วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

จารึกขุนศรีไชยราชมงคลเทพกับรัชกาลสมเด็จพระอินทรา
บรมราชาธิราชที่ ๒ แห่งสมัย “ศรีอโยธยา” ตอนต้น
วินัย พงศ์ศรีเพียร*

ความสาคัญของเอกสาร
ผู้เขียนสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยและสมัยศรีอโยธยาเป็นพิเศษ
เพราะเป็นสมัยที่นักประวัติศาสตร์มีความรู้แต่เพียงเลือนลาง เนื่องจากขาดหลักฐาน
ชั้นต้นร่วมสมัย สมัยสุโขทัยมีศิลาจานวนหนึ่ง แต่ถือว่า มีน้อยมากเมื่อเทียบกับหลักฐาน
ประเภทเดียวกันของพม่าและเขมรโบราณ คนในสมัยสุโ ขทัยไม่ได้ทิ้ง งานเขียนแบบ
พรรณนาความไว้เลย ในขณะที่อยุธยามีจารึกน้อยมาก แต่กลับมีพระราชพงศาวดารกรุง
ศรีอยุธยาหลายฉบับ ซึ่งลาดับกษัตริย์และปีเหตุการณ์ต่างๆ เขียนไปคนละทิศคนละทาง
ยกเว้นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ซึ่ งเป็นฉบับความ
สัง เขปที่ได้รับความยกย่องว่า ถูกต้ องที่สุด ทั้ง นี้โ ดยตรวจสอบกับเอกสารชั้นต้ น ของ
ชาวตะวั น ตกที่ เ ข้ า มาประเทศสยามตั้ ง แต่ ต้ น คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ ๑๖ อย่ า งไรก็ ต าม
ความแม่นยาของพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ในสมัยย้อนหลังไปก่อน
รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ นับว่า ยังต้องตรวจสอบกับเอกสารชั้นต้นทั้งศิลาจารึก
และเอกสารจีนในสมัยที่ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับจักรวรรดิจีนมีความใกล้ชิดและมี
การส่งคณะทูตกันอย่างสม่าเสมอ
ในรอบเกือบสามทศวรรษที่ผ่านมา การค้นพบเอกสารประวัติศาสตร์ชั้ นต้ นที่
สาคัญหลายชิ้น ทาให้ต้องมีการประเมินสถานภาพความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยใหม่
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โดยเฉพาะสมัย “ศรีอโยธยา” ในประวัติศาสตร์ไทย พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ที่ศาสตราจารย์ ดร.ไมเคิล วิกเกอรี และคณะกรรมการชาระ
ประวัติศาสตร์ไทยได้ช าระไว้ เป็นฉบับสานวนเก่าและคงได้คั ดลอกมาจากต้นฉบั บสมัย
อยุธยาตอนกลาง สังเกตได้จากการเรียกนามเมืองหลวงสยามได้เปลี่ ยนจาก “อโยธยา”
มาเป็น “อยุธยา” แล้ว พิจารณาเนื้อความแล้ ว เห็นว่า คงจะถูกแทรกแซงแก้ไ ขน้ อย
ทั้ ง นี้ ดู ได้ จ ากโครงสร้ างชั้ น ยศที่ ยั ง ไม่ เฟ้ อ และยั ง มี ขุ น เป็ นยศชั้ นสู ง สุ ด ในขณะที่
“พระยา” ใช้เรียกเจ้าเมื องมหานครที่ เป็ น เจ้าอนุวงศ์ (เจ้าเมืองที่สื บเชื้อสายมาจาก
ราชตระกู ล ที่ เคยเป็ นอิ ส ระมาก่ อน เช่ น สุ โ ขทั ย เชลี ยง ก าแพงเพชร และสองแคว)
ยกเว้นข้าราชการเพียงผู้เดียวของอโยธยาที่เป็น “พระยา” ดังความใน พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ที่ว่า
“อยู่ม า พระยาเทพมงคล อัน เป็น พฤธามาตย์ป่ว ย ออกไปอยู่
บ้านฉทิง1ก็ถึงกรรม จึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าก็ให้เอาทอง
ในพระคลัง ดุนหนึ่ง ทาโกศ ส่ง สการศพนั้น แล้วท่านให้หาขุนศรี
บาทผู้เป็นบุตรมาแต่เมืองพระนครหลวงเอามรดก ส่วนขุนประ
ชานนผู้น้องไซร้ ท่านให้ รับราชการเป็นพฤธามาตย์แทน”2
เรื่องที่ยกมานี้เกิดขึ้นใน พ.ศ. ๑๙๘๖ ในรัช กาลสมเด็จเจ้าพระยาสาม หรือ
ที่เรียกในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ว่า สมเด็จพระบรมราชาธิร าช
[ที่ ๒] ผู้เขียนสงสัยมานานแล้วว่า พระยาเทพมงคลเป็นใคร จึงได้อยู่ในฐานะที่สูงส่งเสมอ
เจ้าเมืองระดับอนุวงศ์ คือ มียศชั้นพระยา และเมื่อถึง แก่กรรม เจ้าเหนือหัวยัง ทรง
พระราชทานทองดุ้นหนึ่งทาโกศด้วย ตาแหน่งของท่านยังสูงส่งในฐานะ “พฤธามาตย์”
ซึ่งเป็นอธิบดีของข้าราชการ ผู้เขียนเคยคิดสันนิษฐานว่า ตาแหน่งเป็นที่มาของตาแหน่ง
“ออกญาอุ ป ราช” ในสมั ย ต่ อ มา และสร้ อ ยนามยั ง เป็ น “แสนยาธิ ร าช” ซึ่ ง แปลว่า
ราชาผู้ใหญ่แห่งกองทัพ
1
2

