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ปริญญานิพนธนี้มุงศึกษาเรือ่งเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสนิมหาราชในสมัย 

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงป พ.ศ. 2551 จํานวน 15 เร่ือง  

 ผลการวิจัยพบวา วิธีการประกอบสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชมี 3 วิธี คือ 1) การสรางเรื่องเลาจากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนลายลักษณอักษร อัน

ไดแกการสรางดวยการคัดลอก  การสรางดวยการเรียบเรียงใหม  การสรางดวยการปรับแตงขอมูล และ

การสรางดวยการตีความใหม   2) การสรางเรื่องเลาจากตํานานคําบอกเลาทองถิ่นและศาสตรอ่ืนๆ อัน

ไดแก  การสรางที่สอดคลองกับเอกสารทางประวัติศาสตร และการสรางที่ปฏิเสธเอกสารทาง

ประวัติศาสตร และ3) การสรางเรื่องเลาที่ไมปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร อันไดแกการสรางที่

ปฏิเสธเอกสารทางประวัติศาสตร และการสรางใหม  เอกสารทางประวัติศาสตรที่ถูกนํามาอางอิงและ

สรางเรื่องเลามากที่สุดคือพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา 

 วิธีการประกอบสรางความหมายสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมี 3 ลักษณะ คือ                   

1) การสืบทอดความหมายดั้งเดิมจากหลักฐานทางประวัติศาสตร อันไดแกเหตุการณพระราชกําเนิดที่

เปนสามัญชนเชื้อสายจีน  อาการพระสติวิปลาส และการถูกประหารชีวิตตัดศีรษะที่ปอมวิชัยประสิทธิ์  

2) การสรางความหมายใหม อันไดแกการสรางวีรกษัตริยจากสามัญชน และนําเสนอความเปน

มหาราช  และ3) การสืบทอดและสรางความหมายใหม  อันมีเนื้อหาเฉพาะชวงรอยตอระหวางรัชกาล  

ที่แสดงถึงความผูกพันระหวางสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และรัชกาลที่1 

วิธีการประกอบสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชกับการเลือกใช

หลักฐานทางประวัติศาสตรมีความสัมพันธกันในเรื่องการนําเสนอเนื้อหากับรูปแบบของวรรณกรรม  

ตลอดจนชุดเหตุการณตลอดพระชนมชีพของพระองค  นอกจากนั้นทั้งวิธีการประกอบสรางเรื่องเลา 

และการเลือกใชหลักฐานทางประวัติศาสตรยังสงผลตอการประกอบสรางความหมายสมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราช 
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This Thesis study on narratives in fifteen biographies of King Taksin the Great  

written during post-Siamese revolution period (1932) to 2008. 

  This research found that there are 3 methods to construct the biographic 

narratives of King Taksin the Great; 1) constructing narratives from written historical 

evidence by copying, reorganizing, rearranging and reinterpreting 2) constructing narratives 

from myths, local folktales and other disciplines; construction conforming to historical 

documents and construction rejecting historical documents 3) constructing narratives which 

do not appear in historical evidence; construction which rejects historical documents, and 

recreation. The  Royal Chronicle: Royal  Autograph version is the most frequently referred to 

and reproduced in the narratives. 

  There are three methods of constructing meaning of King Taksin the Great. 

They are 1) transmitting original meaning from historical evidence which are his Chinese 

commoner's origin, his insanity and his decapitation at Vichaiprasit fortress 2) meaning 

reconstruction; creating a heroic king from a commoner and presenting his greatness 3) 

transmitting and reconstructing meaning of events only during the joint between two reigns, 

which signifies the relationship between King Taksin the Great and King Rama I. 

  The methods of constructing biographic narratives of King Taksin the Great 

relate to the employment of historical evidence in terms of the representation of contents and 

literary forms, as well as sequence of events through out King Taksin the Great's life. 

Moreover, the construction of narratives and the use of historical evidence affect the 

construction of meanings of King Taksin the Great. 
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 ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. ศานติ ภักดีคํา ประธานที่ปรึกษาปริญญานิพนธที่
ใหคําปรึกษาอันเปนประโยชนตอการวิจัย  และสละเวลาตรวจแกไขขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจ
ใสเสมอมาจนปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวง ตลอดจนการปลูกฝงความคิดและความรูที่เปน
ประโยชนในดานดําเนินชีวิตรวมถึงประสบการณตางๆอันวิเศษที่ไดรับจากอาจารย 
 ขอขอบพระคุณอาจารย ดร. พรธาดา  สุวัธนวนิช  กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธที่ให
คําแนะนําในการแกไขปรับปรุง และสละเวลาตรวจแกไขขอบกพรองตางๆอยางละเอียดจนปริญญานิพนธ
ฉบับนี้สําเร็จลุลวง  โดยเฉพาะกําลังใจ และความรักที่อาจารยมอบใหลูกศิษยทุกคนอยางเปยมลน 
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. เสาวณิต จุลวงศ ประธานสอบปริญญานิพนธที่
ตรวจสอบแกไข และใหคําแนะนําอันเปนประโยชนที่จะทําใหปริญญานิพนธมีความสมบูรณมากขึ้น  
ขอขอบพระคุณอาจารย ดร. ดวงเดน  บุญปก  กรรมการแตงตั้งเพิ่มเติมที่ใหขอสังเกตและคําแนะนํา
ดานคติชนอันสงผลใหปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย พิมพาภรณ  บุญประเสริฐ  กรรมการสอบหัวขอปริญญา
นิพนธที่ใหคําแนะนําอันนําไปสูการปรับปรุงหัวขอปริญญานิพนธใหสมบูรณ  ขอขอบพระคุณอาจารย 
ดร. สุภัค  มหาวรากร  ประธานหลักสูตรที่ดูแลเอาใจใสและสอบถามดวยความเปนหวง 
 ขอขอบพระคุณอาจารยภาคภาษาไทยและภาษาตะวันออกทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวชิา
ความรูใหศิษยคนนี้เสมอมา  อีกทั้งคณาจารยจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  หนึ่งในนั้น
คือรองศาสตราจารย ประทีป  ชุมพล อาจารยผูสรางจุดสมดุลระหวางวรรณคดี และประวัติศาสตร 
ใหแกผูวิจัย 
 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ไดมอบทุนอุดหนุนในการทําวิจัย
คร้ังนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ “พอ” “แม” อันเปนพรหมของบุตรที่ดูแลชวยเหลือทุกดานในชีวิต 
สนับสนุนดานการศึกษามาดีโดยตลอดถึงแมตนเองตองลําบากก็ตาม  โดยเฉพาะ “กําลังใจ” ยามที่
บุตรทอ  และนองชายที่คอยชวยเหลือและใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 ขอขอบคุณเพื่อนรวมรุนอีกทั้งยังรวมทุกขและรวมสุข คือ บาส  ปุย  หลวงพี่ปุน  สม และพี่แอด
ผูเปนกัลยาณมิตรที่คอยชวยเหลือ และใหกําลังใจกันมา 
 ทายที่สุดประโยชนใดอันพึงมี หรือกุศลใดอันพึงไดจากปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอใหสําเร็จแด
พอ แม ครู อาจารย  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
บุรพมหากษัตริยทุกพระองคตลอดจนทุกสรรพชีวิตที่สละชีพเพื่อรักษาแผนดินไทย และ “ปูมงคล” ที่ยัง
ไมทันไดเห็นความสําเร็จดานการศึกษาของหลานคนนี้ 
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บทที่ 1 

บทนํา 
  

ภูมิหลัง 

 พระราชประวตั ิ“สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ” เป็นท่ีรับรู้ในสงัคมไทยปัจจบุนัว่า พระองค์

มีกําเนิดเป็นสามญัชน  มีบดิาเป็นชาวจีน และ มีมารดาเป็นชาวไทย  ตอ่มาได้ เข้ารับราชการจนได้เป็น

พระยาตากเจ้าเมืองตาก เม่ือเกิดสงครามกบัพมา่จนเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 พระองค์ได้รวบรวมผู้คน

ตีฝ่ าทพั พมา่ออกจากกรุงศรีอยธุยา เพ่ือไปตัง้หลกั ท่ีจนัทบรีุ  และสามารถกอบกู้ เอกราช ชาตไิทย  ได้

สําเร็จ แล้วได้สถาปนาพระองค์ ขึน้เป็น พระมหา กษัตริย์ตัง้ร าชธานี ใหมท่ี่กรุงธนบรีุ ตอ่มา ในปลาย

รัชกาล พระองค์มีพระสตวิิปลาสด้วย คดิวา่ทรงบรรลโุสดาบนั ทํา ให้พสกนกิรได้รับความเดือดร้อน จน

เกิดกรณีขบถพระยาสรรค์  สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชถกูสําเร็จโทษ ณ ป้อมวิชยัประสทิ ธ์ิ เม่ือวนัท่ี 

6 เมษายน พ .ศ. 2325 แล้วอญัเชิญพระศพไปฝังไว้ ณ วดับางย่ีเรือใต้ มีพระชนมายไุด้ 48 พรรษา อยู่

ในราชสมบตั ิ15 ปี (ชยัมงคล  อดุมทรัพย์; และ ประยทุธ  สิทธิพนัธ์.  2553: 187) 

 เร่ืองราวพระราชประวตัขิองสมเดจ็พระเจ้าตากสิน มหาราชปรากฏ ครัง้แรกในการชําระพระ

ราชพงศาวดารเม่ือปี พ.ศ. 2338 ในช่ือท่ีรู้จกักนัตอ่มาคือพระราชพงศาวดารฉบบัพนัจนัทนมุาศ  (เจิม)   

(นธิิ  เอียวศรีวงศ์ . 2523: 17) และได้ถกูผลิตซํา้ ในพระราชพงศาวดารกรุงธนบรีุฉบบัตอ่ๆ มา ดงัท่ี นิธิ  

เอียวศรี วงศ์ กลา่ววา่ “ ... ฉบบับริตชิมิวเซียมคดัจาก ฉบบัพนัจนัทนมุาศ  ฉบบัหมอบรัดเลย์คดัจาก

ฉบบับริตชิมิวเซียม และฉบบัพระราชหตัถเลขาคดัจากฉบบัหมอบรัดเลย์ ” (นธิิ  เอียวศรีวงศ์.  2550ก: 113)  

นอกจากนีย้งัมีหลกัฐานชัน้ต้นอ่ืนๆ ท่ีกลา่วถึงพระองค์แตมี่ท่ีมาไมแ่นช่ดั  เชน่  จดหมายเหตคุวามทรงจํา

กรมหลวงนรินทรเทวี  โดยเฉพาะหนงัสืออภินิหารบรรพบรุุษซึง่กลา่วถึงพระราชประวตัเิม่ือทรงพระเยาว์  

ดงันัน้เร่ืองราว พระราชประวตัิ ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช ท่ีปรากฏเป็นท่ีรับรู้ จงึมีท่ีมาจาก

หลกัฐานท่ีได้รับการชําระขึน้ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 

 หากศกึษาพระ ราชประวตัขิองพระองค์ในหลกัฐาน ประวตัศิาสตร์ร่วม ยคุสมยัจนถึงปัจจบุนั        

นา่สงัเกตวา่ได้มีการปรับเปล่ียนบทบาทความสําคญั ของพระราชประวตัิ ตามสภาพสงัคม และยคุสมยั

ท่ีมีการเขียนพระราชประวตั ิ จากสถานภาพพระมหากษัตริย์ ในสมยักรุงธนบรีุ  ดงัท่ีปรากฏในโคลงยอ

พระเกียรตพิระเจ้ากรุงธนบรีุ (กรมศลิปากร.  2539: 277)  วา่ 
 

เสมอองค์หริรักษ์เรือ้ง รงค์รุท 

ลลว่งพาหนะครุฑ   สูห่ล้า 

ฤๅจรจากเกษียรสมทุร  มาทวปี  นีแ้ฮ 

เนือ้หนอ่พทุธพงศ์กล้า  กอ่สร้างโพธิญาณฯ 

                                                                                นายสวน  มหาดเลก็ 
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 จากบทประพนัธ์ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของพระองค์ท่ีอยูใ่นฐานะกษัตริย์อยา่ง

สมบรูณ์สอดคล้องกบัคตเิร่ืองกษัตริย์คือองค์นารายณ์อวตาร หรือการเลือกใช้ถ้อยคํา จากพระราช

พงศาวดารกรุงธนบรีุฉบบัพนัจนัทนมุาศ  (เจิม) ท่ีกลา่วถึงในต้นเร่ือง  พระนามวา่ “ พระเจ้าอยูห่วัอนัมี

อภินิหารนบัในเนือ้ หนอ่พทุธางกรูเจ้า  ” (ท่ีเช่ือวา่สว่นหนึง่ถกูบนัทกึขึน้สมยัพระองค์ ) (พระราช

พงศาวดารกรุงธนบรีุ ฉบบัพนัจนัทนมุาศ(เจิม)  จดหมายรายวนัทพั, อภินิหารบรรพบรุุษ และเอกสารอ่ืน .ๆ  

2551: 35) มาปรากฏเป็น “ เจ้าตากสนิ ”  ในพระราชพงศาวดารท่ีถกูชําระขึน้ในสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์  

หรือการเลือกใช้คําวา่ “ ประหารชีวิตตดัศีรษะ ” (พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา เลม่ ๒.  

2548:  230)  แทนคําวา่ “ สําเร็จโทษ ” การท่ีพระราชพงศาวดารท่ีถกูชําระขึน้ใหมใ่นสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์

เลือกใช้ถ้อยคํา เชน่นีใ้นการจดบนัทกึ แสดง ให้เห็นวา่ สงัคมในสมยันัน้ท่ีมิได้ยอมรับ หรือยกยอ่ง

พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ ความเปล่ียนแปลงสถานภาพของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช จงึเร่ิมขึน้

ตัง้แตส่มยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น  ทา่มกลางบรรยากาศการสร้างความช อบธรรมทางการเมือง  (ณฏัฐ์พร  

บนุนาค.  2545:  2) 

 แตเ่ม่ือมี การเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย ในปี พ .ศ. 2475   รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย พยายามสร้างนโยบายชาตนิยิมเพ่ือ

ประโยชน์ด้านการปกครอง สง่เสริมอดุมการณ์วา่ด้วย เร่ือง  “ ชาติ  ” รวมทัง้ “ ชาตไิทย ” จงึ 

เทิดพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชด้วยการนําเสนอใหมท่ี่ มุง่แสดงให้เห็นถึง ความกล้าหาญ  

ของพระองค์ในฐานะวีรบรุุษท่ีกอบกู้ เอกราชของ “ ชาตไิทย ” เน่ืองจากมีความโดดเดน่ท่ีสดุ ซึง่เป็นสว่น

หนึง่ในความพยายามท่ีจะสร้างชาตไิทยให้เป็นมหาอํานาจในแหลมทอง  (สายชล  สตัยานรัุกษ์. 2545:  170)  

ด้วยเหตนีุจ้งึ มีการเปล่ียนพระนาม ของพระองค์ มาใช้อยา่งเป็นทางการวา่  “ สมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราช  ”  อีกทัง้มีการสร้าง พระบรมราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีวงเวียนใหญ่  

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชได้เสดจ็พระราชดําเนินทรงเปิดในวนัท่ี 17 เมษายน  

พ.ศ. 2497  ซึง่ตรงกบัวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชด้วย  การสถาปนา

พระบรมราชานสุาวรีย์ของพร ะองค์ท่ีวงเวียนใหญ่ จงึ เปรียบเสมือนการ ยกยอ่งพระองค์เป็น

พระมหากษัตริย์ ท่ีย่ิงใหญ่ อยา่งสมบรูณ์ อีกครัง้ ของประช าชนหลงัยคุเปล่ียนแปลงการปกครอง           

ซึง่สง่ผลให้สถานะทางประวตัศิาสตร์ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชได้รับการเฉลิมพระเกียรติ

สงูสดุ (ณฏัฐ์พร  บนุนาค.  2545: 166) 

 จากการเปล่ียนแปลงของสงัคมข้างต้นเกิดความพยายามท่ีจะอธิบาย เร่ืองราวอนัคลมุเครื อ

ตา่งๆในรัชกาลของพระองค์ เชน่ พระราชกําเนิด การสวรรคต พระจริยาวตัร เป็นต้น และมีการนําเสนอ

เร่ืองราวพระราชประวตัขิองพระองค์ ในเนือ้หา ท่ีแตกตา่งไปจากเดมิเพ่ื อสร้างให้พระองค์เป็นวีรบรุุษ  

และเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีสําคญัย่ิงของประเทศชาติ   ซึง่ได้ทําให้เกิดกระแสการรับรู้ในลกัษณะของ          
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“เร่ืองเลา่ ”  ซึง่ตา่งไปจากการรับรู้ในลกัษณะแบบทางการแพร่หลายในหมูป่ระ ชาชนมากขึน้  เชน่  

สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นผู้ สืบเชือ้สายจากพระราชวงศ์ในกรุงศรีอยธุยา  ซึง่ปรากฏทัง้เป็น

พระราชโอรสของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัท้ายสระ และบางเร่ืองเลา่เป็นพระราชโอรสของสมเดจ็พระ

เจ้าอยูห่วับรมโกศ  เร่ืองเลา่วา่ พระองค์ไมไ่ด้มีอาการพระสตวิิปลาส หรือ เร่ืองเลา่วา่ พระองค์เสดจ็ หนี

การประหารชีวิตไปยงัเมืองนครศรีธรรมราช  เป็นต้น 

 อยา่งไรก็ตาม เน่ือง จาก เร่ืองเลา่ท่ีกลา่วถึงสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ชว่ง หลงั

เปล่ียนแปลงการปกครองมีความแตกตา่งไปจากพระราชพงศาวดาร   เร่ืองเลา่เหลา่นี ้สว่นใหญ่จงึถกู

สร้างขึน้ในรูปแบบบนัเทิงคดี  เกิดเป็นปฏิวาทะระหวา่งวาทกรรมดัง้เดมิและวาทกรรมใหม ่

 “ เร่ืองเลา่ ” เก่ียวกบัพระราชประวตัิ สมเดจ็พระเจ้าตากสิน มหาราชเหล่ านีไ้ด้เกิด ขึน้เป็น

จํานวนมาก โดยท่ีเร่ืองเลา่เหลา่นัน้ยงัคงอ้างอิงข้อมลูในพระราชพงศาวดารฉบบัตา่งๆ หากแตมี่ เนือ้หา

บางประเดน็ท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ  หรือเป็นข้อมลูท่ี พระราชพงศาวดารไมไ่ด้กลา่วถึง  อนัเป็นผลท่ีเกิด

จากการประกอบสร้างทางความหมาย ด้วยการเลือกสรร คดัแยก เพิม่เตมิ หลกัฐานข้อมลูชดุตา่งๆ  มา

สนบัสนนุอ้างอิงและผสานกบัจินตนาการความคดิของตน  

 ด้วยเหตนีุผู้้ วิจยัจงึ สนใจศกึษา การประกอบสร้างความ หมาย ในเร่ืองเลา่เก่ียวกบั สมเดจ็     

พระเจ้าตากสินมหาราชในชว่งหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง เก่ียวกบัการแพร่กระจายของ เร่ืองเลา่   

พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชวา่มีเนือ้หา เชน่ใด รวมถึง มีการ ประกอบสร้าง

ความหมายอยา่งไร ท่ีแสดงให้เห็นถึง การผลติสร้างทางความหมาย ในเร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็

พระเจ้าตากสนิมหาราช  ท่ีมีผลตอ่การรับรู้ของประชาชนอนั สง่ผลกระทบตอ่สถานะทางประวตัศิาสตร์

ของพระองค์ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพ่ือวิเคราะห์ การประกอบสร้างเร่ืองเลา่ ท่ีมีเนือ้หากลา่วถึงเร่ืองราวพระราชประวตัขิอง

สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช 

 2. เพ่ือวิเคราะห์การประกอบสร้างความหมาย “ สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ” 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 งานวิจยัเร่ืองนี ้จะทําให้ เข้าใจเร่ืองเลา่ ท่ีมีเนือ้หากลา่วถึงเร่ืองราว พระราชประวตัิ ของสมเดจ็

พระเจ้าตากสนิมหาราช ถึงการประกอบสร้างเร่ืองเลา่ และการเลือก สรรหลกัฐานข้อมลูชดุตา่งๆ   และ

เข้าใจการประกอบสร้างความหมาย “สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ” วา่ความหมาย หรือภาพ ลกัษณ์

ของพระองค์ในชว่งหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองมีการปรับเปล่ียนเป็นอยา่งไร  ในเร่ืองใดบ้างจนสง่ผล

กระทบตอ่สถานะทางประวตัศิาสตร์ของพระองค์    
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ศกึษาวิเคราะห์เร่ืองเลา่ท่ีมีเนือ้หากลา่วถึงเร่ืองราวพ ระราชประวตัขิองสมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชตัง้แตช่ว่งหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปี พ.ศ. 2551  จํานวน 15  เร่ือง  ดงันี ้

 พระเจ้ากรุงธน ( ตีพิมพ์ครัง้แรก  2480 ) 1

 ใครฆา่พระเจ้ากรุงธน ( ตีพิมพ์ครัง้แรก  2492 )

 

 สามกรุง ( ตีพิมพ์ครัง้แรก  2495? ) 

 
 

 ใครฆา่พระเจ้าตากสนิ ( ตีพิมพ์ครัง้แรก  2516 ) 

 ฟ้าใหม ่ ( ตีพิมพ์ครัง้แรก(ฉบบัสมบรูณ์)  2534 ) 

 พระเจ้าตากสนิกู้ชาต ิ ( ตีพิมพ์ครัง้แรก  2544 ) 

 แผน่ดนิพระเจ้าตาก ( ตีพิมพ์ครัง้แรก  2545 ) 

 ผู้อยูเ่หนือเง่ือนไข ( ตีพิมพ์ครัง้แรก  2545 ) 

 ตากสนิมหาราช ( ตีพิมพ์ครัง้แรก  2548 ) 

 ตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ  ( ตีพิมพ์ครัง้แรก  2549 ) 

 ความหลงในสงสาร ( ตีพิมพ์ครัง้แรก  2549 ) 

 ตามรอยเลือดพระเจ้าตาก ( ตีพิมพ์ครัง้แรก  2550 ) 

 พระเจ้าตากฯสิน้พระชนม์ท่ีเมืองนคร ( ตีพิมพ์ครัง้แรก  2550 ) 

 จอมกษัตริย์แหง่นกัรบ ( ตีพิมพ์ครัง้แรก  2550 ) 

 ดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหาร ( ตีพิมพ์ครัง้แรก  2551 ) 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. เร่ืองเล่า (narrative) หมายถึง งานเขียนท่ีมีเนือ้หาเป็นเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์  อาจแตง่เป็น

ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง เป็นเหตกุารณ์เกิดขึน้จริง หรือแตง่ขึน้ หรือเป็นผลสืบเน่ืองจากเหตกุารณ์นัน้ๆ 

กลา่วอีกนยัหนึง่ก็คือเหตกุารณ์ประเภทใด ๆก็ได้ท่ีนํามาบรรยายให้ทราบ (ราชบณัฑติยสถาน.  2545:  278) 

 2. การประกอบสร้างความหมาย (construction of meaning) หมายถึง การเลือกสรรแง่มมุ

พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช และ เลือกสรรหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ หรือหลกัฐาน

อ้างอิงผนวกกบัจนิตนาการแล้วนํามาเรียบเรียงเป็น เร่ืองเลา่ พระราชประวตัิ  อนัสง่ผลตอ่ความหมาย

ของ “สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช”  

 

 

                                                 
       1แสดงให้เห็นถึงปีพทุธศกัราชท่ีตีพิมพ์ครัง้แรก  แตต่วับทท่ีนํามาศกึษาอ้างอิงอาจจะใช้ฉบบัท่ีตีพิมพ์ครัง้ตอ่มา 
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สมมตฐิานของการวิจัย 

 1. การสร้าง เร่ืองเลา่ท่ีกลา่วถึงเร่ืองราวพระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชชว่ง

หลงัเปล่ียนแปลงการปกครองเกิดจากการผสานเนือ้หาในพระราชพงศาวดารกบัจนิตนาการของผู้ เขียน

 2. การประกอบ สร้างทางความหมาย “สมเดจ็พระเจ้าต ากสนิมหาราช ” เป็นการประกอบ

สร้างความหมายในด้านยอพระเกียรต ิ และโต้แย้งความคลมุเครือท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดาร 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 

 การศกึษา “สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช : เร่ืองเลา่ และการประกอบสร้าง ความหมาย” ใช้

วิธีการวิจยัทางเอกสาร  (Documentary Research) และนําเสนอผลของการศกึษาค้นคว้าแบบ

พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Research)  ผู้ วิจยัได้กําหนดวิธีการเป็นขัน้ตอนตา่งๆ  ดงันี ้

 1. รวบรวม เร่ืองเลา่ท่ีมีเนือ้หากลา่วถึงเร่ืองราวพระราชประวตัขิองสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราชตัง้แตช่ว่งหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปี พ.ศ. 2551 

 2. รวบรวมและศกึษาข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบั   

  2.1 พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

  2.2 การประกอบสร้างทางความหมาย 

 3. วิเคราะห์การประกอบสร้าง 

  3.1 เร่ืองเลา่ 

  3.2 การประกอบสร้างความหมาย “สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช” 

 4. นําเสนอผลการศกึษาค้นคว้าแบบพรรณนาวิเคราะห์ 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีข้องกบัการศกึษา  สมเดจ็พระเจ้าตาก

สินมหาราช: เร่ืองเลา่และการประกอบสร้างความหมาย และได้จดัหมวดหมูต่ามหวัตอ่ไปนี ้

 1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

 2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบสร้างความหมาย 

 

1. เอกสารและง านวิจัยที่เก่ียวข้องกับ เร่ืองเล่า พระราชประวัตสิมเดจ็พระเจ้า     

ตากสินมหาราช 
  1.1  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองเล่าพระราชประวัตสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

  สพุร  อิศรเสนา (2540) ได้ศกึษารวมรวมพระราชประวตั ิและสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัสมเดจ็พระเจ้า

ตากสนิมหาราช และได้กลา่วถึงความสมัพนัธ์ของตนเองกบัสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชวา่เป็นผู้ สืบ

เชือ้สายจากเจ้าจอมมารดาสําลีวรรณ ซึง่เป็นพระราชธิดาของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

  ผู้ เขียนได้ศกึษาพระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชในด้านตา่งๆ เชน่  พระราชประวตัิ

สว่นพระองค์ในวยัเยาว์วา่พระองค์มีเชือ้สายจีน  มีอภินิหารตา่งๆ เม่ือแรกประสตู ิและได้รับการทํานาย

จากซินแสวา่จะได้เป็นพระมหากษัตริย์ และพระราชประวตัใินด้านการศกึสงครามครัง้ตา่งๆ  นอกจากนี ้

ยงัศกึษารวบรวมถึงงานพระราชนิพนธ์  พระประวตัพิระราช โอรสและพระราชธิดา  รวมถึงนามสกลุท่ี  

สืบเชือ้สาย มาจาก สมเดจ็พระเจ้า ตากสินมหาราช เชน่  รุ่งไพโรจน์ ณ นคร สินสขุโกมารกลุ ณ นคร           

อินทรโยธิน  สปุระดษิฐ์  และอิศรเสนา  เป็นต้น 

  จรรยา  ประชิตโรมรัน (2549) ได้ศกึษาพระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช แบง่

ออกเป็น 2 สว่นคือ พระราชประวตัชิว่งวยัเยาว์มีความสอดคล้องกบัพระราชประวตัใินอภินิหารบรรพ

บรุุษท่ีผู้ เขียน กลา่วไว้เพียงสงัเขป และพระราชประวตัด้ิานก ารศกึสงครามท่ีผู้ เขียนได้กลา่วไว้อยา่ง

ละเอียดถึงการศกึสงครามตลอดระยะพระชนม์ชีพของพระองค์ 

  ผู้ เขียนได้ศกึษาการศกึในชว่งก่อนครองราชย์ของพระองค์โดยใช้คําวา่ “ปฏิบตักิารทางทหาร” 

ท่ีมีจํานวนถึง 17 ครัง้ และรวมการศกึตลอดรัชสมยัของพระองค์กวา่ 50 ครัง้ เรียงตามพระราชประวตัท่ีิ

ปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์  เชน่ ครัง้แรกคือพมา่ตีเมืองปักษ์ใต้ การรบท่ีวดัป่าแก้ว การรบท่ี

บ้านโพธ์ิสงัหาร  การรบท่ีบ้านพรานนก การตีเมืองเขมร  พมา่ตีเมืองเชียงใหม ่และครัง้สดุท้ายเหตกุารณ์

จลาจลในกรุงธนบรีุ  เป็นต้น ผู้ เขียน ได้ทําการศกึษาถึงการศกึ สงคราม แตล่ะครัง้อยา่งละเอียด คือ  

ศกึษาถึงผู้ นําทพั  กําลงัพล ทัง้ฝ่ายไทย และฝ่ายข้าศกึ รวมถึงวิธีการรบ และเส้นทางเดนิทพั อีกทัง้ยงั

แสดงความคดิเหน็ตอ่การศกึแตล่ะครัง้ไว้ด้วย 
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  มลูนิธิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา (2550) ได้จดัพิมพ์หนงัสือนามานุ กรมวรรณคดีไทยชดุท่ี 1

ช่ือวรรณคดี โดยได้กลา่วถึงประวตัแิละความสําคญัของวรรณคดีเร่ืองตา่งๆ เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัพระราช

ประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชคือโคลงยอพระเกียรตพิระเจ้ากรุงธนบรีุ   

  โคลงยอพระเกียรตพิระเจ้ากรุงธนบรีุ ระบช่ืุอผู้แตง่  และเวลาท่ีแตง่ไว้ในโคลงบทแรกวา่     

นายสวนมหาดเลก็ เป็นผู้ แตง่ ในปีเถาะ ตรีศก วนัองัคาร เดือน 9  ขึน้ 10 ค่ํา จลุศกัราช 1133 (ตรงกบั

พทุธศกัราช 2314 ซึง่เป็นปีท่ี4ในรัชกาลของพระองค์ ) จดุประสงค์ในการแตง่เพ่ือ สรรเสริญสมเดจ็พระ

เจ้าตากสนิมหาราช  เนือ้หากลา่วถึง ตัง้แตต่อนท่ีพระองค์เสดจ็ออกจากเมืองจนัทบรีุมาตัง้ราชธานีท่ี

กรุงธนบรีุ และทรงทํานบํุารุงพระพทุธศาสนา ทรงปราบหวัเมืองตา่งๆ และกลา่วถึงการสมโภชพระนคร   

เน่ืองจากผู้แตง่โคลงนีซ้ึง่ทําหน้าท่ีเป็นมหาดเล็กจงึทราบเร่ืองราวภายในพระราชสํานกัเป็นอยา่งดี  เชน่ 

กลา่วถึงวา่ ทรงมีพระมเหสีฝ่ายซ้ายขวา และพระสนมจากประเทศราชตา่งๆ  สมเดจ็พระเจ้าบรมเธอ 

กรมพระยาดํารงราชานภุาพทรงนิพนธ์ในคํานําในการพิมพ์ครัง้แรกเม่ือ พ .ศ. 2465 วา่พระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเม่ือทรงพระราชนิพนธ์หนงัสือเร่ืองพระราชวิจารณ์จดหมายเหตคุวามทรงจํา

ของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี ทรงค้นหนงัสือเก่าสอบทานกบัพระราชพงศาวดารครัง้ก รุง

ธนบรีุ  พระองค์ก็ทรงได้ข้อสําคญัในโคลงยอพระเกียรตพิระเจ้ากรุงธนบรีุนีห้ลายเร่ือง 

  ผู้ เขียนยงักลา่วอีกวา่นอกจากโคลงยอพระเกียรตพิระเจ้ากรุง ธนบรีุจะแสดงเร่ืองราวพระราช

ประวตัขิองพระอ งค์แล้ว  ยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้สกึของผู้แตง่ คือนายสวน มหาดเล็ก ท่ีเป็น

ตวัแทนของคนในสมยันัน้ท่ีมีตอ่พระมหากษัตริย์คือสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชอยา่งชดัเจน  

  นธิิ  เอียวศรีวงศ์ (2550ข)  ได้ศกึษาถึงการเมืองไทยสมยัสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  (ในงาน

ชิน้นีใ้ช้คําวา่ พระเจ้ากรุงธนบรีุ)  โดยผู้ เขียนได้เร่ิมศกึษาสภาพแวดล้อมตัง้แตป่ลายสมยักรุงศรีอยธุยา

เร่ือยมาจนถึง สมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์  ผู้ เขียนได้ชีใ้ห้เห็นปัจจยัตา่งๆท่ีทําให้การปกครองของสมเดจ็

พระเจ้าตากสนิมหาราชภายใต้การปกครอง “ การเมืองแบบชมุชมุ ” ต้องประสบความผดิพลาด   ดงัจะเห็น

ได้จากการเกิดเหตจุลาจลในชว่งปลายรัชกาล  งานเขียนชิน้นีไ้ด้ศกึษาพจิารณาประวตัศิาสตร์สมยั   

กรุงธนบรีุท่ีมีหลายมิตแิละซบัซ้อนอยา่งรอบด้าน  เร่ิมตัง้แตก่ารประกาศนโยบายฟืน้ฟพูระราชอาณาจกัร

อยธุยาขึน้มา  การปราบชมุนมุ  การเสดจ็ขึน้ครองราชย์  การแบง่กลุม่ทางการเมือง  การเน้นอาณาบารมี  

การขึน้มามีอํานาจของเจ้าพระยาจกัรี  และการนําไปสูก่ารปราบดาภิเษกของราชวงศ์ใหมใ่นท่ีสดุ  

โดยเฉพาะ การศกึษา ด้านพระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช   เชน่ ประสตูเิม่ือไร  โดย

ผู้ เขียนได้ นําเสนอวา่ เป็นวนัท่ี 23 มีนาคม พ .ศ. 2277 โดยใช้ข้อมลูจากหนงัสืออภินิหารบรรพบรุุษ   

จดหมายเหตโุหร   พระราชพงศาวดาร ฉบบักรมพระปรมานชุิตชิโนรสเป็นผู้ ชําระ และหลกัฐานบนัทกึ

ของฝร่ังเศส  จากการศกึษา ของนิธิ ยงัพบวา่หนงัสืออภินิหารบรรพบรุุษมีข้อผิดพลาดเกือบทกุตอน  

และทําให้เห็นวา่อภินิหารบรรพบรุุษเป็นผลผลิตจากจินตนาการของคนในสมยัรัชกาลท่ี 4 หรือท่ี 5  

โดยแทบไมมี่เค้ามลูจากหลกัฐานท่ีนา่เช่ือถือได้เลย  อีกทัง้นิธิการนําเสนอวา่พระองค์เป็นพอ่ค้าเกวียน

มาก่อนท่ีจะได้รับราชการ  โดยใช้หลกัฐานท่ีหลากหลายทัง้เอกสารไทย และเอกสารตา่งชาต ิ
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  ปรามินทร์  เครือทอง (2551) ได้ศกึษาถึงตวับทหนงัสือ “อภินิหารบรรพบรุุษ ” วา่ ต้นฉบบัเป็น

สมบตัขิองหมอ่มเจ้าปิยภกัดีนารถ “นกัเลงหนงัสือเก่า ” ลําดบัต้นของเมืองไทย  สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรม

พระนครสวรรค์ วรพินิตโปรดให้ตีพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพหมอ่มเจ้าปิยภกัดีนารถ  เม่ือปี 

พ.ศ. 2473  และทรงพระนิพนธ์ไว้ในคํานําวา่ ต้นฉบบัเป็นสมดุไทยกระดาษขอ่ยขาวตวัหมกึ 2 เลม่ ซึง่

ปัจจบุนัต้นฉบบัสมดุไทยได้หายสาบสญูไป เหลือเพียงสําเนาพิมพ์ดีด ท่ีสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารง        

ราชานภุาพมีรับสัง่ให้คดัลอกจากต้นฉบบัสมดุไทยของหมอ่มเจ้าปิยภกัดีนารถไว้  ปัจจบุนัสําเนา

พมิพ์ดีดเก็บรักษาไว้ท่ีหอสมดุแหง่ชาต ิโดยมีลายพระหตัถ์ของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ

ทรงแสดงพระวินิจฉยักํากบัไว้ตลอดเอกสาร 

  เนือ้หาหลกัของอภินิหารบรรพบรุุษกลา่วถึงพระราชประวตั ิ“ก่อนเสวยราชย์” ของพระมหากษัตริย์

ผู้ ย่ิงใหญ่ 2 พระองค์  คือสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก

มหาราช  รวมกบัเร่ืองยอ่ยอีก 2 เร่ือง ซึง่เป็นพระราชประวตัขิองสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั และ

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ความพเิศษของหนงัสือเลม่นีคื้อ พระราชประวตั ิ“ก่อนเสวยราชย์” 

เพราะเอกสารท่ีจะกลา่วถึงพระราชประวตั ิ“วยัเดก็” มกัไมป่รากฏในเอกสารอ่ืน ๆ    

  อภินิหารบรรพบรุุษฉบบัพิมพ์ปี 2473  แบง่ออกเป็น 2 ภาคใหญ่ๆ คือ ภาคแรกเป็นพระราช

ประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  ภาคหลั งเป็นพระราชประวตัพิระเจ้าแผน่ดนิและพระประวตัิ    

วงัหน้าสมยัรัตนโกสินทร์ 3 รัชกาล  โดยเน้นท่ีพระราชประวตัรัิชกาลท่ี 1 เป็นสําคญั  เนือ้ความทัง้ 2 ภาค 

เป็นหนงัสือคนละชดุ มีท่ีมาตา่งกนับนัทกึขึน้คนละคราว เพิ่งจดัเข้าเป็นชดุเดียวกนัเม่ือนํามาพิมพ์    

ครัง้แรกนี ้ เน่ืองจากมีเนือ้ความพ้องกนัในเร่ือง “อภินิหาร” ของพระเจ้าแผน่ดนิ 2 พระองค์พอดี 

  จากการเทียบเคียง อภินิหารบรรพบรุุษฉบบัปี 2473  กบัหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์อ่ืนๆ  

ผู้ เขียนคดิวา่  อภินิหารบรรพบรุุษฉบบัปี 2473 “ไมบ่ริสทุธ์ิ ” ตามท่ีสมเดจ็ฯ กรม พระยาราชานภุาพได้

ทรงวินิจฉยัไว้ และได้ทรงเช่ืออยา่งหนกัแนน่วา่  ทา่นผู้ เรียบเรียงคือ ก.ศ.ร. กหุลาบ  ซึง่อาจเป็นเชน่นัน้จริง  

ก.ศ.ร. กหุลาบอาจจะอาศยัต้นฉบบัของกรมสมเดจ็พระปรมานชุิตชิโนรสสว่นหนึง่ และแทรกแซงแตง่

เพิ่มตามวิสยัอีกสว่นหนึง่ 

  ผู้ เขียนได้ให้ข้อสงัเกตอีกวา่ หากย้อนกลบัไปดู ในเนือ้หามีการใช้สรรพนามบรุุษท่ี 3 เม่ือ

กลา่วถึงผู้แตง่วา่ “ทา่นผู้ซึง่เป็นผู้ เรียบเรียงร้อยกรอง ” ดงันัน้หากกรมสมเดจ็พระปรมานชุิตชิโนรสเป็น  

ผู้นิพนธ์  ก็ไมน่า่จะเรียกพระองค์เองด้วยสรรพนามบรุุษท่ี 3 เชน่นัน้  นอกจากนีใ้นสว่นของเนือ้หาพระราช

ประวตัพิระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั ยงัมีการกลา่วถึงตําแหนง่ “สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช”  

ซึง่เป็นตําแหนง่ท่ีปรากฏครัง้แรกในสมยัรัชกาลท่ี 5 พ.ศ. 2429  แตก่รมสมเดจ็พระปรมานชุิตชิโนรส

สิน้พระชนม์ตัง้แตรั่ชกาลท่ี 4 พ.ศ. 2396  สว่นเร่ือง “ปฐมวงศ์” ซึง่ ก.ศ.ร. กหุลาบอ้างวา่ คดัมาจาก

ฉบบักรมสมเดจ็พระปรมานชุิตชิโนรส  และผู้แตง่เรียกแทนตนเองวา่ “วนัเม่ือ ขา้พเจ้า บวชเปนเณร” ก็

มีการกลา่วถึงตําแหนง่ “พระบรมโอรษาธิ ราช” เชน่กนั   จงึเป็นไปไมไ่ด้ท่ีสมเดจ็พระปรมานชุิตชิโนรส

จะนิพนธ์ทัง้ 2 เร่ืองนี ้
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  พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (2552)  ทรงศกึษา และทรงพระราชวิจารณ์ ตวับท

จดหมายเหตคุวามทรงจํา กรมหลวงนรินทรเทวี  (เจ้าครอกวดัโพธ์ิ ) ในประเดน็ตา่งๆไว้อยา่งนา่สนใจ   

ปัจจบุนัได้ตีพิมพ์เป็นหนงัสือช่ือ “ พระราชวิจารณ์ ใน พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  เร่ือง

จดหมายเหตคุวามทรงจําของพระเ จ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวดัโพธ์ิ )  ตัง้แต ่จ .ศ. 

๑๑๒๙ ถึง ๑๑๘๒ เป็นเวลา ๕๓ ปี ” เป็นเอกสารประวตัศิาสตร์เลม่สําคญั มีความเป็นมาคอ่นข้าง

ซบัซ้อนเน่ืองจากเอกสารต้นฉบบัซึง่ได้มา 2 ครัง้ในระยะเวลาหา่งกนั 9 ปี  โดยฉบบัแรกพบเม่ือปี พ .ศ. 

2451  ฉบบันีมี้เนือ้ความกลา่วถึงตัง้แต ่พ .ศ. 2310 จนถึง พ .ศ. 2363 (เป็นระยะเวลา 53 ปี)  โดย

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ทรงพระราชวิจารณ์  พร้อมทัง้ค้นหาเอกสารประก อบการ

วิจารณ์(อธิบาย) และมีพระบรมราชวินิจฉยัถึงผู้แตง่บนัทกึฉบบันี ้  คือ พระองค์เจ้าก ุพระเจ้าน้องนาง

เธอในพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก ซึง่เรียกกนัในสมยันัน้วา่ “เจ้าครอกวดัโพธ์ิ ” มีพระนาม

กรมแตใ่นรัชกาลท่ี 4 วา่ “กรมหลวงนรินทรเทวี ” และฉบบัท่ี 2 พบปี พ .ศ. 2459  มีเนือ้ความกลา่วถึง

ตัง้แต ่พ.ศ. 2310 เชน่กนั  แตมี่เนือ้ความกลา่วจนถึงประมาณ พ .ศ. 2381  กลา่วเลยฉบบัแรกถึง 18 ปี  

ซึง่กรมหลวงนรินทรเทวีสิ ้ นพระชนม์ พ .ศ. 2370  จงึแสดงให้เห็นวา่ฉบบัท่ี 2 กลา่วเกินอายกุรมหลวง  

นรินทรเทวีถึง 11 ปี 

  พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเร่ืองจดหมายความทรงจําของ

พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าครอกวดัโพธ์ิ ) มีเนือ้หาแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ เนือ้หาใน

จดหมายความทรงจํา และพระราชวิจารณ์ เชน่ เนือ้หาตอนกลา่วถึงชว่งปลายรัชกาลในจดหมายความ

ทรงจําวา่ “เหตผุลกรรมของสตัว์พืน้แผน่ดนิร้อน ราษฎรเหมือนผลไม้  เม่ือต้นแผน่ดนิเย็นด้วยพระบารมี

ชุม่พืน้ช่ืนผลจนมี แก่น  ปลายแผน่ดนิแสนร้อนรุมสมุรากโคน โคน่ล้มถมแผน่ดนิ ด้วยสิน้พระบารมีแต่

เพียงนัน้” ซึง่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระราชวิจารณ์ไว้วา่ “ปรารภถึงเร่ืองความ

เดือดร้อนในท่ีนี ้เป็นสํานวนเก่าดี  กลา่วด้วยความสงัเวชแลความเคารพ ”  อีกทัง้พระองค์ได้กลา่วไว้ใน 

“ทางพจิารณาหาตวัผู้ เขียนจดหมาย” วา่ “ข้อท่ีเห็นเชน่นี ้เพราะผู้ เขียนนบัถือพระเจ้ากรุงธนบรีุ  ...เม่ือ

กลา่วถึงสญัญาวิปลาสก็กลา่วด้วยความเห็นใจ  วา่เป็นการบงัเอิญเป็นไปเชน่นัน้ด้วยเป็นเวลาเคราะห์

กรรม แลเป็นเวลาท่ีจะสิน้บญุสิน้วาสนา” 

 

  1.2  งานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองเล่าพระราชประวัตสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

  อบุลศรี  อรรถพนัธุ์ (2524) ศกึษาการชําระพระราชพงศาวดารในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็ พระ

พทุธยอดฟ้าจฬุาโลก จํานวน 7 ฉบบั หนึง่ในนัน้คือพระราชพงศาวดารกรุงธนบรีุฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจิม) 

หรืออีกช่ือหนึง่คือพระราชพงศาวดารกรุงธนบรีุ ฉบบั จ .ศ. 1157 (พ.ศ. 2338) ซึ่งได้รับมอบต้นฉบบั

จากพนัจนัทนมุาศ (เจิม) 
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  อบุลศรีได้ศกึษาถึงพระราชพงศาวดารฉบบันีไ้ว้วา่ พระราชพงศาวดารฉบบันีไ้มป่รากฏช่ือผู้แตง่  

สํานวนเนือ้หาในเร่ืองแสดงให้เห็นวา่ผู้แตง่มีความจงรักภกัดีตอ่สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุ  และเป็นผู้ มี

ความรู้ดี จงึสนันิษฐานวา่อาจเป็นพระอาลกัษณ์แก้ว  หรือพระธรรมธีรราชมนีุ เนือ้ความเร่ิมใน พ.ศ. 2309  

บรรยายถึงความแตกแยกของอาณาจกัรสยาม  ภายหลงัท่ีกรุงศรีอยธุยาถกูพมา่ทําลายในปี พ.ศ. 2310  

ยงัแสดงถึงความพยายามของสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุท่ีจะสร้างศนูย์กลางของอาณาจกัรใหม ่ รัชสมยั

ของพระองค์ทําสงครามหลายครัง้เพ่ือรวบรวมป้องกนั และขยายอาณาเขต ปลายรัชกาล เกิดกบฏ

หลงัจากท่ีพระองค์ทรง ครองราชย์ได้ 15 ปี พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกขึน้ครองราชย์สืบ

ตอ่มา และย้ายเมืองหลวงมาตัง้ท่ีกรุงเทพฯ  เนือ้ความจบลงในปีท่ีสามของรัชกาลนี ้พ .ศ. 2327  ตอนท่ี

พระเจ้าองัวะให้แองแซะราชบตุรถอยทพัจากเมืองยะไขก่ลบักรุงองัวะ  

  นอกพระราชพงศาวดารฉบบันีจ้ะมีควา มสําคญัในตวัเอง คือ แสดงถึงประวตัศิาสตร์สมยั

ธนบรีุ และเป็นตวัประสานให้เกิดแนวร่วมทางประวตัศิาสตร์อนัเดียวกนัระหวา่งอาณาจกัรอยธุยา และ

อาณาจกัรรัตนโกสนิทร์แล้ว  ยงัเป็นการอธิบายสาเหตกุารขึน้มามีอํานาจทางการเมืองของราชวงศ์จกัรี

อีกด้วย และพระราชพงศาวดารฉบบันี ้ เป็นต้นฉบบัของการชําระพระราชพงศาวดารสมยักรุงธนบรีุใน

ฉบบัอ่ืนๆ 

  ผลการวิจยัการชําระพระราชพงศาวดารในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก

พบวา่  การชําระพระราชพงศาวดารสมยัต้นกรุงรัตนโกสนิทร์เกิดจากพระบรมราชโองการใน

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก โปรดฯให้ชําระเรียบเรียงขึน้เพ่ือเป็นเอกสารสําหรับบ้านเมือง  

ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการในการเรียบเรียงพระราชพงศาวดารคือ พระภิกษุ และ ข้าราชสํานกัท่ีมี

ความรู้สมยันัน้ โดยผู้ ท่ีชําระใช้วิธีการชําระพระราชพงศาวดาร 5 ประการ คือ การแตง่เ นือ้ความตอ่  

แตง่เร่ืองเพิ่มเตมิ แตง่เร่ืองใหมแ่ทรกลงไป แก้ไขสํานวน และแก้ไขปีศกัราช เน่ืองจากผู้ ชําระสว่นใหญ่  

มีพืน้ความรู้ และภมูหิลงัเก่ียวกบัพทุธศาสนาทัง้สิน้  การบรรยายความในพระราชพงศาวดารจงึได้รับ

อิทธิพลสว่นใหญ่จากพระพทุธศาสนา  โดยเฉพาะการประพฤตตินของชนชัน้ปกครอง  เชน่การบรรยาย

ถึงพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์บ้านพลหูลวงท่ีไมท่รงประพฤตอิยูใ่นศีลธรรมจงึเป็นสาเหตคุวามเส่ือม

ของอาณาจกัรกรุงศรีอยธุยา 

  ณฏัฐ์พร บนุนาค (2545 ) ศกึษาสถานภาพทางประวตัศิาสตร์ของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราช  พ.ศ. 2310 - 2497 ซึง่เป็นปีท่ีมีการเปิดพระบรมราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช 

ท่ีวงเวียนใหญ่ โดยมุง่เน้นสถานภาพทางประวตัศิาสตร์ และการให้คําอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองราวของ

สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชในบริบททางประวตัศิาสตร์ท่ีเปล่ียนแปลง   
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  ผลการวิจยัสถานภาพทางประวตัศิาสตร์ของสมเดจ็ พระเจ้าตากสนิมหาราช  พ .ศ. 2310 ถึง 

2497 พบวา่ ในสมยักรุงธนบรีุสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีสถานภาพเป็นพระมหากษัตริย์  แต่

มีความแตกตา่งจากพระมหากษัตริย์สมยักรุงศรีอยธุยาทั ้ งในเร่ืองท่ีม า แนวพระราชดําริ และการเป็น

ผู้ นําของพระองค์  ตอ่มาในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ชว่งก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  สมเดจ็

พระเจ้าตากสนิมหาราชไมไ่ด้รับการยกยอ่งสถานะให้เทียบเทา่พระมหากษัตริย์พระองค์อ่ืนๆ เพราะ

ผู้ นําในราชวงศ์จกัรียงัจําเป็นต้องรักษาความชอบธรรมทางการเมืองของตนให้คงอยู ่ จนกระทัง่ยคุหลงั

เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย  สมเดจ็พระ

เจ้าตากสนิมหาราชจงึได้รับการเทดิพระเกียรตอิยา่งสงูสดุกวา่สมยัใดๆ ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากความ

พยายามของผู้ นําในสมยันัน้ท่ีต้องการยกยอ่ง และเผยแพร่เร่ืองราวของบคุคลสําคญัในอดีตเพ่ือน

สนบัสนนุนโยบายทางการเมืองของตน  การรับรู้ เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช

ขยายตวัเป็นวงกว้างสูป่ระชาชนทกุระดบัชัน้ ก่อให้เกิดการศกึษาค้นคว้าหาหลกัฐานตา่ง  ๆเพ่ือพยายาม

อธิบายเหตกุารณ์ท่ียงัไมช่ดัเจน  ตลอดจนการเกิดความเช่ือ หรือเร่ืองเลา่เฉพาะกลุม่ เฉพาะบคุคลเป็น

จํานวนมาก  เร่ืองราวของ พระองค์เป็นตวัอยา่งของการท่ี “ผู้ นํา” หรือ “ชนชัน้นํา ” ได้ใช้การอธิบาย

ประวตัศิาสตร์เร่ืองใดเร่ืองหนึง่เพ่ือจดุประสงค์ของตน  และเร่ืองราวของพระองค์ก็ได้ถกูนํามาพดูถึงทกุ

ยคุทกุสมยั  ตา่งกนัไปตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลง  ดงันัน้สถานะทางประวตัศิาสตร์ของพระองค์จงึไมเ่ค ย

หยดุนิ่ง  พระราชประวตัขิองพระองค์จงึถกูปรับเปล่ียน  ละเลย และเน้นยํา้  ไปตามบริบททางการเมือง 

และสงัคมตลอดมา 

  วรุณญา  อจัฉริยบดี (2554) ได้ศกึษาเร่ืองสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชในวรรณกรรมเฉลิม

พระเกียรตแิละนวนิยายอิงประวตัศิาสตร์: เร่ืองเลา่และภาพแทน 

  ศกึษาเร่ืองสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชจากวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตแิละนวนิยายอิง

ประวตัศิาสตร์จํานวน 11 เร่ือง คือ โคลงยอพระเกียรตพิระเจ้ากรุงธนบรีุ  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร  

สามกรุง  ลลิติสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช เพลงเจ้าตาก นวนยิายเร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธน นวนยิาย

เร่ืองผู้อยูเ่หนือเง่ือนไข นวนิยายเร่ืองฟ้าใหม ่ นวนิยายเร่ืองรัตนโกสินทร์ :กําเนิดกรุงเทพ และนวนิยาย

เร่ืองตากสินมหาราช มีวตัถปุระสงค์สามข้อ คือ เพ่ือศกึษาถึงเร่ืองเลา่และภาพแทน สมเดจ็พระเจ้าตาก

สินมหาราชท่ีนําเสนอในวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตแิละนวนิยายอิงประวตัิ ศาสตร์ไทย เพ่ือศกึษา

กลวิธีการนําเสนอเร่ืองเลา่และกระบวนการนําเสนอภาพแทนของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชใน

วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตแิละนวนิยายอิงประวตัศิาสตร์ไทย และเพ่ือศกึษา ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การ

นําเสนอเร่ืองและภาพแทนสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชในวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ และนวนิยาย

อิงประวตัศิาสตร์ไทย โดยใช้กรอบแนวคดิการวิจยัเก่ียวกบัลกัษณะวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตแิละ   

นวนิยายอิงประวตัศิาสตร์ รวมทัง้ทฤษฎีเร่ืองเลา่และภาพแทน 
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  ผลการวิจยั เร่ืองสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชในวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตแิละนวนิยาย

อิงประวตัศิาสตร์: เร่ืองเลา่และภาพแทนพบวา่ เร่ืองราวของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชทัง้ท่ีปรากฏ

ในวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตแิละนวนิยายอิงประวตัศิาสตร์แบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะคือ เร่ืองราว ท่ี

แสดงถึงการยกยอ่งสรรเสริญ เร่ืองราวท่ีแสดงถึงการวิพากษ์วิจารณ์ และเร่ืองราวท่ีเสนอความจริงท่ี

แตกตา่ง  ซึง่ขึน้อยูก่บัประเภทของวรรณกรรมและจดุมุง่หมายของผู้แตง่   ภาพแทนของสมเดจ็พระเจ้า

ตากสนิมหาราชปรากฏ 2 ลกัษณะซึง่มีความขดัแย้งกนัคือ ภาพวีรบรุุษผู้กู้ชาตไิทยและภาพของ

กษัตริย์ผู้ ล้มเหลว  ปัจจยัสําคญัท่ีสง่ผลตอ่เร่ืองเลา่และภาพแทนสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช ทัง้ใน

วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตแิละนวนิยายอิงประวตัศิาสตร์ไทยคือ แนวคดิเร่ืองชาตไิทย  แนวคดิเร่ือง

พระมหากษัตริย์ และแนวคดิเร่ืองวีรบรุุษ  วรุณญายงัได้นําเสนอไว้อีกวา่แนวคดิเหลา่นีส้ง่ผลให้เร่ือง

เลา่และภาพแทนสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชมีความสอดคล้องกบัประวตัศิาสตร์ชาตไิทยกระแสหลกั 

  จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั เร่ืองเลา่พระราชประวตัิ สมเดจ็พระเจ้าตาก

สินมหาราชข้างต้น  ทําให้ทราบถึงพระราชประวตัิ ท่ีปรากฏในหลกัฐานตา่งๆทัง้ปฐมภมูิ และทตุยิภมูิท่ี

ผา่นการวิเคราะห์  อีกทัง้ยงัได้ทร าบถึงยคุสมยัในการเรียบเรียงเร่ืองเลา่ ท่ีกลา่วถึงพระราชประวตัขิอง

พระองค์ ทัง้ในรูปแบบวรรณคดี พระราชพงศาวดาร ตํานาน ท่ี แสดงให้เห็นถึงทศันะ ท่ีแตกตา่งกนั

ระหวา่งบคุคลท่ีร่วม ยคุสมยั และบคุคลในสมยัตอ่มา  ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการศกึษา วิเคราะห์ด้าน

การประกอบสร้างเร่ืองเลา่ท่ีกลา่วถึงสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช 

  อยา่งไรก็ตามแม้งานวิจยั “สมเดจ็พระเจ้าตากสิ นมหาราช: เร่ืองเลา่ และการประกอบสร้าง

ความหมาย” นีจ้ะใช้ข้อมลูในการวิเคราะห์บางสว่นพ้องกบังานวิจยั “สมเดจ็พระเจ้า  ตากสนิมหาราช

ในวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตแิละนวนิยายอิงประวตัศิาสตร์ : เร่ืองเลา่และภาพแทน ” ตลอดจนนํา

ประเดน็เร่ืองเลา่มาศกึษาเชน่กนั  แตง่านวิจยัของวรุณญา อจัฉริยบดี มุง่ศกึษาเร่ืองเลา่และกลวิธีเสนอ

เร่ืองเลา่ท่ีแสดงถึงภาพแทนของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช โดยใช้ทฤษฎี เร่ืองเลา่และภาพแทน 

ขณะท่ีงานวิจยั  “สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช :เร่ืองเลา่ และการประกอบสร้างความหมาย ” นีมุ้ง่

วิเคราะห์วิธีประกอบสร้างเร่ืองเลา่ และจําแนกข้อมลูหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ ท่ีนํามาใช้ประกอบ

สร้าง รวมถึงการ ประกอบสร้างความหมายของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาร าชอนัแสดงให้เห็นถึง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการใช้ชดุข้อมลูหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ตา่งๆ  ซึง่สง่ผลตอ่การประกอบสร้าง

ทางความหมาย 

 

 

 

 



13 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประกอบสร้างทางความหมาย 
  2.1  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบสร้างทางความหมาย 

  ไชยรัตน์  เจริญโอฬาร (2543) ได้อธิบายถึงวาทกรรมไว้วา่ คือระบบท่ีทําให้การพดูการเขียน

ในสงัคมหนึง่ๆเป็นไปได้ เพราะวาทกรรมจะเป็นตวักําหนดกฎเกณฑ์เง่ือนไข และกลไกตา่งๆ  ในการพดู

การเขียน  และกระบวนการนีทํ้าหน้าท่ีสร้างเอกลกัษณ์  ความหมายให้สรรพสิง่ตา่งๆ  ในสงัคมท่ีหอ่หุ้ม

เราอยู ่ ไมว่า่จะเป็นความรู้  ความจริง  อํานาจ หรือตวัตนของเราเอง   นอกจากนีว้าทกรรมยงัทําหน้าท่ี

ตรึงสิ่งท่ีสร้างขึน้ให้ดํารงอยู ่และเป็นท่ียอมรับของสงัคมในวงกว้าง การท่ีจะเข้าใจวาทกรรมท่ีถกูถ่ายทอด

ผา่นภาษานัน้ จงึจําเป็นต้องทําความเข้าใจสภาพแวดล้อมตา่งๆ ท่ีมีสว่นในการก่อรูปวาทกรรมนัน้ด้วย 

  กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และจนัทิมา เอียมานนท์ (2549ก) กลา่วถึง ภาษา สงัคม และ

วาทกรรม  ไว้วา่ภาษาไมใ่ชเ่ป็นเพียงส่ือสญัลกัษณ์ท่ีอยูใ่นระบบท่ีมีโครงสร้างท่ีประกอบด้วยเสียง คํา  

ประโยคท่ีถกูสร้างขึน้มาให้มีความหมายเทา่นัน้  แตเ่ป็นส่ือและเคร่ืองมือในวงจรปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม

ของมนษุย์ท่ีก่อให้เกิดการผลิต การตีความและการแลกเปล่ียนสิ่งท่ีมีความหมายระหวา่งกนั ด้วย

กระบวนการปฏิสมัพนัธ์เหลา่นีทํ้าให้เกิดการเคล่ือนไหวและเล่ือนไหลของภาษาในหลากมิตขิอง

ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในสงั คมผา่นกิจกรรมและการกระทําของมนษุย์ผู้ใช้ภาษาเอง ผู้ ท่ีศกึษาและไข

ปัญหาทางสงัคมหลายตอ่หลายยคุเลง็เหน็ถึงพลงัอํานาจของภาษา และได้ใช้ระบบของการศกึษา

ภาษาเป็นกญุแจสําคญัเปิดหนทางเข้าสูว่งัวนอนัซบัซ้อนซอ่นเง่ือนของเร่ืองราวทางสงัคมหลายกรณี 

  ในการมองสงัคมผา่นเคร่ืองมือทางภาษา การเปล่ียนจดุเน้นจากการศกึษาวิเคราะห์ในเชงิ

บรรยายและพรรณนาลกัษณะรูปแบบของภาษามาเป็นการศกึษาเชงิวิพากษ์ท่ีมุง่เน้นการตีความและ

อธิบายแนวคดิท่ีแฝงเป็นเบือ้งหลงัรูปแบบภาษาท่ีส่ือออกมาเหลา่นัน้  ก็เป็นไปเพ่ือให้ได้ คําตอบเชงิมติิ

ทางสงัคมบางประการ เน้นยํา้ให้เหน็วา่ลกัษณะทางภาษาในรูปแบบตา่งๆ  ท่ีถกูส่ือออกมานัน้เกิดขึน้

และดํารงอยูท่า่มกลางความสมัพนัธ์อยา่งแนบแนน่กบัสงัคมและผู้ใช้ภาษาท่ีไมไ่ด้มุง่เน้นจะตอบ

คําถาม “อยา่งไร” แตต้่องการท่ีจะหาคําตอบวา่ “ทําไม”  และ “จะเกิดประโยชน์อยา่งไร” 

  เม่ือการศกึษาวิเคราะห์วาทกรรมขยายและก้าวข้ามจากศาสตร์ทางภาษาไปสูศ่าสตร์ทาง

สงัคม  และเม่ือใช้ทฤษฎีทางสงัคมหนักลบัมามองภาษาจงึทําให้เหน็วา่ภาษาไมไ่ด้ดํารงอยูเ่พ่ือการ

สะท้อนความคดิความรู้สกึหรือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนในสงัคมเทา่นัน้  แตภ่าษาและวาทกรรมก็อยู่

ในรูปแบบมายาคตท่ีิมีการประกอบสร้างกนัขึน้มาผา่นการตีความ และการทําความเข้าใจของผู้คน

หลายคน หลายรุ่นและหลายทอดท่ีหลอ่หลอมจากเบ้าทางสงัคมท่ีหลากหลาย แรงจงูใจและแรงผลกัดนัท่ี

ต้องทําให้ส่ือสาร และปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลตา่งๆ จงึทําให้ต้องใช้ภาษาและวาทกรรมเพ่ือการกระทํา

ส่ือสารนัน้ ภาษาและวาทกรรมท่ีถกูเลือกมาใช้ส่ือสารล้วนแฝงด้วยความคดิบางอยา่งของสงัคมผา่น

ผู้ใช้ภาษา และผา่นการกระทําทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ ความสมัพนัธ์เชงิอํานาจ อตัลกัษณ์  และอดุมการณ์

ทางสงัคมบางประการยอ่มแทรกอยูใ่นภาษาท่ีถกูใช้เหลา่นัน้ การศกึษาตีความข้อมลูทางภาษาใน เชิง

วาทกรรมไมว่า่จะเป็นมิตทิางภาษาหรือมิตทิางสงัคมยอ่มทําให้เห็นอํานาจ อตัลกัษณ์และอดุมการณ์ท่ี

แฝงอยูเ่ป็นเบือ้งหลงั 
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  2.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบสร้างทางความหมาย 

  วรัชญ์ วานชิวฒันากลุ (2549 ) ได้ศกึษาการส่ือสารความหมาย หรือการประกอบสร้าง

ความหมายในการ์ตนูไทยพนัธุ์ใหม ่ศกึษาด้วยการวิเคราะห์ตวับทจากการ์ตนูพนัธุ์ใหม ่ 2 เร่ือง คือ     

หนแุมน และไกรทอง มาวิเคราะห์และนําเสนอลกัษณะการประกอบสร้างความหมายของวรรณคดีและ

นิทานพืน้บ้านไทยในรูปแบบหนงัสือการ์ตนูพนัธุ์ใหมแ่ละการสมัภาษณ์กลุ่ มตวัอยา่งแบบเจาะลกึ   

โดยพจิารณา 2 ประเดน็หลกั คือ 

  1) การวิเคราะห์ตวับท ทัง้ในการ์ตนูพนัธุ์ใหม ่และเร่ืองต้นฉบบั คือ วรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ ์

และเร่ืองไกรทอง นํามาเปรียบเทียบกนั โดยใช้หลกัเกณฑ์การเลา่เร่ืองของ Cawelti ในการวิเคราะห์  

ซึง่มีองค์ประกอบ คือ โครงเร่ือง แก่นเร่ือง พระเอก นางเอก ตวัประกอบ ตวัร้าย เวลา สถานท่ี เคร่ือง

แตง่กาย  วิธีการเดนิทาง  และอาวธุ 

  2) การถอดรหสั และการตีความ จากการ์ตนูพนัธุ์ใหมข่องเยาวชน รวมถึงครูภาษาไทย ซึง่

หลกัเกณฑ์การถอดรหสั และการตีความหมายของผู้ รับสารมีอยู ่ 3 รูปแบบ คือ 1. Preferred  code  

เป็นการถอดรหสัด้วยจดุยืนแบบท่ีผู้สง่สารเข้ารหสัมา 2. Negotiated code เป็นการถอดรหสัด้วย

จดุยืนท่ีมีการตอ่รองความหมายใหมท่ี่แตกตา่งไปจากความตัง้ใจของผู้สง่สาร  แตม่ิได้คดัค้านโดยตรง 

หรือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์มาตอ่รองนัน่เอง และ 3. Oppositional code เป็นการถอดรหสัด้วยจดุยืนท่ี

ตอ่ต้าน หรือขดัแย้งกบัความหมายท่ีผู้สง่สารใสร่หสัมา 

  ผลการวิเคราะห์โดยเฉพาะการประกอบสร้างทางความหมายสามารถเปรียบเทียบความ

เหมือน และความตา่งได้ดงันี ้

  การประกอบสร้างความหมายท่ีคงเดมิ มี 2 ข้อ คือ 

  1) การให้คตสิอนใจวา่ “ธรรมะยอ่มชนะอธรรม” 

  2) การแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสิ่งมีชีวิตตา่งเผา่พนัธุ์ 

  การประกอบสร้างความหมายท่ีเปล่ียนไป มี 5 ข้อ คือ 

  1) การเปล่ียนจากโครงเร่ืองแบบ Romantic-Fantasy และ Erotic-Fantasy มาเป็นโครง

เร่ืองแบบ Action-Comedy-Fantasy และ Action-Fantasy   

  2) การเปล่ียนจากความเช่ือในเร่ืองโลกแหง่ความศกัดิส์ิทธ์ิ และสิ่งเหนือธรรมชาตมิาสูค่วาม

เช่ือในเร่ืองโลกแหง่วิทยาศาสตร์สมยัใหม ่

  3) การเปล่ียนจากเร่ืองราวในจนิตนาการท่ีไมส่ามารถระบชุว่งเวลาได้มาสูเ่ร่ืองราวท่ีมี

ชว่งเวลาเช่ือมโยงกบัโลกในปัจจบุนั 

  4) การเปล่ียนแปลงจากการเน้นยํา้ในเร่ืองความซ่ือสตัย์ และความจงรักภกัดีมาเป็นการเน้น

ยํา้ในเร่ืองความเป็นฮีโร่ 
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  5) การเปล่ียนแปลงจากการสะท้อนให้ เห็นถึงคา่นิยมของสงัคมแบบชายเป็นใหญ่ท่ีนิยมมี

ภรรยามากกวา่ 1 คน  มาเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคา่นิยมของสงัคมแบบผวัเดียวเมียเดียว 

  ธนธรณ์  ฤทธ์ิถกล (2551) ได้ศกึษาการประกอบสร้างความหมายในภาพยนตร์อิงประวตัศิาสตร์ 

“ตํานานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช” พบวา่กระบวนการในการถ่ายทอดความจริง เก่ียวกบัวีรกรรมของ

สมเดจ็พระนเรศวรในภาพยนตร์เร่ืองนี ้ผู้สร้างได้อ้างอิงจากข้อเท็จจริงทางประวตัศิาสตร์ท่ีสอดรับกบั

ความเช่ือ และการรับรู้ของคนในสงัคมเป็นสําคญั  รวมทัง้ได้มา จากการสร้างสรรค์เนือ้หาเร่ืองราวจาก

จนิตนาการของผู้สร้างภาพยนตร์ไมว่า่จะเป็น  การเพิ่มเตมิรายละเอียดของเร่ืองราวให้มีความสมบรูณ์

ในการเขียนบทภาพยนตร์ การเพิ่มเตมิรายละเอียดหรือสร้างสรรค์ตวัละครขึน้มาใหม ่ และการ

ผสมผสานระหวา่งข้อเท็จจริงกบัความสวยงาม ด้วยเทคนิคการใช้สีสนัเพ่ือส่ืออา รมณ์คว ามรู้สกึใน   

การออกแบบองค์ประกอบตา่งๆ  ไมว่า่จะเป็นฉาก อปุกรณ์ประกอบฉาก หรือเคร่ืองแตง่กาย เพ่ือให้

ภาพยนตร์มีความสมบรูณ์ สมจริง และได้อรรถรสความบนัเทิง 

  จากการวิเคราะห์โดยแยกตามเร่ืองราวแตล่ะภาคพบวา่ ในภาคแรกคือ “ภาคองค์ประกนั หงสา”  

ผู้สร้างมีเจตนาท่ีมุง่จะส่ือสารให้ผู้ชมเข้าใจถึงแก่นสาระของคํา วา่ “การสญูเสียอิสรภาพ ” เป็นสําคญั  

ดงันัน้แนวทางการประกอบสร้างความหมายจงึเป็นการนําเสนอเหตกุารณ์ตา่งๆ อนัจะนําไปสูป่ระเดน็

ดงักลา่ว  โดยเร่ิมจากจดุเร่ิมต้นและสาเหตแุหง่การสญูเสียอิสรภาพ  ซึง่มาจากการท่ีสยามถกูกองทพั

ของหงสาวดียกมารุกรานจนต้องประสบกบั ความพา่ยแ พ้ถึง  3 ครัง้ คือ สงครามระหวา่งหงสาวดีกบั

พษิณโุลก  สงครามช้างเผือกระหวา่งหงสาวดีกบัอโยธยา และสงครามเสียกรุงครัง้ท่ี 1 โดยการแพ้     

แตล่ะครัง้นัน้มีสาเหตมุาจาก  การมีกําลงัท่ีด้อยกวา่  การแตกความสามคัคี และการมีไส้ศกึ  ซึง่นําเสนอ

ผา่นเหตกุารณ์การสู้รบ  ระหวา่งฝ่ายรุกรานและฝ่ายท่ีต้องตกเป็นฝ่ายพา่ยแพ้จากนัน้จงึนําเสนอให้เห็น

วา่ผลท่ีเกิดขึน้จากการพา่ยแพ้แตล่ะครัง้ได้นําความโศกเศร้าเสียใจ และความสญูเสียประการใดมาสู่

ชาวสยามบ้าง  โดยยก ให้เห็นภาพเปรียบเทียบระหวา่งผู้ ท่ีเป็นฝ่ายชนะ  กบัผู้ ท่ีเป็นฝ่ายพา่ยแพ้และ

ต้องสญูเสียอิสรภาพ  แตใ่นขณะเดียวกนัผู้สร้างยงัให้ภาพแหง่ความหวงัของความมุง่มัน่อดทนไมย่อ่

ท้อตอ่อปุสรรค  และความหย่ิงทระนงในศกัดิศ์รี  แม้จะต้องเป็นผู้ ท่ีต้องสญูเสียอิสรภาพไป เพ่ือรอเวลา

ท่ีเหมาะสมในการกอบกู้ อิสรภาพท่ีสญูเสียไปนั ้ นกลบัคืนมา โดยส่ือความหมายผา่นการเปรียบเทียบ

ระหวา่งไก่เชลย กบัองค์ตวัประกนัคือตวัละครของสมเดจ็พระนเรศวรในเหตกุารณ์ชนไก่ ระหวา่งท่ี

พระองค์ต้องตกไปเป็นองค์ประกนัอยูท่ี่เมืองหงสาวดี 

  ภาคสอง คือ “ภาคประกาศอิสรภาพ ” ผู้สร้างมุง่จะส่ือความหมายถึงการกอบกู้ อิสรภาพ วา่

จะต้องอาศยัความพร้อม และความพยายามอยา่งหนกั เพ่ือให้ได้อิสรภาพท่ีสญูเสียไปกลบัคืนมา ไม่

วา่จะเป็นความพร้อมในด้านกําลงัคนท่ีมีความสามารถ  ท่ีนําเสนอผา่นทางภาพเหตกุารณ์ท่ีผู้คนจาก

หลายกลุม่หลายฝ่ายตา่งเข้ามาให้ความสวามภิกัดิใ์ห้ความชว่ยเหลือแก่พระนเรศวร  เพราะคณุความดี 
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และช่ือเสียงความสามารถของพระองค์  ประกอบกบัการท่ีสมเดจ็พระนเรศวรทรงเป็นผู้ นําท่ีมีความ

เหมาะสมทัง้สตปัิญญา ความสามาร ถ และคณุธรรมบารมี  อนันํามาซึง่ความศรัทธาแก่ราษฎร         

ซึง่แสดงให้เห็นผา่นเหตกุารณ์การกระทําของพระองค์ในการวางแผนการรบ และการปฏิบตัิ ตอ่

ผู้ใต้บงัคบับญัชาอยา่งเทา่เทียม  นอกจากนีย้งัต้องอาศยั จงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม คือ เม่ือ ฝ่ายหงสาวดี

ออ่นกําลงัลง และขาดซึง่คณุธรรมของผู้ปกครอง  เพ่ือให้การประกาศอิสรภาพของสยามเป็นไปอยา่ง

ชอบธรรมด้วย  ซึง่ผู้สร้างได้ส่ือความหมายเหลา่นีไ้ว้โดยสอดแทรกอยูใ่นการนําเสนอเหตกุารณ์หลกั       

2 เหตกุารณ์ คือ ศกึเมืองคงั และการประกาศอิสรภาพก่อนจะอพยพผู้คนข้าม แมนํ่า้ สโตงของสมเดจ็

พระนเรศวร 

  โสภา  ชานะมลู (2546 ) ศกึษาวาทกรรมเร่ืองชาตไิทย ของปัญญาชนหวัก้าวหน้าระหวา่ง 

พ.ศ. 2490-2505 เก่ียวกบัการผลติวาทกรรมเร่ืองชาตไิทย ประวตัศิาสตร์ชาตไิทย และศตัรูของชาตไิทย  

สรุปผลได้วา่ 

  การรวมกลุม่ของกลุม่ปัญญาชนในทศวรรษ 2490 เกิดจากการหลอมรวมปัญญาชนสองรุ่น

เข้าด้วยกนั  คือบางสว่นเป็นปัญญาชน รุ่นท่ีเตบิโตมาในทศวรรษ 2470 แตย่งัมีบทบาทตอ่เน่ืองมา

จนกระทัง่ทศวรรษ 2490 และกลุม่ท่ีสองเป็นปัญญาชนท่ีเพิ่งเตบิโตและ ก้าวเข้ามามีบทบาทใน

ทศวรรษ 2490 ปัญญาชนทัง้สองรุ่นมีการรวมกลุม่กนัโดยมีส่ือก ลางท่ีเป็นส่ือสิ่งพิมพ์ได้ตดิตอ่ส่ือสาร  

ถ่ายทอด แลกเปล่ียนความคดิแก่กนัและกนั เชน่แนวคดิแบบสงัคมนิยมและมาร์กซิสม์ อนัทําให้เป็น

ชอ่งทางในการเปิดประเดน็วิพากษ์โครงสร้างสงัคม  และท่ีสําคญันําไปสูก่ารวิพากษ์ “ชาตไิทย” ท่ีเป็น

อดุมการณ์กระแสหลกัท่ีครอบงําความรู้ในสงัคมขณะนัน้   

  กลุม่ปัญญาชนหวัก้าวหน้าได้สร้างวาทกรรมใหม ่ ได้แก่  สร้างแนวการอธิบายประวตัศิาสตร์

ความเป็นมาของ “ชาตไิทย ” ก่อนรัฐสมยัใหมว่า่มีท่ีมาจากกลุม่ชนท่ีหลากหลายชาตพินัธุ์ ทําให้เกิด

การอธิบายเร่ือง “อตัลกัษณ์ไทย ” ใหมว่า่มีหลากหลายทัง้ทางด้านภาษา  ศลิ ปวฒันธรรม จารีต

ประเพณีท่ีแตกตา่งไปตามกลุม่ชาตพินัธุ์  สร้างแนวการอธิบายเร่ือง “เอกราชของชาติ ” วา่หมายถึงการ

มีอิสระในการดําเนินนโยบายกบัตา่งประเทศโดยไมต้่องขึน้อยูก่บัอิทธิพลของชาตมิหาอํานาจ  และการ

นิยามเร่ือง “ศตัรูของชาต”ิ ซึง่หมายถึงจกัรพรรดนิิยมแผนใหม ่คือสหรัฐอเมริกา รวมทัง้กลุม่ข้าราชการ 

และนกัการเมืองท่ีแสวงหาผลประโยชน์จากการร่วมมือกบัตา่งชาต ิ    

  ถึงแม้ชว่งเวลาทศวรรษ 2490 จนมาถึงต้นทศวรรษ 2500 กลุม่ปัญญาชนจะพยายามสร้าง      

วาทกรรมเพ่ือโต้ตอบ แตท่ี่สดุแล้วไมส่ามารถต้านทานกระแสหลกัจากอํานาจรัฐท่ีมีกลไก จดัการ

เหนือกวา่ ต้องรอจนกระทัง่อีกทศวรรษตอ่มาวาทกรรมของกลุม่ปัญญาชนหวัก้าวหน้าจงึถกูนํามา       

รือ้ฟืน้อีกครัง้ 
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  วรมาศ  ยวงตระกลู (2547 ) ศกึษาวาทกรรมสงครามและสนัตภิาพในกวีนิพนธ์สงคราม            

โดยต้องการศกึษาแนวคดิ และกระบวนการสร้างวาทกรรมสงครามและสนัตภิาพในกวีนิพนธ์สงคราม

จากสงคราม 5 ครัง้ คือ สงครามโลกครัง้ท่ีหนึง่ สงครามโลกครัง้ท่ีสอง สงครามเวียดนาม สงคราม

แบง่แยกดนิแดนคาบสมทุรบอลขา่น และเหตวิุนาศกรรม 11 กนัยายน ค .ศ. 2001 จํานวน 83 บท  

พบวา่ กวีนิพนธ์สงครามยคุใหมนํ่าเสนอแนวคดิเก่ียวกบัสงครามสองประการ คือ แนวคดิสนบัสนนุ

สงคราม  และแนวคดิตอ่ต้านสงคราม 

  แนวคดิสนบัสนนุสงครามเป็นวาทกรรมดัง้เดมิของกวีนิพนธ์สงครามท่ียอมรับ และสนบัสนนุ

ความชอบธรรมในการทําสงคราม โดยนําเสนอวา่สงครามเป็นสว่นหนึง่ของวิ ถีแหง่ความเป็นมนษุย์       

เป็นกิจกรรมท่ีกําหนดโดยพระเจ้า และเช่ือวา่สงครามจะสามารถทําให้บคุคลธรรมดาสามารถขึน้เป็น

วีรบรุุษได้ ทัง้นีแ้นวคดิแบง่แยกแบบคูป่รปักษ์กระตุ้นให้เกิดความเช่ือวา่มนษุย์จะสามารถบรรลถึุง

สภาพแหง่สนัตภิาพได้ด้วยการทําสงคราม 

  แนวคดิตอ่ต้านสงครามเป็นวาทกรรมหลกัของกวีนิพนธ์สงครามยคุใหมซ่ึง่ปฏิเสธความชอบ

ธรรมในการทําสงคราม โดยนําเสนอถึงผลกระทบของสงครามท่ีมีตอ่มนษุย์ทัง้ทางด้านร่างกาย และ

จิตใจ วาทกรรมตอ่ต้านสงครามได้โต้แย้งแนวคดิ “สงครามเพ่ือยตุสิงคราม ” ทัง้นี ้กวีนิพนธ์ท่ีตอ่ต้าน

สงครามแนะวา่ การต ระหนกัถึงผลกระทบอนันา่กลวัของสงครามจะทําให้มนษุยชาตยิตุกิารสู้รบและ

อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ 

  จากการศกึษา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง การประกอบสร้างความหมาย ข้างต้น  ทําให้

ทราบถึงวิธีการศกึษา การเปรียบเทียบรวม ถึงการวิเคราะห์การประกอบสร้างความหมายในเร่ืองเลา่

อ่ืนๆ เชน่ ระหวา่งเร่ืองเลา่ในรูปแบบวรรณคดีมรดกกบัเร่ืองเลา่ ในรูปแบบห นงัสือการ์ตนู หรือใน

รูปแบบเร่ืองเลา่ภาพยนตร์ แม้ไมพ่บเอกสารเก่ียวกบัการประกอบสร้างความหมายโดยตรง แตเ่อกสาร

และงานวิจยัเก่ียวกบัวาทกรรมเป็นสว่นหนึง่ของการประกอบสร้างทางความหมาย  เพราะการประกอบ

สร้างเป็นผลจากกระบวนการเลือกสรร  เพ่ือทําให้เกิดความหมายท่ีต้องการ 

  การศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง กบัเร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราช รวมถึงการประกอบสร้างความหมายในบทนีเ้ป็นประโยชน์ ตอ่ผู้ วิจ ยั  และเป็นแนวทางใน

การศกึษา “สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช: เร่ืองเลา่ และการประกอบสร้างความหมาย” ในบทตอ่ไป 



บทที่ 3 
วิเคราะหการประกอบสรางเรื่องเลา 

พระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
 

 เร่ืองเลาที่มีเนื้อหากลาวถึงพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช อาจกลาวไดวาเปน

งานเขียนประเภทนวนิยายอิงประวัติศาสตร (historical novel) เพราะไดนําฉากตัวละครบางตัวและ

เหตุการณบางเหตุการณในประวัติศาสตรมาใช โดยตอเติมสภาพแวดลอมและเหตุการณทาง

ประวัติศาสตรข้ึนพอสมควร (ทองสุก  เกตุโรจน. 2538: 225) ปรากฏเรื่องเลาทั้งในรูปแบบรอยกรอง          

และรอยแกว  

 กระประกอบสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่นํามาศึกษาทั้ง  

15 เร่ืองนี้เปนการประกอบสรางเรื่องเลาที่ผูเขียนไดอาศัยหลักฐานขอมูลชุดตางๆ ทางประวัติศาสตร

มาผสานกับจินตนาการของตน หรืออาศัยเพียงจินตนาการของตนเองเปนสําคัญ โดยมีเนื้อหาหลักของ

เร่ืองเลาเปนพระราชประวัติ แบงไดเปน 3 ตอน คือ ตอนตน กลาวถึงพระราชประวัติเร่ืองชาติกําเนิด 

และชีวิตในวัยเยาว จนรับราชการเปนเจาเมืองตาก ตอนกลาง กลาวถึงเหตุการณหลังเสียกรุงศรี

อยุธยา พระราชประวัติชวงรวบรวมกําลังพลที่หัวเมืองตะวันออก ขับไลทหารพมา ปราบดาภิเษกจนถึง

ปราบกกตางๆ ไดในที่สุด และตอนปลาย กลาวถึงพระราชประวัติเมื่อพระองคพระสติวิปลาส และการ

ถูกประหารที่ปอมวิชัยประสิทธิ์ 

 ในบทนี้ผูวิจัยไดนําเสนอภูมิหลัง และเนื้อหาของเรื่องเลาที่นํามาใชวิเคราะหโดยสังเขป เพื่อ

เปนการปูพื้นที่จะนําไปสูการวิเคราะหการประกอบสรางเรื่องเลาในลําดับตอไป 

 

ภูมิหลังและเนื้อหาโดยสรุป  
 เร่ืองเลาที่นํามาศึกษาจํานวน 15 เร่ือง คือ พระเจากรุงธนบุรี ใครฆาพระเจากรุงธน สามกรุง  

ใครฆาพระเจาตากสิน ฟาใหม พระเจาตากสินกูชาติ แผนดินพระเจาตาก  ผูอยูเหนือเงื่อนไข ตากสิน

มหาราช ตากสินมหาราชชาตินักรบ ความหลงในสงสาร ตามรอยเลือดพระเจาตาก พระเจาตากฯ

ส้ินพระชนมที่เมืองนคร จอมกษัตริยแหงนักรบ และดวงพระเจาตากไมถูกประหารเรียงลําดับตามปที่

ตีพิมพคร้ังแรกไดดังนี้ 
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พระเจากรุงธน (2480) 
 ผูแตง หลวงวิจิตรวาทการ 
 เนื้อหา กลาวถึงเหตุการณต้ังแตปลายกรุงศรีอยุธยาชวงสงครามครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา
คร้ังที่ 2  ที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชวางแผนตีฝาทัพพมาที่คายพิชัยเพื่อไปต้ังหลักยังหัวเมือง
ตะวันออก  และเรื่อยมาจนถึงการเขาตีเมืองจันทบุรี  ปราบกกตางๆ  ศึกอะแซหวุนกี้  ตอมาสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชมีพระสติวิปลาส  เกิดกบฏพระยาสรรค  และพระองคส้ินพระชนมในที่สุด  มีเพลงที่
ประพันธประกอบบทละครหลายเพลง เชน เพลงกรุงธน  เพลงจีนไทยสามัคคี  เพลงเมืองของเรา  เปนตน
 ขอสังเกต พระราชประวัติในวัยเยาวเร่ืองเลานําเสนอพระราชกําเนิดที่ทรงเปนสามัญชน
เชื้อสายจีนมากอน  ปรากฏตัวละครที่เปนเหลาทหารทั้งคนไทยและคนจีนมีบทบาทสําคัญที่มีสวนชวย
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชกูเอกราชไดสําเร็จ 
 
ใครฆาพระเจากรุงธน (2492) 
 ผูแตง หลวงวิจิตรวาทการ 
 เนื้อหา พระราชประวัติของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในเรื่องนี้ นําเสนอผานดวง
พระวิญญาณของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่กําหนดใหผูเขียน (หลวงวิจิตรวาทการ) เปนผูรับรูใน
หอพระสมุด  ต้ังแตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชฝาทัพพมาจากคายวัดพิชัย จนถึงรวบรวมกําลังพล
จนสามารถขับไลพมา และปราบกกตางๆ ไดในที่สุดโดยสังเขป หลังจากนั้นไดกลาวถึงอาการพระสติ
วิปลาสของพระองคที่ไดอธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุ และลักษณะอาการที่มิไดบาคลั่ง  เพียงแตอาจดุราย
หรือเคลิบเคลิ้มเปนบางเวลาเทานั้น  
 ขอสังเกต เร่ืองนี้ไดสรางเรื่องเลาใหมที่นําเสนอเปนครั้งแรกวาสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชไมไดถูกประหารที่ปอมวิชัยประสิทธิ์  หากแตวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่ถูกประหารใน
คร้ังนั้นเปนพระองคปลอม  สวนพระองคจริงสามารถหลบหนีไปเมืองนครศรีธรรมราชไดสําเร็จ         
แตทายที่สุดผูแตงไดนําเสนอวาพระองคส้ินพระชนมที่เมืองเพชรบุรี 
 
สามกรุง (2495?) 
 ผูแตง กรมหมื่นพิทยาลงกรณ 
 เนื้อหา แบงออกเปน 3 ภาค คือ ภาค 1 กรุงศรีอยุธยา ภาค 2 กรุงธนบุรี และภาค 3              
กรุงรัตนโกสินทร  ในภาคกรุงธนบุรีปรากฏพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชตั้งแตชวงวัย
เยาวที่พระองคไดรับคําทํานายจากซินแส  รับราชการและตีฝาทัพพมาเพื่อไปยังหัวเมืองตะวันออก  
เร่ือยมาตลอดจนขับไลพมา ปราบกกตางๆ และปราบดาภิเษกเปนพระมหากษัตริย การดําเนินเรื่อง
สอดคลองกับเอกสารทางประวัติศาสตร รวมถึงเรื่องพระสติวิปลาสที่มีสาเหตุจากการนั่งวิปสสนา
กรรมฐาน การนําเสนอวาระสุดทายของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชผูแตงเพียงกลาวถึงเหตุการณ
กรณีกบฏพระยาสรรคที่พระองคถูกบังคับบวช และถูกจองจําไวในคุกเทานั้น 
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 ขอสังเกต เร่ืองนี้ผูเขียนมุงเนนแสดงใหเห็นถึงความกลาหาญ และความเสียสละ

ตลอดจนถึงภาวะความเปนผูนําของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่สามารถปกครอง และนําพา

ประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองได  ในทางกลับกันหากผูนําไมมีความสามารถก็ยอมนําพาประเทศชาติให

เสียหายดังที่ปรากฏในภาวะความเปนผูนําของพระมหากษัตริยในชวงปลายภาคที่ 1 คือกรุงศรีอยุธยา 

 
ใครฆาพระเจาตากสิน (2516) 
 ผูแตง ภิกษุณีวรมัย  กบิลสิงห 

 เนื้อหา กลาวถึงพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมีทั้งสวนที่เหมือน 

และแตกตางกับหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะเนื้อหาชวงทายรัชกาลไดกลาวถึง

อาการพระสติวิปลาสของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชวาเปนเพียงการตบตาเพื่อการผลัดแผนดิน  

อันเปนหนทางในการระงับการชดใชหนี้สินกับจีน อีกทั้งผูที่ถูกประหารชีวิตตัดศีรษะที่ปอมวิชัยประสิทธิ์

ตามที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตรนั้นเปนพระองคปลอม มีชื่อวา “คุณมั่น” สวน

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชพระองคจริงสามารถหลบหนีได จากนั้นพระองคไดอุปสมบทและพัก

อาศัยอยูที่เขาขุนพนมเมืองนครศรีธรรมราช  ตราบจนวาระสุดทายพระองคไดทรงถอดจิตละสังขารเมื่อ

พระชนมายุได 52 พรรษา 

 ขอสังเกต การสรางเรื่องเลาเรื่องนี้ผูเขียนไดรวบรวมหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร และ

ประสบการณการติดตอกับพระวิญญาณของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โดยแสดงจุดประสงคที่

ปรากฏในคํานําตอนหนึ่งวา “เพื่อเปดเผยความจริงที่ชาวไทยผูมีใจยุติธรรม และมีความกตัญูตอ

พระองคทานใครที่จะไดทราบความจริง”  

 
ฟาใหม (2510 / 2534) 
 ผูแตง ศุภร  บุนนาค 

 เนื้อหา เร่ิมกลาวถึงตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศ ผูเขียน

ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับความเปนไปของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาที่แสดงใหเห็นถึงความเสื่อมโทรม

ของจริยธรรม รวมถึงทางฝายขาศึกไดสงคนมากระทําตอพระสิริของเศวตรฉัตร  ตัวละครสําคัญของ

เร่ืองคือแสน  เปนตัวละครที่มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชตั้งแตพระองคยังรับราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งพระองคสวรรคต  เร่ืองนี้ไดกลาวถึง

พระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชตั้งแตยังรับราชการเปนทหารมหาดเล็ก เร่ือยมา

จนกระทั่งพระองคปราบดาภิเษกเปนพระมหากษัตริย   
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 ขอสังเกต เร่ืองนี้ไดเนนย้ําความสัมพันธในวัยเยาวของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท การดําเนิน

เร่ืองตรงกับเร่ืองราวที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตรโดยเฉพาะในดานความกลาหาญ และการ

ทําศึกสงครามในครั้งตางๆ  แตเนื้อหาชวงการถูกประหารชีวิตนั้นผูแตงไมไดกลาวถึงวิธีการประหาร

ชีวิตโดยตรง  ไดนําเสนอแตเพียงวาพระองคถูกประหารชีวิต  

 
พระเจาตากสินกูชาติ (2544)  
 ผูแตง ฑิภากร  บารเมษฐ 

 เนื้อหา แบงออกเปน 5 ตอน คือ พระยาตากหักดานพมา สภาวะการสูรบของบานเมือง  

ตีเมืองจันทบูรเปนที่รวมพล กูแผนดินกรุงศรีอยุธยา และสรางกรุงธนบุรีเปนราชธานีแหงอาณาจักร

อยุธยา ผูเขียนไดนําเสนอพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเริ่มต้ังแตพระองควางแผนที่จะ

ตีฝาทัพพมาที่คายพิชัย  และสามารถขับไลพมาออกจากกรุงศรีอยุธยาไดในที่สุด   

 ขอสังเกต เร่ืองนี้ไดดําเนินเรื่องตามหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร จบเร่ืองเมื่อ

พระองคทําพิธีพระบรมราชาภิเษกเปนพระมหากษัตริย และสถาปนากรุงธนบุรีเปนเมืองหลวงดวยการ

กลาวถึงความรุงเรืองของเมืองธนบุรี โดยที่ไมไดกลาวถึงการทําศึกในการปราบกกชาวไทยดวยกันเอง  

หรือแมกระทั่งพระอาการสติวิปลาส และการถูกประหารชีวิตของพระองค สวนพระชาติกําเนิดนั้นถึงแม

ผูเขียนไมไดกลาวโดยตรงถึงความเปนสามัญเชื้อสายจีน แตสามารถอนุมานไดวาพระองคมีเชื้อสายจีน

ตามที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตรนั่นเอง   

 
แผนดินพระเจาตาก (2545) 
 ผูแตง นายแพทยวิบูล  วิจิตรวาทการ 

 เนื้อหา เนื้อหาเริ่มกลาวตั้งแตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในเหตุการณเขาตีเมือง

จันทบุรี  และสิ้นสุดที่พระองคถูกประหารชีวิตดวยการถูกตัดพระเศียรที่ปอมวิชัยประสิทธิ์  ถึงแมผูแตง

จะเริ่มเร่ืองในชวงที่นับวาเปนตอนกลางพระราชประวัติแลว  แตก็ไดกลาวถึงเหตุการณ และบุคคลอื่นๆ

ที่เกี่ยวของกับพระองคอยางละเอียด อาทิ มหาดา  เจาพระฝาง  เจาศรีสังข  การศึกกับพมา บาทหลวง

ฝร่ังเศส กรมหมื่นเทพพิพิธ พระยาสรรค  หรือแมกระทั่งเรื่องราวการเสียพระจริต จนถึงวาระสุดทาย

ของพระองคก็ตาม จึงสงผลใหผูอานเขาใจความสัมพันธระหวางสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและ

บุคคลอื่นๆ มากขึ้น 
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 ขอสังเกต พระราชประวัติของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่ปรากฏในเรื่องนี้ตรงตาม

หลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร  เพราะความพิเศษของตัวบทเรื่องนี้คือผูเขียนไดคัดลอกขอความ 

และบอกที่มาของหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตรมาเพื่อสรางความชัดเจน และสรางความนาเชื่อถือ

ในเรื่องเลานี้ อาทิ พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา 

จดหมายเหตุความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี  จดหมายเหตุบาทหลวงชาวฝรั่งเศส และจดหมายเหตุ

หลวงอุดมสมบัติ ดวยเหตุนี้เนื้อหาที่ปรากฏจึงมีความสอดคลองกับหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร  

เนื้อหาในสวนที่กลาวถึงอาการพระสติวิปลาสของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ผูเขียนไดแสดง

ความคิดเห็น และยืนยันวาเปนความจริงดวยการอาศัยความรูดานการแพทยของผูเขียนอนุมานจาก

เหตุการณ และพฤติกรรมของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารทาง

ประวัติศาสตรฉบับตางๆ 

 
ผูอยูเหนือเงื่อนไข (2545) 
 ผูแตง สุภา  ศิริมานนท 

 เนื้อหา  เร่ิมกลาวถึงตั้งแตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชถูกจองจํารอการประหาร

ชีวิต แตผูเขียนไดนําเสนอวามีผูมาชวยพระองคหลบหนีเพื่อไปสงตอไปยังคุณพัดในการเดินทางไป

เมืองนครศรีธรรมราช บุคคลทั้ง 5 ที่มาชวยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในครั้งนี้ คือ หลวงอาสาศึก      

หินขาบ สีเหล็ก ปางทราย และสิงขาม โดยหลวงอาสาศึกยอมสละชีวิตปลอมตัวเปนสมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราชที่ถูกประหารชีวิตที่ปอมวิชัยประสิทธิ์  สหายอีก 4 คน สามารถพาสมเด็จพระเจาตาก

สินมหาราชพระองคจริงไปพบคุณพัดที่ปากแมน้ําไดสําเร็จ หลังจากนั้นจึงคุณพัดจึงนําพระองคไป

อาศัยที่เมืองนครศรีธรรมราชนับแตบัดนั้น 

 ขอสังเกต เร่ืองนี้แตงเสร็จต้ังแตวันที่ 18 กรกฎาคม 2496 แตเวลานั้นสํานักพิมพไมกลา

พิมพเผยแพรเพราะผูแตงเพิ่งพนขอหาวาเปนกบฏ  ประกอบกับชวงเวลานั้นปญหาเรื่องความมั่นคง

ของรัฐ และการปลุกกระแสตอตานคอมมิวนิสตกําลังกอตัวและทวีความรุนแรงขึ้น ผูเขียนไดนําเสนอ

วาเนื้อหาที่ปรากฏในตัวบทไดอางอิงมาจาก “เอกสารทางประวัติศาสตรชิ้นหนึ่ง” ที่มีที่มาจาก 1 ใน 5 

ตระกูลมีสวนชวยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในการถูกประหารชีวิตตัดศีรษะที่ปอมวิชัยประสิทธิ์ใน

คร้ังนั้น ที่ถูกบันทึกขึ้นในยุคตนกรุงรัตนโกสินทรและสืบทอดตอมาถึงปจจุบัน (2549: คํานําสํานักพิมพ)  

เนื้อหาที่ปรากฏในเรื่องนี้อาจกลาวไดวาเปนภาคตอจากเรื่องใครฆาพระเจากรุงธน ที่หลวงวิจิตรวาทการ

ไดกลาววามีผูมาชวยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชพระองคจริงไดสําเร็จแตไมไดขยายความมากนัก  

ผูเขียนเรื่องนี้จึงขยายความ และใหละเอียดของเหตุการณของการชวยชีวิตสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชพระองคจริง 
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ตากสินมหาราช (2548) 
 ผูแตง แรเงา และบงกชเพชร 

 เนื้อหา กลาวถึงพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชตั้งแตเปนเจาเมืองตาก  

นําทัพมาชวยราชการในกรุงศรีอยุธยา ตีฝาทัพพมาเพื่อไปต้ังหลักที่หัวเมืองตะวันออก แลวจึงนําทัพมา

ขับไลพมา และปราบปรามกกตางๆ ไดสําเร็จแลวจึงปราบดาภิเษกเปนพระมหากษัตริยที่สมบูรณ

 ขอสังเกต เร่ืองนี้ดําเนินเรื่องตามหลักฐานที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร  

มุงเนนนําเสนอถึงเหตุการณการรบแตละครั้งอยางละเอียด โดยเฉพาะการเนนย้ําเรื่องความกลาหาญ  

ความเสียสละ ภาวะผูนํา คุณประโยชนอันใหญหลวงในการกอบกูเอกราช   

 
ตากสินมหาราชชาตินักรบ (2549) 
 ผูแตง  Claire Keefe-Fox   (แปลโดยกลวยไม  แกวสนธิ) 

 เนื้อหา กลาวถึงตั้งแตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในวัยทารก  เร่ือยมาจนกระทั่ง

พระองครับราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตีฝาทัพพมาไปหัวเมืองตะวันออก ขับไลพมาและปราบปราม

กกตางๆไดสําเร็จ  เมื่อพระองคปราบดาภิเษกเปนพระมหากษัตริยแลวเกิดกรณีกบฏ พระยาสรรค และ

พระองคส้ินพระชนมในที่สุด โดยมีตัวละครเอกคือมาธิว ตัวละครที่มีความเกี่ยวโยง และอยูใน

เหตุการณตางที่มีความสัมพันธกับพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

 ขอสังเกต ถึงเรื่องนี้สอดคลองกับเอกสารทางประวัติศาสตรของไทย  แตเนื่องจากเรื่องนี้

เปนเพียงเรื่องเลาเรื่องเดียวที่ผูเขียนเปนชาวตางชาติ (ลูกครึ่งอเมริกัน-ฝร่ังเศส เกิดในอิตาลี) ดังนั้น  

กฤดาภินิหารของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในสายตาชาวตะวันออกจึงถูกสรางคําอธิบายใหมดวย

สายตาชาวตะวันตก  อีกทั้งขอมูลที่นํามาเปนเคาโครงนั้นเปนหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตรไทยที่

ปรากฏในชาติตะวันตกเปนสําคัญ คือบันทึกของชาวฝรั่งเศส ความหมายของสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชในเรื่องนี้จึงมีทั้งความเหมือน และความตางกับเอกสารทางประวัติศาสตรของไทย เปนการ

เปดโลกทัศนในการรับรูเร่ืองราวของพระองคผานการรับรูของผูซึ่งอยูรอบขางที่เปนชาวตางชาติวา

คิดเห็นในตัวของพระองคเชนไร   

 
ความหลงในสงสาร (2549) 
 ผูแตง สุทัสสา  ออนคอม เปนนามปากกาของ รศ. ดร. สุจิตรา  ออนคอม 

 เนื้อหา กลาวถึงพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่มีความแตกตางจาก

หลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตรในเฉพาะเรื่องที่เปนขอกังขา  อาทิ การนําเสนอถึงชาติกําเนิดของ

พระองค  อาการพระสติวิปลาส  และการสิ้นพระชนม  นอกจากนี้มีการอธิบายรายละเอียดปลีกยอย

ตางๆ ทั้งที่ปรากฏ และไมปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร 
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 ขอสังเกต ผูเขียนไดกลาวถึงที่มาของเนื้อหาในคํานําวา “ธรรมนิยายชุดสัตวโลกยอม

เปนไปตามกรรม เร่ืองความหลงในสงสาร เปนธรรมนิยายอิงประวัติชีวิตของพระเดชพระคุณพระธรรม

สิงหบุราจารย (จรัญ  ฐิตธมฺโม)  ซึ่งในเรื่องคือ พระครูเจริญ  ฐิตธมฺโม  เหตุการณในเรื่องความหลงใน

สงสารเปนชวงที่พระเดชพระคุณสมัยที่ยังเปนพระครูภาวนาวิสุทธิ์ไดพบกับหลวงพอในปาและ

พระภิกษุสมเด็จพระเจาตากสิน  ซึ่งพระคุณทานไดเลาใหขาพเจาและนักศึกษาที่ขาพเจาพาไปเขา

กรรมฐานที่วัดอัมพวันเมื่อยี่สิบปกอน...” (สุทัสสา  ออนคอม.  2549: คํานํา) 
 

ตามรอยเลือดพระเจาตาก (2550) 
 ผูแตง ชานนท  ท. 

