
Unveiling the childhood of King Taksin 
the Great
       King Taksin the Great is well known as the heroic 

leader of the liberation of Siam from the Burmese 

occupation after the second fall of Ayutthaya in 1767. 

To commemorate the 250th Anniversary of the establish-

ment of Krung Thonburi by King Taksin, we presented 

the story about his childhood that was derived from 

overseas and foreigners’ records. This new findings 

revealed how King Taksin got his ability to successfully 

lead a small troop to liberate Siam and consolidate 

the new kingdom.
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 ในวาระแหงการครบรอบ ๒๕๐ ป ของการกอตั้ง

กรุงธนบุรีเปนราชธานีของสยาม จึงนับเปนโอกาส

เหมาะอยางยิ่ง ที่จะนำเสนอบทความที่เกี่ยวเนื่องดวย

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช ผูเขียนเห็นวา เรื่องราวของพระราชประวัติ

ในชวงเยาววัยของพระองค และพระบิดาของพระองค 

ซึ่งไดมีการศึกษาคนควาจากขอมูลและการประเมิน

ทางวิชาการใหมๆ นับแตชวงป ๒๕๒๐ เปนตนมา 

ยังไมเปนที่รับรูของมหาชนในวงกวางนัก จึงขอนำมา

เสนอในโอกาสนี้

พระราชประวัติ ตามที่ปรากฏในพงศาวดารและ

จดหมายเหตุ

 พระราชประวัติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  

ตามที่เผยแพรกันเปนสวนใหญ รวมทั้งในตำราเรียน

ของกระทรวงศึกษาธิการ อางอิงขอมูลจาก พระราช

พงศาวดาร โดยเฉพาะจากหนังสือ “อภินิหารบรรพ

บุรุษ” (หรือในชื่อเดิมวา หนังสือบรรพบุรุศย ๑๒๔๙ 

ซึ่ง ก.ศ.ร. กุหลาบ เปนผูคัดลอกจากหนังสือในหอหลวง  

ที่สันนิษฐานวา เปนพระราชนิพนธของสมเด็จกรมพระ

ปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพน) กลาวถึงพระราช

ประวัติวา ทรงพระราชสมภพในปขาล ฉอศก จุลศักราช 

๑๐๙๖ ตรงกับ พ.ศ. ๒๒๗๗ ในแผนดินสมเด็จพระเจา

บรมโกศ พระนามเดิมวา “สิน” บิดาชื่อ “ไหฮอง” เปนจีน

แตจิ๋ว แซแต (สำเนียงแตจิ๋ว) ไดเปนขุนพัฒน นายอากร

บอนเบี้ย มารดา คือ นางนกเอี้ยง (ตอมา ไดรับเฉลิม

พระนามเปน กรมพระเทพามาตย)     

 หนังสือ “อภินิหารบรรพบุรุษ” เลาเรื่องอัศจรรย

ในวัยทารกของพระองคไววา ในวันที่เกิดมาไดเพียง 

๓ วัน ก็มีงูใหญมาขดลอมกระดงที่ทานนอนอยู บิดา

ของทานเห็นเปนเรื่องบอกลางราย จึงตองการกำจัด

ทารกนอย หากแตมารดาไมยินยอม เจาพระยาจักรี  

สมุหนายก ทราบเรื่องการทุมเถียงของบุคคลทั้งสอง  

จึงขอรับทารกนอยนั้นมาเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรม แลวตัว

เจาพระยาจักรีเองก็บังเกิดความร่ำรวยขึ้น จึงไดใหชื่อ

ทารกนอยนั้นวา “สิน”

 เด็กชายสินไดบวชเรียนที่วัดโกษาวาสน (วัดเชิงทา)  