ปัจจุบัน ฉะเชิงเทรา
ถอดเป็นอักขรวิธีและภาษาปัจจุบันแล้ว
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พระราชพงศาวดารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ฉบั บ หอพระสมุ ด วชิ ร ญาณ เป็ น ฉบั บ
ความปลีก คือ ต้นฉบับเหลือมาเพียงส่วนหนึ่ง เฉพาะเหตุการณ์ร ะหว่าง พ.ศ. ๑๔๓๘
ถึง พ.ศ. ๑๔๔๗ ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ แต่เป็นเนื้อความส่วนที่สาคัญ
ที่สุดของรัช กาลนี้ ซึ่ง มิได้ปรากฏในหลักฐานอื่นเลย และได้ให้ค วามกระจ่างเกี่ยวกับ
การขยายพระราชอาณาเขตของสยามออกไปในเมืองมอญและที่ร าบสูง โคราช เมื่อ
พิจ ารณาร่วมกับเอกสารจีนแล้ว ทาให้พอสรุปได้ว่า รัช กาลนี้เป็นรัชกาลที่ส าคัญที่สุด
ของสมัยศรีอโยธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแผ่อิทธิพลทางการเมืองของสยามในกัมพูชา
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ เสด็จขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๑๙๕๘ ทั้งนี้โดย
คานวนจากการที่คณะทูตของพระองค์ที่ทรงส่งไปแจ้งข่าวการสวรรคตของพระราชบิดา
คือ ลู่ฉินอิน หรือ สมเด็จพระนครอินทราธิราช ได้รับพระราชทานเลี้ยงจากจักรพรรดิจีน
ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๑๙๕๙ ดังความในเอกสารราชสานักจีน หมิงสือลู่ ว่า
"(วัน ที่ ๑ เดือ น ๕ ปีที่ ๑๔ แห่ง รัช ศกหย่ง เล่อ ) เจาลู่ฉิน อิง ตัว
หลัวตี้ล่า [เจ้านครอินทราธิราช] กษัตริย์แห่งอาณาจักรเซียนหลัว
สวรรคต ซานไล่ปอหมอลาจ๋าตีไล่ [สมเด็จ พระบรมราชาธิร าช]
ซึ่ง เป็นพระราชโอรสของพระองค์ทรงจัดส่ง ราชทูต มีนามว่า ไน่
ฉื้อเสียน [นายสื่อสยาม] และคณะ มาแจ้ง ข่าวการสวรรคตและ
การเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ หวางตี้มีพระบรมราชโองการให้แต่ง
ขัน ทีกั๋ว เหวิน ไปเคารพพระศพของพระราชบิด าของพระราช
โอรสองค์ดัง กล่า ว นอกจากนั้น ยัง ทรงได้จ ัด ส่ง ราชทูต ไปอีก
ต่างหาก โดยอัญเชิญพระบรมราชโองการแต่ง ตั้ง ให้ ซานไล่ปอ
หมอลาจ๋า ตีไ ล่ เป็น กษัต ริย์แ ห่ง อาณาจัก รเซีย นหลัว พร้อ มทั้ง
พระราชทานแพรลายดอกสีขาว แพรโล่สีขาว และต่วนขนสัต ว์
สีขาว นอกจากนั้น ยัง ได้พระราชทานเงินตราและผ้าแพรต่า งๆ
แก่ต้าคู่ [พระคลังใหญ่ หมายถึงโกษาธิบดี ]
พระนามของสมเด็จเจ้าพระยาสามในเอกสารจีน “ซานไล่ปอหมอลาจ๋าตีไล่ ”
หรือ “สมเด็จพระบรมราชาธิราช” ตรงกับพระนามในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
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ฉบับหลวงประเสริฐฯ อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าสัง เกตว่า ประวัติศ าสตร์สัง เขปพระเจ้า
กรุงสยาม ที่ฟาน ฟลีต ได้บันทึกจากเอกสารประวัติศาสตร์ส ายสถาบันสงฆ์ในรัช กาล
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (ก่อนฉบับหลวงประเสริฐฯ ๔๐ ปี) เรียกพระองค์ว่า “เสด็จ
บรมราชาธิบดี” ซึ่งจะบอกว่า ฟาน ฟลีต ผิดก็ไม่ได้ เพราะในจารึกที่ทาขึ้นในรัชกาลนี้
