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รองศตำสตรตำจตำรยธ์บจุญเดถม พวันรอบ
บทควัดยว่อ
ตตตำนตำนทท้องถถถิ่นภตำคตะววันออก : ควตำมสวัมพวันธธ์ระหวว่ตำงอดดีตและปปัจจจุบวันศศึกษตำควตำมสวัมพวันธธ์
ทดีถิ่มดีตว่อสภตำพแวดลท้อมทตำงววัฒนธรรมในชจุมชน และควตำมสตตำควัญของตตตำนตำนทท้องถถถิ่นตวัตั้งแตว่สมวัยทวตำร
วดดีถศึงสมวัยรวัตนโกสถนทรธ์จตตำ นวน 8 ตตตำนตำนดท้วยวถธดีกตำรศศึกษตำขท้อมมูลเอกสตำรเปรดียบเทดียบกวับขท้อมมูล
ภตำคสนตำมจตำกกตำรสตตำรวจ ผลกตำรศศึกษตำพบวว่ตำ 1.ตตตำนตำนพระนตำงกตำไวกวับพระเจท้ตำพรหมทวัตแสดงใหท้
เหห็นควตำมสตตำควัญของตตตำนตำนกวับภมูมถนตำมในจวังหววัดจวันทบจุรดี ควตำมสวัมพวันธธ์กวับอตำณตำจวักรขอมทดีถิ่นครธม
เมมืองอถนทปปัตถตำ ศตำสนตำพจุทธ เมมืองพถมตำยและภมูมถนตำมในภตำคอดีสตำน ตตตำนตำนทท้องถถถิ่นภตำคอมืถิ่น ๆ และ
ววัฒนธรรมทวตำรวดดี 2.ตตตำนตำนเจท้ตำศรดีมหตำรตำชตำมดีควตำมสวัมพวันธธ์กวับภมูมนถ ตำมในจวังหววัดชลบจุรดี อตำณตำจวักร
ศรดี วถชวัย ตตตำ นตำนเมมือ งนครศรดี ธ รรมรตำช ตตตำ นตำนเมมือ งเพชรบจุ รดี ววั ฒนธรรมมอญ ลวัง กตำและขอม
อตำณตำจวักรศรดีอยจุธยตำ ววัฒนธรรมคนไทยเชมืตั้อสตำยจดีนและเมมืองทว่ตำชตำยทะเลรอบอว่ตำวไทย 3.ตตตำนตำน
พระนตำงจอมเทดียนและพระเจท้ตำอมูว่ทองแสดงควตำมสตตำ ควัญของตตตำ นตำนกวับภมูมถนตำมในจวังหววัดชลบจุรดี
พงศตำวดตำรเมมืองเหนมือ ตตตำนตำนขอม ตตตำนตำนเมมืองลท้ตำนชท้ตำง ตตตำนตำนเมมืองนครศรดีธรรมรตำช พงศตำวดตำร
กรจุงศรดีอยจุธยตำ ตตตำนตำนเมมืองโคตรตรบอง และววัฒนธรรมคนไทยเชมืตั้อสตำยจดีน 4.ตตตำนตำนเมมืองดงละคร
แสดงควตำมสตตำ ควัญของตตตำ นตำนกวับภมูมถนตำมในจวังหววัดนครนตำยก ววัฒนธรรมขอม เมมืองอถนทปปัตถตำ
อตำณตำจวักรศรดีอยจุธยตำ เมมืองศรดีมโหสถ สมวัยรวัตนโกสถนทรธ์ และเมมืองทว่ตำชตำยทะเล 5.ตตตำนตำนเมมืองพระ
รถแสดงใหท้เหห็นควตำมสตตำควัญของตตตำนตำนกวับภมูมถนตำมในจวังหววัดชลบจุรดี ปปัญญตำสชตำดก ววัฒนธรรมขอม
ววัฒนธรรมลวังกตำ ววัฒนธรรมลท้ตำนนตำเชดียงใหมว่ เมมืองศรดีมโหสถและเมมืองพระยตำเรว่ 6.ตตตำ นตำนเมมือง
พระยตำเรว่แสดงควตำมสตตำควัญของตตตำนตำนกวับภมูมถนตำมในจวังหววัดชลบจุรดี เมมืองอถนทปปัตถตำ เมมืองพระรถ
ววัฒนธรรมขอม
อตำณตำจวักรโคตรบมูรณธ์ พระยตำแกรก พระเจท้ตำอนจุรจุทแหว่งพจุกตำมและเมมืองศรดี
พะโล 7.ตตตำนตำนเมมืองศรดีพะโลแสดงควตำมสตตำควัญของตตตำนตำนกวับภมูมถนตำมในจวังหววัดชลบจุรดี สมวัยอยจุธยตำ
เมมืองพระรถ เมมืองพระยตำเรว่ เมมืองศรดีมโหสถ เมมืองทว่ตำชตำยทะเลสมวัยรวัตนโกสถนทรธ์และววัฒนธรรม
ตะววันตก 8.ตตตำ นตำนเจท้ตำแมว่เขตำสตำมมจุขแสดงบทบตำทควตำมสตตำ ควัญของตตตำ นตำนกวับภมูมถนตำมในจวังหววัด
ชลบจุรดี สมวัยอยจุธยตำ เมมืองบตำงปลตำสรท้อย ววัฒนธรรมคนไทยเชมืตั้อสตำยจดีน เมมืองทว่ตำชตำยทะเล ววัฒนธรรม
ตะววันตก และสมวัยรวัตนโกสถนทรธ์

คตตำ สตตำ ควัญ (Key word) ตตตำ นตำน (Legend) หมตำยถศึงตตตำ นตำนเกดีถิ่ย วกวับทท้องถถถิ่นทดีถิ่เลว่ตำสมืบตว่อกวันมตำ
สตำมตำรถระบจุไดท้วว่ตำอยมูว่ในสถตำนทดีถิ่ใดในชจุมชนภตำคตะววันออก
Abstract
The Legends in Eastern Area : The Relation of the Past and the Present
aims to study the context of cultural and community environment , study the
roles of the legends of the past since Dvaravati to Rattanakosin Era with 8
legends. The study analyze the secondary data with the survey primary data .The
results of the study reveal following:
1.The roles of Pranang Kawai and Prachao Promatat Legend are about the
place names in Chataburi Province , the relation to Khmer Culture at Angkor
Thom, Maung Intrapatta, Buddhism, Maung Pimai and place name in Northeastern,
the relation to legends in others part ,and Dvaravati Culture ; 2. The roles of Chao
Srimaharacha Legend are about the place names in Chon Buri Province, Srivijaya
Empire, Nakhon Si Thammarat Legend, Phetchaburi Legend, Mon-Lanka and
Khmer Culture, Sri Ayutthaya Empire, Thai-Chinese Culture, and the seaport
around Gulf of Thailand ; 3.The roles of Pranang Chomtien and Prachao Uthong
Legend are about the place names in Chon Buri Province, Northern Chronicle,
Khmer Legend, Maung Lanchang Legend, Nakhon Si Thammarat Legend, Krung Sri
Ayutthaya Chronicle, Maung Kortabong Legend, and Thai-Chinese Culture ; 4.The
roles of Maung Donglakorn Legend are about the place names in Nakhon Nayok
Province, Khmer Culture, Maung Intrapatta, Sri Ayutthaya Empire, Maung
Srimahosoth, Rattanakosin Era, and the seaport ; 5.The roles of Maung Praroth
Legend are about the place names in Chon Buri Province, Pannasajakata, Khmer
Culture, Lanka Culture, Lanna Culture –Cheingmai, Maung Srimahosoth, and
Maung Prayare ; 6.The roles of Maung Prayare Legend are about the place names
in Chon Buri Province, Maung Intrapatta, Maung Praroth, Khmer Culture,
Kortabura Empire, Praya Krag, Phachao Anawrahta of Bagan, and Maung Sripalo ;
7.The roles of Maung Sripalo Legend are about the place names in Chon Buri

Province, Ayutthaya Era, Maung Praroth, Maung Prayare, Maung Srimahosoth, the
seaport, and the Western Culture; and 8.The roles of Chaomae Khaosammuk
Legend are about the place names in Chon Buri Province, Ayutthaya Era, Maung
Bangprasoi, Thai-Chinese Culture, the seaport, the Western Culture, and
Rattanakosin Era.
บทนตตำ
ชจุมชนมวักมดีประววัตถควตำมเปป็นมตำแตกตว่ตำงกวัน แตว่ละชจุมชนตว่ตำงมดีวถธดีกตำรถว่ตำยทอดเรมืถิ่องรตำว
ประววั ตถ ค วตำมเปป็ น มตำเพมืถิ่ อ ใหท้ ค นรจุว่ น หลวั ง ไดท้ เขท้ ตำ ใจรวั บ รมูท้ เรมืถิ่ อ งรตำวในอดดี ต รวั บ รมูท้ ถศึ ง ควตำมสตตำ ควั ญ ของ
บรรพบจุรจุษผมูท้กลท้ตำหตำญสรท้ตำงชจุมชนขศึตั้นมตำ ตตตำนตำนเปป็นวถธดีกตำรหนศึถิ่งเพมืถิ่อบอกเลว่ตำเรมืถิ่องรตำวตว่ตำง ๆ ดท้วยจจุด
มจุว่งหมตำยดวังกลว่ตำว ตตตำนตำนคมือเรมืถิ่องรตำวทดีถิ่ถว่ตำยทอดดท้วยวถธดีกตำรบอกเลว่ตำประววัตถศตำสตรธ์ทท้องถถถิ่นจตำกรจุว่น
หนศึถิ่ ง ไปยวั ง อดี ก รจุว่ น หนศึถิ่ ง 1
ตตตำ นตำนมดี ค วตำมสตตำ ควั ญ เนมืถิ่ อ งจตำกตตตำ นตำนคมื อ กตำรเลว่ ตำ เรมืถิ่ อ งกศึถิ่ ง
ประววัตถศตำสตรธ์ (Semihistorical)เลว่ตำเรมืถิ่องวดีระบจุรจุษ กตำรเคลมืถิ่อนไหวของประชตำชน และกตำรเกถด
ขนบธรรมเนดียมทท้องถถถิ่น อตำจเปป็นเรมืถิ่องรตำวทดีถิ่เปป็นควตำมจรถงเสรถมแตว่งกวับอภถนถหตำรและสถถิ่งทดีถิ่เกถนควตำม
จรถงอยมูว่บท้ตำง 2 ภตำคตะววันออกเปป็นชจุมชนทดีถิ่มดีประววัตถควตำมเปป็นมตำยตำวนตำน สตำมตำรถแบว่งภมูมถภตำคออก
เปป็นบรถเวณชตำยทะเลหรมือภตำคตะววันออกตอนลว่ตำง และบรถเวณทดีถิ่ลจุว่มดอนภตำยในหรมือภตำคตะววันออก
ตอนบนบรถเวณนดีตั้ครอบคลจุมจวังหววัดชลบจุรดี ฉะเชถงเทรตำ ระยอง จวันทบจุรดี ตรตำด ปรตำจดีนบจุรดี สระแกท้ว
และนครนตำยก เขตลจุว่มนตตั้ตำบตำงปะกงทดีถิ่นครนตำยกและปรตำจดีนบจุรดีมดีแหลว่งโบรตำณคดดีโคกพนมดดี เมมือง
ศรดีมโหสถทดีถิ่ปรตำจดีนบจุรดีสมวัยทวตำรตำวดดี ทดีถิ่สระแกท้วพบโบรตำณสถตำนววัตถจุคลท้ตำยคลศึงกวับอตำรยธรรมเจน
ละซศึถิ่งอยมูว่สมวัยกว่อนอตำรยธรรมขอมสมวัยกว่อนเมมืองพระนครซศึถิ่งมดีคตำมสวัมพวันธธ์กวับววัฒนธรรมทดีถิ่พบใน
จวันทบจุรดี ภตำคตะววันออกตอนลว่ตำงเขตชตำยฝปัฝั่งทะเลชลบจุรดี ระยอง จวันทบจุรดีและตรตำดพบเมมืองโบรตำณ
ยจุคตท้นประววัตถศตำสตรธ์คมือเมมืองพระรถสมวัยทวตำรตำวดดี และเมมืองพระยตำเรว่หรมือพญตำเรว่แสดงใหท้เหห็นวว่ตำมดี
ชจุมชนอตำศวัยอยมูว่ตวัตั้งแตว่สมวัยทวตำรวดดี รวมทวัตั้งชจุมชนทดีถิ่จวันทบจุรดีเชถงเขตำสระบตำปและววัดทองทวัถิ่ว จนถศึง
พจุทธศตวรรษทดีถิ่ 19-20 พบวว่ตำมดีควตำมเจรถญเกถดขศึตั้นทดีถิ่เมมืองศรดีพะโล จวังหววัดชลบจุรดีมดีบทบตำทเชมืถิ่อมโยง
กลตำยเปป็นเมมืองทว่ตำสตตำควัญชตำยฝปัฝั่งทะเลภตำคตะววันออกตถดตว่อกวับภตำยนอกผว่ตำนจวันทบจุรดีเขท้ตำมตำ 3 ปปัจจจุบวัน
ภตำคตะววันออกมดีบทบตำทเปป็นชจุมชนทดีถิ่มดีควตำมสตตำ ควัญตว่อกตำรพวัฒนตำเศรษฐกถจเนมืถิ่องจตำกกตำรพวัฒนตำ
แหลว่งอจุตสตำหกรรมชตำยฝปัฝั่งทะเลภตำคตะววันออกทตตำใหท้จวังหววัดชลบจุรดี และระยองเปป็นเมมืองทดีถิ่รตำยไดท้ตว่อ
หวัวสมูงสจุด 4
ผลกตำรศศึกษตำ

