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เรื่อง หลักฐานยืนยันจากราชสํานักจีน สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ไมเคยกูหรือเบีย้วหน้ีจีน

รายละเอียด

        “สมเด็จพระเจาตากสินไมไดทรงกูเงิน 60,000 ตําลึง จากประเทศจีน” ที่ถูกอางวาเป็นเหตุผลหน่ึงที่ใชใน

การผลัดแผนดิน โดยการประหารสมเด็จพระเจาตากจริง หรือมีตัวแทนก็ตามแต โดยเหตุผลของผม มีดังน้ี

         ก. การที่อางวาหากผลัดแผนดินเปลี่ยนราชวงศแลวก็ใหพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ าจุฬาโลกมหาราช

ซึ่งขึ้นครองราชยตอจากพระเจาตากสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบตอหน้ี 60,000 ตําลึง แตจากหนังสือหมิงสือลู

–ชิงสือลู (9) บรรยายวา การเมืองสยามในบันทึกเรื่องจริงแหงราชวงศชิง แมเมื่อเปรียบเทียบระหวาง

จดหมายเหตุราชวงศหมิงกับชิงสือลูแลวพบวา จดหมายเหตุฉบับหลังจะมีคุณปการตอการศึกษาประวัติศาสตร

การมืองสยามไมมากนัก เพราะเน้ือหาสวนใหญในชิงสือลูเป็นเรื่องของความสัมพันธทางการคาระหวางสยามกับจี

น อยางไรก็ดี เอกสารฉบับดังกลาวน้ีกับมีความสําคัญอยางมากในการศึกษาการเมืองในรัชกาลสมเด็จพระเจา

กรุงธนบุรีและตนรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็น ยุคที่เป็นจุดหัวเลีย้วหัวตอของการเมืองสยาม ทัง้น้ีเพราะชิงสือลูเป็น

เอกสารเพียงไมกี่ฉบับที่ชวยอธิบายหตุการณความวุนวายทางการเมืองภายหลังการลมสลายของกรุงศรีอยุธยาใน

ค.ศ. 1767/พ.ศ.2310 ที่สิน้สุดลงดวยการสงครามที่เมืองพุทไธมาศหรือฮาเตียน (Ha- tien) และอุดงคมีไชยใน

ค.ศ. 1771/พ.ศ. 2314 ในขณะเดียวกันชิงสือลูยังใหขอมูลที่สนใจบางประการเกี่ยวกับการขึ้นครองราชยของ

รัชกาลที่ 1 รวมทัง้ความขัดแยงระหวางสยามกับรัฐเพื่อนบานอีกดวย ความวุนวายทางการเมืองในตนรัชกาล

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี การเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกกองทัพพมาใน ค.ศ. 1767 พ.ศ. 2310 นับเป็นจุดเปลี่ยนที่
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สําคัญอีกเหตุการณหน่ึงในประวัติศาสตรสยาม เน่ืองดวยเหตุการณน้ีทําใหราชอาณจักรกรุงศรีอยุธยาที่มีอํานาจ

ในดินแดนประเทศไทยมา 417 ปีลมสลายลง แมตอมาสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีจะทรงสามารถกอบกูเอกราชจาก

กองทัพพมาไดสําเร็จในปีนัน้ แตการเมืองของราชอาณาจักรใหมในยุคตน กับเต็มไปดวยความวุนวาย เน่ืองดวย

เกิดชุมนุมน อยใหญขึ้นเป็นจํานวนมาก แตชุมนุมขนาดใหญที่มีอํานาจทางการเมืองประกอบไปดวยชุมนุมของ

เจาพระฝาง พระยาพิษณุโลก พระยานครศรีธรรมราช สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี และชุมนุมเจาพิมาย ซึ่งกรมหมื่น

เทพพิพิธหรือเจาหวังจี๋ ในชิงสือลู พระราชโอรสของสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกษฐประทับอยู อยางไรก็ดี ชิงสือลู

ไดใหขอมูลที่สําคัญตอการศึกษาประวัติศาสตรในยุคน้ีเพิ่มเติมอีกวา ยังมีคูแขงทางการเมืองอีกสองคน ที่เป็น

