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เรื่อง สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงัว่) เสด็จมาอําเภอเมืองกําแพงเพชร จริงหรือ

รายละเอียด

           ผูเขียนกลาวไวในบทความเรื่อง “เลาเรื่องเมืองชากังราว” มาแลววา เมืองชากังราวนัน้ไดตรวจสอบ
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เอกสารจากหลายฉบับ พบวาเป็นชื่อของเมืองซึ่งซํ้ากัน 2 เมือง คือ เมืองกําแพงเพชร และเมืองศรีสัชนาลัย

(สวรรคโลก) และในขอความสุดทายวา พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐ ในหนังสือประชุม

พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 1  หน า 212-213 ไดกลาวถึง “สมเด็จพระบรมราชาธิราช (พะงัว่) ที่ 1” ได

ยกทัพมาปราบปรามเมือง “ชากังราว” ถึง 4  ครัง้นัน้ ทานปราบปราม “เมืองชากังราว” ไหนแน ผูเขียนพยายาม

สืบคนจากเอกสารหลายฉบับ พบวามีเอกสารที่สามารถจะวินิจฉัยไดวา “เมืองชากังราว” ที่สมเด็จพระบรม

ราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงัว่)  ยกทัพมาปราบปรามนัน้หมายถึง “เมืองศรีสัชนาลัย” ตามหลักฐานจากเอกสารที่

สืบคน ไดแก

          1. หนังสือเที่ยวเมืองพระรวง เป็นพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยไดคัด

ลอกขอความในหน า 153-155 มาเสนอดังน้ี “เมื่อไดตรวจเรื่องเมืองสวรรคโลกในพงศาวดารเหนือแลว ก็ควร

ตรวจดูเรื่องราวของเมืองนัน้ ที่มีอยูในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาสืบไป จําเดิมเริ่มที่จะกลาวถึงเมืองสวรรคโลกใน

พงศาวดารกรุงเกาก็มีอยูในแผนดินสมเด็จพระรามาธิบดี (อูทอง) ปรากฏอยูวาในสมัยนัน้มีพระยาประเทศราชขึ้น

16 เมือง และเมืองสวรรคโลกเป็นเมืองประเทศราชเมืองหน่ึง ตอน้ีมานามเมืองสวรรคโลกก็หายไปนาน แตใชวา

ตัวเมืองนัน้จะวิบัติสูญไป เป็นแตจะเรียกชื่อแปลกไปจนจําไมไดเทานัน้ คือ ขาพเจาเชื่อตามความเห็นของทาน

นักเลงโบราณคดีบางทาน วาเมืองชากังราวที่กลาวถึงในพงศาวดารกรุงเกาเป็นหลายครัง้นัน้ไมใชอื่นไกล คือ

เมืองสวรรคโลกนัน่เอง พิเคราะหดูตามขอความในพงศาวดาร ซึ่งมีอยูวาสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะ

งัว่) ไดเสด็จขึ้นไปเอาเมืองชากังราวถึง 3 ครัง้ คือจุลศักราช 735 ปีฉลู เบญจศก เสด็จขึ้นไปเอาเมืองชากังราว พ

ระยาชัยแกว พระยากําแหงเจาเมืองออกตอรบพระยาชัยแกวตาย แตพระยกําแหงและไพรพลหนีเขาเมืองได ทัพ

หลวงก็ยกกลับคืนพระนครน่ีเป็นครัง้ที่ 1 จุลศกัราช 738 ปีมะโรง อัฐศก เสด็จขึ้นไปเอาเมืองชากังราว ไดพระยา

กําแหงกับทาวผากองคิดกันวาจะยกตีทัพหลวงไมสําเร็จเลิกหนีไป ทัพหลวงตีทัพผากองแตก ไดทาวพระยาเสนา

ขุนหมื่นครัง้นัน้มาก แลวก็เลิกทัพหลวงกลับพระนคร น้ีเป็นครัง้ที่ 2 จุลศักราช 740 ปีมะเมีย สัมฤทธิ์ศก ไปเอา

