
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชวังเดิม 

ของ พระเจ้าตากสินมหาราช ในสมยักรุงธนบุรี 



พระราชวังเดิม 

 

พระเจ้าตากสินมหาราชเมือ่ครั้งด ารงต าแหนง่พระยาตากในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยพระที่นัง่สรุิยา

อมรินทร์ พ.ศ.2310 เห็นว่าเหลอืก าลงัจะต้านทานกองทัพพม่าได้ จึงน าก าลงัตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมา  กรุงศรีอยุธยาก็ลม่

สลายถูกพม่าตีแตก บ้านเมืองถูกเผาท าลาย พินาศ  พระยาตากน าก าลังกอบกู้อิสรภาพ ขับไล่พม่า ปราบปรามหัวเมือง

ต่างๆ สร้างกรุงธนบรุีเป็นราชธานี  ทรงเป็นกษัตริยพ์ระองค์เดียวแห่งกรุงธนบรุี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ออกรบ ต่อสูขั้บ

ไล่ข้าศึกและกอบกูบ้้านเมือง  ทรงท าสงครามเกือบตลอดพระชนม์ชีพจนถึง พ.ศ.2325 ไม่มีเวลาทีจ่ะทรงพระเกษมส าราญ  

แม้พระราชวังที่ประทบัก็มิไดจ้ัดสร้างอย่างใหญโ่ต กลับเป็นพระราชวังที่เรียบง่าย แต่สวยงาม  บัดน้ีพระราชวังของพระเจ้า

ตากสินมหาราช กลายเป็นสถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์  กษัตริย์นักรบผูอุ้ทิศพระชนชีพกอบกู้ประเทศไทย ทรง

มีพระราชวังที่เรียบง่าย ควรที่อนุชนจะได้ศึกษาหาความรู้  ราชวังนั้นก็คือ พระราชวังเดิม" 

"พระราชวังเดิม" เป็นพระราชวังหลวงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยูร่ิมฝัง่แม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณปาก

คลองบางกอกใหญ่ ในพื้นทีท่ี่เคยเป็นที่ตัง้ของป้อมวิไชยเยนทร์ ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้สร้างพระราชวังนี้ข้ึน ภายหลังจากที่ทรงกอบกูเ้อกราชให้ชาติไทยเมื่อปี

พุทธศักราช ๒๓๑๐ เพื่อใช้เป็นที่ประทบัและว่าราชการ เมือ่ทรงสถาปนากรุงธนบุรเีป็นราชธานี พร้อมกับปรบัปรุงป้อม 

วิไชยเยนทร์และเปลี่ยนช่ือใหมเ่ป็นป้อมวิไชยประสิทธ์ิ ต าแหน่งที่ตัง้ของพระราชวังหลวงนีม้ีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ 

เนื่องจากมปี้อมปราการทีม่ั่นคงสามารถสังเกตการณ์ได้ในระยะไกล อีกทัง้ยังใกล้กบัเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการ

เดินทัพทีส่ าคัญด้วย                                                                                

อาณาเขตของพระราชวังเดิมในสมัยของพระเจ้าตากสินมหาราชนั้น มีพื้นที่ตั้งแต่ป้อมวิไชยประสิทธ์ิข้ึนมาจนถึง

คลองเหนือวัดอรุณราชวราราม (คลองนครบาล) โดยรวม "วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม)" และ "วัดท้ายตลาด (วัดโมลโีลกยา

ราม)"  เข้าไปในเขตพระราชวัง ต่อมาเมื่อพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสดจ็ข้ึนครองราชสมบัติ ได้ทรง

ย้ายราชธานีมาอยู่ฝั่งพระนคร โดยสร้างพระบรมมหาราชวังข้ึนเป็นทีป่ระทับ พระราชวังกรุงธนบรุีจงึได้ช่ือว่า "พระราชวัง

เดิม" ตั้งแต่บัดน้ัน  

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงก าหนดเขตวังให้แคบกว่าเดิมโดยให้วัดทั้งสองทีก่ล่าวแล้ว

อยู่ภายนอกพระราชวัง และเนื่องจากพระราชวังธนบุรมีีความส าคัญในท าเลที่ตั้ง จงึทรงแต่งตั้งพระราชวงศ์ช้ันสูงที่ได้รับ