อุปสรรคตอการฟ้ืนฟูราชอาณาจักรใหมของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี คือ เจาศรีสังขหรือพระองคเจาศรีสังข ซึ่ง

ราชสํานักจีนเรียกพระนาม ของพระองควา เจาซื่อชาง พระโอรสในเจาฟ าธรรมาธิเบศร กรมขุนเสนาพิทักษ หรือ

เจาฟ ากุง กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบมโกษฐกับหมอมจันทร ซึ่งหลังจาก

กองทัพพมาเขาราชธานีไดสําเร็จ พระองคทรงหลบหนีไปอยูที่กรุงอุดงคมีไชยดวยความชวยเหลือของบาทหลวง

คณะมิสชังตางประเทศ (Missions Etrangeres de Paris)

         สมเด็จพระนารายณราชา (ค.ศ. 1758-1775 พ.ศ. 2301-2318)

         กษตัรยิกมัพชูาในขณะนัน้ ทรงใหความชวยหลอืแกเจานายอยธุยาผูน้ีเป็นอยางดี เรื่องราวของเจาศรีสงัขน้ี

ไมปรากฏในหลักฐานประวัติศาสตรมากนัก เอกสารที่ใหขอมูล เกี่ยวกับพระองศมากที่สุดคือ จดหมายเหตุคณะ

มิสซังตางประเทศที่ระบุวา พระองคทรงเสื่อมใสศรัทธาในคริสตศาสนา และทรงหวังที่จะเดินทางไปยังฝรัง่เศสสัก

ครัง้หน่ึง แมการที่เจาศรีสังขยังมีพระชนมชีพอยู จะเป็นที่ลวงรูไปถึงราชสํานักจีน และทําใหพระเจาเฉียนหลงไม

ใหการรับรองสถานภาพของสมเด็จพระเจกรุงธนบุรีในฐานะกษตัริยสยามพระองศใหม แตคูแขงทางการเมืองที่

กอใหเกิดปัญหาแกพระองคมากที่สุดคือ เจาจุย หรือเจาชุยในชิงสือลู พระโอรสในเจาฟ าอภัย พระราชนัดดาใน

สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกษฐ ซึ่งทรงหลบหนีไปประทับที่เมืองพุทไธมาศภายใตการปกครองของมักเทียนตู

หรือมอชื่อหลินในชิงสือลู หรือที่ ในเอกสารสยามเรียกวา พระยาราชาเศรษฐี และมักเทียนตูน้ีเองที่เป็น ผู

รายงานเรื่องขาวการลมสลายของกรุงศรีอยุธยา และใหขาวเพื่อทําลายความนาเชื่อถือของสมเด็จพระเจา

กรุงธนบุรีตอราชสํานักจีน มักเทียนตูรายงานวา กษตัริยสยามพระองคใหม หรือที่ในเอกสารจีนเรียกวา กันเอิน

ซื่อ เป็นชาวจีนที่เรรอนมาขอพึ่งพาพระบรมโพธิสมภารของกษตัริยสยาม แตเมื่อบานเมืองถูกกองทัพพมาทําลาย

ลง แทนที่จะชวยหลือเจานายเกาฟ้ืนฟูบานเมือง กันเอินซื่อผูน้ีกลับมักใหญใฝ สูง ตัง้ตนขึ้นเป็นกษตัริย ทัง้ๆ ที่

เจานายกรุงศรีอยุธยาหลายพระองค ยังทรงพระชนมชีพอยู และหน่ึงในนัน้คือ เจาจุยไดรับความชวยเหลือ

คุมครองจากมักเทียนตูนัน้เอง คํารายงานดังกลาวน้ีทําใหเกิดผลทางการเมืองที่สําคัญสองประการ คือ ทําใหราช

สํานักจีนยกยองมักเทียนตูในฐานะผูทรงคุณธรรม ในขณะที่ตอบปฏิเสธคณะราชทูตที่ สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี

สงไปยังจีนทุกครัง้ ทัง้น้ีเพราะหากราชสํานักจีนยอมรับบรรณาการจากผูที่ไมมีสิทธิธรรมทางการเมืองเชนกษตัริย
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สยามพระองคน้ีแลว อาจจะเป็นตัวอยางใหแกบรรดาผูที่กระตางกระเตื่องและบรรดาผูตอตานราชวงศชิงก็เป็นได

