จารึกวัดจงกอ : หลักฐานใหม่เกี่ยวกับพระเจ้าชยวีรวรมัน
อุเทน วงศ์สถิตย์
จารึกวัดจงกอเป็นจารึกหลักหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะเป็นจารึกหลักเดียวของพระเจ้าชยวีรวรมัน
หรือ ชัยวีรวรมัน ที่พบในประเทศไทย อีกทั้งตัวจารึกเอกก็ระบุปีศักราชไว้แน่นอน ซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญ
ในทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอาณาจักรขอมเมืองพระนคร ในบริเวณพื้นที่แถบที่ราบสูงโคราช
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจารึก
ข้อมูลของฐานข้อมูลจารึกได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจารึกว่า พบที่วัดจงกอ ซึ่งแต่เดิมเป็นวัด
ร้าง ตั้งอยู่ที่ เขตบ้านน้อย หมู่ ๗ ตําบลบ้านเก่า อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บันทึก
ข้อความภาษา เขมร ด้วยอักษรเขมรโบราณ มีเนื้อหาโดยย่อกล่าวถึง พระบรมราชโองการของพระเจ้า
ชยวีรวรมัน ที่สั่งให้ข้าราชการดําเนินการวัดที่ดิน และปักศิลาจารึกเพื่อถวายแก่ เทพเจ้าที่มีชื่อว่า
‘กมรเตงชคตวิมาย’ และอุทิศข้าพระจํานวนหนึ่ง โดยในตอนเริ่มต้นของข้อความมีการระบุถึงปีที่สร้าง
คือ มหาศักราช ๙๓๐ ตรงกับ พ.ศ. ๑๕๕๑ คําอ่านและคําแปล ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปากร ปีที่
๔๙ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน ๒๕๔๙) และฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ของศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธ1
จารึกหลักนี้ มีประเด็นใหม่ที่ควรค่าแก่การพิจารณาดังต่อไปนี้
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จารึกวัดจงกอ ด้านที่ ๑

จารึกวัดจงกอ ด้านที่ ๒

๑. พระราชอํานาจของพระเจ้าชยวีรวรมัน
พระเจ้าชยวีรวรมัน หรือที่มีนามปรากฏในจารึกวัดจงกอว่า “ธุลีพระบาทกมรเตงกําตวนอัญ
ศรีชยวีรวรมันเทวะ” เป็นกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรเขมรโบราณสมัยเมืองพระนครอย่างไม่ต้อง
สงสัย ซึ่งสอดคล้องกับข้อความที่ปรากฏในจารึกที่เป็นภาษาเขมร และอักษรของจารึกที่เป็นอักษร
เขมรโบราณสมัยเมืองพระนคร
เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับกษัตริย์พระองค์นี้น้อยมาก ไม่ทราบว่าพระองค์สืบเชื้อสายมาจาก
ราชวงศ์ใด และเพราะเหตุใด จึงได้เป็นกษัตริย์ครอบครองอาณาจักรเขมรโบราณ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่
เมืองพระนคร เราทราบแต่เพียงว่า พระองค์ทรงครองราชย์ต่อจากพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ ๑ พระ
นัดดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๕ ที่ครองราชย์อยู่ในช่วงสั้นๆ ในปี พ.ศ. ๑๕๔๔ ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซ
เดส์ ได้กล่าวว่า พระองค์ได้เสด็จขึ้นเสวยราชย์ ณ เมืองพระนคร ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๕๔๕ หลังจากนั้นพระ
เจ้าสูรยวรมันที่ ๑ ได้ครองราชย์แทนใน พ.ศ. ๑๕๕๔2 เซเดส์ยังได้ให้ข้อสันนิษฐานอีกว่า การเสด็จขึ้น
เสวยราชย์ของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ ๑ ใน พ.ศ. ๑๕๔๔ ได้ก่อให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างพระ
เจ้าชยวีรวรมัน ซึ่งอย่างน้อยครองราชย์อยู่ที่เมืองพระนครระหว่าง พ.ศ.๑๕๔๖-๑๕๔๙ และพระเจ้า
สูรยวรมันที่ ๑ ซึ่งมีอํานาจขึ้นทางทิศตะวันออก ระหว่าง พ.ศ. ๑๕๔๘-๑๕๕๐ .......การสงครามนี้คง
อยู่ถึง ๙ ปี และการที่พระเจ้าสูรยวรมันที่ ๑ เสด็จขึ้นครองราชย์ ณ เมืองพระนครก็คงเริ่มต้นตั้งแต่
ราว พ.ศ.๑๕๕๓
ในการศึกษาระยะแรกๆ ได้มีความสับสนเกี่ยวกับ พระเจ้าชยวีรวรมัน กับ พระเจ้าสูรยวรมันที่
๑ เพราะจารึกหลายหลักของพระเจ้าสูรยวรมันที่ ๑ ได้ระบุว่า พระองค์ได้ทรงครองราชย์แล้ว ตั้งแต่
พ.ศ. ๑๕๔๕ ปีเดียวกันกับจารึกที่ระบุว่า พระเจ้าชยวีรวรมันครองราชย์ นักวิชาการสมัยแรกจึง
สันนิษฐานว่า พระเจ้าชยวีรวรมันกับพระเจ้าสูรยวรมันที่ ๑ เป็นพระองค์เดียวกัน แต่ต่อมาเมื่อพบ
ข้อมูลมากขึ้นข้อสันนิษฐานนี้จึงตกไป แต่ไม่น่าเชื่อว่า ในหนังสือประวัติศาสตร์ของกัมพูชาบางเล่มยัง
ปรากฏข้อมูลเก่านี้อยู่ ข้อสันนิษฐานเก่าอีกประการหนึ่งที่ปัจจุบันจะไม่ได้รับความเชื่อถือแล้ว คือ
ที่มาของพระเจ้าสูรยวรมันที่ ๑ ในช่วงแรก ยอร์ช เซเดส์ ได้ยกเอาข้อมูลจากชินกาลมาลีปกรณ์ และ
ชื่อพระนามของพระเจ้าสูรยวรมันที่ ๑ ที่มีคําว่า “กําตวน” ซึ่งเซเดส์สันนิษฐานว่า มาจากคําในภาษา
มาเลย์ ว่า “ตวน” แปลว่า “เจ้า” แม้ในปัจจุบันในมาเลย์ก็ยังมีตําแหน่ง “ตวนกู” ที่หมายถึง “ผู้เป็น
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สุภัทรดิศ ดิสกุล, ศ.มจ. ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ. ๒๐๐๐. ๑๘๖.

