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Abstract  

 

Maha Thera Srisaddha was not as wellknown as Pho Khun Ram 
Kamheng. However these two heroes lived at the same time in the Sukhodaya 
period. Sukhodaya was the first Thai capital 700 years ago. King Ram Kamheng 
the Great was the famous hero who invented the Thai alphabet and governed the 
kingdom with justice and kindness. He was from the Indaratitaya dynasty. Maha 
Thera Srisaddha, his close cousin, was from Pha Muang dynasty. 

The article traces the entwined relationship between the two dynasties as 
witnessed in many stone-inscriptions of the Sukhodaya period. Maha Thera 
Srisaddha was a hero in the religious sense. He had the highest aim of being born 
a Buddha in the future. With this aim in mind he made a lot of merits resembling 
the merits made by Phra Vessantara (the last incarnation of Buddha before he was 
born Prince Sitthatha and reached enlightenment). 

 

ศิลาจารึกซึ่งเปนหลักฐานสําคัญเลาเรื่องราวสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานีมีอยูมากมายนับดวย
รอยกวาหลัก แตเปนที่นาเสียดายวาไมเปนที่รูจักกันมากนัก สําหรับผูที่มีการศึกษานอยอาจกลาวไดวาไม
ทราบเรื่องราวในศิลาจารึกเลย และแมแตผูที่มีการศึกษามากก็ยังไมรูจักศิลาจารึกมากนัก ถารูจักก็มักจะรูจัก
แตศิลาจารึกหลักที่หนึ่ง หรือที่เรียกกันวาหลักของพอขุนรามคําแหงมหาราช แตหลักอื่นนั้นรูจักนอยเต็มท ี
ดวยไดเห็นความเปนไปดังที่กลาวมานี้ ผูเขียนจึงนําเสนอขอความในศิลาจารึกหลักที่ 2 ซึ่งเปนเรื่องราวของ
พระมหาเถรศรีศรัทธา การอานขอความในศิลาจารึกหลักนี้จะชวยใหเราเขาใจเรื่องราวทางการเมืองและทาง
ศาสนาในสมัยสุโขทัยไดดีขึ้น และไดทราบอุดมคติในทางศาสนาของคนในสมัยสุโขทัยวาสูงสงเพียงใด 
 

การนําเสนอบทความเพื่อบรรยายใหทราบเรื่องราวอันนาสนใจของกรุงสุโขทัยและชีวิตความ
เปนไปของผูคนในสมัยนั้นไดมีผูเขียนมาหลายเรื่องและใชกลวิธีในการเขียนหลายวิธีดังที่ทานผูอานผูสนใจ
ติดตามเรื่องนี้ก็ทราบดีอยูแลว บทความนี้จะใชวิธีเนนจุดสนใจลงที่วีรบุรุษอีกทานหนึ่งในสมัยสุโขทัยเปน
ราชธานีซึ่งยังไมเปนที่รูจักกันดีนัก   คือจะกลาวถึงพระมหาเถรศรีศรัทธาเปนแกนนําของเรื่อง   เพราะผูเขียน 
---------------------------------- 
*ศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุริยา รัตนกุล, วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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เช่ือวาการศึกษาชีวประวัติของทานพระมหาเถรศรีศรัทธาจะทําใหเราไดรับรูเรื่องระบบคานิยมความเชื่อ
ทัศนคติ ตลอดจนอุดมคติของคนไทยในสมัยเมื่อ 700 ปกอน และจะไดรับความรูเพิ่มแถมเรื่องภูมิฐาน
บานเมืองตลอดจนชีวิตความเปนอยูของประชาชนพลเมืองไทยในสมัยนั้น ขอมูลที่จะนํามาศึกษาในบทความ
นี้สวนใหญจะมาจากศิลาจารึกหลักที่ 2 แตจะเก็บขอความมาจากศิลาจารึกหลักอื่นๆดวย เพื่อจะประกิด1

ติดตอเรื่องราวของทานพระมหาเถรศรีศรัทธาใหไดสมบูรณที่สุดเทาที่จะมีหลักฐานใหกลาวถึงทานได  
 
ชาติวงศของพระมหาเถรศรีศรัทธา 

ในสมัยที่กรุงสุโขทัยเปนราชธานีของไทยในกรุงสุโขทัยคงจะมีราชสกุล (คือลูกหลานเชื้อสาย
ของผูที่เคยเปนเจาผูครองนคร2 ตางๆ) อยางนอยที่สุดสองราชสกุล คือราชสกุลศรีอินทราทิตยซึ่งเปนราชวงศ
ที่ครองกรุงสุโขทัยนั้นเอง กับราชสกุล3   ซึ่งสืบสายตรงลงมาจากพอขุนผาเมืองเจาเมืองราด ซึ่งคงจะนับเปน
เครือญาติทางการแตงงานกับราชสกุลศรีอินทราทิตย และลูกหลานมีศักดิ์เปนเจาแตไมไดมีสิทธิครองราช
สมบัติในกรุงสุโขทัย 

เรื่องของราชวงศศรีอินทราทิตยเปนที่รูจักกันดีเพราะปรากฏอยูในศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึ่งเปน  
ศิลาจารึกหลักที่รูจักกันแพรหลายที่สุด นักเรียนในโรงเรียนไทยแทบทุกคนก็คงเคยอานขอความที่พอขุน
รามคําแหงมหาราชโปรดใหจารึกเรื่องราวของราชวงศของทานไววา “พอกูชื่อศรีอินทราทิตย แมกูชื่อ     

 
1 ”ประกิด” แปลวา ประกอบ ประดับ เปนคําศัพทท่ีใชในภาษาสมัยสุโขทัย ปรากฏในจารึกหลักที่ 2 ดานที่ 2 บรรทัดท่ี 33, 34 ผูเขียนใชคํา
นี้ในการเขียนบทความเพราะตั้งใจจะใหทานผูอานไดอยูในบรรยากาศสมัยสุโขทัย เหมือนดังท่ีนักประพันธหลายทานใชคําวา “ลายสือ” 
แทนคําวา “หนังสือ”  หรือ “อักษร” ในเวลาที่เขียนเก่ียวกับเรื่องราวของสุโขทัย  
2 ผูเขียนเชื่อแนวความคิดท่ีวากอนที่ชนชาติไทยจะรวบรวมกันเขาเปนปกแผนอยูใตผูนําคนหนึ่ง ซึ่งเปนผูมีอํานาจสูงสุดพอที่จะนับไดวา
เปนพระมหากษัตริย (King) ปกครองอาณาจักรอันสําคัญมีหัวเมืองใหญนอยอยูภายในพอที่เราจะเรียกไดวาเปนประเทศ (Kingdom) นั้น 
ชนชาติไทยไดแยกยายกันอยูเปนนครอิสระไมขึ้นแกกันอยูกอน แตละนครมีเจาผูครอง แตละนครมีไพรบานพลเมืองของตนซึ่งก็แบง
ออกเปนคนหลายอาชีพ เปนชาง เปนพอคา เปนแพทย เปนพระ เปนกสิกร เปนลาม ฯลฯ ทุกคนตางทําอาชีพของตนในยามสงบ แตในยาม
ท่ีเจาผูครองนครจะทําศึกสงครามกับนครอื่น ประชาชนทุกคนในนครนั้นก็ถืออาวุธกลายเปนทหารไปหมด เมื่อสงครามสงบแลวนครนั้นก็
อาจขยายอาณาเขตและร่ํารวยขึ้นหากรบชนะ หรืออาจจะถูกยุบไปรวมกับอีกนครหนึ่ง ถาเปนฝายแพสงคราม นครลักษณะนี้ตรงกับที่
ศาสตราจารย George Coèdes เรียกวา เปน les principautés t’aies (นครเจาไท)  (G. Coèdes, Les Peuples de la Peninsule Indochinoise :  
1962, p.127) และตรงกับที่หนังสือวิชาการที่เขียนเปนภาษาอังกฤษเรียกวา city-states (นครรัฐ) เชนในบทความของ Paul Wheatley (P. 
Wheatley, “Urban Genesis in Mainland South East Asia” in Early South East Asia, edited by  R. B Smith and W. Watson 1979, p.298) 
3 คําวา “ราชสกุล” เปนคําที่ใชมาตั้งแตสมัยสุโขทัย ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 4 คือจารึกวัดปามะมวง อักษรขอม ภาษาเขมร ในดานที่   2 
บรรทัดท่ี 20 ซึ่งจารึกในรัชกาลพระยาฦๅไทย (พระธรรมราชาที่ 1) ในพ.ศ. 1905 ซึ่งแสดงวาในสมัยน้ันไดแบงฐานันดรเปนเจากับเปน
พลเมืองธรรมดาแลว 
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นางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง ตูพี่นองทองเดียวหาคน ผูชายสาม ผูญีงโสง...”4 แตเรื่องของราชสกุลซึ่งสืบสาย
ลงมาจากพอขุนผาเมืองไมเปนที่รูจักกันดีเทาไรเพราะเรื่องราวปรากฏอยูในศิลาจารึกหลักอื่นๆ ไมใชในหลัก
ที่ 1 ของพอขุนรามคําแหง พระมหาเถรศรีศรัทธาเกิดในราชสกุลซึ่งสืบสายลงมาจากพอขุนผาเมืองซึ่ง
บทความนี้จะนําเสนอเรื่องราวโดยละเอียดตอไป 

ผูเขียนใครขอแสดงทัศนะสวนตัวไวตรงนี้วา ไมวาเราจะศึกษาประวัติศาสตร สภาพสังคม
ประเพณี ภาษา ฯลฯ หรือเรื่องอื่นใดก็ตามเพื่อที่จะใหรูเรื่องราวของสมัยสุโขทัยอยางแทจริงแลวเราจําเปนที่
จะตองอานศิลาจารึกทุกๆ หลักเทาที่คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตรของสํานัก
นายกรัฐมนตรีจะรวบรวมตีพิมพมาใหเราอานได และจะตองอานหลักฐานจากที่อื่นอีก การเนนอานแตศิลา
จารึกหลักใดหลักหนึ่งจะไมชวยใหเราไดภาพที่แทจริงของสังคมสมัยสุโขทัย และถึงแมเรื่องของราชวงศ   
ศรีอินทราทิตยซึ่งคนสวนมากคิดวาเปนเรื่องที่รูจักกันดีอยูแลวนั้นเราก็จะรูไมไดสมบูรณหากเราไมอาน
หลักฐานจากทางอื่นประกอบศิลาจารึกหลักที่ 1 เขาดวย นี่คือเหตุผลอีกขอหนึ่งที่ทําใหผูเขียนเลือกนําเสนอ
เรื่องราวของพระมหาเถรศรีศรัทธาในวาระฉลองครบ 700 ปลายสือไทย* เหตุผลขอนี้ก็คือตองการชักนํา
ความสนใจใหทานผูอานเห็นความสําคัญของศิลาจารึกหลักอื่นๆ ดวย นอกเหนือไปจากศิลาจารึกหลักที่ 1 

