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เรื่อง ตํานานพระรวง

รายละเอียด

                คาํวาตาํนานหมายถงึเรื่องแสดงกจิการอนัมีมาแลวแตปางหลงัหรอืเรื่องราวนมนานที่เลาสบืตอกนัมาไม

ไดยืนยันวาเป็นเรื่องจริงหรือไม และไมทราบระยะเวลาวานานเทาใด มีจุดมุงหมายเพื่อเป็นอุทาหรณสัง่สอนให

นําเป็นแบบอยางหรือมุงเพื่อความบันเทิง เชน ตํานานขอมดําดิน ตํานานพรานกระตาย เป็นตน

                เรื่องของตาํนานถาศกึษากนัใหลกึซึ้งจรงิจงัแลว ตาํนานหาใชเพยีงปรมัปราคติที่ไรสาระไม หากแตเป็น

เรื่องราวที่เต็มไปดวยขอมูลเบื้องตนของการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น เป็นหลักฐานเบื้องตนที่มีคุณคามีความ

หมายเป็นผลผลิตทางประวัติศาสตร และเป็นสวนหน่ึงแหงวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรของชนกลุมหน่ึง การ

ศึกษาตํานานจะมีประโยชนตอการสืบคนหาตนเคาทางประวัติศาสตรทองถิ่นและทําใหเกิดความภูมิใจในประวัติ

ความเป็นมาและเอกลักษณของวัฒนธรรมทองถิ่น

                ถนนพระรวงเป็นเสนทางหรอืถนนที่สรางขึ้นเชื่อมระหวางกาํแพงเพชร สุโขทยั และศรสีชันาลยั ซึ่งเป็น

เมืองลูกหลวงสมัยนัน้ เป็นเสนทางโบราณที่ทอดยาวจากแมน้ําปิงจังหวัดกําแพงเพชร ผานเมืองตาง ๆ ในจังหวัด

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 : 2023-05-22 12:40:41 หน า 2

กําแพงเพชร เมืองเพชร (คีรีมาศ) ในจังหวัดสุโขทัยและตอไปจนจรดลําน้ํานานที่เมืองศรีสัชนาลัยรวมระยะทาง

ประมาณ 123 กิโลเมตร ตลอดสองขางทางถนนพระรวง จะมีทัง้โบราณสถาน โบราณวัตถุตาง ๆ ปรากฏใหเห็น

พรอมทัง้เรื่องราวตํานานตาง ๆ ที่ไดรับฟังจากคําบอกเลาของชาวบานทัง้สองฝ่ังถนน

                ในวันที่ 2 เมษายน 2545 เวลา 09.00 น. คณะสํารวจอันประกอบดวยวาที่รอยตรีพิทยา คําเดนงาม

อดีตนักโบราณคดี 8 วิทยากรพิเศษและหัวหน าคณะนายสันติ อภัยราช อาจารย 3 ระดับ 8 รองประธานสภา

วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน าคณะวิจัยสํารวจ พรอมดวยคณะสํารวจทัง้หมดไดมาประชุมรวมกันวางแผนการสํารวจ

เสนทางถนนพระรวง ณ ที่ทําการอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร และหลังจากที่ไดรับประทานอาหารกลางวัน

เสร็จเรียบรอยจึงไดเริ่มออกเดินทางจากประตูสพานโคมไปตามถนนสายกําแพงเพชรสุโขทัยไปทางวัดอาวาสน อย

ผานสถานีวิทยุ อสมท. บอสามแสนและเลีย้วขาวเขาถนนขางโรงเรียนบอสามแสนเดินไปตามทางถนนพระรวง

และในที่สุดพวกคณะสํารวจก็ไดเดินทางมาถึงบริเวณที่เรียกวาจรเขปูน ขาพเจาจึงนึกถึงเรื่องตํานานของจรเขปูน

ขึ้นมาได จึงไดเลาใหเพื่อน ๆ คณะสํารวจฟังดังน้ี

ตํานานเมืองพลับพลา

                กลาวกนัวาบรเิวณเมอืงพลบัพลาน้ีครัง้หน่ึงไดมีผูเดนิทางไปตามถนนพระรวงเชนเดยีวกบัคณะสาํรวจ

