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เรื่อง ประวัติศาสตรกําแพงเพชร จากใบบอกเมืองกําแพงเพชร

รายละเอียด

           ในสมยัโบราณ การตดิตอระหวางเมอืงประเทศราช เมอืงพระยามหานคร และเมอืงตาง ๆ ในพระบรมโพธิ

สมภาร มีการติดตอและรายงานโดยการใชใบบอก มีประโยชนในการรายงาน เรื่องราชการ ใบบอกเป็นเอกสาร

ทางประวัติศาสตรที่สําคัญอยางหน่ึง อาจมีขอเท็จจริงอยูในใบบอกประสมกันอยู แตอาจเป็นตนเคาของหลักฐาน

ในการสืบคนใหลึกลงไปในอดีตที่ยังไมมีใครสนใจนัก ประวัติศาสตรสวนใหญเป็นประวัติศาสตรของเมืองหลวง

ของราชธานี สวนประวัติศาสตรของหัวเมืองมิใครมีผูใดใสใจ ใบบอกจึงเป็นหลักฐานที่สําคัญอีกอยางหน่ึงที่ฉาย

ภาพในอดีตของแตละเมืองอยางชัดเจนในสมัยนัน้ ๆ

           ใบบอกเมืองกําแพงเพชร มีจํานวนมาก ตัง้แตสมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 8 แหงกรุงรัตนโกสินทร

กอนหน านัน้เราไมพบ อาจมีแตถูกทําลายไปสิน้ในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยา ครัง้ที่ 2 ใบบอกของเมืองกําแพงเพชรมี

มากในสมัยปฏิรูปการเมืองของรัชกาลที่ 5 เพื่อใหหัวเมืองไดรายงานความเคลื่อนไหวทุกเรื่อง แมแตเรื่องเล็ก

น อยเพื่อสะดวกในการควบคุมดูแล มิใหกระดางกระเดื่องหรือแข็งเมือง และสามารถควบคุมจัดการมิใหหัวเมือง

ไดมีโอกาสจัดการอะไรดวยตนเองได นับวาเป็นการลดความสําคัญของเจาผูครองนครลงกําแพงเพชรก็เชนกัน

            ใบบอกเมอืงกาํแพงเพชร จะขึ้นตนดวย ที่ตัง้คอืเมอืงกาํแพงเพชร ใชจลุศกัราช เป็นสาํคญัในการวนัเดอืน

ปี และจะขึ้นตนดวยคําวา………

            ขาพเจา พระยารามรณรงคสงครามรามภกัดีอภยัพริิยภาหะ ผูสาํเรจ็ราชการเมอืง พระอนิทแสนแสง ปลดั

เมือง พระมนตรีราชยกบัตร... ซึ่งทัง้สามทานเป็นกรรมการเมืองกําแพงเพชร แสดงถึงมิใหรายงานคนเดียวเพื่อ
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ใหขอความเป็นจริง ตอนจบลงนาม พรอมประทับตราทุกทาน บางฉบับจะมีเฉพาะชื่อของพระยารามรณรง

คสงครามรามภักดีอภัยพิริยภาหะเพียงทานเดียว และตอดวยกรมการเมืองเลย เจาเมืองกําแพงเพชร มีชื่อ

ราชทินนามวา พระยารามรณรงคสงครามรามภักดีอภัยพิริยภาหะ มาตัง้แตสมัยอยุธยา ก็เรียกกันสัน้ ๆ วา

พระยาราม นาจะสืบเชื้อสายในคนตระกูลเดียวกันมาหลายยุคสมัย....มีหลักฐานจากหลายแหงในพงศาวดารเกือบ

ทุกฉบับ ซึ่งเราจะมิไดกลาวถึงในที่น้ี แตจะกลาวถึงเฉพาะพระยารามรณรงคสงครามรามภักดีอภัยพิริยภาหะใน

ใบบอกเมืองกําแพงเพชรที่คนความา เริ่มตัง้แตพระยารามรณรงคสงครามรามภักดีอภัยพิริยภาหะ (เกริก) ใน

สมัยพระเจากรุงธนบุรี คือราวพุทธศักราช 2310-2325 เรียกกันโดยสามัญวาเจาคุณเกริก ไมทราบชื่อภริยา เจา

