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เรื่อง เมืองคณฑี : เมืองที่ถูกจารไวในจารึกสมัยสุโขทัย

รายละเอียด

          เมอืงคณฑ ีตัง้อยูในเขตตาํบลคณฑ ีรมิฝ่ังแมน้ําปิงทางดานตะวนัออก เยื้องตรงขามกบัวดัวงัพระธาตุลงมา

ทางใตประมาณ 8 กิโลเมตร แมไมมีการตรวจพบรองรอยของคูน้ําและคันดิน แตเหนือบานโคนขึ้นไปมีรองรอย

บริเวณที่มีคูน้ําโดยรอบ มีผุพบซากเจดียราง และเศษโบราณวัตถุเป็นจํานวนมากในป ากอนจะถูกปรับไถใหโลง

เตียน โดยเฉพาะบริเวณวัดกาทิง้ไดปรากฏรองรอยบริเวณที่มีคูน้ําโอบลอม มีซากโบราณสถานและเศษโบราณ

วัตถุ โคกเนินตาง ๆ แมจะถูกชาวบานปรับไถที่ดินทําไร ทํานา จนหมดสิน้ แตยังมีคําบอกเลาของคนเกาคนแกวา

เคยมีรองรอยของถนนโบราณที่ตัดมาจากเมืองกําแพงเพชรถึงเมืองคณฑี ทําใหสันนิษฐานไดวาบริเวณน้ีอาจเป็น

ที่ตัง้ของเมืองคณฑีในสมัยโบราณ

          แมจะไมมีรองรอยของคูน้ําและคนัดนิในเขตตาํบลคณฑเีป็นหลกัฐานวาเป็นที่ตัง้ของเมอืงคณฑอียางแทจรงิ

แตก็พบวายังมีซากโบราณอีกหลายแหงในทองถิ่นน้ี มีการพบซากโบราณสถานทัง้แบบกําแพงเพชรและสุโขทัย

เชน ที่วัดกาทิง้ยังมีฐานวิหารเหลืออยู และที่วัดปราสาทซึ่งตัง้อยูริมแมน้ําปิงในปัจจุบันยังมีซากเจดีย โบราณ

สถาน โบราณวัตถุ และจากการสํารวจของนักประวัติศาสตร ไดแก อาจารยศรีศักดิ ์ วัลลิโภดม ไดใหขอสังเกตไว
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วา ใตจากบริเวณบานโคนลงไปยังไมปรากฏพบรองรอยของเมืองโบราณในสมัยสุโขทัยจนถึงเมืองพระบางที่นคร

สวรรค หลักฐานและขอมูลเหลาน้ีลวนแสดงใหเห็นเดนชัดวาบริเวณดังกลาวในเขตตําบลคณฑีเป็นเขตของเมือง

โบราณคณฑีทัง้สิน้

          เมอืงคณฑ ีคงเป็นเมอืงใหญเมอืงหน่ึงในแวนแควนสุโขทยั แตพอมาถงึสมยัอยธุยาคงไดรบัภยัสงครามหรอื

เกิดการรางเมือง ทําใหเมืองใหญลดฐานะลงมาเป็นชุมชน

          หลักฐานสําคัญที่กลาวมาถึงเมืองคณฑี คือศิลาจารึก ซึ่งกลาวถึงเมืองคณฑี คือศิลาจารึกหลักที่ 1 (พอขุน

รามคําแหง) และจารึกหลักที่ 3 (นครชุม) ซึ่งถือเป็นหลักฐานสําคัญและแสดงใหเห็นวาเมืองคณฑีมีพัฒนาการมา

ตัง้แตครัง้โบราณ และมาเจริญรุงเรืองในสมัยกรุงสุโขทัย

          ศลิาจารกึหลกัที่ 1 (พอขนุรามคาํแหง) พ.ศ. 1835 ดานที่ 4 กลาวถงึอาณาเขตของบานเมอืงในสสมยัสุโขทยั

บานเมืองอยูรวมกันอยางรมเย็นเป็นสุข เจริญรุงเรือง ในน้ํามีปลาในนามีขาว มีป าหมากปาพลูอยูทัว่ทุกหนแหง

มีอาณาเขตกวางขวาง โดยเฉพาะในบรรทัดที่ 19-20 กลาวถึงอาณาเขตทางทิศใตไววา “เบื้องหัวนอนรอด

คณฑีพระบาง แพรกสุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราช ฝ่ังทะเลสมุทเป็นที่แลว” ขยายความจากจารึกน้ี

ไดความวา อาณาเขตทางดานทิศใตของกรุงสุโขทัยในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราชนัน้ กินอาณาเขตตัง้แตเมือง

คณฑี (กําแพงเพชร) พระบาง (นครสวรรค) แพรก (สวรรคบุรี) สุพรรณภูมิ (สุพรรณบุรี) ราชบุรี เพชรบุรี ลงไป