ริมแมน้ำลพบุรี ทางทิศพายัพของเมืองพระนคร ในสำนัก

ของพระอาจารยทองดี เปนเวลา ๓ ป หลังจากนั้น 

ไดถวายตัวทำราชการเปนมหาดเล็กในสมเด็จพระเจา

อยูหัวบรมโกศ เมื่อผลัดแผนดิน สมเด็จพระเจาเอกทัศน

ขึ้นครองราชย ทานถูกสงใหไปสำรวจหัวเมืองทางภาค

เหนือ และเมื่อกลับสูพระนคร ก็ไดรับความดีความชอบ  

แตงตั้งใหเปนหลวงยกกระบัตรเมืองตาก คือ เจาเมือง

ผูปกครองเมืองตากนั่นเอง

 ตามบันทึกในพงศาวดารฉบับตางๆ ระบุวา 

พระยาตาก เปนผูมีฝมือในการรบเขมแข็ง ไดเขามาชวย

ราชการสงครามปองกันพมาในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต

ป ๒๓๐๘ มีความชอบในสงคราม จึงไดรับโปรดเกลาฯ 

เลื่อนขึ้นเปนพระยาวชิรปราการ เจาเมืองกำแพงเพชร

 พงศาวดารเลาสืบไปวา ในปตอมา ๒๓๐๙ ระหวาง

ศึกรักษาพระนคร พระยาตากเกิดความทอใจในความ

ออนแอของผูบังคับบัญชา จึงตัดสินใจพาไพรพลออก

จากคายวัดพิชัย ตีฝาวงลอมทัพพมาออกไปทาง

ทิศตะวันออกตอนกลางดึก ขณะเกิดไฟไหมในพระนคร



ขอเสนอใหมเกี่ยวกับพระราชกำเนิดจากนักวิชาการ

รุนหลังป ๒๕๒๐ 

 เรื่องราวของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไดรับการ

ใหความสำคัญอยางสูงในชวงภายหลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ พระองคทรงเปนการ

ผสานที่โดดเดนระหวางการปกครองแบบสมบูรณาญา-

สิทธิราชยที่อำนาจอยูกับชนชั้นนำ กับการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยที่อำนาจเปนของประชาชน เพราะสมเด็จ

พระเจาตากสินทรงกาวสูความเปนชนชั้นผูนำจาก

สามัญชน จึงทรงอยูในสถานภาพอันโดดเดนยิ่ง ไดมีการ

สรางพระบรมราชานุสาวรีย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปด

เมื่อ ๑๗ เมษายน ๒๔๙๗ และมีการสรางบทประพันธ

วรรณกรรมและบทละครตางๆ เพื่อเชิดชูใหประชาชน

รับรูถึงมหาวีรกรรมความกลาหาญของพระองค ความ

พยายามของรัฐบาลในระบบประชาธิปไตยครั้งนั้น 

ไดหยั่งรากลึก สงผลใหประชาชนรับรูและเทิดทูนสมเด็จ

พระเจาตากสินเรื่อยมา และมี “เรื่องเลา” ใหมๆ เกิดขึ้น

มากมายเพื่อสรางใหพระองคมีความเปนหนอพุทธางกูร  

ตามอุดมคติกษัตราธิราช เปนตนวา พระองคทรงสืบ

เชื้อสายมาจากพระราชวงศในสมัยอยุธยา เปนพระราช

โอรสองคหนึ่งในพระเจาอยูหัวทายสระ บางเรื่องก็วา  

เปนพระราชโอรสของพระเจาอยูหัวบรมโกศ

 สมเด็จพระเจาตากสินนับเปนหนึ่งในพระมหา

กษัตริยไทยเพียงไมกี่พระองคที่ไดรับการกลาวถึงใน

สังคมอยางตอเนื่องนับแตเมื่อพระองคสวรรคตจนถึง

ปจจุบัน โดยเฉพาะในชวงหลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ เปนตนมา 

