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ภาพเปิดบท

	 “ภาพนามธรรมในประวัติศาสตร์	 สมเด็จ 

พระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติ”	 วาดโดย	 อาจารย์ 

สนั่น	 ศิลากรณ์	 (พ.ศ.	 ๒๔๖๒-๒๕๒๙)	 

ประติมากรเอก	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจากปกหน้า

ภาพจากปกหลัง

 ภาพลาย เ ส้น 	 พระบรมราชา 

นุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 

ที่วงเวียนใหญ่	 ธนบุรี 	 โดย	 สิริพงษ์	 

กิจวัตร

 ภาพปราสาทพระราชวังแห่งกรุง

ศรีอยุธยากำาลังถูกเพลิงไหม้	 ที่หอราชกร

มานสุรณ	์ภายในวัดพระศรรีตันศาสดาราม	

วาดโดย	ขรัวอินโข่ง



 เสมาหน้าพระอุโบสถเดิม วัดอินทาราม ธนบุรี

 มีเรื่องเล่ากันว่าเป็นที่ฝังพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช



  คำานำา (๘)

 ๑ ข่าวต่างประเทศ ๒

 ๒ ศึกอลองพญา ๘

 ๓ กรุงแตก ๑๔

 ๔ เปิดตัวพระเจ้าตาก ๑๙

 ๕ กำาเนิดพระเจ้าตาก ๒๓

 ๖ รับราชการ ๓๐

 ๗ พิสูจน์ตำานานพระเจ้าตาก ๓๓

 ๘ เปิดตำานานพ่อค้าเกวียน  ๔๑

 ๙ สงครามกรุงแตก ๔๕

 ๑๐ “ทิ้ง” กรุงศรีอยุธยา ๕๐

 ๑๑ หนี ๕๗

 ๑๒ กู้กรุงศรี ๖๗

 ๑๓ เป็น “พระเจ้ากรุงธนบุรี” ๗๕

 ๑๔ สลายก๊ก ๗๙

 ๑๕ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ๘๘

สารบัญ
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(๗)ปรามินทร์ เครือทอง

 ๑๖ รวมแผ่นดิน ๙๓

 ๑๗ ศึกเมืองเหนือ ๙๙

 ๑๘ รบเชียงใหม่ ตีเขมร ๑๐๔

 ๑๙ ศึกอะแซหวุ่นกี้ ๑๑๑

 ๒๐ หยุดฆ่า เข้าหาธรรม ๑๑๗

 ๒๑ เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ๑๒๕

 ๒๒ พระแก้วมรกต เสริมหรือลดพระบารมี ๑๒๙

 ๒๓ เขมรจลาจล ธนบุรีร้อนรุ่ม ๑๓๔

 ๒๔ เหตุวุ่นวายในกรุงธนบุรี ๑๓๘

 ๒๕ พระยาสรรค์ยึดกรุงธนบุรี ๑๔๖

 ๒๖ ปฏิวัติกรุงธนบุรี ๑๕๐

 ๒๗ ศึกกลางเมือง ๑๕๖

 ๒๘ ประหารพระเจ้าตาก ๑๖๑

  ภาคผนวก ๑ ๑๖๕

  ภาคผนวก ๒ ๑๗๓

  บรรณานุกรม ๑๘๔



	 “กรณีพระเจ้าตาก”	 เป็นเรื่องที่ผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ให้ความ

สนใจเป็นพิเศษมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	โดยที่ความสนใจดังกล่าว	ไม่

ได้จำากดัอยูแ่ต่เพยีงเนือ้หาทางวชิาการหรอืในพระราชพงศาวดารเท่านัน้	

แต่ยังขยายพื้นที่ไปยัง	“ศาสตร์พิเศษ”	ต่างๆ	ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อ	

“ความเชื่อ”	ของผู้คนจำานวนมาก	ถึงขนาดใช้เป็นข้อปฏิเสธเหตุผลทาง

วิชาการหรือแม้แต่ในพระราชพงศาวดารก็ตาม

	 ในขณะที่	 ข้อมูลจาก	 “ศาสตร์พิเศษ”	 ข้อมูลทางวิชาการ	 หรือ

ข้อมูลจากพระราชพงศาวดาร	 ก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อ	 “กรณี

พระเจ้าตาก”	ด้วยกันทั้งสิ้น	เพราะอย่างน้อย	การ	“ทักท้วงถกเถียง”	