ชุดน้ีนัน่แหละ ไดพบกับชีปะขาวผูหน่ึงยืนอยูบริเวณนัน้ ชาวบานเขาไปถามก็ไมยอมพูดดวย แมจะซักถามหลาย

ครัง้หลายครา ชาวบานผูนัน้จึงไดนําเรื่องไปบอกพระยาพานซึ่งเป็นเจาเมืองบางพานในสมัยนัน้ พระยาพานจึงได

เดินทางตามแนวถนนพระรวงมาหาชีปะขาวดวยตนเอง ชีปะขาวจึงยอมพูดวาอยากจะเขาเฝ าพระเจาศรีธรรม

าโศก เจาเมืองกําแพงเพชร เพราะมีขาวที่สําคัญเกี่ยวกับเมืองกําแพงเพชรที่จะทูลใหทราบ พระยาพานจึงรีบไป

เขาเฝ าพระเจาศรีธรรมโศกเพื่อบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้น พระเจาศรีธรรมโศกจึงมีรับสัง่ใหปลูกพลับพลาขึ้นที่กลาง

ปาริมถนนพระรวงที่ชีปะขาวยืนอยูนัน้ แลวจึงเสด็จออกไปเชิญชีปะขาวผูนัน้ขึ้นมาบนพลับพลา และถามวาเป็นผู

ใด และมีขาวสําคัญอะไรมาบอก ชีปะขาวบอกวาตนคือองคอมรินทรทราธิราช การที่มาน้ีมีขาวมาบอกเกี่ยวกับ

เมืองกําแพงเพชรจะเกิดเจ็บไขไดปวยกันอยางหนัก ใหรีบสรางเทวรูปพระเป็นเจาทัง้ 3 อันไดแก พระอิศวร พระ

นารายณ พระพรหม ขึ้นประดิษฐานไวที่อันควร เมื่อกลาวจบชีปะขาวก็อันตรธานหายไปทันที พระเจาศรีธรรม

าโศกพอรูวาองคสมเด็จพระอมรินทราธิราชไดจําแลงพระองคลงมาบอกขาวสําคัญเชนนัน้ ก็รีบเสด็จกลับเขาไปใน

เมืองกําแพงเพชรและทําตามที่ชีปะขาวบอกไวทุกประการ

                ตอมาเมื่อเกดิเจบ็ไขขึ้นจรงิ ๆ ดงัคาํทาํนาย จงึไดใชน้ํามนตสรงเทวรปูเป็นยารกัษาโรคได สวนตาํบลที่

ปลูกพลับพลาก็เลยถูกเรียกวาเมืองพลับพลาตัง้แตนัน้เป็นตนมา ขณะที่เลาเรื่องน้ีพวกเราในคณะสํารวจยังไม

สามารถตัง้สมมติฐานไดวาเมืองพลับพลามีจริงหรือไมและอยูตรงไหนกันแน เพราะไมมีหลักฐานใด ๆ ปรากฏเลย

สวนพระเจาทัง้ 3 ที่พระเจาศรีธรรมโศกสรางไวปัจจุบันเหลือเพียงพระอิศวรเทานัน้
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คณะสํารวจไดเดินเทาสํารวจบนเสนทางถนนพระรวงตอไป โดยเขาสูบานดงขวัญ ลัดเลาะไปเรื่อย ๆ จนถึงบาน

วังพาน ตลอดเสนทางจะพบเห็นซากวัตถุโบราณตาง ๆ เป็นระยะ ๆ และจากการที่ไดพูดคุยกับชาวบานไปเรื่อย ๆ

จึงไดทราบตํานานเกี่ยวกับพระรวงโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระรวงใชอิทธิฤทธิ ์สรางถนนพระรวงและ

การวิ่งเลนวาวของพระรวงในหมูบานตาง ๆ หลายแหงมีลักษณะเรื่องราวคลาย ๆ กัน ตางกันแตละสถานที่เทา