1.ตตตำนตำนพระนตำงกตำไวกวับพระเจท้ตำพรหมทวัต 5 ตตตำ นตำนกลว่ตำววว่ตำ มดีเมมือง ๆ หนศึถิ่งตวัตั้งอยมูว่ ณ
เชถงเขตำสระบตำปมดีเจท้ตำผมูท้ครองเมมืองสมืบรตำชสวันตถวงศธ์มตำหลตำยสมวัย จนถศึงสมวัยของพระเจท้ตำพรหมทวัตซศึถิ่งมดี
โอรสกวั บอวั ครมเหสดี 2 พระองคธ์ คมือ พระไวยทวั ต และพระเกตจุ ทวัต ตว่อ มตำพระมเหสดีสถตั้นพระชนมธ์
พระเจท้ตำพรหมทวัตจศึงมดีมเหสดีใหมว่มดีพระนตำมวว่ตำ พระนตำงกตำไวมดีโอรสดท้วยกวัน 1 พระองคธ์ ไมว่ปรตำกฏ
พระนตำม พระนตำงกตำไวมดีรมูปสมบวัตถควตำมงตำมเปป็นเลถศ ตท้องกตำรใหท้บจุตรของตนขศึนตั้ ครองรตำชยธ์แทนพระ
บถดตำตว่อไป จศึงทมูลขอใหท้พระเจท้ตำพรหมทวัตสว่งพระโอรสทวัตั้งสองไปสรท้ตำงเมมืองใหมว่ในทดีถิ่กวันดตำร เมมืถิ่อ
พระเจท้ตำพรหมทวัตไดท้ฟปังแลท้วทรงถตำมควตำมเหห็นในทดีถิ่ประชจุมขจุนนตำง ทจุกคนกห็เหห็นดดีดท้วย พระไวยทวัตกวับ
พระเกตจุทวัตจตตำใจตท้องไปสรท้ตำงเมมืองใหมว่ โดยขอควัดเลมือกคนไปดท้วย เอตำเฉพตำะคนหนจุว่มฉกรรจธ์แขห็งแรง
มดีฝฝีมมือในกตำรรบ พรท้อมทวัตั้งแบว่งครอบครวัวผมูท้คนพลเมมืองพตำกวันไปสรท้ตำงเมมืองใหมว่เรดีย กเมมืองนวัตั้นวว่ตำ
"เมมืองสตำมสถบ" ปปัจจจุบวันอยมูว่ในเขตอตตำเภอโปป่งนตตั้ตำรท้อนใกลท้ชตำยแดนกวัมพมูชตำ พระไวยทวัตกวับพระเกตจุทวัต
รดีบเรว่งซว่องสจุมผมูท้คนไวท้เปป็นกตตำลวัง เมมืถิ่อพระเจท้ตำพรหมทวัตสถตั้นพระชนมธ์พระนตำงกตำไวจศึงแตว่งตวัตั้งบจุตรของ
ตนเปป็นเจท้ตำเมมืองแทน เนมืถิ่องจตำกพระโอรสยวังทรงพระเยตำวธ์พระนตำงจศึงเปป็นผมูท้สตตำเรห็จรตำชกตำรแทน ชตำว
บท้ตำนจศึง เรดีย กเมมือ งนวัตั้ น วว่ ตำเมมื อ งกตำไว ฝป่ตำ ยพระไวยทวั ต กวั บ พระเกตจุ ทวั ต ทรตำบเรมืถิ่ อ งวว่ ตำ พระรตำชบถ ดตำ
สถตั้นพระชนมธ์จศึงยกทวัพลงมตำเพมืถิ่อชถงเมมืองคมืน กองทวัพของพระไวยทวัตกวับพระเกตจุทวัตสมูท้กตตำลวังกองทวัพ
ของพระนตำงกตำไวไมว่ไดท้ จศึงถอยทวัพไปและขอกตตำลวังจตำกกษวัตรถยธ์ขอมซศึถิ่งประทวับอยมูว่ ณ เมมืองนครธม
ชว่วยแกท้แคท้นโดยสวัญญตำวว่ตำ ถท้ตำตดีเมมืองไดท้แลท้วจะแบว่งเมมืองใหท้กศึถิ่งหนศึถิ่ง กษวัตรถยธ์ขอมสว่งกองทวัพมตำชว่วย
และยกมตำตวัตั้งพลวับพลตำพวักพลอยมูว่นอกเมมือง ตตตำบลทดีถิ่พวักพลนดีตั้เรดียกวว่ตำ "พลวับพลตำ" ในปปัจจจุบวันบรถเวณนดีตั้
เรดียกวว่ตำ ตตตำบลพลวับพลตำ อตตำเภอเมมือง จวังหววัดจวันทบจุรดี เมมืถิ่อสว่งคนไปเจรจตำไมว่ไดท้ผลกองทวัพของพระ
ไวยทวัตและขอมกห็เขท้ตำตดีเมมืองกตำไว พระนตำงกตำไวเหห็นวว่ตำ สมูท้ไมว่ไดท้จศึงขนทรวัพยธ์สมบวัตถขศึตั้นหลวังชท้ตำงและหนดี
ออกมตำไดท้ทตำงประตมูเมมืองดท้ตำนทถศใตท้ เมมืถิ่อกองทวัพของพระไวยทวัตเขท้ตำเมมืองไดท้กห็ใหท้ทหตำรตถดตตำมไป
พระนตำงกตำไวเหห็นวว่ตำจวนตวัวกห็เอตำทองเพชรพลอยออกหวว่ตำนโปรย เพมืถิ่อลว่อทหตำรขท้ตำศศึกใหท้พะวงเกห็บ
ทอง แลท้วรดีบหนดีลงเรมือสถตำนทดีถิ่ทดีถิ่พระนตำงกตำไวหวว่ตำนทองคตตำไวท้เรดียกวว่ตำ "บท้ตำนทองทวัถิ่ว" ปปัจจจุบวันกห็คมือ
บรถเวณววัดทองทวัถิ่วพะเนดียดชท้ตำงกห็ยวังอยมูว่จนบวัดนดีตั้ทตตำดท้วยศถลตำแลง ตตตำนตำนเรมืถิ่องนตำงกตำไวเปป็นตตตำนตำนทดีถิ่
บว่งบอกถศึงประววัตถชมืถิ่อบท้ตำนนตำมเมมืองของจวันทบจุรดี ซศึถิ่งปรตำกฏอยมูว่ในตตตำนตำนเรมืถิ่องนดีตั้ เชว่น พะเนดียด กตำไว
สตำมสถบ พลวับพลตำ และทองทวัถิ่ว
ควตำมสตตำ ควัญของตตตำ นตำนกวับภมูมถนตำมในจวังหววั ดจวันทบจุรดีหลตำยชจุมชนในปปัจจจุบวัน เชว่น บท้ตำน
พลวับพลตำและววัดทองทวัถิ่ว ทดีถิ่ววัดทองทวัถิ่วศตำสตรตำจตำรยธ์บวสเซอลถเยรธ์เหห็นวว่ตำนว่ตำจะเปป็นศถลปะของพวก
จตำมมตำกกวว่ตำขอมประมตำณพจุทธศตวรรษทดีถิ่ 12 ตอนปลตำยถศึงพจุทธศตวรรษทดีถิ่ 13 บรถเวณชจุมชนบท้ตำน
เมมืองทดีถิ่ววัดทองทวัถิ่วและบท้ตำนพะเนดียดจศึงมดีกตำรตถดตว่อกวับกลจุว่มบท้ตำนเมมืองขอมสมวัยกว่อนพระนคร 6 แสดง
ควตำมสวัมพวันธธ์กวับอตำณตำจวักรขอมทดีถิ่นครธมและอตำณตำจวักรจตำมปตำ
จวังหววัดจวันทบจุรดีและจวังหววัดตรตำดมดีเรมืถิ่องเลว่ตำเกดีถิ่ยวกวับพระนตำงกตำไว จวังหววัดจวันทจุบรดีนตตำ มตำใชท้
อธถบตำยประววัตถเมมืองพะเนดียดชตำวบท้ตำนเรดียกกวันวว่ตำเมมืองพระนตำงกตำไว ปปัจจจุบวันทดีถิ่เมมืองพะเนดียดมดีศตำล

