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บทคัดย่อ 
 

บทควำมนี้มุ่งศึกษำกำรรับรู้คุณค่ำทำงประวัติศำสตร์เรื่องเส้นทำงกำรเดินทัพของสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชใน
ภำคตะวันออก ซึ่งพบว่ำกำรรับรู้ของผู้คนในปัจจุบันให้มุ่งควำมส ำคัญกับสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชที่ทรงอยูใ่นฐำนะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์หรือสัญลักษณ์ที่น ำมำซึ่งชัยชนะ ควำมส ำเร็จ มำกกว่ำกำรรับรู้คุณค่ำในทำงประวัติศำสตร์เกี่ยวกับเส้นทำงกำร
เดินทัพ อย่ำงไรก็ตำมควำมเช่ือมโยงของพื้นที่และเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ที่เกิดขึ้นในอดีต หำกสำมำรถพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อกำรรบัรู้อย่ำงเปน็ระบบ โดยใช้รูปแบบกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์เป็นตัวขับเคลื่อน ก็จะเป็นอีก
กระบวนกำรหนึ่งที่ช่วยให้ควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ในเรื่องดังกล่ำวก็จะได้รับกำรยกระดับให้กลำยเป็นควำมรับรู้ใน
คุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ของผู้คนมำกขึ้น 

 

คําสําคัญ: กำรรับรู้, คณุค่ำทำงประวัติศำสตร์, เส้นทำงกำรเดินทัพ 
 

Abstract 
 

This article aimed to investigate historical-value perception of soldier trails of Taksin the great in East 
Siam. It was shown that the perception of people in present time paid much more attention with Taksin 
the great in term of holy thing or victory symbol, achievement, than perceived the historical value 
concerning soldier trails. However, linking between areas and historical story, it could systematically develop 
learning procedure by using historical tourism as impetus. This process would be able to place more 
important on value perception of people. 
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บทนํา  

เรำมักเข้ำใจกันว่ำกรุงศรีอยุธยำเสียเอกรำชให้แก่
พม่ำเมื่อ พ.ศ.2310 นั้นเป็นไปอย่ำงง่ำยดำย ท้ังที่ในควำม
เป็นจริงแล้วพม่ำต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำกที่จะท ำให้
กรุงศรีอยุธยำตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองของตนเอง อย่ำง
น้อยพม่ำก็ต้องใช้ควำมพยำยำมมำตั้งแต่ พ.ศ.2503 ที่ส ำคัญ
กว่ำนั้น คือ กำรเสียกรุงศรีอยุธยำครั้งที่ 2 นี้มีระยะเวลำอยู่
ไม่นำน เพรำะต่อมำปรำกฏว่ำมีข้ำรำชกำรกรุงเก่ำได้ตีฝ่ำวง
ล้อมออกไปรวบรวมไพร่พลแล้วกลับมำกู้เอกรำชคืนได้อีก
ครั้งภำยหลังจำกท่ีพม่ำมีชัยเหนือกรุงศรีอยุธยำเพียงแค่ 7 
เดือน  

ประวัติศำสตร์ได้กล่ำวถึงสงครำมในครำวนี้ว่ำ กรุงศรี
อยุธยำต้องสูญเสยีเอกรำชให้กับพม่ำและบ้ำนเมืองก็จ ำต้องถึง
ครำวล่มสลำย ครั้งนั้นมีพระยำตำก ผู้เป็นข้ำรำชกำรเมื่อครั้ง
กรุงเก่ำได้ท ำกำรตีฝ่ำวงล้อมของพม่ำข้ำศึกออกจำกเมืองทำง
วัดพิชัยแล้วไปรวบรวมไพร่พลทำงหัวเมืองชำยฝั่งทะเล
ตะวันออก จำกนั้นไม่นำนก็กลับมำกู้เอกรำชคืนจำกพม่ำ และ
ได้รับกำรเทิดทูนให้เป็นมหำรำชทำงในประวัติศำสตร์ชำติ
สยำมมำจนถึงปัจจุบัน 

ประเด็นท่ีน่ำสนใจ คือเส้นทำงกำรเดินทัพของพระ
ยำตำกเมื่อครำวตีฝ่ำวงล้อมนี้ ไม่ได้เป็นเส้นทำงที่พระยำ
ตำกจะกลับไปยังฐำนอ ำนำจของตนเองคือหัวเมืองเหนือ 
ทว่ำกลับเป็นเส้นทำงที่มุ่งหน้ำไปทำงหัวเมืองชำยฝั่งทะเล
ตะวันออก ซึ่งเรื่องนี้อำจวิเครำะห์ได้ว่ำเส้นทำงดังกล่ำว
เป็นเส้นทำงที่ถูกบังคับเอำไว้แล้วจำกสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
(ส ำรำญ ผลดี; 2553 : 72) [1] เนื่องจำกว่ำครั้งนั้น พม่ำได้
น ำทัพเข้ำมำเป็น 2 ทำง คือทำงเหนือมำจำกเมือง
เชียงใหม่ และทำงทิศตะวันตกที่เข้ำมำทำงด่ำนเจดีย์สำม
องค์ แน่นอนว่ำทำงหัวเมืองเหนือท่ีพม่ำเพิ่งเดินทัพผ่ำนเข้ำ
มำนั้นไม่น่ำจะปลอดภัยนัก ในขณะที่หัวเมืองชำยฝั่งทะเล
ตะวันออกนี้เป็นที่ชัดเจนว่ำกองทัพของพม่ำยังไม่มีกำร
เดินทัพลงไปถึง ดังนั้นควำมเสียหำยย่อมยังไม่เกิดและ
แน่นอนว่ำควำมปลอดภัยย่อมมีชัดเจนกว่ำ 

ประเด็นต่อมำ คือ รำยละเอียดเรื่องเส้นทำงที่
พระองค์ทรงน ำทัพผ่ำนหัวเมืองชำยฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่ง
ระหว่ำงทำงนั้นต่ำงก็มี เรื่องรำวและควำมส ำคัญทำง

ประวัติศำสตร์ที่น่ำสนใจและมีคุณค่ำมำจนถึงปัจจุบัน ทว่ำ
ควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์เหล่ำนั้นยังคงคุณค่ำใน
ลักษณะใด ทั้งในกำรรับรู้และและควำมพยำยำมที่จะสืบ
ต่อคุณค่ำนั้นอย่ำงไร  

ดังนั้นคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์เรื่องเส้นทำงกำร
เดินทัพของสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชในภำคตะวันออก 
จึงเป็นประเด็นที่น่ำสนใจและเป็นแบบแผนส ำหรับกำรศึกษำ
ถึ งคุณค่ ำงทำงประวัติศำสตร์ ไทยในแง่มุมต่ ำงๆ ทั้ ง
ควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ กำรรับรู้เรื่องรำวที่เกิดขึ้น รวม
ไปถึงกระบวนกำรตอบสนองต่อคุณค่ำจำกกำรรับรู้เรื่องรำว
ของสังคมต่อประวัติศำสตร์กำรเดินทัพของพระองค์ 
นอกจำกนี้ยังรวมถึงข้อค ำถำมที่ว่ำประวัติศำสตร์ดังกล่ำวได้
ท ำหน้ำที่ส่งต่อเป็นผลต่อผู้คนในปัจจุบันนี้อย่ำงไร ทั้งนี้เพื่อให้
คุณค่ำจำกประวัติศำสตร์ในอดีตได้ท ำหน้ำที่หรือมีคุณค่ำต่อ
กำรรับรู้ของสังคมต่อไป 

 

ข้อมูลเบื้องต้นทางประวัติศาสตร์เรื่องเส้นทาง
การเดินทัพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 
 

 

ภาพที่ 1“เส้นทำงกำรเดินทัพของสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช” 
ที่มำ : กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติฝร่ังเศส - ไทย ครั้งที่ 3 

หัวข้อ พัฒนำกำรของรัฐชำยฝั่งทะเลตะวันออกของไทย 
โดย จำกรึก  วิไลแก้ว ป ี2538 
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ประวัติศำสตร์กล่ำวไว้ว่ำ พม่ำล้อมกรุงศรีอยุธยำ
อยู่เป็นเวลำนำน ตำมธรรมเนียมแล้วในยำมที่บ้ำนเมือง
เกิดสงครำมบรรดำผู้รั้งเมืองต่ำงๆ จะถูกเรียกตัวเข้ำมำ
ช่วยรักษำพระนคร “พระยาตาก” ที่เวลำนั้นคือหนึ่งใน
ข้ำรำชกำรที่ท ำหน้ำที่รักษำพระนครทรงเห็นว่ำถึงจะอยู่
ช่วยรบพุ่งรักษำกรุงฯ ต่อไปก็ไม่เห็นจะไม่เป็นประโยชน์อัน
ใด พระนครก็คงจะเสีย เพรำะควำมอ่อนแอของผู้
บัญชำกำร รวมถึงพม่ำเองก็ตั้งล้อมกระช้ันเข้ำมำจวนจะถึง
คูพระนคร จึงรวบรวมสมัครพรรคพวกได้ เบ็ดเสร็จ
ประมำณ 500 คน พอเวลำค่ ำมืดก็ยกออกจำกค่ำยวัดพิชัย 
(ด ำรงรำชำนุภำพ. 2551; 374) [2] เนื้อควำมดังกล่ำวถือ
เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทำงกำรเดินทัพสู่หัวเมืองชำยฝั่ง
ทะเลตะวันออกของพระยำตำกที่เต็มไปด้วยประวัติศำสตร์
กำรสู้รบตลอดเส้นทำง  

จำรึก  วิไลแก้ว (2553; 25-29) [3] ได้กล่ำวถึง
เส้นทำงกำรเดินทัพของพระยำตำกเมื่อครำวตีฝ่ำวงล้อม
พม่ำข้ำศึกไปทำงหัวเมืองชำยฝั่งทะเลตะวันออกสรุปได้ว่ำ 
พระยำตำกตีฝ่ำวงล้อมของพม่ำโดยมีเส้นทำงกำรเดินทัพ
เริ่มจำกวัดพิชัยผ่ำนบ้ำนหันตรำ บ้ำนข้ำวเม่ำ บ้ำนสำม
บัณฑิตย์ (ส ำบัณฑิต) บ้ำนโพสำวหำญ (โพสังหำร) บ้ำน
พรำนนก บ้ำนหนองไม้ซุง (หนองไม้ทรุงหรือหนองไม้ซุ้ม) 
บ้ำนนำเริ่ง ด่ำนกบแจะ ส ำนักหนองน้ ำ บ้ำนทองหลำง 
ตะพำนทอง บำงปลำสร้อย บ้ำนนำเกลือ พัทยำ (ทับยำ) 
นำจอมเทียน ไก่เตี้ย สัตหีบ หินโด่ง น้ ำเก่ำ วัดลุ่ม ค่ำยท่ำ
ประดู่ บ้ำนพลอยแหวน วัดแก้วริมเมือง และเมืองจันทบูร 
ซึ่ ง แ ต่ ล ะ ส ถ ำน ที่ ต่ ำ ง ก็ มี เ รื่ อ ง ร ำ ว  ร่ อ ง ร อย ท ำ ง
ประวัติศำสตร์ที่น่ำสนใจมำกมำย  