ชากังราวอีกเป็นครัง้ที่ 3 ครัง้นัน้พระมหาธรรมราชาออกมาถวายบงัคม ตรวจดูกับพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ

อักษรนิติ ไดความงอกออกไปอีกวาขุนหลวงพงัว่ไดเสด็จไปเอาเมืองชากังราวอีกครัง้ 1 เป็นครัง้ที่ 4 เมื่อจุล

ศกัราช 750 ปีมะโรง สัมฤทธิ์ศก ครัง้น้ีสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงัว่) ทรงพระประชวรหนักตอง

เสด็จกลับ  ตามขอความเหลาน้ีพึงเขาใจไดอยูแลววา เมืองชากังราวมิใชเมืองเล็กน อย เป็นเมืองสําคัญอันหน่ึง 

แตเมื่อกอนไดพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐมานัน้ ไมมีผูใดเดาไดเลยวาเมืองชากังราวคือเมืองใด อยูแหงหน

ตําบลใด มาไดหนทางเดาในพงศาวดารฉบับที่กลาวแลวนัน้ คือแหงหน่ึงมีขอความกลาวไววา  “ศักราช 813

มะแมศก ครัง้นัน้มหาราชมาเอาเมืองชากังราวไดแลวจึงมาเอาเมืองสุโขทัย เขาปลนเมืองมิไดก็เลยยกทัพกลับ

คืน” ดังน้ีจึงเป็นเครื่องนําใหสันนิษฐานเมืองชากังราวนัน้ คือเมืองสวรรคโลก  เพราะปรากฏวามหาราช (เมือง

เชียงใหม) ไดชากังราว แลวเลยไปเอาเมืองสุโขทัย ตองเขาใจวาเป็นเมืองที่อยูใกลเคียงกัน ถาจะนึกถึงทางที่เดิน
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ก็ดูถูกตองดี แตเหตุไฉนจึงเรียกชื่อเมืองสวรรคโลกวา ชากังราว ขอน้ียังแปลไมออก เมืองสวรรคโลกน้ีถึงแมเมื่อ

กรุงศรีอยุธยามีอํานาจขึ้นแลว ใชวาจะเสียอิสรภาพ ยังคงเป็นเมืองมีกษตัริยครองเรื่อยมา แมพระมหาธรรมราชา

ไดออกมาถวายบังคมขุนหลวงพะงัว่แลว เมืองก็ยังคงเป็นเมืองมีอิสรภาพอยู เพราะในสมัยนัน้ไมสูจะฝักใฝ ใน

เรื่องอาณาเขตนัก  ตองการแตเรื่องคนเทานัน้ แตวงศกษตัริยครองสวรรคโลกจะไดสูญไปเมื่อใดแนก็ไมปรากฏ”

จากขอความทัง้หมดที่คัดลอกมานัน้ สรุปไดวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรง วินิจฉัยในครัง้ที่

สมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงัว่) ไดเสด็จขึ้นไปเอาเมืองชากังราวถึง 4 ครัง้นัน้ หมายถึงเมือง

ศรีสัชนาลัยหรือเมืองสวรรคโลก                  

            2. หนังสือชินกาลมาลีปกรณ ไดกลาวถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) วาไดทรงยึดเมืองชัย

นาท (พิษณุโลก) ได ใหสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขนุหลวงพะงัว่) เจาเมืองสุพรรณบุรีขึ้นมาครอบครอง พระยา

ลิไทตองยินยอมและตองสงบรรณาการเป็นอันมาก ในเวลาตอมาพระยาลิไทไดขอเมืองพิษณุโลกคืนจากสมเด็จ

พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) ไดคืนเมืองพิษณุโลกใหกับพระยาลิ

ไท สวนสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพะงัว่) ซึ่งเคยครองเมืองพิษณุโลกกลับไปครองเมืองสุพรรณบุรีตาม