เรื่องราวของบรรพชนผูเปนตนราชสกุลศรีอินทราทิตยและราชสกุลที่สืบสายตรงลงมาจากขุน 
ผาเมือง5 เปนเรื่องที่มืดมนคลุมเครือซึ่งก็เปนธรรมดาของการศึกษาเรื่องราวระยะเริ่มประวัติศาสตร คือเราไม
สามารถสืบสาวไปจนทราบถึงช่ือบรรพบุรุษผูเปนมนุษยช่ัวคนแรกในโลกได ที่สืบสาวขึ้นไปไดไกลที่สุดที่
เราพอจะมีขอมูลปฐมภูมิ (primary source) พอใหทราบเรื่องนี้ไดก็คือ ขอความจากศิลาจารึกหลักที่ 456    
ซึ่งระบุไวบนดานที่ 1 บรรทัดที่ 72 วาจารึกนี้จัดทําขึ้นใน จ.ศ. 754 (ตรงกับ พ.ศ. 1935) จารึกนี้หนวยขุดแตง
และบูรณะเมืองสุโขทัย กรมศิลปากร ขุดพบที่ริมเสาเบื้องขวาหนาวิหารกลางทางดานหลังวิหารสูงในวัดพระ
มหาธาตุ ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวั

                                                

ดสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. 2499 ซึ่งเปรียบกับหลักอื่นๆ แลวนับวาเปน
จารึกหลักที่เพิ่งพบไมนานนักจึงไมใครมีผูกลาวถึง อาจารยฉ่ํา ทองคําวรรณ เปนผูอานจารึกหลักนี้ ซึ่งจารึก

 
4 การอางถึงขอความในศิลาจารึก ในบทความนี้ทุกครั้งจะใชวิธีการเขียนตามแบบที่คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทาง
ประวัติศาสตร สํานักนายกรัฐมนตรี ไดจัดพิมพไวในสดมภ (column) ดานขวามือวาเปนคําอานปจจุบัน 
* บทความนี้ไดเคยนําเสนอครั้งแรกในวารสารภาษาและวัฒนธรรม  ก.ค.-ธ.ค. 2526 
5 เพื่อความกระชับของถอยคําต้ังแตตรงนี้ไปในบทความนี้จะสมมุติเรียกราชสกุลน้ีอยางสั้นๆ วาราชสกุลผาเมืองไปกอนจนกวา
ผูเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตรจะหาหลักฐานไดวาสมควรเรียกราชสกุลน้ีวาอยางไร สวนราชสกุลศรีอินทราทิตยนั้นมีช่ือเรียกแพรหลายอยู
อีกชื่อหนึ่งแลววา ราชวงศพระรวง 
6 ตีพิมพในประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2508 
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เปนภาษาไทยไดความเปนเรื่องการทําสัตยสาบานระหวางผูเปนใหญในกรุงสุโขทัย ในการทําสัตยสาบานทั้ง
สองฝายก็อางชื่อบรรพบุรุษของตนใหเปนพยาน  ศาสตราจารยขจร สุขพานิช ใหความสนใจกับ ศิลาจารึก
หลักนี้มากโดยทานเรียกช่ือศิลาจารึกหลักที่ 45 นี้วา หลักปูหลานสบถกัน (ขจร สุขพานิช ประวัติศาสตรไทย 
พ.ศ. 1600-2310: 2521 หนา 67) และเปนผูช้ีแนวทางวารายชื่อบรรพบุรุษของทั้งสองฝายที่ทําสัตยสาบานกัน
ทําใหเราสามารถสืบสาวเรื่องราวไกลขึ้นไปไดอีกมาก เพราะเดิมเทาที่เราทราบจากศิลาจารึกหลักที่ 1 เรา
ทราบเพียงแควาพอของพอขุนรามคําแหงชื่อพอขุนศรีอินทราทิตย แตบรรพบุรุษของพอขุนศรีอินทราทิตย
นั้นเราไมทราบ ศิลาจารึกหลักที่ 45 ชวยใหเราทราบความสําคัญนี้และผูเขียนใครจะออกความเห็นตอไปวา
ศิลาจารึกหลักที่ 45 นี้ ทําใหเราทราบดวยวาราชสกุลผาเมืองซึ่งเราพอจะทราบเรื่องราวอยูบางจากศิลาจารึก
หลักที่ 27 นั้นเกี่ยวของเปนเครือญาติกับราชวงศศรีอินทราทิตย ขอใหเราลองพิจารณาดูขอความศิลาจารึก
หลักที่ 45 ดานที่ 1 บรรทัดที่ 1-12 
 

 “–(ส)บถดวยกันนี้จุงใหไดแก 
 –(อารัก)ษทั้งหลายอันมีในน้ําในถ้ํา 
  –(ว)งศาหนพระยาผูปู  ปูพระยา 
  –ปูเริง  ปูมุง  ปูพอง  ปูฟาฟน 
  –(ผ)ากอง  ปูพระยาคําฟู 
  –(พระ)ยาผากองเทานี้  ดําพงศกําว 
  –(ผี)สิทธิแล  แตนี้ดําพงศ  ผีปูผาคํา 
  –(ฝู)งผูหวาน  ปูขุนจิด  ขุนจอด 
  –ปูพระยาศ 
  –(รีอินทราทิ)ตย  ปูพระยาบาน 
  –ปูพระยารามราช  ปูไสส 
  –(ส)งคราม  ปูพระยาเลอไทย 
  ปูพระยางัวนําถม  ปู 
  –(พระ)ยามหาธรรมราชา  พองําเมือง 
    พอเลอไทย  แ 
   (ละไท)ยผูดีผีชาวเลืองเทานี้แล” 

 

 
7 ตีพิมพครั้งแรกตั้งแต พ.ศ.  2467  เชนเดียวกับศิลาจารึกหลักที่ 1 
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ขอความนี้ทําใหเขาใจ วาเจานายฝายเมืองนาน8  ฝายหนึ่ง ซึ่งมีบรรพบุรุษช่ือ ปูเริง  ปูมุง  ปูพอง ฯลฯ กับ
เจานายฝายสุโขทัยฝายหนึ่ง ซึ่งมีบรรพบุรุษช่ือ ปูผาคํา  ปูขุนจิด  ขุนจอด  ปูพระยาศรีอินทราทิตย ฯลฯ ลงมา
จนถึงพอเลอไทย ไดกระทําสัตยสาบาน (วาจะซื่อสัตย) ตอกัน  ที่วาราชสกุลผาเมืองเกี่ยวของเปนเครือญาติ
กับราชวงศศรีอินทราทิตย ก็เพราะวา เอาชื่อ ปูพระยางัวนําถม9 ซึ่งเราทราบอยูแลวจากศิลาจารึกหลักที่ 2 วา
เปนพอของขุนผาเมือง เจาเมืองราดเขามานับไวในลําดับบรรพบุรุษของผูกระทําสัตยฝายสุโขทัยดวย           
จึงจําเปนตองนับวาราชสกุลผาเมืองกับราชวงศศรีอินทราทิตยเปนญาติกัน สวนจะเปนญาติกันทางใดนั้นไมมี
ขอมูลปฐมภูมิคือศิลาจารึกหลักใดเลยใหตรวจสอบไดถาเราพอใจจะเชื่อขอมูลทุติยภูมิ คือขอสันนิษฐานของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่ทรงมีไวในหนังสือเรื่อง บทละครพูดคํากลอนเรื่องพระรวง        
เราก็ตองเชื่อวาเปนเครือญาติกันทางการแตงงาน คือพอขุนศรีอินทราทิตยแตงงานกับนางเสือง ซึ่งเปนลูกของ
พระเจากรุงสุโขทัยพระองคกอน คือพอขุนศรีนาวนําถมหรือขุนผาเมือง ดูเหมือนวาศาสตราจารยขจร        
สุขพานิช จะเห็นดวยกับพระบรมราชวินิจฉัยของรัชกาลที่ 6 ทานเขียนเรื่องพอขุนผาเมืองไวยืดยาววา “นี่
อยางวาเรื่องราวของพอขุนผาเมืองนี้ ก็ระบุไววา ในสมัยกอบกูบานเมืองจากขอมสมาดโขลญลําพงนี้  ทานจะ
อายุเลยกลางคนแลวก็ดี แตทานออกรบ แลวทานเปนคนดีเมืองสุโขทัย ไดสวนพอขุนบางกลางหาวนั้นตีได
เมืองเชลียง พอขุนผาเมืองจึงอัญเชิญพอขุนบางกลางหาวใหมาเขาเมืองสุโขทัย ก็คือจะใหอภิเษกใหนะ แตวา
พอขุนบางกลางหาว เกรงตอพระสหายวางั้น แลวก็อาจจะไมไวใจจนพอขุนผาเมืองตองเอาทหารของตัวออก
เสีย แลวก็ออกไปเชิญพอขุนบางกลางหาวเขาเมือง แลวก็อภิเษกใหเปนเจาเมืองสุโขทัย ในการจะอภิเษกใคร 
คุณจะตองซีเนียรกวาเขา ไมใชเด็กไปอภิเษกผูใหญไมไดอันนี้มันก็คลายกับจะชี้ใหเราเขาใจวาพอขุนผาเมือง