แมว่ยว่ตำกตำไวเปป็นทดีถิ่เคตำรพสวักกตำระของประชตำชนในแถบนวัตั้น ตตตำนตำนพระนตำงกตำไวยวังเชมืถิ่อมโยงอธถบตำย
กตตำเนถดของชตำตถพวันธจุธ์ของชนดวัตั้งเดถมในจวังหววัดจวันทจุบรดี เชมืถิ่อวว่ตำพระนตำงกตำไวเปป็นบรรพบจุรจุษของชองทดีถิ่
อตตำเภอบว่อไรว่ จวังหววัดตรตำดมดีตตตำ นตำนพระนตำงกตำไวขนทรวัพยธ์สมบวัตถใสว่เรมือสตตำ เภตำมตำ โดยใสว่ตจุว่มไวท้ไดท้
จตตำนวนถศึงแสนตจุว่มแลท้วเอตำววัวมตำเทดียมทรวัพยธ์สถนทวัตั้งแสนตจุว่มนวัตั้นไปฝปังทตตำใหท้เกถดบท้ตำนแสนตจุว่มและทจุว่งววัว
หถน 7
ตตตำนตำนนดีตั้มดีควตำมสวัมพวันธธ์กวับเมมืองอถนทปปัตถตำตตำมตตตำนตำนเปป็นชมืถิ่อทดีถิ่ชตำวไทยหรมือในสตตำเนดียงไต
และลตำวสมวัยกว่อนใชท้เรดียกอตำณตำจวักรเขมรโบรตำณดวังจะพบในตตตำนตำนตว่ตำง ๆ เสมอ เขมรยจุครตำชธตำนดีทดีถิ่
นครธมหรมือศรดียโศธรปจุระไมว่พบคตตำเรดียกเรดียกเมมืองหลวงในยจุคนวัตั้นวว่ตำนครอถนทปปัตถตำ มดีเพดียงชมืถิ่อเมมือง
อถนทรปจุระเมมืองหลวงสมวัยพระเจท้ตำชวัยวรรมวันทดีถิ่ 2 พ.ศ.1345 นครอถนทปปัตถตำมดีปรตำกฏอยมูว่ในเอกสตำร
และจตำรศึกเขมรรจุว่นหลวังใน พ.ศ. 19758 พระเจท้ตำพรหมทวัตในตตตำนตำนแสดงใหท้เหห็นควตำมสตตำควัญของ
กตำรเผยแพรว่ศตำสนตำพจุทธยจุคแรกในเอเชดียอตำคเนยธ์หรมือทดีถิ่รมูท้จวักกวันวว่ตำเปป็นววัฒนธรรมทวตำรดดี ตตตำนตำนระบจุ
ชมืถิ่อพระเจท้ตำพรหมทวัตซศึถิ่งเปป็นตตตำแหนว่งมหตำรตำชตำทดีถิ่ปกครองเมมืองพตำรตำณสดี แควท้นกตำสดี 9 เปป็นจจุดเรถถิ่มตท้น
กตำรเผยแพรว่ศตำสนตำพจุทธในอถนเดดียสมวัยพจุทธกตำลทดีถิ่ปป่ตำอถสถปตนะมฤคทตำยววัน แควท้นกตำสดีเปป็นมหตำชน
บทสมวัย พจุ ท ธกตำล พระรตำชตำแหว่ ง แควท้ น กตำสดี เ ปป็ น ตท้ น กตตำ เนถ ด ของตระกมู ล ศตำกยะและโกลถ ย ะของ
พระพจุทธองคธ์ พระเจท้ตำกตำสดีพระนตำมวว่ตำพรหมทวัตทรงเปป็นกษวัตรถยธ์มวัถิ่งควัถิ่งมดีพระรตำชทรวัพยธ์ พระรตำช
สมบวัตถ มดีรดีตั้พล มดีพระรตำชพตำหนะมตำก มดีพระรตำชอตำณตำจวักรใหญว่ มดีคลวังศตำสตรวจุธยจุทธภวัณฑธ์และคลวัง
ธวัญญตำหตำรบรถบมูรณธ์ กตำรเผยแพรว่พจุทธศตำสนตำเขท้ตำมตำในภตำคตะววันออกยจุคแรกมดีหลวักฐตำนสมวัยทวตำรดดี
ในบรถเวณลจุว่มนตตั้ตำบตำงปะกง ตตตำนตำนทดีถิ่กลว่ตำวถศึงพระเจท้ตำพรหมทวัตยวังมดีทดีถิ่เมมืองพถมตำยและภมูมถนตำมในภตำค
อดีสตำน รวมทวัตั้งตตตำนตำนทท้องถถนถิ่ ภตำคอมืถิ่น ๆ และววัฒนธรรมทวตำรวดดี

เมมืองพะเนนียดจจังหวจัดจจันทบบุรนี

วจัดทองทจัทั่วจจังหวจัดจจันทบบุรนี

2.ตตตำนตำนเจท้ตำศรดีมหตำรตำชตำ ศรดีมหตำรตำชตำเดถมเปป็นพระปรมตำภถไธยของกษวัตรถยธ์วงศธ์ไศเลนทรธ์
แหว่งศรดีวถชวัยในพจุทธศตวรรษทดีถิ่ 14 จตำกศถลตำจตำรศึกววัดเสมตำเมมือง จวังหววัดนครศรดีธรรมรตำช ภตำษตำสวัน
ตกฤต พ.ศ.1318 ดท้ตำนหลวังเปป็นกตำรเยถนยอพระเกดียรตถของพระเจท้ตำศรดีมหตำรตำชในรตำชวงศธ์ไศเลนทรธ์
ควตำมวว่ตำ “...ทรงเปป็นหวัวหนท้ตำแหว่งไศเลนทรวงศธ์ ทรงพระนตำมศรดีมหตำรตำช....” ตว่อมตำศรดีมหตำรตำชตำ
กลตำยเปป็นตตตำ แหนว่งทตำงกตำรเมมืองของบท้ตำนเมมืองในเขตเมมืองนครศรดีธรรมรตำชซศึถิ่งสวัมพวันธธ์กวับเมมือง
เพชรบจุรดี รตำวกลตำงพจุ ทธศตวรรษทดีถิ่ 19 กว่อ นกตำรสถตำปนตำกรจุ งศรดีอยจุ ธยตำอยว่ตำ งเปป็น ทตำงกตำรเมมืถิ่อ
พ.ศ.1893 ในตตตำนตำนเมมืองนครศรดีธรรมรตำชกลว่ตำวถศึงพระพนมทะเลศรดีมเหสววัสดถทรตำธถรตำชกษวัตรถยธ์
พระบวรเชษฐตำพระรตำชกจุมตำร ศรดีมหตำรตำชตำปรตำกฏชมืถิ่อวว่ตำเปป็นลมูกของพระพนมววังและนตำงสะเดดียง
ทองผมูท้สรท้ตำงเมมืองนครดอนพระทดีถิ่รท้ตำงเพรตำะไขท้หว่ตำ เมมืถิ่อพระพนมววังถศึงแกว่กรรม ศรดีมหตำรตำชตำนตตำ เอตำ
เอกสตำรบท้ตำนเมมืองนครศรดีธรรมรตำชและเมมืองขศึตั้นเขท้ตำมตำเฝฝ้ตำกษวัตรถยธ์แหว่งเมมืองเพชรบจุรดี กษวัตรถยธ์เพชรบจุรดี
สว่งศรดีมหตำรตำชตำกลวับออกไปเปป็นเจท้ตำเมมืองนคร ตว่อมตำเมมืองนครกลวับเกถดไขท้หว่ตำรท้ตำงอดีกครวัตั้ง ทตำงกรจุง
ศรดีอยจุธยตำจศึงสว่งขจุนอถนทตำรตำไปเปป็นศรดีมหตำรตำชตำ ณ เมมืองนคร ตตตำแหนว่งศรดีมหตำรตำชตำครวัตั้งนดีตั้ไมว่ไดท้เปป็น
เจท้ตำเมมือง แตว่ทตตำหนท้ตำทดีถิ่ทตำงศตำสนตำเปป็นผมูท้ดมูแลทตตำสตำรบตำญชดีวว่ตำดท้วยทดีถิ่นตำจวังหวัน คมือนตำทดีถิ่มดีไพรว่ทตตำสว่งเปป็น
สว่วยขศึตั้นกวับววัด ทตตำบวัญชดีขท้ตำพระโยมสงฆธ์คมือบวัญชดีทะเบดียนขท้ตำทตำษทดีถิ่ตท้องทตตำงตำนใหท้กวับววัดและพระ เมมืถิ่อ
ปฝี พ.ศ.1861 พระศรดีมหตำรตำชตำถศึงแกว่กรรม โปรดใหท้ขท้ตำหลวงออกไปเปป็นศรดีมหตำรตำชตำ แตว่งพระธรรม
ศตำลตำทตตำ ระเบดี ย งลท้ อ มพระธตำตจุ แลท้ ว ใหท้ ไ ปกถ น เมมื อ งลตำนตะกตำหรมื อ อตตำ เภอลตำนสกตำในจวั ง หววั ด
นครศรดี ธ รรมรตำชปปั จ จจุ บวั น จตำรศึ ก บนลตำนเงถ น ภตำษตำไทยพบในกรจุ ววั ด มหตำธตำตจุ จวั ง หววั ด
พระนครศรดีอยจุธยตำซศึถิ่งขจุนหลวงพงวัถิ่วและมหตำเถรธรรมกวัลปป์ญตำณเรถถิ่มสรท้ตำง พ.ศ 1914-1931. กลว่ตำว
ถศึ ง ขจุน ศรดี รวั ตนตำกรสรท้ ตำ งพระพถ ม พธ์ อจุ ทถศ อตำนถส งสธ์ ถ วตำยสมเดห็ จ พระรตำมตำธถ บ ดดี แ ละสมเดห็ จ พระศรดี
รตำชตำธถรตำช เจท้ตำนตำยซศึถิ่งมดีเชมืตั้อสตำยของกษวัตรถยธ์จตำกอโยธยตำมตำตวัตั้งบท้ตำนเมมืองทตำงรถมสมจุทรทดีถิ่นครเพชรบจุรดี
และสว่งทมูตไปยวังรตำชสตตำนวักจดีน ตรงกวับบวันทศึกในเอกสตำรจดีนทดีถิ่ระบจุเปป็นทตำงกตำรเมมืถิ่อ พ.ศ.1837 เมมือง

