
ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-22 12:51:56 หน า 1

เรื่อง “เมืองตาก” ของ “พระเจาตาก” กอนเป็นกษตัริยกรุงธนบุรี คือที่ไหนกันแน?

รายละเอียด

      พระเจาตาก พระมหากษตัริยแหงกรุงธนบุรี ระหวางปลายปี พ.ศ. 2310 ถึงตนปี พ.ศ. 2325 รวม 14 ปีกวา

นัน้ เป็นยุคสมัยที่นาตื่นตาตื่นใจทางประวัติศาสตร พระองคเป็นผูนําทางการเมืองของอดีตที่ชวนใหคนจํานวน

มากเขามารวมสรางความรูและความเชื่อทางประวัติศาสตรและเรื่องบอกเลาไดอยางมีสีสันมากที่สุด แมอดีตของ

ยุคสมัยพระองคไดผานมาแลว 2 ศตวรรษครึ่ง แตก็เป็นอดีตที่มีภาพเลือนราง ขาดวิ่น เมื่อเทียบกับยุคสมัย

เดียวกันกับ ยอรช วอชิงตัน ในสมัยปฏิวัติอเมริกาตอสูเพื่อเอกราชจากอังกฤษ และสรางระบอบประชาธิปไตย

แบบสาธารณรัฐเป็นประเทศแรกของโลก

      คําถามสําคัญของบทความน้ีคือ เมืองตากของพระเจาตาก กอนที่จะสถาปนาพระองคเป็นกษตัริยแหง

กรุงธนบุรีนัน้ คือเมืองใดกันแน

      คําถามน้ีเกิดขึ้น เพราะเมื่อเราเขาไปศึกษาประวัติของเมืองตากซึ่งมีศูนยกลางการบริหารของจังหวัดที่

เทศบาลเมืองตากในปัจจุบันนัน้ ประวัติเดิมของพื้นที่ตรงน้ีคือ “บานระแหง” และยังคงชื่อน้ีอยางตอเน่ืองมาถึง

ปัจจุบัน (บทความน้ีเผยแพรเมื่อพ.ศ. 2561 – กองบรรณาธิการ) ดังนัน้เมืองตากของพระยาตากสินคือเมืองใด

กันแน
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      กรมพระยาดํารงฯ กับเมืองตากของพระเจาตากอยูที่บานระแหง

      ประวัติเมืองตากฉบับราชการมหาดไทย เป็นประวัติที่มีเคาโครงและการกําหนดเน้ือหามาจากพระนิพนธของ

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ อดีตเสนาบดีมหาดไทยอันยาวนาน (พ.ศ. 2435-58) ในยุคแรกของการจัด

ระบบการปกครองเมืองทัว่ประเทศในสมัยครึ่งหลังรัชกาลที่ 5 ถึงชวงแรกสมัยรัชกาลที่ 6 กรมพระยาดํารงฯ

เสด็จไปเชียงใหมใน พ.ศ. 2464 อันเป็นปีแรกของการเปิดใชทางรถไฟจากกรุงเทพฯ จนถึงสถานีเชียงใหม ขาก

ลับจากเชียงใหม เสด็จโดยเรือลองตามแมน้ําปิง เริ่มออกจากเชียงใหมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ มาถึงปากน้ําโพ

นครสวรรค เมื่อวันที่ 7 มีนาคม รวมใชเวลาราว 25 วัน วันถัดมาเสด็จกลับกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ (ใชเวลาเดิน

ทางไปกลับกรุงเทพฯ-เชียงใหม ทัง้สิน้ 45 วัน) ดูเหมือนการเดินทางลองตามแมน้ําปิงครัง้น้ี กรมพระยาดํารงฯ

ทรงตระหนักดีวาทางรถไฟที่เปิดใชถึงเชียงใหมจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน าเสนทางการเดินทางของยุคสมัยเกา ทัง้

ทางบกและทางน้ํา

       ดังนัน้การเตรียมการมาลองแมน้ําปิงก็เพื่อที่จะไดรูเห็นบนเสนทางที่กําลังจะเป็นอดีตนัน้ บันทึกการเดินทาง

ทางแมน้ําปิง หรือ “อธิบายระยะทางลองลําน้ําพิง” ของพระองค จึงกลายเป็นเสมือนคูมือของเจาเมืองนายอําเภอ