คุณเกริกมีบุตรหน่ึงคน ชื่อเจาคุณนุช ๆ มีภริยาชื่อเกา ภายหลังบวชเป็นชี และไดสรางวัดมีนามวาวัดชีนางเกา

(อยูบริเวณเยื้องกับที่ทําการไปรษณียกําแพงเพชร) ในสมัยรัชกาลพระพุทธยอดฟ าจุฬาโลก ไดโปรดใหนายนุช

รวมทัพไปตีทัพแขกที่เมืองปัตตานีกับนายบุญศรี บุตรชาย ไดชัยชนะกลับมา ไดรับพระราชทานความดีความ

ชอบใหดํารงตําแหนงพระยารามรณรงคสงครามรามภักดีอภัยพิริยภาหะแทนบิดา เมื่อบิดาถึงแอนิจกรรมแลว พ

ระราชทานครอบครัวแขกมาหน่ึงรอยครอบครัว มาอยูที่บริเวณเกาะแขก ซึ่งอยูตอนใตโรงพยาบาลกําแพงเพชร

(ปัจจุบันไมมีแขกปัตตานีในบริเวณบานแขกแลว) และพระราชทานดาบฝักทองใหเป็นบําเหน็จมือ ซึ่งตอมาดาบ

ฝักทองไดเป็นพระแสงราชศัตราประจําเมืองกําแพงเพชร สวนคุณบุญศรีบุตรชาย ไดพระราชทานใหไปกินเมือง

ศรีสัชนาลัย นามวาพระยาฤทธิ ์เดช และไดพระราชทานหมอมฉิม ใหเป็นภริยา นับวามีความดีความชอบมาก

สังเกตจากการพระราชทานสิ่งของและบุคคลให ในสวนพระยาฤทธิเดชกับหมอมฉิม มีธิดาชื่อคุณหญิงพลับ ๆ ได

สมรสกับพระยากบัตร เมืองสุโขทัย มีบุตรธิดา 4 คน คือ พระยาน่ิม พระยาพุมพิจิตร เจาคุณออง และพระยารณ

ชัย... และเน่ืองจากไปกันเมืองอื่นจึงไมไดสืบคนตอ...

             สวนพระยารามรณรงคสงครามรามภักดีอภัยพิริยภาหะ (พระยากําแพงนุช) กับทานผูหญิงเกา หรือ

ทานผูหญิงชิ มีธิดาทานหน่ึงนามวา ทานผูหญิงแพง ทานผูหญิงแพงไดสมรสกับเจาคุณนาคและดับ้พระราชทาน

ตําแหนงเป็นพระยากําแพง พระยากําแพงนุชและทานผูหญิงแพง มีบุตรธิดา 7 ทาน ลวนไดรับพระราชทาน

ตําแหนงที่สําคัญทัง้สิน้ แสดงถึงบารมีของพระยากําแพงนุช ยังมีถึงลูกหลายอยางทัว่ถึงจึงไดรับพระราชทาน

ตําแหนงสําคัญเรียงตามอายุคือ

             1. พระยากาํแพง (บวั) ไดเป็นเจาเมอืงกาํแพงเพชร ตอจากพระยากาํแพงนาค นามพระราชทานวา พระ

ยารามรณรงคสงครามรามภักดีอภัยพิริยภาหะ (บัว)

             2. พระยากาํแพง (เถื่อน) ตอมาเปลีย่นชื่อเป็นถวลิ ไดเป็นเจาเมอืงกาํแพงเพชร ตอมาจากพระยากาํแพง

(บัว) ไดรับพระราชทานใหเป็นเจาเมืองกําแพงเพชรนามพระยารามรณรงคสงครามรามภักดีอภัยพิริยภาหะ

(เถื่อน)

             3. พระยากําแพง (น อย) ไดเป็นเจาเมืองกําแพงเพชร ตอจากพระยากําแพง (เถื่อน) ไดรับพระราชทาน
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นามวา พระยารามรณรงคสงครามรามภักดีอภัยพิริยภาหะ (น อย)

             4. พระยากาํแพง (เกดิ) ไดเป็นเจาเมอืงกาํแพงเพชรตอจากพระยากาํแพง (นอย) ไดรบัพระราชทานนาม

วา พระยารามรณรงคสงครามรามภักดีอภัยพิริยภาหะ (เกิด)

             5. หมอมสุดใจ ไดถวายตัวเป็นพระสนมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2

             6. พระยาพลไกร (ออง)