ความไว้วางพระราชหฤทัยมาประทับ พระราชด ารินี้ไดส้ืบทอดมาทุกรัชกาลจนกระทั่งถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงพระราชทานพระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือได้ดัดแปลงแก้ไข

อาคารเดิมโรงเรียนนายเรือที่พระราชวังเดมิเป็นแบบทรงไทย ใช้เป็นที่ตั้งกองบญัชาการกองทัพเรอื และกรมการเงิน

ทหารเรอืมาต้ังแต่ปพีุทธศักราช ๒๔๙๒ 

 



ภาพแผนท่ีพระราชวังเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงก าหนดเขตของพระราชวัง กรงุธนบุรีให้แคบกว่าเดิม โดยให้

วัดทั้งสองอยู่ภายนอกพระราชวัง รวมทั้งใหร้ื้อต าหนกัแดง ซึง่เคยเป็น ที่ประทบัของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชใน

พระราชวังเดิม ไปปลูกสร้างให้ เป็นที่ประทบัของสมเด็จพระสังฆราช (ศรี) ที่วัดบางหว้าใหญ่ (วัดระฆังโฆสิตาราม) และ

โปรดเกล้าฯ ใหพ้ระราชวงศ์ช้ันสูง ที่ได้รบัความไว้วางพระราชหฤทัย มาประทับที่ พระราชวังเดิม เนื่องจากพระราชวังเดมิ

และกรงุธนบรุีมีความส าคัญทางด้านยุทธศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องมผีู้ดูแลรักษา 

 

พระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้มาประทบัที่พระราชวังเดิมมีดังนี้คือ 

 

สมัยรัชกาลที่ 1  
พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช 

เจ้าฟ้ากรมหลวงธิเบศรบ์ดินทร ์
สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร 

พ.ศ. 2325-2328  
พ.ศ. 2328-2352 

สมัยรัชกาลที่ 2  
พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตร ี
สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฏ 

พ.ศ. 2354-2365 
พ.ศ. 2366-2367 

สมัยรัชกาลที่ 3 
พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศเรศ
รังสรรค์ 

พ.ศ. 2367-2394 



สมัยรัชกาลที่ 4 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท พ.ศ. 2394-2413 

สมัยรัชกาลที่ 5 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี  
กรมพระจักรพรรดิพงศ ์

พ.ศ. 2424-2443 

 

นอกจากนี้ พระราชวังเดมิยังเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี 3 พระองค์ ทรงมีพระราชสมภพ ซึ่งทุก

พระองค์เป็นพระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ขณะยังทรงด ารงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จเจ้าฟ้า

กรมหลวงอิศรสุนทร) ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า เจา้อยู่หัว, พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ

พระบาทสมเดจ็พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ภายหลังจากทีส่มเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศม ีกรมพระจกัรพรรดิพงศ์สิ้นพระชนม์ พลเรือโทพระชล

ยุทธโยธินทร์ ผู้บญัชาการกรมทหารเรือ ในขณะนั้น ได้กราบบังคมทลูขอพระราชวังเดิมเพื่อใหเ้ป็นที่ตัง้ของโรงเรียนนายเรือ 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443 โดยทรงมีพระราช

กระแสให้รกัษาซ่อมแซมสิ่งทีป่ลกูสร้างที่มีมาแต่เดมิ ได้แก่ ท้องพระโรง, ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระต าหนัก

ของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และศาลศีรษะปลาวาฬ  

 โรงเรียนนายเรือตั้งอยูท่ี่พระราชวังเดมิเรื่อยมาจนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2487 จึงได้ย้ายไปอยู่ทีส่ัตหีบช่ัวคราวในช่วง

เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และในปี พ.ศ. 2489 ได้ย้ายไปอยู่ทีเ่กล็ดแก้วกอ่นจะย้ายมาตั้งทีส่มุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2495 

จนถึงปจัจบุัน ส่วนอาคารเดิมของโรงเรียนนายเรอืที่พระราชวังเดิมนั้น กองทพัเรือได้ดัดแปลงเป็นอาคารแบบทรงไทย แล้ว

ใช้เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือจนถึงปัจจุบัน ส าหรับโบราณสถานที่ปรากฏให้เห็นในปจัจบุัน ได้แก่ ท้องพระโรง 