เพชรบจุ รดี ทตตำ นตำเกลมื อ ไดท้ ผ ลดดี มดี เรมื อ สตตำ เภตำจดี น มตำคท้ ตำ ขตำยและซมืตั้ อ ไมท้ ฝ ตำงกลวั บ ไป ตตตำ นตำนเมมื อ ง
นครศรดีธรรมรตำชบวันทศึกวว่ตำในชว่วงเวลตำเดดียวกวับพระพนมทะเล ฯ แหว่งเมมืองเพชรบจุรดีสว่งเจท้ตำศรดีมหตำ
รตำชตำไปชว่ วยจวัดกตำรหวัว เมมือ งในคตำบสมจุท รมลตำยมู และไดท้สว่ งเจท้ ตำศรดีพ ระพดีถิ่ เลดีตั้ย งไปกถนเมมือ งแพรก
ปปัจจจุบวันคมืออตตำเภอสรรคบจุรดี สมวัยตว่อมตำมดีประเพณดีสว่งเจท้ตำนตำยสมวัยแรกของกรจุงศรดีอยจุธยตำในตตตำแหนว่ง
สมเดห็ จ พระศรดี รตำชตำธถร ตำชไปครองเมมือ งแพรก จศึ งไดท้ส รท้อยเปป็ นเมมือ งแพรกศรดีร ตำชตำไปดท้ ว ย กรจุ ง
ศรดีอยจุธยตำสว่งเจท้ตำนตำยไปครองเมมืองแพรกครวัตั้งสจุดทท้ตำยในสมวัยพระอถนทรตำชตำสว่งเจท้ตำยดีถิ่ไปครองเมมืองเมมืถิ่อ
พ.ศ.1964 ในกฎหมตำยทตตำเนดียบศวักดถนตำทหตำรหวัวเมมืองเมมืถิ่อ พ.ศ.1997 ตตตำแหนว่งศรดีมหตำรตำชตำยท้ตำยไป
เปป็นหลวงศรดีมหตำรตำชตำ เจท้ตำกรมอตำษตำจตำมรวบรวมชตำวจตำม ชวตำ มลตำยมูกลจุว่มแขกมลตำยมูเขท้ตำดท้วยกวัน
สว่วนใหญว่เปป็นคนทดีถิ่มดีเชมืตั้อสตำยมตำจตำกทตำงคตำบสมจุทรและชตำยฝปัฝั่งทะเลทตำงใตท้ ศรดีมหตำรตำชตำจศึงเปป็น
ตตตำ แหนว่งเจท้ตำนตำยเมมืองนครศรดีธรรมรตำชทดีถิ่มดีควตำมสวัมพวันธธ์ใกลท้ชถดขศึตั้นตรงตว่อเมมืองเพชรบจุรดีในพจุทธ
ศตวรรษทดีถิ่ 19 มดีรว่องรอยทดีถิ่อตำจเชมืถิ่อมโยงศรดีรตำชตำเปป็นทดีถิ่รวบรวมชจุมชนแถบชตำยทะเลรอบอว่ตำวไทย
ควตำมสตตำควัญของเกตำะสดีชวังกวับกตำรเดถนเรมือเลดียบชตำยฝปัฝั่ง ศรดีรตำชตำหรมือในชมืถิ่อเอกสตำรเกว่ตำศรดีมหตำรตำชตำ
ปปัจจจุบวันเปป็นอตตำเภอหนศึถิ่งของจวังหววัดชลบจุรดี เกตำะสดีชวังและศรดีรตำชตำจศึงนว่ตำจะเปป็นสถตำนทดีถิ่รมูท้จวักกวันดดีของ
นวักเดถนทตำงทดีถิ่ผว่ตำนอว่ตำวไทยและบท้ตำนเมมืองแถบคตำบสมจุทร เรมืถิ่องเลว่ตำของเจท้ตำศรดีมหตำรตำชตำเสมมือนเปป็น
วดีรบจุรจุษของชจุมชนทดีถิ่สวัมพวันธธ์กวับกตำรเดถนเรมือเลดียบชตำยฝปัฝั่งทะเลรอบอว่ตำวไทย และกตำรรวับรมูท้เรมืถิ่องรตำวของ
ศรดีรตำชตำแบบมจุขปตำฐะ 10
ปรตำกฏวว่ตำยวังคงเรดียกชมืถิ่อชจุมชนศรดีมหตำรตำชตำจนถศึงสมวัยรวัตนโกสถนทรธ์ ในนถรตำศเมมืองแกลงยวัง
เรดียกชมืถิ่อชจุมชนนดีตั้วว่ตำศรดีมหตำรตำชตำ 11 ววัดศรดีมหตำรตำชตำ อตตำเภอศรดีรตำชตำ จวังหววัดชลบจุรดี ววัดศรดีมหตำรตำชตำ
ปรตำกฏชมืถิ่อในทตตำเนดียบววัดตวัตั้งแตว่ปฝี พ.ศ.2374 ซศึถิ่งอยมูว่ในชว่วงเวลตำทดีถิ่สจุนทรภมูว่มดีชดีวถตอยมูว่ แตว่ในประววัตถววัด
ระบจุวว่ตำเดถมววัดศรดีมหตำรตำชตำเรดียกวว่ตำ “ววัดศรดีรตำชตำ” ตตำมชมืถิ่อตตตำบล ชตำวบท้ตำนศรดีรตำชตำรว่วมกวันสรท้ตำงเปป็น
ววัดในคณะธรรมยจุตนถกตำย 12
ชมืถิ่อศรดีมหตำรตำชตำยวังไดท้ใชท้มตำถศึงสมวัยรวัชกตำลทดีถิ่ 5 แหว่งกรจุงรวัตนโกสถนทรธ์ สมเดห็จพระศรดี สวรถ
นทถรตำ บรมรตำชเทวดี พระพวันววัสสตำอวัยยถกตำเจท้ตำ ทรงเปป็นผมูท้ขอพระรตำชทตำนวถสจุงคตำมสดีมตำ และภตำยหลวัง
ไดท้ทรงพระกรจุณตำโปรดเกลท้ตำพระรตำชทตำนชมืถิ่อวว่ตำ “ววัดเกตำะลอยศรดีมหตำรตำชตำ” 13 ตตตำนตำนเจท้ตำศรดี
มหตำรตำชตำมดีควตำมสวัมพวันธธ์กวับภมูมถนตำมอตตำเภอศรดีรตำชตำในจวังหววัดชลบจุรดี ยอรธ์ช เซเดซธ์เหห็นวว่ตำรตำชวงศธ์ไศ
เลนทรตำหรมือกษวัตรถยธ์แหว่งภมูเขตำทรงครอบครองตอนกลตำงของเกตำะชวตำ พระนตำมกษวัตรถยธ์แหว่งภมูเขตำนดีตั้
ทตตำ ใหท้รตตำ ลศึกถศึงพระนตำมกษวัตรถยธ์แหว่งฟมูนวัน รตำชวงศธ์ไศเลนทรตำแหว่งชวตำทรงนวับถมือพจุทธศตำสนตำเชว่น
เดดียวกวับกวับกษวัตรถยธ์องคธ์ทท้ตำย ๆ ของฟมูนวัน และทรงกว่อสรท้ตำงปมูชนดียสถตำนทตำงพจุทธศตำสนตำใหญว่ ๆ ขศึตั้น
ในตอนกลตำงของเกตำะนดีตั้14
ตตตำนตำนเมมืองนครศรดีธรรมรตำชและตตตำนตำนเมมืองเพชรบจุรดีไดท้บวันทศึกเรมืถิ่องรตำวของเจท้ตำศรดีมหตำ
รตำชตำไวท้อยว่ตำงตว่อเนมืถิ่องมตำกทดีถิ่สจุด ในสว่วนทดีถิ่เกดีถิ่ยวขท้องกวับววัฒนธรรมมอญ ลวังกตำและขอมกลว่ตำวถศึงใน
ตตตำนตำนพระธตำตจุเมมืองนครศรดีธรรมรตำชและตตตำนตำนเมมืองนครศรดีธรรมรตำชไดท้กลว่ตำวถศึง “ผขตำวอรถยพงศธ์
จตำกเมมืองหงสตำวดดีซศึถิ่งใชท้สตตำเภตำจะไปลวังกตำ สตตำเภตำแตกมตำขศึตั้นฝปัฝั่งทดีถิ่ปตำกพนวัง พญตำศรดีธรรมตำโศกรตำชจศึง

ใหท้กลวับไปยวังหงสตำวดดี นถมนตธ์สงฆธ์มตำยวังนครศรดีธรรมรตำชสององคธ์คมือ มหตำปเรดียนทศศรดี และมหตำเถร
สวัจจตำนจุเทพเพมืถิ่อชว่วยกว่อสรท้ตำงพระธตำตจุ เมมืถิ่อเสรห็จแลท้วไดท้ไปนถมนตธ์สงฆธ์มตำจตำกลวังกตำทตตำพถธดีฉลองพระ
ธตำตจุ” ตตตำ นตำนยวังไดท้กลว่ตำวถศึงควตำมสวัมพวันธธ์กวับนครอถนทปปัตบจุรดี โดยทดีถิ่พญตำศรดีธรรมตำโศกรตำช พญตำ
จวันทรภตำณจุและพญตำพงศธ์สจุรตำหะขดีถิ่ชท้ตำงดวัตั้นดงหนดีไขท้หว่ตำมตำจตำกนครอถนทปปัตบจุรดี 15 นอกจตำกจะกลว่ตำวถศึง
อตำณตำจวักรศรดีอยจุธยตำแลท้วยวังมดีควตำมสวัมพวันธธ์กวับววัฒนธรรมคนไทยเชมืตั้อสตำยจดีนและเมมืองทว่ตำชตำยทะเล
รอบอว่ตำวไทย

วจัดศรนีมหาราชาเกาะลอยจจังหวจัดชลบบุรนี

วจัดศรนีมหาราชาจจังหวจัดชลบบุรนี

3.ตตตำนตำนพระนตำงแหลมเทดียนและพระเจท้ตำออว่ทอง 16 ปรตำกฏในตตตำนตำนอตตำเภอสวัตหดีบ ตตำม
ตตตำนตำนเลว่ตำวว่ตำมดีกษวัตรดียธ์องคธ์หนศึถิ่งชมืถิ่อพระเจท้ตำอมูว่ทอง ไดท้เสดห็จมตำในปป่ตำพรท้อมมหตำดเลห็กคนหนศึถิ่งไดท้พบ
บว่อนตตั้ตำสองบว่อ บว่อหนศึถิ่งเปป็นนตตั้ตำกรด อดีกบว่อหนศึถิ่งเปป็นนตตั้ตำทถพยธ์ ปรตำกฏคตตำอธถบตำยทดีถิ่ปตำกบว่อวว่ตำ ผมูท้ใดลงไป
ในบว่อนตตั้ตำกรด เมมืถิ่อตตำยจะมดีฟองขศึตั้นมตำ เมมืถิ่อตวักฟองนวัตั้นมตำใสว่ในบว่อนตตั้ตำทถพยธ์ ผมูท้นวัตั้นจะกลวับมดีชดีวถตและมดี
รมูปงตำมกวว่ตำเดถม พระเจท้ตำอมูว่ทองจศึงตกลงกวับมหตำดเลห็กจะลงไปในบว่อนตตั้ตำกรดกว่อน แลท้วใหท้มหตำดเลห็กตวัก
ฟองไปใสว่ในบว่อนตตั้ตำทถพยธ์ กห็ฟฟฟื้นคมืนชดีพกลวับเปป็นผมูท้มดีรมูปงตำม ครวัตั้นเมมืถิ่อมหตำดเลห็กลงไปในบว่อนตตั้ตำกรดบท้ตำง
พ ร ะ เ จท้ ตำ อมูว่ ท อ ง ก ลวั บ ไ มว่ ชว่ ว ย แ ลท้ ว เ ดถ น ท ตำ ง จ ตำ ก ไ ป
เมมืถิ่อครบเจห็ดววันไดท้มดีฤๅษดีตนหนศึถิ่งมตำพบและตวักฟองไปใสว่บว่อนตตั้ตำทถพยธ์ มหตำดเลห็กกห็ฟฟฟื้นคมืนชดีพ
มหตำดเลห็ ก ตท้ อ งกตำรแกท้ แ คท้ น แมท้ ฤๅ ษดี จ ะทวั ด ทตำนอยว่ ตำ งไรกห็ ไ มว่ ย อม ฤๅษดี จศึ ง ถตำมวว่ ตำ อยตำกเปป็ น อะไร
มหตำดเลห็กตอบวว่ตำอยตำกเปป็นหว่ตำ ฤๅษดีจศึงบอกวว่ตำถท้ตำเปป็นหว่ตำแลท้วจะไมว่สตำมตำรถกลวับเปป็นคนไดท้อดีก จตำกนวัตั้น
หว่ตำกห็พยตำยตำมตถดตตำมพระเจท้ตำอมูว่ทอง พระเจท้ตำอมูว่ทองทรตำบกห็หนดีมตำถศึงสวัตหดีบ นตตำหดีบมตำดท้วยเจห็ดใบและ
เอตำเครมืถิ่องทรงของกษวัตรถยธ์ใสว่ลงในหดีบหกใบ อดีกใบหนศึถิ่งใชท้เปป็นทดีถิ่ซว่อนพระองคธ์ จตำกนวัตั้นไดท้มตำสรท้ตำง