ใดๆ	ย่อมแสดงให้เห็นว่า	มีความเคลื่อนไหวต่อกรณีนี้อยู่	นั่นคือเหตุผล

ที่ทำาให้ประวัติศาสตร์ตอนนี้	“มีชีวิต”	ไม่เหี่ยวเฉาแห้งตายไปเหมือนใน

ประวัติศาสตร์ตอนอื่นๆ

	 อย่างไรกด็	ีการ	“ทกัท้วงถกเถยีง”	ใดๆ	ย่อมควรจะม	ี“หลกัยดึ”	 

อนัเป็นข้อมลูทีเ่ข้าถงึได้ง่ายทางใดทางหนึง่	เพือ่เป็นพืน้ฐานความเข้าใจ

ในเรื่องนั้นๆ	ก่อนจะ	“ยึดหลัก”	ความเชื่อเพียงประการเดียว

	 “ศาสตร์พเิศษ”	เป็นทางหนึง่ทีเ่ข้าถงึได้ยากอย่างไม่ต้องสงสยั	ใน

ขณะที่บทวิเคราะห์ทางวิชาการ	และพระราชพงศาวดาร	แม้จะสามารถ	

“อ่านได้”	 แต่ก็เข้าถึงได้ไม่ง่ายนัก	 เพราะภาษาทางวิชาการก็ดี	 ภาษา

พงศาวดารก็ดี	 เป็น	 “ภาษาพิเศษ”	 รวมทั้งการเผยแพร่ก็ยังมีข้อจำากัด

อยู่

	 นติยสารศิลปวฒันธรรม	รวมทัง้พอ็คเกต็บุก๊	ศลิปวัฒนธรรมฉบบั

พิเศษ	 ได้พยายามที่จะก้าวข้าม	“ภาษาอ่านยาก”	ให้คนทั่วไปได้เข้าถึง

ประวัติศาสตร์โดยง่ายมาตลอด

คำานำา
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(๙)ปรามินทร์ เครือทอง

	 โดยเฉพาะ	“กรณีพระเจ้าตาก”	นี้	นิตยสารศิลปวัฒนธรรม	ก็ได้

นำาเสนอแนวคิดและข้อมูลใหม่ๆ	 มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	๓๐	ปี	 

ทำาให้ผู้สนใจกรณีพระเจ้าตาก	 และผู้อ่านศิลปวัฒนธรรม	 เติบโตไป

พร้อมๆ	กันในประเด็นนี้

	 แต่ในขณะทีก่ารเตบิโตอย่างต่อเนือ่งนี	้อาจทำาให้ผูอ่้าน	“มอืใหม่”	

จำานวนไม่น้อย	ต่อไม่ตดิ	ตามไม่ทนั	ซึง่ได้สะท้อนออกมาให้เหน็ได้ชดัด้วย

การต้ังข้อสงสัย	 หรือข้อสังเกต	 ที่ส่วนใหญ่ได้เคยเสนอไปในนิตยสาร 

ศิลปวัฒนธรรม	รายเดือน	และฉบับพิเศษ	แล้วทั้งสิ้น

	 และเป็นธรรมดาอยู่เองที่นิตยสารทั่วไป	 ย่อมจะหลีกเลี่ยงที่จะ

นำาเสนอประเด็นซำ้าๆ	ในหนังสือเล่มเดียวกัน	เหตุนี้จึงเป็นข้อจำากัดของ

ผู้อ่านที่เพิ่งสนใจ	“กรณีพระเจ้าตาก”	ไม่สามารถหาย้อนความกระจ่าง

ได้	หากไม่เข้าห้องสมุด	หรือติดตาม	“ฉบับเก่า”	มาอ่าน

 พระเจ้าตาก เบือ้งต้น	จงึเกดิขึน้มาจากเสยีงสะท้อนของผูต้ดิตาม	

“กรณีพระเจ้าตาก”	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 ทั้งมือใหม่	 มือเก่า	 ที่

ต้องการปพูืน้	หรอืทบทวนความทรงจำา		“กรณพีระเจ้าตาก”	กนัอกีคร้ัง	

โดยอาศัยพระราชพงศาวดาร	บันทึก	และเอกสารเก่า	เป็น	“หลักยึด”	