ถึงนครศรีธรรมราช ตลอดจนแหลมมาลายู

          ศลิาจารกึหลกัที่ 3 (นครชมุ) พ.ศ. 1900 เป็นศลิาจารกึที่พระยาลิไทเสดจ็มาประดษิฐานพระธาตุและปลกูพระ

ศรีมหาโพธิ ์ที่เมืองนครชุม เมื่อ พ.ศ. 1900 พรอมทัง้จัดทําศิลาจารึก มีขอความสรุปไดดังน้ี

         1. พระยาลิไท ไดขึ้นเสวยราชยครองกรงุสุโขทยั โดยการสนับสนนุของบรรดาเจาเมอืงและมติรสหายตาง ๆ

         2. ไดนําพระมหาธาตุและตนศรีมหาโพธิ ์ที่พระพุทธเจาตรัสรูจากลังกาเทวีมาประดิษฐานไวที่เมืองนครชุม

         3. การนับอายุเฉลี่ยของผูคนจะลดถอยไปอีก 1 ปี จาก 100 ปี เหลือ 99 ปี

         4. ความศรทัธาในพทุธศาสนาจะลดน อยถอยลงไป ศลีจะเหลอืน อย การแตงกายของพระสงฆจะเหลอืเพยีง

ผาเหลืองที่เหน็บหูไวเทานัน้ โลกจะถูกกาลลมสลาย บรรดาพระธาตุจะมารวมกันที่พระบรมธาตุนครชุม แลวไฟ

บรรลัยกัลป ก็จะเผาไหมพระบรมธาตุและลางโลกใหสิน้สุดไปพรอม ๆ กัน

         5. ไดเลายอนถงึสมยัพอขนุรามคาํแหง วามีอาณาเขตกวางขวาง เมื่อสิน้ยคุของพอขนุรามคาํแหงแลว บาน

เมืองในแวนแควนไดแตกเป็นเมืองตาง ๆ ตัง้ตัวเป็นอิสระ ซึ่งในบรรดาของเมืองที่ตัง้ตัวเป็นอิสระนัน้มีเมือง

คณฑีรวมอยูดวย

          จารกึหลกัที่ 3 (จารกึนครชมุ) ดานที่ 2 บรรทดัที่ 19 จารกึไววา “เมอืงคณฑ ีพระบางหาเป็นขนุหน่ึง เมอืง

เชียงของหาเป็นขุนหน่ึง... เป็นขุนหน่ึง เมืองบางพานหาเป็นขุนหน่ึง เมืองบางฉลังหาเป็นขุนหน่ึง ตางทําเน้ือ

ทําตนเขาอยู”
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          ความหมายจากจารึกหลักน้ี ไดความวา “เมื่อสิน้สมัยของพอขุนรรามคําแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัยได

แตกแยกเป็นเสี่ยง ๆ บรรดาหัวเมือง ไดแก เมืองคณฑี (กําแพงเพชร) พระบาง (นครสวรรค) เชียงทอง (ตาก)

เมืองบางพาน (กําแพงเพชร) และเมืองบางฉลัง (สุโขทัย) เมืองตาง ๆ เหลาน้ีตางตัง้ตัวเป็นรัฐอิสระไมยอมขึ้นแก

กรุงสุโขทัย ซึ่งแสดงใหเห็นวาในชวงสมัยพระยาลิไทเมืองคณฑีคงมีเจาเมืองที่มีความเขมแข็งขึ้นปกครองบาน

เมือง มีความเจริญรุงเรืองจนกลาที่จะตัง้ตนเป็นอิสระจากการปกครองของกรุงสุโขทัยได จนเป็นเหตุใหพระมหา

ธรรมราชาลิไทตองมาปราบปราม

          หลกัฐานจากศลิาจารกึทัง้ 2 หลกัดงักลาว ยอมแสดงใหเหน็วาเมอืงคณฑเีป็นเมอืงที่มีมาตัง้แตครัง้โบราณ

เคยรุงเรืองในสมัยพอขุนรามคําแหง และเจริญรุงเรืองสูงสุดจนแยกตนเป็นเมืองอิสระในสมัยพระมหาธรรมราชา

ลิไท กอนที่จะเขามาสวามิภักดิอ์ีกครัง้หน่ึง และเมื่อสิน้ยุคของพระมหาธรรมราชาลิไทแลว เมืองคณฑีก็เสื่อม

ความสําคัญลง จากเมืองกลายเป็นชุมชนใหญริมแมน้ําปิง

คําสําคัญ : คณฑี

ที่มา : สันติ อภัยราช. (2549). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณ และภูมิปัญญา

ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร. กําแพงเพชร: สภาวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร.
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