หลายหลักก็ขานนามพระองค์ว่า เสด็จบรมราชาธิบดี เช่นกัน
เหตุการณ์สาคัญในรัชกาลนี้มีหลายประการ แต่สิ่งที่นักประวัติศาสตร์ให้ความ
สนใจมากที่สุด คือ การที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชเสด็จตีเมืองพระนครหลวงของเขมร
ได้ใน พ.ศ. ๑๙๗๔ ซึ่งมีเหตุการณ์สาคัญอย่างอื่นๆ เกิดขึ้นด้วย นั่นคือ สมเด็จพระบรม
ไตรโลกนารถทรงประสูติ และราชสานักจีนได้ส่งมหาขันทีเจิ้งเหอมายังพระนครศรีอโยธ
ยาเพื่อเตือนสยามมิให้รุกรานมะละกา ในการไปตีได้เมืองพระนครหลวงนั้น สมเด็จ
พระบรมราชาธิราชที่ ๒ โปรดให้พากษัตริย์เขมรมาด้วยพร้อมทั้งเครื่องราชาประโภคของ
เขมรตลอดจนรูปเคารพสัมฤทธิ์ทั้งหมด และได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระนครอินทร์ (ซึ่งคง
จะเป็นพระราชโอรสองค์โต ครองเมืองสุพรรณบุรีอยู่ก่อน) ให้เป็นพระเจ้าพระนครหลวง
เมื่ อ สองปีที่ แ ล้ว ได้ มี ก ารค้น พบจารึก ภาษาไทยและเขมรโบราณที่ อาเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ให้หมายเลขทะเบียน นม. ๗๘ มี ๒ ด้าน ด้านแรกจารึก
ด้วยอักษรเขมร ภาษาไทย ส่วนด้านที่ส องจารึกด้วยอักษรและภาษาเขมร ต่อ มาได้มี
เคลื่อนย้ายไปอยู่ที่วัดบ้านฉางประชานิมิต ตาบลเขาน้อย อาเภอลาสาลี จังหวัดลพบุรี
จารึกหลักนี้เล่าเรื่องราวการที่สมเด็จพระบรมราชาธิราช ทรงให้ขุนศรีไชยราชมงคลเทพ
เป็นขุนพลพร้อมทั้งขุนนางอื่นๆ ยกทัพไปตีเมืองเขมร เมื่อตีได้แล้วยกทัพกลับมาทาง
นครราชสี มาและมาท าจารึก ประกาศชั ยชนะไว้ ที่ บรรณศาลาแห่ ง หนึ่ ง ซึ่ง เป็ นที่พบ
ศิลาจารึกนี้ มีข้อสังเกตหลายประการที่ควรหยิบยกมาอภิปราย
๑ พระนามสมเด็จพระมหากษัตริย์ที่ให้ไว้คือ “สมเด็จ พระอินทรามหาบรม
จักรพรรดิธรรมิกราชเป็นเจ้า” คาหลักคือ อินทรา หรือ วงศ์ของพระอินทร์ เอกสารจีนให้
พระนามของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ที่พอถอดเสียงได้ว่า สมเด็จพระศรีนทราธิราชเจ้า พระโอรสของพระองค์ คือ กษัตริย์แห่งสุพรรณบุรีพระนามว่า นครอินทร์ ซึ่ง
เอกสารจีนจดว่า ลูฉินอิน พระนามของ “สมเด็จพระอินทรามหาบรมจักรพรรดิธรรมิก -
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ราชเป็นเจ้า” ในจารึก ก็เป็นไปตามพระราชนิยม (แม้ในสมัยหลังจะเรียกพระนามเพียง
ย่นย่อว่า สมเด็จพระบรมราชาธิบดี หรือ บรมราชาธิราชก็ตาม) พระนามของพระราชโอรสที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ โปรดให้อยู่ครองเมืองพระนครหลวง คือ พระนคร
อินทร์ ซึ่งก็แสดงให้เห็นความสืบเนื่องของวงศ์กษัตริย์ที่มีฐานที่มั่นเดิมที่สุพรรณบุรี
๒ นามของ “ขุนศรีไชยราชมงคลเทพ” ตามมาด้วยค าบอกฐานะว่า “เอก
มนตรีพิเสส” ค าแรก แปลได้ว่า อัค รมนตรีผู้มียศยิ่ง หรือ เอกอัค รมนตรี ซี่ง หมายถึง
ต าแหน่ ง สู ง สุ ด ของราชอาณาจั ก ร นามของท่ า นนั้ น ใกล้ เ คี ย งกั บ พระยาเทพมงคล
ซึ่งเป็นพฤธามาตย์ ผู้ได้โกศเมื่อถึงอนิจกรรม (ตามที่กล่าวไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยา ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ) เพราะฉะนั้น จึงเป็นไปได้ว่า เป็นข้าราชการผู้เดียวกัน