เมมืองทดีถิ่แหลมเทดียนในปปัจจจุบวัน สว่วนหดีบเจห็ดใบนวัตั้นไดท้บรรทจุกมตำทตำงทะเล หว่ตำพยตำยตำมตถดตตำมหตำ
พระเจท้ตำอมูว่ทองจนถศึงสวัตหดีบ กห็พบและกถนพระเจท้ตำอมูว่ทองไดท้สตตำเรห็จ
ในตตตำ นตำนเจท้ตำแมว่แหลมเทดียนกลว่ตำวถศึงพระรตำชตำทรงพระนตำมวว่ตำพระเจท้ตำอมูว่ทองเปป็นโอรส
พระยตำแกรกไดท้มตำสรท้ตำงววังอยมูว่ทดีถิ่สวัตหดีบ ววันหนศึถิ่งพระองคธ์เสดห็จประพตำสนอกเมมือง มดียวักษธ์ตนหนศึถิ่งผว่ตำน
มตำพบเขท้ตำจศึงตรงเขท้ตำจวับพระองคธ์ตกใจหนดีกลวับเมมืองแลท้วเลว่ตำเรมืถิ่องใหท้มเหสดีคมือพระนตำงแหลมเทดียนฟปัง
มเหสดีจศึงจจุดเทดียนเลว่มหนศึถิ่งอธถษฐตำนขอใหท้เทวดตำชว่วยคจุท้มครอง แลท้วสรท้ตำงหดีบเหลห็กขนตำดใหญว่เจห็ดหดีบ
ใหท้พระเจท้ตำอมูว่ทองลงไปซว่อนตวัวในหดีบใบหนศึถิ่ง แลท้วนตตำ หดีบทวัตั้งเจห็ดมตำผมูกตถดกวันหยว่อนลงทะเลบรถเวณ
เกตำะพระ แตว่ยวักษธ์ไดท้ตตำมมตำถศึงและกวัดหดีบพระเจท้ตำอมูว่ทองสถตั้นพระชนมธ์ มเหสดีตรอมใจสถตั้นพระชนมธ์ตตำม
คตตำ วว่ ตำ แ ห ล ม เ ทดี ย น ถมื อ เ อ ตำ ม ตำ จ ตำ ก ก ตำ ร ทดีถิ่ ม เ ห สดี จจุ ด เ ทดี ย น บมู ช ตำ เ ท ว ด ตำ
ตตตำนตำนพระนตำงจอมเทดียนอดีกตตตำนตำนหนศึถิ่งมดีเรมืถิ่องเลว่ตำวว่ตำมดีนครแหว่งหนศึถิ่ง กษวัตรถยธ์ผมูท้ปกครองชมืถิ่อ
พระเจท้ตำเขมรถนทรธ์ มดีมเหสดีชมืถิ่อพระนตำงอถนทถรตำ มดีพระธถดตำผมูท้มดีผถวพรรณงดงตำมเหมมือนยอดของเปลว
เทดียน จศึงใหท้พระนตำมวว่ตำ พระนตำงจอมเทดียน นครนดีตั้มดีปมูใหญว่ศวักดถดิ์สถทธถดิ์เฝฝ้ตำรวักษตำเมมือง ทดีถิ่อยมูว่ของพญตำปมู
เรดียกวว่ตำบว่อปมู ตว่อมตำพระนตำงจอมเทดียนถมูกอตตำมตำตยธ์ใสว่ควตำมวว่ตำ เปป็นชมูท้รตำชองครวักษธ์ พระนตำงจอม
เทดียนตท้องกตำรใหท้รตำชองครวักษธ์หนดีไปโดยพระนตำงไดท้มอบแหวนและสรท้อยใหท้เพมืถิ่อใชท้แลกเปลดีถิ่ยนเปป็น
เงถนทองในระหวว่ตำงทตำง เมมืถิ่อกษวัตรถยธ์มตำพบเขท้ตำกห็ใหท้นตตำรตำชองครวักษธ์ไปประหตำร พระนตำงจอมเทดียน
เสดียพระทวัยจศึงไดท้ประกตำศตว่อเทวดตำอตำรวักษธ์วว่ตำ พระนตำงไมว่เคยคถดเรมืถิ่องชมูท้สตำวกวับรตำชองครวักษธ์ ดท้วย
ควตำมสวัตยธ์นดีตั้พระนตำงขอสละชดีวถตและขอใหท้พระนตำมของพระนตำงอยมูว่คมูว่ฟฝ้ตำดถนตลอดไป แลท้วพระนตำงกห็
กลวัตั้นพระทวัยสถตั้นพระชนมธ์ ณ ชตำยหตำดนวัตั้น เมมืถิ่อกษวัตรถยธ์มตำพบจศึงนตตำพระศพไปฝปังไวท้ พรท้อมกวับสรท้ตำงววัด
ใหท้ชมืถิ่อวว่ตำ ววัดจอมเทดียนแลท้วใหท้เอตำสมบวัตถของพระนตำงใสว่ไวท้ในบว่อปมู จตำกนวัตั้นไดท้ยท้ตำยบท้ตำนเมมืองไปอยมูว่ทดีถิ่
เขตำลวับแล หตำดพระนตำงจอมเทดียน ตว่อมตำไดท้เหลมือชมืถิ่อเพดียง หตำดจอมเทดียน ววัดพระนตำงจอมเทดียน คมือ
ววัดนตำจอมเทดียน ในปปัจจจุบวัน สถตำนทดีถิ่ฆว่ตำรตำชองครวักษธ์ปปัจจจุบวันชตำวบท้ตำนเรดียกวว่ตำ เกตำะเจท้ตำตวัตั้งอยมูว่ทท้ตำยววัด
นตำจอมเทดียน สว่วนเขตำลวับแลเชมืถิ่อกวันวว่ตำคมือ ภมูเขตำทดีถิ่อยมูว่ในเขตววัดญตำณสวังวรตำรตำม ฯ สว่วนบว่อปมูยวังคงอยมูว่
บรถเวณทท้ตำยววัดนตำจอมเทดียน อตตำเภอสวัตหดีบ
ตตตำนตำนเรมืถิ่องวงศธ์ของพระเจท้ตำอมูว่ทองทวัตั้งหมดมดีใน 3 ตตตำนตำน คมือ ตตตำนตำนทดีถิ่ 1 ตตตำนตำนทท้ตำวแสน
ปม 17 ตท้นเรมืถิ่องพงศตำวดตำรกรจุงศรดีอยจุธยตำฉบวับกรมพระปรมตำนจุชถตชถโนรส พระเจท้ตำอมูว่ทองเปป็นลมูกทท้ตำว
แสนปมเจท้ตำเมมืองเทพนครและไดท้เปป็นผมูท้สรท้ตำงกรจุงศรดีอยจุธยตำเปป็นอมูว่ทองเทพนคร ตตตำนตำนทดีถิ่ 2 ตตตำนตำน
เรมืองพระเจท้ตำอมูว่ทองในพงศตำวดตำรเหนมือ วว่ตำพระเจท้ตำอมูว่ทองกวับพระเชษฐตำอพยพลงมตำจตำกเมมืองฉเชดียง
หลวง ลงมตำสวรรคเทวโลกแลท้วมตำครองกรจุงศรดีอยจุธยตำ เปป็นอมูว่ทองฉเชดียงหลวง ตตตำนตำนทดีถิ่ 3 ตตตำนตำน
เมมืองนครศรดีธรรมรตำชกลว่ตำวถศึงพระเจท้ตำอมูว่ทองเปป็นลมูกทท้ตำวพถชวัยเทพเชดียงกวตำเปป็นเจท้ตำกรจุงศรดีอยจุธยตำเปป็น

อมูว่ทองอยจุธยตำ 18 ในพงศตำวดตำรฉบวับววันวลถต 19 ไดท้กลว่ตำวถศึงไวท้วว่ตำพระเจท้ตำอมูว่ทองเปป็นโอรสของพระเจท้ตำ
แผว่นดถนจดีนชมืถิ่อวว่ตำเจท้ตำอมูว่ เปป็นเจท้ตำชตำยทดีถิ่ขว่มเหงภรรยตำขจุนนตำงจดีนหลตำยคน หญถงคนใดไมว่ยอมใหท้พระองคธ์
ขว่มเหงกห็จะถมูกฆว่ตำตตำย ขจุนนตำงไดท้รท้องเรดียนพระเจท้ตำแผว่นดถนและขมูว่จะถอดถอนพระเจท้ตำแผว่นดถนถท้ตำหตำก
ไมว่ปลงพระชนมธ์พระรตำชโอรส สมเดห็จพระรตำชถนดีทรงควัดคท้ตำนและหตำวถธดีใหท้พระรตำชโอรสออกนอก
ประเทศ เจท้ตำอมูว่ทองทรงยอมรวับคตตำตวัดสถน พระเจท้ตำแผว่นดถนพระรตำชทตำนเรมือสตตำเภตำและสถถิ่งของจตตำเปป็น
สตตำหรวับเครมืถิ่องยวังชดีพสตตำหรวับเดถนทตำงไกลใหท้พระรตำชโอรสเดถนทตำงออกจตำกประเทศจดีนพรท้อมกวับพระ
เชษฐตำ
ตตตำนตำนพระนตำงจอมเทดียนและพระเจท้ตำอมูว่ทองแสดงควตำมสตตำควัญของตตตำนตำนกวับภมูมถนตำมใน
จวังหววัดชลบจุ รดี ตตตำ นตำนเจท้ตำแมว่แหลมเทดียนระบจุพระนตำมพระเจท้ตำอมูว่ทองวว่ตำ เปป็นโอรสพระยตำแกรก
พระยตำแกรกในนถทตำนพมืตั้นบท้ตำนจวังหววัดสจุพรรณบจุรดี กลว่ตำววว่ตำในหนวังสมือพงศตำวดตำรเหนมือระบจุถศึงตท้นวงศธ์
ของพระเจท้ตำอมูว่ทองวว่ตำสมืบเชมืตั้อสตำยมตำจตำกพระยตำแกรกเรถถิ่มมตำจตำกพระยตำโคดมไดท้ครองเมมืองทตำงเหนมือ
พระโอรสองคธ์หนศึถิ่งชมืถิ่อพระยตำโคตรบองเปป็นผมูท้มดีฤทธตำนจุภตำพมตำก แตว่จถตใจเหดีตั้ยมโหดเมมืถิ่อพระยตำโคดม
สถนตั้ พระชนมธ์พระยตำโคตรบองไดท้ครองรตำชยธ์สมบวัตถแทน ตว่อมตำมดีโหรทตตำนตำยวว่ตำจะมดีผมูท้มดีบจุญญตำธถกตำรมตำ
เกถดในเมมืองแลท้วทตตำใหท้บท้ตำนเมมืองเจรถญรจุว่งเรมือง พระยตำโคตรบองจศึงสวัถิ่งใหท้เสนตำไปจวับผมูท้หญถงทดีถิ่มดีทท้องมตำ
ฆว่ตำใหท้หมด หญถงมดีครรภธ์แกว่ผมูท้หนศึถิ่งทรตำบขว่ตำวควตำมโหดรท้ตำยของพระยตำโคตรตรบองเกรงวว่ตำตนและลมูก
จะเปป็นอวันตรตำยจศึงแอบซว่อนไมว่ใหท้ทหตำรมตำจวับตวัว ในทดีถิ่สจุดกห็คลอดลมูกออกมตำเปป็นผมูท้ชตำย ลวักษณะ
ทว่ตำทตำงเปป็นผมูท้มดีบจุญญตำธถกตำร โหรทตตำนตำยตว่อไปวว่ตำผมูท้มดีบจุญญตำธถกตำรมตำเกถดแลท้ว พระยตำโคตรตรบองกห็สวัถิ่ง
ใหท้จวับทตำรกใหท้ใชท้ไฟคลอกตตำยใหท้หมด ดท้วยบจุญญตำธถกตำรของเดห็กชตำยถศึงแมท้วว่ตำจะถมูกไฟคลอกกห็ไมว่ตตำย
แตว่รว่ตำงกตำยพถกตำรเดถนไมว่ไดท้ มดีพระภถกษจุรมูปหนศึถิ่งมตำพบเขท้ตำแลท้วนตตำไปเลดียตั้ งไวท้จนเตถบใหญว่ อตำยจุไดท้ 17 ปฝี
ชตำยผมูท้นดีตั้เดถนไมว่ไดท้เวลตำไปไหนตท้องถวัดไปทตตำใหท้เกถดเสดียงดวังแกรก ๆ ผมูท้ทดีถิ่พบเหห็นจศึงพตำกวันเรดียกวว่ตำนตำย
แกรก
ตตตำนตำนเมมืองลท้ตำนชท้ตำงพระยตำแกรกหรมือพระยตำโคตรบองอยมูว่ทดีถิ่เมมืองโคตรบองเปป็นเมมืองทดีถิ่ตวัตั้ง
อยมูว่ทตำงฝปัฝั่งซท้ตำยของแมว่นตตั้ตำโขงบรถเวณเมมืองทว่ตำแขกตรงขท้ตำงจวังหววัดนครพนม ตวัวเมมืองตวัตั้งอยมูว่ทดีถิ่ปตำกนตตั้ตำเซ
บวัตั้งซศึถิ่งไหลมตำตกแมว่นตตั้ตำ โขงตรงขท้ตำมอตตำ เภอธตำตจุพนม เมมืองโคตรบองเปป็นเมมืองสมวัย พระเจท้ตำฟฝ้ตำงจุท้ม
(พ.ศ.1895-1916 ) เปป็นกษวัตรถยลธ์ ท้ตำนชท้ตำงไดท้ยกทวัพมตำปรตำบปรตำมกษวัตรถยธ์เมมืองโคตรบองนดีตั้ดท้วย ตว่อมตำ
ภตำยหลวังเมมืองนดีเตั้ ปลดียถิ่ นชมืถิ่อเปป็นศรดีโคตรบมูรหรมือศรดีโคตรปจุระเมมืถิ่อ พ.ศ.2175 แลท้วจศึงยท้ตำยขท้ตำมแมว่นตตั้ตำโขง
มตำตวัตั้งใหมว่เรดียกวว่ตำเมมืองนครขศึตั้นเมมืถิ่อ พ.ศ.2280 โดยกตำรนตตำ ของพระบรมรตำชตำแอวกว่ตำนเจท้ตำนครศรดี
โคตรบมูรองคธ์สจุดทท้ตำย พ.ศ.2339 ไดท้รวับกตำรแตว่งตวัตั้งจตำกกรจุงเทพ ฯ ขศึตั้นเปป็นเมมืองนครพนมโดยถมือเอตำ
พระธตำตจุพนมเปป็นนถมถต เมมืองโคตรบองเดถมเปป็นเมมืองของชนชตำตถขว่ตำในตระกมูลมอญ-เขมร แมว่นตตั้ตำ