 
8 ศิลาจารึกหลักที่ 45  ก็ไมไดกลาวเปนถอยคําชัดเจนในจารึกวาฝายที่มีบรรพบุรุษชื่อ “ปูเริง  ปูมุง  ปูพอง........ดําพงศกําว”  นี้เปนฝายเมือง
นาน แตเราทราบวาเปนฝายเมืองนานที่มาทําสัตยสาบานคราวนี้ เพราะมีช่ือบรรพบุรุษคนหนึ่งคือช่ือ พระยาผากอง เปนกุญแจ ในศิลา
จารึกหลักที่ 8 คือ จารึกภูเขาสุมนกูฏ พ.ศ. 1902 ดานที่ 3 บรรทัดท่ี 20 ไดบงวา “เบ้ืองเหนือน้ํานานถี แดนเจาพระยาผากองเจาเมืองนาน
เมืองพลัว”  
9 จารึกหลักที่ 2 ระบุช่ือน้ีเพี้ยนไปนิดหนอย คือเวลาที่ระบุช่ือยาวเต็มยศ (เชนดานที่ 1 บรรทัดท่ี 8, 20) จะออกชื่อวา พระยาศรีนาวนําถม 
แตเวลาที่เรียกสั้นๆ จะเรียกวา พอขุนนําถม (ดานที่ 1 บรรทัดท่ี  12, 15, 17, 18, 19) เห็นไดวาชื่อตัวของทานผูนี้คงชื่อ นําถม สวน ศรีนาว 
เปนการเรียกอยางเต็มยศ คําวานาวเราไมทราบแปลวาอะไร สวนจารึกหลักที่ 45  (ดานที่ 1 บรรทัดท่ี 10)  ออกชื่อวา ปูพระยางัวนําถม เรา
ทราบวาคําวา งัว  แปลวา หา ไมนาจะเปนไปไดวาในระยะเวลาใกลๆ กันจะมีเจาเมืองชื่อนําถมสองคน เพราะชื่อนําถมเปนชื่อตัว ไมใชยศ
หรือสมัญญานามไมใชอยางตําแหนงพระมหาธรรมราชา ซึ่งเปนอุดมคติท่ีพระเจาแผนดินสุโขทัยระยะหลังทุกคนใครจะเปน ครั้นจะ
ตีความวามีคนที่มีช่ือตัววานําถมถึง 5 คน และคนท่ีปรากฏชื่อในจารึกหลักที่ 45 เปนนําถมลําดับที่หาก็ไมนาจะเปนไปไดเพราะระยะเวลา
ไมไกลกันพอที่จะใหมีช่ือคนซ้ํากันถึง 5 คน ผูเขียนคิดวาคงจะมีพระยานําถม ซึ่งครองกรุงสุโขทัยกอนพอขุนศรีอินทราทิตยอยูคนเดียว
และพระยานําถมคนนี้เปนบรรพบุรุษทางฝายภรรยาของพอขุนศรีอินทราทิตย 
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นี้ พอของทานก็เปนเจาเมืองอยูกอนแลว เมืองสุโขทัยควรจะเปนของทานและทานก็ตีไดดวย แตวาทาน     
ไมเอา ทานยกใหแกพระสหายพรอมทั้งตําแหนง มีผูเสนอความเห็นวาพอขุนผาเมืองไมไดยกเพียงดาบ  
อาญาสิทธิให ยังยกลูกสาวใหดวย คือ นางเสือง เพราะนางเสืองนี้เปนลูกพอขุนผาเมือง เจานายผูนั้นก็คือ 
รัชกาลที่ 6 อานเรื่องเที่ยวเมืองพระรวงดูซิเรื่องนี้เปนเพียงขอเสนอเอ แตนี่ก็เขาเคาคลายๆ กับวาเวลามีลูก
ออกมาเด็กนั้นก็หลานปู หลานตามันจะไปไหนเสียแตวาเปนเพียงขอเสนอของรัชกาลที่ 6 เทานั้น” (ขจร    
สุขพานิช เรื่องเดิม หนา 66-67)10  

ผูเขียนบทความนี้ก็มีความเห็นคลอยตามกับที่รัชกาลที่ 6 ทรงสันนิษฐานไว เหตุผลที่เห็นคลอย
ตามมิใชวาเพราะพระองคผูทรงสันนิษฐานทรงเปนพระมหาธีรราชเทานั้น แตเพราะขอสันนิษฐานเชนนั้นดู
เปนขอที่สมจริงและพอจะเปนไปไดมากที่สุดและเพราะวาเมื่อรับขอสันนิษฐานนี้แลวทําใหเรื่องราวตางๆ ที่
ดูจะเปนเรื่องประดักประเดิดนาจะขัดแยงถึงรบพุงกันเองระหวางราชวงศศรีอินทราทิตยและราชสกุลผาเมือง 
กลายเปนขอที่พอจะกลอมแกลมประสมกลมกลืนอยูดวยกันไปได ลักษณะความสัมพันธที่ชิงความเดนกันอยู
ในที แตภายนอกก็ตางแสดงความเคารพตอกัน แตต

                                                

างฝายก็ตางระวังที่จะไมกลาวถึงความดีบุญคุณหรือ
เรื่องราวของอีกฝายหนึ่งใหละเอียด ก็ดูจะสมจริงวาเปนลักษณะของความสัมพันธของสายตระกูลฝายเขย 
(ราชวงศศรีอินทราทิตย) กับฝายนองภรรยา (ราชสกุลผาเมืองช้ันพระยาคําแหงพระราม) ทั้งยังชวยอธิบาย
เหตุการณทางประวัติศาสตรอีกหลายอยางที่เกิดขึ้น เชน ทําไมฝายราชสกุลผาเมืองจึงตั้งหนาไปแตทางพุทธ
จักร ซึ่งทางฝายอาณาจักร (ราชวงศศรีอินทราทิตย) ก็นอบนอมเสียหนักหนา หรือ เชนทําไมราชสกุลผาเมือง
จึงมาสรางวัดสรางถาวรวัตถุทั้งหลายอยูในเมืองศรีสัชชนาลัยซึ่งเปนเมืองฝาแฝดของกรุงสุโขทัย (จารึกหลัก
ที่ 2 ดานที่ 1 บรรทัดที่ 40) ก็ได โดยทางสุโขทัยไมวา พาชาวตางประเทศคือชาวสิงหลหาหมูบาน (หลักที่ 2 
ดานที่ 2 บรรทัดที่ 58) มาอยูในเมืองสุโขทัยก็ไดมีอิทธิปาฏิหาริยตางๆ ใหชาวตางประเทศ (ชาวสิงหล) 
เหลานั้นดูจนชาวตางประเทศเหลานั้นเลื่อมใสวาเปนหนอพุทธางกูร (หลักที่ 2 ดานที่ 2 บรรทัดที่ 73) ก็ได 

 
10 ศาสตราจารยขจร สุขพานิช คงจะพลั้งไปในเรื่องนี้ คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระวินิจฉัยเรื่องนางเสือง ไวใน
คํานําของ บทละครพูดคํากลอนเรื่องพระรวง คือตอนที่ทานทรงเรียกวา “แถลงเรื่องพระรวงตามตํานานและโดยสันนิษฐานโบราณคดี” 
และตรัสไวอยางเปนกลางๆ วา “พระเจาศรีอินทราทิตยนี้ไดอภิเษกกับนางเสืองซึ่งเปนพระราชธิดาของพระเจากรุงสุโขทัยพระองคกอน” 
แตไมไดทรงระบุวา พระเจากรุงสุโขทัยพระองคกอนนั้นเปนใคร เราทราบจากศิลาจารึกหลักที่ 2 วาพระเจากรุงสุโขทัยพระองคกอนนั้นคือ
พอขุนศรีนาวนําถม ซึ่งมีโอรสคือพอขุนผาเมือง เราไมทราบวาพอขุนผาเมืองเคยไดครองราชยในกรุงสุโขทัยในชวงเวลาสั้นๆ บางหรือไม 
ดังนั้นฟงตามสันนิษฐานของรัชกาลที่ 6 นางเสืองอาจจะเปนลูกสาวของพอขุนศรีนาวนําถมหรือของพอขุนผาเมืองก็ได เราไมทราบวาชั่ว
คนใด แตศาสตราจารยขจร เห็นวาคงเปนลูกสาวของพอขุนผาเมือง ความสัมพันธระหวางพอตา-ลูกเขย ของพอขันผาเมืองและพอขุนศรี
อินทราทิตยจึงสนิทแนบแนนถึงขนาดยกเมืองที่เพิ่งตีไดใหและยกตําแหนงใหดวยผูเขียนก็เห็นดวยในขอน้ี แตท่ีศาสตราจารยขจร วาทรงมี
พระบรมราชวินิจฉัยไวในเรื่องเที่ยวเมืองพระรวงนั้นผิดที่ไป  ผูเขียนอานเรื่องเที่ยวเมืองพระรวงหลายครั้งทุกตัวอักษรแลวก็ไมพบ
ขอความทวา 



 

โดยที่ทางราชวงศศรีอินทราทิตยมิไดกระโตกกระตากหามปรามหรือกลัวเกรงวาจะเกิด “ผีบุญ” เลย และถึง
ที่สุดจะจารึกเรื่องราวสรรเสริญคนทางราชสกุลผาเมืองตั้งประดับไวในวัดใหญกลางกรุงสุโขทัย11คือวัด
มหาธาตุ ราชวงศศรีอินทราทิตยก็ไมไดวาอะไรอีกและปลอยใหศิลาจารึกหลักนั้นยังคงอยูบริบูรณดี
จนกระทั่งเราไดอานกันทุกวันนี้ ที่ออมชอมกันไดถึงเพียงนี้ก็คงเปนเพราะราชสกุลผาเมืองเปนญาติสนิท คือ 
เปนราชวงศทางฝายมารดา คือนางเสืองราชมารดาของพอขุนรามคําแหงเปนลูกสาวของพอขุนผาเมืองนั่นเอง 
จะใหเขาใจวาเปนเพราะเหตุอื่นคงไมมีทางที่จะไดเรื่องทุกเรื่องสอดคลองดูสมเหตุสมผลไปหมดเชนนี้ 

 ถาเรารับขอเสนอจากขอมูลปฐมภูมิคือ ศิลาจารึกหลักที่ 1, 2 และ 45 และจากขอมูลทุติยภูมิคือ
พระบรมราชวินิจฉัยของรัชกาลที่ 6 ในหนังสือเรื่อง บทละครพูดเร่ืองพระรวง แลวเราก็พอจะเขียนแผนผัง
ลําดับชาติวงศของพระมหาเถรศรีศรัทธาได และจะเห็นไดวาทานเกิดมามีศักดิ์เปนเจานายชั้นสูงคือเกี่ยวดอง
เปนญาติสนิทซึ่งถาใชสํานวนราชาศัพทสมัยปจจุบันก็ตองบอกวาเปน “พระบรมวงศานุวงศ” ของกษัตริยผู
ครองกรุงสุโขทัย 

 

แผนผังแสดงลําดับชาติวงศของพระมหาเถรศรีศรัทธา 
 

ราชวงศศรีอินทราทิตย (ราชวงศพระรวง)    ราชสกุลผาเมือง 
                  ปูผาคํา 
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                  ผูหวาน12 

                                                 
11 คือศิลาจารึกหลักที่ 2 ท่ีเรียกวาศิลาจารึกวัดศรีชุม เพราะไดคนพบในอุโมงควัดศรีชุม แตศาสตราจารย George Coèdes สันนิษฐานวา
เดิมอยูท่ีวัดมหาธาตุสุโขทัย 
12 อาจารยฉ่ํา ทองคําวรรณ  ไดทําเชิงอรรถอธิบายตรงนี้ไวเปนเชิงอรรถที่ 3 ของจารึกหลักที่ 45 วา “คําวาหวาน นาจะเปนหลาน” น่ันคือ
หมายความทานอาจารยฉํ่า ตีความวา ผีบรรพบุรุษทางฝายปู (ฝายเมืองนาน) ท่ีมากระทําสาบานใน พ.ศ. 1905 น้ันจบรายชื่อบรรพบุรุษลงท่ี
ช่ือ ผีปูผาคําและใหวลี “ฝูงผูหลาน” เปนการบอกขึ้นตนขอความใหม บอกนามบรรพบุรุษทางฝายสุโขทัย โดยเริ่มตนที่ช่ือ ปูขุนจิด ขุนจอด 
ตอไป ศาสตราจารยขจร คงจะเห็นดวยกับการตีความเชนนี้ของทานอาจารยฉํ่าเพราะสอดคลองกับขอสันนิษฐานของทานที่วาสืบสาวชื่อ
บรรพบุรุษของขุนศรีอินทราทิตยไดขึ้นไปเพียงแคช่ัวคนขุนจิด ขุนจอดเทานั้นเพราะวา ขุนจิด ขุนจอดเปนไทยใหญเดินทางลงมาทางใต
กับกองทัพของเจาสามหลวงฟา (ศาสตราจารยขจร สุขพานิช ประวัติศาสตรไทย พ.ศ. 1600-2310: 2521 หนา 68-70) แตตัวผูเขียนบทความ
น้ีขอสงวนทาทียังไมอยากรับทฤษฎีท่ีวาปฐมวงศของพอขุนศรีอินทราทิตยเปนไทยใหญ เหตุผลก็คือถาเปนไทยใหญจริงไทยสุโขทัยนาจะ
มีเรื่องราวในศิลาจารึกหลักอื่นกลาวเรื่องแสดงความสัมพันธติดตอกับไทยใหญบาง ตัวหนังสือไทยที่พอขุนรามคําแหงคิดขึ้นก็มีรูปลักษณ
ตลอดจนระบบวิธีเขียนผิดแผกกับหนังสือไทยใหญมาก นอกจากนั้นคนไทยสยามยงัมีคําเรียกพวกไทยใหญวาพวก “เงี้ยว” ซึ่งดูไมนาจะใช
เปนชื่อเรียกผูท่ีมีความสัมพันธทางสายเลือดเปนไทยดวยกันเลย 