นักวิชาการรุนใหมๆ มีโอกาสเขาถึงแหลงขอมูลที่

กวางขวางกวาพงศาวดารไทยและหนังสือไทยจาก

หอหลวง ไดนำเสนอการประเมินวิเคราะหใหมๆ จาก

เอกสารตางชาติ ทั้งจากเอกสารจีน และจากบทศึกษา

วิจัยตางๆ ในภาษาอังกฤษ โดยนักประวัติศาสตรหลาย

เชื้อชาติ เปนการศึกษาสภาพการเมือง ประกอบภาพ

ภูมิหลังทางดานเศรษฐกิจและสังคมของจีนและของ

ดินแดนแหลมทอง (จีนเรียก ‘หนานหยาง’) ในยุคสมัยนั้น   

นักวิชาการคนสำคัญที่นำเสนอขอวิเคราะหใหมในเรื่อง

ของสมเด็จพระเจาตากสินที่แตกตางไปจากเนื้อหาที่

เขียนขึ้นจากพงศาวดารไทยและหนังสือไทยในหอหลวง  

ก็คือ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ นักประวัติศาสตร ผูเขียน 

“การเมืองไทยสมัยพระเจากรุงธนบุรี” ซึ่งตีพิมพ

ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ จวบจนถึงปจจุบัน ไดมีการ

ตีพิมพเปนครั้งที่ ๙ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังไดเขียน

ประวัติศาสตรสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา และตนรัตน-

โกสินทร ไวอีกหลายเลม รวมทั้งบทความอภิปราย

แงมุมเฉพาะที่นาสนใจตางๆ

ศาล

สมเด็จพระเจาตากสิน

ที่แมสอด

จังหวัดตาก



 ผลงานศึกษาคนควาของ ศ.ดร.นิธิ สงผลสะเทือน

อยางสำคัญตองานศึกษาวิจัยจำนวนมากที่ปรากฏขึ้น

ในวงวิชาการประวัติศาสตรไทยในชวง ๓๐ ปที่ผานมา  

กระทั่งมาถึงงานศึกษารวบรวมประวัติศาสตรชนชาวจีน

ในไทยชิ้นใหญเลมลาสุด A History of The Thai-

Chinese โดย Jeffery Sng และ พิมพประไพ พิศาลบุตร  

จัดพิมพโดย สำนักพิมพ Editions Didier Millet เมื่อป 

๒๕๕๘ ซึ่งไดเขียนถึงสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ผูทรง

ไดครองราชยเปนเวลาสั้นๆ เพียง ๑๕ ป อยางละเอียด

ลออ กินหนาหนังสือถึง ๖๔ หนา นับเปนบทใหญสุด

เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาที่ครอบคลุม ซึ่งสะทอนถึง

การมีแงมุมแหงวิวาทะมากประเด็นในยุคปกครองสั้นๆ  

หากแตเขมขนไปดวยเหตุการณที่ยังคงมีความคลุมเครือ  

หาขอสรุปไดยาก

 ในบทความชิ้นนี้ ผูเขียนขอนำเสนอเพียง 

การประมวลวิเคราะหถึงภาพของบิดาพระเจาตาก

ที่นาจะใกลเคียง และวัยเด็กของพระองคที่แตกตาง

โดยสิ้นเชิงจากภาพ “พระราชประวัติ” ตามวิชาประวัติ-

ศาสตรไทย

พระราชบิดา “แตยง” เปนจีนนอก

 ขอเสนอใหมนี้ ปฏิเสธสิ้นเชิงตอเรื่องเลาแบบนิยาย

ที่วา สมเด็จพระเจาตากสินอาจสืบเชื้อสายมาจาก

ราชวงศอยุธยา หากแตระบุวา บิดาของพระยาตาก 

คือ แตยง (สำเนียงแตจิ๋ว) หรือ เจิ้งหยง (จีนกลาง) 

ไดเดินทางมาจากหมูบานหัวฟู ตำบลไหฮอง* (แตจิ๋ว)  

หรือ ไหเฟง (จีนกลาง) เมืองเถงไฮ จังหวัดแตจิ๋ว  

มณฑลกวางตุง ทางตอนใตของประเทศจีน มาอยูอาศัย

ในกรุงศรีอยุธยาในยานคลองสวนพลู ที่เปนชุมชนจีน  

มีการคาขายคึกคัก คนจีนตมสุรา เลี้ยงสุกร ทำเสนหมี่

แหงขาย (จาก “คำใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม” 