             7. คุณฉิม (สืบไมไดนาจะเป็นสตรี)

             8. พระยากําแพง (เกิด) กับทานผูหญิงทรัพย มีบุตรธิดา 9 คน คือ 

             9. คุณยาหุน แตงงานกับหลวงพินิจ

             10. คุณยานก แตงงานกับคุณป ูเสือ

             11. คุณยาขา ถึงแกกรรมตัง้แตเยาววัย

             12. หลวงวิเศษสงคราม (ดศิ)

             13. คุณยาผึ้ง แตงานกับพระพล (เรียม นุชนิยม)

             14. หลวงพิพิธอภัยผูชวย (ตาย)  

             15.  พระยากําแพง (อน)

             16. คณุหญงิภู (ภรยิาพระยารามรณรงคสงคราม หรนุ อนิทรสตู) คอืพระยากาํแพงคนสดุทาย ในสกลุน้ี

             17. คณุยา่หญิงทองหยิบ ถวายตัวเป็นนางหาม รัชกาลที 4

             หลวงพิพิธอภัยผูชวย (ตาย) มีภรรยาชื่อคุณหญิงกระจับ ๆ เป็นภรรยาในนามของพระยากําแพง (อน)

ซึ่งมีศักดิ ์เป็นพี่สะใภ สันนิษฐานวา เมื่อหลวงพิพิธอภัยผูชวย (ตาย) ถึงแกกรรม หลวงพิพิธอภัย (หวล) ผูเป็น

บุตร ไดมาเป็นบุตรบุญธรรมของพระยากําแพง (อน) จากพระราชนิพนธจดหมายเหตุประพาสตนกําแพงเพชรใน

รัชกาลที่ 5 บันทึกวา หลวงพิพิธอภัย (หวล) เป็นบุตรพระยากําแพง (อน) ผูถวายดาบฝักทองแดรัชกาลที่ 5

              หลวงพิพิธอภัย (หวล) มีภรรยา 2 คน คือนางจัน มีบุตรธิดา 2 คน คือ

              1. นางหวดี รามสตู ภรรยารองอาํมาตยตรี ขนุทรงราชผล (พลี ศภุดษิฐ) ซึ่งไดชื่อวาเป็นสาวงามกาํแพง

เพชร ในพระราชนิพนธจดหมายเหตุประพาสตนของพระพุทธเจาหลวง ไดเขาเฝ าพระพุทธเจาหลวง พระองค

บันทึกไววา ...ผูหญิงเมืองน้ีนับวารูปพรรณสัณฐานดีกวาเมืองอื่นในขางเหนือ คนงามทัง้ 4 ที่จะใหถายรูปนัน้ เขา

ใหถือกระเชาหมากคอยแจก คือหวีด บุตรหลวงพิพิธอภัย อายุ 16 ปี คนน้ีรูจักโปสตถายรูป จึงไดถายรูปเฉพาะ

คนเดียว... แมหวีดผูน้ีคือมารดาของคุณครูวัฒนา ศุภดิษฐ ขุนทรงราชผล (พลี ศุภดิษฐ) ไดบันทึกไววา ไดแต

งานกับแมหวีด เมื่อเดือนแปด มีมะแม พุทธศักราช 2450 หลังจากพระพุทธเจาหลวงเสด็จกลับ 1 ปี แมหวีด

ถึงแกกรรม เมื่อวันเสาร แรม 2 คํ่า เดือนยี่ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2461 เวลา 7

นาฬิกา อายุได 29 ปี (แมหวีดเกิดเมื่อวันศุกร เดือนสาม มีขาล พุทธศักราช 2433)
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              2. นายหอม รามสูต (มีรายละเอียดมากยังไมนําเสนอ)

             สวนภรรยาอกีคนหน่ึงคอื นางพนั มีบตุรธดิา 8 คน จะไมนําเสนอในครัง้น้ี .....นับวาสิน้สดุประวตัศิาสตร

กําแพงเพชร เมื่อสิน้สุดรัชกาลที่ 5 สวนรายละเอียดไดเก็บไวนําเสนอในคราวตอไป

              ใบบอกกําแพงเพชร ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีจํานวนมากแตจะนําเสนอในบางสวนที่นาสนใจ

              เรื่องที่ 1 การเบิกเงินของหัวเมืองกําแพงเพชร เพื่อจายคาทําทางสายโทรเลข เมื่อวันพุธขึ้นหน่ึงคํ่า