ตลอดสองฟากฝ่ังแมน้ําปิงที่จะใชอางอิงเกี่ยวกับประวัติจังหวัดและโบราณสถานที่ไดถูกกลาวถึง กรมพระยา

ดํารงฯ เสด็จดวยเรือใหญของเจาเมืองเชียงใหมมาถึง “ทาพระธาตุเกาะตะเภา” ที่บานตาก จังหวัดตาก ในยาม

คํ่าวันที่ 25 กุมภาพันธ เชาวันตอมา ทรงใชเวลาราว 2 ชัว่โมง “เดินขึ้นไปดูเมืองตากเกา” อยูฝ่ังตะวันตกของแม

น้ํา หางฝ่ัง 10 เสน อยูบนดอยเล็กลูกหน่ึงบนดอย “มีวัดและพระเจดียองคหน่ึงเรียกวาพระมหาธาตุเมืองตาก แต

ของเดมิจะเป็นอยางไรรูไมได ดวยซอมแปลงรปูเสยีแลว” ทรงกาํหนดภมูิหลงัของเมอืงตากไววา “เมอืงตากเกาน้ี

พวกมอญเขามาตัง้เป็นแนไมมีที่สงสัยเพราะอยูฝ่ังตะวันตก และอยูตรงปากวังทางไปเมืองนครลําปางออก

ลําน้ําพิง” 

       ยุทธศาสตรที่สําคัญของตัวอําเภอบานตากหรือเมืองตากน้ี คือการคุมเสนทางน้ํา 2 สายในการเดินทางไปยัง

รัฐลานนา ดวยเหนือตัวเมืองบานตากไมกี่กิโลเมตรคือจุดบรรจบแมน้ําวังที่มาจากลําปางและเมืองเถิน บรรจบกับ

แมน้ําปิงที่มาจากเชียงใหม ทําใหบานตากหรือเมืองตากคือเมืองหน าดานของอยุธยาตอกับแดนรัฐลานนา-ลําปาง

เชียงใหม จากพระมหาธาตุเมืองตาก กรมพระยาดํารงฯ เสด็จไปชมเจดียอีกที่หน่ึงที่มีรูปแบบพระปรางค ซึ่งระบุ

วาเป็นเจดียแบบสุโขทัยเหมือนที่เจดียวัด เจดียเจ็ดแถว เมืองศรีสัชนาลัย และเหมือนที่เจดียใหญวัดตระพังเงิน

ในเมืองสุโขทัย ในบันทึกน้ีไดเลาจารึกพอขุนรามคําแหง ตอนพอขุนรามคําแหงชนชางกับขุนสามชนเจาเมืองฉอด

แลวทรงสรุปสันนิษฐานวา เจดียองคน้ีที่เมืองตาก “จะสรางเป็นของเฉลิมพระเกียรติเรื่องชนชางคราวนัน้ แต

พระเจารามคําแหงจะสรางเองหรือจะสรางในรัชกาลหลังไมมีเคาเงื่อนที่จะรูไดแน” อยางไรก็ตาม ตอมาเจดียองค

น้ีก็ไดรับการบันทึกไวในแบบตาง ๆ ตามขอสรุปของกรมพระยาดรงฯ วาคือเจดียยุทธหัตถีของพอขุนรามคําแหง

กับขุนสามชนเจาเมืองฉอด
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       กรมพระยาดาํรงฯ เสดจ็ออกเดนิทางจากเมอืงตากเกาน้ีในเวลา 09.30 น. หลงัจากที่ไดบนัทกึสรปุสิง่สาํคญัไว

2 ประเด็น คือ เมืองตากเกาและเจดียยุทธหัตถีของพอขุนรามคําแหง ลองเรือตามแมน้ําปิงมาถึง “เมืองตากใหม

” หรือที่ตัง้เทศบาลเมืองตากในเวลาคํ่า ระยะทางโดยถนนจากเมืองตากเกาหรือบานตากมาเมืองตากใหมราว 30

กิโลเมตร

       เชาวนัที่ 27 กมุภาพนัธ กรมพระยาดาํรงฯ ทรงใชเวลาราว 3 ชัว่โมงครึ่งในการเทีย่วชมเมอืง[2] เริม่ตนดวย

การเดินชมเมืองตามถนนริมแมน้ํา ดูตลาด ดูวัด ใน 3 บรรทัดแรก ทรงสรุปวา “เมืองตากใหมน้ีตัง้ที่บานระแหง

