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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การปริวรรตและวิเคราะห์รูปแบบการปกครองบ้านเมืองจากคัมภีร์ต านาน

เมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า มีวัตถุประสงค์เพ่ือปริวรรตคัมภีร์ต านานเมืองพะเยาฉบับวัดศรีโคมค า 
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หลักการปกครองบ้านเมืองและหลักพุทธธรรมด้านการปกครองบ้านเมืองที่ปรากฏ
ในคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา และ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและหลักการปกครองบ้านเมืองเชิง
บูรณาการ การด าเนินการศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการปริวรรตเอกสารคัมภีร์ต านาน
เมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคม จ านวน ๑ ผูก วัสดุที่ใช้จารได้แก่ ใบลาน จารด้วยอักษรล้านนา มีทั้งหมด 
๕๔ หน้า จารเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๑ นับถึงปีปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๒) อายุได้ ๙๑ ปี หลังจากปริวรรต
เสร็จได้ให้ผู้เชียวชาญท าการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาษา แล้วจึงท าการวิเคราะห์
เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ 

จากการศึกษาพบว่า คัมภีร์ต านานเมืองพะเยาแบ่งออกเป็น ๔ ตอนหลักๆ คือ ตอนที่ ๑ 
กล่าวถึง ต านานปู่เจ้าลาวจก หรือลวจักกราช ปฐมกษัตริย์เมืองหิรัญเงินยางเชียงแสน ตอนที่ ๒ 
กล่าวถึง ตอนพญาศรีจอมธรรมได้แยกตัวจากเมืองหิรัญเงินยางเชียงแสนมาตั้งเมืองพะเยาในปี พ.ศ.
๑๖๓๙ ตอนที่ ๓ กล่าวถึง กษัตริย์องค์ส าคัญของเมืองพะเยา คือ ขุนเจืองธรรมิกราฃ พ่อขุนง าเมือง  
และกล่าวถึงความสัมพันธ์ของอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรเชียงราย และอาณาจักรพะเยา ตอนที่ ๔  
กล่าวถึง ประวัติการก่อสร้างพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพะเยา และความสัมพันธ์
ของเมืองพะเยาหลังถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรล้านนา 

หลักการปกครองบ้านเมืองและหลักพุทธธรรมด้านการปกครองบ้านเมืองที่ปรากฏใน
คัมภีร์ต านานเมืองพะเยา พบว่า มีหลักการปกครองที่ใช้สืบต่อกันมาอยู่ ๓ หลัก คือ หลักพ่อสอนลูก
ของท้าวลวจักกราช จ านวน ๑๒ ข้อ หลักประเวณียธรรมของพญาศรีจอมธรรม ปฐมกษัตริย์เมือง
พะเยา จ านวน ๗ ข้อ แต่สามารถถอดหลักการปกครองได้ ๑๒ ข้อ และพบหลักพุทธธรรมที่น ามาใช้
ในการปกครอง คือ หลักอปริหาณิยธรรม ๗ ประการ นอกจากหลักการปกครองทั้ง ๓ ยังพบรูปแบบ
การปกครองของอาณาจักรพะเยาที่พญาศรีจอมธรรมทรงวางรูปแบบการปกครองไว้อย่างเป็นระบบ  
นอกจากหัวเมืองน้อยใหญ่ที่อยู่รอบนอกแล้ว ในเขตพ้ืนที่เมืองพะเยา หลังจากได้ท าการก าหนดเขต
พ้ืนที่แล้ว ยังได้แบ่งการปกครองออกเป็นออกเป็นเขตเรียกว่า พันนา ได้ ๓๖ พันนา มีการแบ่งอ านาจ 
หน้าที่ และมอบนโยบายในการปกครองอย่างเป็นระบบ สามารถน ามาบูรณาการกับการบริหารการ
ปกครองในสมัยปัจจุบันได้ โดยหลักการปกครองทั้ง ๓ หลัก มีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรม หลัก
ธรรมาภิบาล และทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ซึ่งเป็นหลักท่ีใช้ในการปกครองในสมัยปัจจุบันนี้. 
ค าส าคัญ: การปริวรรต, หลักการปกครอง, หลักพุทธธรรม 
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ABSTRACT 
This study had 2 important objectives; 1. To transliterate chronicle 

scripture, Sri Kom Khum temple edition in order to analyze the governmental 
concept and Buddhadhamma in Buddhism in terms of government appeared in 
chronicle scripture, Sri Kom Khum temple edition and, 2. To study and analyze 
governmental integration forms and concepts. 

The qualitative research method was applied by transliterating 1 chapter 
chronicle scripture, Sri Kom Khum temple edition which was contained 55 palm 
leaves written in ancient Lanna language before B.E. 2471. After finishing 
transliteration, the content and language accuracy were examined by the experts. 
After that, it was analyzed according to the research objectives. 

The findings were revealed as follows. 
The ancient scripture was divided in to 4 sections as follows; the first 

section was about the legend of Phu Jao Lao Jog or Lavajakkarat, who was the 
governor of Hirunghunyang Meung Chiang Saen ancient city while the second section 
was about when Pha ya Srijomdram separated himself from Hirunghunyang Meung 
Chiang Saen city and founded Phayao city in B.E.1639, the third section was about 
the important Phayao governors, Khun Jiengdhammigraj and Phor Khun Ghummeung. 
This section also described the relationship between Phayao city, Sukhothai kingdom, 
and Chiang Rai kingdom. The last section was about the history of building Phra Jao 
Thonlunag, the important Buddha statue of Phayao as well as the relationship of 
Phayao city after being united in Lanna kingdom. 

The finding also indicated that there were three inherited governmental 
concepts which were as follows; 12 principles of ‘Father teaches children’ 
governmental principles of Tao Lawajukkaraj and 7 principles of fornication (or 
Phaveneeyadhum) of Phaya Srijomdhum, one of the formers Phayao governor. There 
were only 12 governmental principles appeared in the scripture as well as 7 things 
leading never to decline but only to prosperity; conditions of welfare (or 7 
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Apaniyadhum). Phayao governmental form was created systematically by Phaya 
Srijomdhum. The sculpture was well - described about the development of city 
government in former times. The determined area was divided into three 
governmental zones called Punna. There were 36 Punnas and each Punna had its 
deconcentration, duties, and systematic government policies which could be 
integrated with current governmental administration. All three ancient governmental 
concepts harmonize with Buddhadhamma, Good Governance, and Structural 
Functionalism, which are regarded as being able to be used in current government. 

Keyword: Transliteration, The governmental concept, Buddhadhamma 
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กิตติกรรมประกาศ 

ในการท าวิจัยเรื่องการปริวรรตและวิเคราะห์รูปแบบการปกครองบ้านเมืองจากคัมภีร์
ต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค าครั้งนี้ ทางคณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก
บุคลากรในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทุกแห่ง จึงท าให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับ
ความร่วมมือจากเจ้าหน้าส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ซึ่งน าโดยนางสายรุ้ง ธาดาจันทน์ 
วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นางสาวนนทยา พวงงาม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม และเจ้าหน้าที่วัฒนธรรม
ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือทั้งแรงกาย และแรงใจ ในการจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น   

ขอขอบคุณ อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ นักวิชาการอิสระ ที่ให้ค าแนะน าชี้แนะข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา และขอขอบใจกลุ่มเยาวชนพิพิธภัณฑ์เมืองขุนควรที่คอยช่วยในการจัดพิมพ์
ข้อมูล และช่วยในการจัดการประชุม 

ที่ส าคัญอย่างยิ่งทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ที่ให้โอกาสแก่คณะผู้วิจัยได้ท างานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นคุณูปการแก่
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสืบไป   
 

พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, ดร. 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
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บทท่ี ๑ 

บทน ำ 
 
๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บ้านเมืองในอดีตมีรูปแบบการปกครองที่คล้ายๆ กัน แต่ถึงกระนั้นก็มีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะของภูมิประเทศ รัฐโบราณไม่มีอาณาเขตที่ชัดเจน แต่ก็พอมีหลักฐานกล่าวถึงบ้างท าให้
ประมาณอย่างคร่าวๆ ได้ว่า ดินแดนล้านนาหมายถึงอาณาบริเวณที่ประกอบไปด้วยเมืองกลุ่มหนึ่ง  
อาณาเขตทางทิตใต้จดเมืองตาก และจดเขตแดนด้านเหนือของอาณาจักรสุโขทัย ทิศตะวันตกจด
แม่น้ าสาละวิน (ฝั่งซ้าย) ทิศตะวันออกจดแม่น้ าโขง (ฝั่งขวา) ทิศเหนือจดเมืองเชียงรุ่ง เมืองในบริเวณ
ส่วนชายขอบของล้านนา เป็นส่วนที่รัฐล้านนาแผ่อิทธิพลไปถึงในบางสมัยเท่านั้น๑ บ้านเมืองต่างๆ ใน
ดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าระหว่างหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ มีขนาด
เล็กบ้างใหญ่บ้าง ที่เป็นขนาดใหญ่มี ๒ บริเวณคือ บริเวณท่ีราบลุ่มเชียงใหม่ – ล าพูน กับบริเวณท่ีราบ
ลุ่มเชียงราย – พะเยา สภาพภูมิประเทศที่มีเทือกเขาขวางกั้นพ้ืนที่ราบให้แยกออกจากกัน แต่มีช่อง
เขาเล็กๆ ติดต่อกันกับแหล่งอ่ืนๆ ท าให้บ้านเมืองเหล่านี้มีพัฒนาการเติบโตไม่พร้อมกัน บ้านเมือง
เก่าแก่ที่สุดอยู่บริเวณที่ราบลุ่มเชียงใหม่ – ล าพูน มีเมืองหริภุญไชย (ล าพูน) เป็นเมืองส าคัญตั้งอยู่บน
ที่ราบลุ่มน้ าแม่ปิง มีพัฒนาการเป็นเมืองตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๓ (หรือหลัง พ.ศ.๑๒๐๐) อัน
เนื่องมาจากการขยายอิทธิพลของแคว้นละโว้ (ลพบุรี) ที่เป็นบ้านเมืองหรือรัฐขนาดใหญ่บริเวณที่ราบ
ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาภาคกลาง ต่อมาเมืองหริภุญไชย  (ล าพูน) ขยายขอบเขตไปยังเมืองเขลางค์ 
(ล าปาง) บนที่ราบลุ่มน้ าแม่วัง ส่วนบริเวณอ่ืนๆ มีชุมชนเล็กๆ กระจัดกระจายอยู่ตามที่สูงกับท่ีราบ ยัง
ไม่รวมตัวเป็นบ้านเมืองใหญ่มีเรื่องราวความเป็นมาในลักษณะของค าบอกเล่าหรือนิทานปรัมปราเช่น 
บริเวณที่ราบลุ่มเชียงราย – พะเยา มีค าบอกเล่าเรียกว่า “โยนก” ต่อมาภายหลังเมื่อรวบรวม
บ้านเมืองบริเวณที่ราบลุ่มเชียงใหม่ – ล าพูนกับบริเวณเชียงราย – พะเยาและบริเวณใกล้เคียงเข้า
ด้วยกันจึงเรียกรวมทั้งหมดว่า “ล้านนา”๒ 

เมืองพะเยาเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ในระยะแรกๆ 
เรื่องราวของเมืองพะเยา มีบันทึกไว้ในต านานและพงศาวดารต่างๆ เป็นต้นว่า ต านานเมืองพะเยา  
พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน และพงศาวดารโยนก เป็นต้น แต่หลักฐานที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่
เป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของเมืองพะเยาในอดีตนั้นคือข้อมูลจากหลักศิลาจารึก  
ซึ่งพบมากในเมืองพะเยา๓ ภูกามยาวหรือพยาว ซึ่งปัจจุบันคือจังหวัดพะเยา อดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่
แต่โบราณมีความเจริญรุ่งเรืองและมีประวัติศาสตร์มายาวนาน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจาก

                                                           
๑ สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, ๒๕๔๔), หน้า ๒๓. 
๒ สุจิตต์ วงษ์เทศ, ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมเมืองพะเยา, (กรุงเทพฯ: พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็น

เตอร์ จ ากัด, ๒๕๓๘), หน้า ๕. 
๓ พระมหาโยธิน ฐานิสฺสโร, ๑๐ปี หอวัฒนธรรมนิทัศน์, (เชียงราย: อินเตอร์พริ้น, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓. 



๒ 

แหล่งโบราณสถานต่างๆ ในจังหวัดพะเยา เช่น โบราณสถานบ้านร่องไฮ ต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา แสดงให้เห็นว่า พ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าอิงบริเวณกว๊านพะเยาเคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณ
มาก่อนยุคร่วมสมัยกับแคว้นหริภุญชัย อายุสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗ – ๑๘ เป็นอย่างช้า กลุ่ม
ชนที่อยู่อาศัยในดินแดนแห่งนี้ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเชื่อกันว่าคือ กลุ่มชนพวกลัวะและ
อีกกลุ่มเป็นกลุ่มชนจากภายนอก มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ เช่น กลุ่มวัฒนธรรม
พวกชนชาติไต และกลุ่มวัฒนธรรมพวกมอญทวารวดีในหริภุญชัย การอยู่ร่วมกัน ในสังคมท าให้เกิด
การผสมผสานหรือแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชนโดยผ่านกระบวนการทางสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและคติความเชื่อต่างๆ๔ 

แรกเริ่มเดิมที เมืองพะเยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์มีเอกราชสมบูรณ์ มีกษัตริย์ปกครองสืบ
สันตติวงค์ ตั้งแต่ราชวงค์ลวจังกราช ปฐมกษัตริย์แห่งนครเงินยางเชียงแสน ปรากฏตามต านานเมือง
พะเยา๕ เมืองพะเยาหรือตามที่ในต านานบางแห่งว่า เมืองภูกามยาว หรือเรียกกันอย่างพ้ืนๆ ว่า เมือง
พะเยา หรือเมืองพะยาว เมืองพะเยาเป็นเมืองโบราณเก่าแก่เมืองหนึ่งในภาคเหนือ ซึ่งปรากฏตาม
ต านานเมืองเงินยางเชียงแสนว่า นับตั้งแต่ลาวเคียงได้มาสร้าง “เมืองเหรัญญนครเงินยาง” เมื่อตติย
ศักราช ๑๕๓ ตรงกับ พ.ศ.๑๓๓๔ และได้มีเชื้อสายครองสืบต่อมาได้ ๑๑ ชั่วกษัตริย์ ก็ถึงขุนเงินๆ ได้
เสวยราชย์เมืองเหรัญญนครสืบมาและมีราชบุตร ๒ องค์ๆ พ่ีมีนามว่า ขุนชิน หรือขุนชื่น องค์น้องชื่อ
ขุนจอมธรรม ทั้งสององค์พ่ีน้องก าลังอยู่ในวัยคะนองทั้งคู่ ขุนเงินผู้บิดาทรงร าพึงว่า บุตรเราทั้งสองอยู่
ร่วมกันนี้ ก็เปรียบเสมือนช้างสารสองตัวอยู่ร่วมโรงเดียวกัน ซึ่งย่อมจะมีแต่จะเป็นอริกันเท่านั้นสมควร
ที่จะจัดแจงแบ่งให้บุตรทั้งสองไปอยู่เสียคนละเมืองจึงจะดี ทรงด าริเช่นนั้นแล้ว พระองค์ก็ทรงแบ่งราช
สมบัติให้เสมอกัน แล้วโปรดให้ขุนจอมธรรมไปครองเมืองภุกาม (หรือเมืองภูกาม)๖ 

ขุนศรีจอมธรรม หรือ จอมผาเรือง ขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ครองเป็นพะเยา เมื่อราวจุลศักราช
ได้ ๔๕๘ ปีชวด นพศก พุทธศักราช ๑๖๓๙ ทรงมีบทบาทเป็นอย่างมากในการวางรากฐานการ
ปกครองเมืองพะเยา เพราะทรงท าการก าหนดเขตแดนเมือง การเลือกที่ตั้งเมือง การส ารวจพลเมือง
ของเมืองพะเยาทั้งภายในเมือง และตามหัวเมืองขึ้นต่างๆ ทรงวางหลักการในการปกครองเพ่ือให้
บ้านเมืองมีความผาสุก และปลอดภัยจากอริราชศัตรู จึงไม่ปรากฏการศึกสงครามในสมัยของพระองค์ 
ทรงมีโอรส ๒ องค์ คือ ขุนเจือง หรือ พญาเจืองธรรมิกราช และขุนชอง   

ขุนศรีจอมธรรม ครองราชย์ด้วยความสุขสวัสดิ์ ประกอบด้วยทศพิธราชธรรมได้ ๒๔ ปี 
พระชนมายุได้ ๔๙ ชันษา ก็สวรรคต ครั้นเมื่อสิ้นขุนศรีจอมธรรมแล้ว ขุนเจืองโอรสองค์ใหญ่ก็ได้ขึ้น
ครองเมืองพะเยาสืบต่อมา ขุนเจืองหรือพญาเจืองถือว่าเป็นกษัตริย์ที่มีอานุภาพยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่ง
ในต านานเมืองพะเยา พระองค์สามารถแผ่ขยายอ านายไปยังลุ่มแม่น้ ากก แม่สาย แม่วัง และแม่โขง  
ฟากตะวันออก รวมทั้งยังสามารถรวบรวมพวกแก้วหรือพวกญวน เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน และพงศาวดารโยนก กล่าวถึงประวัติของขุนเจืองว่า 
“ขุนเจือง ประสูติที่เมืองพะเยา เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑ ค่ า เดือน ๕ (ตรงกับเดือน ๗ เหนือ) ปีเถาะ ฉศก 
                                                           

๔ เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ, ศิลปวัตถุที่พบในเมืองพะเยา, ( พะเยา: นครนิวส์การพิมพ์, ๒๕๖๑), หน้า ๒๕. 
๕ พระธรรมวิมลโมลี, เมืองพะเยา จากต านานและประวัติศาสตร์ , (พะเยา: นครนิวส์การพิมพ์, 

๒๕๔๖), หน้า ๓๒. 
๖ สงวน โชติสุขรัตน์, ต านานเมืองเหนือ, (นนทบุรี: ศรีปัญญา,๒๕๕๓), หน้า ๒๒๕. 



๓ 

จุลศักราช ๔๓๖ พุทธศักราช ๑๖๑๗ เวลาใกล้รุ่ง เมื่อพระชนมายุได้ ๑๖ ชันษา ขุนเจืองได้ไปคล้อง
ช้างที่เมืองน่าน พญาน่านได้ยกธิดาชื่อ นางจัน ให้เป็นชายา หลังจากนั้นจึงได้ไปคล้องช้างที่เมืองแพร่  
พญาแพร่ก็ยกธิดาชื่อ นางแก้ว ให้เป็นชายา” 

หลังจากขุนเจืองเสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งเมืองพะเยาแล้ว เวลาล่วงมาได้ ๖ ปี มีศึก
แกวมาติดประชิดเมืองเงินยางเชียงแสน ซึ่งขณะนั้นขุนชิน ผู้เป็นลุงครองเมืองอยู่ ขุนเจืองจึงได้ยกทัพ
จากเมืองพะเยา และเมืองบริวารไปร่วมช่วยรบ ตามค าขอของขุนชินผู้เป็นลุง เมื่อขับไล่กองทัพแกว
ออกไปจนสิ้นแล้ว ขุนชินก็ยกธิดาชื่อ นางอ้ัวค าค้อนเมือง ให้เป็นชายาของขุนเจือง 

ต่อมาขุนเจือให้ขุนชินผู้เป็นลุง ขึ้นครองเมืองตามเดิม ส่วนขุนเจือได้ยกทัพเข้าตีเมืองล้าน
ช้างและได้ยกพลเข้าตีเมืองแกวได้อาณาเขตประเทศแกวทั้งหมด เกียรติยศก็ปรากฏเลื่องลือ มีเดชานุ
ภาพแผ่ไปทั่วทิศานุทิศ พญาสมันตราชทั้งหมด มีพญาห้อชื่อ “ร่มฟ้าเก๊าพิมาน” เป็นประธาน มา
ชุมนุมกันที่ภูเหิดในเมืองแกวประกันกระท าพิธีปราบดาภิเษกขุนเจืองให้เป็นจักรราชในเมืองแกว ในปี
ขาล วันอังคาร เดือน ๔ ขึ้น ๙ ค่ า เวลากลองงาย จุลศักราช ๔๙๖   

ขุนเจือง แรกได้ครองราชย์สมบัตินั้น มีพระชนมายุได้ ๒๖ ชันษา ครองอาณาจักรโยนกได้  
๒๔ ปี ไปปราบเมืองล้านช้างและครองเมืองแกวนานถึง ๑๗ ปี สิริชนมายุได้ ๗๗ ชันษา ก็สิ้นพระชนม์ 

ส่วนเมืองภูกามยาว หลังจากขุนเจืองสละราชสมบัติเพ่ือขึ้นไปครองเมืองหิรัญนครเงินยาง
แล้ว ขุนซองผู้เป็นอนุชาจึงขึ้นครองเมืองภูกามยาว สืบต่อมา ขุนชองมีโอรส ๒ องค์ คือ ลาวเก้าแก้ว
มาเมือง (ขุนแก้วแว่นเมือง) และลาวเหิง เมื่อขุนชองได้สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ขุนแก้วแว่นเมือง หรือขุน
แก้วมาเมือง ผู้เป็นราชบุตร ก็ได้ขึ้นครองเมืองภูกามยาวสืบต่อพระบิดา ขุนแก้วแว่นเมือง มีโอรสดังนี้ 
คือ 

๑. ขุนจอมปราสาท 
๒. ขุนเล่า 
๓. ขุนพัน 
๔. ขุนเส้า 
๕. ขุนมิ่งเมือง 

ทุกพระองค์ได้สืบราชสมบัติต่อๆ กันมาจนมาถึงยุคสมัยขุนมิ่งเมือง ผู้เป็นอนุชาองค์เล็ก   

ขุนมิ่งเมือง มีโอรสสืบราชบัลลังก์ คือ ขุนง าเมือง หรือพญาง าเมือง กษัตริย์แห่งแคว้น
พะเยาร่วมยุคสมัยเดียวกับพญามังราย แห่งเค้วนเชียงราย และพระยาร่วง (พ่อขุนรามค าแหง) แห่ง
แคว้นสุโขทัย ซึ่งในช่วงยุคสมัยของพญาง าเมืองนับว่าเป็นยุครุ่งเรืองของเมืองพะเยาดังปรากฏ
หลักฐานสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

ด้วยความที่เมืองพะเยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ที่มีความเป็นมายาวนานและยังปรากฏ
เป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบต านาน ซึ่งประเภทของต านานเมื่อพิจารณาเป้าหมายของการเขียนแล้ว
ประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบต านานแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ต านานฝ่ายวัดหรือต านานพุทธศาสนา  
และต านานฝ่ายเมือง หรือพ้ืน๗ ลักษณะของต านานเมืองพะเยาเป็นลักษณะต านานฝ่ายเมือง หรือพ้ืน  

                                                           
๗ สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, หน้า ๖. 



๔ 

พ้ืนเป็นภาษาล้านนา นิยมใช้กันมาแต่โบราณหมายถึงประวัติความเป็นมา ส่วนค าว่า “ต านาน” เป็น
ภาษาขอม พ้ืนและต านาน สองค านี้ในล้านนาใช้ปนกัน บางทีใช้รวมกันเป็น “ต านานพ้ืน” พ้ืนจะให้
ความส าคัญต่อประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองโดยเฉพาะกษัตริย์และราชวงศ์เป็นแก่นของเรื่อง ๘  
ต านานเมืองพะเยาก็มีลักษณะของพ้ืน ดังนั้นจึงให้รายละเอียดเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองในอดีต
ได้เป็นอย่างดี ท าให้เห็นรูปแบบการปกครองบ้านเมืองในอดีตว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร มีแนวคิดและ
หลักการในการปกครองอย่างไร แต่ด้วยความที่ต านานได้มีการคัดลอกต่อๆ กันมาหลายช่วงอายุคนท า
ให้มีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่เนื้อหาหลักยังคงอยู่ ต านานเมืองพะเยาฉบับวัดศรีโคมค าก็เป็นอีก
ฉบับหนึ่งที่คัดลอกสืบต่อกันมาด้วยภาษาล้านนา ดังนั้นจึงท าให้เกิดความสนใจในการที่จะปริวรรต
เนื้อหาของต านานดังกล่าวเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงรูปแบบการปกครองบ้านเมืองในอดีต โดยวิเคราะห์
ภายใต้หลักพุทธธรรม อีกทั้งยังท าให้เกิดความสนใจในการบูรณาหลักการปกครองในอดีตสู่การ
ปกครองบ้านเมืองในปัจจุบันนี้ด้วย อันจะเป็นแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองพะเยาต่อไป 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  ๑.๒.๑ เพ่ือปริวรรตคัมภีร์ต านานเมืองพะเยาฉบับวัดศรีโคมค า 
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หลักการปกครองบ้านเมืองและหลักพุทธธรรมด้านการ
ปกครองบ้านเมืองที่ปรากฏในคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา  
 ๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและหลักการปกครองบ้านเมืองเชิงบูรณาการ 
 
๑.๓ ปัญหำกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ รูปแบบการปกครองบ้านเมืองพะเยาในอดีตมีลักษณะเป็นอย่างไร 
 ๑.๓.๒ มีหลักพุทธธรรมใดบ้างที่ปรากฏในหลักการปกครองในคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา 
 ๑.๓.๓ มีหลักพุทธธรรมข้อใดสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปกครองในสมัยปัจจุบัน 
 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ การวิจัยครั้งนี้สนใจศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ คือ 
 ๑.๔.๑.๑ รูปแบบและหลักการปกครองบ้านเมืองที่ปรากฏในคัมภีร์ต านานเมือง
พะเยาฉบับวัดศรีโคมค า 
    ๑.๔.๑.๒ หลักธรรมเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองที่ปรากฏในคัมภีร์ต านานเมือง
พะเยา เปรียบเทียบกับหลักพุทธธรรม 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนเอกสำร 
 คัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสไมโครฟิล์ม ๐๖๖.๑๘๑.๐๐๒ พย.๐๑ ๑๔๐ 
๐๒ ๐๐ ต้นฉบับเป็นเอกสารจารบนใบลานมี จ านวน ๑ ผูก ๕๔ หน้าลาน จารปี จ.ศ.๑๒๙๐ (พ.ศ.
๒๔๗๑) เป็นเอกสารที่คัดต่อกันมาจากฉบับเดิม สภาพปัจจุบันพบว่ามีความเก่าแก่ตามกาลเวลาและ

                                                           
๘ อ้างแล้ว, สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, หน้า ๘. 



๕ 

เสี่ยงต่อการช ารุด แต่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ ที่อยู่ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในหอพระไตรปิฎกวัดศรีโคมค า  
ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
  
๑.๕ นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 

คัมภีร์ต ำนำนเมืองพะเยำ หมายถึง คัมภีร์ต านานเมืองพะเยาฉบับวัดศรีโคมค า ต าบล
เวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสไมโครฟิล์ม 
๐๖๖.๑๘๑.๐๐๒  พย.๐๑ ๑๔๐ ๐๒ ๐๐ 

กำรปริวรรต หมายถึง การเปลี่ยนคัมภีร์ต านานเมืองพะเยาฉบับวัดศรีโคมค า ต าบลเวียง  
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสไมโครฟิล์ม 
๐๖๖.๑๘๑.๐๐๒  พย.๐๑ ๑๔๐ ๐๒ ๐๐ ฉบับอักษรภาษาล้านนา เป็นภาษาล้านนาอักษรไทย  

กำรแปล หมายถึง การแปลคัมภีร์ต านานเมืองพะเยาภาษาล้านนาอักษรไทย เป็น 
ภาษาไทยกลาง 

พุทธธรรม หมายถึง หลักพุทธธรรมที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรี
โคมค า ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รหัสไมโครฟิล์ม ๐๖๖.๑๘๑.๐๐๒  พย.๐๑ ๑๔๐ ๐๒ ๐๐ 

หลักกำรปกครอง  หมายถึง หลักการปกครองที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา
ฉบับวัดศรี โคมค า ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จั งหวัดพะเยา ส านักส่ ง เสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสไมโครฟิล์ม ๐๖๖.๑๘๑.๐๐๒  พย.๐๑ ๑๔๐ ๐๒ ๐๐ 

ภูกำมยำว หมายถึง ชื่อเมืองพะเยาในอดีตที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ฉบับ    
วัดศรีโคมค า ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
    
๑.๖ ทบทวนเอกสำรและรำยงำนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา เพ่ือปริวรรตและวิเคราะห์รูปแบบและหลักการ
ปกครองบ้านเมืองที่ปรากฏในคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา และวิเคราะห์หลักพุทธธรรมด้านการปกครอง
บ้านเมืองที่ปรากฏในคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและเอกสารรายงานการ
วิจัยที่สามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

๑.๖.๑ แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

๑.๖.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม 
ค าว่า พุทธธรรม๙ ประกอบด้วยค าว่า พุทธะ + ธรรมะ พุทธะ แปลว่า ท่านผู้ตรัสรู้ ผู้รู้ 

อริยสัจ ๔ อย่างถ่องแท้ ส่วนค าว่า ธรรมะ แปลว่า สภาพที่ทรงไว้ ธรรมดา ธรรมชาติ สภาวธรรม สัจ
ธรรม ความจริง ดังนั้นค าว่า พุทธธรรม คือ หลักค าสั่งสอนหรือพระธรรมวินัย ตามแนวพระไตรปิฎก
และอรรถาธิบายตามแนวคัมภีร์ชั้นรอง เช่น อรรถกถา ฎีกา หรือปกรณ์พิเศษ ของพระพุทธศาสนา

                                                           
๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพฯ: มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า 264. 



๖ 

นิกายเถรวาท เป็นองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติ ของโลกและชีวิตที่แท้จริง และฝึกให้
ผู้ศึกษาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่ระดับการด าเนินชีวิตประจ าวันของคน
ทั่วไป จนเถิงระดับการด าเนินชีวิตของนักบวชผู้มุ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ และในทุกระดับยังผลให้ผู้ศึกษาเอง
มีความสุขพร้อมๆ กับช่วยให้คนรอบข้างและสังคมมีความสุขพร้อมกันไปด้วยอย่างชัดเจน 

พระพรหมคุณณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้กล่าวถึงลักษณะของพุทธธรรมว่า พุทธธรรมเป็น
ค าสั่งสอนที่มุ่งส าหรับคนทุกประเภท ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ คือครอบคลุมตั้งแต่ระดับปัจเจกไป
จนถึงระดับสังคมทั้งหมด๑๐   

๑.๖.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมำภิบำล 

ควำมเป็นมำของธรรมำภิบำล 
ค าว่า Good Governance มีใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี ๑๙๘๙ ในรายงาน

เรื่อง Sub Sahara Africa: From Crisis to Growth ซึ่งเป็นรายงานที่ธนาคารโลกพยายามวิเคราะห์
เถิงความล้มเหลวของรัฐในอัฟริกาในการพัฒนาประเทศ ค าว่า Good Governance เริ่มมีบทบาทใน
แง่ของโลกาภิวัฒน์ก็เพราะทั้งธนาคารโลกและกองทุนเงินระหว่างประเทศต่างเชื่อว่า การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนจะท าไม่ได้เลยหากประเทศนั้นปราศจาก Good Governance หากกล่าวอีกนัยหนึ่งได้มีการผูก
โยงค าว่า “การพัฒนา” เข้ากับค าว่า “Good Governance” หรือการก าหนดกลไกอ านาจรัฐในการ
บริหารจัดการทรัพยากรของประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ธนาคารโลกได้สร้างลักษณะของธรรมาภิบาลระดับโลกข้ึน เพื่อให้หน่วยงานและเครือข่าย
ในองค์กรผลักดันให้ประเทศต่างๆ ด าเนินตามแนวทางธรรมาภิบาลซึ่งลักษณะองค์ประกอบที่
กว้างขวางนี้ไม่ได้ชี้ชัดว่าประเทศนั้นๆ จะต้องอยู่ภายใต้ระบบการเมืองการปกครองแบบใดแบบหนึ่ง
อย่างเฉพาะเจาะจงและพบว่าในช่วงแรกของการใช้ค านี้ยังมี่ความไม่ลงรอยกันระหว่างองค์กรระหว่าง
ประเทศ แต่เนื่องจากอิทธิพลของธนาคารโลกที่มีอยู่อย่างมากในไม่ช้าค าว่า “ธรรมาภิบาล” จึงเป็นค า
ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะหลังวิกฤตการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยปี ๒๕๔๐ ก่อนที่จะ
ลุกลามไปสู่ประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว 

ควำมหมำยของธรรมำภิบำล 
ได้มีผู้ให้นิยามความหมายหรือค าจ ากัดความ สามารถสรุปนิยามค าว่า ธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ได้กล่าวคือ 
พจนานุกรม American Heritage Dictionary (๑๙๘๒) อธิบายว่า Governance หรือ

อภิบาลว่าหมายถึง ๑) The act, process, or power of governing; governance:  ๒) The state 
of being governed  ซึ่งเมื่อแปลตรงตามตัวอักษร คือการกระท ากระบวนการ หรืออ านาจในการ
บริหารปกครอง ซึ่งเมื่อมีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องนั้น มีความหมายครอบคลุมเถิงรัฐ (State) และระบบ
ราชการ (Civil Service) และเมื่อมีการน ามาใช้ในองค์กรภาคเอกชน อาจเติมค าว่า corporate 
governance 
                                                           

๑๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), รู้หลักก่อนแล้วศึกษาให้ได้ผล , (กรุงเทพฯ : ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๔๗), หน้า ๗. 



๗ 

หลักการธรรมาภิบาลพ้ืนฐานหลักการ ๕ ประการ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและใช้กัน
แพร่หลายในประเทศไทย เป็นของ UNDP๑๑ 

๑. หลักนิติธรรมและสิทธิ (Legitimacy and voice)  
 - การมีส่วนร่วม 

   - มุ่งมติร่วม 
๒. ทิศทาง (Direction) 
๓. ผลการด าเนินงาน (Performance) 

   - สนองความต้องการ การที่สถาบันและกระบวนการต่าง ๆ 
 - ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
  ๔. ความพร้อมรับผิด (Accountability) 
  ๕. ความยุติธรรม 

หลักพ้ืนฐำนของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี 
ประกอบด้วยหลักพ้ืนฐาน ๖ ประการ ดังนี้ 
๑. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย การก าหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดย
ค านึงเถิงสิทธิ เสรีภาพความยุติธรรมของสมาชิก 

๒. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

๓. หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ 
   ๔. หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจในปัญหาส าคัญของประเทศ เช่น การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ 

๕. หลักความพร้อมรับผิด หมายถึง ความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท า
ของตน 

๖. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิด      
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม เช่น รณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ๑๒  

การน าแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือต้องการอธิบายให้
เห็นปัญหาที่ก่อให้เกิดการจลาจลในมณฑลพายัพ พร้อมทั้งหาแนวทางที่จะน าไปสู่ความสันติ ตาม
หลักของธรรมาภิบาล 

                                                           
๑๑ วิภาส ทองสุทธ์ิ, การบริหารจัดการที่ดี, (กรุงเทพมหานคร: อินทภาษ, ๒๕๕๑), หน้า ๕๒ - ๕๓. 
๑๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า 125 – 134. 



๘ 

๑.๖.๑.๓  ทฤษฏีโครงสร้ำง – หน้ำที่นิยม 
ทฤษฏีโครงสร้าง – หน้าที่นิยม (Structural – Functionalism Theory)๑๓ เชื่อว่า

โครงสร้างของสังคมเป็นสิ่งส าคัญที่สุดของสังคม โครงสร้างแต่ละส่วนของสังคมจะมีหน้าที่ของตนเอง
และประสานสัมพันธ์กับโครงสร้างอ่ืนๆ สังคมจึงจะมีดุลยภาพ นักทฤษฏีคนส าคัญ คือ ออกุสท์ คอมท์
,เฮอร์เบิร์ท สเปนเซอร์, เอมิลี เดอร์ไคม์, ทัลคอทท์พาร์สัน และเจฟฟรีย์ อเลกซานเดอร์ นักทฤษฎี
เหล่านี้ได้เสนอแนวความคิดและสาระส าคัญของทฤษฎีไว้โดยสังเขปดังนี้ 

ออกุสท์คอมท์ เสนอว่าสังคมประกอบด้วยโครงสร้างต่างๆ หลายส่วน เช่นเดียวกับ
ร่างกายของมนุษย์ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ โครงสร้างแต่ละส่วนเหล่านี้จะท าหน้าที่แตกต่างกัน
ออกไปอย่างชัดเจน แต่ต่างประสานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ สังคมจึงจะด ารงอยู่ได้อย่างสงบสุข
หรือมีดุลยภาพ (Equilibrium) 

เฮอร์เบิร์ท สเปนเซอร์ มีความเห็นเช่นเดียวกับออกุสท์ คอมท์ และขยายความเพ่ิมเติมว่า  
โครงสร้างของสังคมจะเพ่ิมความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดความหลายหลายและแตกต่างไป
จากโครงสร้างเดิมเสมอ แต่จะยังคงเชื่อมโยงประสานไม่ได้แยกออกจากกันแต่จะรวมกันในลักษณะ
ของการบูรณาการ (Integration)เมื่อสมาชิกของสังคมเพ่ิมจ านวนขึ้นก็ยิ่งท าให้เกิดความแตกต่างทาง
สังคมมากยิ่งขึ้น ท าให้สังคมขาดดุลยภาพสมาชิกจึงต้องปรับตัวในรูปแบบต่างๆ เช่น การแบ่งงานกัน
ท า การจัดระเบียบทางสังคม เป็นต้น ท าให้สังคมยิ่งเพ่ิมความซับซ้อนและเกิดความแตกต่างกันเป็น
ความพิเศษเฉพาะอย่าง (Specialization) แต่สังคมจะมีดุลยภาพเพราะโครงสร้างต่างๆ ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ของตนและประสานสัมพันธ์กับโครงสร้างอื่นๆ ด้วย 

เอมิลี เดอร์ไคม์ ได้เสนอเรื่องการมีดุลยภาพของสังคมว่าเกิดจากการยึดเหนี่ยวทางสังคม 
(Social Solidarity) โดยในสังคมขนาดเล็กที่มีโครงสร้างง่ายๆ จะมีการยึดเหนี่ยวทางสังคมโดยยึดถือ
ค่านิยม จารีต ประเพณี ความคิด ความเชื่อ เจตคติแบบเดียวกัน (Mechanical Solidarity) ส่วน
สังคมขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างซับซ้อน การยึดเหนี่ยวทางสังคมจะเป็นไปตามสถานภาพและบทบาทที่
บุคคลด ารงอยู่ (Organic solidarity) การยึดเหนี่ยวทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงจากแบบแรกไปเป็น
แบบที่สองตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีโครงสร้างง่ายๆ ไปสู่สังคมที่
โครงสร้างซับซ้อนเสมอ  

ทัลคอทท์ พำร์สัน (ค.ศ. ๑๙๐๒ - ๑๙๗๙) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันเป็นนักทฤษฎีคน
ส าคัญที่ท าให้ทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่ ยอมรับอย่างกว้างขวางจนเป็นทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา
ทฤษฎีหนึ่ง แนวความคิดท่ีส าคัญ คือ 

แนวควำมคิดเกี่ยวกับองค์กำรทำงสังคม มนุษย์เข้าไปอยู่ในสังคมและรวมกันเป็น
องค์การด้วยความสมัครใจ การตัดสินใจกระท าทางสังคมของบุคคลจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้กระท า (Actor) เป้าหมาย (Goals) วิธีการที่เลือกใช้ (Means) สถานการณ์ท่ีผู้กระท าต้องเลือกวิธีใด
วิธีหนึ่ง (Situational Conditions) และตัวก าหนดเชิงบรรทัดฐาน คือบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยม  

                                                           
๑๓ สนธนา พลศรี, หลักสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๗๑ - ๗๓, ๗๖, 

๗๙. 



๙ 

และความคิดต่างๆ ที่ผู้กระท าน ามาใช้เพ่ือเลือกวิธีการที่จะให้บรรลุเป้าหมาย (Norms, Values and 
Other Ideas) ดังแสดงไว้ในรูป 

 
 

ภำพแสดง : การตัดสินใจกระท าทางสังคมของบุคคลของ ทัลคอทท์พาร์สัน 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ที่มำ: (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ๒๕๔๐: ๓๔) 

  
จากรูป ถ้าจะยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อค้ากับลูกค้า อาจอธิบายได้ว่า เมื่อลูกค้า 

(Actor) มีเป้าหมายจะไปซื้อสินค้าอย่างหนึ่งจากพ่อค้า (Goals) ลูกค้าจะเข้าใจในบรรทัดฐาน 
สถานภาพและบทบาท เจตคติความเชื่อของตนเองที่จะปฏิบัติต่อพ่อค้า (Norms, Values and 
Other Ideas) ในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายของนั้น (Situational Conditions) ดังนั้น ลูกค้า
จะมีวิธีการต่างๆ (Means) ที่จะได้มาซึ่งสินค้า เช่น ท างานเก็บเงินไว้เมื่อได้เงินครบก็ไปซื้อ เป็นต้น ใน
ขณะเดียวกัน พ่อค้าจะปฏิบัติต่อลูกค้าท านองเดียวกัน เช่น มีมารยาทในการพูดคุย เป็นต้น เพ่ือดึงดูด
หรือจูงใจลูกค้าให้มาซื้อสินค้าของตน 

การกระท าระหว่างผู้กระท า หรือความสัมพันธ์ที่สมาชิกมีต่อการวิเคราะห์บุคคลต่างๆ ใน
สังคมได้ และจะเกิดเป็นระบบสังคมขึ้นได้นั้น มีเงื่อนไขส าคัญ ๒ ประการ คือ  

๑. ผู้กระท าจะต้องมีแรงจูงใจที่จะกระท าตามสถานภาพและบทบาทของตน 
๒. ระบบสังคมต้องพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง หรือ พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน

จากสังคม 

แนวควำมคิดเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดจาก
กระบวนการความสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสาร พลังงานภายในระบบ และพลังงานระหว่างระบบต่างๆ ถ้า
หากมีข่าวสารและพลังงานมากเกินไป จะท าให้มีข่าวสารหรือพลังงานเป็นผลออกของระบบมาก

Actor 

Means1 

Norms, Values and Other 

Goals 

Situational Conditions 

Means2 

Means3 

Means4 
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เกินไป ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมข้ึน เช่น ถ้าคนในสังคมมีเหตุจูงใจมากจะท างานหรือแสดง
บทบาทมาก และอาจท าให้ต้องเกิดการจัดระเบียบ บทบาทบรรทัดฐาน และระบบค่านิยมของสังคม
ใหม่ แต่ถ้าหากมีข่าวสารหรือพลังงานน้อยเกินไป เช่น ถ้าคนในสังคมมีค่านิยมขัดแย้งกันจะท าให้เกิด
การขัดแย้งทางบรรทัดฐานหรือเกิดการเสียระเบียบขึ้น ก็จะส่งผลต่อระบบบุคลิกภาพและระบบ
อินทรีย์ ดังนั้น การควบคุมข่าวสารจึงเป็นทั้งแหล่งที่จะท าให้เกิดดุลยภาพและเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมข้ึนได้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมควรเป็นแบบวิวัฒนาการ เพราะเหตุผลที่ส าคัญ คือ 

๑. ท าให้เกิดการจ าแนกความแตกต่างระหว่างระบบย่อยของสังคม 
๒. ท าให้เกิดการจ าแนกความแตกต่างในแต่ละระบบย่อยของสังคม 
๓. ท าให้เกิดการเร่งในเรื่องบูรณาการของสังคม เกิดหน่วยหรือโครงสร้างด้าน

บูรณาการใหม่ๆ 
๔. ท าให้ระบบย่อยของสังคมสามารถด ารงอยู่ได้ 

เจฟฟรีย์ อเลกซำนเดอร์ นักทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่อีกคนหนึ่งได้เสนอแนวความคิด
ที่จะปรับปรุงทฤษฎีให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเสนอให้เปลี่ยนแปลงทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่
นิยมเป็นทฤษฎีหน้ำที่นิยมแนวใหม่ (Neo – Functionalism) และเสนอแนวความคิดไว้ ดังนี้ 
   ๑. ต้องด ำเนินกำรโดยอำศัยตัวแบบเชิงพรรณนำของสังคม ซึ่งประกอบด้วยส่วน
ส าคัญต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันจะก่อให้เกิดรูปลักษณ์อันเป็นแบบแผนขึ้น แบบแผนดังกล่าว 
จะท าให้ระบบมีความแตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมของระบบองค์ประกอบของระบบจะมีความ
เกี่ยวพันกันในรูปของการสังเคราะห์ (Symbiotic Connected) และปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆ นี้ จะไม่ถูกก าหนดโดยพลังครอบง าใดๆ 
   ๒. ต้องให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรกระท ำและควำมเป็นระเบียบ ทั้งในระดับมห-
ภาคและจุลภาค ทั้งการกระท าท่ีมีเหตุและการแสดงออกต่างๆ ด้วย ซึ่งมีขอบเขตที่กว้างขวางข้ึน 
   ๓. บูรณำกำรเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญ เพราะการเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม
เป็นสิ่งที่ทุกสังคมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ บูรณาการท าให้สังคมมีดุลยภาพ แต่เป็นดุลยภาพที่เกิดจากดุลย
ภาพขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบ รวมกับดุลยภาพที่เป็นพลวัต 
   ๔. บุคลิกภำพ วัฒนธรรม และระบบสังคม มีความส าคัญต่อโครงสร้างสังคม และ
การแทรกซึมของระบบดังกล่าวเข้าไปภายใน จะก่อให้เกิดความตึงเครียด จึงท าให้สังคมเกิดความ
เปลี่ยนแปลง และต้องควบคุมอยู่ตลอดเวลา 
   ๕. กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม ก่อให้เกิดความแตกต่างในระบบสังคม ระบบ
วัฒนธรรมและระบบบุคลิกภาพ การเปลี่ยนแปลงจึงไม่ได้เป็นผลของการปฏิบั ติตาม หรือความ
กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่เป็นผลจากความกดดันของบุคคลและสถาบันสังคม 

การน าทฤษฎีโครงสร้าง – หน้าที่นิยม มาประกอบการศึกษาครั้งนี้เพ่ือใช้เป็นตัวอธิบาย
ลักษณะโครงสร้างทางสังคมของชุมชนที่อาศัยอยู่ในล้านนาในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ เพ่ือชี้ให้เห็นระบบ
ทางสังคม บทบาทหน้าที่ทางวัฒนธรรมที่มีต่อ ค่านิยม ความเชื่อ การแสดงออกของคนในชุมชน   
รวมเถิงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับชุมชนและ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วย
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๑ . ๖ . ๑ . ๔   แ น วค ิด กำรจั ดกำรทรัพยำกร วัฒนธรรม (Cultural resource 
management) 

การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการหรือชุดของการกระท าใดๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรมในอดีตของชุมชน ซึ่งรวมเรียกว่า มรดก หรือ heritages ที่เป็น
แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมืองและชุมชนโบราณ แหล่งเตาผลิตเครื่องถ้วยชามสมัย
โบราณ วัดวาอาราม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ รวมทั้งภูมิปัญญา ความรู้ ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีปฏิบัติ ฯลฯ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรทางโบราณคดีต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 
หรือที่ชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณค่าระดับสูง หรือ
การพัฒนาทางจิตใจที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชนซึ่งชุดของการกระท าใดๆ ที่เรียกว่าการ
จัดการนั้นมักประกอบด้วยกิจกรรม ๗ เรื่อง คือ 

๑.  การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ (Resource Research)  
๒.  การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี (Resource 

assessment and evaluation) 
๓.  การสงวนและการอนุรักษ์ (preservation) 
๔.  การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรม (resource-

based community business) 
๕.  การเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล ประสบการณ์ให้แก่คนอ่ืนๆ ในชุมชน นอกชุมชน  

และสาธารณชนทั่วๆ ไป   
๖.การบังคับใช้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติ (enforcement) 
๗.การฟ้ืนฟู ผลิตซ้ า และสร้างใหม่ (resource rehabilitation/revitalization)  

  
๑.๖.๒ กำรทบทวนวรรณกรรมและรำยงำนกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๑.๖.๒.๑ คณะกรรมการวัดสูงเม่น ได้เรียบเรียงหนังสือ “คัมภีร์ใบลานกับงาน
ประเพณีตามธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานของครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร 
นักปราชญ์แห่งล้านนารูปหนึ่งที่มีผลงานทางด้านสั่งสม ขีด เขียน อักษรธรรมคัมภีร์ใบลานไปทั่วทั้ง
ล้านนาและล้านช้าง หนังสือคัมภีร์ใบลานกับงานประเพณีตากธรรมเล่มนี้ กล่าวถึงประวัติวัดสูงเม่น 
ว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในภาคเหนือ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านนารุ่ง
เรื่อง โดยลักษณะพระพักตร์และการก่อสร้างองค์พระประธานของอุโบสถวัดสูงเม่นมีความคล้ายคลึง
กับองค์พระประธานของวัดวิชุนราช เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาวเป็นอย่างมาก และในปี พ.ศ.
๒๓๗๘ ครูบากัญจนอรัญญวาสีแห่งวัดสูงเม่นได้ไปรวบรวมคัมภีร์ธรรมที่วัดแห่งนี้แล้วน ามา
บูรณปฏิสังขรณ์เพ่ิมเติมที่วัดสูงเม่นในภายหลัง ในส่วนของประวัติและผลงานครูบากัญจนอรัญญวาสี
มหาเถร สรุปได้ว่า ท่านมีชีวิตอยู่ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น และเป็นผู้คัดลอกคัมภีร์ธรรมเก่าให้อยู่ใน
สภาพที่ดี ตลอดจนสามารถรจนาขึ้นมาใหม่อีกจ านวนหนึ่ง จนได้สร้างมณฑปและหอไตรวัดสูงเม่น
เพ่ือประดิษฐานคัมภีร์ธรรม ท าให้วัดสูงเม่นกลายเป็นวัดที่เก็บรวบรวมคัมภีร์ธรรมภาษาล้านนาไว้มาก
ที่สุดในประเทศไทย ที่ส าคัญมีประเพณีตากธรรม ซึ่งมรดกการรักษาคัมภีร์ธรรมของครูบามหาเถรนั้น
ท่านได้ใช้วิธีการเชิงประเพณีที่คล้ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐานของชาวล้านนาทั่วไป คือเชื่อว่าการฟัง
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ธรรมและสร้างคัมภีร์ธรรมถวายวัดเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ มีอานิสงส์มาก เป็นผลให้พุทธศาสนิกชนชาว
ล้านนาและชาวสูงเม่น มีความเชื่อและพร้อมใจกันสร้างคัมภีร์ธรรมถวายให้กับวัด และมีการจัดเก็บ
รักษาโดยใช้ประเพณีตากธรรม ซึ่งถือว่าเป็นกุศโลบายส าคัญที่ต้องการน้อมน าผู้คนให้เข้าเถิง
หลักธรรมค าสอน นอกจากนั้น พระสุธีรัตนบัณฑิต (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร) ยังได้ศึกษาตามรอย
เส้นทางครูบามหาเถร โดยน าคณะเจ้าอาวาส พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการวัดสูงเม่น และ
บรรดาญาติธรรมเดินทางไปยังหลวงพระบาง ประเทศลาว เพื่อแสวงหาประวัติครูบากัญจนอรัญญวาสี 
และความเป็นมาของการตากธรรม ได้พบหลักฐานต่างๆ ที่ท่านได้สร้างไว้มากมาย อาทิ องค์พระ
ประธาน พระพุทธรูป ศิลาจารึก อักษรล้านนา ฯลฯ และได้พบข้อมูลขั้นตอนของการตากธรรมที่วัด
สบสิกขา ในปีเดียวกันได้มีการศึกษาตามรอยครั้งที่สอง หลังจากนั้นจึงได้สืบทอดงานประเพณีตาก
ธรรมที่วัดสูงเม่นขึ้น เพ่ือเป็นการบูรณะรักษาคัมภีร์ใบลาน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้สืบทอดมา
จนถึงทุกวันนี้๑๔ 

 ๑.๖.๒.๒  วุฒินันท์ กันทะเตียน ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์ราช
นีติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจวิเคราะห์เนื้อหาในคัมภีร์ราชนีติที่สัมพันธ์กับคัมภีร์อ่ืนในด้านการ
ปกครอง การบริหารประเทศปฏิสัมพันธ์ระหว่างค าสอนของพระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์ใน
คัมภีร์ราชนีติในด้านการปกครองการบริหารประเทศและการประยุกต์ค าสอนในคัมภีร์ราชนีติส าหรับ
นักปกครองนักบริหาร ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาค าสอนในคัมภีร์ราชนีติมีความสัมพันธ์กับคัมภีร์อื่นใน
ด้านการปกครอง การบริหารประเทศ ๒ ด้าน คือ ด้านหลักการเป็นกษัตริย์ที่ดี และด้านหลักการ
ปกครองของกษัตริย์ โดยมีเนื้อหาบางส่วนสัมพันธ์กับคัมภีร์อรรถศาสตร์ มานวธรรมศาสตร์ คัมภีร์ชุด
นีติคดี และวรรณกรรมอ่ืนซึ่งมีเนื้อหาในลักษณะเดียวกัน  ส าหรับค าสอนในด้านหลักการเป็นกษัตริย์ 
และหลักการปกครองในภาวะปกติมีปฏิสัมพันธ์กันในทางสนับสนุนกัน แต่ในภาวะสงครามพบว่า
กษัตริย์ทรงใช้อุบายวิธีในการท าลายข้าศึก ใช้ค าสอนในลักษณะผูกเวรกัน ซึ่งเป็นการขัดแย้งกับหลัก
ค าสอนของพระพุทธศาสนาที่ไม่สนับสนุนการผูกเวรกัน พบว่าเป็นการปฏิบัติพระราชานุกิจที่ได้รับ
อิทธิพลจากค าสอนของพราหมณ์  ค าสอนในคัมภีร์ราชนีติมีอิทธิพลต่อแนวคิดการปกครองของไทย
สมัยโบราณตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาจนเถิงสมัยรัตนโกสินทร์ มีการแปลตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ส่วน
วัตถุประสงค์ด้านการประยุกต์ค าสอนในคัมภีร์ราชนีติส าหรับนักปกครองนักบริหาร ผลการวิจัยพบว่า  
กษัตริย์ใช้หลักธรรม เช่น ทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุธรรม การมีความรู้ความสามารถเป็นหลักปฏิบัติ
ในภาวะสงครามก็อาจน าหลักธรรมในคัมภีร์มาประยุกต์เป็นหลักการบริหารความเปลี่ยนแปลงหรือ
ภาวะวิกฤตได้ โดยใช้ปัญญาแทนการท าสงคราม ผู้วิจัยเห็นว่าวิธีเอาชนะกันด้วยสงครามนั้นมนุษย์ใน
ปัจจุบันไม่ควรน ามาใช้อีกต่อไป๑๕ 

 ๑.๖.๒.๓  พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ได้สรุปไว้ในดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การศึกษาองค์
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่องอานิสงส์และคัมภีร์เทศน์ใน
เทศกาลต่างๆ ของล้านนา” ว่าดินแดนล้านนามีความเป็นมาที่ยาวนาน เริ่มตั้งแต่อาณาจักรโยนกแถบ
ลุ่มแม่น้ ากก จังหวัดเชียงราย และอาณาจักรหิรัญนครเงินยาง หรือเมืองเชียงแสนมา ปรากฏหลักฐาน
                                                           

