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This thesis studies the construction of “Sukhothai” history by Thai elite and historians
who played important roles during the period of 1907-1991. The research findings show that
before 1907, Sukhothai historical stories were myths. From 1907 to 1952, the construction of
Sukhothai history became part of the nation building and was the beginning of the writing of Thai
history that signified Sukhothai as the first capital city and the origin of “authentic”, “traditional”
and “ideal” Thainess. This historiography became the mainstream national history. Between 1953
and 1991, the metanarrative of Sukhothai history was maintained and promoted by conservative
historians. This narrative also influenced the construction of various cultural sites and the
invention of many traditions. At the same time, alternative histories such as socialist history and
local history sprung up to challenge or oppose the mainstream. However, Sukhothai mainstream
history and the ideals of Thainess, instilled by the Thai state, have remained so powerful in Thai
society that no any alternative histories has yet managed to undermine or replace them.
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ลูกสาวคนนี้ตระหนักได้วา่ ครอบครัวและเพื่อนเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดในชีวิตคนเรา
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
เมื่อกล่าวถึง “สุ โขทัย” ความคิดหลักๆ ที่คนทัว่ ไปอาจจะคิดเกี่ยวกับคํานี้ คือ สุ โขทัยที่เป็ น
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เป็ น “ราชธานี” แห่งแรกของไทย ก่อนสมัยกรุ งศรี อยุธยา กรุ งธนบุรี และ
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ มีอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 – 20 มีกษัตริ ยร์ าชวงศ์พระร่ วงเป็ นผูป้ กครอง
มีพ่อขุนศรี อินทราทิตย์เป็ นปฐมกษัตริ ย ์ มีกษัตริ ยพ์ ระองค์สําคัญ คือ พ่อขุนรามคําแหงซึ่ งได้รับยก
ย่องให้เป็ น “มหาราช” พระองค์เป็ นผูป้ ระดิษฐ์ “ลายสื อไทย” ทั้งยังเป็ นผูส้ ร้างศิลาจารึ กหลักที่ 1 ซึ่ ง
เป็ นหลักฐานที่สําคัญชิ้ นหนึ่ งในการศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัย ทั้งยังเป็ นหัวข้อที่ทาํ ให้เกิ ดการ
ถกเถี ยงกันอย่างกว้างขวางทั้งในและนอกวงวิชาการว่าจารึ กหลักนี้ สามารถใช้เป็ นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ในสมัยสุ โขทัยได้หรื อไม่ ภาพลักษณ์ของสังคมสมัยสุ โขทัยถูกสะท้อนออกมาในแง่
การเป็ นเมื อ งที่ มี ก ารปกครองดี มี สั ง คมที่ ส งบสุ ข มี เ ศรษฐกิ จ เสรี และมี ค วามสํ า คัญ ทาง
พระพุทธศาสนา แม้แต่ศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมของสุ โขทัยก็งดงามและมีเอกลักษณ์ ถือเป็ น
งานที่สอดคล้องกับทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาทซึ่ งสะท้อน “ความสงบสมถะ”1 ประวัติศาสตร์
สุ โขทัยจึงเป็ นยุคสมัยแห่งความเป็ นอุดมคติ
ในปั จจุบนั บริ เวณที่เคยเป็ น “กรุ งสุ โขทัย ” ในประวัติศาสตร์ ได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
“จังหวัดสุ โขทัย” ซึ่งเป็ นจังหวัดที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดแพร่ อุตรดิ ตถ์ พิษณุ โลก กําแพงเพชร ตาก และลําปาง ภาพสะท้อนความเป็ น “จังหวัด
สุ โขทัย” ยังคงผูกติดอยูก่ บั ประวัติศาสตร์ของ “กรุ งสุ โขทัย” อยูน่ นั่ เอง โดยสามารถสังเกตได้จากคํา
ขวัญประจําจังหวัดซึ่ งรวมเอาส่ วนสําคัญ จุดเด่น ประเพณี ของจังหวัดและของดีของจังหวัดไว้ในที่
เดียวกัน คือ
“มรดกโลกลํ้าเลิศ
เล่นไฟลอยกระทง
งามตาผ้าตีนจก

กําเนิดลายสื อไทย
ดํารงพระพุทธศาสนา
สังคโลก ทองโบราณ

สันติ เล็กสุขมุ , ประวัติศาสตร์ ศิลปะไทย (ฉบับย่อ): การเริ่มต้ นและการสืบเนื่องงานช่ างในศาสนา พิมพ์ครั้งที่ 3.
(กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), หน้า 96.
1

2

สักการแม่ยา่ พ่อขุน

รุ่ งอรุ ณแห่งความสุ ข”2

หากถอดคําขวัญออกมาเป็ นส่ วนๆ ก็จะพบว่าเอกลักษณ์และ “ของดี ” ของจังหวัดสุ โขทัย
ส่ วนใหญ่ล้วนมี ตน้ เค้ามาจากประวัติศ าสตร์ ข อง “กรุ งสุ โขทัย ” ส่ วนแรกของคําขวัญที่ก ล่ า วว่า
“มรดกโลกลํ้าเลิ ศ” เพราะสุ โขทัยมีโบราณสถานสําคัญได้รับการขึ้ นทะเบียนจากองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization) หรื อ ยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็ นแหล่งมรดกโลก เมื่อพ.ศ. 2534 ประกอบ
ไปด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์
กําแพงเพชร มีชื่อเรี ยกรวมกันว่า “เมืองประวัติศาสตร์ สุโขทัยและเมืองบริ วาร” (Historic Town of
Sukhothai and Associated Historic Towns) การจัดรวมอุทยานประวัติศาสตร์ หรื อ “เมืองโบราณ”
ทั้ง 3 แห่ งเป็ นมรดกโลกในชื่ อเดี ยวกันนั้นก็เนื่องมาจากการศึกษาประวัติศาสตร์ ของกรุ งสุ โขทัยที่
พบเมืองทั้ง 3 มีประวัติศาสตร์ ที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกันนัน่ เอง
ส่ วนต่อมา “กําเนิ ดลายสื อไทย เล่นไฟลอยกระทง ดํารงพระพุทธศาสนา” คือการกล่าวถึง
สุ โขทัยในฐานะเป็ น “จุ ดเริ่ มต้น” ของภาษา คือ ลายสื อไทย ที่ได้พฒั นามาเป็ นตัวอักษรไทยใน
ปั จจุบนั โดยมีหมุดหมายสําคัญที่ศิลาจารึ กหลักที่ 1 หรื อจารึ กพ่อขุนรามคําแหง สุ โขทัยเป็ นจุด
กําเนิดประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ซึ่ งได้รับการ “ฟื้ นฟู”3 ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 โดยนายนิคม
มูสิกะคามะซึ่ งดํารงตําแหน่ งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยในขณะนั้นได้เสนอให้จงั หวัด
สุ โขทัยจัดงานประเพณี ลอยกระทงขึ้นให้เป็ นงานระดับชาติเพื่อแนะนําจังหวัดสุ โขทัยและให้ชื่อ
งานตามคําในศิลาจารึ กว่า “งานเผาเทียน เล่นไฟ” งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟได้นาํ
ความคึกคักสนุกสนานและรายได้มากมายมาสู่ จงั หวัด นอกจากนี้สุโขทัยยังเป็ นเมืองที่มีความสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ในสมัยจารี ตมาจนถึงปั จจุบนั เห็นได้วา่ มีการพยายามอธิ บายการดํารง
อยู่ของภาษา ประเพณี และศาสนาของชาติไทยที่มีจุดกําเนิ ดหรื อเคยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่สุโขทัยว่า
เป็ นความต่อเนื่องมาถึงปัจจุบนั
“คําขวัญของจังหวัดสุโขทัย,” [ออนไลน์], 17 กุมภาพันธ์ 2554. แหล่งที่มา :
http://www.sukhothai.go.th/3584/data/data_01.htm คําขวัญนี้แต่งโดยนายสําราญ สี แก้ว อาจารย์ประจําโรงเรี ยนสวรรค์อนันต์วิทยา
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยคําขวัญเดิมคือ “กําเนิ ดอักษรไทย งานใหญ่ลอยกระทง มัน่ คงพุทธศาสนา พระแม่ยา่ มิ่งเมือง
อดีตรุ่ งเรื องคือเมืองสุ โขทัย” ซึ่งได้เลิกใช้ไปแล้ว (ข้อมูลจาก “จังหวัดสุโขทัย,” [ออนไลน์], 17 กุมภาพันธ์ 2554. แหล่งที่มา :
http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสุ โขทัย) สันนิ ษฐานว่าคําขวัญเก่านั้นอาจจะเป็ นคําขวัญมาก่อนที่ “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย
และเมืองบริ วาร” จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
3
ในส่ วนนี้ ยงั สามารถถกเถียงได้อีกว่าการเกิดประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ เป็ นการ “ฟื้ นฟู” ประเพณี หรื อ
“ประดิษฐ์สร้าง” ประเพณี
2

3

“งามตาผ้าตีนจก สังคโลก ทองโบราณ” เป็ นส่ วนที่กล่าวถึง “ของดี” ประจําจังหวัด ซึ่ งเป็ น
สิ นค้าที่สร้ างรายได้และแสดงถึ งเอกลักษณ์ของจังหวัด ได้แก่ ผ้าซิ่ นตีนจกซึ่ งเป็ นผ้าทอพื้นเมือง
โดยเฉพาะผ้าทอของบ้านหาดเสี้ ยว อ.ศรี สัชนาลัย4 เครื่ องปั้ นดินเผาเนื้ อดีที่เรี ยกว่าเครื่ องสังคโลก
ไปจนถึง “ทองโบราณ” ซึ่ งเป็ นทองรู ปพรรณที่ทาํ เลียนแบบลวดลายทองโบราณ5 โดยเฉพาะสอง
อย่างหลังนั้นเป็ นสิ นค้าทําใหม่ โดยเลียนแบบของเก่าและขายความ “โบราณ” คือทําให้เป็ นวัตถุที่มี
ประวัติศาสตร์ความเป็ นมายาวนานจนผูซ้ ้ื อรู้สึกว่าเป็ นของมีคุณค่า “สักการแม่ยา่ พ่อขุน” เป็ นส่ วน
ที่กล่าวถึงสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ประจําจังหวัดที่เป็ นที่รู้จกั กันเป็ นอย่างดีคือ พ่อขุนรามคําแหงมหาราช และ
“พระแม่ย่า” เชื่ อกันว่าคื อนางเสื อง มเหสี ของพ่อขุนศรี อินทราทิตย์ ปฐมกษัตริ ยร์ าชวงศ์พระร่ วง
และเป็ นพระราชมารดาของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช6
ส่ วนสุ ดท้าย อาจกล่าวได้วา่ เป็ นบทสรุ ปของคําต่างๆ ที่อยูใ่ นคําขวัญประจําจังหวัดสุ โขทัย
และแสดงความเป็ น “อุดมคติ” ของจังหวัดสุ โขทัยและประวัติศาสตร์ สุโขทัยอย่างชัดเจนคือคําว่า
“รุ่ งอรุ ณแห่ งความสุ ข” เป็ นคําแปลมาจากชื่ อ สุ โขทัย เกิ ดจากการสนธิ หรื อเชื่ อมคําว่า สุ ข และ
อุทยั เข้าด้วยกัน ในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายคําว่า สุ ข ไว้ว่า
ความสบายกายสบายใจ7 ส่ วนคําว่า “อุทยั ” หากเป็ นคํานามหมายถึง การเกิดขึ้น การตั้งขึ้น หากเป็ น
คํากริ ยา หมายถึ ง เริ่ มส่ องแสง สิ่ งที่น่าสนใจคือมีการยกตัวอย่างคําว่า “สุ โขทัย” ไว้ในส่ วนนี้ ดว้ ย
โดยมีความหมายว่า “การเกิ ดขึ้นแห่ งความสุ ข”8 ซึ่ งอาจอนุ โลมให้แปลว่า “รุ่ งอรุ ณแห่ งความสุ ข”
ได้เช่นกัน ความหมายของถ้อยคําดังกล่าวหมายความไปได้อย่างกว้างขวางถึงสภาพสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจของสุ โขทัยในประวัติศาสตร์ วา่ เป็ น “ยุคทองของประวัติศาสตร์ ไทย” มีลกั ษณะเป็ น
เมืองในอุดมคติ มีระบบการปกครองที่ดี ผูป้ กครองมีคุณธรรมและยุติธรรม ทําให้ไพร่ ฟ้าประชาชน
อยู่อย่างมีความสุ ข มีการค้าขายที่อิสระเสรี มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ หรื อที่มกั เรี ยกกันติดปากว่า
“ในนํ้ามีปลาในนามี ขา้ ว” มี วฒั นธรรมประเพณี ที่เรี ยบง่ ายและงดงาม ในปั จจุบนั ภาพลักษณ์ อนั

โปรดดู สุดแดน วิสุทธิลกั ษณ์, “ความเปลีย่ นแปลงของการผลิตผ้ าพืน้ เมือง ชุ มชนบ้ านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.
สุ โขทัย,” (วิทยานิพนธ์สงั คมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534) สุดแดน อธิบายถึงความ
เปลี่ยนแปลงด้านรู ปแบบ ลวดลาย และกลุ่มผูผ้ ลิต ที่เกิดขึ้นกับการผลิตผ้าพื้นเมืองของชุมชนหาดเสี้ ยวว่าส่ วนหนึ่งมาจากนโยบาย
การท่องเที่ยวเมื่อต้นทศวรรษที่ 2530 โดยเฉพาะในช่วงพ.ศ. 2531 – 2532 รัฐบาลกําหนดให้เป็ นปี ศิลปหัตถกรรมไทย ทําให้เกิดการ
ขยายตัวของความนิ ยมผ้าพื้นเมืองอย่างยิง่
5
พงษ์ศกั ดิ์ พูลสุข, “ทัศนคติของผู้บริโภคต่ อร้ านจาหน่ ายทองโบราณในอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย,” (การ
ค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่, 2546), หน้า 1.
6
ทองเจือ สื บชมภู, แกะรอยลายสื อพ่ อขุนรามคาแหงมหาราช (สุโขทัย: วิทยา คอมพิวเตอร์ – ออฟเซต, 2543), หน้า 45.
7
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุ งเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์, 2546), หน้า 1201.
8
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 1384.
4
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งดงามเหล่านี้ได้กลายเป็ นจุดขายของการท่องเที่ยวจังหวัดสุ โขทัยไปแล้ว9 การที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ใช้ ค ํา ว่ า “รุ่ ง อรุ ณแห่ ง ความสุ ข ” อยู่ ใ นชื่ อ เรื่ องเพราะเห็ น ว่ า คํา นี้ เป็ นบทสรุ ปลัก ษณะและ
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยที่ถูกสร้ างขึ้นมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั คือความเป็ นรัฐใน
อุดมคตินน่ั เอง สิ่ งที่ ประกอบกันเข้าเป็ นคําขวัญประจําจังหวัดสุ โขทัยจึง กําเนิ ดมาจากชุ ดความรู้
“ประวัติศาสตร์สุโขทัย” ซึ่งเป็ นประวัติศาสตร์ชาติ จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จังหวัดสุ โขทัยจึงไม่ใช่
เป็ นเพียงจังหวัดๆ หนึ่งเท่านั้น แต่ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างแยกไม่ออก
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ตอ้ งการเสนอว่า การสร้างประวัติศาสตร์ สุโขทัย โดยกระบวนการของ
รัฐให้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งและเป็ นจุดเริ่ มต้นของประวัติศาสตร์ ไทยแบบมีราชธานี เป็ นศูนย์กลาง
เป็ นผลผลิ ตจากการสร้างรัฐชาติ มีส่วนสําคัญในการอธิ บายประวัติศาสตร์ ไทยกระแสหลักและ
ความเป็ นไทย
หากยึดถือหลักเกณฑ์การเกิด “รัฐชาติ” (nation state) ตามกรอบความคิดทางรัฐศาสตร์ ซ่ ึ ง
เป็ นไปตามลักษณะ 4 ประการนี้คือ รัฐชาติจะต้องมีประชากร ดินแดนที่แน่นอน รัฐบาล และอํานาจ
อธิ ป ไตย 10 อาจกล่ า วได้ว่า รั ฐ ชาติ ส ยามได้เ ริ่ ม ขึ้ น ในรั ช สมัย พระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั 11 เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองตั้งแต่ พ.ศ. 2435 ราชสํานักสยามพยายามรวบอํานาจเข้าสู่

จุดสังเกตอย่างหนึ่ งที่น่าพิจารณาคือโรงแรมหลายแห่ งในจังหวัดสุโขทัยที่มกั สร้างโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบ
สุโขทัย จัดตกแต่งภายในและภายนอกโดยได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะและบรรยากาศแบบสุ โขทัย เช่น โรงแรมสวรรคบุรีบูติก
สุโขทัยเฮอริ เทจรี สอร์ต เป็ นต้น
10
โปรดดู สมเกียรติ วันทะนะ, “เมืองไทยยุคใหม่: สัมพันธภาพระหว่างรัฐกับประวัติศาสตร์สาํ นึก,” ใน อยู่เมืองไทย:
รวมบทความทางสั งคมการเมืองเพือ่ เป็ นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ เสน่ ห์ จามริก ในโอกาสอายุครบ 60 ปี สมบัติ จันทรวงศ์ และ
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์; บรรณาธิการ, (กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530)
11
แท้จริ งแล้วในช่วง พ.ศ. 2435 – 2475 รู ปแบบรัฐของสยามควรจะเรี ยกว่า “รัฐสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์” มากกว่า
เนื่องจากมีรูปแบบรัฐเป็ นเช่นนั้นและอํานาจการปกครองสู งสุ ดยังอยูท่ ี่พระมหากษัตริ ย ์ หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 แล้ว รู ปแบบรัฐจึงกลายเป็ นรัฐชาติหรื อรัฐประชาชาติที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยและอํานาจสู งสุดเป็ นของ
ประชาชน (อย่างน้อยในทางทฤษฎี) โปรดดู สมเกียรติ วันทะนะ, “รัฐสมบูรณาญาสิ ทธิ์ในสยาม 2435 – 2475,” วารสาร
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 17,1 (มิถุนายน 2533): 23 – 44.
สาเหตุที่ผวู ้ ิจยั ใช้คาํ ว่า “รัฐชาติ” โดยไม่แบ่งแยกให้เด่นชัดเพราะมุ่งหมายให้คาํ นี้ เป็ นคํากลางๆ โดยเน้นที่ “ชาติ” เป็ น
หลัก อย่างน้อยในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ได้เกิดความเป็ นชาติข้ ึนแล้ว แต่การตีความความว่า “ชาติ” ในแต่ละช่วงเวลาอาจจะแตกต่างกัน
ไปตามแนวคิดของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยงั ต้องการแสดงนัยบางประการคือ “ความไม่แตกหัก” ของรัฐทั้งสองแบบ กล่าวคือ
กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์มาเป็ นระบอบประชาธิ ปไตยนั้นมิได้เกิดการล้มล้างหรื อขุดรากถอนโคน
ระบอบเก่าออกไปอย่างสมบูรณ์ซ่ ึ งทําให้แนวคิดแบบระบอบเก่ายังคงมีอยูจ่ นถึงปั จจุบนั ทั้งในเรื่ องโครงสร้างอํานาจ ความคิดทาง
การเมืองบางประการ รวมไปถึงในแง่การเขียนประวัติศาสตร์ และความทรงจําร่ วม ด้วยเหตุน้ ี วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ จึงไม่ใช้ พ.ศ. 2475
เป็ นตัวแบ่งช่วงเวลาเพราะตระหนักถึง “ความไม่แตกหัก” ของรู ปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังมีความต่อเนื่ องกันบาง
ประการ เช่น การใช้โครงเรื่ องทางประวัติศาสตร์ แบบเดียวกันซึ่ งวิทยานิ พนธ์น้ ี จะชี้ ให้เห็นรายละเอียดต่อไป
9
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ศูนย์กลาง อีกทั้งเริ่ มมีการทําแผนที่ข้ ึนในรัชกาลนี้ ซ่ ึ งเป็ นสัญญาณว่าชนชั้นนําได้เริ่ มตระหนักถึง
การมี “ดินแดนที่แน่นอน” ของสยาม12
อย่างไรก็ตาม มีกรอบความคิดเรื่ องชาติที่กาํ หนดโดยชนชั้นนําสยามเช่ นกัน โดยในราว
พ.ศ. 2442 – 2443 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ รญาณวโรรสทรงพระนิ พนธ์เรื่ อง
“พงศาวดารสยาม” โดยทรงกล่าวถึงเรื่ อง กําหนดแดน ชาติ ภูมิลาํ เนา[ของประชากร] อํานาจแห่ ง
การปกครอง ศาสนา และพงศาวดาร13 อาจกล่าวได้วา่ คล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์การเกิดรัฐชาติในทาง
รัฐศาสตร์ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ตัวอย่างเช่นมีการอธิบายขอบเขตดินแดนไว้อย่างน่าสนใจ คือ
“แผ่นดินสยามซึ่ งเป็ นที่เกิดของเราและบุรพการี ของเรานี้ต้ งั อยูเ่ หนือ
กึ่งพิภพยืนขึ้นไป ในระหว่าง 4 องศา ขึ้นไปหา 24 องศา ตะวันออกแห่งเมืองกรี นิช
ขวางออกไปในระหว่าง 78 องศา ออกไปหา 105 องศา ในทิศเหนือต่อกับปลายแดน
จีน ในทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือต่อกับแดนตังเกี๋ย ในทิศตะวันออกต่อกับแดนญวน
ในทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ต่อกับแดนเขมร ในทิศใต้มีปากอ่าวสยามเป็ นที่กาํ หนด
ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ต่อกับแดนมลายู ในทิศตะวันตกต่อกับแดนมอญ ในทิศ
ตะวันตกเฉี ยงเหนือต่อกับแดนพม่า มีพ้นื ที่ประมาณ 4,474 เหลี่ยมโยชน์...”14
ในลําดับต่อมายังได้กล่าวถึงที่มาลักษณะเชื้ อชาติและภาษาของประชากร คือ สยามมาจาก
ภาษาสันสกฤตคือ ศยามะ แปลว่า พวกคนมีผิวคลํ้า เมื่ออนุมานตามภูมิประเทศและภาษาที่พูดแล้ว
สันนิษฐานว่า ชาวสยามมีเชื้อสายสื บมาแต่จีนและชาวอริ ยกะจากประเทศอินเดีย15 กล่าวถึงการแบ่ง
“ชนชาติสยาม” ออกเป็ น 2 จําพวกใหญ่ คือ ไทย และ ลาว พวกไทยแบ่งออกไปเป็ นไทยเหนือ ไทย
ใต้ ส่ วนลาวก็คือพวกลาวเฉี ยง (ในดินแดนล้านนา) กับพวกลาวกาว (ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของไทยในปั จจุบนั ตลอดจนถึงเมืองจําปาศักดิ์) นอกจากนี้ยงั มีพวกชนกลุ่มน้อยซึ่ งพูดภาษาเดียวกัน
ให้นบั ว่าเป็ นชนชาติสยาม ส่ วนพวกที่พูดต่างภาษากันควรนับว่าเป็ นต่างชาติ มีหลายจําพวก เช่ น
กะเหรี่ ยง ข่า ละว้า และเงี้ยว เป็ นต้น16
12

โปรดดู Thongchai Winichakul, Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation (Chiang Mai: Silkworm

Books, 2004)
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ประวัติศาสตร์ -โบราณคดี (พระนคร: มหามกุฎราชกุมารราช
วิทยาลัย, 2514), หน้า 3 – 12. คําในวงเล็บเป็ นของผูว้ ิจยั
14
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 3.
15
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 4.
16
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 5. คําในวงเล็บเป็ นของผูว้ ิจยั
13

6

นอกจากนี้พระองค์ยงั อธิ บาย “อํานาจแห่ งการปกครอง” ได้อย่างน่าสนใจคือ กล่าวถึงพวก
“ไทยเหนือ” และ “ไทยใต้” ว่าไม่ได้มีอาํ นาจพร้อมกันในคราวเดียว ไทยเหนือมีอาํ นาจขึ้นก่อนและ
ได้ต้ งั พระนครหลวงอยูท่ ี่เมืองสวรรคโลกหรื อศรี สัชนาลัย หรื อ เมืองสุ โขทัย มีอาํ นาจแผ่ไปลงไป
ปกครองพวกไทยใต้ แต่เมื่อ “เลื่อนเมืองหลวงลงมาตั้งในทางใต้โดยลําดับ” ที่กรุ งเทพทวารวดีและ
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ พวกไทยใต้ก็มีอาํ นาจขึ้นแทน17
อีกประการหนึ่ งที่ น่าสังเกตคือ พระองค์กล่ าวถึ งการเขียนพงศาวดารสยามว่าควรพูดถึ ง
“พวกไทย” เป็ นหลักเพราะว่ามีอาํ นาจตั้งเมืองมีกษัตริ ย ์ และ “...รักษาอํานาจของตัวได้ยงั่ ยืน กว่า
พวกอื่นๆ ซึ่งเป็ นชาติเดียวกัน จึงได้เป็ นหัวหน้าของชาติ ในการรจนาพงศาวดารสยาม จะต้องกล่าว
ความเป็ นไปของพวกไทยเป็ นที่ต้ งั ”18 การเขียนพงศาวดารสยามโดยให้กล่าวถึงพวกไทยเป็ นหลัก
เป็ นความคิดที่แฝงเรื่ องการสร้างสํานึกความเป็ นไทยเพื่อครอบงําคนพวกอื่น
อาจจะกล่ าวได้ว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ รญาณวโรรส ทรงให้คาํ จํากัด
ความว่า “สยาม” เป็ นชาติ/ประเทศ/ดินแดน ส่ วน “ไทย” เป็ นกลุ่มคน/เชื้ อชาติ แม้วา่ ความคิดและคํา
จํากัดความดังกล่ าวอาจจะยังไม่สามารถแบ่งแยกได้ชดั เจนเท่าใดนัก อีกทั้งยังสังเกตได้ว่าเรื่ องที่
กล่าวมาข้างต้นได้รับอิ ทธิ พลความคิดจากตะวันตกมาไม่น้อย เนื่ องด้วยสํานึ กความเป็ นรัฐชาติน้ ี
เกิดขึ้นในยุโรปก่อน อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่ทรงอธิ บายก็ทาํ ให้เห็นความคิดของพระองค์ได้วา่ มีปัจจัย
อย่างเช่ น เขตแดน ประชากร อํานาจการปกครอง และพงศาวดารความเป็ นมาร่ วมกันที่สามารถ
ประกอบขึ้นมาเป็ น “ชาติสยาม” ได้
เมื่ อเกิ ดรั ฐชาติที่ได้พยายามรวบอํานาจ รวมดิ นแดนต่างๆ ซึ่ งมีผคู้ นหลากหลายเชื้ อสาย
เผ่าพันธุ์และต่างภาษาให้เข้ามาอยู่ในอาณาเขตรัฐสยาม/ไทยแล้ว สิ่ งสําคัญที่จะหล่อหลอมให้คน
เหล่านี้มีความคิดเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันคือการสร้างสํานึกหรื อความทรงจําร่ วมของชาติ รวมไปถึง
การสร้างความชอบธรรมในการมี “ตัวตน” ของชาติ มีพ้ืนที่มีเขตแดนที่ชดั เจน และการอ้างอํานาจ
อธิ ปไตยของกลุ่มผูป้ กครองรัฐ การสร้างประวัติศาสตร์ ชาติจึงเป็ นคําตอบของเรื่ องนี้ โดยรัฐชาติ
สมัยใหม่น้ ันมักต้องการสร้ างสํานึ ก ทางประวัติศาสตร์ ที่มีล ักษณะอย่างน้อย 3 ประการ คือ มี
เอกภาพ มีความต่อเนื่อง และมีความยาวนาน19 การสร้างประวัติศาสตร์ ของ “ชาติไทย” นั้นจึงต้องมี
ความเป็ นหนึ่ ง เดี ย ว เป็ นสายต่อเนื่ องลงมาอย่า งไม่ข าดตอน และมีค วามเป็ นมาอันยาวนานสื บ
ย้อนกลับ ไปได้ไกลที่สุ ด ลักษณะทั้ง หมดนี้ สามารถอธิ บายความเป็ นมาของประชากร ดิ นแดน
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 7.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 8.
19
สมเกียรติ วันทะนะ, “เมืองไทยยุคใหม่: สัมพันธภาพระหว่างรัฐกับประวัติศาสตร์ สาํ นึ ก,” ใน อยู่เมืองไทย: รวม
บทความทางสั งคมการเมืองเพือ่ เป็ นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ เสน่ ห์ จามริก ในโอกาสอายุครบ 60 ปี , หน้า 111.
17
18
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รัฐบาล และอํานาจอธิ ปไตย ซึ่ งเป็ น “สิ่ งที่เพิ่งสร้าง” ได้อย่างเหมาะเจาะและดูจะเป็ นไปอย่างชอบ
ธรรมที่สุด
การนําเรื่ องราวสุ โขทัยเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์ ชาติ ทําให้กลายเป็ นราชธานี
แห่ งแรกของคนไทยและตั้งอยู่ในขอบเขตดิ นแดนไทย มี อาํ นาจของกษัตริ ย ์ปกครองเมืองอย่า ง
ผาสุ กร่ มเย็นจึงเป็ นการอธิ บายประวัติศาสตร์ชาติจากจุดเริ่ มต้นได้ดียงิ่ ถึงแม้วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลง
“ราชธานี ” เห็นการ “แตกหัก” ของยุคสมัยจากสุ โขทัยมาเป็ นอยุธยา ธนบุรี มาจนถึงรัตนโกสิ นทร์
แต่การอธิ บายประวัติศาสตร์ อย่างนี้ก็ยงั สามารถทําให้เรื่ องเป็ นสายเดียวต่อเนื่องและนํามาต่อเข้ากับ
ยุคสมัยของการสร้างรัฐชาติได้อย่างแนบสนิทกระทัง่ ถึงปั จจุบนั เรื่ องเล่าแบบนี้ เป็ นเครื่ องมือสร้าง
สํานึกความเป็ นพวกเดียวกันหรื อสํานึก “ความเป็ นไทย” สิ่ งที่เรี ยกว่าความเป็ นไทยมักถูกอธิ บายว่า
เป็ นเอกลักษณ์ของชาติ ไม่เหมือนใครในโลก ทั้งยังกลายเป็ นเครื่ องมือที่จะตัดสิ นแบ่งแยกว่าสิ่ งใด
เป็ นไทยหรื อไม่เป็ นไทย ยิ่งเมื่อเชื่ อมโยงกับการอธิ บายทางประวัติศาสตร์ ที่ตอ้ งการเอกภาพ ความ
ต่อเนื่อง และความยาวนานด้วยแล้วก็ยงิ่ ถูกทําให้เห็นว่า “ความเป็ นไทย” นั้นเป็ นสิ่ งที่มีมาแต่ด้ งั เดิม
มีความจริ งแท้ มีความเป็ นอุดมคติคือ มีลกั ษณะที่ดีงาม สู งส่ ง และบริ สุทธิ์ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยซึ่ งถื อเป็ นราชธานี แห่ งแรกจึงเป็ นจุดกําเนิ ดของ “ความเป็ นไทย” แท้ๆ แต่
ดั้งเดิมและเป็ นอุดมคติ โดยมีการปกครองเป็ นธรรม ผูน้ าํ และประชาชนมัน่ คงในพระพุทธศาสนา
เศรษฐกิจรุ่ งเรื องค้าขายอย่างเสรี สามารถประดิษฐ์อกั ษรภาษาขึ้นใช้ และเต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรม
ที่งดงาม
เมื่อประวัติศาสตร์ ฉบับราชธานี แต่ละยุคและสํานึกความเป็ นไทยที่มีมายาวนานเป็ นส่ วน
สํ า คัญ ที่ ช่ ว ยคํ้า ยัน ประวัติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ว้ รั ฐ และชนชั้น นํา สยาม/ไทย ในยุค แรกๆ จึ ง ประสบ
ความสําเร็ จอย่างงดงามในการวางโครงเรื่ องและสร้างเรื่ องเล่ าแบบเป็ นสายต่อเนื่ องยาวนานจน
กลายเป็ นประวัติศาสตร์ กระแสหลักและไม่มีใครสามารถล้มล้างได้ แม้จะผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 แต่โครงเรื่ องและเรื่ องเล่าแบบเดิมก็ยงั คงอยู่ ในเมื่อไม่ถูกล้มล้างไปอย่าง
ถอนรากถอนโคน พลัง อํา นาจของประวัติ ศ าสตร์ ก ระแสหลัก ในสั ง คมไทยจึ ง ยัง มี สู ง และยิ่ ง
แข็งแกร่ งขึ้นเรื่ อยๆ ประวัติศาสตร์ สุโขทัยกระแสหลักก็ขา้ มไม่พน้ โครงเรื่ องแบบนี้เช่นกัน
ความสนใจเรื่ องอดีตของสุ โขทัยที่เคยเจริ ญรุ่ งเรื องมาก่อนเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสิ นทร์
ส่ วนหนึ่ งนั้นมาจากความเปลี่ ยนแปลงในแง่โลกทัศน์จากทางธรรมมาสู่ ทางโลกย์ทาํ ให้เกิ ดความ
สนใจศึกษา “อดีต” มากเพิ่มขึ้น อาจกล่าวได้ว่าหลักฐานที่ช้ ี ให้เห็นความสนใจของชนชั้นนําไทย
เกี่ ยวกับเรื่ องสุ โขทัยอาจจะเกิ ดขึ้นตั้งแต่ในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ ก็เป็ นได้จากการรวบรวมตํานาน
ท้องถิ่น การประพันธ์และการแปลวรรณกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ได้ปรากฏเรื่ องราว
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ของสุ โขทัยในยุคจารี ตซึ่ งแสดงให้เห็นความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั มีการ “ค้นพบ” ศิลาจารึ กหลักที่ 1 โดยวชิรญาณภิกขุ
เมื่อชนชั้นนําไทยมีความคิดเกี่ ยวกับ “ชาติ” และสํานึ กทางประวัติศาสตร์ ได้เติบโตขึ้นมา
สุ โขทัยได้กลายเป็ นยุคหรื อราชธานีหนึ่ งของประวัติศาสตร์ เห็นได้ชดั ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยมีหลักฐานจากความสนพระราชหฤทัยและผลงานพระราชนิพนธ์ของ
พระองค์เอง นอกจากนี้ บุคคลสําคัญอย่างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพก็
เป็ นพระองค์หนึ่งที่มีบทบาทต่อการสร้าง “สุ โขทัย” ในเชิงการเขียนประวัติศาสตร์ อย่างยิ่ง หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เรื่ องราวของสุ โขทัยก็ได้ถูกนํามารับใช้กลุ่มผูป้ กครองกลุ่ม
ใหม่อีกครั้งด้วยโครงเรื่ องและเนื้ อหาแบบเดิม เพียงแต่การตีความทางประวัติศาสตร์ อาจจะมีความ
แตกต่ า งกันบ้า ง โดยนัก ประวัติศ าสตร์ ช าติ นิ ย มคนสํา คัญคื อ หลวงวิจิ ตรวาทการ ในระหว่า ง
ช่วงเวลานี้ เองที่ประวัติศาสตร์ สุโขทัยได้ถูก “สร้าง” ขึ้นอย่างมัน่ คงและกลายเป็ นฐานความคิดอัน
สํา คัญที่ ไ ด้รับ การถ่ า ยทอดสื บ ต่ อมาโดยนัก วิช าการและนัก ประวัติศ าสตร์ ส ายอนุ รัก ษนิ ย มจน
กลายเป็ นประวัติศาสตร์ไทยกระแสหลัก
ในช่วงเวลาตั้งแต่ทศวรรษที่ 2490 เป็ นต้นมาก็เริ่ มมีประวัติศาสตร์ กระแสรองที่แสดงความ
คิดเห็ นโต้แย้งมาเรื่ อย จนกระทัง่ ในช่วงกลางทศวรรษที่ 2510 ถึง 2520 เป็ นช่วงที่ประวัติศาสตร์
ทางเลือกหลายแบบ ทั้งประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ น ประวัติศาสตร์ แนวสังคมนิ ยมกําลังมีบทบาทในวง
วิชาการ ทําให้เกิดการตั้งคําถามโต้แย้งถกเถียงต่อข้อสรุ ปเดิมของประวัติศาสตร์ สุโขทัยอย่างจริ งจัง
ขึ้นมา เรื่ องเหล่ านี้ จึงได้กลายเป็ นวิวาทะระดับชาติ โดยเฉพาะเรื่ องศิลาจารึ กหลักที่ 1 เพราะได้
สั่นสะเทือนความเป็ นอุดมคติของประวัติศาสตร์สุโขทัยอย่างยิง่
นอกจากนี้ ในทศวรรษที่ 2490 เป็ นต้นมา มีการเข้าไปบูรณะฟื้ นฟูเมืองเก่าสุ โขทัยโดยกรม
ศิลปากร นอกจากเป็ นไปเพื่อการอนุ รักษ์โบราณสถานที่ สําคัญของชาติ แล้ว ยังมีก ารพัฒนาให้
กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว ส่ งผลต่อการพัฒนาจังหวัดสุ โขทัย จนกระทัง่ เกิ ดการจัดการให้อุทยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์ กาํ แพงเพชร
ได้รับ การขึ้ นทะเบี ย นเป็ นแหล่ ง มรดกโลกแห่ ง แรกของไทย เมื่ อพ.ศ. 2534 ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ถื อว่า เป็ น
จุดสู งสุ ดของการ “สร้ าง” ประวัติศาสตร์ สุโขทัยทั้งในทางประวัติศาสตร์ นิพนธ์และในทางการ
สร้ างสรรค์จาํ ลองสถานที่ที่เกี่ ยวข้องกับประวัติศาสตร์ น้ นั ๆ จนสามารถผลักดันให้สุโขทัยก้าวสู่
ระดับโลกและยังเสมือนเป็ นตัวแทนความเป็ นไทย ณ ช่วงเวลานั้นได้
วิท ยานิ พ นธ์ น้ ี จึงต้องการศึก ษาการสร้ า งความเป็ น “สุ โขทัย ” ในทางประวัติศาสตร์ ซ่ ึ ง
สัมพันธ์กบั การสร้างประวัติศาสตร์ ชาติอย่างยิ่ง ขอบเขตของการวิจยั เรื่ องนี้ เริ่ มต้นระยะเวลาตั้งแต่
พ.ศ. 2450 – 2534 กล่าวคือ ปี ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
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หรื อพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้า อยู่ หั ว เสด็ จ ประพาสเมื อ งแถบภาคเหนื อ ตอนล่ า ง
(กําแพงเพชร สุ โขทัย สวรรคโลก พิษณุ โลก และอุตรดิตถ์) เมื่อพ.ศ. 2450 และทรงพระราชนิพนธ์
หนังสื อ เที่ยวเมืองพระร่ วง (ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2451) ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นของความสนใจศึกษา
ประวัติศาสตร์สุโขทัยอย่างจริ งจังและมีการสร้างให้สุโขทัยเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์ ชาติ
ในฐานะราชธานี แห่ งแรกของไทย อันเนื่ องมาจากความคิดเรื่ องรัฐชาติที่ตอ้ งการสร้างความชอบ
ธรรมให้ตวั เอง รวมไปถึ งสร้ างสํานึ กทางประวัติศาสตร์ ให้กบั ประชาชน จนถึงพ.ศ. 2534 เมื่อ
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกซึ่ งถือเป็ นความสําเร็ จในการ
สร้าง “ความเป็ นสุ โขทัย ” ให้เป็ นตัวเป็ นตนเด่นชัด อย่างไรก็ตาม วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ จะสํารวจ
เรื่ องราวของเมืองสุ โขทัยและประวัติศาสตร์ สุโขทัยก่อนหน้าพ.ศ. 2450 ด้วย โดยย้อนกลับไปถึง
สมัยสุ โขทัยมาจนถึงเมื่อกลายเป็ นจังหวัดสุ โขทัยซึ่ งช่วยทําให้ทราบถึงสถานภาพของเมืองสุ โขทัย
ในแต่ละยุคสมัย
โครงสร้างทางเวลาระหว่างพ.ศ. 2450 – 2534 นี้ จะมีจุดแบ่งเป็ น 2 ยุค คือช่วง พ.ศ. 2450 –
2495 ซึ่ งเป็ นช่วงที่เกิดการสร้างให้สุโขทัยมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์ ชาติ สร้างความเป็ น
ไทย ความเป็ นอุ ด มคติ ห รื อยุ ค ทองให้ โดยบุ ค คลที่ มี บ ทบาทสํ า คัญ เช่ น ชนชั้น นํา และนั ก
ประวัติศ าสตร์ ส ามัญชน ประวัติศ าสตร์ สุ โ ขทัย ที่ ส ร้ า งในช่ ว งนี้ ไ ด้ก ลายมาเป็ นประวัติศ าสตร์
กระแหลักในสังคมไทย ส่ วนในยุคตั้งแต่ พ.ศ. 2496 – 2534 เป็ นช่วงที่มีการสื บทอดประวัติศาสตร์
กระแสหลัก ในขณะเดียวกันก็มีประวัติศาสตร์กระแสรองขึ้นมาโต้แย้ง อีกทั้งยังเป็ นช่วงที่เริ่ มมีการ
เข้า ไปจัดการบูรณะฟื้ นฟู เมื องเก่ า สุ โขทัย จัดตั้งให้เป็ นอุ ทยานประวัติศาสตร์ และสร้ างสถานที่
ประเพณี ประดิษฐ์ต่างๆ ขึ้นมารองรับแนวคิดกระแสหลัก
ผูว้ ิจยั ต้องการทํา ความเข้าใจขอบเขตของวิทยานิ พ นธ์ เรื่ องนี้ ใ นเบื้ องต้น แม้ว่า รู ป แบบ
การศึกษาส่ วนหนึ่ งจะเป็ นแนวประวัติศาสตร์ นิพนธ์ซ่ ึ งเป็ นการศึกษาประวัติศาสตร์ ของการเขียน
ประวัติศาสตร์ หลักฐานที่ใช้ในการทํางานประเภทนี้คืองานเขียนทางประวัติศาสตร์ มักเป็ นงานทาง
วิช าการบ้า ง งานที่ รั ฐ ผลิ ตออกมาบ้า ง เช่ น หนัง สื อ เอกสารแนะนํา ประวัติ ศาสตร์ ของจังหวัด
หนังสื อประวัติศาสตร์ สุโขทัยเล่มต่างๆ กล่าวได้ว่าเป็ นงานที่อยู่ในประวัติศาสตร์ กระแสหลักซึ่ ง
เป็ นที่ รับรู ้ ก ัน อาจมี ป ระวัติศ าสตร์ ก ระแสรองบ้า งในกรณี ที่มี ง านเขี ย นในรู ป แบบคัดค้า นหรื อ
ต่อต้านประวัติศาสตร์ กระแสหลัก หากว่าหัวใจหลักของการศึกษาเป็ นเรื่ องความคิดและวิธีการทาง
ประวัติศ าสตร์ ข องนัก ประวัติศ าสตร์ คนใดคนหนึ่ งหรื อสํานัก ใดสํานัก หนึ่ ง การศึ ก ษาที่ ศึ ก ษา
หลักฐานเฉพาะงานเขียนลายลักษณ์อกั ษรก็ถือว่าพอเพียงในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ดังที่ผวู้ จิ ยั กล่าวไปข้างต้นว่าหากกล่าวถึง “สุ โขทัย” สิ่ งที่คนทัว่ ไปนึกถึงมักมี
2 ประการ หากไม่ใช่ ประวัติศาสตร์ “กรุ งสุ โขทัย ” ยุคจารี ตก็อาจเป็ นจังหวัดสุ โขทัยในปั จจุบนั
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ดังนั้น วิทยานิ พนธ์เรื่ องนี้ จะมิได้ศึกษาเพียงประวัติศาสตร์ นิพนธ์เกี่ ยวกับสุ โขทัยยุคจารี ตในช่ วง
พ.ศ. 2450 – 2534 เท่านั้น แต่จะมีการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ ของ “จังหวัดสุ โขทัย” รวมไปถึงการ
เข้ามาจัดการทางโบราณคดี การสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ การสร้างพระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ่อขุน
รามคําแหงมหาราช และการสร้างประเพณี ประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ดา้ นการท่องเที่ยวด้วย โดย
การเข้ามาจัดการเหล่ านั้นมีพ้ืนฐานความรู้ มาจากประวัติศาสตร์ สุโขทัยยุคจารี ตที่ศึกษากันทั้งใน
ส่ วนของรัฐ วงวิชาการ กล่าวอย่างง่ายๆ คือ ความเป็ นจังหวัดสุ โขทัยก็ถูกสร้างและพัฒนาไปตาม
การศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยนัน่ เอง ประวัติศาสตร์ของเมืองไม่วา่ จะเป็ นกระแสหลักหรื อกระแส
รองมักจะสัมพันธ์กบั เมืองนั้นๆ ไม่มากก็นอ้ ย ในกรณี สุโขทัย ผูว้ ิจยั ได้ยกตัวอย่างคําขวัญจังหวัด
สุ โขทัยตามที่ก ล่ าวไปข้างต้น เป็ นการศึกษาที่รอบด้านและน่ าสนใจมากกว่าการศึกษาเพียงงาน
เขียนลายลักษณ์อกั ษรหรื อหากจะให้เฉพาะลงไปอีกก็คืองานในวงวิชาการเท่านั้น
1.2 ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยในภาพรวม สามารถแบ่งได้เป็ น 2 แบบ คือ งานวิชาการ
และงานที่ไม่ใช่วิชาการ20 ส่ วนที่ผวู ้ ิจยั จะกล่าวถึงเป็ นหลักคือ งานวิชาการ โดยในกลุ่มงานวิชาการ
นี้ยงั สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการศึกษาและช่วงระยะเวลาของ “สุ โขทัย” ได้อีก คือ
1.2.1 สุ โขทัยในฐานะอาณาจักร/รัฐจารีต เป็ นการศึกษา “สุ โขทัย” ที่เป็ นอาณาจักร/รัฐ ใน
สมัยพุทธศตวรรษที่ 18 – 20 รวมไปถึงหลังจากสุ โขทัยถูกรวมเข้ามาอยู่ใน “พระราชอาณาเขต”
ของราชสํานักอยุธยาตลอดจนราชสํานักกรุ งเทพฯ สมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ กลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มที่ใหญ่
และมีงานการศึกษามากกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากเมื่อกล่าวถึงการศึกษาเรื่ อง “สุ โขทัย” คนทัว่ ไปมักนึก
ถึงสุ โขทัยในยุคจารี ต ดังนั้นงานในกลุ่มนี้ จึงเป็ นงานทางสาขาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ
โบราณคดี และจารึ กโบราณ
งานการศึกษาเกี่ยวกับสุ โขทัยสมัยจารี ตถือเป็ นงานกลุ่มแรกสุ ดที่มีการศึกษากัน การศึกษา
ประวัติ ศ าสตร์ สุ โขทัย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นปี พ.ศ. 2500 เป็ นงานที่ เ ป็ นพื้ น ฐานให้ ก ับ การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยในยุคต่อมา โดยเฉพาะแนวคิดที่วา่ สุ โขทัยเป็ นราชธานีแห่ งแรกของไทยและ
สําหรับงานเขียนเกี่ ยวกับสุ โขทัยที่ ไม่ใช่ แนววิชาการผูว้ ิจยั จะกล่าวถึ งอย่างสั้นๆ งานเขียนในกลุ่มนี้ เช่ น หนังสื อ
ท่องเที่ยว อาจถือได้วา่ เที่ยวเมืองพระร่ วง เป็ นหนังสื อท่องเที่ยวเล่มแรก ส่ วนหนังสื อที่ถือได้ว่าเป็ นหนังสื อเล่มแรกๆ ที่แนะนําการ
ท่องเที่ยวสุ โขทัยในยุคที่มีการเข้าไปบูรณะ คือ นาเที่ยวเมืองสุ โขทัย พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2497 และ นาเที่ยวเมืองสุ โขทัย ของ ตรี อมาตย
กุล พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2498 จากนั้นเมื่อมีการตั้งองค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวขึ้นเมื่อพ.ศ. 2502 พร้ อมทั้งก่อตั้งอนุ สาร อ.ส.ท. ขึ้นในปี
พ.ศ. 2505 เรื่ องการท่องเที่ยวสุ โขทัยก็ได้รับการประชาสัมพันธ์มากขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีงานของนักประวัติศาสตร์ สมัครเล่นหรื อนัก
ประวัติศาสร์ ทอ้ งถิ่นอีกมากมายซึ่ งมักไม่ใช่ งานที่สร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ แต่เป็ นงานที่ผลิ ตซํ้าเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ โดยการเอา
ข้อมูลจากงานวิชาการมาเรี ยบเรี ยงให้อ่านง่ายและมักจะไม่มีการอ้างอิงหรื อเชิงอรรถ
20
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เป็ น “ยุคทอง” ของประวัติศาสตร์ ไทย แสดงออกถึงความเป็ นไทยแท้แบบดั้งเดิม อาจเรี ยกได้วา่ งาน
ที่มีวิธีการเขียนอย่างเป็ น “วิชาการ” อยูบ่ า้ ง อาจจะเริ่ มนับงานชิ้ นแรกได้ที่หนังสื อเรื่ อง เที่ยวเมือง
พระร่ วง (พ.ศ. 2451)21 พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยาม
มกุฎราชกุมาร หรื อต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั พระราชนิพนธ์เล่มนี้ เกิดขึ้น
เมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองแถบภาคเหนือตอนล่าง คือ กําแพงเพชร สุ โขทัย สวรรคโลก พิษณุ โลก
และอุตรดิตถ์ เมื่อพ.ศ.2450 บรรยายถึงโบราณวัตถุ โบราณสถานตามเมืองต่างๆ สอบสวนตํานาน
ของเมืองมาวินิจฉัยชี้แจง
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยกระแสหลัก ที่ถูกสร้ างขึ้ นมามีกรอบความคิดและเรื่ องราวมาจาก
ประวัติศาสตร์ ยคุ จารี ต ดังนั้น ประวัติศาสตร์ในยุคนี้จะเป็ นส่ วนที่ผวู้ ิจยั นํามาใช้เป็ นหลักฐานสําคัญ
ในวิทยานิพนธ์และจะกล่าวถึงอย่างละเอียดในวิทยานิพนธ์ต่อไป
1.2.2 สุ โขทัยสมัยใหม่ – ปั จจุ บัน เป็ นการศึกษา “สุ โขทัย” ในสมัยใหม่ถึงปั จจุบนั ในยุค
หลังจากที่อาณาจักร/รัฐสุ โขทัยได้หมดอํานาจลงไปแล้ว มีขอบเขตการศึกษาตั้งแต่การตั้งมณฑล
เทศาภิ บาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่พ.ศ. 2435 เป็ นต้นมาจนถึ ง
ปั จจุบนั เป็ นการศึกษาสุ โขทัยในฐานะ “เมือง” หรื อ “จังหวัด” โดยเฉพาะหรื อเป็ นงานที่ใช้จงั หวัด
สุ โขทัยเป็ นพื้นที่วจิ ยั ทําให้การศึกษาเรื่ องสุ โขทัยมิได้จาํ กัดสาขาอย่างงานในกลุ่มสุ โขทัยสมัยจารี ต
แต่ได้กระจายการศึกษาไปในหลายสาขาวิชา เช่น ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
คติ ชนวิทยา ภาษาศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์ วิศ วกรรมศาสตร์ การจัดการท่ องเที่ย ว การ
บริ หารธุ รกิจ เป็ นต้น การทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อนี้ ผูว้ ิจยั จะยกผลงานเด่นๆ ที่น่าสนใจและมี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์เรื่ องนี้มานําเสนอเป็ นหลัก
สิ่ ง น่ า สนใจที่ ผูว้ ิจยั สั ง เกตได้จากสํา รวจงานวิจยั และวิท ยานิ พ นธ์ ใ นหัวข้อ นี้ คื อ มี งาน
บางส่ วนที่วิจยั เกี่ ยวกับเรื่ อง “ของดี ประจําจังหวัด” ประเภทต่างๆ บ้าง เมืองเก่ าสุ โขทัยบ้าง ทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการสร้ า งประวัติศ าสตร์ และความเป็ นเมื อ ง
สุ โขทัยอย่างเด่นชัด
คุณูปการที่งานวิจยั ทางประวัติศาสตร์ จะได้รับจากงานวิจยั ต่างสาขาคือ ในงานเหล่านี้ จะมี
ส่ วนที่กล่าวถึงประวัติความเป็ นมาของเรื่ องที่คน้ คว้านั้นด้วยซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการที่ของเหล่านี้ ถูก
สร้ า งขึ้ น มา การถู ก ให้ค วามสํา คัญ จนกระทั่ง การถู ก ทํา ให้ ก ลายเป็ นสิ น ค้า (commodification)
อย่างไรและเนื่ องในบริ บทใด ยกตัวอย่างเช่น งานศึกษาเรื่ องผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยงของจังหวัด
21
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โปรดดู พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , เที่ยวเมืองพระร่ วง พิมพ์ครั้งที่ 12, (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร,
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สุ โขทัย โดยเฉพาะผ้าซิ่ นตีนจกหาดเสี้ ยว โดยทัว่ ไปเมื่อกล่าวถึงประวัติของผ้าทอหาดเสี้ ยวนี้ ก็มกั จะ
กล่าวถึงโดยรวมๆ ในแง่ที่วา่ ผ้าทอเหล่านี้ เป็ นหัตถศิลป์ แบบชาวไทยพวนที่แสดงออกถึง ภูมิปัญญา
และความสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาสู่ ลูกหลานจากรุ่ นสู่ รุ่น22 จนเสมือนว่าภาพลักษณ์
ของผ้าทอเหล่ านี้ จะ “งาม” ตั้งแต่ตวั ผ้าไปจนถึ งประวัติความเป็ นมาที่ดูเป็ นอุดมคติและเป็ นสาย
ต่อเนื่องจนไร้มิติอื่นๆ ไม่มีความขึ้นลง ความพลิกผัน ความเปลี่ยนแปลงอะไรเลย
ในวิทยานิ พนธ์ เรื่ องความเปลี่ยนแปลงของการผลิตผ้ าพื้นเมือง ชุ มชนบ้ านหาดเสี้ ยว อ.
ศรี สัชนาลัย จ.สุ โขทัย ของสุ ดแดน วิสุทธิ ลกั ษณ์ ได้กล่าวถึงประวัติการทอผ้าในชุ มชนบ้านหาด
เสี้ ยวไว้อย่า งน่ าสนใจและมี มิติอย่า งยิ่ง ในสมัย ก่ อนนั้น ชาวบ้า นจะทอผ้า เพื่อใช้ก ันเองภายใน
ครัวเรื อนหรื อชุ มชน เมื่อผลิ ตพอใช้และมีส่วนที่เหลือจึงนําไปแลกเปลี่ยนกับสิ นค้าอื่นๆ หรื อออก
ขายในงานบุญประจําปี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีความต้องการผ้ามาก ทําให้ชาวบ้านหาดเสี้ ยว
ผลิ ตผ้า ในปริ ม าณสู ง แต่ หลัง จากสิ้ นสุ ดสงครามครั้ งนั้น การแต่ ง กายของชาวหาดเสี้ ยวค่ อยๆ
เปลี่ยนแปลงไป การผลิตก็ลดลงส่ งผลถึงการสื บทอดทําให้มีผทู้ อผ้าเป็ นลดลงด้วย23
อย่างไรก็ตาม ได้เกิดการรื้ อฟื้ นการทอผ้าขึ้นมา โดยตั้งแต่ราว พ.ศ. 2505 เป็ นต้นมา เริ่ มมี
บุคคลภายนอกชุมชน เช่น นักวิชาการ ผูส้ นใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจการทอผ้า
โดยเฉพาะผ้าซิ่นตีนจก เนื่องจากเห็นว่าเป็ นวัฒนธรรมที่กาํ ลังจะสู ญหายไป และได้มาขอซื้ อผ้าจาก
ชาวบ้านในราคาแพง เมื่อเกิดความต้องการขึ้นมาก็ทาํ ให้ชาวบ้านเห็นช่องทางการทําเงินเพิ่มมูลค่า
ผ้าทอ เริ่ มมีการผลิ ตผ้าขึ้นมาเพื่อขาย อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดความรู้เรื่ องการทอผ้าไปสู่ คนรุ่ นใหม่
โดยในช่ วงพ.ศ. 2512 – 2518 เกิ ดความสนใจผ้าทอหาดเสี้ ยวในฐานะสิ่ งที่แสดงความเป็ น
“พื้นบ้าน” และเป็ นของที่ระลึ ก 24 เมื่อถึ งพ.ศ. 2520 ความนิ ยมผ้าทอหาดเสี้ ยวยิ่งเพิ่มสู งขึ้ น อัน
เนื่ องมาจากการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวจังหวัดสุ โขทัย โดยได้มีการจัดงานประเพณี ลอยกระทง เผา
เที ยน เล่ นไฟ ขึ้นเป็ นครั้ งแรกในปี นี้ ผ้าซิ่ นตีนจกหาดเสี้ ยวจึงเป็ นที่รู้จกั มากขึ้ น ยิ่งในปี ต่อๆ มา
รัฐบาลได้ส่งเสริ มจัดการส่ งเสริ มท่องเที่ยวขึ้นเป็ นระยะๆ เช่น กําหนดให้พ.ศ. 2523 และพ.ศ. 2530
มีหนังสื อเกี่ยวกับจังหวัดสุ โขทัยจํานวนหนึ่งที่กล่าวถึงประวัติผา้ ทอหาดเสี้ ยวอย่างสั้นๆ ในทํานองเดียวกัน เช่น
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดสุ โขทัย (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการฝ่ าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั , 2544), หน้า
273.
สุ โขทัย: รุ่งอรุ ณแห่ งความสุ ข (กรุ งเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539), หน้า 28.
ชไมพร พรเพ็ญพิพฒั น์, “ผ้าทอหาดเสี้ ยว สวยตามแบบไทบพวน,” ใน ทองศรีสัชนาลัย: ลา้ ค่ามรดกแผ่นดิน
(กรุ งเทพฯ: ที เจ เจ, 2546), หน้า 123 – 124.
23
สุดแดน วิสุทธิลกั ษณ์, “ความเปลีย่ นแปลงของการผลิตผ้ าพืน้ เมือง ชุ มชนบ้ านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุ โขทัย,”
(วิทยานิ พนธ์สงั คมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), หน้า 85 – 91.
24
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 91 – 92.
22
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เป็ นปี ท่องเที่ยวไทย กําหนดให้พ.ศ. 2531 – 2532 เป็ นปี ศิลปหัตถกรรมไทย ทําให้เกิดความตื่นตัว
และต้องการงานศิลปหัตถกรรมอย่างมาก ผ้าพื้นเมืองของหาดเสี้ ยว โดยเฉพาะผ้าซิ่ นตีนจกก็ยิ่ง
ได้รับความนิยมไปด้วย25
วิทยานิพนธ์เรื่ องนี้ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการผลิตผ้าพื้นเมือง ชุมชนบ้านหาดเสี้ ยว อ.
ศรี สัชนาลัย จ.สุ โขทัย โดยที่ส่วนหนึ่ งของงานวิจยั นั้นได้ศึกษาถึงประวัติการทอผ้าซิ่ นตีนจก หนึ่ ง
ใน “ของดี ” จังหวัดสุ โขทัย ในปั จจุบนั ด้วย แสดงเห็นว่าผ้าพื้นเมืองสุ โขทัยเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ถูกสร้าง
และให้ความสําคัญ จนกระทัง่ กลายเป็ นสิ นค้า ของที่ระลึก ที่เป็ นที่นิยม อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจาก
กระแสส่ งเสริ มการท่องเที่ยวจากทางรัฐบาล โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ไทยซึ่ ง
ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเรื่ องเล่าแบบประวัติศาสตร์ชาติไทยกระแสหลัก
นอกจากนี้ สิ่ งพิเศษที่จะเห็นได้จากงานวิจยั ประเภทนี้คือจะได้รับรู้ “เสี ยง” หรื อ “เรื่ องเล่า”
ของชาวบ้าน เนื่ องจากมีการลงพื้นที่วิจยั แตกต่างจากงานวิจยั ที่ให้หลักฐานเป็ นเอกสารเพียงอย่าง
เดียว เรื่ องเล่าเหล่านี้ หาไม่ได้ในเอกสารราชการหรื อหนังสื อ ประวัติศาสตร์ ชาติกระแสหลัก เช่ น
เรื่ องราวของชาวบ้านในท้องถิ่ นที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย จาก
วิทยานิ พนธ์เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจของชุ มชนในเขตกาแพงเมืองเก่ า อุทยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ของ อติ นุ ช ก้ อ งสนั่ น มี ข้อ สรุ ปที่ น่ า สนใจคื อ เรื่ อง
ความสั ม พันธ์ ระหว่า งอุ ท ยานประวัติศ าสตร์ ก ับ ระบบเศรษฐกิ จชุ ม ชน พบว่า มี ป ระชาชนเพีย ง
บางส่ วนเท่านั้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่ประกอบอาชีพพาณิ ชยกรรมที่ได้รับผลประโยชน์ทางด้านการ
ท่องเที่ ยว ทั้งจากทางการประกอบธุ รกิ จท่องเที่ยวโดยตรงและรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกเมื่อถึ งฤดูกาล
ท่องเที่ ย วเทศกาลประจํา ปี แต่ก็ มี ประชากรที่ ไ ม่ ไ ด้ท าํ งานด้า นการท่ องเที่ ย วและบางส่ วนของ
ประชาชนในกลุ่มนี้ มีทศั นคติที่ค่อนข้างเป็ นไปทางด้านลบต่ออุทยานประวัติศาสตร์ 26 จากข้อสรุ ป
ดังกล่ าว อาจแสดงให้เห็ นได้ว่าการเกิ ดขึ้ นมาของอุทยานประวัติศาสตร์ มิไ ด้เป็ นประโยชน์ต่อ
บุ ค คลทุ ก คนในชุ ม ชนที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งสั ม พันธ์ ห รื อ อยู่ใ นเขตอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ มี ผูไ้ ด้
ประโยชน์และมีผเู ้ สี ยประโยชน์เช่นกัน
นอกจากนี้ ยัง มี วิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อง การมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนในการจั ด การอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ของจารึ ก วิไลแก้ว ที่เข้าไปสํารวจศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนที่อยูใ่ นเขต
ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัย ในการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย แล้วพบว่าชุมชน
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 93 – 94.
อตินุช ก้องสนัน่ , “การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจของชุ มชนภายในเขตกาแพงเมืองเก่ า อุทยานประวัติศาสตร์
สุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย,” (วิทยานิพนธ์การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2547), หน้า 139 – 158.
25
26
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เหล่านั้นมีส่วนร่ วมในการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ ฯ ในระดับน้อยมาก ไม่วา่ จะเป็ นด้านการมี
ส่ วนร่ วมในการวางแผน การดํา เนิ นงาน และการประเมิ นผล เนื่ องจากงานการจัดการอุ ทยาน
ประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย เป็ นงานของทางเจ้า หน้า ที่ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ เ อง บางส่ ว นก็ ม าจาก
ส่ วนกลาง มีลกั ษณะการจัดการแบบสั่งการจากเบื้องบนลงสู่ เบื้องล่าง ชาวบ้านจะได้ผลประโยชน์
บ้างก็ในแง่ของการใช้เส้นทางสัญจรในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ การปลูกบ้านพักอาศัยและร้านค้า
การเก็บพืชผล การบริ การนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ27
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยก็ยงั มี “เสี ยง” หรื อ “เรื่ องเล่า”
ของตนเอง โดยในวิทยานิ พนธ์ เรื่ อง วิเคราะห์ ความเชื่ อที่ เกี่ยวกับโบราณสถานที่บูรณะแล้ วของ
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ของภาคภูมิ สุ ขเจริ ญ ได้กล่าวถึงความเชื่อของชาวบ้านที่นาํ มาสู่ เรื่ อง
ที่ บ อกเล่ า ต่ อ กั น มาในรู ปแบบที่ แ ตกต่ า งไปจากองค์ ค วามรู้ แ บบประวัติ ศ าสตร์ ช าติ แ ละ
ประวัติศาสตร์ แบบ “กรุ งสุ โขทัยเป็ นราชธานี ” เช่น เรื่ องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของแหล่ง
โบราณสถานประเภทวัด โดยชื่ อเรี ยกวัดหลายแห่ งเป็ นชื่อที่ชาวบ้านในพื้นที่เรี ยกกันมานานตั้งแต่
ก่ อนมี ก ารเข้า มาบู รณะฟื้ นฟู เมื องเก่ า สุ โขทัย หลังจากมี ก ารบูรณะแล้วก็ ย งั คงเรี ย กชื่ อวัดตามที่
ชาวบ้านเรี ยกมาก่อน เช่ น วัดทับข้าว ซึ่ งตั้งอยู่ใกล้กบั ประตูนะโมทางทิศใต้ของเมืองเก่าสุ โขทัย
ชาวบ้านเล่าว่า ตอนพม่าจะมาตีเมือง (ไม่ได้ระบุวา่ สมัยไหน) กองทัพพม่าได้ใช้วดั นี้ เป็ นทางเข้า จึง
เรี ยกว่าวัด “ทัพเข้า” ต่อมาเพี้ยนเป็ น “ทับข้าว”28 หรื อวัดจระเข้ร้อง ได้ชื่อนี้ มาเพราะคนมักจะได้ยิน
เสี ยงจระเข้ร้องมาจากแถววัดแต่ไม่มีใครเคยเห็นตัวจระเข้เลย29 นอกจากนี้ มีเรื่ องเล่าเกี่ ยวกับต่างๆ
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ หรื อเทวดาอารักษ์ประจําแหล่งโบราณสถานต่างๆ ถ้าหากมีคนเข้าไปรบกวนหรื อทําสิ่ ง
ไม่ถูกไม่ควรก็จะดลบันดาลให้ผกู้ ระทําได้รับความเดือดร้อน เรื่ องเล่าเกี่ยวกับสิ่ งเหนือธรรมชาติมี
เยอะแทบจะทุกวัด เช่น ศาลตาผาแดง มีผเู้ คยเห็นคนตัวใหญ่ ซึ่ งดูจากรู ปการณ์แล้วไม่น่าเป็ น “คน”
ยืนอยูห่ น้าศาล บางครั้งก็จะได้ยินเสี ยงปี่ พาทย์ดงั ขึ้นมาเอง30 วัดสระศรี ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเกาะกลางสระ
ใหญ่กลางเมืองชื่ อตระพังสระศรี (ตระพังตระกวน) เมื่อถึงวันเพ็ญจะมี เสี ยงระนาด เสี ยงดนตรี มี

โปรดดู จารึ ก วิไลแก้ว, “ การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย,” (วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต (บริ หารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช, 2544)
28
ภาคภูมิ สุขเจริ ญ, “วิเคราะห์ ความเชื่อที่เกีย่ วกับโบราณสถานที่บูรณะแล้ วของอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย,”
(วิทยานิ พนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547), หน้า 40. ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ของวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ คือ ผูเ้ ขียนจะบันทึกเรื่ องเป็ นตัวอักษรโดยอิงสําเนี ยงของผูเ้ ล่าซึ่งส่ วนใหญ่พดู
สําเนียงสุ โขทัย มีบางส่วนที่พดู สําเนี ยงไทยภาคกลาง ตัวอย่างเช่น ผูเ้ ล่าถึงเรื่ องวัดตระกวน กล่าวว่า “เป็ นวัดข่องกษัตริ ย ์ เป็ นวัดที่มี
พระพุทธรู ปมากจิง มีส่มบัด๊ ฝั่งหยู แต๋ ยงั ไม่มีใครได้ เข่าคงไม่ให้” (หน้า 37)
29
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 67.
30
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 38.
27
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แสงเป็ นโคมไฟใหญ่ข้ ึนมา คนเก่าคนแก่เคยเห็นเรื อสําเภาโบราณลําใหญ่พายมาที่กลางเกาะ และยัง
เชื่อกันว่ามีของโบราณอยูใ่ นกรุ วดั ด้วย31
มีผูเ้ คยเห็ นปรากฏการณ์ เหนื อธรรมชาติ ส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องผี ปี ศาจ สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ประจํา
สถานที่อีกมากมายหลายเรื่ อง เรื่ องเล่าเหล่านี้ ชาวบ้านยังคงเล่าต่อๆ กันมา โดยเฉพาะกลุ่มคนมีอายุ
ซึ่งมีหลายคนที่อยูร่ ่ วมสมัยเมื่อมีการเข้ามาบูรณะฟื้ นฟูเมืองเก่าสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม แสดง
ให้เห็นว่า แม้รัฐจะเข้ามาจัดการพื้นที่ประวัติศาสตร์ ให้เป็ นไปในมุมมองของรัฐ แต่ก็ไม่อาจจะลบ
หรื อเข้ามาแทนที่เรื่ องเล่ าของชาวบ้านที่มาจากประสบการณ์ ที่ส่ังสมมาอย่างยาวนานได้ท้ งั หมด
เพราะเรื่ องเล่าเหล่านี้ เกิดจากการอยูอ่ าศัยและมีความผูกพันต่อแหล่งโบราณสถานทั้งสิ้ น อย่างไรก็
ตาม เรื่ องเล่ าดังกล่ าวไม่ ได้เป็ นไปเพื่อต่อต้านหรื อตอบโต้รัฐโดยตรง เรื่ องเล่ าได้สะท้อนความ
ผูกพันของชาวบ้านที่มีต่อแหล่งโบราณสถานมานานก่อนที่จะมีโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ เข้า
มาทําให้วิถีชีวิตของชาวบ้านบางส่ วนต้องเปลี่ ยนแปลงไป สะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่ อ ภูมิปัญญา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ
งานวิจยั เกี่ ยวเรื่ องสุ โขทัยสมัยใหม่ – ปั จจุบนั โดยทัว่ ไปนั้น แม้จะไม่ใช่เรื่ องราวในทาง
ประวัติศาสตร์ ของรัฐหรื ออาณาจักรสุ โขทัยที่เกี่ยวข้องกับ “การสร้างประวัติศาสตร์ ” โดยตรงแต่ก็
ช่ วยเปิ ดมุมมองใหม่ๆ และเสนอข้อเท็จจริ งที่น่าสนใจหลายประการ อย่างไรก็ตาม ยังมีงานวิจยั
บางส่ วนที่ เกี่ ยวข้องหรื อมีการศึกษาสื บย้อนอดี ตเรื่ องสุ โขทัยในหัวข้อต่างๆ ทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อมซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่ องการสร้างประวัติศาสตร์สุโขทัยด้วย
1.2.3 สุ โขทัยในเชิ งประวัติศาสตร์ นิพ นธ์ ศึ ก ษางานเขี ย นประวัติศาสตร์ สุ โขทัย โดย
เฉพาะงานในกลุ่มสุ โขทัยสมัยจารี ต งานส่ วนหนึ่ งเป็ นงานรวบรวมการศึกษาเรื่ องประวัติศาสตร์
สุ โขทัยจากหนังสื อและบทความทางวิชาการเพื่อประเมินสถานภาพความรู้ประวัติศาสตร์ สุโขทัย
งานอี กส่ วนหนึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ วิพากษ์การศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยผ่านแนวคิดต่างๆ เช่ น
แนวคิดชาตินิยม แนวคิ ดเรื่ องโลกทัศน์ที่แฝงอยู่ในตัวของ “ผูส้ ร้ าง” หรื อผูศ้ ึกษาประวัติศาสตร์
สุ โขทัย เป็ นต้น งานวิชาการในกลุ่มนี้มีนอ้ ยมากเมื่อเทียบกับ 2 กลุ่มแรก
ในการทบทวนวรรณกรรมเบื้ อ งต้น ผู้วิ จ ัย จะกล่ า วถึ ง งานเกี่ ย วกั บ สุ โขทัย ในเชิ ง
ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ อย่างละเอี ยดมากกว่าส่ วนของประวัติศาสตร์ สุโขทัยสมัยจารี ตและสุ โขทัย
สมัยใหม่ – ปัจจุบนั เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับรู ปแบบการวิจยั ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้

31

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 34.
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การศึกษา “สุ โขทัย” ในประวัติศาสตร์ นิพนธ์
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ในยุค จารี ตเป็ นที่ส นใจศึก ษากันมานาน มี ผลการศึ ก ษาและวิจยั
ออกมามากมายและยังมีขอ้ ถกเถียงที่ยงั ไม่ยุติอีกหลายเรื่ อง ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นสุ โขทัยหรื องาน
การศึกษาที่เน้นเรื่ องเกี่ยวกับตัวจังหวัดสุ โขทัยก็มีมากพอสมควร แต่สําหรับประวัติศาสตร์ สุโขทัย
ในแนวประวัติศ าสตร์ นิพ นธ์ หรื อการศึ ก ษาโลกทัศ น์ที่ แฝงอยู่ใ นตัวของ “ผูส้ ร้ าง” หรื อผูศ้ ึก ษา
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยนั้นกลับมีนอ้ ยมาก ทั้งที่งานทางด้านประวัติศาสตร์นิพนธ์เกี่ยวกับสุ โขทัยเป็ น
งานที่ น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะแม้ว่ายุคสุ โขทัยจะสิ้ นสุ ดไปแล้ว แต่หากมองในแง่ ประวัติศาสตร์
นิ พนธ์ เรื่ องราวของสุ โขทัยยังไม่จบและยังถูกสร้างเสริ ม ต่อเติมเรื่ อยๆ ถูกให้ความหมายทั้งใน
ประวัติศาสตร์ของชาติและประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่น
ผูว้ ิจยั จึงได้รวบรวมงานที่เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวมานําเสนอ งานที่จะกล่าวถึงมี 5 ชิ้น เรี ยง
ตามลําดับปี ที่ เขี ยน/ตี พิม พ์งาน คือ คติความเชื่ อเรื่ องพระร่ วงในงานเขียนประวัติศาสตร์ ต้ังแต่
รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.2325 – 2468) (วิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2536) Constructing The Ideal
State: The Idea of Sukhothai in Thai History, 1833 – 1957 (วิทยานิพนธ์ ค.ศ. 1999/พ.ศ. 2542),
Intellectual Might and National Myth: A Forensic Investigation of the Ram Kamhaeng
Controversy in Thai Society (วิทยานิพนธ์ ปี ค.ศ. 1999/พ.ศ. 2542 ตีพิมพ์เผยแพร่ ค.ศ. 2003/พ.ศ.
2546) “สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัย พ.ศ. 2518 – 2539” (บทความ พ.ศ. 2543) และ
“โลกศิ ล ปะ” กรุ ง เทพฯ พ.ศ. 2325 – 2510: การเปลี่ ย นแปลงในความคิ ด “ศิ ล ปะสุ โ ขทัย ”
(วิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2548)
คติความเชื่อเรื่องพระร่ วงในงานเขียนประวัติศาสตร์ ต้ังแต่ รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.
2325 – 2468) เป็ นวิทยานิพนธ์ระดับ ปริ ญญามหาบัณฑิตทางด้านประวัติศาสตร์ นิพนธ์ไทยของ
สมศรี ชัยวณิ ชยา ศึกษาคติความเชื่ อเรื่ องพระร่ วงที่ปรากฏในงานเขียนประวัติศาสตร์ ภายใต้บริ บท
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในสมัยรัตนโกสิ นทร์ รวมทั้งวิเคราะห์การนําเสนอแนวคิดเรื่ อง
รัฐและกษัตริ ยใ์ นที่แฝงอยูใ่ นความเชื่อดังกล่าวซึ่ งมีเป้ าหมายเพื่อสร้างความรับรู้แก่สมาชิกในสังคม
จากการศึ กษาพบว่า คติ ความเชื่ อเรื่ องพระร่ วงนั้นได้ปรากอยู่ในจารี ตการเขียนและการอธิ บาย
ประวัติศาสตร์ ไทยมาช้านานตั้งแต่ก่อนสมัยรัตนโกสิ นทร์ รวมไปถึงในหลักฐานของพม่า มอญ
และเขมรด้วย เรื่ องพระร่ วงเป็ นคติความเชื่อวีรบุรุษในอุดมคติซ่ ึ งอาจจะตรงหรื อไม่ตรงกับกษัตริ ย ์
ของสุ โขทัยก็ได้32

สมศรี ชัยวณิ ชยา, “คติความเชื่อเรื่องพระร่ วงในงานเขียนประวัติศาสตร์ ต้ังแต่ รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.23252468),” (วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 11.
32
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คติความเชื่ อเรื่ องพระร่ วงในงานเขียนสมัยรัชกาลที่ 1 – 3 ปรากฏชัดเจนใน พระราช
พงศาวดารเหนือ ซึ่ งเป็ นงานที่รวบรวมเรื่ องเล่าตํานานต่างๆ ของบริ เวณหัวเมืองฝ่ ายเหนือเรื่ อยมา
จนถึงบริ เวณภาคกลางก่อนหน้าสมัยรัตนโกสิ นทร์ ได้กล่าวถึงพระร่ วงที่เป็ นโอรสกษัตริ ยแ์ ละนาง
นาค นาคเป็ นสัญลักษณ์ของความเป็ นราชาแห่ งแผ่นดิน พระร่ วงเป็ นผูม้ ีบุญญาธิ การ มีปัญญาและ
วาจาสิ ทธิ์ จึงสามารถขึ้นเป็ นกษัตริ ยไ์ ด้ แนวคิดเรื่ องกษัตริ ยท์ ี่แฝงอยูใ่ นความเชื่ อเรื่ องพระร่ วงใน
สมัยนี้ จึงให้ภาพกษัตริ ยเ์ ป็ นผูท้ รงไว้ซ่ ึ งพระราชอํานาจทั้งมวลโดยมีธรรมะของพระพุทธศาสนา
เป็ นหลักในการปกครองและเป็ นกรอบความคิดให้กบั แนวคิดเรื่ องรัฐและกษัตริ ย33์
เมื่อถึงในสมัยรัชกาลที่ 4 – 5 คติความเชื่ อเรื่ องพระร่ วงได้เปลี่ยนไปตามอิทธิ พลของ
ตะวันตกและความเปลี่ ย นแปลงทางด้านภูมิ ปั ญญา โดยเริ่ ม ต้นมาจากการที่ วชิ รญาณภิ ก ขุหรื อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จธุ ดงค์หวั เมืองฝ่ ายเหนือ ทรงค้นพบศิลาจารึ กสุ โขทัย 2
หลัก คือ จารึ กพ่อขุนรามคําแหงกับจารึ กวัดป่ ามะม่วง (ภาษาเขมร) รวมถึงพระแท่นมนังคศิลา โดย
ในจารึ กที่ พบนั้นได้กล่าวถึ งรัฐและกษัตริ ยส์ มัยสุ โขทัย แสดงให้เห็นว่าพระร่ วงที่ถูกกล่าวถึ งใน
พระราชพงศาวดารเหนือ ว่าเป็ นลูกนางนาคนั้นได้กลายเป็ นพระร่ วงที่เกิ ดจากมนุ ษย์ ต่อมาเรื่ อง
พระร่ วงก็ได้ถูกโยงเข้ากับเรื่ องกษัตริ ยส์ ุ โขทัย โดยเฉพาะพ่อขุนรามคําแหง ทําให้เกิดความสนใจใน
การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ ชาติที่เก่าแก่ไปกว่าสมัยรัตนโกสิ นทร์ และสมัยอยุธยา เรื่ องพระร่ วง
ในสมัยนี้ได้ให้ภาพของกษัตริ ยค์ ล้ายคลึงกับในสมัยก่อนหน้านั้น โดยเน้นส่ งเสริ มกษัตริ ยภาพและ
ความสามัคคี ส่ วนแนวคิ ดเรื่ องรั ฐนั้นก็ พ บว่า เรื่ องสะท้อนแนวคิ ดเรื่ อง “รั ฐชาติ ” รวมทั้ง มี ก าร
อธิ บายรู ปแบบการปกครองของพ่อขุนรามคําแหงว่าเป็ นแบบ “Democratic” ด้วย34
เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 6 คติความเชื่ อเรื่ องพระร่ วงมิได้อยู่ในรู ปแบบของการเขียนและการ
อธิ บายตามจารี ตทางประวัติศาสตร์ แบบเก่าอีกต่อไป แต่จะอยู่ในรู ปแบบใหม่ เช่ น บทละคร ชื่ อ
พระพุทธรู ป ชื่อเรื อรบ35 ซึ่ งเป็ นผลผลิตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูท่ ้ งั สิ้ น สมศรี ชัย
วณิ ชยา เห็ นว่า พระองค์ศึ กษาคติ ค วามเชื่ อเรื่ องพระร่ วงด้วยหวังว่าจะเป็ นเรื่ องราวแสดงความ
เป็ นมาของชาติไทย ทรงผูกพันกับเรื่ องพระร่ วงมากจึงได้ทรงใช้พระร่ วงเป็ นสื่ อทางการเมืองของ
พระองค์ด้วย 36 พระราชนิ พ นธ์ เรื่ องพระร่ วงของพระองค์เป็ นสัญลัก ษณ์ แสดงถึ งความเป็ นชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริ ย ์ ความเป็ นเอกภาพและความสามัคคี 37 คติความเชื่ อเรื่ องพระร่ วงได้
เปลี่ ย นแปลงไปตามบริ บ ททางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คมแต่ ล ะยุค สมัย สิ่ ง ที่ น่ า สนใจใน
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 24 – 30.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 94 – 122.
35
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 128.
36
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 188.
37
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 181.
33
34
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วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ ได้ก ล่ า วถึ ง ความเป็ นมาและความเชื่ อ มโยงของเรื่ อ ง “พระร่ ว ง” กับ
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยซึ่ งต่อมาก็ได้ถูกยกให้เป็ น “ราชธานี ” แห่ งแรกของไทย รวมทั้งการนําเสนอ
ภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริ ยผ์ า่ นเรื่ องพระร่ วง เนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ทยใน
สมัยรัตนโกสิ นทร์ ต้ งั แต่รัชกาลที่ 4 เป็ นต้นมาก็มกั อ้างอิงตนเองกับกษัตริ ยส์ ุ โขทัย โดยเฉพาะในแง่
การเมืองการปกครองเพื่อสร้างสิ ทธิธรรมแก่ตนเอง
วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิตทางด้านเอเชียศึกษาของ ไบรส์ จี. บีเมอร์ (Bryce G.
Beemer) เรื่ อง Constructing The Ideal State: The Idea of Sukhothai in Thai History, 1833195738 หรื อ การสร้ างรั ฐในอุดมคติ: แนวคิดเรื่ องสุ โขทัยในประวัติศาสตร์ ไทย ค.ศ.1833-1957
เสนอต่อมหาวิทยาลัยฮาวาย มานัว (University of Hawaii at Manoa) เมื่อปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542)
กล่าวถึงการ “สร้าง” สุ โขทัยให้เป็ นรัฐในอุดมคติหรื อ “ยุคทอง” โดยชนชั้นนําและปั ญญาชนไทย 3
พระองค์/ท่าน โดยมีจุดร่ วมพื้นฐานอยูบ่ นแนวคิดชาตินิยมแต่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน
ไป คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (Royal Nationalist Historiography)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั (Official Nationalist Historiography) และหลวงวิจิตรวาท
การ (Ultra Nationalist Historiography)39 โดยบีเมอร์ ได้ประดิ ษฐ์คาํ ว่า “Sukhothai-ism” หรื อ
“สุ โขทัยนิยม” ขึ้นมาเพื่อเรี ยกกระบวนการดังกล่าว กระบวนการนี้เริ่ มเห็นในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุ ภ าพได้เ ชื่ อ มโยงสุ โ ขทัย เข้า กับ อยุ ธ ยา พยายามทํา ให้ เ ห็ น ภาพ “ความต่ อ เนื่ อ ง” ของ
“ประวัติศาสตร์ ไทย” ตั้งแต่ก่อนสมัยสุ โขทัย ต่อมาเป็ นสุ โขทัย เรื่ อยมาจนถึ งกรุ งศรี อยุธยาและ
รัตนโกสิ นทร์ สุ โขทัยมากลายเป็ น “ยุคทอง” ของประวัติศาสตร์ ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จนถึงยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยหลวงวิจิตรวาทการ
นักประวัติศาสตร์ ชาตินิยมคนสําคัญ ที่ มองว่าสุ โขทัยเป็ นยุคทองสมบูรณ์แบบและความเป็ นไทย
โปรดดู Bryce G.Beemer, “Constructing the Ideal State: The Idea of Sukhothai in Thai History, 1833-1957,”
(M.A. Thesis in Asian Studies University of Hawaii at Manoa, 1999)
บีเมอร์ ได้ปรับปรุ งวิทยานิ พนธ์เพื่อตีพิมพ์เป็ นหนังสื อ มีการเพิ่มเติมปรับปรุ งข้อมูลใหม่บา้ ง จัดแบ่งเนื้ อหาแต่ละบทใหม่
บ้าง อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั จะยังใช้วิทยานิพนธ์ฉบับปี 1999 ในการอ้างอิงเป็ นหลัก
39
สําหรับเรื่ องคําศัพท์บีเมอร์ ได้อธิบายไว้ในวิทยานิ พนธ์หน้า 12 เชิงอรรถที่ 26 ว่า คําว่า Royal Nationalist
Historiography และ Ultra Nationalist Historiography ประดิษฐ์ข้ ึนมาโดยชาญวิทย์ เกษตรศิริ เพื่ออธิ บายการสร้ างผลงานทาง
ประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และหลวงวิจิตรวาทการ บีเมอร์เอามาจากบทความของ
ชาญวิทย์ ชื่อ “Thai Historiography from Ancient Time to the Modern Period,” in Perceptions of the Past in Southeast Asia
Anthony Reid and David Marr (eds.), (Kuala Lumpur: Published for the Asian Studies Association of Australia by Heinemann
Educational Books [Asia], 1979) ส่ วนคําว่า Official Nationalist Historiography พัฒนามาจากงานชิ้นสําคัญของ Benedict
Anderson, Imagined Communities: Reflections On the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, c1983)
38

19

แบบดั้งเดิ ม (classic Thai-ness) กระบวนการ “สุ โขทัยนิยม” ได้สร้างความเป็ นรัฐในอุดมคติให้
สุ โขทัยเพื่อประโยชน์ท้ งั ทางด้านความคิดและทางการเมือง ถือเป็ นหนึ่ งในวาทกรรมทางการเมือง
และการสร้างความคิดที่สาํ คัญที่สุดในสังคมไทยปัจจุบนั
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ได้ยกข้อถกเถียงเรื่ องศิลาจารึ กหลักที่ 1 ขึ้นมากล่าวถึงด้วย โดยบีเมอร์
ให้ความเห็ นไว้ว่าศิลาจารึ กนี้ น่าจะทําขึ้นในสมัยสุ โขทัยจริ ง ผูว้ ิจยั เห็นว่าประเด็นเรื่ องศิลาจารึ ก
หลักที่ 1 จริ งหรื อปลอมนั้น อาจไม่กระทบวิทยานิพนธ์ที่มุ่งศึกษาการสร้างสุ โขทัยให้เป็ นยุคทองใน
ประวัติศาสตร์ ไทย แต่ถา้ หากมองศิลาจารึ กหลักที่ 1 ในแง่การเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้ว
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าช่วงเวลาที่บีเมอร์ ศึกษา นักปราชญ์ปัญญาชนไทยก็ต่างเชื่อว่าศิลาจารึ กนี้ เป็ นของแท้มา
แต่สมัยสุ โขทัยและผลิ ตงานที่ อา้ งอิงกับ หลักฐานชิ้ นนี้ ตลอดมา หากเป็ นดังนี้ แล้วเรื่ องจริ งหรื อ
ปลอมย่อมมี ค วามสํา คัญในระดับ หนึ่ ง อย่า งไรก็ ตาม สภาพเช่ นนี้ เป็ นเรื่ องยากที่ จ ะจัดการกับ
หลักฐานที่ไม่สามารถกําหนดอายุที่แน่นอนได้ท้ งั ยังเป็ นประเด็นถกเถียงกันอย่างไม่จบสิ้ น การที่บี
เมอร์ ให้พ้ืนที่ถึงหนึ่ งบทเต็มในการกล่าวถึงศิลาจารึ กหลักที่ 1 เป็ นการตัดภาระเรื่ องศิลาจารึ กจริ ง
หรื อ ปลอมออกไปเพื่ อ ที่ จ ะได้ไ ม่ ต้อ งมาถกเถี ย งกัน ในวิ ท ยานิ พ นธ์ อี ก จากนั้น เขาก็ ด ํา เนิ น
วิทยานิพนธ์ของตัวเองต่อไป โดยเริ่ มต้นที่บทบาทของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารง
ราชานุ ภาพ ในทางกลับกัน ผูว้ ิจยั เชื่ อว่าหากบีเมอร์ เปลี่ยนคําตอบมาเป็ น “ปลอม” เสี ยแล้ว โครง
เรื่ องทั้งหมดของวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ย่อมต้องเปลี่ยนแน่นอน หากเชื่ อว่าศิลาจารึ กหลักที่ 1 ทําขึ้น
โดยรัชกาลที่ 4 พระองค์ก็เป็ นผูท้ ี่บีเมอร์ ควรให้ความสําคัญเป็ นอันดับแรก หรื อแม้แต่การไม่เขียน
เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งแล้วมองศิลาจารึ กหลักที่ 1 ในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ผูว้ ิจยั ก็เห็น
ว่าศิ ลาจารึ กนี้ ยงั สําคัญเพราะเป็ นหลักฐานชิ้ นหลักในการสร้ างความรู้ ทางประวัติศาสตร์ และยัง
สามารถพูดถึ ง ได้ใ นทุ กยุคทุ ก สมัย มิ ใช่ หยุดเรื่ องศิลาจารึ กหลัก ที่ 1 ไว้เพีย งแค่บทที่ 3 ของ
วิทยานิพนธ์และไม่พดู ถึงอีก จากเรื่ องนี้จะเห็นได้วา่ การวิเคราะห์หลักฐานสําคัญมากเพราะในที่สุด
แล้วมันจะกลายเป็ นตัวกํา หนดคํา ถามทางประวัติศ าสตร์ รวมไปถึ ง โครงเรื่ องและเนื้ อหาที่ นัก
ประวัติศาสตร์ จะเล่าด้วย
โดยรวมแล้ว การ “สร้ า ง” สุ โ ขทัย ที่ บี เ มอร์ ไ ด้นํา เสนออยู่บ นพื้ น ฐานของการสร้ า ง
ประวัติศาสตร์ ของรัฐชาติสมัยใหม่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดชาตินิยมซึ่ งแน่นอนว่าความคิดเช่นนี้ ยงั ไม่
เกิ ดขึ้ นในสมัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาและรั ตนโกสิ นทร์ ตอนต้น แต่ ถ้า หากมองสุ โขทัย ด้วยสายตาของ
แนวคิดอื่นที่มิใช่แนวคิดเรื่ องชาติก็อาจจะได้มุมมองที่ต่างออกไป
งานชิ้ นต่อมาเป็ นวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิตทางด้านเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ศึกษาของมุกหอม วงษ์เทศ ชื่อ The Sound of the Society and the Fury of the Ivory Tower:
Reflections on the Ram Kamhaeng Controversy เสนอต่อมหาวิทยาลัยคอร์ แนล (Cornell
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University) เมื่อปี ค.ศ.1999 ปี เดียวกับงานของบีเมอร์ ต่อมาได้รับการการตีพิมพ์โดยสํานักพิมพ์มติ
ชนในชื่อ Intellectual Might and National Myth: A Forensic Investigation of the Ram
Kamhaeng Controversy in Thai Society เมื่อปี พ.ศ.2546 (ค.ศ.2003) วิทยานิพนธ์ของมุกหอม มุ่ง
ศึกษาไปที่เรื่ องเกี่ ยวกับศิลาจารึ กหลักที่ 1 วิทยานิ พนธ์มิได้ตอ้ งการจะค้นหาว่าศิลาจารึ กหลักที่ 1
เป็ นของจริ งหรื อของปลอม แต่ตอ้ งการมองว่าหลักฐานชิ้นนี้ เป็ นที่สงสัยถึงความเป็ นของแท้และมี
นักวิชาการที่อาจแบ่งคร่ าวๆ ได้สองฝ่ ายมาโต้เถียงกัน มุกหอมจึงตั้งคําถามกับนักวิชาการทั้งสอง
กลุ่มว่าพวกเขาโต้เถียงกันในประเด็นใดบ้างและได้วิเคราะห์ความคิดของคนเหล่านั้นว่ามีโลกทัศน์
มีอุดมการณ์ แบบใด นักวิชาการฝ่ ายที่เห็นว่าศิลาจารึ กหลักที่ 1 เป็ นของแท้ เช่ น ศ. ยอร์ ช เซเดส์
(George Cœdès) วิลเลี ยม เจ. เก็ดนี ย ์ (William J.Gedney) และศ. ดร. ประเสริ ฐ ณ นคร และ
นักวิชาการฝ่ ายที่เห็ นว่าศิลาจารึ กหลักที่ 1 เป็ นของปลอม เช่น ไมเคิล วิกเคอรี (Michael Vickery)
ไมเคิล ไรท์ (Michael Wright) และดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ เป็ นต้น มุกหอมสรุ ปไว้อย่างน่าสนใจว่าน่า
แปลกใจที่สิ่งที่กระตุน้ ให้แต่ละฝ่ ายมาถกเถียงปัญหาเรื่ องศิลาจารึ กจริ งหรื อปลอมนั้นอาจเป็ นไปได้
ว่าที่จริ งแล้วไม่ได้มีพ้ืนฐานมาจากความพยายามที่จะโต้แย้งกันเรื่ องผูท้ าํ จารึ กหรื อสมัยที่ถูกทําขึ้น
แต่ มาจากการที่ นัก วิช าการเหล่ า นั้นเห็ นว่างานวิจยั ของตนเอง “สอดคล้อง” หรื อ “ขัดแย้ง” กับ
ลักษณะเนื้อหา โครงเรื่ อง ข้อมูล ของศิลาจารึ กหลักที่ 1 ดังนั้น สุ ดท้ายแล้ว การถกเถียงทางวิชาการ
ในเรื่ องนี้ จึงเป็ นไปได้น้อยมากที่จะเป็ นไปเพื่อปกป้ องหรื อคัดค้านเรื่ องความเป็ นของแท้ของตัว
จารึ กแต่อาจจะกลายเป็ นการ “ปกป้ องอาชีพทางวิชาการ” (academic career defense) ของเหล่า
นักวิชาการเสี ยมากกว่า40
การมุ่งศึกษาในตัวเนื้อหาหรื อความจริ งแท้ของเอกสารหลักฐานมากเกินไปอาจจะทําให้ลืม
ไปว่าคนที่ เกี่ ย วข้องกับประวัติศ าสตร์ เรื่ องนั้นๆ มี ค วามสํา คัญไปไม่ น้อยกว่ากัน อันที่ จริ ง แล้ว
ประวัติศาสตร์ เกิ ดขึ้ นมาได้เพราะคนเลื อกที่จะจดจํา จดบันทึ ก เล่ า สู่ ก ันฟั ง เรื่ องราวต่ างๆ ผ่า น
กระบวนการวิธีจนกลายเป็ น “ประวัติศาสตร์ ” งานของมุกหอม แม้ว่าจะศึกษาเรื่ องศิลาจารึ กและ
วิพ ากษ์ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องในทางวิช าการกับ หัวข้อดังกล่ า ว แต่ หากพิจารณาให้ดีจะพบว่า มันคื อการ
วิพากษ์บุคคลและวงการประวัติศาสตร์ ไทยหรื อไทยศึกษาทั้งหมดเลยทีเดียว บ่อยครั้งที่ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ก็ติดมากับอคติหรื ออุดมการณ์บางประการ บางครั้งจึงยากที่จะแยกอคติออกจากเรื่ อง
วิชาการ อย่างไรก็ตามมีเหตุ ผลให้พอเข้าใจว่าศาสตร์ ที่พวกเขาศึกษานั้นมิใช่ เป็ นเพียงอาชี พของ
นักวิชาการ สําหรับบางคนมันคือ “ชีวิต” อย่างเช่นในกรณี ศิลาจารึ กหลักที่ 1 หากผลงานวิชาการ
มากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้ศิลาจารึ กหลักที่ 1 เป็ นหลักฐานชิ้นเอกต้องพังลงไปเพราะหลักฐาน
Mukhom Wongthes, Intellectual Might and National Myth: A Forensic Investigation of the Ram Khamhaeng
Controversy in Thai Society (Bangkok: Matichon, 2003), pp. 64-65.
40
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“ปลอม” สิ่ งที่เชื่อถือและศึกษามาตลอดชีวิตนั้นเชื่อถือไม่ได้เสี ยแล้ว พวกเขาก็ตอ้ งพยายามปกป้ อง
อาชีพและความเชื่อของตนเองไว้อย่างสุ ดความสามารถอย่างแน่นอน41
สําหรับงานประวัติศาสตร์ นิพนธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัยที่เป็ นภาษาไทย ผูว้ ิจยั
พบเพียงชิ้ นเดี ยวคือ สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัย พ.ศ.2518 – 2539 ของ มานพ
ถาวรวัฒน์ ส กุล โดยมี วินัย พงศ์ศ รี เพีย ร ช่ วยตรวจแก้ไ ข ตี พิมพ์เมื่ อพ.ศ.2543 ลงในวารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร บทความนี้เป็ นการประเมินสถานภาพความรู้เรื่ องประวัติศาสตร์ สุโขทัยโดย
พิจารณาจากหนังสื อและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง42 สถานภาพความรู้ประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัย
ระหว่าง พ.ศ. 2518 – 2539 เป็ นช่ วงที่สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยเริ่ มแตกออกจาก
ประวัติศาสตร์ แบบกระแสหลักที่ มีมากก่อนหน้าพ.ศ. 2518 นั้นคือยังให้ความสนใจทางด้าน
การเมืองเป็ นสําคัญแต่ก็สนใจเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมบ้าง การศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัย
ระหว่างพ.ศ. 2518 – 2539 แบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ ทศวรรษแรก (พ.ศ. 2518 – 2528) และทศวรรษ
สุ ดท้าย (พ.ศ. 2528 – 2539 โดยประมาณ) ช่วงทศวรรษแรก ประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัยกระแสหลัก
ได้ถูกโต้แย้งและคัดค้านอย่างชัดเจน เกิดผลงานทางวิชาการที่โต้แย้งกับประวัติศาสตร์ กระแสหลัก
ขึ้นมาเรื่ อยๆ เช่น งานของ ดร.ธิดา สาระยา เรื่ อง โครงสร้ างของชนชั้ นในสั งคมไทยสมัยสุ โขทัยและ
ต้ นอยุธยา (พ.ศ. 1800 – 2112) ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2519 ถือได้วา่ เป็ นงานวิจยั อย่างเป็ นทางการเล่มแรก
ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยทางด้านสังคม โดยการศึกษาหลักฐานอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากศิลา
จารึ ก ได้แก่ ตํานาน การค้นคว้าทางโบราณคดี การสํารวจภาคสนามทางภูมิศาสตร์ และชุ มชนใน
แถบอาณาบริ เวณสุ โขทัย งานของศรี ศกั ร วัลลิโภดม เรื่ อง เมืองโบราณในอาณาจักรสุ โขทัย พิมพ์
ครั้ งแรกเมื่ อ พ.ศ. 2522 งานวิ จ ัย นี้ ใช้ข ้อ มู ล เกื อ บทั้ง หมดจากการทํา งานภาคสนามที่ ใ ช้เ วลา
ต่อเนื่ องกันนานหลายปี ถือเป็ นการนําเสนอประวัติศาสตร์ ไทย “ทั้งหมด” ด้วย “โครงร่ าง” ที่
แตกต่างอย่างสิ้ นเชิงกับโครงร่ างประวัติศาสตร์ สุโขทัยของแนวทางกระแสหลัก โครงร่ างใหม่น้ ี ไม่
มีการแบ่งเนื้ อหาออกเป็ นด้านการเมือง เศรษฐกิ จ สังคม แต่จะเป็ นโครงร่ างที่แสดงนัยทางเนื้ อหา
ผ่านวิธีการศึกษาและวิธีวิเคราะห์ขอ้ มูล43 เมื่อโครงร่ างประวัติศาสตร์ สุโขทัยแบบกระแสหลักถูก
วิพากษ์วิจารณ์ อย่างหนัก ทําให้มีการปรับเปลี่ยนโครงร่ างประวัติศาสตร์ สุโขทัยให้ทนั สมัยทันต่อ
คงไม่เป็ นการกล่าวเกินไปหากตัวอย่างของนักวิชาการกลุ่มนี้ จะมีชื่อ ศ.ดร.ประเสริ ฐ ณ นคร และ อ.ธวัช ปุณโณทก
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ “เติบโต” มากับศิลาจารึ กอย่างแท้จริ ง รวมทั้งนักวิชาการชาวต่างชาติอีกหลายคนที่ทาํ งานเกี่ยวกับด้านศิลาจารึ กมาตลอด
เช่น วิลเลียม เจ.เก็ดนี ย ์ (William J.Gedney), แอนโธนี่ ดิลเลอร์ (Anthony Diller) และ บี.เจ. เทอร์วีล (B.J. Terwiel) เป็ นต้น ที่ได้ตอบ
โต้คดั ค้านประเด็นศิลาจารึ กหลักที่ 1 เป็ นของปลอมอย่างแข็งขัน
42
มานพ ถาวรวัฒน์สกุล, เขียน; วินยั พงศ์ศรี เพียร, ตรวจแก้, “สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 25182539,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 19-20,3 (2543)
43
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 186 – 195.
41

22

หลักฐานต่าง ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทั้งเนื้ อหาสาระ วิธีการศึกษาและการใช้หลักฐาน ส่ วนข้อถกเถียงที่
เป็ นเฉพาะเรื่ องเฉพาะประเด็นจะอยูใ่ นรู ปของบทความตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการและกึ่งการ
วิชาการจํานวนหนึ่ง โดยนักวิชาการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
สําหรับสถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยในทศวรรษสุ ดท้าย (พ.ศ. 2528 – 2539
โดยประมาณ) วงวิชาการให้ความสนใจศึ ก ษาประวัติศาสตร์ สุ โขทัยแยกเฉพาะเป็ นประเด็น ๆ
มากกว่าที่จะให้ความสนในโครงร่ างหรื อภาพรวมของประวัติศาสตร์ สุโขทัยอย่างทศวรรษที่แล้ว
และมี ป ระเด็ นต่ า งๆ ถกเถี ย งกันมากมาย มี ป ระเด็นที่ สํา คัญ เช่ น ประเด็น เรื่ อง “สุ โขทัย มี ทาส
หรื อไม่” “เสี ยนในเอกสารประวัติศาสตร์ จีนหมายถึงสุ โขทัยหรื อไม่” “สถานะของศิลาจารึ กหลักที่
1 ในฐานะที่เป็ นหลักฐานประวัติศาสตร์ “ปั ญหาเรื่ องที่ต้ งั ของเมืองศรี สัชนาลัย” และ “ประชุมศิลา
จารึ กภาคที่ 7” ซึ่ งการศึกษาในบางประเด็นก็ได้ขอ้ สรุ ปแต่บางประเด็นก็ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปมาจนถึง
ปั จจุบนั 44การศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยในช่วงพ.ศ. 2518 เป็ นต้นมา โดยเฉพาะในรอบทศวรรษ
แรกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านโครงสร้าง เนื้ อหา หลักฐาน รวมทั้งวิธีการศึกษา มีการตั้งคําถาม
ถกเถียงเพื่อหาข้อสรุ ปในหัวข้อต่างๆ มากขึ้น นักวิชาการด้านสุ โขทัยศึกษาต่างก็กระตือรื อร้นที่จะ
เข้ามาหาคําตอบทางประวัติศาสตร์ มีการขยายขอบเขตเนื้ อหาเรื่ องเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น และ
มิได้มุ่งเน้นด้านการเมืองหรื อบทบาทของกษัตริ ยอ์ ย่างเดียว ทั้งยังมีการนําความรู้จากสาขาวิชาอื่นๆ
เข้ามาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยด้วย งานของมานพ ต่างจากงานของบีเมอร์ และมุกหอม
ตรงที่เป็ นงานเชิ ง “สํารวจสถานภาพการศึกษา” และวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ นิพนธ์
สุ โขทัยเพียงเท่านั้น
งานชิ้นสุ ดท้ายที่จะกล่าวถึงคือวิทยานิพนธ์เรื่ อง “โลกศิลปะ” กรุ งเทพฯ พ.ศ. 2325 – 2510:
การเปลี่ยนแปลงในความคิด “ศิลปะสุ โขทัย” ของ ชํานาญ แสนสิ ริโฮม วิทยานิ พนธ์เรื่ องนี้ ศึกษา
เรื่ อง “ความคิด” ว่าด้วยศิ ลปะสุ โขทัยในบริ บทของประวัติศาสตร์ รัตนโกสิ นทร์ โดยใช้แนวคิด
“โลกศิลปะ” หรื อ “the artworld” ซึ่ งเกี่ยวข้องกับบริ บทการเปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์ของ
ผูอ้ ุปถัมภ์ ช่ าง/ศิลปิ น แบบอย่างประเพณี และมโนทัศน์การรับรู้ซ่ ึ งทําหน้าที่ให้สถานะความเป็ น
ศิลปะแก่วตั ถุชิ้นหนึ่งๆ การศึกษาเน้นที่พระพุทธรู ปสําคัญสมัยสุ โขทัย45
วิทยานิ พนธ์น้ ี พยายามเสนอว่าความหมายต่อ “ศิลปะสุ โขทัย” ที่กล่าวกันว่าเป็ น “ยุคทอง
ของศิลปะไทย” มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง งดงามและ “คลาสสิ ก” ที่สุดนั้นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อทศวรรษที่ 2480
– 2500 นี่เอง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมีการอัญเชิญพระพุทธรู ปมากมาย
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 197 – 218.
ชํานาญ แสนศิริโฮม, ““โลกศิลปะ” กรุงเทพฯ พ.ศ. 2325 – 2510: การเปลีย่ นแปลงในความคิด “ศิลปะสุ โขทัย”,”
(วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่, 2548), โปรดดูบทที่ 1 หน้า 1 – 19.
44
45
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จากสุ โขทัยลงมาประดิษฐานที่กรุ งเทพมหานครแต่ความสําคัญของพระพุทธรู ปเหล่านั้นอยูท่ ี่ไม่ได้
อยูก่ ารเป็ น “พระพุทธรู ปสุ โขทัย” แต่อยูใ่ นฐานะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ทางพระพุทธศาสนาเป็ นหลัก อย่างไร
ก็ตาม พระพุทธรู ปจากสุ โขทัยมีส่วนสําคัญต่อการฟื้ นฟูราชธานีหลังจากเสี ยกรุ งศรี อยุธยาและภาวะ
สงครามตลอดสมัยกรุ งธนบุรีรวมทั้งเกิดการเรี ยนรู้ในเชิงช่ าง ตัวอย่างที่สําคัญคือ การอัญเชิ ญพระ
ศรี ศากยมุนีจากเมืองเก่าสุ โขทัยลงมาซึ่ งเป็ นการแสดงความเป็ นอัครศาสนูปถัมภกและความชอบ
ธรรมทางการเมืองของพระมหากษัตริ ย46์
ความสนใจเรื่ องความงามของพระพุทธรู ปสุ โขทัย เริ่ มปรากฎเมื่อพ.ศ. 2409 – 2469 จาก
เดิ มที่สนใจพระพุทธรู ปในฐานะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งเป็ นความหมายในเชิ งนามธรรมมาสู่ ความสนใจ
เรื่ องรู ปร่ างลักษณะหรื อเป็ นในเชิ งรู ปธรรมมากขึ้น เมื่อถึงช่วง พ.ศ. 2469 – 2510 ความหมายของ
“พระพุ ท ธรู ป สุ โ ขทัย ” ที่ เ ป็ น “ศิ ล ปะสุ โ ขทัย ” ก็ ไ ด้ก่ อ รู ป ขึ้ น อย่ า งมั่น คง มี ก ารให้ คุ ณ ค่ า แก่
โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทั้งพระพุทธรู ปต่างๆ โดยพระพุทธรู ปองค์แรกที่ได้รับความสนใจ
ในด้านความงามคือพระพุทธชิ นราช ความคิดเรื่ อง “ศิลปะสุ โขทัย” เกิ ดขึ้นครั้งแรกในพระนิ พนธ์
ตานานพระพุทธเจดีย์ ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ พิมพ์ครั้งแรก
เมื่อพ.ศ. 2469 มี การรวบรวม จัดแบ่งหมวดเจดี ยแ์ ละพระพุทธรู ปที่พบในสุ โขทัย สวรรคโลก
พิษณุ โลกและกําแพงเพชร เรี ยกว่า “สมัยสุ โขทัย” ต่อมาก็ได้เกิดการให้ความสําคัญแก่ศิลปะสุ โขทัย
ว่าเป็ น “ศิลปะคลาสสิ ก” อันเป็ นความคิดว่าด้วยศิลปะสุ โขทัยที่เป็ นที่ยอมรับกันในปั จจุบนั เกิดจาก
การจัดแบ่งพระพุทธรู ปของเอ. บี. กริ สโวลด์ (A. B. Griswold) และการสร้างความรู้ที่มีกลุ่มศิลปิ น
อย่าง ศิลป์ พีระศรี เขียน ยิม้ ศิริ และหม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ รัชนี เป็ นผูบ้ ุกเบิก47
ความสํา คัญ ของวิท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ ง “โลกศิ ล ปะ” กรุ ง เทพฯ พ.ศ. 2325 – 2510: การ
เปลี่ยนแปลงในความคิด “ศิลปะสุ โขทัย” คือการกล่าวถึง “ประวัติศาสตร์ ที่เพิ่งสร้าง” ของศิลปะ
สุ โขทัยซึ่งมีผลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์สุโขทัยอย่างยิ่ง เรื่ องศิลปะเป็ นเรื่ องใหญ่เรื่ องหนึ่ง
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัย นอกจากหลักฐานประเภทศิลาจารึ กแล้วก็มีหลักฐานทางศิลปะ
และโบราณคดีที่ตอ้ งใช้ประกอบกันไปด้วย งานด้านประวัติศาสตร์ นิพนธ์สุโขทัย 4 ชิ้นที่ผเู้ ขียนได้
นําเสนอมาก่อนหน้านี้จะเห็นได้วา่ กล่าวถึงศิลปะสุ โขทัยน้อยมาก ไม่เพียงเท่านี้ งานประวัติศาสตร์
สุ โขทัยหลายชิ้นมักให้ความสนใจกับหลักฐานบางประเภทเป็ นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เป็ นเรื่ องที่
เข้าใจได้วา่ มาจากข้อจํากัดทั้งในแง่ความสนใจ ความสามารถในการอ่าน วิเคราะห์ และใช้หลักฐาน
ของนักวิชาการ หรื อแม้แต่ความจงใจที่จะไม่ให้ความสนใจเพราะเห็นว่าเป็ นศาสตร์ คนละสาขา ทํา
ให้ไม่เกิดการบูรณาการของศาสตร์ สาขาต่างๆ และทําให้การศึกษาเป็ นไปอย่างไม่รอบด้าน ความ
46
47

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 129 – 130.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 130 – 132.
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สนใจแต่ ศ าสตร์ ข องตนเองก็ ก ลายเป็ นปั ญ หาในวงวิช าการเช่ น กัน เนื่ อ งจากเมื่ อ เกิ ด วิ ว าทะ
นักวิชาการก็ต่างใช้ศาสตร์ ที่ตนถนัดมาสนับสนุนความคิดของตนเองว่าถูกต้องจนเกิดบางครั้งความ
ขัดแย้งขึ้น
เมื่อศึกษาทั้งส่ วนที่เป็ นเนื้อหาและหลักฐานของงานที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ นิพนธ์สุโขทัย
ทั้ง 5 เล่มข้างต้นใช้จะพบว่าเป็ นงานวิชาการหรื อมิฉะนั้นก็เป็ นงานของชนชั้นนําไทยเอามาวิเคราะห์
วิพากษ์ ทําให้มองไม่เห็ นความเคลื่อนไหวในระดับรัฐมากนักและแทบไม่เห็ นในระดับท้องถิ่ น
อย่างไรก็ตาม กรณี น้ ี เป็ นความจริ งที่ว่าวงวิชาการเป็ นผูท้ ี่มีอาํ นาจอย่างน้อยในแวดวงของตนเอง
และอย่ า งมากอาจจะขยายออกมาถึ ง ในระดับ รั ฐ เป็ นผู้เ รี ยบเรี ย งแบบเรี ยน ตํา รา เกี่ ย วกับ
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย นักวิชาการเหล่านี้ ครอบครองสิ ทธิ ในการผลิตความรู้บางชุดออกมา รวมไป
ถึงชนชั้นนําที่แม้จะเรี ยกว่าเป็ นนักวิชาการไม่ได้อย่างเต็มปากเต็มคํานักแต่คนเหล่านี้ ก็มีความสนใจ
และสิ ทธิ พิเศษที่ทาํ ให้เกิ ดงานเขี ยนขึ้ นมาได้ในยุคสมัยของตนเพราะมีสถานะเป็ นผูค้ รอบครอง
ความรู้ อีกประการหนึ่ งคือคําถามของงานแต่ละชิ้นซึ่ งจะเกี่ยวเนื่องไปถึงการใช้หลักฐานด้วยนั้นก็
อยูใ่ นขอบเขตเรื่ องวิชาการอยูแ่ ล้ว
คําถามคือหากลองมองสุ โขทัยที่นอกเหนื อจากวงวิชาการออกไปบ้าง ก่อนที่เรื่ องราวของ
สุ โขทัยจะไปอยู่ในวารสารและวงสัมมนาทางวิชาการอย่างปั จจุบนั เราจะเห็ นอะไรจากมุมมอง
ดัง กล่ า ว ผูว้ ิ จยั พบว่า ส่ ว นที่ ง านวิ ช าการทั้ง 5 ชิ้ น ยัง ไม่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง อย่า งจริ ง จัง เพี ย งแต่ เ ป็ น
ส่ วนประกอบในชิ้ นงานเท่านั้นคือ การกล่าวถึงในเรื่ องสํานึ กทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงสํานึ ก
ด้านโบราณคดีซ่ ึ งมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ สุโขทัย โดยเฉพาะ
ในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 ฯลฯ ผูว้ จิ ยั ได้ลองตั้งคําถามถึงผูค้ รอบครองสิ ทธิ
ในการจัดการ “ของโบราณ” เหล่านี้ นัน่ คือ “รัฐ” ในแต่ละยุคสมัยว่ามีสํานึกในด้านประวัติศาสตร์
โดยเฉพาะเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ สุโขทัยอย่างไร ได้เข้าไปจัดการกับเมืองเก่าสุ โขทัย การเข้าไป
บูรณะฟื้ นฟูโบราณสถานในเขตเมืองเก่ าจะทําให้เห็ นบทบาทของรัฐอย่างชัดเจน โบราณสถาน
เหล่านี้ถูกใช้ประโยชน์ในทางไหน อย่างไรบ้าง เช่น การผลิตความรู้ทางประวัติศาสตร์ การส่ งเสริ ม
การท่ องเที่ ยว เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั รวมไปถึ งประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของ “เมื องสุ โขทัย ”
หลังจากถูกควบรวบกับกรุ งศรี อยุธยาและหมดความสําคัญในแง่ของความเป็ น “ราชธานี ” จนแทบ
จะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ไทยอีกด้วย
1.3 วิธีการและแนวคิดในการวิจัย
วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (historical approach) โดยนําเสนอ
แบบพรรณนาวิเคราะห์ (analytical description) งานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สุโขทัยเพื่อศึกษา
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ถึ ง การสร้ า งความเป็ น “สุ โ ขทัย ” โดยเน้น กลุ่ ม ประวัติ ศ าสตร์ ช าติ ก ระแสหลัก ซึ่ งดํา รงอยู่ใ น
สังคมไทยมาอย่างแข็งแกร่ งยาวนาน นอกจากนี้ ย งั วิเคราะห์ ไปถึ งการที่ รัฐได้เข้ามาจัดการและ
เสริ มสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดสุ โขทัยผ่านการสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรี ย ์
เทศกาล และประเพณี ประดิษฐ์ต่างๆ โดยมีกรอบแนวคิดแบบประวัติศาสตร์ ชาติกระแสหลักซึ่ งเป็ น
ส่ วนสําคัญที่ช่วยดํารงความเป็ นอุดมคติของสุ โขทัยไว้ได้
ในการวิจยั ของวิทยานิ พนธ์น้ ี ได้แนวคิดสําคัญมาจากงานวิจยั 2 ชิ้ น แนวคิดแรกมาจาก
หนังสื อที่ปรับปรุ งมาจากวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาเอกของ เพนนี เอ็ดเวิร์ดส์ (Penny Edwards)
เรื่ อง Cambodge: The Cultivation of the Nation, 1860 – 1945 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ความคิดชาตินิยม การศึกษาของเอ็ดเวิร์ดส์ เห็นแย้งกับงานศึกษาก่อนหน้านั้นที่นกั ประวัติศาสตร์
กัมพูชามักกล่าวถึงการเกิดขึ้นของชาตินิยมกัมพูชาสมัยใหม่วา่ มีพฒั นาการมาโดยชาวพื้นเมืองเอง
เนื่ องจากเกิ ดความรู ้ สึกต่อต้านฝรั่งจนกลายเป็ นความรักชาติและเกิ ดกลุ่มนักชาตินิยมขึ้ น แต่เอ็ด
เวิร์ดส์ได้เสนอว่าเจ้าอาณานิ คมฝรั่งเศสและผูร้ ู้ปัญญาชนชาวกัมพูชาต่างหากที่ได้สร้างนักชาตินิยม
ขึ้ นมาโดยผ่า นการประดิ ษ ฐ์ส ร้ า งวัฒนธรรมของชาติ โดยผ่า นสํา นัก งานอาณานิ ค ม ห้องเรี ย น
สถาบันค้นคว้า วิจยั และพิ พิ ธ ภัณฑ์ 48 งานวิจยั นี้ จึง ถื อเป็ นการหันมาพิจารณาการเกิ ดความเป็ น
ชาตินิยมด้วยสาเหตุทางวัฒนธรรมแทนที่จะมองแต่สาเหตุทางการเมืองเพียงอย่างเดียว
การสร้างและให้ความสําคัญกับเมืองพระนคร (Angkor) ที่เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์อนั แสนเย้า
ยวนในทัศนะของฝรั่งเศส จุดประสงค์ที่ทาํ ไปนั้นก็แทบไม่ได้เป็ นไปเพื่อกัมพูชาเลย แต่เป็ นการ
สนองความต้องการของฝรั่งเศสทั้งสิ้ น เพื่อแสดงถึงอํานาจความยิ่งใหญ่ของตนเองที่ได้ปกครอง
อาณานิคม แต่สิ่งที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นมานั้นได้ถูกถ่ายทอดไปยังชนชั้นนํากัมพูชาและไปสู่ ประชาชน
ที่ได้รับมรดกทางความคิดนี้ มาผ่านการเรี ยนการสอน การตีพิมพ์หนังสื อ การตั้งพิพิธภัณฑ์ ที่ทาํ
อย่างเป็ นระบบ รวมไปถึงการศิลปวัฒนธรรมประเพณี ประดิษฐ์ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้น
หากกลับ มามองถึ ง สิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับ การที่ รัฐไทยเข้ามาจัดการทางด้านโบราณคดี และ
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย จะเห็ นกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน นัน่ คือการสร้างประวัติศาสตร์ ชาติชุดที่
เป็ นทางการโดยชนชั้นนําและรัฐไทย การเข้ามาขุดค้น บูรณะและอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ
ด้วยตระหนักว่าคือสิ่ งที่แสดงถึ งประวัติความเป็ นมาอันยาวนานของชาติ มีการถ่ายทอดความคิด
ผ่านหนังสื อประวัติศาสตร์ กระแสหลักไปจนถึง การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน แม้แต่การเขียนบท
ละคร นิ ยาย ที่มีสุโขทัยเป็ นฉากหลัง วิธีการสร้ าง “สุ โขทัย ” คล้ายกับการสร้าง “เมืองพระนคร”
อย่างมาก ในขณะที่ เมืองพระนครถูกทําให้เป็ นยุคที่รุ่งเรื องยิ่งใหญ่ของเขมรโบราณ สุ โขทัยก็ได้
Penny Edwards, Cambodge: the cultivation of a nation, 1860-1945 (Honolulu: University of Hawai'i Press,
2007), pp. 6 – 8.
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กลายเป็ นยุคทองที่สงบสุ ขมัน่ คงของไทยเช่นกัน แนวคิดและวิธีการดังกล่าวนี้จะปรากฏอยูเ่ ป็ นส่ วน
ใหญ่ในวิทยานิพนธ์ของผูว้ จิ ยั
แนวคิดที่ 2 คือเรื่ องประเพณี ประดิษฐ์ (invented tradition) ซึ่ ง อีริค ฮอบสบอม (Eric
Hobsbawm) ได้กล่าวไว้ในหนังสื อ The Invention of tradition ว่าเป็ นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ถูก
สร้ า งหรื อถ่ า ยทอดออกมาจากการนําเอาของเก่ า ของโบราณ เช่ น เรื่ องเล่ าทางประวัติศาสตร์
พิธีกรรม ข้อปฏิ บตั ิต่างๆ ของสังคม ฯลฯ นํามาสร้างใหม่ ตีความใหม่ ผลิตซํ้า โดยการทําให้เป็ น
ระเบียบแบบแผน (Formalize) และการทําให้เป็ นพิธีกรรม (Ritualization) โดยมักอ้างอิงกับความ
เป็ นอดี ตที่ สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน มีจุดมุ่งหมายสําคัญคือการสนองตอบความต้องการทาง
เศรษฐกิ จ การเมือง และสังคมในปั จจุบนั ที่กาํ ลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงและเกิดการโหยหาอดีต49
โดยผูว้ จิ ยั จะนํามาวิเคราะห์ในเรื่ องการสร้างประเพณี ประดิษฐ์ที่มีพ้ืนฐานแนวคิดจากประวัติศาสตร์
สุ โขทัยกระแสหลัก นัน่ คือการสร้างประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
และสร้างบรรยายกาศแบบสุ โขทัยโบราณเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนัน่ เอง
1.4 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา เพื่อศึกษา
1. พัฒนาการการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยทางด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรม
2. บทบาทและปฏิ สั ม พันธ์ ระหว่า ง รั ฐ นัก วิชาการ และคนท้องถิ่ นจัง หวัดสุ โขทัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อการสร้าง “สุ โขทัย”
3. การจัดการทางโบราณคดี การท่ องเที่ ย วและวัฒนธรรมที่ มี ผลต่ อ การพัฒนาจัง หวัด
สุ โขทัยและส่ งเสริ มให้แหล่งโบราณสถานในจังหวัดสุ โขทัยเป็ นมรดกโลก
1.5 สมมติฐานของการศึกษา
1. พัฒนาการการศึ ก ษาประวัติศาสตร์ สุ โขทัย เปลี่ ย นแปลงไปตามบริ บททางการเมื อง
สัง คมและวัฒนธรรม ช่ วงปลายรัช สมัย พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัวถึ ง รัช สมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นการวางรากฐานประวัติศาสตร์ สุโขทัยให้กลายเป็ น “ยุค
ทอง” ภายใต้แนวคิดชาตินิยม หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 คณะราษฎรรับแนวคิด
เดิ มมาใช้เพื่อสร้ างความชอบธรรมให้ตนเอง จนกระทัง่ หลังพ.ศ. 2500 เป็ นต้นมา การจัดการทาง
โบราณคดี การศึกษาวิจยั และการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ช่ วย

Hobsbawm, Eric and Ranger, Terence, The Invention of tradition (Cambridge: Cambridge University Press,
2004), pp. 4 – 6.
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ขยายขอบเขตการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยจากการเน้นด้านการเมืองเป็ นหลัก มาสู่ ดา้ นเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
2. รัฐ นักวิชาการ และคนท้องถิ่ นจังหวัดสุ โขทัย มีอิทธิ พลต่อการสร้าง “สุ โขทัย” ทั้งใน
ลักษณะร่ วมมือกันและขัดแย้งกัน
3. การจัดการทางโบราณคดีในจังหวัดสุ โขทัยเปลี่ ยนแปลงไปตามบริ บททางการเมือง
สังคมและวัฒนธรรม รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จนถึงทศวรรษ 2490 เกิดขึ้น
ภายใต้แ นวคิ ด แบบชาติ นิย มเพื่ อ พัฒ นาโบราณสถานให้เ ป็ นสถานที่ แ สดงถึ ง ความเป็ นมาอัน
ยาวนานของชาติ ช่วงหลังพ.ศ. 2500 เป็ นต้นมา แหล่งโบราณสถานจังหวัดสุ โขทัยได้รับการพัฒนา
ให้ เ ป็ นแหล่ ง ศึ ก ษาและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ แ ละวัฒ นธรรม เพื่ อ ประโยชน์ ท าง
การศึกษาด้านวิชาการและด้านเศรษฐกิจเป็ นสําคัญ นําไปสู่ การส่ งเสริ มให้แหล่งโบราณสถานเป็ น
มรดกโลกในพ.ศ. 2534
1.6 หลักฐานทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1. เอกสารราชการ ได้แก่ เอกสารของกระทรวง หน่วยงานราชการต่างๆ ในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ และประกาศในหนังสื อราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงพ.ศ. 2534
2. งานวิชาการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย สมัย จารี ต กลุ่ ม ประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย ร่ ว มสมัย – ปั จ จุ บ ัน และกลุ่ ม
ประวัติศาสตร์นิพนธ์สุโขทัย
3. งานที่ไม่ใช่ ในเชิ งวิชาการ เช่ น หนังสื อท่องเที่ยว นิ ตยสาร วารสารต่างๆ ที่มีเรื่ องราว
เกี่ยวกับสุ โขทัย
4. รู ปภาพ รู ปถ่าย และแผนที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สุโขทัยและจังหวัดสุ โขทัย
1.7 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ความรู ้และความเข้าใจพัฒนาการ รวมไปถึงความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของ
การศึกษาประวัติศาสตร์ “สุ โขทัย” ซึ่ งสัมพันธ์กบั บริ บททางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม
2. ความรู้ แ ละความเข้า ใจในการสร้ างตัว ตนของ “สุ โขทัย ” ภายใต้บทบาทและการ
ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ รัฐ นักวิชาการ และคนท้องถิ่นจังหวัดสุ โขทัย
3. ความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ย วกับ การเข้า มาจัดการทางโบราณคดี และการท่ องเที่ ย ว
จนกระทัง่ ส่ งเสริ มให้แหล่งโบราณสถานในจังหวัดสุ โขทัยเป็ นมรดกโลก นําไปสู่ การพัฒนาและ
การสร้างความเจริ ญให้แก่จงั หวัดสุ โขทัย

บทที่ 2
ก่อร่ างสร้ างเมือง: ประวัตศิ าสตร์ การสร้ างพืน้ ที่เมืองสุ โขทัย
เมื่อกล่าวถึ งประวัติศาสตร์ สุโขทัยแล้ว สิ่ งที่คนทัว่ ไปมักนึ กถึ งคือสุ โขทัยในความหมาย
ของความเป็ น “ราชธานี ” มากกว่าเป็ นเมืองแห่ งหนึ่ งในขอบขัณฑสี มาของสยาม ความสนใจเรื่ อง
สุ โขทัยหลังจากถู กควบรวมกับ กรุ ง ศรี อยุธยาจึ งมีค่ อนข้างน้อย เนื่ องจากสุ โขทัย มิได้มีบทบาท
สาคัญและความยิ่งใหญ่อย่างในยุคก่อนหน้านั้น อีกทั้งความสนใจก็ไปอยู่ที่เมืองใกล้เคียงกันคือ
พิษณุ โลกมากกว่า อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในเรื่ องเล่าของประวัติศาสตร์ กระแสหลัก สุ โขทัยจะไม่มี
บทบาทนักหลังจากนั้น แต่แท้ที่จริ งแล้วสถานภาพความเป็ นเมืองและบทบาทของสุ โขทัยยังคงอยู่
ดังนั้นในบทนี้ จะมีขอ้ เสนอหลักที่ เน้นถึง “เมือง” และ “ประวัติศาสตร์ ของเมือง” โดยจะ
กล่าวถึงพื้นที่เมืองสุ โขทัยและบริ เวณหัวเมืองฝ่ ายเหนือตั้งแต่การสร้างเมืองจนกระทัง่ ถูกผนวกกับ
กรุ งศรี อยุธยาเป็ นต้นมาจนถึงราว พ.ศ. 2482 สุ โขทัยยังคงปรากฏกายอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ มี
การเคลื่ อนไหวของผูค้ นและมีเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่กล่าวถึงความมีอยู่ของเมืองนี้ เพียงแต่จะ
เห็นได้ชดั ว่าความสาคัญนั้นลดน้อยถอยลงไป เมืองสุ โขทัยยังคงเกิดความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
โดยเฉพาะเมื่อเกิดความเป็ นรัฐชาติสมัยใหม่ กล่าวคือ เมืองหรื อจังหวัดสุ โขทัยนั้นได้ผา่ นการ “ก่อ
ร่ างสร้างตัว” จากเมืองที่ไม่มีอาณาเขตแน่นอนในสมัยสุ โขทัย อยุธยา ธนบุรี และต้นรัตนโกสิ นทร์
มาเป็ นเมืองที่มีขอบเขตแน่นอน มีการแบ่งและกาหนดเขตพื้นที่การปกครองที่ชดั เจน ผูท้ ี่มีบทบาท
ในเรื่ องนี้มีท้ งั รัฐส่ วนกลางและคนท้องถิ่น ส่ วนประวัติศาสตร์ ของเมืองนั้นยังมีความเคลื่อนไหวใน
ฐานะเมื อ งที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของราชอาณาจัก รที่ มี ศู น ย์ก ลางอยู่ที่ อ ยุธ ยา ธนบุ รี และกรุ ง เทพฯ
ตามลาดับ เพียงแต่การที่เรื่ องเล่าของสุ โขทัยในช่วงระยะเวลานั้นปรากฏไม่มากนักเพราะในเรื่ องเล่า
แบบประวัติศาสตร์ กระแสหลัก มักเน้นที่ราชธานี หรื อเมืองศูนย์กลางอานาจใหญ่ๆ เมืองสุ โขทัยที่
ไม่ได้มีฐานะเป็ นราชธานี แล้วจึงได้ถูกละเลยไป จนกระทัง่ ชนชั้นนาสยามเริ่ มสนใจศึกษาค้นคว้า
เรื่ องสุ โขทัย และดึ ง เข้า มาเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของประวัติศ าสตร์ ช าติ เรื่ อ งราวของอาณาจัก รหรื อรั ฐ
สุ โขทัยในขณะที่ยงั มีอานาจในตัวเองจึงปรากฏขึ้น
สิ่ ง ที่ ต้องท าความเข้า ใจคื อ วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ แม้จะเน้นการศึ ก ษาด้านประวัติศาสตร์
นิพนธ์ แต่สิ่งที่จะลืมไม่ได้คือ “ตัวเมือง” ซึ่ งเป็ นบ่อเกิดของประวัติศาสตร์ นิพนธ์และถูกอธิ บายด้วย
ประวัติศาสตร์ นิพนธ์หลากหลายชุดที่สร้างขึ้นมาต่างยุคต่างสมัย สุ โขทัยเป็ นตัวอย่างจังหวัดที่รัฐเข้า
มาพัฒนาและบูรณะโบราณสถานเพื่อประโยชน์ในด้านประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยว บริ เวณ
เมื องเก่าสุ โขทัยกลายเป็ นอุ ทยานประวัติศาสตร์ มีการปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้ใกล้เคียงกับสมัยกรุ ง
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สุ โขทัยเป็ นราชธานี โดยมีตน้ แบบจากข้อความในศิลาจารึ กหลักที่ 11 มีการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
เป็ นระบบ การที่ภาครัฐเข้ามาจัดการสิ่ งเหล่ านี้ ย่อมต้องมีพ้ืนฐานความคิดอยู่บนประวัติศาสตร์
นิ พนธ์ ชุ ดใดชุ ดหนึ่ ง เสมอและส่ ง ผลให้มีการพัฒนา ปรับปรุ ง เปลี่ ยนแปลงตัวเมืองเก่ าไปอย่า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากศึกษาในส่ วนประวัติศาสตร์ นิพนธ์เพียงเท่านั้นก็จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในตัวเมืองเก่าสุ โขทัยซึ่ งกล่าวได้วา่ ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากประวัติศาสตร์ นิพนธ์ที่รัฐยึดถือ
นัน่ เอง ดังนั้น วิทยานิ พนธ์น้ ี จะศึกษาประวัติศาสตร์ นิพนธ์โดยมีประวัติศาสตร์ ของเมืองเป็ นส่ วน
เสริ มเพื่อที่จะได้เห็นภาพได้เด่นชัดยิง่ ขึ้น
“พื้นที่เมืองสุ โขทัย” จะกล่าวถึงบริ เวณที่เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักร/รัฐ/เมืองสุ โขทัย คือ
จังหวัดสุ โขทัยและพื้นที่โดยรอบเป็ นหลัก มีขนาดพื้นที่และอาณาเขต “ไม่เท่ากับ” จังหวัดสุ โขทัย
ในปั จจุบนั แต่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เมืองสุ โขทัยซึ่ งมีชื่ออยูใ่ นเอกสารหลักฐานสมัยกรุ ง
ศรี อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสิ นทร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงศูนย์กลางของเมือง มีการถูกเทครัวจนทา
ให้เมืองร้างไป ฯลฯ พื้นที่เมืองจึงไม่แน่นอน เมื่อถึงสมัยการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลจึง เป็ น
ช่วงที่เกิดการ “สร้าง” พื้นที่เมืองสุ โขทัย โดยในกรณี ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์ นิพนธ์
นั้น ผูว้ ิจยั กาหนดขอบเขตเน้นบริ เวณอาเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัย ครอบคลุมพื้นที่เมืองสุ โขทัยเก่ า
เป็ นที่ต้ งั ของอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยและเมืองสุ โขทัยใหม่ ตั้งอยู่ ณ ตาบลธานี ริ มแม่น้ ายม
ห่ างจากเมืองสุ โขทัยเก่า 12 กิ โลเมตร เป็ นหลัก พื้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื้นที่ที่ผ่านกระบวนสร้างและ
กาหนดขอบเขตมาอย่างชัดเจน ผูว้ ิจยั จะได้กล่าวถึงและขยายความเรื่ องการสร้างพื้นที่เมืองสุ โขทัย
ในยุคสมัยต่างๆ ต่อไปข้างหน้า
2.1 กาเนิดเมืองสุ โขทัยและหัวเมืองฝ่ ายเหนือถึงสมัยถูกควบรวมกับกรุ งศรีอยุธยา
หัวข้อนี้ ศึกษาเรื่ องเมืองในช่ วงประวัติศาสตร์ ไทยก่อนสมัยใหม่ ดังนั้นจึงไม่อาจใช้อาณา
เขตแบบตาบล อาเภอ จังหวัดอย่างสมัยใหม่แบ่งได้ อีกทั้งความสัมพันธ์ของเมืองสุ โขทัยในฐานะ
ศูนย์กลางอานาจหัวเมืองฝ่ ายเหนื อในชัว่ ระยะเวลาหนึ่ งกับบริ เวณโดยรอบก็มีความสาคัญอย่างยิ่ง
การกล่าวถึง “เมืองสุ โขทัย” เพียงแค่บริ เวณที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของจังหวัดสุ โขทัยในปั จจุบนั เท่านั้นจะ
เป็ นการตัด “สุ โขทัย ” ทั้งในอดี ตและปั จจุบนั ออกจากบริ บทด้านพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กนั อย่าง
แนบแน่ น คือ บริ เวณที่เรี ยกว่า “หัวเมืองฝ่ ายเหนื อ” อันประกอบด้วยเมืองพิษณุ โลก พิจิตร พิชัย
สุ โขทัย สวรรคโลก ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ เป็ นพื้ นที่ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ

1

42.

Maurizio Peleggi, The Politics of Ruins and the Business of Nostalgia (Bangkok: White Lotus Press, 2002), p.