นัน้ จึงยกยอดไปเลาเสียที่เดียวเลยก็คืออําเภอพรานกระตาย ๆ

                สําหรับหมูบานวังพานน้ี คณะสํารวจไดเดินทางบนถนนลูกรังที่สมบูรณดีมาก เพราะเสนทางถนน

พระรวงบางแหงจะทับกับเสนทางถนนสายที่สรางขึ้นใหมซึ่งเป็นลูกรัง เป็นเสนทางคมนาคมของชาวบาน โดย

เสนทางจะผานเขานางพันและมีแยกไปเขานางทองไปทับกับถนนเสนพรานกระตายวังพาน สวนทางเขานางพัน

จะผานหมูบานวังพาน บานวังพานเกา ไลคดเคีย้วมาทางเหนือ จรดถนนสายพรานกระตายเขา คีรีส เรื่อยมา

จนถึงวัดพรานกระตายใตซึ่งปัจจุบันไมมีวัดแลว ผานไปจนเกือบถึงวัดไตรภูมิ และวัดพรานกระตายเหนือ (วัด

เคาและรางไปแลว) ในที่สุดบนเสนทางถนนพระรวงชวงน้ีมีสถานที่สําคัญหลายแหงที่ประกอบกันเป็นตํานานเลา

สบืทอดกนัมาเชนบรเิวณเขานางทอง (ปัจจบุนัเป็นวดัชื่อวดัเขานางทองมีพระจาํพรรษาอยูจาํนวนหน่ึง) นางทองน้ี

เชื่อกันวาเป็นชื่อมเหสีของพระรวง ตามตํานานเลาวานางทองน้ีถูกพระยานาคกลืนเขาไป พระรวงตามมาถึงที่เขา

น้ีไดลวงนางทองออกมาจากพระยานาค แลวเลยไดนางทองเป็นมเหสี  บนเขานางทองจะมีรองรอยเจดียเกา ๆ

และรอยพระพุทธบาท แตปัจจุบันไมเหลือแลวเพราะในอดีตชาวบานไมรูเอาศิลาพระพุทธบาทที่กระเทาะออกมา

เป็นสวน ๆ มาทําหินลับมีดบาง อยางอื่น ๆ บาง แตบางสวนทางพิพิธภัณฑไดนํามาเก็บไว นอกจากน้ีก็ยังมีถํ้า ใน

อดีตมีคางคาวอาศัยอยูมาก แตปัจจุบันไมเหลือแลว เป็นอาหารของชาวบานสูญพันธุไปหมด ปากถํ้าก็ชํารุดหินพัง

ทับลงมา เขาเลากันวาใตดินบริเวณนัน้มีพระนอนองคเทากับพระนอนจักรศรี จังหวัดสุโขทัย และคนป้ันเป็นคน

ๆ เดียวกันโดยป้ันองคน้ีกอนแลวเลยไปป้ันที่จังหวัดสิงหบุรี บริเวณบนเขานางทองยังมีที่อีกแหงเรียกที่ตากผา

ออม บริเวณนัน้จะไมมีตนไมหรือหญาขึ้นเลย เป็นหินศิลาแลง เขาเลาวามเหสีพระรวงคือนางทองใชบริเวณน้ีตาก

ผาออม

จากเขานางทองคณะสํารวจก็เดินเทามาเรื่อย ๆ จนกระทัง่ถึงเขาอีลูกหน่ึงชื่อเขานางพันเชื่อกันวานางพันเป็นชื่อ

สนมหรือเมียน อยของพระรวง ปัจจุบันเป็นที่ตัง้วัดพรานทองศิริมงคล มีพระจําพรรษาอยูเชนกันมีศาลาวัดอยูบน

ยอดเขาสวนหมูบานที่เรียกกันวาบานวังพานเกา บริเวณน้ีชาวบานเลาวาเป็นวังเกามีเน้ือที่ประมาณ 300 ไร

บริเวณน้ีจะเป็นวัดเกาเป็นวัดราง ซึ่งปัจจุบันทางพิพิธภัณฑไดมากัน้เขตไวเป็นที่สาธารณะบริเวณน้ีจะมีซากอิฐ