๑๔ วัดสูงเม่น, คัมภีร์ใบลานกับงานประเพณีตากธรรม, (แพร่: หจก.โรงพิมพ์ธุรกิจแพร่, ๒๕๕๒). 
๑๕ วุฒินันท์ กันทะเตียน, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์ราชนิติ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 



๑๓ 

ที่ชัดเจนในสมัยหริภุญชัย (พ.ศ.๑๒๐๔) และเจริญสูงสุดในสมัยราชวงศ์มังรายที่มีนพบุรีนครพิงค์
เชียงใหม่เป็นราชธานี (พ.ศ.๑๘๓๙ – ๒๑๐๑) ความเจริญของล้านนานั้นมีความเป็นมาควบคู่กับ
พระพุทธศาสนาซึ่งก่อให้เกิดการรจนาวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ เช่น มังคลัตถทีปนี  
จักรวาลทีปนี  ที่รจนาขึ้นโดยพระสิริมังคลาจารย์ ชินกาลมาลีปกรณ์ และ วชิรสารัตถสังคหะ ที่รจนา
โดย พระรัตนปัญญาเถระ รวมถึงวรรณกรรมของพระเถระรูปอ่ืนๆ ในล้านนา ที่ถือว่าเป็นวรรณกรรม
ชั้นครูที่มีความไพเราะและชั้นเชิงในการแต่งที่ให้อรรถรสและความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี   
ซึ่งได้เป็นแบบอย่างของการรจนาวรรณกรรมหรือคัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนาล้านนาในยุคต่อมา  
และแต่ละเรื่องล้วนมีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมที่ท าให้ทราบถึงความ
เป็นมาและบริบททางสังคมในล้านนาได้เป็นอย่างดี ในบรรดาวรรณกรรมเหล่านั้น วรรณกรรมที่มี
ความส าคัญอีกประเภทหนึ่งคือ วรรณกรรมเรื่องอานิสงส์และคัมภีร์ที่ใช้เทศน์ในเทศกาลต่างๆ ของ
ล้านนา ด้วยเหตุที่คัมภีร์ธรรมทั้งสองประเภทได้มีส่วนส าคัญในฐานะที่เป็นฐานความเชื่อของการรจนา
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนาเป็นรากฐานที่ส าคัญของการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และที่ส าคัญเป็นแนวคิดความเชื่อและวิถีการปฏิบัติขั้นพื้นฐานในทางพระพุทธศาสนาของชาวล้านนา
ซึ่งปรากฏเป็นองค์ความรู้ในด้านต่างๆ คือ ๑) องค์ความรู้ที่แสดงเถิงความเป็นมาแนวคิดและ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ๒) องค์ความรู้ที่มีผลต่อการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และค่านิยมทางสังคมของชาวล้านนา และ ๓) องค์ความรู้ที่สร้างกระบวนการผสมผสานความรู้ในทาง
พระพุทธศาสนาและความเชื่อในท้องถิ่นเข้าด้วยกัน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกับหลักคิด
และวิธีการปฏิบัติที่น าไปสู่การสร้างกฎเกณฑ์ทางสังคมวัฒนธรรมจารีตประเพณี โดยมีอิทธิพลต่อ
แนวคิดความเชื่อการเมืองการปกครองจารีตประเพณีในแผ่นดินล้านารวมทั้งการสร้างวรรณกรรมใน
สังคมไทยและที่ส าคัญยิ่งคือเพ่ือความยั่งยืนของพระสัทธรรม ส่วนบริบททางสังคมวัฒนธรรมและ
พระพุทธศาสนาในล้านนาที่มีความสัมพันธ์กับวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในล้านนานั้นพบว่า  ๑) 
การให้การอุปถัมภ์ของกษัตริย์ชนชั้นปกครอง ๒) การเข้ามาของพระพุทธศาสนาจากท่ีต่างๆ ๓) ความ
แตกฉานในพระไตรปิฎกและอรรถกถาของพระเถระ และ ๔) ความเชื่อในเรื่องของอานิสงส์การสร้าง
ธรรม เขียนธรรมถวายวัดมีความสัมพันธ์กับการสร้างวรรณกรรมในล้านนาซึ่งได้ส่งผลต่อความคิด
ความเชื่อและหลักศีลธรรมของคนในสังคมปัจจุบัน๑๖ 

 ๑.๖.๒.๔ สุเทพ พรมเลิศ ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์มหาวงศ์” จาก
การศึกษาพบว่า คัมภีร์มหาวงศ์ได้รวบรวมเนื้อเรื่องมาจากคัมภีร์พุทธศาสนา ต านาน และเรื่องเล่าสืบ
กันมา เช่น คัมภีร์ทีปวงศ์ คัมภีร์มหาวงศ์เดิม และพงศาวดารลังกา เป็นต้น มีลักษณะค าประพันธ์เป็น
แบบปัชชะ คือร้อยกรอง โดยมีคาถาประเภทปัฐยาวัตรมากที่สุด มีรูปแบบในการแต่งโดยใช้คาถา
จ านวน ๑๙ ชนิด คือ ปัฐยาวัตร  วสันตดิลก  สัทธรา  อินทรวิเชียร  อุเปนทรวิเชียร  อินทรวงศ์  
วังสัฏฐะ  โอปัจฉันทสกะ  อุปชาติ (กิตติ มาลา อัททา ภัททา รามา อิทธิ และพุทธิ) มาลินี โตฏกะ  
มันทักกันตา  มัตตมยูระ  ปหัสสิณี  รุจิรา  เวสสเทวี  สัททูลวิกกีฬติ  โทธกะ  อปรวัตตะ  ลักษณะ
ทางไวยากรณ์พบว่าตอนต้นที่แต่งโดยพระมหานามมีลักษณะการใช้ไวยากรณ์บาลีแบบเคร่งครัด แต่
                                                           

๑๖ พระมหาสุทิตย์  อาภากโร (อบอุ่น), “การศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏใน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่องอานิสงส์และคัมภีร์เทศน์ในเทศกาลต่างๆ ของล้านนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 



๑๔ 

เนื้อหาส่วนที่แต่งเดิมในภายหลังโดยเฉพาะสมัยพระเจ้าปรักกมพาหุที่ ๑ อาจได้รับอิทธิพลจาก
ไวยากรณ์สันสกฤตบ้าง คัมภีร์มหาวงศ์ประกอบด้วยอลังการทั้งสัททาลังการและอัตถาลังการ ตามที่มี
ความนิยมในยุคสมัยสอดคล้องกับคัมภีร์สุโพธาลังการที่แต่งขึ้นในยุคสมัยใกล้เคียงกัน  และมีการใช้
และการบัญญัติศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวกับชื่อของบุคคลและสถานที่เป็นภาษาบาลีโดยเลียนเสียงเดิมบ้าง ใช้
ศัพท์บาลีที่สร้างขึ้นโดยแปลจากความหมายของค าเดิมบ้าง ศัพท์บาลีผสมกับค าในภาษาอ่ืนและเขียน
รูปภาษาบาลีบ้าง คัมภีร์มหาวงศ์เป็นคัมภีร์ที่ให้คุณค่าทั้งทางวรรณคดี ด้านสังคม ด้านประวัติศาสตร์ 
ด้านการเมือง การปกครอง ตลอดจนประเทืองสติปัญญา และมีอิทธิพลต่อคัมภีร์วรรณคดีบาลีที่แต่ง
ในประเทศไทยหลายคัมภีร์ ได้แก่ คัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ จักวาฬทีปนี มังคลัตถทีปนี สังคีติยวงศ์ 
ปฐมสมโพธิ โดยเนื้อหาที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลังกาทวีป ส่วนอิทธิพล
ที่มีต่อประเพณีไทย ได้แก่ ประเพณีวันวิสาขบูชาและวันอาสาฬหบูชา ประเพณีการสวนมนต์พระ
ปริตรและการสวดพระอภิธรรม ประเพณีการบูชาพระสถูปเจดีย์ ประเพณีการบูชารอยพระพุทธบาท 
ส่วนอิทธิพลของคัมภีร์มหาวงศ์ต่อวัฒนธรรมไทยพบว่า ด้านสถาปัตยกรรม คัมภีร์มีอิทธิพลต่อการ
สร้างวัดหลายแห่ง เช่น วัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด วัดช้างล้อม วัดมเหยงค์ วัดมหาธาตุ ด้าน
ประติมากรรมไทย ได้รับอิทธิพลเรื่องการสร้างพระพุทธรูปโดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๒๐ 
และด้านจิตรกรรมไทยได้รับอิทธิพลเรื่องจิตรกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติ  โดยเฉพาะการวาง
องค์ประกอบของจิตรกรรมฝาผนัง๑๗ 

จากงานวิจัยที่ได้ทบทวนท าให้เห็นได้ชัดว่า นอกจากคัมภีร์ล้านาจะมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่
ส่วนสืบสานวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ในหลายๆ เรื่องได้สะท้อนเถิงวิถีชีวิต สังคม
วัฒนธรรม การเมืองการปกครองของล้านนาในอดีต ท าให้ทราบถึงจารีตประเพณี ความคิดความเชื่อ
และข้อปฏิบัติพ้ืนฐานของสังคมล้านนา โดยมีหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานในการ
ด าเนินชีวิตอีกด้วย 

 
๑.๗  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ในกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำจำกเอกสำร  (Documentary Research) โดยการ
ส ารวจเอกสารและรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

๑.๗.๑ ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำกเอกสำรขั้นปฐมภูมิ (Primary sources)  คือ 
๑.๗.๑.๑ ศึกษาหลักพุทธธรรมจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ เพ่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในเอกสาร
คัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า    

๑.๗.๑.๒ ศึกษาเอกสารคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า ซึ่งเป็นเอกสาร
จารบนใบลาน จ านวน ๑ ผูก มี ๕๔ หน้าลาน จารปี จ.ศ.๑๒๙๐ (พ.ศ.๒๔๗๑) โดยท าการปริวรรต
คัมภีร์เอกสารใบลานซึ่งจารด้วยอักษรภาษาล้านนา ออกมาเป็นภาษาล้านนาอักษรไทย และท าการ
ปริวรรตภาษาล้านนาเป็นภาษาไทยกลาง 

                                                           
๑๗ สุเทพ  พรมเลิศ, “การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์มหาวงศ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๑๕ 

๑.๗.๑.๓ จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาล้านนามาร่วม
วิเคราะห์ เนื้อหาที่ปรากฏในต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า       

๑.๗.๒ ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำกเอกสำรขั้นทุติยภูมิ (Secondary sources) คือ หนังสือ
เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง   โดยจะท าการตรวจทานเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การเปรียบเทียบเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรี
โคมค า ว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันในจุดไหนบ้าง 

๑.๗.๓ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เมือง
พะเยา จากหนังสือ เอกสาร ผลงานวิจัย บทความและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ข้อมูล
ทุติยภูมิ ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีข้อค้นพบต่างๆ น ามาวิเคราะห์เป็นประเด็นตามตัวแปร จัดท าเป็น
หมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้มา จัดท าเวทีเสวนาทางวิชาการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์เมือง
พะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาล้านนา มาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองของเมือง
พะเยา และหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในเอกสารคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า แยกแยะ
เป็นหมวดหมู่ แล้วจึงน ามาเขียนวิเคราะห์สรุปเป็นรายงานผลการศึกษาต่อไป  

๑.๗.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการปริวรรต มาวิเคราะห์รูปแบบการ
ปกครองบ้านเมืองที่ปรากฏในคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา เพ่ือบูรณาการกับการปกครองตามหลักพุทธ
ธรรม 

๑.๗.๕ สรุปผลกำรวิจัย และข้อเสนอแนะ น าเสนอผลการวิจัย 
 

๑.๘ ประโยชน์ที่จะได้จำกกำรวิจัย 
๑.๘.๑  ท าให้ได้ต้นฉบับต านานเมืองพะเยา ที่ปริวรรตจากภาษาล้านนาสู่ภาษาไทยกลาง   
๑.๘.๒  ท าให้ทราบถึงหลักการและรูปแบบการปกครองบ้านเมืองพะเยาในอดีต 
๑.๘.๓  ท าให้ทราบถึงการใช้หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับการปกครองที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์

ต านานเมืองพะเยา 
๑.๘.๔  สามารถน าหลักการปกครองที่ปรากฏในคัมภีร์ต านานเมืองพะเยามาบูรณาการกับ

การพัฒนาเมืองพะเยา 
 
 

 



 

บทท่ี ๒ 

การปริวรรตคัมภีรต์ านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า 
  
ในการศึกษาคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า ได้ท าการศึกษาโครงสร้างของ

คัมภีร์ รูปแบบการจาร สภาพของเอกสารที่ใช้ศึกษา โดยก าหนดหลักเกณฑ์การปริวรรตและการแปล
ความหมายไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

 
๒.๑ โครงสร้างคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า   

พ้ืนต านานเมืองพะเยาฉบับวัดศรีโคมค า ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ปัจจุบันต้นฉบับได้สูญ
แล้ว คงเหลือแต่เอกสารที่ถ่ายได้ด้วยไมโครฟิล์ม ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ได้ท าการถ่ายไว้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นคัมภีร์เก่าแก่ที่คัดลอกสืบๆ กันมา ไม่ปรากฏประวัติผู้แต่งที่
ชัดเจน เพียงแต่เขียนไว้ตอนจบว่า ฉบับที่น ามาศึกษาปรากฏข้อมูลการเขียนในตอนท้าย  

“ข้าพเจ้าเขียนต านานเมืองพะยาวแล้วจุลสักราชได้ ๑๒๙๐ ตัว ปีเปิกสี เดือน ๙ ลง  ๑ 
ค่ า พร่ าได้วัน ๑ แตร ชื่อข้าต๋นหน้อยพระมหาผล ยอมอาศรัยอยู่ปฏิบัติครูบาโท วัดจันทวิมานค านก
วันนั้นแล”   

โดยใจความคือ ข้าพเจ้าเขียนต านานเมืองพะเยาเสร็จจุลศักราช ๑๒๙๐ ตัว (พุทธศักราช  
๒๔๗๑) ปีเปิกสี (ปีมะโรง) แรม ๑ ค่ า วันอาทิตย์ ชื่อข้าพเจ้าพระมหาผล อาศัยอยู่ปฏิบัติครูบาโท วัด
จันทวิมานค านก ซึ่งไม่ทราบว่าปัจจุบันได้แก่วันอะไร จ านวน ๑ ผูก มีเนื้อหาจ านวน ๕๔ หน้าลาน  
วัสดุที่ใช้ในการจารได้แก่ใบลาน จารด้วยอักษรภาษาล้านนา สภาพคัมภีร์สมบูรณ์เกือบทั้งหมด มีเพียง
บางบรรทัดที่อักษรเลือนไปบ้าง แต่ยังสามารถอ่านหรือคงเนื้อความได้ โดยจะใช้วิธีการปริวรรต จาก
อักษรล้านนาเป็นอักษรไทย และแปลความหมายจากภาษาล้านนาเป็นภาษาไทย 

โครงสร้างในการเขียน แบ่งออกเป็น ๔  ตอน คือ 
ตอนที่ ๑ เล่าประวัติความเป็นมาของราชวงศ์ลวจังกราชตั้งแต่เมืองหิรัญเงินยาง

เชียงแสนในลักษณะนิทานปรัมปรา 
ตอนที่ ๒ การแยกตัวมาตั้งเมืองภูกามยาว หรือพะเยา ของขุนจอมธรรม เล่าถึงการ

เลือกชัยภูมิ  การก าหนดเขตแดนเมือง  และหลักการปกครอง 
ตอนที่ ๓ เล่าถึงประวัติของกษัตริย์องค์ส าคัญของเมืองพะเยา คือ พญาเจืองธรรมมิ

การาช และพญาง าเมือง 
ตอนที่ ๔ ในตอนท้ายได้เขียนถึงประวัติการสร้างพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพะเยา 
 



๑๗ 
 

๒.๒ หลักเกณฑ์การปริวรรตและการแปลความหมาย 

ค าว่าปริวรรต ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง 
หมุนเวียน เช่น ปริวรรตเงินตาม; เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนไป, แปรไป1 ในการศึกษาครั้งนี้การปริวรรต 
หมายถึง การเปลี่ยนคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ที่จารด้วยอักษรล้านนา ภาษาล้านนา เป็นอักษรไทย ภาษาล้านนา จากนั้นจึงแปลภาษา
ล้านนาเป็นภาษาไทยกลางอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือน าไปวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับหลักการปกครองที่
ปรากฏในคัมภีร์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

จากการศึกษาเก่ียวกับการปริวรรตภาษาหรือวรรณกรรมจากระบบอักษรหนึ่งไปสู่อักษร 
อีกระบบหนึ่งพบว่ามีอยู่ด้วยกันหลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ปริวรรตจะเลือกใช้วิธีการใด

ตามความจ าเป็นและเห็นว่าเหมาะสม การปริวรรตคัมภีร์อักษรล้านนาและวรรณกรรมล้านนาที่ผ่าน
มาจึงมีความหลากหลาย การปริวรรตที่เป็นมาตรฐานได้รับการนิยมอย่างแพร่หลายและเป็นแม่แบบ
ในปัจจุบันมี ๒ แบบ คือ การปริวรรตตามหลักเกณฑ์ที่พระธรรมราชานุวัตร (ฟู อตฺตสิโว) ผู้เขียนหลัก
ภาษาไทยพายัพและพจนานุกรมไทยพายัพ และการปริวรรตตามแบบ สิงฆะ วรรณสัย ซึ่งทั้งสองท่าน
ใช้เกณฑ์ที่ยึดเอาอักขรวิธีล้านนาเป็นหลัก เนื่องจากมีระบบการกลายเสียงในพยัญชนะที่ค่อนข้าง
ตายตัว 

อย่างไรก็ตามการปริวรรตด้วยวิธีการดังกล่าว กลับไม่ตอบสนองการอ่านของบุคคลทั่วไป  
เพราะบางครั้งไม่สามารถอ่านออกเสียงตามได้ จึงมีการปริวรรตตามเสียงที่ปรากฏ โดยไม่ได้ยึดระบบ
อักษรวิธีล้านนา เช่น การพิมพ์ค่าวซอด้วยอักษรไทยเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕ ของ เมืองใจ ชัยนิลพันธ์  
ต่อมาได้ขายลิขสิทธิ์ให้เจ้าของร้านประเทืองวิทยา และในปี พ.ศ.๒๕๑๐ นายประเทืองได้พิมพ์
วรรณกรรมคร่าวซอด้วยอักษรไทยอีกหลายเรื่อง วิธีการปริวรรตดังกล่าว บางท่านเรียกว่า วิธีการแบบ
ร้านประเทือง2 

ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนา
เพ่ือก าหนดข้อตกลงในการปริวรรตอักษรล้านนาเป็นอักษรไทย เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใน
การประชุมดังกล่าวมีมติร่วมกันว่า การปริวรรตวรรณกรรมจากระบบอักษรหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งนั้น  
วรรณกรรมฉบับปริวรรตที่เกิดขึ้นย่อมจะสูญเสียเอกลักษณ์ทางภาษาแบบเดิมไป ดังนั้นผู้ที่สนใจ
วรรณกรรมล้านนาอย่างจริงจัง หรือนักวิชาการควรจะศึกษาวรรณกรรมล้านนาที่เป็นตัวอักษรล้านนา
โดยตรงจึงจะเหมาะสมที่สุด วรรณกรรมล้านนาที่ปริวรรตเป็นอักษรไทยเป็นเพียงสื่อชั่วคราวที่จะช่วย
ให้สาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าถึงวรรณกรรมล้านนาได้ในชั้นแรกเท่านั้น ที่ส าคัญในการอ่าน
วรรณกรรมล้านนาฉบับปริวรรต ผู้ อ่านต้องตระหนักอยู่ เสมอว่า วรรณกรรมที่ตนอ่านนั้น คือ 

                                                           
1 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๗๒. 
2 ตุลาภรณ์ แสนปรน, “การปริวรรตเอกสารโบราณล้านนา เพ่ือการศึกษาเรียนรู้รายวิชา

วรรณกรรมไทยท้องถิ่น”, รายงานการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, 
๒๕๕๓, หน้า ๑๑. 



๑๘ 
 

วรรณกรรมล้านนาและเป็นภาษาล้านนา ส่วนอักษรไทยที่ปรากฏอยู่เป็นเพียงสื่อที่อาจช่วยให้ผู้อ่าน
สามารถออกเสียงและเข้าใจความหมายได้ตรงกับฉบับอักษรล้านนาเท่านั้น 

การปริวรรตอักษรล้านาเป็นอักษรไทย จึงอาจท าได้ ๓ ระดับ3 คือ 
๑. การปริวรรตโดยการถ่ายเทียบตัวอักษรและเครื่องหมายทุกชนิด ที่ปรากฏ

ในต้นฉบับอย่างเคร่งครัด วิธีการนี้ในที่ประชุมเห็นว่า ทางกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มี
การก าหนดไว้ร่วมกันเป็นที่แน่นอนแล้ว จึงไม่ขัดข้องที่จะใช้วิธีการเดียวกันในการปริวรรตเอกสาร
ประเภทจารึกอักษรล้านนาต่อไป 

๒. การปริวรรตโดยใช้อักษรและวิธีผสมอักษรแบบไทยกลาง 
๓. การปริวรรตโดยใช้อักษรไทยบันทึกเสียงอ่านของชาวล้านนา เป็นการ

ปริวรรตโดยการบันทึกเสียงอ่านโดยไม่ค านึงถึงรูปศัพท์ (แบบร้านประเทืองวิทยา) วิธีการนี้เหมาะ
ส าหรับการเผยแพร่วรรณกรรมล้านนาให้แก่คนในท้องถิ่นล้านนาโดยทั่วไป อย่างไรเสีย วิธีนี้เป็นไปได้
ยาก เนื่องจากไม่สามารถบันทึกเสียงอ่านให้แม่นตรงกับการออกเสียงที่แท้จริงได้ อีกทั้งการออกเสียง
ของคนในแต่ละพ้ืนถิ่นก็แตกต่างกัน 

วรรณกรรมล้านนาที่ปริวรรตและพิมพ์เผยแพร่แล้วจะมีเพียงบางเล่มเท่านั้นที่ก าหนด
เกณฑ์การปริวรรตไว้เป็นข้อตกลงเบื้องต้นในการอ่าน เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ดังตัวอย่างการก าหนด
วิธีการปริวรรตของนักวิชาการบางท่าน เช่น 

บ าเพ็ญ ระวิน4 ได้ก าหนดวิธีการปริวรรต ดังนี้ 

“...ยึดตามพจนานุกรมฉบับแม่ฟ้าหลวงโดยพยายามคงต้นฉบับไว้ให้มากที่สุด  ส่วน
ที่เปลี่ยนแปลงมาที่สุดคือ พยัญชนะท้าย เพราะพยัญชนะท้ายนั้นต้นฉบับเองก็ได้ได้คงตัว
พอที่จะยึดเป็นเกณฑ์ได้ไม่ ไม่เหมือนพยัญชนะต้น ที่ปรากฏอย่างสม่ าเสมอพอยึดเป็น
กฎเกณฑ์ได้ ดังนั้นพยัญชนะท้ายจึงต้องปรับโดยอาศัยธรรมเนียมของล้านนา และ
อักขรวิธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การปรับโดยอาศัยธรรมเนียมของล้านนา คือ การปรับโดยยึด
ตัวสะกดและเพ่ิมตัวการันต์ เพ่ือไม่ให้ออกเสียงอย่างภาษาบาลี เช่น กัมม์, ธัมม์, สัคค์, 
มัคค์, สัจจ์, สัตต์  เป็นต้น บางค าที่ต้องการให้ออกเสียงพยัญชนะท้ายอย่างการออกเสียง
ภาษาบาลี ก็เพ่ิมสระ อะ เช่น บุคคละ, พุทธะ, เถระ, ขัตติยะ, ปมาทะ, อัตถะ ดังนี้เป็น
ต้น การเขียนที่ผู้อ่านเห็นแปลกที่สุด คือ ค าเป็นต้นว่า ค็ (ก็), พาย (ภาย), อนทราย 
(อันตราย), ตุริยนนตรี (ตุริยดนตรี) ค าต่างๆ เหล่านี้ได้คงไว้ตามต้นฉบับ  ส่วนค าที่มี
หลักฐานเชื่อถือได้ว่าเป็นค าไทยแท้  หรือเป็นภาษาถิ่นตระกูลไท ก็คงตัวสะกดไว้ตรงตาม
มาตรา เช่น เข้าสาน  ไม่เป็น “ข้าวสาร” ตามอักขรวิธีปัจจุบัน ดังนี้เป็นต้น จึงคงไว้
ตามเดิม ส่วนค าหรือวลีที่เป็นของล้านนาโดยเฉพาะ เช่น หมั้นคุง (หมั้นคง), สุญญร้างราม 

                                                           
3 ตุลาภรณ์  แสนปรน, การปริวรรตเอกสารโบราณล้านนา เพ่ือการศึกษาเรียนรู้รายวิชาวรรณกรรม

ไทยท้องถิ่น, หน้า ๑๑. 
4 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒. 



๑๙ 
 
(ว่างเปล่า), ร่ างับ (ระงับ), เป็นหลายชุม (มีหลายพวก) ดังนี้เป็นต้น จัดว่าเป็นลักษณะ
ดั้งเดิมหาควรเปลี่ยนตามสมัยนิยมไม่  หากเปลี่ยนแล้ว  อรรถรสและสุนทรียแห่งภาษา
ดั้งเดิมจะหายไปแล้วไร้เสน่ห์โดยสิ้นเชิง...” 

สมหมาย เปรมจิตต์5 กล่าวถึงวิธีการตรวจช าระและเกณฑ์อ่ืนๆ ประกอบในหนังสือ
ต านานที่พิมพ์เผยแพร่แล้ว ดังนี้ 

๑. เขียนตามอย่างอักขระเดิม เมื่อเห็นว่าค าเหล่านั้นจะสื่อความหมายได้ เช่น  กอง ไม่
เป็น กลอง, ท า หรือ ท่ า  ไม่เป็น ท่าม, หริภุญไชย  ไม่เป็น หริภุญชัย, พูยาว ไม่เป็น พะเยา, ละพูน  
ไมเ่ป็น ล าพูน, คื  ไม่เป็น คือ, ทังหลาย  ไม่เป็น ทั้งหลาย, สิบหาย  ไม่เป็น ฉิบหาย, เข้า  ไม่เป็น ข้าว 
ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือจะให้ผู้อ่านได้มองเห็นขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของภาษาในยุคที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นแบบ
เดียวกันทุกภาษา 

๒. บูรณะให้เป็นระบบการเขียนปัจจุบัน เช่น ลคอร  เขียนเป็น ละคร, ค  เป็น ก็, ประกาน 
เป็น ประการ, กล้าหาน เป็น กล้าหาญ, เกียร เป็น เกลียน, เทียร เป็น เทียน (ยกเว้น เทียรย่อม), มล้า 
เป็น ม้า ฯลฯ 

๓. ค าผสมที่มีรูปค าศัพท์ต่างกัน เช่น พระยา เจ้าพระยา ที่ปรากฏในต านานนี้ แต่มี
ความหมายอย่างเดียวกัน  หรือค าผสมที่มีลักษณะแตกต่างกันที่ท้ายค า หรือสร้อยค าและเป็นค าขยาย
วิสามานยนามเช่นกัน โดยความหมายเป็นบุคคลหรือต าแหน่งเดียวกัน แต่เขียนต่างกันในบางที่ ก็จะ
อนุวัตรไปตามที่เขียนในที่นั้นๆ   

นอกจากการปริวรรตตามระบบปกติที่เคยท ามาแล้ว ได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. การท าเชิงอรรถ 

๒. การตรวจสอบความถูกต้องของศักราช 

๓. การท าศัพทานุกรมศัพท ์

๔. การท าดรรชนีค าค้นชื่อบุคคล ยศ ต าแหน่ง ชื่อเมือง วัด แม่น้ า ภูเขา ฯลฯ 

๕. การท าเรื่องย่อ 

๖. การท าหัวเรื่อง 

อุดม รุ่งเรืองศรี6 เขียนถึงเกณฑ์การจัดท าข้อมูลสถาปนา ต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ โดยใช้
วิธีการปริวรรตอย่างละเอียด ซึ่งถือว่าเป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดย
ก าหนดรูปอักษรล้านนา การออกเสียงและรูปอักษรปริวรรตแบ่งเป็นพยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด  
ตัวเลข และเครื่องหมายก ากับอักษร 

                                                           
5  ตุลาภรณ์ แสนปรน, การปริวรรตเอกสารโบราณล้านนา เพ่ือการศึกษาเรียนรู้รายวิชาวรรณกรรม

ไทยทอ้งถิ่น,  หน้า ๑๒. 
6 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓. 



๒๐ 
 
ส่วน สรัสวดี อ๋องสกุล7 ก าหนดวิธีการปริวรรต และยกตัวอย่างค าท่ีปริวรรตบางค าไว้ดังนี้ 
๑. การปริวรรต อนุโลมตามตัวอักษรและรูปศัพท์ในภาษาไทยตัวพิเศษในอักษรล้านนาจะ

ปรับตามอักษรไทย เช่น สะสองห้อง ใช้  ส, ฅ คน, ค  ควาย  ใช้  ค  ควาย อย่างเดียว 

๒. พยายามปริวรรตตามต้นฉบับ เช่น ชื่อเฉพาะ บางครั้งต้นฉบับเขียนไม่เหมือนกันได้แก่  
ลานช้าง – ล้านช้าง, ลานนา – ล้านนา,  ไสย – ไส  จะปริวรรตตามต้นฉบับเพ่ือให้อ่านทราบว่า
ต้นฉบับเองก็เขียนไม่แน่นอน 

๓. การปริวรรตยึดหลักถ่ายเทียบตัวอักษรไม่ใช้เสียงอ่าน เช่น หัว ไม่เป็นเมืองปัว, เทียว 
(เดิน) ไม่แก้เป็น เตียว, ยกเว้น  ไพ  แก้เป็น ไป ทั้งหมด 

๔. การปรับสระ อนุโลมตามรูปศัพท์ในภาษาไทยกลาง เช่น พรยา ปรับเป็น พระญา สระ
เสียงสั้น – ยาว ปรับตามความเหมาะสม เช่น ค าว่า ขุดหัว บางครั้งใช้ ขูดหัว จึงแก้ ขุดหัว เป็น ขูดหัว
, สระไอ “ไ” และ “ใ” ใช้ตามความเหมาะสม (แต่ไม่ใช้ “อัย” เนื่องจากไม่เคยพบในล้านนา) 

๕. ศัพท์ล้านนาที่มีเสียงพิเศษจะคงไว้ เช่น แม่ยิง (ไม่ใช้ แม่หญิง), หมั้นคุง (ไม่ใช้ มั่นคง), 
เข้า (ไม่แก้เป็น ข้าว) ค าพ้องเสียงคงรูปศัพท์เดิมไม่แก้ไข เช่น ชาย (ไม่เป็น ทราย), ข้า (ไม่เป็น ฆ่า) 

๖. ข้อความในวงเล็บเป็นของผู้ปริวรรต ลักษณะวงเล็บมน ( ) จัดท าเพ่ืออธิบายความให้
ชัดเจน ลักษณะวงเล็บแหลม < >  เป็นตัวบอกเลขหน้าคัมภีร์ใบลาน ส่วนวงเล็บ  [ ] ขยายข้อความที่
สมบูรณ์ 

จะเห็นได้ว่างานปริวรรตเล่มส าคัญๆ มักจะบอกเกณฑ์การปริวรรตไว้ แต่อย่างไรก็ตาม
การปริวรรตตามเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น แม้จะก าหนดให้ครอบคลุมหรือตกลงวิธีการ
ปริวรรตให้เป็นไปในท านองเดียวกัน การถ่ายอักษรจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งนั้น ก็มักจะมี
ปัญหาในการน าไปปฏิบัติที่ไม่ลงตัวในข้อปลีกย่อยหลายประการ เช่น ค าว่า หื้อ ผู้ปริวรรตบางท่าน
อาจใช้ค าว่า ให้, ค าว่า ไป บางท่านใช้ค าว่า ไผ เป็นต้น หรือ อักษร ฅ, อย  ที่มีในอักษรล้านนาเมื่อ
ปริวรรต ซึ่งน่าจะปริวรรตตามนี้  บางท่านเลี่ยงไปใช้ ค, หย  แทน โดยให้เหตุผลว่า ท าให้ผู้อ่านสับสน  
และอุปกรณ์การพิมพ์ส่วนมากไม่ได้ก าหนดไว้ 

 

หลักเกณฑ์ในการปริวรรตคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา  
หลักเกณฑ์ในการปริวรรตคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า ต าบลเวียง อ าเภอ

เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ผสมผสานกัน คือ 

๑. ปริวรรตตามต้นฉบับเดิมให้มากที่สุด 

๒. ยึดตามส าเนียงการอ่านของพ้ืนถิ่น ที่เข้าใจตรงกัน 
๓. สามารถแปลความหมายสู่ภาษาไทยกลางได้ 
 
 
 
 

                                                           
7 อ้างแล้ว, ตุลาภรณ์ แสนปรน, การปริวรรตเอกสารโบราณล้านนา เพ่ือการศึกษาเรียนรู้รายวิชา

วรรณกรรมไทยท้องถิ่น, หน้า ๑๔. 



๒๑ 
 
หลักเกณฑ์ในการแปลคัมภีร์ต านานเมืองพะเยาจากภาษาล้านนาสู่ภาษาไทยกลาง 

หลักเกณฑ์ในการแปลคัมภีร์ต านานเมืองพะเยาจากภาษาล้านนาสู่ภาษาไทยกลางจะใช้
หลักเกณฑ์เดียวคือ การคงความหมายเดิมไว้มากที่สุดโดยใช้ภาษาไทยกลาง ไม่เคร่งครัดในอักขรวิธี  
เช่น หื้อตาน เป็น ถวายทาน หรือ ให้ทาน, มล้า  เป็น ม้า,  ค   เป็น ก็  เป็นต้น 

 

๒.๓ คัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ปริวรรตจากอักษรล้านนา เป็นอักษรไทย 
 
หน้า ๑ 
ศรีศุภะไจยยะมังคละ วะระสิทธิ  สวัสสดีฯ  ตี่นี้จักกล่าวต านานแห่งพระยาภุมมเทวดาตน

ชื่อว่าลวจังกภุมมเทวราช  ตนมักใคร่หื้อเป็นคุณในพุทธศาสนาจิ่งเล็งแลดูในเมืองคนหันศาสนา
พระพุทธเจ้าจักตั้งอยู่ในเมืองยวนตราบ  ๕,๐๐๐ พระวัสสาดังอ้ัน  ลวจังกภุมมเทวราช จิ่งมันตนา
เจียรจากับด้วย ภริยาเมียรักแห่งตนว่า  ภัทเท  ดูกรานางกาละอันนี้ก็เป็นกาละอันควรรา(เรา) ทั้งสอง
ลงเมือเป็นท้าวพระยาในเมืองคน  เลือกยกยอยังศาสนาพระพุทธเจ้าควรจ๊ะแล  เทวดาผู้เป็นเมียก็รับ
เอาค าผัวตนว่า สาธุ ดีดี  แล้วจิ่งเนรมิตอุโกเหรัญญเสนิเย  ยังคันไดเงินอัน  ๑  ก่าย(พาด) แต่จอมเขา
ลงมาแผวกลางโต่ง(ทุ่ง) ผาเร้ากับผากองนั้นแล้ว  คนทั้งหลายหันจิ่งเรียกกันมาดูมากนัก  ชาวยวนทั้ง
มวลมีพระยาเจ้าเมืองเป็นเก๊าแล  อุปราชา เสนาอามาตย์ มนตรี ทั้งคหบดี และนักบวช  ทั้งพ่อค้าแล
ชาวเมืองทั้งหลายปากันมาดูมากนักแล้วเขาก็ปู่จาสาธุการมากนักด้วยค าจ๋าเทวดาตนนั้นเป็นอันวิเศษ
มาเนรมิตคันไดเป็น 

 
หน้า  ๒ 
อันดีงามมากนักส่วนว่า ภุมมะเทวดาทั้ง  ๒  มีภุมมะเทวดาทั้งหลายพันตนหากมา

แวดล้อมเป็นบริวารมากนักก็ลงมาด้วยคันไดเงิน  ผัวลงมาก่อนเมียตามหลังกั๊งกางฉัตร ปัดป้าว จาว
มอน  ดูวิลาศ  องค์อาจและหมี่นัน(เสียงดัง) ด้วยเสียงตุริยะดนตรี เป็นอันม่วนเพาะเหมาะแก่หมู่คน
ทั้งหลายมากนักแล  กว้านลงมารอดแผ่นดินแล้วจิ่งเนรมิตแท่นเงินอัน  ๑  กว้างสิบสองศอก  ยาว  
๑๗  ศอก  สูง  ๘  ศอกไว้ในร่มไม้พุทธา คือว่าไม้ตัน  ต้นใหญ่สูงมีสาขากว้างขวางมากนักแล  ส่วนภุม
มะเทวดาก็ขึ้นยืนอยู่เหนือบนแท่นเงินอันนั้นแล้วกล่าวซึ่งคนทั้งหลายว่า  ดูราเพ่ือนทั้งหลายเราเป็น
พระยาเทวดาตนชื่อว่าลวจังกะเทวดาราช  จิ่งใคร่ลงมาเป็นพระยาแก่สูท่านแล้วจักสั่งสอนสูทั้งหลาย
หื้อรู้ธรรม หื้อตั้งอยู่ในไตรรัตน์ สรณะคมนะ จุคนดีหลีจ๊ะแล  คนทั้งหลายก็รับเอาค าว่า สาธุ ดีดี  จุคน
แลเหตุดังอ้ันที่นั้นได้ชื่อว่า เจียงสา  ตราบบัดนี้แล  มักว่าเทวดาทั้ง  ๒  ก็จุติกาลกิริยาแล  ที่นี้จักจา
ด้วย  ปฐมศักราชก่อนแล  ศักราชตั้งตัว  ๑  ในปีกัดเม็ด  ศักราชได้  ๕๑๙  ตัว  ล าดับมาเถิงปีเมือง 

 
หน้า  ๓ 
ไส้  แต่ปีพระเจ้านิพพาน  นับแต่ปีพระเจ้านิพพานมาเถิงปีเปิกยีเอา  ๕๑๙  มาสมกับกัน

มี  ๘๐๐  ตั๊ดพระยาตนชื่อว่า  สิริจักขุ  เสวยเมืองลังกา  ตัดศักราชใหม่ตัว  ๑  ในปีกัดเหม้าตั้งแต่นั้น
มาได้  ๘๐๐  ตัวเล่า  กั้นเถิงปีเปิกเส็ดหั้น  พระยาอนุรุธเสวยเมืองพุกาม  ตัดเสียเล่าแล้วจิ่งตั้งแถมตัว  
๑  ในปีกัดไก้เป็นตติยศักราชตั้งแต่นั้นมาบ่ตัดสักก าเต๊อะแล  ตั้งแต่นี้ไปจักจาด้วยโอปาปติ ก่อนแล  



๒๒ 
 

ท้าวเกิดมาในปีกุนไทยว่า ปีกัดไก้เดือนเป็ง  เม็งวัน  ๖  (ศุกร์) กล้าเหม้ายามเที่ยงวันกั้นว่าต้าวเกิด
มาแล้วเครื่องราชภิเษก  ก็บังเกิดมาพร้อมจุอันแล  ส่วนภุมมเทวดาทั้งหลายพันตนแล  มนุสส ฝูงคน
ทั้งหลายมีท้าวพระยาเป็นเก๊า  ก็พร้อมกันราชภิเษกท้าวโอปาปติ หื้อเป็นพระยาปรากฏว่า ลวจังกราช  
แล้วเวร (มอบ)เมืองทั้งมวลหื้อท้าวได้เสวยเกิ่ง (ครึ่ง) ๑ ส่วนว่าเทวดาพันตน  กั้นว่าเมี้ยนมงคลอันราช
ภิเษกแล้ว  ลางพ่องก็อยู่รักากับด้วยท้าวลวจังกราช  ลางพ่องก็หนีขึ้นเมือ  ด้วยคันไดเงินอันนั้น  กั้น
เทวดาทั้งหลายขึ้นเมือแล้ว อัน.. 

 
หน้า  ๔ 
ว่าคันไดเงินอันนั้นก็กลับหายเสียแล  แต่นั้นไปคนทั้งหลายฝูงอยู่ไกลมาบ่ตันจิ่งร้องถาม

เซิง(ซึ่ง)กันไปมา  ลางพ่องก็กล่าวว่า เงื่อนยัง ว่าอ้ัน  เหตุนั้นเมืองอันนั้นลวดได้ชื่อว่า เมืองเงื่อนยัง  
เมื่อลูนมานี้ลวดได้ ชื่อว่าเมืองเงินยาง  มาตราบบัดนี้แล  ลวจังกะ(ราช)  ก็ปงราชอาชญาหื้อม้างเอา
แท่นเงินมาตีหื้อเป็นบ้วง เป็นตอง  แล้วตอกตราเป็นเงินยางหมายหื้อรู้ว่าเป็นเงินทิพย์  แล้วก็จ าหมาย
หื้อเป็นทานแก่ยาจกคนขอทั้งหลาย  แล้วสร้างแป๋งพระธาตุเจดีย์  และกุฏิวิหาร  ตามราชศรัทธาแห่ง
ตนแล  ที่นี้ความราชาปรากฏด้วยค าว่า ท้าวนี้มีบุญสมภารมาก  หยวดจากฟากฟ้า(ตกมาจากฟากฟ้า) 
ลงมาเกิดด้วยโอปาปัตติในเมืองเงินยาง  กระท าหท้สุขเกษมแก่บ้านเมืองมากนักแล  ความอันนั้นลวด
แผ่กว้างออกไปจุบ้านจุเมือง  คนทั้งหลายทิสสานุทิสสะ ก็เข้ามาอ่อนน้อมยินดีอยู่เป็นราชเสวณามาก
นัก  ตั้งแต่นั้นมาได้  ๑๖  ปี  พระยาตนเป็นเจ้าเมืองยวนที่นั้นจิ่งชุมนุมมายังท้าวพระยาเสนาอามาตย์
และปโรหิตทั้งหลายหื้อหา 

 
หน้า  ๕  
ฤกษ์วันยามอันดีอันเป็นมงคลแล้ว  ส่วนว่าตนพระยาอันมีเสนาอามาตย์หากแวดล้อมเป็น

บริวารก็น ายังราชบรรณาการทั้งหลายมีต้นว่า  รถ และ นาง  ช้าง  ม้า  ข้าคนเงินค าผ้าเสื้อทั้งหลายา
เข้าไปถวายแก่ท้าวมากนักแล้วก็เชิญขึ้นหอสรงช าระองค์เกศเกล้าด้วยน้ า  มุทธาภิเษกอันบรพร่ าเป็ง
เต็มในหอยสังฆ์  ฝูงเป็นไจยมงคลแล้วก็เวรยังรัฐบ้านเมืองทั้งมวลหื้อท่านได้เสวยแล้วจิ่ง  ตั้งชื่อขึ้น
แถมใหม่ว่า  ลวจักกราชกษัตริย์ว่าอ้ันก็มีแล  ส่วนมหากษัตริย์ตนนั้นก็สั่งสอนยังปาเวณียะธรรมแก่
ท้าวพระยา  เสนาอามาตย์  ปัชชานราชทั้งหลายหื้อได้ตั้งอยู่ในไตรรัตนคมนาจุคนแล้วท้าวก็อยู่เสวย
ราชสัมปัตติในเมืองเหรัญญนคร  ก็เตียนย่อมขึ้นไปอุปัฏฐากมหาชินธาตุเจ้าดอยตุงทุกปีบ่ขาด  ก็หื้อ
ตานต ามิละทั้งหลาย  ๕๐๐  คน หื้ออุปัฏฐากพระมหาธาตุเจ้าด้วยตามดังโบราณราชวงศ์ท้ังหลายอัน
สืบราชปาเวณีมามากนักนั้นแล  เตียนย่อมหื้อความสวัสสดีแก่ชาวเมือง 

 
หน้า  ๖  
ทั้งหลายแล้วเท่าว่าหาราชบุตตา บุตตี บ่มีลูงญิง  ลูกจาย  อันจักสืบราชวงศ์ไปปายหน้าบ่

ได้  ท้าวก็จิ่งเจียรจากับด้วยราชเทวีแห่งตนว่า  ภัทเท  ดูกราน้องรักแก่พ่ี  ส่วนว่าราตั้งสองลงมาเกิด
ในมนุสสโลกเมืองคนอย่างนี้ก็เปื่อว่าใคร่หื้อมีท้าวพระยาเป็นธรรมิกค้ าจูศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าหื้อ
รุ่งเรืองไปเสี้ยงจริกาลยาวนานนัก  บัดนี้ป้อยบ่มีลูกอันจักสืบยังราชวงศ์  นางจุงจักรักษาศีบ  ๕  ศีล  
๘  แล้วจุงอธิษฐานซึ่งเทวดา อินทร์ พรหม  ทั้งมวลแล้วจุงขอเอาลูกผู้จักสืบราชวงศ์เต๊อะ  ส่วนว่านาง



๒๓ 
 

พระยาก็รับเอาค าผัวแห่งตนด้วยค าว่าสาธุดีดีแท้แลว่าอ้ัน  แล้วนางก็กระท าตามค าพระยาจุประการ
หั้นแล  บ่นานเท่าใดนางก็ทรงครรภ ได้  ๑๐  เดือนบวรมวลแล้วก็ประสูติได้ลูกผู้  ๑  ในปีรวายสัน  
กั้นว่ากุมารผู้นั้นใหญ่มาปอย่างเตียวไปมาได้แล้วดังอ้ันนางก็ทรงครรภแถม  ๑๐  เดือนเต็มบวรมวล
แล้วจิ่งประสูติได้ลูกแถมผู้  ๑  ในปีเปิดเส็ด  กั้นว่าราชกุมารผู้ถ้วน  ๒  ปอย่างเตียวไปมาได้ดังอ้ันนาง
ก็มาหันยังนิ.. 

 
หน้า  ๗ 
มิตตะ  ฝันหันควรเป็นอัศจรรย์มากนัก  ฝันหันแก้วลูก  ๑  มีรัศมีรุ่งเรืองงามตกลงมาแต่

บนอากาศกลางหาวแล้วก็เข้ามาสู่อุ้งมือแห่งนาง  มีรัสมีส่องแจ้งทั่วเมืองเงินยางทั้งมวลแล้วนางก็มี
ความโสมนัสจมจื่นยินดีมากนัก  นางก็สะดุ้งตื่นจื่นคะจัง  แล้วนางจิ่งไปเล่านิมิตฝันแก่พระยาเจ้าตน
เป็นผัว  ส่วนว่าลวจังกราชมหากษัตริย์ก็พิจารณาดูนิมิตฝันอันนั้นก็รู้แจ้งแก่ใจตนแล้วท้าวก็กล่าวว่า  ดู
กรานางเจ้าจุ่งมีความสวัสสดีเต๊อะ  บัดนี้ลูกผู้ประเสริฐมีบุญสมภารอันได้กตาธิการมามาก  ก็หากมา
เอาปฏิสนธิในท้องแห่งนางแล  นางจุงรักษาคัพภะแห่งนางไว้หื้อดีเต๊อะลูกผู้นี้จักยิ่งเหลือกว่าลูกสอง
คนอันเกิดมาก่อนนั้นจ๊ะแล  กั้นว่านางทรงครรภได้  ๑๐  เดือนเต็มบวรมวลแล้วจิ่งประสูติได้ลูกแถม
จาย  ๑  มีท าเนาตนอันเลางามมากนักประกอบด้วยปุริสลักขณะล้วนถ้วนจุประการเกิดมาในปี  กดไจ้  
ตติยะศักราชได้  ๖๒  ตัว  เดือน  ๑๐  เป็ง เม็งวัน  ๕ (พฤหัสบดี) ไทยดับเม้า 

 
หน้า  ๘ 
กั้นเกิดมาแล้วท้าวตนเป็นพ่อจิ่งใส่ชื่อว่า ลาวเกล้าแก้วมาเมือง  เมื่อขึ้นใหญ่มาปอแป้

ราชการแล้วดังอ้ัน  เมื่อนั้นยังมีปูตัว  ๑  ใหญ่เท่าเต๋นข้าวอันใหญ่มีลูก  ๒  ตัว  ใหญ่เท่าเต๋นข้าว อราม 
เมื่อกลางคืนมันย่อมปาเอาลูกมันมากัดกินข้าวกล้าแห่งคนทั้งหลายเสียก็มี  คีบงัวก็ตาย คีบควายก็ต่าว
เมื่อนั้นพระยาตนพ่อจิ่งใช้ลูก  ๓  คนหื้อไปปองเอาปู  ๓  ตัวนั้นหื้อได้ว่าอ้ัน  เขาก็ไปจ๋อมตามรอยปู  
๓  ตัวนั้นก็หันรอยล่องน้ าไปลอดดอยอัน  /  ก็หันปู  ๓  ตัวนั้นเข้าอยู่ในรูถ้ าหั้น  เจ้าสองคนผู้ปี่ก็อยู่
เอากันขุดรูปูอยู่หั้น  จิ่งบังคับแก้วมาเมืองผู้น้องหื้อเอานั่ง(อุปกรณ์ดักสัตว์) ไปก๋างไว้ตั้งปายใต้(ภายใต้)  
หล้ากับตั้งปายเหนือหัวห้วยปุ้นแล้ว  หื้อได้ถือค้อนก้อมเกิ๊ดแฮ้เฝ้าอยู่บ่อ้ันเหยี่ยวว่าปูมีก าลัง  แล่นหนี
ไปเสียจาว่าอ้ัน  แก้วมาเมือง  ผู้น้องหล้ากล่าวว่าเราทั้ง  ๓  คนพ่ีน้องมาทันปูหนี้แล้วเต่าดาจ่วยกันขุด
เอาดาย  พ่ีป้อยว่าจักหื้อข้าไป  ข้าบ่ไปแลว่าอ้ัน  ส่วนว่าพ่ีทั้ง  ๒  นั้นก็ด่าแล้วก็จ าผู้น้องไปเต๊าได้  
ส่วนแก้วมาเมืองผู้น้องก็ 

 
หน้า  ๙   
เอานั่งไปก๋างไว้ปายใต้น้ าห้วยปุ้นแต้หั้นแล  แก้วมาเมืองผู้น้องก็ถือเอาค้อนก้อมแฮ้เกิ๊ดบุบ

ปูอยู่หั้นวันค่ า  ส่วนว่าพ่ีอ้ายทั้ง  ๒  ขุดปูบ่ได้เหตุรูปูเป็นผาหึกหยาบแก่นแข็งนัก  ๒  ขาก็กิ้งก้อนหิน
อันใหญ่ตึด(ปิด) รูปูไว้แล้วก็เอากั๋นหนีเมือบ้านเสียบ่บอกน้องสักค า  จนเถิงหล้ าค่ าตาวันตก  แก้วมา
เมืองผู้น้องจิ่งขึ้นห้วยมาหาพ่ีทั้ง  ๒  ก็บ่หัน  ก็จิ่งมาทั้งค่ าทั้งคืน  ก็เมือบอกเหตุอันนั้นหื้อแก่พ่อพระ
ยาฟังจุประการหั้นแล  กั้นพระยาตนพ่อได้รู้เหตุอันนั้นแล้วก็จิ่งเจียรจาสั่งสอนลูกแห่งตนว่าเจ้า
ทั้งหลายยังหวังเป็นท้าวพระยาเมื่อหน้าอย่าละกั๋นบ่ดีหนา  หนีมาบ่เรียกบ่ร้องบ่บอกน้องบ่ดีแล  ผู้รัก



๒๔ 
 

เท่าหนังปลาจาด  ผู้จังเท่าสาดกะลา  มืนตาบ่หันหน้า  พ่ีตี่ตาบ่หันหน้าน้องบ่ดี  หน้าตุหยุกมาใสต่าง
หย่าง  พ่องจ่าง(ช านาญ)เมือบกพ่องถกลงวัง  พ่องรังหื้อได้พ่องไก้หื้อเสีย  พ่องจั๊ก(ดึง)หื้อถี่พ่องตี่หื้ อ
ห่างบ่ดีนา  เจ้ายี่จั๊ก(ดึง)เมือซ้ายอ้ายจั๊กเมือขวา  ขิงก็ว่าขิงก่า  ข่าก็ว่าขาแกง  อ้ายก็ว่าจักจี่  ยี่ก็ว่า
จักแก๋ง  ปิ้งบ่ตันสุกป้อยถอดมาจี่บ่ดีแล  จาติท้าวพระยาใช้ไป 

 
หน้า  ๑๐ 
ที่ใดต้องไต่หื้อสุดขุดหื้อได้  จุงหื้อมีไมตรีติดต่อหื้ออว้ายหน้าล่อโฟเจียรจากันจิ่งดีแลลูก

เหย  ว่าอ้ันแล้วในเมื่อพระยาตนป่อสั่งสอนดังอ้ันส่วนพ่ีอ้ายทั้งสองคนก็เกี๊ยดบ่ฟังค าพ่อสักอัน  กั้นตก
วันลูนพูกเจ๊าส่วนลาวเกล้าแก้วมาเมืองนั้นจิ่งปาวริพลคนทั้งหลายหื้อถือหอกดาบ ม๊อกนาถ หน้าไม้ 
ค้อนก้อม เสียมจก  ไปมากนักก็หื้อก๋างนั่งไว้ปายใต้น้ าแล  ขุนน้ าดีแล้วจิ่งหื้อขุด  ๓  รอยเสียมจิ่งถอง
ปู  ๓  ตัวนั้นแล  ลูกปูตัว  ๑  แล่นออกมาก่อนไปถูกนั่งเขาลุมกันฆ่าเสียหื้อตาย  แล้วจิ่งเก็บเอาคีม
เมือแป๋งกอง  ปูสองตัวแม่กับตัวพ่ีนั้นจิ่งแล่นออกมาลุน  คนทั้งหลายลุมกันฟันก็บ่เข้า  บุบตีด้วยไม้
ค้อนก็บ่ตายเหตุมีระอองอันแข็งมากนักถูกนั่งก็ปุ๊ดขาดไปได้ฆ่าคนตายมากนัก  ปู  ๒  ตัวนั้นจิ่งล่องไป
ด้วยน้ าแม่อัน  ๑  แล้วไปเถิงน้ าแม่รวกล่องน้ าแม่รวกไปเถิงน้ าแม่ของคนทั้งหลายขี่ ช้าง  ม้า ไล่ไปก็บ่
ตัน  ส่วนว่าปู  ๒  ตัวนั้นก็เข้าไปลี้อยู่ยังถ้ าอันเป็นเงื้อมผาลึกนัก  คนทั้งหลายจักเอาก็บ่ได้ก็ปากันปิ๊ก
(กลับ)เลิกหนีเมือ 

 
หน้า  ๑๑ 
แล  เมื่อลาวเกล้าแก้วมาเมืองจิ่งจากับด้วยพ่อลาวหลวงตนเป็นพ่อว่าเราต้อมล้อมกันอยู่บ่

ดูแพร่  กั้นแพร่ก็จิ่งดูหลายดาย  ขอพ่อเจ้าลาวหลวงจุงจักปลูกแป๋งตูข้าทั้ง  ๓  พ่ีน้องนี้ไปอยู่ละแห่ง
ละคนเต๊อะจักอยู่กับกั๋นอุปัฏฐากพ่อแม่ตราบเฒ่าแก่ชราดังอ้ันก็กลัวภัยยะเกิดมีภายหน้าเหตุว่าพ่ี  ๒  
คนนี้เป็นอันขัดขึ้นนักแล  ว่าอ้ันเมื่อนั้นลวจังกราชตนพ่อก็ปั๋นราชสมบัติ ช้าง ม้า ข้าคนหื้อเสมอกันจุ
คนแล้วปายลูนท้าวก็หื้อผู้พ่ีไปกินเมืองม้าเจืองของ  หื้อผู้กลางไปกินเมอืงยองหั้นแล   ท้าวก็หื้อไป
น าเอามายังนางแก้วรูปทิพย์อันเป็นลูกสาวแห่งพระยาเมืองหลวงปูคา  มาเป็นเมียลาวเกล้าแก้วมา
เมืองอันเป็นลูกลูนแห่งตนแล้ว  ท้าวก็สอนปาเวณียะธรรมแก่ลาวเกล้าแก้วมาเมืองจุประการหั้นแล  
ท้าวก็อยู่เสวยราชสมบัติตราบอายุได้  ๑๒๓  ปี  จุตติในปีรวงเป้า ตติยศักราชได้  ๑๒๓  ตัว  ศาสนา
พระพุทธเจ้ากาล่วงแล้วได้ได้  ๑๓๐๓  พระวัสสาก็มีแล  ลาวเกล้าแก้วมาเมืองเสวยเมืองแทนพ่อก็
ศักราชเดียวนี้แล  ลาวเกล้าแก้วแทนได้ 

 
หน้า  ๑๒ 
๒๕  ปี จุตติไปส่วนว่าราชวงศ์ทั้งหลายก็เสวยเมืองสืบๆ กันมาด้วยล าดับกันมา  จักคณะ

นาตั้งแต่  ลวจังกราชมาตราบเถิงท้าวลาวเคียงได้  ๑๙  เจ่นท้าวแล  ส่วนว่าท้าวลาวเคียงจ าล าเปิงว่า
บ้านเมืองอันใดแลหารั่วเวียงเจียงแก่นบ่ได้ดังอ้ันก็บ่สมควรจักเป็นราชธานีเมืองใหญ่ แลข้าศึกมา  หา
ที่พ่ึงบ่ได้แล  อันว่าหางตุงม่อนกูตกไหนควรกูสร้างเวียงขึ้นที่นั้นเต๊อะ  ว่าอ้ันแล้วท้าวก็ไปพิจารณาดูที่
อันจักสร้างเวียงนั้นหั้นแล  แล้วก็หื้อตัดเอาหัวยางอัน  ๑  ไปเกี่ยวเอาถ้ าอัน  ๑  แล้วขึงเมือเหนือลอด
แม่น้ าอัน  ๑  จื่อว่าแม่ละวา  ข้างวันออกเอาตีนนาเป็นแดนกั้นขึงแล้วก็หื้อคนพ้ืนหื้อลาบเปียงเลียง



๒๕ 
 

งาม  ที่สูงก็หื้อค าตี่ต่ าก็หื้อยอ  ตี่ต๊อก็หื้อสินที่หินก็หื้อเปิกเสีย  ซ้ าที่น้ าก็หื้อก่ายขัวข้าม  แล้วนิมนต์เจ้า
ภิกขุสังฆะไปสูตรมนต์ที่จักตั้งคุ้มน้อยแห่ง  ๑  ท่ามกลางเวียงแห่ง  ๑  ประตูเวียงตั้ง  ๓๖  แลแจ่ง
เวียงทั้งมวลแล  เอาคาเขียวแลฝ้ายล้วงแวดเวียงทั้งมวลแล้วหื้อขุดขุมอันจักฝังเสาอินทขิลและส าเวียง  
แล้วก็หื้อใส่น้ าสูตรมนต์ใส่ในไหแล้วจิ่งหื้อสุตรมนต์ตั้งล าแลมหาสมัยไจยะตั้ง  ๗  สูตรธัมมจักรพร้อม 

 
หน้า  ๑๓ 
แล้วจิ่งเอาแก้ว  ๗  ประการ  แสงทั้งหลายต่างๆ แผ่นยันต์ทั้งมวล  มีต้นว่า ฝนแสนห่า 

ยันต์ฟ้าฟีก ล าเวียงแสนจั้น  ยันต์มณีโชติ  ใส่ไหจืน แล้วใส่ในตีนเสาจุแห่งแล้วก็หล่อค า(ทอง) เป็นรูป 
ช้าง รูปม้า  รูปงัวอุสุภะไว้ในทิศทั้ง  ๔  ด้านแล้วกั้นเถิงฤกษ์วันยามอันดีก็หื้อตีตุริยะดนตรี ฆ้อง  กลอง 
ทั้งมวลแล้วหื้อปกเสาแลล าเวียงทั้งมวลหื้อพร้อมตามกันยามเดียวกันแล  อัน  ๑  ก็หื้อฝังค า เป๊กหมื่น
แสงสุริยะ  ๓  ลูก  ควรค่าเมือง  เป๊ก  ๓  ลูกมหานิล  ๓  ลูก บอรกฏ (มรกต)  ๓  ลูก แก้วก้อ 
(ทับทิม)  ๓  ลูก  ควรค่าเมืองจุลูกแล  สัพพะยันต์ทั้งมวลใส่ในไหค าฝังไว้ใต้หอสรงวันออกหอนอนหั้น
แล  เพ่ือหื้อเป็นมงคลศรีเตจะอนุภาวะสืบสายท้าวพระยาไปปายหน้าชั่วลูกหลานเหลนดีแล  แลเหตุ
ดังอ้ันเวียงอ้ันนั้นได้จื่อว่ายางสาย  เหตว่าเวียงนั้นเกี้ยวแม่ละวา  ได้จื่อว่าแม่สาย  มาต่อเต้าบัดเดียวนี้
แล  ท้าวลาวเคียง  สร้างเวียงเหรัญญนครในปีร้วงเม็ด  เดือน  ๖ เป็งเม็งวันอาทิตย์ ไทกด สี ยามกอง
งาย ฤกษ์  ๑๖  ตัว จื่อว่า จิตะ  ตติยะศักราชได้  ๑๕๓  ตัวแล  คณะณาตั้งแต่ท้าวลาวเคียงมาเถิงขุน
เงินได้  ๑๑  เจ่น กษัตริย์นี้ย่อม 

 
หน้า  ๑๔ 
อยู่เวียงเงินยางสายจุตนแล  ส่วนลาวก่อ  ลาวเกือง  อันไปกินเมืองม้าเจียงของ และเมือง

ยองนั้นมีลูกหลาน เหลนแพร่หลวงหลายมากนักเขาก็แต่งแปงกันไปกินเมืองทั้งหลายเป็นหลายแห่ง
หลายที่เขาก็สร้างบ้านแป๋งเมืองไปตามวิสัยแห่งเขาแล  ส่วนขุนเงินเสวยเมืองเหรัญญนครแทนพ่อตน
บ่นานเท่าใดก็มีลูกชายสองคนผู้พี่ชื่อว่าขุนชิน  ผู้น้องชื่อว่าขุนสรีจอมธรรม  ส่วนว่าขุนเงินผู้พ่อ  จิ่งล า
เปิง(ล าพึง) ดูว่าชาติช้างสาร  ๒  ตัวจักหื้ออยู่ร่วมโรงเดียวกันก็จักกระท ายุทธกรรมกับด้วยกันแล  ใน
ลูก  ๒  คนนี้ควรกูหื้ออยู่แลคนละเมืองเต๊อะว่าอ้ันแล้วก็ปั๋นราชสมบัติ ช้าง  ม้า  ข้าคนทั้งมวลหื้อเสมอ
กันแล้ว  ก็หื้อขุนจอมธรรมไปกินเมืองพูกามยาว แต้หั้นแล  สวนขุนศรีจอมธรรม  ก็ห้างสักกุละเสนา
โยธาแล้วสัมปยุ ครัวทั้งมวล บรมวลพร้อมแล้วจิ่งยกออกจากเมืองเงินยางไปด้วยวันยามอันดีแล  ส่วน
ว่าท้าวตนพ่อก็มีพระราชอาชญาหื้อท้าวพระยาอันเป็นราชวงศ์และเสนาอามาตย์สุลโยธาแก้วหาร
ทั้งหลายมาตามตวยส่งมากนักเพ่ือหื้อมีราชาปรากฏไปทั่วบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั้งมวลแล  ส่วนว่าขุนศรี
.. 