ท่านผู้นี้มีค วามชอบมากและได้เลื่อนจาก “มนตรีพิเสส” ขึ้นไปอยู่ในฐานะสูง สุด คือ
พฤธามาตย์ ซึ่งในสมัยต่อมาได้พัฒนาไปเป็นตาแหน่ง ออกญาอุปราช
จารึกขุนศรีไชยราชมงคลเทพ อาจทาให้เกิดข้อสงสัยว่า สมเด็จพระมหากษัตริย์
ทรงยกทัพไปตีเมืองพระนครหลวงด้วยพระองค์เองหรือไม่ในทางปฏิบัติ ทัพกษัตริย์เป็น
ทัพหลวง ทัพขุนพลเป็นทัพหน้า เพราะฉะนั้น จึงไม่แปลกอะไรที่ขุนศรีไชยราชมงคลเทพ
จะได้รับมอบหมายให้ไปพร้อมกับนายทัพนายกองระดับขุนและนาย ซึ่ง บางครั้งไม่มี
ตาแหน่งในพระไอยการตาแหน่งนาพลเรือน ที่ชาระรวบรวมหลายร้อยปีให้หลัง
เอกสารประวั ติ ศ าสตร์ ชั้ นต้ นร่ วมสมั ยมี คุ ณค่ าอย่ างมหาศาลต่ อการศึ ก ษา
เรื่องราวในอดีตของไทย ซึ่งบ่อยครั้งมักคลุมเคลือ ทั้งจารึกหลักนี้ พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ และ เอกสารจีนหมิงสือลู่ ซึ่งมีความแม่นยาสูง
เป็นหลักฐานส าคั ญที่ช่ ว ยให้ นั กประวั ติศ าสตร์ส ามารถเขี ยนเรื่องราวเกี่ ยวกับรั ช กาล
“สมเด็ จ พระอิ น ทรามหาบรมจั กรพรรดิ ธรรมิ กราชเป็ น เจ้ า ” หรื อ สมเด็ จ พระบรม
ราชาธิราช ได้ละเอียดลออและถูกต้องมากขึ้น ทั้งนี้โดยยึดหลักการว่า นักประวัติศาสตร์
ต้องไม่อาศั ยเพี ยงศรั ทธาที่ จะเชื่ อมากกว่ าน้ าหนั กความน่าเชื่ อถื อของเอกสารชั้ นต้ น
ไม่เช่นนั้นแล้ว ประวัติศาสตร์ก็ไม่ต่างจากการสร้างตานานเรื่องใหม่ขึ้นมา.
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การอ่านจารึกขุนศรีไชยราชมงคลเทพและการศึกษาใหม่
เมื่อครั้งที่ผู้เขียนได้พิมพ์เผยแพร่จ ารึกขุนศรีไชยราชมงคลเทพเป็นครั้ง แรก 3
นั้น คณะอนุกรรมการจารึกศึกษาในคณะกรรมการชาระประวัติศาสตร์ไทยสามารถอ่าน
จารึกนี้ด้วยความยากลาบากเพียงด้านที่เป็นภาษาไทย เนื่องจากตัวอักษรชารุ ดและจาง
ไปหลายส่วน อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการได้รื้อฟื้นการอ่านและถอดความจารึกด้าน
ภาษาเขมรขึ้นมาใหม่ ด้วยความพยายามของดร. กังวล มัฌชิมาผู้เชี่ยวชาญจารึกเขมร
โบราณ ทาให้การอ่านประสบความสาเร็จในที่สุด
เนื้อความจารึกด้านภาษาเขมรส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับภาษาไทย และทาให้เข้าใจ
ข้อความในอีกด้านหนึ่งได้กระจ่างขึ้น ปกติการอ่านจารึกผู้อ่านจะไม่ต่อเติมคาหรือวลีที่
ตัวต้นฉบับ แต่ผู้เขียนมีข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี้
๑ บรรทัดที่ ๕-๖ ของด้านที่ ๒ อาจอ่านซ่อมเป็น “สมเด็จพระอินทรา มหาราช
บพิตร คาว่า “มหาราช” นั้นอาลักษณ์จีนอ่านว่า “มหาไล่” เสมอ
๒ บรรทัดที่ ๗ “ผู้เป็นบรมราชาธิราช” หมายถึงได้รับยกย่องเป็นพระจักรพรรดิ
(ราชาผู้ใหญ่เหนือราชาทั้งหลาย)
๓ บัญชีรายชื่อแม่ทัพนายกองที่โปรดให้ยกไปตีเมืองเขมร
จารึกด้านภาษาไทย
จารึกด้านภาษาเขมร
ขุนศรีไชยราชมงคลเทพเอกมนตรีพิเศษ แม่ทัพใหญ่
ขุนมโนรมย์
ขุนมโนรมย์
ขุนคาแหงพระพรหม
ขุนคาแหงพระพรหม
นายคาแหงนารายณ์
ขุนปทยม (ปฺรทยุมฺน)
ขุนไตรคาแหง
3