 เนื้อหา เ ร่ิมต้ังแตการพรรณนาถึงสถานการณในกรุงศรีอยุธยาที่ระส่ําระสาย  

เร่ือยมาจนถึงการตีฝาทัพพมาเพื่อไปต้ังหลักทางหัวเมืองตะวันออก  และสามารถขับไลพมารวมถึง

รวบรวมแผนดินเปนปกแผนไดสําเร็จ  เร่ืองจบลงเมื่อสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชสิ้นพระชนมที่ปอม

วิชัยประสิทธิ์ 

 ขอสังเกต เร่ืองนี้เนนเรื่องการศึกสงครามในครั้งตางๆ ดวยการแบงเปนบท อาทิ ปราบ

ชุมนุมรวมแผนดินไทย  กรําศึกหนักทั้งศึกนอกศึกใน  ทําศึกกัมพูชา  เผชิญศึกหลายดาน  ดําเนินเรื่อง

เปนไปตามเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร  เนื้อหาหลายเหตุการณที่ผูเขียนไดใชวิธีคัดลอก

ขอความจากพระราชพงศาวดารปรากฏทั้งที่ระบุชื่อพระราชพงศาวดาร และคัดลอกโดยไมระบุชื่อ       

พระราชพงศาวดาร  หลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตรที่ผูเขียนใชในการอางอิงคือ พระราชพงศาวดาร 

ฉบับพระราชหัตถเลขา จดหมายเหตุความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวีทั้งที่เปนสวนบันทึกของกรม

หลวงนรินทรเทวีเอง และที่เปนสวนพระราชวิจารณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 

พระเจาตากฯสิ้นพระชนมที่เมืองนคร (2550) 
 ผูแตง ทศยศ  กระหมอมแกว            

 เนื้อหา นําเสนอการหลบหนีการประหารของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่ปอม

วิชัยประสิทธิ์มายังเมืองนครศรีธรรมราช   

 ขอสังเกต เร่ืองนี้อาศัยขอเท็จจริงที่อางอิงหลักฐานตางๆ ที่ปรากฏในเมืองนครศรีธรรมราช  

ทั้งที่เปนคําบอกเลาจากบุคคลที่สืบสายสกุลจากพระองค คือตระกูล “ณ นคร” และการศึกษาเชิงคติ

ชนที่ไดขอมูลจากเพลงกลอมเด็กพื้นบาน  ตลอดจนขอมูลทางโบราณคดี คือโบราณโบราณสถานที่เชื่อ

วามีความสัมพันธกับสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  โดยเฉพาะสถานที่ “เขาขุนพนม” ที่ปรากฏรอย

พระพุทธบาทปริศนาที่ผูเขียนเชื่อ และชี้ใหเห็นวาสถานที่แหงนี้คือที่พักของสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชเมื่อล้ีภัยมายังเมืองนครศรีธรรมราชโดยผสานกับจินตนาการของผูเขียนเอง 



25 

จอมกษัตริยแหงนักรบ (2550) 
 ผูแตง ศรีศากยอโศก เปนนามปากกาของทันตแพทย ปริญญา  ใจเย็น 

 เนื้อหา นําเสนอพระราชประวัติต้ังแตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชตัง้แตทรงพระเยาว 

เร่ือยมาจนถึงการกอบกูเอกราชใหชาติไทยไดในที่สุด   

 ขอสังเกต เร่ืองนี้นําเสนอพระราชประวัติในเรื่องนี้ปรากฏทั้งเนื้อหาที่ตรง และขัดแยง

ขอมูลทางประวัติศาสตร  รวมถึงเนื้อหาบางตอนที่ผูเขียนไดอาศัยจินตนาการของตนเอง ดังที่ปรากฏ

ในคํานําของผูเขียนวา “ขาพเจาสรางงานวรรณกรรมเทิดพระเกียรติยศเลมนี้  ก็เพื่อแสดงความกตัญู

กตเวที  แดมหาราชผูยิ่งใหญพระองคหนึ่งของแผนดินไทย  โดยมีแกนกลางของงานเขียนเปนขอมูล

ทางประวัติศาสตรและอาศัยจินตนาการของขาพเจาทําใหเร่ืองราวดําเนินตอไปตามความมุงหมาย...”

(ศรีศากยอโศก. 2550: คํานํา) ผูเขียนไดระบุความมุงหมายที่จะใหเร่ืองนี้เปน “วรรณกรรมเทิดพระเกียรติยศ” 

เนื้อหาสวนใหญจึงแตกตางกับขอมูลทางประวัติศาสตร  พระราชประวัติที่เปนการลดทอนพระเกียรติ

จึงถูกตัดทอนลง อาทิ พระสติวิปลาส หรือการถูกประหารชีวิต เร่ืองนี้จึงนําเสนอวาสมเด็จพระเจาตาก

สินมหาราชสามารถหลบหนีจากการประหารชีวิตที่ปอมวิชัยประสิทธิ์  และไดอุปสมบทจนวาระสุดทาย

ส้ินพระชนมที่เมืองสระแกว 

 
ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร (2551) 
 ผูแตง อ.เล็ก  พลูโต 

 เนื้อหา นําเสนอพระราชประวัติตรงตามเอกสารทางประวัติศาสตรซึ่งเปนการกลาว

อยางสังเขปเทานั้น  แตไดเนนย้ําดวยการสรางคําอธิบายชุดใหมใน 3 ประเด็น คือ เร่ืองชาติกําเนิด  

พระสติวิปลาส  และการถูกประหารชีวิตที่แตกตางไปจากหลักฐานทางประวัติศาสตร   

 ขอสังเกต เขียนไดสรางคําอธิบายใหมดวยวิธีการใชความรูที่นาใจคือ “โหราศาสตร”  

เปนการเรื่องเลาที่เนื้อหาปฏิเสธเนื้อความที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร  หรือสรางขึ้นใหมโดย

อาศัยหลักฐานที่มีความนาสนใจคือ “รอยพระพุทธบาท” ที่ปรากฏภาพปริศนา (ดังที่กลาวไวในเร่ือง

พระเจาตากฯสิ้นพระชนมที่เมืองนคร) ที่ผูเขียนนํามาตีความเพื่อเปนสวนหนึ่งของการสรางเรื่องเลา 

นอกจากนี้เนื้อหาบางชวงที่เปนพระราชประวัติที่แสดงออกถึงความกลาหาญ  ความมีพระราชศรัทธา

ในพระพุทธศาสนา  หรือความผูกพันระหวางพระองคและสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยไดรับการ

สนับสนุนจากเรื่องเลาที่สรางขึ้นจากความรูในดานโหราศาสตรเชนกัน 

 จากเรื่องเลาทั้งหมดขางตน สามารถวิเคราะหการประกอบสรางเรื่องเลาดวยชุดขอมูลทาง

ประวัติศาสตรเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดดังนี้ 
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1. การสรางเรื่องเลาจากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนลายลักษณอักษร 
  หลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนลายลักษณอักษร  หมายถึงหลักฐานที่ถูกจดบันทึกขึ้นใน

รูปแบบตางๆ เชน จารึก ตํานาน พงศาวดาร คําใหการ บันทึกความทรงจํา เอกสารทางราชการ  

เอกสารกฎหมาย จดหมายสวนตัว วรรณกรรม  ตําราโบราณ  เปนตน  ในที่นี้การสรางเรื่องเลา พระราช

ประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดอาศัยหลักการอางอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปน

ลายลักษณอักษร หรือเอกสารทางประวัติศาสตร  ดังนี้ 

  ก) พระราชพงศาวดาร  เปนหลักฐานประวั ติศาสตรประเภทลายลักษณอักษรที่มี

ความสําคัญมากในการศึกษาประวัติศาสตรไทยสมัยกอน เนื้อหาในพระราชพงศาวดารจะเปนเรื่องราว

ที่เกี่ยวกับประเทศชาติ เหตุการณบานเมือง กษัตริยผูเปนประมุขและผูสืบสันตติวงศตามลําดับ  

เอกสารประเภทนี้สวนใหญเปนเอกสารทางราชการที่กษัตริยโปรดใหนักปราชญประจําราชสํานัก หรือ

พระเถระผูใหญซึ่งเปนผูนําทางศาสนา ทําการรวบรวมเรื่องราวตางๆ ที่มีอยูในเอกสารโบราณสําคัญที่

มีมาแตกอน แลวนํามาประมวลเปนเรื่องราวขึ้น โดยอาจจะมีการแตงเรื่องตอเพิ่มเติมข้ึน ซึ่งเรียกวา 

“เรียบเรียงขึ้นหรือแตงขึ้น” หรืออาจจะนําเอาหนังสือพระราชพงศาวดารที่มีอยูแลวมาตรวจแกไข

ถอยคําหรือแทรกความบางตอนลงไป ซึ่งเรียกวา “ชําระ” 

  พระราชพงศาวดารที่ทีเนื้อหาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมัยกรุงธนบุรี และกลาวถึงสมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราช  เปนที่รูจักและแพรหลายมี 5 ฉบับ คือ 

  - พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ชําระขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2338 ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ซึ่งถือวาเปนพระราชพงศาวดารที่กลาวถึงประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรี

ที่เกาที่สุด 

  - พระราชพงศาวดารฉบับบริติชมิวเซียม เปนฉบับที่คัดลอกจากพระราชพงศาวดารฉบับ   

พันจันทนุมาศ (เจิม)  นิธิ  เอียวศรีวงศ กลาววา เฉพาะเนื้อความตอนกรุงธนบุรีนั้นตรงกับฉบับพัน

จันทนุมาศ (เจิม) ทุกประการ  จะยกเวนบางก็แตเร่ืองของการสะกดคําเพี้ยนกัน  หรือการลําดับความ

สลับที่กันบาง  แตนอกนั้นก็เหมือนกันคําตอคํา(นิธิ  เอียวศรีวงศ. 2550ก: 112) 

  - พระราชพงศาวดารฉบับพิมพของหมอบรัดเลย (ฉบับพิมพสองเลม , ฉบับสมเด็จพระปมานุชิต

ชิโนรส, ฉบับพระพนรัตน) พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับนี้เปนฉบับแรกที่เพิ่มเติมขอความ  

ดัดแปลงขอความ และตัดทอนขอความออกมาก  แตยังคงอาศัยฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) เปนแมแบบ

ในการชําระ 

  -  พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและ

กรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงชวยกันชําระเมื่อป พ.ศ. 2398  ดังมีหลักฐานในพระราชหัตถเลขาที่

พระองคพระราชทานไปยังเซอร จอหน บาวร่ิง ราชทูตอังกฤษ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2398  ดังนี้  
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                ขาพเจากับนองชายขาพเจาคือกรมหลวงวงศาธิราชสนิท...  กําลังพยายามตระเตรียมแตง   

ตํานาลกรุงสยามอันถูกตองวาเดิมแตสรางกรุงศรีอยุธยาโบราณเปนราชธานีเมื่อป ค.ศ. 1350 นั้น  กับทั้ง

พงศาวดารพระราชวงศของเขาใหพิสดารยิ่ งกวาที่ข าพเจาได เรียบเรียงมาใหทานคราวนี้ . . .   

(อุบลศรี  อรรคพันธุ.  2524: 47; อางอิงจาก พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ

พระจอมเกลาเจาอยูหัว.  2473  หนา 16) 

 

 การชําระพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาอาศัยพระราชพงศาวดารที่มีอยูแลวเปน

แมแบบโดยเฉพาะพระราชพงศาวดารฉบับหมอบรัดเลย  หรือฉบับสมเด็จพระพนรัตนที่เปนตัวเขียน  

พระองคเพียงแกไขคํา และสํานวนบางแหง  ดังนั้นจึงทําใหพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา  

เหมือนกับฉบับพระพนรัตนที่เปนตัวเขียน (อุบลศรี  อรรคพันธุ.  2524: 48) 

 เนื้อความตอนกรุงธนบุรีจึงปรากฏตรงกัน เวนแตการใชถอยคําผิดกันบาง  

 - พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีกหมายเลข ๒/ก๑๐๑ จากฉบับสมุดไทยเขียน

ดวยตัวเสนดินสอขาว  เนื้อหากลาวถึงพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชตอนตน 

 ข)  จดหมายเหตุ เปนเอกสารโบราณที่สําคัญประเภทหนึ่งที่ใชเปนหลักฐานในการศึกษา

ประวัติศาสตร  จดหมายเหตุที่เปนบันทึกเหตุการณตางๆ ในสมัยโบราณนั้น  มักจะบันทึกขึ้นในขณะที่

เหตุการณนั้นเกิดขึ้นและมักจะบอกเวลาลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นไวดวย จึงรับการคัดเลือกวาเปน

เอกสารที่มีคุณคาสําหรับใชประโยชนในการอางอิงได จดหมายเหตุที่เปนชุดขอมูลในกระบวนการ

ประกอบสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช คือ 

 - จดหมายเหตุความทรงจําของพระเจาไปยิกาเธอกรมหลวงนรินทรเทวี (เจาครอกวัดโพธิ์)  

ต้ังแต จ.ศ. 1129 ถึง 1182 (พ.ศ. 2310 จนถึง พ.ศ. 2363) เปนเวลา 53 ป โดยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระราชวิจารณ  พรอมทั้งคนหาเอกสารประกอบการวิจารณอยางละเอียด  

ดังนั้นเอกสารฉบับนี้จึงเปนขอมูลพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทั้งจาก พระเจาไปยิกา

เธอกรมหลวงนรินทรเทวีซึ่งเปนบุคคลที่รวมสมัย  และสวนพระราชวิจารณจากพระบาทสมเด็จ       

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

 - จดหมายเหตุโหร  เปนการบันทึกเหตุการณที่สําคัญอยางสังเขป  โดยบอกควบคูกับเวลา

จะบันทึกตามลําดับเหตุการณ  ตอมาไดมีการนําจดหมายเหตุโหรตางๆ เหลานี้มารวมกันเรียกวา “ปูม” 

จากการศึกษาการสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดใชหลักฐาน คือ

จดหมายเหตุโหรในปูมเพื่อกําหนดวันพระราชสมภพ 

 - จดหมายเหตุของชาวตางชาติ  เปนการบันทึกสิ่งที่ไดเห็น และรับรูของชาวตางชาติที่มีเดิน

ทางเขามาในประเทศไทย  จะดวยเหตุผลทางดานศาสนา  การเมือง หรือการทูต  เนื้อหาในจดหมาย

ประเภทนี้จะครอบคลุมถึงกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมเปนอยางดี  
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มีประโยชนในดานการศึกษาสภาพสังคมในชวงเวลานั้นๆ  โดยเฉพาะจดหมายเหตุพวกบาทหลวง

ฝร่ังเศส  ที่เขามาเผยแผศาสนาซึ่งเขามาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย   รัชกาลพระเจาเอกทัศ  

กับคร้ังสมัยกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทรตอนตน  จากการศึกษาการสรางเรื่องเลาพระราชประวัติ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดใชหลักฐาน  คือ  จดหมายของมองซิเออรคูเดถึงมองซิเออรเดิโคเอ็ต

โลกอง  จดหมายมองซิเออรคูเดถึงผูอํานวยการคณะตางประเทศ 

 - จดหมายเหตุของบุคคล  เปนบันทึกเฉพาะตนของผูบันทึก  คิดวาเหตุการณนั้นๆมี

ความสําคัญ  แตมักมีการสอดแทรกความรูสึก จาการศึกษาการสรางเรื่องเลาพระราชประวัติไดใช

หลักฐาน คือ จดหมายของหลวงอุดมสมบัติ  ซึ่งมีตําแหนงในกรมพระคลังสินคา 

 ค) ตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ  ตนฉบับเปนสมบัติของหมอมเจาปยภักดีนารถ  สมเด็จฯ      

เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิตโปรดใหตีพิมพแจกในงานพระราชทานเพลิงศพหมอมเจาปยภักดี-  

นารถ  เมื่อป พ.ศ. 2473   และทรงพระนิพนธไวในคํานําวา  ตนฉบับเปนสมุดไทยกระดาษขอยขาวตัว

หมึก 2 เลม  ซึ่งปจจุบันตนฉบับสมุดไทยไดสูญหายไป  เหลือเพียงสําเนาพิมพดีด ที่สมเด็จฯ กรมพระ

ยาดํารงราชานุภาพมีรับส่ังใหคัดลอกจากตนฉบับสมุดไทยของหมอมเจาปยภักดีนารถไว  เนื้อหาหลัก

ของอภินิหารบรรพบุรุษกลาวถึงพระราชประวัติ “กอนเสวยราชย” ของพระมหากษัตริยผูยิ่งใหญ 2 

พระองค  คือสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

 ง)  หนังสือไทยรบพมา พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  

เนื้อหากลาวถึงสงครามการสูรบระหวางไทยกับพมาตั้งแตกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี คือสงครามครั้ง    

ที่ 1 คราวพมาตีเมืองเชียงกรานจนถึงการตีเมืองเชียงตุงครั้งที่ 2 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว  หนังสือไทยรบพมาเปนขอมูลที่สําคัญเลมหนึ่งในการสรางตัวบทเรื่องเลาในพระราชประวัติ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่เกี่ยวกับการศึกสงคราม  เพราะหนังสือเร่ืองนี้ไดรวบรวมชุดขอมูลการ

ศึกสงครามในสมัยกรุงธนบุรีคร้ังสําคัญทั้ง 10 คร้ัง 

 จ)  หนังสือชุดประวัติศาสตรสากล ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ตีพิมพระหวางปพ.ศ. 

2472-2474 มีเนื้อหาที่กลาวถึงประวัติศาสตรของประเทศตางๆ ทั้งในทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป อาทิ  

จีน อินเดีย ไทย ญ่ีปุน กรีก โรมัน อังกฤษ ฝร่ังเศส รวมถึงเกร็ดความรูทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะ

ประวัติศาสตรไทย ไดกลาวถึงประวัติศาสตรต้ังแตสมัยภาคโบราณ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุง

ธนบุรี เร่ือยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  โดยเฉพาะ

ประวัติศาสตรในสมัยกรุงธนบุรีไดศึกษาถึงเรื่องการศึกษาสงครามในสมัยกรุงธนบุรี และการกูชาติของ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
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 หลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนลายลักษณอักษรขางตนเหลานี้  เปนขอมูลชุดสําคัญที่ใชใน

การประกอบสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  โดยมีกระบวนการประกอบ

สรางตัวบทเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ดังนี้คือ 

 1.1  การสรางเรื่องเลาดวยการคัดลอก 

 1.2  การสรางเรื่องเลาดวยการเรียบเรียงใหม 

 1.3  การสรางเรื่องเลาดวยการปรับแตงขอมูล 

 1.4  การสรางเรื่องเลาดวยการตีความใหม 
 

 1.1  การสรางเร่ืองเลาดวยการคัดลอก 
 การสรางเรื่องเลาดวยการคัดลอก คือการอางอิงคัดลอกขอความในเอกสารทางประวัติศาสตร

บางเหตุการณมาแสดงไวเปนสวนหนึ่งของเรื่องเลา  โดยผูเขียนไมไดสรางเรื่องเลาในเหตุการณนั้นขึ้น

ใหมดวยสํานวนของตนเอง  แตไดอางอิงเหตุการณตามที่ไดถูกบันทึกไวในเอกสารทางประวัติศาสตร  

ดวยการคัดลอกขอความในเหตุการณนั้นๆ มาแสดงไวในตอนทายเพื่อใหผูอานเขาใจเหตุการณชวงนั้น

มากยิ่งขึ้นทั้งในพระราชประวัติที่แสดงถึงความกลาหาญ  กฤดาภินิหาร  หรือแมกระทั่งพระราชประวัติ

ชวงทายรัชกาลที่มีเนื้อหากลาวถึงพระสติวิปลาส หรือการถูกประหารชีวิต  ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความ

นาเชื่อถือในเรื่องเลาที่ถูกสรางขึ้นมาใหม  แบงตามลักษณะวิธีการคัดลอกที่ปรากฏในเรื่องเลาไดเปน  

2 แบบ คือ  การคัดลอกแบบอางอิง  และการคัดลอกแบบไมอางอิง  ดังนี้ 
   1.1.1  การคัดลอกแบบอางอิง 
   การคัดลอกแบบอางอิง คือการสรางเรื่องเลาดวยการคัดลอกจากเอกสารทางประวัติศาสตร

โดยอางอิงที่มาของเอกสารทางประวัติศาสตรอยางชัดเจน  เปนการอางอิงเพื่อสนับสนุน หรือสราง

ความนาเชื่อถือของเนื้อหาเรื่องเลา  เอกสารทางประวัติศาสตรเหลานี้คือพระราชพงศาวดารฉบับตางๆ  

   การคัดลอกแบบอางอิงปรากฏในเรื่องแผนดินพระเจาตาก  ใครฆาพระเจาตากสิน  ตาม

รอยเลือดพระเจาตาก และดวงพระเจาตากไมถูกประหาร  ดังตัวอยางเหตุการณที่สมเด็จเจาพระยา

มหากษัตริยศึกเสด็จข้ึนปราบดาภิเษก  ในเรื่อง แผนดินพระเจาตาก ที่ไดคัดลอกจากพระราช

พงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)  ดังนี้ 
 

พงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ  เลาเหตุการณนี้ไวอยางสั้นๆ  มีใจความเพียงวา 

              “ณ วัน7 9 5 ค่ํา  เพลา 2 โมงเชา  เสด็จพระราชดําเนินทัพมาจากเสียมราบ  ประทับ ณ พลับพลาหนา

วัดโพธาราม   ฝายขาทูลละอองฯผูใหญพรอมกันไปเชิญเสด็จลงเรือพระที่นั่งกราบ  ขามมาพระราชวังสถิต ณ 

ศาลาลูกขุน  มีหมูพฤฒามาตยราชกุลกวีมุขเฝาพรอมกัน  จึ่งมีพระราชบริหารดํารัสปฤกษาวา  เมื่อพระเจา

แผนดินเปนอาสัจละสุจริตธรรมเสีย  ประพฤติการทุจริตฉะนี้  ก็เห็นวาเปนเสี้ยนหนามหลักตออันใหญอยูใน

แผนดิน  จะละไวมิได  ขอใหปริวัตรออกประหารเสยี 
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              ฝายทแกวทหารทั้งปวงมีใจเจ็บแคนเปนอันมากก็นําเอาพระเจาแผนดินและพวกโจทกทั้งปวงนั้นไป

สําเร็จ ณ ปอมทายเมืองในทันใดนั้น  แลวสมณชีพราหมณ  เสนาพฤฒามาตยราษฎรทั้งปวงก็ทูลอาราธนา

วิงวอนอัญเชิญเสด็จขึ้นปราบดาภิเษก  เปนอิศวรผานพิภพสืบไป  พระเจาอยูหัวจึงไปนมัสการพระแกวมรกต  

แลวเสด็จประทับแรม ณ พลับพลาหนาหอพระนั้น”  

(แผนดินพระเจาตาก.  2548:  315-316)
  

 เนื่องจากเนื้อความในพระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) มีเนื้อหาไมละเอียดมาก

นักเมื่อเทียบกับพระราชพงศาวดารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  การสรางเรื่อง
เลาบางกรณีจึงตองคัดลอกและอางอิงพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา  เพราะมีเนื้อหาที่
ละเอียดมากกวา เพื่อเปนการใหรายละเอียดมากขึ้น  ดังตัวอยางในเรื่อง แผนดินพระเจาตาก เชนกัน 
แตกลาวถึงเหตุการณปราบกบฏพระยาสรรค เพิ่มเติมโดยใชพระราชพงศาวดารทั้งสองฉบับ  ดังนี้ 
 

              ภายในพระราชวังนั้น  ก็คงมีผูคนนอยเต็มที  ที่พรอมถวายความอารักขาตอสมเด็จพระเจากรุง

ธนบุรี  เพราะเราทราบดีจากพงศาวดารฉบับตางๆวา  เพียงแควันรุงขึ้น  เมื่อบุญวาสนาของพระองคเอง

หมดส้ินลงขาดไรผูศรัทธาสรรเสริญ  ไมมีขาราชบริพารรักใครจงรักภักดีเหลืออยู  พระองคก็ตองยอมแพ  

เพราะจะขืนสูรบตอไปก็ไมมีประโยชน 

พงศาวดาร  ฉบับพันจันทนุมาศ  บันทึกวา 

               “ครั้นรุงขึ้น ณ วันอาทิตย เดือน 4 แรม 12 ค่ํา ใหพระราชาคณะออกมาเจรจาความเมือง  

สารภาพวาผิด ขอชีวิตจะบรรพชาตอพระยาสรรค  ในวันนั้นเพลา 3 ทุม พระเจาแผนดินก็ทรงผนวช ณ 

พัทธสีมา วัดแจง อยูในราชสมบัติ 15 ป พระยาสรรคจึงแตงทหารไปพิทักษรักษาไว แลวก็เขาอยูในทอง

พระโรงกับหลวงเทพนองชาย จึงจับกรมขุนอนุรักษสงครามหลานเธอจําไว แลวเอาเงินในทองพระคลัง

แจกทแกลวทหารฝายในฝายหนา” 

               พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เลาเหตุการณในทํานองใกลเคียงกัน แตใหรายละเอียด

มากกวา  มีใจความวา 

                “ครั้นรุงขึ้น ณ วันอาทิตย  เดือน 4  แรม 12 ค่ํา พระเจาแผนดินจึงใหออกไปนิมนตพระสังฆราช  

พระวันรัตน  และพระรัตนมุนีเขามา  แลวใหออกไปเจรจาความเมืองกับพระยาสรรค  สารภาพผิดยอมแพ

ขอชีวิต  จะออกบรรพชา  พระยาสรรคก็ยอม 

                “ในเวลานั้นค่ําลงเพลายามเศษ  พระเจาแผนดินจึงออกทรงพระผนวช ณ พระอุโบสถวัดแจง  

ภายในพระราชวังและเสด็จดํารงราชอาณาจักรอยูในพระราชสมบัติได 15 ป ก็เสียพระนครแกพระยา

สรรค  พระยาสรรคจึงจัดพลทหารใหไปตั้งลอมพระอุโบสถวัดแจงไวแนนหนา มิใหพระเจาแผนดินซึ่ง

บรรพชานั้นหนีไปได  แลวใหจับกรมขุนอนุรักษสงครามหลานเธอ  และวงศานุวงศทั้งปวงมาจําไวใน

พระราชวังทั้งส้ิน 

                “รุงขึ้น ณ วันจันทร  เดือน 4  แรม 13 ค่ํา  วันจายตรุษ พระยาสรรคจึงเขาพระราชวังกับทั้ง

หลวงเทพผูนอง  เขาอยู ณ ทองพระโรง  วาราชการแผนดิน  ใหถอดนักโทษ  ขาราชการฝายหาฝายใน  

และราษฎรซึ่งอยูในเรือนจํานั้นออกสิ้น” 
(แผนดินพระเจาตาก.  2548:  281-282)
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 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา  เปนพระราชพงศาวดารที่บันทึกเหตุการณอยาง

ละเอียด  ดังนั้นการคัดลอกอางอิงสวนใหญจึงนิยมใชพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาใน

การอางอิง หรือบรรยายเหตุการณในตอนตางๆ  ดังยกตัวอยางในเรื่อง ใครฆาพระเจาตากสิน ตอน

เหตุการณนายกลมออนนอมยอมเปนขาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  และตอนเหลาขุนนางทั้งปวง

อัญเชิญพระองคเถลิงถวัลยราชสมบัติ  ดังนี้ 

 เหตุการณตอนนายกลมออนนอมยอมเปนขาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

 
                 (พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา  เลมที่ ๒  ตอน ๑  หนา ๔๖๐) 

                 ... 

                ขณะนั้น  นายกลมเปนนายชุมนุม คุมไพรพลอยูที่นั้น คอยสกัดจะรบ และพระยากําแพงเพชร

ขึ้นขี่ชางพลายถือปนนกสับรางแดงพรอมดวยพลทหารแหแวดลอมหนาหลัง ตรงเขาไปในระหวางพลนายก

ลม  ซึ่งมาสกัดอยูนั้น  ดวยเดชะบารมีบันดาลใหนายกลมเกรงกลัวเดชานุภาพ วางอาวุธเสียส้ิน ทั้งพวกพล  

พากันเขามานอบนบออนนอมยอมเปนขา  แลวนําทัพไปหยุดประทับ ณ ที่มีหนองน้ํา  พระยากําแพงเพชร

จึงใหเงินตราหาตําลึงเปนรางวัลแกนายกลม  แลวใหโอวาทสั่งสอนใหตั้งอยูในยุติธรรมสุจริต 

(ใครฆาพระเจาตากสิน.  2551:  17-18)

 

 เหตุการณตอนเหลาขุนนางทั้งปวงอัญเชญิพระองคเถลิงถวัลยราชสมบัติ 

 
               (จากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา  เลม ๒  ตอน ๒  หนา๒) 

              ลุศักราช ๑๑๓๐ ปชวดสัมฤทธิศก  จึงทาวพระยาขาราชการจีนไทยผูใหญผูนอยทั้งปวง ก็ปรึกษา

พรอมกันอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนบรมกษัตริยผานพิภพลีลา ณ กรุงธนบุรี ตั้งขึ้นเปนราชธานี

สืบไป  ทรงพระกรุณาใหแจกจายอาหารแกราษฎรทั้งหลายซึ่งอดโซอนาถาทั่วสีมามณฑล... 

(ใครฆาพระเจาตากสิน.  2551:  31) 

 

 จากเรื่องเลาขางตนทัง้สองเหตุการณขางตน  เปนสวนหนึง่ของเรื่อง ใครฆาพระเจาตากสิน  

ใชวิธีการประกอบสรางเรื่องเลาดวยการคัดลอกขอความจากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา

โดยตรง  โดยแสดงถึงแหลงที่มาของเรื่องเลาที่แยกออกจากเนื้อหาอยางชัดเจน  ซึ่งเหตุการณทั้งสอง

ลวนแลวแตแสดงถึงคุณความดีของพระองค  เปนขอสังเกตวาเรื่องใครฆาพระเจาตากสินไดคัดเลอืก

อางอิงเอกสารทางประวัติศาสตรโดยเลือกคัดลอกเฉพาะเหตุการณที่แสดงถึงบารมี และพระเกยีรติของ

สมเด็จพระเจาตากสนิมหาราช 

 สวนเรื่อง แผนดินพระเจาตาก ใชการสรางเรื่องเลาดวยการคัดลอกขอความจากพระราช

พงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาโดยตรง  โดยแสดงไวในเนื้อหาตัวบทเรื่องเลา  ดังนี้ 
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 เหตุการณกอนพระองคนําทัพเขาตีเมืองจันทบุรี  

 
              ถึงตอนนี้จึงรับส่ังใหนายทหารของพระองคหุงขาวนําอาหารกินกันใหอิ่ม หลังจากนั้นใหเอาหาร

ทิ้งหุบหมอทุบไหเสีย ถาไปกินขาวมื้อตอไปในเมืองไมได ก็ขอใหตายกันเสีย เรื่องนี้เราทราบดีใน

ประวัติศาสตร พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา กลาววา 

               “จึงตรัสวาพระยาจันทบูรมิไดตั้งอยูในสัตยะ  ไมยอมเปนไมตรีดวยเราแลว เห็นวาขุนรามหมื่น

ซองจะปองกันเมืองไวได  ก็ใหตกแตงบานเมืองใหม่ันคงเถิด  เราคงจะตีเอาใหจงได แลวตรัสส่ังนายทัพ

นายกองทแกลวทหารทั้งปวงใหหุงอาหารกินพรอมกัน แลวเหลือนั้นใหสาดเททิ้งเสียจงสิ้น  ในเวลา

กลางคืนวันนี้เรงเขาตีเอาเมืองจันทบูรใหจงได  เขาไปกินขาวเชาเอาในเมือง  แมนมิไดเมืองก็จงตายเสียให

พรอมกันทีเดียวเถิด” 

              ในคืนนั้นเอง  พระเจาตากสินจึงนํากองทัพเขาโจมตีเมืองจันทบูร 

(แผนดินพระเจาตาก.  2548:  9)

 

 เหตุการณจลาจลในกรุงธนบรีุ 

 
              คราวนี้ขอเชิญทานผูอานพิจารณาดูในหนังสือพระราชพงศาวดาร  วากรุงสยามตอนปลายรัชกาล

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีนั้น  ประชาราษฎรเดือดรอนลําบากมากนอยแคใด  พระราชพงศาวดาร ฉบับพระ

ราชหัตถเลขา บันทึกเหตุการณไววา 

               “ในขณะนั้น  บานเมืองเกิดจลาจลเดือดรอน ทั้งฝายพุทธจักร พระพุทธศาสนาก็เศราหมอง ฝาย

พระราชอาณาจักรประชาราษฎรก็ไดความเดือดรอนดวยทุกขภัยเพราะเจาแผนดินมิไดตั้งอยูใน

ทศพิธราชธรรมสุจริต  คิดใหนัยแกคนพาล  ใหฟองรองขาทูลละอองธุลีพระบาท ผูใหญผูนอยทั้งขางหนา

ขางในและราษฎรทั้งหลาย  วาขายขาวเกลือนองาเนื้อไม  ส่ิงของตองหามทั้งปวงตางๆเอาลงสําเภา มา

ขายวาขาย และฟองรองวาชายหญิงมีชื่อผูนั้นผูนั้นเปนโจรลักพระราชทรัพยเงินทองในทองพระคลัง ไมลัก

วาลัก ลวนแตความเท็จไมจริง  แกวใสความใสโทษเอาเปลาๆ ทั้งนั้น  แลวใหลงพระราชอาญาโบยตีจําจอง  

และใหทําโทษเจาจอมขางในวาลักเงินเหรียญในทองพระคลังไป หายไปกําปนหนึ่ง ใหโบยตีและจําไวเปน

อันมาก  แลวใหเอาเจาจอมโนรีชาวคลังขึ้นยางเพลิงจนถึงแกความตาย”  

(แผนดินพระเจาตาก.  2548:  237) 
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 เหตุการณประหารชีวิตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

 
              สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีอยูดีๆ ก็สงทหารมาจับบุตรและภรรยาของทานไปใสคุกโดยไมมีเหตุผล  

ระหวางที่ทานไปทําสงครามรับใชพระเจาแผนดินที่เมืองเขมร  และมิไดกอการทําความผิดอยางใดแมแต

นอย  มาถึงวาระนี้เหตุการณเปล่ียนแปลงกลับหนามือเปนหลังมือ  บุคคลที่ทานเคยตองเคารพนบนอบ

และเกรงกลัว  บัดนี้อยูในสภาพนักโทษ  และตัวของทานเองกลับกลายเปนผูที่ยิ่งใหญ  มีอํานาจวาสนาสูง

ที่สุดในกรุงสยาม  จึงเปนทีของทานที่จะเปนผูชําระความผิด  ขูไตถามสอบความสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี

ดวยถอยคําที่รุนแรงบาง 

              พระราชพงศาวดาร  ฉบับพระราชหัตถเลขา  บันทึกเหตุการณตอไปวา 

               “และเจาตากสินก็รับผิดทั้งส้ินทุกประการ   จึงมีรับส่ังใหเอาตัวไปประหารชีวิตสําเร็จโทษเสีย  

เพชฌฆาตกับผูคุมก็ลากเอาตัวขึ้นแครหามไปกับทั้งสังขลิกพันธนาการ  เจาตากจึงวาแกผูคุมเพชฌฆาตวา  

ตัวเราก็ส้ินบุญจะถึงที่ตายอยูแลว  ชวยพาเราแวะเขาไปหาทานผูสําเร็จราชการ  จะขอเจรจาดวยสักสอง

สามคํา  ผูคุมก็ใหหามเขามา  ไดทอดพระเนตรเห็นจึงโบกพระหัตถมิใหนํามาเฝา  ผูคุมและเพชฌฆาตก็

หามออกไปนอกพระราชวัง  ถึงหนาปอมวิชัยประสิทธิ์  ก็ประหารชีวิตตัดศีรษะเสียถึงแกพิราลัย  จึงรับส่ัง

ใหเอาศพไปฝงไว ณ วัดบางยี่เรือใต  และเจาตากสินขณะเมื่อส้ินบุญถึงทําลายชีพนั้นอายุไดส่ีสิบแปดป” 

(แผนดินพระเจาตาก.  2548:  321-322)

   

 จะเห็นไดวาการอางอิงในเรื่อง แผนดินพระเจาตาก ขางตนนี้มีทั้งเหตุการณที่เสริมพระ

เกียรติยศของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช อาทิความกลาหาญเด็ดเดี่ยวในการเขาตีเมืองจันทบุรี  

และเหตุการณที่พระองคถูกประหารชีวิต ซึ่งเปนการลดพระเกียรติของพระองค  แสดงวา นพ. วิบูลย  

วิจิตรวาทการ เขียนเรื่อง แผนดินพระเจาตาก โดยอางอิงเอกสารทางประวัติศาสตรดวยการคัดลอก

เหตุการณทั้งกรณีที่ยอพระเกียรติ และลดทอนพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชตามที่ถูก

บันทึกในเอกสารประวัติศาสตรประเภทตางๆ  นอกจากนั้นเรื่องนี้ใชการสรางเรื่องเลาดวยวิธีการอางอิง

คัดลอกขอความในเอกสารทางประวัติศาสตรมากกวาตัวบทเรื่องอื่นๆที่นํามาศึกษาทั้งหมด 

 การคัดลอกและอางอิงจากพระราชพงศาวดารฉบับตางๆในขางตนนั้น  มักใชอางอิง

เหตุการณสําคัญนับต้ังแตรับราชการในกรุงศรีอยุธยาจนถึงเหตุการณชวงสิ้นรัชกาล  เหตุการณที่ถูก

นํามาคัดลอกอางอิงมากที่สุดคือ  ชวงเหตุการณที่แสดงวีรกรรมพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราช  นอกจากนั้นก็มีเหตุการณที่สําคัญตางๆ  เชน  พระสติวิปลาส และถูกสําเร็จโทษใน

ที่สุดโดยมีเนื้อหาสอดคลองกับพระราชพงศาวดารทุกประการ  การอางอิงเชนนี้แสดงใหเห็นถึงการให

ความสําคัญกับหลักฐานประเภทเอกสารพระราชพงศาวดาร โดยเฉพาะพระราชพงศาวดาร ฉบับพระ

ราชหัตถเลขาที่ถือวามีความนาเชื่อถือและเนื้อหาละเอียด หรืออีกนัยหนึ่งเพื่อสรางความนาเชื่อถือของ

เร่ืองเลาที่ถูกสรางขึ้นเพราะเปนขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร     
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 นอกจากพระราชพงศาวดารไทยแลว  ยังปรากฏการคัดลอกและอางอิงจากพระราช

พงศาวดารกรุงกัมพูชา  แตเหตุการณถูกนํามาคัดลอกอางอิงไมเกี่ยวของกับพระราชประวัติสมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราชโดยตรง คือเหตุการณสงครามเสียกรุงครั้งที่ 2 และเนื้อหาเกี่ยวกับเจาศรีสังข  

ปรากฏในเรื่องเลาเพียงเรื่องเดียว คือ เร่ือง แผนดินพระเจาตาก ดังนี้ 

 
              เรื่องราวเกี่ยวกับเจาศรีสังขนี้  เราไดรายละเอียดมากที่สุดจากจดหมายของบาทหลวงอาโตดและ

บาทหลวงคอร  แตก็มีการกลาวถึงอยางสั้นๆในพงศาวดารไทยและพงศาวดารเขมรเหมือนกัน  ราช

พงศาวดารกรุงกัมพูชา บันทึกไววา 

               “ในปกุน 1129  แลจุลศักราช 1129  พมายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา  กรุงศรีอยุธยาแตกเสียกรุงแก

พมา  พมาจับตัวไดพระราชวงษานุวงษกษัตริยไทย  แลกวาดตอนครอบครับนําจากเมืองไทยไปเมืองพมา

เปนอันมาก  พระบรมบพิตร ณ กรุงกัมพูชาบดี” 

              สวนในพงศวดารไทยก็กลาวถึงเรื่องพระเจาศรีสังขนี้อยางสั้นๆเหมือนกัน  และพูดอยางคลุมเครือ  

ไมไดบอกตรงๆวาเอามาฆาหรือเอาตัวมาชุบเล้ียง 

(แผนดินพระเจาตาก. 2548: 44-46)

 

 จากตัวอยางที่ปรากฏในเรื่อง แผนดินพระเจาตาก และ ใครฆาพระเจาตากสิน ในขางตน

แสดงใหเห็นวาการประกอบสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมีการคัดลอก

อางอิงจากพระราชพงศาวดารฉบับตางๆ  โดยระบุวาเปนพระราชพงศาวดารฉบับใด  และคัดลอก

ขอความทั้งเหตุการณมาโดยตรง 

 นอกจากนี้ยังมีการสรางเรื่องเลาที่มีการอางอิงจากพระราชพงศาวดาร  แตปรับเปลี่ยน

ถอยคําโดยนํามาเลาใหเปนสํานวนของตนเอง ยกตัวอยางเรื่อง แผนดินพระเจาตาก  ดังนี้ 

 
              พระราชพงศาวดาร  ฉบับพระราชหัตถเลขา  เลาวา  พระยาสุริยอภัยนี้  ไดขาววาเกิดการจลาจล

ขึ้นที่กรุงธนบุรี  พระเจากรุงธนบุรีส้ินอํานาจถูกพระยาสรรคบังคับใหบวชพระ และพระยาสรรคเองกําลังคุม

อํานาจอยู  พระยาสุริยอภัยจึงเดินทางไปกราบเรียนเหตุการณนี้ตอเจาพระยามหากษัตริยศึกที่นครเสียม

ราฐ  ประเทศเขมร 

(แผนดินพระเจาตาก. 2548: 298)

 

 บางกรณีที่พระราชประวัติมีความตอเนื่องกันในหลายเหตุการณ ผูเขียนอาจใชทั้ง 2 วิธี คือ 

สวนหนึ่งใชการอางอิงจากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ดวยการคัดลอกขอความออกมา

โดยตรง อีกสวนหนึ่งปรับเปลี่ยนถอยคําโดยการนํามาเลาดวยสํานวนของตนเอง ยกตัวอยางเรื่อง   

ตามรอยเลือดพระเจาตาก  ดังนี้ 
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              สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกพรอมดวยนายทหารองครักษ และไพรพลจํานวนหนึ่งนั่งเรือขาม

ฟากมายังพระราชวัง  ถึงศาลาลูกขุนมหาดไทยซึ่งบรรดาขุนนางอํามาตยและขาราชการนอยใหญมาชุมนุม

กันอยางพรอมเพรียง ในจํานวนนี้พระยาสรรคก็มาดวย เหลาขุนนางทั้งปวงไดวิงวอนอัญเชิญปราบดาภิเษก

ขึ้นครองราชยเปนพระมหากษัตริยพระองคตอไป 

              พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา บันทึกวาสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกกลาวแก

ขาราชการขุนนางทั้งปวงวา 

               “เมื่อพระเจาแผนดินเปนอาสัตยอาธรรมดังนี้  ทานทั้งปวงจะคิดอานประการใด” 

              เหลาขุนนางอํามาตยทั้งหลายพากันกราบเรียนเปนเสียงเดียวกันวา 

               “พระเจาแผนดินละสุจริตธรรมเสียประพฤติการทุจริตฉะนี้  ก็เห็นวาเปนเสี้ยนหนามหลักตออัน

ใหญอยูในแผนดินจะละไวมิไดควรจะใหสําเร็จโทษเสีย” 

              สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกจึ้งตั้งกระทูถามตอสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีวา 

               “ตัวเปนเจาแผนดินใชเราไปกระทําการสงครามไดความลําบากกินเหงื่อตางน้ํา เราก็อุตสาหะ

กระทําศึกมิไดอาลัยแกชีวิต  คิดแตจะทํานุบํารุงแผนดินใหส้ินเสี้ยนหนาม จะใหสมณชีพราหมณาจารย

และไพรฟาปะชากรอยูเย็นเปนสุขส้ินดวยกัน  ก็เหตุไฉนอยูภายหลังตัวจึงเอาบุตรภรรยาเรามาจองจําทํา

โทษแลวโบยตีพระภิกษุสงฆ และลงโทษแกขาราชการและอาณาประชาราษฎร เรงรัดเอาทรัพยสินโดย

พลการดวนหาความผิดมิได กระทําใหแผนดินเดือดรอนทุกเสนหญา ทั้งพระพุทธศาสนาก็เส่ือมทรุดเศรา

หมองดุจเมืองมิจฉาทิฐิฉะนี้ โทษตัวจะมีประการใดจงใหการไปใหแจง” 

              ความในพระราชพงศาวดาร  ฉบับพระราชหัตถเลขากลาวตอไปวา 

               “และเจาตากสินก็รับผิดทั้งส้ินทุกประการ   จึงมีรับส่ังใหเอาตัวไปประหารชีวิตสําเร็จโทษเสีย  

เพชฌฆาตกับผูคุมก็ลากเอาตัวขึ้นแครหามไปกับทั้งสังขลิกพันธนาการ  เจาตากจึงวาแกผูคุมเพชฌฆาตวา  

ตัวเราก็ส้ินบุญจะถึงที่ตายอยูแลว  ชวยพาเราแวะเขาไปหาทานผูสําเร็จราชการ  จะขอเจรจาดวยสักสอง

สามคํา  ผูคุมก็ใหหามเขามา  ไดทอดพระเนตรเห็นจึงโบกพระหัตถมิใหนํามาเฝา ผูคุมและเพชฌฆาตก็

หามออกไปนอกพระราชวัง  ถึงหนาปอมวิชัยประสิทธิ์  ก็ประหารชีวิต...” 

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีสวรรคต  พระศพฝงไว ณ วัดบางยี่เรือใต  ขณะมีพระชนมายุส่ีสิบป 

(ตามรอยเลือดพระเจาตาก. 2550: 221-222)

 

 จากตัวอยางในเรื่อง ตามรอยเลือดพระเจาตาก ขางตน ผูเขียนมีวิธีการสรางเรื่องเลาดวย

การอางอิงขอความจากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา  สวนตอนสมเด็จเจาพระยามหา

กษัตริยศึกกลาวแกขาราชการขุนนางทั้งปวง  เปนการเรียบเรียงใหมโดยยังอาศัยใจความเดิม  แตการ

อางอิงขอความจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาตอนสําเร็จโทษพระเจาตากเปนการ

คัดลอกขอความจากเอกสารทางประวัติศาสตรโดยตรง  ซึ่งตรงกับขอความในพระราชพงศาวดารฉบับ

พระราชหัตถเลขา  ดังนี้ 
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              ฝายพระยาสรรคและพรรคพวก  ก็กลัวพระเดชานุภาพเปนกําลัง  มิรูที่จะหนีจะสูประการใด ก็มา

เฝากราบถวายบังคมพรอมดวยขุนนางทั้งปวง  จึงตรัสปรึกษาดวยมุขมนตรีทั้งหลายวา เมื่อพระเจาแผนดิน

เปนอาสัตยอาธรรมดังนี้แลว ทานทั้งปวงจะคิดอานประการใด มุขมนตรีทั้งหลายพรอมกันกราบทูลวา  พระ

เจาแผนดินละสุจริตธรรมเสียประพฤติการทุจริตฉะนี้  ก็เห็นวาเปนเสี้ยนหนามหลักตออันใหญอยูใน

แผนดิน  จะละไวมิได ควรจะใหสําเร็จโทษเสีย  จึงมีรับส่ังใหมีกระทูถามเจาตากสินเจาแผนดินผูทุจริตวา 

ตัวเปนเจาแผนดินใชเราไปกระทําการสงครามไดความลําบากกินเหงื่อตางน้ํา เราก็อุตสาหะอาสากระทํา

ศึกมิไดอาลัยแกชีวิต  คิดแตจะทํานุบํารุงแผนดินใหส้ินเสี้ยนหนาม  จะใหสมณชีพราหมณาจารยและไพร

ฟาปะชาชนอยูเย็นเปนสุขส้ินดวยกัน  ก็เหตุไฉนอยูภายหลัง  ตัวจึงเอาบุตรภรรยาเรามาจองจําทําโทษ  

แลวโบยตีพระภิกษุสงฆ  และลงโทษแกขาราชการและอาณาประชาราษฎร เรงรัดเอาทรัพยสินโดยพลการ

ดวนหาความผิดมิได  กระทําใหแผนดินเดือดรอนทุกเสนหญา  ทั้งพระพุทธศาสนาก็เส่ือมทรุดเศราหมอง

ดุจเมืองมิจฉาทิฐิฉะนี้  โทษตัวจะมีประการใดจงใหการไปใหแจง  แลวเจาตากก็รับผิดทั้งส้ินทุกประการ   

จึงมีรับส่ังใหเอาไปประหารชีวิตสําเร็จโทษเสีย  เพชฌฆาตกับผูคุมก็ลากเอาตัวขึ้นแครหามไป กับทั้ง

สังขลิกพันธนาการ  เจาตากจึงวาแกผูคุมเพชฌฆาตวา  ตัวเราก็ส้ินบุญจะถึงที่ตายอยูแลว  ชวยพาเราแวะ

เขาไปหาทานผูสําเร็จราชการ  จะขอเจรจาดวยสักสองสามคํา  ผูคุมก็ใหหามเขามา ไดทอดพระเนตรเห็น  

จึงโบกพระหัตถมิใหนํามาเฝา ผูคุมและเพชฌฆาตก็หามออกไปนอกพระราชวัง  ถึงหนาปอมวิชัยประสิทธิ์

ก็ประหารชีวิตตัดศีรษะเสียถึงแกพิราลัย  จึงรับส่ังใหเอาศพไปฝงไว ณ วัดบางยี่เรือใต  และเจาตากสิน

ขณะเมื่อส้ินบุญถึงทําลายชีพนั้นอายุไดส่ีสิบแปดป 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา.  2548:  230)

 

 เมื่อนําเรื่อง ตามรอยเลือดพระเจาตาก มาเปรียบเทียบกับพระราชพงศาวดาร ฉบับพระ

ราชหัตถเลขาแลว เหตุการณสมเด็จเจาพระยากลาวแกขุนนางทั้งปวงเปนการสรางเรื่องเลาดวยการ

เรียบเรียงใหมที่ยังคงเนื้อความตามพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา แตเหตุการณที่แสดงให

เห็นถึงความผิดของสมเด็จพระเจาตากสินมหาชาราชเปนการสรางเรื่องเลาดวยการคัดลอกขอความ

จากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาเชนกัน แตพบวาผูเขียนตั้งใจหรือจงใจที่จะไมเลือก

คัดลอกการประหารชีวิตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  โดยเลือกที่จะละไวไมกลาวถึงการ “ตัดศีรษะ” 

ซึ่งเปนเหตุการณที่ลดทอนพระเกียรติของพระองค 

 สวนการสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่อางอิงดวยการคัดลอก

ขอความทั้งเหตุการณโดยตรงนอกเหนือจากพระราชพงศาวดารแลว  ยังมีการอางอิงดวยการคัดลอก

จากเอกสารทางประวัติศาสตรชนิดอื่นๆอีก  ไดแกการอางอิงคัดลอกขอความจากจดหมายเหตุความ

ทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี  ทั้งในสวนที่เปนขอความจากจดหมายเหตุกรมหลวงนรินทรเทวี และ

ขอความจากพระราชวิจารณสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การสรางเรื่องเลาดวยการอางอิงเฉพาะ

ขอความจากจดหมายเหตุกรมหลวงนรินทรเทวี  พบในเรื่อง ใครฆาพระเจาตากสิน  และ  แผนดิน

พระเจาตาก  ดังนี้ 
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 เหตุการณส้ินพระชนมของพระราชชนนี 

 
              ในขณะที่การรบยังติดพันกันอยูมากนั้น  ก็ทรงไดรับขาววาสมเด็จพระพันปหลวงกรมพระเทพา

มาตย ทรงประชวรหนัก ในจดหมายเหตุความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี หนา ๑๐๔ ทรงบันทึกไวดังนี้         

              สมเด็จพระพันปหลวงกรมหลวงเทพามาตยประชวรหนักอยูแลว  เสด็จสูสวรรคาลัย  เสด็จมาตั้ง

เขาวงกตโดยสูงแลสุดสายตา  ถวายพระเพลิงบนยอดเขาเสร็จ 

(ใครฆาพระเจาตากสิน.  2551:  66-67)

 

 จากเรื่องเลาขางตนเปนสวนหนึ่งเรื่อง ใครฆาพระเจาตากสิน ภิกษุณีวรมัย  กบิลสิงห ไดนําเสนอ

ดวยการอางอิงคัดลอกขอความจากจดหมายเหตุความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี  เพื่อนําเสนอถึง

เหตุการณการสิ้นพระชนมของพระราชชนนี 

 สวนในเรื่อง แผนดินพระเจาตาก นพ. วิบูลย  วิจิตรวาทการ ไดคัดลอกดวยการอางอิง

ขอความในจดหมายเหตุความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี  ที่บันทึกถึงสภาพบานเมืองในชวงปลายรัช

สมัยที่เกิดความโกลาหล  ดังนี้ 

 เหตุการณจลาจลในกรุงธบุรีชวงทายรัชกาล 

 
              ...สวนคนรําเล็ก ซึ่งหมายถึงสตรีชาววังที่ยังเปนเด็ก  อาจจะมีอายุเพียงสิบกวาขวบ ยังเคราะหดี

โดนพระราชอาญาเพียง 10 หรือ 20 ครั้ง แตตองเอาพอแมพี่นองหรือทาสมารับการเฆ่ียนตอใหครบรอย ดู

เปนเรื่องนาสงสารเวทนายิ่งนัก  เพราะพระมหากษัตริยทรงขาดพิจารณญาณ 

              กรมหลวงนรนิทรเทวี  ทรงบันทึกความทรงจําตอไปอีกวา 

               “หลวงประชาชีพโจทกฟองวาขายขาว  รับส่ังใหตัดศีรษะหิ้วเขามาถวายที่เสด็จออกทอดพระเนตร  

เหตุผลกรรมของสัตว  พื้นแผนดินรอน  ราษฎรเหมือนผลไม  เมื่อตนแผนดินเย็นดวยพระบารมี  ชุมพื้นชื่น

ผลจนมีแกน  ปลายแผนดินแสนรอนรุมสุมรากโคนโคนลมถมแผนดนิ  ดวยสิ้นพระบารมีแตเพียงนั้น” 

              ขอความของกรมหลวงนรินทรเทวีที่ผูเขียนนํามาลงนั้น  มีความสําคัญยิ่ง  เพราะไมใชบทความ

ในพงศาวดารที่มีการชําระเปลี่ยนแปลงแกไขกับในยุคในสมัยตางๆ  แตเปนเพียงความคิดเห็นและความ

ทรงจําของกุลสตรีชาววังชั้นสูงผูหนึ่ง  ที่ไดทรงใชชีวิตตั้งแตตนรัชกาลของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีมาจน

ปลายรัชสมัยของพระองค  และไดประจักษเห็นถึงความแตกตางระหวางตนและปลายรัชกาล 

(แผนดินพระเจาตาก. 2548: 234-235)
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 เหตุการณจลาจลในกรุงธบุรีชวงทายรัชกาล 

 
              การที่ชนชาวไทยรุนหลังบางทานเคารพนับถือพระเจากรุงธนบุรีอยางมากเสียจนไมยอมเชื่อวา

พระองคจะมีขอเสียอันใดได  ก็เปนการหลับตาไมยอมมองหลักฐานทางประวัติศาสตร  มนุษยนั้นถึงแมจะ

เกงกาจสามารถ  มีคุณงามความดี  และมีบุญวาสนามากมายเทาใดก็ตาม  ก็ไมไดหมายความวาบุคคลผูนั้น

จะไมสามารถกระทําความผิด  หรือมีสติวิปลาสไปไดในวันใดวันหนึ่ง พระมหากษัตริยที่เริ่มตนดีเลิศ แต

ภายหลังเสียพระสติหรือกอความเดือดรอนใหแกบานเมืองนั้น  มีตัวอยางมากมายในประวัติศาสตรของโลก   

              กรมหลวงนรินทรเทวี  ซึ่งดํารงชีวิตอยูในรัชกาลของสมเด็จพระเจาธนบุรี  ไดทรงบันทึกไวเปน

ขอความสวนพระองควา 

               “กรุงธนบุรีเกิดโกลี  พันศรีพันลายื่นฟองวา  ขุนนางและราษฎรขายขาวเกลือลงสําเภา โยธาบดี

ผูรับฟองกราบทูลรับส่ังใหเรงเงินที่ขุนนางราษฎรขายขาวเกลือ  ใหเฆ่ียนเรงเงินเขาทองพระคลัง  รอนทุกเสน

หญา  สัมณาประชาราษฎรไมมีสุข  ขุกเข็ญเปนที่สุดในปลายแผนดิน  เงินในคลังในหาย 2,000 เหรียญ  

เหรียญละ 1 บาท  3 สลึง  1 เฟอง  แพรเหลือ 20 มวน  รับส่ังเรียกหาไมได  ชาวคลังตองเฆี่ยน  ใสไฟยาง

แสนสาหัส”  

(แผนดินพระเจาตาก. 2548: 233) 

 

 จากเรื่อง แผนดินพระเจาตาก ทั้งสองเหตุการณในขางตน  พบวาผูเขียนอางอิงขอความ

จากจดหมายเหตุกรมหลวงนรินทรเทวีเพื่อสนับสนุนขอความในชวงปลายรัชกาลสมเดจ็พระเจาตากสนิ

มหาราช  เร่ืองพระสติวิปลาส  พระอาการฉุนเฉียวดุราย และความทุกขยากของประชาชน 

 การคัดลอกและอางอิงที่มาของขอความเพื่อสนับสนุนอาการพระสติวิปลาส  รวมถึงความ

เดือดรอนของประชาชน นอกจากผูเขียนอางอิงขอความในจดหมายเหตุกรมหลวงนรินทรเทวีแลว ยัง

มักอางอิงจากขอความในสวนพระราชวิจารณเชนกัน  บางครั้งนํามาคัดลอกทั้งในสวนจดหมายเหตุ    

กรมหลวงนรินทรเทวี และในสวนของพระราชวิจารณ  ยกตัวอยางเรื่อง แผนดินพระเจาตาก  ดังนี้ 

 
              สวนเรื่องในคลัง 2,000 เหรียญ แลแพรเหลืองหาย 20 มวนนั้น ก็เปนเหตุใหเจาหนาที่ในพระคลัง

ตองโดนเฆี่ยนและถูกใสไฟยางทั้งเปน เจ็บปวดทรมานแสนสาหัส ดูเปนการลงโทษที่โหดรายผิดธรรมดา  

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเงินเหรียญที่วาชาวคลังขโมยนี้ ภายหลังมาคนเจออยูในกําปนหรือหีบเหล็กใน

พระราชวังนั่นเอง  แตกวาจะเจอกันไดก็ลวงมาในแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

แลว พนักงานคลังทั้งหลายจึงโดนเฆี่ยน  โดนยางไฟทั้งเปนโดยไมมีความผิด 

              พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5  ทรงบันทึกเกี่ยวกับกรมหลวงนรินทรเทวี

ไววา 
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               “เรื่องหามบรรทุกขาวเกลือ  เปนขอกวดขันมาก  เพราะเปนเหตุที่บานเมืองไมปรกติ  เสบียง

อาหารไมบริบูรณ  แตเปนชองเมื่อชําระไมเปนธรรม  ความก็ยิ่งเกิดมากขึ้น  ยิ่งอยากไดก็ยิ่งมีผูอาสาฟอง

มากขึ้น  เงินเหรียญที่วาหายนี้  ภายหลังไดในแผนดินพระพุทธยอดฟา  อยูในกําปนบนตําหนักนั่นเอง  

กําปนนั้น  วางแทนรูปหีบเหยียบขึ้นลงทางพระแกล  แตอยางไรลืมเสียในเวลานั้น  ไมมีใครนึกไดเลย” 

              กรมหลวงนรินทรเทวีทรงเลาตอไปวา  สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงพาลสงสัยวา  สตรีชาววังขาง

ในเปนผูขโมยเงินในพระคลัง  สงสัยแมแตพระมาตุฉาซึ่งเปนพระพี่นางของพระองคเอง  แตตามแบบธรรม

เนียมโบราณ  สมเด็จพระเจากรุงธนบรีไมทรงลงโทษพระพี่นาง  คงจะเปนเพราะพระนางมีพระชนมายุมาก

แลว  รับส่ังใหเอาหมอมเจานัดดา คือ พระหลานเธอ มาใสคุกแทนพระมารดา 

(แผนดินพระเจาตาก.  2548: 233) 

 

 การอางอิงขอความขางตนจากจดหมายเหตุกรมหลวงนรินทรเทวี และในสวนของพระราช

วิจารณนอกจากจะอางอิงดวยการคัดลอกขอความโดยตรงแลว  ผูเขียนใชวิธีสรุปความแลวเรียบเรียง

ข้ึนใหม  เหมือนกับวิธีหนึ่งที่ปรากฏในการอางอิงจากพระราชพงศาวดารในขางตน  ดังที่ปรากฏเปน

เหตุการณที่กรมหลวงนรินทรเทวีทรงเลาไว  แตเปนการสรุปความแลวเรียบเรียงเรื่องเลาใหม  โดย

พิจารณาเปรียบขอความตอนนี้ในจดหมายเหตุกรมหลวงนรินทรเทวี  ดังนี้ 

 
              เงินในคลังในหาย 2,000 เหรียญ  เหรียญละ 1 บาท  3 สลึง  1 เฟอง  แพรเหลือ 20 มวน  รับส่ัง

เรียกหาไมได  ชาวคลังตองเฆี่ยน  ใสไฟยางแสนสาหัส  ทานสงสัยวาขางในขโมยเงินในคลัง  จนพระพระ

มาตุฉา พระพี่นางเธอ ใหจําหมอมเจานัดดาแทนมารดาเจา 

(จดหมายเหตุความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี. 2551: 365)

 

 การสรางเรื่องเลาดวยวิธีการคัดลอกทั้งเหตุการณและอางอิงที่มาของเอกสารทางประวัติศาสตร 

ที่สําคัญจากอีกชุดขอมูลหนึ่ง คือจดหมายเหตุชาวตางชาติ  โดยเฉพาะจดหมายเหตุบาทหลวงชาว

ฝร่ังเศส  ดังตัวอยางในเรื่อง แผนดินพระเจาตาก  ดังนี้ 

 
              การเครงวิปสสนานี้  มีผลใหไมสามารถบอกความแตกตางระหวางความคิด และความจริง  นั่ง

วิปสสนาอยูมองเห็นวาองเชียงซุนเจาญวนผูหนึ่งไดหนีมาสวามิภักดิ์อยูในพระราชวัง  แอบกลืนเพชรเม็ด

ใหญเขาไปในทอง  จึงเรียกใหเจาองคเชียงซุนมาเฝาและไตถามวา  ขโมยเพชรของพระองคและกลืนเอา

ซอนไวในทองหรือเปลา  เจาองเชียงซุนก็ตอบตามความจริงวา  มิไดทําเชนนั้น  จึงทรงสั่งใหผาทองของเจา

ญวนผูนี้  เพื่อเอาเพชรเม็ดใหญกลับคืนมา  เจาองเชียงซุนจึงถูกผาทองตายเปลา 

              เหตุการณตอนนี้  มีบันทึกไวในจดหมายของบาทหลวงฝรั่งเศสเมอซิเออรคูเดร  เขียนไวใน พ.ศ. 

2322  มีใจความวา 
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               “พระเจาตากรับส่ังอยูเสมอวา  ทรงเหาะเหินเดินอากาศได  เราก็ไดพูดอยูเสมอวา  เปนการที่

เปนไปไมได  เราไดทูลบอยเขา  จนถึงกับทรงเบื่อไมอยากฟงเราแลว  เพราะฉะนั้นถึงไมไดรับส่ังใหเราไป

เฝามาไดปหนึ่งแลว  การที่เราไมไดเฝาทานเลยนั้น  กระทําใหเรามเีวลาสําหรับไปเที่ยวตามชาวบานไดมาก

ขึ้น 

               “พระจาตากเปนคนที่มีความคิดพลิกแพลงอยูเสมอ  เพราะฉะนั้นจึงทรงพระราชดําริจะเปน

พระพุทธเจา  ในเรื่องนี้ไดมีรับส่ังวา  มีพระราชประสงคจะเปนพระพุทธเจา  และก็มีคนเรียกพระองควา  

พระพุทธเจาแลวก็มี  เพราะในเมืองนี้  ไมมีเลยที่ใครจะทาํไมถูกพระทัยตามวิธีดําเนินการที่ทรงพระราชดําริ

ไวนั้น... ” 

              จดหมายเหตุของเมอซิเออรเดอ  คูรวิเยร  เขียนไวใน พ.ศ. 2325  เลาวา 

               “เมื่อหลายปลวงมาแลว  พระเจาตากไดกดขี่ไพรฟาขาแผนดินและชาวตางปะเทศที่เขาไปอยู  

หรือไปทําการคาขายในเมืองไทยอยางสาหัสมาก 

               “เมื่อปกลายนี้  พวกจีนซึ่งไดเคยไปมาคาขายในเมืองไทย  ตองละทิ้งทรัพยสมบัติหนีไปหมด  

เพราะทนความกดขี่ของพระเจาตากไมไหว“ 

              มาในปนี้  พระเจาตากซึ่งเสียพระสติแลวนั้น  ไดกลับกดขี่ขมเหงพวกพลเมืองมากกวาเกาขึ้นอีก

หลายเทา  บางทีก็จับพระสนม หรือพระราชโอรส  ผูเปนรัชทายาทหรือขาราชการชั้นผูใหญ จําตรวจเสีย

บาง  ลงพระราชอาญาเฆี่ยนเสียบาง  แลวแตพระหทัยจะฉุนเฉียวอยางไร  ก็ทําเอาตามพระทัยทั้งส้ิน  บาง

คนก็ถูกบังคับใหรับผิดในสิ่งที่ตัวไมรูเรื่องเลยก็มี” 

              ความเดือดรอนที่ไดทรงกอใหแกประชาชนทั่วแผนดินนี้  เปนเหตุใหพระเจากรุงธนฯตองถึงการ

สวรรคตตอมา 

(แผนดินพระเจาตาก.  2548:  227-228) 

 การสรางเรื่องเลาดวยวิธีการคัดลอก และอางอิงที่มาจากขอความจากจดหมายเหตุ

บาทหลวงฝรั่งเศสในเรื่อง แผนดินพระเจาตาก ที่ยกมานั้นแสดงใหเห็นวาเปนไปเพื่อสนับสนุนเนื้อหา

ที่กลาวถึงพระจริยาวัตรของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่ไมปกติ  อาจกลาวไดการอางอิงขอความ

จากจดหมายเหตุกรมหลวงนรินทรเทวี  พระราชวิจารณสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รวมทั้ง

จดหมายเหตุบาทหลวงฝรั่งเศสสวนใหญเปนการอางอิงเพื่อสนับสนุนเหตุการณที่กลาวถึงอาการพระ

สติวิปาสของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  และความเดือดรอนของชาวกรุงธนบุรี  

 จากการวิจัยพบวาเอกสารทางประวัติศาสตรที่ผูเขียนนํามาคัดลอกเพื่อใชประกอบสราง    

เร่ืองเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไดแก พระราชพงศาวดารฉบับตางๆ  จดหมาย

เหตุกรมหลวงนรินทรเทวี  พระราชวิจารณสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รวมทั้งจดหมายเหตุ

บาทหลวงฝรั่งเศสเปนชุดขอมูลหลักในการนํามาประกอบสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราช   



41 

 นอกจากนี้ยังพบวามีเอกสารทางประวัติศาสตรอีกชุดหนึ่งที่ผูเขียนนํามาคัดลอก และอางอิง

เพื่อเปนสวนหนึ่งของเรื่องเลาเชนกัน  แตพบจํานวนนอย คือ จดหมายเหตุโหร  จดหมายหลวงอุดม

สมบัติ  หนังสือไทยรบพมา  หนังสือชุดประวัติศาสตรสากล  หนังสือการเมืองสมัยพระเจากรุงธนบุรี  

และอภินิหารบรรพบุรุษ  เปนการคัดลอกเพื่อการอธิบาย หรือบรรยายเหตุการณเพื่อเหตุผลบางประการ  

เชน การคัดลอกเพื่อสนับสนุนใหเร่ืองเลาที่ถูกสรางขึ้นมีความนาเชื่อถือ มีความละเอียดมากขึ้น ดัง

ตัวอยางในเรื่อง ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร ที่ตองอาศัยวันพระราชสมภพในการผูกดวง  ดังนี้   

 
              จดหมายเหตุโหร  ไดบันทึกขอมูลวันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระเจาตากสินไววา ทรงเสด็จ

พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย เดือน ๕ ขึ้น ๑๕ ค่ํา ปขาล จุลศักราช ๑๐๙๖ เวลาประมาณ ๕ โมงเชา หรือ 

๑๑.๐๐ น.  ซึ่งตรงกับวันที่ ๗ เมษายน ๒๒๗๗ 

(ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร.  2551: 9)

 

 นอกเหนือจากนั้นยังปรากฏการสรางเรื่องเลาดวยการคัดลอกขอความจากจดหมายเหตุ

หลวงอุดมสมบัติ  หนังสือไทยรบพมา  หนังสือชุดประวัติศาสตรสากล เลม 5  หนังสือการเมืองสมัย

พระเจากรุงธนบุรี  และตํานานอภินิหารบรรพบุรุษเปนการอางอิงเพื่อใหเหตุการณนั้นๆใหละเอียด

ยิ่งขึ้น  หรือเพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงเกร็ดพระราชประวัติศาสตร 

 การสรางดวยการคัดลอกขอความจากจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ ปรากฏในเรื่องเลาเพียง

เร่ืองเดียวคือเร่ือง ตามรอยเลือดพระเจาตาก ดังนี้ 

 
              สวนที่นาหดหูใจเหลือจะกลาวก็คือทหารซึ่งทําหนาที่สําคัญกลับไรคุณสมบัติและสมรรถภาพ

อยางเหลือเชื่อ อาทิ ทหารควบคุมการยิงปนใหญปองกันพระนครบนปอมปนใหญเหนือเชิงเทินกําแพงเมือง  

ไมเพียงแตจะขาดความรูความสามารถในการยิงปนยังขลาดกลัวดุจไมใชทหาร 

               (จากจดหมายหลวงอุดมสมบัติ  มีตําแหนงในกรมพระคลังสินคากลาววา) 

               “ครั้งที่พมายกมาตั้งคายที่วัดแมนางปลื้มนั้น  มีรับส่ังใหนําปนใหญชื่อ “ปะขาวกวาดวัด” ขึ้นไป

ยิงสูที่หัวรอ ขณะที่พมายิงปนใหญเขามาตูมๆ ทหารไทยซึ่งมีหนาที่ยิงปนใหญกลับกลัวแกวหูจะแตกเพราะ

เสียงปน “ปะขาวกวาดวัด” ฝายตน  บอกกลาวใหใสดินปนแตนอยเพื่อที่เสียงจะไดไมดังนัก ครั้นจะยิงจริง

เหลาบรรดาเจาจอมพระสนมกํานัลในเกิดกลัวแกวหูจะแตกอีก  พากันหาสําลีมาอุดหูเปนจาละหวั่นบอกวา

ใหใสดินปนนอยลงไปอีก  ทหารก็ลดอัตราดินปนนอยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งแนใจวาเมื่อปนล่ันคงพอทนตอ

เสียงปนได  ถึงเวลายิงปนก็ตอสายชนวนออกไปใหไกล  แลวคนยิงยังใชสําลีอุดหูใหแนนเพราะกลัวแกวหู

จะแตก ครั้นจุดสายชนวนยิงเสียงปนยังพรูด ลูกปนตกลงน้ําไปไมถึงคายพมาทั้งๆ ที่หัวรอกับคายพมาก็อยู

ตรงขามกัน”  

(ตามรอยเลือดพระเจาตาก.  2550: 14-15)
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 จากเรื่อง ตามรอยเลือดพระเจาตาก ขางตนผูเขียนไดอางอิง และคัดลอกขอความจาก

จดหมายหลวงอุดมเพื่อนําเสนอถึงเหตุการณซึ่งเปนบันทึกที่ใหรายละเอียดในชวงปลายกรงุศรอียธุยาที่

สงผลใหไทยตองแพสงครามและเสียเอกราชตอพมาในที่สุด 

 การสรางดวยการคัดลอกขอความจากหนังสือไทยรบพมา  ปรากฏเพียงเรื่องเดียวคือเร่ือง 

ตามรอยเลือดพระเจาตาก ดังนี้ 

 
              สวนอะแซหวุนกี้รวบรวมทรัพยสมบัติและเชลยไทยทั้งหมดแลวก็เลิกทัพยกกลับไปทางเมือง

สุโขทัย  ผานเมืองตากเขาสูดินแดนพมาทางดานแมละเมา 

              สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงทราบวาอะแซหวุนกี้ไดเมืองพิษณุโลกแลวก็ยกทัพกลับไปก็ทรง

โทมนัสนอยพระทัยขาศึกนัก  เหตุที่ทรงโทมนัสนอยพระทัยนั้น  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง

วิเคราะหไวในหนังสือ “ไทยรบพมา” เลม 2 ความวา... 

              ...ในหนังสือพระราชพงศาวดารวา  เมื่อพระเจากรุงธนบุรีทรงทราบวาอะแซหวุนกี้ไดเมือง

พิษณุโลกแลวเลิกทัพกลับไป  ทรงโทมนัสนอยพระทัยยิ่งนัก  ความที่กลาวนี้เมื่อคิดดูวาพมาเลิกทัพกลับไป

ก็เปนอันส้ินศัตรู  เหตุใดพระเจากรุงธนบุรีจึงกลับทรงโทมนัส  เห็นวาคงเปนเพราะพระเจากรุงธนบุรีหวัง

พระทัยอยูวา  ถาตั้งมั่นถวงเวลาไวไดทั้งทางทัพหลวงและทางพิษณุโลกไมชาเทาใดเสมออีกสักเดือน 1 

กองทัพพมาก็จะส้ินเสบียงหมดกําลังเหมือนอยูในเงื้อมมือไทยที่จะทําไดตามชอบใจ  แตเมืองทาง

พิษณุโลกไมรักษาเมืองไวใหไดปลอยใหพมาไดเมืองแลวเลิกทัพกลับไปไมไดทําใหสมคิด  เห็นจะเปนขอนี้ที่

เปนเหตุใหพระเจากรุงธนบุรีทรงโทมนัสนอยพระทัย  ในเวลานั้นคงเขาพระทัยวาพมาเลิกทัพกลับไปดวย

ขัดเสบียงอาหาร  ยังไมทราบวาเลิกไปเพราะมีทองตราสั่งมาจากเมืองอังวะ... 

(ตามรอยเลือดพระเจาตาก.  2550: 187-188)

 

 จากเรื่อง ตามรอยเลือดพระเจาตาก ขางตน  ผูเขียนไดอางอิง และคัดลอกขอความจาก
หนังสือไทยรบพมาเพื่อนําเสนอถึงเหตุการณในศึกอะแซหวุนกี้  เปนการคัดลอกเพื่ออธิบาย
สถานการณการรบระหวางสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และแมทัพชาวพมาใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะ
ศึกอะแซหวุนกี้ซึ่งถือวาเปนศึกครั้งสําคัญครั้งหนึ่งในสมัยกรุงธนบุรี 
 การสรางดวยการคัดลอกขอความจากหนังสือชุดประวัติศาสตรสากล  และตํานานอภินิหาร
บรรพบุรุษ  ปรากฏเพียงเรื่องเดียวคือเร่ือง แผนดินพระเจาตาก ดังนี้ 

 
              สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงพิโรธพระยาอภัยรณฤทธิ์ที่ปลอยใหเจาพระฝางหนีไปได  ถือเปนโทษ
หนักถึงประหารชีวิต  แตเพราะทานเคยทําความชอบในฐานะที่เกงกาจสามารถมาแตกอน  ขึงใหลงพระ
ราชอาญาใสหลักปกคาเฆี่ยนหลัง 30 ที 
              ใน ประวัติศาสตรสากล เลม 5 ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ มีขอความเกี่ยวกับเหตุการณตอนนี้
อยูวา 
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               “ในเวลานั้น   ชางของเจาพระฝางเชือกหนึ่งตกลูกเปนเผือก  ซึ่งแทนที่จะนําบุญบารมีมาใหเจา
พระฝาง  กลับนําโชครายมาให  เจาพระฝางเห็นสูไมไดแน  ก็พาลูกชางเผือกหนีออกจากเมือง  ตีฝากองทัพ
ไทยออกไปทางดานพระยาอภัยรณฤทธิ์ พระยาอภัยรณฤทธิ์ไดทราบดังนั้น ก็สงคนออกติดตามไดลูกชาง
มา  แตตัวเจาพระเองตามหากันไมพบ  จนไมปรากฏวาไปทางไหน 
               “ชัยชนะที่ไดมาโดยฝมือของพระยายมราชในครั้งนี้กระทําใหประเทศไทยมีแตกกเดียว เปน
ประเทศเดียว  อยูใตพระมหากษัตริยพระองคเดียว  คือสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี 
               “เมื่อเสร็จสึกครั้งนี้แลว  ก็ไดโปรดเกลาฯตั้งพระยายมราชเปนเจาพระยาสุรสีหพิษณุวาธิราช
สําเร็จราชการมณฑลภาคเหนืออยู ณ เมืองพิษณุโลก  ในขณะที่ไดรับตําแหนงอันสูงยิ่งนี้ ทานผูนี้มีอายุ 27 ป 
               “สวนพระยาอภัยรณฤทธิ์เคราะหไมดีเทานองชาย  หนังสืออภินิหารบรรพบุรุษเลาวา 
              สมเด็จพระเจากรุงธนทรงเห็นเปนความผิด  ในการที่ปลอยใหเจาพระฝางหนีออกไปได  ซึ่งควรจะ
มีโทษถึงประหารชีวิต  แตเหตุที่เคยทําความชอบมาแตกอน  จึงใหลงพระราชอาญาใสหลักปกคาและเฆี่ยน
หลัง 30 ที  ครั้นภายหลัง เมื่อตามชางเผือกกลับคืนมาได  จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯเลื่อนเปนพระยา
ยมราชแทนนองชาย  และขณะนั้นมีอายุ 34 ป” 

(แผนดินพระเจาตาก.  2548: 29-30) 

 จากเรื่อง แผนดินพระเจาตาก ขางตนผูเขียนไดอางอิง และคัดลอกขอความจากหนังสือชุด
ประวัติศาสตรสากล  และตํานานอภินิหารบรรพบุรุษเพื่อนําเสนอถึงเหตุการณหลังการปราบกกเจา
พระฝาง  และตองการนําเสนอเกร็ดพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชเมื่อคร้ังรับราชการสมัยกรุงธนบุรี 
 การสรางดวยการคัดลอกขอความจากหนังสือการเมืองสมัยพระเจากรุงธนบุรี ปรากฏใน   
เร่ืองเลาเพียงเรื่องเดียวคือเร่ือง แผนดินพระเจาตาก ดังนี้ 
 

              ความอยุติธรรมนี้จึงแผกระจายทั่วไป จนประชาราษฎรคนธรรมดาสามัญจากทุกหนทุกแหง ก็ตก
เปนจําเลยของคนคดคนพาลไปดวย  ทุกบานตําบล  เมืองเล็กเมืองใหญ  เอกโทตรีและจัตวาทั่ว
ราชอาณาจักรสยามจึงรอนลําบากไปทุกหยอมหญา  มีการฆาการโบยยางและการทรมานดวยวิธีอื่น ใน
พระราชวังนั้น  มีแตเสียงราษฎรรองโอดครวญดวยวามเจ็บปวด  จนพระราชพงศาวดารกลาววาเขต
พระราชวังมีลักษณะเปรียบเหมือนยมโลก 
              ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ  ทานไดแตงหนังสือเกี่ยวกับสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีหลายเลม เปน
ศาสตราจารยประวัติศาสตรชาวไทยรุนใหมนิยมติดตามอานความคิดของทาน ผูเขียนเขาใจวาทานคง
เคารพนับถือพระเจากรุงธนบุรีเปนอยางมาก  จึงไดอธิบายเหตุการณและความประพฤติขององคพระเจา
แผนดินในยุคนี้  ดวยวินิจฉัยวาพระองคมีความจําเปนที่จะตองเครงครัดและเด็ดขาด  เพราะเศรษฐกิจของ
บานเมืองอยูในภาวะอันตราย  ทานเขียนไวในหนังสือ การเมืองสมัยพระเจากรุงธนบุรี วา 
               “ดวยความสั่นคลอนในพระราชอํานาจ  แมแตการคุมกรมพระคลงัในระบบราชการนี้เอง  ที่ทําให
พระเจากรุงธนบุรีทรงใชพระราชอํานาจอยางเครงครัดและเด็ดขาด  ในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทอง
อยางมากในปลายรัชกาล  นับตั้งแตการจัดการกับการลักลอบนําขาวหนีภาษีออกนอกประเทศ” 

             (แผนดินพระเจาตาก.  2548: 242-243)
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 จากเรื่อง แผนดินพระเจาตาก ขางตนผูเขียนไดอางอิง และคัดลอกขอความจากหนังสือ

การเมืองสมัยกรุงธนบุรีเพื่อสรางความนาถือถือในเรื่องเลาที่ถูกสรางขึ้นในการนําเสนอถึงสาเหตุของ

พระจริยาวัตรที่ฉุนเฉียวของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

 การสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชดวยการคัดลอก และอางอิง

ที่มาของเอกสารทาประวัติศาสตร  เปนการแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรประเภทพระราชพงศาวดาร อีกทั้งเปนการสรางความนาเชื่อถือในเรื่องเลาที่ถูกสรางขึ้น

ไดเปนอยางดี  โดยการสรางเรื่องเลาวิธีนี้ปรากฏทั้งในพระราชประวัติในดานวีรกรรม และเหตุการณที่

ลดทอนพระเกียรติของพระองค 

 
   1.1.2  การคัดลอกแบบไมอางอิง 
   การคัดลอกแบบไมอางอิง  คือการสรางเรื่องเลาดวยการคัดลอกจากเอกสารทาง

ประวัติศาสตร แตไมอางอิงที่มาของเอกสารทางประวัติศาสตร หรือกลาวไวอยางไมชัดเจน แบงเปน

วิธีการยอยได 2 แบบ คือ การคัดลอกทั้งเหตุการณ  และการคัดลอกเฉพาะวรรคหรือประโยค   
    1.1.2.1  การคัดลอกทั้งเหตุการณ 
    การสรางเรื่องเลาชนิดไมอางอิงที่มาดวยการคัดลอกทั้งเหตุการณ หรือขอความ

ขนาดยาวจากเอกสารทางประวัติศาสตร  ปรากฏในเรื่อง ตามรอยเลือดพระเจาตาก และเรื่อง 

แผนดินพระเจาตาก  ผูเขียนไดสรางเรื่องเลาใหมีความนาเชื่อถือดวยการอางอิงขอมูล และคัดลอก

ขอความจากพระราชพงศาวดาร    แตไมระบุที่มาวาเปนเอกสารทางประวัติศาสตรชนิดใด  หรือเปน

พระราชพงศาวดารฉบับใด  จากการศึกษาพบวาเอกสารทางประวัติศาสตรที่ที่ถูกนํามาสรางในเรื่อง

เลาในกรณีนี้คือ พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา  ดังตัวอยางในเรื่องตอไปนี้ 

 ในเร่ือง ตามรอยเลือดพระเจาตาก  ชานนท  ท. ไดอางอิง และคัดลอกขอความจาก

เอกสารทางประวัติศาสตร  โดยระบุแหลงที่มาวาคัดลอกจากพระราชพงศาวดารเทานั้น  ไมไดกลาวชัด

วาเปนพระราชพงศาวดารฉบับใด  ดังนี้ 

 
              อะแซหวุนกี้ไดเมืองพิษณุโลกโดยมิไดภาคภูมิใจเอาเสียเลยเนื่องจากกองทัพไทยที่ปองกันเมือง

พิษณุโลกทิ้งเมืองลาถอยออกไปเอง  ใชพายแพในศึกสงครามก็หาไม  เมื่ออะแซหวุนกี้ยกทัพเขาไปตั้งใน

เมืองพิษณุโลกในหนังสือพระราชพงศาวดารกลาววา  อะแซหวุนกี้ประกาศแกนายทัพนายกองทั้งปวงวา       

               “ไทยเดี๋ยวนี้ฝมือเขมแข็งนัก  ไมเหมือนไทยแตกอน  และเมืองพิษณุโลกเสียครั้งนี้จะไดเสียเพราะ

ฝมือที่ทแกลวทหารแพเรานั้นหามิได  เพราะเขาอดขาวขาดเสบียงอาหารจึงเสียเมือง  และจึงจะมารบ

เมืองไทยสืบไปภายหนานั้นแมทัพที่มีสติปญญาและฝมือแตเพียงเสมอเราและต่ํากวาเรานั้นอยามาทํา

สงครามตีเมืองไทยเลยจะเอาชนะเขามิได  แมนดีกวาเราจึงจะมาทําศึกกับไทยไดชัยชนะ”   

(ตามรอยเลือดพระเจาตาก.  2550: 186-187)
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 จากการศึกษาพบวา ผูเขียนเรื่อง ตามรอยเลือดพระเจาตาก นําพระราชพงศาวดารมาอางอิง 

ตอนศึกอะแซหวุนกี้  เปนพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา  โดยนํามาแสดงเปรียบเทียบได

ดังนี้ 

 
              อแซหวุนกี้จึงออกปากประกาศแกนายทัพนายกองทั้งปวงวา  ไทยบัดนี้ฝมือเขมแข็งนักไมเหมือน

ไทยแตกอน  และพระเมืองพิษณุโลกเสียครั้งนี้ใชจะแพเพราะฝมือทแกลวทหารนั้นหามิได  เพราะเขาอด

ขาวขาดเสบียงอาหารจึงเสียเมือง  และซึ่งจะมารบเมืองไทยสืบไปภายหนานั้น  แมทัพมีสติปญญาและ

ฝมือแตเพียงเสมอเราและต่ํากวาเรานั้น  อยามาทําสงครามตีเมืองไทยเลย  จะเอาชัยชนะเขามิไดแมน

ดีกวาเราจึงจะมาทําศึกกับไทยไดชัยชนะ 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา.  2548:  211)

 

 สวนการคัดลอกอีกลักษณะหนึ่ง คือการคัดลอกเนื้อความจากเอกสารทางประวัติศาสตร

โดยตรง แตไมไดระบุถึงแหลงที่มา ยกตัวอยางในเรื่อง แผนดินพระเจาตาก ซึ่งผูเขียนไดคัดลอก

เนื้อความมาจากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาโดยตรง  ดังนี้ 
  

              ครั้นตอมาไมนานเกิดมีขาววา  มีเจานายเมืองระยองอีกกลุมหนึ่งพยายามรวบรวมพรรคพวกเปน

จํานวนถึง 1,500 คน  วางแผนจะโจมตีกองทัพของพระเจาตากสิน ผูนําชาวเมืองระยองกลุมนี้คือ หลวงพล

แสนหาญ ขุนราม ขุนจาเมืองดวง  และหมื่นซอง เมื่อเจาพระยาตากสินทรงทราบก็โกรธมาก รับส่ังให   

พระยาระยองเขามาเฝาแลวตรัสถามวา 

               “ตัวกูมากระทําการทํานุบํารุงแผนดินทั้งนี้  ดวยมีการุณยจิต  แกไพรฟาประชาราษฎรทั้งปวง  

หวังจะชวยคุมครองปองกันปจจามิตร  มิไดคิดจะเบียดเบียนบีฑาผูใดใหไดความเดือดรอน และขุนหมื่น

กรมการพรรคพวกของเอ็ง คบคิดกันประทุษรายแกกู ผูมีกรุณาจิตแกคนทั้งปวงดังนี้  เอ็งรูหรือไมประการใด” 

              เจาเมืองระยองไดฟงเชนนั้นก็ตกใจมากรีบทูลวาตนเองมิไดรูเรื่องเลย วาหลวงพลแสนหาญและ

พรรคพวกคบคิดกันโดยมิไดบอกใหทานทราบ 

(แผนดินพระเจาตาก. 2548:  3-4)
 

 จากเรื่อง แผนดินพระเจาตาก สามารถนํามาเปรียบเทียบกับพระราชพงศาวดาร ฉบับ     

พระราชหัตถเลขาไดดังนี้ 
 

              จึงมีพระประสาทใหหาพระระยองมาเฝาแลวตรัสถามวา  ตัวกูมากระทําการทํานุบํารุงแผนดิน

ทั้งนี้  ดวยมีการุญจิตแกไพรฟาประชาราษฎรทั้งปวง  หวังจะชวยคุมครองปองกันปจจามิตรมิไดคิดจะ

เบียดเบียนบีฑาผูใดใหไดความเดือดรอน  และขุนหมื่นกรมการพรรคพวกของเอ็งคบคิดกันประทุษรายแกกู

ผูมีกรุณาจิตแกคนทั้งปวงดังนี้  เอ็งรูหรือไมประการใด  พระระยองไมรับ  กราบทูลวามิไดรู 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา.  2548: 154-155)
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 การคัดลอกทั้งเหตุการณนี้ ผูเขียนอาจจะปรับสํานวนการเขียน  เพื่อใหเหมาะสมกับกาลสมัย  

ยกตัวอยางในเรื่อง ตามรอยเลือดพระเจาตาก  ชานนท  ท. ไดคัดลอกขอความจากเอกสารทาง

ประวัติศาสตร  แตไมระบุแหลงที่มา  ซึ่งเอกสารทางประวัติศาสตรที่นํามาอางอิงนั้นยังคงเปนพระราช

พงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาเชนเดิม  แตปรับเปล่ียนถอยคําเพียงเล็กนอย  ปรากฏในเนื้อความ

ตอนสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงลงโทษพนักงานชาวภูษามาลา  แตไดปรับเร่ืองอักขรวิธีการ

เขียนเล็กนอย  ดังนี้ 

 
              ครั้นถึง ณ วันเสาร ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๗  พระพุทธเจาอยูหัวทรงเครื่องใหญ  ครั้นเสด็จแลวสอง

พระฉายทอดพระเนตรเห็นพระเกษาเหนือพระกรรณเบื้องซายเหลืออยูเสนหนึ่ง  ก็ทรงพระพิโรธเจา

พนักงานชาวภูษามาลาซึ่งทรงเครื่องนั้น  วาแกลงประจานพระองคเลน  จึงดํารัสถามพระเจาลูกเธอ กรม

ขุนอินทรพิทักษวา  โทษคนเหลานี้จะเปนประการใด  กรมขุนอินทรพิทักษกราบทูลวาเห็นจะไมพิจารณาดู

ทั่ว  พระเกศาจึงหลอหลงอยูเสนหนึ่ง  ซึ่งจะแกลงประจานพระองคเลนนั้นจะไมเห็นเปนๆแท  สมเด็จ

พระพุทธเจาอยูหัวทรงพระโกรธพระเจาลูกเธอเปนกําลัง  ดํารัสวามันเขากับผูผิดกลาวแกกัน  แกลงใหเขา

ทําประจานพอดูเลนไดไมเจ็บแคนดวย  จึงใหลงพระราชอาญาเฆี่ยนพระเจาลูกเธอ กรมขุนอินทรพิทักษ

รอยทีแลวจําไว  ใหเอาตัวชาวภูษามาลาซึ่งทรงเครื่องทั้งสองคน  กับทั้งพระยาอุทัยธรรมจางวางวาไมดูแล

ตรวจตรากํากับเอาไปประหารชีวิตทั้งสามคน 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา.  2548: 223)

 

 จากเนื้อความในพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาขางตน นํามาเปรียบเทียบกับ    

เร่ือง ตามรอยเลือดพระเจาตาก  เหตุการณตอนสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงลงโทษพนักงาน

ชาวภูษามาลา ไดดังนี้ 

 
              ลุวันเสาร เดือน 7 ขึ้น 15 ค่ํา สมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวทรงเครื่องใหญ ครั้นเสด็จแลวทรงสอง 

พระฉายทอดพระเนตรเห็นพระเกศาเหนือพระกรรณเบื้องซายยังเหลืออยูเสนหนึ่ง  ก็ทรงพระพิโรธเจา

พนักงานชาวพระภูษามาลาซึ่งทรงเครื่องนั้นวาแกลงทําประจานพระองคเลน  จึงดํารัสถามพระเจาลูกเธอ

กรมขุนอินทรพิทักษวาโทษคนเหลานี้จะเปนประการใด 

              กรมขุนอินทรพิทักษกราบทูลวาเจาพนักงานเห็นจะไมพิจารณาพระเกศาจึงเหลืออยูเสนหนึ่ง  ซึ่ง

จะแกลงทําประจานพระองคเลนนั้นเห็นจะไมเปนแท  สมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวทรงพระโกรธพระเจาลูกเธอ

เปนกําลัง  ดํารัสวามันเขากันกับผูผิด  กลาวแกกัน  แกลงใหเขาทําประจานพอดูเลนไดไมเจ็บแคนดวยจึง

ใหลงพระราชอาญาเฆี่ยนพระเจาลูกเธอกรมขุนอินทรพิทักษรอยทีแลวจําไว  ใหเอาตัวชาวพระภูษามาลา

ซึ่งทรงเครื่องทั้งสองคนกับทั้งพระยาอุทัยธรรมจางวางวาไมดูแลตรวจตรากํากับเอาไปประหารชีวิต   

ทั้งสามคน 

(ตามรอยเลือดพระเจาตาก.  2550:  202)
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 การสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ดวยการคัดลอกทั้ง

เหตุการณจากเอกสารทางประวัติศาสตรโดยไมอางอิงที่มา หรือไมชี้ชัดวาเปนพระราชพงศาวดารฉบับ

ใด พบวาเปนการคัดลอกอางอิงจากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เนื้อความที่นํามา

อางอิงเปนไปเพื่อสนับสนุนเนื้อหาในเหตุการณตางๆ ที่เกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช  ทั้งในพฤติกรรมดานบวกคือวีรกรรมความกลาหาญ  และพฤติกรรมดานลบคืออารมณดุราย

และพระสติวิปลาส 

 
    1.1.1.2  การคัดลอกเฉพาะวรรค หรือประโยค 
    การสรางเรื่องเลาชนิดไมอางอิงที่มาดวยการคัดลอกเพียงบางวรรค หรือบาง

ประโยคจากเอกสารทางประวัติศาสตรที่มีความสําคัญตอเหตุการณตอนใดตอนหนึ่งในพระราชประวัติ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ปรากฏในเรื่อง ฟาใหม และ ตามรอยเลือดพระเจาตาก ผูเขียนได

คัดลอกประโยคจากเอกสารทางประวัติศาสตร ตอนสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชสั่งประหารกรม

หมื่นเทพพิพิธ  เพื่อตองการแสดงใหเห็นถึงเหตุผลที่พระองคจําตองกระทําเชนนี้  ดังนี้ 

 
              เปนอันจนใจกันทุกหนา  หามีผูใดจะหาญเอาตัวออกตีประกันทานไม  วาถาหากอายศัตรูมันมา

เคาะประตูเมื่อใดแลว  ทานจะไมลุกขึ้นกอเพลิงขึ้นหลังบานอีกดานหนึ่ง  องคพระผูเปนหลักแผนดินก็เห็น

จนแกพระทัยนัก  เมื่อทานไมยอมกําหนดบุญกรรมและตําแหนงของทานเองบางกระนี้  จึงมีพระดํารัสปลง

พระชะตาทั้งของบานเมืองและของทานเจาผูแรงเลือดขัตติยะดังนี้ 

               “ตัวหาบุญวาสนาบารมีมิได  ไปอยูที่ไหนก็พาพวกผูคนที่เชื่อถือบุญพลอยลมตายเสียอีกดวย  

เจาอยาอยูเลย  จงตายเสียครั้งนี้ทีเดียวเถิด  อยาใหเกิดจลาจลในแผนดินสืบไปขางหนาอีกเลย” 

(ฟาใหม.  2547: 1234) 

               

              ...กรมหมื่นเทพพิพิธถือพระองควาสูงศักดิ์เปนถึงโอรสสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศจึงไมยอม

ออนนอมยอมรับสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีซึ่งฐานะพระมหากษัตริยพระองคใหม  เมื่อสมเด็จพระเจากรุง

ธนบุรีมีรับส่ังใหเขาเฝาฯในพระราชวังก็ไมยอมถวายบังคมแสดงความเคารพ  แสดงกิริยากระดางกระเดื่อง

ดวยถือพระองคสูงศักดิ์กวา ทําใหสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงพระพิโรธ  ตรัสประภาษวา 

               “ตัวหาบุญวาสนาบารมีมิได  ไปอยูที่ไหนก็พาพวกผูคนที่นับถือพลอยฉิบหายที่นั่น  ครั้นจะเลี้ยง

ไวก็จะพาคนที่เชื่อถือบุญพลอยลมตายเสียดวยอีก  เจาอยาอยูเลย  จงตายเสียครั้งนี้ทีเดียวเถิดอยาใหเกิด

จลาจลในแผนดินสืบไปขางหนาอีกเลย” 

              จากนั้นสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี  มีรับส่ังใหนําตัวกรมหมื่นเทพพิพิธไปประหารชีวิตเสีย 

(ตามรอยเลือดพระเจาตาก.  2550:  85)
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 ประโยคขางตน  ผูเขียนไดคัดลอกจากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา  โดยนํามา

แสดงเปรียบเทียบไดดังนี้ 

 
              ฝายกรมหมื่นเทพพิพิธ  ไดทราบวาเสียพระยาทั้งสามแลว ก็ตกพระทัย  มิไดตั้งอยูสูรบพาพรรค

พวกหนีไปจากเมืองพิมาย  จะขึ้นไปแดนกรุงศรีสัตนาคนหุต  จึงขุนชนะชาวเมืองนครราชสีมาไปติดตามจับ

กรมหมื่นเทพพิพิธไดกับทั้งบุตรภรรยา...  แลวเสด็จเลิกทัพหลวงกลับยังกรุงธนบุรี  จึงใหเอาตัวกรมหมื่น

เทพพิพิธเขามาหนาพระที่นั่ง  และกรมหมื่นเทพพิพิธถือตัวมิไดถวายบังคม  จึงดํารัสวาตัวหาบุญวาสนา

บารมีมิได  ไปอยูที่ไหนก็พาพวกผูคนที่นับถือพลอยฉิบหายที่นั่น  ครั้นจะเลี้ยงไวก็จะพาคนที่เชื่อถือบุญ

พลอยลมตายเสียดวยอีก  เจาอยาอยูเลย  จงตายเสียครั้งนี้ทีเดียวเถิดอยาใหเกิดจลาจลในแผนดินสืบไป

ขางหนาอีกเลย  แลวดํารัสส่ังใหเอาตัวกรมหมื่นเทพพิพิธไปประหารชีวิตเสีย 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา.  2548: 169)

 

 นอกจากการคัดลอกทั้งประโยคแลว  ยังมีการคัดลอกเฉพาะวรรค หรือบางถอยคําเทานั้น  

ยกตัวอยางในเรื่อง ตามรอยเลือดพระเจาตาก ดังนี้ 
 

              ระหวางที่เจาพระยาทั้งสองนําทัพเขาตีคายพมาอยูนั้น  สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีมีรับส่ังให

ขาหลวงไปติดตามสถานการณการรบอยางใกลชิดแลวรีบกลับมาราบงานตอพระองคทุกระยะ  เมื่อทัพ

เจาพระยาจักรีตีคายพมาแตกหนึ่งคายขาหลวงก็กลับมากราบทูลใหทรงทราบ  ยังไมทันที่ขาหลวงคนแรก

จะถวายบังคมลาออกไปขาหลวงคนที่สองก็เขาเฝาฯและกราบทูลรายงานวาทัพเจาพระยาสุรสีหตีคายพมา

แตกไปแลวคายหนึ่ง  ขาหลวงซึ่งมีรับส่ังใหไปติดตามสถานการณผลัดเปลี่ยนกันเขามากราบทูลตอสมเด็จ

พระเจากรุงธนบุรีถึงชัยชนะที่เจาพระยาทั้งสองพี่สองตีไดคายพมาทีละคายในเวลาไลเล่ียกัน  สมเด็จพระ

เจากรุงธนบุรีทรงรับฟงแลวถึงกับยกพระหัตถตบพระเพลาออกพระโอษฐวา “นี่จะวาพี่หรือนองดีกวากัน

ไฉนในครั้งนี้” 

(ตามรอยเลือดพระเจาตาก  134)

 

 คัดลอกมาจากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา  ดังนี้ 

 
              ในวันนั้นเจาพระยาจักรีแมทัพหนายกพลทหารออกตีคายพมา...  และกองเจาพระยาสุรสีห ซึ่งตั้ง

คายตรงประตูทาแพ  ก็ยกออกตีคายพมาแตกทั้งสามคาย  ตํารวจผูไปตรวจการมากราบทูลสมเด็จ

พระพุทธเจาอยูหัวทรงพระโสมนัส ยกพระหัตถตบพระเพลาทั้งสองขางดํารัสสรรเสริญเจาพระยาทั้งสองวา

จะวาพี่ดีหรือนองดีไฉนในครั้งนี้ 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา.  2548:  189-190)
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 สวนในเรื่อง แผนดินพระเจาตาก พบการคัดลอกเฉพาะวรรค  ดังนี ้

 
              พระเจากรุงธนบุรีทรงเห็นวาจะถึงที่ตายแนแลว  จึงรับส่ังแกผูคุมและเพชฌฆาตวา 

               “ตัวเราก็ส้ินบุญ จะถึงที่ตายแลว  ชวยพาเราแวะเขาไปหาทานผูสําเร็จราชการ(หมายถึงสมเด็จ

เจาพระยามหากษัตริยศึก) จะขอเจรจาดวยสักสองสามคํา” 

(แผนดินพระเจาตาก.  2548:  208)

 

 คัดลอกมาจากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา  ดังนี้ 

 
              เจาตากจึงวาแกผูคุมเพชฌฆาตวา ตัวเราก็ส้ินบุญจะถึงที่ตายอยูแลว ชวยพาเราแวะเขาไปหา

ทานผูสําเร็จราชการ จะขอเจรจาดวยสักสองสามคํา 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา.  2548:  230)

   

 การคัดลอกบางสวนเฉพาะบางวรรค บางประโยค ที่ยกตัวอยางไปขางตนนั้นเปนการคัดลอก

จากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา  นอกจากนี้ยังพบการคัดลอกจดหมายเหตุความทรงจํา

กรมหลวงนรินทรเทวีในเรื่อง ฟาใหม ผูเขียนไดคัดลอกขอความในจดหมายเหตุความทรงจําของกรม

หลวงนรินทรเทวี โดยสรางเรื่องเลาใหเปนขอรับส่ังของตัวละครที่หมายถึงกรมหลวงหลวงนรินเทวีเอง  

ดังนี้ 

 
               “...ในกาลนี้  พระเปนเจาสองพระองคนี้คือผูบํารุงสุขแหงสัตวผูยาก ทรงบําราบทุกขเข็ญให

ปลาตไปได  ผูอื่นหาอาจทําไมได  ดิฉันเขาใจ  ก็แตวาพระวาจาของเจานายพระองคนั้นเปนอยางไรเลาคะ” 

               “ออ  ฉันก็ชักพูดเพลินไป  ขอโทษเถิดพอ  ทานรับส่ังวาดังนี้ เหตุผลกรรมของสัตวพื้นแผนดินรอน  

ราษฎรเหมือนผลไม  เมื่อตนแผนดินเย็นดวยพระบารมี ชุมพื้นชื่นผลจนมีแกน ปลายแผนดินแสนรอนรุมสุม

รากโคน  โคนลมถมแผนดิน  ดวยสินพระบารมีแตเพียงนั้น” 

(ฟาใหม.  2547: 1329)

 คัดลอกมาจากจดหมายเหตุความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี  ดังนี้ 

 
              หลวงประชาชีพ โจทกฟองวาขายขาว รับส่ังใหตัดศีรษะหิ้วหัวเขามาถวายที่เสด็จอกทอดพระเนตร  

เหตุผลกรรมของสัตว  พื้นแผนดินรอน  ราษฎรเหมือนผลไม  เมื่อตนแผนดินเย็นดวยพระบารมี ชุมพื้นชื่น

ผลจนมีแกน  ปลายแผนดินแสนรอนรุมสุมรากโคน  โคนลมถมแผนดิน  ดวยสินพระบารมีแตเพียงนั้น 

(จดหมายความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี.  2551:  365)
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 ในเรื่อง แผนดินพระเจาตาก  ไดคัดลอกคําพูดของหมอมฉิมกอนที่จะถูกประหาร  ดังนี้ 

   
              หมอมอุบลปฏิเสธไมรับ  แตหมอมฉิมใหการดวยความแคนใจ บอกวาอยากตายตามพอ ทาให

ประหารชีวิต  และกลาวตอหมอมอุบลวา 

               “ยังจะอยูเปนมเหสีคี่ซอนหรือ  มาตายตามพอเจาเถิด” 

(แผนดินพระเจาตาก. 2548:  221)

 

 คัดลอกมาจากจดหมายเหตุความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี  ดังนี้ 

 
              เจาประทุมทูลวาฝรั่งเปนชูกับหมอมฉิม หมอมอุบล กับคนรํา ๔ คน เปน ๖ คนดวยกัน  รับส่ังถาม

หมอมอุบลไมรับ  หมอมฉิมวายังจะอยูเปนมเหสีขี้ซอนหรือ  มาตายตามพอเจาเถิด 

(จดหมายความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี.  2551:  360)

 

 การสรางเรื่องเลาดวยการคัดลอกเฉพาะบางวรรค บางประโยค  โดยคัดสรรเฉพาะถอยคํา 

หรือประโยคในเหตุการณสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เปนการ

รักษาสํานวนเดิม  และผสานกับสํานวนใหมที่สรางขึ้น  โดยมีจุดประสงคเพื่อสรางความนาเชื่อถือในตัว

บทเรื่องเลา  แตไมหนักแนนเหมือนวิธีคัดลอกทั้งเหตุการณ ดังที่กลาวมาแลวในขางตน 

 การสรางเรื่องเลาดวยการคัดลอก และอางอิง หรือไมอางอิงจากเอกสารทางประวัติศาสตร  

เปนการสนับสนุนตอเร่ืองเลาที่ถูกประกอบสรางขึ้นมาใหม  และโดยเฉพาะกรณีอางอิงถึงแหลงที่มา

เปนการตอกย้ําสรางความนาเชื่อถือของเร่ืองเลามากยิ่งขึ้น เอกสารทางประวัติศาสตรที่ถูกนํามา

อางอิงอยางมาก คือ พระราชพงศาวดารฉบับตางๆ โดยเฉพาะฉบับพระราชหัตถเลขา จดหมายเหตุ

ความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี  พระราชวิจารณของสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และจดหมาย

เหตุบาทหลวงฝรั่งเศส 

 
 1.2  การสรางเรื่องเลาดวยการเรียบเรียงใหม 
 การเรียบเรียงใหม  เปนการสรางเรื่องเลาดวยสํานวนใหมที่ยังคงความหมายตามเอกสารทาง

ประวัติศาสตร  พบในเรื่อง พระเจาตากสินกูชาติ  ตากสินมหาราช ตามรอยเลือดพระเจาตาก  

ตากสินมหาราชชาตินักรบ และสามกรุง ที่ไดสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชตอนสั่งไพรพลเหลาทหารทั้งหลายทุบทําลายหมอขาว เพื่อเตรียมเขาตีเมืองจันทบุรี โดย

เนื้อหาเรื่องเลาในกลุมนี้ไดเรียบเรียงใหมจากเอกสารทางประวัติศาสตรชุดเดียวกัน คือพระราช

พงศาวดาร  ซึ่งเนื้อหาตอนนี้ปรากฏครั้งแรกในพระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)  ดังนี้ 
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              แลวจึงตรัสส่ังโยธาหาญทั้งปวงใหหุงอาหารรับพระราชทานแลว เหลือนั้นส่ังใหเทเสีย ตอยหมอ

ขาวหมอแกงใหจงส้ิน ในเพลากลางคืนวันนี้ตีเอาเมืองจันทบูรใหได  ไปหาขาวกินเชาเอาในเมือง ถามิไดก็

ใหตายเสียดวยกันเถิด 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม).  2551:  50)

 

 ดังที่ไดเคยกลาวไปแลวนั้นวาเนื้อความในพระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) เปน

แมแบบในการชําระพระราชพงศาวดารในสมัยตอมา อีกทั้งมีความละเอียดไมมากนักเมื่อเทียบกับ 

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ดวยเหตุนี้ผู เขียนจึงนําขอมูลชุดนี้มาจากพระราช

พงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาเพราะมีรายละเอียดที่ชัดเจนกวา  ดังนี้ 

 
              แลวตรัสส่ังนายทัพนายกองทแกลวทหารทั้งปวงใหหุงอาหารกินพรอมกันแลว เหลือนั้นใหสาด

เสียเทเสียจงสิ้น  ในเพลากลางคืนวันนี้เรงเขาตีเอาเมืองจันทบูรใหจงได  เขาไปกินขาวเชาเอาในเมือง แมน

มิไดเมืองก็จงตายเสียใหพรอมกันทีเดียวเถิด ครั้นค่ําลงเพลาประมาณสามยาม จึงตรัสส่ังใหยกทัพบาย

หนาตอทิศอีสานเขาตีเมืองจันทบูร 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา.  2551: 159 -160)

 

 ในเรื่อง พระเจาตากสินกูชาติ ผูเขียนไดสรางเรื่องเลาตอนนี้ไว  ดังนี ้
 

              เมื่อทุกคนกินอาหารเย็นเสร็จ  พระยาตากและบรรดาแมทัพก็ออกมาจากที่ประชุม 

               “ขาขอสั่งใหทุกคน  ทําลายหมอชามรามไหและเสบียงอาหารใหหมด อาหารมื้อนี้จะเปนมื้อ

สุดทาย หากพวกเจาตีเอาเมืองจันทบูรไมไดในค่ําวันนี้  ขาและพวกเจาจะไดตายเสียดวยกันทั้งหมดทีเดียว 

จงมุงเขาไปกินอาหารมื้อเชากันในเมืองจันทบูรใหไดเถิด”  พอส้ินเสียงพระยาตาก เสียงหมอดินก็ถูกทุบดัง

โพละแตกกระจายพรอมทั้งเสบียงอาหารถูกเก็บฝง  และเผาจนไมเหลือเปนเสบียงอีกตอไป 

               “ขาพรอมสูตาย”  นายทัพนายกองตางเห็นอาญาสิทธิ์ของพระยาตากจึงไมมีใครขัดขืน  พรอมที่

จะทําตาม 

(พระเจาตากสินกูชาติ.  2544:  65-66)

 

 จากตัวอยางการเรียบเรียงใหมในขางตน  ผูเขียนไดเรียบเรียงใหมจากเหตุการณที่นําเสนอให

เห็นพระบรมราชโองการที่เด็ดเดี่ยว และกลาหาญ ตอกย้ําบุคลิกภาพความเปนผูนํา สามารถสรางพลัง

ศรัทธาใหแกแมทัพนายกอง โดยอาศัยขอมูลจากเอกสารพระราชพงศาวดาร  นอกจากนี้ยังแสดงให

เห็นถึงความมุงมั่น และความสามัคคีของเหลาทหารหาญที่พรอมที่จะตีเมืองจันทบุรีอีกดวย 
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 ในเรื่อง ตามรอยเลือดพระเจาตาก ผูเขียนไดสรางเรื่องเลาตอนนี้ไว  ดังนี้ 

 
              เย็นวันนั้น  เมื่อพลเหลาทหารทั้งหลายหุงหาอาหารกินกันจนอิ่มแลว เจาตากมีรับส่ังใหทุบหมอ

ขาวทุกใบทิ้งจนหมดสิ้นแลวตรัสประกาศวา คืนนี้จะเขาตีเมืองจันทบุรียึดเมืองใหได ใหไปกินขาวเชาใน

เมือง  หากเขาเมืองไมไดกใ็หตายเสียดวยกันเถิด 

              เหลาหารทั้งหลายไดยินเจาเหนือหัวตรัสประกาศอยางเด็ดขาดแนนแนเปนอาญาสิทธิ์เชนนั้นก็

เกิดความฮึกเหิม  ไมคิดประหวั่นพรั่นกลัวแมแตความตาย  พรอมจะสูจนขาดใจเพื่อเอาชัยชนะมาใหไดดัง

พระราชประสงค 

              ในค่ําคืนนั้น  ทัพเจาตากไดจัดรูปขบวนเตรียมพรอมเพื่อเขายึดเมือง 

(ตามรอยเลือดพระเจาตาก.  2550:  40)

 

 จากตัวอยางการเรียบเรียงใหมขางตน ผูเขียนไดสรางฉาก และเรื่องราวคลายกับเร่ือง      

พระเจาตากสินกูชาติ  โดยพยายามแสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

และคําสั่งที่เด็ดขาดอันเปนกุศโลบายที่สําคัญที่ทําใหทัพของพระองคสามารถเขาตีเมืองจันทบุรีได

สําเร็จ   เปนที่นาสังเกตวาเรื่องนี้ไดเพิ่มเติมปฏิกิริยาของเหลาทหารในทัพที่มีตอวาจาสิทธิ์ของสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราชที่สรางความฮึกเหิม และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

 ในเรื่อง ตากสินมหาราช ผูเขียนไดสรางเรื่องเลาตอนนี้ไว  ดังนี้ 
 

              พระยาตากมีสีหนาดีขึ้นกลาวตอไปวา “กูดีใจที่พวกมึงรักแผนดินยิ่งกวาชีวิตเยี่ยงเดียวกับกู ถา

แมนปรารถนาที่จักตาย เราก็จักตายดวยกัน  เราจักกินขาวมื้อนี้เปนมื้อสุดทาย กินเสร็จแลว ก็ทุบหมอขาว

หมอแกงทิ้งเสียใหหมด เพราะถาเราตาย เราก็มิตองใชมันอีก ขอพวกมึงจงเอาแตอาวุธคูกายกับหัวใจอัน

แกรงกลาไปรบกับพวกมัน แตถารอดตาย เราจักไปหาขาวมื้อตอไปกินที่ในเมืองจันทบูร ขอพวกมึงจงจําไว  

ไมวาจะพายหรือชํานะ  เราจักมิกลับมาที่นี่อีกแลวเราจักไปตายดวยกันกูจักไสชางพังประตูเมืองใหจงได” 

(ตากสินมหาราช.  2548:  289)

 

 จากตัวอยางการเรียบเรียงใหมขางตน  ผูเขียนไดสรางพระราชดํารัสที่เมเปยมไปดวยพระราช

หฤทัยที่มุงมั่นของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่ต้ังใจจะตีเมืองจันทบุรีใหได พระราชดํารัสนี้แสดงให

เห็นถึงความรูสึกรักแผนดินที่ยอมเสียสละแมกระทั่งชีวิตของพระองคเอง  ตลอดจนเชื่อมั่นและศรัทธา

ในหัวใจที่รักแผนดินของเหลาแมทัพนายกองที่ยอมอุทิศเสียสละเพื่อแผนดินเชนกัน อีกทั้งยังแสดงให

ใหเห็นถึงวามเปนผูนําที่ดีดวยการรบเคียงบาเคียงไหล และพรอมที่จะตายเคียงขางกับทหารอื่นๆ 
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 ในเรื่อง ตากสินมหาราชชาตินักรบ ผูเขียนไดสรางเรื่องเลาตอนนี้ไว  ดังนี้ 
 

               “ลูกอยากลงโทษผูที่พยายามทําลายพวกเรา  และสนับสนุนศัตรูของเราหรือไม” 

               “อยาก !” 