30

อาณาจัก รสุ โ ขทัย 2 หรื ออี ก นัย หนึ่ ง คื อบริ เวณภาคเหนื อตอนล่ า งในปั จจุ บ นั เนื่ อ งจากบริ เวณที่
เรี ยกว่ารัฐหรื ออาณาจักรสุ โขทัยนั้นมิได้มีพ้นื ที่อยูเ่ พียงจังหวัดสุ โขทัยในปั จจุบนั แต่ยงั รวมเอาพื้นที่
จังหวัดอื่นๆ ที่กว้างขวางกว่านั้น หากสังเกตคาว่า “หัวเมืองฝ่ ายเหนือ” แล้ว จากลักษณะจะเห็นได้
ว่าไม่ใช่ คาที่คนในพื้นที่ น้ ันเรี ยกกันเองแต่อย่างใด แต่เป็ นคาที่คนเมืองอื่นเรี ยก โดยใช้บริ เวณที่
ตนเองอยูเ่ ป็ นศูนย์กลาง ขวัญเมือง จันทโรจนี ให้ความเห็นเกี่ยวกับคาว่า “หัวเมืองฝ่ ายเหนือ” หรื อ
“เมืองเหนือ” ว่าเป็ นคาที่ถูกใช้หลังจากรัฐอยุธยาได้เข้าไปครอบงาบริ เวณรัฐสุ โขทัยในทางการเมือง
การปกครอง3
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าไม่ควรละเลยการกล่าวถึงเมืองสุ โขทัยในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของหัวเมืองฝ่ าย
เหนือซึ่ งเป็ นกลุ่มเมืองที่มีความสาคัญ เคยเป็ นทั้งคู่ขดั แย้งและต่อมาได้กลายเป็ นพื้นที่ในอาณัติของ
กรุ งศรี อยุธยา เป็ นฐานในการต่อสู้ทางการเมืองกับล้านนาและยังคงเป็ นกลุ่มเมืองสาคัญในทาง
การเมืองและเศรษฐกิ จ แม้จนกระทัง่ เกิดการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทาให้เมืองเหล่านี้ ถูกแยกออกไปรวมเป็ นมณฑลต่างๆ 4 และกลายเป็ น
จังหวัดในที่สุด แสดงให้เห็นว่ารู ปแบบของเมือง การรวมกลุ่มเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
และขึ้นอยูก่ บั นโยบายการปกครอง
ในประวัติศาสตร์สุโขทัยกระแสหลักมีเรื่ องเล่าถึง “อาณาจักรสุ โขทัย” (พ.ศ. 1792 – 1981)
โดยใช้หลักฐานจากศิลาจารึ ก หลายหลัก โดยเรื่ องราวในจารึ กหลักที่ 2 หรื อจารึ กวัดศรี ชุมมีส่วนที่
กล่าวถึงเจ้าเมือง 2 พระองค์ที่เป็ นพระสหายสนิทคือ พ่อขุนบางกลางหาว เจ้าเมืองบางยางและพ่อ
ขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด ได้ช่วยกันขับไล่ขอมสบาดโขลญลาพงออกไปจากเมืองสุ โขทัย พ่อขุนผา
เมืองได้ราชาภิเษกให้พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองกรุ งสุ โขทัย นอกจากนี้ ยงั ได้รับพระขรรค์ชยั ศรี
และได้อ ภิ เ ษกสมรสกับ นางสุ ข รมหาเทวี พระราชธิ ด าของกษัต ริ ย ์แ ห่ ง เมื อ งศรี โ สธรปุ ร ะซึ่ ง
สันนิ ษฐานว่าเป็ นกษัตริ ยข์ อมโบราณ อีกทั้งได้รับการเฉลิมพระนามว่า “ศรี อินทรบดินทราทิตย์” 5
หรื อมักเรี ยกกันว่า “พ่อขุนศรี อินทราทิตย์” เป็ นปฐมกษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์พระร่ วง

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุ โขทัย พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2552), หน้า 7.
ขวัญเมือง จันทโรจนี , “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของหัวเมืองฝ่ ายเหนือในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น (พ.ศ.
2325-2394),” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534), หน้า 7 –
8.
4
เมืองพิษณุโลก พิจิตร พิชยั สุโขทัย และสวรรคโลก อยูใ่ นมณฑลพิษณุโลก เมืองนครสวรรค์ กาแพงเพชร และตาก อยู่
ในมณฑลนครสวรรค์ ส่ วนเพชรบูรณ์ ในช่วงแรกรวมอยูก่ บั มณฑลนครราชสี มา ต่อมาได้แยกออกมาเป็ นมณฑลเพชรบูรณ์ และใน
ท้ายที่สุดได้ถูกยุบรวมกับมณฑลพิษณุโลก
5
ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 จารึกสุ โขทัย (พิษณุโลก: ศูนย์สุโขทัยศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พิษณุโลก,
2520), หน้า 63 – 83.
2
3
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เรื่ องราวต่อจากนี้ ปรากฏในจารึ กหลักที่ 1 หรื อจารึ กพ่อขุนรามคาแหง กล่าวว่าพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์มีพระราชโอรสที่ ต่อมาได้ข้ ึนครองสุ โขทัยคือ พ่อขุนบานเมืองและพ่อขุนรามคาแหง
(ครองราชย์ พ.ศ. 1822 – 1842) เรื่ องราวในจารึ กส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องในรัชสมัยพ่อขุนรามคาแหง
กล่ าวถึ งสภาพการเมือง เศรษฐกิ จ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและศาสนาในสุ โขทัย รวมทั้งพระราช
กรณี ยกิจของพ่อขุนรามคาแหง ข้อความจารึ กในให้ภาพลักษณ์ ผสมกับการตีความของชนรุ่ นหลัง
ออกมาได้ว่า สภาพเมื อ งสุ โขทัย นั้นอุ ด มสมบู รณ์ อ ย่า งยิ่ ง ชาวเมื อ งต่ า งมี ค วามสุ ข ให้ภาพการ
ปกครองแบบพ่อปกครองลูก มีเศรษฐกิจแบบเสรี กล่าวถึงการที่พ่อขุนรามคาแหงแต่งลายสื อไทย
นอกจากนี้ยงั กล่าวถึงพื้นที่ของสุ โขทัยที่กว้างใหญ่ไพศาล มีเมืองประเทศราชเข้ามาอยูภ่ ายใต้อานาจ
ทาให้สุโขทัยมีอาณาเขตตั้งแต่ทิศเหนือจรดเมืองแพร่ เมืองน่าน ทิศตะวันตกจรดกลุ่มหัวเมืองมอญ
ทิศตะวันออกจรดเมืองเวียงจันทน์ หลวงพระบาง ทิศใต้จรดแหลมมลายู6 จากที่บรรยายมานั้นทาให้
สุ โขทัยในรั ชสมัยพ่อขุนรามคาแหงมี ลกั ษณะเป็ นอาณาจักรใหญ่ มีอานาจมัน่ คง และบ้านเมือง
รุ่ งเรื องสงบสุ ขมาก
สาหรับมุมมองของผูว้ ิจยั ต่อประวัติศาสตร์ สุโขทัยยุคจารี ตในเรื่ องการแผ่ขยายอานาจและ
ขนาดพื้ น ที่ ข องสุ โ ขทัย นั้น เห็ น ว่ า พื้ น ที่ ข องสุ โ ขทัย ไม่ น่ า จะมี ข นาดกว้า งใหญ่ ไ พศาลเป็ น
“อาณาจักร” อย่างที่อา้ งถึงในศิลาจารึ กหลักที่ 1 แต่เป็ นเพียง “รัฐ” เท่านั้นซึ่ งไม่ต่างอะไรกับรัฐ
มากมายบนพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ภาคพื้นทวีปตลอดจนภาคพื้นสมุทรที่ต้ งั ตนเป็ นอิสระและ
มีความสัมพันธ์กบั รัฐข้างเคียงทั้งในลักษณะเป็ นพันธมิตรและเป็ นศัตรู มีพ้ืนและขอบเขตอานาจอยู่
บริ เวณตอนล่างของลุ่มน้ าปิ ง ลุ่มน้ ายม และลุ่มน้ าน่าน ทิศเหนือสุ ดเขตแดนที่เมืองแพร่ ทิศตะวันตก
จรดเมืองฉอดเป็ นเมืองชายแดนติดกับหัวเมืองมอญ ทิศตะวันออกไปถึงเมืองสะค้าใกล้แม่น้ าโขงใน
เขตภาคอีสานตอนเหนือ และทิศใต้ถึงเมืองพระบางหรื อจังหวัดนครสวรรค์ในปั จจุบนั 7 มิได้มีพ้ืนที่
แผ่ขยายลงมาถึงลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่ งเป็ นพื้นที่ของรัฐละโว้ อู่ทอง สุ พรรณภูมิ และต่อมาก็มีการตั้ง
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาขึ้ น ดัง นั้น จึ ง เป็ นไปไม่ ไ ด้ที่ รั ฐ สุ โ ขทัย จะมี พ้ื น ที่ จ รดถึ ง แหลมมลายู การมอง
ประวัติศาสตร์ในยุครัฐจารี ตจึงจาเป็ นต้องคานึงถึงความมีอยูแ่ ละความสัมพันธ์ในทางการเมืองของ
รัฐเหล่านี้เป็ นหลักด้วย
หลังจากรัชสมัยพ่อขุนรามคาแหงแล้ว พระราชโอรสคือพญาเลอไทได้ข้ ึ นครองสุ โขทัย
ต่อมาในราวพ.ศ. 1842 สถานการณ์ทางการเมืองในสมัยพญาเลอไทไม่สู้ดีนกั บ้านเมืองและรัฐเล็ก
รัฐน้อยที่อยู่ในอานาจเริ่ มกระด้างกระเดื่อง ตั้งตนเป็ นอิสระ ทั้งยังได้เกิ ดความขัดแย้งภายในกลุ่ม
เครื อญาติราชวงศ์พระร่ วง ระหว่างเชื้ อสายของพ่อขุนรามคาแหงและพ่อขุนบานเมือง จนในที่สุด
6
7

ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 จารึกสุ โขทัย, หน้า 50 – 62.
สุจิตต์ วงษ์เทศ, กรุงสุ โขทัยมาจากไหน? (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2548), หน้า 149.
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พญางัว่ นาถม พระราชโอรสพ่อขุนบานเมืองก็ได้เข้ายึดอานาจและกดดันให้พญาเลอไทออกผนวช
ในท้ายที่สุ ด พญาลิ ไ ทซึ่ ง เป็ นพระราชโอรสของพญาเลอไทได้ยกกาลัง ไพร่ พ ลยึดเมื องสุ โขทัย
คืนกลับมา8 เรื่ องราวในจารึ กหลักที่ 3 หรื อจารึ กนครชุ มได้กล่าวถึงพญาลิไทที่ได้ข้ ึนเสวยราชย์ ณ
เมื อ งศรี สั ช นาลัย สุ โ ขทัย ในราวพ.ศ. 1890 ทรงพระนามว่ า สมเด็ จ พระศรี สุ ริ ย พงศ์ม หาธรรม
ราชาธิราช พระองค์ได้ประดิษฐานพระศรี รัตนมหาธาตุและพระศรี มหาโพธิ ที่ ได้มาจากลังกา9 พญา
ลิ ไ ททรงมี บ ทบาทเด่ นทั้ง การเป็ นองค์พุ ท ธศาสนู ป ถัม ภกและนัก ปกครองผูม้ ี กุ ศโลบายโดยที่
บทบาททางศาสนาของพระองค์น้ นั ก็ได้แอบแฝงไว้ดว้ ยเรื่ องการเมือง เนื่ องจากในช่ วงที่พระองค์
ขึ้นครองราชย์น้ นั ทางใต้ของรัฐสุ โขทัยได้เกิดรัฐใหญ่ที่มีกาลังอานาจสามารถผนวกเอาดินแดนใน
ที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาเอาไว้ได้ตลอดจนเมืองนครศรี ธรรมราชและได้พยายามขยายอานาจขึ้น
มาถึงรัฐสุ โขทัย10
กรุ งศรี อยุธยาสถาปนาขึ้นในราวพ.ศ. 1893 และมีการขยายอานาจรัฐขึ้นไปทางเหนือทาให้
เกิ ดการปะทะกันของปริ มณฑลแห่ งอานาจ จากหลักฐานที่มี อยุธยาได้ทาสงครามขยายอานาจขึ้น
ไปยังสุ โขทัยตั้งแต่ช่วงอยุธยาตอนต้น พระราชพงศาวดารกรุ งเก่ าฉบับหลวงประเสริ ฐฯ ซึ่ งบาน
แพนกแจ้งว่าเขียนขึ้นโดยพระบรมราชโองการของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ.222311
ระบุวา่ “ศักราช 733 กุนศก สมเด็จพระบรมราชาธิ ราชเจ้า เสด็จไปเอาเมืองเหนือ และได้เมืองเหนือ
ทั้งปวง”12 นัน่ คือกล่าวถึ งเหตุ การณ์ที่ขุนหลวงพะงัว่ (พ่องัว่ ) หรื อสมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 1
พระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ที่ 3 แห่งอยุธยา ยกทัพขึ้นไปตีสุโขทัย
อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานที่ทาให้สันนิษฐานได้วา่ อยุธยาอาจจะเริ่ มรุ กรานสุ โขทัยตั้งแต่สมัย
ปฐมกษัตริ ยค์ ือ พระเจ้าอู่ทองหรื อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แล้ว13 ชิ นกาลมาลีปกรณ์ รจนาเมื่อ พ.ศ.
2060โดยพระรัตนปั ญญาเถระแห่ งล้านนา กล่าวถึงพระเจ้ารามาธิ บดี กษัตริ ยแ์ ห่ งอโยชฌปุระ ทรง
ยึดเมืองชัยนาทที่อยู่ในอาณาเขตของสุ โขทัยไว้ได้ โดยทาทีเป็ นพ่อค้าเข้ามาขายข้าวในยามที่เมือง
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 111 – 112.
ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 จารึกสุ โขทัย, หน้า 84 – 93.
10
โปรดดู พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์, “บทบาทของพระมหาธรรมราชาลิไท ศาสนา และ/หรื อ การเมือง,” ใน ศาสนาและ
การเมืองในประวัติศาสตร์ สุโขทัย – อยุธยา, 109 – 129. (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2545) (พิมพ์ครั้งแรกในวารสารเมืองโบราณ 5,1 ตุลาคม
– พฤศจิกายน 2521)
11
นาฏวิภา ชลิตานนท์, ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ไทย (กรุ งเทพฯ: มูลนิ ธิโครงการตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ,
2524), หน้า 223.
12
พระราชพงศาวดารกรุ งเก่ าฉบับหลวงประเสริฐฯ และ ประชุ มพงศาวดาร ภาค 63 เรื่อง กรุ งเก่ า (กรุ งเทพฯ: แสงดาว,
2544), หน้า 13.
13
สุเนตร ชุตินธรานนท์, “การขยายตัวของอยุธยาสู่ หวั เมืองทางเหนื อ,” ใน รายงานผลการสั มมนาประวัติศาสตร์ เมือง
พิษณุโลก ครั้งที่ 2 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2525 (กรุ งเทพฯ: คุรุสภา, 2527), หน้า 95.
8
9
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ชัยนาทเกิดทุพภิกขภัยและโปรดให้มหาอามาตย์วตั ติเดชมาครองเมืองชัยนาท จนพระเจ้าธรรมราชา
ต้องส่ งเครื่ องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้ารามาธิ บดีและทูลขอเมืองคืน สันนิ ษฐานว่าพระเจ้า
รามาธิ บดีคือพระเจ้าอู่ทอง มหาอามาตย์วตั ติเดชคือขุนหลวงพะงัว่ พระเจ้าธรรมราชาคือพญาลิไท
และกรุ ง อโยชฌปุ ร ะคื อ กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา 14 ส่ ว นเมื อ งชัย นาทนั้น สั น นิ ษ ฐานว่ า ปั จ จุ บ ัน คื อ เมื อ ง
พิษณุ โลกที่ต้ งั อยูบ่ นฝั่งตะวันตกของแม่น้ าน่าน (ฝั่งพระราชวังจันทน์)15
หากการขยายอานาจขึ้นสู่ เมืองเหนื อเริ่ มมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองแล้ว สถานการณ์ก็ยิ่ง
เข้มข้นมากขึ้นในสมัยขุนหลวงพะงัว่ นอกจากเหตุการณ์ที่อยุธยาขึ้นไปตี “เมืองเหนือ” เมื่อศักราช
733 แล้ว พระราชพงศาวดารกรุ งเก่ าฉบับหลวงประเสริ ฐอักษรฯ กล่ าวถึงการที่ขุนหลวงพะงัว่
(ครองราชย์ พ.ศ. 1913 – 1931) ยกทัพขึ้นไปตีเมืองในอาณาเขตของรัฐสุ โขทัยหลายครั้งทั้งยังได้
กวาดต้อนผูค้ นลงมาด้วย16 แสดงให้เห็นว่านอกจากจะเป็ นจุดยุทธศาสตร์ แล้ว รัฐทางเหนืออยุธยา
ขึ้นไปยังเป็ นแหล่งกาลังคนที่สาคัญ ขุนหลวงพะงัว่ เป็ นผูส้ ร้างความสัมพันธ์ทางเครื อญาติระหว่าง
ราชวงศ์สุพรรณภูมิแห่ งอยุธยาและราชวงศ์พระร่ วงแห่ งสุ โขทัย พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ได้ศึกษาหลักฐานศิลาจารึ กสมัยสุ โขทัยและตั้งข้อสังเกตว่าขุนหลวงพะงัว่
น่าจะได้เจ้าหญิงของราชวงศ์พระร่ วงซึ่ งเป็ นน้องของพระมหาธรรมราชาลิไทมาเป็ นชายา ถือ เป็ น
กุศ โลบายการขยายอานาจการปกครองผ่า นการแต่ ง งาน เป็ นเหตุ ใ ห้กษัตริ ยพ์ ระองค์ต่อๆ มามี
อิทธิ พลครอบงารัฐสุ โขทัย ข้อสังเกตนี้อยู่บนพื้นฐานที่วา่ กษัตริ ยใ์ นราชวงศ์สุพรรณภูมิลว้ นมีพระ
มารดาเป็ นเชื้อสายสุ โขทัยทั้งสิ้ น17 ในช่วงต้นอยุธยาจนถึงราว พ.ศ. 1991 คือสิ้ นรัชสมัยของเจ้าสาม
พระยาหรื อสมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 2 อยุธยามีอิทธิ พลครอบงาหัวเมืองฝ่ ายเหนื อไว้ได้แต่ยงั
ไม่ใช่การปกครองแบบเบ็ดเสร็ จเด็ดขาด ฝ่ ายรัฐสุ โขทัยยังคงมีอานาจในการปกครองตนเองอยูบ่ า้ ง
บางครั้งเกิดการจลาจลแข็งเมืองขึ้นจนต้องยกทัพขึ้นไปปราบปราม18
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยกระแสหลักได้ถือว่ารัฐสุ โขทัยสิ้ นสุ ดอานาจในตัวเองลงเมื่อ พ.ศ.
1981 สิ้ นรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) ทางกรุ งศรี อยุธยาได้แต่งตั้งให้
สมเด็จพระราเมศวรซึ่ งมีเชื้อสายสุ โขทัยมาเป็ นอุปราชครองเมืองพิษณุ โลกและไม่มีการแต่งตั้งผูใ้ ด
รัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์ แปลโดย แสง มนวิทูร, (พระนคร: มิตรนราการพิมพ์, 2510), หน้า 114 – 115.
โปรดดู พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์, “จากสองแควมาเป็ นพิษณุ โลก,” ใน พระราชวังจันทน์ “วังพระนเรศวร” เมือง
พิษณุโลก ที่ประสู ติ ที่ประทับ ของสมเด็จพระนเรศวรฯ, 125 – 143. สุ จิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิ การ, (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2546)
(พิมพ์ครั้งแรกในวารสารศิลปวัฒนธรรม 18,1 พฤศจิกายน, 2539)
16
พระราชพงศาวดารกรุ งเก่ าฉบับหลวงประเสริฐฯ และ ประชุ มพงศาวดาร ภาค 63 เรื่อง กรุ งเก่ า, หน้า 13 – 14.
17
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “บทบาทของขุนหลวงพ่องัว่ ที่มีต่อราชวงศ์สุโขทัย,” ใน ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์
สุ โขทัย – อยุธยา, 67 – 87. (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2545), หน้า 67 – 85. (พิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารศิลปากร 18,4 พฤศจิกายน 2517)
18
พระราชพงศาวดารกรุ งเก่ าฉบับหลวงประเสริฐฯ และ ประชุ มพงศาวดาร ภาค 63 เรื่อง กรุ งเก่ า, หน้า 14 – 15.
14
15
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ครองสุ โขทัย19 สาหรับการควบรวมหัวเมืองฝ่ ายเหนื อเข้ามาไว้ในอานาจของอยุธยาอย่างเด็ดขาด
เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ครองราชย์ พ.ศ. 1991 - 2031) เป็ นต้นมา โดยการจัด
ให้เมืองพิษณุ โลก สวรรคโลก สุ โขทัยและกาแพงเพชรเป็ นเมืองลูกหลวง ลดอานาจบทบาทเจ้านาย
เชื้อสายสุ โขทัย สิ่ งที่เกิดขึ้นจากความพยายามดังกล่าวคือการต่อต้านจากเจ้านายในราชวงศ์พระร่ วง
รวมทั้งการหันไปอ่อนน้อมต่อพระเจ้าติโลกราชแห่ งล้านนา เช่นกรณี กบฏพระยายุทธิ ษฐิระ (พ.ศ.
1994) และพระยาเชลียง (พ.ศ. 2004)20 นาไปสู่ สงครามยืดเยื้อระหว่างล้านนาที่มีศูนย์กลางการ
ปกครองที่ เชี ยงใหม่กบั อยุธยา ทาให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถต้องเสด็จขึ้ นมาประทับที่เมือง
พิษณุโลกเป็ นเวลาถึง 25 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2006 – 2031
“ศักราช 825 มะแมศก สมเด็จพระบรมไตรโลกเจ้า ไปเสวยราชสมบัติ
เมืองพิษณุ โลก และตรัสให้พระเจ้าแผ่นดินเสวยราชสมบัติพระนครศรี อยุธยา
ทรงพระนามสมเด็จพระบรมราชา ครั้งนั้นมหาราชท้าวลูก21 ยกพลมาเอาเมือง
สุ โขทัย จึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกเจ้า และสมเด็จพระอินทราชาเสด็จไปกันเมือง...”22
ในช่ วงเวลาที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมาประทับอยูท่ ี่พิษณุ โลกนี้ เท่ากับว่าเป็ น “การ
แยกราชสานักกรุ งศรี อยุธยาออกมาเป็ นอีกราชสานักหนึ่งที่เมืองพิษณุ โลก และดูจะเป็ นราชสานักที่
เข้มแข็งมากขึ้นด้วยเป็ นราชสานักของพ่อ มิใช่ราชสานักของลูก...”23 นอกจากนี้ ยงั เป็ นการลดหรื อ
ถอนอานาจของเจ้านายราชวงศ์พระร่ วงและในที่สุดหัวเมืองเหนื อได้กลายเป็ นแหล่งสะสมกาลัง
อานาจทางการเมื องของเจ้า นายจากอยุธ ยาแทน เนื่ องจากภายหลังรั ชกาลสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถแล้ว ปรากฏว่าเจ้านายชั้นสู งของอยุธยา โดยเฉพาะผูท้ ี่มีสิทธิ์ ในราชบัลลังก์มกั ถูกส่ งไป

สิ นชัย กระบวนแสง, “ประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัยจากศิลาจารึก,” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2517), หน้า 55.
20
พระราชพงศาวดารกรุ งเก่ าฉบับหลวงประเสริ ฐฯ และ ประชุ มพงศาวดาร ภาค 63 เรื่อง กรุ งเก่ า, หน้า 16 – 17. อนึ่ ง
พระยายุทธิษฐิระกับพระยาเชลียงนั้น เข้าใจว่าเป็ นคนเดียวกัน แต่ประเสริ ฐ ณ นคร ได้เขียนแย้งไว้วา่ เป็ นคนละคน ดูใน ประเสริ ฐ ณ
นคร, ผลงานค้นคว้าประวัติศาสตร์ ไทย (พระนคร: โรงพิมพ์อกั ษรสมัย, 2514)
21
หมายถึง ท้าวลก หรื อ พระเจ้าติโลกราช
22
พระราชพงศาวดารกรุ งเก่ าฉบับหลวงประเสริฐฯ และ ประชุ มพงศาวดาร ภาค 63 เรื่อง กรุ งเก่ า, หน้า 17.
23
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, “อย่าลืม! ราชสานักเมืองเหนือที่พิษณุโลก,” ใน ฝื้ นฝอยหาตะเข็บ, 194 – 209. (กรุ งเทพฯ:
มติชน, 2553), หน้า 196.
19

35

ปกครองเมืองลูกหลวงที่หวั เมืองฝ่ ายเหนือ มีศูนย์กลางอยูท่ ี่เมืองพิษณุโลก24 ในหมู่เมืองลูกหลวงก็มี
ความไม่เท่าเทียมกันอยู่ มีลาดับศักดิ์ลดหลัน่ กันไป ขึ้นอยูก่ บั ว่าเมืองลูกหลวงนั้นจะถูกปกครองด้วย
พระราชโอรสระดับชั้นใด เท่าที่หลักฐานปรากฏ มีเพียงเมืองพิษณุ โลกเท่านั้นที่มีพระราชโอรส
ระดับสู งที่สุดในหมู่พระราชโอรสทั้งหลายคือผูเ้ ป็ น “สมเด็จหน่อพุทธางกูร” ได้ข้ ึนไปปกครอง25
ส่ วนเมืองสุ โขทัยนั้นลดบทบาทความสาคัญลงไปเพราะศูนย์กลางอานาจของหัวเมืองฝ่ าย
เหนื อได้ยา้ ยไปอยู่ที่เมืองพิษณุ โลกเสี ยแล้ว ฉะนั้นเมื่อมีการกล่าวถึงหัวเมืองฝ่ ายเหนือ เมืองที่จะมี
บทบาทสาคัญต่อจากนี้ไปมักเป็ นเมืองพิษณุ โลก โดยสุ โขทัยมักเป็ นเพียงตัวละครเสริ มเท่านั้น ใน
หนังสื อประวัติศาสตร์ หลายเล่มหรื อแม้แต่ประวัติจงั หวัดสุ โขทัยเองก็มกั ไม่กล่าวถึงสุ โขทัยในช่วง
ที่หมดความสาคัญทางการเมืองการปกครองลงไปแล้ว
เมื่อมาถึงในรัชสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิ ราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2076 – 2089) พระยอดฟ้ า
(ครองราชย์ พ.ศ. 2089 – 2091) และขุนวรวงศาธิ ราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2091 ได้เพียง 42 วัน)
ตาแหน่ งเจ้าเมื องหัวเมื องฝ่ ายเหนื อรวมทั้งเมืองสุ โขทัยกลายเป็ นเพียงระดับขุนนาง ถื อเป็ นการ
ป้ องกันไม่ให้เชื้ อพระวงศ์ใช้ขุมกาลังของเมืองลูกหลวงที่ตนปกครองเข้ามาชิงราชสมบัติและเป็ น
การรวมอานาจไว้ที่ศูนย์กลางคือกรุ งศรี อยุธยาอย่างสมบูรณ์26
สถานะและอานาจของหัวเมืองฝ่ ายเหนื อสู งขึ้นถึ งขั้นท้าทายอานาจราชสานักอยุธยาจน
สามารถสถาปนา “ราชวงศ์สุโขทัย” ขึ้นที่อยุธยาได้ เริ่ มมาจากกลุ่มขุนนางที่มีขุนพิเรนทรเทพเป็ น
หัวหน้ามีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในการช่วยให้พระเฑียรราชาเอาชนะกลุ่มขุนวรวงศาธิราชและแม่อยู่
หัวศรี สุดาจันทร์ จนสามารถปราบดาภิเษกขึ้นเป็ นกษัตริ ยท์ รงพระนามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(ครองราชย์ พ.ศ. 2091 – 2111) ขุนพิเรนทรเทพผูม้ ีเชื้อสายราชวงศ์พระร่ วงจากทางบิดาและเชื้ อสาย
ราชวงศ์สุพรรณภูมิจากทางมารดาได้รับบาเหน็จความดีความชอบแต่งตั้งให้เป็ นสมเด็จพระมหา
ธรรมราชาธิ ราช ครองเมืองพิษณุ โลก พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอให้เป็ นพระอัครมเหสี ทั้ง
ยังพระราชทานเครื่ องราชูปโภค เครื่ องราชกกุธภัณฑ์ให้ดว้ ย 27 หากมองในแง่น้ ี แล้วสมเด็จพระมหา
ธรรมราชาธิ ราชมี อานาจที่ จะอ้างสิ ทธิ ในราชบัลลัง ก์กรุ งศรี อยุธยา อีกทั้งการที่สมเด็จพระมหา
จักรพรรดิข้ ึนครองราชย์ได้น้ นั ก็เกิ ดจากการก่อการของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิ ราชและพรรค
ขวัญเมือง จันทโรจนี , “เมืองเหนื อในราชอาณาจักรอยุธยา,” ใน อนุสรณ์ พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายขวัญเมือง
จันทโรจนี, ต.ม. 8 มีนาคม ณ เมรุ วัดโพธิ์หอม อาเภอบางประหัน พระนครศรี อยุธยา (พิษณุโลก: รัตนสุ วรรณ 3, 2541), ไม่มีเลข
หน้า
25
มานพ ถาวรวัฒน์สกุล, ขุนนางอยุธยา (กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), หน้า 90.
26
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 93 – 94.
27
ประชุ มพงศาวดาร ภาคที่ 64 พงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), (พระนคร: องค์การค้าคุรุสภา,
2512), หน้า 40.
24
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พวกทั้งสิ้ น28 หัวเมืองฝ่ ายเหนื อจึงกลายเป็ นขุมกาลังอานาจสาคัญให้แก่ผปู้ กครองอีกครั้ง อย่างไรก็
ตาม เมืองลูกหลวงอื่นๆ เช่น กาแพงเพชร สุ โขทัย สวรรคโลก ผูป้ กครองยังเป็ นเพียงขุนนางเท่านั้น
ยกเว้น เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกที่ มี ส ถานะสู ง กว่ า เมื อ งอื่ น ๆ 29 หลัง จากสมเด็ จ พระมหาจัก รพรรดิ ข้ ึ น
ครองราชย์ได้ไม่นานเท่าใดนัก ราชสานักหงสาวดีก็ได้ยกทัพมาตีกรุ งศรี อยุธยา30 ความขัดแย้งและ
สงครามระหว่างหงสาวดีและอยุธยามีอยูต่ ลอดในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ จนกระทัง่ เสี ย
กรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2112 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิ ราชจึงทรงปกครองอยุธยาต่อมา
ในฐานะเมืองประเทศราชขึ้นต่อหงสาวดี31
ส่ วนเมืองพิษณุ โลกยังคงเป็ นเมืองลูกหลวง สมเด็จพระนเรศวรได้เสด็จฯ มาปกครองตั้งแต่
พ.ศ. 211432 เมื่อถึง พ.ศ. 2127 สมเด็จพระนเรศวรโปรดเกล้าฯ “ให้เทครัวเมืองเหนือทั้งปวง ลงมายัง
กรุ งพระนครศรี อยุธยา”33 เพื่อรับศึกพม่าที่เมืองหลวงและป้ องกันมิให้พม่าใช้หวั เมืองฝ่ ายเหนือเป็ น
แหล่งเสบียงและกาลังคน ทาให้หวั เมืองฝ่ ายเหนือรวมทั้งสุ โขทัยร่ วงโรยและร้างผูค้ น แต่ต่อมาคาด
ว่าคงได้รับการฟื้ นฟูอีกครั้ง เนื่องจากในสมัยราชวงศ์ปราสาททอง มีหลักฐานบันทึกว่าหัวเมืองฝ่ าย
เหนือเป็ นกลุ่มเมืองสาคัญกลุ่มหนึ่งในสยาม
ในสมัยราชวงศ์ปราสาททอง ปรากฏหลักฐานว่าสุ โขทัยและหัวเมืองฝ่ ายเหนื อ ยังคงเป็ น
กลุ่ มเมื องที่ สาคัญจากบันทึ กของชาวตะวันตก เช่ น พรรณนาเรื่ องอาณาจักรสยาม ต้นฉบับเป็ น
ภาษาดัตช์ เขียนเมื่อพ.ศ.2179 โดยชาวฮอลันดาชื่อ เยเรเมียส ฟาน ฟลีต (Jeremias Van Vliet) ผู้
เดิ นทางมากรุ ง ศรี อ ยุธ ยาเพื่ อประจาส านัก งานการค้าของบริ ษ ทั อิ นเดี ย ตะวันออกของฮอลันดา
ระหว่าง พ.ศ. 2176 – 2185 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (ครองราชย์ พ.ศ. 2172 – 2199)34
ฟาน ฟลี ต กล่ าวถึ งอานาจของข้าหลวงเมืองต่างๆ และยกตัวอย่างพวกข้าหลวงที่มีอานาจมากคือ
ข้าหลวงของหัวเมืองสาคัญ ที่สุด 4 แห่ ง ได้แก่ พิษณุ โลก (Poucelouck) กาแพงเพชร (Capheyn)

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, การเมืองในประวัติศาสตร์ ยุคสุ โขทัย – อยุธยา พระมหาธรรมราชากษัตราธิราช พิมพ์ครั้งที่ 2.
(กรุ งเทพฯ: มติชน, 2553), หน้า 99.
29
มานพ ถาวรวัฒน์สกุล, ขุนนางอยุธยา, หน้า 95.
30
พระราชพงศาวดารกรุ งเก่ าฉบับหลวงประเสริฐฯ และ ประชุ มพงศาวดาร ภาค 63 เรื่อง กรุ งเก่ า, หน้า 24.
31
โปรดดูเพิ่มเติมที่ พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์, การเมืองในประวัติศาสตร์ ยุคสุ โขทัย – อยุธยา พระมหาธรรมราชากษัตราธิ
ราช. ซึ่ งได้เสนอทัศนะที่น่าสนใจเกี่ ยวกับความขัดแย้งระหว่างอยุธยาและพิษณุ โลก รวมทั้งพฤติการณ์ต่างๆ ของสมเด็จพระมหา
ธรรมราชาธิ ราชที่แตกต่างจากประวัติศาสตร์ ไทยกระแสหลักซึ่งมักมองว่าพระองค์เป็ นผูท้ รยศชาติเพราะเข้าข้างฝ่ ายพม่า
32
พระราชพงศาวดารกรุ งเก่ าฉบับหลวงประเสริฐฯ และ ประชุ มพงศาวดาร ภาค 63 เรื่อง กรุ งเก่ า, หน้า 29.
33
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 31.
34
เยเรเมียส ฟาน ฟลีต, รวมบันทึกประวัติศาสตร์ อยุธยาของฟาน ฟลีต (วัน วลิต) แปลโดย นันทา วรเนติวงศ์, วนาศรี
สามนเสน, (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2546), หน้า (1) – (2).
28

37

สวรรคโลก (Sorcelouck) และ สุ โขทัย (Suckothay)35 ซึ่ งเป็ นหัวเมืองฝ่ ายเหนือทั้งสิ้ น ฟาน ฟลีต
ระบุถึงการปกครองหัวเมืองเหล่านี้วา่ ขึ้นตรงต่อพวกเจ้านายในตระกูล ถ้าหากสิ้ นเจ้านายที่จะสื บต่อ
ก็จะมอบตาแหน่งให้คนที่มีอิทธิ พลและยิง่ ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ ข้าหลวงยังมีอานาจเต็มทั้งด้านการ
ปกครอง การศาลภายในเมือง และมีอานาจมาก ชาวบ้านนับถือเหมือนเป็ นพระเจ้าแผ่นดิน36
งานบันทึกเล่มสาคัญของชาวตะวันตกที่ได้เข้ามาในสยามสมัยราชวงศ์ปราสาททองอีกเล่ม
คือ จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ : ราชอาณาจักรสยาม (Du Royaume de Siam) ต้นฉบับเป็ นภาษาฝรั่งเศส
เขียนเมื่อราวพ.ศ.2231 โดย ซี มง เดอ ลา ลูแบร์ (Simon de la Loubère) เอกอัครราชทูตผูม้ ีอานาจ
เต็มของพระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 แห่ งฝรั่งเศส เข้ามาเจริ ญสัมพันธไมตรี ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
(ครองราชย์ พ.ศ. 2199 – 2231)37 ลา ลูแบร์ พรรณนาถึงกรุ งศรี อยุธยาและเรื่ องราวต่างๆ เกี่ยวกับ
ราชอาณาจักรสยาม ตั้งแต่เรื่ องสภาพภูมิศาสตร์ ธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ และเรื่ องราวทัว่ ไป ทั้งยัง
วิพากษ์วิจารณ์ การเมื องไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ไ ว้ด้วย แม้ว่าลา ลูแบร์ จะอยู่ใ นกรุ งศรี
อยุธยา เพียง 3 เดือน 6 วัน38 แต่ก็ได้พยายามสอบถามความรู้ เกี่ ยวกับสยามและจดบันทึกไว้ได้
มากมาย
ลา ลูแบร์ กล่าวถึงหัวเมืองฝ่ ายเหนื อไว้ในงานชิ้นนี้ อยู่พอสมควรทั้งในด้านขนาดเมืองและ
ผูป้ กครองเมือง บ่งชี้ถึงความสาคัญบางประการของหัวเมืองเหล่านี้ เช่น ส่ วนที่ “ว่าด้วยลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ แห่ งราชอาณาจักรสยาม ต่อจากที่ว่าด้วยเมืองหลวง” จะเห็นได้ว่าหัวเมืองฝ่ ายเหนื อนั้น
เป็ นเมืองใหญ่และอยูร่ ิ มแม่น้ า
“...ดินแดนตอนที่อยูร่ ะหว่างแม่น้ าสองสายเหนือนครสวรรค์39 กับบนฝั่ง
ลาแม่น้ าทั้งสองสายนี้ มีเมืองใหญ่อีกสองเมือง คือ สุ โขทัย (Socotàï) ซึ่ งอยูใ่ นระดับ
พื้นที่สูงเกือบเท่าๆ เมืองพิจิตร กับเมืองสังคโลก (Sanquelouc)40 ซึ่ งตั้งอยูค่ ล้อยทาง
ด้านทิศเหนือไปเล็กน้อย”41

“พรรณนาเรื่ องอาณาจักรสยาม,” ใน รวมบันทึกประวัติศาสตร์ อยุธยาของฟาน ฟลีต (วัน วลิต) แปลโดย นันทา วร
เนติวงศ์, วนาศรี สามนเสน, (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2546), หน้า 92.
36
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 93.
37
ซี มง เดอ ลา ลูแบร์ , จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ : ราชอาณาจักรสยาม แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, พิมพ์ครั้งที่ 2
(นนทบุรี: ศรี ปัญญา, 2548), หน้า 19.
38
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 15.
39
สันนิ ษฐานว่าหมายถึงแม่น้ ายมและแม่น้ าน่าน
40
สันนิ ษฐานว่าคือเมืองสวรรคโลก
41
ซีมง เดอ ลา ลูแบร์ , จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ : ราชอาณาจักรสยาม, หน้า 35.
35

38

ภาพที่ 2.1 และ 2.2 แผนทีป่ ระเทศสยามจากจดหมายเหตุ ลา ลูแบร์
(ที่มา: ซีมง เดอ ลา ลูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ : ราชอาณาจักรสยาม
แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, พิมพ์ครั้งที่ 2 (นนทบุรี: ศรี ปัญญา, 2548), หน้า 23.)

จากหลักฐานบันทึกของชาวต่างชาติทาให้เห็นว่าสุ โขทัยและกลุ่มหัวเมืองฝ่ ายเหนื อยังมี
บทบาทอยูม่ ากและมีขุนนางระดับค่อนข้างสู งไปปกครองดูแล แม้จะเข้ามาอยูใ่ นอาณัติของกรุ งศรี
อยุธยาแล้วแต่เนื่ องจากว่าเคยเป็ นเมืองศูนย์กลางสาคัญมาก่อนทั้งทางการปกครองและการค้า เป็ น
ตัวกลางระหว่างอาณาจักรล้านนากับกรุ งศรี อยุธยา อย่างไรก็ตาม ระบบเมืองลูกหลวงได้ถูกยกเลิก
ไปในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองและได้จดั การปกครองแบ่งออกเป็ นหัวเมืองชั้นเอก โท ตรี และ
จัตวาแทน โดยเจ้าเมืองในแต่ละเมืองนั้นอาจจะเป็ นการส่ งคนออกจากเมืองหลวงไปปกครองหรื อ
เป็ นลูกหลานเจ้าเมืองซึ่ งมีภูมิลาเนาอยูใ่ นท้องถิ่นนั้นๆ อยูแ่ ล้ว แม้จะมีอิสระในการปกครองอยูบ่ า้ ง
แต่ก็ตอ้ งอยูภ่ ายใต้กฎหมายและนโยบายจากเมืองหลวง รวมทั้งขึ้นตรงต่อเมืองหลวงด้วย42
นอกจากหลักฐานที่เป็ นบันทึกแล้วยังมีหลักฐานประเภทแผนที่ซ่ ึ งแสดงตาแหน่ งแห่ งหน
ของเมือง ผูว้ ิจยั ได้แสดงแผนที่ที่ทาโดยชาวตะวันตกแล้ว ยังมีแผนที่ที่ทาโดยชาวอยุธยาเป็ นแผนที่
ไตรภูมิดว้ ย

42

มานพ ถาวรวัฒน์สกุล, ขุนนางอยุธยา, หน้า 147.

39

ภาพที่ 2.3 และ 2.4 แผนทีโ่ บราณในสมุดภาพไตรภูมสิ มัยอยุธยา เลขที่ 6
ชื่อ ไตรภูมโิ ลกสันฐานสมัยอยุธยา
สุโขทัยอยูใ่ นภาพที่ 76 เป็ นภาพแผนที่โบราณแสดงเมืองต่างๆ ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน
ที่มีพระธาตุสาคัญและรอยพระพุทธบาท43
(ที่มา: สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ ม 1
(กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), หน้า 92.)

หากเอาแผนที่ไตรภูมิมาเปรี ยบเทียบกับแผนที่ทางภูมิศาสตร์สมัยใหม่ที่มีการสารวจพื้นที่ที่
ถูกต้องตามหลักการทาแผนที่ แล้วก็จะเห็ นได้ว่า เมืองสุ โขทัย – สวรรคโลกที่จริ งแล้วอยู่บนลุ่ ม
แม่น้ ายม เมื องพิษณุ โลกอยู่บนลุ่ มแม่น้ าน่ าน แม่น้ าทั้งสองสายไหลมารวมกันที่นครสวรรค์แล้ว
ไหลไปรวมกับแม่น้ าปิ งที่ไหลรวมกับแม่น้ าวังมาก่อนหน้านั้น จนเกิดเป็ นแม่น้ าเจ้าพระยาไหลมา
ตามที่ราบลุ่มภาคกลางของไทย แต่ความรู้ของคนในสมัยโบราณอาจจะไม่เป็ นเช่นนี้ เพราะไม่มีวิชา
ท าแผนที่ อ ย่า งสมัย ใหม่ นอกจากนี้ จุ ด ประสงค์ห ลัก ของแผนที่ น้ ี คื อ แสดงเมื อ งและสถานที่
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและพระธาตุของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่มุ่งหมายจะให้เป็ นแผนที่สาหรับ
การเดินทางหรื อแสดงความถูกต้องทางภูมิศาสตร์แต่อย่างใด
องค์ความรู ้แบบไตรภูมิทาให้การมองโลกของคนแตกต่างออกจากสมัยปั จจุบนั คนโบราณ
เห็นว่าแกนโลกนั้นคือเขาพระสุ เมรุ มีทวีปทั้ง 4 อยูร่ ายรอบ มนุษย์อยูใ่ นชมพูทวีป การเข้าใจแผนที่
แบบไตรภู มิ จ ะท าให้ เ ข้า ใจต านานทางพระพุ ท ธศาสนาได้ดี เช่ น ต านานพระเจ้า เลี ย บโลก ที่
พระพุทธเจ้าเสด็จไปตามดิ นแดนต่างๆ เพื่อโปรดสัตว์และเปล่งพุทธทานาย ซึ่ งเป็ นเรื่ องเป็ นไป
สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุ งศรีอยุธยา-ฉบับกรุ งธนบุรี เล่ม 1 (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542)
สมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา เลขที่ 6 ชื่อ ไตรภูมิโลกสันฐานสมัยอยุธยา สันนิ ษฐานว่ารัชกาลที่ 4 ทรงให้พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมขุนราชสี หวิกรมลอกถ่ายลงมาจากจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์วดั ราชประดิษฐานที่กรุ งศรี อยุธยา (หน้า 4)
43
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ไม่ได้ในความเข้าใจของคนสมัยใหม่ที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จจากอินเดียมาถึงดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ภาคพื้นทวีป แต่ในความเข้าใจของคนโบราณนั้นเป็ นไปได้เพราะดินแดนทั้ง 2 แห่ งเป็ น
พื้นที่เดียวกันคือ “ชมพูทวีป” การจะเข้าใจโลกทัศน์ของคนโบราณก็ตอ้ งเข้าใจ “แผนที่” ในสายตา
ของพวกเขาด้วย ดังนั้น บ้านเมือง สถานที่ต่างๆ ในความเข้าใจของคนปั จจุบนั อาจเป็ นคนละแห่ ง
กับความเข้าใจของคนในอดีตก็เป็ นได้
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุ โขทัยในสมัยอยุธยาเป็ นไปตามสถานการณ์บา้ นเมืองระหว่าง
รัฐทั้งสอง โดยเฉพาะในช่ วงก่อนที่สุโขทัยจะถูกรวมเข้ามาอยูใ่ นพระราชอาณาจักรกรุ งศรี อยุธยา
หลักฐานที่ผลิ ตโดยราชสานักอยุธยาได้บอกเล่ าเรื่ องราวนี้ ในขณะที่หลักฐานต่างชาติที่เขียนขึ้น
ภายหลังที่สุโขทัยมาอยูใ่ ต้อานาจอยุธยาแล้ว แต่ก็บ่งบอกได้วา่ สุ โขทัยยังมีตวั ตน แม้จะหมดอานาจ
ทางการเมือง ไม่ใช่เมืองสาคัญนักแต่ก็ไม่ได้ถูกลืมไปเสี ยทีเดียว
จากการศึกษาของขวัญเมือง จันทโรจนี สรุ ปได้ว่าในสมัยอยุธยาตอนปลาย หัวเมืองฝ่ าย
เหนื อ มี ค วามส าคัญ ในแง่ ค วามเป็ นดิ นแดนที่ มี ท รั พ ยากรให้ผ ลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ แก่ รั ฐ
ส่ วนกลาง เป็ นแหล่ งอู่ขา้ วอู่น้ า แต่ในทางการปกครองนั้น รัฐน่ าจะส่ งขุนนางจากส่ วนกลางไป
ปกครองและขุนนางเหล่านี้ ก็เป็ นเพียงกลไกหนึ่ งของรัฐ มิได้มีอานาจในตัวเองมากนัก 44 เมื่อถึงใน
สมัยราชวงศ์บา้ นพลูหลวง (พ.ศ. 2231 – พ.ศ. 2310) รัฐส่ วนกลางประสบปั ญหาในการควบคุ ม
กาลังคน โดยเฉพาะตามหัวเมื องต่างๆ แม้ว่าจะสามารถตั้งคนของตนไปเป็ นเจ้าเมืองได้ก็ตาม45
ความไร้ ประสิ ทธิ ภาพนี้ เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้เสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2 ทั้งยังส่ งผลถึงการเมือง
ภายในคือ เกิดการรวมกลุ่มคนตั้งเป็ นชุมนุมต่างๆ ขึ้นมา

ขวัญเมือง จันทโรจนี , ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจของหัวเมืองฝ่ ายเหนือในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น (พ.ศ.
2325-2394), หน้า 24 – 25. และ ขวัญเมือง จันทโรจนี , “เมืองเหนือในราชอาณาจักรอยุธยา,” ใน อนุสรณ์ พธิ ีพระราชทานเพลิงศพ
นายขวัญเมือง จันทโรจนี, ต.ม. 8 มีนาคม ณ เมรุ วดั โพธิ์หอม อาเภอบางประหัน พระนครศรีอยุธยา, ไม่มีเลขหน้า
45
นิธิ เอียวศรี วงศ์, การเมืองไทยสมัยพระเจ้ ากรุ งธนบุรี พิมพ์ครั้งที่ 9. (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2550), หน้า 8 – 9.
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2.2 สุ โขทัยและหัวเมืองฝ่ ายเหนือสมัยปลายกรุ งศรีอยุธยาถึงธนบุรี

ภาพที่ 2.5 และ 2.6 แผนทีโ่ บราณในสมุดภาพไตรภูมสิ มัยกรุงธนบุรี เลขที่ 10
ชื่อ ตาราไตรภูมฉิ บับหลวงสมัยกรุงธนบุรี
สุโขทัยอยูใ่ นภาพที่ 126 เป็ นภาพแผนที่โบราณแสดงเมืองและสถานที่ประดิษฐาน
รอยพระพุทธบาทและพระธาตุของพระพุทธเจ้า46
(ทีม่ า: สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ ม 2
(กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), หน้า 218.)

หลังจากเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 บ้านเมืองเกิดจลาจลแตกแยกเป็ นชุมนุม
ต่างๆ การเคลื่อนไหวทางการเมืองในบริ เวณหัวเมืองฝ่ ายเหนือมีความน่าสนใจอย่างยิง่ สะท้อนถึง
สภาพบ้านเมืองที่อยูบ่ ริ เวณนี้ได้เป็ นอย่างดี โดยมีการตั้งชุ มนุมใหญ่ 2 ชุมนุมคือ ชุมนุมเจ้าพระยา
พิษณุ โลก (เรื อง) มีอิทธิ พลครอบคลุมเมืองพิษณุ โลก พิจิตร ลงมาถึงปากน้ าโพ นครสวรรค์ และ
ชุมนุมเจ้าพระฝาง (เรื อน) เมืองสวางคบุรี มีอิทธิ พลอยูบ่ ริ เวณเหนือเมืองพิษณุ โลกขึ้นไปถึงเมืองน้ า

สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุ งศรีอยุธยา-ฉบับกรุ งธนบุรี เล่ม 2 (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542)
เอกสารชุดนี้ยงั มีบานแพนกสมบูรณ์จึงทาให้ทราบว่าสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรีรับสัง่ ให้พญาศรี ธรรมธิ ราชส่ งช่างไปเขียน
ภาพในตาหนักสมเด็จพระสังฆราช (ศรี ) ที่ซ่ ึ งแต่เดิมอยูว่ ดั พนัญเชิ ง กรุ งศรี อยุธยา เมื่อกรุ งแตกจะหนี ลงไปอยูเ่ มืองนครศรี ธรรมราช
สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรีไปพบจึงนิ มนต์ให้มาอยูว่ ดั ระฆังโฆสิ ตารามและแต่งตั้งให้เป็ นสมเด็จพระสังฆราช (หน้า 6.)
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ปาด (ขึ้นตรงต่อเมืองพิชยั ) จนถึงแดนลาวซึ่ งสันนิษฐานว่าเป็ นเมืองแพร่ และน่าน47 และแควแม่น้ า
ปากพิง48 ชุมนุมทั้งสองตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าน่าน
การเคลื่อนทัพของพม่าผ่านบริ เวณหัวเมืองฝ่ ายเหนือมีความสาคัญมากเพราะในขณะที่เมือง
บนฝั่งแม่น้ าน่ านไม่เสี ยหายนักจนสามารถตั้งชุ มนุมขึ้นมาได้ ปรากฏว่าเมืองสุ โขทัย เมืองสวรรค
โลก และเมืองอื่นๆ มิได้โชคดี เช่ นนั้น นิธิ เอียวศรี วงศ์ สันนิ ษฐานว่าทัพพม่าของเนเมียวสี หบดีที่
เคลื่อนทัพมาทางแม่น้ าปิ งน่าจะโจมตีเมืองตาก กาแพงเพชร และนครสวรรค์ มีการแยกทัพออกไปตี
สุ โขทัยและสวรรคโลกซึ่ งเป็ นเมื องบนฝั่ งแม่น้ า ยมและอยู่ใกล้เส้นทางการเดิ นทัพ ดังนั้นเมือง
เหล่านี้จึงได้รับความเสี ยหายจากสงครามมาก ส่ วนเมืองในเขตลุ่มแม่น้ าน่านได้ถูกละเว้นการโจมตี
เนื่องจากเป็ นเมืองใหญ่คือ พิษณุ โลกและพิจิตร รวมทั้งพิชยั และสวางคบุรีที่อยูไ่ กลจากเส้นทางการ
เดิ นทัพเพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลา เมืองเหล่านี้ ไม่บอบช้ าจากสงครามนัก กลายเป็ นที่หลบภัยของ
ราษฎรที่หนี ทพั และหนี พม่า ต่อมาจึงเป็ นเมืองศูนย์กลางของชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุ โลกและชุมนุ ม
เจ้าพระฝาง49
ชุ มนุ มเจ้าพระยาพิษณุ โลกเป็ นชุ มนุ มของขุนนางหลายคนที่เคยเป็ นข้าราชการในกรุ งศรี
อยุธยา ตัวพระยาพิษณุโลกน่าจะมีผนู้ บั ถือและเป็ นที่เคารพของหัวเมืองฝ่ ายเหนือต่างๆ เนื่องจากเคย
อยูใ่ นระบบการปกครองส่ วนท้องถิ่นเมืองพิษณุ โลกมาก่อน50 ส่ วนชุมนุมเจ้าพระฝางนั้น มีลกั ษณะ
เป็ นกบฏไพร่ 51 และมีรูปแบบที่ปฏิเสธระบบอานาจของกรุ งศรี อยุธยาอย่างเด่นชัด52
เมื่อถึง พ.ศ. 2311 หลังจากที่เจ้าพระยาพิษณุ โลกถึงแก่พิราลัย เจ้าพระฝางได้ยกทัพลงมาตี
เมืองพิษณุ โลกได้สาเร็ จ เก็บเอาทรัพย์สิน อาวุธ กวาดต้อนชาวเมืองขึ้นไปยังเมืองสวางคบุรี หัว
เมืองฝ่ ายเหนื อทั้งปวงตกอยู่ในอานาจของเจ้าพระฝาง แต่มีชาวพิษณุ โลกและพิจิตรหนีลงมา “พึ่ง
พระบรมโพธิ ส มภาร ณ กรุ ง ธนบุ รี ก็ เ ป็ นอัน มาก”53 เนื่ อ งจากสมเด็ จ พระเจ้า ตากสิ น นั้น ได้
ปราบดาภิเษกที่กรุ งธนบุรีต้ งั แต่ พ.ศ. 2310 แล้ว

ขวัญเมือง จันทโรจนี , “เมืองเหนือในราชอาณาจักรอยุธยา,” ใน อนุสรณ์ พธิ ีพระราชทานเพลิงศพ นายขวัญเมือง
จันทโรจนี, ต.ม. 8 มีนาคม ณ เมรุ วดั โพธิ์หอม อาเภอบางประหัน พระนครศรีอยุธยา.
48
พระราชพงศาวดารกรุ งธนบุรี แผ่ นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช) ฉบับหมอบรัดเล
พิมพ์ครั้งที่ 3. (กรุ งเทพฯ: โฆษิต, 2551), หน้า 25 – 26.
49
นิธิ เอียวศรี วงศ์, การเมืองไทยสมัยพระเจ้ ากรุ งธนบุรี, หน้า 18 – 19.
50
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 51 – 52.
51
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 151.
52
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 172.
53
พระราชพงศาวดารกรุ งธนบุรี แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช) ฉบับหมอบรัดเล,
หน้า 38.
47
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ต่อมา สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี (ครองราชย์ พ.ศ. 2310 – 2325) สามารถปราบชุมนุมเจ้า
พระฝางได้เป็ นชุมนุมสุ ดท้ายใน พ.ศ. 2313 ผนวกเอาหัวเมืองฝ่ ายเหนื อทั้งหมดมาไว้ในอานาจได้
สาเร็ จ ทั้งยังได้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าหลวงเดิ มที่มีความดี ความชอบในการสงครามให้ครองหัว
เมืองใหญ่ฝ่ายเหนือหลายเมือง ทั้งพิษณุโลก สวรรคโลก สุ โขทัย พิชยั กาแพงเพชร และนครสวรรค์
และตั้งขุนนางผูน้ อ้ ยที่มีความชอบไปครองเมืองเล็กอื่นๆ54 ในจานวนเมืองต่างๆ นี้ ไพร่ พลเมืองของ
เมืองที่ต้ งั อยู่บนลาน้ าน่าน คือ พิษณุ โลกและพิชยั ยังมีอยูเ่ ป็ นจานวนมากเพราะเป็ นเขตที่ไม่ได้รับ
ความเสี ย หลายจากสงครามมากนัก แต่ เ มื อ งอื่ น ๆ ที่ ต้ ัง อยู่บ นล าน้ า ปิ งคื อ ก าแพงเพชรและ
นครสวรรค์ กับลาน้ ายมคือ สวรรคโลกและสุ โขทัย มีจานวนคนลดลงไปอย่างมาก
เมื องสุ โขทัยและหัวเมื องฝ่ ายเหนื อได้รับผลกระทบครั้งรุ นแรงที่สุดจากศึกอะแซหวุ่นกี้
หรื อ ศึกเมืองพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ.2318 – 2319 เป็ นศึกใหญ่ครั้งหนึ่ งในสมัยธนบุรี มีเมืองในหัวเมือง
ฝ่ ายเหนือหลายเมืองรวมทั้งสุ โขทัยเป็ นสมรภูมิ เจ้าพระยาจักรี (ต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลก) และเจ้าพระยาสุ รสี ห์ (ต่อมาคือ สมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุ รสิ งหนาท) ใช้
เมืองพิษณุ โลกเป็ นฐานที่มน่ั ตั้งรับทัพพม่า ทัพใหญ่ของอะแซหวุ่นกี้ ยกเข้าไปที่เมืองสวรรคโลก
ส่ วนทัพ หน้า ยกพลเข้า มาตั้งอยู่ที่ บ ้า นกงธานี (เมื องสุ โขทัย ใหม่ ริ ม แม่น้ า ยม) ต่ อมาเมื่อตี เมื อง
สวรรคโลกและสุ โขทัยแตกแล้ว อะแซหวุ่นกี้ ยกกองทัพมาถึ งเมืองพิษณุ โลกซึ่ งเป็ นเมืองอกแตก
แล้วให้ต้ งั ค่ายล้อมเมืองทั้งสองฟากแม่น้ า รบอยู่หลายเดือนก็ยงั ไม่สามารถตีเมืองพิษณุ โลกได้ แต่
เนื่องจากเสบียงในเมืองเริ่ มร่ อยหรอ เจ้าพระยาจักรี และเจ้าพระยาสุ รสี ห์จึงตัดสิ นใจตีหกั ค่ายพม่าที่
ล้อมเมืองอยูอ่ อกมา ทัพพม่าได้จุดไฟเผาเมืองวอดวาย ขณะนั้นพระเจ้ามังระสวรรคต อะแซหวุน่ กี้
จึงเลิกทัพกลับไปโดยยกพลผ่านเมืองสุ โขทัยและออกไปทางเมืองตาก55 สันนิษฐานว่าในช่วงที่พม่า
ยกทัพกลับนี้ก็อาจจะกวาดต้อนผูค้ นและทรัพย์สินตามเมืองรายทางกลับไปเช่นกัน
ในระหว่างสงคราม มีหลักฐานว่าสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรีมีพระราชดาริ ที่จะ “เทครัว” หัว
เมืองฝ่ ายเหนื อลงไปสู่ ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างเพื่อเสริ มความแข็งแกร่ งของหัวเมืองชั้นในและ
ป้ องกันไม่ให้พม่ากวาดต้อนเอาผูค้ นรวมทั้งเสบียงอาหารไปเสริ มกาลังทัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ทรงทราบแน่ ชัดว่า เมื องพิ ษ ณุ โลกถู ก พม่ า ปิ ดล้อมจนทัพ หลวงไม่ ส ามารถส่ ง ก าลัง บ ารุ ง ให้ไ ด้
กองทัพสยามและกองทัพพม่าก็ต่างกวาดต้อนผูค้ นในหัวเมืองฝ่ ายเหนือไปกับกองทัพตน56
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 55.
เรื่ องศึกอะแซหวุน่ กี้อย่างคร่ าวๆ นี้ ผูว้ ิจยั จับโครงเรื่ องหรื อเหตุการณ์ในบันทึกฉบับต่างๆ ที่มีร่วมกัน โดยใช้ พระราช
พงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม), พระราชพงศาวดารฉบับบริติชมิวเซียม, พระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ และ
อภินิหารบรรพบุรุษ ซึ่ งเป็ นงานนิ พนธ์ในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ ที่แม้จะผ่านการ “ชาระ” มาบ้างแต่ก็ยงั น้อยกว่างานในสมัยหลัง
56
ขวัญเมือง จันทโรจนี , ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจของหัวเมืองฝ่ ายเหนือในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น (พ.ศ.
2325-2394), หน้า 42 – 45.
54
55
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สภาพของเมืองสุ โขทัยรวมทั้งหัวเมืองฝ่ ายเหนื อทั้งปวงภายหลังศึกอะแซหวุ่นกี้ถูกทาลาย
ได้รับความเสี ยหายอย่างหนักที่สุด ผูค้ นถูกกวาดต้อนทาให้จานวนลดน้อยถอยลงจนเกือบเป็ นเมือง
ร้าง หัวเมืองฝ่ ายเหนื อจึงไม่ได้เป็ นเขตยุทธศาสตร์ และแหล่งรวบรวมกาลังไพร่ พลอีกต่อไป กว่าที่
จะฟื้ นสภาพบ้านเมืองให้คืนคงได้น้ นั ก็ล่วงเลยเข้าสู่ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬา
โลกแห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ แล้ว ศึกอะแซหวุ่นกี้ ส่งผลกระทบทาให้เกิ ดความเปลี่ยนแปลงในหัว
เมืองฝ่ ายเหนืออย่างมหันต์และกินระยะเวลาค่อนข้างยาวนานทีเดียว57
ตั้งแต่อยุธยาขยายอานาจขึ้นมาจนกระทัง่ สามารถควบรวมเมืองมาไว้ในอานาจได้ บทบาท
ของสุ โขทัยในหมู่หัวเมื องฝ่ ายเหนื อจึงลดลงไปโดยมีเมืองพิษณุ โลกขึ้นมาเป็ นเมืองสาคัญแทน
หลังจากนั้นสุ โขทัยเป็ นเพียงเมืองเมืองหนึ่ งในราชอาณาจักรอยุธยา บริ เวณหัวเมืองฝ่ ายเหนื อนั้น
เป็ นเมืองสาคัญทางยุทธศาสตร์ และกาลังคน หลังจากสมัยธนบุรีไปแล้ว สถานะและบทบาทของ
สุ โขทัยและหัวเมืองฝ่ ายเหนื อจะเปลี่ยนแปลงไปอีก เนื่ องมาจากทั้งผลกระทบจากผูป้ กครองกลุ่ม
ใหม่ การตั้งบ้านเมืองขึ้นใหม่บริ เวณกรุ งเทพฯ รวมทั้งความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างกลุ่ม
หัวเมืองล้านนาและกรุ งเทพฯ
2.3 สุ โขทัยและหัวเมืองฝ่ ายเหนือสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้ น
ตั้งแต่สมัยรัตนโกสิ นทร์ เป็ นต้นมา สุ โขทัยและหัวเมืองฝ่ ายเหนื อจะมีบทบาทและหน้าที่
เปลี่ยนแปลงไปจากในสมัยอยุธยาเป็ นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการปกครองคือ การ
ผลัด เปลี่ ย นกลุ่ ม ผูป้ กครองใหม่ การจัด ระบบการปกครองใหม่ รวมไปถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ก ับ
ต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้านในด้านการสงคราม การขยายอานาจ
และความสัมพันธ์กบั ประเทศอื่นในด้านการค้าขาย เป็ นต้น
หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก (ครองราชย์ พ.ศ. 2325 – 2352) ได้
ปราบดาภิเษกแล้ว ขณะนั้นมีการฟื้ นฟูหวั เมืองฝ่ ายเหนือขึ้นบ้าง เนื่องจากปรากฏว่ามีการส่ งขุนนาง
ผูม้ ีความดีความชอบออกไปปกครองตามหัวเมืองต่างๆ ทั้งฝ่ ายเหนือฝ่ ายใต้ โดยมักเป็ นกลุ่มขุนนาง
ที่ไว้วางใจได้ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมและเคยร่ วมรบมากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้ าจุ ฬาโลกและสมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุ รสิ งหนาท เมื่อครั้งยังเป็ นเจ้าพระยาจักรี และ
เจ้าพระยาสุ รสี ห์ เพื่อส่ งเสริ มอานาจ “ราชวงศ์ใหม่” และ “ล้างบาง” กลุ่มขุนนางเก่าของสมเด็จพระ
เจ้ากรุ งธนบุรี58 บริ เวณหัวเมืองฝ่ ายเหนือนั้นได้มีการโปรดเกล้าฯ ดังนี้

57
58

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 42 – 48.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 53 – 54.
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“...ให้หลวงนรา ซึ่งมีความชอบเป็ นคนสัตย์ซื่อและเข้มแข็งการสงคราม
เป็ นพระยาพิษณุโลก ให้พระวิเชียร เป็ นพระยาสุ โขทัย...ให้หลวงไชยณรงค์ เป็ น
พระนครสวรรค์...ให้ขนุ เทพอาญา เป็ นพระเพชรบูรณ์ ให้หลวงนาเป็ นพระยาพิจิตร
ให้ขนุ ด่าน เป็ นพระสวรรคโลก...”59
หากสังเกตที่ลาดับบรรดาศักดิ์ของขุนนางที่ได้ไปครองหัวเมืองฝ่ ายเหนือต่างๆ แล้ว อาจจะ
เห็ นถึ งความสาคัญของเมืองและจานวนผูค้ น เป็ นไปได้วา่ หลังจากศึกอะแซหวุ่นกี้ แล้วชาวเมืองที่
เคยอพยพหนี พม่าและหนี ทพั เข้าป่ าคงได้กลับเข้ามาอาศัยอยูใ่ นเมืองต่อไปมิได้ปล่อยให้ร้างไปเสี ย
ทีเดียว การส่ งขุนนางไปปกครองเท่ากับเป็ นการตั้งเมืองขึ้นใหม่และช่วยฟื้ นฟูเมืองไปด้วย สาหรับ
เมืองที่มีผปู้ กครองระดับพระยานับว่ายังมีฐานะเป็ นเมืองสาคัญอยู่
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ การตั้งขุนนางไปปกครองหัวเมืองฝ่ ายเหนือนี้ อาจวิเคราะห์ได้
ถึงร่ องรอยของความเสี ยหายที่เป็ นผลสื บเนื่องมาจากศึกอะแซหวุ่นกี้ จะเห็นว่ามีบางเมืองที่มิได้ต้ งั
เจ้าเมืองไปปกครอง เช่ น เมืองกาแพงเพชร เมืองตาก ซึ่ งเป็ นทางผ่านของทัพพม่า อาจเป็ นเพราะ
สภาพบ้านเมืองเสี ยหาย ร้างไร้ผคู้ นเนื่องจากถูกกวาดต้อนไปหมด60 ถ้าหากวิเคราะห์ในแง่การเมือง
พบว่าอาจเกี่ยวข้องกับการผลัดแผ่นดินในระยะแรกที่ข้ วั อานาจใหม่พยายามจะเข้ามาแทนขั้วอานาจ
เก่า เจ้าเมืองกาแพงเพชรในช่วงก่อนเกิ ดศึกอะแซหวุ่นกี้คือ พระยาสุ รบดินทร์ เป็ นลูกน้องคนสนิ ท
ของสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี การที่มิได้ต้ งั เจ้าเมืองกาแพงเพชรขึ้นนั้น อาจเป็ นไปได้ท้ งั ในแง่ที่ว่า
เมืองกาแพงเพชรเสี ยหายจากสงครามมากหรื อเป็ นเพราะขุนนางเมืองกาแพงเพชรมิใช่ผใู้ กล้ชิดกับ
พระราชวงศ์จกั รี 61 เมืองพิชยั เป็ นอีกเมืองหนึ่ งที่ยงั ไม่ได้ต้ งั ขุนนางขึ้นไปปกครอง ผูว้ ิจยั สันนิษฐาน
ว่าเจ้าเมืองพิชยั คนสุ ดท้ายในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรีคือ พระยาพิชยั (จ้อยหรื อทองดี) ผู้
ได้รับฉายาว่า “พระยาพิชยั ดาบหัก ”62 ทหารเอกคนสนิ ทและจงรักภักดีต่อเจ้านายอย่างยิ่ง เมื่อเกิ ด
การผลัดแผ่นดินก็ขอลาออกจากราชการและขอให้สาเร็ จโทษตนตามสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี63
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 7. (กรุ งเทพฯ: กองวรรณคดีและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2545), หน้า 4 – 5.
60
ขวัญเมือง จันทโรจนี , ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจของหัวเมืองฝ่ ายเหนือในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น (พ.ศ.
2325-2394), หน้า 52
61
นิธิ เอียวศรี วงศ์, การเมืองไทยสมัยพระเจ้ ากรุ งธนบุรี, หน้า 445.
62
พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา, พิมพ์ครั้งที่ 6. (พระนคร: ศิวพร, 2511), หน้า 641.
63
สุริยนั ตร์ เชาวนปรี ชา, วีรประวัติพระยาพิชัยดาบหัก (อุตรดิตถ์: ศูนย์วฒั นธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยาลัยครู
อุตรดิตถ์ , 2525) หนังสื อเล่มนี้ เรี ยบเรี ยงจากหนังสื อ ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก ฉบับ พระยาศรี สชั นาลัยบดี (เลี้ยง ศิริปาละกะ) ซึ่ ง
เป็ นชาวพิชยั โดยกาเนิ ด รวบรวมเมื่อพ.ศ. 2466 และเผยแพร่ ในหนังสื อเสนาศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2467 สันนิ ษฐานว่าน่ าจะเป็ นหนังสื อเล่ม
แรกที่กล่าวถึงประวัติของพระยาพิชยั ดาบหักอย่างละเอียดตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ วาระสุ ดท้าย
59
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แม้วา่ จะมีการส่ งขุนนางไปปกครองแต่หวั เมืองฝ่ ายเหนือยังคงมีสภาพบอบช้ าและยังฟื้ นตัว
ได้ไม่เต็มที่นกั อีกทั้งเมื่อถึง พ.ศ. 2528 ได้เกิดสงครามเก้าทัพซึ่ งเป็ นสงครามไทย – พม่า ครั้งแรก
ในสมัย รั ต นโกสิ นทร์ ข้ ึ นเสี ยก่ อ น ท าให้ ก ารฟื้ นฟู ห ยุ ด ชะงัก ไป พระราชพงศาวดารกรุ ง
รั ตนโกสิ นทร์ รั ชกาลที่ 1 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค) ได้กล่ าวถึงสภาพหัวเมืองฝ่ าย
เหนือในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกเมื่อคราวเกิดสงครามเก้าทัพไว้วา่
“...กองทัพเนมโยสี หซุย พล 5,000 ก็ยกลงมาทางเมืองสวรรคโลก
พระยาสวรรคโลก พระยาสุ โขทัย พระยาพิษณุโลก เห็นข้าศึกมากเหลือกาลัง
ด้วยครั้งนั้นไพร่ พลหัวเมืองฝ่ ายเหนือน้อย และผูค้ นยับเยินตั้งแต่ครั้งศึกอะแซหวุน่ กี้
เป็ นอันมาก ที่ยงั อยูน่ ้ นั เบาบางนัก เจ้าเมืองทั้งปวงจึงมิได้ต่อรบ ต่างคนอพยพ
ครอบครัวหนีเข้าป่ า ทัพพม่าจึงยกล่วงเลยเมืองสวรรคโลก เมืองสุ โขทัย และเมือง
พิษณุ โลกลงมาตั้งค่ายอยูป่ ากน้ าพิงฝั่งตะวันออก ฝ่ ายซุยตองเวรจอแทงทั้งทัพหน้า
ทัพหนุน พล 5,000 ก็ยกเข้ามาทางเมืองตาก พระยากาแพงเพชร พระยาตาก เห็นว่า
เหลือกาลังที่จะต่อรบ ก็อพยพครอบครัวหนีเข้าป่ า ทัพพม่าก็ยกลงมาตั้งค่ายอยู่
ณ บ้านระแหงแขวงเมืองตาก”64
กว่าที่หัวเมืองฝ่ ายเหนื อจะฟื้ นตัวอย่างสมบูรณ์น่าจะเป็ นช่วงหลังจากเสร็ จสิ้ นสงครามเก้า
ทัพแล้ว สันนิ ษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯ ให้ต้ งั เมืองสุ โขทัยขึ้น
ใหม่ที่บา้ นธานี (ท่าหนี ) เมื่อพ.ศ. 232965 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
ทรงสั น นิ ษ ฐานว่ า เมื อ งสุ โ ขทัย น่ า จะเสี ย หายหนัก มาตั้ง แต่ ค รั้ งศึ ก อะแซหวุ่ น กี้ เมื่ อ ถึ ง สมัย
รัตนโกสิ นทร์ มีการตั้งเมืองขึ้นใหม่ ผูค้ นไม่พอรักษาเมืองเดิม ทั้งยังตั้งอยูท่ างฝั่งตะวันตกของแม่น้ า
ยมทาให้รักษาเมืองได้ยากหากมีกองทัพพม่ายกมาตี จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยที่วา่ การเมืองสุ โขทัยมา
ตั้งที่บา้ นธานีทางฝั่งตะวันออก66
หลังจากศึกอะแซหวุ่นกี้ เป็ นต้นมา หัวเมืองฝ่ ายเหนื อไม่ได้เป็ นเขตยุทธศาสตร์ อีกต่อไป
นอกจากการที่ หัวเมื องฝ่ ายเหนื อเสี ยหายอย่างหนักและพลเมืองถูกกวาดต้อนเทครัวไปมากแล้ว
สาเหตุสาคัญอีกประการคือ การขยายอานาจไปสู่ หวั เมืองล้านนาได้สาเร็ จ และใช้เป็ นเมืองหน้าด่าน
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 1, หน้า 38. การขีดเส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั
ศูนย์วฒั นธรรมจังหวัดสุ โขทัย, มรดกสุ โขทัย (สุโขทัย: ออนไทม์ คอมพิวท์ แอนด์ กราฟฟิ ก, 2537), หน้า 24.
66
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , เที่ยวเมืองพระร่ วง พิมพ์ครั้งที่ 12. (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), หน้า
64
65
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ฝ่ ายเหนื อ ป้ องกัน การรุ ก รานจากพม่ า 67 ส่ ว นฐานะของหัว เมื อ งฝ่ ายเหนื อ แปรเปลี่ ย นไปเป็ น
“ดินแดนชั้นในฝ่ ายเหนื อ”68 อีกทั้งการสงครามกับพม่าก็ได้ลดน้อยลง เนื่ องจากพม่าได้เผชิ ญหน้า
กับอังกฤษและขัดแย้งจนเกิ ดเป็ นสงครามอังกฤษ – พม่า (Anglo – Burmese Wars) สู้รบกันถึง 3
ครั้ง69 ตั้งแต่ตน้ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทัง่ ถึ งตกเป็ นอาณานิ คมของ
อังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2428 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
หัวเมืองฝ่ ายเหนือได้เปลี่ยนแปลงจากบริ เวณที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ มาสู่ ดินแดนที่
มีความสาคัญทางเศรษฐกิ จ เนื่ องจากในช่ วงต้นการสถาปนากรุ งรัตนโกสิ นทร์ น้ นั มีความจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่รัฐส่ วนกลางต้องการเงินมาฟื้ นฟูอาณาจักร รวมทั้งการทาสงครามที่ยงั คงมีติดพันอยูต่ ลอด
ทาให้รัฐต้องจัดเก็บผลประโยชน์ในรู ปส่ วยและอากร แม้ว่าในช่ วงแรกยังไม่สามารถทาได้เต็มที่
เพราะหัวเมืองฝ่ ายเหนือได้รับผลกระทบจากสงครามหลายครั้งติดกัน ทาให้การจัดเก็บส่ วยเป็ นไป
ได้ไม่เต็มที่ รายได้ภายในประเทศจึงลดน้อยลง รัฐส่ วนกลางจึงต้องหันไปค้าขายกับต่างประเทศ
โดยเฉพาะการค้าสาเภากับจีน การจัดเก็บส่ วยสิ่ งของในช่วงนี้ เพื่อเป็ นสิ นค้าไปขายต่างประเทศ รัฐ
สนับสนุนการค้ามากขึ้นในสมัยปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ครองราชย์
พ.ศ. 2352 – 2367) เพราะรายได้จากภาษีอากรอย่างเดียวไม่เพียงพอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เป็ นผูม้ ี
บทบาทสาคัญยิ่งในการค้าสาเภา เมื่อพระองค์ข้ ึนครองราชสมบัติเป็ นพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้าอยูห่ วั (ครองราชย์ พ.ศ. 2367 – 2394) พระองค์ยงั คงสนับสนุนการค้าสาเภา มีการควบคุมให้ส่ง
ส่ วยสิ่ งของตามกาหนด เพราะรายได้จากการค้าสาเภาของหลวงนั้นขึ้นอยูก่ บั ส่ วยเป็ นหลัก70
หัวเมืองฝ่ ายเหนื อเป็ นแหล่งทรัพยากรสาคัญของประเทศ โดยเฉพาะทรัพยากรป่ าไม้ เช่ น
ไม้สัก ไม้ตะแบก ไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้แดง เป็ นต้นและของป่ าชนิดต่างๆ เช่น ครั่ง น้ ารัก เร่ ว กระวาน
ขี้ผ้ งึ งาช้าง กายาน น้ ามันยาง ฯลฯ71 ในสมัยรัชกาลที่ 2 ต่อต้นรัชกาลที่ 3 สิ นค้าประเภทของป่ าส่ วน
ใหญ่ส่งมาจากหัวเมืองฝ่ ายเหนือ72 ดังนั้น หัวเมืองฝ่ ายเหนือจึงมีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจต่อรัฐ
ส่ วนกลางอย่างยิง่ โดยเฉพาะในด้านการส่ งส่ วยสิ นค้าจากท้องถิ่นเพื่อนาไปค้าขายระหว่างประเทศ
67

สรัสวดี อ๋ องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุ งและเพิ่มเติม). (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ , 2551),

หน้า 357.
ขวัญเมือง จันทโรจนี , ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจของหัวเมืองฝ่ ายเหนือในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น (พ.ศ.
2325-2394), หน้า 70.
69
สงครามอังกฤษ - พม่าครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2367 – 2469, ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2395 และครั้งที่ 3 พ.ศ. 2428
70
บุญรอด แก้วกันหา, “การเก็บส่ วยในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น (พ.ศ. 2325-2411),” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518), หน้า 24.
71
ขวัญเมือง จันทโรจนี , ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจของหัวเมืองฝ่ ายเหนือในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น (พ.ศ.
2325-2394), หน้า 20.
72
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 99.
68
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การส่ งภาษีอากรต่างๆ เข้ารัฐส่ วนกลาง นอกจากนี้ ยงั แสดงให้เห็นถึงการฟื้ นตัวจากความบอบช้ า
เมื่อคราวเกิ ดศึกสงครามขึ้นในช่วงปลายธนบุรีต่อต้นรัตนโกสิ นทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกด้วย
ผูว้ จิ ยั ได้สารวจสารบัญเอกสารจดหมายเหตุต้ งั แต่ พ.ศ. 2372 – 2411 ซึ่ งเป็ นช่วงรัชกาลที่ 3
– 4 พบว่าส่ วยสิ นค้าต่างๆ ที่ส่งมาจากเขตเมืองสุ โขทัย สวรรคโลก ส่ วนใหญ่มกั เป็ นพวกไม้ขอนสัก
ซึ่ งมีจานวนมากและส่ งลงมากรุ งเทพฯ แทบทุกปี นอกจากนี้ ยงั มีส่วยอื่นๆ เช่ น ทองคา ทองคาผุย
ขี้ผ้ งึ งาช้าง ผลเร่ ว (สมุนไพรชนิดหนึ่ง) อย่างละเล็กน้อย73
สาหรับจานวนไพร่ พลเมืองในหัวเมืองฝ่ ายเหนือค่อยๆ ฟื้ นจานวนขึ้น นอกจากบ้านเมืองจะ
เริ่ มกลับสู่ ภาวะปกติและผูค้ นจะได้กลับเข้ามาอาศัยดังแต่ก่อนแล้วยังมีความเคลื่อนไหวของผูค้ น
ต่างวัฒนธรรมอพยพเข้ามาในดิ นแดนแถบนี้ ในช่ วง พ.ศ. 2369 เกิ ดกบฏเจ้าอนุ วงศ์ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั กองทัพจากหัวเมืองฝ่ ายเหนือมีบทบาทในการเกณฑ์กาลังคน
เข้าร่ วมสงครามด้วย74 เป็ นสัญญาณสาคัญว่าหัวเมืองฝ่ ายเหนือได้ฟ้ื นตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้ แล้ว อีกทั้ง
เมื่อรบชนะก็มีการกวาดต้อนผูค้ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ลาวจากฝั่งซ้ายมาสู่ ฝ่ังขวาของแม่น้ าโขง กลุ่มชาว
ลาวที่กวาดต้อนมานี้คือชาวลาวพวน ลาวเวียงจันทน์ และลาวโซ่ ง (ลาวทรงดา) กระจายอยูใ่ นหลาย
เมือง75 โดยมักให้ชาวลาวทั้งหลายนี้ ต้ งั ชุมชนอยูบ่ ริ เวณหัวเมืองชั้นใน นับตั้งแต่เมืองอุตรดิตถ์ลงมา
เพื่อใช้เป็ นกาลังคนป้ องกันเมืองหรื อเกณฑ์ไปรบทัพจับศึก นอกจากนี้ ยงั เป็ นประโยชน์ต่อการเพิ่ม
ผลผลิตทางเศรษฐกิจเพื่อจัดส่ งเป็ นส่ วยให้รัฐและเป็ นการเพิ่มพูนอานาจให้มูลนายไทยบางคนด้วย76
นอกจากการอพยพของคนชาติพนั ธุ์ลาวแล้วยังมีกลุ่มคนจีนที่เดินทางเข้ามาค้าขายและตั้งถิ่นฐานอยู่
เช่นกัน โดยเฉพาะบริ เวณย่านการค้าริ มแม่น้ า มีการตั้งร้านค้าริ มน้ า โรงสี ต่อเรื อ ทาไร่ ฝ้าย ไร่ ยาสู บ
เลี้ ยงหมู ฯลฯ ย่านที่ มีคนจี นอยู่มากคือ บริ เวณตลาดปากน้ าโพ นครสวรรค์ ตลาดริ ม แม่น้ าน่ า น
พิษณุ โลก ตะพานหิ น พิจิตร รวมทั้งสวรรคโลกและสุ โขทัย77
นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวของชนชั้นนาไทยออกประพาสเมืองสุ โขทัยและหัวเมือง
ฝ่ ายเหนื อเมืองอื่นๆ เมื่อพ.ศ. 2376 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ ัว พระวชิรญาณ
รวบรวมจากบัญชีจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 4 แผนกหนังสื อตัวเขียนและจารึ ก หอสมุดแห่ งชาติ
เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี , พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 7. (กรุ งเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2547), หน้า 21 – 22.
75
ขวัญเมือง จันทโรจนี , “ลักษณะทางวัฒนธรรม ความเชื่ อและชาติพนั ธุ์: ภาคเหนื อตอนล่าง,” ใน เอกสารสัมมนา
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่ าง, 13 – 36. (พิษณุโลก: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539), หน้า 14 – 15.
76
บังอร ปิ ยะพันธุ์, ลาวในกรุ งรัตนโกสิ นทร์ (กรุ งเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั : มูลนิธิโครงการตารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 2541), หน้า 72 – 80.
77
จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ, เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือตอนล่ าง (กรุ งเทพฯ: สร้างสรรค์, 2546), หน้า 60.
73
74

49

ภิกขุหรื อเจ้าฟ้ ามงกุฎ ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ พ.ศ. 2394 –
2411) ได้เสด็จออกธุ ดงค์ดว้ ยพระบาทเพื่อไปนมัสการปูชนียสถานต่างๆ บริ เวณหัวเมืองฝ่ ายเหนือ
โดยเสด็จออกจากวัดสมอราย (วัดราชาธิ วาส) ขึ้นไปที่เมืองพิจิตร ชัยนาท พิษณุ โลก อุตรดิตถ์ และ
ขึ้นเขตจังหวัดสุ โขทัยในปั จจุบนั พระองค์เสด็จไปที่เมืองสวรรคโลกก่อน จากนั้นเสด็จไปถึง “ท่า
ธานี ” ปั จจุ บนั คื อ ตาบลธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัย หรื อเมืองสุ โขทัยใหม่ จากนั้นทรงพระ
ดาเนิ นขึ้นไปที่ “เมืองสุ โขทัย” คือเมืองสุ โขทัยเก่าและ “เสด็จไปเที่ยวประพาสพบแท่นศิลา” คือ
พระแท่นมนังคศิลาบาตร รวมทั้งศิลาจารึ กหลักที่ 1 (จารึ กพ่อขุนรามคาแหง) ศิลาจารึ กหลักที่ 4
(จารึ กวัดป่ ามะม่วง ภาษาเขมร) จากนั้นได้กลับลงมาที่ท่าธานี นัง่ เรื อลงมาถึงพิจิตร จากนั้นทรงพระ
ดาเนินต่อไปถึงเมืองกาแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท และกลับสู่ กรุ งเทพฯ78
สาหรั บการวิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์ นิพนธ์น้ นั ผูว้ ิจยั จะกล่าวต่อไปข้างหน้า แต่ใน
หัวข้อนี้ จะเห็ นถึ งลักษณะเมืองที่อยูใ่ นเขตจังหวัดสุ โขทัย พอที่จะสันนิ ษฐานได้วา่ บ้าน “ท่าธานี ”
นั้นค่อนข้างจะเจริ ญพอสมควรเพราะตั้งอยูร่ ิ มน้ า เป็ นท่าเรื อใช้ติดต่อค้าขาย ส่ วน “เมืองสุ โขทัย” ก็
มิ ได้ร้างไป ยัง คงมี คนตั้งบ้านเรื อนอยู่ สัง เกตจากที่ย งั คงมีเจ้าเมืองและหน่ วยการปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น เพียงแต่ซากสิ่ งปรักหักพังโบราณสถานต่างๆ อาจจะถูกปล่อยทิ้งไว้เพราะชาวบ้านคิดว่า
เป็ นของศักดิ์ สิ ทธิ์ จึ งมิ ได้ไปแตะต้อง บางแห่ งอาจมีตน้ ไม้ข้ ึ นรกเรื้ อกลายเป็ นป่ า ดังนั้นบทบาท
ลัก ษณะของเมื อ งทั้ง สองแห่ ง มี ส่ วนที่ แ ตกต่ า งกัน อาจกล่ า วได้ว่า บ้า นท่ า ธานี เ ป็ นเมื อ งที่ เ ป็ น
“ปัจจุบนั ” (อย่างน้อยในขณะนั้น) มีความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจค่อนข้างคึกคัก ส่ วนเมืองสุ โขทัย
มี บ างส่ วนของเมื องที่ กลายเป็ น “อดี ต” ไปแล้ว ส่ วนที่ เป็ นอดี ตจะเป็ นหลักฐานส าคัญและเป็ น
จุดเริ่ มต้นของประวัติศาสตร์ สุโขทัยในเวลาต่อมา
2.4 สุ โ ขทั ย และมณฑลพิ ษ ณุ โ ลกสมั ย การจั ด การปกครองแบบมณฑลเทศาภิ บ าลรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีการปฏิรูปการปกครองส่ วนภูมิภาคโดย
การจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล รวมอานาจเข้าสู่ ศูนย์กลางที่ราชสานักกรุ งเทพฯ เมือง
ในบริ เวณหัวเมืองฝ่ ายเหนือได้ถูกแบ่งออกเป็ นมณฑลต่างๆ โดยเมืองสุ โขทัยอยูใ่ นมณฑลพิษณุ โลก
ผูว้ จิ ยั จะลดขนาดพื้นที่จากการกล่าวถึงหัวเมืองฝ่ ายเหนือทั้งหมดเหลือเพียงมณฑลพิษณุโลกซึ่ งเมือง
สุ โขทัยสังกัดอยูเ่ ท่านั้น
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์, “อภินิหารการประจักษ์,” ใน ขอมและไทยโบราณ อักษร
จารึกในเสาศิลา ณ เมืองสุ โขทัย และอภินิหารการประจักษ์ , 7 – 29. (กรุ งเทพฯ: คณะอนุกรรมการมรดกของชาติ สานัก
นายกรัฐมนตรี , 2534), หน้า 9 – 10. (ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสื อวชิรญาณ เมื่อ พ.ศ. 2400)
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มณฑลพิษณุ โลกจัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2437 (ร.ศ. 113) รวมเอาเมือง 5 เมืองคือ พิษณุ โลก
สวรรคโลก สุ โขทัย พิชยั และพิจิตร ยกขึ้นเป็ นมณฑล ตั้งที่บญั ชาการมณฑลขึ้นที่เมืองพิษณุ โลก
โดยมีพระยาศรี สุริยราชวรานุ วตั ร (เชย กัลยาณมิตร) เป็ นข้าหลวงเทศาภิบาลคนแรก 79 มณฑล
พิษณุ โลกมีขา้ หลวงเทศาภิบาลและสมุหเทศาภิบาลสาเร็ จราชการมณฑลพิษณุ โลกทั้งหมด 9 คน
จนกระทัง่ มีการยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาลไปเมื่อ พ.ศ. 247680
สภาพก่อนการจัดตั้งมณฑลพิษณุ โลก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุ
ภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ขณะดารงพระอิส ริ ยยศเป็ นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดารงรา
ชานุภาพ ได้เคยตรวจเยีย่ มหัวเมืองฝ่ ายเหนือที่จะจัดตั้งขึ้นเป็ นมณฑลพิษณุ โลกเมื่อ พ.ศ. 2435 (ร.ศ.
111) พบว่าเมืองบริ เวณนี้ มีความร่ วงโรยอย่างมาก ดังปรากฏในจดหมายทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน
ข้าหลวงเทศาภิบาลต่างมณฑลว่า
“เมื่อข้าพระพุทธเจ้าขึ้นไปตรวจการในศก 111 ได้สังเกตเห็นความร่ วงโรย
มีอยูใ่ นมณฑลนี้ทว่ั ไป เพราะเหตุที่หวั เมืองเหล่านี้มีผคู้ นพลเมืองน้อยมาแต่เดิมแล้ว
แลยังต้องถูกกะเกณฑ์ราชการทัพศึก ตั้งแต่ทพั ฮ่อคราวแรกในปี จอ ฉศก จุลศักราช
123681 แลต่อๆ มาอีกหลายคราว ประกอบทั้งการที่ปกครองไม่เรี ยบร้อย ผูค้ นขัดสน
ระส่ าระสายไปเปนอันมาก...”82
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, เทศาภิบาล (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2545), หน้า 187 และ 208.
1. พ.ศ. 2437 – 2445 พระยาศรี สุริยราชวรานุวตั ร (เชย กัลยาณมิตร) ต่อมาได้เป็ นพระยาสุ รสี ห์วิศิษฐศักดิ์และ
เจ้าพระยาสุรสี ห์วิศิษฐศักดิ์ตามลาดับ ได้เป็ นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยระหว่าง พ.ศ. 2458 – 2465
2. พ.ศ. 2445 – 2446 พระยาภักดีณรงค์ (สิ น ไกรฤกษ์)
3. พ.ศ. 2446 – 2449 พระยาศรี สุริยราชวรานุวตั ร (โพ เนติโพธิ์)
4. พ.ศ. 2449
พระยาชลบุรานุรักษ์ (เจริ ญ จารุ จินดา)
5. พ.ศ. 2449
พันเอก พระยาเทพาธิ บดี (อิ่ม เทพานนท์)
6. พ.ศ. 2449 – 2465 พระยาอุไทยมนตรี (พร จารุ จินดา) ต่อมาได้เป็ นเจ้าพระยาสุ รบดินทร์ สุรินทรฦๅชัย
7. พ.ศ. 2465 – 2468 ร้อยเอก พระยาศรี สุริยราชวรานุวตั ร (ศุข ดิษยบุตร)
8. พ.ศ. 2468 – 2471 พระยาเพชรปาณี (ดัน่ รักตประจิตร)
9. พ.ศ. 2471 – 2476 พระยานครพระราม (สวัสดิ์ มหากายี)
ที่มา: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, เทศาภิบาล (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2545), หน้า 208.
หวน พินธุพนั ธ์, พิษณุโลกของเรา (พิษณุโลก: วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก, 2514 ), หน้า 26.
81
ตรงกับ พ.ศ. 2417
82
“จดหมายทูลเกล้าฯ ถวายรายงานข้าหลวงเทศาภิบาลต่างมณฑล,” ใน รายงานข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก.
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 17 (11 พฤศจิกายน 119), หน้า 1.
จดหมายทูลเกล้าฯ ถวายรายงานข้าหลวงเทศาภิบาลต่างมณฑลเป็ นจดหมายกราบบังคับทูลของพระเจ้าน้องยาเธอ กรม
หลวงดารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย โดยทรงแนบไปกับรายงานข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก ร.ศ. 119 (พ.ศ.
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ข้อความที่ยกมาแสดงให้เห็นว่า แม้หัวเมืองฝ่ ายเหนื อจะกลายเป็ นหัวเมืองชั้นใน ถูกลด
ความสาคัญทางยุทธศาสตร์ ไปแล้ว แต่ยงั เป็ นที่ตอ้ งการกาลังคน ทาให้ถูกเรี ยกเกณฑ์ไปรบทัพจับ
ศึกเสมอจนผูค้ นร่ วงโรยไป อย่างไรก็ตาม หลังจากการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล กิจราชการต่างๆ ใน
มณฑลก็เรี ยบร้ อยขึ้ นเป็ นล าดับและถื อเป็ นมณฑลที่ไม่ มีปัญหานัก อาจเป็ นเพราะมีราษฎรน้อย
ผลประโยชน์ที่เก็บให้รัฐส่ วนกลางก็นอ้ ยกว่ามณฑลอื่นแต่มีการจัดเก็บที่เป็ นระบบระเบียบดี83
สภาพเศรษฐกิ จในมณฑลพิษณุ โลกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็ นระบบเศรษฐกิ จที่อิงอยู่กบั เกษตรกรรม เนื่ องจากสภาพสังคมของมณฑลพิษณุ โลกเป็ นสังคม
เกษตรกรรม ราษฎรมักจะทานาข้าว ทาสวน ทาไร่ เช่น ยาสู บ อ้อย ฝ้ าย ทาประมงน้ าจืด และทาป่ า
ไม้ นอกจากนี้ ยงั มีคนจีนที่ประกอบอาชี พพาณิ ชยกรรมอยู่มาก โดยเฉพาะตามเมืองริ มแม่น้ าน่ าน
และแม่น้ ายมที่ เป็ นศูนย์กลางการค้าขายที่สาคัญ เช่ น เมืองบางโพท่าอิฐ (ปั จจุบนั คือ อาเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์) เมืองพิชยั เมืองพิษณุโลก เมืองสวรรคโลก เมืองสุ โขทัย เป็ นต้น84
เศรษฐกิจในมณฑลพิษณุ โลกยิ่งคึกคักมากขึ้น เมื่อมีการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือผ่าน
หัวเมื องฝ่ ายเหนื อต่อขึ้ นไปถึ ง มณฑลพายัพ85 โดยเริ่ ม สร้ า งทางรถไฟตั้ง แต่ ล พบุ รีถึง ปากน้ า โพ
(นครสวรรค์) เมื่อ พ.ศ. 2443 และเริ่ มเปิ ดการเดินรถไฟเป็ นช่วงๆ คือเส้นทางกรุ งเทพฯ – ปากน้ าโพ
เมื่อพ.ศ. 2448 สาหรับเส้นทางที่ตดั ผ่านมณฑลพิษณุโลกคือ เส้นทางปากน้ าโพ – พิษณุ โลก เปิ ดเมื่อ
พ.ศ. 2450 และทางพิษณุ โลก – อุตรดิตถ์ เปิ ดเมื่อพ.ศ. 245286 เมื่อเส้นทางรถไฟสายเหนือได้เข้ามา
ในมณฑลพิษณุโลกได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่ง ช่วยให้การเดินทางสะดวกขึ้น สามารถ
ขนส่ งสิ นค้าได้สม่าเสมอตลอดทั้งปี และเร็ วกว่าการขนส่ งทางน้ า เมื่อสิ นค้าซื้ อง่ายขายคล่องเช่นนี้
จึงเกิดการขยายการผลิตและเพิ่มพื้นที่การผลิต โดยเฉพาะการปลูกข้าวขายเพื่อนาเงินมาซื้ อเครื่ องใช้
เครื่ องอานวยความสะดวกต่างๆ ที่ถูกขนส่ งเข้ามากับรถไฟ นอกจากขนส่ งสิ นค้าแล้วรถไฟยังนา
ผูค้ นให้เดิ นทางเข้ามาและออกไปจากภูมิภาค เกิ ดการเคลื่ อนย้ายของประชากรตามมา เกิ ดการ
2443) เขี ยนเรี ยบเรี ยงโดยพระยาศรี สุริยราชวรานุ วตั ร (เชย กัล ยาณมิ ตร) เพื่ อทู ลเกล้าฯ ถวายรายงานต่อพระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เอกสารฉบับนี้ ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับมณฑลพิษณุ โลกโดยเฉพาะช่ วงการจัดตั้งมณฑลในระยะแรกเริ่ ม ตั้งแต่ พ.ศ.
2437 – 2441
83
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 2.
84
โปรดดู นฤมล วัฒนพานิช, “ระบบเทศาภิบาลกับผลกระทบต่ อสภาพเศรษฐกิจมณฑลพิษณุโลก (พ.ศ. 2437 –
2476),” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526)
85
มณฑลพายัพ เป็ นมณฑลที่ครอบคลุมพื้นที่เมืองในดินแดนล้านนา จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2442 เดิมชื่อมณฑลลาวเฉี ยง มี
เมืองในเขตการปกครองทั้งหมด 5 เมือง คือ เมืองนครเชี ยงใหม่ เมืองนครลาปาง เมืองนครลาพูน เมืองแพร่ และเมืองน่าน
86
สุภาพรรณ ขอผล, “การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่ างในช่ วงปี พ.ศ. 2448 – 2484,” (วิทยานิ พนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), หน้า 107.
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ขยายตัวของชุ มชนเมือง รวมทั้งเกิ ดชุ มชนใหม่ๆ โดยเฉพาะชุ มชนรอบๆ สถานี รถไฟและริ มทาง
รถไฟบางแห่ง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ ก็ไม่ได้เกิดอย่างทัว่ ถึงทั้งมณฑลเพราะยังคงมี
บางพื้นที่ที่อยูห่ ่างไกลจากเส้นทางรถไฟมากและเดินทางไม่สะดวก87
สาหรับเมื องสุ โขทัยในสมัยการปกครองแบบเทศาภิบาลมีฐานะเป็ นเมืองโทเท่ากับเมือง
สวรรคโลกและพิชยั มีเมืองขึ้น 6 เมือง คือ เมืองศรี สาโรง เมืองกงไกรลาศ เมืองนครนาคง เมืองราช
ธานี เมืองคีรีมาศ และเมืองกงพราน 88 มีประชากรราว 30,256 คน จานวนมากเป็ นอันดับที่ 3 รอง
จากเมืองพิษณุ โลกและพิชยั มีที่วา่ การเมืองตั้งอยูท่ ี่ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ ายมใต้เมืองสวรรคโลกลง
มา89 สันนิษฐานว่าที่วา่ การเมืองสุ โขทัยนี้น่าจะอยูบ่ ริ เวณบ้านธานีหรื อเมืองสุ โขทัยใหม่นนั่ เอง
ความเคลื่อนไหวของ “เมืองสุ โขทัย” ในช่ วงรัชกาลที่ 5 พอจะสรุ ปได้ดงั นี้ คือ พ.ศ. 2439
(ร.ศ. 115) กระทรวงมหาดไทยได้ส่งร่ างข้อบังคับลักษณะปกครองท้องที่ให้มณฑลพิษณุ โลก
ทดลองใช้ โดยให้แต่ละเมืองในมณฑลจัดตั้งเป็ นอาเภอ หากเป็ นเมืองเล็กให้มารวมเข้าด้วยกัน หาก
เป็ นเมืองใหญ่ให้แบ่งย่อยออกเป็ นอาเภอต่างๆ ไม่เกิ น 6 อาเภอ90 โดยเมืองสุ โขทัยมีอาเภอในการ
ปกครอง 3 อาเภอคือ อาเภอในเมืองสุ โขทัย อาเภอศรี สาโรง และอาเภอกงไกรลาศ โดยอาเภอใน
เมืองสุ โขทัย ได้ต้ งั ที่ทาการ ณ บ้านหลวงรักษ์นาวา ตาบลธานี โดยมีหลวงพิชยั มนตรี เป็ นนายอาเภอ
คนแรก สันนิษฐานว่า “อาเภอในเมืองสุ โขทัย” คงรวมพื้นที่บริ เวณเมืองสุ โขทัยเก่าเข้าไปด้วย ต่อมา
ในพ.ศ. 2441 ได้ยา้ ยที่วา่ การอาเภอไปตั้งในที่ดินของจวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุ โขทัยในปั จจุบนั และ
เปลี่ยนชื่อเป็ น “อาเภอเมืองสุ โขทัย”91
สภาพเศรษฐกิ จในเมื องสุ โขทัยค่ อนข้า งดี รั ฐเก็ บ ผลประโยชน์ ไ ด้ค่อนข้า งเต็ม เม็ดเต็ม
หน่วย โดยเฉพาะในสมัยที่ พระยาศรี สุริยราชวรานุ วตั ร (เชย กัลยาณมิตร) เป็ นข้าหลวงเทศาภิบาล
ได้เขียนรายงานข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลพิษณุ โลก ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) ทูลเกล้าฯ ถวายต่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวว่า “เมืองศุโขไทย เปนที่ 1 ในการเก็บผลประโยชน์ได้
หมดจดรวดเร็ วกว่าเมืองอื่น”92
ราษฎรในเมืองสุ โขทัยมักประกอบอาชี พเกษตรกรรมและมีชีวิตผูกพันกับแหล่งน้ า เช่ น
การทานาข้าวในที่ราบลุ่มแม่น้ ายม ยิง่ เมื่อมีทางรถไฟเข้ามาในมณฑลพิษณุ โลกก็ยิ่งมีการขยายพื้นที่
การปลูกข้าวมากขึ้น การทาไร่ ออ้ ยริ มฝั่งแม่น้ ายม รวมทั้งการทาประมงน้ าจืด เนื่องจากปลาในแม่น้ า
เรื่ องเดียวกัน, 279 – 290.
รายงานข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 17 (11 พฤศจิกายน 119), หน้า 3.
89
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 6 – 7.
90
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 19.
91
ศูนย์วฒั นธรรมจังหวัดสุ โขทัย, มรดกสุ โขทัย, หน้า 34.
92
“รายงานข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 17, (11 พฤศจิกายน 119), หน้า 42.
87
88
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ยมชุ กชุ มมาก มณฑลพิษณุ โลกมี รายได้จากการทาประมงน้ าจืดและส่ งปลาไปจาหน่ ายที่มณฑล
พายัพถึงปี ละ 200,000 บาท93
เมื่อถึ ง พ.ศ. 2452 ได้มีการเปิ ดเส้นทางรถไฟสายสวรรคโลกขึ้น โดยสร้างทางแยกจาก
สถานีชุมทางบ้านดารา แขวงเมืองพิชยั เลี้ยวไปทางตะวันตกถึงสวรรคโลก ระยะทาง 29 กิโลเมตร
เพื่อให้ทางรถไฟติดต่อไปถึ งจังหวัดและอาเภอสาคัญที่อยู่ในลุ่มแม่น้ ายม94 แต่เดิ มนั้น ราชสานัก
กรุ งเทพฯ ตั้งใจจะสร้างเป็ นทางรถไฟสายตะวันตกไปสุ ดทางที่เมืองตาก เส้นทางที่สร้างจากสถานี
บ้านดารามาถึงสถานี สวรรคโลกเป็ นเพียงส่ วนต้น มีแผนการจะสร้างส่ วนต่อขยายออกไปเพื่อให้
เมืองในลุ่มแม่น้ าน่ านได้ติดต่อกับเมืองในลุ่มแม่น้ าปิ งได้อย่างสะดวก95 แต่ในท้ายที่สุดมิได้มีการ
สร้ างเส้ นทางรถไฟต่อไปถึ งเมื องตาก อย่างไรก็ตาม การเปิ ดรถไฟสายสวรรคโลกทาให้การค้า
เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งขึ้ น มาก นอกจากสวรรคโลกจะได้ผ ลประโยชน์ อ ย่า งเต็ม ที่ แ ล้ว ประชาชนเมื อ ง
ใกล้เคียงรวมทั้งเมืองสุ โขทัยก็ได้ใช้ประโยชน์ดว้ ย จนสวรรคโลกกลายเป็ นสถานีการค้าที่สาคัญ
ในรัชสมัยนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จประพาสมณฑลฝ่ ายเหนือเป็ น
ครั้งแรกโดยทางชลมารคเมื่อเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2444 ขณะนั้นเริ่ มมีการสร้าง
ทางรถไฟสายเหนือช่วงแรกแล้วแต่ยงั ไม่เสร็ จเรี ยบร้อย พระองค์ประทับรถไฟมาลงที่สถานีบางปะ
อิน จากนั้นต้องเปลี่ยนเป็ นเสด็จโดยทางชลมารค การเสด็จประพาสครั้งนี้มิได้เสด็จฯ สุ โขทัยและ
สวรรคโลก ผูว้ ิจยั สันนิ ษฐานว่าเป็ นเพราะเมืองริ มฝั่ งแม่น้ ายมนั้นอยู่นอกเส้นทาง เมืองที่เสด็จ
ประพาสเป็ นเมื องใหญ่ ในมณฑลนครสวรรค์และมณฑลพิษณุ โลกที่อยู่ริมแม่น่านทั้งสิ้ น ได้แก่
นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุ โลก พิชยั และอุตรดิตถ์ รวมทั้งเมืองรายทางอื่นๆ เช่ น อาเภอบางมูลนาค
แขวงเมืองพิจิตร กิ่งอาเภอพรหมพิราม แขวงเมืองพิษณุ โลก รวมทั้งเมืองตรอนตรี สินธุ์ ทุ่งยั้ง ลับแล
และฝาง แขวงเมืองพิชยั 96
แม้วา่ ความสนใจประวัติศาสตร์สุโขทัยมักจะเน้นที่รัฐสุ โขทัยในยุครุ่ งเรื องก่อนถูกควบรวม
กับกรุ งศรี อยุธยา แต่เมืองสุ โขทัยก็ยงั ดารงอยู่ต่อมา ตั้งแต่สมัยที่รัฐสุ โขทัยถูกควบรวมกับกรุ งศรี
อยุ ธ ยาจนกระทั่ง ถึ ง สมัย การปกครองแบบมณฑลเทศาบาลในรั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ จะเห็นได้ว่าเมืองสุ โขทัยยังคงมีการเคลื่อนไหวและ
เปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสั ง คมอยู่ต ลอดเวลา แม้ว่า บางครั้ งจะมี ศึ ก สงคราม
นฤมล วัฒนพานิช, ระบบเทศาภิบาลกับผลกระทบต่ อสภาพเศรษฐกิจมณฑลพิษณุโลก (พ.ศ. 2437 – 2476), หน้า 78.
100 ปี รถไฟไทย (กรุ งเทพฯ: การรถไฟแห่ งประเทศไทย, 2540), หน้า 71.
95
“คากราบบังคมทูลรายงาน การเปิ ดทางรถไฟอุตรดิษฐ์แลสวรรคโลก,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 26 (26 ธันวาคม 128),
93
94

หน้า 2063.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ ายเหนือในรัชกาลที่ 5 นับใน
หนังสือเรื่องเที่ยวที่ต่างๆ เปนภาคที่ 5 (พระนคร: โรงพิมพ์ไท, 2465)
96
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จนกระทัง่ ตัวเมืองเสี ยหายและส่ งผลกระทบถึงผูค้ น นอกจากนี้ ยงั มีการโยกย้ายศูนย์กลางของเมือง
มี อาณาเขตของเมื องในแต่ละสมัยแตกต่างกันไป นี่ เป็ นหลักฐานว่าสุ โขทัย ไม่เคยตาย แม้จะไม่
ยิง่ ใหญ่ดงั ในยุคจารี ตก็ตาม
ความส าคัญ ของสุ โ ขทัย ในแง่ ค วามเป็ น “เมื อ ง” ที่ มี ต่ อ ราชส านัก อยุธ ยา ธนบุ รี และ
กรุ งเทพฯ นั้น ค่อนข้างจะลดน้อยลงไปมากหลังจากรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เนื่องจาก
เมืองพิษณุ โลกได้กลายมาเป็ นศูนย์กลางอานาจของหัวเมืองฝ่ ายเหนือแทน อีกทั้งกลุ่มผูป้ กครองใน
ราชวงศ์พระร่ วงก็ได้ถูกสลายอานาจลงไป ผูป้ กครองเมืองในสมัยต่อมาก็มิใช่เชื้ อพระวงศ์ราชวงศ์
พระร่ วงแต่เป็ นขุนนางที่ถูกส่ งมาจากส่ วนกลาง สุ โขทัยกลายเป็ นเพียงเมืองหนึ่ งในอานาจของราช
สานักไทยที่ ภาคกลาง อย่างไรก็ตาม สุ โขทัยยังคงเป็ นพื้นที่ที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ คอย
ป้ องกันภาคกลางจากการรุ นรานของข้าศึกศัตรู เป็ นแหล่ งกาลังคนและแหล่ งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิ จเหมือนกับเมืองอื่นๆ ในหัวเมืองฝ่ ายเหนื อ หากมองในแง่น้ ี แล้ว สุ โขทัยจะมีความสาคัญ
ต่อราชสานักและเมืองหลวงในแง่ผลประโยชน์เป็ นที่ต้ งั
ข้อสรุ ปข้างต้นนาไปสู่ คาถามที่ผวู้ ิจยั จะพยายามหาคาตอบในวิทยานิ พนธ์บทต่อๆ ไปคือ
หากราชสานักเห็นว่าสุ โขทัยเป็ นเพียงเมืองหนึ่ งในพระราชอานาจ มีประโยชน์ในด้านการสงคราม
และด้านเศรษฐกิ จเป็ นสาคัญแล้ว เมื่อใดและเพราะเหตุใดที่ชนชั้นปกครองเหล่านั้นตระหนักถึ ง
“อดีต” ของสุ โขทัยเมื่อครั้งยังเป็ นนครรัฐที่รุ่งเรื อง ทาให้สุโขทัยกลายเป็ นเมืองที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ สิ่ งเหล่านี้ มีพ้ืนฐานมาจากอะไร พวกเขาแสวงหาและสร้างความรู้เกี่ ยวกับสุ โขทัย
อย่างไร ผูว้ ิจยั พยายามจะค้นหาจุดเริ่ มต้นของความคิดและความรู้ดงั กล่าวซึ่ งเป็ นรากฐานสาคัญที่
นาไปสู่ การสร้ างความรู ้ การสารวจทางโบราณคดี ตลอดจนการสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ และ
เรื่ องราวอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สุโขทัยในสมัยต่อมาจนถึงปัจจุบนั
2.5 การสร้ าง “พืน้ ที”่ เมืองสุ โขทัย พ.ศ. 2450 – 2482
ใน 4 หัวข้อที่ผา่ นมา ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตพื้นที่การศึกษาเรื่ องเมืองสุ โขทัยไว้โดยให้
ครอบคลุ มบริ เวณหัวเมืองฝ่ ายเหนื อและมณฑลพิษณุ โลก สาหรับในหัวข้อนี้ การสร้าง “พื้นที่”
เมืองสุ โขทัย พ.ศ. 2450 – 2482 ผูว้ ิจยั จะกล่าวถึงกระบวนการในการ “สร้าง” และ “แบ่ง” พื้นที่ใน
บริ เวณศูนย์กลางอานาจของรัฐสุ โขทัยในอดีตจนกระทัง่ ได้กลายมาเป็ นจังหวัดสุ โขทัยในปั จจุบนั
ในระยะเวลานี้ เป็ นช่ วงเวลาสาคัญของรัฐไทยที่จะสร้ างพื้นที่ สร้างอาณาเขตที่เที่ยงตรงแน่ นอน
ขึ้นมา ไม่เพียงแต่อาณาเขตของประเทศเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึงการสร้างและกาหนดพื้นที่ภายในรัฐ
ของตน ไม่ว่าจะเป็ นจังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บา้ น ให้แน่ นอนเพื่อที่จะได้ทราบขอบเขตพื้นที่ซ่ ึ ง
หมายความถึงขอบเขตอานาจที่แน่นอนเหนือพื้นที่น้ นั ๆ ด้วย
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คาว่า “เมืองสุ โขทัย” ที่ผวู้ ิจยั ใช้เป็ นคากลางที่กล่ าวถึงอาณาบริ เวณที่ครอบคลุ มทั้งเมือง
สุ โขทัยเก่า ที่ต้ งั ของอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ตั้งอยู่ ณ ตาบลเมืองเก่ า และเมืองสุ โขทัยใหม่
ตั้งอยู่ ณ ตาบลธานี ริ มแม่น้ ายม ห่ างจากเมืองสุ โขทัยเก่า 12 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ขอบเขตพื้นที่
ของคาว่า “เมืองสุ โขทัย” มิได้หมายถึงจังหวัดสุ โขทัยในปั จจุบนั ทั้งหมด เนื่องจากจังหวัดสุ โขทัยมี
บริ เวณที่เป็ น “เมืองสวรรคโลก” อยูด่ ว้ ย ผูว้ ิจยั จะขยายความต่อไปข้างหน้า ทั้งยังมิได้มีขอบเขตอยู่
เพียงเฉพาะอาเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัยเท่านั้น ทว่าได้เกิ ดความเปลี่ยนแปลง ด้านพื้นที่ไปตามยุค
สมัย เมืองสุ โขทัยซึ่ งมีชื่ออยูใ่ นเอกสารหลักฐานสมัยกรุ งศรี อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสิ นทร์ อาจจะ
มี ข อบเขตพื้นที่ ไม่ เท่ า กัน พื้ นที่ ของเมื องสุ โขทัย อาจจะพอก าหนดได้แน่ ชัดขึ้ นเมื่ อถึ งสมัย การ
ปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อที่แล้ว
ตั้งแต่พ.ศ. 2450 หรื อปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมืองสุ โขทัย
ยังคงอยู่ในมณฑลพิษณุ โลกจนกระทัง่ มี การยกเลิ กระบบมณฑลเทศาภิบาลเมื่อพ.ศ. 2476 ใน
ระยะเวลานี้ จนถึ งราว พ.ศ. 2482 ได้เกิ ดความเปลี่ยนแปลงในระดับเมืองหลายครั้งและน่ าสนใจ
อย่างยิ่ง เช่น การเปลี่ยนแปลงชื่ ออาเภอ การยุบเลิกฐานะเมืองสุ โขทัยและต่อมาได้มีการตั้งขึ้นใหม่
ซึ่ งจะเห็ นถึ งสถานการณ์ ที่ผนั ผวนทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่ น ดังนั้นนี่ จึงเป็ นช่ วงเวลา
สาคัญในการสร้ างพื้นที่ เมืองสุ โขทัย หลังจากการตั้งสุ โขทัยขึ้นเป็ นจังหวัดและแบ่งพื้นที่ให้เป็ น
อาเภอต่างๆ แล้ว สถานการณ์เรื่ องการจัดระบบการปกครองของเมืองภายในขอบเขตจังหวัดสุ โขทัย
จะเริ่ มนิ่งและดารงอยูม่ าจนถึงปั จจุบนั
2.5.1 กาเนิดพืน้ ทีเ่ มืองสวรรคโลกถึงสมัยการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล
การกล่าวถึงสภาพการณ์และประวัติเมืองสุ โขทัยในหัวข้อนี้ ผูว้ ิจยั ต้องกล่าวถึงเมืองสวรรค
โลก เนื่องจากการสร้างพื้นที่เมืองสุ โขทัยเกี่ยวพันกับการสร้างพื้นที่เมืองสวรรคโลกด้วย การศึกษา
ของนักวิชาการพบว่าพื้นที่ในอาณาเขตเมืองสวรรคโลกเคยเป็ นชุ มชนโบราณมาก่ อนการเกิ ดรัฐ
สุ โขทัย จากการสารวจทางโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็ นบริ เวณวัดพระศรี รัตนมหาธาตุเชลียงและวัด
เจ้าจันทร์ ซ่ ึ งมีอายุเก่ าแก่ ที่สุด เรี ยกว่า “เมืองเชลี ยง” ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีแม่น้ ายมไหลหักโค้งจนมี
ลักษณะเหมือนถูกลาน้ าขนาบทั้งสองข้าง97 เมืองเชลียงมีอายุเก่าแก่กว่าสมัยสุ โขทัย มีร่องรอยการ
ตั้งถิ่ นฐานของมนุ ษย์ต้ งั แต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ ตอนปลายคือประมาณพุทธศตวรรษที่ 9 – 10
ผ่านสมัยวัฒนธรรมทวารวดีคาบเกี่ยวสมัยวัฒนธรรมเขมรในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 18 ถึงสมัย
สุ โขทัย อยุธยาเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั ดังปรากฎหลักฐานเป็ นโบราณวัตถุในศิลปะแบบต่างๆ รวมทั้ง

97

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุ โขทัย พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2552), หน้า 47 - 49.
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ร่ องรอยการสร้ างเมื อง การสร้ างสถาปั ตยกรรมซ้อนทับกันหลายสมัย98 ในจดหมายเหตุจีนสมัย
ราชวงศ์ซ่งอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 (พ.ศ. 1505 – 1670) ปรากฏชื่ อ “เฉิ งเหลียง”
สันนิษฐานว่าคือเมืองเชลียงนัน่ เอง99
ข้อเสี ยที่สาคัญของเมืองเชลียงคือถูกแม่น้ ายมไหลโอบขนาบข้างทาให้พ้ืนที่คบั แคบเพราะ
ถูกบีบจากสภาพภูมิศาสตร์ ท้ งั ยังถูกกระแสน้ ากัดเซาะตลิ่ง ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 จึงมีการ
ขยายเมืองขึ้นไปเหนื อน้ าทางด้านตะวันตกติดเชิงเขา เกิดเป็ นเมืองใหม่คือ “เมืองศรี สัชนาลัย”100 มี
แนวเขาเตี้ยๆ พาดลงไปในแม่น้ าจนเกิ ดเป็ นทานบหรื อฝายกั้นน้ าตามธรรมชาติ บริ เวณนี้ เรี ยกว่า
“แก่งหลวง” เป็ นแหล่งที่มีปลาชุกชุมอย่างยิง่ 101
จากหลักฐานประเภทศิลาจารึ กสมัยสุ โขทัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 – 20 สันนิษฐานได้วา่
เมืองศรี สัชนาลัยเป็ นเมืองสาคัญคู่กบั เมืองสุ โขทัย จารึ กวัดศรี ชุม อายุประมาณ พ.ศ. 1884 – 1910
กล่ าวถึ งพระยาศรี นาวนาถมครองราชย์อยู่ใน “นครสองอัน อันหนึ่ งชื่ อนครสุ โขทัย อันหนึ่ งชื่ อ
ศรี สัชนาลัย” อีกทั้งยังคงปรากฏชื่อ “เมืองเชลียง” อยูด่ ว้ ย102 สันนิษฐานว่าเกิดจากติดการเรี ยกชื่อเก่า
บางครั้งก็เรี ยกเมืองทั้งสองคู่กนั เช่น จารึ กวัดป่ ามะม่วง ภาษาไทย (พ.ศ. 1904) เรี ยกว่า “เมืองศรี สัช
นาลัยสุ โขทัย”103 เป็ นไปได้วา่ ผูป้ กครองสุ โขทัยนั้นเคยครอง 2 เมืองควบคู่กนั
ธิ ดา สาระยา กล่าวถึงวงศ์กษัตริ ย ์ 2 สาย ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 18 คือ ราชสกุลผาเมือง
ซึ่งมีพอ่ ขุนศรี นาวนาถมเป็ นต้นสกุล ครองศรี สัชนาลัย – สุ โขทัยอยูก่ ่อน และราชสกุลบางกลางหาว
ของพ่อขุนศรี อินทราทิตย์ซ่ ึ งจะได้ครองเมืองศรี สัชนาลัย – สุ โขทัยต่อไปและเกิดเป็ นราชวงศ์พระ
ร่ วง ผูป้ กครองราชสกุลผาเมืองนี่ เองที่ได้ขยายเมืองเชลียงออกไปเป็ นเมืองศรี สัชนาลัย พ่อขุนศรี
นาวนาถมได้รวมเมืองศรี สัชนาลัย – สุ โขทัย (เดิมอยู่บริ เวณวัดพระพายหลวงและได้มีการขยาย
เมืองออกไป) ปกครองทั้งสองเมืองจนเกิดเป็ น “ระบบเมืองคู่” อย่างไรก็ตาม ราชสกุล 2 สายนี้ ยงั คง
โปรดดู สุรเดช วิชิตจารุ กุล, “พัฒนาการเมืองเชลียง: การศึกษาจากหลักฐานเอกสารประวัติศาสตร์ และข้ อมูลใหม่
ทางโบราณคดี,” (สารนิพนธ์ปริ ญญาบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537)
99
วันวิสาข์ ธรรมานนท์, “ปัจจัยทางสิ่ งแวดล้ อมที่มีผลต่ อการตั้งถิ่นฐานของชุ มชนเมืองโบราณศรีสัชนาลัย อาเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543),
หน้า 5. และ สุรเดช วิชิตจารุ กุล, พัฒนาการเมืองเชลียง: การศึกษาจากหลักฐานเอกสารประวัติศาสตร์ และข้ อมูลใหม่ ทางโบราณคดี
, หน้า 26 – 27.
100
ธิดา สาระยา, เมืองศรีสัชชนาลัย (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2537), หน้า 68.
101
วิไลรัตน์ ยังรอต และธวัชชัย องค์วฒ
ุ ิเวทย์, คู่มือท่ องเที่ยว-เรียนรู้: สุ โขทัย ศรีสัชนาลัย (กรุ งเทพฯ: มิวเซียมเพรส,
2551), หน้า 81.
102
ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 จารึกสุ โขทัย, หน้า 9.
103
ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 จารึกสุ โขทัย, หน้า 34. ในหนังสื อเล่มนี้ กาหนดชื่ อจารึ กเป็ น “จารึ กวัดป่ ามะม่วง (หลักที่
5) ” สาหรับในฐานข้ อมูลจารึกในประเทศไทย ของศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร กาหนดชื่ อจารึ กว่า “จารึ กวัดป่ ามะม่วง ภาษาไทย หลัก
ที่ 1”
98
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แข่งกันอยูใ่ นที ราชสกุลผาเมืองมีฐานอานาจเดิมอยูใ่ นศรี สัชนาลัย จนกระทัง่ ถึงสมัยพญาลิไทได้มี
การตั้งศูนย์อานาจใหม่ข้ ึนที่เมืองสองแควควบคู่กบั เมืองสุ โขทัย เพื่อต่อสู้กบั อานาจกรุ งศรี อยุธยา
สันนิษฐานว่าในสมัยนี้ อานาจของราชสกุลผาเมืองแห่งศรี สัชนาลัยได้เสื่ อมลงแล้วอย่างสิ้ นเชิง104
กรุ งศรี อยุธยาพยายามรวมรัฐสุ โขทัยเข้ามาไว้ในอานาจ จนในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ (ครองราชย์ พ.ศ. 1991 - 2031) มีการจัดการขั้นเด็ดขาดโดยการจัดให้กลุ่มหัวเมืองฝ่ าย
เหนือเป็ นเมืองลูกหลวง ลดอานาจบทบาทเจ้านายเชื้ อสายสุ โขทัย จึงเกิดการต่อต้านจากเจ้านายใน
ท้องถิ่ นและหันไปอ่อนน้อมต่อพระเจ้าติโลกราชแห่ งล้านนา ดังนั้น ล้านนาน่ าจะเข้ามามีอานาจ
เหนื อเมืองเชลียงหรื อศรี สัชนาลัย เป็ นช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2003 – 2017105 ในระหว่างนั้นได้เกิด
สงครามระหว่า งล้า นนากับอยุธ ยาเพื่อชิ งอานาจเหนื อ รัฐสุ โขทัยหรื อหัวเมืองฝ่ ายเหนื อ ผลจาก
สงครามครั้ งนั้นฝ่ ายอยุธ ยามี ชัย ชนะ เกิ ดการประพันธ์ ลิลิต ยวนพ่ า ย วรรณคดี เฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้ น ลิลิตยวนพ่ า ยกล่ าวถึ งเมืองชื่ อว่า “ชยงชื่ น” หรื อ “เชี ยงชื่ น ”106
สันนิษฐานว่าเป็ นชื่อที่ทางล้านนาใช้เรี ยกเมืองเชลียงหรื อศรี สัชนาลัย107
หลังจากสงครามครั้งนั้น เอกสารหลักฐานตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางต่อเนื่ องมาถึงสมัย
รัตนโกสิ นทร์ ได้เรี ยกเมื องเชลี ยงหรื อศรี สัชนาลัยว่า “เมืองสวรรคโลก”108 และใช้ชื่อนี้ เป็ นส่ วน
ใหญ่ แม้จะมีการกล่าวถึงเมืองเชลียงบ้าง เมืองศรี สัชนาลัยบ้าง แต่ก็เพียงเล็กน้อย เข้าใจว่าหมายถึง
เป็ นเมืองในบริ เวณใกล้เคียงกัน หลังจากหัวเมืองฝ่ ายเหนื อตกอยูใ่ นอานาจของกรุ งศรี อยุธยาแล้ว
เมืองสวรรคโลกกลายเป็ นเมืองหนึ่ งในอาณัติ มีสถานะใกล้เคียงหรื อเท่ากับเมืองสุ โขทัย หลังจาก
เสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2 เมืองสวรรคโลกเสี ยหายจากศึกสงครามมากและเสี ยหายต่อเนื่ องมาถึง
ศึกอะแซหวุน่ กี้หรื อศึกเมืองพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ.2318 – 2319 ในสมัยกรุ งธนบุรี
เมื่อถึงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกแห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ น่าจะมี
การฟื้ นฟูเมืองขึ้นอีกครั้งจากการส่ งขุนนางผูม้ ีความดีความชอบออกไปปกครองตามหัวเมืองต่างๆ
ทั้งฝ่ ายเหนือฝ่ ายใต้รวมทั้งเมืองสวรรคโลก อย่างไรก็ตาม สันนิษฐานว่าเมืองยังคงอยูใ่ นสภาพบอบ
ช้ าจากสงคราม กว่าที่หัวเมืองฝ่ ายเหนือจะฟื้ นตัวอย่างสมบูรณ์ก็เป็ นช่วงหลังจากเสร็ จสิ้ นสงคราม
เก้าทัพไปแล้ว ต่อมาเมื่อถึงพ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯ ให้ต้ งั
ธิดา สาระยา, เมืองศรีสัชชนาลัย, หน้า 67 – 72.
โปรดดู พระราชพงศาวดารกรุ งเก่ าฉบับหลวงประเสริฐฯ และ ประชุ มพงศาวดาร ภาค 63 เรื่อง กรุ งเก่ า (กรุ งเทพฯ:
แสงดาว, 2544), หน้า 17 - 18. อนึ่ง โปรดสังเกตการเรี ยกชื่อเมืองที่ยงั คงเรี ยกชื่ อเก่า
106
ลิลติ ยวนพ่ าย ฉบับหอสมุดแห่ งชาติ พิมพ์ครั้งที่ 3. (พระนคร: คลังวิทยา, 2512), หน้า 19, 27, 30, 33, 35 และ 37
107
วันวิสาข์ ธรรมานนท์, ปัจจัยทางสิ่ งแวดล้ อมที่มีผลต่ อการตั้งถิ่นฐานของชุ มชนเมืองโบราณศรีสัชนาลัย อาเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย, หน้า 6.
108
เรื่ องเดียวกัน.
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เมืองสุ โขทัยขึ้นใหม่ที่บา้ นธานี (ท่าหนี)109 ผูว้ ิจยั สันนิษฐานว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนี้ พระองค์
น่าจะได้โปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยเมืองสวรรคโลกลงไปทางใต้ ห่ างจากเมืองเดิมประมาณ 5 กิโลเมตร110
ย้ายที่วา่ การเมืองสวรรคโลกไปตั้งที่บา้ นวังไม้ขอนซึ่ งเป็ นบริ เวณอาเภอสวรรคโลกในปัจจุบนั 111
ในสมัย การปกครองแบบมณฑลเทศาภิ บาล สวรรคโลกมี ฐานะเป็ นเมื องโทในมณฑล
พิษณุ โลก (จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2437) เช่นเดียวกับเมืองสุ โขทัย โดยมีเมืองขึ้น 6 เมือง คือ เมืองวิเศษไชย
สัตย์ เมืองยม เมืองบัง ขัง เมืองด้ง เมืองพิรามรง และเมืองศรี พนมมาศ 112 พ.ศ. 2439 (ร.ศ. 115)
กระทรวงมหาดไทยได้ส่งร่ างข้อบังคับลักษณะปกครองท้องที่ให้มณฑลพิษณุ โลกทดลองใช้ โดย
ให้แต่ละเมืองในมณฑลจัดตั้งเป็ นอาเภอ เมืองสวรรคโลกได้จดั การแบ่งพื้นที่ปกครองจนมีอาเภอใน
การปกครอง 2 อาเภอ113 คือ อาเภอเมืองสวรรคโลกและอาเภอด้ง
สวรรคโลกถื อเป็ นเมืองสาคัญเมืองหนึ่ งในหัวเมืองฝ่ ายเหนื อทั้งทางด้านยุทธศาสตร์ และ
เศรษฐกิ จ เมื่อถึ ง พ.ศ. 2452 ได้มีการเปิ ดเส้นทางรถไฟสายสวรรคโลกแยกจากเส้นทางสายเหนื อ
สายหลักเพื่อให้ทางรถไฟติดต่อไปถึงจังหวัดและอาเภอสาคัญที่อยูใ่ นลุ่มแม่น้ ายม114 การเปิ ดรถไฟ
สายสวรรคโลกนี้ทาให้การค้าของเมืองสวรรคโลกเจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นมากจนกลายเป็ นชุมชนการค้าที่
สาคัญทั้งทางบกทางน้ า โดยได้กลายเป็ นศูนย์กลางการค้าข้าว ฝ้ าย และยาสู บที่สาคัญของภูมิภาค
อีกทั้งหลังจากการตั้งสถานี รถไฟขึ้นก็มีผคู้ นต่างถิ่นเข้าไปอาศัยในสวรรคโลกมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริ เวณรอบๆ สถานี รถไฟจนเกิ ดเป็ นชุมชนการค้า มีร้านค้าของพ่อค้าคนจีน มีการตั้งโรงสี
ข้าว115 ทาให้การค้าคึกคักมาก สภาพของเมืองสวรรคโลก หากเทียบกับสุ โขทัยแล้ว มีบา้ นเรื อนร้าน
ตลาดและผูค้ นมากกว่าสุ โขทัย116 อีกทั้งค่อนข้างมีเศรษฐกิจเจริ ญกว่าจนแทบจะเรี ยกได้วา่ “เศรษฐี”
มักจะอยูท่ ี่สวรรคโลก117

ศูนย์วฒั นธรรมจังหวัดสุ โขทัย, มรดกสุ โขทัย, หน้า 24.
วันวิสาข์ ธรรมานนท์, ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่ อการตั้งถิ่นฐานของชุ มชนเมืองโบราณศรีสัชนาลัย อาเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย, หน้า 6.
111
พระมุนินทรานุวตั ต์, ตานานเมืองสวรรคโลก พิมพ์ครั้งที่ 3. (พระนคร: โรงพิมพ์ ส.ประสิ ทธิ์ , 2511), หน้า 11.
112
“รายงานข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 17 (11 พฤศจิกายน 119), หน้า 3.
113
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 19.
114
100 ปี รถไฟไทย (กรุ งเทพฯ: การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2540), หน้า 71.
115
สุภาพรรณ ขอผล, “การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่ างในช่ วงปี พ.ศ. 2448 – 2484,”
(วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), หน้า 230 – 231.
116
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์, จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก (พระนคร: โรงพิมพ์
พระจันทร์ , 2506), หน้า 79. สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ ทรงบันทึกไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2444
117
ศูนย์วฒั นธรรมจังหวัดสุ โขทัย, มรดกสุ โขทัย, หน้า 35.
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2.5.2 การต่ อสู้ ในเชิ งอานาจและพืน้ ทีร่ ะหว่างเมืองสุ โขทัยและเมืองสวรรคโลก
บริ เวณที่เป็ นจังหวัดสุ โขทัยในปั จจุบนั นั้นได้เกิ ดกลุ่ มเมืองใหญ่ข้ ึนมา 2 กลุ่ มคือ เมือง
สุ โขทัยและเมืองสวรรคโลกซึ่ งมีความสัมพันธ์ เพราะเป็ นเมืองใกล้เคียงกัน เคยอยูใ่ นบริ เวณอานาจ
รัฐสุ โขทัย และอยู่ในกลุ่มหัวเมืองฝ่ ายเหนื อด้วยกัน แต่ก็มีการแข่งขัน ขัดแย้งกันอยู่ในที แม้วา่ ใน
วิท ยานิ พ นธ์ น้ ี จะเน้นการศึ ก ษาที่ เมื องสุ โขทัย เป็ นหลัก แต่ค วามเปลี่ ย นแปลงด้า นการเมื องการ
ปกครองที่เกิดขึ้นกับทั้งสองเมืองโดยเฉพาะในช่วงพ.ศ. 2475 – 2482 จะมีผลกระทบซึ่ งกันและกัน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากทั้งสองเมืองมีความสัมพันธ์กนั อย่างยิ่งทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ทั้งยัง
เกี่ยวพันถึงอานาจในท้องถิ่นและพื้นที่ของเมืองอีกด้วย
ความเปลี่ ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในมณฑลพิษณุ โลกที่ส่งผลกระทบต่อเมือง
สุ โขทัยและเมืองสวรรคโลกเกิดขึ้นหลังจากเข้าสู่ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ครองราชย์ พ.ศ.2453 – 2468) แล้ว โดยเมื่อ พ.ศ. 2459 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยออกมา
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ให้เ ปลี่ ย นค าเรี ย ก “เมื อ ง” ให้เป็ นค าว่า
“จังหวัด” ผูว้ า่ ราชการเมืองก็ให้เปลี่ยนเป็ นผูว้ า่ ราชการจังหวัด ส่ วนอาเภอต่างๆ นั้นให้เปลี่ยนไปใช้
นามตามตาบลที่ต้ งั อาเภอนั้น118 ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2460 ได้มีประกาศอีกฉบับออกมาเพื่ออธิ บายให้แจ่ม
แจ้งมากขึ้น มีการสรุ ปชื่ ออาเภอทั้งที่คงเดิมและต้องเปลี่ยนชื่ อเป็ นบัญชี อยู่ทา้ ยประกาศเพื่อความ
เข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยในจังหวัดสุ โขทัยได้เปลี่ยนชื่ออาเภอ/กิ่งอาเภอหมดทั้ง 4 แห่ ง ดังนี้ อาเภอ
เมือง เป็ น อาเภอธานี อาเภอศรี สาโรง เป็ น อาเภอคลองตาล อาเภอกงไกรลาศ เป็ น อาเภอ บ้านไกร
กิ่ งอาเภอบ้านด่าน เป็ น กิ่ งอาเภอลานหอย ส่ วนจังหวัดสวรรคโลกได้เปลี่ยนชื่ ออาเภอหมดทั้ง 2
แห่งเช่นกัน คือ อาเภอเมือง เป็ น อาเภอวังไม้ขร (วังไม้ขอน) และ อาเภอด้ง เป็ น อาเภอหาดเสี้ ยว119
ดังนั้น เมื่อถึงช่วงเวลาดังกล่าวทั้งสองเมืองจึงมีสถานะเป็ นจังหวัดเหมือนกัน
เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั (ครองราชย์ พ.ศ.2468 – 2477) ได้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงสาคัญอย่างยิ่งขึ้นกับจังหวัดสุ โขทัยคือ มีพระบรมราชโองการให้ยุบรวมท้องที่
บางมณฑลและบางจังหวัด มี หลายมณฑลและจังหวัดที่ ถูก ยุบ เลิ ก ไปในคราวนี้ รวมทั้งจังหวัด
สุ โขทัยได้ถูกยุบไปรวมกับจังหวัดสวรรคโลก มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2475 เป็ นต้นไป120
ทาให้ราษฎรหลายท้องที่พากันร้องเรี ยนถึงความไม่สะดวกต่างๆ อันเกิดจากสถานที่ติดต่อราชการ
“ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนคาว่าเมืองเรี ยกว่าจังหวัด,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 33 (28 พฤษภาคม 2459), หน้า 51 – 53.
119
“ประกาศเรื่ องเปลี่ยนชื่ออาเภอ,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34 (29 เมษายน 2460), หน้า 40 – 44.
120
“ประกาศเรื่ องยุบรวมท้องที่บางมณฑลและบางจังหวัด,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 48 (21 กุมภาพันธ์ 2474), หน้า 576
– 578. สาหรับมณฑลที่ถูกยุบเลิกไปในครั้งนี้ คือ มณฑลปั ตตานี มณฑลจันทบุรี มณฑลนครชัยศรี และมณฑลนครสวรรค์ และ
จังหวัดอีก 9 จังหวัดคือ สุ โขทัย หล่มศักดิ์ ธัญญบุรี กาฬสิ นธุ์ หลังสวน ตะกัว่ ป่ า สายบุรี พระประแดง และมีนบุรี
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อยูไ่ กลบ้าง จังหวัดที่ตนอยูก่ าลังเจริ ญบ้าง เมื่อถูกยุบทาให้เงียบเหงาไปและเกรงโจรผูร้ ้ายจะชุกชุม
รัชกาลที่ 7 จึงทรงมีพระราชดาริ อธิ บายว่าเหตุที่ตอ้ งทาดังนั้นเนื่ องมาจากปั ญหาเศรษฐกิ จตกต่ า
จาเป็ นที่จะต้องยุบรวมมณฑลและจังหวัดเพื่อประหยัดรายจ่ายเงินแผ่นดิน121 ผูว้ ิจยั สันนิ ษฐานว่า
เหตุที่ยุบจังหวัดสุ โขทัยไปนั้นอาจเป็ นเพราะรายได้เศรษฐกิ จไม่ดีเท่าสวรรคโลกและอาจมาจาก
สาเหตุที่ทางสวรรคโลกมีสถานี รถไฟที่เป็ นชุ มทางการค้าการขนส่ ง หากยุบสวรรคโลกไปอาจจะ
ส่ งผลกระทบมากกว่าสุ โขทัย
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่จงั หวัดสุ โขทัยถูกยุบรวมกับจังหวัดสวรรคโลกได้ไม่นาน ได้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ต่อมาในช่วงปลายพ.ศ. 2476 มีการ
ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลทัว่ ประเทศ เนื่ องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่า
ด้วยระเบียบราชการบริ หารแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2476 ให้จดั ระเบียบราชการบริ หาร
ส่ วนภูมิภาคเป็ นจังหวัดและอาเภอ122 ต่อมายังได้มีการจัดการปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยการประกาศ
พระราชบัญญัติจดั ระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 และออกพระราชบัญญัติจดั ระเบียบเทศบาล
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479 ตามมา123
หลังจากพระราชบัญญัติจดั ระเบียบเทศบาล (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479 ออกมาแล้ว ได้มี
การออกพระราชกฤษฎี กาจัดตั้ง เทศบาลเมืองสวรรคโลก จัง หวัดสวรรคโลก พุทธศักราช 2479
ขึ้นมา โดยให้จดั เขตชุมชนในตาบลที่ต้ งั ศาลาว่าการจังหวัดสวรรคโลกขึ้นเป็ นเทศบาลเมืองสวรรค
โลก จังหวัดสวรรคโลก ตราไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2479124 เหตุที่ต้ งั เทศบาลเมืองสวรรคโลก
ขึ้นมาก่อนเพราะขณะนั้นสวรรคโลกเป็ นที่ต้ งั จังหวัดในขณะที่สุโขทัยเป็ นเพียงอาเภอ125 แต่ต่อมา
อีกเพียง 1 ปี ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสุ โขทัยธานี จังหวัดสวรรคโลก พุทธศักราช

121

“ประกาศเรื่ องการยุบรวมเขตต์ทอ้ งที่จงั หวัดมณฑล,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 49 (8 พฤษภาคม 2475), หน้า 97 –

100.
“พระราชบัญญัติวา่ ด้วยระเบียบราชการบริ หารแห่ งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2476,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
50 (9 ธันวาคม 2476), หน้า 751 – 762.
123
“พระราชบัญญัติจดั ระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 51 (24 เมษายน 2477), หน้า 82 –
107. และ “พระราชบัญญัติจดั ระเบียบเทศบาล (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2479,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 (15 พฤศจิกายน 2479),
หน้า 598 – 603.
124
“พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสวรรคโลก พุทธศักราช 2479,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
53 (14 มีนาคม 2479), หน้า 1324 – 1328.
125
เพ่ง ลิมปะพันธุ์, “ชีวิตการเมืองของผม,” ใน บันทึกของคนท้ องถิ่น เอกสารเผยแพร่ ของโครงการท้ องถิ่นศึกษา, 447
- 492. จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ, บรรณาธิการ, (พิษณุโลก: โครงการท้องถิ่นศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542), หน้า 454.
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2480 โดยให้ยกฐานะบางส่ วนของตาบลธานี อาเภอสุ โขทัยธานี จังหวัดสวรรคโลกขึ้นเป็ นเทศบาล
เมืองสุ โขทัยธานี จังหวัดสวรรคโลก126 มีฐานะเท่ากับเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อถึง พ.ศ. 2481 คาบเกี่ยวกับ พ.ศ. 2482 คือการ
ยุบจังหวัดสวรรคโลกและตั้งสุ โขทัยขึ้นเป็ นจังหวัดแทน โดยพฤติการณ์ที่เกิ ดขึ้นคือ มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่ องย้ายศาลากลางจังหวัดสวรรคโลก วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2481 เนื้ อหาใน
ประกาศระบุดงั นี้
“ด้วยที่ต้ งั จังหวัดสวรรคโลกในปัจจุบนั นี้ไม่เหมาะสมแก่พฤติการณ์
โดยไม่เป็ นศูนย์กลางของการปกครองและชุมนุมชน อีกทั้งพื้นทาเลคับแคบ
ไม่มีทางที่จะขยายความเจริ ญก้าวหน้าไปได้สะดวก ส่ วนอาเภอสุ โขทัยธานี
เป็ นที่ชุมนุมชน และเป็ นศูนย์กลางเหมาะสมที่จะเป็ นที่ต้ งั จังหวัดยิง่ กว่า ฉะนั้น
เพื่อประโยชน์แก่การปกครองและประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงให้ยา้ ย
ศาลากลางจังหวัดสวรรคโลกจากอาเภอเมืองสวรรคโลกไปตั้งณศาลากลาง
จังหวัดสุ โขทัยเดิม ที่อาเภอสุ โขทัยธานี ทั้งนี้ภายในเดือนเมษายน พุทธศักราช
2482”127
การออกประกาศย้ายศาลากลางจังหวัดเช่นนี้ มิใช่ เพียงการย้ายศูนย์บริ หารราชการจังหวัด
แต่เสมือนเป็ นการย้ายศักดิ์และสิ ทธิ์ ความเป็ นจังหวัดจากสวรรคโลกไปไว้ที่สุโขทัย เพราะตามปกติ
ศาลากลางจังหวัดมักอยู่ที่อาเภอเมืองเป็ นหลัก หากเทียบสถานะของสุ โขทัยกับสวรรคโลกแล้ว
พบว่ามิได้ต่างกันนักเพราะสุ โขทัยเคยเป็ นจังหวัดมาก่อนที่จะถูกยุบรวมกับสวรรคโลก อีกทั้งพื้นที่
บริ เวณอาเภอเมืองบางส่ วนของทั้งสองแห่ งต่างมีฐานะเป็ นเทศบาลเมืองเหมือนกัน นอกจากนี้ แม้
ชื่อประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้จะเป็ นเรื่ อง “ย้ายศาลากลางจังหวัดสวรรคโลก” แต่เนื้ อหาใน
ประกาศโดยเฉพาะประโยคที่ว่า “…ส่ วนอาเภอสุ โขทัยธานี เป็ นที่ชุมนุ มชน และเป็ นศูนย์กลาง
เหมาะสมที่จะเป็ นที่ต้ งั จังหวัดยิง่ กว่า...” ค่อนข้างแสดงให้เห็นว่าต้องการยุบจังหวัดสวรรคโลกและ
ตั้งจังหวัดสุ โขทัยขึ้นมาแทน ดังนั้น ตั้งแต่พ.ศ. 2482 เป็ นต้นไป สุ โขทัยจึงกลับขึ้นมาเป็ นจังหวัดอีก
ครั้ง ส่ วนสวรรคโลกถูกลดฐานะลงไปเป็ นอาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุ โขทัย
“พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสุ โขทัยธานี จังหวัดสวรรคโลก พุทธศักราช 2480,” ราชกิจจานุเบกษา 54 (14
มีนาคม 2480), หน้า 1882 – 1886.
127
“ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องย้ายศาลากลางจังหวัดสวรรคโลก,” ราชกิจจานุเบกษา 55 (31 มีนาคม 2481),
หน้า 4390. การขีดเส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั และคงการเว้นวรรคไว้ตามเอกสารต้นฉบับ
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การยุบจังหวัดสวรรคโลกและตั้งสุ โขทัยขึ้ นมาแทนนี้ หากพิจารณาจริ งๆ แล้ว มิใช่ เป็ น
เรื่ องที่ ท างรั ฐ ส่ ว นกลางเป็ นผู ้สั่ ง การลงมาเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ เ กิ ด ขึ้ นเพราะคนท้อ งถิ่ น ที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ รั ฐ ได้ “ยื ม มื อ ” รั ฐ และกฎหมายเข้า มาจัด การ เกี่ ย วกับ เรื่ องนี้ คหบดี แ ละ
นักการเมืองท้องถิ่ นชาวสวรรคโลกในสมัยนั้นคือ ขุนเพ่งจีนานุ เคราะห์ หรื อ นายเพ่ง ลิมปะพันธุ์
ได้บนั ทึ กไว้อย่างน่ าสนใจว่า เกิ ดจากขุนโชติแข็งขัน (กรี เหล่ าไพโรจน์) พ่อค้าคนสาคัญของ
สุ โ ขทัย อยากให้ สุ โขทัย กลับ เป็ นจัง หวัด อี ก ครั้ งจึ ง ได้ติ ด ต่ อ ขอให้ น ายไสว อิ น ทรประชา
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรของจังหวัดสวรรคโลกในรัฐบาลพลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาซึ่ งมี
ต าแหน่ ง เป็ นเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยได้ ช่ ว ยจัด การยื่ น ค าร้ อ งต่ อ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นคือ พลเรื อตรี ถวัลย์ ธารงนาวาสวัสดิ์128 จนประสบ
ความส าเร็ จ ในที่ สุ ด เพราะการยุ บ จัง หวัด ในสมัย นั้น เป็ นอ านาจโดยตรงของรั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงมหาดไทยที่สามารถสั่งการได้โดยไม่ตอ้ งผ่านรัฐสภาก่อน129

เนื้ อหาส่ วนนี้ อา้ งอิงตามบันทึกของนายเพ่ง ลิมปะพันธุ์ อย่างไรก็ตาม ควรขยายความในเรื่ องนี้ดว้ ยว่า ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่ องย้ายศาลากลางจังหวัดสวรรคโลก ได้ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2481 ขณะนั้นรัฐบาลของพลเอก พระยาพหล
พลพยุหเสนาได้ประกาศยุบสภาไปตั้งแต่วนั ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2481 และสิ้นสภาพเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 แล้ว (ตาม
ปฏิทินเก่า) รัฐบาลต่อมามีจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็ นนายกรัฐมนตรี ควบตาแหน่งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยด้วย แต่ผทู้ ี่ลง
นามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องย้ายศาลากลางจังหวัดสวรรคโลกนั้นคือ พันเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง เชวงศักดิ์
สงคราม หรื อ ช่วง ขวัญเชิ ด) โดยเป็ นการลงนามแทนรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย หลังจากออกประกาศได้ไม่กี่วนั พันเอก
หลวงเชวงศักดิ์สงคราม ได้รับตาแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 1 กันยายน พ.ศ. 2482 ดังนั้น ผูว้ ิจยั เข้าใจ
ว่าคงมีการเดินเรื่ องยุบจังหวัดสวรรคโลกมาตั้งแต่รัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนาแต่มาสาเร็ จในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
129
เพ่ง ลิมปะพันธุ์, “วิถีชีวิตของข้าพเจ้า เพ่ง ลิมปะพันธุ์,” ใน บันทึกของคนท้องถิ่น เอกสารเผยแพร่ ของโครงการ
ท้ องถิ่นศึกษา, 349 - 427. จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ, บรรณาธิการ, (พิษณุโลก: โครงการท้องถิ่นศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542), หน้า 387 - 388.
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ภาพที่ 2.7 นายเพ่ ง ลิมปะพันธุ์ (ขุนเพ่ งจีนานุเคราะห์ )
(ที่มา: เพ่ง ลิมปะพันธุ์, “วิถีชีวติ ของข้าพเจ้า เพ่ง ลิมปะพันธุ์,” ใน บันทึกของคนท้ องถิ่น เอกสาร
เผยแพร่ ของโครงการท้ องถิ่นศึกษา, 349 - 427. จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ, บรรณาธิการ, (พิษณุโลก: โครงการ
ท้องถิ่นศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542), หน้า 347.)