สตตำควัญของตวัวเมมืองเรดียกวว่ตำเซบวัตั้งแสดงควตำมเปป็นชนชตำตถขว่ตำ เพรตำะคตตำวว่ตำเซในภตำษตำขว่ตำแปลวว่ตำแมว่นตตั้ตำ
ในบรถเวณนวัตั้นมดีแมว่นตตั้ตำทดีถิ่เรดียกวว่ตำเซอยมูว่หลตำยสตำย พงศตำวดตำรลตำวเรดียกโคตรบองวว่ตำศรดีโคตะบอง เมมืองทดีถิ่
ชมืถิ่อเกดีถิ่ยวกวับตะบองนดีตั้มดีอดีกเมมืองหนศึถิ่งคมือเมมืองพระตะบองในเขมร เมมืองพระตะบองเปป็นชมืถิ่อไทยแปลง
ในภตำษตำเขมรคมือบวัตดตตำบองแปลวว่ตำตระบองหตำย มดีตตตำนตำนเลว่ตำวว่ตำเปป็นทดีถิ่ซศึถิ่งตระบองกตำยสถทธถดิ์ของพระ
ยตำโคตรตรบองทดีถิ่ไลว่ขวท้ตำงพระยตำแกรกลอยมตำตกทดีถิ่นนวัถิ่ แลท้วหตำยไป ตรงทดีถิ่ตะบองตกนวันตั้ เปป็นคลองสตำย
หนศึถิ่งในบรถเวณเมมืองนวัตั้นจศึงเรดียกวว่ตำโอดตตำบองหรมือคลองตะบอง ไทยเรดียกคลองนดีตั้เมมืถิ่อครวัตั้งเขท้ตำยศึดครอง
ระหวว่ตำงสงครตำมโลกครวัตั้งทดีถิ่สองวว่ตำคลองตะพด 20
ปปัจจจุบวันปรตำกฏชมืถิ่อววัดอมูว่ทองสวังกวัดมหตำนถกตำยอยมูว่เขตปกครองคณะสงฆธ์ ตวัตั้งอยมูว่ทดีถิ่ตตตำบลบท้ตำนนตำ กระแสบน อตตำเภอแกลง จ.ระยอง 21 และววัดทท้ตำวอมูว่ทอง ตตตำบลโคกไมท้ลตำย อตตำเภอเมมือง ปรตำจดีนบจุรดี
เปป็นววัดเกว่ตำมดีอตำยจุประมตำณ 600 ปฝีสรท้ตำงเพมืถิ่อนมวัสกตำรพระพจุทธเจท้ตำทวัตั้ง 4 องคธ์ทรงพระนตำมวว่ตำพระกกจุ
สวันธพจุทธเจท้ตำ พระโกนตำคมพจุทธเจท้ตำ พระกวัสสปพระพจุทธเจท้ตำ พระศตำกยมจุนดีโคดมพจุทธเจท้ตำ โดยมดี
ตตตำนตำนเลว่ตำวว่ตำตตำยตำยจตำกสจุพรรณบจุรดีใชท้เกวดียนเดถนทตำงมตำถศึงตตตำบลโคกไมท้ลตำยแลท้วสรท้ตำงววัดตวัตั้งแตว่สมวัย
พระเจท้ตำอมูว่ทอง เมมืถิ่อสรท้ตำงววัดเสรห็จไดท้สว่งขว่ตำวไปบอกพระเจท้ตำอมูว่ทอง พระเจท้ตำอมูว่ทองศรวัทธตำใหท้เงถนเพถถิ่มอดีก
10 เทว่ตำตวัว ตตำยตำยเลยตวัตั้งชมืถิ่อววัดเปป็นเกดียรตถแกว่พระเจท้ตำอมูว่ทอง 22 ตตตำ นตำนพระนตำงแหลมเทดียนและ
พระเจท้ตำอมูว่ทองยวังมดีควตำมสวัมพวันธธ์กวับตตตำนตำนเมมืองนครศรดีธรรมรตำช พงศตำวดตำรกรจุงศรดีอยจุธยตำ ตตตำนตำน
เมมืองโคตรตระบอง และววัฒนธรรมคนไทยเชมืตั้อสตำยจดีนดวังทดีถิ่กลว่ตำวถศึงแลท้วขท้ตำงตท้น

วจัดทท้าวอออู่ทอง จจังหวจัดปราจนีนบบุรนี

วจัดอออู่ทอง จจังหวจัดระยอง

4.ตตตำนตำนเมมืองดงละคร กรมศถลปตำกรไดท้ประกตำศขศึตั้นทะเบดียน เปป็นโบรตำณสถตำนแหว่งชตำตถ
เมมืถิ่อววันทดีถิ่8 มดีนตำคม พ.ศ.2478 ตวัตั้งอยมูว่ทดีถิ่ตตตำบลดงละครเดถมเรดียกกวันวว่ตำ “ เมมืองลวับแล ” เปป็นสถตำนทดีถิ่
ตวัตั้งเมมืองโบรตำณสมวัยขอมมดีอตตำนตำจ มดีแนวกตตำแพงเปป็นเนถนดถนและคมูเมมืองปรตำกฏอยมูว่ ชตำวบท้ตำนเรดียกกวัน

วว่ตำ“สวันคมูเมมือง”มดีคมูนตตั้ตำลท้อมรอบซศึถิ่งเปป็นแบบเมมืองทวตำรวดดีทตำงภตำคกลตำงของไทย ควตำมรจุว่งเรมืองทดีถิ่เดว่น
ชวัดแบว่งเปป็นสองชว่วง ชว่วงแรกเรถถิ่มในรตำวพจุทธศตวรรษทดีถิ่ 14-16 เปป็นววัฒนธรรมแบบทวตำรวดดี ชว่วงทดีถิ่
สองรตำวพจุทธศตวรรษทดีถิ่ 17-19 เปป็นววัฒนธรรมขอมและววัฒนธรรมกว่อนกรจุงศรดีอยจุธยตำ สวันนถษฐตำนวว่ตำ
นว่ตำจะมดีควตำมสตตำควัญเกดีถิ่ยวขท้องกวับเมมืองศรดีมโหสถซศึถิ่งอยมูว่หว่ตำงกวันประมตำณ 55 กถโลเมตร เมมืองดงละคร
นดีตั้มดีลวักษณะเปป็นเมมืองทว่ตำมดีควตำมสวัมพวันธธ์กวับชจุมชนเมมืองชตำยทะเลอมืถิ่น ๆ ตตตำนตำนเมมืองลวับแลนวัตั้นยวัง
เลว่ตำกวันวว่ตำเมมืองนดีตั้เคยเปป็นเมมืองของรตำชถนดีขอมซศึถิ่งเปป็นทดีถิ่รโหฐตำน ผมูท้อมืถิ่นไมว่สตำมตำรถเขท้ตำออกไดท้ ประกอบ
กวับลวักษณะของบรถเวณเมมืองมดีไมท้ใหญว่ขศึตั้นอยมูว่ทวัถิ่วไป ใครเขท้ตำไปแลท้วอตำจหตำทตำงออกไมว่ไดท้ จะตท้องวน
เวดียนอยมูว่ในดงนวัตั้นเอง และในววันโกนววันพระจะไดท้ยถนเสดียงกระจวับปฝีฝั่ ซอ ปฝีฝั่พตำทยธ์ มโหรดีขวับกลว่อม
คลท้ตำยกวับมดีกตำรเลว่นละครในววัง ชตำวบท้ตำนจศึงเรดียกกวันวว่ตำ “ดงละคร ” หรมืออดีกนวัยหนศึงถิ่ คตตำวว่ตำ “ดงละคร
” นวัตั้นอตำจเพดีตั้ยนมตำจตำก “ ดงนคร” 23 นอกจตำกนดีตั้ยวังไดท้กลว่ตำวถศึงควตำมสวัมพวันธธ์ของเมมืองดงละครใน
พงศตำวดตำรเมมืองเหนมือเมมืถิ่อครวัตั้งนครธมเปป็นเมมืองหลวง ตว่อมตำเมมืถิ่ออตตำนตำจของนครธมเสมืถิ่อมลงหวัวเมมือง
ในไทยกห็ตวัตั้งตวัวเปป็นใหญว่สมวัยอยจุธยตำและรวัตนโกสถนทรธ์24
เมมืองลวับแลทดีถิ่เปป็นทดีถิ่มตำของตตตำนตำนเมมืองดงละครเปป็นเรมืถิ่องเกดีถิ่ยวกวับหนจุว่มชตำวบท้ตำนนตำยหนศึถิ่งมดี
อตำชดีพตวัดฟฟฟื้นหตำเถตำววัลยธ์ขตำย ววันหนศึถิ่งไปหตำของปป่ตำพบเถตำววัลยธ์มตำกมตำยจศึงตตำมเถตำววัลยธ์ไปจนหลง
เขท้ตำไปยวังเมมืองลวับแลหตำทตำงกลวับออกมตำไมว่ไดท้ ไดท้พบสตำวสวยและไดท้อยมูว่กถนกวันจนมตำลมูกและดตตำรงชดีวถต
อยมูว่ในเมมืองลวับแล ซศึถิ่งมดีควตำมอจุดมสมบมูรณธ์ ผมูท้คนมดีศดีลธรรมถมือปฏถบวัตถเครว่งครวัดโดยเฉพตำะศดีลขท้อมจุสตำ
ววันหนศึถิ่งภรรยตำไมว่อยมูว่ตท้องดมูแลลมูก เมมืถิ่อลมูกรท้องปลอบเทว่ตำไรไมว่ฟปังจศึงพลวัตั้งปตำกหลอกลมูกวว่ตำ“นวัถิ่นแนว่แมว่มตำ
แลท้ว”เพมืถิ่อใหท้ลมูกหยจุดรท้อง ครวัตั้นภรรยตำกลวับมตำทรตำบควตำมวว่ตำสตำมดีไดท้ทตตำผถดกฎเกณฑธ์ของเมมือง จศึงจตตำใจ
ใหท้สตำมดีออกจตำกเมมือง โดยภรรยตำมอบหว่อผท้ตำใหท้สองหว่อพรท้อมกตตำชวับใหท้แกท้หว่อผท้ตำกห็ตว่อเมมืถิ่อถศึงบท้ตำนเรมือน
ตนแลท้ว เมมืถิ่อออกจตำกเมมืองมตำแวะใกลท้หนองนตตั้ตำแหว่งหนศึถิ่งอยตำกรมูท้วว่ตำเมดียใหท้อะไรมตำจศึงแกท้หว่อผท้ตำดมูเหห็น
เปป็นทรตำยจศึงเททถตั้ง แลท้วฉจุกใจคถดจศึงเหลมืออดีกหว่อหนศึถิ่งมตำเปปิดทดีถิ่บท้ตำนพบวว่ตำเปป็นทองคตตำ จศึงไดท้นตตำทองไป
ขตำยเลดีตั้ยงตวัวและมตำรดตำตลอดชดีวถต ไดท้สรท้ตำงววัดขศึตั้นบรถเวณทดีถิ่ตนแกท้หว่อผท้ตำพบทรตำยแลท้วเททถตั้ง เรดียกววัด
หนองทองทรตำยซศึถิ่งปปัจจจุบวันอยมูว่ทตำงทถศตะววันตกเฉดียงใตท้ของดงละคร 25 ตตตำนตำนเมมืองดงละครแสดง
ควตำมสตตำ ควั ญ ของตตตำ นตำนกวั บ ภมู มถ น ตำมในจวั ง หววั ด นครนตำยก ววั ฒ นธรรมขอมทดีถิ่ เ มมื อ งอถ น ทปปั ต ถตำ
อตำณตำจวักรศรดีอยจุธยตำ เมมืองศรดีมโหสถ สมวัยรวัตนโกสถนทรธ์ และเมมืองทว่ตำชตำยทะเลในภตำคตะววันออก