พระต าหนกัเกง๋คู่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระต าหนักสมเดจ็พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และปอ้มวิไชยประสิทธ์ิ ซึ่ง

ได้รับการบูรณะ ครัง้ล่าสุดต้ังแตป่ี พ.ศ. 2538 และเสรจ็สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2545 โดยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยาม

บรมราชกุมารี เสดจ็เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2545 

 

       

 

 



โบราณสถานในบริเวณพระราชวังเดิม 

 

ท้องพระโรงกรุงธนบุร ี
             

               อาคารท้องพระโรงสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2311 พร้อมกบัการสถาปนา
กรุงธนบรุี เป็นราชธานี อาคารนี้มีรปูทรงแบบไทยประกอบด้วยพระที่นั่งสององค์
เช่ือมต่อกัน ได้แก่ พระที่นัง่องค์ทิศเหนอื เรียกว่าท้องพระโรง หรือวินิจฉัย อยู่ทาง
ทิศเหนือใช้เป็นทีเ่สดจ็ ออกขุนนาง และประกอบพระราชพธีิที่ส าคัญมาแต่ครัง้กรงุ
ธนบุรี และพระที่นัง่องค์ทิศใต้ ตั้งอยูท่างทิศใต้ของพระที่นั่งองค์แรก เรียกกันว่า พระ
ท่ีนั่งขวาง เป็นส่วนพระราชมณเฑียร อันเป็นที่ประทบัส่วนพระองค์ของ
พระมหากษัตริย์ ในปจัจบุัน กองทัพเรือได้ใช้โถงท้องพระโรงภายในพระที่นัง่องค์ทิศ
เหนือ เป็นสถานทีท่ี่จัดงาน และประกอบพิธีส าคัญเป็นประจ า ส่วนพระที่นั่งขวาง ได้
ใช้เป็นห้องรบัรองบุคคลส าคัญ และเป็นห้องประชุมในบางโอกาส 
 

ป้อมวิไชยประสิทธิ์ 
             

                ป้อมนี้เดิมช่ือ "ป้อมวิไชยเยนทร์ " หรือ "ปอ้มบางกอก" สร้างข้ึนในสมัย
สมเดจ็ พระนารายณ์มหาราช โดยเจ้าพระยาวิไชยเยนทร์ กราบบงัคมทลูแนะน าให้
สร้างขึ้น พร้อม ป้อมทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา เมื่อสมเดจ็พระเจ้าตาก
สินมหาราชทรงสถาปนา กรุงธนบุรเีป็นราชธานีได้ทรงสร้างพระราชวังในบรเิวณป้อม
แห่งนี้พร้อมกบัปรับปรงุป้อม และพระราชทานนามใหม่ว่า "ป้อมวิไชยประสิทธ์ิ" 
ปัจจุบันปอ้มวิไชยประสิทธ์ิใช้เป็นที่ ยิงสลุตในพิธีส าคัญต่างๆ และติดตั้งเสาธงเพื่อ
ประดบัธงราชนาวี และธงผูบ้ัญชาการทหารเรือ 

ต าหนักเก๋งคู่หลังเล็ก 
             

               อาคารหลังนีรู้ปแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรงุ โดย เฉพาะประตหูน้าต่าง เพื่อให้เข้ากบัสภาพอากาศ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น
ในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลัยและเมื่อครั้งที่พระบาทสมเดจ็
พระปิ่นเกล้าฯ ด ารงพระ อิสริยยศเป็นสมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนอิศเรศ
รังสรรค์ ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ ใหซ้่อมแซมและ
ดัดแปลงในช่วง พ.ศ. 2367 - 2394 พร้อมกับใหส้ร้างพระต าหนักเกง๋คู่หลังใหญ่ ใน
รูปแบบทีส่อดคลอ้งกบัอาคารหลงันี้ ปัจจุบัน อาคารนี้ใช้เปน็ที่จัดแสดงเกี่ยวกบัพระ
ราชกรณียกจิทางด้านการรบของสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช 



