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เรื่อง กษตัริยเมืองกําแพงเพชรในสมัยทวารวดี

รายละเอียด

         ในหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลกัษณและภูมิปัญญา จังหวัดกําแพงเพชร หน า 31

ไดกลาวถึง เมืองโบราณบริเวณลุมแมน้ําปิง ซึ่งมีการคนพบและพอมีหลักฐานยืนยันไดวาเป็นเมืองเกาแกมาชานา

น คือ เมืองแปบ เมืองเทพนคร เมืองไตรตรึงษ เมืองพาน เมืองคณฑี เมืองนครชุม เมืองชากังราว เมืองพังคา

เมืองโกสัมพี เมืองรอ เมืองแสนตอ เมืองพงชังชา และบานคลองเมือง ซึ่งลวนตัง้อยูอาณาเขตจังหวัด

กําแพงเพชรทัง้สิน้ และในหนังสือเรื่องเลมเดียวกันนัน้ในหน า 37-38 ไดกลาวถึงเมือง 2 เมืองวาเป็นเมืองใน

สมัยทวารวดี คือเมืองไตรตรึงษ และเมืองโบราณที่บานคลองเมือง

         ผูเขียนไดสืบคนถึงกษตัริยที่มีความสําคัญเขามาครอบครองเมืองตาง ๆ ภายในเขตกําแพงเพชรในสมัย

ทวารวดี ตามหลักฐานพบวามีกษตัริยเขามาครอบครองเมืองกําแพงเพชรแลว 3  พระองค ์(ที่จริงแลวควรมี

มากกวาน้ี) ไดแก พระเจาไชยศิริเชียงแสน พระเจาสุริยราชา และพระเจาจันทราชา  

         1. พระเจาไชยศริิเชยีงแสน ผูสถาปนาเมอืงกาํแพงเพชร พระเจาไชยศริิเชยีงแสน จากตาํนานเมอืงเชยีงแส

น ในหนังสือประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 7 หน า 105-107 และจากพงศาวดารโยนก ในหนังสือ
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ประชุมพงศาวดารฉบับเดียวกัน หน า 489-491 กลาวขอความที่ตรงกันวา เป็นพระราชโอรสของพระเจาพรหม

(ซึ่งเคยไลปราบขอมจากเมืองโยนกถึงเมืองกําแพงเพชร) และเป็นกษตัริยองคที่ 2 แหงเมืองไชยปราการ

(ปัจจุบันเป็นเมืองโบราณ อยูระหวางเชียงรายกับแมน้ําโขง) ครอบครองเมืองไชยปราการได 11 พรรษา ถูก

กองทัพของพมาจาก เมืองสเทิมเขามารุกราน ไมสามารถที่จะตอสูได พระเจาไชยศิริทรงใหโหรตรวจดูชะตาเมือง

โหรถวายพยากรณวาชะตาเมืองขาด พระเจาไชยศิริทรงตัดสินพระทัยเผาเมืองไชยปราการแลวหลบหนีออกมา

พรอม กับทหารและ ครอบครัวราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 8 แรม 1 คํ่า จุลศกัราช 366  (พ.ศ. 1547) ปีมะ

เส็ง มาถึงเมืองกําแพงเพชร แลวพักพลได 3 คืน พอถึงวันอังคาร เดือน 9 แรม 4 คา จุลศกัราช 366 (พ.ศ.1547)

ปีมะเสง็ ไดสถาปนาขึ้นเป็นเมอืงกาํแพงเพชรและมีพระนามวา “พระเจาไชยศริิเชยีงแสน”   จากพงศาวดารโยนก

กลาววาพระเจาไชยศิริเชียงแสนสรางเมืองไตรตรึงษเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเมือง หลังจากที่สถาปนาเมืองกําแพงเพชรแล

ว

          2. พระเจาสุริยราชา พระอัยกา (ป ู) ของทานขุนศรีอินทราทิตย พระเจาสุริยราชา จากหนังสือประชุม

พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 1  หน า 177  กลาววา ทรงเป็นเชื้อพระวงศของพระเจาปทุมสุริวงษ ไดเขามา

ครอบครองเมืองกําแพงเพชร เมื่อจุลศกัราช 536 (พ.ศ. 1717)  มีพระอัครมเหสีทรงพระนามวาศิริสุทาราชเทวีมี

พระโอรสองคหน่ึงทรงพระนามวาจันทกุมาร ครองราชยเมืองกําแพงเพชรได 28 พรรษาสิน้พระชนมเมื่อจุล

ศกัราช 564 (พ.ศ.1745)

          นอกจากน้ีแลว เรื่อง ตาํนานของพระมหากษตัรยิแตโบราณของกรมศลิปากร ในหนังสอื “คาํใหการกรงุเกา”

หนา้ 180 ไดกลาวถึงพระเจาสุริยราชาที่ขึ้นครองราชยเมืองกําแพงเพชรไววา “พระมหากษตัริยที่สรางพระนคร