เกา ๆ ชาวบานเคยไถนาแลวไดพระเรียกวาพระอูทอง ซึ่งคาดวาเป็นพิมพสมัยทวาราวดี นอกจากน้ีก็ยังเคยได

พระวังพานเป็นตน ภายในบริเวณวังเกาจะมีอางเก็บน้ีหรือบึงใหญที่เคยเลาวาเป็นที่อยูของพญาจรเขใหญที่เคย

มาคาบเอานางทองไป (ดูตํานานจรเขปูน) จากวังพานการเดินทางของคณะสํารวจคอนขางสบายขึ้นเพราะแนว

ถนนพระรวงชัดเจน และบางชวงก็เป็นถนนที่ชาวบานชวยเดินทางติดตอกันอยูแลว ชวงน้ีจะผานมาทางตําบล
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เขาคีรีส จึงเกิดความสงสัยวาทําไมจึงชื่อเขาคีรีสก็ไดคําตอบจากชาวบานที่อยูบริเวณนัน้ดังน้ี และในที่สุดคณะ

สํารวจก็เขาสูอําเภอพรานกระตาย ซึ่งผูเขียนคุนเคยดีเพราะเป็นอาจารยสอนอยูที่โรงเรียนพานกระตายพิทยาคม

มานานพอควร จึงรูถึงตํานานถํ้ากระตายทองหรืออาจจะเรียกตํานานพรานกระตายก็ได จึงไดนํามาเลาสูกันฟังดัง

น้ี

ตํานานพรานกระตาย

                พรานกระตายเป็นชื่ออาํเภอหน่ึงในจงัหวดักาํแพงเพชร เป็นอาํเภอที่ตัง้อยูภาคเหนือของจงัหวดั มีฐานะ

เป็นอําเภอมาตัง้แตสมัยรัชการที่ 9 แหงกรุงรัตนโกสินทรโดยไดรับจัดตัง้ขึ้นเป็นอําเภอเมื่อปี 2438 เป็นสวนหน่ึง

ในการปกครองของจังหวัดกําแพงเพชรมีมณฑลนครเป็นหนวยปกครองสวนภูมิภาคอีกชัน้หน่ึง ชื่ออําเภอ “พราน

กระตาย” มีประวัติความเป็นมาเป็นตํานานเลาขนานกันมาหลายชัว่คนดังน้ี

ประมาณปี พ.ศ. 1420 พรานกระตายเป็นสวนหน่ึงของเมืองพานมีมหาพุทธสาครเป็นกษตัริย ตัวเมืองตัง้อยูหาง

จากอําเภอปัจจุบันทางทิศใตประมาณ 15 กิโลเมตร เมืองพานนัน้เจริญรุงเรืองมา เพราะตัง้อยูในในที่ราบ

ลําน้ําใหญไหลผานจากกําแพงเพชรไปสูที่จังหวัดสุโขทัย จึงเป็นเสนทางคมนาคมเมืองใหญและเป็นแหลงน้ีอัน

อุดมสมบูรณ บานเรือนเรียงขนานแนนสองฝ่ังคลอง ปัจจุบันมีเมืองเกาแกทรุดโทรมอยูในป ารกเป็นคันเมือง คู

เมือง (วัดเกาหลายแหง) หมูบานในอดีตยังเป็นหมูบานในปัจจุบันอยูบาง เชน วัดโคก บานวังไมพาน และบาน

จําปีจําปา เป็นตน สัญลักษณแหงความเจริญสูงสุดก็คือการสรางรอยพระพุทธบาทจําลองสัมฤทธิ์ไวที่วัดนาง

ทองบนเขานางทองใกลเมืองพาน? ชื่อ? “นางทอง” เป็นชื่อของพระมเหสีพระรวง มีถนนจากสุโขทัยผานอําเภอ

พรานกระตายไปถึงจังหวัดกําแพงเพชร เรียกวา “ถนนพระรวง”

กลาวกันวาในปี พ.ศ. 1800 เศษ พระรวงครองสุโขทัย ทรงมีนโยบายที่จะขยายอาณาเขตใหกวางขวางและมัน่