หน้า  ๑๕ 
จอมธรรมแลสกุลเสนาโยธา  ก็มาตามระยะคาวตางนานได้  ๗  คืนจิ่งมารอดเมืองพะยาว  

จิ่งมาตั้งทัพอยู่บ้านเชียงหมั้น  ที่ข้างดอยยุก (ดอยจุก) หั้นแล  ท้าวตั้งทัพพักยั้งอยู่ที่นั้นตามปาเวณี
แห่งราชวงศา  ท้าวพระยาทั้งหลายมาแต่ก่อน  กั้นท้าวพระยาตนใดจักมาเสวยราชสมบัติในเมืองพะ
ยาวที่นี้เตียนย่อมมายั้งบ้านเชียงหมั้นหั้นก่อนเหตุเป็นเก๊าเมืองแต่ก่อนแล  ก็แต่งเสนาผู้จื่อว่า พันธุ
เสนากับปโรหิตผู้ชื่อสามผญ๋า  หื้อได้เข้าไปเลียบเล็งผ่อดูยังวอเวียงเจียงแก่นทั้งมวลยังจักมีไจยยะภูมิ 



๒๖ 
 

รู้ว่าบ่มีนั้นจา  ส่วนว่าท้าวก็ยั้งอยู่หั้น หลายวันในฐานะที่นั้นก็เป็นอันไกลน้ านัก  ท้าวก็หื้อขุดเหมือง
เอาแม่สายตาหื้อไหลเข้ามาวันออกบ้านเชียงหมั้นหื้อริพล ช้าง ม้าได้อาบได้กินในฐานะที่นั้นลวดได้ชื่อ
ว่าแม่เหมืองมาตราบบัดเดียวนี้แล  ส่วนว่าเสนาผู้ชื่อว่าพันธุเสนาและปโรหิตผู้ชื่อว่าสามผญ๋า  ก็ปากั้น
ไปพิจารณาดูยังที่อันจักเป็นมงคลแลบ่เป็นมงคลก็เขิงเอาหื้อรู้กระบวนเวียงทั้งมวลลวงกว้างมี พันวา  
ลวงยาวมี  พันปลายสองร้อยวา  คือลึก  ๗  วา  ประตูมี  ๘  ประตู เวียงสูงหนวันตก 

 
หน้า  ๑๖ 
ต าหนวันออก  สระใหญ่มีหนอีสาน  สระใหญ่มีหนพายัพ  ก็รู้ว่าหากเป็นไจยมงคลอัน

ประเสริฐ  เวียงตั้งอยู่ที่หางดอย  สุดมีไม้  ๓  ต้นอยู่ริมประตูวันออกเวียงตั้งอยู่ฐานะที่นี้ตามหูราว่า
นามราชสี นามสิหราช  แล้วก็เอาเนื้อความตั้งมวลคืนเมือไหว้สาขุนศรีจอมธรรมท้าวก็มีราชอาชญา  
หื้อเสนาอามาตย์แลปโรหิตผู้ฉลาดหื้อได้ห้างดาตกแต่งเครื่องฉลองเมืองตามอุปเทศจิ่งไปราธนานิมนต์
พระสงฆ์คณะทั้งหลายกับทั้งเจ้าตนจักเสวยเมืองหื้อเข้ามาในหอมนดก มณฑปอันประดับงามด้วยคะ
ปวงมาไลแลดายดอกไม้ห้อยย้อยไว้แล้วก็หื้อเรียรายผะผายข้าวตอกดอกไม้ของหอมรอดจุก าผะทีปธูป
เทียนเจาะ(จุด)ตามไปให้รุ่งเรืองงามแล้วหื้อไปน าเอามายังสิริรุทกมงคลมีเสวาสิลเป็นต้นในรัตตนะ
สุวรรณราชาฏะมาเป็นมงคลแล้วไปฝังไว้ประตูเมืองแลประตูคุ้มน้อยแล้วเอาสิริรุกขนามะ มาฝังไว้แปง
เสาประตูเวียงตั้ง ๘ แล้วก็ราธนาพระสงฆ์สูตรมนต์ทั้งมวล  มีอานานายสุตต  อัสถิอุณหัสสะวิไจย ทั้ง
มวลสุตรไจยตั้ง ๗ แลมหาสมัยและมหาสันติง แลสักกปัณหาเอาแดน อถ 

 
หน้า  ๑๗ 
โขโสภควา ทั้งมวลแล้วสูตรวชิรประการทั้งมวล ๗ คาบแล้วหื้อได้ปูจาท้าวทั้ง  ๔  เสียก่อน

แล้วหื้อแป๋งซะตวง ๘  อันใส่เครื่องร้อยจุซะตวงกั้นว่าสูตรมนต์แล้วหื้อส่งออกไป ๘ ทิศ หื้อปล่อยนก 
ปล่อยปลา สัตว์ทั้งหลาย ๔ ตีน ๒ ตีน แล้วเอาครัวตานถวายแก่พระสงฆ์เจ้าจุตนแล้วหยาดน้ าไปหา
ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ เทวบุตรเทวดาอินตาพรหมทั้งหลาย แล้วเสนาอามาตย์ทั้งหลายก็เวนราชสม
ปัตติ บ้านเมืองทั้งมวลหื้อแก่ท้าวศรีจอมธรรมหื้อได้เป็นใหญ่เสวยราชสมบัติบ้านเมืองทั้งมวลหื้อได้
เป็นเจ้าแก่ปัชชานะราชทั้งหลายแล้วเถิงรวายสีกลางคืนนั้นท้าวศรีจอมธรรมก็มาร าเปิงในใจตนอยู่ไจ้ๆ 
ว่าบ้านเมืองที่นี้กาลไปปายหน้าจักร้ายและดีเป็นสันใดนี้จา เถิงรวายตรีจักดาใกล้รุ่งท้าวก็หลับไปน้อย 
๑ ยังมีเทวดาตน ๑ มากล่าวยังอักขระ ๓  ตัวแก่ท้าวพระยาจอมธรรมว่า สุธะกะ ดังนี้ผิว่ามหาราชเจ้า
ใคร่รู้บ้านเมืองจักร้ายแลดีปานใดดังอ้ันจุงพิจารณาดูตามอักขระ ๓  ตัวนี้เต๊อะ อักขระ ๓ ตัวนี้หาก
เป็นนิมิต ๓ ประการแล  กล่าวเท่านี้แล้วก็กับหายไป 

 
หน้า  ๑๘ 
แลกั้นว่ารวายตรีคืนนั้นแลรุ่งแจ้งมาแล้วดังอ้ัน ท้าวก็เรียกหามายังปโรหิตทั้งหลาย ๘  คน

มีปโรหิตผู้ชื่อว่า สามผะยา อันจบเพศทั้ง ๓ เป็นประธานแก่ปโรหิตทั้งหลายมาแล้วก็เล่านิมิต ๓  
ประการนั้นหื้อปโรหิตได้พิจารณาจุประการหั้นแล ปโรหิตทั้งหลายพิจารณาดูรู้แล้วจิ่งไหว้ท้าวศรีจอม
ธรรมว่าในนิมิตบทว่า สุ นั้นคือว่าสุวรรณมณีรัชชฏะ แลผิว่าท้าวพระยาตนใดเสวยเมืองพะยาวที่นี้ยัง
ประกอบด้วยศีล ๕  ศีล ๘  มีผญ๋ารู้แต่โบราณปาเวณียะธรรมกระท าหื้อวุฒิจ าเริญแก่นครฐานะ



๒๗ 
 

บ้านเมืองแลเสนาอามาตย์ปัชชานะราชแลสมณะพราหมณ์ท้ังหลายก็ตั้งอยู่ในคลองอันดีจุประการ  แล
มีในกาลเมือใด อันว่าความวุฒิจ าเริญธรรม ๔ ประการคือว่า อายุ ก็ยืน วรรณะเนื้อตนก็งาม คือ
ประกอบไปด้วยกายิกะสุขในตนตัวแลประกอบไปด้วยกายพละแลปัญญาพละแลสวัสสดีบริมวลด้วย
อุปโภคและบริโภคบัวริมวลจุประการแก่ตนเป็นพระยาเจ้าเมืองแลแก่ตนตัวเสนาอามาตย์แลไพรน้อย
ประชานรัฐทั้งมวล แลเป็นดังแก้วเงินค าสุน (รวม) กันไว้นั้นแล นิมิตบทว่า ธ นั้น คือว่าธัญญาธัญญตัจ
จะ 

หน้า  ๑๙   
ทั้งมวลแลหัวเมืองน้อยทั้งหลายเป็นต้นว่าเมืองงาว เมืองกวาว  เมืองซะเอียบ เมืองเจียง

ม่วน  เมืองสะ  เมืองปง  เมืองออย  เมืองงิม  เมืองสะลาว  เมืองครอบ  เชียงแลง  เชียงค า เมือง
หลวง  เมืองลอ เมืองเทิง แช่เหียง แช่ลุง  ปากบอง หนองขวาง  เวียงป่าเป้า  เจืองแจ แจ่คอด เมือง
วัง  แจ่ซ้อน  แจ่หลวง  เมืองพาน  แจ่ห่ม  มาพร้อมจุบ้านจุเมืองแล้วจิ่งมีราชอาชญาหื้อจดนับดูคนใน
ท้องเขตแขวงเมืองพูกามยาว  ลูกเมืองตั้งมวล  ส่วนว่าเสนาอามาตย์ทั้งหลายแลนายหนังสือเสมียน
ทั้งหลายก็ไปจดหมายเอาเส้นคนจุบ้านจุเมืองจุแห่งจุตี่แล้วสั่งรวมทั้งมวลมีคนแสนแปดหมื่น สั่งรวมทั้ง
หัวเมืองนอกมีคนล้าน ๓ แสน  ๒ หมื่น  ๓  พันคน (๑,๓๒๓,๐๐๐  คน)  แล้วจิ่งตั้งไว้  ๓๖  พันนา 
และ  ๕  คนไหน  เป็นนาย  ๑  คิง  คนไหนหื้อเยียะนา  ๕  ต๋าง คือว่า  ๕  หมื่นเข้าเจื้อแล    ตี่นี้จัก
จา ฯ  (บั้งเก๊านี้ข้าพเจ้าตุ๊ไจยาแต้ม  บั้งปลายพระแดงแต้มเพราะว่าแต้มภ ่ากัน(พร้อมกัน)ตั้งเก๊าแต้ม
วันเดียวกันแล  จุลศักราชได้  ๑๒๙๐  ปีเปิกสีเดือน  ๙  ออก  ๓  ค ่าพร ่าว่าได้วันจันทร์ยามสันตอน 
(ฉันเพล) แล้วหั้นดีแล - ข้อความแทรกในต่านาน)  

 
หน้า  ๒๐ 
สธัมโม  ภิรตฺตจิตโต  รสฺสยกา กเลยฺยาณวตฺต สมฺปนฺโนโสภิตฺต 
 
หน้า  ๒๑ 
คัพเภ  นัตถิ  คือว่าในกาลเมื่อใดคือว่าท้าวพระยาตนเป็นเจ้าแก่ที่นี้แลเสนาอามาตย์แล

ไพรน้อยปัชชานรัฐกับสมณะพราหมณ์ท้ังหลายบ่ตั้งอยู่ตามคลองธรรมอันชอบหื้อล้วนถ้วนเสมอกันแล
ปาเอากันกระท าการอันเป็นบาปผิดจากคลองธรรมแลกระท าการกุศละอันเป็นบุญชอบธรรมก็มีพ่อง
ดังอ้ันกั้นว่าท้าวพระยาบ่ตั้งอยู่ในคลองธรรมอันดีอันชอบบ่เสมอกันพ่องใจบุญพ่องใจบาปแลมีกาล
เมื่อใด  ท้าวพระยาเสนาอามาตย์ไพรน้อยปัชชานราชทั้งหลาย  ก็จักเหี่ยวแห้งถอยเถียวไปเป็นดังกอง
ข้าวเต้ง แลกองข้าวลีบ  สุนกัน(ปนกัน) นั้นแลนิมิตบทว่า กะ  นั้น คือว่า กลึกลังกัณหัง กัณหา คือใน
กาลเมื่อใดท้าวพระยาตนเป็นเจ้าเมืองพะยาวที่นี้กับเสนาอามาตย์แลไพรน้อยปัชชานราชกับสมณะ
พราหมณ์ก็บ่เอากันตั้งอยู่ตามคลองธรรมอันชอบแลบ่ตั้งอยู่ตามปาเวณียะธรรมแลอปหนิยธรรมและ
กระท าหิงสาราวีบีบเบียนแก่กันร้ายนัก  เป็นต้นว่าปเสณหาวหารแลอทินนาทาน อภิกตาวตัณหาติ 
ผจญแป้แล้วแลเอาอัน  ๑ คือว่าโบราณปาเวณียะธรรมอันท่านตนเป็นใหญ่เป็นผู้รู้หากได้บัญญัติตั้งไว้
หื้อวุฒิจ าเริญสุขเกษมแก่บ้านเมือง 

 
 



๒๘ 
 
หน้า  ๒๒ 
มาแต่ก่อนป้อยบ่กับตาม  บ่เอาภินทะติ แลมาตัดสินรีดม้างเสียมาแต่งตั้งขึ้นแถมใหม่หื้อ

ได้เป็นการเดือดเนื้อร้อยใจแก่ปัชชานราชบ้านเมืองแลมีเมื่อใดดังอ้ันไพรน้อยทั้งหลายก็จักเดือดร้อน
เป็นตุกข์นักั้นไพรน้อยเดือดร้อยเป็นตุกข์เสนาอามาตย์ทั้งหลายจักเดือดร้อนเป็นทุกข์นัก  กั้นเสนาอา
มาตย์เดือดร้อนเป็นทุกข์ดังอ้ันท้าวพระยาตนเป็นเจ้าเมืองก็จักเดือดร้อนเป็นทุกข์มากนักเป็นดังในบท
พุทธาจักร ว่า เอโก ราชา วิหณฺญา  จักเดือดร้อนเป็นทุกข์มากนักก็จักเหี่ยวแห้งถอยเถียว  คสฺส  เป็น
ดังถ่านไฟด านั้นแล  กว้านท่านท้าวศรีจอมธรรมได้ตรัสรู้นิมิต  ๓  ประการนั้นแล้วท้าวก็มีโสมนัส
จมจื่นยินดีมากนักแล้วท้าวศรีจอมธรรมก็มีอาชญาหื้อเอาหนังสือพ้ืนเมืองต านานเมืองมาเลียบเล็งดูหื้อ
รู้จุประการแล้วท้าวก็สน่ าจ าจื่อไว้ในใจแห่งตนแล้วท้าวก็ชุมนุมมายังท้าวพระยาอันเป็นราชญาติวงศา
แลเสนาอามาตย์ 

 
หน้าที่  ๒๓ 
ที่นี้จักจาด้วยห้องพันนาก่อนแล  ๑  พันนาเชียงดี  ๒  พันนาครกหลวง  ๓  พันนาคึม  ๔ 

พันนาแปน  ๕  พันนาเคง  ๖  พันนาแจ่ตาก  ๗  พันนาปืม  ๘  พันนาม่วง  ๙  พันนาชัน  ๑๐  พัน  
นาแลง  ๑๑  พันนากีม  ๑๒  พันนาโต่งหลวง  ๑๓ พันนาไชย  ๑๔  พันนาลอไต้  ๑๕  พันนาเจียง
เคียน  ๑๖  พันนาธัน  ๗  พันนาเอียน  ๓๘  พันนากูช้วย  ๑๙  พันนาคัว  ๒๐  พันนาเจียงจี  ๒๑  
พันนาสาเลา  ๒๒  พันนาซะนาค  ๒๓  พันนาช้าง  ๒๔  พันนาแจ่โหว้  ๒๕  พันนามแหน้น  ๒๖  พัน
นาแจ่จ้าง  ๒๗ พันนาเจียงเคือน  ๒๘  พันนาแจ่กาด  ๒๙ พันนาต่อไค้  ๓๐  พันนาริ  ๓๑  พันนา
แก้ว  ๓๒  พันนาเรือง  ๓๓  นาสร้างหลวง  ๓๔  พัน  นามูล  ๓๕  พัน  แคว้นเอียน  ๓๖  พันนาเช้า 
ฯ  จาด้วยนับทั้งหัวเมืองอันอื่นกับในเมืองพูกามยาวทั้งมวลมี  ๒๖๔  พันนาแล   

ที่นี้จักจาด้วยปักแคว้นแดนดินแห่งเมืองพูกามยาวนี้ก่อนแลฯ ทิศหนวันตกแจ่งใต้มีผาหลัก
ไกล้(ไก่)  เป็นแดน  ตัดไปหนวันออกไปจับขุนผากาดร่วงแล้วไปจับจ าบอน ไปจัดตาดม่าน แล้วไปจับ
ศรีธ าไปจับไฮ  ๓  เจื้อแล้วไปจับสบน้ าห้วยปุ๊แล้วไปน้ าภุง(พุง) 

 
หน้า  ๒๔ 
ล่องน้ าภุงไปน้ ายมไปจับสบน้ าปัง แลไปจับสบห้วยตองแล้วไปจับสบห้วยบอกต๊อง  แล้ว

ไปจับตาด  ๒๐  วา แล้วขึ้นไปจับกิ่วเข้าใต้  แป่ใต้ไปจับกิ่วแก้วแล้วไปจับกิ่ว ๓  นาขวง  ที่นี้ฝังหินไว้
หั้น  ๓  ก้อน  หื้อเป็นกัมมะยะฐาน (หลักฐาน)สืบชั่วลูกหลานเหลน ไปปายหน้าตัดค่าไว้ว่าค่าพันค า
จ๊ะแล  แล้วไปจับกิ่วระสี(ฤาษี)ซ าก่อปลาก่อตัวน้อยตัวใหญ่ไว้หั้นแล้ว  ไปจับน้ าแม่สายตาแล้วไปจับกิ่ว
ซาง  แล้วไต่แป่ไปจับกิ่วตุ่มแล้วไปจับกิ่วเสื้อขาเปี้ยไต่แป่ไปจับดอยปลาง  ไต่สันดอยปลางไปรอดแม่
พาด  ตัดไปหนวันตกไต่แป่สันกลางไปป่งปุ๊ ตัดไปจับน้ าแก้ว  ขึ้นน้ าแม่แก้วไปจับกิ่วแก้วดอยคุย  แล้ว
ไปจับแม่คาวขึ้นน้ าคาวปาจับกิ่วม่วง  แล้วไต่แป่ร่องไปหนใต้ไปจับกิ่วรูเหล้า ไต่สันไปจับม่อนจิกจ้อง 
ร่องไปจับกิ่วขุนท าไปจับดอยตั้งป้ายไปวันตกดอยหนอกไปจับผาหนอกงัว  ไปจับต่ง(ทุ่ง)แจ่ม้านไปไคว่
ผาหลักไก่ที่เก่า  แต่เจ่นท้าวตนหนี้ปราบไปหนวันตกแจ่งใต้มีดอยราผาก้อนเส้าเป้นแดนหนใต้มีประตู
ผาเป็นแดน  หนวันออกแจ่งใต้มีน้ านะเป็นแดน  หนวันออกมีดอยอู่ฟ้าเป็นแดน  หนวันออกแจ่งเหนือ 

 



๒๙ 
 
หน้า  ๒๕ 
มีดอยยาวเป็นแดน  หนเหนือมีน้ าทรี คือน้ าแม่กก เป็นแดน  หนวันตกมีดอยลังกาเป็น

แดนแล  กั้นว่าบุคคลผู้ใดใคร่รู้แจ้งต้าจุงจักผ่อดูหนังสือปื้น(พ้ืน)ผูกหลวงปุ่นเต๊อะ  ท้าวก็สอนยัง
ปาเวณียะธรรม อัปปหานียธรรม  แก่ท้าวพระยาเสนาอามาตย์ ปัชชานราชทั้งหลาย  อันว่าปาเวณีย
ธรรม  ๗  ประการมีดังนี้ว่า  ตัวคนเดียวบ่เป็นใหญ่แก่ไพรเมืองดาย  เหตุยังมีท้าวพระยามหากษัตริย์ผู้
เป็นใหญ่กว่าตนก็ยังมีดาย  กว้านโทษบ่ปอฆ่าก็อย่าฆ่า  โทษบ่ปอดีไหม(ปรับ) ก็อย่าไหม  ขุนหมื่น
หื้อกึ๊ดหมื่นจั้น  ขุนแสนหื้อกึ๊ดแสนจั้น  ท้าวควรมีแสนตาเป็นพระยาควรฟังแสนหู  รู้ที่หูหื้อได้หันแก่
ตา  ได้หันแก่ตาควรพิจารณาถ้วนถี่ก่อนแล  จาติเป็นเจ้าแก่ปฐวีตนได้ยังไพร่บ้านพลเมือง  รัฐประชา
สัตว์นิกายทั้งหลายดังอ้ันแม้นว่าข้าร้ายขโมยโจรทั้งหลายจักมาบีบเบียนบ้านเมือง  เขาจักมากระท าก็
บ่ได้  เผียบเหมือนดังไขเตียน(เทียนไข) เล่มเดียวจักเผายังน้ ามหาสมุทรดังรือ  จักร้อนได้นั้นจา  อันนี้
เป็นก าเริยเมืองอัน  ๑  แล  อัน  ๑  หื้อสร้างรั่วแปงเวียงหื้อดีหื้อเป็นที่เปิ่ง(พ่ึง)เมือง  

 
หน้า  ๒๖ 
เมื่อมีศึกมานั้นแล  อัน  ๑  หื้อได้ป่าวเตือนคนทั้งหลายทุกหยาวเรือนทั้ง เสนาอามาตย์ 

และหมู่ไพร่น้อยทุกหยาวเรือนหื้อได้เยียะไร่ท านา ค้าขาย ปลูกกล้า ปลูกหมากปู   กล้วย อ้อย  ส้ม
หวาน  ให้ชอบธรรม  ถัดนั้นไปหื้อได้ขุดน้ าบ่อ  สร้างศาลา  แป๋งขัว  สร้างแป๋งหนตางเตียว  ปลูกไม้ไว้
ยายตามข้างตางที่เป็น  ข่วงก็หื้อแป๋งข่วง  ที่ใดควรปลูกไม้ส้มหวานปลูกต้นดอกต้นดวงก็หื้อปลูกจุ
ประการในบ้านในเมืองในแคว้นแห่งตนจุคน  ผู้ใดกินบ้านเมืองใดอยู่บ้านเมืองใดบ่ปลูกบ่ฝังบ่สร้างบ่
แป๋ง  หื้อได้ถอดนาเสีย  ผู้ใดหมั่นบ่ค้านรู้ปลูกรู้สร้างรู้แป๋ง  หื้อผู้นั้นได้อยู่กินที่นั้น  อันนี้ก็เป็นจ าเริญ
เมืองอันถ้วน  ๒  แล  อัน  ๑  อาณาจักวัตติ  อันว่าอาชญาตั้งไว้แต่เจ่นลวจังกราช  หากสั่งสอนไว้
สืบๆ กันมายังคลองอันเป็นบุญและการอันเป็นบาปหื้ออยู่ด้วยสุภาพ  คลองธรรม ตโตคุรุก  ม้าวฉัตร
หินแห่งพระยาอินทร์ว่าเป็นหนัก ก็ยังบ่หนักเท่าค าอาชญาท้าวพระยาแต่เก่าแล  ได้ตั้งอาชญาสั่งสอน
ไว้อันนี้เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน  ๓  แลอัน  ๑  หื้อได้กระท ามิตไมตรีกับด้วยท้าวพระยาต่างประเทศ
ราชนักปราชญ์ตนรู้คลองธรรมก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน  ๓  แล  อัน  ๑  ขุนผู้ใดกิน 

 
หน้า  ๒๗ 
เมือง  รู้สร้างบ้านแป๋งเมืองที่ดินดังว่ามานั้นเป็นที่ถูกใจชอบใจแก่ชาวบ้านชาวเมืองมาก

นักดังอ้ัน  อย่าได้ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนจุงไว้หื้ออยู่กินไปตราบต่อเต้าตายกั้นตายหื้อลูกมันแทนต่อไปบ่เตเอา
ครัวมันแต่งไว้เท่าได้นับเอาตามกาลเต๊อะอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน  ๔  อัน  ๑  ข้าพระยาไปสู่ไพร
เมืองมีลูกญิงลูกชายเท่าใดจุงไว้เป็นไพรเมืองนับเสี้ยงอย่าเอาเป็นข้าหลวงแม้นว่าข้าปายนอกก็เป็นของ
เราอันเป็นข้าพระยา  แม้นไพรเมืองก็เป็นของเราดายแม้นตายก็อย่าเอาครัวมันไว้เป็นไพร  กระท า
การบ้านเมืองก็เพ่ือไพรดายผิว่าฝูงข้าหลวงไปสู่ไพรได้เป็นข้าสร้างเมืองที่ดินดังอ้ัน  ผิว่าลูกบ่มีหื้อเอา
ครัวผู้ชายมาเล่มเกวียน  ๑  ไว้เมียมันเป็นไพรเมืองข้าสร้างเรือนยากนักแกอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอัน
ถ้วน  ๕  แล  อัน ๑ เสนามนตรีผู้มีผญ๋าฉลาดอาดรู้รีตคลองคดีโลกคดีธรรมรู้โบราณบูลาน อันเป็น
ปาเวณีธรรม อัปปหานิยธรรมแต่งบ้านแป๋งเมืองดีนัก  แต่งอันใดหื้อแล้วอันนั้นจ๋าค าก็เป็นบทเป็นบาท 

หน้า  ๒๘ 



๓๐ 
 
เป็นข้อบ่ หื้อก่อก๋วนกันบ่ปนถ้อยปนค าโฟ (พูด)อันใดก็อยู่อันนั้นบ่ล่ายบ่เลี่ยง บ่กิน(ค่า)

จ้าง (ป้องก็สันเสริญ) มนตรีสิ่งนี้หายากนักเมื่อมันจักตายมันได้สั่งไว้แก่พระยาเจ้าตนใดเท่าได้หื้อเอา
แต่เท่านั้นอย่าเอาครัวเจื้อสายมันลูกหลานมันมีหื้อเลี้ยงไว้สืบเจื้อสายมันหาเจื้อคนผู้ดีนี้หายากนักแก  
อันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน  ๖  แลประการ  ๑  หมอโหราหมอยาคนพิษ หมอรู้ยาช้าง  ยาม้า หมอ
รู้ยาสัปปะแลรู้ศาสตร์ศิล ก็ดี  จ่าบ้านจ่าเล่ม จ่าสาง พ่อครัวรู้โฉลกค าอาหารการกินท้าวพระยาก็ดี  
นายหนังสือเมืองก็ดี  จาเมืองจ่าใต้ก็ดี เขาฝูงนี้ตายอย่าหื้อครัวเยียวเสียหนังสือประเวณี เขาไปจา  หื้อ
ลูกหลานเขาได้สืบสายเขาต่อไปอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองถ้วน  ๗  แล 

ที่นี้จักไขอัปปหาณิยธรรมเล่าแล  อัปปหาณิยธรรม  ๗  ประการมีสันนี้  อภินนาหาสันนิป
ตันนิ  ผู้เป็นใหญ่หื้อพร้อมประสุมชุมนุมกันวันไหนวัน  ๓ คาบอย่าขาดเพ่ือจักพิจารณาข่าวสารอันเกิด
มีในเมืองตัวก็ดี  แต่บ้านเมืองท้าวพระยาฝูงอ่ืนก็ดีพร้อมกันสันนี้ก็เป็นอัปปหานิยธรรมอันถ้วน ๑  แล 
สมคาวุตฺถปเนน  กั้นมา 

 
หน้า  ๒๙ 
พร้อมชุมนุมกันแล้วหื้อลุกหนีเมือพร่ ากันผิกิจจอันใดมีหื้อพร้อมกันกระท าแล้ว  แม้น

ข้าศึกมาก็หื้อท้าวไปร างับพร้อมกันอย่าหื้อต่างตัวต่างคิงกับด้วยกัน  อันนี้ก็เป็นอัปปหาณิยธรรมถ้วน  
๒  แล  ปัญญัตต นาสมสิทนฺติอาญตฺต นปญฺญาเปนิต   แม้นสวยไรคาไร่ค านาราชทัณฑะ อันท้าวพระ
ยาหากแต่งแป๋งหื้อจ าเริญวุฒิแก่บ้านเมืองด้วยชอบธรรมบูราน(โบราณ) อย่าตัดอย่าหย้านเสียส่วยไร้
อันใดบ่มีแต่ก่อนแต่โบราณนั้นอย่าให้มีอย่าตัดใหม่ใส่แถม  อันนี้ก็เป็นอัปปหินิยธรรมอันถ้วน  ๓  แล  
บัณฑิตโบราณเกมลฺล เกสกฺกโรนิตเตส วจน  โสตพฺพ มยนฺติ  ผู้ใดเป็นผุ้เฒ่าผู้แก่โบราณอันหื้อจ าเริญแก่
บ้านเมืองผู้เป็นใหญ่ควรครบย าเส็งถามควรปู่จา ควรฟังยังค าขุนผู้นั้น  ควรปฏิบัติตามค าคนทั้งหลาย
ฝูงรู้อันนี้ก็เป็นอัปปหาณิยธรรมอันถ้วน  ๔  แล  กุลถิโยกุลถิตาโย โอโลเสนติ  ญิงผู้ใดหนุ่มมีรูปงาม
เปิงใจคนยิ่งนักญิงผู้นั้นเป็นเมียท่านก็ดีบ่สู้บ่มักเพ่ืออยู่กับด้วยคน 

 
หน้า  ๓๐ 
ผู้เป็นใหญ่  ก็อย่าคอบง าเอาด้วยอ านาจอาชญาแห่งตนอันนี้ก็เป็นอัปปหาณิยธรรมอันถ้วน  

๕  แล  อนฺเตรธาหินยาติยานกลิธมฺมิก อัปปริหาทเสนติ  สัณฐานที่ใดเป็นต้นว่าไม้เลี้ยงเสื้อเมืองใน
บ้านในเมืองแลแดนเมืองก็ดีหากเป็นพลิกรรมปู่จาสืบมาแต่ก่อนโบราณผู้ใดเป็นใหญ่ควรไปปู่จาเลี้ยง
ดูแล  พลิกรรมตามจารีตโบราณให้เป็นเหตุวุฒิจ าเริญแก่บ้านเมืองอันนี้ก็เป็นอัปปหิณิยธรรมอันถ้วน  
๖  แล  สีลวนฺตาธมฺมิกสมณพฺรหฺมณาน ธมฺมิการกฺขา คุตฺติสส วิทฺทติตา  อัน  ๑   ชาวเจ้าสมณะ
พราหมณ์อันมีศีลได้สูตเรียนมากได้ป่่าเป็งธุระ  ๒ ประการคือคันถะธุระ และวิปัสสนาธุระแลสถิตอยู่
ในพระอารามกุฏิวิหารที่ใดก็ดี ในเวียงนอกเวียงในเขตแดนเมืองตนก็ดีหื้อผู้ใหญ่ได้รักษาอย่าหื้อคนผู้ใจ
บาปไปกระท าร้ายบีบเบียนชาวเจ้าแล บีบเบียนยังเขตวัดวาอารามที่นั้นอย่าหื้อไปบีบเบียนสมบัติวัตถุ
สิ่งของทั้งหลายอันมีในอารามที่นั้นคือว่าต้นไม้ดอกไม้ลูกไม้ 

 
 
หน้า  ๓๑ 



๓๑ 
 
หน่วยไม้หื้อชาวเจ้าได้อยู่สุขส าราญแล  หื้อเลี้ยงดูยังปัจจัยทั้ง  ๔  หื้อข้าวบิณฑิบาตเป็น

ทานทุกวันอย่าขาดแม้นชาวเจ้าล าบากด้วยเปียธิพยาธิ์ก็หื้อแต่งตั้งหมอยาอยู่รักษาด้วยชอบธรรมอ้ัน   
ก็เป็นอัปปหาริยธรรมอันถ้วน  ๗  แล  ส่วนท้าวศรีจอมธรรมก็สั่งสอนปเวณีธรรมแลอัปปหาณิยธรรม
แก่ท้าวพระยาทั้งหลาย เสนาอามาตย์ ปัชชจานราชทั้งหลายแล ท้าวพระยาทั้งหลายหื้อปิกคืนเมือหา
บ้านเมืองแห่งเขาจุตนแล้ว  ท้าวก็อยู่เสวยเมืองได้  ๓  ปีก็บังเกิดได้ลูกผู้  ๑  เกิดมาปีกัดเหม้าเดือน  
๗  เป็ง เม็งวัน  ๓  ไทยกาบเส็ดยามแตรรุ่ง คือ ๒๗  อยู่เม็ด ลาหู อยู่กุมภ์  ๓  อยู่มังกร  ๕  อยู่กรกฏ  
๖  อยู่ตุล  ลัคณาอยู่ มีน  กั้นเกิดมาแล้วก็เอาหมอโหรามาถวายว่าราชกุมารตนนี้จักได้เป็น เอกราช
ปราบสักกะชุมปูทวีปทั้งมวลเต่าบ่บินไปในอากาศได้สิ่งเดียวเท่านั้นแล  เกิดมาประมาณ เอกมาสเดือน  
๑  ท้าวก็จิ่งชุมนุมมายังญาติราชวงศ์สาทั้งหลายยังเมืองเชียงแสนมาพร้อมแล้วก็ห้างดาเครื่องครัว
ทั้งหลายอัน 

 
หน้า  ๓๒ 
จักกระท ามหารหสู่ขวัญแห่งราชกุมารคือว่าหลอนเดือนหื้อมีทีฆาอายุหื้ออยู่หมั่นยืนยาว

มากนักแล้วจิ่งใส่จื่อว่าเจ้าขุนเจือง ส่วนในรวายตรียามกลางคืนอันนั้นเครื่องทิพย์  ๓  ประการก็เกิดมี
มาเตียมอยู่ป่างข้างแห่งเจ้าขุนเจือง คือ ดาบศรีกัญไจยทิพย์  แสงทิพย์  น้ าต้นคณฑีทิพย์  ก็เกิดมีมา
พร้อมกันมียามเดียวนั้นแล  ตติยศักราชได้  ๔๒๑ ปีแล รอดตติยศักราชได้  ๔๒๓  ปีรวงไส้ซ้ าเกิดมา
แถมคน  ๑  ใส่ชื่อเจ้าขุนจอง ส่วนว่าเจ้าทั้ง  ๒  พ่ีน้องก็จ าเริญขึ้นใหญ่มาแล้วดั่งอ้ัน  ส่วนเจ้าขุนเจือง
ท่านก็เรียนเจิ่งช้าง เจิ่งม้า  เจิ่งหอก  เจิ่งดาบ  เจิ่งค้อน  เจิ่งฟ้อน  เจิ่งร า  เจิ่งปล้ า  เจิ่งตี๋ละกุย  ด้วย
ศาสตราเพททั้งมวลเสี้ยงบ่หลอแล  ส่วนเจ้าขุนเจืองใหญ่มาได้  ๑๖  ปีไปคล้องช้างเมืองน่านพระยา
น่านตนชื่อว่า พลเทวะ มีความยินดีเอาลูกสาวถวายคน  ๑  ชื่อว่านางจันทะเทวี  เอาหื้อแก่เจ้าขุน
เจืองกับช้างแถมร้อยตัววันนั้นแล  เจ้าขุนเจืองใหญ่มาได้  ๑๘  ปีไปคล้องช้างเมืองแป่  เจ้าเมืองแป่ 
ตนชื่อว่า พระยาพรหมวังโส  มีความยินดีเอาลูกสาว 

 
หน้า  ๓๓ 
ถวายคน  ๑  ชื่อว่านางแก้วกษัตรีเอาหื้อแก่เจ้าขุนเจืองกับช้าง  ๒ ร้อยตัว  เจ้าขุนเจืองมี

ช้าง  ๓  ร้อยตัว มีช้างปานค าเป็นต้น  แลเมื่อเจ้าขุนเจืองจักได้ช้างปานค า  เจ้าขุนเจืองนอนหลับอยู่
ในกลางคืนนั้นจักดาใกล้รุ่งแจ้ง  เทวดาเนรมิตเป็นคนมานุสสโลก  มากล่าวแก่เจ้าขุนเจืองว่ากั้น
มหาราชเจ้ายังใคร่ได้ช้างตัวประเสริฐดั่งอ้ัน ยังมีช้าง  ๓  ตัวแล  ตัว  ๑  ชื่อว่าช้างงาไฟ  กั้นขี่ไปทาง
ใดย่อมไหม้ทั้งโลก  ตัวถ้วน  ๒  ชื่อว่าช้างอ้ายก่ างาเขียวแทงคนเดียวตายเสี้ยงทั้งทีป(ทวีป) ตัวถ้วน  ๓  
ชื่อว่าช้าง ปานค า  เตียนย่อมน าเอาเจ้าแห่งตนไปปราบทวีปแล  กั้นมหาราชเจ้ายังใคร่ได้เปิงใจตัวใด
จุงเรียกเอาเต๊อะว่าอ้ัน  เจ้าขุนเจืองบ่ได้พิจารณาจิ่งออกปากตอบเทวดาว่าเราใคร่ได้ช้างปานค านั้นแล
ว่าอ้ัน  เทวดาจิ่งกล่าวว่าในวันพูกนี้หื้อมหาราชเจ้าได้ไปอยู่ที่ท่าน้ าวังผายังจักมีช้าง  ๓  ตัวร่องมา  
มหาราชเจ้าจุงปีนขึ้นข่ีเอาตัวถ้วน  ๓  นั้นเต๊อะหากแม่นช้างปานค าว่าอั้นแล้วก็ 

 
 
หน้า  ๓๔ 



๓๒ 
 
หนีไปแล  ที่แท้เทวดาหากกล่าวเป็นปัญหาว่า  ช้างงาไฟขี่ไปทางใดใหม่ทั้งโลกนั้น  กั้นได้

เมือง  ๑  แล้ว ลวดได้ปราบทั้งโลกทั้ง  ๔ ทีปแล  ช้างอ้ายก่ างาเขียวแทงคนเดียวตายทั้งทีป นั้นกั้นได้
เมือง  ๑  แล้วลวดได้ปราบสักกระชุมปูทีปทั้งมวลแล  ช้างปานค าย่อมน าเอาเจ้าไปปราบทีปนั้น  กั้นขี่
ไปรอดไหนก้ได้ปราบแผวรอดหั้นแล  แม้นว่าขุนเจืองจักเอาตัวอ่ืนก็ได้ เท่าว่าได้ออกปากกับด้วย
เทวดาว่าจักเอาช้างปานค านั้น  สองตัวมาก่อนก็บ่เอาเพ่ืออ้ันแล  กั้นว่าขุนเจืองได้ช้างปานค าแล้วก็อยู่
เป็นอุปราชกับด้วยพ่อท้าวจอมผาเรืองคือท้าวศรีจอมธรรมในเมืองปูกามยาว หั้นแลส่วนท้าวศรี จอม
ธรรมผาเรือง  เสวยราชสมบัติเป็นพระยานานได้  ๒๑ ปี  อายุได้  ๗๙  ปี  จุติ  ขุนเจืองก็ได้เสวยเมือง
แทนพ่อต่อนานได้  ๖  ปี  ศึกแก่วมาตกเมืองเจียงแสน  ท้าวกาวและ เองกา เป็นเก๊าแก่ท้าวพระยา
ทั้งหลายมีริพล  ๓ ล้าน ช้าง  ม้า  มากกว่าแสนตัว  พระยาชินตนเป็นลุงยินเคียงใจมากนักจึงใช้หมื่นพิ
จิจตรา อันเป็นเสนาถือราช 

 
หน้า  ๓๕ 
สาส์นมาหาพระยาเจืองตนเป็นหลาน  ว่าบัดนี้ท้าวกาวและเองกา  ก็เอาริพลมามากนักขอ

หลานจุงรีบเร็วขึ้นมาด้วยด่วนปันแด่  ส่วนนางโอค่าควรเมืองกับแปงจันผงและราชสมบัติทั้งมวลลุงก็
เวรเกนหื้อแก่หลานจุประการจ๊ะแล  พระยาเจืองได้ยินค าอ้ันนั้นมีใจยินดีเหมือนดังพระยาอินทร์จัก
ได้รับศึก  ส่วนท้าวก็ตีกลองไจยนันทะเภรีป่าวริพลเมืองพะยาว แลซะลาว ลอ  เทิง  กวาวหงาว คอบ
ค า  เชียงแรง  ซะเอียบ  เชียงม่วน สะปง  ออย  งิม  และเมืองสอง  เมืองงาว  แจ่ห่ม  แจ่หลวง  ป่า
เป้า  เมืองวัง  ป่าบอง  หนองขวาง  แจ่เลียง  เจียงแจ่  แจ่คอด  แจ่หาน  แจ่ลุง  มาพร้อมแล  จิ่งจัก
ยกออกจากเวียงไปตั้งทัพไจยอยู่ยังดอนแห่ง  ๑  จัดดูริพลคนหารได้  ๓  แสน  ๖  หมื่น  ๓  พัน  ช้าง  
๗  พัน  ม้า  ๓  หมื่นตัว  เหตุดังอ้ันดอนที่นั้นจิ่งได้ชื่อว่าดอนไจยหนองหลวง  ที่นั้นจิ่งได้ชื่อว่าหนอง
หารหลวง ปายลูนปากคนบ่อยู่ที่เก่ารวดว่าหนองฮ่างมาเถิงกาลบัดนี้แล  กั้นจัดพลเหมียดหมั้นแล้ว
ท้าวก็ยกยาดตราออกไปเถิงแม่หนาด  ส่วนนางอัคคมเหสีทั้ง  ๒  แลนางนาสนมทั้งหลายอัน 

 
หน้า  ๓๖ 
ไปตวยตามส่งขุนเจืองเถิงฐานะที่นั้นแล้วจิ่งเอาช้างไปล้อมช้างเจืองกล่าวถวายปอนว่า

มหาราชเจ้าจุงมีไจยชนะปราบแป้ข้าศึกศัตรูจุงหื้อได้ปราบชุมภูทวีปจุงรับคืนมาจมตูแม่  หื้อยศเจ้าแผ่
แสนเมืองธะหวันเหตุดังอ้ันฐานะที่นั้นจิ่งได้ชื่อว่าล้อมช้างมาเถิงกาลบัดนี้แล  ขุนเจืองจิ่งสั่งกับนางอัคค
มเหสีว่าพ่ีไปศึกปางนี้หากบ่มาเสียแต้ดังอ้ันเผื่ออัคคมเหสีทั้ง  ๒  จุงคืนเมือหาพ่อหาแม่แห่งเผื่อแด่
เต๊อะ  ท้าวสั่งเท่านั้นแล้วก็พรากจากที่นั้นไปเถิงเมืองคัว  จิ่งมัดพรานป่าผู้  ๑  แช่น้ าไว้คืน  ๑  เหตุ
นั้นเมืองคัว  จิ่งได้ชื่อว่าเมืองพราน  ต่อเต้ากาลบัดนี้แล  ตั้งแต่นั้นไปก็ร าดับไปเถิงไปเชียงตั้ง เชียงซาง 
ตราบเถิงเมืองเชียงแสนแล้ว  ก็เข้าไปด้วยประตูเวียงหนวันตก  กั้นว่าขุนเจืองไปเถิงแล้วพระยาชินก็
เวนราชสมบัติบ้านเมืองแลนางโอค่าควรเมือง  หื้อแก่เจ้าขุนเจืองแล้วจิ่งเลี้ยงริพลเจือง  ๓  วันแล้วจิ่ง
ออกรบด้วยแก่วท้าวก็ได้ 

 
 
หน้า  ๓๗ 



๓๓ 
 
ไจยชนะปราบแป้แก่วแล้วจิ่งไล่ส่งศึกหื้อพ้นเขตเมืองแล้วคืนมาเสวยราชสมบัติอยู่เมืองเงิน

ยางเชียงแสนบ่นานเท่าใดจิเอาริพล  ๖๖๖,๐๐๐ (๖ แสน ๖ หมื่น ๖ พัน) ไปปองเอาเมืองลาว เมือง
แก่ว ได้แล้วลวดได้ปราบสักกะราชชุมปูทวีป ทั้งมวลยังค้างแต่เมืองแมน  ค้างแต่เมืองแมนตากอกบ่มา
น้อมท้าวก็ยกริพลไปรบรวดไปตายเสียที่รบหน้าศึกปุ้นแล  กว้านพระยาเจืองฟ้าธรรมิกราชจุติไปแล้ว
ท้าวจอมผาเรืองแว่นฟ้าค าขากินเมืองเชียงแสน แทนได้๑๕  ปี จุติไปแล้วท้าวจอมแปงตนลูกแทนเมือง
ได้  ๗  ปีจุตติไปบ่มีลูกสักคนแล  ที่นี้จักจาด้วยห้องขุนจองตนน้องก่อนแล  ท้าวก็อยู่เสวยราชสมบัติ
เมืองพะเยาวแทนพ่ีตนด้วยอันประกอบชอบ ทศราชธรรม  ส่วนว่าบ้านเมืองก็วุฒิจ าเริญอยู่สุขเกษมยิ่ง
นักเหตุว่าท่านได้เรืองจ าเริญเมือง  ๗  ประการแล  อัปปหาณิยธรรมและ ประเว.. 