ใหญ่” ดังนั้น พระเจ้าสูรยวรมันที่ ๑ จึงน่าจะสืบเชื้อสายมาจากทางมาเลย์ แล้วยกทัพเข้าช่วงชิงความ
เป็นใหญ่ในเมืองพระนคร แต่ต่อมาในภายหลัง เซเดส์ได้เปลี่ยนความคิดโดยสันนิษฐานว่า คําว่า
กําตวน หมายถึง ผู้ที่สืบเชื้อสายลงมาทางสตรี และไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับมาเลย์เลย3 ซึ่งข้อมูล
เช่นนี้ยังปรากฏอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์กัมพูชาเก่าๆ บางเล่ม เช่น ของ G.D.E. Hall และ ตรึง งา4
จารึกที่ปรากฏชื่อของพระเจ้าชยวีรวรมัน ตามทะเบียนของเซเดส์มีทั้งหมด ๑๒ หลัก แต่ที่
ปรากฏศักราชมีอยู่ ๙ หลัก คือ
- จารึก K.693 A ระบุปี ศักราช ๙๒๕ (พ.ศ.๑๕๔๖) พบที่เขตพระตะบอง
- จารึก K.944 ระบุปีศักราช ๙๒๕ เช่นกัน พบที่เขตเสียมเรียบ
- จารึก K.158 จารึกตวลปราสาท พบที่เขตกําปงธม มีเนื้อหาโดยย่อกล่าวว่า ในปีศักราช
๙๒๕ พระเจ้าชยวีรวรมันทรงเสด็จออก ณ พระจตุรทวาร เมืองชเยนทรนครี เพื่อตัดสินคดีเกี่ยวกับ
สิทธิในที่ดิน ให้แก่วาบสะห์ หรือ สหเทวะ5
- จารึก K.196 ระบุปีศักราช ๙๒๗ (พ.ศ. ๑๕๔๘) พบที่เขตกําปงธม
- จารึก K.216 N ระบุปีศกั ราช ๙๒๗ เช่นกัน พบที่เขาพนมพระเนตรพระ เขตพระตะบอง
- จารึก K.717 A ระบุปีศกั ราช ๙๒๗ พบที่เขตกําปงธม
- จารึก K. 542 S ระบุปศี ักราช ๙๒๘ (พ.ศ.๑๕๔๙) พบที่ปราสาทคลังเหนือ เขตเสียมเรียบ
- จารึก K.598 ระบุปีศกั ราช ๙๒๘ พบทีป่ ราสาทตระพังรุง เขตเสียมเรียบ จารึกหลักนี้บอกว่า
พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ในปี ศักราช ๙๒๔ คือ พ.ศ. ๑๕๔๕
- จารึก K. 989 A พบที่เขตพระตะบอง ที่น่าแปลกคือ ชื่อของพระองค์ปรากฏในข้อความ
ภาษาสันสกฤต ในด้าน A แต่ในด้าน B ของจารึกหลักเดียวกันนี้ ที่ระบุปีศักราช ๙๓๐ (พ.ศ. ๑๕๕๑ ปี
เดียวกับจารึกวัดจงกอ) กลับปรากฏชื่อของพระเจ้าสูรยวรมันที่ ๑ และไม่กล่าวถึงนามของพระองค์
เลย แสดงให้เห็นว่า จารึกด้าน A ได้จารึกขึ้นก่อนแต่ไม่แน่ว่าปีใด
รายละเอียด ดู สุภัทรดิศ ดิศกุล,ศ.มจ. “ความก้าวหน้าในการศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์โบราณ”
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๙ (ก.ค.๒๕๒๔). น.๖๖-๗๙.
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จากจารึกต่างๆ เราทราบว่า ในระยะแรก พ.ศ. ๑๕๔๕ พระเจ้าสูรยวรมันที่ ๑ ทรงมีอํานาจอยู่
ทางด้านตะวันออกของกัมพูชาคือ เขตสมโบร์ (Sambor) และกระเจ๊ะ (Kratie) ต่อมาในระหว่าง พ.ศ.
๑๕๔๕-๑๕๔๙ ได้ขยายอํานาจเรื่อยมาจนถึงเขตกําปงธม (Kompong Thom) และกําปงจาม
(Kompong Cam) ในขณะที่พระเจ้าชยวีรวรมัน มีอํานาจอยู่ในบริเวณเขตพระนครหลวง คือ เสียม
เรียบ (Siemreap) และพระตะบอง (Battambang) จนถึง พ.ศ. ๑๕๔๙ จากนั้นก็ไม่ปรากฏจารึกของ
พระเจ้าชยวีรวรมันอีกเลย จนกระทั่งพระนามของพระองค์ได้ปรากฏในจารึกวัดจงกอนี้ที่ระบุปี พ.ศ.
๑๕๕๑
ข้อมูลในจารึกตวลตาเพชร ทําให้เราทราบว่า พระเจ้าสูรยวรมันที่ ๑ ต้องใช้เวลาถึง ๙ ปีใน
การปราบปรามความไม่สงบ และในปีต่อมาจึงโปรดให้จารึกคําสาบานของบรรดาเหล่าตํารวจที่ประตู
พระราชวังหลวง
จารึกวัดจงกอทําให้เราสันนิษฐานได้ว่า พระเจ้าชยวีรวรมัน มีพระราชอํานาจอยู่ในเมืองพระ
นครตั้งแต่เริ่มทรงราชย์ในปี พ.ศ.๑๕๔๕ จนกระทั่งถึง พ.ศ.๑๕๔๙ จากนั้นจึงสูญเสียอํานาจให้แก่พระ
เจ้าสูรยวรมันที่ ๑ และถอยร่นมาทางเขตพระตะบอง และตั้งมั่นอยู่ที่บริเวณแถบโคราช อันอาจเป็นที่
มั่นสุดท้ายของพระองค์ในปี พ.ศ.๑๕๕๑ ดังที่ปรากฏในจารึกว่า พระองค์ยังสามารถออกพระราช
โองการสั่งเจ้าหน้าที่ต่างๆได้ แต่เดิมเชื่อกันว่า อํานาจของพระองค์จํากัดอยู่แต่ในบริเวณเมืองพระนคร
หลวงเท่านั้น แต่จากข้อมูลใหม่นี้แสดงว่า อํานาจของพระองค์ในบริเวณแถบโคราชคงมีอยู่ก่อนแล้ว
และค่อนข้างมั่งคง เพราะเมื่อทรงพ่ายแพ้เสียศูนย์อํานาจในเมืองพระนครหลวง พระองค์เลือกที่ถอย
มาตั้งมั่นในบริเวณแถบนี้ และอาจเป็นด้วยเหตุนี้ที่พระเจ้าสูรยวรมันที่ ๑ ต้องขยายอํานาจเข้ามาใน
ดินแดนที่เป็นประเทศไทยเพื่อไล่บดขยี้เสี้ยนหนามราชสมบัติของพระองค์ และขยายอํานาจต่อไป
จนถึงลพบุรีในอีกสิบสี่ปีต่อมา ดังที่ปรากฏจารึกของพระเจ้าสูรยวรมันที่ ๑ ที่พบที่ศาลสูง ลพบุรี
(K.410) ซึ่งปรากฏมหาศักราช ๙๔๔ (พ.ศ.๑๕๖๕) และ ๙๔๗ (พ.ศ.๑๕๖๘)