คํารายงานของมักเทียนตูเรื่องสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีที่เป็นไปในทางลบนัน้ เกิดขึ้นเน่ืองจากการแขงขัน

ทางการเมืองในเขตอาวสยาม ระหวางทัง้สองฝ าย ภายหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาลมสลายลง ในขณะเดียวกัน

ความขัดแยงระหวางสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีกับมักเทียนตู ยังเป็นสวนหน่ึงของการแยงชิงผลประโยชนทางการ

คาระหวางชาวจีนตางกลุมภาษา คือ แตจิ๋วและกวางตุงอีกดวย นอกจากจะมีรายงาน เรื่องสมเด็จพระเจา

กรุงธนบุรีไปยังราชสํานักจีนแลว มักเทียนตูยังมักฉวยโอกาสเขาโจมตีหัวเมืองตานตะวันออกของสยาม

          ตามที่ปรากฏ ขอความในชิงสือลูลง วันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1369/พ.ศ. 2312 วา "ขณะน้ีมอซื่อหลินจา

เมืองเหอเซียนเจิน้ไดยกไพรพลยึดครองจานเจอ(จันทบุรี) พรอมทัง้ไดรวมกับบรรดาหัวหน ากลุมตางๆ ในสยาม

เขาโจมตีกันเอินซื่อ" การโจมตีในครัง้น้ีเกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีเสด็จไปปราบชุมนุมนครศรีธรรมราช

มักเทียนตูไดใหหลานชายพาเจาจุยไป ยึดครองจันทบุรี แตไมประสบความสําเร็จ เพราะกองทัพของพระยาเทพ

พิพิธ (ตันเหลียง) สามารถยืดเมืองคืนไดสําเร็จ ดังนัน้ เมื่อสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงสามารถปราบปรามชุมนุม

นอยใหญไดสําเร็จแลว ใน ค.ศ.1971/พ.ศ. 2314 จึงทรงยกกองทัพไปปราบปรามเมืองพุทไธมาศพรอมกับกัมพูชา

ในคราเดียวกัน เพื่อกําจัดคูแขงทางการเมืองของพระองคใหหมดไป ทัง้น้ี พระองคทรงยกทัพเรือไปโจมตีพุทไธม

าศในขณะที่ทรงมอบหมายใหพระยายมราชหรือตอมาคือรัชกาลที่ 1 ยกกองทัพบกไปยังกัมพูชา ผลของสงคราม

ในครัง้น้ีคือ สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงสามารถจับจุยและเจาศรีสังขมาสําเร็จโทษ ขณะที่มักเทียนตูหลบหนีไป

พึ่งบารมีของอปุราชตระกลูเหงวียน (Nguyen) กอนที่ใน ค.ศ. 1798 พ.ศ. 2321 มกัเทยีนตูแลครอบครวัจะขอเขา

มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี เมื่อเกิดความวุนวายทางการเมืองในเวียดนาม ควา

มสัมพันธระหวางสยามกับพมาและชาติอื่นๆ ชิงสือลู ไดบันทึกเหตุการณความสัมพันธระหวางสยามกับชาติอื่นๆ

อยูหลายคราว ทัง้น้ีรายงานที่ปรากฏในเอกสารฉบับน้ีสวนใหญเป็นขอมูลที่ราชสํานักจีนไดรับจากฝายสยาม หรือ

เป็นขาวที่ราชสํานักจีนสืบทราบมาจากแหลงขาวอื่น สาระที่นาสนใจอยูในสมัยกรุงธนบุรีและตนรัตนโกสินทร

ขณะที่สยามกําลังทําสงครามกับพมา ซึ่งกองทัพพมากําลังทําสงครามอีกดานกับกองทัพจีน ทําใหสยามพยายาม

เอาพระทัย หวางตีด้วยการเสนอตนเขารวมทําสงครามกับพมา เพราะตองการใหราชสํานักจีนรับรองสถานภาพ