 พระเจ้าตาก เบื้องต้น	 ได้ลำาดับเรื่องโดยสรุป	 ตั้งแต่ปลายกรุง

ศรีอยุธยา	 โดยเริ่มต้นต้ังแต่เหตุการณ์ในปีที่พระเจ้าตากเสด็จพระราช

สมภพ	ต่อด้วยเหตุการณ์ในรัชสมัยกรุงธนบุรี	จนกระทั่งถึงตอนอวสาน

กรุงธนบุรี	เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน	(ที่ไม่ใช่ข้อสรุป)	สำาหรับผู้อ่าน	เพื่อจะ

ได้การติดตาม	“กรณีพระเจ้าตาก”	ได้อย่าง	“แข็งแรง”	ต่อไป

ปรามินทร์ เครือทอง

๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๖
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๑
ข่าวต่างประเทศ



๓ปรามินทร์ เครือทอง

	 ชะตาชีวิตของคนๆ	 หนึ่ง	 ที่ผกผันสุดขั้ว	 จากสามัญชนคน 

ธรรมดา	ผ่านการรบไม่ถงึ	๓๐๐	วนั	กลายมาเป็นผู้มอี�านาจสูงสุดกว้าง

ไกลเกินกว่าสายตาจะทอดไปถึง	 จนในที่สุดเป็นวีรบุรุษของชาติที่คน

จดจ�าไปตลอดกาล	ย่อมต้องมเีหตุปัจจยัเหนอืสามญัธรรมดา

	 จุดเริ่มต้นในการแกะรอยพระราชประวัติพระเจ้าตาก	 จ�าเป็น

ต้องย้อนกลบัไปถงึสมยักรุงศรอียุธยาตอนปลาย	กระโดดข้ามเทอืกเขา

ตะนาวศร	ีไปดูความเคลื่อนไหวถงึในพุกามประเทศ

	 ความเปลี่ยนแปลงในเมอืงพม่า	เกดิขึ้นในปีพุทธศกัราช	๒๒๘๐	 

ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา	 เหตุ 

การณ์นี้ภายหลงัได้ส่งผลกระทบต่อกรุงศรีอยุธยาอย่างมาก

 เวลานั้นพระเจ้าตากทรงเจริญพระชนมพรรษา ๓ พรรษา 

	 พระเจ้าองัวะมหาธรรมราชาธบิด	ี(พ.ศ.	๒๒๗๖-๒๒๙๕)	ไม่สามารถ 

จะปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในอาณาเขตประเทศ

ของพระองค์ได้	จนเกดิสภาวะ	“เสื่อมสิ้นเดชานุภาพ”