พิจิตรนัน้ เป็นเชื้อพระวงศพระเจาปทุมสุริยวงศ ในหนังสือ “คําใหการกรุงเกา” เลมเดียวกันน้ี ผูเขียนไดตรวจ

ชื่อเมืองที่หมายถึงเมืองกําแพงเพชรนัน้ ไดพบในหน า 11 มีหลายชื่อ ไดแก พิจิตปราการ วิเชียรปราการ ในหนา้

180 เรียกวา พระนครพิจิต และพระนครวิเชียรปราการ จากขอความที่กลาวมาน้ีสรุปไดวา พระเจาสุริยราชาเชื้อ

สายเขมร ไดทรงเป็นกษตัริยเมืองกําแพงเพชร ขึ้นครองราชยเมื่อจุลศักราช 536 (พ.ศ. 1717) ครองราชยได 28

พรรษา ก็สิน้พระชนมเมื่อ จุลศกัราช 564 (พ.ศ. 1745)

         3. พระเจาจ้นัทราชา พระชนก(พอ)ของทานขนุศรีอนิทราทติย จากหนังสอืประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนา

ภิเษก เลม 1 หนา้ 177-181 เป็นโอรสของพระเจาสุริยราชา ขึ้นครองราชยเมืองกําแพงเพชร เมื่อจุลศกัราช 570

(พ.ศ. 1751) กอนขึ้นครองราชยเมืองกําแพงเพชรนัน้ ไดทรงทองเที่ยวไปพรอมทหาร ไดมีความสัมพันธกับสาว

ชาวบานแหงหน่ึง  สาวงามนัน้ไมยอมที่จะไปอยูกับพระเจาจันทราชาในวัง จึงตองจากกัน ตอมาสาวนัน้ตัง้ครรภ

คลอดบุตรออกมาเป็นชายแลวทิง้ไวในป าออย ตายายเจาของไรออยมาพบไดนไปเลีย้งไว เมื่อมีอายรุาว 15 ปี  มี

รูปรางที่สงางาม และมีอานุภาพมาก จะออกปากสัง่สิ่งใดนัน้ยอมเป็นไปตามสิ่งนัน้ ตาและยายมีความรักบุตร

บุญธรรมเป็นอยางมาก และไดตัง้ชื่อวา “พระรวง”            
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           พระเจาจันทราชาทรงทราบ จึงตรัสสัง่ใหทหารไปหาตายาย พรอมทัง้พระรวงเขาเฝ า ตายายทัง้สองจึง

กราบบังคมทูลใหทราบความตามเหตุผลที่ไดกุมารนัน้มา พระเจาจันทราชาทรงฟังดังนัน้ทรงเชื่อแนวาเป็นโอรส

ของพระองคเองที่ไดมีความสัมพันธกับสาวชาวบานที่ผานมา จึงใหรับพระรวงนัน้เลีย้งไวเป็นพระราชโอรสในพระ

ราชวัง

            พระเจาจนัทราชาไดทรงยายจากเมอืงกาํแพงเพชรไปอยูสุโขทยั ในชวงนัน้ขอมแผขยายอาํนาจมาถงึกรงุ

สุโขทัย พระเจาจันทราชาทรงแตงตัง้ใหพระราชโอรส (พระรวง) ยกกองทัพออกตอสูกับกองทัพเขมร ฝาย

กองทัพเขมรสูไมไดจึงตองยกทัพถอยกลับไป

           พระเจาจนัทราชาไดสิน้พระชนม พระรวงไดขึ้นเป็นเจาเมอืงสุโขทยั เมื่อพ.ศ. 1781 จากหนังสอืคาํใหการ

กรุงเกา หน า 180  ไดกลาวถึงพระเจาจันทราชาอยางสัน้ๆ ไววา “พระมหากษตัิยที่สรางพระนครวิเชียรปราการ

(คือเมืองกําแพงเพชร) เป็นราชบุตรของเจาเมืองกําแพงเพชร”  “พระมหากษตัริยสรางพระนครสวรรคโลก พระ

มเหสีเป็นนาค พระราชโอรสคือพระรวง”       

            จากขอความทัง้หมดสรปุไดวา พระเจาจนัทราชาเป็นโอรสของพระเจาสรุยิราชา กอนขึ้นครองราชย เมอืง

กําแพงเพชร ไดมีความสัมพันธกับสาวชาวบาน (มักเรียกวานางนาค) แลวมีบุตรชายชื่อพระรวง  พระเจาจันทรา

ชาเชื่อวาเป็นโอรสของพระองศจึงนําไปอยุในวัง หลังจากขึ้นครองราชยเมืองกําแพงเพชรแลว ทรงยายจากเมือง

กําแพงเพชรไปสุโขทัย ไดเป็นเจาเมืองสุโขทัย และไดครอบครองเมืองสวรรคโลก (ศรีสัชนาลัย) ดวย

คําสําคัญ : กษตัริยเมืองกําแพงเพชร

ที่มา : กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร. (2557). ประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชร ยุค

หิน-ปัจจุบัน (เรียบเรียงจากการสัมมนาและทบทวน เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2557). กําแพงเพชร:

กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-02-18
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