เอกสารจากหอหลวง) บานจีนคลองสวนพลูตั้งอยูทาง

ดานตะวันออกเฉียงใต นอกเกาะเมืองอยุธยา

แตยงเดินทางออกจากบานเกิดในจีน ในกระแสคลื่น

การหลั่งไหลออกไปเผชิญโชคนอกแผนดินจีนของ

ชายชาวจีนภาคใตในศตวรรษที่ ๑๘ เพื่อแสวงหาชีวิต

ที่ดีกวาในบานเกิดที่ยากลำบากขนแคน มีขอมูลจาก

เอกสารจีนกลาวถึงบุคลิกภาพของยงไววา เปนคนใจคอ

กวางขวาง กลาใชจาย เมื่อมาอาศัยอยูที่อยุธยา 

ไดสรางฐานะขึ้นจากการคาขาย

เด็กชายสิน จีนคลองสวนพลู เติบโตเปนพอคา

นายกองเกวียน

 เด็กชายสิน เปนลูกชายแตยงที่เกิดกับภรรยา

ชาวไทย เติบโตขึ้นในชุมชนจีนคลองสวนพลู ทามกลาง

บรรยากาศการคาที่คึกคักของจีนฮกเกี้ยน และมีกระเปาะ

ของคนแตจิ๋วอยูในยานนั้นดวย สินจึงสามารถพูดไทย  

และจีนหลายสำเนียง เริ่มจากแตจิ๋ว และฮกเกี้ยน

ในวัยเด็ก และเมื่อเติบโตไป ก็ไดรูภาษาอื่นเพิ่มขึ้นอีก

หลายภาษา ทั้งจีนกวางตุง ภาษาญวน เขมร และลาว

 เมื่อพิจารณาจากความสนพระราชหฤทัยในกิจการ

พระศาสนา ภายหลังเสด็จขึ้นครองราชย “สิน” จึงนา

จะเคยบวชเรียน และสรางความตอไปไดวา ลูกจีนผูนี้

ไดรับการเลี้ยงดูขึ้นตามวัฒนธรรมสยาม จากญาติของ

ฝายมารดา มีขอสันนิษฐานประกอบในสวนนี้ดวยวา  

บิดาของสินอาจสิ้นบุญเร็ว สินจึงเติบโตตามแบบฉบับ

ของหนุมอยุธยา

 การเติบโตขึ้นในตลาดการคายานคลองสวนพลู

ที่คึกคัก นาจะเปนอิทธิพลที่ทำใหสินเติบโตขึ้นมาเปน

พอคา มีหลักฐานอื่นที่เอื้อใหสันนิษฐานตอไปไดวา  

หนุมสินนาจะเคยคุมกองเกวียนขึ้นลองคาขายไปทั่ว

ทุกทิศ โดยเฉพาะตามเสนทางแมน้ำใหญ ลัดเลาะไป

ตามทางน้ำเจาพระยาในแถบภาคกลาง หรือมุงขึ้นสู

ภาคเหนือไปตามลำน้ำปง จนถึงเมืองตากและเมือง

ใกลเคียงอื่นๆ และที่สำคัญคือ การเดินทางไปทาง

ภาคตะวันออก ซึ่งตอมา เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกกองทัพ

พมาลอมตี นายทหารสินไดเลือกเปนทิศที่พากำลังตีฝา

มุงไปสู เพื่อสรางสมกำลัง

 การเปนนายกองเกวียนเดินทางคาขายอยูเนิ่นนาน

หลายปจากวัยหนุมแตกพานจนถึงวัยเบญจเพส ไมเพียง

เสริมความรูเรื่องภูมิประเทศแกหนุมสิน หากแตยังเปน

ชวงเวลาที่นายกองเกวียนผูนี้ไดฝกการยุทธ เพื่อรับมือ

กับกองโจรตามปลน กลาวอีกนัยหนึ่ง ผูเปนนายกอง

เกวียนในสมัยนั้น จะตองมีทักษะดานการยุทธการทหาร

อยูในตัวพรอมมูล
* ที่ประวัติศาสตรไทย เรียกชื่อพระบิดาพระยาตากวา 

“ไหฮอง” นั้น สันนิษฐานกันวา มาจากชื่อหมูบานของเขานั้นเอง   



 ความเปนมาของการที่นายกองคาราวานเกวียน  

ไดกลายเปน “พระยาตาก” ขึ้นมานั้น ศ.ดร.นิธิ กลาววา  

ในชวงที่เปนนายกองคาราวานคาขายของปากับเมืองตาก  

ตลาดสินคาใหญที่ริมแมน้ำปง ที่รวมสินคานานาจาก

พมาและลานนา สันนิษฐานวา สินนาจะมีความสัมพันธ

รูจักคุนเคยกับพระยาตากคนเดิม อาจเปนผูจัดการธุรกิจ

การพนันให เมื่อเจาเมืองตากคนเดิมถึงแกกรรม จึงได

วิ่งเตนจนไดรับการแตงตั้งใหเปนเจาเมืองตาก โดยได

อางถึง เนื้อหาจากพงศาวดาร ฉบับ ๒/ก ๑๐๑ ที่เลาวา  

เมื่อเจาเมืองตากคนเดิมเสียชีวิตลง  “...จีนที่มีชื่อผูนั้น  

ก็ตัดผมเปนไทย** ลงมา ณ กรุงศรีอยุธยา จะเดินเปน

เจาเมืองตาก”

 นิธินำเสนอตอไปวา ชวงนี้เอง นาจะเปนชวงเวลา

ที่สินไดรูจักกับพระยาจักรี (บิดาบุญธรรมตามความเชื่อ

เดิม) ผูที่จะนำนายสิน เขาเฝาสมเด็จพระเจาเอกทัศน  

เพื่อใหทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนพระยาตาก  

โดยอธิบายเพิ่มเติมวา การวิ่งเตนเขารับราชการในยุคนั้น  

เปนเรื่องปกติ ที่นาสนใจคือจากขอสันนิษฐานนี้ สามารถ

สรุปไดวา เมืองตากในขณะนั้น ไมสูมีความสำคัญใน

ระบบราชการของกรุงศรีอยุธยามากนัก

เหตุผลการเลือกเสนทางสองสุมกำลังคนจากหัวเมือง

ตะวันออก

 พระราชประวัติของพระเจาตากสิน หลังจากที่

ไดเปนเจาเมืองตาก ไมไดมีขอวิวาทะมากเทาพระราช

ประวัติในวัยเยาว เปนที่แจงชัดวา เมื่อพมาเริ่มทำ

สงครามไลตีหัวเมืองไทยลงมาจากภาคเหนือ พระยาตาก

นำกองกำลัง ซึ่งเชื่อกันวามีประมาณ ๕๐๐ นาย เปน

ทหารไทย จีน มอญ ลงมาชวยปกปองกรุงศรีอยุธยา  

พระยาตากไดชื่อวาเปนนายทัพที่เขมแข็ง มีความสามารถ

ในการรบพุง และมีความดีความชอบในการศึก ในชวง

กอนกรุงแตกประมาณ ๓ เดือน พระยาตากก็ตัดสินใจ

นำไพรพลตีฝาวงลอมทัพพมาออกไปตั้งหลัก

 นักประวัติศาสตรรุนใหม พากันเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆ 

