ลุล่วงเรียบร้อย ที่สำคัญยิ่งคือได้ทรงปฏิสังขรณ์  

พระปฐมเจดีย์เป็นงานใหญ่ 

พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากที่ปรากฏในประเทศแล้ว ยัง

แผ่ไพศาลไปยังประมุขประเทศต่าง ๆ  ดังจะเห็นได้จากพระราชสาส์นที่เป็นลายพระราชหัตถเลขาและ  

พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพถ่ายพระบรมรูป พระราชหัตถเลขา และหนังสือภาษาอังกฤษส่วนพระองค์

ซึ่งยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน พระองค์สนพระราชหฤทัยวิชาการความก้าวหน้าของตะวันตกกว้างขวาง

หลายแขนงทั้งด้านการเมืองการปกครอง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร ์คณิตศาสตร ์ดาราศาสตร ์ฯลฯ 

วทิยาการของตะวนัตกทีส่นพระราชหฤทยัมากเปน็พเิศษ คอืวชิาวทิยาศาสตร ์สาขาดาราศาสตร์  

โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งภูวดลทัศไนยขึ้นในพระบรมมหาราชวัง และได้ทรงสถาปนาระบบเวลา  

มาตรฐานขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๐๑ ซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งว่าทรงใช้เวลามาตรฐานโดยเทียบกับดวงดาว  

ก่อนหน้าประเทศอังกฤษมหาอำนาจของโลกสมัยนั้นจะประกาศใช้เวลามาตรฐานด้วยวิธีเดียวกันใน  

พ.ศ. ๒๔๒๓ 
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณและพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ ๒ ปีว่าในวันที่ ๑๘  

สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง เห็นได้ที่ตำบลหว้ากอ แขวงเมือง

ประจวบคีรีขันธ์  ด้วยพระราชประสงค์จะพิสูจน์ผลการคำนวณของพระองค์ จึงเสด็จพระราชดำเนิน

ทางชลมารคไปยังบ้านหว้ากอ โดยเชิญแขกต่างประเทศ คือ เซอร์แฮรี ออต เจ้าเมืองสิงคโปร์ ทูต

อังกฤษประจำประเทศไทย  ดร.บรัดเลย์ มิชชันนารีชาวอเมริกัน และคณะดาราศาสตร์ฝรั่งเศส ราว  

๑๐ คน พร้อมด้วยข้าราชบริพารที่ตามเสด็จขบวนใหญ่  ปรากฏว่าผลการพยากรณ์ของพระองค์  

ทุกขั้นตอนของสุริยคราส คือดวงอาทิตย์เริ่มมืด มืดเต็มดวง เริ่มสว่าง และสว่างเต็มดวง ที่เรียกว่า  

โมกขบริสุทธิตรงกับที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ทุกวินาที  พระปรีชาสามารถของพระองค์ในครั้งนั้นจึง  

เป็นที่ยอมรับไปในหมู่นักวิทยาศาสตร์นานาชาติ  แต่เมื่อเสด็จกลับมาแล้วก็ทรงพระประชวรด้วย  

พระโรคไข้มาลาเรีย และเสด็จสวรรคตในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ รวมพระชนมพรรษาได้  

๖๔ พรรษา ทรงดำรงสิริราชสมบัติ ๑๗ ปี มีพระราชโอรสธิดารวม ๘๔ พระองค์ มีสายราชสกุล  

สืบเนื่องมา ๒๗ มหาสาขา 

รัฐบาลไทยได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “พระบิดาแห่ง  

วิทยาศาสตร์ไทย” และกำหนดให้วันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”  

นอกจากนั้นในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ องค์การ  

การศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิ(UNESCO) ไดป้ระกาศยกยอ่งพระเกยีรตคิณุ  

ให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การ

พัฒนาสังคม และการสื่อสาร ประจำปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ 

 
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา 

 

 

เอกสารอ้างอิง

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า. มหามกุฎราชสันตติวงศ์. กรุงเทพฯ:  

  อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๗. 

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. เล่าเรื่องพระจอมเกล้า.กรุงเทพฯ: ทวิพัตร (๒๐๐๔), ๒๕๔๘. 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่๔ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์(ขำบุนนาค). พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ:  

  ต้นฉบับ, ๒๕๔๗. 

พิพัฒน์ พงศ์รพีพร.สมุดภาพรัชกาลที่๔. กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑ์ภาพมุมกว้าง กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๗. 

รวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่๔.กรุงเทพฯ: ทวิพัตร  

  (๒๐๐๔), ๒๕๔๘.
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พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเดจ็พระปิน่เกลา้เจา้อยูห่วัเปน็พระราชอนชุาในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔ซึ่งทรงสถาปนาพระเกียรติยศเสมอด้วยพระมหากษัตริย์พระองค์ที่๒ในแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น๑๕ค่ำเดือน

๑๐ปีมะโรงตรงกับวันที่๔กันยายนพ.ศ.๒๓๕๑เป็นพระราชโอรสลำดับที่๕๐ในพระบาท

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเป็นลำดับที่๓ในสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีมี

พระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าจุฑามณี ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวชนั้น

สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีประทับที่พระราชวังเดิม ต่อมาทรงได้รับการสถาปนาให้ทรงกรมเป็นสมเด็จพระ

เจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิศเรศรังสรรค์เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมพ.ศ.๒๓๗๕ขณะ

พระชนมายุได้๒๔พรรษาทรงบังคับบัญชากรมทหารแม่นปืนหน้าหลังและอาสาญวนอาสาแขก

อาสาจาม ทั้งได้ทรงคิดต่อเรือกลไฟรวมทั้งได้ทรงเป็นแม่ทัพออกไปรบกับญวน ครั้นในช่วงรัชกาล

มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อเจรจาทางการค้าและทำสนธิสัญญากับสยามพระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมขุนอิศเรศรังสรรค์ทรงรับเป็น

พระราชภาระในการรับรองคณะทูตและตรวจตราเนื้อหาของสนธิสัญญาเพราะทรงชำนาญภาษา

ต่างประเทศ

พ.ศ.๒๓๗๕พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จ

เจ้าฟ้าฯกรมขุนอิศเรศรังสรรค์สร้างป้อมที่เมืองสมุทรสงครามขึ้นชื่อป้อมพิฆาตข้าศึกตั้งอยู่ที่ริม

แม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันออกต่อจากวัดบ้านแหลมและสถานีรถไฟแม่กลองซึ่งต่อมาในพ.ศ.๒๔๔๙

ได้รื้อออกและก่อสร้างสถานที่ราชการกระทั่งเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชสมบัติในพ.ศ.๒๓๙๔แล้วได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯจัดการพระราชพิธีบวรราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่

๒๕พฤษภาคมพ.ศ.๒๓๙๔มีพระนามในพระสุพรรณบัฏว่า“สมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศ

รังสรรค์มหันตวรเดโชไชยมโหฬารคุณอดุลยพิเศษสรรพเทเวศรานุรักษ์บวรจุลจักรพรรดิราชสังกาศ

บวรธรรมิกราชบวรนาถบพิตรพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ

ประทับณบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคลเสมอพระราชฐานะแห่งวังหน้า พระองค์ทรงรอบรู้ใน

ศาสตร์ต่างๆเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศและได้ทรงสมาคมกับชาวต่างชาติที่เดินทาง

เข้ามาในราชอาณาจักรด้วยทำให้พระนามTheSecondKingเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีอาจกล่าวได้
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ว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนร่วมในการพัฒนาสยามประเทศให้เข้าสู่ความ

ทันสมัย

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลตำราปืนใหญ่จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

พระองค์สนพระทัยการช่างการต่อเรือตลอดจนจักรกลอื่นๆโดยเฉพาะการต่อเรือกลไฟนั้นเป็นที่

โปรดปรานมากนอกจากนี้ยังโปรดการท่องเที่ยวไปตามบ้านเมืองทั้งเหนือและใต้เช่นที่บ้านสัมปะทวน

แขวงเมืองนครชัยศรีที่เมืองพนัสนิคมบ้างแต่โปรดที่จะประทับที่พระตำหนักบ้านสีทาในแขวงเมือง

สระบุรี การเสด็จประพาสหัวเมืองเป็นประโยชน์แก่ราชการบ้านเมืองเพราะได้ทรงศึกษาลักษณะภูมิ

ประเทศและทรงคุ้นเคยกับไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินรวมทั้งทรงเห็นปัญหาต่างๆที่แท้จริงของราษฎรทั้งได้

ทรงบูรณะวัดต่างๆรอบพระนครอีกหลายแห่งเช่นวัดราชผาติการามวัดหงส์รัตนารามเป็นต้น

ในด้านศิลปวัฒนธรรมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดงานดุริยศิลป์เป็นพิเศษทรง

ประดิษฐ์ระนาดทุ้มเหล็กขึ้นและมีพระราชนิยมในเครื่องดนตรีประเภทเป่าเช่นแคน นอกจากนั้นมี

พระราชนิพนธ์บทสักรวาไว้หลายบทพระราชนิพนธ์เพลงยาวพระราชนิพนธ์ทรงค่อนข้าราชการวัง

หน้าเป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันอาทิตย์แรม๖ค่ำเดือน๒เวลา

เช้าย่ำรุ่งตรงกับวันที่๗มกราคมพ.ศ.๒๔๐๘พระชนมพรรษา๕๘พรรษาทรงอยู่ในอุปราชาภิเษก

สมบัติทั้งสิ้น๑๕ปีมีพระราชโอรสธิดารวม๕๘พระองค์


ปรีดี พิศภูมิวิถี 
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่๒๐

กันยายนพ.ศ.๒๓๙๖ในพระบรมมหาราชวัง มีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์บดินทร

เทพยมหามกุฏบุรุษยรัตนราชรวิวงศ์วรุตมพงศบริพัตรสิริวัฒนราชกุมาร มีพระราชขนิษฐาและ

พระราชอนุชาร่วมสมเด็จพระบรมราชชนกชนนีอีก๓พระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมณฑลโสภณ

ภควดีสมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าฯกรมพระจักรพรรดิพงศ์)และ

สมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์(จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าฯกรมพระยา

ภาณุพันธุวงศ์วรเดช)

เมื่อทรงพระเยาว์ทรงได้รับการศึกษาทั้งด้านวิชาการและโบราณราชประเพณีตามธรรมเนียม

เจ้าฟ้าพระราชกุมารและมีครูสตรีชาวอังกฤษมาถวายพระอักษรภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยทรงได้รับ

สถาปนาเป็นกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศเมื่อพ.ศ.๒๔๐๔แล้วเลื่อนเป็นกรมขุนพินิตประชานาถเมื่อ

พ.ศ.๒๔๑๐ตามลำดับ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในวันที่๑ตุลาคม

พ.ศ.๒๔๑๑พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นพระชนมพรรษาเพียง๑๕พรรษา

ทรงได้รับราชสมบัติตามคำกราบบังคมทูลอัญเชิญของเจ้านายและเสนาบดีผู้ใหญ่ที่ประชุมปรึกษา

เห็นพร้อมกันและมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่๗พฤศจิกายนพ.ศ.๒๔๑๑ แต่โดยที่

ยังทรงพระเยาว์ในระยะเวลาห้าปีแรกในรัชกาลเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์(ช่วงบุนนาคต่อมาคือสมเดจ็

เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์)จึงรับหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินส่วนการในพระราชสำนักนั้น

สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอเจา้ฟา้มหามาลากรมพระยาบำราบปรปกัษท์รงรบักำกบัดแูลตราบจนกระทัง่

พระชนมพรรษาถึงเกณฑ์ที่จะทรงผนวชก็ได้ทรงผนวชณพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวัง

ชั่วระยะเวลาสั้นๆ มีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เป็นพระอุปัธยาจารย์

เมื่อทรงลาสิกขาแล้วทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นครั้งที่๒เมื่อวันที่๑๘ตุลาคม

พ.ศ.๒๔๑๖และทรงรับราชภาระบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองสืบมา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ในสิริราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์

ในอดีตกาล ได้ทรงประกอบพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกเมื่อพ.ศ.๒๔๕๑ ในมงคลสมัยเมื่อทรงครอง

สิริราชสมบัติได้๔๐ปีเสมอด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีที่๒แห่งกรุงศรีอยุธยาอันเป็นรัชสมัยที่ยืนยาว

ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมาในพระราชพงศาวดาร
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ตลอดเวลาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พ.ศ.๒๔๑๑-พ.ศ.๒๔๕๓)

ประเทศสยามอยู่ในช่วงเวลาที่อาจเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ภัยจากการ

ล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกปรากฏชัดเจนโดยเฉพาะอังกฤษได้เข้าครอบครอง

อินเดียพม่าและมลายูจนหมดสิ้น ในขณะเดียวกันกับที่ฝรั่งเศสก็เข้ามายึดครองดินแดนในอินโดจีน

ทั้งญวนลาวและเขมรตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว เหตุกระทบ

กระทั่งชายแดนระหว่างไทยกับชาติมหาอำนาจทั้งสองจึงมีอยู่เสมอ การภายในประเทศนั้นก็เป็นเวลา

ที่ทรงพระราชดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกและเกิด

ประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศและประชาชนโดยส่วนรวม กิจการทุกด้านที่ได้ทรงวางรากฐานไว้ดีแล้วใน

รัชกาลได้เป็นคุณานุคุณแก่การพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาอย่างแจ้งชัด

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จ

พระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่พ.ศ.๒๔๑๓เมื่อครองราชย์ได้เพียง

๒ปีได้เสด็จประพาสสิงคโปร์และชวาต่อจากนั้นไม่นานก็ได้เสด็จเยือนประเทศอินเดียและพม่า

ทรงได้พบเห็นและเป็นโอกาสที่ทรงได้ศึกษาแบบแผนวิธีการปกครองตลอดถึงวิทยาการต่างๆของชาติ

ตะวันตกด้วยพระองค์เอง การเสด็จฯต่างประเทศครั้งสำคัญที่สุดในรัชกาลคือการเสด็จพระราช-

ดำเนินเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรป๒คราวในพ.ศ.๒๔๔๐และพ.ศ.๒๔๕๐ซึ่งเป็นการแผ่

พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยในหมู่ชาติอารยะและเป็นปัจจัยเกื้อกูลประการหนึ่งที่ทำให้

ชาติต่างๆเกิดความคุ้นเคยยอมรับและเคารพอธิปไตยของสยามประเทศ

สว่นภายในประเทศนัน้ไดท้รงพระราชอตุสาหะเสดจ็เยีย่มเยยีนทอ้งถิน่ตา่งๆเพือ่ทอดพระเนตร

และสดับตรับฟังทุกข์สุขของพสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหัวเมืองที่ราษฎรมิเคยมีโอกาสได้เฝ้ารับ

เสด็จพระมหากษัตริย์มาแต่ก่อนเช่นทางเหนือนั้นได้เสด็จขึ้นไปจนถึงเมืองกำแพงเพชร ทางใต้เสด็จ

หัวเมืองทั้งฝั่งด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามันจนตลอดเป็นต้น บางคราวเสด็จประพาสโดยไม่เปิดเผย

พระองค์หากแต่เสด็จเป็นการลำลองดังที่เรียกว่า“เสด็จประพาสต้น”เพื่อเป็นช่องทางให้ทรงได้

ใกลช้ดิและทราบความเปน็จรงิในพระราชอาณาจกัรดว้ยพระองคเ์อง พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้