              พระเจาตากยิ้มอีก 

               “ถาเชนนั้นก็เปนเรื่องงาย  ถาลูกอยากกินอาหาร ก็ตองไปหากินเอาในนั้น” เขาชี้มือไปที่ประตู

เมือง 

               “เราไมมีอะไรเหลือแลว  ทองดีเพิ่งเทขาวที่เหลือของพวกเราตามคําส่ังของพอ  และทุบหมอขาว

แตกหมดแลว  ในกรณีที่ลูกๆบางคนยังมีเสบียงกรังติดตัวอยู” 

ทุกคนตางตกใจ 

แมพวกนายทหารก็ยังตะลึง 

(ตากสินมหาราชชาตินักรบ.  2550: 195)

 

 จากตัวอยางการเรียบเรียงใหมขางตน  ผูเขียนไดใหสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชแทน

พระองควา “พอ” และใชสรรพนามแทนเหลาทหารทั้งหลายวา “ลูก”  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ที่ใกลชิดระหวางพระองค และเหลาทหาร อันหมายความรัก และความผูกพันระหวางขุนศึก และ

ผูใตบังคับบัญชาประดุจคนในครอบครัวเดียวกัน ที่มีความพิเศษกวาสภาวะสมมติเทพของพระมหากษัตริย

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 นอกจากการสรางเรื่องเลาในเหตุการณตีเมืองจันทบุรีเปนรอยแกวดังที่แสดงแลวนั้น ยัง

ปรากฏการสรางเรื่องเลาในเหตุการณตอนนี้เปนรอยกรอง ดังปรากฏในเรื่อง สามกรุง เพียงเรื่องเดียว 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณทรงพระนิพนธเหตุการณตอนนี้ไว  ดังนี้ 

 
              พิเคราะหเฉพาะหนา ในครา  นี้นา 

                                           ถึงดิถีดีปรา กฎแจง 

                                           กอนตรูจะจูรา วีปาย 

                                           ปนประยุทธกุฑยแยง แยงเขาเผาผลาญ ฯ 

                                                      ส่ังกันพลันทราบเคา ในคืน  นี้เทอญ 

            กองฉกรรจยันยืน  อยูพรอม 

            เหลาราบดาบหอกปน  เปนหมวด 

            คราฤกษเกริกเขาหอม  โหเราเอาชัย ฯ 

        อาหารวารนามื้อ  สายัณห  นี้แน 

           เตรียมแตยังวันวัน  เถิดนอ 

          ม้ือนี้จะกินกัน   ที่นี่ 
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                                         อิ่มเสร็จส่ังตอยหมอ  พรุงมื้อในเมือง ฯ 

              เหลานายทัพนายกอง  ฟงทํานองกลยุทธ  สุดยินดีทุกตน  รีบส่ังพลบมีหึง  จึงเหลาทหารหาญศึก  

รูตื้นลึกหนาบาง ตางคนวางหฤทัย  ในบุรุษผูนํา ตางกระทําตามสั่ง  ดั่งดํารัสบมิแคลว โภชนกิจสําฤทธิ์แลว  

ตอยหมอรอเว  ลาแฮ ฯ 

(สามกรุง.  2495?:  74)

 

 จากตัวอยางการเรียบเรียงใหมขางตน  กรมหมื่นพิทยาลงกรณทรงพระนิพนธโดยมุงแสดง

ความปรีชาของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในเรื่องกลยุทธการศึกเขาตีเมืองจันทบุรี  ทั้งดาน

การทหาร  โดยทรงวิเคราะหเหตุการณแลวตัดสินใจวาจะตองเรงตีเมืองจันทบุรีใหไดในคืนนี้  กรมหมื่น

พิทยาลงกรณทรงใชคําวา “กลยุทธ”  เพื่อทรงแสดงใหเห็นวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเปนผูจงใจ

ใชยุทธวิธีสรางขวัญใหแกแมทัพนายกองเหมาะสม ไดผลโดยพิเคราะหอยางถี่ถวน 

 เอกสารทางประวัติศาสตรที่นํามาเรียบเรียงใหมเปนสํานวนใหมนั้น  นอกจากอาศัยพระราช

พงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาเปนขอมูลหลักแลว  ยังอาศัยเอกสารจดหมายเหตุความทรงจํากรม

หลวงนรินทรเทวี และเอกสารตํานานอภินิหารบรรพบุรุษในการสรางเรื่องเลา  พบในเรื่อง ใครฆา   

พระเจากรุงธน และ ตากสินมหาราชชาตินักรบ ที่เรียบเรียงใหมโดยอาศัยใจความตอนสมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราชสั่งใหปลูกไผไวรอผูมีบุญ จากเอกสารทางประวัติศาสตรจดหมายเหตุความทรงจํา

กรมหลวงนรินทรเทวี  ดังนี้ 

 
              ใหปลูกไมไผ ๑,๐๐๐  ไมแกน ๑,๐๐๐  ไวทาทานผูมีบุญจะมาขางหนาจะไดสรางปราสาท  ไมไผ

จะทํารางราน  ไมแกนจะไดทําเสาปราสาท  ปลูกไวสําหรับผูมีบุญจะมา  พระองคทานจะเหาะแลว 

(จดหมายเหตุความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี.  2551:  364)

 

 เนื้อความขางตนเปนเหตุการณตอนสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชสั่งใหปลูกไมแกน และไม

ไผอยางละหนึ่งพัน  เพื่อรอผูมีบุญมาปกครองประเทศจะไดมีไมไวใชสรางปราสาท  ในเร่ือง ใครฆา

พระเจากรุงธน ผูเขียนไดเรียบเรียงใหมในตอนเดียวกันนี้ไว  ดังนี้ 

 
               “นี่  ธิเบศร”  ทรงรับส่ัง  พรอมกับอาการที่ดวงพระเนตรมองขึ้นสูเพดาน “ส่ังใหเขาปลูกไมไผสัก

พันหนึ่ง ไมแกนสักพันหนึ่ง  ใครมีบุญมาขางหนาจะไดสรางปราสาท  ไมไผจะไกทํารางราน  ไมแกนจะได

ใชเปนกระดูกสําหรับกอตั้งเสาปราสาท เผ่ือผูมีบุญเขาจะมา สวนขานะ มันจะเหาะอยูแลว ขาจะเหาะละนะ  

ธิเบศร” 

(ใครฆาพระเจากรุงธน.  2544:  315-316)
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 จากตัวอยางการเรียบเรียงใหมขางตน  ผูเขียนไดนําเสนอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชใน

อากัปกิริยาที่ไมปกติ หรือตองการแสดงใหเห็นถึงอาการพระสติวิปลาส  เพื่อใหสอดคลองกับคําตรัสที่

ใหปลูกไมไผ ไมแกนเพื่อรอผูที่มีบุญ และพระองคจะเหาะแลวซึ่งเปนคําตรัสที่แปลก และเพิ่มเติมตัว

ละคร “ธิเบศร” ใหเปนผูรับใช และสังเกตเห็นในอาการที่เหมอลอยผิดปกติของพระองค 

 สวนเรื่อง ตากสินมหาราชชาตินักรบ ผูเขยีนไดสรางเรื่องเลาตอนนี้ไว  ดังนี ้

 
              พระเจาตากสินไมระวังพระองค  ยังคงปฏิบัติพระธรรมอยางแข็งขัน นั่งวิปสสนานานๆ รวมกับ

พระสงฆสองสามรูป จากนั้นก็เสด็จออกเพื่อโปรดใหเรียกเก็บภาษีจากพอคาบางคน หรือชางบางคน  เรียก

เก็บภาษีการคา การพนัน กะแช เพื่อส่ังประหารใครตอใคร โปรดใหปลูกไมจันทนจํานวนพันตนกับไมไผ

พันลําเอาเตรียมไวสรางปราสาทสําหรับผูมีบุญซึ่งจะเหาะมาปกครองสยาม 

               (ตากสิน มหาราชชาตินักรบ.  2550:  426)

 

 จากตัวอยางการเรียบเรียงใหมขางตน ผูเขียนไดนําพระจริยาวัตรการวิปสสนาของสมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราชเขามาเปนสวนหนึ่งของอาการพระสติวิปลาส  โดยกลาวเปนนัยถึงอาการที่ดุราย “ส่ัง

ประหารใครตอใคร” และคําตรัสที่ไมปกติในเรื่องของการปลูกตนไผ 

 การเรียบเรียงใหมโดยอาศัยขอมูลจากเอกสารตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ  เนื้อหาสวนใหญที่

ปรากฏจะเปนพระราชประวัติที่คร้ังทรงพระเยาว กอนที่จะไดรับราชการ ปรากฏในเรื่อง ฟาใหม ตากสิน

มหาราชชาตินักรบ  และ ตามรอยเลือดพระเจาตาก ที่นําเสนอดวยการเรียบเรียงใหม พระราช

ประวัติเร่ืองพระชาติกําเนิดวาพระองคเปนลูกครึ่งไทยจีน และเปนบุตรบุญธรรมเจาพระยาจักรี  จาก

ขอมูลในตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ  ดังนี้   

 
              ในแผนดินนั้นเจาพระยาจักรีที่สมุหนายก ตั้งบานเรือนอยูใกลกําแพงพระมหานครกรุงศรีอยธยา  

ในกาลครั้งโนนนั้น  จีนมีชื่อไหยฮองเปนขุนพัฒนนายอากรบอนเบี้ย แลกอบดวยทาสภรรยาชายหญิงแล

ทรัพยสมบัติโดยสมบูรณ  จึ่งเขาไปพึ่งบารมีที่อยูหนาบานเจาพระยาจักรีมาชานาน จนภรรยาตั้งครรภ

กําหนดได ๑๐ เดือน  ก็คลอดบุตรชาย ๑ คน ในจุลศักราช ๑๐๙๖ ปขาลฉอศก  กุมารบุตรจียไหยฮองขุน

พิพัฒนนั้น  มีศิริรูปพรรณสัณฐานงามยิ่งนัก 

(ตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ.  2551:  393)

 

 จากขอมูลขางตนที่แสดงใหเห็นถึงชาติกําเนิดของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเปนลูกครึ่ง

ไทยจีน  ในเรื่อง ฟาใหม  ศุภร  บุนนาค ไดสรางเรื่องเลาที่แสดงถึงพระราชประวัติความเปนลูกครึ่งไทย

จีน และเปนบุตรบุญธรรมของเจาพระยาจักรี  ดังนี้ 
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              แสนจึงเขาสวมตําแหนงนองชายเล็กที่โหนเอวพี่ชายไปดวยทุกหนทุกแหง สวนอีกนายหนึ่งนั้นเปน

บุตรบุญธรรมทานขุนนางผู ใหญฝายวังหลวงทานหนึ่ งอีกเหมือนกัน  แมวาเปนเชื้อจีนและพูด

ภาษาตางประเทศไดทั้งจีน ญวนและมลายูเปนที่ประหลาด แตกิริยามารยาทเปนคุณมหาดเล็กทุก

กระเบยีดนิ้ว  อายุจะออนแกกวา “คุณพี่” ผูใหญก็ไมมากนอย 

(ฟาใหม.  2547:  77)

 

 จากตัวอยางการเรียบเรียงใหมขางตน ไดนําเสนอพระราชประวัติของพระองคในดานเนื้อหา

ที่ที่แสดงถึงความเปนลูกครึ่งจีนของพระองค  แตผูเขียนไดเพิ่มเติมความสามารถในการตรัสไดหลาย

ภาษา  เปนการนําเสนอเชิงยกยองในพระปรีชาสามารถ และพระราชจริยาวัตรกิริยามารยาทที่แสดงให

เห็นถึงการไดรับการศึกษาอบรมอยางดี ถึงแมจะมีเชื้อจีนก็ตาม 

 ในเรื่อง ตากสินมหาราชชาตินักรบ ไดกลาวถึงความเปนลูกครึ่งไทยจีนของสมเด็จพระเจา

ตากสิน  ดังนี้ 

 
              เขาจึงปกปดการพบปะกับนายสินมหาดเล็กอยูเปนนาน  เขาบอกบิดาเปนเชิงแกตัวในกาบตอมา

วา ที่จริง สินไมใชบุตรขุนนาง  แตเปนลูกครึ่งจีนซึ่งไดรับการชุบเล้ียง 

(ตากสินมหาราชชาตินักรบ.  2550:  11)

 

 จากตัวอยางการเรียบเรียงใหมขางตน Claire Keefe-Fox นําเสนอใหผูอานทราบวาที่จริงแลว

พระองคทรงเปนลูกครึ่งไทยจีน ไมใชบุตรของขุนนางซึ่งเปนสถานภาพที่ดอยกวาการเปนบุตรขุนนาง   

โดยสิ้นเชิง   

 นอกจากนั้นยังพบการกลาวอางถึงความเปนลูกครึ่งไทยจีนของสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชมาใชในเหตุการณชวงศึกสงคราม  ดังนี้ 

 
               “ใครตอใครอาจเรียกพวกเจาเปนพวกขบถ พวกหนีทัพ  แตอยาไปเชื่อพวกมัน  เราเปนผูรักชาติ  

ใครตอใครอาจเรียกพวกเจาวาเปนคนทรยศ  ทิ้งเมืองหลวงไปในยามที่ยากเข็ญที่สุดนับตั้งแตสมเด็จพระ

รามาธิบดีอูทองทรงตั้งราชธานีขึ้นมา  วาพวกเจารูเห็นเปนใจกับศัตรู...ไมจริงเลย  ขาขอประกาศวา ไมวา

พวกเจาจะมีเชื้อสายเปนชาวสยามแทๆอยางวิชิต หรือมีเชื้อแขกเปอรเซียอยางบุนนาค” เขาหันไปมอง

นายทหารทั้งสองที่ยืนขนาบขางอยู “เปนลูกครึ่งจีนอยางขา หรือเปนชาวฝรั่ง...” เขามองที่มาธิวนิดหนึ่ง ยิ้ม

นอยๆ “พวกเจาเปนความหวังของสยาม” 

(ตากสิน มหาราชชาตินักรบ.  2550:  140)
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 พระราชดํารัสขางตน Claire  Keefe-Fox ไดนําเสนอเพื่อแสดงวาพระองคทรงเปนสวนหนึ่ง
ของความหลากหลายของเชื้อชาติที่มีจุดมุงหมายเปนหนึ่งเดียวกันคือแผนดินไทยเปนการใชสถานภาพ
ความเปนลูกครึ่งไทยจีนของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในการกาวขามเชื้อชาติ ที่วาจะเปนคน   
เชื้อชาติใดแตเมื่ออาศัยอยูบนผืนแผนดินไทยหัวใจก็เปนคนไทยเชนกัน 
 ในเรื่อง ตามรอยเลือดพระเจาตาก ก็นําเสนอเรื่องเลาพระราชประวัติเร่ืองชาติกําเนิดที่
พระองคเปนลูกครึ่งไทยจีนเชนกัน  ดังนี้ 
 

              ในหองเวลาแหงความตกต่ําดํามืดของดวงเมือง  บรรดาเหลาขุนพลที่ทําหนาที่ปกปอง พระนคร
อยางเขมแข็งหาญกลาซึ่งมีอยูจํานวนนอยคนนั้นมี พระยาตาก นามเดิมวา “สิน” ดํารงตําแหนงเปนเจา
เมืองตาก นับเปนขุนพลอีกผูหนึ่งซึ่งรวมอยูในจํานวนดังกลาว พระยาตากสินผูนี้มีเชื้อจีน แตเดิมรับราชการ
อยูในกรุงศรีอยุธยาแลวไดรับการแตงตั้งใหเปนยกกระบัตรเมืองตาก ตอมาเจาเมืองตากเสียชีวิต 
ยกกระบัตรสินจึงถูกเลื่อนขึ้นไปเปนเจาเมืองตาก  เรียกวา พระยาตาก 

             (ตามรอยเลือดพระเจาตาก.  2550:  10)
 

 ตัวอยางการเรียบเรียงใหมขางตน แสดงใหเห็นวาการมีเชื้อสายจีนไมเปนอุปสรรคตอการ
เลื่อนชั้นในทางราชการ  และความเปนขุนพลก็เปนคุณสมบัติของผูกลาโดยไมจํากัดเชื้อชาติ 
 เหตุการณในเรื่อง ฟาใหม ตากสินมหาราชชาตินักรบ และ ตามรอยเลือดพระเจาตาก 
ที่ไดยกตัวตัวอยางมาทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นถึงการเรียบเรียงใหมโดยใชหลักฐานจากตํานานอภินิหาร
บรรพบุรุษ  คือการนําเสนอวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมีเชื้อสายจีนโดยนําเสนอผานทั้งในสวน
ของการบอกเลา และการสนทนาของตัวละครในเรื่องเลา 
 นอกจากนี้เร่ืองเลาที่นําเสนอเนื้อหาพระราชประวัติในวัยเยาวยังเนนถึงบุญบารมีของ
พระองค  และความสัมพันธระหวางพระองคกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  
ยกตัวอยางในเรื่อง ตากสินมหาราชชาตินักรบ โดยนํามาจากตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ  ดังนี้ 
 

              ในกาลนั้นนายสินคิดการตั้งบอนถั่วเปนเจามือในพระอาราม  ชักชวนสานุศิษยในพระอารามวัด
โกษาวาศน มาแทงถั่ว  ฝายพระอาจารยทราบประพฤติเหตุดังนั้นแลวก็ลงโทษกับสานุศิษยทั้งหลายซึ่งเลน
เบี้ยแทงถั่วนั้น  ทั่วทุกๆคนแตนายสินผูเปนเจามือถั่วนั้น  พระอาจารยลงโทษทัณฑกรรมมัดมือครอมกับ
บันไดน้ําทําประจาน  ส่ังสอนใหเข็ดหลาบดวยเปนตนเหตุกอความชั่วขึ้นในพระอาราม  มัดนายสินแชน้ํา
ตั้งแตพลบค่ําเปนเวลาน้ําขึ้นดวย  แลวพระอาจารยก็ไปสวดพระพุทธมนตตามธรรมเนียมในพระอาราม  
ครั้นเลิกสวดมนตแลวเปนเวลาประมาณยามเศษ  พระอาจารยจึ่งระลึกถึงซึ่งมัดนายสินแชน้ําไวนั้น  จะเปน
อันตรายอยางไรก็หาทราบไม  จึ่งไดมนิมมาเดินลงมายังทาน้ําดวยพระสงฆเปนอันมาก  ครั้นถึงบันไดน้ําก็
เห็นน้ําทวมลบตลิ่ง  แลวพระอาจารยมีความวิตกวานายสินจะมิเปนอันตรายแกชีวิตดวยอุทกภัยฤๅ  จึ่งส่ัง
พระสงฆซึ่งเปนอันเตวาสิกนั้นใหจุดไตตามไฟเที่ยวสองหานายสิน  ก็พบนายสินที่ริมตล่ิงวัด มือนายสินยัง
มัดติดอยูกับบันได  แตบันไดหลุดถอนขึ้นมาไดดวยอํานาจบุญบารมีของนายสินจะไดเปนพระเจาแผนดินนั้น 

(ตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ.  2551:  394-395)
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 ขอมูลขางตนถูกนาํมาเรียบเรียงใหม  ดังนี ้
 

              อีกวันหนึ่ง  สินทําใหเขาทั้งสองตองถูกลงโทษเพราะเลนการพนันที่ในวัด  ทานเจาอาวาสโกรธ

มาก ส่ังใหจับสินมัดไวกับเสาที่ทาน้ําตลอดทั้งวัน  สินเกือบจมน้ําตายเมื่อน้ําขึ้น แตรอดมาไดดวยบุญบารมี  

บุนนาคเลาอยางอดชื่นชมไมได ใช ใครๆ ก็เห็นวาสินมีบารมียิ่งใหญมาตั้งแตวัยเด็ก 

(ตากสินมหาราชชาตินักรบ.  2550:  150)
 

 Claire  Keefe-Fox ไดตัดทอนรายละเอียดบางสวนออก  แตยังคงกลาวถึงเหตุผลที่พระองค

ถูกลงโทษ  และกรรมวิธีที่ถูกลงโทษ คือการจับมัดไวกับเสาที่ทาน้ํา  และแสดงถึงผลที่ตามมาทันที คือ

พระองคเกือบเปนอันตราย แตรอดมาไดดวยบุญบารมี โดยตอกย้ําถึงบุญบารมีของพระองคดวย

น้ําเสียง ผานการเลาของตัวละครคือบุนนาค ซึ่งชี้ใหเห็นถึงบุญบารมีของพระองค 

 สวนเนื้อหาที่แสดงถึงความสัมพันธที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเปนเพื่อนกับสมเด็จพระ

พุทธพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  มักอางอิงมาจากตอนครั้งที่ทั้งสองพระองคเปนพระสงฆสหธรรมิกกัน  

ในเหตุการณเมื่อเดินบิณฑบาตแลวมีซินแสมาทํานายวาจะไดเปนพระมหากษัตริย  เพราะนอกจากจะ

แสดงความสัมพันธอันดีตอกันแลว  ยังเปนการแสดงบุญบารมีของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกดวย ปรากฏในเรื่อง สามกรุงตากสินมหาราช และ ตากสิน

มหาราชชาตินักรบ ไดนํามาเรียบเรียงใหม  โดยอาศัยเนื้อหาตอนซินแสทํานายอนาคตนี้มาจาก

ตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ  ดังนี้ 
 

              ครั้นวันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาเสด็จไปบิณฑบาต  พบพระเจาตากก็เสด็จมา

บิณฑบาต  ทานก็หยุดยืนสนทนากันดวยสมณวัตกถาฯ  ขณะนั้นมีจีนชราเดินมาถึงที่ตรงประทับอยูนั้น  

จีนชราก็หยุดยืนแลดูพระพัตรทานทั้งสองพระองคเปนชานานแลวก็หัวรอ  แลวก็เดินไปหางพระองค

ประมาณ ๑๐ ศอก  แลวก็เหลียวหนามาหัวรออีก  แลวจึ่งกลับเหลี่ยวหนาเดินไป  ทําอาการกิริยาอยางนั้น

เปนหลายครั้งจนเดินหางไปประมาณ ๘ วาเศษ 

              ขณะนั้นพระเจาตากจึงกวักพระหัตถเรียกจีนชรานั้นใหกลับมาแลวจึ่งตรัสถามวา  ทานแลดูหนา

เราแลวก็หัวรอเพราะเหตุไร  จีนชราตอบวา  ขาพเจาเห็นราศีแลลักษณะทานทั้งสองนี้แปลกประหลาดกวา

มนุษยทั้งปวง  พระเจาตากจึ่งถามวาทานเปนหมอดูฤๅ  จีนรับวาเปนหมอดู  พระเจาตากตรัสวา  ถา

กระนั้นทานชวยดูเราสักหนอยเถิด  จีนนั้นจึ่งจับพระหัตถดู  แลวจึ่งถามถึงปเดือนวันพระชนมพรรษา  

ทราบแลวก็ทักทํานายวาทานจะไดเปนกษัตริย พระเจาตากก็ทรงพระสรวลเปนที่ไมเชื่อ ขณะนั้น

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจึ่งตรัสถามกับจีนชรานั้นวา ทานจงชวยดูใหเราบาง  จีนนั้นจึ่งจับพระหัตถ

แลวถามถึงปเดือนวันพระชนมพรรษาแลวจึ่งทํานายวา  ทานก็จะไดเปนกษัตริยเหมือนกัน  ขณะนั้นทานทั้ง

สองพระองคก็ทรงพระสรวลแลวจึ่งตรัสตอบจีนนั้นวา  เรามีอายุออนกวาพระเจาตากสองปเศษเทานั้น  

จะเปนกษัตริยพรอมกันอยางไรไดไมเคยไดยิน  สัดตวงขาวดอกกระมัง 

(ตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ.  2551:  407)
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 ในเรื่อง สามกรุง กรมหมืน่พทิยาลงกรณไดทรงเรียบเรียงใหมในตอนนีไ้ว  ดังนี ้
 

จีนตอบวาขาพเจา  ซินแสเถาหมอดู  เรียนจากครูเมืองจีน 

ผูประวีณวิทยาศาสตร  สามารถรูลวงนา  วาบุรุษสตรี  คนใดมีรูปลักษณ  อันสอศักดิ์วาศนา   

ในอนาคตกาล  สืบสํานารแตนี้  ใครจะเปนเชนชี้  ทราบไดในปจ  จุบันแล ฯ 

 

 ภิกษุหนึ่งหัวรอ  วาเฉพาะตัวอาตมะ  มีลักษณะฉันใด  วาศนาไฉนบอกบาง 

ตามคดีที่อาง  วารายฤๅดี ฯ 

ซินแสทํานายภิกษุองคที่ ๑ ชายใดไกรลักษณพรอม เพราองค 

    ศักดิ์กษัตรถนัดทรง   สอช้ี 

    สมบัติขัตยมง   คลครอบ  ครองแฮ 

    ชายนั่นคือทานนี้   แนขาพยากรณ ฯ 

    ... 

  ซินแสทํานายภิกษุองคที่ ๒ ทานเปนบุรุษตอง ตามลักษณ  ลวนแล 

    บุญเดนเห็นประจักษ  เจิดกลา 

    จักสูประภูศักดิ์  สุรกษัตร 

    สืสศุภวงศทรงหลา  สฤษดิ์เล้ียงเวียงสยาม ฯ 

 

  สองภิกษุวา  เกิดมาขาพเจาไม เคยเห็น 

    สองสหายหลายประเด็น เดนชี้ 

    ภายนาวาจักเปน  ปนกษัตร 

    นั่งอยูคูกันฉะนี้  แนลวนชวนหัว ฯ 

 

  สองภิกษุทราบขอ จีนพยากรณจอ  จักไดเปนกษัตร  สองแล ฯ  

  พูดมากจีนปากจาน เชิงฉลาดปราชญปาน  อวดอางเปนหมอ  ดูแน ฯ 

  ทานวาอยาพูดเพอ เปดปาวกลาวเกอเกอ  ปองปอลอเลียน ฯ 

 

     สองขาอายุใกล เคียงกัน 

    ทั้งคูจะทรงขัณฑ  ผิดเคา 

    เปนกษัตรรวมรัฐบัล  ลังกรวม  ไฉนนอ 

    เห็นจะสัดตวงขาว  แนแทคําทาย ฯ 

(สามกรุง.  2495?:  55,57-58) 
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 จากเรื่องสามกรุง ในขางตน  กรมหมื่นพิทยาลงกรณไดสรางเรื่องเลาดวยการเรียบเรียงใหม 

ในเหตุการณตอนซินแสทํานายใหมโดยยังคงใจความเดิมที่ตองการแสดงใหเห็นถึงบุญบารมี และ

ความคุนเคยมาตั้งแตวัยเยาวของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา

จุฬาโลกมหาราชที่จะสามารถเปนพระมหากษัตริยในอนาคตทั้งที่ในเวลานั้นไมสามารถเปนไปได  

เหตุการณตอนนี้จึงเปนการรับรองในบุญบารมี และสรางความชอบธรรมในในการเสวยราชยของทั้ง

สองพระองคในเวลาตอมา 

นอกจากในเรื่อง สามกรุง แลวนั้น  ยังมเีร่ือง ตากสินมหาราชชาตนิักรบ ผูเขียนไดสรางเรื่อง

เลาตอนนี้ไว  ดังนี ้

 
               “เจาจําไดไหม  ขาเคยเลาวา  สมัยที่ขาบวชเณรอยูกับทองดวงเพื่อนขา  เราออกไปบิณฑบาต  

ไดพบกับซินแสคนหนึ่ง  พยากรณวาขาจะไดครองราชยในวันหนึ่ง” 

              ทองดียิ้ม  พยักหนา  แลวเช็ดแขนตอ  แตบุนนาคพูดเบาๆ “ขาจําได  ทานเลาใหขาฟงเม่ือกลับ

เขาวัด  ทานหัวเราะใหญ  ถาขาจําไมผิด  ซินแสคนนั้นพูดดวยวา  ดวงก็จะไดเปนกษัตริยเหมือนกัน” 

(ตากสินมหาราชชาตินักรบ. 2550: 147-148)

 

 จากตัวอยางขางตน ผูเขียนไดสรางเรื่องเลาดวยการเรียบเรียงใหม ทั้งปรับเปลี่ยนภาษาให

งายขึ้น  โดยยังคงตอกย้ําเฉพาะคําทํานายที่พยากรณวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจะไดเสวย

ราชยในอนาคต Claire  Keefe-Fox สรางใหสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชหวนระลึกถึงคําทายของ

ซินแสอีกครั้ง เพื่อใหเห็นถึงความเปนไปไดที่พระองคจะเปนผูนํา และปราบดาภิเษกพระองคเองตอไป

 การสรางเรื่องเลาในตอนนี้นอกจากเปนการนําเสนอถึงบุญบารมี และความคุนเคยแสดงถึง

ความสนิทสนมในวัยเยาวระหวางสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  และสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราชแลว ยังเพิ่มนายบุญมาซึ่งเปนพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

อีกดวย  ปรากฏในเรื่อง ตากสินมหาราช  แรเงา และบงกชเพชรไดสรางเรื่องเลาตอนนี้ไว  ดังนี้ 

 
              พระยาตากหันมามอง  ตอบวา “ใช  ขาชื่อสิน  ทานมีการอันใดรึ” 

               “จําขาไดรึไม  ขา  นายบุญมา  นองพี่ทองดวงที่เคยบวชเรียนสํานักเดียวกันกับทาน” 

              พระยาตากยิ้ม “ออ  จําไดแลว  ขาเคยบวชเรียนกับพระอาจารยทองดีที่วัดโกษาวาสน   

พรรษาเดียวกันกับนายทองดวง  พี่ชายของทาน” 

(ตากสินมหาราช.  2548:  63)
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 จากเรื่อง ตากสินมหาราช ในขางตน  แรเงา และบงกชเพชรไดเพิ่มเติมความมักคุนของนาย
บุญมาที่มีตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  โดยผูเขียนสรางเรื่องเลาใหสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชรูจักสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชกอน แลวจึงรูจักกับนายบุญมา (เจาพระยา      
สุรสีห) ในฐานะนองชายของเพื่อน ซึ่งนายบุญมาตอมาคือเจาพระยาสุรสีห แมทัพคนสําคัญในสมัย
กรุงธนบุรี 
 การสรางเรื่องเลาดวยการเรียบเรียงใหม  เปนวิธีการสรางเรื่องเลาที่พบจํานวนมากทั้งใน
รูปแบบรอยแกวและรอยกรอง  เพราะเปนการเรียบเรียงใหมจากเอกสารทางประวัติศาสตรชุดตางๆ  
แลวนํามาสรางเรื่องเลาใหม โดยสามารถเพิ่มเติม  ตัดทอนสํานวน  ปรับเปลี่ยนภาษาใหงายขึ้น 
 
 1.3 การสรางเรื่องเลาดวยการปรับแตงขอมูล 
 การสรางเรื่องเลาดวยการปรับแตงขอมูล  เปนการสรางเรื่องเลาดวยสํานวนใหม  โดย
เพิ่มเติม ตัดทอน หรือเปลี่ยนเนื้อหาใหตัวบทเรื่องเลามีความนาสนใจยิ่งขึ้น  แตยังคงใจความตาม
เอกสารทางประวัติศาสตรโดยเฉพาะพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา  ดังปรากฏในเรื่อง 
ตากสินมหาราชชาตินักรบ เหตุการณตอนสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชยกกองทัพเรื่องปราบเมือง
นครศรีธรรมราชดวยการปรับแตงขยายความเรื่องบุญบารมีของพระองค  เพื่อเปนการตอกย้ํายิ่งขึ้น  
โดยอาศัยเนื้อหาจากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา  ดังนี้  

  
              ครั้นถึงวันมหาพิชัยฤกษในอาสาธมาสกาฬปกษดิถี  จึงเสด็จทรงเรือพระที่นั่งสุวรรณพิชัยนาวา

ทายเรือ...  ออกปากน้ําเมืองสมุทรสงครามตกถึงทองทะเล  ครั้น ณ วันอาทิตย เดือน ๙ แรม ๓ ค่ํา  เพลา

สามโมงเชาถึงตําบลบางทลุ  บังเกิดพายุคล่ืนลมหนัก เรือรบขาราชการในกองหลวงและกองหนาบางกอง

หลังบางลมบางแตกบาง  เขาจอดแอบบังอยูในอาว  สมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวจึงดํารัสใหปลูกศาลขึ้นสูง

เพียงตาบนฝง  ใหแตงเครื่องกระยาสังเวยบวงสรวงเทพารักษอันพิทักษทองมหาสมุทร  ใหจุดธูปเทียน

กระทําสักการบูชาและทรงตั้งพระสัตยาธิษฐาน  เอาคุณพระศรีรัตนตรัยเปนที่ตั้ง  กับทั้งพระบารมีซึ่งทรง

บําเพ็ญมาแตบุรพชาติและในปจจุบัน  ขอจงบันดาลใหคล่ืนลมสงบ 

              ในบัดนี้  ดวยเดชะอํานาจพระราชกฤษฎาธิการอภินิหารบารมีเปนมหัศจรรย  คล่ืนลมนั้นก็สงบ

ราบคาบ 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา.  2548:  172-173)

 

 จากขอมูลขางตนผูเขียนไดสรางเรื่อง ตากสินมหาราชชาตินักรบ ตอนนี้ไว  ดังนี้ 
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               “ขอเดชะ เสด็จเขาหลบฝนเถิดพระเจาขา”  ทองดีตะโกน  “เดี๋ยวจะทรงถูกคลื่นพัดไป” แตพระ

เจาตากสินไมทรงฟง  เสด็จเขาใกลกราบเรือ  ทรงถอดพระธํามรงควงหนึ่งออก  ชูขึ้นฟา 

              ทามกลางแสงสลัว  มาธิวคิดวาเห็นประกายแวบขึ้น  พระธํามรงควงนั้นวาดวงโคงกอนลวงลงน้ํา

สีดํามืด 

              ฟาแลบเปนครั้งสุดทาย  ทองฟาดูส่ันสะเทือน ลังเล ลมหยุดพัด ทะเลสั่นนอยๆ กอนสงบลง  ฝน

กลายเปนฝนบางๆ กอนจะคืนทองฟาใหแกแสงตะวัน 

              ถาเราไมไดเห็นกับตาคงไมมีวันเชื่อมาธิวบอกกับตัวเอง  เขายืนตะลึง พยายามคิดหาเหตุผล นี่

เปนเรื่องบังเอิญ เปนเรื่องบังเอิญแนๆ  พายุที่หยุดไดทันควันเหมือนเวลาที่เกิดขึ้น  แตเขาขนลุก  ไมใช

เพราะเสื้อผาเปยกฝนและคลื่น  เขาชูดาบโหรองยินดีเชนเดียวกับคนอื่นๆ  ที่สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปราบ

พายุสําเร็จ 

(ตากสินมหาราชชาตินักรบ.  2550:  326)

 

 เมื่อเปรียบเทียบเนื้อความในพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา และเรื่องตากสิน

มหาราชชาตินักรบ จะเห็นไดวาเนื้อความจากพระราชพงศาวดารจะกลาวถึงการตั้งศาลเพียงตา แต

เร่ืองนี้ไดสรางกฤษดาภินิหารดวยการใชพระธํามรงคหยุดพายุที่กําลังคะนองได แสดงใหเห็นถึงบุญ

บารมีของพระองค 

 นอกจากเหตุการณที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกสงครามขางตนที่อางอิงขอมูลจากพระราช

พงศาวดารแลว  เนื้อหาวัยเยาวยังถูกนํามาปรับแตงเรื่องเลา และผนวกขอมูลใหมเสริมจากเนื้อความ

เดิมจากตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ  ดังปรากฏในเรื่อง ฟาใหม และจอมกษัตริยแหงนักรบ  ที่

ปรับแตงขอมูลเดิมโดยที่นําจากเนื้อหาตอนซินแสทํานายอนาคตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชวาจะ

ไดเปนพระมหากษัตริย ดังนี้   

   
               “พวกฉันก็อยากไดเหมือนอยางที่ลูกผูชายชาวกรุงศรีฯเขาแสวงหากัน  เผ่ือศึกเหนือเสือใตมีมา

ทางไหน  พวกดิฉันก็อยูในหนาที่จะตองออกไปรับมือกับมัน...  ดิฉันไดขาวคุณตามาจําศีลภาวนาอยูที่นี่จึง

บุกบั่นออกมาหา” 

               “วิชาที่จะเรียนจะรูมันยอมมีขดีมีขั้น  จะเรียนสุมๆไปจนหมดอายุก็เรียนไมจบ  ขาจะบอกให  เจา

คนใหญกับเจาคนหนาสวยคนนี้จงเรียนวิชาดูฤกษลางฤกษบน  ทั้งฝกฝนการรักษาขนบธรรมเนียมทั้งปวง

จงหนัก  ตําแหนงของเจาเจายังนึกไมถึงดอกขณะนี้  สวนนองชายใจรอนคนนี้จงฝกฝนวิชาอาวุธ  ทั้ง

กระบวนเคลื่อนยายทัพดูชัยภูมิดูพื้นที่ใหเชี่ยวชาญ  สวนเจาหนูนัยนตาดําคนนี้คือแขนซายแขนขวาของ

พี่ชายทั้งสาม  เมื่อกรุงศรีอยุธยาหาไมแลวจะเปนพาหนะคูบุญไปสรางกรุงใหม  ลูกหลานของเจาจะกินบุญ

ใหญสืบเชื่อสายแผไปหลายชั่วอายุ” 

(ฟาใหม.  2547:  97)

 



63 

 จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาผูเขียน คือ ศุภร  บุนนาค ต้ังใจเปลี่ยนแปลงผูทํานาย คือจาก

ซินแสเปนชีปะขาว  และจากเดิมที่คําทํานายมีเฉพาะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และนายทองดวง 

(ตอมาคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช)เทานั้น  แตผูเขียนไดเพิ่มเติมผูรับรูอีก 2 คน 

หนึ่งในนั้นคือ “คุณคนเล็ก” หรือนายบุญมา (ตอมาคือ สมเด็จพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท) 

 ในเร่ือง จอมกษัตริยแหงนักรบ ศรีศากยอโศก ไดนําเนื้อหาชวงนี้มาสรางเปนตัวเรื่องเลา

ดวยเชนกัน  ดังนี้ 

 
               “ซินแสชาวจีนผูมีความเมตตาปรากฏใหเห็นจากแววตา  ยังคงยืนแนวนิ่งมีรอยยิ้มอันอบอุนดวย

ไมตรีจิตส่ือสารไปถึงเด็กนอยชาวจีนผูซึ่งกําลังไรเดียงสาตอคําทํานายของซินแสชราภาพ คําทํานายของ

ซินแสผูนี้  นับวาไดสรางความขบขันใหกับเด็กนอยชาวจีนรางเล็กยิ่งนัก จะอยางไรเสีย ความขบขันเยี่ยงนี้  

ยังนับวาไมทําใหผูไดรับทํานายตองจมปรักอยูกับความเศราหมอง ถึงแมจะเปนคําทํานายที่ไมมีวันเปน

ความจริงขึ้นมาได  บัดนี้  ความขบขันไดบังเกิดขึ้นไปทั่วแลวสําหรับผูที่ไดสดับรับฟงคําทํานายวา  เด็กนอย

ชาวจีนรางเล็กผูนี้  ตอไปในภายภาคหนาจะไดเปนพระเจาแผนดินแหงกรุงสยาม” 

(จอมกษัตริยแหงนักรบ.  2550:  189)

 

 จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาเรื่องเลาที่ถูกปรับเปล่ียนจากขอมูลเดิมยังคงใหใหผูทํานาย

ยังคงเปนซินแสเชนเดิมที่ไดทํานายสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไวแตเปลี่ยนเวลาที่ทํานายวาตั้งแต

คร้ังยังทรงเปนทารก  แทนที่จะทํานายเมื่อตอนบิณฑบาต 

 หรือในเรื่อง ตากสินมหาราชชาตินักรบ  Claire  Keefe-Fox สรางเรื่องเลาตอนสมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราชไดพบพระมารดาหลังจากที่ตองพลัดพรากจากศึกสงคราม โดยอาศัยเนื้อหาจาก

ตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ  ที่วา 
 

              กรมพระราชวังไดเขาเฝาไดเขาเขาเฝาพระองคแลวจึ่งกระซิบทูลพระองควา  บัดนี้ขาพระพุทธเจา

ไดเชิญสมเด็จพระพันปหลวงมาพักอยูนอกเมืองจันทบุรีแลว  ขณะนั้นพระเจาตากทรงพระโสมนัสยินดียิ่ง

นัก จึ่งตรัสสรรเสริญสติปญญากรมพระราชวังวาเปนผูมีอัชฌาไศรฉลาดล้ําเลิศประเสริฐยิ่งหาผูจะเสมอ

มิได ไมเสียทีที่รูจักกันมานาน  แลวมีพระราชโองการดํารัสส่ังกรมพระราชวังไปรับเสด็จสมเด็จพระพันป

หลวงเขามาในเมืองจันทบุรี 

(ตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ.  2551:  414)

 

 จากขอมูลขางตนผูเขียนไดนํามาปรับแตงเปนเรื่องเลาเรื่อง ตากสินมหาราชชาตินักรบ 

ตอนนี้ไว  ดังนี้ 
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              ความสุขของพระเจาตากยิ่งเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีคณะเดินทางกลุมเล็กๆมาถึงหนาประตูเมืองใน

เวลาสองอาทิตยถัดมา พวกเขาทาทางเหนื่อยออนเนื้อตัวเปอนฝุน ขี่มาผอมโซ มีผูชายสี่คน ผูหญิงสองคน  

ทาสเดินเทาหกคน ทหารยามปลอยใหพวกเขาเขาเมืองมาเพราะดูไมนาจะเปนภัยกับใคร ตองชวยพยุง

ผูหญิงลงจากหลังมาเพราะพวกนางหมดแรงจากการเดินทาง 

              เปนครั้งแรกที่มาธิวไดเห็นพระยาตากน้ําตาไหล  คนเหลานี้คือนายทองดวงสหายในวันเด็กของ

เขา กับบุญมานองชาย  และภรรยาของดวงชื่อนาก 

              เมื่อผูหญิงซึ่งอาวุโสที่สุดปลดผาคลุมหนากันฝุนออก  มาธิวตะลึงที่เห็นพระยาตากลงนั่งคุกเขา

ตรงหนานาง  สวนดวงและบุญมายืนดูอยางยินดี  กอนจะไปหาพี่ชายที่ราชบุรี  บุญมาไปรับนางนกเอี้ยง  

มารดาของพระยาตากที่บานหัวแหลม 

(ตากสินมหาราชชาตินักรบ.  2550: 196-197)

 

 เมื่อเปรียบเทียบเนื้อความในตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ และเรื่อง ตากสินมหาราชชาติ

นักรบ จะเห็นไดวา Claire  Keefe-Fox ไดพรรณนาเหตุการณอยางละเอียด ที่แสดงใหเห็นถึงความ

ลําบากทุกขยากในเรื่องของการเดินทา การกินอยูของพระมารดา รวมทั้งผูติดตามคนอื่นๆ ที่ผอมโซ 

และเนื้อตัวเปอนฝุน  อีกทั้งเพิ่มเติมอากัปกิริยาของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่ไดพบพระมารดา

เปนครั้งแรกหลังจากที่พลัดพรากกัน  เพื่อมุงแสดงใหเห็นถึงความรัก และความกตัญูอยางสุดซึ้งของ

พระองค แมวาเนื้อหาระหวางเรื่องเลาที่ถูกสรางขึ้นมาใหม และเนื้อหาในตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ  

จะเห็นถึงความแตกตางของเหตุการณ และตัวละคร  แตมีใจความที่เหมือนกันคือการที่สหายเกาตาม

พระมารดามาพบพระองคจนสรางความยินดีอยางมาก 

 การสรางเรื่องเลาดวยการปรับเปลี่ยนขอมูลเปนอีกวิธีหนึ่งที่พบมากในการประกอบสราง    

เร่ืองเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  เพราะนอกจากจะปรับเปลี่ยนสํานวนใหใชได

กับทั้งรอยแกวและรอยกรองแลว  ยังสามารถผนวกความคิดหรือจินตนาการของผูเขียนบางสวนใหดู

กลมกลืนกับเนื้อหาทั้งบรรยากาศ  เหตุการณ  ตัวละคร เปนตน  โดยยังคงรักษาเคาโครงเดิมตามที่

ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร  

 การสรางเรื่องเลาดวยการปรับแตงขอมูลถึงแมเพิ่มเติม หรือตัดทอนเนื้อหาคือเปนการปรับ

เพื่อใหเหมาะสมกับงานเขียนประเภทบันเทิงคดีที่เนนความสนุกสนาน แตยังคงใจความตรงตาม

เอกสารทางประวัติศาสตรที่นํามาอางอิงทั้งสิ้น 

 
 1.4  การสรางเร่ืองเลาดวยการตีความใหม 
 การสรางเรื่องเลาดวยการตีความใหม  เปนการสรางเรื่องเลาที่เปลี่ยนแปลงความหมาย ดวย

สรางคําอธิบายชุดใหมที่ยังอางอิงเนื้อความที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตรเปนพื้นฐาน การ

สรางเรื่องเลาดวยวิธีนี้พบมากในเรื่อง ใครฆาพระเจาตากสิน และความหลงในสงสาร  ปรากฏ
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เหตุการณตอนที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชสั่งเฆี่ยนพระสงฆที่ถวายพระพรวาพระสงฆทีเ่ปนปถุชุน

ไมควรไหว คฤหัสถถึงจะเปนโสดาบันก็ตาม  ตามที่จริงแลวเนื้อหาตอนนี้เปนการสนับสนุนถึงอาการ

พระสติวิปลาส และสรางความเดือดรอนตอสมณะชีพราหมณ ตลอดจนถึงสรางความสลดใจตอราษฎร  

แตเร่ืองเลาที่ถูกสรางขึ้นมาใหมนี้ไดนําเสนอคําอธิบายชุดใหมที่แตกตางไปจากเดิม  ดังนี้ 

 ในเรื่อง ใครฆาพระเจาตากสิน ภิกษุณีวรมัย  กบิลสิงห ไดสรางคําอธิบายชุดใหมถึง

เหตุการณการสั่งเฆี่ยนพระสงฆ  ดังนี้  
 

              ในพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เลม ๒ ตอน ๒ หนา ๑๗๓ มีขอความวา พระเจาอยูหัว 

มีพระสติฟนเฟอนถึงสัญญาวิปลาส  จึงดํารัสถามพระราชาคณะวา  พระสงฆปุถุชนจะไหวคฤหัสถซึ่งเปน

พระโสดาบันอริยบุคคลไดหรือไม  คนที่ตอบวาไมไดก็ตองถูกลงโทษมากมาย  วาเปน ๕๐๐ และมีคนรับ

โทษถูเฆ่ียนแทน 

              เรื่องจริงที่ทราบจากพระยามัจจุราชองคใหม คือ ภาคหนึ่งของทานมหาพรหม  และพระวิญญาณ

ของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ขุนหลวงพงั่วนั่นวา  ในสมัยนั้นจนถึงรัชกาลที่ ๑ พระสงฆราชาคณะมี

เรื่องฟองรองกันบอยที่สุด  และหลายๆรูปประพฤติตัวเสียหาย  ไมนับวาเปนพระ  ถือวาเปนคนเทานั้น  

เวลานั้นก็มีเรื่องฟองรองกันอยูอีก  สมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวทรงตัดสินอยางเงียบๆ  แลวทรงแกลงเอาเรื่อง

พระสงฆปุถุชนจะไหวพระโสดาบันบุคคลไดหรือไม  ถือเปนเหตุจับคนผิดเฆ่ียนเสียหลายคน  คนที่ไมผิดก็

เอาลูกศิษยที่ผิดมาเฆี่ยนแทน  ตอนนั้นก็มีนักโทษถึงโทษประหารหลายคน  ก็เอาผาเหลืองใหนุงแลวเฆ่ียน

ใหคนทั้งหลายเห็นและเขาใจวาเปนพระถูกเฆ่ียน  ทั้งนี้เพียงเพื่อใหหมดศรัทธาแกคนที่หวังใหทานเปนเจา

แผนดินตุกตาเทานั้น 

(ใครฆาพระเจาตากสิน.  2551:  120)

 

 จากเรื่องใครฆาพระเจาตากสินขางตน ผูเขียนแสดงใหเห็นวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

ทรงมีพระสติ และตั้งใจที่ปฏิบัติเชนนั้นในการสั่งเฆี่ยนพระสงฆ  โดยใชเหตุการณการตรัสถามถึง

พระภิกษุสามารถไหวปุถุชนที่บรรลุโสดาบันไดหรือไมเปนเหตุผลในการสั่งลงพระราชอาญาภิกษุที่

ประพฤติผิด หรือพระสงฆรูปใดไมผิดก็ใหนําลูกศิษยที่กระทําผิดมาลงโทษ รวมถึงการใหนักโทษนุงหม

จีวรแลวเฆี่ยนตีตามความมุงหมายของพระองค  รวมถึงเพื่อใหผูยังภักดีตอพระองคหมดศรัทธาที่จะให

พระองคเปนพระมหากษัตริยตอไป โดยที่ไมมีผูใดลวงรูถึงอุบายในการแกลงพระสติวิปลาสของ

พระองค 

 ในเร่ือง ความหลงในสงสาร สุทัสสา  ออนคอม ไดสรางคําอธิบายชุดใหมถึงเหตุการณการ

ส่ังเฆี่ยนพระสงฆ  ดังนี้  
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               “เราไดส่ังใหสองพี่นอง คือ สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกและเจาพระยาสุรสีห  นําทัพไป

ปราบจลาจลในเขมรและใหลูกชายเราไปดวย  อยูทางนี้ก็นัดแนะกันวาใหพระยาสรรคจับเราโดยเราใช

อุบายทําเปนคนวิกลจริต  พอดีเวลานั้นพระสงฆทั้งหลายประพฤติเสียหายกันมาก  มีเรื่องราวฟองรองกัน

ไมเวนแตละวัน  เราเรียกพระทั้งหลายเขามาและประกาศวา เราเปนพระโสดาบัน  และถามพระทั้งหลายวา  

พระที่เปนปุถุชนจะไหวคฤหัสถที่เปนโสดาบันไดหรือไม ถารูปไหนตอบวา ไมได ก็ถูกลงโทษดวยการเฆี่ยน  

เราก็ ส่ังทหารใหเฆ่ียนตอหนาประชาชน การกระทําเชนนี้ก็ เพื่อใหคนทั้งหลายเห็นวา เราเปนคน

สัญญาวิปลาสผิดจากมนุษยธรรมดา ไมนาจะเปนพระเจาแผนดินอีกตอไป” 

               “พระเถรเจาส่ังใหเฆ่ียนพระ  แลวไมบาปหรือขอรับ”  พระบัวเฮียวถามดวยความสงสัย พระเถร

เจาจึงขยายความวา 

               “เราไมไดส่ังใหเฆ่ียนพระ  แตใหเฆ่ียนคนโกนหัวหมผาเหลือง” 

               “หมายความวาอยางไรขอรับ”  ผูเถรผูบวชใกลจะครบ ๑๒ พรรษาถามอีก 

               “หมายความวา  คนที่เราเฆี่ยนไมใชพระ  คือเราใหหานักโทษประหารมาโกนหัว แลวก็ใหนุง

ผาเหลือง  มิไดมีการบวชแตอยางใด  การถูกเฆ่ียนก็ยังดีกวาการถูกประหารชีวิตมิใชหรือ” 

               “ดีกวาขอรับ  เพราะการประหารชีวิตตองเขาขายปาณาติบาต”  พระบัวเฮียวกราบเรียน 

           (ความหลงในสงสาร.  2551:  54) 
 

 จากเรื่องความหลงในสงสารขาง ตนผูเขียนไดแสดงความหมายคลายคลึงกับเร่ือง ใครฆา

พระเจาตากสิน ดวยการแสดงใหเห็นวาการที่พระองคปฏิบัติเชนนี้เปนเพียงการแสดงเพื่อตบตาอัน

เปนสวนหนึ่งของแผนการเทานั้น  อีกทั้งยังเพิ่มความมีคุณธรรมของพระองคดวยการนํานักโทษ

ประหารมานุงหมคลายพระสงฆแลวลงโทษพียงเฆี่ยนตีเทานั้น 

 จากทั้งสองเรื่องคือเร่ืองใครฆาพระเจาตากสิน และความหลงในสงสาร ที่ถูกสรางขึ้นมา

ใหมสามารถนํามาเปรียบเทียบกับเนื้อหาตัวบทในเอกสารทางประวัติศาสตร  ดังนี้ 

 
              ฝายการแผนดินขางกรุงธนบุรีนั้นผันแปรตางๆ  เหตุพระเจาแผนดินทรงนางพระกรรมฐานเสีย

พระสติ พระจริตก็ฟนเฟอนไป  ฝายพระพุทธจักรและอาณาจักรทั้งปวงเลา ก็แปรปรวนวิปริตมิไดปรกติ

เหมือนแตกอน 

              ... 

              ครั้นถึง ณ วันอาทิตย แรม ๖ ค่ํา เดือน ๙ สมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออก ณ โรงพระแกวให

ประชุมพระราชาคณะพรอมกัน  และพระองคมีพระสติฟนเฟอนถึงสัญญาวิปลาส  สําคัญพระองควาได

โสดาปตติผล  จึงดํารัสถามพระราชาคณะวา  พระสงฆปุถุชนจะไหวนบเคารพคฤหัสถซึ่งเปนพระโสดาบัน

บุคคลนั้น  จะไดหรือมิไดประการใด  และพระราชาคณะที่มีสันดานโลเล  มิไดถือม่ันในพระบาลีบรมพุทโธ

วาท  ดวยเกรงพระราชอาญา...ถวายพระพรวา  สงฆปุถุชนควรจะไหวนบคฤหัสถซึ่งเปนโสดาบันได  แต

สมเด็จพระสังฆราชวัดบางหวาใหญ  พระพุฒาจารยวัดบางหวานอย  พระพิมลธรรมวัดโพธารามสาม
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พระองคนี้มีสันดานมั่นคงถือพระพุทธวจนะโดยแท...จึงถวายพระพรวาถึงมาตรวาคฤหัสถเปนพระโสดาก็ดี  

แตเปนหีนเพศต่ํา...ซึ่งจะไหวนบคฤหัสถอันเปนโสดานั้นก็บมิควร  สมเด็จพระเจาแผนดินก็ทรงพระโกรธวา

ถวายพระพรผิดจากพระบาลี...  ครั้งนั้นมหาภัยพิบัติบังเกิดในพระพุทธศาสนาควรจะสังเวชยิ่งนัก 

(พระราชพงศวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา. 2548:  225)

 

 จากเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตรขางตน  แสดงใหเห็นถึงความมีสติวิปลาส

ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่สําคัญวาพระองคบรรลุโสดาบัน  รวมถึงสั่งเฆี่ยนพระภิกษุสงฆ

จํานวนมากในเหตุการณที่พระองคตรัสถามถึงการไหวคฤหัสถที่เปนโสดาบัน  แตคําอธิบายชุดใหมที่

ปรากฏในเรื่อง ใครฆาพระเจาตากสิน และความหลงในสงสารไดสรางใหสมเด็จพระเจาตากสิน

เปนผูที่มีพระสติสมบูรณ  และไหวพริบปฏิภาณ ทั้งการกระทําของพระองคเชนนี้เปนเพียงการตบตา 

และแผนการของการผลัดแผนดินเทานั้น  รวมถึงการพระสงฆที่ถูกเฆี่ยนตีนั้นก็เปนนักโทษประหารชีวิต

ที่นํามาแตงตัวเลียนแบบพระสงฆ  หรือเปนพระสงฆที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัยจนขาดจากความเปน

สงฆ  ดังนั้นพระสงฆที่ถูกลงโทษตามที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตรนั้นจึงเปนเพียงบุคคล

ธรรมดา  จึงเปนการนําเสนอวาพระองคไมไดมีอาการพระสติวิปลาสตามที่ปรากฏในเอกสารทาง

ประวัติศาสตร 

 นอกจากการสรางเรื่องเลาวิธีนี้ในพระราชประวัติโดยตรงของสมเด็จพระเจาตากสินแลว  ยัง

สรางเรื่องเลาที่ไมไดเกี่ยวกับพระองคโดยตรง คือตอนศึกอะแซหวุนกี้ขอดูตัวเจาพระยาจักรี เนื้อหา

ตอนนี้เปนเพียงการกลาวถึงแมทัพฝายพมาชื่นชมในฝมือความสามารถของเจาพระยาจักรี และได

ทํานายไววาตอไปจะไดเปนพระมหากษัตริย  อีกทั้งอะแซหวุนกี้ไดมอบของกํานัลใหเจาพระยาจักรี 

ตลอดจนทหารฝายไทยและพมาไดหยุดสูรบแลวกินอาหารรวมกัน  โดยเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารทาง

ประวัติศาสตรไมไดบอกถึงเหตุผลของอะแซหวุนกี้ที่ทําเชนนี้  แตเร่ืองเลาที่ถูกสรางขึ้นมาใหมไดให

เหตุผลของอแซหวุนกี้วาตองการยุยงใหสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และเจาพระยาจักรีผิดใจกัน ซึ่ง

การใหคําอธิบายเชนนี้ปรากฏในเรื่อง พระเจากรุงธน  ใครฆาพระเจาตากสิน ฟาใหม และ ความ

หลงในสงสาร  ดังนี้ 

 ในเร่ืองพระเจากรุงธน ไดนําเสนอถึงการคําพยากรณของอะแซหวุนกี้ตอเจาพระยาจักรีที่

สงผลตอสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และเหลาขุนนาง  ดังนี้ 

 
              พระเจากรุงธน - แล ว เ รื่ อ งที่ อ ะแซหวุ น กี้ ทํ านายว า เ จ าพ ระยาจั ก รี จ ะ ได เ ป น

พระมหากษัตริยนั่นละ  เขาวากันยังไงกัน 

              ธิเบศร  - ขอเดชะ   คนเปนอันมาก   เห็นวาอะแซหวุนกี้ยุยงใหทรงระแวง

เจาพระยาจักรี  คิดจะใหเกิดการแตกสามัคคี  จึงแกลงทํานายเชนนั้น 
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              พระเจากรุงธน - เรื่องที่ขาจะระแวงเจาพระยาจักรีนั้นนะเปนไมมีละ  ขารูดีวาที่ขาทําการ

ใหญสําเร็จจนไทยประเทศเปนปกแผนแข็งแรงไดถึงปานนี้ ก็โดยไดอาศัยเจาพระยาจักรี  เจาพระยาสุรสีห 

สองพี่นองนี้มาก  แตไมมีใครเขานึกบางหรือ  วาบางทีในภายหนาเจาพระยาจักรีอาจจะไดเปน

พระมหากษัตริยปกครองบานเมืองแทนขาจริง 

              อํามาตย  - เห็นจะไมมีใครนึกเชนนั้นพระพุทธเจาคะ 

(พระเจากรุงธน.  2536?:  101)

 

 จากเรื่องพระเจากรุงธนขางตน แสดงใหเห็นถึงสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงลวงรูถึง

แผนการยุยงของอะแซหวุนกี้ที่ตองการสรางความระแวงระหวางพระองคและขุนศึก  แตพระองคมิได

ทรงระแวงเจาพระยาจักรี  แตกลับเชื่อมั่น และตระหนักถึงบทบาทของเจาพระยาจักรีมากขึ้น 

 ในเรื่อง ใครฆาพระเจาตากสิน ไดนําเสนอถึงแผนการสรางความแตกสามัคคีดวยการ

พยากรณเจาพระยาจักรีที่สงผลตอเหลาทหารฝายไทย  ดังนี้ 

 
              เรื่องใหญทุกเรื่องก็เริ่มตนจากเรื่องเล็กๆกอนทั้งนั้น เมื่อกองทัพทุกกองทัพกลับถึงธนบุรีแลว  

เสียงลือเสียงเลาอางถึงคําทํานายของอะแซหวุนกี้ ที่วาเจาพระยาจักรีจะไดเปนกษัตริย และอะแซหวุนกี้

เรียกเจาพระยาจักรีวา “เจาพระยามหากษัตริยศึก” นั้น ก็คอยๆกระพือขาวจากปากนี้สูหูนั้น แลวจากหูนั้นก็

ออกจากปากนั้นเขาหูโนน  ออกจากปากของหูโนนก็ไปเขาหูนูน ฯลฯ ตอไปๆๆจนไมกี่วันก็ทั่วกรุง 

              เสียงซุบซิบก็มากขึ้น  เสียงปรึกษาหารือเปนฝกเปนฝายก็หนาหูหนาตาขึ้น จนบางครั้ง คนเมาก็

กลาพูดออกมาตรงๆวาจะเปนพวกไหน และอยูกับใคร  แตคนมีสติดียังซุบซิบอยู 

              ฝายทหารของเจาพระยาทั้งสองก็นอยใจ กมหนาถากไถทํานาไปก็คิดไปวา ไปทําสงครามกลับมา

เหน็ดเหนื่อยแลวยังตองมาทํานาสวนพวกจีนคุงเซียมอยูสบายในเมืองหลวง ปลูกบานใหญอยูสบายเปน

แถวๆทําทาทางราวกับเจานาย มีการปะทะกันดวยปากบาง ฝายไทยวาจีนอยูสบาย ฝายจีนก็วาสบายอะไร

ตองลงเรือไปเมืองจีน  หาเงินมาใหซื้ออาวุธ เส้ือผา และอาหารไปรบแพเสียบานเสียเมืองแลวยังมาอิจฉา

อีก 

(ใครฆาพระเจาตากสิน.  2551:  88)

 

 จากเรื่องใครฆาพระเจาตากสินขางตน แสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จของแผนการยุงยงดวยคํา

ทํานายของอะแซหวุนกี้  สงผลตอเหลาทหารชั้นผูนอยฝายไทย รวมถึงคนไทย และคนเชื้อสายจีนเกิด

ความหวั่นไหว รวมถึงการแบงฝกแบงฝาย 

 ในเรื่อง ฟาใหม ไดนําเสนอโดยตรงวาการพยากรณของแมทัพเฒาอะแซหวุนกี้เปนสวนหนึง่

ของตําราพิชยัสงคราม  ดังนี ้
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              ...ผูเฒาจึงหันเขาหาตําราพิชัยสงคราม เลือกไดกลหนึ่ง ขางไทยเรียกวา “ชูพิษแสลง” คือกลยั่วใจ

ใหรางวัล แตงขอขันเขาเยาแหย  แสหาเรื่องมาเจรจาขอหยาศึกสักครู  แลวชูของพึงใจใหนายทัพ กลาว

สรรเสริญเชิงพยากรณเจานายทัพคนมีฝมือนั้นทํานองวาตอไปจักไดเปนใหญ ทําดังนี้เพื่อใหแมทัพกับ

พระราชาเจานายของตนนั้นแหนงใจกัน  กลนี้แลชื่อวา “ชูพิษแสลง” พระมหามนตรีแสนมาประจักษใจเอา

ตอเมื่อวันหนึ่งถูกเรียกตัวเขาไปในที่ประชุมแมทัพนายกอง 

(ฟาใหม.  2537:  1292)
 

 จากเรื่องฟาใหมขางตน แสดงใหเห็นถึงฝายไทยรูทันถึงแผนการของอะแซหวุนกี้อันเปนสวน

หนึ่งของตําราพิชัยสงคราม  ที่ตองการใหสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชระแวงเจาพระยาจักรีวาจะชิง    

ราชบัลลังก  และใหเจาพระยาจักรีเกิดความโลภที่จะไดครองราชยสมบัติ 

 ในเรื่อง ความหลงในสงสาร ไดแสดงใหเห็นถึงจุดประสงคคําพยากรณของอะแซหวุนกี้

โดยตรงวาตองการใหสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และเจาพระยาจักรีเปนศัตรูกันดังนี้ 
 

               “ในที่สุดคําทํานายทายทักของซินแสก็กลายเปนความจริง กระผมคิดวาซินแสคนนั้นนาจะมี

ความรูทางโหราศาสตรนะขอรับ” ทานพระครูออกความคิดเห็น 

               “เราก็คิดอยางทาน  แตสําหรับอะแซหวุนกี้  เขามีความประสงคจะใหเรากับสหายเปนศัตรูกัน  

เพราะถาคนไทยรบกันเองแลว พมาก็จะกลืนชาติไดงาย เพราะฉะนั้นการที่เราสั่งใหสมเด็จเจาพระยา  

มหากษัตริยศึกเขาเฝา ใหแตงชุดนักรบถือดาบเขามาดวยก็เพื่อที่จะทดสอบใจสหายของเรา วาอยากเปน

พระเจาแผนดินตามคําพยากรณของอะแซหวุนกี้หรือไม  แตไมวาเราจะพูดอยางไร  สหายผูซื่อสัตยของเรา

ก็ไมยอมตกปากรบัคําที่จะเปนพระเจาแผนดินบอกแตวามีความสุขอยูแลว...” 

(ความหลงในสงสาร.  2551:  48)
 

 จากเรื่องความหลงในสงสารขางตน แสดงใหเห็นถึงสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชรูเทากัน

แผนการของอะแซหวุนกี้  และยังไดทรงพยายามลองใจเจาพระยาจักรีดวยการใหนําอาวุธติดตัวเวลา

เขาเฝา  แตถึงอยางไรเจาพระยาจักรีก็ไมปฏิบัติตาม อันเปนการตอกย้ําใหเห็นถึงความเชื่อใจของ

พระองคที่มีตอเจาพระยาจักรี รวมถึงแสดงใหเห็นถึงความจงรักภักดีของเจาพระยาจักรีที่มีตอสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราช  

 จากการสรางคําอธิบายชุดใหมถึงแผนการทํานายของอะแซหวุนกี้ในเร่ืองเลาทั้ง 4 เร่ือง

ขางตน ไดเกิดเปนการสรางเรื่องเลาที่เปนคําอธิบายชุดตอมา คือการแตงตั้งใหเจาพระยาจักรีเปน

สมเด็จพระมหากษัตริยของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช   จากขอเท็จจริงในเอกสารทาง

ประวัติศาสตรนั้นการเลื่อนยศครั้งนี้เพราะเจาพระยาจักรีไดกระทําความดีความชอบ  แตคําอธิบายใน

เร่ืองเลาที่ถูกสรางขึ้นมาใหมนี้  เปนการเลื่อนยศเพราะเปนการแกเคล็ดเทานั้น  ซึ่งปรากฏในเรื่อง       

พระเจากรุงธน และตากสินมหาราชชาตินักรบ  ดังนี้ 
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 ในเรื่อง พระเจากรุงธน สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรงคิดจะตั้งเจาพระยาจักรีเปน

สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก  ดวยเหตุผลในการสะเดาะเคราะห  ดังนี้ 

 
 อํามาตย -  ขอเดชะ  ทุกส่ิงเปนของไมเที่ยง 

 พระเจากรุงธน -  ถูกแลว  แตขาคิดจะสะเดาะเคราะหของขาสักอยาง 

                                                                    หนึ่ง อํามาตยเห็นดวยไหม 

 อํามาตย -  จะทรงทําวิธีใด  พระพุทธเจาคะ 

 พระเจากรุงธน -  คืออยางนี้  อะแซหวุนกี้เขาทํานายวาเจาพระยาจักรี 

                                                       จะไดเปนพระมหากษัตริย  มันเปนคําทํานายที่เอาเคราะหราย  

                                                       มาใหขา  ขาจะสะเดาะเคราะหของขาโดยวิธีตั้งเจาพระยา  

                                                       จักรีเปนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก  เห็นเปนไง 

ธิเบศร -  ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลาฯ วาเปนการดียิ่ง  

                                                                     พระพุทธเจาขา 

(พระเจากรุงธน.  2536?:  103) 

 

 จากเรื่องพระเจากรุงธนขางตน แสดงใหเห็นวาถึงแมสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจะทรง

ลวงรูถึงแผนการของอะแซหวุนกี้ รวมถึงไวใจในเจาพระยาจักรีก็ตาม  แตพระองคยังคิกวาการทํานาย

ของอะแซหวนกี้เชนนี้เปนการนําเคราะหรายมาสูพระองค พระองคจึงทรงคิดตั้งเจาพระยาจักรีเปน

สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกเพื่อเปนการสะเดาะเคราะห 

 ในเร่ือง ตากสินมหาราชชาตินักรบ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดเลื่อนยศเจาพระจักรี

เปนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก  โดยที่เจาพระยาจักรีรวมถึงเหลาทหารคนสนิทไดทราบวา

พระองคทรงหวาดระแวงเจาพระยาจักรี  ดังนี้ 

 
               ในเดือนหก ประกา ดวงไดรับแตงตั้งเปนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก  มาธิวแสดงความยินดี

กับสหายของเขาแตดวงกับบุนนาคมีสีหนาเครงขรึมเขาไมไดรับตําแหนงนี้เพราะความดีความชอบ แตเปน

การผันแปรคําพยากรณของซินแสกับอะแซหวุนกี้  ไมทราบวาเรื่องนี้แพรออกไปไดอยางไร 

               บุนนาคอธิบายวา “ตําแหนงนี้มีคําวากษัตริยอยู ถึงจะเปนกษัตริยแหงสงคราม ความหมายวา

เขาจะไมแยงราชบัลลังก จึงอยูรวมกันได” 

               ดวงพูดอยางแคนใจวาเขาไมไดเรียกรองอะไร ไมอยากไดตําแหนงที่ไดมาดวยเลหกล พระเจา

ตากไมนาจะทรงสงสัยในความจงรักภักดีของเขา  เขาไดพิสูจนใหเห็นมานักตอนักแลว 

(ตากสิน มหาราชชาตินักรบ.  2550:  406-407)
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 จากเรื่องตากสินมหาราชชาตินักรบขางตน แสดงใหเห็นวาเจาพระยาจักรีรูสึกไมพอใจที่การ

เลื่อนยศเปนเปนเพียงการแปรผันคําพยากรณมากกวาที่จะเปนไปดวยความสามารถ  อันเปนการแสดง

ใหเห็นวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรงคิดระแวงเจาพระยาจักรี แตเจาพระยาจักรีไมเคยคิด

เชนนั้น 

 เนื้อหาตอนเลื่อนยศเจาพระยาจักรีปรากฏในพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา  

สามารถนํามาเปรียบเทียบกัน  ดังนี้ 

 
               สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระโสมนัส  ดํารัสใหมีตราหากองทัพกลับยังกรุงธนบุรี  เจาพระยาทั้ง

สองก็เลิกกองทัพกลับมาถึงพระนครในเดือน ๖ ประกา นพศก ศักราช ๑๑๓๙ ป  จึงทรงพระกรุณาโปรดปูน

บําเหน็จเจาพระยาจักรี  ตั้งใหเปนเจาพระยามหาษัตริยศึก พิลึกมหึมา ทุกนัคราระอาเดช นเรศรราชสุริยวงศ  

องคอัครบาทมุลิกากร บวรรัตนบรินายก ณ กรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยา แลวพระราชทานพานทอง  

เครื่องยศเหมือนอยางเจาตางกรม  ใหญยิ่งกวาทาวพระยาขาทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวง 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา.  2548:  218)

 

 จากเนื้อความในเอกสารทางประวัติศาสตรขางตนแสดงใหเห็นถึงการพระราชทางเลื่อนยศ

เจาพระยาจักรีเปนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกฯ ที่มีบารมีเหนือกวาขุนนางใดๆ ดวยความพอ 

พระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

 จากความสัมพันธของเนื้อหาในตอนอะแซหวุนกี้ขอดูตัวเจาพระยาจักรีในขางตน ยังปรากฏ

การสรางเรื่องเลาในเรื่อง ฟาใหม ที่มีความเกี่ยวพันกับเนื้อหาชวงสงบศึกฝายทหารไทยเขาไปรับประทาน

อาหารในคายพมาโดยไมไดทําอันตรายกัน  ดังนี้ 

 
               และในวันนั้นทานผูเฒาเจาตํารายุทธใหลามเชื้อเชิญทหารฝายไทยไปกินขาวในคายพมา จะมิ

ทําอันตรายเลย แลขางฝายพมาก็จะใหเขามากินในคายไทยเชนกัน 

               ทานแมทัพฝายไทยเมื่อไดรับคําเชิญเชนนั้นแลวก็หยั่งปญญาแมทัพผูเฒาเปรียบเหมือน ถอที่

หยั่งลงไปถึงกนน้ํา  ผูอื่นเบาปญหาหาอาจจะหยั่งถึงปญญาอันลุมลึกของแมทัพผูเฒาไม ทานเจาพระยา

จอมทัพแยมหัวแลวก็เอื้อนเอยแกบรรดานายกองรอง 

                “พระมหามนตรีจัดเจนพุกามพากยมาแตเด็ก ไดคลุกกับพวกนี้มาตั้งแตศึกระจัน ครั้งนี้จงนํา

พวกฝายเราเขาไปกินเลี้ยงในคายเขาสําเหนียกและจดจําทางหนีทีไลไวจงมาก” 

(ฟาใหม.  2537:  1298-1299)
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 จากเรื่องฟาใหมขางตน ผูเขียนไดสรางชุดคําอธิบายใหมที่แสดงใหเห็นวานอกจากฝายไทย

จะรูกลศึกของอะแซหวุนกี้ในการยุยงใหแตกความสามัคคีแลว  ฝายไทยยังรูอีกวาการนําเหลาทหารมา

กินอาหารในคายของแตละฝายนั้นเปนแผนที่จะสอดแนมขาวการศึก  ดังนั้นเมื่อฝายไทยรูเทาทันจึงสง

ทหารไปสอดแนมจดจําทางหนีทีไลในคายพมาเชนกัน 

 นอกจากนี้เนื้อหาอีกตอนหนึ่งที่ถูกนํามาสรางเปนเรื่องเลาดวยการตีความใหม หรือนําเสนอ

เหตุผลที่ไมปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร  คือเนื้อหาที่กลาวถึงสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

ตองกระสุนปนที่พระชงฆในการศึกเมือพิษณุโลก  ดังตัวอยางในเรื่อง ฟาใหม และตากสินมหาราช  

โดยอาศัยเนื้อหาจากพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา  ดังนี้ 

   
               ในปชวด  สัมฤทธิศกนั้น  สมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวเสด็จยกพยุหโยธาไทยจีน  สรรพดวยเครื่อง

สรรพาวุธทั้งทางบกทางเรือ  ขึ้นไปตีเมืองพระพิษณุโลก  ถึงตําบลเกยชัย  และเจาพระพิษณุโลกเรืองได

ทราบขาวศึก  จึงแตงใหหลวงโกษายังยกกองทัพลงมาตั้งรับ  ไดรบกันเปนสามารถ  ขาศึกยิงปนมาตอง

พระชงฆขางซาย  จึงใหลาทัพหลวงกลับมายังกรุงธนบุรี 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา.  2548:  168-169)

 

 จากขอมูลขางตนผูเขียนไดสรางเรื่อง ฟาใหม ตอนนี้ไว  ดังนี ้

 
               หลวงโกษาโดขามจากเรือลําจะลมทั้งปนอยูในมือ  ไปอยูยังเรือลูกหมูของเพื่อนลําหนึ่ง  พลังขอ

ขาอันกราวแกรงฉกรรจ และโดยพลันพวกสับนกปนเล็งตรงไปยังเรือลําทรงแสงไฟแวบ หลวงโกษาหมายใจ

จะทํากรรมอันฉกาจ หมายที่สูงเพื่อเผด็จศึก แตวาลูกปนอันชวงโชติพาประกายไฟพุงมานั้นต่ําลงแตเพียง

พระชงฆใตพระชานุองคทานลงมากกวาสามนิ้ว ถึงจะเปนแผลฉกรรจดวยเปนสันพระชงฆ แตก็ไดผลเพียง

ทําใหพญาสิงหเจ็บปวดสวนหนึ่งของกายสิงห  แทนที่จะพิฆาตชีพพญาสิงหนั้นลงไดดังใจพราน 

(ฟาใหม.  2537:  1202)

 

 จากตัวอยางขางตนผูเขียนไดเร่ืองเลาใหดําเนินเรื่องตามเนื้อความที่ปรากฏในเอกสารทาง

ประวัติศาสตร  คือสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชถูกหลวงโกษายิงปนลูกกระสุนถูกพระชงฆ             

แตผูเขียนไดเพิ่มเติมเร่ืองเลาดวยการใหเหตุผลในการตองกระสุนปนที่พระชงฆคร้ังนี้  โดยผูเขียนไดให

เหตุผลวาไดมีผูมาปรับปนของหลวงโกษา  ดังนี้ 

    
                “ถาเชนนั้นพี่จะลอถามบอกไหนคูชีวิต  คูมือแก ออกศึกมื้อนี้บอกไหนจะติดเอว เอาละ  ถาไดมา

แลวแมจะทําอยางไรกับมัน” 
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                “ฉันไมใชแตลูบคลําปนเลนพอเอาชื่อวาเกงกวาหญิงอื่น  คุณพอทานฝกฝนฉันเสียจนคุนกับปน

เหมือนเพื่อน  ไดปนคูมือตาหลวงมาแลวฉันจะตั้งศูนยหลังเสียใหม  ใหทางปนมันกินลงต่ํา  หากวาแกเล็งที่

หมายทานพระยากําแพงเพชรหรือคุณแสน  อยางมากก็จะถูกแขนถูกขา  ไมถึงตาย” 

(ฟาใหม.  2537:  1173-1174)

 

 จากเรื่องฟาใหมขางตน แสดงใหเห็นถึงการวางแผนปรับเปล่ียนปนของหลวงโกษาที่ใชใน

เวลาออกศึกดวยการตั้งศูนยหลังใหผิดเพี้ยนไปกวาเดิม 

 สวนเรื่อง ตากสินมหาราช ยังคงกลาวถึงเนื้อหาตอนสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชตอง

กระสุนปนที่พระชงฆเชนกัน  และไดเพิ่มเติมเร่ืองเลาดวยการตีความใหม  ดังนี้ 

 
               พระมหามนตรีเห็นหลวงโกษาเล็งปนมาที่พระเจาตาก  ก็ปราดเขาไปเงื้อดาบจะฟน หลวงโกษา

เสียหลักทําใหปลายกระบอกปนลดต่ําลง 

               เสียงปนดังขึ้น  ลูกปนถูกขาพระเจาตากรอง โอย  แลวทรุดลงทันที 

               พระราชวรินทรหันไปเห็น  แลวหันมาทางหลวงโกษา  ยกดาบฟาดฟนอยางรวดเร็วไมลดละ  

ทหารของหลวงโกษาเขามาขวางไว  หลวงโกษากระโดดหนีไปได  ทุกคนกรูกันมาทางพระเจาตาก 

               ทหารเอกหลวงพรหมเสนา  หลวงราชเสนา  หม่ืนราชเสนหามาถึงขึ้นจากเรือมา  เนื้อตัวเปยกปอน 

               พระเชียงเงินทายน้ํารองบอก “เร็ว  พออยูหัวตองปน  อายบุญเกิดดวย” 

               พระราชวรินทรรีบส่ัง  “ชวยกันนําพระองคลงเรือ  เราตองกลับกรุงธนบุรีบัดเดี๋ยวนี้” 

(ตากสินมหาราช.  2548:  336)

 

 จากตัวอยางเรื่องตากสินมหาราชขางตน เมื่อเปรียบเทียบเนื้อความในพระราชพงศาวดาร 

ฉบับพระราชหัตถเลขา จะเห็นไดวาผูเขียนไดเพิ่มขอมูลใหมถึงมูลเหตุที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

ตองปนที่พระชงฆ  ดวยการใหเหตุผลวาพระมหามนตรีเขามาขัดขวางหลวงโกษาพอดี  อีกทั้งพรรณนา

สถานการณในตอนนั้นที่กําลังชุลมุน  ตลอดจนถึงเพิ่มบทบาทของเหลาทหารเอก เชน พระมหามนตรี  

พระราชวรินทร  พระเชียงเงินทายน้ํา  หลวงโกษา  เปนตน 

 การสรางคําอธิบายดวยการตีความใหมนอกจากปรากฏในพระราชประวัติตอนรับราชการ

แลว  ยังมีการสรางเรื่องเลาที่อธิบายความในความหมายใหมในพระราชประวัติวัยเยาว  ยกตัวอยาง

เร่ือง ตากสินมหาราชชาตินักรบ  ที่อธิบายถึงเหตุการณเมื่อคร้ังยังเปนทารก  ดังนี้ 
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                 ขาเคยเลาใหเจาฟงหรือยังวาทําไมจึงไดรับอุปการะจากเจาพระยาจักรี 
                “แมขาทอใจที่มีลูกเพิ่มมาอีกหนึ่งคน  พอของขามีหนี้สินลนพนตัว  แกเปนนายบอน ขาเชื่อวา

แกคงใชเวลาเลนการพนันพอๆกับลูกคา แมเอางูใสในเปลของขา เพราะแมลงมือฆาขาเองไมลง แมเอาเปล

ที่ขานอนไปวางทิ้งไวในตลาด งูนั้นขดตัวรอบตัวขาแลวหลับไป  เหมือนตั้งใจจะปกปองขา พวกพอคามา

เห็นเรานอนหลับอยางสบายใจทั้งคนทั้งงู 

                “ขากลายเปนคนที่พญางูคุมครอง ภริยาเจาพระยาจักรีไดยินคนพูดถึงขาจึงบอกกับสามี  ซึ่งเห็น

วาผูที่มีพญานาคปกปองจะไดกลายเปนผูปกครองบานเมือง  นี่คือชะตากรรมของขา ไมใชของเจา ทั้งที่ขา

นาจะอิจฉา 

(ตากสิน มหาราชชาตินักรบ.  2550:  13)

 

 เนื้อความขางตนผูเขียนไดขอมูลจากเอกสารตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ เนื้อหาชวงนี้ที่จริง

แลวเปนการนําเสนอเพื่อใหเห็นถึงบุญบารมีของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช แตผูเขียนไดนํามา

ตีความใหม  โดยใหเหตุผลถึงความจําเปนของครอบครัวที่ขัดสน นํามาเทียบกับขอมูลในเอกสาร

ตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ  ดังนี้   

   
               ครั้นกุมารคลอดไดสามวันมีงูเหลือมใหญเขาไปขดเปนทักษิณาวัต  อยูในกระดงรอบกายกุมาร  

ฝายบิดามารดาของกุมารไดเห็นงูใหญเขาไปขดในกระดงของบุตรนั้นก็มีความวิตกกลัวภัยอันตรายตางๆ  

หนึ่งธรรมเนียมจีนมีเหตุรายบังเกิดขึ้นเชนนี้แลวฝายบิดามารดายอมนําเอาบุตรซึ่งบังเกิดในระหวาง

เหตุรายนั้นไปฝงเสียทั้งเปน  ก็การซึ่งบังเกิดในเมืองไทยนี้  จีนไหยฮองนี้จะทําดุจธรรมเนียมเมืองจีนนั้น

ไมได  เพราะดวยเกรงพระราชอาญาของพระเจาแผนดินไทย  แตจะตองนําบุตรนั้นไปทิ้งเสียใหพนบานจึ่ง

จะส้ินเหตุรายภัยอันตราย 

               ครั้นเวลาเชาทานเจาพระยาจักรีลงมาถวายอาหารบิณฑบาตแกพระสงฆที่หนาบานของทาน  

ทานจึงไดทราบความตามเหตุซึ่งมีกับบุตรจียไหยฮอง  ทานเจาพระยาจักรีจึ่งมีจิตคิดสังเวชกรุณากับกุมาร

ซึ่งจะถึงกาลอันตรายดวยมรณภัย  ทานจึงขอกุมารนั้นกับจีนไหยฮองๆก็ไมอาจจะขัดไดตองจําเปนจําอ

นุญาตยอมยกกุมารใหแกทานเจาพระยาจักรี 

               จับเดิมแตเจาพระยาจักรีไดรับบุตรจียไหยฮองมาเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรมจนเจริญ ก็ไดลาภแล

ทรัพยสินเปนอันมาก  เจาพระยาจักรีจึงตั้งชื่อกุมารนั้นวานายสิน 

(ตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ.  2551:  394)

 

 หรือในเรื่อง จอมกษัตริยแหงนักรบ ที่นําเสนอเนื้อหาวาทรงไดดํารงตําแหนงเจาเมืองตาก

ระแหงดวยการใหผลประโยชนดานการคาและเงินทองแกขุนนางราชสํานักเปนการตอบแทน  ถึงแม

เนื้อหาตอนนี้จะดูลอแหลมตอพระเกียรติยศ  แตผูเขียนไดนํามาสรางคําอธิบายเหตุผลชุดใหมไว ดังนี้ 
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               เรื่องราวอันซับซอนดวยเกมแหงการชวงชิงอํานาจในทางการเมืองภายในราชบัลลังกนั้น หาได
อยูนอกเหนือการรับรูของพญามังกรไม  พระองคจําเปนตองเลือกขั้วอํานาจหากปรารถนารับราชการเปน
ทหารกลาแหงราชอาณาจักรสืบไป ณ เพลานี้  ราชสํานักไดบังเกิดความผิดพลาดขึ้นมากมาย  ผูที่มีความ
รักตอแผนดิน  ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต  กลับตองมีความตกอับพายแพตอลมปากของบุคคลผูไร
ความสัตย  คนไรศีลธรรมกลับไดความดีความชอบเริงราในอํานาจวาสนา นี่คือลางบอกเหตุแหงความวิบัติ
ลมสลายของอาณาจักรศรีอยุธยาที่รุงเรืองสถาปนาความยิ่งใหญกวา ๔ ศตวรรษ สถานการณความเปนไป
เยี่ยงนี้ปรากฏใหเห็นทุกหัวมุมเมือง  เหตุเพราะทรงเปนทหารในขบวนทัพเคลื่อนที่ตามหัวมุมเมืองตางๆ  
พญามังกรปรารถนาหลีกเลี่ยงกลิ่นคาวอันตลบอบอวลไปดวยการชิงอํานาจทางการเมือง และหลุดพนจาก
ความเปนทาสในสถานภาพของทหารกลาแหงราชอาณาจักร  พระองคจึงปรึกษากับพระบิดาและ
ครอบครัวเพื่อติดสินบนกับขุนนางแหงราชสํานัก  สําหรับการสืบทอดตําแหนงเจาเมืองตาก-ระแหงซึ่งได
เสียชีวิตลง 
               ... 
               ดวยฟาลิขิตอันเปนกฎแหงกรรมของพญามังกร  พระองคไดติดสินบนเหลาขุนนางแหงราชสํานัก
ดวยทรัพยสินเงินทองและผลประโยชนดานการคาเปนจํานวนมากเพื่อดํารงตําแหนงเจาเมืองตากระแหง  
โดยความเห็นชอบของพระบิดาและครอบครัว  และผูที่มีสวนสําคัญทําใหพระองคทรงดํารงตําแหนงเจา
เมืองนั้น คือ พระยาจักรี(ชื่อตําแหนง)นั่นเอง  เหตุดังนี้  ครอบครัวของพระองคจึงนับถือพระยาจักรีเปนผูมี
พระคุณอันยิ่งดวยรากเหงาเชื้อสายแผนดินมังกรที่มีความกตัญูกตเวทิตาตอผูมีพระคุณ และดวย
ขนบธรรมเนียมอันงดงามยิ่งของครอบครัวพระองคเยี่ยงนี้  ผูคนจึงเขาใจไปวาพญามังกรเปนบุตรบุญธรรม
ของพระยาจักรี 

(จอมกษัตริยแหงนักรบ.  2550:  58)

 
 ตัวบทเรื่องเลาขางตนไดนําขอมูล และดัดแปลงมาจากขอมูลในพระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา ฉบับปลีกหมายเลข ๒/ก๑๐๑    ดังนี้ 
 

               ขณะนั้นยังมีบุตรจีนคลองสวนพลูคนหนึ่ง ขึ้นไปคาขายอยู ณ เมืองตากหลายป ครั้นตอมาจีนผู
นั้นเปนคนมีสติปญญา เฉลียวฉลาด ชวยกรมการชําระถอยความของราษฎรอยูเนืองๆ  เจาเมืองตากปวย
ลงก็ถึงแกความตาย  จีนมีชื่อผูนั้นก็ตัดผมเปนไทย  ลงมา ณ กรุงศรีอยุธยา  จะเดินเปนเจาเมืองตาก  จึง
เขาหานายสดเปนคนรักกันกับชายมีชื่อผูนั้น นายสดก็พาชายผูนั้น ไปหาหลวงนายชาญภูเบศ นายเวร
มหาดเล็กของขุนหลวงหาวัด  หลวงนายชาญภูเบศก็ไปหาพระยาจักรีวา ชายมีชื่อจะเดินเปนตัวเมืองตาก  
จะกราบเทาเจาคุณใหชวยดวย  พอมีหนังสือวางเวรวาเจาเมืองตากนั้นถึงอนิจกรรมเสียแลว พระยาจักรี
บอกขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาวา เจาเมืองตากถึงแกกรรมเสียแลว พระเจาอยูหัวทรงพระดําริวา เมือง
ตากเลาเปนเมืองหนาศึกอยู ใหพระยาจักรีหาคนที่มีสติปญญาพอจะเปนได พระยาจักรีไดทวงทีแลวก็
กราบบังคมทูลวาเห็นจะจัดแจงได  พระเจาอยูหัวก็เสด็จขึ้น  พระยาจักรีก็กลับออกมาบอกกับหลวงนาย
ชาญภูเบศวาได  จึงใหหาชายมีชื่อผูนั้นเขามาบอกวาพระเจาอยูหัวโปรดแลว  พระยาจักรีจะใหมีทองตรา
ขึ้นไป พระยาจักรีก็นําเอาชายมีชื่อผูนั้นมาเฝาถวายบังคม ทรงพระกรุณาโปรดฯใหเปนพระยาตาก จึง
พระราชทานเครื่องยศสําหรับเมืองเกานั้นขึ้นไป 

(พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับปลีกหมายเลข ๒/ก๑๐๑.  2539:  229-230)
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 จากเรื่องจอมกษัตริยแหงนักรบขางตน ศรีศากยอโศกสรางเรื่องใหพระองคดํารงตําแหนงเจา

เมืองตากระแหงดวยการติดสินบน  เพื่อดวยเหตุผลวาพระองคไมตองการเห็นการแยงชิงอํานาจ  การ

แบงฝกแบงฝาย  การที่พระองคคุมอํานาจเปนเจาเมืองตากระแหงจึงเหมาะสมที่สุด ทั้งในดาน

ภูมิศาสตรที่อยูหางจากราชสํานัก  และในดานการปกครองที่ไมตองเลือกวาจะอยูฝายใด  นอกจากนั้น

อีกทั้งตัวบทที่ถูกสรางขึ้นมาใหมนี้ยังปฏิเสธขอมูลในเอกสารทางประวัติศาสตรอีกดวย คือนําเสนอวา

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไมไดเปนลูกเลี้ยงของพระยาจักรี 

 จากตัวอยางขางตนเปนการสรางเรื่องเลาที่สรางความหมาย หรือคําอธิบายชุดใหมที่แตกตาง

ไปจากความหมายในเอกสารทางประวัติศาสตรดวยการตีความใหม นอกจากนี้แลวยังมีการสราง

ขอมูลชุดใหม  เพื่ออธิบายถึงปญหาที่เปนขอของใจในประวัติศาสตร  เชนในเรื่อง ใครฆาพระเจาตากสิน  

ไดใหขอมูลถึงเงินตราที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชนํามาใชจายทั้งๆสถานการณชวงนั้นเงินทองหา

ยาก  ดังนี้ 

 
               ขณะนั้น  นายกลมเปนนายชุมนุม คุมไพรพลอยูที่นั้น  คอยสกัดจะรบ  และพระยากําแพงเพชร

ขึ้นขี่ชางพลายถือปนนกสับรางแดงพรอมดวยพลทหารแหแวดลอมหนาหลัง  ตรงเขาไปในระหวางพล

นายกลม  ซึ่งมาสกัดอยูนั้น  ดวยเดชะบารมีบันดาลใหนายกลมเกรงกลัวเดชานุภาพ วางอาวุธเสียส้ิน ทั้ง

พวกพล  พากันเขามานอบนบออนนอมยอมเปนขา  แลวนําทัพไปหยุดประทับ  ณ ที่มีหนองน้ํา  พระยา

กําแพงเพชรจึงใหเงินตราหาตําลึงเปนรางวัลแกนายกลม  แลวใหโอวาทสั่งสอนใหตั้งอยูในยุติธรรมสุจริต 

               เงินตราหาตําลึง  เงินนี้ควรคิด  พระยากําแพงเพชร(เจียนสิน)ทานเอาเงินที่ไหนมาใหเปนรางวัล

แกนายกลม  เวลานั้นบานเมืองมีทุกขเข็ญไปทุกบานเมือง  ศึกมาลอมเมืองถึง ๓ ป  เบี้ยหวัด  เงินปของ

ขาราชการก็ไมสมบูรณ...  และจะเอาเงินที่ไหนมาใหรางวัลนายกลมตั้งหาตําลึง  ซึ่งมิใชนอยในเวลาคับขัน

อยางนั้น  และในประวัติศาสตรเขยีนวาเงินนั้นเปนเงินตราดวย  มิใชเบี้ยหอยอยางต่ํา 

               ความสงสัยนี้เก็บไวไมไหว  ก็ไดทูลถามพระวิญญาณของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ซึ่ง

ขณะนั้น(กุมภาพันธ ๒๕๑๖)ทรงเปนเทพบุตรชั้นเกา...นี้ 

               ... 