 มังสาอ่อง	 ชาวพม่า	 เจ้าเมืองหงสาวด	ี สบโอกาสจะตั้งตัวเป็น

อิสระจากอังวะ	 แต่ก็มี	 “ชาวมอญ”	 ที่ไม่เอามังสาอ่องและพร้อมจะ 

ต่อต้าน	 เพราะถือว่ามังสาอ่องนั้นเป็น	 “ชาวพม่า”	 ที่จะมาปกครองคน

มอญในหงสาวดี	 ในขณะเดียวกันก็มีชาวมอญที่อยู่ฝ่ายมังสาอ่องด้วย

เช่นกนั

	 ฝ่ายเจ้าเมอืงสเิรยีม	ซึ่งยงัจงรกัภกัดตี่อพระเจ้าอังวะ	จงึเตรยีม

จะยกทัพมาปราบกบฏมังสาอ่อง	 ท�าให้ชาวมอญพวกที่ไม่เอามังสาอ่อง

พากันหลบหนีไม่อยู่ช่วยรบ	 มังสาอ่องจึงจับบุตรภรรยาชาวมอญเหล่า

นั้นไว้เป็นเชลย	 สุดท้ายชาวมอญที่บุตรภรรยาถูกจับเป็นเชลยก็พากัน

โกรธแค้น	ยกพวกเข้าโจมต	ีจบัมงัสาอ่องฆ่าเสยี

	 แต่หลังจากผู้น�ากบฏมังสาอ่องสิ้นชีพแล้ว	 พระเจ้าอังวะก็มอบ

หมายให้เจ้าเมอืงสเิรยีมปกครองดูแลเมอืงหงสาวดต่ีอไป	เจ้าเมอืงสเิรยีม

คิดจะปราบเสี้ยนหนามให้สิ้น	 จึงไล่จับเอาชาวมอญที่เข้ากับมังสาอ่อง

ลงโทษลงทัณฑ์ไม่หยุดหย่อน	 ท�าให้ชาวมอญลุกฮือกันขึ้นมาอีก	 แล้ว

จบัเอาเจ้าเมอืงสเิรยีมไปฆ่าเสยีอกีคน



๔ พระเจ้าตาก เบื้องต้น

	 จากนั้นชาวมอญทั้งหลาย	 ก็พากันไปนิมนต์พระภิกษุ	 ผู้มีวิชา

อาคม	เป็นผู้มบีุญ	ลาสกิขามาช่วยกนัสู้รบกบัพม่า	ภายหลงัขนานนาม

ว่าสมิงทอ 

	 ต่อมากองทัพของพระเจ้าอังวะจึงส่งคนลงมาปราบสมิงทอ	 แต่ 

กพ่็ายแพ้ไป	ชาวมอญจงึพร้อมใจกนัยกสมงิทอผูม้บีญุให้เป็น	“พระเจ้า

หงสาวด”ี	 หวัเมอืงใหญ่น้อยกพ็ากนัอ่อนน้อมยอมเข้ามาอยู่ฝ่ายหงสา 

วดเีป็นอนัมาก

	 พระเจ้าหงสาวดี	 (สมิงทอ)	 เมื่อตั้งตัวเป็นใหญ่แล้ว	 ก็ด�าเนิน

นโยบายการต่างประเทศ	 คิดผูกไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาและเมือง

เชียงใหม่	 เพื่อให้กรุงอังวะบังเกิดความย�าเกรง	 ด้วยการ	 “ขอลูกสาว”	

ของพระเจ้าแผ่นดนิกรุงศรอียุธยาและเชยีงใหม่

	 แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไม่โปรด	 และไม่ทรงรับไมตรี

นั้น	ต่างจากพระเจ้าเชยีงใหม่ที่ทรงยก	“นางสอิ้งทพิ”	(บางแห่งว่า	นาง

เทพลลีา)	ให้อภเิษกกบัพระเจ้าหงสาวด	ี(สมงิทอ)	เป็นไมตรตี่อกนั

	 สาเหตทุี่สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศทรงแสดงชดัเจนว่าไม่เป็น 

พวกกับหงสาวดี	 เพราะเมื่อเกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างพม่ากับมอญ 

นั้น	ชาวพม่าที่ปกครองชาวมอญอยู่ที่เมอืงเมาะตะมะ	เมื่อพ่ายแพ้	กไ็ม่

สามารถหนขีึ้นเหนอืกลบักรุงองัวะได้	เพราะมเีมอืงหงสาวดคีั่นกลางอยู่	

จงึหนมีาพึ่งบารมกีรุงศรอียุธยา	 ซึ่งสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวับรมโกศกท็รง

ให้รบัไว้	พระเจ้าองัวะถงึกบัส่งพระราชสาส์นมาขอบคุณในไมตรคีรั้งนี้

	 เท่ากบัว่าเวลานั้นพม่าฝ่ายเหนอืคอืกรงุองัวะยงัเปน็ไมตรตีอ่กรงุ

ศรอียุธยา	ส่วนหงสาวดนีั้นจบัมอืกบัเมอืงเชยีงใหม่

 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าตากทรงเจริญพระชนม 

พรรษาประมาณ ๑๐ พรรษา

	 ขณะที่พระเจ้าหงสาวดี	 (สมิงทอ)	 มีก�าลังเข้มแข็งมากขึ้นทุกที	 

ท�าให้พระเจ้าองัวะถงึกบัหวาดๆ	จนต้องผกูไมตรกีบักรงุศรอียธุยา	เพราะ

หากหงสาวดีจับมือกับกรุงศรีอยุธยาได้ในเวลานั้น	 กรุงอังวะเห็นทีจะ 

พงัพนิาศ	แต่ไม่น่าเชื่อว่าแค่เรื่อง	“หลงับ้าน”	ก่อความไม่สงบ	กลบัท�าให้

พระเจ้าหงสาวด	ี(สมงิทอ)	ผู้มบีุญ	ต้องตกจากราชบลัลงัก์



๕ปรามินทร์ เครือทอง

 พระธาตุมุเตา ที่กรุงหงสาวดี (พะโค)



๖ พระเจ้าตาก เบื้องต้น

	 เหตุเนื่องมาจาก	 “นางกุ้ง”	 บุตรีของพระยาทะละ	 อัครมหา

เสนาบดกีรุงหงสาวด	ีซึ่งยกให้เป็นมเหสขีองพระเจ้าหงสาวด	ี (สมงิทอ)	

