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เรื่อง กําแพงเพชร สมัยสุโขทัย

รายละเอียด

พอขุนศรีอินทราทิตย : เจาเมืองสุโขทัยเชือ้สายบานโคนเมืองกําแพงเพชร

           ขอความในจารกึหลกัที่ 2 ศลิาจารกึวดัศรีชมุ ในหนังสอืประชมุศลิาจารกึภาคที่ 1 หน าที่ 37-39 ในบรรทดั

ที่ 21-40 อธิบายโดยสรุปวา พอขุนศรีนาวนาถม ไดครอบครองเมืองสุโขทัยและ เมืองศรีสัชนาลัยมากอน หลัง

สิน้พอขุนศรีนาวนาถมแลว พอขุนบางกลางหาว ไดเขามาครอบครอง ตอมาถูกขอมขยายอํานาจยึดเมืองตาง ๆ

ได พอขุนบางกลางหาวจึงตองขอความชวยเหลือไปยังพอขุนผาเมือง เจาเมืองราดซึ่งเป็นโอรสของพอขุนศรีนาว

นาถม พอขุนผาเมืองไดสัง่ใหพอขุนบางกลางหาวไปนําทหารของพระองคที่เมืองบางยางมาสูรบ พอขุนบางกลาง

หาวก็ยังไมสามารถที่จะชนะขอมสบาดโขลญลําพงได จนทําใหพอขุนผาเมืองตองยกทัพออกมาชวย จนในที่สุด

ไดเมืองบางขลัง ศรีสัชนาลัย  และเมืองสุโขทัยคืน ไดและพอขุนผาเมืองไดอภิเษกพอขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นเจา

เมืองสุโขทัยทรงพระนามวา “ศรีอินทรบดินทราทิตย” 

           ขอความในจารึกหลักที่ 1 ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง ในหนังสือประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 หน า 17 ได

กลาวถึงราชวงศพอขุนศรีอินทราทิตยวา มีมเหสีชื่อนางเสือง โอรสองคโตเสียชีวติเมื่อยังเล็ก โอรสองคที่ 2
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พอขุนบานเมือง โอรสองคที่ 3 พอขุนรามคําแหง หรือรามราช องคที่ 4 และ 5  เป็นราชธิดา 

            จากจารกึหลกทัี่ 2 และ 1 นัน้ไมไดกลาวถงึเชื้อชาติตระกลู หรอืถิน่ฐานของพอขนุศรีอนิทรา ทติย วามา

จากที่ใด ตามหลักฐานที่นักประวัติศาสตรของการขึ้นครองราชและสิน้รัชกาลนัน้ พอจะสรุปไดวา พอขุนศรี

อินทราทิตยขึ้นครองราชยเมื่อ พ.ศ. 1780-1792 และสิน้รัชกาลเมื่อ พ.ศ. 1821หรือ พ.ศ. 1822 (เพราะพอขุน

บาลเมืองขึ้นครองราชย เมื่อ พ.ศ. 1821 หรือ 1822) 

พระรวงผูครอบครองเมืองสุโขทัยมาจากไหนบาง

          ในหนังสอืประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนาภเิษก เลม 1  กลาวถงึพระรวงซึ่งมีความเกีย่วของกบัอาณาจกัร

สุโขทัย มีถึง 3 ราชวงศ ไดแก

          1. พระรวงจากเมืองหริภุญไชย (จังหวัดลําพูน)

          2. พระรวงจากเมืองละโว (จังหวัดลพบุรี)

          3. พระรวงจาก เมืองพิจิตรปราการ (จังหวัดกําแพงเพชร) 

พระรวงจากเมืองหริภุญไชย จังหวัดลําพูน

          จากพระราชพงศาวดารเหนือ เรื่องพระรวงอรุณราชกุมารเมืองสวรรคโลก ในหนังสือประชุม พงศาวดาร

ฉบับกาญจนาภิเษก เลม 1 หนา้ 88-92 มีขอความที่สรุปไดวา พระยาอภัยคามินีราช เมืองหริภุญไชย (ลําพนู) ได