ทางฝ่ังตะวันออก จึงมักเรียกกันเป็นสามัญวาเมืองระแหง” และจากการไปเที่ยวชมสถานที่ตางๆ ก็ทรงสรุป

สันนิษฐานไวในตอนทายกอนเดินทางออกจากบานระแหงเมืองตากใหมวา เมืองตากเกายายลงมาตัง้ที่บานระแหง

 “ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เมื่อเป็นประเทศราชขึ้นพระเจาหงสาวดีเพราะเหตุที่ทางคมนาคมกับ

เมืองมอญมาลงตรงทาบานระแหงน้ีเป็นใกลกวาที่อื่น จนทุกวันน้ีพวกคนคาขายไปมากับเมืองมอญขึ้นลงที่ทาระ

แหง เมืองตากเกาตัง้เหนือขึ้นไปไมเหมาะแกการคมนาคมกับเมืองมอญจึงยายลงมา” ทัง้ยังระบุไวอีกดวยวา

เมืองตากใหมน้ี “แตเดิมมาตัง้ทางฝ่ังตะวันตก เห็นจะยายมาฝ่ังตะวันออกเมื่อรัชกาลที่ 2 กรุงรัตนโกสินทร” แต

ในยอหน าเดียวกันน้ี กรมพระยาดํารงฯ ก็ทรงบันทึกที่โนมน าวใหเชื่อวา เมืองตากของพระยาตากคือบานระแหง

ดวยประโยควา “ดวยปรากฏวาจวนของพระเจากรุงธนบุรี เมื่อครัง้ยังเป็นพระยาตากอยูที่บานระแหง” แมวาใน

การเที่ยวชมเมืองของกรมพระยาดํารงฯ นัน้ไมมี “จวน” ของพระเจาตากอยูเลยก็ตามเมื่อเที่ยวชมเมืองตากใหม

ที่บานระแหงแลว กรมพระยาดํารงฯ ก็ทรงขามฝ่ังแมน้ําปิงไปฟากตะวันตกยังบานป ามะมวง ไดขึ้นไปชมวัดเกา

บนเขาที่ชื่อวาวัดเขาแกว ที่มีเรื่องในหนังสือพระราชพงศาวดารสมัยพระเจากรุงธนบุรีที่ทรงเสี่ยงทาย

       ทรงสรปุวาอาคารสิง่กอสราง “เป็นสมยัอยธุยาตอนปลาย… แตสิง่ซึ่งปรากฏอยูเป็นของพระเจากรงุธนบรุีทรง

สรางเมื่อเสวยราชยแลวเป็นแน” ถัดจากวัดเขาแกวไปยังวัดโบราณอีกหลายวัด ไดชี้เจดียหน่ึงและสรุปวา สราง

โดยสมเด็จพระไชยราชาธิราช “ครัง้ไดเมืองเชียงใหม” มีวัดรางที่ชี้วาเป็นวัดหลวงสรางในสมัยสมเด็จพระนาราย

ณ “คราวเสด็จไปตีไดเมืองเชียงใหม” มีเจดียคูที่ชี้วาสรางไวเมื่อสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถ

 “เมื่อไดเมืองเชียงใหม” สรุปจากการเที่ยวชมวัดเกาเจดียรางเหลาน้ี กรมพระยาดํารงฯ ทรงเห็นวาวัดเจดีย “มี

ครบทุกรัชกาลที่ไดเมืองเชียงใหมกลับมาเป็นของไทย” กลายเป็นจุดเริ่มประวัติการผนวกรวมรัฐลานนา-

เชียงใหมใหเป็นของกรุงเทพฯ

       โดยสรปุ ประวตัิเมอืงตากของกรมพระยาดาํรงฯ ในงาน “อธบิายระยะทางลองลาํน้ําพงิ” คอืการที่ทรงสรปุวา

เมืองตากเกาอยูที่พระบรมธาตุบานตาก เป็นถิ่นฐานเดิมของมอญ ตอมาในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช

หรือราชวงศใหมหลังเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมาหงสาวดีสมัยพระเจาบุเรงนอง ไดยายเมืองลงมาอยูฝ่ังตะวันตก

ของแมน้ําปิง หรือบริเวณบานป ามะมวงกอน ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทรจึงยายมาตัง้เมืองที่

บานระแหงฝ่ังตะวันออกของแมน้ําปิง หรือที่เป็นตัวเทศบาลอําเภอเมืองตากในทุกวันน้ี
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       ประวัติเมืองตากของกรมพระยาดํารงฯ น้ีเป็นฐานใหการตัง้ศูนยกลางการบริหารในชื่อจังหวัดตากในพื้นที่

บานระแหงตัง้แตปี 2435 หรือยุคสรางจังหวัดสรางมณฑลเทศาภิบาลมีความสมเหตุสมผล เมืองตากถูกรวมอยู

ในมณฑลนครสวรรคเมื่อปี 2438 ทัง้น้ีไดถูกเปลี่ยนชื่อและสถานภาพจาก “เมืองตาก” เป็น “จังหวัดตาก” ในพ.