               พระองคทรงเลาวา  ขณะที่พระองคแสนจะหนักพระทัยอยูนั้น  คุณประยงค นองสาวซึ่งแตงตัว

ปลอมเปนชาย  ก็มากับคุณเจียนซื่อ  สองพี่นองทําเปนวาเอาขนมและผลไมจากบานสวน    มาใหพี่ชาย  

แตความจริงเอาเงินตรา  เงินแทง  และทองแทงมาให  ซึ่งเปนมรดกสวนที่ไดรับแบงจากพระบิดา  ตอนนั้น

พระบิดาสิ้นพระชนมแลว  ทานประชวรเพียงสองวันเทานั้น  แตเรื่องนี้นองสาวกับนองชายปดความจริง  ไม

ทูลใหทราบ  เพราะเห็นวาพี่ชายกําลังยุง  ก็ทูลแตวาทานบิดาสั่งใหเอาเงินและทองมาให  เพราะรูวาพี่

จะตองใชเทานั้น 

(ใครฆาพระเจาตากสิน.  2551:  17-18)
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 ยอหนาแรกของเรื่องเลาขางตนเปนการอางอิงพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา 

ดวยการคัดลอกโดยตรง และยอหนาตอมาจึงเปนการสรางขึ้นมาใหม  โดยอางอิงขอมูลในเอกสารทาง

ประวัติศาสตรเพื่อเนนถึงทรัพยสินที่ใชจายในการกูเอกราช  เพื่อเชื่อมโยงถึงขอมูลของแหลงที่มาของ

เงินวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชนําเงินมาจากแหลงใด  ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงหไดนําเสนอขอมูลที่

เกิดจากความคิด หรือจินตนาการของตน  ดวยการสรางขอมูลชุดใหม คือเหลานองๆ นําเงินที่ไดจาก

การคาขาย และมรดกมาใหพระองคในการใชจาย 

 การคัดลอกเอกสารทางประวัติศาสตรแลวนํามาการตีความใหม เปนการสรางเรื่องเลาที่

ยังคงอางอิงเนื้อหาขอมูลในเอกสารทางประวัติศาสตรฉบับตางๆ เปนพื้นฐาน แลวสรางความหมาย 

หรือคําอธิบายชุดใหมที่ไมปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร หรือแตกตางไปตางจากเดิม โดยใช 

“เหตุ” ที่อางอิงจากเอกสารทางประวัติศาสตร  แลวสราง “ผล” ข้ึนมาใหม  หรืออางอิง “ผล” จาก

เอกสารทางประวัติศาสตร  แลวสราง “เหตุ” ข้ึนมาใหม 

 การอางอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนลายลักษณอักษร เอกสารทางประวัติศาสตร

ที่เปนแหลงขอมูลที่ถูกนํามาอางอิงมากที่สุด คือพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา จดหมาย

เหตุความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี  และเอกสารตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ ตามลําดับ การอางอิง

จากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เปนลายลักษณอักษรแบงออกเปน 2 วิธีหลัก คือ การคัดลอกเพื่อ

สนับสนุนเนื้อหาตัวบทเรื่องเลาอันเปนขอเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารฉบับตางๆ ซึ่งการสรางเรื่องเลาวิธี

นี้ใชในเนื้อหาที่ตรงกับเอกสารทางประวัติศาสตร  สวนการคัดลอกโดยการตีความใหมเปนการสราง

ความหมาย หรือคําอธิบายชุดใหมที่แตกตางไปจากเดิม หรือไมปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร 
 
2.  การสรางเรื่องเลาจากตํานานคําบอกเลาทองถิ่น และศาสตรอื่นๆ 
 ตํานานคําบอกเลาทองถิ่น  รวมถึงนิทาน และบทเพลงพื้นบานที่ถูกเลาขานสืบตอกันมาเปน

มุขปาฐะหรือไดรับการบันทึกเปนขอมูลที่สําคัญที่สามารถนํามาศึกษาประกอบกับหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร  ดวยอยางนอยตํานานคือหลักฐานทางประวัติศาสตรซึ่งถือกําเนิดดวยความเชื่อมั่น  

ศรัทธา  ความตั้งใจ  สติปญญา (นาฏวิภา ชลิตานนท. 2524: 214) นับไดวาเปนสวนเติมเต็มทาง

ประวัติศาสตรที่นํามาใชอางอิงไดแตไมไดถูกนํามาใชศึกษาประวัติศาสตรโดยตรงเพราะตํานานจะถูก

ละเลยในแงของความนาเชื่อถือ (นาฏวิภา  ชลิตานนท. 2524: 211)  ตํานานคําบอกเลาทองถิ่นเหลานี้

มักจะมีความสัมพันธกับแหลงโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่พบในทองถิ่นนั้น  โดยนําความสัมพันธ

เหลานั้นมาประมวลผลในการสรางขอมูล หรือเร่ืองราวที่เกิดขึ้นในอดีต ในที่นี้การสรางเรื่องเลาพระราช

ประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดอาศัยหลักการอางอิงจากตํานานคําบอกเลาทองถิ่น

โดยเฉพาะทองถิ่นเมืองนครศรีธรรมราช  รวมถึงศาสตรอ่ืนๆ  ดังนี้ 
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 ก) คําบอกเลาจากบุคคล  คือการไดขอมูลทางประวัติศาสตรจากบุคคลที่มีสวนรวมใน

เหตุการณ หรือเปนผูที่มีความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณนั้น  ขอมูลหลักฐานประเภทนี้จะไดมาจาก

การสัมภาษณ หรือจากคําบอกเลา  เปนบุคคลที่เชื่อวาเปนสายตระกูลที่เกี่ยวของกับทหารองครักษ

ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

 ข) โบราณสถาน  คือ ส่ิงกอสรางที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใชสอยในดานตางๆ เพิ่มข้ึนมากมาย 

ไดแก บานเรือนที่อยูอาศัย  กําแพงโบราณ  เปนตน  โบราณสถานที่มีความเกี่ยวของกับสมเด็จพระเจา

ตาสินมหาราช คือวิหารสูงในเมืองนครศรีธรรมราช  

 ค) โบราณวัตถุ คือ ส่ิงของเครื่องใชในชีวิตประจําวันซึ่งมีทั้งที่เปนเครื่องมือเหล็ก และอาวุธที่

ทําจากเหล็ก ภาชนะดินเผา ภาชนะสําริด เครื่องประดับตางๆ ทําจากทอง เงิน สําริด ดีบุก ตะกั่ว หินสี

ตางๆ เปนตน (ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.  2545: 22-25) โบราณวัตถุ

ที่มีความเกี่ยวของกับสมเด็จพระเจาตาสินมหาราช คือโบราณวัตถุตางๆ ที่พบในเขาขุนพนมในเมือง

นครศรีธรรมราช 

 ง)  ศาสตรอ่ืนๆ  คือ โหราศาสตร  และแพทยศาสตร 

  - โหราศาสตร  เปนการทํานายโดยใชดวงชะตาของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับพระองค คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

  - แพทยศาสตร  เปนการวิเคราะหพระอาการของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชดวย

ความรูทางดานสุขภาพ  โดยเฉพาะเรื่องอาการพระสติวิปลาส 

 จากหลักฐานตํานานคําบอกเลารวมถึงความรูดานโหราศาสตร และแพทยศาสตรขางตน  

เปนขอมูลชุดหนึ่งที่ใชในการประกอบสรางตัวบทเรื่องเลาที่เนนเฉพาะพระราชประวัติสมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราชตอนทายรัชกาลตั้งแตเร่ิมอาการพระสติวิปลาสเรื่อยมาจนถึงการสวรรคตของพระองค  

โดยมีการประกอบสรางจากตํานานคําบอกเลาทองถิ่น และศาสตรอ่ืนๆ  ดังนี้ 

 2.1  การสรางเรื่องเลาที่สอดคลองกับเอกสารทางประวัติศาสตร 

 2.2  การสรางเรื่องเลาที่ปฏิเสธเอกสารทางประวัติศาสตร 
 
 2.1  การสรางเรื่องเลาที่สอดคลองกับเอกสารทางประวัติศาสตร 
 การสรางเรื่องเลาสอดคลองเอกสารทางประวัติศาสตร  เปนการสรางเรื่องเลาดวยการ

วิเคราะหชุดขอมูลของตํานานคําบอกเลาทองถิ่น รวมทั้งองคความรูในศาสตรอ่ืนๆเพื่อสนับสนุน หรือ

สงเสริมเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตรใหมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น การสรางเรื่องเลา

ประเภทนี้จะมีเนื้อหาสอดคลองกับเนื้อหาที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร แตจากการศึกษา

พบวาชุดขอมูล หรือองคความรูที่ผูเขียนนํามาประกอบสรางเรื่องเลาประเภทนี้ไดใชเฉพาะองคความรู
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ในเรื่องโหราศาสตร และแพทยศาสตรเทานั้น  ดังปรากฏในเรื่อง ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร     

อ.เล็ก พลูโตไดอาศัยองคความรูในเรื่องโหราศาสตรมาสรางเปนเรื่องเลาดวยการพยากรณดวงการงาน 

หรือพระราชกรณียกิจ  ดังนี้ 

 
               ดวงการงาน หรือพระราชกรณียกิจของพระเจาตากินมหาราชนับเปนดวงการงานที่ยิ่งใหญ  ไดมีการ

บันทึกไวในประวัติศาสตรหลายตอน   โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจในการกูชาติกอแผนดินของพระองคทาน  

เปนส่ิงที่ไมเคยลืมเลือนไปจากจิตใจของปวงชนชาวไทยมาตราบเทาทุกวันนี้  พระองคทรงเปนชายชาติทหาร

นักรบโดยแท  แมกําลังนอยกวาก็สามารถรบชนะขาศึกได  ถาจะแพบางในบางคราวนั่นเปนเพราะน้ํานอยยอม

แพไฟและขาดกําลังสนับสนุน หรือเปนการแกลงแพเพื่อตีตลบหลังขาศึก หลอกขาศึกใหตายใจ หรือหลงกลศึก

ทําใหขาศึกพายแพในที่สุด 

               ... 

               พลูโต (พ) เจาเรือนกัมมะ อยูในภพพันธุ  คําวา พันธุ หมายถึง บานเรือนที่อยูอาศัย หรือถิ่นกําเนิด  

ยวดยานพาหนะ  การเดินทาง  ดังนั้น กัมมะ-พันธุ  จึงหมายถึง การทํางานที่ตองเดินทางรอนแรมไปในที่ตางๆ 

ตองพลัดพรากจากบานเกิดเมืองนอนไปทํางานยังตางถิ่นแดนไกล  ดังจะเห็นไดจากการที่พระองคตองไปเปน

เจาเมืองตากรับราชการที่นั่นหลายป  ตองตีฝาวงลอมพมาไปตั้งมั่นอยูที่เมืองจันทบุรี  ตองยกทัพไปตีหัวเมือง

ตางๆชุมนุมตางๆเพื่อรวบรวมชาติไทยใหเปนปกแผน 

(ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร.  2551:  57-58)

 

 จากเรื่อง ดวงพระเจาตากไมถูกประหารขางตน  ผูเขียนไดกลาวถึงดวงพระราชสมภพของ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชวาเปนดวงที่ยิ่งใหญ  พระราชกรณียกิจของพระองคจะตองเดินทางไป

ยังที่ตางๆ  ตองพลัดพรากบานเกิด  โดยผูเขียนไดนําเรื่องเลาที่สรางขึ้นนี้ผนวกรวมกับเนื้อหาที่ปรากฏ

ในเอกสารทางประวัติศาสตร  เพื่อสนับสนุนเนื้อหาที่แสดงถึงพระกรณียกิจที่ตองเดินทางไปยังที่ตางๆ  

นับต้ังแตเหตุการณที่พระองคมารับราชการเปนเจาเมืองตาก  ตีฝาทหารพมาไปเมืองจันทบุรีเมื่อคราว

สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ตลอดถึงการเดินทางปราบกกตางๆ เพื่อขับไลทหารพมา และ

รวบรวมแผนดินไทย เชน สงครามตีเมืองเชียงใหม  ปราบกกเจาพิมาย ปราบกกพระฝาง ตีเมือง

นครศรีธรรมราช  ปราบเมืองเขมร  เปนตน “ดวงที่ยิ่งใหญ” ที่ถูกสรางขึ้นจึงสนับสนุน และสอดคลอง

กับเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตรที่แสดงใหเห็นถึงวีรกรรมที่กลาหาญ และสําคัญยิ่งของ

พระองคที่สรางคุณประโยชนที่ยิ่งใหญตอแผนดินไทย 

 จากเรื่องเดียวกันนี้ นอกจากผูเขียนไดสรางเรื่องเลาดวยการพยากรณเร่ืองพระกรณียกิจแลว  

ในเรื่องพระจริยวัตรสวนพระองคไดถูกนํามาพยากรณเพื่อสรางเรื่องเลาเชนกัน  ดังนี้ 
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               ในพื้นดวงพระบรมราชสมภพของพระองคนั้น ดาวพฤหัสบดี (๕) ทํามุมตรีโกณ หรือรวมธาตุกับ

พระลัคนา (ลั)  โดยนําหนาดาวพลูโต (พ) เจาเรือนกัมมะ  ในขณะที่ดาวเนปจูน (น) เจาเรือนภพ ศุภะ ที่มี

ความหมายถึง ศีลธรรม คุณงามความดี ก็เดินนําหนาดาวเสาร (๗) กัมมะโลกธรรม จึงสงผลใหพระองค

ทานสนพระทัยในพระพุทธศาสนา ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจในทางพระพุทธศาสนาอยางใหญหลวง  

ถาไมไดพระองคทานปานฉะนี้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะหลงเหลืออยูหรือไมเปนเรื่องนาคิด  เพราะ

ในขณะที่พมาบุกทําลายลางเผาผลาญทุกส่ิงทุกอยางในกรุงศรีอยุธยานั้น วัดวาอารามตางๆ คัมภีรทาง

พระพุทธศาสนาเปนจํานวนมากก็พลอยถูกทําลายลางไปดวย  เมื่อบานเมืองราบคาบพระองคทรงมี   

พระราชบัญชาใหรวบรวมตนฉบับสงเขามาในกรุงธนบุรี ทรงใหชําระและรวบรวมบันทึกขึ้นมาใหมพรอมกับ

สงคืนตนฉบับของเกาไปไวในที่เดิม 

               ... 

               พระองคทรงรวมรบ หรือไปราชการสงครามครั้งสุดทายคราวศึกอะแซหวุนกี้ เมื่อป พ.ศ. ๒๓๑๘ 

หลังจากนั้นพระองคทานก็มิไดทรงออกราชการสงครามอีกเลย  ทรงหันมาฝกใฝในเรื่องของการปฏิบัติธรรม

กรรมฐานอยางเครงครัดเอาจริงเอาจัง... 

(ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร.  2551:  65-66)

 

 จากเรื่อง ดวงพระเจาตากไมถูกประหารขางตน  ผูเขียนไดกลาวถึงดวงพระราชสมภพของ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชวาเปนผูที่สนใจในพระพุทธศาสนา  แลวจึงนํามาผนวกเพื่อสนับสนุนกับ

เนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร  เชน  เมื่อกรุงศรีอยุธยาตกเปนเมืองขึ้นของประเทศพมา

คัมภีรตางๆในกรุงศรีอยุธยาไดสูญหาญ และถูกทําลายลงอยางมาก เมื่อสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชปราบกกเจานครเรียบรอยแลว  ไดส่ังใหนําคัมภีรจากเมืองนครศรีธรรมราชไปคัดลอกไวยังกรุง

ธนบุรี  เนื่องจากเมืองนครศรีธรรมราชไมไดรับความเสียหายจากสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2  

หรือในชวงทายรัชกาลพระองคไดสนใจศึกษาดานวิปสสนากรรมฐานเปนพิเศษ  จากเรื่องเลาที่ถูกสราง

ขึ้นวา “พระองคเปนผูสนใจในพระพุทธศาสนา” จึงเปนการสงเสริม และยกยองพระองคถึงคุณูปการ

ทางดานพระพุทธศาสนาใหมีความเจริญรุงเรืองอีกครั้ง 

 นอกจากนี้ในเรื่อง แผนดินพระเจาตาก นพ.วิบูล  วิจิตรวาทการไดใชองคความรูดาน

แพทยศาสตรในการสรางเรื่องเลา  เพื่อสนับสนุนในชวงเหตุการณที่กลาวถึงอาการดุรายฉุนเฉียวของ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ดังนี้ 

   
               ...คือถาจะพิจารณาตามแบบจิตแพทยศาสตรสมัยใหมแลว  ก็ตองถือวาพระองคทรงเกิดมี 

Acute Depression คือมีพระทัยหดหูอยางแรงกลาถึงขนาด  ตามดวย Suicidal Impulse คือคิดจะฆา

ตัวเองตาย 

               เหตุการณนี้แสดงใหเห็นในทรรศนะของแพทยสมัยใหม  วาสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงมีสภาพ

จิตที่ไมปรกติสมบูรณ... 



81 

               ... 

               เราเห็นไดแลววา  สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีมี Emotional Liability คือ อารมณเปล่ียนแปลงไหว

ตัวงาย เดี๋ยวดี เดี๋ยวราย โกรธงาย ผูที่อยูใกลชิดไมมีทางทราบ วาเมื่อไหรจะถูกเฆ่ียนหรือคอของตนจะ

หลุดจากบา  ทรงมี Depression ถึงขนาดมี Suicidal Tendency คือสามารถความครุนคิดโทมนัสถึงกับจะ

แทงพระองคเองได 

               นอกจากนี้ สมเด็จพระเจากรุงธนบุรียังทรงแสดงอาการของโรคจิตอีกขอหนึ่งคือ Paranoia ซึ่ง

หมายถึงความระแวงสงสัยที่เกินเหตุผล  เรื่องที่ทรงสงสัยวาชาวคลังขโมยของในทองพระคลัง  จนชาววัง

ถูกเฆ่ียนถูกยางไฟไปมากมายนั้น  เราไดเลาสูกันฟงแลว แตยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่แสดงถึง Paranoid 

Delusion คือ ความหลงใหล สงสัยเกินขอบเขต ผูเขียนขอเลาใหทานฟงสักสองสามเรื่อง 

               เรื่องแรกที่จะเลาใหฟงคือเรื่องตัดผม... 

(แผนดินพระเจาตาก.  2548:  253,265)

 

 จากเรื่องแผนดินพระเจาตากขางตน  ผูเขียนไดกลาวถึงอาการดุรายฉุนเฉียวของสมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราชในรูปแบบคําศัพททางจิตแพทย  ที่แสดงใหเห็นถึง “สภาพจิตที่ไมปกติสมบูรณ” ซึ่ง

เปนการสนับสนุน และสอดคลองกับเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตรที่กลาววา “พระองค

มีพระสติฟนเฟอนถึงสัญญาวิปลาส”(พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เลม ๒. 2548: 225)

และยกตัวอยางการกระทําที่แสดงใหเห็นถึงสภาพจิตที่ไมปกติ  อาทิอาการเสียพระทัยอยางรุนแรงหลัง

ที่ส่ังประหารหมอมฉิม และหมอมอุบลแลวทราบวาหมอมอุบลมีครรภได 2 เดือน  ทําใหพระองคเศรา

โศกอยางมากจนตรัสถามวา “ใครจะตายกับกูบาง” แลวจะแทงพระองคเพื่อไปอยูกับหมอมอุบล  หรือ

ในกรณีที่พระองคเกิดอาการหวาดระแวงที่ผิดปกติ  ดวยสงสัยวาชาวคลังขโมยของในทองพระคลัง  

เงินในคลังหายไปกวา 2,000 เหรียญ รับส่ังเรียกหาไมได  ชาวคลังตองถูเฆี่ยนตี และใสไฟยางอยาง

แสนสาหัส  (ภายหลังพบวาเงินเหรียญที่หายนี้พบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช  อยูในกําปนบนตําหนักสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชนั่นเอง  วางแทนลูกหีบเหยียบขึ้นลง

ทางพระแกล)  หรือคร้ังหนึ่งที่ชาวพระภูษามาลาตัดผมใหพระองคไมเรียบรอย  โดยเหลือเสนผมไวหนึ่งเสน  

พระองคคิดวาตั้งใจแกลงพระองคใหเสียพระเกียรติจึงสั่งใหนําตัวชาวพระภูษามาลาไปประหารชีวิต 

 การสรางเรื่องเลาลักษณะสอดรับเอกสารทางประวัติศาสตรขางตน ผูเขียนไดอาศัยเฉพาะ

องคความรูดานโหราศาสตร และแพทยศาสตรเทานั้นในการสรางเรื่องเลาประเภทนี้เพื่อสนับสนุน และ

ใหสอดคลองกับเนื้อหาตัวบทที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร ซึ่งเอกสารทางประวัติศาสตรที่

นํามาอางถึง คือ พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา  และจดหมายเหตุความทรงจํากรม

หลวงนรินทรเทวี 
 
 



82 

 2.2  การสรางเรื่องเลาที่ปฏิเสธเอกสารทางประวัติศาสตร 
 การสรางเรื่องเลาที่ปฏิเสธเอกสารทางประวัติศาสตร  เปนการสรางเรื่องเลาดวยการวิเคราะห

ชุดขอมูลของตํานานคําบอกเลาทองถิ่น รวมทั้งองคความรูในศาสตรอ่ืนๆ เพื่อปฏิเสธเนื้อหาที่ปรากฏ

ในเอกสารทางประวัติศาสตร จากการศึกษาพบวาชุดขอมูล หรือองคความรูที่ผูเขียนนํามาประกอบ

สรางเรื่องเลานี้ไดใชตํานานคําบอกเลาทองถิ่นนครศรีธรรมราช  และองคความรูในเร่ืองโหราศาสตร          

ดังตัวอยางในเรื่อง พระเจาตากฯ สิ้นพระชนที่เมืองนคร  ผูเขียนไดอาศัยตํานานคําบอกเลาทองถิ่น

นครศรีธรรมราช  และพยายามนําเสนอวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไมไดถูกสําเร็จโทษที่         

กรุงธนบุรี  แตเสด็จหนีมาอาศัยที่เมืองนครศรีธรรมราชจนกระทั่งสวรรคต 

 ขอมูลชุดแรกที่ผูเขียนนํามาจากตํานานคําบอกเลาทองถิ่นนครศรีธรรมราช คือคําบอกเลา

ของตระกูล ณ นคร  สายตระกูลนี้มีความสัมพันธกับสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  เพราะตนตระกูล 

ณ นคร คือ เจาพระยานคร (นอย) บุตรติดครรภเจาจอมปราง  ที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

พระราชทานใหเปนชายาเจาอุปราชพัฒน  เมื่อเจาอุปราชพัฒนรับพระราชทานเปนชายาแลวก็ต้ังไว

เปนนางเมืองโดยไมยุงเกี่ยวฉันชูสาวแตอยางไร  คนในตระกูล ณ นคร จึงมีความเชื่อกันวาสมเด็จ    

พระเจาตากสินมหาราชไมไดถูกประหารชีวิต  ดังนี้ 

 
               พระองคไดเสด็จมาประทับอยูที่ “เขาขุนพนม” โดยไดบวชเปนภิกษุ  ตอมาเมื่อเกิดศึกสงคราม

พมายกทัพมาตีเมืองนครศรีธรรมราช  เจาพระยานคร (พัฒน) ไดนําหมอมปราง และพระโอรสที่ติดครรภ

มาจากพระเจาตาก  หลบหนีไปที่ทับพระยา  และไดจัดกองกําลังสวนหนึ่งคุมกันไว  และเจาพระยานคร 

(พัฒน) ไดออกมาบัญชาการรบดวยตนเอง 

               บริเวณ “หอพระสูง” ในปจจุบันนั้น  คนในตระกูล ณ นคร เชื่อกันวาสมัยอยุธยา นครศรีธรรมราช

เปนเมืองในลักษณะประเทศราช  เปนศูนยกลางการปกครองภาคใตไปตลอดมลายู  มีการติดตอซื้อขาย

สินคากับฝร่ังโปตุเกสเปนอิสระ  โดยจะตองสงสวยใหกับทางอยุธยาทุกป 

               ตัวกําแพงเมืองจึงมีอิทธิพลของโปตุเกสอยูสูง  เพราะกอนมีการบูรณะกําแพงเมืองนั้น  ลักษณะ

กําแพงเมืองที่มีคูเมืองขวางกั้น  มีเชิงเทินสําหรับตั้งรับขาศึก  และมีประตูกลแบบซอนทางเขาไว  ลวน

แลวแตไดรับอิทธิพลจากโปตุเกสทั้งส้ิน 

                “เนินดิน” ที่กอขึ้นสูงบริเวณสนามหนาเมืองนั้นคือ กองอิฐ และมูลดินที่เหลือจากการซอมแซม

กําแพงที่ทรุดโทรมลงมาในสมัยธนบุรี 

               ตอมาเมื่อพระเจาตากสินส้ินพระชนมที่เขาขุนพนม  ก็ไดมีการปรับแตงพื้นที่ปลูกวิหารบนเนินสูง

ดังกลาว  แลวมีการจัดขบวนแหพระศพมายังสนามหนาเมือง  และไดพักพระบรมศพไวที่วิหารสูงแหงนี้  

ภายหลังเมื่อฌาปนกิจพระบรมศพที่สนามหนาเมืองเสร็จ  เมรุที่ใชเผาก็ถูกรื้อออกตามประเพณีโบราณ 

               สวนหอพระสูง หรือวิหารนั้น  ถูกปลูกสรางขึ้นมาระหวางพักพระบรมศพนั่นเอง  เพราะที่บริเวณ

นั้นเปนที่พักพระบรมศพของพระเจาตาก  ซึ่งถือวาเปนพระเจาแผนดิน  เพื่อปองกันไมใหใครมาใชสถานที่

ซ้ํากับบริเวณดั่งกลาว 
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               ก็เลยสรางและตกแตงวิหารเพิ่มเติมครอบเอาไว  และสรางพระพุทธรูปไวองคหนึ่ง  และที่สําคัญ

ในวิหารสูงจะมีลักษณะพิเศษคือจะเปนโบสถทรงมหาอุตต 

(พระเจาตากฯ ส้ินพระชนมที่เมืองนคร.  2550:  67-68)

 

 จากตัวอยางเรื่อง พระเจาตากฯ สิ้นพระชนมที่เมืองนคร ขางตน เปนการสรางเรื่องเลา

จากคําบอกเลาทองถิ่นดวยการสัมภาษณบุคคลในสมาชิกของตระกูล  ณ  นคร  ที่อาศัยใน

นครศรีธรรมราช  ซึ่งจากทําบอกเลาไดมีความสัมพันธกับโบราณสถาน 2 แหง คือ วิหารสูง และวัดเขา

ขุนพนม  โดยเฉพาะวัดเขาขุนพนมที่มีความเชื่อวาเปนที่อาศัยของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจน

สวรรคต  วัดเขาขุนพนมแหงนี้ไดพบโบราณวัตถุจํานวนมาก เชน พระพุทธรูป  อาวุธ  ของใชตางๆ  

และที่สําคัญคือพระพุทธบาทที่มีลวดลายแปลกกวาลายพุทธบาททั่วไป  โดยเฉพาะเปนศิลปะจีน  

หลักฐานเหลานี้จึงเปนการสนับสนับสนุนคําบอกเลาทองถิ่นเมืองนครศรีธรรมราชของตระกูล ณ นคร 

 ขอมูลชุดที่สอง คือคําบอกเลาของชาวบานทองถิ่นเมืองนครศรีธรรมราชที่มีเร่ืองเลาสืบตอกัน

มา  โดยเฉพาะเรื่องบรรพบุรุษของตนเปนองครักษของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ที่พาสมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราชหลบหนีมาที่เขานุนพนม  ดังนี้ 

 
               เมื่อแรกไปถึงก็พบกับ “ยายคราว  พราหมณกุล” ซึ่งจะวาไปก็เปนคนสายสกุล “คีรีเพชร”    ที่เชื่อ

วาเปนอีกสายสกุลหนึ่งที่เชื่อวาเคยเปนองครักษของพระเจาตาก 

               ซึ่งยายคราวนี้เองที่เปนคนเฒาคนแกที่สุด  ที่อาจารยวิเชียร  ณ นคร เลาวาเปนผูอาวุโสสุดใน

สายสกุลที่เปนองครักษพระเจาตาก  แตความจําของทานยังดีอยูมากแมวัยจะลวงเลยมาถึง ๘๐ ปแลวก็

ตาม 

(พระเจาตากฯ ส้ินพระชนมที่เมืองนคร.  2550:  85)

 

 จากเรื่อง พระเจาตากฯ สิ้นพระชนมที่เมืองนคร ขางตน ผูเขียนไดพยายามสรางเรื่องเลา

เพื่อนําเสนอเรื่องราวขององครักษที่พาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชมาที่เมืองนครศรีธรรมราช      

ดวยการอางอิงบุคคลที่มีอยูจริง  เพื่อปฏิเสธเรื่องการถูกสําเร็จโทษของพระองคที่ปอมวิชัยประสิทธิ์  

ดวยการแสดงใหเห็นถึงความมีตัวตนของผูที่สืบเชื้อสายขององครักษเหลานั้น 

 นอกจากคําบอกเลาที่แสดงใหเห็นถึงการมีตัวตนขององครักษสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

แลว อีกขอมูลหนึ่งที่ไดจากชาวทองถิ่น คือบทเพลงกลอมเด็กโบราณที่ทองจําสืบตอกันมามี

ความหมายที่สามารถชี้ใหเห็นถึงความเกี่ยวพันกับสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ดังนี้ 
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     ฮาเออ 

    วาตาแปะหนวดยาว 

    ถึงคราวสิ้นทุกข 

    เอาศพใสโลงดีบุก 

    ไปคางในดอนดง 

     ลูกเจาจอมหมอมลับ 

    ถือฉัตรถือธง 

    เอาศพไปคางในดอนดง 

    คอยปลงเมรุใหญเหอ 

 

               ผมอาศัยการตีความจากสมมุติฐานแรกคือ “โลงดีบุก” ซึ่งเปนเครื่องยศของชนชั้นสูงของเมือง

นครศรีธรรมราชเทานั้น  เนื่องจาก “ดีบุก” มีราคาแพง  และเปนของมีคาใชประกอบเครื่องยศของเจาเมือง

ประเทศราชอยางนครศรีธรรมราช  ผูมีความสามารถบรรจุศพลงในโลงดีบุกไดยอมไมใชคนธรรมดาอยาง

แนนอน  โดยเฉพาะทอนที่วา “ลูกเจาจอมหมอมลับ  ถือฉัตรถือธง” นั่นแสดงใหเห็นเปนอยางดีวา ผูตาย

ยอมไมใชบุคคลธรรมดา  เพราะมีเครื่องสูงอยางฉัตรอยางธงมาประกอบพิธี 

               หรือแมแตทอนที่วา “เอาศพไปคางไวในดงดอน  คอยปลงเมรุใหญเหอ” นั่นสามารถตีความไดวา  

ผูตายมียศสูง แตผมตั้งขอสงสัยไววา ในเมื่อมียศใหญโตทําไมตองเอาศพไปไวในปาดง แลวถึงคอยมาเผา

ในเมรุ 

               อาจจะเปนไปไดไหมวา ผูตายมียศมีศักดิ์ถึงขั้นเทียบเทากับเจาเมืองประเทศราชไดและอาศัยอยู

ในปาเขากอนที่จะยายศพออกมาเผา ซึ่งในที่นี้ผมขอตั้งสมมุติฐานแรกวาเปน “พระเจาตากสิน” ที่มีความ

เชื่อพื้นถิ่น และบอกเลาตอๆ กันมายาวนานวา  พระองคหนีภัยการเมืองมายังนครศรีธรรมราช และเสด็จ

ประทับที่วัดเขาขุนพนมที่อยูในเขตปาเขาจนสิ้นพระชนม 

(พระเจาตากฯ ส้ินพระชนมที่เมืองนคร.  2550:  99-101)

 

 จากเรื่อง พระเจาตากฯ สิ้นพระชนมที่เมืองนคร ขางตน ผูเขียนไดอาศัยขอมูลจากบท

เพลงกลอมเด็กโบราณ และการวิเคราะหคาดคะเนในการสรางเรื่องเลา  เพื่อสรางความเปนมาและ

ความนาเชื่อถือในเรื่องความสัมพันธระหวางสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และเมืองนครศรีธรรมราช

ในชวงบั้นปลายชีวิตของพระองค 

 การสรางเรื่องเลาที่มีเนื้อหาขัดแยงกับเร่ืองราวที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร  

นอกจากผูเขียนจะอาศัยตํานานคําบอกเลาทองถิ่นเมืองนครศรีธรรมราชดังที่อธิบายไปขางตนแลวนั้น  

ผูเขียนยังอาศัยองคความรูในเรื่องโหราศาสตร  ดวยการพยากรณดวงพระราชสมภพ  ดังตัวอยางเรื่อง

ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร ที่ผูเขียนไดพยายามนําเสนอเรื่องเลาที่ปฏิเสธเรื่องพระสติวิปลาส

ของพระองค  ดังนี้ 
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               ...ผมจะวิเคราะหวงของพระเจาตาก ตามหลักวิชาที่ไดศึกษาคนความาเพื่อแสดงและชี้ชัดใหเห็น

วา ทานเปนบาจริงหรือไม? 

               ... 

               ดาวเสาร (๗) เปนดาวทุกขโทษ เมื่ออยูในเรือนกัมมะ จึงสงผลใหพระองคอุบัติขึ้นมาในโลก เพื่อ

บรรเทาทุกขโทษทั้งหลายใหกับผูอื่นโดยพระองคทานเปนผูแบกภาระหรือรับทุกขโทษนั้นดวยพระองคเอง 

แมความทุกขหรือภาระดังกลาวจะมากมายปานใด พระองคทานก็ไมทรงเปนบาเสียสติหรอกครับ เพราะ

เสาร (๗) ไดรับกระแสที่ดีจากดาวศุภเคราะหและดาวที่ใหคุณหลายดวง คือ มีอาทิตย (๑) มหาอุจ และพุธ 

(๔) กุม มีราหู (๘) คูมิตร เล็ง และมีเนปจูน(น) เจาเรือนภพศุภะ นําหนา 

(ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร.  2551:  69,71)

 

 จากเรื่อง ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร ขางตน ผูเขียนไดปฏิเสธความวิปลาสของ

พระองค  เพราะจากเอกสารทางประวัติศาสตรไดกลาววาพระองคมีพระสติวิปลาส  มีอาการดุราย

ฉุนเฉียว  ดังที่ไดเคยแสดงไวแลวในตอนตน  ดวยการสรางคําอธิบายใหเห็นถึงดวงความวิปลาสที่ไม

ปรากฏในดวงของพระองค 

 อีกเนื้อหาตอนหนึ่งที่ขัดแยงกับเนื้อหาในเอกสารทางประวัติศาสตร คือการสิ้นพระชนมของ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ขอมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตรกลาววาพระองคถูกสําเร็จโทษที่

ปอมวิชัยประสิทธ  แตเร่ือง ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร ไดปฏิเสธการถูกสําเร็จโทษของพระองค  

ดังนี้ 

   
               ...จุดรอดของพระองคที่ใชเปนตัวชี้ขาดวา เปนดวงชะตานักโทษประหาร หรือ ถูกผูอื่นฆาตาย

หรือไม? อยูตรงที่ ทั้งพระราชลัคนา และดาวเจาเรือนพระราชลัคนา ไมไดตองกระแสดาวมรณะ หรือดาว

อังคารโดยตรง หรืออยางจัง คือกุมนําหนาอยูในภพกัมมะ เหมือนกับดวงนักโทษประหารสองรายที่

ยกตัวอยางมาอางอิง 

               อีกทั้งพระราชลัคนา และดาวเจาเรือนพระราชลัคนาก็โดนบาปเคราะหหรือดาวรายเบียนแคหอม

ปากหอมคอ ไมมากมายหรือหนักหนาสาหัสนัก... 

(ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร.  2551:  119)

 
 จากเรื่อง ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร ขางตน ผูเขียนไดอธิบายดวงชะตาสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชวาไมปรากฏเกณฑชะตาที่เปนนักโทษประหาร  จึงเปนไปไมไดพระองคจะถูกจองจําจน
ถูกสําเร็จโทษในที่สุด  โดยกอนหนานี้ผูเขียนไดสรางเรื่องเลาที่อธิบายถึงดวงชะตาที่ปรากฏเกณฑ
ชะตาเปนนักโทษประหาร  คือดวงชะตาของซัดดัม ฮุสเซ็น และดวงชะตาของเฉลียว ปทุมรส  และเมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับดวงชะตาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชพบวาแตกตางกัน   
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 การสรางเรื่องเลาจากตํานานคําบอกเลาทองถิ่น และศาสตรอ่ืนๆ เปนการสรางเรื่องเลาที่
มุงเนนการนําเสนอวาระสุดทายของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชนับต้ังแตมีพระสติวิปลาส จนถึง
วาระสุดทายของพระชนมชีพ  โดยเรื่องเลาที่ถูกสรางขึ้นมีทั้งเนื้อหาที่สนับสนุน หรือสอดคลองกับ   
เร่ืองเลาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร คือพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา และ
จดหมายเหตุความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวีซึ่งพบไมมากเมื่อเทียบกับเร่ืองเลาที่มีเนื้อหาปฏิเสธเรื่อง
เลาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตรฉบับตางๆ  ที่ถูกนําเสนอในเนื้อหาที่สําคัญวา สมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชไมไดถูกประหาร  แตเสด็จหนีรอดมาได และมาอาศัยอยูที่เมืองนครศรีธรรมราช  โดย
อาศัยหลักฐานขอมูลจากคําบอกเลาทองถิ่นเมืองนครศรีธรรมราชเปนสําคัญ และองคความรูในเรื่อง
โหราศาสตร   
 โดยเฉพาะการสรางเรื่องเลาที่มีเนื้อหาปฏิเสธเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร  
ถึงแมการสรางเรื่องเลาจะอาศัยหลักฐานขอมูลที่มีความนาเชื่อถือนอยเมื่อเทียบกับเอกสารทาง
ประวัติศาสตรฉบับตางๆ  แตเร่ืองเลาเชนนี้สงผลใหเร่ืองเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเนื้อหาเดิม 
 
3.  การสรางเรื่องเลาที่ไมปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร 
 การสรางเรื่องเลาที่ไมปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร อันหมายถึงเอกสารหรือขอมูล
อางอิงใดๆ  เปนการนําเสนอเรื่องเลาที่ผูเขียนได “นึกคิด” โดยปะติดปะตอเหตุการณแลวประมวลสราง
ข้ึนมาใหม หรืออาจกลาวไดวาเปนการสรางพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินขึ้นมาใหมผานตัวบท
เร่ืองเลาประเภทบันเทิงคดี  โดยที่ไมสามารถอางอิงหลักฐานทางประวัติศาสตรได การประกอบสราง
ตัวบทดวยวิธีนี้สามารถแบงออกได  ดังนี้ 
 3.1  การสรางเรื่องเลาที่ปฏิเสธเอกสารทางประวัติศาสตร 
 3.2  การสรางเรื่องเลาใหม 
 
 3.1  การสรางเรื่องเลาที่ปฏิเสธเอกสารทางประวัติศาสตร   
 การสรางเรื่องเลาที่ปฏิเสธเอกสารทางประวัติศาสตร เปนการสรางเรื่องเลาเพื่อปฏิเสธเนื้อหา
ที่ปรากฏในแหลงขอมูลเอกสารทางประวัติศาสตร เชน พระราชพงศาวดาร  ตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ 
เปนตน  โดยผูเขียนไดต้ังใจสรางเรื่องเลาเพื่อปฏิเสธพระราชประวัติของพระองค  ดังนี้ 
 1) ปฏิเสธความเปนบุตรธรรมเจาพระยาจักรี  และความสัมพันธกับเพื่อนในวัยเยาว       
โดยนําเสนอผานตัวบทเรื่องเลาในเรื่อง ใครฆาพระเจาตากสิน และ จอมกษัตริยแหงนักรบ  ดังนี้ 
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               หนังสือบางเลมเขียนวา  เมื่อสมัยเด็กทานเปนเพื่อนกับพระมหามนตรี และพระราชวรินทร  เมื่อ

ทูลถามทานทรงตอบวาอยูคนละเมือง ไมรูจักกันมากอน  และทานไมไดเปนลูกเลี้ยงของขาราชการคนไหน  

เปนเรื่องเลากันมาอยางผิดๆทั้งนั้น 

(ใครฆาพระเจาตากสิน.  2551:  70) 

 

               ...ซึ่งสําหรับครอบครัวของพระองคนั้น  ไดอาศัยเจาพระยาจักรี (เปนตําแหนงหนาที่การงานไมใช

ชื่อของบุคคล)  เปนที่พึ่งพาสําหรับการคาขายมาโดยตลอด  จึงนับวาเปนผูที่มีบุญคุณกับครอบครัวของ

พระองค  และเปนเหตุใหเขาใจไปไกลวาพระองคเปนบุตรบุญธรรมของเจาพระยาจักรี (ตําแหนงหนาที่การ

งาน) 

(จอมกษัตริยแหงนักรบ.  2550:  56)

 

 เนื้อความที่กลาวถึงสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเปนบุตรบุตรธรรมของเจาพระยาจักรีและ

ยังทรงมีความสัมพันธคุนเคยกับสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชกอนที่จะรับราชการปรากฏ

ในเอกสารทางประวัติศาสตร คือเอกสารตํานานอภินิหารบรรพบุรุษ  ดังที่ไดเคยยกตัวอยางกอนหนานี้ 

 2)  ปฏิเสธการพระสุบินวาพระเจาแผนดินแตกอนมาขับไล  โดยนําเสนอผานตัวบทเรื่องเลา

ในตัวบทเรื่อง จอมกษัตริยแหงนักรบ  ดังนี้ 

 
               พระเจาตากทรงรําพึงอยูในพระทัยเพียงลําพังขณะทรงแวดลอมไปดวยราชองครักษ และเหลา

ทหารเอกทั้งหลาย  ลําดับนั้น  จึงทรงตัดสินพระทัยกกองทัพไปตั้งมั่น  ณ  เมืองธนบุรี  โดยหาไดมีวิญญาณ

เหลาใดมาทําใหเกิดความหวาดกลัวไม  อาจบางที  กรุงศรีอยุธยานี้  อาจเคยเปนพระราชวังของพระองค

แตกาลกอนลวงมาก็เปนได 

(จอมกษัตริยแหงนักรบ.  2550:  187)

 

 เนื้อความตอนที่กลาวถึง  นี้ปรากฏในเอกสารในเอกสารทางประวัติศาสตร ตอนสมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราชพระสุบินวาพระเจาแผนกรุงศรีอยุธยามาขับไลไมใหต้ังเมืองหลวงที่กรุงศรีอยุธยา

ดังเดิม  ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร คือพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา  ดังนี้ 

 
               ก็เสด็จเขาประทับแรมอยู  ณ  พระที่นั่งทรงปนที่เสด็จออก  บรรทมอยูคืนหนึ่งจึงทรงพระสุบิน

นิมิตวา  พระมหากษัตริยแตกอนมาขับไลเสียมิใหอยู  ครั้นรุงเชาจึงตรัสเลาพระสุบินใหขุนนางทั้งปวงฟง  

แลวจึงดํารัสวา เราคิดสังเวชเห็นวาบานเมืองจะรางรกเปนปา จะมาชวยปฏิสังขรณ ทํานุบํารุงขึ้นให

บริบูรณดีดังเกา  เมื่อเจาของเดิมทานยังหวงแหนอยู  เราชวนกันไปสรางเมืองธนบุรี  อยูเถิด 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา. 2548:  166)
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 3) ปฏิเสธเรื่องพระสติวิปลาส  และถูกประหารชีวิตที่ปอมวิชัยประสิทธิ์ เนื้อความตอนนี้

ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร คือพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา  และจดหมายเหตุ

ความทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี  วาชวยทายรัชกาลนั้น สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเกิดพระสติ

วิปลาส และทายสุดถูกประหารชีวิตตัดศีรษะ ณ ปอมวิชัยประสิทธิ์  แตเร่ืองผูอยูเหนือเงื่อนไข ความ

หลงในสงสาร  จอมกษัตริยแหงนักรบ ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร และ ใครฆาพระเจากรุงธน 

ไดปฏิเสธเนื้อหาดังกลาว  โดยนําเสนอเรื่องเลาแสดงใหเห็นถึงการจัดฉากการสวรรคตของสมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราชเทานั้น  สามารถแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้ 

 - ตอนติดหนี้ชาวจีน  ตัวบทเรือ่งเลาไดนาํเสนอวาเนื่องจากการสรางเมอืงกรุงธนบุรีรวมถงึ

การการซื้ออาวุธยทุโธปกรณตองใชเงินเปนจํานวนมาก  ชาวไทยจงึตองยืมเงินชาวจีนในทกุวถิทีางทัง้

กับพอคาประชาชน รวมถึงขุนนาง และฮองเต  โดยนาํเสนอผานตัวบทเรื่องเลา  ดังนี ้

 
               จีนคุงเซียมนําเรือสําเภาใหญของนายจีนเจี้ยม  ซึ่งเคยขึ้นลองอยูเสมอระหวางเมืองจีน  ญวน  

เขมร  พมา  และไทยออกจากธนบุรี เดือน ๖ ตนเดือน  พอเดือน ๙ ก็กลับมาพรอมดวยปน  ดาบ  หอก  

งาว  ทวน และเหล็กเต็ม ๔ ลําเรือ  ไดความวายืมเงินจากขาราชการ  พอคาและพระเจากรุงปกกิ่ง  รวมกัน

ไดหกหมื่นตําลึง  จึงไดจัดซื้อของมาจบครบที่ตองการ 

               สมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงดีพระทัยที่ไดอาวุธ... 

(ใครฆาพระเจาตากสิน.  2551:  79) 

 

                “เพื่อความอยูรอดของประเทศชาตินะสิ  รูไหมวาเราเปนกษัตริยที่อาภัพที่สุดในประวัติศาสตร

ชาติไทย  ตอนเราขึ้นครองราชยเงินในทองพระคลังไมมีเลย  เราตองเปนหนี้ชาวจีนถึงหกหมื่นตําลึง  ซึ่งถา

คิดเปนเงินสมัยนี้ก็เทากับสองแสนสี่หมื่นบาท  สมัยกอนเงินหกหมื่นตําลึงมีคามาก  ถาเขาจะใหเราผอนใช  

เราก็พอจะหาผอนได  แตนี่เขาคิดจะยึดประเทศเราไปเปนของเขา  เขาจึงเรงรัดจะเอาเงินจํานวนนี้ใหได  

เรากับสหายรวมสาบานก็เลยตองชวยกันคิด  วาจะตองแกปญหาเฉพาะหนาอยางไร  แลวเราก็คิดออกวา  

การผลัดแผนดินเปนการลางหนี้ที่ดีที่สุด  ทานอยาคิดวาเราตั้งใจโกงเขานะ  เราไมคิดจะโกง  แตในเมื่อเขา

คิดไมดีกับเรา  เราจึงตองใชเลหกลกับเขา  อีกประการหนึ่ง  ตั้งแตเรารับกรรมฐานจากหลวงพอในปา  เราก็

ไมมีแกใจที่จะครองราชยตอไปอีกแลว  เราสมเพชตัวเองที่เปนกษัตริยยากจนเข็ญใจ  เปนกษัตริยพระองค

เดียวที่ไมมีเบญจราชกกุธภัณฑ” 

(ความหลงในสงสาร.  2551:  15)
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 จากตัวอยางขางตนนอกจากจะแสดงใหเห็นถึงการที่ชาวไทยไดติดหนี้ชาวจีนเปนจํานวนมาก

แลว  เร่ืองเลาเหลานี้ยังนําเสนออีกวาจีนหวังจะยึดประเทศไทยดวยเหตุผลของหนี้สิน  ดังนั้นสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราชจึงตองวางแผนเพื่อไมใหเสียประเทศ 

 - ตอนการวางแผน  ตัวบทเรื่องเลาไดนําเสนอวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรง

วางแผนกับสมเด็จเจาพระมหากษัตริยศึกเปนการสวนพระองค ซึ่งเปนความลับไมมีใครลวงรู วา

พระองคจะแกลงเสียพระสติ และเมื่อสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกกลับมาจากเขมรใหข้ึน

ปราบดาภิเษก  โดยนําเสนอผานตัวบทเรื่องเลา  ดังนี้ 

   
               คราวนี้ถึงปญหาที่วา  จะทําอยางไรใหคนจีนที่คิดจะเอาบานเอาเมืองนั้น  เบื่อหนายหมดศรัทธา

ในองคพระพุทธเจาอยูหัว 

               ก็มีอยูทางเดียวคือตองทําเปนเสียพระสติ หรือสวรรคตไปเรื่องหนี้สินพัวพันจะไดหมดปญหาไป 

... 

(ใครฆาพระเจาตากสิน.  2551:  116) 

                

               ทานเจาพระยากราบบังคมทูลวา “ซึ่งสมเด็จพระพุทธเจาอยูหัวรับส่ังวา  จะพระราชทานราช

สมบัติใหนั้น คนทั้งหลายจะติฉินนินทาได  เพราะทรงมีพระโอรสอยู” 

               สมเด็จพระเจาอยูหัวรับส่ังวา “ถาใหลูกขาเปนเจาแผนดิน  คนจีนก็รักมากอยูเพราะไมเยอหยิ่ง

ถือตัว และเปนคนใจดีดวย แตก็นากลัววา เมืองแมของขาจะลําบาก ลูกขาจะกลายเปนเจาแผนดินตุกตา

ไป เขาไขลานใหเดินอยางไรก็ตองเดินอยางนั้น ขาเปนหวงเมืองแมของขามาก” แลวทรงปรึกษานัดแนะกัน

วา จะใหเจาพระยายกทัพไปเมืองเขมรกับพระโอรสของทาน ถาตีไดเมืองเขมรก็ใหโอรสของทานครองอยู

เมืองเขมรเสียเลย จะไดไมยุงกับเมืองไทย สวนทางกรุงธนใหพระยาคนหนึ่งทําเปนวาจับพระเจาแผนดินให

บวชเสียแลวรักษาแผนดินไวใหเจาพระยามหากษัตริยศึก คนทั้งหลายจะไดไมนินทาวาเจาพระยาเปนกบฏ

ชิงราชสมบัติของทาน  ปรึกษานัดแนะกันแลว  ทานเจาพระยากมกราบถวายบังคมลากลับไป... 

(ใครฆาพระเจาตากสิน.  2551:  116-117) 

 

                “...เวลานี้เมืองเขมรเกิดจลาจล ขาจะใหเจากับเจาพระยาสุรสีหนองชายของเจายกกองทัพไป

ปราบเมืองเขมร  แลวเวลาที่เจาไปก็ใหเอาลูกชายของขาไปดวย ถาตีเมืองเขมรไดเมื่อไรก็ใหลูกชายของขา

ครองเมืองนั้น  แลวขาอยูทางนี้ก็จะทําเปนวิกลจริต  แลวก็จะแนะใหขาราชการบางคนที่นี่จับขาบวชเสีย  

ขาก็จะทําเปนบา ไมสามารถที่จะปกครองประเทศตอไปได เมื่อเจามาก็ใหทําพิธีปราบดาภิเษกเถลิงราช

สมบัติเปนพระเจาแผนดิน แลวเนรเทศขาไปอยูหัวเมืองเสีย เรื่องมันก็หมดเทานี้  เรื่องหนี้ตางๆ ก็เปนอันวา

หมดกันไป”  พระเถรเจาเลาเรื่องราวของธนบุรีที่ไมมีในประวัติศาสตร 

(ความหลงในสงสาร.  2551:  51)
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 จากตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นถึงแผนการผลัดเปล่ียนอํานาจ  แตพระยาสรรคเกิดความ

โลภคิดจะปกครองกรุงธนบุรีเสียเอง  จึงเกิดการสูรบกันไมเปนไปตามแผนที่วางไว  การเนรเทศสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราชจึงไมสามารถทําได  จึงตองมีการประหารพระองคดวยการจัดฉาก 

 -  ตอนสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชตัวปลอมถูกประหาร เนื่องจากความผิดพลาดของ

แผนการผลัดแผนดิน บุคคลที่เคารพรักสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจึงยอมถูกประหารแทนพระองค  

โดยนําเสนอผานตัวบทเรื่องเลา  ดังนี้ 

 
               บุคคลที่ถูกประหารชีวิต คือหลวงอาสาศึก เขาตายดวยความยินดี  ไมมีอะไรจะทําความปลาบ

ปล้ืมใหแกเขาเทากับที่ไดตายแทนมหาบุรุษผูกูชาติ  เขาตั้งคอรับคมดาบดวยความเต็มใจ  เขาตายโดยไมรู

วาเขาไดรับแตงตั้งเปนเจาพระยา ศพของเขาไดถูกนําไปฝงไวที่วัดบางยี่เรือใต ในขณะเดียวกันที่สําเภาลําใหญ

พาพระองคสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไปยังนครศรีธรรมราช 

(ใครฆาพระเจากรุงธน.  2544:  356-357) 

 

               พระยาสุริยอภัย กับ พระยาสรรค บังคับใหสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชลาผนวช แลวเอา

เครื่องจองจําใสครบมารับโทษถึงชั้นประหาร  แตเมื่อจะประหารจริงนั้น  คุณมั่นผูมีความกตัญูกตเวทีตอ

องคสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ไดยอมอุทิศชีวิตตายแทนพระเจาอยูหัว  คุณมั่นเปนวีรบุรุษโดยแท! 

(ใครฆาพระเจาตากสิน.  2551:  124)

 

 -  ตอนเดินทางออกจากกรุงธนบุรี ตัวบทเรื่องเลาไดนําเสนอออกเปนสองทาง คือการเดินทาง

หลบหนีดวยความชวยเหลือของญาติพี่นอง  และอีกทางหนึ่งคือการเดินทางหลบหนีดวยความ

ชวยเหลือของเหลาองครักษ  แตส่ิงที่ตรงกันคือจุดมุงหมายปลายทางของสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชคือ “เมืองนครศรีธรรมราช”  โดยนําเสนอผานตัวบทเรื่องเลา  ดังนี้ 

 
               เมื่อเพชฌฆาตไปประหารชีวิตคุณมั่น  วีรบุรุษแทนพระพุทธเจาอยูหัวสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

แลว  พระญาติสนิทก็พาพระองคหลบซอนอยูในบานที่มิดชิดชั่วเวลาหนึ่ง... 

               คุณประยงกับนองชายไปถึงเมืองนครศรีธรรมราช  ญาติมิตรทางโนนก็พาไปดูที่ทาง ที่เขาขุนพนม ซึ่ง

เปนที่ลับตาคน  คงจะพอพักไดสบาย  คุณประยงคดูแลวชอบใจ  จึงรีบกลับมาธนบุรี จัดจางเรือเปนพาหนะออก

เดินทางในเวลากลางคืน  มีผูคนติดตามเปนทหารชั้นผูนอย ๓ คน เปนหญิง ๒ คน คือคุณประยงคคนหนึ่ง  กับ

ญาติอีกคนหนึ่ง 

(ใครฆาพระเจาตากสิน.  2551:  142) 
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               พอมาถึงชายน้ําและลงเรือกันทุกคนนั้นแลวสิ หลวงพระยาตากซึ่งนั่งอยูตอนกลางลําก็ไดแลเห็นภาวะ

ทุกส่ิงทุกอยางเปลี่ยนแปลงไปอยางนาอัศจรรยทันทีโดยตนเองมิไดคาดคิด ภิกษุ ๔ รูป ผูจาริกมาดวยกันกับตน

เมื่อชั่วครูนี้หายไปเสียแลว  ทางหัวเรือมีแตบุรุษรางกํายํา ๒ คนนั่งเปนฝพายอยู ทางหลังอีก ๒ คน ก็ลํ่าสัน

พอๆกัน และทั้ง ๔ คนสวมเสื้อดํารัดขอมือแบบชาวนา นุงกางเกงดํา มีผาขาวมาสีตุนๆ คาดเอวอยูอยาง

ทะมัดทะแมง พอเบนหัวเรือออกสูสายน้ําของปากคลอง หลวงพระยาตากก็อดทนที่จะมุถามตอไปไมไหว 

                “นี่พวกเจาจะพาขาไปไหน ?” 

               เสียงที่ถามนั้นแผวเครือและบอกถึงความกังวลหวั่นไหวอยางชัดแจงอยูในตัว  ราว ๒-๓ นาทีตอมาก็มี

เสียงตอบมาจากคนถือทายเบาๆ  แตชัดถอยชัดคําเปนจังหวะเรียบๆวา 

                “ทานนั่งนิ่งๆ  ไปกอน  อยาเพิ่งพูดอะไรทั้งนั้น  เรากําลังอยูในเขตอันตราย” 

(ผูอยูเหนือเงื่อนไข.  2549:  35) 

 

               ...ซ้ํารายกวานั้นก็คือ  เกิดกบฏซอนกบฏ  จนไมรูวาใครเปนใคร  บานเมืองระส่ําระสายอีกครั้งหนึ่ง  

เราก็ไดเพื่อนส่ีคนนี้แหละพาลงเรือหนีไปนครศรีธรรมราช  จากนั้นเราก็ไมไดพบพวกเขาอีกเลย... 

(ความหลงในสงสาร.  2551:  40) 

 

 -  ตอนสวรรคต เมื่อสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเดินทางมาถึงเมืองนครศรีธรรมราช  

พระองคไดประทับอยูที่นี่จนสวรรคต โดยตัวบทเรื่องเลาไดนําเสนอวาระสุดทายของพระองคไว

หลากหลาย  ดังนี้ 

   
               ...เมื่ออยูนครศรีธรรมราชไดสักสองป ก็ขอมาอยูที่เมืองเพชรบุรี ซึ่งเจาพระยานครพัฒนไม

สามารถจะขัดของได ก็ตองเชิญเสด็จมาเพชรบุรีอยางซอนเรน  แลวใหประทับอยูในถ้ําแหงหนึ่ง มีคนเฝา

อยูสองคน  ไมสามารถจะใหคนอยูดวยกันมากกวานั้นได  เพราะจะทําใหเกิดความระแวงสงสัย 

               การยายมาประทับที่เพชรบุรีนี้  เปนการเดินเขามาหาเคราะหกรรมในขั้นสุดทาย  เพราะในที่สุดก็

ปดความลับไมอยู ขาวก็ร่ัวไหลออกมา เริ่มซุบซิบกันวาผูที่มาอยูในถ้ําที่เพชรบุรีนั้นเปนใคร ในที่สุด วัน

อวสานของพระองคก็มาถึง เวลากลางวันแสกๆ ขณะที่ทรงเจริญวิปสสนากรรมฐานอยูภายในถ้ํา ถูกตีที่

พระเศียรเบื้องหลัง ลมคว่ํา  เปนอวสานอันแทจริงของพระองค 

               พระชนมชีพของวีรบุรุษกูชาติ  ไดสุดส้ินลงดวยฆาตกรรม และเปนฆาตกรรมอยางโหดราย  เปน

การกระทําขอผูรายที่ไมยําเกรงแมแตผากาสาวพัสตร... 

(ใครฆาพระเจากรุงธน.  2544:  359) 

  

              สวนพระองคก็ทรงทําสมาธิและทรงอธิษฐานเพื่อถอดพระจิตทิ้งพระราง มิใชสวรรคต อยาง

กษัตริยธรรมดา (ณ ที่นี้ ผูเขียนยังเขียนอยางทานทรงเปนพระมหากษัตริย ใชราชาศัพท เพราะทานทรงเปน

พระภิกษุโพธิสัตต) 

               สมเด็จพระภิกษุเจาตากสินมหาราชทรงลี้ภัยมาประทับอยู ณ เขาขุนพนม ๔ พรรษา เสด็จสวรรคต
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พระชันษาได ๕๒ พระพรรษา 

(ใครฆาพระเจาตากสิน.  2551:  170,174) 

 

               ...”ในกาลนั้นนายเขมไดบังเกิดความเสียใจเปนอันมาก  จึงเปนกําลังสําคัญในการนําผูอื่นมา

ประหารชีวิตแทนดวยความเต็มใจจากบุคคลทั้งหลาย  ณ ปอมวิชัยประสิทธิ์  วันที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช 

๒๓๒๕...  ครั้นพระองคเสด็จออกจากธนบุรี  จึงทรงบายพระพักตรสูเมือจันทบูร  จากเมืองจันทบูรจึงทรง

เสด็จพํานักอาศัยมนปาลึกหัวเมืองสระแกวในปจจุบัน  ณ  ถ้ําแหงหนึ่ง  ปจจุบันเรียกวา “ถ้ําเขาจันทร”...  

พระองคไดเขาสูรมเงาพระพุทธศาสนาเปนสมณผูไมมีเรือน... 

               ... 

               ...คร้ันดํารงวาระจิตตั้งมั่น  จึงขอสิ้นพระชนมชีพภายใตผากาสาวพัสตร  มีน้ําพระทัยนอมไปใน

ฌานสมบัติ  ขอเอามหากุศลกรรมที่ทรงบําเพ็ญเพียรมาแลวนับแตการกอนลวงมาทดแทนพระคุณของบิดา

มารดา  แลวจึงทรงดับกายสังขารในสมาธิบัลลังกภายในถ้ําแหงนี้  ขณะทรงมีพระชนมายุ ๕๖ พรรษา 

(จอมกษัตริยแหงนักรบ.  2550:  277-288)

 

 ตัวอยางขางตนไดนําเสนอวาระสุดทายของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทั้งที่สวรรคตที่

เมืองนครศรีธรรมราช เขาขุนพนม  หรือเมืองสระแกว  แตที่สําคัญคือการสวรรคตของพระองคมีความ

พิเศษกวาบุคคลธรรมดา หรือแมกระทั่งพระมหากษัตริยพระองคอ่ืนๆ  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงบุญบารมีของ

พระองค  นอกจากการนําเสนอวาระสุดทายของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในเนื้อหาที่ไมปรากฏใน

หลักฐานทางประวัติศาสตรแลว  ยังปรากฏการนําเสนอวาระสุดทายของพระองคโดยอิงเนื้อหาจาก

เอกสารทางประวัติศาสตรแตต้ังใจปรับเปลี่ยนเนื้อหา  ดังนี้ 

 
               เจาหนาที่ถอดโซที่ลามอดีตกษัตริยออก ใหพระองคทรงภูษาสีแดง ใหทรงนั่งคุกเขา มัดพระหัตถ

กับพระบาท  จากนั้นจึงคลุมถุงกํามะหยี่สีแดง 

               เพชฌฆาตยกทอนไมจันทนขึ้นฟาดแรงๆ ซ้ําแลวซ้ําเลา จนพระวรกายไมขยับ และพระโลหิต

เปอนถุงเปนปนดํา  ไมมีเสียงครวญครางใดๆอีก 

(ตากสินมหาราชชาตินักรบ.  2550:  436-437)

 

 การนําเสนอวาระสุดทายของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชดวยการสําเร็จโทษดวยวิธีตาม

โบราณราชประเพณี  ถือวาเปนการตั้งใจเฉลิมพระเกียรติพระองค ซึ่งแทจริงแลววาระสุดทายของ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารคือถูกประหารดวยการตัดศีรษะดังที่

ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร  ดังนี้ 

 
               ผูคุมและเพชฌฆาตก็หามออกไปนอกพระราชวัง  ถึงหนาปอมวิชัยประสิทธิ์ก็ประหารชีวิตตัด
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ศีรษะเสียถึงแกพิราลัย  จึงรับส่ังใหเอาศพไปฝงไว ณ วัดบางยี่เรือใต  และเจาตากสินขณะเมื่อส้ินบุญถึง

ทําลายชีพนั้นอายุไดส่ีสิบแปดป 

(พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา.  2548:  230)

 

 การสรางเรื่องเลาปฏิเสธเอกสารทางประวัติศาสตร  เปนวิธีการสรางเรื่องเลาชนิดหนึ่งที่ใช

เนื้อหาในเอกสารทางประวัติศาสตรเปนพื้นฐาน  ทั้งการปฏิเสธโดยไมใหเหตุผล  และการปฏิเสธโดย

สรางเรื่องเลาชุดใหมมาอธิบายในกรณีเร่ือง “พระสติวิปลาส” ที่เร่ืองเลาไดพยายามนําเสนอใหมวา 

“สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไมไดมีพระสติวิปลาส” โดยเนนใหเห็นถึงเหตุผลที่หักลาง และความ

เปนมาตางๆ 
 
 3.2  การสรางเรื่องเลาใหม   
 การสรางเรื่องเลาใหม  เปนการนําเสนอพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่อยู

นอกเหนือขอบเขตเนื้อหาที่ถูกบันทึกไวในเอกสารทางประวัติศาสตร หรือหลักฐานอื่น  โดยผูเขียนได

ต้ังใจสรางพระราชประวัติของพระองค  ดังนี้ 

 1)  ชาติกําเนิด  พระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชตอนนี้ไดปรากฏในเอกสาร

ตํานานอภินิหารบรรพบุรุษดังที่ไดเคยแสดงไวกอนหนานี้  วาพระองคมีชาติกําเนิดเปนสามัญชนบิดา

เปนชาวจีน และมารดาเปนชาวไทย  แตสําหรับตัวบทเรื่องเลาที่ถูกสรางขึ้นมาใหมนี้ไดสรางใหพระองค

มีชาติกําเนิดที่สูงศักดิ์  คือเปนพระโอรสของพระมหากษัตริยในสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏในเรื่อง 

ความหลงในสงสาร และ ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร  ดังนี้ 

 
               พระเถระเจาสรุปแลวจึงเลาความเปนมาของทานวา  “เราเปนลูกกษัตริยพระองคหนึ่งสมัย

อยุธยาตอนปลาย  ทานลองทายสิวาโยมบิดาของเราคือใคร”  ทานพระครูคิดอยูประเดี๋ยวหนึ่งจึงคิดวา 

                “คงไมใชสมเด็จพระเจาอุทุมพร  แลวก็คงไมใชสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร  หรืออีกพระนาม

หนึ่งคือสมเด็จพระเจาเอกทัศ  กษัตริยพระองคสุดทายแหงกรุงศรีอยุธยา  กระผมขอทายวา  นาจะเปน

สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศใชหรือไมขอรับ” 

                “ถูกแลว  โยมมารดาของเราเปนสนมลับๆของโยมบิดา  ซึ่งเปนกษัตริยลําดับที่ ๓๑ แหง  กรุงศรี

อยุธยา  ทานทราบหรือไมวาสมัยอยุธยามีกษัตริยปกครองกี่พระองค” 

               ... 

               ทั้งสมเด็จพระเจาอุทุมพร และสมเด็จพระเจาเอกทัศก็ไมทรงทราบวา  เราเปนโอรสในสมเด็จพระ

เจาอยูหัวบรมโกศที่เกิดจากสนมลับชาวจีนชื่อไหยฮอง  ซึ่งประวัติศาสตรบันทึกไววาชื่อนางนกเอี้ยง  ใน

ความเปนจริง  ไหยฮองเปนชื่อโยมมารดา  สวนนางนกเอี้ยงไมมีตัวตน  การที่โยมมารดาของเราไมไดกราบ

ทูลใหโยมบิดาทราบ  ก็เพราะเกรงจะเปนอันตรายแกเรา  ทานก็ทราบดี   มิใชหรือวา ๔๑๗ ปแหงสมัย
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อยุธยาคือลิเกโรงใหญเราดีๆนี่เอง  มีการฆาแกงเพื่อแยงชิงราชบัลลังก  แกงแยงอิจฉากัน 

(ความหลงในสงสาร.  2551:  23-25)

 

 จากเรื่องเลาขางตน ที่ถูกสรางขึ้นไดสรางใหสมเด็จพระเจาตากสินทรงเปนพระโอรสลับของ

พระเจาอยูหัวบรมโกศ  สําหรับเร่ือง ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร ไดสรางชาติกําเนิดของพระองค

เปนพระโอรสลับเชนกัน  แตทรงเปนพระโอรสลับของพระเจาอยูหัวทายสระ  ดังนี้ 

 
               สรุปงายๆก็คือ พระองคเอี้ยง  พระองคพลับ และพระองคขาวเปนที่นองทองเดียวกัน  หรือ ๓ ใบเถา  

มีพระมารดาเปนชาวสมอปรือเพชรบุรี  มีพระบิดา คือ เจาพระบําเรอภูธร  พระเจาหลายเธอในพะเพทราชา 

เดิมชื่อ นายทรงบาศ สถาปนาใหเปนเจา  เมื่อเสด็จขึ้นครองราชยมีฐานันดรในฐานะเชื้อพระวงศชั้นสูง

เทียบเทาเจาฟา หรือเจาตางกรม  ดังนั้นธิดาของทานจึงมีฐานันดรศักดิ์ เปน “พระองคเจา” มาแตประสูติ 

ซึ่งตอมาธิดาคนโต คือ พระองคเอี้ยง ไดไปเปนชายาของ เจาฟาเพชร หรือพระเจาอยูหัวทายสระ  สวนนอง

อีกสองคนคือ พระองคพลับ และพระองคขาวไปเปนชายาของเจาฟาพร หรือพระเจาอยูหัวบรมโกศ 

               ตอมาพระเจาอยูหัวทายสระทรงพระราชทานพระชายา คือพระองคเอี้ยง  ใหอยูในความดูแลของ

เจาพระยาจักรี บานโรงฆอง ขาราชการชั้นผูใหญที่นาจะเกี่ยวดองเปนเชื้อพระวงศหางๆ... 

               ... 

               ทั้งนี้เนื่องจากในปลายรัชสมัยพระเจาอยูหัวทายสระ  พระองคทานเกิดไมพอใจเจาฟาพร พระ

อนุชาของทาน  ไมทราบวาเรื่องอะไรจะไมใหราชสมบัติ  เตรียมจะยกราชสมบัติใหพระโอรสแทน  และ

กอนที่จะสวรรคตทรงคาดการณลวงหนาจะตองเกิดสงครามกลางเมือง หรือศึกสายเลือด แยงชิงราชสมบัติ

แนนอน  เพื่อความปลอดภัยของพระองคเอี้ยง และหนอเนื้อเชื้อพระวงศที่อยูในพระครรภ จึงทรงฝากให

เจาพระยาจักรีซึ่งในขณะนั้นมีอายุปาเขาไป ๗๐ กวาปชวยดูแล  และเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง  

เจาพระยาจักรีไดฝากไวกับนายไหยฮอง หรือขุนพัฒนที่มีฐานะความเปนอยูระดับเศรษฐีดูแลอีกตอหนึ่ง 

(ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร.  2551: 12-13)

 

 โดยสาเหตุที่ผูเขียนไดจินตนาการหรือนึกคิดสรางสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไมใชสามัญชน  

เพราะความเจริญในหนาที่การงานที่รุงเรืองของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเปนไปอยางรวดเร็ว  

ดังที่ปรากฏในเรื่อง ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร  ดังนี้ 

 
               ถาพระเจาตากสินเปนสามัญชนและมีบิดาเปนจีนตางดาว  โอกาสที่จะเขารับราชการใกลชิด

เบื้องพระยุคลบาทพระเจาแผนดินตั้งแตอายุ ๑๓ ป ในตําแหนงมหาดเล็กและเจริญรุงเรืองในหนาที่

ราชการ  มียศถาบรรดาศักดิ์ถึงพระยาพานทอง เจาเมืองตาก ดวยวัยเพียง ๒๗ ป คงเปนไปไดยากหรือ

เปนไปไมไดเลย  เพราะสังคมไทยสมัยกอน เปนสังคมชนชั้นศักดินาสวามิภักดิ์  มักกีดกันคนที่มีชาติตระกูล

ต่ําตอยหรือลูกคนตางดาวเขารับราชการ  ถามีโอกาสหลุดรอดเขามาไดเพราะเจาขุนมูลนายชุบเล้ียงก็
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มักจะถูกกีดกัน  เจริญเติบโตในหนาที่ราชการไดยาก 

(ดวงพระเจาตากไมถูกประหาร.  2551:  12)

 

 นอกจากเรื่องเลาที่สรางพระราชประวัติใหพระองคมีชาติกําเนิดที่สูงศักดิ์แลว  ยังมีบางเรื่องที่

พระองคยังเปนสามัญชนธรรมดา แตมีเนื้อหาที่แตกตางไปจากเดิม ปรากฏเรื่องจอมกษัตริยแหง

นักรบ ดังนี้ 

 
               ...บันทึกฉบับหนึ่งถูกวางไวบนหิ้งพระ  มีอักษรเขียนวา “ถึงบัณฑิตจงผูอันเปนที่รักของขา” 

ลําดับนั้น  บัณฑิตจงผูอยากรูอยากเห็นไปซะทุกเรื่องจึงเปดบันทึกดังกลาวดวยมืออันส่ันระริก มีขอความ

บันทึกวา 

                “วันที่ ๑ พฤษภาคม  ซึ่งตรงกับวันเสาร กอนศักราชเฉินหลุง ๗ ป คือ คริสตศักราช ๑๗๒๘ หรือ

พุทธศักราช ๒๒๗๑ ตรงกับรัชสมัยของพระเจาศิริปวมหาธรรมราชาธิบดี หรือพระเจาทายสระแหงราชอาณาจักร

อยุธยา 

               ยังมีเด็กนอยสามัญชนถือกําเนิดบนแผนดินมังกร ณ ตําบลหัวฟู  อําเภอเฉิงไห แหงมณฑลซัวเถา

ในปจจุบัน  โดยมีบิดามารดาเปนชาวจีนในตําบลถิ่นฐานแหงนั้น เพราะความยากลําบากเปนปฐมเหตุ  

ครอบครัวและวงศาคณาญาติจึงอพยพจากซาเถามาอาศัยอยูในแผนดินสยามในรัชสมัยของพระเจาบรมโกศ 

และไดปรากฏชื่อเสียงเรียงนามในภาษาไทย เม่ือปพุทธศักราช ๒๒๗๗ อันเปนปที่ ๓ ในแผนดินพระเจา

บรมโกศ  ผูคนจึงเขาใจไปวาเด็กนอยเกิดในปพุทธศักราช ๒๒๗๗ เหตุที่บังเกิดความสับสนระหวางวันที่ 

๑๗ เมษายน กับ วันที่ ๑ พฤษภาคม เพราะบิดามารดาบังเกิดความสับสนระหวางวันเกิดของเด็กนอยกับผู

เปนพี่สาว...” 

(จอมกษัตริยแหงนักรบ.  2550:  275)

 

 จากการสรางเรื่องเลาที่นําเสนอถึงชาติกําเนิด การสรางชาติกําเนิดของสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชจากสามัญชนเปลี่ยนแปลงสูการเปนเชื้อพระวงศเปนสิ่งที่นาใจที่สุด เพราะเปนการสราง

สถานภาพสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชใหสูงขึ้น 

 2)  ความเปนผูมีบุญ  เปนการนําเสนอถึงการกระทํา หรือความคิดที่พิเศษกวามนุษยทั่วไป  

โดยเนนใหถึงเปนผูมีบุญมาจุติ หรือการบําเพ็ญบุญสรางบารมีของพระโพธิสัตว ปรากฏในเรื่อง ใคร

ฆาพระเจาตากสิน  ที่เร่ืองเลาไดนําเสนอวาพระองคคือพระโพธิสัตวมาจุติเพื่อปราบทุกขเข็ญ  ดังนี้ 

 

 

 
               ณ  เมืองสามโคก(ปทุมธานี)  อันเปนเมืองที่มีแมน้ําและทุงนาอันกวางขวางอุดมสมบูรณนั้น มี
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บานหลังใหญปลูกอยูริมน้ํา  ทานเจาของบานสามีเปนลูกจีนในเมืองไทยชื่อทานเจียนโลว แซล้ิม ทานเจียน

โลวเปนบุตรชายทานเจียนสุนและทานชวนจู ภรรยาทานเปนสตรีไทยชื่อนกเอี้ยง นางเปนบุตรีทานผลึกกับ

ทานทองจีบ... 

               ทานจีนโลวอยูกับทานนกเอี้ยง ชวยกันทํามาคาขายอยางมีความสุข สามปแรกยังไมมีบุตร แต

ความอยากได ทานก็ตั้งสัจจะไมฆาสัตวและถือศีลกินเจทุกวันพระ  ทานปฏิบัติอยางสม่ําเสมอมาไดเกิบป

พอดี พรอมทั้งอธิฐานใหลูกที่เกิดมากับทานนั้น  ใหไดเปนพระโพธิสัตตเพื่อที่จะไดชวยเหลือบานเมือง... 

               ... 

               ตอมาอีก ๑๐ เดือน ทานทั้งสองก็ไดบุตรคนแรกเปนชายผิวขาวเนื้อละเอียดเหมือนทานมารดา  

ผิวหนาและรูปหนาสวยผิดเด็กผูชายทั้งหลายในหมูนั้น  ทานตั้งนามใหบุตรชายตามฤกษยาม วา เจียนสิน  

ตอมาทานมีบุตรชายเพิ่มขึ้นอีก ๒ คน ชื่อ เจียนซื่อ กับ เจียนจิ้น  มีบุตรหญิง ๓ คน ทานภรรยาตั้งชื่อใหวา 

ประยงค ประหยัด ประยอม(พะยอม) ทั้งสามคนนี้หนาตาสวยผิวเนื้อละเอียด รูปรางสมทรงเหมือนทาน

มารดา 

(ใครฆาพระเจาตากสิน.  2551:  7-8)

 

 ถึงแมเร่ืองเลาขางตนไดนําเสนอวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเปนลูกครึ่งชาวจีนสามัญชน  

แตไดนําเสนอวาเปนพระโพธิสัตวลงมาจุติ  โดยเรื่องเลาไดบรรยายถึงพระองคบนสวรรค กอนที่จะลง

จุติในครรภมารดา ดังนี้ 

 
   ปางนั้น  พระมหาเธียร  “เจียนสิน” 

  องคพระโพธิสัตต  ภิญโญ   มโนใส 

  สดับเพียง   สําเนียงเทพ  พิร้ีพิไร 

  เธอออนวอน  ขอให   ไดโปรดปราน 

  (ใครฆาพระเจาตากสิน.  2551:  4) 

 

 นอกจากจะนําเสนอถึงภพชาติพระโพธิสัตวกอนที่มาจุติแลว  แมเมื่อจะจุติลงมาแลวเรื่องเลา

ก็ยังนําเสนอวาพระองคมีความสัมพันธกับพระโพธิสัตวอีก  ปรากฏในเรื่อง จอมกษัตริยแหงนักรบ  

ดังนี้ 

 
               ครั้นส้ินสุดวาระพระบัญชายุทธศาสตรการตีฝาวงลอมกองทัพพมา ณ คายวัดพิชัย พระยาตาก

พรอมดวยเหลาทหารหาญจึงหยิบเศษดินโรยบนศีรษะอธิษฐานวาระจิตขอบารมีจาก พระแมธรณีให

คุมครอง  ขอคุณบิดรมารดาปกปองจากคมหอกคมดาบ  ขอพระบารมีจากพระพุทธศาสนา 

 

               ทรงคุมครองกองทัพชาติของพระองคใหรอดพนจากเงาพญามัจจุราชในบัดนี้ ครั้นส้ินสุดวาระอธิฐาน
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บารมีลําดับนั้น  แสงบารมี ๗ สี จึงถูกประทานลงมาจากเบื้องบนเพื่อคุมครองกองทัพกูชาติของพระยาตากสิน  

อันแสงบารมี ๗ สีนั้น เปนแสงพระบารมีของพระโพธิสัตว จะปรากฏเปนแสงสวางสีขาวเจิดจาสุกใส คงมี

แตพระยาตากและผูอันมีจักขุอันเปนทิพยเทานั้นที่สามารถมองเห็นได สําหรับเหลาทหารหาญในกองทัพ

คงสามารถสัมผัสไดเพียงการปรากฏของอาการขนลุกชันทั่วรางกายเทานั้น 

(จอมกษัตริยแหงนักรบ.  2550:  131)

 

 ความเปนผูมีบุญในพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช นอกเหนือจากความเปน

พระโพธิสัตวแลว ตัวบทเรื่องเลายังไดนําเสนอพระจริยวัตรที่สามารถอุปมาไดวาพระองคทรงสําเร็จ

มรรคผลในการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ปรากฏในเรื่อง ใครฆาพระเจาตากสิน และความ

หลงในสงสาร  ดังนี้     

 
               ในวันรุงขึ้น ขณะทรงเขาอยูในจตุตถฌาน เสวยสุขอยูนั้นก็ทรงอธิษฐานถามวา พระองคจะเสวย

ราชยอยูตอไปไดหรือไม  ถาหมดบุญแลว ใครจะเขามาครองราชยแทน  ความวุนวายของทหารทั้งสองพวก

นั้นจะเปนอยางไร คําถามนี้พระองคทรงถามทีละขอ เมื่อไดคําตอบแลวจึงทรงถามตอไป เมื่อทรงอธิษฐาน

ถามแลว  ก็ทรงปลอยวาง  ไมไดยึดติดในคําถามนั้น  ทําจิตใจใหผองใส  อยูกับสติและปรีชาญาณ 

               คําตอบนั้นเปนภาพ  และเปนเสียงจากพระหฤทัยบาง จากพระกรรณบาง ผลจากคําตอบนั้นทํา

ใหพระองคทรงเปลี่ยนจากเขา “ฌาน” เปนยกระดับจิตขึ้นสู “ญาณ” ทันที 

(ใครฆาพระเจาตากสิน.  2551:  90-91) 

 

                “พระยาตากปฏิบัติกรรมฐานไมนานก็ไดดวงตาเห็นธรรม  เรารูวาทานสามารถตัดความหลงใน

สงสารไดในชาตินี้  จึงมาสอน” หลวงพอในปาชวยขยายความ 

                “เพราะความเมตตาของหลวงพอ  เราจึงคิดที่จะตัดขาดจากฆราวาสวิสัย  และตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ

นับตั้งแตรับกรรมฐานแลว เพราะสงครามกูชาติทําใหเราตองทําลายชีวิตมนุษยไปเปนจํานวนมาก เราอยาก

ลางบาปที่ทํากรรมที่กอ จึงคิดวาการบวชจะทําใหเราไดใชหนี้กรรมไดมากกวาการเปนคฤหัสถ เราเคยอาน

เรื่องของสันตติอํามาตย ที่เคยฆาคนมานับพัน  แตก็สามารถบรรลุอรหัตผลเปนพระอรหันตได เพราะมี

กัลยาณมิตรเปนพระพุทธเจา เราก็มีหลวงพอในปาเปนกัลยาณมิตร นาจะตัดบาปกรรมลงไดบาง หรือหาก

สําเร็จเปนพระอรหันตก็จะตัดบาปกรรมไดโดยสิ้นเชิง เมื่อพิจารณาอยางนี้แลว จึงใหสหายไปเชิญสหาย

ของเรามาพบ” 

(ความหลงในสงสาร.  2551:  41)
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 จากการสรางเรื่องเลาที่นําเสนอถึงความเปนผูมีบุญ  เปนการสรางใหสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราชมีความพิเศษกวามนุษยทั่วไป ทั้งในดานการกระทํา และดานจิตใจ ในเรื่องความกลาหาญ  

ความเสียสละ ความสุจริตยุติธรรม ดวยเหตุนี้พระองคจึงสงผลตอความหมายที่สรางความชอบธรรม

ในการเปนพระมหากษัตริย   

 3)  เกร็ดพระราชประวัติ เปนการนําเสนอในเรื่องทั่วไปที่สอดแทรกอยูในพระราชประวัติ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่นอกเหนือจากขางตน ยกตัวอยางเรื่อง ความหลงในสงสาร และ         

จอมกษัตริยแหงนักรบ ที่ไดนําเสนอเกร็ดพระราชประวัติที่ผูเขียนไดจินตนาการและสอดแทรกไวใน

ดานการศึกสงคราม เชน การสรางพระยอดธงเพื่อเปนขวัญกําลังใจของเหลาทหาร หรือการที่พระองค

พบดาบวิเศษในถ้ําแหงหนึ่ง  ดังนี้ 

 
                “ตกลงเราจะเลาใหฟงทานไมตองเถียงกันใหเสียเวลา  ประวัติศาสตรบันทึกเหตุการณตอนเรากู

ชาติตรงกับความเปนจริง เพียงแตมีบางเรื่องที่ไมไดบันทึกไว  อยางเรื่องที่เราตีเมืองจันทบุรี  ประวัติศาสตร

บันทึกเพียงวา  เราส่ังใหทหารทุบหมอขาวหมอแกงทิ้ง  ความจริงเราทํามากกวานั้น  คือหลังจากตีเมือง

จันทบุรีไดแลวเราก็มาพิจารณาวา  สงครามกูชาติตอไปนี้จะตองหนักหนาสาหัสและยืดยาว  จึงใหสราง

พระยอดธงแบบศรีอยุธยาขึ้น  แลวนิมนตพระเถระทั้งหลายมาสวดบทพาหุง- มหากาบรรจุไวในองคพระ  

เราเองก็เจริญรอยตามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดวยการเจริญบทพาหุง-มหากา หรือในปจจุบันเปนที่รูจัก

ในนามบทถวายพระพระพาหุง-มหากามีอานุภาพมาก  เพราะวาดวยชัยชนะของพระพุทธองคที่ทรงชนะ

พญาวัตตีมาร อาฬวกยักษ ชางนาฬาคิรี องคุลิมาล นางจิญจมาณวิกา สัจจกนิครนถ นันโปนันทนาคราช 

และทาวพกาพรหม เพราะอานุภาพแหงการสวดพาหุง-มหากา สมเด็จพระนเรศวรจงึทรงชนะสงคราทุกครั้ง  

ไมเคยแพใคร  เราเองก็ไดรับอานิสงสแหงการสวด  คือเรากูชาติไดสําเร็จ” 

(ความหลงในสงสาร.  2551:  25-26) 

 

               พายุฝนยังคงกระหน่ําทั่วปริมณฑลถ้ําเขาปราสาท อัสนีบาตรยังคงบันลือสีหนาทบนทองนภา

เปนระยะ  ครั้นประกายแสงอันเจิดจาของอัสนีบาตรกระทบผิวโลหะ ลําดับนั้น “พระแสงคู พระบารมี” จึง

ปรากฏใหเห็นทามกลางพายุฝนกระหน่ํา ณ บริเวณพื้นถ้ําเขาปราสาทที่ซึ่งพญามังกรไดอาศัยเปนที่หลบภัย

หลังจากความพายแพในศึกจันทบูร ครั้นพระหัตถสัมผัสพระแสงดาบพระโลมาก็ปรากฏชูชันไปทั่ว   

พระวรกาย ซึ่งพระองคทรงประจักษแจงดวยพระบารมีญาณแหงพระองคแลววา “นี่คือพระแสงดาบคู   

พระบารมีอันเบื้องบนไดประทานลงมาแดพระองคเพื่อกอบกูแผนดินและพระพุทธศาสนาสืบไป” 

(จอมกษัตริยแหงนักรบ.  2550:  91-92)

 

 ตัวอยางขางตนนั้นเปนเรื่องเลาที่นําเสนอเกร็ดพระราชประวัติในดานการศึกสงคราม สําหรับ

เกร็ดพระราชประวัติดานสวนพระองค  ไดถูกสรางเรื่องเลาเชนกันในเรื่อง ตากสินมหาราชชาตินักรบ 

ถึงการแตงงานครั้งแรกที่ภรรยาเสียชีวิตไว  ดังนี้ 
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               สินถอนใจ 

                “ขาก็เหมือนกัน  ขาก็กําลังจะแตงงาน ที่จริงคือแตงงานใหม เจาไมรูดอก เพราะขาไมเคยพูดถึง  

ตอนนั้นขาอายุสิบหกป หลอนอายุสิบส่ี หลอนตายในปถัดไป ตายทั้งกลม ครอบครัวของหลอนหาวาขาเปน

ตัวซวย เพราะขาเปนลูกครึ่ง เจาก็รูวา ชาวสยามเกลียดพวกเลือดผสม และมักมีการเลาขานกันวา

วิญญาณผูหญิงที่คลอดลูกตายจะมาหลอกหลอนภรรยาคนตอไป ขาจึงหาเมียใหมไดยาก ในที่สุด 

เจาพระยาจักรีผูอุปการะขาก็หาคูใหไดในครอบครัวชาวจีนที่นครราชสีมาซึ่งยินยอมรับขา ลูกสาวของเขา

คงหนาตาหนาเกลียดเต็มที” 

(ตากสินมหาราชชาตินักรบ.  2550:  20)
 

 นอกจากเรื่องเลาที่เนนการกลาวถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

โดยตรงแลว ในเร่ือง ฟาใหม ผูเขียนยังเพิ่มเติมเร่ืองเลาดวยการกลาวถึงศุภนิมิตตางๆที่มีความ

เกี่ยวพันกับพระราชประวัติ  ดังนี้ 

 
                “ออเจาวาชอบ  เปนมงคลแกฤกษยาตราของเรา  ออเจาดูนั่นสิชอบกลอยู” 

               องคทานชี้พระแสงไปขอบฟาเบื้องหนา เมฆสองกลุมทําทาชอบกลคอยเคลื่อนเขามาใกลแลว

กระจายรูปลงเปนจระเขสองตัว หางรายไปจรดขอบฟาตัวละขาง หัวสิมาชุมนุมกันนาอัศจรรยแกใจยิ่งนัก  

องคทานตบหัตถดวยโสมนัส ตรัสบอกแกบรรดาผูรวมชนมชีพ แสนผูกระหยงอยูทายแมนางคีรีบัญชรก็ได

ยินเปนที่ปติโสมนัสนักดวย 

                “ลูกพอทั้งหลายเอย เราไมอดแลว เราคืนสูอูขาวอูน้ํา อูทองของเราแลว นั่นลูกพอทั้งหลายจงดู

ใหแมน  ดูไวนะลูกพอทั้งหลาย  เมฆมาชุมนุมกันเปนเหราคู ศีรษะชุมนุมกันเรี่ยตัวลงมาหาเบื้องหนากระนี้  

เปนนิมิตมงคล...”  