วินัย พงศ์ศรีเพียร, อาจารยบูชา, แด่ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร เนื่องในโอกาสมีอายุ
ครบ ๙๐ปี มี นาคม พ.ศ. ๒๕๕๒, (กรุ ง เทพฯ:: โครงการวิจัย “๑๐๐ เอกสารส าคั ญ เกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ไททยในความสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). ๒๕๕๒)

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

จารึกด้านภาษาไทย
ขุนไทยอาจ
ขุนคาแหงพระพุธ
เจ้านครไชย
เจ้าหาว
นายมโนไมย
นายเพาพระบันทม
เจ้าสามชื่น
เจ้าเพชดา

จารึกด้านภาษาเขมร
ขุนไทยอาจ
ขุนคาแหงพระพุธ
เจ้าหาว
นายมโนไมย

ขุนราช
รายนามในตารางข้ า งบนจั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ราชมนตรี (บรรทั ด ที่ ๑๓) หรื อ
ข้าราชการที่ดูเหมือนใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ หรือเจ้าพนักงานในราชมณเทียร อย่างเช่น
นายเพาพระบันทม เจ้าเพชดา เจ้าพนักงานหัวหน้าดูแลพระแท่นที่บรรทม แม่ท้พนาย
กองชุดนี้แตกต่างจากชุดที่ไปรณรงค์ปราบเขมรที่เป็นกบฏ ครั้งที่สมเด็จพระนครอินทร์
ได้รับแต่ง ตั้ง เป็นพระเจ้ าพระนครหลวง ตามที่เล่าไว้ในพระราชพงศาวดารฉบั บ หอ
พระสมุดวชิรญาณ
๔ ค าว่า คุ เตงอญ ในบรรทัดที่ ๑๗ ด้านภาษาเขมร แปลว่า My Lord หรือ
ผู้เป็นนายใหญ่ของข้า ในที่นี้ใช้เรียกขุนศรีไชยราชมงคลเทพ แม่ทัพผู้ถืออาชญาสิทธิ์
จารึกด้านเขมรมีความย่นย่อกว่าภาษาไทย เพราะด้านภาษาไทยขยายความว่า กองทัพ
อโยธยาไปโจมตีเมืองพระนคร พิมาย พนมรุ่ง บันทาย เสร้าขชาย พนมคราม ไปจรดถึง
พนมมาศ สิงคพิไชย ไพรขดาน สถานที่เหล่านี้หลายแห่งยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสถานที่ใด แต่
อยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ามูลตอนบนซึ่งมีช่องทางติดต่อกับเขมรตอนล่าง
กล่ า วโดยสรุ ป จารึ ก ขุ น ไชยราชมงคลเทพมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การศึ ก ษา
ประวัติศ าสตร์สมัยศรีอโยธยาตอนต้นหลายประเด็น จารึกนี้ยืนยันว่า ประการที่หนึ่ง
ราชส านักอโยธยายัง คงใช้ร ะบบราชการแบบเก่าอยู่ โดยเฉพาะยศ ตาแหน่ง หน้าที่
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ประการที่สอง ตาแหน่งออกญาอุปราชในสมัยต่อมาอาจมีที่มาจากตาแหน่ง “เอกมนตรี
พิเศษ” ซึ่งเมื่อพ้นจากราชการแล้วได้รับการยกย่องเป็น “พฤธามาตย์” (คล้ายประมุข
ของเสนาอามาตย์ทั้งหลาย) ประการที่สาม รัชกาลสมเด็จพระอินทราบรมราชาธิราชตรง
กับช่วงเวลาแห่งการขยายอานาจของอโยธยา และสร้างความเป็นปึกแผ่นอย่างที่ไม่เคยมี
มาก่อนไม่แต่เพียงทางด้านกัมพูชาและอีสาน แต่ยังรวมไปถึงการผนวกดินแดนมอญทาง
ตะวันตก และการขยายอานาจของสยามในภาคพื้นสมุทรด้วย
จารึกขุนศรีไชยราชมงคลเทพ
ด้านที่ ๑ (อักษรไทย ภาษาไทย)
๑. วนนอาทิตยสมเดจพระ ีน
วันอาทิตย์ สมเด็จพระอิน
๒. ทรามหาบรมจกกรพรรดิธรรมิกรา
ทรามหาบรมจักรพรรดิธรรมิกรา
๓. ชเปนเจ๋าใหขุนศรีไชราชมงคลเท
ชเป็นเจ้า4 ให้ขุนศรีไชยราชมงคลเท-

