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ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สุโขทัยและล้านนาศึกษา ของราชบัณฑิตยสภา วันที่ 28 มีนาคม 2561
ขอขอบคุณส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่อนุญาตให้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารประวัติศาสตร์ในครั้งนี้

“แม้ว่า อักษร “ห” จะไม่กระจ่างเลย แต่ขา้ พเจ้าก็พร้อมที่จะรับค�ำที่ท่านอ่านได้ เป็ น
“หาก” ผลจึงเป็ นว่า พระเจ้าลิ ไทยเป็ นผู จ้ ารึ กนี้ ด้วยพระองค์เอง และพระบาทที่ เขาสุ มนกูฎ
พระเจ้าลิ ไทยก็เป็ นผูส้ ร้างขึ้ น มิใช่พระเจ้าเลอไทย ผูเ้ ป็ นพระบิ ดา การณรงค์สงครามรวมทั้ง
อาณาเขตต่าง ๆ ของอาณาจักรสุโขทัย (ที่กล่าวถึงในจารึก) ก็เป็ นเรือ่ งในแผ่นดินพระเจ้าลิไทยด้วย”
ข้อความทีค่ ดั มาค่อนข้างยาวข้างต้น เป็ นค�ำแปลจดหมายของศาสตราจารย์ยอร์ซ เซเดส์ (หรือ เซแดส)
นักปราชญ์ชาวฝรัง่ เศสผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งจารึกโบราณของไทยและเขมรโบราณ และเป็ นนักประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ ที่ตอบจดหมายของศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ลงวันที่ 19 กันยายน
พ.ศ. 2507 ว่า พร้อมจะรับค�ำอ่านใหม่จารึกสุมนกูฎ ในค�ำ  “ชนก” ที่ท่านอ่านไว้แต่เดิม เป็ น “หาก” ที่
ศ. ดร.ประเสริฐอ่าน ค�ำอ่านใหม่นี้มีความส�ำคัญมาก เพราะท�ำให้เปลี่ยนแปลงความรูป้ ระวัติศาสตร์สุโขทัย
ในส่วนที่เป็ นพระราชกรณียกิจของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ดังที่ ศ.เซเดส์กล่าวไวใ้ นจดหมายที่ตอบมา
ผลงานของ ศ. ดร.ประเสริฐทีเ่ ป็ นการเปลีย่ นแปลงท�ำให้เกิดความก้าวหน้าในการศึกษาประวัตศิ าสตร์
สุโขทัยอย่างมาก และท�ำให้เกิดความรูใ้ หม่ในหลาย ๆ เรื่อง ดังจะได้กล่าวต่อไป
บทความนี้ เขียนขึ้ นครัง้ แรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เพือ่ แสดงมุทติ าจิตแด่ ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร
เป็ นการ “บูชาครู” ในโอกาสทีท่ า่ นมีอายุครบ 99 ปี และเริม่ ย่างเข้าปี ที่ 100 หรือหนึ่งศตวรรษต่อไป (ท่านเกิด
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2461 –นับตามแบบเก่า แต่เป็ น ค.ศ. 1919 ตามแบบสากล หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 1 สิ้ นสุ ดลงได้ 4 เดือนเศษ) และปรับปรุงเพื่อตีพิมพ์ซ้�ำในวารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่ ร�ำลึกถึง ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร ที่ถึงแก่อนิ จกรรมเมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
แม้วา่ ผูเ้ ขียนไม่ได้เป็ นลูกศิษย์ท่านโดยตรง แต่เป็ นลูกศิษย์ที่อ่าน ศึกษา น�ำความรูท้ ี่ท่านศึกษาค้นคว้ามาใช้
ดังเช่นผูศ้ กึ ษาประวัตศิ าสตร์ จารึก อีกเป็ นจ�ำนวนมาก ยิง่ กว่านั้นยังได้รบั ความรู ้ ความเมตตาจากท่านในโอกาส
ได้ร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการวิชาการของราชบัณฑิตยสภา คณะกรรมการช�ำระ
ประวัติศาสตร์ไทย การสนทนาเป็ นการส่วนตัวในหลายโอกาส อีกทั้งท่านได้มอบหนังสือหลายเล่มแก่ผูเ้ ขียน
อันเป็ นแหล่งความรูท้ ี่สำ� คัญยิง่
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ผลงานของ ศ. ดร.ประเสริฐมีมากมายหลายด้าน เช่น ประวัติศาสตร์สุโขทัย อยุธยา ล้านนา การอ่าน
จารึก วรรณกรรม ประพันธ์เนื้ อเพลง ท�ำนองเพลงพระราชนิ พนธ์ และทัว่ ไป ซึ่งยากจะกล่าวถึงให้ครอบคลุม
ได้ในบทความสั้น ๆ นี้ จึงขอกล่าวถึงเฉพาะผลงานที่เป็ นความก้าวหน้าในการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย
ที่ เป็ นที่ ยอมรับและใช้สอนในวิชาประวัติศาสตร์ของนั กเรี ยนชั้นประถมศึ กษา มัธยมศึ กษา ตลอดจน
มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ณ นคร ในวัย 99 ปี (ถ่ายโดยผูเ้ ขียน)

1. ประวัตศิ าสตร์สุโขทัยก่อน พ.ศ. 2503

คนไทยรับรู ้ “ตัวตน” ของอาณาจักรสุโขทัยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เห็นได้จากมีการท�ำสงคราม
การแต่งงานในระดับสูง ทีส่ ำ� คัญคือ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา ครองราชย์ พ.ศ. 1967 –
1991) ทรงมีพระมเหสีเป็ นเจ้าหญิงในราชวงศ์พระร่วง และมีพระราชโอรสส�ำคัญ คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
(ครองราชย์ พ.ศ. 1991 – 2031) แต่การรับรูเ้ รื่องราวที่เป็ นประวัติศาสตร์สุโขทัยมีจำ� กัดมาก แม้จะถือว่า
สุโขทัยอยูใ่ นอาณาจักรสยาม1 ดังปรากฏในหนังสือ สังคีติยวงศ์ ที่แต่งเมือ่ พ.ศ. 2332 โดยสมเด็จพระวันรัตน
วัดพระเชตุพน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2325 - 2352)
ความอยากรูเ้ รือ่ งราวของอาณาจักรสุโขทัย ท�ำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ
ให้พระวิเชียรปรีชา (น้อย) เจ้ากรมราชบัณฑิต แต่ง พงศาวดารเหนื อ (หรือพระราชพงศาวดารเหนื อ)
ใน พ.ศ. 2350 โดยรวบรวมจากต�ำนานต่าง ๆ เช่น เรื่องพระร่วงแห่งเมืองสุโขทัย ที่กล่าวถึงการส่งส่วยน�้ำให้
1

“สยามเทเส สุโขทย ปุเร ธมฺ มราชา นามราชา” แปลว่า ในสยามประเทศ พระธรรมราชาครองเมืองสุโขทัย. วันรัตน,
สมเด็จพระ. (2558). สังคีติยวงศ์. หน้า 275.

ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  ณ นคร กับความก้าวหน้าการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย
วุฒิชยั   มูลศิลป์

กษัตริยข์ อม ขอมด�ำดิน หนั งสือเล่มนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงวิจารณ์ไว้ในหนั งสือ
เที่ยวเมืองพระร่วง ว่า “ผูแ้ ต่งคงจะได้เก็บเรือ่ งนิ ทานต่าง ๆ มาผสมกันเข้าตามบุญตามกรรม”1 และ “ถ้าใคร
ยึดมัน่ เป็ นต�ำราเป็ นหลักคงต้องยุง่ เป็ นแน่ ศักราชนั้นไม่ตอ้ งช่วยกล่าว...ลงไว้ทำ� ให้ยงุ่ ไม่เป็ นท่า ถึงเรือ่ งราวต่าง ๆ
ก็สบั สน...”2 “เลอะเทอะมาก... แต่จะว่าไม่เป็ นประโยชน์เลยนั้นไม่ได้ เพราะได้ความคิดจากพงศาวดารเหนื อ
ก็มากอยู”่ 3
ส�ำหรับหลักฐานส�ำคัญและให้ความรูท้ ี่ชดั เจนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขทัย คือ การพบศิลาจารึก
พ่อขุนรามค�ำแหง หรือที่เรียกกันทัว่ ไปว่า ศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึง่ กล่าวถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช เมื่อ พ.ศ. 2376 โดยวชิรญาณภิกขุ (ต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั ครองราชย์ พ.ศ. 2394 – 2411) และทรงพบศิลาจารึกหลักที่ 4 หรือศิลาจารึกป่ ามะม่วง
ซึ่งกล่าวถึงพระมหาธรรมราชาที่ 1 ลิไทย ทรงออกผนวช
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั มีพระบรมราชโองการจัดตั้ง “โบราณคดีสโมสร”
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2450 เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
บนผืนแผ่นดินไทย ให้ยอ้ นหลังไปได้ถึง 1,000 ปี ต่อมาในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2450 (นับตามแบบเก่า)
เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ครองราชย์ พ.ศ. 2453-2468) ได้เสด็จไปเมืองก�ำแพงเพชร สุโขทัย สวรรคโลก และเมืองอื่น ๆ
รวม 65 วัน โดยทรงประทับอยูท่ ี่เมืองสุโขทัยเก่า 9 วัน ดังปรากฏในพระราชนิ พนธ์เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง
ในการนี้ ทรงพบศิลาจารึกหลักที่ 8 หรือศิลาจารึกเขาสุมนกูฎ ทีก่ ล่าวถึงข้างต้น และทรงพบศิลาจารึกหลักที่ 102
ที่วดั ตระพังช้างเผือก
การค้นพบศิลาจารึกโดยบุคคลที่กล่าวมา และบุคคลอืน่ ๆ เมือ่ อ่านออกมาได้ แม้จะยังมีปัญหาบ้าง
ท�ำให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด�ำรงราชานุ ภาพ (ต่อมาคือ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุ ภาพ) ทรงใช้
ในการนิพนธ์ “ประวัตขิ องราชอาณาจักรสุโขทัย” เมือ่ พ.ศ. 2457 ซึง่ ได้ใช้เป็ นแหล่งความรูก้ นั มาเป็ นเวลานาน
และเมื่อมีการรวบรวมและพิมพ์ศิลาจารึกที่คน้ พบออกมาใน พ.ศ. 2467 เรียกว่า ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1
ท�ำให้การศึกษาเรือ่ งราวของตัวตนสุโขทัยสะดวกขึ้ น และกลายเป็ นคูม่ อื ส�ำคัญของนักประวัตศิ าสตร์ หรือผูศ้ กึ ษา
ประวัติศาสตร์สุโขทัยต่อมา เช่น ศาสตราจารย์ ดร.ขจร สุขพานิ ช และนายตรี อมาตยกุล จนกระทัง่ พ.ศ. 2503
จึงได้มคี วามเคลือ่ นไหวที่สำ� คัญเกิดขึ้ นในการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย คือ การสัมมนาประวัติศาสตร์สุโขทัย
ที่กล่าวมาโดยสรุป คือ ความสนใจใน “ตัวตน” ของอาณาจักรสุโขทัย จากนี้ จะกล่าวถึง “เรื่องราว
ของตัวตน” หรือ ประวัติศาสตร์สุโขทัย
เรื่องราว “ตัวตน” ของอาณาจักรสุโขทัยนั้น เริ่มรูไ้ ด้ใน พ.ศ. 2457 ดังปรากฏในพระนิ พนธ์คำ� น�ำ 
ของพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ดังที่กล่าวมา สรุปสาระส�ำคัญได้ดงั นี้
กรุงสุโขทัยเริ่มก่อตั้งขึ้ นเมื่อราว พ.ศ. 1781 มีพระเจ้าแผ่นดิน 5 องค์ คือ 1. ขุนศรีอินทราทิตย์
2. ขุนบาลเมือง (ปาลราช) 3. พระเจ้าขุนรามค�ำแหง (ครองราชย์ ราว พ.ศ. 1820 – 1860) 4. พระเจ้าฤทัย
ชัยเชษฐ (ครองราชย์ ราว พ.ศ. 1860 – 1897) 5. พระมหาธรรมราชาลิไทย (ครองราชย์ ราว พ.ศ. 1897 - ?)
6. พระมหาธรรมราชาเมืองพิษณุโลก หมดอ�ำนาจถูกกรุงศรีอยุธยายึดครอง
1
2
3

มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , พระบาทสมเด็จพระ. (2519). เที่ยวเมืองพระร่วง. หน้า 137.
แหล่งเดิม. หน้า 130.
แหล่งเดิม. หน้า ฆ.
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระด�ำรงราชานุ ภาพ ทรงสรุปว่า พระเจ้าแผ่นดินสุโขทัยเมื่อเป็ นอิสระ
มี 5 องค์ ถ้านับพระมหาธรรมราชาเมืองพิษณุโลก มี 6 องค์1 ต่อมาใน พ.ศ. 2471 หลังจากมีการพิมพ์ประชุม
ศิลาจารึก ภาคที่ 1 สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ “ทรงอธิบายความเพิม่ เติม” เทีย่ วเมืองพระร่วง ระบุวา่
พระเจ้าแผ่นดินกรุงสุโขทัยมี 8 พระองค์ โดยเพิ่มองค์ที่ 7 และองค์ที่ 8 โดยองค์ที่ 7 พระมหาธรรมราชาที่ 3
องค์ที่ 8 พระมหาธรรมราชาที่ 4 และถือปี สิ้ นสุดอาณาจักรเมื่อ พ.ศ. 1981 เมื่อพระราเมศวร (ต่อมาคือ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) “ขึ้ นไปครองหัวเมืองเหนื อ”2
ที่กล่าวมาโดยสรุป คือ ความรูเ้ กีย่ วกับประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึง่ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุ ภาพ
ทรงนิ พนธ์จากหลักฐานหลาย ๆ ทาง “คิดตามความรูเ้ ท่าที่มอี ยูใ่ นเวลานั้น” (พ.ศ. 2457) และเมือ่ มีการพิมพ์
ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1 (พ.ศ. 2467) ซึ่งมีความรูใ้ หม่เพิ่มเติมขึ้ นมา เช่น จ�ำนวนพระเจ้าแผ่นดินที่ครอง
กรุงสุโขทัย มีเรือ่ งหนึ่งซึง่ ส�ำคัญ หลายท่านรวมทัง้ ผูเ้ ขียนเคยเล่าเรียนมา หรืออาจจะเคยรับรู ้ คือ เรือ่ งพ่อขุนราม
ค�ำแหงเสด็จไปเมืองจีน เรือ่ งนี้ มีทมี่ าจากเรือ่ ง พระร่วงอรุณกุมารเมืองสวรรคโลก ใน พระราชพงศาวดารเหนื อ3
และค�ำแปลเอกสารจีน “หยวนสื่อ” หรือ พงศาวดารราชวงศ์หยวน (Yuan) หรือ หงวน โดยพระเจนจีนอักษร
(สุดใจ) ว่า พระเจ้ากรุงสยามเสด็จไปเมืองจีน 2 ครั้ง ใน พ.ศ. 1837 และ 18434
ในหลักฐานแรก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงวิเคราะห์วา่ “เรือ่ งพระร่วงไปเมืองจีนนี้
หาหลักฐานอะไรไม่ได้เลย แต่ถา้ จะไปจริงก็ดเู หมือนจะได้5 คือไปได้ และสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุ ภาพ
ก็ “ไม่เคยเชื่อ” จนกระทัง่ ได้ขอ้ มูลจากค�ำแปล หยวนสื่อ จึงเชื่อและมีความเห็นว่า เสด็จไปจีนทั้ง 2 ครั้ง หรือ
ครั้งหลังเป็ นพระองค์อื่น แต่ก็มีขอ้ สรุปตรงกันประการหนึ่ งคือ ท�ำให้ได้ชา่ งปั้ นถ้วยชามเข้ามา จนกลายเป็ น
สินค้าส�ำคัญของกรุงสุโขทัย เรื่องนี้ จะได้กล่าวในตอนต่อไป
ประเด็นส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่ งในความรูเ้ ดิม คือ ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยสุโขทัยไม่มีทาส
และไม่มีขา้ ศึกศัตรูมาเบียดเบียน6 ซึ่งท�ำให้มีการสรุปรวมไปว่า สมัยสุโขทัยไม่มีทาส

2. ประวัตศิ าสตร์สุโขทัย ตัง้ แต่ พ.ศ. 2503 – ปั จจุบนั

นับแต่ พ.ศ. 2503 เป็ นต้นมา ได้มีความเคลื่อนไหวที่สำ� คัญในการศึกษา “ตัวตน” และ “เรื่องราว
ของตัวตน” ของสุโขทัย ท�ำให้ได้ความรูเ้ พิ่มขึ้ นกว่าเดิมมาก ด้วยการสัมมนาประวัติศาสตร์อย่างรอบด้าน
ใน พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2520 ที่สุโขทัย และที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุ โลก (ปั จจุบนั คือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร) ตามล�ำดับ โดยนั กประวัติศาสตร์ นั กโบราณคดี ชั้นน� ำของประเทศ เช่น นายตรี
อมาตยกุล ศ. ดร. ประเสริฐ ศ. ดร.ขจร ไปร่วมประชุม เสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า การอภิปรายเสนอ
ความเห็นอย่างกว้างขวาง รายงานการสัมมนาทั้งสองครั้งนับว่ามีคุณค่าอย่างสูง
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ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  ณ นคร กับความก้าวหน้าการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย
วุฒิชยั   มูลศิลป์

นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาบางประเด็นเป็ นการเฉพาะ เช่น เรือ่ ง “ศิลาจารึกหลักที่ 2 จารึกวัดศรีชมุ ”
“กรุงสุโขทัยมีทาสหรือไม่” “ศิลาจารึกหลักที่ 1 จริงหรือปลอม” ซึง่ มีการโต้แย้งกันอย่างกว้างขวาง มีงานวิจยั
หลายเรื่อง เช่น โครงสร้างของสังคมไทยสมัยสุโขทัยและต้นอยุธยา (พ.ศ. 1800 – 2112) ของ ดร.ธิดา
สาระยา มีปริญญานิ พนธ์หลายเรื่อง ซึ่งต่อมามีการพิมพ์เผยแพร่ เช่น ประวัติศาสตร์สุโขทัย ของสินชัย
กระบวนแสง ประวัติศาสตร์ “สุโขทัย” ที่เพิ่งสร้าง ของ วริศรา ตั้งค้าวานิ ช มีงานศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล
เช่น ข้อมูลประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ของ ศ. ดร.ขจร การอธิบายศิลาจารึกสมัยสุโขทัย ของ ศ. ดร.ประเสริฐ
ประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย ของนายตรี อมาตยกุล ขณะเดียวกัน ศิลาจารึกสมัยสุโขทัยก็มกี ารค้นพบและอ่านเพิม่ เติม
ท�ำให้ได้ขอ้ มูลเพิ่มมากขึ้ น คือ ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 8 จารึกสมัยสุโขทัย

3. ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร ปราชญ์ ที่เป็ นเสาหลักประวัตศิ าสตร์สุโขทัย