(ฟาใหม.  2537:  1110)

 

 จากเรื่องเลาขางตนผูเขียนไดจินตนาการเหตุการณอันเปนศุภนิมิต คือเมฆบนทองฟามี

ลักษณะเปนรูปจระเขคูอันเปนเวลาที่กองทัพของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเดินทางมาถึงกรุงศรี

อยุธยาหลังจากที่ขับไลเหลาทหารพมาไดเรียบรอยแลว 

 การสรางเรื่องเลาดวยวิธีการสรางเรื่องเลาใหม เปนวิธีหนึ่งที่สําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง

พระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในหลายเรื่อง อาทิ เร่ืองชาติกําเนิด และความเปนผูมีบุญ 

เปนการสรางสถานภาพของพระองคใหยิ่งใหญไปกวาเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร   

 จากการศึกษาการประกอบสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชพบวา

เร่ืองเลาแตละเรื่องไดใชหลักฐาน และวิธีการประกอบสราง โดยแบงเหตุการณที่สําคัญ 10 ตอน        

(ดูตารางแสดงความสัมพันธระหวางวิธีการประกอบสรางเรื่องเลากับหลักฐานทางประวัติศาสตร)  คือ 



100 

 1. ตอนสถานการณชวงปลายกรุงศรีอยุธยาที่แสดงถึงความระส่ําระสายของกรุงศรีอยุธยา  

การหามยิงปนใหญกอนไดรับอนุญาต  จนถึงตอนสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชฝาทัพออกจากคาย

วัดพิชัยไปหัวเมืองตะวันออก  

 2. ตอนชาติกําเนิดของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่แสดงถึงความเปนสามัญชนเชือ้สาย

จีนมีบิดาคือนายไหยฮองซึ่งเปนนายอาการบอนเบี้ยและมารดาคือนางนกเอี้ยง                       

 3. ตอนอภินิหารที่แสดงถึงบุญบารมีของสมเด็จพระเจาตากสินในวัยเยาว เชน มีงูขดรอบ

พระองค  การถูกทําโทษผูกไวที่เสาทาน้ําโดยไมไดรับอันตรายรวมถึงการทํานายของซินแส   

 4. ตอนเขาตีเมืองจันทบุรีดวยการสั่งใหทหารทุบหมอขาวหมอแกงทิ้งใหส้ินที่แสดงถึงความ

เด็ดเดี่ยวหาวหาญของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช   

 5. ตอนปราบกกตางๆรวมถึงขับไลพมาเพื่อรวบรวมแผนดินซึ่งเปนการทําศึกหลายวาระ เชน 

ศึกเชียงใหม  ศึกพิษณุโลก ศึกเมืองนครฯ  ศึกคายบางแกว  เปนตน             

 6. ตอนศึกอะแซหวุนกี้ขอดูตัวเจาพระยาจีกรีและอะแซหวุนกี้มีคําพยากรณถึงเจาพระยาจักรี

วาจะไดเปนกษัตริยตอไป   

 7. ตอนสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชพระราชทานยศเจาพระยาจักรีเปนสมเด็จเจาพระยา

มหากษัตริยศึกดวยความพอพระราชหฤทัย  

 8. ตอนชวงปลายรัชกาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระองคมีพระสติวิปลาสหรือมี

ความดุราย เชน การตรัสถามถึงการไหวฆราวาสที่เปนโสดาบัน ตลอดถึงการสรางความทุกขรอนตอ

อาณาประชาราษฎร   

 9. ตอนชําระโทษสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระองคพนจากการเปนพระมหากษัตริย

และขอพูดกับผูสําเร็จราชการสัก 2-3คํา แตสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกโบกมือไมใหพบ   

 10.  ตอนประหารชีวิตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชดวยวิธีตัดศีรษะที่ปอมวิชยัประสิทธิ ์

นํามาแสดงเปนตารางเพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางวิธีการประกอบสรางเรื่องเลา        

พระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และการเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตรในเหตุการณ    

พระราชประวัติทั้ง 10 ตอน  ดังนี้ 
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ตารางแสดงความสัมพนัธระหวางวิธกีารประกอบสรางเรื่องเลากับหลักฐานทางประวัติศาสตร 

 
ชื่อเรื่องเลา ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 ตอนที่ 6 ตอนที่ 7 ตอนที่ 8 ตอนที่ 9 ตอนที่ 10 

1.พระเจากรุงธน เรียบเรียงใหม 
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม
 

ตํานาน

อภินิหารบรรพ

บุรุษ 

 

 

X 

เรียบเรียงใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

ตีความใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

ตีความใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระราช

หัตถ 

เลขา) 

เรียบเรียงใหม
 

จดหมายฯกรม

หลวงนรินทรเทวี, 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

X X 

2.ใครฆาพระเจา
กรุงธน 

เรียบเรียงใหม 
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม
 

ตํานาน

อภินิหารบรรพ

บุรุษ 

 

X 

 

X 

เรียบเรียงใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

ตีความใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

ตีความใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระราช

หัตถ 

เลขา) 

เรียบเรียงใหม
 

จดหมายฯกรม

หลวงนรินทรเทวี 

เรียบเรียงใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

สรางใหม

3.สามกรุง เรียบเรียงใหม 
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา 

 

X 

เรียบเรียงใหม
 

ตํานานอภินิหาร

บรรพบุรุษ 

เรียบเรียงใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

 

X 

เรียบเรียงใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม
 

จดหมายฯกรม

หลวงนรินทร

เทวี 

 

X 
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ตารางแสดงความสัมพนัธระหวางวิธกีารประกอบสรางเรื่องเลากับหลักฐานทางประวัติศาสตร (ตอ) 
 

ชื่อเรื่องเลา ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 ตอนที่ 6 ตอนที่ 7 ตอนที่ 8 ตอนที่ 9 ตอนที่ 10 

4.ใครฆาพระเจา
ตากสิน 

เรียบเรียงใหม 
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา 

สรางใหม 

 

X 

เรียบเรียงใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

 

เรียบเรียงใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

ตีความใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

 

X 

ตีความใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

 

X 

สรางใหม

5.ฟาใหม เรียบเรียงใหม 
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา 

เรียบเรียงใหม
 

ตํานาน

อภินิหารบรรพ

บุรุษ 

ปรับแตงขอมูล
 

ตํานานอภินิหาร

บรรพบุรุษ 

เรียบเรียงใหม
 

พระราชพงศาวดาร 

(พระราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม,

ตีความใหม 
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

ตีความใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

 

X 

คัดลอก ,

เรียบเรียงใหม 
 

จดหมายฯกรม

หลวงนรินทรเทวี 

 

X 

 

X 

6.พระเจาตากสิน
กูชาติ 
 

 

เรียบเรียงใหม 
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา 

เรียบเรียงใหม
 

ตํานาน

อภินิหารบรรพ

บุรุษ 

X 

เรียบเรียงใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

X X X X X X 
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ตารางแสดงความสัมพนัธระหวางวิธกีารประกอบสรางเรื่องเลากับหลักฐานทางประวัติศาสตร (ตอ) 

 
ชื่อเรื่องเลา ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 ตอนที่ 6 ตอนที่ 7 ตอนที่ 8 ตอนที่ 9 ตอนที่ 10 

7.แผนดินพระเจา
ตาก 

เรียบเรียงใหม 
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา 

เรียบเรียงใหม
 

ตํานานอภินิหาร

บรรพบุรุษ 

 

 

X 

 

 

คัดลอก
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

คัดลอก,

เรียบเรียงใหม 
 

จดหมายฯกรม

หลวงนรินทร

เทวี, 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

คัดลอก 
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 
 

X 

คัดลอก
 

จดหมายฯกรม

หลวงนรินทรเทวี, 

จดหมายฯ

ฝรั่งเศส, 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

คัดลอก
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

 

 

คัดลอก
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

8.ผูอยูเหนือ
เงื่อนไข 

 

X 

เรียบเรียงใหม
 

ตํานานอภินิหาร

บรรพบุรุษ  

X 

 

X 

 

X 

ตีความใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

ตีความใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระราช

หัตถ 

เลขา) 

เรียบเรียงใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม
 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

สรางใหม
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ตารางแสดงความสัมพนัธระหวางวิธกีารประกอบสรางเรื่องเลากับหลักฐานทางประวัติศาสตร (ตอ) 

 
ชื่อเรื่องเลา ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 ตอนที่ 6 ตอนที่ 7 ตอนที่ 8 ตอนที่ 9 ตอนที่ 10 

9.ตากสินมหาราช เรียบเรียงใหม 

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม

 

ตํานานอภินิหาร

บรรพบุรุษ 

 

X 

เรียบเรียงใหม

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

10.ตากสิน
มหาราชชาติ
นักรบ 

เรียบเรียงใหม 

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม

 

ตํานานอภินิหาร

บรรพบุรุษ 

ตีความใหม , 

ตีความใหม 

 

ตํานาน

อภินิหารบรรพ

บุรุษ 

เรียบเรียงใหม

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม,

ปรับแตงขอมูล 

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

 

X 

ตีความใหม

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระราช

หัตถ 

เลขา) 

เรียบเรียงใหม

 

จดหมายฯกรม

หลวงนรินทรเทวี 

ตีความใหม

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

สรางใหม

11.ความหลงใน
สงสาร 

เรียบเรียงใหม 

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

สรางใหม เรียบเรียงใหม

 

ตํานาน

อภินิหารบรรพ

บุรุษ 

เรียบเรียงใหม

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

ตีความใหม

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

 

X 

ตีความใหม

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

 

X 

สรางใหม
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ตารางแสดงความสัมพนัธระหวางวิธกีารประกอบสรางเรื่องเลากับหลักฐานทางประวัติศาสตร (ตอ) 

 
ชื่อเรื่องเลา ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 ตอนที่ 6 ตอนที่ 7 ตอนที่ 8 ตอนที่ 9 ตอนที่ 10 

12.ตามรอย
เลือดพระเจา
ตาก 

เรียบเรียงใหม 

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม

 

ตํานาน

อภินิหารบรรพ

บุรุษ 

 

 

 

X 

เรียบเรียงใหม

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม

 

หนังสือไทยรบ

พมา, 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระราชหัตถ 

เลขา) 

คัดลอก 

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระราชหัตถ 

เลขา) 

 

X 

เรียบเรียงใหม

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

คัดลอก

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

คัดลอก

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระราชหัตถ 

เลขา) 

13.พระเจาตาก
ฯสิ้นพระชนมที่
เมืองนคร 

เรียบเรียงใหม 

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม

 

ตํานาน

อภินิหารบรรพ

บุรุษ 

 

X 

เรียบเรียงใหม

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระราชหัตถ 

เลขา) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

สรางใหม 
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ตารางแสดงความสัมพนัธระหวางวิธกีารประกอบสรางเรื่องเลากับหลักฐานทางประวัติศาสตร (ตอ) 

 
ชื่อเรื่องเลา ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 ตอนที่ 6 ตอนที่ 7 ตอนที่ 8 ตอนที่ 9 ตอนที่ 10 

14.จอมกษัตริย
แหงนักรบ 

เรียบเรียงใหม 

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

สรางใหม ปรับแตง

ขอมูล 

 

ตํานาน

อภินิหาร

บรรพบุรุษ 

เรียบเรียงใหม

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

เรียบเรียงใหม

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระราชหัตถ 

เลขา) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

สรางใหม 

15.ดวงพระเจา
ตากไมถูก
ประหาร 

เรียบเรียงใหม 

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระ

ราชหัตถเลขา) 

สรางใหม เรียบเรียง

ใหม 

 

ตํานาน

อภินิหาร

บรรพบุรุษ 

 

X 

เรียบเรียงใหม

 

พระราช

พงศาวดาร 

(พระราชหัตถ 

เลขา) 

 

X 

 

X 

สรางใหม 

 

X 

สรางใหม 
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 จากตารางแสดงความสัมพันธระหวางวิธีการประกอบสรางเรื่องเลากับหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรที่นํามาใชประกอบสรางมีขอสังเกตวา ประเภทของวรรณกรรมมีผลตอวิธีการ

ประกอบสราง กลาวคือวรรณกรรมพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทุกประเภทใช

วิธีการประกอบสรางดวยวิธีเรียบเรียงใหมเปนพื้นฐาน และสอดแทรกวิธีการประกอบสรางวิธีอ่ืนๆ ตาม

ประเภทของวรรณกรรม ดังนี้ 

 - วรรณกรรมบันเทิงคดีที่เปนนวนิยาย ไดแก เร่ืองฟาใหม พระเจาตากสินกูชาติ ผูอยูเหนือ
เงื่อนไข ตากสินมหาราช ตากสินมหาราชชาตินักรบ ความหลงในสงสาร และจอมกษัตริยแหงนักรบ 

เร่ืองสั้น ไดแก ใครฆาพระเจากรุงธน และบทละคร ไดแก พระเจากรุงธนบุรี ใชวิธีการประกอบสราง
ดวยวิธีการเรียบเรียงใหม การปรับแตงขอมูล และการสรางใหมทั้งนี้เพื่อเปนการปรับเนื้อหาให

สอดคลองกับวัตุประสงคของวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีคือใหสาระสําคัญคือความสนุกสนานชวน

ติดตาม 

 - วรรณกรรมที่มุงเนนสาระเปนสําคัญนําเสนอขอเท็จจริงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร 

ไดแกเร่ืองแผนดินพระเจาตาก และตามรอยเลือดพระเจาตาก ใชวิธีการประกอบสรางดวยการคัดลอก

จากเอกสารทางประวัติศาสตรโดยตรงทั้งที่อางอิง และไมอางอิงชื่อเอกสารทางประวัติศาสตร  

 - วรรณกรรมที่มุงเสนอมุมมองใหมในพระราชประวัติของพระองค ไดแก เร่ืองใครฆาพระเจา
ตากสิน พระเจาตากฯสิ้นพระชนมที่เมืองนคร และดวงพระเจาตากไมถูกประหาร ใชวิธีการประกอบ
สรางดวยวิธีการตีความใหม และสรางใหม   

 - วรรณกรรประเภทรอยกรอง ไดแก กวีวัจนะเรื่องสามกรุง แมการประกอบสรางจะมุงเนน
นําเสนอขอเท็จจริงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร แตดวยขอจํากัดทางรูปแบบคําประพันธจึงไม

สามารถใชวิธีการคัดลอกได   

 อาจกลาวไดวาวิธีการประกอบสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

ดวยวิธีการเรียบเรียงใหม การปรับแตงขอมูล การตีความใหม และการสรางใหมจึงเปนวิธีที่สามารถ

ใชไดกวางกวาการประกอบสรางดวยการคัดลอกเพราะมีขอจํากัดเรื่องเนื้อหาของวรรณกรรมที่มุง

นําเสนอขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรมากกวาการมุงเนนดานความบันเทิง และขอจํากัดเรื่องรูปแบบ

ของคําประพันธรอยกรองที่ไมอาจใชวิธีการคัดลอก      

 การเลือกใชหลักฐานทางประวัติศาสตรในการประกอบสรางเรื่องเลามีความสัมพันธตอ

เร่ืองราวและเหตุการณตางๆ ในชวงพระชนมชีพของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชอันจะเห็นไดจาก

การคัดลอกหรืออางอิงเอกสารทางประวัติศาสตรเพื่อตองการแสดงใหเห็นถึงขอเท็จจริงตามที่ปรากฏ

ในเอกสารประวัติศาสตร ไดแก เร่ืองชาติกําเนิดเชื้อสายจีน ความเชี่ยวชาญดานการรบจนสามารถ

กอบกูเอกราชไดสําเร็จตอมาเกิดพระสติวิปลาส และถูกประหารชีวิตดวยการตัดศีรษะในที่สุด การ

เลือกใชขอมูลเอกสารทางประวัติศาสตรมีขอสังเกตตอไปนี้ 
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 - พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เปนขอมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตรที่ถูก

นํามาอางอิงและสรางเรื่องเลามากที่สุดตั้งแตเหตุการณในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาในรัชสมัย

ของพระองคและการถูกประหารชีวิตที่ปอมวิชัยประสิทธิ์ในที่สุด   

 - จดหมายเหตุชาวตางชาติ (จดหมายเหตุบาทหลวงฝรั่งเศส) และจดหมายเหตุความทรงจํา

กรมหลวงนรินทรเทวีถูกนํามาอางอิงและสรางเรื่องเลาที่มีเนื้อหาที่แสดงรายละเอียดของความดุราย

และเรื่องพระสติวิปลาสของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช   

 - ตํานานอภินิหารบรรพบุรุษถูกนํามาอางอิงและสรางเรื่องเลาในเนื้อหาชวงพระราชกําเนิด

และพระราชประวัติวัยเยาวที่มีความเกี่ยวของกับอภินิหารตางๆ   
 
 พระราชประวั ติในสวนที่ถูกประหารชีวิตดวยการตัดศีรษะเปนสวนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากหลักฐานขอมูลทางประวัติศาสตรมากที่สุด เหตุการณที่ลดทอนพระเกียรติยศ

ของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชโดยเฉพาะเหตุการณที่ถูกประหารชีวิตดวยการตัดศีรษะที่ปอมวิชัย

ประสิทธิ์ตามที่ไดบันทึกไวในพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาอันเปนเรื่องเลาที่สรางขึ้น

สมัยกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง  แตสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพบวาเรื่องเลาที่นํามาศึกษา

ทั้ง 15 เร่ืองนี้มีเพียงเรื่องเลา 2 เร่ืองเทานั้นที่ยังคงนําเสนอถึงการถูกประหารชีวิตอันเปนขอเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตรดวยวิธีการประกอบสรางเรื่องเลาดวยการคัดลอก ไดแก เร่ืองแผนดินพระเจาตาก และ
ตามรอยเลือดพระเจาตาก แตเร่ืองตามรอยเลือดพระเจาตาก ผูเขียนเลือกที่จะไมกลาวถึงวิธีการ

ประหารชีวิต สวนเรื่องเลาอีก 8 เร่ือง ไดแก เร่ืองใครฆาพระเจากรุงธน ใครฆาพระเจาตากสิน ผูอยู
เหนือเงื่อนไข ตากสินมหาราชชาตินักรบ ความหลงในสงสาร พระเจาตากฯสิ้นพระชนมที่เมืองนคร  
จอมกษัตริยแหงนักรบ และดวงพระเจาตากไมถูกประหารที่ใชวิธีการประกอบสรางเรื่องเลาดวยการ
สรางใหมที่มีเนื้อหาแตกตางรวมถึงปฏิเสธการถูกประหารชีวิตของพระองคตามที่ปรากฏในพระราช

พงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา และเรื่องเลาอีก 5 เร่ือง ไดแก เร่ืองพระเจากรุงธน สามกรุง ฟาใหม  
พระเจาตากสินกูชาติ และตากสินมหาราช ผูเขียนเลือกที่จะไมนําเสนอเหตุการณนั้น   

 อาจกลาวไดวาเหตุการณการประหารชีวิตสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชดวยการตัดศรีษะจงึ

ปรากฏในเรื่องเลาเพียงเรื่องเดียวเทานั้นที่ยังคงสืบทอดวาทกรรมดั้งเดิมตามที่ปรากฏในเอกสารทาง

ประวัติศาสตร  แสดงใหเห็นวาสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมีปรากฏการณที่เกิดขึ้นในเรื่องเลา

พระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชคือการปฏิเสธพระราชประวัติที่ลดทอนพระเกียรติยศ 

และสรางเรื่องเลาขึ้นมาใหม 
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 ผลการศึกษาวิจัยการประกอบสรางเรื่องเลาพระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

ยังพบวาเนื้อหาที่ถูกนําเสนอผานเรื่องเลาในการประกอบสรางแบบตางๆ นั้น  เร่ืองเลาพระราชประวัติ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชสวนใหญไดนําเสนอถึงความกลาหาญเชี่ยวชาญดานการรบของ

พระองค  ที่สําคัญคือการปฏิเสธอาการเสียพระสติ และการถูกประหารชีวิต  อีกทั้งยังนําเสนอถึงวาระ

สุดทายของพระองคที่พิเศษกวามนุษยทั่วไป หรืออาจกลาวไดวาพิเศษเหนือกวาการสวรรคตของ 

พระมหากษัตริยทุกพระองค 
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บทที่ 4 

วเิคราะห์การประกอบสร้างความหมาย 

“สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช” 

 

 เร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชถกูนําเสนอครัง้แรกในพระราช

พงศาวดารท่ีถกูชําระขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช และถกูผลติซํา้

เร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั  ด้วยการคดัลอก  ตดัทอน  ตอกยํา้ หรือเพิม่เตมิตามจนิตนาการของผู้ เขียน    

ทําให้ความหมายของ “สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ” เปล่ียนแปลงไปตามปัจจยัตา่งๆ  โดยเฉพาะ

ด้านการเมืองการปกครอง ท่ีพยายามสร้างความหมายของ “สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ” เพ่ือเป็น

เคร่ืองมือหนึง่ในด้านการปกครองของอํานาจรัฐดงัท่ีหลวงวิจติรวาทการได้สร้างคํานยิาม “ชาตไิทย” ให้

มีความหมายครอบคลมุคนชาตติา่งๆ  ในแหลมทอง  โดยอาศยัส่ือเชน่การละคร  (สายชล  สตัยานุรักษ์. 

2545: 63) สว่นใหญ่มีเนือ้หาเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ เชน่ บทละครเร่ืองพระเจ้ากรุงธน เป็นต้น  
 นบัได้วา่เร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ผู้ เขียนได้ประกอบสร้าง

ความหมายอนัหมายถึง การได้ เลือก สรรแง่มมุ พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  และ

เลือกสรรหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์หรือหลกัฐานอ้างอิงผนวกกบัจนิตนาการแล้วนํามาเรียบเรีย งเป็น

เร่ืองเลา่พระราชประวตัท่ีิสง่ผลตอ่ความหมายของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  
 ความหมายของสมเดจ็พระเจ้ าตากสนิมหาราช แบง่ออกเป็น 2 สมยั คือ สมยัการปกครอง

ระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์  และสมั ยหลงัเปล่ียนแปลงการปกคร องเป็นระบอบประชาธิปไตย    

เร่ืองเลา่ท่ีเลือกมาศกึษานีเ้กิดขึน้สมยัหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสิ ทธิราชย์

มาเป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีอํานาจอธิปไตย กลบัสูป่ระชาชน ชาวไทย   การนําเสนอ พระราชประวตัิ

สมเดจ็พระเจ้าตากสิน มหาราชได้ เน้นการ ตอกยํา้เพ่ือ การประกอบ สร้างความหมายตา่งๆ  และ มี     

การปรับปรุงเปล่ียนแปลง เร่ืองเลา่เพ่ือ สร้างคําอ ธิบายชดุใหมท่ี่แตกตา่งไปจาก เร่ืองเลา่ท่ีปรากฏใน    

พระราชพงศาวดารซึง่เป็นผลผลิตจากชนชัน้ผู้ นําในสมยัการปกครองระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์

โดยอาศยัหลกัฐานเอกสารอ่ืนท่ีไม่ ใชเ่อกสารทางประวตัศิาสตร์โดยตรง  ตลอดจนการแตง่เตมิเสริม

เร่ืองราวตา่ งๆ  ดงัได้ศกึษา ไว้แล้วใน เร่ืองการประกอบสร้างเร่ืองเลา่ท่ีวิธีการ ประกอบ สร้างรวมถึง     

การเลือกสรรหลกัฐานหรือผนวกกบัจนิตนาการแล้วนํามาเรียบเรียงเป็นเร่ืองเลา่พระราชประวตัอินั

สง่ผลตอ่ความหมายของ “สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช”   

 จากการวิจยัพบวา่ การประกอบ สร้างความหม าย “สมเดจ็พะเจ้าตากสนิมหาราช ” ชว่งหลงั

เปล่ียนแปลงการปกครองสามารถแบง่การประกอบสร้างความหมายเป็น 3 อยา่ง คือ  
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 1.  การสืบทอดความหมายดัง้เดมิจากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์  

 2.  การสร้างความหมายใหม ่

 3.  การสืบทอดและสร้างความหมายใหม ่

 

1.  การสืบทอดความหมายดัง้เดมิจากหลักฐานทางประวัตศิาสตร์ 

 การสืบทอดความหมายดัง้เดมิ คือการสืบทอดข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในเอกสารทาง

ประวตัศิาสตร์ฉบบัตา่งๆ   พบวา่เนือ้หาสว่นใหญ่มี มาจากเอกสารทางประวตัศิาสตร์ ตัง้แตพ่ระราช

พงศาวดาร ฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจิม)  พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา  หนงัสือตํานาน

อภินิหารบรรพบรุุษ  จดหมายเหตคุวามทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี และจดหมายเหตชุาวตา่งชาต ิ 

โดยเฉพาะพระ ราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขาเป็นข้อมลูหลกัท่ีผู้ เขียนใช้ในการเรียบเรียง เร่ือง

เลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชในชว่งหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นต้นมา   

 เอกสารทางประวตัศิา สตร์เหลา่นัน้เป็นงานเขียนท่ีเรียบเรียงขึน้โดย ชนชัน้สงู ในราชสํานกั

ตัง้แตส่มยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเร่ือยมาจนก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง  สมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชได้รับการกลา่วถึงในฐานะผู้ นําการกอบกู้ เอกราช แตเ่สียพระจริตจนต้องถกูสําเร็จโทษ ซึง่สงัคม

ในชว่งเวลานัน้ไมไ่ด้ให้ความสําคญั หรืออาจกลา่วได้วา่พระราชประวตัิสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช

ในพระราชพงศาวดารจงึมีทัง้สว่นท่ีแสดงถึงวีรกรรม และสว่นท่ีลดทอนพระบารมี 

 อยา่งไรก็ตามถึงแม้เร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ี ประกอบสร้างขึน้

หลงัเปล่ียนแปลงการปกครองอาจมีจดุประสงค์เพ่ือสร้างความหมายในเชิงเชิดชสูมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชเป็นสําคญั  แตย่งัคงอาศยัข้อมู ล และสืบทอดวาทกรรมดัง้เดมิท่ี สร้างขึน้ตัง้แตส่มยัก่อน

เปล่ียนแปลงการปกครอง  อนัได้แก่พระกําเนิดท่ีเป็นสามญัชนเชือ้สายจีน ดงัท่ีปรากฏในตํานาน

อภินิหารบรรพบรุุษท่ีก ลา่ววา่พระองค์มีบดิาช่ือนายไห ยฮองเป็นนายอากรบอ่นเบีย้และมารดาคือสตรี

ชาวไทยช่ื อนางนกเอีย้ง  อาการพระสตวิิปลาส ปรากฏในพระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา

และจดหมายเหตคุวามทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวีท่ี วา่พระองค์มีอาการดรุ้ายสร้างความเดือดร้อน ตอ่

อาณาประชาราษฎร์ และฝ่ายพทุธจกัรท่ีตรัสถึงการไหว้ฆราวาสท่ีบรรลโุสดาบนั  และการถกูประหาร

ชีวิตตดัศีรษะท่ีป้อมวิชยัประสิทธ์ิดงัท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขากลา่ววา่

พระองค์ยอมรับผิดทกุประการและถกูประหารชีวิตด้วยการตดัศีรษะท่ีป้อมวิชยัประสิทธ์ิ 

 การสืบทอดความหมาย ดัง้เดมิจงึหมายถึงการสร้างเร่ืองเลา่ตามเอกสารทางประวตัศิาสตร์  

สามารถแบง่ออกเป็น 3 ชว่งเหตกุารณ์ คือ  พระกําเนิดท่ีเป็นสามญัชนเชือ้สายจีนท่ีสร้างอตัลกัษณ์ของ

พระองค์ให้ผิดแผกจากพระมหากษัตริย์พระองค์อ่ืน   สว่นอาการพระสตวิิปลาส และการถกูประหาร

ชีวิตด้วยการตดัศีรษะท่ีป้อมวิชยัประสิทธ์ิเป็นการสร้างความหมายเพ่ือลดทอนพระบารมี  ดงันี ้
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 1.1  พระกาํเนิดท่ีเป็นสามัญชนเชือ้สายจีน 

 เร่ืองเลา่ยงัคงนําเสนอถึง พระราชประวตัติอนพระราชกําเนิดของ สมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชเป็นการสืบทอดมา และตอกยํา้จนถึงปัจจบุนัวา่พระองค์เป็นเพียงสามญัชนท่ีเกิดจากมารดา

ชาวไทย คือนางนกเอีย้ง และบดิาชาวจีนคือ นายไหยฮองเป็นขนุพฒัน์นายอากรบอ่นเบีย้ตามท่ีปรากฏ

ในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ ถึงแม้ตอ่มาพระองค์จะสามารถกอบกู้ เอกราช และเป็นพระมหากษัตริย์

พระองค์สําคญัของประวตัิ ศาสตร์ แตส่ิ่งท่ียงัลดทอนพระเกียรตขิองพระองค์คือการท่ีพระองค์มิได้สืบ

เชือ้สายจากพระราชวงศ์  อีกทัง้พระองค์ ยงัคงมีเชือ้สายจีนอีกด้วย เร่ืองเลา่พระราชประวตัขิอง

พระองค์ท่ี ยงัสืบทอดวาทกรรมนีป้รากฏใน เร่ืองเลา่ 9 เร่ือง คือ พระเจ้ากรุงธน ใครฆา่พระเจ้ากรุงธน  

ใครฆา่พระเจ้าตากสิน  ฟ้าใหม ่แผน่ดนิพระเจ้าตาก ผู้อยูเ่หนือเง่ือนไข ตากสินมหาราชชาตนิกัรบ  

ตามรอยเลือดพระเจ้าตาก  และพระเจ้าตากฯสิน้พระชนม์ท่ีเมืองนคร ดงันี ้       

 ในเร่ือง  พระเจ้ากรุงธน   ดงัท่ีได้เคยกลา่วไว้แล้ววา่ เร่ืองนีถ้กูสร้างขึน้ในยคุต้นของสมยั

เปล่ียนแปลงการปกครอง  มีจดุประสงค์เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของกลไกการปกครองท่ีต้องการสร้างแนวคดิ

เร่ือง “ชาติ” และ “ชาตไิทย ” ดงันัน้ผู้ เขียน จงึสืบทอดวาทกรรมดัง้เดมิ และตอกยํา้ถึงชาตกํิาเนิดของ

สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีมีเชือ้สาย จีน เพ่ือสร้างความมีสว่นร่วมทาง เชือ้ชาตใินประวตัศิาสตร์

ให้เป็นสว่นหนึง่ของชาตไิทย ด้วยการพยายามเชิดชพูระองค์ให้เป็นบคุคลสําคญัของชาต ิและเป็น     

วีรกษัตริย์ท่ีมาจากสามญัชน   

 แตอ่ยา่งไรก็ตามชาตกํิาเนดิของพระองค์ท่ีมาจากสามญัชน อีกทัง้ยงัมีเชือ้สายจีนยอ่มสง่ผล

ตอ่การปกครองบ้านเมือง  ดงันี ้

 

พระเจ้ากรุงธน          - เปลา่  มนัเป็นความผิดของข้าด้วย  ข้าไมค่วรเข้าไปยุง่กบัพวก 

                                  เจ้านายกรุงเก่า  ข้าทําผิดเอง  เมื่อเวลาตีคา่ยโพธิสามต้นได้ช่วย 

                                  เจ้านายเก่าให้รอดภยัมาได้มาก  ได้ตัง้เจ้านายผู้หญิงบางองค์ 

                                  เป็นเมยีข้าโดยคดิวา่จะเป็นการทําคณุ แตก่ลบัเป็นโทษ  กําเนิด 

                                  ของข้า ไมใ่ช่เจ้าจะทําให้เจ้าหญิงเขามายําเกรงข้าอยา่งไรได้   

                                  เป็นธรรมดาท่ีเขาจะต้องดหูมื่นและเบ่ือหนา่ย... 

(พระเจ้ากรุงธน.  2536?:  102) 

 

 จากเร่ืองพระเจ้ากรุงธนข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ ชาตกํิาเนิดของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

ท่ีไมไ่ด้สืบเชือ้สายพระราชวงศ์เก่าสง่ผลให้พระองค์ท่ี พระเกียรตยิศไมม่ากพอท่ีจะมีพระชายาเป็น

เจ้านายชัน้สงู  ถึง แม้เวลานัน้พระองค์จะปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ แล้วก็ตาม เพราะ เม่ือ

เปรียบเทียบกบัเชือ้พระวงศ์สมยักรุงศรีอยธุยาสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชยงัคงเป็นเพียงสามญัชน 
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 ในเร่ือง ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน  เร่ืองนีอ้ยูใ่นกลุม่เดียวกบัเร่ืองเลา่ ข้างต้นท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือน

เป็นสว่นหนึง่ของกลไกการปกครองในเวลานัน้  ถึงแม้สืบทอดเร่ืองชาตกํิาเนิดท่ีเป็นสามญัชนเชือ้สายจีน  

ซึง่มีผลตอ่พระบารมีของสมเดจ็พระเจ้าตากสิน  ดงันี ้  

 

                ...สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุเกิดสงสยัวา่ จะไม่ ใช่ลกูของพระองค์ จึงทรงสัง่ให้มีการไตส่วน  

หมอ่มห้ามคนนัน้ให้การวา่มีลกูกบัเจ๊ก คําวา่มีลกูกบัเจ๊กนี ้ก็มีความหมายเป็นสองนยั  นยัหนึง่ก็เป็นการ

สารภาพวา่ไปเป็นชู้กบัเจ๊ก อีกนยัหนึง่เป็นการกลา่วประชดประชนั  เพราะสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุมเีชือ้จีน  

จะแปลความหมายไปทางใดก็ไมเ่ป็นมงคล 

(ใครฆา่พระเจ้ากรุงธน.  2544:  313) 

 

 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธน ข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ ด้วยชาตกํิาเนิดท่ีพระองค์เป็นเพียง

สามญัชนเชือ้สายจีนเทา่นัน้  การประชดของหมอ่มห้ามวา่ “มีลกูกบัเจ๊ก” เป็นการเสียดสี ท่ีแสดงถึงการ

หมิ่นพระเกียรตยิศของพระองค์ แสดงให้เห็นวา่แม้จะมีพระปรีชาสามารถเพียงใดจนสามารถ

ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ได้ในท่ีสดุ แต่ สําหรับเชือ้พระวงศ์กรุงเก่าแล้ว พระองค์ยงัคงเป็น

เพียงสามญัชนธรรมดาเทา่นัน้ไมใ่ชพ่ระมหากษัตริย์ท่ีได้รับการยอมรับเหมือนเชน่พระมหากษัตริย์ใน

สมยักรุงศรีอยธุยา   

 นอกจากนีจ้ากการวิจยั พบวา่ก ารสร้างความหมาย ด้วยการการสืบทอดวาทกรรม หรือ

ความหมายดัง้เดมิเร่ืองชาตกํิาเนิด  ผู้ เขียนเร่ืองเลา่ได้พยายามเพิม่เตมิเร่ืองเลา่ ด้วยจนิตนาการในด้าน

ความพิเศษ หรือบญุบารมีตา่งๆท่ีแสดงให้เห็นถึงความต้องการ เปล่ียนแปลง ในด้านชาตกํิาเนิด ของ

พระองค์ 

 ในเร่ือง ใครฆ่าพระเจ้าตากสนิ   ผู้ เขียนยงัคงสืบทอดวาทกรรมดัง้เดมิเร่ืองชาตกํิาเนิดท่ี

พระองค์เป็ นสามญัชนเชือ้สายจีน  แตไ่ด้เปล่ียนช่ือช่ือพระบดิาของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  

ดงันี ้  

 

               ทา่นจีนโล้วอยูก่บัทา่นนกเอีย้ง  ช่วยกนัทํามาค้าขายอยา่งมคีวามสขุ  สามปีแรกยงัไมม่ีบตุร 

               ... 

               ตอ่มาอีก ๑๐ เดอืนทา่นทัง้สองก็ได้บตุรคนแรกเป็นชายผิวขาวเนือ้ละเอียดเหมอืนทา่นมารดา  

ผิวหน้าและรูปหน้าสวยผิดเด็กผู้ชายทัง้หลายในหมูน่ัน้  ทา่นตัง้นามบตุรชายตามฤกษ์ยามวา่ เจียนสนิ... 

(ใครฆา่พระเจ้าตากสนิ.  2551:  7) 
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 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้าตากสนิข้างต้น ถึงแม้ผู้ เขียนยงัคงสืบทอดวาทกรรมเร่ืองกําเนิดท่ีเป็น

เพียงสามญัชนเชือ้สายจีน  แต่ ผู้ เขียนได้เพิ่มเตมิตวับทท่ีในการพรรณนาลกัษณะผิวพรรณท่ีมีความ

พิเศษกวา่ทารกทัว่ไป ดงัท่ีปรากฏในตวับทเร่ืองใครฆา่พระเจ้าตากข้างต้นวา่ “ ผวิหน้าและรูปหน้าสวย

ผดิเดก็ผู้ชายทัง้หลายในหมู ่” 

 ในเร่ือง ฟ้าใหม่  เป็นอีกเร่ืองหนึง่ท่ีมีการประกอบสร้างความหมายคล้ายคลงึกบัเร่ือง ใครฆา่

พระเจ้าตากสนิ  โดยผู้สร้างยงัคงสืบทอดว าทกรรมดัง้เดมิใน เร่ืองเลา่ท่ีแสดงให้เห็นว่ าพระองค์เป็น

เพียงสามญัชนเชือ้สายจีนเทา่นัน้ แตผู่้สร้างตวับทได้พยายามสอดแทรกความสามารถท่ีมี  “ความ

พเิศษ” กวา่บคุคลทัว่ไป  ดงันี ้

 

               ...สว่นอีกนายหนึง่นัน้เป็นบตุร บญุธรรมทา่นขนุนางผู้ใหญ่ฝ่ายวงัหลวงทา่นหนึง่อีกเหมอืนกนั  

แม้วา่เป็นเชือ้จีนและพดูภาษาตา่งประเทศได้ทัง้ จีน  ญวนและมลายเูป็นท่ีประหลาด แตกิ่ริยามารยาท

เป็นคณุมหาดเลก็ทกุกระเบียดนิว้... 

(ฟ้าใหม.่  2537:  77) 

 
 จากเร่ืองฟ้าใหมข้่างต้น ผู้ เขียนได้เน้นให้เห็นความสามารถในการส่ือสารภาษาตา่งประเทศ

ได้หลายภาษา  อีกทัง้กลา่วถึงกิริยามารยาทท่ีเรียบร้อยสมบรูณ์  ทัง้นีเ้พ่ือลดทอนความสําคญัในเร่ือง

ชาตกํิาเนิดของพระองค์ท่ีเป็นเพียงสามญัชนเชือ้สายจีนเทา่นัน้ 
 จากเร่ืองเลา่เร่ืองใครฆา่พระเจ้าตากสิน  และฟ้าใหม ่ จงึแสดงให้เห็นวา่เร่ืองชาตกํิาเนิดของ

สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีเป็นเพียงสามญัชนเชือ้สายจีนนัน้ สง่ผลกระทบตอ่การเฉลิมพระ

เกียรตขิองพระองค์  ดงันัน้ถึงแม้วา่ผู้ เขียนจะยงัคงสืบทอดวาทกรรมดัง้เดมิท่ีถกูสร้างขึน้ตัง้แตส่มยัก่อน

เปล่ียนแปลงการปกครองอนัเป็นข้อเท็จจริงตามประวตัศิาสตร์   แตผู่้ เขียนได้พยายามเพิม่เตมิ เร่ืองเลา่

ในเร่ืองความสามารถ หรือลกัษณะผวิพรรณท่ีมีความพเิศษกวา่บคุคลทัว่ไป  ทัง้นีเ้พ่ือต้องการ

เบ่ียงเบนความสนใจ หรือชดเชยชาตกํิาเนิดท่ีพระองค์เป็นเพียงสามญัชนเชือ้สายจีน 
 ในเร่ือง แผ่นดนิพระเจ้าตาก  ผู้ เขียนได้แสดงให้เห็นถึงข้อแตกตา่งระหวา่งผู้ สืบเชือ้สายจาก

พระราชวงศ์เก่า  และสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีมีชาตกํิาเนิดเป็นเพียงสามญัชนเชือ้สายจีน  

ดงันี ้
 

               พระเจ้าตากสนินัน้ ไมใ่ชเ่ชือ้พระวงศ์  ทรงเป็นเพียงลกูเจ๊กลกูจีนท่ีเตบิโตในกรุงสยาม  กอ่นจะ

ยกตนเองขึน้เป็นพระเจ้ากรุงสยามได้  ก็จะต้องแสดงความสามารถให้ผู้คนศรัทธาเสยีก่อน... 
(แผน่ดนิพระเจ้าตาก.  2548:  169) 
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 จากเร่ืองแผน่ดนิพระเจ้าตากข้างต้น แสดงให้เห็นวา่ผู้ ท่ีจะครองราชย์บลัลงัก์หลงัสงครามเสีย

กรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 นัน้ หากเป็นเชือ้พระวงศ์ยอ่มได้รับการสนบัสนนุ และความศรัทธาของอาณา

ประชาราษฎร์เป็นอยา่งมาก แตสํ่าหรับผู้ ท่ีเป็นเพียงสามญัชนเชือ้สายจีนอยา่งสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราชจงึเป็นเร่ืองยาก ด้วยเหตนีุพ้ระองค์จงึต้องแสดงความสามารถอยา่งย่ิงยวดพระองค์จงึสามารถ

ปราบดาภิเษกเป็นพ ระมหากษัตริย์ได้สําเร็จ จากเร่ืองเลา่ นีจ้งึสามารถวิเคราะห์ได้วา่ชาตกํิาเนดิของ

องค์เป็นสิ่งหนึง่ท่ีลดทอนพระบารมี 
 ในเร่ือง ผู้อยู่เหนือเง่ือนไข การสืบทอดวาทกรรมดัง้เดมิในเร่ืองชาตกํิาเนิดท่ีปรากฏใน   เร่ือง

เลา่ นอกจา กการกลา่วถึงบดิาเป็นชาวจีนแล้ว ยงัเช่ือมโยงถึงการเป็นบตุรเลีย้งเจ้าพระยาจกัรี   

โดยเฉพาะบดิาท่ีแท้จริงเป็นนานอากรบอ่นเบีย้ ดงันี ้
 

               ...แตท่า่นมนัเป็นลกูเลีย้งขนุนางเจ้าพระยาและขออภยัเถิด ม็อง เยเนราล แม้ว่ าจะเป็นลกูจีน

สามญัมาแตเ่ดมิ บิดาของทา่นก็เป็นจีนท่ีรุ่มรวยโดยการกินแรงคนอ่ืนในฐานะท่ีเป็นนายอากรบอ่นเบีย้... 
(ผู้อยูเ่หนือเง่ือนไข.  2549:  52) 

 
 จากเร่ืองผู้อยูเ่หนือเง่ือนไขข้างต้น แสดงให้เห็นถึง การสืบทอดเนือ้หาตามท่ีปรากฏในตํานาน

อภินิหารบรรพบรุุษ  อีกทั ้ งแสดงให้เห็นวา่ผู้ เขียนไมเ่ห็นด้วยกบั อาชีพนายอากรบอ่นเบีย้ ซึง่หมายถึง    

ชนชัน้หรืออาชีพท่ีเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืนในสงัคม 
 ในเร่ือง ตากสินมหาราชชาตนัิกรบ   ผู้ เขียนยงัคงสืบทอดวาทกรรมดัง้เดมิเร่ืองชาตกํิาเนิด  

แตไ่ด้ตอกยํา้เฉพาะเชือ้ชาตท่ีิเป็นจีน  ซึง่สง่ผลตอ่พระองค์ทําให้ได้รับการดหูมิ่น  ดงันี ้
 

                “เจ้ารู้ไหมวา่  กรมหมื่นเทพพิพิธ พระเชษฐาตา่งพระมารดาของเจ้าฟ้าทัง้สองทรงกลา่วหาวา่ข้าแ

ให้ชาวบ้านหวาดผวา  เพื่อที่จะได้ซือ้ข้าวจากพอ่ค้าชาวจีนไปกกัตนุไว้  เพราะข้ามนัเป็นแคไ่อ้ลกูคร่ึงจีน... 
(ตากสนิมหาราชชาตินกัรบ. 2550:  19) 

 
 จากเร่ืองตากสินมหาราชชาตนิกัรบข้างต้น แสดงให้เห็นวา่สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชใน

เวลานัน้ท่ีเป็นเพียงสามญัชนเชือ้สายจีน  มไิด้รับการยกยอ่งหรือให้เกียรตแิตอ่ยา่งไร  อีกทัง้ด้วยความ

เป็นเชือ้สายจีนขององค์ยงัไมเ่ป็นท่ีนา่เช่ือถือของเหลา่เชือ้พระวงศ์ และได้รับการดหูมิ่นในเชิงต้องการ

ค้ากําไรท่ีเห็นเฉพาะประโยชน์สว่นตนอยา่งเชน่ชาวจีนคนอ่ืนๆ 
 ในเร่ือง  ตามรอยเลือดพระเจ้าตาก   เร่ืองนีถึ้งแม้สืบทอดวาทกรรมดัง้เดมิ เร่ืองความเป็น

สามญัชนเชือ้สายจีน  แตเ่ป็นเพียงกลา่วถึงชาตกํิาเนดิเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้  นอกนัน้ เพิ่มเตมิเน้นยํา้ใน

เร่ืองความสามารถ และความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีราชการ  ดงันี ้
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               ...พระยาตากสนิผู้ นีม้ีเชือ้จีน  แตเ่ดิมรับราชการอยูใ่นกรุงศรีอยธุยาแล้วได้รับแตง่ตั ้ งให้เป็น

ยกกระบตัรเมืองตาก  ตอ่มาเจ้าเมืองตากเสยีชีวิต  ยกกระบตัรสนิจึงถกูเลือ่นขึน้ไปเป็นเจ้าเมืองตาก 

เรียกวา่ พระยาตาก 
(ตามรอยเลอืดพระเจ้าตาก.  2550:  10) 

 
 จากเร่ืองตามรอยเลือดพระเจ้าตากข้างต้น ผู้ เขียนไมไ่ด้ให้ความสําคญักบัพระราชประวตัชิว่ง

วยัเยาว์  กลา่วเพียงวา่พระองค์มีเชือ้สายจีนเทา่นัน้นยัวา่ไมต้่องการตอกยํา้วาทกรรมดัง้เดมิเชน่นีม้าก

นกั  แตใ่นทางกลบักนัได้พยายาม เพิ่มเตมิเร่ืองเลา่ ท่ีเน้นยํา้ถึงความสามารถจนสง่ผลให้พระองค์ได้

เล่ือนยศเป็นถึงเจ้าเมืองตาก 
 ในเร่ือง พระเจ้าตากฯสิน้พระชนม์ท่ีเมืองนคร  ผู้ เขียนกลา่วยงัคงนําเสนอถึงความเป็น

สามญัชนเชือ้สายจีนของพระองค์ แตไ่ด้ใช้ถ้อยคําท่ีแสดงถึงความย่ิงใหญ่ของพระองค์ในวีรกร รมกู้ เอก

ราชได้อยา่งกลมกลืน  ผู้ เขียน ได้ปพืูน้ก่อนท่ีจะกลา่วถึงชาตกํิาเนิดของพระองค์ด้วยเนือ้ความท่ีแสดง

ถึงความสําคั ญ และย่ิงใหญ่ ดงัท่ีปรากฏในเ ร่ืองนีท่ี้วา่ “เวลานัน้คงไมมี่สิ่งใดท่ีจะดย่ิูงใหญ่ และนา่

ต่ืนเต้นไปกวา่การได้รับรู้เร่ืองรา วของสามญัชนคนธรรมดาคนหนึง่ท่ีมีเชือ้เจ๊ก เช่ือจีน ”  และตอกยํา้ถึง

วีรกรรมด้วยถ้อยคําท่ีสะเทือนอารมณ์ ดงัท่ีปรากฏในตวับทเร่ืองนีท่ี้วา่ “ได้นําพาทหารเพียงไมก่ี่ร้อยคน

แหวกฝ่าวงล้อมของทหารพมา่นบัพนั”  ดงันี ้  
 

               ในยามนัน้  เวลานัน้คงไมม่ีสิง่ใดท่ีจะดยูิ่งใหญ่และนา่ตื่ นเต้นไปกวา่การได้รับรู้เร่ืองราว ของ

สามญัชนคนธรรมดาคนหนึง่ท่ีมเีชือ้เจ๊ก เชือ้จีน ...  ได้นําพาทหารเพียงไมก่ี่ร้อยคนแหวกฝ่าวงล้อมของ

ทหารพมา่นบัพนั นบัหมื่นออกมาตัง้หลกัเพื่อที่กลบัมากู้กรุงศรีอยธุยาในภายหลงั 
(พระเจ้าตากฯสิน้พระชนม์ท่ีเมอืงนคร.  2550:  16) 

 
 ในเร่ืองพระเจ้าตากฯสิน้พระชนม์ท่ีเมืองนครข้างต้น ถึงแม้ผู้ เขียนยงัคงสืบทอด วาทกรรมเร่ือง

ชาตกํิาเนดิของพระองค์ แตผู่้ เขียนได้เพิ่มเตมิ และเน้นยํา้วีรกรรมอนักล้าหาญของพระองค์ด้วยถ้อยคํา

อนัสะเทือนใจ ชาตกํิาเนดิของพระองค์จงึเป็นปฏิพากษ์อยา่งหนึง่ท่ีจงใจสร้างให้ขดัแย้งกบัวีรกรรม ชาติ

นกัรบของพระองค์ 
 จากการสร้างเร่ืองเลา่ท่ีสืบทอดวาทกรรมดัง้เดมิในเร่ืองชาตกํิาเนิดของสมเดจ็พระเจ้ าตากสนิ

มหาราชในข้างต้น  พบวา่แทน ท่ีพระองค์เป็นเพียงสามญัชนเชือ้สายจีน จะลดทอนพระเกียรตยิศของ

พระองค์  แต่ การนี ้ผู้ เขียน ได้เพิ่มเตมิและเน้นยํา้ในเร่ืองความปรีชาสามารถ และรูปร่างผิวพรรณ

ตลอดจนกิริยามารยาทท่ีมีความพเิศษกว่ าบคุคลอ่ืนกลบัเป็นการเน้นยํา้ให้เห็นถึงความเป็นกษัตริย์ท่ี

ย่ิงใหญ่แม้มิได้มีชาตกํิาเนดิท่ีสงูสง่ก็ตาม 
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 1.2  อาการพระสตวิิปลาส  
 เอกสารทางประวตัศิาสตร์ท่ีได้กลา่วถึงพระอาการสตวิิปลาสของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราช โดยเฉพาะพระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา จดหมายเหตคุวามทรงจํากรมหลวง  

นรินทรเทวี และจดหมายเหตุ ชาวตา่งชาตซิึ่ งเอกสารทางประวตัศิาสตร์เหลา่นี ้ เป็นข้อมลูสําคญัในการ

สร้างเร่ืองเลา่ ถึงแม้วา่พระราชประวตัติอนนีไ้ด้สร้างความหมายในเชิงลดทอนพระเกียรตยิศสมเดจ็

พระเจ้าตากสนิมหาราช  แตจ่ากการวิจยัพบวา่ตวับทเร่ืองเลา่ท่ียงัคงสืบท อดวาทกรรมดัง้เดมินีป้รากฏ

ในเร่ืองเลา่  7 เร่ือง  คือ พระเจ้ ากรุงธน  ใครฆา่พระเจ้ากรุงธน สามกรุง ฟ้าใหม ่แผน่ดนิพระเจ้าตาก  

ตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ  และตามรอยเลือดพระเจ้าตาก  ดงันี ้ 
 ในเร่ือง พระเจ้ากรุงธน   เป็นเร่ืองเลา่ในยคุต้นสมยัหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองท่ีถกูสร้าง

ขึน้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือหนึง่ของการเมืองการปกครอง   ยงัคงสืบทอดความหมายของสมเดจ็พระเจ้าตาก

สินมหาราชท่ีแสดงให้เห็นวา่พระองค์มีอาการพระสตวิิปลาส  แตไ่ด้พยายามลดทอนความสําคญัของ

วาทกรรมนี ้ดงันี ้

 

พระเจ้ากรุงธน -  น่ี, ธิเบศร์, สัง่ให้เขาปลกูไม้ไผส่กัพนัหนึง่, ไม้แกน่สกัพนัหนึง่, ใครมีบญุมา 

  ข้างหน้าจะได้สร้างปราสาท, ไมไ่ผจ่ะได้ทําร่างร้าน  ไม้แกน่ จะได้ใช้เป็น 

  กระดกูสาํหรับกอ่ตัง้เสาปราสาท  เผ่ือผู้มบีญุจะมา สว่นข้านะ่  มนัจะเหาะ 

  อยูแ่ล้ว  ข้าจะเหาะธิเบศร์ 

 (พระยาธิเบศร์กบัเจ้าจอมมารดาฉิมตกใจมาก  คลานเข้าไปใกล้ พระเจ้ากรุงธนมีพระอาการไมส่บายมาก 

 ขึน้  แตภ่ายหลงัก็กลบัได้พระสต)ิ 

(พระเจ้ากรุงธน.  2536?:  104) 

 

 จากเร่ืองพระเจ้ากรุงธนข้างต้น ท่ีนําเสนอวาทกรรมเร่ืองความวิปลาสของ สมเดจ็พระเจ้าตาก

สินมหาราช  เป็นสิ่งหนึง่ท่ีกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ และความหมายของวีรกษัตริย์ท่ีสําคญัของชาตอิยา่ง

ท่ีผู้ เขียน ต้องการ  ดงันัน้ผู้ เขียนจงึได้พยาย ามเพิ่มเตมิคําอธิบายใหมเ่พ่ือ ลดทอนอาการ วิปลาสของ

พระองค์  ด้วยการพยายามเน้นยํา้ถึงระยะของอาการวิปลาส ท่ีปรากฏเพียงบางเวลาเทา่นัน้  ทัง้นีเ้พ่ือ

ต้องการปรับลดความสําคญัในตวับทท่ีกลา่วถึงพระราชประวตัชิว่งพระสตวิิปลาส 

 ในเร่ือง ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน  เป็นอีกเร่ืองหนึง่ท่ีมี การสร้าง เร่ืองเลา่ คล้ายคลงึกบัเร่ือง    

พระเจ้ากรุงธนท่ียงัคงสืบทอดวาทกรรมดัง้เดมิ แตพ่ยายามปรับลดความสําคญัด้วยการเพิม่เตมิเน้นยํา้

ข้อมลูชดุใหม ่ดงันี ้  
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               พงศาวดารกลา่ววา่  สมเด็จพระกรุงธนบรีุทรงเสยีพระสติ  ข้อนีไ้มม่ีใครปฏิเสธได้ จดหมายเหตุ

ทัง้ทางไทยและตา่งประเทศซึง่อยูใ่นเมอืงไทยเวลานัน้บนัทกึข้อความไว้สอดคล้องกนั วา่พระสตวิปิลาสแต่

การที่พระสติวิปลาสนัน้  ไมไ่ด้หมายความวา่จะบ้าคลัง่  อาจเป็นการดรุ้าย หรือเคลบิเคลิม้ไปบางเวลา  

แตโ่ดยมากก็ทรงรู้สกึผิดชอบ คนเก่งกบัคนบ้านัน้ สภาพจิตอยู่ ในขีดใกล้เคียงกนั และไมเ่ป็นการ

ประหลาด  ท่ีคนเกง่จะมสีตวิปิลาสขึน้สกัวนัหนึง่ 

(ใครฆา่พระเจ้ากรุงธน.  2544:  309) 

 
 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธนข้างต้น ยงัคงแสดงให้เห็นวา่ถึงแม้ผู้ เขียนได้สืบทอดวาทกรรม

ดัง้เดมิ  แตไ่ด้พยายามลดทอนความสําคญัในจดุนี ้และได้เพิ่ มเตมิข้อมลูชดุใหมท่ี่ปรากฏในเร่ือง      

ใครฆา่พระเจ้ากรุงธนข้างต้นท่ีวา่ “แตก่ารท่ีพระสตวิิปลาสนัน้  ไมไ่ด้หมายความวา่จะบ้าคลัง่  อาจเป็น

การดรุ้าย หรือเคลบิเคลิม้ไปบางเวลา  แตโ่ดยสว่นมากก็ทรงรู้สกึผดิชอบ ” การสร้างข้อมลูใหมเ่พิ่มเตมิ

เข้าไปเชน่นีส้ง่ผลให้ความวิปลาสของพระองค์ถกูลดความสําคญัลง 
 ในเร่ือง สามกรุง  ผู้ เขียนได้กลา่วถึงความวิปลาสของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชโดยตรง  

และเช่ือมโยงถึงความทกุข์ร้อนตา่งๆของบ้านเมือง และอาณาประชาราษฎร์  ดงันี ้
     

สญัญาวิปลาสทัง้   สองทาง  นีแ้ล 
   ก่อเกิดการอางขนาง   นกึสู้ 
   เก่ียงก่ายอบุายกาง    กําเริบ 
   เป็นขบถตอ่ทา่นผู้     โรคร้อนบอ่นเศยีร ฯ 

               ...  ในบรรดาร่วมคิด วา่บพิตรภบูาล มีสญัญาณมวัมล  ราษฎรดลดาลทกุข์ เกิดฉกุลหกุทัว่ด้าว  

ร้าวไปทัง้แผน่ดิน  มีมลทินคลกุคละ  ถึงพระสงฆ์ทรงศีล  เกิดเบียดบีฬทัว่ไป  คนจงัไรมากม ีเชน่พนัสพีนั

ลา... 
(สามกรุง.  2495?:  144) 

 
 จากเร่ืองสามกรุงข้างต้น ผู้ เขียนได้อาศยัข้อมลูจากเอกสารทางประวตัศิาสต ร์แล้วจงึนํามา

เรียบเรียงเป็น เร่ืองเลา่  ดงันัน้เนือ้หาชว่งนีจ้งึเป็นการถึงอาการวิปลาส และความทกุข์ร้อนของ

บ้านเมือง  อาจกลา่วได้วา่ผู้สร้างได้เรียบเรียงขึน้ตามวาทกรรมดัง้เดมิแม้เนือ้หาจะมีความหมายในเชงิ

ลดทอนพระเกียรตก็ิตาม  โดยท่ีผู้ เขียนมิได้เพิ่มเตมิหรือแก้ตา่งในวาทกรรมชดุนี ้
 ในเร่ือง ฟ้าใหม่  เป็นอีกเร่ืองหนึง่ท่ียงัสืบทอดความหมาย หรือวาทกรรมดัง้เดมิ และตอกยํา้

ในอาการวิปลาสของพระองค์  ถึงแม้ไมไ่ด้ใช้คํา วา่ “พระสตวิิปลาส ” โดยตรง  แตเ่ร่ืองเลา่ ได้พรรณนา

ถึงความทกุข์ของบ้านเมืองท่ีเป็นผลพวงจากอาการวิปลาสของพระองค์  ดงันี ้ 
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                “แล้วท่ีวา่องญวนเชียงชนุกบัลกูเมยีและคณุจอมในวงัต้องพระราชอาญานานาประการนัน้จริง

หรือเปลา่เจ้าคา่”  
                “จริงทัง้นัน้แหละพอ่คณุ  บาทหลวงฝร่ัง และพวกพอ่ค้านายห้างโกดงัสนิค้า  ตา่งคนตา่งหมาย

เหตรุะบสุง่ไปบ้านไปเมืองเขาทัว่กนั  องญวนนัน้ถึงผา่ท้องสิน้ชีพ  เจ้าจอมนัน้ถกูยา่งไฟ... 
(ฟ้าใหม.่  2537:  1325) 

 
 จากเร่ืองฟ้าใหมข้่างต้น ผู้ เขียนได้ตอกยํา้ด้วยความทกุข์ร้อนของข้าราชบริพาร และการแสดง

ถึงความโหดเหีย้มในการสัง่ลงพระราชอาญาของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหารา ช เชน่ การผา่ท้อง            

องญวน การยา่งไฟเจ้าจอม เป็นต้น  อีกทัง้ยังเน้นยํา้ถึงการสง่จดหมายท่ีบรรยายถึงอาการวิปลาสของ

พระองค์ เพราะผู้สร้างตวับทต้องการให้สอดคล้องกบัเอกสารทางประวตัศิาสตร์จําพวกจดหมายเหตุ

ชาวตา่งชาต ิท่ีได้บนัทกึอาการวิปลาสของพระองค์ไว้ 
 ในเร่ือง แผ่นดนิพระเจ้าตาก   ผู้ เขียนได้สืบทอดวาทกรรมความวิปลาส โดยให้รายละเอียด

วา่สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช สําคญัพระองค์วา่สําเร็จเป็ นพระโสดาบนัแล้ว  และตอกยํา้

ความหมายด้วยเหตกุารณ์ท่ีพระองค์ตรัสถามพระสงฆ์ถึงการไหว้คฤหสัถ์ท่ีเป็นโสดาบนั  ดงันี ้  
 

               เมือ่พระสตวิปิลาส  สาํคญัพระองค์วา่เป็นพระโสดาบนั  มรัีบสัง่ให้ประชมุพระราชาคณะ ทรงตัง้

ปัญหาถามวา่  พระภิกษุสงฆ์จะกราบไหว้คฤหสัถ์ผู้ เป็นโสดาบนัได้หรือไม ่ พระราชาคณะโดยมากพากนั

กลวัพระราชอาญาก็ถวายพระพรวา่ไหว้ได้... 
(แผน่ดนิพระเจ้าตาก.  2548:  226) 

 

 จาก เร่ืองแผน่ดนิพระเจ้าตากข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในพระราชประวตัขิอง

พระองค์ถึงแม้เป็นชว่งท่ีพระองค์มีพระสตวิิปลาสก็ตาม  การท่ีผู้ เขียนเลือกสรรมาเ ชน่นีย้อ่มแสดงให้

เห็นวา่ผู้ เขียน ต้องการให้เห็นถึงความเดือด ร้อนท่ีมีสาเหตจุากพระองค์ไมเ่พียงแตก่ระทบเหลา่ขนุนาง 

และประชาราษฎร์เทา่นัน้  แตไ่ด้สร้างความทกุข์ร้อนนีก้บัเหลา่พระสงฆ์อนัเป็นฝ่ายพทุธจกัรอีกด้วย 
 ในเร่ือง ตากสินมหาราชชาตนัิ กรบ  ผู้ เขียนได้เพิ่มเร่ืองเลา่ ในด้านตวัละคร และบทบาทท่ี

แตกตา่งจากเหตกุารณ์ท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์  แตมี่จดุประสงค์เพ่ือสร้างความ

สอดคล้องกบัเหตกุารณ์ท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ท่ียงัคงตอกยํา้ถึงอาการพระสตวิิปลาส

ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  ดงันี ้  
. 

               เลา่กนัวา่  พระมเหสซีึง่ทรงขออภยัโทษให้แกพ่ระสงฆ์ท่ีถกูจบัสกึ  ยงัทรงถกูโบยตแีละขบัออก

จากห้องประทบั  พ่ีสาวของด้วงได้เห็นพระนางมีพระพกัตร์เขียวชํา้ต้องใช้ธารพระกรพยงุเดิน  จึงเลา่ให้

น้องชายฟัง 
               นางพดูเป็นนยัเพื่อหยัง่เ สยีงเขา  ในนามของสามีและขนุนางกลุม่หนึง่ซึง่เห็นวา่พระเจ้าอยูห่วั

ทรงเสยีพระจริต  สมควรผลดัแผน่ดนิได้แล้ว 
(ตากสนิมหาราชชาตินกัรบ.  2550:  418) 
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 จากเร่ืองตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ ข้างต้น แสดงให้เห็นวา่อาการพระสตวิิปลาสของสมเดจ็

พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นข้อบกพร่องสําคญั และเป็นเหตผุลหลกัท่ีพระองค์ไมส่ามารถดํารงฐานะ

พระมหากษัตริย์ตอ่ไปได้ 
 ในเร่ือง ตามรอยเลือดพระเจ้าตาก  ผู้ เขียน ได้กลา่วเน้นยํา้ถึงสาเหตคุวามดรุ้ายของ

พระองค์ และทัง้ความวิปลาสท่ีเกิดขึน้จากการหมกมุน่วิปัสสนากรรมฐานด้วยการสร้างเร่ืองเลา่ท่ีอาศยั

ข้อมลูจากเอกสารทางประวตัศิาสตร์ และสอดแทรกความคดิเห็น  ดงันี ้  
 

               การปฏิบตักิรรมฐานตามแนวทางวปัิสสนาของสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุนัน้เช่ือวา่คงไมถ่กูต้อง

ถกูทางแน่ๆ   เพราะยิ่งปฏิบตัิมากขึน้เทา่ไหร่พระสติพระปัญญาก็ยิ่งฟ่ันเฟือนหลงผิดมากขึน้เร่ือยๆแทนท่ี

พระราชหฤทยัจะสงบเยน็ลงและประกอบด้วยเหตผุลมากขึน้กลบัแปรเปลีย่นเป็นตรงกนัข้ามคอืทรงพระ

พิโรธง่าย  พระอารมณ์ฉนุเฉียวดรุ้ายขาดการทรงพิจารณาภาวะถกูผิดชัว่ดีด้วยเหตผุล 
(ตามรอยเลอืดพระเจ้าตาก.  2550:  201-202) 

 
 จากเร่ืองตามรอยเลือดพระเจ้าตาก ข้างต้น แสดงให้เห็นวา่ผู้ เขียนได้อาศยัข้อมลูจากเอกสาร

ทางประวตัศิาสตร์อนัเป็นวาทกรรมดัง้เดมิ  และได้สอดแทรกความคดิของตนในเชิงสอดคล้องยอมรับ

กบัเนือ้หาท่ีปรากฏในเอกสารเหลา่นัน้  ซึง่แสดงใ ห้เห็นถึงการสืบทอดวาทกรรมดัง้เดมิท่ีถกูสร้างขึน้

ตัง้แตส่มยัก่อนเปล่ียนแปลงการปกครองท่ีสถานภาพของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชยงัไมไ่ด้รับการ

ยกยอ่งเทา่ท่ีควร 
 จากเร่ืองเลา่ท่ีสืบทอดความหมาย หรือวาทกรรมดัง้เดมิเร่ืองอาการพระสตวิิปลาสของสมเดจ็

พระเจ้าตากสนิมหาราชข้างต้น ผู้เขียนได้สืบทอดวาทกรรมดัง้เดมิเชน่นีใ้ช้ข้อมลูจากพระราชพงศาวดาร 

ฉบบัพระราชหตัถเลขาเป็นสําคญั จากการศกึษา เร่ืองเลา่ ทัง้ 6 เร่ือง พบวา่มี เร่ืองเลา่ จํานวน 1 เร่ือง

เทา่นัน้ คือ เร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธน ท่ีทําการสืบทอดวาทกรรมเร่ืองควา มวิปลาส  แตไ่ด้เพิ่มเตมิ เร่ือง

เลา่ด้วยการเสริมคําอธิบายชดุใหมท่ี่มีความหมายในเชงิแก้ตา่งความวิปลาสของสมเดจ็พระเจ้า ตาก

สินมหาราช  ด้วยเหตผุลวา่เร่ืองเลา่เร่ืองนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการสร้างความหมายให้สมเดจ็พระเจ้าตาก

สินมหาราชเป็นวีรกษัตริย์ท่ีย่ิงใหญ่ ดงัท่ีจะกล่าวตอ่ไปในเร่ืองการสร้างความหมายใหม ่ ด้วยเหตนีุ ้ จงึ

พยายามลดทอนข้อบกพร่องของพระองค์ 
 แตสํ่าหรับเร่ืองเลา่อีก 5 เร่ือง คือ สามกรุง  ฟ้าใหม ่แผน่ดนิพระเจ้าตาก  ตากสนิมหาราชชาติ

นกัรบ และตามรอยเลือดพระเจ้าตาก ผู้สร้าง ตวับทยงัคงสืบทอดวาทกรรมดัง้เดมิเร่ืองความวิ ปลาส

อยา่งเดน่ชดั  และยงัคงตอกยํา้ตามเนือ้หาท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ โดยท่ีไมไ่ด้ทําการ    

แก้ตา่ง หรือปรับลดแตอ่ยา่งไร  
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 1.3  การถูกประหารชีวติตัดศีรษะท่ีป้อมวิชัยประสิทธ์ิ  
 เนือ้ความท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์อีกตอนหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่การลดทอนพระเกียรติ

ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชคือ  การถกูประหา รชีวิต ด้วยวิธี ตดัศีรษะ  ณ ป้อมวิชยัประสิทธ์ิ      

อนัเป็นผลพวกมาจากความวิปลาสของพระองค์ จากการวิจยัพบวา่เร่ืองเลา่ท่ียงัคงตอกยํา้ และสืบทอด

วาทกรรมดัง้เดมินีป้รากฏ ในเร่ืองเลา่  2 เร่ือง คือ แผน่ดนิพระเจ้าตาก และตามรอยเลือดพระเจ้าตาก  

ดงันี ้
 ในเร่ือง แผ่นดนิพระเจ้าตาก  ผู้ เขียนได้กลา่วถึงจดุจบของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชท่ี

พระองค์ได้รับโทษประหารชีวิตตดัศีรษะ ด้วยการคดัลอกเนือ้ความชว่งนี ้ จากเนือ้ความ ท่ีปรากฏใน

เอกสารทางประวตัศิาสตร์ คือพระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขาเพ่ือ เป็นสว่นหนึง่ของเร่ืองเลา่  

ดงันี ้    
 

               ..มาถงึวาระนีเ้หตกุารณ์เปลีย่นแปลงกลบัหน้ามอืเป็นหลงัมอื  บคุคลท่ีทา่นเคยต้องเคารพนอบ

น้อมและเกรงกลวั  บดันีอ้ยูใ่นสภาพนกัโทษ  และตวัทา่นเองกลบัเป็นผู้ ท่ียิ่งใหญ่  มีอํานาจวาสนาสงูท่ีสดุ

ในกรุงสยาม  จึงเป็นทีของทา่นท่ีจะเป็นผู้ ชําระความผิด  ขูไ่ตถ่ามสอบความสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุด้วย

ถ้อยคําท่ีรุนแรงบ้าง 
               พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา บนัทกึเหตกุารณ์ตอ่ไปวา่ 
                “และพระเจ้าตากสนิก็รับผิดทัง้สิน้ทกุประการ  จงึมรัีบสัง่ให้เอาตวัไปประหารชีวติสาํเร็จโทษเสยี...  

ถึงหน้าป้อมวิชยัประสทิธ์ิ  ก็ประหารชีวิตตดัศีรษะเสยีถึงแก่พิราลยั  จึงรับสัง่ให้เอาศพไปฝังไว้ ณ วดับางยี่

เรือใต้...” 
(แผน่ดนิพระเจ้าตาก.  2548:  321-322) 

 
 จากเร่ืองแผน่ดนิพระเจ้าตาก ข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงผู้ เขียน ได้ใช้การประกอบสร้าง เร่ืองเลา่

ด้วยวิธี “ คดัลอก ” จากเอกสารทางประวตัศิาสตร์โดยตรง และบอกท่ีมาเพ่ือต้องการสร้างความ

นา่เช่ือถือของเร่ืองเลา่  อีกทัง้การสร้างเร่ืองเลา่ เชน่นีย้อ่มเป็นการสืบท อดวาทกรรมดัง้เดมิ และตอกยํา้

ถึงจดุจบของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีปรากฏตามวาทกรรมการถกูประหารชีวิต  ท่ีผู้ เขียนไมไ่ด้

ปรับเปล่ียนแตอ่ยา่งไร  
 ในเร่ือง ตามรอยเลือดพระเจ้าตาก   เร่ืองนีมี้การปะกอบสร้างเร่ืองเลา่ ท่ีคล้ายคลงึกบั เร่ือง 

แผน่ดนิพระเจ้าตาก  ท่ีใช้วิธี “ คดัลอก ” จากเอกสาร ทางประวตัศิาสตร์โดยตรง  แต่ เร่ืองนีผู้้ เขียนได้

ตัง้ใจตดัทอนวิธีการประหารชีวิตสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชด้วยวิธี “ ตดัศีรษะ ” ดงันี ้ 
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               สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึจึงตัง้กระทู้ถามตอ่สมเด็จพระเจ้ากรุงธน... 
               ... 
               ความในพระราชพงศาวดาร  ฉบบัพระราชหตัถเลขากลา่วตอ่ไปวา่ 
               “และพระเจ้าตากสนิก็รับผิดทัง้สิน้ทกุประการ  จงึมรัีบสัง่ให้เอาตวัไปประหารชีวติสาํเร็จโทษเสยี..  

ผู้คมุและเพชฌฆาตก็หามออกไปนอกพระราชวงั  ถงึหน้าป้อมวชิยัประสทิธ์ิก็ประหารชีวติ” 
               สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุเสด็จสวรรคต  พระศพฝังไว้ ณ วดับางยี่เรือใต้  ขณะมีพระชนมายสุีส่บิปี 

(ตามรอยเลอืดพระเจ้าตาก.  2550:  222) 

 
 จาก เร่ืองตามรอยเลือดพระเจ้าต ากข้างต้น  แสดงให้เห็นวา่แม้ผู้ เขียน ยงัคงสืบทอดวาท

กรรมการถกูประหารชีวิตตดัศีรษะของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  อีก ทัง้ยงัคดัลอก และอ้างอิง

เอกสารทางประวตัศิาสตร์เพ่ือสร้างความนา่เช่ือถือให้แก่เร่ืองเลา่ คือการยอมรับในจดุจบท่ีพระองค์ถกู

สําเร็จโทษ  แตผู่้ เขียนได้ตัง้ใจสร้างเร่ืองเลา่ท่ีตดัทอนวิธีประหารชีวิตของพระองค์  เพ่ือ พยายามสร้าง

ความหมายท่ีลดทอนความหมิ่นพระเกียรตขิองพระองค์ให้ลดน้อยลง 
 เน่ืองด้วยเอกสารทางประวตัศิาสตร์ท่ีผู้ เขียนนํามาเป็นข้อมลูสร้าง เร่ืองเลา่นัน้ คือ พระราช

พงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขาอนัเป็นเอกสารท่ีถกูสร้าง และคดัลอกสืบตอ่มาตัง้แตส่มยักรุง

รัตนโกสินทร์ตอนต้นท่ีชว่งเวลานัน้ไมไ่ด้ยอมรับ หรือยกยอ่งสมเดจ็พระเจ้าตากสิน มหาราชเทา่ท่ีควร  

ดงัเห็นได้จากวิธีการประหารชีวิตสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีใช้วิธีประหารชีวิตตดัศีรษะ  แ ทนท่ี

การใช้วิธีสําเร็จโทษด้วยทอ่นจนัทน์ตามโบราณราชประเพณีท่ีใช้สําเร็จโทษพระราชวงศ์ชัน้สงู 
 ดงันัน้ความหมาย  “การถกูประหารชีวิต ” ของพระองค์ จงึเป็นอีกตอนหนึง่ท่ีลดทอน พระ

เกียรตยิศของพระองค์  อีกทัง้ด้วยวิธี “การตดัศีรษะ” ซึง่เป็นวิธีการประหารสามญัชนท่ีทําผิดร้าย แรงย่ิง

เป็นการตอกยํา้ถึงความลม่สลายของพระราชอํานาจ และเกียรตยิศของพระองค์ 
 จากเร่ืองเลา่ท่ีสืบทอดความหมายดัง้เดมิเร่ืองการถกูประหารชีวิตตดัศีรษะของสมเดจ็พระเจ้า

ตากสนิมหาราช ซึง่พบเพียง 2 เร่ือง เทา่นัน้ จงึแสดงให้เห็นวา่ เร่ืองเลา่สว่น ใหญ่ไมสื่บทอดวาทกรรม

ดัง้เดิม รวมถึง ตอกยํา้พระราชประวตัิ ท่ีลดทอนพระเกียรตขิอง พระองค์ในเร่ืองนี ้ อีกทัง้ เร่ืองเลา่ท่ีสืบ

ทอดความหมาย ดัง้เดมินีมี้ จํานวนเพียง 1 เร่ืองเทา่นัน้ท่ียงัคงสืบทอด และตอกยํา้ตรงตามวาทกรรม

ดัง้เดมิ ซึง่แสดงให้เห็นวา่เร่ืองเลา่ท่ีถกูสร้างขึน้สว่นใหญ่ต้องการสร้างความหมายในเชิงเทิดพระเกียรต ิ
 เร่ืองเลา่ท่ีสืบทอดความหมาย ดัง้เดมิโดยอาศยัเอกสารทางประวตัศิาสตร์ท่ีถกูสร้างขึน้ใน

สมยัก่อนเปล่ียนแปลง การปกครองนัน้  เป็นการประกอบสร้าง เร่ืองเลา่ตามข้อมลูท่ีปรากฏในเอกสาร

ทางประวตัศิาสตร์ ถึงแม้สง่ผลตอ่ความหมายของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ มหาราชในเชิงลดทอน       

พระเกียรต ิแตผู่้ เขียนได้พยายามใช้วิธีเพิ่มเตมิ ตดัทอน ตลอดจนถึงการเน้นยํา้ เร่ืองเลา่ บางตอนเพ่ือ

ลดทอนจดุออ่นในพระราชประวตัขิองพระองค์   
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2.  การสร้างความหมายใหม่ 

 ก่อนสมยัเปล่ียนแปลงการปกครองงานประวตัศิาสตร์นิพนธ์ หรือการจดบนัทกึประวตัศิาสตร์

เป็นลายลกัษณ์อกัษรนัน้เป็นเร่ืองของชนชัน้สงู คือชนชัน้นําทางศาสนาและชนชัน้นําทางการเมือง 

กลา่วคือวดัและราชสํานกัเทา่นัน้ท่ีเป็นผู้ผลิตประวตัศิาสตร์นิพนธ์ไทยในสมยัโบราณ  (นธิิ เอียวศรีวงศ์ . 

2550ก: 4) อาทิ พระราชพงศาวดาร ฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจิม)  พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา  

อนัเป็นเอกสารทางประวตัศิาสตร์ท่ีถกูเรียบเรียงขึน้ในสมยักรุงรัตโกสินทร์ตอนต้น ดงันัน้การบนัทกึ  

พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชจงึถกูสร้างความหมายให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคม 

การเมืองในชว่งเวลานัน้  แตเ่ม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองชนชัน้ผู้ นํากลบัเป็นประชาชนท่ีอยูใ่น

สถานภาพผู้บริหารประเทศ  ดงันัน้ การบนัทกึพระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้า ตากสนิมหาราช รวมถึง

การสร้าง เร่ืองเลา่จงึปรากฏความหมายใหมท่ี่แตกตา่งไปจากความหมายดัง้เดมิ  ถึงแม้ ยงัคงอาศยั

ข้อมลูจากเอกสารทางประวตัศิาสตร์ในชว่งกรุงรัตนโกสนิทร์ตอนต้นก็ตาม จากการวิจยัสามารถ

วิเคราะห์ได้ดงันี ้   

 2.1  การสร้างวีรกษัตริย์จากสามัญชน   

 ภายหลงัเปล่ียนแปลงการ ปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธิร าชย์มาสูร่ะบอบ

ประชาธิปไตย  บริหารประเทศโดยนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีอนัมาจากประชาชน พระราช

ประวตัริวมถึงบทบาทของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชได้รับการยอพระเกียรต ิและตอกยํา้มากขึน้  

ทัง้ในรูปแบบประตมิากรรมพระบรมราชานุ สาวรีย์ท่ีวงเวียนใหญ่ หรือ เร่ืองเลา่ท่ีปรากฏ ความหมาย

แตกตา่งไปจากความหมายดัง้เดมิในยคุกรุงรัตนโกสนิทร์ตอนต้น 

 การเชดิชยูกยอ่งสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ในฐานะวีรกษัตริย์ ท่ีมีชาตกํิาเนดิจากสามญั

ชนจงึมีนยัทางการเมืองการปกครอง ในชว่งต้นของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย   ท่ีต้องการ

เน้นยํา้ถึงบทบาทของสามญัชนเพิ่ มมากขึน้  อีกทัง้ การนําเสนอพระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชในชว่งนีจ้งึกระทําโดยอํานาจรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีปกครองเป็นหลกั  ด้วยเหตนีุจ้งึเป็นจดุเร่ิมต้น

ของการเปล่ียนแปลงใน “วาทกรรมสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช”   

 กลไกหนึง่ของอํานาจรัฐท่ีมีผลตอ่ การประกอบสร้าง ความหมายของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราช คือ “บทประพนัธ์ของหลวงวิจิตรวาทการ ”  เร่ืองเลา่ท่ีสร้างความหมายสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราช เป็นวีรกษัตริย์จากสามญั ปรากฏเร่ืองเลา่ 2 เร่ืองคือ พระเจ้ากรุงธน และใครฆา่พระเจ้ากรุงธน   

 หลวงวิจติรวาทการได้รับราชการตัง้แตส่มยัการปกครองระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์

เร่ือยมาจนเปล่ียนแปลงการปกครอง  ในปี พ .ศ. 2477 ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นอธิบดีกรมศลิปากร  

หลวงวิจติรวาทการมีความรู้เช่ียวชาญหลายด้าน  ได้ตัง้ใจและทุม่เทในการรับนโยบายของรัฐบาลใน

เร่ือง ชาตนิิยมเพ่ือประโยชน์ด้านการปกครอง  และสง่เสริมอดุมการณ์วา่ด้วยเร่ือง “ ชาต ิ ” รวมทัง้        



124 

 
“ ชาตไิทย ” หลวงวิจิตรวาทการจงึได้ประพนัธ์บทละคร นวนิยาย และเร่ืองสัน้เป็นจํานวนมาก  มีเนือ้หา

ท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัศิาสตร์  ได้ประพนัธ์เร่ืองเลา่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราช 2 เร่ือง  คือ บทละครเร่ืองพระเจ้ากรุงธน ตีพิมพ์ครัง้แรกปี พ .ศ. 2480 และได้นําออกแสดง

เป็นละครเวทีในปีเดียวกนั (เพ่ือหารายได้สมทบทนุสร้างพระบรมราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราชท่ีวงเวียนใหญ่)  และเร่ืองสัน้ เร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธน  ตีพิมพ์ครัง้แรกปี พ .ศ. 2492 อีกทัง้ยงั

แตง่เพลงปลกุใจ อาทิ  เพลงต้นตระกลูไทยท่ีใช้ประกอบบทละครเร่ืองอานภุาพ พอ่ขนุรามคําแหงเม่ือปี

พ.ศ. 2497 ท่ีกลา่วถึงความกล้าหาญของเหลา่บรรพบรุุษไทยท่ีรักษาบ้า นเมืองให้เราจนถึงทกุวนันี ้ เชน่ 

เจ้าคณุพชิยัดาบหกั  ชาวบ้านบางระจนั  ท้าวสรุนารี  เป็นต้น  ดงันี ้

 

(สร้อย) ต้นตระกลูไทย  ใจทา่นเหีย้มหาญ  รักษาดนิแดนไทย  ไว้ให้ลกูหลาย 

สู้จนสญูเสยี  แม้ชีวิตของทา่น  เพื่อถนอมบ้าน  เมืองไว้ให้เรา 

ลกุขึน้เถิด  พ่ีน้องไทย  อยา่ให้ชีวติสญูเปลา่ 

รักชาติยิ่งชีพของเรา  เหมือนดงัพงศ์เผา่ต้นตระกลูไทย 

ทา่นพระยาราม  ผู้มีความแข็งขนั  สู้รบป้องกนั  มิได้ยอมแพ้พา่ย 

พระราชมน ู ทหารสมยักู้ชาติ  แสดงความสามารถ  ได้ชยัชนะมากหลาย 

เจ้าพระยาโกษาเหลก็  ทา่นเป็นแมท่พัชัน้เอก  ของสมเดจ็พระนารายณ์ 

สหีราชเดโช  ผจญสงครามใหญ่โต  ตอ่ตีศตัรูแพ้พา่ย 

ทา่นเจ้าคณุพิชยัดาบหกั  ผู้กล้าหาญยิง่นกั  ล้วนเป็นต้นตระกลูไทย 

(สร้อย) 

หมูบ่คุคลสาํคญั  หวัหน้าชาวบางระจนั  ท่ีเราหาช่ือได้ 

นานแทน่  นายดอก  นายอิน  นายเมอืง  ขนุสรรค์  พนัเรือง  นายทองแสงใหญ่ 

นายโชต ิ นายทองเหมน็  ทา่นผู้ นีล้้วนเป็นผู้กล้าหาญชาญชยั 

นายจนัหนวดเขีย้ว  กบันายทองแก้ว  ช่ือเสยีงเพริศแพร้วไว้ลายเลอืดไทย 

ชาวบางระจนั  สาํคญัยิง่ใหญ่  เป็นต้นตระกลูของไทย  ท่ีควรระลกึตลอดการ 

(สร้อย) 

องค์พระสริุโยทยั  ยอดมิ่งหญิงไทย  สละพระชนม์เพ่ือชาต ิ

ท้าวเทพสตรี  ท้าวศรีสนุทร  ป้องกนัถลางนคร  ไว้ด้วยความสามารถ 

ท้าวสรุนารี  ผู้ เป็นนกัรบสตรี  กล้าหาญองอาจ 

ป้องกนัอีสาน  ต้านศตัรูของชาต ิ ล้วนเป็นสตรีสามารถ  ต้นตระกลูไทย 

(สร้อย) 
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 จากบทเพลงต้นตระกลูไทย ของหลวงวิจิตรวาทการข้างต้น เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ วีรบรุุษ และ     

วีรสตรีของหลวงวิจิตรวาทการ ทกุทา่นล้วนแล้วแตเ่ป็นชาวบ้าน สามญัชนหรือเป็นเพียง ขนุนางทัง้สิน้  

อาจจะมีกลา่วถึงพระสริุโยทยัท่ีเป็นเชือ้พระวงศ์ชัน้สงูแตก็่เป็นเพียงสตรี ดงันัน้การการเชิดชสูมเดจ็พระ

เจ้าตากสินมหาราชจงึเป็นการเชิดชบูทบาทของประชาชนท่ีต้องการสร้าง “วีรบรุุษจากสามญัชน ” อีก

ทัง้ยงัเป็นการสนองนโยบายของรัฐในการปลกูฝังเร่ืองความรักชาตอีิกด้วย 

 ในเร่ือง พระเจ้ากรุงธนบุรี   ผู้ เขียนได้นําเสนอ หรือสร้างสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ี

แตกตา่งไปจากเนือ้หาในพระราชพงศาวดาร  โดยนําเสนอถึงอปุนิสยัของพระองค์ในลกัษณะท่ีไมโ่หดร้าย  

และสร้างความเดือด ร้อนให้แก่เหลา่อาณาประชาราษฎร์และสมณะชีพราหมณ์ดงัท่ีกลา่วอ้างในพระ

ราชพงศาวดาร  อีกทัง้ยงัเน้นยํา้ให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการกอบกู้ เอกราชและรวบรวมแผน่ดนิ   

 เร่ืองพระเจ้ากรุงธน ได้นําเสนอพระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช ทัง้ 3 ตอน  

เนือ้หาท่ีกลา่วถึงชว่งวยัเยาว์ เนือ้หาท่ีกลา่วถึงวีรกรรมการศกึสงคราม และเนือ้หาท่ีกลา่วถึงพระราช

ประวตัท้ิายรัชกาลตัง้แตพ่ระสตวิิปลาสถึงถกูประหารชีวิต  สําหรับตอนต้นไมไ่ด้กลา่วถึงโดยตรง      

เป็นเพียงการตีความวา่พระองค์มีเชือ้สายชาวจีนเทา่นัน้  เพ่ื อนําเสนอถึงชาตกํิาเนิดของพระองค์วา่มา

จากสามญัชน   เนือ้หาหลกัจะกลา่วถึงพระราชประวตัติอนกลาง และตอนท้าย  คือตัง้แตรั่บราชการ

จนถึงถกูประหารชีวิต  แตก่ลา่ว ตอกยํา้ ถึงพระราชประวตัติอนกลางเป็นพิเศษ  คื อการเน้นยํา้ใน      

พระปรีชาท่ีกล้าหาญ และความเป็นผู้ นํา   ยกตวัอยา่งเชน่ ตอนสมเดจ็พระเจ้าต ากสนิมหาราชตีฝ่าทพั

พมา่ไปตัง้หลกัท่ีหวัเมืองตะวนัออก  แสดงให้เห็นถึงพระองค์มีความกล้าหาญเดด็เด่ียว และสาย      

พระเนตรท่ีกว้างไกล  ดงันี ้

 

ทหารไทยคนหนึง่        -ผมเองครับ  ผมยอมอยู ่ ใต้เท้าพาพวกเราออกไปให้ได้                

                                     ผมจะคอยยิงอยูที่่น่ี  ผมจะถกูพมา่ยิงตาย หรือถกูไทย     

                                     ประหารชีวติ  ผมเอาทัง้นัน้  ขอให้พวกเรารอดไปได้ก็แล้วกนั  

 เจ้าตาก                       -  ดีมาก เพื่อนยาก  พวกเราจะไปจนัทบรีุ  แล้วจะกลบัเข้ามา 

                                                                  บางกอก  ถ้าเพื่อนยงัมีชีวิตอยู ่ จงเลด็ลอดลงไปบางกอก    

                                                                  แล้วคอยพบเราที่นัน่  เราต้องเผชิญโชคเผชิญภยั  ถ้าพวกเรา 

                                                                  รอดไปได้เราก็ได้กู้ประเทศให้พ้นมอืพมา่ 

  ทหารจีน          - ไมเ่ป็นไรขอรับ  อยา่เป็นหว่งผมเลย 

  ทหารไทย                      - ผมตายเพียงสองคนไมเ่ป็นไร  ใต้เท้ากู้ชาติให้สาํเร็จ 

  เจ้าตาก          - ลากอ่น เพ่ือนยาก  ขอให้เทพเจ้าชว่ยเพ่ือนให้พ้นภยั  ให้เรา 

                                                                  ได้พบกนัอีก 

  ทหารจีน          - ไปเถอะครับ  อยา่มวัช้า  ผมยงิละ 

(พระเจ้ากรุงธน.  2536?:  84-85)   
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 จากข้อความ ในเร่ืองพระเจ้ากรุงธน ข้างต้น ท่ีวา่ “พวกเราจะไปจนัทบรีุ แล้วจะกลบัเข้ามา

บางกอก…  เราต้องเผชิญโชคเผชิญภยั  ถ้าพวกเรารอดไปได้เราก็ได้กู้ประเทศให้พ้นมือพมา่ ”  หลวง

วิจติรวาทการได้สร้างเร่ืองเลา่ให้สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้ นําในการ กอบกู้ เอกราช  หรือเป็น

ความหวงัเดียวในการกอบกู้ เอกราชให้กลบัมาอีกครัง้  นบัตัง้แตใ่ช้ยทุธวิธีตัง้หลกัท่ีหวัเมืองตะวนัออก  

แล้วกลบัมาสู้กบัทหารพมา่อีกครัง้  แตย่งัคงสอดแทรกความเสียสละสว่นตวัเพ่ือประโยชน์สว่นรวม  ท่ี

เป็นหน้าท่ีของคนในชาต ิโดยแสดงออกมาทางการคําพดูของทหาร ดงันี ้ “ไมเ่ป็นไรขอรับ  อยา่เป็นหว่ง

ผมเลย” และ “ผมตายเพียงสองคนไมเ่ป็นไร  ใต้เท้ากู้ชาตใิห้สําเร็จ ”  คําพดูเหลา่นีน้อกจากเป็นการ

สอดแทรกเร่ืองความเสียสละแล้ว  หลวงวิจิตรวาทการยงัได้สมมตใิห้เป็นคําพดูของ “ทหารไทย” และ 

“ทหารจีน” เพ่ือต้องการสร้างความมีสว่นร่วม หรือการผนวกความเป็ นจีนให้เป็นสว่นหนึง่ของชาตไิทย  

การสร้างความหมาย หรือวาทกรรมเหลา่นีข้องหลวงวิจิตรวาทการเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของ

อํานาจรัฐในเร่ือง “ชาต”ิ และ “ชาตไิทย” 

 หรือในเร่ืองเลา่เดียวกนัท่ีกลา่วถึง วีรกรรมตอนศกึพมา่ท่ีบ้านโพธ์ิ สงัหาร บ้านพรานนก และ

บ้านบางแก้ว  ท่ีสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชได้แสดงความกล้าหาญ และเป็นวีรกรรมท่ีสําคญัตอ่ทกุ

คนในประเทศชาต ิคือการกอบกู้ เอกราช  ดงันี ้
 

 เด็กจีน -   ลงุเคยไปรบไหมครับ 

 ผู้ใหญ่ -   เคยซ ิ  ลงุเคยรบหลายครัง้  น่ีลงุเพ่ิงกลบัจากการรบท่ี 

                                                              บางแก้วเมื่อเร็วๆน่ีเอง  หนเูคยเห็นพระเจ้าอยูห่วัไหมละ่ 

 เด็กไทย -   เห็นครับ  ผมเห็นเวลาทา่นออกรบ 

 ผู้ใหญ่ -   นัน่แหละ  คอืทา่นผู้ เป็นหวัหน้ากู้ชาตขิองเรา   

                                                              หลานรู้จกัคําวา่กู้ชาติดีแล้วไมใ่ช่หรือ พระเจ้าอยูห่วัของ  

                                                               เราน่ีคอืพระเจ้ากรุงธนบรีุ  ทรงกู้ชาตใิห้พ้นมอืศตัรู 

 เด็กจีน -   พระเจ้าอยูห่วัทา่นออกรบเองหรือเปลา่ละ่ครับ 

 ผู้ใหญ่ -   ออกรบเอง  ออกรบเองเสมอทีเดยีว  การรบทกุครัง้ทรง  

                                                             ออกหน้าเสมอ  เวลารบพมา่ท่ีบ้านโพธ์ิสงัหารทรงออก  

                                                             นําหน้าเข้าฟันกบัพมา่เอง  เมือ่รบท่ีบ้านพรานนก  ทรงสัง่  

                                                             ให้ทหารทัง้หมดไปแอบซุม่ (ดนตรีสากลทําเพลงกรุงธน-  

                                                              เพลงเร็วอยา่งเบาๆ) พระองค์เองทรงขึน้ม้ากบัทหารอีก 4 คน   

   4 คน เทา่นัน้เข้าสู้พมา่ซึง่มาทัง้กอง 

 ทกุคน -   แหม  เก่งจริง  เก่งมาก 

 ผู้ใหญ่ -   หลานจะไปหาพระเจ้าแผน่ดนิท่ีไหนได้เหมอืนอยา่งนี ้ ทรงกู้ 

                                                             ชาตใิห้พ้นมอืข้าศกึ  ทรงทําสยามประเทศให้กลบัฟืน้ขึน้ใหม ่     

                                                             กรุงศรีอยธุยาแตกดบัไปแล้ว กรุงธนขึน้มาแทนท่ี พระเจ้ากรุงธนบรีุ   

                                                             ทรงบนัดาลให้ประเทศได้ฟืน้ชีวติ  หลานคอยดนูะอีกประเดีย๋ว     

                                                             สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุจะเสด็จ ผา่นมาทางนี ้

(พระเจ้ากรุงธน.  2536?:  97-98)   
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 จากข้อความในเร่ืองพระเจ้ากรุงธน ข้างต้น หลวงวิจติวาทการได้สร้าง เร่ืองเลา่ให้สมเดจ็พระ

เจ้าตากสนิมหาราชเป็นหวัหน้า หรือผู้ นําในการกู้ เอกราชอยา่งชดัเจน ดงัแสดงในคําพดูของ “ผู้ใหญ่” ท่ี

ให้ความหมายของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ดงันี ้ “คือทา่นผู้ เป็นหวัหน้ากู้ชาตขิองเรา หลานรู้จกั

คําวา่กู้ชาตดีิแล้วไมใ่ชห่รือ พระเจ้าอยูห่วัของเราน่ีคือพระเจ้ากรุงธนบรีุ  ทรงกู้ชาตใิห้พ้นมือศตัรู ” อีก

ทัง้ยงัเป็นการแสดงสถานภาพของพระองค์วา่อยูใ่นสถานะ “พระเจ้าอยูห่วัของเรา ” ซึง่ทัง้ท่ีสมยัก่อน

เปล่ียนแปลงการปกครองสถานภาพของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชไมไ่ด้รับการยกยอ่งในฐานะ

พระมหากษัตริย์อนัสมบรูณ์ดงัเชน่ในสมยักรุงศรีอยธุยา หรือกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  นอกจากหลวง

วิจติรวาทการได้สร้าง ความหมาย ให้สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบรูณ์

แล้ว ยงัเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีสําคญัย่ิงในการกอบกู้ เอกราชของชาตไิทยท่ีได้เสียไปพร้อมกบัการเสีย

กรุงรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 ดงัแสดงในคําพดู ของตวัละคร  ดงันี ้ “หลานจะไปหาพระ เจ้าแผน่ดนิท่ีไหนได้

เหมือนอยา่งนี ้ ทรงกู้ชาตใิห้พ้นมือข้าศกึ ทรงทําสยามประเทศให้กลบัฟืน้ขึน้ใหม ่กรุงศรีอยธุยา

แตกดบัไปแล้ว กรุงธนขึน้มาแทนท่ี  พระเจ้ากรุงธนบรีุทรงบนัดาลให้ประเทศได้ฟืน้ชีวิต” 

 พระราชประวตัติอนท้าย หลวงวิจติรวาทการเลือกท่ีจะไมก่ลา่วถึงความโหดร้ายท่ีแสดงให้

เห็นวา่พระองค์มีพระสตวิิปลาส เพียงแตก่ลา่วถึงการวิปัสสนาของพระองค์เพ่ือเป็นท่ีพึ่ งทางใจ 

หลงัจากท่ีประสบปัญหาตา่งๆ และท่ีสําคญัคือหลวงวิจิตรวาทการไมไ่ด้กลา่วถึงกรณีท่ีสมเดจ็พระเจ้า

ตากสินมหาราชถกูประหารชีวิตตดัศีรษะท่ีป้อมวิชยัประสิทธ์ิ แตก่ลา่วถึงกรณีกบฏพระยาสรรค์ และได้

กลา่วข้ามถึงการสวรรคตของพระองค์  ดงันี ้

   

     ธนบรีุ  ธนบรีุ  ธนบรีุ 

     โอ้พระองค์พระเจ้ากรุงธนบรีุ 

ทรงความดียิ่งใหญ่แก่สยาม 

    ศกึมีมาออกหน้าสู้สงคราม 

    กู้สยามให้ฟืน้คนืเป็นไทย 

     ทรงบํารุงกรุงไทยให้รุ่งเรือง 

    เกียรติสยามฟุ้ งเฟ่ืองสกุใส 

    เมือ่พระชนม์แตกดบัลว่งลบัไป 

    จีนไทยก็รําลกึถงึพระคณุ 

(พระเจ้ากรุงธน.  2536?:  112)   
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 จากเร่ืองพระเจ้ากรุงธนข้างต้น หลวงวิจติรวาทการได้ ให้ความสําคญักบั “ธนบรีุ” ซึง่เป็นราช

ธานีสมยัสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช แตใ่นสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมืองธนบรีุเป็นเพียงเมืองท่ี

เป็นสว่นหนึง่ของกรุงเทพมหานครเทา่นั ้ น  การกลา่วพระนามของพระองค์ท่ี หลวงวิจติรวาทการ ใช้วา่ 

“พระเจ้ากรุงธนบรีุ ” จงึเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาท และสถานะท่ีสําคญัของพระองค์  คือ “กู้สยาม

ให้ฟืน้คืนเป็นไทย” ซึง่ยงัเป็นการตอกยํา้ถึงวีรกรรมอนัย่ิงใหญ่ท่ีสร้างคณุประโยชน์ตอ่ทกุคนในชาตสืิบ

ตอ่มา  ถึงพระองค์จะสวรรคตแล้วแตค่วามดีของพระองค์ยงัคงอยูสื่บไป  ดงัแสดงในเร่ือเลา่  ดงันี ้ “เม่ือ

พระชนม์แตกดบัลว่งลบัไป  จีนไทยก็รําลกึถึงพระคณุ” 

 การนําเสนอเร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเด็ จพระเจ้าตากสนิมหาราช  ผา่น เร่ืองพระเจ้ากรุงธน  

เป็นการนําเสนอเนือ้หาตามท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดาร  มีเพียงตอนเดียวท่ีไมป่รากฏในเอกสาร

ทางประวตัศิาสตร์ และพระราชพงศาวดารฉบบัใด คือการนําเสนอวา่การทํานายลกัษณะเจ้าพระยาจกัรี

ของอะแซหวุน่กีเ้ป็นการวางแผนให้ฝ่ายไทยเกิดความแตกแยก ดงัท่ีได้ศกึษาไว้ในบทท่ี 3 และตัง้ใจตดั

ทอนเนือ้หาท่ีไมเ่ป็นการสรรเสริญพระเกียรต ิ และได้พยายามตอกยํา้ในเร่ืองความกล้าหาญ  พระปรีชา

สามารถ  และพระมหากรุณาธิคณุท่ีมีชาตไิทย คือการกอบกู้ เอกราช และรวบรวมแผน่ดนิ ให้เป็น

ปึกแผน่อีกครัง้   

 ในเร่ือง ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน หลวงวิจติรวาทการได้นําเสนอความหมายให้ สมเดจ็พระเจ้า

ตากสนิมหาราชท่ีมีความกล้าหาญเชน่เดมิ โดยท่ีไมไ่ด้กลา่วถึงพระราชประวตัติอนต้น เพียงแตอ่นมุาน

ได้วา่สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชมีชาตกํิาเนิดเป็นสามญัชนเชือ้สา ยจีน ซึง่ยงัคงสอดคล้องกบับท

ละครเร่ืองพระเจ้ากรุงธน ท่ีต้องการนําเสนอชาตกํิาเนดิท่ีมาจากสามญัชน และกลา่วถึงพระราชประวตัิ

ตอนกลางเพี ยงเลก็น้อย  แตค่วามพเิศษของ เร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

เร่ืองนี ้คือหลวงวิจิตรวาทการนอกจากจะตดัทอน และเลือกสร รเนือ้หาท่ีปรากฏในเอกสารทาง

ประวตัศิาสตร์ หรือพระราชพงศาดารแล้ว  ยงัได้สร้างชดุคําอธิบายรวมถึงสร้างพระราชประวตัติอน

ปลายของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีไมป่รากฏในหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ใดๆ 

 เร่ืองเลา่เร่ืองนีไ้ด้นําเสนอถึงความหมายท่ีให้เหตผุล หรือแก้ตา่งในอาการพระสตวิิปลาส        

ท่ีปรากฏในพระราชประวตัติอนปล ายของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช คือตัง้แตท่ี่พระองค์เร่ิมพระ

สตวิิปลาส และถกูประหารชีวิตตดัศีรษะท่ีป้อมวิชยัประสิทธ์ิตามท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดาร  ดงันี ้

 

               พงศาวดารกลา่ววา่  สมเด็จพระกรุงธนบรีุทรงเสยีพระสติ  ข้อนีไ้มม่ีใครปฏิเสธได้  จดหมายเหตุ

ทัง้ทางไทยและตา่งประเทศซึง่อยูใ่นเมอืงไทยเวลานัน้บนัทกึข้อความไว้สอดคล้องกนั วา่พระสตวิปิลาส  

แตก่ารที่พระสติวิปลาสนัน้  ไมไ่ด้หมายความวา่จะบ้าคลัง่  อาจเป็นการดรุ้าย หรือเคลบิเคลิม้ไปบางเวลา  

แตโ่ดยมากก็ทรงรู้สกึผิดชอบ  คนเก่งกบัคนบ้านัน้  สภาพจิตอยูใ่นขีดใกล้เคียงกนั  และไมเ่ป็นการ

ประหลาด  ท่ีคนเกง่จะมสีตวิปิลาสขึน้สกัวนัหนึง่ 

(ใครฆา่พระเจ้ากรุงธน.  2544:  309) 
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 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธน ข้างต้น หลวงวิจติรวาทการไมป่ฏิเสธในอาการพระสตวิิปลาส

ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  แตป่ฏิเสธวา่อาการของพระองค์นัน้ “ไม่ได้หมายความวา่บ้าคลัง่ ..  

แตโ่ดยมากก็ทรงรู้สกึผดิชอบ ”  และได้ทิง้ท้ายไว้วา่ “คนเก่งกบัคนบ้านัน้  สภาพจิตอยูใ่นขีดใกล้ เคียง

กนั และไมเ่ป็นการประหลาด ท่ีคนเก่งจะมีสตวิิปลาสขึน้สกัวนัหนึง่ ” ซึง่เป็นการเข้าใจ และยอมรับหาก

ผู้ มีสตวิิปลาสนัน้ได้สร้างคณุประโยชน์ตอ่บ้านเมืองอยา่งย่ิงใหญ่ 

 เหตขุองพระสตวิิปลาสของสมเดจ็พระเจ้ าตากสนิมหาราชท่ีปรากฏในเอกสารทาง

ประวตัศิาสตร์ คือการท่ีพระองค์มุง่เน้นปฏิบตัวิิปัสสนาจนสําคญัวา่พระองค์บรรลโุสดาบนั  แต่ เร่ืองเลา่

ท่ีถกูสร้างขึน้ในชว่งหลงัสร้าง ความหมายว่าการปฏิบตัวิิปัสสนาเป็นเพียง ท่ีพึง่ทางใจเท่านัน้ดงัท่ีกลา่ว

ไว้แล้วในเร่ืองพระเจ้ากรุงธน  สําหรับเร่ืองเลา่เร่ืองนีห้ลวงวิจิตรวาทการจงึ สร้างชดุคําอธิบายถึงสาเหตุ

การเสียพระสต ิหรือความโหดร้าย  ดงันี ้

 

               อนัท่ีจริง  เร่ืองพระสติวิปลาสนัน้ก็มีมลูเหต ุ และมลูเหตก็ุเน่ืองมาจากความใจดีของพระองค์  

เมือ่ทรงรบชนะพมา่และขึน้ครองประเทศแล้ว ก็ทรงชว่ยเหลอืพวกเจ้านายอยธุยา มเีจ้านายผู้หญิงสององค์  

ท่ีทรงเอามาเลีย้งเป็นพระชายา  คนหนึง่เป็นลกูเจ้าฟ้าจีด ช่ือหมอ่มฉิม  อีกคนหนึง่เป็นลกูกรมหมืน่เทพพิพธิ... 

               ตอ่มาปรากฏเร่ืองหมอ่มทัง้สองมีชู้กบัมหาดเลก็  จึงถกูเอาตวัมาไตส่วน หมอ่มทัง้สองคนและ

ท้าให้ประหารชีวิต เพ่ือจะได้ตามพอ่ เร่ืองมีชู้นัน้เป็นจริงหรือไม ่ไมม่ีพิสจูน์แนช่ดั และผู้สนัทดักรณีก็ไมเ่ช่ือ

วา่เป็นความจริง แตม่ีความจริงอยูอ่ยา่งหนึง่  วา่ถึงแม้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนจะทรงรักเจ้าหญิงทัง้สองสกั

เพียงใด เจ้าหญิงทัง้สองก็มิได้มีความสมคัรรักใคร่ในพระองค์นกั ประการหนึง่ เป็นเพรา ะเหตวุา่พระองค์  

มเิป็นคนหนุม่ และอีกประการหนึง่พระองค์มไิด้มกํีาเนิดเป็นเจ้า... 

               ภายหลงัท่ีประหารชีวติหมอ่มทัง้สองแล้ว  ความปรากฏขึน้วา่เร่ืองมชีู้สูส่าวนัน้เป็นเร่ือง

เหลวไหล  หามลูความจริงมไิด้  ยิง่กวา่นัน้ในเวลาท่ีถกูประหารนัน้หมอ่มอบุลกําลั งตัง้ครรภ์  จึงเป็นเหตุ

ให้พระเจ้ากรุงธนบรีุทรงโทมนสัอยา่งแรงกล้า  ถึงกบัวา่จะขอตายตามพระราชชายาทัง้สอง... 