เดือนสิบ ปีระกาสัปตศก ศักราช 1247 ความโดยยอกลาวถึงสมเด็จพระเจาน องยาเธอ เจาฟ าภานุรังษสีวางวงษ

กรมหลวงภานุพันธวรเดช สําเร็จราชการกรมไปรษณียโทรเลข กราบทูลวาใหหมอมเทวาธิราชนุกุลไปทํางานสาย

โทรเลข เบิกเงิน 1,400 บาทจากเมืองกําแพงเพชรเป็นเงินเดือน จํานวน 7 เดือน

             เรื่องที่ 2 รายงานการสืบสวนจับกุมผูรายระหวางเมืองกําแพงเพชรกับเมืองตาก เมื่อวันพุธขึ้นหน่ึงคํ่า

เดือนสิบ ปีระกาสัปตศก ศักราช 1247 ความโดยยอ กลาวถึงระหวางเมืองกําแพงเพชรกับเมืองตาก มีโจรผูราย

ชุกชุมมาก ลูกคาอังกฤษทํามาคาขายเป็นที่ลําบากมาก ใหพระยารามฯ แตงตัง้พระมนตรีราชยกระบัตรออกชําระ

จับตัวผูรายใหได จับไดไอเสือถิ่น ไอเสือแยม ปลนจีนถุง และไอเอมผูรายปลนฆาที่เมืองตาก มาซอนตัวที่ลาน

ดอกไม จับตัวไดและพิจารณาตัดสินความแลว

             เรื่องที่ 3 การขอเปลี่ยนทนายความของพระยากําแพงเพชร จากจีนแดงเป็นหลวงเทพสุภา ณ วันศุกร

แรมสองคํ่า เดือนสิบ ปีระกา สปัตศก 1247 ความโดยยอกลาวถึง นายกักฟ องกลาวโทษพระยากําแพง หลวงวัง

หลวงพิไชยภักดี หลวงพรหม หลวงเทพอาญา นายขุนทอง นายผูคุม โดยมีจีนแดงเป็นทนายความให พระยา

กําแพงกับพวก ตอมาพระยากําแพงกับพวกขอเปลี่ยนทนายความจีนแดงเป็นหลวงเทพสุภาแพง

             เรื่องที่ 4 รายงานการตดิตามเกบ็สวยคงคางเพื่อนําสงเขาพระคลงัมหาสมบตัิ วนัพธุ ขึ้นสบิสามคํ่า เดอืน

สิบเอ็ด ปีระกา สปัตศก ศักราช 1247 ความโดยยอกลาวถึง ตามที่ใหเก็บสวยสงถึงพระคลังมหาสมบัติใหเต็มเม็ด

เต็มหนวยนัน้ ไดพยายามเก็บสวยอยางละเอียดแลว รวมเงินหกชัง่สิบหาตําลึง พรอมบัญชีหางวาวใหขุนรักษาพล

คุมลงมาสงกรุงเทพมหานคร (สวยในที่น้ีคือเงินรัชชปุการเงินที่เรียกเก็บจากราษฏรชายที่มิไดรับราชการทหาร

เป็นรายบุคคล)

            เรื่องที่ 5 รายงานการใชเงนิหลวง ใหสาํหรบัซื้อขาวจายราชการ ณ วนัศกุร ขึ้นสบิเอด็คํ่า เดอืนยี่ ปีระกา

สปัตศก ศักราช 1247 ความโดยยอกลาวถึง พระยารามไดแตงขุนพิพิธสาลี วาที่หลวงนาไปเบิกเงินพระราชทาน

หกชัง่ เพื่อจัดซื้อขาวสารจายขาราชการ ขาวเปลือกเกวียนละหาตําลึก และจัดทําฏีกาเพื่อเบิกเงินหลวงอีกสิบชัง่

เพื่อจัดซื้อขาวอีกสําหรับจายราชการบานเมือง

            เรื่องที่ 6 รายงานการตดัไมจากกาํแพงเพชร เพื่อนําไปใชในการทาํพระเมรุงานพระราชทานเพลงิพระศพ

กรมพระราชวังวรสถานมงคล ณ วันศุกร ขึ้นสิบเอ็ดคํ่า เดือนยี่ ปีระกา สปัตศก ศักราช 1247 ความโดยยอกลาว