ในบันทึกของนายเพ่ง ลิมปะพันธุ์ ได้กล่าวว่ามีผเู้ ข้าใจผิดคิดว่าพระอนุมานสารกรรม ผูว้ า่
ราชการจังหวัดสวรรคโลกในขณะนั้นเป็ นผูด้ าเนินเรื่ อง แต่แท้จริ งแล้วไม่เกี่ ยวเลยเพราะเป็ นเรื่ อง
ของพ่อค้าประชาชนสุ โขทัยและสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดสวรรคโลกเป็ นผูจ้ ดั การทั้งหมด
การที่นายไสว อินทรประชาได้เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เนื่องมาจากการช่วยเหลือของขุนโชติ
แข็งขัน คะแนนเสี ยงของนายไสวมาจากบริ เวณ “เมืองใต้” คือเขตอาเภอสุ โขทัยธานี กงไกรลาศ คีรี
มาศ (บ้านด่าน) ลานหอย เป็ นส่ วนมาก130 การที่นายไสวช่ วยดาเนิ นเรื่ องยุบจังหวัดสวรรคโลกจึง
เป็ นผลประโยชน์ต่างตอบแทนกัน131
การถูกยุบจังหวัดเป็ นที่คบั แค้นของชาวจังหวัดสวรรคโลกเก่า (สวรรคโลกและหาดเสี้ ยว)
หรื อชาว “เมืองเหนือ” เป็ นอย่างมาก ในวันที่มีการเคลื่อนย้ายสถานที่ราชการและศาลากลางจังหวัด
จากสวรรคโลกไปที่สุโขทัย ชาวสวรรคโลกโศกเศร้าเป็ นอย่างยิ่ง มีนกั เลงหัวรุ นแรงไม่เห็นด้วยกับ
การย้ายเมืองได้เขียนป้ ายติดไว้ตามถนนเต็มไปหมด ส่ วนนายเพ่ง ลิมปะพันธุ์ ซึ่ งเป็ นสมาชิกสภา

130
131

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 409.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 388.
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เทศบาลเมืองสวรรคโลกได้ออกแถลงการณ์ แจกผูค้ นในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกและให้คา
รับรองว่าจะสร้างเทศบาลเมืองสวรรคโลกให้ดีกว่าที่ต้ งั จังหวัดสุ โขทัย132
ผลปรากฏว่าแม้ส่วนราชการหลักๆ ต้องย้ายไปอยู่ที่สุโขทัยหมดแต่อาเภอสวรรคโลกก็
ยังคงอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเอง นายเพ่ง ลิมปะพันธุ์กล่าวว่าสวรรคโลกเป็ น “อาเภอใหญ่ฐานะเท่าจังหวัด” 133
เพราะยังคงมีศาลจังหวัดสวรรคโลก อัยการจังหวัดสวรรคโลกซึ่ งได้ต้ งั ขึ้นมาตั้งแต่ยงั มีฐานะเป็ น
จังหวัด รวมไปถึ งสหกรณ์ จงั หวัด เรื อนจา และสถานี รถไฟซึ่ ง เป็ นข้อได้เปรี ยบของสวรรคโลก
เพราะหากชาวสุ โขทัยจะเดินทางไปไหนก็ตอ้ งมาขึ้นรถไฟที่สถานีสวรรคโลก ข้าราชการผูใ้ หญ่จะ
มาตรวจราชการที่ สุ โขทัย ก็ ต้องมาลงรถไฟที่ ส วรรคโลก เนื่ องจากเวลานั้น ถนนสายสุ โขทัย –
พิษณุโลกยังไม่ได้สร้าง เศรษฐกิจการค้าของสวรรคโลกก็เจริ ญกว่าสุ โขทัยมาก พ่อค้าสุ โขทัยจะซื้ อ
ของก็ตอ้ งมาซื้อที่สวรรคโลก เมื่อมีการจัดงานเฉลิมฉลองเช่น งานเฉลิมพระชนม์พรรษา งานฉลอง
รัฐธรรมนูญ ฯลฯ ทางอาเภอสวรรคโลกก็ร่วมมือกันพยายามจัดงานให้ย่ิงใหญ่กว่าจังหวัดสุ โขทัย
นายเพ่ง ลิมปะพันธุ์เห็นว่าวิธีการนี้เป็ นการลดความกดดันของชาวเมืองสวรรคโลกที่ “อยากได้เมือง
คืน” เพราะเรื่ องเกิดขึ้นแล้ว จะให้กลับคืนมาคงเป็ นการยาก134 การกระทาดังกล่าวเป็ นการแสดงให้
เห็นว่าแม้สวรรคโลกจะเป็ นเพียงอาเภอแต่มีศกั ดิ์และสิ ทธิ์ ประหนึ่ งเป็ นจังหวัดและสามารถทาบาง
สิ่ งได้ยงิ่ ใหญ่กว่าจังหวัดสุ โขทัยด้วย
จากบันทึกของนายเพ่ง ลิ มปะพันธุ์ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสุ โขทัยและสวรรคโลกมีการ
ต่อสู ้ ในเชิ งอานาจ แย่งชิ งความเป็ นใหญ่และพื้นที่ ช่ วงที่ ต่างมีสถานะเป็ นจังหวัดอาจจะเห็ นไม่
ชัดเจนแต่เมื่อสุ โขทัยถูกยุบลงเป็ นเพียงอาเภอสุ โขทัยธานี ทางสุ โขทัย คงจะคับแค้นไม่นอ้ ยเช่นกัน
เมื่อมีโอกาสใกล้ชิดผูม้ ีอานาจคือรัฐส่ วนกลางที่สามารถจัดการยุบหรื อตั้งจังหวัดขึ้นมาได้จึงอาศัย
จังหวะนี้ ดาเนิ นการจนสาเร็ จ ทั้งสองเมืองมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเรี ยก “เมือง
เหนือ” และ “เมืองใต้” นายเพ่ง ลิมปะพันธุ์กล่าวถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของสวรรค
โลก (สุ โขทัย) ในสมัยช่วงก่อน พ.ศ. 2500 ซึ่ งทางจังหวัดจะมีผแู้ ทนราษฎรได้เพียงคนเดียวว่าแทบ
จะแบ่งพื้นที่เป็ น “คนใต้ตอ้ งเลือกคนใต้ คนเหนือต้องเลือกคนเหนือ ” โดยเฉพาะในช่วงที่มีการขุ่น
เคืองกันในเรื่ องยุบจังหวัดสวรรคโลก ผลการเลือกตั้งที่ออกมาก็มกั จะเป็ นไปตามนั้นคือ ผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งมีฐานเสี ยงอยูท่ างเมืองไหนก็มกั จะได้คะแนนสนับสนุนจากคนบริ เวณนั้น โดยมีอาเภอที่อยู่
กึ่งกลางคืออาเภอคลองตาลหรื อปั จจุบนั คืออาเภอศรี สาโรงเป็ นตัวตัดสิ น135
เรื่ องเดียวกัน.
เพ่ง ลิมปะพันธุ์, “ชีวิตการเมืองของผม,” ใน บันทึกของคนท้ องถิ่น เอกสารเผยแพร่ ของโครงการท้ องถิ่นศึกษา จิรา
ภรณ์ สถาปนะวรรธนะ, บรรณาธิการ, หน้า 462.
134
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 460 – 462.
135
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 469.
132
133
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ผูว้ ิจยั ขอตั้งข้อสังเกตในเรื่ องการยุบรวมเมืองตั้งแต่ครั้งแรกที่จงั หวัดสุ โขทัยถูกยุบรวมกับ
จังหวัดสวรรคโลกไว้ ณ ขณะนี้ ว่าอาจเกิ ดมาจากเรื่ องความผูกพันทางประวัติศาสตร์ ของทั้งสอง
เมืองหรื อไม่ โดยเฉพาะการเป็ นเมืองที่อยู่ในอาณาจักร/รัฐสุ โขทัยเหมือนกันและอยู่ใกล้เคียงกัน
มากกว่าเมืองอื่ นๆ เนื่ องจากขณะนั้นได้มีการสารวจและศึกษาเรื่ องเมืองเก่ าสุ โขทัยและเมืองเก่ า
สวรรคโลก (ศรี สัชนาลัย) แล้ว
ข้อสังเกตประการต่อไปคือ ในความเป็ นจริ ง สุ โขทัยและสวรรคโลกถูกแยกเป็ นคนละ
เมืองมาเป็ นเวลานานแล้ว อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นคนละเมืองมาตั้งแต่สมัยสุ โขทัยแล้วเสี ยด้วยและไม่เคย
รวมเป็ นเมืองเดียวกันเลย การเรี ยกแบ่งเป็ นเมืองเหนือ เมืองใต้เป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนอยูข่ อ้ หนึ่ ง เมือง
ที่มีฐานะเท่ากันและถูกแยกจากกันมาตลอดอย่างสวรรคโลก – สุ โขทัย ได้ถูกนามารวมกันโดยที่
เมื องใดเมื องหนึ่ ง ต้องมี ฐานะต่ า กว่า อี ก เมื องหนึ่ ง เกิ ดเป็ นความขัดแย้ง และต่ อสู้ ก ันของคนใน
ท้องถิ่ น สุ โขทัยถูกยุบไปในช่วง พ.ศ. 2475 ปลายสมัยสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ ส่ วนการยุบสวรรค
โลก คืนฐานะให้สุโขทัยนั้นเกิดขึ้นในสมัยหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มาได้
ราว 7 ปี การที่เป็ นเช่นนี้อาจจะเป็ นคุณูปการอย่างหนึ่ งของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จะเห็นได้
ว่าราษฎรท้องถิ่นมีความรัก ความตระหนักรู้เรื่ องผลประโยชน์ต่างๆ ในถิ่นที่ตนเองอาศัย รวมทั้งมี
สิ ท ธิ์ มี เ สี ย งมากขึ้ น จากการมี ต ัว แทนจากท้อ งถิ่ น เข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งการปกครอง
นอกจากนี้ กฎหมายข้อบังคับต่างๆ ในขณะนั้นก็เปิ ดโอกาสอย่างมากให้การยุบจังหวัดเป็ นเรื่ องง่าย
เพราะไม่ ต้องผ่า นรั ฐสภาก่ อ น หลัง จากช่ ว งถู ก ยุบ จัง หวัด มาแล้ว สถานการณ์ ที่ คุ ก รุ่ น ก็ ค่ อ ยๆ
คลี่คลายลงไป สวรรคโลกมิได้กลับมาเป็ นจังหวัดอีก จากนี้ เป็ นต้นไป ขอบเขตพื้นที่ของจังหวัด
สุ โขทัยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายนัก
การทราบความเป็ นมาของสุ โขทัยในเชิงพื้นที่ช่วยให้เห็นว่าแม้สุโขทัยจะไม่ได้มีฐานะเป็ น
อาณาจักรแต่ก็ยงั ไม่ได้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ไทย ตัวเมืองนั้นได้เปลี่ยนแปลงทั้งในแง่พ้ืนที่
เมืองและประวัติศาสตร์ของเมืองไปตามกาลเวลา ตามศูนย์กลางอานาจที่ควบคุม เป็ นตัวอย่างสาคัญ
อันหนึ่ ง ที่แสดงให้เห็ นถึ งความเปลี่ ยนแปลงทางด้านพื้ นที่เมื่อเกิ ดความเป็ นรัฐชาติข้ ึ น ในบทนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ช้ ีให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของเมืองสุ โขทัยนั้นเป็ นเพียงเมืองหนึ่ งในเขตแดนของสยามเท่านั้น
แต่ในบทต่อๆ ไป ผูว้ ิจยั จะได้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้าน “ความคิด” เกี่ ยวกับอดี ตซึ่ งจะ
ส่ งผลต่อ “ความรู้” เกี่ยวกับสุ โขทัย โดยเฉพาะเมื่อเริ่ มมีการสื บค้น มีความรับรู้ถึงอดีตของสุ โขทัย
ก่อนที่จะถูกควบรวมกับกรุ งศรี อยุธยาซึ่ งส่ งผลให้ภาพลักษณ์ของเมืองสุ โขทัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย ความคิ ดและความรู ้ ดงั กล่ าวเป็ นรากฐานสาคัญที่นาไปสู่ การสร้ างประวัติศาสตร์ ความเป็ น
“สุ โขทัย” ในสมัยต่อมาจนถึงปั จจุบนั

บทที่ 3
สื บร่ องรอยบรรพ์ : ความคิดและความรู้ เกีย่ วกับ “อดีต” ของสุ โขทัยก่อนพ.ศ. 2450
ความรับรู้ของชนชั้นปกครองสยามต่อความมีอยูข่ องเมืองสุ โขทัยนั้นมีมาตลอดตั้งแต่สมัย
กรุ งศรี อยุธยาจนถึ งรัตนโกสิ นทร์ แต่เนื่ องด้วยสถานะทางการเมืองการปกครองและรู ปแบบของ
“เมือง” สุ โขทัย ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สุ โขทัยในความรับรู้ของชนชั้นนาในต้นถึงกลาง
สมัยอยุธยาอาจรู ้ สึกว่าสุ โขทัยเป็ นนครรัฐร่ วมสมัย มีการต่อสู้ในทางการเมืองกันมาก่อนอย่างที่
ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุ งเก่าฉบับหลวงประเสริฐฯ ซึ่งให้ภาพความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยา
และสุ โขทัย รวมทั้งล้านนาที่เป็ นไปอย่างขัดแย้งและจะได้เห็นความเสื่ อมของสุ โขทัยลงไปเรื่ อยๆ
จนกระทัง่ ถูกควบรวมกับกรุ งศรี อยุธยา หลังจากนั้นแล้วจนถึงต้นรัตนโกสิ นทร์ จึงน่ าจะเป็ นเพียง
เมืองหนึ่งในหัวเมืองฝ่ ายเหนือที่อยูใ่ นอานาจของราชสานักที่ภาคกลางเพียงเท่านั้น
แม้ว่าประวัติศาสตร์ ไทยกระแสหลักมักจะมองว่าสุ โขทัยเป็ นต้นธารทางประวัติศาสตร์
เป็ นยุค ทองและเป็ นต้นแบบของความเป็ นไทย แต่ หลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ ก็ ช้ ี ชัดว่า ชนชั้น
ปกครองสยามสมัยอยุธยามิได้มองว่าสุ โขทัยเป็ น “บรรพบุรุษ” ของตน ยิ่งมิตอ้ งกล่าวถึงการเป็ น
ต้นแบบด้านการปกครอง วัฒ นธรรม หรื อความเป็ นไทยแท้เลย 1 เมื่อถึงในสมัย ต้นรัตนโกสิ นทร์
ความรู ้ สึกของชนชั้นปกครองคงเป็ นความรู้สึกแบบเดี ยวกับสมัยอยุธยาคือเห็ นสุ โขทัยเป็ นเพียง
เมืองหนึ่ง แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือเวลาที่สุโขทัยและรัตนโกสิ นทร์ เกิดขึ้นและเจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นมามิได้
ซ้อนทับกัน ยังมีเรื่ องเล่าต่างๆ เกี่ยวกับสุ โขทัยที่จะทาให้ชนชั้นนาเกิดสานึกถึงอดีตของสุ โขทัย
ในวิทยานิพนธ์บทที่ 3 ผูว้ ิจยั จะกล่าวถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับสุ โขทัยในยุคก่อนที่จะถูกควบ
รวมกับกรุ งศรี อยุธยา ตั้งแต่อดี ตในช่ วงเวลาที่สืบค้นได้จนถึงสมัยช่ วงต้นรัตนโกสิ นทร์ เรื่ องเล่ า
เกี่ ย วกับ อดี ต ของสุ โ ขทัย ปรากฏในรู ป แบบต านาน เรื่ อ งเล่ า ชาวบ้า น และวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ให้ภาพของเมืองสุ โขทัยที่หลากหลายและอาจกล่าวได้วา่ เป็ นค่อนข้างเป็ นภาพพร่ า
มัว เนื่ องจากความคิ ด ในเรื่ องรั ฐชาติ ย งั ไม่ ป รากฏ ยัง ไม่ มี ก ารจัด ยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์ ใ ห้
สุ โขทัยเป็ นราชธานี ของไทย แต่กระนั้นเรื่ องราวของสุ โขทัย ยังคงน่ าสนใจเพราะได้แฝงความคิด
บางประการที่ มี ต่ อ สุ โ ขทัย ในอดี ต โดยเฉพาะภาพลัก ษณ์ ค วามเป็ นเมื อ งที่ มี ค วามส าคัญ และ
เจริ ญรุ่ งเรื องยิง่ ในทางพระพุทธศาสนา จากนั้นจะเริ่ มเห็นความเปลี่ยนแปลงทางความคิดในเรื่ องรัฐ
และสานึกทางประวัติศาสตร์ ต้ งั แต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวและปรากฏอย่าง
ชัด เจนในรั ช สมัย พระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว ผ่า นงานพระราชนิ พ นธ์ และงาน
Bryce G.Beemer, “Constructing the Ideal State: The Idea of Sukhothai in Thai History, 1833-1957,” (M.A.
Thesis in Asian Studies University of Hawaii at Manoa, 1999), p. 32.
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ประพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ชนชั้นนาสยามได้พยายามค้นหา ให้ความหมาย และจัดตาแหน่ งแห่ งที่
ให้กบั อดีตของสุ โขทัยสมัยรุ่ งเรื อง แสดงให้เห็นถึงความรับรู้วา่ สุ โขทัยนั้นเป็ นบ้านเมืองที่เจริ ญมา
ก่อนกรุ งศรี อยุธยาแล้ว เพียงแต่ในช่ วงก่อนพ.ศ. 2450 นั้น “อดีต” ดังกล่าวยังคลุมเครื อ ไม่อยู่ตวั
หรื อยังไม่ได้ถูกจัดยุคสมัยหรื อให้ความหมายที่แน่นอนภายใต้กรอบความคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
3.1 ตานานพระร่ วง: เรื่องเล่ าของวีรบุรุษทางวัฒนธรรม
ความรู ้ เกี่ ยวกับอดี ตของสุ โขทัย ก่ อนสมัย รัตนโกสิ นทร์ เท่า ที่ มีหลักฐานปรากฏมักเป็ น
ตานานหรื อนิ ทานพื้นบ้านมากกว่าเป็ นประวัติศาสตร์ อย่างที่เข้าใจกันในปั จจุบนั โดยเฉพาะเรื่ อง
“พระร่ วง” ซึ่งมักได้รับการอธิบายว่าเป็ นกษัตริ ยส์ ุ โขทัย ผูว้ จิ ยั ได้สารวจจารึ กและพงศาวดารจานวน
หนึ่งที่กล่าวถึ งพระร่ วง ไล่เรี ยงตั้งแต่ชิ้นที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่หาได้ หลักฐานดังกล่าวมักพบอยู่
ภายในบริ เวณเขตรัฐสุ โขทัยขึ้นไปจนถึงดินแดนล้านนา สิ่ งที่น่าสนใจคือคาว่า “พระยาร่ วง” หรื อ
“พญาร่ วง” ที่ปรากฏอยูใ่ นหลักฐานเหล่านั้นมิได้หมายถึงเพียงบุคคลแต่ยงั เป็ นชื่อสถานที่ดว้ ย แสดง
ให้เห็นว่าพระร่ วงน่าจะมีสถานะพิเศษและมีความศักดิ์สิทธิ์ อยูบ่ างประการ ตัวอย่างเช่น
จารึกวัดเก้ายอด อายุประมาณ พ.ศ. 1955 เนื้อความในจารึ กแสดงว่าเดิมตัวจารึ กน่าจะอยูใ่ น
บริ เวณจังหวัดพะเยา จารึ กได้ระบุอาณาเขตของวัดเก้ายอดโดยใช้ “บ้านพญาร่ วง” เป็ นแดน ดังความ
ที่ปรากฏว่า “...แต่แดนวิหารวัดเก้ายอด เมือวันตกเอาคือเวียงเป็ นแดน มาวันออก เอาบ้านพญาร่ วง
บ้านหมอช้างเป็ นแดน...”2
จารึ กเจ้ าสี่ หมื่นพยาว (วัดลี) มีอายุราว พ.ศ. 2038 พบที่วดั ลี จังหวัดพะเยา โดยเจ้าสี่ หมื่น
พะเยาให้เอาเสมาฝังเพื่อบอกเขตวัดและมีจารึ กไว้ ในด้านที่ 1 ของจารึ ก กล่าวถึงพระที่จาพรรษาอยู่
ในวัด โดยมีท้ งั พระที่อยูป่ ระจาวัดและพระที่ได้รับเชิญให้มาจาพรรษาหลายรู ป โดยมีชื่อของ “มหา
เถรสุ วรรณเจ้า มหาสามีนนท์ [อยู]่ วัดพญาร่ วง” อยูด่ ว้ ย3
จารึกวัดพญาร่ วง กาหนดอายุประมาณ พ.ศ. 2042 พบที่วดั ป่ าแดงหลวงดอนไชยบุนนาค
จังหวัดพะเยา แต่เดิมวัดนี้น่าจะมีชื่อว่าวัดพญาร่ วง อ้างอิงจากตานานวัดซึ่ งเขียนในสมัยพระครู ศรี
วิลาสวชิรปัญญา4 สันนิ ษฐานว่ามีความสัมพันธ์กบั จารึ กวัดเก้ายอดและจารึ กเจ้าสี่ หมื่นพยาว (วัดลี)
ที่ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ คาว่า “บ้านพญาร่ วง” ในจารึ กวัดเก้ายอดนั้นคือหมู่บา้ นที่ต้ งั วัดพญาร่ วง
ดังความในจารึ ก ด้านที่ 2 ซึ่ งมี ขอ้ ความที่เจ้าอาวาสวัดพญาร่ วงชักชวนคนมาทาบุญดังต่อไปนี้
สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ; พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ชาระและอธิบาย, ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุ งเทพฯ: มติชน,
2538), หน้า 72 – 74. การขีดเส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั
3
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 153 – 156. คาในวงเล็บเป็ นของหนังสื อประชุ มจารึกเมืองพะเยา การขีดเส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั
4
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 228.
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“ศาสนาพระ [พุทธเจ้า] พ้นไพได้ 2042 ปี [พระ] มหาเถรติกประหญา อารามาธิ บดี วัดพระญาร่ วง
[ชัก] ชวนนักบุญทั้งหลาย หล่อน้ าทองตนนี้บูชาพระ[พุทธ] เจ้า...”5 นอกจากนี้ ในจารึ กด้านที่ 1 ยังมี
คากล่าวถึงตัวบุคคลเป็ นคาว่า “พระญาร่ วงผูม้ ีบุ[ญ]”6 ด้วย ส่ วนข้อความแวดล้อมนั้นเป็ นคาถาภาษา
บาลีแต่ชารุ ดขาดหายไปมากกว่าครึ่ ง ทาให้จบั ใจความไม่ได้
คาว่า “พญาร่ วง” จากจารึกวัดพญาร่ วงด้านที่ 1 สอดคล้องกับจารึ กลาวงาเมืองและพญา
ร่ วง พบที่จงั หวัดพะเยาเช่นกัน สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 21 หรื อระบุปีได้ประมาณ
พ.ศ. 2041 จารึ กชารุ ดมาก ส่ วนบนและล่างหักหาย ทาให้อ่านได้เพียงเล็กน้อย โดยมีนามที่ปรากฏ
ในจารึ กว่า “ลาวงาเมิง” และ “พระญาร่ วง” นอกนั้นไม่สามารถจับใจความได้7
นอกจากนี้ ยงั มี จารึ กมหาสามีเจ้ าญาณเทพคุณวัดบ้ านดอน พ.ศ. 2046 พบที่จงั หวัดพะเยา
กล่าวถึงการที่มหาสามีเจ้าญาณเทพคุณแห่ งวัดบ้านดอนได้บริ จาคข้าพระให้แก่วดั บ้านหนอง โดย
ในจารึ กด้านที่ 2 ได้กล่าวถึงคาว่า “พระยาร่ วง” ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั สถานที่และตัวบุคคล คือ
“...ราชา วัดพระยาร่ วงรู้ พันวันหนังสื อเมืองรู้ล่ามพ่อเชิงคดีแคว้นรู้ ลาพัน
พ่อน้อยเชียงดี ลาพันจิตเชียงดีรู้ ห้าสิ บพูดเชียงดีรู้ ญารังสี บ้านคนยางคนสังฆ.
ราชาพระยาร่ วงรู ้ ล่ามสวนเป็ น ล่ามนาพูซางรู้ เขาฝูงนี้ไว้ห้ื อรักษาพระพุทธเจ้า
กับรักษาหอปิ ฎก...”8
จารึกวัดเชี ยงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ จารึ กเมื่อ พ.ศ. 2124 ซึ่ งเป็ นสมัยที่พม่าเข้ามาปกครอง
ล้านนาแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อความในจารึ กกล่ าวย้อนถึงประวัติการสร้ างวัดเชี ยงมัน่ ตั้งแต่ พ.ศ.
1839 โดยกล่าวถึงการที่กษัตริ ย ์ 3 พระองค์ได้ร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่และตั้งวัดเชียงมัน่ ขึ้น ทั้ง
ยังระบุถึง “พระร่ วง” ที่เป็ นตัวบุคคลอย่างชัดเจน ดังนี้
“ศักราช 658 ปี รวายสัน เดือนวิสาขะ ออก 8 ค่า วัน 5 ไทยเมิงเปล้า
ยามแตรรุ่ งแล้วสองลูกนาที ปลายสองบาทนวลัคนาเสวยนวางค์พฤหัสในมีนราศี
สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ; พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ชาระและอธิบาย, ประชุมจารึกเมืองพะเยา (กรุ งเทพฯ: มติชน,
2538), หน้า 232. ตัวอักษรในวงเล็บเป็ นของหนังสื อประชุ มจารึกเมืองพะเยา
6
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 230. ตัวอักษรในวงเล็บเป็ นของหนังสื อประชุ มจารึกเมืองพะเยา
7
จารึกล้านนา ภาค 1 เล่ม 1 จารึกจังหวัดเชียงราย น่ าน พะเยา แพร่ (กรุ งเทพฯ: มูลนิ ธิเจมส์ เอช ดับเบิล้ ยู ทอมป์ สัน,
2534), หน้า 220 – 222. ชื่ อจารึ กใช้คาว่าพญาร่ วงแต่ขอ้ ความในจารึ กที่แปลออกมาใช้คาว่าพระญาร่ วง
8
สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ; พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ ชาระและอธิบาย, ประชุมจารึกเมืองพะเยา, หน้า 254 - 258. การ
ขีดเส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั
5
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พญามังรายเจ้าและพญางาเมืองพญาร่ วง ทั้งสามตน ตั้งหอนอนในที่ชยั ภูมิ
ราชมณเฑียร ขุดคือก่อตรี บูรทั้งสี่ ดา้ น และก่อพระเจดียท์ ดั ที่นอนบ้านเชียงมัน่
ในขณะยามเดียวนั้น ที่น้ นั ลวดสร้างเป็ นวัดหื้อทานแก้วทั้งสาม ใส่ ชื่อว่า วัดเชียงมัน่
ต่อบัดนี้...”9
จารึ กที่ได้กล่าวถึงไปข้างต้นนั้นเป็ นจารึ กในบริ เวณดินแดนล้านนา อย่างไรก็ตาม มีจารึ กที่
ระบุ ถึ ง พระร่ ว งที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณเขตอ านาจเมื อ งสุ โ ขทัย เช่ น กัน คื อ จารึ ก ฐานพระอิ ศ วรเมื อ ง
กาแพงเพชร อยู่ที่ฐานเทวรู ปพระอิศวรหล่ อโลหะสาริ ด อายุประมาณ พ.ศ. 2053 พบที่จงั หวัด
กาแพงเพชร ปั จจุบนั ประดิ ษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ กาแพงเพชร ในจารึ กระบุถึง “...
เจ้าพระยาศรี ธรรมาโศกราช ประดิษฐานพระอิศวรเป็ นเจ้านี้ ไว้ให้ครองสัตว์สี่ตีนสองตีนในเมือง
กาแพงเพชรแลช่วยเลิกศาสนา พุทธศาสตร์ และไสยศาสตร์ และพระเทพกรรมมิให้หม่นให้หมอง
...”10 ทั้ง ยัง ได้ก ล่ า วถึ ง การบู รณปฏิ สั ง ขรณ์ พ ระมหาธาตุ ซ่ อมแซมบ้า นเรื อนถนนหนทางและ
กล่าวถึงการทานาในบริ เวณเมืองนั้น โดยได้กล่าวถึงสิ่ งหนึ่งที่เกี่ยวพันกับชื่อพระร่ วงด้วย คือ
“อนึ่งท่อปู่ พระยาร่ วงทาเอาน้ าไปเถิงบางพานนั้น ก็ถมหายสิ้ นและ
เขาย่อมทานาทางฟ้ า และหาท่อนั้นพบ กระทาท่อเอาน้ าเข้าไปเลี้ยงนา ให้เป็ น
นาเหมืองนาฝาย มิได้เป็ นทางฟ้ า อันทาทั้งนี้ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จบพิตร
พระเจ้าอยูห่ วั ทั้งสองพระองค์”11
คาว่า “ท่อปู่ พระยาร่ วง” นี้ สันนิ ษฐานว่าคือแนวคันดินตั้งแต่เมืองกาแพงเพชรไปสิ้ นสุ ดที่
เมืองศรี สัชนาลัย แต่เดิมเชื่อกันว่าเป็ นถนนจึงเรี ยกว่าถนนพระร่ วง แต่จากการศึกษาแล้วพบว่าน่าจะ
เป็ นคลองชลประทานสมัยสุ โขทัย12 เชื่อมต่อกับแม่น้ าปิ ง แม่น้ ายม คูเมืองและลาคลองธรรมชาติ13
นอกจาก “พระร่ วง” จะปรากฏในจารึ กดังตัวอย่างที่ยกมาแล้ว ยังมีอยูใ่ นงานเขียนที่ไม่ใช่
จารึ กด้วย เช่น ชิ นกาลมาลีปกรณ์ รจนาเป็ นภาษาบาลีโดยพระรัตนปั ญญา ภิกษุชาวล้านนาระหว่าง
เชียงมั่น: วัดแรกแห่ งเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร; เชี ยงใหม่: ส.ทรัพย์การพิมพ์, 2539), หน้า 4.
จารึกสมัยสุ โขทัย (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), หน้า 168 และ 173.
11
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 174. การขีดเส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั
12
ทิวา ศุภจรรยา, “บันทึกการถกแถลงเรื่ องถนนพระร่ วงหรื อคลองชลประทานสมัยสุ โขทัย,” ใน ความยอกย้อนของ
ประวัติศาสตร์ : พิพธิ นิพนธ์ เชิดชู เกียรติ ศาสตราจารย์ หม่ อมเจ้ าสุ ภทั รดิศ ดิศกุล, 311 – 329, วินยั พงศ์ศรี เพียร, บรรณาธิการ.
(กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ไทยฯ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 2539), หน้า 315 – 318.
13
ดูเพิ่มเติมที่ สุวิทย์ ธีรศาสวัต, ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2548), หน้า 130 – 142.
9
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พ.ศ. 2060 – 2071 เข้าใจว่าแต่งจบเมื่อพ.ศ. 2460 ในสมัยของพระเมืองแก้ว ตรงกับรัชสมัยสมเด็จ
พระไชยราชาธิ ราชแห่ งกรุ งศรี อยุธยา แต่เหตุการณ์ในเรื่ องมาจบที่สมัยของพระเกษเกล้าเมื่อพ.ศ.
207114 ชิ น กาลมาลี ป กรณ์ ห รื อ ใช้ ชื่ อ ว่ า ชิ น กาลมาลี นี เมื่ อ ครั้ งแปลเป็ นภาษาไทยในรั ช สมัย
พระบาทสมเด็ จพระพุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลก 15 มี ตอนหนึ่ งของเรื่ อง “กาลแห่ ง พระยามัง รายราช”
กล่าวถึงพระสหาย 2 พระองค์ซ่ ึงได้กระทาสัตย์ผกู มิตรกับพระยามังรายคือพระเจ้าบุรฉาทนราชและ
พระเจ้าโรจราช16 ข้อความที่กล่าวถึง “สามกษัตริ ย”์ นี้ สอดคล้องกับความในจารึ กวัดเชียงมัน่ อีกทั้ง
ในลาดับต่อมาก็กล่าวถึ งความเป็ นมาของพระเจ้าโรจราช หรื อ พญาโรจราช หรื ออีกพระนามหนึ่ ง
คือพญานรทราราชว่าเป็ นผูม้ ีกาลังและสติปัญญา มีกาเนิ ดมาจากนางเทวธิ ดาและบุรุษรู ปงามคน
หนึ่ ง ชาวบ้านยินยอมยกให้เป็ นผูค้ รองเมืองสุ โขทัย ตามตานานยังกล่าวว่าเป็ นผูอ้ ญั เชิ ญพระสี หล
ปฏิมาหรื อพระพุทธสิ หิงค์มาประดิษฐานที่สุโขทัยด้วย17
ถึงแม้วา่ ในชิ นกาลมาลีนี จะไม่ได้กล่าวถึงชื่อพระร่ วงโดยตรงเนื่องจากแต่งเป็ นภาษาบาลี
จาเป็ นต้องผูกศัพท์ใหม่ แต่ยงั สามารถถอดศัพท์ออกมาเพื่อวิเคราะห์ได้ โดยคาว่า “ร่ วง” เป็ นคา
เดียวกับ “รุ่ ง” มีความหมายว่า สว่าง สุ กใส หรื อเจริ ญขึ้น หากเป็ นคาภาษาบาลีสันสกฤตก็คือคาว่า
“โรจน” นัน่ เอง18 ส่ วนคาว่า “พญานรทราราช” แสง มนวิทูร แปลออกมาได้วา่ รทฺ รา เป็ นคาภาษา
บาลีแปลว่า ล่วง ลุล่วง สาเร็ จ ซึ่ งได้กลายเป็ นคาว่า ล่วง หรื อ ร่ วง นัน่ เอง19
เท่าที่ผวู้ ิจยั ยกตัวอย่างมาจะเห็นได้ว่า ในหลักฐานประเภทจารึ กมีอายุอยูใ่ นสมัยอาณาจักร
ล้านนา ราชวงศ์มงั ราย พ.ศ. 1839 – 2101 เรื่ อยมาจนถึงสมัยพม่าปกครองล้านนาในช่วงแรก พ.ศ.
2101 - 220720 โดยส่ วนมากไม่ได้ระบุว่าพระร่ วงเป็ นผูค้ รองสุ โขทัย มีเพียงกล่าวถึงพระร่ วงใน
คมกฤษณ์ ศิริวงษ์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่องชินกาลมาลีปกรณ์ ,” (วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523), หน้า 14
15
ในบทที่ 3 ผูว้ ิจยั อ้างอิงเนื้ อหาจากชินกาลมาลีนีเป็ นหลัก เนื่องจากคานึงถึงช่วงเวลาที่อาจมีผลต่อการแปลทาให้เนื้ อหา
และการตีความแตกต่างกันออกไป จึงได้เลือกฉบับที่แปลครั้งแรก ในสมัยที่ยงั ไม่มีการสร้างองค์ความรู ้เรื่ องประวัติศาสตร์ สุโขทัย
อย่างจริ งจัง ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ในกรณี น้ ีคือ ชินกาลมาลีนีฉบับแปล พ.ศ. 2337 ระบุชื่อเพียงพระเจ้า/พญาโรจราชและพญานรทรา
ราช แต่ชินกาลมาลีปกรณ์ ฉบับแปลเมื่อ พ.ศ. 2499 โดย แสง มนวิทูร ได้ระบุไว้ในเชิ งอรรถว่า “พระเจ้าโรจ คือ พระเจ้ารามคาแหง”
ซึ่งเป็ นผลจากการสะสมความรู้และสร้ างประวัติศาสตร์ สุโขทัยในช่วงก่อนหน้านั้น
16
พระรัตนปัญญา, ชินกาลมาลีนี แปลโดย พระยาพจนาพิมล, (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ร.ศ. 127
[2452]), หน้า 163.
17
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 174 - 177.
18
สุจิตต์ วงษ์เทศ, กรุงสุ โขทัยมาจากไหน? (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2548), หน้า 98.
19
พระรัตนปัญญา, ชินกาลมาลีปกรณ์ แปลโดย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร, พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ แด่ นายกี นิ มมานเหมินท์.
พิมพ์ครั้งที่ 2. (พระนคร: กรมศิลปากร, 2510), หน้า 113 เชิงอรรถที่ (1).
20
ใช้การแบ่งยุคตาม สรัสวดี อ๋ องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุ งและเพิ่มเติม). (กรุ งเทพฯ:
อมริ นทร์ , 2551)
14
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ฐานะชื่อสถานที่อย่างวัด หมู่บา้ น คลอง และตัวบุคคลซึ่ งมักระบุถึงความพิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดา
เป็ นผูม้ ีบุญและเป็ นใหญ่ นอกจากนี้ ยงั มีงานบางส่ วนที่บ่งชี้ วา่ พระร่ วงเป็ นเจ้าเมืองสุ โขทัย พระร่ วง
ในคติความเชื่ อของล้านนาและดิ นแดนลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนบนน่ าจะเป็ นสัญลักษณ์ของความ
ศักดิ์ สิทธิ์ มีคุณวิเศษต่างๆ นานา และมีอานาจ เป็ นที่เคารพนับถือของชาวบ้านจนกระทัง่ ถูกนาไป
ตั้งเป็ นชื่อสถานที่ซ่ ึ งอาจเป็ นไปเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลและมีพลังในการปกป้ องคุม้ ครองก็เป็ นได้
มีเรื่ องเล่าและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับพระร่ วงในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างหรื อบริ เวณ
ศู นย์ก ลางอ านาจของกรุ ง ศรี อยุธ ยาเช่ นกัน แม้ว่า เรื่ อ งเล่ า ของวีรบุ รุษ ท้อ งถิ่ น อย่า งพระร่ ว งจะ
แพร่ หลายอยู่ทางลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนบนขึ้นไป ส่ วนลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างนั้นเป็ นพื้นที่
ของพระเจ้าอู่ทองหรื อท้าวอู่ทองก็ตาม21 แต่กรุ งศรี อยุธยาก็ยงั มีการกล่ าวถึ งพระร่ วงในเรื่ องเล่ า
ชาวบ้านและงานเขียนของตน สันนิษฐานว่าเกิดจากการรับส่ งทางวัฒนธรรมระหว่างหัวเมืองฝ่ าย
เหนื อและราชสานัก อยุธยา เช่ น หนังสื อจินดามณี ซึ่ งเป็ นตาราเรี ยนภาษาไทย มีหลายฉบับ ใน
จานวนนี้ มีฉบับหนึ่ งแต่งเมื่ อพ.ศ. 2275 ซึ่ งตรงกับปี เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั บรมโกศ (ครองราชย์พ.ศ. 2275 – 2301) จึงได้ชื่อว่าจินดามณีฉบับพระเจ้ าบรมโกศ ใน
“หน้าต้น สมุท หนังสื อจินดามณี ” ได้มีขอ้ ความระบุวา่
“...อันหนึ่งในจดหมายแต่ก่อนว่า ศักก่ราช 645 มแมศก พรญารองเจ้า
ได้เมืองษรี สัชนาไลยแล้ว แต่งหนังสื อไทยแลจ่ได้วา่ แต่งรู ปก็ดีแต่แม่อกั ษรก็ดี
หมี่ได้วา่ ไว้แจ้งอนึ่งแม่หนังสื อแต่ กกา กน ฯลฯ ถึงเกอยเมืองขอมก็แต่งมีอยูแ่ ล้ว
เหนว่าพรญารองเจ้าจ่แต่งแต่รูปอักษรไทย ฯ”22
โคลงประดิษฐ์ พระร่ วง ฉบับพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าอยูบ่ รมโกศได้ตน้ ฉบับมาจาก
“หนัง สื อสมุ ดไทยดา เรื่ อง โคลงชลอพระพุทธไสยาสน์วดั ป่ าโมกข์ อักษรไทย ภาษาไทย เส้ น
หรดาล จ.ศ. 1189 (พ.ศ. 2370) เลขที่ 202 หมวดวรรณคดี ในหอสมุดแห่ งชาติ กรุ งเทพฯ ซึ่ งเรี ยกชื่อ

สุจิตต์ วงษ์เทศ, กรุงสุ โขทัยมาจากไหน (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2548), หน้า 98.
“จินดามณี แต่ครั้งแผ่นดินพระเจ้าบรมโกศ,” ใน จินดามณี พิมพ์ครั้งที่ 6. (กรุ งเทพฯ: คณะอนุกรรมการฝ่ ายจัดทา
หนังสื อและของที่ระลึก คณะกรรมการอานวยการจัดงานฉลอง 200 ปี วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราช
สนิท, 2551), หน้า 113. การขีดเส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั และคงการสะกดคา การเว้นวรรคตามต้นฉบับ สาหรับ “ศักก่ราช 645” คือ พ.ศ.
1826
21
22
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ว่า ปรดิ ดพระร่ วง”23 ผูว้ ิจยั สันนิ ษฐานว่าโคลงประดิษฐ์ พระร่ วงนี้ อาจนิพนธ์ข้ ึนในเวลาไล่เลี่ยกับ
โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์ วดั ป่ าโมกซึ่ งสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศทรงพระราชนิพนธ์เมื่อครั้ง
ยังดารงพระอิสริ ยยศเป็ นพระมหาอุปราชในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ท้ายสระ24 นอกจากมีชื่อที่
บ่งชี้ถึงพระร่ วงแล้ว ในเนื้อหาของโคลงมีการกล่าวถึงพระร่ วงด้วยในช่วงท้าย ดังนี้
“พระร่ วงล่วงโลกย์ล้ า
สัตว์นรากรนร
จาบทพจน์รสกลอนพร
เสวยสวรรค์สรรพสุ ขเท้า

คาสอน
กราบเกล้า
พจนเลิศ
โมกขม้วนควรแสวง...”25

นอกจากในงานเขียนของราชสานักแล้ว เรื่ องราวพระร่ วงยังปรากฏอยูใ่ นเรื่ องเล่าชาวบ้าน
ด้วย ตัวอย่างเช่น คาให้ การชาวกรุ งเก่ า เขียนขึ้นจากคาให้การของเชลยชาวสยามที่ถูกต้อนไปพม่า
เมื่อคราวเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 แปลจากภาษาพม่าสาเร็ จในปี พ.ศ. 2455 คาให้ การ
ชาวกรุ งเก่ าให้ภาพเรื่ องสุ โขทัยเป็ นเรื่ องเล่ามุขปาฐะ คือ “เรื่ องพระร่ วงสุ โขทัย” กล่าวถึง พระเจ้า
จันทราชา สร้างเมืองสุ โขทัยแล้วขึ้นครองราชสมบัติ ทรงร่ วมอภิรมย์กบั นางนาค เมื่อนางนาคตกไข่
ไว้ มีตายายไปเจอไข่จึงเก็บเอาไปจนไข่แตกออกเป็ นกุมารผูม้ ีบุญ รู ปงาม มีวาจาสิ ทธิ์ ตายายจึงให้
นามว่ า พระร่ วง ต่ อ มาพระร่ วงได้ ม ากลับ คื น สู่ ร าชส านั ก ของพระราชบิ ด า และมี ภ ารกิ จ
นานาประการ เช่น แปรพักตร์ ไม่ยอมส่ งส่ วยน้ าให้พระเจ้ากรุ งอินทปรัสถ์ เมื่อพระมหาอุปราชกรุ ง
อินทปรัสถ์ยกทัพมารบ พระร่ วงก็รบชนะ ครั้นพระเจ้าจันทราชาสวรรคต พระร่ วงได้ข้ ึนครองราชย์
สื บต่อ ทรงมีพระธิดาชื่อสุ วรรณเทวี ต่อมาได้พบรักกับ “มะกะโท้” ชายหนุ่มชาวมอญจากเมืองมุตะ
มะ ต่อมามะกะโท้ผนู ้ ้ ีได้กลายเป็ นพระเจ้าวาริ หู หรื อ ฟ้ ารั่ว ตามที่พระร่ วงได้ต้ งั นามให้26
“เรื่ องพระร่ วงสุ โขทัย” มีเนื้อเรื่ องคล้ายตานานพระทองกับนางนาคสมสู่ กนั เกิ ดโอรสที่มี
บุญญาธิ การ กลางเรื่ องคล้ายเรื่ อง “พระร่ วงเมืองสุ โขทัย” ในพงศาวดารเหนือ ท้ายเรื่ องคล้ายคลึง
“โคลงประดิษฐ์พระร่ วง,” ใน ประชุ มสุ ภาษิตพระร่ วง (กรุ งเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ, 2542), หน้า 29.
ผูว้ ิจยั คงการสะกดคาตามต้นฉบับ สาหรับ จ.ศ. 1189 หรื อ พ.ศ. 2370 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาในสมัยรัตนโกสิ นทร์ แล้วตามที่ปรากฏนั้นคาด
ว่าเป็ นปี ที่มีการคัดลอกเรื่ องลงสมุดไทยดาเล่มดังกล่าว
24
ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, วรรณคดีพุทธศาสนาพากย์ ไทย พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ ง,
2545), หน้า 129.
25
“โคลงประดิษฐ์พระร่ วง,” ใน ประชุ มสุ ภาษิตพระร่ วง (กรุ งเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ, 2542), หน้า 49.
การขีดเส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั
26
คาให้ การชาวกรุ งเก่ า (นนทบุรี: สานักพิมพ์จดหมายเหตุ, 2544), หน้า 11 – 28 การสะกดคาคงไว้ตามต้นฉบับ
23
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กับต้นเรื่ องราชาธิราชที่กล่าวถึ งมะกะโท ต้นราชวงศ์ของพวกมอญ อย่างไรก็ตาม มีการรวบรวม
พงศาวดารเหนือและแปลราชาธิราชเป็ นภาษาไทยต่อมาในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ นอกจากนี้ยงั มีชื่อ
ของสุ โขทัยอยูใ่ นรายชื่อหัวเมืองฝ่ ายเหนือในส่ วนที่วา่ ด้วยตานานแลทาเนียบต่างๆ ในกรุ งศรี อยุธยา
ด้วย27 เนื่องจาก คาให้ การชาวกรุ งเก่ า เขียนขึ้นจากคาให้การของเชลยชาวอยุธยา คงจะมีท้ งั เชื้ อพระ
วงศ์ ขุนนาง ชาวบ้าน ทาให้เรื่ องราวที่อยูใ่ นนั้นจึงมีท้ งั เรื่ องมุขปาฐะตลอดจนเรื่ องในรั้วในวัง เรื่ อง
การปกครองต่างๆ คาให้การอาจจะวิปลาสคลาดเคลื่อนไปบ้าง
เรื่ องที่ปราฏนี้พอจะทาให้เห็นได้วา่ แม้โครงเรื่ องและรายละเอียดจะแตกต่างกันไป แต่พระ
ร่ วงในเรื่ องเล่าของชาวลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างยังคงมีอิทธิ ฤทธิ์ ปาฏิหาริ ยไ์ ม่ต่างจากพระร่ วงที่
อยูใ่ นเรื่ องเล่าของดินแดนล้านนาและหัวเมืองฝ่ ายเหนือเลย แม้อาจจะไม่เห็นว่าชื่อของพระร่ วงถูก
นาไปตั้งเป็ นชื่ อสถานที่ก็ตาม อีกทั้งยังเห็นได้วา่ ตานานพระร่ วงที่แพร่ หลายอยูใ่ นบริ เวณภาคกลาง
ของประเทศไทยในปัจจุบนั ได้มีงานเขียนและเรื่ องเล่าส่ วนหนึ่งระบุลงไปว่าถิ่นฐานของพระร่ วงคือ
เมืองสุ โขทัยหรื อศรี สัชนาลัย
คาอธิ บายในเรื่ องนี้อาจกล่าวได้วา่ พระร่ วงมีสถานะเป็ น “วีรบุรุษทางวัฒนธรรม” หมายถึง
บุ คคลที่ อาจมี ตวั ตนจริ งหรื อไม่มี ก็ได้ วีรบุรุษ เหล่ านี้ ได้รับ การยกย่องเนื่ องจากเป็ นผูส้ ร้ า งเมือง
สร้ างแบบแผนทางวัฒนธรรมและให้กาเนิ ดเครื่ องมือบางอย่างที่มีประโยชน์ต่อสังคมนั้นๆ เช่ น
ตัวหนังสื อ กฎหมาย การทามาหากิน ฯลฯ เรื่ องของวีรบุรุษทางวัฒนธรรมมักตกทอดมาถึงปั จจุบนั
ในรู ปของตานานและนิ ทานพื้นบ้าน28 เรื่ องเล่าเหล่านี้ อาจเกิ ดขึ้นเพราะความพยายามที่จะอธิ บาย
แบบแผนความเป็ นมาในสังคมบางประการว่ามีตน้ กาเนิดอย่างไร ใครผูส้ ร้างขึ้น หากดูจากหลักฐาน
ในช่วงก่อนสมัยรัตนโกสิ นทร์ ก็จะเห็นความพร่ ามัวของเรื่ องพระร่ วงอย่างมาก ในขณะเดียวกันเรื่ อง
เล่านั้นก็ยงั มีหลากชุดหลายรู ปแบบ ทั้งยังกอปรไปด้วยอิทธิ ปาฏิหาริ ยม์ ากมาย เรื่ องเล่าเหล่านั้นบาง
ทีเป็ นไปอย่างไม่ชดั เจน ไม่สามารถระบุเวลา ระบุตวั ตน หรื อหาหลักฐานที่แน่ชดั มายืนยันได้ พระ
ร่ วงที่เป็ นกษัตริ ยส์ มัยสุ โขทัยในประวัติศาสตร์ชาติไทยฉบับทางการหรื ออาจมีการระบุตวั ตนลงไป
ว่าเป็ นกษัตริ ยพ์ ระองค์ใดพระองค์หนึ่ งในราชวงศ์พระร่ วงนั้นเกิดจากการตีความและกระบวนการ
สร้างประวัติศาสตร์ในสมัยหลัง
ในหัวข้อต่อไป ผูว้ ิจยั จะชี้ ให้เห็นว่าชนชั้นนาสยามในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ น้ นั เริ่ มสนใจ
เรื่ องราวในอดี ตของสุ โขทัยอย่างไร เพราะอะไร มีการแปล รวบรวม และจัดการเรื่ องราวเหล่านั้น
อย่างไรบ้าง อดีตของสุ โขทัยในความรู้สึกของชนชั้นนานั้นเป็ นอย่างไร ความสนใจนี้ ได้สะท้อน
ความรู ้สึกและสถานะของคนเหล่านั้นอย่างไร
27
28

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 167.
นิธิ เอียวศรี วงศ์, “วีรบุรุษในวัฒนธรรมไทย,” วารสารเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 19, 3-4 (2544): 3-5.
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3.2 “ธรรม” และ “โลกย์ ”: ต้ นรัตนโกสิ นทร์ กบั อดีตอันรุ่งเรืองของสุ โขทัย
ความคิ ด และความรู ้ เ รื่ อ งความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งในอดี ต ของสุ โ ขทัย เริ่ ม มี ข้ ึ น ในสมัย ต้น
รั ต นโกสิ น ทร์ อาจกล่ า วได้ ว่ า เหตุ ก ารณ์ เ สี ย กรุ งศรี อยุ ธ ยาครั้ งที่ 2 ท าให้ ช นชั้น น าสมัย ต้น
รัตนโกสิ นทร์ รู้สึกตื่นตระหนกต่อความสู ญเสี ย รู้สึกไม่มน่ั ใจในสถานะของตนเอง กลายเป็ นการ
เร่ ง เร้ า ให้ต้องมองย้อนกลับ ไปในอดี ตเพื่อศึ กษาและประเมิ น29 สังเกตได้จากการชาระพระราช
พงศาวดารจานวนมากในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ ทั้งพระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาและเรื่ องที่
เก่าแก่ไปกว่านั้น30
หลักฐานที่ช้ ี ให้เห็ นความสนใจเรื่ องสุ โขทัยอาจจะเกิ ดขึ้นตั้งแต่ในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์
โดยเฉพาะรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก เห็ นได้จากการรวบรวมและแปลงาน
ประเภทพงศาวดารซึ่ งเกี่ ยวข้องกับกษัตริ ยแ์ ละบ้านเมือง คือ ราชาธิราช (พ.ศ. 2328) พระราช
พงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ (พ.ศ. 2340) และพงศาวดารเหนือ (พ.ศ. 2350) งานเหล่านี้ ให้
ภาพสุ โขทัยในฐานะที่เป็ นรัฐที่เคยเจริ ญมาก่อนและมีความเจริ ญทางพระพุทธศาสนา มิใช่เป็ นแค่
เพียงเมืองชั้นโทในหัวเมืองฝ่ ายเหนือเท่านั้น
ราชาธิราช เป็ นพงศาวดารของมอญซึ่ ง เคยมีค วามสัม พันธ์ก ับ สุ โขทัย มาตั้ง แต่ใ นอดี ต
ในช่วงต้นของเรื่ องได้กล่าวถึงมะกะโท มอญที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระร่ วงเจ้าแห่ ง
สุ โขทัย ทรงอุปถัมภ์มะกะโทจนได้ครองแผ่นดินเป็ นพระเจ้าฟ้ ารั่ว ปฐมกษัตริ ยข์ องมอญ31 ทาให้
เห็ นบทบาทของสุ โขทัยในฐานะรัฐที่ค่อนข้างมีศกั ยภาพ ผูป้ กครองคือสมเด็จพระร่ วงเจ้าเป็ นผูม้ ี
บารมี สามารถอุปถัมภ์รัฐหรื อกลุ่มคนได้ เรื่ องราชาธิราชนี้ อาจจะทาให้ชนชั้นนาไทยเห็นบทบาท
ความสาคัญบางประการของสุ โขทัยที่มีอิทธิพลต่อเมืองมอญหรื อรามัญประเทศ
หากมองในแง่การเชื่อมโยงเหตุผลกับการกระทาต่างๆ แล้ว พบว่าการแปลราชาธิราช ฉบับ
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เมื่อ พ.ศ. 2328 นั้นเกี่ ยวข้องกับการสร้างขวัญกาลังใจให้ชนชั้นนาไทย
สมัยแรกตั้งกรุ งเทพฯ รวมทั้งเกี่ยวพันกับการเมืองภายในราชสานักอย่างชัดเจน โดยปรากฏว่าก่อน
หน้านั้นมี การแปลราชาธิราช ขึ้ นแล้วแต่เป็ นฉบับทูล เกล้าถวายสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหา
สุ รสิ งหนาท พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯ ให้มีการแปลใหม่โดยทรงอ้างว่า
นิธิ เอียวศรี วงศ์, “200 ปี ของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและทางข้างหน้า,” ใน กรุ งแตก,พระเจ้ าตากฯและ
ประวัติศาสตร์ ไทย: ว่าด้วยประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ นิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 9. (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2550), หน้า 6.
30
โปรดดู นิธิ เอียวศรี วงศ์, ประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์ ในพระราชพงศาวดารอยุธยา (กรุ งเทพฯ: บรรณกิจ, 2523)
31
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) และคณะ, ราชาธิราช พิมพ์ครั้งที่ 16. (กรุ งเทพฯ: สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
กรมศิลปากร, 2546)
29
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ฉบับ ที่ แปลถวายสมเด็ จพระอนุ ช าธิ ราชนั้น “แปลกเปลี่ ย นกับ ที่ ไ ด้ท รงฟั ง สัง เกษไว้แต่ ก่ อน”32
เป็ นไปได้วา่ ราชาธิราชฉบับก่อนหน้านั้นได้ก่อปั ญหาทางการเมืองบางประการแก่พระองค์ นัน่ คือ
ราชาธิ ราชฉบับทูลเกล้าถวายสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุ รสิ งหนาทนั้นมีความยาวกว่าฉบับ
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เพราะเมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว ฉบับแปลใหม่ได้มีการตัดทอนเรื่ องราวช่วง
ท้า ยๆ ออกไป เนื่ อ งจากปรากฎว่า เป็ นช่ วงที่ ม อญมัก พ่ า ยแพ้แก่ พ ม่ า ในการสงคราม อี ก ทั้ง ใน
ช่วงเวลาเดียวกับที่กาลังแปลและเรี ยบเรี ยงใหม่น้ นั เป็ นช่วงที่เริ่ มทาสงครามกับพม่าเป็ นครั้งแรกใน
สมัยรัตนโกสิ นทร์ ราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) จึงเป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการสร้างขวัญ
กาลังใจแก่ชนชั้นนาในรัชกาลที่ 1 ที่ผา่ นประสบการณ์พา่ ยศึกสงครามกับพม่าแล้ว33
นอกจากนี้ การแปลราชาธิราชยังมีนยั เชื่อมโยงการแข่งอานาจบารมีระหว่างวังหลวงและวัง
หน้า สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุ รสิ งหนาททรงมีพระราชอานาจมากมาตั้งแต่สมัยกรุ งธนบุรี
เก่ งการรบทัพจับศึกจนเป็ นที่ ครั่ นคร้ามแก่ศตั รู อีกทั้งทรงมีไพร่ พลในสังกัดมากมาย โดยเฉพาะ
พวกมอญซึ่ ง ขึ้ นตรงต่อวังหน้าเท่านั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกจึงทรงต้องการ
แสดงให้ชนชั้นนาทั้งวังหลวง วังหน้า และพวกมอญสังกัดวังหน้าเห็ นว่าพระองค์คือผูท้ ี่มีอานาจ
เด็ดขาดเพียงผูเ้ ดียว34 บทบาทดังกล่าวไม่ต่างจากบทบาทของสมเด็จพระร่ วงเจ้าที่ช่วยอุปถัมภ์มะกะ
โทหรื ออาจจะมองในเชิ งศาสนาว่าเป็ นการ “โปรดสัตว์” ช่วยผูท้ ี่ดอ้ ยกว่าก็เป็ นได้ เพียงแต่สัดส่ วน
ของการใช้ “พระเดช” กับ “พระคุณ” นั้นอาจจะแตกต่างกันไปเพราะพระองค์จาเป็ นต้องแสดงพระ
เดชให้มากเพื่อปรามสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุ รสิ งหนาทและไพร่ พลมอญในสังกัด
พระราชพงศาวดารฉบั บ สมเด็ จ พระพนรั ต น์ 35 มี ต อนที่ ก ล่ า วถึ ง การท าพิ ธี ถื อ
น้ าพระพิพฒั น์สัตยาในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร สถานที่ทาพิธีดงั กล่าวนั้นอยูใ่ นสุ โขทัย36 ต่อมา
ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตีความว่า “วัดฤาษีชุม” ที่สมเด็จพระนเรศวร
กรรณิ การ์ สาตรปรุ ง, หอสมุดวชิรญาณ, พงศาวดารมอญเรื่ องราชาธิราช เลขที่ 49 เล่ม 1, ใน ราชาธิราช สามก๊ก
และไซ่ ฮั่น : โลกทัศน์ ชนชั้นนาไทย (กรุ งเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั : มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ , 2541), หน้า 44.
33
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 48 – 51.
34
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 52 – 53.
35
พระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ สันนิ ษฐานว่าเริ่ มชาระในราวปี พ.ศ. 2340 น่าจะใช้ พระราชพงศาวดาร
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และ พระราชพงศาวดารฉบับบริติชมิวเซียม เป็ นต้นร่ าง ชาระในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยสมเด็จพระพนรัตน์
(แก้ว) ซึ่ งเกิดสมัยกรุ งศรี อยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ เคยเป็ นพระราชาคณะสมัยกรุ งธนบุรี ตาแหน่งสู งสุ ดที่พระ
พิมลธรรมแต่เกิดต้องโทษในช่วงปลายรัชกาล เนื่ องจากขัดแย้งกับสมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนตาแหน่งเป็ นที่สมเด็จพระพนรัตน์ ครองวัดพระเชตุพนฯ
36
สมเด็จพระพนรัตน์, พระราชพงศาวดารอยุธยา ฉบับ สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน พิมพ์ครั้งที่ 4. (พระนคร:
คลังวิทยา, 2515), หน้า 157-158
32
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ไปตั้งทัพและทาพิธีถือน้ านั้นคือวัดศรี ชุม วัดนอกกาแพงเมืองสุ โขทัยไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ
เป็ นที่ประดิษฐานของพระอจนะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกทรงให้ความสาคัญกับ
พระพุทธศาสนา ทรงแสดงพระองค์เป็ นพุทธราชามากกว่าเทวราชา พิธีดื่มน้ าสาบานตนหรื อพิธีถือ
น้ าพระพิพฒั น์สัตยาในรัชกาลนี้จึงได้เปลี่ยนเอาพระรัตนตรัยเข้ามาเป็ นประธานในพิธี ดังที่ในพระ
ราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ กล่าวถึง การ “เอาพระรัตนตรัยเจ้าเป็ นประธานให้ทา้ วพระ
ยาเสนาบดีมุขมนตรี ทหารทั้งหลายกินน้ าสัตยา”37 นอกจากนี้ สถานที่น้ นั ยังอยูใ่ นอาณาบริ เวณเมือง
สุ โขทัยด้วย หากดูตามลาดับเวลาแล้วจะพบว่าพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ ชาระ
หลังจากที่สมเด็จพระพนรัตน์รจนาสั งคีติยวงศ์ เมื่อพ.ศ. 2332 ดังนั้น อาจเป็ นไปได้ว่าท่านรับรู้
เรื่ องราวของสุ โขทัยจากคัมภีร์ต่างๆ ที่ใช้ในการเรี ยบเรี ยง สั งคีติยวงศ์ ซึ่ งจะกล่าวถึงต่อไปข้างหน้า
งานที่รวบรวมตานานเรื่ องเล่าอย่างพงศาวดารเหนือ38 ลักษณะเนื้ อเรื่ องเป็ นตานานพื้นบ้าน
ซึ่ งราชสานักเป็ นผูไ้ ปสื บค้นและรวบรวมไว้ แสดงให้เห็นถึงความสนใจเรื่ องราวชาวบ้านของราช
สานักต้นรัตนโกสิ นทร์ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ขณะยังทรงดารงพระอิสริ ยยศ
เป็ นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล มีรับสั่งให้พระวิเชียรปรี ชา (น้อย) เป็ นผูร้ วบรวมและเรี ยบเรี ยง
เมื่อพ.ศ.2350 โดยมีเนื้อเรื่ องตั้งแต่บาธรรมราชสร้างเมืองสัชชนาไลย เมืองสวรรคโลก ได้เสวยราช
สมบัติ ทรงพระนามว่า พระเจ้า ธรรมราชาธิ ราช จนกระทัง่ ถึ ง พระเจ้า อู่ท องสร้ า งกรุ ง ศรี อยุธ ยา

เรื่ องเดียวกัน.
การออกชื่ อหนังสื อเล่มนี้ มีท้ งั พงษาวดารเหนือ/พงศาวดารเหนือ และพระราชพงษาวดารเหนือ/พระราชพงศาวดาร
เหนือ ใช้สลับและปะปนกันไปมา ต้นฉบับสมุดไทยในหอสมุดแห่ งชาติเลขที่ 37, 44 และ 51 ใช้ชื่อว่าพงษาวดารเหนือ/พงศาวดาร
เหนือ ตามประวัติ ได้ตีพิมพ์ออกมาครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2412 โดยรวมอยูก่ บั เรื่ องตานานพระแก้วมรกต ต้นฉบับในการพิมพ์ครั้งนั้นหา
ไม่พบแล้ว แต่พบฉบับที่พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2445 ใช้ชื่อว่า พระราชพงษาวดารเหนือ และตานานพระแก้วมรกฎ เมืองหลวงพระบาง
สันนิษฐานว่าน่ าจะเป็ นฉบับเดียวกัน งานพระนิ พนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์เมื่อพ.ศ. 2451 ออก
ชื่อว่าพงษาวดารเหนือลิลติ ในหนังสื อประชุ มพงศาวดาร ภาคที่ 1 รวมทั้งพระราชนิ พนธ์คานาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดารงราชานุ ภาพในหนังสื อเล่มเดียวกันนี้ เมื่อคราวจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2457 ใช้คาว่าพงษาวดารเหนือ แต่คาที่ปรากฎใน
บานแพนกเดิมซึ่ งระบุถึงการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระราชดารัสให้จดั หา “หนังสื อเรื่ องพระราชพงษาวดาร
ลาดับกระษัตริ ยใ์ นประเทศต่างๆ” มาให้ทรงทอดพระเนตร กลับเป็ นคาว่าพระราชพงษาวดารเหนือ การชาระและรวบรวมตีพิมพ์ครั้ง
ล่าสุดในหนังสื อประชุ มพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ ม 1 เมื่อพ.ศ. 2542 ใช้คาว่าพระราชพงศาวดารเหนือ โดยยึดตามฉบับพิมพ์
พ.ศ. 2457 แต่มิได้นาพระราชนิ พนธ์คานาจากฉบับดังกล่าวมาพิมพ์รวมไว้ดว้ ย อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่าการพิมพ์
และการเรี ยกชื่ อหนังสื อเล่มนี้ ในงานวิชาการต่างๆ ยังคงใช้คาว่าพระราชพงศาวดารเหนือสลับกับพงศาวดารเหนือมาจนถึงปัจจุบนั
(เรี ยบเรี ยงจาก พระวิเชียรปรี ชา (น้อย), พระราชพงศาวดารเหนือ (พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2501) และ ประชุมพงศาวดาร
ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 1 (กรุ งเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542)
ในที่น้ ี ผูว้ ิจยั จะใช้วา่ พงศาวดารเหนือ ตามต้นฉบับสมุดไทย
37
38
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โบราณ39 โดยให้ภาพเมืองสุ โขทัยที่เป็ นฉากเรื่ องราวอัศจรรย์ของพระร่ วง วีรบุรุษทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มคนในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ภาคพื้นทวีป
แม้ชื่อเรื่ องพงศาวดารเหนือ จะชวนให้คิดว่าเป็ นเรื่ องตานานของหัวเมืองฝ่ ายเหนือเท่านั้น
แต่เมื่ออ่านแล้วจะพบว่าตานานในหนังสื อเล่มนี้ มีฉากหลังเป็ นบริ เวณตั้งแต่ดินแดนล้านนาต่อหัว
เมืองฝ่ ายเหนื อลงไปจนถึ งบริ เวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง โดยเฉพาะตานานกรุ งอโยธยาหรื อ
เมืองเก่าก่อนตั้งกรุ งศรี อยุธยา เช่น เรื่ องพระยาแกรก เรื่ องพระเจ้าสายน้ าผึ้ง เรื่ องพระยากง และเรื่ อง
พระเจ้าอู่ทอง เป็ นต้น เรื่ องราวดังกล่าวถือว่าเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น
และคติชนวิทยาอย่างมาก เป็ นครั้งแรกที่หลักฐานตานานคาบอกเล่าของชาวบ้านอันแสดงความคิด
ความเชื่ อพื้นบ้านที่มาจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนาและคติความเชื่อเรื่ องพระร่ วงได้เข้ามาสู่ งานเขียน
“พระราชพงศาวดาร”40
ในเรื่ องราชาธิราช และพงศาวดารเหนือ จะเห็นการเชื่ อมโยงอดีตของสุ โขทัยเข้ากับพระ
ร่ วงซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ ของความศักดิ์สิทธิ์ มีบุญบารมี ส่ วนในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระ
พนรัตน์ ได้เพิ่มเติมภาพความเป็ นเมืองพุทธให้สุโขทัย ภาพของความเป็ นเมืองพุทธจะชัดเจนยิ่งขึ้น
ในงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง
ช่วงต้นรัตนโกสิ นทร์ โดยเฉพาะในรัชกาลที่ 1 มีการรจนาและแปลวรรณกรรมที่เกี่ยวเนื่ อง
กับพระพุทธศาสนาที่เรี ยกว่าวังสปกรณ์ (vamsapakarana) ตามคาศัพท์ วังศะ, วังสะ แปลว่า วงศ์
(ส. วศ; ป. วส)41 ปกรณ์ แปลว่า คัมภีร์, ตารา, หนังสื อ มาจาก (ป. ปกรณ; ส. ปฺรกรณ)42 วังสปกรณ์
จึงหมายถึ งหนังสื อหรื อตาราที่กล่ าวถึ งเหล่ าวงศ์ เชื้ อสายซึ่ งเป็ นประวัติพระพุทธศาสนา บันทึก
ลาดับความเป็ นมาของพระพุทธศาสนา เรื่ องตานานต่างๆ ที่เล่าสื บต่อกันมา มีท้ งั เรื่ องจริ งและแต่ง
เติม ภายหลังมีการจดบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีลกั ษณะใกล้เคียงพงศาวดารซึ่ งเป็ นบันทึก
เรื่ องราวที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริ ยแ์ ละบ้านเมือง43 สาหรับงานประเภทวังสปกรณ์ในสมัยต้น
รัตนโกสิ นทร์ ซ่ ึ งเกี่ยวกับสุ โขทัย ผูว้ ิจยั ใช้สังคีติยวงศ์ (พ.ศ. 2332) และ ชิ นกาลมาลีนี (พ.ศ. 2337)
เป็ นหลักฐาน เนื้อหาในวังสปกรณ์ท้ งั สองเล่มมีส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงพระสุ มนะเถระ ภิกษุจากสุ โขทัย
ที่ได้ไปบวชเรี ยนใหม่ที่รามัญประเทศ (เมืองมอญ) และได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ใน
ล้านนาตรงกับรัชสมัยพระเจ้ากือนา
“คานา.” ใน พระวิเชียรปรี ชา (น้อย), พระราชพงศาวดารเหนือ (พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2501)
สมศรี ชัยวณิ ชยา, “คติความเชื่อเรื่องพระร่ วงในงานเขียนประวัติศาสตร์ ต้ังแต่ รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.23252468),” (วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 36.
41
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุ งเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์, 2546), หน้า 1057.
42
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 646.
43
บาลี พุทธรักษา, มหาวังสมาลินีวลิ าสิ นี (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2544), หน้า 219.
39
40
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สั งคีติยวงศ์ รจนาเป็ นภาษาบาลีโดยโดยสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เมื่ อครั้ งยังมี สมณศัก ดิ์ เป็ นพระพิม ลธรรม เสร็ จสิ้ นในปี พ.ศ. 2332 ถื อเป็ นคัมภีร์ส าคัญทางด้าน
วรรณคดี พุทธศาสนาเล่มแรกที่ แต่งขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ 44 กล่ าวถึงลาดับพงศาวดารของ
พระพุ ท ธศาสนา ล าดับ การช าระรวบรวมคัม ภี ร์ ข องพระพุ ท ธศาสนา และล าดับ วงศ์ ข อง
พระมหากษัตริ ย ์ แสดงให้เห็นถึ งการบารุ งพระพุทธศาสนาของกษัตริ ยแ์ ต่ละราชวงศ์ สิ่ งที่สาคัญ
ที่สุดในงานชิ้นนี้ คือการกล่าวถึงประวัติการสังคายนาพระไตรปิ ฎกรวมทั้งสิ้ น 9 ครั้ง ตั้งแต่ครั้งที่ 1
พ.ศ. 1 ณ กรุ งราชคฤห์ แคว้นมคธ จนถึงครั้งที่ 9 เมื่อ พ.ศ. 2331 ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
สาหรับส่ วนที่กล่าวถึงสุ โขทัยนั้นอยูใ่ น “ปริ จเฉทที่ 6 ว่าด้วยราชวงศ์ในชมพูทวีปแลลาว
วงศ์” ในเรื่ อง “พระสุ มนเถระได้พระธาตุแต่สุโขทัย มาไว้เมืองสัชนาลัย” และ “เรื่ องพระเจ้ากิ นา
ราชส่ งทูตไปเชิญพระสุ มนเถระ มาทาสังฆกรรมที่นพั พิสิปุระ” จากส่ วนนี้ จะทาให้เห็นบทบาทของ
สุ โขทัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดิ นแดนข้างเคียง ในขณะนั้นพระมหาษัตริ ยแ์ ห่ งกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ มกั อ้างอิ งตนเองกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการรักษาพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว
ต่อไป บทบาทที่คล้ายคลึงกันของทั้งสอง “รัฐ” อาจจะพอเทียบเคียงกันได้ นอกจากนี้ ก่อนที่จะเล่า
เรื่ องถึงพระสุ มนะเถระ สั งคียติวงศ์ เริ่ มเรื่ องด้วยประโยคที่น่าสนใจคือ
“ตทาปิ สฺ ยามเทเส สุ โขทยปุเร ธมฺมราชา นาม ราชา รชฺ ช กาเรสิ
กินา นาม มหาราชา พุทฺธสาสเน ปสนฺโน อรญฺญวาสี น ภิกฺขูน อาคมน
ปฏฺฐยนฺโต จีร วิจินฺตยิ
ครั้งนั้นในสยามประเทศ พระราชาทรงพระนามว่า สมเด็จธรรมราชา
เสวยราชอยูใ่ นกรุ งสุ โขทัย แลว่าพระยากินามหาราช ทรงเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาตั้งพระทัยดาริ คอยหาภิกษุอรัญวาสี ท้ งั หลายอยูน่ าน”45
น่าสังเกตว่ามีการกล่าวถึงตาแหน่งแห่งที่ของกรุ งสุ โขทัยให้อยูใ่ นสยามประเทศซึ่ งในความ
เป็ นจริ งตามลาดับเวลาสมัยนั้น สุ โขทัยยังไม่ได้ถูกรวมมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรุ งศรี อยุธยาเลย แต่
ความรับรู้ของชนชั้นนาต้นรัตนโกสิ นทร์ น้ นั คงรับรู้ว่าสุ โขทัยเป็ นส่ วนหนึ่ งของสยามประเทศมา
นานแล้ ว สั น นิ ษ ฐานได้ ว่ า เป็ นการพยายามเชื่ อ มโยงความต่ อ เนื่ อ งตั้ง แต่ สุ โขทัย มาจนถึ ง
“สังคีติยวงศ์,” ใน วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 3 (หมวดศาสนจักร) (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536)
“สังคีติยวงศ์,” ใน วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 3 (หมวดศาสนจักร) (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536), หน้า
161. ส่วนที่ขีดเส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั
44
45
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รั ตนโกสิ นทร์ ว่า รั ฐทั้งสองอยู่ใ นอาณาเขตประเทศสยามเช่ นเดี ยวกัน นอกจากนี้ สั งคีติยวงศ์ ย งั
ได้รับอิทธิ พลจากชิ นกาลมาลีนี หรื อ ชิ นกาลมาลีปกรณ์ ค่อนข้างมาก เรื่ องราวในดินแดนล้านนา
และสุ โขทัย ที่ เกี่ ยวข้องกับพระพุ ท ธศาสนาเกื อบทั้งหมดได้มาจากชิ นกาลมาลีนี โดยเฉพาะใน
ปริ เฉทที่ 3 – 6 ของสั งคีติยวงศ์ ที่วา่ ด้วยพระราชวงศ์ต่างๆ ทางลังกาทวีป ล้านนา หริ ภุญชัย รวมทั้ง
สุ โขทัย อ้างอิงมาจากชินกาลมาลีนีค่อนข้างมาก46 และยังมีการบอกที่มาของข้อมูลไว้ดว้ ย เช่น
“เตน คมฺภีรญาเณหิ ปุพฺพาจริเยหิ สพฺเพหิ ชินกาลมาลิย เตส ราชู น
กาลปริยนฺต วุตฺต
เพราะเหตุน้ นั พระบุรพาจารย์ผมู้ ีคมั ภีรญาณทั้งหลายทุกองค์ ได้กล่าว
กาลที่สุดลงของพระราชาทั้งหลายนั้นไว้ในชินกาลมาลีปกรณ์แล้วว่า...”47
ส่ วนชิ นกาลมาลีนี แปลมาจากชิ นกาลมาลีปกรณ์ รจนาเป็ นภาษาบาลีโดยพระรัตนปั ญญา
เถระ พระภิกษุชาวล้านนาระหว่างพ.ศ. 2060 – 2071 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
โปรดเกล้าฯ ให้ราชบัณฑิตของราชสานักแปลเป็ นภาษาไทย ใช้ชื่อว่าชิ นกาลมาลีนี48 เมื่อ พ.ศ. 2337
หลังจากรจนาสั งคีติยวงศ์ ได้ 5 ปี เมื่อถึงพ.ศ.2499 แสง มนวิทูรได้แปลเป็ นภาษาไทยอีกครั้งและใช้
ชื่อชินกาลมาลีปกรณ์ ดงั เดิม49 ผูว้ ิจยั จะใช้ชื่อชิ นกาลมาลีนี และใช้ตน้ ฉบับที่แปลในสมัยรัชกาลที่ 1
ในการศึกษา
ชิ นกาลมาลีนี พรรณนาเรื่ องราวตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาล กล่าวถึงพระอดีตพุทธเจ้าล่วงมา
จนถึงสมัยพุทธกาล พรรณนาพุทธประวัติ การสังคายนาพระไตรปิ ฎก การนาต้นพระศรี มหาโพธิ์
และพระบรมสารี ริกธาตุไปตามที่ต่างๆ จนกระทัง่ เข้าเรื่ องตานานประวัติต่างๆ เมือง สถานที่ บุคคล
พระพุทธรู ปของดินแดนล้านนาคือการเกิดเมืองหริ ภุญชัย พระนางจามเทวี พระยามังราย พระพุทธ
สิ หิงค์ พระแก้วมรกต การประดิ ษฐานของพระพุทธศาสนาสองสายในดินแดนล้านนา รวมทั้ง

พระมหาประเสริ ฐ รุ นรา, “สังคีติยวงศ์ : ลักษณะภาษาและการประพันธ์ ,” (วิทยานิ พนธ์อกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 72
47
“สังคีติยวงศ์,” ใน วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 3 (หมวดศาสนจักร) (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536), หน้า
107.
48
“ชินกาลมาลีนี,” ใน วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม 4 (หมวดศาสนจักร) (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2539), หน้า
161-162.
49
รัตนปั ญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์ แปลโดย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร, พิมพ์เป็ นอนุ สรณ์ แด่ นายกี นิ มมานเหมินท์,
พิมพ์ครั้งที่ 2. (พระนคร: กรมศิลปากร, 2510), หน้า (5)-(7)
46
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ประวัติราชวงศ์มงั รายด้วย ส่ วนที่กล่าวถึงสุ โขทัยเหมือนกับที่ได้กล่าวถึงไปในสั งคีติยวงศ์ สานวน
คล้ายคลึงกัน แตกต่างบ้างที่การใช้ชื่อเฉพาะ คา และสานวนบางส่ วน
จากการศึกษาวรรณกรรมประเภทวังสปกรณ์ ล้านนาและสุ โขทัยน่าจะมีภาพลักษณ์ปรากฏ
ต่ อ ชนชั้น น าในสมัย ต้น รั ต นโกสิ น ทร์ ว่ า เป็ นเมื อ งที่ พ ระพุ ท ธศาสนาเจริ ญมั่น คง ทั้ง ยัง เห็ น
ความสัมพันธ์ของสุ โขทัยกับล้านนาว่าค่อนข้างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน และเหตุที่มีการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กบั ทางล้านนา ผูว้ ิจยั เห็นว่าเป็ นเพราะชนชั้นนาสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ ได้มีความคิด
และพยายามขยายอิทธิ พลเข้าสู่ หวั เมืองล้านนา การอ้างความสัมพันธ์ในอดีตของหัวเมืองฝ่ ายเหนือ
ซึ่งเป็ นเมืองในขอบขัณฑสี มาและหัวเมืองล้านนาจึงเป็ นวิธีหนึ่งที่จะอ้างสิ ทธิ์ เหนือดินแดนล้านนา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ปรากฏงานวรรณคดี อีกเรื่ องหนึ่ งที่ถือว่า
มีความสาคัญคือ นางนพมาศ หรื อ ตารั บท้ าวศรี จุฬาลักษณ์ วรรณคดีเรื่ องนี้ มีเนื้ อเรื่ องอยู่ในสมัย
สุ โขทัยแต่ช่วงเวลาที่ประพันธ์เป็ นที่แน่ชดั ว่าอยูใ่ นสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ กาหนดอายุได้ในระหว่าง
พ.ศ. 2360 ถึงสิ้ นรัชกาลที่ 3 โดยประมาณ50 สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงมีพระวินิจฉัย
ไว้เช่นกันว่าน่าจะแต่งในสมัยรัชกาลที่ 2 – รัชกาลที่ 351
ลักษณะของเรื่ องนางนพมาศ นับว่าแตกต่างจากวรรณคดีที่กล่าวถึงข้างต้นคือเป็ นความ
เรี ยงร้อยแก้ว เชิงนิยาย โดยที่ไม่ได้แปลมาจากภาษาอื่นอย่างเรื่ องสามก๊ ก ไซฮั่น หรื อราชาธิราช ทั้ง
ยังมีผหู้ ญิงเป็ นตัวเอก แม้วา่ เรื่ องจะกล่าวย้อนไปถึงภัทรกัปซึ่ งเป็ นเวลาในทางพระพุทธศาสนาแต่มี
การกล่าวถึงเรื่ องทางโลกย์อย่างมากมาย เช่น มีการกล่าวถึงชนชาติและภาษาต่างๆ52 การแบ่งอาณา
เขตในชมพูทวีป การสรรเสริ ญพระเกียรติพระร่ วงเจ้า กล่าวถึงลัทธิ ศาสนาต่างๆ รวมไปถึงสถานที่
ต่างๆ ในเมืองสุ โขทัย จากนั้นกล่าวถึงประวัติของนางนพมาศ พระสนมของสมเด็จพระร่ วงเจ้า และ
การพระราชพิธีต่างๆ53 ผิดแปลกไปจากงานเขียนในช่ วงก่อนหน้านี้ นางนพมาศให้ความสนใจกับ
โลกรอบๆ ตัวที่ไกลออกไปจากโลกทัศน์แบบไตรภูมิ ผูว้ ิจยั เห็นด้วยกับนิธิ เอียวศรี วงศ์วา่ เรื่ องนี้ มี
ความสาคัญในแง่การเปลี่ยนผ่านจากโลกทัศน์ทางศาสนามาสู่ โลกทัศน์ทางโลกย์ มีผลอย่างมากต่อ
นิธิ เอียวศรี วงศ์, “โลกของนางนพมาศ,” ใน ปากไก่และใบเรือ ว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ -วรรณกรรมต้ น
รัตนโกสินทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุ งเทพฯ: แพรว สานักพิมพ์, 2538), หน้า 408. และโปรดดูการวิเคราะห์เรื่ องการกาหนดอายุ เรื่ อง
“นางนพมาศ หรื อ ตารับท้าวศรี จุฬาลักษณ์,” ใน ไม่มีนางนพมาศ ไม่ มีลอยกระทงสมัยสุ โขทัย, สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ. พิมพ์
ครั้งที่ 3. (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2545)
51
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยสุ โขทัย (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2528), หน้า 253.
อย่างไรก็ตาม ทางกรมศิลปากรเห็นว่ายังต้องศึกษาหาข้อสนับนุนต่อไปจนกว่าจะได้ขอ้ ยุติเป็ นที่ยอมรับและยังคงจัดวรรณคดีเรื่ องนี้
ไว้เป็ นวรรณคดีสุโขทัย “เพื่อมิให้เกิดความสับสนแก่ผศู ้ ึกษา และไม่ขดั กับตารับตาราว่าด้วยวิชาประวัติศาสตร์ วรรณคดีไทยปั จจุบนั ”
52
ในหัวข้อชนชาติและภาษาต่างๆ นี้ มีการกล่าวถึง “ฝรั่งมะริ กนั ภาษา 1” สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงให้
ความเห็นไว้ว่า “ชาติอเมริ กนั พึ่งเกิดขึ้นยังไม่ถึง 200 ปี จะมีในช่วงพระร่ วงอย่างไรได้” โปรดดูในหนังสื อวรรณกรรมสมัยสุ โขทัย
53
โปรดดู นางนพมาศหรือตารับท้ าวศรีจุฬาลักษณ์ พิมพ์ครั้งที่ 14. (กรุ งเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2513)
50
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สังคม ก่อให้เกิดการผสานโลกทัศน์เก่าที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยากับแนวคิดทางโลกย์ที่
เกิดขึ้นใหม่คือการเน้นความสาคัญของมนุษย์ การใช้เหตุผลและปั ญญาในการพิจารณาความรู้และ
ความจริ ง54
คาถามอีกประการหนึ่ งของผูว้ ิจยั คือ เหตุใดงานวรรณกรรมเรื่ องนี้ จึงต้องเขียนถึงสุ โขทัย
นิธิ เอียวศรี วงศ์ให้คาตอบในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิปั ญญาไว้ว่า ความพยายามที่จะเสนอความเป็ น
จริ งในด้านวรรณกรรม คือ ความจริ งตาม “ประสบการณ์ ” เป็ นหัวใจสาคัญของเรื่ องนางนพมาศ
เมืองสุ โขทัยและพระร่ วงของผูแ้ ต่งเรื่ องนี้ มีจุดมุ่งหมายให้เป็ นเมืองจริ งและบุคคลจริ ง ไม่ใช่เมือง
สมมติแบบในชาดกอย่างเมืองสาวัตถีหรื อเมืองพาราณสี แม้แต่การตั้งชื่ อตาแหน่งต่างๆ ทั้งบุคคล
และสถานที่ก็ยงั ทาให้โบราณ เช่น ตาแหน่งท้าวศรี จุฬาลักษณ์ พระสนมเอก ซึ่ งเป็ นไปได้วา่ ใช้เป็ น
พิเศษเฉพาะเจ้านายที่มาจากราชวงศ์สุโขทัย ในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ ได้ยกเลิกไปแล้วแต่ยงั มีใน
กฎหมายตราสามดวง การเอาชื่ อโบราณต่างๆ มาเป็ นการทาให้ดูโบราณสมจริ ง ผูแ้ ต่งเรื่ องยังมีการ
อ้าง “หลักฐาน” เกี่ยวกับบุญญาธิ การของพระร่ วงด้วยว่าหากอยากรู้เรื่ องของพระร่ วงให้อ่านจาม
เทวีวงศ์ เพิ่มเติม แต่นิธิพบว่าในจามเทวีวงศ์ ไม่มีเรื่ องของพระร่ วงเลย ดังนั้น นิธิจึงให้ความเห็นว่า
เป็ นไปได้ที่ ผูป้ ระพันธ์ไ ม่เคยอ่านจามเทวีวงศ์ เพียงแต่ตอ้ งการอ้างหลักฐานให้พระร่ วงมีตวั ตน
จริ งๆ แทนการอ้างพระราชพงศาวดารเหนือ ที่มีลกั ษณะเหมือนนิทาน55
หากเป็ นดังนั้นแล้ว ผูว้ ิจยั เห็นว่าการที่ผปู้ ระพันธ์นางนพมาศ เลือกใช้สถานที่ดาเนินเรื่ อง
ในสุ โขทัยนั้น ย่อมยืนยันความรู ้ความคิดเกี่ยวกับสุ โขทัยที่สะสมมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกได้เป็ นอย่า งดี ทั้ง จากงานวรรณกรรมประเภทพงศาวดารและวัง สปกรณ์
เป็ นไปได้วา่ ผูป้ ระพันธ์มีจินตนาการบางอย่างและเห็นความสาคัญของสุ โขทัยซึ่ งอาจเป็ นเรื่ องเมือง
พระพุ ท ธศาสนา มี อ ดี ต อัน รุ่ ง เรื อ ง และมี พ ระมหากษัต ริ ย ์คื อ พระร่ ว งผูม้ ี บุ ญ ญาธิ ก าร ความรู้
ความคิดดังกล่าวนี้ได้ผสมผสานกับโลกทัศน์ทางโลกย์จนเกิดเป็ นวรรณกรรมเล่มนี้ ข้ ึน นอกจากนี้
การเขียนเรื่ องราวต่างๆ ในนางนพมาศยังมีความพยายามในการอ้างหลักฐานต่างๆ เพื่อยืนยันความ
“จริ ง” ด้วย จะเห็นได้วา่ ในช่วงต้นรัตนโกสิ นทร์ สังคมไทยไม่ได้มีแต่ความคิดในเรื่ องศาสนาล้วนๆ
แต่ผสมผสานความคิ ดทางโลกย์ โดยเฉพาะเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หัว
ในช่ วงเวลานี้ เป็ นยุคที่ เริ่ มเกิ ดความเปลี่ ยนแปลงก่ อนจะนาไปสู่ การ “ค้นพบ” ศิลาจารึ กหลักที่ 1
หรื อจารึ กพ่อขุนรามคาแหง
โปรดดู นิธิ เอียวศรี วงศ์, “วัฒนธรรมกระฎมพี
ุ กบั วรรณกรรมต้นรัตนโกสิ นทร์ ,” ใน ปากไก่และใบเรือ ว่าด้วย
การศึกษาประวัติศาสตร์ -วรรณกรรมต้ นรัตนโกสินทร์ .
55
นิธิ เอียวศรี วงศ์, “โลกของนางนพมาศ,” ใน ปากไก่และใบเรือ ว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ -วรรณกรรมต้ น
รัตนโกสินทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุ งเทพฯ: แพรว สานักพิมพ์, 2538), หน้า 438 – 439.
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นอกจากการแปล แต่ ง และรวบรวมวรรณกรรมแล้ว ยัง มี กิ จกรรมที่ เกี่ ย วข้องกับ เมื อง
สุ โขทัยและพระพุทธศาสนา เหตุการณ์ที่จะกล่าวถึงนั้นขอย้อนกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกคือ การอัญเชิ ญพระพุทธรู ปขนาดเล็กและกลางจานวนมากลงมาจากหัวเมือง
ฝ่ ายเหนือและเมืองอื่นๆ เมื่อ พ.ศ.2337 และการชะลอพระพุทธรู ปองค์ใหญ่ ต่อมาได้ต้ งั ชื่อว่า “พระ
ศรี ศากยมุนี” จากวิหารวัดมหาธาตุกลางเมืองสุ โขทัย เมื่อพ.ศ.2351 ดังปรากฏใน จดหมายความทรง
จา ของ พระเจ้ าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้ าครอกวัดโพ) ได้มีบนั ทึกเกี่ยวกับเรื่ องพระศรี
ศากยมุนีไว้วา่
“...พระโองการให้รับสั่งให้สร้างวัด ขึ้นกลางพระนคร ให้สูงเท่าวัด
พนัญเชิง ให้พระพิเรนทรเทพ ขึ้นไปรับพระใหญ่ณเมืองโศกโขไทย ชลอเลื่อน
มากรุ ง ประทับท่าสมโภช 7 วัน ณวัน ขึ้น 15 ค่า เดือน 656 ยกทรงเลื่อนชักตาม
ทางสถลมารค พระโองการตรัสให้แต่งเครื่ องนมัสการพระทุกหน้าวัง น่าบ้าน
ร้านตลาดตลอดจนถึงที่ประชวรอยูแ่ ล้ว แต่ทรงพระอุสาห เพิ่มพระบารมีหวัง
ที่หน่วงโพธิ ญาณจะโปรดสัตว์ ทานุกบารุ งพระสาศนา เสด็จพระราชดาเนิน
ตามกระบวนแห่พระ หาทรงฉลองพระบาทไม่ จนถึงพลับพลาเสด็จขึ้น เซพลาด
เจ้าฟ้ ากรมขุนกระษัตรารับทรงพระองค์ไว้ พระศรี สากยมุนี มีลายจาฤกไว้ ใน
แผ่นศิลา ตั้งศักราชว่าไปข้างน่าลุงจะยกให้สัตย์ต่อหลานผูน้ อ้ ยจะเปนผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่จะได้เปนผูน้ อ้ ย จาฤกไว้แต่แรกสร้างยังอยู่ แล้วยกพระขึ้นที่ เสด็จกลับ
ออกพระโอษฐเปนที่สุดเพียงได้ยกพระขึ้นถึงที่สิ้นธุระเท่านั้นแล้ว”57
การที่มีพระราชโองการให้ไปอัญเชิ ญพระพุทธรู ปขนาดเล็กและกลางจานวนมาก รวมทั้ง
การชะลอพระพุทธรู ปองค์ใหญ่มาจากสุ โขทัยนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกคงเคย
ทอดพระเนตรเห็ นพระพุทธรู ปแล้ว สันนิษฐานว่าเป็ นคราวที่ทรงยกทัพไปหัวเมืองฝ่ ายเมืองเหนื อ
เพื่อรับศึกอะแซหวุน่ กี้หรื อศึกเมืองพิษณุ โลก เมื่อ พ.ศ.2318 – 2319 ในสมัยกรุ งธนบุรี พระพุทธรู ป
ขนาดเล็กและกลางอาจจะอัญเชิ ญลงมาได้ง่าย แต่พระศรี ศากยมุนีน้ นั มีขนาดใหญ่คือขนาดหน้าตัก

วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2351
กรมหลวงนริ นทรเทวี, “จดหมายเหตุ ตั้งแต่กรุ งเก่าเสี ยแล้ว เจ้าตากมาตั้งเมืองธนบูรี,” ใน พระราชวิจารณ์จด
หมายความทรงจาของ พระเจ้ าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้ าครอกวัดโพ) ตั้งแต่ จุลศักราช 1129 ถึง จุลศักราช 1182 เป็ น
เวลา 53 ปี . พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พิมพ์ครั้งที่ 4. (กรุ งเทพฯ: ต้นฉบับ, 2546), หน้า 83.
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3 วา 1 คืบ58 การชะลอลงมาต้องต่อแพใหญ่ล่องมาตามแม่น้ า เมื่อหยุดพักอยู่ที่เมืองไหนก็มีการ
สมโภชเฉลิมฉลององค์พระ ซึ่ งถือเป็ นงานใหญ่มาก แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของพระพุทธรู ป
จากเมืองสุ โขทัยองค์น้ ี
กิจกรรมเกี่ยวกับพระศรี ศากยมุนีมิได้ยุติลงแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ า
จุฬ าโลกเท่ านั้นแต่ย งั คงมี มาตลอดสมัยต้นรั ตนโกสิ นทร์ การสร้ างวัด เพื่ อเป็ นที่ประดิ ษ ฐานได้
ดาเนิ นการมาถึ งรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย มีก ารพระราชทานนามว่าวัด
สุ ทศั น์เทพธาราม วัดสร้างแล้วเสร็ จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อ พ.ศ. 2390
เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวได้พระราชทานนามใหม่วา่ วัดสุ ทศั น์เทพวรา
ราม59 กิ จกรรมเกี่ ยวกับพระพุ ทธศาสนาในหลายเรื่ องสอดคล้องกับการปกครองบ้า นเมื องใน
ขณะนั้นที่ใช้คติพระพุทธศาสนาเป็ นรากฐานสาคัญเพื่อสร้างสิ ทธิ ธรรมแก่บา้ นเมืองและผูป้ กครอง
ที่เพิ่งถูกสถาปนาขึ้นมาใหม่60
ผู ้ วิ จ ั ย สั น นิ ษฐานว่ า การที่ ก รุ งรั ต นโกสิ นทร์ และชนชั้ นน าได้ อ้ า งอิ ง ตั ว เองกั บ
พระพุทธศาสนาอยู่แล้ว สุ โขทัยจึงกลายเป็ นตัวอย่างของบ้านเมืองที่เจริ ญรุ่ งเรื องทางพุทธศาสนา
แม้ว่าคัมภี ร์ต่างๆ ที่ มีการแปลมานั้นจะมีเรื่ องราวส่ วนใหญ่อยู่ในล้านนาและขณะนั้นล้านนาใน
ทัศนะของสยามยังไม่ใช่พวกเดียวกับสยาม จนแม้ล่วงมาถึงในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ยงั มีการเรี ยกชาว
ล้านนาว่าเป็ น “ลาว” อยู61่ แต่สาหรัยสุ โขทัยสามารถนับได้วา่ เป็ นพวกเดียวกับสยามมาช้านานดังที่
ในสั งคีติยวงศ์ ก็ได้กล่ าวถึ งสุ โขทัยว่าเป็ น “สฺ ยามเทเส สุ โขทยปุเร” หมายถึ ง กรุ งสุ โขทัยที่อยู่ใน
ประเทศสยาม แม้วา่ ความคิดและความรู้ในเรื่ องการสื บราชวงศ์ การตั้งราชธานีที่เอาสุ โขทัยเป็ นตัว
ตั้งต้นยังไม่เกิดในสมัยนี้ แต่ภาพของสุ โขทัยที่มาจากงานวรรณกรรมและจากสิ่ งที่ชนชั้นนากระทา
แสดงให้เห็นว่าสุ โขทัยเริ่ มมีความสาคัญขึ้นมาทั้งในทางโลกย์และทางธรรม แม้ว่าจะอยูใ่ นบริ บท
ของสังคมสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ที่ยงั ไม่มีอิทธิพลจากความรู้เรื่ องรัฐชาติก็ตาม

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 1 ของเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา,
2503), หน้า 340.
59
ยิม้ ปั ณฑยางกูร, “ภาคผนวก 4. เรื่ อง ชื่อวัดสุทศั น์เทพวราราม,” ใน ประชุ มหมายรับสั่ง ภาคที่ 2 สมัยกรุ ง
รัตนโกสินทร์ (กรุ งเทพฯ: สานักนายกรัฐมนตรี , 2525), หน้า 126 – 127.
60
สายชล สัตยานุรักษ์, พุทธศาสนากับแนวคิดทางการเมืองในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พ.ศ.
2325 – 2352) (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2546), หน้า 178
61
โปรดดู เตือนใจ ไชยศิลป์ , “ล้ านนาในการรับรู้ ของชนชั้นปกครองสยาม พ.ศ. 2437 – 2476,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536)
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3.3 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวกับการสื บค้ นเรื่อง “โบราณ”
งานเขียนที่ เกี่ ยวข้องกับประวัติศาสตร์ สุโขทัยหลายชิ้ นมักกล่าวถึ งเหตุการณ์ที่วชิ รญาณ
ภิกขุ (ต่อมาคื อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ค้นพบศิลาจารึ กหลักที่ 1 (จารึ กพ่อขุน
รามคาแหง) ศิลาจารึ กหลักที่ 4 (จารึ กวัดป่ ามะม่วง ภาษาเขมร) และพระแท่นมนังคศิลาบาตรเมื่อ
พ.ศ. 2376 จนกลายมาเป็ นจุดเริ่ มต้นการศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัย62 ผูว้ ิจยั ขอเสนอว่าความสนใจ
เกี่ยวกับสุ โขทัยนั้นอาจจะมีมาบ้างแล้ว เพียงแต่เป็ นความสนใจสุ โขทัยที่อยู่ในหนังสื อตาราที่แปล
หรื อการประพันธ์ ซ่ ึ งบางส่ วนเกิ ดจากจินตนาการโดยมิได้เห็ นสถานที่จริ ง เช่ นเรื่ องนางนพมาศ
หรื อตารั บท้ าวศรี จุฬาลักษณ์ แต่ในช่วงต่อมา ความสนใจเรื่ องอดีตนั้นจะไม่ได้มาจากจินตนาการ
เพียงอย่างเดียวแต่ตอ้ งมีหลักฐานประกอบด้วย
ในหัวข้อนี้ ผูว้ ิจยั จะกล่าวถึงบทบาทของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวที่ทรงสน
พระทัยสื บค้นหลักฐานในเรื่ อง “โบราณ” ของสยาม การค้นพบศิลาจารึ กหลักที่ 1 ของพระองค์
แสดงให้เห็ นว่าชนชั้นนาสยามสนใจ “หลักฐาน” อื่นๆ นอกเหนื อไปจากสิ่ งที่อยู่ในตารับตารา63
อย่างไรก็ตาม ความสนใจเรื่ องสุ โขทัยนั้นเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งในความสนใจเกี่ ยวกับ “อดีต” อีก
หลายเรื่ อง เสมือนว่าช่วงเวลานี้ ชนชั้นนากาลังค้นหาราก ค้นหาที่มาของตนเองและสยาม ผ่านความ
สนใจเรื่ องการสื บค้นตาราเก่าๆ เรื่ อง “ของโบราณ” ต่างๆ เรื่ องการท่องเที่ยวสารวจโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ในประเทศ รวมทั้งการใช้อดี ตเพื่อยืนยันความเป็ นมาอันถูกต้องของตนเอง เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในทางการเมืองทั้งในประเทศและนอกประเทศ
ความสนใจในเรื่ องการค้นหาหลักฐานในอดีตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
เกิ ดขึ้ นในช่ วงปลายรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะที่พระองค์ยงั ทรงเป็ น
พระวชิรญาณภิกขุ ได้เสด็จไปนมัสการเจดียพ์ ระประธม (ต่อมาคือพระปฐมเจดีย)์ บริ เวณเมืองนคร
ชัยศรี หรื อจังหวัดนครปฐม เมื่อราวพ.ศ. 2474 (ก่อนเสด็จธุ ดงค์ไปหัวเมืองฝ่ ายเหนือ 2 ปี ) และได้
เสด็จไปอีกหลายครั้ง มีอยูค่ รั้งหนึ่งไม่ทราบแน่ชดั ว่าปี ใด ทรงทาบางสิ่ งกับเจดียพ์ ระประธม คือ
“...ทอดพระเนตรดูฝีมือทาอิฐและก่อ เห็นจะเป็ นของทาแล้วแก่เก่า
มาหลายครั้งหลายคราว ที่เนินใหญ่เป็ นกองอิฐหักลงมา ได้ชนั สู ตรขุดลงไปดู
ลึกสองศอกสามศอกบ้าง พบอิฐยาวศอกหนึ่งหน้าใหญ่สิบสองนิ้ว หน้าน้อย
เช่น “คานา,” ใน เรื่องพระร่ วง. เที่ยวเมืองพระร่ วง. คาอ่ านและคาแปลจารึกสุ โขทัย. สุ ภาษิตพระร่ วง. ไตรภูมิพระ
ร่ วง. (พระนคร: กรมศิลปากร, 2504) และ มานพ ถาวรวัฒน์สกุล, เขียน; วินยั พงศ์ศรี เพียร, ตรวจแก้, “สถานภาพการศึกษา
ประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 2518-2539,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 19-20,3 (2543): 176 เป็ นต้น
63
สาหรับปั ญหาเรื่ องการกาหนดอายุศิลาจารึ กหลักที่ 1 นั้น ผูว้ ิจยั จะไม่นามาถกเถียงหรื อให้ความเห็นเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่ง แต่จะมองในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของแต่ละยุคสมัยเท่านั้น
62
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หกนิ้วก่อเป็ นพื้นอยู่ พิเคราะห์ดูเห็นว่าจะเป็ นองค์พระเจดียเ์ ดิมจะหักพังลงมา...”64
เมื่อทรงขึ้นครองราชสมบัติแล้วจึงมีพระราชดาริ ให้บูรณปฏิสังขรณ์65 พระองค์ทรงสนใจ
วิเคราะห์ซากเจดียโ์ บราณถึงขั้น “ชันสู ตรขุด” ปฐมฤกษ์ เกตุทตั อาจารย์ประจาคณะสังคมวิทยาและ
มานุ ษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่าการกระทานี้ ทาให้ “พอประมวลได้วา่ โบราณคดี
ไทยได้ก่ อรู ป ขึ้ นแล้ว ”66 ปฐมฤกษ์ใ ห้ข ้อ สัง เกตไว้อีก ว่า ในรั ช กาลพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้า
เจ้า อยู่หัว มี มิ ช ชันนารี เ ดิ นทางเข้า มาในสยามหลายคณะ มี ค ณะส าคัญ ๆ เช่ น พระสัง ฆราชปั ล
เลอกัวซ์ (Jean-Baptiste Pallegoix) เข้ามาเมื่อพ.ศ. 2373 หมอบรัดเลย์ (Dan Beach Bradley, M.D.)
เข้า มาเมื่ อพ.ศ. 2378 รวมถึ ง คณะนัก ส ารวจบางคณะแต่ ย งั ไม่ มี หลัก ฐานชัดเจนพอจะยืนยันถึ ง
อิทธิ พลแนวคิ ดโบราณคดีจากยุโรปหรื ออเมริ กา นอกจากนี้ ปฐมฤกษ์เห็นว่าการที่วชิ รญาณภิกขุ
เสด็จหัวเมืองเหนื อเมื่อพ.ศ. 2376 จนนาไปสู่ การค้นพบศิลาจารึ กหลักที่ 1 มิใช่ การแสดงธุ ดงค์
ท่ องเที่ ย วแสวงบุ ญแต่ มี วตั ถุ ป ระสงค์เชิ ง ประวัติศ าสตร์ เนื่ องจากทรงแวะแหล่ ง โบราณสถาน
สาคัญๆ ตลอดเส้นทาง 67 สาหรับผูว้ ิจยั เห็ นเพิ่มเติมว่าช่ วงเวลานี้ จึงเป็ นช่ วงแห่ งการแสวงหาและ
เรี ยนรู ้ของชนชั้นปกครองไทย เกิดเป็ นความอยากรู้อยากเห็น ต้องการ “พิสูจน์หลักฐาน” แสดงให้
เห็นความรู้ความคิดเชิงความจริ งตาม “ประสบการณ์ ” ที่สามารถรู้เห็นได้ดว้ ยประสาทสัมผัสทั้ง 5
นัน่ เอง การเรี ยนรู ้ อดี ตจึงมิใช่เพียงการอ่านตาราแต่ยงั รวมไปถึงการเรี ยนรู้จากสถานที่จริ งและคิด
วิเคราะห์ออกมาด้วย
นอกจากนี้ หลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวขึ้นครองราชย์แล้วได้ทรงออก
“หมายประกาศเขตรางวัดผูร้ ้ายขุดวัด ” เมื่อวันเสาร์ เดือน 9 แรม 3 ค่า ปี ขาลฉศก จ.ศ. 1216 (พ.ศ.
2397) กาหนดให้ราษฎรที่ต้ งั บ้านเรื อนอยูใ่ กล้ศาสนสถานในระยะ 4 เส้นโดยรอบ มีหน้าที่สอดส่ อง
ดูแลมิให้ผรู ้ ้ายทาการลักลอบขุดหาทรัพย์สิน และได้กาหนดพินยั ปรับแก่ราษฎรผูเ้ พิกเฉยให้ตอ้ งเสี ย
ค่าบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน เนื่องจากทรงเห็นว่ามีผขู้ ุดทาลายวัด เจดีย ์ พระพุทธรู ปต่างๆ เป็ น
อันมาก โดยเหตุที่มีพระราชบัญญัติมานี้ “เพื่อจะให้ชาวบ้านเอาใจใส่ วดั วาอารามใกล้บา้ นของตัว
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค), “พระราชดาริ ก่อนปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดีย,์ ” ใน พระราชพงศาวดารกรุ ง
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ พิมพ์ครั้งที่ 6. (กรุ งเทพฯ: บริ ษทั พิมพ์ดี, 2547), หน้า 405. การขีดเส้นใต้เป็ น
ของผูว้ ิจยั
65
โปรดดู เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค), “ปฏิสงั ขรณ์พระปฐมเจดีย,์ ” ใน พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์
รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ , หน้า 408 – 416.
66
ปฐมฤกษ์ เกตุทตั , “พัฒนาการโบราณคดีในประเทศไทย,” เมืองโบราณ 21,1-4(มกราคม – ธันวาคม 2538): 27.
67
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 29. ดูเรื่ องพระวชิรญาณภิกขุเสด็จธุดงค์หวั เมืองเหนือได้ที่ “อภินิหารการประจักษ์,” ใน สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์, ขอมและไทยโบราณ อักษรจารึกในเสาศิลา ณ เมืองสุ โขทัย และอภินิหารการ
ประจักษ์ (กรุ งเทพฯ: คณะอนุกรรมการมรดกของชาติ สานักนายกรัฐมนตรี , 2534)
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ไม่ปล่อยให้ผรู ้ ้ายขุดเสี ยทาลายเสี ย เพราะของที่เป็ นของท่านทาไว้แต่ก่อนด้วยอิฐปูนศิลาใดๆ ใหญ่ก็
ดี เล็กก็ดี ถึ งจะคร่ าคร่ าชารุ ดทรุ ดโทรมไปแล้ว ก็ยงั เป็ นเครื่ องประดับพระนครอยู่68 แสดงถึงการ
เห็ นความสาคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุ ที่ อยู่ใ นพระราชอาณาเขตและเห็ นว่าอาจจะเป็ น
หลักฐานเพื่อสื บค้นอดีตของสยามได้ มิฉะนั้นอาจเป็ นไปได้อีกทางหนึ่ งว่าทรงให้ความสาคัญกับ
พื้นที่ทางศาสนาซึ่ งเคยเป็ นพื้นที่ของพระองค์มาก่อนที่จะขึ้นครองราชสมบัติ69
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงวิพากษ์วิจารณ์ ตานานเรื่ องเล่ า
ต่างๆ แสดงให้เห็นว่าไม่ทรงเชื่ อเรื่ องเล่าปรัมปราที่หาหลักฐานไม่ได้ ตัวอย่างจากเรื่ องเล่าเกี่ยวกับ
เจดียพ์ ระประธมคือ เรื่ อง “ตานานพระยากงพระยาพาน” ตามเรื่ องคือพระยาพานเป็ นผูส้ ร้างเจดีย ์
เพื่อล้างบาปที่ได้ฆ่าพระยากงผูเ้ ป็ นพระบิดาและยายหอมที่เลี้ยงดูมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงปฏิเสธเรื่ องเล่าที่หาความไม่ได้เหล่านี้ แสดงถึงทัศนะของพระองค์ได้เป็ นอย่างดี โดย
ทรงวินิจฉัยว่า
“จะจริ งหรื อมิจริ งก็ไม่เป็ นที่ชอบใจ จะเชื่อได้เป็ นอันยาก...คิดพูดแต่พอ
ออกจากปากให้เข้าหูคนเคอะๆ โง่ๆได้แล้วก็แล้ว...บ้านเมืองนี้แต่ก่อนไม่มีหนังสื อ
เหตุการณ์อะไรมีก็ไม่มีใครแต่งเป็ นเรื่ องเป็ นราวไว้ เป็ นแต่เล่าต่อๆ กันไป ครั้นนาน
แล้วหลายร้อยปี การก็ฟ่ันๆ เฟื อนๆ ใครนึกอย่างไรก็เล่าไปอย่างนั้น ฉวยเอาแต่หางชื่อ
ปลายเสี ยงของคนและบ้านเมืองโบราณมาเล่าประจบประแจงไป เมื่อหนังสื อมีข้ ึนได้
ก็มีผเู ้ อาเขียนลง เพราะฉะนั้นจึงอ่าน อย่างนี้ตอ้ งยกเสี ย”70
ดังนั้น ศิลาจารึ กหลักที่ 1 จึงกลายเป็ น “หลักฐาน” ที่ใช้อา้ งอิงได้เป็ นอย่างดี ไม่วา่ ศิลาจารึ ก
นั้นจะจริ งหรื อปลอมก็ตาม แต่ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการจะทาสิ่ งใดนั้น “หลักฐาน” เป็ นสิ่ งสาคัญ
ตัวศิลาจารึ กนี้ได้กลายเป็ นสิ่ งยืนยันเรื่ องราวของกรุ งสุ โขทัยไปแล้ว หากจะกล่าวถึงกรุ งสุ โขทัย การ
ใช้ศิลาจารึ กที่เป็ น “ของโบราณ” ย่อมน่ าเชื่ อถื อว่าการอ้างอิงตานานเรื่ องเล่ าเคล้าอภินิหารเช่ น
พงศาวดารเหนือซึ่ งไม่ทรงโปรดฯ และเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือ
สิ่ งที่ยงั เป็ นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่ องศิลาจารึ กหลักที่ 1 ที่วา่ เป็ นของที่ทาขึ้นในสมัยใด ไบรส์
บีเมอร์ ผูเ้ ขียนวิทยานิพนธ์เรื่ อง Constructing the Ideal State: The Idea of Sukhothai in Thai
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ประชุ มประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2394 – 2400 (พระนคร: องค์การค้าของคุรุ
สภา, 2503), หน้า 104 – 106.
69
แนวคิดเรื่ องรัชกาลที่ 4 ทรงให้ความสาคัญกับพื้นที่ทางศาสนานี้ อ. ดร. วิลลา วิลยั ทอง เป็ นผูเ้ สนอ
70
จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 ไม่ปรากฏ จ.ศ. เลขที่ 64 เรื่ องพระปฐมเจดีย ์ อ้างถึงใน สุ ธาชัย ยิม้ ประเสริ ฐ, “พระปฐมเจดีย ์
กับเมืองนครปฐม,” ศิลปวัฒนธรรม 12, 1 (พ.ย. 2533): 156.
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History, 1833-1957 ได้กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานสาเนาแปล
ศิลาจารึ กที่แปลแล้วบางส่ วน (จานวน 14 บรรทัด) แก่เซอร์ จอห์น เบาว์ริง (Sir. John Bowring) ดังที่
ปรากฏอยู่ในหนังสื อ The Kingdom and People of Siam ทั้งยังระบุในจดหมายด้วยว่ากาลัง
เตรี ยมการทาฉบับแปลที่สมบูรณ์อยู่ หากว่ารัชกาลที่ 4 เป็ นผูท้ ี่ให้ทาศิลาจารึ กหลักที่ 1 ขึ้นจริ ง
พระองค์น่าจะรู ้เนื้ อความทั้งหมดในศิลาจารึ กอยูแ่ ล้ว ดังนั้นจึงน่ าจะเอาฉบับแปลทั้งหมดให้เซอร์
จอห์น เบาว์ริง ไปเสี ย เหตุใดจึงให้ไปเพียง 14 บรรทัด71 นอกจากนี้ ในพระราชนิพนธ์ภาษาอังกฤษ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวชื่อว่า Brief History of Siam หรื อ พงศาวดารสยาม
อย่ างย่ อ ลงตีพิมพ์ในวารสาร The Chinese Repository ฉบับปี ที่ 20 เล่มที่ 7 เดือนกรกฎาคม ค.ศ.
1851 (พ.ศ.2394) ในช่วงที่พระองค์เพิ่งขึ้นครองราชย์ก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้กล่าวถึงสุ โขทัยหรื อ
ศิลาจารึ กหลักที่ 1 เลย72 ต่อมาภายหลัง เซอร์ จอห์น เบาว์ริง จึงได้นาพระราชนิพนธ์น้ ี มาพิมพ์ใน
ส่ วนภาคผนวกของหนังสื อ The Kingdom and People of Siam73
ข้อสงสัยของไบรส์ บีเมอร์ น้ ี ไมเคิล ไรท์ (Michael Wright หรื อ เมฆ มณี วาจา) นักคิด
นักเขียนทางด้านประวัติศาสตร์ ผลู ้ ่ วงลับซึ่ งเชื่ อว่าศิลาจารึ กหลักที่ 1 อาจทาขึ้นโดยหรื อทาตาม
พระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ถกเถียงโดยอ้างอิ งกับสถานการณ์ ที่
เกิดขึ้นรอบๆ สยามในขณะนั้นว่า นโยบายต่างประเทศในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
สมเด็จพระเชษฐาธิ ราชของพระองค์วา่ ค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่แน่ นแฟ้ นกับจีนจากการค้าสาเภา
แต่ขณะนั้นอังกฤษกาลังเข้ามาทาสงครามกับพม่า เข้ามามีปฎิสัมพันธ์และผลประยชน์ต่างๆ กับ
ประเทศราชของไทยในแหลมมลายู ทั้งยังทาสงครามฝิ่ นกับจีน (พ.ศ. 2382 – 2385) จนจีนพ่ายแพ้
ดังนั้นการพึ่งพาจีนตามนโยบายเดิมจึงใช้ไม่ได้เสี ยแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
ทราบว่าควร “เจรจา” กับผูใ้ ด ไมเคิล ไรท์จึงเสนอว่าพระองค์จึงพระราชทานสาเนาแปลศิลาจารึ ก
แก่เซอร์ จอห์ น เบาว์ริง ทูตอังกฤษในสถานการณ์ หัวเลี้ ยวหัวต่อนั้น หากว่าพระองค์อ่านจารึ กไม่
ออกจริ ง พระองค์จะเปิ ดเผยเอกสารโบราณที่ท่านอ่านไม่ออกหรื ออย่างไร ทั้งยังเพิ่งแปลไปได้เพียง
เล็กน้อยทาไม ถ้าหากแปลจนครบทั้งหมดแล้วปรากฏข้อความที่บอกว่าสยามเคยเป็ นเมืองขึ้นของ
ชาติ อื่นๆ จะทาอย่างไร สิ่ งนี้ ย่อมต้องส่ งผลกระทบต่อสถานะของสยาม74 โดยสรุ ป ไมเคิล ไรท์
สัมภาษณ์ ไบรส์ จี.บีเมอร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2553.
Bryce G.Beemer, “Constructing the Ideal State: The Idea of Sukhothai in Thai History, 1833-1957,” (M.A.
Thesis in Asian Studies University of Hawaii at Manoa, 1999), p. 40.
73
โปรดดู วินยั พงศ์ศรี เพียร, “พงศาวดารสยามอย่างย่อ พระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ,” ใน
ความยอกย้อนของอดีต: พิพธิ นิพนธ์ พลตรี หม่ อมราชวงศ์ ศุ ภวัฒย์ เกษมศรี, 71 – 106. (กรุ งเทพฯ: งานกราฟฟิ ค 2537), หน้า 71 –
72.
74
ไมเคิล ไรท์, “สุโขทัย “รัฐในอุดมคติ”,” ใน ฝรั่งหายคลั่ง (หรือยัง?) (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2551), หน้า 143.
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พยายามจะบอกว่าถ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงทราบข้อความทั้งหมดในศิลา
จารึ ก อยู่ก่ อ นแล้ว ซึ่ งมี นัย ถึ ง การบอกว่ า พระองค์มี พ ระราชด าริ ใ ห้ “ท า” ศิ ล าจารึ ก นั้น ขึ้ น เอง
พระองค์คงจะไม่ทรงกล้าส่ งข้อความที่แปลแล้วให้ทูตอังกฤษไปอย่างมัน่ ใจเช่นนั้นแน่
นอกจากนี้ การที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่ หั ว และพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ไม่เคยอ้างอิงหรื อใช้งานศิลาจารึ กหลักที่ 1 อีกเลยหลังจากนั้น ไมเคิล ไรท์
เสนอว่าเป็ นเพราะความขัดแย้งระหว่างฝ่ ายศาสนจักรและอาณาจักรในประเทศตะวันตก ทาให้
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยทรงพบปั ญหาในการส่ งเสริ มมิตรภาพกับตะวันตกและการรักษาเอกราชของ
สยาม พระวชิ รญาณภิกขุทรงมีกลั ยาณมิตรฝ่ ายศาสนจักร 2 คนคือพระสังฆราชปั ลเลอกัวซ์ (JeanBaptiste Pallegoix, พ.ศ. 2348 – 2405) บาทหลวงคาทอลิกชาวฝรั่งเศสและหมอบรัดเลย์ (Dan
Beach Bradley, M.D., พ.ศ. 2347 – 2416) นายแพทย์ชาวอเมริ กนั ที่เข้ามาเผยแพร่ ศาสนาคริ สต์ใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ไมเคิล ไรท์ ตั้งข้อสังเกตว่าพระวชิ รญาณภิกขุหากได้สดับตรับฟังพระสหายสอง
ท่านนี้ ก็คงอยากให้สยามเหมือนโลกในอุดมคติที่ชาวตะวันตกใฝ่ ฝัน อุดมการณ์เช่นนี้ ปรากฏอยูใ่ น
ศิลาจารึ กหลักที่ 1 โดยปรับให้ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของศาสนาพุทธ ไมเคิล ไรท์ เชื่อว่ารัชกาลที่ 4 ตั้ง
พระทัยที่จะใช้ศิลาจารึ กหลักที่ 1 เป็ น “พิมพ์เขียว” (blueprint) สาหรับปฏิรูปสยาม แต่เมื่อพระองค์
ขึ้ นครองราชย์และเผชิ ญหน้า กับฝ่ ายอาณาจักรหรื อฝ่ ายทางโลกย์ เช่ น เซอร์ จอห์ น เบาว์ริง ทูต
อังกฤษที่สนใจเรื่ องการปกครองและการแสวงหาผลประโยชน์มากกว่าจะสนใจเรื่ องมนุ ษยธรรม
หลังจากรัชกาลที่ 4 ได้พระราชทานสาเนาแปลศิลาจารึ กหลักที่ 1 ให้เซอร์ จอห์น เบาว์ริง ไปแล้วแต่
ดูท่าทางผูร้ ับมิได้สนใจนัก พระองค์จึงต้องเก็บศิลาจารึ กไว้แล้วค่อยหา “พิมพ์เขียว” ใหม่ สาหรับ
อนาคตของสยามต่อไป75
การถกเถี ย งผ่า นตัว อัก ษรของไมเคิ ล ไรท์ และ ไบรส์ บี เ มอร์ ดัง กล่ า ว ตั้ง อยู่บ นพื้ น
ฐานข้อมูลที่ว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงอ้างอิงศิลาจารึ กหลักที่ 1
หรื อกล่าวถึ งสุ โขทัยอีกเลยหลังจากทรงขึ้นครองราชย์แล้ว แต่เมื่อผูว้ ิจยั ได้อ่านพงศาวดารสยาม
อย่างย่อ อีกครั้ง กลับพบว่า แม้พระองค์ไม่ได้อา้ งอิงศิลาจารึ กหลักที่ 1 หรื อกล่าวถึงสุ โขทัยโดยตรง
แต่พระองค์ได้ก ล่ าวถึ งชื่ อและบริ เวณที่ใกล้เคีย งแทนและทรงพยายามเชื่ อมโยงให้เข้ากับความ
เป็ นมาของชาวสยามในขณะนั้น พงศาวดารสยามอย่ า งย่ อ เล่ าถึ งเรื่ องราวในช่ วงเวลาก่ อนสมัย
อยุธยาไว้วา่
“...เมื่อใกล้ถึง ค.ศ. 1300/พ.ศ. 1843 ผูค้ นสมัยนั้นลดจานวนลงมาก
เนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งระหว่างชาวสยามเมืองเหนือกับพวกพะโค
75

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 144 – 145.
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หรื อมอญ จนกระทัง่ ว่าเมืองทั้งหลายถูกทิ้งร้าง หรื อปล่อยให้อยูใ่ นสภาพปรัก
หักพังและไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ ยกเว้นแต่ชื่อ
คนรุ่ นก่อนๆ เล่าว่า ชาวเชียงราย, แคว้นที่ปัจจุบนั มาเรี ยกกันว่าเชียงใหม่
(ลาวเหนือ), และชาวกาแพงเพชร ซึ่งถูกรังควานจากข้าศึกอยูเ่ สมอได้ทิง้ บ้านทิง้
เมืองและตั้งตนขึ้นใหม่ที่เฉลี่ยงในภาคตะวันตกของกลางแผ่นดินสยาม กับได้
สร้างนครขึ้นแห่งหนึ่งเรี ยกว่า เทพมหานคร อันเป็ นชื่อที่ปรากฏอยูใ่ นจดหมายเหตุ
ของชาติ และเป็ นนามของนครหลวงของเราสื บมาจนถึงปัจจุบนั นี้คือ กรุ งเทพ
มหานครนัน่ เอง...พระเจ้าอู่ทองทรงใช้เมืองเฉลี่ยงเป็ นเมืองหลวงของพระองค์อยู่
6 ปี ต่อมาเนื่องจากเกิดโรคระบาดร้ายแรงจึงโปรดให้เสาะหาสถานที่อื่นซึ่ งน่าอยูก่ ว่า
และในที่สุดทรงเลือกชัยภูมิอนั เป็ นที่ต้ งั เมืองอยุธยา และสถาปนาเมืองหลวงของ
พระองค์ข้ ึน ณ ที่ตรงนั้น...”76
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงกล่าวถึงชาวสยามเมืองเหนื อ ชาวกาแพงเพชร
ซึ่ งเป็ นบริ เวณหัวเมืองฝ่ ายเหนื อรวมไปถึงบริ เวณที่เป็ นดินแดนล้านนาในแง่ที่วา่ เป็ นดินแดนที่เกิ ด
ขึ้ นมาก่ อนกรุ ง ศรี อยุธ ยาและกรุ ง เทพมหานครฯ สิ่ ง แรกที่ ส ามารถ “อ่ า น” ได้จากข้อเขี ย นของ
พระองค์คือ การเกิ ดความตระหนักถึ งอดีตและที่มาที่ไปของชาวสยาม ณ ขณะนั้นว่ามาจากที่ใด
และการพยายามอธิ บายถึงผูค้ นในสยามจากเหนือจรดใต้วา่ มีความสัมพันธ์กนั พระองค์ใช้เรื่ องการ
“อพยพ” เป็ นตัวเชื่ อมโยงความสัม พันธ์ ข องชาวสยามเมืองเหนื อ ชาวสยามในภาคกลาง ทั้ง ยัง
กล่าวถึงการขยายพระราชอานาจของพระเจ้าอู่ทองที่ทาให้สยามได้ “เมืองสยามภาคใต้” รวมทั้งหัว
เมืองบางเมืองในคาบสมุทรมลายูมาอยูใ่ นอานาจ77 นอกจากนี้ สิ่ งที่เห็นอย่างเด่นชัดในข้อเขียนของ
พระองค์คื อ เรื่ องการเมื อง โดยเฉพาะการพยายามเชื่ อมโยงว่า ผูค้ นในดิ นแดนล้านนาเป็ นพวก
เดียวกับชาวสยามภาคกลาง ส่ วนภาคใต้และหัวเมืองมลายูก็อยูใ่ นอานาจของสยามเป็ นเวลานานแล้ว
ก่อนที่จะตั้งกรุ งศรี อยุธยาเสี ยอีก
ผูว้ ิจยั เห็ นว่าสถานการณ์ ทางการเมืองระหว่างประเทศที่ล่อแหลมในขณะนั้น โดยเฉพาะ
ตัวอย่างที่ใกล้ที่สุดคือสงครามระหว่างอังกฤษกับพม่า มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงอ้างอิงความชอบธรรมเหนือดินแดนต่างๆ ในพระราชอาณาเขตโดยการ
วินยั พงศ์ศรี เพียร, “พงศาวดารสยามอย่างย่อ พระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ,” ใน ความ
ยอกย้อนของอดีต: พิพธิ นิพนธ์ พลตรี หม่ อมราชวงศ์ ศุ ภวัฒย์ เกษมศรี (กรุ งเทพฯ: งานกราฟฟิ ค 2537), หน้า 74 – 75. ส่ วนที่ขีด
เส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั
77
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 75.
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ใช้ “อดีต” เป็ นเครื่ องมื อ แม้ว่าผูท้ ี่ได้อ่านข้อเขียนพระองค์ในภายหลังอย่างผูว้ ิจยั จะพบช่ องโหว่
มากมายในงานนี้และกล่าวได้วา่ ชาวสยามในภาคต่างๆ อาจจะไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันเลย แต่ได้
ทาให้เห็นความพยายามที่ทรงแสวงหาความรู้และถ่ายทอดเรื่ องราวต่างๆ ตามที่ทรงเข้าใจ แม้จะเป็ น
การกระทาที่มีจุดประสงค์ทางการเมืองแอบแฝงก็ตาม
ชื่ อเมืองที่น่าสนใจอีกเมืองคือ “เฉลี่ยง” ใกล้เคียงกับชื่ อเมือง “เชลียง” เชื่อกันว่าเป็ นเมือง
โบราณตั้งแต่ก่อนสมัยสุ โขทัย78 ทาให้ผวู้ ิจยั เกิดข้อสงสัยว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
จะทรงหมายถึ งบริ เวณเมืองสุ โขทัยและสวรรคโลกหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม การสันนิ ษฐานว่าเมือง
“เฉลี่ยง” ในพงศาวดารสยามอย่ างย่ อ อยู่ที่ไหนกลับเป็ นบริ เวณอื่นทั้งหมด ในพงศาวดารโยนก
ของพระยาประชากิจกรจักร์ ระบุวา่ เมืองไตรตรึ งส์คือเมืองกาแพงเพชร แต่ก่อนคงจะมีชื่อว่าแคว้น
เฉลี่ ยง สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพทรงสันนิ ษฐานไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา เล่ ม 1 ว่าน่ าจะเป็ นเมืองนครปฐมในปั จจุบนั ส่ วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสื อพระราชกรัณยานุสร ว่า “...สมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 1 ซึ่ ง
ได้เถลิงถวัลยราชสมบัติในกรุ งเทพมหานครเฉลียงได้ 6 ปี แล้ว ย้ายมาทรงสร้างกรุ งเทพทวาราวดีศรี
อยุธยามหานคร...”79
นอกจากนี้ ข้อสันนิ ษฐานของไมเคิล ไรท์ ที่ว่าเซอร์ จอห์น เบาว์ริง มิได้สนใจสาเนาแปล
ศิลาจารึ กหลักที่ 1 ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชทานให้ อาจไม่เป็ นไปตามนั้น
เนื่องจากหนังสื อ The Kingdom and People of Siam (ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม) ที่ตีพิมพ์ใน
กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อ ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2400)80 กลับปรากฏเรื่ องราวของพระร่ วงและ
เมืองสุ โขทัยอยูด่ ว้ ยในส่ วนที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ ไทย เริ่ มแรกได้มีการกล่าวถึงเรื่ องราวของพระ
ร่ วงผูม้ ีบุญญาธิ การได้ข้ ึนครองแผ่นดิน เมื่อ พ.ศ. 1000 ทั้งยังได้คิดประดิษฐ์ตวั อักษรไทยขึ้นใช้
สื่ อสารกันในหมู่พระภิกษุสงฆ์81 เนื้ อความส่ วนนี้ ผวู้ ิจยั สันนิ ษฐานว่าอาจจะมาจากสาเนาแปลศิลา
จารึ กที่แปลแล้วจานวน 14 บรรทัด ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยพระราชทานแก่
เซอร์จอห์น เบาว์ริง