เริ่มแต่วันเสำร์ขึ้น 4 ค ำ เดือนยี่ พ.ศ.2309 พระยำ
ก ำแพงเพชร1 รวบรวมไพร่พลไทยจีนประมำณ 1,000 คน2 

                                                           
1 หมายถึง พระยาตาก 
2 เอกสารทางประวัติศาสตร์อย่างพงศาวดารกล่าวไว้

ไม่ตรงกัน พงศาวดารเรื่อง ไทยรบพม่า พระนิพนธ์ใน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ
กล่าวว่าจ านวนไพร่พลมีจ านวน 500 คน ในขณะที่พระ
ราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กล่าว
ว่ามีจ านวน 1,000 เศษ 

อำวุธและนำยทหำร คือ พระยำเชียงเงิน พระพรหมเสนำ 
หลวงพิชัยอำสำ หลวงรำชเสน่หำ ขุนอภัยภักดี เป็นต้น ยก
ทัพออกจำกวัดพิชัยมำทำง “บ้านหารตรา” และมีกำรสู้
รบกันกับพม่ำจนพม่ำพ่ำยแพ้ก็ถอยทัพกลับไป จำกนั้น
พระยำตำกก็เดินทัพต่อไปทำง “บ้านข้าวเม่า” จนถึงบ้ำน 
“สัมบัณฑิต”  

ครั้นวันรุ่งขึ้น ทัพของพระยำตำกก็เดินทำงมำ
จนถึง “บ้านโพสังหาร” และเกิดกำรสู้รบกันกับพม่ำอีก
ครั้ง จำกนั้นเดินทัพไปประทับแรมยัง “บ้านพรานนก”  

ที่บ้ำนพรำนนกนี่เองที่ประวัติศำสตร์กล่ำวไว้ว่ำได้
เกิดกำรสู้รบที่อำจจะเรียกว่ำเป็นกำรสู้รบครั้งใหญ่ก็ได้ 
เนื่องจำกว่ำพม่ำได้ยกทัพติดตำมมำมำกถึงประมำณ 
2,000 คน ในขณะที่พงศำวดำรเรื่อง ไทยรบพม่ำ (2551; 
374) [2] กล่ำวไว้ว่ำ เมื่อตั้งพักอยู่ที่บ้ำนพรำนนก ให้พวก
ทหำรไปเที่ยวลำดหำเสบียงอำหำรมำเลี้ยงกัน ขณะนั้นมี
พวกกองทัพพม่ำอีกกองหนึ่ง จ ำนวนพลขี่ม้ำรำว 30 ม้ำ 
เดินเท้ำประมำณ 200 ยกสวนทำงมำจำกบำงคง แขวง
เมืองปรำจีนบุรี เมื่อพบกับทหำรของพระยำตำกก็ไล่จับ 
ทหำรพม่ำจึงไล่ติดตำมมำ พระยำตำกจึงให้ทหำรเดินเท้ำ
รำยแยกเป็นปีกกำ เข้ำตีโอบพวกพม่ำทั้ง 2 ข้ำง ส่วนพระ
ยำตำกกับทหำรอีก 4 คนควบตรงเข้ำไล่ฟันพม่ำที่ขี่ม้ำมำ
ข้ำงหน้ำ พม่ำไม่ทันรู้ตัวก็ถอยหนีกลับไปปะทะกับพวกที่
เดินเท้ำ พวกข้ำงไทยก็รุกไล่ข้ำฟันพม่ำล้มตำยแตก
กระจำยไปหมด พงศำวดำรกล่ำวต่อไปว่ำพม่ำที่แตกพ่ำย
ไปในครั้งนี้ได้พำกันกลับไปบอกนำยทัพพม่ำซึ่งตั้งอยู่ที่ 
“ปากน้ําโจ้โล้” ข้ำงใต้ของเมืองปรำจีนบุรี 

กำรศึกกับพม่ำที่บ้ำนพรำนนกนี้ ฝ่ำยพวกรำษฎรที่
หลบซ่อนหนีพม่ำอยู่ก่อนหน้ำน้ี เมื่อเห็นว่ำฝ่ำยพระยำตำก
นั้นมีชัยชนะต่ำงก็ดีใจ แล้วมำขอเข้ำเป็นพวกด้วยจ ำนวน
มำก ครั้นถึงวันพุธขึ้น 8 ค่ ำพระยำตำกจึงได้น ำไพร่พล
เคลื่ อนมำยัง  “ตําบลหนองไม้ ซุ้ม”  ตำมทำงเมือง
นครนำยก หยุดพักระหว่ำงทำงไป 2 วันจนถึง “บ้านนา
เร่ิง” และเมืองนครนำยก จำกนั้นเดินทัพไปทำงด่ำน 
“บ้านกบแจะ” ไปจนถึง “เมืองปราจีนบุรี”  

ครั้นวันจันทร์ขึ้น 13 ค่ ำ เดือนยี่ พระยำตำกให้พัก
ทัพที่ “สํานักหนองน้ํา” เพลำบ่ำย 4 โมงพม่ำไล่แทงฟัน
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คนที่ล้ำหลังอยู่ พระยำตำกจึงให้นำยบุญมีขึ้นม้ำสวนทำง
กลับไป พบว่ำพม่ำยกทัพขึ้นมำจำกปำกน้ ำโจ้โล้ทั้งทัพบก
และทัพเรือมำขึ้นที่ท่ำข้ำม พระยำตำกจึงให้ทหำรซุ่มในป่ำ
พงป่ำแขม และทรงออกรับพม่ำ ล่อเข้ำมำในทำงที่ซุ่มพล
ปืนไว้ เมื่อได้ระยะก็ยิงถูกพม่ำล้มตำยไปจ ำนวนมำกจน
ต้องถอยกลับไป (จำรึก  วิไลแก้ว. 2553; 26) [3] จำกนั้น
พระยำตำกก็ให้เดินทัพผ่ำนเมืองฉะเชิงเทรำ เมืองชลบุรี 
ลงไปจนถึงบ้ำนนำเกลือ แขวงเมืองบำงละมุง  

เริ่มต้นด้วยกำรยกพลมำประทับที่บ้ำนทองหลำง 
ตะพำนทอง บำงปลำสร้อยจนถึง “บ้านนาเกลือ” ตรง
บ้ำนนำเกลือนี้ กล่ำวกันว่ำมีนำยกล่ ำได้แอบคุมไพร่พล
หมำยท ำร้ำยพระยำตำก ท ำให้พระยำตำกจ ำต้องจัดกำร
เรื่องดังกล่ำวอยู่นำนถึง 8 วัน ทว่ำต่อมำนำยกล่ ำก็ยอมแพ้
และเข้ำเข้ำร่วมด้วยในท่ีสุด และนำยกล่ ำผู้นี้เองที่เป็นผู้น ำ
พระยำตำกเข้ำไปจนถึงเมืองพัทยำ รุ่ งเช้ำก็เดินทำงมำ
ประทับแรมที่ “นาจอมเทียน” พักแรม 1 คืน จำกนั้นยก
มำที่ไก่เตี้ย สัตหีบ หินโด่ง น้ ำเก่ำ ตำมล ำดับ  

พระยำตำกเดินทัพมำถึงเมืองระยองในข้ำงแรม 
เดือนยี่ หมำยว่ำจะได้เมืองระยองเป็นที่ตั้งรวบรวมไพร่พล 
ทว่ำยังมิได้ทันได้ท ำกำรอันใด ขณะที่พักแรมที่น้ ำเก่ำนั้น ผู้
รั้งเมืองระยองและกรมกำรทั้งปวงเมื่อรู้ว่ำพระยำตำกยก
ทัพลงมำก็เกรงว่ำจะท ำร้ำย เห็นเหลือก ำลังที่จะต่อสู้ได้จึง
ให้พรรคพวกออกมำต้อนรับ ยอมอ่อนน้อมถ่อมตนเสีย
กลำงทำง พระยำตำกก็ให้ยกกองทัพเข้ำไปตั้งค่ำยอยู่ที่วัด
ลุ่มนอกบริเวณค่ำยเก่ำ (ด ำรงรำชำนุภำพ. 2551; 376) [2] 
เมื่อครั้งที่พระยำตำกได้เมืองระยองนี้ เป็นช่วงเวลำที่กรุง
ศรีอยุธยำยังไม่ได้เสียทีแก่พม่ำ ดังนั้นจึงมีกรมกำรของ
เมืองระยองหลำยคน อำทิ หลวงพล ขุนจ่ำเมือง ขุนรำม 
หมื่นซ่อง เป็นต้น เห็นว่ำกำรที่พระยำตำกกระท ำกำรวม
รวมไพร่พลในช่วงเวลำที่บ้ำนเมืองมีสงครำมอยู่นี้เป็นกำร
กระท ำซ้ ำร้ำยต่อบ้ำนเมือง จึงคิดจะท ำกำรต่อสู้ ด้วยกำร
รวบรวมสมัครพรรคพวกบุกเข้ำปล้นค่ำยของพระยำตำก 
ฝ่ำยพระยำตำกรู้ควำมจำกไพร่พลจึงท ำกำรปรำบปรำบจน
ส ำเร็จ และถือเป็นกำรได้อ ำนำจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขำดที่
เมืองระยองในครำวนั้น  

เมื่อครั้งที่ได้เมืองระยอง อำณำเขตหรืออิทธิพล
ของพระยำตำกก็มีอยู่เพียงข้ำงเหนือเท่ำนั้น กล่ำวคือ 
อำณำเขตเฉพำะเมืองระยอง เมืองบำงละมุง เมืองชลบุรีที่
อยู่ข้ำงเหนือของภำคตะวันออก ทว่ำข้ำงใต้ซึ่งเป็นเมือง
ส ำคัญอย่ำงจันทบูรและเมืองตรำดพระยำตำกยังไม่
สำมำรถมีอ ำนำจเหนือเมืองเหล่ำนั้นได้ ประกอบกับใน
ช่วงเวลำดังกล่ำวพื้นที่ที่พระยำตำกมีอ ำนำจก็หำได้
เข้มแข็งแต่อย่ำงใด เมืองชลบุรีก็มีกำรจลำจลวุ่นวำย 
เพรำะอยู่ไม่ไกลจำกพม่ำมำกนัก ส่วนเมืองบำงละมุงก็เป็น
แต่ เพียงเมืองน้อย ไพร่พลไม่มำก ทว่ำเมืองจันทบูร
ต่ำงหำกท่ีมีควำมพร้อมต่อกำรสร้ำงฐำนอ ำนำจ 