ศ. 2459 บานตาก หรือแมตาก คือ เมืองตากของพระเจาตาก

      สืบเน่ืองจากชุดอธิบายของกรมพระยาดํารงฯ วาบานระแหงคือเมืองตากของพระเจากรุงธนบุรี ที่ไดเป็น

โครงสรางและเน้ือหาประวัติเมืองตากฉบับราชการมหาดไทยเป็นระยะเวลานานหลายทศวรรษแลวนัน้ ทําใหเรา

ไมมีคําถามหรือขอสงสัยตอประเด็นวาทําไมบานระแหงจึงคือเมืองตาก ดังนัน้เมื่อเราไปอานเอกสารใดๆ เราจึงไม

มองหาเมืองตาก หรือมองขามขอมูลที่จออยูตรงหน าของเราเอง

       พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทมาศ (เจิม) ซึ่งไดรับการประเมินหลักฐานวาเป็นงานนิพนธในยุค

สมัยพระเจาตากเอง โดยไดรับการชําระจากรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทรใน พ.ศ. 2338 หรือปีที่ 14 ของ

พระองคเสด็จขึ้นครองราชย ดังนัน้หลักฐานน้ีจึงถือไดวาเป็นหลักฐานในยุคสมัยที่สําคัญมากชิน้หน่ึง การยกทัพ

เพื่อจัดการบานเมืองในรัฐลานนาทัง้เมืองเถิน ลําปาง ลําพูน เชียงใหม แพร ครัง้สําคัญที่ทําใหพระเจาตากมีพระ

ราชบารมีและอํานาจเหนือหัวเมืองเหลาน้ีอยางมาก เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2317 โดยทัพหลวงของพระเจากรุงธนบุรีจะ

ยกทัพ “ขึ้นไปปราบเมืองเชียงใหม” ในเดือน 12 แรม 11 คํ่า (เอกสารสําเนาทองตราปีมะเมียในทายพระราช

พงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ ฉบับที่ 2) พระราชพงศาวดารฉบับน้ีขาดเน้ือความตอนยกทัพขึ้นไปจากกรุงธนบุรี

ปรากฏรายละเอียดเน้ือเรื่องดวยเริ่มเดือนยี่ ขึ้น 12 คํ่า พระองค “เสด็จฯ อยู ณ พระตําหนักคายเมืองลําพูน” ซึ่ง

หมายความวา พระเจาตากทรงใชเวลาถึง 47 วัน เพื่อคอยๆ เคลื่อนพล “ปราบ” เมืองเชียงใหมในการปกครอง

ของเจาเมืองจากพมาอังวะ

       วันเสารตอมา ทัพหลวงของพระเจาตากเคลื่อนจากเมืองลําพูน มาถึงคํ่า เสด็จอยู ณ พระตําหนักริมน้ําเมือง

เชียงใหม ในคํ่าคืนนัน้ ฝ ายเจาเมืองเชียงใหมโปสุพลา มะยุงวน พาครอบครัวหนีออกจากเมืองเชียงใหมทาง

ประตูชางเผือก มีฝูงชนหนีกันอยางอลหมาน “ดวยความกลัวยํ่าเยียบออกไปตาย ณ ประตูนัน้ประมาณ 200 เศษ

”

       วันอาทิตย พระเจาตากทรงชางเสด็จเลียบเมืองเชียงใหมโดยไปตามคายตางๆ ของฝายกรุงธนบุรีที่ตัง้โอบ

ลอมเมืองไวทัง้ 3 ดาน อีก 4 วันตอมาเป็นการบริหารจัดการทัง้ตอฝ ายกองทัพของพระองคและตอเมืองเชียงใหม

เมื่อบริหารจัดการเรียบรอยแลว พระเจาตากรงใหเจาพระยาจักรีอยูดูแลจัดการเมืองเชียงใหมและเมืองตางๆ ใน