คง จึงดําริที่จะสรางเมืองหน าดานขึ้นทุกทิศซึ่งไดรับสัง่ใหนายพรานผูชํานาญเดินป าออกสํารวจเสนทางและชัยภูมิ

ที่มีลักษณะดี กลุมนายพรานจึงไดกระจายกันออกสํารวจเสนทางตาง ๆ จนกระทัง่มาถึงบริเวณแหงน้ีไดพบ

กระตายป าขนสีเหลืองเปลงปลัง่ดวยทองสวยงามมาก นายพรานจึงกราบถวายบังคมทูลขอราชอนุญาตจาก

พระรวงเจาไปติดตามจับกระตายขนสีทองตัวน้ีมาถวายเป็นราชบรรณาการถวายแดพระมเหสีพระรวง นายพราน

จึงกลับไปติดตามกระตายป าตัวสําคัญ ณ บริเวณที่เดิมที่พบกระตายไดใชความพยายามดักจับหลายครัง้ แต

กระตายตัวนัน้ก็สามารถหลบหนีไปไดทุกครัง้ นายพรานมีความมุมานะที่จะจับใหไดจึงไปชักชวนเพื่อนฝูงนาย

พรานดวยกันมาชวยกันจับแตยังไมไดจึงอพยพลูกหลานพี่น อง และกลุมเพื่อนฝูงตาง ๆ มาสรางบานถาวรขึ้นเพื่อ

ผลที่จะจับกระตายขนสีทองใหได กระตายก็หลบหนีเขาไปในถํ้า ซึ่งหน าถํ้ามีขนาดเล็กนายพรานเขาไปไมไดแม

พยายามหาทางเขาเทาไรก็ไมพบจึงไดตัง้หมูบานขึ้นหน าถํ้าเพื่อเฝ าคอยจับกระตายขนสีทอง ตัง้แตบัดนัน้เป็นตน

มา ซึ่งตอมาหมูบานไดขยายตัวเป็นชุมชนขนาดใหญจึงไดเรียกชุมชนนัน้วา “บานพรานกระตาย” และเป็นชื่อ

อําเภอในเวลาตอมา
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ในปัจจุบันถํ้าที่กระตายขนสีทองหนีเขาไปซึ่งชาวบานเรียกวา “ถํ้ากระตายทอง” ไดรับการบูรณะใหมเพื่อทําให

เป็นสัญลักษณประจําทองถิ่นและประชาชนก็เห็นความสําคัญของสถานที่น้ีจึงไดชวยกันดูแลรักษาตกแตงบริเวณ

ใหสะอาดเพื่อเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิ ์และสําคัญสําหรับหมูบานสมกับเป็นสวนหน่ึงของคําขวัญอําเภอพรานกระตาย

ที่วา  “เอกลักษณภาษาถิ่น หินออนเมืองพาน ตํานานกระตายทอง เห็นโคนดองรสดี”

ตํานานพระรวง

                โครงการรวมเดนิทางไปกบัคณะสาํรวจเสนทางถนนพระรวงกาํแพงเพชร – สโุขทยัสาํรวจตลอดระยะ

เวลา 5 วัน ( วันที่ 2 – 6 เมษายน ) ในการเดินทางสํารวจเสนทาง นอกจากผูเขียนจะไดรับทราบเกี่ยวกับแนว

เสนทางของถนนพระรวงจากการบอกเลาของชาวบานหแลวไดทราบตํานานตางๆ ของพระรวงอีกพอสมควร จะ

ไดกลาวดังตอไปน้ี

                กลาวกนัวาพระยาอภยัคามณีเจาเมอืงหริภญุชยั (เมอืงลาํพนูปัจจบุนั) ไดไปจาํศลิบนเขาหลวงในขณะ

เดียวกันก็ไดมีนางนาคตนหน่ึงซึ่งจําแลงตัวเป็นมนุษย ไดมาเที่ยวเลนบนเขาหลวง (ปัจจุบันมีปลองนางนาคอยู)

เกิดสมัครรักใคร ไดอภิรมยสมรสอยูดวยกันนานถึง 7 วัน จึงไดแยกจากกัน นางนาคไดกลับไปเมืองบาดาลและ