ออกไปจําศีลอยูในเขาใหญ ไดเสพเมถุน (สังวาส) กับนางนาค (สาวชาวบาน) จนเกิดราชบุตรองคหน่ึงทรง

พระนามวา “อรุณราชกุมาร” เมื่อโตขึ้นพระยาอภัยคามินีราชใหไปครองเมืองศรีสัชนาลัย มีพระนามวา “พระยา

รวง” 

          พระยารวง ไดเสด็จไปเมืองจีน มีความชอบทางพนัน ชอบเลนวาว มีวาจาสิทธิ ์ พระรวงได สิน้พระชนม

เมื่อคราวที่ทรงเลนน้ําที่กลางแกงหลวง แลวจมหายไป ไมสามารถจะตามหาพระศพได  เมื่อปี พุทธศกัราช 1200

จุลศกัราช 152 ปีชวด สัปตศก 

พระรวงจากเมืองละโว  จังหวัดลพบุรี

          จากพระราชพงศาวดารเหนือ เรื่องพระรวงเมืองสุโขทัย ในหนังสือประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก

เลม 1 หนา้ 99-102 มีขอความที่กลาวไววา นายคงเครา ซึ่งเป็นนายสวยน้ําดูแลสระน้ํา ทะเลชุบศรที่เมืองละโว

เป็นน้ําที่ชาวกัมพูชานําไปเสวยทุก ๆ 3 ปีจะมาขน 1 ครัง้ นายคงเครามีบุตรชายคนหน่ึงชื่อ นายรวง เป็นคนที่มี

วาจาสิทธิ ์ หลังจากนายคงเคราเสียชีวิตแลว ไพรทัง้หลายก็ยกนายรวงเป็นนายกองบังคับไพรดูแลสระน้ําทะเลชุบ

ศรตอไป

          ครัน้เมื่อครบกําหนดมาขนน้ํา นักคุมของกัมพูชาควบคุมไพรมาขนน้ําที่เมืองละโว นําเกวียนมา 50 เลม

แตละเลมใสลุงน้ํา (ภาชนะใสน้ํารูปทรงกระบอกเตีย้ๆ) เลมละ 25 ใบ เมื่อถึงเมืองละโว ไดเรียกหา นายคงเครา
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ใหเปิดประตูเพื่อตักน้ํา พบแตนายรวงซึ่งไพรไดอธิบายวานายรวงบุตรของนายคงเคราเป็นผูควบคุมดูแลแทน

นายรวงไดบอกนักคุมวาน้ําที่นํามาขนน้ํานัน้จะเสียเวลา ขนน้ําไปไดน อย   ครัง้น้ีใหสานเป็นชะลอมใสน้ําไปดีกวา

จะไดน้ําทีละมาก ๆ ใชไดนาน ไมตองมาขนบอย นักคุมจึงถามวาชะลอมตาหาง จะใสน้ําไดหรือ นายรวงกลาววา

กลัวจะไมมีน้ํามาใสชะลอมเสียมากกวา ดวยความกลัวนักคุมจึงเกณฑ ไพรสานชะลอมเลมละ 25 ใบ ครัน้

กําหนดจะเดินทางกลับ จึงเปิดประตูเอาชะลอมจุมน้ําแลวยกขึ้นใสเกวียน เดินทางไปกัมพูชา มาถึงดานแหงหน่ึง

คนคุมน้ํามาสงสัยในใจอยูวาชะลอมจะขังน้ําไดหรือ ก็เกิดบันดาลใหมีน้ําไหลลนออกมาจากชะลอมทุกคนตางก็

เห็นวามีน้ํา จึงกลาวสรรเสริญถึงความสักสิทธิ ์ของนายรวง ในขณะที่กองเกวียนผานไปนัน้ ผูคนก็เลาลือกันวา

ชะลอมที่บรรทุกมานัน้มีแตชะลอมเปลา ไมมีน้ํา เมือถึงกัมพูชา กษตัริยกัมพูชาเรียกนักคุมผูคุมเกวียนไปสอบ