อำจกล่ำวได้ว่ำ “เมืองจันทบูร” นี้เป็นเมืองที่มี
ควำมส ำคัญทำงหัวเมืองชำยฝั่งทะเลตะวันออก โดยเฉพำะ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ พระยำตำกจึงให้ทูตน ำศุภอักษรไปยัง
พระยำจันทบูรที่มีเนื้อควำมกล่ำวถึงควำมวุ่นวำยที่เกิดขึ้น
ที่กรุงศรีอยุธยำ พระยำตำกเองก็ได้ตั้งรวบรวมไพร่พลอยู่ที่
เมืองระยอง หมำยว่ำจะน ำทัพกลับไปรบกับพม่ำเพื่อสร้ำง
ควำมสงบสุขให้เกิดขึ้นกับบ้ำนเมือง ขอให้พระยำจันทบูร
มำเข้ำร่วมช่วยปรำบปรำบข้ำศึกให้บ้ำนเมืองกรุงศรีอยุธยำ
กลับมำมีควำมผำสุกดังแต่ก่อน 

พงศำวดำรกล่ำวว่ำฝ่ำยพระยำจันทบูรก็ให้รับ
ควำมแต่โดยดี และรับปำกว่ำจะมำปรึกษำหำรือเรื่อง
รำชกำรกับพระยำตำกที่เมืองระยอง พร้อมกันนี้ได้มอบ
เสบียงอำหำรล่วงหน้ำมำช่วยพระยำตำกเป็นเบื้องต้นก่อน 
ทว่ำต่อมำพระยำจันทบูรก็หำได้เดินทำงมำตำมที่สัญญำไว้
ไม่ ฝ่ำยพระยำตำกเห็นเงียบหำยไปนำน ประกอบกับเป็น
เวลำเดียวกันกับที่ผู้รั้ งเมืองบำงละมุง ผู้ท ำหน้ำที่ถือ
หนังสือจำกทัพพม่ำไปยังเมืองจันทบูร  ฝ่ำยพระยำตำกจับ
ตัวผู้ถือหนังสือดังกล่ำวได้ก็ให้สอบได้ควำมว่ำเป็นเรื่องที่
พม่ำมุ่งหมำยให้เจ้ำเมืองจันทบูรเข้ำมำยอมอ่อนน้อมถ่อม
ตนต่อพม่ำ เนื่องจำกเวลำนั้นกรุงศรีอยุธยำได้เสียทีให้กับ
พม่ำแล้ว 

ครั้นเมื่อเรื่องที่กรุงศรีอยุธยำเสียทีแก่พม่ำเป็นที่
ประจักษ์แล้วนี้ ฝ่ำยพระยำจันทบูรก็เปลี่ยนไป ไม่ยอมเป็น
ไมตรีด้วยกับพระยำตำกที่เมืองระยอง หำกแต่มีควำมมุ่ง
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หมำยจะตั้งตนขึ้นเป็นใหญ่ จึงคิดอุบำยให้พระสงฆ์ 4 รูป 
มำเชิญพระยำตำกไปที่เมืองจันทบูรและหมำยจะจับตวัเสีย 

พระยำตำกไม่รู้ควำมอุบำยนี้ก็ให้ยกพลพร้อมด้วย
สรรพำวุธออกจำกเมืองระยอง น ำทำงโดยพระสงฆ์ 4 รูป
ที่มำเชิญ เดินทำงรอนแรมอยู่ 5 วันจนถึง “บ้านพลอย
แหวน” ที่ห่ำงจำกเมืองจันทบูรเพียง 200 เส้น  

ฝ่ำยพระยำจันทบูรก็ให้หลวงปลัดออกมำน ำทัพ
เป็นกลอุบำยให้กองทัพหลวงเลี้ยวไปทำงใต้เมืองจะให้ข้ำม
น้ ำไปทำงฟำกตะวันออกและคอยท ำร้ำยเมื่อพลทหำรข้ำม
น้ ำมำ พระยำตำกทรำบควำมด้วยว่ำมีคนมำบอกเสียก่อน 
จึงรีบให้ไปห้ำมกองทัพมิให้ข้ำมตำมหลวงปลัดไป แต่ให้
เลี้ยวทัพไปทำงเหนือตรงเข้ำไปตั้งที่ “วัดแก้ว” ห่ำงจำก 
“ประตูท่าช้าง” เมืองจันทบูรประมำณ 5 เส้น แล้วเสด็จ
ประทับอยู่ท่ีนั่น (จำรึก  วิไลแก้ว. 2553; 27-28) [3] 

ถึงตรงนี้ประวัติศำสตร์ดูจะเข้มข้นกว่ำสงครำมที่
ผ่ำนมำ เนื่องจำกว่ำเป็นสงครำมที่พระยำตำกต้องต่อสู้ด้วย
ยุทธวิธีทำงกำรสงครำมที่มีไพร่พลและควำมพร้อมน้อย
กว่ำทำงเมืองจันทบูรมำกนัก โดยกล่ำวว่ำในค่ ำคืนนั้นพระ
ยำตำกสั่งให้ไพร่พลทั้งหลำยหุงหำอำหำรจำกนั้นกินกันให้
อิ่มหน ำ ส่วนที่เหลือนั้นสั่งให้เททิ้งเสีย ต่อยหม้อข้ำวหม้อ
แกงให้สิ้น แล้วประกำศว่ำให้เพลำค่ ำคืนนี้จะตีเอำเมือง
จันทบุรีเสียให้ได้ แล้วหมำยว่ำจะไปหำข้ำวกินที่ในเมือง 
ถ้ำมิได้ก็ให้ตำยเสียด้วยกัน (พระรำชพงศำวดำรกรุงธนบุรี 
ฉบับ พันจันทนุมำศ (เจิม). 2551; 50) [4] จำกนั้นพระยำ
ตำกก็ให้ไพร่พลที่มำด้วยนั้นเข้ำไปล้อมอยู่อย่ำให้ไพร่
พลเมืองจันทบูรรู้ตัว แล้วรอฟังสัญญำณเข้ำปล้นเมือง
พร้อมกัน ฝ่ำยพระยำตำกก็ให้ขึ้นช้ำงคีรีบัญชรเข้ำพังประตู
เมือง เพียงแค่ช่ัวข้ำมคืนก็ได้เมืองจันทบูรในที่สุด เป็นอัน
เวลำที่เสียกรุงศรีอยุธยำแล้ว 2 เดือน (ด ำรงรำชำนุภำพ. 
2551; 384) [2] ส่วนพระยำจันทบูรนั้นพงศำวดำรว่ำได้พำ
ครอบครัวลงเรือหนียังเมืองบันทำยมำศ 

ครั้นได้เมืองจันทบูรแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขำดแล้ว 
พระยำตำกก็ให้ยกทัพเรือล่องไปยังเมืองตรำด ฝ่ำ ย
กรมกำรเมืองตรำดและรำษฎรเมื่อทรำบเรื่องต่ำงก็เกรง
กลัวยอมอ่อนน้อมถ่อมตนแต่โดยดี ทว่ำกลับเป็นส ำเภำจีน
ต่ำงหำกที่จอดทอดสมออยู่ปำกน้ ำเมืองตรำดหลำยล ำ 

พระยำตำกให้เรียกเข้ำหำ ทว่ำกลับไม่ได้รับควำมร่วมมือ 
พระยำตำกจึงน ำทัพเรือเข้ำปรำบปรำมจนส ำเร็จ ครั้งนั้น
กล่ำวว่ำได้ทรัพย์สินสิ่งของมำเป็นก ำลังของทัพจ ำนวนมำก 
เมื่อมีอ ำนำจเหนือเมืองตรำดแล้วก็ให้จัดกำรบ้ำนเมือง 
จำกนั้นก็กลับมำตั้งตนที่เมืองจันทบูร เป็นอันว่ำพระยำ
ตำกก็มีอ ำนำจเหนือหัวเมืองชำยฝั่งทะเลตะวันออกทั้งหมด  

ควำมมุ่งหมำยเดิมพระยำตำกต้องกำรน ำไพร่พล
กลับไปกู้เอกรำชคืนจำกพม่ำ ทว่ำกำรเดินทำงจำกเมือง
จันทบูรไปยังกรุงศรีอยุธยำนั้น สำมำรถกระท ำได้เป็น 2 
เส้นทำงหลัก คือ ทำงแรกกำรเดินทัพไปทำงบก หมำยถึง
เดินทำงย้อนกลับขึ้นไปตำมเส้นทำงที่พระยำตำกเดินทัพ
ลงมำ ซึ่งเส้นทำงนี้เมื่อครั้งที่พม่ำให้กรมกำรเมืองบำงละมุง
น ำควำมไปบอกพระยำจันทบูรให้เข้ำมำยอมอ่อนน้อมถ่อม
ตนต่อพม่ำก็มำทำงบก หำกแต่ว่ำทำงบกนี้เห็นทีจะไม่
สะดวกนัก เนื่องจำกว่ำเดินทัพทำงบกจ ำเป็นต้องใช้เวลำ 
และเสี่ยงต่อเรื่องของควำมปลอดภัย เนื่องจำกว่ำ ณ เวลำ
นั้นไม่อำจทรำบได้เลยว่ำพม่ำได้รับทัพทิ้งไว้อย่ำงไรบ้ำง 
รวมถึงไพร่พลที่เดินทัพนั้นก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยและอ่อน
ล้ำ ในขณะที่อีกเส้นทำงหนึ่งคือกำรเดินทัพเรือทำงทะเลดู
จะสะดวกและรวดเร็วกว่ำ และที่ส ำคัญน่ำจะปลอดภัย
มำกกว่ำ ดังนั้นเมื่อได้อ ำนำจทำงหัวเมืองชำยฝั่งทะเล
ตะวันออกทั้งหมดแล้ว พระยำตำกจึงเลือกที่จะใช้กำร
เดินทัพทำงเรือ แม้ว่ำจะเป็นช่วงหน้ำลมมรสุมก็ให้รั้งรอ
ตระเตรียมกำรเอำไว้ก่อน 

พระยำตำกให้ตระเตรียมทัพทั้งไพร่พล สรรพำวุธ 
และเสบียงอำหำร รวมถึงให้ต่อเรือรบเพื่อน ำทัพท่ีกล่ำวกัน
ว่ำได้มำกถึง 100 ล ำ ครั้นเมื่อหมดหน้ำมรสุม ก็ให้น ำทัพ
กลับไปกู้เอกรำชล่องเรือลัดเลำะไปตำมริมทะเล เข้ำ
ปำกอ่ำวไปจนถึงเมืองธนบุรีที่มีนำยทองอินรั้งรักษำเมือง
อยู่ รบกับนำยทองอินอยู่ไม่นำนก็ได้เมืองในที่สุด จำกนั้นก็
ให้เร่งน ำทัพเรืองล่องแม่น้ ำเจ้ำพระยำเข้ำตีทัพพม่ำที่มีสุกี้
พระนำยกองที่พม่ำให้รั้งรักษำเมืองอยู่ที่ค่ำยโพธิ์สำมต้น
ข้ำงเหนือของกรุงศรีอยุธยำ ให้มีหน้ำท่ีกวำดต้อนผู้คนและ
เก็บกวำดทรัพย์สินส่งไปยังพม่ำ รบอยู่ไม่นำนเช่นกันก็ชนะ
และน ำมำซึ่งเอกรำชในที่สุด 
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จะเห็นได้ว่ำพื้นที่ของภำคตะวันออกนั้นมีควำม
เกี่ยวข้องในทำงประวัติศำสตร์กระแสหลักของประเทศ
อย่ำงมำกมำย ซึ่งเรื่องรำวเหล่ำนี้เป็นสิ่ งที่ลูกหลำนไทย
ควรได้เรียนรู้อย่ำงเข้ำใจให้ถูกต้องต่อกำรเข้ำถึงคุณค่ำทำง
ประวัติศำสตร์หรือเรื่อรำวในอดีต 