คงไม่มีใครคาดคิดว่า ศ. ดร.ประเสริฐที่เป็ นนั กปราชญ์ในหลายสาขาวิชา รวมทั้งประวัติศาสตร์
เคยสอบวิชาภูมศิ าสตร์-ประวัตศิ าสตร์ได้คะแนน 8 จากคะแนนเต็ม 60 เมือ่ ศึกษาอยูช่ น้ั มัธยม 6 ยิง่ ไปกว่านั้น
ความเป็ นปราชญ์ของท่านยังห่างไกลจากความรูท้ ี่เล่าเรียนมา โดยจบปริญญาตรีสาขาเกษตรวิศวกรรม
จากมหาวิทยาลัยฟิ ลปิ ปิ นส์ (พ.ศ. 2486) ปริญญาโทและเอกด้านสถิติ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา
(พ.ศ. 2496 และ 2500) การที่ท่านศึกษาทางด้านสถิติไม่ได้เป็ นเรื่องประหลาดใจนัก ถ้าทราบว่าท่านรัก
วิชาคณิตศาสตร์เป็ นชีวติ จิตใจ สามารถนัง่ คิดตัวเลขได้ท้งั วันโดยไม่สนใจเรื่องอื่นดังคนหนุ่ มทัว่ ๆ ไป
นอกเหนื อจากการศึกษาที่ไม่เกีย่ วกับจารึกและประวัติศาสตร์แล้ว ชีวติ การรับราชการก็เป็ นท�ำนอง
เดียวกัน คือ เป็ นเลขาธิการ รองอธิการบดี ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รักษาการในหลายต�ำแหน่ง
เช่น เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ต�ำแหน่ งสุดท้ายในชีวติ ราชการคือ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
ยังด�ำรงต�ำแหน่ งอืน่ ๆ อีกหลายต�ำแหน่ ง และเคยเป็ นอาจารย์พเิ ศษในหลายมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็ นเรือ่ งที่ทา่ น
ชอบท�ำมากกว่างานบริหาร
ในเรื่องเกี่ยวกับจารึกและประวัติศาสตร์ เรื่องที่ น่าชื่นชมและน่ ายึดถื อเป็ นแบบอย่างมาก คือ
ความมุง่ มัน่ ที่จะต้องท�ำให้สำ� เร็จ ความสงสัยและการคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็ นนิ สยั ของนักคณิตศาสตร์ โดยท่าน
ตั้งปณิธานว่า “ถ้าไม่มคี นไทยคนไหนจะอ่านจารึกได้ ผมนี่ แหละจะต้องเป็ นคนอ่านใหไ้ ด้”1 เพราะในสมัยก่อน
เมื่อมีการพบศิลาจารึก ต้องท�ำส�ำเนาส่งไปให้ ศ.เซเดส์ อ่านที่กรุงปารีส ศ. ดร.ประเสริฐสามารถท�ำตาม
ปณิธานนี้ ได้ รวมทั้งสอนลูกศิษย์อีกจ�ำนวนหนึ่ งให้อ่านจารึกได้อีกด้วย
การที่ ศ. ดร.ประเสริฐอ่านศิลาจารึกได้จงึ ท�ำให้ทา่ นมีคุณสมบัติพเิ ศษแตกต่างจากนักประวัติศาสตร์
และนั กอื่น ๆ ที่ศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย คือ อ่าน สงสัย แล้วอ่านใหม่ พิจารณาใหม่ ได้ความรูใ้ หม่
ดังจดหมายตอบของ ศ.เซเดส์ ที่กล่าวข้างต้น นอกจากนั้น เมือ่ มีการพบศิลาจารึกใหม่ ๆ เพิม่ เติม ท่านได้เป็ น
ประธานในการอ่าน ดังที่ปรากฏในประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 8 ความรูท้ ้งั หลายดังกล่าวท่านได้น�ำมาใช้ใน
การเขียนประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย ท�ำให้มหี ลักฐาน ความน่าเชือ่ ถือ เป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไป และเป็ นข้อมูลส�ำคัญ
ในการเรียนของนักเรียน นักศึกษาระดับต่าง ๆ ในปั จจุบนั
อย่างไรก็ดี ควรกล่าวด้วยว่าในจ�ำนวนนักประวัตศิ าสตร์ นักโบราณคดี นักอ่านจารึก ทีศ่ กึ ษาประวัตศิ าสตร์
สุโขทัย มีหลายท่านที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวและเป็ นส่วนส�ำคัญที่ทำ� ให้ประวัติศาสตร์สุโขทัยก้าวหน้า
1

96 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร. (2558). หน้า 64.
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ด้วยเช่นกัน ที่ขอกล่าวถึง คือ ศ. ดร.ขจร ที่ใช้หลักฐานทั้งหลายทั้งของไทยและต่างชาติมาประกอบกับศิลาจารึก
และเป็ นผูท้ ี่เสนอประเด็นส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์ น�ำไปโต้แย้งสนับสนุ น ค้นคว้าต่อ
โดยท่านกล่าวเปรียบเทียบกับการเล่นตะกร้อวงว่าท่านเป็ นผูเ้ ริม่ ต้นโยนลูกก่อนให้คนเล่นต่อไป ประเด็นส�ำคัญ
ที่ท่านตั้งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขทัย เช่น ราชวงศ์พระร่วงมาจากไหน สุโขทัยมีกษัตริยก์ ี่องค์ Was Nam
Thom the First King of Sukhodaya?
บางเรือ่ งที่ ศ. ดร.ขจร เสนอขึ้ นมาแล้ว ศ. ดร.ประเสริฐสนับสนุน เช่น เรือ่ งมีราชวงศ์ทปี่ กครองสุโขทัย
ก่อนราชวงศ์พระร่วง บางเรือ่ ง ศ. ดร.ขจรเห็นด้วยกับเรือ่ งที่ ศ. ดร.ประเสริฐเสนอ เช่น ชือ่ พ่อขุนบางกลางหาว
บางเรือ่ ง ศ. ดร.ประเสริฐค้าน ศ. ดร.ขจร เช่น เรือ่ งจ�ำนวนกษัตริยค์ รองกรุงสุโขทัยมี 9 พระองค์ ไม่ใช่ 10 พระองค์
น่ าเสียดายที่ ศ. ดร.ขจรถึงแก่อนิ จกรรมเร็วไปเมื่อ พ.ศ. 2521 ขณะอายุเพียง 64 ปี มิเช่นนั้นทั้ง 2 ท่าน
คงจะได้ชว่ ยกันสนับสนุ นและคัดค้านในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขทัยได้อีกมาก

4. ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร กับความรูใ้ หม่เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์สุโขทัย