ถึงพระยารามฯ ไดรับตราพระราชสีห โดยหลวงพิจารณาถือมาวากรม พระราชวังบวรสถานมงคลทิวงคต ใหหาไม
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ไปทําพระเมรุที่ทองสนามหลวง จึงไดใหพระสวัสดิ ์ภักดี คุมไพรออกตัดไม ไดไมรวมทัง้สิน้หน่ึงรอยหกสิบเจ็ดตน

แตปีน้ีน้ําน อยทําแพงมาสงไมนาจะทันราชการ แตสงไมไผสองพันลํา ไมใชรอยหน าสิบตน ไดผูกแพรบรรทุก

เครื่องพระเมรุมาแลว

            เรื่องที่ 7 คดีหลวงบรรเทา ณ วนัจนัทร ขึ้นหกคํ่า ปีระกา สปัตศก ศกัราช 1247 ความโดยยอกลวถงึ พระ

ยารามฯ ไดชําระคดีระหวางขุนทรมาทิพย โจทยหลวงบรรเทาจําเลยขัดของจึงสงสํานวนใสชะลอมและใหหลวง

พิชัยภักดี ผูชวยนําหลักฐานและนําทัง้โจทยและจําเลยมาสงที่กรุงเทพ เพื่อใหตัดสินความ

            เรื่องที่ 8 ขุนบานบุรี ฟ องนายศิษยกับพวก คดีทํารายรางกาย ณ วันจันทร ขึ้นหกคํ่า ปีระกา สปัตศก

ศักราช 1247 ความโดยยอวา พระยารามบอกมาวาขุนบานบุรีฟ องนายศิษยกับพวกทํารายรางกายแตคดีซับซอน

มาก จึงมอบใหหลวงพิไชยภักดีนําเรื่องมาสง ณ กรุงเทพมหานคร

            เรื่องที่ 9 เกณฑกองทัพกําแพงเพชร เพื่อไปทัพเมืองพิชัย ณ วันจันทร แรมสิบสามคํ่า ปีระกา สปัตศก

1247 ความโดยยอวา พระยารามฯ วาไดมีตราพระราชสีหใหเกณฑพระอินทรแสนแสง ปลัดหน่ึง ขุนหมื่น ไพร

รอยหน่ึงชางสิบชาง เขากองทัพเจาหมื่นไวยวรนาถ พรอมดวยอาวุธไปคอยรับกองทัพที่เมืองพิไชย และใหเพิ่ม

อีกยี่สิบชางรวมสามสิบชาง แตในกําแพงเพชรมีชางทัง้สิน้ยี่สิบสองชาง พระอินทรแสนแสงไดไปสงใหพระยาสี

สิงหเทพ ณ เมืองพิไชยแลว

            เรื่องที่ 10 หมอมเทวาธริาชทาํสายโทรเลขเมอืงกาํแพงเพชร ณ วนัจนัทร เดอืนเกา ขึ้นสบิสามคํ่า ปีระกา

สัปตศก 1247 ความโดยยอวา หมอมเทวาธิราช เจาพนักงานโทรเลข เบิกเงินเดือน 1,400 บาท พระยารามได

แจงใหทราบและใหหลวงพิไชยภักดีนําฏีกามาถวายขอหักเงินคาไมเกณฑตัด ประจําปีระกาเบญจศกตอเจา

พนักงานแลว

            นอกจากเรื่องราวเหลาน้ีแลว ยังมีเรื่องดังตอไปน้ี คือ

            - กงสุลอังกฤษแจงวากําแพงเพชรและตากมีโจรผูรายชุกชุม

            - ใหหลวงชํานาญสิงขรกับหมื่นแสวงภุมรา เสียคาตัดฟันไม

            - ตัง้หลวงพิไชยภักดีเป็นพระกําแหงสงครามพระพล

            - การทําทะเบียนคนจีนในกําแพงเพชร

            - มองมอพมาขอทําไมขอนสักที่คลองขลุง

            - การจัดชางไปเมืองพิชัย

            - เรื่องฉลองพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 4

            - โจรผูรายชุกชุมที่ขาณุ

            - กรมพระราชวังบวรสถานมงคลทิวงคต ใชชักลากไมทําพระเมรุ

            - ใหทําบัญชีวัดในกําแพงเพชร
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            - ผูรายลักมาสีหมอกของหลวงประเวศ