 

                  ปูขุนจิด       พอขุนศรีนาวนําถม 
 

                  ขุนจอด           พระยาผาเมือง 
 

พอขุนศรีอินทราทิตย (ปฐมกษัตริยราชวงศพระรวง) + นางเสือง           พระยาคําแหงพระราม 
 
 
      

      ชาย                พอขุนบานเมือง            พอขุนรามคําแหง               หญิง            หญิง         เจาศรีศรัทธา 
(ตายแตยังเด็ก)                                                                              (ไมปรากฏชือ่)   (ไมปรากฏชือ่) 
 
         (ไสสงคราม)13                           ชาย               หญิง                หญิง 
                   (ไมปรากฏชื่อลูกชายหญิงทั้งสาม 
        พระยาเลอไทย                                  ของเจาศรีศรัทธา) 
 

          พระยาลิไท 
                (พระมหาธรรมราชาที่ 1) 
 

               พระมหาธรรมราชาที่ 2 
                 (องคที่ออกมาออนนอมตอกรุงศรอียุธยา) 
 

     พระยาไสลือไทย 
              (พระมหาธรรมราชาที่ 3) 
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 ผูเขียนจึงใครตีความศิลาจารึกหลักที่ 45 วา ควรใชวลี “ดําพงศกําว(ผี)สิทธิแล แตนี้ดําพงศ” เปนการบอกขอความสิ้นสุด   
เรื่องบรรพบุรุษฝายเมืองนาน เพราะผูเขียนคิดวาการย้ําถึงสองครั้งวา ดําพงศกําว และ แตนี้ดําพงศ ก็เปนการย้ําวาสิ้นสุดเรื่องทางราช
ตระกูลนานแลว ยังมีคําวา สิทธิแล ซึ่งเปนการบอกขอความสิ้นสุดเพิ่มแถมอีกดวย ดูไมเปนเหตุผลท่ีเหมาะสมวาทําไมจะตองเอาชื่อผีปู   
ผาคําหอยทายไวภายหลังจบขอความสิ้นสุดทางฝายเมืองนานวา แตน้ีดําพงศ แลว ถาตีความอยางที่ผูเขียนตีความ ปูผาคําจึงเปนบรรพบุรุษ
ช้ันตนที่สุดของราชวงศศรีอินทราทิตย สวนลําดับชั่วคนที่สองคือ  ผูหวานนั้นถาอานดัดแปลงเอาความโดยอัตโนมัติจากตัว ว. เปนตัว ล. 
ไดคือจาก  หวานเปน  หลานได ก็คงไมเปนการผิดกวาถาจะอานจาก  ผ. เปน ป. และอานวาชั่วคนนี้คือ  ปูหวาน  โดยเอาคําวา  “หวาน”  
เปนวิสามานยนาม แตผูเขียนไมเห็นดวยท่ีอานเปลี่ยนแปลงตัวอักษรเอาตามใจนึกเชนนั้น จึงคงรักษาคําวาผูหวานไว และจะตองพยายาม
อธิบายคําวา ผู ตอไปหากพบหลักฐานเพิ่มเติม 
13 เจาองคนี้ไมปรากฏชื่อวาไดครองกรุงสุโขทัย บางทีจะเปนเพียงบรรพบุรุษของผูกระทําสัตยสาบานในจารึกที่ 45 แตไมใชเปนกษัตริย
ครองกรุงสุโขทัย 
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จากแผนผังนี้จะเห็นไดวาทานมหาเถรศรีศรัทธามีกําเนิดอยูในระดับคนชั่วคนเดียวกับ             
พอขุนรามคําแหงนั้นเอง คือเปนลูกของนาชายของพอขุนรามคําแหง ดังนั้นในรัชกาลของพระธรรมราชาที่ 1  
(พระเจาเลอไทย) ซึ่งเปนระยะเวลาที่พระมหาเถรศรีศรัทธาทําการจารึกศิลาจารึกหลักที่ 214 ทานมหาเถร        
ศรีศรัทธาจึงไดรับความเคารพจากเจานายราชวงศสุโขทัยเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะอยูในสมณเพศแลว
ทานยังเปนพระบรมวงศผูใหญอีกดวย 
 
ประวัติของพระมหาเถรศรีศรัทธา15

พระมหาเถรศรีศรัทธาเมื่อกอนบวชเกิดในราชสกุล เปนหลานพอขุนผาเมือง (ดานที่ 1 บรรทัด  
ที่ 42) ช่ือเดิมช่ือเจาศรีศรัทธาราชจุฬามุนี (ดานที่ 1 บรรทัดที่ 76) บิดาชื่อพระยาคําแหงพระราม (ดานที่ 1 
บรรทัดที่ 64 และ 65) ไมปรากฏชื่อเจานางซึ่งเปนราชมารดา แจงไวแตวาเปนที่รักทะนุถนอมของพระราช
มารดามากถึงขนาดวาพระราชมารดาพระราชทานพระกษีรธาราเองไมไดใชแมนมและพระราชทานจนอายุ
ไดสองป (ดานที่ 1 บรรทัดที่ 76) เจาศรีศรัทธาฯ เกิดในนครสระหลวงสองแควซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
และจัดพิมพเอกสาร ทางประวัติศาสตรสันนิษฐานวาเปนเมืองแฝดกับสองแควคือพิษณุโลก (และไมใชเมือง
พิ

                                                

จิตรอยางที่เขาใจกันมาแตเดิม) ในจารึกไมไดบอกปเกิดของเจาศรีศรัทธา เราทราบแตวาในรัชกาลพระเจา
เลอไทยเมื่อทานพระมหาเถรศรีศรัทธาใหจารึกศิลาจารึกหลักที่ 2 นั้น ทานพระมหาเถรศรีศรัทธาอายุลวงเขา
มัชฌิมวัยแลว เพราะจารึกหลักนี้จารึกเมื่อทานมหาเถรศรีศรัทธากลับมาจากสิงหลประเทศแลวหลังจากที่ได
เสด็จไปศึกษาพุทธศาสนาที่สิงหลหลายปไดใชเวลาทําการปฏิสังขรณและสรางถาวรวัตถุตางๆ ในลังกา 
(เชิงอรรถที่ 3 ของคณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร ในประชุมศิลาจารึกภาค    
ท่ี 1: พิมพครั้งที่สอง พ.ศ. 2521, หนา 34) แลวจึงไดกลับมาปฏิสังขรณวัดพระมหาธาตุเมืองสุโขทัย เราได
ทราบวาเมื่อเจาศรีศรัทธาทรงเบื่อหนายในฆราวาสวิสัยและมีศรัทธาเลื่อมใสออกผนวชในพระพุทธศาสนา
นั้นทานมีอายุ 31 ป (ดานที่ 1 บรรทัดที่ 86) ดังนั้น ในปที่จารึกหลักที่ 2 ทานพระมหาเถรศรีศรัทธาไมนาที่จะ
มีอายุตํ่ากวา 40 ป และเปนไปไดมากทีเดียววาทานคงจะมีอายุมากกวานั้นและนับวาแกชันษากวาพระเจาเลอ
ไทยซึ่งเปนกษัตริยครองกรุงสุโขทัยในเวลานั้น แตเนื่องจากทานไมมีสิทธิที่จะสืบราชสมบัติในทาง

 
14 ผูท่ีสันนิษฐานวาจารึกหลักที่ 2 จารึกในรัชกาลพระธรรมราชาที่ 1 (พระเจาเลอไทย) คือศาสตราจารย George Coèdes ไดเขียนไวในคํา
นําเมื่อพิมพศิลาจารึกนี้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2467 และคณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตรก็ไมไดขัดแยงขอนี้ใน
คราวที่รวบรวมศิลาจารึกพิมพครั้งที่สอง เมื่อ พ.ศ. 2521 
15 ประวัติของพระมหาเถรศรีศรัทธาที่จะนํามากลาวในบทความนี้สวนใหญจะนํามาจากขอความที่ตัวทานไดใหจารึกไวเองในศิลาจารึก
หลักที่ 2 ดังนั้นการอางถึง ดาน.........และบรรทัด...........ในตอนที่เลาประวัติของพระมหาเถรศรีศรัทธาตอไปนี้จึงจะเปนการอางถึงดานและ
บรรทัดของศิลาจารึกหลักที่ 2 นั้นเอง 
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อาณาจักร ทางราชวงศพระรวงจึงยินดีที่ทานหันมาเอาดีในทางพุทธจักรและยกยองทานไวในตําแหนง
สังฆราชสถาปนาชื่อเปนสมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีศรีรัตนลังกาทีปมหาสามีเปนเจา (ดานที่ 1 
บรรทัดที่ 41-42) ซึ่งคงจะนับไดวาทานเปนสมเด็จพระสังฆราชองคที่มีช่ือเสียงเปนพระองคที่สองของ     
กรุงสุโขทัย คือพระเจาเลอไทยคงจะไดสถาปนาทานเปนพระสังฆราชเมื่อพระสังฆราชองคที่เสด็จมาจาก
นครศรีธรรมราช (จารึกหลักที่ 1 ดานที่ 2 บรรทัดที่ 29-30) ในรัชกาลของพอขุนรามคําแหงสิ้นพระชนมไป
แลว 