เจ้าอยู่หัวจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงรู้จักเมืองไทยและคนไทยอย่างดียิ่งจากประสบการณ์ตรง

ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องถิ่นต่างๆ 

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเป็นอเนกประการ

แตท่ีอ่ยูใ่นความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์ไดแ้ก่พระราชกรณยีกจิทีท่รงเลกิทาสอนัเปน็ประเพณี

บ้านเมืองมาช้านานแต่ไม่สมแก่สมัยเพราะเป็นการกดคนลงใช้แรงงานโดยปราศจากอิสรเสรี ด้วยพระ

ปรีชาญาณยิ่งยวดทรงเลิกทาสโดยใช้วิธีผ่อนปรนไปเป็นระยะพอมีเวลาให้ทั้งผู้เป็นนายทาสและ

ตัวทาสเองได้ปรับตัวปรับใจพร้อมกันนั้นก็ทรงเลิกระบบไพร่อันเป็นระบบเกณฑ์แรงงานชายวัยฉกรรจ์

จากสามัญชนมาช่วยราชการอันมีมาเก่าก่อนและเป็นอุปสรรคในการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยเสรีของ
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ราษฎรทั้งหลายเสียด้วยเช่นกัน เมื่อทรงเลิกทั้งระบบทาสและระบบไพร่เช่นนี้เพื่อพัฒนาคนทุกหมู่

เหล่าให้มีความรู้เป็นกำลังของบ้านเมืองอย่างแท้จริงได้ทรงพระราชดำริเริ่มจัดการศึกษาในทุกระดับ

จากเดิมที่ศึกษากันแต่เฉพาะในครอบครัวหรือตามวัดวาอารามในแบบธรรมเนียมเก่าทรงตั้งโรงเรียน

ของหลวงขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่คนทุกชั้นตั้งแต่เจ้านายในราชตระกูลเป็นต้นไปจนถึงราษฎรสามัญ

ในตอนกลางและตอนปลายรัชกาล การศึกษาเจริญก้าวหน้ามากขึ้นจนถึงมีโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูง

หลายแห่งเกิดขึ้นเช่นโรงเรียนนายร้อยโรงเรียนนายเรือโรงเรียนกฎหมายโรงเรียนแพทยาลัยและ

โรงเรียนยันตรศึกษาเป็นต้นรวมทั้งโรงเรียนมหาดเล็กที่ทรงตั้งขึ้นฝึกหัดคนเข้ารับราชการก็ดำเนินงาน

ก้าวหน้าสมพระราชประสงค์และเป็นรากฐานสำหรับการอุดมศึกษาของประเทศในเวลาต่อมา

พระราชกรณียกิจข้อสำคัญอีกประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือ

การปฏิรูประบบการเงินการคลังของประเทศและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการเงิน

การคลังนั้นทรงตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๔๑๖เพื่อจัดระบบรายรับของประเทศให้

เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นกว่าแต่ก่อนทดแทนวิธีการที่ใช้เจ้าภาษีนายอากรเป็นเครื่องมือและมีหนทาง

รั่วไหลมากทำให้ราชการแผ่นดินมีรายรับเพิ่มพูนขึ้นเป็นอันมากพอใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ ส่วน

การบริหารราชการแผ่นดินนั้นจากระบบเดิมที่เริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครั้ง

กรุงศรีอยุธยามีอัครมหาเสนาบดี๒ตำแหน่งคือสมุหนายกและสมุหกลาโหมมีเสนาบดีจตุสดมภ์สี่

คือเวียงวังคลังและนา ภายหลังมีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนมาบ้างตามลำดับเวลาแต่ก็เป็นการ

ยุ่งยากทับซ้อนและมีความไม่ชัดเจนในเรื่องอำนาจหน้าที่ราชการอยู่เป็นอันมากประกอบกับราชการ

บ้านเมืองผันแปรไปตามยุคสมัยจึงทรงพระราชดำริแก้ไขระบบบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่เมื่อ

พ.ศ.๒๔๓๕โดยทรงยกเลิกระบบเสนาบดีแบบเดิมเสียแล้วทรงแบ่งราชการเป็นกระทรวงจำนวน๑๒

กระทรวงทรงแบ่งปันหน้าที่ให้ชัดเจนและเหมาะกับความเป็นไปของบ้านเมืองในรัชสมัยของพระองค์

พระราชกรณียกิจในส่วนนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า



	 การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบเดิมเปนตั้งกระทรวง	๑๒	กระทรวงนี้ต้อง	 

นับว่าเปนการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง	ซึ่งเรียกได้อย่างพูดกันตามธรรมดาว่า	“พลิก

แผ่นดิน”	ถ้าจะใช้คำอังกฤษก็ต้องเรียกว่า	“Revolution”	ไม่ใช่	“Evolution”	พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเจ้าหลวงทรงเล็งเห็นการภายหน้าอย่างชัดเจนและทรงทราบการที่ล่วงไปแล้ว	 

เปนอย่างดี	ได้ทรงพระราชดำริห์ตริตรองโดยรอบคอบ	ได้ทรงเลือกประเพณีการปกครอง	 

ทั้งของไทยเราและของต่างประเทศประกอบกัน	 ด้วยพระปรีชาญาณอันยิ่งยวดได้ทรง	 

จัดการเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองเปนลำดับมาล้วนเหมาะกับเหตุการณ์และเหมาะกับเวลา

ไม่ช้าเกินไป	ไม่เร็วเกินไป	
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พระราชกรณียกิจข้อสำคัญที่สุดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการที่ทรง

รักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบทุกทิศต้องตกเป็น

อาณานิคมของชาติตะวันตกดังกล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ชาติไทยสามารถดำรงอิสราธิปไตยอยู่ได้อย่าง

น่าอัศจรรย์ บางคราวเช่นเมื่อพ.ศ.๒๔๓๖(ร.ศ.๑๑๒)ฝรั่งเศสมีเหตุกระทบกระทั่งกับไทยอย่าง

รุนแรงถึงกับฝรั่งเศสส่งกองเรือมาปิดปากอ่าวสยาม แต่ด้วยพระปรีชาสามารถด้านวิเทโศบายและ

ทรงพระขันติธรรมอดทนอย่างยอดยิ่งทรงยอมสละประโยชน์ส่วนน้อยแม้จนถึงดินแดนในพระราช-

อาณาเขตบางส่วนเช่นดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงดินแดนส่วนที่เรียกว่าเขมรตอนในประกอบด้วย

เมืองพระตะบองเมืองเสียมราฐและเมืองศรีโสภณและดินแดนตอนใต้ของประเทศประกอบด้วย

เมืองไทรบุรีเมืองกลันตันและเมืองตรังกานูเป็นต้นแลกกับประโยชน์ส่วนใหญ่คือความเป็นเอกราช

ของชาติกรุงสยามจึงรักษาความเป็นไทยมาได้โดยสวัสดี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีพระราชกรณียกิจอีกมากมายเกินจะพรรณนา

ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือมากเรื่องหลายประเภทเช่นพระราชพิธีสิบสองเดือนไกลบ้านและ

เงาะป่าเป็นต้น ทรงริเริ่มกิจการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกิจการ

ประปาไฟฟ้าโทรศัพท์ไปรษณีย์โทรเลขหรือกิจการรถไฟก็ตามทรงทำนุบำรุงพระศาสนาทรงสร้าง

พระอารามหลายแห่งเช่นวัดเทพศิรินทราวาสวัดราชบพิธและวัดนิเวศน์ธรรมประวัติเป็นต้นทรง

ปรับปรุงระบบกฎหมายและระบบศาลยุติธรรมของประเทศทรงตั้งศิริราชพยาบาลทรงพัฒนากองทัพ

ทั้งทัพบกและทัพเรือให้ทันสมัยทรงปรับปรุงกิจการตำรวจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในทรง

สร้างและปรับปรุงถนนหนทางการคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำฯลฯ อาจกล่าวได้ว่าในแผ่นดินของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองไทยเจริญขึ้นอย่างผิดหูผิดตาและเป็นความ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทันแก่ความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างพอเหมาะพอดี

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกอาณา

ประชาราษฎร์ได้พร้อมใจกันเรี่ยไรสร้างพระบรมรูปโดยสั่งจากโรงหล่อที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นของเฉลิมพระขวัญประดิษฐานพระบรมรูปที่ลานพระราชวังดุสิต

ดังที่เรียกกันในปัจจุบันว่า“พระบรมรูปทรงม้า” ที่ฐานพระบรมรูปมีคำจารึกซึ่งสมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ในนามของพสกนิกรทั้งปวงเฉลิมพระ

สมัญญาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า“พระปิยมหาราช”อันแปลความว่า

“พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของมหาชน”และตรงกับใจของไพร่ฟ้าในแผ่นดินทั้งปวง พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ด้วย

พระองค์เองเมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนพ.ศ.๒๔๕๑

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระอัครมเหสีพระบรมราชเทวีพระราชเทวี

พระอัครชายาและพระราชชายาอาทิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี
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พระพันปีหลวง สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้า

สุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีและสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรีพระอัครราชเทวี มี

พระราชโอรสธิดารวมทั้งสิ้น๗๗พระองค์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันอาทิตย์ที่๒๓ตุลาคมพ.ศ.

๒๔๕๓ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยพระโรคพระวักกะพิการสิริพระชนมพรรษา๕๘

พรรษา ทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติ๔๒ปีเศษ

พ.ศ.๒๕๔๖องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO)

ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลกในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรง

อุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์


ธงทอง จันทรางศุ 

 



เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. ราชสกุลวงศ์(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๓๖.  

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลง

 พระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: เอส. ซี. พริ้นท์แอนด์แพค, ๒๕๔๖. (กระทรวง  

  ยุติธรรมพิมพ์สนองพระเดชพระคุณในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี)



 



พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประดิษฐานณมุขกระสันตะวันออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๖แห่งพระบรมราช

จกัรวีงศ์ เสดจ็พระราชสมภพเมือ่วนัเสารท์ี่๑มกราคมพ.ศ.๒๔๒๓ เปน็พระราชโอรสพระองคท์ี่๒๙

ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วักบัสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถพระบรมราชชนนี

พระพันปีหลวง มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระชนนีดังนี้

๑. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัยกรมพระเทพนารีรัตน์

๒. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร(พระบาทสมเด็จ

  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

๓. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง

๔. จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

๕. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

๖. พลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธกรมหลวงนครราชสีมา

๗. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลกกรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

๘. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว



ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธฯได้ทรงศึกษา

เบื้องต้นในโรงเรียนราชกุมารซึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรง

เลือกครูไทยและครูชาวต่างประเทศถวายพระอักษรก่อนเข้าโรงเรียนราชกุมาร จนกระทั่งเสด็จไปทรง

ศึกษายังประเทศอังกฤษในพ.ศ.๒๔๓๖ เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

สยามมกุฎราชกุมารทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตในเดือนมกราคมพ.ศ.๒๔๓๗พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหา

วชิราวุธขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่๑๗มกราคมพ.ศ.๒๔๓๗

ขณะมีพระชนมายุ๑๓พรรษา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จเข้าทรงศึกษาในโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิร์สต์ทรงได้รับ

ความรู้วิชาทหารที่ทันสมัยทุกด้านในขณะนั้น ต่อมาทรงเข้าศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายและ

การปกครองณมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดซึ่งนายอาเธอร์ฮัซซัล(ArthurHassal)ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นพระอาจารย์เฉพาะพระองค์กล่าวว่าพระองค์ทรงมีความสามารถสูงมากทรงค้นคว้าและทรง

พระราชนิพนธ์หนังสือทำนองวิทยานิพนธ์เรื่อง“สงครามสืบราชสมบัติโปแลนด์(TheWarofPolish
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Succession)”ซึ่งได้ตีพิมพ์ในพ.ศ.๒๔๔๓และมีผู้แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย ในส่วนฉบับ

ภาษาไทยนั้นพระยาบุรีนวราษฐ (ชวนสิงหเสนี) เป็นผู้แปลและบันทึกไว้ว่า“แปลยาก” แต่

ก็ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายให้พระองค์ทรงตรวจ

ขณะทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาเช่นเสด็จไป

ร่วมงานพระราชพิธีของพระราชวงศ์ต่างๆในยุโรปรวมทั้งเสด็จเยือนนานาประเทศเพื่อทรงกระชับ

ความสัมพันธ์และทอดพระเนตรกิจการบ้านเมืองและความก้าวหน้าทางวิทยาการขณะเดียวกันก็ทรง

ดำเนินกิจกรรมที่สนพระราชหฤทัยเช่นโปรดอ่านผลงานของนักประพันธ์เอกทั้งชาวตะวันออกและ

ตะวันตก เริ่มทรงพระราชนิพนธ์กวีนิพนธ์และบทละครภาษาอังกฤษ โปรดเสด็จไปทอดพระเนตร

ละครและจัดการแสดงละครด้วยพระองค์เอง โปรดการตั้งสมาคมเพื่อทำกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการ

ออกหนังสือพิมพ์ด้วย กล่าวได้ว่าในช่วงเวลา๙ปีที่ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษพระองค์ได้ทรงสั่งสม

ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปของโลกอย่างเต็มเปี่ยมทั้งในด้านการเมือง

การปกครองเศรษฐกิจสังคมและศิลปวัฒนธรรมทำให้มีพระวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในอันที่จะทรง

ยกระดับประเทศสยามให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีมีความเท่าเทียมกับชาติอารยะทั้งหลายและเป็นที่

ยอมรับในสังคมโลกอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพัฒนา

ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยเพื่อดำรงอยู่ได้อย่างมีเอกราชด้วย เห็นได้จากเมื่อพระองค์

เสด็จนิวัตพระนครในพ.ศ.๒๔๔๕ทรงเลือกเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านประเทศสหรัฐอเมริกา

และญี่ปุ่นได้ทรงพบกับประธานาธิบดีธีโอดอร์รูสเวลต์(TheodoreRoosevelt)และทรงเข้าเฝ้า

สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถานที่

สำคัญทางศาสนาเศรษฐกิจการศาลและการสาธารณสุขของทั้งสองประเทศเพื่อจะทรงนำมาเป็น

แบบอย่างในการพัฒนาองค์กรต่างๆ

หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารสำเร็จการศึกษา

จากตา่งประเทศไดเ้สดจ็พระราชดำเนนิไปยงัประเทศตา่งๆหลายประเทศเพือ่ปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ

แทนสมเด็จพระบรมชนกนาถและเจริญสัมพันธไมตรีทรงศึกษางานทั้งประเทศในยุโรปอเมริกาญี่ปุ่น

ก่อนเสด็จกลับถึงประเทศสยามในพ.ศ.๒๔๔๕ทำให้ต่างประเทศได้รู้จักประเทศสยามมากขึ้นอันมี

ผลดีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก

เมื่อเสด็จกลับเมืองไทยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร

ทรงเข้ารับราชการทหารและได้เสด็จออกผนวชเมื่อพ.ศ.๒๔๔๗ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาหอพระสมุดสำหรับพระนครขึ้นโปรดเกล้าฯให้พระองค์ทรงดำรง

ตำแหน่งสภานายกหอพระสมุดพระองค์เอาพระทัยใส่ในพระราชกิจนี้เป็นอย่างยิ่งสนพระทัยค้นคว้า

ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและวรรณคดีของชาติและได้เสด็จประพาสหัวเมืองเพื่อทรงศึกษา
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โบราณวัตถุสถานและตำนานบ้านเมืองจนเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์