ในการศึ กษาประวัติศาสตร์สุโขทัยมีความรูใ้ หม่ ๆ เพิ่มเติ มและเปลี่ ยนแปลงจากที่ เคยศึ กษา
เล่าเรียนกันมา อีกทั้งการติดตามความรูใ้ หม่ ๆ กันด้วยจากศิลาจารึกที่มีการอ่านและตีความในปั จจุบนั
เพื่อให้เข้าใจง่ายจึงขอสรุปดังนี้
4.1 มีกษัตริยร์ าชวงศ์ศรีนาวน�ำถุม ปกครองกรุงสุโขทัยก่อนราชวงศ์พระร่วง โดยหลักฐาน
ส�ำคัญ คือ จารึกวัดศรีชุม หรือจารึกหลักที่ 2 ที่มีการประชุมสัมมนา 3 ครั้ง ระหว่าง พ.ศ. 2520 – 2523
มี ศ. ดร.ประเสริฐเป็ นประธาน ข้อสรุปนี้ เป็ นการสนับสนุ นข้อเสนอของ ศ. ดร.ขจร ในบทความภาษาอังกฤษ
เรื่อง Was Nam Thom the First King of Sukhodaya?1 ที่เขียนตั้งแต่ พ.ศ. 2499
โอรสของพระขุนศรีนาวน�ำถุม (เดิมอ่านเป็ นน�ำถม) ชื่อ พ่อขุนน�ำถุมได้ครองสุโขทัยต่อมา ช่วงนี้
ขอมสบาดโขลญล�ำพงได้มายึดสุโขทัย ท�ำให้พระยาผาเมือง โอรสอีกองค์ของพ่อขุนศรีนาวน�ำถุม ซึง่ ครองเมืองราด
ร่วมมือกับพระสหาย คือ พ่อขุนบางกลางหาว (เดิมอ่านเป็ น บางกลางท่าว) ขับไล่ขอมสบาดโขลญล�ำพง
ออกจากสุโขทัย พระยาผาเมืองยึดสุโขทัยได้ก่อน แต่ยกเมืองให้พ่อขุนบางกลางหาว มอบพระขรรค์ชยั ศรี
และพระนามศรีอินทราทิตย์ ให้ทำ� การปกครองเมืองสุโขทัย เป็ นการเริ่มราชวงศ์พระร่วง
ราชวงศ์ศรีนาวน�ำถุม มีกษัตริย์ 2 องค์ ครองกรุงสุโขทัยระหว่าง พ.ศ. 1762 – 1792
4.2 ราชวงศ์พระร่วง เริม่ พ.ศ. 1792 ประเด็นนี้ เป็ นประเด็นส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่ ง ดังที่กล่าวมา
ตั้งแต่ตน้ ว่าได้แต่ประมาณช่วงเวลาโดยไม่มีหลักฐานใด ๆ สนั บสนุ น เมื่อนายตรี อมาตยกุล เรียบเรียง
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ในนามคณะกรรมการช�ำระประวัติศาสตร์ไทย เมื่อยังสังกัดส�ำนั กนายกรัฐมนตรี
ได้กล่าวไว้เมื่อ พ.ศ. 2522 ว่า มีความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า มี 2 ความเห็น คือ ประมาณ พ.ศ. 1781
กับ พ.ศ. 18002 ศ. ดร.ประเสริฐเคยมีความเห็นว่า อยูใ่ นระหว่าง พ.ศ. 1762 – 1781 แต่ตอ่ มาท่านสันนิษฐานว่า
เป็ น พ.ศ. 1792 “โดยอาศัยตัวเลขที่คำ� นวณต�ำแหน่ งดวงดาวโดยใช้คมั ภีรส์ ุรยิ ยาตร”3 และว่า การค�ำนวณนี้
1
2
3

พิมพ์ใน Journal of the Siam Society (JSS) Vol. XLIV, Part I. Aug. 1956.
ใน แถลงงานประวัติศาสตร์ เอกสาร โบราณคดี. (ป.อ.บ). พ.ศ. 2522.
ประเสริฐ ณ นคร. (2547). การอธิบายศิลาจารึกสมัยสุโขทัย. หน้า 8.
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ตรงกับโหรอีกผูห้ นึ่ งที่ไม่เคยปรึกษากันมาก่อน ปั จจุบนั ความเห็นนี้ เป็ นที่ยอมรับและใช้ในการเรียนการสอน
ระดับต่าง ๆ
4.3 กษัตริยร์ าชวงศ์พระร่วงที่ปกครองกรุงสุโขทัยมี 9 พระองค์ ที่กล่าวมาในตอนต้น จ�ำนวน
กษัตริยท์ ี่ปกครองกรุงสุโขทัยมีจำ� นวนไม่ลงตัว ต่อมา ศ. ดร.ขจร กับนายตรี อมาตยกุล เสนอความเห็นใน
การสัมมนาประวัติศาสตร์สุโขทัย พ.ศ. 2503 ว่า มี 10 พระองค์ โดยอาศัยศิลาจารึกหลักที่ 45 พ.ศ. 1935
จารึกปู่ ขุนจิดขุนจอด หรือ “จารึกปู่ สบถหลาน”1 ที่มีการล�ำดับบรรพบุรุษของราชวงศ์พระร่วง ดังนี้ ปู่ พระยา
ศรีอินทราทิตย์ ปู่ พระยาบาน ปู่ พระยาราม ปู่ ไสสงคราม ปู่ พระยาเลอไทย ปู่ พระยางัว่ น�ำถม ปู่ พระยามหา
ธรรมราชา พ่อง�ำเมือง พ่อเลอไทย
แต่ ศ. ดร.ประเสริฐซึ่งได้รบั เชิญไปเป็ น “ฝ่ ายค้าน” ได้ขอตัด ปู่ ไสสงคราม ออก เพราะเรียกปู่
ไม่ใช่ปพระยา
ู่
เหมือนองค์อื่น กษัตริยร์ าชวงศ์พระร่วงจึงมี 9 องค์ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป* นอกจากนี้
ศ. ดร.ประเสริฐ ยังได้เสนอปี ครองราชย์กษัตริยท์ ้งั 9 พระองค์ จนเกือบสมบูรณ์ดว้ ย2 รวมทั้งแตกต่างจากเดิม
ดังนี้

กษัตริยร์ าชวงศ์พระร่วง
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

พระนาม
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พ่อขุนบานเมือง
พ่อขุนรามค�ำแหง
พระยาเลอไทย
พระยางัว่ น�ำถุม
พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)
พระมหาธรรมราชาที่ 2
พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย)
พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)

ปี ครองราชย์ (พ.ศ.)
    1792 1822
1822 – 1841
1841 – 1866
1866 – 1890
1890 – 1911
1911 – 1942
1943 – 1962
1962 – 1981

ที่มา: ประเสริฐ  ณ นคร. การอธิบายศิลาจารึกสมัยสุโขทัย. หน้า 7 – 9.

ความสัมพันธ์
พระโอรสของ 1
พระอนุ ชาของ 2
พระโอรสของ 3
พระโอรสของ 2
พระโอรสของ 4
พระโอรสของ 6
พระนัดดาของ 6
พระโอรสของ 7

ส�ำหรับความเห็นของนายตรี อมาตยกุล มีความแตกต่างจาก ศ. ดร.ประเสริฐ ในจ�ำนวนกษัตริยว์ า่
มี 10 องค์ (ดังกล่าวมาแล้ว) และปี ครองราชย์ดว้ ย3