แผนผจังเมมืองดงละคร จจังหวจัดนครนายกการขบุดแตอู่งเมมืองดงละคร จจังหวจัดนครนายก

5.ตตตำนตำนเมมืองพระรถ พระรถมตำจตำกชมืถิ่อพระรถเสน โอรสพระเจท้ตำรถสถทธถดิ์แหว่งกจุตตำรนคร
เกถดจตำกนตำงเภตำนท้องคนสจุดทท้องในเรมืถิ่องนตำงสถบสอง
ตตำมตตตำนตำนเลว่ตำวว่ตำเดถมนตำงสถบสองเปป็นลมูก
เศรษฐดีแหว่งบท้ตำนสมถทธคตำม ไดท้นตตำลมูกสตำวทวัตั้งสถบสองคนไปทถตั้งไวท้ในปป่ตำ ลมูกทวัตั้งสถบสองไดท้ระเหเรว่รว่อนไป
จนถศึงเมมืองนตำงยวักษธ์สวันธมตำร จศึงไดท้นตตำ นตำงสถบสองไปเลดีตั้ยงดมูอยว่ตำงนท้องสตำวโดยปปิดบวังไมว่ใหท้รมูท้วว่ตำเปป็น
ยวักษธ์ ตว่อมตำเมมืถิ่อนตำงสถบสองรมูท้เขท้ตำจศึงหนดีไปจนถศึงเมมืองกจุตตำรนครและไดท้เปป็นมเหสดีของพระเจท้ตำรถสถทธถดิ์
ทวัตั้งสถบสองคน
ฝป่ตำยนตำงยวักษธ์โกรธนตำงสถบสองมตำกจศึงไดท้แปลงกตำยเปป็นหญถงงตำม จนไดท้เปป็น
มเหสดีของพระเจท้ตำรถสถทธถดิ์ จตำกนวัตั้นไดท้หตำทตำงกตตำจวัดนตำงสถบสอง โดยสว่งไปขวังไวท้ในถตตั้ตำกลตำงปป่ตำ ในขณะ
ทดีถิ่มดีครรภธ์แลท้ว สว่วนตนเองแกลท้งทตตำเปป็นปป่วยตท้องกถนลมูกตตำนตำงสถบสองจศึงจะหตำย นตำงสถบสองจศึงถมูก
คววักลมูกตตำทวัตั้งสองขท้ตำง ยกเวท้นนตำงเภตำนท้องคนสจุดทท้อง ถมูกคววักตตำเพดียงขท้ตำงเดดียว ดท้วยควตำมอดอยตำกพดีถิ่
นท้องทวัตั้งสถบเอห็ดคน ตท้องกถนเนมืตั้อลมูกตนเองแตว่นตำงเภตำเกห็บสว่วนแบว่งของตนไวท้ พอตนเองคลอดลมูกกห็
พยตำยตำมเลดีตั้ยงลมูกจนโต พอรถเสนโตกห็ออกจตำกถตตั้ตำไปหตำอตำหตำรมตำเลดีตั้ยงแมว่และปฝ้ตำโดยกตำรตดีไกว่พนวัน
เ อ ตำ ขท้ ตำ ว สถ บ ส อ ง หว่ อ จ น ชมืถิ่ อ เ สดี ย ง โ ดว่ ง ดวั ง
ภตำยหลวังเมมืถิ่อพว่อลมูกพบกวัน นตำงยวักษธ์สวันธมตำรจศึงออกอจุบตำยทดีถิ่จะฆว่ตำพระรถเสน โดยแสรท้ง
ทตตำเปป็นปป่วยตท้องไดท้กถนมะมว่วงไมว่รมูท้หตำว มะนตำวไมว่รมูท้โหว่ทดีถิ่เมมืองคชระ ใหท้พระรถเสนไปนตตำมตำพรท้อมกวับ
ฝตำกสตำรไปใหท้นตำงกวังรดี ลมูกสตำวของตนสวัถิ่งใหท้ฆว่ตำพระรถเสนเสดีย แตว่ระหวว่ตำงเดถนทตำงพระรถเสนไดท้พบ
ฤๅษดีจศึงไดท้ชว่วยแปลงสตำร เปป็นใหท้รดีบแตว่งงตำนกวันเสดีย พระรถเสนไดท้อยมูว่กถนกวับนตำงกวังรดีจนมท้ตำตท้องมตำ
เตมือนใหท้กลวับเมมือง จศึงไดท้ลท้วงควตำมลวับจตำกนตำงกวังรดี แลท้วนตตำดวงตตำของนตำงสถบสองและยตำรวักษตำตตำ
แลท้วหนดีกลวับเมมือง นตำงกวังรดีตตำมมตำแตว่โดนยตำวถเศษโรยสกวัดไวท้ นตำงเสดียใจมตำกจศึงกลวัตั้นใจตตำย โดย
อธถษฐตำนวว่ตำ ชตำตถนดีตั้ตนตตำมสตำมดีชตำตถหนท้ตำตท้องตตำมตนบท้ตำง นตำงจศึงไปเกถดเปป็นมโนรตำหธ์ สว่วนพระรถเสน

ไปเกถดเปป็นพระสจุธน เมมืถิ่อพระรถเสนกลวับเมมือง นตำงยวักษธ์แคท้นใจจนอกแตกตตำย พระรถเสนไดท้
รวักษตำแมว่และปฝ้ตำหตำยจตำกตตำบอด และกลวับเขท้ตำเมมืองตว่อมตำพระรถเสนกห็ไดท้ครองเมมืองตว่อจตำกพระรถ
สถทธถดิ์26
เมมืองพระรถมดีปรตำกฏอยมูว่หลตำยชมืถิ่อคมือชมืถิ่อเมมืองศรดีมโหสถและเมมืองศรดีววัตสปจุระหรมือเมมือง อววัย
ธยปจุระซศึถิ่งเปป็นเมมืองสตตำควัญในอตำรยธรรมขอม เมมืองศรดีมโหสถตวัตั้งอยมูว่ทดีถิ่บท้ตำนหนองสะแก ตตตำบลโคกปฝีบ
อตตำเภอโคกปฝีบ จวังหววัดปรตำจดีนบจุรดี ขศึตั้นทะเบดียนเปป็นโบรตำณสถตำนของชตำตถในปฝี พ.ศ.2478 ชมืถิ่อเมมือง
พระรถนดีตั้ปรตำกฏอยมูว่ในปปัญญตำสชตำดกเรมืถิ่องรถเสนชตำดก ทดีถิ่อตตำ เภอพนวัสนถคม จวังหววัดชลบจุรดีมดีเมมือง
โบรตำณสมวัยทวตำรวดดีทดีถิ่นวัถิ่นเรดียกวว่ตำเมมืองพระรถ นอกจตำกนดีตั้ยวังปรตำกฏชมืถิ่อตตตำบลหมอนนตำงหรมือหมอน
นตำงสถบสองในเขตอตตำเภอพนวัสนถคม บท้ตำนรตำชสตำสธ์นซศึถิ่งเชมืถิ่อวว่ตำเปป็นทดีถิ่พระฤๅษดีแปลงรตำชสตำสธ์น ชมืถิ่อเมมือง
ศรดีมโหสถนว่ตำจะมตำจตำกชตำดกเรมืถิ่องพระมโหสถ ทวัตั้งเรมืถิ่องพระรถและเรมืถิ่องมโหสถนดีตั้สวันนถษฐตำนวว่ตำ
เปป็นกตำรผมูกเอตำรมูปลวักษณธ์ควันดถ นเมมื องโบรตำณรวมทวัตั้ งควัน ดถน ถนนโบรตำณซศึถิ่ งมดี มตำกว่อ นแลท้ว เขท้ ตำ กวับ
ตตตำ นตำนซศึถิ่งเปป็นทดีถิ่นถยมของชจุมชนทดีถิ่อพยพเขท้ตำมตำตวัตั้งถถถิ่นฐตำน เนมืถิ่องจตำกเมมืองโบรตำณทดีถิ่พนวัสนถคมมดีชมืถิ่อ
เมมืองพระรถอยมูว่แลท้ว รวมทวัตั้งมดีกตำรเรดียกขตำนชมืถิ่อหมมูว่บท้ตำน ตตตำบลประกอบเรมืถิ่อง เมมืองโบรตำณทดีถิ่อตตำเภอ
โคกปฝีบแหว่งนดีตั้จศึงควรเรดียกเมมืองศรดีมโหสถเพมืถิ่อมถใหท้สวับสนกวัน 27
ปปัญญตำสชตำดก เปป็นวรรณกรรมทตำงพระพจุทธศตำสนตำเรมืถิ่องเอกทดีถิ่พระเถระนวักปรตำชญธ์ชตำว
เชดียงใหมว่ไดท้รวบรวมนถทตำนพมืตั้นถถถิ่นในยจุคนวัตั้น แลท้วนตตำมตำรจนตำเปป็น ชตำดกขศึตั้นในระหวว่ตำงปฝี พ.ศ. 2000 2200 โดยเขดียนไวท้เปป็นภตำษตำบตำลดี มดีทวัตั้งคตตำประพวันธธ์ทดีถิ่เปป็นรท้อยแกท้วและบทคตำถตำหรมือบทรท้อยกรองทวัตั้ง
สถตั้น 50 ชตำดก โครงสรท้ตำงของปปัญญตำสชตำดกมดีลวักษณะเลดียนแบบนถบตำตชตำดกหรมืออรรถกถตำชตำดกทดีถิ่
พระสงฆธ์ชตำวลวังกตำประพวันธธ์ไวท้ แสดงถศึงบทบตำทควตำมสตตำควัญของศตำสนตำพจุทธจตำกววัฒนธรรมลวังกตำทดีถิ่
เขท้ตำมตำมดีอถทธถพลผว่ตำนววัฒนธรรมลท้ตำนนตำเชดียงใหมว่ 28 ตตตำนตำนเมมืองพระรถแสดงใหท้เหห็นควตำมสตตำควัญของ
ตตตำนตำนกวับภมูมถนตำมในจวังหววัดชลบจุรดี ปปัญญตำสชตำดก ววัฒนธรรมขอม ววัฒนธรรมลวังกตำ ววัฒนธรรมลท้ตำน
นตำเชดียงใหมว่ เมมืองศรดีมโหสถและเมมืองพระยตำเรว่ซศึถิ่งเปป็นเมมืองในบรถเวณใกลท้เคดียงกวัน