และโบราณคดีหลายเรื่อง ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ทรงริเริ่มออกหนังสือพิมพ์หลายฉบับเช่นชวนหัว

และทวีปัญญาทำให้กิจการหนังสือพิมพ์ของสยามขยายตัวมากขึ้นและเป็นเวทีสำคัญของวรรณกรรม

ไทยรูปแบบใหม่มากมายซึ่งพระองค์เองทรงเป็นผู้ริเริ่มที่สำคัญพระองค์หนึ่ง ต่อมาเมื่อพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่๒ในพ.ศ.๒๔๕๐พระองค์ทรงได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้นในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับมอบหมายให้

กำกับราชการกระทรวงยุติธรรมแทนพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ซึ่งกราบถวายบังคม

ลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีจึงนับได้ว่าทรงมีพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารประเทศไม่น้อย

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารเป็นที่วางพระราชหฤทัย

ทรงงานต่างพระเนตรพระกรรณและปฏิบัติราชการแทนสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยพระปรีชา

สามารถของพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทำให้เป็นที่รักและยอมรับทั่วไปในคณะ

ข้าราชบริพารและพสกนิกร

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตในวันอาทิตย์ที่๒๓ตุลาคมพ.ศ.๒๔๕๓

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารจึงเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ

เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่๖ในพระบรมราชจักรีวงศ์ พระราชลัญจกรประจำรัชกาลคือ

พระวชิระซึ่งมาจากพระนามาภิไธยมหาวชิราวุธ(หมายถึงสายฟ้าอันเป็นศัสตราวุธของพระอินทร์)

เป็นตรางารูปรีกว้าง๕.๔ซม.ยาว๖.๘ซม. มีรูปวชิราวุธเปล่งรัศมีที่ยอดประดิษฐานบนพาน

แว่นฟ้า๒ชั้นมีฉัตรบริวารตั้งขนาบทั้ง๒ข้าง ในวันมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้มีพระบรม

ราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนด้วยภาษามคธและภาษาไทยว่า“ดูกรพราหมณ์ บัดนี้เราทรง

ราชการครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชน เราแผ่ราชอาณา

เหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติ  เป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกัน อันเป็นธรรมสืบไป ท่าน  

ทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทอญฯ”

หลงัจากพระราชพธิบีรมราชาภเิษกพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วัมพีระราชกรณยีกจิ

อันเป็นคุณูปการต่อประชาชนชาวสยามและประเทศมากมายด้วยพระปรีชาสามารถดุจนักปราชญ์ของ

พระองค์โดยทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆเริ่มจากที่พระองค์มีพระราชดำริในการที่จะนำพา

ประเทศไปสู่ความเจริญให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศซึ่งทรงเน้นการให้การศึกษาแก่พสกนิกรเป็น

ประการสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวัง (ต่อมาพัฒนาเป็น

วชิราวุธราชวิทยาลัยในต้นรัชกาลที่๗)และโรงเรียนข้าราชการพลเรือน(ต่อมาเป็นจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัในพ.ศ.๒๔๕๘) จากนัน้เพือ่ใหก้ารศกึษาขยายไปทัว่ประเทศทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ

ให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาให้เป็นการศึกษาภาคบังคับในพ.ศ.๒๔๖๔
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พระราชกรณียกิจการพัฒนาประเทศที่สำคัญคือพระองค์ทรงเปลี่ยนธงชาติซึ่งมีรูปช้างเดิมให้

เป็น“ธงไตรรงค์”เช่นในปัจจุบัน ทรงพัฒนากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศโดยส่งนายทหาร

ไปฝึกการทหารที่ต่างประเทศซื้อเรือรบที่มีสมรรถภาพที่สูงขึ้นเช่นเรือเสือคำรณสินธุเรือรบหลวง

พระร่วงเป็นต้น ครั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่๑ในพ.ศ.๒๔๕๗ทรงส่งทหารไปร่วมรบในสมรภูมิ

ยุโรปโดยทรงประกาศร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรอันเป็นฝ่ายชนะสงครามทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ

สยามขณะนั้นเพราะในพ.ศ.๒๔๖๘พระองค์โปรดเกล้าฯให้ดร.ฟรานซีสบีแซยร์เจรจาติดต่อกับ

ประเทศต่างๆ๙ประเทศทำให้มีผลประโยชน์อยู่ในประเทศ ได้สิทธิอำนาจทางศาลและการเก็บภาษี

ในพระราชอาณาเขตหลุดพ้นจากการควบคุมของต่างชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม(แก้ไขสนธิสัญญา

เบาว์ริง)

นอกจากนั้นสิ่งสำคัญที่พระองค์ทรงเห็นว่าประชาชนทุกคนก็สามารถมีส่วนช่วยประเทศชาติให้

เกิดความมั่นคงได้เช่นเดียวกับทหารจึงทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าโดยมีพระราชประสงค์

ที่จะให้พสกนิกรของพระองค์รู้สึกว่าความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความสามัคคีในหมู่คณะ

ไม่ทำลายซึ่งกันและกันเป็นมูลฐานแห่งความมั่นคงจะทำให้ชาติบ้านเมืองดำรงความเป็นไทยอยู่ได้

ทั้งยังทรงส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยโดยทรงทดลองการจัดตั้งเมืองจำลองเมืองมังเมืองทรายซึ่ง

เป็นต้นกำเนิดของดุสิตธานี มีการปกครองตาม“ธรรมนูญลักษณะการปกครองของคณะนคราภิบาล

พ.ศ.๒๔๖๑”ทรงทดลองการปกครองการพัฒนาด้านต่างๆควบคู่กันไปตามหลักประชาธิปไตย

ผลการทดลองในดุสิตธานีนั้นได้ทรงนำมาปรับใช้ในการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป

พระราชกรณียกิจในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศอีกด้านหนึ่งคือพระราช-

กรณียกิจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจทรงจัดตั้งคลังออมสิน(ต่อมาคือธนาคารออมสิน)เพื่อฝึกให้ราษฎร

รู้จักเก็บสะสมทรัพย์และโปรดเกล้าฯให้เลิกการพนันบ่อนเบี้ยซึ่งเป็นเหตุทำลายความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ทรงมองการณ์ไกลว่าเมื่อประเทศชาติรุ่งเรืองแล้วจะต้องใช้ซีเมนต์จำนวนมาก

เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านเรือนตามแบบอารยประเทศจึงทรงก่อตั้งบริษัทปูนซีเมนต์ไทยขึ้นนับเป็นการ

ฝึกหัดคนไทยให้รู้จักประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในด้านการเกษตรทรงโปรดเกล้าฯให้

ขยายการขุดคลองและคูนารวมทั้งจัดสร้างเขื่อนพระราม๖ซึ่งเป็นเขื่อนทดและส่งน้ำแห่งแรก การ

พัฒนาระบบชลประทานของพระองค์ช่วยให้ผลิตผลทางการเกษตรของประเทศเพิ่มมากขึ้น เมื่อทรง

พัฒนาด้านการเกษตรแล้วได้ทรงพัฒนาระบบการคมนาคมเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าด้วยกล่าวคือ

ทรงปรับปรุงและขยายกิจการรถไฟทั้งสายเหนือสายอีสานสายตะวันออกและสายใต้และสร้าง

สะพานพระราม๖เชื่อมทางรถไฟทั้งหมดโยงเข้ามาสู่สถานีหัวลำโพงแล้วโปรดเกล้าฯให้ตัดถนนเชื่อม

ต่อจากแนวทางรถไฟออกไปยังท้องที่ต่างๆรวมทั้งสร้างสะพานจำนวนมากในกรุงเทพฯ กิจการบินก็

เป็นสิ่งที่ทรงริเริ่มขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ด้วย
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แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงพระปรีชาสามารถทางด้านการปกครองทรง

มีความเป็นประชาธิปไตยแต่ชาวไทยและชาวต่างประเทศก็รู้จักพระองค์และยกย่องพระองค์ทางด้าน

อักษรศาสตร์มากกว่า ด้วยพระอุปนิสัยที่ทรงเป็นศิลปินมีพระราชนิพนธ์มากมายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ พระนามแฝงที่ทรงใช้ในการพระราชนิพนธ์งานทั้งหนังสือพิมพ์วรรณกรรมวรรณคดี

เช่นพระขรรค์เพชรศรีอยุธยานายแก้วนายขวัญอัศวพาหุรามกิตตินายรามณกรุงเทพฯราม

วชริาวธุ ป.ร.ราม SriAyudya SriAyoothya PhraKhanBejraเปน็ตน้ คณะกรรมการรวบรวม

และค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(กรว.พ.ศ.๒๕๒๔)

ได้ศึกษารวบรวมไว้แบ่งเป็น๗หมวดคือหมวดโขน-ละคร๑๘๗เรื่องพระราชดำรัสเทศนาฯลฯ

๒๒๙เรื่อง นิทานเรื่องชวนหัว๑๕๙เรื่อง บทความที่ลงหนังสือพิมพ์๓๑๖เรื่อง ร้อยกรอง

๑๕๑เรื่อง สารคดี๑๙๔เรื่องและอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก

ด้วยความที่ทรงเป็นนักอักษรศาสตร์พระองค์พระราชทานนามสกุลให้แก่ขุนนางข้าราชบริพาร

ถึง๖,๔๖๐สกุลเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้คนไทยมีนามสกุลใช้ทรงใช้ศัพท์บัญญัติที่เป็น

คำไทยพระราชทานเป็นชื่อถนนทรงตั้งวรรณคดีสโมสรเพื่อพิจารณางานวรรณกรรมต่างๆตั้งแต่สมัย

สุโขทัยเป็นต้นมา และพระราชนิพนธ์ของพระองค์ได้รับการประกาศยกย่องถึง๓เรื่องว่าเป็นเลิศคือ

หวัใจนกัรบเปน็เลศิประเภทบทละครพดูพระนลคำหลวงเปน็หนงัสอืดแีละแตง่ดใีนกวนีพินธ์มทันะพาธา

เป็นเลิศด้านบทละครพูดคำฉันท์ ต่อมาในภายหลังองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาติ(UNESCO)ได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น“ปราชญ์สยาม

คนที่๕” นอกจากนี้ยังทรงได้รับพระสมัญญานามว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ซึ่งเป็นพระ

สมัญญานามที่พสกนิกรยอมรับและเทิดทูนพระองค์ตลอดมา

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระมเหสีพระสนมและพระคู่หมั้นตามลำดับดังนี้

๑. หม่อมเจ้าหญิงวัลลภาเทวีวรวรรณพระคู่หมั้น ได้สถาปนาเป็นพระวรกัญญาปทาน

พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี แต่ภายหลังทรงถอนหมั้นและโปรดเกล้าฯให้ออกพระนามว่า“พระเจ้า

วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี”

๒. หม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวัณพระขนิษฐาพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี หลังอภิเษกสมรส

โปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น“พระนางเธอลักษมีลาวัณ”

๓. คุณเปรื่องสุจริตกุลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเป็นพระสนมเอกที่“พระสุจริตสุดา”

๔. คุณประไพสุจริตกุลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเป็นพระอินทราณีพระสนมเอก ต่อมา

ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็น“สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีพระวรราชชายา”

๕. คุณเครือแก้วอภัยวงศ์ทรงได้รับสถาปนาเป็นเจ้าจอมสุวัทนา เมื่อทรงพระครรภ์ได้รับ

การสถาปนาพระอิสริยยศเป็น“พระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวี”
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ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรอยู่พระนางเจ้าสุวัทนา

พระวรราชเทวีมีพระประสูติกาลพระราชธิดาคือสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา

สิริโสภาพัณณวดีในวันที่๒๔พฤศจิกายนพ.ศ.๒๔๖๘(สิ้นพระชนม์วันพุธที่๒๗กรกฎาคม

พ.ศ.๒๕๕๔)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในวันที่๒๖พฤศจิกายนพ.ศ.๒๔๖๘

เวลา๑.๔๕น.ด้วยพระโรคพระโลหิตเป็นพิษในอุทรพระชนมายุ๔๕พรรษาทรงดำรงสิริราชสมบัติ

นาน๑๕ปี
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธที่

๘พฤศจกิายนพ.ศ.๒๔๓๖ ไดร้บัพระราชทานพระนามวา่สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอเจา้ฟา้ประชาธปิก

ศักดิเดชน์ฯ ทรงเริ่มศึกษาตามประเพณีขัตติยราชกุมาร ทรงเป็นนักเรียนนายร้อยพิเศษในโรงเรียน

นายร้อยชั้นประถม มีพระอาจารย์ถวายอักษรเพิ่มเติมวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในพระราชวัง

ดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการ

พระราชพิธีโสกันต์พระราชทานเมื่อวันที่๔มีนาคมพ.ศ.๒๔๔๘ ภายหลังพระราชพิธีโสกันต์แล้วมี

พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯสถาปนาเปน็สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอเจา้ฟา้ฯกรมขนุสโุขทยัธรรมราชา

 ในพ.ศ.๒๔๕๑เสดจ็ไปทรงศกึษาวทิยาการในประเทศยโุรปณวทิยาลยัอตีนั(EtonCollege)

ประเทศอังกฤษ จากนั้นในพ.ศ.๒๔๕๔-พ.ศ.๒๔๕๖ทรงศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่ม้าโรงเรียน

นายร้อยเมืองวูลิช(RoyalMilitaryAcademy,Woolwich)ประเทศอังกฤษและเสด็จไปประจำกรม

ทหารปืนใหญ่ม้าอังกฤษณเมืองออลเดอชอต(Aldershot)เพื่อทรงศึกษาและฝึกฝนหน้าที่นายทหาร

แต่เนื่องจากภาวะสงครามในยุโรปลุกลามจนกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่๑ในพ.ศ.๒๔๕๗พระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เสด็จนิวัตประเทศไทย

ในพ.ศ.๒๔๕๘ทรงรับราชการในตำแหน่งนายทหารคนสนิทของจอมพลสมเด็จพระอนุชา

ธิราชเจ้าฟ้าฯกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเสนาธิการทหารบกต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนขึ้น

เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์และทรงดำรงพระยศเป็นนายร้อยเอกจากนั้นทรงย้าย

ไปรับราชการประจำกรมบัญชาการกองทัพน้อยที่๒ในตำแหน่งนายทหารฝ่ายเสนาธิการและได้เลื่อน

พระยศเป็นนายพันตรีตำแหน่งผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยชั้นประถม วันที่๒๗มิถุนายนพ.ศ.