โปรดดูใน ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุ โขทัย พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2552)
ข้อความที่อา้ งถึง “เฉลี่ยง” ในหนังสื อเล่มต่างๆ นี้อา้ งอิงมาจากเชิ งอรรถของวินยั พงศ์ศรี เพียร, “พงศาวดารสยาม
อย่างย่อ พระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ,” ใน ความยอกย้อนของอดีต: พิพธิ นิพนธ์ พลตรี หม่ อมราชวงศ์
ศุ ภวัฒย์ เกษมศรี (กรุ งเทพฯ: งานกราฟฟิ ค 2537), หน้า 75 – 76. ส่วนที่ขีดเส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั
80
เซอร์จอห์น เบาว์ริง, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม 1 แปลโดย นันทนา ตันติเวสส และคณะ, (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโต
โยต้าประเทศไทย: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 2547), หน้า 3.
81
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 67.
78
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สาหรับส่ วนต่อมาที่ได้กล่าวถึง “พงศาวดารราชอาณาจักรสยาม” มี 2 ส่ วน ส่ วนแรกชื่อว่า
พงศาวดารเหนื อ ส่ วนที่ 2 เป็ นพงศาวดารสมัยกรุ งศรี อยุธยาสิ้ นสุ ดที่รัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง
บอกได้ชดั เจนว่ามาจากหนังสื อที่พระสังฆราชปั ลเลอกัวซ์พิมพ์ออกมา82 ในส่ วนแรกเป็ นเรื่ องใน
พงศาวดารเหนือ ผสมกับเรื่ องพระร่ วงและอื่นๆ สาหรับส่ วนที่ 2 เริ่ มกล่าวถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง
โดยสุ โขทัยเป็ น 1 ใน 16 “เมื องขึ้นของพระเจ้ากรุ งสยาม” ส่ วนเมืองอื่นๆ ก็เช่ น มะละกา ชวา
นครศรี ธรรมราช รวมทั้งเมืองในหัวเมืองฝ่ ายเหนือทั้งหมด เป็ นต้น83
สิ่ ง ที่ น่ า สนใจยิ่ ง ไปกว่ า นี้ คื อ พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้า อยู่ หั ว ได้ท รงมี พ ระ
ราชหัตถเลขามาถึงเซอร์ จอห์น เบาว์ริง และมีพระบรมราชาธิ บายเกี่ยวกับพงศาวดารราชอาณาจักร
สยามส่ วนที่ 2 ไว้วา่ พรรณนาข้อความที่เป็ นจริ งมากพอ น่าเชื่อถือได้84 แต่สาหรับในส่ วนแรกนั้น
ทรงมีพระบรมราชาธิ บายว่า
“ส่ วนแรกของพงศาวดารโบราณของสยามตอนเหนือ ได้จดั ทาขึ้นและ
ตีพิมพ์โดยสังฆราชปั ลเลอกัวซ์ การอ่านจากหนังสื อที่มีผวู้ จิ ยั คนหนึ่ง แต่อีก
ทางหนึ่งได้มาจากหนังสื อพงศาวดารสยามสมัยโบราณด้วยและเป็ นหนังสื อที่
สังฆราช จี. ปั ลเลอกัวซ์ ไม่รู้ที่มา ทั้งหมดเต็มไปด้วยนิทานชาดกและไม่มีความ
น่าเชื่อถือ”85
ข้อสันนิ ษฐานของผูว้ ิจยั ต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
อาจทรงเห็นว่าเรื่ องพงศาวดารประเทศสยามนั้นควรได้รับการตรวจสอบจากพระองค์ก่อน มิใช่เอา
มาจากหนังสื อที่ พระองค์ไม่ รู้ที่มาที่ไปของข้อมูล ตี พิม พ์โดยชาวต่า งชาติอย่างพระสังฆราชปั ล
เลอกัวซ์ เต็มไปด้วยตานานเรื่ องเล่าเหลือเชื่ อซึ่ งพระองค์ไม่เห็ นชอบด้วย อีกทั้งพระองค์ทรงเคย
เขียนพงศาวดารสยามอย่ างย่ อ ซึ่ งค้นคว้าจาก “หน้าหนังสื อพงศาวดารโบราณของสยาม”86 เคยได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ ไปสู่ นานาชาติและน่าจะตั้งพระทัยให้เป็ น “ฉบับทางการ” มากกว่า

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 69 – 85.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 71.
84
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 68.
85
เรื่ องเดียวกัน, 100. (เชิงอรรถที่ 3) เซอร์ จอห์น เบาว์ริง แปลมาจากพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ซึ่ งเบาว์ริงออกพระนามว่าเป็ น “พระเจ้าแผ่นดินสยามองค์ที่หนึ่ง”
86
วินยั พงศ์ศรี เพียร, “พงศาวดารสยามอย่างย่อ พระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ,” ใน ความ
ยอกย้อนของอดีต: พิพธิ นิพนธ์ พลตรี หม่ อมราชวงศ์ ศุ ภวัฒย์ เกษมศรี (กรุ งเทพฯ: งานกราฟฟิ ค 2537), หน้า 74.
82
83

92

อย่างไรก็ตาม หลังจากข้อเขียนเรื่ องพงศาวดารสยามอย่างย่อ แล้ว ผูว้ จิ ยั ไม่พบงานพระราช
นิพนธ์อื่นของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับสุ โขทัย นอกจากนี้ เรื่ องสุ โขทัยที่ “ปรากฏ” ขึ้นมา กลับไม่ถูก
ทาให้ต่อเนื่ องหรื อทาให้กลายเป็ นสิ่ งสาคัญเท่าใดนัก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวมิได้
เสด็จประพาสเมืองสุ โขทัยอีก แม้จะเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ ายเหนื ออีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2409 แต่ก็
เพียงเสด็จพระราชดาเนินไปสมโภชพระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุ โลกเท่านั้น87 เป็ นไปได้วา่ ในเวลา
นั้นเป็ นช่ วงแห่ งการ “ค้นหา” อดี ตของสยาม ความสนใจของพระองค์จึง ไม่ได้อยู่ที่ส่ิ งใดสิ่ งหนึ่ ง
เพียงอย่างเดียว จะเห็นว่าพระองค์สนใจการสื บค้นอดีตจากที่อื่นๆ อีก
ตัวอย่างที่สาคัญคือ ความสนพระทัยเรื่ องพระปฐมเจดีย ์ เมืองนครชัยศรี จากหลักฐานที่ว่า
เจ้าพระยาทิ พากรวงศ์ (ขา บุ นนาค) ได้กล่ าวถึงคาสันนิ ษฐานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ที่มีต่อพระปฐมเจดียไ์ ว้วา่ เป็ นมหาเจดียท์ ี่ใหญ่กว่าพระเจดียใ์ ดๆ ในสยาม คงจะเป็ นของเก่า
มาช้า นาน จึ ง ได้ถู ก เรี ย กว่า เป็ นพระปฐมเจดี ย ์88 และเป็ นองค์พ ระมหาเจดี ย ์โบราณเมื่ อ แรกตั้ง
พระพุทธศาสนา เมื่ อเป็ นเช่ นนั้นแล้ว เมืองนครปฐมโบราณก็น่าจะเป็ นบ้านเมืองใหญ่โตของคน
โบราณด้วย89 อีกทั้งพระปฐมเจดียน์ ้ ีน่าจะ “...มีกษัตริ ยแ์ ต่โบราณตั้งเป็ นเมืองหลวงอยูท่ ี่น้ นั สร้างขึ้น
ก่อนพระเจดียท์ ้ งั ปวงในสยามประเทศ”90 ข้อความที่ยกมานี้ พอจะทาให้ทราบได้วา่ ทรงสนพระทัย
เรื่ อง “โบราณ” และทรงพยายามสันนิ ษฐานหาต้นกาเนิ ดแห่ งอดีตของสยาม โดยการศึกษาและ
สื บค้นจากโบราณสถานนัน่ เอง
หลังจากทรงขึ้นครองราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2394 แล้วได้โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์
พระปฐมเจดี ยเ์ มื่ อ พ.ศ. 2396 เสร็ จแล้วมีการสมโภช มีบนั ทึกถึ ง “อิทธิ ปาฏิ หาริ ย ์” ที่เกิ ด ณ พระ
ปฐมเจดีย ์ ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังที่เมืองนครปฐมชื่อวังปฐมนคร ทั้งยังมีการขุดคลองชื่อ
คลองเจดียบ์ ูชาให้เข้าไปถึงบริ เวณวังด้วย 91 ผลจากการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดียแ์ ละการขุดคลอง
การวางผังเมืองใหม่โดยมีการย้ายที่วา่ การเมืองนครชัยศรี มาอยูท่ ี่ตาบลพระปฐมเจดียเ์ มื่อ พ.ศ. 2444

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 6. (กรุ งเทพฯ: บริ ษทั พิมพ์ดี, 2547), หน้า 300.
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หน้า 406 – 407.
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การตัดถนน การสร้ างทางรถไฟในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทาให้พ้ืนที่
รอบๆ และบริ เวณใกล้เคียงพระปฐมเจดียเ์ กิดความเจริ ญ มีคนอพยพมาอยูห่ นาแน่นขึ้นเรื่ อยๆ92
หากย้อนกลับไปดูพงศาวดารสยามอย่ างย่ อ ผูว้ ิจยั มีขอ้ สังเกตคือ ข้อเขียนชิ้นนี้ ได้กล่าวถึง
เรื่ องพระเจ้าอู่ทองได้แต่งงานกับพระราชธิ ดาของพระเจ้าศิริชยั เชี ยงแสนและครองราชสมบัติต่อ
จากพระสัสสุ ระ (พ่อตา) ของพระองค์ โดยครองเมืองเฉลี่ ยงก่ อนและต่อมาได้ยา้ ยเมืองหนี โรค
ระบาดไปตั้งเมืองใหม่คือกรุ งศรี อยุธยา93 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงชี้ ชดั ว่า
เมืองเฉลี่ ยงอยู่บริ เวณใด แต่ทรงบอกที่ต้ งั ว่าอยู่ใน “ภาคตะวันตกของกลางแผ่นดินสยาม”94 หากดู
แผนที่แล้วจะพบว่าเมื องนครชัยศรี อยู่ทางตะวันตกค่อนไปทางเหนื อของกรุ งเทพฯ อีกทั้งสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า ต้นวงศ์ของพระเจ้าอู่ทองน่าจะ
ตั้งอยูท่ ี่เมืองชัยศิริ หรื อ ศิริชยั คือเมืองนครปฐมในปั จจุบนั 95 หรื อในอดีตคือเมืองนครชัยศรี ดังนั้น
เป็ นไปได้ ห รื อไม่ ว่ า เมื่ อ กล่ า วถึ ง เมื อ งเฉลี่ ย งซึ่ งเป็ นเมื อ งที่ เ จริ ญมาก่ อ นกรุ งศรี อยุ ธ ยา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จะทรงนึกถึงเมืองนครชัยศรี อยูใ่ นพระทัย หากเป็ นเช่นนั้นก็
อาจจะเป็ นคาตอบได้วา่ ทาไมพระองค์จึงสนใจและโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระปฐมเจดีย ์ รวมทั้งขุด
คลอง สร้างวัง ฯลฯ
คาอธิ บายอีกประการหนึ่ งอาจเป็ นเรื่ องภูมิศาสตร์ ที่ต้ งั พระปฐมเจดียน์ ้ นั อยู่ใกล้กรุ งเทพฯ
เดินทางสะดวก หากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระประสงค์จะทาสิ่ งใดกับพระปฐม
เจดี ย ์ก็ ง่ า ยและเร็ ว กว่ า เมื อ งสุ โ ขทัย ซึ่ งอยู่ ไ กลถึ ง หัว เมื อ งฝ่ ายเหนื อ แม้แ ต่ ก ารเชื่ อ มโยงกับ
“พงศาวดารสยาม” การอ้างอิงว่าบริ เวณพระปฐมเจดียเ์ คยเป็ นเมืองหลวงของสยามมาก่อนอาจจะดู
เป็ นไปได้มากกว่าและอาจเป็ นสาเหตุให้พระองค์ “เลือกใช้” และจัดการกับพระปฐมเจดียโ์ ดยปล่อย
เมืองสุ โขทัยทิ้งไว้ แม้แต่ศิลาจารึ กที่ทรง “ค้นพบ” ก็มิได้มีบทบาทอะไรตลอดรัชสมัยของพระองค์
ผูว้ ิจยั เห็นว่าความสนพระทัยเรื่ องพระปฐมเจดีย ์ เมืองนครชัยศรี ของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เกี่ยวพันกับความพยายามที่จะค้นหาเมืองที่ “มาก่อน” กรุ งศรี อยุธยาและอธิ บาย
“อดีต” ของสยามให้ไกลออกไปกว่ากรุ งศรี อยุธยาไม่ต่างจากที่ทรงสนใจเมืองสุ โขทัย เพียงแต่นคร
ชัยศรี น้ นั ได้เปรี ยบทางภูมิศาสตร์ กว่าสุ โขทัย อย่างไรก็ตาม ความคลุมเครื อของประวัติศาสตร์ ก่อน
อารยะหญิง ศรัณพฤฒิ, “ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ เรื่อง “เมืองนครปฐม”,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2534), หน้า 14. และดูเพิ่มเติมที่ ธี ระ แก้วประจันทร์, “การขยายตัวของ
เมืองนครปฐม อันเนื่องมาจากการสร้ างองค์พระปฐมเจดีย ์ (พ.ศ. 2396 – 2456),” วารสารประวัติศาสตร์ (2534): 44 – 51.
93
วินยั พงศ์ศรี เพียร, “พงศาวดารสยามอย่างย่อ พระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั .” ใน ความ
ยอกย้อนของอดีต: พิพธิ นิพนธ์ พลตรี หม่ อมราชวงศ์ ศุ ภวัฒย์ เกษมศรี (กรุ งเทพฯ: งานกราฟฟิ ค 2537), หน้า 75.
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สมัยกรุ งศรี อยุธยาในพงศาวดารสยามอย่ างย่ อ เปิ ดโอกาสให้ผอู้ ่านโดยเฉพาะคนรุ่ นหลังตีความได้
อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการตีความเพื่อค้นหาข้อมูลหรื อค้นหาความคิดและโลกทัศน์ที่แฝงอยู่ใน
พระราชนิพนธ์ชิ้นนี้
สิ่ งสาคัญที่ควรชี้ให้เห็นอีกคือ เรื่ องราวเกี่ยวกับอดีตและ “ของโบราณ” ต่างๆ นี้ เกี่ยวพันกับ
ความพยายามอธิ บายและยืนยันสถานะพระมหากษัตริ ยข์ องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
เองด้วย การที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองนครชัยศรี หัวเมืองฝ่ ายเหนือ หรื อที่อื่นๆ มักตามมาด้วย
เรื่ องอิทธิ ปาฏิหาริ ยต์ ่างๆ ที่แสดงถึงความมีบุญญาธิ การของพระองค์เสมอ96 เช่น เมื่อพระวชิรญาณ
ภิกขุเดิ นทางไปพระปฐมเจดี ยค์ รั้ งแรกได้ทรงอธิ ษฐานว่าหากในมหาเจดียน์ ้ ี มีพระธาตุ จะขอให้
เทพยดาแบ่งพระธาตุให้บา้ ง เมื่อเสด็จกลับมาจาพรรษาที่วดั สมอรายได้เดือนเศษแล้วก็ได้มีพระสงฆ์
จากวัด มหาธาตุ ม าเข้า เฝ้ าฯ ทู ล ว่ า เกิ ด เหตุ ป าฏิ ห าริ ย ์ใ นวัด มหาธาตุ คื อ ในห้อ งพระพุ ท ธรู ป ที่
ประดิษฐานพระธาตุน้ นั เกิดมีพระธาตุเพิม่ ขึ้นมาอีก 2 องค์97
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราช
องค์ที่ 8 แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ เรื่ อ ง “อภิ นิ ห ารการประจัก ษ์ ” เป็ นเรื่ อ งพระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังเป็ นวชิ รญาณภิกขุจนกระทัง่ สวรรคต โดยเน้น
เหตุอศั จรรย์ อิทธิ ปาฏิหาริ ยต์ ่างๆ ที่เกิ ดขึ้นกับพระองค์ อีกครึ่ งเรื่ องเป็ นคาแปลศิลาจารึ กสุ โขทัย มี
เรื่ องเล่าว่าเมื่อพระวชิ รญาณภิกขุเสด็จธุ ดงค์หวั เมืองฝ่ ายเหนือได้เกิดอิทธิ ปาฏิหาริ ยข์ ้ ึนตามรายทาง
เช่น จระเข้ใหญ่มาร้องชื่ นชมพระบารมีที่ชยั นาท เมื่อเสด็จฯ ถึงแก่งหลวง เมืองสวรรคโลกปรากฏ
ว่ามีปลาเกิ ดขึ้นในแก่งมากมายให้ชาวบ้านได้มาจับ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มีปลาเลย เหตุอศั จรรย์ที่
เกิ ดขึ้นนั้นเป็ นเพราะพระบารมี 98 ครั้นเสด็จธุ ดงค์ถึงเมืองสุ โขทัยเก่า พระองค์พบพระแท่นมนังค
ศิลาบาตรซึ่งชาวเมืองต่างเคารพว่าเป็ นของศักดิ์สิทธิ์ ต้องทาความเคารพ ต้องมีการสมโภชทุกปี ทั้ง
ยังห้ามไม่ให้คนเข้าไปใกล้ แต่เมื่อพระวชิรญาณภิกขุได้ทอดพระเนตรแล้วก็ทรง “...เสด็จตรงเข้าไป
ที่แท่นศิลานั้น พวกกรมการปากสั่นกลัวเต็มทีกราบทูลว่าที่นี่ขลังนัก เสด็จทรงยืนประทับรับสั่งว่า
อย่าทาๆ แล้วเสด็จขึ้นทรงนัง่ บนแผ่นศิลารับสั่งว่าอยูท่ าไมกลางป่ า ไปอยูบ่ างกอกด้วยกัน จะได้ฟัง
ผูว้ ิจยั ได้ความคิดเรื่ องนี้มาจากการอ่านบทความ “พระปฐมเจดียก์ บั เมืองนครปฐม,” ของ ผศ. ดร. สุ ธาชัย ยิม้ ประเสริ ฐ
โดยผูเ้ ขียนได้ช้ ีให้เห็นถึงการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงอธิ บายเรื่ องพระปฐมเจดี ยเ์ ป็ นเจดียบ์ รรจุพระธาตุดว้ ยการ
อ้างอิทธิปาฏิหาริ ยข์ องพระองค์เองและอีกหลายกรณี
97
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์, เรื่องพระปฐมเจดีย์ (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระ
ธรรมสิ ริชยั 23 มีนาคม 2528), หน้า 72. อ้างถึงใน สุ ธาชัย ยิม้ ประเสริ ฐ, “พระปฐมเจดียก์ บั เมืองนครปฐม,” ศิลปวัฒนธรรม 12, 1:
166
98
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์, ขอมและไทยโบราณ อักษรจารึกในเสาศิลา ณ เมืองสุ โขทัย
และอภินิหารการประจักษ์ (กรุ งเทพฯ: คณะอนุกรรมการมรดกของชาติ สานักนายกรัฐมนตรี , 2534), หน้า 9.
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เทศน์จาศีล ครั้นเห็นเงียบสบายอยู.่ ..” เมื่อเสด็จฯ กลับกรุ งเทพฯ ได้รับสั่งให้ชะลอพระแท่นมนังค
ศิลาบาตรและศิลาจารึ กวัดป่ ามะม่วง (ภาษาเขมร) ลงมากรุ งเทพฯ ด้วย99
นอกจากนี้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์ ยังทรงบอกเล่าถึงเรื่ อง
ศิลาจารึ กที่ได้มาจากสุ โขทัยไว้อย่างน่าสนใจอย่างยิง่ ว่า
“...เสาศิลาที่เอาลงมานั้นคิดดูก็เป็ นอัศจรรย์ ดูเหมือนเทพเจ้าในเมืองนั้น
จะบันดาลดังจะทูลว่า นานไปท่านจะได้เป็ นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ มีพระเกียรติยศ
เกียรติคุณ เช่นพระบาทกัมรเตงอัญศรี สุริยพงษรามมหาธรรมราชาธิราชซึ่ งเป็ น
เอกราชในเมืองศรี สัชนาลัย ดังที่มีในจดหมายในเสาศิลาฉะนั้น เพราะเมื่อเสด็จ
ไปประทับอยูใ่ นเมืองนั้น รับสั่งว่ามาถึงเมืองนี้สบายพระทัยนัก ดูเหมือนเมืองที่
เคยเสด็จอยูม่ าแต่ก่อนทีเดียว
ครั้นเวลากลางคืนทรงพระสุ บินไปว่า ชาวเมืองนั้นทั้งไพร่ ท้ งั ผูด้ ีมีบรรดาศักดิ์
มาเฝ้ ามาก ทูลเชิญเสด็จจะให้ประทับอยูใ่ นเมืองนั้นให้นานๆ เสาศิลาคิดดูเหมือน
เทพยดาจะบันดาลให้เอามา เพราะไม่สามารถที่จะทูลด้วยวาจาให้ทราบได้ จึงบันดาล
เป็ นปริ ยาย ให้นามาเพื่อจะให้รู้ความ เพราะในเรื่ องในหนังสื อในเสาศิลานั้นถูกต้อง
กับรัชกาลที่เป็ นไปนี้โดยมาก”100
เรื่ องราวการค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตามที่ต่างๆ ทาให้การเสด็จธุ ดงค์น้ ี มิใช่ แค่
การเสด็จไปท่องเที่ ยวสักการะปูชนี ยสถานโดยมีวตั ถุ ประสงค์เชิ งประวัติศาสตร์ 101 หรื อเป็ นไป
เพราะความต้องการแสวงหาความรู ้ อยากสัมผัสหลักฐานต่างๆ ที่นอกเหนือจากในตาราเพียงเท่านั้น
แต่ เ ป็ นไปเพื่ อ เสริ ม สร้ า งพระบารมี ข องพระองค์ ท าให้ เ ห็ น ว่ า พระองค์เ หมาะสมที่ จ ะเป็ น
พระมหากษัตริ ยด์ ว้ ย
เมื่ อเป็ นเช่ นนั้น ทาให้เกิ ดคาถามขึ้ นมาว่าการที่ พระองค์มีท่า ทีสนพระทัย โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ต่างๆ นั้นเป็ นไปเพราะทรงสนพระทัยอย่างแท้จริ งหรื อไม่ สุ ธาชัย ยิ้มประเสริ ฐ ตั้ง
ข้อสังเกตไว้ว่า กรณี การบูรณปฏิ สังขรณ์พระปฐมเจดียน์ ้ นั แม้ต้ งั พระทัยว่าจะบูรณะให้จงได้แต่
ครั้นทรงขึ้นครองราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2394 แล้วกลับรอถึง 2 ปี จึงมีการตั้งกองบูรณะอย่างจริ งจัง
เมื่อเทียบกับวัดท่าเกวียนของพระอธิ การแก้วซึ่ งได้เคยพยากรณ์ไว้เมื่อต้น พ.ศ. 2393 ว่าพระองค์จะ
เรื่ องเดียวกัน.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 9 – 10.
101
ปฐมฤกษ์ เกตุทตั , “พัฒนาการโบราณคดีในประเทศไทย,” เมืองโบราณ 21, 1-4(ม.ค. – ธ.ค. 2538): 29.
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ได้เป็ นกษัตริ ย ์ เมื่อเป็ นจริ งตามคาทานายในอีก 1 ปี ต่อมา พระองค์ก็ได้บูรณปฏิสังขรณ์วดั ท่าเกวียน
ขึ้นเป็ นวัดมหาพฤฒารามในปี แรกนั้นทันที อีกทั้งเมื่อขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์เสด็จมาวัดพระ
ปฐมเจดี ยอ์ ีกเพียง 2 ครั้ง แม้แต่การก่ อพระฤกษ์พระปฐมเจดี ยก์ ็มิไ ด้เสด็จไป โดยมีรับ สั่งว่า มี
ราชการอยูใ่ นกรุ ง เสด็จออกไม่ได้102
ผูว้ ิจยั ขอตั้งข้อสังเกตทิ้งท้ายไว้ในกรณี เมืองสุ โขทัยเช่ นกันว่าเหตุที่พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มิได้เสด็จฯ เมืองสุ โขทัย มิได้กล่าวถึงเรื่ องศิลาจารึ กหลักที่ 1 และไม่มีงานเขียนที่
กล่าวถึงสุ โขทัยโดยตรงอีกหลังจากครองราชย์ตลอดจนในรัชสมัยนั้น อาจเป็ นเพราะพระองค์มิได้
สนพระทัยสุ โขทัยในแง่ประวัติศาสตร์ อย่างแท้จริ ง แต่เป็ นไปเพราะมีจุดมุ่งหมายประการอื่นด้วย
ไม่ ว่า จะเป็ นการใช้ “อดี ต ” เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ นทางการเมื อ งระหว่า งประเทศ เช่ น ในกรณี
พงศาวดารสยามอย่ างย่ อ หรื อเป็ นไปเพื่อการเสริ มบุญญาธิ การของพระองค์เอง เมื่อไม่ทรงเห็นว่า
“อดีต” นั้นจะมีประโยชน์อนั ใดต่อไป จึงมิได้ทรง “เลือกใช้” สิ่ งนั้นอีก
3.4 การแสวงหาความรู้เรื่องสุ โขทัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว
เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เกิ ดความเปลี่ยนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ทั้งจากการปฏิรูปการปกครองและการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลตั้งแต่พ.ศ. 2435
เป็ นต้นมาซึ่งเป็ นความพยายามรวมอานาจเข้าสู่ ศูนย์กลาง การเผชิญกับแรงกดดันของลัทธิ ล่าอาณา
นิคมทาให้เกิดการปรับตัวทางความคิดและความรู้ในหมู่ชนชั้นนา รวมไปถึงการค้นหาอดีต สื บค้น
ที่ม าของตนเอง ทั้ง จากการศึ ก ษาหาความรู้ การอ่ า นหนังสื อ การเขี ย นหนังสื อ การสะสมของ
โบราณต่างๆ และการท่องเที่ยวสารวจไปทัว่ พระราชอาณาจักร
ความรู้เรื่ องอดีตของสุ โขทัยเป็ นหนึ่งในหลายเรื่ องที่ชนชั้นนาให้ความสนใจเช่นกัน โดย
ปรากฏอยูใ่ นงานเขียนที่ออกมาในช่วงระยะเวลานั้น งานชิ้นสาคัญที่กล่าวถึงสุ โขทัยเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ในงานคื อเรื่ องพระราชพิธี สิ บ สองเดื อน พระราชนิ พ นธ์ ของพระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ตีพิมพ์ลงในหนังสื อวชิ รญาณ เริ่ มเมื่อ พ.ศ. 2431 เนื่ องจากทรงรับบัญชาการหอพระ
สมุดวชิ รญาณแทนสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ ามหาวชิ รุณหิ ศ และคณะกรรมการหอพระ
สมุดวชิรญาณกราบบังคมทูลขอให้พระราชนิพนธ์อธิบายเรื่ องประเพณี ต่างๆ103

สุ ธาชัย ยิม้ ประเสริ ฐ, “พระปฐมเจดียก์ บั เมืองนครปฐม,” ศิลปวัฒนธรรม 12, 1: 172. และดูที่เรื่ อง “ปฏิสงั ขรณ์
พระปฐมเจดีย”์ ใน เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 6. (กรุ งเทพฯ: บริ ษทั พิมพ์ดี, 2547), หน้า 408 – 416.
103
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระราชพิธีสิบสองเดือน (พระนคร: กรมศิลปากร, 2496), หน้า ก – ข.
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วชิ รญาณเป็ นนิ ตยสารที่ออกโดยหอพระสมุดวชิ รญาณ 104 ความส าคัญของวชิ รญาณคื อ
เป็ นสื่ อกลางเพื่อแจ้งข่าวสาร รวมทั้งเป็ นพื้นที่เพื่อแสดงและเผยแพร่ ความรู้ดา้ นต่างๆ เพราะมีการ
เปิ ดให้สมาชิ กได้เขี ยนบทความนามาลงตีพิมพ์ หน้าที่ของหนังสื อ วชิ รญาณคือ “...เป็ นหนังสื อ
รวบรวมเรื่ องราวการต่างๆ ทั้งเก่าใหม่ ซึ่ งเป็ นวิชา ความรู้ ศิลปาการศึกษา การช่ าง ญาณะเครื่ องรู้
ทั้งหลายแลคาภีร์แบบฉบับต่างๆ ที่เป็ นคุณประโยชน์ ควรที่จะทราบไว้ประดับสติปัญญาแก่ท่าน
ผูอ้ ่าน”105 ความรู้ในวชิ รญาณเผยแพร่ อยูใ่ นหมู่สมาชิกซึ่ งเป็ นพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชสานัก
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสนใจใคร่ รู้ แ ละการแสวงหาความรู้ ส มัย ใหม่ ข องชนชั้น น าสยาม อัน
เนื่องมาจากโครงสร้างรู ปแบบของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปและการเผชิญหน้ากับลัทธิ ล่าอาณานิคม ทา
ให้ชนชั้นนาเกิดการแสวงหาความรู้ท้ งั ความรู้แบบตะวันตกที่ตอ้ งตามให้ทนั และความรู้จากท้องถิ่น
สยามที่ทาให้ชนชั้นนาตระหนักถึงเรื่ องของชาวบ้านและเป็ นข้อมูลเพื่อใช้ในการปกครอง รวมไป
ถึ งการปรับปรุ งความรู ้ ด้ งั เดิ มของตนให้ทนั สมัยและมีเหตุผลมากขึ้น ในขณะเดี ยวกันก็รักษาอัต
ลักษณ์บางอย่างของตนเพื่อตอบโต้กบั กับความรู้แบบตะวันตก106
พระราชนิพนธ์เรื่ องพระราชพิธีสิบสองเดือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ได้ทรงอ้างอิงข้อมูลจากหนังสื อนางนพมาศ หรื อ ตารับท้ าวศรีจุฬาลักษณ์ ค่อนข้างมาก การอ้างอิง
ถึงสุ โขทัยอยูใ่ นเรื่ อง “พระราชพิธีลอยพระประทีป ” มีความว่าการลอยพระประทีปนี้ เป็ น “...ราช
ประเพณี ซ่ ึ งมีมาในแผ่นดินสยามแต่โบราณ ตั้งแต่พระนครยังอยูฝ่ ่ ายเหนือ”107 นอกจากนี้ พระองค์ยงั
กล่าวถึงการลอยพระประทีปแต่โบราณโดยอ้างอิงกับเรื่ องนางนพมาศคือ “การลอยประทีปที่วา่ ใน
กฎหมายนี้ มีเนื้ อความเข้าเค้าเรื่ องนพมาศ ซึ่ งว่าท้าวศรี จุฬาลักษณ์ซ่ ึ งเป็ นท้าวพระสนมเอก แต่ครั้ง
พระเจ้าอรุ ณมหาราชคือพระร่ วง ซึ่ งเป็ นพระเจ้าแผ่นดินสยามตั้งแต่กรุ งตั้งอยู่ ณ เมืองสุ โขทัย...”108
นอกจากนี้ยงั น่าจะทรงได้ขอ้ มูลมาจากพงศาวดารเหนือ อีกด้วย โดยในพงศาวดารเหนือมีการออก
ชื่อ “พระร่ วงอรุ ณกุมารเมืองสวรรคโลก” และ “พระร่ วงเมืองศุโขทัย”109 คล้ายคลึงกับพระเจ้าอรุ ณ

วชิรญาณ ออกครั้งที่ 1 พ.ศ. 2427 – 2428 รวม 2 ปี โดยออกรายปั กษ์อยูน่ าน 6 เดือน จึงเปลี่ยนมาเป็ นรายเดือน ออก
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2337 – 2448 รวม 12 ปี ส่ วนวชิรญาณวิเศษ ออกเป็ นรายสัปดาห์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2429 – 2437 รวม 9 ปี โปรดดูเพิ่มเติมที่
หอพระสมุดวชิรญาณสาหรับพระนคร (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, 2543)
105
พระยาภาสกรวงศวรราชณัต นฤปรัตนสบุรีย,์ “อธิบายคาวิชา,” วชิรญาณ. 1(จ.ศ. 1246), หน้า 53. อ้างถึงใน ธนพงศ์
จิตต์สง่า, ““วชิรญาณ” กับการแสวงหาความรู้ ของชนชั้ นนาของสยาม พ.ศ. 2427 – 2448,” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 102.
106
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 134 – 209.
107
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระราชพิธีสิบสองเดือน (พระนคร: ผ่านฟ้ าพิทยา, 2509), หน้า 25.
108
เรื่ องเดียวกัน.
109
โปรดดู พระวิเชียรปรี ชา, (น้อย), พระราชพงศาวดารเหนือ (พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2501)
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มหาราชในพระราชนิ พนธ์เรื่ องพระราชพิธี “การลอยพระประทีป” หรื อแม้แต่การกล่าวถึงสยาม
โบราณที่เคยมีพระนครอยูฝ่ ่ ายเหนือก็น่าจะได้อิทธิพลมาจากเรื่ องเดียวกัน
ธงชัย วินิจจะกูล เคยให้ความคิดเห็ นในเรื่ องความคิดของชนชั้นนาไทยเกี่ ยวกับหนังสื อ
เรื่ องนางนพมาศไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ ทรงตระหนัก เป็ นอย่า งดี ว่าเป็ นงานที่ นิพนธ์ข้ ึ นในสมัยรั ชกาลที่ 3
อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเชื่ อด้วยว่าต้นรากของเรื่ องนางนพ
มาศมาจากสมัย สุ โ ขทัย จริ ง ๆ และได้มี ก ารแต่ ง เพิ่ ม เติ ม เพราะท านองการเขี ย นก็ ย งั เป็ นแบบ
พราหมณ์อยูม่ าก สาเหตุสาคัญอีกประการหนึ่งคือ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ผู้
เป็ นพระราชบิดาก็เชื่อถือเอกสารหนังสื อนี้เช่นกัน ทาให้พระองค์ทรงเชื่อถือตามไปด้วย110
การใช้สุโขทัย เป็ นฉากดาเนิ นเรื่ องราวนี้ ทาให้เห็ นว่า สุ โขทัย ได้ก ลายเป็ นยุคสมัย หนึ่ ง
นอกจากการกล่าวถึงพระนครเมื่อครั้งตั้งอยู่ ณ เมืองสุ โขทัยใน “พระราชพิธีลอยพระประทีป” แล้ว
ยังมี “พระราชพิธีเดือนสิ บ ” กล่าวถึงพิธีลอยบาป มีการอ้างอิงถึงพิธีพราหมณ์ครั้งสุ โขทัยและครั้ง
กรุ ง เก่ า ที่ ค งจะแตกต่ า งกันเรื่ องรายละเอี ย ดและเวลา 111 แม้ว่า พระบาทสมเด็จพระจุ ล จอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวจะมิได้ทรงกล่าวถึ งความต่อเนื่ องของสองยุค แต่ทาให้เห็นว่ามีความรู้สึกตระหนักรู้ถึง
อดีตอันรุ่ งเรื องของสมัยสุ โขทัยเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในวชิ รญาณมีเรื่ องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุ โขทัยลงตีพิมพ์จานวนหนึ่ ง ผูว้ ิจยั
เห็ นว่านี่ เป็ นช่ วงเวลาที่ชนชั้นปกครองได้คน้ หา เรี ยนรู้และถ่ ายทอดเรื่ องราวของสุ โขทัยในอดี ต
โดยมีวชิรญาณเป็ นสื่ อกลาง ความรู ้เกี่ยวกับสุ โขทัยที่เขียนลงในวชิ รญาณ มีท้ งั การเรี ยบเรี ยงเนื้ อหา
จากเอกสารตาราเก่า การแปลศิลาจารึ ก และการเขียนงานเรื่ องอื่นๆ ที่มีการอ้างอิงถึงสุ โขทัยในอดีต
ผูว้ ิจยั สารวจสารบาญของวชิ รญาณ112 ที่ออกครั้งที่ 1 ตั้งแต่ พ.ศ. 2427 – 2428 (ในตัวเล่มใช้ จ.ศ.
1246 – 1247) และออกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2337 – 2448 (ในตัวเล่มใช้ ร.ศ. 113 – 124) โดยมี
ข้อเขียนที่ตีพิมพ์ออกมาดังนี้

เก็บความจากการบรรยายของ ศ.ดร. ธงชัย วินิจจะกูล, “ยุคสมัยอย่างใหม่ในพระราชพิธีสิบสองเดือน” [ออนไลน์],
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แหล่งที่มา
http://www.youtube.com/watch?v=yJIP6LWX_WA
111
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระราชพิธีสิบสองเดือน (พระนคร: ผ่านฟ้ าพิทยา, 2509), หน้า 596.
112
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ คุณบุญพิสิฐ ศรี หงส์ ที่ได้เอื้อเฟื้ อเอกสารเรื่ อง สารบาญวชิรญาณ เล่ม 1 – เล่ม 11 รวบรวมโดย
รัชนี ทรัพย์วิจิตร และ จิรวัฒน์ สุขมะโน โดยได้ถ่ายสาเนาต้นฉบับมาจากหอสมุดดารงราชานุภาพ
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ตารางที่ 3.1 สารวจสารบาญข้ อเขียนในวชิรญาณทีเ่ กีย่ วข้ องกับสุ โขทัย113
รหัส/เล่ม/ตอน/ปี /หน้า
เรื่ อง
ว. 1/1/1/จ.ศ. 1246/61 ยอพระเกียรติสมเด็จพระร่ วงเจ้า โดย ท้าวศรี จุฬาลักษณ
ว. 1/1/1/จ.ศ. 1246/160 จาฤกแผ่นศิลาอักษรไทยย่อเมืองกาแพงเพชร์
ว. 1/1/1/จ.ศ. 1246/339 อักษรขอมแลไทยบุราณ จาฤกในเสาศิลาเมืองศุโขไทย
พระนิพนธ์ พระเจ้าบรมวงษเธอ กรมพระปวเรศวริ ยาลงกรณ์
ว. 2/1/2/จ.ศ. 1247/176 เรื่ องเรวดีนพมาศ
ว. 6/2/2/ร.ศ. 115/1995 โคลงสุ ภาสิ ตพระร่ วง โดย ขุนประเสริ ฐอักษรนิต์ ิ (แพ)
ว. 6/2/2/ร.ศ. 115/2369 โบราณศึกษา โดย ขุนประเสริ ฐอักษรนิต์ ิ (แพ)
ว. 8/3/2/ร.ศ. 116/3543 เรื่ องอภินิหารการประจักษ์ กรมสมเด็จพระปวเรศวริ ยาลงกรณ์
ว. 9/4/1/ร.ศ. 116/429 ลอยกระทง โดย นายทิม
ว. 11/5/1/ร.ศ. 117/351 พงษาวดารล้านช้าง โดย พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม)
ข้อเขียนที่ลงในวชิรญาณ มีท้ งั เรื่ องเกี่ยวกับกษัตริ ย ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ เรื่ องเล่า
ในอดีตและพงศาวดาร วิเคราะห์แล้วมักมีตน้ เค้าจากเรื่ องพระร่ วง เรื่ องนางนพมาศ (ตารับท้าวศรี
จุฬาลักษณ์) รวมไปถึ งเรื่ องอักษรและภาษา เช่ นในพระนิ พนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์ 114 ก็น่าสนใจอย่างยิ่ง ถือได้ว่าพระองค์เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการเล่า
เรื่ องสุ โขทัยและเรื่ องที่ เกี่ ย วข้องในรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ผูว้ ิจยั ได้
กล่าวถึ ง “อภินิหารการประจักษ์” ไปแล้ว อีกเรื่ องหนึ่ งคือ “อักษรขอมแลไทยบุราณ จาฤกในเสา
ศิลาเมืองศุโขไทย” เป็ นการแปลหลักศิลาจารึ กที่ได้มาจากเมืองเก่าสุ โขทัย สันนิ ษฐานว่าเป็ นการ
ทรงงานการแปลร่ วมกันของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขณะยังทรงเป็ นพระวชิรญาณ
ภิกขุกบั สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์ ขณะยังทรงเป็ นกรมหมื่นบวรรังษี
1. อ้างอิงรหัส/เล่ม/ตอน/ปี /หน้า จากสารบาญวชิรญาณ เล่ม 1 – เล่ม 11 รวบรวมโดย รัชนี ทรัพย์วิจิตร และ จิรวัฒน์
สุขมะโน ผูว้ ิจยั คงการสะกดคาตามต้นฉบับ และสารวจเฉพาะวชิรญาณ ไม่รวมวชิรญาณวิเศษ
114
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์ ทรงเป็ นพระสังฆราชพระองค์ที่ 8 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ มี
พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าชายฤกษ์ เป็ นพระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ วังหน้าในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย ทรงเป็ นผูม้ ีความสาคัญยิง่ ในเรื่ องการอ่านศิลาจารึ ก โดยทรงเป็ นพระองค์แรกที่สามารถอ่านศิลาจารึ กหลักที่ 4 (จารึ ก
วัดป่ ามะม่วง ภาษาเขมร) ได้ นอกจากนี้ ยงั ทรงสร้างพระกริ่ งขึ้นเป็ นครั้งแรกในประเทศไทย ณ วัดบวรนิ เวศ ต่อมาเรี ยกกันว่า “พระ
กริ่ งปวเรศ”
ดูเพิ่มเติมที่ ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, พระประวัติและงานสาคัญของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ ากรมพระยาปวเรศวริยาลง
กรณ์ ผู้ประทานกาเนิดพระกริ่งของไทย (กรุ งเทพฯ: รุ่ งเรื องสาส์นการพิมพ์, 2525)
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สุ ริยพันธุ์115 เมื่อถึงพ.ศ. 2467 ศาสตราจารย์ (ศ.) ยอร์ ช เซเดส์ (George Cœdès) ได้ตรวจชาระและ
แปลไว้ในหนังสื อประชุ มจารึ กสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุ งสุ โขทัย พิมพ์โดยหอพระสมุดวชิรญาณ116
ส่ วน “โบราณศึกษา” เป็ นข้อเขียนของพระยาปริ ยตั ิธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์ ) ขณะยังเป็ นขุน
ประเสริ ฐอักษรนิต์ ิ โบราณศึกษาในความหมายนี้ ไม่ใช่เรื่ องโบราณคดีดงั ที่ชื่ออาจจะทาให้เข้าใจผิด
ไปได้ แต่เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับประวัติการเรี ยนการสอนหนังสื อและวิชาการต่างๆ ของไทยซึ่ งผูเ้ ขียน
กล่าวย้อนอดีตไปถึง “กรุ งสุ โขทัย” และใช้เป็ นจุดเริ่ มต้นเรื่ อง117
ข้อเขีย นเกี่ ยวกับสุ โขทัยที่ล งในวชิ รญาณ จึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ย นรู้ และ
ค้นหาอดีต เป็ นหนึ่งในความรู้ อีกหลายๆ เรื่ องที่ชนชั้นนาสยามสนใจในเวลานั้น ในวชิ รญาณยังมี
งานเขียนที่เกี่ ยวข้องกับอดี ตความเป็ นมาของพื้นที่ต่างๆ ที่ชนชั้นปกครองสนใจอย่างพงศาวดาร
ต่างๆ เช่น เรื่ อง “ทูตานุทูตสยามครั้งกรุ งทวาราวดี” พระนิพนธ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดารงรา
ชานุภาพ (ร.ศ. 116/พ.ศ. 2440) “พงษาวดารเวียดนาม อย่างย่อตอนที่ 1 ลาดับกษัตริ ยท์ ้ งั หลายในกรุ ง
เวียดนาม” (ร.ศ. 116/พ.ศ. 2440) “พงศาวดารลาวเฉี ยง” (ร.ศ. 118/พ.ศ. 2442) “ตานานเมืองเชี ยง
แสน” (ร.ศ. 118/พ.ศ. 2442) “พงษาวดารลาดับกระษัตริ ยพ์ ม่า” (ร.ศ. 118/พ.ศ. 2442) เป็ นต้น118 รวม
ไปถึ ง เรื่ องวรรณกรรมเก่ า ของราชส านั ก ที่ เ ป็ นเรื่ องพระราชพิ ธี ต่ า งๆ หรื อเรื่ องเกี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนา ประพันธ์ข้ ึนด้วยฉันทลักษณ์อนั ซับซ้อน การนาพงศาวดารและวรรณกรรมเก่ามา
ตีพิมพ์ลงในวชิ รญาณ เป็ นไปเพื่อทาให้เรื่ องราวใน “หนังสื อเก่า” เหล่านี้เป็ นที่แพร่ หลายและไม่
สาบสู ญไป เป็ นการรักษาเอกสารเก่าซึ่ งถือเป็ นองค์ความรู้ที่สาคัญของชนชั้นนา อีกประการหนึ่งคือ
หนังสื อเก่าเหล่านี้มีลกั ษณะภาษาที่ถูกต้องเป็ นแบบแผน แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะถ่ายทอด
ความรู้อนั เป็ นมาตรฐานเพื่อรองรับระบบราชการที่กาลังขยายตัวและต้องการคนที่อ่านออกเขียนได้
เข้ามาทางานด้วย119
นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในสมัยรัชกาลที่ 5 ส่ วนหนึ่ง
เป็ นเรื่ องความสนใจของโบราณและกลายมาเป็ นการสะสมของเก่าหายากจนกลายเป็ นงานอดิเรก
ของชนชั้นนา โดยเฉพาะในช่วงต้นรัชกาล เช่น เมื่อพ.ศ. 2417 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดตั้ง “หอมิวเซี ยม”
ที่พระที่นง่ั สหทัยสมาคม (หอคองคอเดีย) มีนายเฮนรี อาลาบาศเตอร์ (Henry Alabaster) ต้นสกุล
ยอร์ช เซเดส์, ประชุ มจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุ งสุ โขทัย (พระนคร: หอพระสมุดวชิรญาณ, 2467), หน้า 5.
โปรดดู ยอร์ช เซเดส์, ประชุ มจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุ งสุ โขทัย.
117
โปรดดู พระยาปริ ยตั ิธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์), โบราณศึกษา (นครหลวงฯ: โรงพิมพ์สามมิตร, 2515)
สาหรับหนังสื อที่เอามาอ้างอิงนี้เป็ นการคัดบทความเรื่ องนี้ออกมาจากวชิรญาณ และเอาพิมพ์แยกต่างหาก
118
รัชนี ทรัพย์วิจิตร และจิรวัฒน์ สุขมะโน, สารบาญวชิรญาณ เล่ม 1 – เล่ม 11.
119
ธนพงศ์ จิตต์สง่า, ““วชิรญาณ” กับการแสวงหาความรู้ ของชนชั้นนาของสยาม พ.ศ. 2427 – 2448,” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 128.
115
116
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เศวตศิลาเป็ นผูอ้ านวยการ เมื่อถึงปี พ.ศ. 2419 มี “ประกาศเรื่ องให้เอาของต่างๆ มาตั้งหอมิวเซี ยม”
คือมีพระราชดาริ ให้จดั “เอกซฮิบิเชน” ที่หอมิวเซี ยม “ตามเคยเหมือนอย่างปี ก่อนๆ” ซึ่ งแสดงให้
เห็นว่ามีการจัดงานเช่นนี้มาก่อนแล้ว โดยการจัดเอกซฮิบิเชนในครั้งนี้ โปรดเกล้าฯ ให้นาของจาก
ทัว่ ประเทศที่เป็ นงานฝี มือทั้งเก่าและใหม่เอามาตั้งแสดง เช่น ทองรู ปพรรณต่างๆ ผ้านุ่งผ้าห่ ม ผ้าทอ
ฝี มื อดี เครื่ องหล่อเครื่ องปั้ น พลอยแหวน อาวุธ หรื อ “ของประหลาด” รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ
รับสั่งว่าจะทอดพระเนตรสิ่ งของเหล่านั้นและจะพระราชทานรางวัลให้แก่เจ้าของที่มี “ของเป็ น
ประหลาดมาก” หรื อ “ของมีฝีมืออย่างดี”120 ความสนใจสิ่ งของเหล่านี้ เป็ นการกระตุน้ ให้เห็นว่าของ
ต่างๆ โดยเฉพาะของโบราณนั้นมีค่าและเป็ น “สมบัติของชาติ” ที่ตอ้ งรักษาหวงแหน
ตัวอย่างเมื่ อพ.ศ.2426 เกิ ดคดี ลกั ขโมยโบราณวัตถุ ข้ ึ น โดยนาย เจ.อี.รัส ต์แมน (J. E.
Rastmann)121 ชาวเยอรมันซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่พิพิธ ภัณฑ์ชาติพนั ธุ์วิทยาแห่ งกรุ งเบอร์ ลิน จักรวรรดิ
เยอรมัน ลักลอบตัดพระเศี ยรและพระกรเทวรู ปพระอิศวรที่เมืองกาแพงเพชรเตรี ยมจะนาออกนอก
ประเทศ ทางสถานกงสุ ลเยอรมันประจากรุ งเทพฯ ได้อายัดชิ้ นส่ วนเทวรู ปดังกล่ าวและนาส่ งคืน
ทางการสยาม122 อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากนายรัสต์แมนเป็ นเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนี ราชสานัก
กรุ งเทพฯ จึงต้องให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ซึ่ งเป็ นราชทูตอยู่ในยุโรปเป็ นผูช้ ้ ี แจง
เรื่ องราวต่อทางการเยอรมนี หลังจากเกิดกรณี นายรัสต์แมน พระองค์เจ้าปฤษฎางค์จึงได้เสนอมาทาง
กรุ งเทพฯ ว่า “...แลถ้าต่อไปภายน่าทากตหมายเสี ย ห้ามอย่าให้คนเดินทางรื้ อเอารู ป ให้มีทงั ห้ามใน
หนัง สื อเดิ นทางแล้ว คงไม่ มี ความล าบากอย่า งนี้ อีก ต่ อไป”123 แต่ ไ ม่ มี หลัก ฐานว่า ข้อเสนอของ
พระองค์เจ้าปฤษฎางค์น้ นั ได้รับการปฏิบตั ิตามแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิ ดคดีนายรัสต์
แมนได้ 4 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยูห่ วั ก็ได้มีรับสั่งกับพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น
ดารงราชานุ ภาพ เมื่อครั้งยังเป็ นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ให้เก็บ “ของโบราณซึ่ งควรหวงแหน”
เอาลงมารักษาไว้ที่กรุ งเทพฯ สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพจึงทรงแต่งตั้งให้หลวงสโมสร

120

พระราชหัตถเลขาทรงสั่ งราชการในรัชกาลที่ 5 และ 6 กับเรื่องประกอบ (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์ , 2507), หน้า

59 – 60.
ใช้ชื่อตามบทความ “มิสเตอร์ รัสต์แมนกับเทวรู ปพระอิศวร,” ของ ศรัณย์ ทองปาน อย่างไรก็ตามชื่ อของ J. E.
Rastmann ที่ปรากฏในเอกสารผ่ายไทยมีหลายชื่ อ เช่น ราสตแมน ราษแมน รอศแมน รัศแมน และราษมัน
122
โปรดดู ศรัณย์ ทองปาน, “มิสเตอร์ รัสต์แมนกับเทวรู ปพระอิศวร,” เมืองโบราณ 21, 1-4(ม.ค. – ธ.ค. 2538): 89 –
96.
123
ม.ล.มานิจ ชุมสาย, ประมวลจดหมาย ของ พระวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ าปฤษฎางค์ ราชทูตองค์ แรกของไทยประจา
ทวีปยุโรป (กรุ งเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2534), หน้า 61. อ้างถึงใน ศรัณย์ ทองปาน, “มิสเตอร์ รัสต์แมนกับเทวรู ปพระอิศวร,”,
หน้า 95.
121
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พลการ (ทัด ศิริสัมพันธ์) และหลวงกาจัดไพริ นทร์ (ดิศ นามะสนธิ ) 124 “ไปเก็บศิลาจารึ กในที่ต่างๆ
หัวเมืองฝ่ ายเหนือ” เมื่อ พ.ศ.2429125
การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 และการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลที่เริ่ มขึ้นตั้งแต่
พ.ศ. 2435 เพื่อรวมอานาจเข้าสู่ ศูนย์กลางที่ราชสานักกรุ งเทพฯ ทาให้การสารวจและรวบรวมของ
โบราณจากดินแดนในพระราชอาณาเขตเข้ามาที่กรุ งเทพฯ เป็ นไปอย่างจริ งจังขึ้น บางครั้งเมื่อมีการ
ออกตรวจราชการในมณฑล จะมีการสารวจโบราณสถานตามเมืองต่างๆ ด้วย
การสารวจที่มีหลักฐานปรากฏคือ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2444 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ เจ้าฟ้ าฯ กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ ขณะดารงพระอิสริ ยยศเป็ น พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ ากรม
ขุนนริ ศรานุวดั ติวงศ์ เสด็จขึ้นไปหัวเมืองฝ่ ายเหนือเพื่อไปตรวจแก้หุ่นพระพุทธชินราชจาลองซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้หล่อขึ้นเพื่อนาไปประดิษฐานที่วดั เบญจม
บพิตรที่พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ าฯ กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์
วางแผนผังและออกแบบการก่อสร้างเช่นกัน นอกจากนี้ การเสด็จไปหัวเมืองฝ่ ายเหนื อในครั้งนี้ ยงั
เป็ นการขึ้ นไปสารวจเส้ นทางและสถานที่ ล่ วงหน้า เนื่ องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุ ล จอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ ายเหนื อในเดือนตุลาคมปี เดียวกันนั้นเอง พระองค์ทรงบันทึก
เรื่ องและรู ป ภาพไว้ตลอดระยะทาง ไม่ ว่า จะเป็ นเมืองรายทางต่ า งๆ จนถึ ง เมื องพิษ ณุ โลก เมื อง
สวรรคโลก และเมืองสุ โขทัย ทรงพรรณนาถึงสภาพภูมิประเทศ ความเป็ นอยู่ของราษฎร แผนที่
เมือง แผนผังวัด รู ปแบบสถาปั ตยกรรมของวัด ลวดลายศิลปกรรมต่างๆ โดยละเอียด จนต่อมาได้
เป็ นหนังสื อจดหมายระยะทางไปพิษณุโลก126
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์ทรงบันทึก เรื่ องการสารวจ
เมืองเก่าสุ โขทัยไว้อย่างละเอียดพอสมควร รวมทั้งทรงวาดแผนที่ แผนผัง และรู ปประกอบเป็ นอย่าง
ดี เช่น แผนที่เมืองสุ โขทัย (ศุโขไทย) เก่า แผงผังวัดมหาธาตุสุโขทัย แผนผังวัดศรี สวาย แผนผังศาล
พระประแดง (ตาผาแดง) แผงผังวัดฤษีชุม (ศรี ชุม) รู ปวาดหิ นขอมดาดิน รู ปวาดพระปรางค์วดั พระ
พายหลวง เป็ นต้น

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, “อธิ บายความเพิ่มเติมในตอนที่ 9,” ใน เที่ยวเมืองพระร่ วง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พิมพ์ครั้งที่ 12 , (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), หน้า 94.
125
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 23 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2510),
หน้า 35.
126
โปรดดู สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์, จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก (พระนคร:
โรงพิมพ์พระจันทร์ , 2506), หน้า ก – ข. สิ่ งที่น่าสนใจคือทรงบันทึกเสี ยงร้องของนกที่ทรงได้ยนิ เป็ นตัวโน้ตลงบรรทัดห้าเส้นด้วย
124
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ภาพที่ 3.1 แผนทีเ่ มืองสุ โขทัย (เก่า) จากหนังสือจดหมายระยะทางไปพิษณุโลก
(ที่มา: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์,
จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2506), หน้า 81)

ภาพที่ 3.2 แผนผังวัดศรีชุม (ฤษีชุม) จากหนังสือจดหมายระยะทางไปพิษณุโลก
(ที่มา: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์,
จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2506), หน้า 97)

104

ภาพที่ 3.3 รู ปวาดพระปรางค์ วดั พระพายหลวง จากหนังสือจดหมายระยะทางไปพิษณุโลก
(ที่มา: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์,
จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2506), หน้า 104)

การสารวจเมื องเก่ าสุ โขทัยของพระองค์ทาให้ได้รู้ว่าในขณะนั้นมีชาวบ้านในท้องถิ่ นตั้ง
บ้านเรื อนอยูบ่ ริ เวณเมืองเก่าสอดคล้องกับเรื่ องเล่าใน “อภินิหารการประจักษ์” เพียงแต่มีไม่มากหาก
เทียบกับเมืองสุ โขทัยใหม่127 ส่ วนเมืองสุ โขทัยใหม่ที่พระองค์เรี ยกว่า “เมืองศุโขไทยใหม่บา้ นธานี ”
นั้น มีบา้ นร้านตลาดและผูค้ นต่างๆ น้อยกว่าสวรรคโลก128 นอกจากนี้ ยงั กล่าวถึงวัดราชธานีอยูก่ ลาง
เมืองสุ โขทัยใหม่ซ่ ึ งเก็บพระพุทธรู ปที่ชารุ ดหักพังจากเมืองเก่าเอามาเก็บไว้และมี “...ตาปขาวของ
ท่านคนหนึ่งเปนช่างซ่อม เอาพระเศียรองค์หนึ่งไปต่อกับองค์หนึ่งที่พอเข้ากันได้ ซ่อมพระหัตถ์พระ
บาททุกอย่างแล้ว ปิ ดทองไว้เอี่ยมสอาด...”129 วัดราชธานีเป็ น “สถานที่ท่องเที่ยว” แห่ งหนึ่ งให้คนมา
ดูพระพุทธรู ปที่นามาจากเมืองเก่าสุ โขทัย130 ก่อนที่จะถูกไฟไหม้เพราะเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดครั้ง
ใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2511
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์, จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก (พระนคร: โรงพิมพ์
พระจันทร์ , 2506), หน้า 82.
128
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 79. สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ ทรงบันทึกไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2444
ขณะเสด็จขึ้นไปสารวจ “เมืองศุโขไทยใหม่บา้ นธานี ”
129
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 79 – 80. คงการสะกดคาไว้ตามต้นฉบับ
130
ตัวอย่างเช่น คุณหญิงเขื่อนเพ็ชรเสนา, “นิราศสุโขทัย,” ใน อนุสรณ์ บทประพันธ์ พิมพ์แจกในงานศพคุณหญิงเขื่อน
เพ็ชรเสนา (ส้มจีน อุณหะนันท์) 21 ต.ค.2500, ([ม.ป.ท.]: โรงพิมพ์มหาดไทย, 2500) นิ ราศสุ โขทัยแต่งเมื่อ พ.ศ. 2473 เนื่องใน
โอกาสที่คุณหญิงเขื่อนเพ็ชรเสนากับคณะไปส่ งญาติที่ข้ ึนไปรับราชการที่สุโขทัย และได้ถือโอกาสท่องเที่ยวชมโบราณสถาน
โบราณวัตถุในเมืองสุโขทัย
127
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เรื่ องเล่าและข้อมูลต่างๆ ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์
ทรงเล่ าประกอบในจดหมายระยะทางไปพิษณุโลก น่ าสังเกตว่ามาจากพงศาวดารเหนือ เป็ นพื้น
โดยเฉพาะจากเรื่ อง “พระร่ วงเมืองศุโขไทย” ที่มีตานานขอมดาดิน เพราะสอดคล้องกับการพบหิ น
ศิลาก้อนหนึ่ งกลางวัดมหาธาตุสุโขทัย เชื่ อกันว่าขอมดาดินได้กลายเป็ นหิ นเพราะวาจาสิ ทธิ์ พระ
ร่ วง131 แม้แต่การเล่าเรื่ องเมืองสวรรคโลกก็อา้ งอิงมาจากเรื่ อง “สร้างเมืองสวรรคโลก ยกบาธรรม
ราชขึ้นเปนพระยาธรรมราชครองเมืองสวรรคโลก”132 การสารวจของพระองค์น้ นั ก็เป็ นการสารวจ
จดบันทึก วาดรู ปประกอบ เน้นการวิเคราะห์ในเชิงศิลปะมากกว่าจะวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์
พระองค์มิ ไ ด้เน้นย้ า ว่า สุ โขทัย เป็ นเมื องส าคัญ พิเศษกว่า เมื องอื่ นๆ แต่ ก็ นับ ว่า หนัง สื อเล่ ม นี้ ใ ห้
ประโยชน์ในเรื่ องการศึกษาทางโบราณคดีและบันทึกเกี่ยวกับสภาพเมือง ความเป็ นอยู่ของราษฎร
ในเมืองสุ โขทัยช่วง พ.ศ. 2444 ได้เป็ นอย่างดี
เรื่ องราวอดีตอันรุ่ งเรื องของสุ โขทัยในช่วงต้นรัตนโกสิ นทร์ น้ นั มักเป็ นเรื่ องในตานานและ
วรรณกรรมทางพระพุท ธศาสนา ให้ภาพลัก ษณ์ ของสุ โขทัย เป็ นเมืองที่ พระพุ ทธศาสนาเฟื่ องฟู
สอดคล้องกับการอ้างอิงตัวเองกับพระพุทธศาสนาเพื่ออ้างสิ ทธิ ธรรมทางการเมืองของชนชั้นนา มี
ความสาคัญในทางด้านขนบธรรมเนี ยมประเพณี และถือว่ามีความเป็ น “พวกเดี ยวกัน” กับสยาม
แสดงให้เห็นว่าแม้สถานะของสุ โขทัยยังพร่ าเลือนแต่เริ่ มมีตวั ตนทั้งในทางโลกย์และทางธรรม
การ “ปรากฏตัว” ของเรื่ องราวเกี่ยวกับสุ โขทัยในช่วงรัชกาลที่ 4 – 5 จะเห็นว่าสุ โขทัยยัง
ไม่ได้มีตวั ตนในประวัติศาสตร์ อย่างเด่นชัดหรื อถูกกาหนดยุคสมัยให้ ทั้งยังไม่มีภาพลักษณ์ว่าเป็ น
ยุคทองหรื อราชธานี แห่ งแรกของไทยเพราะยังเป็ นช่ วงที่มีการสื บค้นหาอดีตของสยามจากหลายๆ
แหล่ง แต่กระนั้นชนชั้นนาก็ได้เริ่ มศึกษาอดีตความเป็ นมาของประเทศในช่วงเวลาที่ไกลออกไปจาก
สมัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาแล้ว และเริ่ ม รู ้ ว่า “สุ โขทัย ” นั้น เป็ นบ้า นเมื อ งที่ เ จริ ญ มาก่ อ นกรุ ง ศรี อยุธ ยา
โดยเฉพาะเมื่อชนชั้นนาเริ่ มปรับความคิดและรับความรู้จากตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมกัน
นั้นก็มีการแสวงหาความรู ้ท้ งั อดีตและปั จจุบนั จากการอ่าน การเขียน การท่องเที่ยวสารวจตรวจตรา
โบราณสถานในพระราชอาณาเขต และการสะสมโบราณวัตถุต่างๆ แสดงให้เห็นว่าเรื่ องราวที่บอก
เล่ากันมาและมาเขียนลงเป็ นหนังสื อนั้นไม่เพียงพอเสี ยแล้ว แต่ยงั ต้องมี “หลักฐาน” และแสวงหา
ความรู ้ ที่กว้างไกลกว่านั้น ความรู้ ที่เริ่ มเกิ ดในยุคนี้ ค่อยๆ สะสมเป็ นฐานที่สาคัญให้กบั การศึกษา
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยในยุคต่อไป
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์, จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก, หน้า 84.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 69 – 70.

บทที่ 4
สร้ างชาติ: การสร้ างประวัติศาสตร์ สุโขทัย พ.ศ. 2450 – 2495
ความรู ้เรื่ องสุ โขทัยเมื่อครั้งยังเจริ ญรุ่ งเรื องเริ่ มได้รับความสนใจมากขึ้นตั้งแต่ปลายรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นต้นมา ความสนใจประวัติศาสตร์ สุโขทัยนี้ เป็ นไปทั้ง
ในแง่ ก ารเขี ย นหนัง สื อทางประวัติศาสตร์ การแปลและชําระศิ ล าจารึ ก สุ โขทัย การสํารวจทาง
โบราณคดี การเกิดรัฐชาติ (nation state) และสํานึกทางประวัติศาสตร์ จนมีการสื บค้นความเป็ นมา
ของชาติและการสร้ า งประวัติศ าสตร์ ชาติอย่า งจริ งจังได้ก่ อให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงมาสู่ ค วาม
ความคิดและความรู้เรื่ องสุ โขทัยอย่างชัดเจน1 โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่พ.ศ. 2450 เป็ นต้นมา ถือเป็ น
ช่ วงการนําสุ โขทัยเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์ ชาติ โดยเฉพาะในฐานะที่เป็ นราชธานี
แห่งแรกของไทย ทั้งยังถูกนําไปอธิ บายและตีความโดยผูกติดกับ “ความเป็ นไทย” ด้วยภาพลักษณ์ที่
เป็ นอุดมคติคื อเป็ นเมื องที่ มี ก ารปกครอง เศรษฐกิ จ สัง คมที่ดี ทําให้ผูค้ นอยู่อย่า งร่ มเย็นเป็ นสุ ข
ปั จจัยดังกล่าวทําให้เรื่ องราวบางเรื่ องได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์ ไทยกระแสหลักและ
ยากที่จะเปลี่ยนแปลง
ในบทนี้ จะกล่าวถึ งการสร้างสุ โขทัยให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์ ชาติ การอธิ บาย
เรื่ องราวของสุ โขทัยให้มี เหตุผลและมีหลักฐานรองรับ รวมไปถึ งการสื บค้นทางโบราณคดี เพื่ อ
พิสูจน์เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ โดยชนชั้นนําในราชสํานักและปั ญญาชนสามัญที่มีความสําคัญ
และมีผลงานที่โดดเด่นทรงอิทธิ พลในช่วงเวลาระหว่างพ.ศ. 2450 – 2495 ประวัติศาสตร์ สุโขทัยที่
ได้รับการก่อรากสร้างฐานความรู ้ในยุคนี้จะมีอิทธิพลต่อเนื่องมาจนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั
สําหรับการแบ่งช่วงระยะเวลา ผูว้ ิจยั ได้ยึดเอาปี พ.ศ. 2450 ซึ่ งเป็ นปี ที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตั้ง “โบราณคดีสโมสร” และในปี เดียวกันนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช
เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารหรื อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จประพาส
หัวเมืองฝ่ ายเหนือ ทรงบันทึกเรื่ องราวการเสด็จฯ ในครั้งนั้น ปี ต่อมาได้มีการตีพิมพ์หนังสื อชื่อเที่ยว
เมืองพระร่ วง จนถึงพ.ศ. 2495 ซึ่ งเป็ นช่วงการสร้างประวัติศาสตร์ ชาติโดยมีประวัติศาสตร์ สุโขทัย
เป็ นหนึ่งในนั้น ทั้งยังกลายมาเป็ นประวัติศาสตร์ไทยกระแสหลักอีกด้วย

โปรดดู สมเกียรติ วันทะนะ, “เมืองไทยยุคใหม่: สัมพันธภาพระหว่างรัฐกับประวัติศาสตร์ สาํ นึ ก,” ใน อยู่เมืองไทย:
รวมบทความทางสั งคมการเมืองเพือ่ เป็ นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ เสน่ ห์ จามริก ในโอกาสอายุครบ 60 ปี สมบัติ จันทรวงศ์ และ
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์; บรรณาธิการ, (กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530)
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4.1 กาเนิดใหม่ ของประวัติศาสตร์ สุโขทัย
ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ชนชั้นนําไทยเริ่ มสนใจประวัติศาสตร์
ที่ไกลออกไปกว่ากรุ งศรี อยุธยา เริ่ มรู้จกั สุ โขทัยในฐานะที่เป็ นบ้านเมืองที่เจริ ญมาก่อนกรุ งศรี อยุธยา
มีความพยายามศึกษาค้นหาอดีต แต่ยงั ไม่ได้มีการกําหนดสถานะและยุคสมัยของ “สุ โขทัย” อย่าง
แน่ชดั แม้วา่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเกล้าเจ้าอยูห่ วั ชนชั้นนําไทยถูกกระตุน้ เร่ งเร้า
ให้ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของชาติตนเองอย่างจริ งจังแต่การศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัย
โดยเฉพาะยังมีไม่มากนัก เรื่ องเกี่ยวกับสุ โขทัยยังปะปนอยูก่ บั งานเขียนอื่นๆ ไม่ได้ถูกเน้นยํ้าและให้
ความสําคัญนัก อีกทั้งยังมีส่วนที่เป็ นตํานานอิทธิปาฏิหาริ ยต์ ่างๆ อยูม่ าก
ลักษณะสําคัญอย่า งหนึ่ งของความพยายามสื บค้นอดี ตคือการตั้งคําถาม วิพากษ์วิจารณ์
“ของเก่ า ” ทั้ง หลาย พยายามสร้ างเรื่ องราว สร้ างคํา อธิ บ ายใหม่ สร้ า งความเป็ นเหตุ เป็ นผล ทํา
เรื่ องราวให้ชดั เจนมีหลักฐานรองรับ แม้บางครั้งจะเป็ นการตีความเข้าข้างตนเองก็ตาม การกระทํา
เช่ นนี้ สามารถสังเกตเห็นได้ต้ งั แต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวเป็ นต้นมา เมื่อถึง
ช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในระยะที่เกิดแนวคิดเรื่ องรัฐชาติข้ ึนมา
อย่างชัดเจน การจัดตําแหน่ งแห่ งที่ให้กบั อดีตของสุ โขทัยจึงมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “ประวัติศาสตร์
ชาติไทย” เพราะนั่นเป็ นการสร้ างตัวตนให้กบั สุ โขทัยได้อย่างดี มากกว่าการอธิ บายอดี ตแบบยึด
กษัตริ ยเ์ ป็ นศูนย์กลางอย่างที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร
พ.ศ. 2450 จนถึ งพ.ศ. 2500 จึงเป็ นเวลาสําคัญ เนื่ องจากเป็ นช่ วงเริ่ ม ต้นการค้นคว้า
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยอย่างจริ งจัง เรื่ องราวที่มีการศึกษาและสร้างขึ้นในเวลานี้ ทั้งการจัดยุคสมัย
โครงเรื่ อ ง รายละเอี ย ด และแนวคิ ด บางประการจะกลายเป็ นหลัก สํ า คัญ สํ า หรั บ การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยในภายหลัง โดยเฉพาะการทําให้สุโขทัย เป็ น “ราชธานี แห่ งแรก” ของไทย
การสร้างให้สุโขทัยกลายเป็ นรัฐในอุดมคติ การยกย่องให้พ่อขุนรามคําแหงเป็ นกษัตริ ยพ์ ระองค์
สําคัญ ฯลฯ เรื่ องราวบางอย่างได้กลายเป็ นเรื่ องเล่าหลักหรื อเรื่ องเล่าแม่บท (master narrative) ของ
ประวัติศาสตร์ ไทยฉบับทางการและยังคงอยูม่ าจนถึงปัจจุบนั
4.1.1 ประวัติศาสตร์ สุโขทัยโดยราชสานัก
สถานะของสุ โขทัยในอดี ตก่อนที่จะถูกจัดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์ ชาติน้ นั เป็ น
อย่างไรมาก่อน ดังที่ได้กล่าวถึ งไปในบทที่ผ่านมาว่าชนชั้นนําไทยเห็นว่าสุ โขทัยเป็ นบ้านเมืองที่
เจริ ญมาก่อนกรุ งศรี อยุธยา บ้างก็ระบุว่า “พระนครที่ต้ งั อยู่ฝ่ายเหนื อในแผ่นดินสยามแต่โบราณ”
อย่างในพระราชพิธีสิบสองเดือน (พ.ศ. 2431) หรื อ “เมื่อครั้งกรุ งตั้งอยู่ทางเหนื อขึ้นไป คือเมือง
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ศรี สัชนาลัยสุ โขทัยนั้น” ในบทความเรื่ อง “โบราณศึกษา” (2439) ที่ตีพิมพ์ลงในวชิ รญาณ2 เป็ นต้น
แม้อาจจะพอเห็นได้วา่ มีการสร้างความเชื่อมโยงเรื่ องตั้งกรุ งแต่ยงั ไม่ได้มีการกําหนดยุคสมัยและจัด
สถานะให้แน่ ชัด ส่ วนหนึ่ งเป็ นเพราะความรู้ สึกของชนชั้นนําสมัยอยุธยาต่อเนื่ องมาจนถึ งต้น
รัตนโกสิ นทร์ ก็มิได้มองว่าพวกตนสื บเชื้ อสายมาจากสุ โขทัย ไม่มีอะไรที่สามารถเชื่ อมโยงกันได้
ในทางราชตระกูล เมื่อพิจารณาจากงานเขียนของราชสํานักก็ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกเพราะเรื่ องราวของ
สุ โขทัยมิได้ถูกจัดเข้าไว้ใน “พระราชพงศาวดาร” ตั้งแต่แรก หากพระราชพงศาวดารสามารถแปล
ได้อย่างหยาบๆ ว่าเป็ นเรื่ องราวของวงศ์อวตาร เนื้ อหาส่ วนใหญ่เกี่ ยวข้องกับกษัตริ ยแ์ ละราชวงศ์
แล้ว3 พระราชพงศาวดารของราชสํานักไทยที่มีการชําระมาตั้งแต่ตน้ รัตนโกสิ นทร์ มีการอธิ บายอดีต
ของวงศ์อวตารย้อนไปถึ งแค่สมัยกรุ งศรี อยุธยาเพียงเท่านั้น เรื่ องราวเกี่ ยวกับสุ โขทัยยังคงอยู่ใน
สถานะที่ พ ร่ ามัว นอกจากนี้ เรื่ องเล่ า พระร่ วงที่ ม ัก มี ฉ ากหลัง อยู่ ที่ สุ โขทัย ก็ ย ัง เต็ ม ไปด้ ว ย
อิทธิปาฏิหาริ ยม์ ากมาย มีลกั ษณะเป็ นตํานานเสี ยมาก
ตั้งแต่พ.ศ. 2450 เป็ นต้นมา การอธิ บายอดีตจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อสุ โขทัยถูกนําเข้ามาเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์ ชาติ ไทย มีความพยายามที่จะสื บค้นเรื่ องราวของสุ โขทัยทั้งในทาง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ผ่านการศึกษาหนังสื อ เอกสาร เรื่ องเล่า รวมไปถึงการออกสํารวจลง
พื้นที่เมืองเก่าสุ โขทัยและศรี สัชนาลัย รวมทั้งเมืองในบริ เวณใกล้เคียงเพื่อประกอบการวินิจฉัย ส่ วน
เรื่ องเล่าชาวบ้านที่เหนือจริ งก็ค่อยๆ ถูกสกัดออกไปหรื อมีการอธิบาย ให้ความหมายเป็ นอย่างอื่นไป
เสี ย เค้าโครงและเรื่ องราวของประวัติศาสตร์ สุโขทัยได้ถูกสร้างขึ้นมาในยุคนี้ ได้รับการเสริ มต่อ
กลายเป็ นประวัติศาสตร์กระแสหลัก
ความเคลื่อนไหวสําคัญที่เกิดขึ้นคือ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการประชุมตั้ง “โบราณคดีสโมสร” ณ พระที่
นั่ง สุ ริ ย าสอมริ น ทร์ โดยทรงดํา รงตํา แหน่ ง เป็ นนายกสภา ทรงเลื อกพระบรมวงศานุ วงศ์แ ละ

พระยาปริ ยตั ิธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์), โบราณศึกษา (นครหลวงฯ: โรงพิมพ์สามมิตร, 2515), หน้า 4.
ผูว้ ิจยั แปลคําว่า “พงศาวดาร” ตามตัวอักษร เมื่อตรวจสอบกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, หน้า
753) แล้วพบว่าใกล้เ คี ยงกัน โดยแปลว่า “เรื่ องราวของเหตุ ก ารณ์ เ กี่ ยวกับ ประเทศชาติ ห รื อพระมหากษัตริ ยผ์ ูเ้ ป็ นประมุ ขของ
ประเทศชาติ น้ นั เช่ น พงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา พงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ” การแปลข้างต้นนี้ เป็ นการให้ความหมายอย่างกว้างๆ
โดยมิได้ลงรายละเอียดหรื อถกเถี ยงในเรื่ องความหมายหรื อหน้าที่ที่แท้จริ งของงานเขียนประเภทนี้ อย่างไรก็ตาม มีงานทางวิชาการ
จํานวนหนึ่ งที่ ศึกษาเกี่ ยวกับการจําแนกประเภทงานเขียนทางประวัติศาสตร์ ในยุคจารี ต รวมไปถึงสถานะและหน้าที่ของงานเขียน
ประเภทดังกล่าว แต่ผวู ้ ิจยั เห็นว่ายังคงไม่มีขอ้ สรุ ปที่ชดั เจนและยังสามารถถกเถียงกันได้อีกมาก โปรดดูขอ้ เสนอและคําถามปลายเปิ ด
ในเรื่ องการจัดประเภทงานเขี ยนทางประวัติ ศาสตร์ โดยเฉพาะ “ตํา นาน” กับ “พงศาวดาร” ได้ที่ ธงชัย วินิจจะกูล , “ผูร้ ้ ายใน
ประวัติศาสตร์ ไทย กรณี พระมหาธรรมราชา ผูร้ ้ ายกลับใจ หรื อ ถู ก ใส่ ความโดย plot ของนักประวัติศาสตร์ ,” ใน การเมืองใน
ประวัติศาสตร์ ยุคสุ โขทัย – อยุธยา พระมหาธรรมราชากษัตราธิราช พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2553)
2
3
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ข้าราชการเป็ นสมาชิก4 เพื่อเป็ นประโยชน์ในการตรวจสอบค้นหาหลักฐานประวัติศาสตร์ ของไทย
โดยมีพระราชประสงค์ให้มีการศึกษาวิชาโบราณคดี (ประวัติศาสตร์ ) อย่างจริ งจัง5 ทรงมีพระราช
ดํารัสเปิ ดประชุมครั้งแรกที่น่าสนใจยิง่ ดังนี้
“...ความหลงพระราชพงศาวดารนี้ ทําให้ทอดธุระเสี ยว่า เรื่ องราวของ
ชาติและประเทศเราอยูเ่ พียงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 สร้างกรุ งทวาราวดีศรี อยุธยา
เรื่ องราวที่เก่ากว่านี้น่าจะพิจารณา ก็ได้ละเลยเสี ยทั้งสิ้ น...ชวนท่านทั้งหลายแต่ใน
สโมสรที่ประชุมกันครั้งแรกนี้ ได้กระทําในใจไว้วา่ เราจะค้นหาข้อความเรื่ องราว
ของประเทศสยาม ไม่วา่ เมืองใด ชาติใด วงษ์ใด สมัยใด รวบรวมเรี ยบเรี ยงขึ้นเป็ น
เรื่ องราวของประเทศสยามจําเดิมตั้งแต่ 1,000 ปี ลงมา เรื่ องราวเหล่านี้คงต้องจับตั้ง
แต่เมืองหลวงไทย...ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของชาติไทยแต่ตน้ เดิม ลงมาจนถึงเมืองเชียงแสน
เชียงราย เชียงใหม่ สวรรคโลก โศกโขทัย อยุธยาเก่า อยุธยาใหม่ และเมืองลโว้ลพบุรี
นครไชยศรี นครศรี ธรรมราช ฤาเมืองซึ่ งเป็ นเจ้าครองเมือง เช่น กําแพงเพชร ไชยนาท
พิษณุ โลก เมืองสรรค์ สุ พรรณ กาญจนบุรี เพชรบุรี เหล่านี้ เป็ นต้น บรรดาซึ่ งได้เป็ น
ใหญ่ในกาลครั้งใดครั้งหนึ่ง แล้วรวบรวมมาเป็ นประเทศสยามอันหนึ่งอันเดียวนี้ ”6
จากข้อความที่ยกมาจะเห็ นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงมีความคิดเกี่ ยวกับ
เรื่ องความเป็ นมาของสยามประเทศที่ยอ้ นไปไกลกว่ากรุ งศรี อยุธยาและไกลกว่ากรุ งสุ โขทัย แม้ว่า
จะยังไม่มีการเรี ยงลําดับการเกิด รุ่ งเรื อง และเสื่ อมสลาย อาจกล่าวได้วา่ การตั้งโบราณคดีสโมสรนี้
เป็ นการจุดประกายให้มีการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างเป็ นจริ งเป็ นจังมากขึ้น
ในปี เดียวกันนั้น ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 9 มีนาคม พ.ศ. 2450 เป็ นเวลาทั้งสิ้ น 65 วัน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารหรื อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ พ.ศ.2453 – 2468) ได้เสด็จประพาสเมืองในมณฑลพิษณุ โลกและ
บางส่ วนของมณฑลนครสวรรค์ คือ กําแพงเพชร สุ โขทัย สวรรคโลก พิษณุ โลก และอุตรดิตถ์ เมือง
เหล่านี้ เคยเป็ นบริ เวณที่เรี ยกว่าหัวเมืองฝ่ ายเหนือมาก่อน ทรงบรรยายถึงโบราณวัตถุ โบราณสถาน
4

“ข่าวเสด็จพระราชดําเนิ รไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลรัชมงคลที่กรุ งเก่า,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 24 (8 ธันวาคม 126),

หน้า 926.
“โบราณคดีสโมสร,” ใน หอพระสมุดวชิรญาณสาหรับพระนคร (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ,
2543), หน้า 110.
6
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , “สมาคมสื บสวนของบุราณในประเทศสยาม,” วารสารศิลปากร 12, 2
(กรกฎาคม 2511): 43-45. ส่ วนที่ขีดเส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั
5
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ตามเมืองต่างๆ สอบสวนตํานานของเมืองมาวินิจฉัยชี้แจง รวมทั้งเป็ นบันทึกประจําวันของพระองค์
หลังจากนั้นได้เกิดเป็ นหนังสื อเที่ยวเมืองพระร่ วง พิมพ์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2451 พระราชนิพนธ์ตรง
ส่ วนคํานํากล่าวไว้วา่
“...หวังจะให้เป็ นหนทางที่ผชู้ าํ นาญในโบราณคดี จะได้มีโอกาสพิจารณา
และสันนิษฐานข้อความเกี่ยวข้องด้วยเมืองสุ โขทัย สวรรคโลก และกําแพงเพชร
ต่อไป การสันนิษฐานโดยมิได้ตรวจพื้นที่หรื อโบราณสถานนั้นย่อมเป็ นการยากนัก
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงหวังอยูว่ า่ หนังสื อเล่มนี้ อาจเป็ นเครื่ องช่วยในทางสันนิษฐาน
ได้บา้ งเล็กน้อย...”7

ภาพที่ 4.1 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว) ทรงเป็ น “นักเลงโบราณคดี”
ทรงฉายเมื่อ พ.ศ. 2450
(ที่มา: พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปะสุ โขทัยและอยุธยา: ภาพลักษณ์ ทตี่ ้ องเปลีย่ นแปลง (กรุ งเทพฯ: บริ ษทั
อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2545)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , “พระราชนิพนธ์คาํ นํา,” ใน เที่ยวเมืองพระร่ วง พิมพ์ครั้งที่ 12 . อนุสรณ์ใน
งานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกตรี พระยาบําเรอภักดิ์ (สนิท จารุ จินดา), (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), ไม่มีเลขหน้า.
7
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เทีย่ วเมืองพระร่ วงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสํารวจ “ของโบราณ” ตามเมืองต่างๆ ที่องค์ผบู้ นั ทึก
เสด็จฯ ผ่าน มีการสื บค้นข้อมูลทั้งเรื่ องเล่าและตํานานประกอบการตั้งข้อสันนิษฐานมากมาย อาจ
นับได้วา่ เทีย่ วเมืองพระร่ วงเป็ นบันทึกของชนชั้นนําสยามเล่มแรกที่นาํ เสนอในแนวการสํารวจทาง
โบราณคดี ในประเทศไทย บางคนถึงกับกล่าวว่าเป็ น “รายงานสํารวจทางโบราณคดีเล่ มแรกของ
ไทย” ที่มีการบันทึกและพิมพ์เผยแพร่ เลยทีเดียว8

ภาพที่ 4.2 แผนทีเ่ มืองสุ โขทัยเก่ า จากหนังสือเทีย่ วเมืองพระร่ วง
(ที่มา: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , เทีย่ วเมืองพระร่ วง พิมพ์ครั้งที่ 12,
(กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), ไม่มีเลขหน้า)

ข้อน่าสังเกตคือ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จประพาส “เมืองพระร่ วง” ได้ทรงสื บค้น “ตํารา” ที่
เกี่ยวข้องกับเมืองสุ โขทัย สวรรคโลก และกําแพงเพชร โดยหนังสื อที่พระองค์เห็นว่า “ได้ใช้พอเป็ น
หลักอยู”่ คือ หนังสื อคําแปลศิลาจารึ กเมืองสุ โขทัย ทรงออกชื่อว่า หลักที่ 1 ของพระเจ้ารามคําแหง
หลักที่ 2 ของพระเจ้ากมรเตญอัตศรี ธรรมิกราชาธิ ราชและหลักศิลาจารึ กเมืองกําแพงเพชร ส่ วนที่
เป็ นพระราชพงศาวดาร ทรงใช้พงศาวดารเหนือ พระราชพงศาวดารกรุ งเทพทวาราวดีศรี อยุธยา
รุ่ งโรจน์ ธรรมรุ่ งเรื อง, ประวัติ แนวความคิด และวิธีค้นคว้าวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะไทย (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ,
2551), หน้า 81. และ ศักดิ์ชยั สายสิ งห์, “การตรวจสอบข้อมูลในพระราชนิพนธ์ “เที่ยวเมืองพระร่ วง” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู,่ ” ใน ศิลปะสุ โขทัย บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม, 25-56 (กรุ งเทพฯ: สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547)
8
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รวมไปถึ งพงศาวดารโยนกของพระยาประชากิ จกรจักร์ โดยทรงวิพากษ์หนังสื อเหล่ านี้ ไว้อย่า ง
น่าสนใจว่า
“...ในจําพวกคําจารึ กหลักศิลานั้น ในหลักที่ 1 ได้แก่นสารมากที่สุด
พระราชพงศาวดารกรุ งเทพทวาราวดีก็ช่วยได้บา้ ง แต่พงศาวดารเหนือนั้น
มีความเสี ยใจที่จะต้องกล่าวว่าเลอะเทอะมากจนแทบจะไม่เป็ นเครื่ องช่วยอะไร
ได้เลย และเชื่อนักก็ชวนจะพาให้หลงเสี ยด้วย แต่จะว่าไม่เป็ นประโยชน์เลยนั้น
ไม่ได้ เพราะได้ความคิดจากพงศาวดารเหนือก็มากอยู่ เป็ นแต่ตอ้ งระวังไม่หลง
เชื่อถือเป็ นของมัน่ คงหรื อถูกต้องนักเท่านั้น”9
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเชื่อถือศิลาจารึ กหลักที่ 1 อย่างยิง่ ทรงสํารวจ
โบราณสถานในเมืองเก่าสุ โขทัยตามทิศทางที่ระบุไว้ในศิลาจารึ กนั้นเสมือนเป็ นคู่มือนําเที่ยว แม้แต่
ในบันทึกที่ตีพิมพ์เป็ นหนังสื อเที่ยวเมืองพระร่ วง ยังทรงแบ่งบทในเรื่ องเมืองสุ โขทัยเป็ นทิศต่างๆ
คือ “เบื้องตวนนตก”, “เบื้องตวนนโอก”, “เบื้องหววนอน” และ “เบื้องตีนนอน” อย่างในเนื้ อหาของ
ศิลาจารึ กหลักที่ 110 อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าว พิริยะ ไกรฤกษ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะผูต้ ้ งั คําถามเรื่ องศิลาจารึ กหลักที่ 1 เป็ นของจริ งหรื อไม่ ได้วิจารณ์ไว้วา่ วิธีการใช้เอกสารทาง
ประวัติศ าสตร์ เ ป็ นข้อมู ล หลัก นํา ไปเที ย บเคี ย งกับ งานศิ ล ปะนั้นไม่ ถู ก ต้อ งตามระเบี ย บวิธี วิจ ัย
ประวัติศาสตร์ศิลปะ11 ส่ วนพงศาวดารเหนือ นั้นพระองค์ใช้ในบทที่กล่าวถึงเมืองสวรรคโลกเพราะ
มีเรื่ องราวกล่าวถึงไว้มากพอสมควร พระองค์ทรงเห็นว่าแม้ไม่ควรจะยึดถือพงศาวดารเหนืออย่าง
เป็ นหลักเป็ นฐานนักแต่จะทิ้งไปเสี ยทีเดียวก็ไม่ควรเช่นกันเพราะอาจได้ความคิดดีๆ จากการอ่าน12
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , “พระราชนิพนธ์คาํ นํา,” ใน เที่ยวเมืองพระร่ วง
ทิศทางต่างๆ นั้น คําว่า เบื้องตวนนตก คือ ทิศตะวันตก เบื้องตวนนโอก คือ ทิศตะวันออก สําหรับเบื้องหววนอน และ
เบื้องตีนนอน นั้น ในเที่ยวเมืองพระร่ วง ฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2451 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ามหาวชิ ราวุธ ทรงใช้คาํ ว่าเบื้องหววนอนกับทิศ
เหนือ และ เบื้องตีนนอนกับทิศใต้ ต่อมาในการพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2471 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้
ทรงตรวจตราและเพิ่มเติมอธิ บายเรื่ องซึ่งจะอยูใ่ นส่ วนท้ายของแต่ละบท ได้ทรงเปลี่ยนแปลงคําแปลเรื่ องทิศต่างๆ เสี ยใหม่ โดยกล่าว
ว่าในขณะที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ ทรงพระราชนิ พนธ์หนังสื อเล่มนี้ คงจะถือทิศหัวนอนเป็ นทิศเหนื อ ทิศตีนนอนเป็ นทิศใต้
ตามคติพราหมณ์ แต่หากยึดถือตามคติของไทยโบราณแล้ว ทิศใต้จะเป็ นทิศหัวนอน ทิศเหนื อเป็ นทิศตีนนอน สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ จึงทรงแก้ไขคําบอกทิศที่สลับกันทั้งหมด ดังนั้นเที่ยวเมืองพระร่ วง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็ นต้นมาซึ่งมีพระอธิบาย
ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้ถูกแก้ไขให้ทิศใต้เป็ นทิศหัวนอน ทิศเหนือเป็ นทิศตีนนอน ตามพระวินิจฉัยของ
พระองค์ โปรดดู พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , เที่ยวเมืองพระร่ วง, หน้า 82.
11
พิริยะ ไกรฤกษ์, “ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ภาพลักษณ์กบั ความเป็ นจริ ง,” ใน ศิลปะสุ โขทัยและอยุธยา: ภาพลักษณ์ ที่
ต้ องเปลีย่ นแปลง (กรุ งเทพฯ: บริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2545), หน้า 88.
12
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , เที่ยวเมืองพระร่ วง, หน้า 128 – 130.
9
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ดังนั้นในเทีย่ วเมืองพระร่ วงจึงยังอ้างอิงพงศาวดารเหนือหลายส่ วนควบคู่ไปกับพระราชวิจารณ์ของ
พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้า อยู่หัว เห็ นได้ว่า พระองค์ทรงตระหนัก ถึ งปั ญหาของการใช้
หลักฐานประเภทตํานานอยู่พอสมควร ประวัติศาสตร์ ให้ความสําคัญกับเรื่ องเวลาและหลักฐาน
ส่ วนตํานานมักมีขอ้ บกพร่ องในเรื่ องนี้ คือไม่สามารถระบุเวลาที่ชดั เจนได้ ไม่มีหลักฐานที่แน่ชดั มา
รองรั บ เรื่ องราวและการเขี ย นประวัติศ าสตร์ แบบตํา นานไม่ ตอบสนองต่ อโลกทัศ น์และความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อต้องนํามาใช้จึงต้องมีการวิพากษ์วจิ ารณ์และให้คาํ อธิบาย
เทีย่ วเมืองพระร่ วงอาจถือว่าเป็ นหนังสื อเล่มแรกๆ ที่กล่าวถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีตของ
“ชาติไทย” โดยมีกรุ งสุ โขทัยเป็ นตัวอย่างสําคัญและกล่าวถึงความเป็ น “ราชธานี ” โดยทรงระบุไว้
ชัดว่า “สุ โขทัยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรไทย”13 และ “สุ โขทัยในเวลานั้นคงจะเป็ นเมืองหลวง
แห่งคณะไทยฝ่ ายเหนือ”14 อีกทั้งยังมีการกล่าวถึงกษัตริ ยท์ ี่ครองสุ โขทัยทั้งหมด 5 พระองค์คือ
“(1) พระเจ้าศรี อินทราทิตย์ (พระราชบิดา พระเจ้ารามคําแหง)
(2) พระเจ้าบานเมือง (พระเชษฐาพระเจ้ารามคําแหง)
(3) พระเจ้ารามคําแหง (ผูจ้ ารึ กหลักศิลาที่ 1)
(4) พระเจ้าลือไท หรื อพระบาทสมเด็จพระกมรเตญอัตหฤทัยไชยเชฐสุ ริยวงษ์
(โอรสพระเจ้ารามคําแหง)
(5) พระเจ้าธรรมิกราช หรื อพระบาทสมเด็จพระกมรเตญอัตศรี สุริยพงษ์ราม
มหาธรรมิกราชาธิราช (โอรสพระเจ้าลือไทและผูจ้ ารึ กหลักศิลาที่ 2 กับ
หลักศิลาเมืองกําแพงเพชร)”15
แม้ว่าจะมีการกล่าวเช่ นนี้ มาก่อนหน้านั้นแต่ก็ยงั ไม่มีหนังสื อเล่มใดที่จะนําเสนอเรื่ องราว
ของสุ โขทัยโดยเชื่อมโยงถึง “ชาติไทย” อย่างในเที่ยวเมืองพระร่ วง สิ่ งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเน้นยํ้าตลอดว่านอกจากต้องการให้หนังสื อเล่มนี้เป็ นประโยชน์ในทางโบราณคดี
แล้ว ยังต้องการให้เห็นว่า “ชาติไทย” นั้นมีความเป็ นมายาวนานและมีส่ิ งของโบราณให้เชิดหน้าชูตา
“...บางทีจะทําให้คนไทยรู ้ สึกขึ้นมาบ้างว่า ชาติไทยเราไม่ใช่ ชาติใหม่ และไม่ใช่ ชาติที่เป็ นคนป่ า
หรื อที่เรี ยกตามภาษาอังกฤษว่า “อันซิวไิ ลซ์” ชาติไทยของเราได้เจริ ญรุ่ งเรื องมามากแล้ว...”16

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 119.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 120.
15
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 119 – 120. ผูว้ ิจยั คงตัวสะกดและวงเล็บตามต้นฉบับ
16
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , “พระราชนิพนธ์คาํ นํา,” ใน เที่ยวเมืองพระร่ วง”, ไม่มีเลขหน้า.
13
14
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ภาพที่ 4.3 ซุ้มพระปรางค์ วัดมหาธาตุ เมืองสุ โขทัย
(ที่มา: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , เทีย่ วเมืองพระร่ วง พิมพ์ครั้งที่ 12,
(กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), ไม่มีเลขหน้า)

ภาพที่ 4.4 หินขอมดาดินในลานวัดมหาธาตุ เมืองสุ โขทัย
(ที่มา: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , เทีย่ วเมืองพระร่ วง พิมพ์ครั้งที่ 12,
(กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), ไม่มีเลขหน้า)
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พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่ หัว ทรงให้ ค วามสํา คัญ กับ สุ โ ขทัย เป็ นอย่ า งยิ่ ง
เนื่ อ งจากทรงเห็ น ว่ า สุ โ ขทัย เคยเป็ นอดี ต นครหลวง ภาพของสุ โ ขทัย ในแง่ ค วามเป็ นเมื อ งที่
เจริ ญรุ่ งเรื องมาก่อนกรุ งศรี อยุธยาค่อยๆ แจ่มชัด รวมทั้งให้ความสําคัญต่อกษัตริ ยก์ รุ งสุ โขทัยด้วย
ทรงสนพระทัยเรื่ องพระร่ วงและเมืองสุ โขทัยก็คือเมืองของพระร่ วง อย่างไรก็ตาม งานที่นบั ได้ว่า
เป็ นพระราชนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีสุโขทัยของพระองค์มีเพียงเที่ยวเมืองพระร่ วง
เท่านั้น พระราชนิพนธ์อื่นๆ กลับเป็ นบทละครเสี ยส่ วนมาก โดยเฉพาะเรื่ องพระร่ วงที่พระองค์ทรง
สนพระทัย แม้การแต่งบทละครนั้นจะอ้างอิงอยูก่ บั หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ต่างๆ เช่น ศิลาจารึ ก
ตํานาน พระราชพงศาวดารแต่ก็ผสมผสานจินตนาการมากอยู่พอสมควร ยากแก่การนําไปอ้างอิง
ทางประวัติศาสตร์ ผูว้ จิ ยั จะกล่าวถึงบทละครเรื่ องพระร่ วงในหัวข้อต่อไป
หากกล่าวว่าเที่ยวเมืองพระร่ วงเป็ นงานเขียนที่เริ่ มเปิ ดศักราชของการศึกษาประวัติศาสตร์
สุ โขทัยแต่ในภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงให้ความสนพระทัยเรื่ องพระร่ วง
และทรงพระราชนิ พนธ์บทละครมากกว่า ดังนั้น ผูท้ ี่ให้กาํ เนิดโครงร่ างประวัติศาสตร์ ไทยและแบ่ง
ยุคสมัยอย่างเป็ นเรื่ องเป็ นราวในเวลาต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ผูไ้ ด้รับพระสมัญญานามว่า “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย” พระองค์ทรงเป็ นพระโอรสของ
พระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้า เจ้า อยู่หัวกับ เจ้า จอมมารดาชุ่ ม พระกรณี ยกิ จที่ สํา คัญคื อการเป็ น
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกระหว่างพ.ศ. 2435 – 2458 ทรงพระนิ พนธ์หนังสื อหลายเล่ม
โดยเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ผลงานทางประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่ของพระองค์
ได้นิพนธ์ข้ ึนหลังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จสวรรคตไปเมื่อพ.ศ. 2453 พระ
นิพนธ์ของพระองค์หลายเรื่ องยังคงมีอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบนั
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ได้ทรงแก้ไขหนัง สื อพระราช
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เพื่อตีพิมพ์เป็ นครั้งที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2457 (ครั้งแรกตีพิมพ์เมื่อพ.ศ.
2455) ทรงเรี ยบเรี ยง “เรื่ องพงศาวดารสยามประเทศตอนต้น ก่อนสร้างกรุ งศรี อยุธยา” เพื่อจัดพิมพ์
ในครั้งนี้ 17 โดยทรงระบุถึงเรื่ องพระราชพงศาวดารสยามว่า ควรจัดเป็ น 3 ยุค ตามลําดับ “ราชธานี ”
คือ กรุ งสุ โขทัย กรุ งศรี อยุธยา และกรุ งรัตนโกสิ นทร์ 18 รวมทั้งมี “ประวัติราชอาณาจักรสุ โขทัย ” อยู่
ในเล่ ม ด้วย การเรี ย บเรี ย งนี้ ท รงตรวจสอบกับ ตํา ราหลายเล่ ม เช่ น “คําแปลศิ ล าจารึ ก หลัก ที่ 1”
ตานานพระสิ หิงค์ (สิ หิงคนิทาน) ชิ นกาลมาลินี ราชาธิราช และหนังสื อจดหมายเหตุจีนที่ แปลโดย

“พระราชนิพนธ์คาํ นําของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,” ใน พระราชพงศาวดาร ฉบับพระ
ราชหัตถเลขา พิมพ์ครั้งที่ 8. (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2534), หน้า 1.
18
“ตํานานหนังสื อพระราชพงศาวดาร,” ใน พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา, หน้า 3.
17
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ขุนเจนจีนอักษร (สุ ดใจ) เป็ นต้น19 นับว่าพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาที่มีพระนิพนธ์
อธิบายเรื่ องของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เป็ นหนังสื อเล่มแรกๆ ที่ระบุอย่างเป็ นทางการ
ชัดเจนว่าสุ โขทัยเป็ นจุดเริ่ มต้นของประวัติศาสตร์ ไทย ถือได้วา่ พระองค์เป็ นผูส้ ถาปนาโครงสร้าง
ประวัติศาสตร์ ไทยที่มีลกั ษณะเป็ นเอกภาพ ต่อเนื่อง และยาวนาน
เนื้อหาใน “ประวัติราชอาณาจักรสุ โขทัย” เน้นเรื่ องของการเมืองการปกครองของสุ โขทัยที่
มี ก ษัต ริ ย ์ท้ ัง หมด 5 พระองค์ 20 จํา นวนกษัต ริ ย ์ น้ ี สอดคล้อ งกับ พระบรมราชวิ นิ จ ฉั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่แสดงไว้ในเที่ยวเมืองพระร่ วง แตกต่างเพียงรายละเอียด
เล็กน้อยเรื่ องพระนาม ในเรื่ องกล่าวถึงกษัตริ ยพ์ ระองค์สําคัญอย่าง “ขุนศรี อินทราทิตย์” พระเจ้า
แผ่นดิ นสุ โขทัย องค์แรก “เมื่ อเป็ นราชธานี มี อิ ส รภาพ”21 กษัตริ ยพ์ ระองค์ที่ 3 คือ “พระเจ้าขุน
รามคําแหง” มีเรื่ องราวกล่าวถึงมากเป็ นพิเศษ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเห็นว่าเป็ น
กษัตริ ยท์ ี่มีอานุภาพ ควรนับว่าเป็ น “มหาราช” พระองค์หนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็ นกษัตริ ย ์ที่เก่งกาจ
ในเรื่ องการปกครอง การแผ่พระราชอาณาเขต และการมีสัมพันธไมตรี กบั ต่างประเทศแล้ว พระองค์
ยังเป็ นผูท้ าํ นุบาํ รุ งพระพุทธศาสนาและ “คิดแบบหนังสื อไทย” ขึ้นด้วย22 องค์ที่ 5 คือพญาลิไทซึ่ งมี
พระราชกรณี ยกิ จสําคัญในเรื่ องพระพุทธศาสนา อีกทั้งการปกครองบ้านเมืองในสมัยนี้ ก็เป็ นไป
อย่างเรี ยบร้อยด้วย “ธรรมานุภาพ”23
ผลงานสําคัญอีกเรื่ องหนึ่ งของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพคือการแสดงบรรยาย
เรื่ องพงศาวดารสยามให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฟังเมื่อพ.ศ. 2467 ต่อมาได้รวมเล่มตีพิมพ์
เป็ นหนังสื อชื่อแสดงบรรยายเรื่องพงศาวดารสยาม กล่าวถึง “สยามประเทศเมื่อก่อนชนชาติไทยได้
ปกครอง” มาจนถึงสิ้ นสมัยกรุ งศรี อยุธยา แบ่งออกเป็ น 5 กัณฑ์ คือ
กัณฑ์ที่ 1
ตอนที่ 1 สยามประเทศเมื่อก่อนชนชาติไทยได้ปกครอง
“ประวัติของราชอาณาจักรสุโขทัย.” ใน พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา, หน้า 42 – 50.
ได้แก่ ขุนศรี อินทราทิตย์ ขุนบาลเมือง พระเจ้าขุนรามคําแหง พญาเลือไทย (พญาเลลิไทย หรื อ พระเจ้าฤทัยชัยเชษฐ
หรื อ อุทกโชตถตราช) และพญาลิไทย (พระเจ้าศรี สุริยพงศรามมหาธรรมิกราชาราช หรื อ พระมหาธรรมราชาลิไทย) ผูว้ ิจยั คงชื่อและ
ตัวสะกดตามในหนังสื อ อย่างไรก็ตาม เมื่อดูงานพระนิ พนธ์เล่มอื่นๆ ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ จะพบว่าพระนามของ
กษัตริ ยส์ ุ โขทัยนั้นยังไม่แน่นอนและยังเปลี่ยนแปลงได้อีก ควรกล่าวด้วยว่าแม้สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพจะมีพระวินิจฉัย
ต้องตรงกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื่ องจํานวนกษัตริ ยส์ ุ โขทัย 5 พระองค์ แต่ได้ทรงกล่าวถึงพระองค์ที่ 6 ด้วย คือ
พระยาไสยฤๅไทย พระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาลิไทยซึ่งทรงระบุว่าไปครองเมืองพิษณุโลกและได้ทาํ สงครามกับสมเด็จ
พระบรมราชาธิ ราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงัว่ ) แห่ งกรุ งศรี อยุธยา แต่จาํ นวนกษัตริ ยส์ ุ โขทัยนั้นนับเฉพาะ “ที่ครองกรุ งสุโขทัยเมื่อเป็ น
อิสระ” เท่านั้น จึงมีท้ งั หมดเพียง 5 พระองค์
21
“ประวัติของราชอาณาจักรสุโขทัย.” ใน พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา, หน้า 42.
22
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 43 – 46.
23
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 47 – 50.
19
20
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กัณฑ์ที่ 2

กัณฑ์ที่ 3
กัณฑ์ที่ 4
กัณฑ์ที่ 5

ตอนที่ 2 ว่าด้วยเรื่ องไทยได้ปกครองประเทศสยาม
ตอนที่ 3 พงศาวดารกรุ งสุ โขทัยคราวเจริ ญ
ตอนที่ 4 พงศาวดารกรุ งสุ โขทัยคราวเสื่ อม
ตอนที่ 1 เรื่ องตั้งกรุ งศรี อยุธยา
ตอนที่ 2 สมัยเมื่อกรุ งศรี อยุธยาแผ่ราชอาณาเขตต์
ตอนที่ 3 สมัยกรุ งศรี อยุธยารวมราชอาณาเขตต์
ตอนที่ 4 พงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาสมัยเมื่อเกิดมหายุทธสงคราม
ตอนที่ 4 สมัยเมื่อกรุ งศรี อยุธยาเกิดมหายุทธสงคราม (ภาคกลาง)
ตอนที่ 4 สมัยกรุ งศรี อยุธยาเกิดมหายุทธสงคราม (ภาคกลาง)
ตอนที่ 4 สมัยเมื่อกรุ งศรี อยุธยาเกิดมหายุทธสงคราม (ภาคปลาย)24

จากเค้าโครงของหนังสื อที่ยกมาจะเห็นว่าเรื่ องในแสดงบรรยายพงศาวดารสยามเน้นที่สมัย
กรุ งศรี อยุธยาโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ การสงครามระหว่างไทยกับพม่าซึ่ งแทบจะกลายเป็ นส่ วน
หลัก ของหนัง สื อ อย่า งไรก็ ต าม ส่ ว นที่ ผูว้ ิ จยั จะให้ความสนใจคื อ กัณฑ์ที่ 1 ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ
ประวัติศาสตร์สุโขทัย สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้กล่าวย้อนไปถึงดินแดนประเทศไทย
โบราณว่ามี “มนุษย์ 3 จําพวก” คือขอม ลาว และมอญ อยูใ่ นดินแดนนี้ มาก่อน จนเมื่อมาถึงสมัยที่
“ไทยได้ปกครองสยามประเทศ” ชนเชื้ อสายไทยถูกจีนรุ กรานและได้อพยพลงมาจากจีนตอนใต้
โดยกล่าวถึงการที่พวกคนไทยในแถบล้านนาและสุ โขทัย “ไม่ยอมให้พวกขอมบังคับตามชอบใจดัง
แต่ก่อน”25 จึงร่ วมใจกันขับไล่ขอมออกไปและยกพ่อขุนบางกลางท่าวเป็ นกษัตริ ยค์ รองเมืองสุ โขทัย
ทรงพระนามว่าพระเจ้าศรี อินทราทิตย์ผเู้ ป็ น “ปฐมกษัตริ ยไ์ ทยซึ่ งได้ปกครองสยามประเทศ”26 ใน
การบรรยายนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเน้นยํ้าเป็ นอย่างยิง่ ถึงยุคสมัยของ “พระเจ้า
รามกําแหงมหาราช” ทรงถื อว่าในยุคนี้เป็ น “กรุ งสุ โขทัยคราวเจริ ญ” เนื้ อหาในยุคนี้ ได้มาจากศิลา
จารึ กหลักที่ 1 เป็ นส่ วนใหญ่ ทั้งพระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิ จต่างๆ ทั้งในด้านการปกครอง
ด้านการพระพุทธศาสนา ด้านการ “ตั้งแบบหนังสื อไทย” รวมไปถึงการกล่าวถึงดินแดนที่กว้างใหญ่
ไพศาลไปจรดเมื องตามทิ ศต่างๆ เช่ น ยะโฮร์ (ชวา) หงสาวดี และเวียงจันทน์ เป็ นต้น27 และเมื่อ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “สารบาญเรื่ องแสดงบรรยายพงศาวดารสยามเล่ม 1,” ใน
แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม (พระนคร: โรงพิมพ์อกั ษรนิต์ ิ, 2490), ไม่มีเลขหน้า
25
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม (พระนคร: โรงพิมพ์อกั ษร
นิต์ ิ, 2490), หน้า 17.
26
เรื่ องเดียวกัน.
27
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 26.
24
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มาถึงยุค “กรุ งสุ โขทัยคราวเสื่ อม” เกิดเพราะพระเจ้าอู่ทองได้ต้ งั ตัวเป็ นอิสระจากสุ โขทัย ประจวบ
กับความขัดแย้งในหมู่ราชวงศ์พระร่ วงจึงทําให้อยุธยาขึ้นมามีอาํ นาจเหนือสุ โขทัยจนกระทัง่ สุ โขทัย
หมดสิ้ น อํา นาจไปในที่ สุ ด เรื่ อ งราวดัง กล่ า วคล้า ยคลึ ง และเป็ นไปในทางเดี ย วกับ “ประวัติ
ราชอาณาจักรสุ โขทัย” ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา มีเพียงรายละเอียดเล็กน้อยที่
แตกต่างกันเช่น ชื่อกษัตริ ยแ์ ละการอธิบายเพิ่มเติมมากขึ้นจากเดิม
ในพ.ศ. 2467 นอกจากมีการตีพิมพ์แสดงบรรยายเรื่ องพงศาวดารสยามแล้ว ทางหอพระ
สมุดวชิรญาณได้ตีพิมพ์หนังสื อประชุ มจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุ งสุ โขทัย โดยผูต้ รวจค้น ชําระ
และแปลศิลาจารึ ก คือ ศ. ยอร์ ช เซเดส์ (George Cœdès) ซึ่ งเป็ นบรรณารักษ์ใหญ่ประจําหอพระ
สมุดวชิรญาณ28 น่าสังเกตว่าสาเหตุที่เลือกพิมพ์ศิลาจารึ กกรุ งสุ โขทัยก่อนนั้นเนื่องจากประการแรก
ราชวงศ์สุโขทัยหรื อราชวงศ์พระร่ วงเป็ นราชวงศ์แรกของสยาม ประการต่อมาคือเห็นว่าศิลาจารึ ก
ในบริ เวณหัวเมืองฝ่ ายเหนื อน่ าจะถูกค้นพบแล้วเป็ นส่ วนใหญ่ จึงควรแปลและพิมพ์รวมเป็ นเล่ ม
ประการสุ ดท้า ยคือคํา แปลศิ ลาจารึ ก ของชาวต่ า งประเทศเช่ น บาทหลวงฉมิธ ที่ แปลและตีพิ มพ์
มาแล้วยังมีขอ้ บกพร่ องอยู่ จึงต้องการตรวจสอบชําระให้ถูกต้องเสี ย29
เรื่ องราวของสุ โขทัย ช่ วงหลัง พ.ศ. 2450 เป็ นต้นมาได้ถู ก นํา เข้า มาเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
ประวัติศาสตร์ ชาติอย่างเป็ นทางการ โดยผูม้ ีบทบาทสําคัญในช่ วงนี้ คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทั้ง 2 พระองค์มีขอ้ วินิจฉัยใกล้เคียงกัน เห็น
การเชื่ อมโยงความคิดซึ่ ง กันและกัน มีการอธิ บายเรื่ องราวโดยประมวล วิเคราะห์ อ้างอิงหลักฐาน
จากเอกสารต่างๆ เช่น ศิลาจารึ ก พระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุ ฯลฯ รวมทั้งการออกสํารวจทาง
โบราณคดี ส่ วนหลักฐานที่เป็ นตํานานมีการใช้อย่างระมัดระวังหรื อมิฉะนั้นมักถูกวินิจฉัยว่าเชื่อถือ
ไม่ ไ ด้ อย่า งไรก็ ต าม การอธิ บ ายเรื่ องราวยัง เน้นความสํา คัญที่ เรื่ องการเมื อ งการปกครองและ
พระมหากษัตริ ยอ์ ยูน่ นั่ เอง สิ่ งที่เห็ นได้อย่างเด่นชัดของการสร้างประวัติศาสตร์ สุโขทัยในยุคนี้ คือ
การกําหนดยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ให้สุโขทัยเป็ นราชธานีแห่ งแรกของไทย กล่าวเชื่อมโยงไปถึง
ความเป็ น “ชาติ ” ที่ มี มาอย่างยาวนานและเจริ ญรุ่ งเรื องไม่แพ้ช าติใ ดในโลก ทั้งยัง มีก ารให้ภาพ
สุ โขทัยเป็ นรัฐที่มีการปกครองดี เศรษฐกิ จดี สังคมดี และประชาชนมีความสุ ข ซึ่ งภาพของความ
เป็ นสุ โ ขทัย ที่ เ กิ ด ขึ้ นนี้ จะเป็ นโครงสร้ า งและกรอบความคิ ด อัน สํ า คัญ ที่ จ ะส่ ง ต่ อ ไปยัง นั ก
ประวัติศาสตร์ สามัญชนในยุคสมัยใกล้กนั รวมทั้งในยุคสมัยหลังจากนั้นด้วย

28
29

“คํานํา,” ใน ยอร์ช เซเดส์, ประชุ มจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุ งสุ โขทัย (พระนคร: หอพระสมุดวชิรญาณ, 2467)
“อธิ บายว่าด้วยศิลาจารึ กครั้งสุ โขทัย,” ใน ยอร์ช เซเดส์, ประชุ มจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุ งสุ โขทัย, หน้า 7.
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4.1.2 ประวัติศาสตร์ สุโขทัยโดยสามัญชน
ไม่เพียงแต่ราชสํานัก และผูเ้ กี่ ยวข้องเท่านั้นที่เป็ นผูส้ ร้ างเรื่ องราวประวัติศาสตร์ สุโขทัย
เพราะในยุคสมัยนี้ มีสามัญชนที่กล่าวได้ว่าเป็ น “ปั ญญาชน” มีชื่อเสี ยงโดดเด่นเป็ นที่รู้จกั ได้มีส่วน
ในการเขียนประวัติศาสตร์ สุโขทัยด้วย ผูว้ ิจยั จะกล่าวถึงบุคคล 2 ท่านที่ได้มีส่วนในการผลิตองค์
ความรู ้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สุโขทัยขึ้นมาในช่วงนี้ คือ ก.ศ.ร. กุหลาบ และ หลวงวิจิตรวาทการ
ข้อที่น่าสังเกตคืองานเขียนนั้นมีโครงเรื่ องหลักเหมือนงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยา
ดํา รงราชานุ ภ าพ โดยเฉพาะการกล่ า วถึ ง สุ โ ขทัย เป็ นราชธานี แ ห่ ง แรกและเป็ นยุ ค อุ ด มคติ ที่
เจริ ญรุ่ งเรื อง เพียงแต่รายละเอียดบางประการและการตีความบางเรื่ องอาจแตกต่างกัน
บุคคลแรกคือ ก.ศ.ร. กุหลาบ หรื อ นายกุหลาบ ตฤษณานนท์ เกิดในช่วงรัชกาลที่ 3 ตรงกับ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2377 มีชีวิตยืนยาวจนถึงรัชกาลที่ 6 และถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อ 24
มีนาคม พ.ศ. 2464 สิ ริอายุได้ 87 ปี 30 ชื่อ ก.ศ.ร. นั้นมาจากฉายา “เกศะโร” เมื่อบรรพชาเป็ นสามเณร
โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชิตชิ โนรส ทรงเป็ นพระอุปัชฌาย์ ครั้นอุปสมบท
เป็ นพระภิกษุก็ยงั คงได้รับฉายาว่า “เกศะโรภิกขุ” เช่นกัน31 การกระทําเช่นนี้ มีผตู้ ้ งั ข้อสังเกตว่าเป็ น
30

โปรดดูเพิ่มเติมที่ มนันยา ธนะภูมิ, ก.ส.ร. กุหลาบ (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), หน้า 5

และ 77
สําหรับหนังสื อของมนันยา ธนะภูมิ นี้ เขียนชื่ อว่า “ก.ส.ร. กุหลาบ” ตามแบบที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงเขียนเมื่อเอ่ยอ้างถึงนายกุหลาบ อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั จะยังคงใช้
“ก.ศ.ร. กุหลาบ” ซึ่งเป็ นชื่อที่นายกุหลาบเรี ยกตนเองและดูจะเป็ นที่นิยมเขียนมากกว่าแบบแรก หนังสื อที่เกี่ยวข้องกับชี วประวัติของ
ก.ศ.ร. กุหลาบ หลายสํานวน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง
ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช, เทียนวรรณ และ ก.ศ.ร. กุหลาบ (พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ: บรรณกิจ, 2524)
สงบ สุริยนิ ทร์ , ชีวติ และงานของ ก.ศ.ร. กุหลาบ (กรุ งเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์ แห่ งประเทศไทย, 2522)
รวมไปถึงบทความต่างๆ เช่น บทความของ เครก เจ. เรย์โนลด์ส ซึ่งเขียนเป็ นภาษาอังกฤษลงใน Journal of the Siam
Society เมื่อ พ.ศ. 2516 ต่อมีการแปลเป็ นภาษาไทยหลายสํานวนจนถึงสํานวนล่าสุ ด ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2550 ใช้ชื่อเรื่ องว่า “คดีไต่สวน
ก.ศ.ร. กุหลาบ: การท้าทายงานเขียนประวัติศาสตร์ราชวงศ์ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19” ใน เจ้ าสั ว ขุนศึก ศักดินา ปัญญาชน และคน
สามัญ: รวมบทความประวัติศาสตร์ ของเครก เจ. เรย์โนลด์ส (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : มูลนิธิ
โตโยต้าประเทศไทย, 2550)
เอนก นาวิกมูล, “หนังสื อประหลาด พบปี 2528 ก.ศ.ร.กุหลาบ พิมพ์หนังสื องานศพให้ตวั เองก่อนตาย 20 ปี ” ใน เรื่อง
ประหลาดเมืองไทย (กรุ งเทพฯ: แสงแดด, 2536)
ส. พลายน้อย, “ก.ศ.ร. กุหลาบ: เอดิเตอร์ สยามประเภท ผูม้ ีฉายาว่าบ้าหอบฟาง” ใน เล่าเรื่องนักเขียนดังในอดีต 2
(กรุ งเทพฯ: ฅอหนังสื อ, 2548)
“แกะปมจินตนภาพ ก.ศ.ร. กุหลาบ จากพระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงฯ.” อ่าน 3,2 (ม.ค. – มี.ค. 2554): 30 31. ข้อเขียนดังกล่าวของ “กองบรรณาธิการ” วารสารอ่ าน สรุ ปมาจากรายงานเรื่ อง “ปัญหาประวัติศาสตร์นิพนธ์ของ ก.ศ.ร. กุหลาบ”
ในวิชาปัญหาประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย ภาคปลาย พ.ศ. 2553 ของนายบุญพิสิฐ ศรี หงส์ นิสิตปริ ญญาโท ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานที่ยกตัวอย่างมานี้ ลว้ นใช้ “ก.ศ.ร. กุหลาบ” ทั้งสิ้ น
31
ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช, เทียนวรรณและ ก.ศ.ร. กุหลาบ พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุ งเทพฯ: บรรณกิจ, 2524), หน้า 193.
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เพราะนายกุหลาบเป็ นผูน้ ิยมตะวันตก อยากมีชื่ อย่อนําหน้าอย่างชาวตะวันตกซึ่ งมีความเป็ นไปได้
เพราะนายกุหลาบมีความสัมพันธ์และความประพฤติอย่างชาวตะวันตกอยู่ไม่น้อย เคยทํางานกับ
ชาวตะวันตก มีความรู ้ภาษาต่างประเทศเป็ นอย่างดี32 แต่ในกรณี เดียวกันนี้ เครก เจ. เรย์โนลด์ส ได้
ตั้งข้อสังเกตอี กอย่างว่า ก.ศ.ร. กุหลาบ ใช้ชื่อด้วยตัวอักษรย่อเพื่อบ่งบอกความแตกต่างจากชาว
สยามคนอื่น มิใช่ การบ่งบอกฐานันดรศักดิ์แบบหม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ หรื อหม่อมหลวง แต่เป็ น
การทําตามแบบแผนประเพณี ของชาวยุโรป แสดงถึงฐานะที่ “ไม่มีชนชั้น” มองตัวเองอยูใ่ นฐานะ
นอกกลุ่มคนที่มีฐานันดร พวกเขาเป็ นกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถ อาศัยวิทยาการใหม่ๆ ในการ
ยังชีพ และไม่ยดึ มัน่ ในจารี ตประเพณี แบบเก่าแต่ยงั เคารพบรรทัดฐานของสังคมแบบเก่าอยูบ่ า้ ง33
ในช่ วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ ก.ศ.ร. กุหลาบถือว่าเป็ นนักคิด นักหนังสื อพิมพ์ ผูเ้ ผยแพร่ ความรู้
ต่างๆ สู่ สาธารณชน ทั้ง ยังเป็ นผูผ้ ลิ ตหนังสื ออัตชี วประวัติ ประวัติบุ คคลสําคัญต่างๆ ลําดับวงศ์
ตระกูล รายพระนามเจ้า นาย พงศาวดาร และจดหมายเหตุ ต่า งๆ ฯลฯ34 เนื่ องมาจากตนเองเป็ น
เจ้าของโรงพิมพ์ วิทยาการด้านสื่ อสารมวลชนสมัยใหม่ในขณะนั้น โดยอาศัยความใกล้ชิดกับเชื้ อ
พระวงศ์ นําหนังสื อของหอหลวงที่สงวนไว้สําหรับบุคคลในราชสํานักออกมาคัดลอก ดั ดแปลง
เพิ่มเติมและตีพิมพ์ ดังนั้น ความรู ้ ต่างๆ มากมายที่ ก.ศ.ร. กุหลาบเอามาตีพิมพ์เป็ นหนังสื อเผยแพร่
หรื อเขียนลงในวารสารของตนเองก็เป็ นเหตุให้ถูกสอบสวนและลงโทษ35 เช่นกรณี ที่ ก.ศ.ร. กุหลาบ
ตีพิมพ์ขอ้ เขียนของตนลงในวารสาร “สยามประเภท” เมื่อ พ.ศ. 2449 เป็ นเรื่ องว่าด้วยครั้งกรุ ง
สุ โขทัยเป็ นราชธานี มีกษัตริ ยท์ รงพระนามว่า พระปิ่ นเกษ กษัตริ ยท์ ี่ครองราชย์พระองค์ต่อมาทรง
พระนามว่า พระจุ ลปิ่ นเกษ โดยในรัชสมัย ของพระจุ ลปิ่ นเกษ กรุ งสุ โขทัย ต้องเสี ยให้แก่ กรุ งศรี
อยุธยา เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงทราบก็ทรงกริ้ วอย่างยิ่งเพราะถือเป็ นการ
แปลงพระนามของพระองค์ให้เกี่ยวข้องกับการเสี ยบ้านเสี ยเมือง ก.ศ.ร. กุหลาบ ถูกลงโทษโดยการ
ถูกคุมตัวไว้ที่ “โรงเลี้ยงบ้า” หรื อ “โรงพยาบาลคนเสี ยจริ ต” เป็ นเวลา 7 วันก่อนจะถูกปล่อยตัวไป36
เอกสารหลักฐานที่ผวู้ ิจยั นํามาใช้คือข้อเขียนเกี่ ยวกับสุ โขทัยจํานวนหนึ่ งที่ ก.ศ.ร. กุหลาบ
ผลิตออกมา ชื่อเรื่ องว่าพระราชพงศาวะดาร ประฐมสยามเอกราชชั้ นที่ 1 – ฝ่ ายเหนือ เมื่อสร้ างกรุ ง
มนันยา ธนะภูมิ, ก.ส.ร. กุหลาบ, หน้า 7.
เครก เจ. เรย์โนลด์ส, “คดีไต่สวน ก.ศ.ร. กุหลาบ: การท้าทายงานเขียนประวัติศาสตร์ราชวงศ์ปลายคริ สต์ศตวรรษที่
19,” ใน เจ้ าสั ว ขุนศึก ศักดินา ปัญญาชน และคนสามัญ: รวมบทความประวัติศาสตร์ ของเครก เจ. เรย์โนลด์ส, 1 – 52. วารุ ณี
โอสถารมย์, บรรณาธิการแปล, (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2550),
หน้า 41 – 42.
34
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 31 – 33.
35
โปรดดูเพิ่มเติมที่ ธงชัย วินิจจะกูล, “กุ ลอบ ลอก แต่งแบบไพร่ ๆ ความผิดของ ก.ศ.ร. กุหลาบที่ตดั สิ นโดยนัก
ประวัติศาสตร์ อาํ มาตย์,” อ่าน 3,2 (มกราคม – มีนาคม 2554): 13 – 28.
36
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 15.
32
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ศรีสัชนาลัยศุโขทัยราชธานี มีต้ งั แต่ ในแผ่นดิน สมเด็จพระจ้ าวปิ่ นเกษ (และ) สมเด็จพระร่ วงจ้ าวอยู่
หัว ตีพิมพ์เมื่อ ร.ศ. 128 หรื อ พ.ศ. 2452 จํานวน 5,000 ฉบับ37 มีลกั ษณะเป็ นหนังสื อรวมข้อเขียนที่
เคยตีพิมพ์ในที่ต่างๆ เช่ นใน วารสาร “สยามประเภท” หลายฉบับรวมอยูใ่ นเล่มเดียวกัน มีเนื้ อหา
ค่อนข้างหลากหลายคละเคล้ากันไป โดยมักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขทัยพร้อมมีรูปประกอบ
หากแบ่งหัวข้อเรื่ องในพระราชพงศาวะดาร ประฐมสยามเอกราชชั้ นที่ 1 – ฝ่ ายเหนือ เมื่อ
สร้ างกรุ งศรี สัชนาลัยศุ โขทัยราชธานี มีต้ังแต่ ในแผ่ นดิน สมเด็จพระจ้ าวปิ่ นเกษ (และ) สมเด็จพระ
ร่ วงจ้ าวอยู่หัว จะได้ 3 กลุ่มหลัก คือ
กลุ่ มแรกเป็ นเรื่ อง “พระราชพงศาวดาร” กรุ ง สยามโดยสรุ ป ย่อ ตั้ง แต่ เกิ ดมี “ชาวไทย”
จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
กลุ่มที่ 2 เป็ นเรื่ องเครื่ องแต่งกายขุนนางและหญิงชายชาวไทย โดยอ้างว่าเป็ นการแต่งกาย
ของชาวสยามโบราณตั้งแต่ครั้ง “กรุ งศุโขทัยราชธานี”
กลุ่มที่ 3 เป็ น “พระราชพงศาวดาร” เรื่ องกรุ งสุ โขทัยโดยเฉพาะ
ข้อสังเกตของผูว้ จิ ยั ต่องานรวมข้อเขียนชิ้นนี้คือ มีเนื้อหาที่เป็ นการเล่า “โดยพิสดาร” เห็น
ได้ชดั ว่ามีการดัดแปลงทั้งข้อความและรู ปประกอบ โดยนําเนื้อหาจากหลายๆ แหล่งมาเขียนเรี ยบ
เรี ยงใหม่บา้ ง เพิ่มเติมบ้าง บางส่ วนน่าจะผสมความคิดเห็นส่ วนตัวของ ก.ศ.ร. กุหลาบเองเสี ยด้วย
ผูว้ ิจยั ขอยกตัวอย่างบางส่ วน เช่ น ในเนื้ อหากลุ่มแรกเกี่ ยวกับ “พระราชพงศาวดาร” กรุ งสยามโดย
สรุ ปย่อ ส่ วนที่เป็ นคํานํา ก.ศ.ร. กุหลาบได้กล่าวถึงการแบ่ง “กรุ ง” ทั้ง 4 กรุ งไว้อย่างน่าสนใจ คือ
“(คํานํา) หัวใจพระราชพงศาวดารทัยย่อทั้ง 4 กรุ ง สยาม (คือ) (1) กรุ ง ศุโขทัย ราชธานี (2) กรุ งศรี
อยุธยา (3) กรุ ง ธนบุรี (4) กรุ ง รัตนะโกสิ นทร์ รวมกรุ งสยามทั้ง 4 กรุ ง”
เมื่อดูจากเวลาที่หนังสื อตีพิมพ์คือเมื่อพ.ศ. 2452 เป็ นเวลาก่อนที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพจะทรงตีพิมพ์พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ซึ่ งมีขอ้ เขียน “เรื่ องพงศาวดาร
สยามประเทศตอนต้น ก่อนสร้างกรุ งศรี อยุธยา” เสี ยอีก และน่าสังเกตด้วยว่างานของสมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ ไม่ได้นบั รวมกรุ งธนบุรีเข้าไป เสมือนเป็ นเพียงยุคเปลี่ยนผ่านเท่านั้น ต่าง
จากงานของ ก.ศ.ร. กุหลาบ
นอกจากนี้ ก.ศ.ร. กุหลาบยังกล่าวถึงปฐมกษัตริ ยข์ องกรุ งสุ โขทัยด้วยว่า “สมเด็จพระจ้าว
ปิ่ นเกษฯ เปนพระจ้าวแผ่นดินสยามพระองค์เอกที่ 1 ซึ่ งทรงสฐาปะนาสร้างกรุ งศรี สัชนาลัย ศุโขทัย

ก.ศ.ร. กุหลาบ, พระราชพงศาวะดาร ประฐมสยามเอกราชชั้นที่ 1 – ฝ่ ายเหนือ เมื่อสร้ างกรุงศรีสัชนาลัยศุ โขทัยราช
ธานี มีต้ังแต่ ในแผ่นดิน สมเด็จพระจ้ าวปิ่ นเกษ (และ) สมเด็จพระร่ วงจ้ าวอยู่หัว ([พระนคร]: โรงพิมพ์สยามประเภทริ มวัดราชบพิธ,
2452) ตัวสะกดต่างๆ ผูว้ ิจยั คงไว้ตามต้นฉบับ
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ราชธานี บุ รีรั ต นะภิ ร มย์ ในประเทศสยามเอกราชฝ่ ายเหนื อ ชั้นที่ 1…”38 ผูว้ ิจ ัย เข้า ใจว่า ก.ศ.ร.
กุหลาบ น่าจะเป็ นบุคคลแรกที่กล่าวว่า“สมเด็จพระเจ้าปิ่ นเกษ” เป็ นกษัตริ ยส์ ถาปนากรุ งศรี สัชนาลัย
สุ โ ขทัย โดยที่ ใ นงานเขี ย นสมัย เดี ย วกัน นั้น ไม่ มี ผูใ้ ดเอ่ ย ถึ ง พระนามนี้ และยัง มี ส่ ว นที่ ก ล่ า วถึ ง
“สมเด็จพระเจ้าปิ่ นเกษ” ในข้อเขียนกลุ่มนี้อีกหลายตอนด้วย
เมื่อสํารวจข้อเขียนในกลุ่มที่ 2 คือเรื่ องเครื่ องแต่งกายขุนนางและหญิงชายชาวไทย ข้อมูล
ในกลุ่มนี้เป็ นการพรรณนาการแต่งกายของขุนนางและชาวบ้านหญิงชายสมัย “กรุ งศุโขทัย” สิ่ งที่น่า
ตั้งคําถามเป็ นอย่างยิ่งในข้อเขียนกลุ่มนี้ คือรู ปประกอบที่ก.ศ.ร. กุหลาบอ้างว่าเป็ น “รู ปขุนนางแต่ง
กายเต็มยศ ในแผ่นดินสมเด็จพระจ้าวอยูห่ วั กรุ งศุโขทัยราชธานี” มี 2 รู ป ดังนี้

ภาพที่ 4.5 และ 4.6 ขุนนางสมัยสุโขทัยในหนังสือของ ก.ศ.ร. กุหลาบ
(ที่มา: ก.ศ.ร. กุหลาบ, พระราชพงศาวะดาร ประฐมสยามเอกราชชั้นที่ 1 – ฝ่ ายเหนือ
เมือ่ สร้ างกรุงศรีสัชนาลัยศุโขทัยราชธานี มีต้งั แต่ ในแผ่นดิน สมเด็จพระจ้ าวปิ่ นเกษ
(และ) สมเด็จพระร่ วงจ้ าวอยู่หัว, หน้า 86 และ 112)

รู ป ที่ ก.ศ.ร. กุ ห ลาบอ้า งว่ า เป็ นขุน นางสมัย สุ โ ขทัย นั้น มี ภ าพหนึ่ งที่ ดัด แปลงมาจาก
ภาพประกอบในหนังสื อจดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ : ราชอาณาจักรสยาม (De Royaume de Siam)
ก.ศ.ร. กุหลาบ, พระราชพงศาวะดาร ประฐมสยามเอกราชชั้นที่ 1 – ฝ่ ายเหนือ เมื่อสร้ างกรุ งศรีสัชนาลัยศุ โขทัยราช
ธานี มีต้ังแต่ ในแผ่นดิน สมเด็จพระจ้ าวปิ่ นเกษ (และ) สมเด็จพระร่ วงจ้ าวอยู่หัว, หน้า 74. ตัวสะกดคงไว้ตามต้นฉบับ
38
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อย่างชัดเจนและสันนิษฐานว่าอีกภาพหนึ่งก็ได้ “แรงบันดาลใจ” มาจากแหล่งเดียวกัน จดหมายเหตุ
ลา ลูแบร์ ฯ เป็ นจดหมายเหตุบนั ทึกโดย ซี มง เดอ ลา ลูแบร์ (Simon de La Loubère) อัครราชทูตชาว
ฝรั่งเศสของพระเจ้าหลุ ยส์ ที่ 14 เข้ามาเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั สยามในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ลา ลูแบร์ บนั ทึกเรื่ องประวัติศาสตร์ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม รวมไปถึงชี วิตความเป็ นอยู่
โดยทัว่ ไปของคนในช่วงเวลาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชครองราชสมบัติ

ภาพที่ 4.7 ขุนนางสยาม จากจดหมายเหตุ ลา ลูแบร์
(ที่มา: เดอ ลา ลูแบร์, ซีมง, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ : ราชอาณาจักรสยาม
แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, พิมพ์ครั้งที่ 2 (นนทบุรี: ศรี ปัญญา, 2548), หน้า 89)

รู ปนี้ เป็ นรู ปขุนนางสมัยกรุ งศรี อยุธยา ไม่เกี่ยวข้องกับสมัยสุ โขทัยแต่อย่างใด สรุ ปได้วา่
ข้อเขียนของ ก.ศ.ร. กุหลาบเกี่ยวกับเครื่ องแต่งกายขุนนางและหญิงชายชาวไทยสมัยสุ โขทัยเป็ นการ
ดัดแปลงเรี ยบเรี ยงใหม่และเอารู ปภาพจากจดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ฯ มาประกอบ อาจเป็ นไปได้ว่า
เพื่อให้ดูมีหลักฐานน่าเชื่ อถือ แต่เป็ นหลักฐานผิดบริ บท ผิดยุคสมัย การคัดลอก เรี ยบเรี ยงผสมกับ
ดัดแปลงข้อมู ล ในบางส่ วนนี้ กุ หลาบทํา กับ งานหลายๆ ชิ้ นของเขา การทํา เช่ นนี้ เป็ นแนวทาง
เดี ย วกับ การ “ชํา ระ” พงศาวดาร การที่ ก.ศ.ร. กุ หลาบมี เอกสารภาษาต่ า งประเทศมาประกอบ
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สันนิ ษฐานว่าน่ าจะได้มาจากพระสังฆราชปั ลเลอกัวซ์ บาทหลวงคาทอลิกชาวฝรั่ งเศสซึ่ ง ก.ศ.ร.
กุหลาบ เคยกล่าวว่าได้เป็ นศิษย์และเรี ยนภาษาฝรั่งเศสกับท่าน39
ข้อเขียนในกลุ่มที่ 3 เป็ น “พระราชพงศาวดาร” เรื่ องกรุ งสุ โขทัยโดยเฉพาะ สําหรับเรื่ องราว
ในกลุ่มนี้น้ นั ก.ศ.ร. กุหลาบน่าจะได้ขอ้ มูลมาจาก 2 แหล่ง คือ หนังสื อ นางนพมาศ (ตารับท้ าวศรี
จุฬาลักษณ์ ) และ พระราชพิธี 12 เดือน โดยเฉพาะข้อมูลจากหนังสื อ นางนพมาศ เนื่องจาก ก.ศ.ร.
กุหลาบ ได้อา้ งว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ ชิตชิโนรส ได้ประทานหนังสื อ เรวะดี
นพมาศศรีจุฬาลักษณ์ ต้นฉบับเป็ นสมุดไทยดํา 4 เล่ม ให้แก่ตนเอง และได้คดั ลอกตอนที่พอจะอ่าน
ได้มาลงไว้ สําหรับส่ วนที่ตวั อักษรลบเลือนไปก็ตอ้ งยกเว้นไม่ตีพิมพ์ออกมา40 แม้จะไม่รู้วา่ หนังสื อ
เรวะดีนพมาศศรี จุฬาลักษณ์ ที่ ก.ศ.ร. กุหลาบ กล่าวถึงนั้นมีเนื้ อหาอย่างไร แต่ผวู้ ิจยั พบว่าในการ
บรรยายภาพของ “กรุ งศุโขทัยราชธานี ” นั้นได้อิทธิ พลอย่างมากจาก “ว่าด้วยสถานที่ต่างๆ ที่เมือง
สุ โขทัย” ในนางนพมาศ41 และมีการบรรยายเพิ่มเติมเข้าไปอยูพ่ อสมควร
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงเรื่ อง “สมเด็จพระร่ วงจ้าวกรุ งศุโขทัย ทรงบวกลบพุทธศักราช
และมหาศักราช ผสมเข้ากันเปนจุฬศักราช” กล่าวถึงพระร่ วงได้ทาํ พระราชพิธี “ฉนําเถลิงศก” เพื่อ
ตั้ง “จุฬศักราช” ใหม่ น่าสังเกตว่าเนื้ อหาส่ วนนี้ มีการกล่าวเพียงครึ่ งหน้ากระดาษเท่านั้น ทั้งยังเขียน
ไม่จบอีกด้วย โดยมีวงเล็บไว้วา่ “หยุดไว้เพียงเท่านี้ ก่อน” และอธิ บายเพิ่มเติมว่าเรื่ องนี้ ยงั มีต่อไปอีก
(แต่) ต้นฉบับลบเลือนมาก42 ผูว้ จิ ยั ไม่ทราบอย่างแน่ชดั ว่า ก.ศ.ร. กุหลาบ เอาต้นฉบับที่วา่ นั้นมาจาก
แห่ งใด แต่ขอตั้งข้อสังเกตว่าเรื่ องเล่าในทํานองคล้ายๆ กันนี้ มีอยูใ่ นพงศาวดารเหนือ เรื่ อง “พระยา
สักรดําตั้งจุลศักราช” 43 และมีเนื้ อหากล่าวถึงพิธีการตั้งศักราชไว้อย่างสั้นๆ เนื่ องด้วยพงศาวดาร
เหนือเป็ นเอกสารหลักฐานชิ้นแรกๆ ที่ถูกนํามาใช้และอ้างอิงถึงเรื่ องสุ โขทัยอยูบ่ ่อยครั้ง
ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เพียงไม่กี่ปีและอีกหลายปี ต่อมาหลังจากนั้น
นักประวัติศาสตร์ สามัญชนผูห้ นึ่ งก็ได้เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการนําเสนอประวัติศาสตร์ สุโขทัย
ผลงานหลายเรื่ องของท่านผูน้ ้ ี ยังคงเป็ นที่กล่าวถึงจนปั จจุบนั บุคคลผูน้ ้ นั คือ หลวงวิจิตรวาทการ
นักประวัติศาสตร์ชาตินิยมคนสําคัญของไทย