 
หน้า  ๓๘ 
ณียธรรมอันหื้อจ าเริญบ้านงามแก่บ้านเมืองกับด้วยท้าวตนพ่อแห่งตนแล  ส่วนว่าขุนจองมี

ลูกชาย  ๒  คนกล้าหารยิ่งนัก  ผู้พ่ีชื่อว่าขุนเหิง  ผู้น้องชื่อว่าขุนแก้วแว่นเมือง ก็มีแล  ส่วนว่าขุนจอม
แปงหลานพระยาเจืองเสวยเมืองเชียงแสนได้  ๗  ปีจุตติไปบ่มีลูกสักคนซ้ ามาขอเอาขุนเหิงลูกขุนจองผู้
เป็นพ่ีขุนแก้วแว่นเมือง เมืองพะเยาวเมือเสวยเมืองเงินยางเชียงแสนแถมเล่าก็มีแล  ส่วนว่าขุนจอง
เสวยเมืองได้  ๒๐  ปีจุตติอายุได้  ๖๙ ปี  ขุนแก้วแว่นเมืองก็ได้เสวยเมืองแทนพ่อแห่งตนก็มีแล  ที่นี้
จักคณนายังท้าวพระยาทั้งหลายตั้งแต่ท้าวศรีจอมธรรมมารอดพระยาง าเมืองได้  ๑๓  เจ่นท้าวนี้ก็ได้
เสวยเมืองพะเยาวจุตนแล  ส่วนว่าง าเมืองเกิดมาปีเปิกเส็ด  เดือน  ๖  เป็ง เม็งวัน  ๕  ไท เต้าไจ๊ ยาม
พลันรุ่ง ฤกษ์อยู่กรกฏ   ๑๒๔๖๗๘ อยู่กัด  ๓  ธนู ลัคคณาอยู่มรกต  ๑๗  ตัว ชื่ออนุราธ ศักราชได้  
๖๐๐  ตัว  แล ท้าวตนนี้สติผญ๋าปัญญามีมาก 

 
หน้า  ๓๙ 
นักท้าวจ าเริญขึ้นใหญ่มาได้  ๑๕  ปีไปเรียนศาสตร์เพศกับด้วยเทพรสีตนอยู่ด้วยด้วนจบ

บวรมวลแล้ว ใหญ่มาอายุได้  ๑๖ปีไปเรียนศาสตร์เพศกับสุกทันตรฤาษีตนอยู่ดอยเมืองละโว้จบเพศ
บวรมวลกับพระยาร่วงเมืองสุโขไทย  ได้เรียนศาสตร์เพศร่วมครุเดียวกับด้วยกันแล  ส่วนง าเมืองอยู่
เมืองพะยาวกั้นจบเพศบวรมวลแลก็มาสู่เมืองตนแล ท้าวก็อยู่เป็นอุปราชากับด้วยพ่อตน  กั้นขุนมิ
งเมืองตนพ่อจุตติไปแล้วท้าวก็ได้เสวยเมืองแทนพ่อในปีเปิกสง่าตติยศักราชได้  ๖๒๐  ตัวแล  ท้าวตน
นี้ประกอบไปด้วยสติผญ๋าปัญญามีมากท่านจบด้วยศาสตร์เพศยิ่งนักแม้นว่าท่านไปที่ได้แดดบ่ร้อน  ฝน
ก็บ่ล า  ท่านจักใครหื้อบดก็บด  จักใคร่หื้อแดดก็แดดเหตุดังอ้ันจึงได้ชื่อว่าง าเมือง  เพ่ืออ้ันแล  ท้าวก็
อยู่เสวยราชสมบัติบ้านเมืองก็วุฒิรุ่งเรืองสุขเกษมร่มเย็นแก่ไพร่บ้านพลเมืองมากนัก  ส่วนว่าเมืองพะ
ยาวกับเมืองเงินยางเชียงแสนก็ได้เป็นราชไมตรีกับด้วยกันแต่เจ่นขุนจืนแล  ขุนศรีจอมธรรมสืบสายกัน
ล าดับมาตราบ 

 
หน้า  ๔๐ 
ต่อเต้ารอดพระยามังรายกับง าเมือง ย่อมเป็นมิตไมตรีกันบ่ขาดแล  คณะนาแต่ลางเหิงมา

รอดมังรายได้  ๑๒  ราชวงศ์แล  ที่นี้จักจาด้วยมังรายก่อนแล  ส่วนมังรายเกิดมาปีเปิกเส็ด  เดือนเกี๋ยง 
แรม  ๖ ค่ า พร่ าว่าได้วัน  ๑  ยามพลันรุ่ง ฤกษ์กฎตัวชื่อปุสสยะ แล  ตติยศักราชได้  ๖๐๐  ตัว  รอด



๓๔ 
 

ศักราชได้  ๖๒๑  ตัว ปีกัดเม็ด มังรายได้เสวยเมืองแทนพ่อแล  กั้นมังรายได้เสวยเมืองแล้วท้าวก็กระ
ท าเมตตาแก่ญาติวงศาทั้งหลายมีปัณณาการไปเถิงเขา ท่านทั้งหลายไปถามข่าวกล่าวเถิงเขาหื้อมา
พร้อมกันเป็นอัน  ๑  อันเดียวกับด้วยกัน  ท้าวพระยาทั้งหลายก็กล่าวว่าตูก็เป็นเจื้อท้าวลจังกราชดาย  
ไผจักกระท าสังแก่ตูได้ดายบ่ไปแล  ว่าอ้ันจุหัวเมืองแล  ส่วนว่ามังรายก็ล่ าเปิงว่าบ้านเมืองที่ไกลกันบ่มี
ฉันทะพร้อมเพียงกันจักรักษาบ่าวไพร่  บ้านเมืองก็ยากแล  จึงห้างริพลไปรบได้เมือง.. เมืองเจียงไร  
เมืองปง เจียงค า  เจียงเงิน เจียงช้าง  เจียงของ เมืองเทิง ได้แลใจ้หื้อเสนาตนไปอยู่รักษาทุกหัวเมือง
แล้วรอดตติยศักราชได้  ๖๒๔  ตัวปีเต้าเส็ดมังรายก็ลงมาสร้าง 

 
หน้า  ๔๑ 
เวียงเชียงรายเดือน  ๕  เป็ง เม็งวัน  ๓  ยามตูดค่ าก่อเวียง รอดสายฟ้ามาขึ้น....(มืดอ่าน

ไม่ได้)....มังรายก็ใจ้มนตรีผู้  ๑  ชื่อว่าอ้ายฟ้าไปขอเอาแจ่พรานแลเจียงเคียนกับท้าวง าเมืองนั้นแลส่วน
ท้าวง าเมืองจิ่งกล่าวว่า อันว่าหนแจ่เหียง  แจ่รุ่ง  ปากบอง หนองขวาง  อีตาท้าวเจ้าขุนเหิงลาวก็เอา
ไปแล้ว  บัดนี้สหายเจ้าซ้ ามาขอแถมเล่าหนอ  ส่วนว่าอ้ายฟ้าก็ไหว้สาว่าขอมหาราชเจ้าจุงจักหื้อ
เสียก่อนเต๊อะ  กั้นบ่หื้อก็จักเสียไมตรีมหาราชเจ้าหากได้หื้อค ากติกากับด้วยกันแล  ลางเอาคืนก็ก่อย
เอาคืนเมื่อปายหลังเต๊อะ  ส่วนเมืองเจียงรายบ่ห่อนจักตั้งหมั้นเหตุนิมิตมาตั้งเวียงนี้หลาก กาเสีย
เพราะพระยานาคออกมากล่าวว่าหื้อพระมังรายไปหาก่อนยามสายอรุณบ่ตั้งขึ้นมา  ท้าวก็หลับลืมตื่น
ลืมลุกกั้นไปหาพระยานาคก็บ่ตันเท่าปอหันรอย  ท้าวง าเมืองจิ่งกล่าวว่าผิอ้ันก็เอามนตรีอ้ายฟ้าว่า
เต๊อะ  จักเอาไปก็มีในท่าน  จักหื้อได้คืนมาก็มีในท่านเต๊อะกว้านเราบ่หื้อก็ว่าจักเสียไมตรี กว้านว่าเรา
หื้อก็จักเสียแผ่นดินเราจ๊ะแล  ส่วนอ้ายฟ้ากว้านเท่านั้นแล้วก็แป๋งลานแตกเสีย 

 
หน้า  ๔๒ 
เอาค าดีค างามเมือไหว้สามังรายส่วนท้าวมังรายก็ร าเปิงในใจ ....(มืดอ่านไม่ออก).....ท้าว

กล่าวเท่านั้นท้าวก็ปันตาม.....(อ่านไม่ออกมืดประมาณ ๑ บรรทัด)........บ่นานเท่าใดพระยาร่วงก็ลุกแต่
เมืองสุโขไทยมาสู่เมืองพะยาวเพ่ือจักขึ้นมาหาพระยาง าเมืองตนเป็นสหาย  ก็มาหันเมียง าเมืองงามมี
องค์ลักขณะล้วนถ้วนบรมวลจิ่งมีใจสิเนหา  ปฏิบัติอยู่ไจ้ๆ ยังมีในคืน  ๑  พระยาร่วง  ก็เอาเพศเป็นดัง
พระยาง าเมืองแล้วก็รักไปสู่ไปหากับด้วยนางพระยาหั้นแล  ในคืนเดียวนั้นพระยาง าเมืองก็ซ้ าเข้าไปสู่
ไปหานอนด้วยนางพระยาแถมเล่าแลนางจิ่งกล่าวว่า  วันนี้สังดูหลากมหาราชเจ้าป้อยเข้ามาสู่มาหาข้า
ถ้วน  ๒  ทีนี้จา  ว่าอ้ันท้าวง าเมืองจิ่งร าเปิงว่ารอยจักเป็นพระยาร่วงแลนอกพระยาร่วงไปบ่มีไผจัก
ปลอมกูได้จ๊ะแลว่าอ้ันแล้วตกวันลูนรุ่งเจ๊าพระยาง าเมืองก็ชุมนุมมายังเสนาโยธาทั้งหลายว่าจักจับพระ
ยาร่วงว่าอั้น  ส่วนพระยาร่วงก็รู้ว่าท่านจักจับเอาตนก็เนรมิตเป็นนกเอ้ียงบินหนีไปหั้นแล  ส่วนง าเมือง 

 
หน้า  ๔๓ 
ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า อินทร์ พรหม ตามสัจจะมีได้ตั้งไว้แก่กันเมื่อก่อนแล้วก็ด้วยศาสตร์

เพทแห่งตนแล  ส่วนนกเอ้ีองตัวนั้นบินไปบ่ได้คนทั้งหลายไล่เลยก็ไปตกเสียที่ใกล้หนองหั้น  หนองอัน
นั้นรวดได้สชื่อว่าหนองเอ้ียงมาตราบบัดนี้แล  แต่นั้น  น้อย  ๑ ซ้ ากลายเป็นงัวแดงตัวใหญ่ที่ริมจิ่มใกล้
หนองอัน  ๑  หนองอันนั้นลวดได้ชื่อว่าหนองงัวแดงมาต่อเต้าบัดนี้แล  เสนาโยธาทั้งหลายก็เลยไล่ไปก็



๓๕ 
 

ซ้ าไปกลายเป็นตุ่น  บุ่นเจ้าไปหั้นแล  ส่วนง าเมืองก็เอาเสียมสลูปด้วยศาสตร์เพศแห่งตนขุดตวยไปตัน
ได้ที่ตีนดอยหนอกตั้ง  ที่นั้นเป็นก้อนผา  พระยาง าเมืองกั้นได้พระยาร่วงแล้ว  ก็มัดผูกจ า  ๕  แห่งเอา
มาแต่งคอก  ใส่ไว้หื้อย่าเฒ่าแก่ไปอุปัฏฐากรักษาพระยาร่วง  ยังมีในวันหนึ่งย่าเฒ่าแก่หาอาหารจักใส่
สะโตกข้าวหื้อพระยาร่วงกินบ่ได้  จิ่งเอาปลาติดไม้ตาหีบไปหื้อพระยาร่วงกินหั้นแล  พระยาร่วงจิ่งร า
เปิงว่าอายุกูหากาจักเสี้ยงในที่นี้แท้อันจา  ย่าแก่เฒ่าผู้นี้ก็มาประมาทดูแควน 

 
หน้า  ๔๔  
กูร้ายนักหนาแต้นอ  พระยาร่วงจิ่งสัจจะอธิษฐานว่ากั้นอายุกูยังจักยืนยาวไปหน้า ยังจักได้

คืนไปเป็นท้าวพระยาดังเก่าขอจุงหื้อไม้ตาหีบอันนี้ได้ป่งรากออกใบบัดเดียวนี้ แด่ว่าอ้ันแล้วก็เอาไม้ตา
หีบอันนั้นปักตกดินหั้นแล  ส่วนไม้ตาหีบอ้ันนั้นก็ป่งรากออกใบบัดเดียวนั้นแต้หั้นแล  ไม้ต้นนั้นก็รวด
ได้ชื่อว่าไม้ตาหีบพระยาร่วงมาตราบกาลบัดนี้แล  ส่วนที่พระยาร่วงเนรมิตเป็นตุ่นบุ่นเข้าดินนั้นก็ได้ชื่อ
ว่าบ้านตุ่นมาต่อเต้าบัดนี้  ส่วนฮอยอันพระยาร่วงเนรมิตเป็นตุ่นบุ่นไปแล้วพระยาง าเมืองขุดตวยนั้นก็
รวดได้ชื่อว่าน้ าแม่ตุ่นมาต่อเต้าบัดนี้แล  ที่นี้จักจ๋าด้วยพระยาง าเมืองเล่าแล  ส่วนว่าพระยาง าเ มืองก็
แป๋งราชสาส์นแต่งใช้ขึ้นไปหาพระยามังราย ก็มาด้วยจตุรงคเสนาโยธา  ๔  จ าพวกก็มาตั้งอยู่ที่บ้าน
เชียงหมั้นหั้นแล  ส่วนพระยาง าเมืองก็พร้อมด้วยเสนาอามาตย์ทั้งหลายแล้วก็น าเอาพระยาร่วงออก
จากเวียงไปจูพระยามังรายแล้วก็จัดการตั้งกว้านโพจากับด้วยกัน  ส่วนพระยามังรายก็เล้าโลมพระยา
ทั้ง  ๒  ด้วยวจนะค าจา 

 
หน้า  ๔๕ 
ทั้งหลายต่างๆ  เพ่ือหื้อท้าวทั้ง  ๒  หายก าเกี๊ยดแล้วก็ตัดหื้อพระยาร่วงเสียค าหนักเท่าตัว

นางเทวีนั้นหื้อแก่พระยาง าเมืองหั้นแล  ที่นี้จักจาด้วยพระยามังรายจักเอาท้าวทั้ง  ๒ หื้อคืนเป็นสหาย
กันดังเก่าก่อนแล  ส่วนพระยามังรายก็น าเอาพระยาง าเมืองกับพระยาร่วงไปสั่งสอนอ๊ับเกนหื้อเป็น
สหายกันที่บ้านดอนหั้น  บ้านอันนั้นจิ่งได้ชื่อว่าบ้านเกน มาต่อเต้าบัดนี้แล  แล้วท้าวพระยามังรายก็ซ้ า
น าเอาท้าวทั้ง  ๒ ไปสู่น้ าแม่สายตาแล้วก็เอาหลังอิงตาฝั่งน้ าแม่สายตาแล้วก็สั่งสอนว่าตั้งแต่นี้ไปปาย
หน้าอย่าได้รับเรี้ยวกับด้วยกั๋น หื้อเอากันเป็นมิตเป็นสหายกันดังเก่า พระมังรายเจ้าก็สะบดแจ่งไว้กับ
ด้วยกันบ่หื้อพ้ืนว่าจากันได้ซ้ าปอ  ๒   ตั้งแต่นั้นมาน้ าแม่สายตาก็รวดได้ชื่อว่าน้ าแม่อิงมาต่อเต้าบัดนี้
แล  ท่าน้ าที่ท้าวทั้ง  ๓  ไปตั้งวาจาต่อกันนั้นก็ว่าท่าหนองแห่มาตราบต่อเต้าบัดนี้แล  บ้านเจียงหมั้นที่
ท้าวไปตั้งกว้านโฟกันนั้นก็ลวดได้ชื่อว่าบ้านกว้านมาต่อเต้ากาลบัดนี้แล  บ้านที่คนทั้งหลายไปจุมนุม
ป้อกันผ่อท้าวโฟกันนั้นก็ลวดได้สชื่อว่าบ้าน 

 
หน้า ๔๖ 
ปอ มาตราบต่อเต้ากาลบัดนี้แล  ส่วนง าเมืองก็ปุจฉากับด้วยมังรายว่าพระยาร่วงนี้พ่อลาว

ก็พระยาลือ แม่ลาวก็ผีเสื้อจะเนรมิตเป็นเจื้อใดก้ได้แล  (เขียก็มักไปสั่งค านั้นจักเป็นสันใดรือ) มังรายก็
กล่าวว่า เอาใจสหายเจ้าว่าแด่ว่าอั้นแล้ว  ส่วนพระยาง าเมืองก็(เอา)ค าหนักเปียงตัวนางเทวีนั้นขืน(คืน) 
หื้อพระยาร่วงดังเก่าแล้วก็เอากันเป็นมิตรเป็นสหายดังเดิมเก่านั้นก็มีแล  ที่นี้จักจาด้วยมังรายก่อนแล  
ส่วนว่ามังรายกั้นเมือรอดเมืองตนแล้วอยู่นานได้  ๔  ปี  พระยามังรายก็ไปสร้างเมืองฝาง ท้าวก็รู้ข่าว



๓๖ 
 

ว่าเมืองละปูนสุขเกษมมากนัก  ท้าวมีใจใคร่ได้จิ่งจากับด้วยอ้ายฟ้าว่าหื้อไปริพรองป่องเอาเมืองละปูน
หื้อจงได้ว่าอ้ันส่วนอ้ายฟ้าก็รับเอาอาชญาไปริพรองป่องเอาเมืองละปูนกั้นว่ารู้ที่จัดฃกได้จิ่งใช้เมือไหว้
สากับด้วยพระยามังราย  ก้ห้างดาริพลโยธาจตุรงคเสนา  ๔  จ าพวกแล้วก็ไปเอาเมืองละปูนในปี
ศักราชได้  ๖๓๔  ตัวนั้น  ไปนานได้  ๕  ปี ก็ไปสร้างเวียงกุมกามนั้นมานานได้  ๓  ป ี

 
หน้า  ๔๗ 
ก็ไปเอาเมืองหงสาวดีตะโก๊งได้นางกาโคมาเป็นเทวี  ลูนนั้นมานานได้  ๒  ปี  ก็ไปเอาเมือง

อังวะ เอาช่างตีทอง  ๓  ร้อยครัวมาไว้เมืองเชียงแสนลูนนั้นมาได้  ๖ ปี ศักราชได้   ๖๕๘  ตัว ปีรวาย
สัน  เดือน  ๕  เป็ง  เม็งวัน  ๕  ไทย  กาบไจ้ ได้วัน  ๙  กองยามแตรจักดาใกล้รุงนาทีปาย  ๒  บาท  
น้ าก่อเวียงเจียงใหม่  ก่อตั้งกาดก็วันนั้น  คนกระท าการทั้งมวลหมื่นคน  นานได้เดือนหนึ่งจิ่งก่อแล้ว
ก่อนเมื่อจักคิดสร้างเวียงเจียงใหม่  มังรายจิ่งหาเอาพระยาง าเมือง และพระยาร่วงมาพร้อมกัน  ง า
เมืองอยู่เมืองพะยาว พระยาร่วงอยู่เมืองสุโขไทยมาแล้วก็ปาเอากันขึ้นเมืออยู่บนจอมดอยเขา  ๓  ยอด
ผ่อเล็งดูคะบวน (ขบวน) เมืองที่นั้นพระยามังรายจิ่งถามสหายทั้ง  ๒  ว่าเราตั้งเมืองอยู่ท่ีนี้บ้านเมืองยัง
จักเป็นสันใดจา  พระร่วงจิ่งกล่าวว่าเมืองอันนี้ข้าศึกศัตรูบ่มากระท าร้ายไข  ประการ  ๑  คนมีเงินปัน
มาอยู่เมืองนี้จักมีเงินหมื่น  คนมีเงินหมื่นมาอยู่จักมีเงินแสนแลว่าอ้ัน  มังรายจิ่งกล่าวว่า หยุบหว่างขา
จังจวบห า บ่กลัวแต่ข้าศึกเลยว่าอ้ันแล้ว  มังรายซ้ าถามง าเมืองว่าสันนี้จัก 

 
หน้า  ๔๘ 
มีแต้จะรือสหายเจ้าว่าอ้ัน  ง าเมืองจิ่งตอบว่ามีสันนั้นแต้แล  เหตุว่าวรรณะดินมี  ๗ 

ประการ  มีไจยะก็  ๗  ประการ  เมืองนี้สิทธินักแล  กล่าวเท่านั้นแล้วก็เจียรจาปุจฉาโจทนาซึ่งกันไป
มาด้วยนานาต่างๆ  แล้วก็ลงมาสู่เวียงหั้นแล  กั้นสร้างเวียงแล้วทั่วบรมวลแล้วเมื่อนั้นพระระสีเจ้าตั้ง  
๔  ตนพร้อมด้วยพระยาง าเมืองแล้วพระยาร่วงก้ห้างเครื่องราชภิเษกแล้วก็หดสรงเกศด้วยต้ า
มุทธาภิเษกยังพระยามังรายหื้อเป็นเอกราชยังเวียงเจียงใหม่วันนั้นแล  กั้นแล้วก๋ารบวรมวลดีงามแล้ว  
ก็ส่งหื้อพระยาร่วงเมือสู่เมืองสุโขทัยดังเก่า  ปั๋นดังง าเมืองก็หื้อยู่กับด้วยมังราย  นานประมาณเดือน  ๑  
ส่วนมังรายก็เอาเมียหื้อพระยาง าเมืองคน  ๑  กับแก้วลูก  ๑  เป้นของแต่เจ่นลวจังกราชกับขืนเมือง
พรานและเชียงเคียนหื้อแก่พระยาง า 

 
หน้า  ๔๙ 
เมืองดังเก่าหั้นแล  ที่นี้จักจาด้วยห้องนางเทวีแห่งพระยาง าเมืองก่อนแล  กั้นว่านางเทวีรู้

ข่าวสารว่าพระยาง าเมืองไปเอาเมียอยู่เมืองเจียงใหม่ปุ้นว่าอ้ันนางก็มีก าโกรธเคืองเกี๊ยดมากนักจิ่งออก
ปากว่าจักไปตวยฆ่าเมียน้อยแห่งพระยาง าเมืองเสียว่าอ้ันก็รวดขึ้นขี้ม้าออกจากเวียงไปรวดไปตายอก
แตกยังกลางทางหั้นแล  ส่วนว่าเสนาอามาตย์ทั้งหลายก็เอาข่าวสารเมือไหว้สาพระยาง าเมืองจุ
ประการหั้นแล  ส่วนง าเมืองก็เอาข่าวสารอันนางเทวีตายไปกล่าวแก่เอกราชมังรายจุประการส่วนมัง
รายก็ส่งหื้อง าเมืองเมือหาเมืองตนดังเก่าหั้นแล  ส่วนง าเมืองเมือรอดเมืองตนแล้วก็ส่งสกานนางเทวี
เสียแล้วก็อยู่เสวยราชสมบัติในเมืองพะยาวนามดังท้าวพระยาทั้งหลายมาแต่ก่อนก็เตียนย่อมขึ้น
อุปัฏฐากพระมหาธาตุเจ้าจอมตอง ก็เวนมิลักขุ  ๗๐  ครัวหื้อตานแก่พระธาตุเจ้าตามดังท้าวพระยา



๓๗ 
 

ทั้งหลายมาแต่ก่อนนั้นแล  ท้าวก็อยู่เมืองพะยาวได้  ๖  ปีแล้วก็ลงไปอยู่เมืองงาวจิ่งไว้ค าแดงอยู่รักษา
เมืองพะยาวหื้อเป็นนาหลังแห่งท่านแล  กั้นง าเมืองจุตติ 

 
หน้า  ๕๐ 
ค าแดงก็ได้เสวยเมืองพะยาวแทนพ่อตนหั้นแล  รอดสักราชได้ ๖๘๐ ตัว ปีเปิกสง้า ขุน

เครือลุกเมืองนายมาปองเอาเมืองเจียงใหม่  ท้าวค าฟูอยู่บ่ได้จิ่งหนีไปเปิ่งขุนสงครามตนที่ยังเมืองเจียง
ราย  ท้าวทั้ง ๒ จิ่งมาชักเอาท้าวค าแดงเมืองพะยาว ค้าเสิกแล ค าแดงจิ่งหื้อพวกน้อยค าลือต๋นลูกไป
หั้นแล  กั้นไปชนะข้าเสิกแป้แล้วก็คืนมาหาเมืองต๋นแล้ว กั้นว่าพวกลือเมือรอดเมืองพะยาวแล้วก็เล่า
เนื้อและราชสาร์นไปหาขุนสงครามเจียงรายขอเอานางแก้วปอตา  ลูกขุนสงครามมาเป็นเมียพวกน้อย
ค าลือแล ส่วนขุนไชยสงครามก็หื้อคนมาตามนาง ๓ ร้อยครัวเอามาตั้งไว้เมืองแช่พรานแล  เจียงเคียน 
ส่วนค าแดงก็หื้อพวกน้อยค าลือเป็นอุปราชาแห่งต่นหั้นแล กั้นท้าวค าแดงจุตติพวกน้อยค าลือก็ได้เสวย
เมืองแทนหั้นแล  ส่วนว่าราชวงศากินเมืองพะเยาวสืบสืบกันมาคณะณาจ๋าด้วยท้าวพระยาทั้งหลาย
ตั้งแต่ง าเมืองมารอดพระยาเมืองยี่ได้ ๑๑ เจ่นท้าวก็ย่อมกินเมืองพะยาว 

 
หน้า ๕๑ 
จุตนแล  รอดตติยะสักราชได้ ๘๔๙ ตัวปีเมืองเม็ดสาสนาล่วงแล้วไปได้ ๒๐๓๐  ปี เดือน 

๘ เป็งยามตูดจ้าย เมื่อคืนพระยานาคเอาค าออกมาหื้อ ๒ เถ้า(เฒ่า)แก่อันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านขายกิน
เลี้ยงชีวิตแห่งตน  พระเจ้านิพพานไปได้ ๒๐๓๐ ปีน้ านักค าทั้งมวลมี  ๔  แสน ปายสิบหมื่น  ๕  ร้อย
เอาออกมาไว้กลางสระหนองหั้นแล้วก็เนรมิตเป็นจายผู้ ๑ นุ่งเสื้อขาวผ้าขาวขึ้นไปสู่เรือน ๒ ขา แล้วก็
เล่าขียาอ้ันพระพุทธเจ้าได้สั้งไว้ว่า ให้ ๒ ขาได้สร้างพระพุทธรูปเจ้าจุประการหั้นแล แล้วก็ส าแดงหื้อ  
๒ ขาได้หันแทงค าอันเอาออกมาไว้ยังหนองนั้นหื้อได้หันแล้วก็เนรมิตยังพระพุทธรูปเจ้าหื้อใหญ่เท่า
พระเจ้ากกุสันธะสูง ๓๒ ศอก แล้วก็เนรมิตตัวหื้อเป็นนาคเอาหินก้อนอันพระพุทธเจ้านั่งแล้วย่ าเป็น
รอยพระบาทนั้นออกส าแดงหื้อหันแล้วก็หนีเมือสู่เมืองนาคดั่งเก่าวันนั้นแล ส่วนพระยานาคก็เตียน
ยอมออกมาไจ (ออกมาตรวจเยี่ยม) พระพุทธเจ้าอยู่บ่ได้ขาดว่าคนทั้งหลายยังเอากันไหว้ากินตานครบ
ย าอยู่บ่ได้ขาดเป็นดังลือจาว่าอั้นแล้วก็จิ่งออกเรียบเล็งผ่อกอยดูทุกเมือแลตี่ว่าคน 

 
หน้า  ๕๒ 
ทั้งหลายหันนาคออกยังดอยแลยังกว้านนั้นคือหากแม่นพระยานาคตั๋วนี้แล  ๒ ขาถมสระ

มุจจรินคือว่าหนองเอ้ียงนานได้ ๒ ปีปลาย  ๗ เดือนจิ่งมุลขึ้นเปียงแผ่นดินแล  ๒ ขาเอากั๋นปั้นดินกี่คือ
ดินละอิดได้แสน ๑  ยินล าบากใจนักจิ่งจ้างคนทั้งหลายปั้นได้ ดินกี่แถม  ๓ แสน  เสี้ยงค า  ๒ ร้อยน้ า
นักแลในกลาเจ่นนั้นพระยายอดเป้นมหากษัตริย์เจ้าแผ่นดินเสวยราชสมบัติเมืองพิงเจียงใหม่และพระ
ยาเมืองยี่กินเมืองพะยาวแล  กั้นว่า ๒ ขาปั้นดินกี่แลเผาบัวรมวลแล้วมารอดเถิงปีล้วงไก้ตติยสักราชได้  
๘๕๓  ตัวสาสนาล่วงแล้วได้  ๒๐๓๔ ปี เดือน  ๘ เป็ง เม็งวัน  ๔  ไท เมืองเหม้ายามกองงาย  ขา  ๒  
คนผัวเมียก็แรกก่อยังพระพุทธรูปเจ้าต๋นหลวงอยู่มาได้  ๔  ปี ดับเหม้าพระยาเมืองยี่ก็จุตติปีนั้นพระยา
เมืองยอดก็จุตตินั้นในดับเหม้าเดือน  ๑๒  เป็ง เม็งวัน ๑ ไทย เปิกยี พระเมืองแก้วได้นั้งแท่นแก้วเป็น



๓๘ 
 

มหากษัตริย์เมืองเจียงใหม่แล้วหื้อพระยาหัวเคียนไปกินเมืองพะยาวในปีรวายสี กินเมืองได้  ๒๐  ปี
จุตติ พระยาเมืองแก้ว 

 
หน้า ๕๓ 
หื้อพระยาเมืองตู้ไปกินเมืองพะยาวในปีเปิกยี  ๒ ขาแรกก่อพระพุทธรูปเจ้าแต่ปีร่วงไก้ 

อายุผู้ผัวได้  ๕๔  อายุผู้เมียได้  ๕๑  ตั้งแรกก่อพุทธรูปเจ้ามาเถิงปีกาบสันเดือน  ๘ เป็ง จิ่งก่อแล้วแล 
รวมทั้งมวลก่อนานได้  ๓๓ ปี จิ่งแล้วแล  ในค า  ๔  แสนนั้น จ้างทั้งมวลยังค า ๒ พัน จิ่งจ้างท่านตีใส่
คอมปอกุมหัวลงรอดคางเบื้อง ๑ แล  ยามแป๋งขะเบ็ดหน้านั้นพระยาอินทร์ก็ลงมาช่วยแป๋งขะเบ็ดหน้า
หื้องามแลเสี้ยงหางหมื่น  ๑  เสี้ยงน้ ารัก  ๓  แสน เสี้ยงปูนล้าน เสี้ยงน้ าอ้อยล้านปลาย ๑ หมื่น ซื้อ
เสี้ยงค าร้อย ๑ กั้นสร้างพุทธรูปเจ้าแล้วพระยาเมืองตู้ต๋นเป็นเจ้าเมืองพะยาวจิ่งน าเอาโกฐากมหานา
บุญอันได้สร้างพระพุทธรูปเจ้าเมือกราบพิทูลถวายเถิงมหากษัตริย์พระเมืองแก้วเจียงใหม่  เล่าแต่ต้น
เถิงปลายหื้ออาชญาได้แจ้งจุประการ ส่วนพระยาเมืองแก้วเจ้าท่านก็มีพระราชศรัทธาประสาทยินดี
มากนักก็จิ่งปงค าในออก  ๓ พัน เงิน  ๖ พัน  มาปงสร้างยังพระมหาวิหารหลวงนานได้  ๓ ปี จิ่งแล้ว
แล พระเมืองแก้วเจ้าท่านก็จิ่งปงคนในออกสิบครัว พระเมืองตู้ ก็สิบครัว  รวมทั้งมวลเป็น ๒๐ ครัว  
เอาถวายเป็นทานไว้อุปัฏฐากพระพุทธรูปเจ้าตราบต่อเต๊า 

 
หน้า  ๕๔ 
๕๐,๐๐ วัสสาพระเมืองแก้วเจ้าท่านก็มาปั๋นเขตวัด  ด้านเหนือเอาตีนดอยจอมทองสุดเป็น

เขต  ด้านใต้ตั้งแต่หน้าวัดอุ่นหล้า ตัดไปหาทางวันออกพันวา  ด้านวันตก ๕  ร้อย วา เพื่อว่าจักหื้อโสตุ
จะนะปะริสัต หื้อตรัสรู้ยังโบราณจารีตแต่สันตติแห่งมหากษัตริย์ตราธิราชอันเป็นปฐมก่อแรกสร้าง
มหาพุทธรูปเจ้าอันหื้อบัวรมวลแล้วตามพุทธกิจอันได้ท านายถปันนาไว้เพื่อว่าจักหื้ออภัยแก่เนื้อนกและ
สัตว์ทั้งหลายอันเข้ามาอาศรัยอยู่ในอันตะพุทธเขตเหตุว่าบ่หื้อคนทั้งหลายไปกระท าร้ายยังต้นไม้และ
ลูกไม้  ดอกไม้และสัตว์เนื้อนกทั้งหลายอันมีในระวงโขงเขตวัดที่นั้นแล  นาต่ง (นาทุ่ง) หน้าวัดนั้นก็
เป็นนาพระเจ้าเสี้ยงแลฯ  

ข้าพเจ้าเขียนต านานเมืองพะยาวแล้วจุลสักราชได้  ๑๒๙๐ ตัว ปีเปิกสี เดือน ๙ ลง  ๑ ค่ า 
พร่ าได้วัน ๑ แตร  จื่อข้าต๋นหน้อยพระมหายส ย่อมอาศรัยอยู่ปฏิบัติครูบาโท วัดจันทวิมานค านกวัน
นั้นแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

๒.๔ คัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ปริวรรตจากภาษาล้านนา เป็นภาษาไทยกลาง 

การปริวรรตคัมภีร์ต านานเมืองพะเยาจากภาษาล้านนา เป็นภาษาไทยกลาง จะพยายาม
คงความหมายไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลง และจะรักษาค าบางค าที่สามารถเข้าใจตรงกันได้ในปัจจุบัน  

 
หน้า ๑ 
ศรีศุภะชัยยะมังคละ วะระสิทธิ  สวัสดีฯ  ที่นี้จักกล่าวต านานแห่งพระยาภูมมเทวดา องค์

ชื่อว่าลวจังกภูมมเทวราช  ท่านต้องการให้เป็นคุณในพุทธศาสนาจึงตรวจดูในเมืองมนุษย์  ศาสนา
พระพุทธเจ้าจักตั้งอยู่ในเมืองยวนตลอด  ๕,๐๐๐ พระวัสสา  ดังนั้น  ลวจังกภูมมเทวราช จึงเจรจากับ
ด้วย ภรรยาผู้เป็นที่รักแห่งตนว่า  ภัทเท  ดูกรนาง กาละบัดนี้เป็นเวลาอันควรที่เราทั้งสองจะลงไปเป็น
ท้าวพระยาในเมืองคน  เลือกยกยอยังศาสนาพระพุทธเจ้าแล  เทวดาผู้เป็นภรรยาก็รับเอาค าสามีของ
ตนว่า สาธุ ดีดี  แล้วจึงเนรมิต อุโกเหรัญญเสนิเย  ยังบันไดเงินอัน  ๑  พาดแต่จอมเขาลงมาถึงกลาง
ทุ่งผาเร้ากับผากองนั้นแล้ว  คนทั้งหลายเห็นจึงเรียกกันมาดูเป็นจ านวนมาก  ชาวยวนทั้งมวลมีพระยา
เจ้าเมืองเป็นต้น  และอุปราชา เสนาอ ามาตย์ มนตรี ทั้งคหบดี และนักบวช  ทั้งพ่อค้าและชาวเมือง
ทั้งหลายพากันมาดูจ านวนมากแล้วเขาก็บูชาสาธุการอย่างมากด้วยค าพูดว่า เทวดาตนนั้นเป็นผู้วิเศษ
มาเนรมิตบันใด เป็น 

 
หน้า  ๒ 
อันดีงามมากนักส่วนว่า ภูมิมะเทวดาทั้ง  ๒  มีภูมิมะเทวดาทั้งหลาย  ๑,๐๐๐ องค์ หาก

มาแวดล้อมเป็นบริวารก็ลงมาด้วยบันไดเงิน  สามีลงมาก่อนภรรยาตามหลังลงมา  กั้นกางฉัตร ปัดป้าว 
จาวมอน  ดูวิลาศ  องค์อาจและสนั่นก้องไปด้วยเสียงตุริยะดนตรี เป็นที่ไพเราะเหมาะแก่หมู่คน
ทั้งหลายมากนักแล  พอลงมาถึงแผ่นดินแล้วจึงเนรมิตแท่นเงินอัน  ๑  กว้างสิบสองศอก  ยาว  ๑๗  
ศอก  สูง  ๘  ศอก ไว้ในร่มไม้พุทธา คือว่าไม้ตัน (ภาษาล้านนา)   ต้นใหญ่สูงมีสาขากว้างขวางมากนัก
แล  ส่วนภูมมะเทวดาก็ขึ้นยืนอยู่เหนือบนแท่นเงินอันนั้นแล้วกล่าวกับคนทั้งหลายว่า  ดูราเพ่ือน
ทัง้หลายเราเป็นพระยาเทวดาตนชื่อว่าลวจังกะเทวราช  จึงใคร่ลงมาเป็นพระยาแก่พวกท่านแล้วจักสั่ง
สอนท่านทั้งหลายให้รู้ธรรมะ ให้ตั้งอยู่ในไตรรัตน์ สรณะคม  ทุกๆ คนแล  คนทั้งหลายก็รับเอาค าว่า 
สาธุ ดีดี  ทุกคนแล   เหตุดังนั้นที่นั้นได้ชื่อว่า เจียงสา  จนถึงบัดนี้แล  หากว่าเทวดาทั้ง  ๒  ก็จุติ
กาลกิริยาแล  ที่นี้จักกล่าวด้วย  ปฐมศักราชก่อนแล  ศักราชตั้งตัว  ๑  ในปีกัดเม็ด  ศักราชได้  ๕๑๙  
ตัว  ล าดับมาถึงปีเมือง 

 
หน้า  ๓ 
ไส้  แต่ปีพระพุทธเจ้าปรินิพพาน  นับแต่ปีพระพุทธเจ้าปรินิพพานมาถึงปีเปิกยี เอา  ๕๑๙  

มาสมกับกันมี  ๘๐๐  ตรงกับพระยาองค์ชื่อว่า  สิริจักขุ  เสวยเมืองลังกา  ตัดศักราช8 ใหม่ตัว  ๑  ใน
ปีกัดเหม้าตั้งแต่นั้นมาได้  ๘๐๐  ตัวอีก  พอถึงปีเปิกเส็ดนั้น  พระยาอนุรุธเสวยเมืองพุกาม  ตัดเสีย
เล่าแล้วจึงตั้งอีกตัว  ๑  ในปีกัดไก้เป็นตติยศักราชตั้งแต่นั้นมาไม่ตัดอีกเลย ตั้งแต่นี้ ไปจักพูดด้วย
                                                           

8 ตัดศักราช, หมายถึง การตั้งศักราชขึ้นใหม่  



๔๐ 
 

โอปปาติกะ ก่อนแล  ท้าวเกิดมาในปีกุน ไทยว่า ปีกัดไก้ เดือน 6 เพ็ญ  เม็งวัน  ๖  (ศุกร์) กล้าเหม้า
ยามเที่ยงวันเวลาที่ท้าวเกิดมาแล้วเครื่องราชภิเษก  ก็บังเกิดมาพร้อมทุกสิ่งแล  ส่วนภุมมเทวดา
ทั้งหลายพันตนแล  มนุสสะ ฝูงคนทั้งหลายมีท้าวพระยาเป็นต้น  ก็พร้อมกันราชาภิเษกท้าว
โอปปาติกะ ให้เป็นพระยาปรากฏว่า ลวจังกราช  แล้วมอบเมืองทั้งมวลให้ท้าวได้เสวยครึ่ง ๑ ส่วนว่า
เทวดาพันตน  หากว่าเสร็จพิธีมงคลราชาภิเษกแล้ว  บางหมู่ก็อยู่รักษากับด้วยท้าวลวจังกราช  บางหมู่
ก็หนีกลับ  ด้วยบันไดเงินอันนั้น  หากว่าเทวดาทั้งหลายกลับขึ้นไปแล้ว อัน.. 

 
หน้า  ๔ 
ว่าบันไดเงินอันนั้นก็กลับหายเสียแล  แต่นั้นไปคนทั้งหลายฝูงอยู่ไกลมาไม่ทันจึงร้องถาม

ซึ่งกันไปมา  บางคนก็กล่าวว่า เงื่อนยัง9 ว่าอ้ัน  เหตุนั้นเมืองอันนั้นเลยได้ชื่อว่า เมืองเงื่อนยัง  
ภายหลังมานี้จึงได้ ชื่อว่าเมืองเงินยาง  มาตราบบัดนี้แล  ลวจังกราช  ก็มอบราชอาชญาให้ขุดเอาแท่น
เงินมาตีให้เป็นบ้วง เป็นตอง  แล้วตอกตราเป็นเงินยางหมายให้รู้ว่าเป็นเงินทิพย์  แล้วก็จ าหมายให้
เป็นทานแก่ยาจกคนขอทั้งหลาย  แล้วสร้างแป๋งพระธาตุเจดีย์  และกุฏิวิหาร  ตามราชศรัทธาแห่งตน
แล  ที่นี้ความราชาปรากฏด้วยค าว่า ท้าวนี้มีบุญสมภารมาก  ตกมาจากฟากฟ้าลงมาเกิดด้วยโอปปา
ติกในเมืองเงินยาง  กระท าให้สุขเกษมแก่บ้านเมืองมากนักแล  ความอันนั้นลวดแผ่กว้างออกไปทุก
บ้านทุกเมือง  คนทั้งหลายทิสสานุทิสสะ ก็เข้ามาอ่อนน้อมยินดีอยู่เป็นราชเสวณามากนัก  ตั้งแต่นั้นมา
ได้  ๑๖  ปี  พระยาตนเป็นเจ้าเมืองยวนที่นั้นจึงชุมนุมมายังท้าวพระยาเสนาอามาตย์และปุโรหิต
ทั้งหลายให้หา 

 
หน้า  ๕  
ฤกษ์วันยามอันดีอันเป็นมงคลแล้ว  ส่วนว่าตนพระยาอันมีเสนาอามาตย์หากแวดล้อมเป็น

บริวารก็น ายังราชบรรณาการทั้งหลาเป็นต้นว่า  รถ และ นาง  ช้าง  ม้า  ข้าคนเงินทองผ้าเสื้อทั้งหลาย
เข้าไปถวายแก่ท้าวมากนักแล้วก็เชิญขึ้นหอสรงช าระองค์เกศเกล้าด้วยน้ า  มุทธาภิเษกอันบรมวลพร้
อมเต็มในหอยสังฆ์  ฝูงเป็นชัยมงคลแล้วก็ถวายยังรัฐบ้านเมืองทั้งมวลให้ท่านได้เสวยแล้วจึง  ตั้งชื่อขึ้น
ใหม่ว่า  ลวจักกราชกษัตริย์ว่าอ้ันก็มีแล  ส่วนมหากษัตริย์ตนนั้นก็สั่งสอนยังปาเวณียะธรรมแก่ท้าว
พระยา  เสนาอามาตย์  ปัชชานราชทั้งหลายให้ได้ตั้งอยู่ในไตรรัตนคมนาทุกคนแล้วท้าวก็อยู่เสวยราช
สัมปัตติในเมืองเหรัญญนคร  ก็เตียนย่อมขึ้นไปอุปัฏฐากมหาชินธาตุเจ้าดอยตุงทุกปีไม่ขาด  ก็ให้ตาน
ต ามิละทั้งหลาย  ๕๐๐  คน ให้อุปัฏฐากพระมหาธาตุเจ้าด้วยตามดังโบราณราชวงศ์ทั้งหลายอันสืบ
ราชปาเวณีมามากนักนั้นแล  เตียนย่อมให้ความสวัสดีแก่ชาวเมือง 

 
หน้า  ๖  
ทั้งหลายแล้วหากว่าหาราชบุตตา บุตตี ไม่มี  ลูกหญิง  ลูกชาย  อันจักสืบราชวงศ์ไปภาย

หน้าไม่ได้  ท้าวก็จึงเจียรจากับด้วยราชเทวีแห่งตนว่า  ภัทเท  ดูกราน้องรักแก่พ่ี  ส่วนว่าเราทั้งสองลง
มาเกิดในมนุษย์โลกเมืองคนอย่างนี้ก็เพ่ือว่าใคร่ให้มีท้าวพระยาเป็นธรรมิกค้ าชูศาสนาแห่งพระพุทธเจ้า

                                                           
9 เงื่อนยัง  หมายถึง ส่วนท่ีเหลือค้างอยู่ 



๔๑ 
 

ให้รุ่งเรืองไปตลอดจริกาลยาวนานนัก  บัดนี้กลับไม่มีลูกอันจักสืบยังราชวงศ์ นางจงรักษาศีล ๕ ศีล ๘  
แล้วจงอธิษฐานซึ่งเทวดา อินทร์ พรหม ทั้งมวลแล้วจงขอเอาลูกผู้จักสืบราชวงศ์เถอะ ส่วนว่านางพระ
ยาก็รับเอาค าผัวแห่งตนด้วยค าว่าสาธุดีดีแท้แลว่าอ้ัน  แล้วนางก็กระท าตามค าพระยาทุกประการนั้น
แล  ไม่นานเท่าใดนางก็ทรงครรภ์ ได้  ๑๐  เดือนบวรมวลแล้วก็ประสูติได้ลูกผู้  ๑  ในปีรวายสัน  หาก
ว่ากุมารผู้นั้นใหญ่มาสามารถเดินไปมาได้แล้วดังนั้นนางก็ทรงครรภ์อีก ๑๐  เดือนเต็มบวรมวลแล้วจึง
ประสูติได้ลูกอีกผู้  ๑  ในปีเปิกเส็ด  หากว่าราชกุมารผู้ถ้วน  ๒  ก าลังเดินไปมาได้ดังนั้นนางก็มาเห็น
ยังนิ.. 

 
หน้า  ๗ 
มิตตะ  ฝันเห็นสิ่งควรเป็นอัศจรรย์มากนัก  ฝันเห็นว่าแก้วลูก  ๑  มีรัศมีรุ่งเรืองงามตกลง

มาแต่บนอากาศกลางหาวแล้วก็เข้ามาสู่อุ้งมือแห่งนาง  มีรัสมีส่องสว่างทั่วเมืองเงินยางทั้งมวลแล้วนาง
ก็มีความโสมนัสชมชื่นยินดีมากนัก  นางก็สะดุ้งตื่นจากความฝัน  แล้วนางจึงไปทูลนิมิตฝันแก่พระยา
เจ้าตนเป็นสามี  ส่วนว่าลวจังกราชมหากษัตริย์ก็พิจารณาดูนิมิตฝันอันนั้นก็รู้แจ้งแก่ใจตนแล้วท้าวก็
กล่าวว่า  ดูกรานางเจ้าจุ่งมีความสวัสสดีเถอะ  บัดนี้ลูกผู้ประเสริฐมีบุญสมภารอันได้กตาธิการมามาก  
ก็หากมาเอาปฏิสนธิในท้องแห่งนางแล  นางจงรักษาคัพภะแห่งนางไว้ให้ดีเถิด  ลูกผู้นี้จักยิ่งเหลือกว่า
ลูกสองคนอันเกิดมาก่อนนั้นแล  หากว่านางทรงครรภ์ได้  ๑๐  เดือนเต็มบรมวลแล้วจึงประสูติได้ลูก
ชายอีก  ๑ คน  มีรูปร่างอันเลางามมากนักประกอบด้วยปุริสลักขณะครบถ้วนทุกประการเกิดมาในปี  
กดไจ้  ตติยะศักราชได้  ๖๒  ตัว  เดือน  ๑๐  เป็ง เม็งวัน  ๕ (พฤหัสบดี) ไทยดับเม้า 

 
หน้า  ๘ 
พอเกิดมาแล้วท้าวตนเป็นพ่อจึงใส่ชื่อว่า ลาวเกล้าแก้วมาเมือง  เมื่อเติบใหญ่มาพอที่จะรับ

ราชการแล้วดังนั้น  เมื่อนั้นยังมีปูตัว  ๑  ใหญ่เท่าเสวียนข้าวอันใหญ่มีลูก  ๒  ตัว  ใหญ่เท่าเสวียนข้าว
ขนาดย่อมลงมา  เมื่อกลางคืนมันย่อมพาเอาลูกมันมากัดกินข้าวกล้าแห่งคนทั้งหลายเสียก็มี  คีบงัวก็
ตาย คีบควายก็ล้มเมื่อนั้นพระยาตนพ่อจึงใช้ลูก  ๓  คนให้ไปจับเอาปู  ๓  ตัวนั้นให้ได้ว่างั้น  เขาก็ไป
ติดตามรอยปู  ๓  ตัวนั้นก็เห็นรอยล่องน้ าไปลอดดอยอัน  ๑  ก็เห็นปู  ๓  ตัวนั้นเข้าอยู่ในรูถ้ านั้น  เจ้า
สองคนผู้พ่ีก็อยู่เอากันขุดรูปูอยู่นั้น  จึงบังคับแก้วมาเมืองผู้น้องให้เอานั่ง(อุปกรณ์ดักสัตว์) ไปกางไว้ 
ด้านทิศใต้ กับทั้งทิศเหนือหัวห้วยนั้นแล้ว  ให้ได้ถือค้อนก้อมคอยระวังเฝ้าอยู่  หากว่าปูมีก าลัง  แล่น
หนีไปเสียจาว่าอ้ัน  แก้วมาเมือง  ผู้น้องหล้ากล่าวว่าเราทั้ง  ๓  คนพ่ีน้องตามมาทันปูตรงนี้แล้วควร
ช่วยกันขุดเอา  พ่ีกลับว่าจักให้ข้าไป  ข้าไม่ไปแลว่างั้น  ส่วนว่าพ่ีทั้ง  ๒  นั้นก็ด่าแล้วก็บังคับผู้น้องไป
จนได้  ส่วนแก้วมาเมืองผู้น้องก็ 

 
หน้า  ๙   
เอานั่งไปกางไว้ภายใต้น้ าห้วยโน้นนั้นแล  แก้วมาเมืองผู้น้องก็ถือเอาท่อนไม้คอยระวังตีปู

อยู่ตรงนั้นตลอดวันจนค่ า  ส่วนว่าพ่ีชายทั้ง  ๒  ขุดปูไม่ได้เหตุรูปูเป็นผาหินแน่นหนามีความแข็งมาก
ทั้ง  ๒  คนก็เลื่อนก้อนหินอันใหญ่ปิด รูปูไว้แล้วก็พากันหนีกลับบ้านเสียไม่ได้เรียกน้องสักค า  จนถึง
ตอนค่ าตะวันตก  แก้วมาเมืองผู้น้องจึงขึ้นห้วยมาหาพ่ีทั้ง  ๒  ก็ไม่เห็น  ก็จึงกลับมาเวลาค่ าๆ มืดๆ  ก็



๔๒ 
 

ไปบอกเหตุอันนั้นให้แก่พ่อพระยาฟังทุกประการนั้นแล  พอพระยาตนพ่อได้รู้เหตุอันนั้นแล้ว  จึงได้พูด
สั่งสอนลูกแห่งตนว่า เจ้าทั้งหลายหากยังหวังเป็นท้าวพระยาในภายหน้าอย่าทิ้งกันไม่ดี  หนีกลับมาไม่
เรียกไม่ร้องไม่บอกน้องไม่ดี  คนรักเท่าหนังปลาจาด คนชังเท่าสาดกะลา,  ลืมตาไม่เห็นหน้าพ่ี  ต่ีตาไม่
เห็นหน้าน้องไม่ดี,  ตุหยุมาใส่ต่างหย่าง,  บางคนช านาญทางบก แต่บางคนกับดึงลงน้ า,  บางคนยุให้
ได้  บางคนยุให้เสีย,  บางคนดึงให้ถี่ บางคนต่ีให้ห่างไม่ดี,  น้องดึงไปทางซ้าย  พ่ีดึงไปทางขวา,  ขิงก็
ว่าขิงรา ข่าก็ว่าข่าแรง , พ่ีบอกจะจี่  น้องกับบอกว่าจะแกง, ปิ้งยังไม่ทันสุก กับถอดออกมาจี่ไม่ดีแล, 
ชาติท้าวพระยาใช้ไป 

 
หน้า  ๑๐ 
ที่ใดต้องไปให้สุด ขุดให้ได้, จงให้มีไมตรีติดต่อ ให้หันหน้าเข้าหาเจรจากันจึงดีแลลูกเอย  

ว่าดังนั้นแล้วในเมื่อพระยาตนพ่อสั่งสอนดังนั้นส่วนพ่ีชายทั้งสองคนกโ็กรธไม่ฟังค าพ่อสักอัน  พอถึงอีก
วันตอนเช้าส่วนลาวเกล้าแก้วมาเมืองนั้นก็พาริพลคนทั้งหลายให้ถือหอกดาบ มอกนาด หน้าไม้ ค้อน
ก้อม เสียมจก  ไปมากนักก็ให้กางนั่งไว้ภายใต้น้ าและขุนน้ าดีแล้วจึงให้ขุด  ๓  รอยเสียมจึงเจอปู  ๓  
ตัวนั้นแล  ลูกปูตัว  ๑  วิ่งออกมาก่อนไปถูกนั่งเขารุมกันฆ่าเสียให้ตาย  แล้วจึงเก็บเอาคีมไปท าเป็น
กลอง  ปูสองตัวแม่กับตัวพ่ีนั้นก็วิ่งออกมาภายหลัง  คนทั้งหลายรุมกันฟันก็ไม่เข้า  ทุบตีด้วยไม้ค้อนก็
ไม่ตายเหตุมีกระดองอันแข็งมากนักถูกนั่งก็ฉีกขาดไป  ได้ฆ่าคนตายมากนัก  ปู  ๒  ตัวนั้นจึงล่องไป
ด้วยน้ าแม่อัน  ๑  แล้วไปถึงแม่น้ ารวก  ล่องน้ าแม่รวกไปถึงแม่น้ าของ  คนทั้งหลายขี่ ช้าง  ม้า ไล่ไปก็
ไม่ทัน  ส่วนว่าปู  ๒  ตัวนั้นก็เข้าไปหลบอยู่ยังถ้ าอันเป็นเงื้อมผาลึกนัก  คนทั้งหลายจักจับเอาก็ไม่ได้ก็
จึงพากันหนีกลับเสีย 

 
หน้า  ๑๑ 
แล  เมื่อลาวเกล้าแก้วมาเมืองจึงกล่าวกับด้วยพ่อลาวหลวงตนเป็นพ่อว่าเรารวมกันอยู่ไม่ดู

แพร่หลาย  กั้นแพร่หลายก็จึงดูเยอะ  ขอพ่อเจ้าลาวหลวงจงจักปลูกแป๋งผู้ข้าทั้ง  ๓  พ่ีน้องนี้ไปอยู่คน
ละแห่งเถิด  อยู่ด้วยกันอุปัฏฐากพ่อแม่ตราบเฒ่าแก่ชราดังนั้นก็กลัวภัยยะเกิดมีภายหน้าเหตุว่าพ่ี  ๒  
คนนี้เป็นอันขัดขืนนักแลว่าดังนั้น เมื่อนั้นลวจังกราชตนพ่อก็แบ่งราชสมบัติ ช้าง ม้า ข้าคนให้เสมอกัน
ทุกคนแล้วภายหลังท้าวก็ให้ผู้พ่ีไปกินเมืองม้าเชียงของ  ให้ผู้กลางไปกินเมืองยองนั้นแล  ท้าวก็ให้ไป
น าเอามายังนางแก้วรูปทิพย์อันเป็นลูกสาวแห่งพระยาเมืองหลวงปูคา  มาเป็นเมียลาวเกล้าแก้วมา
เมืองอันเป็นลูกคนสุดท้ายแห่งตนแล้ว  ท้าวก็สอนปาเวณียะธรรมแก่ลาวเกล้าแก้วมาเมืองทุกประการ
นั้นแล  ท้าวก็อยู่เสวยราชสมบัติตราบอายุได้  ๑๒๓  ปี  จุติในปีรวงเป้า ตติยศักราชได้  ๑๒๓  ตัว  
ศาสนาพระพุทธเจ้ากาล่วงแล้วได้  ๑๓๐๓  พระพรรษา ก็มีแล  ลาวเกล้าแก้วมาเมืองเสวยเมืองแทน
พ่อก็ศักราชเดียวนี้แล  ลาวเกล้าแก้วแทนได้ 

 
หน้า  ๑๒ 
๒๕  ปี  ก็สวรรคตไปส่วนว่าราชวงศ์ท้ังหลายก็เสวยเมืองสืบๆ กันมาด้วยล าดับกันมา  จัก

คณะนาตั้งแต่  ลวจังกราชมาตราบถึงท้าวลาวเคียงได้  ๑๙  เจ่นท้าวแล  ส่วนว่าท้าวลาวเคียงจ าล าพึง
ว่าบ้านเมืองอันใดแลหารั้วเวียงเจียงแก่นไม่ได้ดังนั้นก็ไม่สมควรจักเป็นราชธานีเมืองใหญ่ หากข้าศึกมา



๔๓ 
 

หาที่พ่ึงไม่ได้แล  อันว่าหางตุงม่อนกูตกไหนควรกูสร้างเวียงขึ้นที่นั้นเหอะ  ว่างั้นแล้วท้าวก็ไปพิจารณา
ดูที่อันจักสร้างเวียงนั้นแล  แล้วก็ให้ตัดเอาหัวยางอัน  ๑  ไปเกี่ยวเอาถ้ าอัน  ๑  แล้วดึงขึ้นทางเหนือ
ถึงแม่น้ าอัน  ๑  ชื่อว่าแม่ละวา  ข้างวันออกเอาตีนนาเป็นแดนหากดึงให้ตึงแล้วก็ให้คนตัดให้ลาบเปีย
งเลียงงาม  ที่สูงก็ให้ค าที่ต่ าก็ให้ยอ  ที่ตอก็ให้สินที่หินก็ให้เปิกเสีย  ซ้ าที่น้ าก็ให้ก่ายขัวข้าม  แล้วนิมนต์
เจ้าภิกขุสังฆะไปสูตรมนต์ที่จักตั้งคุ้มน้อยแห่ง  ๑  ท่ามกลางเวียงแห่ง  ๑  ประตูเวียงตั้ง  ๓๖  แลมุม
เวียงทั้งมวลแล  เอาคาเขียวแลฝ้ายล้วงแวดเวียงทั้งมวลแล้วให้ขุดขุมอันจักฝังเสาอินทขิลและส าเวียง  
แล้วก็ให้ใส่น้ าสูตรมนต์ใส่ในไหแล้วจึงให้สูตรมนต์ตั้งล าแลมหาสมัยไจยะตั้ง  ๗  สูตรธัมมจักรพร้อม 

 
หน้า  ๑๓ 
แล้วจึงเอาแก้ว  ๗  ประการ  แสงทั้งหลายต่างๆ แผ่นยันต์ทั้งมวล  มีต้นว่า ฝนแสนห่า 

ยันต์ฟ้าฟีก ล าเวียงแสนจั้น  ยันต์มณีโชติ  ใส่ไหชิน แล้วใส่ในตีนเสาทุกแห่งแล้วก็หล่อทอง เป็นรูป 
ช้าง รูปม้า  รูปงัวอุสุภะไว้ในทิศท้ัง  ๔  ด้านแล้วกั้นถึงฤกษ์วันยามอันดีก็ให้ตีตุริยะดนตรี ฆ้อง  กลอง 
ทั้งมวลแล้วให้ปกเสาแลล าเวียงทั้งมวลให้พร้อมตามกันยามเดียวกันแล  อัน  ๑  ก็ให้ฝังค า เป๊กหมื่น
แสงสุริยะ  ๓  ลูก  ควรค่าเมือง  เป๊ก  ๓  ลูกมหานิล  ๓  ลูก บอรกฏ (มรกต)  ๓  ลูก แก้วก้อ 
(ทับทิม)  ๓  ลูก  ควรค่าเมืองทุกลูกแล  สัพพะยันต์ทั้งมวลใส่ในไหค าฝังไว้ใต้หอสรงวันออกหอนอน
นั้นแล  เพ่ือให้เป็นมงคลศรีเตจะอนุภาวะสืบสายท้าวพระยาไปภายหน้าชั่วลูกหลานเหลนดีแล  แล
เหตุดังนั้นเวียงอ้ันนั้นได้ชื่อว่ายางสาย  เหตุว่าเวียงนั้นเกี้ยวแม่ละวา  ได้ชื่อว่าแม่สาย  มาจนถึงบัด
เดียวนี้แล  ท้าวลาวเคียง  สร้างเวียงเหรัญญนครในปีร้วงเม็ด  เดือน  ๖ เพ็ญ เม็งวันอาทิตย์ ไทกด สี 
ยามกองงาย ฤกษ์  ๑๖  ตัว ชื่อว่า จิตะ  ตติยะศักราชได้  ๑๕๓  ตัวแล  คณะณาตั้งแต่ท้าวลาวเคียง
มาถึงขุนเงินได้  ๑๑  เจ่น กษัตริย์นี้ย่อม 

 
หน้า  ๑๔ 
อยู่เวียงเงินยางสายทุกตนแล  ส่วนลาวก่อ  ลาวเกือง  อันไปกินเมืองม้าเจียงของ และ

เมืองยองนั้นมีลูกหลาน เหลนแพร่หลวงหลายมากนักเขาก็แต่งแปงกันไปกินเมืองทั้งหลายเป็นหลาย
แห่งหลายที่เขาก็สร้างบ้านแป๋งเมืองไปตามวิสัยแห่งเขาแล  ส่วนขุนเงินเสวยเมืองเหรัญญนครแทนพ่อ
ตนไม่นานเท่าใดก็มีลูกชายสองคนผู้พ่ีชื่อว่าขุนชิน  ผู้น้องชื่อว่าขุนสรีจอมธรรม  ส่วนว่าขุนเงินผู้พ่อ  
จงึล าเปิง(ล าพึง) ดูว่าชาติช้างสาร  ๒  ตัวจักให้อยู่ร่วมโรงเดียวกันก็จักกระท ายุทธกรรมกับด้วยกันแล  
ในลูก  ๒  คนนี้ควรกูให้อยู่แลคนละเมืองเต๊อะว่าอ้ันแล้วก็แบ่งราชสมบัติ ช้าง  ม้า  ข้าคนทั้งมวลให้
เสมอกันแล้ว  ก็ให้ขุนจอมธรรมไปกินเมืองพูกามยาว แต้นั้นแล  ส่วนขุนศรีจอมธรรม  ก็ตกแต่งสักกุ
ละเสนาโยธาอันประกอบด้วยเครื่องทั้งมวล บรมวลพร้อมแล้วจึงยกออกจากเมืองเงินยางไปในวันยาม
อันดีแล  ส่วนว่าท้าวตนพ่อก็มีพระราชอาชญาให้ท้าวพระยาอันเป็นราชวงศ์และเสนาอามาตย์สุลโยธา
แล้วหารทั้งหลายมาตามส่งเสด็จเป็นจ านวนมาก  เพ่ือให้มีราชาปรากฏไปทั่วบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั้ง
มวลแล  ส่วนว่าขุนศรี.. 