เกิดตัง้ครรภขึ้นมา เมื่อจวนจะคลอดลูกเห็นวา ถาคลอดลูกในเมืองบาดาลทารกตองตาย เพราะมีเชื้อมนุษยปน

อยู จึงไดขึ้นมายังเขาหลวงอีกครัง้ แลวคลอดลูกเป็นชายทิง้ไวในถํ้าใหญบนเขาหลวง พรอมดวยแหวนและผาหม

ของที่พระยาอภัยคามณีประทานใหนางนาคไว ตอมามีตายายคูหน่ึงซึ่งเป็นพรานปา ไดไปพบทารกนัน้และไดพา

มาเลีย้งไว โดยตายายไดตัง้ชื่อทารกนัน้วา “พระรวง” เกิดอัศจรรยที่ตัวเด็กอยางมามาย โดยเฉพาะในดานวาจา

สิทธิ ์ พูดคําไหนจะเป็นดังเชนคําพูดนัน้ ตายายกลัวเด็กจะเหงาจึงไดนําเอาไมทองหลางมาแกะสลักเป็นตุกตา ตัง้

ชื่อวา “พระลือ” ใหเลนเป็นเพื่อนพระรวง และดวยวาจาสิทธิ ์ของพระรวง ตุกตาก็เกิดมีชีวิต ตายายเลยเลีย้งไว

ทัง้คูเป็นเพื่อนเลนกัน จากการที่เกิดอัศจรรยตาง ๆ ปรากฏที่ตัวเด็กชายรวงอยางผูมีบุญ ความทราบถึงพระยา

อภัยคามณี จึงตรัสเรียกไปทอดพระเนตร เมื่อทราบเรื่องจากสองตายายที่ไปพบและทอดพระเนตรเห็นชองที่อยู

กับตัวเด็ก ก็ทราบวาเป็นราชบุตรที่เกิดดวยนางนาค จึงประทานนามวา “อรุณกุมาร” สวนกระลือใหชื่อวา “ฤทธิ ์กุ

มาร” ทัง้สองเติบโตมาดวยกันและเมื่องเขาวัยหนุมพระยาอภัยคามณีจึงสูขอราชธิดาเจาเมืองศรีสัชนาลัยให

อภิเษกสมรสกับอรุณกุมาร และไดครองเมืองศรีสัชนาลัยและกรุงสุโขทัยในเวลาตอมา สวนพระลือก็ไดสมรสกับ

ราชธิดาพระยาเชียงใหมและไดครองเมืองเชียงใหมเชนเดียวกันกับพระรวง ทัง้สองอาณาเขตมีเจาเมืองเป็นพี่

น องกัน บานเมืองก็เป็นพันธมิตรสืบตอกันมา กลาวกันวาอรุณกุมารหรือพระรวงเป็นเชื้อมนุษยกับพญานาคระคน

กัน จึงมี อิทธิฤทธิ ์กลาวเป็นตํานานตาง ๆ มากมาย

ตํานานพระรวงเลนวาว

               พวกเราไดเดินเขาไปตามเสนทางถนนพระรวงไดพบปะกับชาวบานหลาย ๆ ทานไดเลาถึงพระรวงซึ่ง
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เป็นผูสรางถนนสายน้ีวา พระรวงไดใชเทาเกลี่ยดินเพียงสามครัง้เทานัน้ก็ไดถนนสายน้ีขึ้นมา พระรวงเป็นกษตัริย

ที่ทรงโปรดการเลนวาวมาก ตลอดเสนทางบนถนนสายน้ีชาวบานไดเลาถึงการเลนวาวของพระรวงคลาย ๆ กันใน

หลาย ๆ หมูบานที่คณะสํารวจเดินผาน จะตางกันก็เพียงสถานที่ที่พระองคเลนวาวเทานัน้ ขาพเจาจะขอยก

ตัวอยางที่อําเภอพรานกระตายก็แลวกัน ในชวงที่พระรวงไดครองราชอยูที่กรุงสุโขทัยวันหน่ึงพระองคคิดถึง นาง