ถาม นักคุมไดทูลเรื่องราวทุกประการ บรรดานายนายทัพนายกองไดยกชะลอมที่บรรทุกมานัน้เทลงไปในหมอน้ํา

ก็เกิดมีน้ําเต็มหมอน้ําและลนออกมา 

            กษตัรยิกมัพชูาทรงตกพระทยัเหน็วานายรวงเป็นผูที่มีบญุมาเกดิ จงึคดิจบัตวัมาฆาเสยี นายทพันายกอง

จึงเกณฑทหารไปตามจับนายรวงรูขาวก็หนีไปทางเมืองพิจิตร ไปถึงสุโขทัยอาศัยวัดอยูและไดอุปสมบทเป็นภิกษุ

จึงไดเรียกวา “พระรวง” ทหารขอมที่รับอาสามาจับนายรวงมาถึงเมืองละโว ไดถามหานายรวง ชาวบานบอกวา

ขึ้นไปเมืองเหนือ ทหารไดแยกกันไป ไปถึงเมืองสวรรคโลก  ชาวบานบอกวาเขาเลาลือกันวาไปอยูเมืองสุโขทัย

บวชเป็นภิกษุอยู ครัน้เมื่อตามไปถึงสุโขทัยเห็นพระรวงกําลังกวาดวัด ทหารขอมจึงถามวาพระรวงอยูที่ไหน พระ

รวงบอกใหคอยอยูเดี๋ยวจะไปบอก ขอมก็คอยอยูจนกลายเป็นหินจนถึงวันน้ี

            เมื่อปีพุทธศกัราช 1502 กษตัริยสุโขทัยสิน้พระชนม ไมมีวงศานุวงศ เสนาบดีไดประชุมเพื่อหาบุคคลมา

เป็นเจาเมือง ก็เห็นแตพระรวงบวชอยูที่วัดเหมาะที่จะเป็นเจาเมืองได ก็พรอมใจกันไปที่วัดเชิญพระรวงลาผนวช

รับพระรวงเขามาครองเมืองสุโขทัย

 พระรวงจากเมืองพิจิตรปราการ (จังหวัดกําแพงเพชร)

             จากหนังสอืประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนาภเิษก เลม 1 หน า 177-188 ไดกลาวถงึพระรวง องคหน่ึง ซึ่ง

ภายหลังไดขึ้นเป็นเจาเมืองเจาเมืองสุโขทัย โดยมี อัยกา (ป ู) และชนก (พอ) เป็นเจาเมือง กําแพงเพชร โดยจะ

ขอนําเรื่องราวโดยยอมาเสนอดังน้ี

             เมื่อจุลศกัราช 536 (พศ. 1717) พระเจาสุริยราชาเชื้อพระวงศของพระเจาปทุมสุริยราชา ไดมาครอบ

ครองเมืองกําแพงเพชร โดยมีพระโอรสทรงพระนามวา พระเจาจันทรกุมาร อยูมาวันหน่ึง พระเจาจันทรกุมาร

เสด็จประพาสปาพรอมดวยทหารจํานวนมาก พบหญิงสาวนางหน่ึงมีรูปโฉมงดงาม พระองคมีความเสนหา รักใคร

และไดนางนัน้ จนเกิดโอรสมีพระนามวา พระรวง พระเจาจันทกุมาร ขึ้นครองราชยเมืองกําแพงเพชรตอจาก

พระเจาสุริยราชา เมื่อจุลศกัราช 570  (พ.ศ.1751) ทรงพระนามวาพระเจาจันทราชา ในเวลาตอมาทรงทิง้เมือง

กําแพงเพชรไปครองเมืองสุโขทัย พระเจาจันทราชาขึ้นครองราชยได 30 ปี ก็สิน้พระชนม พระรวงไดขึ้นครอง
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ราชเป็นเจาเมือง สุโขทัยตอมา เมื่อ พ.ศ. 1781

             ในปลายรชักาลนัน้ มีชาวมอญชื่อมะกะโท เขาม้าคาข้ายในเมอืงสุโขทยั แลวเลกิเขาไปฝากตวัอยูกบันาย