 
 
 



๔๔ 
 
หน้า  ๑๕ 
จอมธรรมและสกุลเสนาโยธา ก็เดินทางมาตามระยะทางนานได้ ๗ คืน จึงมาถึงเมืองพยาว  

จึงมาตั้งทัพอยู่บ้านเชียงหมั้น ที่ข้างดอยจุก ท้าวตั้งทัพพักอยู่ที่นั้นตามประเพณีแห่งราชวงศาท้าว
พระญาทั้งหลายแต่ก่อน  หากท้าวพระยาตนใดจักมาเสวยราชสมบัติในเมืองพยาว ก็ย่อมมาหยุดพักที่
บ้านเชียงหมั้นก่อน เหตุเป็นเมืองแรกมีมาแต่ก่อนแล ก็แต่งเสนาผู้ชื่อว่า พันธุเสนากับปุโรหิตผู้ชื่อว่า 
สามผญ๋า ให้ได้ไปเลียบเล็งดูยังเวียงเจียงแก่นทั้งมวล ว่ายังจักมีชัยภูมิ หรือว่าไม่มี  ส่วนว่ าท้าวก็หยุด
พักอยู่ตรงนั้นหลายวัน บริเวณที่ตรงนั้นก็ห่างไกลแม่น้ ามาก ท้าวก็ให้ขุดล าเหมืองเอาน้ าจากแม่น้ า
สายตา10ให้ไหลเข้ามาด้านวันตะวันออกบ้านเชียงหมั้น ให้ริพล ช้าง ม้าได้อาบได้กิน บริเวณที่ตรงนั้น
เลยได้ชื่อว่า แม่เหมืองมาจนถึงทุกวันนี้แลส่วนว่าเสนาผู้ชื่อว่าพันธุเสนาและปุโรหิตผู้ชื่อว่าสามผญ๋า ก็
พากันไปพิจารณาดูยังที่อันจักเป็นมงคลและไม่เป็นมงคล ก็วัดพ้ืนที่ให้รู้กระบวนเวียงทั้งมวลด้านกว้าง
มี ๑,๐๐๐ วา ด้านยาวมี ๑,๒๐๐ วา คูเมืองลึก  ๗ วา ประตูมี ๘ ประตู เวียงสูงด้านตะวันตก 

 
หน้า  ๑๖ 
ถึงตะวันออก  สระใหญ่มีด้านทิศอีสาน  สระใหญ่มีด้านพายัพ  ก็รู้ว่าเป็นชัยมงคลอัน

ประเสริฐ  เวียงตั้งอยู่ที่บริเวณท้ายดอย มีต้นไม้  ๓  ต้นอยู่ริมประตูด้านตะวันออกเวียงตั้งอยู่ในที่นี้  
ตามโหราบอกว่า นามราชสี  นามสิหราช แล้วจึงเอาเนื้อความทั้งมวลกับไปกราบทูลขุนศรีจอมธรรม 
ขุนศรีจอมธรรมก็มีราชอาชญา  ให้เสนาอ ามาตย์และปุโรหิตผู้ฉลาดให้ได้ห้างดาตกแต่งเครื่องฉลอง
เมืองตามอุปเทศจึงไปอาราธนานิมนต์พระสงฆ์คณะทั้งหลาย  กับทั้งเจ้าผู้จักเสวยเมืองให้เข้ามาในหอ
มณฑปอันประดับงามด้วยพวงมาลัยและด้วยดอกไม้ห้อยย้อยไว้แล้ว ก็ให้เรียงรายประพรม ข้าวตอก
ดอกไม้ ของหอม ทุกด้าน ประทีปธูปเทียนจุดให้รุ่งเรืองงามแล้วให้ไปน าเอามายังสิริรุทกมงคล  มีเสวา
สิลเป็นต้น ในรัตนะสุวรรณราชาฎะมาเป็นมงคลแล้ว   ไปฝังไว้ประตูเมืองและประตูคุ้มน้อย  แล้วเอา
สิริรุกขนามะ มาฝังไว้ท าเป็นเสาประตูเวียงตั้ง  ๘  แล้วก็อาราธนาพระสงฆ์มาสวดมนต์ทั้งมวล  มีอา
นาตายสูตร อัตถิอุณหัสสะวิชัย ทั้งมวลสูตรชัยยะตั้ง  ๗  แลมหาสมัยและมหาสันติง และสักกะปัญหา 
เอาตั้งแต่  อถ 

   
หน้า  ๑๗ 
โข โส ภควา  ทั้งมวลแล้วสวด วชิรประการ ทั้งมวล  ๗  รอบ  แล้วให้ได้ปูจาท้าวทั้ง  ๔  

เสียก่อนแล้วให้ท ากระทง  ๘  อัน  ใส่เครื่องร้อยทุกอัน   หากว่าสวดมนต์แล้วให้น าออกไป  ๘  ทิศ  
ให้ปล่อยนก  ปล่อยปลา สัตว์ทั้งหลาย  ๔  เท้า  ๒  เท้า  แล้วเอาไทยทานถวายแก่พระสงฆ์เจ้าทุกรูป
แล้วกรวดน้ าไปหาท้าวจตุโลกบาลทั้ง  ๔ เทวบุตรเทวดา อินทาพรหมทั้งหลาย  แล้วเสนาอ ามาตย์
ทั้งหลายก็ถวายราชสมบัติ บ้านเมืองทั้งมวลให้แก่ท้าวศรีจอมธรรมให้ได้เป็นใหญ่เสวยราชสมบัติ
บ้านเมืองทั้งมวลให้ได้เป็นเจ้าแก่ประชานะราชทั้งหลาย แล้วถึงรวายตรีกลางคืนนั้นท้าวศรีจอมธรรมก็
เกิดความวิตกคิดในใจตนอยู่ตลอดเวลาว่า  บ้านเมืองที่นี้กาลไปภายหน้าจักร้ายและดีเป็นอย่างไร   
พอถึงรวายตรีจะใกล้รุ่งท้าวก็หลับไปนิดหนึ่ง  ยังมีเทวดาตน ๑ มากล่าวยังอักขระ  ๓  ตัวแก่ท้าวพระ

                                                           
10 แม่น้ าสายตา ปัจจุบันคือแม่น้ าอิง 



๔๕ 
 

ยาจอมธรรมว่า สุ ธะ กะ ดังนี้  ผิว่ามหาราชเจ้าใคร่รู้บ้านเมืองจักร้ายแลดีปานใดดังนั้น  จงพิจารณาดู
ตามอักขระ  ๓  ตัวนี้เถิด  อักขระ  ๓  ตัวนี้หากเป็นนิมิต ๓  ประการแล  กล่าวเท่านี้แล้วก็กับหายไป 

 
หน้า  ๑๘ 
แลเมื่อถึงตอนรุ่งแจ้ง  ท้าวก็เรียกหามายังปุโรหิตทั้งหลาย  ๘  คนมีปุโรหิตผู้ชื่อว่า สาม

ผะญ๋า  อันจบไตรเพท  เป็นประธานแก่ปุโรหิตทั้งหลาย  พอมาถึงแล้วก็เล่านิมิต  ๓  ประการนั้นให้
ปุโรหิตได้พิจารณาทุกประการแล  ปุโรหิตทั้งหลายพิจารณาดูรู้แล้วจึงไหว้ท้าวศรีจอมธรรมกราบทูลว่า 

ในนิมิตบทว่า สุ  นั้นคือว่าสุวรรณมณีรัชชฏะ แลผิว่าท้าวพระยาตนใดเสวยเมืองพยาวที่นี้
ยังประกอบด้วยศีล  ๕  ศีล  ๘  มีปัญญารู้แต่โบราณประเพณียะธรรม  กระท าให้วุฒิจ าเริญแก่นคร 
ฐานะบ้านเมืองแลเสนาอามาตย์ปัชชานะราช แลสมณะพราหมณ์ทั้งหลาย  ก็ตั้งอยู่ในคลองอันดีทุก
ประการ  แลมีในกาลเมือใด  อันว่าความวุฒิจ าเริญธรรม  ๔  ประการคือว่า อายุ ก็ยืน วรรณะเนื้อตน
ก็งาม คือประกอบไปด้วยกายิกะสุขในตนตัว แลประกอบไปด้วยกายพละ  แลปัญญาพละ  แลสวัสสดี
บรมวลด้วยอุปโภคและบริโภค  บรมวลทุกประการแก่ตนเป็นพระยาเจ้าเมือง    แลแก่ตนตัวเสนาอา
มาตย์  แลไพรน้อยประชานรัฐทั้งมวล แลเป็นดังแก้วเงินทองปนกันไว้นั้นแล  นิมิตบทว่า ธ  นั้น คือว่า  
ธัญญาธัญญตัจจะ   

 
หน้า  ๑๙   
ทั้งมวล  แลหัวเมืองน้อยทั้งหลายเป็นต้นว่า  เมืองงาว เมืองกวาว  เมืองซะเอียบ เมือง

เจียงม่วน  เมืองสะ  เมืองปง  เมืองออย  เมืองงิม  เมืองสะลาว  เมืองครอบ  เชียงแลง  เชียงค า เมือง
หลวง  เมืองลอ เมืองเทิง แช่เหียง แช่ลุง  ปากบอง หนองขวาง  เวียงป่าเป้า  เจืองแจ  แจ่คอด เมือง
วัง  แจ่ซ้อน  แจ่หลวง  เมืองพาน  แจ่ห่ม  มาพร้อมทุกบ้านทุกเมืองแล้ว  จึงมีราชอาชญาให้บันทึกนับ
ดูคนในท้องเขตแขวงเมืองพยาว  ลูกเมืองตั้งมวล  ส่วนว่าเสนาอามาตย์ทั้งหลาย  แลนายหนังสือ
เสมียนทั้งหลายก็ไปจดหมายเอาเส้นคนทุกบ้านทุกเมืองทุกแห่งทุกที่  แล้วสั่งรวมทั้งมวลมีคนแสน
แปดหมื่น สั่งรวมทั้งหัวเมืองนอกมีคนล้าน ๓ แสน  ๒ หมื่น  ๓  พันคน (๑,๓๒๓,๐๐๐  คน)  แล้วจึง
ตั้งไว้  ๓๖  พันนา และ  ๕  คนไหน  เป็นนาย  ๑  คิง  คนไหนให้ท านา  ๕  ต๋าง คือว่า  ๕  หมื่นข้าว
เชื้อแล       ที่นี้จักจา ฯ  บั้งเก๊านี้ข้าพเจ้าตุ๊ไจยาแต้ม  บั้งปลายพระแดงแต้มเพราะว่าแต้มภ่ ากัน
(พร้อมกัน)ตั้งเก๊าแต้มวันเดียวกันแล  ทุกลศักราชได้  ๑๒๙๐  ปีเปิกสีเดือน  ๙  ออก  ๓  ค่ าพร่ าว่าได้
วันจันทร์ยามสันตอน (ฉันเพล) แล้วนั้นดีแล11   

 
หน้า  ๒๐ 
สธัมโม  ภิรตฺตจิตโต  ทสฺสยลา กัลยาณ วตฺต สมฺปนฺโนโสภิตฺต 
 
 
 

                                                           
11 หน้าที่ ๑๙ เป็นการสลับหน้าใบลาน หน้าท่ี ๑๘ เนื้อหาจะต่อหน้า ๒๐ - ๒๒ ส่วนหน้า ๑๙ ต่อจาก

หน้า ๒๒ จบหน้าท่ี ๑๙ ไปอ่านต่อหน้า ๒๓ 



๔๖ 
 
หน้า  ๒๑ 
โสภิตฺตคัพเภ  นัตถิ  คือว่าในกาลเมื่อใด  คือว่าท้าวพระยาตนเป็นเจ้าแก่ที่นี้  แลเสนาอา

มาตย์  แลไพรน้อยปัชชานรัฐกับสมณะพราหมณ์ทั้งหลาย  ไม่ตั้งอยู่ตามคลองธรรมอันชอบให้
ครบถ้วนเสมอกัน   แลพากันกระท าการอันเป็นบาปผิดจากคลองธรรม  แลกระท าการกุศลอันเป็นบุญ
ชอบธรรมก็มีบ้างเหมือนกัน  หากว่าท้าวพระยาไม่ตั้งอยู่ในคลองธรรมอันดีอันชอบไม่เสมอกันบางคน
ใจบุญบางคนใจบาปแลมีในกาลเมื่อใด  ท้าวพระยาเสนาอามาตย์ไพรน้อยปัชชานราชทั้งหลาย  ก็จัก
เหี่ยวแห้งถดถอยไปเป็นดังกองข้าวเมล็ดสมบูรณ์ แลกองข้าวลีบ  ปนกันนั้นแล 

นิมิตบทว่า กะ  นั้น คือว่า กลึ กล  กณฺห  กณฺหา  คือในกาลเมื่อใดท้าวพระยาตนเป็นเจ้า
เมืองพยาวที่นี้กับเสนาอามาตย์ แลไพรน้อยปัชชานราชกับสมณะพราหมณ์ก็ไม่พากันตั้งอยู่ตามคลอง
ธรรมอันชอบแลไม่ตั้งอยู่ตามปาเวณียธัมม์  แลอปริหานิยธรรมและกระท าหิงสาราวีเบียดเบียนแก่กัน
ร้ายนัก  เป็นต้นว่า ปเสณหาวหาร  แลอทินนาทาน อภิกตฺวา ตณฺหาติ  ผจญแพ้แล้วแล  อีกอย่าง  ๑ 
คือว่าโบราณปาเวณียะธรรมอันท่านตนเป็นใหญ่เป็นผู้รู้หากได้บัญญัติตั้งไว้ให้วุฒิจ าเริญสุขเกษมแก่
บ้านเมือง 

 
หน้า  ๒๒ 
มาแต่ก่อนกลับไม่กระท าตาม  ไม่เอา  ภินทะติ แลมาตัดสินรีดม้างเสีย มาแต่งตั้งขึ้นอีก

ใหม่ให้ได้เป็นการเดือดเนื้อร้อยใจ แก่ปัชชานราชบ้านเมือง แลมีเมื่อใดดังนั้นไพรน้อยทั้งหลายก็จัก
เดือดร้อนเป็นทุกข์มาก หากไพรน้อยเดือดร้อยเป็นทุกข์เสนาอามาตย์ทั้งหลายจักเดือดร้อนเป็นทุกข์
นัก  หากเสนาอามาตย์เดือดร้อนเป็นทุกข์ดังนั้น  ท้าวพระยาตนเป็นเจ้าเมืองก็จักเดือดร้อนเป็นทุกข์
มากนัก   เป็นดังในบทพุทธาจักร ว่า เอโก ราชา วิหณฺญาเรนคร ส สุญญาภเวต   เป็นท้าวพระยาหากมี
ตนเดียว  บ้านเมืองทั้งมวลจักเปล่าล้างสุญเสียก็เหตุไม่ตั้งอยู่ในคลองธัมม์ดังนั้น  และมีในกาลเมื่อใด 
ท้าวพระยาเสนาอามาตย์และไพร่น้อยในเมืองทั้งมวลก็จักเดือดร้อนเป็นทุกข์มากนักก็จักเหี่ย วแห้ง
ถดถอยเสีย  เป็นดังถ่านไฟด านั้นแล  หากท่านท้าวศรีจอมธรรมได้ตรัสรู้นิมิต  ๓  ประการนั้นแล้วท้าว
ก็มีโสมนัสจมจื่นยินดีมากนัก แล้วท้าวศรีจอมธรรมก็มีอาชญาให้เอาหนังสือพ้ืนเมือง  ต านานเมือง  มา
ตรวจอบดูให้รู้ทุกประการแล้ว  ท้าวก็จดจ าไว้ในพระทัยแห่งตนแล้ว  ท้าวก็ชุมนุมมายังท้าวพระยาอัน
เป็นราชญาติวงศาแลเสนาอามาตย์  

 
หน้าที่  ๒๓ 
ที่นี้จักกล่าวด้วยห้องพันนาก่อนแล  ๑ พันนาเชียงดี  ๒ พันนาครกหลวง  ๓  พันนาคึม  

๔  พันนาแปน  ๕  พันนาเคง  ๖  พันนาแจ่ตาก  ๗  พันนาปืม  ๘  พันนาม่วง  ๙  พันนาชัน  ๑๐  
พันนาแลง       ๑๑  พันนากีม  ๑๒  พันนาโต่งหลวง  ๑๓ พันนาไชย  ๑๔  พันนาลอไต้  ๑๕  พันนา
เจียงเคียน  ๑๖  พันนาธัน  ๗  พันนาเอียน  ๓๘  พันนากูช้วย  ๑๙  พันนาคัว  ๒๐  พันนาเจียงจี  
๒๑  พันนาสาเลา  ๒๒  พันนาซะนาค  ๒๓  พันนาช้าง  ๒๔  พันนาแจ่โหว้  ๒๕  พันนามแหน้น  ๒๖  
พันนาแจ่จ้าง  ๒๗ พันนาเจียงเคือน  ๒๘  พันนาแจ่กาด  ๒๙ พันนาต่อไค้  ๓๐  พันนาริ  ๓๑  พันนา
แก้ว  ๓๒  พันนาเรือง  ๓๓  นาสร้างหลวง  ๓๔  พันนามูล  ๓๕  พันแคว้นเอียน  ๓๖  พันนาเช้า ฯ  
หากนับทั้งหัวเมืองอันอ่ืนกับในเมืองพูกามยาวทั้งมวลมี  ๒๖๔  พันนาแล  ที่นี้จักกล่าวด้วยปักแคว้น



๔๗ 
 

แดนดินแห่งเมืองพูกามยาวนี้ก่อนแลฯ ทิศด้านตะวันตกเฉียงใต้  มีผาหลักไก่ เป็นแดน  ตรงไปด้าน
ตะวันออก  ไปถึงขุนผากาดร่วงแล้ว  ไปถึงจ าบอน ไปถึงตาดม่าน แล้วไปถึง ศรีธ าไปถึง ไฮ  ๓  เชื้อ  
แล้วไปถึงสบน้ าห้วยพุ   แล้วไปน้ าภุง   

 
หน้า  ๒๔ 
ล่องน้ าภุงไปน้ ายมไปถึงสบน้ าปัง แลไปถึงสบห้วยตอง   แล้วไปถึงสบห้วยบ่อตอง  แล้วไป

ถึงตาด  ๒๐  วา แล้วขึ้นไปถึงกิ่วเข้า  ใต่แป่ใต้ไปจับกิ่วแก้วแล้วไปจับกิ่ว  ๓  ขวง  ที่นี้ฝังหินไว้  ๓  
ก้อน  ให้เป็นกัมมฐาน (หลักฐาน)สืบชั่วลูกหลานเหลน ไปภายหน้า ตั้งค่าไว้ว่าค่าพันค าจ๊ะแล  แล้วไป
จับกิ่วฤาษี  ก็ปั้นปลาช้อนตัวน้อยตัวใหญ่ไว้แล้ว  ไปถึงน้ าแม่สายตาแล้วไปถึงก่ิวซาง  แล้วไต่แป่ไปถึง
กิ่วตุ่ม  แล้วไปถึงก่ิวเสื้อขาเปี้ยไต่แป่ไปจับดอยปาง  ไต่สันดอยปางไปรอดแม่พาด  ตรงไปทิศตะวันตก
ไต่แป่สันกลางไปโป่งปุ๊ ตรงไปถึงน้ าแก้ว  ขึ้นน้ าแม่แก้วไปถึงกิ่วแก้วดอยปุ๊ย  แล้วไปถึงแม่คาว  ขึ้นน้ า
คาวไปถึงกิ่วม่วง  แล้วไต่แป่ล่องไปทิศใต้  ไปถึงกิ่วรูเหล้า ไต่สันไปถึงม่อนจิกจ้อง ร่องไปถึงกิ่วขุนท า  
ไปถึงดอยตั้ง  ป้ายไปวันตกดอยหนอกไปถึงผาหนอกงัว  ไปถึงทุ่งแจ่ม้าน  ไปบรรจบผาหลักไก่ที่เดิม  
แต่ยุคท้าวตนนี้ปราบไปทิศตะวันตกเฉียงใต้  มีดอยราผาก้อนเส้าเป็นแดน  ทิศใต้มีประตูผาเป็นแดน  
ทิศวันออกเฉียงใต้มีน้ านะเป็นแดน  ด้านทิศตะวันออกมีดอยอู่ฟ้าเป็นแดน  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
หน้า  ๒๕ 
มีดอยยาวเป็นแดน  ทิศเหนือมีน้ าทรี คือน้ าแม่กก เป็นแดน  ทิศวันตกมีดอยลังกาเป็น

แดนแล หากว่าบุคคลผู้ใดใคร่รู้ชัดแจ้งให้ดูหนังสือปื้น(พ้ืน)ผูกหลวงนั่นเถิด  ท้าวก็สอนยังปาเวณียะ
ธรรม อัปปหานียธรรม  แก่ท้าวพระยาเสนาอามาตย์ ปัชชานราชทั้งหลาย  อันว่าปาเวณียธรรม  ๗  
ประการมีดังนี้ว่า  ตัวคนเดียวไม่เป็นใหญ่แก่ไพรเมืองดาย  เหตุยังมีท้าวพระยามหากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่
กว่าตนก็ยังมีดาย  หากโทษไม่ถึงฆ่าก็อย่าฆ่า  โทษไม่ถึงปรับ ก็อย่าปรับ  ขุนหมื่นให้คิดหมื่นชั้น  ขุน
แสนให้คิดแสนชั้น  ท้าวควรมีแสนตาเป็นพระยาควรฟังแสนหู  รู้ที่หูให้ได้เห็นกับตา  ได้เห็นกับตาควร
พิจารณาถ้วนถี่ก่อนแล  ชาติเป็นเจ้าแก่ปฐวีตนได้ยังไพร่บ้านพลเมือง  รัฐประชาสัตว์นิกายทั้งหลายดัง
อ้ัน  แม้นว่าข้าร้ายขโมยโจรทั้งหลายจักมาบีบเบียนบ้านเมือง  เขาจักมากระท าก็ไม่ได้  เปรียบเหมือน
ดัง เทียนไขเล่มเดียวจักเผายังน้ ามหาสมุทรดังลือ  จักร้อนได้นั้นจา  อันนี้เป็นจ าเริญเมืองอัน  ๑  แล  
อัน  ๑  ให้สร้างรั่ว สร้างเวียงให้ดีให้เป็นที่พ่ึงเมือง 

 
หน้า  ๒๖ 
เมื่อมีศึกมานั้นแล  อัน  ๑  ให้ได้ป่าวเตือนคนทั้งหลายทุกหยาวเรือนทั้ง เสนาอามาตย์ 

และหมู่ไพร่น้อยทุกหยาวเรือน  ให้ได้เยียะไร่ท านา ค้าขาย ปลูกกล้า ปลูกหมาก พลู กล้วย อ้อย  ส้ม
หวาน  ให้ชอบธรรม  ถัดนั้นไปให้ได้ขุดบ่อน้ า  สร้างศาลา  สร้างสะพาน  สร้างหนทางเดิน  ปลูกไม้ไว้
ยายตามข้างทาง   ที่เป็นข่วงก็ให้สร้างข่วง  ที่ใดควรปลูกไม้ส้มหวาน  ปลูกต้นดอกต้นดวง  ก็ให้ปลูก
ทุกประการ   ในบ้านในเมืองในแคว้นแห่งตนทุกคน  ผู้ใดกินบ้านเมืองใดอยู่บ้านเมืองใดไม่ปลูกไม่ฝัง
ไม่สร้างไม่แป๋ง  ให้ได้ถอดนาเสีย  ผู้ใดขยันไม่เกียจคร้าน รู้ปลูกรู้สร้างรู้แป๋ง  ให้ผู้นั้นได้อยู่กินที่นั้น  
อันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน  ๒  แล  อัน  ๑  อาณาจักวัตติ  อันว่าอาชญาตั้งไว้แต่ยุคลวจังกราช  



๔๘ 
 

หากสั่งสอนไว้สืบๆ กันมายังคลองอันเป็นบุญและการอันเป็นบาปให้อยู่ด้วยสุภาพ  คลองธรรม ตโต 
คุรุก   แม้ว่าฉัตรหินแห่งพระยาอินทร์ว่าเป็นหนัก ก็ยังบ่หนักเท่าค าอาชญาท้าวพระยาแต่เก่าแล  ได้ตั้ง
อาชญาสั่งสอนไว้อันนี้เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน  ๓  แลอัน  ๑  ให้ได้กระท ามิตรไมตรีกับด้วยท้าวพระ
ยาต่างประเทศราชนักปราชญ์ตนรู้คลองธรรมก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน  ๓  แล  อัน  ๑  ขุนผู้ใดกิน 

 
หน้า  ๒๗ 
เมือง  รู้สร้างบ้านแป๋งเมืองที่ดินดังว่ามานั้นเป็นที่ถูกใจชอบใจแก่ชาวบ้านชาวเมืองมาก

นักดังอ้ัน  อย่าได้ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนจงไว้ให้อยู่กินไปตราบต่อจนตาย  หากตายให้ลูกมันแทนต่อไปไม่ลื้อ
เอาครัวมันแต่งไว้เท่าได้นับเอาตามกาลเต๊อะอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน  ๔  อัน  ๑  ข้าพระยาไปสู่
ไพร่เมืองมีลูกญิงลูกชายเท่าใดจงไว้เป็นไพร่เมืองนับเสี้ยงอย่าเอาเป็นข้าหลวงแม้นว่าข้าภายนอกก็เป็น
ของเราอันเป็นข้าพระยา  แม้นไพรเมืองก็เป็นของเราดายแม้นตายก็อย่าเอาครัวมันไว้เป็นไพร่  
กระท าการบ้านเมืองก็เพ่ือไพร่ดายผิว่าฝูงข้าหลวงไปสู่ไพร่ได้เป็นข้าสร้างเมืองที่ดินดังอ้ัน  ผิว่าลูกบ่มี
ให้เอาครัวผู้ชายมาเล่มเกวียน  ๑  ไว้เมียมันเป็นไพร่เมืองข้าสร้างเรือนยากนักแกอันนี้ก็เป็นจ าเริญ
เมืองอันถ้วน  ๕  แล  อัน ๑ เสนามนตรีผู้มีผญ๋าฉลาดอาดรู้รีตคลองคดีโลกคดีธรรมรู้โบราณบูลาน อัน
เป็นปาเวณีธรรม อัปปหานิยธรรมแต่งบ้านแป๋งเมืองดีนัก  แต่งอันใดให้แล้ว  อันนั้นจ๋าค าก็เป็นบทเป็น
บาท 

 
หน้า  ๒๘ 
เป็นข้อไม่ให้ก่อกวนกันไม่พูดกลับไปกลับมา  อันใดก็อยู่อันนั้น ไม่หลอกลวง ไม่กินค่าจ้าง

เฟ้ือง มนตรีสิ่งนี้หายากนักเมื่อมันจักตายมันได้สั่งไว้แก่พระยาเจ้าตนใด  เท่าได้ให้เอาแต่เท่านั้นอย่า
เอาสิ่งของ  เชื้อสายมันลูกหลานมันมีให้เลี้ยงไว้สืบเชื้อสายมัน  หาเชื้อคนผู้ดีนี้หายากนักแก  อันนี้ก็
เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน  ๖  แลประการ  ๑  หมอโหรา  หมอยาคนพิษ หมอรู้  ยาช้าง  ยาม้า หมอรู้
ยาสัปปะแลรู้ศาสตร์ศิลป์ ก็ดี  จ่าบ้านจ่าเหล่ม จ่าสาง พ่อครัวรู้โฉลกค าอาหารการกินท้าวพระยาก็ดี  
นายหนังสือเมืองก็ดี  จ่าเมืองจ่าใต้ก็ดี เขาฝูงนี้ตายอย่าให้สิ่งของ เพราะจะเสียหนังสือประเวณี เขาไป
จา  ให้ลูกหลานเขาได้สืบสายเขาต่อไปอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองถ้วน  ๗  แลที่นี้จักไขอัปปหาณิยธรรม
เล่าแล  อัปปหาณิยธรรม  ๗  ประการมีสันนี้  อภินนาหาสันนิปตันติ  ผู้เป็นใหญ่หื้อพร้อมประสุม
ชุมนุมกันวันไหนวัน  ๓ ครั้งอย่าขาดเพ่ือจักพิจารณาข่าวสารอันเกิดมีในเมืองตนเองก็ดี  แต่บ้านเมือง
ท้าวพระยาฝูงอ่ืนก็ดี พร้อมกันสันนี้ก็เป็นอัปปหานิยธรรมอันถ้วน  ๑  แล  สมคาวุตฺถปเนน  หากมา 

 
หน้า  ๒๙ 
พร้อมชุมนุมกันแล้วให้ลุกกลับพร้อม  หากกิจอันใดมีให้พร้อมกันกระท าแล้ว  แม้นข้าศึก

มาก็ให้ท้าวไปร างับพร้อมกันอย่าให้ต่างคนต่างท า  อันนี้ก็เป็นอัปปหาณิยธรรมถ้วน  ๒  แล  ปัญญัตต   
นสมสิทนฺติ  อญตฺต นปญฺญาเปนติ   แม้นสวยไรคาไร่ค่านาราชทัณฑ์ อันท้าวพระยาหากแต่งแป๋งหื้อ
จ าเริญวุฒิแก่บ้านเมืองด้วยชอบธรรมโบราณ  อย่าตัดอย่าย้านเสียส่วยไร้อันใดบ่มีแต่ก่อนแต่โบราณ
นั้นอย่าให้มีอย่าตัดใหม่ใส่แถม  อันนี้ก็เป็นอัปปหินิยธรรมอันถ้วน  ๓  แลบัณฑิตโบราณเก  มลฺล 
เกสกฺกโรนฺติ  เตส   วจน  โสตพฺพ มยนฺติ  ผู้ใดเป็นผู้เฒ่าผู้แก่โบราณอันหื้อจ าเริญแก่บ้านเมืองผู้เป็น



๔๙ 
 

ใหญ่ควรครบย าเส็งถาม  ควรปู่จา ควรฟังยังค าขุนผู้นั้น  ควรปฏิบัติตามค าคนทั้งหลายฝูงรู้  อันนี้ก็
เป็นอัปปหาณิยธรรมอันถ้วน  ๔  แลกุลถิโย กุลถิตาโย โอโลเสนติ  หญิงผู้ใดหนุ่มมีรูปงามพึงใจคนยิ่ง
นักหญิงผู้นั้นเป็นเมียท่านก็ดี  ไม่ชอบไม่พอใจเพ่ืออยู่กับด้วยคน 

 
หน้า  ๓๐ 
ผู้ผู้เป็นใหญ่  ก็อย่าครอบง าเอาด้วยอ านาจอาชญาแห่งตนอันนี้ก็เป็นอัปปหาณิยธรรมอัน

ถ้วน  ๕  แล   
อนฺเตรธาหิน  เจติยาน  กลิธมฺมิก อัปปริหาเสนฺติ  สัณฐานที่ใดเป็นต้นว่าไม้เลี้ยงเสื้อเมืองใน

บ้านในเมืองแลแดนเมืองก็ดีหากเป็นที่พลีกรรมปู่จาสืบมาแต่ก่อนโบราณผู้ใดเป็นใหญ่ควรไปปู่จาเลี้ยง
ดูแล  พลีกรรมตามจารีตโบราณให้เป็นเหตุวุฒิจ าเริญแก่บ้านเมืองอันนี้ก็เป็นอัปปหิณิยธรรมอันถ้วน  
๖  แล  สีลวนฺตา   ธมฺมิกสมณพฺรหฺมณาน   ธมฺมิการกฺขา ธรคุตฺติสส วิทฺทติตา  อัน  ๑   ชาวเจ้าสมณะ
พราหมณ์อันมีศีลได้สูตรเรียนมากได้บ าเพ็ญธุระ  ๒ ประการคือคันถะธุระ และวิปัสสนาธุระ แลสถิต
อยู่ในพระอารามกุฏิ  วิหาร  ที่ใดก็ดี ในเวียงนอกเวียงในเขตแดนเมืองตนก็ดี  ให้ผู้ใหญ่ได้รักษาอย่าให้
คนผู้ใจบาปไปกระท าร้ายเบียดเบียนชาวเจ้า แลเบียดเบียนยังเขตวัดวาอารามที่นั้น  อย่าให้ไป
เบียดเบียนสมบัติวัตถุสิ่งของทั้งหลายอันมีในอารามที่นั้นคือว่า  ต้นไม้   ดอกไม้  ลูกไม้    

 
หน้า  ๓๑ 
หน่วยไม้   ให้ชาวเจ้าได้อยู่สุขส าราญแล  ให้เลี้ยงดูยังปัจจัยทั้ง  ๔  ให้ข้าวบิณฑิบาตรเป็น

ทานทุกวันอย่าขาดแม้นชาวเจ้าล าบากด้วยเปียธิพยาธิ์ก็ให้แต่งตั้งหมอยาอยู่รักษาด้วยชอบธรรมนั้น   
ก็เป็นอัปปหาริยธรรมอันถ้วน  ๗  แลส่วนท้าวศรีจอมธรรมก็สั่งสอนปเวณีธรรมแลอัปปหาณิยธรรมแก่
ท้าวพระยาทั้งหลาย เสนาอามาตย์ ปัชชานราชทั้งหลายแลให้ท้าวพระยาทั้งหลายกลับคืนเมือสู่
บ้านเมืองแห่งเขาทุกตนแล้ว  ท้าวก็อยู่เสวยเมืองได้  ๓  ปีก็บังเกิดได้ลูกผู้  ๑  เกิดมาปีกัดเหม้าเดือน  
๗  เป็ง เม็งวัน  ๓  ไทยกาบเส็ดยามแตรรุ่ง คือ ๒๗  อยู่เม็ด ลาหู อยู่กุมภ์  ๓  อยู่มังกร  ๕  อยู่กรกฏ  
๖  อยู่ตุล  ลัคณาอยู่ มีน  กั้นเกิดมาแล้วก็เอาหมอโหรามาถวายว่าราชกุมารตนนี้จักได้เป็น เอกราช
ปราบสักกะชุมปูทวีปทั้งมวลเท่าไม่บินไปในอากาศได้สิ่งเดียวเท่านั้นแล  เกิดมาประมาณ เอกมาส
เดือน  ๑  ท้าวก็จึงชุมนุมมายังญาติราชวงศ์สาทั้ งหลายยังเมืองเชียงแสนมาพร้อมแล้วก็ห้างดา
เครื่องครัวทั้งหลายอัน 

 
หน้า  ๓๒ 
จักกระท ามหารหสู่ขวัญแห่งราชกุมารคือว่าหลอนเดือนให้มีทีฆาอายุให้อยู่หมั่นยืนยาว

มากนักแล้วจึงใส่ชื่อว่าเจ้าขุนเจือง ส่วนในรวายตรียามกลางคืนอันนั้นเครื่องทิพย์  ๓  ประการก็เกิดมี
มาเตียมอยู่ป่างข้างแห่งเจ้าขุนเจือง คือ ดาบศรีกัญไจยทิพย์  แสงทิพย์  น้ าต้นคณฑีทิพย์  ก็เกิดมีมา
พร้อมกันมียามเดียวนั้นแล  ตติยศักราชได้  ๔๒๑ ปีแล รอดตติยศักราชได้  ๔๒๓  ปีรวงไส้ซ้ าเกิดมา
แถมคน  ๑  ใส่ชื่อเจ้าขุนจอง ส่วนว่าเจ้าทั้ง  ๒  พ่ีน้องก็จ าเริญขึ้นใหญ่มาแล้วดั่งอ้ัน  ส่วนเจ้าขุนเจือง
ท่านก็เรียนเจึงช้าง เจึงม้า  เจึงหอก  เจึงดาบ  เจึงค้อน  เจึงฟ้อน  เจึงร า  เจึงปล้ า  เจึงตี๋ละกุย  ด้วย
ศาสตราเพททั้งมวลเสี้ยงไม่หลอแล  ส่วนเจ้าขุนเจืองใหญ่มาได้  ๑๖  ปีไปคล้องช้างเมืองน่านพระยา



๕๐ 
 

น่านตนชื่อว่า พลเทวะ มีความยินดีเอาลูกสาวถวายคน  ๑  ชื่อว่านางจันทะเทวี  เอาให้แก่เจ้าขุนเจือง
กับช้างแถมร้อยตัววันนั้นแล  เจ้าขุนเจืองใหญ่มาได้  ๑๘  ปีไปคล้องช้างเมืองแป่  เจ้าเมืองแป่ ตนชื่อ
ว่า พระยาพรหมวังโส  มีความยินดีเอาลูกสาว 

 
หน้า  ๓๓ 
ถวายคน  ๑  ชื่อว่านางแก้วกษัตรีเอาให้แก่เจ้าขุนเจืองกับช้าง  ๒ ร้อยตัว  เจ้าขุนเจืองมี

ช้าง  ๓  ร้อยตัว มีช้างพานค าเป็นต้น  แลเมื่อเจ้าขุนเจืองจักได้ช้างพานค า  เจ้าขุนเจืองนอนหลับอยู่
ในกลางคืนนั้นจักดาใกล้รุ่งแจ้ง  เทวดาเนรมิตเป็นคนมานุสสโลก  มากล่าวแก่เจ้าขุนเจืองว่ากั้น
มหาราชเจ้ายังใคร่ได้ช้างตัวประเสริฐดั่งอ้ัน ยังมีช้าง  ๓  ตัวแล  ตัว  ๑  ชื่อว่าช้างงาไฟ  กั้นขี่ไปทาง
ใดย่อมไหม้ทั้งโลก  ตัวถ้วน  ๒  ชื่อว่าช้างอ้ายก่ างาเขียวแทงคนเดียวตายเสี้ยงทั้งทีป(ทวีป) ตัวถ้วน  ๓  
ชื่อว่าช้าง พานค า  เตียนย่อมน าเอาเจ้าแห่งตนไปปราบทวีปแล  กั้นมหาราชเจ้ายังใคร่ได้เปิงใจตั วใด
จงเรียกเอาเต๊อะว่าอ้ัน  เจ้าขุนเจืองไม่ได้พิจารณาจึงออกพากตอบเทวดาว่าเราใคร่ได้ช้างพานค านั้น
แลว่าอ้ัน  เทวดาจึงกล่าวว่าในวันพูกนี้ให้มหาราชเจ้าได้ไปอยู่ที่ท่าน้ าวังผายังจักมีช้าง  ๓  ตัวร่องมา  
มหาราชเจ้าจงปีนขึ้นข่ีเอาตัวถ้วน  ๓  นั้นเต๊อะหากแม่นช้างพานค าว่าอั้นแล้วก็ 

 
หน้า  ๓๔ 
หนีไปแล  ที่แท้เทวดาหากกล่าวเป็นปัญหาว่า  ช้างงาไฟขี่ไปทางใดใหม่ทั้งโลกนั้น  กั้นได้

เมือง  ๑  แล้ว ลวดได้ปราบทั้งโลกทั้ง  ๔ ทีปแล  ช้างอ้ายก่ างาเขียวแทงคนเดียวตายทั้งทีป นั้นกั้นได้
เมือง  ๑  แล้วลวดได้ปราบสักกระชุมปูทีปท้ังมวลแล  ช้างพานค าย่อมน าเอาเจ้าไปปราบทีปนั้น  กั้นขี่
ไปรอดไหนก้ได้ปราบแผวรอดนั้นแล  แม้นว่าขุนเจืองจักเอาตัวอ่ืนก็ได้ หากว่าได้ออกพากกับด้วย
เทวดาว่าจักเอาช้างพานค านั้น  สองตัวมาก่อนก็ไม่เอาเพ่ืออ้ันแล  หากว่าขุนเจืองได้ช้างพานค าแล้วก็
อยู่เป็นอุปราชกับด้วยพ่อท้าวจอมผาเรืองคือท้าวศรีจอมธรรมในเมืองปูกามยาว นั้นแลส่วนท้าวศรี
จอมธรรมผาเรือง  เสวยราชสมบัติเป็นพระยานานได้  ๒๑ ปี  อายุได้  ๗๙  ปี  ทุกติ  ขุนเจืองก็ได้
เสวยเมืองแทนพ่อต่อนานได้  ๖  ปี  ศึกแก่วมาตกเมืองเจียงแสน  ท้าวกาวและ เองกา เป็นเก๊าแก่ท้าว
พระยาทั้งหลายมีริพล  ๓ ล้าน ช้าง  ม้า  มากกว่าแสนตัว  พระยาชินตนเป็นลุงยินเคียงใจมากนักจึง
ใช้หมื่นพิจิจตรา อันเป็นเสนาถือราช 

 
หน้า  ๓๕ 
สาส์นมาหาพระยาเจืองตนเป็นหลาน  ว่าบัดนี้ท้าวกาวและเองกา  ก็เอาริพลมามากนักขอ

หลานจงรีบเร็วขึ้นมาด้วยด่วนปันแด่  ส่วนนางโอค่าควรเมืองกับแปงจันผงและราชสมบัติทั้งมวลลุงก็
เวรเกนให้แก่หลานทุกประการจ๊ะแล  พระยาเจืองได้ยินค าอ้ันนั้นมีใจยินดีเหมือนดังพระยาอินทร์จัก
ได้รับศึก  ส่วนท้าวก็ตีกลองไจยนันทะเภรีป่าวริพลเมืองพะยาว แลซะลาว ลอ  เทิง  กวาวหงาว คอบ
ค า  เชียงแรง  ซะเอียบ  เชียงม่วน สะปง  ออย  งิม  และเมืองสอง  เมืองงาว  แจ่ห่ม  แจ่หลวง  ป่า
เป้า  เมืองวัง  ป่าบอง  หนองขวาง  แจ่เลียง  เจียงแจ่  แจ่คอด  แจ่หาน  แจ่ลุง  มาพร้อมแล  จึงจัก
ยกออกจากเวียงไปตั้งทัพไจยอยู่ยังดอนแห่ง  ๑  จัดดูริพลคนหารได้  ๓  แสน  ๖  หมื่น  ๓  พัน  ช้าง  
๗  พัน  ม้า  ๓  หมื่นตัว  เหตุดังนั้นดอนที่นั้นจึงได้ชื่อว่าดอนไจยหนองหลวง  ที่นั้นจึงได้ชื่อว่าหนอง



๕๑ 
 

หารหลวง ภายลูนพากคนไม่อยู่ที่เก่ารวดว่าหนองฮ่างมาถึงกาลบัดนี้แล  กั้นจัดพลเหมียดหมั้นแล้ว
ท้าวก็ยกยาดตราออกไปถึงแม่หนาด  ส่วนนางอัคคมเหสีทั้ง  ๒  แลนางนาสนมทั้งหลายอัน 

 
หน้า  ๓๖ 
ไปตวยตามส่งขุนเจืองถึงฐานะที่นั้นแล้วจึงเอาช้างไปล้อมช้างเจืองกล่าวถวายปอนว่า

มหาราชเจ้าจงมีไจยชนะปราบแป้ข้าศึกศัตรูจงให้ได้ปราบชุมภูทวีปจงรับคืนมาจมตูแม่  ให้ยศเจ้าแผ่
แสนเมืองธะหวันเหตุดังนั้นฐานะที่นั้นจึงได้ชื่อว่าล้อมช้างมาถึงกาลบัดนี้แล  ขุนเจืองจึงสั่งกับนางอัคค
มเหสีว่าพ่ีไปศึกพางนี้หากไม่มาเสียแต้ดังนั้นเผื่ออัคคมเหสีทั้ง  ๒  จงคืนเมือหาพ่อหาแม่แห่งเผื่อแด่
เต๊อะ  ท้าวสั่งเท่านั้นแล้วก็พรากจากท่ีนั้นไปถึงเมืองคัว  จึงมัดพรานป่าผู้  ๑  แช่น้ าไว้คืน  ๑  เหตุนั้น
เมืองคัว  จึงได้ชื่อว่าเมืองพราน  ต่อเต้ากาลบัดนี้แล  ตั้งแต่นั้นไปก็ร าดับไปถึงไปเชียงตั้ง เชียงซาง 
ตราบถึงเมืองเชียงแสนแล้ว  ก็เข้าไปด้วยประตูเวียงหนวันตก  หากว่าขุนเจืองไปถึงแล้วพระยาชินก็
เวนราชสมบัติบ้านเมืองแลนางโอค่าควรเมือง  ให้แก่เจ้าขุนเจืองแล้วจึงเลี้ยงริพลเจือง  ๓  วันแล้วจึง
ออกรบด้วยแก่วท้าวก็ได้ 

 
หน้า  ๓๗ 
ไจยชนะปราบแป้แก่วแล้วจึงไล่ส่งศึกให้พ้นเขตเมืองแล้วคืนมาเสวยราชสมบัติอยู่เมืองเงิน

ยางเชียงแสนไม่นานเท่าใดจิเอาริพล  ๖๖๖,๐๐๐ (๖ แสน ๖ หมื่น ๖ พัน) ไปปองเอาเมืองลาว เมือง
แก่ว ได้แล้วลวดได้ปราบสักกะราชชุมปูทวีป ทั้งมวลยังค้างแต่เมืองแมน  ค้างแต่เมืองแมนตากอกไม่
มาน้อมท้าวก็ยกริพลไปรบรวดไปตายเสียที่รบหน้าศึกปุ้นแล  กว้านพระยาเจืองฟ้าธรรมิกราชทุกติไป
แล้วท้าวจอมผาเรืองแว่นฟ้าค าขากินเมืองเชียงแสน แทนได้๑๕  ปี ทุกติไปแล้วท้าวจอมแปงตนลูก
แทนเมืองได้  ๗  ปีทุกตติไปไม่มีลูกสักคนแล  ที่นี้จักจาด้วยห้องขุนจองตนน้องก่อนแล  ท้าวก็อยู่เสวย
ราชสมบัติเมืองพะเยาวแทนพี่ตนด้วยอันประกอบชอบ ทศราชธรรม  ส่วนว่าบ้านเมืองก็วุฒิจ าเริญอยู่
สุขเกษมยิ่งนักเหตุว่าท่านได้เรืองจ าเริญเมือง  ๗  ประการแล  อัปปหาณิยธรรมและ ประเว.. 