ต าหนักเก๋งคู่หลังใหญ่ 
             

               อาคารหลังนี้มรีูปแบบสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานระหว่างไทยและจีน 
สันนิษฐานว่าสร้าง ข้ึนระหว่างรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลัย และ
พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว โดยสร้างขนานกบัอาคารเก๋งคู่หลงัเล็กทีอ่ยู่
ทางทิศเหนือ ส่วนหลังคาของอาคาร มีการเขียนสีตกแต่งเปน็ลวดลายแบบจีน แต่
กรอบหน้าต่างมีการจ าหลักลายประดับแบบไทย ปจัจบุันอาคารหลงันี้ใช้เป็นที่จัด
แสดงภาพนิทรรศการเกี่ยวกบัพระราชกรณียกิจในด้านการ ท านุบ ารุงบ้านเมืองใน
สมัยสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

ต าหนักสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว 
             

               ต าหนักหลังนี้พระบาทสมเดจ็พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ
ครั้งยังทรงด ารง พระอสิริยยศเป็นสมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ 
และประทบัที่พระราชวังเดิม ในระหว่างปี พ.ศ. 2367 - 2394 แต่หลังจากที่พระองค์
ทรงได้รบัพระราชทานบวรราชาภิเษก ได้ทรงย้ายไปประทับ ณ พระบวรราชวัง 
อาคารหลังนีจ้ึงได้เป็นที่ประทบัของสมเด็จพระเจ้า น้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราช
สนิท ตัวอาคารมีรปูแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตก หรือเรียกว่า "ตึกแบบ
อเมริกัน" และถือได้ว่าเป็นที่ประทบัของพระบรมวงศานุวงค์ช้ันสูง ที่มรีูปแบบ
สถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตกหลงัแรกๆ ที่สร้างขึ้นในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
             

               ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ศาลเจ้าตาก) หลงัปจัจบุันน้ี สร้าง
ข้ึน เมื่อครั้งสมเด็จ พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ 
เสดจ็มาประทบัที่พระราชวัง เดิมในระหว่างปี พ.ศ. 2424 - 2443 ตั้งอยู่ทางทิศเหนอื 
ของอาคารเก๋งคู่ ตั้งประชิดก าแพง ด้านทิศตะวันออกของพระราชวัง ภายในศาลหลัง
นี้เป็นทีป่ระดิษฐานพระบรมรปูของสมเดจ็ พระเจ้าตากสินมหาราช ในท่าประทับยืน
และทรงพระแสงดา 

เรือนเขียว 
             

               อาคารเรือนเขียวคืออาคารโรงพยาบาลเดิม เปน็อาคารไม้ช้ันเดียว ยก
พื้นสูงจ านวน 2 หลัง ตั้งอยูบ่รเิวณ "เขาดิน" ซึ่งเป็นเนินดินตรงมมุทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ ภายในเขตก าแพงช้ัน ในของพระราชวังเดิม อาคารเรอืนเขียวสร้างขึ้นในช่วงเวลา
ที่มีการปรบัปรุงพระราชวังเดิม ใหเ้ป็นโรงเรียนนายเรือและได้ใช้เป็นสถานพยาบาล
ของโรงเรียนนายเรือ 



ศาลศรีษะปลาวาฬ 
             

               ในระหว่างการขุดส ารวจครัง้ล่าสุดได้พบฐานอาคารทรงสีเ่หลี่ยมผืนผ้า 
บริเวณพื้นที่ที่ อยู่ระหว่างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและต าหนักเก๋งคู่หลงั
เล็ก ซึง่เมื่อพจิารณาจาก หลักฐานทางเอกสารประกอบแล้ว สันนิษฐานว่าเป็นซาก
ของอาคารศาลศีรษะปลาวาฬเดิม ที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสนิทร์ตอนต้น ก่อนรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้า อยูห่ัวและได้พังลงในคืนวันที่ 11 เมษายน 
พ.ศ. 2443 ซึ่งเป็นคืนทีส่มเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระ
จักรพรรดิพงศ์ สิ้นพระชนม์ รปูแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร หลงัเดิมตามที่ปรากฏ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นอาคารโถงแบบจีน ส่วนศาลศีรษะปลา วาฬ หลัง
ปัจจุบันทางมลูนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมไดป้รึกษากบักรมศิลปากร 
และเห็นชอบใหส้ร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2542 บนฐานของศาลหลังเดมิที่ได้ขุดพบ เพือ่ใช้
เป็นที่ จัดแสดงกระดูกศีรษะปลาวาฬ (ที่ได้พบอยู่ใตถุ้นศาลสมเดจ็พระเจ้าตากสิน
มหาราชในคราว ส ารวจพื้นทีท่างโบราณคดี ในช่วงการบรูณะครั้งล่าสุด) รูปแบบของ
อาคารหลังปจัจุบันได้ ประยกุต์ใหเ้หมาะสมกับอาคารโบราณสถานโดยรอบ โดยยังคง
รูปแบบเป็นเก๋งจีน 