๒๔๖๐ทรงลาราชการเพื่อทรงพระผนวชณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและประทับ

จำพรรษาจนครบไตรมาสณพระตำหนักทรงพรตวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อทรงลาสิกขาแล้วกราบ

บังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี

สวัสดิวัตน์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯประกอบพิธีอภิเษก

สมรสพระราชทานในวันที่๒๕สิงหาคมพ.ศ.๒๔๖๑ณพระที่นั่งวโรภาสพิมานพระราชวังบางปะอิน

และมีพิธีขึ้นตำหนักใหม่วังศุโขทัยถนนสามเสน

ในพ.ศ.๒๔๖๔พันโทสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าฯกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาและ

พระชายาได้เสด็จยุโรปเพื่อรักษาพระองค์ เมื่อแพทย์วินิจฉัยพระโรคแล้วยืนยันว่าไม่ได้เป็นอะไร
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ร้ายแรงจึงตัดสินพระทัยเข้าศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกฝรั่งเศส(ÉcoledeGuerre) มี

พระสหายร่วมรุ่นที่ต่อมามีบทบาทสำคัญทางการทหารและการเมืองของฝรั่งเศสคือร้อยเอกชาร์ล

เดอโกลล์(CharlesdeGaulle)ซึ่งต่อมาคือประธานาธิบดีฝรั่งเศสทรงสำเร็จการศึกษาในเดือน

กันยายนพ.ศ.๒๔๖๗

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้เลื่อนสมเด็จพระเจ้า

น้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์กรมขุนสุโขทัยธรรมราชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ

เจ้าฟ้าฯกรมหลวงและทรงสถาปนาขึ้นเป็นรัชทายาทในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.๒๔๖๗ เมื่อพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ทรงอัญเชิญสมเดจ็พระเจา้

นอ้งยาเธอเจา้ฟา้ประชาธปิกศกัดเิดชน์กรมหลวงสโุขทยัธรรมราชาขึน้เปน็พระมหากษตัรยิร์ัชกาลที่๗

แห่งพระราชวงศ์จักรี ได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่๒๕กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๔๖๘

พระราชทานปฐมบรมราชโองการว่า “…ดูกรพราหมณ์ บัดนี้เราทรงราชภาระ ครองแผ่นดินโดยธรรม  

สม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชน  เราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติ  

เป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเป็นธรรมสืบไป ท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทอญฯ”

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการศาสนาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

ปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยทรงสร้างกลไกการปฏิรูปคือแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลเร็วขึ้นและบรรลุผลทั่วทั้งแผ่นดิน

นับเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์โดยเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เมื่อพ.ศ.๒๔๗๐จำนวน

๗คน และยกระดับมาตรฐานการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ระดับปริญญาตรีอย่างสมบูรณ์

คือการประสาทปริญญาเวชชบัณฑิตชั้นตรี(แพทยศาสตรบัณฑิต)เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่๒๕ตุลาคม

พ.ศ.๒๔๗๓

ส่วนทางด้านศาสนาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์

อักษรไทยสมบูรณ์ขนานนามว่า“พระไตรปิฎกสยามรัฐ”จัดพิมพ์จำนวน๑,๕๐๐จบ(จบหนึ่งมี๔๕

เล่ม)พระราชทานในพระราชอาณาจักร๒๐๐จบและแจกจ่ายไปตามมหาวิทยาลัยและหอสมุด

นานาชาติทั่วโลกจำนวน๔๕๐จบ อีก๘๕๐จบพระราชทานแก่ผู้บริจาคทรัพย์เพื่อขอรับพระ

ไตรปฎิก(อตัราจบละ๔๕๐บาท) นอกจากนีโ้ปรดเกลา้ฯใหม้กีารประกวดแตง่หนงัสอืสอนพระพทุธ-

ศาสนาสำหรับเด็กโดยโปรดเกล้าฯให้ราชบัณฑิตสภา(ปัจจุบันคือราชบัณฑิตยสถาน)ทำหน้าที่ออก

ประกาศเชิญชวนและคัดเลือกหนังสือเรื่องที่แต่งดีเห็นสมควรได้รับพระราชทานรางวัลนำขึ้นทูลเกล้าฯ

ถวายเพื่อทรงตัดสินว่าเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลที่๑หรือที่๒และมีพระมหากรุณาธิคุณทรง

พระราชนิพนธ์คำนำให้เป็นเกียรติแก่ผู้แต่งด้วย หนังสือเรื่องแรกที่ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี

พ.ศ.๒๔๗๒เป็นพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัยดิศกุลเรื่อง“สาสนคุณ”แต่นั้นมาพระบาท
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สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็ก

และจัดพิมพ์แจกจ่ายในพระราชพิธีวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปีซึ่งได้มีการดำเนินการสืบมาจนถึงรัชกาล

ปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะปรับปรุงการปกครองท้องถิ่นให้เป็น

แบบเทศบาลเพื่อให้เป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ต้นรัชกาลเมื่อทรงสร้าง

“สวนไกลกังวล”เป็นที่ประทับที่หัวหินแล้วโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติการจัดสภาบำรุงสถาน

ที่ทะเลฝั่งตะวันตกพุทธศักราช๒๔๖๙เพื่อเป็นแนวพระราชดำริให้ประเทศปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยในภายหน้า“สภาบำรุงฯ”จึงเป็นการทดลองปกครองตนเองระดับท้องถิ่นในรูปแบบ

municipalityหรือประชาภิบาล(ภายหลังเรียกว่าเทศบาล)

แนวพระราชดำริที่จะให้ระบอบประชาธิปไตยหยั่งรากลึกนั้นจะต้องให้ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจระบอบการเมืองการปกครองโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความคุ้นเคยกับการปกครอง

ตนเองในระดับท้องถิ่นปรากฏชัดเจนในพระราชบันทึก“DemocracyinSiam”ซึ่งต่อมาคณะ

ราษฎรเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการปกครองท้องถิ่นในรูปของเทศบาลเพื่อให้เป็นรากฐานแห่ง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยและปลูกฝังให้ราษฎรเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของการปกครองใน

ระบอบรัฐสภาจึงให้ประกาศพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช๒๔๗๖

พระราชดำริสำคัญอีกประการหนึ่งคือระเบียบข้าราชการพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระราชดำริที่จะวางระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นข้าราชการอาชีพโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์

ทางอื่นเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ดีเข้ารับราชการมีระบบสรรหาเป็นกลางและยุติธรรมมีระเบียบวินัย

เป็นแบบแผนเดียวกันเพื่อให้ข้าราชการได้รับความเป็นธรรมรวมทั้งมีสิทธิหรือหน้าที่ต่อราชการเสมอ

เหมือนกัน

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริเรื่องการปกครองระบอบพระมหากษัตริย์

อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ(ConstitutionalMonarchy)ได้มีพระราชหัตถเลขาถึงพระยากัลยาณไมตรี

(Dr.FrancisB.Sayre)ในหัวเรื่อง“ProblemsofSiam”ประกอบด้วยพระราชปุจฉา๙ข้อเกี่ยว

กับสภาพการณ์ทางการเมืองที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในตอนต้นรัชกาล พระยากัลยาณไมตรีตอบ

พระราชปุจฉาทุกข้อและได้ทูลเกล้าฯถวายร่างรัฐธรรมนูญฉบับสั้นๆ๑๒มาตราแสดงถึงโครงสร้าง

ของรฐับาลทีค่วรจะเปน็ตามความเหน็ของพระยากลัยาณไมตรีโดยใชช้ือ่วา่“OutlineofPreliminary

Draft”นับเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกพ.ศ.๒๔๖๙ ส่วนร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่๒นั้นโปรดเกล้าฯ

ให้นายเรมอนด์บี.สตีเวนส์(RaymondB.Stevens)ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศและพระยา

ศรีวิสารวาจาปลัดทูลฉลองกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันยกร่างแล้วเสร็จในวันที่๙มีนาคม

พ.ศ.๒๔๗๕ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่๒๔มิถุนายนพ.ศ.๒๔๗๕เพียง๓เดือนเศษเท่านั้น

ร่างรัฐธรรมนูญนี้ เป็นภาษาอังกฤษมีชื่อว่า“AnOutlineofChanges in theFormof
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Government” เนื้อหาสำคัญคือกำหนดรูปแบบการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจบริหาร

และนิติบัญญัติตลอดจนวิธีการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหลักการดังกล่าว

ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช๒๔๗๕

อนึ่งในพ.ศ.๒๔๗๕กรุงรัตนโกสินทร์ครบ๑๕๐ปีในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้มีพระราชพิธีฉลองพระนคร๑๕๐ปีและโปรดให้สร้างสะพานสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้าและพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นเป็นที่ระลึก

อยา่งไรกต็ามเชา้ตรูว่นัที่๒๔มถินุายนพ.ศ.๒๔๗๕ณลานพระทีน่ัง่อนนัตสมาคมพระราชวงั

ดุสิตพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา(พจน์พหลโยธิน)หัวหน้า“คณะราษฎร”อ่านประกาศ

คณะราษฎรฉบับที่๑มีเนื้อหาโจมตีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ความไม่เหมาะสม

ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบ

พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญรวมทั้งประกาศหลัก๖ประการในการปกครอง คณะราษฎร

สามารถยึดอำนาจในกรุงเทพฯได้ แล้วจับกุมพระบรมวงศ์และข้าราชการตำแหน่งสำคัญๆไว้เป็น

ตัวประกันและได้มีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราช-

ดำเนินคืนสู่พระนครเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

วันที่๒๖มิถุนายนพ.ศ.๒๔๗๕คณะราษฎรนำร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง

แผ่นดินสยามพ.ศ.๒๔๗๕พร้อมด้วยร่างพระราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองแผ่นดินพุทธศักราช๒๔๗๕ขึ้นทูลเกล้าฯถวายณวังศุโขทัยเพื่อลงพระปรมาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ลงพระปรมาภิไธยเฉพาะร่างพระราชกำหนดนิรโทษกรรมใน

คราวเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช๒๔๗๕เพียงฉบับเดียว ส่วนร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญ

การปกครองแผ่นดินสยามพุทธศักราช๒๔๗๕นั้นไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยทรงรับไว้พิจารณาและ

โปรดเกล้าฯนัดหมายให้คณะราษฎรมาเฝ้าในวันรุ่งขึ้น เมื่อได้ทรงพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วได้ลง

พระปรมาภิไธยและทรงเติมคำว่า“ชั่วคราว”ในชื่อของรัฐธรรมนูญฉบับแรก พระราชบัญญัติ

ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช๒๔๗๕ประกาศใช้วันที่๒๗มิถุนายน

พ.ศ.๒๔๗๕

เมื่อคณะราษฎรได้ปกครองประเทศระยะหนึ่งหลักการและการกระทำบางประการของคณะ

ราษฎรขัดแย้งกับพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกอปรกับพระพลานามัยเสื่อม

ลงและเสถียรภาพการเมืองที่ยังไม่มั่นคงนักพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จ

พระราชดำเนินไปผ่าตัดพระเนตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีณประเทศ

อังกฤษเมื่อวันที่๑๒มกราคมพ.ศ.๒๔๗๖ หลังจากทรงรับการผ่าตัดแล้วความขัดแย้งระหว่าง

พระองค์กับคณะรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไป ในที่สุดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน

พระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติในวันที่๒มีนาคมพ.ศ.๒๔๗๗ขณะประทับณพระตำหนักโนล
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(KnowleHouse)เมืองแครนลี(Cranleigh)มณฑลเซอร์เรย์(Surrey)ประเทศอังกฤษ

หลังจากทรงสละราชสมบัติแล้วพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรม-

ราชินีประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยทรงใช้พระนามและพระอิสริยยศเดิมคือสมเด็จเจ้าฟ้า

ประชาธิปกศักดิเดชน์กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาและทรงย้ายที่ประทับจากพระตำหนักโนลซึ่งมี

ขนาดใหญ่ค่าเช่าแพงและค่อนข้างทึบไม่เหมาะสมกับพระพลานามัยไปประทับที่พระตำหนักใหม่

ขนาดเลก็ลงคอืพระตำหนกั“เกลนแพมเมนต”์(GlenPamment)หลงัจากประทบัอยูท่ีพ่ระตำหนกั

เกลนแพมเมนต์ประมาณ๒ปีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยทรุดโทรม

ลงทรงประชวรด้วยโรคพระหทัยทรงซื้อพระตำหนักใหม่ขนาดเล็กลงชื่อ“เวนคอร์ต”(VaneCourt)

เมื่ออังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่๒พ.ศ.๒๔๘๒พระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงย้ายไปประทับที่พระตำหนักคอมพ์ตัน (ComptonHouse)

พระตำหนักขนาดเล็กที่สุดในบรรดาพระตำหนักต่างๆที่ประทับมาก่อนด้วยสภาวะสงครามความ

เป็นอยู่ยากลำบากขาดแคลนอาหารต้องระวังการโจมตีทางอากาศพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงย้ายที่ประทับชั่วคราวไปอยู่ที่พระตำหนักสแตดดอน(Staddon)นอร์ทเดวอน(North

Devon)ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอังกฤษ ในพ.ศ.๒๔๘๓พระสุขภาพพลานามัยของพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรุดลงต้องทรงย้ายกลับไปประทับณพระตำหนักคอมพ์ตัน(Compton

House)อีกครั้งจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๓๐พฤษภาคมพ.ศ.๒๔๘๔ พระชนมายุ

๔๘พรรษาทรงดำรงสิริราชสมบัติ๙ปี
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลหรือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา

อานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรทรงครองราชย์พ.ศ.๒๔๗๗-พ.ศ.๒๔๘๙ทรงเป็นพระมหา

กษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยเสด็จขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์ระหว่างนั้นประเทศไทย

ต้องเผชิญกับการสงครามทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพาพระองค์ประทับอยู่

ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เพื่อทรงศึกษาเล่าเรียน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเป็นพระโอรสองค์แรกของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์

เธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม

พระบรมราชชนก)กับหม่อมสังวาลย์มหิดลณอยุธยา(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)เสด็จ

พระราชสมภพเมื่อวันที่๒๐กันยายนพ.ศ.๒๔๖๘ (ตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)ณโรงพยาบาลเมืองไฮเดลแบร์ก(Heidelberg)ประเทศเยอรมนี

เมื่อแรกประสูติดำรงพระยศหม่อมเจ้าต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล พระองค์มีพระเชษฐภคินี

๑พระองค์คือหม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนา(สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์)และพระอนุชา๑พระองค์คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช

(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช)

เมื่อพระชนกเสด็จกลับประเทศไทยเพื่อรักษาพระอาการประชวรในพ.ศ.๒๔๗๑พระวรวงศ์

เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลได้เสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมพระชนนีพระเชษฐภคินี

และพระอนุชาปีถัดมาพระชนกสิ้นพระชนม์พระองค์จึงประทับที่เมืองไทยต่อและทรงเริ่มเข้ารับการ

ศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ต่อมาในพ.ศ.๒๔๗๕ทรงย้ายไปเรียนชั้นประถม

ศึกษาที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในปีเดียว

กันนี้สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงเกรงว่าความผันผวนของ

เหตุการณ์บ้านเมืองอาจส่งผลกระทบต่อพระนัดดาประกอบกับเรื่องสุขภาพจึงโปรดให้หม่อมสังวาลย์

นำพระโอรสพระธิดาเสด็จไปประทับณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อรับการศึกษาและ

เป็นผลดีต่อพระพลานามัย พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลได้ทรงศึกษาที่โรงเรียน

เมียร์มองต์(EcoleMiremont)

ระหว่างนี้ที่เมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

ประกาศสละราชสมบัติเมื่อวันที่๒มีนาคมพ.ศ.๒๔๗๗(นับตามแบบเก่า)อีกทั้งทรงสละสิทธิ์ในการ
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แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเฑียรบาลพ.ศ.๒๔๖๗ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล

ทรงอยู่ในลำดับที่๑ในการสืบสันตติวงศ์สภาผู้แทนราษฎรจึงลงมติเห็นชอบให้กราบบังคมทูลอัญเชิญ

ขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่๘

แหง่พระบรมราชจกัรวีงศ์ขณะพระชนมายุ๘พรรษา๕เดอืน๑๑วนัโดยมพีลเอกพระเจา้วรวงศเ์ธอ

กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ นาวาตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาและเจ้าพระยา