            - คาผูกปี คาแรงจีน

            - เรียกตัวมองมอไปกรมมหาดไทย

            - จับโจรผูรายในแขวงเมืองกําแพงเพชร

            - การลักชางและพระรามยึดของกลาง

            - การเกณฑผูคนดูแลเสาโทรเลขที่สรางใหม

            - การผูกสีมาวัดบานลานดอกไม

            - การประเมินที่นาราษฏีกําแพงเพชร

            - การติดตัง้สายโทรเลขประจําเมืองกําแพงเพชร

            - หมื่นศรีสมบัติคุมเงินไปสง

            - คดีหลวงพิพิธกับจีนชือเหียน

            - ผูรายแยงชิงนายรอยคาปาง

            - อําแดงแจงภรรยาหลวงพิพิธเป็นชูกับจีนหวด

            - เตือนนายกองปลัดกองใหเอาเงินสวยของสวยมาสง

            - หลวงยกกระบัตรบัวชุม กลาวโทษพระยากําแพงกับพวก

            - พระเจาน องยาเธอกรมหมื่นพิชิตปรีชากร เสด็จลําปาง ลําพูน เชียงใหม

            - นายสงกลาวโทษพระวรลักษณแลกรมการเมือง

            - การกอสรางพัทธสีมาที่วัดทุงสวน

            - ใหสงตัวนายสงมายังเมืองขาณุบุรี

            - นายฉ่ํากลาวโทษนายยัง กํานันบานบอถํ้า แขวงเมืองขาณุ

            - จีนชิงหิน ไมขอนหายที่ลานดอกไม

            - คดีกระบือนายฉ่ํากับพวกหาย

            - การเก็บเงินคานาในแขวงเมืองกําแพงเพชร

            - มิสเตอรยอดคูปองชาวอเมริกันทําไมขอนสักที่วังเจา

            - ขอเบิกจายคาเซอรเวยทางจากเมืองกําแพงเพชร

            - อําแดงนวลกลาวโทษนายฉาย

            - เอาตัวไอแยมมอบใหหลวงนามาสงยังกรุงเทพ

            - หลวงเทพนรินทรซื้อไมขอนสักจากกําแพงเพชรมาซอมวิหารพระนอนจักรศรี

            - ผูรายลักทรัพยลูกขุนตระเวน
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            - ผูรายลักกระบือหลวงรามราชปลัดอําแดงกลีบตักยางพระจัตุรงค

            - ขุนพินิจสุราการกลาวโทษพระยาราม

            - ใหสงพระยากําแพงกับพวกเขากรุงเทพ

            - หลวงอินเกสรขอทําไมขอนสัก

            - พระยากําแพงแตงหลวงเมืองเป็นทนาย

            - พระยารามรณรงคยื่นทัณฑบนรับผิดชอบของกลับรับราชการตามเดิม

            - มองเตงเผในบังคับอังกฤษของเชาไมตําบลคลองขลุง แขวงเมืองกําแพงเพชร

            รายละเอยีดของใบบอกตาง ๆ นัน้ลวนเป็นเรื่องที่ฉายภาพสงัคม การเมอืงและวฒันธรรมในยคุสมยัของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวของเมืองกําแพงเพชรไดเดนชัดมาก สมควรไดมีการศึกษา คนควา เพื่อ

จะไดเขาใจในสังคมเมืองกําแพงเพชรมากขึ้น

            ภาพที่ชัดที่สุด คือภาะการฉอราษฏรบังหลวงของพระยากําแพงเพชร (หรุน) ในปี พ.ศ.2447 กอนที่

พระพุทธเจาหลวงสงพระวิเชียรปราการ (ฉาย อัมพเศวต) นายอําเภอสรรคบุรี มาเป็นเจาเมืองกําแพงเพชรแทน

และทําใหตระกูลพระยากําแพงเพชร ตัง้แตสมัยกรุงธนบุรี คือ พ.ศ.2310 จนถึง 2447 เกือบหน่ึงรอยสี่สิบปีที่

ตระกูลพระยากําแพงมีอํานาจในกําแพงเพชรมีรายละเอียดจากใบบอกสามารถอานจากเอกสารอานเพิ่มเติมตอน

ทาย....

คําสําคัญ : กําแพงเพชร, ใบบอก, ประวัติศาสตร

ที่มา : กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร. (2557). ประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชร ยุค

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

กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร.
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