(ใครฆา่พระเจ้ากรุงธน.  2544:  309-310) 

 

 การสร้างชดุคําอธิบายข้างต้นเป็นการอ้างอิงข้อมลูในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ แตไ่ด้อธิบาย

ด้วยแนวคดิชดุใหม ่ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการประกอบสร้างความหมายถึงอาการพระสตวิิปลาสท่ีไมใ่ชก่ารบ้า

คลัง่รุนแรง อีกทัง้สาเหตขุองอาการพระสตวิิปลาสมาจากบคุคลภายนอกท่ีสร้างความโทมนสัสะเทือน

ใจเป็นอยา่งย่ิง ไมไ่ด้มีสาเหตจุากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของพระองค์ 

 นอกจากการสร้างชดุคําอธิบายข้างต้นเป็นการอ้างอิงข้อมลูในเอกสารทางประวตัศิาสตร์แล้ว  

ยงัมีการสร้างชดุคําอธิบายท่ีไมป่รากฏในหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ คือการท่ีพระองค์ไมไ่ด้ถกู

ประหารชีวิตตดัศีรษะท่ีป้อมวิชยัประสิทธ์ิ แตย่งัมีพระชนม์ชีพอยู ่เพราะสามารถหนีไปหลบภยัท่ีเมือง

นครศรีธรรมราช  ด้วยความ ชว่ยเหลือของเจ้าพฒัน์ และผู้ ท่ีถกูประหารตดัศีรษะในครัง้นัน้คือสมเดจ็

พระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ปลอม  ดงันี ้
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               บคุคลท่ีถกูประหารชีวิต คือหลวงอาสาศกึ  เขาตายด้วยความยินดี  ไมม่ีอะไรจะทําความปลาบ

ปลืม้ให้กบัเขาเทา่กบัท่ีได้ตายแทนมหาบรุุษกู้ชาต ิ เขาตัง้คอรับดาบด้วยความเต็มใจ  เขาตายโดยไมรู้่วา่

เขาได้รับแตง่ตัง้เป็นเจ้าพระยา ศพของเขาได้ถกูนําไปฝังไว้ท่ีวดับางยี่เรือใต้ ในขณะเดียวกนัท่ีสาํเภาลาํใหญ

พาพระองค์สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุไปยงันครศรีธรรมราช 

(ใครฆา่พระเจ้ากรุงธน.  2544:  356-357) 

 

 บทประพนัธ์ของหลวงวิจิตรวาทการ หรือเร่ืองเลา่ท่ีถกูสร้างขึน้จากกลไกอํานาจรัฐนี  ้ นบัได้วา่

เป็นเร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชในสมยัแรก ท่ีอยูภ่ายใต้การนําของอํานาจ

รัฐบาล   เป็นการสร้างชดุความคดิและนําเสนอความหมายของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชใน

ความหมายใหม ่ จากเดมิท่ีเนือ้หา หรือความหมายถกูจํากดัเฉพาะในพระราชพงศาวดาร หรือเอกสาร

โบราณ  แตห่ลวงวิจิตรวาทการได้ตดัทอน คดัสรรตวับทท่ีมีอยูเ่ดมิ โดยมุง่เน้นท่ีจะตอกยํา้ใน บางวาท

กรรมท่ีดัง้เดมิ หรือพระราชประวตัติอนกลางคือเร่ืองความกล้ าหาญและวีรกรรมท่ีกอบกู้ เอกราช  และ

เป็นจดุเร่ิมต้นของการสร้างพระราชประวตัชิดุใหมใ่นพระราชประวตัติอนปลาย ท่ีนําเสนอถึงการ

หลบหนีของพระองค์จากการประหารชีวิต 

 ความหมายของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีปรากฏในบทประพนัธ์ของหลวงจิตรวาท

การทัง้ในบทละครเร่ืองพระเจ้ากรุงธน และเร่ืองสัน้เร่ืองใครฆา่พระเ จ้ากรุงธน  ได้สร้างความหมายให้

สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีกล้าหาญ มีความสามารถ ยอมสละชีวิตเพ่ือ

บ้านเมือง อีกทัง้ยงัมีมหากรุณาธิคณุในการกอบกู้ เอกราช ถึงแม้จะเสียพระสตแิตก็่ไมถึ่งบ้าคลัง่เป็น

เพียงเคลิบเคลิม้ไปบางเวลา และท้ายท่ีสดุพระองค์ไม่ ได้ถกูประหารชีวิตตั ดศีรษะท่ีป้องวิชยัประสิทธ์ิ  

โดยท่ีชาตกํิาเนิดของพระองค์ยงัคงเป็นสามญัชนเชือ้สายจีน  ซึง่ความหมายของสมเดจ็พระเจ้าตากสิน

ในชดุนีมี้ความสมัพนัธ์กบัสภาพสงัคม การเมืองการปกครองในขณะนัน้ 

 ดงัท่ีได้กลา่วไปแล้ววา่เร่ืองพระเจ้ากรุงธน และเร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธน หลวงวิจิตรวาทการ

ได้สร้างขึน้เพ่ือใช้แสดงหารายได้ในการสร้างพระบรมราชานสุาวรีย์สมเดจ็พ ระเจ้าตากสินมหาราชท่ี   

วงเวียน  ซึง่พระบรมราชานสุาวรีย์นีเ้ป็นอีกสิ่งหนึง่ท่ีอํานาจรัฐใช้เชิดชวีูรกรรมสมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชท่ีมีชาตกํิาเนิดเป็นสามญัชน  ท่ีแสดงถึงบทบาทของประชาชน  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ในปี พ.ศ. 2477 นายทองอยู ่ พฒุพฒัน์ อดีตผู้แทนราษฎรจงัหวดัธนบรีุคนแรกได้เป็นผู้ ริเร่ิม

คดิสร้างพระบรมราชานสุาวรีย์  และได้ทําหนงัสือถึง พนัเอก พระยาพหลพลพยหุเสนา นายกรัฐมนตรี

ในสมยันัน้ และรัฐมนตรีทา่นอ่ื นๆ ซึง่ทัง้หมดก็ตา่งเห็นชอบด้วย ตอ่มาสถานการณ์บ้านเมืองอยูใ่น

ภาวะคบัขนัอนัเน่ืองจากกรณีพิพาทกบัอินโดจีนฝร่ังเศส  และสงครามโลกครัง้ท่ี 2 อีกทัง้คณะรัฐบาล ได้

เปล่ียนชดุบริหารหลายครัง้  เร่ืองการดําเนินการสร้างพระบรมราชานสุาวรีย์จงึหยดุชะงกัชัว่คราว  ในปี 

พ.ศ. 2492 นายเพทาย  โชตนิชุิต  หนึง่ในคณะของนายทองอยู ่พฒุพฒัน์ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร จงึดําเนินการสร้างพระบรมราชานสุาวรีย์ตอ่ในสมยัรัฐบาล จอมพล ป. พิบลูสงคราม   
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 โดยนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบลูสงคราม มีมตเิห็นชอบ และสนบัสนนุให้ดําเนินการตอ่ไป  

วนัศกุร์ ท่ี 30 พฤศจกิายน พ .ศ. 2494 ทําพิธีวางศลิาฤกษ์ และเททองหลอ่พระเศียร ทางด้านพิธี

พราหมณ์ได้จดัเตรียมสิ่งของตามพระราชประเพณี เคร่ืองอปุโภคบริโภคเฉพาะพระมหากษัตริย์

ครบถ้วนทกุอยา่งพร้อมทัง้พระกระยาหารมากหลาย นอกจากนีมี้ใบสีทองนาคเงิน สปัทนแดง ผ้าปโูต๊ะ

แดง พร้อมทัง้เก้าอีแ้ละหมอนแดงสําหรับประทบั  (สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช . 2498?: 39) การ

จารึกดวงพระฤกษ์กําหนดเอาวนัท่ี 30 พฤศจกิายน  พ .ศ. 2494 ซึง่เป็นฤกษ์สงูสดุและดีเดน่  ไมมี่ฤกษ์

ใดในบรรดาฤกษ์ทัง้หลายมาปราบได้ ฤกษ์สมณะนีแ้ม้แตม่นษุย์หรือเทพยาดาท่ีเรามองไมเ่ห็น ก็ต้อง

เคารพรัก  (สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช . 2498 ?: 30) อีกทัง้ใช้โลหะชวนท่ีมีคา่ และศกัดิส์ิทธ์ิ  

นอกจากนีมี้เจ้าหน้าท่ียิงปืนใหญ่ 21 นดั และนิมนต์ พระสงฆ์ 21 รูป สวดพระคาถา ซึง่มีสมเดจ็

พระสงัฆราชเป็นประธานสงฆ์  วนัท่ี 17 เมษายน  พ .ศ. 2497 เป็นวนัเปิดพระบรมราชานสุาวรีย์ โดย

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้เสดจ็พระราชดําเนิน และทรงชกัแพรคลมุ  ทรงพระสหุร่าย และจดุธูป

เทียนถวายสกัการะ นายกรัฐมนตรี จอมพล  ป. พิบลูสงคราม และทา่นผู้หญิง ละเอียด  พิบลูสงคราม  

นําพวงมาลาไปถวายสกัการะเป็นรายแรก  ชว่งค่ํามีมหรส พสมโภช 2 คืน ซึง่วนัเปิดพระบรมราชา        

นสุาวรีย์ตรงกบัวนัคล้ายวนัประสตูขิองสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

 นอกจากนีท้างราชการได้กําหนดพระนามอยา่งเป็นทางการวา่ “สมเดจ็พระเจ้าตากสินกรุง

ธนบรีุ” เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2497 (สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช . ม.ป.ป.:  44) ก่อนท่ีจะมีการ

เปิดพระบรมราชานสุาวรีย์อยา่งเป็นทางการ  การดําเนินการจดัสร้างตลอดจนถึงพิธีเปิดพระบรม       

ราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  แสดงให้เห็นถึงการเชิดชพูระองค์ให้เป็นพระมหากษัตริย์

พระองค์สําคญัของประเทศชาต ิ โดยมีกระบวนการนบัตัง้แตส่ร้างพร ะบรมรูป  มีพิธีกรรมท่ีตรงตาม

ราชประเพณี  ดําเนินการสร้างโดยคณะรัฐบาล  สมเดจ็พระสงัฆราชเป็นประธานในการเจริญพระพทุธ

มนต์  และสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชดําเนินมาทรงประกอบรัฐพิธีเปิด ท้ายสดุรัฐบาลถวาย  

พระนามอยา่งเป็นทางการ  พร้อมทัง้กําหนดให้วนัท่ี 28 ธนัวาคม ของทกุปีซึง่เป็นวนัคล้ายวนัเสวย

ราชย์ปราบดาภิเษก เป็นวนัถวายบงัคมพระบรมราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช  

นอกจากนีน้ายทองอยู ่ พฒุพฒัน์ ยงัได้ทําเร่ืองถึงรัฐบาลเร่ืองประกาศถวายสร้อยพระนามวา่ 

“มหาราช”  ในท่ีสดุวนัท่ี 27  ตลุาคม พ.ศ. 2524  พระองค์ได้รับกา รเฉลิมพระเกียรตถิวายพระนามเป็น 

“สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช” (ณฏัฐ์พร  บนุนาค.  2545:  4) 

 การบรรยายถึงพิธีกรรมอยา่งละเอียดในการดําเนินงานพระบรมราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระเจ้า

ตากสนิมหาราชในชว่งเวลานัน้  เพ่ือแสดงให้เห็นวา่ระบบการเมืองการปกครอง รวมถึงสงัคมในชว่งต้น

ของการเปล่ียนแปลงการปกครองสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชได้รับการเชดิช ูและสร้างความหมาย

ให้เป็นวีรกษัตริย์ท่ีย่ิงใหญ่ และเป็นท่ียอมรับยกยอ่งของประชาชน ทัง้นีย้งัสอดคล้องกบัเนือ้หาใน           

ตวับทเร่ืองเลา่ทัง้ 2 เร่ือง ของหลวงวิจติรวาทการท่ีพยายามตอกยํา้ในเร่ืองความกล้าหาญ และการกู้

เอกราชของพระองค์  ดงัท่ีปรากฏในคํากลา่วของบคุคลชัน้ผู้ นําในระบอบประชาธิปไตยท่ีร่วมงานเปิด

พระบรมราชานสุาวรีย์  ดงันี ้  
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 การนําเสนอเร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมห าราช  ในตอนกลางได้ถกูเน้น 

และตอกยํา้เป็นพเิศษ  คือการกลา่วถึงความกล้าหาญ และวีรกรรมท่ีกอบกู้ เอกราชจากการเสียกรุงศรี

อยธุยาครัง้ท่ี 2 พลเรือโท หลวงสนุาวินวิวฒั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ผู้มาร่วมงานรัฐพธีิเปิด

พระบรมราชานสุาวรีย์ กลา่ววา่ 

 

               ผู้พลกิประวตัิศาสตร์อนัแสนเศร้าให้ชาติไทยกลบัคืนคงเป็นอิสรเสรี  มีเกียรติศกัดิ์สง่าอยูใ่นแวน่

แคว้นสวุรรณภมูใินครัง้กระนัน้ก็คอื สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชแหง่กรุงธนบรีุ สมเดจ็พระมหาราช

พระองค์นีไ้ด้ประกอบวรีกรรมอนักล้าหาญหนกัและเหน็ดเหน่ือยอยา่งยิง่  ในอนัท่ีจะกอบกู้กรุงศรีอยธุยาใน

ระยะนัน้ซึง่พินาศแล้วให้กลบัคืนคงเป็นชาติบ้านเมืองซึง่เต็มไปด้วยความเจริญและอิสรภาพดงัเช่นเดิม  

นอกจากนัน้ยงัต้องทรงเหน็ดเหน่ือยปราบปรามป้องกนัข้าศกึศตัรูท่ีเพียรพยายามจะล้มล้ างชาติไทย ...          

ในตอนท้ายแหง่พระชนมายตุ้องทรงใฝ่หาวธีิสงบระงบัความว้าวุน่แหง่จิตด้วยยดึมัน่ทางวิปัสสนาญาน ตาม

หลกัพทุโธวาท 

               วรีกรรมของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช  ควรแกก่ารเทิดทนูจากชาวไทยทัว่ไปเพียงไร  

พฤตกิรรมตา่งๆในประวตัศิาสตร์ได้แสดงชดัอยูแ่ล้ว  การท่ีรัฐบาลและประชาชนได้พร้อมใจกนัเสยีสละ

ทรัพย์เพ่ือสร้างพระราชอนสุาวรีย์ประดษิฐานพระบรมรูปขึน้ไว้ดงันี ้ ยอ่มจกัเป็นอนสุรณ์อยา่งหนึง่ท่ีซาบซึง้

ในจิตของประชาชนคนไทยผู้ รักชาตโิดยทัว่กนั  วรีกรรมของพระองค์จะเป็นเคร่ืองเตอืนใจชาวไทยทกุคนให้

ประจกัษ์ชดัวา่การกระทําใดๆอนัเป็นไปเพ่ือแหง่เอกราชเสรีของชาติแล้ว   แม้จะต้องลาํบากถึงกบัสละชีวิต

ให้ก็ตาม  วรีกรรมนัน้ๆจะได้รับการเทิดทนูจากประชาชนชาวไทยอยูต่ลอดกลัปาวสาน  

(สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช.  2498?:  3) 

 

 คํากลา่วของพลเรือโท หลวงสนุาวินวิวฒั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย แสดงให้เห็นถึง

วีรกรรมท่ีย่ิงใหญ่ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช และตอกยํา้ถึงสภาพกรุงศรีอยธุยาท่ี ใช้คําวา่  

“พินาศ” ลงแล้ว ท่ีแสดงให้เห็นวา่ เอกราชของชาตไิทยจบสิน้ตัง้แตส่งครามเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2  

อนัเป็นเหตกุารณ์ท่ีนา่เศร้าท่ีสดุ แตด้่วยเพราะวีรกรรมของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ชาตไิทยจงึมี

เอกราชจนถึงทกุวนันี ้ดงัในคํากลา่วท่ีวา่ “ผู้พลิกประวตัศิาสตร์อนัแสนเศร้าให้ชาตไิทยกลบัคืนคงเป็น

อิสรเสรี มีเกียรตศิกัดิส์ง่าอยูใ่นแวน่แค้วนสวุรรณภมูิ ” สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชจงึเป็น

พระมหากษัตริย์ท่ีย่ิงใหญ่ของชาตไิทยสืบตอ่มาจนถึงปัจจบุนั   โดยหลวงสนุาวินวิวฒัได้กลา่วพระนาม

ของพระองค์ รวมถึงสรรพนามท่ีใช้แทนพระองค์วา่ “สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชแหง่กรุงธนบรีุ” และ  

“สมเดจ็พระมหาราช ” ซึง่ทัง้ท่ีในเวลานัน้คณะรัฐบาลได้ประกาศพระนามพระองค์อยา่งเป็นทางการ

เพียงวา่ “สมเดจ็พระเจ้าตากสนิกรุงธนบรีุ” ดงันัน้การกลา่วสร้อยพระนามวา่ “มหาราช” จงึเป็นวาทกรรม 

ท่ีสร้างความหมายให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ท่ีย่ิงใหญ่ทัง้ในด้านบทบาท และสถานภาพ  
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 อีกทัง้หลวงสนุาวินวิวฒัยงักลา่วถึงการวิปัสสนาญาณของพระองค์ท่ีให้เหตผุลวา่ “หาวิธีสงบ

ระงบัความว้าวุน่แหง่จิต”  โดยมไิด้กลา่วถึงอาการพระสตวิิปลาสท่ีสําคญัวา่พระองค์ทรงบรรลโุสดาบนั  

และยงันําเสนออีกวา่วิปัสสนาญาณท่ีพระองค์ทรงดําเนินอยูน่ัน้เป็นไปตาม “หลกัพทุโธวาท” คือเป็นไป

ตามหลกัคําสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า  เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึง หลกัวิปัสสนานีเ้ป็นแนวทางท่ี

ถกูต้อง และปฏิเสธความวิปลาสในชว่งท้ายรัชกาลของพระองค์  ท้ายท่ีสดุเป็นการเช่ือมโยงถึงนโยบาย

ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการเมืองการปกครองท่ีสง่เสริม “ความเป็นชาติ” และ “ชาตไิทย” ท่ีต้องการให้คนใน

ชาตมีิความสามคัคี และมีจติสํานกึในความรักชาติ เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั  เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม

เป็นหลกั  ต้องมีความเสียสละ และเช่ือฟังผู้ นําเพ่ื อความเป็นเอกราช หรือความมีอารยธรรม ของชาติ

ไทยท่ีทดัเทียมกบัชาตอ่ืินๆ 

 นอกจากนี พ้ระยารามราชภกัดี ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นอีกทา่นหนึง่ท่ีได้มาร่วมงานรัฐ

พิธีเปิดพระบรมราชานสุาวรีย์  กลา่ววา่ 

 

               สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชทรงประกอบวรีกรรมในการกอ่กู้ชาตไิทยซึง่พินาศแหลกลานแล้ว

ให้กลบัคืนเป็นอิสระดัง่เดิมได้ด้วยกําลงัพลที่มีอยูเ่ดิมเพียงเลก็น้อยในทา่มกลางความระสํา่ระสายของ

ประชาชนพลเมืองทัง่ทัง้ประเทศ  การปฏิบตัิวีรกิจสาํเร็จได้ในเวลารวดเร็วดงันี ้ ยอ่มแสดงถึงความทรงไว้ซึง่

สมรรถภาพทัง้ในด้านการรบและการปกครอง  ตลอดรัฐสมยัของพระองค์ การเงิน การค้า การเศรษฐกิจ 

การปกครองตลอดจนฐานะความเป็นอยูข่องประชาชนได้รับการฟืน้ฟใูห้อยูใ่นฐานะมัง่คัง่ด้วยพระปรีชา

สามารถในเวลาอนัรวดเร็ว นกัประวตัศิาสตร์ทัว่ไปจงึยอมรับวา่ พระมหากษัตริย์พระองค์นีเ้ป็น พระมหาราช  

ท่ีควรแกก่ารเทิดทนูของประชาชนชาวไทยอยา่งยิง่พระองค์หนึง่ 

               การเทิดทนูคณุความดขีองผู้ประกอบวรีกรรมในอดตี  ยอ่มจะเป็นอนสุรณ์สาํนกึท่ีประชาชนชาว

ไทยและอนชุนของช าวไทยในอนาคต  จะได้ซาบซึง้และกําหนดเป็นประจําใจอยูต่ลอดไปวา่การเสยีสละ

เพื่อประเทศชาติไมว่า่ด้วยประการใดๆ ประชาชนชาวไทยยอ่มสาํนกึอยูด้่วยกตญั�กูตเวทีตลอดไป ฉะนัน้

ในท่ีเชิญพระบรมรูปสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชขึน้ประดษิฐานในท้องท่ีจงัหวดัธนบรีุ อนัเป็นถ่ินซึง่เคย

สถาปนาเป็นนครหลวงในรัชสมยัของพระองค์นัน้หากทราบด้วยญาณวถีิอยา่งใด คงจะทรงปีตแิละปลาบปลื ้ 

ญาณอานภุาพใดที่อาจทรงบนัดาลได้เพื่อความเจริญวิวฒันาสถาพร  และเพื่อความเป็นเอกราชเสรีของ

ประเทศชาติไทยจะยืนยงดํารงอยูต่ลอดไป แล้วคงจะทรงบนัดาลให้เป็นอยู ่มีอยูต่ลอดไปในดิ นแดนของ

ชาติไทยเราตลอดการนิรันดร 

(สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช.  2498?:  3-4) 
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 คํากลา่วของพระยารามราชภกัดี ปลดักระทรวงมหา ดไทย เป็นคํากลา่วท่ีสร้างความหมาย    

ท่ีไปในทํานองเดียวกบัพลเรือโท หลวงสนุาวินวิวฒั รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ทัง้ด้าน  

มหาวีรกรรมของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช  ท่ีกอบกู้ อิสรภาพหลงัจากท่ีอาณาจกัรอยธุยาได้ลม่

สลายไปแล้ว โดยใช้คําวา่ “วีรกรรมในการก่อกู้ชาตไิทยซึง่พินาศแหลกลานแล้วให้กลบัคืนเป็นอิสระดัง่

เดมิ ”  เป็นการสร้างความหมายวา่ ทกุสิ่งท่ีพระองค์ทรงกระทําเป็นสิ่งท่ีพระองค์สร้า งสรร ค์ด้วย        

พระปรีชาสามารถทัง้สิน้  ไมมี่สิ่งใดท่ีพระองค์ทรงใช้ตอ่จากสมยักรุงศรีอยธุยาแม้กระทัง้ปราสาทราชวงั  

และได้ตอกยํา้และนําเสนอถึงพระปรีชาสามารถท่ีทรงสถาปนาความมัน่คงให้แก่ชาตไิทยในเวลา

อนัรวดเร็ว และปกครองบ้านเมืองบ้านเมืองให้มีความก้าวหน้าในด้านตา่งๆ  และได้กลา่วเป็นนยัวา่

ความดีของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช คือ “ความเสียสละเพ่ือชาตบ้ิานเมือง ” ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ

นโยบายการเมืองการปกครองในสมยันัน้  ท่ีต้องการสร้างความเป็นชาต ิและชาตไิทย การนําเสนอ  

พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชจงึเป็นตวัอยา่งของคนในชาตท่ีิรักชาต ิและยอมเสียสละ

เพ่ือชาต ิ ทัง้นีเ้พ่ือให้ชาตไิทยมีความเป็นเอกราช และมัน่คงถาวรสืบไป  ท้ายสดุพระยารามราชภกัดีได้

กลา่วถึงพระองค์เป็นการสรุปวา่  “นกัประวตัศิาสตร์ทัว่ไปจงึยอมรับวา่ พระมหากษั ตริย์พระองค์นีเ้ป็น 

พระมหาราช” ซึง่เป็นการสร้างความหมายท่ีแสดงถึงภาพลกัษณ์ท่ีย่ิงใหญ่กวา่พระนามท่ีปรากฏอยา่ง

เป็นทางการในเวลานัน้  แตเ่ป็นพระนามท่ีแสดงความย่ิงใหญ่ และสํานกึในพระคณุของคนในชาต ิ

 การสร้างวาทกรรมเชน่นีจ้งึสง่ผลให้ ความหมาย สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาร าช เป็น

พระมหากษัตริย์ท่ีสําคญัย่ิงใหญ่ทัง้ในบทบาท และสถานภาพ  ท่ีทําให้ชาตไิทยเป็นเอกราชตราบจนทกุ

วนันี ้ สมควรได้รับความเทิดทนูและอยูใ่นความทรงจําตลอดไป   

 การสถาปนาพระบรมราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระ เจ้าตากสินมหาราชท่ีวงเวียนใหญ่

เปรียบเสมือนการยกยอ่งสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชอยา่งเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างความหมายใน

สถานภาพ และบทบาทของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีเป็นบคุคลสําคญัของชาตไิทย และเป็น

พระมหากษัตริย์ท่ีมีพระมหากรุณาธิคณุ และย่ิงใหญ่มีพระเกียรตยิศเสมอพระมหากษัตริย์ไทยทกุ

พระองค์ 

 การสร้างบทประพนัธ์ของหลวงวิจิตรวาทการ และการสถาปนาพระบรมราชานสุาวรีย์สมเดจ็

พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีวงเวียนใหญ่ อยูใ่นชว่งระยะเวลาเดียวกนัคือชว่งต้นของการเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง มีความสมัพนัธ์คือทัง้บทละครเร่ืองพระเจ้ากรุงธน และการสร้างพระบรมราชานสุาวรีย์สมเด็ จ

พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีวงเวียนใหญ่ เป็นผลผลิตจากชนชัน้ผู้ นํารูปแบบคือประชาชน   การเชิดชหูรือ

การสร้างความหมายให้สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นวีรบรุุษผู้ ย่ิงใหญ่  เป็นสว่นหนึง่ของ ความ

สอดคล้องในเร่ืองระบอบการปกครอง  รวมถึง อดุมการณ์เร่ือง “ชาติ” เพราะประเทศไทยขณะ นัน้

ประกอบไปด้วยบคุคลท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ศาสนา และเชือ้ชาตซิึง่จะเป็นอปุสรรคตอ่
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การพฒันาประเทศ รั ฐบาลจงึใช้อํานาจในการปกครองพยายามผนวกรวมวฒันธรรมตา่งๆให้เป็น

วฒันธรรมเดียวกนั เชน่ ระบบการศกึษาท่ีจดัสอนภาษาไทยมาตรฐานในถ่ินตา่งๆ หรือการแตง่กายท่ี

ถกูกําหนดโดยรัฐบาล เป็นต้น  นอกจากนีก้ารสร้าง และนําเสนอเร่ืองประวตัศิาสตร์ “ชาตไิทย” จงึเป็น

การสร้างอารมณ์ร่วมในด้านความมีสว่นร่วม หรือหวงแหนแผน่ดนิอนัเป็นเอกราชท่ีบรรพบรุุษรักษาไว้

โดยท่ีไมไ่ด้แยกเชือ้ชาตเิผา่พนัธุ์  แตใ่ช้ “พืน้ท่ี” ในการมี สว่นรวม คือทกุคนท่ีอาศยัอยูใ่นแผน่ดนิไทย

เป็น “คนในชาตไิทย” เพ่ือสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั   ด้วยเหตนีุพ้ระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้า

ตากสนิมหาราชจงึเกิดการแพร่หลายและรับรู้อยา่งกว้างขวา ง  และสง่ผลตอ่ เร่ืองเลา่ในสมยัตอ่มา

 ดงันัน้การประกอบสร้างความหมาย “สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ” ในเร่ืองเลา่ของ หลวง

วิจติรวาทการ จงึเป็นสว่นหนึง่ของการสร้างความหมายของ “ชาตไิทย ” และปลกูฝังแนวคดิชาตนิิยม 

คือ ความรักชาตโิดยการกลา่วถึง ความย่ิงใหญ่ของชาต ิการทดแทนคณุประเทศชาต ิการสร้าง

มิตรภาพกบัประเทศเพ่ือนบ้าน  การสร้างความรู้สกึ เกลียดชงัศตัรูของชาต ิ และการพฒันาตนเองด้วย

การเลียนแบบสิ่งท่ีดีของผู้ อ่ืน(สภิุญญา  ขจรกิตตยิทุธ.  2547: 186) ทัง้นีเ้พ่ือเป็นตอบสองนโยบายของ

รัฐบาลภายใต้การนําของจอมพล ป .  พบิลูสงคราม  หลวงวิจติรวาทการได้สร้างคํานยิาม “ชาตไิทย” 

ให้มีความหมายครอบคลมุคนชาตติา่งๆในแหลมทอง  โดยอาศยัส่ือเชน่การละคร  การบรรยายทาง

วิทยกุระจายเสียง  และการพมิพ์  เป็นต้น (สายชล  สตัยานรัุกษ์ .  2545:  63) และสง่เสริมบทบาทของ

สามญัชนมากขึน้  ด้วยเหตนีุนํ้าเสนอเร่ืองชาตกํิาเนิดของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชยงัคงเป็น การ

สืบทอดวาทกรรมดัง้เดมิสมยัก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง   

 

 2.2 การนําเสนอความเป็นมหาราช 

 เอกสารโบราณทางประวตัศิาสตร์ไมไ่ด้ให้ความสําคญักบับทบาทสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราชมากนกั  การจดบนัทกึถึงวีรกรรมกู้ เอกราชของพระองค์เป็นเพียงการบนัทกึถึงเหตกุารณ์ความ

เป็นมาเทา่นัน้ไมไ่ด้รับการเฉลิมพระเกียรตแิตอ่ยา่งใด  แตใ่นสมยัหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองพระ

ราชประวตัขิองพระองค์ได้รับการเชิดชู  และเฉลมิพระเกียรตเิป็นอยา่งมากอีกทัง้ ได้รับการตอกยํา้ถึง

วีรกรรมการกู้ชาติ ด้วย ชว่งสถานการณ์บ้านเมืองท่ีโดดเดน่ และ ความปรีชาสาม ารถท่ีสร้าง

คณุประโยชน์ในครัง้นี ้ และผนวกกบัการพยายามสร้างวีรบรุุษจากสามญัชนท่ีเป็นสว่นหนึง่ของ

นโยบายการปกครองของรัฐบาล จงึย่ิงสง่ผลให้ ความหมายของพระองค์  รวมถึง การรับรู้ในพระราช

ประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชเป็น “มหาราช” ผู้ ย่ิงใหญ่พระองค์หนึง่ของชาตไิทย  โดยปรากฏ

ความหมาย  ดงันี ้    
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  2.2.1 การเน้นภาพวีรกษัตริย์นักรบกู้ชาต ิ

  จากการวิจยัพบวา่เร่ืองเลา่ได้เน้นยํา้ถึงวีรกรรมในการกอบกู้ เอกราช อนัรวมถึงพระปรีชา

สามารถในด้านการรบ  เน่ืองจากสภาพบ้านเมืองในชว่งเวลานัน้อยูใ่นชว่งศกึสงคราม ตลอดพระชนม์ชีพ

ของพระองค์ต้องเผชิญสงครามนบัจํานวนมากนบัตัง้แตรั่บราชการในสมยักรุงศรีอยธุยาท่ีทรงปฏิบตักิาร

ทางทหารถึง 17 ครัง้ และสามารถกอบกู้ เอกราชให้กลบัคืนมาได้ในระยะเวลาเพียงไ มถึ่ง 7 เดือน  

(จรรยา  ประชติโรมรัน .  2549: คํานําพมิพ์ครัง้ท่ี 1) เร่ือยมาจนดํารงสถานภาพเป็นพระมหากษัตริย์ท่ี

ต้องทําศกึทัง้นอกและในราชอาณาจกัรเพ่ือสร้างความเป็นปึกแผน่ในอาณาจกัร จงึกลา่วได้วา่ใน

ระยะเวลา 15 ปีท่ีเสวยราชย์นัน้ เป็นระยะเวลาท่ีพระองค์ต้องทําการรบเพ่ือความมัน่คงของประเทศชาติ 

 ด้วยเหตนีุค้วามหมายของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชจงึเน้น เร่ืองความกล้าหาญ          

วาทกรรม ชดุนีไ้ ด้ปรากฏตัง้แตใ่นพระราชพงศาวดาร อนัเป็นงานเขียนสมยัก่อนเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง แตมี่ความหมายเป็นเพียงขนุศกึท่ีเป็นผู้ นําในการขบัไลศ่ตัรูเทา่นัน้  ท่ีไม่ ได้มุง่เน้นท่ีจะตอกยํา้

ในวีรกรรมของพระองค์ ในฐานะพระมหากษัตริย์  แตส่มยัหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง วีรกรรมชว่งนี ้

ได้รับการยกยอ่งและตอกยํา้ในฐานะพร ะมหากษัตริย์ท่ีเช่ียวชาญการรบ และกอบกู้ เอกราชหลงัจากท่ี

เสียไปในสงครามเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 ดงัท่ีได้วิเคราะห์ไว้แล้วในคํากลา่วของพลเรือโท หลวง        

สนุาวินวิวฒั  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  และพระยารามราชภกัดี  ปลดักระทรวงมหาดไทยใน

พิธีเปิดพระบรมราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระเจ้าตากสินมห าราชท่ีวงเวียนใหญ่ ท่ีวา่ “ผู้พลกิประวตัศิาสตร์

อนัแสนเศร้าให้ชาตไิทยกลบัคืนคงเป็นอิสรเสรี  มีเกียรตศิกัดิส์ง่าอยูใ่นแวน่แคว้นสวุรรณภมูิในครัง้

กระนัน้ก็คือ สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชแหง่กรุงธนบรีุ” เพ่ือตอกยํา้ถึงอาณาจกัรอยธุยาได้ ลม่สลาย

ไปพร้อมกบัเอกราชของชาตไิทยแล้ว  ชาตไิทยท่ีมีเอกราชทกุวนันีเ้พราะสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช

เป็นผู้กอบกู้ เอกราชหลงัจากสงครามเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 

 ดงันัน้เร่ืองเลา่พระราชประวตัจิงึเน้น และตอกยํา้รวมถึงการขยายความ ในพระปรีชาสามารถ

ในด้านการรบ การศกึสงคราม  โดยแฝงการนําเสนอถึงเร่ือง ความกล้าหาญเดด็เด่ียว ความเสียสละ  

วิสยัทศัน์และอจัฉริยภาพในการบ จนสามารถกอบกู้ เอกราช และรวบรวมแผน่ดนิให้เป็นปึกแผน่ได้ใน

ท่ีสดุ ได้ปรากฏในเร่ืองเลา่ทัง้หมด 15 เร่ือง คือ  พระเจ้ากรุงธน ใครฆา่พระเจ้ากรุงธน  สามกรุง  ใครฆ่า

พระเจ้าตากสิน ฟ้าใหม ่พระเจ้าตากสินกู้ชาต ิแผน่ดนิพระเจ้าตาก ผู้อยูเ่หนือเง่ือนไข  ตามสินมหาราช 

ตากสนิ มหาราชชาตนิกัรบ ความหลงในสงสาร ตามรอยเลือดพระเจ้าตากพระเจ้าตากฯสิน้พระชนม์ท่ี

เมืองนคร  จอมกษัตริย์แหง่นกัรบ  และดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหาร  ดงันี ้  

 ในเร่ือง พระเจ้ากรุงธนบุรี  ได้นําเสนอถึงบญุคณุของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีกู้ชาติ

หลงัสงครามเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 ด้วยทว่งทีท่ีกล้าหาญ และเช่ียวชาญในการรบ อีกทัง้ยงัเป็นผู้ นํา

ท่ีมีความเดด็เด่ียวโดยพระองค์ได้ร่วมรบเคียงบา่เคียงไหลร่่วมกบัเหลา่ทหาร  ดงันี ้
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ผู้ใหญ่   - ...  น่ีลงุเพ่ิงกลบัจากการรบท่ีบางแก้วเมื่อเร็วๆน่ีเอง  หน ู

                                                                       เคยเห็นพระเจ้าอยูห่วัไหมละ่ 

 เด็กไทย -   เห็นครับ  ผมเห็นเวลาทา่นออกรบ 

 ผู้ใหญ่       -   นัน่แหละ  คือทา่นผู้ เป็นหวัหน้ากู้ชาติของเรา   

                                                                      หลานรู้จกัคําวา่กู้ชาติดีแล้วไมใ่ช่หรือ พระเจ้าอยูห่วัของ  

                                                                      เราน่ีคือพระเจ้ากรุงธนบรีุ  ทรงกู้ชาตใิห้พ้นมอืศตัรู 

 เด็กจีน  -   พระเจ้าอยูห่วัทา่นออกรบเองหรือเปลา่ละ่ครับ 

 ผู้ใหญ่ -   ออกรบเอง  ออกรบเองเสมอทีเดยีว  การรบทกุครัง้ทรง  

                                                                       ออกหน้าเสมอ  เวลารบพมา่ท่ีบ้านโพธ์ิสงัหารทรงออก  

                                                                       นําหน้าเข้าฟันกบัพมา่เอง  เมือ่รบท่ีบ้านพรานนก  ทรงสัง่  

                                                                       ให้ทหารทัง้หมดไปแอบซุม่ (ดนตรีสากลทําเพลงกรุงธน-  

                                                                       เพลงเร็วอยา่งเบาๆ) พระองค์เองทรงขึน้ม้ากบัทหาร 

                                                                       อีก 4 คน  4 คน เทา่นัน้เข้าสู้พมา่ซึง่มาทัง้กอง 

 ทกุคน  -   แหม  เก่งจริง  เก่งมาก 

  (พระเจ้ากรุงธน.  2536?:  97-98)   

 

 จากเร่ืองพระเจ้ากรุงธน ข้างต้น  ผู้สร้างตวับทได้ กลา่วถึงวีรกรรมการสู้รบเพ่ือกู้ เอกราชของ

ชาตเิป็นสําคญั   ความหมายของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชจงึ เป็นผู้ นําเอกราชกลบัสูช่าตไิทยอีก

ครัง้  และนอกจากพระองค์จะเป็นผู้บญัชาการรบท่ีเช่ียวชาญแล้ว  ยงัเป็นสว่นหนึง่ของกําลงัพลท่ีสู้รบ

กบัเหลา่ทหารฝ่ายศตัรูอีกด้วย 

 ในเร่ืองใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน  ผู้ เขียนได้กลา่วถึงวิสยัทศัน์สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชท่ี

เล็งเห็นถึงสถานการณ์สงครามระหวา่งไทยกบัพมา่ท่ีไทยไมส่ามารถจะชนะในศกึครัง้นีไ้ด้ จงึตีฝ่าทพั

เพ่ือไปตัง้หลกัท่ีหวัเมืองตะวนัออกเพ่ือรวบรวมกําลงัพลในการกู้ เอกราช ระหวา่งการเดนิทางนัน้ต้อง       

สู้รบกบัเหลา่ทหารพมา่หลายครัง้ เชน่ บ้านโพธิสงัหาร บ้านพรานนก ดงศรีมหาโพธิ เป็นต้น ซึง่ในท่ีสดุ

พระองค์มีชยัชนะตอ่ทหารพมา่ทกุครัง้  ดงันี ้  

 

               เมือ่การเป็นอยา่งนี ้ สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุ คอืพระยาวชิรปราการในครัง้นัน้ ก็มองเห็นได้ชดั

วา่สถานการณ์เป็นอนัหมดหวงั  ไมม่ทีางท่ีจะตอ่สู้หรือกู้ประเทศได้ในกรุงศรีอยธุยา พระองค์พร้อมด้วย

เพื่อนร่วมใจสีห้่าคนกบัไพร่พลเป็นจํานวนเลก็น้อยในความควบคมุของพระองค์ ได้ตีแหวกวงล้อมของ

พมา่จากคา่ยวดัพิชยัมุง่ไปทางทิศตะวนัออก พมา่ก็ไมไ่ด้ปลอ่ยให้ไปอยา่งสบาย ยงัยกกงัรุกไลต่ิดตามไป  

ต้องตอ่สู้กนัท่ีบ้านโพธิสงัหาร และต้องรบกั นกบัพมา่ไปตามทาง ท่ีบ้านพรานนก  ดงศรีมหาโพธิ และก็ได้

ชยัชนะทกุครัง้ 

(ใครฆา่พระเจ้ากรุงธน.  2544:  307) 
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 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธน ข้างต้น ผู้ เขียนได้เน้นถึงพระปรีชาสามารถด้านการวิเคราะห์

สถานการณ์ศกึ  และวิสยัทศัน์อนัยาวไกลท่ีเลือกหวัเมืองตะวนัออกเป็นแหลง่รวบรวมกําลงัพล   และใน

ท่ีสดุพระองค์ก็สามารถรวบรวมไพลพ่ลตลอดจนสะสมยทุโธปกรณ์ท่ีเมืองจนัทบรีุได้เสร็จ  และสามารถ

ยกทพัมาขบัไลท่หารพมา่ในดนิแดนไทยได้สําเร็จ  ซึง่ยงัคง เน้นยํา้ถึงความสามารถในด้านการรบท่ี

เช่ียวช าญทําให้มีชยัชนะตอ่ทหารพมา่ทกุครัง้ ในระหวา่งการเดนิทางท่ีโพธิสงัหาร บ้านพรานนก         

ดงศรีมหาโพธ์ิ เป็นต้น 

 เร่ืองเลา่ทัง้ 2 เร่ืองข้างต้น คือ พระเจ้ากรุงธน และใครฆา่พระเจ้ากรุงธน  เป็นเร่ืองเลา่ ท่ีถกู

สร้างโดยอํานาจรัฐในยคุต้นของการเปล่ียนแปลงการปกครองอนัเป็น สว่นหนึง่ของนโยบายการเมือง

การปกครอง  ท่ีต้องการสร้างวีรกษัตริย์จากสามญัชน พระราชประวตัขิองสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช

ในด้านวีรกรรมความกล้าหาญจงึได้รับการตอกยํา้ และสืบทอดในเร่ืองเลา่ฉบบัตอ่ๆ มา   

 ในเร่ือง สามกรุง ได้นําเสนอถึงด้านการศกึสงครามครัง้สําคญัในพระราชประวตัสิมเดจ็พระ

เจ้าตากสนิมหาราช เชน่ สงครามปราบก๊กตา่งๆ  สงครามคา่ยบางกุ้ง  สงครามคา่ยบางแก้ว  สงคราม

ตีเมืองเชียงใหม ่ เป็นต้น  ท่ีตอกยํา้ความโดดเดน่ของพระองค์ท่ีมีความเช่ียวชาญ และกล้าหาญใน  

การรบ นอกจากนีใ้นสงครามบ้านบางแ ก้วยงัแสดงให้เห็นถึง พระปรีชาสามารถไหวพริบในการตัง้รับ  

ทพัพมา่ โดยพระองค์สัง่ให้ตัง้คา่ยล้อมทพัพมา่เพ่ือเป็นการตดัทางเสบียงอนัเป็นยทุธวิธีการรบท่ีไมต้่อง

ใช้กําลงั  ดงัท่ีถกูนําเสนอในการรบพมา่ท่ีคา่ยบางแก้ว  ดงันี ้

  

กรุงกษัตริย์ตรัศทราบเค้า เศิกขาม 
   สัง่ทพัขยบัคกุคาม   รอบข้าง 
   พลมา่นพลกุพลา่นตาม  ท้องถ่ิน 
   ไทยเท่ียวตีท่ีกว้าง   ไลเ่ข้าเล้าขงั ฯ 
    ตรัศวา่พมา่ขดัแค้น  อาหาร 
   หิวระโหยโรงลาญ   เร่ืองเศร้า 
   หวนไห้ใคร่ขอทาน   สกัอ่ิม 
   เราจึ่งคอ่ยเอาข้าว   ลอ่ให้มนัมา ฯ 
    ตรัศสัง่ตัง้คา่ยล้อม  ไพรี 
   เจ้าพระยาจกัรี   กลบัแล้ว 
   ตรัศมอมกอบการตี   ตอ่ตดิ 
   มา่นพา่ยคา่ยบางแก้ว  นอบน้อมยอมตน ฯ   

(สามกรุง.  2495?:  117-118) 
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 จากเร่ืองสามกรุง ข้างต้น  ผลจากการรบพมา่ท่ีคา่ยบางแก้วด้วยยทุธวิธีตัง้คา่ยล้อมทพัพมา่  

สง่ผลให้ฝ่ายทหารพมา่ยอมจํานนออ่นน้อมทัง้หมด ได้คา่ยพมา่ทัง้ 3 คา่ย  ได้ตวัเชลยแมท่พันายกอง

และไพร่พลจํานวนมาก  การเลือกท่ีจะนําเสนอเร่ืองราวในสงครามบ้านบางแก้วครัง้นี ้ จงึเป็นการแสดง

ให้เหน็ถึงความเป็นผู้ นําท่ีนอกจากเช่ียวชาญการศกึสงครามในเร่ืองการตอ่สู้แล้ว กา รวางแผนก็เป็น

สว่นหนึง่ของการตอ่สู้ เชน่กนั ซึง่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการวางแผนรบอนัเป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธ์ อนั

ชาญฉลาดของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

 ในเร่ือง ใครฆ่าพระเจ้าตากสนิ  ได้นําเสนอวีรกรรมของสมเดจ็พระ เจ้าตากสนิมหาราชใน

ด้านการกู้ชาต ิและศกึสงครามตรงต ามเอกสา รทางประวตัศิาสตร์  แต่ ไมมุ่ง่เน้นนําเสนอ การสู้รบ

ระหวา่งคนไทยด้วยกนั  โดย มุง่เน้นท่ีจะกลา่วถึงการศกึสงครามกบัอาณาจกัรใกล้เคียงเพ่ือแสดงให้

เห็นถึงการแผข่ยายอาณาจกัรในสมยัของพระองค์ หรือการศกึสงครามกบัเหลา่ทหารพมา่  ดงันี ้

 

               สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัพร้อมด้วยท้าวพระยาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้ น้อยไทยจีน  ฝ่ายทหารพลเรือ

ทัง้หลาย  โดยเสด็จโดยกระบวนทพัหลวงเป็นอนัมาก  ดํารัสให้เจ้าพระยาจกัรีเป็นแมท่พั  และให้ทพัเมือง

เหนือทัง้สบิเมือง ยกเข้าไปเข้ากองเจ้าพระยาจกัรีกองหน้ายกไปตีเมืองเชียงใหม ่

               การไปตีเมืองเชียงใหมค่รัง้นี ้ พระเจ้าอยูห่วัทรงยกกองทพัหลวงตามขึน้ไปด้วยพระองค์เอง ทพั

ทางฝ่ายไทยแยกออกเป็นหลายพวกเข้าตีเชียงใหม ่

               โปสพุลา  และโปมยงุง่วน พมา่ผู้ รักษาเมืองเชียงใหมก็่เกณฑ์พมา่ ลาวออกตอ่สูอ่ยูห่ลายครัง้  

แตสู่้ไมไ่ด้ ก็แตกหนีไป  ทรงพระกรุณาให้พระยาจา่บ้านเป็นพระยาวเิชียรปราการ  ให้ถืออาญาสทิธ์ิครอง

เมืองเชียงใหม ่

(ใครฆา่พระเจ้าตากสนิ.  2551:  49-50) 

 

 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้าตากสิน ข้างต้น  ผู้ เขียนยงัคงนําเสนอความกล้าหาญ และความเป็น

ผู้ นําในการรบของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช ในศกึตีเมืองเชียงใหม ่ครัง้ท่ี 2  โดยพระองค์เสดจ็นํา

ทพัหลวงไปรบด้วยพระองค์เอง ซึง่เป็นการตอกยํา้ให้พระองค์เป็นกษัตริย์นกัรบอยา่งแท้จริง             

การนําเสนอชยัชนะของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชตอ่อาณาจกัรรอบๆ  เป็นการแสดงให้เห็นถึง

ความกล้าหาญ และฝีมือด้านการศกึเหนือกวา่อาณาจกัรทัง้ปวง 

 ในเร่ือง ฟ้าใหม่   ได้นําเสนอความเป็นนกัรบของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชในฐานะ 

“หวัหน้า” ท่ีเป็นผู้สัง่การรบ และเป็นศนูย์รวมใจของเหลา่ทหารทัง้หลาย  อีกทัง้ยงัพยายามตอกยํา้ถึง

ความเช่ียวชาญในการรบของพระองค์ท่ีแสดงให้เห็ นวา่พระองค์ออกศกึสงครามเคียงบา่เคียงไหลก่บั

เหลา่ทหารนายอ่ืนๆ ในสมรภมูิ  ดงันี ้
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               องค์จอมทพัสะบดัดาบคูห่ตัถ์วาววบัรับแสงอรุณ 

                “เอาเหวยพวกเรา  เข้าบ้านเก่าของเราวนันีจ้งได้” 

               เสยีงโหร้่องรับแล้วฝนกระสนุปืนไฟ และลกูธนหูน้าไม้ก็สาดราวกบัพายมุรสมุ  ร่างคนร่วง

เหมือนใบไม้ร่วง ตกลงในคา่ยบ้าง หลน่ลงมาข้างนอกบ้าง พาดประจานตวัเองกบัขอบคา่ยบ้าง  แล้วแต่

มนัจะเป็นไปตามชะตากรรมอนัถงึฆาต 

(ฟ้าใหม.่  2537:  1104) 

 

 จากเร่ืองฟ้าใหม่ ข้างต้น นอกจากแสดงให้เห็นถึงความหมายของพระอง ค์ในฐานะนกัรบแล้ว  

ผู้สร้างยงัใช้ฉาก “กรุงศรีอยธุยา(บ้านเก่าของเรา)” เป็นสถานท่ีพระองค์ทําศกึขบัไลท่หารพมา่ได้สําเร็จ  

การขบัไลท่หารพมา่ออกจากเมืองกรุงศรีอยธุยาอนัเป็นราชธานีเดมิได้สําเร็จมีนยัถึงพระองค์สามารถ

กอบกู้ เอกราชของชาตใิห้กลบัคืนมา  ถึงแม้ท่ีจริงแล้ว จะมีทหารพมา่อาศยัอยูต่ามหวัเมือง อ่ืนอีกก็ตาม  

ทัง้นีเ้พ่ือเน้นยํา้ให้เหน็ถึงความเป็นกษัตริย์ชาตนิกัรบท่ีสามารถกอบกู้ เอกราชได้สําเร็จ 

 ในเร่ือง พระเจ้าตากสินกู้ชาติ  ผู้ เขียน ต้องการสร้างความหมายของวีรกษัตริย์นกัรบท่ีมี

ความกล้าหาญเดด็เด่ียวในการตดัสนิใจ ในการดําเนินแผนการรบท่ีชิงทําศกึก่อน  และอาศยั

สถานการณ์แวดล้อมในเวลานัน้เป็นจดุยทุธศาสตร์  อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างขวญักําลงัใจของเหลา่ทหาร  

ในการรบเพ่ือเข้าตีเมืองจนัทบรีุ  ด้วยการทบุทําลายหม้อข้าว  ดงันี ้

 

               เมื่อทกุคนกินอาหารเย็นเสร็จ  พระยาตากและบรรดาแมท่พัก็ออกมาจากท่ีประชมุ 
                “ข้าขอสัง่ให้ทกุคน  ทําลายหม้อชามรามไหและเสบียงอาหารให้หมด  อาหารมือ้นีจ้ะเป็นมือ้

สดุท้าย หากพวกเจ้าตีเอาเมืองจนัทบรูไมไ่ด้ในคํ่าวนันี ้ ข้าและพวกเจ้าจะได้ตายเสยีด้วยกนัทัง้หมด

ทีเดียว จงมุง่เข้าไปกินอาหารมือ้เช้ากนัในเมอืงจนัทบรูให้ได้เถิด ” พอสิน้เสยีงพระยาตาก เสยีงหม้อดินก็

ถกูทบุดงัโพละแตกกระจายพร้อมทัง้เสบียงอาหารถกูเก็บฝัง  และเผาจนไมเ่หลอืเป็นเสบียงอีกตอ่ไป 
                “ข้าพร้อมสู้ตาย”  นายทพันายกองตา่งเห็นอาญาสทิธ์ิของพระยาตากจึงไมม่ีใครขดัขืน  พร้อมท่ีจะทําตาม 

(พระเจ้าตากสนิกู้ชาติ.  2544:  65-66) 

 

 จากเร่ืองพระเจ้าตากสนิกู้ชาติ ข้างต้น ผลการรบข้างต้นในการนําของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราชสามารถเข้ายดึเมืองจนัทบรีุ ได้เป็นท่ีสําเร็จ   ทัง้ท่ีเมืองจนัทบรีุมีคา่ยกําแพง และกําลงัทหารท่ี

เข้มแข็ง  แตด้่วยยทุธวิธีท่ีพระองค์ใช้สามารถปลกุใจเหลา่ทหารและมีชยัชนะในท่ีสดุ   เร่ืองราวการสู้รบ

เข้าตีเมืองจนัทบรีุด้วยวิธีการทบุหม้อข้าวข้างต้น  เป็นวาทกรรมตอนหนึ่ งท่ีถกูตอกยํา้และผลติซํา้ใน

เร่ืองเลา่หลายเร่ือง(ดงัท่ีเคยยกตวัอยา่งในบทท่ี 3) เพราะเนือ้หาตอนนีเ้ป็นการแสดงให้เห็นถึงเดด็เด่ียว

ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  รวมถึงเป็นยทุธวิธีการสร้างขวญักําลงัในเหลา่ทหารเป็นอยา่งดี 

จนในท่ีสดุกองทพัของพระองค์สามารถเข้าตีเมืองจนัทบรีุได้สําเร็จ 
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 ในเร่ือง แผ่นดนิพระเจ้าตาก   ได้กลา่วถึงวีรกรรมด้านศกึสงครามครบถ้วนตามเอกสารทาง

ประวตัศิาสตร์  ทัง้การปราบก๊กตา่งๆ รวมถึงการปราบอาณาจกัรใกล้เคียง โดยมุง่เน้นการนําเสนอ

เหตกุารณ์สู้รบท่ีสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นผู้ นําด้านการรบด้วยพระองค์เอง  ดงันี ้

 

               ...เมือ่กองทพัไปถงึนครศรีธรรมราช  ชาวนครศรีธรรมราชตอ่สู้เป็นสามารถ จนนายทหารใหญ่ 

เช่น พระยาเพชรบรีุ  และพระยาศรีพิพฒัน์บาดเจ็บถึงแก่ความตายในท่ีรบ  แตเ่จ้าพระยาจกัรี (แขก) และ

พระยายมราชเกิดทะเลาะกนัขึน้  พระเจ้าตากสนิจงึตดัสนิพระ ทยัวา่จะปลอ่ยให้นายทหารรบแทนตอ่ไป

นัน้มาสาํเร็จ  จึงเสด็จยกกองทพัเรือออกปากนํา้ไปทางทะเล ...  แล้วเคลือ่นกองทพัเรือตอ่ไปจนถงึ

นครศรีธรรมราช  ยกพลขึน้บกแล้วก็โจมตีเลย 

               คราวนีเ้จ้านครศรธรรมราชสู้ไมไ่หว  สง่ทหารออกโจมตทีพัของพระเจ้ากรุงธนฯได้ไมก่ี่ครั ้งก็แตก

พา่ย  ตวัเจ้านครศรีธรรมราชจงึหนีออกจากเมอืง 

(แผน่ดนิพระเจ้าตาก.  2548:  25-26) 

 

 จากเร่ืองแผน่ดนิพระเจ้าตากข้างต้น ผู้สร้างตวับทได้นําเสนอถึงสงครามการสู้รบปราบก๊กเจ้า

นครศรีธรรมราชท่ีสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชมีบญัชาให้แมท่พัไปทําการศกึแทนพระองค์ แตไ่ม่

ประสบความสําเร็จพระองค์จงึต้องทําการรบด้วยพระองค์เอง  การนําเสนอตอนนีเ้ป็นการแสดงให้เห็น

ถึงความเช่ียวชาญในการรบของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ถึงแม้จะมีแมท่พัท่ีมีฝีมือ แตไ่มอ่าจ

เทียบเคียงกบัพระองค์ 

 ในเร่ือง ผู้อยู่เหนือเง่ือนไข ได้นําเสนอเหตกุารณ์การสู้รบของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

โดยภาพรวมไมไ่ด้บรรยายถึงเหตกุารณ์การสู้รบแตล่ะครัง้  แตไ่ด้นําเสนอถึงลกัษณะความเป็นผู้ นํา 

และฝีมือในการในรบของพระองค์ผา่นสายตาของผู้ ท่ีพบเห็น  ดงันี ้

 

               ...พวกเราดคูนไมผิ่ดดอก  เราได้เห็นแล้วตลอดเวลาที่ออกศกึ  ทา่นไมเ่คยปรากฏวา่อยูเ่สยีข้าง

หลงัเหมอืนอยา่งขนุทพัคนใดอ่ืน  ทา่นเป็นคนดมีฝีีมอื  มลีกัษณะ  ทา่นเป็นหวัหน้าคน  ทา่นมคีวามกล้าหาญ  

ทา่นไมเ่คยเสยีความยัง้คิดทัง้ๆท่ีตกอยูใ่นความห้องล้อมของศตัรูผู้จะมาคร่าชีวิต การตดัสนิใจของทา่น

เป็นความจบัใจของเรา...  ความประทบัใจของเราท่ีมตีอ่พฤตกิารณ์ของทา่นจากยทุธนาการ ณ บ้านโพธิ

สงัหาร  จากยทุธการ ณ บ้านพรานนก  จากยทุธการอนัวเิศษ ณ ยทุธการแหง่ดงศรีมหาโพธ์ิ  รวมทัง้

ยทุธการ ณ คา่ยวดัพิชยั   ซึง่ทา่นตีหกัวงล้อมของพมา่ออกไปอยา่งห้าวหาญ 

(ผู้อยูเ่หนือเง่ือนไข.  2549:  70) 
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 จากเร่ืองผู้อยูเ่หนื อเง่ือนไข ข้างต้น  นอกจากผู้ เขียน ต้องการนําเสนอความกล้าหาญของ

สมเดจ็พะเจ้าตากสนิมหาราชแล้ว ยงักลา่วยํา้ถึงลกัษณะนสิยัท่ีห้าวหาญเป็นผู้ นําในการสู้รบด้วย

พระองค์เอง  สมรภมูิท่ีถกูตอกยํา้ให้เห็นถึงวีรกรรมท่ีหาญกล้าของพระองค์นบัตัง้แตก่ารตีฝ่าวงล้อมทั พ

พมา่ท่ีคา่ยวดัพชิยั ศกึท่ีบ้านโพธิสงัหาร  ศกึท่ีบ้านพรานนก  และศกึท่ีดงศรีมหาโพธิ  เป็นต้น 

 ในเร่ือง ตากสินมหาราช  ได้บรรยายถึงเหตกุารณ์การสู้รบในศกึครัง้สําคญัตา่งๆ  เพ่ือแสดง

ให้เหน็ถึงความเช่ียวชาญในการรบ และความกล้าหาญ  นอกจากนีย้งัต้องนําเสนอถึงสถานการณ์ใน

ศกึสงครามท่ียากลําบาก และมีอนัตรายถึงชีวิตได้ทกุเม่ือ  ดงันี ้

 

               พระยาตากและขนุทหาร  พระเชียงเงิน  ทองด ี เมฆ  บญุเกิด  ก้อน  สงิห์  ยอด  ขนุจ่าเมือง  

เสอืร้าย  หมืน่ทอ่ง  และทหารจีนของเจ้าขรัวเหลยีน  ขนุดาบทะลวงฟัน  พลธน ู เดนิทพักกึก้องเป็นแผงรุก

ดาหน้าคืบเข้ามาใกล้คา่ยวดัโปรดสตัว์ 

               ทหารพระยาตากวิง่กรูกนัเข้าไปท่ีหน้าคา่ย 

               พลทหารบนเชิงเทินยงิปืนใหญ่ใสท่นัที  ถกูพลเดนิเท้าของพระยาตากล้มตาย  ทกุคนก็ยงัดา

หน้าเข้าฟาดฟันกบัทหารองัวะอยา่งห้าวหาญ 

               ประตหูน้าคา่ยเปิดออกเมฆราโบข่ีม้านําหน้ามนีายทพันายกองตดิตามบนหลงัม้าเป็นขบวน

ใหญ่  พลเดินเท้ากรูเข้าใสพ่ลเท้าพระยาตาก ตา่งตะลมุบอนกนัใหญ่ 

               พระยาตากชดูาบขึน้แล้วฟาดฟันลงไปท่ีทหารองัวะอยา่งกล้าหาญ 

               ทหารไทยรุกคบืหน้าเอาบนัไดพาดคา่ย  แล้วปีนขึน้บนคา่ยสู้รบกนัอยา่งไมค่ดิชีวติ 

(ตากสนิมหาราช.  2548:  109-110) 

 

 จากเร่ืองตากสนิมหาราช ข้างต้น  ได้แสดงให้เหน็ถึงความกล้าหาญ และความเสียสละเห ลา่

ทหารหาญและสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นสําคญั  เพราะการทําศกึแตล่ะครัง้นัน้ล้วนมีอนัตราย

ถึงชีวิต  ซึง่การทําศกึทกุครัง้เพ่ือการกู้ เอกราชหลงัสงครามเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2   

 ในเร่ือง ตากสินมหาราชชาตนัิกรบ  ได้นําเสนอถึงการศกึสงครามแตล่ะครัง้เพียงสงัเขป

เทา่นัน้  แตไ่ด้มุง่เน้นนําเสนอลกัษณะความเป็นผู้ นําในการศกึสงครามผา่นสายตาของผู้พบเห็น  ดงันี ้ 

 

               มาธิวไมม่ีหน้าท่ีควบคมุใคร ใจเยน็ ใจเยน็ เขาเตือนตวัเอง มีแตส่นิท่ีรู้จกัเขา คนอ่ืนๆ  ต้องรู้จกั

และไว้ใจในตวัเขาเสยีก่อน  จึงจะยอมอยูใ่ต้บงัคบับญัชาชาวฝร่ัง 

               สนิ  บนุนาค  ทองด ีเดนินํา 

               สนิไมใ่ชข่นุพลจําพวกท่ีปลอ่ยให้พลทหารออกไปตายกอ่น  แล้วจงึจะยอมเสีย่งออกหน้า 

               มาธิวจําได้วา่เขาก็เดินอยูใ่นกลุม่หวัแถว  ความภาคภมูิใจพลุง่ขึน้มาจนใบหน้าร้อน 

(ตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ.  2550:  142) 
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 จากเร่ืองตากสนิมหาราชชาตนิกัรบข้างต้น ถึงแม้ตวับทไมไ่ด้บรรยายถึงเหตกุารณ์ในสมรภมูิ

รบโดยตรง  แตจ่ากตวับทข้างต้นสามารถอนมุาน และตีความถึงลกัษณะความเป็นผู้ นําท่ีเสียสละ และ

กล้าหาญ  รวมถึงทกัษะฝีมือการรบท่ีเช่ียวชาญ 

 ในเร่ือง ความหลงในสงสาร  ได้กลา่วถึงการสู้รบเพ่ือปราบก๊กตา่งๆ  ของสมเดจ็พระเจ้าตาก

สินมหาราชโดยภาพรวม  เพราะเป็นสงครามครัง้สําคญัในการรวบรวมแผน่ท่ีแบง่เป็นก๊กตา่งๆ การ

ปราบก๊กตา่งๆของพระองค์จงึถือวา่เป็นจดุเร่ิมต้นของการขบัไลท่หารพมา่ท่ีตัง้ทพัรักษาการณ์ในกรุงศรี

อยธุยาได้สําเร็จโดยใช้เวลาเพียงไมถึ่ง 7 เดือนในการกู้ เอกราช  ดงันี ้

 

               ...พระเถระเจ้าพดูกบัอาจารย์โดยใช้ถ้อยคาํแบบเดยีวกบัท่ีสหธรรมกิทัง้สองของทา่น ใช้  แล้วจงึ

เลา่วีรกรรมการกู้ชาติของทา่นเมื่อครัง้กรุงแตกในปีพทุธศกัราช ๒๓๑๐  วา่ 

                “หลงัจากกรุงศรีอยธุยาเสยีเอกรา ชให้แก่พมา่เมื่อปี ๒๓๑๐ บ้านเมืองระสํา่ระสายมาก  พมา่

เผาผลาญถลม่ทลายกรุงศรีอยธุยาเสยียอ่ยยบั  วดัวาอารามถกูทําลายยบัเยิน ...  ผู้คนแบง่เป็นก๊กเป็น

เหลา่  มีก๊กท่ีสาํคญัอยูถ่ึงหกก๊กด้วยกนั  ก๊กท่ีร้ายท่ีสดุก็คือก๊กเจ้าพระฝาง ซึง่มีหวัหน้าเป็นพระภิกษุ...  “ 

                “เมือ่เราปราบก๊กสาํคญั ๔ ก๊กได้แล้ว  จึงยกกองทพัไปตีก๊กเจ้าพระฝาง  ซึง่เวลานัน้ไปตัง้มัน่อยู่

ท่ีเมืองพิษณโุลกได้  แตเ่จ้าพระฝางหนีไป  เป็นอนัวา่ก๊กทัง้ ๕ พา่ยแพ้แก่ก๊กพระยาตาก 

(ความหลงในสงสาร.  2551:  29) 

 

 จากเร่ืองความหลงในสงสาร ข้างต้น ผู้ เขียนต้องการเน้นยํา้ให้เห็นถึงวีรกรรมในการรวบรวม

แผน่ดนิให้เป็นปึกแผน่ หลงัจากท่ีไทยต้องเสียเอกราชหลงัสงครามกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 รวมถึงเกิด

บคุคลตา่งตัง้ตนเป็นเจ้า ดงันัน้การทําศกึปราบก๊กตา่งๆให้อยูภ่ายใต้ของอํานาจสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราชจงึเป็นจดุเร่ิมต้นของการรวบรวมแผน่ดนิอนัเป็นวีรกรรมท่ีสําคญัย่ิงของพระองค์ การทําศกึท่ี

จนมีอํานาจเหนือก๊กตา่งๆ  นีก็้ยอ่มแสดงให้เหน็ถึงความปรีชาสามารถด้า นการศกึสงครามของสมเดจ็

พระเจ้าตากสนิมหาราช   

 ในเร่ือง ตามรอยเลือดพระเจ้าตาก  ได้กลา่วถึงเหตกุารณ์การสู้รบหลายวาระตามท่ีปรากฏ

ในเอกสารทางประวตัศิาสตร์  แตก่ารสู้รบครัง้หนึง่ท่ีถือวา่มีความสําคญัมาก คือสงครามคา่ยโพธ์ิสาม

ต้น  เพราะเป็นท่ีตัง้กองทพัทหารพมา่ท่ีรักษาการณ์ในกรุงศรีอยธุยาหลงัจากท่ีไทยเป็นฝ่ายพา่ยแพ้ใน

สงครามเสียกรุงศรีอยธุยา ครัง้ท่ี 2  ดงันัน้การนําเสนอสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชเป็นผู้ นํากองทพั

ในการขบัไลท่หารพมา่ท่ีโพธ์ิสามต้นได้สําเร็จ  จงึแสดงถึงพระองค์เป็นผู้ นําในการกอบกู้ เอกราช  ดงันี ้
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               ถึงตอนเช้า เจ้าตากทรงนําทพัไทยจีนรุกเข้าโจมตีคา่ยสาํคญัของพมา่พร้อมกนั  บนัไดไม้ไผถ่กู

พาดกําแพงคา่ยแล้วสง่ทหารไตข่ึน้ไปทกุทิศทาง  การสู้รบดาํเนินไปอยา่งดเุดอืดตัง้แตเ่ช้าจรดเท่ียงทหาร

ของเจ้าตากก็เข้าคา่ยได้  สกีุแ้มท่พัใหญ่ถกูฆา่ตายคาคา่ย  สว่นมองญารองแมท่พัพาไพร่พลสว่นหนึง่

หลบหนีออกไปได้  คา่ยโพธ์ิสามต้นก็ตกอยูใ่นอํานาจของเจ้าตา กอยา่งเบ็ดเสร็จจบักมุทหารพมา่มอญ

และคนไทยท่ียอมออ่นน้อมได้มากมาย 

               เมื่อได้ชยัชนะแก่กองทหารพมา่คา่ยโพธ์ิสามต้นแล้วก็เทา่กบัช่วงชิงกรุงศรีอยธุยากลบัคืนมาได้

เพราะกองกําลงัของพมา่ท่ีคา่ยโพธ์ิสามต้นเป็นกองกําลงัสดุท้ายที่ยดึครองกรุงศรีอยธุยาในขณะนัน้ 

(ตามรอยเลอืดพระเจ้าตาก.  2550:  67) 

 

 จากเร่ืองตามรอยเลือดพระเจ้าตากข้างต้น ได้แสดงให้เห็นถึงวีรกรรมท่ีสมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชมีชยัชนะตอ่ทหารพมา่ท่ีคา่ยโพธ์ิสามต้น  และนําเสนอถึงความกล้าหาญของ พระองค์  รวมถึง

การเป็นผู้ นําในการกอบกู้ เอกราชของชาตไิทย 

 ในเร่ือง พระเจ้าตากฯสิน้พระชนม์ท่ีเมืองนคร แม้ไมไ่ด้นําเสนอถึงเหตกุารณ์ศกึสงครามท่ี

แสดงให้เห็นบทบาทความกล้าหาญของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชโดยตรง  แตก่ลา่วถึงพระองค์

โดยตรงในเร่ืองของความกล้าหาญเดด็เด่ียวด้วยนําเสียงท่ีเชดิช ู ดงันี ้

 

               ยิง่ได้ทราบถึ งเร่ืองราวความเด็ดเดี่ยวของทา่นในการสัง่ไพร่พลทหารในความควบคมุให้ทบุหม้อข้าว 

หม้อแกงตวัเองทิง้  โดยท่ีหวงัจะไปกินข้าวในเมืองของศตัรู  และหากไมส่ามารถเอาชนะศตัรูได้ก็ยอมอดตาย... 

               ... 

               ทา่นอาจารย์วิชาสงัคมคนนีเ้องที่เลา่ให้ผมฟังถึงเร่ืองราวความกล้าหาญนัน้  เป็นครัง้แรกในชีวิต  

เร่ืองราวความกล้ายงัคงติดตรึงอยูใ่นจิตใจของผมเสมอ  ผู้กล้าคนนัน้เป็นเพียงสามญัชนคนธรรมดา  สามารถ

อาจหาญชาญชยัเอาชนะข้าศกึได้เป็นร้อยเป็นพนั  ซํา้ยงัแสดงความเด็ดเดี่ยวโดยการตดัสนิใจอยา่งเด็ดขาดใน

การทําศกึ  และตอ่มาได้เป็นเจ้าแผน่ดินช่ือวา่ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุ หรือ “สมเด็จพระเจ้าตากสนิ” 

(พระเจ้าตากฯสิน้พระชนม์ท่ีเมอืงนคร.  2550:  16-17) 
 

 จากเร่ืองพระเจ้าตากฯสิน้พระชนม์ท่ีเมืองนครข้างต้น ผู้ เขียนได้ตอกยํา้ถึงความเดด็เด่ียวของ

สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชในการคดิยทุธวิธีเข้าตีเมืองจนัทบรีุ  รวมถึงมีความอาจหาญสู้รบกบัศตัรู

ท่ีมีจํานวนมากซึง่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนกัรบของพระองค์  

 ในเร่ือง จอมกษัตริย์แห่งนักรบ  ได้นําเสนอการสู้รบของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชใน

ครัง้ตา่งๆทัง้ทางบก และทางนํา้  โดยเฉพาะด้านยทุธนาวีได้ถกูนําเสนออยา่งละเอียด เพราะเป็นอีกหนึง่

ความปรีชาสามารถของพระองค์  ดงันี ้    

                ครัน้สิน้ฤดฝูน ปีกนุ พทุธศกัราช ๒๓๑๐ กองทพัเรือของพระยาตากก็พร้อมสรรพสาํหรับ

ยทุธศาสตร์บดขยีก้องทพัพมา่ ณ คา่ยโพธ์ิสามต้น  ทรงลาํเลยีงเสบียงอาหารพร้อมสมบรูณ์สาํหรับการทํา
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สงครามยาวนาน  ซึง่กองทพัเรือของพระองค์สามารถสะสมเสบียงอาหารไว้เป็นปริมาณมากเพียงพอ

สาํหรับการทําศกึสงครามนบัแรมปี  นีค้อืพระปรีชาสามารถแหง่พระองค์ในฐานะนกัการทหารผู้ยิง่ใหญ่  

ทรงประจกัษ์แจ้งดีถึงความยากลาํ บากสาํหรับกองทพัท่ีขาดเสบียงอาหาร ...  ด้วยเหตนีุก้องทพัเรือของ

พระองค์จงึประกอบไปด้วยเหลา่ทหารหาญผู้ เข้มแข็งในภาวะศกึสงคราม  และมเีสบียงอาหารท่ีพร้อม

บริบรูณ์สาํหรับการทําศกึสงครามยาวนาน 

(จอมกษัตริย์แหง่นกัรบ.  2550:  177) 

 

 จากเร่ืองจอมกษัตริย์แหง่นกัรบ ข้างต้น ได้นําเสนอถึงพระปรีชาสามารถด้านการวางแผนรบ

ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  ทัง้ด้านการตอ่เรือรบ รวมถึงการวางแผนเร่ืองเสบียงอาหาร  ถึงแม้

ตวับทข้างต้นจะไมไ่ด้นําเสนอถึงบทบาทการสู้รบโดยตรง  แตผู่้ เขียนได้กลา่วถึงพระองค์โดยตรงวา่            

“นีคื้อพระปรีชาส ามารถแหง่พระองค์ในฐานะนกัการทหารผู้ ย่ิงให ญ่” ดงัท่ีปรากฏใน เร่ืองจอมกษัตริย์

แหง่นกัรบข้างต้น 

 ในเร่ือง ดวงพระเจ้าตากไม่ถูกประหาร  ได้กลา่วถึงสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชในด้าน

วิชาโหราศาสตร์ท่ีต้องการนําเสนอความเป็นนกัรบของพระองค์  โดยยกตวัอยา่งการศกึสงครามครัง้

ตา่งๆมาประกอบการนําเสนอ  ดงันี ้

 

               ดาวท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการฆา่ทําลายล้างอีกดวงหนึง่คือ ดาวมฤตย ู (๐) เจ้าเรือนมรณะ  

เราจะเห็นวา่ มฤตย ู (๐) นัน้  เดนินําหน้าดาวพลโูต (พ) เจ้าเรือนกมัมะ และตรีโกณ หรือร่วมธาตกุบั          

พระราชลคันา (ล)ั ด้วย...  น่ีเองเป็นจดุกําหนดให้พระองค์ทรงอบุตัขิึน้มาในโลกเพ่ือเป็นนกัรบและนกัฆา่ 

ใช่วา่พระองค์ทรงอยากจะเป็น แตจํ่าเป็นต้องเป็นและจําเป็นต้องทํา เพื่อชาติบ้านเมืองและคนไทยทกุคน 

               ... 

               พระองค์ทรงร่วมรบทพัจบัศกึกบับรรดาแมท่พันายกองมาแทบทกุสมรภู ม ิ ตัง้แตส่งครา ม

ปกป้องภยัจากพมา่ข้าศกึท่ีมาล้อมกรุง,  การตฝ่ีาวงล้อมทหารพมา่,  การตีเมืองระยอง และเมืองจนัทบรีุ ,  

การตีเมืองธนบรีุ ท่ีนายทองอินคนไทยขายชาติยดึครอง,  การกอบกู้ อิสรภาพจากพมา่ด้วยการตีคา่ยของสุ

กีพ้ระนายกองท่ีโพธ์ิสามต้นจนได้รับชยัชนะอยา่งเดด็ ขาด,  การยกทพัไปตีเมืองพิษณโุลก ,  เมืองฝาง ,  

เมอืงพิมาย,  เมอืงนครศรีธรรมราช เพ่ือรวบรวมคนไทยให้เป็นปึกแผน่  ทรงทําสงครามกบัประเทศเพ่ือน

บ้าน ทรงรบกบัพมา่ ๘ ครัง้ (ครัง้สดุท้ายที่พมา่ตีเมืองเชียงใหม ่พระองค์ไมไ่ด้ทรงร่วมรบ)  ทรงรบกบัเขมร 

คือยกทพัไปตีเขมร ๒ ครัง้  และตีได้สาํเร็จได้เขมรมาเป็นเมืองขึน้  สาํหรับลาวนัน้ พระองค์ไมไ่ด้ยกทพัไป

ตี  แตส่ง่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึยกทพัไปตีแทนซึง่ก็ทําได้สาํเร็จสมดัง่พระราชหฤทยัของ

พระองค์ 

(ดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหาร.  2551:  64,66) 

 จากเร่ืองดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหาร ข้างต้น  ผู้ เขียน ต้องการตอกยํา้ให้เหน็ถึงการเป็น

กษัตริย์ชาตนิกัรบของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช  ด้วยการใช้เหตผุลในด้านวิชาโหราศาสตร์  และ
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ประมวลการศกึสงครามสงครามครัง้ตา่งๆเพ่ือนํามาสนบัสนนุ  แสดงให้เห็นถึงพระองค์เป็นนกัรบท่ีกล้า

หาญ และชํานาญในการรบ  อีกทัง้ยงันําเสนอวา่การทําศกึสงครามของพระองค์นัน้เป็นไปเพ่ือสว่นรวม  

คือเป็นการรบเพ่ือ “ชาตบ้ิานเมืองและคนไทยทกุคน” ดงัท่ีปรากฏในเร่ืองเลา่ข้างต้น 

 จากตวัอยา่ง เร่ืองเลา่ทัง้หมดท่ีนํามาแสดงไว้ในข้างต้น  แสดงให้เห็นวา่ เร่ืองเลา่ทัง้15 เร่ือง     

ท่ีนํามาวิจยันีไ้ด้นําเสนอ และตอกยํา้ถึงความกล้าหาญด้านการศกึทัง้สิน้  เพราะ ในชว่งสมยัพระชนม์

ชีพสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช เป็นชว่งเวลาท่ีบ้านเมืองเกิดศกึสงครามทัง้ภายใน และภายนอก  

ด้วยเหตนีุผู้้ ท่ีเป็นผู้ นําจงึต้องเป็นนกัรบมีความเช่ียวชาญในด้านการศกึสงคราม  และกลยทุธ์อยา่งย่ิง  

ซึง่หากร วบรวมถึงการสู้รบและการศกึสงครามทัง้หมดตลอดพระชนม์ชีพของสมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชนบัตัง้แตย่งัรับราชการทหารในสมยักรุงศรีอยธุยาท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ถึง 32 

ครัง้ (จรรยา  ประชีตโรมรัน.  2549:  244-245) 

 ดงันัน้ ความหมาย  หรือภาพลกัษณ์ ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชจงึถกูสร้างให้เป็น

นกัรบท่ีมีความเช่ียวชาญในการรบ มีความกล้าหาญเดด็เด่ียว และมีพระปรีชาสามารถในเร่ืองวางแผน

กลยทุธ์รูปแบบตา่งๆ ทัง้การรบบนบก การตอ่เรือรบเพ่ือยทุธนาวี   โดยใช้เหตกุารณ์การศกึสงครามครัง้

ตา่งๆเป็นการสง่เสริม การสู้รบเ พ่ือปราบก๊กตา่งๆแสดงให้เห็นถึงการรวบรวมแผน่ดนิให้เป็นปึกแผน่  

การสู้รบคา่ยบ้านบางแก้วแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านการวางแผน การมีชยัชนะตอ่

อาณาจกัรใกล้เคียงแสดงให้เห็นถึงการแผข่ยายบารมีของพระองค์ การสู้รบกบัเหลา่ทหารพมา่แสด งให้

เหน็ถึงความเดด็เด่ียวกล้าหา ญ และสิ่งสําคญัคือ “วีรกรรมการกู้ เอกราช ” หรือใช้คําวา่ “กู้ชาติ” ดงัท่ี

ปรากฏในตวับทเร่ืองเลา่  เหตกุารณ์เหลา่นีแ้สดงให้เห็นถึงความเป็นกษัตริย์ชาตนิกัรบท่ีมี ความรักชาติ

ยอมสละชีวิตเพ่ือรักษาเอกราชให้ชาตไิทย อนัเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็น “มหาราช ” ของ

พระองค์ 

 

  2.2.2 การเน้นภาพกษัตริย์ทาํนุบาํรุงฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา 

  จากการศกึษาพระราชภารกิจด้านพระพทุธศาสนาของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชท่ี

ปรากฏในเ อกสารทางประวตัศิาสตร์ และใน เร่ืองเลา่พบวา่ พระราชภารกิจท่ีเก่ียวเน่ืองด้าน

พระพทุธศาสนาท่ีถกูนําเสนอใน เร่ืองเลา่ได้ถกูเน้นยํา้ เพ่ือเป็นเป็นการตอกยํา้ให้เห็ นถึงพระจริยาวตัร 

หรือพระราชภารกิจของพระองค์ท่ียงัคงตัง้ใจอปุถมัภ์พระพทุธศาสนา  หลงัจากท่ีพระพทุธศาสนา ได้รับ     

ความเสียหายหลงัสงครามเสียกรุงครัง้ท่ี 2  โดยเป็นการนําเสนอท่ีให้ความสําคญัเทา่เทียมกบัพระราช

ภารกิจในการกู้ชาต ิ จากการวิจยัพบวา่ ได้ปรากฏในเร่ืองเลา่จํานวน 8 เร่ืองคือ ใครฆา่พระเจ้าตากสิน  

ฟ้าใหม ่ แผน่ดนิพระเจ้าตาก ตากสนิมหาราช ตกสนิมหาราชชาตนิกัรบ ตามรอยเลือดพระเจ้าตาก  

จอมกษัตริย์แหง่นกัรบ และดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหาร  ดงันี ้

  ในเร่ือง ใครฆ่าพระเจ้าตากสนิ  ได้กลา่วถึงพระจริยาวตัรอยา่งหนึง่ท่ีสําคญัของ

พระองค์ คือ “การเจริญพระกรรมฐานภาวนา ” อนัเป็นหลกัปฏิบตัอิบรมทางจิตใจท่ีสําคญัของ
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พทุธศาสนิกชน  อีกทัง้ทรงมีพระราชศรัทธาปลกูสร้าง และปฏิสงัขรณ์พระอารามตา่ง ๆ โดยเฉพาะ           

วดัหงส์  ดงันี ้ 
 

               สมเดจ็พระพทุธเจ้าอยูห่วัทรงสมทานอโุบสถศลีแล้วทรงเจริญพระกรรมฐานภาวนา เสดจ็

ประทบัแรมอยู ่ณ พระตาํหนกัวดับางยีเ่รือใต้ห้าวนั  ให้เกณฑ์ข้าราชการปลกูกฏิุร้อยยีส่บิหลงั แล้วให้

บรูณปฏิสงัขรณ์พระพทุธปฏิมากรและพระอโุบสถเจดย์ีวหิารให้บริบรูณ์ขึน้สิน้ทัง้อาราม  อนึง่ ท่ีครูอบพระ

อโุบสถนัน้ ให้ชําระแผ้วถางขดุให้กว้างออกไปกวา่เก่า ให้ปลกูบวัหลวงทัง้รอบ แล้วให้นิมนต์พระสงฆ์ฝ่าย

วปัิสสนาธรุะมาอยู ่ณ กฏิุทีป่ลกูถวาย  แล้วเกณฑ์ข้าทลูละ อองธุลพีระบาทให้ปรนนิบตัทิกุๆพระองค์ ...  

แล้วทรงสถาปนาพระอโุบสถและการเปรียญเสนาสนะ กฏิุ ณ วดัหงส์สาํเร็จบริบรูณ์ 

(ใครฆา่พระเจ้าตากสนิ.  2551:  93-94) 
 

 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้าตากสนิ ข้างต้น ได้แสดงให้เห็นถึงการตัง้ใจของผู้ เขียนท่ีต้องการเน้น

ภาพความมีพระราชศรั ทธาตอ่พระพทุธศาสนาของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช  ด้วยการเจริญสติ

ภาวนา และโดยเฉพาะด้านรูปธรรมท่ีพระองค์ได้ก่อสร้างปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามจํานวนมาก  

โดยเฉพาะวดัหงส์รัตนาราม อนัเป็นวดัท่ีอยูใ่นเขตพระราชวงัธนบรีุ 

 ในเร่ือง ฟ้าใหม่   ได้นําเสนอถึงคําเส่ียงสตัย์อธิษฐานของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช ท่ี

พระองค์ได้ปณิธานท่ีเก่ียวพนัทัง้ทางด้านอาณาจกัร และพทุธจกัร โดยเฉพาะด้านพทุธจกัร ท่ีกลา่วถึง

การบํารุงพระพทุธศาสนา เพราะในชว่งเวลานัน้ตวับทได้พรรณนาถึงความเส่ือมโทรมของกิจการ

พระพทุธศาสนา และการได้บรรลพุระโพธิญาณถึงพทุธภมูิ  ดงันี ้
  

                “เจ้าคา่  คณุพระรัตนตรัยอนัประเสริฐมคีณุเหนือคณุทัง้หลาย เทพเจ้าบรรดามอีนัอยูใ่น

สมัมาทิฐิ  จงมาประชมุกนัในท่ีนี ้ แลถ้าหากวา่เรานีจ้ะได้บํารุงพระบวรพทุธศาสนาสบืสายพทุธางกรู  จกั

ได้บรรลพุระสมัมาโพธิญาณถงึพทุธภมู ิ ในวนัหน้าจกัได้บํารุงแผน่ดนิให้ร่มเยน็พ้นกลียคุ  เทพยาดาจงมา

อํานวยชยัให้เราขบัไลเ่ทพอนัเป็นมจิฉาทิฐิออกจากเมอืงจนัทบรีุนี.้..” 

(ฟ้าใหม.่  2537:  1043) 
 

 จากเร่ืองฟ้าใหม่ ข้างต้น  ถึงแม้สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชจะอยูใ่นสถานะวีรกษัตริย์ท่ี

เช่ียวชาญในการรบ  แตอี่กภารกิจหนึง่ท่ีพระองค์ปฏิบตัคิวบคูก่นัคือกิจการด้านพระพทุธศาสนา  โดยท่ี

ผู้ เขียนได้พยายามเน้นยํา้ด้วยการส่ือผา่นคําอธิษฐานของพระองค์ด้วยนํา้เสียงท่ีมุง่มัน่  โดย เฉพาะการ

ปรารถนาสมัมาโพธิญาณของพระองค์นัน้  แสดงให้เห็นถึงความศรัทธา และมัน่คงในพระพทุธศาสนา

อยา่งย่ิงยวด   



148 

 
 ในเร่ือง แผ่นดนิพระเจ้าตาก  ผู้ เขียน ไมไ่ด้กลา่วถึงรายละเอียดในพระราช ภาร กิจด้าน

พระพทุธศาสนาโดยตรง  แตไ่ด้สร้างตวับทด้วยการเน้นยํา้โดยการสอดแทรกในปณิธานของ สมเดจ็พระ

เจ้าตากสินมหาราช  ท่ีแสดงให้เห็นถึงความตัง้ใจจะกู้พระพทุธศาสนา  ดงันี ้
 

               ... พอ่อตุสาหะทรมานเท่ียวทํากา รสงครามทัง้นี ้ ใชจ่ะจงพระทยัปรารถนาหาความสขุแต่

พระองค์ผู้ เดียวหามิได้  อตุสาหะสู้ยากลาํบากพระกายครัง้นี ้ เพ่ือจะทะนบํุารุงพระศาสนา  ให้สมณะชี

พราหมณ์ประชาราษฎร์เป็นสขุทัว่ขอบขณัฑสมีา  เพ่ือจะมิให้มีคนอาสตัย์อาธรรม 

(แผน่ดนิพระเจ้าตาก.  2548:  52) 
 

 จากเร่ืองแผน่ดนิพระเจ้าตาก ข้างต้น ได้ตอกยํา้ให้เห็นความตัง้ใจขอ งสมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชท่ีตัง้ใจอปุถมัภ์ในพระพทุธศาสนา และถือวา่เป็นภารกิจท่ีสําคญัเชน่เดียวกบัการกู้ เอกราชของ

ชาตไิทย 

 ในเร่ือง ตากสินมหาราช  ได้กลา่วถึงการทะนบํุารุงพระพทุธศาสนาในเมืองนครศรีธรรมราช  

ด้วยการโปรดเกล้าให้ปฏิสงัขรณ์พระอารามตา่งๆ  โดยเฉพาะการมีมหรสพสมโภชเวียนเทียนพระเจดีย์

ท่ีบรรจพุระธาต ุ อนัเป็นการแสดงออกถึงพระราชศรัทธาท่ีมีตอ่พระพทุธศาสนา  ดงันี ้
 

               พระเจ้าตากทรงพํานกัอยู่ ท่ีเมอืงนครศรีธรรมราช ระหวา่งนัน้ทรงพระกรุณาให้ปฏิสงัขรณ์          

พระอโุบสถวหิารการเปรียญ และพระระเบียงศาลากฏิุในพระอารามใหญ่น้อยทัง้หลาย แล้วให้มกีาร

มหรสพสมโภชเวยีนพระเทียนพระมหาธาตเุจดย์ีใหญ่ เมือ่ทรงเสร็จพระราชภารกิจทัง้การบ้านเมืองจนเป็น

ท่ีเรียบร้อยและการพระพทุธศาสนาแล้ว จึงเสด็จยกพยหุโยธาทพับกทพัเรือกลบัคืนกรุงธนบรีุ 

(ตากสนิมหาราช.  2548:  378) 
 

 จาก เร่ืองตากสินมหาราช ข้างต้น  ผู้ เขียน ได้ใช้คํา “เม่ือทรงเสร็จพระราชภารกิ จทัง้การ

บ้านเมืองจนเป็นท่ีเรียบร้อยและการพระพทุธศาสนาแล้ว” แสดงให้เห็นถึงการตอกยํา้วา่สมเดจ็พระเจ้า

ตากสิมหาราชมีพระราชศรัทธาตอ่พระพทุธศาสนาอยา่งสงูสดุ  นอกจากสมเดจ็พระองค์จะเป็นนกัรบท่ี

ย่ิงใหญ่แล้ว  พระองค์ยงัให้ความสําคญักบังานพระพทุธศาสนาควบคูก่นั   

 ในเร่ือง ตากสินมหาราชชาตนัิกรบ  ได้กลา่วถึงสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชพยายามจดั

ระเบียบพระสงฆ์ให้เป็นบรรทดัฐาน ในกรุงธนบรีุในชว่งต้อนของการสถาปนา โดยให้ความสําคญักบั

พระสงฆ์  โดยเฉพาะพระภิกษุท่ีอยูใ่นฐานะอาจารย์ หรือเจ้าสํานกั  เพราะเป็นผู้ มีอิทธิพลทางจิตใจ 

และเป็นผู้ ท่ีมีศษิยานศุษิย์จํานวนมาก  ดั งนัน้หากเป็นผู้ มีภมูิธรรมท่ีดีก็สมควรท่ีจะสนบัสนนุ  แตห่าก

พระภิกษุรูปใดมีภมูิธรรมผิดแผกไปกวา่พระไตรปิฎกก็จะทําการแก้ไข  โดยกระทําภายในราชธานีก่อน 

เม่ือมัน่คงดีแล้วจะขยายไปตามหวัเมือง  หากพระสงฆ์ทรงภมูคิวามรู้ปฏิบตัติามกฎพระวินยัยอ่มสร้าง

ความเจริญ และ ศรัทธาเล่ื อมใสตอ่พทุธศาสนิกชน ด้วยการสอบไลค่วามรู้เก่ียวกบัหลกัธรรมใน

พระไตรปิฎก และเป็นแบบอยา่งท่ีจะได้จดัระเบียบพระสงฆ์ในหวัเมืองตอ่ไป  ดงันี ้  
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               จะต้องสอบไลค่วามรู้พระสงฆ์เร่ืองพระไตรปิฎก 

                “พวกเจ้าคดิวา่เป็นไปไมไ่ด้ใชไ่หม ”  พระเจ้าตากทอดพระเนตรไปรอบๆอยา่งท้าทาย  เมือ่เห็น

คนในท่ีประชมุยิม้อยา่งสภุาพ หรือมสีหีน้าไมเ่ช่ือ 

               แล้วจะได้เห็นกนั 

               โดยจะเร่ิมทําการสอบไลพ่ระสงฆ์ในธนบรีุกอ่น  เร่ิมสอบไลค่วามรู้พระไตรปิฎกของพระอาจารย์

ท่ีคนเคารพนบัถือ  จากนัน้จงึจดัลาํดบัชัน้เพ่ือตัง้คณะสงฆ์ดงัในสมยัโบราณ  แตจ่ะถกูต้องกวา่ ยตุธิรรม

กวา่  ต้องตามหลกัพระธรรม 

               ทางการจะถวายสิง่ท่ีจําเป็น  ได้แก่  ผ้าไตร... 

               เมือ่พระสงฆ์ในราชธานีได้รับการสอบไลแ่ละจดัลาํดบัชัน้เ รียบร้อย  ได้รับทกุสิง่ท่ีต้องการแล้ว  

ก็จะหนัไปจดัระเบียบเมืองอ่ืน 

(ตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ.  2550:  296) 

 

 จากเร่ืองตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ ข้างต้น  แสดงให้เห็นวา่สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

พยายามฟืน้ฟพูระพทุธศาสนา  หลงัจากท่ีได้รับความเสียหายหลั งการลม่สลายของกรุงศรีอยธุยา     

อีกทัง้จะดําเนินการตัง้สมณศกัดิต์ามโบราณราชประเพณี  แตเ่ร่ืองเลา่ข้างต้นยงัได้เน้นยํา้อีกวา่ “แตจ่ะ

ถกูต้องกวา่  ยตุธิรรมกวา่  ต้องตามหลกัพระธรรม”  เป็นการนําเสนอวา่สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช 

นอกจากจะตัง้ใจฟืน้ฟพูระพทุธศาสนาท่ีไ ด้รับความเสียหายจากศกึสงครามแล้ว ยงัเป็นผู้ มีความ

ยตุธิรรม และมีภมูิรู้แตกฉานในพระพทุธศาสนาอีกด้วย 

 ในเร่ือง ตามรอยเลือดพระเจ้าตาก   การท่ีพระองค์เป็นกษัตริย์นกัรบต้องทําศกึสงครามยงั

หวัเมืองตา่งๆ เม่ือรบชนะศกึท่ีเมืองนัน้แล้ว  พระองค์ก็พยายามทํานบํุารุงปฏิสงัขร ณ์พระอารามตา่งๆ  

และชําระโทษพระสงฆ์ท่ีทศีุล เพ่ือความบริสทุธ์ิในพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะการ ไปปราบก๊ก          

พระฝาง  เม่ือปราบได้แล้วจงึจดัระเบียบพระสงฆ์ในเมืองฝาง  ดงันี ้

 

               ในท่ีสดุก็ทรงมีพระบญัชาให้พระสงฆ์ทัง้หลายให้การตามสตัย์จริงวา่เคยกระทําความผิดพระ

วินยัข้อไหนบ้าง  ผู้ใดยอมรับสารภาพก็ให้ลาสกึแล้วจะให้ทําราชการ  หากไมม่ีผู้ใดยอมเปิดปากสารภาพ

ตามความจริงให้ลาสกิขาออกมาเป็นฆราวาสให้หมดแล้วให้พิสจูน์ตวัเองด้วยการให้ดํานํา้ในกําหนด

นาฬิกาสามกลัน้ 

(ตามรอยเลอืดพระเจ้าตาก.  2550:  101) 

 

 จากเร่ืองตามรอยเลือดพระเจ้าตาก ข้างต้น  เป็นการตอกยํา้ให้เห็นวา่สมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราชให้ความสําคญักบัพระสงฆ์ ในการฟืน้ฟพูระพทุธศาสนา อีกทัง้ยงัแสดงให้เห็นวา่ พระสงฆ์ท่ีดี

ของพระองค์จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ในพระธรรม และประพฤตตินตามหลกัพระวินยั 
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 ในเร่ือง จอมกษัตริย์แห่งนักรบ  ได้กลา่วถึง เหตกุารณ์ท่ีสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชยก

ทพัไปปราบก๊กพระยานครได้สําเร็จ  ด้วยเมืองนครศรีธรรมราชเป็นหวัเมืองใหญ่ และไมไ่ด้เสียหายจาก

สงครามเสียกรุงศรีอยธุยา พระองค์จงึได้นําพระไตรปิฎกจากเมืองนครศรีธรรมราชมาไว้ท่ีกรุงธนบรีุเพ่ือ

ทําการคดัลอก เพราะถือวา่มีความสําคญัตอ่การฟืน้ฟพูระพทุธศาสนาเป็นคมัภีร์ท่ีรวบรวมคําสัง่สอน

ในพระพทุธศาสนา เน่ืองด้วยอารามตา่งๆรวมถึงคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนาในกรุงศรีอยธุยาถกูทําลาย

เป็นอนัมาก ดงันี ้

 

               ณ หวัเมอืงนครศรีธรรมราชน่ีเอง  ระหวา่งท่ีทรงประทบัเพ่ือบริหารจดัการราชภารกิจบ้านเมอืง

นัน้  พระองค์ทรงมโีอกาส(อนัน้อยนิด)ได้ปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามตา่งๆ รวมทัง้วดัมหาธาต ุ นบัเป็นโอกาส

อนัดียิ่งท่ีจะได้บําเพ็ญกศุลกรรม  ในกาลนัน้ทรงได้รับพระไตรปิฎกจากผู้ทรงศลี  เป็นเหตใุห้บงัเกิดปิตสิขุ

โสมนสัไมม่ีประมาณ 

(จอมกษัตริย์แหง่นกัรบ.  2550:  217) 

 

 จากเร่ืองจอมกษัตริย์แหง่นกัรบ ข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงพระราชศรัทธาในพระพทุธศาสนา  

ถึงแม้จะอยูใ่นระหวา่งราชภารกิจในหวัเมือง  พระองค์ยงัคงเล่ือมใสและมีพระประสงค์ปฏิสงัขรณ์วดัวา

อารามตา่งๆ  นอกจากตอกยํา้ให้เหน็ ถึงพระราชศรัทธาในพระพทุธศาสนาของสมเดจ็พระเจ้าตากสิน

แล้ว  ยงัเป็นการตอกยํา้ ถึงความเป็นนกัรบท่ี มีพระเดชานภุาพ เหนือกวา่หวัเมืองท่ีมีความย่ิงใหญ่ใน

อดีตคือเมืองนครศรีธรรมราช   

 ในเร่ือง ดวงพระเจ้าตากไม่ถูกประหาร ได้นําเสนอข้อมลูด้านโหราศาสตร์ท่ีกลา่วถึงเกณฑ์

ชะตาของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชท่ีมีความ เก่ียวข้องกบัคณุธรรม  และพระพทุธศาสนา เพ่ือ

สร้างความนา่เช่ือถือ และตอกยํา้ให้พระองค์มีความสนใจ และทะนบํุารุงพระพทุธศาสนาให้มัน่คง

สถาพรดงัเดมิหลงัจากท่ีพระองค์กู้ เอกราชได้สําเร็จ  ดงันี ้

 

               ในพืน้ดวงพระบรมราชสมภพของพระองค์นัน้ ดาวพฤหสับด ี (๕) ทํามมุตรีโกณ หรือ  ร่วมธาต ุ

กบัพระราชลคันา (ล)ั โดยนําหน้าดาวพลโูต เจ้าเรือนกมัมะ ในขณะที่ ดาวเนปจนู (น) เจ้าเรือนภพศภุะ ท่ี

มีความหมายถึงศีลธรรม คณุงามความดี ก็เดินนําหน้าดาวเสาร์ (๗) กมัมะ โลกธรรม จงึสง่ผลให้พระองค์

ทา่นสนใจในพระพทุธศาสนา  ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียากิจในทางพระพทุธศาสนาอยา่งใหญ่หลวง ถ้า

ไมไ่ด้พระองค์ทา่นป่านฉะนีพ้ระพทุธศาสนาในประเทศไทยจะหลงเหลอือยู่ อีกหรือไมเ่ป็นเร่ืองนา่คดิ  

เพราะในขณะที่พมา่บกุทําลายล้างเผาผลาญทกุสิง่ทกุอยา่งในกรุงศรีอยธุยานัน้ วดัวาอารามตา่งๆ คมัภีร์

ทางพระพทุธศาสนาเป็นจํานวนมากก็พลอยถกูทําลายล้างไปด้วย เมือ่บ้านเมอืงราบคาบพระองค์ทรงมี

พระราชบญัชาให้รวบรวมต้นฉบบัสง่เข้ามาในกรุงธนบรีุ  ทรงให้ชําระและรวบรวมบนัทกึขึน้มาใหมพ่ร้อม

กบัสง่คนืต้นฉบบัของเกา่ไว้ในท่ีเดมิ 

(ดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหาร.  2551:  65) 
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 จาก เร่ืองดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหาร ข้างต้น  ผู้ เขียน ได้นําเสนอเพ่ือตอกยํา้ถึงภารกิจ           

กู้พระพทุธศาสนาของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  ด้วยการสร้างเสริมปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามตา่งๆ 

รวมถึงการชําระคมั ภีร์ฉบบัตา่งๆ นอกจากนีผู้้ เขียน ยงักลา่ว ยํา้วา่ “ถ้าไมไ่ด้พระองค์ทา่นป่านฉะนี ้

พระพทุธศาสนาในประเทศไทยจะหลงเหลืออยูอี่กหรือไม.่.” ซึง่เป็นการเน้นยํา้ให้สมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีกอบกู้พระพทุธศาสนาโดยแท้ 

 เร่ืองเลา่ท่ี ยกตวัอยา่งทัง้หมดข้างต้นนัน้ได้ กลา่วถึงสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช กบั

พระพทุธศาสนาในด้านตา่งๆ  เพ่ือต้องการสร้างด้วยการตอกยํา้ให้พระองค์เป็นวีรบรุุษกู้พระพทุธศาสนา  

โดยแสดงให้เห็นภมูิหลงัเสมอวา่พระพทุธศาสนาท่ีมีความรุ่งเรือง ในสมยักรุงศรีอยธุยาได้จบสิน้ ไปแล้ว  

การพยายามนําเสนอเร่ืองการฟืน้ฟทํูานบํุารุงพระพทุธศาสนาของพระองค์ เพ่ือเป็นการตอกยํา้พระราช

ประวตัท่ีิแสดงให้เห็นถึง “พระราชศรัทธาในพระพทุธศาสนา”  ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ “ความเป็นมหาราช”  

การรวบรวมแผน่ดนิให้เป็นปึกแผน่มัน่คงนัน้เป็นก ารบํารุงรักษาทางด้านอาณาจกัร  แต่ การฟืน้ฟรัูกษา

พระพทุธศาสนาให้เป็นปึกแผน่มัน่คงเป็นการบํารุงรักษาด้านศาสนจกัร  ดงันัน้ตวับทเร่ืองเลา่พระ ราช

ประวตัิ สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช จงึมกัถกูนําเสนอเร่ืองการศกึสงครา มควบคูก่บัเร่ือง

พระพทุธศาสนา       

   

  2.2.3 การสร้างความชอบธรรมในการบรมราชาภเิษก 

  การเสดจ็ขึน้ครองราชย์สมบตัขิองพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตมี 2 ประเภท คือ  การ

สืบราชสมบตัติาม สนัตตวิงศ์  เป็นการดํารงตําแหนง่พระมหากษัตริย์ด้วยการสืบตอ่ราชสมบตัขิอง

สมาชกิราชสกลุเดมิ  และการปราบดาภิเษก เป็นการดํารงตําแหนง่พระมหากษัตริย์โดยได้รับการ

ยอมรับวา่เป็นผู้ มีความสามารถ หรือมีความเข้มแขง็ทางการทหารท่ีสามารถนําพาบ้านเมืองให้เป็น

ปกตสิขุได้ การดํารงตําแหนง่พระมหากษัตริย์ทัง้ 2 ประเภทนี ้เป็นความปกตท่ีิปรากฏตัง้แตส่มยักรุงศรี

อยธุยาเร่ือยมาถึงสมยักรุงรัตนโกสนิทร์  ซึง่เอกสารทางประวตัศิาสตร์ได้กลา่วถึง พระราชประวตัขิอง

สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชวา่ชาตกํิาเนิดของพระองค์เป็นสามญัชนเชือ้สายจีน เข้ารับราชการใน

สมยัปลายกรุงศรีอยธุยาเม่ือเสียกรุงศรีอยธุยาแก่ทหารพมา่ พระองค์สามารถรวบรวมไพร่พลและขบัไล่

ทหารพมา่ได้สําเร็จ หลงัจากนัน้พระองค์จงึทําพธีิราชาภิเษก ขึน้เป็นพระมหากษัตริย์แล้วสถาปนา กรุง

ธนบรีุเป็นราชธานี  ในขณะท่ีเวลานัน้ยงัมีเชือ้พระวงศ์หลงเหลืออยู ่ การดํารงตําแหนง่พระมหากษัตริย์ของ

สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชจงึเป็น การบรมราชาภิเษกท่ีไมไ่ด้มาจากการราชวงศ์ในกรุงอยธุยา  แต่

เป็นการบรมราชาภิเษก จากการท่ีพระองค์เป็นวีรกษัตริย์นกัรบเทา่นัน้ท่ีสามารถกอบกู้ เอกราช และ

รวบรวมแผน่ดนิให้เป็นปึกแผน่อีกครัง้ 
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  จากการวิจยัพบวา่พระราชประวตัท่ีิกลา่วถึงการ บรมราชาภิเษกของพระองค์นัน้ได้ถกู

สร้างความหมายในการ สร้างความชอบธรรมในการ บรม ราชาภิเษก ดํารงสถานภาพ เป็น

พระมหากษัตริย์ ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช ทัง้ท่ีประกอบ สร้างความหมาย ใหม ่และตอกยํา้

ความหมายเดมิ  ปรากฏในเร่ืองเลา่จํานวน 7 เร่ือง คือ สามกรุง ใครฆา่พระเจ้าตากสนิ ฟ้าใหม ่ตากสนิ

มหาราชชาตนิกัรบ ความหลวงในสงสาร จอมกษัตริย์แหง่นกัรบ และดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหาร  

สามารถแบง่ได้ 2 ประเดน็ คือการสร้างพระราชกําเนิดเป็นเชือ้พระวงศ์  และการสร้างความหมายเป็น

ผู้ มีบญุบารมี  ดงันี ้

 

   2.2.3.1  พระราชกาํเนิดเป็นเชือ้พระวงศ์ 

   เอกสารทางประวตัไิด้กลา่วถึงพระราชประวตัใินวยัเยาว์ของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราชวา่พระองค์เป็นสามญัชน มารดาเป็นคนไทยช่ือนางนกเอีย้ง และบดิาเป็นคนจีนช่ือนายไหยฮอง  

แตเ่ม่ือพระราชประวตัสิว่นนีถ้กูนํามาสร้างเป็นตวับทเร่ื องเลา่ ผู้ เขียน ได้นําเสนอวา่พระองค์เป็นเชือ้  

พระวงศ์ชัน้สงูท่ีสืบเชือ้สายจากราชวงศ์ในสมยักรุงศรีอยธุยา  ดงันี ้

 ในเร่ือง ความหลงในสงสาร ผู้ เขียนได้สร้างความชอบธรรมในการปราบดาภิเษกของ สมเดจ็

พระเจ้าตากสนิมหาราชขึน้เป็นพระมหากษัตริย์ด้วยการสร้างให้พระองค์เป็นเชือ้พระวงศ์ชัน้สงูในสมยั

กรุงศรีอยธุยาโดยการ เป็นพระราช โอรสลบัของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศ   การท่ีพระองค์ทรงเป็น

เชือ้พระวงศ์ชัน้สงูในฐานนัดรพระราชโอรสจงึเป็นสิทธิอนัชอบธรรมในการราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์

ในชว่งเวลานัน้  ดงันี ้
 

               พระเถระเจ้าสรุปแล้วจึงเลา่ความเป็นมาของทา่นวา่  “เราเป็นลกูกษัตริย์พระองค์หนึง่สมยัอยธุยาตอน

ปลาย  ทา่นลองทายสวิา่ยมบิดาของเราคือใคร”  ทา่นพระครูคิดอยูป่ระเดี๋ยวหนึง่จึงคิดวา่ 
                “คงไมใ่ช่สมเด็จพระเจ้าอทุมุพร  แล้วก็คงไมใ่ช่สมเด็จพระท่ีนัง่สริุยาอมรินทร์  หรืออีกพระนามหนึง่คือ

สมเด็จพระเจ้าเอกทศั  กษัตริย์พระองค์สดุท้ายแหง่กรุงศรีอยธุยา  กระผมขอทายวา่  นา่จะเป็นสมเด็จพระ

เจ้าอยูห่วับรมโกศใชห่รือไมข่อรับ” 

                “ถกูแล้ว  โยมมารดาของเราเป็นสนมลบัๆของโยมบิดา  ซึง่เป็นกษัตริย์ลาํดบัท่ี ๓๑ แหง่กรุงศรีอยธุยา  

ทา่นทราบหรือไมว่า่สมยัอยธุยามกีษัตริย์ปกครองก่ีพระองค์” 

               ... 