แผนผจังเมมืองพระรถ จจังหวจัดชลบบุรนี

เนนินดนินเมมืองพระรถ จจังหวจัดชลบบุรนี

6.ตตตำ นตำนเมมือ งพระยตำเรว่ ตตตำ นตำนเมมือ งพญตำเรว่ มดีตตตำ นตำนเลว่ ตำวว่ ตำพระยตำโศกรตำชมหวั นตธ์
ปกครองอถนทรปปัตถธ์นครในอตำรยธรรมขอม ตวัตั้งอยมูว่ทตำงทถศใตท้ของอตำณตำจวักรโคตรบมูรณธ์และพระยตำ
แกรก ทตำงฝปัฝั่งตะววันออกของอว่ตำวไทยและใกลท้กวับละโวท้และพถมตำย เปป็นเมมืองทว่ตำตถดทะเลใกลท้กวับ
ปตำกนตตั้ตำบตำงปะกง สวันนถษฐตำนวว่ตำอตำจเกดีถิ่ยวขท้องกวับเมมืองพระรถหรมือเมมืองศรดีพะโล
นครอถน
ทรปปัตถตำเรถถิ่มสรท้ตำงแลท้วกห็มตำรท้ตำง แลท้วเรถถิ่มมตำสรท้ตำงใหมว่โดยพระเจท้ตำสจุทวัศนธ์ 29 เมมืถิ่อประมตำณปฝี พ.ศ.1300
แลท้วกห็รท้ตำงอดีกเพรตำะนตตั้ตำทว่วมและถมูก พระเจท้ตำอนจุรจุทแหว่งพจุกตำมในอตำรยมอญรจุกรตำน ซตำกเมมืองชวัถิ่วครตำว
คท้นพบอยมูว่ทดีถิ่รถมหมมูว่บท้ตำนคลองหลวง ขจุดพบศพอตำยจุ 1,300 ปฝีและพบเมมืองพระยตำเรว่ซศึถิ่งมดีอตำยจุเกว่ตำแกว่
กวว่ตำเมมืองพระรถและเมมืองศรดีพะโลมตำก
เมมืองพระยตำเรว่มดีซตำกเมมืองอยมูว่หว่ตำงจตำกตลตำดดอน
พนมประมตำณ 6 กถโลเมตร ตตำมขท้อสวันนถษฐตำนพระยตำเรว่รวบรวมพลเมมืองมตำสรท้ตำงยวังไมว่ทวันเสรห็จ กห็
เกถดโรคระบตำดบท้ตำง นตตั้ตำทว่วมบท้ตำง จศึงกลตำยเปป็นเมมืองรท้ตำงไป 30 ตตตำนตำนเมมืองพระยตำเรว่แสดงควตำมสตตำควัญ
ของตตตำ นตำนกวั บ ภมู มถ น ตำมในจวั ง หววั ด ชลบจุ รดี เมมื อ งอถ น ทปปั ต ถตำและววั ฒ นธรรมชอม เมมื อ งพระรถ
อตำณตำจวักรโคตรบมูรณธ์ พระยตำแกรก พระเจท้ตำอนจุรจุทแหว่งพจุกตำมและเมมืองศรดีพะโล

แผนผจังเมมืองพระยาเรอู่ จจังหวจัดชลบบุรนี

ศาลพระยาเรอู่ จจังหวจัดชลบบุรนี

7.ตตตำนตำนเมมืองศรดีพะโล ตตตำนตำนเมมืองศรดีพะโลกลว่ตำววว่ตำเปป็นเมมืองทว่ตำมดีเรมือสตตำเภตำของตว่ตำงชตำตถ
มตำตถดตว่อคท้ตำขตำยเปป็นประจตตำ เรมือสถนคท้ตำมวักถมูกเศรษฐดีเจท้ตำเมมืองใชท้อจุบตำยคดโกงเอตำสถนคท้ตำไป โดยใหท้คน
ของตนแอบนตตำของมดีคว่ตำไปซว่อนไวท้ในเรมือสถนคท้ตำ แลท้วกลว่ตำวหตำวว่ตำพว่อคท้ตำขโมยของนวัตั้นไป แลท้วขอคท้นเรมือ
โดยสวัญญตำวว่ตำถท้ตำคท้นพบพว่อคท้ตำตท้องถมูกรถบสถนคท้ตำในเรมือทวัตั้งหมด วถธดีกตำรเชว่นนดีตั้ไดท้ผลเรมืถิ่อยมตำทตตำใหท้รตถิ่ตำรวย
เปป็นมหตำเศรษฐดี
บรรดตำเกวดียนทดีถิ่บรรทจุกทรวัพยธ์สมบวัตถของเศรษฐดีเดถนผว่ตำนเขตำพระบตำทบตำง
ท ร ตำ ย จ น ก ร ะ ทวัถิ่ ง เ ข ตำ ข ตำ ด ช ตำ ว บท้ ตำ น จศึ ง เ รดี ย ก ส ถ ตำ น ทดีถิ่ นวัตั้ น วว่ ตำ ค อ เ ข ตำ ข ตำ ด
ควตำมมดีเลว่หธ์เหลดีถิ่ยมคดโกงของเศรษฐดีดวังกลว่ตำวเปป็นทดีถิ่ขศึตั้นชมืถิ่อจนไดท้รวับสมญตำนตำมวว่ตำ เศรษฐดีพตำลพตำโล
และเมมืถิ่อเอว่ยถศึงเมมืองนดีตั้กห็เรดียกวว่ตำ เมมืองเศรษฐดีพตำลพตำโลตว่อมตำไดท้เรดียกใหท้สวัตั้นเขท้ตำเปป็นเมมืองเศรษฐดีพตำโล
ในทดีถิ่สจุดเหลมือเพดียงเมมืองศรดีพะโล 31
เมมืองศรดีพะโลเปป็นเมมืองทว่ตำพวักสถนคท้ตำทตำงทะเลบนเสท้นทตำงทดีถิ่เรมือเดถนทะเลเดถนทตำงตรงไปทตำง
ภตำคใตท้ของประเทศไทย เมมืองนดีตั้นว่ตำจะเปป็นเมมืองชลบจุรดีเกว่ตำในสมวัยอยจุธยตำตอนตท้น ตว่อมตำไดท้ขยตำยตวัว
ของชจุมชนมตำเกถดเปป็นเมมืองใหมว่อดีกหลตำยแหว่งเปป็นเมมืองบตำงปลตำสรท้อย ซศึถิ่งปปัจจจุบวันคมือเมมืองชลบจุรดี 32
แสดงควตำมสตตำควัญของตตตำนตำนกวับภมูมถนตำมในจวังหววัดชลบจุรดี สมวัยอยจุธยตำ เมมืองพระรถ เมมืองพระยตำเรว่
เมมืองศรดีมโหสถ เมมืองทว่ตำชตำยทะเลสมวัยรวัตนโกสถนทรธ์และววัฒนธรรมตะววันตก

แผนผจังเมมืองศรนีพะโล จจังหวจัดชลบบุรนี

วจัดศรนีพะโล จจังหวจัดชลบบุรนี

8.ตตตำนตำนเจท้ตำแมว่เขตำสตำมมจุข ตตตำนตำนเกดีถิ่ยวกวับสตำวชตำวบท้ตำนชมืถิ่อสตำมมจุขอตำศวัยอยมูว่กวับยตำยทดีถิ่บท้ตำน
บตำงปลตำสรท้อย พบรวักกวับชตำยหนจุว่มชมืถิ่อแสนลมูกกตตำนวันโดยมดีวว่ตำวเปป็นสมืถิ่อรวัก เนมืถิ่องจตำกสตำวสตำมมจุขเกห็บ
วว่ตำวทดีถิ่แสนเลว่นไวท้ไดท้ เพรตำะควตำมแตกตว่ตำงระวว่ตำงชนชวัตั้นและฐตำนะทตตำใหท้เกถดโศกนตำฏกรรม สตำมมจุข
ตท้องโดดหนท้ตำผตำตตำยเพรตำะแสนไปแตว่งงตำนกวับหญถงอมืถิ่น 33
ตตตำนตำนเจท้ตำแมว่เขตำสตำมมจุขแสดงบทบตำทควตำมสตตำควัญของตตตำนตำนกวับภมูมถนตำมในจวังหววัดชลบจุรดี
สมวัยอยจุธยตำ เมมืองบตำงปลตำสรท้อย ววัฒนธรรมคนไทยเชมืตั้อสตำยจดีนมดีควตำมสวัมพวันธธ์กวันเนมืถิ่องจตำกมดีกตำร
สรท้ตำงศตำลเจท้ตำแมว่สตำมมจุขทวัตั้งไทยและจดีนอยมูว่ในบรถเวณเดดียวกวัน เมมืองทว่ตำชตำยทะเล ววัฒนธรรมตะววันตก
และสมวัยรวัตนโกสถนทรธ์

ศาลเจท้าแมอู่สามมบุข จจังหวจัดชลบบุรนี

ศาลเจท้าพอู่อแสน จจังหวจัดชลบบุรนี

บทสรจุป
เนมืตั้อเรมือถิ่ งตตำมตตตำนตำนทท้องถถนถิ่ ภตำคตะววันออกแสดงใหท้เหห็นควตำมพยตำยตำมของคนในชจุมชนภตำค
ตะววันออกพยตำยตำมบอกเลว่ตำเรมืถิ่องรตำวในทท้องถถถิ่นแทรกเรมืถิ่องรตำวของชจุมชนไวท้ในตตตำนตำนทวัตั้ง 8 ตตตำนตำน
แสดงใหท้เหห็นควตำมพยตำยตำมทดีถิ่จะบวันทศึกควตำมทรงจตตำในรมูปของตตตำนตำนโดยผมูกเขท้ตำกวับภมูมถนตำมบท้ตำนใน
ภตำคตะววันออก เนมืถิ่องจตำกเปป็นประววัตถศตำสตรธ์บอกเลว่ตำจศึงไดท้แตว่งเตถมเสรถมอภถนถหตำรของตวัวเอกใน
ตตตำนตำนเพถถิ่มมตำกขศึตั้น ตตตำนตำนทวัตั้ง 8 เรมืถิ่องไดท้เสนอประเดห็นควตำมสวัมพวันธธ์ระหวว่ตำงชจุมชนภตำคตะววันออก
กวับภตำคตว่ตำง ๆ ของประเทศไทย รวมทวัตั้งควตำมสวัมพวันธธ์กวับผมูท้คนชตำวตะววันตก อตำรยธรรมทดีถิ่รจุว่งเรมือง
รอบบท้ตำนเชว่นอตำรยธรรมจดีน ลวังกตำ มอญ พมว่ตำ ชวตำ และอมืถิ่นๆ ทดีถิ่ตตตำนตำน พยตำพยตำมเกห็บรวบรวมควตำม
ประทวับใจเลว่ตำไวท้ในตตตำนตำน ตตตำนตำนไดท้พยตำยตำมเชมืถิ่อมโยงควตำมสวัมพวันธธ์ระหวว่ตำงอดดีตสมวัยทวตำรวดดีทดีถิ่
เปป็นพมืตั้นฐตำนอตำรยธรรมไทยทดีถิ่กว่อรมูปเปป็นววัฒนธรรมไทยสมวัยรวัตนโกสถนทรธ์ไดท้อยว่ตำงลงตวัว นอกจตำกจะ
กลว่ตำวถศึงควตำมสวัมพวันธธ์ระหวว่ตำงตตตำนตำนกวับดถนแดนแวดลท้อมทดีถิ่เกดีถิ่ยวขท้องกวับสจุวรรณภมูมถ และชตำวตว่ตำง
ชตำตถทดีถิ่เขท้ตำมตำตถดตว่อกวับดถนดวังกลว่ตำวนดีโตั้ ดยผว่ตำนเมมืองทว่ตำในภตำคตะววันออก
ประเดด็นพถจตำรณตำ
เรมืถิ่องรตำวเกดีถิ่ยวกวับตตตำนตำนเปป็นเรมืถิ่องรตำวเกดีถิ่ยวกวับทท้องถถถิ่นสะทท้อนใหท้เหห็นบทบตำทควตำมสตตำ ควัญ
ของประววัตถควตำมเปป็นมตำของทท้องถถถิ่นทดีถิ่ตท้องศศึกษตำประเดห็นตว่ตำง ๆ ใหท้ลจุว่มลศึก เชว่น ควตำมสตตำ ควัญของ
ชจุมชนจวันทบจุรดีในยจุคแรกทดีถิ่มดีควตำมสวัมพวันธธ์กวับววัฒนธรรมจตำม อตำรยธธรรมศรดีวถชวัย ผว่ตำนตตตำนตำนเจท้ตำศรดี

มหตำรตำชตำทดีถิ่มดีตตตำนตำนในชจุมชนชลบจุรดี ควตำมสตตำควัญของพระเจท้ตำอมูว่ทองจตำกตตตำนตำนในภตำคตะววันออกทดีถิ่มดี
ปรตำกฏอยมูว่ในตตตำ นตำนเมมืองนครศรดีธรรมรตำช ตตตำ นตำนเมมืองเพชรบจุรดี ตตตำ นตำนในภมูมถภตำคอมืถิ่นทดีถิ่ปรตำกฏ
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