 

ร่องรอย เรื่องราว และการรับรู้ของผู้คน 
พ จ น ำ นุ ก ร ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ฉ บั บ

รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2542 [5] อธิบำยถึงควำมหมำย
ของ “ร่องรอย” ว่ำ คือเค้ำเงื่อนหรือเบำะแสที่ปรำกฏเป็น
แนวบอกให้รู้ ส่วนค ำว่ำ “เร่ืองราว” นั้นคือ เรื่องที่พูด
หรือเล่ำติดต่อกันไป ซึ่งหำกพิจำรณำถึงเรื่องรำวทำง
ประวัติศำสตร์ดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำตลอดเส้นทำง
กำรเดินทัพมีทั้งที่เป็นเค้ำเง่ือน เบำะแส และเนื้อควำมที่
สืบต่อกันมำจนถึงปัจจุบัน  

เส้นทำงกำรเดินทัพของพระยำตำกดังที่ได้น ำเสนอ
ไว้ข้ำงต้น แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญของสถำนที่รำยทำง
ที่พระองค์ทรงเคลื่อนทัพผ่ำนว่ำมีเรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นมำกมำยที่จะสำมำรถอธิบำยเหตุกำรณ์ในอดีตได้
ชัดเจนมำกขึ้น บำงสถำนท่ีก็เป็นเพียงเส้นทำงที่เคลื่อนทัพ
ผ่ำน บำงสถำนที่ก็พักแรม บำงสถำนที่ก็เป็นสมรภูมิกำรสู้
รบ ทว่ำทั้งหลำยเหล่ำนี้  ต่ำงก็ประกอบรวมกันเป็น
เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ที่มีคุณค่ำอย่ำงมำกมำยให้คน
รุ่นหลังได้เรียนรู้อดีตอย่ำงเข้ำใจ 

สิ่งที่น่ำสนใจ คือ เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์
เหล่ำนั้น ยังคงหลงเหลือร่องรอยทำงประวัติศำสตร์ให้คน
รุ่นหลังได้รับรู้มำกน้อยเพียงใด กำรส ำรวจของนัก
ประวัติศำสตร์จะช่วยอธิบำยให้เกิดควำมชัดเจนได้มำกขึ้น  

เมื่อครั้งที่ใกล้เสียกรุงฯ พระยำตำกก็ให้พำไพร่พล
ไทยจีนตีฝ่ำวงล้อมพม่ำออกมำทำงวัดพิชัย รุ่งขึ้นพม่ำยก
ก ำลังติดตำมมำอีก พระองค์พร้อมด้วยทหำรคู่ใจได้
ตัดสินใจออกต่อสู้จู่โจมอย่ำงฉับพลันจนได้ชัยชนะอย่ำง
งดงำม ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ยังคงอยู่ในกำรรับรู้ของ
ชำวบ้ำนพรำนนก ต ำบลโพธิ์สังหำร ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น
ต ำบลโพสำวหำญ จนมีกำรจัดตั้งอนุสรณ์สถำนสมเด็จพระ
เจ้ำตำกสินมหำรำช เป็นสถำนที่ส ำหรับเคำรพศรัทธำด้วย 
( http://www.oknation.net; เ ข้ ำ ถึ ง เ มื่ อ วั น ที่  3 

กุมภำพันธ์ 2557) [6] บ้ำนโพธิ์สังหำร ปัจจุบันคือ ต ำบล
โพสำวหำญ เป็นต ำบลหนึ่งใน 11 ต ำบล ของอ ำเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภออุทัยไป
ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมำณ 12 กิโลเมตร 

บ้านนาเร่ิง ก็เป็นอีกสถำนที่หนึ่งที่มี เรื่องรำว
เกี่ยวข้องกับประวัตศำสตร์ โดยเฉพำะบุคคล คือ ขุนรำม
หมื่นซ่อง ปัจจุบันบริเวณดังกล่ำวพบเนินโบรำณสถำนที่
เรียกกันว่ำ “ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม” ซึ่งตั้งอยู่หมู่ 2 ต.กุ่ม
หัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 

ด่านกบแจะ เป็นอีกสถำนที่หนึ่งที่เป็นเส้นทำง
เดินทัพของพระยำตำก ปัจจุบันตั้งอยู่ด้ำนตะวันออก นอก
เมื อ งปรำจี นบุ รี  ที่ ด่ ำนกบแจะนี้ สุ จิ ตต์  ว งษ์ เ ทศ 
(http://www.sujitwongthes.com; เข้ำถึงเมื่อวันที่ 3 
กุมภำพันธ์ 2557) [7] ได้อธิบำยไว้ว่ำ ทำงตะวันออกของ
ตัวเมืองปรำจีนบุรีทุกวันน้ี ไปตำมแม่น้ ำปรำจีนบุรี มีล ำน้ ำ
สำยหนึ่งจำกทำงเหนือไหลมำรวมแม่น้ ำปรำจีนบุรีตรงบ้ำน
ปำกคลอง แล้วมีวัดกระแจะอยู่ บ้ำนกระแจะ ฝั่งตรงข้ำม
ปำกคลอง ใกล้เคียงต ำแหน่งด่ำนกบแจะในแผนที่เก่ำ ชวน
ให้เช่ือว่ำบ้ำนกบแจะ ด่ำนเมืองปรำจีนบุรี ที่พระเจ้ำตำก
ผ่ำนมำข้ำมน้ ำไปออกทุ่งชำยดงศรีมหำโพธิ์ จะอยู่ตั้งแต่
สำมแยกแม่น้ ำที่บ้ำนกระแจะ (น่ำจะเพี้ยนเสียงจำก “กบ
แจะ”) จนถึงบริเวณคลองประจันตคำมในเขต อ.ประจันต
คำม  

ปราจีนบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดอันที่เป็นส้นทำงกำร
เดินทัพในครั้งอดีต ที่มีเรื่องรำวเช่ือมโยงประวัติศำสตร์
หลำยแห่ง เช่น วัดบำงคำงที่แต่เดิมเป็นวัดร้ำงมำก่อน ที่
กล่ำวกันว่ำ เคยเป็นเส้นทำงกำรเดินทัพของสมเด็จพระเจ้ำ
ตำกสินมหำรำช พระองค์ทรงน ำทัพข้ำมแม่น้ ำมำพักค้ำง
บริเวณดังกล่ำวจึงเรียกช่ือว่ำ บำงคำง หรือวัดบำงกระแจะ 
ที่มีเรื่องเล่ำสืบต่อกันมำว่ำกองทัพของพระองค์ทรงมำข้ำม
แม่น้ ำ ปัจจุบันมีกำรสร้ำงศำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินไว้
เคำรพบูชำด้วย 

สํานักหนองน้ํา เป็นอีกช่ือหนึ่งที่มีปรำกฏอยู่ใน
เส้นทำงกำรเดินทัพ ทว่ำสถำนที่ตั้งนั้นอยู่ที่ ใด ยังไม่
สำมำรถหำค ำตอบได้ ทว่ำนักวิชำกำรก็สันนิษฐำนกันว่ำ
น่ำจะอยู่ในบริเวณกลุ่มเมืองศรีมโหสถ ซึ่งเมื่อค้นจำก
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เรื่องรำวแล้วจะพบว่ำกลุ่มเมืองศรีมโหสถนี้เป็นเส้นทำง
ต่อเนื่องมำสจำกด่ำนกบแจะ ปัจจุบันเมืองศรีมโหสถตั้งอยู่
ในเขตอ.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปรำจีนบุรี (จำรึก  วิไล
แก้ว. 2553; 34) [3] 

เมืองนครนายก เป็นอีกหนึ่งตำมเส้นทำงกำร
เดินทัพ แต่เดิมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำ ใช้แนวแม่น้ ำเป็นคูเมือง
ตำมธรรมชำติทั้ งด้ำนเหนือและตะวันออก ส่วนทิศ
ตะวันตกใช้วิธีกำรขุดคูเมืองเช่ือมกับด้ำนเหนือ แม้ว่ำเมือง
นครนำยกนี้จะเป็นเพียงเส้นทำงผ่ำนทัพ ทว่ำด้วยควำม
เป็นเมืองเก่ำที่มีประวัติศำสตร์มำยำวนำน โดยเฉพำะ
เรื่องรำวท่ีเกี่ยวข้องกับเขมร จึงมีควำมน่ำสนใจอยู่ไม่น้อย 

ฉะเชิงเทรา เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประวัติศำสตร์
กล่ำวถึงเส้นทำงกำรเดินทัพไว้ชัดเจนว่ำมีอยู่หลำยสถำนที่ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง “ปากน้ําโจ้โล้” ที่กล่ำวกันว่ำมีกำรสู้
รบกันเกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริเวณโดยรอบมีวัดที่น่ำสนใจ
หลำยแห่ง รวมถึงมีกำรสร้ำงอนุสำวรีย์ และสถูปไว้ใน
หลำยสถำนท่ี 

ในขณะที่ “เมืองชลบุรี” ที่แม้พงศำวดำรจะมี
กล่ำวไว้เพียงเล็กน้อยว่ำเป็นเส้นทำงผ่ำนทัพ ทว่ำปัจจุบันก็
ยังคงมีสถำนท่ีที่สืบทอดเรื่องรำวเหล่ำนั้นอยู่ อำทิ วัดบาง
ละมุง ที่กล่ำวกันว่ำ พระยำตำก เคยน ำทัพผ่ำนทำงและ
แวะพักบริเวณนี้เพื่อรวบรวมผู้คน ทรงปลูกต้นสนเอำไว้
และเช่ือกันว่ำต้นสนนั้นก็ยังอยู่ถึงปัจจุบัน บ้านนาเกลือ 
เป็นอีกสถำนท่ีหนึ่งที่มีเรื่องเล่ำกันว่ำสมเดจ็พระเจ้ำตำกสนิ
ทรงรวบรวมเรือ เพรำะบริเวณดังกล่ำวเนื่องจำกในอดีต
เป็นแหล่งต่อเรือท่ีส ำคัญ นอกจำกน้ียังรวมถึงบ้ำนนำเกลือ 
พัทยำ และนำจอมเทียน ต่ำงก็มีช่ือปรำกฏในพงศำวดำร
ทั้งสิ้นว่ำเป็นเส้นทำงผ่ำนทัพ ซึ่งที่บ้ำนนำเกลือนี่เองที่มี
เรื่องของนำยกล่ ำที่พำสมัครพรรคพวกเข้ำมำสวำมิภักดิ์
ด้วย ทว่ำเป็นที่น่ำเสียดำยที่ในบำงพื้นที่ เช่น พัทยำ ที่
น่ำจะถูกสิ่งก่อสร้ำงและควำมเจริญบดบัง ปิดทับร่องรอย
ทำงประวัติศำสตร์เหล่ำนี้ไปจนหมดแล้ว 