เมื่อเจาศรีศรัทธาเปนหนุมก็คงไดเรียนศิลปวิทยาตางๆ อันสมควรแกคนที่เปนเจานายในสมัยนั้น 
เราไดทราบวาทานไดรบกับเจาผูครองนครตางๆ 3 ครั้ง (ดานที่ 1 บรรทัดที่ 76-78 และบรรทัดที่ 63-72) คือ 
รบกับทาว (ไมปรากฏชื่อ) และทาวอีจานเมื่อทานอายุได 17-18 ป และเมื่ออายุได 26 ป ไดทํายุทธหัตถีชนะ
ขุนจังแกหนาพอ คือพระยาคําแหงพระรามผูถูกขุนจังทาแลวไมรบได ทานไดสมรสกับเจานางคนหนึ่งซึ่งไม
ปรากฏชื่อ มีบุตรธิดาอยางนอยที่สุดที่กลาวถึง 3 คน คือเมื่อทานอายุได 29-30 ป (ดานที่ 1 บรรทัดที่ 84) ไดมี
พระราชกุมารองคหนึ่ง ถึงตอนนี้ขอความในศิลาจารึกขาดหาย ศาสตราจารยขจร สุขพานิช สันนิษฐานวา
พระราชกุมารองคนี้ของทานคงจะสิ้นพระชนม (ประวัติศาสตรไทย พ.ศ. 1600-2310: อางแลว, หนา 77) ซึ่ง
ก็คงจะสมจริง เพราะขอความในบรรทัดที่ 85 รับกับขอสันนิษฐานนี้คือบอกวา   “.....หนักหนา เห็นสงสาร
ภพนี้ อนิตยอนาถ บมิเที่ยง จึงคํานึง......รพา”  คือทานคงจะรักลูกชายองคนี้ของทานมาก เมื่อลูกชายตายทาน
ก็สละทรัพยสมบัติออกบวชที่หนักหนากวานั้นก็คือทานประทานลูกสาวสองคนแตงองคทรงเครื่องครบครัน
แกผูที่มาขอเดินตามแบบพระเวสสันดรในคราวที่ทานเสด็จออกผนวชดวย   “......แตงแงลูกสาวสองคนใส
ทองปลายแขนแหวน.......หนักหนา  โอยทาม (คงจะเปนทาน–สุริยา) ใหแกทานผูมาขอดวยมหาสรรธา.....
แตงแงเล็งดูมีรูปงามแกตาโอยทานใหแกทานผูมาขอ และออก......ปรารถนาเปนพระพุทธ......จึงภิเนกษ
กรมณ” (ดานที่ 2 บรรทัดที่ 2-5) เมื่อผนวชแลวทานก็บําเพ็ญทุกขรกิริยา เดินธุดงค  “มักจําศีลภาวนาอยูกลาง
ปากลางดง หลงอดฉันให.....ลูกหมากรากไม มีวัดปริบัติดูเยี่ยงสิงหลทุกอัน” (ดานที่ 1 บรรทัดที่ 45-46) และ
อีกตอนหนึ่งวา “มักกระทําเพียรพยายาม กลาง(ค่ํา) บยืน กลางคืนบอยู เหียมปรารถนาโพธิสมภาร” (ดานที่ 1 
บรรทัดที่ 47) ตอจากนั้นก็ไดเสด็จไปประเทศลังกา นํากิ่งพระศรีมหาโพธิจากลังกา (ในจารึกเรียกวาเมือง
สิงหล) มาปลูกที่กรุงสุโขทัยต้ังแตดานที่ 2 บรรทัดที่ 6-19 ศิลาจารึกหลักนี้ก็เลาเรื่องที่พระมหาเถรศรีศรัทธา
ไดบําเพ็ญการกุศลและสรางวัดสรางเจดียตางๆ  ดานที่ 2 บรรทัดที่ 20-48 เลาเรื่องพระมหาเถรศรีศรัทธา
ปฏิสังขรณวัดมหาธาตุสุโขทัย ศิลาจารึกหลักนี้จบลงดวยการเลาเรื่องปาฏิหาริยตางๆ ของพระธาตุในเมือง
สุโขทัย และอิทธิปาฏิหาริยตางๆ ของพระมหาเถรศรีศรัทธาเอง เราไมทราบวาพระมหาเถรศรีศรัทธา
สิ้นพระชนมเมื่อไร แตเขาใจวาทานคงสิ้นพระชนมในสมณเพศ เพราะวาถาพระสงฆทรงสมณศักดิ์ขนาด
พระสังฆราชสึกคงเปนขาวใหญมีจารึกไวใหเราอานกันแน แตก็ไมมีใครพบจารึกที่มีขอความเชนนั้น      
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ทานพระมหาเถรศรีศรัทธาคงจะสิ้นพระชนมในรัชกาลพระเจาเลอไทย หรืออยางชาที่สุดในตนรัชกาล    
พระเจาลิไทย เพราะเมื่อพระเจาลิไทยใหจารึกศิลาจารึกหลักที่ 4 (จารึกวัดปามะมวง) นั้นมีขอความวาเมื่อ 
พ.ศ. 1904 นั้นพระเจาลิไทย “ทรงใชใหราชบัณฑิตไปอาราธนาพระมหาสามีสังฆราช ผูมีศีล เรียนจบ
พระไตรปฎก  ซึ่งสถิตอยูในลังกาทวีปซึ่งมีศิลาจาร คลายพระขีณาสพทั้งหลายในโบราณ จากนครพัน16 
(ศิลาจารึกหลักที่ 4 ดานที่ 2 บรรทัดที่ 12-14) มาประทับที่วัดปามะมวง 

พระมหาเถรศรีศรัทธานาจะสิ้นพระชนมแลวใน พ.ศ. 1904 พระเจาลิไทยจึงใหไปอัญเชิญพระ
มหาสามีสังฆราชจากนครพันมาประทับที่วัดปามะมวงได เพราะเมื่อสุโขทัยคงไมมีพระสังฆราชทีละสอง
องค บางคนอาจจะตีความวาพระมหาสามีสังฆราชคือองคเดียวกับพระมหาเถรศรีศรัทธา แตผูเขียนคิดวาถา
องคเดียวกันก็ไมนาเรียกคนละชื่อ และถาเปนองคเดียวกันก็ควรจะประทับอยูที่วัดมหาธาตุกรุงสุโขทัยอยู
แลว ไมจําเปนตองไปอาราธนามาใหมจากนครพัน แลวจัดหาที่ประทับใหใหมที่วัดปามะมวง แตที่เรียนจบ
พระไตรปฎกจากลังกาทวีปเหมือนกับพระมหาเถรศรีศรัทธานั้นเปนเพราะวาเวลานั้นกรุงสุโขทัยฝกใฝลัทธิ
เถรวาทฝายลังกา ดังนั้นจึงแสวงหาแตพระสังฆราชที่ “ดูเยี่ยงสิงหล” อยูทุกองค  
 
ภูมิฐานบานเมืองไทยในสมัยพระมหาเถรศรีศรัทธา 

ดังไดกลาวแลวในเชิงอรรถที่ 2 วาผู เขียนเชื่อเรื่องนครรัฐไท คือเช่ือวากอนที่พอขุนบาง        
กลางหาว17 จะปราบดาภิเษกรบชนะขอมสมาดโขลญลําพง (ศิลาจารึกหลักที่ 2 ดานที่ 1 บรรทัดที่ 28) และ
รับเอาชื่อศรีอินทรบดินทราทิตย ซึ่งเปนช่ือที่พระเจาแผนดินเขมรตั้งใหขุนผาเมืองซึ่งเปนพระสหาย (และ
พอตาตามที่รัชกาลที่ 6 ทรงสันนิษฐาน) มาเปนช่ือของพระองค (หลักที่ 2 ดานที่ 1 บรรทัดที่ 31-33) และกรุง
สุโขทัยแผอํานาจเปนราชอาณาจักร (kingdom) มีเจาเมืองอื่นๆ คือ “ทั้งมากาวลาว แลไทย เมืองใตหลาฟา 
ฏ......ไทยชาวอูชาวของมาออก” (หลักที่ 1 ดานที่ 4 บรรทัดที่ 2-3) และ “อาจปราบฝูงขาเสิก มีเมืองกวางชาง
หลาย ปราบเบื้องตะวันออกรอดสระหลวงสองแควลุมบาจายสคาเทาฝงของเถิงเวียงจันทร เวียงคําเปนที่แลว 
เบื้องหัวนอนรอดคนทีพระบางแพรก สุพรรณภูมิ  ราชบุรี  เพชรบุรี   ศรีธรรมราช ฝงทะเลสมุทรเปนที่แลว 

 
16 จารึกหลักนี้ จารึกไวเปนภาษาเขมร คําแปลภาษาไทยที่ยกมาเปนคําแปลซึ่งคณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทาง
ประวัติศาสตรใหพิมพไว 
17 ผูเขียนขอเรียกพระนามตามที่คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตรแกไขไวในฉบับพิมพ พ.ศ. 2521 และไมขอ
เรียกวาบางกลางทาวตามที่ทานศาสตราจารย George Coèdes ไดอานไวในฉบับพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2467 ดวยเหตุผลวา คณะกรรมการฯ 
ประกอบดวยบุคคลผูทรงความรูสูงเมื่อไดตกลงกันเห็นควรแกขอความสําคัญใหผิดแผกไปจากฉบับพิมพครั้งที่ 1 คณะกรรมการนี้ก็คงมี
เหตุผลอยางพอเพียงของทานจึงสมควรที่ผูเขียนจะตองรับฟงและดวยเหตุผลทางภาษา ดวยเหตุท่ีผูเขียนเปนนักภาษาศาสตรก็ยอมจะตอง
เห็นวาชื่อท่ีแปลออกไดความบริบูรณเปนภาษาไทยแทวา กลางหาว ก็นาจะควรยอมรับมากกวาชื่อ กลางทาว  ซึ่งอานแลวไมไดความ 
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เบื้องตะวันตกรอดเมืองฉอด  เมือง......น  หงสาวดี สมุทรหาเปนแดนเบื้องตีนนอน รอดเมืองแพร   เมืองมาน 
(คงเปนนาน-สุริยา)  เมืองพลัวพนฝงของเมืองชวาเปนที่แลว”18 (หลักที่ 1  ดานที่ 4 บรรทัดที่ 17-26) กอน
สมัยพอขุนศรีอินทราทิตยและพอขุนรามคําแหงบานเมืองไทยแตละเมืองคงจะเปนอิสระไมขึ้นตอกัน         
ในลักษณะเปนนครรัฐ (city-state) 