               ทัง้สมเด็จพระเจ้าอทุมุพร และสมเด็จพระเจ้าเอกทศัก็ไมท่รงทราบวา่  เราเป็นโอรสในสมเด็จพ ระ

เจ้าอยูห่วับรมโกศท่ีเกิดจากสนมลบัชาวจีนช่ือไหยฮอง  ซึง่ประวตัิศาสตร์บนัทกึไว้วา่ช่ือนางนกเอีย้ง  ในความ

เป็นจริง  ไหยฮองเป็นช่ือโยมมารดา  สว่นนางนกเอีย้งไมม่ีตวัตน  การที่โยมมารดาของเราไมไ่ด้กราบทลูให้โยม

บิดาทราบ  ก็เพราะเกรงจะเป็นอนัตรายแกเ่รา  ทา่นก็ทราบดีมิใช่หรือวา่ ๔๑๗ ปีแหง่สมยัอยธุยาคือลเิกโรงใหญ่

เราดีๆน่ีเอง  มีการฆา่แกงเพ่ือแยง่ชิงราชบลัลงัก์  แก่งแยง่อิจฉากนั 

(ความหลงในสงสาร.  2551:  23-25) 
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 จากเร่ืองความหลงในสงสาร ข้างต้น เป็นการพยายาม สร้างความหมายถึงสิทธิอนัชอบธรรม

ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  ด้วยการนําเสนอวา่พระองค์เป็นพระราชโอรสลบัของสมเดจ็พระ

เจ้าอยูห่วับรมโกศ  โดยท่ีข้อมลูชดุนีไ้มป่รากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์  ทัง้นีเ้พ่ือจดุประสงค์ในการ

สร้างความหมายเพ่ือความชอบธรรมของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

 ใน เร่ือง ดวงพระเจ้าตากไม่ถูกประหาร  เป็นเร่ืองเล่ าอีกเร่ืองหนึง่ในกลุม่การสร้าง

ความชอบธรรมด้วยการสืบเชือ้สายจากพระมหากษัตริย์ในสมั ยกรุงศรีอยธุยา มีการสร้าง เร่ืองเลา่ ท่ีมี

ความหมายคล้ายคลงึกบัเร่ืองความหลงในสงสาร แตส่ร้างตวับทให้สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชเป็น

พระราชโอรสลบัของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัท้ายสระ  ดงันี ้
 

               สรุปงา่ยๆก็คอื พระองค์เอีย้ง  พระองค์พลบั และพระองค์ขาวเป็นที่น้องท้องเดียวกนั  หรือ ๓ ใบ

เถา  มพีระมารดาเป็นชาวสมอปรือเพชรบรีุ  มพีระบิดา คอื เจ้าพระบําเรอภธูร  พระเจ้าหลายเธอในพะ

เพทราชา เดมิช่ือ นายทรงบาศ สถาปนาให้เป็นเจ้า  เมือ่เสดจ็ขึน้ครองราชย์มฐีานนัดรในฐานะเชือ้พระ

วงศ์ชัน้สงูเทียบเทา่เจ้าฟ้า หรือเจ้าตา่งกรม  ดงันัน้ธิดาของทา่นจึงมีฐานนัดรศกัดิ์ เป็น “พระองค์เจ้า ” มา

แตป่ระสตูิ ซึง่ตอ่มาธิดาคนโต คือ พระองค์เอีย้ง ได้ไปเป็นชายาของ เจ้าฟ้าเพชร หรือหระเจ้าอยูห่วัท้ายสระ  

สว่นน้องอีกสองคนคอื พระองค์พลบั และพระองค์ขาวไปเป็นชายาของเจ้าฟ้าพร หรือพระเจ้าอยูห่วับรมโกศ 

               ตอ่มาพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระทรงพระราชทานพระชายา คือพระองค์เอีย้ง  ให้อยูใ่นความดแูล

ของเจ้าพระยาจกัรี บ้านโรงฆ้อง ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ที่นา่จะเก่ียวดองเป็นเชือ้พระวงศ์หา่งๆ... 

               ... 
               ทัง้นีเ้น่ืองจากในปลายรัชสมยัพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระ  พระองค์ทา่นเกิดไมพ่อใจเจ้าฟ้าพร พระ

อนชุาของทา่น  ไมท่ราบวา่เร่ืองอะไรจะไมใ่ห้ราชสมบตั ิ เตรียมจะยกราชสมบตัใิห้พระโอรสแทน  และ

กอ่นท่ีจะสวรรคตทรงคาดการ ณ์ลว่งหน้าจะต้องเกิดสงครามกลางเมือง หรือศกึสายเลอืด แยง่ชิงราช

สมบตัแินน่อน  เพ่ือความปลอดภยัของพระองค์เอีย้ง และหนอ่เนือ้เช่ือพระวงศ์ท่ีอยูใ่นพระครรภ์ จงึทรง

ฝากให้เจ้าพระยาจกัรีซึง่ในขณะนัน้มีอายปุาเข้าไป ๗๐ กวา่ปีช่วยดแูล  และเพ่ือความปลอดภยัอีกชัน้หนึง่  

เจ้าพระยาจกัรีได้ฝากไว้กบันายไหยฮอง หรือขนุพฒัน์ท่ีมฐีานะความเป็นอยูร่ะดบัเศรษฐีดแูลอีกตอ่หนึง่ 

(ดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหาร.  2551:  12-13) 
 

 จากเร่ืองดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหาร ข้างต้น  ผู้ เขียนได้นําเสนอวา่สมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระ  และลําดบัท้ายสดุได้ถกูแฝงให้เป็นบตุรของนาย

ไหยฮอง ดงัท่ีได้เคยกลา่วไปข้างต้นแล้ววา่ ข้อมลูท่ีกลา่วถึงสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมาหาราชมีเป็นผู้ สืบ

เชือ้สายราชวงศ์สมยักรุงศรีอยธุยาไมป่รากฏใน เอกสารทางประวตัศิาสตร์  ดงันัน้การนําเสนอเชน่นีใ้น

เร่ืองเลา่จงึเป็นการสร้ างความหมายท่ีตัง้ใจให้การราชา ภิเษกเป็นพระมหากษัตริ ย์ของสมเดจ็พระเจ้า

ตากสนิมหาราช หลงัท่ีพระองค์ทรงปราบเหลา่ศตัรูข้าศกึตา่งๆได้สมบรูณ์แล้วนัน้เป็นไปด้วยความ         

ชอบธรรม    
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 การสร้างความชอบธรรมของ เร่ืองเลา่ทัง้ 2 เร่ืองข้างต้น  เป็นการตัง้ใจนําเสนอ วา่สมเดจ็พระ

เจ้าตากสนิมหาราชเป็นเชือ้พระวงศ์ ในกรุงศรีอยธุยาสถานะ “พระราชโอรส ”  ยอ่มหมายถึงการมีสทิธ์ิ

โดยชอบธรรมท่ีสามารถดํารงตําแหนง่พระมหากษัตริย์ได้  ดงันัน้การราชาภิเษกของสมเดจ็พระเจ้าตาก

สนิมหาราชนอกจากพระองค์ได้รับความยอมรับวา่จะสามารถนําพาบ้านเมืองให้เป็นปกตสิขุแล้ว ยงัถือ

เป็นการสืบราชสนัตตวิงศ์อยา่งถกูต้องตามความต้องการของสงัคมสมยัหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง

อีกด้วย  แตก่ารนําเสนอวา่เป็น “พระราชโอรสลบั” นัน้ เพราะพระราชประวตัชิว่งนีไ้มป่รากฏในเอกสาร

ทางประวตัศิาสตร์ฉบบัใดๆ การนําเสนอเชน่นีจ้งึเป็นการสร้างความนา่เช่ือถือ โดยสร้างเนือ้หาให้มี

ความซบัซ้อนในเหตผุล ข้อมลูลบัเหลา่นีจ้งึไมไ่ด้รับการบนัทกึในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ฉบบัใดๆ 

แตป่รากฏในพระราชประวตัท่ีิเป็นเร่ืองเลา่เทา่นัน้ 

 

   2.2.3.2  เป็นผู้มีบุญมาจุต ิ

   การสร้าง ความหมายเพ่ือสร้าง ความชอบธรรมอีกสิ่งหนึง่คือ การสร้างให้

พระองค์เป็นผู้ มีบญุบารมีมากกวา่บคุคลธรรมดา ท่ีสอดคล้องกบัคา่นิยมไทยท่ีนบัถือพระพทุธศาสนา  

ยกยอ่ง หรือนบัถือผู้ มีบญุบารมี หรือการ บําเพ็ญบารมี ดงัท่ีปรากฏในคตคิวามเช่ือของคนไทยเร่ือง   

พระโพธิสตัว์ 

   ในเร่ือง  ใครฆ่าพระเจ้าตากสนิ  ผู้ เขียน ได้สร้างให้สมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชเป็นเทวบตุรบนสวรรค์เป็นพระโพธิสตัว์มาจตุบินโลกมนษุย์  ดงันี ้  

 

ปางนัน้  พระมหาเธียร  “เจียนสนิ” 
  องค์พระโพธิสตัต์  ภิญโญ   มโนใส 
  สดบัเพียง  สาํเนียงเทพ  พิรีพิ้ไร 
  เธออ้อนวอน  ขอให้   ได้โปรดปราน 
   แกบ่รรดา ขาวมนษุย์  สดุวิโยค 
  แสนโศก   แสนทกุข์   ไร้สขุศานต์ 
  ขอได้โปรด  จตุ ิ  ในเร็ววาร 
  แม้เน่ินนาน  ไทยจะยบั  ไมก่ลบัคืน 

  (ใครฆา่พระเจ้าตากสนิ.  2551:  4) 

 

 

 



155 

 
 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้าตากสิน ข้างต้น  ได้นําเสนอถึงบญุบารมีของสมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราช ท่ีพระองค์มีสถานภาพเป็นพระโพธิสตัว์มาจตุ ิ ด้วยเหตผุลสําคญัในการจตุคิรัง้นีคื้อเพ่ือชว่ย

ชาตไิทย ดงัท่ีตรงกบัเหตกุารณ์สงครามเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 สภาพบ้านเมืองเสียหายต้อง ตกอยู่

ภายใต้การปกครองของพมา่ และคนในชาตแิตกเป็นก๊กเป็นเหลา่  สอดคล้องกบัสมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชเป็นผู้ ท่ีสามารถกู้ เอกชาต ิและบํารุงรักษาบ้านเมืองให้มัน่คงและเป็นปึกแผน่อีกครัง้ การนํา

เชน่นีจ้งึเป็นการสร้างคว ามหมายท่ีแสดงให้เห็นวา่การ บรมราชา ภิเษกของสมเดจ็พร ะเจ้าตากสนิ

มหาราชจงึมีความเหมาะสมด้วยพระองค์เป็นพระโพธิสตัว์ผู้ถกูเลือกให้ลงมารักษาชาตไิทย  

 ในเร่ือง จอมกษัตริย์แห่งนักรบ แม้วา่ผู้ เขียนจะไมไ่ด้สร้างให้สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

มีสถานภาพเป็นพระโพธิสตัว์โดยตรง  แตไ่ด้สร้างสถานภาพท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพระโพธิสตัว์อยา่ง

ใกล้ชิด  คือเป็นผู้ ได้รับการคุ้มครองจากพระโพธิสตัว์  ดงันี ้

 

               ...พระยาตากพร้อมด้วยเหลา่ทหารหาญจงึหยบิเศษดนิโรยบนศรีษะอธิษฐานวาระจิตขอบารมี

จากพระแมธ่รณีให้คุ้มครอง  ขอคณุบิดรมารดาปกป้องจากคมหอกคมดาบ  ขอพระบารมีจาก

พระพทุธศาสนาทรงคุ้มครองกองทพัชาตขิองพระองค์ให้รอดพ้นจากเงาพญามจัจรุาชในบดันี ้ ครัน้สิน้สดุ

วาระอธิฐานบารมลีาํดบันัน้  แสงบารม ี๗ ส ี จึงถกูประทานลงมาจากเบือ้งบนเพื่อคุ้มครองกองทพักู้ชาติ

ของพระยาตากสนิ  อนัแสงบารม ี๗ สนีัน้  เป็นแสงพระบารมขีองพระโพธิสตัว์ จะปรากฏเป็นแสงสวา่งสี

ขาวเจิดจ้าสกุใส  คงมแีตพ่ระยาตากและผู้อนัมจีกัขอุนัเป็นทิพย์เทา่นัน้ท่ีสามารถมองเห็นได้ สาํหรับเหลา่

ทหารหาญในกองทพัคงสามารถสมัผสัได้เพียงการปรากฏของอาการขนลกุชนัทัว่ร่างกายเทา่นัน้ 

(จอมกษัตริย์แหง่นกัรบ.  2550:  131) 

 

 จากเร่ืองจอมกษัตริย์แหง่นกัรบ ข้างต้น นอกจากการสร้าง ความหมายให้สมเดจ็พระเจ้าตาก

สินมหาราชเป็นผู้ ได้รับความคุ้มครอง หรือ มีพลงั วิเศษจากพระโพธิสตัว์แล้ว  เร่ืองเลา่ยงัสร้างให้

พระองค์เป็นผู้พิเศษกวา่ทหารอ่ืนทัว่ไป โดยเฉพาะการมีจกัขอุนัเป็นทิพย์  พระพรหมคณุาภรณ์ได้ให้

ความหมายของจกัขทุพิย์วา่ หมายถึงตาทิพย์ คือดอูะไรเห็นได้หมด อนัเป็นสว่นหนึง่ของอภิญญาท่ีผู้

นัน้จะต้องมีจิตท่ีบริสทุธ์ิ และผา่นการฝึกสมาธิเป็นอยา่งดี(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต).  2551:  

378) การสร้างให้พระองค์เป็นผู้ มีลกัษณะพิเศษกวา่บคุคลทัว่ไปเพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความชอบ

ธรรมในการบรมราชาภิเษก 

 การนําเสนอวา่สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชเป็นพระโพธิสตัว์มาจตุ ิหรือมีความเก่ียวพนักบั

พระโพธิสตัว์นัน้  นอกจากจะแสดงให้เหน็ถึงบญุบารมีท่ีมากกวา่กวา่ มนษุย์ทัว่ไปแล้วยงัเป็นการสร้าง

ความหมายท่ีมีนยัสําคญั คือ “ความเป็นโพธิสตัว์ ” ในพระพทุธศาสนา เป็นผู้ ท่ีกําลงับําเพ็ญบารมี 10 

ดงันัน้การประกอบสร้างความหมายให้สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระโพธิสตัว์จงึเป็นการทําให้
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พระองค์มีผู้ วิเศษกวา่มนษุย์ทัว่ไป อีกทัง้การบําเพญ็บารมีของพระโพธิสตัว์นัน้ คือการบําเพ็ ญบารมี

ชว่ยเหลือมนษุย์ เพ่ือได้เป็นพระพทุธเจ้าในอนาคต  เป็นการจตุมิาเพ่ือปราบทกุข์เขญ็ความทกุข์ร้อน   

ผนวกกบัเวลานัน้กรุงศรีอยธุยาเกิดศกึสงคราม และเป็นฝ่ายพา่ยแพ้ในท่ีสดุ  แต่ ด้วยบารมีของสมเดจ็

พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีเป็นพระโพธิสตัว์จงึสามารถกอบกู้ อิสรภาพ และรวบรวมแผน่ดนิอีกทัง้ฟืน้ฟู

พระพระพทุธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอีกครัง้   

 การนําเสนอ ถึงบญุบารมีของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช  นอกจากการประ ดษิฐ์ขึน้จาก

จินตนาการของผู้ เขียนแล้ว  การคดัเลือกเนือ้หาท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ยงั เป็นอีกวิธีหนึง่

ท่ีนํามาใช้สร้างความหมาย 

 ในเร่ือง ตากสินมหาราชชาตนัิกรบ ได้นําเสนอเร่ืองเลา่ในเนือ้หาท่ีแสดงถึงบญุบารมีของ 

สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชอยา่งเดน่ชดั คือเม่ือครัง้ท่ีพระองค์ถกูลงโทษให้นําไปมดัไว้กบัเสาทา่นํา้

ตลอดทัง้วนัจนกระทัง่เวลานํา้ขึน้ แตพ่ระองค์รอดมาได้ด้วยบญุบารมี  ดงันี ้

 

               อีกวนัหนึง่  สนิทําให้เขาทัง้สองต้องถกูลงโทษเพราะเลน่การพนนัท่ีในวดั ทา่นเจ้าอาวาสโกรธ

มาก  สัง่ให้จบัสนิมดัไว้กบัเสาท่ีทา่นํา้ตลอดทัง้วนั  สนิเกือบจมนํา้ตายเมือ่นํา้ขึน้ แตร่อดมาได้ด้วยบญุ

บารม ี บนุนาคเลา่อยา่งอดช่ืนชมไมไ่ด้  ใช ่ใครๆก็เห็นวา่สนิมบีารมยีิง่ใหญ่มาตัง้แตว่ยัเดก็ 

(ตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ.  2550:  150) 

 

 จากเร่ืองตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ ข้างต้น  มีเนือ้ความท่ีแสดงให้เห็นถึงอภินิหารบารมีของ

สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ข้อมลูท่ีนํามาสร้างความหมายนีไ้ด้ปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ 

คือหนงัสืออภินิหารบรรพ บรุุษ  การสร้างความหมายท่ีนําเสนอวา่พระองค์เป็นผู้ มีบญุจงึเป็นการสร้าง

ความหมายด้วยการนําเสนอซํา้เพ่ือการตอกยํา้ความหมายถึงบญุบารมีท่ีพิเศษกวา่บคุคลธรรมดา 

 เนือ้หาอีกหนึง่ตอนท่ีได้รับการนําเสนอซํา้จากเอกสารทางประวตัศิาสตร์ เพ่ือสร้าง

ความหมายให้สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชเป็นผู้ มีบญุบารมี  และเป็นสามารถดํารงสถานะเป็น

พระมหากษัตริย์ได้โดยชอบธรรม  คือ “การทํานายข องซินแส ” คําพยากรณ์ท่ีพระองค์ได้รับคือ ตอ่ไป

พระองค์จะได้เป็นพระมหากษัตริย์  แสดงให้เห็นถึงดวงชะตาของถกูกําหนดแล้ว 

 ในเร่ือง สามกรุง  ถึงแม้เร่ืองเลา่จะเป็นร้อยกรอง แตย่งัคงเนือ้หาท่ีกลา่วถึงซินแสชาวจีนได้

พยากรณ์วา่ตอ่ไปพระองค์จะได้พระมหากษัตริย์  ดงันี ้
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จีนตอบวา่ข้าพเจ้า  ซินแสเถ้าหมอด ู เรียนจากครูเมืองจีน 

ผู้ประวีณวิทยาศาสตร์  สามารถรู้ลว่งนา่  วา่บรุุษสตรี  คนใดมีรูปลกัษณ์  อนัสอ่ศกัดิ์วาศนา   
ในอนาคตกาล  สบืสาํนารแตนี่ ้ ใครจะเป็นเชน่ชี ้ ทราบได้ในปัจ  จบุนัแล ฯ 
 
 ภิกษุหนึง่หวัร่อ  วา่เฉพาะตวัอาตมะ  มลีกัษณะฉนัใด  วาศนาไฉนบอกบ้าง 
ตามคดีท่ีอ้าง  วา่ร้ายฤๅดี ฯ 
ซินแสทํานายภิกษุองค์ท่ี ๑

  ศกัดิ์กษัตร์ถนดัทรง   สอ่ชี ้
 ชายใดไกรลกัษณ์พร้อม เพราองค์ 

  สมบตัิขตัยมง   คลครอบ  ครองแฮ 
  ชายนัน่คอืทา่นนี ้  แนข้่าพยากรณ์ ฯ 

(สามกรุง.  2495?:  55) 

 

 จากเร่ืองสามกรุง ข้างต้น  เป็นการตอกยํา้ด้วยการนําเสนอซํา้เนือ้หาท่ีได้ปรากฏในเอกสาร

ทางประวตัศิาสตร์ คือหนงัสืออภินิหารบรรพบรุุษ  อั นเป็นแหลง่ข้อมลูในการสร้างเร่ืองเลา่ ท่ีมีเนือ้หา

ตรงกบั ความ หมาย ท่ีต้องการ นําเสนอคื อ การสร้างความชอบธรรมในการราชา ภิเษกขึน้เป็น

พระมหากษัตริย์ของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช 

 ในเร่ือง ฟ้าใหม่  ได้แสดงให้สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชมีความชอบธรรมในการเป็น

พระมหากษัตริย์ ด้วยวิธีการนําเสนอผา่น “การพยากรณ์” คล้ายคลงึกบัเร่ือง สามกรุง ท่ีได้อาศยัข้อมลู

จากเอกสารทางประวตัศิาสตร์  แตต่วับทเร่ืองเลา่ได้ถกูนํามาดดัแปลง  ดงันี ้

 

                “วิชาท่ีจะเรียนจะรู้มนัยอ่มมีขัน้มีขีด...  ข้าจะบอกให้  เจ้าคนใหญ่นีก้บัเจ้าคนหน้าสวยคนนีจ้ง

เรียนวิชาดฤูกษ์ลา่งฤกษ์บน  ทัง้จงฝึกฝนการรักษาขนบธรรมเนียมทัง้ปวงจงหนกั  ตําแหนง่ของเจ้าเจ้ายงั

นกึไมถ่ึงดอกขณะนี.้..  เมือ่กรุงศรีอยธุยาหาไมแ่ล้วจะเป็นพาหนะคูบ่ญุไปสร้างกรุงใหม ่ ลกูหลานของเจ้า

จะกินบญุใหญ่สบืเชือ้สายแผไ่ปหลายชัว่อาย”ุ 

(ฟ้าใหม.่  2537:  87) 

 

 จากเร่ืองฟ้าใหม่ ข้างต้น  ผู้ เขียนยงัคงใจความเดมิถึงคําพยากรณ์วา่สมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราชในอนาคตพระองค์จะได้เป็นพระมหากษัตริย์ แตไ่ด้เปล่ียนแปลงจากผู้ ทํานายเป็นซินแสเป็น

ชีปะขาวท้ายวดั การนําเสนอ ด้วยการตอกยํา้เร่ืองคําพยากรณ์เชน่นีย้อ่มแสดงให้เห็นถึงการพยายาม

สร้างให้พระองค์มีความชอบธรรมในการบรมราชาภิเษกหลงัการลม่สลายของกรุงศรีอยธุยา 
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 ในเร่ือง ตากสินมหาราชชาตนัิกรบ   เป็นอีกเร่ืองหนึง่ท่ีตอกยํา้ในสิทธ์ิของสมเดจ็พระเจ้า

ตากสนิมหาราช  ด้วยการนําเสนอซํา้ พระราชประวตัใินวยัเยาว์ท่ีได้รับคําพยากรณ์ไว้วา่จะได้เป็น

พระมหากษัตริย์  ดงันี ้

 

                “เจ้าจําได้ไหม  ข้าเคยเลา่วา่  สมยัท่ีข้าบวชเณรอยูก่บัทองด้วงเพ่ือนข้า  เราออกไปบิณฑบาต  

ได้พบกบัซนิแสคนหนึง่  พยากรณ์วา่ข้าจะได้ครองราชย์ในวนัหนึง่” 
               ทองดียิม้  พยกัหน้า  แล้วเช็ดแขนตอ่  แตบ่นุนาคพดูเบาๆ “ข้าจําได้  ทา่นเลา่ให้ข้าฟังเมื่อกลบั

เข้าวดั  ทา่นหวัเราะใหญ่ 
(ตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ.  2550:  147-148) 

 

 จากเร่ืองตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ ข้างต้น มีเนือ้หาท่ีแสดงออกถึงใจความสําคญัเหมือนกบั

เร่ือง สามกรุง  คือต้องการตอกยํา้เพ่ือสร้างความหมายใน เร่ืองสร้างความชอบธรรมในการ บรม

ราชาภิเษกเชน่กนั  เป็ นการสร้างประกอบสร้างเร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช

ด้วยวิธีการเรียบเรียงใหม ่

 ในเร่ือง จอมกษัตริย์แห่ งนักรบ  เป็นเร่ืองเลา่ อีกเร่ืองหนึง่ท่ีตอกยํา้ด้วยการนําเสนอซํา้ใน

เนือ้หาท่ีกลา่วถึงการพยากรณ์  แตไ่ด้ปรับเปล่ียนเนือ้หาบางสว่นให้เปล่ียนแปลงไปจากเนือ้หาท่ี

ปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์  ดงันี ้

 

                “ซินแสชาวจีนผู้มีความเมตตาปรากฏให้เห็นจากแววตา ยงัคงยืนแนว่นิ่งมีรอยยิม้อนัอบอุน่ด้วย

ไมตรีจิตสือ่สารไปถึงเด็กน้อยชาวจีนผู้ซึง่กําลงัไร้เดียงสาตอ่คําทํานายของซินแสชราภาพ คําทํานายของ

ซินแสผู้ นี ้ นบัวา่ได้สร้างความขบขนัให้กบัเด็กน้อยชาวจีนร่างเลก็ยิ่งนกั จะอยา่งไรเสยี ความขบขนัเยี่ยงนี ้ 

ยงันบัวา่ไมทํ่าให้ผู้ได้รับทํานายต้องจมปรักอยูก่บัความเศร้าหมอง  ถงึแม้จะเป็นคาํทํานายท่ีไมม่วีนัเป็น

ความจริงขึน้มาได้  บดันี ้ ความขบขนัได้บงัเกิดขึน้ไปทัว่แล้วสาํหรั บผู้ ท่ีได้สดบัรับฟังคาํทํานายวา่ เด็ก

น้อยชาวจีนร่างเลก็ผู้ นี ้ ตอ่ไปในภายภาคหน้าจะได้เป็นพระเจ้าแผน่ดนิแหง่กรุงสยาม” 

(จอมกษัตริย์แหง่นกัรบ.  2550:  189) 

 

 จากเร่ืองจอมกษัตริย์แหง่นกัรบ ข้างต้น  เนือ้หาสําคญัยงัคงใจความท่ีนําเสนอการได้รับคํา

พยากรณ์จากซนิแสชาวจีนท่ีมีตอ่สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชวา่ในภายภาคหน้าจะได้เป็น

พระมหากษัตริย์  แตจ่ากข้อมลูท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ คือหนงัสืออภินิหารบรรพบรุุษนัน้  

การพยากรณ์ของซินแสเกิดขึน้ตอนท่ีพระองค์เป็นภิกษุกําลงับณิฑบาตกับภิกษุทองด้วง  แตต่วับทเร่ือง

จอมกษัตริย์แหง่นกัรบ ข้างต้นนีไ้ด้สร้างให้สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาร าชได้รับคําพยากรณ์จากซนิแส

ตอนตัง้แตว่ยัเดก็  การสร้างเร่ืองเลา่เชน่นีเ้ป็นการสร้างเร่ืองเลา่ด้วยวิธีการปรับแตง่ข้อมลู 
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 การ ประกอบ สร้างความหมาย เพ่ือสร้างความชอบธรรมในการ บรม ราชา ภิเษกขึน้เป็น

พระมหากษัตริย์ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  เป็นการสร้างพระเกียรตยิศให้สมเดจ็พระเจ้าตาก

สินมหาราช  โดยแบง่ออกได้ 2 กลุม่  คือ  กลุม่การสืบราชสนัตตวิงศ์ตอ่จากพระมหากษัตริย์ใ นสมยั

กรุงศรีอยธุยา  ด้วยการ เร่ืองเลา่ท่ี นําเสนอวา่พระองค์เป็นเชือ้พระวงศ์ ชัน้สงูในราชวงศ์บ้านพลหูลวง   

ซึง่เป็นราชวงศ์สดุท้ายก่อนท่ีจะเกิดสงครามเสียกรุงครัง้ท่ี 2  และกลุม่การสร้างให้สมเดจ็พระเจ้าตาก

สินมหาราชเป็นผู้ มีบญุเป็นองค์พระโพธิสตัว์ลงมาปราบทกุข์เข็ญของอาณาราษฎร รวมถึงการได้รับคํา

พยากรณ์ให้ ดํารงฐานะพระมหากษัตริย์  ทัง้นีเ้พ่ือ ต้องการสร้างความหมายเร่ือง การสร้างความชอบ

ธรรมในการราชา ภิเษกขึน้เป็นพระมหากษัตริย์ ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  และ สถาปนากรุง

ธนบรีุเป็นราชธานีแหง่ใหมใ่นเวลาตอ่มา  หลงัจากท่ีพระองค์เป็นผู้ นํา กองกําลงัในการขบัไลท่หารพมา่ 

และปราบก๊กตา่งๆเพ่ือสร้างความเป็นปึกแผน่ของราชอาณาจกัร 

 

  2.2.4 การโต้กลับความหมายท่ีลดทอนพระเกียรติ 
  เอกสารทางประวตัศิาสตร์โดยเฉพาะ พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา  และ

จดหมายเหตคุวามทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี ท่ีนําเสนอถึงสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชในชว่งท้าย

รัชกาลวา่พระองค์มีอาการพระสตวิิปลาสดรุ้ายตอ่อาณาประชาราษฎร์ และทางฝ่ายพทุธจกัร  จนใน

ท่ีสดุพระองค์ถกูประหารชีวิตตดัศีรษะท่ีป้อมวิชยัประสิทธ์ิ  ถึงแม้ข้อมลูชดุนี ้ จะเป็นข้อมลูสําคญัในการ

สร้างเร่ืองเลา่  แตจ่ากการวิจยัพบวา่พระราชประวตัชิว่งท้ายรัชกาลของพระองค์เม่ือถกูนํา มาเสนอผา่น

เร่ืองเลา่ได้ปรากฏเนือ้หาท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ 

 การนําเสนอพระราชประวตัชิว่งท้ายรัชกาลท่ีแตกตา่งไปจากเอกสารทางประวตัศิาสตร์ เป็น

ผลจากการสร้างเร่ืองเลา่ท่ีนําเสนอถึงความกล้าหาญ และสร้างคณุประโยชน์ตอ่ประเทศชาตใินชว่งต้น

รัชกาลแต่ กลบัมีอาการพระสตวิิปลาส และถกูประหารชีวิตในท่ีสดุตามท่ีปรากฏในเอกสารทาง

ประวตัศิาสตร์ได้สร้างความกงัขาตอ่สงัคมบางสว่น ถึงภาพลกัษณ์ หรือพระราชประวตัขิองพระองค์

ในชว่งท้าย   จงึสง่ผลให้เร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พ ระเจ้าตากสินมหาราชได้นําเสนอพระราช

ประวตัชิว่งท้ายรัชกาลท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือแก้ไขภาพลกัษณ์ในด้านลบ   โดยการสร้างพระราชประวตัิ

ขึน้ใหมท่ี่แตกตา่งไปจากข้อมลูในเอกส ารทางประวตัศิาสตร์ ปรากฏใน เร่ืองเลา่  10 เร่ือง  คือ พระเจ้า

กรุงธน ใครฆา่พระเจ้ากรุงธน สามกรุง ใครฆ่าพระเจ้าตากสิน ผู้อยูเ่หนือเง่ือนไข ตากสินมหาราชชาติ

นกัรบ ความหลงในสงสาร พระเจ้าตากฯสิน้พระชนม์ท่ีเมืองนคร จอมกษัตริย์แหง่นกัรบ และดวงพระ

เจ้าตากไมถ่กูประหาร  สามารถแบง่ออกเป็น 2 เร่ือง คือ อาการพระสตวิิปลาส และการถกูประหารชีวิต

ตดัศีรษะท่ีป้อมวิชยัประสิทธ์ิ (พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา เลม่ 2. 2548: 230) ดงันี ้
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   2.2.4.1 การปฏิเสธพระสตวิิปลาส 

   เอกสารทางประวตัศิาสตร์ได้นําเสนอพระราชประวตัขิองสมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชในเชิงลดทอนพระเกียตวิา่พ ระองค์มีพระสตวิิปลาส และสง่ผลให้ อาณาประชาราษฎร์ได้รับ

ความเดือนร้อน  ตลอดจนฝ่ายศาสนจกัรก็ได้รับผลกระทบเชน่กนั  แตพ่ระราชประวตัชิว่ง เดียวกนันีไ้ด้

ถกูนําเสนอผา่นเร่ืองเลา่ได้ปรากฏความท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ  ดงันี ้

   ในเร่ือง พระเจ้ากรุงธน ผู้ เขียนไมไ่ด้ปฏิเสธถึงอาการพระสตวิิปลาสของสมเดจ็

พระเจ้าตากสนิโดยตรง  ยงัคงนําเสนอวา่พระองค์มีอาการพระสตวิิปลาสด้วยการอาศยัข้อมลูจาก

เอกสารทางประวตัศิาสตร์ คือจดหมายเหตคุวามทรงจํากรมหลวงนรินทรเทวี  ในเหตกุารณ์ท่ีพระองค์

ให้ปลกูไผ ่และตรัสถึงการเหาะของพระองค์  แตไ่ด้สอดแทรกคําอธิบายชดุใหมเ่พิ่มเตมิ  ดงันี ้

 

พระเจ้ากรุงธน -  น่ี, ธิเบศร์, สัง่ให้เขาปลกูไม้ไผส่กัพนัหนึง่, ไม้แกน่สกัพนัหนึง่, ใครม ี

                                                           บญุมาข้างหน้าจะได้สร้างปราสาท, ไมไ่ผจ่ะได้ทําร่างร้าน  ไม้แกน่  

                                                           จะได้ใช้เป็นกระดกูสาํหรับกอ่ตัง้เสาปราสาท  เผ่ือผู้มบีญุจะมา    

                                                           สว่นข้านะ่  มนัจะเหาะอยูแ่ล้ว  ข้าจะเหาะธิเบศร์ 

(พระยาธิเบศร์กบัเจ้าจอมมารดาฉิมตกใจมาก  คลานเข้าไปใกล้ พระเจ้ากรุงธนม ี      

พระอาการไมส่บายมากขึน้  แตภ่ายหลงัก็กลบัได้พระสต)ิ 

(พระเจ้ากรุงธน.  2536?: 104) 

 

 จากเร่ืองพระเจ้ากรุงธนบรีุ ข้างต้น  ถึงแม้ผู้ เขียนไมไ่ด้ปฏิเสธอาการพระสตวิิปลาสโดยตรง    

หรือเปล่ียนแปลงข้อมลูท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์  แต่ เร่ืองเลา่ได้นําเสนอถึงระยะเวลาของ

พระอาการท่ีเป็นเพียงชัว่คราว  ดงัท่ีปรากฏวา่ “แตภ่ายหลั งก็กลบัได้พระสติ ”  เป็นการสร้างขึน้ เพ่ือ

แสดงให้เห็นวา่สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชไมไ่ด้มีอาการพระสตวิิปลาสตลอดเว ลา  หรือแสดง

อาการคลุ้มคร่ัง 

 ในเร่ือง ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน  ผู้ เขียนยงัคงนําเสนออาการพระสตวิิปลาสตามเอกสารทาง

ประวตัศิาสตร์  แตไ่ด้เพิม่เตมิเนือ้หาด้วยการสร้าง เร่ืองเลา่ ท่ีแสดงให้เห็นถึงอาการพระสตวิิปลาสท่ี

เลก็น้อย รวมถึงสาเหตขุองอาการ  ดงันี ้ 

 

               พงศาวดารกลา่ววา่  สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุทรงเสยีพระสต ิ ข้อนนีไ้มม่ใีครจะปฏิเสธได้  

จดหมายทัง้ทางไทยและตา่งประเทศ  ซึง่อยูใ่นเมืองไทยเวลานัน้บนัทกึข้อความไว้สอดคล้องต้องกนั      

วา่พระสตวิปิลาส  แตก่ารท่ีพระสตวิปิลาสนัน้  ไมไ่ด้หมายความวา่จะบ้าคลัง่  อาจเป็ นอาการดรุ้าย หรือ

เคลบิเคลิม้ไปบ้างบางเวลา  แตโ่ดยมากก็รู้สกึผิดชอบ  คนเก่งกบัคนบ้านัน้  สภาพจิตใจอยูใ่นขีดใกล้เคียงกั  

และไมเ่ป็นการประหลาด  ท่ีคนเกง่จะมสีตวิปิลาสขึน้สกัวนัหนึง่ 
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               อนัท่ีจริง  เร่ืองพระสตวิปิลาสนัน้มมีลูเหต ุ และมลูเหตก็ุเน่ืองมาจากความใจดีของพระองค์  

เมือ่ทรงรบชนะพมา่และขึน้ครองประเทศแล้ว  ก็ทรงชว่ยเหลอืพวกเจ้านายอยธุยา มเีจ้าผู้หญิงสององค์ ท่ี

ทรงเอามาเลีย้งเป็นชายา... 

               ตอ่มาปรากฏเร่ืองหมอ่มทัง้สองคนมีชู้กบัมหาดเลก็  จึงถกูเอาตวัมาไตส่วนหมอ่มทัง้ สองคน

สารภาพและท้าให้ประหารชีวิต  เพ่ือจะได้ตายตามพอ่  เร่ืองมีชู้นัน้เป็นจริงหรือไม ่ ไมม่ีพิสจูน์แนช่ดั  และ

ผู้สนัทนักรณีก็ไมเ่ช่ือวา่เป็นความจริง... 

               ภายหลงัท่ีประหารชีวติหมอ่มทัง้สองแล้ว  ความปรากฏขึน้วา่เร่ืองมชีู้สูส่าวนัน้  เป็นเร่ือง

เหลวไหล  หามลูความจริงมไิด้  ยิง่กวา่นัน้ในเวลาท่ีถกูประหารนัน้หมอ่มอบุลกําลงัตัง้ครรภ์  จงเป็นเหตุ

ให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุทรงโทมนสัอยา่งแรงกล้า  ถึงกบัวา่จะขอตายตามพระราชชายาทัง้สอง

พระองค์  รับสัง่ถามคนใกล้ชิด วา่ใครจะตายตามเสด็จบ้าง... 

               สญัลกัษณ์แหง่ความสตวิปิลาส  ได้เร่ิมขึน้ตัง้แตว่นันัน้... 

(ใครฆา่พระเจ้ากรุงธน.  2544:  309-310) 

 

 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธนบรีุ ข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงผู้ เขียนไมไ่ด้ปฏิเสธอาการพระสติ

วิปลาสของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชอยา่งสิน้เชิง  แตย่อมรับในเชิงปฏิเสธวา่พร ะองค์มีอาการ

พระสตวิิปลาสจริงตามท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ แตอ่าการของพระองค์ เป็นเพียง  

“เคลิบเคลิม้ไปบ้างบางเวลา แตโ่ดยมากก็รู้สกึผดิชอบ ” ดงัท่ีปรากฏใน เร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธนใน

ข้างต้น  และไมไ่ด้ถึงขนาดบ้าคลัง่  อีกทัง้ผู้ เขียนยงัต้องการสร้างความยอมรับจากสงัคมวา่ ผู้ ท่ีเก่งกล้า

มีความสามารถ และสร้างคณุประโยชน์ตอ่ประเทศอยา่งใหญ่หลวงนัน้  เป็นผู้ ท่ีมีจิตใจท่ีพิเศษสภาพ

จิตใจอยูใ่นขีดท่ีใกล้เคียงกนั  ดงัท่ีปรากฏในเร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธนในข้างต้นวา่ “คนเก่งกบัคนบ้านัน้  

สภาพจิตใจอยูใ่นขีดใกล้เคียงกนั  และไมเ่ป็นการประหลาด ท่ีคนเก่งจะมีสตวิิปลาสขึน้สกัวนัหนึง่”   

 สําหรับสาเหตขุองอาการพระสตวิิปลาสของพระองค์ท่ีถกูสร้างขึน้ เพ่ือแสดงให้เห็นวา่          

พระอาการสตวิิปลาสมีมลูเหต ุและเหตมุาจากความเมตตาของพระองค์นัน่เอง ไมไ่ด้ได้เก่ียวกบัการ

เคร่งครัดในพระวิปัสสนากรรมฐานแตอ่ยา่งไร 
 เร่ืองเลา่ทัง้ 2 เร่ืองข้างต้น  คือ พระเจ้ากรุงธนบรีุ และใครฆา่สมเดจ็พระเจ้ากรุงธน นอกจาก

เป็นเร่ืองเลา่ท่ีสืบทอดความหมายดัง้เดมิในเร่ืองพระสตวิิปลาสของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชแล้ว

ดงัท่ีได้เคยกลา่วไว้แล้วยงัเป็นเร่ืองเลา่ท่ีสร้างความหมาย ใหมท่ี่แก้ไขภาพลกัษณ์ในด้านลบของสมเดจ็

พระเจ้าตากสนิมหาราชดงัท่ีได้ศกึษ าไว้นี  ้เพราะ ถึงแม้ ผู้ เขียนได้สืบทอดความหมายดัง้เดมิ แตไ่ด้

พยายามสร้างข้อมลูชดุใหมเ่พ่ือปรับทอนความหมายของอาการวิปลาสให้ลดลง 

 ในเร่ือง ใครฆ่าพระเจ้าตากสนิ  เป็นเร่ืองแรกท่ีปฏิเสธอาการพระสตวิิปลาสของสมเดจ็พระ

เจ้าตากสนิมหาราชอยา่งสิน้เชิง  ด้วยการให้เหตผุลจากการท่ีไทยเป็นหนีค้นจีน  ดงันัน้พระองค์จงึต้อง

วางแผนผลดัแผน่ดนิด้วยการท่ีพระองค์แกล้งเป็นผู้พระสตวิิปลาส  ดงันี ้
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               คราวนีถ้ึงปัญหาวา่ จะทําอยา่งไรให้คนจีนท่ีคดิจะเอาบ้านเอาเมอืงนัน้ เบ่ือหนา่ยหมดศรัทธาใน

องค์พระพทุธเจ้าอยูห่วั 

               ก็มอียูท่างเดยีวคอืต้องทําเป็นเป็นพระสตหิรือสวรรคตไป เร่ืองหนีส้นิพวัพนัจะได้หมดปัญหา  

ความจริงเงินหกหมื่นตําลงึก็ไมม่ากนกั  หากจะมีเวลาให้หาใช้ก็คงได้  แตเ่จ้าหนีเ้กิดมีอบุายไมย่อมผอ่น

ผนัขึน้มา  และทางฝ่ายไทยก็ยงัมีทพัพมา่อยู ่ จึงจําเป็นต้องทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ให้เด็ดขาดลงไป... 

(ใครฆา่พระเจ้าตากสนิ.  2551:  116) 

 

 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้าตากสิน ข้างต้น  การปฏิเสธอาการพระสตวิิปลาสด้วยเหตผุลนีไ้ม่

ปรากฏในเอกสาร ทางประวตัศิาสตร์ฉบบัใดๆ แสดงให้เห็นถึงผู้ เขียนได้ตัง้ใจสร้างขึน้เพ่ือแก้ไขแก้ไข

ภาพลกัษณ์ในด้านลบ  เพ่ือนําเสนอวา่แท้ท่ีจริงแล้วสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชไมมี่อาการพระสติ

วิปลาส  อีกทัง้การการะทําเชน่นีข้องพระองค์ยงัเป็นความเสียสละท่ีใหญ่หลวงเพ่ือชาตไิทยอีกครั ้ งหนึง่  

หลงัจากท่ีพระองค์ทรงกู้ เอกราชให้ชาตไิด้สําเร็จ 

 แตเ่นือ้ความตอนหนึง่ในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นถึงอาการพระสตวิิปลาส

ของพระองค์นอกจากการสัง่ให้ปลกูไผป่ลกูไม้แก่นตามท่ีปรากฏในจดหมายเหตคุวามทรงจํากรมหล วง 

นรินทรเทวีดงัท่ีได้ปรากฏในเร่ืองบทละครพระเจ้ากรุงธนแล้ว  มีอีกตอนหนึง่ท่ีเป็นท่ีรับรู้อยา่งแพร่หลาย

คือ ตอนท่ีพระองค์ตรัสถามถึงการไหว้ปถุชุนผู้ เป็นโสดาบนั และสัง่เฆ่ียนพระสงฆ์ 

 ด้วยเหตนีุใ้นเร่ืองเดมิ คือใครฆา่พระเจ้าตากสิน ผู้ เขียนจงึต้องสร้างเร่ืองเลา่ ท่ีปฏิเสธพระราช

ประวตัชิว่งนีข้อพระองค์  ด้วยการสร้างเนือ้ความท่ีแสดงให้เห็นถึงอาการท่ีเป็นปกต ิ ดงันี ้

 

               ...แล้วทรงแกล้งเอาเร่ืองพระสงฆ์ปถุชุนจะไหว้พระโสดาบนับคุคลได้หรือไม ่ ถือเป็นเหตจุบัคน

ผิดเฆี่ยนเสยีหลายคน  คนไหนท่ีไมผิ่ดก็เอาลกูศิษย์ท่ีทําผิดเฆี่ยนแทน  ตอนนัน้มีนกัโทษประหารหลายคน  

ก็เอาผ้าเหลอืงให้นุง่แล้วเฆี่ยนให้คนทัง้หลายเห็นเข้าใจวา่เป็นพระถกูเฆี่ยน  ทัง้นีเ้พียงเพื่อให้หมดศรัทธา

แกค่นท่ีหวงัจะให้ทา่นเป็นเจ้าแผน่ดนิตุ๊กตาเทา่นัน้ 

(ใครฆา่พระเจ้าตากสนิ.  2551:  120) 

 

 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้าตากสิน ข้างต้น  ผู้ เขียน ได้สร้างเหตผุลท่ีสอดคล้องกบัการปฏิเสธ

อาการพระสตวิิปลาส  คือพระองค์ “ทรงแกล้ง ” เอาเร่ืองพระสงฆ์ปถุชุนจะไห ว้พระโสดาบนับคุคลได้

หรือไมเ่ป็นข้ออ้างจบัคนผิดมาลงโทษ  ท่ีสําคญัเพ่ือต้องการนําเสนอถึงผู้ ท่ีถกูเฆ่ียนตีนัน้ไมใ่ชพ่ระสงฆ์

เป็นเพียงนกัโทษท่ีนุง่หม่ผ้าเหลืองเทา่นัน้  การกระทําของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชเหลา่นีท่ี้แสดง

ถึงอาการพระสตวิิปลาส  เป็นสว่นหนึง่ของแผนการผลดัแผน่ดนิทัง้นีเ้พียงเพ่ือให้ “หมดศรัทธา ” แก่ผู้

พบเห็นเทา่นัน้   
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 ในเร่ือง ความหลงในสงสาร  เป็นเร่ืองเลา่ อีกเร่ืองหนึง่ท่ีผู้ เขียนได้ปฏิเสธความวิปลาสข อง

สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชโดยสิน้เชงิ ด้วยการตัง้ใจสร้างตวับทท่ีนําเสนอ เหตผุลท่ี เก่ียวกบั การ

วางแผนเพ่ือแก้ปัญหาในเร่ืองหนีส้ินจากประเทศจีน  โดยการผลดัแผน่ดนิ ตวับท เร่ือง ความห ลงใน

สงสารมีความคล้ายคลงึกบัเร่ืองใครฆา่พระเจ้าตากสินดงัท่ีแสดงไว้ข้างต้น  วา่ โดยแท้ท่ีจริงแล้วอาการ

ดรุ้ายของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชเป็นเพียงการแสดงเทา่นัน้  แตไ่ด้เพิ่มเตมิเนือ้หาถึงผู้ ท่ีจะเป็น

ผู้ปกครองตอ่จากพระองค์  ดงันี ้

 

                “เพราะอะไรประวตัิศาสตร์กรุงธนบรีุจึงถกูบนัทกึให้ผิดไปจากความจริงมากอยา่งนัน้ขอรับ ”  

ทา่นพระครูถาม 

                “เพ่ือความอยูร่อดของประเทศชาตินะ่สิ ...  เราต้องเป็นหนีช้าวจีนถงึหกหมืน่ตาํลงึ  ซึง่ถ้าคดิ

เป็นเงินสมยันีเ้ทา่กบัสองแสนสีห่มืน่บาท  สมยักอ่นเงินหกหมืน่ตาํลงึมคีา่มาก  ถ้าเขาจะให้เราผอ่นใช้  

เราก็พอจะหามาผอ่นได้  แตน่ี่เขาจะยดึประเทศเรา ไปเป็นของเขา  เขาจึงเร่งรัดจะเอาเงินจํานวนนีใ้ห้ได้  

เรากบัสหายร่วมสาบานร่วมสาบานเลยต้องช่วยกนัคิด  วา่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยา่งไร  แล้วเราก็คิด

ออกวา่  การผลดัแผน่ดนิเป็นการล้างหนีท่ี้ดทีีส่ดุ 

(ความหลงในสงสาร. 2551:  15) 

 

                “...เวลานีเ้มืองเขมรเกิดจลาจล  ข้าจะให้เจ้ากบัเจ้าพระยาสรุสห์ีน้องชายของเจ้ายกกองทพัไป

ปราบเมืองเขมร  แล้วเวลาที่เจ้าไปก็ให้เอาลกูชายของข้าไปด้วย  ถ้าตีเมืองเขมรได้เมื่อไรก็ให้ลกุชายของ

ข้าครองเมืองนัน้  แล้วข้าอยูท่างนีก็้จะทําเป็นวิกลจริต  แล้วก็จะแนะให้ข้ าราชการบางคนท่ีนีจ่บัข้าบวช

เสยี  ข้าก็จะทําเป็นบ้า ไมส่ามารถท่ีจะปกครองประเทศตอ่ไปได้  เมือ่เจ้ามาก็ให้ทําพิธีปราบดาภิเษกเถลงิ

ราชสมบตัเิป็นพระเจ้าแผน่ดนิ  แล้วเนรเทศข้าไปอยูห่วัเมอืงเสยี  เร่ืองมนัก็หมดเทา่นี ้ เร่ืองหนีต้า่งๆก็

เป็นอนัวา่หมดกนัไป”  พระเถรเจ้าเลา่เร่ืองราวของธนบรีุท่ีไมม่ีในประวตัิศาสตร์ 

(ความหลงในสงสาร.  2551:  51) 

 
 จากเร่ืองความหลงในสงสาร ข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงแผนการการผลดัแผน่ดนิเพราะมลูเหตุ

จากหนีส้นิ อีกทัง้ เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้แก่สมเดจ็พระมหากษัตริย์ศกึเม่ือทําการปราบด าภิเษก

เป็นผู้ปกครองตอ่จากสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมาหาร   จงึเป็นวาทกรรมตอกยํา้การปฏิเสธอาการพระสติ

วิปลาสของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช  การแสดงออกถึงความวิปลาสขององค์จงึเป็นเพียงการ

แสดงเทา่นัน้  ดงัท่ีปรากฏในเร่ืองความหลงในสงสารข้างต้นวา่ “แล้วข้าอยูท่างนีก็้จะทําเป็ นวิกลจริต...  

ก็จะทําเป็นบ้า ไมส่ามารถท่ีจะปกครองประเทศตอ่ไปได้” 
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 สําหรับเนือ้หาท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ตอนสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชตรัส

ถามถึงการไหว้ปถุชุนท่ีเป็นโสดา บนั และเฆ่ียนตีพระสงฆ์ ผู้ เขียน ได้แก้ไขปรับเปล่ียนด้วยการสร้าง

เหตผุลท่ีสอดคล้องกบัปฏิเสธอาการพระสตวิิปลาสของพระองค์  ดงันี ้
 

                “พระเถรเจ้าสัง่ให้เฆี่ยนพระ  แล้วไมบ่าปหรือขอรับ”  พระบวัเฮียวถามด้วยความสงสยั  พระเถร

เจ้าจึงขยายความวา่ 

                “เราไมไ่ด้สัง่ให้เฆี่ยนพระ  แตใ่ห้เฆี่ยนคนโกนหวัหม่ผ้าเหลอืง” 

                “หมายความวา่อยา่งไรขอรับ”  พระเถระผู้บวชใกล้จะครบ ๑๒ พรรษา ถามอีก 

                “หมายความวา่  คนที่เราเฆี่ยนไมใ่ช่พระ  คือเราให้หานกัโทษประหารมาโกนหวั  แล้วให้นุง่

ผ้าเหลอืง  มิได้มีการบวชแตอ่ยา่งใด  การถกูเฆี่ยนก็ยงัดีกวา่ถกูประหารชีวิตมิใช่หรือ” 

(ความหลงในสงสาร.  2551:  54) 

 

 จากเร่ืองความหลงในสงสารข้าง ต้น ผู้ เขียนได้สร้างความหมาย ขึน้มาใหม ่ และพยายาม

นําเสนอวา่ผู้ ท่ีถกูเฆ่ียนนัน้ไมใ่ชพ่ระสงฆ์  เป็นเพียงนกัโทษประหารท่ีนุง่หม่ผ้าเหลือ งเทา่นัน้  การสร้าง

ตวับทเชน่นีน้อกจากปฏิเสธความวิปลาสของพระองค์แล้ว  ยงัเป็นการนําเสนอถึงจิตใจท่ีเป่ียมด้วย

ความเมตตา และปฏิภาณของพระองค์อีกด้วย  การสร้างตวับทเร่ืองเลา่เร่ื องนีมี้ความคล้ายคลงึกบัตวั

บทเร่ืองใครฆา่พระเจ้าตากสิน  แตไ่ด้ สร้างสรรค์ตวับท เพิ่มเตมิถึงอีกสาเหตหุนึง่ท่ีสมเดจ็พระเจ้าตาก

สินมหาราชได้ตดัสินใจกระทําเชน่นี ้ คือพระองค์ต้องการปฏิบตัวิิปัสสนากรรมฐาน  ดงันี ้

 

                “เราได้ให้กรรมฐานแกพ่ระยาตาก  เมือ่ได้รับกรรมฐานจากเราแล้ว  เขาก็เปลีย่นเป็นคนละคน  

ไมย่อมจบัดาบอีก  ไมย่อมออกสงคราม  เอาแตป่ฏิบตัิวิปัสสนากรรมฐาน  คนที่ไมเ่ข้าใจก็เลยพากนัคิดวา่ 

เขาบ้า”  หลวงพอ่ในป่าพดูถงึศษิย์คนแรกท่ีทา่นให้กรรมฐาน พระเถรเจ้าชว่ยพดูเสริม 

(ความหลงในสงสาร.  2551:  14) 

 

 จากเร่ืองความหลงในสงสาร ข้างต้น  แสดงให้เห็นถึง การปฏิบตัวิิปัสสนากรรมฐานเป็นเร่ือง

หลกัท่ีสง่ผลให้พระองค์ตดัสินใจเชน่นี ้ การปฏิบตัธิรรมของพระองค์นอกจากไมย่ดึตดิในตําแหนง่ฐานะ

แล้ว  พระองค์ยงัไมย่อมออกสงครามพฆิาตศตัรูอีกเลย  การปฏิบตัตินของพระองค์เชน่นีจ้งึสง่ผลให้ผู้

รับรู้คดิวา่พระองค์มีอาการพระสตวิิปลาส ดงัท่ีปรากฏในตวับท เร่ืองความหลงในสงสารข้างต้น วา่ “คน

ท่ีไมเ่ข้าใจก็เลยพากนัคดิวา่ เขาบ้า”  

 ในเร่ือง ดวงพระเจ้าตากไม่ถูกประหาร ผู้ เขียนได้ปฏิเสธความมีพระสตวิิปลาสของสมเดจ็

พระเจ้าตากสนิมหาราช  ด้วยการ สร้างสรรค์ เร่ืองเลา่ ท่ีนําเสนอเหตผุลด้านโหราศาสตร์เป็น เร่ืองเลา่   

พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีแสดงให้เห็นวา่พระองค์เป็นปกต ิ ดงันี ้ 



165 

 
               ...ผมจะวิเคราะห์วงของพระเจ้าตาก ตามหลกัวิชาท่ีได้ศกึษาค้นคว้ามาเพ่ือแสดงและชีช้ดัให้

เห็นวา่ ทา่นเป็นบ้าจริงหรือไม?่ 

               ... 
               ดาวเสาร์ (๗) เป็นดาวทกุข์โทษ เมื่ออยูใ่นเรือนกมัมะ จึงสง่ผลให้พระองค์อบุตัิขึน้มาในโลก เพ่ือ

บรรเทาทกุข์โทษทัง้หลายให้กบัผู้ อ่ืนโดยพระองค์ทา่นเป็นผู้แบกภาระหรือรับทกุข์โทษนัน้ด้วยพระองค์เอง 

แม้ความทกุข์หรือภาระดงักลา่วจะมากมายปานใด พระองค์ทา่นก็ไมท่รงเป็นบ้าเสยีสตหิรอกครับ เพราะ

เสาร์ (๗) ได้รับกระแสท่ีดีจากดาวศภุเคราะห์และดาวที่ให้คณุหลายดวง คือ มีอาทิตย์ (๑) มหาอจุ และพธุ 

(๔) กมุ มีราห ู(๘) คูม่ติร เลง็ และมเีนปจนู(น) เจ้าเรือนภพศภุะ นําหน้า 

(ดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหาร.  2551:  69,71) 

  

 จากเร่ืองดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหารข้างต้น ผู้ เขียนได้ปฏิเสธความวิปลาสของสมเดจ็พระ

เจ้าตากสนิมหาราช   เพราะจากเอกสารทางประวตัศิาสตร์ได้กลา่ววา่พระองค์มีพระสตวิิปลาส           

มีอาการดรุ้ายฉนุเฉียว  ดงัท่ีได้เคยแสดงไว้แล้วในตอนต้น  ด้วยการสร้างคําอธิบายให้เหน็ วา่ไมป่รากฏ

ดวงความวิปลาส ในดวงของพระองค์   นอกเหนือจา กการปฏิเสธความวิปลาสแล้วยงันําเสนอถึงบญุ

บารมี และความเสียสละของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีบรรเทาความทกุข์ร้อน และแบกรับภาระ

อนัใหญ่หลวงเพ่ือประเทศชาตอีิกด้วย 

 การประกอบสร้างความหมายสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชอนัมีจดุประสงค์เพ่ือปฏิเสธพระ

ราชประวตัติอนพระสตวิิป ลาสด้วยการยอมรับเชิงปฏิเสธ หรือปฏิเสธโ ดยสิน้เชงิรวมถึงพยายามสร้าง

เร่ืองเลา่ด้วยเหตผุลใหมด่งัท่ีได้อธิบายในข้างต้น  เป็นสว่นหนึง่ของการแก้ไขภาพลกัษณ์ในด้านลบของ

พระองค์ในชว่งท้ายรัชกาล 

 

   2.2.4.2 ปฏเิสธการถูกประหารชีวติ 

   เอกสารทางประวตัศิาสตร์ท่ีนําเสนอพระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชในชว่งท้ายรัชกาล นอกจากเร่ืองอาการพระสตวิิปลาส ยงันําเสนอวา่ท้าย ท่ีสดุพระองค์ ถกู

ประหารชีวิต  อีกทัง้เป็นการประหารชีวิตด้วยวิธีการตดัศีรษะดงัท่ีได้ถกูบนัทกึไว้ในพระราชพงศาวดาร 

ฉบบัพระราชหตัถ เลขา  แตเ่ร่ืองเลา่ท่ีถกู สร้างขึน้ได้มีการสร้างความหมายรวมถึงเนือ้หาท่ีแตกไปจาก

เอกสารทางประวตัศิาสตร์  ดงันี ้

   ในเร่ือง พระเจ้ากรุงธน ผู้สร้างตวับทคือหลวงวิจิตรวาทการดงัท่ีได้กลา่วแล้ววา่

หลวงวิจิตรวาทก ารได้สร้างตวับทเร่ืองนีเ้พ่ือสนองนโยบาย รัฐบาลในสมยันัน้ เร่ือง “ชาติ” และ “ชาติ

ไทย” เพ่ือให้คนในชาตมีิจติสํานกึรักชาต ิ ด้วยเหตนีุ ้สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชจงึถกูยกขึน้มาเป็น

วีรบรุุษของชาตเิพ่ือสร้างจติสํานกึร่วมกนั  ดงันัน้เนือ้หาเร่ืองการถกูสําเร็จโทษของพระองค์ผู้สร้างจงึ

ไมไ่ด้ให้ความสําคญั  ผู้สร้าง จงึนําเสนอแตเ่พียงตอนถกูจําคกุระหวา่งเหตกุารณ์กบฏพระยาสรรค์

เทา่นัน้  ดงันี ้ 
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พระเจ้ากรุงธน -  ข้าแตเ่ทพเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิศกัดิ์สทิธิทัว่สากลโลก   

                                                           ข้าได้เอาชีวิตเข้าแลกฝ่าอนัตราย กู้ บ้านเมืองและ 

                                                           ทําประเทศไทยให้เป็นปึกแผน่  บดันีบ้ญุของข้ามา 

                                                           สิน้สดุอยูเ่พียงนี ้ ชีวิตข้าข้าไมเ่สยีดาย  เป็นหว่ง 

   แตเ่พียงเมืองไทยที่ข้าทิง้ไว้ข้างหลงั  ขอเทพเจ้าทัง้หลายจง 

                                                           คุ้มครองรักษาเมืองไทย  ขอให้สมเด็จเจ้าพระยามหา 

                                                           กษัตริย์ศกึกลบัคืนเข้าพระนครโดยเร็ว  เพื่อดบั 

       ความยคุเข็ญ และปกครองบ้านเมืองให้อยูเ่ย็นเป็นสขุ 

                                                           ไปตลอดกาล  

(พระเจ้ากรุงธน.  2536?:  112) 

 

 จากเร่ืองพระเจ้ากรุงธน ข้างต้น  ผู้ เขียน ได้นําเสนอพระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชเพียงตอนท่ีถกูจําคกุเทา่นัน้  และกลา่วข้ามไปยงัฉากท่ี 8 ณ ท่ีฝังศพพระเจ้ากรุงธนบรีุ        

(วิจิตรา  รังสิยานนท์ .  2536?: 112) ผู้ เขียนได้นําเสนอพระราชประวตัชิว่งนีด้้วยวิธีการตดัทอนเนือ้หา

ชว่งการถกูประหารชีวิตตามท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์  ซึง่แสดงให้เห็นถึงผู้ เขียนได้ยอมรับ

ในการสวรรคตของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  แตเ่ลือกท่ีจะตดัทอน หรือไมก่ลา่วถึงโทษฐาน หรือ

วิธีการประหารชีวิต   

 ในเร่ือง ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน  เป็นอีกเร่ืองหนึง่ท่ีผู้ เขียนคือหลวงวิจิตรวาทการ ดงันัน้จงึ

ไมไ่ด้สืบทอดวาทกรรมดัง้เดมิในเ ร่ืองการถกูประหารชีวิต  แตเ่ร่ืองเลา่ ได้นําเสนอพระราชป ระวตัชิว่งนี ้

ด้วยคําอธิบายชดุใหมท่ี่แตกตา่งจาก เร่ืองพระเจ้ากรุงธน  ด้วยการนําเสนอวา่ บคุคลผู้นัน้เป็นสมเดจ็

พระเจ้าตากสินพระองค์ปลอม  เป็นเพียงบคุคลท่ีมีรูปร่างคล้ายกบัพระองค์เทา่นัน้  และสมเดจ็พระเจ้า

ตากสินมหาราชพระองค์จริงได้หนีรอดไปได้ดงันี ้
 

               บคุคลท่ีถกูประหารชีวิต  คือหลวงอาสาศกึ  เขาตายด้วยความยินดี  ไมม่ีอะไรจะทําความปลาบ

ปลืม้ให้แก่เขาเทา่กบัท่ีได้ตายแทนมหาบรุุษผู้กู้ชาติ  เขาตัง้คอรับคมดาบด้วยความเต็มใจ  เขาตายโดยไม่

รู้วา่เขาได้รับแตง่ตัง้เป็นเจ้าพระยา  ศพของเขาได้ถกูนําไปฝังไว้ท่ีวดับางยี่เรือใต้  ในขณะเดียวกนัท่ีสาํเภา

ลาํใหญ่พาพระองค์สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุไปยงันครศรีธรรมราช 

(ใครฆา่พระเจ้ากรุงธน.  2544:  356-357) 
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 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธน ข้างต้น  ผู้ เขียนได้สร้างเร่ืองเลา่ ท่ีปฏิเสธการสวรรคตของ

สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชท่ีป้อมวิชยัประสทิธ์ิ  ด้วยการ นําเสนอด้วยวิธีการสร้างสรรค์เร่ืองเลา่ ขึน้

ใหมท่ี่ไมป่รากฏเนือ้ในเอกสารทางประวตัศิาสตร์  จากเดมิท่ีก่อนหน้านีผู้้สร้าง ตวับทใช้การตดัทอน

เนือ้หาชว่งถกูประหารออกเทา่นัน้  แตย่งัคงยอ มรับในการสวรรคตของพระองค์  เร่ืองใครฆา่พระเจ้า

กรุงธนจึ งเป็น เร่ืองแรกท่ีปฏิเสธการสวรรคตด้วยการสร้างเนือ้หาวา่ผู้ ท่ีถกูประหารชีวิตท่ีป้อมวิชยั

ประสิทธ์ินัน้เป็นสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ปลอม  และพระองค์จริงยงัคงมีพระชนม์ชีพอยู ่
 ใน เร่ือง  สามกรุง  ผู้ เขียน ได้นําเสนอพระราชประวตัชิว่งท้ายรัชกาลตามเอกสารทาง

ประวตัศิาสตร์  แตนํ่าเสนอเพียงตอนท่ีพระองค์ถกูจําคกุระหวา่งกบฏพระยาสรรค์ และได้กลา่วสัง่สอน

พระราชโอรส  ดงันี ้ 
 

ทรงยนิผินตอบถ้อย หลานเธอ 
วา่กศุลอวสาน   สดุลี ้

   อยา่กอบอยา่กอ่การ  กําเริบ  อีกเลย  
บญุเก่าเพียงเทา่นี ้  ไมพ้่นชนม์กษัย ฯ 

  ตรัศแก่โอรสน้อย  เนาขนอง  ทา่นนา 
ราชย์จะเป็นของสอง  พ่ีน้อง 
ฝากตวัอยา่มวัมอง   ทางอ่ืน  ลกูเอย 
แม้มิตายเจ้าต้อง   นอบน้อมยอมเขา ฯ 

(สามกรุง.  2495?: 153) 

 
 จากเร่ืองสามกรุงข้างต้น ผู้ เขียนได้ใช้วิธีการนําเสนอเชน่เดียวกบั เร่ืองพระเจ้ากรุงธน  คือการ

ตดัทอนเนือ้หา  ไมนํ่าเสนอถึงการสวรรคตของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 
 ในเร่ือง ผู้อยู่เหนือเง่ือนไข ผู้ เขียนได้นําเสนอโดยดําเนินเร่ืองตามเร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธน  

แตไ่ด้เพิ่มเตมิรายละเอียดตา่งๆ  ดงันี ้
 

                “ทา่นจําหลวงอาสาศกึได้ไหม...  ช่ือเดิมของเขาวา่บญุคงนะ่?...” 

                “...บญุคงเป็นผู้ซึง่มีความจงรักภกัดีตอ่ทา่นสงูสดุ  เขาเป็นเหมืนสนุขัที่ซื่อ  เขายอมตายแทนทา่น  

และผมเช่ือวา่เขาคงจะต้องตายโดยไมม่ีปัญหา  บญุคงยอมรับตําแหนง่และฐานะของทา่นเพ่ือนท่ีจะถกูประหาร

ในวนัสองวนันี ้โดยนํา้ใจสงบเยอืกเยน็ไมส่ะทกสะท้าน  ด้วยความจงใจอยา่งท่ีจะหาใครเหมือนเขาอีกไมไ่ด้แล้ว

ในโลกนี”้ 

(ผู้อยูเ่หนือเง่ือนไข.  2549:  85) 
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 จากเร่ืองผู้อยูเ่หนือเง่ือนไข ข้างต้น  ผู้ เขียนยงัคงนําเสนอการปฏิเสธการสวรรคตของสมเดจ็

พระเจ้าตากสิ นมหาราช  ด้วยวิธีการเชน่เดียวกบั เร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธน คือการสร้างเร่ืองเลา่ ขึน้

ใหมท่ี่ไมป่รากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์  นอกจาก นีผู้้ เขียน ยงัสร้าง เร่ืองเลา่ เพิ่มเตมิด้วย การ

กลา่วถึงวิธีการหลบหนีของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์จริง  ดงันี ้
   

               พอมาถึงชายนํา้และลงเรือกนัทกุคนนัน้แล้วส ิ หลวงพระยาตากซึง่นัง่อยูต่อนกลาง ลาํก็ได้แล

เห็นภาวะทกุสิง่ทกุอยา่งเปลีย่นแปลงไปอยา่งนา่อศัจรรย์ทนัทีโดยตนเองมิได้คาดคิด  ภิกษุ ๔ รูปผู้จาริก

มาด้วยกนักบัตนเมื่อชัว่ครู่นีห้ายไปเสยีแล้ว  ทางหวัเรือมีแตบ่รุุษร่างกํายํา ๒ คนนัง่เป็นฝีพายอยู ่ ทาง

หลงัอีก ๒ คน  ก็ลํา่สนัพอๆกนั  และทัง้ ๔ คนสวมเสือ้ดํารัดข้อมือแบบชาวนา  นุง่กางเกงดํา  มีผ้าขาวม้า

สตีุน่ๆ  คาดเอวอยูอ่ยา่งทะมดัทะแมง  พอเบนหวัเรือออกสูส่ายนํา้ของปากคลอง  หลวงพระยาตากก็

อดทนท่ีจะไมถ่ามตอ่ไปไมไ่หว 

                “น่ีพวกเจ้าจะพาข้าไปไหน ?” 

               เสยีงที่ถามนัน้แผว่เครือและบอกถึงความกงัวลหวัน่ไหวอยา่งชดัแจ้งอยูใ่นตวัราว ๒-๓ นาที

ตอ่มาก็มีเสยีงตอบมาจากคนถือท้ายเบาๆ  แตช่ดัถ้อยชดัคําเป็นจงัหวะเรียบๆวา่ 

                “ทา่นนัง่น่ิงๆ  ไปกอ่น  อยา่เพ่ิงพดูอะไรทัง้นัน้  เรากําลงัอยูใ่นเขตอนัตราย” 

(ผู้อยูเ่หนือเง่ือนไข.  2549:  35) 

 

 จากเร่ืองผู้อยูเ่หนือเง่ือนไข ข้างต้น  เนือ้หาท่ีกลา่วถึงการหลบหนีของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราชนอกจากไมป่รากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์แล้ว ยงัไมป่รากฏในเร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธน

อีกด้วย  แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ เร่ืองเลา่จากจนิตนาการของผู้ เขียน ท่ีแสดงให้เห็นถึงพฒันาการ

ของความคดิในการนําเสนอเร่ืองเลา่ท่ีปฏิเสธการสวรรคตของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  

 นอกจากนี เ้ร่ืองเลา่ยงัได้นําเสนอ ถึงการสวรรคตของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ มหาราชพระองค์

จริง  ดงันี ้

 ในเร่ือง ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน ได้นําเสนอถึงสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตท่ีเมือง

เพชรบรีุ  ดงันี ้

 

               เมือ่อยูน่ครศรีธรรมราชได้สกัสองปี  ก็ขอมาอยูเ่พชรบรีุ  ซึง่เจ้าพระยานครพฒัน์ไมส่ามารถจะ

ขดัข้องได้  ก็เชิญเสด็จมาเพชรบรีุอยา่งซอ่นเร้น  แล้วให้ประทบัอยูใ่นถํา้แหง่หนึง่  มคีนเฝ้าอยูส่องคน  ไม่

สามารถจะให้คนอยูด้่วยกนัมากกวา่นัน้ได้  เพราะจะทําให้เกิดความระแวงสงสยั 

               ...เพราะในท่ีสดุก็ปิดความลบัไมอ่ยู.่..  และในท่ีสดุ  วนัอวสานของพระองค์ก็มาถึงเวลากลางวนั

แสกๆ  ขณะท่ีทรงเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยูภ่ายในถํา้  ถกูตีท่ีพระเศยีรเบือ้งหลงั ล้มควํา่ เป็นอวสานอนั

แท้จริงของพระองค์ 
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               พระชนม์ชีพของวรีบรุุษผู้กู้ชาต ิ ได้สดุสิน้ลงด้วยฆาตกรรม...  เป็นการกระทําของผู้ โหดร้ายท่ีไม่

ยําเกรงแม้แตผ้่ากาสาวพสัตร์... 

               ใครเป็นผู้ฆา่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุ ไมม่ีใครรู้  คนเฝ้าสองคนไปไหนไมม่ใีครทราบ... 

(ใครฆา่พระเจ้ากรุงธน.  2544:  359) 

 

 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธนข้างต้น ผู้ เขียนได้สร้างสรรค์เร่ืองเลา่จากจินตนาการท่ีมีเนือ้หา

แตกตา่งจากเนือ้ความท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์  เพ่ือพยายามปฏิเสธพระราชประวตัชิว่ง

ท้ายรัชกาลท่ีสวรรคตด้วยการถกูประหารชีวิต  เพราะได้หลบหนีออกมาได้แตท้่ายท่ีสดุผู้ เขียน ได้

นําเสนอวา่พระองค์สวรรคตท่ีเมืองเพชรบรีุด้วยถกูฆาตกรรมในขณะท่ีเป็นพระภิกษุ 

 ในเร่ือง  ใครฆ่าพระเจ้าตากสนิ  ผู้ เขียนได้ปฏิเสธการสวรรคตของสมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชท่ีป้อมวิ ชยัประสทิธ์ิ  ด้วยการสร้าง เร่ืองเลา่พระราชประวตัคิล้ายคลงึกบั เร่ืองใครฆา่พระเจ้า

กรุงธน  คือผู้ ท่ีถกูประหารชีวิตท่ีป้อมวิชยัประสิทธ์ิเป็นพระองค์ปลอม และพระองค์จริงสามารถหลบหนี

ออกมาได้  ดงันี ้  

 

               พระยาสริุยอภยั กบั พระยาสรรค์ บงัคบัให้สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชลาผนวช  แล้วเอา

เคร่ืองจองจําใสค่รบมารับโทษถงึขัน้ประหาร  แตเ่มือ่จะประหารจริงนัน้  คณุมัน่ผู้มคีวามกตญั�กูตเวที

ตอ่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช  ได้ยอมอทิุศชีวิตตายแทนพระเจ้าอยูห่วั  คณุมัน่เป็นวรีบรุุษโดยแท้ 

(ใครฆา่พระเจ้าตากสนิ.  2551:  124) 

 

 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้าตากสินข้างต้น แสดงให้เห็นถึงผู้ เขียนได้สร้างสรรค์เร่ืองเลา่ ขึน้ใหมท่ัง้

ในด้านเนือ้หา หรือตวัละครท่ีมีความแตกตา่งจากเอกสารทางประวตัศิาสตร์ นอกจากนีใ้นเร่ืองเดียวกนั

นี ้คือใครฆา่พระเจ้าตากสินได้นําเสนอการสวรรคตของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  ดงันี ้

 

               สว่นพระองค์ก็ทรงทําสมาธิและทรงอธิษฐานเพ่ือถอดพระจิตทิง้พระร่าง มใิชส่วรรคตอยา่ง

กษัตริย์ธรรมดา 

               ... 

               สมเดจ็พระภิกษุเจ้าตากสนิมหาราชทรงลีภ้ยัมาประทบัอยู ่ณ เขาขนุพนม ๔ พรรษา  เสดจ็

สวรรคตพระชนัษาได้ ๕๒ พระพรรษา  ทรงเป็นรัตนบรุุษของประเทศไทย  เพราะทรงกอบกู้ประเทศไทย

โดยมไิด้หวงัผลตอบแทนเลยแม้แตน้่อยนิด  ทรงสละราชสมบตัเิพ่ือความสขุของประชาชน  ประเทศมเีอก

ราช เมืองมารดามเีอกราช  พระองค์ก็ทรงเป็นสขุแล้ว  พระองค์ทรงเป็นรัตนบุ รุษ “ชายใจเพชร ” เพราะ 

“มาเทา่ไรไปเทา่นัน้” คนเดียวในโลก 

(ใครฆา่พระเจ้าตากสนิ.  2551:  170,174) 
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 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้าตากสิน ข้างต้น  ผู้ เขียนได้สร้างสรรค์เร่ืองเลา่ ด้วยการนําเสนอวา่

พระองค์มาอยูท่ี่เขาพนม เมืองนครศรีธรรมราช  และสวรรคตด้วยวิธีพิเศษคือ “การถอดพระจิตทิง้พระ

ร่าง”  การนําเสนอเชน่นีน้อกจากเป็นการปฏิเสธการถกูประหารชีวิตแล้วยงัเป็นการแสดงถึงบญุบารมีท่ี

ย่ิงใหญ่  รวมถึงการตอกยํา้ถึงวีรกรรมท่ีสําคญัของพระองค์ในการกู้ เอกราชให้ชาตไิทยอีกด้วย 
 ในเร่ือง ตากสินมหาราชชาตนัิกรบ การนําเสนอเพ่ือสร้างความหมายปฏิเสธการสวรรคต

ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชด้วยการประหารชีวิตตดัศีรษะท่ีป้อมวิชยัประ สทิธ์ิ นอกจากการ

นําเสนอด้วยเร่ืองเลา่ ท่ีถกูสร้างสรรค์ขึน้ใหมท่ี่มีเนือ้ความแตกตา่งจากเอกสารทางประวตัศิาสตร์โดย

สิน้เชงิแล้ว ยงัมีการนําเสนอถึงวาระสดุท้ายของพระองค์โดยอ้างอิงเนือ้หาท่ีมีความสอดคล้องกบั

เอกสารทางประวตัศิาสตร์  แตผ่สานกบัจินตนาการ  ดงันี ้

 

               กฎมนเทียรบาลถกูนํามาใช้ในการสาํเร็จโทษพระเจ้าตากสนิเชน่เดยีวกบัครัง้กรมหมืน่เทพพิพธิ 

มาธิวเคยได้ยนิขา่ววา่ขนุนางบางคนไมอ่ยากถวายพระเกียรตดิงันี ้ จะให้ประหารแบบคนทรยศ 

               แตรั่ชกาลท่ี 1  ทรงตดัสนิให้ประหารชีวติพระเจ้าตากสนิเยีย่งกษัตริย์ 

               ทรงพิจารณาเห็นวา่  การที่ราชอาณาจกัรสยามยงัตัง้อยูไ่ด้  ก็เพราะพระเจ้าตากสนิ 

               เจ้าหน้าท่ีถอดโซท่ี่ลา่มอดีตกษัตริย์ออก ให้พระองค์ทรงภษูาสแีดง  ให้ทรงนัง่คกุเขา่มดัพระหตัถ์

กบัพระบาท  จากนัน้จงึคลมุถงุกํามะหยีส่แีดง 

               เพชฌฆาตยกทอ่นไม้จนัทน์ขึน้ฟาดแรงๆ ซํา้ แล้วซํา้เลา่  จนพระวรกายไมข่ยบั  และพระโลหิต

เปือ้นถงุเป็นปืน้ดํา  ไมม่ีเสยีงครวญครางใดๆอีก 

(ตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ.  2550:  436-437) 
 

 จากเร่ืองตากสนิมหาราชชาตนิกัรบข้างต้น แสดงให้เห็นถึงผู้ เขียน ไมป่ฏิเสธวา่สมเดจ็พระเจ้า

ตากสินมหาราชท่ีถกูประหารชีวิตท่ีป้อมวิชยัประสิทธ์ินัน้เป็นพระองค์จริง  แตไ่ด้ตัง้ใจ สร้างสรรค์เร่ือง

เลา่ขึน้ใหมท่ี่เปล่ียนแปลงประราชวตัติอนท้าย คือได้รับถวายพระเกียรตด้ิวยการสําเร็จโทษในรูปแบบ

เจ้านายชัน้สงูตามโบราณราชประเพณี  ดงันัน้การสร้างความหมายเพ่ือลบภาพลกัษณ์ในด้านลบ หรือ

ความกงัขาในพระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชในตวับทเร่ืองนีจ้งึใช้วิธีการสร้างสรรค์เร่ือง

เลา่ขึน้ใหมเ่พ่ือปรับเปล่ียนโดยยงัคงอ้างอิงเอกสารทางประวตัศิาสตร์ 

 ในเร่ือง ความหลงในสงสาร ผู้ เขียนยงัคงใช้กาประกอบสร้างความหมายด้วยการ เร่ืองเลา่

ขึน้ใหมท่ี่มีเนือ้หาปฏิเสธการสวรรคตของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีป้อมวิชยัประสิทธ์ิ  ดงันี ้
 

                “...เพียงแตที่่ถกูสาํเร็จโทษไมใ่ช่เรา  เป็นสหายอีกคนหนึง่ของเราที่เขามีความจงรักภกัดีตอ่เรา  

ถึงขนาดยอมสละชีวิตของตวั เองเพื่อรักษาชีวิตเราไว้  บงัเอิญวา่เขารูปร่างหน้าตาคล้ายคลงึกบัเรามาก  

ทัง้ท่ีไมไ่ด้เป็นญาตสิบืสาโลหิตกนั” 

(ความหลงในสงสาร.  2551:  13) 
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 จาก เร่ืองความหลงในสงสาร ข้างต้น  ผู้ เขียน ได้นําเสนอวา่ผู้ ท่ีถกูประหารชีวิตท่ีป้อมวิชยั

ประสิทธ์ินัน้เป็นพระองค์ปลอมท่ีมีลกัษณะคล้ายสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  และพระองค์จริงนัน้

สามารถห ลบหนีออกมาได้  นอกจากนีผู้้สร้างตวับท ยงัได้สร้างสรรค์ตวับทท่ีนําเสนอ ถึงเมืองเพชรบรีุ

เป็นเมืองท่ีสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคต  ดงันี ้
 

                “เป็นอนัวา่พระเถรเจ้าย้ายมาอยูเ่พชรบรีุหรือขอรับ” 
                “ถกูแล้ว  ในตอนแรกเจ้าพฒัน์ไมอ่ยากให้เรามา  แตเ่มื่อเรายืนยนัที่จะมา เจ้าพฒัน์จึงให้คนมา

กบัเราสองคน  ให้อยูใ่นถํา้แหง่หนึง่  เราได้เจริญวปัิสสนากรรมฐานอยู่ ในถํา้  ไมน่านนกัก็สามารถตดั

ความหลงในสงสารได้  เพระหลวงพอ่ในป่าได้เมตตามาสอนกรรมฐานให้เราอยา่งใกล้ชิด”  เมือ่ถกูพาดพิง

ถึงหลวงพอ่ในป่าจึงลมืตาและพขูึน้วา่ 

                “วนัท่ีพระยาตากบบรรลธุรรมสงูสดุ  เป็นวนัท่ีเขาละสงัขาร”  พระเถรเจ้าจึงเลา่ตอ่อีกวา่ 

                “ขณะท่ีเราดดูดื่มอยูใ่นวิมตุิสขุ  ก็ถกูชายฉกรรจ์สองคนใช้ไม้คมแฝกฟาดท่ีศีรษะ  ครัน้เห็นเรา

ไมเ่ป็นอะไรเพราะกําลงัอยูใ่นภาวะแหง่ความหลดุพ้น  เขาทัง้สองก็กระหน่ําไม้คมแฝกลงไปอยา่งนบัไม่

ถ้วน  เสร็จแล้วก็พากนัหนีไป  คงจะคดิวา่อยา่งไรเสยีเราก็คงไมร่อดชี วติไปได้เพราะถกูตหีนกัถงึปานนัน้  

คนดแูลเราก็ถกูฆา่ปิดปากทัง้สองคน” 

(ความหลงในสงสาร.  2551:  36-37) 

 
 จากเร่ืองความหลงในสงสาร ข้างต้น  เร่ืองเลา่ ท่ีถกูสร้างขึน้ใหมไ่ด้ นําเสนอให้สมเดจ็พระเจ้า

ตากสนิมหาราชบวชเป็นภิกษุพกัอยูท่ี่เมืองเพชรบรีุ  และถกูฆาตกรรมในท่ีสดุ  การนําเสนอเชน่นี ้

นอกจากปฏิเสธเนือ้ความท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์แล้ว  ยงันําเสนอวา่สมเดจ็พระเจ้าตาก

สินมหาราชเป็นพระอริยสงฆ์ท่ีสามารถตดัความหลงในสงัสารวฏั และเสวยวิมตุตสิขุ                        

พระพรหมคณุาภรณ์ได้ให้ความหมายของการ เสวยวิมตุตสิขุ วา่ สขุท่ีเกิดแตค่วามหลดุพ้นจากกิเลส    

อาสวะและปวงทกุข์ (พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต).  2551:  378) 
 ในเร่ือง พระเจ้าตากสิน้พระชนม์ท่ีเมืองนคร  ผู้ เขียนไมไ่ด้นําเสนอถึงเหตกุารณ์ท่ีอธิบาย

ถึงการรอดชีวิตของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีป้อมวิชยัประสิท ธ์ิในเวลานัน้  แตไ่ด้นําเสนอเร่ือง

เลา่ท่ีปฏิเสธการสวรรคตของพระองค์ในขณะนัน้  ด้วย ตํานานคําบอกเลา่ท้องถ่ินนครศรีธรรมราช คือ

คําบอกเลา่ของตระกลู ณ นคร  สายตระกลูนีมี้ความสมัพนัธ์กบัสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  เพราะ

ต้นตระกลู ณ นคร คือ เจ้าพระยานคร (น้อย ) บตุรตดิครรภ์เจ้าจอมปราง  ท่ีสมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชพระราชทานให้เป็นชายาเจ้าอปุราชพฒัน์  เม่ือเจ้าอปุราชพฒัน์รับพระราชทานเป็นชายาแล้วก็

ตัง้ไว้เป็นนางเมืองโดยไมยุ่ง่เก่ียวใน ฉนัชู้สาวแตอ่ยา่งไร  คนในตระกลู ณ นคร จงึมีความเช่ือกนัวา่

สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชไมไ่ด้ถกูประหารชีวิต  ดงันี ้
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                “เนินดนิ” ท่ีก่อขึน้สงูบริเวณสนามหน้าเมืองนัน้คือ กองอิฐ และมลูดินท่ีเหลอืจากการซอ่มแซม

กําแพงท่ีทรุดโทรมลงมาในสมยัธนบรีุ 

               ตอ่มาเมือ่พระเจ้าตากสนิสิน้พระชนม์ท่ีเขาขนุพนม  ก็ได้มกีารปรับแตง่พืน้ท่ี  ปลกูวหิารบนเนิน

สงูดงักลา่ว  แล้วมกีารจดัขบวนแหพ่ระศพมายงัสนามหน้าเมอืง  และได้พกัพระบรมศพไว้ท่ีวหิารสงูแหง่นี ้ 

ภายหลงัเมือ่ฌาปนกิจพระบรมศพท่ีสนามหน้าเมอืงเสร็จ  เมรุท่ีใช้เผาก็ถกูรือ้ออกตามประเพณีโบราณ 

               สว่นหอพระสงู หรือวหิารนัน้  ถกูปลกูสร้างขึน้มาระหวา่งพกัพระบรมศพนัน่เอง  เพราะท่ีบริเวณ

นัน้เป็นท่ีพกัพระบรมศพของพระเจ้าตาก  ซึง่ถือวา่เป็นพระเจ้าแผน่ดนิ  เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ใครมาใช้สถานท่ี

ซํา้กบับริเวณดัง่กลา่ว 

(พระเจ้าตากฯ สิน้พระชนม์ท่ีเมอืงนคร.  2550:  67-68) 

 
 จาก เร่ืองพระเจ้าตากฯสิน้พระชนม์ท่ีเมืองนคร ข้างต้น  เป็นการสร้าง เร่ืองเลา่ ท่ีถกู สร้าง

สร้างสรรค์ขึน้มาใหม ่และผสานกบัหลกัฐานจากคําบอกเลา่ท้องถ่ินด้วยการสมัภาษณ์บคุคลในสมาชกิ

ของตระกลู ณ นคร ท่ีอาศยัในนครศรีธรรมราช  ซึง่จากทําบอกเลา่ได้มีความสมัพนัธ์กบัโบราณสถาน 2 

แหง่ คือ วิหารสงู และวดัเขาขนุพนม  โดยเฉพาะวดัเขาขนุพนมท่ีมีความเช่ือวา่เป็นท่ีอาศยัของสมเดจ็

พระเจ้าตากสินมหาราชจนสวรรคต  วดัเขาขนุพนมแหง่นีไ้ด้พบโบราณวตัถจํุานวนมาก เชน่ 

พระพทุธรูป อาวธุ  ของใช้ ตา่งๆ และท่ีสําคญัคือพระพทุธบาทท่ีมีลวดลายแปลกกวา่ลายพทุธบาท

ทัว่ไป โดยเฉพาะเป็นศลิปะจีน  หลกัฐานเหล่ านีจ้งึเป็นการสนบัสนบัสนนุตวับทเร่ือง เลา่จากท้องถ่ิน

เมืองนครศรีธรรมราชของตระกลู ณ นคร  การนําเสนอ เร่ืองเลา่ เชน่นีมี้ความขดัแย้งกบัเนือ้ความท่ี

ปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์  แตก่ารสร้างเร่ืองเลา่เชน่นีส้ามารถสร้างความ นา่เช่ือถือ  เพราะมี

วตัถพุยานและตํานานคําบอกเลา่เป็นพืน้ฐาน การนําเสนอเชน่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของการสร้างความหมาย

เพ่ือปฏิเสธการสวรรคตของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชภายหลงัเหตกุารณ์จลาจลท่ีเมืองธนบรีุ 
 ในเร่ือง จอมกษัตริย์แห่งนักรบ ผู้ เขียนได้นําเสนอเร่ืองเลา่ท่ีแสดงถึงเหตกุารณ์รอดชีวิตของ

สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชในครัง้ในด้วยเนือ้ความท่ีคล้ายคลงึกบัตวับทท่ีได้เคยวิเคราะห์ไว้แล้ว  

คือสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีถกูประหารชีวิตในครัง้นัน้เป็นพระองค์ปลอม   ดงันี ้
 

                “ขณะท่ีนายเข้มกําลงัจะประหารพระเจ้ากรุงธนนัน้  พระองค์ทรงตรัสถามนายเข้มผู้ เพชฌฆาต

วา่  แผน่ดนินีพ้ระองค์เป็นผู้กอบกู้กลบัคนืมาเป็นปึกแผน่ให้นายเข้มผู้ เพชฌฆาตได้มทีีย่นืให้ประหารชีวติ

พระองค์ซึง่เป็นหน้าที่ของนายเข้ม พระองค์มิได้บงัเกิดควา มขดัเคืองแตป่ระการใด เพียงแตเ่ว้นชีวิตพระ

ราชโอรสที่ยงัทรงพระเยาว์เพียงเทา่นัน้  ในกาลนัน้นายเข้มได้บงัเกิดความเสยีใจเป็นอนัมาก จึงเป็นกําลงั

สาํคญัในการนําผู้ อ่ืนมาประหารชีวติแทนด้วยความเตม็ใจจากบคุคลทัง้หลาย ณ ป้อมวชิยัประสทิธ์ิ วนัท่ี 

๗ เมษายน  พทุธศกัราช ๒๓๒๕... 

(จอมกษัตริย์แหง่นกัรบ.  2550:  277) 
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 จากเร่ืองจอมกษัตริย์แหง่นกัรบข้างต้น ผู้ เขียนได้สร้างสรรค์เร่ืองเลา่ ขึน้ใหมท่ี่มีความแตกตา่ง

จากเอกสา รทางประวตัศิาสตร์  ถึงแม้ในเร่ืองนี ้ มีความท่ีคล้าย คลงึกบัเร่ืองอ่ืน แตผู่้ เขียนได้สร้างเร่ือง

เลา่ท่ีมีความพเิศษเฉพาะตวัด้วยการเพิม่เตมิเนือ้หา หรือตดัทอนรายละเอียดออกบางสว่น  ซึ่ งแสดงให้

เห็นถึงวิธีการสร้างเร่ืองเลา่ ท่ีถกูตัง้ใจสร้างสรรค์ ขึน้ท่ีมีเนือ้หาแตกตา่งจาก เร่ืองเลา่ด้วยกนั เอง   และ

โดยเฉพาะแตกตา่งจากเนือ้หาท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์เพ่ือจดุ มุง่หมายในการปฏิเสธการ

สวรรคต  นอกจากนีผู้้ เขียนได้นําเสนอถึงการสวรรคตของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  ดงันี ้ 
 

                จึงทรงบา่ยพระพกัตร์สูเ่มืองจนัทบรู  จากเมืองจนัทบรูจึงทรงเสด็จพํานกัอาศยัในป่าลกึหวัเมือง

สระแก้วในปัจจบุนั ณ ถํา้แหง่หนึง่ ปัจจบุนัเรียกวา่ “ถํา้เขาจนัทร์”... 

                ... 

                ณ บดันีภ้ายในถํา้เขาจนัทร์อนัมืดมิด  ภายใต้ร่มเงาพระพทุธศาสนา  พระองค์ขอยตุิวิบาก

กรรมทัง้ปวงท่ีมตีอ่บคุคลอ่ืนด้วยการทําสาํคญัหายมัน่ในพระสทัธรรมของพระศาสดาเจ้าเป็นแดนเกิด  

ชาตินี ้ จกัเป็นชาติสดุท้ายท่ีพระองค์จะได้ถือดาบสงัหารชีวติผู้ อ่ืน  ครัน้ดาํรงวาระจิตตัง้มัน่จงึขอสนิพระ

ชนม์ชีพภายใต้ผ้ากาสาวพสัตร์  มีนํา้ พระทัยน้อมไปในฌานสมาบตั ิ ขอเอามหากศุลกรรมท่ีทรงบําเพ็ญ

เพียรมาแล้วนบัแตก่าลกอ่นลว่งมาทดแทนพระคณุของพระบิดรมารดา  แล้วจงึทรงดบักายสงัขารในสมาธิ

บลัลงัก์ภายในถํา้แหง่นี ้ ขณะทรงมพีระชนมาย ุ๕๖ พรรษา 

(จอมกษัตริย์แหง่นกัรบ.  2550:  277-278) 

 
 จากเร่ืองจอมกษัตริย์แหง่นกัรบข้างต้น แสดงให้เห็นวา่ผู้ เขียนได้พยายามสร้างเร่ืองเลา่ขึน้มา

ใหมด้่วยจนิตนาการ  โดยนําเสนอให้สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชบวชเป็นพระสงฆ์ และลีภ้ยัมาอยูท่ี่

เมืองจนัทบรูจนวาระสดุท้าย  เร่ืองเลา่ท่ีแสดงเนือ้หาเชน่นีไ้มป่รากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์  และ

ท่ีสําคญัผู้ เขียนได้นําเสนอให้ “พระองค์ ทรงดบักายสงัขารในสมาธิ ” ดงัท่ีปรากฏใน เร่ืองจอมกษัตริ ย์

แหง่นกัรบข้างต้น  การนําเสนอเชน่นีแ้สดงให้เห็นถึงการสร้างความหมายของผู้ เขียนวา่ นอกจากปฏิเสธ

การสวรรคตของพระองค์ด้วยการถกูประหารชีวิตท่ีป้อมวิชยัประสิทธ์ิแล้ว  ยงัต้องการสร้างให้พระองค์

เป็นผู้ มีบญุบารมีอีกด้วยดงัท่ีสามารถสามารถกําหนดวาระจิตของพระองค์เองได้ 
 ในเร่ือง ดวงพระเจ้าตากไม่ถูกประหาร  ผู้ เขียนได้นําเสนอเร่ืองเลา่ ด้วยการใช้เหตผุลทาง

โหราศาสตร์เพ่ือ ปฏิเสธ การถกูสําเร็จโทษของพระองค์   โดยก่อน หน้านีผู้้ เขียนได้นําเสนอ เร่ืองเลา่ท่ี

อธิบายถึงดวงชะตาท่ีปรากฏเกณฑ์ชะตาเป็นนกัโทษประหา ร คือดวงชะตาของซดัดมั ฮสุเซน็ และ  

ดวงชะตาของเฉลียว ปทมุรส   และนํามาเปรียบเทียบกบัดวงชะตาสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช เพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงความแตกตา่ง  ดงันี ้  
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                ...จดุรอดของพระองค์ท่ีใช้เป็นตวัชีข้าดวา่ เป็นดวงชะตานกัโทษประหาร หรือ ถกูผู้ อ่ืนฆา่ตาย

หรือไม?่ อยูต่รงท่ี ทัง้พระราชลคันา และดาวเจ้าเรือนพระราชลคันา ไมไ่ด้ต้องกระแสดาวมรณะ หรือดาว

องัคารโดยตรง หรืออยา่งจงั คอืกมุนําหน้าอยูใ่นภพกมัมะ เหมอืนกบัดวงนกัโทษประหารสองราบท่ี

ยกตวัอยา่งมาอ้างอิง 

                อีกทัง้พระราชลคันา และดาวเจ้าเรือนพระราชลคันาก็โนบาปเคราะห์หรือดาวร้ายเบียนแคห่อม

ปากหอมคอ ไมม่ากมายหรือหนกัหนาสาหสันกั... 

(ดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหาร.  2551:  119) 

 
 จากเร่ืองดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหารข้างต้น ผู้ เขียนได้ใช้วิธีการสร้างด้วยการสร้างสรรค์ตวั

บทขึน้มาใหม ่ ด้วยคํา อธิบาย ทางโหราศาสตร์  เพ่ือนําเสนอวา่ ดวงชะตาสมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชวา่ไมป่รากฏเกณฑ์ชะตาท่ีเป็นนกัโทษประหาร  จงึเป็นไปไมไ่ด้พระองค์จะถกูจองจําจนถกู

สําเร็จโทษในท่ีสดุ   การสร้าง คําอธิบายชดุใหมเ่ชน่นี ้ ไมป่รากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ฉบบัใด ๆ

ทัง้นีเ้พ่ือเป็นสว่นหนึง่ในการสร้างความหมายปฏิเสธการสวรรคตของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 
 เร่ืองเลา่ท่ีถกูสร้างขึน้ทัง้หมดในข้างต้นนีท้ั ้ งท่ีมีความแตกตา่งตา่งจากเอกสาร ทาง

ประวตัศิาสตร์ หรืออ้างอิงจากเอกสารทางประวตัศิาสตร์ บางสว่นแล้วผนวกกบัจินตนาการของ ผู้ เขียน  

ทัง้นีเ้พราะเนือ้หาพระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหารา ชในชว่งท้ายมีความขดัแย้งกบัพระราช

ประวตัใินชว่งต้น  จากการท่ีพระองค์เป็นวีรกษัตริย์ท่ีมีความกล้าหาญ สร้างคณุประโยชน์ตอ่ชาตไิทย

กลบัต้องสตวิิปลาส และถกูประหารชีวิตในท่ีสดุ  พระราชประวตัท่ีิถกูนําเสนอผา่น ตวับทเร่ืองเลา่จงึถกู

สร้างขึน้เพ่ือปฏิเสธ และเกิดชดุคําอธิ บายท่ีแตกตา่งไปจากเดมิ  ด้วยการสร้ างเร่ืองเลา่ ท่ีตดัทอน

ภาพลกัษณ์ในด้านลบ  หรือยอมรับเชิงปฏิเสธ  และสร้างสรรค์ขึน้ ใหม่จากจนิตนาการ  การสร้าง เร่ือง

เลา่ด้วยการสร้างสรรค์ขึน้ ใหม่จากจินตนาการเป็นวิธีท่ีพบมากท่ีสดุ ในการประกอบสร้างความหมาย

เพ่ือลบภาพลกัษณ์ในด้านลบ ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  เพ่ือให้สอดคล้องกบัวีร กรรมท่ี

พระองค์ได้กระทําไว้ตัง้แตต่อนต้น 
 การประกอบสร้างความหมาย ด้วยการตอกยํา้วาทกรรมความกล้าหาญกู้ เอกราช                   

บํารุงพระพทุธศาสนา  หรือการสร้างความหมายวา่พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์สมยั

อยธุยา และปฏิเสธความวิปลาส  เร่ืองเลา่ท่ีนําเสนอพระราชประวตัขิองสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช

เหลา่นีถ้กูสร้างขึน้เพ่ือ สร้างความหมายในการ สนบัสนนุความเป็น “มหาราช” ของพระองค์ในปัจจบุนั   

ซึง่เป็นการสง่ผลมาจาก การเชิดชสูมเดจ็พระเจ้าตาก สินมหาราชเป็นบคุคลสําคญัของชาตไิทยอนัเป็น

นโยบายของรัฐบาลสมยัเปล่ียนแปลงการปกครองในชว่งต้นท่ีต้องการสร้างวีรกษัตริย์จากสามญัชน 

 

 



175 

 
 2.3 การสร้างสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นศูนย์กลางของความสามัคคี  

 เอกสารทางประวตัศิาสตร์ท่ีกลา่วถึงสม เดจ็พระเจ้าต ากสนิมหาราช มกัมีความเก่ียวพนักบั

การศกึสงครามหลายครัง้  เพราะนอกจากเป็นชว่งเหตกุารณ์ ประวตัศิาสตร์ครัง้ สําคญัท่ีประเทศชาติ

ต้องสญูเสียเอกราชในสง ครามกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 และพระองค์สามารถกู้ เอกราชจากการตกเป็น

เมืองประเทศราชของอาณาจกัรพมา่ในชว่งระยะเวลาเพียงไมถึ่ง 7 เดือน ด้วยเหตนีุต้วับทเร่ืองเลา่จงึได้

นําเสนอถึงวีรกรรมด้านการศกึสงคราม และการกอบกู้ เอกราชของเหลา่ทหารท่ี ต้องอาศยัความร่วมมือ

ของคนในแผน่ดนิไทย หรือคนในชาตเิป็นเนือ้หาทีสํ่าคญั  ซึง่เป็นการสร้างความหมายท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือ

ตอกยํา้สกึนกึความเป็นชาตไิทย  ท่ีหมายรวมถึงการสร้างความสามคัคี ความหวงแหนแผน่ดนิ   ปรากฏ

ในเร่ืองเลา่ 8 เร่ือง คือ พระเจ้ากรุงธนบรีุ  สามกรุง  ฟ้าใหม ่ พระเจ้าตากสนิกู้ชาต ิ แผน่ดนิพระเจ้าตาก  

ตากสนิมหาราช  ตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ  และจอมกษัตริย์แหง่นกัรบ  สามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุ่ม 

คือ การสร้างสํานกึในหมูค่นเชือ้สายไทย  และการสร้างสํานกึร่วมในราชอาณาจกัร  ดงันี ้

 

  2.3.1 การสร้างสาํนึกในหมู่คนเชือ้สายไทย 

  เอกสารทางประวตัศิาสตร์ได้กลา่วถึงเฉพาะวีรกรรมการขบัไลท่หารพมา่ และกอบกอบกู้

เอกราชของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชเทา่นัน้  แตเ่ม่ือพระราชประวตัิ ของพระองค์ถกูนํามาสร้าง

เป็นเร่ืองเลา่  ผู้ เขียนได้ตอกยํา้ถึงความสําคญัของเอกราช  โดยยงัให้สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช

เป็นผู้ นําในการกอบกู้ เอกราช  ซึง่ได้เน้นยํา้ถึงความสามคัคี  ความหวงแหนแผน่ดนิด้วย การประกอบ

สร้างความหมาย ท่ีสร้างอารมณ์สะเทือนใจ  ปรากฏใน เร่ืองเลา่  4 เร่ือง คือ สามกรุง  ฟ้าใหม ่ พระเจ้า

ตากสนิกู้ชาต ิ และตากสนิมหาราช  ดงันี ้

  ในเร่ือง สามกรุง   ผู้ เขียนเลือกใช้เหตกุารณ์ชว่งสะสมกําลงัพลหลงัจากท่ีตีฝ่าทพัออก

จากคา่ยวดัพชิยั  เพ่ือมุง่หน้าสู้ เมืองจนัทบรีุ  เพ่ือ มุง่แสดงให้เห็นถึงกําลงัพลท่ีจํานวนน้อย แตเ่ม่ือมี

ความตัง้ใจแล้วยอ่มเอาชนะศตัรูท่ีมีจํานวนท่ีมากกวา่ได้  ดงันี ้

 

     ปางพระยาตากสนิโยธินทร์เลศิ วิชยัเชิดช่ือเนืองแตเ่บือ้งต้น 

  เมือ่ตฝ่ีาท่ีล้มพรักพร้อมพล   จํานวนคนห้าร้อยน้อยอาวธุ 

  นิกายไทยใจป้ําอํามหิต   แมถ่กูติดตามอยูไ่มรู้่หยดุ 

  ก็เห่ิมหาญร่านเริงเชิงประยทุธ์  พมา่รุดมาอีกก็ฉีกยบั 

  ในท่ีสดุศตัรูไมสู่้หน้า   ไมก่ลบัมาเสีย่โชคให้โขกสบั 

  เมื่อมารุกทกุทีถกูตีพบั   ต้องระงบัติดตามด้วยขามฤทธ์ิ 

  ทา่นเกลีย้กลอ่มตะลอ่มไทยให้คิดสู้   กวา่ศตัรูทัง้หมดจะมาปลดิ 

  ปลกูจํานงปลงใจในความคิด   จะกู้ อิศรภาพในคาบนี ้

  ถ้าใช้หวานไมไ่ด้ทา่นใช้ขม   ขม่อารมณ์ลูล่บีดงับีบบี ้
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  ใครร่วมจิตคิดสู้กู้ธานี   ไมอ่วดดพีองขนเพ่ือตนเอง 

  ทา่นก็สง่เสริมใจมใิห้ออก   ไปนอกคอกคิดการพาลโฉงเฉง 

  เมื่อเห็นความเท่ียงธรรมก็ยําเกรง  ไมค่รืน้เครงบา่ยเบี่ยงให้เพลีย่งพลํา้ 

(สามกรุง.  2495?:  65-66) 

 

 จากเร่ืองสามกรุง ข้างต้น   ผู้ เขียนได้อาศยัเหตกุารณ์ในชว่งศกึสงครามท่ีฝ่ายไทยเป็นฝ่าย

เสียเปรียบด้านกําลงัพล  แต่ ได้พยายามแสดงให้เห็นถึงจิตใจท่ีเดด็เด่ียวและเหีย้มหาญของคนไทย  

และท้ายท่ีสดุแสดงให้เห็นถึงความสามคัคี และจิตใจท่ีมุง่มัน่สามารถเอาชนะศตัรูได้แม้ จะมีจํานวน

มากก็ตาม  อีกทัง้เร่ืองนีผู้้สร้างได้ให้ความสําคญักบั “ผู้ นํา” ท่ีแสดงผา่นสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  

ท่ีมีความเป็นผู้ นํา และท่ีสําคญัคือต้องมีคณุธรรม  ดงัท่ีปรากฏในเร่ืองเลา่ วา่ “เม่ือเห็นความเท่ียงธรรม

ก็ยําเกรง  ไมค่รืน้เครงบา่ยเบ่ียงให้เพล่ียงพลํา้ ” ซึง่สิ่งนีผู้้ เขียนชีใ้ห้เห็นวา่เป็นสิ่งสําคญัท่ีจ ะสง่ผลให้

ผู้ใต้บงัคบับญัชาศรัทธาในผู้ นํา 

 ในเร่ือง ฟ้าใหม่ ผู้ เขียนได้กลา่วถึงความสําคญัของ “เอกราช ” อนัเป็นเหตุ การณ์สําคญัใน 

เร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินม หาราช  เพราะวีรกรรมท่ีสําคญัย่ิงของพระองค์คือการ

กอบกู้ เอกราชหลงัจากเหตกุารณ์สงครามเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2  ดงันี ้

 

                 “จําไว้นะน้องนะ  ข้อความท่ีพอ่แสนถามพ่ีแลพ่ีตอบพอ่แสนวนันีแ้หละ  สบืไปเมื่อหน้า  มีลกู

จงสอนลกู  มหีลานจงสอนหลาน  ให้ลกูหลานรู้จกัราคาของเอกราชธิปไตย  มนัแพงนกั  แพงจนบางครัง้

บางคราว  เราต้องแขวนชีวติไว้กบัเส้นเชือก  บางทีก็ต้องหมกไว้กบักอสวะ  พอ่แสน  พ่ีลอ ยนํา้เอากอสวะ

คลมุหวัรอดมาได้ทัง้สีค่น  พอ่จงจําไว้เลา่ให้ลกูหลานฟังสบืไปภายหน้า  อยา่ได้พลัง้เผลอให้สญูเสยีเอก

ราชธิปไตยไปเสยีอีก” 

(ฟ้าใหม.่  2537:  1060-1061) 

 

 จากเร่ืองฟ้าใหม่ ข้างต้น   ผู้ เขียนต้องการแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของ “เอกราชธิป ไตย” 

ด้วยการตัง้ใจนําเสนอวา่ “สืบไปเม่ือหน้า  มีลกูจงสอนลกู  มีหลานจงสอนหลาน  ให้ลกูหลานรู้จกัราคา

ของเอกราชธิปไตย” สิ่งนีแ้สดงให้เห็นถึงสิ่งท่ีผู้แตง่ ต้องการสง่สารตอ่บคุคลในยคุปัจจบุนั  ให้ตระหนกั

ถึงความสําคญัของเอกราช กวา่จะเป็นแผน่ดนิไทยในวนันีน้ัน้บรรพบรุุษได้ยอมเสีย สละ และฝ่าฟัน

อนัตรายถึงขัน้ชีวิต  ซึง่มีความเก่ียวโยงกบัตวับทเร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราช คือการศกึสงครามจํานวนมากท่ีปรากฏในรัชสมยัของพระองค์นัน้ล้วนแล้วแตเ่ป็นเพ่ือเอกราช 

และความมัน่คงของบ้านเมือง ทัง้สิน้  อีกทัง้ผู้สร้างได้กลา่วทิง้ท้า ยดงัท่ีปรากฏในตวับทข้างต้น วา่ 

“อยา่ได้พลัง้เผลอให้สญูเสียเอกราชธิปไตยไปเสียอีก” 
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 ดงัท่ีทราบวา่เร่ืองเลา่ ท่ีนําเสนอถึง มลูเหตแุหง่ความลม่สลายของกรุงศรีอยธุยา อยธุยา คือ

ความไมส่ามคัคี  ดงันัน้การท่ีผู้ เขียน ได้ตัง้ใจกลา่วเชน่นี ้ จงึเป็น การประกอบสร้าง ความหมายให้

ตระหนกัถึงความสามคัคีของคนในชาต ิ

 ในเร่ือง พระเจ้าตากสินกู้ชาติ  ผู้ เขียนได้กลา่วถึงหนทางในกอบกู้ เอกราชท่ีนอกจากต้อง

อาศยับคุคลท่ีมีความสามารถแล้ว ยงัต้องอาศยัสิง่ตา่งๆ  ดงันี ้    

                  

                 “พวกเจ้ามาความมุง่มัน่ที่จะกู้ชาติบ้านเมืองเช่นนี ้ ข้ายอ่มดีใจ กองกําลงัของข้าต้องตอ่สู้อยา่ง

ทรหดอดทน  ข้าศกึตอ่สู้ต้องคร่ันคร้ามในฝีมอื  การกู้ บ้านกู้ เมอืงนัน้อยูท่ี่พวกเจ้าทัง้หมด ”  พระยาตาก

ปรบมอืหวัเราะชอบใจท่ีเห็นเหลา่ทหารเร่งฝึกซ้อมอยา่งเข้มแข็ง 

                 “พวกข้ามีผู้ นําที่กล้าหาญ  ออกนําหน้าสู้ ข้าศกึในสนามรบอยา่งอาจหาญเช่นพระยาตากเช่นนี ้ 

พวกข้าหรือจะกลวัข้าศกึ”  แมท่พันายกองพดูอยา่งภาคภมูิใจ 

(พระเจ้าตากสนิกู้ชาต.ิ  2544:  73) 

 

 จากเร่ืองพระเจ้าตากสนิกู้ชาติ ข้างต้น  ผู้ เขียนได้นําเสนอให้เห็นถึงภารกิจท่ีย่ิงใหญ่ หรือการ

กอบกู้ เอกราชของบ้านเมืองนัน้ไมส่ามารถทําได้โดยบคุคลคนเดียว หรือกลุ่ มกลุม่เดียว  แตต้่องอาศยั

ทกุคนท่ีมีสิทธิและหน้าท่ีเสมอกนัจงึสามารถสําเร็จจดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ได้  แตเ่ร่ืองเลา่ ยงัได้แสดงให้เห็น

ถึงความสําคญัของผู้ นํา  ซึง่หากผู้ นํามีความสามารถยอ่มเป็นการสร้างขวญั และเป็นศนูย์รวมของ

ความสามคัคีได้เป็นอยา่งดี 

 ในเร่ือง ตากสินมหาราช  เป็นเร่ืองเลา่ อีกเร่ืองหนึง่ท่ีผู้ เขียนได้เร้าอารมณ์ด้วย เร่ืองเลา่ ท่ีถกู

สร้างขึน้โดยอาศยัเนือ้หาในชว่งหลงัสงครามเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 ท่ีสร้างความสะเทือนอารมณ์ใน

ด้านความรักชาต ิ ดงันี ้
 

                 “ข้าถามอีกครัง้วา่พวกเจ้าอยากตกเป็นทาสของอ้ายพวกองัวะที่มนัมารุกรานผืนแผน่ดินของ

เราหรือไม”่  เจ้าเมืองตากประกาศก้อง 

                 “ไม ่ พวกเราไมต้่องการ” 

                พระยาตากมองดทูกุคน  ดวงตากร้าว  มุง่มัน่  “พวกเราเกิดท่ีนี ่ ตายท่ีนี ่ บรรพบรุุษปู่ ยา่ตายาย

ได้เป็นเจ้าของผืนแผน่ดิน  หกัร้างถางพง  ปลกูข้าวให้เราได้มีอยูม่ีกิน  แล้ววนัหนึง่อ้ายพวกองัวะมนัจะมา

ยดึครองเป็นของมนั  เรายอมไมไ่ด้  มาตรแม้นวา่มนัยกทหารมามากมายเพี ยงไร  จงจําไว้ทหารมหาศาล

นัน้  มนัก็ยงัพา่ยแพ้หวัใจที่กล้าแกร่งของพวกเราทกุคน จงจําไว้ให้ดี ข้า พระยาตาก ไมเ่คยกลวัอะไร หาก

แม้นวา่ชีวตินีจ้ะต้องพลใีห้ผืนแผน่ดนิถ่ินเกิด  ข้าจะรบเคยีงบา่เคยีงไหลก่บัพวกเจ้า ลาํบากพร้อมกบัเจ้า  

ถ้าเจ้าเจ็บ  ข้าก็พร้อมจะเจ็บ  ถ้าเจ้าตาย  ข้าก็พร้อมจะตายกบัเจ้า  พวกเจ้าพร้อมจะสู้หรือไม”่ 

                 “สู้   สู้”  ทหารทกุคนตะโกนลัน่ 

                พระยาตากชดูาบในมอืขึน้ฟ้า  กระทบแสงอาทิตย์เป็นประกายวบั “พวกเราต้องสู้   เราจกัต้องชนะ” 

(ตากสนิมหาราช.  2548:  31) 



178 

 
 จากเร่ืองตากสินมหาราชข้างต้น  ผู้ เขียนได้นําเสนอในชว่งการกอบกู้ เอกราช และขบัไลท่หา ร

พมา่ออกจากแผน่ดนิไทย  เป็น เร่ืองเลา่ท่ีสอดแทรกเนือ้หาท่ีมีความหมายถึงความสามคัคี            

สร้างอารมณ์ให้เกิดความฮกึเหิมเพ่ือท่ีจะร่วมมือร่วมใจกนัในการฝ่าฟันอปุสรรคท่ีย่ิงใหญ่  อีกทัง้

พยายามใช้ถ้อยคําในเชิงปลกุใจได้ใช้ “แผน่ดนิ” เป็นสัญลกัษณ์ของ “เอกราช” การป้องแผน่ดนิจงึเป็น

การปกป้องเอกราชของชาตไิทย  และการท่ีจะได้แผน่ดนินีม้าบบรรพบรุุษของเราได้เหน่ือยยากลําบาก  

ดงันัน้การปกป้องแผน่ดนิจากผู้ ท่ีมารุกรานจงึหน้าท่ีของเราทกุคน โดยมีสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช

ทําหน้าท่ีเป็นผู้ นําในการสร้างความสามคัคีของตนในชาต ิ

 นอกจากนีใ้น เร่ืองเดียวกนัผู้แตง่ ยงัตอกยํา้ด้วยการนําเสนอความสําคญัของ “แผน่ดนิ” ท่ีใช้

แทนความเป็นเอกราช ท่ีเป็นสิ่งท่ีสําคญัย่ิง  ดงันี ้

 

                พระยาตากสหีน้าเคร่ง  พดูขงึขงั  “ไม ่ พวกมงึจําไว้  หากกตู้องเลอืกระหวา่งแผน่ดนิกบัคนท่ีกู

รัก  กก็ูจกัเลอืกแผน่ดิน  ถ้ามีคนรักแล้วหาได้มีแผน่ดินอยูไ่ม ่ ชีวิตนีก็้ไร้ความหมาย  กก็ูมิรู้จกัมีชีวิตอยูไ่ป

เพ่ืออนัใด” 

(ตากสนิมหาราช.  2548:  266) 

 

 จากเร่ืองตากสินมหาราชข้างต้น  ผู้ เขียนได้กลา่วเปรียบความสําคญัระหวา่ง “ความรัก” และ 

“แผน่ดนิ” โดยนําเสนอวา่แผน่ดนิ หรือเอกราชนัน้สําคญักวา่นางอนัเป็นท่ีรัก การท่ียอมสละคนรักเพ่ือ

รักษาแผน่ดนิ  แสดงให้เหน็วา่ผู้สร้างต้องการตอกยํา้ถึงความเสียสละสว่นตนเพ่ือประโยชน์สว่นรวม 

คือการรักษาเอกราช  และการกอบกู้ เอกราช หรือรักษาซึง่เอกราชไว้ยอ่มต้องอาศยัความเป็นหนึง่เดียว

ของคนในชาตนิัน่เอง 

 การประกอบสร้างความหมายสํานกึความเป็นชาตท่ีิปรากฏในเร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็

พระเจ้าตากสินมหาราชดงัท่ีอธิบายไปในข้างต้นนัน้  เป็นการสร้าง เร่ืองเลา่ ท่ีเน้นการสร้างอารมณ์

สะเทือนใจเป็นสําคญั  เพ่ือนําไปสูค่วามสามคัคี ความหวงแหนแผน่ดนิไทยโดยการสร้างจดุหมายร่วม

เดียวกนัคือ “เอกราช”  ของชนชาตไิทยด้วยกนั  

 

  2.3.2 การสร้างสาํนึกร่วมในราชอาณาจักร 

  จากเอกสารทางประวตัศิาสตร์ฉบบัตา่งได้กลา่วถึงคนเชือ้ชาตติา่งๆ  ท่ีอาศยัในแผน่ดนิ

ไทย และมีการกลา่วถึงวา่มีสว่นร่วมกบัชมุนมุสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชในการกอบกู้ เอกราชบ้าง      

แตเ่ม่ือเนือ้ค วามเหลา่นีถ้กูนํามาสร้างเป็น เร่ืองเลา่ กลุม่ชาตพินัธุ์ตา่งได้รับการนําเสนอให้ เป็นวีรบรุุษ

ในการมีสว่นร่วมของการกู้ เอกราชของชาตไิทยเชน่กนั ทัง้นีเ้น่ืองจากพระราชประวตัขิองสมเดจ็พระเจ้า

ตากสนิมหาราชมีบดิาเป็นชาวจีน และมารดาเป็นชาวไทย ด้วยเหตนีุก้ารสร้างความหมายของพระองค์



179 

 
ยงัเป็นสญัลกัษณ์ของความสามคัคีระหวา่งชาวไทยและชาวจีน หรือแม้กระทัง้ทกุเชือ้ชาตท่ีิอาศยัใน

แผน่ดนิไทยท่ีร่วมใจกนักอบกู้ เอกรา ช ตลอดจนฝ่าฟันอปุสรรคท่ีสําคญั  ปรากฏในเร่ืองเลา่ 5 เร่ือง คือ 

พระเจ้ากรุงธนบรีุ  ฟ้าใหม ่ ตากสินมหาราชชาตนิกัรบ  แผน่ดนิพระเจ้าตาก  และจอมกษัตริย์แหง่

นกัรบ สามารถแบง่เป็นการสร้างสํานกึร่วมของคนจีนในไทย  และการสร้างสํานกึร่วมของคนชาตติา่งๆ

ในไทย  ดงันี ้

   2.3.2.1 การสร้างสาํนึกร่วมของคนเชือ้สายจีนในไทย 

   ในเร่ือง พระเจ้ากรุธนบุรี   ดงัท่ีได้เคยกลา่วแล้ววา่ เร่ืองนีถ้กูสร้างขึน้ภายใต้

อํานาจของรัฐ  โดยหลวงวิจิตรวาทการได้สร้างขึน้เพ่ือสนองนโยบายของรัฐในขณะนัน้เพ่ือเป็นสว่นหนึง่

ของนโยบายการปกครอง คือ เร่ือง “ชาต”ิ จงึพยายามสร้างความมีเอกภาพของคนในชาติ ท่ีมีหลายเชือ้

ชาต ิ อีกทัง้เร่ืองนีเ้ป็น เร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินเร่ืองแรกท่ี นําสืบทอดวาทกรรม

ดัง้เดมิท่ีปรากฏในเอกสารทางปะวตัศิาสตร์ท่ีถกูบนัทกึโดยชนชัน้สงูในสมยัก่อนการปฏิวตักิารปกครอง

ในเร่ืองชาตกํิาเนิดของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชวา่พระองค์มีเชือ้จีน  ด้วยเหตนีุผู้้สร้างจงึ

พยายามสร้าง เร่ืองเลา่ ท่ีสร้างความหมายท่ีแสดงถึงความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัระหวา่งชาวไทยและ

ชาวจีน  โดยถกูสร้างในรูปแบบของคําพดูของคณุหนเูล็ก  ดงันี ้ 

 

คณุหนเูลก็ - กรุงธนบรีุแตกเสยีแล้ว  แตพ่ระนามของพระเจ้ากรุงธน จะคงฝังอยูใ่น

หวัใจของชาวไทยตลอดกาล  ไมเ่ฉพาะแตห่วัใจชาวไทยเทา่นัน้  พระ

นามพระเจ้ากรุงธนบรีุจะยงัฝังแนบแนน่อยูใ่นหวัใจของชาวจีนด้วย  พระ

เจ้ากรุงธนบรีุทรงเป็นสายโซท่องที่จะรัดรึงหวัใจของชาวไทย  และจีนให้

แนบแนน่อยูด้่วยกนัชัว่กลัปาวสาน 

(พระเจ้ากรุงธนบรีุ.  2536?:  113) 

 

 จากเร่ืองพระเจ้ากรุงธนบรีุ ข้างต้น   ผู้ เขียน ได้สร้างความหมายให้สมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราชเป็นวีรบรุุษท่ีสําคญัย่ิงของชาตสิมควรท่ีชาวไทยควรจะตระหนกัถึงคณุปู การของพระองค์  

นอกจากนีย้งันําเสนออีกวา่ชาวจีนก็ตระหนกัถึงวีรกรรมของพระองค์เชน่กนั  และได้สร้างความหมาย

ให้พระองค์เป็นสิ่งท่ีเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งชาวไทย และชาวจีนดงัท่ีปรากฏใน เร่ืองเลา่ ข้างต้นวา่ 

“พระเจ้ากรุงธนบรีุทรงเป็นสายโซท่องท่ีจะรัดรึงหวัใจของชาวไทย  และจีนให้แนบแนน่อยูด้่ วยกนัชัว่

กลัปาวสาน”   

 นอกจากนีใ้นเร่ืองเดียวกนัมีการประพนัธ์บทเพลง ช่ือ “จีนไทยสามคัคี” เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ของ

บทละครเร่ือง พระเจ้ ากรุงธนบรีุซึง่เป็นการตอกยํา้ถึงการสร้างความกลมเกลียวระหวา่งชาวไทยและ

ชาวจีน  ดงันี ้  
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     จีนไทยสามคัค ี

   ชาตจิีน, ชาตไิทย   มิใช่อ่ืนไกลพ่ีน้องกนั 

  ต้องสงวนความรัก    ต้องสมคัรใจมั่น 

  จะสมานมติรกนั    อยูเ่สมอไปเอย 

   แตโ่บราณหลายพนัปีมาแล้ว  จีนกบัไทยมไิด้แคล้วเหมอืนพ่ีน้อง 

  ได้ร่วมแรงร่วมใจเป็นไมตรี   ไมเ่คยมีข้อวิวาทบาดหมางกนั 

     (หญิงจีนไทยออก) 

   เมื่อจีนมีภยัไทยก็ช่วย  รับคนจีนมาอยูด้่วยไมกี่ดกัน้ 

  เมื่อสยามมีภยัร้ายฉกรรจ์   ไทยกบัจีนชว่ยกนักู้ชาตไิทย 

   (ปิดมา่นกลางให้เห็นตกึและธง   ชายจีนและชายไทยเดนิลงทางบนัได) 

   จะผกูรักสามคัคีเหมือนพ่ีน้อง ชาติทัง้สองจะไมแ่ยกแตกกนัไป 

  เมือ่คราวสขุ ก็สนกุ เหมอืนกนัไป  ถึงยามทกุข์จีนกบัไทยไมทิ่ง้กนั 

(พระเจ้ากรุงธน.  2536?:  113-114) 
 

 จากเร่ืองพระเจ้ากรุงธนบรีุข้างต้น  ผู้ เขียนพยายามสร้างความหมายให้คนจีน หรือเชือ้สายจีน

เป็นสว่นหนึง่ของคนในชาต ิ โดยใช้ถ้อยคําท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ฉนัพ่ีน้องระหวา่งจีนและไทย

อนัยาวนาน ดงันี ้ “แตโ่บราณหลายพนัปีมาแล้ ว  จีนกบัไทยมิได้แคล้วเหมือนพ่ีน้อง ” ซึง่มีนยัวา่ต้องมี

ความรัก สามคัคีกนั เม่ือมีภยัก็ต้องชว่ยกนั และท่ีสําคญั คือไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ ดงัในข้อความ

ท่ีวา่ “ชาตทิัง้สองจะไมแ่ยกแตกกนัไป  เม่ือคราวสขุ ก็สนกุ เหมือนกนัไป ถึงยามทกุข์จีนกับไทยไมท่ิง้กนั”  

 ดงัจะเห็นได้ วา่เร่ืองเลา่ ข้างต้นท่ีปรากฏใน เร่ืองพระเจ้ากรุงธนบรีุ ได้พยายามสร้าง                      

”ประวตัศิาสตร์ร่วม ” เพ่ือสร้างความหมายให้คนจีนเป็นสว่นหนึง่ของ ประวตัศิาสตร์ชาตไิทย  โดย การ

ใช้เร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชเป็นตวัสร้างความสมัพนัธ์  โดยพยายามสร้าง

ความหมาย และนําเสนอ ตอนพระราชกําเนิดท่ีพระองค์มีพระบดิาเป็นคนจีน หรือตอนวีรกรรมกอบกู้

เอกราชท่ีทหารสว่นหนึง่เป็นคนจีนจน ความหมาย เหลา่นีเ้ป็นท่ีปรากฏชดั  ดงัท่ีได้แสดงออกมาใน

คําพดูของคณุหนเูล็ก วา่ “พระเจ้ากรุงธนบรีุทรงเป็นสายโซท่องท่ีจะรัดรึงหวัใจของชาวไทย  และจีนให้

แนบแนน่อยูด้่วยกนัชัว่กลัปาวสาน” 

 คนจีนเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมไทยมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  เป็นกลไกสําคญัของเศรษฐกิจ

ในการค้า  และมีอตัลกัษณ์วฒันธรรมท่ีเข็มแข็ง  นโยบายหนึง่ชว่งต้นของการเปล่ียนแปลงการปกครอง

รัฐบาลจงึพยายามสร้างเอกภาพร่วมกนัคือ “ชาตไิทย” ท่ีทกุคนในชาตมีิความสามคัคี และเสียสละ  ผล

ของนโยบายนีเ้ป็นกา รพยายามสร้างวฒันธรรมร่วม  และพยายามกลืนวฒันธรรมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของ

ชนชาตนิัน้ๆ โดยสอดแทรกในระบบการปกครอง ระบบการศกึษา หรือแม้กระทัง่บท ละครของหลวง

วิจติรวาทการ         
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 ในเร่ือง แผ่นดนิพระเจ้าตาก  เป็นเร่ืองเลา่ในเวลาตอ่มาท่ี ผู้ เขียนยงัคงให้ความสําคญักบั

ชาวจีนท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการกอบกู้ เอกราชของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  ดงันี ้

 

                ...ทพัของพระเจ้าตากสนิท่ีโจมตีคา่ยโพธ์ิสามต้นจนแตกพา่ย  และฆา่แมท่พัใหญ่ท่ีสดุของพมา่  

ซึง่มหีน้าท่ีควบคมุกรุงสยามในเวลานัน้  เป็นทพัทหารชาวจีนภายใต้การนําของพระยาพิพธิและพระยา

พิชยั  ซึง่คงเป็นลกูจีนทัง้คู ่ แปลวา่ศกึกู้ชาติครัง้สาํคญัที่สดุนี ้ กลายเป็นคนจีนมากู้ชาติไทย  โดยมีแมท่พั

ใหญ่สดุคอืพระเจ้าตากสนิเป็นลกูคนจีน  และกองหน้าภายใต้การบงัคบับญัชาของพระยาพิพธิ พระยา

พิชยั... 

(แผน่ดนิพระเจ้าตาก.  2548:  178-179) 

 

 จากเร่ืองแผน่ดนิพระเจ้าตาก ข้างต้น  นอกจากผู้ เขียนได้อาศยัข้อมลูท่ีปรากฏในเอกสารทาง

ประวตัศิาสตร์ท่ีกองกําลงัสว่นหนึง่เป็น กําลงัพลชาวจีนแล้ว  ท่ีสําคญั เร่ืองนีผู้้ เขียน ได้นําเสนอ

ข้อคดิเหน็ท่ีเป็นการตอกยํา้ถึงความมีสว่น ร่วมของชาวจีน ดงัท่ีปรากฏในเร่ืองเลา่ วา่ “ศกึกู้ชาตคิรัง้

สําคญัท่ีสดุนี ้ กลายเป็นคนจีนมากู้ชาตไิทย  โดยมีแมท่พัใหญ่สดุคือพระเจ้าตากสินเป็นลกูคนจีน ”  ซึง่

เป็นการให้ความสําคญักบัชาวจีนม าเป็นสว่นหนึง่ของประวตัศิาสตร์ จงึสง่ผลถึงความเป็นเอกภาพไม่

แปลกแยกของคนในชาต ิ

 ในเร่ือง จอมกษัตริย์แห่งนักรบ  ผู้ เขียน เลือกใช้เหตกุารณ์ในชว่งตอ่เรือรบท่ีเมืองจนัทบรีุ  

เพ่ือนําเสนอถึงบทบาทของชาวจีนท่ีมีความเช่ียวชาญในการตอ่เรือ ซึง่เป็นสว่นสําคญัสว่นหนึง่ของ

ความสําเร็จในการกอบกู้ เอกราชท่ีมีสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชเป็นผู้ นํา  ดงันี ้

  

                ชนชาวสยามและชาวจีนผู้มีความชํานาญการตอ่เรือ  ทัง้ช้างทัง้ม้าศกึซึง่นบัเป็นกําลงัสาํคญัใน

การลาํเลยีงต้นไม้ใหญ่จากภเูขามายงัอูต่อ่เรือรบ  ในการนัน้ทัว่ทัง้เมือง   จนัทบรูตา่งพากนัร่วมแรงร่วมใจกนั

ก่อสร้างเรือรบด้วยความภาคภมูิใจในความดีงามของตนไมเ่ลอืกเชือ้สายวา่ชาวจีนหรือชาวไทย ตา่งพากนั

ทุม่เทแรงกายแรงใจกอบกู้ เอกราชของแผน่ดนิไทย 

(จอมกษัตริย์แหง่นกัรบ.  2550:  173) 

 

 จากเร่ืองจอมกษัตริย์แหง่นกัรบ ข้างต้น   ผู้ เขียน ได้ให้ความสําคญัทัง้ชาวไทย และชาวจีน

เทา่กนัในการมีสว่นร่วมในการทําศกึเพ่ือขบัไลท่หารพมา่  แตส่ิ่งหนึง่ท่ีผู้ เขียนได้เน้นยํา้คือ ความเป็น

อนัหนึง่อนัเดียวกนั และความมุง่มัน่ท่ีมีเป้าหมายร่วมกนัสิ่งเหลา่นีคื้อ “ความสามคัคี ” โดยท่ีไมไ่ด้

แบง่แยกเชือ้ชาต ิดงัท่ีปรากฏในตวับทวา่ “ภาคภมูใิจในความดีงามของตนไมเ่ลือกเชือ้สายวา่ชาวจีน

หรือชาวไทย  ตา่งพากนัทุม่เทแรงกายแรงใจกอบกู้ เอกราชของแผน่ดนิไทย” 
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 การสร้างความหมายสํานกึร่วม ของคนจีนในไทยได้ถกูตอกยํา้ใน เร่ืองเลา่ตัง้แตช่ว่งต้นข อง

การเปล่ียนแปลงการปกครอง เพ่ือ ประโยชน์ในด้านการเมื องการปกครอง  และได้สง่ผลใน เร่ืองเลา่ใน

เวลาตอ่มาซึง่ยงัคงตอกยํา้ถึงการมีสว่นร่วมของชาวจีนในเหตกุารณ์การกู้ชาตคิรัง้นี ้สว่นหนึ่ งเป็นผล

จากการสืบทอดวาทกรรมดัง้เดมิในเร่ืองพระราชกําเนิดของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีพระองค์

เป็นสามญัชนลกูคร่ึงจีน 

 

   2.3.2.2 การสร้างสาํนึกร่วมของคนเชือ้ชาตต่ิางๆ ในไทย 

   ในเร่ือง ฟ้าใหม่  ผู้ เขียนไมเ่พียงแตนํ่าเสนอความสามคัคีของคนชาตริะหวา่งคน

ไทย และคนจีนเทา่นัน้  แตไ่ด้กลา่วถึงอีกหลายเชือ้ชาต ิ ดงันี  ้

 

                เขาวา่กนัวา่  ข้าทหารของทา่นผู้กู้แผน่ดนินัน้มหีลายก๊กหลายกอ  ทา่นมไิด้เลอืกเชือ้สายเลยวา่

จีนวา่จาม  วา่แขกฝร่ังหรือไทยแท้ดัง้เดมิ  สดุแล้วแตใ่จตรงกนัรักแผน่ดนิไทยผืนนีเ้ป็นใช้ได้  ขนุนางเกา่แต่

ครัง้กรุงจึงกรูกนัเข้าก๊กทา่นพระยากําแพงเพชรผู้นัน้  สกลุเศรษฐีดัง้เดิมก็มี  ขนุนางจีน  ขนุนางญวนก็มาก

หลากหลาย  แลแม้ขนุนางก๊กเชือ้สายแขกเทศบ้านทา่ตะเภา... 

(ฟ้าใหม.่  2537:  1142-1143) 

 

 จากเร่ืองฟ้าใหม่ ข้างต้น  ผู้ เขียนได้สร้างความหมายให้สมเด็ จพระเจ้าตากสนิมหาราชเป็น

ผู้สร้างความเป็นหนึง่เดียวกนัของผู้ ท่ีมีเชือ้ชาตสิายตา่งๆ ทัง้ชาวไทย  จีน  จาม  แขก  ฝร่ัง ล้วนแตมี่สิ่งหนึง่ท่ี

เหมือนกนัคือ “จิตใจท่ีมุง่มัน่” ท่ีข้ามผา่นความแตกตา่งกนัเร่ืองสภาพร่างกาย  และจิตใจท่ีมุง่มัน่นัน้คือ

ความรักท่ีมีตอ่แผน่ดนิไทย 

 จากเร่ืองเดียวกนันีผู้้ เขียนยงักลา่วถึงความสามคัคีของคนในชาตท่ีิมีหลายเชือ้ชาตท่ีิเป็นสว่น

หนึง่ของความสําเร็จในพนัธกิจท่ีสําคญั  แตไ่ด้ใช้ถ้อยคําท่ีสะเทือนอารมณ์เพ่ือให้สง่ผลให้เกิดความรัก

สมคัรสมาน และเห็นอานภุาพของความสามคัคี  ดงันี ้

 

                การครัง้นีท่ี้ชมุนมุคนอนัมีหวัใจร่วมเป็นใจเดียวจริงแท้  มิวา่บิดามารดาแตเ่ดิมจะเป็นสญัชาติใด  

แตก่ารครัง้นีห้วัใจทกุดวงในท่ีนีม้ีมโนมุง่ที่จดุเดียวกนั  คือกู้แผน่ดินไทยให้รอดจากมือคนใจเทศและใจทาส  

แล้วแผน่ดนิไทยก็จะกลบัเป็นของพวกเราท่ีสมคัรรักช่ือวา่ไทยนีแ้ตผู่้ เดยีว 

                จงึมปีระศาสน์สัง่และประทานพระอธิบายด้วยพระอาการเมตตาและทรงยนิด ีข้าทหารของ

ทา่นในบดันี ้ถงึน้อยคนก็ดเูหมอืนวา่มาก ถงึหลายคนก็ดเูหมอืนวา่เป็นหนึง่นายเดยีว ทัง้นีเ้พราะใจ ตรง

ร่วมกนั พระวาจานัน้ฟังช่ืนเยน็ดงับิดาปลอบโยนบตุรผู้มทุะลเุลอืดร้อน 

(ฟ้าใหม.่  2537:  1038-1039 
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 จากเร่ืองฟ้าใหม่ข้างต้น ผู้ เขียนได้ชีใ้ห้เห็นวา่ความสามคัคีกลมเกลียวของคนกลุม่หนึง่นัน้ถึง

จะมีจํานวนน้อย แตด่เูหมือนจํานวนมาก เพราะมีใจตรงร่วมกนัคือทกุคนมีช่ือวา่ “ไทย” เชือ้ชาต ิหรือ

ความแตกตา่งตามสภาพร่างกายของบคุคลตา่งๆ  นัน้ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่ความสามคัคี และใจท่ีตรง

ร่วมกนันัน้คือการกอบกู้ เอกราช หรือส่ือออกมาเป็นสญัลั กษณ์คือแผน่ดนิ ดงัปรากฏในเร่ืองเลา่ วา่     

“มิวา่บดิามารดาแตเ่ดมิจะเป็นสญัชาตใิด แตก่ารครัง้นีห้วัใจทกุดวงในท่ีนีมี้มโนมุง่ท่ีจดุเดียวกนั  คือกู้

แผน่ดนิไทยให้รอดจากมือคนใจเทศและใจทาส แล้วแผน่ดนิไทยก็จะกลบัเป็นของพวกเราท่ีสมคัรรักช่ือ

วา่ไทยนีแ้ตผู่้ เดียว” 

 ในเร่ือง ตากสินมหาราชชาตนัิกรบ  ท่ีให้ความสําคญัตอ่ทกุเชือ้ชาต ิเพราะการข้ามวิกฤตท่ี

สําคญัต้องอาศยัความสามคัคี และไมแ่ตกแยก โดยสร้างความเป็นเอกภาพด้วยจดุมุง่หมายหมาย

เดียวกนัคือการ “กอบกู้ เอกราช”  ดงันี ้  

     

                 “ใครตอ่ใครอาจเรียกพวกเจ้าเป็นพวกขบถ พวกหนีทพั  แตอ่ยา่ไปเช่ือพวกมนั  เราเป็นผู้ รัก

ชาติ  ใครตอ่ใครอาจเรียกพวกเจ้าวา่เป็นคนทรยศ  ทิง้เมืองหลวงไปในยามที่ยากเข็ญที่สดุนบัตัง้แตส่มเด็จ

พระรามาธิบดอีูท่องทรงตัง้ราชธานีขึน้มา  วา่พวกเจ้ารู้เห็นเป็นใจกบัศตัรู ...ไม่จริงเลย  ข้าขอประกาศวา่ 

ไมว่า่พวกเจ้าจะมีเชือ้สายเป็นชาวสยามแท้ๆอยา่งวิชิต หรือมีเชือ้แขกเปอร์เซียอยา่งบนุนาค ” เขาหนัไป

มองนายทหารทัง้สองท่ียนืขนาบข้างอยู ่ “เป็นลกูคร่ึงจีนอยา่งข้า หรือเป็นชาวฝร่ัง ...” เขามองท่ีมาธิวนิด

หนึง่ ยิม้น้อยๆ “พวกเจ้าเป็นความหวงัของสยาม” 

(ตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ.  2550:  140) 

 

 จากเร่ืองตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ ข้างต้น   ยงัเน้นถึงคนไทยท่ี เป็นชนชาตหิลกัของประเทศ

และกลา่วถึงเชือ้ชาตแิขก เชือ้ชาตจีิน เชือ้ชาตติะวนัตก ท่ีอยูร่่วมกนัในสงัคม แต่ยงัคงให้ความสําคญั

กบัเชือ้สายจีน อนัเป็นจากการ นําเสนอถึงพระชาตกํิาเนิดท่ีสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชมีบดิา เป็น

ชาวจีน  ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความมีสว่นร่วมของชาวจีนท่ีอยูใ่นแผน่ดนิไทย ห รือคนไทยเชือ้สายจีนในเวลา

ตอ่มาดงัท่ีได้อธิบายไว้แล้ว 

                พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชสว่นหนึง่จงึเป็นวาทก รรมท่ีถกูสร้างขึน้ เพ่ือ

สร้างความหมายเร่ืองความสามคัคีของคนในชาตเิพ่ือตอบสนองนโยบายเร่ือง “ชาติ” และ “ชาตไิทย” 

ในชว่งต้นของการเปล่ียนแปลงการปกครอง  ซึง่วาทกรรมเชน่นีไ้ด้สง่อิทธิพลตอ่กระบวนการสร้าง

ความหมายเร่ืองการสร้างสํานกึของความเป็นชาต ิอนัประกอบด้วยความ สามคัคี ความเป็นอนัหนึง่อนั

เดียวกนัของชนในชาตเิร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั 
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 ดงันัน้ด้วยเหตนีุจ้งึพบเสมอวา่เม่ือบ้านเมืองเกิดปัญหา หรือประชาชนแตกความสามคัคี  

ความหมายของ สมเดจ็พระเจ้าตากสินจะถกูนํามาใช้เสมอเพ่ือสร้าง ความฮกึเหิม และ ความสามคัคี

เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั นอกจากนีพ้ระราชประวตัขิองสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชยงัเป็นวาทกรรมท่ี

สร้างความมีสว่นร่วมของชาวจีนในประวตัศิาสตร์ชาตไิทยท่ีเดน่ชดั จงึเป็นการสร้างความ เป็นเอกภาพ

ของคนในชาตโิดยไมแ่บง่แยกวา่เป็นเชือ้ชาตใิด 

 

3.  การสืบทอดและสร้างความหมายใหม่ 

 เอกสารทางประวตัศิาส ตร์ท่ีบนัทกึพระราชประวั ตสิมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช มีเนือ้หา

บางสว่นท่ีกลา่วถึงพระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช หรือรัชกาลท่ี 1 

แหง่กรุง รัตนโกสินทร์  เพราะ ตวับทเร่ืองเลา่ได้นําเสนอความคุ้นเคยระหวา่งสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราช และพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชตัง้แตว่ยัเยาว์  รับราชการคุ้นเคยกนัมา

ตัง้แตป่ลายกรุงศรีอยธุยา และรับราชการตอ่ สมยักรุงธนบรีุ  ดงัท่ีผู้สร้างตวับทเร่ืองเลา่ได้อาศยัข้อมลู

จากเอกสารทาง ประวตัศิาส ตร์ คืออภินิหารบรรพบรุุษท่ีแสดงพระราชประวตัติัง้แตว่ยัเ ยาว์ อีกทัง้

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ยงัเป็นแมท่พัคูพ่ระทยัของสมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราช ด้วยความสมัพนัธ์อนัดีนีท่ี้ปรากฏในตวับทเร่ืองเลา่จงึสง่ผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์รัชกาลท่ี 1   

โดยเฉพาะในชว่งปลายรัชก าลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช เม่ือ สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชเกิด

พระสตวิิปลาส  พระองค์ได้เป็นผู้ สําเร็จราชการแทน และชําระโทษในท่ีสดุ  ด้วยการสัง่ลงโทษประหาร

ชีวิตสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช และปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหมน่ี่เองซึง่อาจดู

ขดัแย้งกบั การผกูเร่ืองในชว่งต้น  ดงันัน้ จงึปรากฏการประกอบ สร้างความหมายท่ียงัคงสืบทอด

ความหมายเดมิแตใ่นทางกลบักนัได้สร้างความหมายขึน้มาใหมอ่ยา่งกลม กลืน จากการวิจบัพบวา่ การ

ประกอบสร้างความหมายประเภทนีป้รากฏในเนือ้หาชว่งท้ายรัชกาลสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช

เทา่นัน้ เป็นพระราชประวตัท่ีิมีความเก่ียวพนัระหวา่งสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช และรัชกาลท่ี 1  

ดงัท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา  ดงันี ้

 

                เพชฌฆาตกบัผู้คมุก็ลากเอาตวัขึน้แคร่หามไป กบัทัง้สงัขลกิพนัธนาการ  เจ้าตากจึงวา่แก่ผู้คมุ

เพชฌฆาตวา่  ตวัเราก็สิน้บญุจะถึงที่ตายอยูแ่ล้ว  ช่วยพาเราแวะเข้าไปหาทา่นผู้สาํเร็จราชการ  จะขอ

เจรจาด้วยสกัสองสามคํา  ผู้คมุก็ให้หามเข้ามา  ได้ทอดพระเนตรเห็น  จึงโบกพระหตัถ์มิให้นํามาเฝ้า  ผู้คมุ

และเพชฌฆาตก็หามออกไปนอกพระราชวงั  ถงึหน้าป้อมวชิยัประสทิธ์ิก็ประหารชีวติตดัศรีษะเสยีถงึแก่

พิราลยั  จึงรับสัง่ให้เอาศพไปฝังไว้ ณ วดับางยี่เรือใต้  และเจ้าตากสิน้ขณะเมื่อสิน้บญุถึงทําลายชีพนัน้

อายไุด้สี่สบิแปดปี 
(พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา.  2548:  230) 
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 แตเ่ม่ือถกูนําเสนอเป็น เร่ืองเลา่ ท่ีสร้างขึน้สมยัหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง พบวา่ปรากฏ

เนือ้หาเพ่ือพยายามปรับภาพลกัษณ์ของรัชกาลท่ี 1 และสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช ให้สอดคล้อง

กบัมิตรภาพของทัง้ 2 พระองค์  และ ความชอบธรรมมากย่ิงขึน้  อีกทัง้ยงัเตมิเตมิตวับทเร่ืองเลา่ในเชิง

การแก้ตา่งความคลมุเครือท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ ปรากฏ เร่ืองเลา่  4 เร่ือง คือ  ใครฆา่

พระเจ้ากรุงธน  ใครฆา่พระเจ้าตากสิน  ตากสินมหาราชชาตนิกัรบ  และดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหาร  

ดงันี ้

 ในเร่ือง ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน ผู้ เขียนได้พยายามสร้างเร่ืองเลา่ท่ีสอดรับกบัเนือ้หาท่ีปรากฏ

ในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ในชว่งปลายรัชกาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  เม่ือสมเดจ็เจ้าพระยา

มหากษัตริย์ศกึ (คือ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช หรือรัชกาลท่ี 1 ในเวลาตอ่มา ) 

ชําระโทษประหารชีวิตสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  พระองค์ทรงขอผู้คมุเพ่ือไปพบสมเดจ็เจ้าพระยา

มหากษัตริย์ศกึเป็นครัง้สดุท้าย  แตส่มเดจ็เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึกลบัโบกมือไมใ่ห้พบ ดงัปรากฏใน

พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา  ดงันี ้

 

                เพชฌฆาตกบัผู้คมุก็ลากเอาตวัขึน้แคร่หามไป กบัทัง้สงัขลกิพนัธนาการ  เจ้าตากจึงวา่แก่ผู้คมุ

เพชฌฆาตวา่  ตวัเราก็สิน้บญุจะถึงที่ตายอยูแ่ล้ว  ช่วยพาเราแวะเข้าไปหาทา่นผู้สาํเร็จราชการ จะขอ

เจรจาด้วยสกัสองสามคํา  ผู้คมุก็ให้หามเข้ามา  ได้ทอดพระเนตรเห็น  จึงโบกพระหตัถ์มิให้นํามาเฝ้า  ผู้คมุ

และเพชฌฆาตก็หามออกไปนอกพระราชวงั  ถงึหน้าป้อมวชิยัประสทิธ์ิก็ประหารชีวติตดัศรีษะเสยีถงึแก่

พิราลยั  จึงรับสัง่ให้เอาศพไปฝังไว้ ณ วดับางยี่เรือใต้  และเจ้าตากสิน้ขณะเมื่อสิน้บญุถึงทําลายชีพนัน้

อายไุด้สี่สบิแปดปี 

(พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา.  2548:  230) 

 

 จากเนือ้ความท่ีปรากฏในพระ ราชพงศาวดารข้างต้น  สามารถอนุ มานได้วา่รัชกาลท่ี 1 ซึง่ใน

ขณะนัน้มีสถานะเป็นสมเดจ็เจ้าพระยามหาก ษัตริย์ศกึผู้ สําเร็จราชการไมต้่องการ พบสมเดจ็พระเจ้า

ตากสนิมหาราชเป็นครัง้สดุท้าย  ทัง้ที ่ เร่ืองเลา่พระราชประวตัก่ิอนหน้านีไ้ด้สร้างให้มีความคุ้นเคยกนั

ตัง้แตว่ยัเยาว์  และเป็นขนุศกึท่ีได้รับความวาง พระราชหฤทยั  สง่ผลให้ผู้อา่นเกิดความแคลงใจ  ด้วย

เหตนีุ จ้งึเกิด เร่ืองเลา่ ท่ีถกูสร้างขึน้ เพ่ือปรับภาพลกัษณ์รัชกาลท่ี 1 ด้วยการสร้างคําอธิบายชดุใหมท่ี่

อธิบายวา่เหตใุดพระองค์จงึไมต้่องการพบสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นครัง้สดุท้าย  ดงัปรากฏใน

เร่ือง ใครฆา่พระเจ้ากรุงธนบรีุ  ท่ีเร่ืองเลา่ได้สร้างคําอธิบายในทํานองวา่ รัชกาลท่ี 1 ไมข่อมีสว่น

เก่ียวข้องใดๆกบัการชําระโทษครัง้นีท้ัง้สิน้ ให้เป็นไปตามท่ีประชมุขนุนาง  จงึสามารถอนุ มานได้วา่ 

เพราะพระองค์ยงัมีความผกูพนักนั  ดงันัน้พระองค์จงึ “โบกพระหตัถ์มใิห้นํามาเฝ้า”  ดงันี ้
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                สว่นทางสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์นัน้  ได้ตัง้ใจแนว่แนอ่ยูแ่ล้ววา่จะไมเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้ 

จงึมอบหมายหน้าท่ีให้ท่ีประชมุข้าราชการชําระ  โดยไมต้่องมีอะไรพาดพิงมาถึงตวัทา่น  จะชําระกนั

อยา่งไร  จะพิพากษาวา่กระไร  มผิีดจะลงโทษอยา่งไร  ไมผิ่ดจะทําอยา่งไร  สมเดจ็เจ้าพระยามหากษัตริย์

ศกึไมป่รารถนาจะเก่ียวข้อง  ต้องการจะให้เป็นไปตามความเห็นของท่ีประชมุ  เมือ่เห็นคนพาหลวงอาสา

ศกึซึง่เข้าใจวา่เป็นสมเด็จ พระเจ้ากรุงธนบรีุเข้ามาหา  สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึก็โบกมือให้พา

ออกไป  ความมุง่หมายในการท่ีโบกมือนัน้  ก็เพียงแตว่า่ไมข่อเก่ียวข้อง  จะขออยูใ่นอเุบกขา  จะชําระกนั

อยา่งไร  ก็สดุแตที่่ประชมุเสนามาตย์ข้าราชการ  แตพ่วกที่ควบคมุไปนัน้จะเข้าใจวา่อยา่งไรก็ตาม ที  เลย

พาตวัไปประหารชีวติเสยีท่ีหน้าป้อมวชิยัประสทิธ์ิ 

(ใครฆา่พระเจ้ากรุงธน.  2544:  356) 

 

 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้ากรุงธน ข้างต้น   ได้สร้างคําอธิบายชดุใหมส่ง่ผล ให้ภาพลกัษณ์ของ

รัชกาลท่ี 1 เปล่ียนแปลงไปจากเนือ้ความในพระราชพงศาวดาร   ด้วยการสร้างเหตผุลท่ีรัชกาลท่ี  1 มี

ความจําเป็นท่ีจะต้อง “โบกพระหตัถ์มใิห้นํามาเฝ้า” เพราะความคุ้นเคยกนัตัง้แตว่ยัเยาว์ เร่ือยมาจนถึง

เป็นขนุศกึคูพ่ระทยัดงั ท่ีเร่ืองเลา่ได้สร้างความหมายให้ทัง้ 2 พระองค์คุ้นเคยกนัมาตัง้แตว่ยัเยาว์  ท่ีได้

ถกูนําเสนอไว้ตัง้แตต่อนต้นของพระราชประวตั ิ แต่จากข้อความข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นวา่ผู้ ท่ีถกู

ประหารท่ีป้อมวิชยัประสิทธ์ินัน้เป็นพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์จริง 

 นอกจากนีเ้ร่ืองเลา่ยงัสร้างวาทกรรม พระเจ้าตากสนิพระองค์ปลอม  โดย บคุคลท่ีถูกประหาร

ชีวิตนัน้ไมใ่ชพ่ระองค์จริง ดงัท่ีได้อธิบายไว้แล้วในการสร้างความ หมายความเป็นมหาราชของสมเดจ็

พระเจ้าตากสนิมหาราช  อีกทัง้ยงัเป็นสว่นหนึง่ของการสร้างความหมายเพ่ือปรับภาพลกัษณ์รัชกาลท่ี 1  

กลา่วคือการปราบดาภิเษกของรัชกาลท่ี 1 จงึมีความชอบธรรม ท่ีเกิดจากการยินยอมระหวา่งสมเดจ็

พระเจ้าตากสินมหาราช และพระองค์  โดยท่ีตา่งพระองค์จะต้องเสียสละเพ่ือบ้านเมือง  สมเดจ็พระเจ้า

ตากสนิมหาราชเสียสละราชสมบตัเิพ่ือรักษาบ้านเมืองจากแผนการเร่งรัดหนีข้องประเทศจีน  รัชกาลท่ี 1 

เสียสละท่ีดํารงตําแหนง่พระมหากษัตริย์อนัมีภาระท่ีจะต้องรักษาบ้านเมืองให้เป็นเอกราช และ

เจริญรุ่งเรืองตอ่ไป     

 ในเร่ือง ใครฆ่าพระเจ้าตากสนิ   ผู้ เขียนได้เพิ่มเตมิเร่ืองเลา่ ด้วยการนําเสนอพระเจ้าตากสนิ

มหาราชท่ีถกูประหารชีวิตตดัศีรษะเป็น “พระองค์ปลอม ”  เพ่ือให้สอดคล้อง และแสดงเหตผุลใน

เนือ้ความท่ี ปรากฏในพระราชพงศาวดารคือ  หลงัจากท่ีรัชกาลท่ี 1 ทรงปราบดาภิเษก และสถาปนา

กรุงเทพมหานค รเป็นราชธานีแล้ว  พระองค์และกรมพระราชวงับวรได้โปรดให้ขดุศพสมเดจ็พระเจ้า

ตากสินมหาราชมาบงัสกุลุ  ขณะนัน้เจ้าจอมบางสว่นแสดงอาการเสียใจ  พระองค์ทัง้สองจงึให้ลง          

พระราชอาญา  ปรากฏในพระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา  ดงันี ้
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                ฝ่ายข้างกรุงเทพมหานคร  สมเด็จพระพทุธเจ้าอยูห่วัทัง้สองพระองค์ดาํรัส ให้ขดุหีบศพเจ้าตาก

ขึน้ตัง้ไว้ ณ เมรุวดับางยีเ่รือใต้  ให้มกีารมหรสพและพระราชทานพระสงฆ์บงัสกุลุ  เสดจ็พระราชดาํเนินไป

พระราชทานเพลงิศพทัง้สองพระองค์  ขณะนัน้พวกเจ้าจอมข้างใน  ทัง้พระราชวงัหลวงวั งหน้า  ซึง่เป็น

ข้าราชการครัง้แผน่ดินเจ้าตากคิดถึงพระคณุชวนกนัร้องไห้  สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทัง้สองพระองค์ทรงพิโรธ

ดํารัสให้ลงพระราชอาญา 

(พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหตัถเลขา.  2548:  243) 

 

 เนือ้ความข้างต้นเป็นอีกตอนหนึง่ท่ี สง่ผลให้ผู้อา่นลดความ เล่ือมใสในพระอง ค์รัชกาลท่ี 1 

เชน่กนัท่ีพระองค์สัง่ลงพระราชอาญาพวกเจ้าจอมข้างในท่ียงัอาลยัอาวรณ์ตอ่สมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราช  ซึง่เป็นธรรมดาของผู้ ท่ียงัมีความผกูพนักนั  ดงันัน้เร่ืองเลา่จงึสร้างวาทกรรมสมเดจ็พระเจ้า

ตากสินมหาราชพระองค์ปลอมขึน้มา  เพ่ือปรับภาพลกัษณ์รัชกาลท่ี 1  ดงันี ้

 

                แตเ่มื่อเรารู้ความจริงแล้ววา่ ทา่นขดุศพคณุมัน่ ผู้กตญั�กูตเวทีขึน้มาเผา  เผาเพื่ออทิุศสว่น

กศุลให้คณุมัน่วีรบรุุษอยา่งหนึง่  อีกอยา่งหนึง่เพื่อให้คนที่ฝักใฝ่ในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชจะ

ได้เห็นจริง วา่ สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชเสด็จสวรรคตแล้ว  จะได้เลกิคิดเร่ืองการเมืองตอ่ไป  และ

อยา่งนีน้้อยก็เพื่อให้คนทัง้หลายเห็นนํา้พระทยัวา่  ทา่นยงัระลกึถึงอยูจ่ึงขดุศพมาเผาให้  แตเ่สยีงร้องไห้

นัน้คงทําให้ทา่นรําคาญเพราะไมใ่ช่พระศพ เป็นเพียงศพคณุมัน่ตา่งหาก 

(ใครฆา่พระเจ้าตากสนิ.  2551:  147) 

 

 จากเร่ืองใครฆา่พระเจ้าตากสิน ข้างต้น   แสดงให้ เห็นถึงจดุประสงค์ในการสร้าง เร่ืองเลา่ ท่ี

ต้องการแก้ไขภาพลกัษณ์ของรัชกาลท่ี 1 อยา่งชดัเจน  ด้วยการสร้าง “เหต”ุ เร่ืองสมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชพระองค์ปลอม  เพ่ือให้สอดรับกบั “ผล ” ท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดาร  จงึเป็นการ

สมเหตสุมผลท่ีรัชกาลท่ี1 และพระอนชุาสัง่ลงพระราชอาญาเจ้าจอมนางในท่ีร้องไห้ในครัง้นี ้  เป็นสร้าง

คําอธิบายชดุใหมท่ี่แตกตา่งไปจากชดุเดมิ  

 ในเร่ือง ตากสินมหาราชชาตนัิกรบ  ผู้ เขียนได้อ้างอิงกบัเนือ้ความตามประวตัศิาสตร์ แต่

แก้ไขเพิ่มเตมิ และผสานกบัจินตนาการของตน  คือการสําเร็จโทษสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชจากท่ี

ปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์พระองค์ถกูประหารตดัศีรษ ะท่ีป้อมวิชยัประสิทธ์ิ  แต่ เร่ืองเลา่ได้

นําเสนอวา่พระองค์ถกูสําเร็จโทษตามโบราณราชประเพณี และท่ีสําคญัผู้ ท่ีต้องการถวายพระเกียรตยิศ

นัน้ คือรัชกาลท่ี 1  ดงันี ้
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                กฎมนเทียรบาลถกูนํามาใช้ในการสาํเร็จโทษพระเจ้าตากสนิเชน่เดยีวกบัครัง้กรมหมืน่เทพพิพธิ 

                มาธิวเคยได้ยนิขา่ววา่ขนุนางบางคนไมอ่ยากถวายพระเกียรตดิงันี ้ จะให้ประหารแบบคนทรยศ 
                แตรั่ชกาลท่ี 1  ทรงตดัสนิให้ประหารชีวติพระเจ้าตากสนิเยีย่งกษัตริย์ 

                ทรงพิจารณาเห็นวา่  การท่ีราชอาณาจกัรสยามยงัตัง้อยูไ่ด้  ก็เพราะพระเจ้าตากสิน 
                เจ้าหน้าท่ีถอดโซท่ี่ลา่มอดีตกษัตริย์ออกให้พระองค์ทรงภษูาสแีดง ให้ทรงนัง่คกุเขา่มดัพระหตัถ์

กบัพระบาท  จากนัน้จงึคลมุถงุกํามะหยีส่แีดง 

                เพชฌฆาตยกทอ่นไม้จนัทน์ขึน้ฟาดแรงๆ ซํา้แล้วซํา้เลา่  จนพระวรกายไมข่ยบั  และพระโลหิต

เปือ้นถงุเป็นปืน้ดํา  ไมม่ีเสยีงครวญครางใดๆ อีก 

(ตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ.  2550:  436-437) 

 

 จากเร่ืองตากสนิมหาราชชาตนิกัรบข้างต้น  เป็นการกลา่วถึงวาระสดุท้ายของสมเดจ็พระเจ้า

ตากสนิมหาราช ท่ีถกูชําระโทษ  เป็นการสร้างเร่ืองเลา่ท่ีตอกยํา้ความสมัพนัธ์ของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราช และรัชกาลท่ี 1 ตามท่ีถกูสร้างความหมายตัง้แตต่อนต้น ด้วยการถวายพระเกียรตยิศอยา่

สงูสดุจากรัชกาลท่ี 1 ในฐานะท่ีมีความผกูพนักนัตั ้ งแตค่รัง้วยัเยาว์ การสร้าง เร่ืองเลา่ ขึน้มาใหม่ ท่ี

กลา่วถึงการชําระโทษสมเดจ็พระเจ้าต ากสนิมหาราชนัน้ ได้ถกูสร้างขึน้เพ่ือปรับภาพ ลกัษณ์รัชกาลท่ี 1 

และยอพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  เพ่ือแสดงให้เห็นวา่การกระทําขอพระองค์เป็นการ

กระทําตอ่สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชท่ียงัมีความผกูพนักนัมาตัง้แตอ่ดีต   
 ในเร่ือง ดวงพระเจ้าตากไม่ถูกประหาร   ผู้ เขียนอาศยัข้อมลูด้านโหราศาสตร์ในการสร้าง

เร่ืองเลา่ ท่ีมีเนือ้หาท่ีตอกยํา้ถึงการปฏิเสธการสัง่ลงอาญาประหารชีวิตตดัศีรษะของรัชกาลท่ี 1 ด้วย

การนําเสนอเร่ืองสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช “พระองค์ปลอม” ดงันี ้

 

                อาทิตย์ (๑) ของรัชกาลท่ี ๑ เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะอยูใ่นภพสหชัชะจึงเป็นเหตทํุาให้พระองค์

ต้องสัง่ประหารชีวติพระเจ้าตากสนิ (องค์ปลอม ) ด้วยความจําเป็น  และพระเจ้าตากสนิ (พระองค์จริง ) ก็

ต้องลีภ้ยัการเมือง  ต้องสญูสิน้ทกุสิง่ทกุอยา่งไมต่ายก็เหมือนตาย  พระเจ้าตากสนิเสด็จสวรรคตไปพร้อม

กบัคณุงามความดี  แตล้่นเกล้าฯรัชกาลท่ี 1 กลบัเสด็จสวรรคตไปพร้อมคําครหาอยา่งมากมาย  นัน่เป็น

เพราะดวงชะตาลขิิตไว้ 

                ... 

                เมื่อท้องฟ้าสวา่ง ความมืดมวัก็หมดไปเหลอืแตค่วามจริงที่กระจ่างชดัถึงพระเกียรติคณุอนั

ยิ่งใหญ่  ทรงไว้ซึง่ความดีและความเสยีส ละไมน้่อยไปกวา่พระเจ้าตากสนิ  ใครที่เคยมีอคติตอ่ล้นเกล้าฯ

รัชกาลท่ี 1 ในเร่ืองตา่งๆ เช่น แยง่ชิงราชบลัลงัก์  ฆา่เจ้านาย และพวกพ้องที่รบทพัจบัศกึด้วยกนัมา ฯลฯ 

ก็ควรท่ีจะคิดเสยีใหม.่.. 

(ดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหาร.  2551:  39) 
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 จากเร่ืองดวงพระเจ้าตากไมถ่กูประหาร ข้างต้น   ถึงแม้ใจความสําคญัจะอยูท่ี่การเน้นยํา้ถึง

พระองค์ปลอม  แตท่ี่จริงแล้วผู้ เขียนต้องการเน้นยํา้ให้เหน็ความทกุข์ร้อน และความเสียสละของรัชกาล

ท่ี 1 ในเหตกุารณ์นี ้ ผู้สร้างใช้ถ้อยคําวา่ “แตล้่นเกล้าฯรัชกาลท่ี 1 กลบัเสดจ็สวรรคตไ ปพร้อมคําครหา

อยา่งมากมาย ” ท่ีแสดงให้เห็นถึงพระองค์ต้องทนรับคําครหา เสียพระเกียรตอิยา่งมาก  และผู้ เขียนได้

กลา่วสรุปในเชงิแก้ไขภาพลกัษณ์ของรัชกาลท่ี  1 วา่ “ใครท่ีเคยมีอคตติอ่ล้นเกล้าฯรัชกาลท่ี 1 ในเร่ือง

ตา่งๆ เชน่ แยง่ชิงราชบลัลงัก์  ฆา่เจ้านาย และพวกพ้องท่ีรบทพัจบัศกึด้วยกนัมา ฯลฯ ก็ควรท่ีจะคดิเสีย

ใหม.่.. “  ซึง่เป็นการแก้ไขความหมาย รวมถึงประวตัศิาสตร์ผา่นตวับทเร่ืองเลา่อยา่งชดัเจน 

 นอกจากเร่ืองเลา่ท่ีใช้การประกอสร้างความหมายด้วยการสืบทอดและสร้างความใหมข้่ างต้น

ท่ีเป็นการสร้างความหมายเพ่ือยอพระเกียรติทัง้ 2 มหาราชแล้ว  ยงัปรากฏเร่ืองเลา่ อีกกลุม่หนึง่ท่ีสร้าง

ความหมายยอพระเกียรตทิัง้สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช และรัชกาลท่ี 1 เชน่กนัแตเ่ป็นการสืบทอด

และตอกยํา้ความหมายเดมิ  คือกลุม่ เร่ืองเลา่ท่ีกลา่วถึงเร่ืองการทํานายของซินแสท่ีตอ่ไปสมเดจ็พระ

เจ้าตากสนิมหาราช  รวมถึงพระบาทสมเดจ็สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชจะได้เป็น

พระมหากษัตริย์ตอ่ไป ปรากฏ 3 เร่ือง คือ  สามกรุง ตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ และจอมกษั ตริย์แหง่

นกัรบ  ยกตวัอยา่ง เร่ือง ตากสินมห าราชชาตนิกัรบ ท่ีนําเสนอถึงการคําทํานายของซนิแสท่ีทํานายวา่

ทัง้ 2 พระองค์จะได้เป็นพระมหากษัตริย์ตอ่ไป  ดงันี ้
 

                 “เจ้าจําได้ไหม ข้าเคยเลา่วา่ สมยัท่ีข้าบวชเณรอยูก่บัทองด้วงเพ่ือนข้า เราออกไปบิณฑบาต  

ได้พบกบัซนิแสคนหนึง่ พยากรณ์วา่ข้าจะได้ครองราชย์ในวนัหนึง่” 
                ทองดียิม้ พยกัหน้า แล้วเช็ดแขนตอ่  แตบ่นุนาคพดูเบาๆ “ข้าจําได้ ทา่นเลา่ให้ข้าฟังเมื่อกลบั

เข้าวดั  ทา่นหวัเราะใหญ่  ถ้าข้าจําไมผิ่ด  ซินแสคนนัน้พดูด้วยวา่  ด้วงก็จะได้เป็นกษัตริย์เหมือนกนั” 

(ตากสนิมหาราชชาตนิกัรบ.  2550:  147-148) 
 

 จากเร่ืองตากสินมหาราชาตนิกัรบข้างต้น  เป็นการนําเสนอให้เห็นถึงการได้รับคําทํานายวา่

ภิกษุทองด้วงในเวลานัน้จะได้ดํารงตําแหนง่พระมหากษัตริย์เชน่กนัในอนาคต  ซึง่เป็นการแสดงให้เห็น

ถึงบารมีท่ีสู งกวา่บคุคลทัว่ไป  ซึง่เป็นเร่ืองเลา่ชดุเดียวกนักบั เร่ืองเลา่ท่ีนําเสนอถึงบารมีท่ีจะได้ดํารง

ตําแหนง่พระมหากษัตริย์ของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชเชน่กนั 
 แต่หาก แต่กลา่วถึง เร่ืองเลา่ท่ีนําเสนอความกล้าหาญ ค วามมีบญุบารมีของรัชกาลท่ี 1

โดยตรง  คือกลุม่เร่ืองเลา่ ท่ีกลา่วถึง ตอนศกึอะแซหวุน่กี ้ ท่ีพระองค์ นําทพัทําศกึกบัอะแซ หวุน่กีแ้มท่พั

ใหญ่ของพมา่อยา่งกล้าหาญและสามารถรักษาเมืองพษิณโุลกไว้ได้ในชว่งเวลาหนึง่  อีกทัง้ยงัได้รับคํา

ทายจาก  อะแซหวุน่ กี ้วา่ตอ่ไปจะได้เป็ นพระมหากษัตริย์ ตอ่ไปในอนาคต ท่ียงัคงความหมายตามวาท

กรรมดัง้เดมิท่ีปรากฏ ในเอกสารทางประวตัศิาสตร์  ปรากฏ เร่ืองเลา่  3  เร่ือง  คือ  สามกรุง แผน่ดนิ   

พระเจ้าตาก และตามรอยเลือดพระเจ้าตาก  ยกตวัอยา่งเร่ือง แผน่ดนิพระเจ้าตาก  ดงันี ้  
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                วนัหนึง่อะแซหวุน่กีจ้งึขอดตูวัเจ้าพระยาจกัรี  วนันัน้ไทยและพมา่เลกิรบ  ตา่งแตง่เคร่ืองแบบ

เต็มยศออกมาพบกนั  อะแซหวุน่กีช้มเชยวา่เจ้าพระยาจกัรีนัน้รูปงาม ฝีมือดี  และทํานายวา่ตอ่ไปจะได้

เป็นกษัตริย์  แตแ่มท่พัผู้ เฒา่ของพมา่นีย้งักลา่วตอ่ไปวา่  ในการรบระหวา่งเขาและเจ้าพระยาจกัรี  

เจ้าพระยาสรุสห์ี  เพื่อชิงเมืองพิษณโุลกนี ้ เจ้าพระยาทัง้สองจะพา่ยแพ้ตนเอง คืออะแซหวุน่ กีจ้ะตี

พิษณโุลกแตก  แตห่ลงัจากการชนะนกัรบไทยครัง้นี ้ ตอ่ไปภายหน้าพมา่จะตีเมืองไทยไมไ่ด้อีก 

                ในวนันัน้ทัง้สองกองทพัมกีารเลีย้งดแูละแลกเปลีย่นของขวญัตอ่กนัอยา่งสนกุสนาน สิน้วนันัน้

แล้ว  จงึรบราฆา่ฟันกนัตอ่ 

(แผน่ดนิพระเจ้าตาก.  2548:  57-58) 
 

 จากเร่ืองเลา่ข้างต้นนีถื้อวา่เป็นการ ประกอบสร้างความหมายให้เหน็ถึงบญุบารมี และความ

ปรีชาสามารถของรัชกาลท่ี 1มากท่ีสดุ  เพราะนอกจากจะได้รับคําทํานายวา่จะได้เป็นพระมหากษัตริย์

ในอนาคตแล้ว  ท่ีสําคญัผู้ ทํานายเป็นแมท่พัใหญ่ฝ่ายศตัรู  จงึเป็นความพเิศษท่ีชว่ยเสริมพระเกียรตยิศ

รัชกาลท่ี 1ย่ิงขึน้  เร่ืองเลา่ท่ีมุง่แสดงความกล้าหาญของรัชกาลท่ี  1 จะถกูนําเสนอในชว่งปลายของ

เร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  และกลา่วเร่ือยไปจนถึงเหลา่ขนุนางอญัเชิญให้

พระองค์ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เพ่ือปกครองบ้านเมือง และอาณาประชาราษฎร์สมณะ      

ชีพราหมณ์ให้เป็นปกตสิขุ   
 เร่ืองเลา่ท่ีสืบทอดและสร้างความหมายใหมเ่ป็น การประกอบสร้าง ความหมายเฉพาะเพ่ือยอ

พระเกียรตทิัง้ สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชและ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก มหาราช 

ในชว่งรอยตอ่ระหวา่งรัชกาล  การสร้างความหมายเชน่นี ้นอกจากเป็นเร่ืองเลา่ ท่ีตัง้ใจเน้นยํา้ถึงรัชกาล

ท่ี 1 โดยตรง แล้วยงัเป็นท่ีนา่สงัเกตวา่การสร้างความหมายเพ่ือยอพระเกียรตรัิชกาลท่ี 1 ยงัเป็นสว่น

หนึง่ของความหมายท่ีสร้างเพ่ือความเป็นมหาราชของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช เชน่กนั  โดยเร่ือง

เลา่ชดุเดียวกนัสามารถเสริมพระเกียรตยิศสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช และเสริมพระเกียร ตยิศ

รัชกาลท่ี 1 ในเวลาเดียวกนั 
 การประกอบสร้างความหมายสม เดจ็พระเจ้าตากสินมห าราชแตล่ะประเภท มีความสมัพนัธ์

กบัเหตกุารณ์แตล่ะตอน  การประกอบสร้างความหมายด้วยการสืบทอดความหมายดั ้ งเดมิจาก

หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์มกัใช้กบัเหตกุารณ์เร่ืองพระราชกําเนิด  พระสตวิิปลาส และการถกูประหาร

ชีวิต สว่นเหตกุารณ์ท่ีแสดงถึง ความเช่ียวชาญในเร่ืองการศกึ และ พระราชศรัทธาในพระพทุธศาสนา

ผู้ เขียนได้นํามาตอกยํา้เพ่ือประกอบสร้างความหมายในเชงิยอพระเกียรต ิ การสร้างความหมายใหมม่กั

สร้างในเหตกุารณ์พระราชกําเนิดให้มีฐานะสงูขึน้ และ เหตกุารณ์ชว่งท้ายรัชกาลท่ีปฏิเสธเร่ืองพระสติ

วิปลาสและพระองค์สามารถลีภ้ยัจากการถกูประหารชีวิตได้สํา เร็จ  สว่นการประกอบสร้างด้วยการสืบ

ทอดและสร้างความหมายใหมพ่บวา่ใช้เฉพาะในเหตกุารณ์ชว่งรอยตอ่ระหวา่งรัชกาล สมเดจ็พระเจ้า

ตากสนิมหาราช และพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชเทา่นัน้   
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 มีข้อสงัเกตวา่ เร่ืองเลา่ ทัง้หมด นีมี้ความหมายของ  “สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช ” ท่ี

หลากหลาย   ความหมายท่ีเก่าแก่ท่ีสดุคือ ความหมายท่ี ปรากฏตามเอกสารทางประวตัศิาสตร์ ตัง้แต่

พระราชพงศาวดาร ฉบบัพนัจนัทนมุาศ (เจิม) ฉบบัพระราชหตัถเลขา จดหมายเหตคุวามท รงจํากรม

หลวงนรินทรเทวี เป็นต้น  แตช่ว่ง หลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง เกิดการสร้างความหมายของพระองค์

ผา่นเร่ืองเลา่บางเร่ืองได้สอดคล้องกบัเอกสารทางประวตัศิาสตร์  แตบ่างเร่ืองปรากฏความหมายท่ี ค้าน

กบัเอกสารทางประวตัศิาสตร์หรือตีความใหมโ่ดยอาศยัหลกัฐานอ่ืนตลอดจนผู้ เขียนสร้างจาก

จินตนาการของตนเอง   ซึง่แสดงให้เห็นถึง วา่เร่ืองเลา่ตามเอกสารทางประวตัศิาส ตร์บางส่วนได้รับการ

ยอมรับและผลติซํา้ บางสว่นปรากฏการ ตอ่รอง ด้วยการเพิม่เตมิลดทอน ความหมายก่อนจะผลติซํา้  

นอกจากนัน้ยงัปรากฏการสร้างความหมายใหมใ่นเชงิตอบโต้กบัความหมายดัง้เดมิอีกด้วย  
 นอกจากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์แล้ว เร่ืองเลา่ ท่ีสร้างขึน้ม าก่อนยอ่มสง่ผลตอ่ เร่ืองเลา่ท่ี

สร้างขึน้ในภายหลงั ระหวา่งเร่ืองเลา่ด้วยกนัเองแตล่ะเร่ือง จงึปรากฏ ความหมายทัง้ท่ีสอดคล้อง และ

ปฏิเสธซึง่กนัและกนั  นบัได้วา่เร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชแสดงถึง

พฒันาการของความหมายท่ีสร้างจาก  ความสมัพนัธ์ระหวา่ง เร่ืองเลา่กบัเอกสารทางประวตัศิาสตร์

จนถึงระหวา่งเร่ืองเลา่ ด้วยกนัเอง   ดงันัน้ ชว่ง เวลาในการสร้าง เร่ืองเลา่จงึมีความสมัพนัธ์กบั การ

ประกอบสร้าง ความหมายสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช โดยเฉพาะชว่งสมยัหลงัเปล่ียนแปลงการ

ปกครองท่ีอํานาจอธิปไตยกลบัมาสูป่ระชาชน  การสร้างวีรบรุุษจ ากเดมิท่ีมีเฉพาะพระมหากษัตริย์

เปล่ียนแปลงสูวี่รบรุุษจากสามญัชน  ด้วยเหตท่ีุสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชกําเนิดเป็น

สามญัชนจงึได้รับการ สร้างความหมายให้ พระองค์เป็นวีรบรุุษของชาตด้ิวยการเน้นยํา้ให้เห็นถึงความ

กล้าหาญ และวีรกรรมอนัสําคญัย่ิงของพร ะองค์  การเชดิชสูมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชในชว่งหลงั

เปล่ียนแปลงการปกครองจงึเป็นแสดงให้เห็นถึงการสร้างความหมายท่ีมีความสอดคล้องกบับริบททาง

สงัคม 
 การประกอบสร้างความหมายสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชนอกจากมีความสมัพนัธ์กบั

บริบททางสงัคมข้างต้นแล้ว  อดุมการณ์ของผู้ เขียนยงัมีความสมัพนัธ์กบัการประกอบสร้างความหมาย

เชน่กนั  เชน่เร่ืองจอมกษัตริย์ชาตินกัรบ  ผู้ เขียนได้แสดงจดุประสงค์ในการเขียนวา่ “ข้าพเจ้าสร้างงาน 

“วรรณกรรมเทิดพระเกียรตยิศ ”เลม่นี ้ก็เพ่ือแสดง ความกตญั�กูตเวทติา แดม่หาราชผู้ ย่ิงใหญ่พระองค์

หนึง่ของแผน่ดนิไทย” (ศรีศากยอโศก.  2537: คํานํา) เร่ืองเลา่เร่ืองนีจ้งึปรากฏ เฉพาะเหตกุารณ์ท่ี แสดง

ถึงพระปรีชาสามารถ ไมป่รากฏเหตกุารณ์ท่ีแสดงถึงความมีพระสตวิิปลาสอีกทัง้ใช้การประกอบสร้าง

เร่ืองเลา่ด้วยวิธีการสร้าง เร่ืองเลา่ ใหมใ่นเหตกุารณ์ ชว่งท้ายรัชกาลท่ีปฏิเสธการถกูประหารชีวิตของ

พระองค์สืบทอดความหมายของการเป็นวีรกษัตริย์กู้ชาตติามอดุมการณ์ของผู้ เขียน  เร่ืองใครฆ่าพระ

เจ้าตากสิน  ฉตัรสมุาลย์  กบลิลสิงห์  ษัฏเสน ได้กลา่วถึงจดุประสงค์ของผู้ เขียนเร่ืองนี ้คือ ภิกษุณีวรมยั  
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กบลิสงิห์ วา่ “เพ่ือเป็นการเปิดเผยความจริงท่ีชาวไทยผู้ มีใจยตุธิรรม และมีความกตญั�ตูอ่พระองค์

ทา่นใคร่ท่ีจะทราบความจริง ” (ภิกษุณีวรมยั  กบลิสงิห์ . 2551: คํานํา ) เร่ืองเลา่เร่ืองนีจ้งึใช้วิธีการ

ประกอบสร้างด้วยวิธีการตีความใหม ่และการสร้างใหม่โดยเฉพาะเหตกุารณ์ชว่งปลายรัชกาลจงึสง่ผล

การสร้างความหมายของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชท่ี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ เสียสละเพ่ือ

ประเทศชาติ   จดุประสงค์หรืออดุมการณ์ของผู้ เขียนจงึมีผลตอ่การประกอบสร้างความหมาย สมเดจ็

พระเจ้าตากสนิมหาราช สอดคล้องกบังานวิจยัของวรุณญา อจัฉริยบดี ท่ีกลา่วถึงจดุประสงค์ของการ

ประพนัธ์สง่ผลตอ่ลกัษณะเร่ืองร าวของสมเดจ็พระเจ้าตา กสินมหาราช วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติจะ

นําเสนอเร่ืองราวท่ีแสดงถึงการวิพากษ์วิจารณ์ในด้านบวกได้เพียงด้านเดียว  (วรุณญา อจัฉริยบดี .  

2554: 290) เพราะ การนําเสนอ เร่ืองเลา่พระราชประ วตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชได้ ผา่น

กระบวนการเลือกสรร  ตดัทอน  สืบทอด  หรือสร้างขึน้ใหม ่เพ่ือจดุประสงค์ในการ สร้าง “ความหมาย” 

ให้ตรงตามอดุมการณ์ท่ีต้องการ รวมถึงสอดคล้องกบับริบททางสงัคม  ดงันัน้ความหมายของ “สมเดจ็

พระเจ้าตากสินมหาราช” จงึมีความเปล่ียนแปลงไปตาม จดุประสงค์ของผู้ เขียน หรือบริบท สงัคมแตล่ะ

ยคุสมยั    
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 การวิเคราะห์ เร่ื อง “สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช : เร่ืองเลา่ และการประกอบสร้าง

ความหมาย ” ผู้ วิจยัได้ แบง่หวัข้อการวิเคราะห์ออกเป็น  การประกอบสร้าง เร่ืองเลา่ พระราชประวตัิ

สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช   และการประกอบ สร้างความหมาย สมเดจ็พระเจ้ าตากสนิมหาราช  

โดยศกึษาจากเร่ืองเลา่ ตัง้แตส่มยัหลงัเปล่ี ยนแปลงการปกครองถึงปี พ .ศ. 2551   จํานวน 15 เร่ือง  

ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้

 การ วิเคราะห์ การประกอบสร้างเร่ืองเลา่ พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  

จําแนกแหลง่ข้อมลูท่ีนํามาประกอบสร้างเร่ืองเลา่ได้เป็น 3 ประเภท คือ 1 การสร้างเร่ืองเลา่จากเอกสาร

ทางประวตัศิาสตร์ท่ีเป็ นลายลกัษณ์อกัษร  2 การสร้าง เร่ืองเลา่จากตํานานคําบอกเลา่ท้องถ่ินและ

ศาสตร์อ่ืนๆ  3 การสร้าง เร่ืองเลา่ท่ีไม่ ปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์  การใช้แหลง่ข้ อมลูทัง้สาม

ประเภทข้างต้นปรากฏการประกอบสร้างเร่ืองเลา่ท่ีแตกตา่งกนั  ดงันี ้

 1. การประกอบสร้างเร่ืองเลา่จากเอกสารทางประวตัศิาสตร์ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 พบการประกอบสร้าง เร่ืองเลา่ 4 ลกัษณะ คือ 1) การสร้างเร่ืองเลา่ด้วยการคดัลอก  หมายถึง

การคดัลอกข้อความจากเอกสารทางประวตัศิาสตร์โดยตรง   ปรากฏ 2 รูปแบบคือ การคดัลอกแบบ

อ้างอิงท่ีมาของแหลง่ข้อมลู และการคดัลอกแบบไมอ้่ างอิงท่ีมาของแหลง่ข้อมลู  สําหรับ แบบไมอ้่างอิง

ท่ีมาของแหลง่ข้อมลูพบ วา่มีการคดัลอกสองลกัษณะคือ การคดัลอกทัง้เหตกุารณ์ และการ คดัลอก

เฉพาะวรรค หรือประโยค   2) การสร้าง เร่ืองเลา่ด้วยการเรียบเรียงใหม่  หมายถึงการเรียบเรียง

เนือ้ความด้วยสํานวนใหม ่แตย่งัคงรักษาใจความเดมิ   3) การสร้าง เร่ืองเลา่ด้วยการปรับแตง่ข้อมลู  

หมายถึงการ  เรียบเรียงด้วยสํานวนใหม ่โดยเพิม่เตมิ ตดัทอนหรือปรับเปล่ียนเนือ้หาให้เร่ืองเลา่มีความ

นา่สนใจย่ิงขึน้ แตย่งัคงรักษาใจความเดมิ  4) การสร้างเร่ืองเลา่ด้วยการตีความใหม่  หมายถึงการสร้าง

คําอธิบายชดุใหมท่ี่ยงัอ้างอิงเนือ้ความเดมิ 

 2. การประกอบสร้างเร่ืองเลา่จากตํานานคําบอกเลา่ท้องถ่ิน และศาสตร์อ่ืนๆ 

 พบการประกอบสร้างเร่ืองเลา่ 2 ลกัษณะ คือ 1) การสร้างเร่ืองเลา่ท่ีสอดคล้องกบัเอกสารทาง

ประวตัศิาสตร์  หมายถึง เร่ืองเลา่ ท่ีมีความสอดคล้อง หรือสนบัสนนุเนือ้หาท่ีปรากฏในเอกสา รทาง

ประวตัศิาสตร์  2) การสร้าง เร่ืองเลา่ท่ีปฏิเสธเอกสารทางประวตัศิาสตร์  หมายถึงเร่ืองเลา่ ท่ีปฏิเสธ

เนือ้หาท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ 
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 3. การประกอบสร้างเร่ืองเลา่ท่ีไมป่รากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ 

 พบการประกอบ สร้าง เร่ืองเลา่ 2 ลกัษณะ คือ 1) การสร้าง เร่ืองเลา่ ท่ีปฏิเสธเอกสารทาง

ประวตัศิาสตร์ ห มายถึงเร่ืองเลา่ ท่ีปฏิเสธเนือ้หาท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์  2) การสร้าง

เร่ืองเลา่ใหม ่หมายถึงเร่ืองเลา่ท่ีมีเนือ้หาใหมต่ามความนกึคดิจินตนาการของผู้ เขียน 

 นอกจากนัน้ผลการวิจยัยงัพบวา่ประเภทของวรรณกรรมมีผลตอ่วิธีการประกอบสร้างเร่ืองเลา่

พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  การเลือกใช้หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ในการประกอบ

สร้างเร่ืองเลา่มีความสมัพนัธ์ตอ่เร่ืองราวและเหตกุารณ์ตา่งๆ ในชว่งพระชนม์ชีพพระราชประวตัสิมเดจ็

พระเจ้าตากสนิมหาราช   และพระราชประวตัใินสว่นท่ีถกูประหารชีวิตเป็นสว่นท่ีมีการเปล่ียนแปลง

จากหลกัฐานข้อมลูทางประวตัศิาสตร์มากท่ีสดุ   

 การวิเคราะห์ การประกอบ สร้างความหมายสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช  พบการสร้าง

ความหมายของสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  3 ลกัษณะ คือ 1) การสืบทอดความหมายดัง้เดมิจาก

หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์  2) การสร้างความหมายใหม่   3) การสืบทอดและสร้างความหมายใหม่  

โดยมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้ 

 1. การสืบทอดความหมายดัง้เดมิจากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ 

 หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ในท่ีนีห้มายถึง ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์

ฉบบัตา่งๆ เชน่ พระราชพงศาวดารฉบบัตา่งๆ จดหมายเหตขุองชาวไทยและชาวตา่งชาต ิเป็นต้น ท่ี

บนัทกึพระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช  การสร้างความหมายลกัษณะนีมี้ 3 เหตกุารณ์  

คือ 1) พระราชกําเนิดท่ีเป็นสามญัชนเชือ้สายจีน  2) อาการพระสตวิิปลาส  3) ถกูประหารชีวิตตดั

ศีรษะท่ีป้อมวิชยัประสิทธ์ 

 2. การสร้างความหมายใหม ่

 การสร้างความหมายลกัษณะนีมี้ 3 ความหมาย คือ 1) กาสร้างวีรกษัตริย์จากสามญัชน       

2) การนําเสนอความเป็นมหาราช  แบง่เป็น 4 ข้อคือ การเน้นภาพวีรกษัตริย์นกัรบกู้ชาต ิ การเน้นภาพ

กษัตริย์ทํานบํุารุงฟืน้ฟพูระพทุธศาสนา  การสร้างค วามชอบธรรมในการบรมราชาภิเษก  สําหรับการ

สร้างความชอบธรรมในการบรมราชาภิเษกมีการสร้าง 2 ความหมายยอ่ยคือ สร้างความหมายให้

พระองค์มีพระราชกําเนิดเป็นเชือ้พระวงศ์ และเป็นผู้ มีบญุมาจตุ ิ การโต้กลบัความหมายท่ีลด ทอนพระ

เกียรต ิ สําหรับการโต้กลบัความหมายท่ีลดทอนพระเกียรตมีิการสร้างความหมาย 2 ความหมายคือ 

การปฏิเสธพระสตวิิปลาส และปฏิเสธการถกูประหารชีวิต  3) การสร้างสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช

เป็นศนูย์กลางของความสามคัคี  แบง่เป็น 2 ข้อคือ การสร้างสํานกึในหมูค่นเชือ้สายไทย   ด้วยเร่ืองเลา่

ท่ีมีเนือ้หาสร้างอารมณ์สะเทือนใจในการรักและหวงแหนแผน่ดนิเกิด  และการสร้างสํานกึร่วมใน

ราชอาณาจกัร  ด้วยเร่ืองเลา่ท่ีแสดงให้เห็นถึง คนเชือ้ชาตติา่งๆท่ีนอกเหนือจากคนไทยท่ี การมีสว่นร่วม

ในการกู้ เอกราชเชน่กนั   สําหรับการสร้างสํานกึร่วมในราชอาณาจกัรมีกา รสร้าง 2 ความหมายยอ่ยคือ 

การสร้างสํานกึร่วมของคนเชือ้สายจีนในไทย และการสร้างสํานกึร่วมของคนเชือ้ชาตติา่งๆ ในไทย 
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 3. การสืบทอดและสร้างความหมายใหม ่   

 เป็น การสร้างความหมายท่ียงัคง อธิบายความหมาย เดมิ แตเ่พิ่มเตมิคําอธิบายชดุใหม ่ 

เนือ้หาท่ีถกูนํามาสร้างความหมายในลกัษณะ นีป้รากฏเฉพาะเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง กบัพระราชประวตัิ

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช  โดยเฉพาะ เนือ้ความชว่งปลายรัชกาลสมเดจ็พระ

เจ้าตากสนิมหาราช 

 เร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าต ากสินมหาราชในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ บางสว่น

ได้รับการยอมรับและผลติซํา้  บางสว่นมีการเพิม่เตมิลดทอนความหมายก่อนจะผลติซํา้ และยงัมีสร้าง

ความหมายใหมใ่นเชงิตอบโต้ความหมายเดมิ  เร่ืองเลา่ท่ีสร้างขึน้มาก่อนยอ่มสง่ผลตอ่เร่ืองเลา่ท่ีสร้าง

ขึน้ในภายหลงัในระหวา่งเร่ืองเลา่ด้วยกนัเองจงึปรากฏความหมาย ของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช

ทัง้ท่ีสอดคล้อง และปฏิเสธซึง่กนัและกนั 

 

อภปิรายผล 
 เร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีถกูนําเสนอชว่งหลงัเปล่ียนแปลงการ

ปกครองมีเนือ้หาทัง้ท่ีสอดคล้อง ปฏิเสธ  และไมป่รากฏในเอกสารทางประวตัศิาสตร์ อนัเป็นผลจาก

การการประกอบสร้างเร่ืองเลา่ และการเลือกสรรข้อมลูหลกัฐานชดุตา่งๆของผู้ เขียน  การประกอบสร้าง

เร่ืองเลา่ด้วยวิธีการคดัลอก และการเรียบเรียงใหมเ่ป็นวิธีการสร้างเร่ืองเลา่ท่ียงัคงรักษาเนือ้หาตาม

เอกสารทางประวตัศิาสตร์  แตวิ่ธีการประกอบสร้างเร่ืองเลา่ด้ วยการปรับแตง่ข้อมลู และการตีความ

ใหมก่ารสร้างเร่ืองเลา่วิธีนีเ้นือ้หาพระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชเร่ิมเกิดการ

เปล่ียนแปลง  และสําหรับการประกอบสร้างเร่ืองเลา่ด้วยวิธีการสร้างใหมส่ง่ผลตอ่การเปล่ียนในเร่ือง

เลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสนิมากท่ีสดุ  จงึกลา่วได้วา่วิธีการประกอบสร้างเร่ืองเลา่เหลา่นี ้

ยอ่มสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายท่ีผู้ เขียนสร้างความหมายของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชให้บงัเกิด

แก่ผู้อา่น 

 เนือ้หาพระราชประวตัิในสว่นท่ียงัรักษาเนือ้หาตามเอกสารทางประวตัศิาสตร์คือเหตกุารณ์ท่ี

แสดงถึงความกล้าหาญ และเช่ียวชาญในการศกึสงครามรวมถึงกอบกู้ เอกราชได้สําเร็จของสมเดจ็พระ

เจ้าตากสนิมหาราช เนือ้หาชว่งนีน้อกจากเป็นการนําเสนอตามเอกสารทางประวตัแิล้วยงั ขบัเน้นให้เห็น

ความสําคญัของพระองค์มากย่ิง ขึน้ ไปกวา่ เอกสารทางประวตัศิาสตร์   สว่น เนือ้หา ท่ีเกิดการ

เปล่ียนแปลงเป็นเหตกุารณ์ชว่งท้ายรัชกาลคือ เกิดเนือ้หาท่ีปฏิเสธอาการพระสตวิิปลาสและสร้างเร่ือง

เลา่ใหมถึ่งการมีชีวิตอยูข่องพระองค์รวมถึงตดัทอนเนือ้หาชว่งนีอ้อกจากเร่ืองเลา่   แสดงให้เห็นวา่

อาการพระสตวิิปลาส และการถกูประหารชีวิตด้วยการตดัศีรษะเป็นเร่ืองราวท่ีสะเทือนใจคนรุ่นหลงั

เชน่เดียวกบัเป็นข้อกงัขาท่ีเปิดโอกาสให้เกิดการปรับแตง่แก้ไขข้อมลูตลอดจนสร้างเร่ืองราวเพ่ืออธิบาย

ขยายความสว่นนีม้ากท่ีสดุ 
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 เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่การสร้างเนือ้หารวมถึงความหมายท่ีเปล่ียนแปลงในชว่งท้ายรัชกาลมี

แนวโน้มมากขึน้เม่ือเทียบจากเร่ืองเลา่ในชว่งหลงัเปล่ียนแปลง การปกครองถึงปี พ .ศ. 2551 อาจมี

สาเหตมุาจาก บริบททางสงัคมท่ีเอือ้ตอ่การวิพากษ์แสดงความคดิเห็นท่ีแตกตา่งจากงานเขียนของชน

ชัน้ปกครอง (พระราชพงศาวดาร) ได้ หรือจากแนวคดิการยกยอ่งเทดิทนูสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช

ท่ีทรงวีรกรรมอนัย่ิงใหญ่สร้างคณุประโยชน์แก่ชาตบ้ิานเมือง จนมิสามารถยอมรับได้สนิทใจวา่พระองค์

จะทรงอาการพระสตวิิปลาส และถกูประหารชีวิตด้วยการตดัศีรษะในท่ีสดุ  จงึเกิดการ ประดษิฐ์สร้าง

คําอธิบายขึน้มาใหม ่โดยอาศยัการตีความใหม่ในพระราชประวตัขิองพระองค์  ผนวกกบัจินตนาการใน

การสร้างความสมเหตสุมผลให้กบัเร่ืองราวจนเป็นกลายเป็นเร่ืองเลา่ท่ีสร้างความหมายของ สมเดจ็พระ

เจ้าตากสนิมหาราชได้อยา่งนา่สนใจ 

 ผู้ วิจยัเห็นวา่ ท่ีสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชได้รับการเชดิชสูร้างความหมายให้เป็นวีรบรุุษ

ของชาตท่ีิย่ิงใหญ่ในชว่งหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองเพราะสถานภาพของสมเดจ็พระเจ้าตากสิน

มหาราชเป็นการผสานระหวา่งการปกครองแบบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ท่ีอํานาจอยูก่บัชนชัน้ผู้ นํา และ

การปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีอํานาจเป็นของประชาชน  เพราะสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชเป็น

ชนชัน้ผู้ นําท่ีมีท่ีมาจากสามญัชน  ดงันัน้ความหมายของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชจงึได้รับการ

ประกอบสร้างและเชดิชเูป็นพเิศษนอกจากการประกอบสร้างความหมายสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราชจะมีความสมัพนัธ์กบับริบ ททางสงัคมคือการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้ว ประเภทของ

วรรณกรรม และจดุประสงค์ของผู้ เขียนมีผลตอ่การประกอบสร้างความหมายสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราชเชน่กนั เพราะผู้ เขียนได้คดัสรรวิธีการประกอบสร้าง และคดัสรรหลกัฐานในการเรียบเรียงเร่ือง

เลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชอนัสง่ผลตอ่ความหมายท่ีถกูนําเสนอ 

 การสร้างเร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชชว่งหลงัเปล่ียนการปกครอง

ถึง ปี พ .ศ. 2551 หรือเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนัก็นา่ยอ่มท่ีจะแสดงให้เห็นถึงสงัคมท่ียงัให้ความสําคญักบั

พระองค์ในฐานะผู้กอบกู้ เอกราชให้ชาตไิทย ด้วยความกตญั�ท่ีู จํานวนศาลพระเจ้าตาก  และพระบรม

ราชานสุาวรีย์สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีมีจํานวนมากในประเทศไทย อาจมีพลงัไมเ่ทา่เร่ืองเลา่

พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชท่ียงัคงสืบสานและดํารงอยูใ่นสงัคมไทยทัง้ในอดีต 

ปัจจบุนั และอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึ กษาวิจยัเร่ืองเลา่ พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช เพ่ือวิเคร าะห์ใน

ด้านการประกอบสร้างเร่ืองเลา่ และการประกอบสร้าง ความหมาย ผู้ วิจยัเห็นวา่ยงัมีประเดน็ท่ีนา่

ศกึษาวิจยัตอ่ไปอีก  ดงันี ้
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 1. ควรวิจยัตอ่ไปวา่การประกอบสร้างเร่ืองเลา่พระราชประวตัสิมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาร าช 

รวมถึงความหมายท่ีปรากฏในเร่ืองเลา่ประเภทบนัเทิงคดี ประเภทนวนิยาย เร่ืองสัน้ บทละคร และอ่ืนๆ

มีการประกอบสร้างเร่ืองเลา่ และความหมายแตกตา่งกนัหรือไม ่อยา่งไร   

 2. การศกึษาการประกอบสร้างเร่ืองเลา่ และการประกอบสร้างความหมาย นอก จากพระราช

ประวั ตสิมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช  ยงัปรากฏท่ีนา่สนใจอีก เชน่ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช           

ขนุรองปลดัช ู ชาวบ้านบางระจนั  เป็นต้น  
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