รัฐลานนาตอไปสวนพระองคจะนําทัพหลวงกลับคืนกรุงธนบุรี และใหทัพตางๆ ที่ระดมมาไดแยกยายกลับไปเมือง

ของตนเอง

       ลําดับการเดินทางของพระเจาตากจากเชียงใหมมายังกรุงธนบุรี ไดเผยขอเท็จจริงใหทราบวา บานตาก คือ

เมืองตากในยุคสมัยกรุงธนบุรีและรวมทัง้สมัยอยุธยาดวย ดังน้ี
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          – วันศุกร เดือนยี่ แรม 4 คํ่าเดินทางกลับคืนพระนคร จากเชียงใหม ประทับพระตําหนักคายเมืองหริ

ภุญชัย ไปนมัสการพระบรมธาตุเมืองหริภุญชัย

          – แรม 5 คํ่าประทับแรมแมทา

          – แรม 6 คํ่า ประทับแรมแมสัน

          – แรม 7 คํ่า ประทับแรมหางฉัตร

          – แรม 8 คํ่า ประทับแรมลําปาง ทรงนมัสการพระบรมธาตุ (ที่น้ี 2 คืน)

          – แรม 10 คํ่า ประทับแรมหวยน้ําตํ่า

          – แรม 11 คํ่า ประทับแรมนายาง

          – แรม 12 คํ่า ประทับแรมทาเรือเมืองเถิน (ที่น้ี 3 คืน)

          – แรม 15 คํ่า เชา เสด็จออกเดินทางจากเมืองเถิน ทางเรือ 2 วัน

          – พฤหสับดี เดอืน 3 ขึ้น 2 คํ่า “ถงึพระตาํหนักเมอืงตาก” ตอมา “เพลายํ่าฆองคํ่า เสดจ็ฯ มาประทบัอยู ณ

หาดทรายบานตาก” จนถงึเวลา 2 ยาม ทรง “ลงเรอืหมื่นจง กรมวงั ลองลงมา หลวงรกัษโกษาลงทายที่นัง่มาดวย

” ระหวางทางลองลงมาบานระแหง “เรือพระที่นัง่กระทบตอไมลมลง” เสด็จขึ้นไปหาดทราย ถัดนัน้ “เสด็จฯ มา

โดยทางสถลมารค” หรอืทรงพระดาํเนินมาจนถงึ “พระตาํหนักสวนมะมวงบานระแหง” เชาวนัศกุร เดอืน 3 ขึ้น 3

คํ่า ที่พระตําหนักสวนมะมวง ซึ่งอยูฝ่ังตะวันตกของแมน้ําปิง ตรงขามบานระแหง พระเจาตากประทับที่น้ี 6 คืน

          – พฤหัสบดี เดือน 3 ขึ้น 9 คํ่า เชา เสด็จออกเดินทางจากบานระแหงโดยทางเรือ

          – อังคาร เดือน 3 ขึ้น 14 คํ่า ถึงกรุงธนบุรีเพลาเชา รวมเดินทางจากระแหง 5 วัน

       การยกทพัของพระเจาตากไปปราบเมอืงเชยีงใหมครัง้น้ี ทรงใชระยะเวลารวม 2 เดอืนครึ่ง จากลาํดบัวนัและ

เสนทางการเดินทัพกลับจากเมืองเชียงใหม เมืองตากของพระเจาตากนัน้ ชัดเจนวาคือบานตาก ไมใชบานระแหง

ซึ่งคืออีกเมืองหน่ึงที่อยูใตบานตากหรือเมืองตาก ราว 30 กิโลเมตร

       ในพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา ซึ่งนิพนธในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั รชักาล

ที่ 4 เสนทางการเดินทัพกลับจากเมืองเชียงใหมของพระเจาตากยังคงเป็นเสนเดียวกันกับฉบับพันจันทนุมาศ แต

รายละเอียดวันและสถานที่ในการตัง้คายพักที่บานและเมืองตางๆ ตามเสนทางนัน้ถูกขามไป เหลือเพียงชื่อเมือง

เชียงใหม ลําพูน ลําปาง รวมทัง้ขามรายละเอียดพระราชกรณียกิจของพระเจาตากในเมืองตางๆ

       โดยเมื่อกลาวถงึพระเจาตากทรงนมสัการพระมหาธาตุเมอืงลาํปางแลว ถดัมาระบุวา “จงึเสดจ็ดาํเนินทพัหลวง