 

 

แผนที่โบราณสถานในพระราชวังเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โบราณสถานในพระราชวังเดิม :        
1. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
2. ท้องพระโรงกรงุธนบุร ี
3. ต าหนักสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 
4. ต าหนักเกง๋คู่หลังใหญ ่
5. ต าหนักเกง๋คู่หลังเลก็ 
6. ศาลศีรษะปลาวาฬ 
7. เรือนเขียว 
8. ป้อมวิไชยประสิทธ์ิ 
9. ตึกกองบญัชาการกองทัพเรอื 
10. กรมสารบรรณทหารเรอื 
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http://www.wangdermpalace.org/wangderm/thai_ancient.html#greenhouse
http://www.wangdermpalace.org/wangderm/thai_ancient.html#wichaiprasit


พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

 

      

 

                       

 

              สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบรุี เสดจ็พระราชสมภพ   

ณ วันที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2277 ในแผ่นดินสมเดจ็พระบรมราชาที่ 3 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรมโกศพระองค์ทรง

เป็นสามัญชน ก าเนิดในตระกลูแต้ มีพระนามเดิมว่า สิน พระราชบิดาเป็นจีนช่ือ ไหฮอง เดินทางจากประเทศจีนมาต้ังถ่ิน

ฐานในประเทศไทย แล้วได้สมรสกับหญิงไทยช่ือ นางนกเอี้ยง มีหลกัฐาน บันทกึว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเคยเป็นพอ่ค้า

เกวียนผู้ทรงปัญญาเฉลียวฉลาด และมีความสามารถด้าน กฎหมายเป็นพิเศษ ได้ช่วยกรมการเมืองช าระถ้อยความของ

ราษฎรทางภาคเหนืออยู่เนอืงๆ เนื่องจากได้ท า ความดีมีความชอบต่อแผ่นดิน จงึได้รับแตง่ตั้งใหเ้ป็น เจ้าเมืองตากในเวลา

ต่อมา 

              ในปีพุทธศักราช 2308 - 2309 พระยาตากได้น าไพร่พลลงมาสมทบเพื่อป้องกันกรงุศรีอยุธยาระหว่าง ที่พมา่

ล้อมกรุงอยู่ ได้ท าการต่อสู้จนเป็นทีเ่ลื่องลือว่า เป็นแมท่ัพทีเ่ข้มแข็งมากทีสุ่ดคนหนึ่ง และได้รับการแต่งตัง้ ให้เป็นพระยาว

ชิรปราการ เจ้าเมืองก าแพงเพชร ในวันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2310 (ก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยา ให้แก่พม่าประมาณ3 

เดือน) พระยาตากได้รวบรวมก าลงัตีฝ่าวงล้อม ของพม่าไปตัง้มั่น เพื่อที่จะกลบั มากู้เอกราชต่อไป  

              จากหลกัฐานตามพระราชพงศาวดาร พระยาตากได้รวบรวมไพร่พลประมาณ 500 คน มุ่งไปทาง ฝั่งทะเลทาง

ทิศตะวันออก ระหว่างเส้นทางที่ผ่านไปนั้นไดป้ะทะกับกองก าลังของพม่าหลายครัง้ แต่ก็สามารถ ตีฝ่าไปได้ทุกครัง้ และ

สามารถรวบรวมไพร่พลตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ได้มากข้ึนเรื่อยๆ ในวันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2310 พม่ายึดกรุงศรี

อยุธยาได้ เจ้าเมืองใหญ่ๆ พากันต้ังตัวเป็นเจ้าและควบคุมหัวเมืองใกล้เคียง ไว้ในอ านาจ หลังจากพระยาตากยึดเมืองจันทบุรี

ได้ ก็ได้ประกาศตั้งตัวเป็นอิสระ และจัดต้ังกองทัพข้ึนที่นี่ โดยมีผู้คนสมัครใจเข้ามาร่วมด้วยเป็นจ านวนมาก รวมทัง้นายสดุ