 
หน้า  ๓๘ 
ณียธรรมอันให้จ าเริญบ้านงามแก่บ้านเมืองกับด้วยท้าวตนพ่อแห่งตนแล  ส่วนว่าขุนจองมี

ลูกชาย  ๒  คนกล้าหารยิ่งนัก  ผู้พ่ีชื่อว่าขุนเหิง  ผู้น้องชื่อว่าขุนแก้วแว่นเมือง ก็มีแล  ส่วนว่าขุนจอม
แปงหลานพระยาเจืองเสวยเมืองเชียงแสนได้  ๗  ปีทุกตติไปไม่มีลูกสักคนซ้ ามาขอเอาขุนเหิงลูกขุน
จองผู้เป็นพ่ีขุนแก้วแว่นเมือง เมืองพะเยาวเมือเสวยเมืองเงินยางเชียงแสนแถมเล่าก็มีแล  ส่วนว่าขุน
จองเสวยเมืองได้  ๒๐  ปีทุกตติอายุได้  ๖๙ ปี  ขุนแก้วแว่นเมืองก็ได้เสวยเมืองแทนพ่อแห่งตนก็มีแล  
ที่นี้จักคณนายังท้าวพระยาทั้งหลายตั้งแต่ท้าวศรีจอมธรรมมารอดพระยาง าเมืองได้  ๑๓  เจ่นท้าวนี้ก็
ได้เสวยเมืองพะเยาวทุกตนแล  ส่วนว่าง าเมืองเกิดมาปีเปิกเส็ด  เดือน  ๖  เป็ง เม็งวัน  ๕  ไท เต้าไจ๊ 
ยามพลันรุ่ง ฤกษ์อยู่กรกฏ   ๑๒๔๖๗๘ อยู่กัด  ๓  ธนู ลัคคณาอยู่มรกต  ๑๗  ตัว ชื่ออนุราธ ศักราช
ได้  ๖๐๐  ตัว  แล ท้าวตนนี้สติผญ๋าปัญญามีมาก 

 
 



๕๒ 
 
หน้า  ๓๙ 
นักท้าวจ าเริญขึ้นใหญ่มาได้  ๑๕  ปีไปเรียนศาสตร์เพศกับด้วยเทพรสีตนอยู่ด้วยด้วนจบ

บวรมวลแล้ว ใหญ่มาอายุได้  ๑๖ปีไปเรียนศาสตร์เพศกับสุกทันตรฤาษีตนอยู่ดอยเมืองละโว้จบเพศ
บวรมวลกับพระยาร่วงเมืองสุโขไทย  ได้เรียนศาสตร์เพศร่วมครุเดียวกับด้วยกันแล  ส่วนง าเมืองอยู่
เมืองพะยาวกั้นจบเพศบวรมวลแลก็มาสู่เมืองตนแล ท้าวก็อยู่เป็นอุปราชากับด้วยพ่อตน  กั้นขุนมิ
งเมืองตนพ่อทุกตติไปแล้วท้าวก็ได้เสวยเมืองแทนพ่อในปีเปิกสง่าตติยศักราชได้  ๖๒๐  ตัวแล  ท้าว
ตนนี้ประกอบไปด้วยสติผญ๋าปัญญามีมากท่านจบด้วยศาสตร์เพศยิ่งนักแม้นว่าท่านไปที่ได้แดดไม่ร้อน  
ฝนก็ไม่ล า  ท่านจักใครให้บดก็บด  จักใคร่ให้แดดก็แดดเหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่าง าเมือง  เพ่ืออ้ันแล  ท้าว
ก็อยู่เสวยราชสมบัติบ้านเมืองก็วุฒิรุ่งเรืองสุขเกษมร่มเย็นแก่ไพร่บ้านพลเมืองมากนัก  ส่วนว่าเมืองพะ
ยาวกับเมืองเงินยางเชียงแสนก็ได้เป็นราชไมตรีกับด้วยกันแต่เจ่นขุนจืนแล  ขุนศรีจอมธรรมสืบสายกัน
ล าดับมาตราบ 

 
หน้า  ๔๐ 
ต่อเต้ารอดพระยามังรายกับง าเมือง ย่อมเป็นมิตไมตรีกันไม่ขาดแล  คณะนาแต่ลางเหิงมา

รอดมังรายได้  ๑๒    ราชวงศ์แล  ที่นี้จักจาด้วยมังรายก่อนแล  ส่วนมังรายเกิดมาปีเปิกเส็ด  เดือน
เกี๋ยง แรม  ๖ ค่ า พร่ าว่าได้วัน  ๑  ยามพลันรุ่ง ฤกษ์กฎตัวชื่อปุสสยะ แล  ตติยศักราชได้  ๖๐๐  ตัว  
รอดศักราชได้  ๖๒๑  ตัว ปีกัดเม็ด มังรายได้เสวยเมืองแทนพ่อแล  กั้นมังรายได้เสวยเมืองแล้วท้าวก็
กระท าเมตตาแก่ญาติวงศาทั้งหลายมีปัณณาการไปถึงเขา ท่านทั้งหลายไปถามข่าวกล่าวถึงเขาให้มา
พร้อมกันเป็นอัน  ๑  อันเดียวกับด้วยกัน  ท้าวพระยาทั้งหลายก็กล่าวว่าตูก็เป็นเจื้อท้าวลจังกราชดาย  
ไผจักกระท าสังแก่ตูได้ดายไม่ไปแล  ว่าอ้ันทุกหัวเมืองแล  ส่วนว่ามังรายก็ล่ าเปิงว่าบ้านเมืองที่ไกลกัน
ไม่มีฉันทะพร้อมเพียงกันจักรักษาไม่าวไพร่  บ้านเมืองก็ยากแล  จึงห้างริพลไปรบได้เมือง.. เมืองเจียง
ไร  เมืองปง เจียงค า  เจียงเงิน เจียงช้าง  เจียงของ เมืองเทิง ได้แลใจ้ให้เสนาตนไปอยู่รักษาทุกหัว
เมืองแล้วรอดตติยศักราชได้  ๖๒๔  ตัวปีเต้าเส็ดมังรายก็ลงมาสร้าง 

 
หน้า  ๔๑ 
เวียงเชียงรายเดือน  ๕  เป็ง เม็งวัน  ๓  ยามตูดค่ าก่อเวียง รอดสายฟ้ามาขึ้น....(มืดอ่าน

ไม่ได้)....มังรายก็ใจ้มนตรีผู้  ๑  ชื่อว่าอ้ายฟ้าไปขอเอาแจ่พรานแลเจียงเคียนกับท้าวง าเมืองนั้นแลส่วน
ท้าวง าเมืองจึงกล่าวว่า อันว่าหนแจ่เหียง  แจ่รุ่ง  พากบอง หนองขวาง  อีตาท้าวเจ้าขุนเหิงลาวก็เอา
ไปแล้ว  บัดนี้สหายเจ้าซ้ ามาขอแถมเล่าหนอ  ส่วนว่าอ้ายฟ้าก็ไหว้สาว่าขอมหาราชเจ้าจงจักให้
เสียก่อนเต๊อะ  กั้นไม่ให้ก็จักเสียไมตรีมหาราชเจ้าหากได้ให้ค ากติกากับด้วยกันแล  ลางเอาคืนก็ก่อย
เอาคืนเมื่อภายหลังเต๊อะ  ส่วนเมืองเจียงรายไม่ห่อนจักตั้งหมั้นเหตุนิมิตมาตั้งเวียงนี้หลาก กาเสี ย
เพราะพระยานาคออกมากล่าวว่าให้พระมังรายไปหาก่อนยามสายอรุณไม่ตั้งขึ้นมา  ท้าวก็หลับลืมตื่น
ลืมลุกกั้นไปหาพระยานาคก็ไม่ตันเท่าปอหันรอย  ท้าวง าเมืองจึงกล่าวว่าผิอ้ันก็เอามนตรีอ้ายฟ้าว่า
เต๊อะ  จักเอาไปก็มีในท่าน  จักให้ได้คืนมาก็มีในท่านเต๊อะกว้านเราไม่ให้ก็ว่าจักเสียไมตรี กว้านว่าเรา
ให้ก็จักเสียแผ่นดินเราจ๊ะแล  ส่วนอ้ายฟ้ากว้านเท่านั้นแล้วก็แป๋งลานแตกเสีย 

 



๕๓ 
 
หน้า  ๔๒ 
เอาค าดีค างามเมือไหว้สามังรายส่วนท้าวมังรายก็ร าเปิงในใจ ....(มืดอ่านไม่ออก).....ท้าว

กล่าวเท่านั้นท้าวก็ปันตาม.....(อ่านไม่ออกมืดประมาณ ๑ บรรทัด)........ไม่นานเท่าใดพระยาร่วงก็ลุก
แต่เมืองสุโขไทยมาสู่เมืองพะยาวเพ่ือจักขึ้นมาหาพระยาง าเมืองตนเป็นสหาย  ก็มาหันเมียง าเมืองงาม
มีองค์ลักขณะล้วนถ้วนบรมวลจึงมีใจสิเนหา  ปฏิบัติอยู่ไจ้ๆ ยังมีในคืน  ๑  พระยาร่วง  ก็เอาเพศเป็น
ดังพระยาง าเมืองแล้วก็รักไปสู่ไปหากับด้วยนางพระยานั้นแล  ในคืนเดียวนั้นพระยาง าเมืองก็ซ้ าเข้า
ไปสู่ไปหานอนด้วยนางพระยาแถมเล่าแลนางจึงกล่าวว่า  วันนี้สังดูหลากมหาราชเจ้าป้อยเข้ามาสู่มา
หาข้าถ้วน  ๒  ทีนี้จา  ว่าอ้ันท้าวง าเมืองจึงร าเปิงว่ารอยจักเป็นพระยาร่วงแลนอกพระยาร่วงไปไม่มีไผ
จักปลอมกูได้จ๊ะแลว่าอ้ันแล้วตกวันลูนรุ่งเจ๊าพระยาง าเมืองก็ชุมนุมมายังเสนาโยธาทั้งหลายว่าจักจับ
พระยาร่วงว่าอ้ัน  ส่วนพระยาร่วงก็รู้ว่าท่านจักจับเอาตนก็เนรมิตเป็นนกเอ้ียงบินหนีไปนั้นแล  ส่วนง า
เมือง 

 
หน้า  ๔๓ 
ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า อินทร์ พรหม ตามสัจจะมีได้ตั้งไว้แก่กันเมื่อก่อนแล้วก็ด้วยศาสตร์

เพทแห่งตนแล ส่วนนกเอ้ีองตัวนั้นบินไปไม่ได้คนทั้งหลายไล่เลยก็ไปตกเสียที่ใกล้หนองนั้น หนองอัน
นั้นรวดได้สชื่อว่าหนองเอ้ียงมาตราบบัดนี้แล แต่นั้น น้อย ๑ ซ้ ากลายเป็นงัวแดงตัวใหญ่ที่ริมจิ่มใกล้
หนองอัน ๑ หนองอันนั้นลวดได้ชื่อว่าหนองงัวแดงมาต่อเต้าบัดนี้แล เสนาโยธาทั้งหลายก็เลยไล่ไปก็ซ้ า
ไปกลายเป็นตุ่น บุ่นเจ้าไปนั้นแล ส่วนง าเมืองก็เอาเสียมสลูปด้วยศาสตร์เพศแห่งตนขุดตวยไปตันได้ที่
ตีนดอยหนอกตั้ง ที่นั้นเป็นก้อนผา พระยาง าเมืองกั้นได้พระยาร่วงแล้ว ก็มัดผูกจ า ๕ แห่งเอามาแต่ง
คอก ใส่ไว้ให้ย่าเฒ่าแก่ไปอุปัฏฐากรักษาพระยาร่วง ยังมีในวันหนึ่งย่าเฒ่าแก่หาอาหารจักใส่สะโตกข้าว
ให้พระยาร่วงกินไม่ได้ จึงเอาปลาติดไม้ตาหีบไปให้พระยาร่วงกินนั้นแล พระยาร่วงจึงร าเปิงว่าอายุกู
หากาจักเสี้ยงในที่นี้แท้อันจา ย่าแก่เฒ่าผู้นี้ก็มาประมาทดูแควน 

 
หน้า  ๔๔  
กูร้ายนักหนาแต้นอ  พระยาร่วงจึงสัจจะอธิษฐานว่ากั้นอายุกูยังจักยืนยาวไปหน้า ยังจักได้

คืนไปเป็นท้าวพระยาดังเก่าขอจงให้ไม้ตาหีบอันนี้ได้ป่งรากออกใบบัดเดียวนี้ แด่ว่าอ้ันแล้วก็เอาไม้ตา
หีบอันนั้นปักตกดินนั้นแล ส่วนไม้ตาหีบอั้นนั้นก็ป่งรากออกใบบัดเดียวนั้นแต้นั้นแล ไม้ต้นนั้นก็รวดได้
ชื่อว่าไม้ตาหีบพระยาร่วงมาตราบกาลบัดนี้แล ส่วนที่พระยาร่วงเนรมิตเป็นตุ่นบุ่นเข้าดินนั้นก็ได้ชื่อว่า
บ้านตุ่นมาต่อเต้าบัดนี้ ส่วนฮอยอันพระยาร่วงเนรมิตเป็นตุ่นบุ่นไปแล้วพระยาง าเมืองขุดตวยนั้นก็รวด
ได้ชื่อว่าน้ าแม่ตุ่นมาต่อเต้าบัดนี้แล ที่นี้จักจ๋าด้วยพระยาง าเมืองเล่าแล  ส่วนว่าพระยาง าเมืองก็แป๋ง
ราชสาส์นแต่งใช้ขึ้นไปหาพระยามังราย ก็มาด้วยจตุรงคเสนาโยธา ๔ จ าพวกก็มาตั้งอยู่ที่บ้านเชียง
หมั้นนั้นแล ส่วนพระยาง าเมืองก็พร้อมด้วยเสนาอามาตย์ทั้งหลายแล้วก็น าเอาพระยาร่วงออกจาก
เวียงไปจูพระยามังรายแล้วก็จัดการตั้งกว้านโพจากับด้วยกัน ส่วนพระยามังรายก็เล้าโลมพระยาทั้ง ๒  
ด้วยวจนะค าจา 

 
 



๕๔ 
 
หน้า  ๔๕ 
ทั้งหลายต่างๆ เพื่อให้ท้าวทั้ง ๒ หายก าเกี๊ยดแล้วก็ตัดให้พระยาร่วงเสียค าหนักเท่าตัวนาง

เทวีนั้นให้แก่พระยาง าเมืองนั้นแล ที่นี้จักจาด้วยพระยามังรายจักเอาท้าวทั้ง ๒ ให้คืนเป็นสหายกันดัง
เก่าก่อนแล ส่วนพระยามังรายก็น าเอาพระยาง าเมืองกับพระยาร่วงไปสั่งสอนอั๊บเกนให้เป็นสหายกันที่
บ้านดอนนั้น บ้านอันนั้นจึงได้ชื่อว่าบ้านเกน มาต่อเต้าบัดนี้แล แล้วท้าวพระยามังรายก็ซ้ าน าเอาท้าว
ทั้ง ๒ ไปสู่น้ าแม่สายตาแล้วก็เอาหลังอิงตาฝั่งน้ าแม่สายตาแล้วก็สั่งสอนว่าตั้งแต่นี้ไปภายหน้าอย่า
ได้รับเรี้ยวกับด้วยกัน ให้เอากันเป็นมิตเป็นสหายกันดังเก่า พระมังรายเจ้าก็สะบดแจ่งไว้กับด้วยกัน
ไม่ให้พ้ืนว่าจากันได้ซ้ าปอ ๒ ตั้งแต่นั้นมาน้ าแม่สายตาก็รวดได้ชื่อว่าน้ าแม่อิงมาต่อเต้าบัดนี้แล ท่าน้ าที่
ท้าวทั้ง ๓ ไปตั้งวาจาต่อกันนั้นก็ว่าท่าหนองแห่มาตราบต่อเต้าบัดนี้แล บ้านเจียงหมั้นที่ท้าวไปตั้ง
กว้านโฟกันนั้นก็ลวดได้ชื่อว่าบ้านกว้านมาต่อเต้ากาลบัดนี้แล  บ้านที่คนทั้งหลายไปทุกมนุมป้อกันผ่อ
ท้าวโฟกันนั้นก็ลวดได้สชื่อว่าบ้าน 

 
หน้า ๔๖ 
ปอ มาตราบต่อเต้ากาลบัดนี้แล  ส่วนง าเมืองก็ปุจฉากับด้วยมังรายว่าพระยาร่วงนี้พ่อลาว

ก็พระยาลือ แม่ลาวก็ผีเสื้อจะเนรมิตเป็นเจื้อใดก้ได้แล (เขียก็มักไปสั่งค านั้นจักเป็นสันใดรือ) มังรายก็
กล่าวว่า เอาใจสหายเจ้าว่าแด่ว่าอ้ันแล้ว ส่วนพระยาง าเมืองก็(เอา)ค าหนักเปียงตัวนางเทวีนั้นขืน(คืน) 
ให้พระยาร่วงดังเก่าแล้วก็เอากันเป็นมิตรเป็นสหายดังเดิมเก่านั้นก็มีแล ที่นี้จักจาด้วยมังรายก่อนแล  
ส่วนว่ามังรายกั้นเมือรอดเมืองตนแล้วอยู่นานได้ ๔ ปี พระยามังรายก็ไปสร้างเมืองฝาง ท้าวก็รู้ข่าวว่า
เมืองละปูนสุขเกษมมากนัก ท้าวมีใจใคร่ได้จึงจากับด้วยอ้ายฟ้าว่าให้ไปริพรองพ่องเอาเมืองละปูนให้จง
ได้ว่าอ้ันส่วนอ้ายฟ้าก็รับเอาอาชญาไปริพรองพ่องเอาเมืองละปูนหากว่ารู้ที่จัดฃกได้จึงใช้เมือไหว้สากับ
ด้วยพระยามังราย ก้ห้างดาริพลโยธาจตุรงคเสนา ๔ จ าพวกแล้วก็ไปเอาเมืองละปูนในปีศักราชได้  
๖๓๔ ตัวนั้น ไปนานได้ ๕ ปี ก็ไปสร้างเวียงกุมกามนั้นมานานได้ ๓ ป ี

 
หน้า  ๔๗ 
ก็ไปเอาเมืองหงสาวดีตะโก๊งได้นางกาโคมาเป็นเทวี  ลูนนั้นมานานได้  ๒ ปี  ก็ไปเอาเมือง

อังวะ เอาช่างตีทอง ๓ ร้อยครัวมาไว้เมืองเชียงแสนลูนนั้นมาได้ ๖ ปี ศักราชได้  ๖๕๘  ตัว ปีรวายสัน  
เดือน ๕ เป็ง เม็งวัน ๕ ไทย กาบไจ้ ได้วัน  ๙ กองยามแตรจักดาใกล้รุงนาทีภาย ๒ บาท น้ าก่อเวียง
เจียงใหม่ ก่อตั้งกาดก็วันนั้น คนกระท าการทั้งมวลหมื่นคน นานได้เดือนหนึ่งจึงก่อแล้วก่อนเมื่อจักคิด
สร้างเวียงเจียงใหม่ มังรายจึงหาเอาพระยาง าเมือง และพระยาร่วงมาพร้อมกัน ง าเมืองอยู่เมืองพะยาว 
พระยาร่วงอยู่เมืองสุโขไทยมาแล้วก็พาเอากันขึ้นเมืออยู่บนจอมดอยเขา ๓ ยอดผ่อเล็งดูคะบวน 
(ขบวน) เมืองที่นั้นพระยามังรายจึงถามสหายทั้ง ๒  ว่าเราตั้งเมืองอยู่ที่นี้บ้านเมืองยังจักเป็นสันใดจา  
พระร่วงจึงกล่าวว่าเมืองอันนี้ข้าศึกศัตรูไม่มากระท าร้ายไข  ประการ  ๑  คนมีเงินปันมาอยู่เมืองนี้จักมี
เงินหมื่น  คนมีเงินหมื่นมาอยู่จักมีเงินแสนแลว่าอ้ัน  มังรายจึงกล่าวว่า หยุบหว่างขาจังจวบห า ไม่กลัว
แต่ข้าศึกเลยว่าอ้ันแล้ว  มังรายซ้ าถามง าเมืองว่าสันนี้จัก 

 
 



๕๕ 
 
หน้า  ๔๘ 
มีแต้จะรือสหายเจ้าว่าอ้ัน ง าเมืองจึงตอบว่ามีสันนั้นแต้แล เหตุว่าวรรณะดินมี  ๗ ประการ  

มีไจยะก็ ๗ ประการ เมืองนี้สิทธินักแล กล่าวเท่านั้นแล้วก็เจียรจาปุจฉาโจทนาซึ่งกันไปมาด้วยนานา
ต่างๆ แล้วก็ลงมาสู่เวียงนั้นแล กั้นสร้างเวียงแล้วทั่วบรมวลแล้วเมื่อนั้นพระระสีเจ้าตั้ง ๔ ตนพร้อมด้วย
พระยาง าเมืองแล้วพระยาร่วงก้ห้างเครื่องราชภิเษกแล้วก็หดสรงเกศด้วยต้ ามุทธาภิเษกยังพระยามัง
รายให้เป็นเอกราชยังเวียงเจียงใหม่วันนั้นแล กั้นแล้วก๋ารบวรมวลดีงามแล้ว ก็ส่งให้พระยาร่วงเมือสู่
เมืองสุโขทัยดังเก่า แบ่งดังง าเมืองก็ให้ยู่กับด้วยมังราย นานประมาณเดือน ๑ ส่วนมังรายก็เอาเมียให้
พระยาง าเมืองคน ๑ กับแก้วลูก ๑ เป้นของแต่เจ่นลวจังกราชกับขืนเมืองพรานและเชียงเคียนให้แก่
พระยาง า 

 
หน้า  ๔๙ 
เมืองดังเก่านั้นแล ที่นี้จักจาด้วยห้องนางเทวีแห่งพระยาง าเมืองก่อนแล หากว่านางเทวีรู้

ข่าวสารว่าพระยาง าเมืองไปเอาเมียอยู่เมืองเจียงใหม่ปุ้นว่าอ้ันนางก็มีก าโกรธเคืองเกี๊ยดมากนักจึงออก
พากว่าจักไปตวยฆ่าเมียน้อยแห่งพระยาง าเมืองเสียว่าอ้ันก็รวดขึ้นขี้ม้าออกจากเวียงไปรวดไปตายอก
แตกยังกลางทางนั้นแล ส่วนว่าเสนาอามาตย์ทั้งหลายก็เอาข่าวสารเมือไหว้สาพระยาง าเมืองทุก
ประการนั้นแล  ส่วนง าเมืองก็เอาข่าวสารอันนางเทวีตายไปกล่าวแก่เอกราชมังรายทุกประการส่วนมัง
รายก็ส่งให้ง าเมืองเมือหาเมืองตนดังเก่านั้นแล  ส่วนง าเมืองเมือรอดเมืองตนแล้วก็ส่งสกานนางเทวีเสีย
แล้วก็อยู่เสวยราชสมบัติในเมืองพะยาวนามดังท้าวพระยาทั้งหลายมาแต่ก่อนก็เตียนย่อมขึ้นอุปัฏฐาก
พระมหาธาตุเจ้าจอมตอง ก็เวนมิลักขุ ๗๐ ครัวให้ตานแก่พระธาตุเจ้าตามดังท้าวพระยาทั้งหลายมาแต่
ก่อนนั้นแล ท้าวก็อยู่เมืองพะยาวได้ ๖ ปีแล้วก็ลงไปอยู่เมืองงาวจึงไว้ค าแดงอยู่รักษาเมืองพะยาวให้
เป็นนาหลังแห่งท่านแล กั้นง าเมืองทุกตติ 

 
หน้า  ๕๐ 
ค าแดงก็ได้เสวยเมืองพะยาวแทนพ่อตนนั้นแล รอดสักราชได้ ๖๘๐ ตัว ปีเปิกสง้า ขุนเครือ

ลุกเมืองนายมาปองเอาเมืองเจียงใหม่ ท้าวค าฟูอยู่ไม่ได้จึงหนีไปเปิ่งขุนสงครามตนที่ยังเมืองเจียงราย  
ท้าวทั้ง ๒ จึงมาชักเอาท้าวค าแดงเมืองพะยาว ค้าเสิกแล ค าแดงจึงให้พวกน้อยค าลือต๋นลูกไปนั้นแล  
กั้นไปชนะข้าเสิกแป้แล้วก็คืนมาหาเมืองต๋นแล้ว หากว่าพวกลือเมือรอดเมืองพะยาวแล้วก็เล่าเนื้อและ
ราชสาร์นไปหาขุนสงครามเจียงรายขอเอานางแก้วปอตา  ลูกขุนสงครามมาเป็นเมียพวกน้อยค าลือแล 
ส่วนขุนไชยสงครามก็ให้คนมาตามนาง ๓ ร้อยครัวเอามาตั้งไว้เมืองแช่พรานแล เจียงเคียน ส่วนค าแดง
ก็ให้พวกน้อยค าลือเป็นอุปราชาแห่งต่นนั้นแล กั้นท้าวค าแดงทุกตติพวกน้อยค าลือก็ได้เสวยเมืองแทน
นั้นแล ส่วนว่าราชวงศากินเมืองพะเยาวสืบสืบกันมาคณะณาจ๋าด้วยท้าวพระยาทั้งหลายตั้งแต่ง าเมือง
มารอดพระยาเมืองยี่ได้ ๑๑ เจ่นท้าวก็ย่อมกินเมืองพะยาว 

 
หน้า ๕๑ 
ทุกตนแล  รอดตติยะสักราชได้ ๘๔๙ ตัวปีเมืองเม็ดสาสนาล่วงแล้วไปได้ ๒๐๓๐ ปี เดือน 

๘ เพ็ญ ยามตูดจ้าย เมื่อคืนพระยานาคเอาค าออกมาให้ ๒ เถ้า(เฒ่า)แก่อันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านขายกิน



๕๖ 
 

เลี้ยงชีวิตแห่งตน พระเจ้านิพพานไปได้ ๒๐๓๐ ปีน้ านักค าทั้งมวลมี  ๔ แสน ภายสิบหมื่น ๕  ร้อยเอา
ออกมาไว้กลางสระหนองนั้นแล้วก็เนรมิตเป็นชายผู้ ๑ นุ่งเสื้อขาวผ้าขาวขึ้นไปสู่เรือน ๒ ขา แล้วก็
เล่าขียาอ้ันพระพุทธเจ้าได้สั่งไว้ว่า ให้ ๒ ขาได้สร้างพระพุทธรูปเจ้าทุกประการนั้นแล แล้วก็ส าแดงให้  
๒ ขาได้หันแทงค าอันเอาออกมาไว้ยังหนองนั้นให้ได้หันแล้วก็เนรมิตยังพระพุทธรูปเจ้าให้ใหญ่เท่าพระ
เจ้ากกุสันธะสูง ๓๒ ศอก แล้วก็เนรมิตตัวให้เป็นนาคเอาหินก้อนอันพระพุทธเจ้านั่งแล้ว เหยียบเป็น
รอยพระบาทนั้นออกส าแดงให้เห็นแล้วก็หนีเมือสู่เมืองนาคดั่งเก่าวันนั้นแล ส่วนพระยานาคก็เตียน
ยอมออกมาไจ (ออกมาตรวจเยี่ยม) พระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้ขาดว่าคนทั้งหลายยังเอากันไหว้สากินตาน
ครบย าอยู่ไม่ได้ขาดเป็นดังลือจาว่าอั้นแล้วก็จึงออกเรียบเล็งผ่อกอยดูทุกเมือแลที่ว่าคน 

 
หน้า  ๕๒ 
ทั้งหลายเห็นนาคออกยังดอยแลยังกว้านนั้นคือหากเป็นพระยานาคตัวนี้แล  ๒ ขาถมสระ

มุจจรินคือว่าหนองเอ้ียงนานได้ ๒ ปีปลาย  ๗ เดือนจึงสูงขึ้นเสมอแผ่นดินแล  ๒ ขาพากันปั้นดินกี่คือ
ก้อนอิฐได้แสน ๑  ยินล าบากใจนักจึงจ้างคนทั้งหลายปั้นได้ ดินกี่แถม ๓ แสน  หมดค า ๒ ร้อยน้ านัก
แล  ในกาลนั้นพระยายอดเป็นมหากษัตริย์เจ้าแผ่นดินเสวยราชสมบัติเมืองพิงเจียงใหม่และพระยา
เมืองยี่กินเมืองพะยาวแล  หากว่า ๒ ขาปั้นดินกี่แลเผาบวรมวลแล้วมารอดถึงปีล้วงไก้ตติยสักราชได้  
๘๕๓  ตัวสาสนาล่วงแล้วได้  ๒๐๓๔ ปี เดือน  ๘ เพ็ญ เม็งวัน  ๔  ไท เมืองเหม้ายามกองงาย  ขา  ๒  
คนผัวเมียก็แรกก่อยังพระพุทธรูปเจ้าต๋นหลวงอยู่มาได้ ๔  ปี ดับเหม้าพระยาเมืองยี่ก็ทุคคติปีนั้นพระ
ยาเมืองยอดก็ทุคคติปีนั้นในดับเหม้าเดือน  ๑๒  เพ็ญเม็งวัน ๑ ไทย เปิกยี พระเมืองแก้วได้นั่งแท่น
แก้วเป็นมหากษัตริย์เมืองเจียงใหม่แล้วให้พระยาหัวเคียนไปกินเมืองพะเยาในปีรวายสี กินเมืองได้  
๒๐  ป ีก็ทุคคติ พระยาเมืองแก้ว 

 
หน้า ๕๓ 
ให้พระยาเมืองตู้ไปกินเมืองพะเยาในปีเปิกยี่  ๒ ขาแรกก่อพระพุทธรูปเจ้าแต่ปีร่วงไก้ อายุ

ผู้ผัวได้  ๕๔  อายุผู้เมียได้  ๕๑  ตั้งแรกก่อพุทธรูปเจ้ามาถึงปีกาบสันเดือน  ๘ เพ็ญ จึงก่อแล้วแล 
รวมทั้งมวลก่อนานได้  ๓๓ ปี จึงแล้วแล  ในค า  ๔  แสนนั้น จ้างทั้งมวลยังค า ๒ พัน จึงจ้างท่านตีใส่
คอมปอกุมหัวลงรอดคางเบื้อง ๑ แล  ยามแป๋งขะเบ็ดหน้านั้นพระยาอินทร์ก็ลงมาช่วยแป๋งขะเบ็ดหน้า
ให้งามแล หมดหางหมื่น  ๑  หมดน้ ารัก  ๓  แสน  หมดปูนล้าน หมดน้ าอ้อยล้านปลาย ๑ หมื่น ซื้อ
หมดค าร้อย ๑ พอสร้างพุทธรูปเจ้าแล้วพระยาเมืองตู้ต๋นเป็นเจ้าเมืองพะเยาจึงน าเอาโกฐากมหานา
บุญอันได้สร้างพระพุทธรูปเจ้าไปกราบบังคมทูลถวายถึงมหากษัตริย์พระเมืองแก้วเจียงใหม่  เล่าแต่
ต้นถึงปลายให้อาชญาได้แจ้งทุกประการ ส่วนพระยาเมืองแก้วเจ้าท่านก็มีพระราชศรัทธาประสาธะ
ยินดีมากนักก็จึงปงค าในออก  ๓ พัน เงิน  ๖ พัน  มาปงสร้างยังพระมหาวิหารหลวงนานได้  ๓ ปี จึง
แล้วแล พระเมืองแก้วเจ้าท่านก็จึงปงคนในออกสิบครัว พระเมืองตู้ ก็สิบครัว  รวมทั้งมวลเป็น ๒๐ 
ครัว  เอาถวายเป็นทานไว้อุปัฏฐากพระพุทธรูปเจ้าตราบต่อเต๊า 

 
 
 



๕๗ 
 
หน้า  ๕๔ 
๕๐,๐๐ วัสสา พระเมืองแก้วเจ้าท่านก็มาแบ่งเขตวัด ด้านเหนือเอาตีนดอยจอมทองสุด

เป็นเขต ด้านใต้ตั้งแต่หน้าวัดอุ่นหล้า ตัดไปหาทางวันออกพันวา ด้านวันตก ๕  ร้อย วา เพ่ือว่าจัก
ให้โสตุจะนะบริษัท ให้ตรัสรู้ยังโบราณจารีตแต่สันตติแห่งมหากษัตริย์ตราธิราชอันเป็นปฐมก่อแรก
สร้างมหาพุทธรูปเจ้าอันให้บวรมวลแล้วตามพุทธกิจอันได้ท านายถปันนาไว้เพ่ือว่าจักให้อภัยแก่เนื้อนก
และสัตว์ทั้งหลายอันเข้ามาอาศรัยอยู่ในอันตะพุทธเขตเหตุว่าไม่ให้คนทั้งหลายไปกระท าร้ายยังต้นไม้
และลูกไม้  ดอกไม้และสัตว์เนื้อนกท้ังหลายอันมีในระวงโขงเขตวัดที่นั้นแล นาต่ง (นาทุ่ง) หน้าวัดนั้นก็
เป็นนาพระเจ้าเสี้ยงแลฯ  

ข้าพเจ้าเขียนต านานเมืองพะยาวแล้วจุลศักราชได้  ๑๒๙๐ ตัว ปีเปิกสี เดือน ๙ ลง  ๑ ค่ า 
พร่ าได้วัน ๑ แตร ชื่อข้าต๋นหน้อยพระมหาผล ยอมอาศรัยอยู่ปฏิบัติครูบาโท วัดจันทวิมานค านกวัน
นั้นแล 

พ้ืนต านานเมืองพะเยาคัมภีร์พ้ืนต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า เขียนขึ้นโดย พระ
มหาผล วัดจันทวิมานค านก แต่วัดดังกล่าวไม่ปรากฏชื่อในปัจจุบันว่าเป็นวัดไหน ซึ่งระบุปีที่เขียนเสร็จ
ไว้ในท้ายคัมภีร์ว่า ข้าพเจ้าเขียนต านานเมืองพะเยาเสร็จจุลศักราช ๑๒๙๐ ตัว (พุทธศักราช  ๒๔๗๑) 
ปีเปิกสี (ปีมะโรง) แรม ๑ ค่ า วันอาทิตย์ ตามปีพุทธศักราชดังกล่าว คัมภีร์ฉบับนี้นับถึงปีปัจจุบัน 
(พ.ศ.๒๕๖๒) อายุได้ ๙๑ ปี มีทั้งหมดจ านวน ๑ ผูก มีเนื้อหาจ านวน ๕๔ หน้าลาน วัสดุที่ใช้ในการจาร
ได้แก่ใบลาน จารด้วยอักษรภาษาล้านนา สภาพคัมภีร์สมบูรณ์เกือบทั้งหมด มีเพียงบางบรรทัดที่อักษร
เลือนไปบ้าง แต่ยังสามารถอ่านหรือคงเนื้อความไว้ได้ คัมภีร์ดังกล่าวเป็นลักษณะที่ได้ท าการคัดลอก
มาจกฉบับเก่าอีกที เรียกว่าฉบับหลวง ซึ่งปัจจุบันไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด และมีอายุเท่าไร แต่ฉบับวัดศรี
โคมค า เป็นฉบับที่คัดลอกมาอีกท่ีหนึ่ง ตามข้อความที่ปรากฏในท้ายลานหน้าที่ ๑๙ ว่า  

“บั้งเก๊านี้ข้าพเจ้าตุ๊ไจยาแต้ม บั้งปลายพระแดงแต้มเพราะว่าแต้มภ่ ากัน (พร้อมกัน) ตั้งเก๊า
แต้มวันเดียวกันแล  จุลศักราชได้  ๑๒๙๐  ปีเปิกสีเดือน  ๙  ออก  ๓  ค่ าพร่ าว่าได้วันจันทร์ยามสัน
ตอน (ฉันเพล) แล้วนั้นดีแล”  

จากข้อความนี้แสดงว่ามีการแบ่งกันคัดลอก คือตอนต้น ตุ๊ ใจยา เป็นคนคัดลอก ท่อน
ปลาย พระแดง เป็นผู้คัดลอก ในล้านนาจะเรียกพระสงฆ์ว่า ตุ๊ จะเรียกสามเณรว่า พระ ดังนั้นฉบับนี้
พระกับสามเณรช่วยกันคัดลอก โดยท าการคัดลอกพร้อมๆ กัน เสร็จในเวลาเพล ตรงกับวันจันทร์ แต่
ในลานหน้าสุดท้ายกับปรากฏว่าผู้เขียนชื่อพระมหาผล เป็นผู้เขียนอีกที ส่วนปีที่เขียนตรงกัน 

การศึกษาใช้วิธีการปริวรรต จากอักษรล้านนาเป็นอักษรไทย และแปลความหมายจาก
ภาษาล้านนาไทยเป็นภาษาไทยกลางอีกทีหนึ่ง ผลการปริวรรตพบว่าคัมภีร์พื้นต านานเมืองพะเยา แบ่ง
เนื้อหาออกเป็น ๔ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ ตั้งแต่ หน้าลานที่ ๑ - ๑๓ ได้ถึงเล่าประวัติความเป็นมาของราชวงศ์ลวจังกราช
ตั้งแต่เมืองหิรัญเงินยางเชียงแสนในลักษณะนิทานปรัมปรา กล่าวถึงการโอปปาติกลงมาจากสวรรค์
ของลวจักกราช และได้มาครองเมืองเชียงแสน และได้แผ่ขยายอณาจักรออกไปอีกหลายเมือง 
ในตอนนี้ได้ปรากฏหลักค าสอนซึ่งเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติของกษัตริย์องค์ต่อๆ มาในหน้าที่ ๘ 



๕๘ 
 

เป็นค าสอนที่เสมือนพ่อสอนลูก มีทั้งหมด ๑๒ เป็นค าสอนที่ใช้การเปรียบเทียบเปรียบเปรย เน้นหลัก
ความสามัคคี การเพียร ความอดทน การเสียสละ การรู้จักให้ ความพอประมาณ และการเจรจา
ประสานไมตรี 

ตอนที่ ๒ ต้ังแต่หน้าลานที่ ๑๔ - ๓๐ เป็นช่วงที่มีใจความส าคัญ เนื่องจากได้กล่าวถึงการ
แยกตัวออกมาตั้งเมืองภูกามยาว หรือพะเยา ของขุนศรีจอมธรรม ได้กล่าวถึงการเลือกชัยภูมิ ส าหรับ
ตั้งเมือง ซึ่งมีชัยมงคลโดยมีแม่น้ าสายตาเป็นส าคัญ และปรากฏว่าเคยเป็นที่ตั้งเมืองมาก่อนแต่ร้างไป 
เมื่อได้ท าการบูรณะคูเมืองประตูเมือง และได้ท าการสถาปนาขุนศรีจอมธรรมให้ครองเมืองพะเยาเสร็จ
แล้วได้มีการวางระบบการบริหารบ้านเมือง มีการส ารวจก าหนดเขตแดนเมือง เมืองบริวารที่อยู่
โดยรอบ จ านวนประชากรทั้งในและนอกก าแพงเมือง และการวางหลักการปกครองบ้านเมือง  ซึ่ง
เปรียบเสมือนนโยบายและกฎหมายในการปกครอง ซึ่งในตอนดังกล่าวถือว่าเป็นใจความส าคัญ  
เพราะเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงหลักการปกครองบ้านเมืองของพะเยาในอดีต   

หลักการปกครองที่ปรากฏในตอนนี้ได้แก่ หลักปาเวณียธรรม ๗ ข้อซึ่งรวมเนื้อหาที่ใช้ใน
การปกครองที่เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญ ครอบคลุมทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม การบริหาร การปกครอง  
การทูต กฎหมายการตัดสินความ ซึ่งหลักปาเวณียธรรมดังกล่าวถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองที่ใช้สืบ
ทอดมาแต่ครั้งอดีตและใช้ต่อๆ กันมา นอกจากนี้ยังปรากฏหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น หลักปริ
หาณิยธรรม ๗ ประการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปกครองบ้านเมือง
ในอดีตของเมืองพะเยา 

ตอนที่ ๓ ตั้งแต่หน้าลานที่ ๓๑ - ๕๐ เล่าถึงประวัติของกษัตริย์องค์ส าคัญของเมืองพะเยา 
คือ พญาเจืองธรรมิการาช และพญาง าเมือง  โดยเฉพาะพญาง าเมืองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่นัก
ประวัติศาสตร์ยอมรับว่ามีตัวตนในประวัติศาสตร์ มีหลักฐานทางโบราณคดี เช่น หลักศิลาจารึกได้
กล่าวถึงไว้ชัดเจน นอกจากนี้เนื้อหาในช่วงนี้ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ๓ อาณาจักร คือ 
อาณาจักรเชียงราย อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา ได้กล่าวถึงตอนที่พญามังรายมาตัดสินคดี
ระหว่างพญาร่วงและอาณาจักรสุโขทัย และพญาง าเมืองแห่งอาณาจักรพะเยา และได้กล่าวถึงการมี
ส่วนร่วมของพญาร่วงและพญาง าเมือง ในการไปช่วยวางผังเมืองเชียงใหม่ร่วมกับพญามังราย 

ตอนที่ ๔ ตั้งแต่หน้าลานที่ ๕๑ - ๕๔ ในตอนท้ายของคัมภีร์พื้นต านานเมืองพะเยาได้เขียน
ถึงประวัติการสร้างพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่ เมืองพะเยา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับการให้ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และความสัมพันธ์ระ
หว่าเมืองพะเยาและอาณาจักรล้านนา 

โดยสรุป คัมภีร์พ้ืนต านานเมืองพะเยาเป็นต านานที่คัดลอกสืบต่อกันมา เนื้อหาส่วนใหญ่
เล่าถึงการสร้างบ้านแปงเมืองของกษัตริย์ในอดีตนับแต่เมืองหิรัญเงินยากเชียงแสน จนมาถึงเมือง
พะเยา กล่าวถึงการเลือกชัยภูมิที่ตั้งเมือง การแบ่งเขตการปกครอง การวางรูปแบบการปกครอง โดย
ใช้หลักประเวณียธรรม และหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในการปกครอง และแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่าวงพระพุทธศาสนากับสถาบันกษัตริย์ในอดีตด้วย 
 

   



 

บทท่ี ๓ 

วิเคราะห์หลักการปกครองบ้านเมืองและหลักพุทธธรรม 
ด้านการปกครองบ้านเมืองที่ปรากฏในคัมภีรต์ านานเมืองพะเยา 

จากการปริวรรตคัมภีร์ต านานเมืองพะเยาฉบับวัดศรีโคมค า ซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณที่ได้
คัดลอกสืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต ได้ปรากฏหลักการปกครองบ้านเมืองของกษัตริย์ที่ปกครองเมือง
พะเยาในอดีตที่ปกครองบ้านเมืองสืบๆ ต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ปรากฏการสั่งสอนหลักการปกครอง
ในลักษณะสายเลือดสืบทอดในลักษณะของราชวงศ์ เป็นองค์ความรู้ที่บรรพบุรุษสั่งสอนและปฏิบัติสืบ
ต่อกันมา นอกจากนี้ยังปรากฏการน าหลักพุทธธรรมมาใช้เป็นหลักในการปกครอง มีคติความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาสอดแทรกในหลักปกครองอยู่ด้วย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงรูปแบบในการ
ปกครองบ้านเมืองของกษัตริย์พะเยาในอดีตว่าทรงใช้หลักการปกครองแบบไหน และทรงใช้หลักพุทธ
ธรรมในเรื่องใดมาเป็นหลักในการปกครอง ซึ่งจากการศึกษาปรากฏผลดังนี้ 

๓.๑ หลักการปกครองบ้านเมืองที่ปรากฏในคมัภีร์ต านานเมืองพะเยา 

จากการศึกษาคัมภีร์ต านานเมืองพะเยาฉบับวัดศรีโคมค า พบว่าในคัมภีร์ต านานเมือง
พะเยาได้สะท้อนให้เห็นรูปแบบการปกครอง ดังนี้ 

๓.๑.๑ ความเชื่อในหลักสมมติเทพ 
จากการปริวรรตในหน้าที่ ๑ ของคัมภีร์พบว่า ความเชื่อของชาวล้านนาในอดีตมีคติความ

เชื่อเกี่ยวกับสมมติเทพ โดยได้ยกย่องผู้ที่จะมาปกครองบ้านเมืองว่าเป็นเทพอยู่บนสวรรค์มาก่อน แล้ว
มีความประสงค์ที่จะลงมาเพ่ือปกครองบ้านเมืองในโลกมนุษย์เพ่ือยกย่องพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
ตราบ ๕ พันปี ดังความตอนนี้ว่า  

“....ตี่นี้จักกล่าวต านานแห่งพระยาภุมมเทวดาตนชื่อว่า ลวจังกภุมมเทวราช ตนมัก
ใคร่หื้อเป็นคุณในพุทธศาสนาจิงเล็งแลดูในเมืองคนหัน ศาสนาพระพุทธเจ้าจักตั้งอยู่ใน
เมืองยวนตราบ ๕,๐๐๐ พระวัสสาดังอ้ัน ลวจังกภุมมเทวราช จิงมันตนาเจียรจากับด้วย 
ภริยาเมียรักแห่งตนว่า ภัทเท ดูกรานางกาละอันนี้ก็เป็นกาละอันควรรา (เรา) ทั้งสองลง
เมือเป็นท้าวพระยาในเมืองคน เลือกยกยอยังศาสนาพระพุทธเจ้าควรจ๊ะแล.....” 

จากข้อความตอนนี้ได้ยกย่อง ลวจังกราช ซึ่งถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์แห่งเมืองหิรัญเงินยาง
เชียงแสนว่าเป็นเทพบนสวรรค์มาก่อนแล้วได้โอปปาติกะ คือ การลงมาเกิดโดยไม่ปรากฏว่าเป็นลูก
ของใคร แต่กล่าวถึงในลักษณะปาฏิหาริย์ ซึ่งหลักการยกย่องกษัตริย์ว่าเป็นสมมติเทพยังคงปรากฏอยู่
ทั่วไปในคัมภีร์ประเภทต านาน และความเชื่อดังกล่าวยังปรากฏมาจนถึงปัจจุบัน 

 



๖๐ 

๓.๑.๒  หลักการปกครองบ้านเมือง 
ปรากฏตอนหนึ่งในหน้าที่ ๘ – ๑๐ ตอนที่ลูกของลวจังกราชทั้ง ๓ คนพ่ีน้องได้พากันไป

ดักจับปูที่ออกอาละวาดกัดกินต้นข้าวในนาของชาวเมือง ในต านานได้บอกว่าเป็นปูขนาดใหญ่ ๓ ตัว 
หนีเข้าไปในรูผา ผู้เป็นพ่ีชายทั้งสองคนต้องการที่จะสร้างผลงานจึงบังคับให้น้องไปท ากับดักไว้ท้ายน้ า
อ้างว่ากลัวปูจะหนีไปทางนั้น ถึงแม้น้องจะไม่เห็นด้วยพยายามทัดทานแต่ก็ไม่เป็นผลจึงต้องยอมไป
ตามค าพ่ีชาย แต่พ่ีชายทั้งสองพยายามขุดปูจนค่ าแต่ไม่ส าเร็จขากลับ ไม่ได้เรียกน้องชายให้กลับด้วย
ทิ้งให้อยู่จนค่ ามืด พอน้องชายมาหาพ่ีชายทั้งสองไม่เจอจึงกลับไปพ้องผู้เป็นบิดาคือ ลวจังกราช ซึ่ง
ในตอนนี้ท้าวลวจังกราชได้ทรงตักเตือนสั่งสอนลูกทั้ง ๓ คือ  

“....กั้นพระยาตนพ่อได้รู้เหตุอันนั้นแล้วก็จิงเจียรจาสั่งสอนลูกแห่งตนว่าเจ้าทั้งหลายยัง
หวังเป็นท้าวพระยาเมื่อหน้าอย่าละก๋ันบ่ดีหนา  หนีมาบ่เรียกบ่ร้องบ่บอกน้องบ่ดีแล  ผู้รักเท่าหนังปลา
จาด  ผู้จังเท่าสาดกะลา  มืนตาบ่หันหน้าพ่ี  ตี่ตาบ่หันหน้าน้องบ่ดีหนา  ตุหยุมาใส่ต่างหย่าง  พ่องจ่าง
(ช านาญ)เมือบกพ่องถกลงวัง  พ่องรังหื้อได้พ่องไก้หื้อเสีย  พ่องจั๊ก(ดึง)หื้อถี่พ่องตี่หื้อห่างบ่ดีนา  เจ้า
ยี่จั๊ก(ดึง)เมือซ้ายอ้ายจั๊กเมือขวา  ขิงก็ว่าขิงก่า  ข่าก็ว่าขาแกง  อ้ายก็ว่าจักจี่  ยี่ก็ว่าจักแก๋ง  ปิ้งบ่ตัน
สุกป้อยถอดมาจี่บ่ดีแล  จาติท้าวพระยาใช้ไป ที่ใดต้องไต่หื้อสุดขุดหื้อได้  จุงหื้อมีไมตรีติดต่อหื้ออว้าย
หน้าล่อโฟเจียรจากันจิ่งดีแลลูกเหย....” 

<พอพระยาตนพ่อได้รู้เหตุอันนั้นแล้ว จึงได้พูดสั่งสอนลูกแห่งตนว่า เจ้าทั้งหลายหากยัง
หวังเป็นท้าวพระยาในภายหน้าอย่าทิ้งกันไม่ดี หนีกลับมาไม่เรียกไม่ร้องไม่บอกน้องไม่ดี  คนรักเท่า
หนังปลาจาด คนชังเท่าสาดกะลา, ลืมตาไม่เห็นหน้าพ่ี ตี่ตาไม่เห็นหน้าน้องไม่ดี, ตุหยุมาใส่ต่างหย่าง,  
บางคนช านาญทางบก แต่บางคนกับดึงลงน้ า, บางคนยุให้ได้ บางคนยุให้เสีย, บางคนดึงให้ถี่ บางคนตี่
ให้ห่างไม่ดี, น้องดึงไปทางซ้าย พ่ีดึงไปทางขวา, ขิงก็ว่าขิงรา ข่าก็ว่าข่าแรง , พ่ีบอกจะจี่ น้องกับบอก
ว่าจะแกง, ปิ้งยังไม่ทันสุก กับถอดออกมาจี่ไม่ดีแล, ชาติท้าวพระยาใช้ไปที่ใดต้องไปให้สุด ขุดให้ได้, จง
ให้มีไมตรีติดต่อ ให้หันหน้าเข้าหาเจรจากันจึงดีแลลูกเหย> 

ซึ่งจากค าสอนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงหลักในการปกครองแบบพ่อสอนลูก โดยพยายาม
สั่งสอนให้ลูกได้รักใคร่สามัคคีกันโดยบอกกับลูกทั้งสามว่า ไปภายภาคหน้าถ้ายังหวังจัก เป็นท้าวพระ
ยาจงอย่าทิ้งกัน  และได้กล่าวค าสอนเป็นข้อ คือ   

1. ผู้รักเท่าหนังปลาจาด ผู้จังเท่าสาดกะลา หมายถึง คนรักเท่าผืนหนังปลา
จาด๑ คนชังเท่าผืนเสื่อ คือ คนรักนั้นมีจ านวนน้อย แต่คนชังนั้นมีมาก ดังนั้นต้องรู้จักสามัคคีกันไว้อย่า
ให้แตกแยกกัน 

2. มืนตาบ่หันหน้าพี่ ตี่ตาบ่หันหน้าน้อง หมายถึง ลืมตาไม่เห็นหน้าพ่ี ตี่ตา
(ถ่างตา) ไม่เห็นหน้าน้อง คือคนที่ไม่เห็นแก่หน้าพี่หน้าน้อง ท าตามใจตัวเองมากเกินไปไม่ดี ต้องให้รู้จัก
รักพ่ีรักน้องมีความรักใคร่สามัคคีกัน 
                                                           

๑ ปลาจาด หมายถึง ปลาพื้นเมืองชนิดหนึ่งมีขนาดไม่ใหญ่ เมื่อเทียบกับเสื่อที่สานจากไม้ไผที่มีขนาด
ใหญ่กว่าหลายเท่า 



๖๑ 

3. ตุหยุมาใส่ต่างหย่าง หมายถึง ของมีขนาดเล็กเอาของใหญ่มาใส่ไม่สมควร 
คือท าอะไรให้พอดี อย่าท าอะไรเกินก าลังของตัวเอง 

4. พ่องจ่าง (ช านาญ) เมือบกพ่องถกลงวัง หมายถึง บางคนถนัดทางบก แต่
กลับดึงไปทางน้ า คือ การใช้คนต้องให้เป็นไปตามความถนัด มิใช้ถนัดอีกอย่างแต่ไปใช้อีกอย่าง 

5. พ่องรังหื้อได้พ่องไก้หื้อเสีย หมายถึง บางคนยุให้ได้ แต่บางคนก็ยุให้เสีย 
คือ บางคนก็สนับสนุนในทางที่ดี แต่บางคนก็สนับสนุนในทางที่เสีย ดังนั้นผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองต้อง
ตรึกตรองให้ดี 

6. พ่องจั๊ก(ดึง)หื้อถี่พ่องตี่ห้ือห่างบ่ดีนา หมายถึง บางคนขยับให้ถี่เข้า แต่บาง
คนก็มาท าให้ห่างออกไปอีก คือ คนมีท้ังที่ปรารถนาดีและปรารถนาร้าย ผู้ปกครองจึงต้องระมัดระวัง 

7. เจ้ายี่จั๊ก (ดึง) เมือซ้ายอ้ายจั๊กเมือขวา หมายถึง คนน้องดึงไปทางซ้าย คน
พ่ีดึงไปทางขวา คือ การบริหารที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความแตกแยก 

8. ขิงก็ว่าขิงก่า ข่าก็ว่าขาแกง หมายถึง ขิงก็บอกว่าขิงมีรสแรง ข่าก็บอกว่า
ข่าก็มีรสแรงเหมือนกัน หมายถึงต่างคนต่างไม่ยอมกัน ผลสุดท้ายก็น าไปสู่ความแตกแยก 

9. อ้ายก็ว่าจักจี่ ยี่ก็ว่าจักแก๋ง หมายถึง พี่บอกว่าจะปิ้ง แต่น้องกลับบอกว่าจะ
แกง เข้าลักษณะของการมีความคิดเห็นที่แตกแยกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ย่อมน าไปสู่ความขัดแย้ง 

10. ปิ้งบ่ตันสุกป้อยถอดมาจี่บ่ดีแล หมายถึง ปิ้งยังไม่ทันสุก ก็รีบถอดเอามาจี่
ไฟ  คือ การเป็นคนใจร้อนไม่มีความอดทน 

11. จาติท้าวพระยาใช้ไป ที่ใดต้องไต่หื้อสุดขุดหื้อได้ หมายถึง ท้าวพระยาใช้
ให้ไปท างานที่ใด ก็ต้องท าให้ถึงที่สุด คือ เมื่อผู้เป็นนายใช้ให้ไปท างานก็ต้องทุ่มเทท าให้เต็มก าลังจนถึง
ที่สุด อย่าท้อถอยในขณะท างาน 

12. จุงหื้อมีไมตรีติดต่อหื้ออว้ายหน้าล่อโฟเจียรจากัน หมายถึง จงให้มีไมตรี
จิต หันหน้าเข้าหาเจรจากัน คือการใช้หลักในการเจรจาเพ่ือหาข้อตกลงกัน 

ซึ่งหลักการทั้ง ๑๒ ข้อนี้ถือได้ว่าเป็นหลักการปกครองที่ท้าวลวจังกราชได้ทรงสั่งสอน
ให้กับลูกทั้ง ๓ ของพระองค์ เพ่ือใช้เป็นแนวในการปกครองบ้านเมืองสืบไปในภายภาคหน้า โดยกล่าว
ไว้ชัดเจนว่า ถ้าหากหวังจักเป็นท้าวพระยาในภายหน้าจงอย่าทิ้งกัน และให้มีหลักการทั้ง ๑๒ ข้อนี้ 

๓.๑.๓  หลักการเลือกชัยภูมิเพื่อตั้งเมืองพะเยาของพ่อขุนศรีจอมธรรม 
ปรากฏในหน้าที่ ๑๔ – ๑๗  ได้กล่าวถึงหลักการในการเลือกพ้ืนที่ในการตั้งเมืองของพ่อ

ขุนศรีจอมธรรมปฐมกษัตริย์ของเมืองพะเยา และการประกอบพิธีกรรมในการตั้งเมือง ดังนี้ 
ในหน้าที่ ๑๔ ได้กล่าวถึงตอนที่ขุนเงินซึ่งครองเมืองหิรัญเงินยางเชียงแสนแทนผู้เป็นบิดา  

และมีลูกสองคน คือ ขุนชิน กับขุนศรีจอมธรรม ต่อมาได้แบ่งราชสมบัติให้ขุนจอมธรรมไปหาชัยภูมิ
เพ่ือตั้งเมืองใหม่ ด้วยไม่ต้องการเห็นพ่ีน้องต้องมาแย่งชิงราชสมบัติกันเอง เป็นการตัดไฟแต่ต้นลม  
ลักษณะการโยกย้ายเมืองของขุนจอมธรรมเพ่ือมาตั้งเมืองใหม่นั้น มีลักษณะที่ต้องการป่าวประกาศให้



๖๒ 

ผู้คนได้รับรู้ทั่วกัน อีกนัยหนึ่งเปรียบเสมือนการป่าวประกาศศักดาแก่บ้านน้อยเมืองใหญ่ให้รับรู้ ดัง
ความตอนนี้ว่า 

“....ส่วนขุนศรีจอมธรรม  ก็ห้างสักกุละเสนาโยธาแล้วสัมปยุ ครัวทั้งมวล บรมวลพร้อม
แล้วจิงยกออกจากเมืองเงินยางไปด้วยวันยามอันดีแล  ส่วนว่าท้าวตนพ่อก็มีพระราชอาชญาหื้อท้าว
พระยาอันเป็นราชวงศ์และเสนาอามาตย์สุลโยธาแก้วหารทั้งหลายมาตามตวยส่งมากนักเพ่ือหื้อมีราชา
ปรากฏไปทั่วบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั้งมวลแล  ส่วนว่าขุนศรีจอมธรรมแลสกุลเสนาโยธา  ก็มาตามระยะ
คาวตางนานได้  ๗  คืนจิงมารอดเมืองพะยาว  จิงมาตั้งทัพอยู่บ้านเชียงหมั้น  ที่ข้างดอยจุกหั้นแล  
ท้าวตั้งทัพพักยั้งอยู่ที่นั้นตามปาเวณีแห่งราชวงศา  ท้าวพระยาทั้งหลายมาแต่ก่อน  กั้นท้าวพระยาตน
ใดจักมาเสวยราชสมบัติในเมืองพะยาวที่นี้เตียนย่อมมายั้งบ้านเชียงหมั้นหั้นก่อนเหตุเป็นเก๊าเมืองแต่
ก่อนแล......” 