วา เหตุผลใหญที่พระยาตากเลือกเสนทางตะวันออก 

ระยอง จันทบุรี ตราด เปนเสนทางที่นำทัพไปสองสุม

กำลังพลใหม เพื่อจะกลับมากูกรุงศรีอยุธยาในเวลา

ตอมานั้น ก็คือ การเปนแหลงชุมนุมของคนจีนแตจิ๋ว

ในหัวเมืองฝงตะวันออก นับแตบางปลาสรอย (เมือง

ชลบุรี) ไปจนถึงเมืองจันทบุรี และตราด

เมืองจันทบูรณ

ทาเรือสำคัญ

**ยุคนั้น  คนจีนราชวงศชิง  ผูชายไวผมเปย 



 เหตุการณตางๆ ในการยึดเมืองระยองและ

จันทบูรณ มีปรากฏใน พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี 

ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ชัดเจน แตเรื่องที่นาเนน 

ณ ที่นี้คือ ยุทธการทางเรือของพระเจาตาก

 “กองทัพเรือ” ของพระเจาตากนั้น ไดมาจาก

ขอความในพระราชพงศาวดารกรุงธนฯ ที่กลาววา  

“...ยับยั้งอยู (เมืองจันทบูรณ) ตอเรือรบได ๑๐๐ เศษ... 

ทรงพระเศาวนาการกิตติศัพทวา กรุงเทพมหานคร

ถึงแกพินาศแลว... จึงทรงพระราชอุตสาหะยกพลทหาร  

สรรพดวยเครื่องสาสตราวุธเปนอันมาก ออกทางเมือง

จันทรบูรโดยทางชลมารค” ประมาณกันวา กองกำลัง

ของพระเจาตาก ณ บัดนั้น นาจะมีไพรพลราว ๕,๐๐๐ 

นาย

 สรุปวา กองทัพเรือพระเจาตาก ลองมาตามฝง

ทะเลในอาวไทย จนถึงปากแมน้ำเจาพระยา ตอสูจนยึด

ธนบุรีคืนจากพมาได ตอจากนั้น ไดยกกองทัพเรือตอไป

ถึงกรุงศรีอยุธยา เขาโจมตีคายโพธิ์สามตนจนสามารถ

ขับไลทหารพมาออกจากอาณาจักรได และสามารถ

กอบกูกรุงศรีอยุธยาจากการยึดครอง ใชเวลาเพียง

เจ็ดเดือนหลังเสียกรุง

 คุณกามนิต ดิเรกศิลป อดีตนักโบราณคดี ในกอง

โบราณคดีใตน้ำ กรมศิลปากร ปจจุบัน เปนประธาน

ชมรมหอจดหมายเหตุแหงชาติ จันทบุรี ไดกลาวไวใน

บทความเจาะลึกเรื่อง “กรุงแตก พระเจาตาก และศึก

ฮาเตียน” เขียนโดย สุเจน กรรพฤทธิ์ ตีพิมพในนิตยสาร

สารคดีปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓๘๖ เมษายน ๒๕๖๐ วา 

“...พงศาวดารบอกวา พระองคไดเรือจากที่นี่ ๑๐๐ ลำ 

คาดวา สวนมากเปนเรือขุด (จากทอนซุง / ไมตะเคียน)  

และเรือสำเภาติดอาวุธ...”

 สำหรับเรือสำเภานั้น แมจะเชื่อกันวา จันทบุรีได

เปนเมืองทาสำหรับการตอและซอมเรือมานานหลาย

ศตวรรษ แตนักโบราณคดีพากันเชื่อวา จันทบุรีเปนแหลง

ซอมเรือมากกวาตอเรือ เพราะไมมีแหลงปาไมใหญที่จะ

สงไมจำนวนมากที่เหมาะแกการตอเรือ ดังนั้น เรือสำเภา

ที่หากไดทรงมาใชนำทัพทางชลมารคมายึดเมืองธนบุรี   

จึงอาจเปนเรือจีนที่พอหาไดจากทองน้ำจันทบุรีใน

ขณะนั้น

 อยางไรก็ตาม เรื่องราวของสมเด็จพระเจากรุง

ธนบุรี วีรมหากษัตริยผูทรงกอบกูชาติไทย ผูทรงมีวิถี

ชีวิตที่ผกผันหลายครั้งหลายหน ยังคงมีเสนหชวนให

ศึกษาคนควาในแงมุมอื่นๆ กันตอไป

การศึกที่คุงตะเภา