ยมราช(ปั้นสุขุม)เป็นคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ มีพระราชชนนีถวายพระอภิบาล พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลยังคงประทับที่เมืองโลซานเพื่อทรงศึกษา ในพ.ศ.๒๔๗๘ทรงย้าย

ไปเรยีนทีโ่รงเรยีนเอกอลนแูวลเดอลาซอือสิโรมองด์(EcoleNouvelledelaSuisseRomande)

พร้อมพระอนุชาโดยทรงศึกษาในสายศิลป์ทรงศึกษาภาษาละตินและภาษาอังกฤษพร้อมกันนั้น

ก็ทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันเพราะเป็นภาษาบังคับด้วยทรงศึกษาจนจบหลักสูตรและ

ได้รับประกาศนียบัตรDiplômedeBachelierèsLettres

พระราชชนนีทรงอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเป็นอย่างดีพร้อมทรง

ปฏิบัติต่อพระธิดาและพระโอรสคล้ายคลึงกัน พระองค์เอาพระทัยใส่ในเรื่องสุขภาพ ทรงปลูกฝังให้รัก

การศึกษามีคุณธรรมมีวินัยมีความรับผิดชอบให้เรียนภาษาไทยวัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร์ไทย

พระพุทธศาสนาและให้รู้จักความเป็นไทยรักเมืองไทยเพื่อเตรียมพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตประเทศไทยครั้งแรกพร้อมพระราชชนนี

พระเชษฐภคินีและพระอนุชาระหว่างวันที่๑๕พฤศจิกายน-๑๓มกราคมพ.ศ.๒๔๘๑ตาม

คำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลในปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ไทยสามารถยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกัน

ที่ผูกมัดไทยด้วยเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตอัตราภาษีที่ต่ำตามสนธิสัญญาเบาว์ริงได้อย่างสมบูรณ์

ขณะเสด็จนิวัตประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีพระชนมายุ๑๓

พรรษา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งขณะนั้นประทับที่เกาะปีนังและ

ทรงได้เข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯก่อนที่จะเสด็จถึงประเทศไทยทรงกล่าวถึงด้วยความ

ชื่นชมดังความตอนหนึ่งว่า“...สมเด็จพระอานันทมหิดลนั้นพระกิริยาอัธยาศัย หรือ...พระอุปนิสัยดี

มาก มีเค้าทรงสติปัญญาผิดเด็กสามัญ และรู้จักวางพระองค์พอเหมาะแก่การเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยัง

ทรงพระเยาว์ ใคร  ๆ ได้เข้าใกล้แล้วมีแต่ชอบและสรรเสริญกันทุกคน...”และทรงชื่นชมสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนีในการอภิบาลที่ดีด้วย

รัฐบาลซึ่งมีพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา(พจน์พหลโยธิน)เป็นนายกรัฐมนตรีได้รับเสด็จ

อย่างสมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีพระราชดำรัสตอบความตอนหนึ่งว่า

“...ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยที่ข้าพเจ้ารักและคิดถึงอยู่เสมอ...ขอให้ประชาชนอยู่เย็น

เป็นสุขในความร่มเย็นของรัฐธรรมนูญทั่วกัน...”
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ระหว่าง๕๙วันที่เสด็จประทับในเมืองไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายประการเช่นเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีสมโภชใน

วโรกาสเสด็จนิวัตพระนครณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในการนี้มีการประกาศสถาปนาพระราชชนนี

เป็น“สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์” เจ้านายฝ่ายเหนือคือเชียงใหม่ลำพูนน่านเข้าเฝ้าทูล

ละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชทาน

ธงประจำกองลูกเสือทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญประทับสามล้อพระที่นั่งทอดพระเนตรงาน

ทอดพระเนตรการประกอบอาชีพของราษฎรเช่นการทำนาจับปลา

ระหว่างที่ประทับในพระนครประชาชนที่ทราบข่าวจะคอยเฝ้ารับเสด็จทุกแห่ง ก่อนที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลจะเสด็จกลับไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงศึกษาต่อมี

พระราชดำรัสต่อประชาชนทางวิทยุกระจายเสียงความตอนหนึ่งว่า“...ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนจนสำเร็จ  

เพื่อจะได้มาสนองคุณชาติที่รักของเรา ในการที่ข้าพเจ้าจะลาท่านไปนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่าน  

ทั้งหลายมีความสุขความเจริญทั่วกัน...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพร้อมสมเด็จพระราชชนนีฯพระเชษฐภคินีและ

พระอนุชาเสด็จถึงสวิตเซอร์แลนด์ในต้นเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.๒๔๘๑ แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรง

เกิดขึ้นในสังคมโลกแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลก็ทรงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับ

การศึกษาดังที่ทรงให้คำมั่นสัญญาไว้ในพ.ศ.๒๔๘๖เมื่อทรงสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเดิม

ทรงเขา้ศกึษาวชิานติศิาสตรท์ีม่หาวทิยาลยัโลซาน ๒ปตีอ่มาทรงสอบไลไ่ด้SemidoctoralenDroit

และตั้งพระราชหฤทัยจะศึกษาระดับปริญญาเอกต่อไป

สงครามโลกครั้งที่๒สิ้นสุดในเดือนสิงหาคมพ.ศ.๒๔๘๘ ถึงวันที่๒๐กันยายนพ.ศ.๒๔๘๘

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิลกท็รงบรรลนุติภิาวะและเสดจ็นวิตัประเทศไทยเปน็ครัง้ที่๒

ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลเพื่อเยี่ยมเยือนและบำรุงขวัญประชาชนเมื่อวันที่๕ธันวาคม

พ.ศ.๒๔๘๘โดยมีประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น ต่อมาในวันที่๑๐ธันวาคมซึ่งเป็นวัน

รัฐธรรมนูญมีพระราชดำรัสต่อประชาชนความตอนหนึ่งว่า



	 ...ข้าพเจ้าเชื่อว่า	ถ้าคนไทยทุกคนถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง	และต่างปฏิบัติ	 

หน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	และถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว	ความทุกข์

ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้	ข้าพเจ้าจึงขอร้องให้ท่านทุกคนได้ช่วยกันทำหน้าที่	 

ของตนโดยขันแข็งและขอให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันจริง  ๆ 	เพื่อชาติจะได้ดำรงอยู่ใน	 

ความวัฒนาถาวรสืบไป...	
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ระหว่างนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเช่น

เสด็จพระราชดำเนินตรวจพลสวนสนามของกองทัพพันธมิตรพร้อมกับลอร์ดหลุยส์เมานต์แบตเทน

(LordLouisMountbatten)ผู้บัญชาการทหารฝ่ายพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณ

ท้องสนามหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในหลายจังหวัด เสด็จพระราชดำเนินไป

พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เสด็จประพาสสำเพ็งซึ่งทำให้เกิดความรู้สึก

ที่ดีต่อกันระหว่างคนไทยกับคนจีนหลังเกิดความร้าวฉานจนมีการต่อสู้กันในเดือนกันยายนพ.ศ.

๒๔๘๘ การเสด็จครั้งนั้นมีชาวจีนไทยแขกตั้งแถวรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอกทางด้านกฎหมายในวันที่๑๓มิถุนายนพ.ศ.๒๔๘๙ แต่ในวันที่๙มิถุนายนก่อนการ

เสด็จกลับเพียง๔วันได้เสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืนในที่พระบรรทมขณะพระชนมายุเพียง๒๐

พรรษา๙เดือนยังความโศกเศร้าอาลัยแก่คนไทยทั้งมวลทุกเชื้อชาติศาสนา

รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครอง

ราชสมบัติต่อ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีขึ้น

ในวันที่๒๙มีนาคมพ.ศ.๒๔๙๓ณท้องสนามหลวง

ต่อมาในพ.ศ.๒๕๓๙พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประกาศเฉลิม

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลอย่างสังเขปว่า“พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร”

อนึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่๒๐กันยายนของทุกปีซึ่งตรงกับวันเสด็จพระราชสมภพเป็น

วันเยาวชนแห่งชาติ


วุฒิชัย มูลศิลป์ 





เอกสารอ้างอิง
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พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จออกมหาสมาคมณพระสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิต

เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี วันที่๙มิถุนายนพ.ศ.๒๕๔๙
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙แห่ง

พระราชวงศ์จักรีทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย

พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่๕ธันวาคมพ.ศ.๒๔๗๐

ณโรงพยาบาลเมานต์ออเบิร์น(MountAuburn)เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตต์(Massashusetts)

ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช มี

พระเชษฐภคินีและพระบรมเชษฐาธิราชคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์(๖พฤษภาคม๒๔๖๖-๒มกราคม๒๕๕๑)และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร

เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนกประชวรสวรรคตในวันที่๒๔กันยายนพ.ศ.๒๔๗๒ขณะนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาไม่ถึง๒พรรษา ในพ.ศ.๒๔๗๕ขณะมีพระชนม-

พรรษา๕พรรษาได้เสด็จเข้าทรงศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยจนกระทั่งพ.ศ.๒๔๗๖จึง

เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชไปประทับที่

เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงศึกษาที่โรงเรียนเมียร์มองต์(EcoleMiremont) แล้วทรง

ศกึษาตอ่ทีโ่รงเรยีนเอกอลนแูวลเดอลาซอือสิโรมองด์(EcoleNouvelledelaSuisseRomande)

เมืองชายยีซูรโลซาน(Chailly-surLausanne) พ.ศ.๒๔๘๑ทรงจบการศึกษาจากโรงเรียนยิมนาส

คลาสสิคก็องโตนาล(GymnaseClassiqueCantonal)แห่งเมืองโลซานทรงได้รับประกาศนียบัตร

ทางอักษรศาสตร์ จากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโลซานแผนกวิชาวิทยาศาสตร์

ในวันที่๒มีนาคมพ.ศ.๒๔๗๗พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ

รัฐบาลได้กราบทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลในพ.ศ.๒๔๗๗ และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงได้

รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช

ต่อมาในวันที่๙มิถุนายนพ.ศ.๒๔๘๙สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลสวรรคตณ

พระที่นั่งบรมพิมาน รัฐบาลโดยความเห็นชอบของรัฐสภาจึงอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ

เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติในวันเดียวกันขณะที่มีพระชนมพรรษายังไม่เต็ม๑๙

พรรษาและยังทรงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยโลซาน เมื่อจัดการพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อานันทมหิดลแล้วพระองค์ได้เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่๑๙สิงหาคม

พ.ศ.๒๔๘๙
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เมื่อเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าพระองค์

จะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขจึงทรงเปลี่ยนแนวทางการศึกษาใหม่

จากวิชาวิทยาศาสตร์มาเป็นวิชาสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์(LicenceetDoctoratès

SciencesSociales)ทั้งนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทรงดำรงฐานะพระมหากษัตริย์ต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตประเทศไทยเมื่อวันที่๒๔มีนาคมพ.ศ.๒๔๙๓และ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวอานันทมหิดลในวันที่๒๙มีนาคมพ.ศ.๒๔๙๓ แล้วกำหนดจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรณพระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระ

พันวัสสาอัยยิกาเจ้าวังสระปทุมเมื่อวันที่๒๘เมษายนพ.ศ.๒๔๙๓ ครั้นวันที่๕พฤษภาคม

พ.ศ.๒๔๙๓ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณ

ราชประเพณีขึ้นณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์จะมีพระบรม-

ราชโองการครั้งแรกหลังจากที่ทรงรับราชาภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทยว่า“เราจะครองแผ่นดินโดย

ธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”แล้วทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาโดยมีพระปรมาภิไธย

จารึกในพระสุพรรณบัฏว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร

พระปฐมบรมราชโองการในวันบรมราชาภิเษกนี้แม้จะสั้นแต่ก็ได้ความลึกซึ้งอันแสดงให้เห็นถึง

พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม

เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์และนับแต่นั้นมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ

ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดมา ทรง

ตั้งพระราชปณิธานว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัดให้ทั่วประเทศโดยเริ่มที่

ภาคกลางก่อนแล้วจะเสด็จยังภาคอื่นๆจนครบทุกภาค การเสด็จเยี่ยมราษฎรตามพระราชปณิธาน

นี้เองที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงทุกข์สุขและความเป็นอยู่ของราษฎรจนนำมา

ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่ครอบคลุมปัญหาทุกด้านของประชาชน ก่อให้เกิด

ความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนกลายเป็นเอกลักษณ์

ที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งไม่มีชาติใดเสมอเหมือน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีฐานะเป็นองค์พระประมุขของชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยและทรงมีกรอบในการปฏิบัติพระราชภารกิจและพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อความ

ผาสุกของราษฎร การดำรงฐานะพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยนั้นทำให้พระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยู่หัวทรงเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินได้น้อยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญดังที่มี

คำกล่าวว่า“พระมหากษัตริย์ทรงปกเกล้า แต่มิได้ทรงปกครอง” และจะต้องวางพระองค์เป็นกลาง

ทางการเมืองซึ่งแม้พระราชอำนาจที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญจะมีอยู่อย่างจำกัดแต่เนื่องจากความ

สัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับประชาชนเป็นไปอย่างแน่นแฟ้นจึงมีพระราชสถานะและพระราช-

อำนาจตามจารีตประเพณีที่คนส่วนใหญ่ยอมรับโดยที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะทรงอยู่ใน

ฐานะที่ทรงเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดของประชาชนชาวไทยจึงทรงเป็นประมุขหรือผู้นำที่เปี่ยมด้วย

พระบารมี พระราชอำนาจของพระองค์ตามจารีตประเพณีจึงเกิดจากพระบารมีอย่างแท้จริง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความปรองดองของชนในชาติ

ยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตการณ์และไม่มีผู้ใดสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วประชาชนทุกคนคาดหวังว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงแก้ไขปัญหาได้ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์เมื่อวันที่๑๔ตุลาคม

พ.ศ.๒๕๑๖และเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมพ.ศ.๒๕๓๕ซึ่งคนไทยต้องเผชิญหน้ากันเองนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ใช้พระบารมีจนทำให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบเรียบร้อยได้ซึ่งไม่มี

พระมหากษัตริย์หรือประมุขของรัฐใดที่จะทำได้เช่นนี้

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหา

สำคัญของชาติหลายประการเช่นพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้พระราชทานพระราชดำรัส

เรื่องความพอควรพออยู่พอกินมีความสงบมาตั้งแต่พ.ศ.๒๕๑๗ดังพระราชดำรัสที่พระราชทาน

แก่คณะผู้แทนสมาคมองค์การศาสนาครูนักเรียนโรงเรียนต่างๆนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เข้าเฝ้าฯ

ถวายชยัมงคลเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาณศาลาดสุดิาลยัพระราชวงัดสุติเมือ่วนัพธุที่๔

ธันวาคมพ.ศ.๒๕๑๗ว่า
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ไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่	แต่เราอยู่พอมีพอกิน	และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย	 

พออยู่พอกิน	มีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐาน	ตั้งปณิธานในทางนี้	ที่จะให้เมืองไทยอยู่	 

แบบพออยู่พอกิน	ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด	แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน	มีความสงบ	 

เปรียบเทียบกับประเทศอื่น  ๆ 	ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้	เราก็จะยอดยิ่งยวดได้	 

ประเทศต่าง ๆ  ในโลกนี้กำลังตก	กำลังแย่	กำลังยุ่งเพราะแสวงหาความยิ่งยวดทั้งในอำนาจ	 

ทั้งในความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	ทางอุตสาหกรรม	ทางลัทธิ	ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็น	 