มนันยา ธนะภูมิ, ก.ส.ร. กุหลาบ, หน้า 51 และ 85.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 97.
41
โปรดดู นางนพมาศ พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระมหาราชครู พิธีศรี วิสุทธิคุณ (พราหมณ์สวาสดิ์
รังสิ พราหมณกุล) ณ เมรุ วดั มกุฎกษัตริ ยาราม 11 กันยายน 2503, (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2503), หน้า 14 – 17.
42
ก.ศ.ร. กุหลาบ, พระราชพงศาวะดาร ประฐมสยามเอกราชชั้นที่ 1 – ฝ่ ายเหนือ เมื่อสร้ างกรุ งศรีสัชนาลัยศุ โขทัยราช
ธานี มีต้ังแต่ ในแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้ าปิ่ นเกษ (และ) สมเด็จพระร่ วงจ้ าวอยู่หัว, หน้า 111.
43
โปรดดู พระวิเชียรปรี ชา (น้อย), พระราชพงศาวดารเหนือ, (พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2501)
39
40
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หลวงวิจิตรวาทการ (กิมเหลียง วัฒนปฤดา / วิจิตร วิจิตรวาทการ) เป็ นบุคคลสําคัญที่มีส่วน
สําคัญอย่า งยิ่ง ในการเผยแพร่ แนวความคิดชาตินิย มผ่านทางสื่ อต่า งๆ เนื่ องจากมี ความสามารถ
ทางด้านภาษา สามารถแต่งนวนิ ยาย บทละคร เพลงปลุกใจ ได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งกล่าวปาฐกถาได้
ไพเราะจับ ใจน่ า ฟั ง หลวงวิจิ ตรวาทการเริ่ ม เข้า รั บ ราชการในตํา แหน่ ง เสมี ย นที่ ก องการกงสุ ล
กระทรวงการต่างประเทศในพ.ศ. 2461 ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเรื่ อยๆ โดยสังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศมาตลอด เมื่อพ.ศ. 2477 ได้เป็ นอธิ บดีกรมศิลปากรคนแรกจนถึงพ.ศ. 2488 ในรัฐบาล
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2481 – 2487 ได้เป็ นรัฐมนตรี สั่งราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
รั ฐมนตรี ช่วยว่า การกระทรวงการต่ า งประเทศ รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงการต่ า งประเทศและ
เอกอัครราชทูตประจําประเทศญี่ปุ่นตามลําดับ44 หน้าที่สําคัญของหลวงวิจิตรวาทการอย่างหนึ่ งใน
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามคือเป็ นประธานคณะกรรมการรัฐนิยมเพื่อให้รัฐนิยมทั้ง 12 ฉบับ มี
ผลในทางปฏิ บตั ิ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่สุ ด โดยใช้สื่อต่ างๆ ของรัฐบาล เช่ น วิท ยุก ระจายเสี ย ง
หนังสื อพิมพ์ ภาพยนตร์ บทละคร และเพลงปลุกใจเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด 45
โดยเฉพาะการปลูกฝังความรู ้สึกรักชาติและความเชื่อมัน่ ในตัว “ผูน้ าํ ” ตลอดช่วงเวลาหลายปี ที่ดาํ รง
ตํา แหน่ ง สํา คัญทางการเมื องและมี บ ทบาทเด่ นชัดย่อมทํา ให้ท ศั นคติ ของหลวงวิจิตรวาทการมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อความคิ ด ประชาชนอยู่ไ ม่ น้อ ย แม้ว่า หลัก ฐานที่ หลวงวิจิต รวาทการใช้ใ นการเขี ย น
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยแทบจะเป็ นชุดเดียวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จฯ
กรมพระยาดํา รงราชานุ ภ าพ แต่ แ ตกต่ า งกัน ในเรื่ องการตี ค วามและจับ ประเด็ น เพื่ อ เน้น ยํ้า
ความสําคัญในงานของตน
ในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (สมัยแรก พ.ศ. 2481 – 2487 และสมัยที่ 2 พ.ศ. 2491
– 2500) เรื่ องสุ โขทัยได้กลายเป็ นเรื่ องสําคัญที่หลวงวิจิตรวาทการเอามาใช้รณรงค์เรื่ องรัฐนิ ยม มี
งานเขี ยนและปาฐกถาต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับสุ โขทัย สุ โขทัยถือเป็ นยุคทองสมบูรณ์แบบโดยให้คาํ
จํากัดความใหม่แก่ศิลปกรรม สถาปั ตยกรรมและวรรณกรรมสุ โขทัยว่าเป็ นสัญลักษณ์ ของความ
บริ สุทธิ์ ความไม่แปดเปื้ อน และความเป็ นไทยแบบดั้งเดิ ม (classic Thainess) เป็ นยุคแห่ งความ
เจริ ญรุ่ งเรื อง ทั้งยังนํามาเปรี ยบเทียบกับอยุธยาและรัตนโกสิ นทร์ ที่ถูกให้ความหมายว่าเป็ นยุคมืด
หลวงวิจิตรวาทการมักเน้นยํ้าเรื่ อง “โศกนาฏกรรม” ของชาติ เพื่อเป็ นเครื่ องมือสั่งสอนในการสร้าง
ชาติ ให้ความสําคัญกับความเป็ นชาติและเชื้ อชาติไทย เน้นบทบาทของคนธรรมดา ลดบทบาทของ
เฉลียว พันธุ์สีดา, หลวงวิจิตรวาทการและงานด้านประวัติศาสตร์ (กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์บรรณกิจเทรดดิ้ง,
2520), หน้า 281 – 282.
45
ปิ ยนาถ บุนนาค, ประวัติศาสตร์ ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่ การทาสนธิสัญญาบาวริง ถึง “เหตุการณ์ 14 ตุลา” พ.ศ. 2516)
(กรุ งเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 154.
44
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พระราชวงศ์ลงไป หรื อแม้การยกย่องกษัตริ ยใ์ นอดีตก็มิได้ยกสถานภาพให้เป็ นสมมติเทพแต่ให้เป็ น
มหาบุรุษ (great man) พยายามส่ งเสริ มสถานะของ “ท่า นผูน้ าํ ” คือจอมพล ป.พิบูลสงคราม
เปรี ย บเที ย บกับการเป็ น “พ่อขุน”46 แม้ว่า พ่อขุนรามคํา แหงจะเป็ นกษัตริ ย ์แต่ ภาพลัก ษณ์ ข อง
พระองค์ไม่ใช่สมมติเทพ หากอ้างอิงตามในศิลาจารึ กหลักที่ 1 แล้วก็จะเห็นว่าทรงใกล้ชิดประชาชน
มากและประพฤติองค์อย่างบิดาที่คอยดูแลบุตรในครอบครัว
ผลงานเด่นของหลวงวิจิตรวาทการที่ควรกล่าวถึงคือ ประวัติศาสตร์ สากล เขียนขึ้นในราว
ทศวรรษที่ 2470 ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ สุโขทัยอาจเป็ นงานชิ้นแรกๆ ก่อนนําไปสู่ งาน
เรื่ องอื่นๆ โดยที่มาของเนื้อหานั้น หลวงวิจิตรวาทการน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากงานของสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ รวมทั้ง ประชุ มจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุ งสุ โขทัย
ซึ่งหลวงวิจิตรวาทการใช้ศิลาจารึ กหลักที่ 1 เป็ นหลัก เนื่องจากให้ภาพของบ้านเมืองตลอดจนอาณา
เขตของสุ โ ขทัย เป็ นอย่า งดี รวมไปถึ ง เรื่ อ งพ่ อ ขุน รามคํา แหง หลวงวิจิ ต รวาทการชื่ น ชมพระ
อัจฉริ ยภาพเป็ นอย่างมากและเห็นว่าการที่สุโขทัยเจริ ญรุ่ งโรจน์เป็ นเพราะพระองค์ โดยให้พ้ืนที่ใน
การกล่ าวถึ งพ่อขุนรามคําแหงมากมาย ในขณะที่พระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์อื่นได้รับการกล่าวถึ ง
เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หลวงวิจิตรวาทการมิได้ใช้แต่ศิลาจารึ กหลักที่ 1 เพื่ออ้างอิงเพียงหลัก
เดียว แต่ยงั รวมไปถึงจารึ กหลักอื่นๆ ที่จะสามารถให้ขอ้ มูลเรื่ องความเจริ ญรุ่ งเรื องของสุ โขทัยได้ถูก
นํามาใช้ท้ งั สิ้ น
หลวงวิจิตรวาทการสร้างสุ โขทัยเป็ นดิ นแดนแห่ งความรุ่ งโรจน์และพลเมืองมีความผาสุ ก47
ไม่ว่าจะเรื่ องความเป็ นเมืองที่ปกครองด้วยระบอบพ่อปกครองลูก มีพระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื อง
สามารถขยายดินแดนและอํานาจออกไปได้ไกล อย่างไรก็ตาม การขยายดินแดนนั้นมิได้เป็ นเพราะ
พระบรมเดชานุ ภาพของพระมหากษัตริ ยแ์ ต่เป็ นเพราะความสามารถของพลเมืองที่เป็ นผูก้ ล้าหาญ
มานะพยายาม48 หนังสื อประวัติศาสตร์ สากล ภาคประวัติศาสตร์สุโขทัยจึงถือเป็ นงานที่ให้ภาพอย่าง
กว้างๆ เรื่ องความคิดเกี่ยวกับสุ โขทัยของหลวงวิจิตรวาทการ โดยได้รับอิทธิ พลจากงานในยุคก่อน
หน้านี้และทําให้สุโขทัยกลายเป็ น “ยุคทอง” และ “ราชธานีแห่งแรกของไทย”
ตัวอย่างที่สาํ คัญอย่างยิง่ ของการ “ตีความ” เรื่ องสุ โขทัยของหลวงวิจิตรวาทการคือ ปาฐกถา
เรื่ อง “วัฒนธรรมสุ โขทัย ” แสดงที่กรมโฆษณาการ ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 248249 โดยเนื้ อหา
Bryce G.Beemer, “Constructing the Ideal State: The Idea of Sukhothai in Thai History, 1833-1957,” (M.A.
Thesis in Asian Studies University of Hawaii at Manoa, 1999), pp. 108-149.
47
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, ประวัติศาสตร์ สากล เล่ม 3 (พระนคร: เสริ มวิทย์บรรณาคาร, 2514), หน้า 59 และ 68.
48
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 60 – 68.
49
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, “วัฒนธรรมสุโขทัย,” ใน ปาฐกถาและคาบรรยาย เล่ม 1 (กรุ งเทพมหานคร: สร้างสรรค์
บุค๊ ส์, 2546)
46
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ปาฐกถาเป็ นการตีความสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ สุโขทัยในหลายประการให้เข้ากับนโยบาย
รัฐนิยมของรัฐ มีเนื้อหาอ้างอิงกับศิลาจารึ กหลายหลัก โดยเฉพาะหลักที่ 1 ผสมผสานกับเรื่ องพระ
ร่ วงในราชาธิราช รวมไปถึงการใช้ศิลปกรรมสุ โขทัยที่เป็ นเอกลักษณ์มาตีความเป็ น “วัฒนธรรม
สุ โขทัย” ซึ่ งได้รับการแสดงออกในแง่ความเป็ นไทยแท้มาแต่โบราณและเป็ นสัญลักษณ์ของความ
เจริ ญรุ่ งเรื องของชาติต้ งั แต่อดี ต โดยเฉพาะเรื่ องราวในรัชสมัยของพ่อขุนรามคําแหงที่หลวงวิจิตร
วาทการเห็นว่าพระองค์เป็ นบุคคลผูถ้ ึงพร้อมซึ่ งอุดมคติแห่ งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันสู งส่ งของ
ั นธรรม” อย่า งเช่ น สุ โ ขทัย นั้น ประกอบไปด้ว ยนิ สั ย 4
สุ โ ขทัย 50 โดยนิ สั ย ของ “ชนชาติ ที่ มี ว ฒ
ประการคือนิสัยก่อสร้าง นิ สัยรักความประณี ต นิสัยงอกงาม และนิสัยต่อสู้ โดยจะตรงข้ามกับนิสัย
ของ “ชนชาติที่ไม่มีวฒั นธรรม” หรื อชาติที่กาํ ลังเสื่ อมโทรมพินาศล่มจม 4 ประการ คือนิสัยทําลาย
นิสัยหยาบหรื อสุ กเอาเผากิน นิสัยร่ วงโรย และนิสัยเลี่ยงหนี 51 เช่นกรณี พระพุทธรู ปหลายปางที่เป็ น
พระพุทธรู ปในศิลปะสุ โขทัย หลวงวิจิตรวาทการตีความว่าเหตุที่สุโขทัยนิยมสร้างพระพุทธรู ปปาง
ลี ลาเพราะต้องการให้คนบูชาความขยันขันแข็งและความก้าวหน้าและสร้ างพระอัฏฐารสซึ่ งเป็ น
พระพุทธรู ปยืนเพราะต้องการให้คนขยันหมัน่ เพียรและไม่ประมาท เป็ นต้น52
ผูว้ จิ ยั เห็นว่างานด้านประวัติศาสตร์ สุโขทัยของหลวงวิจิตรวาทการดําเนินรอยตามสมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพเป็ นส่ วนใหญ่ เพียงแต่การตีความนั้นอาจจะมากเกินหลักฐานไปเท่านั้น
ทําให้ลกั ษณะการเขียนประวัติศาสตร์ ไทยในช่ วงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.
2475 แทบไม่มีความแตกต่างกันเท่าใดนัก หลวงวิจิตรวาทการพยายามทําให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐนิ ยม รัฐบาลต้องการ “สร้างความเป็ นไทย” ให้กบั ประชาชนตามแบบที่รัฐบาลเห็นว่าสมควร
ปลู ก ฝั ง ความคิ ดและการกระทํา ที่ เป็ นไทยให้แก่ ป ระชาชน เน้นว่า ชาติ ที่ เจริ ญต้องเป็ นชาติ ที่ มี
วัฒนธรรมเป็ นเครื่ องแสดงให้เห็นความเจริ ญงอกงามของชาติ โดยไม่จาํ เป็ นจะต้องแสวงหาวิธีการ
ใหม่เพราะวิธีการสร้างความเจริ ญ ความมีวฒั นธรรมนั้นได้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุ โขทัย วัฒนธรรม
สุ โขทัยของพ่อขุนรามคําแหงต้องการให้คนไทย นิยมไทยด้วยกันเอง โดยไม่ตอ้ งเอาอย่างต่างชาติที่
กําลังแผ่อิทธิ พลเข้ามาในประเทศไทย การเอาอย่างต่างชาติ นอกจากจะทําให้วฒั นธรรมอันดีงาม
ของไทยเสื่ อมลงไปแล้ว ยังส่ งผลไปถึงศิลปะตลอดจนชีวิตความเป็ นอยู่ของคนไทยด้วย อย่างที่
หลวงวิจิตรวาทการกล่าวว่าพระมหากษัตริ ยส์ ุ โขทัยตั้งแต่สมัยพญาลิไทนั้นเอาอย่างขอมมากเกินไป
ทําให้ความเจริ ญของสุ โขทัยที่เป็ นมาในรัชกาลก่อนหน้าค่อยๆ เสื่ อมลง
50

สมเกียรติ วันทะนะ, “สังคมไทยในมโนภาพของสี่ นกั คิดไทยสมัยใหม่,” จดหมายข่ าวสังคมศาสตร์ 10,4 (2531):

51

พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, วัฒนธรรมสุโขทัย, หน้า 405.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 390 – 391.
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การที่ หลวงวิจิตรวาทการต้องการให้ประชาชนกลับไปหาวัฒนธรรมสุ โขทัย ส่ วนหนึ่ ง
หมายถึงการทําตามรัฐนิยม 12 ประการ ที่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของพลเมือง เช่น
เรื่ องการแต่งกาย เรื่ องการกําหนดให้ชาวไทยต้องเรี ยนภาษาไทยและต้องอ่านออกเขียนได้ เรื่ องการ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน เช่น การบริ โภคอาหารให้ตรงเวลา นอนประมาณ 6 – 8 ชัว่ โมง มีการทํา
สวนครัว เลี้ ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ ในเวลากลางคืนก็ควรใช้ในการพบปะสนทนาในครอบครัว มิตร
สหาย ใช้ศึกษาหาความรู ้ หรื อในการมหรสพ ส่ วนวันหยุดควรใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายและ
จิตใจ เล่นกี ฬา พักผ่อน ทําบุญ ฟั งเทศน์53 เชื่อว่านี่ จะเป็ นหนทางที่ทาํ ให้คนไทยและชาติไทยเจริ ญ
ขึ้นมาได้อย่างยุคสุ โขทัยโดยเฉพาะช่วงภายใต้รัชสมัยพ่อขุนรามคําแหงซึ่ งเป็ นสังคมในอุดมคติของ
หลวงวิจิตรวาทการและเป็ นยุคทองของประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยในแบบของหลวงวิจิตรวาทการ ค่อนข้างเป็ นไปในแนวคิดชาตินิยม
มีการตีความประวัติศาสตร์ ไปในแนวทางสุ ดโต่งบ้าง เช่นกรณี ปาฐกถา “วัฒนธรรมสุ โขทัย” แต่ก็
เป็ นไปเพื่อช่ วยในการสร้ างชาติให้เป็ น “มหาประเทศ” ต้องอาศัยความรู้สึกชาตินิยม สร้ างความ
ยิง่ ใหญ่ให้แก่ชาติ ทําให้ประชาชนเกิดความรัก ความศรัทธา และจงรักภักดีต่อชาติ สร้างความรู้สึก
เป็ นพวกเดียวกัน ร่ วมมือร่ วมใจกันพัฒนาชาติ เมื่อเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันแล้วก็จะนําพาชาติไปสู่
ความยิง่ ใหญ่ วิธีที่จะทําให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเช่นนั้นได้ก็ตอ้ งอาศัยแนวคิดชาตินิยมเข้ามาเพื่อ
รวมจิตใจประชาชน ดังนั้น ไม่ว่าจะมีผกู้ ล่าวถึงหลวงวิจิตรวาทการในแง่ใด สิ่ งที่ควรระลึกไว้คือ
ความคิดและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ต่างๆ ที่ได้แสดงออกมานั้นเหมือนกับผลผลิ ตแห่ งยุคสมัย
แสดงให้เห็ นว่าสภาวะของโลก บริ บททางสังคมในประเทศนั้นๆ การเมืองการปกครองในสมัย
หนึ่งๆ ได้ส่งผลกระทบต่อความคิดของผูค้ น ประชาชน สังคมอย่างไร หลวงวิจิตรวาทการเป็ นคน
ของยุคสมัยหนึ่ง ฉะนั้นความคิดที่มีก็เป็ นไปเพื่อรับใช้ตามสภาพสังคมและการเมืองในขณะนั้น ใน
ยุคที่ ประเทศไทยเพิ่งเปลี่ ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์มาเป็ นระบอบ
ประชาธิ ป ไตยได้ไ ม่ น าน ผูน้ ํา รั ฐ บาลก็ ต้อ งการสร้ า งฐานอํา นาจให้ช อบธรรมมั่น คง ทั้ง ยัง มี
ผลกระทบจากภายนอกประเทศคื อ การอยู่ท่ามกลางสภาวะโลกที่มีความขัดแย้งสู ง รวมทั้งฐาน
อํานาจภายในประเทศเองที่ยงั ไม่มน่ั คงเท่าใดนักอีกด้วย
4.2 เรื่องพระร่ วง: จากตานานสู่ ประวัติศาสตร์
ผูว้ ิจยั กล่าวถึ งเรื่ องพระร่ วงไปในบทที่ 3 แล้วว่ามีสถานะเป็ น “วีรบุรุษทางวัฒนธรรม”
หมายความว่าพระร่ วงอาจมีตวั ตนจริ งในประวัติศาสตร์ หรื อไม่มีก็ได้ ส่ วนหนึ่ งเกิ ดขึ้นเพราะความ
โปรดดู ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, “บทที่ 4 ลัทธิชาตินิยม – ลัทธิทหาร: รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม 2481 – 2487,” ใน
ประวัติการเมืองไทย 2475-2500 พิมพ์ครั้งที่ 4. (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 2549)
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พยายามที่ จะอธิ บายถึ งแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมที่เป็ นมายาวนานว่าต้องมีผูส้ ร้ างขึ้น มีผใู้ ห้
กําเนิ ด เรื่ องเล่าของพระร่ วงแพร่ หลายอยู่ทางลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยาตอนบนขึ้นไปแต่การรับส่ งทาง
วัฒนธรรมทําให้เรื่ องเล่าแพร่ เข้ามาในบริ เวณลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยาตอนล่างที่ต้ งั ของศูนย์กลางอํานาจ
ของราชสํานักในภาคกลางด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่ องราวของพระร่ วงก็ยงั อยูใ่ นรู ปตํานานที่ค่อนข้าง
พร่ า มัว และเต็ ม ไปด้ว ยเรื่ องอิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ปาฏิ ห าริ ย์ ในสมัย ต้น รั ต นโกสิ น ทร์ จนมาถึ ง รั ช สมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้จะมีการระบุว่าพระร่ วงเป็ นกษัตริ ยก์ รุ งสุ โขทัยแต่
เรื่ องราวของพระร่ วงก็ยงั คงไม่ชดั เจนอยูน่ นั่ เอง
เรื่ อ งราวของพระร่ ว งในสมัย รั ต นโกสิ น ทร์ ก่ อ นที่ จ ะได้รั บ การอธิ บ ายใหม่ ใ ห้เ ข้า กับ
แนวทางประวัติศาสตร์ ชาติเป็ นไป 3 แบบคือ หากเป็ นงานเขียนของราชสํานัก พระร่ วงจะมีสถานะ
เป็ นกษัตริ ยก์ รุ งสุ โขทัยผูเ้ ปี่ ยมไปด้วยพระเมตตาบารมี ทรงมีศรัทธาอย่างแรงกล้าในการทํานุบาํ รุ ง
พระพุทธศาสนา ทําให้ทรงมี พระเกี ยรติยศแผ่ไพศาล ทรงไว้ซ่ ึ งคุณธรรม ทรงสั่งสอนราษฎรให้
ประพฤติปฏิ บตั ิตนเป็ นคนดี เช่ นเรื่ องที่ปรากฏในนางนพมาศหรื อตารั บท้ าวศรี จุฬาลักษณ์ และ
สุ ภาษิตพระร่ วง เป็ นต้น54 ส่ วนพระร่ วงในตํานานเรื่ องเล่ าชาวบ้านมักเป็ นไปอย่างพิสดารพันลึ ก
จริ ย วัตรบางประการก็ ผิดแผกไปจากลัก ษณะของการเป็ นกษัตริ ย ์ที่ ดี หลัก ฐานที่ เ ป็ นที่ รู้จกั คื อ
พงศาวดารเหนือ งานของราชสํานักที่รวบรวมมาจากเรื่ องเล่าชาวบ้าน เรื่ องเล่าเกี่ยวกับพระร่ วงใน
พงศาวดารเหนือมีมากมาย เช่น “เรื่ องพระร่ วงอรุ ณกุมารเมืองสวรรคโลก” พระร่ วงเป็ นลูกนางนาค
มีอานุภาพมากถึงขนาดลบศักราชได้ อีกทั้งได้ลงเรื อไปเมืองจีนเพื่อแสดงบารมีแก่พระเจ้ากรุ งจีนที่
ไม่ ม าช่ วยลบศัก ราช พระร่ วงเป็ นผูร้ อบรู้ ไ ตรเพท มี วาจาสิ ท ธิ์ แต่ ใ นขณะเดี ย วกันก็ มี ความคึ ก
คะนองชอบเล่นเบี้ยเล่นว่าว จนครั้งหนึ่ งว่าวได้ลอยไปตกที่ปราสาทเมืองตองอู เมื่อพระร่ วงตามไป
เอาว่าวก็ได้ลอบเข้าหาพระธิ ดาของพระยาตองอู เป็ นต้น55 ส่ วนใน “เรื่ องพระร่ วงเมืองสุ โขทัย”
กล่าวถึ งนายร่ วงผูม้ ีวาจาสิ ทธิ์ และมีบุญจนทําให้พระเจ้ากรุ งกัมพูชาหวัน่ วิตกต้องส่ งขอมดําดินมา
กําจัด จนต้องหนีไปบวชที่สุโขทัยจึงได้ชื่อว่าพระร่ วง และใช้วาจาสิ ทธิ์ สาปขอมดําดินให้กลายเป็ น
หิ น ต่อมาเมื่อเจ้าเมืองสุ โขทัยทิวงคต เสนาอํามาตย์ก็อญั เชิ ญพระร่ วงขึ้นครองกรุ งสุ โขทัยต่อไป56
ส่ วนในงานทางพระพุทธศาสนาอย่างชิ นกาลมาลีนี (ชิ นกาลมาลีปกรณ์ ) เรื่ องเกี่ยวกับพระร่ วงจะมี

โปรดดู นางนพมาศหรือตารับท้ าวศรีจุฬาลักษณ์ พิมพ์ครั้งที่ 14. (กรุ งเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2513) และ ประชุ ม
สุ ภาษิตพระร่ วง (กรุ งเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ, 2542)
55
พระวิเชียรปรี ชา (น้อย), พระราชพงศาวดารเหนือ (พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2501), หน้า 5 – 9.
56
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 18 – 20.
54
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ลักษณะผสมคือ พระร่ วงมีกาํ เนิดที่แตกต่างไปจากคนธรรมดาสามัญ มีกาํ ลังสติปัญญาและบารมีจน
ได้ข้ ึนเป็ นกษัตริ ยค์ รองกรุ งสุ โขทัย ทั้งยังเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์พระพุทธศาสนา57
ในสมัยต่อมา พงศาวดารเหนือถูกราชสํานักรัตนโกสิ นทร์ นาํ มาอ้างอิงอยูพ่ อสมควรแต่ได้
ตัด เรื่ อ งเล่ า ที่ โ ลดโผนเกิ น ควรออกไป เช่ น ในหนัง สื อ พระราชนิ พ นธ์ วิ จ ารณ์ เ รื่ อ งพระราช
พงศาวดารของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั สันนิษฐานว่าพระราชนิพนธ์ข้ ึนเมื่อพ.ศ.
242058 ได้กล่าวอ้างอิงพงศาวดารเหนือถึงเรื่ อง “กรุ งสยาม” ว่ามีข้ ึนแล้วทางฝ่ ายเหนือ แต่เนื่องจากมี
เรื่ องราวอัศจรรย์เหลือเชื่ อมากมายจึงขอตัดความที่เลอะเทอะออกแต่จะต้องถือว่ามีพระเจ้าแผ่นดิน
ครองกรุ ง สุ โ ขทัย ซึ่ งเป็ น “ชาติ ช าวสยาม” แล้วคื อ พระเจ้า อรุ ณ มหาราชหรื อ สมเด็ จ พระร่ ว ง59
หมายถึงพระร่ วงอรุ ณกุมารในพงศาวดารเหนือนัน่ เอง
นอกจากนี้ เรื่ องพระร่ วงยังอยู่ในงานนอกราชสํานักกรุ งเทพฯ เขียนและเรี ยบเรี ยงขึ้นโดย
ชาวล้านนาในช่ วงต้นรั ตนโกสิ นทร์ คือตานานพืน้ เมืองเชี ยงใหม่ สันนิ ษฐานว่าแต่งเมื่อราว พ.ศ.
2370 – 2371 ผูแ้ ต่งน่าจะเป็ นฆราวาสชายชาวล้านนาที่ผา่ นการศึกษาอย่างมีระบบจากวัด คุน้ เคยกับ
นักปราชญ์และเรื่ องราวในท้องถิ่นพอสมควร ทั้งยังดูเหมือนจะคุน้ เคยกับกรุ งเทพฯ ด้วย งานเขียนนี้
อ้างถึงชินกาลมาลีปกรณ์ จามเทวีวงศ์ สิ หิงคนิทาน ฯลฯ60 และน่าจะรวมไปถึงตํานานพระร่ วงที่เป็ น
เรื่ องเล่าชาวบ้าน มีส่วนที่กล่าวถึ ง “พญาร่ วงแห่ งเมืองสุ โขทัย” เป็ นสหายพญามังรายและพญางํา
เมืองแห่ งเมื องพะเยา พญาร่ วงมีประวัติความเป็ นมาและพฤติกรรมค่อนข้างโลดโผน เป็ นลูกนาง
ผีเสื้ อชื่อกังลีกบั พรานปลาผูห้ นึ่ งที่มีรูปโฉมงดงาม เป็ นชูก้ บั นางอัวเชียงแสน ชายาของพญางําเมือง
จนพญามังรายต้องมาเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยเรื่ องนี้ ในตอนท้าย พญาทั้งสามก็ได้ร่วมกันตั้งเวียงเชียงใหม่61
เรื่ องพระร่ วงที่ อา้ งถึ งข้างต้น มักผสมผสานอิทธิ ฤทธิ์ มากมาย สถานะของพระร่ วงยังไม่
ชัดเจน พฤติกรรมบางอย่างไม่เหมาะสมกับการเป็ นกษัตริ ย ์ เข้าใจได้ว่าตํานานเหล่านี้ ได้ถูกเล่าต่อ
กันมา ถูกต่อเติมให้พิสดารพันลึกยิ่งขึ้นไปตามความคิดเพื่อให้ถูกจริ ตผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร แต่เมื่อ
ถึงในยุคที่รัฐชาติและสํานึ กทางประวัติศาสตร์ กาํ เนิ ดขึ้นมา กรุ งสุ โขทัยได้กลายเป็ นราชธานี แห่ ง
แรก พระร่ วงซึ่งจึงต้องถูกจัดตําแหน่งแห่งที่ทางประวัติศาสตร์และถูกอธิบายใหม่เช่นกัน
57

โปรดดู พระรัตนปัญญา, ชินกาลมาลีนี แปลโดย พระยาพจนาพิมล, (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ร.ศ.

127 [2452])
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ทรงวิจารณ์
เรื่องพระราชพงศาวดารกับเรื่องราชประเพณี การตั้งพระมหาอุปราช (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์ , 2479), หน้า ก – ข.
59
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 1 – 2.
60
อรุ ณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ (เชี ยงใหม่: สุริวงศ์บคุ๊ เซ็นเตอร์ , 2543), หน้า
(30) – (31).
61
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 22 – 47.
58
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ตั้งแต่พ.ศ. 2450 บุคคลแรกๆ ที่สนพระทัยเรื่ องพระร่ วงมากเป็ นพิเศษคือ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว มีพระราชนิพนธ์บทละครและพระราชวิจารณ์ ต่างๆ แทรกอยูใ่ นพระราช
นิพนธ์ที่เกี่ยวกับพระร่ วง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่ อง
พระร่ วงถึง 4 สํานวนหลังจากที่ครองราชย์แล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะที่พระองค์ดาํ รงพระอิสริ ยยศ
สยามมกุฎราชกุมารได้มีพระราชวิจารณ์เรื่ องพระร่ วงที่ปรากฏในพงศาวดารเหนือ และเชื่ อมโยง
ความเกี่ยวข้องประวัติศาสตร์ สุโขทัยแล้วในหนังสื อเทีย่ วเมืองพระร่ วง
ความในเที่ยวเมืองพระร่ วงตอน “เรื่ องเมืองสวรรคโลก ในพงศาวดารเหนื อ ” ที่ผูว้ ิจยั จะ
กล่าวถึ ง สรุ ปในขั้นต้นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็ นว่าเมืองสุ โขทัยกับ
เมืองสวรรคโลก (ศรี สัชนาลัย) นั้นเป็ นคนละเมืองและต่างมีผปู้ กครองของตนเอง อย่างไรก็ตามทั้ง
สองเมืองคงเป็ นญาติวงศ์ใกล้ชิดกัน เพียงแต่เมืองสุ โขทัยน่าจะเป็ นเมืองใหญ่กว่า เป็ น “เมืองหลวง
ของอาณาจักรไทย” หรื อ “เมืองหลวงแห่ งคณะไทยฝ่ ายเหนือ” และมีราชาปกครอง 5 องค์ คือ พระ
เจ้าศรี อินทราทิตย์ พระเจ้าบานเมือง พระเจ้ารามคําแหง พระเจ้าลือไท และพระเจ้าธรรมิกราช62
จํานวนกษัตริ ยท์ ้ งั 5 พระองค์ดงั กล่าว สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงรับพระบรมราช
วินิจฉัยนี้และมีความเห็นไปในทางเดียวกัน
ส่ วนเรื่ องเมืองสวรรคโลกนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงยึดถือข้อมูลใน
พงศาวดารเหนื อ เป็ นหลัก และชี้ ว่ า พระร่ ว งเป็ นผูค้ รองเมื อ งสวรรคโลก ทรงเห็ น ว่า เรื่ อ งใน
พงศาวดารเหนือค่อนข้างสับสนและจับแพะชนแกะอยู่บา้ ง มีเรื่ องที่ไม่น่าเชื่ อถือแต่มีบางเรื่ องที่
พอจะมีมูล ทรงวิจารณ์ “เรื่ องพระร่ วงอรุ ณกุมารเมืองสวรรคโลก” โดยเริ่ มพิจารณาที่ชื่อของพระ
ร่ วง ในหนังสื อพงศาวดารโยนกของพระยาประชากิจกรจักร์ เห็นว่าไม่น่าจะมีคนชื่อร่ วง พระองค์
ทรงแย้งความเห็นดังกล่าว ดังนี้
“...ข้าพเจ้าเห็นว่าอาจจะชื่อร่ วงได้ แต่ร่วงในที่น้ ีไม่ใช่แปลว่าตก แปลว่าสว่าง
คือคําเดียวกับรุ่ งนัน่ เอง ที่คิดเช่นนี้คือเห็นว่าชื่อของพระร่ วงนั้น ตามพงศาวดารเหนือ
ก็วา่ ชื่ออรุ ณราช แปลได้วา่ รุ่ ง และในชินกาลมาลินี ก็มีกล่าวนามราชาสุ โขทัยไว้
องค์หนึ่งว่าโรจนราช โรจนนี้ก็คือรุ่ งอีก ภาษาเราเดี๋ยวนี้ยงั มาใช้เป็ นคําควบกันอยู่
ว่ารุ่ งโรจน์หรื อรุ่ งเรื องเพ่งเล็งความอย่างเดียวกัน เพราะฉะนั้น การที่คนจะชื่อรุ่ งนั้น
ดูไม่ขดั ขวางอย่างไร ถ้าเรี ยกเป็ นราชาเรี ยกว่าพระรุ่ งดูจะออกดีๆ เสี ยอีก”63
62

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , เที่ยวเมืองพระร่ วง, หน้า 119 – 120. ผูว้ ิจยั คงตัวสะกดและวงเล็บตาม
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เรื่ องเดียวกัน, หน้า 123.
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พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัวทรงมี ค าํ อธิ บ ายเรื่ อ งอิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ปาฏิ หาริ ย ์และ
พฤติกรรมคึกคะนองต่างๆ ของพระร่ วง ต่างกันไปในหลายกรณี เช่น เรื่ องพระร่ วงไปเมืองจีน ทรง
เห็นว่าไม่มีหลักฐานยืนยันแต่ถา้ หากไปจริ งๆ ก็น่าจะไปได้และคงมิใช่ไปเพราะต้องการแสดงบารมี
ให้พ ระเจ้า กรุ ง จี นเห็ นเนื่ องจากไม่ ย อมมาช่ วยลบศัก ราช แต่เพราะไทยนับ ถื อว่าจี นเป็ นเมื องที่
เจริ ญรุ่ งเรื อง น่าจะไปดูความเจริ ญและเอาวิธีการปกครองมาใช้กบั ไทยมากกว่า64 ส่ วนเรื่ องที่พระ
ร่ วงชอบเล่ นเบี้ ยเล่ นว่า วจนไปถึ ง เมืองตองอูและได้กบั ธิ ดาพระยาตองอู อีก ทั้งยังทรงอ้างอิงถึ ง
พงศาวดารโยนกที่เล่าเรื่ องพระร่ วงเป็ นชู้กบั ชายาพระยางําเมืองว่าคงเป็ นเรื่ องเดียวกันกับเรื่ องได้
ธิ ดาพระยาตองอู ทรงเห็ นว่าเป็ นเรื่ องที่ “จับโน่ นชนนี่ คละกันไปจนเชื่ อมหัวต่อไม่ติด” ไม่น่าจะ
เป็ นไปได้ที่พระร่ วงจะ “ประพฤติตนกักขฬะ” ปานนั้น อีกทั้งเมื่อพระองค์ลองคํานวณอายุพระร่ วง
พบว่าพระร่ วงในขณะนั้นน่าจะมีอายุ 50 ปี ขึ้นไปแล้ว ไม่น่าจะประพฤติตวั ไม่สมอายุ จึงต้องทักท้วง
ว่าคงเป็ นไม่ได้65 สําหรับ “เรื่ องพระร่ วงเมืองสุ โขทัย” สาปขอมให้เป็ นหิ น พระองค์ทรงเชื่อว่า “เป็ น
เรื่ องนิทานเกร็ ดเป็ นพื้น ไม่น่านับถือเป็ นเรื่ องพงศาวดารเลย”66
อย่างไรก็ตาม แม้เรื่ องพระร่ วงในพงศาวดารเหนือจะเป็ นตํานานที่ไม่ควรยึดถือมากนักแต่
ในเรื่ องพระร่ วงเป็ นลูกนางนาค พระองค์ถือว่าไม่แปลกประหลาด โดยทรงให้เหตุผลประกอบกับ
การพิจารณาพงศาวดารเรื่ องอื่นๆ ไว้วา่
“เป็ นธรรมดาของผูแ้ ต่งเรื่ องราวพงศาวดารของผูเ้ ป็ นใหญ่ ต้องไม่อยาก
ยอมว่าผูเ้ ป็ นใหญ่น้ นั ได้มีวงศ์สกุลอันตํ่ามาก่อน จึงต้องคิดให้เป็ นลูกนางนาคหรื อ
มาจากสวรรค์ แต่พระเจ้าอู่ทองยังต้องให้เป็ นลูกตาแสนปม หรื อถ้าจะหาตัวอย่าง
ให้ใกล้สมัยเราลงมาอีก คือขุนหลวงเสื อยังต้องไปยกให้เป็ นพระโอรสสมเด็จพระ
นารายณ์ เพราะฉะนั้น จึงเข้าใจได้อย่างหนึ่งว่าถ้าใครมีชาติกาํ เนิดแปลกกว่ามนุษย์
ธรรมดา แปลว่าผูน้ ้ นั ได้ต้ งั ตระกูลวงศ์ข้ ึนใหม่ เพราะฉะนั้น ก็พึงเข้าใจได้วา่ พระร่ วง
นั้นเป็ นผูต้ ้ งั ตระกูลใหม่เหมือนกัน แต่ความจริ งจะได้มาเป็ นเจ้าขึ้นในเมืองสัชนาลัย
เมื่อไรแน่ และจะมีอายุเท่าไรแน่ ตายเมื่อไรแน่ ล้วนเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งงดไว้ เหลือที่จะเดาได้”67

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 125.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 126 – 127.
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เรื่ องเดียวกัน, หน้า 129.
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เรื่ องเดียวกัน, หน้า 128 – 129.
64
65

133

สรุ ป ได้ในขั้นนี้ ว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงเห็ นว่าพระร่ วงน่ า จะมี
ตัวตนจริ ง เพียงแต่ทรงไม่เชื่ อถื อเรื่ องราวอิทธิ ฤทธิ์ ปาฏิหาริ ยแ์ ละพฤติกรรมคึกคะนองที่ทาํ ให้พระ
ร่ ว งดู ไ ม่ เป็ นกษัตริ ย ์ที่ ดี แ ละพยายามสกัด เรื่ องราวนั้น ออกไป ความเห็ น ของพระองค์เกี่ ย วกับ
สถานภาพพระร่ วงในแง่ประวัติศาสตร์ จะมีผลอย่างยิง่ ต่อพระราชนิพนธ์ เรื่ องพระร่ วง น่าพิจารณา
ว่าทรงเลือกเรื่ องราวแบบไหนมาสร้างบทละครที่ทรงให้ความสําคัญมาก พระองค์ทรงตระหนักว่า
ประวัติศาสตร์ กบั บทละคร มีความเหมือน แตกต่าง หรื อมีส่วนที่ซอ้ นทับกันหรื อไม่ อย่างไร
การแต่งบทละครเกี่ ยวกับสุ โขทัยเกิ ดมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
จัดตั้งกองเสื อป่ าขึ้นเมื่อพ.ศ.2454 เพื่อฝึ กให้ประชาชนไทยรักชาติ รู้วิธีป้องกันภัยต่างๆ รวมทั้งเป็ น
กําลังเพื่อช่วยทหารรักษาดิ นแดน ทรงมีวิธีการอบรมเสื อป่ า เช่ นการบรรยาย การซ้อมรบ การเดิน
ทางไกล รวมไปถึงการแสดงตํานานเสื อป่ าซึ่ งมิใช่แสดงเรื่ องประวัติการจัดตั้งกองเสื อป่ า ทรงมีพระ
ราชวินิจฉัยว่า “บุคคลเช่นเสื อป่ านั้นมีอยูใ่ นโบราณกาล หากแต่วา่ มิได้มีชื่อว่าเสื อป่ าเท่านั้น ดังนั้น
การแสดงตํานานเสื อป่ า ก็คือการแสดงเรื่ องราวของคนไทยในสมัยก่อนที่ได้กระทําการช่ วยชาติ
บ้า นเมื อ ง ในลัก ษณะที่ เ สื อ ป่ าควรกระทํา ”68 เรื่ อ งราวประวัติ ศ าสตร์ โ ดยเฉพาะจากพระราช
พงศาวดารจึงถูกนํามาแต่งเป็ นบทละครตํานานเสื อป่ า
โดยการแสดงตํานานเสื อป่ านี้ แบ่งเป็ น “ภาค” ตามแต่ละยุคในประวัติศาสตร์ ภาคที่ 1 สมัย
กรุ งสุ โขทัย ภาคที่ 2 สมัยกรุ งเทพทวาราวดีศรี อยุธยา และภาคที่ 3 สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เรื่ องที่เอา
มาแสดงตํานานเสื อป่ ามักเป็ นเรื่ องสงครามการสู้รบกับข้าศึกศัตรู ส่ วนที่เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์
สุ โขทัยมีเรื่ อง “การสงครามที่เมืองตาก” และ “พระแท่นมนังคศิลา” แสดงเมื่อพ.ศ. 2454 (ร.ศ.130)
และ “ขอมดําดิน” แสดงเมื่อพ.ศ. 2455 (ร.ศ. 131) แต่น่าจะทรงพระราชนิพนธ์ไว้ต้ งั แต่พ.ศ. 2454
จะเห็นได้วา่ ละคร 2 เรื่ องแรก มาจากเนื้อหาในศิลาจารึ กหลักที่ 1 ส่ วนเรื่ องที่ 3 ได้มาจากพงศาวดาร
เหนือ เรื่ อง “การสงครามที่เมืองตาก” เน้นวีรกรรมความกล้าหาญของ “พระเจ้ากรุ งสุ โขทัย” คือ ราม
กําแหง หรื อ รามราช สามารถชนช้างชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอดจน “ป้ องกันกรุ งสุ โขทัยไว้ได้”69
ในเรื่ อง “พระแท่นมนังคศิลา” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงเปลี่ยนจาก
การเล่ าเรื่ องสงครามเป็ นเรื่ องปกครอง กล่ าวถึ งพระราชกรณี ยกิ จต่ างๆ ของขุนรามกําแหงที่ไ ด้
“ครองราชสมบัติเป็ นพระร่ วงเจ้าเมืองสุ โขทัยและมีอานุ ภาพยิ่งกว่าพระเจ้ากรุ งสุ โขทัยองค์อื่นๆ”
แผ่อ าณาเขตออกไปกว้า งขวาง บํา รุ ง ราษฎรให้อยู่เ ย็น เป็ นสุ ข ประดิ ษ ฐ์อ ัก ษรไทย ทํานุ บ าํ รุ ง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , “คํานํา,” ใน ตานานเสือป่ า (คือตานานของชาติไทย) ([กรุ งเทพฯ]:
คณะอนุกรรมการรวบรวมและค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิ พนธ์ ฯลฯ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2522)
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เรื่ องเดียวกัน, หน้า 8.
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พระพุทธศาสนา โดยโปรดเกล้าฯ ให้ทาํ พระแท่นมนังคศิลาบาต เมื่อถึงวันพระจะนิ มนต์ปู่ครู ผูร้ ู้
ธรรมมาเทศนาสั่งสอนแก่ราษฎร หากเป็ นวันธรรมดาจะทรงใช้เสด็จออกลูกขุนและข้าราชการ70
ส่ วนเรื่ อง “ขอมดําดิน” มีเค้าโครงมาจาก “พระร่ วงเมืองสุ โขทัย” ในพงศาวดารเหนือ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงเหตุที่พระร่ วงซึ่ งเดิมเป็ นพ่อเมืองลพบุรีหรื อละโว้ได้เป็ นพระเจ้ากรุ งสุ โขทัย
เรื่ องราวในบทละครนั้นต่างจากพงศาวดารเหนือ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงตัด “เรื่ องราวที่กล่าวเล่าโดยหลงปาฏิหาริ ยเ์ กินไป”71 ออกไป ทรงเห็นว่า “เรื่ องจริ ง” น่าจะเป็ น
ดังนี้ คือ นายร่ วงบุตรนายคงเคราพ่อเมืองละโว้ เป็ นนายกองส่ วยนํ้า มีสติปํญญาดีจนคนนับถือมาก
จะบังคับบัญชาการใดๆ ก็สาํ เร็ จลงได้ดงั มีวาจาสิ ทธิ์ เมื่อนายคงเคราถึงแต่อนิจกรรมจึงได้ยกให้นาย
ร่ วงเป็ นพ่อเมืองและเรี ยกว่าพระร่ วง มีครั้งหนึ่ งที่เมืองละโว้เกิ ดทุพภิกขภัย พระร่ วงสงสารราษฎร
จึงได้สั่งชะลอการส่ งส่ วยนํ้าทะเลชุบศรให้พระนครหลวงหรื อขอม ฝ่ ายขอมเห็นเมืองละโว้ขาดส่ ง
ส่ วยนํ้าจึงตั้งนักคุม้ เดินทางมาเร่ งส่ วย พระร่ วงจึงขอให้นกั คุม้ ขนส่ วยนํ้ากลับพระนครหลวงเอง อย่า
ให้ราษฎรละโว้ซ่ ึ งกําลังเดือร้อนอัตคัดเป็ นผูข้ นส่ งส่ วยนํ้าและยังเป็ นผูค้ ิดทํากระออมเอายาชันไม่ให้
รั่วเป็ นอุบายทําให้ฝ่ายนักคุม้ ต้องขนส่ วยนํ้ากลับไปเมืองพระนครหลวงด้วยตนเอง พระเจ้าแผ่นดิน
ขอมรู ้ เกรงว่า ละโว้จะแข็ง เมื องจึ ง ทรงรับ สั่ง ให้ออกญาเดโชพร้ อมกองทหารไปจับตัว พระร่ วง
หรื อไม่ก็ฆ่าเสี ย พระร่ วงทราบข่าวก็กลัวว่าหากยังอยูท่ ี่ละโว้จะทําให้ชาวเมืองเดือดร้อนไปด้วยจึง
หนี ไปบวชอยู่ที่ วดั ในเมื องสุ โขทัยนอกอาณาเขตขอม ออกญาเดโชปลอมตัวติดตามหาพระร่ วง
ไม่ให้ใครรู ้ ร่องรอยราวกับดําดิ นหายไป พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็ นว่าการ
เรี ยกขอมดําดิน เป็ นคําอุปมา ออกญาเดโชติดตามหาพระร่ วงถึ งสุ โขทัยจนวันหนึ่ งได้พบพระร่ วง
กวาดลานวัดอยูแ่ ต่ไม่ทราบว่าเป็ นใครจึงเข้าไปถามหาพระร่ วงโดยบอกว่าชาวละโว้ตามหาพ่อเมือง
เพื่อตามรับใช้ พระร่ วงทราบว่าเป็ นกลของทหารขอมจึงสั่งว่าให้คอยอยูแ่ ละไปบอกให้พวกโยมวัด
มาช่ วยกันจับออกญาเดโชไว้แทนที่จะเป็ นเรื่ องวาจาสิ ทธิ์ พระร่ วงสาปให้ขอมกลายเป็ นหิ น ชาว
ละโว้ที่ ติ ด ตามมาช่ ว ยพระร่ ว งได้ลุ ก ขึ้ น สู้ ร บขับ ไล่ พ วกขอมออกไป เมื่ อ พระเจ้า กรุ ง สุ โ ขทัย
สิ้ นพระชนม์โดยไม่มีผูส้ ื บราชสมบัติต่อ พระร่ วงจึงได้เป็ นพระเจ้ากรุ งสุ โขทัยรวมทั้งครองกรุ ง
ละโว้ดว้ ย พวกชาวละโว้ก็ยนิ ยอมเข้ามาอยูใ่ นอาณาเขตสุ โขทัย มีพระนามว่าขุนศรี อินทราทิตย์72
นอกจากนี้ยงั ทรงกล่าวถึงพระนาม “พระร่ วง” ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแตกต่างไปจากที่
ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในเทีย่ วเมืองพระร่ วง โดยในครั้งนี้ทรงเห็นว่า “พระร่ วง” เป็ นคําเรี ยกกษัตริ ย ์
ทุกพระองค์ที่ครองกรุ งสุ โขทัย ดังนี้
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 10 – 11.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 40.
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เรื่ องเดียวกัน, หน้า 43 – 46.
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“...น่าจะเชื่อว่าพระร่ วงนี้ได้ประดิษฐานราชวงศ์ครองกรุ งสุ โขทัยตอน
ก่อนกรุ งเก่า และบรรดากษัตริ ยใ์ นราชวงศ์น้ ี คนทั้งหลายเอานามพระวงศ์มาเรี ยกว่า
พระร่ วงเจ้าทุกๆ พระองค์ พระร่ วงองค์ที่เป็ นปฐม คือขุนศรี อินทราทิตย์ ที่ปรากฏ
พระนามในจารึ กศิลาหลักอักษรไทยที่เมืองสุ โขทัยนั้นเอง ถ้าความจริ งเป็ นเช่นนี้ไซร้
พระร่ วงเจ้าองค์ที่สองนั้น คือพระเจ้าปาลรัฐ หรื อเรี ยกในภาษาไทยตามที่จารึ กไว้วา่
ขุนบาลเมือง และพระร่ วงเจ้าองค์ที่สาม ก็คือขุนรามกําแหงมหาราช ผูท้ ี่ให้จารึ ก
หลักศิลาที่กล่าวนั้น และเป็ นผูส้ ร้างพระแท่นมนังคศิลาบาต...”73
จากเรื่ องข้างต้นจะเห็ นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งบทละคร
เกี่ยวกับสุ โขทัยโดยมี “พระร่ วง” เป็ นตัวละครเอกทั้งสิ้ นเพราะมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วว่ากษัตริ ย ์
ทุกพระองค์ของสุ โขทัยคือพระร่ วง ทรงอ้างอิงหลักฐานเค้าโครงเรื่ องมาจากทั้งในศิลาจารึ กหลักที่ 1
ที่ทรงเชื่อถือมากกับหนังสื อพงศาวดารเหนือที่แม้จะทรงไม่เชื่อถือนักแต่ยงั ทรงเห็นว่าเรื่ องราวที่อยู่
ในหนังสื อนี้จะว่าเป็ นนิทานไปเสี ยหมดคงไม่ได้ น่าจะมีการเล่าต่อเติมความอัศจรรย์ต่างๆ ตามนิสัย
ของคนชั้น หลัง ที่ ม ัก เล่ า เรื่ อ งให้ วิเ ศษอัศ จรรย์แ ต่ มี ส่ ว นที่ ท รงเชื่ อ ว่ า เป็ นเรื่ อ งจริ ง โดยได้ท รง
“พิเคราะห์ดูตามหลักฐานในทางพงศาวดารและจดหมายเหตุที่ได้พบแล้ว ” เห็นว่าพระร่ วงได้เป็ น
หัวหน้ารบพุ่งจนไทยเป็ นอิสระจากขอมและ “ตั้งประเทศไทยเอาเมืองสุ โขทัยเป็ นราชธานี ” ที่มีมา
ก่อนกรุ งศรี อยุธยา กล่าวได้ว่าพระองค์คน้ คว้าตํานานและพงศาวดาร นําเรื่ องในอดีตที่ทรงเชื่ อว่า
เป็ นจริ งมาสร้างเป็ นบทละคร โดยทรงอธิ บายเรื่ องราวใหม่ สร้างความเป็ นไปได้ข้ ึนมา ตัดเรื่ องที่ดู
เกินจริ งออกไป ฉะนั้นประวัติศาสตร์กบั บทละครของพระองค์จึงมีส่วนซ้อนทับกันอยูพ่ อสมควร
นอกจากจะมี พ ระร่ ว งฉบั บต านานเสื อป่ า (ขอมด าดิ น) พ.ศ. 2454 ดังที่ ก ล่ า วไปแล้ว
พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัวยัง ทรงพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครเรื่ องพระร่ วงไว้อีก 3
สํานวนคือ พระร่ วงฉบับกลอนบทละคร (ขอมดาดิน) พ.ศ. 2455 พระร่ วงฉบับบทละครพูดคา
กลอน พ.ศ. 2460 และพระร่ วงฉบับละครร้ อง พ.ศ. 2467 ละครพระร่ วงสํานวนสุ ดท้ายนี้ ทรงแสดง
เป็ นนายมัน่ ปื นยาว74 พระองค์ทรงดัดแปลงแก้ไขขยายสํานวนเรื่ องพระร่ วงจากเรื่ องแรกถึงเรื่ อง
สุ ดท้ายมาเรื่ อยๆ โดยในพระร่ วงฉบับกลอนบทละคร (ขอมดาดิน) พ.ศ. 2455 นอกจากมีบทละคร
แล้วยังประกอบด้วยพระราชนิพนธ์ขอ้ เขียน “แถลงเรื่ องพระร่ วงหรื อขอมดําดินตามตํานานและโดย
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 42.
ศานติ ภักดีคาํ , “บทพระราชนิ พนธ์เรื่ อง พระร่ วง สี่ สาํ นวน,” ใน พระราชนิพนธ์ พระร่ วงของพระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2544), หน้า (19) – (25).
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สันนิษฐานโบราณคดี ” ซึ่ งมีเพียงเฉพาะในบทละครสํานวนที่ 2 เท่านั้น พระองค์ทรงอธิ บายเรื่ อง
พระร่ วงอ้างอิงศิลาจารึ กหลักที่ 1 ทรงเห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อว่าพระร่ วงนั้นมีตวั ตนจริ งเป็ นการเน้น
ยํ้า ความเชื่ อในข้อนี้ และการแต่ งบทละครก็เป็ นการสันนิ ษ ฐานเพื่อเติม เต็มส่ วนที่ ขาดหาย ทรง
พยายามวินิจฉัยถึงแนวทางที่เป็ นไปได้ของ “เรื่ องจริ ง” ดังกล่าวว่า
“...มีในพงษาวดารเปนแน่แท้ (คือมีตวั จริ งๆ ไม่ใช่เปนแต่ชื่อในนิทานเท่านั้น)
ถึงว่าจะไม่มีพยานพอจะรู ้เรื่ องราวของพระร่ วงได้ถ่องแท้ ก็น่าคิดคาดดู ว่าเรื่ องของ
พระร่ วงที่กล่าวไว้ในพงษาวดารเหนือนั้น ความจริ งจะเปนอย่างไร จึงลองคิดดู เห็นว่า
เรื่ องจริ งจะเปนดังที่ได้ผกู ขึ้นไว้ และแต่งเปนบทกลอนดังต่อไปนี้...”75
นอกจากนี้ ทรงหวังว่าการแต่งเรื่ องพระร่ วงเพื่อให้ผศู้ ึกษาทางโบราณคดี คิดพิจารณาและ
ทรงปรารถนาว่าเรื่ องนี้ จะเป็ นประโยชน์ให้ผอู้ ่านตระหนักถึงความเป็ นมาอันยาวนานของชาติไทย
เหมือนที่ทรงแสดงความคิดเห็นของพระองค์ไว้ในเที่ยวเมืองพระร่ วง ทรงกระตุน้ ความรู้สึกรักชาติ
ไทยโดยมีพระร่ วงเป็ นตัวอย่างอันดี
“จะเปนเครื่ องบํารุ งใจให้ผอู้ ่านรําพึงถึงตํานานแห่งชาติไทยเรา และให้รู้สึก
ว่าชาติเราไม่ใช่ชาติที่เกิดขึ้นใหม่ เปนชาติเก่าอันมีตาํ นานดีมาแล้ว จะได้แลเห็นว่า
ชนกของเราได้พยายามตั้งตนขึ้นเปนอิศรภาพ พ้นจากความเปนข้าของพวกขอมซึ่ ง
เปนชนต่างชาติต่างภาษาได้อย่างไร และเราทั้งหลายจะได้มีมานะตั้งใจรักษาความ
เปนไทยแห่งชาติเราอันได้มาโดยยากนั้นไว้ให้มน่ั คงอยู่ ข้าพเจ้าเห็นว่าพระร่ วงเปน
ตัวอย่างอันดีแห่งผูท้ ี่รักชาติยง่ิ กว่าตัว ยอมตกระกําลําบาก และแม้แต่ชีวติ รก็ยอมสละ
เพื่อมิให้ชนที่อยูใ่ นความปกครองต้องได้รับความเดือดร้อนพลอยล้มพลอยตาย...
เพราะฉนั้นการที่ละโว้ได้เปนอิศรภาพพ้นจากอํานาจขอมได้ ต้องถือว่าเพราะพระร่ วง
เปนผูจ้ ุดไฟขึ้นก่อน แล้วชาวเมืองละโว้จึงลุกขึ้นตามโดยความจงรักภักดี เปนที่น่าชม
ว่าสมเจ้าสมข้ากัน สมควรที่ไทยเราในชั้นหลังนี้จะถือเปนคติใส่ ใจไว้ได้”76
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , “แถลงเรื่ องพระร่ วงหรื อขอมดําดินตามตํานานและโดยสันนิษฐาน
โบราณคดี,” ใน พระราชนิพนธ์ พระร่ วงของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
(กรุ งเทพฯ: มติชน, 2544), หน้า 17.
76
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , “เรื่ อง พระร่ วง หรื อ ขอมดําดิน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร พระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์,” ใน พระราชนิพนธ์ พระร่ วงของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระ
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2544), หน้า 8. คงตัวสะกดตามต้นฉบับ สําหรับการขีดเส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั
75
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กล่าวได้ว่าบทละครเรื่ องพระร่ วงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวใช้พระร่ วง
เป็ นตัวแทนของการต่ อสู ้ เพื่ อชาติ และความเป็ นอิส ระ พยายามหลุ ดพ้นจากอํานาจของศัตรู จน
เสี ย สละได้แม้ชีวิต จากเดิ ม พระร่ วงเป็ นวีรบุรุษ ในตํานานเต็มไปด้วยเรื่ องอัศจรรย์พนั ลึ ก มี
พฤติกรรมโลดโผนคึกคะนอง ไม่สมกับสถานะกษัตริ ย ์ ถูกตั้งคําถามเรื่ องความน่ าเชื่อถือ พระองค์
ทรงนํา พระร่ ว งเข้า เป็ นส่ ว นหนึ่ งของประวัติ ศ าสตร์ ช าติ เป็ นกษัต ริ ย ์สุ โ ขทัย ที่ “รั ก ชาติ ” มี
ความสามารถพาชาติเป็ นอิสระจากขอมได้สาํ เร็ จ เป็ นการให้คาํ อธิ บายแบบใหม่และสร้างความเป็ น
เหตุเป็ นผลสนองต่อพระราชประสงค์เรื่ องปลูกฝังความรักชาติดว้ ย
ข้อสังเกตบางประการต่อกรณี น้ ี คือพระราชนิ พนธ์ พระร่ วงฉบับกลอนบทละคร (ขอมดา
ดิน) พ.ศ. 2455 ซึ่ งทรงพระราชนิพนธ์เป็ นสํานวนที่ 2 นั้น เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ ร.ศ. 130 โดย
คณะนายทหารที่มี ร.อ. ขุนทวยหาญพิทกั ษ์ (เหล็ง ศรี จนั ทร์ ) เป็ นหัวหน้า วางแผนจะเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ลดพระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้อยู่ภายใต้กฎหมายแต่
กระทําการไม่สาํ เร็ จเพราะแผนแตกเสี ยก่อน เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นหลังจากพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์
ได้เพียงปี เศษเท่านั้น77 อาจกล่าวได้ว่าละครเรื่ องพระร่ วงของรัชกาลที่ 6 มีนยั ทางการเมืองภายใน
เนื่องจากทรงไม่ไว้วางพระทัยข้าราชการบางกลุ่มโดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุการณ์ ร.ศ. 130 เป็ นต้น
มา อีกทั้งยังทรงเผชิญความขัดแย้งกับเจ้านายชั้นสู งหลายพระองค์ ดังนั้นการสร้างสิ ทธิ ธรรมให้ตวั
พระองค์จึงเป็ นเรื่ องสําคัญมากและส่ วนหนึ่งได้ทรงสื่ อผ่านพระราชนิพนธ์ของพระองค์78
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว ทรงให้ค วามสํา คัญ กับ ความรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ ในบทละครเรื่ องพระร่ วงนั้นมีตวั ละครที่สื่อแนวคิดดังกล่าวออกมาได้ดีคือนายมัน่
ปื นยาว พรานป่ าซึ่ งจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ยแ์ ละเสี ยสละเพื่อชาติ น่าสนใจอย่างยิ่งที่ครั้งหนึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระบรมราชาธิ บายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณา
ว่าผูใ้ ดเป็ นคนชาติใดจะดูได้อย่างไร สิ่ งแรกคือดูที่ภาษา ใครพูดภาษาใดถือว่าเป็ นคนชาติน้ นั และสิ่ ง
ที่สาํ คัญอีกประการนัน่ คือความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ย ์
“...การที่จะตัดสิ นว่าผูใ้ ดเป็ นชาติใดโดยแท้จริ งนั้น ต้องพิจารณาว่าผูน้ ้ นั
มีความจงรักภักดีต่อใคร? ถ้าเขาจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม
เขาจึ่งจะเป็ นไทยแท้ แต่ถา้ ใครแสดงตนว่าเป็ นอิสระแก่ตน ไม่มีความจงรักภักดี
โปรดดู แถมสุข นุ่มนนท์, ยังเติร์กรุ่ นแรก กบฎ ร.ศ. 130 (กรุ งเทพฯ: เรื องศิลป์ , 2522)
สมศรี ชัยวณิ ชยา, “คติความเชื่อเรื่องพระร่ วงในงานเขียนประวัติศาสตร์ ต้ังแต่ รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.23252468),” (วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 157 – 160.
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ต่อผูใ้ ดดังนี้ ต้องจัดว่าผูน้ ้ นั เป็ นคนไม่มีชาติ เพราะคนๆ เดียวหรื อหมู่เดียวจะตั้งตน
ขึ้นเป็ นชาติต่างหากหาได้ไม่...การที่แสดงความจงรักภักดีต่อชาติหรื อต่อพระมหา
กษัตริ ยน์ ้ นั ย่อมมีความจําเป็ นที่จะต้องเสี ยสละอยูบ่ า้ งไม่มากก็นอ้ ย เพราะฉะนั้น
ถ้าผูใ้ ดไม่มีความเต็มใจอยูท่ ี่จะยอมสละความสะดวกส่ วนตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง
บ้างแล้ว ก็นบั ว่าผูน้ ้ นั จะถือธรรมะที่เราให้ชื่อว่า “ภักดี” นั้นไม่ได้เลย”79
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ยังทรงแสดงเป็ นนายมัน่ ปื นยาวด้วยพระองค์เอง
ในพระร่ วงฉบับละครร้ อง พ.ศ. 2467 ด้วย นอกจากจะแสดงออกอย่างชัดเจนถึงเรื่ องความเป็ นชาติ
ไทยที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมายาวนานแล้วบทละครเรื่ องพระร่ วงก็มีนยั ที่สื่อคุณสมบัติความ
เป็ นไทยที่ตอ้ งจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริ ยอ์ ีกด้วย พระร่ วงในตํานาน นอกจากจะถูกสร้างให้เป็ น
ตัวละครกู้ช าติ ไ ทยแล้ว ยัง เป็ นสั ญลัก ษณ์ เพื่ อสร้ างสิ ทธิ ธ รรม ยกสถานะความเป็ นกษัตริ ย ์ของ
พระองค์ ยํ้าความว่าสามัญชนควรเป็ นผูร้ ักชาติและจงรักภักดีพระมหากษัตริ ยจ์ ึงนับว่าเป็ นคนไทย

ภาพที่ 4.8 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงแสดงละครเรื่องพระร่ วงเป็ น “นายมัน่ ปื นยาว”
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2467
(ที่มา: พระราชนิพนธ์ พระร่ วงของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2544), หน้า 28.)
79

อัศวพาหุ , ความเป็ นชาติไทยโดยแท้ จริง(และ)มะพร้ าวตื่นดก (กรุ งเทพฯ: เจริ ญรัตน์การพิมพ์, 2520), หน้า 15 – 16.
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ภาพที่ 4.9 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หัวกับข้ าราชบริพารผู้แสดงละครเรื่องพระร่ วง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี พระบรมราชินี
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2467
ณ พระที่นง่ั สโมสรเสวกามาตย์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี
(ที่มา: พระราชนิพนธ์ พระร่ วงของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2544), หน้า 5)

อย่างไรก็ตาม แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัวทรงสนใจสุ โขทัยอย่างมากแต่
ทรงสนใจผ่านเรื่ อง “พระร่ วง” มากกว่าและเป็ นเหตุให้งานพระราชนิ พนธ์ของพระองค์เป็ นเรื่ อง
พระร่ วงเสี ยส่ วนใหญ่ ทั้งยังไม่ใช่งานที่อาจเรี ยกได้วา่ งานวิชาการ แต่เป็ นบทละครที่ทรงแต่งเติมมา
จากจินตนาการของพระองค์โดยอ้างอิงกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ มากกว่าจะมุ่งความสนใจไป
ที่เรื่ องประวัติศาสตร์ สุโขทัยเพียงอย่างเดียว มิฉะนั้นก็ทรงแต่งเพื่อเป็ นสัญลักษณ์หรื อสัญญาณของ
บางสิ่ งบางอย่าง เช่นในพระร่ วงฉบับกลอนบทละคร (ขอมดาดิน) พ.ศ. 2455 ที่ทรงพระราชนิพนธ์
หลังเหตุการณ์ ร.ศ. 130 แม้จะเป็ นละคร “อิงประวัติศาสตร์ ” ปลุกใจให้รักชาติ แต่การเผยแพร่ น้ นั
เป็ นไปในวงจํากัดมาก อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นกิ จกรรมส่ วนพระองค์เท่านั้น ผูว้ ิจยั เห็นว่าบทละครเรื่ อง
พระร่ วงของพระองค์ มิได้ส่งผลเท่าใดนักต่อวงการประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ยกเว้น “แถลง
เรื่ องพระร่ วงหรื อขอมดําดินตามตํานานและโดยสันนิษฐานโบราณคดี ” ซึ่ งเป็ นส่ วนที่พระองค์ทรง
สันนิ ษฐานเพิ่มเติมประกอบการค้นคว้า อย่างไรก็ตาม พระราชนิพนธ์เรื่ องพระร่ วงทั้ง 4 สํานวน
ยังคงแพร่ หลายอยูใ่ นสังคมไทย โดยเฉพาะพระร่ วงฉบับบทละครพูดคากลอน พ.ศ. 2460 ซึ่ งเป็ น
สํานวนที่ 3 กระทรวงศึกษาธิ การยังได้คดั เลือกให้เป็ นหนังสื ออ่านกวีนิพนธ์และหนังสื ออ่านนอก
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เวลาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย 80 กล่าวได้วา่ พระองค์เป็ นผูจ้ ุดประเด็นขึ้น ทําให้ในสมัยต่อมา
เรื่ องพระร่ วงได้แ พร่ หลายไปในวงกว้าง ทั้ง ยัง เป็ นผลงานสําคัญ ที่ แสดงให้เห็ นถึ งแนวคิ ดทาง
การเมืองและความเป็ นไทยในความคิดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ด้วย
สมศรี ชัยวณิ ชยา กล่าวถึงความสนพระทัยเรื่ องพระร่ วงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ในวิทยานิ พนธ์เรื่ องคติความเชื่ อเรื่องพระร่ วงในงานเขียนประวัติศาสตร์ ต้ังแต่ รัชกาลที่ 1
ถึง รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2325 – 2468) ไว้วา่ ทรงสนพระทัยตํานานคติความเชื่อเก่าๆ มากกว่าคําอธิ บาย
ในเชิ งเหตุผลและใช้หลักฐานประกอบอย่างที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพอาจจะทรงสน
พระทัยมากกว่า แม้วา่ จะทรงตระหนักถึงข้อบกพร่ องของพระราชพงศาวดารเหนือว่า “เลอะเทอะ
มากจนแทบจะไม่เป็ นเครื่ องช่ วยอะไรได้เลย” และต้องพึ่งศิลาจารึ กในการสํารวจ “เมืองพระร่ วง”
แต่ยงั ทรงเชื่ อมัน่ ว่ามีความจริ งอยูเ่ บื้องหลังตํานานเหล่านี้ 81 ดังที่ทรงพระราชนิพนธ์อธิ บาย “แถลง
เรื่ องพระร่ วงหรื อขอมดําดินตามตํานานและโดยสันนิษฐานโบราณคดี ” ไว้ในพระร่ วงฉบับกลอน
บทละคร (ขอมดาดิน) พ.ศ. 2455
นอกจากทรงแต่งพระราชนิพนธ์แล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังทรงมีพระ
ราชกรณี ยกิ จอี กหลายประการที่เกี่ ยวข้องกับ “พระร่ วง” เช่ น ทรงตั้งชื่ อพระพุทธรู ปองค์หนึ่ งว่า
“พระร่ วงโรจนฤทธิ์ ศรี อิ น ทราทิ ตย์ ธรรโมภาส มหาวชิ ร าวุธ ราชปูช นี ย บพิ ต ร” โดยทรงพบ
ชิ้นส่ วนพระเศียร พระหัตถ์ และพระบาทที่เมืองศรี สัชนาลัย เมื่อคราวที่เสด็จไปภาคเหนื ออีกครั้ง
เมื่อ พ.ศ. 2452 โปรดเกล้าฯ ให้อญั เชิญลงมากรุ งเทพฯ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ โปรดเกล้าฯ ให้หล่อ
ปฏิสังขรณ์จนสําเร็ จเมื่อพ.ศ. 2456 จนเมื่อถึงพ.ศ. 2466 ทรงตั้งชื่อสื่ อถึงพระร่ วงโดยตรง เมื่อเสด็จ
สวรรคต พระราชสรี รังคารของพระองค์ได้ถูกอัญเชิญมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระพุทธรู ปองค์น้ ี ตามพระ
ราชประสงค์82 เมื่อมีการซื้ อเรื อรบรุ่ นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2463 พระองค์ทรงตั้งชื่ อเรื อลํานี้ ว่า “เรื อรบ
หลวงพระร่ วง” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างคติความเชื่อเรื่ องพระร่ วงให้เป็ น
จุดรวมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย83์ อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั เห็นว่าเรื่ องพระร่ วงของพระองค์น้ นั
ยังไม่มีอิทธิ พลมากพอในระดับชาติ มิได้อยูใ่ นสถานะ “อมตะ” อย่างพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์อื่นๆ
เช่น สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระเจ้ากรุ งธนบุรี หรื อแม้แต่ “ลัทธิ เสด็จพ่อร.5” พระบาทสมเด็จ

ศานติ ภักดีคาํ , “บทพระราชนิ พนธ์เรื่ อง พระร่ วง สี่ สาํ นวน,” ใน พระราชนิพนธ์ พระร่ วงของพระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, หน้า (23).
81
สมศรี ชัยวณิ ชยา, คติความเชื่อเรื่องพระร่ วงในงานเขียนประวัติศาสตร์ ต้ังแต่ รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 6 (พ.ศ.23252468), หน้า 161.
82
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 131 – 132.
83
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 189.
80
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พระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่สถานะพระร่ วงที่เป็ นวีรบุรุษชาตินิยมของไทยก็ยงั คงอยู่ แม้จะมี
คําอธิ บายและรายละเอียดบางประการที่แตกต่างออกไปบ้างก็ตาม
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพเป็ นทรงสนพระทัยเรื่ องพระร่ วง
เช่ นกัน ทรงเป็ นผูช้ ่ วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค้นหาข้อมูล ในพงศาวดารและ
ตํานานต่างๆ ในคราวทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่ องพระร่ วง แต่ทรงให้ความเห็นว่าเรื่ องพระร่ วง
ในพงศาวดารเหนือ เชื่ อถือไม่ได้นกั ต่างจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวที่ทรงเชื่ อว่า
เรื่ องมีเค้ามูลความจริ งอยูบ่ า้ ง84 ความคิดเห็นเรื่ องพระร่ วงของทั้งสองพระองค์จึงมีส่วนแตกต่างกัน
แม้แต่ความเห็นของพระองค์เองที่ทรงพระนิพนธ์ออกมาคนละช่วงเวลาก็ยงั ไม่เหมือนกัน
เมื่อพ.ศ. 2457 มีการตีพิมพ์หนังสื อพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เป็ นครั้งที่ 2
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ทรงเรี ยบเรี ยง “เรื่ องพงศาวดารสยามประเทศตอนต้น ก่อน
สร้างกรุ งศรี อยุธยา” ขึ้น มีส่วนที่กล่าวถึงสุ โขทัยและพระองค์ก็ทรงพระวินิจฉัยเรื่ องพระร่ วงซึ่ งเป็ น
“พระเจ้าแผ่นดินสุ โขทัย” ไว้อย่างน่าสนใจ โดยในขั้นแรกทรงเห็นด้วยกับพระบรมราชวินิจฉัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัวว่าพระร่ วงน่าจะเป็ นเพราะนามเดิมของขุนศรี อินทราทิตย์
และคงจะเป็ นคนเดียวกับพระร่ วงส่ วยนํ้าเมืองละโว้ตามในเรื่ องพงศาวดารเหนือ สมเด็จฯ กรมพระ
ยาดํา รงราชานุ ภาพยัง ทรงตรวจสอบหลัก ฐานเพิ่ ม เติ ม เพื่ อยืนยันข้อสั นนิ ษ ฐาน อย่า งไรก็ ตาม
พระองค์ยงั คงตั้งข้อสังเกตแย้งไว้วา่ พระนามพระร่ วงที่ผกู เป็ นภาษาบาลี(มคธ) ใช้เรี ยกแต่พ่อขุนศรี
อินทราทิ ตย์เท่ านั้น กษัตริ ยพ์ ระองค์อื่น ก็ มีพ ระนามอื่ น ชื่ อพระร่ วงจึง ไม่ น่า จะหมายถึ ง กษัตริ ย ์
สุ โขทัยทุกพระองค์อย่างที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย
“...ความข้อนี้เมื่อข้าพเจ้า มาสอบสวนดูในคราวนี้เห็นหลักฐานสมดัง
พระราชบริ หารมีอีกหลายอย่าง ขุนศรี อินทราทิตย์คงจะมีพระนามว่าพระร่ วง
พลเมืองคงเรี ยกตามพระนามเดิมจึงเรี ยกว่าพระร่ วง คําว่าร่ วงในที่น้ ีแปลว่า
ความว่า “รุ่ งเรื อง” มิใช่หล่นลงมา เมื่อผูกพระนามเป็ นภาษาสันสกฤตใช้ในทาง
ราชการ จึงใช้วา่ อินทราทิตย์ ซึ่ งแปลตามคติพราหมณ์วา่ เป็ นเจ้าของความสว่าง
หนังสื อที่แต่งเป็ นภาษามคธออกมาทีหลังก็ยงั เอาพระนามพระร่ วงไปผูกเป็ น
ภาษามคธเรี ยกอีกหลายอย่าง เอาคําว่ารุ่ งเรื องไปแปล เรี ยกว่า โรจนราชบ้าง
อรุ ณราชบ้าง เอาเสี ยง “ร่ วง” ไปหาคําภาษามคธ เรี ยกรังคราชบ้าง สุ รังคราชบ้าง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , “เรื่ อง พระร่ วง หรื อ ขอมดําดิน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร พระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์,” ใน พระราชนิพนธ์ พระร่ วงของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระ
มงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว, หน้า 7.
84
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ไสยรังคราชบ้าง ไสยณรงคราชบ้าง แต่ประหลาดอยูท่ ี่บรรดาพระนามพระร่ วง
ที่ไปผูกเป็ นภาษามคธทั้งนี้ เรี ยกแต่ขนุ ศรี อินทราทิตย์ พระองค์เดียว พระองค์อื่น
มีพระนามอื่นปรากฏทุกพระองค์ จึงน่าเข้าใจว่าพระนามเดิมของขุนศรี อินทราทิตย์
จะชื่อ ร่ วง แต่หนังสื อที่แต่งในภาษาไทย เรี ยกว่าพระร่ วงไปทุกพระองค์”85
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพยังมี พระนิ พนธ์และพระวิจารณ์เกี่ ยวกับพระร่ วงอีก
น่ าสังเกตว่าพระองค์ค่อนข้างคิดวิเคราะห์เรื่ องนี้ อย่างละเอียด พยายามเทียบตํานานพระร่ วงจาก
พงศาวดารเหนือกับเรื่ องในศิลาจารึ กและประวัติศาสตร์ ชนชาติไทย ในพระนิ พนธ์เรื่ องพระร่ วง
ทรงเล่าเรื่ องโดยใช้พงศาวดารเหนือเป็ นพื้นแต่ได้ต้ งั ทรงวิพากษ์วิจารณ์ไปพร้อมกันว่าเรื่ องพระร่ วง
ยังเป็ นนิ ท านมากกว่า พงศาวดารเพราะขาดหลักฐานที่จะแสดงให้เห็ นความชัดเจน เต็มไปด้วย
เรื่ องราวเกิ นจริ ง ปี ศักราชไม่แน่ชดั ยิ่งเมื่อเอาเรื่ องและศักราชมาเทียบกับศิลาจารึ กสุ โขทัยแล้วยิ่ง
เห็ นว่า คลาดเคลื่ อ นมากขึ้ น 86 ทรงตั้ง ข้อสัง เกตว่า ในศิ ล าจารึ ก สุ โขทัย นั้นไม่ มี ค าํ ว่า “พระร่ วง”
ปรากฏแม้สักแห่ งเดี ยว แต่ในหนังสื ออื่นๆ ที่กล่าวถึงกรุ งสุ โขทัยกลับมีคาํ นี้ปรากฏ จากที่ได้กล่าว
ไปแล้วว่าพระองค์ท รงตั้ง ข้อสั งเกตว่า ชื่ อพระร่ วงไม่น่า จะหมายถึ ง กษัตริ ยส์ ุ โขทัย ทุก พระองค์
ดังนั้นในพระนิ พนธ์น้ ีจึงทรงตั้งข้อสมมติฐานว่าชื่อพระร่ วงคงหมายถึงกษัตริ ยซ์ ่ ึ งมีอานุภาพเลิศลํ้า
ยิง่ กว่าพระองค์อื่นๆ และทรงต้องการวินิจฉัยว่ากษัตริ ยพ์ ระองค์ใดคือ “พระร่ วง”87
ดังนั้นพระองค์จึงทรงพระนิ พนธ์ “อธิ บายเรื่ องพระร่ วง” อีกเรื่ องเพื่อพิจารณาว่าพระร่ วง
หมายถึงผูใ้ ดจากกษัตริ ย ์ 5 พระองค์ซ่ ึงเป็ นที่รู้จกั กันในขณะนั้นว่าคือผูค้ รองกรุ งสุ โขทัย ได้แก่ พระ
เจ้าศรี อินทราทิตย์ พระเจ้าบานเมือง พระเจ้ารามคําแหง พระเจ้าเลอไทย และพระเจ้าลือไทย โดย
ทรงตีความวิเคราะห์ จากคําเรี ยกพระนาม ตรวจสอบหลักฐานเอกสารหนังสื อต่างๆ และเที ยบปี
ศักราชแล้วจึงทรงเห็นว่า “พระร่ วง” นั้นคือพระเจ้ารามคําแหงเพียงพระองค์เดียวซึ่ งแตกต่างไปจาก
ข้อเสนอของพระองค์ก่อนหน้านี้และต่างจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ด้วย
“...[พระรามคําแหง] เรี ยกพระองค์เองในศิลาจารึ กว่า “พ่อขุนรามคําแหง”
แต่ในพงศาวดารเรี ยกว่า “พระเจ้ารามคําแหง” หนังสื อเก่าเรี ยกตามภาษามคธว่า
“รามราช” ก็มี แต่คนทั้งหลายชอบเรี ยกกันว่า “พระร่ วง” มาแต่โบราณจนทุกวันนี้
พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา, พิมพ์ครั้งที่ 10. (กรุ งเทพฯ: สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม
ศิลปากร, 2548), หน้า 42.
86
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “เรื่ อง พระร่ วง,” ใน ชุ มนุมพระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระยา
ดารงราชานุภาพ (กรุ งเทพฯ: บรรณกิจ, 2534), หน้า 155 – 157.
87
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 158.
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คงเป็ นเพราะพระเจ้ารามคําแหงทรงพระนามเดิมว่า “ร่ วง” (หมายความว่ารุ่ งเรื อง
มิใช่หล่น) เห็นจะเรี ยกกันว่า “เจ้าร่ วง” อยูก่ ่อน ครั้งพระปิ ตุราชทรงสถาปนาเป็ น
“พระรามคําแหง” คนทั้งหลายเปลี่ยนแต่คาํ หน้าเรี ยกว่า “พระร่ วง” ตามสะดวกปาก
หรื อจะเรี ยกกันว่า “พระร่ วง” มาแต่เดิมแล้ว และคงเรี ยกกันอยูอ่ ย่างเดิมก็เป็ นได้
แม้เมื่อเสวยราชย์เป็ นพระเจ้าแผ่นดินแล้ว ในหนังสื อเก่ายังเรี ยกว่า “พระยาร่ วง”
ก็มี ดังเช่นในหนังสื อพงศาวดารเชียงใหม่กล่าวว่า พระยาเมงรายสร้างเมืองเชียงใหม่
เมื่อปี ชวด พ.ศ. 1835 (ศักราชตรงกับรัชกาลพระเจ้ารามคําแหง) ได้เชิญพระยางําเมือง
เจ้าเมืองพะเยา (เมื่อเป็ นอิสระ) กับ “พระยาร่ วง” เจ้าเมืองสุ โขทัย อันเป็ นมิตรสหาย
ไปปรึ กษาหารื อกันเห็นได้เป็ นหลักฐานว่า “พระร่ วง” นั้นคือพระเจ้ารามคําแหง
มิใช่พระองค์อื่น”88
การกล่าวถึ ง “พระเจ้ารามคําแหง” นี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงยกย่องมาก
โดยเฉพาะพระราชกรณี ยกิจต่างๆ ทรงมีพระปรี ชาสามารถ พระเกียรติคุณ พระอัจฉริ ยภาพ ทรงคุณ
ลํ้า เลิ ศ กว่า กษัตริ ย ์พ ระองค์อื่น ๆ กรุ ง สุ โขทัย ในสมัย ของพระองค์ก็ เจริ ญรุ่ ง เรื องกว่า สมัย อื่ น89
เช่นเดียวกันกับในแสดงบรรยายเรื่องพงศาวดารสยาม ทรงให้ความสําคัญกับพ่อขุนรามคําแหงและ
พระราชกรณี ยกิจหลายๆ ประการของพระองค์เป็ นอย่างยิง่
หลวงวิจิตรวาทการเป็ นอีกบุคคลที่ให้คาํ อธิ บายเรื่ องสภาพยุคสมัยและกษัตริ ยร์ าชวงศ์พระ
ร่ วงไว้พอสมควร ตั้งแต่ในงานเขียนเรื่ องประวัติศาสตร์ สากล เขียนในราวพ.ศ. 2473 เป็ นต้นมาซึ่ ง
น่าจะได้อิทธิ พลอยูพ่ อสมควรจากงานของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ อย่างไรก็ตาม มีการ
กล่าวถึงเรื่ องพระร่ วงไว้ไม่มากนัก เมื่อดูจากเอกสารที่หลวงวิจิตรวาทการใช้ พบว่าส่ วนใหญ่ไม่ได้
อ้างอิงหลักฐานจากตํานานและพงศาวดารต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องพระร่ วงโดยตรง แต่มกั เป็ น
หนังสื อที่เขียนขึ้นโดยนักประวัติศาสตร์ช้ นั หลังทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เช่น สมเด็จฯ กรมพระ
ยาดํารงราชานุภาพ และยอร์ ช เซเดส์ เป็ นต้น รวมทั้งข้อความคําแปลจากศิลาจารึ กสมัยสุ โขทัยหลัก
ต่างๆ โดยทัว่ ไป หลวงวิจิตรวาทการค่อนข้างคล้อยตามเนื้ อหาเหล่านั้นแต่มีส่วนที่หลวงวิจิตรวาท
การตี ความเองเช่ นกัน หลวงวิจิตรวาทการให้ค วามสําคัญกับพ่อขุนรามคํา แหงทั้งในแง่ ข องตัว

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “อธิ บายเรื่ องพระร่ วง,” ใน ชุ มนุมพระนิพนธ์ สมเด็จกรม
พระยาดารงราชานุภาพ (กรุ งเทพฯ: บรรณกิจ, 2534), หน้า 160 – 162. วงเล็บแรก [พระรามคําแหง] เป็ นผูว้ ิจยั นอกนั้นเป็ นของ
ต้นฉบับ
89
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 162 – 163.
88
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บุคคลและรัชสมัยเป็ นพิเศษแต่ไม่ได้กล่าวว่าพระร่ วงคือพ่อขุนรามคําแหงตามพระวินิจฉัยในชั้น
หลังของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
หลวงวิจิตรวาทการเห็ นว่าพระร่ วงคือ พ่อขุนศรี อินทราทิตย์ ปฐมกษัตริ ยข์ องราชวงศ์พระ
ร่ วงเพียงพระองค์เดียวโดยที่ไม่ได้กล่าวถึงกษัตริ ยพ์ ระองค์อื่นอีก แต่หลวงวิจิตรวาทการได้ตีความ
ออกไปมากกว่านั้น โดยเห็ นว่าชื่ อ “พระร่ วง” นี้ มีผลต่อการตั้งชื่ อกษัตริ ยแ์ ละเมืองด้วย กล่ าวคือ
ปฐมกษัตริ ยข์ องสยามนั้นมีพระนามเดิมว่าร่ วง ราษฎรทัว่ ไปเรี ยกพระร่ วง คําว่า ร่ วง แปลว่า รุ่ ง คือ
รุ่ งแจ้ง หรื อ พระอาทิ ตย์ข้ ึ น เมื่ อพระร่ วงได้ข้ ึนครองราชย์เป็ นกษัตริ ยส์ ุ โขทัย แล้ว ก็ ได้เอาคําว่า
“ร่ วง” มาตั้งเป็ นพระนามของพระองค์คือ “ศรี อินทราทิตย์” และเปลี่ยนชื่อราชธานีที่มีชื่อมาแต่เดิม
ว่าสยามเป็ น “สุ โขทัย” ซึ่ งหลวงวิจิตรวาทการแปลว่า “ดวงอาทิตย์ข้ ึนมาให้ความสุ ข”90 จะเห็นได้วา่
ทั้งชื่ อกษัตริ ยแ์ ละราชธานี ที่หลวงวิจิตรวาทการนํามาเชื่ อมโยงกันให้เห็ นล้วนเกี่ ยวข้องกับพระ
อาทิตย์และรุ่ งอรุ ณทั้งสิ้ น
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมีงานที่อธิบายเรื่ องพระร่ วงไว้อย่างน่าสนใจโดยพระยาอนุมานราช
ธน (ยง เสฐี ยรโกเศศ) ปั ญญาชนและนัก เขี ย นคนสําคัญของไทย อดี ตอธิ บดี ก รมศิ ล ปากร ราช
บัณ ฑิ ต ฯลฯ พระยาอนุ ม านราชธนมี งานเขีย นมากมายเกี่ ยวกับภาษา ศาสนา วิถีชี วิต ประเพณี
วัฒนธรรมไทย เป็ นผูม้ ีส่วนสําคัญในการสร้างและนิยาม “ความเป็ นไทย” ให้แก่สังคมไทย
พระยาอนุ มานราชธนเรี ยบเรี ยงหนังสื อเรื่องของชาติไทย ขณะดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยอธิ บดี
กรมศิลปากร เมื่อพ.ศ. 2483 ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี เดียวกัน เนื้ อหาแบ่งเป็ น 2 ภาค คือ ภาค 1 ไทยใน
ประเทศจีนและภาค 2 ไทยในแหลมอินโดจีนซึ่ งจะกล่าวถึงตํานานแคว้นสิ บสองจุไทย ล้านช้าง
ล้านนา หริ ภุญชัยเป็ นเรื่ องหลัก91 มีเรื่ องของสุ โขทัยและพระร่ วงแทรกอยูบ่ า้ ง การอธิ บายเรื่ องพระ
ร่ วงของพระยาอนุมานราชธนเป็ นเสมือนการนําความคิดเห็นเรื่ องพระร่ วงของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และหลวงวิจิตรวาทการมาเรี ยบเรี ยงและ
แทรกความเห็นของตน มีท้ งั ส่ วนที่คล้อยตามและขัดแย้ง โดยเห็นว่ากษัตริ ยข์ องสุ โขทัยทุกพระองค์
นั้นคือพระร่ วง แต่มีพระร่ วงองค์ที่ทรงพระปรี ชาสามารถที่สุดคือ พ่อขุนรามคําแหง ดังนี้
“...ผูเ้ ป็ นหัวหน้าของไทยในเมืองสุ โขทัยและเมืองศรี สัชนาลัย (สวรรคโลก)
ได้ประกาศตนเป็ นอิสสระไม่ยอมขึ้นอยูใ่ นอํานาจเขมร คนสําคัญเป็ นวีรบุรุษของ
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, ประวัติศาสตร์ สากล เล่ม 3 (พระนคร: เสริ มวิทย์บรรณาคาร, 2514), หน้า 56. และ จารึก
พ่อขุนรามคาแหงกับคาอธิบายของหลวงวิจิตรวาทการ (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์ , 2477), หน้า 26 – 27.
91
“คําชี้ แจง” ใน พระยาอนุมานราชธน, เรื่องของชาติไทย พิมพ์ครั้งที่ 11. (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม, 2553)
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ไทยในสมัยนี้คือ พระร่ วงแห่งเมืองสุ โขทัย พระร่ วงในประวัติศาสตร์มีหมดด้วยกัน
5 องค์ ไม่นบั พระร่ วงอรุ ณกุมารตามตํานานในพงศาวดารเหนือ ซึ่งอาจมีตวั ตนจริ ง
หรื อไม่มีก็ได้ แต่พระร่ วงองค์ลือชื่อเป็ นที่เคารพเทอดทูนของชาวไทย คือ พระร่ วง
ซึ่ งมีพระนามในศิลาจารึ กว่า พ่อขุนรามกําแหง บิดาของพระองค์ทรงนามว่า
พ่อขุนศรี อินทราทิตย์ ตามตํานานว่า เสด็จหนีเขมรจากเมืองละโว้มาตั้งตัวเป็ น
อิสสระอยูเ่ มืองสุ โขทัย แลตีกองทัพเขมรที่ยกมาพ่ายแพ้ไป...”92
สําหรับความหมายของคําว่า “ร่ วง” พระยาอนุมานราชธนเห็นพ้องกับงานเขียนที่ผา่ นมาคือ
เป็ นคําว่า รุ่ ง หรื อ รุ่ งเรื อง สอดคล้องกับการผูกคําศัพท์เป็ นภาษาบาลีในตํานานต่างๆ เช่ น ชิ นกาล
มาลีนี93 แต่ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าพระร่ วงอรุ ณกุมารในพงศาวดารเหนือ อาจมีตวั ตนหรื อไม่มีก็ได้
เมื่ อประวัติศาสตร์ ชาติ แบบใหม่ ที่หาหลัก ฐานอ้า งอิ งได้เป็ นรู ป เป็ นร่ า งขึ้ นมาแล้ว เรื่ องเล่ าและ
หลักฐานประเภทตํานานจึงได้ถูกตั้งคําถาม ยังมีเรื่ องพระร่ วงเป็ นตํานานเล่าแทรกอยูใ่ นเรื่ องก่อนตั้ง
เชี ย งใหม่ ซ่ ึ งนํา มาจากพงศาวดารโยนก กล่ า วถึ ง พระร่ วงที่ มี ก ํา เนิ ด จากพญาลื อ และนางผีเ สื้ อ
(เทพธิดา) เป็ นผูม้ ีฤทธิ์ เดชบารมีและมีวาจาสิ ทธิ์ แต่ประพฤติตนคึกคะนองโลดโผน ลอบเข้าหานาง
อั้วเชี ยงแสนผูเ้ ป็ นชายาของพญางําเมือง เทียบกันได้กบั พระร่ วงอรุ ณกุมารซึ่ งเป็ นลูกนางนาคและ
ลอบเข้า หาธิ ด าเจ้า เมื อ งตองอู เหมื อ นกัน 94 พระยาอนุ มานราชธนให้ค วามเห็ น ว่า เหตุ ที่ ต าํ นาน
เกี่ยวกับกษัตริ ยม์ กั มีเรื่ องมหัศจรรย์ต่างๆ เพราะคนสามัญต้องการให้เป็ นเช่นนั้น ถ้าไม่แปลกคงมิใช่
เรื่ องของผูม้ ีบุญ แต่ในท้ายที่สุด พระยาอนุมานราชธนกลับ เห็นว่าคงไม่ใช่เรื่ องจริ งเพราะ “...เรื่ องก็
ผิดเพี้ยนกันไปต่างๆ เล่าไปๆ จนกระทัง่ ทําให้ผมู้ ีบุญต้องเสี ยหาย ดังเรื่ องพระร่ วงผิดลูกผิดเมีย ก็ดู
เหมือนจะไม่เห็นว่าเป็ นเรื่ องเสื่ อมเสี ยพระเกียรติยศอย่างไร ที่แท้เรื่ องเช่นนี้ ก็เป็ นแต่นิยายเท่านั้น”95
เมื่อพ.ศ. 2507 กรมศิลปากรได้รวบรวมและจัดพิมพ์หนังสื อเรื่ องนิทานเรื่องพระร่ วง เนื่อง
ในโอกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชเสด็ จ พระราชดํา เนิ น ทรงเปิ ด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคําแหง จังหวัดสุ โขทัย มีการรวบรวมเรื่ องพระร่ วงทั้งจากชิ นกาลมาลี
ปกรณ์ นิ ท านพระพุ ท ธสิ หิงค์ (สิ หิงคนิ ท าน) จุ ล ยุ ทธการวงศ์ ค วามเรี ยง ค าให้ ก ารชาวกรุ งเก่ า
พงศาวดารเหนือ พงศาวดารเมืองเชียงใหม่ พงศาวดารโยนก ราชาธิราช เที่ยวเมืองพระร่ วง ประชุ ม
พงศาวดารภาคที่ 1, 61, และ 66 ประชุ มจารึกสยาม ภาคที่ 1 แถลงเรื่องพระร่ วงหรือขอมดาดินตาม
พระยาอนุมานราชธน, เรื่องของชาติไทย, หน้า 251 – 253. คงตัวสะกดตามต้นฉบับ
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 152.
94
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 267 – 270.
95
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 270 – 271.
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ตานานและโดยสั นนิษฐานโบราณคดี ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั สันนิษฐานเรื่ อง
พระร่ วงจากสาส์ นสมเด็จ จารึ กเรื่ องพระร่ วงในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รวมไปถึงเรื่ องพระ
ร่ วงที่มีผเู ้ ล่าและกรมศิลปากรได้จดบันทึกรวบรวมไว้อีกจํานวนหนึ่ง
สิ่ งน่าสนใจในหนังสื อเล่มนี้ คือ เรื่ องพระร่ วงออกจะปะปนกันระหว่างความเป็ นนิทานกับ
เรื่ องจริ ง ข้อสังเกตประการแรกคือ ชื่อเรื่ องระบุไว้ชดั ว่าเป็ น “นิทาน” เรื่ องพระร่ วง แสดงให้เห็นว่า
ผูต้ ้ ัง ชื่ อ เรื่ อ งมี แ นวโน้ม เห็ น ว่า เรื่ อ งในหนัง สื อ เป็ นเรื่ อ งที่ เ ล่ า ต่ อ ๆ กัน มาและมัก เป็ นเรื่ อ งแต่ ง
ประการต่อมาคือ การเขียนคํานําโดยนายธนิต อยูโ่ พธิ์ อธิ บดีกรมศิลปากรในขณะนั้น เนื้ อหามีการ
เปรี ยบเทียบเรื่ องพระร่ วงกับเรื่ องของกษัตริ ยอ์ าเธอร์ (King Arthur) กษัตริ ยแ์ ห่ งบริ เตน(อังกฤษ) ใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 6 และพระเจ้าวิกรมาทิตย์ซ่ ึ งปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของอินเดี ยมากมายเช่ น
เวตาลปั ญจวิงศติ (นิ ทานเวตาล 25 เรื่ อง) เมื่อแปลเป็ นภาษาไทยใช้ชื่อว่านิทานเวตาล ทั้งสอง
พระองค์เป็ นกษัตริ ยใ์ นตํานานที่ เต็มไปด้วยเรื่ องอภิ นิหารมหัศจรรย์ต่างๆ เรื่ องตัวตนที่แท้จริ งและ
การกําหนดยุคสมัยที่แน่นอนนั้นยังเป็ นปั ญหาไม่ต่างจากเรื่ องพระร่ วง อย่างไรก็ตาม นายธนิ ต อยู่
โพธิ์ กล่ า วด้ว ยว่า ท่ า นที่ ส นใจแต่ ข ้อ เท็จจริ ง ทางประวัติศ าสตร์ แ ละโบราณคดี อ าจเห็ นว่า การ
รวบรวมเรื่ องพระร่ วงมาตีพิมพ์น้ ี อาจเป็ นเรื่ องไร้สาระหรื อได้ประโยชน์น้อย แต่เรื่ องเหล่านี้ ยงั มี
ความจริ ง บางอย่า งแทรกอยู่และจะทํา ให้ป ระวัติศ าสตร์ แ ละโบราณคดี มี ชี วิตชี วา ไม่ แห้ง แล้ง
จนเกิ นไป96 เห็ นได้ว่าเรื่ องพระร่ วงนั้น แม้จะถูกมองว่าเป็ นเรื่ องตํานานนิ ทานแต่คนก็ยงั เชื่ อว่ามี
บางส่ วนที่เป็ นเรื่ องจริ ง ดังนั้น ประการสุ ดท้ายที่น่าสังเกตคือ หนังสื อเล่มนี้รวบรวมเรื่ องพระร่ วงมา
จากหลายๆ แหล่งโดยไม่ได้เรี ยบเรี ยงใหม่ท้ งั หมด มีท้ งั เรื่ องจากหนังสื อที่ถูกวิจารณ์ ว่าเป็ นเรื่ อง
เลอะเทอะเหลวไหล มีท้ งั เรื่ องที่มีคาํ อธิบายของผูเ้ ขียนว่า “พระร่ วง” นั้นหมายถึงกษัตริ ยพ์ ระองค์ใด
ของสุ โขทัย เรื่ องที่เห็นว่าเรื่ องพระร่ วงเป็ นนิทานทั้งหมดนั้นจึงไม่ใช่เสี ยทีเดียวแต่มีลกั ษณะปะปน
กับความรู ้สึกว่าน่าจะมีเรื่ องจริ งแฝงอยู่
ในปั จจุบนั ความเห็ นเรื่ องสถานะของพระร่ วงเป็ นอย่างไร นักวิชาการเช่ น ธิ ดา สาระยา
เห็ นว่าพระร่ วงเป็ นทั้งบุคคลในประวัติศาสตร์ ซ่ ึ งมีตวั ตนจริ งเพียงแต่ไม่ได้ระบุวา่ หมายถึงกษัตริ ย ์
สุ โขทัย องค์ไ หน มี เรื่ องเล่ า มากมาย ได้รับ การกล่ า วขวัญ จนกลายเป็ นผูน้ ํา ทางวัฒนธรรมของ
ชาวบ้าน คําว่า “พระร่ วง” ยังเป็ นคําที่บ่งชี้ และให้น้ าํ หนักความศักดิ์สิทธิ์ ความน่ าเชื่ อถือในจารี ต
ประเพณี ต่ า งๆ หรื อ สิ่ ง ใดก็ ต ามที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ คํา ๆ นี้ โดยไม่ ต้อ งกํา หนดว่า พระร่ ว งคื อ ใครใน
ประวัติศาสตร์ 97 นิธิ เอียวศรี วงศ์ กล่าวว่าพระร่ วงมีลกั ษณะเป็ นวีรบุรุษทางวัฒนธรรมอยูใ่ นตํานาน
นิทานเรื่องพระร่ วง, (พระนคร: ศิวพร, 2507), หน้า (ก) - (ข).
ธิดา สาระยา, “พระร่ วง: ตัวอย่างศึกษาเรื่ องการรับรู ้เชิ งประวัติศาสตร์ ของสังคมท้องถิ่น,” ใน ประวัติศาสตร์ ท้องถิน่ ,
65 – 70. (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529), หน้า 70.
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และนิ ทานพื้นบ้านซึ่ งมักเป็ นการอธิ บายแบบแผนทางวัฒนธรรมและกําเนิ ดสิ่ งต่างๆ เช่ น เมือง
กฎหมาย ตัวอักษร ฯลฯ อาจจะตรงหรื อไม่ตรงกับกษัตริ ยส์ มัยสุ โขทัยจริ งๆ ก็ได้ นอกจากนี้ ยงั เห็น
ว่าในสังคมไทยนั้นไม่ยกย่องวีรบุรุษทางวัฒนธรรมอีกแล้ว เว้นเสี ยแต่ว่าจะได้รับการอธิ บายให้มี
ตัวตนตรงกับบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานรองรับ98
จะเห็ นได้ว่า จากเดิ ม ที่ เรื่ องพระร่ วงเป็ นเพี ย งตํา นานเต็มไปด้วยเรื่ องพิ ส ดารเหนื อจริ ง
จนกระทัง่ มีการจดบันทึกไว้ เมื่อเข้าสู่ ยคุ รัฐชาติและต้องการสร้างสํานึกทางประวัติศาสตร์ เรื่ องพระ
ร่ วงได้ถูกนําเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการสร้างประวัติศาสตร์ สุโขทัย มีการให้คาํ อธิ บายว่าพระร่ วง
เป็ นกษัตริ ยใ์ นสมัยสุ โขทัยที่มีตวั ตนจริ ง การอธิ บายนั้นยังมีการตัดพฤติกรรมที่โลดโผนไม่สมกับ
พระราชจริ ยวัตรของกษัตริ ยอ์ อกไปหรื อพยายามอธิ บายว่าเป็ นการเล่าแต่งเติมเพื่อให้สมกับเป็ นผู้
ยิง่ ใหญ่ แต่เรื่ องพระร่ วงก็ยงั ถูกตั้งคําถาม เนื่องจากมีสถานะเป็ นตํานานที่ไม่อาจจะยืนยันความจริ ง
แท้ให้เข้ากับประวัติศาสตร์ สมัยใหม่ที่ตอ้ งการเหตุผลและหลักฐานได้
ผูว้ ิจยั เห็ นว่าเรื่ องพระร่ วงยังคงมี ความคิดสองแบบปะปนกันอยู่คือความมีตวั ตนกับไม่มี
ตัวตนในประวัติศาสตร์ ชาติ เนื่ องจากสถานะของ “พระร่ วง” ในประวัติศาสตร์ ชาตินยังคลุมเครื อ
แม้พระร่ วงจะถู กอธิ บายให้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในประวัติศาสตร์ ชาติ ถูกอธิ บายว่าเป็ นพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์บา้ ง พ่อขุนรามคําแหงบ้าง หรื อหมายถึงกษัตริ ยส์ ุ โขทัยทุกพระองค์ในราชวงศ์พระร่ วง
บ้าง แต่เค้าเรื่ องดั้งเดิมก็เป็ นตํานานของผูม้ ีบุญญาภินิหารที่ดูเกินจริ งไม่น่าเชื่อถือ ไม่อาจจัดยุคสมัย
ให้แน่นอนได้ และยังคงมีเรื่ องพระร่ วงที่เป็ นตํานาน ไม่สามารถจัดเข้ามาอยู่ในประวัติศาสตร์ ชาติ
ได้ ความคลุ มเครื อนั้นเองที่ทาํ ให้เรื่ องพระร่ วงในสองแนวทางนี้ อยู่แยกจากกันและไม่ได้เกิ ดการ
“ชน” กันหรื อการ “ลบล้าง” เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งให้หายไป
อีกประการหนึ่ ง เรื่ องพระร่ วงในฐานะวีรบุรุษทางวัฒนธรรมซึ่ งเป็ นการอธิ บายความเชื่ อ
ของชาวบ้านก็ไม่ได้มีอิทธิ พลหรื อส่ งผลกระทบอะไรนักต่อประวัติศาสตร์ ชาติเพราะเรื่ องราวเค้า
โครงก็เป็ นตํานาน มักถูกตั้งข้อสังเกตเรื่ องความน่าเชื่อถือและการกําหนดยุคสมัยอยูแ่ ล้ว พระร่ วงจึง
ไม่ จาํ เป็ นต้องเป็ นกษัตริ ย ์พ ระองค์ไ หนในสมัยสุ โขทัย พระร่ วงที่ เป็ นวีรบุ รุษ ทางวัฒนธรรมมี
ประโยชน์ในการอธิ บายเรื่ องเล่าชาวบ้านต่างๆ ซึ่ งในบางครั้งจะถูกแยกออกมาจากประวัติศาสตร์
ชาติ พระร่ วงทั้งในประวัติศาสตร์ชาติและในเรื่ องเล่าชาวบ้านจึงยังคงมีอยู่
เมื่อเกิดแนวคิดเรื่ องรัฐชาติและสํานึกทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทําให้สุโขทัยได้
ถูกนําเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์ ชาติและกลายเป็ นราชธานีแห่ งแรกของไทย ตามด้วย
กรุ งศรี อยุธยาและกรุ งรัตนโกสิ นทร์ พระร่ วง วีรบุรุษที่ในตํานานบางฉบับกล่าวไว้ว่าเป็ นกษัตริ ย ์
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สุ โขทัยก็ถูกให้คาํ อธิ บายว่าเป็ นผูม้ ีตวั ตนในประวัติศาสตร์ จริ งๆ แม้วา่ จนถึงปั จจุบนั จะไม่สามารถ
บ่งชี้สถานะของพระร่ วงให้เป็ นอย่างใดอย่างหนึ่งได้แน่ชดั ก็ตาม
ในบทต่ อไป ผูว้ ิ จยั จะแสดงให้เ ห็ น ผลที่ เ กิ ดขึ้ น ในช่ ว งเวลาสํา คัญ แห่ ง การเสริ ม สร้ า ง
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยให้เป็ นรู ปเป็ นร่ างนี้ อีกประการหนึ่งคือ การสร้างและพยายามอธิ บาย “ความ
เป็ นไทย” ที่มีลกั ษณะเป็ นของแท้ ดั้งเดิม และอุดมคติลงในประวัติศาสตร์ศาสตร์ สุโขทัยทั้งทางด้าน
ภาษา การปกครอง และศิลปะ ผ่านการให้ความสําคัญกับศิลาจารึ กหลักที่ 1 การสร้างให้พ่อขุน
รามคําแหงเป็ นกษัตริ ย ์พระองค์สํา คัญที่สุดแห่ ง ราชวงศ์พระร่ วง ประกอบกับกระแสการรื้ อฟื้ น
แนวคิดกษัตริ ยน์ ิ ยมขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่ 2490 เป็ นต้นมา มีการอธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยว่ามีความเป็ นมายาวนานตั้งแต่สมัยสุ โขทัยก็ยิง่ ช่วงส่ งเสริ มให้ประวัติศาสตร์
สุ โขทัยแข็งแกร่ งขึ้น การสร้างสุ โขทัยให้กลายเป็ นรัฐในอุดมคติหรื อเป็ นยุคทองของประวัติศาสตร์
ไทย การให้ความหมายกับศิลปะสุ โขทัยว่าเป็ นศิลปะไทยแท้และงดงามที่สุด สิ่ งเหล่านี้ ได้กลายเป็ น
รากฐานสําคัญที่ นกั ประวัติศาสตร์ สมัยต่อมาโดยเฉพาะกลุ่ มอนุ รักษ์นิยมจะได้ต่อยอดการศึกษา
ประวัติศ าสตร์ สุ โขทัย ขึ้ นไปอี ก ฯลฯ เรื่ อ งราวบางอย่า งได้ก ลายเป็ นเรื่ องเล่ า กระแสหลัก ของ
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับทางการ กลายเป็ นภาพจําของประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ยากจะลบเลือน

บทที่ 5
สร้ างอุดมคติ: การสร้ างความเป็ นไทย
ในประวัติศาสตร์ สุโขทัย พ.ศ. 2450 – 2495
นอกจากจะมีความสําคัญต่อความเป็ นชาติเพราะได้ชื่อว่าเป็ นราชธานี แห่ งแรกของไทยแล้ว
ภาพลัก ษณ์ ข องสุ โ ขทัย ที่ ค นไทยโดยทั่ว ไปรู้ จ ัก คื อ ความเป็ น “อุ ด มคติ ” ซึ่ งถู ก เชื่ อ มโยงกับ
เอกลักษณ์ความเป็ นไทยอันแท้จริ งและมีความเป็ นมายาวนาน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องที่สุโขทัยเป็ นเมืองที่
บริ บูรณ์ดว้ ยพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร ในนํ้ามีปลา ในนามีขา้ ว กษัตริ ยเ์ ป็ นผูม้ ีธรรม ปกครองด้วยระบอบ
พ่อปกครองลูก ยึดมัน่ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่งดงามมีเอกลักษณ์ มี
ระบบเศรษฐกิ จแบบเสรี ฯลฯ ราษฎรสุ โขทัยจึงมีความสุ ขกายสบายใจสมกับคําว่าไพร่ ฟ้าหน้าใส
มิใช่ แค่เพียงสุ โขทัยในอดี ตแต่จงั หวัดสุ โขทัยในปั จจุบนั ก็ยงั ถูกทําให้มีภาพลักษณ์เช่ นนั้นเสมอ
โดยเฉพาะเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
คําว่า “อุดมคติ” (ideal) หากแปลตามตัวพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 จะ
ได้ว่า “จิ นตนาการที่ ถือว่าเป็ นมาตรฐานแห่ งความดี ความงาม และความจริ ง ทางใดทางหนึ่ ง ที่
มนุ ษย์ถือว่าเป็ นเป้ าหมายแห่ งตน”1 เห็นได้ชดั ว่าอุดมคติเป็ นความคิดของมนุ ษย์ที่ต้ งั เป็ นมาตรฐาน
ขึ้นมาเอง อาจเป็ นจริ งหรื อไม่เป็ นจริ งก็ได้ หากกล่าวถึงคําว่า “อุดมคติ” ในทางประวัติศาสตร์ คํานี้ มี
ความสัมพันธ์อย่างยิ่งคําว่า “ยุคทอง” (golden age) ยุคสมัยที่ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไปอย่างดีเยี่ยม ทั้ง
ระบบการปกครองที่ ชอบธรรม ประชาชนมีความมัง่ คัง่ มีวีรบุรุษผูย้ ่ิงใหญ่ มีชัยชนะในสงคราม
หรื อเป็ นช่ วงที่ บา้ นเมื องมี สันติ ภ าพเรี ยบร้ อย อีกทั้งยังเป็ นยุคที่ วฒั นธรรมได้บรรลุ ถึงความเป็ น
ระเบียบแบบแผน ซึ่ งจะเห็นได้ถึงความเป็ นอุดมคติอย่างมาก แม้ว่าเมือง ประเทศหรื อสังคมนั้นๆ
จะได้ล่มสลายไปแล้ว แต่ประวัติศาสตร์ ของช่วงเวลานั้นก็ยงั คงอยูต่ ราบนานเท่านาน การที่ยุคทอง
เกิ ดขึ้นมาได้ก็เป็ นเพราะผลจากลัทธิ ชาตินิยมและกระบวนการสร้ างชาติ โดยรัฐสมัยใหม่น้ นั ได้
ประดิ ษฐ์สร้าง “อดี ต” และ “ความชอบธรรม” ของตนเองขึ้นมาผ่านการสร้างประวัติศาสตร์ ชาติ
และความเป็ น “ยุคทอง” จะมีบทบาทสําคัญยิ่ง2 เพราะการอ้างอิงและเชื่อมโยงปั จจุบนั กับอดีตนี้ จะ
เป็ นแบบแผนและเป้ าหมายของสังคม สภาพสังคม บ้านเมือง หรื อแม้แต่ผปู้ กครองที่มีภาพลักษณ์
อันเป็ นอุดมคติจากยุคทองใน “อดีต” กลายมาเป็ นสิ่ งที่ให้ “ปัจจุบนั ” เลียนแบบ

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุ งเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์, 2546), หน้า 1381.
Bryce G.Beemer, “Constructing the Ideal State: The Idea of Sukhothai in Thai History, 1833-1957,” (M.A.
Thesis in Asian Studies University of Hawaii at Manoa, 1999), p. 7.
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ในหัวข้อนี้ ผูว้ ิจยั จะศึ ก ษาการสร้ า งความเป็ นอุ ดมคติใ ห้แก่ สุ โขทัยโดยการอ้างอิ งและ
ตีความหลักฐานสมัยสุ โขทัยของชนชั้นนําและนักประวัติศาสตร์ ที่มีบทบาทสําคัญในการสร้ าง
ประวัติศาสตร์สุโขทัย รวมไปถึงอธิ บายว่าทําไมเรื่ องเล่าเหล่านี้ จึงยากที่จะเลือนหายไป โดยมุ่งเน้น
ที่ 4 เรื่ องซึ่ งแสดงออกถึงความเป็ นสุ โขทัย ได้เป็ นอย่างดีและยังถูกอธิ บายว่าเป็ นเอกลักษณ์ไทยที่มี
มาแต่ โ บราณคื อ ศิ ล าจารึ ก ระบอบพ่ อขุนหรื อระบอบการปกครองแบบพ่อปกครองลู ก คํา ว่า
“สุ โขทัย” ที่แปลกันโดยทัว่ ไปว่า “รุ่ งอรุ ณแห่ งความสุ ข” และศิลปะสุ โขทัยที่ได้รับการยกย่องว่า
งดงามอย่างไทยแท้
ความเป็ นอุดมคติของสุ โขทัยที่ได้กล่าวมานั้นถูกสร้างขึ้นมาพร้อมๆ กับการจัดให้สุโขทัย
เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์ ชาติไทย สิ่ งที่ เกี่ ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องรัฐ กษัตริ ย ์ ภาษา
ความเป็ นไทยต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงความเป็ นมาเพื่อยืนยันประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานของชาติไทย
ยืนยันถึงความสมบูรณ์ดีงามนั้นว่ามีมาตั้งแต่เกิด “รัฐของคนไทย” ความเป็ นอุดมคติน้ ี สอดคล้องกับ
ความภาคภูมิใจในความเป็ นชาติและยังใช้อธิ บายเรื่ อง “ความเป็ นไทย” ที่แท้และดั้งเดิมได้อีกด้วย
ดังนั้น ความรู ้ชุดนี้จึงกลายเป็ นเรื่ องเล่าและภาพลักษณ์อนั งดงามที่ยงั คงอยูใ่ นสังคมไทย
5.1 ศิลาจารึก: ภาพสะท้ อนสั งคมอุดมคติและความภาคภูมิใจของชาติ
หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยมีความแตกต่างจากประวัติศาสตร์ อยุธยา
หรื อรัตนโกสิ นทร์ การจะใช้เอกสารทางประวัติศาสตร์ ประเภทจดหมายเหตุหรื อพงศาวดารของ
สุ โขทัยเป็ นไปได้ยากเพราะหลักฐานมีนอ้ ยมาก ในบางครั้งยังมีปัญหาด้านความน่าเชื่อถือหรื อความ
คลาดเคลื่ อน ทําให้ตอ้ งอาศัยเอกสารต่างเมืองหรื อต่างประเทศแทนเช่ น เอกสารล้านนา เอกสาร
อยุธยา หรื อเอกสารจีน เป็ นต้น ส่ วนหลักฐานของสุ โขทัยเองมักจะเป็ นจารึ กบนแผ่นศิลาหรื อศิลา
จารึ กควบคู่ไปกับหลักฐานทางโบราณคดี ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศิลาจารึ กที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยมักเป็ นศิลาจารึ กสมัยสุ โขทัยที่จารึ กด้วย
อักษรไทยสุ โขทัย อักษรขอมสุ โขทัยและอักษรธรรมล้านนา บริ เวณที่มกั ค้นพบหลักฐานคือจังหวัด
ที่อยูใ่ นเขตอิทธิ พลของกรุ งสุ โขทัยมาก่อน เช่น สุ โขทัย กําแพงเพชร พิษณุโลก นครสวรรค์ ฯลฯ3
การค้นพบศิลาจารึ กอาจกล่าวได้วา่ เกิดขึ้นและมีบนั ทึกไว้ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2376 ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยวชิรญาณภิกขุหรื อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงค้นพบศิลาจารึ กพ่อขุนรามคําแหง ศิลาจารึ กวัดป่ ามะม่วง ภาษาเขมรและพระแท่นมนังคศิลา
บาตร ขณะที่เสด็จจาริ กแสวงบุญไปบริ เวณหัวเมืองฝ่ ายเหนื อและได้ท รงนําสิ่ งที่พระองค์คน้ พบ
กลับมาที่กรุ งเทพฯ หลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว เมื่อถึงพ.ศ. 2394 พระองค์พระราชทาน
3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ จารึกสมัยสุ โขทัย (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527)
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สําเนา “อักษรไทยโบราณซึ่ งได้เริ่ มประดิ ษฐ์คิดขึ้นในกรุ งสยามฝ่ ายเหนื อ” ที่คดั มาจากหลักศิลา
จารึ ก พร้ อ มทั้ง คํา แปลภาษาอัง กฤษที่ แปลแล้ว บางส่ วนให้แก่ เซอร์ จอห์ น เบาว์ริง (Sir. John
Bowring) เมื่อพ.ศ. 2398 ดังที่ ปรากฏอยู่ในหนังสื อราชอาณาจักรและราษฎรสยาม หรื อ The
Kingdom and People of Siam4
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 8 แห่ ง
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ เป็ นอีกบุคคลหนึ่งที่แปลศิลาจารึ กวัดป่ ามะม่วง ภาษาเขมร พิมพ์ลงในวชิ รญาณ
เมื่อพ.ศ. 2427 และยังได้ทรงบันทึกเรื่ องราวที่วชิ รญาณภิกขุ เสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ ายเหนือ พบ
ศิลาจารึ ก 2 หลักกับพระแท่นมนังคศิลาบาตร ชื่อเรื่ อง “อภินิหารการประจักษ์” ตีพิมพ์ลงวชิ รญาณ
เมื่อพ.ศ. 2440 ด้วย5
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงแปลศิลาจารึ กและส่ งให้เซอร์ จอห์น
เบาว์ริง แล้ว ปรากฏว่า มี ผูน้ ํา ข้อความในจารึ ก ไปตี พิม พ์และแปลอี ก โดยเป็ นชาวต่ า งชาติ จาก
หลักฐานพอจะระบุได้คือ
บทความ “On Some Siamese Inscriptions” ของ Adolf Bastian ชาวเยอรมัน ได้แปลจารึ ก
เป็ นภาษาอังกฤษและตีพิมพ์ลงใน Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal เมื่อพ.ศ. 2407
แต่การแปลของเขายังมีขอ้ บกพร่ องอยูม่ าก6
บทความ 2 เรื่ องของบาทหลวงชมิท (Père Schmitt) คือ “Les Deux Inscription de la
Pagode de Pra-Kéo à Bangkok Excursion et Reconnaissance” (พ.ศ. 2427) และ “Deux Anciennes
Inscriptions Siamoise, Transcrites et Traduites par M. Schmitt” (พ.ศ. 2428) ตีพิมพ์ครั้งแรกใน
นิ ตยสาร ต่อมาแยกพิมพ์เป็ นเล่มเล็กๆ จนได้มีการตรวจแก้ไขใหม่และตีพิมพ์อีกในหนังสื อ Le
Siam ancien (พ.ศ. 2438) และ Mission Pavie (พ.ศ. 2441) ทั้งหมดเป็ นภาษาฝรั่งเศสแต่ยงั มีความ
ผิดพลาดในการแปลอยู7่
บทความ 2 เรื่ องของ Cornelius Beach Bradley เรื่ องแรกคือ “The Oldest Known Writing
in Siamese: The Description of Phra Ram Kamhaeng of Sukhothai 1293 A.D.” ตีพิมพ์ลงใน
วารสารสยามสมาคม (Journal of the Siam Society) เมื่อพ.ศ. 2451 เนื้ อหากล่าวถึงงานของผูอ้ ื่นที่
เซอร์จอห์น เบาว์ริง, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม เล่ม 2 แปลโดย นันทนา ตันติเวสส และคณะ, พิมพ์ครั้งที่ 2.
(กรุ งเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 2550), หน้า 372.
5
โปรดดู สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์, ขอมและไทยโบราณ อักษรจารึกในเสาศิลา ณ เมือง
สุ โขทัย และอภินิหารการประจักษ์ (กรุ งเทพฯ: คณะอนุกรรมการมรดกของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี , 2534)
6
ศิลาจารึกสุ โขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่ อขุนรามคาแหง พิมพ์ครั้งที่ 3. (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2547), หน้า 6.
7
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 6 – 7.
4
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เคยศึกษาจารึ กหลังนี้มาแล้ว กล่าวถึงประวัติความเป็ นมาของจารึ ก มีการแปล วิเคราะห์ อธิ บายศัพท์
และทําบัญชีคาํ ไว้ดว้ ย เรื่ องที่ 2 คือ “The History of the Sukhothai Letters” ตีพิมพ์ลงวารสาร
Transactions of the American Philological Association เมื่อพ.ศ. 2460 เนื้ อหาเกี่ ยวกับการ
เปรี ยบเทียบลักษณะตัวอักษรในศิลาจารึ กหลักที่ 1 รวมทั้งอักษรสมัยต่างๆ ของสุ โขทัยและยังนํามา
เปรี ยบเทียบกับอักษรพม่า ไทยและลาวในปัจจุบนั ด้วย8
นอกจากนี้ ยงั มีบทความของศาสตราจารย์ยอร์ ช เซเดส์ (George Cœdès) ที่ตีพิมพ์ลงใน
วารสารสยามสมาคม เมื่อพ.ศ. 2461 อีก 2 เรื่ องคือ “Notes Critiques sur L’inscription de Ram
Khamhaeng” และ “The Origin of the Sukhothai Scripts” ซึ่ งเขียนร่ วมกับ J. Burney9
สําหรับความเคลื่อนไหวทางฝ่ ายราชสํานักในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อพ.ศ.2426 ได้เกิดคดีลกั
ขโมยโบราณวัตถุข้ ึน โดยนาย เจ.อี.รัสต์แมน (J. E. Rastmann) ชาวเยอรมันได้ลกั ลอบตัดพระเศียร
และพระกรเทวรู ปพระอิศวรซึ่ งอยูท่ ี่เมืองกําแพงเพชรเตรี ยมจะนําออกนอกประเทศแต่เจ้าหน้าที่จบั
ได้เสี ยก่อน10 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชปรารภว่าโบราณวัตถุต่างๆ ที่
ถูกทิ้งอยู่ตามหัวเมือง อาจจะดูแลรักษาได้ไม่ดีและทําให้เกิดความเสี ยหายได้ จึงมีพระราชกระแส
รับสั่งให้เมืองกําแพงเพชรส่ งโบราณวัตถุลงมาไว้ที่กรุ งเทพฯ นอกจากนี้ เมืองกําแพงเพชรได้ส่ง
เทวรู ปพระอิศวรรวมไปถึงศิลาจารึ กนครชุ มลงมาด้วย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทอดพระเนตรก็ทรงพระราชปรารภว่าศิลาจารึ กเป็ นของสําคัญในทางพงศาวดาร น่าจะมีอยูต่ าม
หัวเมืองฝ่ ายเหนืออีกมาก ควรจะเก็บรวบรวมมารักษาไว้ไม่ให้เป็ นอันตราย11
ดังนั้นในราวพ.ศ. 2429 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระราชกระแสรับสั่ง
ให้เสนาบดีกระทรวงธรรมการในขณะนั้นคือพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดํารงราชานุ ภาพ เก็บ
รวบรวมศิลาจารึ กจากหัวเมืองฝ่ ายเหนือ พระองค์จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานแต่งตั้งให้หลวง
สโมสรพลการ (ทัด ศิ ริสัมพันธ์ ) และหลวงกําจัดไพริ นทร์ (ดิ ศ นามะสนธิ ) เป็ นข้าหลวงขึ้ นไป
สํารวจและเก็บรวบรวมศิลาจารึ ก12 ดังนั้นศิลาจารึ กจากหัวเมืองฝ่ ายเหนื อแทบทั้งหมดจึงถูกเก็บลง
มาไว้ที่กรุ งเทพฯ อย่างไรก็ตาม น่ าเสี ยดายอย่างยิ่งที่ศิลาจารึ กหลายหลักกลับถูกทิ้งไว้เฉยๆ ใน
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 7.
เรื่ องเดียวกัน.
10
โปรดดู ศรัณย์ ทองปาน, “มิสเตอร์ รัสต์แมนกับเทวรู ปพระอิศวร,” เมืองโบราณ 21,1-4 (มกราคม – ธันวาคม 2538):
8
9

89 – 96.
ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 (กรุ งเทพฯ: บรรณกิจ, 2526), หน้า 9.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “อธิ บายความเพิ่มเติมในตอนที่ 9,” ใน เที่ยวเมืองพระร่ วง.
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พิมพ์ครั้งที่ 12, (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), หน้า 94. และ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 23 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2510), หน้า 35.
11
12
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บริ เวณหอพระสมุดวชิรญาณ โดยไม่ได้มีการจดบันทึกไว้วา่ ได้ศิลาจารึ กนั้นมาจากที่ใด เมื่อใดและ
ใครเป็ นผูค้ น้ พบ รู ้ เพียงแต่ว่าเอามาจากเมืองสุ โขทัยเท่านั้น13 เป็ นไปได้ว่าทางราชสํานักต้องการ
รวบรวมศิลาจารึ กเข้ามาไว้ในพระนครเพียงเท่านั้นเนื่ องจากหากทิ้งไว้ตามหัวเมือง “...ราษฎรพวก
บ้านนอกผูไ้ ม่รู้จกั ประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่ของศิลาจารึ ก มักจะเอาไปใช้เพื่อประโยชน์อนั เล็กน้อยของ
ตน เช่ น เอาไปทําหิ นลับมีดเปนต้น ซึ่ งจะทําให้เปนอันตรายเสี ยหายแก่ศิลาจารึ กนั้นๆ จนเปนประ
โยชน์ไม่ได้เลย...”14 ดังนั้น เมื่อเก็บวัตถุโบราณทั้งหมดมาให้พน้ มือ “ราษฎรพวกบ้านนอก” แล้วจึง
ไม่ได้จดั การสิ่ งใดต่ออีก หรื ออาจเป็ นไปได้ว่าศิลาจารึ กหลายหลักอยูใ่ นสภาพแตกหักเสี ยหายจน
อ่านไม่ได้ความ การอ่านภาษาโบราณก็ตอ้ งอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญที่ศึกษาเรื่ องนี้ โดยเฉพาะ ข้อสังเกตอีก
ประการหนึ่ งคือ ผูท้ ี่อ่านและแปลศิลาจารึ กในช่วงรัชกาลที่ 5 นี้ มกั เป็ นชาวต่างประเทศไม่ใช่ชาว
ไทย อีกทั้งข้อความในศิลาจารึ กที่ได้รับการแปลออกมาก็มีอยูเ่ พียงไม่กี่หลัก ส่ วนใหญ่มกั เป็ นศิลา
จารึ กพ่อขุนรามคําแหงและศิลาจารึ กวัดป่ ามะม่วง ภาษาเขมร
เมื่อถึงพ.ศ. 2450 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จ
ประพาสหัวเมืองฝ่ ายเหนือ ทรงใช้คาํ แปลของศิลาจารึ กพ่อขุนรามคําแหงเป็ นแผนที่นาํ เที่ยวสํารวจ
โบราณสถานในเมืองเก่าสุ โขทัย เนื่องทรงเห็นว่าข้อความในศิลาจารึ กนั้นน่าเชื่อถือ หนังสื อคําแปล
ศิลาจารึ กเมืองสุ โขทัย ที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ามหาวชิ ราวุธ ทรงกล่ าวถึ งน่ าจะมาจากหนังสื อเล่ มหนึ่ งที่
ตีพิมพ์ในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 ชื่ อว่าเรื่องเมืองศุ โขทัย โดยตีพิมพ์คาํ อ่านหลักศิลาจารึ ก 3 หลัก คือ
“จารึ กหลักศิลาสุ โขทัยที่ 1 (คัดตามระเบียบอักษรไทยโบราณที่จารึ กในหลักศิลา)” (จารึ กพ่อขุน
รามคําแหง) หลักต่อมาคื อ “หลักศิลาเมืองสุ โขทัย ซึ่ งจารึ กเป็ นอักษรขอมโบราณ” (จารึ กวัดป่ า
มะม่วง ภาษาเขมร) และหลักสุ ดท้ายคือ “จารึ กแผ่นศิลาอักษรไทยที่เมืองกําแพงเพชร” (จารึ กนคร
ชุม) โดยศิลาจารึ ก 2 หลักหลัง มีขอ้ ความวงเล็บไว้วา่ คัดจากวชิ รญาณรายเดือน เล่มที่ 1 ฉบับที่ 3 ปี
1246 (พ.ศ. 2427) หน้า 237 และ ฉบับที่ 2 ปี 1246 (พ.ศ. 2427) หน้า 160 ตามลําดับ แต่สําหรับศิลา
จารึ กหลักที่ 1 ไม่มีขอ้ ความอธิ บายใดๆ อีกทั้งหนังสื อเล่มนี้ก็ไม่ปรากฏนามผูพ้ ิมพ์ โรงพิมพ์ หรื อปี
ที่พิมพ์ไว้เลย15 อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์คอร์ นีเลียส บีช บรัดเลย์ (Cornelius Beach Bradley)
บุตรชายหมอบรัดเลย์ ผูเ้ ขียนบทความเรื่ อง “The Oldest Known Writing in Siamese: The
Description of Phra Ram Kamhaeng of Sukhothai 1293 A.D.” ลงใน วารสารสยามสมาคม (Vol.