< ส่วนขุนศรีจอมธรรม ก็ตกแต่งสักกุละเสนาโยธาอันประกอบด้วยเครื่องทั้งมวล บรมว
ลพร้อมแล้วจึงยกออกจากเมืองเงินยางไปในวันยามอันดีแล ส่วนว่าท้าวตนพ่อก็มีพระราชอาชญาให้
ท้าวพระยาอันเป็นราชวงศ์และเสนาอามาตย์สุลโยธาแล้วหารทั้งหลายมาตามส่งเสด็จเป็นจ านวนมาก  
เพ่ือให้มีราชาปรากฏไปทั่วบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั้งมวลแล ส่วนว่าขุนศรีจอมธรรมและสกุลเสนาโยธา ก็
เดินทางมาตามระยะทางนานได้ ๗ คืน จึงมาถึงเมืองพยาว จึงมาตั้งทัพอยู่บ้านเชียงหมั้น ที่ข้างดอยจุก 
ท้าวตั้งทัพพักอยู่ที่นั้นตามประเพณีแห่งราชวงศาท้าวพระญาทั้งหลายแต่ก่อน หากท้าวพระยาตนใด
จักมาเสวยราชสมบัติในเมืองพยาว ก็ย่อมมาหยุดพักที่บ้านเชียงหมั้นก่อน เหตุเป็นเมืองแรกมีมาแต่
ก่อนแล> 

ความตอนนี้นอกจากแสดงให้เห็นถึงการประกาศศักดาของพ่อขุนจอมธรรมในระหว่างที่
เดินทางมายังเมืองพะเยาแล้วยังแสดงให้เห็นว่าเมืองพะเยาเคยเป็นเมืองเก่ามาก่อน  และบริเวณบ้าน
เชียงหมั้นก็เคยเป็นที่ตั้งเมืองเก่า  ซึ่งเป็นราชประเพณีของเจ้าเมืองในอดีตที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาว่าหาก
ผู้ใดจะมาครองเมืองพะเยาจะต้องมาหยุดพัก ณ ที่แห่งนี้ก่อนๆ ที่จะเข้าสู่ตัวเมืองพะเยา แล้วจึงแต่งตั้ง
ให้ผู้ที่มีความช านาญในการเลือกชัยภูมิไปท าการส ารวจเพื่อที่จะตั้งเมืองต่อไป 

“....ก็แต่งเสนาผู้จื่อว่า พันธุเสนากับปโรหิตผู้ชื่อสามผญ๋า  หื้อได้เข้าไปเลียบเล็งผ่อดูยังวอ
เวียงเจียงแก่นทั้งมวลยังจักมีไจยยะภูมิ รู้ว่าบ่มีนั้นจา  ส่วนว่าท้าวก็ยั้งอยู่หั้น หลายวันในฐานะที่นั้นก็
เป็นอันไกลน้ านัก  ท้าวก็หื้อขุดเหมืองเอาแม่สายตาหื้อไหลเข้ามาวันออกบ้านเชียงหมั้นหื้อริพล ช้าง 
ม้าได้อาบได้กินในฐานะท่ีนั้นลวดได้ชื่อว่าแม่เหมืองมาตราบบัดเดียวนี้แล  

 ส่วนว่าเสนาผู้ชื่อว่าพันธุเสนาและปโรหิตผู้ชื่อว่าสามผญ๋า  ก็ปากั้นไปพิจารณาดูยังที่อัน
จักเป็นมงคลแลบ่เป็นมงคลก็เขิงเอาหื้อรู้กระบวนเวียงทั้งมวลลวงกว้างมี พันวา  ลวงยาวมี  พันปลาย
สองร้อยวา  คือลึก  ๗  วา  ประตูมี  ๘  ประตู เวียงสูงหนวันตกต าหนวันออก  สระใหญ่มีหนอีสาน  
สระใหญ่มีหนพายัพ  ก็รู้ว่าหากเป็นไจยมงคลอันประเสริฐ  เวียงตั้งอยู่ที่หางดอย  สุดมีไม้  ๓  ต้นอยู่
ริมประตูวันออกเวียงตั้งอยู่ฐานะที่นี้ตามหูราว่านามราชสี นามสิหราช  แล้วก็เอาเนื้อความตั้งมวลคืน
เมือไหว้สา.....” 

 



๖๓ 

< ก็แต่งเสนาผู้ชื่อว่า พันธุเสนากับปุโรหิตผู้ชื่อว่า สามผญ๋า ให้ได้ไปเลียบเล็งดูยังเวียงเจียง
แก่นทั้งมวล ว่ายังจักมีชัยภูมิ หรือว่าไม่มี ส่วนว่าท้าวก็หยุดพักอยู่ตรงนั้นหลายวัน บริเวณที่ตรงนั้นก็
ห่างไกลแม่น้ ามาก ท้าวก็ให้ขุดล าเหมืองเอาน้ าจากแม่น้ าสายตา๒ ให้ไหลเข้ามาด้านวันตะวันออกบ้าน
เชียงหมั้น ให้ริพล ช้าง ม้าได้อาบได้กิน บริเวณท่ีตรงนั้นเลยได้ชื่อว่า แม่เหมืองมาจนถึงทุกวันนี้แล 

ส่วนว่าเสนาผู้ชื่อว่าพันธุเสนาและปุโรหิตผู้ชื่อว่าสามผญ๋า ก็พากันไปพิจารณาดูยังที่อันจัก
เป็นมงคลและไม่เป็นมงคล ก็วัดพ้ืนที่ให้รู้กระบวนเวียงทั้งมวลด้านกว้างมี ๑,๐๐๐ วา ด้านยาวมี 
๑,๒๐๐ วา คูเมืองลึก ๗ วา ประตูมี ๘ ประตู เวียงสูงด้านตะวันตกถึงตะวันออก สระใหญ่มีด้านทิศ
อีสาน สระใหญ่มีด้านพายัพ ก็รู้ว่าเป็นชัยมงคลอันประเสริฐ เวียงตั้งอยู่ที่บริเวณท้ายดอย มีต้นไม้ ๓  
ต้นอยู่ริมประตูด้านตะวันออกเวียงตั้งอยู่ในที่นี้ ตามโหราบอกว่า นามราชสี นามสิหราช แล้วจึงเอา
เนื้อความท้ังมวลกับไปกราบทูลขุนศรีจอมธรรม>   

 
จากข้อความตอนนี้ท าให้เห็นลักษณะในการเลือกชัยภูมิที่จะตั้งเมือง คือ เป็นบริเวณที่อยู่

ติดกับแหล่งน้ า มีพ้ืนที่กว้าง ๑,๐๐๐ วา ยาว ๑,๒๐๐ วา  มีคูเมืองลึก ๗ วา และมีประตูเมืองถึง ๘ 
ประตู เข้าตามหลักโหราว่าเป็น นามสิหราช หรือนามราชสีห์ เหมาะแก่การตั้งเมือง ซึ่งจากการศึกษา
ประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปงเมืองของกษัตริย์ในอดีตสิ่งแรกที่ต้องค านึงถึงคือการมีแหล่งน้ าที่
เพียงพอ เนื่องจากสังคมอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม ต้องอาศัยน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการท าการเกษตร  
ดังนั้นการมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่จึงถึอว่าเป็นชัยภูมิที่เป็นมงคลในการตั้งเมือง นอกจากนี้การมีคูคลอง
ล้อมรอบ เพ่ือป้องกันข้าศึกที่จะมารุกรานก็ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ ในการตั้งเมืองพะเยาก็ค านึงถึงคู
เมืองและแนวภูเขาท่ีเปรียบเสมือนก าแพงธรรมชาติที่คอยป้องกันตัวเมืองจากข้าศึกที่จะเข้ามารุกร้าน 

 
๓.๑.๔ การประกอบพิธีสถาปนาเมืองพะเยา 
หลังจากขุนศรีจอมธรรมได้ทราบเนื้อความที่พันธุเสนาและปุโรหิตชื่อสามผญ๋าได้กราบทูล  

จึงทรงให้ประกอบพิธีกรรมในการสถาปนาเมืองพะเยา ดังปรากฏในหน้าที่ ๑๖ – ๑๗ ความตอนนี้ว่า 

“....ขุนศรีจอมธรรมท้าวก็มีราชอาชญา หื้อเสนาอามาตย์แลปโรหิตผู้ฉลาดหื้อได้ห้างดา
ตกแต่งเครื่องฉลองเมืองตามอุปเทศจิงไปราธนานิมนต์พระสงฆ์คณะทั้งหลายกับทั้งเจ้าตนจักเสวย
เมืองหื้อเข้ามาในหอมณฑปอันประดับงามด้วยพวงมาลัยแลด้วยดอกไม้ห้อยย้อยไว้แล้ว ก็ให้เรียงราย
ผะผาย ข้าวตอกดอกไม้ ของหอม รอดจุก า ผะทีปธูปเทียนจุดตามไปให้รุ่งเรืองงามแล้วให้ไปน าเอา
มายังสิริรุทกมงคลมีเสวาสิลเป็นต้น ในรัตตนะสุวรรณราชาฏะมาเป็นมงคลแล้วไปฝังไว้ประตูเมืองและ
ประตูคุ้มน้อย  แล้วเอาสิริรุกขนามะ มาฝังไว้แปงเสาประตูเวียงตั้ง ๘ แล้วก็อาราธนาพระสงฆ์สูตร
มนต์ทั้งมวล มีอานาตายสูตร อัตถิอุณหัสสะวิไจย ทั้งมวลสุตรไจยตั้ง ๗ แลมหาสมัยและมหาสันติง 
และสักกปัญหา เอาตั้งแต่  อถ  โข โส ภควา ทั้งมวลแล้วสูตรวชิรประการทั้งมวล ๗ คาบ แล้วหื้อได้ปู
จาท้าวทั้ง ๔ เสียก่อนแล้วหื้อแป๋งซะตวง  ๘  อัน ใส่เครื่องร้อยจุซะตวง กั้นว่าสูตรมนต์แล้วหื้อส่งออก
ไป ๘ ทิศ หื้อปล่อยนก ปล่อยปลา สัตว์ทั้งหลาย ๔ ตีน ๒ ตีน แล้วเอาครัวตานถวายแก่พระสงฆ์เจ้าจุ
ตนแล้วหยาดน้ าไปหาท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ เทวบุตรเทวดา อินตาพรหมทั้งหลาย แล้วเสนาอามาตย์
                                                           

๒ แม่น้ าสายตา ปัจจุบันคือแม่น้ าอิง 



๖๔ 

ทั้งหลายก็เวนราชสมปัตติ บ้านเมืองทั้งมวลหื้อแก่ท้าวศรีจอมธรรมหื้อได้เป็นใหญ่เสวยราชสมบัติ
บ้านเมืองทั้งมวลหื้อได้เป็นเจ้าแก่ปัชชานะราชทั้งหลาย.....” 

<ขุนศรีจอมธรรมก็มีราชอาชญา ให้เสนาอ ามาตย์และปุโรหิตผู้ฉลาดให้ได้ห้างดาตกแต่ง
เครื่องฉลองเมืองตามอุปเทศจึงไปอาราธนานิมนต์พระสงฆ์คณะทั้งหลาย กับทั้งเจ้าผู้จักเสวยเมืองให้
เข้ามาในหอมณฑปอันประดับงามด้วยพวงมาลัยและด้วยดอกไม้ห้อยย้อยไว้แล้ว ก็ให้เรียงราย
ประพรม ข้าวตอกดอกไม้ ของหอม ทุกด้าน ประทีปธูปเทียนจุดให้รุ่งเรืองงามแล้วให้ไปน าเอามายังสิริ
รุทกมงคล มีเสวาสิลเป็นต้น ในรัตนะสุวรรณราชาฎะมาเป็นมงคลแล้ว ไปฝังไว้ประตูเมืองและประ ตู
คุ้มน้อย แล้วเอาสิริรุกขนามะ มาฝังไว้ท าเป็นเสาประตูเวียงตั้ง ๘ แล้วก็อาราธนาพระสงฆ์มาสวดมนต์
ทั้งมวล มีอานาตายสูตร อัตถิอุณหัสสะวิชัย ทั้งมวลสูตรชัยยะตั้ง ๗ แลมหาสมัยและมหาสันติง และ
สักกะปัญหา เอาตั้งแต่  อถ โข โส ภควา ทั้งมวลแล้วสวด วชิรประการ ทั้งมวล ๗ รอบ แล้วให้ได้ปูจา
ท้าวทั้ง ๔ เสียก่อนแล้วให้ท ากระทง ๘ อัน ใส่เครื่องร้อยทุกอัน หากว่าสวดมนต์แล้วให้น าออกไป ๘ 
ทิศ ให้ปล่อยนก ปล่อยปลา สัตว์ทั้งหลาย ๔ เท้า ๒ เท้า แล้วเอาไทยทานถวายแก่พระสงฆ์เจ้าทุกรูป
แล้วกรวดน้ าไปหาท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ เทวบุตรเทวดา อินทาพรหมทั้งหลาย แล้วเสนาอ ามาตย์
ทั้งหลายก็ถวายราชสมบัติ บ้านเมืองทั้งมวลให้แก่ท้าวศรีจอมธรรมให้ได้เป็นใหญ่เสวยราชสมบัติ
บ้านเมืองทั้งมวลให้ได้เป็นเจ้าแก่ประชานะราชทั้งหลาย>  

ถ้าหากมองในแง่ของการปกครอง การประกอบพิธีกรรมในการสถาปนา และพิธี
ราชาภิเษกของพ่อขุนศรีจอมธรรม ก็คือการสร้างความชอบธรรมในการปกครอง การใช้พิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามา นอกจากจะประกอบพิธีเพ่ือความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังเป็นการประกาศให้
ชาวบ้านชาวเมืองได้รับรู้ถึงการสถาปนากษัตริย์องค์ใหม่ในดินแดนเมืองพะเยา  เพ่ือให้หัวเมืองใหญ่
น้อยได้แสดงออกถึงการยอมรับด้วยการเข้าถวายเครื่องสักการะต่อกษัตริย์องค์ใหม่ 

 
๓.๑.๕ นิมิตท านายดวงชะตาเมืองพะเยา 

ถึงแม้พ่อขุนศรีจอมธรรมจะทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ครองเมืองพะเยา แต่ก็
ทรงมีความวิตกกังวลถึงอนาคตของเมืองพะเยาว่า ในอนาคตจะร้ายหรือดีอย่างไร จนถึงกับเก็บเอาไป
ฝัน ดังข้อความในหน้าที่ ๑๗ – ๑๘ และคาบไปถึงหน้าที่ ๒๑ – ๒๒ ที่กล่าวถึงนิมิตความฝันของพ่อ
ขุนศรีจอมธรรม และค าท านายเกี่ยวกับเมืองพะเยาไว้ว่า 

“....แล้วถึงรวายตรีกลางคืนนั้นท้าวศรีจอมธรรมก็มาร าเปิงในใจตนอยู่ไจ้ๆ ว่าบ้านเมือง
ที่นี้กาลไปปายหน้าจักร้ายและดีเป็นสันใดนี้จา   เถิงรวายตรีจักดาใกล้รุ่งท้าวก็หลับไปน้อย  ๑ ยังมี
เทวดาตน ๑ มากล่าวยังอักขระ  ๓  ตัวแก่ท้าวพระยาจอมธรรมว่า สุ ธะ กะ ดังนี้  ผิว่ามหาราชเจ้า
ใคร่รู้บ้านเมืองจักร้ายแลดีปานใดดังอ้ันจุงพิจารณาดูตามอักขระ  ๓  ตัวนี้เต๊อะ  อักขระ  ๓  ตัวนี้หาก
เป็นนิมิต ๓  ประการแล  กล่าวเท่านี้แล้วก็กับหายไป 

แลกั้นว่ารวายตรีคืนนั้นแลรุ่งแจ้งมาแล้วดังอ้ัน  ท้าวก็เรียกหามายังปโรหิตทั้งหลาย  ๘  
คนมีปโรหิตผู้ชื่อว่า สามผะยา อันจบเพศทั้ง  ๓  เป็นประธานแก่ปโรหิตทั้งหลายมาแล้วก็เล่านิมิต  ๓  



๖๕ 

ประการนั้นหื้อปโรหิตได้พิจารณาจุประการหั้นแล  ปโรหิตทั้งหลายพิจารณาดูรู้แล้วจิ่งไหว้ท้าวศรีจอม
ธรรมว่า 

ในนิมิตบทว่า สุ  นั้นคือว่าสุวรรณมณีรัชชฏะ แลผิว่าท้าวพระยาตนใดเสวยเมืองพะยาว
ที่นี้ยังประกอบด้วยศีล  ๕  ศีล  ๘  มีผญ๋ารู้แต่โบราณปาเวณียะธรรมกระท าหื้อวุฒิจ าเริญแก่นคร
ฐานะบ้านเมืองแลเสนาอามาตย์ปัชชานะราชแลสมณะพราหมณ์ทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในคลองอันดีจุ
ประการ  แลมีในกาลเมือใด  อันว่าความวุฒิจ าเริญธรรม  ๔  ประการคือว่า อายุ ก็ยืน วรรณะเนื้อตน
ก็งาม คือประกอบไปด้วยกายิกะสุขในตนตัวแลประกอบไปด้วยกายพละแลปัญญาพละแลสวัสสดีบริ
มวลด้วยอุปโภคและบริโภคบัวริมวลจุประการแก่ตนเป็นพระยาเจ้าเมืองแลแก่ตนตัวเสนาอามาตย์แล
ไพรน้อยประชานรัฐทั้งมวล แลเป็นดังแก้วเงินค าสุน กันไว้นั้นแล   

นิมิตบทว่า ธ  นั้น คือว่า  ธัญญาธัญญตัจจะ  สธัมโม  ภิรตฺตจิตโต  ทสฺสยลา กัลยาณ วตฺต 
สมฺปนฺโนโสภิตฺตคัพเภ  นัตถิ  คือว่าในกาลเมื่อใดคือว่าท้าวพระยาตนเป็นเจ้าแก่ที่นี้แลเสนาอามาตย์
แลไพรน้อยปัชชานรัฐกับสมณะพราหมณ์ท้ังหลายบ่ตั้งอยู่ตามคลองธรรมอันชอบหื้อล้วนถ้วนเสมอกัน
แลปาเอากันกระท าการอันเป็นบาปผิดจากคลองธรรมแลกระท าการกุศละอันเป็นบุญชอบธรรมก็มี
พ่องดังอ้ันกั้นว่าท้าวพระยาบ่ตั้งอยู่ในคลองธรรมอันดีอันชอบบ่เสมอกันพ่องใจบุญพ่องใจบาปแลมี
กาลเมื่อใด  ท้าวพระยาเสนาอามาตย์ไพรน้อยปัชชานราชทั้งหลาย  ก็จักเหี่ยวแห้งถอยเถียวไปเป็นดัง
กองข้าวเต้ง แลกองข้าวลีบ  สุนกัน(ปนกัน) นั้นแล 

นิมิตบทว่า กะ  นั้น คือว่า กลึกลังกัณหัง กัณหา คือในกาลเมื่อใดท้าวพระยาตนเป็นเจ้า
เมืองพะยาวที่นี้กับเสนาอามาตย์แลไพรน้อยปัชชานราชกับสมณะพราหมณ์ก็บ่เอากันตั้งอยู่ตามคลอง
ธรรมอันชอบแลบ่ตั้งอยู่ตามปาเวณียะธรรมแลอปหนิยธรรมและกระท าหิงสาราวีบีบเบียนแก่กันร้าย
นัก  เป็นต้นว่าปเสณหาวหารแลอทินนาทาน อภิกตาวตัณหาติ ผจญแป้แล้วแลเอาอัน  ๑ คือว่า
โบราณปาเวณียะธรรมอันท่านตนเป็นใหญ่เป็นผู้รู้หากได้บัญญัติตั้งไว้หื้อวุฒิจ าเริญสุขเกษมแก่
บ้านเมืองมาแต่ก่อนป้อยบ่กับตาม  บ่เอาภินทะติ แลมาตัดสินรีดม้างเสียมาแต่งตั้งขึ้นแถมใหม่หื้อได้
เป็นการเดือดเนื้อร้อยใจแก่ปัชชานราชบ้านเมืองแลมีเมื่อใดดังอ้ันไพรน้อยทั้งหลายก็จักเดือดร้อนเป็น
ตุกข์นักั้นไพรน้อยเดือดร้อยเป็นตุกข์เสนาอามาตย์ทั้งหลายจักเดือดร้อนเป็นทุกข์นัก  กั้นเสนาอา
มาตย์เดือดร้อนเป็นทุกข์ดังอ้ันท้าวพระยาตนเป็นเจ้าเมืองก็จักเดือดร้อนเป็นทุกข์มากนักเป็นดังในบท
พุทธาจักร ว่า เอโก ราชา วิหณฺญาเร นคร ส สุญญาภเวต   เป็นท้าวพระยาหากมีตนเดียว  บ้านเมืองทั้ง
มวลจักเป่าห่างสุญเสียก็เหตุบ่ตั้งอยู่ในคลองธัมม์ดังอ้ัน  และมีในกาลเมื่อใด ท้าวพระยาเสนาอามาตย์
และไพร่น้อยในเมืองทั้งมวลก็ จักเดือดร้อนเป็นทุกข์มากนักก็จักเหี่ยวแห้งถอยเถียว  คสฺส  เป็นดังถ่าน
ไฟด านั้นแล  กว้านท่านท้าวศรีจอมธรรมได้ตรัสรู้นิมิต  ๓  ประการนั้นแล้วท้าวก็มีโสมนัสจมจื่นยินดี
มากนัก...” 

< แล้วถึงรวายตรีกลางคืนนั้นท้าวศรีจอมธรรมก็เกิดความวิตกคิดในใจตนอยู่ตลอดเวลาว่า  
บ้านเมืองที่นี้กาลไปภายหน้าจักร้ายและดีเป็นอย่างไร พอถึงรวายตรีจะใกล้รุ่งท้าวก็หลับไปนิดหนึ่ง  
ยังมีเทวดาตน ๑ มากล่าวยังอักขระ ๓ ตัวแก่ท้าวพระยาจอมธรรมว่า สุ ธะ กะ ดังนี้  ผิว่ามหาราชเจ้า
ใคร่รู้บ้านเมืองจักร้ายแลดีปานใดดังนั้น จงพิจารณาดูตามอักขระ ๓ ตัวนี้เถิด อักขระ ๓ ตัวนี้หากเป็น
นิมิต ๓ ประการแล  กล่าวเท่านี้แล้วก็กับหายไป 



๖๖ 

แลเมื่อถึงตอนรุ่งแจ้ง ท้าวก็เรียกหามายังปุโรหิตทั้งหลาย ๘ คนมีปุโรหิตผู้ชื่อว่า สาม
ผะญ๋า อันจบไตรเพท เป็นประธานแก่ปุโรหิตทั้งหลาย พอมาถึงแล้วก็เล่านิมิต ๓ ประการนั้นให้ปุโรหิต
ได้พิจารณาทุกประการแล ปุโรหิตทั้งหลายพิจารณาดูรู้แล้วจึงไหว้ท้าวศรีจอมธรรมกราบทูลว่า 

ในนิมิตบทว่า สุ นั้นคือว่าสุวรรณมณีรัชชฏะ แลผิว่าท้าวพระยาตนใดเสวยเมืองพยาวที่นี้
ยังประกอบด้วยศีล ๕ ศีล ๘  มีปัญญารู้แต่โบราณประเพณียะธรรม กระท าให้วุฒิจ าเริญแก่นคร ฐานะ
บ้านเมืองแลเสนาอามาตย์ปัชชานะราช แลสมณะพราหมณ์ทั้งหลาย ก็ตั้งอยู่ในคลองอันดีทุกประการ  
แลมีในกาลเมือใด อันว่าความวุฒิจ าเริญธรรม ๔ ประการคือว่า อายุ ก็ยืน วรรณะเนื้อตนก็งาม คือ
ประกอบไปด้วยกายิกะสุขในตนตัว แลประกอบไปด้วยกายพละ แลปัญญาพละ แลสวัสสดีบรมวลด้วย
อุปโภคและบริโภค บรมวลทุกประการแก่ตนเป็นพระยาเจ้าเมือง แลแก่ตนตัวเสนาอามาตย์ แลไพร
น้อยประชานรัฐทั้งมวล แลเป็นดังแก้วเงินทองปนกันไว้นั้นแล   

นิมิตบทว่า ธ  นั้น คือว่า  ธัญญาธัญญตัจจะ  สธัมโม  ภิรตฺตจิตโต  ทสฺสยลา กัลยาณ วตฺต 
สมฺปนฺโนโสภิตฺตคัพเภ  นัตถิ  คือว่าในกาลเมื่อใด คือว่าท้าวพระยาตนเป็นเจ้าแก่ที่นี้  แลเสนาอา
มาตย์ แลไพรน้อยปัชชานรัฐกับสมณะพราหมณ์ทั้งหลาย ไม่ตั้งอยู่ตามคลองธรรมอันชอบให้ครบถ้วน
เสมอกัน แลพากันกระท าการอันเป็นบาปผิดจากคลองธรรม แลกระท าการกุศลอันเป็นบุญชอบธรรม
ก็มีบ้างเหมือนกน หากว่าท้าวพระยาไม่ตั้งอยู่ในคลองธรรมอันดีอันชอบไม่เสมอกันบางคนใจบุญบาง
คนใจบาปแลมีในกาลเมื่อใด ท้าวพระยาเสนาอามาตย์ไพรน้อยปัชชานราชทั้งหลาย ก็ จักเหี่ยวแห้ง
ถดถอยไปเป็นดังกองข้าวเมล็ดสมบูรณ์ แลกองข้าวลีบ  ปนกันนั้นแล 

นิมิตบทว่า กะ นั้น คือว่า กลึ กล  กณฺห  กณฺหา  คือในกาลเมื่อใดท้าวพระยาตนเป็นเจ้า
เมืองพยาวที่นี้กับเสนาอามาตย์ แลไพรน้อยปัชชานราชกับสมณะพราหมณ์ก็ไม่พากันตั้งอยู่ตามคลอง
ธรรมอันชอบแลไม่ตั้งอยู่ตามปาเวณียธัมม์  แลอปริหานิยธรรมและกระท าหิงสาราวีเบียดเบียนแก่กัน
ร้ายนัก เป็นต้นว่า ปเสณหาวหาร  แลอทินนาทาน อภิกตฺวา ตณฺหาติ  ผจญแพ้แล้วแล อีกอย่าง ๑ คือ
ว่าโบราณปาเวณียะธรรมอันท่านตนเป็นใหญ่เป็นผู้รู้หากได้บัญญัติตั้งไว้ให้วุฒิจ าเริญสุขเกษมแก่
บ้านเมืองมาแต่ก่อนกลับไม่กระท าตาม ไม่เอา ภินทะติ แลมาตัดสินรีดม้างเสีย มาแต่งตั้งขึ้นอีกใหม่ให้
ได้เป็นการเดือดเนื้อร้อยใจ แก่ปัชชานราชบ้านเมือง แลมีเมื่อใดดังนั้นไพรน้อยทั้งหลายก็จักเดือดร้อน
เป็นทุกข์มาก หากไพรน้อยเดือดร้อยเป็นทุกข์เสนาอามาตย์ทั้งหลายจักเดือดร้อนเป็นทุกข์นัก หาก
เสนาอามาตย์เดือดร้อนเป็นทุกข์ดังนั้น ท้าวพระยาตนเป็นเจ้าเมืองก็จักเดือดร้อนเป็นทุกข์มากนัก   
เป็นดังในบทพุทธาจักร ว่า เอโก ราชา วิหณฺญาเรนคร ส สุญญาภเวต  เป็นท้าวพระยาหากมีตนเดียว  
บ้านเมืองทั้งมวลจักเปล่าล้างสุญเสียก็เหตุไม่ตั้งอยู่ในคลองธัมม์ดังนั้น และมีในกาลเมื่อใด ท้าวพระยา
เสนาอามาตย์และไพร่น้อยในเมืองทั้งมวลก็จักเดือดร้อนเป็นทุกข์มากนักก็จักเหี่ยวแห้งถดถอยเสีย  
เป็นดังถ่านไฟด านั้นแล หากท่านท้าวศรีจอมธรรมได้ตรัสรู้นิมิต ๓ ประการนั้นแล้วท้าวก็มีโสมนัส
จมจื่นยินดีมากนัก> 

จากข้อความในตอนนี้ ได้กล่าวถึงอนาคตของเมืองพะเยา โดยพิจารณาจากหลัก ๓  
ประการ คือ 



๖๗ 

๑. ในยุคที่เจ้าเมือง เสนาอามาตย์และราษฏร ในบ้านในเมืองยังคงรักษาศีล ๕ 
ศีล ๘ ปฏิบัติตามโบราณราชประเพณีอันดีงาม ก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ 
บ้านเมืองจะม่ันคง มั่งค่ัง เป็นยุคทอง เปรียบเสมือนแก้วแหวนเงินทองกองรวมกัน 

๒. ในยุคที่เจ้าเมือง เสนาอามาตย์และราษฏร ในบ้านในเมืองบางหมู่ก็ตั้งอยู่ใน
ธรรม บางหมู่ก็ท าผิดท านองคลองธรรม บ้านเมืองก็จะถดถอยลง เปรียบเสมือนกองข้าวที่มีทั้งเมล็ด
สมบูรณ์และเมล็ดที่ลีบ 

๓. ในยุคที่เจ้าเมือง เสนาอามาตย์และราษฏร ในบ้านในเมืองต่างพากันกระท า
ผิดศีลผิดธรรม ทะเลาะเบาะแว้งท าร้ายกันไปมา ไม่ยึดถือหลักโบราณราชประเพณีอันดีงาม พากันตั้ง
กฎเกณฑ์ข้ึนมาใหม่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน ก็จะท าให้เกิดความเดือดร้อยวุ่นวายไปหมด เปรียบยุคนี้
เหมือนถ่านไฟด า  คือ ยุคมืดนั่นเอง  

๓.๑.๖  พ่อขุนศรีจอมธรรมให้ส ารวจไพร่พลในเมืองพะเยาและหัวเมืองข้ึน 

หลังจากที่พ่อขุนศรีจอมธรรมได้ทรงการสถาปนาเมืองพะเยาขึ้นอีกครั้ง และทรงได้รับการ
ราชาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์คลองเมืองพะเยาตามโบราณราชประเพณี ก็ทรงให้ท าการส ารวจไพร่
พลทั้งในเมืองและนอกเมือง พร้อมก าหนดพันนาในเมืองพะเยา และเมืองที่ขึ้นกับเมืองพะเยา ดัง
ข้อความในคัมภีร์ใบลานหน้าที่ ๑๙ ซึ่งเนื้อหาตอนนี้แทรกเนื้อหาการท านายนิมิตของพ่อขุนศรีจอม
ธรรม น่าจะเกิดจากการจัดเรียงหน้าผิดพลาดดอนถ่ายไมล์โครฟิล์ม เพราะเนื้อหาตอนนี้ต่อเนื่องใน
หน้าที่ ๒๓ ซึ่งกล่าวถึงการเรียกเจ้าผู้ครองหัวเมืองที่ข้ึนกับเมืองพะเยามาประชุม นัยว่าเป็นการส ารวจ
หัวเมืองต่างๆ ว่าจะให้การยอมรับในการเป็นกษัตริย์ของพระองค์หรือไม่ ซึ่งปรากฏว่ามีหัวเมืองต่างๆ 
พร้อมจ านวนไพร่พลที่ข้ึนกับเมืองพะเยาดังนี้ 

“....แล้วท้าวศรีจอมธรรมก็มีอาชญาหื้อเอาหนังสือพ้ืนเมืองต านานเมืองมาเลียบเล็งดูหื้อรู้
จุประการแล้วท้าวก็สน่ าจ าจื่อไว้ในใจแห่งตนแล้วท้าวก็ชุมนุมมายังท้าวพระยาอันเป็นราชญาติวงศา
แลเสนาอามาตย์ทั้งมวลแลหัวเมืองน้อยทั้งหลายเป็นต้นว่าเมืองงาว เมืองกวาว  เมืองซะเอียบ เมือง
เจียงม่วน  เมืองสะ  เมืองปง  เมืองออย  เมืองงิม  เมืองสะลาว  เมืองครอบ  เชียงแลง  เชียงค า เมือง
หลวง  เมืองลอ เมืองเทิง แช่เหียง แช่ลุง  ปากบอง หนองขวาง  เวียงป่าเป้า  เจืองแจ แจ่คอด เมือง
วัง  แจ่ซ้อน  แจ่หลวง  เมืองพาน  แจ่ห่ม  มาพร้อมจุบ้านจุเมืองแล้วจิงมีราชอาชญาหื้อจดนับดูคนใน
ท้องเขตแขวงเมืองพูกามยาว  ลูกเมืองตั้งมวล  ส่วนว่าเสนาอามาตย์ทั้งหลายแลนายหนังสือเสมียน
ทั้งหลายก็ไปจดหมายเอาเส้นคนจุบ้านจุเมืองจุแห่งจุตี่แล้วสั่งรวมทั้งมวลมีคนแสนแปดหมื่น สั่งรวมทั้ง
หัวเมืองนอกมีคนล้าน ๓ แสน  ๒ หมื่น  ๓  พันคน (๑,๓๒๓,๐๐๐ คน) แล้วจิงตั้งไว้  ๓๖  พันนา และ  
๕  คนไหน  เป็นนาย  ๑  คิง  คนไหนหื้อเยียะนา  ๕  ต๋าง คือว่า  ๕  หมื่นเข้าเจื้อแล     

ที่นี้จักจาด้วยห้องพันนาก่อนแล  ๑  พันนาเชียงดี  ๒  พันนาครกหลวง ๓ พันนาคึม  ๔ 
พันนาแปน  ๕  พันนาเคง  ๖  พันนาแจ่ตาก  ๗  พันนาปืม  ๘  พันนาม่วง  ๙  พันนาชัน  ๑๐  พัน  
นาแลง  ๑๑  พันนากีม  ๑๒  พันนาโต่งหลวง  ๑๓ พันนาไชย  ๑๔  พันนาลอไต้  ๑๕  พันนาเจียง
เคียน  ๑๖  พันนาธัน  ๗  พันนาเอียน  ๓๘  พันนากูช้วย  ๑๙  พันนาคัว  ๒๐  พันนาเจียงจี  ๒๑  



๖๘ 

พันนาสาเลา  ๒๒  พันนาซะนาค  ๒๓  พันนาช้าง  ๒๔  พันนาแจ่โหว้  ๒๕  พันนามแหน้น  ๒๖  พัน
นาแจ่จ้าง  ๒๗ พันนาเจียงเคือน  ๒๘  พันนาแจ่กาด  ๒๙ พันนาต่อไค้  ๓๐  พันนาริ  ๓๑  พันนา
แก้ว  ๓๒  พันนาเรือง  ๓๓  นาสร้างหลวง  ๓๔  พัน  นามูล  ๓๕  พัน  แคว้นเอียน  ๓๖  พันนาเช้า 
ฯ  จาด้วยนับทั้งหัวเมืองอันอื่นกับในเมืองพูกามยาวทั้งมวลมี  ๒๖๔  พันนาแล...” 

<แล้วท้าวศรีจอมธรรมก็มีอาชญาให้เอาหนังสือพ้ืนเมือง ต านานเมือง มาตรวจอบดูให้รู้
ทุกประการแล้ว ท้าวก็จดจ าไว้ในพระทัยแห่งตนแล้ว ท้าวก็ชุมนุมมายังท้าวพระยาอันเป็นราชญาติ
วงศาแลเสนาอามาตย์ทั้งมวล แลหัวเมืองน้อยทั้งหลายเป็นต้นว่า เมืองงาว เมืองกวาว เมืองซะเอียบ 
เมืองเจียงม่วน เมืองสะ เมืองปง เมืองออย เมืองงิม เมืองสะลาว เมืองครอบ เชียงแลง เชียงค า เมือง
หลวง เมืองลอ เมืองเทิง แช่เหียง แช่ลุง ปากบอง หนองขวาง เวียงป่าเป้า เจืองแจ แจ่คอด เมืองวัง  
แจ่ซ้อน แจ่หลวง เมืองพาน แจ่ห่ม มาพร้อมทุกบ้านทุกเมืองแล้ว จึงมีราชอาชญาให้บันทึกนับดูคนใน
ท้องเขตแขวงเมืองพยาว ลูกเมืองตั้งมวล ส่วนว่าเสนาอามาตย์ทั้งหลาย แลนายหนังสือเสมียน
ทั้งหลายก็ไปจดหมายเอาเส้นคนทุกบ้านทุกเมืองทุกแห่งทุกที่ แล้วสั่งรวมทั้งมวลมีคนแสนแปดหมื่น 
สั่งรวมทั้งหัวเมืองนอกมีคนล้าน ๓ แสน ๒ หมื่น ๓ พันคน (๑,๓๒๓,๐๐๐ คน) แล้วจึงตั้งไว้ ๓๖ พัน
นา และ ๕ คนไหน เป็นนาย ๑  คิง คนไหนให้ท านา ๕ ต๋าง คือว่า ๕ หมื่นข้าวเชื้อแล     

ที่นี้จักกล่าวด้วยห้องพันนาก่อนแล ๑ พันนาเชียงดี ๒ พันนาครกหลวง ๓ พันนาคึม ๔  
พันนาแปน ๕ พันนาเคง ๖ พันนาแจ่ตาก ๗ พันนาปืม ๘ พันนาม่วง ๙ พันนาชัน ๑๐ พันนาแลง       
๑๑ พันนากีม ๑๒ พันนาโต่งหลวง ๑๓ พันนาไชย ๑๔ พันนาลอไต้ ๑๕ พันนาเจียงเคียน ๑๖  พัน
นาธัน ๗ พันนาเอียน ๓๘ พันนากูช้วย ๑๙ พันนาคัว ๒๐ พันนาเจียงจี  ๒๑ พันนาสาเลา ๒๒ พันนา
ซะนาค ๒๓ พันนาช้าง ๒๔ พันนาแจ่โหว้ ๒๕ พันนามแหน้น  ๒๖ พันนาแจ่จ้าง  ๒๗ พันนาเจียง
เคือน ๒๘ พันนาแจ่กาด ๒๙ พันนาต่อไค้  ๓๐ พันนาริ ๓๑ พันนาแก้ว ๓๒ พันนาเรือง ๓๓ นาสร้าง
หลวง ๓๔ พันนามูล ๓๕ พันแคว้นเอียน ๓๖ พันนาเช้า ฯ หากนับทั้งหัวเมืองอันอ่ืนกับในเมืองพูกาม
ยาวทั้งมวลมี ๒๖๔ พันนาแล>   

จากข้อความตอนนี้จะท าให้ทราบว่าหัวเมืองที่ขึ้นกับเมืองพะเยาในอดีตมีทั้งหมดถึง ๒๗ 
หัวเมือง คือ 

๑. เมืองงาว  
๒. เมืองกวาว   
๓. เมืองซะเอียบ  
๔. เมืองเจียงม่วน   
๕. เมืองสะ   
๖. เมืองปง   
๗. เมืองออย   
๘. เมืองงิม   
๙. เมืองสะลาว   
๑๐. เมืองครอบ   



๖๙ 

๑๑. เชียงแลง   
๑๒. เชียงค า  
๑๓. เมืองหลวง   
๑๔. เมืองลอ  
๑๕. เมืองเทิง  
๑๖. แช่เหียง  
๑๗. แช่ลุง   
๑๘. ปากบอง  
๑๙. หนองขวาง   
๒๐. เวียงป่าเป้า   
๒๑. เจืองแจ   
๒๒. แจ่คอด  
๒๓. เมืองวัง   
๒๔. แจ่ซ้อน   
๒๕. แจ่หลวง   
๒๖. เมืองพาน   
๒๗. แจ่ห่ม 

ซึ่งในปัจจุบันเมืองต่างๆ ยังปรากฏอยู่ แต่บางหัวเมืองคงเหลือแต่ชื่อ บางหัวเมืองก็ไม่ได้
อยู่ในเขตจังหวัดพะเยาแล้ว ที่ยังคงอยู่ในเขตจังหวัดพะเยาคงมีเพียง ๘ เมือง คือ 

๑. เมืองเจียงม่วน 
๒. เมืองสะ   
๓. เมืองปง   
๔. เมืองออย   
๕. เมืองงิม   
๖. เชียงค า  
๗. เมืองหลวง   
๘. เมืองลอ  

ส่วนจ านวนประชากรภายในเขตตัวเมืองพะเยามีจ านวน ๑๘๐,๐๐๐  คน ส่วนในหัวเมือง
ต่างๆ มีจ านวน ๑,๓๒๓,๐๐๐ คน ซึ่งถ้ารวมประชากรทั้งในเมืองและนอกเมืองแล้วมีจ านวนประชากร
ทั้งหมดถึง ๑,๕๐๓,๐๐๐ คน ซึ่งนับว่ามีจ านวนประชากรมากพอสมควร เมื่อเทียบกับจ านวน



๗๐ 

ประชากรของจังหวัดพะเยาในปัจจุบันที่มีประชากรเพียง 484,454 คน๓ ซึ่งเมื่อท าการส ารวจ
จ านวนประชากรทั้งหมดแล้วก็ก าหนดเขตพันนาในเมืองพะเยา โดยแบ่งออกเป็น  ๓๖ พันนา คือ 

๑. พันนาเชียงดี   
๒. พันนาครกหลวง   
๓. พันนาคึม   
๔. พันนาแปน   
๕. พันนาเคง   
๖. พันนาแจ่ตาก   
๗. พันนาปืม   
๘. พันนาม่วง   
๙. พันนาชัน   
๑๐. พันนาแลง        
๑๑. พันนากีม   
๑๒. พันนาโต่งหลวง   
๑๓. พันนาไชย   
๑๔. พันนาลอไต้   
๑๕. พันนาเจียงเคียน   
๑๖. พันนาธัน   
๑๗. พันนาเอียน  
๑๘. พันนากูช้วย   
๑๙. พันนาคัว   
๒๐. พันนาเจียงจี   
๒๑. พันนาสาเลา   
๒๒. พันนาซะนาค  
๒๓. พันนาช้าง   
๒๔. พันนาแจ่โหว้   
๒๕. พันนามแหน้น   
๒๖. พันนาแจ่จ้าง   
๒๗. พันนาเจียงเคือน   

                                                           
๓ จังหวัดพะเยา. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.phayao.go.th/au/generality.php (๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๐). 



๗๑ 

๒๘. พันนาแจ่กาด   
๒๙. พันนาต่อไค้   
๓๐. พันนาริ   
๓๑. พันนาแก้ว   
๓๒. พันนาเรือง   
๓๓. นาสร้างหลวง   
๓๔. พันนามูล  
๓๕. พันแคว้นเอียน   
๓๖. พันนาเช้า 

 
๓.๑.๗ เขตแดนเมืองพะเยา  

ข้อความในหน้าที่ ๒๓ – ๒๕ ได้กล่าวถึงการก าหนดเขตแดนของเมืองพะเยาในแต่ละด้าน  
ซึ่งได้ยึดเอาเขตแดนตามหลักภูมิศาสตร์ โดยยังปรากฏเห็นได้ในปัจจุบันนี้ คือ 

 
“...ที่นี้จักจาด้วยปักแคว้นแดนดินแห่งเมืองพูกามยาวนี้ก่อนแลฯ ทิศหนวันตกแจ่งใต้มีผา

หลักไก่  เป็นแดน ตัดไปหนวันออกไปจับขุนผากาดร่วงแล้วไปจับจ าบอน ไปจัดตาดม่าน แล้วไปจับ
ศรีธ าไปจับไฮ ๓ เจื้อแล้วไปจับสบน้ าห้วยปุ๊แล้วไปน้ าภุง(พุง) ล่องน้ าภุงไปน้ ายมไปจับสบน้ าปัง แลไป
จับสบห้วยตองแล้วไปจับสบห้วยบ่อต๊อง แล้วไปจับตาด ๒๐ วา แล้วขึ้นไปจับกิ่วเข้าไต่แป่ใต้ไปจับกิ่ว
แก้วแล้วไปจับกิ่ว ๓ ขวง ที่นี้ฝังหินไว้หั้น ๓ ก้อน หื้อเป็นกัมมะยะฐาน (หลักฐาน)สืบชั่วลูกหลานเหลน 
ไปปายหน้าตัดค่าไว้ว่าค่าพันค าจ๊ะแล แล้วไปจับกิ่วระสี(ฤาษี)ซ าก่อปลาก่อตัวน้อยตัวใหญ่ไว้หั้นแล้ว  
ไปจับน้ าแม่สายตาแล้วไปจับกิ่วซาง แล้วไต่แป่ไปจับกิ่วตุ่มแล้วไปจับกิ่วขาเปี้ย ไต่แป่ไปจับดอยปาง  
ไต่สันดอยปางไปรอดแม่พาด ตัดไปทิศตะวันตก  ไต่แป่สันกลางไปโป่งปุ๊ ตัดไปจับน้ าแก้ว ขึ้นน้ าแม่
แก้วไปจับกิ่วแก้วดอยคุย แล้วไปจับแม่คาวขึ้นน้ าคาวปาจับกิ่วม่วง  แล้วไต่แป่ร่องไปหนใต้ไปจับกิ่วรู
เหล้า ไต่สันไปจับม่อนจิกจ้อง ร่องไปจับกิ่วขุนท าไปจับดอยตั้งป้ายไปวันตกดอยหนอกไปจับผาหนอก
งัว  ไปจับต่ง(ทุ่ง)แจ่ม้านไปไคว่ผาหลักไก่ที่เก่า แต่เจ่นท้าวตนหนี้ปราบไปหนวันตกแจ่งใต้มีดอยราผา
ก้อนเส้าเป้นแดนหนใต้มีประตูผาเป็นแดน หนวันออกแจ่งใต้มีน้ านะเป็นแดน หนวันออกมีดอยอู่ฟ้า
เป็นแดน  หนวันออกแจ่งเหนือมีดอยยาวเป็นแดน  หนเหนือมีน้ าทรี คือน้ าแม่กก เป็นแดน หนวันตก
มีดอยลังกาเป็นแดนแล...” 

   
<ที่นี้จักกล่าวด้วยปักแคว้นแดนดินแห่งเมืองพูกามยาวนี้ก่อนแลฯ ทิศด้านตะวันตกเฉียง

ใต้  มีผาหลักไก่ เป็นแดน ตรงไปด้านตะวันออก ไปถึงขุนผากาดร่วงแล้ว ไปถึงจ าบอน ไปถึงตาดม่าน 
แล้วไปถึง ศรีธ าไปถึง ไฮ ๓ เชื้อ แล้วไปถึงสบน้ าห้วยพุ แล้วไปน้ าภุง ล่องน้ าภุงไปน้ ายมไปถึงสบน้ าปัง 
แลไปถึงสบห้วยตอง แล้วไปถึงสบห้วยบ่อตอง แล้วไปถึงตาด ๒๐ วา แล้วขึ้นไปถึงกิ่วเข้า ใต่แป่ใต้ไป
จับกิ่วแก้วแล้วไปจับกิ่ว  ๓ ขวง ที่นี้ฝังหินไว้  ๓  ก้อน ให้เป็นกัมมฐาน (หลักฐาน)สืบชั่วลูกหลานเหลน 



๗๒ 

ไปภายหน้า ตั้งค่าไว้ว่าค่าพันค าจ๊ะแล  แล้วไปจับกิ่วฤาษี ก็ปั้นปลาช้อนตัวน้อยตัวใหญ่ไว้แล้ว  ไปถึง
น้ าแม่สายตาแล้วไปถึงกิ่วซาง แล้วไต่แป่ไปถึงกิ่วตุ่ม  แล้วไปถึงกิ่วเสื้อขาเปี้ยไต่แป่ไปจับดอยปาง  ไต่
สันดอยปางไปรอดแม่พาด ตรงไปทิศตะวันตกไต่แป่สันกลางไปโป่งปุ๊  ตรงไปถึงน้ าแก้ว ขึ้นน้ าแม่แก้ว
ไปถึงกิ่วแก้วดอยปุ๊ย แล้วไปถึงแม่คาว ขึ้นน้ าคาวไปถึงกิ่วม่วง แล้วไต่แป่ล่องไปทิศใต้ ไปถึงกิ่วรูเหล้า 
ไต่สันไปถึงม่อนจิกจ้อง ร่องไปถึงกิ่วขุนท า ไปถึงดอยตั้ง ป้ายไปวันตกดอยหนอกไปถึงผาหนอกงัว ไป
ถึงทุ่งแจ่ม้าน ไปบรรจบผาหลักไก่ที่เดิม แต่ยุคท้าวตนนี้ปราบไปทิศตะวันตกเฉียงใต้  มีดอยราผาก้อน
เส้าเป็นแดน ทิศใต้มีประตูผาเป็นแดน ทิศวันออกเฉียงใต้มีน้ านะเป็นแดน ด้านทิศตะวันออกมีดอยอู่
ฟ้าเป็นแดน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีดอยยาวเป็นแดน ทิศเหนือมีน้ าทรี คือน้ าแม่กก เป็นแดน ทิศ
วันตกมีดอยลังกาเป็นแดนแล> 

 
ในการก าหนดเขตแดนเมืองพะเยาในยุคพ่อขุนศรีจอมธรรม สามารถก าหนดในทิศใหญ่ๆ 

ดังนี้ คือ 
ทิศเหนือ มีแม่น้ าทรี หรือเป็นน้ ากก เป็นเขตแดน 
ทิศใต้  มีประตูผา เป็นเขตแดน 
ทิศตะวันออก  มีดอยอู่ฟ้าเป็นแดน 
ทิศตะวันตก  มีดอยลังกาเป็นแดน 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีดอยยาวเป็นเขตแดน 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้  มีน้ านะ เป็นเขตแดน 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  มีดอยรา ผาก้อนเส้า เป็นเขตแดน 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไม่ได้กล่าวไว้แต่ถ้าค านวณตามที่กล่าวไว้น่าจะมีแม่น้ า

สายตา หรือแม่น้ าอิงเป็นเขตแดน เพราะอยู่ในเขตระหว่างทิศเหนือไปตะวันตก 
 
๓.๑.๘ พ่อขุนศรีจอมธรรมสั่งสอนเรื่องปาเวณียธรรมและหลักอปริหานิยธรรม  
หลังจากที่ทรงส ารวจไพร่พลชาวเมืองพะเยาทั้งในเมืองและนอกเมือง ตลอดถึงได้ก าหนด

เขตแดนเมืองพะเยาแล้วพ่อขุนศรีจอมธรรมก็ทรงสั่งสอนท้าวพระยา เสนาอามาตย์ ประชาชน
ทั้งหลาย ซึ่งเปรียบเสมือนทรงประกาศนโยบายหรือรัฐธรรมนูญในการปกครองบ้านเมือง หรือ
แนวทางในการบริหารบ้านเมืองของพระองค์ โดยทรงยึดหลักปาเวณียธรรม ๗ ประการ และ หลักอป
ริหานิยธรรม  ๗ ประการดังความในคัมภีร์ใบลานหน้าที่  ๒๕ – ๓๑ ความว่า 

“.....ท้าวก็สอนยังปาเวณียะธรรม อัปปหานียธรรม แก่ท้าวพระยาเสนาอามาตย์ ปัชชาน
ราชทั้งหลาย อันว่าปาเวณียธรรม ๗ ประการมีดังนี้ว่า ตัวคนเดียวบ่เป็นใหญ่แก่ไพรเมืองดาย เหตุยังมี
ท้าวพระยามหากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่กว่าตนก็ยังมีดาย กว้านโทษบ่ปอฆ่าก็อย่าฆ่า โทษบ่ปอดีไหมก็อย่า
ไหม ขุนหมื่นหื้อกึ๊ดหมื่นจั้น ขุนแสนหื้อกึ๊ดแสนจั้น ท้าวควรมีแสนตาเป็นพระยาควรฟังแสนหู รู้ที่หูหื้อ
ได้หันแก่ตา ได้หันแก่ตาควรพิจารณาถ้วนถี่ก่อนแล จาติเป็นเจ้าแก่ปฐวีตนได้ยังไพร่บ้านพลเมือง รัฐ
ประชาสัตว์นิกายทั้งหลายดังอ้ันแม้นว่าข้าร้ายขโมยโจรทั้งหลายจักมาบีบเบียนบ้านเมือง เขาจักมา
กระท าก็บ่ได้ เผียบเหมือนดังไขเตียน(เทียนไข) เล่มเดียวจักเผายังน้ ามหาสมุทรดังรือ จักร้อนได้นั้นจา 
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อันนี้เป็นจ าเริญเมืองอัน ๑ แล อัน ๑ หื้อสร้างรั่วแปงเวียงหื้อดีหื้อเป็นที่เปิ่ง(พ่ึง)เมือง เมื่อมีศึกมานั้น
แล  อัน  ๑  หื้อได้ป่าวเตือนคนทั้งหลายทุกหยาวเรือนทั้ง เสนาอามาตย์ และหมู่ไพร่น้อยทุกหยาว
เรือนหื้อได้เยียะไร่ท านา ค้าขาย ปลูกกล้า ปลูกหมากปู กล้วย อ้อย  ส้มหวาน ให้ชอบธรรม ถัดนั้นไป
หื้อได้ขุดน้ าบ่อ สร้างศาลา  แป๋งขัว  สร้างแป๋งหนตางเตียว ปลูกไม้ไว้ยายตามข้างตางที่เป็น ข่วงก็หื้อ
แป๋งข่วง ที่ใดควรปลูกไม้ส้มหวานปลูกต้นดอกต้นดวงก็หื้อปลูกจุประการในบ้านในเมืองในแคว้นแห่ง
ตนจุคน  ผู้ใดกินบ้านเมืองใดอยู่บ้านเมืองใดบ่ปลูกบ่ฝังบ่สร้างบ่แป๋ง หื้อได้ถอดนาเสีย ผู้ใดหมั่นบ่ค้าน
รู้ปลูกรู้สร้างรู้แป๋ง หื้อผู้นั้นได้อยู่กินที่นั้น อันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๒ แล อัน ๑ อาณาจักวัตติ  
อันว่าอาชญาตั้งไว้แต่เจ่นลวจังกราช หากสั่งสอนไว้สืบๆ กันมายังคลองอันเป็นบุญและการอันเป็น
บาปหื้ออยู่ด้วยสุภาพ คลองธรรม ตโตคุรุก  มักว่าฉัตรหินแห่งพระยาอินทร์ว่าเป็นหนัก ก็ยังบ่หนักเท่า
ค าอาชญาท้าวพระยาแต่เก่าแล  ได้ตั้งอาชญาสั่งสอนไว้อันนี้เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๓ แล อัน ๑ หื้อ
ได้กระท ามิตไมตรีกับด้วยท้าวพระยาต่างประเทศราชนักปราชญ์ตนรู้คลองธรรมก็เป็นจ าเริญเมืองอัน
ถ้วน ๓ แล อัน ๑ ขุนผู้ใดกินเมือง รู้สร้างบ้านแป๋งเมืองที่ดินดังว่ามานั้นเป็นที่ถูกใจชอบใจแก่ชาวบ้าน
ชาวเมืองมากนักดังอ้ัน  อย่าได้ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนจุงไว้หื้ออยู่กินไปตราบต่อเต้าตายกั้นตายหื้อลูกมันแทน
ต่อไปบ่เตเอาครัวมันแต่งไว้เท่าได้นับเอาตามกาลเต๊อะอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๔ อัน ๑ ข้าพระ
ยาไปสู่ไพรเมืองมีลูกญิงลูกชายเท่าใดจุงไว้เป็นไพรเมืองนับเสี้ยงอย่าเอาเป็นข้าหลวงแม้นว่าข้าปายน
อกก็เป็นของเราอันเป็นข้าพระยา แม้นไพรเมืองก็เป็นของเราดายแม้นตายก็อย่าเอาครัวมันไว้เป็นไพร  
กระท าการบ้านเมืองก็เพ่ือไพรดายผิว่าฝูงข้าหลวงไปสู่ไพรได้เป็นข้าสร้างเมืองที่ดินดังอ้ัน  ผิว่าลูกบ่มี
หื้อเอาครัวผู้ชายมาเล่มเกวียน ๑ ไว้เมียมันเป็นไพรเมืองข้าสร้างเรือนยากนักแกอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมือง
อันถ้วน ๕ แล อัน ๑ เสนามนตรีผู้มีผญ๋าฉลาดอาดรู้รีตคลองคดีโลกคดีธรรมรู้โบราณบูลาน อันเป็น
ปาเวณีธรรม อัปปหานิยธรรมแต่งบ้านแป๋งเมืองดีนัก  แต่งอันใดหื้อแล้วอันนั้นจ๋าค าก็เป็นบทเป็นบาท
เป็นข้อบ่ หื้อก่อก๋วนกันบ่ปนถ้อยปนค าโฟ (พูด)อันใดก็อยู่อันนั้นบ่ล่ายบ่เลี่ยง บ่กิน(ค่า)จ้าง (ป้องก็สัน
เสริญ) มนตรีสิ่งนี้หายากนักเมื่อมันจักตายมันได้สั่งไว้แก่พระยาเจ้าตนใดเท่าได้หื้อเอาแต่เท่านั้นอย่า
เอาครัวเจื้อสายมันลูกหลานมันมีหื้อเลี้ยงไว้สืบเจื้อสายมันหาเจื้อคนผู้ดีนี้หายากนักแก อันนี้ก็เป็น
จ าเริญเมืองอันถ้วน ๖ แล ประการ ๑ หมอโหราหมอยาคนพิษ หมอรู้ ยาช้าง  ยาม้า หมอรู้ยาสัปปะ
แลรู้ศาสตร์ศิล ก็ดี จ่าบ้านจ่าเล่ม จ่าสาง พ่อครัวรู้โฉลกค าอาหารการกินท้าวพระยาก็ดี นายหนังสือ
เมืองก็ดี จาเมืองจ่าใต้ก็ดี เขาฝูงนี้ตายอย่าหื้อครัวเยียวเสียหนังสือประเวณี เขาไปจา หื้อลูกหลานเขา
ได้สืบสายเขาต่อไปอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองถ้วน  ๗  แล 

ที่นี้จักไขอัปปหาณิยธรรมเล่าแล อัปปหาณิยธรรม ๗ ประการมีสันนี้ อภินนาหาสันนิปตัน
นิ ผู้เป็นใหญ่หื้อพร้อมประสุมชุมนุมกันวันไหนวัน ๓ คาบอย่าขาดเพ่ือจักพิจารณาข่าวสารอันเกิดมีใน
เมืองตัวก็ดี แต่บ้านเมืองท้าวพระยาฝูงอ่ืนก็ดีพร้อมกันสันนี้ก็เป็นอัปปหานิยธรรมอันถ้วน ๑ แล สม
คาวุตฺถปเนน กั้นมาพร้อมชุมนุมกันแล้วหื้อลุกหนีเมือพร่ ากันผิกิจจอันใดมีหื้อพร้อมกันกระท าแล้ว  
แม้นข้าศึกมาก็หื้อท้าวไปร างับพร้อมกันอย่าหื้อต่างตัวต่างคิงกับด้วยกัน อันนี้ก็เป็นอัปปหาณิยธรรม
ถ้วน ๒ แล ปัญญัตต นาสมสิทนฺติอาญตฺต นปญฺญาเปนิต แม้นสวยไรคาไร่ค านาราชทัณฑะ อันท้าวพระ
ยาหากแต่งแป๋งหื้อจ าเริญวุฒิแก่บ้านเมืองด้วยชอบธรรมบูราน(โบราณ) อย่าตัดอย่าหย้านเสียส่วยไร้
อันใดบ่มีแต่ก่อนแต่โบราณนั้นอย่าให้มีอย่าตัดใหม่ใส่แถม อันนี้ก็เป็นอัปปหินิยธรรมอันถ้วน ๓ แล  
บัณฑิตโบราณเกมลฺล เกสกฺกโรนิตเตส วจน  โสตพฺพ มยนฺติ ผู้ใดเป็นผุ้เฒ่าผู้แก่โบราณอันหื้อจ าเริญแก่



๗๔ 

บ้านเมืองผู้เป็นใหญ่ควรครบย าเส็งถามควรปู่จา ควรฟังยังค าขุนผู้นั้น ควรปฏิบัติตามค าคนทั้งหลายฝูง
รู้อันนี้ก็เป็นอัปปหาณิยธรรมอันถ้วน ๔ แล กุลถิโยกุลถิตาโย โอโลเสนติ ญิงผู้ใดหนุ่มมีรูปงามเปิงใจคน
ยิ่งนักญิงผู้นั้นเป็นเมียท่านก็ดีบ่สู้บ่มักเพ่ืออยู่กับด้วยคนผู้เป็นใหญ่ ก็อย่าคอบง าเอาด้วยอ านาจอาชญา
แห่งตนอันนี้ก็เป็นอัปปหาณิยธรรมอันถ้วน ๕ แล อนฺเตรธาหินยาติยานกลิธมฺมิก อัปปริหาทเสนติ  
สัณฐานที่ใดเป็นต้นว่าไม้เลี้ยงเสื้อเมืองในบ้านในเมืองแลแดนเมืองก็ดีหากเป็นพลิกรรมปู่จาสืบมาแต่
ก่อนโบราณผู้ใดเป็นใหญ่ควรไปปู่จาเลี้ยงดูแล พลิกรรมตามจารีตโบราณให้เป็นเหตุวุฒิจ าเริญแก่
บ้านเมืองอันนี้ก็เป็น อัปปหิณิยธรรม อันถ้วน ๖ แล  สีลวนฺตา  ธมฺมิกสมณพฺรหฺมณาน   ธมฺมิการกฺขา 
ธรคุตฺติสส วิทฺทติตา อัน ๑ ชาวเจ้าสมณะพราหมณ์อันมีศีลได้สูตเรียนมากได้ป่่าเป็งธุระ  ๒ ประการคือ
คันถะธุระ และวิปัสสนาธุระแลสถิตอยู่ในพระอารามกุฏิวิหารที่ใดก็ดี ในเวียงนอกเวียงในเขตแดน
เมืองตนก็ดีหื้อผู้ใหญ่ได้รักษาอย่าหื้อคนผู้ใจบาปไปกระท าร้ายบีบเบียนชาวเจ้าแล บีบเบียนยั งเขตวัด
วาอารามที่นั้นอย่าหื้อไปบีบเบียนสมบัติวัตถุสิ่งของทั้งหลายอันมีในอารามที่นั้นคือว่าต้นไม้ดอกไม้
ลูกไม้หน่วยไม้หื้อชาวเจ้าได้อยู่สุขส าราญแล หื้อเลี้ยงดูยังปัจจัยทั้ง ๔ หื้อข้าวบิณฑิบาตเป็นทานทุกวัน
อย่าขาดแม้นชาวเจ้าล าบากด้วยเปียธิพยาธิ์ก็หื้อแต่งตั้งหมอยาอยู่รักษาด้วยชอบธรรมอ้ัน   ก็เป็น 
อัปปหาริยธรรมอันถ้วน ๗ แล ส่วนท้าวศรีจอมธรรมก็สั่งสอนปเวณีธรรมแลอัปปหาณิยธรรมแก่ท้าว
พระยาทั้งหลาย เสนาอามาตย์ ปัชชานราชทั้งหลายแล ท้าวพระยาทั้งหลายหื้อปิกคืนเมือหาบ้านเมือง
แห่งเขาจุตน...” 