ผู้ที่มีความคิด	และมีอิทธิพล	มีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความเห็นเหมือนกัน	ช่วยกันรักษา	 

ส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควร	ขอย้ำ	พอควร	พออยู่พอกิน	มีความสงบ	ไม่ให้คนอื่นมาแย่ง

คุณสมบัติจากเราไปได้	ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวร	ที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดเวลา 





242

พระราชดำรัสนี้แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เมื่อประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤตทาง

เศรษฐกิจอย่างรุนแรงตั้งแต่พ.ศ.๒๕๔๐เป็นต้นมาซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในวงกว้างตั้งแต่

ธุรกิจขนาดใหญ่จนถึงประชาชนในชนบทจนทำให้การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินของ

ประเทศต้องตกอยู่ใต้อำนาจการกำกับและการควบคุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือIMF

(InternationalMonetaryFund) ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ประเทศไทยจำเป็นต้องแสวงหา

มาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อความอยู่รอดของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯพระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

แกค่นไทยโดยเนน้การพึง่ตนเองเปน็หลกัและมจีดุเริม่ตน้ทีก่ารฟืน้ฟเูศรษฐกจิชมุชนสง่เสรมิความสามคัคี

ของชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

ณศาลาดุสิดาลัยเมื่อวันที่๔ธันวาคมพ.ศ.๒๕๔๐ว่า“การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่  

เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความว่า อุ้มชูตัวเอง  

ไว้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง”มีพระราชดำริว่า“ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบ  

พอเพียง ไม่ต้องทั้งหมด แม้จะไม่ถึงครึ่ง อาจจะเศษหนึ่งส่วนสี่ ก็จะสามารถที่จะอยู่ได้”และในปีต่อมา

ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาณศาลาดุสิดาลัยพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่๔ธันวาคมพ.ศ.๒๕๔๑โดยทรงอธิบาย

ถึงการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่า



 ...ควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องทั้งหมด	เพียงครึ่งหนึ่งก็ใช้ได้	แม้จะเป็น	 

เศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ	หมายความว่าวิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้น	ไม่ต้องทำทั้งหมด	และขอ	 

เติมว่าถ้าทำทั้งหมดก็จะทำไม่ได้	ถ้าครอบครัวหนึ่งหรือแม้หมู่บ้านหนึ่งทำเศรษฐกิจพอเพียง	 

ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นการถอยหลังถึงสมัยหิน	สมัยคนอยู่ในอุโมงค์หรือในถ้ำ	ซึ่งไม่ต้อง	 

อาศัยหมู่บ้านอื่น	เพราะว่าหมู่อื่นก็เป็นศัตรูทั้งนั้น	ตีกัน	ไม่ใช่ร่วมมือกัน	จึงต้องทำเศรษฐกิจ	 

พอเพียง	แต่ละคนต้องหาที่อยู่	ก็หาอุโมงค์หาถ้ำ	ต้องหาอาหาร	คือไปเด็ดผลไม้หรือใบไม้	 

ตามที่มี	หรือไปใช้อาวุธที่ได้สร้างได้ประดิษฐ์เอง	ไปล่าสัตว์	กลุ่มที่อยู่ในอุโมงค์ในถ้ำนั้นก็มี	 

เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์	ก็ปฏิบัติได้ 



ต่อมารัฐบาลได้อัญเชิญแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทางในการพฒันา

และการบรหิารประเทศโดยบรรจไุวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที่๙(พ.ศ.๒๕๔๕-

พ.ศ.๒๕๔๙)และฉบับที่๑๐(พ.ศ.๒๕๕๐-พ.ศ.๒๕๕๔)นอกจากนี้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยังบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๐อีกด้วย
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แนวพระราชดำริสำคัญอีกประการหนึ่งที่พระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติคือพระราชดำริ

ในการแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนา

โดยได้พระราชทานหลักปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาแก่รัฐบาลเมื่อพ.ศ.๒๕๔๗ว่า“ให้พยายามทำความ  

เข้าใจปัญหาเข้าถึงประชาชนและร่วมกันพัฒนา”

นับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความปรองดองให้

เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งในยามปกติและในภาวะวิกฤต ทั้งนี้ โดยการปฏิบัติด้วยพระองค์เองและ

พระราชทานแนวพระราชดำริให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติซึ่งเป็นแนวทางที่จะทำให้สังคมโดยรวมอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุขในที่สุด การสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมนั้นสิ่งสำคัญคือความเป็น

ธรรมที่ราษฎรพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีบทบาทในการ

พระราชทานความเป็นธรรมแก่ราษฎรตลอดมาทั้งการใช้พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอื่นๆ พระองค์ใส่พระทัยเรื่องฎีกาขอพระราชทาน

อภัยโทษแก่นักโทษซึ่งต้องโทษเป็นอันมากถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเกี่ยวกับชีวิตและอิสรภาพ

ของราษฎรโดยตรงเพื่อให้ประชาชนของพระองค์ที่ต้องโทษได้มีโอกาสกลับตัวประพฤติตนเป็น

พลเมืองดีและกลับมาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้

ยังได้พระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องที่ราษฎรทูลเกล้าฯถวายฎีการ้องทุกข์ต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

คดีความด้วย

นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาด้วยการทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติ

ปัญญาเพื่อพสกนิกรของพระองค์ปรากฏให้เห็นเป็นพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเพื่อบำบัดทุกข์

และบำรุงสุขของประชาชนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากซึ่งได้เริ่มต้นตั้งแต่

พ.ศ.๒๔๙๔เป็นต้นมา

พระราชกรณียกิจในช่วงสมัยต้นๆแห่งการครองราชสมบัติเป็นลักษณะของการพัฒนาสังคม

เช่นการรณรงค์หาทุนเพื่อก่อสร้างอาคารพยาบาลการต่อสู้โรคเรื้อนของมูลนิธิราชประชาสมาสัย

การจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนการเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับในต่างจังหวัดเป็นโอกาส

ให้พระองค์ทรงรับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริงของประชาชนพระราชกรณียกิจของพระองค์จึง

มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นประจักษ์ว่าความทุกข์ของประชาชนไทยมิได้มีเพียงในชนบทที่ห่างไกล

เท่านั้นแม้แต่ในกรุงเทพมหานครก็ยังมีปัญหาที่ทำให้ต้องพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน

ทั้งปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการจราจร งานพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นส่วนที่สามารถช่วยให้การบริหาร

ราชการแผ่นดินของทางราชการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชาสมาสัย
ซึ่งโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งขึ้นสำหรับสอนบุตรหลานผู้ป่วยโรคเรื้อน



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร
เพื่อทรงทราบปัญหาและความเดือดร้อนโดยตรง
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แนวพระราชดำริที่พระราชทานเพื่อนำไปปฏิบัติรวมทั้งที่ทรงปฏิบัติเป็นตัวอย่างมีหลักใหญ่

๒ประการคือพัฒนาความเป็นอยู่เพื่อให้ราษฎรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือมีปัจจัย๔เพียงพอ

ในการดำรงชีวิตและพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถในการประกอบการงานเพื่อสร้างความ

มั่นคงให้ชีวิตโดยทรงมุ่ง“หลักการพึ่งตนเอง”ทรงเน้นความสามัคคีที่ทำให้การร่วมกันประกอบ

กิจกรรมใดๆก็ตามประสบความสำเร็จ การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆจึงทรง

เน้นการอยู่รวมกลุ่มเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนากิจกรรมต่างๆให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้และด้วย

น้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อราษฎรและพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลจึงเป็นส่วนสำคัญ

อย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของราษฎรไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยที่มีบทบาท

อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องในการพัฒนาชาติและพัฒนาคนเสมือนว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ในฐานะ

“ที่ปรึกษาของชาติ”โดยทรงยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งซึ่งเป็นบทบาทที่ไม่ได้พบเห็น

ในประเทศใดในโลกที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติ

อย่างหนักและต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้

ดีขึ้นในทุกด้านโดยเฉพาะผู้ยากไร้ในชนบทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งเน้นเรื่องการเกษตร

ซึง่เปน็อาชพีหลกัของราษฎรทัง้ประเทศโดยทรงใหค้วามสำคญัตอ่การพฒันาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม

เช่นแหล่งน้ำดินและป่าไม้ ทรงตระหนักว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งและเป็นความต้องการอย่างมาก

ของราษฎรในชนบททั้งการใช้อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร พระองค์สนพระราชหฤทัยเรื่อง

การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและทรงเน้นการพัฒนาที่ดินรวมทั้งป่าไม้อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่

สำคัญของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในด้านการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรจนเป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ แนวพระราชดำริเรื่องทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดิน

เพื่อการเกษตรเป็นแนวพระราชดำริที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป

พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สำคัญยิ่งคืองานพัฒนาที่

เกี่ยวข้องกับน้ำ ศาสตร์ทั้งปวงที่เกี่ยวกับน้ำทั้งการพัฒนาการจัดหาแหล่งน้ำการเก็บกักน้ำการ

ระบายการควบคุมการทำน้ำเสียให้เป็นน้ำดีตลอดจนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พระราชกรณียกิจ

ในช่วงต้นๆแห่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆของประเทศทรงเน้นเรื่อง

ความสำคัญของแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและการเกษตรกรรม ทรงเชื่อว่าเมื่อใดที่สามารถแก้ไข

หรือบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำให้ราษฎรหรือให้ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกได้แล้ว

ราษฎรก็ย่อมจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาเรื่องแหล่งน้ำของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเริ่มตั้งแต่ปลายพ.ศ.๒๕๐๕ส่งผลให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมาก
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ที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ความสนพระราชหฤทัยเรื่องน้ำของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เฉพาะ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยวิธีการจัดสร้างแหล่งน้ำถาวรซึ่งอาจจะเป็นอ่างเก็บน้ำหรือฝายให้ราษฎร

ในท้องถิ่นต่างๆมีน้ำใช้โดยไม่ขาดแคลนเท่านั้น แต่ยังทรงหาวิธีการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรจึงเกิด

แนวพระราชดำริเรื่อง“ฝนหลวง”ขึ้นโดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายนพ.ศ.๒๔๙๘

และไดเ้ริม่ทำฝนเทยีมครัง้แรกเมือ่วนัที่๒๐กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๑๒ จากนัน้การคน้ควา้พฒันาเกีย่วกบั

ฝนหลวงกไ็ดก้า้วหนา้ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ทรงทดลองวจิยัดว้ยพระองคเ์องและพระราชทานพระราชทรพัย์

ส่วนพระองค์ร่วมเป็นค่าใช้จ่าย ด้วยพระวิริยอุตสาหะเป็นเวลาเกือบ๓๐ปีด้วยพระปรีชาสามารถ

และพระอัจฉริยภาพทำให้สามารถกำหนดบังคับฝนให้ตกลงสู่พื้นที่เป้าหมายได้ ฝนหลวงที่มุ่งหวัง

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งได้ขยายไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยการ

ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำหรือฝนทิ้งช่วงและช่วยด้านการอุปโภคบริโภค ประเทศไทยได้

จดทะเบียนเทคโนโลยีฝนหลวงกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเป็นครั้งแรกเมื่อ

พ.ศ.๒๕๒๕ ต่อมาองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้ทูลเกล้าฯถวายเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเมื่อวันที่๑๘

กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๔๐ในฐานะที่ทรงพระปรีชาสามารถและทรงเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกกิจกรรมดัดแปร

สภาพอากาศให้เกิดฝนในภูมิภาคเขตร้อนมีความเป็นไปได้และก้าวหน้ามาจนปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียเช่นโครงการ“น้ำดีไล่น้ำเสีย”ใน

การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ โดยทรงใช้น้ำที่มีคุณภาพดีจากแม่น้ำเจ้าพระยาให้ช่วยผลักดันและ

เจือจางน้ำเน่าเสียให้ออกจากแหล่งน้ำของชุมชนภายในเมืองตามคลองต่างๆเช่นคลองบางเขน

คลองบางซื่อคลองแสนแสบคลองเทเวศร์และคลองบางลำพูพระราชดำริเรื่องบำบัดน้ำเสียโดย

หลักการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายประหยัดพลังงานและสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลา มีพระราชดำริให้ใช้บึง

มักกะสันเป็นที่รองรับน้ำเสียจากชุมชนในเขตปริมณฑลและในกรุงเทพมหานคร โดยทรงเปรียบเทียบ

ว่า“บึงมักกะสัน”เป็นเสมือนดัง“ไตธรรมชาติ”ของกรุงเทพมหานครที่เก็บกักและฟอกน้ำเสีย

ตลอดจนเป็นแหล่งเก็บกักและระบายน้ำในฤดูฝน และยังโปรดเกล้าฯให้มีการทดลองใช้ผักตบชวามา

ช่วยดูดซับความสกปรกรวมทั้งสารพิษต่างๆจากน้ำเน่าเสียประกอบกับเครื่องบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ

ที่ได้ทรงคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นโดยเน้นที่วิธีการเรียบง่ายประหยัดและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ

แก่ประชาชนในพื้นที่ และบึงพระราม๙ซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ใช้เครื่องเติมอากาศลงในน้ำซึ่งได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งอันส่งผลให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

สำหรับปัญหาอุทกภัยซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์แก่ประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆพิจารณาแก้ไขป้องกันหรือช่วยบรรเทาปัญหาน้ำใน

แม่น้ำลำคลองซึ่งมีระดับสูงในฤดูน้ำหลากทรงเห็นความสำคัญของการควบคุมน้ำเป็นอย่างยิ่ง

พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เช่นโครงการ
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พัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกและปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการ

อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรและได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาความ

เหมาะสมของโครงการเขือ่นเกบ็กกันำ้แมน่ำ้ปา่สกัอยา่งจรงิจงัเรง่ดว่นเพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนนำ้

และปัญหาอุทกภัยซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินงานตามโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำ

ป่าสักได้โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่๒ธันวาคมพ.ศ.๒๕๓๗และได้พระราชทานนามว่าเขื่อนป่าสัก

ชลสิทธิ์ แนวพระราชดำริที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งคือ“โครงการ

แก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและเพิ่มความชุ่มชื้นให้

แก่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ต่างๆทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร

พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริแก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆเกี่ยวกับปัญหาน้ำป่าไม้และ

สภาพปัญหาที่เกิดจากดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นป่าชายเลนอันเป็นแหล่งเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ

นานาชนิด พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น

หลายแห่งซึ่งที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสทรงใช้วิธี

“แกล้งดิน”ทำให้บริเวณพื้นดินที่เปล่าประโยชน์และไม่สามารถทำอะไรได้กลับฟื้นคืนสภาพสามารถ

ทำการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งทำให้พืชเศรษฐกิจต่างๆสามารถเจริญงอกงามให้ผลผลิตได้อันเป็น

ประโยชน์ต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนในภูมิภาคนั้นๆ การพัฒนาในเรื่องดินตามพระราชดำริ

ที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งคือการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินการปลูก

หญ้าแฝกตามพระราชดำรินี้ได้รับการยอมรับจากธนาคารโลกว่า“ประเทศไทยทำได้ผลอย่างเต็มที่และ  

มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม” และเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์พ.ศ.๒๕๓๖InternationalErosion

ControlAssociation(IECA)ได้มีมติให้ถวายรางวัลTheInternationalErosionControl

Association’sInternationalMeritAwardแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็น