เส้นทำงต่อมำคือ “เมืองระยอง” พงศำวดำรกล่ำว
ว่ำเป็นเมืองที่พระองค์เข้ำยึดอ ำนำจก่อนที่จะตีเมืองจันท
บูร ปัจจุบันยังคงค้นพบหลักฐำนมำกมำยที่อธิบำย
ประวัติศำสตร์ดังกล่ำวได้ เช่น วัดบ้านเก่า อันเป็นวัด

เก่ำแก่ที่มีอำยุไม่น้อยกว่ำ 400 ปี ที่เช่ือกันว่ำพระยำตำก 
ทรงมำตั้งค่ำยที่บริเวณนี้ วัดบ้านค่าย (ชัยชุมพล) วัด
เก่ำแก่ที่เช่ือกันว่ำสร้ำงมำตั้งแต่เมื่อครั้งสุโขทัย ปัจจุบัน
ตั้งอยู่ห่ำงจำกเมืองระยองประมำณ 9 กิโลเมตร กล่ำวกัน
ว่ำสมเด็จพระเจ้ำตำกสินเคยมำตั้งค่ำยอยู่ที่บริเวณบ้ำน
ค่ำยนี้ก่อนที่จะไปตั้งค่ำยที่วัดลุ่ม ซึ่งในอดีตกำรตั้งค่ำยใน
เขตชุมชน “วัด” หรือบริเวณใกล้เคียงน่ำจะเป็นพื้นที่ที่
เหมำะสมอย่ำงที่สุด ส่วนตัวเมืองระยองนั้นก็มีสถำนที่
ส ำคัญหลำยแห่งที่น่ำสนใจ เช่น วัดลุ่ม (ปัจจุบันเรียก วัด
ลุ่มมหำชัยชุมพล) วัดเนิน วัดเก๋ง ที่พงศำวดำรกล่ำวไว้ว่ำ 
พระองค์ได้ไปประทับและตั้งค่ำยที่บริเวณวัดลุ่ม ภำยหลัง
จำกที่เจ้ำเมืองระยองได้เข้ำพบและพวกขุนจ่ำเมืองและ
กรมกำรเมืองระยองได้พำทหำรปืนข้ำมคูน้ ำจำกวัดเนิน
เพื่อที่จะเข้ำปล้นค่ำยวัดลุ่ม แต่ถูกปืนยิงตกจำกสะพำน
ข้ำมคูตำยและทหำรถูกจับได้หลำยคน (จำรึก  วิไลแก้ว . 
2553; 59) [3] ซึ่งที่วัดลุ่มนี้ปัจจุบันนี้ก็มีศำลสมเด็จพระ
เจ้ำตำกสินมหำรำชที่สร้ำงขึ้นเมื่อ พ.ศ.2477 รวมถึงคูน้ ำ
เก่ำที่กล่ำวว่ำกรมกำรเมืองระยองยิงปืนข้ำมคูน้ ำมำก็ยังคง
มีรองรอยอยู่บ้ำง 

 

 
 

ภาพที่ 2 อนุสรณ์สถำนสมเด็จพระเจำ้ตำกสินมหำรำช 
ปัจจุบันตั้งอยู่ที ่“ค่ายตากสิน” อันเป็นที่ตั้งของกองก ำลังด้ำน

จันทบุรี – ตรำดและกองทัพทหำรรำบที ่๒ 
 

ส ำหรับเมืองจันทบุรี ถือเป็นสถำนที่ส ำคัญทำง
ประวัติศำสตร์ เนื่องจำกเป็นเมืองที่พระองค์ทรงรวบรวม
ไพร่พลเพื่อกลับไปกู้เอกรำชคืนจำกพม่ำ เมืองนี้มีปรำกฏ
ช่ือตำมพงศำวดำรว่ำ “เมืองจันทบูร” ที่ปัจจุบันยังคงมี
สถำนที่ส ำคัญที่บอกเรื่องรำวในอดีตได้ ซึ่งเมืองจันทบูร
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เดิมนั้นปัจจุบันเป็นสถำนที่ตั้งของ “ค่ายตากสิน” เป็น
ที่ตั้งของกองก ำลังด้ำนจันทบุรี – ตรำดและกองทัพทหำร
รำบที่ 2 กรมทหำรรำบที่ 1 กองพลนำวิกโยธิน หน่วย
บัญชำกำรนำวิกโยธิน ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของเมือง
จันทบูรนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำจันทบุรีที่กั้นอยู่ทำงทิศวตะวัน
ตก มีแนวคันคลองเป็นปรำกำรทำงธรรมชำติทำงทิศ
ตะวันออก จำรึก  วิไลแก้ว (2553 : 62) [3] ได้วิเครำะห์
ว่ำเมืองจันทบูรมีขนำดโดยประมำณ 1,000 - 2,000 เมตร 
ตั้งอยู่บนเนินสูง มีคูน้ ำกั้นทั้งทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศ
เหนือ ส่วนทิศตะวันตกท ำกำรขุดคูน้ ำแล้วสร้ำงเป็นคันดิน 
ซึ่งปัจจุบันยังคงหลงเหลือหลักฐำนอยู่บ้ำง ด้วยควำม
เหมำะสมดังกล่ำวข้ำงต้น กำรตีเมืองจันทบูรของสมเด็จ
พระเจ้ำตำกสินจึงไม่ใช่เรื่องง่ำยเลย อันเป็นเรื่องที่น่ำ
ศึกษำอย่ำงยิ่ง อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำเรื่องรำวจะยังคงเข้มข้น 
ทว่ำร่องรอยที่หลงเหลือกลับมีอยู่ไม่มำกนัก จำกกำร
ส ำรวจพื้นที่จริงกลับไม่พบหลักฐำนที่ชัดเจนมำกนัก เช่น 
ก ำแพงเมือง ค่ำยคูประตูรบ แต่กลับพบเพียงแนวคันดินซึ่ง
ก็ไม่มีควำมชัดเจนแต่อย่ำงใด 

 

 
 

ภาพที่ 3 แนวคันดินที่เชื่อว่ำคือก ำแพงเมืองจันทบูรในอดีต 
ปัจจุบันตั้งอยู่ที ่“ค่ายตากสิน” อันเป็นที่ตั้งของกองก ำลังด้ำน

จันทบุรี – ตรำดและกองทัพทหำรรำบที ่๒ 
 

อย่ ำงไรก็ตำม ร่องรอย เรื่ อ งรำว กำรรับรู้
ประวัติศำสตร์ของผู้คนเรื่องเส้นทำงกำรเดินทัพของสมเด็จ
พระเจ้ำตำกสินเหล่ำนี้ ก็ยังคงเป็นเรื่องรำวที่รอกำรพิสูจน์
และเรียนรู้อยู่อีกมำก แม้ว่ำเรำจะมีชุดควำมรู้ที่ถูกสร้ำง
ขึ้นมำเพื่อเรียนรู้อยู่แล้ว ทว่ำเป็นข้อค ำถำมว่ำชุดควำมรู้
เหล่ำนี้มีควำมถูกต้องอยู่มำกน้อยเพียงใด และที่ส ำคัญชุด

ควำมรู้เหล่ำนั้นได้เข้ำไปอยู่ในกำรรับรู้ของผู้คนในลักษณะ
ใด สมเด็จพระเจ้ำตำกสินในกำรรับรู้ทรงเป็นมหำรำชผู้
ทรงเหน็ดเหนื่อยในกำรกอบกู้เอกรำช นักรบในนวนิยำย
วีรบุรุษ  หรือเป็นเพียงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้เขียนเห็นว่ำร่องรอย 
เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์จำกหลักฐำนหรือสถำนที่จริง
เหล่ำนี้ จะช่วยเติมเต็มกำรรับรู้ของผู้คนได้ดีกว่ำกำรรับรู้
เรื่องรำวจำกชุดควำมรู้ที่ถูกสร้ำงขึ้นในปัจจุบัน 

 

คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเส้นทางการเดินทัพ 
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2554 

(2554; 263) [8] อธิบำยค ำว่ำ “คุณ” ไว้ว่ำหมำยถึง 
ควำมดีที่มีประจ ำอยู่ในสิ่งนั้นๆ เช่น คุณของแผ่นดิน คุณ
ควำมดีที่มีต่อสิ่งต่ำงๆ ส่วนค ำว่ำ “คุณค่า” นั้น หมำยถึง 
สิ่ งที่ มี ประ โยชน์หรื อมี มู ลค่ ำสู ง  ซึ่ ง เ รื่ อ ง รำวของ
ประวัติศำสตร์เส้นทำงกำรเดินทัพของพระยำตำกนี้ หำก
จะอธิบำยถึงคุณค่ำที่มีอยู่ก็คงต้องอธิบำยถึงควำมหมำย
ของค ำว่ำ “ประวัติศาสตร์” ให้ชัดเจนว่ำคืออะไร  

ค ำว่ำ “ประวัติศาสตร์” นั้น ได้มีผู้ให้ควำมหมำย
เอำไว้มำกมำย ทว่ำควำมหมำยที่สำมำรถเข้ำใจกัน
โดยทั่วไปนั้น หมำยถึง เหตุกำรณ์หรือเรื่องรำวที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่อดีตมำ ในขณะที่ศำสตรำจำรย์ ดร.ธงชัย  วินิจจะ
กูล (www.baanjomyut.com : เข้ำถึงเมื่อวันที่ 10 
กุมภำพันธ์ 2557) [9] ได้อธิบำยไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำเป็น 
“กำรเข้ำใจอดีตนั้นคือประวัติศำสตร์ เรำต้องเข้ำใจว่ำ
ควำมรู้เกี่ยวกับอดีตนั้นสร้ำงใหม่ได้เรื่อยๆ เพรำะทัศนะ
มุมมองของสมัยที่เขียนประวัติศำสตร์นั้นเปลี่ยนอยู่เสมอ” 
หรืออำจสรุปได้ว่ำ ประวัติศำสตร์  คือวิชำที่ว่ำด้วย
เหตุกำรณ์ที่เป็นมำหรือเรื่องรำวของประเทศชำติเป็นต้น
ตำมที่บันทึกไว้เป็นหลักฐำน 