เดิม พระยาลิไทครองเมืองพิษณุโลก ทรงตัง้พระมหาเทวีซึ่งเป็นขนิษฐาครองเมืองสุโขทัย และทรงตัง้ติปัญญา

อํามาตย (หรือเรียกชื่ออีกอยางหน่ึงวาพระยาญาณดิส) ครองเมืองกําแพงเพชร ในชวงครองเมืองกําแพงเพชรอยู

นัน้ พระยาญาณดิสไดยินยอมใหพระมารดาไปเป็นมเหสีแกสมเด็จพระบรมราช (ขุนหลวงพะงัว่) ซึ่งขณะนัน้ได

ครองกรุงศรีอยุธยา และพระมารดานัน้ไดเป็นที่รักใครโปรดปานของสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขนุหลวงพะงัว่)

จนสามารถขอพระแกวมรกตจากสมเด็จพระบรมราชาธิราช (หลวงพะงัว่) มาไวที่เมืองกําแพงเพชร

            3.  ในหนังสือประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เลม 7 หน า 576-579 มีขอความสรุป ไดวา จุล

ศักราช 762 (พ.ศ.1943) ทาวมหาพรหมเจาเมืองเชียงรายซึ่งเคยหลบหนีเจาเมืองเชียงใหมมา พึ่งพาพระยาญาณ

ดิสที่เมืองกําแพงเพชร ไปนําทหารแปดหมื่นจากเชียงใหมมาลอมเมืองกําแพงเพชรไวใหพระสุคันธเถระเขาเจรจา

ขอใหพระยาญาณดิสยอมถวายพระแกวมรกตใหกับทาวมหาพรหม พระยาญาณดิสเห็นจะสูรบไมได จึงแตง

บรรณาการเครื่องชางอยางดีสงไปถวายแดทาวมหาพรหมขอเป็นทางราชไมตรีและยอมถวายพระแกวมรกตให

แตขอใหทาวมหาพรหมถอยทัพไปกอนจึงจะสงพระแกวมรกตตามไปถวายภายหลัง เพราะวากองทัพจากกรุงศรี

อยุธยา (สมเด็จพระรามราชาธิราช กษตัริย องคที่ 5 แหงกรุงศรีอยุธยา) ยกทัพมาถึงปากน้ําโพแลว ถาเสด็จมา

ถึงก็จะไมไดพระแกวมรกตไป ทาวมหาพรหมจึงถอยทัพไปตัง้ ณ เมืองตาก ครัน้ครบ 7 วัน พระเจาญาณดิสก็

เชิญพระแกวมรกตลงเรือ มอบใหพระสุคันธเถระไปถวายทาวมหาพรหม จากหนังสือที่นํามาเสนอทัง้ 2 เรื่องนัน้

สามารถที่จะกลาวไดวา พระปัญญาอํามาตยหรือพระยาญาณดิสนัน้ เป็นโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขนุ

หลวงพะงัว่) และพระมารดานัน้เป็นมเหสีคนโปรดของสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขนุหลวงพะงัว่) จนสามารถขอ

พระแกวมรกตมาไวที่เมืองกําแพงเพชร ได นอกจากนัน้แลว พระปัญญาอํามาตยหรือพระยาญาณดิส ไดเป็นเจา
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เมืองกําแพงเพชร ไมน อยกวา 30 ปีตัง้แตปลายสมัยพระยาลิไทจนถึงสมัยสมเด็จพระรามราชาธิราช (กษตัริย

องคที่ 5 แหงกรุงศรีอยุธยา) จึงทําใหสันนิษฐานไดวาสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขนุหลวงพะงัว่) ไมเคยยกทัพมา

ยึดเมืองกําแพงเพชรแตอยางใด  

คําสําคัญ : สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1, ขุนหลวงพะงัว่, กําแพงเพชร

ที่มา : กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร. (2557). ประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชร ยุค

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

กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร.

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-02-25

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1304&code_db=610001&code_type=01
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