ทองผูเป็นมเหสีอยูที่เมืองพาน จึงไดเสด็จมาหาซึ่งในตอนนัน้นางทองเริ่มตัง้ครรภออน ๆ อยากทานมะดัน (ผลไม

ชนิดหน่ึง) พระรวงจึงเสด็จไปหามะดันเพื่อนํามาให มเหสีรับประทานในระหวางทางนึกสนุกอยากเลนวาวขึ้นมา

ขณะนัน้เดินทางมาถึงวัดโพธิ ์ (วัดเกาอยูใกล ๆ วัดไตรภูมิในปัจจุบัน) จึงไดไปเอาเชือกเพื่อมาเลนวาวและไดแช

ปอที่หนองกะโพ (โผล) พอปอเหนียวดีแลวจึงไดออกวิ่งเลนวาววิ่งไปสะดุดเขาสวางลมลงบริเวณใกล ๆ โรง

พยาบาลพรานกระตายในปัจจุบันบริเวณที่ลมกลายเป็นหนองน้ํา 2 แหง จากนัน้ไดเก็บดอกโสนที่หนองโสนเข็ม

รูสึกเหนียวตัว เลยวักน้ําลางที่หนองกระหําขึ้นไปเก็บดอกซาเหลากลายเป็นหนองซาเหลาแลววิ่งวาวเรื่อยมาหยุด

นัง่เลนวาวที่หนองหินบริเวณนัน้ยังมีรอยหินที่พระรวงนัง่ซึ่งชาวบานเรียกวา “หัวหินกอง” และจากการที่พระรวง

วิ่งมาไกลพอสมควรจึงเหน่ือยไดเขาไปขอน้ําชาวบานแถว ๆ หนองหัววัวบริเวณนัน้กันดาลน้ํามากประกอบกับไมรู

วาเป็นพระรวงจึงไมยอมใหน้ํา แตใหโยนน้ําในบอเอง พระรวงจึงเอาปอเชือกวาวมาโพงน้ําแตไมไดจึงโกรธมาก

กระทืบเทาสามทีบริเวณตาน้ําจนตาน้ําตันไปหมดและสาปไมใชมีน้ํา ชาวบานบริเวณนัน้จึงหาน้ําไดยากมาก ตอง

ขุดบอลงไปลึกมากจึงจะมีโอกาสไดน้ํา (ในปัจจุบันน้ีทางรัฐบาลไดสรางหวยแมบงกักเก็บน้ําไวและน้ําระบบ

ชลประทานมาชวยจึงแกปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ําลงไปได) และในที่สุดพระรวงก็ไดวิ่งวาวมาถึงคลองแหงหน่ึงซึ่ง

มีลูกมะดันมากจึงไดเก็บเอามาเพื่อจะใหนางทองกิน ชาวบานเรียกคลองนัน้วา “คลองมะดัน” ในเวลาตอมา และ

ในที่สุดพระรวงก็ไดวิ่งวาวมาถึงคลองแหงหน่ึงซึ่งมีลูกมะดันมากจึงไดเก็บเอามาเพื่อจะใหนางทองกิน ชาวบาน

เรียกคลองนัน้วา “คลองมะดัน” ในเวลาตอมา หลังจากที่คณะสํารวจเสนทางถนนพระรวง บรรลุจุดมุงหมายแลว

คือ เดินทางถึงเมืองเกาจังหวัดสุโขทัยโดยเดินทางเขาทางทิศตะวันออกเหมือนสมัยพระมหาสามีสังฆราช ตอมา

ขาพเจาไดมีโอกาสไปเยี่ยมอาจารยประทีป สุดโสภา จึงไดทราบตํานานขึ้นมาอีก 1 เรื่องคือ ตํานานพระรวงสวย

น้ํา ซึ่งจะไดเลาตอไป

ตํานานพระรวงสวยน้ํา

                เรื่องพระรวงในพงศาวดารเหนืออกีเรื่องหน่ึงนัน้ เรยีกวา “เรื่องพระรวงสวยน้ํา”วามีชายชาวเมอืงละโว