ประวัติศำสตร์ไม่ว่ำในช่วงเวลำใดก็ตำมต่ำงก็มี
คุณค่ ำและควำมหมำยต่ อ สั ง คมปั จ จุ บั น  เพ รำ ะ
ประวัติศำสตร์จะช่วยมนุษย์ในกำรสืบค้น เพื่อหำอดีต 
น ำมำเช่ือมโยงสู่ปัจจุบัน อันจะน ำมำซึ่งบทเรียนที่ส ำคัญ 
ควำมภำคภูมิใจและกระตุ้นควำมรู้สึกนิยมในชำติหรือ
เผ่ำพันธุ์ของตนเอง บทเรียนที่ได้จำกประวัติศำสตร์จะช่วย
ให้เรำสำมำรถเข้ำใจปัจจุบันในมิติที่ถูกต้อง เป็นองค์
ควำมรู้ที่มีค่ำอันจะน ำมำซึ่งควำมรอบคอบในกำรด ำเนิน

http://www.baanjomyut.com/
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ชีวิตในปัจจุบันและอนำคตที่มั่นคงได้ ประวัติศำสตร์จึงมี
คุณค่ำและควำมส ำคัญต่อปัจจุบันและอนำคตอย่ำง
มำกมำย ทั้งกำรกระตุ้นให้เกิดควำมรัก ควำมภำคภูมิใจ 
รวมถึงกำรเป็นบทเรียนที่ส่งผลมำจนถึงปัจจุบัน เป็น
รำกฐำนที่จะท ำให้เรำมองเห็นทิศทำงของอนำคต ดังนั้น 
กำรสืบค้นอดีตเพื่อท ำควำมเข้ำใจปัจจุบันเพื่อมองให้เห็น
เค้ำลำงของอนำคตจึงถือเป็นคุณค่ำส ำคัญที่ประวัติศำสตร์
มอบให้กับสังคม 

อย่ำงไรก็ตำมค ำว่ำ “คุณค่า” ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่อง
ใดก็ตำมจะมีควำมหมำยขึ้นมำได้ก็ด้วยว่ำมีคนมองเห็นซึ่ง
คุณค่ำนั้นๆ คุณค่ำในทำงประวัติศำสตร์ก็เช่นกัน แม้ว่ำเรำ
จะพยำยำมอย่ำงไรก็ตำมที่จะน ำเสนอต่อสังคม หำกสังคม
ไม่เห็นซึ่งคุณค่ำนั้นควำมพยำยำมก็ยอมไร้ควำมหมำย 
ดังนั้นกำรที่คนเรำจะเห็นคุณค่ำของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนถึงขั้น
เกิดเป็นควำมตระหนักได้นั้น กำรยอมรับและเห็น
ควำมส ำคัญจึงเป็นเรื่องหลักที่จะต้องสร้ำงให้เกิดกำร
ตระหนักรู้ขึ้นมำให้ได้ 

คุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ของเส้นทำงกำรเดินทัพ
ของสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชในภำคตะวันออก หำก
จะมองในแง่ของคุณค่ำ แน่นอนว่ำมันคือเรื่องรำวระหว่ำง
ทำงกำรเดินทัพ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงควำม
ยำกล ำบำกของมหำรำชที่ต้องทรงตรำกตร ำต่อสู้ที่กว่ำจะ
ได้มำซึ่งเอกรำช พระองค์ทรงต้องแลกมำด้วยหยำดเหง่ือ
และควำมสูญเสียมำกมำย  

เนื้อควำมทำงประวัติศำสตร์ดังกล่ำว เป็นเรื่องรำว
กำรต่อสู้ของมหำรำชที่ไม่ควรแค่ส่งผลต่อเป็นกำรรับรู้ใน
บทเรียนประวัติศำสตร์หรือหนังสือนวนิยำยวีรบุรุษเท่ำนั้น 
หำกแต่คุณค่ำทำงประวัติศำสตร์เรื่องเส้นทำงกำรเดินทัพ
ของสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชในภำคตะวันออก ได้
แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงควำมยำกล ำบำกของพระองค์
ที่กว่ำจะได้มำซึ่งเอกรำช หำกเรำรู้จักเรียนรู้คุณค่ำดังกล่ำว
ที่เกิดขึ้น เรำจะเกิดควำมรัก ควำมหวงแหนในเอกรำช 
ศรัทธำและเทิดทูน ภำคภูมิใจในควำมเป็นชำติมำกขึ้น 
รวมถึงระหว่ำงทำงกำรเดินทัพ เรำก็ได้เห็นถึงควำมไม่
สำมัคคีกันของคนในชำติที่สุดท้ำยนั้นมันน ำมำซึ่งควำมล่ม
สลำยของบ้ำนเมือง  

แม้ว่ำจะดูเป็นเรื่องที่เลวร้ำย ทว่ำมันกลับเป็น
บทเรียนที่มีค่ำหำกว่ำเรำได้เรียนรู้และพยำยำมไม่น ำพำ
สังคมกลับเข้ำไปสู่วังวนของควำมขัดแย้ง ซึ่งแน่นอนว่ำ
ปลำยทำงหรืออนำคตนั้นมันคือควำมล่มสลำยที่จะเกิดขึ้น 
ซึ่งประวัติศำสตร์ได้แสดงไว้ให้เห็นอย่ำงชัดเจนแล้วในอดีต 

ดังนั้น “การเรียนรู้” เพื่อ “การรับรู้” คุณค่ำทำง
ประวัติศำสตร์จึงมีควำมส ำคัญมำก ในฐำนะที่เป็นภำพฉำย
ควำมเป็นไปของอดีตอย่ำงมีเหตุอันน ำมำซึ่งผลเป็นที่
ป ร ะ จั กษ์  ห ำก เ ร ำ ไ ม่ รู้ จั ก คุณค่ ำ จ ำกกำ ร เ รี ย น รู้
ประวัติศำสตร์ ไม่ยอมน ำบทเรียนในอดีตที่เกิดขึ้นมำใช้
เป็นข้อมูล ช้ีทำงบอกอนำคตแล้ว ควำมเป็นไปได้ที่
ประวัติศำสตร์จะซ้ ำรอยนั้นก็มีอยู่มำกทีเดียว 

 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : วีรบุรุษหรือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ 

ค ำว่ำ “สิ่งศักด์ิสิทธิ์” พจนำนุกรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ฉบับรำชบัณฑิ ตยสถำน พ .ศ . 2542 [5] ไ ด้ อธิ บำย
ควำมหมำยไว้ว่ำ คือ สิ่งหรือภำวะที่เช่ือว่ำมีอ ำนำจเหนือ
ธรรมชำติ สำมำรถบันดำลให้เป็นไปหรือให้ส ำเร็จได้ดัง
ปรำรถนำ เช่น ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดำลให้เขำหำยจำก
โรคร้ำย ในขณะเดียวกันก็อธิบำยควำมหมำยของค ำว่ำ 
“วีรบุรุษ” ไว้เช่นกันว่ำหมำยถึง ชำยที่ได้รับยกย่องว่ำมี
ควำมกล้ำหำญ 

 

 
 

ภาพที่ 4 ข้อก ำหนดหรือรำยละเอียดของพิธีกรรมที่จะปฏิบัติบูชำ
ต่อสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ณ อนุสรณ์สถำนสมเด็จพระเจ้ำ

ตำกสินมหำรำช ค่ำยตำกสิน จ.จันทบุร ี
 

บุคคลในประวัติศำสตร์อย่ำงสมเด็จพระเจ้ำตำก
สิ น ม ห ำ ร ำ ช  ที่ แ ม้ ว่ ำ จ ะ มี ก ล่ ำ ว ไ ว้ ใ น แ บ บ เ รี ย น
ประวัติศำสตร์ถึงมหำวีรกรรมในกำรกอบกู้บ้ำนเมืองให้
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รอดพ้นจำกกำรเป็นทำสของพม่ำ ทว่ำเมื่อเวลำปัจจุบัน
ควำมส ำคัญหรือกำรรับรูด้ังกล่ำวกลบัเปลีย่นแปลงไปอย่ำง
น่ำสนใจ 

ถึงแม้ว่ำพระองค์ทรงอยู่ ในฐำนะมหำรำชตำม
แบบเรียนทำงประวัติศำสตร์ ทว่ำกำรรับรู้ของผู้คนทั่วไป
ในปัจจุบันกลับมองพระองค์เสมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่ำง
หนึ่งที่เรำจะสำมำรถกรำบไหว้หรือบนบำนศำลกล่ำวได้
ทั่วไป เห็นได้จำกรูปแบบกำรกรำบไหว้ที่มีข้อก ำหนด
ชัดเจนในหลำยลักษณะ เช่น จ ำนวนของธูป คำถำส ำหรับ
บูชำ รวมไปถึงเครื่องเซ่นไหว้ที่บำงสถำนที่ถึงกับก ำหนด
เอำไว้อย่ำงชัดเจนก็มีว่ำจะต้องใช้อะไรบ้ำง เพื่อให้เป็นไป
ตำมข้อก ำหนด 

รูปแบบกำรประพฤติปฏิบัติต่อสมเด็จพระเจ้ำตำก
สินมหำรำชนี้เกิดขึ้นจำกฐำนของควำมเชื่อตำมชุดควำมรู้ที่
ช่วยอธิบำยหรือตอบปัญหำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในชีวิต ซึ่ง
รูปแบบควำมเช่ือเหล่ำนี้ ศิรำพร  ฐิตะฐำน (เอกสำร
ประกอบกำรสอนชุดวิชำ ควำมเ ช่ือและศำสนำใน
สังคมไทย, 2532; 2) [10] ได้อธิบำยว่ำ ระบบควำมเช่ือ
เป็นวัฒนธรรมส่วนท่ีช่วยตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำน
จิตใจของมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์มีควำมสบำยใจและมีควำม
มั่นคงทำงจิตใจภำวะที่ต้องเสี่ยงหรือมีควำมไม่แน่นอนใน
ชีวิต ซึ่งรูปแบบพิธีกรรมที่มำต่อสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
มหำรำชก็เป็นฐำนควำมเข้ำใจมำจำกข้ออธิบำยดังกล่ำว
ข้ำงต้น 

แสดงให้เห็นว่ำกำรรับรู้เรื่องสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
ในหลำยสถำนที่ของภำคตะวันออก ทั้งพระบรมรำชำนุ
สำวรีย์ไปจนถึงเครื่องเคำรพในรูปต่ำงๆ ที่มีอยู่มำกมำยนั้น 
พระองค์ก็ทรงอยู่ในสถำนะเดียวกันหรือไม่แตกต่ำงกันกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปที่สำมำรถกรำบไหว้ ร้องขอ แลกเปลี่ยน
และตอบแทนระหว่ำงกันได้ ซึ่งปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวได้
แปลควำมหมำยในเชิงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ไปอย่ำงน่ำ
เสียดำย 

นอกจำกนี้ มีปรำกฏกำรณ์บำงอย่ำงที่เกิดขึ้นกับ
กำรกรำบไหว้อนุสำวรีย์หรือแม้แต่รูปเคำรพพระองค์อย่ำง
หนึ่งที่น่ำสนใจก็คือ มีกำรน ำ “รูปปั้นไก่” มำกรำบไว้ใน
ลักษณะ “แก้บน”  ซึ่ ง ไม่สำมำรถอธิบำยได้ เลยว่ ำ 

ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกสิ่งใดเป็นเหตุน ำ ซึ่งต่ำง
จำกสมเด็จพระนเรศวรมหำรำชที่ประวัติศำสตร์มีกำร
กล่ำวไว้ว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกับไก่ เมื่อครั้งทรงพระเยำว์ที่มี
กำรท้ำพนันกันเรื่องบ้ำนเรื่องเมืองระหว่ำงพระองค์กับองค์
รัชทำยำทแห่งพม่ำ ที่ฝ่ำยของสมเด็จพระนเรศวรเป็นฝ่ำย
ชนะ ดังน้ันบทสรุปผสมผสำนกับควำมเช่ือจึงสร้ำงรูปแบบ
ของกำรกรำบไว้ขึ้นมำโดยมีเนื้อหำทำงประวัติศำสตร์เป็น
สิ่งสนับสนุน ในขณะที่สมเด็จพระเจ้ำตำกสินนั้นต่ำงกัน 
ประวัติศำสตร์ไม่มีควำมชัดเจนว่ำมีเนื้อควำมเกี่ยวข้องกับ 
ไก่ ในช่วงเวลำใด 

กำรกรำบไหว้บูชำพระองค์ในฐำนะที่ เป็นสิ่ ง
ศักดิ์สิทธ์ิอย่ำงหนึ่งจึงท ำให้ดูว่ำกำรปรับเปลี่ยนสถำนะของ
พระองค์จำกกำรรับรู้ก ำลังเกิดขึ้น จำกวีรกรรมที่น ำมำซึ่ง
ควำมเป็นมหำรำชในทำงประวัติศำสตร์ กลำยมำเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์หรือสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งที่จะสำมำรถน ำมำซึ่ง 
ควำมส ำเร็จ ควำมรุ่งเรือง หรือชัยชนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ที่อำจกล่ ำวได้ ว่ ำ  เป็นกำรผูก เรื่ องให้ เกิดขึ้นอย่ ำง
สมเหตุสมผล ตัวอย่ำงเช่น กำรกรำบไหว้เพื่อร้องขอให้
ประสบชัยชนะก็ด้วยว่ำประวัติศำสตร์กล่ำวไว้ถึงควำมเป็น
นักรบท่ีมีชัยชนะในกำรสงครำมมำกมำยก็น ำมำอธิบำยถึง
ชัยชนะที่จะได้จำกกำรร้องขอ เป็นต้น 

ไม่เฉพำะในภำคตะวันออกที่มีเรื่องรำวเกี่ยวข้อง
กับสมเด็จพระเจ้ำตำกสินโดยตรงเท่ำนั้น ในหลำยสถำนที่
ต่ำงก็มีพระบรมรำชำนุสำวรีย์ของพระองค์อยู่ทั่วประเทศ 
เนื่องจำกพระองค์เดินทัพปรำบศัตรูและคนไทยที่สร้ำง
ควำมเดือดร้อนวุ่นวำยให้ประเทศชำติจำกเหนือจรดใต้ 
จำกตะวันออกจรดตะวันตก ตัวอย่ำงเช่น พระต ำหนัก
สมเด็จพระเจ้ำตำกสิน จังหวัดจันทบุรี วัดสมณโกสฐ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และวัดพระมหำธำตุ จังหวัด
นครศรีธรรมรำช เป็นต้น 

ประเด็นหนึ่งที่น่ำสนใจก็คือ กำรระลึกถึงพระองค์
จำกสถำนที่ส ำคัญเหล่ำนี้มีชุดควำมรู้ในกำรบูชำพระองค์ไว้
อย่ำงเป็นแบบแผนที่ไม่แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ มีค ำกล่ำว
บูชำเป็นกำรเฉพำะในหลำยสถำนที่ว่ำจะต้องเริ่มต้นกำร
กล่ำวค ำบูชำสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช โดยให้ตั้ง นะ
โม 3 จบ จำกนั้นตำมด้วยคำถำที่ว่ำ “โอม สิโน ราชาเท
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วะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ” หรือแม้แต่บท
สรรเสริญที่กล่ำวถึงพระองค์ก็มีกำรใช้ร่วมกันที่ว่ำ “อันตัว
พ่อ ช่ือว่ำ พระยำตำก ทนทุกข์ยำก กู้ชำติ พระศำสนำ 
ถวำยแผ่นดิน พิศุทธ์ิ พุทธบูชำ พระศำสดำ สมณะ พระโค
ดม ให้ยืนยง ด ำรงหล้ำ ห้ำพันปี สมณะพรำหมณ์ชี ปฏิบัติ 
จัดให้สม วิปัสสนำ แน่วหนอ พ่อช่ืนชม น้อมบังคม รอย
บำท พระศำสดำ คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้ำ ชำติของเรำ 
คงอยู่ คู่ศำสนำ พุทธศำสน์ เคียงอยู่ คู่รำชำ พระศำสดำ 
ฝำกไว้ ให้คู่กัน” 

ชุดควำมรู้ เ หล่ ำนี้ ล้ วนแสดง ให้ เห็ นถึ งกำร
เปลี่ยนแปลงกำรรับรู้คุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ หรือ
เรื่องรำวของพระองค์ไปจำกกำรเป็นมหำรำชมำสู่กำรเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทั่วไปของผู้คน ซึ่ง
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเห็นได้จำกชุดควำมคิดและ
พฤติกรรมที่แสดงออกต่อพระองค์ เช่น กำรกล่ำวถึง
พระองค์ที่ว่ำ “พ่อ” นั่นหมำยถึงสถำนะควำมใกล้ชิดที่จะ
สำมำรถช่วยเหลือพึ่งพำได้มำกกว่ำกำรเป็นกษัตริย์ หรือ
แม้แต่บทคำถำที่เป็นกำรเฉพำะอันหมำยถึงชุดเครื่องมือที่
เชื่อวำ่จะสำมำรถเช่ือมต่อหรือสื่อสำรระหว่ำงพระองค์กับ
มนุษย์ได้ เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำม ไม่ได้หมำยควำมว่ำชุดควำมรู้ที่
น ำมำสู่กำรประพฤติปฏิบัติเรื่องสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
มหำรำชที่พบจำกหลำยสถำนท่ีในภำคตะวันออกเหล่ำนี้จะ
ไม่มีควำมหมำยในเชิงคุณค่ำ หำกแต่ต้องกำรอธิบำยว่ำ ชุด
ควำมรู้ ที่ เ ป็นควำม เ ช่ือหรื อค ำอธิบำยดั งกล่ ำว ได้
เปลี่ยนแปลงจำกคุณค่ำในทำงประวัติศำสตร์ของมหำรำช
กรุงสยำมมำเป็นชุดควำมรู้ควำมเช่ือที่ยกให้พระองค์อยู่ใน
สถำนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำมำรถเช่ือมต่อหรือสื่อสำรระหว่ำง
กันเพื่อร้องขอหรือแลกเปลี่ยนระหว่ำงมนุษย์ยุคปัจจุบัน
กับพระองค์ สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ที่
ลดบทบำทของพระองค์จำกกษัตริย์มำสู่กำรเป็นสิ่ ง
ศักดิ์สิทธ์ิหนึ่งเท่ำนั้น 

ในขณะเดียวกันคุณค่ำในทำงประวัติศำสตร์ ใน
ฐำนะที่พระองค์ทรงเป็นมหำรำชที่ทรงล ำบำกตรำกตร ำใน
กำรกอบกู้เอกรำชคืนจำกพม่ำนั้นกลับมีบทบำทต่อกำร
กรำบไหว้เพื่อระลึก ส ำนึกถึงของคนปัจจุบันน้อยลง ซึ่ง

เส้นทำงกำรเดินทัพของพระองค์ในภำคตะวันออกเมื่อครั้ง
ที่ตีฝ่ำวงล้อมของพม่ำออกมำรวบรวมผู้คนที่เมืองจันทบูร
ก่อนที่จะยกทัพกลับไปขับไล่พม่ำที่กรุงศรีอยุธยำ  คือ
หลักฐำนที่ จะช่วยให้คุณค่ำและควำมส ำคัญในทำง
ประวัติศำสตร์นั้นกลับคืนมำได้ 

ดังนั้นคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ของเส้นทำงกำร
เดินทัพและมหำรำชจึงอยู่ที่กำรรับรู้ในวีรกรรมที่ไม่มำก
เท่ำที่ควร ส่งผลให้เห็นเป็นรูปแบบทำงพฤติกรรมในกำร
แสดงออกต่ออนุสำวรีย์หรือสิ่งแทนองค์สมเด็จพระเจ้ำตำก
สินมหำรำชไปอยู่ในรูปของกำรบูชำในลักษณะเดียวกันกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทว่ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะของบุคคลใน
ประวัติศำสตร์เฉกเช่นเดียวกันกับสมเด็จพระนเรศวร
มหำรำช สมเด็จพระปิยมหำรำช กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ เป็นต้น 

 

แนวทางในการสร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์กับ
เส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

ควำมจริงแล้วประวัติศำสตร์ในทุกเรื่องทุกช่วงเวลำ
ต่ำงก็มีคุณค่ำในฐำนะองค์ควำมรู้ส ำคัญที่จะท ำให้เรำเข้ำใจ
เหตุกำรณ์หรือเรื่องรำวที่ผ่ำนมำได้อย่ำงถูกต้องตรงควำม
เป็นจริง ทว่ำในภำวะปัจจุบันที่กำรด ำรงชีวิตไม่ได้เรียบง่ำย
ดังอดีต มนุษย์จ ำต้องใช้สติปัญญำในกำรแก้ไขปัญหำ
มำกมำย ดังนั้นองค์ควำมรู้ที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับปัญหำใน
กำรด ำรงชีวิตจึงได้รับควำมส ำคัญมำกกว่ำจิตใจ ท ำให้องค์
ควำมรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ถูกให้ควำมส ำคัญน้อย
เกินไป 

กำรรับรู้ของผู้คนในปัจจุบันเกี่ยวกับประวัติศำสตร์
เหตุกำรณ์ส ำคัญในอดีตไม่ได้ถูกมองถึงคุณค่ำลงลึกไปถึง
จิตส ำนึก หำกแต่กำรรับรู้ที่เกิดขึ้นกลับเป็นเรื่องของกำร
เป็นส่วนหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำชีวิตเสียมำกกว่ำ ดังเช่น
กรณีกำรกรำบไหว้บูชำองค์สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
ตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่ไม่ได้เป็นกำรกรำบไหว้พระองค์ใน
ฐำนะพระมหำกษัตริย์ที่ทรงตรำกตร ำน ำพำรัฐนำวำแห่งนี้
ให้ก้ำวข้ำมพ้นจำกควำมเป็นทำสสู่กำรเป็นเอกรำชจำกอริ
รำชศัตรู หำกแต่กำรกรำบไหว้เพื่อให้พระองค์มำเป็นส่วน
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หนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำชีวิตในรูปของกำร “บนบานศาล
กล่าว” 