รีบลงมาถึงเมืองตาก วันพฤหัสบดี ขึ้น 2 คํ่า เดือน 3” และเมื่อทรงทราบขาววามีกองทัพพมาเขามาทางดานแม

ละเมา จึงมีดํารัสสัง่ราชการจากเมืองตากใหขาราชการคนหน่ึง “ลงเรือรีบลงไปบอกพระยาคําแหงวิชิต ซึ่งตัง้ทัพ

ณ บานระแหง ใตเมืองตากนัน้” และใหเหตุที่พระเจาตากตองทรงลงเรือลองจากเมืองตากมาบานระแหงที่ใน

ระหวางทางเรือกระทบตอลมลงนัน้ เพราะ “ในขณะนัน้เรือพระที่นัง่ยังจอดอยู ณ ทาสวนมะมวง บานระแหง หา
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ทันขึ้นไปรับเสด็จถึงเมืองตากไม”

       วิธีการบอกเลาระบุใหชัดเจนในเชิงที่ตัง้และทิศทางขึ้นลงตามแมน้ําปิง สะทอนใหเห็นวาผูนิพนธพระราช

พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ไดพยายามที่จะชวยชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของพื้นที่ระหวาง 3 พื้นที่ ไดแก

เมืองตาก บานระแหง และปามะมวง หรือสวนมะมวง ที่อยูฝ่ังตะวันตกตรงขามบานระแหง

       ในเอกสารของพมาเรื่องมหาราชวงษพงษาวดารพมา กลาวถึงการยกทัพของฝายพมาลงมาจากเมืองเชียง

ใหม เมืองลําปางเพื่อเขาลอมกรุงศรีอยุธยา บรรจบกับกองทัพพมาที่ยกทัพมาจากดานใต โดยเริ่มเคลื่อนทัพเมื่อ

เดือน 10 ขึ้น 8 คํ่า พ.ศ. 2308 หรือ 1 ปีครึ่งกอนกรุงศรีอยุธยาแตก ในเอกสารน้ีไดกลาวถึงเมืองตางๆ รายทางที่

ฝ ายพมาไดเมือง เมืองแรกที่เป็นเมืองหน าดานของอยุธยาเมื่อเดินทางลงมาจากเมืองลําปางและเมืองเถิน คือ

 “เมืองบานตาก” ดังน้ี (ชื่อแมทัพฝ ายเหนือ สีหะปะเตะ ในเอกสารน้ี มีชื่อในพงศาวดารไทยวาเนเมียว)

       “ฝายผูรกัษาเมอืงบานตากเหน็วาสีหะปะเตะ ยกทพัมา ชางมารีพ้ลมาก ก็ไมอาจออกจากเมอืงไปตอสูรบ เปน

แตรักษาเมืองตัง้มัน่อยู ฝ ายสีหะปะเตะแมทัพเห็นวา ผูรักษาเมืองบานตากรักษาเมืองตัง้มัน่อยูดังนัน้ ก็ขับใหพล

ทหารเขาตีเมืองบานตาก พวกพลทหารทัง้หลายก็มิไดยอทอกลัวเกรงสาสตราอาวุธ ตางคนตางจะเอาความชอบ

บางขุดกําแพง บางเอาบรรไดพาดปีนกําแพง ตัง้ใจพรอมกันทําสักครูหน่ึงก็เขาเมืองได เมื่อเขาเมืองได พวกพล

ทหารก็เก็บริบเอาเงินทองและจับผูรักษาเมืองพลทหารพลเมืองราษฎรชายหญิงแลเก็บเอาสาสตราอาวุธทัง้ปวง

แตเครื่องสาสตราอาวุธทัง้ปวงนัน้สงไปใหกับสีหะปะเตะแมทัพที่คาย สีหะปะเตะแมทัพก็จัดตัง้หัวหน าที่ยอม

ออนนอมไมกระดางกระเดื่องนัน้ ใหถือน้ําพระพิพัฒนสัจจา และใหรักษาเมืองบานตากตอไป

       ครัน้ยกจากเมืองบานตาก ก็พักแรมตามรายทางมาตามระยะ ก็ถึงเมืองระแหง ผูรักษาเมืองระแหงเห็นวา