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีในฐานะพระเจากรุงสยาม แมจีนจะปฏิเสธขอเสนอน้ี แตเหตุการณดังกลาวไดสงผลกระ

ทบไปถึงมักเทียนตู ที่พยายามเอาใจราชสํานักจีนและทําลายสิทธิธรรมในการปกครองของพระเจากรุงสยามใน

สายตาของเฉียนหลง หวางตี ้อันเป็นสาเหตุหน่ึงที่เมื่อเสร็จศึกดานพมาและการปราบปรามชุมนุมใหญทัง้สี่แหง

แลว สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงยกทัพไปปราบเมือง  พุทไธมาศของมักเทียนตูตอไป ความสัมพันธที่ไมราบรื่น

กับพมายังลวงเลยมาถึงสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อพมายกทัพเขารุกรานสยาม สยามไดฟ องใหหวางตีจ้ีน ทรงทราบเพื่อ

มีพระราชวินิจฉัยตักเตือนพมา ขณะเดียวกันเมื่อศึกใหญกับพมาจบลง สยามก็หาโอกาสยกทัพไปตีพมากลับและ

ถือโอกาสน้ี ขอใหพระเจากรุงจีนผูใหญบังคับใหพมาคืนเมืองมะริด ทวาย และตะนาวศรีแกสยาม ในขณะ

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 14:45:33 หน า 4

เดียวกัน พมาเองก็ไดรายงานสถานการณ ดังกลาวใหจีนทราบ แตการกระทําของสยาม ทําใหราชสํานักจีนตําหนิ

และสงพระราโชวาทมาตักเตือน เพราะในมุมมองของจีนนัน้รัฐตางแดนที่ลาหลังเหลาน้ีลวนเป็นขาขอบขัณฑสีมา

ที่จีนดูแลอยางเสมอหน า ความขัดแยงถึงขัน้รบพุงกันน้ีจึงเปรียบเสมือนเด็กทะเลาะกัน ที่ทําใหผูใหญตองลงมา

หามปรามพรอมกับอบรมสัง่สอน ซึ่งแนนอนวาเป็น มุมมองและความเขาใจของจีนเพียงฝ ายเดียว นอกจากความ

สัมพันธหลักกับพมาแลว ชิงสือลูยังไดกลาวถึงหัวเมืองเหนือ (เชียงใหม) และเมืองชายแดนเล็กๆ นอกเขตสยาม

อยูบาง แตเน้ือหาสวนใหญเกี่ยวของ กับกลุมคนและกิจการภายใน ที่ไมมีนัยในเชิงความสัมพันธระหวางประเทศ

มากนัก การเมืองสยามสมัยตนรัชกาลที่ 1 ในเอกสารชิงสือลู เมื่อ รัชกาลที่ 1 ทรงปรบดาภิเษกขึ้นครองราชยใน

ค.ศ. 1982/พ.ศ.2325 เป็นเวลาเดียวกันกับที่เรือคณะราชทูตสยามของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี แลนกลับมาถึง

พระนครพรอมกับสิ่งของมีคาเต็มลําเรือ เรือทูตคณะน้ีเป็นผลแหงความเพียรพยายามครัง้แลวครัง้เลา กวาสิบสี่ปี

ของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีที่ติดตอไปยังจีน แตถูกจีนตอบปฏิเสธมาทุกครัง้ กระทัง่ครัง้สุดทายใน ค.ศ.

1781/พ.ศ. 2324 จีนเพิ่งยอมรับสถานะกษตัริยของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี และยอมรับเครื่องราชบรรณาการ

จากสยาม ปัญหาสําคัญที่จีนยกเป็นขออางในการไมรับรองและไมติดตอกับสยาม คือความชอบธรรมใการขึ้นเป็น

กษตัริยของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ซึ่งจีนยืดมัน่ในเรื่องการสืบสายเลือดวงศกษตัริยเดิมอยาง เครงครัด ดังเห็น

ไดจากการตําหนิสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีหลายครัง้ ที่ไมยอมสืบหาหรือยกจานายในราชวงศเดิมขึ้นเป็นกษตัริย