ความจริงบริเวณดินแดนลุมแมน้ํากก แมน้ําสาย แมน้ําอิง ซึ่ง “ไทยชาวอู ชาวของมาออก” และ
ดินแดนลุมแมน้ํานานแหงวงศ  “ด้ําพงศกาว” ตลอดจนดินแดนในลุมแมน้ํายมที่ เปนศูนยกลางของ
ราชอาณาจักรสุโขทัย และดินแดนในลุมแมน้ําสัก คือบริเวณในหุบเขาเพชรบูรณอันไดแกเมืองลุมบาจายสคา
เปนอาทินั้นเปนบริเวณที่ลักษณะทางภูมิศาสตรเอื้ออํานวยที่จะใหเปนที่ต้ังหลักปกฐานของชุมชนมาตั้งแต
กอนสมัยประวัติศาสตร รองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดมไดเขียนเรื่องบานเมืองเหลานี้ไวละเอียด          
ในบทความชื่อ “สมมุติฐานเกี่ยวกับบานเมืองในดินแดนประเทศไทยกอนพุทธศตวรรษที่ 20” (ศรีศักร       
วัลลิโภดม โบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผานมา: 2525 หนา 15-34) ซึ่งสรุปความไดวาดินแดนเหลานี้มีมนุษย
อยูมาตั้งแตสมัยหิน ทางโบราณคดีไดขุดพบโบราณวัตถุอันเปนเครื่องมือเครื่องใชสมัยกอนประวัติศาสตร 
เชน พบขวานหินขัดในเขตเมืองเชียงแสน ในเขตอําเภอปว ซึ่งสมัยจารึกเรียกวาพลัว) จังหวัดนาน และเชนมี
ผูพบมโหระทึกสําริด และเครื่องมือเครื่องใชอันเปนของในวัฒนธรรมดงซอน (Dong-Son, Thanh-
hoa, Vietnam) ที่จังหวัดอุตรดิตถ ไมมีหลักฐานที่จะทําใหทราบไดวาชุมชนในสมัยกอนประวัติศาสตรนี้
เปนชนชาติใด พูดภาษาอะไร ถาจะสันนิษฐานเดาสุมกันเรื่อยไปเรื่องทีไดก็คงเขาทํานอง   นวนิยายที่แตงจาก
จินตนาการ เชนเรื่อง  The Clan of The Cave Bear หรือ เรื่อง The Valley of Horses ที่ Jean 
M. Auel19  แตง ที่กําลังอานกันแพรหลายอยูในขณะนี้ ซึ่งอานแลวอยางไรๆก็ไมมีทางจะพิสูจนไดวาเปน
เรื่องจริงหรือเปนเรื่องไมจริง เพราะระยะเวลาที่ยอนถอยหลังกอนหลักฐานตัวเขียนซึ่งเปนสมัยเริ่มตนของ
ประวัติศาสตรขึ้นไปนับดวยหมื่นปไมใชสิ่งที่จะทําใหนักวิชาการคนใดพูดไดอยางสบายปากวาเปนเรื่องจริง
หรือเรื่องไมจริง 

ที่เราทราบแนนอนก็คือวาดินแดนลุมแมน้ํายม คือนับตั้งแตเขตจังหวัดอุตรดิตถ  ตาก  สุโขทัย  
พิษณุโลก  พิจิตร  กําแพงเพชร มาจนถงึนครสวรรค คือดินแดนราชอาณาจักรสุโขทัยนี้เปนดินแดนที่มีมนุษย
อาศัยอยูตอเนื่องกันมาไมขาดสายตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร รองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดม (เรื่อง

 
18 คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตรไดทําคําชี้แจงไวแลววาเมืองที่เรียกชื่ออยางโบราณในศิลาจารึกตรงกับ
เมืองอะไรในปจจุบัน ผูเขียนไมมีความประสงคจะคัดลอกเชิงอรรถของคณะกรรมการฯ มาลงไวในที่นี้ ผูสนใจจะอานไดจากประชุมศิลา
จารึกภาคที่ 1 ต้ังแตหนา 27 เปนตนไป 
19 นวนิยายท้ังสองเรื่องของ  Jean M. Auel  เปนนวนิยายขายดีในระยะ  พ.ศ. 2525-2526  ผูคนนิยมอานกันมากเปนเรื่องของผูหญิง
เผาพันธุมนุษย Cro-Magnon ซึ่งถูกเผาพันธุ Neanderthals นําไปเลี้ยงไวในสมัย Pleistocene ตอนปลายราว 25,000-35,000 ปมาแลว 
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เดิม: หนา 17) กลาววาอยางนอยที่สุดบานเมืองเหลานี้ก็คงเปนบานเปนเมืองอยูแลวในสมัยทวาราวดี ผูเขียนมี
หลักฐานที่จะสนับสนุนวาบานเมืองเหลานี้เคยเปนดินแดนที่มีผูอยูอาศัยมากอนแลวจากการอานศิลาจารึก
หลักที่ 2 ก็คือไดพบวาเมื่อพระมหาเถรศรีศรัทธาจะสรางพระพุทธรูปเพื่อต้ังไวในวัดมหาธาตุนั้น ทาน
ตองการสรางพระพุทธรูปหลายองคและทานไมไดสรางพระพุทธรูปขึ้นใหม (ชรอยทานจะเห็นวาการ
ปฏิสังขรณของเกาไดบุญกวาก็เปนได) ทานใหบันทึกขอความไวในจารึกหลักที่ 2 ดานที่ 2 บรรทัดที่ 29-35 
ความวา “(กอทั้ง) มหาพิหารใหญดวยอิฐเสร็จบริบวรณแลวจึงไป สา.....หาเอาพระพุทธรูปหินเกาแตกมาบูชา
ดวย (ไ) กลช่ัวสองสามคืนเอามาประดิษฐานไวในมหาพิหารลางแหงไดคอ ไดตน  ลางแหงไดผมไดแขนได
อก ลางแหงไดตัวตกไกล แลสี่คนหาบเอามาจึงไดลางแหงไดแขงไดขา ลางแหงไดมือไดตีน ยอมพระหินอัน
ใหญ ชักมาดวยลอดวยเกวียนเข็นเขาในมหาพิหาร เอามาตอติดประกิดดวยปูน มีรูปโฉมพรรณอันงามพิจิตร
ดังอินทรนิรมิต เอามาประกิดชิตชนเปนตนพระพุทธรูปอันใหญอันถาว อันใหญงามหนักหนา เอามาไวเต็ม
ในมหาพิหารเรียงหลายถองชองงามหนักหนาแกกม” 

ถาผู เขียนเขาใจขอความที่ยกมาไมผิด  ก็จําเปนตองเขาใจวาในบริเวณเมืองสุโขทัยและ         
ศรีสัชชนาลัยนั้นมีเมืองเกาของชนชาติใดที่เราไมทราบและพูดภาษาอะไรเราก็ไมทราบแตวาชนเหลานี้ถือ
พระพุทธศาสนาแลว และไดสรางพระพุทธรูปสลักจากศิลาไวเปนจํานวนมาก พระพุทธรูปบางองคก็ใหญ 
(บรรทัดที่ 32) บางองคใหญถึงขนาดเฉพาะพระเศียรก็ตองใชถึงสี่คนจึงหาบไหว (บรรทัดที่ 31-32) 
พระพุทธรูปหินเหลานี้เกาแตกออกเปนช้ินสวนตางๆ กระจัดกระจาย (บรรทัดที่ 31) พระมหาเถรศรีศรัทธา
ไดบูรณปฏิสังขรณพระพุทธรูปเหลานี้เปนจํานวนมาก แลวเอามาเรียงรายไวเต็มในมหาพิหารวัดมหาธาตุ 
(บรรทัดที่ 35) 

จะเห็นไดวาพอขุนศรีอินทราทิตยไมไดมาสรางบานแปลงเมืองในที่รกรางวางเปลา แตทานมาตั้ง
ราชธานีในดินแดนอันเคยมีความเจริญอยูแลว และพระพุทธรูปที่สรางไวนั้นสรางไวนานจนกระทั่งผุพังไป
เองถึงขนาดพระศกพระเศียร พระชงฆ พระบาทกระจัดกระจายรอเวลาใหทานพระมหาเถรศรีศรัทธา
บูรณปฏิสังขรณ แตถาเราเชื่อวาที่กระจัดกระจายเปนเพราะภัยสงคราม นักประวัติศาสตรก็มีงานที่จะตอง
คนควาอีกมากทีเดียววา สงครามอะไร?  ระหวางใครกับใคร?  เกิดเมื่อไร?  เพราะสงครามชิงเมืองสุโขทัย
ระหวางพอขุนบางกลางหาวกับขอมสมาดโขลญลําพงไมไดเกิดเปนเวลานานพอที่จะทําลายวัดวาอารามถึง
ขนาดนั้น หรือนานพอ?  หรือมีสงครามอื่นอีก?  จารึกหลักตางๆ ไมไดใหความสวางเรื่องสงครามสมัยกอน
พอขุนบางกลางหาวมาชิ ง เมืองจากขอมเลย  ถ า เปน เชนนี้ ก็นับว า เปน เรื่ องกล าวนอย เกินไป 
(understatement) ของทางกรุงสุโขทัยที่ไมชอบเลาเรื่องสงคราม ชอบเลาแตเรื่องการทําบุญซึ่งแสดงให
เห็นความสนใจหรืออุดมคติของคนในสมัยสุโขทัยวาโนมนาวไปทางใด 
 



 

พระมหาเถรศรีศรัทธา: วีรบุรุษอีกองคหนึ่งในสมัยสุโขทัย 
 

74

ชีวิตความเปนอยูของไพรฟาหนาใส เมืองสุโขทัย20

ชีวิตความเปนอยูอันแสนสุขสบายใกลโลกในอุดมคติ (Utopia) ของประชาชนพลเมือง
ชาวกรุงสุโขทัยเปนที่รูจักกันดีเพราะพอขุนรามคําแหงใหจารึกเลาเรื่องราวไวละเอียดในศิลาจารึก หลักที่ 1 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานที่ 1 บรรทัดที่ 18-35 เราไดทราบวาในสมัยนั้นบานเมืองอุดมสมบูรณ “ในน้ํามีปลา  
ในนามีขาว” พลเมืองมีอิ

                                                

สรเสรีจะคาขายสิ่งใดก็ทําไดโดยไมตองเสียภาษีการคาหรือภาษีผานทางอื่นใด
ทั้งสิ้น “เจาเมืองบเอาจกอบในไพร” เมื่อเจาทรัพยมรดกตายไปเจาเมืองก็ไมชักภาษีมรดกไว แตมอบทรัพย
สมบัติของคนที่ตายใหแกทายาททั้งหมด “ลูกเจาลูกขุนผูใดแล ลมหายตายกวาเหยาเรือนพอเช้ือเสื้อคํา........
ปาหมาก ปาพลูพอเช้ือมันไวแกลูกมันสิ้น” เจาเมืองไมถืออํานาจบาตรใหญหยิบฉวยริบราชบาตรเอา
ทรัพยสินของไพรฟาหนาใสคนใดเลย “เห็นขาวทานบอใครพินเห็นสินทานบใครเดือด”  ทุกคนมีสิทธิไดรับ
ความยุติธรรมจากระบบการศาลของพอขันรามคําแหง “มีถอยมีความเจ็บทองของใจ มันจักกลาวเถืงเจาเถืง 
ขุนบไรไปลั่นกระดิ่งอันทานแขวนไว” แลวกลาวไวในดานที่ 2 ตลอดทั้งดานถึงชีวิตอันสุขสมบูรณและจิตใจ
ที่ฝกใฝในทางบุญของคนในสมัยนั้น “ทั้งผูชายผูญีง ฝูงทวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเมื่อพรนษา
ทุกคน” บานเมืองเจริญสวยงามร่ํารวยถึงขนาดมีพระพุทธรูปทอง21ในเมืองสุโขทัย ในเมืองอันเจริญสวยงาม
นี้เต็มไปดวยถาวรวัตถุมีคามีความอุดมสมบูรณ “มีปาหมากปาพลู มีไรมีนา มีถิ่นถาน มีบานใหญบานเล็ก     
มีปามวงปาขาม ดูงามดังแกลง” และยิ่งกวานั้นเมืองสุโขทัยยังมีความเจริญทางศิลปะวิทยาการมีนักปราชญ   
มีพระสงฆที่เจนจบพระไตรปฎก “โอยทานแกมหาเถรสังฆราชปราชญเรียนจบปฎกไตรหลวักกวาปูครูใน
เมืองนี้ ทุกคนลุกแตเมืองศรีธรรมราชมา” ทุกวันพระประชาชนพลเมืองชาวสุโขทัยจะมีโอกาสไดฟงธรรม 
“วันเดือนดับ เดือนโอกแปดวัน วันเดือนเต็ม เดือนบาง แปดวัน ฝูงปูครูเถร มหาเถร ขึ้นนั่งเหนือ ขดารหินสูด
ธรรมแกอุบาสกฝูงทวยจําศีล” และพอขุนรามคําแหงสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของไพรฟาหนา
ใสในเมืองสุโขทัยของพระองคไวในบรรทัดสุดทายของศิลาจารึกหลักที่ 1 วา “ปลูกเลี้ยงฝูงลูกบานลูกเมือง
นั้นดวยชอบดวยธรรมทุกคน” 