4

พระนามที่ปรากฏของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้แตกต่างกับที่พบในพระราชพงศาวดารและ
หลักฐานร่วมสมัยอื่นๆ คาสาคัญในที่นี้คือ อินทรา ซึ่งสืบเนื่องมาจากวงศ์กษัตริย์เดียวกัน ตั้งแต่ขุน
หลวงพ่องั่ว ซึ่งพระนามในเอกสารจีน คือ สมเด็จพระศรีนทราช (ศรี + อินทร์) องค์ต่อมาคือ สมเด็จ
พระนครอินทร์ (ซึ่งทรงใกล้ชิดกับราชสานัก หมิงมาก) องค์ถัดมาคือ สมเด็จพระอินทรามหาบรม
จักรพรรดิที่ปรากฏในจารึกหลักนี้ และ ท้ายสุดคือ พระราชโอรสที่โปรดให้ครองเมืองพระนครหลวง
ซึ่งทรงพระนามว่า สมเด็จพระนครอินทร์ เช่นเดียวกัน พระนามนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองสุพรรณ
ภูมิ ดุจเดียวกับ รามาธิบดี เป็นนามหลักของพระนครศรีอโยธยา มหาราช เป้นสมัญญานามกษัตริย์
เชียงใหม่ และ ธรรมราชา เป็นของสุโขทัย

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

๔. พเอกมนตรีพเสสแดขุนมโนรมขุน
พ5เอกมนตรีพิเศษ6 แด7ขุนมโนรมย์8 ขุน
๕. คแหงพระพรนายคแหงนารายขุน
คาแหงพระพรหม9 นายคาแหงนารายณ์10 ขุน
๖. ปทยมขุนไดรคแหงขุนไทยอา ขุน
ปทยม11 ขุนไตรคาแหง12 ขุนไทยอาจ13 ขุน
๗. คแหงพระพุธเจ้านครไชเจ้าหาว
คาแหงพระพุธ14 เจ้านครไชย เจ้าหาว15

5

ท่านขุนพลผู้นี้ น่าจะเป็นบุคคลที่ต่อมาได้เลื อนฐานะเป็ นพระยาเทพมงคล “พฤธามาตย์” ใน
รัชกาลสมเด็จพระอินทรามหาบรมจักรพรรดิ (บรมราชาธิราชที่ ๒) เป็นบุคคลเดียวที่ดารงยศ พระยา
ในรัชกาลนั้น
6
เอกมนตรีพิเศษ หมายถึง อัครมนตรีผู้มียศยิ่ง เทียบได้กับตาแหน่งอัครมหาเสนาบดี ในสมัยหลัง
ปฏิรูประบบการปกครองแบบศักดินา
7
แด ตรงกับ แล เสียง /ด/ และ /ล/ ในภาษาถิ่นไทยต่างๆ อาจแทนกันได้
8
น่าจะหมายถึงขุนมโน ปลัด ซึ่งปรากฏชื่อเพียงแห่งเดียวในกฎมณเทียรบาล
9
ไม่พบชื่อในทาเนียบพระไอยการนาพลเรือน
10
ไม่พบชื่อในทาเนียบพระไอยการนาพลเรือน
11
คานี้เขียนเคลื่อนจากคาสันสกฤตว่า ปฺรทยุมฺน (pradyumna) แปลว่า ผู้ซึ่งกาแหงหาญยิ่ง (the
pre-eminently mighty one) ปกติเป็นคาใข้เรียกเทพแห่งความรัก ตามตานานว่าเป็นลูกของเท
พกฤษณะกับนางรุกมิณี
12
ไม่พบชื่อในทาเนียบพระไอยการนาพลเรือน
13
ไม่พบชื่อในทาเนียบพระไอยการนาพลเรือน
14
ไม่พบชื่อในทาเนียบพระไอยการนาพลเรือน
15
เจ้านครไชย เจ้าหาว นี้มีคานาหน้านามว่า “เจ้า” เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ยังไม่ทราบความหมายชัดเจน
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๘. นายมโนโมยนายเพาพระบนทเจ้า
นายมโนโมย16 นายเพาพระบนทม17 เจ้า
๙. สามชีนเจ๋าเพชดาเอาจตุรงคชางมา
สามชื่น เจ้าเพชดา18 เอาจตุรงค์ช้างมา
๑๐. รีพลไปโจมจับพระนครพีมายพนรุง
รี้พลไปโจมจับพระนครพิมายพนมรุ้ง
๑๑. สราวขชายพนครามสเมจรดูพนรุง
สราวขชาย19พนมครามสเมจรดูพนมมาส
๑๒. สิงคพิไชไพรขดารอนัเปนบรคมัสเบ
สิงคพิไชยไพรขดาร20 อันเป็นบรตมัส21เป็๑๓. นราชเสมาแลราบทาบดงัพระมโนสา[ร]
นราชเสมาแลราบทาบ22 ดังพระมโนสาร