แมจะมีคําอธิบายจากสยามไปหลายครัง้ แตจีนก็หาไดรับฟังไม กระทัง่ทําใหการคาขายกับจีนชะงักไปเกือบตลอด

สมัยกรุงธนบุรี ซึ่งมีผลอยางมากตอ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ และอาจเป็นหน่ึงในสาเหตุสําคัญที่ ทําให

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงลมเหลวในการควบคุมขุนนางและกําลังพล นํามาสูการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน

ปลายรัชกาล ดังนัน้ เมื่อพระเจาเฉียนหลงทรงยอมรับสถานะของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีในชวงปีสุดทายของรัช

กาล ภายหลังจากทรงพยายามอยูหลายปี รัชกาลที่ 1 จึงทรงตระหนักดีวาคงเป็นการยากที่จีนจะยอมรับการ

เปลี่ยนวงศกษตัริยใหมของสยามอีกครัง้ทัง้ๆ ที่จีนเพิ่งยอมรับสถาพระราชวงศกรุงธนบุรีไปไมนาน และราชวงศ

จักรีคงตองใชเวลาอีกนานนับสิบปี กวาที่จีนจะยอมรับรองและแตงตัง้เชนเดียวกับที่สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรง

เผชิญมา

          พระราชสาสนฉบับแรกของ พระองคที่สงไปเมืองจีนใน ค.ศ.1782 พ.ศ.2325 จึงระบุไวชัดเจนวาพระองค

เป็น "พระราชโอรส" ของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี โดยทรง เลาใหทางจีนทราบวา "เจิง้เจา พระบิดาประชวร

ถึงแกพิราลัย" สวนพระองคคือ "เจิง้หัว" ผูไดรับการมอบหมายจากพระราชบิดาใหปกครองดูแลอาณาประชา

ราษฎร ซึ่งชิงสือลูไดบันทึกเน้ือหาของพระราชสาสนจากสยามฉบับน้ี ผานรายงานของขาหลวงมณฑลกวางตุง สิ่ง

ที่เป็นไปไดมาก คือ ขาหลวงใหญและขาราชการมณฑลกวางตุง ไดรับสินบาทคาดสินบนจากคณะราชทูตสยาม

และพอคาจีนซึ่งเป็นขารับใชและคุนเคยกับระบบราชการจีน เพราะเป็นไปไมไดเลยที่เจาพนักงาน (เชิงอรรถ พระ

เจาอยูหัวรัชกาลตอๆ มาของราชวงศจักรีทรงใชแซเจิง้ แซเดียวกับ สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี โดยรัชกาลที่ 2 พ
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ระนามวา "เจิง้ฝอ" รัชกาลที่ 3 พระนามวา "เจิง้ฝู" รัชกาลที่ 4 พระนามวา "เจิง้หมิง") ทองถิ่นของจีน จะไมได

ทราบความจริง เรื่องสินคาตางๆ โดยเฉพาะจากสยามองวา เกิดเหตุการณจริงประการใดบางในตอนปลายสมัย

ธนบุรี ความตัง้ใจบิดเบือนขอเท็จจริงน้ี เกิดขึ้นโดยไตรตรองอยาง รอบคอบแลว เพราะหากรายงานสถานการณ

จริงที่เกิดขึ้นใหจีนทราบ จีนคงตําหนิติเตียนและไมยอมรับรองสิทธิธรรมของรัชกาลที่ 1 แนนอน อีกทัง้ในวลา

นัน้เชื้อพระวงคธนบุรียังดํารงพระชนมชีพอีก หลายพระองค* การสมอางวาเป็นผูสืบสายเลือดเดียวกัน จึงเป็น

เหตุผลที่เหมาะสมที่สุดในการสานตอความสัมพันธกับจีนหลังจากที่พากเพียร พยายามมายาวนาน ในพระราช

สาสนฉบับแรกที่ปรากฎในชิงสือลูจึงกลาวถึงการขอรับพระราชทานตราตัง้อันใหมแทนอันเดิมที่ไดรับมา ของ

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี แมวารัชกาลที่ 1 ตัง้พระทัยใหจีนเชื่อตามที่รายงานไป แตเน้ือหาที่ปรากฎในชิงสือลู ได