๒. เชื้อสายของพระเจ้าชยวีรวรมัน
ข้อควรพิจารณาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ คํานําหน้าพระนามที่บ่งบอกความเป็นกษัตริย์
ของพระเจ้าชยวีรวรมัน ในจารึกอื่นๆของพระองค์ จะปรากฏคําว่า “ธุลีพระบาท ธุลีเชิง พระกัมระ
เตงอัญ” (K.158, K.598 B, K.612 N, K.639 A, K.944) แต่มีเพียงในจารึกวัดจงกอนี้เท่านั้นที่ใช้ “ธุลี
พระบาท กัมระเตง กําตวน อัญ” ซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่า พระเจ้าชยวีรวรมันได้ครองราชย์โดยอาศัย
การอ้างสิทธิ์การสืบเชื้อสายมาทางสตรี ตามที่ศาสตราจารย์ เซเดส์ ได้สันนิษฐานคําว่า กําตวน นี้ตรง
กับคําว่า “โดน” ซึ่งแปลว่า ย่าหรือยาย และหมายถึง การสืบเชื้อสายลงมาทางสตรี
ข้อควรพิจารณาจากสถานที่พบจารึกจงกอนี้ที่อยู่ในบริเวณที่ราบสูงโคราชและเป็นจารึกหลัก
สุดท้ายที่ปรากฏชื่อของพระเจ้าชยวีรวรมัน จึงเป็นไปได้ที่พระองค์อาจสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ใน
บริเวณพื้นที่แห่งนี้ คือ ราชวงศ์มหีธรปุระ ซึ่งช่วยอธิบายได้ว่า เมื่อพระองค์สูญเสียพระราชอํานาจใน
เมืองพระนครแล้ว จึงทรงเลือกที่จะหนีมาปักหลักอยู่ในบริเวณนี้