คนหน่ึงชื่อ “คงเครา” เป็นนายกองคุมคนสวยน้ําสําหรับตักน้ําในทะเลชุบศร สงไปถวายพระเจาปทุมสุริยวงศ

เสวย ณ เมืองขอม อยูมานายคงเครามีลูกชายคนหน่ึงใหชื่อวา “รวง” เด็กรวงนัน้เกิดเป็นผูมีบุญดวย “วาจาสิทธิ ์

” คือถาวาใหอะไร เป็นอยางไร ก็เป็นอยางนัน้ตัง้แตเกิด แตไมรูตัววามีฤทธิ ์เชนนัน้มาจนไดอายุ 11 ปี วันหน่ึง

พายเรือไปในทะเลชุบศร เรือทวนน้ํา เด็กรวงพายเรือจนเหน่ือยจึงอกปากวา “น่ีทําไม น้ําไมไหลไปทางโนนมัง่”

พอขาดคําลงน้ําก็ไหลกลับไปอยางวา เด็กรวงก็รูตัววามีวาจาสิทธิ ์แตปิดความไวมิใหผูอื่นรู ครัง้นายคงเคราตาย พ
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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วกไพรพรอมใจกันยกนายรวง ขึ้นเป็นนายกองสวยน้ําแทนพอ พอประจวบเวลานักคุมขาหลวงขอม คุมเกวียน

บรรทุกกลองสานสําหรับใสน้ําเสวยมาถึงเมืองละโว สัง่ใหนายรวงเกณฑไพรตักน้ําเสวยสวยตามเคย นายรวงเห็น

วา กลองน้ําที่ทํามานัน้หนักนัก จึงสัง่ใหไพรสายชะลอม ก็เป็นเชนวา นักคุมขาหลวงเห็นเชนนัน้ก็กลัวฤทธิ ์นาย

รวง รีบรับชะลอมกลับไปเมืองขอม ทูลพระเจาปทุมสุริยวงควา มีผูวิเศษเกิดขึ้นที่เมืองละโว ก็ทรงพระวิตกกลัว

วาจะเป็นขบถ จึงแตงกองทหารใหมาจับตัวนายรวง แตนายรวงไดยินขาวรูตัวกอน จึงหนีออกจากเมืองละโวขึ้น

ไปยังเมืองเหนือ ไปบวชเป็นภิกษุอยู ณ วัดแหงหน่ึงในเมืองสุโขทัย คนจึงเรียกกันวา “พระรวง” เพราะเหตุที่

บวชเป็นพระ ฝายทหารขอมมาถึงเมืองละโว รูวานายรวงรูตัวหนีขึ้นไปอยูเมืองสุโขทัย มิรูวาไปบวชเป็นพระ จึง

ดําดินลอดปราการเขาไปในเมือง เผอิญไปโผลขึ้นในลานวัดที่พระรวงบวชอยู เวลานัน้พระรวงกําลังลงกวาดลาน

วัด เห็นเขาก็รูวาขอม แตขอมไมรูจักพระรวง ถามวารูหรือไมวา นายรวงที่มาจากเมืองละโวอยูที่ไหน พระรวงก็

ลัน่วาจาสิทธิ ์สาปวา “สูอยูที่นัน้เถิด รูปจะไปบอกนายรวง “ พอวาขาดคํา ขอมก็กลายเป็นหินติดคาแผนดินอยู

ตรงนัน้ ดวยอํานาจวาจาสิทธิ ์ของพระรวง ชาวเมืองสุโขทัยรูวาพระรวงเป็นผูมีบุญ เมื่อพระเจากรุงสุโขทัย

สิน้พระชนม พวกเสนาอํามาตยจึงพรอมใจกันเชิญพระรวงขึ้นเป็นพระเจาแผนดิน ทรงพระนามวา “ พระเจาศรี

จันทราธิบดี”

ภาพโดย : https://images.thaiza.com/37/37_201104211114541..jpg

 

คําสําคัญ : ตํานาน, นิทาน,วรรณกรรมพื้นบาน

ที่มา : http://sunti-apairach.com/06N/06NG.htm

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2017-02-22

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=155&code_db=610006&code_type=01
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