สะทอนใหเห็นวาราชสํานักสยามประหมาและกังวลอยูไมน อยเกี่ยวกับขอมูลเท็จดังกลาว เน้ือหาในพระราชสาสน

ฉบับแรกของรัชกาลที่ 1 จึงมีลักษณะถอมตนและเยินยอจีนเป็นพิเศษ อยางที่ไมเคยปรากฎมากอน ดังความวา

"เจิง้เจาพระบิดาประชวรถึงแกพิราลัย กอนสวรรคตไดทรงกําชับใหพระองคเคารพเทิดทูน ราชสํานักจีน หวังได

อาศัยบุญญาธิการปกป องคุมครองสืบไป" การยกยองใหเกียรติอยางสูงสุดแกจีน คงสรางความพึงพอใจใหแกราช

สํานักจีนอยูไมน อย อีกทัง้ตลอดรัชสมัย รัชกาลที่ 1 ทรงแตง "เชิงอรรถ * พระราชโอรสของสมเด็จพระเจา

กรุงธนบุรีที่ยังมีพระชนมชีพตอนผลัดเปลี่ยน รัชกาล คือ สมเด็จพระมหาอุปราชเจาฟ ากรมขุนอินทรพิทักษ ซึ่ง

ถูกสําเร็จโทษ ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีสวรรคตแลว) สมเด็จจาฟ าชายทัศพงศ สมเด็จเจาฟ าชาย

นเรนทรราชกุมาร สมเด็จเจาฟ าชายทัศไภย สมเด็จเจาฟ าสุพันธุวงศ กรมขุนกระษตัรานุชิต เป็นตน) คณะ

ราชทูตบรรณาการไปจิม้กองกรุงจีนอยางสมํ่าเสมอ จนเป็นที่โปรดปราของราชสํานักจีน แมตอมาปรากฎหลักฐาน

ภายหลังวา จีน ไดทราบความจริงที่เกิดขึ้น และไดตําหนิกลับมาวามิใหกระทําเชนนัน้อีก แตนัน่ก็ไมไดกระทบ

กระเทือนความสัมพันธระหวางสยามกับจีน แตอยางใด ในขณะเดียวกันราชสํานักจีนเองก็ตัง้ใจเพิกเฉยขอเท็จ

จริงน้ีเสีย นับเป็นกุศโลบายทางการเมืองอันแยบยล ที่ทําใหความสัมพันธ กับจีนดําเนินไปอยางตอเน่ืองและราบ

รื่น

          เอกสารจดหมายเหตุที่บันทึกวาการไป “จิม้กอง” ของคณะทูตสยามครัง้น้ีตองใชเงินไมน อยกวา

3,900,000 ตําลึง ดังนัน้ทําไมพระเจาตากตองแกลงบา แกลงตายเพื่อหนีหน้ีเพียง 60,000 ตําลึง ยังเป็นขอนา

สงสัยอยูในกรณีน้ี

         ดังนัน้ หากสภาวะเศรษฐกิจในกรุงธนบุรีตกตํ่าขนาดตองกูยืมจีน 60,000 ตําลึงจริงๆ แลวก็ไมควรจะมี

ความสามารถสงเรือที่บรรทุกเครื่องราชบรรณาการ 4 ลํา และเรือสินคาอีก 7 ลํา ไปยังเมืองจีนไดอยางแนนอน

         เกี่ยวกับเรื่องเงินที่พระมหากษตัริยใหแกขาราชการและทหารของพระองคนัน้ คุณหมอวิบูล วิจิตรวาทการ

(4) ไดเขียนในหนังสือแผนดินพระเจาตาก โดยอางถึงจดหมายของบาทหลวงในสมัยกรุงธนบุรีไดเขียนไวเกี่ยว

กับเบีย้หวัดเงินเดือนแกขาราชการและทหาร ความวา
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         “…เมื่อวนัที่ 22 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2322 เป็นวนัที่จะตองแจกเบีย้หวดัเงนิเดอืนแกขาราชการและทหารที่

เขารีต พระเจาตากจึงไดรับสัง่ใหพวกน้ีเขาไปเฝ าและไดรับสัง่วาพวกน้ีไมไดไปการทัพมาหลายปีแลว เพราะ