แบบอย่างในการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยและ

ทรงตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่เริ่มเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นต้นมาทรงห่วง

ในเรือ่งปรมิาณปา่ไมท้ีล่ดลง ไดท้รงคน้หาวธิกีารตา่งๆทีจ่ะเพิม่ปรมิาณปา่ไมใ้หม้ากขึน้ มพีระราชดำริ

ที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการสร้างความสำนึกให้รักป่าไม้ร่วมกันมากกว่าวิธีการใช้อำนาจบังคับ ดัง

พระราชดำริที่พระราชทานตั้งแต่พ.ศ.๒๕๑๙ที่ให้มีการปลูกต้นไม้๓ชนิดที่แตกต่างกันคือ

ไม้ผลไม้โตเร็วและไม้เศรษฐกิจเพื่อให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระราชดำริเรื่องการปลูกป่าอีกหลายประการเช่นการ

ปลูกป่าทดแทนการปลูกป่าในที่สูงการปลูกป่าต้นน้ำที่ลำธารหรือการปลูกป่าธรรมชาติและการ
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ปลูกป่า๓อย่างได้ประโยชน์๔อย่าง

แนวพระราชดำริด้านการเกษตรที่สำคัญคือ“ทฤษฎีใหม่”อันเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่

มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันก็มีน้ำไว้ใช้ตลอดปีเป็นการอำนวยประโยชน์ต่อทั้งด้าน

เศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป “ทฤษฎีใหม่”จึงเป็นแนวทางหรือ

หลักการในการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยทรงเริ่มการทดลองที่วัดมงคลชัยพัฒนาตำบลห้วยบงอำเภอเมืองฯจังหวัดสระบุรีและแพร่หลาย

จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค้นคว้าทดลองและวิจัยด้านการเกษตรเป็นโครงการส่วน

พระองค์มาตั้งแต่พ.ศ.๒๕๐๕ในบริเวณสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต ทรงแบ่งโครงการส่วน

พระองค์เป็น๒แบบคือโครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจและโครงการกึ่งธุรกิจ โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรโดยทรงให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูน

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านอาหารและ

สนับสนุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายได้จากภาคเกษตรอีกทั้งยังเน้นการพัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นนาข้าวทดลองการเลี้ยงปลานิลการผลิตแก๊สชีวภาพห้องปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตจากโครงการส่วนพระองค์สวน

จิตรลดาห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อขยายพันธ์ุไม้โครงการบำบัดน้ำเสียและโครงการ

สาหรา่ยเกลยีวทองซึง่นำมาผลติเปน็อาหารปลา สว่นโครงการกึง่ธรุกจิซึง่เปน็โครงการทีม่กีารจำหนา่ย

ผลิตภัณฑ์ในราคาย่อมเยาโดยไม่หวังผลกำไรอันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเช่นโรงโคนมสวนจิตรลดา

โรงนมผงสวนดุสิตศูนย์รวมนมสวนจิตรลดาโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดาโรงนมเม็ดสวนดุสิต

โรงเนยแข็งโรงกลั่นแอลกอฮอล์โรงเพาะเห็ดโรงน้ำผลไม้กระป๋องโครงการต่างๆเหล่านี้เน้นการนำ

ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยทางการเกษตรที่มีอยู่มาใช้อย่างประหยัดและเน้นประโยชน์สูงสุดเพื่อ

นำผลการทดลองออกเผยแพร่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร

โครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอีกโครงการหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

ก่อตั้งขึ้นคือโครงการหลวงโดยเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณ

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์และได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวเขาที่มีฐานะยากจนปลูกฝิ่น

และทำลายป่าไม้ต้นน้ำลำธารจึงทรงริเริ่มส่งเสริมการเกษตรแก่ชาวเขาโดยพระราชทานพันธ์ุพืช

พันธ์ุสัตว์เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น ในพ.ศ.๒๕๑๒ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้งโครงการ

ส่วนพระองค์ขึ้นชื่อโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงพัฒนา

ชาวเขา โครงการหลวงได้ให้ทุนสนับสนุนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่หน่วยราชการต่างๆให้ทำการวิจัยจำนวนมาก โครงการวิจัยต่างๆล้วนเกี่ยวข้องกับ

การเกษตรเช่นโครงการวิจัยไม้ผลโครงการวิจัยพืชผักโครงการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับโครงการวิจัย



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตร
สภาพพื้นที่และผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทาน
ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆ
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พืชไร่โครงการวิจัยศัตรูพืชโครงการวิจัยงานเลี้ยงสัตว์โครงการวิจัยงานขยายพันธ์ุพืช นอกจาก

การวิจัยแล้วโครงการหลวงยังขยายผลไปสู่การปฏิบัติโดยชักชวนเกษตรกรชาวเขาเข้ามาร่วมมือ

ดำเนินการเชิงการค้าพร้อมไปกับงานวิจัย ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแปลงเกษตรได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม

ติดต่อกันไปส่งผลให้งานส่งเสริมปลูกพืชทดแทนฝิ่นทำได้อย่างรวดเร็วขึ้นมากพร้อมกับการแก้ไข

ปัญหาในพื้นที่การเกษตรก็สามารถทำได้อย่างจริงจัง งานของโครงการหลวงได้รับการยอมรับว่าเป็น

วิธีการแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นที่ทำได้อย่างสันติวิธีที่สุดและยังเป็นการช่วยชาวเขาให้มีอาชีพมั่นคง

มูลนิธิแมกไซไซแห่งประเทศฟิลิปปินส์จึงประกาศให้โครงการหลวงเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ

ในด้านInternationalUnderstandingเมื่อพ.ศ.๒๕๓๑

ปัจจุบันโครงการหลวงเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อสาธารณประโยชน์ที่มุ่งทำงานวิจัยที่ต้องการ

พัฒนาและการผลิตที่แน่นอนมีตลาดรองรับรวมทั้งเป็นโครงการนำร่องและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ใหม่ๆที่สำคัญแก่การพัฒนาในที่สูง การสร้างมูลค่าเพิ่มกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง

โดยมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาสภาพต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไว้ด้วย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการสาธารณสุขซึ่งพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินตามรอยพระบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม

พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

ทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชน เริ่มตั้งแต่ในพ.ศ.๒๔๙๖ได้

พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่กองวิทยาศาสตร์สภากาชาดไทยเพื่อสร้าง“อาคารมหิดล

วงศานุสรณ์”เป็นศูนย์ผลิตวัคซีนบี.ซี.จี.ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันวัณโรคเพราะขณะนั้นประเทศไทยยัง

ผลิตเองไม่ได้ การผลิตวัคซีนได้ทำให้การควบคุมโรคสะดวกขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยัง

สนพระราชหฤทัยปัญหาโรคเรื้อนเป็นอย่างมาก ในพ.ศ.๒๔๙๗ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ในการ

จัดตั้งกองทุนราชประชาสมาสัยซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานปราบปรามโรคเรื้อนและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อ

สร้างโรงเรียนสำหรับบุตรหลานผู้ป่วยโรคเรื้อนขึ้นพระราชทานนามว่าโรงเรียนราชประชาสมาสัย

ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ทรงพบว่าราษฎรส่วนหนึ่งมีสุขภาพ

ไม่สมบูรณ์เนื่องจากขาดทุนทรัพย์ในการรักษาขาดผู้รักษาหรืออยู่ห่างไกลสถานรักษาและจำนวน

ไม่น้อยที่ขาดอาหารจึงทรงเริ่มจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานตั้งแต่ในพ.ศ.๒๔๙๗ทั้งทางบก

และทางนำ้โดยใชจ้า่ยจากพระราชทรพัยส์ว่นพระองคท์ัง้สิน้ นอกจากนี้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

มีพระราชดำริถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นโดย

โปรดเกลา้ฯใหต้ัง้ทนุการศกึษาขัน้สงูสำหรบัผูท้ีส่ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติสาขาแพทยศาสตร์

ในประเทศไทยไปศกึษาตอ่ณตา่งประเทศโดยพระราชทานทนุอานนัทมหดิลซึง่ตอ่มาเปลีย่นสถานภาพ

จากทนุเปน็มลูนธิอิานนัทมหดิลและไดข้ยายการพระราชทานทนุใหแ้กน่กัศกึษาในสาขาอืน่ดว้ยนอกจาก
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แพทยศาสตร์พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัย

ทางการแพทย์และสาธารณสุขคือการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล(PrinceMahidol

Awards)โดยรัฐบาลได้จัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมอบรางวัลแก่บุคคลหรือองค์กร

จากทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นทางการแพทย์และการสาธารณสุขโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิ

การปกครองซึ่งมีผลช่วยให้คุณภาพชีวิตของมนุษยชาติดีขึ้นทั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลในพ.ศ.

๒๕๓๕เป็นครั้งแรกพระราชกรณียกิจทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ยังมีอีกเป็นจำนวนมาก

พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์เห็นได้จาก

โครงการต่างๆจำนวนมากที่ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ราษฎรมีความผาสุกอย่างแท้จริงซึ่งครอบคลุม

การพัฒนาในด้านต่างๆทั้งทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการต่างๆที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินการเพื่อประชาชนนั้นแยกได้เป็นโครงการตามพระราช-

ประสงค์คือโครงการที่ทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเป็นการส่วนพระองค์โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วน

พระองค์ เมื่อได้ผลดีก็จะให้หน่วยงานของรัฐรับดำเนินงานต่อไป โครงการหลวงคือการพัฒนาชีวิต

ตามความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้นชักจูงให้เลิกปลูกฝิ่นงดการตัดไม้ทำลายป่าและทำไร่

เลื่อนลอย โครงการตามพระราชดำริคือโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาและเสนอแนะให้รัฐบาลเข้าร่วม

ดำเนินงานตามพระราชดำริปัจจุบันเรียกว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาค

ของประเทศไทย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่ทรงวางแผนเพื่อการพัฒนาซึ่งเกิดจากการ

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศและทรง

พบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกษตรกรรมจึงได้พระราชทานคำแนะนำเพื่อนำ

ไปปฏิบัติจนได้ผลดีและได้รับการยอมรับจากผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายว่าสมควรยิ่งที่จะดำเนินตาม

พระราชดำริ พระราชดำริเริ่มแรกอันเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนเริ่มขึ้นตั้งแต่พ.ศ.๒๔๙๔โดย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กรมประมงนำพันธ์ุปลาหมอเทศจากปีนังซึ่งได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้าน

การประมงขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเข้าไปเลี้ยงในสระน้ำบริเวณพระที่นั่ง

อัมพรสถาน และเมื่อวันที่๗พฤศจิกายนพ.ศ.๒๔๙๖ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน

พันธ์ุปลาหมอเทศแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศนำไปเลี้ยงเผยแพร่ขยายพันธ์ุแก่ราษฎรในหมู่บ้าน

ของตนเพื่อจะได้มีอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นับได้ว่าเป็นโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเกิดขึ้น

เมื่อพ.ศ.๒๔๙๕โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานรถ



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ซึ่งทรงจัดตั้งในพื้นที่พรุของภาคใต้
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บูลโดเซอร์ให้หน่วยตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรไปสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคลตำบล

หินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมาและนำผลผลิต

ออกมาจำหน่ายยังชุมชนภายนอกได้สะดวกขึ้น จากนั้นในพ.ศ.๒๔๙๖ได้พระราชทานพระราชดำริ

ให้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อบรรเทาความแห้งแล้งและความ

เดือดร้อนของราษฎรและสร้างเสร็จใช้ประโยชน์ได้ในพ.ศ.๒๕๐๖ซึ่งนับเป็นโครงการพระราชดำริ

ทางด้านชลประทานแห่งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวได้ว่าโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริในระหว่างเริ่มแรกเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของราษฎรเพื่อส่งเสริมให้มี

ความอยู่ดีกินดีขึ้นทั้งสิ้นและโดยที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรจึงทรงเน้นการศึกษา

ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรการพัฒนาที่ดินและการชลประทาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้นกว่า๔,๐๐๐โครงการ

อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ(สำนักงานกปร.)ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมแยกเป็นประเภทต่างๆคือการเกษตร

สิ่งแวดล้อมสาธารณสุขการพัฒนาแหล่งน้ำการส่งเสริมอาชีพการคมนาคมสื่อสารสวัสดิการสังคม

ฯลฯ

การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริขึ้นนั้นวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเป็นแหล่งความรู้ให้แก่ราษฎรเพื่อให้

เป็นตัวอย่างนำไปประยุกต์ใช้กับงานอาชีพของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม

ต่างๆอันจะทำให้เกษตรกรเหล่านี้มีรายได้ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้นศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริในทุกภูมิภาคจำนวน๖ศูนย์

ได้แก่ (๑)ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน (๒)ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย (๓)ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน (๔)ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน (๕)ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

(๖)ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองทดสอบและแสวงหาวิธีการ

พฒันาดา้นตา่งๆใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกตา่งกนั ศนูยศ์กึษาฯจงึเปรยีบเสมอืน

“ตัวแบบ”ของความสำเร็จที่จะเป็นแนวทางและตัวอย่างของผลสำเร็จให้แก่พื้นที่อื่นๆเป็น“ศูนย์

บริการแบบเบ็ดเสร็จ”คือสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้ทุกเรื่องทั้งด้านการปรับปรุงบำรุงดินการ

ปลูกพืชสวนพืชไร่การเลี้ยงสัตว์การประมงป่าไม้ตลอดจนการชลประทานงานศิลปาชีพพิเศษ

ฯลฯซึ่งผลสำเร็จเหล่านี้ได้จัดสาธิตไว้ในลักษณะของ“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”

นอกจากการพัฒนาด้านต่างๆอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังประกอบพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลเป็นอย่างมากเช่น

ได้พระราชทานความช่วยเหลือให้จัดตั้งโรงเรียนต่างๆเช่นโรงเรียนสำหรับเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร

ที่ตำรวจตระเวนชายแดนดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ.๒๔๙๙ จนกระทั่งมีโรงเรียนที่ทรงจัดตั้งมากกว่า
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๒๐๐โรงเรียนทั่วประเทศ โรงเรียนร่มเกล้าซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเยาวชนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลที่มี

ความไม่สงบจากภัยต่างๆ โรงเรียนราชประชาสมาสัยเพื่อเป็นสถานศึกษาอยู่ประจำสำหรับเยาวชน

ที่เป็นบุตรธิดาของคนไข้โรคเรื้อน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ร่วมกับประชาชนเพื่อให้การศึกษา

แก่เด็กกำพร้าที่ครอบครัวประสบวาตภัยในภาคใต้และเด็กที่ยากไร้ขาดที่พึ่งซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์๓๐แห่งทั่วทุกภาคของประเทศ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พัฒนา

โรงเรียนวังไกลกังวลหัวหิน ทรงจัดตั้งโรงเรียนจิตรลดาขึ้นในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานเพื่อ

เป็นสถานศึกษาของพระราชโอรสพระราชธิดาและบุตรหลานของพระบรมวงศานุวงศ์มหาดเล็ก

และประชาชนทั่วไป

ในระดับอุดมศึกษาทรงตั้งทุนภูมิพลขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ผู้มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ ทรงฟื้นฟูการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงคิงสกอลาชิป(KingScholarship)ขึ้นอีก ทุน

เล่าเรียนหลวงนี้พระราชทานแก่ผู้มีผลการเรียนดีเด่นให้ไปศึกษาต่อณต่างประเทศ ผู้ที่ได้รับทุน