ชางพระที่นัง่โรงใน ชวยดูแลรักษาเก็บกวาดมูลชางทําใหโรงชางสะอาดอยูเสมอ นายชางใหความเมตตารักใคร

นายมะกะโท ทําความดีเรื่อยมาจนเป็นที่โปรดปรานของพระรวงเจา จนไดเลื่อนใหมะกะโท ขึ้นเป็นขุนวัง

ตําแหนงกรมวัง มะกะโทมีความรักใครพระนางสุพรรณเทวี พระราชธิดาของพระรวงเจา จึงตัดสินใจพาพระราช

ธิดานัน้หนีออกจากสุโขทัยไปอยูที่บานตะเกาะวุนซึ่งเป็นบานเดิมของตน ในเวลาตอมาดวยอํานาจวาสนาของมะ

กะโท ไดตัง้ตัวขึ้นเป็นกษตัริยเมืองเมาะตะมะ ทรงพระ นามวา พระเจาฟ ารัว่

             พระรวงไดครองราชยสมบตัิเป็นเป็นสขุมาชานาน เมื่อแรกขึ้นครองราชยสมบตัิมีพระชนม ได 35 พรรษา

อยูในราชสมบัติได 35 พรรษา รวมพระชนมาย ุ75 พรรษาก็เสด็จสวรรคต

             พระรวงจากกําแพงเพชร คือ พอขุนศรีอินทราทิตย

             เจาเมืองสุโขทัย ทรงพระนามวา “พอขุนศรีอินทราทิตย” จากศิลาจารึก และ “พระรวง”  จากประชุม

พงศาวดาร ยอมเป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยอาศัยหลักฐานตอไปน้ี

             1. พระรวงไดขึ้นครองราชย เมื่อ พ.ศ. 1781-1821 ซึ่งตรงกับศักราชที่พอขุนศรีอินทราทิตยขึ้นครอง

ราชยตามที่นักประวัติศาสตรตรวจสอบไว ้

             2. พงศาวดารพมาไดบันทึกวา มะกะโท เขามารับราชการที่กรุงสุโขทัยกับพระรวง เมื่อ พ.ศ. 1815 ซี่

งเป็นชวงที่พอขุนศรีอินทราทิตยยังครองเมืองสุโขทัยอยู

             3. จากหนังสือชินกาลมาลีปกรณ ในหนา้ 112-113 มีขอความตอนหน่ึงเชื่อวาพอขุน ศรีอินทราทิตย

ประสูติที่บานโคน กําแพงเพชร ดังขอความตอไปน้ี

             “ ไดยนิวาที่ตาํบลที่บานโคน ยงัมีชายคนหน่ึงรปูงาม มีกาํลงัมาก ทองเทีย่วอยูในปา มีนาง เทพธดิาองค

หน่ึง เห็นชายคนนัน้แลว ใครจะรวมสังวาสดวย จึงแสดงมารยาหญิง ชายคนนัน้ก็รวมสังวาสกับนางเทพธิดาองค

นัน้ เน่ืองจากการรวมสังวาสของเขาทัง้สองนัน้ จึงเกิดบุตรชายหน่ึงและบุตรชายคนนัน้ มีกําลังมาก รูปงาม

เพราะฉะนัน้ชาวบานทัง้ปวงจึงพรอมใจกันทําราชาภิเษกบุตรชายคนนัน้ บุตรชายซึ่งครองราชยสมบัติในเมือง

สุโขทัยนัน้ ปรากฏพระนามในครัง้นัน้วา โรจราช ภายหลังปรากฏพระนามวา พระเจารวง”

             ผูแปลหนังสือเลมน้ีมีคําอธิบายวา บานโค อาจเป็น บานโคน จังหวัดกําแพงเพชร   

คําสําคัญ : กําแพงเพชร

ที่มา : กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร. (2557). ประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชร ยุค

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

กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร.
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-18 23:57:02 หน า 5

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-02-24

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1292&code_db=610001&code_type=01
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