ฉะนัน้พวกน้ีไมไดทําการใชอาวุธอยางใด จึงสมควรจะไดรับพระราชทานเบีย้หวัดเงินเดือน [ขอความตรงน้ี ผมวา

นาจะผิด ที่ถูกนาจะเป็นสมควรจะไดรับพระราชทานเบีย้หวัดเงินเดือน มากกวา – ผูเขียน] เพราะเงินพระราช

ทรัพยที่มีอยูในหองพระคลังนัน้เป็นเงินที่พระเจาตากไดทรงหามาไดดวยทรงกระทําการดีและทรงไดมาดวย

อํานาจของพระพุทธเจา ก็เมื่อพวกเขารีตไมยอมทําการอยางใดที่เกี่ยวดวยการของพระพุทธเจาแลว พวกน้ีก็ไม

ควรไดรับเงินอยางใด แตควรจะไดรับพระราชอาญาจึงจะถูก…”

          จะเห็นไดวา พระมหากษตัริยในอดีตนัน้ทรงมีรายไดมากกวารายจายมากนัก แตก็อาจจะมีคนเถียงผมวา

ในสมัยพระเจาตากมีศึกสงครามเกือบตลอดรัชกาล แตอยาลืมวาสงครามตาง ๆ สวนใหญแลวเป็นสงครามที่ทรง

ปราบปรามศึกตางๆ ที่อยูไกลจากธนบุรี ทําใหไพรฟ าประชาราษฎรสามารถทํามาหากินไดโดยไมเดือดรอน

          คุณปรามินทร เครือทอง(15) ก็มีความเห็นสอดคลองกับผูเขียนโดยเห็นวา

          “…เป็นที่ทราบกันดีวากรุงธนบุรีตองอยูในภาวะสงครามอยูตลอดเวลา ในขณะที่การทําไรไถนาเมื่อตน

รัชกาลก็มักประสบปัญหา…”

          แตเมื่อถงึชวงกลางรชักาลเป็นตนมา รฐับาลกรงุธนบรุีก็สามารถจดัเกบ็รายไดจากสวนตาง ๆ จนสามารถตัง้

ตัวได เชนรายไดจากหัวเมืองขึ้นที่ทรงไปปราบ และยึดทรัพยสินมาไดครัง้ละมากๆ ยังมีรายไดจากสวยเมืองขึ้น

การคาตางประเทศ มีการสัง่ซื้ออาวุธยุทโธปกรณเป็นจํานวนมาก จดหมายบาทหลวงฝรัง่เศสกลาวถึงสภาพ

เศรษฐกิจกรุงธนบุรี เมื่อปีจุลศักราช 1141 ตอนปลายรัชกาลวา เวลาน้ีในเมืองไทย การศึกสงครามไดสงบเงียบ

แลว พวกพมาขาศึกเกาของเราไมไดคิดที่จะกลับมาตีเมืองไทยอีก และเสบียงอาหารขาวปลา นาเกลือก็จะกลับ

บริบูรณขึ้นอีกแลว

          ดงันัน้จะเหน็ไดวาเมื่อถงึชวงปลายรชักาลกรงุธนบุรี การเฉลมิฉลองในงานตาง ๆ มกัจะจดัอยางยิง่ใหญ ใช

เงินทองจํานวนมาก เชน งานเฉลิมฉลองพระแกวมรกตในปีจุลศักราช 1141 เป็นงานใหญใชเงินจัดงานอยางมหา

ศาล หรือแมแตในเดือน 10 เดือน 11 ของปีฉลู “พระราชทานเงินคนยากจนแลขาราชการน อยใหญเป็นอันมาก”

ซึ่งก็สอดคลองกับความสามารถของกรุงธนบุรีที่ไดสงเรือบรรทุกเครื่องราชบรรณาการถึง 4 ลํา ดังที่ไดกลาวไป

แลวใน ขอ ค. นัน่เอง ดังนัน้ รายไดของพระเจาตากก็คงจะไมน อยไปกวาพระมหากษตัริยองคอื่นๆ ในอดีตเทาไร