การศึกษาดังกล่าวได้กลับมาทำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองเป็นจำนวนมาก ทุนการศึกษาที่สำคัญอีก

ประการหนึ่งคือทรงก่อตั้งทุนมูลนิธิอานันทมหิดลเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อานนัทมหดิลโดยใหผู้ท้ีเ่รยีนดไีปศกึษาวชิาแพทยศาสตร์วทิยาศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์

อักษรศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และโบราณคดี ผู้สำเร็จการศึกษาได้กลับมาทำงาน

รับใช้ประเทศจำนวนมากแม้ว่าทุนนี้จะไม่ระบุว่าจะต้องกลับมาทำงานชดใช้ทุนก็ตามเนื่องด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไม่ทรงต้องการให้มีการทำสัญญาว่าจะใช้ทุนแต่ขอให้

เป็นสัญญาทางใจซึ่งสำคัญกว่าสัญญาทางลายลักษณ์อักษร

นอกจากการศึกษาในระบบโรงเรียนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระราชดำริที่จะให้

จัดการศึกษานอกระบบขึ้นเช่นโรงเรียนพระดาบสและยังทรงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมูลนิธิการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมอีกด้วย รวมทั้งทรงริเริ่มให้มีการจัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้นเพื่อให้

เยาวชนของชาติมีหนังสือที่ดีสำหรับค้นคว้าและแสวงหาความรู้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงผนวช

เช่นเดียวกับชายไทยทั่วไปซึ่งเป็นชาวพุทธทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองทรงเป็นองค์

อัครศาสนูปถัมภกทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและได้

พระราชทานพระราชูปถัมภ์บำรุงศาสนาอื่นๆในประเทศไทยทั้งศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนา

สิกข์ศาสนาฮินดูรวมทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์อุปถัมภ์และบำรุงศาสนาเหล่านั้นด้วยทำให้

ประชาชนทุกศาสนาได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์สาขาต่างๆซึ่งส่งผลต่อการ

พัฒนาทั้งสิ้นทั้งในด้านการประดิษฐ์ได้แก่การประดิษฐ์“กังหันน้ำชัยพัฒนา”เครื่องกลเติมอากาศ

แบบทุ่นลอยซึ่งได้รับการออกสิทธิบัตรตามกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯถวายเมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์
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พ.ศ.๒๕๓๖ “กังหันน้ำชัยพัฒนา”จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่๙ของโลกที่ได้รับ

สิทธิบัตรและเป็นครั้งแรกที่ได้มีการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่“นักประดิษฐ์”ซึ่งเป็น

พระมหากษัตริย์และได้รับรางวัลระดับโลกในฐานะสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นในงานนิทรรศการBrussels

Eureka๒๐๐๐:49thWorldExhibitionInnovation,ResearchandNewTechnologyที่กรุง

บรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมกังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับรางวัลจากคณะกรรมการนานาชาติและรางวัล

จากกรรมการประจำชาติถึง๕รางวัล นอกจากพระปรีชาสามารถในด้านการประดิษฐ์แล้วพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระปรีชาสามารถในด้านอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านแผนที่ด้านการจราจรและขนส่งเช่นโครงการการก่อสร้างถนนวงแหวนรัชดาภิเษกโครงการ

คู่ขนานลอยฟ้าฯลฯ

ความสำเร็จในด้านการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวคิดแก่สังคมไทย

มาโดยตลอดเป็นที่ประจักษ์ชัดเมื่อสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP)ทูลเกล้าฯ

ถวายรางวัลความสำเร็จด้านการพัฒนามนุษย์(UNDPHumanDevelopmentLifetimeAchieve-

mentAward) เมื่อวันที่๒๖พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๔๙ โดยนายโคฟีอันนัน (KofiAnnan)

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติเป็นผู้ทูลเกล้าฯถวายรางวัลเกียรติยศนี้สหประชาชาติจัดทำขึ้น

เพื่อมอบให้แก่บุคคลดีเด่นที่อุทิศตนตลอดชีวิตและสร้างคุณค่าของผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และเป็น

คณุปูการในการผลกัดนัความกา้วหนา้ในการพฒันาคนซึง่เปน็การพฒันาทีใ่หค้นเปน็เปา้หมายศนูยก์ลาง

ในการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนมีความมั่นคงในชีวิตมีความ

เท่าเทียมกันและการมีส่วนร่วมทางการเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับทูลเกล้าฯถวาย

รางวัลอันเนื่องมาจากผลงานการพัฒนาชนบทของพระองค์ซึ่งมีจำนวนมากในทุกภูมิภาคของประเทศ

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่องมาตลอดรัชสมัยปรากฏในพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม

ซึ่งถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามของพระประมุขและพระราชวงศ์ทั้ง๒๕

ราชอาณาจักรเมื่อวันที่๑๓มิถุนายนพ.ศ.๒๕๔๙ ในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ

๖๐ปีว่า



	 …ห้วงเวลาที่ผ่านมาเป็นห้วงที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างไกล	 

มากที่สุดเท่าที่เคยประสบมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ	 ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ท้าทายการดำรงอยู่ของเราในทุกมิติ	โดยเฉพาะความเป็นชาติอันธำรงไว้ซึ่งอธิปไตย	ในยาม

ที่ถูกท้าทายเช่นนี้สิ่งที่เราทุกคนเพรียกหาคือการตัดสินใจที่ถูกต้องและเฉียบคมทุกครั้ง	 

ฝ่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณ	พระสติปัญญา	พระวิริยอุตสาหะ	ตลอดจนความ	 

องอาจและกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่อย่างท่วมท้นในการนำประเทศไทยให้พ้นภัย	 



258

ฝ่าพระบาทไม่เคยทรงอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์	ไม่เคยมีพระราชดำริให้	 

ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวาร	ในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้าง	 

พสกนิกรของพระองค์	และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมา…	



ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ปฏิบัติพระราชภารกิจในฐานะ

ของพระมหากษัตริย์ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยทรงตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของสถาบันกษัตริย์ว่าหน้าที่ของพระองค์คือ “…ทำอะไรก็ตาม  

ที่เป็นประโยชน์…”นอกจากจะประกอบพระราชกรณียกิจตามฐานะและพระราชอำนาจของ

พระมหากษัตริย์ตามที่มีบทกฎหมายกำหนดไว้อย่างสมบูรณ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชยังได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาทรงทุ่มเทกำลัง

พระวรกายและกำลังพระสติปัญญาเพื่อพสกนิกรของพระองค์ดังที่ปรากฏในโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริต่างๆซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนเพื่อ

ให้ประชาชนของพระองค์มีความเกษมสุขโดยเท่าเทียมกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม๔พระองค์คือ

๑. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

๒. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร

๓. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี


กนกวลี ชูชัยยะ 





เอกสารอ้างอิง

กนกวลี ชูชัยยะ และกฤษฎา บุณยสมิต. “กษัตริย์นักพัฒนา.” ใน ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราช.

 กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๗. (ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

  ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา) 

 . “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระปรีชาสามารถในการบริหารจัดการ”ในพระบาทสมเด็จ

 พระเจ้าอยู่หัวพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ.กรุงเทพฯ: สำนักงาน ก.พ.ร., ๒๕๔๙. 

 . “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ผู้ทรงเป็นต้นแบบของการบริหาร

 จัดการสมัยใหม่” ใน ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ.กรุงเทพฯ: สำนักงาน ก.พ.ร., ๒๕๔๙. 

กรมวิชาการ. พระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๓๐. 
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กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการดำเนินงานในการ

 แก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจเข้าถึงพัฒนา. ม.ป.ท., ๒๕๔๘. 

คณะกรรมการอำนวยการจดังานฉลองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ป.ี สารานกุรมพระราชกรณยีกจิพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

 ในรอบ๖๐ปีแห่งการครองราชย์.กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๑. 

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สารานุกรมไทยฉบับ

 กาญจนาภิเษก.กรุงเทพฯ: ด่านสุทธา, ๒๕๓๙. 

 . สารานุกรมไทยฉบับเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง  

  แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐. 

ทบวงมหาวิทยาลัย. เอกกษัตริย์อัจฉริยะ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๔๐. (ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบัน  

  อุดมศึกษาของรัฐและเอกชนจัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช  

  ๒๕๓๙) 

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณ

 ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดาฯพระราชวังดุสิตวันพุธที่๔ธันวาคม๒๕๑๗วันพฤหัสบดีที่๔ธันวาคม๒๕๑๘

 วันเสาร์ที่๔ธันวาคม๒๕๑๙วันอาทิตย์ที่๔ ธันวาคม๒๕๒๐วันจันทร์ที่๔ธันวาคม๒๕๒๑. กรุงเทพฯ:  

  อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๑. 

พระราชดำรัสพระราชทานเมื่อวันที่๔ธันวาคม๒๕๔๐คู่มือการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชนปี๒๕๔๑และทฤษฎีใหม่.

   พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  

  บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), ๒๕๔๑. 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ สรรพศลิปศาสตราธริาช.กรงุเทพฯ: อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่, ๒๕๔๒. (มหาวทิยาลยั  

  เกษตรศาสตร์จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎี  

  บัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๕๔๒) 

สำนักงาน กปร. ทฤษฎีใหม่. กรุงเทพฯ: บางกอกบล๊อก, ๒๕๔๗. 

 . หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: ๒๑ เซ็นจูรี, ๒๕๔๘. 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:หน้าที่.กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ  

  ข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖. 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์. สายธาราแห่ง

 พระมหากรุณาธิคุณ.กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์, ๒๕๓๙. 

สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง. ในหลวงของเรากับฝนหลวง.ม.ป.ท., ม.ป.ป.  
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ที่มาของภาพ

กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาคที่๘จารึกสุโขทัย.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘. 

 . สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรีเล่ม๑. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๒. 

 . อนุสาวรีย์ในประเทศไทยเล่ม๒. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, ๒๕๔๒.  

คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี.สมุดภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์.กรุงเทพฯ: กราฟฟิค  

  อาร์ต, ๒๕๒๕. 

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.สารานุกรมไทยฉบับ

 เฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐.  

ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช. กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง.กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับความสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสเล่มหนึ่งตั้งแต่สร้างกรุงศรีอยุธยาถึง

 สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, ๒๕๔๙. (คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนจัดพิมพ์เปนที่  

  รฦกเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙) 

ราชบัณฑิตยสถาน.ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๗.  

  (ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา  

  ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕) 

ศกัดิช์ยั สายสงิห.์ ศลิปะสโุขทยั:บทวเิคราะหห์ลกัฐานโบราณคด ีจารกึ และศลิปกรรม. กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัและพฒันา  

  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗. 

สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด, ๒๕๓๕. 

อภินันท์ โปษยานนท์. จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสำนักเล่ม๑-๒. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง  

  กรุ๊พ, ๒๕๓๖. 
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มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ประวัติความเป็นมา 

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจารึกภาษาตะวันออก)  

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือ  

ของนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดพิมพ์จำหน่ายหนังสือรวมพระฉายาลักษณ์  

นำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นกองทุนเริ่มแรกสำหรับเก็บดอกผลเพื่อพระราชทานเป็นทุนการศึกษา  

แก่เยาวชนผู้ขัดสนตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งได้พระกรุณาพระราชทานชื่อทุนว่า “ทุนสมเด็จพระเทพ  

รัตนราชสุดา” 

ต่อมาได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบเพิ่มขึ้น เห็นควรขยายโครงการทุนพระราชทานเพื่อ  

การศึกษาให้มั่นคงกว้างขวางขึ้น จึงดำเนินการจดทะเบียนเงินกองทุนดังกล่าวขึ้นเป็นมูลนิธิ และได้รับ

พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” ตามชื่อทุนเดิมที่ได้รับพระราชทาน  

แล้ว  ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ ด้วย 

มูลนิธิฯ ได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่  

ประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา โดยเริ่มให้ทุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน ได้ให้ทุน  

การศึกษาไปแล้วเป็นจำนวนมาก 

กองทนุมลูนธิสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา มรีายไดจ้ากการบรจิาคและจากการจดัพมิพพ์ระราช-  

นิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศ  

ต่าง ๆ  นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้จัดทำและจัดพิมพ์นามานุกรมต่าง ๆ ออกเผยแพร่  เช่น นามานุกรม  

วรรณคดีไทยและนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย เป็นต้น 
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พระนามและรายนามคณะกรรมการ




สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ



ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์วณิกกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียน ประธานกรรมการ

นายธารินทร์นิมมานเหมินท์ รองประธานกรรมการ

คุณหญิงแสงเดือนณนคร กรรมการ

รองศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงสุมณฑาพรหมบุญ กรรมการ

คุณหญิงกษมาวรวรรณณอยุธยา กรรมการ

นายเดโชสวนานนท์ กรรมการ

ดร.สุวัฒน์เงินฉ่ำ กรรมการ

นายสมศักดิ์วิราพร กรรมการ

นายทรงฤทธิ์รัตนดิลกณภูเก็ต กรรมการ

ดร.สมเกียรติชอบผล กรรมการ

นางโฉมฉายเหล่าสุนทร กรรมการและเหรัญญิก

นางวัลลิยาปังศรีวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขศรีศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการ

นายสุพจน์จิตสุทธิญาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรัสสาคชาชีวะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คุณชวลีอมาตยกุล กรรมการกิตติมศักดิ์

นางชญานุตม์อินทุดม กรรมการกิตติมศักดิ์

นางสาวอรวรรณแย้มพลาย กรรมการกิตติมศักดิ์

ดร.อภิชัยจันทรเสน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
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องค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ที่ปรึกษา

ท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียน

คณะผู้จัดทำ

บรรณาธิการที่ปรึกษา

ท่านผู้หญิงวรุณยุพาสนิทวงศ์ณอยุธยา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขศรีีศรีอรุณ

บรรณาธิการวิชาการ

พลตรีหม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์เกษมศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีดีีพิศภูมิวิถี

คณะบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.กุสุมารักษมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธโสภวงศ์

รองศาสตราจารย์ยุพรแสงทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัลยาช้างขวัญยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสาวณิตวิงวอน

ผู้เขียนคำ

ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณนคร ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.กุสุมารักษมณี

ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ปิยนาถบุนนาค ศาสตราจารย์พิเศษจุลทัศน์พยาฆรานนท์

ศาสตราจารย์พิเศษทองต่อกล้วยไม้ณอยุธยา รองศาสตราจารย์ดร.ธีรวัตณป้อมเพชร

รองศาสตราจารย์ธงทองจันทรางศุ รองศาสตราจารย์ดร.วุฒิชัยมูลศิลป์

รองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาบำรุงสุข รองศาสตราจารย์ดร.สุเนตรชุตินธรานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีระนุชเปี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรพรภู่พงศ์พันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิศภูมิวิถี อาจารย์ดร.ใกล้รุ่งอามระดิษ

นางสาวกนกวลีชูชัยยะ นายกฤษฎาบุญยสมิต 
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นางสาวปิยรัตน์อินทร์อ่อน นางสาววีณาโรจนราธา

นางสาววีรวัลย์งามสันติกุล นางสาวสุทธิพันธ์ขุทรานนท์

นางสุวัสดาประสาทพรชัย นางสาวศิรินันท์บุญศิริ

เจ้าหน้าที่วิชาการประจำโครงการ

นางสาวรัชนีทรัพย์วิจิตร

นางสาววารีจุลโพธิ์

นายกิตติชัยพินโน

นางสาวรตนาภรณ์ประจงการ
 

 

 

  

  

 