16

นายมโนใมย พบนาม นายวิเศศมโนมัย ในกรมม้าต้น เป็นข้าราชการผุ้น้อย อาจไม่ใช่ตาแหน่งนี้
นายเพาพระบันทม อาจเป็น นายเผ้าพระบันทม เผ้า แปลว่า หัวหน้า
18
เจ้าเพชดาน่าจะอยู่ในกรมพระนครบาล เพชดา แปลว่า ดูทั่ว รู้ทั่ว
19
สราวขชาย น่าจะมาจากคาเขมร สฺรูว (อ่านว่า โซฺรว แปลว่า ข้าว) + ขชาย (มาจากคาไทย จ่าย
แผลงเป็น ขจาย ขชาย หรือ กระจาย)
20
ทั้งหมดเป็นนามสถานที่ในเขมร ซึ่งยังบอกไม่ได้ทุกแห่งว่า หมายถึง ที่ใดบ้าง
21
para + tamas เป็นภาษาสันสกฤต ปร แปลว่า ศัตรู คาหลัง โดยปกติแปลว่า อยู่ในความมืด
จิตใจโง่เขลา ภาพลวง ข้อผิด (mental darkness, ignorance, illusion, error)
22
ราบคาบโดยสิ้นเชิง
17
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๑๔. กลัปแลจิงจ่ละพระราชเสาวนีหาขุน
กัลป์23แล จึงจะละ24พระราชเสาวนีย์25หา26ขุน
๑๕. ศรีไชยราชมงค่ลเทพแดฝูงทวยลูก
ศรีไชยราชมงคลเทพแดฝูงทวยลูก
๑๖. ขุนทงัหลายเอาชางมารีพลถอยคืนมา
ขุนทั้งหลาย เอาช้างม้ารี้พลถอยคืนมา
๑๗. ลุะพระพนกแพงแตงหนทางร (ออก)
ลุพระพนกาแพง27 แตงหนทาง ....
๑๘. วยนชเลอยชลอยข้อยคนพลทงัหลา
เวียนเชลอยชลอย28ข้อยคนพล29ทั้งหลา๑๙. ยนานาปรการมาลุะเถีงเมสบรธานจรด
ยนานาประการ มาลุเถิงเมสบรธาน30จรด31
๒๐. บรรนสาลาปรดิสสถาสีลาปะสัสนีไวจุงเปน
23

มโนสารกัลป์ มาจากคาสันสกฤต คือ มโน (มน แปลว่า ใจ) กับคาว่า สงฺกลฺป (saṃkalpa) มี
ความหมายเหมือน ปณิธาน แปลว่า เป็นไปดั่งใจ เป็นไปตามประสงค์ เพราะฉะนั้นในที่นี้ มโนสา
กัลป์ จึงต้องแปลว่า สมดั่งพระทัยปรารถนา
24
ละ แปลว่า ทิ้ง ปล่อย มีออกไป
25
ในสมัยอโยธยาตอนต้น พระราชเสาวนีย์ใช้ได้กับคาสัง่ พระเจ้าแผ่นดิน
26
เรียกเข้ามา
27
ชื่อสถานที่ อ่านอย่างที่ผู้เขียนเข้าใจ คือ กาแพงป่า
28
เชลย เป็นคาเขมรมาจากคาว่า เฉฺลีย (อ่านว่า ชะเลย) มีความหมายเดิมว่า ขาน ตอบ บอก บาง
ทีแผลงเป็นจาเลย แปลว่า ผู้ต้องตอบ เหมือนพวกข้าศึกที่จับกุมมาแล้วต้องถูกสอบถาม คาว่า ชลอย
น่าจะเป็นคาไทยมาจากคาว่า ช่อย (ช่วย) แผลงตามอย่างเขมรเป็นชฺลอย แปลว่า ผู้ช่วย (ไพร่สม
บริวาร) ให้ได้สัมผัสกับคาว่า ข้อย คาไทยซึ่งแปลว่า ข้าในเชิงความสัมพันธ์ส่วนตัว
29
คนและพลซ้าความหมาย ในที่นี้คือ พวกเชลยศึกและบริวารที่ถกู กวาดต้อนมาทัง้ หมด
30
แบ่งคาดังนี้ เม (แม่น้า) + สบ (บรรจบ) + รธาน (ลาธาร)
31
ติดกับ
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๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

32

บรรณศาลา32 ประดิษฐาสีลาประสัส33นี้ไว้ จุ่งเป็น
กยรดิยสสบบดลพระราชอาญาวาขุนศรี
เกียรดิยสสบปดล34พระราชอาญา35ว่าขุนศรีไชยราชมงคลเทพเอกมนตรีพีเสส
ไชยราชมงคลเทพเอกมนตรีพิเสส
(ขี)นเมิอวานสิบเบดค่าเดอนสิบส(อง)
ขึ้นเมื่อวารสิบเอ็ดค่า เดือนสิบสอง
กุรนกกสดั นาคฉนาติสตปานเถว
กุนนักษัตร นาคฉนาติสตปานเถว36
อาวาศนนาปิบานเยย วริโตสุทโธ
อาวาศนนาปิปานเยยวริโตสุทโธ
พวอาจปิ...ปาปบานมุม ๛
ตวอาจปิ...ปาปบานมุม ๛