ยอร์ช เซเดส์, ประชุ มศิลาจารึก ภาคที่ 1, หน้า 7.
เรื่ องเดียวกัน. ผูว้ ิจยั คงตัวสะกดตามต้นฉบับ
15
ประมวลข้ อมูลเกีย่ วกับจารึ กพ่ อขุนรามคาแหง (กรุ งเทพฯ: สํานักหอสมุดแห่ งชาติ กรมศิลปากร, 2547), หน้า 16.
13
14
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VI, part 1 April 1909) ได้กล่าวถึงหนังสื อเรื่องเมืองศุ โขทัยไว้ในบทความว่าหนังสื อเล่มนี้พิมพ์เมื่อ
ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451) สําหรับถวายพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ16
ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เ ธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรงเป็ นนายกสภาหอ
พระสมุ ดวชิ รญาณสํา หรั บพระนคร ทรงดําริ จดั พิ มพ์หนังสื อข้อมูล ทางประวัติศาสตร์ ไ ทยเป็ น
หนังสื อชุด “ประชุมพงศาวดาร” และได้รวบรวมคําแปลของศิลาจารึ กทั้ง 3 หลักลงพิมพ์ไว้ดว้ ย ใน
ประชุ มพงศาวดาร เล่ ม 1 ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2457 โดยได้ทรงกล่าวถึงศิลาจารึ กหลักที่ 1 ไว้วา่
“...เป็ นศิลาจารึ กของพระเจ้าขุนรามคําแหงครองราชสมบัติ เป็ นศิลาจารึ ก
ดีที่สุดในทางพงศาวดารของไทย ศิลาจารึ กหลักนี้ เดี๋ยวนี้อยูท่ ี่ศาลารายในวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม17 จารึ กด้วยตัวอักษรไทย ที่พระเจ้าขุนรามคําแหงทรงคิดแบบขึ้น เมื่อ
ปี มะแม เบญจศก จุลศักราช 645 พ.ศ. 1836 ตัวอักษรนี้ไม่มีผใู้ ดอ่านออกอยูห่ ลายร้อยปี
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงผนวช เสด็จธุดงค์ไปถึงเมืองสุ โขทัย
ได้มาพร้อมกับพระแท่นมนังศิลา และศิลาจารึ กภาษาเขมรอีกหลัก 1 เพียรทรงพิจารณา
อักษรไทยนี้ จนทรงทราบวิธีอ่านหนังสื อของพระเจ้าขุนรามคําแหงจึงทราบเรื่ องใน
ศิลาจารึ กนี้”18
เมื่อดูเนื้อหาคําแปลศิลาจารึ กหลักที่ 1 ปรากฏว่ามีสํานวนเหมือนประชุ มจารึกสยาม ภาคที่
1 จารึ กกรุ งสุ โขทัย ฉบับที่ชาํ ระและแปลโดยศาสตราจารย์ยอร์ ช เซเดส์ เมื่อพ.ศ. 2467 รวมไปถึง
หนังสื อเที่ยวเมืองพระร่ วง มีคาํ บางคําในสํานวนแปลศิลาจารึ กหลักที่ 1 ที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ามหา
วชิราวุธ ทรงอ้างอิงถึงในหนังสื อ ดังนั้น น่าจะพอสันนิษฐานได้วา่ หนังสื อคําแปลศิลาจารึ กต่างๆ ที่
พระองค์ใช้น่าจะเป็ นหนังสื อเรื่ องเมืองศุ โขทัย เล่มนี้ ต่อมาได้มาตีพิมพ์ลงในหนังสื อชุ ดประชุ ม
พงศาวดารและประชุ มจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุ งสุ โขทัย อีก ควรกล่าวไว้ ณ ที่น้ ี ดว้ ยว่า คําแปล
ศิลาจารึ กหลักที่ 1 ที่พระเจ้าบรมวงศ์ กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์ (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์) ทรงนิ พนธ์แปลไว้ก่อนนั้น มีลกั ษณะคล้ายเป็ นการสรุ ปความ มิได้แปล

เรื่ องเดียวกัน.
ปั จจุบนั จัดแสดงอยูใ่ นห้องประวัติศาสตร์ ชาติไทย พระที่นงั่ ศิวโมกข์พิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พระนคร
18
“พระนิ พนธ์อธิ บายเกี่ยวกับหนังสื อประชุมพงศาวดารภาคที่ 1 ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ,” ใน ประชุ มพงศาวดาร เล่ ม 1 (ประชุ มพงศาวดาร ภาค 1 ตอนต้ น) (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2506), หน้า ช.
16
17
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แบบบรรทัดต่อบรรทัดเหมือนคําแปลที่ตีพิมพ์กนั อย่างในหนังสื อที่กล่าวถึง19 อย่างไรก็ตาม โครง
เรื่ องและเนื้อเรื่ องโดยรวมไม่ต่างกัน ยกเว้นชื่อเฉพาะบางชื่อและข้อมูลรายละเอียดบางประการ
สําหรับหนังสื อประชุ มจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึ กกรุ งสุ โขทัย ได้รับการรวบรวมทั้งหมด
และตีพิมพ์เป็ นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2467 โดยหอพระสมุดวชิรญาณ เนื่องในงานทําบุญฉลองอายุครบ
4 รอบของมหาเสวกโท พระยาราชนกูล (อวบ เปาโรหิ ตย์) โดยผูต้ รวจค้น ชําระและแปลศิลาจารึ ก
คือศาสตราจารย์ยอร์ ช เซเดส์ บรรณารักษ์ใหญ่ประจําหอพระสมุดวชิ รญาณ20 หนังสื อเล่มนี้ ได้
กลายเป็ นคู่มือพื้นฐานในการศึกษาหลักศิลาจารึ กที่เกี่ ยวเนื่ องกับประวัติศาสตร์ สุโขทัย โดยเหตุที่
เลือกพิมพ์ศิลาจารึ กกรุ งสุ โขทัยก่อนเนื่องจากประการแรก ราชวงศ์สุโขทัยหรื อราชวงศ์พระร่ วงเป็ น
“ราชวงศ์แรกในพงศาวดารของประเทศสยาม” ประการต่อมาคือศิลาจารึ กในบริ เวณเมื องสุ โขทัย
สวรรคโลก และกําแพงเพชร น่าจะได้คน้ พบแล้วเป็ นส่ วนใหญ่จึงควรแปลและพิมพ์รวมเป็ นเล่มได้
และประการสุ ดท้ายคือคําแปลศิลาจารึ กที่ตีพิมพ์ลงในหนังสื อ Mission Pavie และ Le Siam
ancient ยังมีขอ้ บกพร่ องอยู่ จึงต้องการตรวจสอบชําระให้ถูกต้องเพื่อให้ผสู้ นใจใช้เป็ นคู่มือต่อไป21
การตี พิม พ์หนัง สื อเล่ ม นี้ ถือว่า เป็ นครั้ งแรกที่มี ก ารรวบรวมหลัก ศิ ล าจารึ ก สุ โขทัยและแปลเป็ น
ภาษาไทยมาไว้ในเล่มเดียว
ศิลาจารึ กทุกหลักมีความสําคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยทั้งสิ้ น เพียงแต่ศิลาจารึ ก
หลักสําคัญที่ถูกนํามาใช้ในการสร้างภาพความเป็ นอุดมคติ ให้แก่สุโขทัยมักเป็ นศิลาจารึ กหลักที่ 1
ได้รับ การตี พิ ม พ์ล งในหนัง สื อทั้งภาษาอัง กฤษ ฝรั่ งเศส และไทย จึ งเป็ นที่ รู้จกั ถู ก อ้า งอิ ง ถึ ง อยู่
บ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีขอ้ ความแสดงออกถึงความรุ่ งเรื องทั้งในทางการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม รวม
ไปถึ ง สภาพภู มิ ศ าสตร์ แ ละอาณาเขตอัน กว้า งใหญ่ ไ พศาลของสุ โ ขทัย เมื่ อ อธิ บ ายให้ เ ข้า กับ
ประวัติศาสตร์ ชาติไทยแล้ว สุ โขทัยก็เปรี ยบเสมือนอดีตของไทยนัน่ เอง เรื่ องสุ โขทัยแสดงให้เห็น
ถึงความเป็ นมาอันยาวนานของชาติและความเจริ ญเฟื่ องฟูต้ งั แต่อดีตได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ สิ่ งที่
เกี่ ย วข้องโดยตรงกับ ศิ ล าจารึ ก ซึ่ งมักถู กนํามากล่ าวถึ งบ่ อยครั้ง คือการที่พ่อขุนรามคําแหงเป็ นผู้
ประดิ ษฐ์อกั ษรไทยซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ แสดง “ความเป็ นไทย” ได้อย่างเด่ นชัด ศิลาจารึ ก สุ โขทัยจึงเป็ น
หลักฐานอย่างดี ว่าชาติไทยได้มีตวั อักษรขึ้นใช้เป็ นของตัวเองมานานแล้วจนกลายเป็ นเอกลักษณ์
และความภาคภูมิใจของชาติ

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์, ขอมและไทยโบราณ อักษรจารึกในเสาศิลา ณ เมืองสุ โขทัย
และอภินิหารการประจักษ์ (กรุ งเทพฯ : คณะอนุกรรมการมรดกของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี , 2534), หน้า 17 – 18.
20
“คํานํา,” ใน ยอร์ช เซเดส์, ประชุ มจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุ งสุ โขทัย (พระนคร: หอพระสมุดวชิรญาณ, 2467)
21
“อธิ บายว่าด้วยศิลาจารึ กครั้งสุ โขทัย,” ใน ยอร์ช เซเดส์, ประชุ มจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุ งสุ โขทัย, หน้า 7.
19
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สิ่ งหนึ่ งที่ทาํ ให้ศิลาจารึ กโดดเด่นเป็ นอย่างยิ่งในฐานะหลักฐานเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์
สุ โขทัยเป็ นเพราะผูศ้ ึ กษาประวัติศาสตร์ ไทยเห็ นว่าศิลาจารึ กมีความน่ าเชื่ อถื อมากกว่า การสลัก
อักษรเป็ นเรื่ องราวลงในหลักศิลานั้นยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อผิดเพี้ยนไปอย่างตํานานที่เล่าสื บต่อ
กันมาเป็ นเวลานานแล้วค่อยมีการจดบันทึก ก่อนหน้านั้นเรื่ องราวในอดีตของสุ โขทัยมักอ้างอิงกับ
ตํานานพระร่ วงซึ่ งถูกตั้งคําถามเรื่ องความน่าเชื่อถือและความคลาดเคลื่อนไม่แน่ชดั ในแง่กาลเวลา
ทํา ให้ใ นบางครั้ งก็ ไม่ อาจจะจัดเข้า ไปในของโครงเรื่ องประวัติศ าสตร์ ชาติ ไทยได้ ศิ ล าจารึ ก จึ ง
กลายเป็ นหลักฐานชิ้ นสําคัญในการศึกษาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะศิลาจารึ กพ่อขุน
รามคําแหงนี้ ผูส้ ร้างประวัติศาสตร์ สุโขทัยคนสําคัญอย่างหลวงวิจิตรวาทการเคยกล่าวไว้วา่ “...เป็ น
ชิ้นสําคัญที่ให้แสงสว่างแก่การศึกษาประวัติศาสตร์สยาม ตัดข้อสงสัย ทําลายข้อสันนิษฐาน ลบล้าง
ความเดาและหักโค่นเรื่ องนิยายที่เล่ากันมา โดยปราศจากความจริ ง ทําให้คนหลงเชื่อกันมาตั้งร้อยๆ
ปี ”22 เหตุที่หลวงวิจิตรวาทการกล่าวเช่นนี้ เป็ นไปได้วา่ ท่านไม่เชื่อถือ “เรื่ องนิยาย” อย่างพงศาวดาร
เหนือเอาเสี ยเลย งานเขียนเกี่ยวกับสุ โขทัยของท่านก็แทบไม่ได้อา้ งอิงเรื่ องเหล่านั้น แต่มกั อ้างอิงกับ
ข้อความในศิลาจารึ กประกอบกับการตีความศิลปะสุ โขทัย
ในช่วงการเริ่ มต้นสร้างประวัติศาสตร์สุโขทัยได้เกิดเรื่ องราวและภาพลักษณ์เหล่านี้ ข้ ึนแล้ว
จนในที่สุดกลายเป็ นภาพอุดมคติของสุ โขทัยตราบเท่าทุกวันนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงพระนิ พนธ์เรี ยบเรี ยง “เรื่ องพงศาวดารสยามประเทศตอนต้น ก่อนสร้างกรุ งศรี อยุธยา” ไว้ใน
หนังสื อพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (ตีพิมพ์เป็ นครั้งที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2457) ได้ทรงใช้
ข้อมูลจากหลายๆ แหล่งประกอบกัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากศิลาจารึ กหลักที่ 1 ก็มีค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะส่ วนที่ ก ล่ า วถึ ง รั ช สมัย ของพ่ อ ขุน รามคํา แหงและพระราชกรณี ย กิ จนานัป การของ
พระองค์ท้ งั การปกครองบ้านเมืองอย่างเป็ นสุ ข การแผ่ขยายพระราชอาณาจักรและการทําไมตรี กบั
ต่ า งประเทศ 23 อย่ า งไรก็ ต าม เรื่ อ งราวของสุ โ ขทัย ในหนัง สื อ พระราชพงศาวดารฉบั บ พระ
ราชหัตถเลขาอาจจะไม่ละเอียดนักเมื่อเทียบกับพระนิพนธ์เรื่ องแสดงบรรยายพงศาวดารสยามซึ่ ง
ได้ทรงบรรยายถึงเมืองสุ โขทัยไว้พอสมควร โดยตอนที่กล่าวถึง “พงศาวดารกรุ งสุ โขทัยคราวเจริ ญ”
เนื้ อหาส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องราวในรัชสมัย “พระเจ้ารามกําแหง” (พ่อขุนรามคําแหง) ซึ่ งพระองค์
ทรงเห็ นว่าเป็ นยุคที่ เจริ ญถึ งที่ สุด หลังจากนั้นก็ถึงคราวเสื่ อมลงไป กรุ งสุ โขทัยในความคิดของ
พระองค์เ ป็ น “อาณาจัก ร” มี พ้ื น ที่ ก ว้า งใหญ่ ไ พศาล มี พ ระพุ ท ธศาสนาเป็ นศาสนาประจํา รั ฐ
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, จารึกพ่ อขุนรามคาแหงกับคาอธิบายของหลวงวิจิตรวาทการ (พระนคร: โรงพิมพ์
พระจันทร์ , 2477), หน้า 8.
23
“พระราชนิพนธ์คาํ นําของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,” ใน พระราชพงศาวดาร ฉบับพระ
ราชหัตถเลขา พิมพ์ครั้งที่ 8. (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2534), หน้า 1 และ 42 – 26.
22
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เศรษฐกิ จรุ่ งเรื อง ค้าขายกันได้อย่างสะดวก ราษฎรเป็ นสุ ขสมบูรณ์เพราะการทํานุ บาํ รุ งบ้านเมือง
เป็ นอย่างดี ของผูป้ กครองโดยเฉพาะพ่อขุนรามคําแหงผูท้ รง “ตั้งแบบหนังสื อไทย” ขึ้นมา24 ข้อมูล
เหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากศิลาจารึ กหลักที่ 1 เป็ นหลัก
สิ่ ง ที่ น่ า สนใจอี ก อย่า งหนึ่ ง คื อ การที่ ส มเด็จฯ กรมพระยาดํา รงราชานุ ภาพ ทรงอธิ บ าย
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยโดยเชื่อมโยงความต่อเนื่องของประเพณี ปฏิบตั ิบางอย่างที่มีในสมัยสุ โขทัยว่า
มี ม าจนถึ งสมัยรั ตนโกสิ นทร์ สุ โขทัยจึ ง เป็ นดัง่ ตัวแทนอดี ตของสยามเมื่อครั้ ง บ้านเมืองยัง ดี ซ่ ึ ง
ย้อนกลับไปได้ไกลกว่ากรุ งศรี อยุธยาและยังเป็ นสิ่ งยืนยันราชประเพณี ต่างๆ ที่มีมาเป็ นเวลานาน
เช่น การที่พอ่ ขุนรามคําแหงโปรดเกล้าฯ ให้แขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูพระราชวังสําหรับให้ราษฎรมา
ร้องทุกข์ ทรงกล่าวว่าได้กลายเป็ นประเพณี มาจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ที่มีการ “ตีกลองร้องฎีกา” คือ
ให้ราษฎรตีกลองวินิจฉัยเภรี ซ่ ึ งตั้งไว้ที่ทิมดาบกรมวังให้ได้ยนิ ถึงพระกรรณพระมหากษัตริ ย25์ การที่
พ่อขุนรามคําแหงสร้างพระแท่นมนังคศิลาไว้กลางดงตาล ให้พระสงฆ์ข้ ึนนัง่ แสดงธรรมในวันพระ
ในวันธรรมดา พระองค์จะเสด็จขึ้นประทับออกว่าราชการ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้
ทรงอธิ บายไว้อย่างน่าสนใจว่า
“การที่พระเจ้าแผ่นดินออกว่าราชการในที่ประชุมชนกลางแจ้ง เช่น
พระเจ้ารามคําแหง คงเปนธรรมเนียมเดิมของชาติไทย และให้สืบต่อมาจนใน
สมัยกรุ งศรี อยุธยา เวลาเสด็จออกที่ประชุมใหญ่ยอ่ มเสด็จออกณมุขเด็จให้
ที่ประชุมเฝ้ ากลางแจ้งเปนประเพณี แม้ในกรุ งรัตนโกสิ นทร์น้ ีก็ยงั มีมุขเด็จที่
พระที่นง่ั ดุสิตมหาปราสาท เปนที่เสด็จออกประชุมกลางแจ้งเหมือนเช่นนั้น
สื บประเพณี เนื่องมาแต่ครั้งกรุ งสุ โขทัย”26
นอกจากนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพยังทรงกล่ าวถึ งการที่พ่อขุนรามคําแหง
เสด็จฯ ไปเมืองจีน 2 ครั้ง เปรี ยบเทียบกับการเสด็จประพาสยุโรป 2 ครั้งของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็ นว่า “...พระเจ้าแผ่นดินสยามซึ่ งจะได้เสด็จไปถึ ง ต่างประเทศโดย
ไมตรี ในเวลาเสวยราชย์อยู่ ปรากฏมาในพงศาวดารแต่ 2 พระองค์...”27 กล่าวได้วา่ นอกจากพระองค์
ได้ พ ยายามเชื่ อ มโยงให้ เ ห็ น ว่ า พระราชประเพณี ใ ดที่ มี ม าในสมัย สุ โ ขทัย ก็ มี ม าถึ ง ในสมัย
โปรดดู สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม (พระนคร: โรงพิมพ์
อักษรนิต์ ิ, 2490), หน้า 20 – 31.
25
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 28 – 29.
26
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 29.
27
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 30.
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รัตนโกสิ นทร์ ดว้ ยแล้ว พระองค์ยงั ทรงกล่าวถึงพระมหากษัตริ ย ์ 2 พระองค์ที่แม้จะอยูต่ ่างยุคสมัยกัน
แต่ก็มีพระเกี ยรติ ยศและความยิ่งใหญ่เป็ นที่ปรากฏไปถึ งต่างประเทศ เสมื อนการบอกเป็ นนัยว่า
ประเทศไทยที่มีความเป็ นมาอย่างยาวนานมีสถาบันพระมหากษัตริ ยอ์ ยูเ่ คียงคู่เสมอมา
ผลงานสํา คัญ อี ก เรื่ องหนึ่ ง ของสมเด็ จ ฯ กรมพระยาดํา รงราชานุ ภาพคื อ ปาฐกถาเรื่ อ ง
“ลัก ษณะการปกครองสยามประเทศแต่ โบราณ” ทรงแสดงที่ ส ามัคยาจารย์ส มาคม เมื่ อวันที่ 8
ตุลาคม พ.ศ. 2470 ทรงอธิบายการเมืองการปกครองของสยามในอดีต ส่ วนที่น่าสนใจในปาฐกถานี้
คือทรงกล่ าวถึ ง เหตุ ที่ช นชาติ ไทยได้เป็ นใหญ่ใ นสยามประเทศเพราะอุปนิ สัยของชนชาติไทยมี
คุณธรรมอยู่ 3 ประการคือ ความจงรักอิสระของชาติ ความปราศจากวิหิงสา และความฉลาดในการ
ประสานประโยชน์ 28 ทรงอ้า งอิง หลักฐานบางส่ วนจากศิ ลาจารึ กหลักที่ 1 และใช้ค าํ อธิ บายทาง
ประวัติศาสตร์ยอ้ นกลับไปที่สมัยสุ โขทัย
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายว่าการที่ชนชาติไทยมีอุปนิสัยรักอิสระของ
ชาติน้ นั เพราะไม่อยากอยูใ่ ต้อาํ นาจของชนชาติอื่น เห็นได้จากเมื่อต้องเสี ยเมืองก็พยายามเอาชีวิตเข้า
แลกกูอ้ ิสระของชาติกลับคืนมา ส่ วนอุปนิสัยปราศจากวิหิงสาคือความเอื้อเฟื้ ออารี ต่อชนชาติอื่นๆ
หรื อผูน้ ับ ถื อศาสนาอื่ นๆ ที่ อยู่ภ ายใต้ป กครองโดยไม่ มี ค วามรั ง เกี ย จเบี ย ดเบี ย น ทรงกล่ า วว่า มี
หลักฐานปรากฏอยู่ใน “ศิลาจารึ กของพระเจ้ารามคําแหงมหาราช” ตั้งแต่สมัยสุ โขทัยเป็ นราชธานี
อุปนิ สัยเช่ นนี้ ไม่ปรากฏในประเทศอื่น มีแต่ในประเทศสยามและยังคงมีลงมาจนถึงปั จจุบนั ทรง
กล่าวเปรี ยบเทียบถึงพระราชกรณี ยกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงเป็ นอัคร
ศาสนู ปถัม ภกทุ กศาสนา นอกจากนี้ ยงั ทรงเห็ นว่าอุ ปนิ สัยเช่ นนี้ มิไ ด้มีแต่ในชนชั้นปกครอง แต่
พลเมืองไทยก็มีนิสัยปราศจากวิหิงสานี้ ดว้ ย29 สุ ดท้ายคืออุปนิ สัยฉลาดในการประสานประโยชน์
พระองค์ทรงกล่าวถึงเมื่อแรกที่ชนชาติไทยได้ปกครองสยามซึ่ งยังคงมีพวกขอมอยูม่ าก ไทยก็มิได้
ขับไล่ออกไปแต่ได้ “เอาใจ” พวกขอมให้เข้ากับไทยได้ สิ่ งใดของพวกขอมที่เห็นว่าดี ไทยก็รับมา
ปฏิบตั ิ ทรงยกตัวอย่างเรื่ อง “พระเจ้ารามคําแหงมหาราชทรงคิดตั้งแบบหนังสื อไทย” ให้เขียนได้ท้ งั
ภาษาไทยและภาษาขอมด้วยตัวอักษรแบบเดียวกัน รวมทั้งจารี ตประเพณี บางประการที่ไทยรับมา
จากขอม อุปนิ สัยนี้เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้ไทยกับขอมกลืนเป็ นพวกเดียวกัน ทรงอธิ บายเชื่อมโยง
กับพวกจีนในไทยที่ถูกกลืนจนกลายเป็ นคนไทยและความฉลาดของคนไทยในการรับอารยธรรม
ยุโรป30
“ลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณ,” ใน สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ชุ มนุมพระนิพนธ์ (บาง
เรื่อง) ([ม.ป.ท.]: กองการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล, 2500), หน้า 4 – 5.
29
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 5 – 6.
30
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 6.
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กล่าวได้วา่ ปาฐกถาเรื่ อง “ลักษณะการปกครองสยามประเทศแต่โบราณ” ของสมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุ ภ าพนี้ นอกจากจะกล่ า วถึ ง เรื่ องความเป็ นมาของการปกครองสยามแล้ว ยัง
อธิ บายอุปนิสัยคนไทย 3 ประการที่มีความเป็ นมาอันยาวนานไม่แพ้กนั และทําให้คนไทยปกครอง
สยามมาได้ ราวกับว่าทรงตั้งใจให้อุปนิสัยเหล่านี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของลักษณะ “ความเป็ นไทย” สิ่ งที่
น่าสังเกตคือทรงอธิบายโดยยกหลักฐานและประวัติศาสตร์สุโขทัยมาอ้างอิง พระองค์ทรงทําให้เห็น
ว่าสุ โขทัยมิใช่แค่หมุดหมายสําคัญทางด้านการเมืองการปกครองเท่านั้นแต่เหตุการณ์ในสมัยนั้นยัง
แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยความเป็ นไทยที่ดีสืบทอดมาถึงปัจจุบนั
นอกจากเรื่ องราวอันเป็ นอุดมคติที่ถูกนํามากล่าวอ้างบ่อยๆ แล้ว ศิลาจารึ กยังมีความสําคัญ
ในการเป็ นหลักฐานสําคัญเรื่ องอักษรไทย ภาษาประจําชาติที่เป็ นเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของ
ไทยอย่างที่สุด สําหรับการสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ของ “ตัวอักษรไทย” ที่ประดิษฐ์ข้ ึนใช้ในสมัย
พ่อขุนรามคําแหงนี้ ผูท้ ี่ มีส่วนสําคัญในการสร้ างคือผูท้ าํ งานเกี่ ยวข้องกับการอ่านและแปลภาษา
โบราณในศิลาจารึ กโดยตรง โดยเฉพาะบทบาทของยอร์ ช เซเดส์ ซึ่ งมีผลงานที่กล่ าวถึ งเรื่ องตัว
อักษรไทยชื่ อว่าตานานอักษรไทย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ าภาณุ รังษีสว่างวงศ์ กรมพระยา
ภาณุ พนั ธุ วงศ์วรเดช โปรดให้ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2468 เป็ นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าการอธิ บายเรื่ อง
อัก ษรไทยนี้ เป็ นไปตามทฤษฎี เ รื่ อ งการอพยพจากจี น ลงมาทางใต้แ ละทฤษฎี ก ารรั บ อิ ท ธิ พ ล
วัฒนธรรมและอักษรต่อกันมาโดยมีตน้ แบบคืออักษรของอินเดีย เซเดส์ กล่าวถึงประวัติอกั ษรไทย
กลางไว้ว่าในระยะแรกน่ าจะเอาตัวอักษรมอญมาดัดแปลงใช้ ต่อมาเมื่อขอมแผ่อิทธิ พลลงมาถึ ง
ดิ นแดนสุ โ ขทัย ซึ่ ง เป็ นดิ นแดนของ “คนไทย” คนในบริ เวณนั้น คงจะได้เ อาอัก ษรขอมหวัดมา
ดัดแปลงอีก จนเมื่อไทยเป็ นอิสระจากขอม พระมหากษัตริ ยไ์ ทยต้องการที่จะให้ราษฎรเลิกประพฤติ
ตามธรรมเนี ยมขอมและเลิกใช้ภาษาขอม ครั้นถึงรัชกาล “พระเจ้ารามคําแหงมหาราช” ทรงเห็นว่า
อักษรไทยที่ได้แบบอย่างมาจากมอญ ไม่สะดวกต่อการเขียนภาษาไทย จึงทรงประดิษฐ์ “ลายสื อ
ไทย” ขึ้น31 จะเห็นได้ว่าคําอธิ บายของเซเดส์ น่ าสนใจตรงที่มองว่าภาษาและอักษรเป็ นสัญลักษณ์
หนึ่ งของการ “ปลดแอก” จากอิทธิ พลของขอม การอธิ บายแบบนี้ เข้ากับอุดมการณ์ ชาตินิยมและ
โครงเรื่ องประวัติศาสตร์ ชาติไทยในขณะนั้นที่มกั เน้นการต่อสู้กบั ข้าศึกศัตรู เพื่อให้ได้มาซึ่ งเอกราช
ของชาติ แม้วา่ ในสมัยสุ โขทัยจะไม่มีส่ิ งที่แรกว่า “ชาติ” อยูเ่ ลยก็ตาม แต่คาํ อธิ บายนี้ ก็ถูกสวมทับเข้า
มาเพื่อดึงให้ประวัติศาสตร์ สุโขทัยเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งและมีความสื บเนื่องกับโครงเรื่ องทั้งหมดของ
ประวัติศาสตร์ ชาติไทยที่มีความเป็ นมาอย่างยาวนาน
“ตํานานอักษรไทย,” ใน ยอร์ช เซเดส์, ตานานอักษรไทย ตานานพระพิมพ์ การขุดค้ นที่พงตึก และความสาคัญต่ อ
ประวัติศาสตร์ สมัยโบราณแห่ งประเทศไทย ศิลปไทยสมัยสุ โขทัย ราชธานีร่ ุ นแรกของไทยในพุทธศตวรรษที่ 19 (พระนคร: คุรุสภา,
2507), หน้า 1 – 30.
31

160

การยกย่องศิลาจารึ กในแง่เป็ นหลักฐานการประดิษฐ์อกั ษรไทยขึ้นใช้ หลวงวิจิตรวาทการ
เห็นด้วยกับยอร์ ช เซเดส์อย่างยิง่ การที่พอ่ ขุนรามคําแหงบัญญัติตวั อักษรใหม่ข้ ึนใช้เป็ น “...ความรัก
ชาติ อนั แรงกล้า เมื่ อได้ท รงปลดอํา นาจขอมออกจากบ่ าของไทยแล้ว ก็เลิ ก ใช้ภาษาขอมในทาง
ราชการ ให้กลับใช้ภาษาไทยอย่างเต็มที่”32 หลวงวิจิตรวาทการยกย่องการบัญญัติอกั ษรไทยของพ่อ
ขุนรามคําแหงอย่างมาก วิธีการเขียนตามอย่างในศิลาจารึ กหลักที่ 1 คือให้สระอยูบ่ รรทัดเดียวกับ
พยัญชนะตรงกับวิธีการเขียนแบบยุโรปซึ่ งเห็นว่าจะทําให้เกิ ดความสะดวกในการเขียนการพิมพ์
มากและเป็ นวิธีการที่ชาญฉลาดอย่างยิง่ แม้วา่ จะมีลกั ษณะแบบเดียวกับยุโรปแต่หลวงวิจิตรวาทการ
เห็ นว่าวิธีการเขี ยนอักษรไทยของพ่อขุนรามคําแหงเป็ นแบบไทยจริ งๆ เพียงแต่มีความคิดตรงกับ
ยุโรปเท่านั้นเพราะพ่อขุนรามคําแหงก็ไม่น่าจะรู้จกั ยุโรปในเวลานั้น อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าใน
ปั จจุบนั วิธีการเขียนอักษรไทยก็มิได้เป็ นไปดังที่กล่าว หลวงวิจิตรวาทการจึงเห็นว่า “...น่าเสี ยดาย
ที่ว่าเมื่อสิ้ นบุญพ่อขุนรามคําแหงแล้ว ไม่มีใครเข้มแข็งพอที่จะรักษาความเป็ นไทยไว้โดยสมบูรณ์
วิธีขอมได้กลับมาใหม่ และหนังสื อไทยเราก็กลับมีสระอยูบ่ นบ้างล่างบ้างตามแบบขอม”33
เมื่อถึง พ.ศ. 2526 มีการจัดงานฉลอง 700 ปี ลายสื อไทยขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อน้อม
ระลึ ก ถึ ง พ่ อ ขุ น รามคํา แหงผู ้ใ ห้ ก ํา เนิ ด อัก ษรไทย รณรงค์ใ ห้ ค นไทยตระหนัก ถึ ง คุ ณ ค่ า เห็ น
ความสําคัญ ช่วยกันรักษาภาษาไทยอันเป็ นภาษาประจําชาติ และเสริ มสร้างพลังความสามัคคี ความ
มัน่ คงและเกี ยรติภูมิของชาติทางด้านภาษา34 อย่างไรก็ตาม วิธีการอธิ บายความเป็ นมาของลายสื อ
ไทยยังคงเป็ นอย่างเดิมแม้เวลาจะผ่านไปมากกว่า 50 ปี แล้วก็ตาม ในหนังสื อจดหมายเหตุงานฉลอง
700 ปี ลายสื อไทย ยังคงกล่าวถึงการที่พ่อขุนรามคําแหงเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดอักษรไทยว่าเกี่ยวข้องกับ
ความพยายามที่ จ ะกํา จัด อิ ท ธิ พ ลวัฒ นธรรมขอมหลัง จากหลุ ด พ้น จากอํา นาจขอมมาได้แ ละ
สร้างสรรค์ลกั ษณะความเป็ นไทยขึ้นมาแทน35
ภาษาเป็ นเอกลักษณ์ เป็ นความภาคภูมิใจของชาติ แต่ในบางครั้งการที่คิดว่าภาษาของตนมี
ลักษณะเฉพาะ มหัศจรรย์ดีเลิ ศเหนือกว่าภาษาอื่นก็ไม่ใช่เรื่ องที่ดีนกั ความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อ
ภาษาไทยบางครั้งเป็ นเช่ นนั้น ทั้งยังมีความเชื่ อผิดๆ เช่ น ภาษาไทยสามารถเขียนทุกคําพูดให้ตรง
ตามที่ออกเสี ยงได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ซึ่ งไม่ได้เป็ นดังว่าเสมอไป แม้จะภาคภูมิใจในภาษาของตนแต่
ต้องตระหนักว่าภาษาอื่นๆ ต่างมีเอกลักษณ์ มีคุณค่า มีความเป็ นมายาวนานไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน

พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, จารึกพ่ อขุนรามคาแหงกับคาอธิบายของหลวงวิจิตรวาทการ, หน้า 12.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 12 – 13.
34
จดหมายเหตุงานฉลอง 700 ปี ลายเสือไทย, (กรุ งเทพฯ: กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2527), หน้า 2.
35
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 5.
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5.2 พ่ อขุน – พ่ อปกครองลูก: ประชาธิปไตยแบบไทยๆ
สุ โขทัยถู กจัดเข้าสู่ โครงเรื่ องประวัติศาสตร์ ชาติไทยอย่างเป็ นทางการโดยสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ทรงระบุวา่ ควรจัดแบ่ง “พระราชพงศาวดารสยาม” เป็ น
3 ยุค ตามลําดับ “ราชธานี ” คือ กรุ งสุ โขทัย กรุ งศรี อยุธยา และกรุ งรัตนโกสิ นทร์ 36 การที่สุโขทัยถูก
ยกให้เป็ น “ราชธานี” แห่งแรกของไทย หมายความว่าสิ่ งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็ น “ราชา” นั้น
ก็จะถูกอธิ บายย้อนไปถึ งในสมัยนั้นด้วย โดยเฉพาะเมื่อมีหลักฐานและเครื่ องมือสําคัญอย่างศิลา
จารึ กหลักที่ 1 นอกจากจะใช้อา้ งอิงเป็ นหลักฐานเรื่ องความเป็ นมาของชาติและกําเนิดของอักษรไทย
แล้ว ศิลาจารึ กยังถูก ตีความและให้ความหมายไปตามความคิดของผูอ้ ่านด้วย ศิลาจารึ กหลักอื่นๆ
ส่ วนใหญ่มกั จะกล่าวถึ งเรื่ องทางพระพุทธศาสนาเป็ นหลักแต่ศิลาจารึ กหลักที่ 1 นั้นต่างออกไป
เพราะมีขอ้ ความที่ ให้ภาพผูป้ กครองที่ดี บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์และเป็ นสุ ขซึ่ งอาจถูกอธิ บายความ
ให้เข้ากับระบอบการปกครองแบบใดก็ได้ที่ตอ้ งการจะอ้างว่ารู ปแบบของตนเองมีสิทธิ ธรรมและ
ความเป็ นมายาวนานคู่ ก ับ ชาติ ไ ทย โดยเฉพาะการสร้ างและให้ค าํ อธิ บายการปกครองแบบพ่อ
ปกครองลูกที่มกั ถูกอธิ บายว่าเป็ นประชาธิปไตยแบบไทยขนานแท้และดั้งเดิมมาแต่โบราณกาล
5.2.1 พ่ อขุน
ความเข้าใจในปั จจุบนั เมื่อกล่าวถึงคําว่า “พ่อขุน” คนทัว่ ไปมักนึกถึงตําแหน่งกษัตริ ยส์ มัย
สุ โขทัย เช่น พ่อขุนศรี อินทราทิตย์ พ่อขุนรามคําแหง ภาพลักษณ์ของความเป็ นพ่อขุนผูกติดอยูก่ บั
ความเป็ นกษัตริ ยผ์ ูท้ รงธรรมหรื อ “ธรรมราชา” ทรงปกครองราษฎรอย่างใกล้ชิดด้วยระบอบพ่อ
ปกครองลูก เมื่อสุ โขทัยกลายเป็ นราชธานี แห่ งแรกของไทย การปกครองแบบพ่อปกครองลูกก็ถูก
ให้ความหมายว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยแบบไทยๆ ไปด้วยและมีการ
เชื่ อมโยงให้เข้ากับประวัติศาสตร์ ชาติไทยว่าระบอบกษัตริ ยข์ องไทยนี้ ได้ดาํ รงอยู่มาตั้งแต่สุโขทัย
ต่อเนื่องมาถึงอยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสิ นทร์
คําว่าพ่อขุนนี้ มาได้อย่างไร ในศิลาจารึ กพ่อขุนรามคําแหงและศิลาจารึ กวัดศรี ชุมมีคาํ ว่า
“พ่อขุน” ปรากฎอยูแ่ ล้ว แต่คาํ เรี ยกกษัตริ ยส์ ุ โขทัยในระยะแรกของการสร้างประวัติศาสตร์ สุโขทัย
นั้นใช้ปะปนกันไป มิใช่ เรี ยกว่าพ่อขุนเพียงอย่างเดียว กรณี น้ ี เป็ นเรื่ องธรรมดาในช่วงแรกของการ
สร้ างประวัติศาสตร์ ที่คาํ เรี ยกต่างๆ ยังไม่ลงตัว ยังไม่มีขอ้ ตกลงร่ วมกันว่าจะใช้คาํ ใดคําหนึ่ งเพียง
อย่างเดียว ในช่วงก่อนทศวรรษที่ 2500 คํานําหน้าพระนามของกษัตริ ยส์ ุ โขทัยมีหลากหลายมากทั้ง
พ่อขุน ขุน พระเจ้า พระเจ้าขุน พระยา พญา พระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระ เป็ นต้น แม้แต่
“ตํานานหนังสื อพระราชพงศาวดาร,” ใน พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา พิมพ์ครั้งที่ 8. (กรุ งเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2534), หน้า 3.
36
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ มักทรงออกชื่อคํา
นําหน้าพระนามกษัตริ ยส์ ุ โขทัยว่า “พระเจ้า” หรื อ “พระเจ้าขุน” มากกว่า “พ่อขุน” เสี ยอีก
มีขอ้ น่ าสังเกตว่าบุคคลที่มกั ใช้คาํ ว่า “พ่อขุน” ในการเรี ยกกษัตริ ยส์ ุ โขทัยเสมอคือ หลวง
วิจิตรวาทการ ไม่วา่ จะเป็ นงานเขียนชิ้นใดก็ตาม รวมทั้งพระนาม “รามคําแหง” ที่ก่อนหน้านั้นเรี ยก
สลับไปมากับ “รามกําแหง” หลวงวิจิตรวาทการก็ออกพระนามว่า “พ่อขุนรามคําแหง” เสมอด้วย
อย่างน้อยในหนังสื อประวัติศาสตร์ สากล ที่เริ่ มมีการตีพิมพ์ครั้งแรกในราวพ.ศ. 2473 เป็ นต้นมา
ออกพระนามกษัตริ ย ์ 3 พระองค์แรกของราชวงศ์พระร่ วงเป็ น พ่อขุนศรี อินทราทิตย์ พ่อขุนบาน
เมือง และพ่อขุนรามคําแหง จากนั้นใช้คาํ ว่าพญาเพราะเป็ นช่วงที่ได้รับอิทธิ พลจากขอม ไม่ใช่ไทย
แท้ คือ พญาเลอไท พญาลิไท และพญาไสลือไทย37 หลวงวิจิตรวาทการกล่าวถึงคําว่า “พ่อขุน” ไว้วา่
เป็ นการเรี ยกหัวหน้าที่มีศกั ดิ์สูงเป็ นพิเศษ คําว่า “ขุน” แปลว่า “สู ง” อย่างเช่ น ขุนเขา ก็คือภูเขาสู ง
ใหญ่ ดังนั้นจึงกลายเป็ นคําว่า “พ่อขุน” ซึ่ งหมายถึงพระเจ้าแผ่นดิน38
คําว่า “พ่อขุน” เป็ นคําที่ ให้ความรู้ สึกใกล้ชิดประชาชน เสมือนเป็ นพ่อปกครองลูกอย่าง
แท้จริ ง ช่ วยลดทอนสถานะความเป็ นเทพของกษัตริ ย ์ หลวงวิจิตรวาทการมักเน้นยํ้าและชื่นชมการ
ปกครองแบบนี้ เสมอ หากไม่เป็ นการกล่ า วเกิ นไปนัก ผูว้ ิจยั เห็ นว่าการเรี ยกคํานําหน้าพระนาม
กษัตริ ยส์ ุ โขทัยว่าพ่อขุน รวมทั้งพระนาม “รามคําแหง” ที่นิยมเรี ยกมาจนถึงปั จจุบนั หลวงวิจิตรวาท
การมีส่วนอยูไ่ ม่นอ้ ยที่ทาํ ให้คาํ นี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางจนเป็ นที่ตกลงใช้กนั โดยทัว่ ไป
สําหรับงานเขียนในยุคปั จจุบนั มีงานของนิธิ เอียวศรี วงศ์ที่กล่าวถึงคําว่า “พ่อขุน” ไว้อย่าง
น่าสนใจคือ คําว่าพ่อขุนนี้ มีคาํ แปล 2 อย่าง อย่างแรกคือ เป็ นชื่อตําแหน่งผูป้ กครองสุ โขทัยสมัยต้น
ราชวงศ์พ ระร่ วง สั ม พันธ์ ก ับ คํา ว่า “พ่ อ ” ซึ่ งสะท้อนให้เห็ น การปกครองแบบพ่ อ เป็ นใหญ่ ใ น
ครัวเรื อนหรื อมีการเชื่อมโยงผูกคําศัพท์วา่ “ปิ ตาธิปไตย” ซึ่งไม่ได้ช่วยอธิ บายการปกครองระบอบนี้
ให้กระจ่างชัดนัก และคําแปลต่อมาเป็ นการให้ความหมายที่กว้างขึ้นคือ กษัตริ ยท์ วั่ ไปมีตาํ แหน่งว่า
“ขุน” แต่กษัตริ ยส์ ุ โขทัยนั้นเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ยิ่งใหญ่เหนือกษัตริ ยท์ ้ งั หลายจึงใช้วา่ “พ่อขุน” แต่นิธิก็ต้ งั
ข้อสังเกตว่า “พ่อขุน” ในจารึ กสุ โขทัยนั้นไม่มีการใช้เป็ นชื่อตําแหน่งเลยเพราะทุกครั้งที่กล่าวถึงคํา
นี้มกั ไม่มีชื่อคนต่อท้าย ส่ วนตําแหน่งกษัตริ ยส์ ุ โขทัยใช้เพียงแต่คาํ ว่า “ขุน”39 นิธิให้ความเห็นว่าการ
เรี ยก “พ่อขุน” ที่ปรากฎอยูใ่ นศิลาจารึ กหลักที่ 1 และ 2 (โดยใช้สมมติฐานว่าจารึ กหลักที่ 1 นั้นไม่ใช่
ผลงานของพ่อขุนรามคําแหงทั้งหมด แต่ถูกเขียนต่อในสมัยหลังด้วย) เป็ นการเรี ยกอดีตกษัตริ ยท์ ี่
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, ประวัติศาสตร์ สากล เล่ม 3 (พระนคร: เสริ มวิทย์บรรณาคาร, 2514), หน้า 59.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 74 – 75.
39
นิธิ เอียวศรี วงศ์, “เมื่อไม่มีตาํ แหน่ง “พ่อขุน” ก็ไม่มีตาํ แหน่ง “แม่ขนุ ”,” ใน กรุ งแตก,พระเจ้ าตากฯ และ
ประวัติศาสตร์ ไทย: ว่าด้วยประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ นิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 9. (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2550), หน้า 51 – 53.
37
38
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สวรรคตไปแล้วและเป็ นญาติ ผูใ้ หญ่ ข องผูท้ าํ จารึ ก แสดงให้เ ห็ นว่า “พ่ อขุน ” เป็ นคํา เรี ย กที่ ใ ห้
ความหมายยกย่องแก่ “ผีบรรพบุ รุษ ”40 ซึ่ ง ในที่สุ ดแล้วอาจจะไม่เกี่ ยวกับ ชื่ อตําแหน่ งผูป้ กครอง
สุ โขทัยอย่างที่เข้าใจและพูดกันจนติดปากมาจนทุกวันนี้ก็ได้
5.2.2 พ่ อปกครองลูก
คํา ที่ ถู ก เรี ย กถู ก ใช้ ม าจนถึ ง ทุ ก วัน นี้ เกิ ด ขึ้ น โดยมี ที่ ม าที่ ไ ป มี ก ารให้ค าํ อธิ บ ายในเชิ ง
ประวัติศาสตร์ รองรั บ เป็ นอย่า งดี และเป็ นส่ วนสํา คัญที่ท าํ ให้แนวคิ ดเรื่ องพ่อขุนและระบอบพ่อ
ปกครองลูกยังคงอยู่ในสังคมไทย ถูกนํามาอ้างอิงถึงความเป็ นมาอันยาวนาน และความดีงามของ
สถาบันพระมหากษัตริ ยเ์ สมอ ในหัวข้อนี้ ผูว้ ิจยั จะกล่าวถึงบรรยากาศหลังจาการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองพ.ศ. 2475 ซึ่ งทําให้เกิดความขัดแย้งทั้งในทางการเมืองและความคิดของคณะราษฎรและ
กลุ่มนิยมกษัตริ ย ์ ส่ วนหนึ่งของความไม่ลงรอยกันนี้ทาํ ให้เกิดการช่วงชิงการให้ความหมายเรื่ องการ
ปกครองของไทยตั้งแต่อดี ตย้อนไปถึงสมัยสุ โขทัยเป็ นราชธานี แห่ งแรกเพื่อสร้างความชอบธรรม
ให้แก่กลุ่มตนเอง และในที่สุดนําไปสู่ การสร้างแนวคิดที่บ่งชี้ ถึงการปกครองที่เป็ นเอกลักษณ์ของ
สุ โขทัยคือระบอบพ่อปกครองลูก
ช่วงเวลาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 เกิดเหตุการณ์การ “ปะทะ” กันระหว่าง
กลุ่มคณะราษฎรกับกลุ่มอํานาจเก่าในเรื่ องประวัติศาสตร์ สุโขทัย หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง
แล้ว ในปี เดี ย วกัน คณะราษฎรได้จ ัด งานฉลองรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายหลัก เพื่ อการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ห รื อ อาจถึ ง ขั้น โฆษณาชวนเชื่ อ เพื่ อ ให้ ร าษฎรรู้ จ ัก และเข้า ใจความหมายของ
รัฐธรรมนูญหรื อหลัก 6 ประการของคณะราษฎร อันประกอบด้วย หลักเอกราช หลักปลอดภัย หลัก
เศรษฐกิ จ หลักเสมอภาค หลักเสรี ภาพ และหลักการศึกษา ตามที่ปรากฏในประกาศคณะราษฎร
ฉบับที่ 1 คือ
1. จะต้องรักษาความเป็ นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง ในทางศาล ในทาง
เศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไว้ให้มนั่ คง
2. จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษฐร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก
3. จะต้องบํารุ งความสุ ขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางาน
ให้ราษฎรทุกคนทํา จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก
4. จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิ เสมอภาคกัน (ไม่ใช่ ให้พวกเจ้ามีสิทธิ ยิ่งกว่าราษฎรเช่ นที่
เป็ นอยู)่
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5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรี ภาพ มีความเป็ นอิสสระ เมื่อเสรี ภาพนี้ไม่ขดั ต่อหลัก 4 ประการ
ดังกล่าวข้างต้น
6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร41
ดังนั้นงานฉลองรัฐธรรมนูญจึงเป็ นโอกาสที่จะช่ วยให้รัฐบาลสร้างความเข้าใจและความ
ศรัทธาในระบอบการปกครองใหม่แก่ราษฎร42 งานฉลองรัฐธรรมนูญครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10
ธันวาคม พ.ศ. 2475 ในงานครั้งนี้ ปรากฏว่าทางสํานักงานสมาคมคณะราษฎรมีการขอยืมหลักศิลา
จารึ กสมัยสุ โขทัยจากพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร (พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พระนคร) เพื่อ
ไปตั้งแสดงในงานฉลองรัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่าศิลาจารึ กสมัยสุ โขทัย (พิจารณาแล้วเหนว่าน่าจะ
เป็ นศิลาจารึ กหลักที่ 1) มีขอ้ ความทํานองเดียวกันกับหลัก 6 ประการของคณะราษฎร แต่นายกราช
บัณฑิตยสภาในขณะนั้นโดยจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าน่าจะเป็ นพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
พิทยาลงกรณ์ มิได้ทรงให้ยมื เนื่องจากทรงเห็นว่า “...จะให้ของสําคัญในพิพิธภัณฑ์สถานให้สมาคม
ไปรเวตยืมไปเช่นนี้ก็เสี ยทางการ”43
เรื่ องนี้ นับ ว่า น่ า สนใจอย่า งยิ่ง ที่ ค ณะราษฎรเลื อกศิ ล าจารึ ก เพื่ อ นํา ไปแสดงถึ งหลัก การ
ปกครองประเทศของตนเอง จะเห็ นได้ว่าเรื่ องราวในศิลาจารึ กนั้นมิได้เป็ นประโยชน์ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริ ยห์ รื อเฉพาะการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ แต่มีประโยชน์ต่อคนทุก
กลุ่ม ทุกหมู่เหล่า ขึ้นอยูก่ บั การตีความของคนเหล่านั้นเอง ผูว้ ิจยั เห็นว่าเหตุการณ์ เล็กๆ นี้ อาจให้
ความหมายที่ ใหญ่มากในเชิ งสัญลักษณ์ นัน่ คือการแย่งชิ งกันครอบครองความหมายของศิลาจารึ ก
หลักที่ 1 ระหว่าง “คณะเจ้า” กับ “คณะราษฎร” ดังที่ทราบกันว่าข้อความในศิลาจารึ กนั้นได้กล่าวถึง
สังคมอุดมคติ กล่ าวถึ งการปกครองที่เป็ นธรรม ไพร่ ฟ้าราษฎรมีความสุ ข เป็ นหลักฐานอย่างดีใน
การอ้างสิ ทธิ ธรรมของผูป้ กครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางคณะราษฎรกล่าวว่าศิลาจารึ กนั้น “มี
ข้อความทํานองเดียวกันกับหลัก 6 ประการของคณะราษฎร” เห็นได้ชดั ว่าเป็ นการเอาศิลาจารึ กไป
เพื่อสร้างสิ ทธิ ธรรมให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองของตนเอง ทาง “คณะเจ้า” จึงต้องปฏิเสธไป
เสี ย โดยการ “กด” ให้ส มาคมคณะราษฎรกลายเป็ นเพียง “สมาคมไปรเวต” ที่ไม่ค วรจะยืมของ
สําคัญของประเทศไปตั้งจัดแสดงได้ง่ายๆ
“ประกาศคณะราษฎร (ฉบับที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475),” ใน ปฏิวตั ิ 2475 = 1932 Revolution in Siam ชาญ
วิทย์ เกษตรศิริและธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 2547), หน้า 500 –
501. ผูว้ ิจยั คงตัวสะกดตามต้นฉบับ
42
ชาตรี ประกิตนนทการ, คณะราษฎรฉลองรัฐธรรมนูญ: ประวัติศาสตร์ การเมืองหลัง 2475 ผ่านสถาปัตยกรรม
“อานาจ” (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2548), หน้า 131 – 132.
43
หจช., ศธ.2.1.1/350 เรื่ อง “ขอยืมหลักศิลาจารึ กสมัยสุ โขทัยไปตั้งแสดงหลัก 6 ประการ”.
41
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อย่างไรก็ตาม มีงานของหลวงวิจิตรวาทการเกี่ยวกับการปกครองแบบพ่อปกครองลูกด้วย
ในหนังสื อประวัติศาสตร์ สากล หลวงวิจิตรวาทการชื่นชมการปกครองแบบ “พ่อปกครองลูก” ของ
สุ โขทัยมาก หลวงวิจิตรวาทการน่าจะได้คาํ นี้ มาจากศิลาจารึ กหลักที่ 1 ซึ่ งเรี ยกผูป้ กครองเป็ น “พ่อ
ขุน” และเรี ยกผูใ้ ต้ป กครองว่า “ลู กบ้านลูกเมือง”44 ระบอบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกใน
ความคิดของหลวงวิจิตรวาทการถูกนําไปเปรี ยบเทียบกับการปกครองแบบเจ้ากับไพร่ (ทาส) ของ
กรุ งศรี อยุธยาอยู่ตลอดเวลา โดยมี ความเห็ นว่าการปกครองแบบสุ โขทัยดี กว่าการปกครองแบบ
อยุธยาเพราะนอกจากทําให้ “...พลเมืองจะมีความสุ ขกว่าเพราะมีความเป็ นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แล้ว
ยังสามารถสร้ างความเจริ ญก้าวหน้าได้อย่างที่ควรชื่ นชมยินดี ในการตั้งและขยายอาณาเขตของ
สุ โขทัยอย่างใหญ่ไพศาล...”45 ซึ่ งเป็ นไปด้วยความสามารถของพลเมืองสุ โขทัยที่กล้าหาญ แต่ถ้า
หากเป็ นการปกครองแบบอยุธยาแล้ว ความเจริ ญแผ่ไพศาลของบ้านเมืองนั้นต้องยกให้เป็ น “พระ
บรมราชานุภาพ บุญญาภินิหาร พระราชสมภารของพระมหากษัตราธิ ราชเจ้า ”46 จากตัวอย่างที่ยกมา
นี้ จะเห็ นได้ว่าหลวงวิจิตรวาทการเน้นว่าระบบกษัตริ ยเ์ ช่ นสมัยอยุธยานั้นเป็ นระบบที่ไม่ดี กดขี่
ประชาชน และยกย่องระบบพ่อปกครองลู ก ของสุ โขทัยว่า ดี ง ามและยัง ให้คุ ณค่ า แก่ ป ระชาชน
พลเมือง เป็ นที่เข้าใจได้วา่ การอธิ บายประวัติศาสตร์ สุโขทัยเช่นนี้ พยายามอธิ บายให้กระทบถึงการ
ปกครองระบบกษัต ริ ย ์ใ นสมัย รั ตนโกสิ นทร์ เป็ นไปเพื่อ ลดฐานะ ลดอํา นาจความยิ่ง ใหญ่ ข อง
สถาบันพระมหากษัต ริ ย ์ล งไปนั่นเอง แต่ ค าํ อธิ บ ายเช่ น นี้ ใ นระยะยาวแต่ ก ลับ ทํา อะไรกษัต ริ ย ์
รัตนโกสิ นทร์ ไม่ได้ แม้ว่าภาพลักษณ์ ที่ไม่ดีของกษัตริ ยอ์ ยุธยาจะยังคงอยู่ ดังที่ ผูว้ ิจยั จะชี้ ให้เห็ น
ต่อไปเมื่อมีการรื้ อฟื้ นอุดมการณ์กษัตริ ยน์ ิยมขึ้นมา
เหตุการณ์ ปะทะกันทางความคิดโดยผ่านเรื่ องประวัติศาสตร์ สุโขทัยยังมีอีก จากความคิด
ของบุ คคลสํา คัญในฝ่ ายเจ้าเช่ น สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ในหนังสื อเรื่ องพระร่ วง
ตีพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2489 หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ ทรงพระนิพนธ์หลังจากเหตุการณ์ เปลี่ยนแปลง
การปกครอง กล่ า วถึ งพระอัธ ยาศัยส่ วนพระองค์ข องพ่อขุนรามคํา แหงที่ ผิดกับ พระเจ้าแผ่นดิ น
สุ โขทัยองค์อื่น
“...โปรดทรงสมาคมกับไพร่ บา้ นพลเมือง อย่างฝรั่งเรี ยกว่า Democratic
เป็ นต้นว่า ถ้าใครจะทูลร้องทุกข์เมื่อใดก็อนุญาตให้เข้าเฝ้ าได้ไม่เลือกหน้า แม้จน
เวลากลางคืนก็มีกระดิ่งแขวนไว้ที่ประตูพระราชวัง สําหรับให้สั่นส่ งเสี ยงให้ทรง
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, ประวัติศาสตร์ สากล เล่ม 3, หน้า 65 – 66.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 95.
46
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 66 – 68.
44
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ทราบว่ามีผจู ้ ะทูลร้องทุกข์ แล้วเอาเป็ นพระราชธุระสอดส่ องในการชําระถ้อยความ
ให้เป็ นยุติธรรม ให้ราษฎรสมบูรณ์พนู สุ ขประกอบด้วยมีเสรี ภาพทัว่ ไป กรุ งสุ โขทัย
เมื่อรัชกาลพระเจ้ารามคําแหงจึงเจริ ญรุ่ งเรื องยิง่ กว่ารัชกาลอื่นทั้งแต่ก่อนหรื อภายหลัง
สื บมา ควรนับในเรื่ องพงศาวดารกรุ งสุ โขทัยเป็ นสมัยหนึ่งแม้เพียงรัชกาลเดียว เรี ยกว่า
“สมัยรุ่ งเรื องถึงที่สุด” และควรเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ารามคําแหงไว้ในพงศาวดารว่า
“พระเจ้ามหาราช” พระองค์ 1 ของเมืองไทยด้วยประการฉะนี้”47
การที่พระองค์พูดถึง Democratic หรื อ เรื่ องเกี่ยวกับประชาธิ ปไตยนี้ นับว่าน่ าสนใจมาก
หากมองในแง่ เวลา จะพบว่าสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรงพระนิ พนธ์ เรื่ องพระร่ วง
หลังจากการเปลี่ ย นแปลงการปกครองพ.ศ.2475 ช่ ว งเวลานั้น ได้ป รากฏความขัดแย้ง ระหว่า ง
คณะราษฎรและกลุ่มเจ้านายที่เป็ นกลุ่มอํานาจเก่า การกล่าวอ้างอิงถึงพระราชกรณี ยกิ จของพ่อขุน
รามคําแหงซึ่ งมีสถานะเป็ นกษัตริ ยผ์ เู้ ป็ นธรรมราชาและมี “ประชาธิ ปไตย” อย่างที่ทรงบรรยาย จึง
เป็ นการยืนยันสิ ทธิ ธรรมทางการเมืองของ “คณะเจ้า” อย่างหนึ่ งว่าเจ้านั้นมี “Democratic” มานาน
ตั้งแต่สมัยสุ โขทัยแล้ว มิใช่ เพิ่งมามีเมื่อคณะราษฎรมาเปลี่ยนแปลงการปกครอง เหตุผลนี้เป็ นการ
รับรองความชอบธรรมให้คณะเจ้า ในขณะเดียวกันก็ยิ่งทําให้การกระทําของคณะราษฎรกลายเป็ น
เรื่ อง “ชิงสุ กก่อนห่าม” มากขึ้นไปอีก
ในช่วงประมาณทศวรรษที่ 2490 เป็ นต้นมา ได้มีการรื้ อฟื้ นอุดมการณ์กษัตริ ยน์ ิยม โดยกลุ่ม
ปั ญญาชนนิ ยมกษัตริ ยแ์ ละเป็ นผูม้ ีสายสัมพันธ์อย่างแน่ นแฟ้ นกับฝ่ ายเจ้า ปั ญญาชนเหล่านี้ ทาํ งาน
ทางด้า นแนวคิ ด มี ก ารอธิ บ ายและให้ค วามหมายใหม่ แ ก่ ส ถาบัน พระมหากษัต ริ ย ์เพื่ อต่ อสู้ ก ับ
ความคิดประชาธิ ปไตยของคณะราษฎรที่ยกให้รัฐธรรมนูญมีความสําคัญสู งสุ ด 48 ผูว้ ิจยั เห็นว่าการ
รื้ อฟื้ นอุดมการณ์กษัตริ ยน์ ิ ยมมีความเกี่ ยวข้องกับการสร้างประวัติศาสตร์ สุโขทัยอย่างแยกไม่ออก
เพราะการอธิ บ ายแนวคิ ด เหล่ า นี้ มัก ย้อ นกลับ ไปหาจุ ดเริ่ ม ต้นที่ ป ระวัติ ศ าสตร์ ส มัย สุ โ ขทัย ที่ มี
ภาพลักษณ์ดีงามเสมอ หลังจากช่วงนี้ เป็ นต้นมาจะปรากฏงานที่เป็ นต้นแบบทางความคิดและงานที่
ผลิ ตซํ้าแนวคิดเช่ นนี้ ต่อไปเรื่ อยๆ ทําให้แนวคิดดังกล่าวที่ถูกอธิ บายควบคู่กบั ประวัติศาสตร์ แบบ
อุดมคติของสุ โขทัยยังคงอยูใ่ นสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบนั

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “เรื่ องพระร่ วง.” ใน เรื่องพระร่ วง. เที่ยวเมืองพระร่ วง. คา
อ่านและคาแปลจารึกสุ โขทัย. สุ ภาษิตพระร่ วง. ไตรภูมิพระร่ วง, หน้า 16.
48
โปรดดู ณัฐพล ใจจริ ง, “ควํ่าปฏิวตั ิ – โค่นคณะราษฎร: การก่อตัวของ “ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
เป็ นประมุข”,” ฟ้าเดียวกัน 6,1(มกราคม – มีนาคม 2551): 104 – 146. และ “การรื้ อสร้ าง 2475”: ฝันจริ งของนักอุดมคติ “นํ้าเงิน
แท้”,” ศิลปวัฒนธรรม 27,2(ธันวาคม 2548): 78 – 117.
47
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งานสําคัญที่ เป็ นตัวอย่างอันชัดเจนในช่ วงเวลานี้ คือบทความเรื่ อง “The Old Siamese
Conception of the Monarchy” ของ Prince Dhani หรื อ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิ วตั กรม
หมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร งานนี้ได้กลายเป็ นต้นแบบของการอธิ บายความเป็ นมาและกรอบความคิด
เรื่ องสถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ทย แต่เดิมพระองค์เจ้าธานี นิวตั ได้ทรงแสดงปาฐกถานี้ ในนามของ
สยามสมาคมถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล สมเด็จพระอนุชา และสมเด็จพระบรมราช
ชนนี เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2489 ก่อนที่จะกลายมาเป็ นบทความตีพิมพ์ลงใน Journal of the Siam
Society ฉบับที่ 36 พ.ศ. 248949
แนวคิดสําคัญที่พระองค์เจ้าธานีนิวตั เสนอในบทความคือ ไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณี
เกี่ ย วกับ พระมหากษัต ริ ย ์ข องตนเอง พระองค์ก ล่ า วย้อ นไปถึ ง “ระบอบการปกครองแบบพ่ อ
ปกครองลูกของสุ โขทัย” (Patriarchal Sukhothai Kingship) ผูป้ กครองเปรี ยบเสมือนบิดาปกครอง
บุตร ดูแลอย่างใกล้ชิด ราษฎรเข้าถึงได้ง่าย ทรงยกตัวอย่างโดยอ้างถึงศิลาจารึ กหลักที่ 1 ว่าในสมัย
สุ โขทัย กษัตริ ยท์ รงให้คนมาร้ องทุก ข์แล้ว จะทรงออกว่า ความเพื่อช่ วยเหลื อราษฎรผูเ้ ดื อดร้ อน
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี น้ ี ดาํ รงอยู่ม าจนถึ ง พ.ศ. 2475 ก่ อนที่ ค ณะราษฎรจะเปลี่ ย นแปลงการ
ปกครอง50 สิ่ งที่ สร้างระเบียบแบบแผนให้การปกครองแบบพ่อปกครองลูกนี้ คือ “รัฐธรรมนูญ”
(Constitution) ที่ เรี ยกว่า “ธรรมศาสตร์ ” หรื อคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ ซ่ ึ งได้อธิ บายว่าผูท้ ี่ข้ ึ นเป็ น
กษัตริ ยโ์ ดยชอบธรรมถูกเลือกมาโดยประชาชนทั้งหลายหรื อเป็ น “มหาสมมติ” (The Great Elect)51
แปลว่าประชาชนเป็ นผูเ้ ลือกพระมหากษัตริ ยข์ ้ ึนมาเป็ นเจ้าผูป้ กครอง
เรื่ องราวของการปกครองในสมัย สุ โขทั ย ได้ ถู ก อธิ บายให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ สถาบั น
พระมหากษัตริ ย ์ ให้ภาพกษัตริ ยท์ ี่ทรงทศพิธราชธรรม ปกครองไพร่ ฟ้าให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข สมกับที่
สุ โขทัยเป็ นรัฐในอุดมคติ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงกล่าวถึง “ประชาธิ ปไตย” ใน
สมัยสุ โขทัยไปแล้ว พระองค์เจ้าธานี นิวตั ก็เป็ นบุคคลสําคัญที่ได้สร้างคําอธิ บายและความเป็ นมา
ของสถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ทย แนวความคิดนี้เป็ นฐานคิดสําคัญในการรื้ อฟื้ นบทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริ ยต์ ้ งั แต่ทศวรรษที่ 2490 เป็ นต้นมา รวมทั้งกลายเป็ นฐานความคิดของวาทกรรม
“พระราชอํานาจ” ซึ่ งมุ่งที่จะขยายพระราชอํานาจของพระมหากษัตริ ยใ์ นช่วงหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 247552 หลังจากในยุคนี้ไปแล้วเรื่ องเหล่านี้ ได้ถูกนําไปอ้างอิงและตีความมากมาย
49

Prince Dhani, “The Old Siamese Conception of the Monarchy,” Journal of the Siam Society 36,2 (1946): 91 –

106, p. 91.
Ibid, p. 93.
Ibid, pp. 94 and 100.
52
ธงชัย วินิจจะกูล, “วาทกรรมพระราชอํานาจหรื อประชาธิ ปไตยแบบคิดสั้น,” [ออนไลน์], 6 ตุลาคม 2555.
แหล่งที่มา : http://61.47.2.69/~midnight/midnight2545/document9555.html
50
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ทั้งในงานทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับความ
พยายามที่จะรื้ อฟื้ นแนวคิดกษัตริ ยน์ ิยม53
ตัวอย่างที่ชดั เจนคือปาฐกถาของม.ร.ว. เสนีย ์ ปราโมช ปั ญญาชนอนุรักษ์นิยมและกษัตริ ย ์
นิยมคนสําคัญเรื่ อง “ศิลาจารึ กพ่อขุนรามคําแหง” แสดง ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิ การ
เมื่ อวัน ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ปาฐกถานี้ มี ใ จความสํา คัญคื อชี้ ให้เ ห็ นว่า ศิ ล าจารึ ก พ่อ ขุน
รามคําแหงเป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยเทียบได้กบั แมกนา คาร์ ตา (Magna Carta) หรื อ “มหา
กฎบัตร” ของอังกฤษในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็ นการกล่าวถึงสุ โขทัยในแง่การปกครองที่
เป็ นอุดมคติอย่างยิ่ง ข้อน่ าสังเกตสําคัญในปาฐกถานี้ คือม.ร.ว. เสนี ย ์ ปราโมชได้กล่าวถึงประกาศ
คณะราษฎร ฉบับที่ 1 ว่าไม่อาจเทียบเทียมศิลาจารึ กหลักที่ 1 ได้เลยเพราะ “เอกสารการพลิ ก
แผ่นดิน” มักจะมีการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้คนเห็นด้วยกับการกระทําครั้งนั้น ต่างจากศิลาจารึ กที่
เชื่อถือได้วา่ เป็ นความจริ ง มีเนื้อความเทิดทูนบ้านเมืองและประชาชน54
ปาฐกถานี้มีนยั ทางการเมืองอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าการนิยามความหมายของศิลาจารึ ก
หลักที่ 1 ให้เข้าข้างแนวคิดทางการเมืองของตนยังคงมีอยูเ่ สมอ การต่อสู้ในเรื่ องนิยามคําต่างๆ มีเหตุ
เนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่าง “คณะเจ้า” กับ “คณะราษฎร” ตั้งแต่เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 พื้นฐานแนวคิดเรื่ องศิลาจารึ กพ่อขุนรามคําแหงเป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของ
ไทยและเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ด้สั่งสมมาเป็ นเวลาพอสมควรตั้งแต่ที่มีการ
รื้ อฟื้ นอุดมการณ์ กษัตริ ยน์ ิ ยมในราวทศวรรษ 2490 เป็ นต้นมา เหล่าปั ญญาชนนิ ยมกษัตริ ยจ์ ึงอ้าง
ความหมายที่เป็ นประโยชน์และเกิดความชอบธรรมแก่ฝ่ายตนว่าพระมหากษัตริ ยต์ ้ งั แต่สมัยสุ โขทัย
มาแล้วเป็ นผู้ “พระราชทาน” รัฐธรรมนูญให้ประชาชนพลเมืองเช่นกันได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ยงั มีตวั อย่างของคําอธิบายและตีความโดยอ้างอิงถึงความเป็ นอุดมคติของสุ โขทัย
เช่น การกล่าวถึงสังคมสุ โขทัยว่ามีเสรี ภาพ มีประชาธิ ปไตย ฯลฯ โดยการตีความว่าสุ โขทัยมีการค้า
เสรี ดังที่มีการกล่าวไว้ในศิลาจารึ กหลักที่ 1 ว่า “...เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ ลูท่าง เพื่อนจูงวัวไปค้า
โปรดดูเพิ่มเติมที่ ปฤณ เทพนริ นทร์ , “ราชากับชาติในอุดมการณ์ ราชาชาตินิยม: ที่สถิตของอานาจอธิปไตยในช่ วง
วิกฤตเปลีย่ นผ่ านทางการเมือง,” (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2555). วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ศึกษาสัมพันธภาพทางอํานาจระหว่างกษัตริ ย ์ ประชาชน ประชาธิ ปไตย และอํานาจอธิ ปไตย โดยพยายาม
ทําความเข้าใจผ่านการทําหน้าที่ของอุดมการณ์ “ราชาชาตินิยม” (เรื่ องเล่าหรื อประวัติศาสตร์ ที่วา่ ด้วยการต่อสู ้เพื่อเอกราชของชาติ
ภายใต้การนําของพระมหากษัตริ ย)์ โดยเฉพาะการนําอุดมการณ์น้ ี มาอ้างความชอบธรรมในการจัดการกับอํานาจอธิ ปไตย ทําให้กลุ่ม
ชนชั้นนําสามารถเดิมสามารถรักษาอํานาจและผลประโยชน์ของตนไว้ได้ โดยเน้นใน 2 ช่วงเวลาคือ ระหว่างทศวรรษ 2490 – 2510
เป็ นช่วงการรื้ อฟื้ นอุดมการณ์กษัตริ ยน์ ิ ยม และพ.ศ. 2548 – 2549 ในช่วงระหว่างการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิ ปไตยซึ่ งมักอ้างอิงการเคลื่อนไหวของตนว่าเป็ นการปกป้ องสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
54
โปรดดู ศิลาจารึกพ่ อขุนรามคาแหงมหาราช ปาฐกถาโดย ฯพณฯ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช (กองทุนพุทธมงคลลายสื อ
ไทย 700 ปี พุทธศักราช 2526, 2542)
53
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ขี่มา้ ไปขาย ใครจักใคร่ คา้ ช้าง ค้า ใครจักใคร่ คา้ ม้า ค้า ใครจักใคร่ คา้ เงือนค้าทองค้า...”55 หรื อสุ โขทัย
เป็ นต้นแบบของเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนและประชาธิปไตยไทย ดังที่มีผกู้ ล่าวไว้วา่
“...ศิลาจารึ กพ่อขุนรามคําแหงมีขอ้ ความเป็ นบทบัญญัติวา่ ด้วยสิ ทธิและ
เสรี ภาพของบุคคลและกฎหมายสาธารณะเกี่ยวกับกิจการของผูเ้ ป็ นใหญ่ในรัฐ
ว่าจะต้องปฏิบตั ิอย่างไรและตลอดถึงหน้าที่พลเมืองเกี่ยวกับจะต้องปฏิบตั ิแก่ใคร
อย่างไร...”56
สิ่ ง ที่ สํา คัญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การให้ค วามสํา คัญ กับ ศิ ล าจารึ ก ในฐานะหลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะศิลาจารึ กหลักที่ 1 องค์ความรู้ เกี่ยวกับสุ โขทัยตั้งแต่ช่วงนี้ เป็ นต้นไปอิงอยู่
กับศิลาจารึ กหลักที่ 1 ค่อนข้างมาก ความรับรู้เรื่ องประวัติศาสตร์ สุโขทัยของคนโดยทัว่ ไปยังคงเป็ น
ประวัติศาสตร์ กระแสหลัก ที่ถูกผลิ ตออกมาซํ้าๆ ภาพที่ปรากฏในจารึ กยังเป็ นภาพอุดมคติ บรรจุ
เรื่ องราวทั้งแง่การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ กฎหมาย เกษตรกรรม ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม
ฯลฯ ที่พร้อมให้คนที่อ่านจารึ กไม่วา่ จะอยูฝ่ ่ ายใด มีความคิดแบบใด ตีความเนื้อหาในจารึ กได้เสมอ
นอกจากนี้ ย งั มี คติ เรื่ อง “ธรรมราชา” ซึ่ ง เกี่ ยวข้องกับกษัตริ ย ์โดยตรงเพราะได้ก ล่ า วถึ ง
ลักษณะการปกครองและพระมหากษัตริ ยท์ ี่ดี ถูกนํามาอธิ บายเสริ มแนวคิดการปกครองแบบพ่อ
ปกครองลูกและยังสามารถสื บย้อนขึ้นไปถึงสมัยสุ โขทัย กล่าวได้วา่ ต้นเค้าสําคัญของความคิดนี้ ใน
สังคมไทยมาจากหนังสื อเรื่ องไตรภูมิพระร่ วง โดยหอพระสมุดวชิรญาณได้ตน้ ฉบับใบลาน 10 ผูก
มาจากจังหวัดเพชรบุรีซ่ ึ งระบุไว้ในตอนท้ายว่าพระมหาช่วย วัดปากนํ้าชื่อวัดกลาง จารไว้ในรัชกาล
พระเจ้ากรุ งธนบุรี เมื่อเดือนสี่ ปี จอ สัมฤทธิ ศก จุลศักราช 1140 (พ.ศ.2321) ไตรภูมิพระร่ วงสํานวน
นี้ 57 ตีพิมพ์เผยแพร่ ครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2455 (สมัยรัชกาลที่ 6) ในงานพระเมรุ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
55

ศิลาจารึกสุ โขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่ อขุนรามคาแหง อ่ านและจัดทาคาอธิบายโดยที่ประชุ มสั มนาเรื่อง ศิลาจารึกพ่ อขุน
รามคาแหง (กรุ งเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2520), หน้า 10. สะกดและเว้นวรรคตามในหนังสื อ
56
พระยานิติศาสตร์ไพศาล, ประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย คาสอนชั้นปริญญาตรี พุทธศักราช 2501-2502 (พระนคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2502), หน้า 25.
57
หนังสื อเรื่ องไตรภูมิมีสาํ นวนอื่นอีกคือ ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถาหรื อไตรภูมิฉบับหลวง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้ าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้พระยาธรรมปรี ชา (แก้ว) เรี ยบเรี ยงขึ้นเมื่อพ.ศ.2345 ซึ่งถือเป็ นการเรี ยบเรี ยงเป็ นครั้งที่ 2 เพราะพระองค์
เคยโปรดเกล้าให้เรี ยบเรี ยงเมื่อพ.ศ.2326 แล้วแต่ทรงเห็นว่ายังไม่สมบูรณ์จึงโปรดให้ทาํ อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา
ที่ชาํ ระในสมัยรัชกาลที่ 1 กลับไม่พบการอ้างอิงถึงไตรภูมิพระร่ วงในสมัยสุ โขทัยและพญาลิไทแต่อย่างใด ในเรื่ องนี้ สมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุ ภาพก็ได้มีพระวินิจฉัยไว้ว่า “...ในบานแพนกพระราชดําริ เรื่ องแต่งหนังสื อไตรภูมิท้ งั 2 ฉบับนั้น ไม่ได้กล่าวให้
ปรากฏว่ามีหนังสื อไตรภูมิของพญาลิไทยเลย...” เช่นเดียวกัน โปรดดู คําปรารภ (บานแพนก) ใน พระยาธรรมปรี ชา (แก้ว), ไตรภูมิ
โลกวินิจฉยกถา ฉบับที่ 2 (ไตรภูมิฉบับหลวง) (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, 2520), หน้า 1 – 3.
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พระองค์เจ้าประสานศรี ใส และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพศรี สะอาด 58 สมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ ทรงให้พระอรรถาธิ บายและสันนิษฐานไว้ดงั ปรากฏในบานแพนกว่าน่าจะ
เป็ นหนังสื อเก่าแต่ครั้งสุ โขทัยจริ งเพราะมีศพั ท์เก่าที่เคยพบในศิลาจารึ กสุ โขทัยหลายหลัก เพียงแต่มี
การคัดลอกต่อกันมาจนวิปลาสคลาดเคลื่อน มีขอ้ ความแบบสมัยอยุธยาบ้าง แต่สํานวนโวหารก็ยงั
เก่ากว่าหนังสื อเรื่ องใดในภาษาไทย59 นอกจากนี้ ยงั ปรากฎข้อความในบานแพนกเดิม ที่ทาํ ให้เชื่อว่า
เป็ นของเก่ามาตั้งแต่ครั้งสุ โขทัย ดังนี้
“...เนื้อความไตรภูมิกถานี้ มีในในกาลเมื่อใดไส้ และมีแต่ในปี ระกาโพ้นเมื่อ
ศักราชได้ 23 ปี ปี ระกาเดือน 4 เพ็งวัน พฤหัสบดีวาร ผูใ้ ดหากสอดรู้บมิได้ไส้สิ้น เจ้า
พระญาเลไทยผูเ้ ป็ นลูกแห่งเจ้าพระญาเลลิไทย ผูเ้ สวยราชสมบัติในเมืองศรี สัชชนาไลย
และสุ กโขทัย และเจ้าพระญาเลลิไทยนี้ ธ เป็ นหลานเจ้าพระญารามราชผูเ้ ป็ นสุ ริยวงษ์
และเจ้าพระญาเลไทยได้เสวยราชสมบัติในเมืองสัชชนาไลยอยูไ่ ด้ 9 เข้า จึงได้ไตรภูมิ
ถามุนใส่ เพื่อใด ใส่ เพื่อมีอตั ถพระอภิธรรมและจะใคร่ เทศนาแก่พระมารดาท่าน...”60
ไตรภูมิพระร่ วง ฉบับพญาลิไทที่น่าจะมีเค้าโครงเรื่ องมาตั้งแต่สมัยสุ โขทัยนี้ เป็ นวรรณคดี
ทางพระพุทธศาสนา รวบรวมมาจากคัมภีร์หลายเล่ม กล่าวถึง “โลกทั้งสาม” ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบ
ของจักรวาล คือ กามภูมิ รู ปภูมิ และอรู ปภูมิ เป็ นดินแดนที่สัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุ รกาย
มนุ ษย์ เทวดา และพรหม ต่างเวียนว่ายตายเกิ ดตามบุญกรรม ปรากฏความเชื่ อในศาสนาพราหมณ์
และพุทธ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนให้คนทําความดี ละเว้นความชัว่ เกรงกลัวต่อบาป
การกล่าวถึ งเรื่ องใน “มนุสสภูมิ” มีการอ้างอิงเรื่ องจักรพรรดิราช กล่าวถึงแก้ว 7 ประการ
ของกษัตริ ย ์ รวมไปถึงเรื่ องของพระเจ้าอโศกมหาราช นอกจากจะสะท้อนคติจกั รพรรดิราชแล้วยังมี
คติธรรมราชาอยู่ดว้ ย ประกอบกับประวัติการประพันธ์ที่พญาลิไทมีพระราชประสงค์ให้ “ใส่ เพื่อ
มีอตั ถพระอภิธรรมและจะใคร่ เทศนาแก่พระมารดาท่าน...” จึงทําให้ไตรภูมิพระร่ วงมีความสําคัญ
ในแง่ของการให้ภาพสะท้อนว่าสุ โขทัยเป็ นเมืองที่พระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื อง พญาลิไทซึ่ งมีพระ
ราชกรณี ยกิจทางด้านศาสนาตลอดรัชสมัยจึงทรงเป็ น “พระมหาธรรมราชา” อย่างแท้จริ ง

58
59

นิ ยะดา เหล่าสุ นทร, ไตรภูมิพระร่ วง: การศึกษาที่มา (กรุ งเทพฯ : แม่คาํ ผาง, 2538), หน้า 12.
“บานแพนก,” ใน ไตรภูมิพระร่ วง ของพระญาลิไทย พิมพ์ครั้งที่ 2. (พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2506), หน้า

(1)-(2)
60

“บานแพนกเดิม,” ใน ไตรภูมิพระร่ วง ของพระญาลิไทย, หน้า (11)
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สิ่ งที่น่าสนใจคือมีการอธิ บายเชื่อมโยงแนวคิดธรรมราชากับการปกครองแบบพ่อปกครอง
ลูกของสุ โขทัยยิ่งทําให้เกิ ดความสอดคล้องเรื่ องระบอบการปกครองของสุ โขทัยที่ มีลกั ษณะเป็ น
อุ ด มคติ ม ากขึ้ น ในทัศ นะของศาสตราจารย์ป รี ช า ช้า งขวัญ ยื น ผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นปรั ช ญาและ
พระพุทธศาสนา กล่าวว่าความเป็ นธรรมราชานั้นจะเป็ นไปได้ต่อเมื่อผูป้ กครองเห็นประชาชน “เป็ น
ลูกเป็ นหลาน” เพราะต้องเสี ยสละตนเองเพื่อประชาชนประดุจพ่อแม่ที่เสี ยสละทุกสิ่ งแม้กระทัง่ ชี วิต
เพื่อลูก ผูป้ กครองที่ เป็ นธรรมราชาจึงต้องมีความเสี ยสละเป็ นที่ต้ งั คํานึ งถึ ง ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่ วนตนและมากกว่าฐานะตําแหน่ งของตน ดํารงตนเป็ น “ร่ มโพธิ์ ร่ มไทร” ของราษฎร61
คํา อธิ บ ายเช่ น นี้ มี นัย ที่ สั ม พันธ์ ก ับ เรื่ อง “พ่อปกครองลู ก ” อย่า งยิ่ง นอกจากนี้ ย งั มี ก ารกล่ า วถึ ง
ข้อความในศิลาจารึ กหลักที่ 1 เรื่ องที่พ่อขุนรามคําแหงทรงแขวนกระดิ่งไว้เพื่อให้ประชาชนมาร้อง
ทุกข์และจะทรงออกว่าความให้อย่างยุติธรรมว่า ผูเ้ ป็ นธรรมราชามีจิตใจที่เมตตาห่ วงใย เต็มใจที่จะ
แก้ไขปั ญหาความทุกข์ยากของประชาชนเสมอ62 เป็ นการเน้นยํ้าให้เห็นความเป็ นธรรมราชาของ
พระมหากษัตริ ยส์ ุ โขทัยให้เด่นชัดและเป็ นต้นแบบให้กบั กษัตริ ยไ์ ทยสมัยอื่นๆ
คําอธิ บายเรื่ องธรรมราชาชี้ ให้เห็ นความสัมพันธ์อย่างแนบแน่ นกับการปกครองแบบพ่อ
ปกครองลูกซึ่งอาจจะกล่าวได้วา่ เป็ นระบอบการปกครองที่เป็ นเอกลักษณ์ของสมัยสุ โขทัย เกี่ยวข้อง
กับการอธิ บายว่าพระมหากษัตริ ยไ์ ทยนั้นทรงเป็ นธรรมราชาซึ่ งเป็ นคุณสมบัติของกษัตริ ยท์ ี่ดีและ
ประเสริ ฐมาเป็ นเวลานานแล้ว อิทธิ พลของไตรภู มิพ ระร่ วงในสัง คมไทยนั้นมี สู ง รู ปแบบและ
คําอธิ บายเหล่านี้ยงั คงมีอยูถ่ ึงปั จจุบนั ทั้งในเรื่ องพุทธศาสนา การปกครอง สังคม ภาษา วรรณกรรม
ศิลปกรรม ฯลฯ63 ตัวอย่างที่ เด่ นชัดในปั จจุบนั คือ มีการยกย่องเปรี ยบเทียบพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชว่าทรงเป็ นธรรมราชา
อย่างไรก็ตาม มีผตู ้ ้ งั ข้อสงสัยว่า “สํานวนโวหารในหนังสื อไตรภูมิฉบับนี้ ไม่มีตอนใดส่ อว่า
เป็ นวรรณคดีกรุ งสุ โขทัย แต่น่าจะแต่งขึ้นในสมัยหลังมากๆ”64 ถ้ามีการพิสูจน์และพบว่าไม่ใช่จริ งๆ
องค์ความรู ้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไตรภูมิพระร่ วงฉบับนี้ โดยเฉพาะการอ้างอิงในเรื่ องประวัติศาสตร์
สุ โขทัยอาจจะต้องมีการทบทวนใหม่ แต่ขอ้ สงสัยดังกล่าวมิได้ส่ันสะเทือนความเชื่ อที่ว่าไตรภู มิ
พระร่ วงเป็ นวรรณคดี สุ โขทัย แต่อย่างใด เพราะสังคมไทยรั บ รู้ มาเป็ นเวลานานแล้วว่าวรรณคดี
โบราณฉบับนี้ แต่งขึ้ นในสมัยสุ โขทัยโดยพญาลิ ไทอย่างแน่ นอนโดยไม่สงสัย อีกทั้งเนื้ อเรื่ องยัง
ปรี ชา ช้างขวัญยืน, ธรรมรัฐ – ธรรมราชา (กรุ งเทพฯ: โครงการตําราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2542), หน้า 158 – 159.
62
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 160 – 161.
63
โปรดดู ปรุ งศรี วัลลิโภดม, ผกาวรรณ เดชเทวพร และพรรณิ ภา นิลณรงค์; บรรณาธิการ, สรุ ปผลการสั มมนา เรื่อง
ไตรภูมิพระร่ วง (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527) จัดทําเนื่ องในโอกาสฉลอง 700 ปี ลายสื อไทย
64
สุจิตต์ วงษ์เทศ, กรุงสุ โขทัยมาจากไหน? (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2548), หน้า 113.
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เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริ ยซ์ ่ ึ งเป็ นเรื่ องที่สังคมไทยเห็นว่าไม่ควรแตะต้อง คติ
ธรรมราชาในไตรภู มิ พ ระร่ ว งจึ ง ยิ่ง ส่ ง เสริ มให้ “ระบอบการปกครองแบบพ่อปกครองลู ก ของ
สุ โขทัย” แข็งแกร่ งขึ้นด้วย
สิ่ งที่ผูว้ ิจยั นําเสนอมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึ งความพยายามให้คาํ นิ ยามและสร้างเรื่ องเล่ า
ความเป็ นมาเพื่ อยื นยันความชอบธรรมทางการปกครองโดยการใช้ประวัติ ศาสตร์ สุ โขทัย เป็ น
เครื่ องมือสําคัญ ปรากฏว่าความพยายามของคณะราษฎรนั้นไม่ประสบความสําเร็ จ ในทางตรงกัน
ข้าม ประวัติศาสตร์ การปกครองของสุ โขทัยกลับไปเข้าทางคณะเจ้าเสี ยมากกว่า อีกทั้งเรื่ องราวก็
เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริ ยโ์ ดยตรง ฝ่ ายปั ญญาชนกษัตริ ยน์ ิยมจึงใช้ขอ้ ได้เปรี ยบดังกล่าว
แย่งชิ งคํานิ ยามและเรื่ องเล่ามาเป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายตนได้สําเร็ จ เรื่ องราวการปกครองอันเป็ นอุดม
คติ ข องประวัติ ศ าสตร์ ร าชธานี แ ห่ ง แรกของไทยจะถู ก อ้า งอิ ง ความชอบธรรมให้ แ ก่ ส ถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์อยู่เสมอว่าประเทศไทยมี ก ษัตริ ย ์ มี ป ระชาธิ ป ไตย มี รัฐธรรมนู ญมาตั้ง แต่ ส มัย
สุ โขทัยแล้ว เมืองไทยนี้ ดีเพราะมีกษัตริ ยผ์ ทู้ รงธรรมทําให้ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขซึ่ งเป็ นภาพอุดม
คติที่ถูกผลิตซํ้าเรื่ อยๆ ส่ วนคณะราษฎรกลายเป็ นผู้ “ชิงสุ กก่อนห่ าม” รบกวนสายธารอันต่อเนื่ อง
จากอดีตถึงปั จจุบนั ให้ข่นุ มัวด้วยการนําระบอบของตะวันตกเข้ามา ทั้งที่ไทยมีระบอบของตนเองที่ดี
และเหมาะสมกว่า มาตั้ง แต่ โ บราณ ประวัติ ศ าสตร์ ที่ เ พิ่ ง สร้ า งมัก ถู ก อธิ บ ายซํ้า ๆ แนวคิ ด และ
คําอธิ บายดังกล่าวยังทรงอิทธิ พลอย่างมากและกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์ ไทยกระแส
หลัก สิ่ งเหล่านี้ยนื ยันได้เป็ นอย่างดีถึงความสําเร็ จของฝ่ ายปัญญาชนฝ่ ายกษัตริ ยน์ ิยม
5.3 ก่อนจะเป็ น “รุ่งอรุ ณแห่ งความสุ ข”: ประวัติศาสตร์ ของคาและความหมาย
“แสงเอยแสงทองฉายส่ องแดนฟ้ า แฝงอยูก่ บั หมู่เมฆาตื่นตายามรุ่ งอรุ ณ
พระบิณฑบาตไม่ขาดโยมญาติใจบุญ เขตแดนที่แสนอบอุ่นภายใต้ใบบุญพ่อขุนราม
ระฆังกังวานทางด้านหน้าวัง เพราะมีผตู้ ีระฆังเหง่งหง่างแจ้ง
ทุกๆ คราขุนรามราชา เสด็จมาทักทายไต่ถาม จริ ยาวัตรงดงาม พ่อขุนรามสุ โขทัย
เหตุการณ์ผา่ นมา 700 กว่าปี เหลือปูชนียท์ ี่เรากราบไหว้ พระประติมากรรม
งามลํ้ากว่ายุคใด ๆ ศรี สัชนาลัย เมืองเก่าสุ โขทัยขึ้นชื่อลือนาม
แม้นใครได้ไปจะได้สุขี ได้ดูหมู่ปูชนีย ์ ศิลาจารึ กขุนราม มรดกของโลก
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เป็ นโชคแห่งชาวสยาม สุ โขทัยให้คาํ นิยาม รุ่ งอรุ ณแห่งความสุ ขเอย”65
หนึ่ ง ในเพลงประจํา จัง หวัดสุ โขทัย ที่ผูว้ ิจยั ยกตัวอย่า งให้เป็ นข้างต้นนั้น สอดคล้องกับ
ภาพลักษณ์ของสุ โขทัยที่สง่ั สมมาเป็ นเวลานาน ทั้งความเป็ นเมืองที่เปี่ ยมไปด้วยความสุ ข ความอุดม
สมบูรณ์ มีธรรมชาติงดงาม พระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื อง ปกครองด้วยระบอบพ่อปกครองลูก มีพ่อ
ขุนรามคําแหงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ทรงธรรมและเป็ นผูป้ ระดิษฐ์อกั ษรไทย ผูว้ ิจยั ได้ช้ ี ให้เห็นมาพอสมควร
แล้วว่า ลัก ษณะดัง กล่ าวมี ค วามเป็ นอุ ดมคติ แม้ใ นปั จจุบนั อดี ต ที่เรื่ อเรื องเฟื่ องฟูเหล่ า นั้นยังคง
สะท้อ นผ่า นโบราณสถานโบราณวัตถุ ต่ า งๆ สมกับ ชื่ อ “สุ โ ขทัย ” อัน แปลได้ว่า “รุ่ ง อรุ ณ แห่ ง
ความสุ ข” ซึ่ งยังคงได้รับการผลิ ตซํ้าเรื่ อยมา ตัวอย่างเช่ นคําขวัญประจําจังหวัดสุ โขทัยก็สะท้อน
ลักษณะดังกล่าวอย่างชัดเจน
“มรดกโลกลํ้าเลิศ
เล่นไฟลอยกระทง
งามตาผ้าตีนจก
สักการแม่ยา่ พ่อขุน

กําเนิดลายสื อไทย
ดํารงพระพุทธศาสนา
สังคโลก ทองโบราณ
รุ่ งอรุ ณแห่งความสุ ข”

ข้อสังเกตของผูว้ จิ ยั คือ นอกจากเรื่ องราวของสุ โขทัยจะเป็ นอุดมคติแล้ว ชื่อและความหมาย
ของ “สุ โขทัย” ยังเป็ นอุดมคติเอื้อต่อการสร้างประวัติศาสตร์ ที่มีเนื้อเรื่ องแสดงความดีเลิศสมบูรณ์
แบบอย่างยิง่ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คาํ ว่า “สุ โขทัย” และความหมายคือ “รุ่ งอรุ ณแห่ งความสุ ข” จะถูก
เขียนและให้ความหมายอย่างในปั จจุบนั คําและความหมายนี้ เคยเป็ นอย่างอื่นมาก่อน ในช่วงเวลา
หลังจากพ.ศ. 2450 จนถึงพ.ศ. 2495 เป็ นช่วงสําคัญของการก่อตัวและพัฒนาการของคําว่า “สุ โขทัย”
และความหมายที่ จะผ่า นกระบวนการกํา หนดให้เป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน ทั้ง ประเทศ สิ่ ง ที่ ผูว้ ิจ ัย
ต้องการกล่ าวถึ งในหัวข้อนี้ คือ สื บค้นความเป็ นมาของคํากับความหมายของ “สุ โขทัย” รวมทั้ง
ชี้ให้เห็นว่าชื่อเรี ยกเกี่ยวข้องและสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์นิพนธ์ในตัวของมันเองด้วย

เพลงที่ผวู ้ ิจยั ยกตัวอย่างมานี้ ชื่อว่าเพลง “รุ่ งอรุ ณแห่ งความสุ ข” เป็ นหนึ่งในเพลงประจําจังหวัดสุโขทัยชุด “ร่ มใบบุญ
พ่อขุนราม” แต่งขึ้นราวพ.ศ. 2545 ขับร้องโดย ชิ นกร ไกรลาศ (ชิ น ฝ้ ายเทศ) ศิลปิ นแห่ งชาติสาขาศิลปะการแสดง สาขาดนตรี สากล
สาขาย่อยนักร้องเพลงลูกทุ่ง ประจําปี พ.ศ. 2541 และเป็ นชาวสุ โขทัยโดยกําเนิ ด
โปรดดูเพิ่มเติมที่ “เพลงประจําจังหวัด(สุโขทัย),” [ออนไลน์], 15 มิถุนายน 2555. แหล่งที่มา:
http://www.info.ru.ac.th/province/sukhotai/sym7.htm
65
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ยุค ก่ อ นที่ จ ะมี รั ฐชาติ เ กิ ด ขึ้ น เป็ นเรื่ องปกติ ที่ ค าํ และภาษายัง ลื่ น ไหล ไม่ แน่ นอน ไม่ มี
มาตรฐาน ต่างคนต่างสะกดคําไปตามที่ตนเองถนัด ตามความรู้ที่มี หลังจากเกิ ดรัฐชาติข้ ึนมาแล้วก็
จะมี ก ระบวนการกําหนดมาตรฐาน (standardization) คํา และภาษาต่ างๆ ให้เป็ นแบบเดี ยวกัน
เพื่อที่ จะได้ฟัง พูด อ่าน เขี ยน เหมือนกันทั้งประเทศ คําต่างๆ ที่ถูกกําหนดให้เขียนแบบเดี ยวใน
ปั จจุ บ นั จึ ง เป็ นผลผลิ ตของรั ฐชาติ สมัย ใหม่ ทํา โดยผูม้ ี อาํ นาจในการชี้ นําว่า ควรเขี ย นแบบไหน
อย่างไร และคํานั้นควรมีความหมายแบบใดจึงจะถูกต้อง ผูท้ ี่มีอาํ นาจในการกําหนดสิ่ งเหล่านี้ มกั
เป็ นรัฐ ราชบัณฑิตยสถาน หรื อปั ญญาชนนักวิ ชาการผูม้ ีความรู้ความสามารถ อย่างไรก็ตาม เรื่ อง
ภาษาบางครั้งขึ้นอยูก่ บั ความเคยชินในการใช้ หลายครั้งที่คาํ บางคําหายไปโดยไม่ตอ้ งพึ่งคําสั่งจากผู้
มี อาํ นาจเพราะไม่ ค่ อ ยมี ค นใช้ ไม่ เ ป็ นที่ นิย ม หรื อเป็ นคํา เก่ า ไม่ เข้า ยุค สมัย เช่ น กลุ่ ม คํา พ้อ ง
ความหมาย ในที่สุดอาจเหลือคําที่ ใช้มาจนถึงปั จจุบนั อยู่จาํ นวนหนึ่ ง ในขณะที่คาํ อื่นจะปรากฏอยู่
ในเอกสารโบราณหรื อวรรณคดียคุ เก่าเพียงเท่านั้น
คําว่า “สุ โขทัย ” ก่ อนที่ จะเขีย นในรู ปแบบปั จจุบนั ในศิ ลาจารึ ก หลัก ต่างๆ และเอกสาร
หลักฐานต่างยุคสมัยจะพบการสะกดคําว่า “สุ โขทัย” รู ปแบบต่างๆ กันไป เท่าที่สามารถรวบรวมมา
ได้มีถึง 21 รู ปแบบ คือ ศุกขโขไท ศุกโขทัย ศุกโขไท ศุกโขไทย ศุกโคไท ศุกโคไทย ศุขโขไท ศุข
โขไทย ศุโขทัย ศุโขไทย โศกโขไทย โศกโคทัย ษุกโขไท สุ กโขทัย สุ กโขใทย สุ กโขไท สุ กโขไทย
สุ โขทัย สุ โขไท สุ โขไทย โสกโขทัย 66 ในช่วงก่อน พ.ศ. 2500 คําต่างๆ ที่เห็นนี้ถูกใช้ปะปนกันไป
เช่ น ในศิ ล าจารึ ก พ่ อ ขุ น รามคํา แหงปรากฏทั้ง คํา ว่ า “สุ โ ขไท” “สุ ก โขไท” และ“ษุ ก โขไท”67
โดยเฉพาะคําว่า “สุ โขไท” ถูกใช้ในหลายแห่งมากกว่าอีกสองคํา ส่ วนในจารึ กวัดศรี ชุมใช้คาํ ว่า “สุ ก
โขไท” ในช่วงแรกๆ และต่อมาก็ใช้ “สุ โขไท” แทน ในสัดส่ วนที่มากกว่าคําแรกพอสมควร68 ส่ วน
เอกสารพระราชดํารั สของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการประชุ มตั้งโบราณคดี
สโมสร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2450 เขียนไว้วา่ “โศกโขทัย”69 เป็ นต้น
ไม่เพียงแต่ในเอกสารหลักฐานต่างๆ เท่านั้น แม้แต่คาํ ที่ปรากฏในพระนามของพระบรม
วงศานุ วงศ์ก็เขียนในรู ปแบบต่างๆ กัน ตัวอย่างเช่ น พระอิศริ ยยศของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวก่ อนขึ้นครองราชสมบัติก็ยงั เขียนต่างกันไป กล่ าวคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
รวบรวมจาก ดัชนีค้นคาในประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ ม 1-5 (กรุ งเทพฯ: กองวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2544) และ ดัชนีค้นคาในประชุ มพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ ม 6-10 (กรุ งเทพฯ: กองวรรณกรรม
และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2550)
67
โปรดดู ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึ ก ภาคที่ 1 (กรุ งเทพฯ: บรรณกิจ, 2526), หน้า 52 – 59.
68
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 66 – 81.
69
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , “สมาคมสื บสวนของบุราณในประเทศสยาม,” วารสารศิลปากร 12, 2
(กรกฎาคม 2511): 43-45.
66
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เจ้าอยู่หัวจัดพระราชพิธีโสกันต์และพระราชทานพระสุ พรรณบัฏเฉลิมพระนามพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อทรงมีพระชนมายุ 12 พรรษา ในพ.ศ. 2448 โดยได้รับการเฉลิมพระนาม
ว่ า “สมเด็ จ เจ้า ฟ้ าประชาธิ ป กศัก ดิ เ ดชน์ กรมขุ น ศุ โ ขไทยธรรมราชา” เมื่ อ ถึ ง ปี พ.ศ. 2468
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเลื่อนขึ้นเป็ นสมเด็จพระเจ้าน้องยา
เธอ เจ้าฟ้ าประชาธิ ปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุ โขทัยธรรมราชาคําว่า “ศุโขไทย” และ “สุ โขทัย” ที่
สะกดต่ างกันตามช่ วงเวลาเป็ นคํา ที่ ปรากฏในพระสุ พรรณบัฏ 70 ส่ วนนามของวังที่ ประทับของ
พระองค์สะกดว่า “วังศุโขไทย” ตามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชทานนามให้
เมื่อ พ.ศ. 246171 นี่เป็ นตัวอย่างสําคัญของการสะกดคําที่ยงั ไม่ลงตัว ไม่เป็ นมาตรฐาน
ไม่เพียงแต่การสะกดคําเท่านั้น การนิยามความหมายของคําว่า “สุ โขทัย” ยังแตกต่างกันไป
ด้วย ผูว้ จิ ยั จะยกตัวอย่างการแปลคํา “สุ โขทัย” ในช่วงเวลาต่างๆ กัน ซึ่ งสะท้อนความคิดของผูน้ ิยาม
รวมทั้งการสร้างกรอบความคิดและการสร้างประวัติศาสตร์ สุโ ขทัยในระยะเวลาดังกล่าวด้วย จาก
การสํารวจหลักฐานพบว่าความหมายของ “สุ โขทัย” แบ่งเป็ น 2 แบบที่เห็นได้ชดั แบบที่ 1 คือการ
ใช้ ค ํา พ้อ งเสี ย ง โดยนํา คํา ว่า ทัย ไท หรื อ ไทย มาเที ย บกับ คํา ว่ า คนไทย เมื อ งไทย และแปล
ความหมาย และแบบที่ 2 คือ การแปลความหมายคําโดยอิงจากภาษาบาลีและสัน สกฤตซึ่ งจะได้
ความหมายที่ใกล้เคียงหรื อเหมือนกับ “รุ่ งอรุ ณแห่งความสุ ข”
ตัวอย่างของแบบที่ 1 เริ่ มที่บทความ “โบราณศึกษา” (2439) ของพระยาปริ ยตั ิธรรมธาดา
(แพ ตาละลักษมณ์) ตีพิมพ์ลงในวชิ รญาณ เป็ นงานเขียนชิ้นแรกๆ ที่ผวู้ ิจยั พบว่าให้ความหมายของ
คําว่าสุ โขทัยไว้ ทั้งยังน่าสนใจอย่างยิง่ คือแปลคําว่าสุ โขทัยว่า คนไทยหรื อประเทศไทยเป็ นสุ ข
“..เมื่อครั้งกรุ งตั้งอยูท่ างเหนือขึ้นไป คือเมืองศรี สัชนาลัยสุ โขทัยนั้น
มีเรื่ องราวปรากฏในหนังสื อต่างๆ เป็ นต้นว่า เสาศิลาซึ่ งจารึ กอักษรโบราณตั้งแต่
มหาศักราช 1269 (บัดนี้ประดิษฐานอยูว่ ดั พระศรี รัตนศาสดาราม) ก็ได้แสดงเหตุ
ด้วยพระมหากษัตริ ยผ์ ปู้ กครองกรุ งทรงแสดงศักดานุภาพตลอดปักษ์ใต้ฝ่ายเหนือ
ตะวันตกตะวันออกนอกเขตุประเทศขึ้นทัว่ ไป ได้พ่ งึ พระบรมโพธิสมภารพระ
กฤษดาภินิหารนั้น ให้เมืองบังเกิดคุณนามขึ้นว่า “สุ โขทัย” โบราณาจารย์เจ้า

โปรดดู พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2537) การขีดเส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั
71
“ประกาศพระราชทานนามวัง,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 35 (3 พฤศจิกายน 2461), หน้า 247.
ปัจจุบนั วังนี้เป็ นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ ามหาวชิ ราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร โดยสะกดคําว่า “วังศุโขทัย”
70
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แปลไว้วา่ ไทยเป็ นสุ ข”72
งานเขียนที่คล้ายคลึงกันคือเรื่ อง “พระราชพงศาวดาร ต้นเหตุบงั เกิ ดชนชาวชาติไทย์ มีข้ ึน
ในแผ่นดินสยาม” จากหนังสื อพระราชพงศาวะดาร ประฐมสยามเอกราชชั้ นที่ 1 – ฝ่ ายเหนือ เมื่อ
สร้ างกรุ งศรี สัชนาลัยศุ โขทัยราชธานี มีต้ังแต่ ในแผ่ นดิน สมเด็จพระจ้ าวปิ่ นเกษ (และ) สมเด็จพระ
ร่ วงจ้ าวอยู่หัว (2452) ของ ก.ศ.ร. กุหลาบ กล่าวถึงคําว่า “ทัย” ใน “ศุโขทัย” หมายถึงคนไทย (ทัย)
“...ในกรุ งศรี สัชชะนาลัยศุโขทัย ราชธานีกาลครั้งนั้น พราห์มณ์กบั ลาวได้
เปนทางสัมพันธมิตร สนิทเสน่หารักใคร่ กนั มาช้านาน จนได้มีการแต่งงานวิวาหะ
แลอาวาหะมงคลเปนสามีภริ ยากันจนเกิดบุตรหลานเหลนโหลนหลินหลื่อ สื บเชื้อ
สายโลหิ ตต่อติดกันลงมา หลายชั้นชัว่ อายุศม์มนุษย์แล้ว จึงกลายเป็ นเพศชาติศยาม
ไปทั้งสิ้ น สื บต่อมาจนทุกวันนี้คือไทย์-หรื อ-ศยาม อนึ่ง ชนชาวชาติศยามแต่ในเวลา
ก่อนโน้นนั้น เขาร้องเรี ยกกันว่าดัง่ นี้ “ทัย” คําที่พจู ร้องเรี ยกกันว่าคนทัย-หรื อชาวทัยนั้น คือเปนคนชาติตน้ เดิม บังเกิดสื บมาจากวงศ์ตระกูล พราห์มณ์อนั สู งศักดิ์
กับลาวปนกัน บังเกิดขึ้นที่ในเมืองศุโขทัยก่อน จึงเรี ยกว่าดัง่ นี้ “คนทัย-หรื อ-ชาวทัย”...”73
ข้อความที่ ไ ด้ย กมานั้นอาจเป็ นข้อที่ ตอ้ งถกเถี ย งกันอี กมาก แต่นับว่าเป็ นความพยายาม
เชื่ อมโยงข้อเท็จจริ งอย่างน่าสนใจยิ่ง โดยเฉพาะการอธิ บายคําว่า “คนทัย” มีที่มาจาก “ศุโขทัย” ซึ่ ง
เป็ นกรุ งสยามแห่งแรกที่อยูท่ างเหนือ โดยอาศัยคําพ้องเสี ยงไทย์ – ทัย
นอกจากนี้ ยงั มี งานของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ แม้ว่าพระองค์จะมิได้ท รง
กล่าวถึงความหมายของคําว่าสุ โขทัยโดยตรง แต่ในพระนิ พนธ์เรื่ องแสดงบรรยายเรื่ องพงศาวดาร
สยาม (พ.ศ. 2467) ได้กล่าวถึงการเรี ยกชื่ อ “ประเทศ” หลังจากที่ “พระเจ้าศรี อินทราทิตย์” ตั้งกรุ ง
สุ โขทัยให้เป็ นอิสระจากพวกขอมแล้วว่า
“...มีนามปรากฏในจดหมายเหตุจีน เรี ยกอาณาเขตต์ขา้ งใต้ซ่ ึ งยังขึ้นแก่ขอม
ณ เมืองลพบุรีวา่ “หลอฮกก๊ก” ตรงกับอาณาเขตต์ละโว้ เรี ยกอาณาเขตต์ฝ่ายเหนือ
พระยาปริ ยตั ิธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์), โบราณศึกษา (นครหลวงฯ: โรงพิมพ์สามมิตร, 2515), หน้า 4. การขีด
เส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั
73
ก.ศ.ร. กุหลาบ, พระราชพงศาวะดาร ประฐมสยามเอกราชชั้นที่ 1 – ฝ่ ายเหนือ เมื่อสร้ างกรุงศรีสัชนาลัยศุ โขทัยราช
ธานี มีต้ังแต่ ในแผ่นดิน สมเด็จพระจ้ าวปิ่ นเกษ (และ) สมเด็จพระร่ วงจ้ าวอยู่หัว, หน้า 74 – 75. ตัวสะกดคงไว้ตามต้นฉบับ การขีด
เส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั
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ซึ่ งขึ้นแก่ไทย ณ เมืองสุ โขทัยว่า “เสี ยมก๊ก” ตรงกับคําว่าอาณาเขตต์สยาม นามที่
เรี ยกว่าประเทศสยาม เกิดขึ้นแต่สมัยนี้เปนต้นมาแต่เปนคําชาวต่างประเทศทั้งปวง
เรี ยก ไทยเองเรี ยกนามประเทศของตนว่าเมืองไทย หรื อกรุ งสุ โขทัย หาเรี ยกว่า
ประเทศสยามไม่...”74
น่าสังเกตว่าในช่วงระยะเวลานี้ การให้ความหมายของคําว่าสุ โขทัยนั้นมักเป็ นการนําคําว่า
ทัย ไท หรื อไทย มาจากคําว่าสุ โขทัยที่เขียนหลายรู ปแบบเพราะยังไม่มีมาตรฐาน ตัดเอามาเฉพาะ
เสี ยงเป็ นหลักมากกว่าจะคํานึ งถึ งความหมายเพื่อเปรี ยบเทียบกับคําว่าคนไทย เมืองไทย ประเทศ
ไทย มิได้กล่าวถึงความหมายที่แปลว่า “รุ่ งอรุ ณแห่งความสุ ข” อย่างในปัจจุบนั
สาเหตุ สํ า คัญ อาจเป็ นเพราะในระยะเวลาตั้ง แต่ ใ นราวรั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นต้นมา มีการให้ความสําคัญกับคําว่า “ไทย” มากขึ้นก็เป็ นได้ กล่าวคือ คําว่า
“สยาม” นั้นไม่สามารถอธิ บายได้ชดั เจนกว้างขวาง ความหมายก็ไม่เป็ นที่น่าพอใจนัก สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ รญาณวโรรส ทรงแปลความหมายของ “สยาม” ว่ามีรากศัพท์มาจาก
“ศยามะ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า คนมีผิวคลํ้า นอกจากนี้ ในพระนิ พนธ์ของพระองค์ก็ยงั เน้น
ความสํ า คัญ ของคํา ว่ า “ไทย” มากกว่ า “สยาม”75 อี ก ทั้ง คํา ว่ า “ไทย” เมื่ อ แปลออกมาแล้ว ให้
ความหมายที่ ดีกว่า เช่ นในพงศาวดารโยนกของพระยาประชากิ จกรจักร์ (แช่ ม บุนนาค) ซึ่ งมีการ
เรี ยบเรี ยงเขียนลงวชิรญาณตั้งแต่พ.ศ. 2441 – 2442 ได้อธิบายไว้วา่
“...คําว่าไทยแปลว่าสว่างว่าขาว ในภาษาสังสกฤตใช้เรี ยกดวงอาทิตย์
และเรี ยกพวกอาริ ยะว่าไทยด้วย เช่นคําว่าอุไทยคืออาทิตย์ข้ ึน...จีนใช้คาํ ว่าไทย
แปลว่าเป็ นใหญ่...ใช้ในคํานํานามผูเ้ ป็ นใหญ่ เช่น ฮ่องตี้ ฮ่องไทยตี้ ฮ่องเฮ้า
ฮ่องไทยเฮ้า ไทจื้อ ไทยเจียงและอื่นๆ บางทีใช้เป็ นสัพพนามแทนพระนาม
เจ้าแผ่นดินต่างประเทศ เช่นคําว่าไทอิงก๊กเจ้าแผ่นดินอังกฤษ ไทฟ้ าก๊ก
ประธานาธิ บดีฝรั่งเศส ไทเมก๊กประธานาธิบดีอเมริ กา ไทยโงโหลซีก๊ก
พระเจ้าแผ่นดินรัสเซี ย...ในภาษาไทยก็ใช้เรี ยกเทวดาและกษัตริ ยว์ า่ เทพไทย
ท้าวไทย เรี ยกพระสงฆ์วา่ เจ้าไทย เรี ยกหญิงงามว่าอ่อนไทยอรไทย เรี ยกผูพ้ น้
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม (พระนคร: โรงพิมพ์อกั ษร
นิต์ ิ, 2490), หน้า 18. การขีดเส้นใต้เป็ นของผูว้ ิจยั
75
ราม วัชรประดิษฐ์, “พัฒนาการของประวัติศาสตร์ ชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2411 – 2487,” (วิทยานิ พนธ์อกั ษรศา
สตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), หน้า 88 – 89.
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ยากจากหนี้วา่ เป็ นไทย เรี ยกผูม้ ีอิสสระภาพแก่ตวั ว่าเป็ นไทยแก่ตวั ...”76
งานเขียนอย่างพงศาวดารโยนกนับว่ามีอิทธิ พลต่องานเขียนร่ วมสมัยอยู่พอสมควร คําว่า
“ไทย” ที่อธิ บายอยูใ่ นหนังสื อบ่งชี้ ถึงชื่ อประเทศและชนชาติอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีความหมายที่ดี
ยิ่งใหญ่ จึงไม่ใช่เรื่ องน่ าแปลกใจที่ “สุ โขทัย” จะถูกให้ความหมายว่าเป็ นเมืองไทยหรื อคนไทย อัน
เนื่องมาจากคําพ้องเสี ยงไทย – ทัย ข้อสังเกตอีกประการคือการเชื่อมโยงว่าสุ โขทัยคือราชธานีแห่ ง
แรกของไทยก็อาจมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากคําพ้องเสี ยงเป็ นตัวบ่งชี้ก็เป็ นได้ อย่างไรก็ตาม คําอธิ บาย
ข้างต้นก็ยงั กล่าวถึงคําว่าอุไทย (อุทยั ) ที่แปลว่าอาทิตย์ข้ ึนไว้ดว้ ย
การให้ความหมายคําว่า “สุ โขทัย” มีอีกแบบคือการแปลความหมายคําโดยอิงจากภาษาบาลี
และสันสกฤต โดยเฉพาะในช่วงหลังทศวรรษที่ 2470 เป็ นต้นมา ตัวอย่างที่สําคัญเช่น งานเขียนของ
หลวงวิจิตรวาทการ ประวัติศาสตร์ สากล เล่ม 3 ภาคสุ โขทัย กล่าวถึงที่มาของชื่อสุ โขทัยว่า
“...พ่อขุนผาเมืองก็จดั การอภิเษกพ่อขุนบางกลางท่าว เป็ นปฐมกษัตริ ย ์
สุ โขทัย ถวายพระนามว่า “พ่อขุนศรี อินทราทิตย์” ราษฎรทัว่ ไปเรี ยกว่า “พระร่ วง”
ซึ่ งหมายความว่า รุ่ ง คือ ดวงอาทิตย์นน่ั เอง ส่ วนเมืองสุ โขทัย ซึ่ งเดิมชื่อเมืองสยาม
ก็ถูกเปลี่ยนชื่อคล้อยตามพระปรมาภิไธยของพระปฐมกษัตริ ยว์ า่ “สุ โขทัย”77
ในหนังสื อจารึ กพ่ อขุนรามคาแหงกับคาอธิบายของหลวงวิจิตรวาทการ (พ.ศ. 2477) ให้
คําอธิ บายไม่ต่างกันนักถึงเรื่ องชื่อสุ โขทัยที่มาจากพระนาม “ศรี อินทราทิตย์” และ “พระร่ วง” คือ
“พ่อขุนศรี อินทราทิตย์มีพระนามเดิมว่า “ร่ วง” ซึ่ งเราเรี ยกกันว่า “พระร่ วง”
ซึ่ งเราเรี ยกกันว่า “พระร่ วง” คําว่า “ร่ วง” แปลว่า รุ่ ง คือ รุ่ งแจ้ง พระอาทิตย์ข้ ึน ฉะนั้น
เมื่อเวลาเป็ นกษัตริ ย ์ ก็เอาคําว่า “ร่ วง” มาตั้งเป็ นพระนามของพระองค์และเป็ นชื่อ
ราชธานี คือตั้งพระนามของพระองค์วา่ “ศรี อินทราทิตย์ และเปลี่ยนนามราชธานี
ซึ่ งมีชื่อในชั้นเดิมว่าเมืองสยามนั้น เป็ น “สุ โขทัย” ซึ่ งแปลว่า “ดวงอาทิตย์ข้ ึนมา
ให้ความสุ ข””78
พระยาประชากิจกรจักร์ , พงศาวดารโยนก (พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร, 2478), หน้า 20 – 21. ผูว้ ิจยั คง
ตัวสะกดตามต้นฉบับ
77
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, ประวัติศาสตร์ สากล เล่ม 3 (พระนคร: เสริ มวิทย์บรรณาคาร, 2514), หน้า 56. หนังสื อชุด
นี้ เริ่ มพิมพ์ครั้งแรกประมาณพ.ศ. 2473
78
จารึกพ่ อขุนรามคาแหงกับคาอธิบายของหลวงวิจิตรวาทการ (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์ , 2477), หน้า 26 – 27.
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งานเขียนของศาสตราจารย์ยอร์ ช เซเดส์ นัก วิชาการชาวฝรั่งเศสผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านจารึ ก
โบราณคดี และประวัติ ศ าสตร์ เอเชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต้ ได้ก ล่ า วถึ ง ความหมายของสุ โขทัย ใน
บทความที่ตีพิมพ์ลงในตีพิมพ์ในวารสารArts Asiatiques ปี ที่ 3 เล่ม 4 พ.ศ. 2499 ม.จ. สุ ภทั รดิศ
ดิ ศ กุ ล ทรงแปลจากภาษาฝรั่ ง เศสและทํา เชิ ง อรรถเพิ่ ม เติ ม นายธนิ ต อยู่โ พธิ์ ตรวจแก้และทํา
คําอธิ บายเพิ่มบางส่ วน79 ข้อความในหนังสื อกล่าวว่า “สําหรับคําว่าสุ โขทัย ก็เป็ นภาษาสันสกฤต –
บาลี ซึ่ งแปลได้วา่ “การเกิดขึ้นแห่ งความสุ ข” (แต่ยงั มีคนไทยบางท่านที่นิยมการออกสําเนียงและ
ไม่คาํ นึงถึงการผิดกฎแห่งไวยากรณ์ของคํา แปลว่า “ความสุ ขของชาวไทย”)...”80
คําแปล “สุ โขทัย ” ที่ เน้นการถอดคําและแปลความหมายจากภาษาบาลี และสันสกฤตมี
ความหมายไปในทางใกล้เคียงกับปั จจุบนั ว่า “รุ่ งอรุ ณแห่ งความสุ ข” สะท้อนภาพงดงาม เป็ นอุดม
คติ ทั้ง ในแง่ ป ระวัติศ าสตร์ สุ โขทัย โดยรวมที่ถู กทํา ให้เป็ นราชธานี แห่ ง แรก เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของ
ประวัติศาสตร์ ไทยสอดคล้องกับคําว่ารุ่ งอรุ ณ ในแง่ตวั เมืองสุ โขทัยเองก็ถูกวาดภาพให้เป็ นเมืองที่
อุดมสมบูรณ์ ผูค้ นอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขสมกับชื่อ
จากการสํารวจหนังสื อและเอกสารที่ตีพิมพ์ช่วงหลังพ.ศ. 2500 การสะกดคําจะเหลื อแค่
“สุ โขทัย” บางครั้ง เอกสารและหนังสื อเก่าที่ถูกนํามาตีพิมพ์ใหม่จะถูกแก้ไขคําที่สะกดต่างๆ กันไป
ให้กลายเป็ น “สุ โขทัย” ด้วย เหตุที่คาํ นี้ ถูกทําให้กลายเป็ น “สุ โขทัย” เพียงอย่างเดียว ผูว้ ิจยั เห็นว่า
เป็ นเพราะคําที่ประกอบขึ้นมาเป็ น “สุ โขทัย” และความหมายของมันได้ถูกทําให้แน่นอนไปด้วย คํา
ว่า “สุ โขทัย” มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตคือคําว่า “สุ ข” (sukha) สนธิ กบั คําว่า “อุทยั ” (udaya)
หากอ้างอิงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 จะได้ดงั นี้ คือคําว่า สุ ข เป็ นคํานาม
หรื อคําวิเศษณ์ หมายความว่า ความสบายกายสบายใจหรื อสบายกายสบายใจ81 ปั จจุบนั สะกดว่า สุ ข
เพียงอย่างเดี ยว ไม่สะกดว่า สุ ก ศุก ษุก หรื อคําอื่นนอกเหนือจากนี้ สําหรับคําที่แผลงไปเป็ น โศก
(โขทัย) หรื อ โสก(โขทัย) ในความหมายแบบเดียวกับสุ โขทัย ปั จจุบนั ไม่มีผใู้ ช้แล้วและความหมาย
ต่างจากคําว่าสุ ขอย่างมาก แม้วา่ จะมีความพยายามอธิบายว่า โศก มาจาก อโศก ก็ตาม
ส่ ว นคํา ว่า อุ ท ัย เป็ นคํา นาม หมายความว่ า การเกิ ด ขึ้ น หรื อ การตั้ง ขึ้ น ในหนัง สื อ ได้
ยกตัวอย่างคําว่า สุ โขทัย คือ การเกิดขึ้นแห่ งความสุ ข กับ อรุ โณทัย คือ การตั้งขึ้นแห่ งอรุ ณ อุทยั ยัง

ยอร์ ช เซเดส์, “ราชธานี รุ่ นแรกของไทยในพุทธศตวรรษที่ 19,” ใน ตานานอักษรไทย ตานานพระพิมพ์ การขุดค้ นที่
พงตึก และความสาคัญต่ อประวัติศาสตร์ สมัยโบราณแห่ งประเทศไทย ศิลปไทยสมัยสุ โขทัย ราชธานีร่ ุ นแรกของไทยในพุทธศตวรรษ
ที่ 19 (พระนคร: คุรุสภา, 2507), หน้า 141.
80
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 144. ในวงเล็บเป็ นของต้นฉบับ
81
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุ งเทพฯ: นานมีบคุ๊ ส์, 2546), หน้า 1201.
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เป็ นคํากริ ยาด้วย หมายความว่า เริ่ ม ส่ องแสง เช่ นในคํา ว่าอาทิตย์อุทยั 82 เมื่ อตรวจสอบย้อนไปที่
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 คําว่านี้ ถูกให้ความหมายว่า การขึ้น การโผล่ข้ ึ น
(แห่งดวงอาทิตย์); พระอาทิตย์แรกขึ้น83 แปลได้อย่างชัดเจนว่ารุ่ งอรุ ณแน่นอน สําหรับการสะกดคํา
อุทยั สะกดว่า อุทยั เพียงอย่างเดี ยว ไม่ปรากฏคําว่า อุไท หรื อ อุไทย ในพจนานุ กรมฉบับปั จจุบนั
แม้ว่าคํานี้ จะเคยมีการสะกดหลากหลายรู ปแบบ เช่นในกรณี พระนามของพระองค์เจ้าเทวัญอุไทย
วงศ์84 เป็ นต้น
ไม่เพียงแต่คาํ ในภาษาไทย งานเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสุ โขทัย ในบางครั้งยังถอดเสี ยง
และสะกดคําว่า “สุ โขทัย” เป็ นภาษาอังกฤษแตกต่างกันไป ผูว้ ิจยั พบว่ามีการสะกดคํา 2 แบบคือคํา
ว่า Sukhothai ที่สะกดตามการออกเสี ยง และ Sukhodaya ที่มาจาก สุ ข(sukha) + อุทยั (udaya) เป็ น
การสะกดตามที่มาของคําในภาษาบาลีและสันสกฤต ข้อน่าสังเกตคือผูใ้ ช้คาํ ว่า Sukhodaya มักเป็ นผู้
มีความรู้เชี่ ยวชาญภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น George Cœdès A.B. Griswold ประเสริ ฐ ณ นคร
เป็ นต้น85 อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั “Sukhothai” เป็ นรู ปแบบการสะกดคําที่เป็ นที่นิยมมากกว่า
จากการกําหนดคําและความหมายที่แน่นอนจากราชบัณฑิตยสถาน ทําให้คาํ ว่า “สุ โขทัย”
กลายเป็ น “รุ่ งอรุ ณแห่งความสุ ข” ไปพร้อมกับภาพลักษณ์อนั เป็ นอุดมคติคือ เมืองที่ดีมีความสุ ข ใน
นํ้ามีปลายในนามีขา้ ว เป็ นรุ่ งอรุ ณหรื อจุดเริ่ มต้นของประวัติศาสตร์ ไทย ความเป็ นไทยแท้ ความดี

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 1384.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขปรับปรุ ง. (กรุ งเทพฯ: อักษรเจริ ญทัศน์, 2530)
84
พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ เป็ นพระนามเดิมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พระราช
โอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั กับสมเด็จพระปิ ยมาวดี ศรี พชั ริ นทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเปี่ ยม) ทรงเป็ นต้นราชสกุล
เทวกุล
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ตัวอย่างงานเช่น George Coedes, and Wan Waithayakon, L'Inscription du Roi Rama Gamhen
de Sukhodaya (1292 A.D.) (Bangkok: The Siam Society, 1965)
A.B. Griswold, Towards a History of Sukhodaya Art (Bangkok: The Fine Arts Department, 1967)
R. Bunnag, and A.B. Griswold, Three Old Cities of Siam: The Monuments of Sukhodaya, Sajjanalaya and
Gampeng pet (Jaiya: Thai Watana, 1971)
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Panya Borisutdhi, A Research on World-View of Thai People Analysed from the Didactic Literature
of Sukhodaya Period (Bangkok: Thammasat University/Thai Khadi Research Institute, 1980)
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ความงามต่างๆ ที่มกั อธิ บายโดยใช้สุโขทัยเป็ นต้นแบบ นับได้วา่ ชื่อและความหมายของสุ โขทัยนั้น
ตอบสนองต่อการสร้างประวัติศาสตร์ให้เป็ นอุดมคติอย่างยิง่
5.4 งามอย่างไทยแท้ : ประวัติศาสตร์ ของ “ศิลปะสุ โขทัย”
เมื่อสุ โขทัยเป็ นราชธานี แห่ งแรกของไทย ศิลปะสุ โขทัยจึงได้รับการให้ความหมายว่าเป็ น
ศิลปะแบบ “ไทยแท้” ที่มีความประณี ต งดงาม และมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองมากที่สุด เพราะช่าง
สุ โขทัยรู้จกั เลือกรับปรับใช้รูปแบบอิทธิ พลทางศิลปะที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ นํามาสร้างสรรค์จน
กลายเป็ นรู ปแบบของตนเอง พระพุทธรู ปศิลปะสุ โขทัยและเจดียท์ รงพุม่ ข้าวบิณฑ์ (ทรงบัวตูม) เป็ น
ตัวอย่าง “ศิลปะสุ โขทัยแท้” ที่เกิดการผสมผสานจนเกิดลักษณะเฉพาะ สะท้อนความศรัทธาอย่าง
แรงกล้าในพระพุทธศาสนานิ กายเถรวาท สะท้อนความเจริ ญของบ้านเมือง และความรุ่ งเรื องทาง
ศิลปวิทยาการถึงขีดสุ ด สมกับเป็ น “ยุคทอง” ของประวัติศาสตร์ไทย86
การอธิ บายเช่นนี้แสดงให้เห็นได้ชดั ว่าประวัติศาสตร์ ศิลปะสุ โขทัย เดินตามประวัติศาสตร์
กระแสหลัก เป็ นส่ ว นใหญ่ ศิ ล ปะยัง กลายเป็ นส่ ว นสํ า คัญ ที่ ช่ ว ยยื น ยัน ความเป็ นอุ ด มคติ ข อง
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย ในหัวข้อนี้ ผูว้ ิจยั จะกล่ าวถึงการสร้างประวัติศาสตร์
ศิลปะสุ โขทัยตั้งแต่ตน้ รัตนโกสิ นทร์ จนถึงพ.ศ. 2534 เพื่อที่จะเข้าใจการสร้างความเป็ นไทยแท้ที่
งดงามและเป็ นอุ ด มคติ ใ ห้ป ระวัติศ าสตร์ แ ละศิ ล ปะสุ โขทัย ทั้ง ยัง ช่ ว ยตอบคํา ถามที่ ว่า เหตุ ใ ด
ประวัติศาสตร์สุโขทัยกระแสหลักจึงได้อยูย่ นื ยงมาจนทุกวันนี้
สมัย ต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ ศิ ล ปะวัต ถุ สุ โขทัย ที่ โ ดดเด่ น และเป็ นที่ รู้ จ ัก ในขณะนั้ นคื อ
“พระพุทธรู ป” พบอยูใ่ นบริ เวณที่เคยเป็ นส่ วนหนึ่งของอาณาจักรสุ โขทัย มีการอัญเชิญพระพุทธรู ป
ขนาดเล็กและกลางจํานวน 1,248 องค์ ลงมาจากหัวเมืองฝ่ ายเหนือคือ เมืองพิษณุ โลก เมืองสวรรค
โลก และเมืองสุ โขทัย รวมไปถึงเมืองกรุ งเก่า (อยุธยา) และเมืองลพบุรี เมื่อพ.ศ. 2337 นํามาให้ช่าง

ตัวอย่างหนังสื อเกี่ยวกับศิลปะสุ โขทัยเล่มสําคัญที่ให้ความหมายและอธิ บายไว้อย่างใกล้เคียงกัน เช่น
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตานานพระพุทธเจดีย์ (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2545) (พิมพ์ครั้ง
แรก พ.ศ. 2469)
เขียน ยิม้ ศิริ, พุทธานุสรณ์ (พระนคร: บุญส่ งการพิมพ์, 2500)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ หลวงบริ บาลบุรีภณั ฑ์, เรื่องโบราณคดี จากลายพระหัตถ์
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ กับ ของศาสตราจารย์ หลวงบริบาลบุรีภณ
ั ฑ์ (พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, 2503)
หม่อมเจ้าสุ ภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปในประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 7. (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์การพิมพ์, 2524) (พิมพ์ครั้งแรก
พ.ศ. 2506)
สงวน รอดบุญ, พุทธศิลปสุ โขทัย (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์อกั ษรสมัย, 2521)
สันติ เล็กสุขมุ , ศิลปะสุ โขทัย พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549) (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2540)
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หล่ อ พระศอ พระเศี ย ร พระหั ต ถ์ พระบาท พระพัก ตร์ บู ร ณะให้ ส มบู ร ณ์ ง ดงามและส่ ง ไป
ประดิษฐานตามวัดต่างๆ ในกรุ งเทพฯ87
ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2351 ช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมีการชะลอ
พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ลงมาจากวิหารวัดมหาธาตุกลางเมื องสุ โขทัย ต่อมาได้ต้ งั ชื่อว่า “พระศรี ศากย
มุนี”88 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกทรงมีศรัทธาแรงกล้าต่อองค์พระศรี ศากยมุนีมาก
ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ ส ร้ า งวัด ขึ้ น กลางพระนครเพื่ อ ประดิ ษ ฐานองค์พ ระและเสด็ จ ออกมารั บ
พระพุทธรู ปด้วยพระองค์เองแม้จะทรงพระประชวรอยู่ก็ตาม89 แสดงให้เห็ นถึ งความสําคัญของ
พระพุท ธรู ป จากเมื องสุ โขทัยองค์น้ ี อย่างยิ่ง จากนั้นราวปี ครึ่ ง พระองค์เสด็จสวรรคตในวันที่ 7
กันยายน พ.ศ.2352 การอัญเชิ ญ พระพุ ทธรู ปจากหัวเมื อ งฝ่ ายเหนื อลงมายังกรุ งเทพฯ มิ ไ ด้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อการอนุ รักษ์โบราณวัตถุ มิได้เป็ นไปเพราะตระหนักถึงความเป็ น “ศิลปะสุ โขทัย ”
หรื อความเป็ นชาติไทย แต่เพื่อแสดงการเป็ นองค์อคั รศาสนูปถัมภก แสดงสิ ทธิ ธรรมทางการเมือง
และเป็ นสัญลักษณ์ของการฟื้ นฟูพระนครให้คืนคง
อย่างไรก็ตาม มีการบูรณะแก้ไของค์พระศรี ศากยมุนีที่กรําแดดกรําฝนมานาน ในครั้งแรก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯ ให้หล่อแก้ไขพุทธลักษณะให้ตอ้ งด้วยพระ
อรรถกถาพระบาลี สันนิษฐานว่าเป็ นการแก้ไขนิ้วพระหัตถ์ให้ยาวเสมอกันซึ่ งแสดงให้เห็นว่าในรัช
สมั ย นี้ จะให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ลั ก ษณะของพระพุ ท ธรู ปที่ ต้ อ งเป็ นไปตามแบบแผนของ
พระพุทธศาสนา90 ปรากฏว่าในสมัยรัชกาลที่ 2 มีการแก้ไของค์พระอีกครั้งในส่ วนพระเศียรและ
พระพักตร์ เนื่ องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสังเกตเห็นความไม่สมส่ วนของ
พระเศียรกับองค์พระ ดังนั้นจึงโปรดให้แก้ไขขนาดพระเศียรโดยปั้ นพอกให้ใหญ่ข้ ึนเพื่อให้สมส่ วน
สรุ ปได้วา่ การแก้ไขพระศรี ศากยมุนีครั้งนี้มิได้เป็ นไปตาม “พระอรรถกถาและพระบาลี ” แต่เป็ นไป
ตามหลัก “สุ นทรี ยภาพ” หรื อความงามซึ่ งไม่สามารถเทียบกับแบบแผนเดิมได้ ทั้งยังถือว่าเป็ นการ
สร้างแบบแผนใหม่และเป็ นปั จจัยของการเกิดพระราชนิยมเฉพาะพระองค์ดว้ ย91

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 1 ของเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา,
2503), หน้า 270 – 272.
88
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 340.
89
กรมหลวงนริ นทรเทวี, “จดหมายเหตุ ตั้งแต่กรุ งเก่าเสี ยแล้ว เจ้าตากมาตั้งเมืองธนบูรี,” ใน พระราชวิจารณ์จด
หมายความทรงจาของ พระเจ้ าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้ าครอกวัดโพ) ตั้งแต่ จุลศักราช 1129 ถึง จุลศักราช 1182 เป็ น
เวลา 53 ปี . พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พิมพ์ครั้งที่ 4. (กรุ งเทพฯ: ต้นฉบับ, 2546), หน้า 83.
90
ชํานาญ แสนศิริโฮม, ““โลกศิลปะ” กรุงเทพฯ พ.ศ. 2325 – 2510: การเปลีย่ นแปลงในความคิด “ศิลปะสุ โขทัย”,”
(วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่, 2548), หน้า 45 - 47.
91
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 48 - 54.
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ความสนใจพระพุทธรู ปและศิลปะสุ โขทัยในแง่ความงดงามและความเกี่ยวพันกับการสร้าง
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย เริ่ มเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระพุทธรู ป
สุ โขทัยองค์ที่เป็ นตัวอย่างและสัญลักษณ์สาํ คัญคือพระพุทธชินราช พระปางมารวิชยั ประดิษฐานอยู่
ณ วัด พระศรี รั ต นมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก ปั จ จุ บ ัน เป็ นที่ ท ราบกัน โดยทั่ว ไปว่ า
พระพุทธรู ปศิลปะสุ โขทัยองค์น้ ี ได้ชื่อว่าเป็ นพระพุทธรู ปที่งดงามที่สุดในประเทศไทย เป็ นที่ นิยม
จําลองเอาไปประดิ ษฐานเป็ นพระประธานตามวัดต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพราะนอกจากมี
พุทธลักษณะงามยิ่งแล้ว ยังสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็ นไทยได้อย่างดีที่สุด92 อย่างไรก็ตาม การให้
นิ ยามความหมายเหล่ านี้ ล้วนต้องผ่านการสร้ างและการอธิ บายเชื่ อมโยงพระพุทธชิ นราชเข้ากับ
ความเป็ นชาติและความเป็ นไทย
เอกสารฉบับ แรกๆ ที่ ก ล่ า วถึ ง พระพุ ท ธชิ นราชคื อพงศาวดารเหนื อ ในเรื่ องสร้ างเมื อ ง
พิษณุโลกและเรื่ องสร้างพระชินสี ห์ พระชินราช โดยเป็ นเรื่ องพระเจ้าศรี ธรรมไตรปิ ฎกกษัตริ ยแ์ ห่ ง
เชี ยงแสนมีชยั ชนะเหนื อพระเจ้าพสุ จราชเมืองสัชนาไลย (ศรี สัชนาลัย) โปรดเกล้าฯ ให้จ่านกร้ อง
และจ่าการบุรณ์ (จ่าการบุญ) หาพื้นที่สร้างเมืองใหม่ พระราชทานชื่อว่าเมืองพิษณุ โลก โปรดเกล้าฯ
ให้หล่อพระพุทธรู ปสําริ ดเพื่อประดิษฐานที่พระวิหารประจําเมือง 3 องค์คือ พระชินราช พระชินสี ห์
(พระชินศรี ) และพระศรี ศาสดา ช่างหล่อพระมาจากเมืองศรี สัชนาลัย 5 คน มาจากเมืองหริ ภุญชัย 1
คน พระชิ นสี ห์และพระศรี ศาสดาหล่อได้เสร็ จเรี ยบร้อย มีเพียงพระชินราชที่หล่อถึง 3 ครั้งก็ยงั ไม่
สําเร็ จ จนพระพระอินทร์ตอ้ งแปลงกายเป็ นตาปะขาวมาช่วยหล่อพระชินราชจนสําเร็ จ93
เรื่ องการสร้างพระพุทธชิ นราชในพงศาวดารเหนือสะท้อนอะไร ชาตรี ประกิ ตนนทการ
วิเคราะห์ไว้ว่าพระพุทธชิ นราชเป็ นส่ วนหนึ่ งของการแสดงให้เห็ นถึงบุญญาธิ การของพระเจ้าศรี
ธรรมไตรปิ ฎกตามคติ “พระยาจักรพรรดิราช” ที่เหนือกว่ากษัตริ ยพ์ ระองค์อื่นๆ ทั้งการที่พระองค์
ทรงมีอาํ นาจบารมีในทางโลกย์คือ ทรงมีชยั ชนะเหนื อพระเจ้าพสุ จราชและในทางธรรมคือทรงมี
ศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา โปรดเกล้า ฯ ให้หล่ อพระพุท ธรู ป ขึ้ น 3 องค์ ทั้ง ยัง มี เรื่ องเล่ า ใน
พงศาวดารเหนือว่าพระเจ้าศรี ธรรมไตรปิ ฎกในอดีตชาติเคยเป็ นพระภิกษุ สร้างพระไตรปิ ฏกถวาย
พระกกุสนธ์เจ้า (พระกกุสันธพุทธเจ้า) 94 ซึ่ งเป็ นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในสมัยภัทรกัป นอกจาก
เป็ นการส่ งเสริ มพระบารมีของพระมหากษัตริ ยโ์ ดยตรงแล้ว ยังแสดงถึงความสําคัญของพระพุทธ
ชินราชว่าเป็ นพระพุทธรู ปพิเศษ มีความสําคัญเพราะมีพระอินทร์ มาช่วยสร้าง95 นอกจากนี้ ข้อมูล
92

ชาตรี ประกิตนนทการ, พระพุทธชินราชในประวัติศาสตร์ สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2551), หน้า 3