ศิลาจารึกหลักอื่นๆ ที่จารึกภายหลังหลักของพอขุนรามคําแหงชวยใหความเขาใจแกเราในเรื่อง
ชีวิตความเปนอยูของประชาชนพลเมืองชาวสุโขทัยกระจางขึ้นอีก ศิลาจารึกหลักอื่นๆ เหลานี้ไมไดมีขอความ

 
20 ผูเขียนไดใชคําวา “ไพรฟาหนาใส” ในความหมายวา “ทหาร, ประชาชน” คือพลเมืองในกรุงสุโขทัยทุกคน ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร ไดทําคําอธิบายไวในเชิงอรรถที่ 13  (ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1, พิมพครั้งท่ีสอง พ.ศ. 2521, 
หนา 27) 
21 นักโบราณคดีบางทานเชื่อวา พระพุทธรูปทองคําที่กลาวถึงในศิลาจารึกหลักที่ 1 ดานที่ 2 บรรทัดท่ี 24 นี้คือองคท่ีปจจุบันมีช่ือวาหลวง
พอสุโขทัย วัดไตรมิตร ซึ่งสูงถึง 3.91 เมตร ท่ีองคพระพักตรเปนทองแทมีเปอรเซ็นตทองสูงมาก และเปอรเซนตทองลดหลั่นกันลงมา
ตามลําดับจากบนลงมาลาง (นาวาอากาศโทภาสกร จุฑะพุทธิ: พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์) 



 

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม (ปที่ 1 ฉบับที่ 2 2550) :  61-79 
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ขัดกับหลักของพอขุนรามคําแหง เพียงแตชวยใหเราไดภาพละเอียดบางภาพชัดเจนขึ้น และชวยใหเรา
สามารถอานระหวางบรรทัดสิ่งที่เราอานขามไปอยางไมใสใจนักในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงใหได
ภาพที่แทจริงมากขึ้น 

สิ่งที่นาจะกลาวถึงคือเรื่องลําดับช้ันของบุคคลในสังคมเมื่อเวลาเราอานศิลาจารึกหลักที่ 1 เรามี
ความรูสึกวาไมมีการแบงช้ันของบุคคลในเมืองสุโขทัยเลย พอขุนรามคําแหงเปนพอขุน และพลเมืองทุกคนก็
เปนลูกบานลูกเมือง  แตบางครั้งเราก็มีความสงสัยเชนเมื่อเราอานศิลาจารึกหลักที่ 1 ดานที่ 1 บรรทัดที่ 13-16 
มีความวา “กูไปตีหนังวังชางได กูเอามาแกพอกู กูไปทบานทเมือง ไดชางไดงวง ไดปวไดนาง ไดเงือนไดทอง 
กูเอามาเวนแกพอกู” เราอานแลวก็อดถามในใจไมไดวา “ปวนาง” คือ “เชลยชายหญิง” ที่เจารามคําแหงเอามา 
“เวนแก” พอขุนศรีอินทราทิตยนั้นจะอยูในฐานะอะไร?  ในฐานะลูกบานลูกเมือง เหมือนไพรฟาหนาใสใน
เมืองสุโขทัย คนอื่นหรือเปลา?  หรือเวลาที่เราอานจารึกหลักที่ 1 ดานที่ 1 บรรทัดที่ 28-30 ความวา “คนใด    
ขี่ชางมาหา พาเมืองมาสู ชวยเหนือเฟอกู มันบมีชางบมีมา บมีปวบมีนาง บมีเงือนบมีทอง ใหแกมัน ชอยมัน
ตวงเปนบานเปนเมือง”  เราก็อดถามไมไดวาพอขุนรามคําแหงคงไมไดยก “ปวนาง”  ที่เปนอิสระใหแกเจา
เมืองตางๆ ตามแตจะพาไปอยูเมืองใดเหมือนเวลาที่ทานพระราชทานชาง มาเงินทองใหแกเจาเมืองเหลานั้น 
“ปวนาง”  เหลานี้เปนคนที่มีสิทธิ “ใครจักมักเลน เลนใครจักมักหัว หัว” คืออยากทําอะไรก็ไดเปนอิสระ
แลวแตใจตนเองหรือไม? 

ศิลาจารึกหลักอื่นๆ ชวยตอบคําถามนี้ใหเรา คําตอบที่ไดนาจะทําความอึดอัดใจใหแกผูที่พอใจจะ
มองแผนดินไทยในรัชกาลพอขุนรามคําแหงเหมือนสมัยพระศรีอาริยไดพอสมควร พระมหาเถรศรีศรัทธาเลา
เรื่องการทําบุญของทาน (ศิลาจารึกหลักที่ 2 ดานที่  2 บรรทัดที่ 15-16) ไวว

                                                

า ทานได “กอท้ังมหาเจดียปลูก
พระศรีมหาโพธิ กระทํามหาพุทธรูป ลางแหงเทตลาด ซื้อสัตวท้ังหลายโปรดอันเปนตนวา คนอีกแพะและหมู
หมาเปดไกท้ังหานนกหกปลาเนื้อ” คือทานไดซื้อสัตวปลอยซึ่งเรียกวาโปรดสัตว สัตวที่ทานพระมหาเถรศรี
ศรัทธาซื้อปลอยรายการหนึ่งคือคน บางทานอาจแยงวานี่คือรายการบุญที่ทานพระมหาเถรศรีศรัทธาได
กระทําในประเทศลังกาไมใชในประเทศไทย ผูเขียนก็อยากจะตีความอยางนั้นเชนกัน จะไดลดความ
ตะขิดตะขวงใจเรื่องเทตลาดซื้อคนในเมืองสุโขทัยได การที่เอยถึงแพะก็พอจะชวยใหตีความวาเปนตลาดใน
เมืองลังกาได เพราะตลาดในเมืองไทยคงไมคอยมีแพะขายมากจนตองยกมาลงไวในศิลาจารึก แตพออานไป
ถึงศิลาจารึกหลักที่ 1422 และ 1523 ก็มีคํานําหนาช่ือซึ่งแสดงลําดับช้ันของบุคคลในสังคมที่ตางกัน คือบรรดา
ผู ใจบุญที่ออกเงินบูรณปฏิสังขรณวัดไดระบุฝายชายเปนยศ เชน เจาหมื่นเทพเนรมิต นายพันพิษณุกรรม ฯลฯ 

 
22 คือศิลาจารึกวัดเขมา จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2079 
23 คือศิลาจารึก วัดพระเสด็จ จังหวัดสุโขทัย ราว พ.ศ. 2052 
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และฝายหญิงเรียกวาอําแดง  เชนอําแดงยอด อําแดงยศ (หลักที่ 14 ดานที่ 2 บรรทัดที่ 4) และอําแดง คํากอง  
อําแดงคําแกว (หลักที่ 15 ดานที่ 1 บรรทัดที่ 14-15) แตพอกลาวถึงคนที่ถูกแตงไว “บริบัติพระเจา” (หลักที่ 
14 ดานที่ 2 บรรทัดที่ 10) กลับมีคํานําหนาช่ือวาอีคือ  อีบุญรัก ในหลักที่ 15 ก็เรียกคนที่ทําหนาที่นี้วา อี อีก  
คือ อีแกว และบงขอความละเอียดแสดงฐานะขาของอีแกวไวอยางปฏิเสธไมได (ดานที่ 3 บรรทัดที่ 9-14) 
“จึงนายพันเทพรักษา อําแดงคํากองและอําแดงศรีบัวทอง ผูลูกมีใจศรัทธากัลปนา อีแกวขาแลฆองดวงหนึ่ง
เปนเงิน 7 บาท ไวกับอารามคนใสไวใหรักษาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ใครใครแล เอาอีแกวนี้ไปคาขาย
หายชายไซรใหมันผูนั้นผลดังเทวทตั” 

ภายหลังรัชกาลพอขุนรามคําแหงไมถึงสองรอยป คนในกรุงสุโขทัยก็มีฐานันดรศักดิ์ตางกันอยาง
นอยที่สุดเปน 3 ลําดับช้ัน คือ เจา ราษฎรธรรมดา และ ขา  ถาเราตีความเรื่องในจารึกหลักที่ 2 คือในสมัยที่
พระมหาเถรศรีศรัทธาโปรดสัตวเปนวาโปรดในประเทศไทยเองก็จะนับวามี ขามาตั้งแตสมัยนั้น เราพอจะ
อนุมานไดอยางไมไกลจากความจริงวาอยางนอยที่สุด ขาประเภทแรกที่สุดที่มีในประเทศไทยคงจะไดแก   
ขาพระ คือคนที่เจาทรัพยนํามามอบ (ใชศัพทเฉพาะวากัลปนา) แกวัดไวใหมีหนาที่เปนแรงงานปรนนิบัติ 
พระศาสนา เชนถาเปนชายอาจมีหนาที่ปฏิสังขรณวัด ถาเปนหญิงอาจมีหนาที่ดูแลโรงครัวในวัด เราไมทราบ
เรื่องฐานันดรไพรในสมัยกรุงสุโขทัยมากพอที่เขียนเปนเรื่องราวไดมาก เพราะศิลาจารึกก็ไมไดเขียนแสดงไว
ละเอียด เพราะศิลาจารึกหลักตางๆ มักเปนเรื่องประกาศผลบุญของคนที่ไดกัลปนาขาคนและสิ่งของถวายวัด 
ไมใชเปนตําราสังคมศาสตรเพื่อบรรยายชีวิตผูคนพลเมืองสมัยนั้น เราจึงทราบแตเพียงวาพิธีกัลปนาคนใหอยู
เปนขาวัดนั้นผูทําพิธีกัลปนา คือ เจาทรัพยจะตอง  “หลอน้ําทักษิโณทกตอหนาพระสงฆท้ังหลาย” (หลักที่ 15 
ดานที่ 3 บรรทัดที่ 15-16) แตเราไมทราบวาผูที่ถูกกัลปนาจะตองอยูเปนขาวัดอยูกี่ป?  หรือก่ีช่ัวคน?  และ
จะตองทําอยางไรบางจึงจะไดเปนไทยแกตัว  เราไดทราบจากศิลาจารึกหลักที่ 10 ดานที่ 2 บรรทัดที่ 16 วาคน
เหลานี้มีคาตัว แตเราก็ไมทราบวาคาตัวเขาเกิดจากอะไร เกิดจากการที่เขาขายตนเอง หรือใครเอาเขาไปขาย 
และเราก็ไมทราบวาทําอยางไรคาตัวเขาจึงจะหมด 