จินดาซึ่งต่อมาได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลทีห่นึ่ง 

              หลังฤดูมรสมุในเดือนตลุาคม พุทธศักราช 2310 พระยาตากได้ยกกองทัพเรือออกจากจันทบรุีล่องมา ตามฝัง่

ทะเลในอ่าวไทย จนถึงปากแม่น้ าเจ้าพระยา และได้ต่อสูจ้นยึดกรุงธนบรุีคืนจากพม่าได้ ต่อจากนั้น ได้ยกกองทัพเรือต่อไป

ถึงกรุงศรีอยุธยา เข้าโจมตีค่ายโพธ์ิสามต้น เมือ่วันที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2310 และสามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติ

ไทยได้เป็นผลส าเรจ็ โดยใช้เวลาเพียง 7 เดือนนับตัง้แต่เสียกรุงศรีอยุธยา ให้กบัพม่า หลังจากนั้น ได้ทรงเลือกกรงุธนบุรเีป็น

ราชธานี เนื่องจากทรงเห็นว่ามีชัยภูมิดี ประกอบกบั กรุงศรอียุธยาเสียหายหนัก จนยากแก่การบูรณะ ใหเ้หมือนเดมิ ต่อมา



ในปีพุทธศักราช 2311 ได้ทรงปราบดา ภิเษกขึ้นเป็นพระเจา้แผ่นดิน ทรงพระนามว่า "สมเดจ็พระบรมราชาที่ 4" แต่

ประชาชนนิยมเรียกว่า "พระเจ้าตากสิน" ในรัชสมัยของพระองค์ได้มีการท าศึกสงครามอยูเ่กือบตลอดเวลา ทั้งนีเ้พื่อรวบรวม

แผ่นดิน ให้เป็นปึกแผ่น และขับไล่พม่าออกจากราชอาณาจกัร ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะอยู่ในภาวะสงครามเป็นส่วนใหญ่ แต่

สมเดจ็พระเจ้าตากสินก็ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟปูระเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเมอืง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 

ได้มีการติดต่อค้าขายกับประเทศต่างๆ เช่น จีน อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ ได้โปรดให้มีการ สร้างถนนและขุดคลอง เพือ่

อ านวยความสะดวกในการคมนาคม นอกจากนั้นยังทรงสง่เสริมทางด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรม รวมทั้ง

การศึกษาในด้านต่างๆ ของประชาชนอีกด้วย 

              หลังจากครองราชย์ได้ประมาณ 15 ปี ได้มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเหตุใหร้ัชสมัยของพระองค์ต้อง สิ้นสุด

ลง สมเด็จพระเจ้าตากสินเสดจ็สวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2325 ขณะที่มีพระชนมายุได้ 48 ปี ต่อจากนั้น

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ เสด็จข้ึนครองราชย์ เป็นปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์จักรี และได้ทรงย้ายราชธานี

มาฝั่งกรุงเทพมหานคร  

              เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะได้ ทรง

กอบกูเ้อกราชให้ชาติไทย รัฐบาลจงึได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี (ซึง่ตรงกับวันทีท่รงปราบ ดาภิเษกเป็น

พระมหากษัตริย)์ เป็น "วันสมเดจ็พระเจ้าตากสิน" นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรียงัมีมติให้ถวาย พระราชสมัญญานามว่า"

สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลอ้างอิง 

ข้อมูลอ้างอิง : เวบไซต์ http://www.thaifolk.com/doc/wangderm.htm (โดยอ้างอิงจาก มูลนิธิอนรุักษ์โบราณสถาน

ในพระราชวังเดิม. "พระราชวังเดมิ พ.ศ. ๒๕๔๑" กรงุเทพฯ : อรุณการพมิพ,์ ๒๕๓๙.) 

ข้อมุลอ้างอิง : เวบไซต์ http://www.wangdermpalace.org/wangderm/thai_map.html   (มูลนิธิอนุรักษ์

โบราณสถานในพระราชวังเดิม   กองบญัชาการกองทัพเรอื) 

ข้อมูลอ้างอิง : เวบไซต์ http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nagano&group=30   ( Nagano's blog 

Create Date : ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๔ ) 
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