1

ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย. (2548). หน้า 152 – 161.
* แต่นายตรี อมาตยกุ ล ยังถื อว่าปู่ ไสสงครามเป็ นกษัตริย์ เพียงแต่ครองราชย์ปีเดี ยวหรือไม่ถึงปี และอาจไม่ได้ท�ำพิธี
ราชาภิเษก จึงไม่นับเป็ นกษัตริยโ์ ดยสมบูรณ์. (2522). แถลงงานประวัตศิ าสตร์ เอกสาร โบราณคดี. (ป.อ.บ) พ.ศ. 2522.
หน้า 47, 58.
2 96 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร. (2558). หน้า 95 – 99.
3 ตรี อมาตยกุล. (2522). “ประวัตศ
ิ าสตร์สโุ ขทัย”. แถลงงานประวัตศิ าสตร์ เอกสาร โบราณคดี. (ป.อ.บ) พ.ศ. 2522. หน้า 58.
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ต่อจาก พ.ศ.1981 โอรสของพระมหาธรรมราชาที่ 4 องค์หนึ่ง คือ ยุษธิเฐียร ได้เป็ นเจ้าเมืองพิษณุโลก
(พ.ศ. 1981 – 1994) เอาใจไปฝักใฝ่ พระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ ท�ำให้เกิดสงครามต่อมา จนถึง พ.ศ. 2006
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จไปครองเมืองพิษณุโลก ในฐานะหลานตาของพระมหาธรรมราชาที่ 2 ถือเป็ น
สิ้ นสุดราชวงศ์พระร่วง1
4.4 พ่อขุนรามค�ำแหงเข้าชนช้างกับขุนสามชนโดยตรง ไม่ใช่เพราะเข้าไปช่วยพ่อขุนศรี
อินทราทิตย์ เรื่องนี้ เป็ นประเด็นส�ำคัญที่หลาย ๆ ท่านอาจเคยเรียนรูม้ าก่อนว่าพ่อขุนรามค�ำแหงเมื่อก่อน
ขึ้ นครองราชย์ไปร่วมทัพกับพ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์ ในสงครามต่อต้านขุนสามชนที่มาตีเมืองตาก และได้เข้าช่วย
พระราชบิดาที่เสียทีขนุ สามชน แต่ ศ. ดร.ประเสริฐ อธิบายว่า ปั ญหาของการสลักศิลาจารึก คือ ไม่มกี ารแบ่ง
วรรคตอน จึงท�ำให้เข้าใจผิด แต่มีขอ้ ความส�ำคัญ คือ “กูขบั เข้าก่อนพ่อกู” ซึ่งแสดงว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ยังไม่ได้ชนช้างกับขุนสามชน แต่พอ่ ขุนรามค�ำแหงไสช้างเข้าไปรบกับขุนสามชนก่อน และได้ชยั ชนะ2
4.5 รัชสมัยพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช 19 ปี ไม่ใช่ 40 ปี เรือ่ งนี้ ไม่ใช่ผลงานของ ศ. ดร.ประเสริฐ
โดยตรง แต่ผูช้ ี้ ให้เห็นหลักฐานส�ำคัญ คือ นายตรี อมาตยกุล โดยในศิลาจารึกหลักที่ 1 พ.ศ. 1835 กล่าวว่า
พ่อขุนรามค�ำแหงได้ปลูกต้นตาล ซึ่งถือเป็ นไม้ศกั ดิ์สิทธิ์เป็ นต้นที่ 14 นั บแต่ขึ้นครองราชย์ เพราะฉะนั้ น
ปี ครองราชย์คอื 1835 – 14 = 1821 บวกปี ยางต้นที่ 14 อีก 1 ปี = 1822 ข้อเสนอนี้ ศ. ดร.ประเสริฐเห็นด้วย
ดังนั้น ปี เริ่มรัชสมัยพ่อขุนรามค�ำแหงจึงเป็ น พ.ศ. 1822 ไม่ใช่ พ.ศ. 1820
ส�ำหรับปี พอ่ ขุนรามค�ำแหงมหาราชสวรรคต เดิมประมาณว่า คือ พ.ศ. 1860 แต่หลักฐานจีน (หยวนสือ่ )
ได้ให้ขอ้ มูลที่สรุปได้วา่ คือ พ.ศ. 1841 ข้อมูลนี้ ศ. ดร.ประเสริฐยอมรับเช่นกัน ปี ครองราชย์พอ่ ขุนรามค�ำแหง
จึงเป็ น พ.ศ. 1822 – 1841
4.6 พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชไม่ได้เสด็จไปจีน ข้อมูลนี้ ได้จากหลักฐานจีน (หยวนสือ่ ) เช่นเดียวกัน
เดิมเชื่อกันว่า เสด็จไป 1 หรือ 2 ครั้ง (ดังที่กล่าวในข้อ 1) แต่ปัญหานี้ เกิดจากการแปล เมื่อมีการแปลใหม่
ทั้งนั กวิชาการไทยและต่างชาติที่ใช้หลักฐานเดิม พบว่า มีการแปลผิด หรือมีการแก้ขอ้ ความค�ำแปลเดิม
ท�ำให้เข้าใจผิด3 ซึ่งเรื่องนี้ ศ. ดร.ประเสริฐยอมรับว่าพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชไม่ได้เสด็จไปจีน
4.7 การเปลีย่ นความรูเ้ กี่ยวกับพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) เรือ่ งนี้ เป็ นผลมาจากจดหมาย
ของ ศ. ดร.ประเสริฐ ถึง ศ.เซเดส์ ที่โด่งดัง ซึ่งกล่าวน�ำในตอนต้น เพียงค�ำอ่านค�ำเดียวที่แก้ไข จาก “ชนก”
เป็ น “หาก” ท�ำให้ความรูเ้ กีย่ วกับพระราชกรณียกิจของพระมหาธรรมราชาที่ 1 กับพระยาเลอไทยผูเ้ ป็ น “ชนก”
เปลี่ยนไปโดยสิ้ นเชิง นี่ เป็ นลักษณะที่โดดเด่นของ ศ. ดร.ประเสริฐที่สามารถอ่านจารึกได้ แทนที่จะเป็ นผูใ้ ช้
ความรูจ้ ากจารึกเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขค�ำอ่านอืน่ ๆ เช่น แก้ พ่อขุนบางกลางท่าว เป็ น พ่อขุน
บางกลางหาว พ่อขุนศรีนาวน�ำถม เป็ น พ่อขุนศรีนาวน�ำถุม
1
2
3