– 5.
พระวิเชียรปรี ชา (น้อย), พระราชพงศาวดารเหนือ (พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2501), หน้า 12 – 15.
ชาตรี ประกิตนนทการ, พระพุทธชินราชในประวัติศาสตร์ สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ , หน้า 15.
95
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 18.
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จากพงศาวดารเหนือยังบ่งชี้วา่ ช่างหล่อพระพุทธรู ปสําคัญทั้ง 3 องค์น้ นั เป็ นชาวเมืองศรี สัชนาลัยซึ่ ง
เป็ นส่ วนสําคัญที่จะสร้างให้พระพุทธชินราชเป็ นพุทธศิลป์ แบบสุ โขทัย
ต่อมาเมื่อพ.ศ. 2409 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์เรื่ องตานาน
พระพุทธชิ นราช พระพุทธชิ นศรี และพระศรีศาสดา เนื้ อหาส่ วนใหญ่อา้ งอิงจากพงศาวดารเหนือ
แต่มีส่วนที่ทรงมีพระบรมราชาธิ บายเพิ่มเติม แสดงให้เห็นถึงความคิดและสํานึกทางประวัติศาสตร์
ที่เปลี่ยนแปลงไปคือ พระองค์กล่าวถึงการสร้างเมืองพิษณุโลกด้วยสํานึกถึงความมีขอบเขตดินแดน
ทรงกล่าวว่าพระเจ้าศรี ธรรมไตรปิ ฎกต้องการสร้างเมืองพิษณุ โลกไว้ใกล้เขตแดนสยาม96 เรื่ องราว
จึงเป็ นเรื่ องของ 2 ดิ นแดนและชนชาติที่แตกต่างกันคือเมืองเชี ยงแสนซึ่ งเป็ นพวกลาวและเมือง
ศรี สัชนาลัยซึ่ งเป็ นพวกสยาม ไม่ได้เน้นให้เห็นถึงบุญญาบารมีของพระเจ้าศรี ธรรมไตรปิ ฎกเพียง
เท่านั้นอย่างในพงศาวดารเหนือและก่อนหน้านั้นก็มิได้มีการให้ความสําคัญกับเรื่ องเขตแดน97
สิ่ งที่สําคัญอีกประการหนึ่ งคือการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเชื่ อมโยง
เรื่ องราวของพระพุทธรู ปสําคัญทั้ง 3 องค์วา่ มีความเป็ นมาคู่กบั พระมหากษัตริ ยส์ ยามตั้งแต่สมัยกรุ ง
ศรี อยุธยาจนถึ งรัตนโกสิ นทร์ ทรงกล่ าวว่ากษัตริ ยพ์ ระองค์สําคัญหลายพระองค์ได้ทรงพระราช
สักการะพระพุทธรู ปเหล่านี้ ทั้งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ สมเด็จพระมหาธรรมราชา สมเด็จพระ
นเรศวร สมเด็จพระนารายณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั บรมโกศ มาจนถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้ าจุ ฬ าโลกและสมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุ รสิ งหนาท พระพุ ทธรู ป นั้นจึง เป็ นที่ นับถื อ
สักการะมาโดยตลอด98 แสดงให้เห็นว่าพระองค์พยายามสื บค้นและอธิบายความเป็ นมาของประเทศ
ทรงทําให้พระพุทธชินราช พระพุทธชิ นศรี และพระศรี ศาสดามีความสัมพันธ์กบั การสร้างตัวตน
ทางประวัติศาสตร์ของสยามด้วยการเป็ นพระพุทธปฏิมาองค์สาํ คัญที่อยูค่ ู่สยามมาเป็ นเวลานาน
ในด้านศิลปะและความงาม น่าสนใจว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงกล่าวถึง
พระพุทธชิ นราชว่าสร้ างด้วยฝี มือช่ างสยาม (ศรี สัชนาลัย/สวรรคโลก) เป็ นหลัก เพราะพระเจ้าศรี
ธรรมไตรปิ ฎกเกรงว่าถ้าให้ “ลาวชาวเมืองเชียงแสน” หล่อพระโดยลําพังแล้วจะไม่งามเท่า99 แสดง
ให้เห็ นเค้าเงื่ อนของการยกย่องฝี มือยอดเยี่ยมของช่ างสุ โขทัย อีกทั้งน่ าจะทรงเป็ นผูแ้ รกที่กล่าวว่า
พระพุทธชินราชและพระพุทธชินศรี เป็ นพระพุทธรู ปที่งดงามที่สุดในประเทศ ดังนี้
“...พระพุทธชินราชพระพุทธชินศรี สองพระองค์น้ นั งามแหลมแก่ตา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ตานานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา ([ม.ป.ท.]: โรง
พิมพ์อกั ษรนิต์ ิ, 2496), หน้า 2 – 3.
97
ชาตรี ประกิตนนทการ, พระพุทธชินราชในประวัติศาสตร์ สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ , หน้า 23 – 25.
98
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว, ตานานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา, หน้า 13 – 21.
99
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 6.
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มากกว่าพระพุทธรู ปใหญ่นอ้ ยบรรดามีในแผ่นดินสยามทั้งปักษ์ใต้ฝ่ายเหนือ
และตลอดกาลนานมาถึง 900 ปี มีผเู้ ลียนปั้นเอาอย่างไปมากก็หลายตําบล
จะมีพระพุทธรู ปที่คนเป็ นอันมากดูเห็นว่าเป็ นดีเป็ นงามกว่าพระพุทธชินราช
พระพุทธชินศรี สองพระองค์น้ ีไปก็ไม่มี...”100
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว เรื่ องราวของพระพุทธชิ นราชเป็ นที่
สนใจมากขึ้ นจากการมี งานเขี ยนที่เกี่ ยวข้องโดยเฉพาะคือพงษาวดารเหนือ เปนลิลิต เรื่ องนิทาน
พระร่ วง แลนิทานพระเจ้ าธรรมไตรยปิ ฎก นิทานพระชิ นศรี พระชิ นราช พระศาสดา 3 เรื่อง พระ
นิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์ พิมพ์เมื่อพ.ศ. 2423101 และพระราช
ปรารภเรื่ องพระพุทธชิ นราช พระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อพ.ศ.
2444 พิมพ์พระราชทานในงานฉลองพระพุ ทธชินราชจําลอง ณ วัดเบญจมบพิตร 102 หนังสื อทั้ง 2
เล่มมีเนื้ อหาดําเนิ นตามพระราชนิ พนธ์เรื่ องตานานพระพุทธชิ นราช พระพุทธชิ นศรี และพระศรี
ศาสดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั อย่างไรก็ตาม พระราชปรารภเรื่ องพระพุทธชิ น
ราชมีการอธิ บายในเชิงดินแดน เน้นยํ้าให้พระพุทธชินราชเป็ นพระคู่บา้ นคู่เมืองชาวสยามคือกล่าว
ว่าเมืองเชียงแสนของพระเจ้าศรี ธรรมไตรปิ ฎกผูส้ ร้างพระพุทธชินราชอยูใ่ นบริ เวณที่เรี ยกว่า “ลาน
นาไทย” มาเป็ นเวลานานแล้ว ทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางเครื อญาติผา่ นการแต่งงานกับผูป้ กครองกรุ ง
ศรี สัชนาลัย103 แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพยายามเชื่อมโยงและ
ดึงประเทศราชต่างๆ ให้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในพระราชอาณาเขตและพระราชอํานาจของพระองค์
สื บเนื่องมาจากการที่พระองค์ทรงดําเนินการปฏิรูปการปกครอง รวมศูนย์อาํ นาจการบริ หารมาไว้ที่
ราชสํานักส่ วนกลาง อีกทั้งพยายามเชื่อมโยงความเป็ นไทยเช่นเรี ยกล้านนาว่า “ลานนาไทย” ยืนยัน
ความชอบธรรมในการผนวกหัวเมืองล้านนามาเป็ นส่ วนหนึ่งของรัฐสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์104
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังมีพระบรมราชาธิบายเพิ่มเติมในเชิง
ความต่อเนื่องสัมพันธ์เชื้อสายของ “กษัตริ ย”์ คือ ทรงพยายามอธิ บายว่าเชื้ อสายของพระเจ้าศรี ธรรม
ไตรปิ ฎกมีความสัมพันธ์กบั กษัตริ ยส์ ยาม โดยพระเจ้าศรี ธรรมไตรปิ ฎกเป็ นกษัตริ ยร์ าชวงศ์เชียงราย
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 22.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริ ยาลงกรณ์, พงษาวดารเหนือ เปนลิลติ เรื่องนิทาน พระร่ วง แลนิทาน
พระเจ้ าธรรมไตรยปิ ฎก นิทานพระชินศรี พระชินราช พระศาสดา 3 เรื่อง (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์หลวงในพระบรมมหาราชวัง, 2423)
102
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระราชปรารภเรื่องพระพุทธชิ นราช พิมพ์ครั้งที่ 4. (กรุ งเทพฯ: โรง
พิมพ์พาณิ ชสรรพอุดม, 2471), หน้า ก.
103
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 3 – 16.
104
ชาตรี ประกิตนนทการ, พระพุทธชินราชในประวัติศาสตร์ สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ , หน้า 36.
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ต่อมามีการย้ายพระราชอาณาจักรลงใต้มาอยูท่ ี่เมืองเชลียงและกรุ งทวารวดีศรี อยุธยาตามลําดับ105 อีก
ทั้งยังทรงนับเนื่องสายสัมพันธ์ของพระนเรศวรและพระเอกาทศรถว่ามีเชื้ อสายของพระเจ้าศรี ธรรม
ไตรปิ ฎกผ่านทางพระราชมารดาด้วย106 นับเป็ นการอธิ บายความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ ให้เห็นถึ ง
ความสําคัญของผูส้ ร้างและองค์พระพุทธชินราชเอง และเป็ นการเน้นยํ้าถึงเชื้ อสายความเป็ น “ไทย”
ที่ต่อเนื่องยาวนานด้วย
เนื้ อหาในช่วงท้ายๆ ของพระราชปรารภเรื่ องพระพุทธชิ นราช เป็ นส่ วนที่พระราชนิพนธ์
เพิ่มเติมคื อ พระราชปรารภของพระองค์ที่จะจําลององค์พระพุทธชิ นราชเพราะทรงเห็ นว่ามีพุทธ
ลักษณะงดงาม เป็ นที่ เคารพศรั ทธามาเป็ นเวลายาวนาน แต่เนื่ องจากประดิ ษฐานอยู่ไกลถึ งเมือง
พิษณุ โลกจึงทรงเห็นว่าควรสร้างขึ้นใหม่เพื่อประดิษฐานไว้ที่กรุ งเทพฯ ให้ง่ายต่อการไปนมัสการ107
โดยการหล่อพระพุทธชิ นราชจําลองมีข้ ึนเมื่อพ.ศ. 2444 และในปลายปี เดียวกันนั้นก็ได้อญั เชิญมา
ประดิษฐานเป็ นพระประธานที่วดั เบญจมบพิตร
จากที่กล่าวมาจะเห็ นได้ถึงการให้ความสําคัญกับพระพุทธชิ นราช ในฐานะพระพุท ธรู ป
คู่บา้ นคู่เมืองสยาม มีพุทธลักษณะงดงามสมส่ วน แม้การให้ความหมายในแง่เป็ น “ศิลปะสุ โขทัย”
ยังไม่ชดั เจนนักก็ตาม ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันได้เกิดความกระตือรื อร้นของชนชั้นนําสยามในการ
ออกไปท่องเที่ยวสํารวจดิ นแดนในพระราชอาณาจักร มีการเก็บรวบรวมสิ่ งของจากท้องถิ่ นต่างๆ
รวมทั้งของโบราณเช่น ศิลาจารึ ก เข้ามาไว้ในพระนคร ของบางส่ วนนํามาจัดแสดงไว้ที่ “มิวเซี ยม”
หรื อพิพิธภัณฑสถาน เริ่ มมีการให้ความสําคัญกับศิลปะและโบราณคดี การศึกษาสิ่ งเหล่านี้ เพื่อเป็ น
หลักฐาน เป็ นประโยชน์ต่อการสร้าง และการอธิบายความเป็ นมาของประวัติศาสตร์ชาติ
ความพยายามสร้างประวัติศาสตร์ ชาติไทยโดยการกําหนดยุคตามลําดับราชธานี 3 แห่ ง คือ
กรุ งสุ โขทัย กรุ งศรี อยุธยา และกรุ งรัตนโกสิ นทร์ สื บสายต่อเนื่องลงมาตามพระวินิจฉัยของสมเด็จฯ
กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ 108 ส่ งผลถึงการกําหนดยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ศิลปะไทยด้วย พระ
นิ พนธ์เรื่ องแรกๆ ที่ได้กล่าวถึ งศิลปะสมัยต่างๆ ในสยามประเทศคือตานานพุทธเจดีย์สยามหรื อ
ตานานพระพุทธเจดีย์ เมื่อพ.ศ. 2469109 ตานานพระพุทธเจดีย์มีเนื้อหาหลักกล่าวถึงประวัติและการ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระราชปรารภเรื่องพระพุทธชิ นราช, หน้า 4 – 6.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 20 – 21.
107
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 30.
108
พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา พิมพ์ครั้งที่ 8. (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2534), หน้า 3.
109
หนังสื อนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในชื่ อตานานพุทธเจดีย์ เมื่อพ.ศ. 2469 เพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมมารดา
ชุ่ม พระมารดาของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ เมื่อพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2490 มีการแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนชื่ อเป็ นตานาน
พระพุทธเจดีย์ และใช้ชื่อนี้ในการพิมพ์ครั้งต่อๆ มา ฉะนั้น ผูว้ ิจยั จะใช้ชื่อว่าตานานพระพุทธเจดีย์ เช่นกัน
โปรดดู สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตานานพระพุทธเจดีย์ (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2545), หน้า
(10) – (16)
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สร้ า งพุ ท ธเจดี ย ์ต ลอดจนรู ป เคารพต่ า งๆ ตั้ง แต่ ส มัย หลัง พุ ท ธกาลเป็ นต้น มา โดยแบ่ ง ตามคติ
พระพุทธศาสนานิกายต่างๆ และตามยุคสมัย ส่ วนที่น่าสนใจคือ “ตอนที่ 9 ว่าด้วยพุทธเจดียใ์ นสยาม
ประเทศ” กล่าวถึงพระเจดียแ์ ละพระพุทธรู ปลักษณะต่างๆ ที่คน้ พบในดินแดนไทย แบ่งออกเป็ น 7
ยุคสมัย คือ สมัยทวารวดี สมัยศรี วิชยั สมัยลพบุรี สมัยเชียงแสน สมัยสุ โขทัย สมัยอยุธยา และสมัย
รัตนโกสิ นทร์ 110 อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นการกําหนดรู ปแบบยุคสมัยทางศิลปะไทยขึ้นเป็ นครั้งแรก
หลัง จากนั้นเป็ นต้นมา การแบ่ งยุคสมัย ทางประวัติศาสตร์ ศิ ล ปะไทยได้ยึดถื อตามพระ
วินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเป็ นหลัก แม้จะมีการปรับเปลี่ยนชื่อเรี ยกหรื อช่วง
ระยะเวลาในแต่ละยุคบ้าง แต่โครงสร้างยังเหมือนเดิมคือ แบ่งยุคโดยใช้ชื่อรัฐ/อาณาจักรเป็ นเกณฑ์
แบบเดียวกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ไทย ผูจ้ ดั แบ่งยุคสมัยตามแบบดังกล่าวมีท้ งั ศ. ยอร์ ช เซเดส์
หลวงบริ บาลบุรีภณ
ั ฑ์ ศ. ม.จ. สุ ภทั รดิศ ดิศกุล ศ. ดร. สันติ เล็กสุ ขุม และประยูร อุลุชาฎะ (น. ณ
ปากนํ้า)111 ซึ่ งล้วนแต่เป็ นบุคคลสําคัญในวงการประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีท้ งั สิ้ น
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรงอธิ บายรู ปแบบลักษณะของโบราณสถานและ
โบราณวัต ถุ เ นื่ อ งในศาสนาพุ ท ธของในสมัย ต่ า งๆ ไว้อ ย่า งน่ า สนใจคื อ รู ป แบบพุ ท ธศิ ล ป์ ใน
สมัยก่อนหน้าสมัยสุ โขทัยนั้นมักได้แบบอย่างหรื อรับอิทธิพลมาจากภายนอก เช่น อินเดีย ขอม ฯลฯ
แม้วา่ โบราณสถานและโบราณวัตถุเหล่านี้จะพบในประเทศไทยก็ตามและไม่ได้บ่งชี้ อย่างชัดเจนว่า
ช่างผูส้ ร้างผลงานเหล่านั้นเป็ น “คนไทย”112 แต่เมื่อกล่าวถึงพระพุทธรู ปและพุทธเจดียส์ มัยสุ โขทัย
จะได้รับการอธิ บายอีกแบบหนึ่ งว่าสร้างโดยชนชาติไทยและยังมีการผสมผสานรู ปแบบช่างจนเกิด
เป็ นลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใคร ถือเป็ นคุณสมบัติสําคัญของศิลปะสุ โขทัย กล่าวได้ว่านี่ เป็ นจุด
กําเนิดของความคิดเรื่ องศิลปะสุ โขทัยอย่างเป็ นรู ปธรรม
“...การสร้างพุทธเจดียใ์ นสมัยสุ โขทัยจึงสร้างตามคติลงั กาเป็ นพื้น แต่ถึง
กระนั้นพึงสังเกตเห็นอุปนิสัยของชนชาติไทยได้ ว่าไม่ทิ้งของดีของงามแม้เกิดขึ้น
ในลัทธิ อื่นยังคิดเลือกลักษณะที่ดีงามจากช่างต่างสํานักมาผสมกัน เพราะฉะนั้นจึง
เกิดเป็ นแบบอย่างพุทธเจดียส์ ุ โขทัย อันควรนับว่าเป็ นฝี มือเอก อาจสู้สมัยอื่นๆ ได้...”113

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตานานพระพุทธเจดีย์, หน้า 187.
รุ่ งโรจน์ ธรรมรุ่ งเรื อง, ประวัติ แนวความคิด และวิธีค้นคว้าวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะไทย (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ,
2551), หน้า 125 – 146.
112
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตานานพระพุทธเจดีย์, หน้า 187 – 222.
113
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 229.
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โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพระพุทธรู ปต่างๆ ที่มีอยูห่ รื อได้มาจากบริ เวณหัวเมืองฝ่ าย
เหนื อ เขตอิ ท ธิ พ ลของสุ โขทัยจึ ง ได้ถูก จัดประเภทให้เป็ น “ศิ ล ปะสุ โขทัย ” การก่ อรู ป และสร้ า ง
คําอธิ บายให้ศิลปะสุ โขทัยว่าเป็ นศิลปะไทยที่มีเอกลักษณ์ สวยงามเป็ นอุดมคติไม่แพ้ประวัติศาสตร์
ชาติ ไ ทยกระแสหลัก เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งระยะเวลานี้ และได้รั บ การสานต่ อ จากนัก วิ ช าการด้า น
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เช่น ศ. ยอร์ ช เซเดส์ หลวงบริ บาลบุรีภณ
ั ฑ์ ศ. ศิลป์ พีระศรี ศ. ม.จ. สุ ภทั รดิศ
ดิศกุล เขียน ยิม้ ศิริ สงวน รอดบุญ เป็ นต้น
ศิลปะสุ โขทัยมีภาพลักษณ์เป็ นศิลปะไทยแท้ มีลกั ษณะที่ “คลาสสิ ก” สะท้อนความรุ่ งเรื อง
ของบ้านเมือง ความคิดสร้ างสรรค์และศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาลัทธิ เถรวาท นอกจากลักษณะ
โดยรวมของศิลปะสุ โขทัยที่ผวู ้ ิจยั กล่าวถึงไปในตอนต้นแล้ว จะขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
อธิ บ ายความพิ เศษ การพรรณนาความงดงาม และการตี ความศิ ลปะสุ โขทัย จากผลงานของ นัก
ประวัติศาสตร์ ศิลปะคนสําคัญหลายท่านเพื่อแสดงให้เห็ นถึ งกระแสความคิดเรื่ องประวัติศาสตร์
ศิลปะสุ โขทัยซึ่ งยังคงอยูใ่ นสังคมไทยและส่ งผลถึงความเข้าใจของคนทัว่ ไปด้วย เช่น ศ. ศิลป์ พีระ
ศรี กล่าวถึ งศิลปะสุ โขทัยโดยเชื่ อมโยงเข้ากับเอกลักษณ์ความเป็ นไทยและการเป็ นแรงบันดาลให้
ศิลปิ นไทยตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปั จจุบนั คําอธิ บายเช่นนี้ เปรี ยบเสมือนข้อสรุ ปอย่างดีที่วา่ สุ โขทัยเป็ น
ยุคทองและศิลปะสุ โขทัยเป็ นศิลปะไทยแท้ ตามตัวอย่างดังนี้
“...ศิลปิ นสมัยสุ โขทัยได้บรรจุลกั ษณะพิเศษโดยเฉพาะของชนชาติไทย
ไว้ในงานประติมากรรมของตนเอง ซึ่งลักษณะของเชื้อชาติเหล่านี้ ได้ถ่ายทอด
จากงานประติมากรรมมาสู่ งานจิตรกรรมอีกต่อหนึ่งด้วย (...) เพราะว่าศิลปิ น
ปั จจุบนั นั้น จะโดยจิตสํานึกหรื อปราศจากจิตสํานึกก็ตาม ได้ยอมรับเอาความ
บันดาลใจจากศิลปแห่ง “ยุคทอง” ของเราไว้ เรื่ องนี้ไม่เกี่ยวกับความรู้สึกของ
การลอกเลียนแบบ หรื อความปรารถนาที่จะเนรมิตศิลปในลัทธินิยมการฟื้ นฟู
ศิลปของยุครุ่ งเรื องแต่อย่างใด หากแต่เป็ นดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเป็ นเพราะ
ศิลปิ นสมัยสุ โขทัยได้ประทับลักษณะที่แท้จริ งของชนชาติไทย ลงไว้ในศิลป
ของตน และลักษณะของเชื้อชาติดงั กล่าวนี้จะดํารงคงอยูช่ ว่ั นิรันดร
อิทธิ พลอันยิง่ ใหญ่ของศิลปสุ โขทัยนั้น มีอยูท่ ว่ั ไปในแบบอย่างอื่นๆ
ของศิลปไทย ซึ่งอาจสังเกตเห็นได้จากพระพุทธรู ปในภาคเหนือและในสมัย
อยุธยาด้วย”114
ศิลป์ พีระศรี , “ศิลปสุโขทัย.” ใน ศิลปวิชาการ: ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี, 261 – 281. วิบูลย์ ลี้สุวรรณ,
บรรณาธิการ, (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ , 2546), หน้า 277. การเน้นตัวหนาและการสะกดคําคงไว้ตาม
114

189

งานเขียนเกี่ ยวกับศิลปะสุ โขทัยของศ. ศิลป์ พีระศรี ล้วนเป็ นไปในแนวทางนี้ แทบทั้งสิ้ น
นอกจากนี้ ลู กศิ ษย์ของท่านยังได้รับอิทธิ พลไปด้วย เช่ น งานเขียนของเขียน ยิ้มศิริ พรรณนาถึ ง
ความเป็ นยุคทองของสุ โขทัยทั้งด้านการเมือง การปกครอง สังคมและศาสนาที่เจริ ญถึงขีดสุ ดและ
ส่ งผลให้ช่างเกิด “พุทธิปัญญา” สร้างสรรค์ทางศิลปะที่ยอดเยีย่ ม เช่น
“ความไหวตัวอย่างสู งสุ ดของการสร้างพระพุทธรู ปสมัยสุ โขทัยนั้นอยูท่ ี่
ศิลปิ น คือ ช่างปั้น มีสุนทรี ยภาพอันประเสริ ฐเป็ นเลิศ ศิลปิ นได้เข้าถึงข้อเท็จจริ งใน
ธรรมของพระศาสดา ศิลปิ นมีความเป็ นอยูใ่ กล้ชิดกับธรรมชาติ ศึกษาธรรมชาติ
และแล้วจึงเนรมิตงานออกมาเป็ นเอกเทศไม่ข้ ึนอยูใ่ นอิทธิพลใดๆ อีกต่อไป การ
สร้างพระพุทธรู ปสมัยนี้จึงมีความสมบูรณ์อย่างยอดเยีย่ ม หาสมัยใดเสมอเหมือน
ได้ยาก...”115
เมื่อกล่าวถึงพระพุทธรู ป สิ่ งนี้เป็ นสัญลักษณ์สําคัญยิง่ ของศิลปะสุ โขทัยเพราะได้รับการยก
ย่องจากนักประวัติศาสตร์ ศิลปะว่ามีลกั ษณะอ่อนช้อยงดงาม โดยเฉพาะพระปางมารวิชยั พระสี่
อิริยาบถ (ยืน เดิ น นัง่ นอน) และพระปางลีลา ซึ่ งช่ างสุ โขทัยนิ ยมสร้าง หลวงบริ บาลบุรีภณ
ั ฑ์ได้
กล่าวถึงลักษณะที่โดดเด่นของการพระพุทธรู ปสุ โขทัยไว้วา่ “บรรดาศิลปทั้งหมดของประเทศไทย
ศิลป (การทําพระพุทธรู ปของ) สมัยสุ โขทัยเป็ นความคิดความอ่านของตนเองมากที่สุด และทําให้
เกิดความเลื่อมใสได้มากที่สุด”116 โดยเฉพาะพระพุทธชินราชซึ่ งมีการพรรณนาถึงความงดงามอย่าง
อัศจรรย์ว่า “...ความงามของพระพุทธชิ นราชเป็ นความงามที่สามารถจะหน่ วงเหนี่ยวใจมนุ ษย์ แม้
ไม่เคยนับถือพระพุทธศาสนาเลยก็ให้เพลิดเพลินในการชมพระลักษณะของพระองค์ได้ต้ งั หลายๆ
ชัว่ โมง…”117 เนื่องด้วยพุทธปฏิมาของสกุลช่างสุ โขทัยนั้นมีความพิเศษคือ “...รู ปปฏิมาเหล่านี้ แสดง
ให้เห็นลักษณะอันเหนื อโลกี ยอ์ ย่างแจ้งชัดเป็ นพิเศษ และความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ในอุดมคติอนั
สู งสุ ดของพระพุทธศาสนา แบบรู ปงามสง่าและเรี ยบร้อยที่สุด” อีกทั้งยังมีลกั ษณะเมตตากรุ ณา
ต้นฉบับ บทความนี้ แปลโดยเขียน ยิม้ ศิริ แต่ไม่ได้ลงวันที่ที่ศ. ศิลป์ เขียน อย่างไรก็ตาม พอจะประมาณได้ว่าเขียนก่อน พ.ศ. 2505 ซึ่ง
เป็ นปี ที่ท่านถึงแก่กรรม
115
เขียน ยิม้ ศิริ, พุทธานุสรณ์ (พระนคร: บุญส่ งการพิมพ์, 2500), หน้า 95.
116
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ หลวงบริ บาลบุรีภณั ฑ์, เรื่องโบราณคดี จากลายพระ
หัตถ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ กับ ของศาสตราจารย์ หลวงบริ บาลบุรีภณ
ั ฑ์ (พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร, 2503), หน้า
166. วงเล็บและการสะกดคําคงไว้ตามต้นฉบับ
117
หลวงบริ บาลบุรีภณั ฑ์, ชุ มนุมโบราณคดี (พระนคร: เขษมบรรณกิจ, 2503), หน้า 110.
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อ่อนหวาน น่ าเลื่ อมใสต่างจากพระพุทธรู ปสมัยทวารวดี ลพบุรี และเชี ยงแสนที่ “เป็ นของดูไม่
เคลื่อนไหวและวางอุเบกขาเฉยๆ”118 ความงดงามมีเอกลักษณ์ของพระพุทธรู ปสุ โขทัย ได้ถูกให้
ความหมายว่าเป็ นเพราะศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนา เป็ นการความเคารพอย่างสู งสุ ด
ของช่างสมัยสุ โขทัย ยิง่ ตอกยํ้าความพิเศษของศิลปะสุ โขทัยที่มีรูปแบบงามสง่าแต่แฝงไว้ดว้ ยความ
กลมกลืน เรี ยบง่าย และสมถะสมกับเป็ นศิลปะที่มีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาขึ้นไปอีก
นอกจากภาพที่ปรากฏแก่ สายตาผูค้ นและถูกให้ความหมายไปในทางงดงามเป็ นเลิศแล้ว
ศิลปะสุ โขทัยยังได้รับการตี ความมากขึ้ นไปอีกซึ่ งน่ าจะเป็ นผลมาจากการเชื่ อมโยงเรื่ องสุ โขทัย
ภายใต้ความคิดแบบประวัติศาสตร์ชาติเข้ากับศิลปะ เช่น ในบทความที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2497
ของศ. ยอร์ ช เซเดส์ เน้นยํ้าให้เห็นว่าศิลปะสุ โขทัยเป็ นส่ วนหนึ่ งของปฏิกิริยาต่อต้านผูร้ ุ กรานอย่าง
พวกขอม ทั้งยังให้ความหมายที่ยงิ่ ใหญ่วา่ ศิลปะที่มีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองนี้ เกิดขึ้นเพราะ “ความ
พยายามที่จะเป็ นอิสระของชนชาติไทย”119 ดังคําอธิบายว่า
“...ช่างไทยทํางานในบรรยากาศแห่งการปฏิวตั ิ ในปฏิกิริยาต่อต้าน
สิ่ งซึ่ งเป็ นขอมทุกสิ่ งทุกอย่างไม่วา่ จะเป็ นทั้งด้านการเมือง สังคมหรื อทางด้าน
พุทธิ ปัญญา ไม่วา่ ช่างไทยจะทําไปโดยรู้สึกตัวหรื อไม่ เขาก็ได้สร้างศิลปกรรม
แบบที่แตกต่างที่สุดจากศิลปขอม”120
ตัวอย่างสําคัญอีกเรื่ องหนึ่งคือการตีความพุทธลักษณะพระพุทธรู ปสุ โขทัยของหลวงวิจิตร
วาทการในปาฐกถาเรื่ อง “วัฒนธรรมสุ โขทัย” แสดงที่กรมโฆษณาการ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2482
เห็ นได้ชดั ว่าหลวงวิจิตรวาทการพยายามเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐนิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงครามซึ่ งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชาติให้รุ่งเรื อง มีวฒั นธรรม และทําให้คนไทยรู้สึกรักชาติ
“พระพุทธรู ปที่พอจะลงความเห็นเชื่อได้วา่ พ่อขุนรามคําแหงทรงสร้างก็
มีเพียง 3 ชนิด คือ พระเดิน พระยืน และพระมารวิชยั ชนิดที่จะได้พบเห็นมากที่สุด
คือ พระพุทธรู ปในท่าเดินซึ่ งเรี ยกว่า พุทธลีลา ซึ่ งเป็ นเครื่ องสอนใจคนให้กา้ วเดิน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ หลวงบริ บาลบุรีภณั ฑ์, เรื่องโบราณคดี จากลายพระ
หัตถ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ กับ ของศาสตราจารย์ หลวงบริ บาลบุรีภณ
ั ฑ์ , หน้า 169 และ 177 – 178.
119
ยอร์ช เซเดส์, “ศิลปไทยสมัยสุโขทัย,” ใน ตานานอักษรไทย ตานานพระพิมพ์ การขุดค้ นที่พงตึก และความสาคัญ
ต่ อประวัติศาสตร์ สมัยโบราณแห่ งประเทศไทย ศิลปไทยสมัยสุ โขทัย ราชธานีร่ ุ นแรกของไทยในพุทธศตวรรษที่ 19 (พระนคร: คุรุ
สภา, 2507), หน้า 118 - 119.
120
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 119.
118
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ให้กา้ วหน้าไม่หยุดเฉย...การสร้างพระพุทธรู ปเดินไว้มากๆ ก็เพื่อให้คนบูชาความ
ขยันขันแข็ง และความก้าวหน้า นอกจากพระพุทธรู ปเดิน ก็มีพระพุทธรู ปยืน เช่น
พระอัฏฐารส ซึ่ งสอนใจคนถึงอุฏฐานะสัมปทา ความขยันหมัน่ เพียรและความ
ไม่ประมาท หากเป็ นพระนัง่ ก็มีแต่แบบปางมารวิชยั ซึ่ งสอนให้ต่อสู้เอาชนะ...เป็ น
เครื่ องสอนใจให้ต่อสู ้ไม่ถอยหนี” 121
พื้นฐานความคิดของการตีความแบบนี้ มิได้แตกต่างไปจากการตีความของศ. ยอร์ ช เซเดส์
ในแง่ ที่ว่าสภาพการเมือง สังคม ศาสนา และความคิดของผูค้ นมีผลต่อการสร้ างสรรค์ทางศิลปะ
แม้ว่าเหตุผลที่หลวงวิจิตรวาทการใช้สนับสนุนความคิดของตนเองจะฟั งดูไม่สมเหตุผลเท่าใดนัก
แต่การตีความเช่นนี้เป็ นการให้คุณค่าแก่ศิลปะสุ โขทัยและตอกยํ้าความเป็ นอุดมคติมากยิง่ ขึ้น
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยกระแสหลักได้เกิดปั ญหาข้อโต้แย้งขึ้นมาหลายเรื่ อง ปั ญหาดังกล่าว
กระทบต่อประวัติศาสตร์ ศิลปะสุ โขทัยด้วยเพราะโครงเรื่ องและเนื้อหาของศิลปะสุ โขทัยเป็ นส่ วน
หนึ่ งของประวัติศาสตร์ ชุดนี้ อย่างแยกไม่ออก เพียงแค่ขอ้ สงสัยเรื่ องศิลาจารึ กพ่อขุนรามคําแหงก็
กระเทื อนไปถึ งการกําหนดอายุศิลปะสุ โขทัยจนนํามาสู่ การทบทวนความรู้ ครั้ งใหญ่ ข้อถกเถี ย ง
ในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะมักวนเวียนอยู่กบั เรื่ องนี้ 122 ส่ วนความงดงาม ความเป็ นอุดมคติ และ
ความเป็ นไทยแท้ของศิลปะสุ โขทัยยังคงอยูแ่ ละเป็ นภาพลักษณ์ของศิลปะสุ โขทัยตราบเท่าทุกวันนี้
เหตุที่ภาพลักษณ์เช่นนี้ ยงั อยู่ในสังคมไทยเป็ นเพราะประวัติศาสตร์ ศิลปะสุ โขทัยเป็ นเรื่ อง
เดี ย วกับประวัติศาสตร์ ช าติ ไทยกระแสหลัก ความรู้ ที่เกิ ดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อพ.ศ. 2469 ในหนังสื อ
ตานานพระพุทธเจดีย์ ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้รับการยอมรับมาตั้งแต่ตน้ โดย
ไม่มีผใู ้ ดแย้งหรื อหักล้างพระมติ ทั้งยังมีการเสริ มส่ ง อธิ บายเพิ่มเติม และตีความไปในทางที่เป็ น
อุดมคติยิง่ ขึ้นอีกด้วย ความรู ้ชุดดังกล่าวยังสื บทอดกันมาในหมู่นกั ประวัติศาสตร์ สายอนุรักษ์นิยม
เป็ นส่ วนใหญ่และถูกสร้างให้กลายเป็ นความคิดกระแสหลักในสังคมไทย
อย่างไรก็ตาม มีผอู้ อกมาโต้แย้งบ้างแต่ไม่สามารถทําอะไรได้มากนัก เช่น ดร. พิริยะ ไกร
ฤกษ์ เสนอให้ท บทวนเรื่ องการกําหนดอายุศิลปะและตรวจสอบความถูกต้องของการสร้ างองค์
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะสุ โขทัย ผ่านบทความ “ประวัติศาสตร์ ศิลปะสุ โขทัย โครงสร้างที่
ต้องเปลี่ยนแปลง” ตี พิมพ์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2537 ต่อมามีการปรับปรุ งและพิมพ์รวมเล่มในพ.ศ.
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, “วัฒนธรรมสุ โขทัย,” ใน ปาฐกถาและคาบรรยาย เล่ม 1 (กรุ งเทพมหานคร: สร้างสรรค์
บุค๊ ส์, 2546), หน้า 390 – 391.
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ชํานาญ แสนศิริโฮม, “โลกศิลปะ” กรุงเทพฯ พ.ศ. 2325 – 2510: การเปลีย่ นแปลงในความคิด “ศิลปะสุ โขทัย”, หน้า
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2545 พิริยะได้แสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่ องของการกําหนดอายุศิลปะสุ โขทัยที่อยูใ่ นที่อยูใ่ นหนังสื อ
พระราชนิ พนธ์เที่ยวเมืองพระร่ วง เนื่องจากใช้วิธีการเทียบเคียงโบราณสถานนิ รนามที่พบในเมือง
เก่าสุ โขทัยและสวรรคโลกกับสถานที่ที่กล่าวถึงในพงศาวดารและศิลาจารึ กหลักที่ 1 เป็ นข้อมูลหลัก
พิริยะเห็ นว่าอาจมีความผิดพลาดทางด้านระเบียบวิธีวิจยั และควรได้รับการทบทวนใหม่ รวมทั้ง
ตรวจสอบจากหลักฐานอื่นๆ เช่ น หลักฐานภาพวาดลายเส้นในบันทึกของชาวต่างชาติ แต่ปัญหาที่
ทําให้การกําหนดอายุน้ ี เปลี่ยนแปลงได้ยากเป็ นเพราะพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปทั้งจากสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ศ. ยอร์ ช
เซเดส์ รวมไปถึงนักวิชาการในปั จจุบนั ด้วย แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งให้ก ารกําหนดอายุ
รัดกุมขึ้นบ้างแต่ “โครง” เดิมจากเที่ยวเมืองพระร่ วงยังคงอยู่ ทําให้การค้นคว้าและการถกเถียงของ
นักวิชาการด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ศิลปะยัง ติดกรอบอยูก่ บั ภาพประวัติศาสตร์ สุโขทัยใน
เที่ยวเมืองพระร่ วง และวนเวียนอยู่กบั เรื่ องที่ว่าโบราณสถานแต่ละแห่ งสร้ างขึ้นในสมัยกษัตริ ย ์
สุ โ ขทัย พระองค์ใ ดแต่ ไ ม่ ส ามารถหลุ ด กรอบของยุค สมัย ได้123 ข้อ เสนอของพิ ริ ย ะได้รั บ การ
ตอบสนองบ้าง เกิดการถกเถียงโต้แย้งในวงวิชาการแต่เพียงช่วงหนึ่ งก็เงียบไป ปั จจุบนั ภาพลักษณ์
ของศิลปะสุ โขทัยก็ยงั คงเป็ นความภาคภูมิใจของชาติ มีคุณค่าต่อการท่องเที่ยวเพราะดึงดูดผูค้ นด้วย
ความเป็ นไทยแท้และงดงาม
ในบทนี้ ผวู ้ ิจยั กล่าวถึงการสร้างความเป็ นอุดมคติซ่ ึ งเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้ งถึงการอธิ บายเรื่ อง
ความเป็ นไทยแท้ที่มีแบบฉบับมาจากสุ โขทัยในฐานะราชธานี แห่ งแรก ผ่านเรื่ องศิลาจารึ ก การ
ปกครองแบบพ่อปกครองลูก ชื่อและความหมายของคําว่า “สุ โขทัย” รวมไปถึงประวัติศาสตร์ ศิลปะ
สุ โขทัยที่ถูกสร้ างให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ ชาติไทยกระแสหลัก จนเรื่ องราวติดอยู่ในความ
ทรงจําร่ วมของสังคมทุกครั้งเมื่อนึกถึงประวัติศาสตร์สุโขทัย
หลัง จากที่ ผ่ า นการสร้ า งให้ สุ โ ขทัย เป็ นส่ ว นหนึ่ งของชาติ เป็ นราชธานี แ ห่ ง แรกใน
ประวัติศาสตร์ ไทย ทั้งยังสร้ างความเป็ นรัฐในอุดมคติให้อีกด้วยแล้ว ในช่ วงเวลาต่อไปจะเริ่ มมี
ประวัติศาสตร์ กระแสรองขึ้นมาโต้แย้ง รวมทั้งยังมีการสื บทอดเรื่ องเล่า เค้าโครงประวัติศาสตร์ ฉบับ
ทางการและส่ งเสริ มประวัติศาสตร์ กระแสหลักให้แข็งแกร่ งขึ้นอีกด้วย

โปรดดู พิริยะ ไกรฤกษ์, “ประวัติศาสตร์ศิลปะสุโขทัย โครงสร้างที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลง,” ใน ศิลปะสุ โขทัยและ
อยุธยา: ภาพลักษณ์ที่ต้องเปลีย่ นแปลง (กรุ งเทพฯ: บริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ ง, 2545), หน้า 3 – 57.
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บทที่ 6
ส่ งเสริมและโต้ แย้ ง: การสร้ างประวัตศิ าสตร์ สุโขทัย พ.ศ. 2496 – 2534
สถานะของประวัติศาสตร์สุโขทัยช่วงพ.ศ. 2450 – 2495 ถือได้วา่ เป็ น “ยุคสร้าง” ให้สุโขทัย
เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของประวัติศ าสตร์ ช าติ ไ ทย เนื่ อ งมาจากเกิ ดแนวคิ ด เรื่ องรั ฐ ชาติ เกิ ด ส านึ ก ทาง
ประวัติศาสตร์ แบบใหม่ข้ ึน สุ โขทัยกลายเป็ นราชธานีแห่ งแรกของไทย มีภาพลักษณ์เป็ นเมืองอุดม
สมบูรณ์ มีความสุ ข การอธิ บายประวัติศาสตร์ ในหลายเรื่ องทั้งการปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิ จ
สังคม ฯลฯ มักย้อนไปที่สมัยสุ โขทัย เนื่ องด้วยถือเป็ นจุดตั้งต้นของประวัติศาสตร์ ไทย มี การให้
ความหมายว่า ความเป็ น “สุ โขทัย ” คื อความเป็ น “ไทย” ที่ แท้จริ ง มาแต่ ด้ งั เดิ ม และเป็ นอุ ดมคติ
ประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวเหล่านี้ได้กลายเป็ นพื้นฐานความคิดสาคัญที่นกั ประวัติศาสตร์ สมัยต่อมา
ได้ศึกษาต่อยอดหรื อโต้แย้งประวัติศาสตร์กระแสหลักที่ถูกสร้างขึ้น
เมื่อถึ งช่ วงพ.ศ. 2495 จนถึ งพ.ศ. 2534 ผูว้ ิจยั ถื อว่าเป็ นช่ วงการ “ส่ งเสริ มและโต้แย้ง ”
ประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย จะได้รั บ การสร้ า งและศึ ก ษาในแง่ มุ ม ที่ ก ว้า งขวางขึ้ น ใช้ห ลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ใหม่ๆ มีการศึกษาต่อยอดความรู้เดิ ม ประวัติศาสตร์ ที่สร้างมาในยุคก่ อนหน้านี้ จะ
กลายเป็ นประวัติศาสตร์กระแสหลักหรื อประวัติศาสตร์ สุโขทัยแบบทางการ ถือเป็ นการ “ส่ งเสริ ม”
ฐานความคิดและความรู้ ประวัติศาสตร์ สุโขทัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2450 เป็ นต้นมาให้แข็งแกร่ งขึ้น
ในขณะเดี ยวกันยังเกิดการ “โต้แย้ง” ประวัติศาสตร์ กระแสหลักขึ้นด้วย มีการศึกษาประวัติศาสตร์
สุ โขทัยในมุมมองใหม่ๆ ตีความหลักฐานแตกต่างไปจากเดิม เกิดเป็ นประวัติศาสตร์ กระแสรองและ
ประวัติศาสตร์ ทางเลือกขึ้นมาท้าทายหรื อคัดค้านประวัติศาสตร์กระแสหลัก
ในบทที่ 6 ผูว้ ิจยั จะกล่าวถึงการสร้างประวัติศาสตร์ สุโขทัยกระแสหลักและกระแสรอง
วิเคราะห์ฐานความคิดที่รับรองประวัติศาสตร์ เหล่านี้ อยู่ วิเคราะห์ลกั ษณะการรับส่ งหรื อต่อต้านกัน
ทางแนวคิด รวมไปถึงการดารงอยู่ของประวัติศาสตร์ สองกระแสนี้ ในสังคมไทยซึ่ งเป็ นตัวบอกได้
ว่าเหตุใดประวัติศาสตร์ สุโขทัยกระแสหลักจึงยังดารงอยูใ่ นสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบนั
จากการศึกษาพบว่าประวัติศาสตร์ กระแสหลัก มีอิทธิ พลอย่างสู งและดารงตนอย่างมัน่ คง
แข็งแกร่ งในสังคมไทย เนื่ องมาจากได้รับการสร้างโดยชนชั้นนาไทยและแม้จะเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองแล้วก็ยงั คงมีผสู ้ ื บทอดเรื่ องราวนั้น โดยเฉพาะรัฐไทยซึ่ งเป็ นผูค้ วบคุมความรู้กลุ่มสาคัญ อีก
ทั้งยังเป็ นเรื่ องเล่าที่สอดคล้องกับความรับรู้ของสังคมไทย ประวัติศาสตร์ กระแสรองที่ ดูเสมือนว่า
ออกมาโต้แย้งประวัติศาสตร์ กระแสหลัก กลับถูกดูดกลื นเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์
กระแสหลักหรื อมิฉะนั้นก็เป็ นเพียง “เรื่ องเล่า” ในอีกแง่หนึ่ ง ทาได้เพียง “คัดง้าง” แต่ไม่มีพลังพอที่
“ล้มล้าง” ประวัติศาสตร์ฉบับทางการของรัฐไทยได้
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6.1 ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ สุโขทัยกระแสหลัก
ก่อนทศวรรษที่ 2490 เนื้ อหาประวัติศาสตร์ สุโขทัยมัก เป็ นไปในแนวประวัติศาสตร์ ชาติ
เกี่ ย วข้อ งกับ กษัต ริ ย ์ การปกครอง ความรุ่ ง เรื อ งและเสื่ อ มโทรมของอาณาจัก รเป็ นส่ ว นใหญ่
ภาพลัก ษณ์ ข องสุ โ ขทัย ค่ อนข้า งเป็ นยุค สมัย ที่ ดีง ามและเป็ นอุ ด มคติ สมเป็ นราชธานี แ ห่ ง แรก
จุดเริ่ มต้นความเป็ นไทยแท้ เป็ นไปตามประวัติศาสตร์ นิพนธ์ในแนวทางของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ประวัติศาสตร์กระแสนี้ยงั คงดาเนินต่อมาและแพร่ กระจายไปในวง
กว้างยิ่งขึ้น โดยมีผสู้ ื บทอดและสร้างเสริ มป็ นนัก ประวัติศาสตร์ อนุรักษ์นิยมที่ ดาเนินรอยตามพระ
วินิจฉัยของพระองค์และได้รับอิ ทธิ พลจากแนวคิดประวัติศาสตร์ ชาติที่เน้นความต่อเนื่ องของยุค
สมัยและราชธานีหลักทั้ง 4 แห่ ง นอกจากนี้ รัฐยังมีบทบาทในการสร้างและส่ งเสริ มประวัติศาสตร์
สุ โขทัยในแบบที่รัฐต้องการผ่านช่องทางสื่ อสาร รวมไปถึงโครงการต่างๆ ด้วย
ย้อนไปในสมัยสิ้ นสุ ดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2488 โดยเฉพาะในรัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ครั้งที่ 2 (8 เมษายน 2491 – 16 กันยายน 2500) เกิดความสนใจเรื่ องโบราณคดี ของ
สุ โขทัยอย่างจริ งจังจนเป็ นจุดเริ่ มต้นการเข้าไปขุดค้นรวมทั้งบูรณะฟื้ นฟูเมืองเก่าสุ โขทัย เมื่อพ.ศ.
2496 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรมในขณะนั้น
เดินทางไปเยีย่ มราษฎรและตรวจราชการที่จงั หวัดทางภาคเหนือ รวมทั้งจังหวัดสุ โขทัยและเขตเมือง
เก่าด้วย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เห็นว่าสุ โขทัยควรได้รับการฟื้ นฟูบูรณะ1 เมื่อตัดสิ นใจจะบูรณะ
จึงได้มีการหาข้อมูลและแผนที่มาดูประกอบการพิจารณาว่าจะวางแผนดาเนินการอย่างไร ขณะนั้น
ข้อมูลทางโบราณคดี ของเมื องเก่ าสุ โขทัยยังมีน้อย ไม่มีรายละเอียดมากมายนัก สิ่ งที่หามาได้ใน
ขั้นต้นคือแผนที่เมืองเก่าสุ โขทัยและหนังสื อเที่ยวเมืองพระร่ วง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ่ งมีแผนที่เมืองสุ โขทัยเก่าอีกชุดหนึ่งอยูใ่ นเล่ม2
ในปี เดี ยวกัน คณะรัฐมนตรี ลงมติให้ปรับปรุ งจังหวัดสุ โขทัย เป็ น “จังหวัดวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ข องชาติ ”3 มีก ารจัดตั้ง โครงการ จัดสรรงบประมาณ และตั้ง คณะกรรมการฟื้ นฟู
บูรณะเมืองเก่าจังหวัดสุ โขทัย ต่อมาได้ต้ งั “คณะอนุ กรรมการรวบรวมประวัติศาสตร์ สุโขทัย ” อีก
คณะหนึ่งเพื่อจัดทาหนังสื อคู่มือการศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัย มีพระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียร
โกเศศ) นักปราชญ์และนักการศึกษาคนสาคัญของไทยเป็ นประธานอนุกรรมการ มีอนุ กรรมการอีก
“เชิดชูสุโขทัย,” สยามรัฐ (3 มิถุนายน 2496)
หจช., ศธ. 0701.26.1.1/1 (10) เรื่ อง “แต่งตั้งข้าราชการ”. และ หจช., ศธ. 0701.26.1.1/1 (13) เรื่ อง “เรื่ องปรับปรุ ง
จังหวัดสุโขทัย”.
3
หจช., ศธ. 0701.26.1.1/1 (12) เรื่ อง “หนังสื อจากอธิ บดีกรมศิลปากร พันโท หลวงรณสิ ทธิ พิชยั ถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สุโขทัย วันที่ 15 มิถุนายน 2496.”
1
2
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6 ท่านคือ หลวงบริ บาลบุรีภณ
ั ฑ์ (ป่ วน อินทุวงศ์) ผูช้ านาญการด้านโบราณคดีไทยและต่อมาเป็ น
คณบดีคนแรกของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างพ.ศ. 2498 – 2504 นายธนิต อยู่
โพธิ์ ต่อมาเป็ นอธิ บดี กรมศิลปากรในพ.ศ.2500 นายตรี อมาตยกุล ผูม้ ีบทบาทสาคัญในการเขียน
หนัง สื อ ประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย ม.ร.ว.สุ ม นชาติ สวัส ดิ กุ ล อาจารย์แ ผนกวิช าภู มิ ศ าสตร์ แ ละ
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย นายชิน อยู่ดี นักวิชาการด้านโบราณคดี
และนายสมพร อยูโ่ พธิ์ ผูส้ นใจด้านพุทธศิลป์ และมีผลงานเรื่ องพระพุทธรู ปปางต่างๆ ในประเทศ
ไทย4 ในเวลาต่อมา ส่ วนหนึ่งของบุคคลกลุ่มนี้ได้เป็ นคณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทย มีส่วน
สาคัญในการสร้างประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สุโขทัยฉบับทางการ

ภาพที่ 6.1 คณะอนุกรรมการรวบรวมประวัตศิ าสตร์ สุโขทัยและช่ างภาพ พร้ อมด้ วยผู้ว่าราชการจังหวัดสุ โขทัย
ถ่ายรู ป ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2496
(ที่มา: ธนิต อยูโ่ พธิ์, งานบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุ โขทัย (พระนคร: กรมศิลปากร, 2507)
แถวหน้า นายตรี อมาตยกุล หลวงบริ บาลบุรีภณ
ั ฑ์ พระยาอนุมานราชธน
นายเชื่อม ศิริสนธิ (ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุโขทัย) นายธนิต อยูโ่ พธิ์
แถวหลัง นายชลหมู่ ชลานุเคราะห์ (ผูช้ ่วยช่างภาพ) นายระบิล บุนนาค (ช่างภาพ)
ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกลุ นายสมพร อยูโ่ พธิ์

ธนิ ต อยูโ่ พธิ์ , “คาสัง่ กระทรวงวัฒนธรรมที่ 84/2496 เรื่ อง ตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมประวัติศาสตร์ สุโขทัย,” ใน
งานบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุ โขทัย ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ สุ มนชาติ สวัสดิกุล วันที่ 31 พฤษภาคม
2507, (พระนคร: กรมศิลปากร, 2507), หน้า 68 – 69.
4
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สิ่ งที่น่าสนใจคือในเวลานั้นเป็ นระยะที่รัฐบาลไทยกาลังเฝ้ าระวังภัยคอมมิวนิสต์ ในขั้นแรก
คณะรัฐมนตรี มิมติมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมรับไปพิจารณาดาเนินการฟื้ นฟูจงั หวัดสุ โขทัย
เพื่อ “เตรี ยมไว้ต่อต้านวิธีดาเนิ นการจัดตั้งรัฐไทยอิสสระของฝ่ ายคอมมิวนิสต์” เมื่อเรื่ องผ่านการ
พิจารณาแล้ว จุดมุ่งหมายการฟื้ นฟูบูรณะสุ โขทัยคือการทาให้สุโขทัยเป็ นที่ศึกษาทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของชาติ 5 นับ ว่า น่ า สนใจอย่า งยิ่งที่ รัฐบาลขณะนั้นคิ ดเอา “ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมไทย” มาสู ้กบั คอมมิวนิ สต์ เพื่อให้คนไทยได้สานึกในความเป็ นไทยที่ยงั คงมีอิสระ กินดี
อยู่ดี อยู่ใ นชาติ ที่ มี ป ระวัติ ค วามเป็ นมาอย่า งยาวนาน มี ว ฒ
ั นธรรมที่ ง ดงาม ตรงข้า มกับ พวก
คอมมิวนิ สต์ กล่าวได้วา่ เป็ นการแยกแยะ “ความเป็ นไทย” และ “ความเป็ นคอมมิวนิสต์” ออกจาก
กัน เรื่ องฟื้ นฟูความเป็ นไทยสู ้ภยั คอมมิวนิสต์จึงน่าขบคิดต่อไปว่ารัฐบาลได้ทาเช่นนี้ หรื ออย่างน้อย
มีความคิดว่าจะทากับจังหวัดใดอีกบ้าง
นอกจากการฟื้ นฟูบูรณะจังหวัดและเมืองเก่าสุ โขทัยแล้ว ความสนใจประวัติศาสตร์ สุโขทัย
ของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามมีอยูม่ ากพอสมควร เช่น เมื่อถึงวาระครบรอบวันคล้ายเกิดของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 มีการจัดพิมพ์หนังสื อประวัติศาสตร์
สุ โขทัย (ภาค 1) ขึ้นมา โดยรวบรวมงานเขียนเก่าที่เคยตีพิมพ์มาแล้วมาตีพิมพ์อีกครั้ง ส่ วนใหญ่เป็ น
เรื่ องประวัติศาสตร์ สุโขทัย ตานานเรื่ องพระร่ วง รวมไปถึงงานเขียนสาคัญของสมเด็จฯ กรมพระยา
ดารงราชานุ ภ าพ เช่ น เรื่ องลัก ษณะการปกครองประเทศสยามแต่ โบราณ เรื่ องสงวนรัก ษาของ
โบราณ ฯลฯ งานของศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ และหลวงวิจิตรวาทการ เป็ นต้น6 หนังสื อเล่มนี้เป็ น
ตัวอย่างสาคัญที่ทาให้เห็นว่าความสนใจเรื่ องประวัติศาสตร์ สุโขทัยก่อนหน้าปี พ.ศ. 2500 ส่ วนหนึ่ง
เนื่องมาจากการเข้าไปขุดค้นโบราณสถานจากโครงการฟื้ นฟูบูรณะจังหวัดสุ โขทัย ก่อนที่งานเขียน
ใหม่ๆ เกี่ยวกับสุ โขทัยจะถูกผลิตออกมามากหลังปี พ.ศ.2500
ผลงานสาคัญที่แพร่ หลายไปสู่ ประชาชนในช่วงนี้ อีกเรื่ องคือ บทละครประวัติศาสตร์ เรื่ อง
“อานุ ภาพพ่อขุนรามคาแหง” ประพันธ์โดยหลวงวิจิตรวาทการและแสดงใน พ.ศ. 2497 เป็ นละคร
เรื่ องแรกในชุด “อานุภาพ”7 เนื่องจากจอมพล ป. พิบูลสงครามเห็นว่าบ้านเมืองว่างเว้นจากการปลุก
ใจมานานจึงให้ห ลวงวิจิตรวาทการประพันธ์ ละครเพื่อแสดงให้ประชาชนชม “อานุ ภาพพ่อขุน
รามคาแหง” มี แก่ นเรื่ องอยู่ที่การรวมนครศรี ธรรมราชเข้ากับอาณาจักรไทย พร้ อมทั้งเชิ ดชู พระ
หจช., ศธ. 0701.26.1.1/12 (29 – 30) เรื่ อง “ฟื้ นฟูบูรณะจังหวัดสุ โขทัยให้เป็ นที่ศึกษาทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ฯลฯ.” คงตัวสะกดไว้ตามต้นฉบับ
6
โปรดดู จอมพล ป. พิบูลสงคราม, ประวัติศาสตร์ สุโขทัย (ภาค 1) พิมพ์แจกเนื่ องในวาระคล้ายวันเกิด 14 กรกฎาคม
พุทธศักราช 2498, (พระนคร: บริ ษทั ไทยบริ การจากัด, 2498)
7
ละครหลวงวิจิตรวาทการชุด “อานุภาพ” ประกอบไปด้วย อานุภาพพ่อขุนรามคาแหง (พ.ศ.2597), อานุภาพแห่ งความ
เสี ยสละ (พ.ศ.2498), อานุ ภาพแห่ งความรัก (พ.ศ.2499) และอานุภาพแห่ งศีลสัตย์ (พ.ศ.2500)
5
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เกี ยรติพ่อขุนรามคาแหง ลักษณะเนื้ อเรื่ องเห็นได้ว่าหลวงวิจิตรวาทการอ้างอิงศิลาจารึ กหลักที่ 1
และพงศาวดารมอญเรื่ องราชาธิ ราช เสริ มด้วยจินตนาการของตนเอง พ่อขุนรามคาแหงจะแทน
พระองค์เ องว่า “กู ” มี ต ัว ละครเอกตัว หนึ่ ง สมมติ ใ ห้ชื่ อ สามศร บุ ตรขุน สามชน เจ้า เมื อ งฉอด
ต้องการแก้แค้นให้บิดาที่ถูกพ่อขุนรามคาแหงสังหารเมื่อคราวชนช้างกัน เมื่อถูกจับตัวได้ พ่อขุน
รามคาแหงไม่ลงโทษแต่กลับชุ บเลี้ยงเพราะเห็นว่าสามศรเป็ นคนมีความตั้งใจแน่วแน่ และสามารถ
รักษาความลับได้ดี ในที่สุดสามศรกลายเป็ นทหารเอกกาลังสาคัญที่ช่วยต่อสู้รวบรวมอาณาจักรไทย
ทางใต้คือ เมืองนครศรี ธรรมราช8
แม้บทละครประวัติศาสตร์ ชุดนี้ จะมีจุดประสงค์เพื่อปลุกใจให้รักชาติ ปลูกฝังประชาชนว่า
ความรั กชาติ ตอ้ งอยู่เหนื อสิ่ งอื่นใด ต้องยอมเสี ยสละเพื่อชาติ อย่างไรกตาม มิได้เป็ นการทาเพื่อ
สนองนโยบายสร้างชาติให้เป็ นมหาอานาจอย่างลัทธิ รวมไทย (Pan - Thai-ism) อย่างสมัยรณรงค์
นโยบายรัฐนิยมและเป็ นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ครั้ง
ที่ 1 (16 ธันวาคม 2481 – 1 สิ งหาคม 2487) แต่ครั้งนี้ เป็ นไปเพื่อต่อต้านลัทธิ คอมมิวนิสต์ที่เริ่ มมี
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 29 ตามนโยบายจอมพล ป.พิบูลสงครามที่ประกาศให้ไทยยืนอยูข่ า้ ง
โลกเสรี ประชาธิ ปไตยด้วยการรับรองรัฐบาลจักรพรรดิเบ๋ าได๋ ของเวียดนามในปี พ.ศ. 2493 และส่ ง
กองทหารไทยไปร่ วมรบในสงครามเกาหลีในปี เดียวกัน10 “อานุ ภาพพ่อขุนรามคาแหง” เป็ นที่ชื่น
ชอบจนต้องมีการเพิ่มที่ นง่ั เพิ่มรอบการแสดง บางคนดูละครเรื่ องนี้ ซ้ า จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ประกาศชื่นชมหลวงวิจิตรวาทการลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้เป็ นเกียรติประวัติสืบไป11
ละครเรื่ อ ง “อานุ ภ าพพ่ อ ขุ น รามค าแหง” ปลุ ก จิ ต ส านึ ก ให้ ป ระชาชนรั ก ชาติ ม ากกว่ า
ความสุ ขส่ วนตัวของตนเพราะเป็ นหน้าที่ของคนไทยที่ตอ้ งปกป้ องรักษาประเทศไว้ กว่าไทยจะ
ตั้งขึ้นมาเป็ นประเทศได้เช่นนี้ บรรพบุรุษต้องเสี ยสละเลือดเนื้อมากมาย นอกจากนี้ ยงั ชี้ ให้เห็นความ
รักชาติผา่ นตัวละครอย่าง “สามศร” ซึ่ งแม้ไม่ใช่คนสุ โขทัย แต่สามศรก็เป็ นคนไทยคนหนึ่ง รักชาติ
ไทยและทาทุ กอย่างเพื่อให้ชาติย่ิงใหญ่ ความรักชาติที่แฝงอยู่ในละครเรื่ องนี้ มีความหมายถึงการ
ปกป้ องชาติให้รอดพ้นจากภัยคอมมิวนิสต์ที่กาลังแทรกแซงรุ กรานประเทศ
ฤดีชนก รพิพนั ธุ์, “ละครหลวงวิจิตร ,” (วิทยานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546),
หน้า 323. สามารถอ่านเรื่ องย่อได้ที่หน้า 46 – 47.
9
ประอรรัตน์ บูรณมาตร์ , หลวงวิจิตรวาทการกับบทละครประวัติศาสตร์ (กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2528), หน้า 126.
10
พวงทอง รุ่ งสวัสดิ ทรัพย์ ภวัครพันธุ์, สงครามเวียดนาม สงครามกับความจริงของ “รัฐไทย” (กรุ งเทพฯ: โครงการ
จัดพิมพ์คบไฟ, 2549), หน้า 9.
11
“แจ้งความกระทรวงวัฒนธรรม เรื่ องชมเชยผูป้ ระพันธ์บทละครเรื่ อง “อานุภาพพ่อขุนรามคาแหง”,” ใน ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 71 (10 สิ งหาคม 2497), หน้า 1807 – 1808.
8
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ความเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีสุโขทัยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
เป็ นต้นมา นอกจากเป็ นเพราะความสนใจประวัติศาสตร์ ชาติ ต้องการฟื้ นฟูบูรณะจังหวัดและเมือง
เก่ า สุ โ ขทัย แล้ว ยัง เห็ น ได้ว่ า มี ส าเหตุ ส่ ว นหนึ่ งมาจากนโยบายที่ ยื น อยู่ข ้า งประเทศโลกเสรี
ประชาธิ ปไตยและการป้ องกันการขยายตัวของลัทธิ คอมมิวนิ สต์มาสู่ ประเทศไทย จึงได้เกิ ดความ
พยายามหลายทางที่จะสร้างแนวคิดความเป็ นไทยที่ดีงาม มีความเป็ นมายาวนาน และชี้ ให้เห็นว่า
คอมมิวนิสต์ไม่ดี ไม่ใช่ “ไทย” และเป็ นภัยต่อประเทศอย่างยิ่ง สิ่ งต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นในช่วงเวลานี้ จะ
ส่ งผลถึงการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยในยุคหลังพ.ศ. 2500 เป็ นต้นมา
ช่วงหลังพ.ศ. 2500 ความเคลื่อนไหวสาคัญในการสร้างประวัติศาสตร์ สุโขทัยเกิ ดขึ้นเมื่อ
พ.ศ.2503 กรมศิลปากร ขณะนั้นมีนายธนิ ต อยู่โพธิ์ เป็ นอธิ บดี จัดงานสัมมนาทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยขึ้นเป็ นครั้งแรกที่จงั หวัดสุ โขทัย ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ.
2503 เนื่ องจากเห็ น ว่า การขุด แต่ ง บู รณะโบราณสถานที่ เริ่ ม ท าอย่า งเป็ นระบบตั้ง แต่ พ .ศ. 2496
เป็ นไปด้วยดีพอสมควร ทั้งยังเห็นว่ามีผสู้ นใจเรื่ องประวัติศาสตร์ สุโขทัยกันมากจึงจัดการสัมมนา
เพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเรื่ องสุ โขทัยและนาความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมสัมมนา
มาเป็ นแนวทางในการบูรณะโบราณสถานและโบราณวัตถุในจังหวัดสุ โขทัยและจังหวัดใกล้เคียง
ต่อไป12 ถือเป็ นการจัดสัมมนาทางประวัติศาสตร์ ครั้งแรกและเป็ นแรงบันดาลใจให้เกิดการสัมมนา
ทางประวัติศาสตร์ ตามสถาบันราชการต่างๆ มาจนทุกวันนี้13 การจัดงานสัมมนานี้เป็ นการกระตุน้ ให้
เกิดความเคลื่อนไหวทางวิชาการที่สาคัญอย่างยิ่ง ได้รับความสนใจและความสนับสนุนเป็ นอย่างดี
จากหน่วยราชการทั้งจังหวัดสุ โขทัยและจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงพระภิกษุสงฆ์ นักหนังสื อพิมพ์
ประชาชนในท้องถิ่ น ถื อเป็ นหัวเลี้ ย วหัวต่ อส าคัญของการศึ ก ษาประวัติศ าสตร์ และโบราณคดี
สุ โขทัย การขุดค้นทางโบราณคดีอย่างจริ งจังและถูกต้องตามหลักวิธีการได้ช่วยเปิ ดพื้นที่ใหม่ๆ ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยให้พน้ ไปจากเฉพาะเรื่ องในจารึ กและตานานพงศาวดารเก่าๆ ด้วย
สิ่ งที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิ่งคือ การจัดสัมมนานี้ มีจุดประสงค์หนึ่ งเพื่อกระจายความรู้ไปใน
ต่างจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เรื่ องนั้นๆ โดยตรง การได้เห็น “ของจริ ง”
คือโบราณสถานและโบราณวัตถุ ต่างๆ ถื อเป็ นหัวใจของวิชาโบราณคดี ที่ ตอ้ งมี การออกสารวจ
ภาคสนาม นายธนิต อยูโ่ พธิ์ อธิ บดีกรมศิลปากร กล่าวปาถกฐาเปิ ดประชุมไว้อย่างน่าสนใจในกรณี
ที่มีผเู ้ สนอว่าเหตุใดจึงไม่จดั การประชุมสัมมนาที่กรุ งเทพฯ ดังนี้

ธนิ ต อยูโ่ พธิ์ , งานบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุ โขทัย (พระนคร: กรมศิลปากร, 2507), หน้า 22 – 23.
นิธิ เอียวศรี วงศ์, “200 ปี ของการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและทางข้างหน้า,” ใน กรุงแตก,พระเจ้ าตากฯและ
ประวัติศาสตร์ ไทย: ว่าด้วยประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ นิพนธ์ , หน้า 28.
12
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“...หลายครั้งหลายหนที่เราพิมพ์หนังสื อเกี่ยวกับสุ โขทัย แต่เราไปแจกกัน
อยูท่ ี่กรุ งเทพฯ พวกกรุ งเทพฯ รู้เรื่ องสุ โขทัยอย่างอ่านนิทานหรื อนวนิยาย ไม่ได้เห็น
ของจริ ง ได้แต่รู้เรื่ อง ส่ วนพวกชาวสุ โขทัยแท้ๆ นั้น ไม่ค่อยได้รับหนังสื อแจกหรื อ
ไม่ได้อ่านหนังสื อเกี่ยวกับเรื่ องของจังหวัดสุ โขทัย แต่ได้เห็นโบราณสถาน ได้เห็น
โบราณวัตถุเกี่ยวกับประวัติและความเป็ นมาของสุ โขทัย ความรู้ความเห็นจึงมักไม่
ค่อยตรงกัน ด้วยเหตุน้ ี เราจึงได้จดั ให้มีการสัมมนากันขึ้นที่นี่ เพื่อเราจะได้เห็นของ
จริ ง ได้อยูใ่ กล้สภาพของโบราณสถานนั้นๆ...อย่างน้อยก็คงจะเกิดแนวคิดขึ้นใหม่
ในเมื่อเรากลับไปกรุ งเทพฯ แล้ว และอาจจะเขียนเรื่ องขึ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอีก
สักเล่มหนึ่ง ซึ่ งอาจเป็ นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ภายหลังผูพ้ ดู หรื อผูเ้ ขียนนั้นๆ
ได้มาเห็นของจริ งไปแล้ว วิธีน้ ีเข้าใจว่าจะเป็ นประโยชน์มาก”14

ภาพที่ 6.2 การสัมมนา ณ ห้ องประชุมโรงเรียนศรีอนิ ทราทิตย์ (โรงเรียนบ้ านเมืองเก่ า) จังหวัดสุ โขทัย
(ที่มา: คาบรรยาย สัมนาโบราณคดีสมัยสุ โขทัย พ.ศ. 2503 (พระนคร: ศิวพร, 2507)

การจัดสัมมนาในท้องถิ่นจังหวัดสุ โขทัย แม้จะเรี ยกว่าเป็ นการศึกษาประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น
ไม่ได้เพราะหัวข้อเรื่ องเป็ นประวัติศาสตร์ ชาติโดยตรง แต่ถือเป็ นก้าวสาคัญที่คนสุ โขทัยและจังหวัด
ใกล้เคียงจะได้รับรู้ประวัติศาสตร์ ชาติที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นตนเอง สถานที่การจัดงานสัมมนาครั้งนี้
มีท้ งั การจัดในและนอกห้องประชุมคือ ห้องประชุมโรงเรี ยนศรี อินทราทิตย์ (โรงเรี ยนบ้านเมืองเก่า)
“คากล่าวเปิ ดประชุมสัมมนาทางโบราณคดี ของ นายธนิ ต อยูโ่ พธิ์ อธิ บดีกรมศิลปากร,” ใน คาบรรยาย สัมนา
โบราณคดีสมัยสุ โขทัย พ.ศ. 2503 (พระนคร: ศิวพร, 2507), หน้า 9 – 10.
14
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จังหวัดสุ โขทัยและตระเวนไปจัดตามโบราณสถานต่างๆ เช่น วัดมหาธาตุ วัดศรี ชุม เตาทุเรี ยง เป็ น
ต้น ทั้งยังมีการทัศนศึกษาและสารวจตามแหล่งโบราณสถานทัว่ เมืองเก่าสุ โขทัยด้วย

ภาพที่ 6.3 การบรรยายนอกสถานที่ เรื่องการปกครองสมัยสุ โขทัย ณ วัดศรีชุม
(ที่มา: คาบรรยาย สัมนาโบราณคดีสมัยสุ โขทัย พ.ศ. 2503 (พระนคร: ศิวพร, 2507)

หัวข้อการสัมมนามีท้ งั ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ พระพุทธศาสนา
สถาปั ตยกรรม การอ่านจารึ ก ประเพณี วฒั นธรรม กฎหมาย ดนตรี ชลประทาน ฯลฯ กล่ าวได้ว่า
ครอบคลุมแทบทุกองค์ความรู ้ของประวัติศาสตร์ สุโขทัยที่มีอยูใ่ นขณะนั้น โดยมีนกั ประวัติศาสตร์
นักโบราณคดี นักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมเสนอบทความมากมาย เช่น “ประเพณี สุโขทัย”
ของพระยาอนุ มานราชธน “ดนตรี สมัยสุ โขทัย” ของ นายมนตรี ตราโมท “สถาปั ตยกรรมสมัย
สุ โขทัย” ของ นายมานิต วัลลิโภดม “What are the dates of Sukhodaya art?” ของ A.B. Griswold
“พระพุทธรู ปสุ โขทัย” ของ หลวงบริ บาลบุรีภณ
ั ฑ์ “การปกครองสมัยสุ โขทัย” ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์
ปราโมช “ประวัติศาสตร์สุโขทัย” ของ นายตรี อมาตยกุล “ประชาชนสมัยสุ โขทัยแต่งกายไว้ผมกัน
อย่างไร” ของ นายชิ น อยูด่ ี “จิตรกรรมและประติมากรรมสมัยสุ โขทัย ” ของ ศ. ศิลป์ พีระศรี และ
“การชลประทานของเมื องสุ โขทัย เก่ า สมัยสุ โขทัย ” ของ นายมะลิ โคกสันเที ยะ เป็ นต้น 15 การ
ประชุ มสัมมนานี้ ก่อให้เกิ ดความก้าวหน้าอย่างยิ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัย ต่อมามีการ
รวบรวมคาบรรยายจากการสัมมนา ตีพิมพ์เป็ นหนังสื อเนื่องในโอกาสเปิ ดพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ
รามคาแหง เมื่อพ.ศ. 2507
15

โปรดดู คาบรรยาย สั มนาโบราณคดีสมัยสุ โขทัย พ.ศ. 2503 (พระนคร: ศิวพร, 2507)
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ผูว้ ิจยั มีขอ้ สังเกตบางประการเรื่ องการจัดสัมมนาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ สุโขทัย
ครั้งนี้ วา่ แม้สถานที่จดั สัมมนาจะเป็ นจังหวัดสุ โขทัย แต่นกั วิชาการที่มาร่ วมเสนอบทความล้วนมา
จากกรุ งเทพฯ แต่ตอ้ งมาสุ โขทัยเพื่อที่จะได้เห็นและสัมผัส “ของจริ ง” ในท้องถิ่ น ที่สาคัญคือนา
ความรู ้ มาให้ชาวสุ โขทัยที่ได้เห็ นเพียงโบราณสถานแต่ “ไม่ค่อยได้รับหนังสื อแจกหรื อไม่ได้อ่าน
หนังสื อเกี่ยวกับเรื่ องของจังหวัดสุ โขทัย” ได้รู้สิ่งเดียวกับที่นกั วิชาการชาวกรุ งเทพฯ รู้ดว้ ย
หลังจากนั้น มี งานเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ สุโขทัยออกมาเรื่ อยๆ การศึกษาประวัติศาสตร์
สุ โขทัยมักจะเป็ นไปในลักษณะเฉพาะด้านมากขึ้น โดยเลือกศึกษาเป็ นหัวข้อเฉพาะไม่ใช่การศึกษา
โดยรวมทั้งยุคสมัย อาจเป็ นเพราะหลักฐานที่มีมากขึ้นและมีนกั วิชาการหลากหลายสาขามาร่ วม
ศึ กษา เช่ น เมื่ อพ.ศ. 2503 ปี เดี ยวกันกับที่มีสัมมนาที่จงั หวัดสุ โขทัย เอ. บี. กริ สโวลด์ (A. B.
Griswold) และ ศ. ดร. ประเสริ ฐ ณ นคร ร่ วมกันเขี ยนบทความวิชาการชุ ด “Epigraphic and
Historical Studies” ลงวารสาร Journal of the Siam Society ของสยามสมาคม ตีพิมพ์ต่อเนื่องไป
ถึงพ.ศ. 2522 เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับสุ โขทัย 18 เรื่ อง16 และมีงานชิ้ นสั้นๆ อีกหลายชิ้ นของ ศ. ดร.
ประเสริ ฐ ณ นคร ที่ศึกษาเรื่ องจารึ กสุ โขทัยเป็ นการเฉพาะ
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503 เป็ นต้นมา งานการศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยสมัยจารี ตมักเป็ นผล
งานค้นคว้าชิ้นเล็กๆ ในหลากหลายหัวข้อ เช่น “ข้อสังเกตการแพทย์สมัยสุ โขทัย ” (พ.ศ. 2504) ของ
สาราญ วังศพ่าห์ “ไทยสมัยสุ โขทัย” ของ พระยาอนุมานราชธน (พ.ศ. 2505) “สัมพันธภาพระหว่าง
ลานนาไทยกับสุ โขทัยและอยุธยา” ของ ขจร สุ ขพานิ ช (พ.ศ. 2510) “บันทึกเรื่ องราวเกี่ ยวกับ
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยถึงรายพระนามกษัตริ ยส์ ุ โขทัยที่คน้ พบจากศิลาจารึ กหลักที่ 8 ข. พบที่หลัง
วิห ารสู ง วัด มหาธาตุ สุ โ ขทัย เมื่ อ พ.ศ. 2497 ชื่ อ ปู่ หลานสบถกัน ” ของ คณะกรรมการช าระ
ประวัติศาสตร์ ไทย (พ.ศ. 2510) “ไพร่ ฟ้าข้าไท” ของ ขจร สุ ขพานิ ช (พ.ศ. 2514) และ “พระเจ้า
รามคาแหงในประวัติศาสตร์ ราชวงศ์หงวน” (พ.ศ. 2515) ของ สื บแสง พรหมบุญ เป็ นต้น งาน
เหล่านี้เพิ่มองค์ความรู ้แก่การศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย เช่น งานของสื บแสง พรหมบุญได้ปฎิเสธ
ความเชื่อที่วา่ พ่อขุนรามคาแหงเคยเสด็จไปเมืองจีน17
บทบาทของประวัติศาสตร์ กระแสหลักตามแบบของรัฐไทยมีให้เห็นอย่างชัดเจนจากกรณี
ของคณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทย เป็ นคณะที่ต้ งั ขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อสอบสวนประวัติความ
เป็ นมาของชนชาติไทย เริ่ มมีข้ ึนเป็ นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2495 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
มานพ ถาวรวัฒน์สกุล, เขียน ; วินยั พงศ์ศรี เพียร, ตรวจแก้, “สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 25182539,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 19-20,3 (2543): 179 – 180.
17
แถมสุ ข นุ่มนนท์ และคณะ, สถานภาพงานวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2503-2535, หน้า
19 – 20.
16
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โดยในครั้งนั้นมีพระยาอนุมานราชธนเป็ นกรรมการ นายตรี อมาตยกุลเป็ นเลขานุการ มีบุคคลอื่นๆ
ที่มีชื่อคุน้ เคยในแวดวงการศึกษาประวัติศาสตร์ เช่น พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากร
เป็ นกรรมการที่ปรึ กษา มี กรรมการ เช่ น ม.ร.ว. สุ มนชาติ สวัสดิ กุล นายรอง ศยามานนท์ หลวง
บริ บาลบุรีภณ
ั ฑ์ นายธนิ ต อยู่โพธิ์ เป็ นต้น18 โปรดสังเกตว่าคณะกรรมการส่ วนหนึ่ งมีรายชื่ อเป็ น
กรรมการของคณะอนุกรรมการรวบรวมประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยเฉพาะด้วย
อย่างไรก็ตาม สถานภาพของคณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทยนี้ มีความเปลี่ยนแปลง
อยูเ่ สมอ เนื่องจากถูกตั้งขึ้นมาโดยรัฐบาล เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น เมื่อรัฐประหาร
20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงแก่อสัญกรรม ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
ช่วงหลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เพราะจอมพลถนอม กิ ตติขจรลาออกจากตาแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี เป็ นต้น สถานภาพของคณะกรรมการชุ ดนี้ จะสิ้ นสุ ดไปโดยอัตโนมัติ ทาให้มีความ
ไม่ต่อเนื่ องในการประชุ มและทางานเพราะความมัน่ คงของคณะขึ้นอยูก่ บั รัฐบาลเป็ นสาคัญ เมื่อมี
การตั้ง รั ฐ บาลอี ก ครั้ งก็ ต้อ งแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการช าระประวัติ ศ าสตร์ ข้ ึ นใหม่ ซ่ ึ งมัก จะเป็ น
คณะกรรมการชุดเดิม ตั้งช้าบ้างเร็ วบ้างตามประสิ ทธิภาพและความสนใจของรัฐบาล มีบางครั้งที่ต้ งั
ขึ้นมามีรายชื่อไว้แต่กลับไม่มีการประชุมเลย สาหรับจานวนคณะกรรมการอาจจะลดลงหรื อเพิ่มเติม
ขึ้นมาบ้าง เปลี่ยนแปลงไปเรื่ อยๆ บางรายอยูใ่ นตาแหน่งจนกระทัง่ ถึงแก่กรรม โดยมีกรรมการบาง
ท่านที่มีชื่อร่ วมในคณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทยแทบทุกครั้ง ในช่ วงตั้งแต่ พ.ศ. 2495 –
2511 มีกรรมการนักประวัติศาสตร์คนสาคัญ เช่น พระยาอนุมานราชธน นายตรี อมาตยกุล นายธนิต
อยู่โพธิ์ นายรอง ศยามานนท์ ม.ร.ว. สุ มนชาติ สวัสดิกุล (ถึงแก่กรรมในตาแหน่ งเมื่อ พ.ศ. 2507)
นายฉันทิชย์ กระแสสิ นธุ์ (ถึงแก่กรรมในตาแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2516) นายขจร สุ ขพานิช พลโทดาเนิร
เลขะกุล นายประเสริ ฐ ณ นคร เป็ นต้น ช่วง พ.ศ. 2512 – 2515 เริ่ มมีนกั ประวัติศาสตร์ ศิลปะและนัก
โบราณคดี เข้ามาเป็ นคณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทย เช่ น ม.จ. สุ ภทั รดิศ ดิศกุล นายมานิ ต
วัลลิโภดม เป็ นต้น19
สิ่ งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ สถานการณ์บา้ นเมืองมีผลต่อรายชื่อของคณะกรรมการชาระ
ประวัติศาสตร์ ไทยเช่นกัน ในช่วงพ.ศ. 2516 – 2519 หลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ
รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร สิ้ นสุ ดอานาจลง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายสัญญา
ธรรมศักดิ์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทยโดยมี
นักประวัติศาสตร์ รุ่นใหม่หลายคนเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งในคณะเช่น ม.ร.ว. ศุภวัฒย์ เกษมศรี นางเพ็ญ
ประธานคณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ไทย “สรุ ปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ไทย,”
แถลงงานประวัติศาสตร์ เอกสาร โบราณคดี 10,1 – 3 (ม.ค. – ธ.ค. 2519): 1.
19
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 6 – 9.
18
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ศรี ดุ๊ก นางแถมสุ ข นุ่ มนนท์ นางสาวบุษกร ลายเลิศ (นางบุษกร กาญจนจารี ) นางสาวชูสิริ จามร
มาน นายวุฒิชยั มูลศิลป์ นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็ นต้น20
มีขอ้ ควรสังเกตอีกประการหนึ่ งคือ มีการแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการสื บค้น ประวัติศาสตร์
ไทยเกี่ ยวกับจีนในเอกสารจีนขึ้นมาในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิ ตติขจร มีคาสั่งลงวันที่เมื่อ 23
มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยให้เหตุผลว่าในการตรวจชาระประวัติศาสตร์ ไทยต้องประสบปั ญหาเรื่ อง
เกี่ยวกับจีนอย่างมาก ประกอบกับภาวะแวดล้อมและเหตุการณ์ในปั จจุบนั ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
ยิ่งแสดงให้เห็นว่าจะต้องมีความสัมพันธ์กบั สาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น จาเป็ นจะต้องรู้ ความ
เป็ นไปของทั้งไทยและจีนจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
โดยคณะอนุ ก รรมการชุ ดแรกมี นายสื บแสง พรหมบุ ญ เป็ นประธาน นายสด กูรมะโรหิ ต เป็ น
เลขานุการ และได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะมาเรื่ อยๆ21
การที่ รัฐบาลไทยให้ค วามสนใจประวัติศาสตร์ ไ ทยเกี่ ย วกับ จี นในเอกสารจี น สามารถ
อธิ บายได้จากสภาพการเมืองระหว่างประเทศในขณะนั้นคือ ในช่วงสงครามเย็นเป็ นต้นมา รัฐบาล
ไทยดาเนินนโยบายเข้าข้างฝ่ ายโลกเสรี ประชาธิ ปไตย มีสหรัฐอเมริ กาเป็ นผูน้ าและมีท่าทีเป็ นศัตรู
กับประเทศในโลกสังคมนิ ยมคอมมิวนิสต์รวมไปถึงจีน ในราวพ.ศ. 2513 จีนและสหรัฐอเมริ กาได้
ปรั บ ท่ าที ค วามสัม พันธ์ ต่อกัน เริ่ ม จากการที่ส หรั ฐอเมริ กาตอบรับ ค าเชิ ญและส่ ง ที ม ปิ งปองไป
แข่งขันที่ประเทศจีนหรื อเรี ยกกันว่าเป็ นการทูตปิ งปอง (Ping Pong Diplomacy) เมื่อถึง พ.ศ. 2514
นายเฮนรี่ คิสซิ งเจอร์ (Henry Kissinger) ที่ปรึ กษาด้านความมัน่ คงของประธานาธิ บดีสหรัฐอเมริ กา
ได้เดินทางไปเยือนจีน ต่อมาในพ.ศ. 2515 นายริ ชาร์ ด นิ กสัน (Richard Nixon) ประธานาธิ บดี
สหรั ฐอเมริ กาในขณะนั้นเดิ นทางไปเยือนจีน อย่างเป็ นทางการและออกแถลงการณ์ร่วมเซี่ ยงไฮ้
(Shanghai Communiqué) ท่ า ที ดัง กล่ า วแสดงให้เ ห็ น ถึ ง การปรั บ ความสั ม พัน ธ์ จ ากศัต รู ม าสู่
สถานภาพปกติ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการเมืองของโลก22 รัฐบาลไทย
ในฐานะมหามิตรที่ดาเนินนโยบายตามสหรัฐอเมริ กามาตลอดจึงค่อยๆ สานสัมพันธ์ทางการทูตครั้ง
ใหม่ก ับจี นเช่ นกัน นอกจากดาเนิ นการด้า นการทูตและการค้า ระหว่า งประเทศแล้ว การแต่ง ตั้ง
คณะอนุกรรมการสื บค้นประวัติศาสตร์ ไทยเกี่ยวกับจีนในเอกสารจีนนับว่าเป็ นการดาเนินการทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับแวดวงการเมืองระดับสากลที่จะเปลี่ยนแปลง
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 14 – 18. อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์สิ้นสุ ดลง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ชาระประวัติศาสตร์ ไทยขึ้นอีกครั้งในสมัยรัฐบาลของม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นักประวัติศาสตร์ รุ่ นใหม่ตามรายชื่ อที่กล่าวถึงยังคง
ร่ วมอยูใ่ นคณะกรรมการชุดใหม่น้ ีดว้ ย ยกเว้นนายชาญวิทย์ เกษตรศิริ
21
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 11 – 14.
22
จุลชีพ ชินวรรโณ, 30 ปี ความสั มพันธ์ ทางการทูตไทย-จีน: ความร่ วมมือระหว่างกัลยาณมิตร 2518-2548 (กรุ งเทพฯ:
กรมเอเชี ยตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2548), หน้า 18.
20
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ไปอย่า งแน่ นอน จากสิ่ ง ที่ ผูว้ ิจยั ประมวลมานี้ แสดงให้เห็ นอย่า งเด่ นชัดว่าคณะกรรมการชาระ
ประวัติศาสตร์ไทยและอนุกรรมการคณะต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้น มีความเป็ น “การเมือง” สู งมากเพียงใด
การตั้งคณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทยและมีการตีพิมพ์ผลงานการค้นคว้าออกมา
เป็ นระยะๆ ทั้ง หนัง สื อเกี่ ย วกับ ประวัติศ าสตร์ ไ ทยสมัย ต่ า งๆ และวารสารแถลงการณ์ เอกสาร
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วารสารราย 4 เดื อน ออกเล่ มแรกเมื่อเดื อนมกราคม พ.ศ. 2510 ใน
ระยะแรกยังสามารถออกเป็ นราย 4 เดือนได้ แต่ช่วงที่การเมืองไม่มน่ั คง มีผลกระทบต่อการประชุม
และการดาเนินงานของคณะกรรมการจนทาให้ออกวารสารไม่ตรงตามกาหนด
ผลงานเกี่ ย วกับสุ โขทัยของคณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไ ทยที่ ผลิ ตออกมานับ ว่า
เป็ นไปตามประวัติศาสตร์ กระแสหลัก เห็นได้ชดั ว่ารัฐค่อนข้างมีอิทธิ พลต่อการเขียนประวัติศาสตร์
อย่างมาก ผูร้ ับผิดชอบการเขียนประวัติศาสตร์ สุโขทัยเป็ นหลักมี 2 คน คือ นายตรี อมาตยกุล และ
นายประเสริ ฐ ณ นคร เมื่อสารวจดูผลงานแล้วพบว่าเป็ นผลงานของนายตรี อามาตยกุลเป็ นส่ วน
ใหญ่ ในช่วงแรกของการเขียนประสบปั ญหาในเรื่ องเอกสารหลักฐานที่มีนอ้ ย หลักฐานที่ใช้กนั มา
นานคือพงศาวดารเหนือและข้อความในศิลาจารึ กหาได้ไม่มากนัก นอกจากนั้นปรากฏอยูใ่ นเอกสาร
จดหมายเหตุ ข องต่ า งประเทศ เช่ น จดหมายเหตุ ข องชนชาติ จี น 23 อย่ า งไรก็ ต าม มี ก ารเขี ย น
ประวัติศาสตร์สุโขทัยออกมาเป็ นตอนๆ ในวารสารแถลงการณ์ เอกสาร ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 24
โดยในช่วงปี พ.ศ. 2512 – 2513 มีท้ งั หมด 4 บท บทแรกเป็ นผลงานของนายประเสริ ฐ ณ นคร
นอกนั้นเขียนโดยนายตรี อมาตยกุล ดังนี้
ปี ที่ 3 เล่ม 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2512
บทที่ 1 กษัตรสุ โขทัย (สะกดตามต้นฉบับ)
ปี ที่ 3 เล่ม 3 วันที่ 1 กันยายน 2512
บทที่ 2 วิธีการปกครอง
บทที่ 3 ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ
ปี ที่ 4 เล่ม 1 วันที่ 1 มกราคม 2513
บทที่ 4 การขยายอาณาเขต

แถลงงานประวัติศาสตร์ เอกสาร โบราณคดี 3,2 – 3(พ.ค. 2512): 174 – 175.
ข้อมูลต่อไปทั้งหมดนี้ ผูว้ ิจยั เรี ยบเรี ยงจากการอ่านวารสารแถลงงานประวัติศาสตร์ เอกสาร โบราณคดี ฉบับปี ที่ 1 เล่ม
1 วันที่ 1 มกราคม 2510 เป็ นต้นมา จนถึงฉบับปี ที่ 18 เล่ม 1 เดือน มกราคม – ธันวาคม 2527 ซึ่งมีเรื่ องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สุโขทัย
อยูใ่ นเล่ม
23
24
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จากนั้นในพ.ศ. 2517 มีการออกวารสารแถลงการณ์ เอกสาร ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทั้งปี
เพียงเล่มเดียว นายตรี อมาตยกุลได้เขียนเรื่ องประวัติศาสตร์ สุโขทัยเพิ่มเติมเป็ นบทที่ 5 เศรษฐกิ จ
และสังคม
เมื่อถึง พ.ศ. 2522 นายตรี อมาตยกุลได้เขียนประวัติศาสตร์ สุโขทัยขึ้นมาอีกชุดหนึ่ งโดยมี
การแบ่งหัวข้อใหม่ ปรั บปรุ งให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิ ม แต่ลกั ษณะเนื้ อหานั้นไม่ต่างจากที่ได้เคยลง
ตีพิมพ์มาแล้ว ประวัติศาสตร์ สุโขทัยฉบับนี้ ตีพิมพ์ลงวารสารแถลงการณ์ เอกสาร ประวัติศาสตร์
โบราณคดี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522 – 2527 มีท้ งั หมด 7 บท คือ
บทที่ 1 ราชวงศ์พระร่ วง
บทที่ 2 วิธีการปกครอง
บทที่ 3 ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ
บทที่ 4 การแผ่ขยายอาณาเขต
บทที่ 5 เศรษฐกิจและสังคม
บทที่ 6 ศิลปะและวิทยาการ
บทที่ 7 ความเสื่ อมและการแตกแยกของอาณาจักร
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยฉบับเขียนใหม่มีการหาข้อมูลกว้างขวาง ละเอียด มีการค้นคว้าเป็ น
เวลานาน แม้จะมี หัวข้อเรื่ องเศรษฐกิ จ สังคม และศิลปวิทยาการที่นอกเหนื อไปจากเรื่ องการเมือง
การปกครองก็ตาม แต่ล ักษณะการเขี ยนการดาเนิ นเรื่ องยังคงเป็ นแบบเก่ า เน้นการปกครอง ให้
ความสาคัญกับพระมหากษัตริ ย ์ มีการวาดแผนที่แสดงอาณาเขตของอาณาจักรสุ โขทัยโดยยังคงยึด
หลัก เขตตามที่ ป รากฏในศิ ล าจารึ ก หลัก ที่ 1 ลัก ษณะการเขี ย นประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย ของ
คณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทยหรื ออีกนัยหนึ่ งคือการเขียนของนายตรี อมาตยกุล จึงเป็ น
งานเขียนที่ผลิตซ้ าความรู ้ ความคิดของประวัติศาสตร์ ไทยที่เน้นศูนย์กลางอยูท่ ี่ชาติและกษัตริ ยแ์ บบ
เดี ยวกับประวัติศาสตร์ สุโขทัยใน “ยุคสร้าง” ดาเนิ นตามขนบของประวัติศาสตร์ ชาติไทยกระแส
หลักอย่างไม่แตกแถว
สาหรับในแวดวงวิชาการ ในพ.ศ. 2517 มีงานวิจยั เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ สุโขทัยโดยตรง
เป็ นวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิตเล่มแรก25 เรื่ องประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัยจากศิลาจารึ ก
โดย สิ นชัย กระบวนแสง วิทยานิพนธ์สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มี ศ. ดร. ประเสริ ฐ ณ นคร เป็ นผูค้ วบคุ มวิทยานิพนธ์ ศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยในลักษณะองค์
รวม โดยเห็นว่าการศึกษาเกี่ยวกับสุ โขทัยในระยะเวลาที่ผา่ นมา มักจะมุ่งเน้นเรื่ องการลาดับกษัตริ ย ์
มานพ ถาวรวัฒน์สกุล, เขียน ; วินยั พงศ์ศรี เพียร, ตรวจแก้, สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 25182539, หน้า 183.
25
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และใช้ศิลาจารึ กหลักที่ 1 เป็ นหลักฐานสาคัญ แต่ไม่ได้มีการค้นคว้าในเรื่ องศาสนา การปกครอง
หรื อเศรษฐกิ จ อันจะส่ งผลให้เกิ ดความรุ่ งเรื องหรื อล้มเหลวหรื ออย่างใด จึงต้องการจะรวบรวม
ประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัยขึ้นมาทั้งหมด โดยใช้หลักฐานจากศิลาจารึ กเป็ นสาคัญ ร่ วมด้วยตานาน
พงศาวดารต่างๆ และรายงานการสารวจทางโบราณคดี26
เมื่อถึงพ.ศ. 2518 มีการจัดสัมมนาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ สุโขทัย ขึ้นอีกครั้ง ใน
หัวข้อ “สังคโลกใต้อ่าวไทยกับการวินิจฉัยปั ญหาเศรษฐกิ จ การเมือง และสังคมสมัยสุ โขทัย” ที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร จุ ดประสงค์สาคัญของการสัมมนาครั้ งนี้ คือวิเคราะห์โครงสร้ างทางสังคม
การเมืองและเศรษฐกิ จสมัยสุ โขทัยในลักษณะบูรณาการ มิใช่มองแบบแยกส่ วน ทั้งยังส่ งเสริ มให้
นักวิชาการสาขาอื่นๆ นอกเหนือจากโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เช่น เศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยา
ฯลฯ มาร่ วมศึ กษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยด้วย27 และมีการตีพิมพ์รายงานผลการสัมมนาออกมาใน
พ.ศ. 2519 ด้วย28
ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันยังมีงานอื่นๆ ที่สาคัญคือ รายงานการวิจยั ของ ดร. ธิ ดา สาระยา เรื่ อง
โครงสร้ างของชนชั้ นในสั งคมไทยสมัยสุ โขทัยและต้ นอยุธยา (พ.ศ. 1800 – 2112) ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.
2519 ถือเป็ นงานวิจยั อย่างเป็ นทางการเล่มแรกที่ศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยทางด้านสังคมและเป็ น
การวิจยั ด้านประวัติศาสตร์ สังคมของสุ โขทัยโดยตรงเพียงเรื่ องเดียวที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั 29 มีการศึกษา
หลักฐานอื่นๆ นอกเหนื อไปจากศิ ลาจารึ ก ได้แก่ ตานาน การค้นคว้าทางโบราณคดี การสารวจ
ภาคสนามทางภูมิศาสตร์ และชุมชนในแถบอาณาบริ เวณสุ โขทัย 30 ในช่วงเวลานั้น กระแสความคิด
สังคมนิยมกลับเข้ามาในสังคมไทยอีกครั้ง ทาให้เกิดการศึกษาที่เน้นด้านเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น
นอกจากนี้ ย งั มี ง านอื่ นๆ ที่ ใ ห้ค วามสนใจในเรื่ องใกล้เคี ยงกันออกมา เช่ น “รายงานการส ารวจ
เส้นทางคมนาคมค้าขายและที่ต้ งั เมืองโบราณสมัยสุ โขทัย” (พ.ศ. 2520) ของ ชูสิริ จามรมาน “สภาพ

โปรดดู สิ นชัย กระบวนแสง, “ประวัติศาสตร์ สมัยสุ โขทัยจากศิลาจารึก,” (วิทยานิ พนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2517)
27
มานพ ถาวรวัฒน์สกุล, เขียน ; วินยั พงศ์ศรี เพียร, ตรวจแก้, สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 25182539, หน้า 186.
28
โปรดดู รายงานผลสัมมนา สั งคโลกใต้ อ่าวไทยกับการวินิจฉัยปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสั งคมในสมัยสุ โขทัย
(กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2519)
29
มานพ ถาวรวัฒน์สกุล, เขียน ; วินยั พงศ์ศรี เพียร, ตรวจแก้, สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 25182539, หน้า 191.
30
โปรดดู ธิดา สาระยา, โครงสร้ างของชนชั้นในสั งคมไทยสมัยสุ โขทัยและต้ นอยุธยา (พ.ศ. 1800-2112): รายงาน
ผลการวิจัย (กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์, 2519)
26
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เศรษฐกิ จของสังคมสุ โขทัย” (พ.ศ. 2520) ของ ธิ ดา สาระยา 31 ในพ.ศ. 2520 มีการจัดสัมมนา
ประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็ นครั้งที่ 3 วันที่ 1 – 4 สิ งหาคม พ.ศ. 2520 ที่มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พิษณุโลก ประเด็นที่นามาถกเถียงแลกเปลี่ยนกันในงานสัมมนานี้เป็ นประเด็นที่เคยมีการถกเถียงกัน
มาแล้วในงานสัมมนาปี พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2518 มีประเด็นใหม่ๆ คือ การทหารสมัยสุ โขทัย
ความสัมพันธ์ระหว่างสุ โขทัยกับจีน การศึกษาสมัยสุ โขทัย และทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาใน
สมัยสุ โขทัย32 มีการรวบรวมรายงานผลการสัมมนาออกมาเป็ นหนังสื อการเมืองและสภาพสั งคม
สมัยสุ โขทัย: รายงานผลการสั มมนา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 1 – 4 สิ งหาคม
2520 (พ.ศ. 2521) จัดพิมพ์โดย ศูนย์สุโขทัยศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พิษณุโลก33
ในช่วงทศวรรษที่ 2520 มีงานอื่นๆ เกี่ ยวกับสุ โขทัยออกมาเป็ นระยะ เช่ น โครงสร้ างทาง
การเมื อ งสมั ย สุ โขทั ย (พ.ศ. 2524) วิ ท ยานิ พ นธ์ อ ัก ษรศาสตรมหาบัณ ฑิ ต จากจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ของ วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์ ข้ อมูลเกี่ยวกับถนนพระร่ วง ท่ อปู่ พระยาร่ วง ชลประทาน
สมัยสุ โขทัย (พ.ศ. 2527) ของ ทิวา ศุภจรรยา และคณะ และ ศึกษาสภาพเศรษฐกิจสมัยสุ โขทัย จาก
หลักฐานทางโบราณคดี (พ.ศ. 2527) ของ ไพบูลย์ คงธะรังษี เป็ นต้น 34 นอกจากนี้ เมื่อถึงพ.ศ. 2526
มีการเฉลิมฉลองเนื่ องในโอกาสครบรอบ 700 ปี ลายสื อไทย รัฐบาลได้ออกประกาศเชิ ญชวนให้
หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนร่ วมจัดกิจกรรมฉลอง 700 ปี ลายสื อไทย โดยการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
ลายสื อไทยและอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง จัดอภิปรายหรื อประชุ มสัมมนาด้านภาษาไทย การประกวดชิ ง
รางวัลประเภทต่างๆ จัดพิธีกรรมการกุศลต่างๆ รวมไปถึงจัดทาของที่ระลึกและจัดพิมพ์หนังสื อ
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย ศิลาจารึ กหลักที่ 1 และหนังสื อเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามคาแหง ฯลฯ ซึ่ งมี
การตีพิมพ์ออกมาเป็ นจานวนมาก35 อย่างไรก็ตาม หนังสื อเหล่านี้ เป็ นงานที่ไม่ได้เสนอองค์ความรู้
ใหม่ แต่ผลิ ตซ้ าองค์ความรู้ เดิ มๆ และมุ่ง เฉลิ มพระเกี ย รติพ่อขุนรามคาแหงเป็ นหลัก เหตุที่เป็ น
เช่ น นั้น เห็ น ได้ชัด เจนในประกาศเชิ ญ ชวนที่ รั ฐ บาลได้ ข อความร่ ว มมื อ ไปยัง หน่ ว ยราชการ
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สถานศึกษา เอกชน ฯลฯ ทัว่ ประเทศให้จดั งานขึ้น มีจุดประสงค์หลักเป็ นการ “เฉลิมพระเกี ยรติ”
และเน้นย้าถึงความภาคภูมิใจอย่างสู งในภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างชัดเจน ดังข้อความต่อไปนี้
“...ให้หน่วยงานราชการ สภาบันทั้งภาครัฐและเอกชนร่ วมกันจัดกิจกรรมเพื่อ
น้อมราลึกถึงพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ผูท้ รงวางรากฐานตัวอักษรไทยให้เป็ นอักษร
ประจาชาติไทย เป็ นเครื่ องแสดงถึงเกียรติภูมิความเป็ นชาติที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องทาง
ภาษาและวัฒนธรรมสื บต่อมาแต่โบราณกาล ตลอดทั้งแสดงถึงวิวฒั นาการทางภาษา
และการสร้างสรรค์วรรณกรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของประชาชน”36
โดยสรุ ป ภาพรวมของประวัติศาสตร์สุโขทัยกระแสหลักค่อนข้างได้รับอิทธิ พลจากผลงาน
ของคณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ ไทย และ ศ. ดร. ประเสริ ฐ ณ นคร37 เพราะได้ทางานในด้าน
นี้ ออกมามากและค่อนข้า งครอบคลุ ม ประวัติศาสตร์ โดยทัว่ ไปของสุ โขทัย รวมทั้งเรื่ องราวของ
สุ โขทัยในแบบเรี ยนซึ่ งได้รับอิทธิ พลจากประวัติศาสตร์ กระแสหลักนี้ ดว้ ย แม้วา่ จะมีงานวิจยั บาง
เรื่ องที่ได้ใช้วธิ ี การศึกษาใหม่ๆ เปิ ดให้เห็นข้อมูลและการวิเคราะห์ใหม่ๆ บ้างก็ตาม
6.2 ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ สุโขทัยกระแสรอง
สาหรับประวัติศาสตร์ นิพนธ์สุโขทัยกระแสรอง ผูว้ ิจยั จะกล่าวถึงแนวคิด 2 กระแสที่เห็น
ได้ชัดเจนคื อ ประวัติศาสตร์ แนวสังคมนิ ยมและประวัติศ าสตร์ ทอ้ งถิ่ น โดยชี้ ให้เห็ นว่าเมื่ อมอง
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยโดยผ่านกรอบแนวคิดนั้นแล้ว สุ โขทัยมีลกั ษณะอย่างไร ผูอ้ ่านจะเห็นสุ โขทัย
ในมุมมองแบบใด ประวัติศาสตร์ ท้ งั 2 กระแสนี้ได้โต้แย้งหรื อส่ งเสริ มประวัติศาสตร์สุโขทัยกระแส
หลักอย่างไร โดยสรุ ป ประวัติศาสตร์กระแสรองมีพ้นื ที่ เรื่ องเล่าในมุมมองของตัวเองแต่ไม่สามารถ
เข้าไปแทนที่ประวัติศาสตร์กระแสหลักที่ยึดครองพื้นที่ท้ งั ในแบบเรี ยนและความคิดคนในสังคมได้
บางเรื่ องกลับถูกรวมเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กระแสหลักในที่สุด
6.2.1 ประวัติศาสตร์ แนวสั งคมนิยม
กระแสความคิ ดแนวสังคมนิ ย มได้เข้าสู่ ประเทศไทยตั้งแต่ ก่อนยุคการเปลี่ ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 แต่การเผยแพร่ ค่อนข้างจากัด เมื่อหลังจากสิ้ นสุ ดสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมทั้งมี
36
37

24.
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การประกาศยกเลิกกฎหมายการกระทาอันเป็ นคอมมิวนิสต์ในพ.ศ. 2489 ทาให้การศึกษาทฤษฎีแนว
สังคมนิ ยมเป็ นไปอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผย ต่อมาแม้ว่า จะเกิ ดการรั ฐประหารโค่นล้ม รัฐบาล
พล.ร.ต. ถวัลย์ ธารงนาวาสวัสดิ์ ในพ.ศ. 2490 นาโดยกลุ่มนายทหารนอกราชการ เช่ น พล.ท. ผิน
ชุ ณหะวัณ น.อ. กาจ กาจสงคราม ฯลฯ แต่การเป้ าหมายการกวาดล้างศัตรู ทางการเมืองของคณะ
รัฐประหารนี้มุ่งไปที่กลุ่มนายปรี ดี พนมยงค์และพรรคพวกเป็ นหลัก ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการ
ค้นคว้าศึกษาและใช้ทฤษฎี สังคมนิยมในการอธิ บายประวัติศาสตร์ ในขณะนั้น โดยมีตน้ สายมาจาก
ทั้งสหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิสต์จีน และงานเขียนของคาร์ ล มาร์ กซ์ (Karl Marx) และ ฟรี ดริ ช
เองเกลส์ (Friedrich Engels) มี ผลงานที่แปลเป็ นภาษาไทยโดยสมาชิ กพรรคคอมมิวนิ สต์แห่ ง
ประเทศไทย รวมทั้งวารสารจานวนหนึ่ งที่เผยแพร่ แนวคิดสังคมนิ ยม เช่ น นิ ตยสารอักษรสาส์ น
(รายเดือน) มีสุภา ศิริมานนท์ เป็ นบรรณาธิ การ ในช่วงพ.ศ. 2492 – 2495 นิตยสารนี้ มีความสัมพันธ์
กับการเคลื่ อนไหวของปั ญญาชน มีเป้ าหมายเพื่อต่อต้านจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังมีนิตยสารที่
ได้รับการสนับสนุ นทางการเงินจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่ งประเทศไทย เช่น นิตยสารปิ ตุภูมิ (ราย
ปั ก ษ์) มี เปลื้ อง วรรณศรี เป็ นบรรณาธิ ก าร นิ ต ยสารสายธาร (รายเดื อน) มี อศั นี พลจันทร เป็ น
บรรณาธิ การ และยังมีนิตยสารหัวอื่นๆ อีกจานวนหนึ่งที่ได้รับเงินสนับสนุนเช่นกัน38
ในช่ วงทศวรรษที่ 2490 เริ่ มเห็นพัฒนาการและผลงานการเขียนประวัติศาสตร์ แนวสังคม
นิยมในประเทศไทยมากขึ้น ในทางหลักการแล้ว ประวัติศาสตร์ เช่นนี้ จะแตกต่างจากประวัติศาสตร์
ไทยกระแสหลักที่ มกั จะเน้นศูนย์กลางอยู่ที่พระมหากษัตริ ย ์ ประวัติศาสตร์ ที่อา้ งอิงทฤษฎี สังคม
นิยมให้ความสาคัญกับสังคมและประชาชน เป็ นต้นกาเนิดของประวัติศาสตร์ ประชาชน งานเขียน
ภาษาไทยเแม่แบบความคิดของปั ญญาชนแนวคิดสังคมนิยม คาดว่ามาจากงานของเดชา รัตตโยธิ น
(เข้าใจว่านามแฝงของ ศักดิ์ สุ ภาเกษม บรรณาธิ การสานักพิมพ์มหาชน) ชื่ อเรื่ องวิวัฒนาการของ
สั งคม ตีพิมพ์เมื่อพ.ศ. 2493 ถื อว่าเป็ นงานเขียนที่แสดงแนวคิดทางประวัติศาสตร์ ตามแบบพรรค
คอมมิ ว นิ ส ต์แ ห่ ง ประเทศไทย เสนอทฤษฎี วิเ คราะห์ ป ระวัติ ศ าสตร์ ต ามแนวทฤษฎี ว ัต ถุ นิ ย ม
ประวัติศาสตร์ โดยมีรากฐานมาจากงานนิพนธ์เรื่ อง Dialectic and Historical Materialism ของ
โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin)39 งานชิ้ นนี้ ได้อธิ บายยุคสมัยของประวัติศาสตร์ ว่ามีการพัฒนา 5
ขั้นตอน ได้แก่ สังคมคอมมิวนิสต์บุพกาล ระบบครองทาส ระบอบศักดินา ลัทธิ ทุนนิยม และสังคม
แห่งลัทธิ คอมมิวนิสต์ ประวัติศาสตร์ ในแต่ละยุคสมัยบ่งบอกถึงความขัดแย้งของผูก้ ดขี่และผูถ้ ูกกด
ขี่ การที่ประวัติศาสตร์ เปลี่ยนแปลงไปแต่ละยุคสมัยมาจากความขัดแข้งทางด้านชนชั้นและการลุก
ยุพา ชุมจันทร์ , “ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ไทย พ.ศ.2475-พ.ศ.2516,” (วิทยานิ พนธ์อกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530), หน้า 136 – 141.
39
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 143 – 144.
38
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ขึ้ นสู ้ ข องผูถ้ ู กกดขี่ 40 จนท้ายที่ สุด ความขัดแย้ง ของเศรษฐกิ จแบบทุ นนิ ยมจะนาไปสู่ การปฎิ วตั ิ
เปลี่ยนแปลงเป็ นสังคมคอมมิวนิ สต์ หนังสื อเรื่ องวิวัฒนาการของสั งคม เป็ นการอธิ บายทฤษฎี
ในทางภาพรวมและเป็ นสากล
ในปี เดี ย วกัน อรั ญญ์ พรหมชมพู (นามปากกาของอุ ดม ศรี สุ วรรณ) เขี ย นเรื่ องไทยกึ่ง
เมืองขึน้ โดยประยุกต์ทฤษฎี สากลมาอธิ บายให้เข้ากับประวัติศาสตร์ ไทยว่ามีการพัฒนาทางสังคม
เป็ น 5 ขั้นตอนเช่นกัน โดยเห็นว่าสังคมไทยดั้งเดิมเป็ นสังคมศักดินา มีกษัตริ ยเ์ ป็ นเจ้าที่ดิน มีจุดเน้น
ที่จะพิสูจน์ว่าสังคมไทยเป็ นสังคม “กึ่ งเมืองขึ้น กึ่ งศักดินา” แนวทางการวิเคราะห์ของอรัญญ์ให้
ความสาคัญกับประชาชนในฐานะผูถ้ ูกกดขี่41
งานเขียนและการวิเคราะห์ของอรัญญ์ พรหมชมพู มีอิทธิ พลต่องานของจิตร ภูมิศกั ดิ์ เรื่ อง
โฉมหน้ าศั กดินาไทยในปั จจุ บัน ตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ ฉบับศตวรรษใหม่ พ.ศ. 2500 ใน
นามปากกา “สมสมัย ศรี ศูทรพรรณ” ใช้ทฤษฎีการพัฒนาทางสังคม 5 ขั้นตอนและมุ่งอธิ บายสังคม
ศักดินาเป็ นหลัก สิ่ งที่น่าสนใจซึ่ งผูว้ จิ ยั จะใช้เป็ นตัวอย่างสาคัญในการมองประวัติศาสตร์ สุโขทัยใน
อีกมุมมองหนึ่งคือ เรื่ องที่วา่ สังคมสุ โขทัยเป็ นสังคมศักดินายุคเริ่ มต้นที่มีระบบทาส หลักฐานที่จิตร
นามาใช้ในการตีความคือศิลาจารึ กหลักที่ 1 รวมทั้งจารึ กกฎหมายลักษณะโจร เป็ นการใช้หลักฐาน
ชิ้นเดียวกันกับนักประวัติศาสตร์ กระแสหลักแต่ตีความโดยใช้แนวคิดทฤษฎีสังคมนิยมทาให้ได้ผล
การวิเคราะห์ต่างกัน ประวัติศาสตร์ กระแสหลักมองสุ โขทัยเป็ นสังคมอุดมคติที่ไม่มีทาส แต่จิตรได้
ค้นคว้า อธิ บายและตีความใหม่ โดยคาว่า “ไพร่ ฟ้าข้าไท” แสดงให้เห็นความมีชนชั้น คาว่า “ไพร่
ฟ้ า” คือไพร่ หลวงหรื อทหารในระบบศักดินา ส่ วนคาว่า “ข้าไท” ก็คือทาสนัน่ เอง42
การศึกษาของจิตร ภูมิศกั ดิ์ นับว่าขัดแย้งประวัติศาสตร์ สุโขทัยกระแสหลักที่มีมาแต่เดิม ทา
ให้เกิดคาถามว่าจริ งๆ แล้ว สังคมอุดมคติอย่างสุ โขทัยมีทาสหรื อไม่ ภาพลักษณ์สุโขทัยที่เป็ นสังคม
สงบสุ ข ผูค้ นเป็ น “ไพร่ ฟ้าหน้าใส” มีอิสระเสรี เป็ นจริ งแค่ไหน เพราะถ้ามีทาสก็ตอ้ งมีการกดขี่ใน
สังคม แม้แต่ตวั จิตรเองยังได้เขียนวิพากษ์นักประวัติศาสตร์ กระแสหลักไว้วา่ การศึกษาเรื่ องนี้ ของ
ตนนั้น “...ก็เพื่อที่จะเลิกล้มความเชื่ อถือในวงการศึกษาไทยปั จจุบนั ที่ยึดถือตามนักประวัติศาสตร์
ศักดิ นาว่ายุคสุ โขทัยไม่มีทาสและไทยไม่เคยผ่านระบบทาส...”43 ทั้งยังได้ช้ ี ให้เห็นจุดอ่อนของ
เหตุ ผ ลที่ นัก ประวัติ ศ าสตร์ ก ระแสหลัก ใช้อ้า งอิ ง เมื่ อ กล่ า วถึ ง เรื่ อ งทาสด้ว ยว่า “...ข้อ อ้า งของ
นักปราชญ์ศกั ดิ นามีเพียงประการเดียวว่า ไทย แปลว่า อิสระ ฉะนั้นคนไทยไม่เคยมีระบบทาสมา
เดชา รัตตโยธิน, วิวฒ
ั นาการของสังคม (กรุ งเทพฯ: ศตวรรษ, 2523), หน้า 56 – 60.
ยุพา ชุมจันทร์ , ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ ไทย พ.ศ.2475-พ.ศ.2516, หน้า 145 – 147.
42
จิตร ภูมิศกั ดิ์, โฉมหน้ าศักดินาไทย : บทวิเคราะห์ สังคมไทยอันท้ าทายยุคสมัย พิมพ์ครั้งที่ 10. (กรุ งเทพฯ: ศรี ปัญญา,
2550), หน้า 93 – 96.
43
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 98.
40
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ก่อน มาเพิ่งมีเอาในยุคหลังเพราะคบกับเขมร...”44 จิตรเห็นว่าข้อสรุ ปนี้ไม่ถูกต้องเมื่อพิจารณาตาม
วิธีวทิ ยาแบบสังคมนิยม
หากวิ เ คราะห์ ถึ ง เรื่ องประวัติ ศ าสตร์ เ กี่ ย วกั บ ทาสแล้ ว ก็ แ ทบจะแยกไม่ อ อกจาก
ประวัติศาสตร์ ไทย เมื่อย้อนกลับ ไปที่ประวัติศาสตร์ สุโขทัย จะพบว่ามี การเชื่ อมโยงให้สุโขทัยมี
ภาพลัก ษณ์ แห่ ง ความเป็ นอิ ส ระจริ ง นอกจากสภาพบ้านเมื องที่ ไ ด้บรรยายมาในศิ ล าจารึ ก แล้ว
ความหมายของค าว่า “สุ โ ขทัย ” ไม่ ว่ า จะแปลทั้ง หมดหรื อ ตัด มาเพี ย งส่ ว นแรกหรื อ ส่ ว นหลัง
ความหมายยังคงเป็ นไปในทางที่ดี เช่ น พงศาวดารโยนกซึ่ ง “...เรี ยกผูพ้ น้ ยากจากหนี้ ว่าเป็ นไทย
เรี ยกผูม้ ีอิสสระภาพแก่ตวั ว่าเป็ นไทยแก่ตวั ...”45 ในเมื่อแปลว่า “เป็ นไทยแก่ตวั ” ก็ตรงข้ามกับการ
“เป็ นทาส” สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพยังทรงกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าในสุ โขทัย “ราษฎร
อยู่เย็นเป็ นสุ ข ไม่มีทาสในเมืองสุ โขทัย”46 พระมติดงั กล่าว ประกอบกับภาพอุดมคตินามาสู่ ความ
เชื่อว่าสังคมสมัยสุ โขทัยไม่มีทาส เต็มไปด้วยเสรี ภาพ สอดคล้องอย่างยิง่ กับภาพความเป็ นสุ โขทัย
ในที่สุด เรื่ องเล่าเหล่านี้ขยายออกไปถึงการอธิ บายว่าสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุ โขทัยไม่มีทาส
มาแต่ด้ งั เดิมแล้ว เริ่ มมีทาสในสมัยกรุ งศรี อยุธยา โดยได้อิทธิพลจากลัทธิ เทวราชาของขอม กล่าวได้
ว่าการมีทาสเป็ นอิทธิ พลภายนอก สิ่ งใดไม่ดีมกั ถูกกล่าวหาว่า “ไม่ใช่ ไทย” เป็ นเรื่ องของต่างชาติ
การอธิ บายประวัติศาสตร์ ชุดนี้ จึงเป็ นไปเพื่อตอบสนองต่อความจาเป็ นทางการเมืองที่ตอ้ งการตอก
ย้ าให้คนไทยรับรู ้ ว่าสังคมไทยตั้งแต่สุโขทัยมีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง เป็ น “ไทยแท้” “ดั้งเดิม”
และเป็ น “อุดมคติ” ไม่มีทาส ไม่มีการกดขี่ ไม่เหมือนระบบศักดินาหรื อระบบฟิ วดัลแบบยุโรป
แม้ผลงานของจิ ตร ภู มิ ศ ัก ดิ์ อาจไม่ ส ามารถ “สั่น สะเทื อน” วงการได้ใ นคราวแรก แต่
หลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 บรรยากาศการเมืองที่เปิ ดกว้างและความเบ่งบานทาง
ประชาธิ ปไตยก็กลับมา เรื่ องโฉมหน้ าศักดินาไทยในปัจจุบัน ได้รับการตีพิมพ์อีกครั้งในพ.ศ. 2517
ทาให้คาถามเรื่ องนี้ กลับมาอีกครั้ง ประกอบกับก่อนหน้านั้นเมื่อพ.ศ. 2514 ศ. ขจร สุ ขพานิ ช ได้
เสนอบทความเรื่ อง “ไพร่ ฟ้าข้าไท” สนับสนุนว่าคานี้ หมายถึง “ทาส” โดยส่ วนหนึ่ งเป็ นการรื้ อฟื้ น
ความเห็นของ ศ. ยอร์ ช เซเดส์ ขึ้นมาใหม่ เนื่ องจากเซเดส์ ดูเหมือนจะเป็ นนักวิชาการคนแรกๆ ที่
แสดงนัยว่าสมัยสุ โขทัยมีทาส47
44
45

เรื่ องเดียวกัน.
พระยาประชากิจกรจักร์ , พงศาวดารโยนก (พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร, 2478), หน้า 21. คงตัวสะกดตาม

ต้นฉบับ
“ประวัติของราชอาณาจักรสุโขทัย,” ใน พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา พิมพ์ครั้งที่ 8. (กรุ งเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2534), หน้า 49.
47
มานพ ถาวรวัฒน์สกุล, เขียน; วินยั พงศ์ศรี เพียร, ตรวจแก้, “สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 25182539,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, หน้า 200.
46
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ความเห็นของนักประวัติศาสตร์ ไทยกระแสหลักต่อเรื่ องนี้ ปรากฎว่าคณะกรรมการชาระ
ประวัติศาสตร์ ไทยเคยการพิจารณาวินิจฉัยข้อถกเถียงที่ว่าสุ โขทัยมีทาสหรื อไม่ มีขอ้ สรุ ปออกมา
ในช่วง พ.ศ. 2529 เมื่อพิจารณาก็พบว่าสุ โขทัยน่าจะมีทาสเชลยเพราะมีการสู้รบทาสงครามและคงมี
การกวาดต้อนทาสเชลยมา สาหรับทาสประเภทอื่นๆ ก็น่าจะมี อย่างไรก็ตาม ลักษณะการมีทาสของ
สุ โขทัยน่ าจะแตกต่างจากทาสในระบบศักดินาแบบยุโรป แม้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการชาระ
ประวัติศาสตร์ จะออกมาในแนวแบ่งรับแบ่งสู้ แต่นกั วิชาการในปั จจุบนั เห็นว่าสุ โขทัยมีทาสอย่าง
แน่นอนเพราะในช่วงเวลาเดียวกันที่สุโขทัยเจริ ญรุ่ งเรื อง รัฐหรื อบ้านเมืองอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ลว้ นเป็ นสังคมที่มีทาสทั้งสิ้ นและน่าจะรวมถึงสุ โขทัยด้วย48
อย่า งไรก็ ต าม ผูว้ ิ จ ัย เห็ น ว่า ประเด็ น เรื่ อ งสุ โ ขทัย จะมี ท าสหรื อ ไม่ เอาเข้า จริ ง ก็ มี เ พี ย ง
นักวิชาการที่ถกเถียงกันเพื่อยืนยันความเชื่อและหลักวิชาการของตนเองว่าถูกต้อง เพราะดูจะไม่เป็ น
ที่สนใจของประชาชนในวงกว้างนัก ในความรับรู้ ของคนทัว่ ไปมักจะนึ กถึงเรื่ อง “ทาส” ในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ ซ่ ึ งเชื่ อมโยงกับเรื่ องเล่าทางประวัติศาสตร์ ไทยชุดใหญ่อีกเรื่ องคือ พระราชกรณี ยกิ จ
สาคัญของพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่ องการเลิ กทาสมากกว่าที่จะนึ กย้อนไปถึ ง
ทาสในสมัยสุ โขทัย ซึ่ งแทบไม่ได้อยู่ในความรับรู้ของคนเลย เรื่ องทาสสมัยสุ โขทัยไม่ได้มีการทา
ให้ชดั เจนขึ้นมาจึงพร่ าเลือนไปในความรับรู้ของคน เป็ นเพียงประวัติศาสตร์ เรื่ องหนึ่ งที่ดารงอยูโ่ ดย
ไม่มีพลังอะไรนักต่อสังคม
6.2.2 ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น
การศึกษาสุ โขทัยในฐานะประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ น เริ่ มขึ้นอย่างจริ งจังช่ วงก่ อนทศวรรษที่
2520 พร้ อมๆ กับความตื่นตัวเรื่ องประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ น อันเป็ นผลสื บเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองใน พ.ศ. 2516 – 2519 ทาให้เกิดสานึกในการศึกษาประวัติศาสตร์ ที่มีประชาชนเป็ น
ส่ วนหนึ่ง มิใช่เน้นเพียงแต่ชนชั้นนาเท่านั้น นอกจากนี้ การศึกษาประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิชาการอื่นๆ
ในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เจริ ญก้าวหน้าขึ้น นักวิชาการต่างเห็นว่าการมองภาพสังคม
ในหน่วยใหญ่ระดับประเทศนั้นไม่เพียงพอที่จะทาให้เข้าใจปัญหาได้ท้ งั หมด แต่ตอ้ งเข้าใจสังคมใน
หน่วยย่อยด้วย49

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 201 – 202.
ยงยุทธ ชูแว่น, ครึ่งศตวรรษแห่ งการค้ นหาและเส้ นทางสู่ อนาคต: ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นไทย (กรุ งเทพฯ: สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), 2551), หน้า 97 – 98.
48
49
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ในปี พ.ศ. 2517 มี การเริ่ มก่ อตั้งศูนย์สุโขทัยศึก ษาขึ้ นที่มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พิษณุโลก50 ส่ วนหนึ่งเพราะเป็ นสถาบันการศึกษาส่ วนภูมิภาคที่ใกล้ชิดกับเมืองเก่าสุ โขทัยมากที่สุด
จังหวัดที่ต้ งั มหาวิทยาลัยเคยเป็ นเมืองสาคัญในรัฐสุ โขทัย มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาค้น คว้าและ
ผดุงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของสุ โขทัยไว้ ในการดาเนินงานระยะแรกๆ นั้นได้รับความช่วยเหลือ
จากผูท้ รงคุณวุฒิหลายท่าน เช่น ศ. ดร. ประเสริ ฐ ณ นคร ศ. ม.จ. สุ ภทั รดิศ ดิศกุล ศ. พิเศษ ขจร สุ ข
พานิช และอาจารย์จากกมหาวิทยาลัยศิลปากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 51 ทางศูนย์สุโขทัยศึกษา
มีการออกหนังสื อและผลงานวิจยั ต่างๆ มาตามลาดับ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ศูนย์สุโขทัยศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พิษณุ โลกได้เป็ น
เจ้าภาพจัดงานสัมมนาประวัติศาสตร์ และโบราณคดีสุ โขทัยระดับชาติข้ ึน ส่ วนหนึ่ งมาจากกระแส
ประวัติ ศ าสตร์ ท ้อ งถิ่ น ด้ว ยเพราะศู น ย์น้ ี มิ ไ ด้ศึ ก ษาแต่ ป ระวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย ยุค จารี ต แต่ ข ยาย
การศึ ก ษามาถึ งจังหวัดสุ โขทัยในยุคปั จจุบ นั และจังหวัดอื่นๆ บริ เวณภาคเหนื อตอนล่ างซึ่ งเป็ น
จังหวัดที่มีลกั ษณะทางสังคมและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน ได้แก่ กาแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุ โลก
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ และอุทยั ธานี 52 รวมทั้งมีการเปิ ดสอนวิชาประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ น
โดยเน้นภาคเหนื อตอนล่าง มีหนังสื อและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับจังหวัดสุ โขทัย เช่ น วรรณกรรม
จากต าบลศรี คี รี ม าศ จั ง หวั ด สุ โ ขทัย (พ.ศ. 2516)53 สุ โ ขทั ย เมื อ งเก่ า ของเรา (พ.ศ. 2520)54
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น (พ.ศ. 2521)55 นิทานพืน้ บ้ านของท้ องถิ่นสุ โขทัยและบริเวณโดยรอบ (พ.ศ.

วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2510 เป็ นวิทยาลัยวิชาการศึกษาแห่ งที่ 4 ที่ต้ งั ขึ้นต่อจากวิทยาลัยวิชา
การศึกษา ประสานมิตร ปทุมวัน และบางแสน ตามลาดับ ยกฐานะขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อพ.ศ. 2517
และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็ นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อพ.ศ. 2533 ข้อมูลจาก “ประวัติมหาวิทยาลัย”
[ออนไลน์], 27 กรกฎาคม 2553. แหล่งที่มา http://www.nu.ac.th/ab-history.php
51
“คานา,” ใน การเมืองและสภาพสั งคมสมัยสุ โขทัย: รายงานผลการสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก 1-4 สิงหาคม 2520.
52
ขวัญเมือง จันทโรจนี , “ลักษณะทางวัฒนธรรม ความเชื่อและชาติพนั ธุ์: ภาคเหนื อตอนล่าง,” ใน เอกสารสัมมนา
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่ าง, 13 – 36. (พิษณุโลก: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539), หน้า 13.
53
ประจักษ์ สายแสง, วรรณกรรมจากตาบลศรีครี ีมาศ จังหวัดสุ โขทัย (พิษณุโลก: วิทยาลัยวิชาการศึกษา, 2516)
54
หวน พินธุพนั ธ์, สุ โขทัยเมืองเก่ าของเรา (กรุ งเทพฯ: โอเดียนสโตร์ , 2520) นอกจากนี้ ยงั มีหนังสื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นภาคเหนื อตอนล่างโดยผูเ้ ขียนคนเดียวกัน เช่น พิษณุโลกของเรา (พ.ศ. 2514) พิจิตรของเรา (พ.ศ. 2520)
และ อุตรดิตถ์ ของเรา (พ.ศ. 2520) เป็ นต้น
55
นคร พันธุ์ณรงค์, ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น (พิษณุโลก: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒพิษณุโลก, 2521) หนังสื อเล่มนี้ รวมข้อมูลของจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนื อตอนล่างไว้ มีภาคผนวกเป็ น
ตัวอย่างการเขียนเรื่ องราวของท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิ ตถ์ “อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์” โดย บุษกร ปานะพันธ์
50
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2522)56 เป็ นต้น มักนาเสนอในลักษณะข้อมูลทัว่ ไปของจังหวัดขณะนั้น บอกเล่าประวัติศาสตร์ ของ
จังหวัดโดยอ้างอิงกับประวัติศาสตร์สุโขทัยยุคจารี ตซึ่งกลายเป็ นประวัติศาสตร์ ชาติไปแล้ว ส่ วนงาน
ที่เน้นศึกษาเป็ นพื้นที่หมู่บา้ น ตาบลหรื ออาเภอ มักจะได้ขอ้ มูลเฉพาะท้องที่น้ นั เพียงอย่างเดียว
สุ โขทัยเป็ นส่ วนหนึ่ งของภาคเหนื อตอนล่ าง ฉะนั้นจึง ต้องกล่ าวถึ งงานวิชาการที่ศึกษา
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง โดยมักศึกษาในแง่การบริ หาร การปกครอง และเศรษฐกิจ
เช่น การปกครองมณฑลพิษณุโลกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว พ.ศ. 2437 –
2453 ของ ศิริวรรณ นุย้ เมือง (พ.ศ. 2521 วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร)
ศึกษานโยบายการปรับปรุ งการปกครองในมณฑลพิษณุ โลก ในส่ วนโครงสร้างการปกครองและ
ด้านอื่ นๆ ควบคู่กนั ไป ระบบเทศาภิบาลกับผลกระทบต่ อสภาพเศรษฐกิจมณฑลพิษณุโลก พ.ศ.
2437 – 2453 ของ นฤมล วัฒนพานิช (พ.ศ. 2426 วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร) ศึกษาการ
ดาเนิ นนโยบายการปกครองว่าก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จที่เกี่ ยวข้องกับอาชี พ
เกษตรกรรมและการจัดเก็บภาษี อย่างไร การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่ า ง
ในช่ วงปี พ.ศ. 2448 – 2484 ของ สุ ภาพรรณ ขอผล (พ.ศ. 2534) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ในภาคเหนือตอนล่าง อันเนื่องมาจากการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ เน้นการเพาะปลูก การป่ าไม้
และการค้า และบทบาทชาวจีนทางการผลิตและการค้ าข้ าวในบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศ
ไทยหลังการสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือ พ.ศ. 2448 – 2488 ของ เพียงใจ เจริ ญโสพล (พ.ศ. 2537)
ศึกษาบทบาทชาวจีนในกิจการค้าข้าวบริ เวณภาคเหนือตอนล่างทั้งก่อนและหลังสร้างเส้นทางรถไฟ
สายเหนือจนกระทัง่ ถึงหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 257
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในลักษณะโดยรวมทาให้ไม่สามารถศึกษาในแต่ละท้องถิ่นอย่าง
ละเอียดได้ นอกจากนี้ยงั มีปัญหาเรื่ องหลักฐานมีน้อย ทาให้เนื้ อหาในแต่ละจังหวัดที่กล่าวถึงนั้นมี
รายละเอียดไม่เท่าเทียมกัน จังหวัดใดมีขอ้ มูลมากมักเน้นหนักในจังหวัดนั้น เช่น วิทยานิพนธ์เรื่ อง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่ างในช่ วงปี พ.ศ. 2448 – 2484 ของ สุ ภาพรรณ
ขอผล เมื่อกล่าวถึ งการขยายตัวและการเติบโตของชุ มชนเมืองริ มทางรถไฟ ได้เลือกกล่าวถึงเมือง
พิษณุ โลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ เท่านั้น58 ข้อมูลที่มีจากัด ส่ งผลถึงวิทยานิพนธ์และงานวิจยั ต่างๆ
นคร พันธุ์ณรงค์, นิทานพืน้ บ้ านของท้ องถิ่นสุ โขทัยและบริเวณโดยรอบ (พิษณุโลก: ศูนย์สุโขทัยศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2522)
57
เพียงใจ เจริ ญโสพล, “บทบาทชาวจีนทางการผลิตและการค้าข้ าวในบริเวณภาคเหนือตอนล่ างของประเทศไทยหลัง
การสร้ างเส้ นทางรถไฟสายเหนือ พ.ศ. 2448 – 2488,” (ปริ ญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2537)
58
สุภาพรรณ ขอผล, การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่างในช่ วงปี พ.ศ. 2448 – 2484 โปรดดูในบทที่ 4
หน้า 232 – 242.
56
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ที่ทาเกี่ ยวกับจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ งเพราะงานวิชาการมักทาเรื่ องจังหวัดที่มีขอ้ มูลมาก โดยเฉพาะ
จังหวัดที่เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญในภูมิภาคเช่ นจังหวัดพิษณุ โลกและนครสวรรค์ แต่จงั หวัดอื่นๆ
รวมทั้ง สุ โขทัย มัก ไม่ มี งานศึ ก ษาออกมามากนัก หรื อถ้าหากมี ก็ม กั เป็ นงานที่ ศึก ษาเฉพาะพื้ นที่
หมู่บา้ น ตาบล อาเภอ และเป็ นงานในสาขาอื่นๆ ที่มิใช่ประวัติศาสตร์ โดยตรง ในกรณี ของจังหวัด
สุ โขทัย มี ง านที่ เกี่ ย วข้อง ผูว้ ิจยั รวบรวมมาบางส่ วน มัก เป็ นงานหลังจากพ.ศ. 2434 ไปแล้ว
ตัวอย่างเช่ น วิทยานิ พนธ์ ด้านสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยาของสุ ดแดน วิสุทธิ ลกั ษณ์ เรื่ องความ
เปลี่ยนแปลงของการผลิตผ้ าพืน้ เมือง ชุ มชนบ้ านหาดเสี้ ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุ โขทัย (พ.ศ. 2534)59
งานในสาขาการบริ หารธุ รกิจ เรื่ องทัศนคติของผู้บริโภคต่ อร้ านจาหน่ ายทองโบราณในอาเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุ โขทัย ของ พงษ์ศกั ดิ์ พูลสุ ข (พ.ศ. 2546)60 วิทยานิ พนธ์ด้านการวางแผนภาคและ
เมือง ของ อตินุช ก้องสนัน่ เรื่ องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจของชุ มชนภายในเขตกาแพง
เมืองเก่ า อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย จังหวัดสุ โขทัย (พ.ศ. 2547)61 วิทยานิพนธ์ดา้ นภาษาไทยของ
ภาคภู มิ สุ ข เจริ ญ เรื่ องวิ เ คราะห์ ค วามเชื่ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ โบราณสถานที่ บู ร ณะแล้ ว ของอุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ สุ โขทั ย (พ.ศ. 2547)62 เป็ นต้น ผู้วิ จ ัย ยัง ไม่ พ บงานวิ ช าการที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นจังหวัดสุ โขทัยทั้งจังหวัด63 หรื อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง “จังหวัดสุ โขทัย”
กับรัฐส่ วนกลาง
อนึ่ ง มี ขอ้ สังเกตว่าประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ นหรื อประวัติศาสตร์ สังคมจังหวัดสุ โขทัย มักถูก
กลื นไปกับประวัติศาสตร์ สุโขทัย กระแสหลักที่เน้นความเป็ นราชธานี การกล่าวถึงประวัติศาสตร์
สุดแดน วิสุทธิลกั ษณ์, “ความเปลีย่ นแปลงของการผลิตผ้ าพืน้ เมือง ชุ มชนบ้ านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุ โขทัย,”
(วิทยานิ พนธ์สงั คมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534)
60
พงษ์ศกั ดิ์ พูลสุข, “ทัศนคติของผู้บริโภคต่ อร้ านจาหน่ ายทองโบราณในอาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย,” (การ
ค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่, 2546)
61
อตินุช ก้องสนัน่ , “การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจของชุ มชนภายในเขตกาแพงเมืองเก่ า อุทยานประวัติศาสตร์
สุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย,” (วิทยานิพนธ์การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2547)
62
ภาคภูมิ สุขเจริ ญ, “วิเคราะห์ ความเชื่ อที่เกีย่ วกับโบราณสถานที่บูรณะแล้ วของอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย,”
(วิทยานิ พนธ์ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547)
63
มีงานที่รวบรวมข้อมูลและประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับจังหวัดสุ โขทัยไว้ได้ค่อนข้างมากและครอบคลุมทุกอาเภอ คือ
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดสุ โขทัย (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั , 2544) จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยรวมเอาข้อมูล สภาพภูมิศาสตร์ สิ่ งแวดล้อมและสังคม
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่น มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีทอ้ งถิ่น
เอกลักษณ์ของสุโขทัย บุคคลสาคัญของสุโขทัย และพระมหากรุ ณาธิ คุณในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม หนังสื อเล่มนี้เป็ นเพียง
การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้เท่านั้น มิได้มีการวิเคราะห์วิพากษ์แต่อย่างใด
59

216

ท้องถิ่นสุ โขทัย มักเริ่ มต้นที่อาณาจักร/รัฐสุ โขทัย เมื่อถึงคราวเสื่ อมอานาจ เรื่ องราวเกี่ยวกับสุ โขทัยก็
หายไป ในหลัก ฐานสมัย กรุ ง ศรี อยุ ธ ยาถึ งสมัยรั ตนโกสิ นทร์ โดยเฉพาะก่ อนการปฏิ รูปมณฑล
เทศาภิ บ าลในรั ช สมัย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่ หัว อาจจะมี ก ารกล่ า วถึ ง อย่ า ง
กระท่อนกระแท่นเมื่อมีการเดินทัพผ่าน มีโองการจากทางราชสานักให้มาจัดการบางสิ่ งบางอย่าง
หรื อมีพระมหากษัตริ ย ์ พระบรมวงศานุ วงศ์เสด็จประพาส เมื่อกล่าวถึงประวัติศาสตร์ ของจังหวัด
ในช่วงประวัติศาสตร์ สมัยใหม่จนถึงร่ วมสมัย บางครั้งจะถูกกลืนไปกับประวัติศาสตร์ ของมณฑล
พิษณุ โลกบ้าง ภาคเหนื อตอนล่างบ้าง ทั้งที่จริ งๆ แล้วตัวจังหวัดสุ โขทัยเป็ นพื้นที่ที่น่าสนใจและน่ า
ศึกษาอย่างยิ่ง เนื่ องจากเป็ นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเคยเป็ น “ราชธานี แห่ งแรก” ของไทยตามเรื่ องเล่ า
ประวัติศาสตร์ ไทยกระแสหลัก ในช่วงที่มีความสนใจการศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยยุคจารี ต รัฐ
ส่ วนกลางได้เข้ามา “จัดการ” หลายสิ่ งในจังหวัด ทั้งการสารวจโบราณสถานและโบราณวัตถุ การ
เข้ามาบูรณะฟื้ นฟูเมืองเก่า การเข้ามาพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทั้งยังนาพาความเจริ ญเข้ามาใน
จังหวัด รวมทั้งความพยายามทาให้สุโขทัยทั้งในยุคจารี ตและยุคปั จจุบนั เป็ นเมืองในอุดมคติและ
เป็ น “รุ่ งอรุ ณแห่งความสุ ข” อย่างแท้จริ งภายใต้เรื่ องเล่าประวัติศาสตร์สุโขทัยกระแสหลัก
ความนิยมการศึกษาประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น ส่ วนหนึ่งเป็ นผลจากการขยายสถาบันอุดมศึกษา
ไปตามจังหวัดต่างๆ เช่น วิทยาลัยครู วิทยาเขตของวิทยาลัยวิชาการศึกษา มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ตามหัวเมื องใหญ่ๆ เช่ น มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ (พ.ศ. 2507) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2509)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ (พ.ศ. 2010) เป็ นต้น ประกอบกับการเปลี่ ยนแนวทางการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ก่อให้เกิดกระแสเรื่ องความเท่าเทียมของ
คนในสังคม ปลุกจิตสานึกให้ศึกษาเรื่ องราวของประชาชน ความเคลื่อนไหวสาคัญที่สร้าง “ความ
เป็ นสถาบัน” ให้แก่ ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ นคื อ กระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ ง ปฏิ รูปการศึกษาหลังจาก
เหตุก ารณ์ “14 ตุ ลา” เกิ ดการเรี ย กร้ องให้ฉี ก หลักสู ตรการศึก ษาเก่ า ๆ เผาวรรณกรรมมอมเมา
ประชาชน เพิ่มการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยนในชั้นเรี ยน ส่ งเสริ มความคิดว่าคนท้องถิ่นควรรู้จกั ตนเอง
และประวัติศาสตร์ ของตน การปฏิรูปหยุดชะงักไปในช่วงหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 แต่
การศึกษาท้องถิ่นก็กลับมาอยู่ในแผนการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2521 มีการสร้างวิชาและตาราใหม่ๆ ใน
โรงเรี ยน กระทรวงศึกษาธิ การมีงบประมาณอุดหนุ นการตั้งศูนย์วฒั นธรรมจังหวัดในวิทยาลัยครู
ท้องถิ่นหรื อโรงเรี ยนมัธยมประจาจังหวัด64
ฉลอง สุนทราวาณิ ชย์, “สถานะของการศึกษาประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น,” วารสารเศรษฐศาสตร์ การเมือง 5 3 – 4
(พฤษภาคม – กันยายน 2529): 150. สัมภาษณ์ เรณู วิชาศิลป์ และอรุ ณรัตน์ วิเชียรเขียว สถาบันราชภัฏ วันที่ 14 และ 17 กรกฎาคม
พ.ศ. 2535. อ้างถึงใน ธงชัย วินิจจะกูล, “การเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ของอดีต: ประวัติศาสตร์ ใหม่ในประเทศไทยหลัง 14 ตุลาคม,”
ใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และคณะ, สถานภาพไทยศึกษา: การสารวจเชิงวิพากษ์ (กรุ งเทพฯ: (ตรัสวิน ซิลค์เวอร์มบุค๊ ส์), 2543), หน้า
30.
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ในขณะเดียวกัน ชนชั้นกลางไทยได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น นักวิชาการสาขา
มนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับทุนไปศึกษาวิชาการจากต่างประเทศได้ทยอยกลับมาสอน
หนังสื อในประเทศไทย ทาให้วิชาประวัติศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
เติ บ โตยิ่ ง ขึ้ น มี นัก วิ ช าการบางส่ ว นหัน เหความสนใจไปสู่ เ รื่ อ งท้อ งถิ่ น เพราะพวกเขาเห็ น ว่า
การศึกษาสังคมไทยในหน่ วยใหญ่ระดับชาติน้ นั ไม่เพียงพอที่จะทาให้เข้าใจปั ญหาได้ท้ งั หมด แต่
ต้องมองเห็นหน่วยย่อยต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็ นสังคมไทยทั้งหมด65
มี นั ก วิ ช าการได้ เ สนอแนวทางการศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ แ บบใหม่ เช่ น แนวทาง
ประวัติ ศ าสตร์ เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ มี ผู้น าคื อ กลุ่ ม ของฉั ต รทิ พ ย์ นาถสุ ภา ลงไปศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจตามจังหวัดต่างๆ การใช้แนวทางการศึกษาอื่นๆ ที่มีมิติของประวัติศาสตร์
เช่ น โบราณคดี มานุ ษ ยวิ ท ยา คติ ช นวิ ท ยา เป็ นต้น มี นัก วิ ช าการจากส่ ว นกลางที่ ส นใจด้า น
ประวัติ ศ าสตร์ ท ้อ งถิ่ นโดยเฉพาะ เช่ น ศรี ศ ัก ร วัล ลิ โภดม และ ธิ ด า สาระยา เป็ นต้น รวมทั้ง
นักวิชาการที่เป็ นคนท้องถิ่นหรื อคลุกคลีกบั ท้องถิ่นมานาน เช่น มนัส โอภากุล (สุ พรรณบุรี) ล้อม
เพ็งแก้ว (เพชรบุรี) ภูธร ภูมะธน (ลพบุรี) ธเนศวร์ เจริ ญเมือง (เชียงใหม่) สรัสวดี อ๋ องสกุล (ล้านนา)
นคร พันธุ์ณรงค์ (พิษณุ โลก) ปรี ชา นุ่นสุ ข (นครศรี ธรรมราช) เป็ นต้น ช่วงทศวรรษที่ 2520 เป็ นต้น
มา เกิดการสัมมนาประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นตามจังหวัดต่างๆ อย่างคึกคัก66
ผู้วิ จ ัย เห็ น ว่ า กระแสความนิ ย มประวัติ ศ าสตร์ ท ้ อ งถิ่ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยอย่างยิ่ง ทาให้กรอบความคิด วิธีการศึกษา การตั้งคาถามทางประวัติศาสตร์
และหลัก ฐานที่ ใ ช้ เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม การศึ ก ษาประวัติศ าสตร์ สุ โขทัย เริ่ ม หลุ ดออกจาก
ประวัติศาสตร์ กระแสหลักที่เคยเน้นเรื่ องการเมืองและราชวงศ์ มาสู่ เรื่ องสังคม เศรษฐกิ จ วิถีชีวิต
ของผูค้ น กระแสความเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวนามาสู่ การตั้งคาถามใหม่ๆ และท้าทายข้อสรุ ปเก่าๆ
ของประวัติศาสตร์ สุโขทัย จนเกิดงานทางประวัติศาสตร์ ที่น่าตื่นเต้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 2520
ต่อต้นทศวรรษที่ 2530 เช่น การกาเนิ ดขึ้นของนิตยสารศิลปวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2521 โดยสุ จิตต์
วงษ์เทศ “สานักศิลปวัฒนธรรม” ได้เสนอมุมมองใหม่ต่อประวัติศาสตร์ สุโขทัย เกิ ดเป็ นงานชิ้ น
สาคัญ เช่น สุ โขทัยไม่ ใช่ ราชธานีแห่ งแรกของไทย (พ.ศ. 2526)67 ไม่ มีนางนพมาศ ไม่ มีลอยกระทง

ยงยุทธ ชูแว่น, ครึ่งศตวรรษแห่ งการค้ นหาและเส้ นทางสู่ อนาคต : ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นไทย (กรุ งเทพฯ: สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), 2551), หน้า 97 – 98.
66
เรี ยบเรี ยงจากการบรรยายเรื่ อง “กระแสคลื่นของประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น,” วิชาประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นไทย โดย ผศ.ดร.
สุธาชัย ยิม้ ประเสริ ฐ พ.ศ. 2550.
67
โปรดดู สุจิตต์ วงษ์เทศ, สุ โขทัยไม่ ใช่ ราชธานีแห่ งแรกของไทย ศิลปวัฒนธรรมจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง 700 ปี
“ลายสื อไท” พ.ศ. 2526, (กรุ งเทพฯ: เจ้าพระยา, 2526)
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สมัยสุ โขทัย (พ.ศ. 2530)68 จารึ กพ่ อขุนรามคาแหง : ใครแต่ งกันแน่ ? “ของจริง” หรือ “ของปลอม”
(พ.ศ. 2531)69
วงการศึ ก ษาประวัติศาตร์ สุ โขทัย คึ กคัก มากขึ้ นเมื่อมี การสัม มนาไทยศึ กษานานาชาติ ที่
ประเทศออสเตรเลียเมื่อ พ.ศ. 2530 มีการเสนองานวิจยั ทางประวัติศาสตร์ ที่สั่นสะเทือนวงการคือ
“The Ram Khamhaeng Inscription: A Piltdown Skull of Southeast Asian History?” (พ.ศ. 2530)
ของ ไมเคิล วิกเคอรี (Michael Vickery) ใช้วิธีการทางด้านจารึ กและภาษาศาสตร์ ตรวจสอบศิลา
จารึ กร่ วมสมัยอื่นๆ จนพบว่าอักขรวิธี ข้อความ สานวนภาษาต่างๆ ในจารึ กนั้นคลาดเคลื่อนและผิด
ยุคสมัย จึงตั้งข้อสันนิ ษฐานว่าศิลาจารึ กหลักที่ 1 น่าจะทาขึ้นภายหลังรัชสมัยของพ่อขุนรามคาแหง
ข้อเสนอของวิกเคอรี ก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างมากในวงวิชาการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย70
หลังจากกรณี วิกเคอรี แล้ว ในพ.ศ. 2531 ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้แสดงปาฐกถาเกี่ยวกับอายุ
ของศิลาจารึ กหลักที่ 1 ที่สยามสมาคมและมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จากนั้น พิริยะตีพิมพ์งานวิจยั
ชื่อจารึ กพ่ อขุนรามคาแหง: การวิเคราะห์ เชิ งประวัติศาสตร์ ศิลปะ (พ.ศ. 2532) ผลการศึกษาระบุวา่
ประการแรก ศิลาจารึ กหลักที่ 1 ใช้คาศัพท์ไม่สอดคล้องกับจารึ กหลักอื่นๆ ในสมัยสุ โขทัย ลักษณะ
ของคาศัพท์ยงั ใกล้เคียงกับคาศัพท์ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 24 ประการที่ 2 ข้อความที่กล่าวถึง
โบราณสถานในศิลาจารึ กหลักที่ 1 ขัดแย้งกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะรวมไปถึงผลการขุดค้น
ทางโบราณคดีของกรมศิลปากร ประการที่ 3 คือ พบว่ามีการยืมคาศัพท์จากศิลาจารึ กหลักอื่นๆ มา
แต่งในข้อความด้านที่ 1 มากที่สุด และประการสุ ดท้ายคือ คาศัพท์และเนื้ อหาในศิลาจารึ กหลักที่ 1
สอดคล้องกับวรรณกรมในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ 71 ฉะนั้นจึงเห็นว่าศิลาจารึ กหลักที่ 1 น่าจะทาขึ้น
ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทาให้ไม่สามารถใช้เป็ นหลักฐาน
สาคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัยได้ 72
ข้อสรุ ปนี้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างยิ่งในวงวิชาการรวมไปถึงนอกวงวิชาการ ความจริ งแท้
ของศิลาจารึ กหลักที่ 1 ซึ่งเป็ นหลักฐานสาคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ สุโขทัยมานานปี ได้ถูกท้า
ทายอย่างรุ นแรง ศิลาจารึ กหลักที่ 1 กลายเป็ นเรื่ องที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทั้งในระดับวงวิชาการ
68

โปรดดู สุจิตต์ วงษ์เทศ; บรรณาธิการ, ไม่ มีนางนพมาศ ไม่ มีลอยกระทงสมัยสุ โขทัย (กรุ งเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม,

2530)
โปรดดู สุจิตต์ วงษ์เทศ; บรรณาธิการ, จารึกพ่ อขุนรามคาแหง ใครแต่ งกันแน่ ? “ของจริง” หรือ “ของปลอม”
(กรุ งเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, 2531)
70
มานพ ถาวรวัฒน์สกุล, เขียน ; วินยั พงศ์ศรี เพียร, ตรวจแก้, สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 25182539, หน้า 207 – 208.
71
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 209 – 210.
72
โปรดดู พิริยะ ไกรฤกษ์, จารึกพ่ อขุนรามคาแหง: การวิเคราะห์ เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์
พริ้ นติ้งกรุ๊ พ, 2532)
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และระดับท้องถิ่น เปรี ยบเสมือนเชื้ อเพลิงที่พร้อมประทุเสมอเมื่อมีผจู้ ุดไฟ เช่น กรณี ที่ยเู นสโกขึ้น
ทะเบียนศิลาจารึ กหลักที่ 1 ให้เป็ น “มรดกความทรงจาแห่ งโลก” (Memory of the World) เมื่อพ.ศ.
2546 ทาให้เกิ ดการถกเถี ยงเรื่ องสถานะทางประวัติศาสตร์ ของศิลาจารึ กหลักที่ 1 ขึ้ นมาอีกครั้ ง
มานพ ถาวรวัฒน์สกุล ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า การถกเถียงเรื่ องศิลาจารึ กหลักที่ 1 ทาให้เกิดการค้นคว้า
และทบทวนความรู ้ เ ก่ า ๆ ในประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย ยุ ค จารี ต อย่ า งคึ ก คัก แต่ ท าให้ ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วย เพราะมีการกาหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ไว้สูง จึงไม่น่า
แปลกใจว่าในช่ วงปี พ.ศ. 2528 – 2539 ไม่มีวิทยานิ พนธ์เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ สุโขทัยออกสู่ วง
วิชาการเลยแม้แต่เรื่ องเดียว73
นอกจากนี้ ในช่ วงทศวรรษ 2520 เป็ นต้นมา เป็ นช่ วงที่มีการจัดทาแผนแม่บทโครงการ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเข้าไปดาเนินโครงการบูรณะเมืองเก่าสุ โขทัยเพื่อจัดตั้งเป็ นอุทยาน
ประวัติศาสตร์ รวมทั้งมีกระแสความเปลี่ยนแปลงแนวทางในการสงวนรักษาโบราณสถานด้วยความ
ตระหนักว่า จะต้องทาให้โบราณสถานนั้นเกิ ดประโยชน์ทางสังคม การจัดให้โบราณสถานเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวจะทาให้การสงวนรักษาง่ายและเป็ นระบบมากขึ้น สามารถส่ งเสริ มให้ประชาชนเกิด
ความรู ้ ความรัก และความชื่ นชมต่อโบราณสถาน สามารถใช้ประโยชน์ทางวัฒนธรรมได้มากกว่า
แต่ก่อน กล่าวได้วา่ กระแสประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น การอนุรักษ์แนวใหม่และแรงกระตุน้ ทางด้านการ
ท่องเที่ ย วมี ส่วนให้เกิ ดความเปลี่ ย นแปลงทั้ง จากทางภาครั ฐและทางวิชาการ รวมทั้ง เกิ ดความ
ร่ วมมื อของทั้งสองฝ่ าย เมื่อประวัติศาสตร์ ได้ถูกทาและนาเสนอให้เป็ นรู ปเป็ นร่ างมากขึ้น ความ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อคนท้องถิ่นในเวลาต่อมา
ค าถามต่ อ มาคื อ ปรากฏการณ์ ข องประวัติ ศ าสตร์ ท ้อ งถิ่ น ได้สั่ น คลอนหรื อท้า ทาย
ประวัติศาสตร์ ชาติหรื อไม่ อย่างไร หากดูจากแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ แล้วน่าจะมีแนวโน้ม
ไปในทางก้าวหน้า แต่ในท้ายที่สุดดูเหมือนจะไม่กา้ วหน้าไปเท่าใดนัก คาตอบอาจจะต้องย้อนกลับ
ไปดู ว่ า ผู ้ที่ ท าหน้ า ที่ ส าคัญ ในการสนับ สนุ น การศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ ท ้อ งถิ่ น ให้ เ ฟื่ องฟู คื อ
กระทรวงศึกษาธิ การหรื อรัฐส่ วนกลางนัน่ เอง ลาพังวงการวิชาการทากันเองคงไม่เฟื่ องฟูและไม่มี
งบประมาณพอที่จะลงไปสร้างศูนย์วฒั นธรรมในทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่มี มหาวิทยาลัยส่ วน
ภูมิภาคตั้งอยูก่ ็มีการจัดประชุมทางวิชาการบ้าง ตั้งศูนย์การศึกษาบ้าง ขอบเขตการวิจยั ทาได้แต่เพียง
ในจังหวัดของตนเองและจังหวัดที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงเท่านั้น งบประมาณต่างๆ ยังต้องอาศัยจากรัฐ
ดังนั้น ผูท้ ี่เข้ามามีบทบาทสาคัญจึงหนีไม่พน้ รัฐส่ วนกลาง

มานพ ถาวรวัฒน์สกุล, เขียน ; วินยั พงศ์ศรี เพียร, ตรวจแก้, สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 25182539, หน้า 210.
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สาเหตุที่การศึกษาประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นซึ่ งมีรัฐเป็ นตัวตั้งตัวตีน้ ี เป็ นเหตุที่ทาให้แนวทาง
การศึกษาที่ดูเหมือนจะก้าวหน้ากลับไม่กา้ วหน้า ธงชัย วินิจจะกูลกล่าวถึงการศึกษาและดาเนินการ
ทางวิชาการในยุคประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นเฟื่ องฟูวา่ ไม่อาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างไปจากเดิมเท่าใดนัก
ทั้งยังไม่ใช่ “วิชาการ” อย่างเต็มที่เพราะการประชุมเสวนาทางวิชาการต้องทาอย่างประนี ประนอม
กับการท่องเที่ยวและธุ รกิจ จนทาให้บางครั้งดูเหมือนเป็ นการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มเอกลักษณ์จงั หวัด
การประชุ ม ส่ วนที่ เกี่ ย วข้องกับ ประวัติศ าสตร์ ก็ มกั เป็ นการแสดงอดี ตอันรุ่ ง โรจน์ กล่ า วยกย่อง
พระมหากษัตริ ยอ์ งค์ต่างๆ ในอดี ต โดยเหตุการณ์ที่ได้รับการเลือกสรรมานาเสนอมักจะเป็ นเรื่ องที่
จังหวัดมีบทบาทในประวัติศาสตร์ แห่ งชาติ ทาให้คนท้องถิ่นสามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่ อ ชาติ ไ ด้ ผู ้ที่ เ ดิ น ตามแนวทางนี้ มี ท้ ัง ปั ญ ญาชนรุ่ น เก่ า และนัก ประวัติ ศ าสตร์ ส มัค รเล่ น แต่
นักวิชาการรุ่ นใหม่ (อย่างน้อยในขณะนั้น) ซึ่ งยึดถื อความคิดและวิธีการทางประวัติศาสตร์ อย่าง
เคร่ งครัดกลับตกที่นงั่ ลาบากเพราะต้องเลือกระหว่างประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่นที่มีความเป็ นอิสระ
และประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่นในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของชาติไทย ภาวะที่ยากลาบากนี้ ทาให้เกิ ด
ความสับสนในการเขี ยนประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ นมาตั้งแต่ตน้ แม้ว่านักประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ นอย่าง
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม หรื อ ธิ ดา สาระยา จะเสนอให้มองประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นที่ไม่ยึดติดกับศูนย์กลาง
แม้เป็ นส่ วนหนึ่งของศูนย์กลางแต่ก็มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งศิลปะ วรรณกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ต่างๆ ของท้องถิ่นให้ภาคภูมิใจ เป็ นที่เชิดหน้าชูตา แต่ประวัติศาสตร์ จงั หวัดมักจะเน้นการ
ที่ตนได้เข้าไปมีบทบาท มีคุณูปการต่อชาติ กลายเป็ นประวัติศาสตร์ ที่ยึดติดกับศูนย์กลางไปเสี ย
ดังนั้น ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นยังคงเป็ นเรื่ องราวของผูน้ าทางการเมือง ไม่ใช่เรื่ องของประชาชนหรื อ
สังคม74 ฉลอง สุ นทราวาณิ ชย์ เคยกล่าวว่า ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ นมีศกั ยภาพที่จะท้าทายรัฐไทยได้
แต่กลับถูกผนวกเข้าไปในประวัติศาสตร์ ชาติเสี ยหมด ทั้งยังทาหน้าที่รับใช้รัฐบาลทั้งในด้านความ
มัน่ คงทางเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย ว อุ ด มการณ์ และการสร้ า งประเทศไทยที่ เ ต็ ม เปี่ ยมไปด้ว ย
วัฒนธรรม อันที่จริ งมีความพยายามชี้ให้เห็นการ “หลงทาง” ของประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นมาหลายครั้ง
แต่ ก็ ไ ม่ มี ผูฟ้ ั ง อาจเป็ นไปได้ว่า นัก ประวัติ ศ าสตร์ ซ่ ึ งจะเป็ นของท้อ งถิ่ น หรื อ ไม่ ก็ ต าม มัก เป็ น
ข้าราชการที่ชีวติ ได้ถูกครอบงาโดยประวัติศาสตร์ชาติและราชวงศ์มาโดยตลอด75
ในกรณี น้ ี นอกจากการที่รัฐเข้าไปมีส่วนร่ วมแล้ว บุคลากรที่มีบทบาทในการสร้างองค์
ความรู ้ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นมักเป็ นคนท้องถิ่ นเองซึ่ งยังไม่สามารถหลุดพ้นไปจากกรอบความคิด
74

ธงชัย วินิจจะกูล, การเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ของอดีต: ประวัติศาสตร์ ใหม่ในประเทศไทยหลัง 14 ตุลาคม, หน้า 32 –

33.
ฉลอง สุนทราวาณิ ชย์, “สถานะของการศึกษาประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น,” หน้า 140 – 144. ใน “การเปลี่ยนแปลงภูมิ
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ประวัติศาสตร์ รัฐชาติได้ ยิ่งเมื่อประวัติศาสตร์ ถูกนามารับใช้การท่องเที่ยวเกี่ยวพันกับหน้าตาและ
ผลประโยชน์ของชาติแล้ว รัฐเองคงไม่ปล่อยให้ให้ทอ้ งถิ่ นศึกษาและนาเสนอประวัติศาสตร์ ที่เป็ น
แนวต่อต้านรั ฐหรื อไม่ ลงรอยกับรัฐ ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ น จึงถูกผนวกเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กระแสประวัติศาสตร์ ชาติ หรื อหากมีการนาเสนอประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นที่อาจจะไม่ได้เป็ นส่ วน
หนึ่ งของรั ฐ เรื่ องเหล่ า นั้น บางที จ ะกลายเป็ นต านานนิ ท านปรั ม ปราที่ จ ัด เข้า กับ ยุ ค สมัย ของ
ประวัติศาสตร์ ชาติไม่ได้และถูกลดทอนความน่ าเชื่อถือกลายเป็ นเรื่ องเล่าชาวบ้านไป ส่ วนเรื่ องเล่า
กระแสหลัก ยังคงเป็ นสิ่ งที่ ถูกส่ งตรงมาจากส่ วนกลางและมี ประวัติศ าสตร์ ท ้องถิ่ นแทรกเข้าไป
เพื่อให้มีตวั ตน ตัวอย่างที่ ชดั เจนและใกล้เคียงที่สุดเรื่ องหนึ่ งเป็ นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์
สุ โขทัย ซึ่ งไม่สามารถรอดพ้นกระแสประวัติศาสตร์ชาติได้ ดังที่ผวู้ จิ ยั จะกล่าวถึงเป็ นตัวอย่างในบท
ที่ 7 เรื่ องนี้ ไม่น่าแปลกใจเท่าใดนักเพราะในปั จจุบนั นี้ ประวัติศาสตร์ จงั หวัดสุ โขทัยก็ไม่สามารถ
แยกออกจากประวัติศาสตร์ ข องรัฐ/กรุ งสุ โขทัยในอดีตได้เลย ความนิ ยมและตื่นตัวเรื่ องการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ ไทย แต่ไม่อาจนาพา
ประวัติศาสตร์ ไทยให้ข ้ามพ้น การครอบงาของประวัติศาสตร์ ชาติไ ด้ จังหวัดสุ โขทัย ถูก ทาให้มี
ความสัมพันธ์แนบแน่นกับ “กรุ งสุ โขทัย” คาตอบที่วา่ ทาไมถึง “ข้ามไม่พน้ ” จึงค่อนข้างชัดเจนใน
ตัวเองอยูแ่ ล้ว
เรื่ องราวในบทนี้ ได้เสนอให้เห็ นว่าประวัติศาสตร์ สุโขทัยนั้นแบ่งออกได้เป็ น 2 กระแส
ใหญ่ๆ คือกระแสหลักและกระแสรอง จากการศึกษาพบว่าประวัติศาสตร์ กระแสหลักมีอิทธิ พลต่อ
สังคมมาก ส่ วนหนึ่งเพราะถูกวางรากฐานมาเป็ นอย่างดีจากยุคก่อนหน้านั้น สอดคล้องกับความรับรู้
ที่มีมานานของสังคมไทย เข้ากันได้เป็ นอย่างดีกบั เรื่ องเล่าที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ อีก
ทั้ง ผูท้ ี่ ค วบคุ ม ความรู ้ ชุ ดนี้ คื อรั ฐไทย ดัง นั้น ประวัติศ าสตร์ ก ระแสรองที่ เกิ ดขึ้ นมาโต้แ ย้ง จึ ง ไม่
สามารถที่จะล้มล้างประวัติศาสตร์ กระแสหลักได้ ประวัติศาสตร์ กระแสรองบางเรื่ องถูกกระทบจน
ในที่ สุ ดได้ ก ลายเป็ นส่ ว นหนึ่ งของประวัติ ศ าสตร์ ก ระแสหลัก ไป บางเรื่ องด ารงตนเป็ น
“ประวัติศาสตร์ทางเลือก” มีเรื่ องเล่าและรู ปแบบที่คดั ค้านประวัติศาสตร์ กระแสหลักแต่ไม่สามารถ
เข้าไปแทนที่ได้
ในบทต่อไป ผูว้ ิจยั จะแสดงให้เห็นเพิ่มเติมอีกว่าเหตุใดประวัติศาสตร์ สุโขทัยกระแสหลัก
จึงได้อยู่ในความรับรู ้ของคนไทยอย่างมัน่ คง เพราะสุ โขทัยมิได้อยู่แค่เพียงในตาราประวัติศาสตร์
แต่ได้ออกมาโลดแล่นอยูเ่ ป็ นตัวเป็ นตน ผ่านการสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ อนุ สาวรี ย ์
เทศกาล และประเพณี ประดิษฐ์อีกด้วย

บทที่ 7
สุ โขทัยทีจ่ ับต้ องได้ : การประดิษฐ์ สร้ าง “สุ โขทัย”
ภายนอกตาราประวัตศิ าสตร์ พ.ศ. 2496 – 2534
สิ่ งที่ทาให้ความเป็ นอุดมคติของสุ โขทัยยังคงอยูม่ าจนถึงทุกวันนี้ มิใช่ มีแต่เพียงการเขียน
ประวัติศาสตร์ ชาติฉบับทางการหรื อกระแสหลัก เท่านั้น แต่ยงั มีอีกหลายสิ่ งที่ได้ถูก “ประดิ ษฐ์”
หรื อ “สร้าง” ขึ้นมาจนส่ งให้ภาพลักษณ์ของสุ โขทัยเป็ น “รุ่ งอรุ ณแห่ งความสุ ข” สมชื่อ ในหลายบท
ที่ผ่านมา ผูว้ ิจยั ได้กล่าวถึ งประวัติศาสตร์ นิพนธ์ซ่ ึ งเป็ นกรอบและพื้นฐานความคิดโดยทัว่ ไปแล้ว
ดัง นั้น สิ่ ง ที่ จ ะกล่ า วถึ ง ในบทที่ 7 จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก ประดิ ษ ฐ์ ส ร้ า งขึ้ น โดยมี พ้ื น ฐานมาจาก
ประวัติศาสตร์ไทยกระแสหลัก โดยเฉพาะการเข้ามาจัดการและจัดสร้างให้จงั หวัดสุ โขทัยมี อุทยาน
ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรี ย ์ เทศกาล และประเพณี ประดิษฐ์รูปแบบต่างๆ
สิ่ งประดิษฐ์สร้างเหล่านี้มีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่ วยดารงความเป็ นสุ โขทัยแบบอุดมคติ
เพราะเป็ นการสร้างหรื อจาลองประวัติศาสตร์ สุโขทัยจากในหนังสื อมาทาให้มีตวั ตน โดยเฉพาะรัฐ
และหน่ วยงานราชการไทยที่มีอานาจหยิบยกเอาเรื่ องเล่าแม่บทเหล่ านี้ มาสร้าง ทาให้เกี่ ยวพันกับ
เอกลักษณ์ของชาติ ทาให้อดีตที่ยง่ิ ใหญ่ของสุ โขทัยกลับมามีชีวิต คนทัว่ ไปสามารถจับต้องมองเห็น
ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า กระตุน้ ให้เกิ ดความรู้ สึกภาคภูมิใจ อีกทั้งยังเป็ นสิ่ งสร้ างมูลค่า นา
รายได้ทางการท่องเที่ยวมาสู่ ประเทศ เป็ นสิ่ งยืนยันได้อย่างดีว่าเพราะเหตุใดประวัติศาสตร์ สุโขทัย
กระแสหลักจึงคงอยูอ่ ย่างมัน่ คง ยืนยาวในสังคมไทย แม้จะมีประวัติศาสตร์ กระแสรองมาโต้แย้งแต่
ก็ไ ม่ส ามารถล้ม ล้า งความคิ ดความเชื่ อเหล่ า นั้นได้ อีก ทั้ง ผูค้ นในสัง คมก็ ติดกรอบและภาพของ
สุ โขทัยในอุดมคติไปแล้ว
ผูว้ ิจยั จะกล่าวถึงการสร้างสถานที่ และประเพณี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ สุโขทัย
วิเคราะห์ถึงความหมาย หน้าที่ จุดมุ่งหมายของสิ่ งเหล่านั้น รวมไปถึงผูส้ ร้าง การเกิดขึ้นและบทบาท
ของสถานที่ เช่ น อุ ท ยานประวัติศ าสตร์ พิพิธ ภัณฑ์ อนุ ส าวรี ย ์ รวมไปถึ งเทศกาลและประเพณี
ประดิ ษฐ์มีส่วนสาคัญในการช่ วยรักษาความเป็ นสุ โขทัยที่ถูกสร้างและยืนยันข้อสมมติ ฐานที่ว่า
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยเกิดขึ้นมาเพราะเกี่ยวพันกับความเป็ นชาติ ความเป็ นไทย และความเป็ นอุดม
คติ นอกจากนี้ แนวคิดการบูรณะโบราณสถานยังเป็ นไปเพื่อประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวและ
ด้านเศรษฐกิจด้วย ไม่เพียงแต่เป็ นในแง่ความงดงามหรื อประวัติศาสตร์ เท่านั้น สถานที่และประเพณี
ประดิษฐ์ที่สร้ างขึ้นมาจึงเป็ นสิ่ งส่ งเสริ มแนวคิดและภาพลักษณ์ของสุ โขทัยให้โดดเด่นและสัมผัส
ได้มากกว่าเรื่ องเล่าหรื อเรื่ องที่อยูใ่ นตาราประวัติศาสตร์เพียงเท่านั้น
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7.1 การบูรณะโบราณสถานและการสร้ างอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
แนวคิดของการบูรณะโบราณสถานมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แนวคิดของแต่ละ
ยุคนั้นแตกต่างกันไป ดังเช่นในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ การบูรณปฏิสังขรณ์วดั หรื อวังต่างๆ เป็ นราช
ประเพณี ข องกษัตริ ย ์ เป็ นการท านุ บ ารุ ง พระพุท ธศาสนาและยัง เป็ นเครื่ อ งมื อหนึ่ ง ของชนชั้น
ปกครอง แสดงถึงอานาจและสร้างเสริ มให้ผอู้ ยูใ่ ต้การปกครองเกิดความศรัทธา เมื่อมาถึงในรัชสมัย
พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่หัว และพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว การ
บูรณปฏิ สังขรณ์ นอกจากเป็ นส่ วนหนึ่ งของราชประเพณี แล้ว ยังเป็ นการแสดงความศิวิไลซ์ของ
ประเทศ เกิดกระบวนการวินิจฉัยและชันสู ตรสภาพของสถานที่ก่อนที่จะมีการบูรณะด้วย1
เมื่ อถึ งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึ งก่ อนการเปลี่ ย นแปลงการ
ปกครองพ.ศ. 2475 มีการจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นเมื่อพ.ศ. 2454 งานการอนุรักษ์ปฏิสังขรณ์ได้กลาย
มาเป็ นงานในระบบราชการ มีระบบระเบียบในการปฏิบตั ิงาน มีการสารวจตรวจตราโบราณสถาน
ต่างๆ เริ่ มมีแนวคิดในการมองโบราณสถานว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และได้ถูกให้ความหมายว่า
เป็ นส่ วนหนึ่งของอดีตอันรุ่ งเรื องของไทย ก่อให้เกิดความรู้สึกชาตินิยม2
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 เป็ นต้นมา การอนุรักษ์โบราณสถานส่ วน
หนึ่ งเกิ ด ขึ้ น เพราะนโยบายชาติ นิ ย ม กรมศิ ล ปากรได้เ ข้า มาดู แ ลโบราณสถานที่ อ ยู่ใ นความ
รับผิดชอบ เนื่ องจากได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้ สาหรับในกรณี ของโบราณสถานบริ เวณเมืองเก่ า
สุ โขทัยนั้น ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2491 – 2500) ความสนใจเรื่ อง
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี สุโขทัยเริ่ มกลับมาอีกครั้งหลังจากเกิ ดความตื่นตัวบ้างในช่ วงปลาย
รัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 6 และเป็ นจุดเริ่ มต้นการขุดค้นบูรณะฟื้ นฟูเมืองเก่าสุ โขทัยด้วย
ช่วงทศวรรษที่ 2490 เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายประการ ในปี พ.ศ.2492 อธิ บดีกรม
ศิลปากรในขณะนั้นคือ หลวงรณสิ ทธิ พิชยั (เจือ กาญจนินทุ ) ได้ไปสารวจโบราณสถานในจังหวัด
สุ โขทัย เนื่ องจากก่ อนหน้า นั้นมี ผูร้ ้ องเรี ย นมายัง กรมศิล ปากรว่า โบราณสถานถู ก ขุดทาลายจน
เสี ยหาย เมื่อขึ้นไปตรวจสอบแล้วพบว่าเสี ยหายอย่างมากจึงได้ทาบันทึกถึงจอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานผล เหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายพบว่าเป็ นเพราะคนนิยมโบราณวัตถุกนั
มาก ชาวบ้านจึงขุดเอาไปขายเพราะได้ราคาดี คนขาดความรู้ทางโบราณคดี ไม่มีการควบคุมรักษาที่
ดี ท้ งั ยังขาดงบประมาณ โดยงบประมาณเดิมที่ทางการจัดมาให้มีเพียงปี ละ 200 บาท นอกจากนี้
สภาพของเมืองเก่ารกร้างเป็ นป่ าทึบ บดบังโบราณสถานต่างๆ จนหมดทั้งยังเป็ นที่หลบซ่ อนตัวของ
กรรณิ การ์ สุธีรัตนาภิรมย์, “พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย,”
(วิทยานิ พนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), หน้า 33 – 65.
2
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 65 – 75.
1
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โจรลักขุดพระขุดเจดี ย ์3 เมื่อถึ งปี พ.ศ.2494 กรมศิลปากรจึง จัดตั้งหน่ วยศิลปากรประจาจังหวัด
สุ โขทัยขึ้นเพื่อดูแลรักษาโบราณสถานและรับมอบโบราณวัตถุที่พระโบราณวัตถาจารย์ เจ้าอาวาส
วัดราชธานี ในขณะนั้นได้มอบให้ แต่ทางราชการยังไม่มีการลงไปขุดค้นโบราณสถานหรื อจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์อย่างเป็ นกิจจะลักษณะ4
พ.ศ.2496 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และเป็ นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมอีกตาแหน่งเดินทางไปเยี่ยมราษฎรและตรวจราชการที่จงั หวัดทางภาคเหนือ โดยแวะไป
ตรวจเยีย่ มจังหวัดสุ โขทัยรวมทั้งเขตเมืองเก่าด้วยและเห็นว่าสุ โขทัยควรได้รับการฟื้ นฟูบูรณะอย่าง
จริ ง จัง 5 คณะรั ฐ มนตรี จึ ง ได้ล งมติ ใ ห้ป รั บ ปรุ ง จัง หวัด สุ โ ขทัย ให้เ ป็ น “จัง หวัด วัฒ นธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ของชาติ ”6 มีการตั้งคณะกรรมการฟื้ นฟูบูรณะเมืองเก่าจังหวัดสุ โขทัย ต่อมายังมีการ
ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีกเพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์ สุโขทัยทาเป็ นหนังสื อ7
คณะกรรมการฟื้ นฟู บู รณะจัง หวัดสุ โขทัย ได้ป ระชุ ม ก าหนดเขตการฟื้ นฟูบูรณะคื อให้
บูรณะสุ โขทัยก่อนโดยเริ่ มทันทีหลังการประชุ ม ต่อด้วยศรี สัชนาลัย และนครไทยเมืองราด8 การ
กาหนดเขตบูรณะเมืองเก่าสุ โขทัยให้เริ่ มต้นจากโบราณสถานในเขตกาแพงเมือง มี 3 แห่ งที่ได้รับ
คัดเลื อกให้บูรณะก่ อนคือ วัดมหาธาตุ วัดศรี สวาย และศาลหลักเมือง ขั้นต่อไปจะพิจารณาฟื้ นฟู
โบราณสถานที่อยูน่ อกกาแพงเมืองเช่นวัดศรี ชุม9 ในช่วงปี แรกๆ ที่เริ่ มการบูรณะ รัฐบาลเอาจริ งเอา
จังและกระตื อรื อร้ นในการฟื้ นฟู บูรณะโบราณสถานในจัง หวัดสุ โขทัย อย่า งมาก ท าให้เกิ ดการ
หจช., ศธ. 0701.26.1.1/1 (4-6) เรื่ อง “การบูรณะโบราณวัตถุสถาน สุโขทัย”.
หจช., ศธ. 0701.26.1.1/1 (27) เรื่ อง “บันทึกข้อความ เรื่ องบูรณะเมืองโบราณ จังหวัดสุโขทัย.”
5
“เชิดชูสุโขทัย,” สยามรัฐ (3 มิถุนายน 2496)
6
หจช., ศธ. 0701.26.1.1/1 (12) เรื่ อง “หนังสื อจากอธิบดีกรมศิลปากร พันโท หลวงรณสิ ทธิ พิชยั ถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สุโขทัย วันที่ 15 มิถุนายน 2496.”
7
ธนิ ต อยูโ่ พธิ์ , “คาสัง่ กระทรวงวัฒนธรรมที่ 84/2496 เรื่ อง ตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมประวัติศาสตร์ สุโขทัย,” ใน
งานบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุ โขทัย ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ สุ มนชาติ สวัสดิกุล วันที่ 31 พฤษภาคม
2507. (พระนคร : กรมศิลปากร, 2507), หน้า 68 – 69.
8
ในเอกสารเขียนติดกันว่า “นครไทยเมืองราด” ผูว้ ิจยั ไม่ทราบแน่ชดั ว่าคณะกรรมการฟื้ นฟูบูรณะจังหวัดสุ โขทัยคิดว่า
เป็ นเมืองเดียวกันหรื อไม่ อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั นครไทย กับ เมืองราด เป็ นคนละเมือง นครไทยหรื อเมืองบางยาง อยูใ่ นอ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก เป็ นเมืองของพ่อขุนบางกลางหาว ก่อนที่จะมาครองกรุ งสุ โขทัยและขึ้นครองราชย์เป็ นพ่อขุนศรี อินทราทิตย์ ส่ วน
เมืองราด อยูใ่ น อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เป็ นเมืองของพ่อขุนผาเมืองซึ่งมีบทบาทในการช่วยพ่อขุนบางกลางหาวขับไล่ “ขอมสบาด
โขลญลาพง” ตั้งกรุ งสุ โขทัยขึ้นมา โดยเรื่ องราวทั้งหมดนี้ อยูใ่ นศิลาจารึ กหลักที่ 2 (จารึ กวัดศรี ชุม) ศิลาจารึ กหลักนี้ถูกค้นพบใน
อุโมงค์วดั ศรี ชุม โดยหลวงสโมสรสรรพการ (ทัด ศิริสมั พันธ์) เมื่อครั้งขึ้นไปตรวจและเก็บศิลาจารึ กเมืองสุโขทัย พ.ศ.2430 ศิลาจารึ ก
หลักนี้ เป็ นคาสรรเสริ ญสมเด็จพระมหาเถรศรี ศรัทธาราชจุฬามุนีศรี รัตนลังกาทีปมหาสามีเป็ นเจ้า ซึ่งเป็ นบุตรของพระยาคาแหง
(พระราม) เป็ นหลานของพ่อขุนผาเมือง
9
หจช., ศธ. 0701.26.1.1/1 (54 – 59) เรื่ อง “บันทึกการประชุมคณะกรรมการฟื้ นฟูบูรณะจังหวัดสุ โขทัยฯ ครั้งที่ 2 ณ
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 25 กรกฎาคม พ.ศ.2496.”
3
4
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เรี ยกร้องให้รัฐบาลสนใจบูรณะเมืองโบราณในจังหวัดอื่นๆ บ้าง เช่นในคอลัมน์ระหว่างบันทึก โดย
น้อย อินทนนท์ (มาลัย ชู พินิจ) ตีพิมพ์ลงในหนังสื อพิมพ์ พิมพ์ ไทย ลงบทความเห็ นด้วยกับการ
บูรณะสุ โขทัยและให้ความเห็ นเพิ่มเติมว่า หากจะให้เป็ นประโยชน์ยิ่งขึ้น รัฐบาลควรจะให้ความ
สนใจแก่ เมืองโบราณแห่ งอื่นด้วย เช่ น เขาพระวิหาร เมืองไตรตรึ งษ์ในจังหวัดกาแพงเพชร เมือง
ไชยปราการในอาเภอฝาง ปราสาทหิ นร้างในอาเภอพิมาย เมืองศรี เทพในเพชรบูรณ์ เป็ นต้น รัฐบาล
ควรลงมือรักษาก่อนที่จะถูกเวลา ธรรมชาติและมนุษย์ทาลาย10 นอกจากนี้ ยงั มีผแู้ ทนราษฎรจังหวัด
กาแพงเพชรคือนายประสิ ทธิ์ ชูพินิจ ส่ งหนังสื อถึงรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรมให้พิจารณา
คุม้ ครองโบราณวัตถุ โบราณสถานในจังหวัดกาแพงเพชรด้วย เพราะถูกลักลอบขุดค้นอย่างมาก
โดยเฉพาะขุดหาพระเครื่ อง11
เมื่อถึงราว พ.ศ. 2499 วัดมหาธาตุ วัดศรี สวาย วัดสระศรี ศาลหลักเมือง และวัดศรี ชุม
บูรณะใกล้เสร็ จสมบู รณ์ แต่ โบราณสถานแห่ ง อื่ นๆ ยังคงไม่ไ ด้รับการบูรณะ กรมศิล ปากรเห็ น
ปัญหาจึงมี “โครงการ 5 ปี ” กาหนดแผนบูรณะโบราณสถานแต่ละแห่ งไว้คร่ าวๆ เพื่อที่จะบูรณะให้
มากที่สุดภายในเวลา 5 ปี เริ่ มตั้งแต่พ.ศ. 2499 เป็ นต้นไป12 แต่เมื่อถึงพ.ศ.2501 คณะกรรมการฟื้ นฟู
บูรณะจังหวัดสุ โขทัยถูกยุบเลิก เนื่ องมาจากการยุบกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิ การได้
มอบหมายให้กรมศิลปากรดาเนินการบูรณะขุดแต่งต่อมาตามกาลังงบประมาณที่ได้รับ13
หลัง จาก พ.ศ. 2504 เป็ นต้นมา มี การออกพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 ขึ้น เพื่อให้การจัดการขึ้นทะเบียน การควบคุม
การบูรณะ บารุ งรักษาโบราณสถานเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ รัฐบาล
ไทยได้ร่วมมื อและให้สั ตยาบรรณอนุ สัญญาระหว่า งประเทศในการสงวนรั ก ษาโบราณสถาน
แห่ งชาติ ทั้งยังได้เข้าร่ วมองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ว่าด้วยการสงวนรักษาโบราณสถานและ
มรดกทางวัฒ นธรรม แนวคิ ด การบูรณะโบราณสถานจึ ง ได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากตะวัน ตกและเริ่ ม มี
ความคิ ด การอนุ รั ก ษ์โ บราณสถานเพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ นการท่ อ งเที่ ย วและช่ ว ยในการพัฒ นา
เศรษฐกิ จของประเทศแทนที่จะมองโบราณสถานเพียงแต่ในแง่ความงดงามหรื อความเป็ นตัวแทน
แห่งความทรงจาในอดีตเพียงเท่านั้น14
น้อย อินทนนท์ (นามแฝง), “ระหว่างบันทึก,” พิมพ์ไทย (8 ตุลาคม 2496)
หจช., ศธ. 0701.26.1.1/1 (175) เรื่ อง “นายประสิ ทธิ์ ชูพินิจ ผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดกาแพงเพชร ส่ งหนังสื อถึง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2496”.
12
หจช., ศธ. 071.26.1.1/8 (59 – 68) เรื่ อง “บันทึกการประชุมกรรมการฟื้ นฟูบูรณะจังหวัดสุ โขทัยฯ ครั้งที่ 1/2499 ณ
ห้องประชุมกระทรวงวัฒนธรรม วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2499.”
13
ธนิ ต อยูโ่ พธิ์ , งานบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุ โขทัย (พระนคร: กรมศิลปากร, 2507), หน้า 36.
14
กรรณิ การ์ สุธีรัตนาภิรมย์, พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์ โบราณสถานในประเทศไทย, หน้า 90 – 110.
10
11
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การเข้ามาจัดการบริ เวณพื้นที่เมืองเก่าสุ โขทัยทาให้ชุมชนบ้านเมืองเก่าซึ่ งเป็ นกลุ่มชาวบ้าน
ที่ต้ งั บ้านเรื อนอยูใ่ นบริ เวณที่ถูกกาหนดให้เป็ นพื้นที่โบราณสถานได้รับผลกระทบ การจัดการพื้นที่
โดยรั ฐ ส่ งผลให้มี ก ารโยกย้า ยบ้า นเรื อน วิถี ชี วิตของชาวบ้านเปลี่ ยนแปลงไป โดยตามประวัติ
ชุ มชนบ้านเมืองเก่าตั้งถิ่นฐานอยูม่ าไม่ต่ากว่า 5 ชัว่ คน ประมาณ 200 ปี มีการอพยพประชาชนจาก
เมืองพิจิตร พิษณุ โลกและตาก เข้ามาตั้งหลักแหล่งบริ เวณรอบๆ สระตระพังทอง ในเขตกาแพงเมือง
ด้านตะวันออก อาศัยตระพังทองเป็ นแหล่งน้ าและสร้างวัดตระพังทองเป็ นศูนย์กลางของชุมชน มี
การขยายชุมชนออกไปเรื่ อยๆ และมีบางส่ วนออกไปตั้งชุมชนใหม่ มีการออกไปจับจองที่นาเพื่อทา
นาในเขตที่ลุ่มทางตอนเหนื อของเมืองสุ โขทัยเก่า จนกระทัง่ ตั้งแต่พ.ศ. 2496 เป็ นต้นมา ซึ่ งเป็ นช่วง
ที่ถนนจรดวิถีถ่อง (สุ โขทัย – ตาก) ตัดผ่านเมืองเก่าสุ โขทัย และเป็ นระยะเดียวกับที่กรมศิลปากรมา
ดาเนินการบูรณะโบราณสถานในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทาให้ชุมชนเมืองเก่ามีการขยายตัว
ในหลายๆ ด้าน มีคนอพยพมาจากพื้นที่อื่นเพื่อมาเป็ นแรงงานในการขุดค้นบูรณะโบราณสถาน รวม
ไปถึงอาชีพค้าขายและอาชีพขุดหาของโบราณตามเจดียเ์ ก่าๆ ซึ่ งผิดกฎหมาย15
เมื่อคนเข้ามามากๆ จึงเกิดการขยายตัวของชุมชน เกิดย่านการค้าบริ เวณริ มถนนจรดวิถีถ่อง
ใกล้ว ดั ตระพัง ทอง เมื อ งเก่ า สุ โ ขทัย กลายเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว มี ส ถานที่ ร าชการเกิ ด ขึ้ น เช่ น
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ รามคาแหง สถานีตารวจ โรงเรี ยน โรงฆ่าสัตว์ โรงสี บ่อนไก่ ฯลฯ เมื่อ
ชุ มชนขยายตัวมากเช่ นนี้จึงนาไปสู่ การจัดตั้งสุ ขาภิบาลเมืองเก่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2499
และรับการยกฐานะเป็ นเทศบาลตาบลเมืองเก่าตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุ ขาภิบาล
เป็ นเทศบาล พ.ศ. 254216
ในพ.ศ. 2519 ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เ สนอ
คณะรัฐมนตรี ให้กรมศิลปากรพัฒนาพื้นที่ประมาณ 1,600 ไร่ ให้เป็ นอุทยานประวัติศาสตร์ โดยรวม
อยูใ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (พ.ศ. 2519 – 2534) ได้รับความร่ วมมือศึกษาและ
ค้นคว้าวิจยั จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวมทั้งยูเนสโกที่ให้
ความช่ วยเหลื อในระดับนานาชาติ จนกระทัง่ แผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
สาเร็ จในปี พ.ศ. 2521 ในแผนการจัดการโครงการอุ ทยานประวัติศาสตร์ จาเป็ นต้องให้ชุมชน
บางส่ วนย้ายออกไปเพราะมี บา้ นเรื อนตั้งกี ดขวางหรื อตั้งอยู่บนซากโบราณสถาน อย่างไรก็ตาม
พบว่าเคยมีการย้ายชุ มชนตั้งแต่ พ.ศ. 2509 ก่อนจะมี แผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์
อตินุช ก้องสนัน่ , “การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจของชุ มชนภายในเขตกาแพงเมืองเก่ า อุทยานประวัติศาสตร์
สุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย,” (วิทยานิพนธ์การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2547), หน้า 48 – 49.
16
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 49.
15
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สุ โขทัย พ.ศ. 2521 เสี ยอีก โดยพบว่าบ้านเรื อนบางส่ วนในชุ มชนบ้านใหม่ตระพังทองถูกโยกย้าย
ออกมาจากบริ เวณลานพระบรมราชานุสาวรี ยพ์ อ่ ขุนรามคาแหงมหาราช ตระพังสอ และวัดช้างล้อม
สาหรับ ชุ ม ชนที่ ถู กโยกย้า ยในช่ วงหลัง พ.ศ. 2521 เฉพาะในเขตก าแพงเมือง มีป ระมาณ 200
ครัวเรื อน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านเรื อนที่ต้ งั กีดขวางทางที่จะตัดเป็ นถนนจรดวิถีถ่องสาย
ใหม่ที่จะอ้อมไปด้านหลังพระบรมราชานุ สาวรี ยพ์ ่อขุนรามคาแหงมหาราชและกลุ่ มบ้านเรื อนที่
ตั้งอยูบ่ ริ เวณหัวตระพังเงินและบริ เวณที่ต้ งั ที่ทาการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในปั จจุบนั 17
จะเห็นได้วา่ การพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าสุ โขทัยเกิดขึ้นอย่างจริ งจังเป็ นรู ปเป็ นร่ างเมื่อเกิดแผน
แม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ขึ้นในช่ วงพ.ศ. 2521 – 2529 ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 และ 5 เมืองเก่าสุ โขทัยเป็ นแห่ งแรกที่มีโครงการนี้
สอดคล้องกับแนวคิดว่าการบูรณะหรื อสงวนรักษาโบราณวัตถุสถานต้องเกิ ดประโยชน์ทางสังคม
โดยจัดการให้โบราณสถานเป็ นแหล่งท่องเที่ยว สามารถใช้เป็ นประโยชน์ทางวัฒนธรรมได้มากขึ้น
ความตื่ นตัวในการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาติไ ด้ก่อความ
เปลี่ ยนแปลงมาสู่ จงั หวัดสุ โขทัย ทั้งการโยกย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ การ
สร้ างสาธารณู ปโภคต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ฯลฯ สิ่ งที่ตามมาคือเรื่ องการจัดการพื้นที่ การ
สร้างตานาน เรื่ องราว ประเพณี ประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว เช่น ประเพณี ลอยกระทง
เผาเทียน เล่นไฟ เมื่อถึงช่วงพ.ศ. 2526 มีงานครบรอบ 700 ปี ลายสื อไทย ภาครัฐและเอกชนได้จดั
งานฉลองขึ้นทัว่ ประเทศ มี การเปิ ดพระบรมราชานุ สาวรี ยพ์ ่อขุนรามคาแหงมหาราชอย่างเป็ น
ทางการ การจัดงานดังกล่าว ล้วนอยูภ่ ายใต้เรื่ องเล่าแบบประวัติศาสตร์สุโขทัยกระแสหลัก
ตัวอย่างที่ชดั เจนและใกล้เคียงที่สุดคือเรื่ องโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยซึ่ งไม่
สามารถรอดพ้นกระแสประวัติศาสตร์ ช าติได้ นักประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ นคนสาคัญคือธิ ดา สาระยา
เคยเข้าร่ วมคณะกรรมการแผนแม่บทอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยแต่ต่อมาได้ถอนตัว เนื่องจากไม่
เห็นด้วยกับการ “สร้าง” อุทยานประวัติศาสตร์ ข้ ึนจากเรื่ องและตานานที่แต่งขึ้นโดยไม่สะท้อนการ
สร้ า งบ้า นแปงเมื องในอดี ต เพราะกรมศิ ล ปากรได้ส ร้ า งอุ ทยานประวัติศ าสตร์ แห่ ง นี้ ข้ ึ นมาจาก
ข้อความในศิลาจารึ กหลักที่ 118
ธิ ดาเขียนบทความเกี่ ยวกับการสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ โดยนอกจากจะวิจารณ์ถึงการ
สร้างอุทยานประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนประวัติศาสตร์แล้วยังได้วิจารณ์ถึงการสร้างประเพณี ประดิษฐ์
เพื่อวัตถุ ประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว เช่ น ประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ซึ่ งธิ ดามองว่า
17
18
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มิใช่ความผิด แต่คือการสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องควรตระหนักถึงความจริ งทาง
ประวัติศาสตร์ที่ตอ้ งรับผิดชอบคือ ต้องบอกต่อสาธารณชนว่าประเพณี น้ ี เป็ นของประดิษฐ์ข้ ึนมาใน
ปัจจุบนั เพราะไม่เคยมีหลักฐานใดในประวัติศาสตร์ สุโขทัยกล่าวว่าการลอยกระทงเป็ นประเพณี รื่น
เริ งของชุ มชนที่ต้ งั อยูใ่ นแหล่งแล้งน้ าเช่นนี้ 19 แม้ธิดาจะไม่เห็นด้วยกับการกระทาของกรมศิลปากร
แต่มิได้ต่อต้าน เพียงแต่ตอ้ งการเสนอความคิดเพื่อให้มีการจัดการปรับปรุ งให้เหมาะสม
“...ปั จจุบนั นี้แนวโน้มที่จะสร้างอุทยานประวัติศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยวกาลังเป็ นแฟชัน่ จริ งอยู่ เราจาเป็ นต้องจัดหาความสะดวกสบาย
และที่พกั อันเหมาะสมให้นกั ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดใจ และเราจาเป็ นต้องเสี ย
สละสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์บา้ งเพื่อสิ่ งนี้ แต่สภาพแวดล้อมใหม่
ที่สร้างขึ้น ไม่ควรกระทาโดยทาลายคุณค่าความหมายและบิดเบือนอดีต
ลดฐานะของเมืองประวัติศาสตร์มาเป็ นสวนสาธารณะเท่านั้น...”20
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอและทักท้วงของธิ ดา สาระยา ที่กล่าวมาข้างต้นยังคงเป็ นข้อเสนอที่
รับรู ้กนั อยูเ่ พียงในวงวิชาการและหมู่ผสู้ นใจศึกษาประวัติศาสตร์ เท่านั้น การที่สุโขทัย “ข้ามไม่พน้ ”
ประวัติศาสตร์ ชาติ แม้ว่าจะเคยเกิ ดกระแสประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ นขึ้นมาท้าทายบ้าง จึงไม่ใช่ เรื่ อง
แปลกประหลาดอันใด เพราะสิ่ งที่กล่าวมาข้างต้นยืนยันได้ว่าความคิดเกี่ยวกับจังหวัดสุ โขทัยก็ไม่
ต่างจากกรุ งสุ โขทัยในอดีต ดินแดน/เมือง ทั้งสองมีความสื บเนื่องกันมาอย่างที่ไม่สามารถแยกออก
ได้ ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นก็ยงั กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของชาติไม่ใช่ทอ้ งถิ่นที่เป็ นอิสระจากชาติเลย
เมื่อถึงพ.ศ. 2531 พื้นที่เมืองเก่าสุ โขทัยได้รับการประกาศให้เป็ น “อุทยานประวัติศาสตร์
สุ โขทัย” นับเป็ นอุทยานประวัติศาสตร์ แห่ งแรกของประเทศไทย ต่อมาองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ หรื อ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศขึ้ นทะเบียนอุทยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์ กาแพงเพชร ซึ่ ง
เป็ นกลุ่มโบราณสถานที่เคยอยูภ่ ายใต้ขอบเขตอานาจของรัฐสุ โขทัย ให้เป็ นมรดกโลกโดยมีชื่อเรี ยก
รวมกันว่า “เมืองประวัติศาสตร์ สุโขทัยและเมืองบริ วาร” (Historic Town of Sukhothai and
Associated Historic Towns) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ผูว้ ิจยั ถือว่าเป็ นจุดสู งสุ ดของการ
ประดิษฐ์สร้างความเป็ นสุ โขทัยที่อยูภ่ ายนอกการเขียนประวัติศาสตร์ในตารา
19
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นอกเหนื อจากอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ผูว้ ิจยั ขอกล่าวถึงอุทยานประวัติศาสตร์ อีก 2
แห่งที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกพร้อมกัน การขุดแต่งบูรณะเมืองเก่าศรี สัชนาลัยเริ่ มขึ้นอย่างจริ งจัง
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508 โดยเริ่ มที่วดั สาคัญๆ เช่ น วัดช้างล้อม วัดเจดี ยเ์ จ็ดแถว ฯลฯ21
ในช่ วงทศวรรษที่ 2520 เป็ นต้นมา การบูรณะปรับปรุ งโบราณสถานในเขตเมืองเก่าศรี สัชนาลัย
ได้รับการบรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525 – 2529 และเริ่ ม
โครงการเพื่อดาเนินการจัดตั้งเป็ นอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัยในราว พ.ศ. 252522 มีการบูรณะ
จนแล้วเสร็ จ จนกระทัง่ มีพิธีเปิ ดอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัยในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.
2533 มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็ นองค์ประธานในพิธี สาหรับการ
บูรณะโบราณวัตถุ สถานเมืองเก่ ากาแพงเพชรได้เริ่ มโครงการบูรณะครั้งใหญ่และมีแผนงานเป็ น
ระบบตั้ง แต่ พ .ศ. 2508 เช่ น กัน 23 กรมศิ ล ปากรได้เ ริ่ ม โครงการจัด ตั้ง อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์
กาแพงเพชร เมื่อพ.ศ. 2524 เมื่อการดาเนินงานทุกอย่างแล้วเสร็ จจึงได้มีพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการโดย
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิ นไปเป็ นองค์ประธาน เมื่อ
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2534
นอกจากอุทยานประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นภาพรวมของการสร้างประวัติศาสตร์ สุโขทัย
แล้ว ในหัวข้อต่อๆ ไป ผูว้ จิ ยั จะกล่าวถึงส่ วนประกอบที่เป็ นส่ วนหนึ่งของภาพรวมใหญ่ซ่ ึ งช่วยสร้าง
เสริ มให้ภาพอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยและเรื่ องเล่าที่มาพร้อมกันนั้นมีภาพลักษณ์ที่เป็ นอุดมคติ
อย่างมัน่ คงและแข็งแกร่ งมากขึ้น
7.2 พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ รามคาแหง
เมื่อมีพ้ืนที่สาหรับโบราณสถานแล้ว โบราณวัตถุต่างๆ ที่เก็บรวบรวมมาได้จากในบริ เวณ
เดียวกันก็จาเป็ นต้องมีสถานที่เก็บรักษา รวมทั้งเป็ นแหล่งเผยแพร่ ความรู้ประวัติศาสตร์ สุโขทัยด้วย
เช่ นกัน พิพิธภัณฑ์จึงเป็ นคาตอบของเรื่ องนี้ หากสังเกตจะพบว่าแหล่ งโบราณสถานต่างๆ มัก มี
พิพิธภัณฑ์ต้ งั ควบคู่กนั ไปด้วย ศ. เบเนดิก แอนเดอร์ สัน (Benedict Anderson) กล่าวถึงกาเนิดของ
วิชาโบราณคดีในยุคอาณานิคมเมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ที่ได้มีการเข้ามาขุดค้น บูรณะปฏิสังขรณ์
โบราณสถานต่างๆ ดินแดนอาณานิคมและแน่นอนว่าไทยได้ประโยชน์จากการนี้ดว้ ยแม้จะไม่ได้ตก
เป็ นอาณานิ คมก็ตาม เมื่ อเกิ ดการสารวจ ศึก ษาทางโบราณคดี แล้ว สิ่ งที่ ตามมาคื อโบราณสถาน
21

รายงานการสารวจและขุดแต่ งบูรณะโบราณวัตถุสถาน เมืองเก่ ากาแพงเพชร เมืองศรีสัชชนาลัย พ.ศ. 2508-2512
([ม.ป.ท.]: คณะกรรมการปรับปรุ งบูรณะโบราณสถาน จังหวัดสุ โขทัย และ จังหวัดกาแพงเพชร, 2514), หน้า 30.
22
สมัย สุทธิธรรม, อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย (กรุ งเทพฯ: ที เจ เจ, 2546), หน้า 30 – 31.
23
รายงานการสารวจและขุดแต่ งบูรณะโบราณวัตถุสถาน เมืองเก่ ากาแพงเพชร เมืองศรีสัชชนาลัย พ.ศ. 2508-2512,
หน้า 3.
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เหล่ า นี้ ไ ด้ถู ก สร้ า งความเป็ นประวัติศาสตร์ และเผยแพร่ ค วามรู้ น้ ี ไ ปสู่ ป ระชาชน พิพิธ ภัณฑ์คือ
เครื่ องมือหนึ่ งของรั ฐที่ จะทาให้มองเห็ นถึงจินตนาการความเป็ นรัฐชาติที่ถูกผลิตเอาไว้แสดงต่อ
ประชาชนในชาติรวมไปถึงนักท่องเที่ยว24
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ รามคาแหง เกิดขึ้นเพราะเมื่อดาเนิ นการขุดค้นโบราณสถานแล้ว
ปรากฎว่ า ได้ โ บราณวัต ถุ จ านวนมากและไม่ มี ส ถานที่ เ ก็ บ รั ก ษา จึ ง มี ก ารเสนอให้ จ ัด ตั้ง
พิพิธภัณฑสถานขึ้น ในความเป็ นจริ ง การเสนอให้สร้างพิพิธภัณฑ์มีมาตั้งแต่พ.ศ. 2496 มีบนั ทึก
ข้อความที่มีผเู ้ สนอว่าถ้าหากดาริ จะบูรณะเมืองเก่าสุ โขทัยก็ควรสร้างพิพิธภัณฑสถานไปด้วย ทั้งยัง
เสนอให้ต้ งั ชื่ อพิพิธภัณฑ์ตามชื่ อพระโบราณวัตถาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชธานีซ่ ึ งเป็ นผูด้ ูแลและเก็บ
สะสมโบราณวัตถุ ต่ า งๆ ไว้ใ นวัด 25 แต่ ข ณะนั้นไม่ ป รากฏว่า มี ค วามเคลื่ อ นไหวในการสร้ า ง
พิพิธภัณฑ์แต่อย่างใด
ทางวัด ราชธานี หากเปรี ย บกับ ปั จ จุ บ ัน อาจเรี ย กได้ว่ า เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ท ้อ งถิ่ น ได้เ ก็ บ
โบราณวัตถุ ต่างๆ บ้าง รั บจากชาวบ้านที่นามาให้บา้ ง มาไว้ที่วดั เป็ นเวลานานแล้ว อย่างน้อยเป็ น
เวลาก่อนปี พ.ศ. 2473 มีหลักฐานจากบทร้อยกรองของคุณหญิงส้มจีน เขื่อนเพชรเสนา (ส้มจีน
อุณหะนันทน์) เรื่ องนิราศสุ โขทัย แต่งเมื่อพ.ศ. 2473 เนื่องในโอกาสที่คุณหญิงส้มจีนไปเที่ยวเมือง
เก่าสุ โขทัยและไปส่ ง “พ่อเถี ยว” ซึ่ งเป็ นญาติข้ ึ นไปรับราชการเป็ นอัยการจังหวัดสุ โขทัย นิราศ
สุ โขทัยบรรยายสภาพภูมิประเทศและบ้านเมืองริ มทางรถไฟสายเหนื อตั้งแต่กรุ งเทพฯ ถึ งสวรรค
โลกไว้อย่างน่าสนใจ ผูป้ ระพันธ์ช่างสังเกตและมีความรู้ในเรื่ องต่างๆ เป็ นอย่างดี สามารถเก็บเกร็ ด
เล็กเกร็ ดน้อยมาใส่ ไว้ในบทประพันธ์ได้อย่างเหมาะเจาะ นิราศสุ โขทัยเป็ นหลักฐานสาคัญว่าใน
ขณะนั้นมีการ “ท่องเที่ยว” ชมเมืองเก่าสุ โขทัยแล้ว ความรู้เกี่ยวกับสุ โขทัยในขณะนั้น เห็นได้ชดั ว่า
ได้อิทธิพลมาจากเรื่ องราวในศิลาจารึ กหลักที่ 1 ผสมผสานกับแนวคิดชาตินิยม มีช่วงหนึ่ งที่คุณหญิง
ส้มจีนและคณะได้ไปวัดราชธานีเพื่อเยีย่ มชมของโบราณที่อยูใ่ นวัด
“มีเณรใหญ่ไขประตูอยูพ่ ิทกั ษ์
มิให้ใครนาปองของบุราณ์
พระพุทธที่มีแต่เกษสังเวชหลาย
ภาชนะเนืองนองของเบาราณ
ที่ไม่ทราบใช้อย่างใดสมัยนั้น

เห็นมีอกั ษรห้ามตามเลขา
จากทะวาร์ออกไปตามใจพาล
ตั้งเรี ยงรายหลายขนาดบนอาศน์ฐาน
ถ้วยโถพานกระปุกกระถางต่างนานา
รู ปพรรณสุ ดจะแจ้งแถลงว่า

เบน แอนเดอร์สนั , เขียน, ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้ อนว่ าด้ วยกาเนิดและการแพร่ ขยายของชาตินิยม ชาญวิทย์
เกษตรศิริ, บรรณาธิการแปล, (กรุ งเทพฯ : มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ , 2552), หน้า 326 – 339.
25
หจช., ศธ. 0701.26.1.1/1 (27) เรื่ อง “บันทึกข้อความ เรื่ องบูรณะเมืองโบราณ จังหวัดสุโขทัย”.
24
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ล้วนดินเผาเค้าปั้ นด้วยปัญญา

ตามประสาตามสมัยใช้ได้การ”26

วัตถุโบราณที่ได้จากเมืองเก่าสุ โขทัยถูกนามาเก็บไว้ที่กุฎิหลังหนึ่งในวัดราชธานีโดยมิได้มี
การดูแลรักษาอย่างถูกต้อง เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการฟื้ นฟูบูรณะจังหวัดสุ โขทัยและมีการขุดแต่ง
ขุดค้นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่คน้ พบมีมากขึ้นจนไม่สามารถเก็บไว้ที่วดั ราชธานี ได้เพียงแห่ ง
เดียว ต้องนาไปเก็บไว้ที่อื่นๆ เช่น ศาลากลางจังหวัดสุ โขทัย จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุ โขทัย ฯลฯ
ทาให้ไม่เป็ นระเบียบและยากต่อการรักษา27
หลังจากมีการเสนอให้สร้างพิพิธภัณฑ์เมื่อพ.ศ. 2496 แต่กลับเงียบหายไป เรื่ องการสร้าง
พิพิธภัณฑ์กลับมาอีกครั้งเมื่อพ.ศ.2501 นายเชื่อม ศิริสนธิ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุ โขทัย ได้ทาเรื่ องถึง
อธิบดีกรมศิลปากรว่าโบราณวัตถุที่ได้มาทั้งเก่าและใหม่น้ นั มีจานวนมาก หลายชิ้นเป็ นของมีค่า แต่
การเก็บรักษานั้นค่อนข้างกระจัดกระจายเพราะไม่มีสถานที่เก็บรวบรวมของทั้งหมดไว้ดว้ ยกัน ไม่
สะดวกที่จะให้ประชาชนมาเข้าชม ทั้งยังไม่ปลอดภัย เกรงว่าหากไฟไหม้หรื อมีคนร้ายมาลักขโมย
ไปจะเกิดความเสี ยหายจึงขอให้พิจารณาก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานสาหรับจังหวัดสุ โขทัยโดยด่วน28
เหตุ ที่ ก ารสร้ า งพิพิ ธภัณ ฑ์เป็ นไปได้ช้า เพราะเกิ ดการเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อง ต่อมามี ก ารยุบ
กระทรวงวัฒนธรรม ยุบคณะกรรมการฟื้ นฟูบูรณะจังหวัดสุ โขทัย รวมทั้งมีปัญหาเรื่ องงบประมาณ
เพราะอาคารพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ใช้งบประมาณมากมาย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
อย่างเต็มที่ก็ไม่สามารถสร้างได้
การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เริ่ มขึ้นเมื่อพ.ศ.2503 โดยช่างของหน่วยศิลปากรที่ 3 จังหวัด
สุ โขทัย ซึ่ งเป็ นกลุ่ มช่ างก่ อสร้ างอยู่แล้วได้ดาเนิ นการสร้ างเอง ส่ วนช่ างไม้ ช่ างปูน และคนงาน
ก่อสร้าง จ้างมาจากในจังหวัดสุ โขทัยและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็ นช่วยเหลือฝึ กหัดให้เกิ ดช่างฝี มือ
ในท้องถิ่น ผูอ้ อกแบบอาคารคือ น.ส.จันทร์ลดั ดา บุณยมานพ (นางจันทร์ลดั ดา น้ าทิพย์) บัณฑิตจาก
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและเป็ นสถาปนิ ก กองสถาปั ตยกรรม กรม
ศิลปากร มีนายช่างผูเ้ ชี่ ยวชาญของกรมศิลปากรช่วยตรวจแก้แบบ เป็ นอาคารแบบไทย 2 ชั้น และมี
ส่ วนหนึ่ งเป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งด้วย อาคารก่อสร้างเสร็ จในปี พ.ศ.2506 กรมศิลปากรมอบหมาย
ให้ ม.จ. สุ ภทั รดิศ ดิศกุล ภัณฑารักษ์เอก กองโบราณคดี กับนายทิพา สังขะวัฒนะ นายช่างศิลปโท
แผนกช่างตกแต่ง กองสถาปั ตยกรรม ทาหน้าที่ตกแต่งและจัดแสดงโบราณวัตถุให้เหมาะสมถูกต้อง
คุณหญิงเขื่อนเพ็ชรเสนา, “นิราศสุโขทัย,” ใน อนุสรณ์ บทประพันธ์ , พิมพ์แจกในงานศพคุณหญิงเขื่อนเพ็ชรเสนา
(ส้มจีน อุณหะนันท์) 21 ต.ค.2500. ([ม.ป.ท.]: โรงพิมพ์มหาดไทย, 2500), หน้า 64.
27
หจช., ศธ. 0701.26.3.2/1 (9) เรื่ อง “หนังสื อ เรื่ องขอให้พิจารณาสร้างพิพิธภัณฑ์จากนายเชื่ อม ศิริสนธิ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดสุโขทัย ถึงอธิบดีกรมศิลปากร 14 เมษายน พ.ศ.2501”.
28
เรื่ องเดียวกัน.
26
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ตามหลักวิชาการจัดการพิพิธภัณฑ์ ศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่จดั แสดงในพิพิธภัณฑ์ได้มาจากการ
ขุดค้นตามโบราณสถานในบริ เวณเมืองเก่าสุ โขทัย รวบรวมจากวัดราชธานี และศาลากลางจังหวัด
สุ โขทัยมาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อไม่ให้กระจัดกระจายและง่ายต่อการดูแลรักษา29

ภาพที่ 7.1 พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ รามคาแหง จังหวัดสุ โขทัย เมือ่ แรกสร้ าง
(ที่มา: ธนิต อยูโ่ พธิ์, งานบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุ โขทัย (พระนคร: กรมศิลปากร, 2507), ไม่มีเลขหน้า)

สถาปัตยกรรมหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 เข้าสู่ ยุคสถาปั ตยกรรมทันสมัย
(พ.ศ. 2475 – 2590) หรื ออาจเรี ยกได้วา่ เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบคณะราษฎร ส่ วนประกอบที่เป็ น
“ไทย” ได้ถูกตัดออก เช่น หน้าจัว่ หรื อการประดับประดาด้วยลวดลายไทยที่ละเอี ยดละออ แม้จะมี
ลวดลายก็ลดทอนรายละเอียดลงไปมาก จนตึกต่างๆ ที่สร้างในสมัยนั้นมีลกั ษณะเป็ นตึกเหลี่ยมๆ
หลังคาเรี ยบ ไม่มีจว่ั 30 แต่เมื่ อถึ งพ.ศ.2490 เป็ นต้นมา อานาจของคณะราษฎรอ่อนลง มีการรื้ อฟื้ น
รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมไทยแบบจารี ต อี ก ครั้ ง เป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบไทยประยุ ก ต์ อาคาร
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติรามคาแหงก็เป็ นเช่นนั้นคือเป็ นอาคารแบบมีหลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น คล้าย
หลังคาโบสถ์ วิหาร มีหน้าจัว่ มีส่วนที่เรี ยกว่า หางหงส์ หากพิจารณาดูแล้วอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นอาคาร
แบบฝรั่งที่มีหลังคาแบบไทย รู ปแบบสถาปั ตยกรรมนี้ สัมพันธ์อย่างยิ่งกับแนวคิดทางการเมืองใน
สมัย นี้ 31 สุ โ ขทัย คื อ สั ญ ลัก ษณ์ ห นึ่ ง ของความเป็ นไทย มี ค วามส าคัญ ยิ่ ง ในทางประวัติ ศ าสตร์
ผสมผสานกับการเป็ นพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ หลักการพิพิธภัณฑ์อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นแนวคิดและ
ธนิ ต อยูโ่ พธิ์ , งานบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุ โขทัย, หน้า 23 – 26.
โปรดดู ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสั งคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม
(กรุ งเทพฯ: มติชน, 2547), หน้า 285 – 404.
31
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 414 – 483.
29
30
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วิทยาการจากชาติตะวันตก การสร้างอาคารจึงต้องคานึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความเหมะสมที่ ใช้เก็บ
รักษาโบราณวัตถุ ในขณะเดี ยวกันต้องมีสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็ นไทยด้วย การออกแบบอาคาร
พิพิธภัณฑ์ในรู ปแบบเช่นนี้จึงเข้าวัตถุประสงค์ ทั้งยังเป็ นที่นิยมสร้างกันในยุคนั้น
หลักการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติขณะนั้นสอดคล้องกับกระแสพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงมี พ ระราชด ารั ส เมื่ อ ครั้ งเสด็ จ ฯ เปิ ด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ว่า
“โบราณวัตถุ และศิ ลปวัตถุ ของท้องถิ่ นใด ก็ควรจะเก็บรักษาและตั้งแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่ งชาติ ของจังหวัดนั้นๆ” กระทรวงศึกษาธิ การจึงถื อเป็ นหลักและให้กรมศิ ลปากรปฎิ บตั ิ ตาม
ตลอดมา 32 แม้ย งั ไม่ ส ามารถจัด ตั้ง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ไ ด้ใ นทุ ก จัง หวัด แต่ ไ ด้เ ลื อ กจัด ตั้ง ในจัง หวัด ที่ มี
โบราณสถานและโบราณวัตถุมากๆ ก่อน เช่น จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ลพบุรี สุ โขทัย ตามลาดับ
ความสาคัญและตามกาลังงบประมาณที่จะได้รับ33

ภาพที่ 7.2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินนี าถเสด็จพระราชดาเนินเปิ ด
พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ รามคาแหง เมือ่ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2507
(ที่มา: ธนิต อยูโ่ พธิ์, งานบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุ โขทัย (พระนคร: กรมศิลปากร, 2507), ไม่มีเลขหน้า)

32
33

ธนิ ต อยูโ่ พธิ์ , งานบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุ โขทัย, หน้า 37 – 38.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 27.
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พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติบริ เวณเมืองเก่าสุ โขทัยได้รับการขนานนามว่า “พิพิธภัณฑสถาน
แห่ ง ชาติ รามค าแหง” เพื่ อเฉลิ ม พระเกี ย รติ แด่ พ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เปิ ดเมื่อวันที่ 25
มกราคม พ.ศ.250734 ทรงมีพระราชดารัสในครั้งนั้นไว้อย่างน่าสนใจ แสดงให้เห็นความภาคภูมิใจ
ในอดีตอันรุ่ งเรื องของชาติที่มีท้ งั เอกราช ภาษา ศิลปวัฒนธรรมเป็ นเอกลักษณ์ และต้องการสื บทอด
สิ่ งเหล่านี้ให้ไปสู่ ลูกหลาน คือ
“ชาติไทยเรานั้นได้มีเอกราช มีภาษา มีศิลป และขนบธรรมเนียมประเพณี
เป็ นของตนเองมาช้านานหลายศตวรรษแล้ว ทั้งนี้ เพราะบรรพบุรุษของเราได้เสี ยสละ
อุทิศชีวติ กาลังทั้งกายและใจ สะสมสิ่ งเหล่านี้ไว้ให้พวกเรา จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่เรา
จะต้องรักษาสิ่ งเหล่านี้ไว้ ให้คงทนถาวรตกเป็ นมรดกของอนุชนรุ่ นหลังต่อไป...”35
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัวภูมิพ ลอดุ ลยเดชสอดคล้องกับคากราบ
บัง คมทู ล ของรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในขณะนั้น ได้ก ล่ า วถึ ง สาเหตุ ก ารตั้ง ชื่ อ
พิพิธภัณฑ์วา่ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคาแหง” ไว้วา่
“...เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติและประกาศพระอัจฉริ ยคุณของพ่อขุน
รามคาแหง มหาราช พระมหากษัตริ ยใ์ นราชวงศ์พระร่ วง ซึ่ งครองกรุ งสุ โขทัยเป็ น
องค์ที่ 3 และได้ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคุณต่อชาติไทยเป็ นอเนกประการ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ได้ทรงเป็ นผูป้ ระดิษฐ์อกั ษรไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1826 ทาให้ชาติไทยเราได้มี
อักษรประจาชาติใช้เป็ นของตัวเองโดยเฉพาะ ไม่ตอ้ งยืมตัวอักษรในภาษาของชาติ
อื่นมาใช้ เช่นประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ”36
คากล่าวนี้น่าสนใจตรงที่มีการเน้นย้ าว่าภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ประจาชาติที่สาคัญยิ่ง ชาติ
ที่มีภาษาเป็ นของตนเอง แสดงว่าเป็ นชาติที่มีความเป็ นมายาวนาน อีกนัย หนึ่ งคือแสดงความเป็ น
“เอกราช” ไม่ข้ ึนแก่ใคร แตกต่างจาก “ประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ” โดยเฉพาะประเทศเพื่อน
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 39.
เรื่ องเดียวกัน หน้า 16.
36
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 27 – 28.
34
35
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บ้านที่ยงั อยู่ในสถานการณ์ สู้รบในสงครามอินโดจีน ประเทศเหล่านี้ ตอ้ งตกเป็ นเมืองขึ้นของชาติ
ตะวัน ตก ต้อ งถู ก บัง คับ ให้ใ ช้ภ าษาประจ าชาติ ของประเทศเจ้า อาณานิ ค ม การที่ ป ระเทศไ ทย
“แตกต่าง” จากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในด้านภาษาจึงเป็ นเรื่ องน่าภาคภูมิใจ ดังนั้น “ลายสื อไทย”
และภาษาไทยจึงได้รับการเชิดชูมาตลอด โดยมีศิลาจารึ กหลักที่ 1 เป็ นหมุดหมายสาคัญ
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ รามคาแหง ยังได้รับการปรับปรุ งและก่อสร้างเพิ่มเติมเรื่ อยมา
โดยเมื่อพ.ศ. 2526 ได้มีการก่อสร้าง “อาคารอนุสรณ์ 700 ปี ลายสื อไท” เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองใน
วาระครบรอบ 700 ปี ลายสื อไทย สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราลงกรณฯ สยามบรม
มกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์มาเป็ นองค์ประธานในพิธีเปิ ดวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 252637
พิ พิ ธ ภัณฑ์อี ก 2 แห่ ง ที่ ค วรกล่ า วถึ ง คื อ พิ พิ ธ ภัณฑสถานแห่ ง ชาติ ก าแพงเพชรและ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ สวรรควรนายก ที่สร้างหลังจากมีพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ รามคาแหง
แล้ว พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ กาแพงเพชร ตั้งอยู่ในอาเภอเมืองกาแพงเพชร เริ่ มก่อสร้างอาคาร
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2510 จนกระทัง่ เสร็ จสิ้ นและเปิ ดให้ประชาชนเข้าชมเมื่อต้นปี พ.ศ. 2514 อาคาร
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์มี ล ัก ษณะเป็ นอาคารทรงไทยประยุก ต์ มี 2 ชั้น ออกแบบโดยสถาปนิ ก จากกอง
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ดาเนินการจัดแสดงวัตถุโบราณโดยนางจิรา จงกล ภัณฑารักษ์เอก กอง
โบราณคดี กรมศิลปากร โบราณวัตถุชิ้นสาคัญในพิพิธภัณฑ์คือ เทวรู ปพระอิศวรหล่อโลหะสาริ ด38
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ สวรรควรนายก ตั้งอยู่หลังวัดสวรรคาราม อาเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุ โขทัย โบราณวัตถุส่วนใหญ่ที่จดั แสดงอยูใ่ นนี้เป็ นของสะสมของพระสวรรควรนายก อดีต
เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม ท่านได้แสดงเจตจานงว่าหากตัวท่านมรณภาพแล้วให้
ยกศิลปะโบราณวัตถุ ท้ งั หมดให้เป็ นสมบัติของชาติ โดยให้จดั ตั้งพิพิธภัณฑ์ข้ ึนในวัดสวรรคาราม
พระสวรรควรนายกมรณภาพเมื่อพ.ศ. 2508 หลังจากนั้นกรมศิลปากรจึงได้เข้ามาช่ วยจัดตั้งและ
ก่ อ สร้ า งพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามเจตนารมณ์ แ ละตั้ง ชื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ แ ก่ พ ระสวรรควรนายก
พิพิธภัณฑ์เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2527 มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปเป็ นองค์ประธาน39

37

จดหมายเหตุงานฉลอง 700 ปี ลายเสือไทย (กรุ งเทพฯ: กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2527), หน้า

38

กรมศิลปากร, พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติในประเทศไทย (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2532), หน้า 163 – 164.
กรมศิลปากร, นาชมพิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ สวรรควรนายก (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), หน้า 3

108 – 111.
39
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7.3 พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
สิ่ งที่ทาให้อดีตคงอยูไ่ ด้อีกแบบหนึ่งคือการสร้างให้อดีตกลายเป็ นถาวรวัตถุประเภทต่างๆ
เช่ นรู ปหล่ อ รู ปปั้ น อนุ ส าวรี ย ์ ศาล ฯลฯ สิ่ งเหล่ านี้ จะกลายเป็ นเครื่ องเตือนความทรงจาของคน
ทัว่ ไป ถาวรวัตถุ เหล่ านั้นได้ถูกปรุ งแต่ง เน้นการกล่ าวถึ งเรื่ องที่ดี วีรกรรมอันกล้าหาญเสี ยสละ
บ่อยครั้งเมื่ อกลับไปสื บค้นเหตุการณ์ หรื อเรื่ องราวที่เกี่ ยวข้อง จะพบว่าต้นธารของเรื่ องยังเป็ นที่
ถกเถียงกันว่าเกิดขึ้นจริ งหรื อไม่ มิฉะนั้นก็เป็ นเรื่ องที่ถูกดัดแปลง แต่งเติม ตัดตอน จนแตกต่างไป
จากเค้าความเดิมอย่างมาก อดีตถูกนามารับใช้ปัจจุบนั ทั้งในแง่การเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรื อแม้แต่
การช่วยชุบชูจิตใจผูค้ น โดยอยูใ่ นรู ปของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
นอกจากการสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยและพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ รามคาแหง
แล้ว สิ่ งที่ผวู ้ ิจยั สนใจเป็ นอย่างยิ่งคือการสร้างพระบรมราชานุ สาวรี ยพ์ ่อขุนรามคาแหงมหาราชซึ่ ง
เป็ นจุดศูนย์รวมความเป็ นอุดมคติของสุ โขทัยและความเป็ นกษัตริ ยไ์ ว้อย่างมาก อนุสาวรี ยส์ ่ วนใหญ่
ในประเทศไทยมักเป็ นรู ปจาลองของบุคคลที่มีเรื่ องเล่ าและการให้ความหมายที่ค่อนข้างชัดเจน
เนื่ องจากส่ วนใหญ่เรื่ องเล่าเหล่านั้นถูกสร้างและถ่ายทอดโดยรัฐ มักกล่าวถึงเกียรติประวัติ เกี ยรติ
คุณของบุคคล โดยเฉพาะวีรกรรมที่เป็ นเหตุให้สร้ างอนุสาวรี ยข์ ้ ึน หากจะมีเหตุให้เรื่ องราวแปรผัน
ไปได้ก็ตอ้ งตั้งคาถามกลับไปว่าวีรกรรมนั้นมีจริ งหรื อไม่ บุคคลนั้นมีจริ งหรื อไม่ รวมไปถึงเรื่ องราว
และสิ่ งก่อสร้างเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเพื่อรับใช้ความคิดและอุดมการณ์แบบใด 40 ผูว้ ิจยั เชื่อว่าการสร้าง
อนุสาวรี ยต์ ้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของประวัติศาสตร์ นิพนธ์ชุดใดชุดหนึ่งเสมอ
การสร้างพระบรมราชานุสาวรี ยพ์ อ่ ขุนรามคาแหงมหาราชเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจทั้งในแง่ของ
การสร้ า งเพื่อรองรับอุ ดมการณ์ และประวัติศาสตร์ ของรั ฐชาติ การยกย่องกษัตริ ย ์ รวมทั้งส่ งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ในบริ เวณที่จะสร้างพระบรมราชานุ สาวรี ยด์ ว้ ย ความตั้งใจใน
การสร้างพระบรมราชานุสาวรี ยม์ ีมาตั้งแต่ช่วงที่มีการเข้าไปบูรณะโบราณสถานในสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม พ.ศ. 2496 แล้ว มีการตีพิมพ์และจาหน่ายหนังสื อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สุโขทัยเพื่อ
หาทุนมาจัดสร้าง41 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการสร้างเมื่อ พ.ศ. 2507 กาหนดพื้นที่ที่จะ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2508 สันนิษฐานว่าเมื่อกาหนดพื้นที่ที่จะสร้างแล้วก็ได้มีการโยกย้ายชาวบ้านออกไป
จากพื้นที่ในช่วง พ.ศ. 2509 นัน่ เอง

กรณี ที่ชดั เจนที่สุดในกรณี น้ ีคือ การสร้างอนุสาวรี ยท์ า้ วสุรนารี โปรดดู สายพิน แก้วงามประเสริ ฐ, การเมืองใน
อนุสาวรีย์ท้าวสุ รนารี (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2538)
41
โปรดดู เสงี่ยม พูลสวัสดี, นครสุ โขทัย (พระนคร: แพร่ พิทยา, 2496)
40
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ภาพที่ 7.3 จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น กาลังชี้บริเวณทีจ่ ะสร้ าง
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ณ เมืองเก่ าสุ โขทัย เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
(ที่มา: รายงานการสารวจและขุดแต่ งบูรณะโบราณวัตถุสถาน เมืองเก่ ากาแพงเพชร เมืองศรีสัชชนาลัย
พ.ศ. 2508-2512. [ม.ป.ท.]: คณะกรรมการปรับปรุ งบูรณะโบราณสถาน จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดกาแพงเพชร,
2514. ไม่มีเลขหน้า)

มีการวางศิ ลาฤกษ์ เมื่ อ พ.ศ. 2512 มีก ารหล่ อพระบรมรู ปและนาไปประดิ ษฐาน มีพิ ธี
บวงสรวงในช่ วง พ.ศ. 2518 – 2520 มีพระราชพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2526 ซึ่งเป็ นปี ครบรอบ 700 ปี ลายสื อไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์42
โปรดดู กรมศิลปากร, พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช และรวมเรื่องเมืองสุ โขทัย (กรุ งเทพฯ: กรม
ศิลปากรและจังหวัดสุโขทัย, 2526)
เหตุที่พิธีเปิ ดพระบรมราชานุสาวรี ยพ์ อ่ ขุนรามคาแหงอย่างเป็ นทางการล่าช้าออกไปมาก น่าจะเป็ นเพราะในช่วงนั้นเป็ น
ยุคสงครามเย็น มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มสนับสนุนอุดมการณ์คอมมิวนิ สต์ในหลายยยพื้นที่ทวั่ ประเทศ รวมทั้งในเขตภาคเหนือ
รัฐบาลไทยน่าจะต้องระมัดระวังการเสด็จพระราชดาเนิ นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และพระบรมวงศ์ในพื้นที่จงั หวัด
ภาคเหนื อตอนล่างซึ่ งถือว่าเป็ น “พื้นที่สีแดง” หากจะเสด็จจังหวัดสุ โขทัย จะต้องประทับเครื่ องบินพระที่นงั่ มาลงที่พิษณุโลกและ
ประทับรถยนต์ต่อไปจนถึงสุ โขทัย จึงเป็ นเรื่ องเสี่ ยงในการรักษาความปลอดภัยได้ไม่เต็มที่ นอกจากนี้ ยงั มีประเด็นเรื่ องความไม่มี
เสถียรภาพของรัฐบาลตั้งแต่หลังสมัยจอมพลถนอม กิตติขจรเป็ นต้นมา มีผลต่อการสร้างพระบรมราชานุสาวรี ยพ์ อ่ ขุนรามคาแหง
มหาราชและการบูรณะเมืองเก่าสุ โขทัย เพราะทาให้การดาเนิ นงานหยุดชะงักไปเป็ นช่วงๆ โดยการดาเนิ นการอีกครั้งอย่างจริ งจัง เริ่ ม
ขึ้นในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสู ลานนท์นี่เอง สาหรับพิธีเปิ ดพระบรมราชานุ สาวรี ยพ์ อ่ ขุนรามคาแหงเมื่อพ.ศ. 2526 นั้นเพราะเป็ น
ช่วงที่มีงานฉลอง 700 ปี ลายสื อไทย พอดี อีกทั้งสถานการณ์คอมมิวนิ สต์ก็ได้ค่อยๆ คลี่คลายลงไป โดยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสู ลา
นนท์ ได้ออกคาสัง่ นายกรัฐมนตรี ที่ 66/2523 ซึ่งเป็ นการใช้ “การเมืองนาหน้าการทหาร” พยายามดึงให้ผทู ้ ี่เข้าไปร่ วมกับพรรค
คอมมิวนิ สต์แห่ งประเทศไทยกลับมาเป็ นแนวร่ วมของทางราชการ และในพ.ศ. 2525 พรรคคอมมิวนิ สต์แห่ งประเทศไทยเลิกการ
ต่อสู้ดว้ ยอาวุธและใช้วิธีเจรจากับรัฐบาลไทยแทน
42
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สิ่ งที่น่าสนใจที่ผวู ้ ิจยั จะชี้ให้เห็นอีกคือ ก่อนจะมีพระราชพิธีเปิ ดพระบรมราชานุสาวรี ยพ์ ่อ
ขุนรามคาแหงมหาราชที่จงั หวัดสุ โขทัย ได้มีพระราชพิธีหนึ่ งจัดขึ้นที่กรุ งเทพฯ ก่อน เรี ยกว่า “พระ
ราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุ ปทานถวายพ่อขุนรามคาแหงมหาราช ในศุภสมัยที่ทรง
สถาปนาอักษรไทยมาครบ 700 ปี ” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ณ พลับพลาพระราชพิธี ท้อง
สนามหลวง ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุ ฎราชกุมาร เสด็จฯไปทรงปฏิบตั ิพระ
ราชกรณี ยกิ จแทนพระองค์ ในพระราชพิธีน้ นั มีการทรงพระสุ หร่ ายและคล้องพวงมาลัยหลักศิลา
จารึ กพ่อขุนรามคาแหงมหาราช พระสงฆ์ในพระราชพิธีเจริ ญชัยมงคลคาถา 43 อันเป็ นสัญลักษณ์
แสดงการสมโภชเฉลิ ม ฉลองอดี ตอันยาวนานของลายสื อไทย พระราชพิธีน้ ี ถือว่ามีความสาคัญ
ในทางสั ญลัก ษณ์ เพราะเท่ ากับ เป็ นการที่ ราชส านัก ได้ยืนยันความส าคัญของพ่อขุนรามคาแหง
มหาราชและศิลาจารึ กหลักที่ 1 ทาให้ยงิ่ มีสถานะเป็ นบุคคล/วัตถุที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ยงิ่ ขึ้น
สิ่ ง ที่ น่ า สนใจอี ก ประการคื อ พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ใ นการก่ อ สร้ า งอนุ ส าวรี ย ์ ทางคณะกรรมการ
ดาเนิ นการก่อสร้างพระบรมราชานุ สาวรี ยไ์ ด้กาหนดอาณาเขตและพิจารณาเลือกสถานที่ เมื่อพ.ศ.
2408 โดย “อาศัยหลักเกณฑ์และแนวทางสาคัญจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ” จนมีการลงมติ
เห็นชอบว่าพื้นที่ริมทางหลวงถนนจรดวิถีถ่อง (ถนนตาก – สุ โขทัย) ภายในกาแพงเมืองเก่าสุ โขทัย
สันนิ ษฐานว่าเป็ นที่ต้ งั ของกรุ งสุ โขทัยในอดีตเป็ นที่ที่เหมาะสม โดยเป็ นพื้นที่ประมาณ 26 ไร่ ทิศ
เหนื อติดวัดตระกวน (วัดร้าง) ทิศใต้ติดถนนจรดวิถีถ่อง ทิศตะวันออกติดวัดใหม่ (วัดร้าง) และทิศ
ตะวันตกติดตระพังตระกวน บริ เวณดังกล่าวยังมีชุมชนบ้านเรื อนประชาชนตั้งอยู่ ดังนั้นตั้งแต่พ.ศ.
2509 จึ ง ได้มี ก ารย้า ยบ้า นเรื อ นบางส่ ว นออกไปจากบริ เ วณลานพระบรมราชานุ ส าวรี ย ์พ่ อ ขุน
รามคาแหงมหาราช ตระพังสอ และวัดช้างล้อมในปั จจุบนั เมื่อกรมศิลปากรได้ดาเนิ น โครงการ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 2521 พื้นที่บริ เวณเดียวกันนี้ ได้รับการปรับปรุ งให้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของโครงการไปด้วย44
สาหรับรู ปแบบพระบรมราชานุ สาวรี ยพ์ ่อขุนรามคาแหงมหาราช ในแง่การจัดสร้างเป็ นไป
เพื่อรองรับอุดมการณ์ และประวัติศาสตร์ ชาติ กระแสหลัก อย่างเต็มที่ สามารถวิเคราะห์ได้ต้ งั แต่
สถานที่ ต้ งั ลัก ษณะของพระบรมรู ป ค าจารึ ก ที่ ฐ านพระบรมราชานุ ส าวรี ย ์ ตลอดจนพิ ธี ก าร
บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรี ยท์ ี่ปฏิบตั ิ เป็ นประจาทุกปี มีการกาหนดให้วนั ที่ 17 มกราคม เป็ น
“วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช” เริ่ มต้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2533 เหตุที่กาหนดวันนี้ เพราะเป็ นวันที่
พระวชิรญาณภิกขุหรื อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพบศิลาจารึ กหลักที่ 1 ตรงกับวัน
ศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2376 ทางราชสานักมีการกาหนดพระราชพิธีถวายราชสักการะพ่อขุน
43
44

จดหมายเหตุงานฉลอง 700 ปี ลายสือไทย, หน้า 82 – 84.
กรมศิลปากร, พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช และรวมเรื่องเมืองสุ โขทัย, หน้า 8.
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รามคาแหงมหาราชที่พระบรมราชานุ สาวรี ยข์ ้ ึนในโอกาสนี้ ดว้ ย มีการโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี
เป็ นผูแ้ ทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีน้ ี ในช่วงบ่าย ภายหลังจากที่ส่วนราชการและคณะบุคคล
ต่างๆ เข้าถวายสักการะไปแล้วในช่ วงเช้า พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุ สาวรี ยพ์ ่อขุนรามคาแหง
มหาราชจะมีอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็ นช่วงเทศกาลลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ

ภาพที่ 7.4 สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุ ดาฯ (พระอิสริยยศในขณะนั้น)
ทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช จังหวัดสุ โขทัย
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
(ที่มา: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์
(พ.ศ. 2510-2520) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา เจ้ าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิ ยชาติ
สยามบรมราชกุมารี (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2521), หน้า 16.)

ลักษณะพระบรมรู ปพ่อขุนรามคาแหงมหาราชสะท้อนความตั้งใจของผูส้ ร้ างอย่างยิ่งว่า
ต้องการจะให้พ ระมหากษัตริ ย ์ พ ระองค์น้ ี มี ภาพลัก ษณ์ เป็ นพ่อขุนหรื อ ธรรมราชา สะท้อนการ
ปกครองแบบพ่อปกครองลู ก พระบรมรู ป ของพ่อขุนรามค าแหงมหาราชจึ ง มี ล ัก ษณะอยู่ใ นท่ า
ประทับนัง่ ห้อยพระบาทบนพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ พระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์ พระหัตถ์ซ้ายอยูใ่ น
ท่ า ทรงสั่ง สอนประชาชน ลัก ษณะพระพัก ตร์ อ ย่า งพระพุ ท ธรู ป สมัย สุ โ ขทัย ตอนต้น ถ่ า ยทอด
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ความรู ้สึกว่าพ่อขุนรามคาแหงมหาราชทรงเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่มีน้ าพระทัยเมตตากรุ ณา ยุติธรรม
และเฉี ยบขาด เครื่ องฉลองพระองค์และศิราภรณ์ ยึดถือลักษณะจากเทวรู ปสมัยสุ โขทัย 45 เพียงแค่
รู ปลักษณ์ของพระบรมรู ปก็เห็นได้ชดั เจนว่าผูส้ ร้างนั้นเชิดชูศิลปะสุ โขทัยใดเพียงใด
การสร้างให้พ่อขุนรามคาแหงมหาราชเป็ นเช่นนี้ ไม่ต่างกับการสร้างให้พระบรมรู ปสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชอยูใ่ นท่า “ประกาศอิสรภาพ” หรื อมิฉะนั้นก็เป็ นท่ารบทัพจับศึกไม่ว่าจะทรง
ช้างหรื อทรงม้า จะเห็ นได้ว่าหน้าที่ของพระมหากษัตริ ย ์แต่ละพระองค์ในประวัติศาสตร์ ได้ถูกจัด
วางไว้แล้วโดยนามาจากวีรกรรมที่โดดเด่นและสภาพบ้านเมืองในยุคสมัยของพระองค์ แม้วา่ ในคา
จารึ กพระบรมราชานุสาวรี ยพ์ อ่ ขุนรามคาแหงมหาราช จะกล่าวถึงวีรกรรมครั้งแรกสุ ดของพระองค์
ว่า “ทรงกระทายุทธหัตถีมีชยั ชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด เมื่อพระชนมายุ 19 พรรษา”46 หากจะนับ
แล้วอาจถือได้วา่ เป็ นการกระทายุทธหัตถีครั้งแรกๆ ในประวัติศาสตร์ ไทยก่อนสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชหลายร้อยปี แต่โดยทัว่ ไปภาพลักษณ์ของพ่อขุนรามคาแหงนั้นกลับแตกต่างจากสมเด็จพระ
นเรศวรอย่างสิ้ นเชิ งทั้งในเรื่ องพระราชประวัติและสภาพบ้านเมืองตามที่ปรากฏในประวัติศาสตร์
ชาติและอีกเหตุผลหนึ่ งน่ าจะเป็ นเพราะเมืองฉอด (ปั จจุบนั อยู่ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก) เป็ น
เมืองที่อยูใ่ นอานาจของรัฐสุ โขทัย เป็ นเมืองชายแดนก่อนที่จะเข้าสู่ หวั เมืองมอญ ดังนั้นจึงถือว่าเป็ น
“ไทย” เช่ นเดี ยวกัน การสร้ างอนุ สาวรี ยพ์ ่อขุนรามคาแหงกระทายุทธหัตถีกบั ขุนสามชนจึงถือว่า
เป็ น “ไทยรบไทย” ซึ่ งไม่สมควรอย่างยิง่
นอกจากนี้ การสร้ างพระพักตร์ ของพระองค์โดยถอดแบบจากพระพุทธรู ปสมัยสุ โขทัย
ตอนต้น ฉลองพระองค์และศิราภรณ์ถอดแบบจากเทวรู ปสมัยสุ โขทัยค่อนข้างสื่ อความอย่างชัดเจน
แล้วว่าผูส้ ร้างไม่ได้สื่อความในด้านการสงครามแต่ตอ้ งการสื่ อความเป็ น “ธรรมราชา” ของพ่อขุน
รามค าแหงที่ ป กครองบ้า นเมื องอย่า งสงบร่ ม เย็น สมกับ ค าจารึ ก พระบรมราชานุ ส าวรี ย ์ที่ เ ป็ น
ข้อความต่อจากการชนช้างกับขุนสามชนซึ่ งกล่าวไว้วา่
“...ทรงประดิษฐ์อกั ษรไทย เมื่อพุทธศักราช ๑๘๒๖
โปรดเกล้าฯ ให้สลักศิลาจารึ กเหตุการณ์ เมื่อพุทธศักราช ๑๘๓๕
ซึ่งเป็ นหลักฐานสาคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติสืบมา
ทรงกระทาสัมพันธไมตรี กบั ประเทศเพื่อนบ้าน
พระราชทางพระราชกาหนดกฎหมายและทรงบารุ งการพระศาสนาให้รุ่งเรื อง

45
46

เรื่ องเดียวกัน, หน้า 20.
เรื่ องเดียวกัน, หน้า 28.
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บ้านเมืองร่ มเย็นเป็ นสุ ขตลอดรัชสมัยของพระองค์...”47
ยุคสุ โขทัยได้ถูกทาให้เป็ นยุคในอุดมคติ สงบสุ ข แม้วา่ จะไม่ได้เป็ นเช่นนั้นตลอดไป แต่
การหาภาพตัวแทนของยุคสมัยเป็ นสิ่ งสาคัญ ประกอบกับในยุคที่หลวงวิจิตรวาทการเป็ นผูม้ ีอิทธิ พล
คนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ สุ โขทัยถูกทาให้เป็ นขั้วตรงข้ามกับกรุ งศรี อยุธยาที่มีการรบ การ
แย่งชิ งราชสมบัติ ถูกข้าศึกศัตรู รุกราน มีการเสี ยกรุ งฯ สิ่ งเหล่านี้ เกิ ดขึ้นกับสุ โขทัยเช่ นกันเพียงแต่
ไม่ได้มีการเน้นให้เห็นเด่นชัดอย่างกรุ งศรี อยุธยา สิ่ งต่างๆ ที่หลอมรวมมาเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับพ่อขุน
รามคาแหงมหาราชเกิดจากความจงใจที่จะสร้างให้สุโขทัยและมหาราชพระองค์น้ ี เป็ นอุดมคติและ
ยังคงเป็ นมาจนทุ กวันนี้ อนึ่ ง หากสังเกตคาจารึ ก ที่พระบรมราชานุ สาวรี ย ์จะเห็ นได้ว่าเนื้ อความ
ต่างๆ มักมีที่มาจากศิลาจารึ กหลักที่ 1 แทบทั้งสิ้ น
7.4 เทศกาลและประเพณีประดิษฐ์
เมื่อมีสถานที่ครบพร้ อมที่จะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของสุ โขทัยแล้ว สิ่ งที่ ช่วยสร้างเสริ ม
ความสาคัญของตัวสถานที่น้ นั คือเทศกาลและประเพณี ที่ช่วยยืนยันทั้งความเก่าแก่ยาวนานและเป็ น
อุดมคติของสุ โขทัย เมื่อกล่าวถึงเทศกาลและประเพณี สาคัญของสุ โขทัยที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันไป
ทัว่ ผูค้ นส่ วนใหญ่คงพูดเป็ นเสี ยงเดียวกันว่าคือประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ เรื่ องเล่าเมื่อ
กล่าวถึ งการลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ มักเป็ นไปในทานองที่ ว่าเป็ นประเพณี ที่มีมาตั้งแต่สมัย
สุ โขทัยหรื อสมัย “พระร่ วงเจ้า” โดยนางนพมาศเป็ นผูป้ ระดิษฐ์กระทง เรื่ องเล่านี้ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ไปตามหลักฐานหรื อการตีความทางประวัติศาสตร์ใหม่ๆ รวมทั้งการแสดงแสงสี เสี ยงต่างๆ ที่จดั ขึ้น
เป็ นประจาทุกปี ที่อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยยิ่งเป็ นตัวส่ งเสริ มให้ประเพณี น้ ีดูมีตวั ตนและเก่าแก่
ยิง่ ขึ้นไปอีกทั้งที่ในความเป็ นจริ งแล้ว ประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ เป็ นประเพณี ที่ได้มีการ
ประดิษฐ์สร้างขึ้นมาพร้อมๆ กับการสร้างอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนัน่ เอง
แนวความคิดที่มาของประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ มาจากนายนิคม มูสิกะคามะ
อดีตหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยเมื่อพ.ศ. 2520 และต่อมาได้เป็ นอธิ บดีกรมศิลปากรใน
ระหว่างพ.ศ. 2541 – 2542 ได้เสนอให้จงั หวัดสุ โขทัย “พลิกฟื้ น” ประเพณี น้ ี ข้ ึนและจัดให้เป็ นงาน
ใหญ่ระดับชาติ48 มีจุดประสงค์สาคัญคือสร้างสุ โขทัยให้เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่สนใจ ผูจ้ ดั งานคือทาง
เรื่ องเดียวกัน.
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดสุ โขทัย (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการฝ่ าย
ประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั , 2544), หน้า
269.
47
48
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ส่ วนราชการจังหวัดสุ โขทัยเองและมีการขอให้กรมศิลปากรเข้ามาช่วยดูแลโบราณสถาน49 สาหรับ
หลักฐานในการ “ฟื้ น” ประเพณี น้ ีอาศัยการตีความจากศิลาจารึ กหลักที่ 1 ที่ได้มีการกล่าวถึงเทศกาล
ประเพณี ในเมืองสุ โขทัยคือ
“กลางเมืองสุ โขทัยนี้ มีน้ าตระพังโพยสี ใสกินดี...ดัง่ กินน้ าโขงเมื่อแล้ง
รอบเมืองสุ โขทัยนี้ ตรี บูรได้สามพันสี่ ร้อยวา คนในเมืองสุ โขทัยนี้ มักทาน มักทรงศีล
มักโอยทาน พ่อขุนรามคาแหงเจ้าเมืองสุ โขทัยนี้ ทั้งชาวแม่ ชาวเจ้าท่วยปั่ วท่วยนาง
ลูกเจ้าลูกขุน ทั้งสิ้ นทั้งหลาย ทั้งผูช้ ายผูญ้ ีง ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสน ทรงศีล
เมื่อพรรษาทุกคน เมื่อโอกพรรษากรานกฐิน เดือนณื่ งจิ่งแล้ว เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี้ย
มีพนมหมาก มีพนมดอกไม้ มีหมอนนัง่ หมอนโนน บริ พารกฐินโอยทานแล่ปีแล้
ญิบล้าน ไปสู ดญัติกฐินเถืงอรัญญิกพูน้ เมื่อจักเข้ามาเวียงเรี ยงกันแต่อรัญญิกพูน้ เท้า
หัวลาน ดบงคกลอง ด้วยเสี ยงพาดเสี ยงพิณ เสี ยงเลื้อนเสี ยงขับ ใครจักมักเล่น เล่น
ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเลื้อน เลื้อน เมืองสุ โขทัยนี้ มีสี่ปากประตูหลวง เที้ยรย่อม
คนเสี ยดกัน เข้ามาดูท่านเผาเทียน ท่านเล่นไฟ เมืองสุ โขทัยนี้ มีดง่ั จักแตก”50
ข้อความนี้ สามารถตีความได้ในขั้นต้นว่าที่กลางเมืองสุ โขทัยมีแหล่งน้ าซึ่ งได้ปรากฏเป็ น
ส่ วนหนึ่ งในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โขทั ย คนเมื อ งสุ โขทั ย มี ศ รั ท ธาอย่ า งแรงกล้ า ใน
พระพุทธศาสนาซึ่ งเป็ นภาพลักษณ์ สาคัญของสุ โขทัยอยู่แล้ว นายนิ คม มูสิกะคามะและคณะได้
ตีความถึงเทศกาลในประโยคต่อมาว่าหลังจากออกพรรษาแล้วเข้าเดือน 12 มีการลอยกระทงเพื่อ
บูชารอยพระพุทธบาทที่หาดทรายริ มฝั่ งแม่น้ านัมมทานที และได้ให้ชื่อเทศกาลนี้ ตามคาในศิลา
จารึ ก ว่า “งานเผาเที ย นเล่ นไฟ” โดยมี จุ ดเน้น ที่ เ ป็ นหัว ใจคื อการ “ฟื้ นฟู ” ประเพณี ล อยกระทง
ประเพณี เผาเทียน และการเล่นไฟ พลุ ตะไล ไฟพะเนียง ดอกไม้ไฟชนิดต่างๆ มีการเริ่ มจัดงานอย่าง
ใหญ่โตตั้งแต่พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบนั 51
ในการจัดงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ เป็ นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2520 ทางราช
สานักได้ให้ความสาคัญกับประเพณี ประดิษฐ์น้ ี ดังปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าสิ รินธรเทพ
“คุยกับเดโช สวนานนท์ อธิบดีกรมศิลปากร และ นิคม มูสิกะคามะ ผูอ้ านวยการโครงการอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย,” ศิลปวัฒนธรรม 2,3 (2523): 10.
50
ศิลาจารึกสุ โขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่ อขุนรามคาแหง อ่ านและจัดทาคาอธิบายโดยที่ประชุ มสั มนาเรื่อง ศิลาจารึกพ่ อขุน
รามคาแหง (กรุ งเทพฯ: หอสมุดแห่ งชาติ กรมศิลปากร, 2520) โปรดสังเกตส่วนที่ผวู ้ ิจยั ขีดเส้นใต้ซ่ ึงถูกตีความให้เข้ากับเทศกาลลอย
กระทง เผาเทียน เล่นไฟ
51
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดสุ โขทัย, หน้า 269.
49
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รั ต นสุ ด าฯ (พระอิ ส ริ ย ยศในขณะนั้น ) ได้เสด็ จ ไปเป็ นองค์ป ระธานทรงลอยพระประที ป เป็ น
ปฐมฤกษ์ ในปี เดียวกันนั้นพระองค์ได้รับการสถาปนาพระอิสริ ยยศและพระอิสริ ยศักดิ์เป็ นสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี 52 เหตุการณ์น้ ีแสดงถึงความพยายามของราชสานักและ
หน่วยงานราชการในการเชื่อมโยงราชประเพณี การลอยพระประทีปของสมัยรัตนโกสิ นทร์ กบั ความ
เชื่ อที่ว่าสุ โขทัยเป็ นแหล่ งกาเนิ ดประเพณี ลอยกระทง และนับแต่น้ นั เป็ นต้นมาจะมีธรรมเนี ยมที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และพระบรมวงศ์จะพระราชทานพระประทีปมาลอยเป็ นปฐมฤกษ์ใน
งานนี้เป็ นประจาทุกปี

ภาพที่ 7.5 สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุ ดาฯ (พระอิสริยยศในขณะนั้น)
ทรงลอยพระประทีปเป็ นปฐมฤกษ์ ณ จังหวัดสุ โขทัย
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
(ที่มา: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์
(พ.ศ. 2510-2520) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา เจ้ าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิ ยชาติ
สยามบรมราชกุมารี (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2521), หน้า 190.)

ในช่วงปี แรกๆ ของการจัดงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ได้เกิดปั ญหาขึ้นบ้าง เช่น เมื่อ
พ.ศ. 2523 นายเดโช สวนานนท์ อธิ บดีกรมศิลปากรในขณะนั้น ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผลประโยชน์
จากการจัด งานเทศกาลประเพณี ล อยกระทง เผาเที ย น เล่ น ไฟ ไม่ ไ ด้เ ป็ นของทางอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย แต่ตกเป็ นของจังหวัด ทั้ง ยังปรากฏว่ามี การขาดทุนจากการจัดงาน มีการ
“พระบรมราชโองการประกาศสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าสิ รินธรเทพรัตนสุดา,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94
(21 ธันวาคม 2520), หน้า 1.
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แสดงความคิดเห็นผ่านทางหน้าหนังสื อพิมพ์ท้ งั จากในท้องถิ่นและส่ วนกลางว่าบรรยากาศของงาน
เหมือน “งานวัด” เพราะมีวงดนตรี ลูกทุ่งมาแสดง อยากให้มีบรรยากาศไทยๆ มากกว่านี้ อยากให้เอา
วงดนตรี ไ ทยมาแสดงแทน 53 อย่า งไรก็ ตาม การจัดการแสดงแสงสี เสี ย งจาลองบรรยากาศสมัย
สุ โขทัย จาลองเรื่ องราวของพระร่ วงเจ้าและนางนพมาศผูใ้ ห้กาเนิ ดกระทงเป็ นประจาทุกปี ดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาเที่ยวที่สุโขทัยเป็ นจานวนมากยังเกิดขึ้นทุกปี เป็ น
การยืนยันเรื่ องเล่าและประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างของประเพณี น้ ีอย่างแข็งขัน
ขอให้สังเกตคาสาคัญคือ “ฟื้ น” ไม่วา่ จะเป็ น ฟื้ นฟู รื้ อฟื้ น หรื อพลิกฟื้ น ก็ตาม ความหมาย
ของคาดังกล่ า ว ชี้ ให้เห็ นความพยายามที่ จะอ้างอิง ว่าเทศกาลลอยกระทง เผาเที ยน เล่ นไฟ เป็ น
ประเพณี ที่ จ ัด กัน มาตั้ง แต่ ส มัย สุ โ ขทัย แต่ ไ ด้ห ายไป จึ ง ต้อ งมี ก าร “ฟื้ น” เทศกาลนี้ ขึ้ น มาตาม
หลักฐานในศิลาจารึ กหลักที่ 1 ที่ยงั คงเป็ นที่เชื่ อถือกันอยู่ในขณะนั้นและเป็ นการยืนยันถึงความ
เก่าแก่ มีรากมีฐานของเทศกาลลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ว่าไม่ใช่ของใหม่แต่อย่างใด
เราจะสามารถอธิ บายการเกิดขึ้นอีกครั้งของประเพณี หรื อเทศกาลลอยกระทง เผาเทียน เล่น
ไฟนี้ ได้อย่างไร อีริค ฮอบสบอม (Eric Hobsbawm) ได้กล่าวถึ ง “ประเพณี ประดิ ษฐ์” (Invented
Tradition) ไว้ในหนังสื อ The Invention of tradition ว่าเป็ นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ถูกสร้างหรื อ
ถ่ายทอดออกมาจากการนาเอา “ของโบราณ” หรื อ “เครื่ องมือโบราณ” (Ancient Materials) เช่ น
เรื่ องเล่ า ทางประวัติศ าสตร์ พิ ธีก รรม ข้อปฏิ บ ตั ิต่า งๆ ของสัง คมและอื่ นๆ ที่ มี มาแต่ อดี ต นามา
สร้างใหม่ ตีความ ต่อเติม ปรุ งแต่ง ผลิตซ้ า โดยกระบวนการก็เป็ นการทาให้เป็ นระเบียบแบบแผน
(Formalize) และการทาให้เป็ นพิธีกรรม (Ritualization) ซึ่ งมัก จะมีการแสดงหรื อพรรณนาถึ ง
คุ ณสมบัติของประเพณี เหล่านั้นโดยการอ้างอิงกับความเป็ นอดีตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน มี
จุ ด มุ่ ง หมายส าคัญ คื อ การรั บ ใช้ เ ศรษฐกิ จ การเมื อ ง และสั ง คมในปั จ จุ บ ัน ที่ ก าลัง เผชิ ญ ความ
เปลี่ยนแปลงและเกิดการโหยหาอดีต54 อย่างไรก็ตาม มีประเพณี ประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่ได้
สัมพันธ์กบั อดี ตแต่มีการสร้างหรื ออ้างอิงขึ้นใหม่และบางครั้งประเพณี ประดิษฐ์อาจไม่ได้ถูกสร้าง
โดยสังคมแต่ได้รับการริ เริ่ มขึ้นโดยคนเพียงคนเดียว สามารถสื บค้นต้นสายที่มาได้ไม่ยากนัก55
ประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สามารถอ้างอิงการกาเนิ ดจากคาอธิ บายข้างต้นได้
ประเพณี ลอยกระทงโดยปกติธรรมดามีมานานแล้ว ทากันโดยทัว่ ไปตามพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย
แต่การ “ฟื้ นฟู” ประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ซึ่ งมีความพิเศษกว่าการลอยกระทงทัว่ ไป ทั้ง
“คุยกับเดโช สวนานนท์ อธิ บดีกรมศิลปากร และ นิ คม มูสิกะคามะ ผูอ้ านวยการโครงการอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย,”, หน้า 10.
54
Eric Hobsbawm and Terence Ranger, The Invention of tradition (Cambridge: Cambridge University Press,
2004), pp. 4 – 6.
55
Ibid., pp. 1-4.
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ยังมีการอ้างอิงถึ งความเก่าแก่ของประเพณี มาตั้งแต่สมัยสุ โขทัย นับว่าเป็ นกระบวนการทาให้เป็ น
ระเบียบแบบแผนและทาให้เป็ นพิธีกรรมโดยแท้ ทั้งยังเกิดขึ้นด้วยความคิดของคนกลุ่มเล็กๆ แม้จะ
มีขอ้ โต้แย้งเรื่ องที่ว่าในสมัยสุ โขทัยไม่มีเรื่ องนางนพมาศอย่างที่กล่ าวกันเพราะเรื่ องนางนพมาศ
หรื อตารับท้ าวศรีจุฬาลักษณ์ เพิ่งแต่งขึ้นในราวรัชกาลที่ 3 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ และไม่น่าจะมีพิธี
ลอยกระทงในสุ โขทัยด้วย56 แต่ขอ้ โต้แย้งดังกล่าวก็ไม่ได้รับการตอบสนองในวงกว้าง งานประเพณี
นี้ยงั คงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
ประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ กลายเป็ นเทศกาลที่เป็ นเอกลักษณ์และนารายได้มาสู่
จังหวัดสุ โขทัยในปั จจุบนั และยังคงถูกโฆษณาว่าเป็ นประเพณี เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยพระร่ วงเจ้าแห่ ง
กรุ งสุ โขทัยต่อไป ทั้งที่ในความเป็ นจริ งแล้วนี่ เป็ นประเพณี ที่ความเก่าแก่ยอ้ นกลับไปได้ไกลที่สุด
แค่ พ.ศ. 2520 แทนที่จะเป็ นเวลาเมื่อประมาณ 700 กว่าปี ดังที่กล่าวอ้างกัน แม้จะมีผตู้ ระหนักถึงการ
ที่ประเพณี น้ ีเป็ นสิ่ ง “ประดิษฐ์” แต่อย่างไรก็ตาม คงจะไม่สามารถทาอะไรได้ การท่องเที่ยวทุกวันนี้
มีเสน่ ห์ตรงที่นกั ท่องเที่ยวได้มาสัมผัสสิ่ งที่พวกเขาคิดว่า เก่าแก่ที่สุด ต้นตารับที่สุด มีความเป็ นมา
ยาวนานที่สุด ราวกับจะมาหารากเหง้าของตนเองผ่านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เทศกาลประเพณี
ที่โฆษณากันด้วยถ้อยคาเหล่านี้จึงขายได้และต้องโฆษณากันต่อไปเพราะนัน่ หมายถึงเม็ดเงินจานวน
มหาศาลที่จะเข้ามาสู่ จงั หวัด ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่มีเทศกาลลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ เป็ น
ช่วงที่เงินในธุ รกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสุ โขทัยสะพัดที่สุดในรอบปี
การสร้างประวัติศาสตร์ สุโขทัยที่อยูน่ อกเหนือตาราประวัติศาสตร์ คืออุทยานประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรี ย ์ เทศกาล และประเพณี ประดิษฐ์ต่างๆ ยิง่ เป็ นการตอกย้ าความเป็ นอุดมคติของ
สุ โขทัยให้ชัดเจนเป็ นรู ปเป็ นร่ างมากยิ่งขึ้ น โดยสิ่ งที่ถูก สร้ างขึ้ นมาดังกล่ า วนั้นมีพ้ืนฐานมาจาก
ประวัติศาสตร์ กระแสหลักของไทยและผูส้ ร้างคือรัฐและหน่ วยงานราชการไทยที่มีอานาจในการ
คัดเลือกเรื่ องราวและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดารงความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ สุโขทัยไว้
ผูม้ ีบทบาทสาคัญอีกกลุ่มหนึ่ งคือราชสานักที่ได้เข้าไปเกี่ ยวข้องกับการสร้ างประวัติศาสตร์ สุโขทัย
นอกตาราอยูไ่ ม่นอ้ ย ทาให้สิ่งเหล่านี้ถูกเน้นย้าความสาคัญ ดูมีคุณค่า มีความศักดิ์สิทธิ์ ขึ้น ราชสานัก
ได้พยายามยึดโยงตนเองกับประวัติศาสตร์ กระแสหลักเพื่ออ้างอิงความเป็ นมาและสิ ทธิ ธรรมของ
พระราชวงศ์ให้ยอ้ นกลับไปถึงสมัยสุ โขทัย หากจะกล่าวไปแล้วราชสานักไทยก็ตอ้ งการภูมิหลังที่
เป็ นเอกภาพ ความต่อเนื่ อง และความยาวนาน ไม่ต่างกับประวัติศาสตร์ ชาติเลย เพราะราชสานักได้
เชื่ อมโยงตนเองเข้ากับราชวงศ์พระร่ วงซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ น “ต้นกาเนิ ด” ของสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ไทยนัน่ เอง
โปรดดู สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, ไม่มีนางนพมาศ ไม่ มีลอยกระทงสมัยสุ โขทัย พิมพ์ครั้งที่ 3.
(กรุ งเทพฯ: มติชน, 2545)
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ยิ่ง ไปกว่า นั้น ประวัติศ าสตร์ นอกตาราเหล่ านี้ ย งั เกี่ ย วข้องกับภาพลักษณ์ อนั งดงามของ
ประเทศไทย การท่องเที่ยว การนารายได้เข้าสู่ ประเทศ เรื่ องเล่า เรื่ องที่ถูกประดิษฐ์เหล่านั้นจึงต้องมี
อยู่ต่อไปเพื่อรองรั บผลประโยชน์ดงั กล่าวที่จะเกิ ดแก่ประเทศชาติ เป็ นสิ่ งยืนยันได้เป็ นอย่างดีว่า
ความเป็ นสุ โขทัยที่ถูกสร้างนั้นเกี่ ยวพันกับความเป็ นชาติ ความเป็ นไทย ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั ใน
แง่การประวัติศาสตร์ กระแสหลักและรวมไปถึงกระแสเงินตราในปัจจุบนั

บทที่ 8
บทสรุป
“...เรื่ องโบราณสถานนั้นเป็ นเกียรติของชาติ อิฐเก่าๆ แผ่นเดียวก็มีค่า
ควรจะช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุ โขทัย อยุธยา และกรุ งเทพฯ แล้ว ประเทศไทย
ก็ไม่มีความหมาย”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช1
พระราชด ารั ส ข้า งต้น แสดงให้เ ห็ น อย่า งชัด เจนว่า สุ โ ขทัย ได้ก ลายเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
ประวัติศาสตร์ ชาติ อีกทั้งยังมีความสาคัญอย่างยิง่ ในฐานะราชธานีแห่งแรกของไทย เป็ นต้นธารของ
ประวัติศาสตร์ ชาติที่ให้ความสาคัญกับการสื บสายต่อเนื่ องเป็ นยุคสมัยเป็ นราชวงศ์ ตั้งแต่สุโขทัย
อยุธยา และรัตนโกสิ นทร์ (กรุ งเทพฯ) เรื่ องราวของทั้งสามกรุ งคือเรื่ องราวของชาติไทยที่ถูกร้อย
เรี ยงมาอย่างมีเอกภาพ ต่อเนื่อง และยาวนาน
เมื่อกลับมามองในแง่ความเป็ นเมือง คาขวัญจังหวัดสุ โขทัย เป็ นบทสรุ ปได้อย่างดีเช่ นกัน
ไม่ เพี ย งแต่ เป็ นการสรุ ป ความคิ ดรวบยอดของความเป็ นจัง หวัดสุ โขทัย เท่ า นั้นแต่ ย งั รวมไปถึ ง
ประวัติศ าสตร์ สุ โขทัย ด้วย เมื่ อสกัดเอาความเป็ น “ของดี จงั หวัดสุ โขทัย ” ออกไปจะเห็ นได้ว่า
เรื่ องราวที่เหลื อนั้นคือเรื่ องประวัติศาสตร์ ชาติไทยทั้งสิ้ น ไม่ว่าจะความเป็ นต้นกาเนิ ดลายสื อไทย
ความเป็ นเมืองพระพุทธศาสนา มีพระมหากษัตริ ย ์ “พ่อขุน” ที่น่าเคารพ ส่ วนคาว่า “รุ่ งอรุ ณแห่ ง
ความสุ ข ” นอกจากจะแปลมาจากชื่ อจัง หวัดสุ โขทัย แล้วยัง สามารถตี ค วามได้ว่า เป็ นยุคสมัย ที่
บ้านเมืองเจริ ญรุ่ งเรื องและเป็ นยุคเริ่ มต้นประวัติศาสตร์ ชาติไทยได้เช่นกัน ความเป็ นสุ โขทัยทั้งใน
อดีตและปัจจุบนั ผูกติดกับประวัติศาสตร์ฉบับนี้มาเป็ นเวลานาน
เหตุที่ผูว้ ิจยั ใช้คาว่า “รุ่ งอรุ ณแห่ งความสุ ข” ตั้งเป็ นชื่ อวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ เนื่ องมาจาก
สมญานามนี้ ของสุ โขทัยเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ อย่างไม่ตอ้ งสงสัย ดังนั้นการ “เป็ น” หรื อ “ไม่เป็ น” รุ่ ง
อรุ ณแห่งความสุ ขจึงไม่ใช่คาถามอีกแล้ว สิ่ งที่เป็ นคาถามคือ “รุ่ งอรุ ณแห่ งความสุ ข” มีความเป็ นมา
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี้ เกิดขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดาเนิ นเยือนจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาเมื่อพ.ศ. 2506 เนื่ องจากได้ทอดพระเนตรเห็นอาคารสมัยใหม่สร้างขึ้นบนที่ซ่ ึงเคยเป็ นโบราณสถานจึงมีพระราช
ดารัสว่า “การสร้างอาคารอาคารสมัยนี้ คงจะเป็ นเกียรติสาหรับผูส้ ร้ างคนเดียว แต่เรื่ องโบราณสถานนั้นเป็ นเกียรติของชาติ...” โดย
เหตุการณ์น้ ี หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล ได้เขียนเล่าไว้ในวารสารจันทรเกษม ฉบับที่ 54 เดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2506 ประโยค
ดังกล่าวข้างต้น มักถูกนามาอ้างอิงอยูเ่ สมอเมื่อมีการกล่าวถึงเรื่ องการอนุรักษ์โบราณสถานไว้ให้เป็ นสมบัติของชาติ
1
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อย่างไร ถูกสร้างมาตั้งแต่เมื่อใด ภายใต้บริ บททางสังคมและความคิดแบบไหน สร้างให้เป็ นอย่างไร
และดารงอยูม่ าในสังคมไทยอย่างมัน่ คงยืนยาวได้อย่างไรต่างหาก
สุ โขทัยเป็ นรัฐหนึ่ งที่เกิดขึ้นมาเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในบริ เวณที่เป็ นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ภาคพื้นทวีปปั จจุบนั สุ โขทัยเกิดขึ้นก่อนกรุ งศรี อยุธยา ต่อมามีการสถาปนากรุ งศรี อยุธยาขึ้น
และเมื่ ออานาจได้แผ่ขยายออกไปทาให้เกิ ดการปะทะกันของปริ ม ณฑลแห่ งอานาจ สุ โขทัยถู ก
รวมเข้า เป็ นส่ วนหนึ่ งของกรุ งศรี อยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 20 ในหน้าประวัติศาสตร์ ชาติ ไทย
เรื่ องราวความเป็ นรัฐหรื อราชธานี ของสุ โขทัยได้จบสิ้ นลงเพียงเท่านี้ แต่สุโขทัยยังคงเป็ นหนึ่ งใน
กลุ่ ม หัวเมื อ งฝ่ ายเหนื อ ที่ มี ค วามส าคัญในทั้ง ทางยุท ธศาสตร์ และเศรษฐกิ จเรื่ อ ยมา จนกระทั่ง
กลายเป็ นจังหวัดสุ โขทัยในปัจจุบนั
ความรั บรู้ เรื่ องการมี อยู่ของเมืองสุ โขทัยของชนชั้นนานั้นมี อยู่ตลอด ตั้ง แต่ส มัย กรุ งศรี
อยุธยาจนถึงรัตนโกสิ นทร์ และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สุ โขทัยในความรับรู้ของชนชั้นนาไทย
ต้นถึงกลางสมัยอยุธยารู ้ สึกว่าสุ โขทัยเป็ นนครรัฐร่ วมสมัย มีการต่อสู้ขบั เคี่ยวในทางการเมือง โดย
มิ ไ ด้รู้สึก ว่า สุ โขทัยเป็ นเมื องที่ ม าก่ อนหรื อเป็ นต้นแบบของกรุ ง ศรี อยุธยาอย่า งที่ ประวัติศ าสตร์
กระแสหลักไทยพยายามทาให้เป็ นเช่นนั้น
ในช่ วงต้นรัตนโกสิ นทร์ อดีตของสุ โขทัยปรากฏในรู ปของตานาน เรื่ องเล่าชาวบ้านและ
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่ งให้ภาพของเมืองสุ โขทัยที่หลากหลายและอาจกล่าวได้ว่าเป็ น
ค่อนข้างเป็ นภาพพร่ ามัว ไม่ชดั เจน เนื่องจากความคิดเรื่ องรัฐชาติยงั ไม่ปรากฏ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็ นต้นมา ความสนใจสุ โขทัยในคราวรุ่ งเรื อง
ก่อนที่จะมาอยูภ่ ายใต้อาณัติของกรุ งศรี อยุธยา เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับความสนใจและความพยายาม
สื บค้นอดีตของชาติโดยชนชั้นนาสยาม
เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เกิดแนวคิดเรื่ องรัฐชาติและ
การสร้างสานึ กทางประวัติศาสตร์ ข้ ึนมา โดยในช่ วงพ.ศ. 2450 – 2500 เป็ นยุคแห่ งการ “สร้าง”
สุ โขทัยได้ถูกนาเอาเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์ ชาติ กลายเป็ นราชธานีแห่ งแรกของไทย
พระร่ วง วีรบุ รุษที่ ในตานานบางฉบับกล่ าวไว้ว่าเป็ นกษัตริ ยส์ ุ โขทัยก็ถูกให้คาอธิ บายว่าเป็ นผูม้ ี
ตัวตนในประวัติศาสตร์ โดยชนชั้นนาผูม้ ีบทบาทในการสร้ างประวัติศาสตร์ ฉบับดังกล่าวได้แก่
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ พระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลวงวิจิตรวาทการ ฯลฯ โดยเฉพาะสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ถือ ว่าเป็ นผูว้ างกรอบและ
รากฐานความเป็ นประวัติศ าสตร์ เอาไว้อย่า งแน่ นหนาและมี ผูเ้ จริ ญรอยตามมากมาย การสร้ าง
“ความเป็ นไทย” ที่จริ งแท้ ดั้งเดิม และเป็ นอุดมคติ สามารถสื บย้อนไปได้ถึงสมัยสุ โขทัยเกิดขึ้นมา
ในสมัยนี้เช่นกัน ประกอบกับกระแสการรื้ อฟื้ นแนวคิดกษัตริ ยน์ ิยมในช่วงทศวรรษที่ 2490 เป็ นต้น
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มา มี การอธิ บายแนวคิ ดเกี่ ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ทยว่ามีความเป็ นมายาวนานตั้งแต่สมัย
สุ โขทัยก็ยงิ่ ช่วยส่ งเสริ มให้ประวัติศาสตร์สุโขทัยแข็งแกร่ งขึ้น ประวัติศาสตร์ สุโขทัยถูกสร้างขึ้นมา
ในบริ บทของการสร้ า งรั ฐชาติ โดยถูกอธิ บายว่าเป็ นราชธานี แห่ งแรกของคนไทยและนั่นทาให้
เกี่ยวพันกับจุดเริ่ มต้นของความเป็ นไทยอย่างแยกไม่ออก
เมื่อมาถึงพ.ศ. 2501 – 2534 เป็ นช่วง “ส่ งเสริ ม – โต้แย้ง” ประวัติศาสตร์ สุโขทัยได้รับการ
สร้างและศึกษาในแง่มุมที่กว้างขวางขึ้น ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ใหม่ๆ มีท้ งั การศึกษาเพื่อต่อ
ยอดความรู้เดิม โดยประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการสร้างในยุคก่อนหน้านี้กลายเป็ นประวัติศาสตร์ กระแส
หลัก เกิ ดการสร้ างประวัติศาสตร์ สุโขทัยแบบทางการซึ่ ง เป็ นการ “เสริ ม” ฐานความคิดและความรู้
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2450 เป็ นต้นมาให้แข็งแกร่ งขึ้น ในขณะเดียวกัน ช่วงเวลา
นี้ ยงั เกิดประวัติศาสตร์ กระแสรองขึ้นมาโต้แย้งประวัติศาสตร์ กระแสหลัก ด้วย เช่น ประวัติศาสตร์
แนวสังคมนิยม ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น หรื อประวัติศาสตร์ สุโขทัยที่มีการตีความหลักฐานใหม่ เป็ น
ต้น อย่ า งไรก็ ต าม ประวัติ ศ าสตร์ ฉ บับ โต้แ ย้ง กลับ มี พ้ื น ที่ แ คบๆ อยู่ใ นแวดวงวิช าการเพราะ
ประวัติศาสตร์กระแสหลักที่ผา่ นการปลูกฝังของรัฐมาเป็ นเวลานานได้กลายเป็ นประวัติศาสตร์ ฉบับ
ที่คนไทยแทบทุกคนรับรู้และเชื่อถือ
ในยุคเดี ยวกันนี้ การสร้ างประวัติศาสตร์ สุโขทัยมิได้อยู่แต่เพียงในหนังสื อแต่มีการสร้าง
หรื อประดิ ษฐ์สิ่งที่ช่วยส่ งเสริ มเรื่ องราวของสุ โขทัยอย่างเป็ นรู ปธรรมคือ การจัดสร้างให้จงั หวัด
สุ โขทัยมีอุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรี ย ์ เทศกาล และประเพณี ประดิษฐ์รูปแบบต่างๆ
ช่วยดารงประวัติศาสตร์ กระแสหลักและความเป็ นสุ โขทัยแบบอุดมคติ เป็ นสิ่ งยืนยันได้อย่างดีว่า
เพราะเหตุใดประวัติศาสตร์สุโขทัยกระแสหลักจึงยังอยูอ่ ย่างมัน่ คงและยืนยาวในสังคมไทย แม้จะมี
ประวัติศาสตร์ กระแสรองขึ้นมาโต้แย้งแต่ก็ยงั ไม่สามารถล้มล้างความคิดความเชื่อเหล่านั้นได้เพราะ
สิ่ งเหล่านี้เกี่ยวพันกับภาพลักษณ์และรายได้ของประเทศ อีกทั้งผูค้ นในสังคมก็ได้ติดกรอบและภาพ
ของสุ โขทัยในอุดมคติไปแล้ว
สาหรับภาพจาและปั ญหาบางประการในประวัติศาสตร์ สุโขทัย ยังคงมีอยู่ในปั จจุบนั เช่ น
กรณี ความจริ งแท้ของศิลาจารึ กพ่อขุนรามคาแหงที่ยงั ไม่กระจ่างหรื อยังไม่สามารถอธิ บายให้แน่ชดั
ได้วา่ เป็ นเช่นไรหรื อแม้แต่เรื่ องที่ได้รับการอธิ บายอย่างชัดเจนแล้วแต่ก็ไม่สามารถทาอะไรได้ เช่ น
กรณี ที่วา่ การลอยกระทงและนางนพมาศไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัยสุ โขทัย เรื่ องเหล่านี้ ได้รับการกล่าวถึง
บ้างเมื่อเกิดวิวาทะเนื่องมาจากมีผจู ้ ุดประเด็นขึ้นมาแต่ในที่สุดก็เงียบหายไป รอเวลาที่จะมีใครมาทา
ให้เกิ ดการโต้เถี ยงอีก งานเทศกาลลอยกระทงก็ยงั คงถูกจัดและอธิ บายว่าเป็ นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่
สมัย สุ โขทัย ต่ อไป เรื่ องเหล่ า นี้ ไ ม่ สามารถทาอะไรได้ไ ปมากกว่า การปล่ อยให้มนั ยังคงพร่ า มัว
เป็ นมายาคติต่อไปเพราะง่ายต่อการที่ใครก็ตามจะหยิบไปใช้และตีความในแง่มุมของตนเอง
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ปัจจัยที่ทาให้ประวัติศาสตร์สุโขทัยกระแสหลักยังคงอยูเ่ ป็ นเพราะเรื่ องนี้ ถูกสร้างให้มาเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของประวัติศาสตร์ ช าติ เพื่อรับใช้และเชื่ อมโยงกับเรื่ องบางเรื่ อง เช่ น ความเป็ นมาอัน
ยาวนานของชาติไทย ความชอบธรรมของสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ความเป็ นไทยแท้ ดั้งเดิมและ
เป็ นอุดมคติ ฯลฯ ในเมื่อเรื่ องเหล่านี้ ยงั คงอยู่ มันจึงต้องการคาอธิ บาย ประวัติศาสตร์ สุโขทัยกระแส
หลักจึงไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็ นอย่างอื่นที่ไม่สอดคล้องกับเรื่ องเหล่านั้นได้และยังคงเป็ น “รุ่ งอรุ ณ
แห่งความสุ ข” อยูน่ นั่ เอง
สิ่ งที่ ผวู ้ ิจยั จะตั้งข้อสังเกตต่อไปอีกสักนิ ดคือ การสร้างประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวที่เป็ น
อุดมคติจนข้อโต้แย้งที่มีเหตุผลหนักแน่นเพียงใดก็ไม่อาจจะล้มล้างความงดงามราวภาพฝันนั้นลง
ไปได้ มิได้มีแต่เพียงเรื่ องสุ โขทัยเรื่ องเดี ยว ในประเทศไทยเองหรื อแม้แต่ประเทศอื่นใดในโลก
ทุกๆ สังคมล้วนแล้วแต่มีประวัติศาสตร์ และเรื่ องเล่าของสิ่ งที่ “ดีมากจนเหลือเชื่อ” (too good to be
true) เช่นเรื่ องเล่าของวีรบุรุษ เมือง สถานที่สาคัญ วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ ที่ถูกเสกสรรค์ป้ ั นแต่ง
จนเกินเลยไปจากสิ่ งดั้งเดิม จะเป็ นการดียงิ่ ถ้าหากจะมีการศึกษาเพื่อ “ลอกเปลือก” และสื บค้นความ
เป็ นมาและทาความเข้าใจว่าเหตุใดจึงเกิ ดเรื่ องราวเหล่านี้ ในสังคม ผูใ้ ครเป็ นผูส้ ร้างหรื อผูค้ วบคุม
เรื่ องเล่าดังกล่าว เพื่อเป็ นหนทางหนึ่ งที่จะช่วยให้เข้าใจลักษณะ เข้าใจธรรมชาติของผูค้ น และรวม
ไปถึงกลไกอานาจของสังคมนั้นๆ อีกด้วย
อีกประการหนึ่ งที่จะกล่าวไว้ ณ ที่น้ ี คือ วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ยงั คงมีช่องว่างที่สามารถจะทา
วิจ ัย ต่ อ ไปได้นั่น คื อ บทบาทของคนท้องถิ่ นจัง หวัดสุ โ ขทัย ต่ อ การสร้ า งความเป็ นสุ โขทัย แม้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะสรุ ปอย่างคร่ าวๆ ว่าประวัติศาสตร์ กระแสหลักของรัฐส่ วนกลางนั้นมีผลอย่าง
มากต่อความรับรู ้เรื่ องประวัติศาสตร์ สุโขทัยของคนท้องถิ่นแต่การศึกษาดังกล่าวเป็ นเพียงการอ่าน
และสรุ ปจากงานเขียนทางวิชาการ มิได้ลงไปสัมภาษณ์ผูร้ ู้หรื อนักประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ นสุ โขทัย
อย่างจริ งจัง หากมีการศึกษาหัวข้อดังกล่าวในเชิงลึกอาจจะพบข้อมูลและข้อสรุ ปที่น่าสนใจก็เป็ นได้
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