แผนที่แสดงเส้นทางถอยร่นของพระเจ้าชยวีรวรมัน

แผนที่แสดงพื้นทีท่ พี่ บจารึกของพระเจ้าชยวีรวรมัน

แผนที่แสดงบริเวณทีพ่ บจารึกจงกอกับปราสาทหินพิมาย
๓. ชื่อพิมายที่เก่าที่สุด
นอกจากประเด็นที่เกี่ยวกับพระเจ้าชยวีรวรมันแล้ว จารึกวัดจงกอยังมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับกับ
ปราสาทหินพิมายอีก คือ เป็นจารึกที่ปรากฏศักราชเก่าสุด ที่ระบุชื่อ “กัมระเตง ชคัต วิมาย” ซึ่งก็คือ
ปราสาทหินพิมายอย่างแน่นอน แต่เดิมจารึกที่ปรากฏชื่อพิมาย คือ จารึกจารึกปราสาทหินพิมาย ๓6
หรือ k.397 ซึ่งระบุปีตรงกับปี พ.ศ. ๑๖๕๕ ส่วนปีที่ปรากฏในจารึกจงกอคือ พ.ศ. ๑๕๕๑ ซึ่งให้เวลา
ที่ก่อนกว่าเดิมถึงกว่า ๑๐๔ ปี
จารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๕ คําหนึ่ง ผู้เขียนอ่านแตกต่างจากที่เคยอ่าน-แปลมาก่อนเล็กน้อย
คือ ข้อความที่ว่า “toy paścima prasap chdiṅ vrāy” “โดยทิศตะวันตก ถึงฉทึงวฺราย” คําว่า “วฺราย” นี้อาจ
กลายมาเป็นคําปัจจุบันว่า “บาราย” ที่หมายถึง แหล่งน้ําที่สร้างขึ้นในสมัยโบราณ
6
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ปราสาทหินพิมาย
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