อยางไรก็ตามการที่ศิลาจารึกทุกหลักลวนมีขอความช้ีไปในทางบุญกุศลคงจะทําใหเราเห็นภาพ
ชีวิตของผูคนพลเมืองในกรุงสุโขทัยไดวาตางมีอุดมคติมุงหวังไปในทางใด บทความนี้จึงจะกลาวถึงเรื่องนี้
เปนหัวขอสุดทายของบทความ 
 
อุดมคติของไพรฟาหนาใสสมัยสุโขทัย 

พระมหาเถรศรีศรัทธาซึ่งผูเขียนเลือกใหเปนบุคคลผูเปนแกนนําของบทความนี้ คงจะเปนบุคคล
แรกในสมัยสุโขทัยที่เขียนบันทึกแสดงเจตนาของตนเองแจมแจงวามีอุดมคติมุงหวัง “เหียมปรารถนาโพธิ
สมภาร” (จารึกหลักที่ 2 ดานที่ 1 บรรทัดที่ 47) ทําสัตยาธิษฐานเสียงบารมีดูวาตนเองจะไดมีชาติหนึ่งซึ่งได
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เกิดเปนพระพุทธเจาหรือไม (หลักที่ 2 ดานที่ 1 บรรทัดที่ 54-55 และดานที่ 2 บรรทัดที่ 24-25) และคิดถึง
ตนเองในฐานะเปน “หนอพุทธางค” (จารึกหลักที่ 2 ดานที่ 2 บรรทัดที่ 73) 

พุทธศาสนิกชนในทุกวันนี้คงมีนอยคนที่จะมีความใฝฝนสูงสุดแบบพระมหาเถรศรีศรัทธา 
พุทธศาสนิกชนจํานวนไมนอยในทุกวันนี้คงจะพอใจอธิษฐานเพียงแค ขอไดอยูเปนสุข พนจากความทุกข 
(อยากไปสวรรค) อีกจํานวนไมมากพอใจที่จะดับทุกขทั้งหมดตามอุดมคติของพุทธศาสนิกนิกายเถรวาท    
คือมุงนิพพาน (ความดับทั้งหมด) เฉพาะตน คงมีจํานวนนอยเหลือเกินที่จะเหิมหาญขอเกิดเปนพระพุทธเจา 
เพื่อที่จะไดทอดตนเปนสําเภาทองขนสรรพสัตวทั้งปวงขามสังสารวัฏ ตามอุดมคติของเถรวาทลัทธิลังกาวงศ
อยางพระมหาเถรศรีศรัทธา เราอดตื่นตาตื่นใจกับความปรารถนาอันยิ่งใหญของพระมหาเถรศรีศรัทธาเสีย
มิไดและพอจะเขาใจไดวาดวยเหตุที่พระมหาเถรศรีศรัทธาปรารถนาจะเปนวีรบุรุษในทางศาสนาอยางสูงยิ่ง
เชนนั้นทานจึงไดทุมเทอุทิศตนใหกับการบุญกุศลยิ่งกวาบุคคลในสมัยปจจุบัน เราอานประวัติของพระมหา
เถรศรีศรัทธาแลวก็พอจะเดาไดวาอยางนอยที่สุดทานก็คงกําลังดําเนินตามรอยของวีรบุรุษในพุทธศาสนา
สองพระองคคือเจาชายสิทธัตถะและพระเวสสันดร นั่นคือพระพุทธเจาในพระชาติสุดทายและกอนสุดทาย
สมดังที่พระมหาเถรศรีศรัทธาเรียกตนเองไดเต็มปากเต็มคําวา “หนอพุทธางค” ถึงแมจะอางแกเกี้ยววามิใชตัว
ทานเรียกเองแตเปนชาวสิงหลเรียกก็ดี 

ที่ผูเขียนกลาววาพระมหาเถรศรีศรัทธากําลังปฏิบัติตนเลียนแบบบุคคลในอุดมคติคือเจาชาย
สิทธัตถะและพระเวสสันดรนั้นก็มิใชคิดเห็นไปเอง แตพระมหาเถรศรีศรัทธาใหจารึกประวัติของทานชวน
ใหคิดไปเชนนั้นจริงๆ เริ่มตนแตตอนที่ทานเลาประวัติตอนเปนเจาชายศรีศรัทธาผูเปนที่รักของพระชนก
ชนนีถึงขนาดวาพระชนนีประทานพระกษีรธาราอยูจนพระทนตขึ้น (อายุได 2 ขวบ) มีชีวิตเปนสุขอยูในโภค
สมบัติอยูจนอายุได 29 ป เจาชายสิทธัตถะก็สละโภคสมบัติออกมหาภิเนษกรมณเมื่อพระชนมได 29 พรรษา
เชนกัน สํานวนที่เขียนบรรยายประวัติทานพระมหาเถรศรีศรัทธาตอนนี้ก็อางถึงความเบื่อหนายในฆราวาส
วิสัยชวนใหนกึถึงพุทธประวัติเปนอยางยิ่ง ลองอานดูประวัติของทานตอนนี้ (หลักที่ 2 ดานที่ 1 บรรทัดที่ 82-
85) “เจาศรีศรัทธาราชจุฬามุนีนั้นบัดเขาบุญเขาบาป บัดหัวบัดไห บัดไดบัดเสีย บัดไดสุข บัดไดทุกข เวียน.... 
กลับไปมาเข็ญใจในสงสารนี้ หลายซ้ําแกกม......มาถึงยี่สิบเกาเขาสามสิบทรงมีราชกุมารกัจผูหนึ่ง........ทาน
........หนักหนา เห็นสงสารภพนี้ อนิตยอนาถบมิเท่ียง จึงคํานึง......รพา” แลวทานก็สละทรัพยสมบัติ (บรรทัด
ท่ี 89-90) “.......จึงสวะพันละเหยาเรือน แตงเรือนผาดวยผาแดงผาเหลือง ผาดําผาเขียวผาขาว...เหลือ....สาเอา
หปไดจึงไตรกระยาทาน สส....พาร......นิ” สวนที่วาทานเลียนแบบพระเวสสันดร ก็คือตอนที่ทานแตงตัวลูก
สาวสองคนซึ่งก็เกิดมาในตําแหนงเปนเจานางออก “โอยทานใหแกผานผูมาขอดวยมหาสรรธา” เราไมได
ทราบเรื่องตอไปวาลูกสาวของทานชื่ออะไรและไดโอยทานไปใหแกใคร แตคิดวาคงจะคอนขางแนที่บรรดา
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พระบรมวงศานุวงศ ในกรุงสุโขทัยคงเสนอตัวมาทําหนาที่พราหมณชูชกเสียเอง เราจึงไมไดอานเรื่องใน
จารึกเปนเรื่องพิสดารวาเจาหญิงไปตกระกําลําบากอยูในมือคนเข็ญใจอะไรตอไป พระมหาเถรศรีศรัทธาคง
จะภาคภูมิใจในประวัติตอนนี้ของทานมาก เพราะเทาที่เราทราบจากประวัติศาสตรก็ดูเหมือนวาทานเปนผู
เดียวที่เลียนแบบพระเวสสันดรไดใกลเคียงที่สุดไมเคยปรากฏวามีเจานายองคใด “แตงแง ลูกสาวสองคนใส
ทองปลายแขนแหวน.....หนักหนา โอยทาม (คงจะเปนทาน-สุริยา) ใหแกทานผูมาขอดวยมหาสรรธา” ดังที่
ทานไดทําอีกเลย ทานภูมิใจเรื่องนี้มากในศิลาจารึกหลักที่ 11 คือจารึกวัดเขากบทานก็ไดใหจารึกเรื่องนี้ซ้ําไว
อีก (หลักที่ 11 ดานที่ 2 บรรทัดที่ 5-8) “.......สามสองคน.....งง อันแตงแ.....หา ศรัทธาปรารถนา.....ยาทศ
บารมี.....” แมกระทั่งถอยคําที่ใชกลาวถึงการออกบวชของทานเอง พระมหาเถรศรีศรัทธาก็ใชคําวา “จึง        
ภิเนกษกรมณ” (หลักที่ 2 ดานที่ 2 บรรทัดที่ 5) ซึ่งเปนคําที่เจานายหรือแมแตพระเจาแผนดินในสมัยตอมาไม
ใชบรรยายการออกผนวชของคนเลย 

อยางไรก็ตามพระมหาเถรศรีศรัทธามิไดเปนผูเดียวในสมัยสุโขทัยที่มีอุดมคติสูงยิ่ง คือปรารถนา
จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาในชาติสุดทายของตน ถาเราอานจารึกหลักอื่นๆ ในสมัยใกลเคียงกันเราก็จะพบ
ถอยคําแสดงความปรารถนาเชนนั้น แทบจะไมเวนคนเลย จารึกที่จัดทําขึ้นทางอยุธยา เชนจารึกลานเงินหลัก
ที่ 44 ที่พบที่จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 1916 (ดานที่ 2 บรรทัดที่ 3-4) หรือจารึกลานเงินหลักที่ 43 ที่วัดมหาธาตุ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของผูที่ช่ือวาสิรินันท ก็บงวา “ขอใหเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาลเทอญ” อีก
เชนกัน และยังมีหลักอื่นๆ อีกมากมายหลายหลักที่ย้ําแสดงความปรารถนาอันนี้ เราคงพอจะเห็นไดวาคนใน
สมัยกรุงสุโขทัยตอสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมีความมักใหญใฝสูงในการบุญการกุศลยิ่งนัก และดวยเหตุนี้บุคคล
เหลานั้นจึงตองประกอบการบุญมากเปนพิเศษแทบจะเรียกไดวาเปนกิจกรรมหลักของชีวิตทีเดียว เมื่ออุดม
คติของผูคนในสมัยนั้นเปนเชนนี้ เราคงสามารถกลาววาคําบรรยายชีวิตที่รมเย็นเปนสุขของประชาชน
พลเมืองในกรุงสุโขทัยตามที่พอขุนรามคําแหงบรรยายไวก็คงจะไมผิด และบุคคลที่อุทิศตนเองไปในทาง
ศาสนาใหเราเห็นเปนตัวอยางไดชัดเจนที่สุดของสมัยสุโขทัยก็คงไมพนองคพระมหาเถรศรีศรัทธาผูที่
บทความนี้พยายามนําเรื่องราวมาบรรยายใหอานทราบกันทั่วไปนอกเหนือจากวีรบุรุษของสมัยสุโขทัยองค
อื่นๆซึ่งเปนที่รูจักกันดีอยูแลว 
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