เมืองบานตากก็ไมอาจจะตอสูรบ หัวหน าจึงพาผูรักษาเมืองระแหงออกมายอมออนนอมสวามิภักดิ ์กับสีหะปะเตะๆ

ก็ใหถือน้ําพระพิพัฒนสัจจา แลวตัง้ใหผูรักษาเมืองกับหัวหน านัน้รักษาเมืองระแหงตอไปแลวสีหะปะเตะก็ยกจาก

เมืองระแหงพักแรมตามระยะทาง ครัน้ใกลจะถึงเมืองกําแพงเพ็ชร ผูรักษาเมืองกําแพงเพ็ชรและหัวหน าเห็นวาผู

รักษาเมืองระแหงยอมเขาสวามิภักดิ ์ก็ไมอาจจะสูรบ จึงจัดเครื่องราชบรรณาการออกจากเมืองไปยอมออนนอม

สวามิภักดิ ์กับสีหะปะเตะแมทัพที่กลางทาง…”

       เอกสารมหาราชวงษพงษาวดารพมา ไดเลาที่ใหพื้นที่และรายละเอียดกับการโจมตีเมืองแรกในเขตแดน

อยุธยาคือ เมืองบานตาก ไมเพียงแสดงใหเห็นถึงความสําคัญทางยุทธศาสตรของเมืองน้ีเทานัน้ แตมีนัยแหง

ความสําคัญและขนาดดวยเชนกัน ที่การแพถูกบุกยึดเมืองบานตากไดทําใหผูนําเมืองระแหง ซึ่งเป็นเมืองอยูใต

เมืองบานตากลงมาถึงกับยอมจํานนสวามิภักดิ ์ตอกองทัพฝ ายพมาแตโดยดี เมืองบานตากในที่น้ีมีกําแพงเมือง

(ไมไดระบุวาเป็นกําแพงไมรัว้เสา หรือกําแพงอิฐ หรือกําแพงดิน) และนาจะเป็นเมืองที่ตัง้ติดริมแมน้ําปิง ไมตาง

ไปจากบานระแหง เพราะน้ําเป็นยุทธศาสตรการเดินทางและการคาของโลกอยุธยา

       คําถามที่สําคัญมากคือ การตอตานกองทัพพมาของเมืองบานตาก กระทัง่พายแพถูกยึดเมืองในครัง้น้ี ทําให
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-22 12:51:56 หน า 7

เมืองบานตากที่อาจมีขนาดใหญไดถูกลดทอนทําลายลงไปทัง้ดานกายภาพของเมืองและดานกําลังคน ซึ่งอาจถูก

จับไปเป็นเชลยใชแรงงานในการสงครามของฝายพมาจํานวนมาก เหลือทิง้ไวใหผูนําชุมชนเมืองบานตากคนใหม

ไมมากนัก หรือกลาวใหชัด เมืองบานตากนับแตน้ีมาแทบไมอาจฟ้ืนเป็นเมืองที่มีขนาดและความสําคัญเทาเดิมได

อีกเลย

       ขณะที่เมอืงบานระแหงและเมอืงกาํแพงเพชรผูรกัษาเมอืงตางรกัษาสถานภาพและผลประโยชนทัง้ของตนเอง

ครอบครัว และเมืองไวได โดยยอมออนนอมสวามิภักดิ ์ตอผูนําใหมคือกองทัพพมาแมเมืองทัง้สองตองถูกเกณฑ

กําลังพลเขารวมในสงครามโจมตีกรุงศรีอยุธยาอยางแนนอน ในฐานะกําลังทัพจากเมืองๆ หน่ึง แตทัง้บานเมือง

และผูคนไมไดถูกทําลายหรือถูกทําใหอยูในสถานภาพแบบแพสงคราม เชนเดียวกับเมืองบานตาก

       ดังนัน้ ทัง้จากเอกสารในยุคสมัยพระเจาตาก พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และ

เอกสารมหาราชวงษพงษาวดารพมา ไดพบหลักฐานชัดเจนแนนอนแลววา บานตาก คือเมืองตากของพระยาตาก

ตัง้แตสมัยอยุธยามา

คําสําคัญ : ตาก, เมืองตาก, พระเจาตาก

ที่มา :

https://www.silpa-mag.com/history/article_25430?fbclid=IwAR0yYNk44_Vu2dptEgUZrZTcRz

oWo3PiayzCsPywCxSvdFHQH_tAs8jAreM

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-02-04

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2078&code_db=610001&code_type=TK001
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