กระบวนกำรเรียนรู้อดีตหรือประวัติศำสตร์นั้นอำจ
มีวิธีกำรที่หลำกหลำย ทว่ำกำรเรียนรู้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
กลับเกิดข้อค ำถำมขึ้นมำว่ำเรำได้เดินทำงไปถึงควำมลึกซึ้ง
ในคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์มำกน้อยเพียงใด ระบบกำร
เรียนกำรสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอต่อกำร
สร้ ำงส ำนึ กในคุณค่ ำทำงประวัติ ศำสตร์ ได้  ดั งนั้ น
กระบวนกำรที่ดีจึงต้องมีควำมหลำกหลำยรวมถึงกำรปรับ
รูปแบบหรือกระบวนกำรเรียนรู้ดังกล่ำวให้เข้ำถึงสังคม
ปัจจุบันให้มำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประวัติศำสตร์
ท้องถิ่น 

กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ที่ดีก็
ขึ้นอยู่กับ “กระบวนการ” ที่ดีและเหมำะสมด้วยเช่นกัน 
ตัวอย่ำงเช่น กำรสอนประวัติศำสตร์ เพื่อกำรรับรู้ ใน
ห้องเรียนด้วยกำรอ่ำน กำรบรรยำย ย่อมกระตุ้นกำรรับรู้
ได้น้อยกว่ำกำรได้สัมผัสกับเหตุกำรณ์ สถำนท่ีจริง เป็นต้น  

ดังนั้นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์เรื่อง
กำรเดินทัพของพระยำตำกในภำคตะวันออกนี้ หำกว่ำ
ได้รับกำรส่งเสริมสู่กระบวนกำรที่เหมำะสมแล้ว เช่ือได้ว่ำ 
กำรรับรู้ในคุณค่ำทำงประวัติศำสตร์ย่อมมีประสิทธิภำพ
มำกกว่ำ ซึ่งกระบวนกำรหนึ่งที่น่ำสนใจ คือ การส่งเสริม
การท่องเท่ียวในเชิงประวัติศาสตร์ 

สังคมปัจจุบันให้ควำมส ำคัญกับกำรพักผ่อน
ท่องเที่ยว เห็นได้จำกธุรกิจกำรท่องเที่ยวที่มีอัตรำกำร
เจริญเติบโตสูง รวมถึงรูปแบบของกำรท่องเที่ยวที่มีควำม
หลำกหลำย กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ก็เป็นอีกหนึ่ง
รูปแบบของกำรพักผ่อนท่ีได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก เพรำะ
นอกจำกจะได้พักผ่อนจำกกำรท่องเที่ยวแล้วยังเป็นกำร
เรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย 

เส้นทำงกำรเดินทัพของสมเด็จพระเจ้ำกรุงธนบุรี
ในภำคตะวันออก หำกมีกระบวนกำรพัฒนำที่เป็นระบบก็
จะสำมำรถจัดให้เกิดกำรท่องเที่ยวที่เป็นระบบได้โดยใช้
ฐำนข้อมูลทำงประวัติศำสตร์เป็นแกนหลัก ซึ่งแต่ละแห่งที่
เป็นเครือข่ำยเ ช่ือมโยงกันนี้จะต้องมีฐำนข้อมูลทำง
ประวัติศำสตร์ที่กล่ำวถึงในลักษณะเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกัน

ไป เพื่อให้กำรเดินทำงท่องเที่ยวเรียนรู้ เรื่องรำวทำง
ประวัติศำสตร์เส้นทำงกำรเดินทัพของสมเด็จพระเจ้ำตำก
สินนี้เกิดจำกชุดข้อมูลเดียวกัน 

กล่ำวได้ว่ำ แนวทำงสร้ำงกระบวนกำรรับรู้คุณค่ำ
ทำงประวัติศำสตร์เรื่องเส้นทำงกำรเดินทัพของสมเด็จพระ
เจ้ำกรุงธนบุรี โดยใช้วิธีกำรพัฒนำให้เป็นกำรเดินทำง
ท่องเที่ยวที่มีชุดเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์เป็นตัวตั้ง 
นอกจำกจะได้ประโยชน์เรื่องกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้
ประวัติศำสตร์แล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำรทำง
เศรษฐกิจได้อีกทำงหนึ่งด้วย 

สิ่งส ำคัญที่สุด คือ ฐำนข้อมูลที่จะใช้นั้นจ ำ เป็น
จะต้องได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง รวมถึงโครงกำร
ดังกล่ำวจ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมืออย่ำงเป็นระบบ ทั้ง
จำกหน่วยงำนภำครัฐในฐำนะผู้เป็นเจ้ำของประวัติศำสตร์
ที่จะกระตุ้นให้เกิดกระบวนกำรดังกล่ำว ภำคเอกชนที่มี
ศักยภำพในกำรขับเคลื่อนระบบ และที่ส ำคัญคือชุมชนผู้
เป็นเจ้ำของพื้นที่ทำงประวัติศำสตร์ หำกว่ำทุกภำคส่วน
ต่ำงเห็นถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นร่วมกัน เห็นคุณค่ำและ
ควำมส ำคัญของเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ร่วมกัน 
กระบวนกำรดังกล่ำวก็มีหนทำงที่จะน ำมำซึ่งควำมส ำเร็จ
ได้ในอนำคต 

 

บทสรุป 
กำรรับรู้คุณค่ำทำงประวัติศำสตร์เรื่องเส้นทำงกำร

เดินทัพของสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชในภำค
ตะวันออก เป็นอีกเรื่องรำวหนึ่งที่มีควำมส ำคัญต่อกำรก้ำว
ไปข้ำงหน้ำของคนรุ่นใหม่ที่ควรจะต้องก้ำวเดินไปจำก
ส ำนึกในอดีตแห่งตัวตน 

สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชทรงตรำกตร ำต่อสู้
เพื่อให้ได้คืนมำซึ่งเอกรำชจำกพม่ำเมื่อครั้งเสียกรุงศรี
อยุธยำครั้งที่ 2 กำรตีฝ่ำวงล้อมของพม่ำออกไปตั้งตัว
รวบรวมผู้คนอยู่ที่ภำคตะวันออก เป็นส่วนหนึ่ งของ
ประวัติศำสตร์ส ำคัญที่จะอธิบำยถึงควำมเป็นมำของเอก
รำชที่ได้คืนกลับมำด้วยพระปรีชำของพระองค์ รำยทำง
ของกำรเดินทัพ ก่อเกิดเป็นเรื่องรำวควำมยำกล ำบำก
มำกมำยที่มีหลักฐำนทั้งที่มีอยู่ในครั้ งอดีต รวมถึงกำร
ก่อสร้ำงขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นอนุสรณ์กำรระลึกถึงพระองค์ 
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ทั้งศำลเล็กศำลน้อยไปจนถึงพระบรมรำชำนุสำวรีย์ที่
ยิ่งใหญ่ อันเป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงเจตนำของผู้สร้ำงที่
มุ่งหวังให้ลูกหลำนได้รับรู้และเข้ำใจในพระองค์ 

ถึงแม้ว่ำกำรรับรู้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กลับมีกำร
เปลี่ยนรูปแบบเป็นกำรเคำรพพระองค์ในฐำนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อย่ำงหนึ่งที่จะสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับพระองค์ด้วย
รูปแบบพิธีกรรม สำมำรถแลกเปลี่ยนกับพระองค์ได้ใน
ลักษณะของกำรบนบำนศำลกล่ำว ในขณะที่กำรรับรู้
คุณค่ำในทำงประวัติศำสตร์กลับไม่มีบทบำทที่โดดเด่นมำก
นัก 

อย่ำงไรก็ตำม รูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนใน
ปัจจุบันกับสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชในฐำนะมหำรำช
ในอดีตที่เกิดขึ้น แม้ว่ำกำรรับรู้จะเปลี่ยนแปลงไปอำจเกิด
จำกกระบวนกำรสื่อสำรที่ไม่ได้น ำเสนอชุดข้อมูลควำมรู้ใน
ทิศทำงที่ถูกต้องเหมำะสมเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจหรือรับรู้
ไปในทิศทำงที่ควรจะเป็น เช่น ศำลหรือพระบรมรำชำนุ
สำวรีย์สมเด็จพระเจ้ำตำกสินหลำยแห่งในภำคตะวันออก 
มีกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนของพิธีกรรมมำกกว่ำข้อมูล
เรื่องวีรกรรมของพระองค์ตำมสถำนที่นั้นๆ หรือบำง
สถำนที่อำจมีบ้ำง แต่ก็เป็นเรื่องรำวที่เสริมให้รูปแบบ
พิธีกรรมนั้นศักดิ์สิทธ์ิมำกขึ้น เป็นต้น 

อำจกล่ำวได้ว่ำกำรรับรู้เรื่องเส้นทำงกำรเดินทัพ
ของสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชในภำคตะวันออกที่เห็น
จำกสถำนที่เคำรพได้สะท้อนให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงไป
จำกมหำรำชในทำงประวัติศำสตร์มำเป็นสัญลักษณ์แห่งชัย
ชนะ ควำมส ำเร็จที่ผู้คนจะสำมำรถติดต่อสื่อสำรหรือบน
บำนศำลกล่ำวแลกเปลี่ยนกับพระองค์ได้นั่นเอง 

แม้ว่ำกำรรับรู้จะเปลี่ยนไป แต่ส่วนหนึ่งก็เห็นเป็น
ข้อดีว่ำอย่ำงน้อยที่สุดพระองค์ก็ยังคงอยู่ในกำรรับรู้ว่ำ
พระองค์คือบุคคลส ำคัญในทำงประวัติศำสตร์ที่มีควำม
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภำคตะวันออก ซึ่งถือว่ำเป็นจุดแข็งที่
สำมำรถน ำมำพัฒนำต่อยอดให้กำรรับรู้และเข้ำใจคุณค่ำ
และเห็นควำมส ำคัญในทำงประวัติศำสตร์นั้นกลับมำมี
บทบำทต่อกำรรับรู้ของสังคมได้ในหลำยลักษณะ เช่น กำร
สร้ำงให้สถำนที่ เหล่ำนั้นกลำยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ประวัติศำสตร์อย่ำงรอบด้ำนโดยใช้จุดเด่นจำกควำมเคำรพ

ศรัทธำท่ีผู้คนมีต่อพระองค์ รวมถึงพื้นที่ของภำคตะวันออก
นี้ต่ำงก็มีเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ที่เกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงที่
ส ำคัญ คือ เส้นทำงกำรเดินทัพเมื่อครั้งที่ตีฝ่ำวงล้อมของ
พม่ำออกมำรวบรวมผู้คนอยู่ที่ เมืองจันทบูร ซึ่งควำม
เช่ือมโยงของพื้นที่และเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์เหล่ำนี้ 
หำกสำมำรถพัฒนำเป็นเครือข่ำยแล้วใช้รูปแบบกำร
ท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อน เช่ือมโยงเครือข่ำยให้กลำยเป็น
รูปแบบกำรท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์โดยใช้เส้นทำงกำร
เดินทัพจำกจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดได้อย่ำงสัมพันธ์กัน 
ควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ในเรื่องนี้ก็จะได้รับกำร
ยกระดับให้กลำยเป็นควำมรับรู้ของผู้คนในสังคมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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