โรงที่พักมุงด้วยใบไม้ ในด้านภาษาเขมรใช้คาว่า อาศรม
ปฺรศสฺติ หมายถึง ประกาศเกียรติยศ
34
สบบดล มาจาก สบ (คาเขมรเพี้ยนมาจาก สรฺพ แปลว่า ทั้งหมด ทั่วทั้ง) + ฏล รวมความว่า ทั่ว
ทั้งแผ่นดิน
35
คาสั่ง
36
ได้ทา
33
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ด้านที่ ๒ (อักษรเขมร ภาษาเขมร)
๑-๒ ลบเลือนอ่านไม่ได้
๓ กษ._________________________________
๔ อุ.._________________________________
๕ ศเดจพระ.................................
สเดจพระ[อินทรามหาราชบพิ?]37
๖ ตร38ต39ชา40บรมราชา[ธิราช] ____________
บพิตรผู้เป็นบรมราชาธิราช [ให้ถือพระ]
๗ [อา]ญาตสเดจพระ ____________
อาญา41ต่อ42สมเดจพระ[เป็นเจ้า43ไปยังขุน]
๘ [ไช]ยราชมงคลเทวเอก[มนตรีพิเสส]
ไชยราชมงคลเทพเอกมนตรีพิเศษ
๙ ขุนมโนรมยขุนกุมเหงวระ................
ขุนมโนรมย์ขุนกาแหงพระ[พรหม]
๑๐ [ขุน]กเหงวฺรวุธขุนรา[ช]……………[ขุน]
ขุนกาแหงพระพุธขุนราช……[ขุน]
๑๑ กาแหงไทยอาขุนกแ[หง]………………………
กาแหงไทยอาขุนกาแหง………………………
37

เป็นการเติมแบบสันนิษฐานของผู้เขียน
อักษรที่จารึกมีสองตัวแต่น่าต่อเนื่องมาจากบรรทัดข้างบน “บพิตร”
39
ธ ผู้ซงึ่ คาเชื่อมบอกสถานภาพคาที่มาก่อนข้างหน้าในภาษาเขมร
40
เป็น
41
คาสัง่ พระราชโองการ
42
จาก
43
พระเป็นเจ้าคือวลียกย่องที่ใช้กล่าวถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ ในพระราชพงศาวดารฉบับ
หอพระสมุดวชิรญาณ
38
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๑๒ เจาหาวนายมโนโมย........................
เจาหาวนายมโนใมย........................
๑๓ ราชมนตรีโอยนาจตุ[ร]งค[วระ]วยุห
ราชมนตรีโอยนาจตุรงคพระพยุหะ
๑๔ มฺรฺยฺย..ตุวาราชฺย..............
มรยย..ตุวาราชฺย
๑๕ ทูนมาน.......................
ทูนมาน..............
๑๖ จาปวระนครศรีศรีนทรปุระ........
จาป44พระนครศรีศรีนทรปุระ45
๑๗ ยวระตฺตติกุมเตญอญ........
ยพระศักติ46กาเตงอญ47
๑๘ บนฺทายเศราวขชายเตเตม...
ปนทาย48เศราวขชาย49เตเตม....
๑๙ ศรม50อเนลนาจูล51ปณมูล52ทุก
ศรม ณ ที่แห่งหนึ่งเข้าไปรวบรวมทุก......
44

ยึดครอง
เมืองพระนครหลวง เมืองหลวงของกัมพูชา
46
โอยพระศักติ คือ มอบอานาจให้
47
พระเป็นเจ้าของข้า หรือ เจ้าชีวิต
48
เมืองในเขมรตะวันตกทีข่ ึ้นชื่อด้วย บันทาย มีหลายแห่ง น่าจะเป็นบันทายฉมาร์
49
สร้าวขชาย ถ้าเขียนให้ถูกต้องอาจเป็น สร้าว (แปลว่า ข้าว) ขชาย เพี้ยนจาก ขจาย หรือ
กระจาย โดยรวมคือ นาข้าวที่กว้างใหญ่
50
น่าจะมาจาก อาศรม ในภาคภาษาไทยใช้ บรรณศาลา
51
เข้าไป
52
ประมวญ หรือ ประมวล แปลว่า รวมกัน ชุมนุมกัน
45
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๒๐ วิมายเนะศรจราชก.......................................
วิมาย53เนะศรจราชก
๒๑ วยูห54วระตมรยยวระเ[สะ]……….
พยุหะพระตาเรียพระเสะ……….
เขลาญ..วสปุ.ติส....................
๒๓ .............วาหนมรคฺค...........
.............พาหนะมรรค...........ฺ
๒๔ ปราม.....ตเขนตวฺรอฺนกเตงชฺคต..........
ปราม....ตเขนตวฺรอฺนกเตงชฺคต55.......................
๒๕ มาน..............................
มาน..............................
๒๖ ปติ..ปร..................................
ปติ..ปร..................................
๒๗ .............................................

53

เมืองพิมาย
พยุหะ แปลว่า หมู่ กองทัพ
55
ข้อความ “วฺรอฺนกเตงชฺคต” น่าจะเป็น “พระอนักเตงชคัต” แปลว่า ผูค้ รองโลก หรือ พระเจ้า
แผ่นดิน
54
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