นัก ความจําเป็นในการกูยืมเงิน 60,000 ตําลึง จึงมีความเป็นไปไดน อยมาก

          จ. การใชแนวคิดของคนยุคปัจจุบันไปใสในความคิดของคนยุคกรุงธนบุรีทัง้ๆ ที่บริบทตางกันอยางสิน้เชิง

อาจทําใหเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการวิเคราะหประวัติศาสตร เชน

              จ.1 การกูเงนิจาํนวนมาก (60,000 ตาํลงึ) นับวาเป็นเรื่องใหญ ซึ่งผมคดิวาถาเมอืงจนียงัไมยอมรบัสยามใน

ยุคพระเจาตากตัง้แตตนดังที่ผมไดวิเคราะหไปแลวในขอ ข. นัน้ แลวจะเป็นไปไดอยางไรที่เมืองจีนจะใหสยามกู
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เงิน

              จ.2 ในเอกสารเรื่องจรงิองินิทาน พเิศษ 1, 7 ที่หลวงพอฤๅษีลงิดาํไดเขยีนไวนัน้ ไดกลาวถงึจนีเจาสวัเดนิ

ทางจากเมืองจีนเพื่อทวงเงินที่เมืองสยาม แตสุดทายเรืออับปางและถูกโจรสลัดปลนฆา ผมวาเป็นเรื่องที่ดูจะไม

สมเหตุสมผลเทาใดนัก เพราะวา เป็นถึงเจาสัวแตตองเดินทางมาทวงเงินดวยตนเอง ทัง้ที่สามารถใชลูกน องคน

สนิทมาทวงเงินแทนไดโดยไมตองเสี่ยงตออันตรายจากการเดินทาง และถึงแมวาเจาสัวเสียชีวิตก็นาจะมีทายาท

มาทวงเงินจากพระเจาตากตอไปไดอยูดี ไมใชวายอมใหหน้ีสูญไปอยางน้ี

              จ.3 การที่จนีจะยกกองทพัมาตีกรงุสยามหากพระเจาตากไมยอมชาํระหน้ีเงนิกูเป็นเรื่องคอนขางจะเพอฝัน

มาก เพราะระยะทางจากเมืองจีนมายังกรุงสยามเป็นระยะทางเกินกวา 1,000 กิโลเมตร และอาณาเขตทัง้ 2

อาณาจักรยังไมติดตอกัน ถาจะรบจีนตองยกทัพผานหลายเมือง เชน ลาว พมา เป็นตน

          ฉ. เหตผุลที่ผมมีความเหน็สอดคลองกบัเหตผุลไดจากหนังสอืของคณุเตโชไชยการ ที่ไมเหน็ดวยกบัการที่

พระเจาตากทรงกูเงินจากจีน กลาวคือ

              ฉ.1 การทําศึกสงครามไมไดใชเงินเป็นหลัก แตใชเสบียงอาหาร กําลังพล และอาวุธ เป็นหลักมากกวา

              ฉ.2 เมืองจีนในขณะนัน้กําลังเกิดปัญหาเศรษฐกิจ ไมนาจะมีเงินใหกูยืมจํานวนมาก

              ฉ.3 พระเจาตากทรงเป็นวรีกษตัรยิที่กูชาติไทยจากพมา ไมนาจะทรงกระทาํการเบีย้วหน้ี อนัเป็นการเสยี

พระเกียรติอยางยิ่งสําหรับกษตัริยมหาราชเยี่ยงพระองค

สรุป

          จากหลกัฐานที่มีอยูในปัจจบุนัน้ี สมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราชไมไดทรงกูเงนิ 60,000 ตาํลงึ จากเมอืงจีน

เพราะวาเมืองสยามกับเมืองจีนยังไมไดมีความสัมพันธไมตรีกันจนถึงปลายรัชกาลของพระองค โดยพระองคทรง

สงเครื่องราชบรรณาการถวายพระเจากรุงจีนมากมาย 4 ลําเรือ และในยุครัตนโกสินทรโดยเฉพาะรัชกาลที่ 1 ทรง

บอกทางจีนวา พระเจาตากเป็นพระราชบิดาของพระองคโดยไมไดมีการเปลี่ยนแปลงราชวงศแตประการใด
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