เกิดหึงหวงกับ	 “นางสอิ้งทิพ”	 มเหสีจากเมืองเชียงใหม่	 ท�าให้พระยา 

ทะละไม่พอใจ	วางกลอุบายเพื่อชงิราชสมบตัิ	พระเจา้หงสาวดี	(สมงิทอ)	 

สู้ไม่ได้	 ต้องหนไีปเมอืงเชยีงใหม่	 ฝากมเหสไีว้กบัพ่อตา	 แล้วรวบรวม

คนยกกลบัมารบกบัพระยาทะละ	แต่กย็งัสู้ไม่ได้อกี	ในที่สุดกห็นมีาพึ่ง

กรุงศรอียุธยา

	 แต่สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศไม่โปรด	“สมงิทอ”	อยูก่่อนแล้ว	

จงึให้จบัตวัไว้

	 ฝ่ายพระยาทะละ	 เมื่อยึดเอากรุงหงสาวดีได้แล้ว	 ก็ตั้งตนเป็น	

พระเจ้าหงสาวดี (ทะละ) แล้วมีหนังสือมายังกรุงศรีอยุธยา	 ขอให้

ประหารสมิงทอเสีย	 แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงเห็นว่าถึงจะ

ไม่โปรดสมิงทอ	 แต่สมิงทอก็ไม่ใช่ศัตรู	 ครั้นจะเลี้ยงไว้ก็จะเกิดความ

ยุ่งยากได้ในภายหลงั	จงึจบัสมงิทอใส่ส�าเภาเอาไปปล่อยที่เมอืงจนี	แต่

สุดท้ายสมงิทอกห็นกีลบัมาเชยีงใหม่ได้อกี

	 ทางด้านเมอืงหงสาวด	ีพระเจ้าหงสาวด	ี(ทะละ)	ตดัสนิใจรวบรวม

ไพร่พลเข้าตีกรุงอังวะจนแตก	 จับพระเจ้าอังวะได้	 แล้วน�ามาไว้ที่เมือง 

หงสาวดี

	 การที่กรุงองัวะตกเป็นของมอญในคราวนี้	ถอืเป็นจุดสิ้นสุดของ	

“ราชวงศ์ตองอู”	ที่มอี�านาจปกครองพม่ามายาวนานถงึ	๒๖๖	ปี	 (พ.ศ.	

๒๐๒๙-๒๒๙๕)

 เวลานั้นพระเจ้าตากทรงเจริญพระชนมพรรษาประมาณ 

๑๓ พรรษา

	 ในช่วงเวลาที่กรุงองัวะเสยีให้แก่พระเจ้าหงสาวด	ี (ทะละ)	 นี้เอง	 

กบ็งัเกดิชาวพม่า	“ผู้มบีุญ”	ขึ้นมาอกี	๑	คน	มนีามว่า “มังอองไจยะ”  

เป็นนายพรานและก�านันหมู่บ้านอยู่ไม่ห่างจากกรุงอังวะมากนัก	 ได้

รวบรวมก�าลงัต่อต้านการปกครองของชาวมอญ	จนกระทั่งรวบรวมก�าลงั

ชาวพม่าได้มากขึ้นเรื่อยๆ	เป็นหลายหมื่น

	 มังอองไจยะจึงตั้งเมืองขึ้นที่บ้านเดิมของตนสถาปนาเป็นเมือง



๗ปรามินทร์ เครือทอง

หลวงชื่อ	 “เมืองรัตนสิงค์”	 ส่วนมังอองไจยะผู้มีบุญ	 ชาวบ้านพากัน

เรยีกว่า	“พระเจ้าอลองพญา”	แปลว่า	พระโพธสิตัว์

	 พระเจ้าอลองพญาไม่ได้หยดุความยิ่งใหญ่ไว้เพยีงเมอืงรตันสงิค์

เท่านั้น	แต่ยงับุกต่อไปยงั	ร่างกุ้ง	เมอืงแปร	องัวะ	พะสมิ	สเิรยีม	และ 

หงสาวด	ีจนได้เมอืงพม่าทั้งหมดในปีพุทธศกัราช	๒๓๐๐

	 เป้าหมายต่อไปของพระโพธสิตัว์อลองพญาคอื	กรุงศรีอยุธยา!

 พระเจ้าตากทรงเจริญพระชนมพรรษา ๒๓ พรรษา ไฟแห่ง 

สงครามเสียกรุงดวงแรก ก็ได้ลุกโชนขึ้นแล้ว



๒
ศึกอลองพญา