นิ ยะดา เหล่าสุนทร (บรรณาธิการ). (2541). สารนิ พนธ์ ประเสริฐ ณ นคร. หน้า 288 – 289.
ประเสริฐ ณ นคร. (2547). เล่มเดิม. หน้า 1 – 2.
ขจร สุขพานิ ช. (2545). ข้อมูลประวัตศิ าสตร์สมัยกรุงสุโขทัย. หน้า 148 – 163 และ ข้อมูลประวัตศิ าสตร์สมัยก่อนตัง้ กรุง
สุโขทัย. (2545). หน้า 105 – 107.
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4.8 สมัย สุ โ ขทัย มี ท าส เรื่ อ งนี้ เป็ นผลจากผู เ้ ขี ย นน� ำ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการช�ำ ระ
ประวัติศาสตร์ไทย เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 ว่า “กรุงสุโขทัยมีทาสหรือไม่ ?” เพราะในพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ ทุกสังคมรวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลว้ นแต่มีทาสในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง แต่ที่
เคยเรียนรูก้ นั มา กล่าวว่า สมัยกรุงสุโขทัยไม่มีทาส (ดังที่กล่าวในข้อ 1) แม้วา่ ในศิลาจารึกพ่อขุนรามค�ำแหง
(หลักที่ 1) มีขอ้ ความทีส่ ำ� คัญมากชวนให้พจิ ารณาเป็ นอย่างอืน่ ได้ คือ ข้อความทีว่ า่ เมือ่ พ่อแม่ตาย ทรัพย์สมบัติ
ทัง้ หลายและ “ไพร่ฟ้าข้าไท” ตกเป็ นสมบัตขิ องลูก และอีกทีห่ นึ่งว่า พ่อขุนรามค�ำแหงไปรบ ท�ำสงครามกับเมืองอืน่
มีชยั ชนะ ได้สมบัติท้งั หลาย รวมทั้ง “ได้ปัว่ ได้นาง” คือ ได้ผูค้ นชายหญิง ก็คือ ทาสเชลย ในกฎหมายตรา
สามดวงนัน่ เอง
ในความเห็นของ ศ. ดร.ประเสริฐ ในประเด็ นแรกยังไม่สรุ ปชัดเจน ท�ำนองเดี ยวกับที่ ปรากฏ
ในประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย ว่า ยังต้องศึกษาต่อไป แต่ในประเด็นที่ 2 ท่านยอมรับว่า “สมัยพ่อขุน
รามค�ำแหง” อย่างน้อยที่สุด ก็ตอ้ งมีทาสเชลย” และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “สมัยพระมหาธรรมราชานั้น
น่ าจะได้มีทาส”1 ไม่ใช่ไม่มีตามความเห็นเดิม

4.9 สมัยสุโขทัยสิ้ นสุดเมื่อ พ.ศ. 2006 ดังกล่าวมาบ้างแล้วถึงการสิ้ นสุดสมัยสุโขทัยภายใต้
การปกครองของราชวงศ์พระร่วง ซึ่งแต่เดิมถือเอา พ.ศ. 1981 เป็ นการสิ้ นสุด ตามพระนิ พนธ์ของสมเด็จฯ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ รวมทัง้ นักประวัตศิ าสตร์ในรุน่ ต่อ ๆ มา ทัง้ ศ. ดร.ขจร นายตรี อมาตยกุล นายสินชัย
กระบวนแสง เพราะถือว่าในปี ดังกล่าว สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ส่งพระราเมศวร
พระราชโอรส พระชนมายุ 7 พรรษา ซึ่งมีพระราชชนนี เป็ นเจ้าหญิงสุ โขทัย ไปปกครองเมืองพิษณุ โลก
ในฐานะมหาอุปราช อันอาจเป็ นเหตุให้พระพุทธชินราชมีน้� ำพระเนตรตกออกมาเป็ นโลหิต ดังที่พระราช
พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ กล่าวไว้ พระราเมศวรปกครองพิษณุโลกจน พ.ศ. 1991 พระราชบิดาสวรรคต
จึงกลับลงมาปกครองอาณาจักรอยุธยา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1

กรรมการช�ำระประวัติศาสตร์ไทย, คณะ. (2529). การพิจารณาเรื่องสุโขทัยมีทาสหรือไม่. ปั ญหาในประวัติศาสตร์ไทย.
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2528 – สิงหาคม 2529. หน้า 11 และดูคำ� อภิปรายได้ในจุลสารนี้ .
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แต่ทางราชวงศ์พระร่วง พระมหาธรรมราชาที่ 4 ก็มพี ระโอรส คือ พระยายุธษิ เฐียร ทีม่ คี วามทะเยอทะยาน
อยากปกครองพิษณุโลกในฐานะมหาอุปราชด้วย จึงไปพึง่ พิงพระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ ท�ำให้เกิดสงคราม
ต่อมาและเชียงใหม่มอี ำ� นาจเหนื อพิษณุโลก จน พ.ศ. 2006 เมือ่ อยุธยาตีพษิ ณุโลกคืนมาได้ และพระราชชนนี
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถถึงแก่พริ าลัยในปี เดียวกัน สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงเสด็จไปครองพิษณุโลก
ถือเป็ นการสิ้ นสุดสมัยสุโขทัยอย่างสมบูรณ์1
4.10 ในประเด็นอื่น ๆ บางประเด็น ยังมีผลงานทางประวัติศาสตร์สุโขทัยของ ศ. ดร.ประเสริฐ
ซึ่งผูส้ นใจสามารถศึกษาได้ในหนังสือส�ำคัญอย่างน้อย 2 เล่ม คือ สารนิ พนธ์ประเสริฐ ณ นคร (พ.ศ. 2541)
และการอธิบายศิลาจารึกสมัยสุโขทัย (พ.ศ. 2547) ซึง่ มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทนั สมัยด้วย โดยเฉพาะเล่มแรก
ที่ท่านเมตตามอบให้ผูเ้ ขียน ท่านได้แก้ไขข้อมูลด้วยลายมือหลายแห่งในเล่ม แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลให้ทนั สมัยจากการศึกษาค้นคว้าของท่าน ซึ่งเป็ นลักษณะส�ำคัญอย่างหนึ่ งของการศึกษาประวัติศาสตร์
ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงควรต้องรู ้ ต้องติดตามหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์อยูเ่ สมอ มิฉะนั้นจะเป็ นคนล้าสมัย
ในเรื่องความรู ้ ซึ่งเห็นได้ในปั จจุบนั นี้ ในหลาย ๆ เรื่อง ความรูบ้ างประเด็นที่ ศ. ดร.ประเสริฐศึกษา ค้นคว้า
ที่ขอกล่าวในที่นี้คือ
4.10.1 เมืองฉอดของขุนสามชน เรือ่ งขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาตีเมืองตาก เป็ นเรือ่ งที่คุน้ เคยกันดี
ในประวัติศาสตร์สุโขทัย แต่มปี ระเด็นส�ำคัญประการหนึ่ ง คือ เมืองฉอดอยูท่ ี่ไหนแน่ ในเรือ่ งนี้ ศ. ดร.ประเสริฐ
เคยให้ความเห็นว่า เมืองฉอดตั้งอยู่บนแม่น้� ำฉอด ต่ อมาท่ านได้แก้ดว้ ยลายมือในหนั งสื อ สารนิ พนธ์
ประเสริฐ ณ นคร ที่มอบให้ผูเ้ ขียน เป็ น แม่น้�ำเมย และอธิบายต่อว่า เมืองโบราณนี้ เป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
แต่เล็กเกินกว่าที่จะมีกำ� ลังพอมาตีเมืองตากได้ ท่านจึงอ้างความเห็นของนักโบราณคดีวา่ เมืองฉอดอาจตั้งอยู่
บนแม่น้�ำเมยฝั ง่ พม่า
ใน พ.ศ. 2553 สมาคมประวัตศิ าสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมือ่ ผูเ้ ขียนเป็ นนายกสมาคมฯ ได้เรียนเชิญ ศ. ดร.ประเสริฐ ร่วมไปในคณะส�ำรวจเมืองโบราณที่ตำ� บลห้วยลึก
อ�ำเภอท่าสองยาง ทางเหนื อของเมืองตาก ตามค�ำเชิญของ ดร.มังกร ทองสุกดี ดร.พลเอก ศิริ ทิวะพันธ์ ได้พบ
เมืองโบราณในป่ าริมแม่น้� ำเมยฝั ่งไทย เป็ นเมืองใหญ่ มีความเจริญทางพระพุทธศาสนา ยาวขนานไปกับ
แม่น้�ำเมย ผูเ้ ขียนเรียนถามท่านว่าจะเป็ นเมืองฉอดของขุนสามชนได้หรือไม่ ท่านตอบว่าน่ าจะเป็ นได้
4.10.2 เมืองราดของพ่อขุนผาเมือง ประเด็นนี้ เป็ นปั ญหาอีกประการของประวัติศาสตร์สุโขทัย
เดิ มเชื่อว่าอยู่ที่เมืองเพชรบูรณ์ และมีการสร้างอนุ สาวรี ยไ์ ว้ที่นั่นด้วย แต่ ก็มีความเห็นที่ แตกต่ าง เช่น
นายมานิ ต วัลลิโภดม เสนอว่าอยูท่ ี่เมืองโคราชเก่า คือ ที่อำ� เภอสูงเนิ น ซึง่ ได้รบั การสนับสนุ นจาก รศ.ศรีศกั ร
วัลลิโภดม บุตรของท่าน และจิตร ภูมศิ กั ดิ์ แต่ ศ. ดร.ประเสริฐเสนอว่า อยูท่ ี่ลมุ่ แม่น้�ำน่ าน ใกล้อำ� เภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์2 ความเห็นนี้ ได้รบั การสนับสนุ นจากสินชัย กระบวนแสง ผูเ้ ป็ นลูกศิษย์ของท่าน
ทัง้ เมืองฉอดและเมืองราด ยังเป็ นปัญหาในประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัยทีม่ คี วามเห็นต่างกัน ต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป
1

2

นิ ยะดา เหล่าสุนทร (บรรณาธิการ). (2541). เล่มเดิม. หน้า 289 และดู สินชัย กระบวนแสง. (2520). ประวัติศาสตร์
สุโขทัย. หน้า 15 – 16. ตรี อมาตยกุล. (2522). ประวัติศาสตร์สโุ ขทัย. หน้า 57 ซึ่งถือเอา พ.ศ. 1981 เป็ นปี สิ้ นสุดสมัย
สุโขทัย.
นิ ยะดา เหล่าสุนทร (บรรณาธิการ). (2541). เล่มเดิม. หน้า 286 – 287.

ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  ณ นคร กับความก้าวหน้าการศึกษาประวัติศาสตร์สุโขทัย
วุฒิชยั   มูลศิลป์

การสอบค้นเมืองฉอดโบราณของขุนสามชนใน พ.ศ. 2553 ของสมาคมประวัติศาสตร์ฯ
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4.10.3 วันส�ำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
นอกจากผลงานค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขทัยของ ศ. ดร.ประเสริฐที่ กล่าวมาแล้วและ
ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยงั ไม่ได้กล่าวถึง ยังมีเรื่องส�ำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ ศ. ดร.ประเสริฐเป็ นผูใ้ ห้
ความรูใ้ หม่ คือ เรื่องวันส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยที่ท่านได้ค�ำนวณไว้ โดยใช้ความรูท้ างคณิ ตศาสตร์
ที่ท่านชอบ และศึกษามา บางวันท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันส�ำคัญตามที่เคยเชื่อมาแล้ว คือ
• วันสร้างกรุงศรีอยุธยา วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 1893
• วันประกาศอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวร (ก่อนขึ้ นครองราชย์) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2127
• วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึ้ นครองราชย์วน
ั ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133
• วันท�ำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135
1
• วันสิ้ นสุดสมัยอยุธยา (เสียกรุงครั้งที่ 2) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310

5. เกียรติคณ
ุ ของ ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร

ด้วยผลงานที่หลากหลายและเป็ นประโยชน์ ต่อวงวิชาการ ที่แสดงความเป็ นปราชญ์หลากหลาย
สาขาวิชาของ ศ. ดร.ประเสริฐ จึงท�ำให้ท่านได้รบั การยกย่องจากหลายสถาบัน เช่น เป็ นราชบัณฑิตประเภท
วิชาประวัติศาสตร์ สาขาโบราณคดี เป็ นประธานคณะกรรมการประวัติศาสตร์ไทย กระทรวงวัฒนธรรม
สมาคมประวัตศิ าสตร์ฯ ยกย่องเป็ นนักประวัตศิ าสตร์อาวุโสดีเด่น ได้รบั ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ทางประวัตศิ าสตร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ทางโบราณคดี จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และในสาขาอืน่ อีก เช่น ภาษาไทย ในหลายมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้รบั รางวัลและการยกย่องหลายด้าน
หลายสถาบัน2

6. ส่งท้าย

ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร ถึงแก่อนิจกรรมเมือ่ มีอายุยนื ยาวเกินหนึ่งศตวรรษ ในช่วงชีวติ ของท่านได้สร้าง
องค์ความรูท้ างวิชาการหลายสาขาโดยเฉพาะด้านจารึก ประวัติศาสตร์ลา้ นนา และประวัติศาสตร์สุโขทัย
นอกจากนี้ ยังมีผลงานด้านวรรณกรรม การประพันธ์เนื้ อเพลง ท�ำนองเพลงพระราชนิ พนธ์ เป็ นต้น ศ.ดร.
ประเสริฐ ณ นคร เป็ นแบบอย่างของนักวิชาการที่ศึกษาหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่ อง การอ่านและการตั้งข้อสงสัย
ทางประวัติศาสตร์ของท่าน ท�ำให้ท่านอ่านใหม่ พิจารณาใหม่ ศึกษาค้นคว้าหลักฐานประวัติศาสตร์ท้งั ไทย
และต่างชาติ และศิลาจารึก และการค�ำนวณวันส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ จนได้ความรูใ้ หม่ที่เปลี่ยนแปลง
ความรูป้ ระวัตศิ าสตร์หลายเรือ่ ง คุณูปการทางวิชาการและคุณลักษณะในการเป็ นนักวิชาการของ ศ.ดร.ประเสริฐ
ณ นคร เป็ นแบบอย่างที่มคี ุณค่าให้นักวิชาการรุน่ หลังได้สานต่อ ทั้งการเป็ นนักศึกษาหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่ อง
และการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ แม้วา่ ศ.ดร. ประเสริฐ ณ นคร ผูเ้ ป็ นเสาหลักทางวิชาการได้จากไปแล้ว แต่ชื่อ
และผลงานของท่านจะได้จารึกอยูใ่ นวงวิชาการประวัติศาสตร์และศาสตร์อีกหลายสาขาตลอดไป
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