 
< ท้าวก็สอนยังปาเวณียะธรรม อัปปหานียธรรม แก่ท้าวพระยาเสนาอามาตย์ ปัชชานราช

ทั้งหลาย อันว่า ปาเวณียธรรม ๗ ประการมีดังนี้ว่า   
ตัวคนเดียวไม่เป็นใหญ่แก่ไพรเมืองดาย เหตุยังมีท้าวพระยามหากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่กว่าตน

ก็ยังมีดาย หากโทษไม่ถึงฆ่าก็อย่าฆ่า โทษไม่ถึงปรับ ก็อย่าปรับ ขุนหมื่นให้คิดหมื่นชั้น ขุนแสนให้คิด
แสนชั้น ท้าวควรมีแสนตาเป็นพระยาควรฟังแสนหู รู้ที่หูให้ได้เห็นกับตา ได้เห็นกับตาควรพิจารณา
ถ้วนถี่ก่อนแล ชาติเป็นเจ้าแก่ปฐวีตนได้ยังไพร่บ้านพลเมือง รัฐประชาสัตว์นิกายทั้งหลายดังอ้ัน แม้น
ว่าข้าร้ายขโมยโจรทั้งหลายจักมาบีบเบียนบ้านเมือง เขาจักมากระท าก็ไม่ได้ เปรียบเหมือนดัง เทียนไข
เล่มเดียวจักเผายังน้ ามหาสมุทรดังลือ จักร้อนได้นั้นจา อันนี้เป็นจ าเริญเมืองอัน ๑ แล   

อัน ๑ ให้สร้างรั่ว สร้างเวียงให้ดีให้เป็นที่พ่ึงเมือง เมื่อมีศึกมานั้นแล อัน ๑ ให้ได้ป่าวเตือน
คนทั้งหลายทุกหยาวเรือนทั้ง เสนาอามาตย์ และหมู่ไพร่น้อยทุกหยาวเรือน ให้ได้เยียะไร่ท านา ค้าขาย 
ปลูกกล้า ปลูกหมาก พลู กล้วย อ้อย  ส้มหวาน ให้ชอบธรรม ถัดนั้นไปให้ได้ขุดบ่อน้ า สร้างศาลา 
สร้างสะพาน สร้างหนทางเดิน ปลูกไม้ไว้ยายตามข้างทาง ที่เป็นข่วงก็ให้สร้างข่วง ที่ใดควรปลูกไม้ส้ม
หวาน ปลูกต้นดอกต้นดวง ก็ให้ปลูกทุกประการ ในบ้านในเมืองในแคว้นแห่งตนทุกคน ผู้ใดกิน
บ้านเมืองใดอยู่บ้านเมืองใดไม่ปลูกไม่ฝังไม่สร้างไม่แป๋ง ให้ได้ถอดนาเสีย ผู้ใดขยันไม่เกียจคร้าน รู้ปลูก
รู้สร้างรู้แป๋ง ให้ผู้นั้นได้อยู่กินที่นั้น อันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน  ๒  แล   

อัน ๑ อาณาจักวัตติ อันว่าอาชญาตั้งไว้แต่ยุค ลวจังกราช หากสั่งสอนไว้สืบๆ กันมายัง
คลองอันเป็นบุญและการอันเป็นบาปให้อยู่ด้วยสุภาพ  คลองธรรม ตโต คุรุก   แม้ว่าฉัตรหินแห่งพระ
ยาอินทร์ว่าเป็นหนัก ก็ยังบ่หนักเท่าค าอาชญาท้าวพระยาแต่เก่าแล ได้ตั้งอาชญาสั่งสอนไว้อันนี้เป็น



๗๕ 

จ าเริญเมืองอันถ้วน ๓ แลอัน ๑ ให้ได้กระท ามิตรไมตรีกับด้วยท้าวพระยาต่างประเทศราชนักปราชญ์
ตนรู้คลองธรรมก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน  ๓  แล   

อัน  ๑  ขุนผู้ใดกินเมือง รู้สร้างบ้านแป๋งเมืองที่ดินดังว่ามานั้นเป็นที่ถูกใจชอบใจแก่
ชาวบ้านชาวเมืองมากนักดังอ้ัน  อย่าได้ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนจงไว้ให้อยู่กินไปตราบต่อจนตาย  หากตายให้
ลูกมันแทนต่อไปไม่ลื้อเอาครัวมันแต่งไว้เท่าได้นับเอาตามกาลเต๊อะอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๔ 

อัน  ๑  ข้าพระยาไปสู่ไพร่เมืองมีลูกญิงลูกชายเท่าใดจงไว้เป็นไพร่เมืองนับเสี้ยงอย่าเอา
เป็นข้าหลวงแม้นว่าข้าภายนอกก็เป็นของเราอันเป็นข้าพระยา แม้นไพรเมืองก็เป็นของเราดายแม้น
ตายก็อย่าเอาครัวมันไว้เป็นไพร่ กระท าการบ้านเมืองก็เพ่ือไพร่ดายผิว่าฝูงข้าหลวงไปสู่ไพร่ ได้เป็นข้า
สร้างเมืองที่ดินดังอ้ัน  ผิว่าลูกบ่มีให้เอาครัวผู้ชายมาเล่มเกวียน ๑ ไว้เมียมันเป็นไพร่เมืองข้าสร้างเรือน
ยากนักแกอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน  ๕  แล   

อัน ๑ เสนามนตรีผู้มีผญ๋าฉลาดอาดรู้รีตคลองคดีโลกคดีธรรมรู้โบราณบูลาน อันเป็น
ปาเวณีธรรม อัปปหานิยธรรมแต่งบ้านแป๋งเมืองดีนัก แต่งอันใดให้แล้ว อันนั้นจ๋าค าก็เป็นบทเป็นบาท
เป็นข้อไม่ให้ก่อกวนกันไม่พูดกลับไปกลับมา อันใดก็อยู่อันนั้น ไม่หลอกลวง ไม่กินค่าจ้างเฟ้ือง มนตรี
สิ่งนี้หายากนักเมื่อมันจักตายมันได้สั่งไว้แก่พระยาเจ้าตนใด เท่าได้ให้เอาแต่เท่านั้นอย่าเอาสิ่งของ  
เชื้อสายมันลูกหลานมันมีให้เลี้ยงไว้สืบเชื้อสายมัน หาเชื้อคนผู้ดีนี้หายากนักแก อันนี้ก็เป็นจ าเริญเมือง
อันถ้วน ๖ แล 

ประการ ๑ หมอโหรา หมอยาคนพิษ หมอรู้ ยาช้าง ยาม้า หมอรู้ยาสัปปะแลรู้ศาสตร์ศิลป์ 
ก็ดี  จ่าบ้านจ่าเหล่ม จ่าสาง พ่อครัวรู้โฉลกค าอาหารการกินท้าวพระยาก็ดี นายหนังสือเมืองก็ดี  จ่า
เมืองจ่าใต้ก็ดี เขาฝูงนี้ตายอย่าให้สิ่งของ เพราะจะเสียหนังสือประเวณี เขาไปจา ให้ลูกหลานเขาได้
สืบสายเขาต่อไปอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองถ้วน ๗ แล 

ที่นี้จักไขอัปปหาณิยธรรมเล่าแล  อัปปหาณิยธรรม ๗ ประการมีสันนี้   
อภินนาหาสันนิปตันติ ผู้เป็นใหญ่หื้อพร้อมประสุมชุมนุมกันวันไหนวัน ๓ ครั้งอย่าขาดเพ่ือ

จักพิจารณาข่าวสารอันเกิดมีในเมืองตนเองก็ดี แต่บ้านเมืองท้าวพระยาฝูงอ่ืนก็ดี พร้อมกันสันนี้ก็เป็น
อัปปหานิยธรรมอันถ้วน  ๑  แล   

สมคาวุตฺถปเนน  หากมาพร้อมชุมนุมกันแล้วให้ลุกกลับพร้อม หากกิจอันใดมีให้พร้อมกัน
กระท าแล้ว แม้นข้าศึกมาก็ให้ท้าวไปร างับพร้อมกันอย่าให้ต่างคนต่างท า อันนี้ก็เป็นอัปปหาณิยธรรม
ถ้วน  ๒  แล   

ปัญญัตต   นสมสิทนฺติ  อญตฺต นปญฺญาเปนติ  แม้นสวยไรคาไร่ค่านาราชทัณฑ์ อันท้าว
พระยาหากแต่งแป๋งหื้อจ าเริญวุฒิแก่บ้านเมืองด้วยชอบธรรมโบราณ อย่าตัดอย่าย้านเสียส่วยไร้อันใด
บ่มีแต่ก่อนแต่โบราณนั้นอย่าให้มีอย่าตัดใหม่ใส่แถม  อันนี้ก็เป็นอัปปหินิยธรรมอันถ้วน  ๓  แล 

  บัณฑิตโบราณเก  มลฺล เกสกฺกโรนฺติ  เตส   วจน  โสตพฺพ มยนฺติ ผู้ใดเป็นผู้เฒ่าผู้แก่
โบราณอันหื้อจ าเริญแก่บ้านเมืองผู้เป็นใหญ่ควรครบย าเส็งถาม ควรปู่จา ควรฟังยังค าขุนผู้นั้น ควร
ปฏิบัติตามค าคนทั้งหลายฝูงรู้  อันนี้ก็เป็นอัปปหาณิยธรรมอันถ้วน  ๔  แล 

  กุลถิโย กุลถิตาโย โอโลเสนติ  หญิงผู้ใดหนุ่มมีรูปงามพึงใจคนยิ่งนักหญิงผู้นั้นเป็นเมีย
ท่านก็ดี  ไม่ชอบไม่พอใจเพ่ืออยู่กับด้วยคนผู้เป็นใหญ่  ก็อย่าครอบง าเอาด้วยอ านาจอาชญาแห่งตนอัน
นี้ก็เป็นอัปปหาณิยธรรมอันถ้วน  ๕  แล   



๗๖ 

อนฺเตรธาหิน  เจติยาน  กลิธมฺมิก อัปปริหาเสนฺติ  สัณฐานที่ใดเป็นต้นว่าไม้เลี้ยงเสื้อเมืองใน
บ้านในเมืองแลแดนเมืองก็ดีหากเป็นที่พลีกรรมปู่จาสืบมาแต่ก่อนโบราณผู้ใดเป็นใหญ่ควรไปปู่จาเลี้ยง
ดูแล  พลีกรรมตามจารีตโบราณให้เป็นเหตุวุฒิจ าเริญแก่บ้านเมืองอันนี้ก็เป็นอัปปหิณิยธรรมอันถ้วน  
๖  แล   

สีลวนฺตา   ธมฺมิกสมณพฺรหฺมณาน   ธมฺมิการกฺขา ธรคุตฺติสส วิทฺทติตา  อัน  ๑ ชาวเจ้า
สมณะพราหมณ์อันมีศีลได้สูตรเรียนมากได้บ าเพ็ญธุระ ๒ ประการคือคันถะธุระ และวิปัสสนาธุระ แล
สถิตอยู่ในพระอารามกุฏิ  วิหาร  ที่ใดก็ดี ในเวียงนอกเวียงในเขตแดนเมืองตนก็ดี  ให้ผู้ใหญ่ได้รักษา
อย่าให้คนผู้ใจบาปไปกระท าร้ายเบียดเบียนชาวเจ้า แลเบียดเบียนยังเขตวัดวาอารามที่นั้น อย่าให้ไป
เบียดเบียนสมบัติวัตถุสิ่งของทั้งหลายอันมีในอารามที่นั้นคือว่า  ต้นไม้   ดอกไม้  ลูกไม้   หน่วยไม้   
ให้ชาวเจ้าได้อยู่สุขส าราญแล ให้เลี้ยงดูยังปัจจัยทั้ง ๔ ให้ข้าวบิณฑิบาตรเป็นทานทุกวันอย่าขาดแม้น
ชาวเจ้าล าบากด้วยเปียธิพยาธิ์ก็ให้แต่งตั้งหมอยาอยู่รักษาด้วยชอบธรรมนั้น ก็เป็นอัปปหาริยธรรมอัน
ถ้วน  ๗  แล 

ส่วนท้าวศรีจอมธรรมก็สั่งสอนปเวณีธรรมแลอัปปหาณิยธรรมแก่ท้าวพระยาทั้งหลาย 
เสนาอามาตย์ ปัชชานราชทั้งหลายแลให้ท้าวพระยาทั้งหลายกลับคืนเมือสู่บ้านเมืองแห่งเขาทุกตน> 

 
ปาเวณียธรรม ๗ ประการนี้ถือว่าเป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองที่สั่งสอนสืบต่อกันมา  

ซึ่งพ่อขุนศรีจอมธรรมได้น ามาสั่งสอนแก่ท้าวพระยาทั้งหลาย เสนาอามาตย์ ตลอดถึงชาวเมือง
ทั้งหลาย แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อแล้วจะเน้นไปที่ตัวผู้ปกครองเป็นหลัก คือ 

   
ข้อที่ ๑ บุคคลคนเดียวไม่เป็นใหญ่แก่ไพรเมือง เหตุยังมีท้าวพระยามหากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่

กว่าตนก็ยังมี หากโทษไม่ถึงฆ่าก็อย่าฆ่า โทษไม่ถึงปรับ ก็อย่าปรับ ขุนหมื่นให้คิดหมื่นชั้น ขุนแสนให้
คิดแสนชั้น ท้าวควรมีแสนตา เป็นพระยาควรฟังแสนหู รู้ที่หูให้ได้เห็นกับตา ได้เห็นกับตาควรพิจารณา
ถ้วนถี่ก่อนแล ชาติเป็นเจ้าแก่ปฐวีตนได้ยังไพร่บ้านพลเมือง รัฐประชาสัตว์นิกายทั้งหลายดังอ้ัน แม้น
ว่าข้าร้ายขโมยโจรทั้งหลายจักมาบีบเบียนบ้านเมือง เขาจักมากระท าก็ไม่ได้ เปรียบเหมือนดัง เทียนไข
เล่มเดียวจักเผายังน้ ามหาสมุทรดังลือ จักร้อนได้นั้นจา อันนี้เป็นจ าเริญเมืองอัน ๑ แล 

ข้อที่ ๑ ได้ให้หลักการปกครองอยู่ ๓ ข้อ คือ 
- หลักในการครองตน  คือ นักปกครองอย่าทะนงตัวในความเป็นใหญ่  

เพราะผู้ที่มีฐานะสูงกว่าก็ยังมี  
- หลักในการตัดสินคดี  คือ  การพิจารณาโทษหากโทษไม่ถึงฆ่าก็อย่าฆ่า  

โทษไม่ถึงปรับก็อย่าปรับ 
- หลั ก ในการพิ จ า รณา  ซึ่ ง ต ร งกั บหลั ก  โ ยนิ โ สมนสิ ก า ร  ของ

พระพุทธศาสนา คือ ผู้ปกครองในแต่ละชั้นต้องมีความรอบครอบในการพิจารณาสิ่งต่างๆ เป็นขุน
หมื่นให้คิดหมื่นชั้น ขุนแสนให้คิดแสนชั้น ท้าวควรมีแสนตา เป็นพระยาควรฟังแสนหู รู้ที่หูให้ได้เห็น
กับตา ได้เห็นกับตาควรพิจารณาถ้วนถี่ก่อนแล สุดท้ายแม้เห็นด้วยตาก็ต้องคิดให้ถ้วนถี่ก่อนตัดสินใจ 



๗๗ 

ถ้าหากนักปกครองได้ดูแลไพร่บ้านพลเมือง รัฐประชา ตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายภายใต้การ
ปกครองของตน แม้นจะมีผู้ประสงค์ร้ายจักมาประสงค์สร้างความแตกแยกก็ท าไม่ได้ เปรียบความ
มั่นคงของชาวเมืองเหมือนมหาสมุทร ผู้ที่ประสงค์ร้ายก็เปรียบเสมือนเทียนไขเพียงเล่มเดียว ก็ไม่อาจ
ท าให้น้ าทะเลร้อนได้ 

 
ข้อที่ ๒ ให้สร้างรั่ว สร้างเวียงให้ดีให้เป็นที่พ่ึงเมืองเมื่อมีศึกมานั้นแล อัน ๑ ให้ได้ป่าว

เตือนคนทั้งหลายทุกหยาวเรือนทั้ง เสนาอามาตย์ และหมู่ไพร่น้อยทุกหยาวเรือน ให้ได้ท าไร่ ท านา 
ค้าขาย ปลูกกล้า ปลูกหมาก พลู กล้วย อ้อย  ส้มหวาน ให้ชอบธรรม ถัดนั้นไปให้ได้ขุดบ่อน้ า สร้าง
ศาลา สร้างสะพาน สร้างหนทางเดิน ปลูกไม้ไว้ยายตามข้างทาง ที่เป็นข่วงก็ให้สร้างข่วง ที่ใดควรปลูก
ไม้ส้มหวาน ปลูกต้นดอกต้นดวง ก็ให้ปลูกทุกประการ ในบ้านในเมืองในแคว้นแห่งตนทุกคน ผู้ใดกิน
บ้านเมืองใดอยู่บ้านเมืองใดไม่ปลูกไม่ฝังไม่สร้างไม่แป๋ง ให้ได้ถอดนาเสีย ผู้ใดขยันไม่เกียจคร้าน รู้ปลูก
รู้สร้างรู้แป๋ง ให้ผู้นั้นได้อยู่กินที่นั้น อันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๒  แล 

ข้อที่ ๒ ได้สอนหลักการปกครอง ๓ ข้อ คือ 
- หลักการสร้างความม่ันคง คือ ให้สร้างรั่ว สร้างเวียงให้ดี เพ่ือให้เป็นที่พ่ึง

เมืองเมื่อมีข้าศึกมารุกราน เป็นหลักการป้องกันข้าศึกจากภายนอก 
- หลักการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  คือให้ได้กล่าวเตือนคนทั้งหลายทุก

ครอบครั้บ ทั้งเสนาอามาตย์ และหมู่ไพร่น้อยทุกครอบครัว ให้ได้ท าไร่   ท านา ค้าขาย ปลูกกล้า ปลูก
หมาก พลู กล้วย อ้อย  ส้มหวาน ให้ชอบธรรม ข้อนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านอาชีพแก่ชาวเมือง เพราะ
เมื่อชาวเมืองกินดีอยู่ดีย่อมเป็นผลดีต่อบ้านเมืองทั้งยังเป็นความม่ันคงทางอาหารแก่ชาวเมือง และเมื่อ
มีภัยสงคราม บ้านเมืองต้องการเสบียงอาหารก็ไม่ขัดสน เป็นหลักป้องกันข้าศึกภายใน 

- หลักการส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ คือ ให้ได้ขุดบ่อน้ า สร้างศาลา สร้าง
สะพาน สร้างหนทางเดิน ปลูกไม้ไว้ยายตามข้างทาง ที่เป็นข่วงก็ให้สร้างข่วง ที่ใดควรปลูกไม้ส้มหวาน  
ปลูกต้นดอกต้นดวง ก็ให้ปลูกทุกประการ ในบ้านในเมืองในแคว้นแห่งตนทุกคน ซึ่งในข้อนี้ได้มุ่งเน้นให้
ส่งเสริมการท าสาธารณะประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยได้ก าหนดโทษส าหรับผู้ปกครองไว้ชัดเจนว่า ผู้ใด
กินบ้านเมืองใดอยู่บ้านเมืองใดไม่ปลูกไม่ฝังไม่สร้างไม่แป๋ง ให้ได้ถอดนาเสีย ผู้ใดขยันไม่เกียจคร้าน รู้
ปลูกรู้สร้างรู้แป๋ง ให้ผู้นั้นได้อยู่กินที่นั้น คือถ้าไม่ท าให้ถอดนาเสีย ความหมายคือให้ลดต าแหน่งลง 

   
ข้อที่ ๓ อาณาจักวัตติ อันว่าอาชญาตั้งไว้แต่ยุคลวจังกราช หากสั่งสอนไว้สืบๆ กันมายัง

คลองอันเป็นบุญและการอันเป็นบาปให้อยู่ด้วยสุภาพ คลองธรรม ตโต คุรุก   แม้ว่าฉัตรหินแห่งพระยา
อินทร์ว่าเป็นหนัก ก็ยังบ่หนักเท่าค าอาชญาท้าวพระยาแต่เก่าแล ได้ตั้งอาชญาสั่งสอนไว้อันนี้เป็น
จ าเริญเมืองอันถ้วน ๓ แลอัน ๑ ให้ได้กระท ามิตรไมตรีกับด้วยท้าวพระยาต่างประเทศราชนักปราชญ์
ตนรู้คลองธรรมก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน  ๓  แล 
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ข้อที่ ๓ ได้สั่งสอนหลักการปกครองอยู่ ๒ ข้อ คือ 
-  หลักการเคารพจารีตและผู้ใหญ่ คือ อาณาจักวัตติ อันว่าอาชญาตั้งไว้แต่

ยุคลวจังกราช หากสั่งสอนไว้สืบๆ กันมายังคลองอันเป็นบุญและการอันเป็นบาปให้อยู่ด้วยสุภาพ  
คลองธรรม ตโต คุรุก   แม้ว่าฉัตรหินแห่งพระยาอินทร์ว่าเป็นหนัก ก็ยังบ่หนักเท่าค าอาชญาท้าวพระ
ยาแต่เก่าแล ได้ตั้งอาชญาสั่งสอนไว้ ข้อนี้มุ่งเน้นให้เคารพกฎกติกาที่เคยตั้งไว้ ไม่ให้ท าร้าย ซึ่ง
เปรียบเสมือนการเคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุด  เพ่ือให้บ้านเมืองมีหลักการ
ปกครองที่มั่นคง 

- หลักการทูต คือ ให้ได้กระท ามิตรไมตรีกับด้วยท้าวพระยาต่างประเทศราช 
นักปราชญ์ตนรู้คลองธรรม ซึ่งถือว่าเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีกับบ้านเมืองอ่ืนๆ  ตลอดถึงเหล่า
นักปราชญ์ผู้ฉลาดรู้คลองธรรม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ 

 
ข้อที่ ๔ ขุนผู้ใดกินเมือง รู้สร้างบ้านแป๋งเมืองที่ดินดังว่ามานั้นเป็นที่ถูกใจชอบใจแก่

ชาวบ้านชาวเมืองมากนักดังอ้ัน อย่าได้ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนจงไว้ให้อยู่กินไปตราบต่อจนตาย หากตายให้ลูก
มันแทนต่อไปไม่ลื้อเอาครัวมันแต่งไว้เท่าได้นับเอาตามกาลเต๊อะอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๔ 

ในข้อที่ ๔ สอนหลักการให้คุณ แก่ผู้สร้างประโยชน์แก่บ้านเมือง คือ ขุนผู้ใดกินเมือง  
รู้สร้างบ้านแป๋งเมืองที่ดินดังว่ามานั้นเป็นที่ถูกใจชอบใจแก่ชาวบ้านชาวเมืองมากนักดังอ้ัน อย่าได้ย้าย
ไปอยู่ที่อ่ืนจงไว้ให้อยู่กินไปตราบต่อจนตาย หากตายให้ลูกมันแทนต่อไปไม่ลื้อเอาครัวมันแต่งไว้เท่าได้
นับเอาตามกาล 

 
ข้อที่ ๕ ข้าพระยาไปสู่ไพร่เมืองมีลูกหญิงลูกชายเท่าใดจงไว้เป็นไพร่เมืองนับเสี้ยงอย่าเอา

เป็นข้าหลวงแม้นว่าข้าภายนอกก็เป็นของเราอันเป็นข้าพระยา แม้นไพรเมืองก็เป็นของเราดายแม้น
ตายก็อย่าเอาครัวมันไว้เป็นไพร่ กระท าการบ้านเมืองก็เพ่ือไพร่ดายผิว่าฝูงข้าหลวงไปสู่ไพร่ได้เป็ นข้า
สร้างเมืองที่ดินดังอ้ัน ผิว่าลูกบ่มีให้เอาครัวผู้ชายมาเล่มเกวียน ๑ ไว้เมียมันเป็นไพร่เมืองข้าสร้างเรือน
ยากนักแกอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๕ แล  

ในข้อที่ ๕ ได้สอนหลักการลงโทษ พร้อมบทลงโทษ คือ หากข้าพระยา ลดไปสู่ฐานะ
ไพร่เมือง หากมีลูกผู้หญิง ลูกผู้ชายเท่าใด จงให้เป็นไพร่เมืองทั้งหมด อย่าเอาเป็นข้าหลวง แม้นว่าข้า
ภายนอกก็เป็นของเราอันเป็นข้าพระยา แม้นไพรเมืองก็เป็นของเราดายแม้นตายก็อย่าเอาครัวมันไว้
เป็นไพร่ กระท าการบ้านเมืองก็เพ่ือไพร่ หากว่าฝูงข้าหลวงไปสู่ไพร่ได้เป็นข้าสร้างเมืองที่ดินดังอ้ัน  
หากว่าลูกไม่มีให้เอาสิ่งของผู้ชายมาเล่มเกวียน ๑ ไว้เมียมันเป็นไพร่เมืองข้าสร้างเรือน 

ข้อที่ ๖ เสนามนตรีผู้มีปัญญาฉลาดอาดรู้จารีตคลองคดีโลกคดีธรรมรู้โบราณ อันเป็น
ปาเวณีธรรม อัปปหานิยธรรมแต่งบ้านแป๋งเมืองดีนัก สร้างสิ่งไหนก็ส าเร็จ พูดค าก็เป็นบทเป็นบาท
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เป็นข้อไม่พูดสับสน ไม่พูดกลับไปกลับมา พูดชัดเจน ไม่หลอกลวง ไม่กินค่าจ้างเฟ้ือง มนตรีสิ่งนี้หา
ยากนัก เมื่อมันจักตายมันได้สั่งไว้แก่พระยาเจ้าตนใด เท่าได้ให้เอาแต่เท่านั้นอย่าเอาสิ่งของ เชื้อสาย
มัน ลูกหลานมันมีให้เลี้ยงไว้สืบเชื้อสายมัน หาเชื้อคนผู้ดีนี้หายากนักแก อันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน 
๖ แล 

ในข้อที่ ๖ ให้สั่งสอน หลักการส่งเสริมคนดี คือ บัณฑิตนักปราชญ์ที่รู้หลักการ
ปกครองบ้านเมือง เป็นผู้มีคุณธรรม มีค าพูดน่าเชื่อถือ ผู้ปกครองควรสนับสนุนจนถึงลูกหลานให้ได้สืบ
ทอดตระกูลแทนสืบไป 

 
ข้อที่ ๗ หมอโหรา หมอยาคนพิษ หมอรู้ ยาช้าง ยาม้า หมอรู้ยาสัปปะแลรู้ศาสตร์ศิลป์ ก็ดี 

จ่าบ้านจ่าเหล่ม จ่าสาง พ่อครัวรู้โฉลกค าอาหารการกินท้าวพระยาก็ดี นายหนังสือเมืองก็ดี จ่าเมืองจ่า
ใต้ก็ดี เขาฝูงนี้ตายอย่าให้สิ่งของ เพราะจะเสียหนังสือประเวณี เขาไปจา ให้ลูกหลานเขาได้สืบสายเขา
ต่อไปอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองถ้วน ๗  แล 

ในข้อที ่๗ มุ่งเน้นสอน หลักการบริหารงานบุคคล การส่งเสริมผู้ช านาญการในแต่ละ
ด้าน เปรียบเสมือนการส่งเสริมให้มีผู้เชียวชาญในเมือง เพ่ือให้สืบทอดหน้าที่จนถึงลูกหลาน ถือได้ว่า
เป็นหลักการบริหารงานบุคคลที่ส าคัญของนักปกครอง 

ซึ่งหลักปาเวณียะธรรม ทั้ง ๗ ข้อนี้ได้ให้หลักการปกครองบ้านเมืองที่ส าคัญถึง ๑๒ 
ประการ คือ 

๑. หลักในการครองตน   
๒. หลักในการตัดสินคดี   
๓. หลักในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ 
๔. หลักการสร้างความมั่นคง   
๕. หลักการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
๖. หลักการส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ   
๗. หลักการเคารพจารีตและผู้ใหญ่   
๘. หลักการทูต 
๙. สอนหลักการให้คุณ 
๑๐. หลักการลงโทษ   
๑๑. หลักการส่งเสริมคนดี 
๑๒. หลักการบริหารงานบุคคล 
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ภาพแสดง: หลักปาเวณียะธรรม หลักการในการปกครองบ้านเมืองพะเยา 
 

 
 
หลักอปริหาณิยธรรม คือ หลักการปกครองของผู้น า ๗ ประการ ที่พ่อขุนศรีจอมธรรมได้

น ามาสั่งสอน คือ 
๑. ผู้เป็นใหญ่ให้พร้อมประชุมกันวันไหน ๓ ครั้งอย่าขาดเพ่ือจักพิจารณา

ข่าวสารอันเกิดมีในเมืองตนเองก็ดี  แต่บ้านเมืองท้าวพระยาฝูงอ่ืนก็ดี  
๒. หากมาพร้อมชุมนุมกันแล้วให้ลุกกลับพร้อมกัน หากกิจการอันใดมีให้พร้อม

กันกระท า แม้นข้าศึกมาก็ให้ท้าวไปร างับพร้อมกันอย่าให้ต่างคนต่างท า   
๓. แม้นสวยไร ค่าไร่ ค่านา ราชทัณฑ์ อันท้าวพระยาหากตั้งไว้เพ่ือให้เกิดความ

จ าเริญวุฒิแก่บ้านเมืองด้วยชอบธรรมโบราณ อย่าตัดท าลายเสีย ส่วยไร้อันใดไม่มามีแต่ในอดีตแต่
โบราณนั้น ก็อย่าได้ตั้งเพ่ิมมาใหม่ 

๔. ผู้ใดเป็นผู้เฒ่าผู้แก่โบราณ อันท าความเจริญแก่บ้านเมืองผู้เป็นใหญ่ควรครบ
ย าเกรง สอบถาม ควรบูชา ควรฟังยังค าขุนผู้นั้น ควรปฏิบัติตามค าของคนท้ังหลายผู้รู้  

ปาเวณียะธรรม

กับหลักการ
ปกครอง
บ้านเมือง

หลักใน
การครอง

ตน  หลักในการ
ตัดสินคดี  

การในการ
พิจารณาสิ่ง

ต่างๆ

หลักการ
สร้งความ

มั่นคง

หลักการ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

หลักการ
ส่งเสริมการมี
จิตสาธารณะ

หลักการ
เคารพจารีต
และผู้ใหญ่

หลักการ
ทูต

หลักการให้
คุณ

หลักการ
ลงโทษ

หลักการ
ส่งเสริมคนดี

หลักการ
บริหารงาน

บุคคล
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๕. หญิงผู้ใดหนุ่มมีรูปงามพึงใจคนยิ่งนัก หญิงผู้นั้นเป็นเมียท่านก็ดี ไม่ชอบไม่
พอใจเพ่ืออยู่กับด้วยคนผู้เป็นใหญ่  ก็อย่าครอบง าเอาด้วยอ านาจอาชญาแห่งตน  

๖. สัณฐานที่ใดเป็นต้นว่า ไม้เลี้ยงเสื้อเมือง ในบ้านในเมืองแลแดนเมืองก็ดีหาก
เป็นที่พลีกรรมบูชาสืบมาแต่ก่อนโบราณผู้ใดเป็นใหญ่ควรไปบูชาเลี้ยงดูแล  พลีกรรมตามจารีตโบราณ
ให้เป็นเหตุวุฒิจ าเริญแก่บ้านเมือง  

๗. ชาวเจ้าสมณะพราหมณ์อันมีศีลได้สูตรเรียนมากได้บ าเพ็ญธุระ ๒ ประการ
คือคันถะธุระ และวิปัสสนาธุระ แลสถิตอยู่ในพระอาราม กุฏิ วิหาร ที่ใดก็ดี ในเวียงนอกเวียงในเขต
แดนเมืองตนก็ดี ให้ผู้ใหญ่ได้รักษาอย่าให้คนผู้ใจบาปไปกระท าร้ายเบียดเบียนชาวเจ้า แลเบียดเบียน
ยังเขตวัดวาอารามที่นั้น  อย่าให้ไปเบียดเบียนสมบัติวัตถุสิ่งของทั้งหลายอันมีในอารามที่ นั้นคือว่า  
ต้นไม้ ดอกไม้ ลูกไม้ หน่วยไม้ ให้ชาวเจ้าได้อยู่สุขส าราญแล ให้เลี้ยงดูยังปัจจัยทั้ง ๔ ให้ข้าวบิณฑบาตร
เป็นทานทุกวันอย่าขาดแม้นชาวเจ้าล าบากด้วยเปียธิพยาธิ์ก็ให้แต่งตั้งหมอยาอยู่รักษาด้วยชอบธรรม 

ทั้งหลักปาเวณียธรรม และหลักอปริหาณิยธรรม ถือได้ว่าเป็นหลักปกครองบ้านเมืองที่ดี ที่
กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองพะเยาสั่งสอนสืบต่อกันมา นับตั้งแต่สมัยลวจังกราช 

๓.๑.๙ พญาเจื๋องประสูติ - ยุทธวิธีแผ่อ านาจสู่เมืองน่าน และเมืองแพร่ 

ภายหลังที่ท้าวศรีจอมธรรมครองเมืองพะเยาได้ ๓ ปี พระมเหสีก็ได้ประสูติโอรสองค์หนึ่ง  
ซึ่งต่อมาจะเป็นผู้มีบทบาทต่อการปกครองในหัวเมืองต่างๆ ดังข้อความในลานที  ๓๑ – ๓๓ ว่า 

“.....ท้าวก็อยู่เสวยเมืองได้  ๓  ปีก็บังเกิดได้ลูกผู้ ๑ เกิดมาปีกัดเหม้าเดือน ๗ เป็ง เม็งวัน  
๓  ไทยกาบเส็ดยามแตรรุ่ง คือ ๒๗ อยู่เม็ด ลาหู อยู่กุมภ์ ๓ อยู่มังกร ๕ อยู่กรกฏ ๖  อยู่ตุล  ลัคณา
อยู่ มีน กั้นเกิดมาแล้วก็เอาหมอโหรามาถวายว่าราชกุมารตนนี้จักได้เป็น เอกราชปราบสักกะชุมปูทวีป
ทั้งมวลเต่าบ่บินไปในอากาศได้สิ่งเดียวเท่านั้นแล  เกิดมาประมาณ เอกมาสเดือน  ๑  ท้าวก็จิงชุมนุม
มายังญาติราชวงศ์สาทั้งหลายยังเมืองเชียงแสนมาพร้อมแล้วก็ห้างดาเครื่องครัวทั้งหลายอัน  จัก
กระท ามหารหสู่ขวัญแห่งราชกุมารคือว่าหลอนเดือนหื้อมีทีฆาอายุหื้ออยู่หมั่นยืนยาวมากนักแล้วจิง
ใส่จื่อว่าเจ้าขุนเจือง ส่วนในรวายตรียามกลางคืนอันนั้นเครื่องทิพย์  ๓  ประการก็เกิดมีมาเตียมอยู่ป่าง
ข้างแห่งเจ้าขุนเจือง คือ ดาบศรีกัญไจยทิพย์  แสงทิพย์  น้ าต้นคณฑีทิพย์  ก็เกิดมีมาพร้อมกันมียาม
เดียวนั้นแล  ตติยศักราชได้  ๔๒๑ ปีแล รอดตติยศักราชได้  ๔๒๓ ปีรวงไส้ซ้ าเกิดมาแถมคน  ๑  ใส่
ชื่อเจ้าขุนจอง ส่วนว่าเจ้าทั้ง  ๒  พ่ีน้องก็จ าเริญขึ้นใหญ่มาแล้วดั่งอ้ัน  ส่วนเจ้าขุนเจืองท่านก็เรียนเจิง
ช้าง เจิงม้า  เจิงหอก  เจิงดาบ  เจิงค้อน  เจิงฟ้อน  เจิงร า  เจิงปล้ า  เจิงตี๋ละกุย  ด้วยศาสตราเพททั้ง
มวลเสี้ยงบ่หลอแล  ส่วนเจ้าขุนเจืองใหญ่มาได้  ๑๖  ปีไปคล้องช้างเมืองน่านพระยาน่านตนชื่อว่า พล
เทวะ มีความยินดีเอาลูกสาวถวายคน  ๑  ชื่อว่านางจันทะเทวี เอาหื้อแก่เจ้าขุนเจืองกับช้างแถมร้อย
ตัววันนั้นแล  เจ้าขุนเจืองใหญ่มาได้  ๑๘  ปีไปคล้องช้างเมืองแป่  เจ้าเมืองแป่ ตนชื่อว่า พระยาพรหม
วังโส  มีความยินดีเอาลูกสาว 



๘๒ 

(๓๓) ถวายคน  ๑  ชื่อว่านางแก้วกษัตรีเอาหื้อแก่เจ้าขุนเจืองกับช้าง  ๒ ร้อยตัว  เจ้าขุน
เจืองมีช้าง  ๓  ร้อยตัว มีช้างปานค าเป็นต้น...” 

<ท้าวก็อยู่เสวยเมืองได้  ๓  ปี ก็ประสูติลูกชายพระองค์  ๑  เกิดมาปีกัดเหม้า วันเพ็ญขึ้น  
๑๕ ค่ าเดือน๗  เม็งวันอังคาร  ไทยกาบเส็ด ยามแตรรุ่ง คือ ๒๗  อยู่เม็ด ราหู อยู่กุมภ์  ๓  อยู่มังกร  
๕  อยู่กรกฏ  ๖  อยู่ตุล  ลัคณาอยู่ มีน  พอประสูติมาแล้วก็ให้หมอโหรามาถวายว่าราชกุมาองค์นี้ว่า
จักได้เป็น เอกราชปราบสักกะชุมปูทวีปทั้งมวล ขาดแต่เพียงไม่เหาะไปในอากาศได้สิ่งเดียวเท่านั้นแล  
เกิดมาประมาณ เอกมาส  ๑  เดือน    ท้าวก็จึงชุมนุมมายังญาติราชวงศ์สาทั้งหลายยังเมืองเชียงแสน
มาพร้อมแล้วก็ตกแต่งเครื่องครัวทั้งหลายอัน  จักกระท ามหรสพสู่ขวัญแห่งราชกุมารคือว่า  หลอน
เดือน  ให้มีทีฆาอายุให้อยู่หมั่นยืนยาวมากนักแล้วจึงใส่จื่อว่า  “เจ้าขุนเจือง”  ส่วนในรวายตรียาม
กลางคืนนั้นเครื่องทิพย์  ๓  ประการก็เกิดมีมาแทบด้านข้างแห่งเจ้าขุนเจือง คือ ดาบศรีกัญไชยทิพย์   
แสงทิพย์  น้ าต้นคณฑีทิพย์  ก็เกิดมีมาพร้อมกันยามเดียวนั้นแล   

ตติยศักราชได้  ๔๒๑ ปีแล รอดตติยศักราชได้  ๔๒๓  ปีรวงไส้  ซ้ าก็ประสูติโอรสอีกองค์ 
๑  ใส่ชื่อว่า “เจ้าขุนจอง”  ส่วนว่าเจ้าทั้ง  ๒  พ่ีน้องก็เจริญเติบโตขึ้นมาพร้อมกัน  ส่วนเจ้าขุนเจือง
ท่านก็เรียนศิลปเชิงช้าง เชิงม้า  เชิงหอก  เชิงดาบ  เชิงค้อน  เชิงฟ้อน  เชิงร า  เชิงปล้ า  เชิงมวย  
ด้วยศาสตราเพททั้งมวลทุกชนิด  ส่วนเจ้าขุนเจืองอายุได้  ๑๖  ปี  ไปคล้องช้างเมืองน่าน    พระยา
น่านตนชื่อว่า พลเทวะ มีความยินดีเอาลูกสาวถวายคน  ๑  ชื่อว่านางจันทะเทวี  ถวายพร้อมกับช้าง
อีกร้อยตัววันนั้นแล  เจ้าขุนเจืองอายุได้  ๑๘  ปี  เสด็จไปคล้องช้างเมืองแพร่  เจ้าเมืองแพร่  ตนชื่อว่า 
พระยาพรหมวังโส  มีความยินดียกเอาลูกสาวถวาย  ๑  คน  ชื่อว่านางแก้วกษัตรี  ถวายพร้อมกับช้าง  
๒ ร้อยตัว  เจ้าขุนเจืองมีช้าง  ๓  ร้อยตัว มีช้างปานค าเป็นต้น> 

 
จากข้อความดังกล่าวจะเป็นกลวิธีในการขยายอาณาเขตของพญาเจือง ไปยังเมืองน่าน

และเมืองแพร่ โดยใช้วิธีในการคล้องช้างเพ่ือแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่หัวเมืองต่างๆ 
โดยไม่ต้องท าศึกสงคราม จนเป็นที่ย าเกรงของเจ้าเมืองน่านและเมืองแพร่ ยอมยกลูกสาวพร้อมช้างให้
เพ่ือแสดงไมตรี จนท าให้พญาเจืองมีกองทัพช้างที่ยิ่งใหญ่และเป็นก าลังส าคัญในเวลาต่อมา 

 
๓.๑.๑๐ ช้างคู่บารมี 

ในลานที่ ๓๓ ได้กล่าวถึงตอนที่ขุนเจืองไปคล้องช้างที่แม่น้ ามาเป็นช้างคู่บารมี ความว่า 

“......เจ้าขุนเจืองนอนหลับอยู่ในกลางคืนนั้นจักดาใกล้รุ่งแจ้ง เทวดาเนรมิตเป็นคนมานุสส
โลก  มากล่าวแก่เจ้าขุนเจืองว่ากั้นมหาราชเจ้ายังใคร่ได้ช้างตัวประเสริฐดั่งอ้ัน ยังมีช้าง ๓ ตัวแล ตัว  
๑ ชื่อว่าช้างงาไฟ กั้นขี่ไปทางใดย่อมไหม้ทั้งโลก ตัวถ้วน ๒ ชื่อว่าช้างอ้ายก่ างาเขียวแทงคนเดียวตาย
เสี้ยงทั้งทีป(ทวีป) ตัวถ้วน ๓ ชื่อว่าช้าง ปานค า เตียนย่อมน าเอาเจ้าแห่งตนไปปราบทวีปแล กั้น
มหาราชเจ้ายังใคร่ได้เปิงใจตัวใดจุงเรียกเอาเต๊อะว่าอ้ัน  เจ้าขุนเจืองบ่ได้พิจารณาจิ่งออกปากตอบ
เทวดาว่าเราใคร่ได้ช้างปานค านั้นแลว่าอ้ัน เทวดาจิ่งกล่าวว่าในวันพูกนี้หื้อมหาราชเจ้าได้ไปอยู่ที่ท่าน้ า
วังผายังจักมีช้าง ๓ ตัวร่องมา มหาราชเจ้าจุงปีนขึ้นขี่เอาตัวถ้วน ๓ นั้นเต๊อะหากแม่นช้างปานค าว่าอ้ัน



๘๓ 

แล้วก็  (๓๔) หนีไปแล  ที่แท้เทวดาหากกล่าวเป็นปัญหาว่า  ช้างงาไฟขี่ไปทางใดใหม่ทั้งโลกนั้น  กั้น
ได้เมือง  ๑  แล้ว ลวดได้ปราบทั้งโลกทั้ง  ๔ ทีปแล  ช้างอ้ายก่ างาเขียวแทงคนเดียวตายทั้งทีป นั้นกั้น
ได้เมือง  ๑  แล้วลวดได้ปราบสักกระชุมปูทีปทั้งมวลแล  ช้างปานค าย่อมน าเอาเจ้าไปปราบทีปนั้น  
กั้นขี่ไปรอดไหนก้ได้ปราบแผวรอดหั้นแล  แม้นว่าขุนเจืองจักเอาตัวอ่ืนก็ได้ เท่าว่าได้ออกปากกับด้วย
เทวดาว่าจักเอาช้างปานค านั้น  สองตัวมาก่อนก็บ่เอาเพ่ืออ้ันแล  กั้นว่าขุนเจืองได้ช้างปานค าแล้วก็อยู่
เป็นอุปราชกับด้วยพ่อท้าวจอมผาเรืองคือท้าวศรีจอมธรรมในเมืองปูกามยาว หั้นแล...” 

< เจ้าขุนเจืองทรงบรรทมอยู่ในกลางคืนนั้นพอถึงเวลาใกล้รุ่งแจ้ง  เทวดาเนรมิตเป็นคน
มานุษย์โลก  มากล่าวแก่เจ้าขุนเจืองว่า “หากมหาราชเจ้ายังใคร่ได้ช้างตัวประเสริฐนั้น ยังมีช้าง ๓  
เชือกแล ตัว ๑ ชื่อว่าช้างงาไฟ  หากข่ีไปทางใดย่อมไหม้ทั้งโลก เชือกท่ี ๒ ชื่อว่าช้างอ้ายก่ างาเขียวแทง
คนเดียวตายหมดทั้งทวีป เชือกท่ี ๓ ชื่อว่าช้าง พานค า สามารถน าเอาเจ้าแห่งตนไปปราบทวีปแล  ถ้า
หากมหาราชเจ้ายังอยากได้ พอใจเชือกใดจงเรียกเอาเถิด” ว่าอย่างนั้นแล้ว เจ้าขุนเจืองไม่ได้พิจารณา
จึงออกปากตอบเทวดาว่าเราใคร่ได้ช้างพานค านั้นแลว่างั้น เทวดาจึงกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ให้มหาราช
เจ้าได้ไปอยู่ที่ท่าน้ าวังผายังจักมีช้าง ๓ ตัวลงมา มหาราชเจ้าจุงปีนขึ้นขี่เอาเชือกถ้วน ๓ นั้นเถิด หาก
เป็นช้างพานค าว่าอย่างนั้นแล้วก็ (๓๔) หนีไปแล ที่แท้เทวดาหากกล่าวเป็นปัญหาว่า ช้างงาไฟขี่ไป
ทางใดใหม่ทั้งโลกนั้น กั้นได้เมือง ๑ แล้ว ลวดได้ปราบทั้งโลกทั้ง ๔ ทวีปแล ช้างอ้ายก่ างาเขียวแทงคน
เดียวตายทั้งทวีป นั้นหากได้เมือง ๑ แล้วจักได้ปราบสักกระชุมปูทวีปทั้งมวลแล ช้างพานค าย่อม
น าเอาเจ้าไปปราบทวีปนั้น หากขี่ไปถึงที่ไหนก็ได้ปราบถึงที่นั่นแล แม้นว่าขุนเจืองจักเอาตัวอ่ืนก็ได้  
แต่ว่าได้ออกปากกับด้วยเทวดาว่าจักเอาช้างพานค านั้น สองเชือกมาก่อนก็ไม่จับเอาเพราะเหตุนั้นแล  
หากว่าขุนเจืองได้ช้างพานค าแล้วก็อยู่เป็นอุปราชกับด้วยพ่อท้าวจอมผาเรืองคือท้าวศรีจอมธรรมใน
เมืองปูกามยาว นั้นแล> 

 
จะเห็นได้ว่าความเชื่อในเรื่องช้างมงคล หรือช้างคู่บารมี ยังมีปรากฏอยู่ทั่วไป และ

เปรียบเสมือนเป็นคตินิยมของมหากษัตริย์ในอดีต เช่น พระเวสสันดร ก็มีช้างคู่บารมี หรือแม้แต่
กษัตริย์ในยุคต่อๆ มา ก็มักจะแสวงหาช้างมงคล ไว้คู่บารมีประดุจเป็นสัญลักษณ์ของผู้น าเพ่ือให้เกิด
การยอมรับและแสดงถึงบุญญาบารมี เป็นที่ปรากฏแก่เหล่าพสกนิกรไพรหล้า คติดังกล่าวยังคงปรากฏ
อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ 

 
๓.๑.๑๑ พญาเจืองครองเมืองพะเยา และออกศึกช่วยลุง 

ในหน้าที่ ๓๔ – ๓๗ ได้กล่าวถึงตอนที่ ท้าวศรีจอมธรรมผาเรือง ปฐมกษัตริย์เมืองพะเยา
ได้สวรรคตและขุนเจือง ซึ่งเป็นโอรสองค์โตได้สืบราชสมบัติต่อาจากผู้เป็นบิดา อันแสดงถึงราช
ประเพณีที่สืบต่อกันมาว่าลูกคนโตจะได้ครองราชสืบต่อเมื่อบิดาสวรรคต เนื้อความตอนนี้ยังแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพะเยากับเมืองเชียงแสน ในฐานะที่สืบเชื้อสายเดียวกันมาแต่ปู่เจ้าลาวจก 
หรือลวจังกราช จะเห็นได้จากเมื่อมีภัยสงครามก็ส่งข่าวถึงกัน ความตอนนี้ยังแสดงถึงพระราชอ านาจ
ของขุนเจืองที่มีเหนือเมืองต่างๆ ดังปรากฏชื่อหัวเมืองที่ทรงเรียกระดมก าลังพล เพ่ือไปช่วยรบศึกแกว
ที่บุกมาตีเมืองเชียงแสน สามารถรวบรวมริพลได้ถึง ๓๖๓,๐๐๐ คน (สามแสนหกหมื่นสามพันคน) 



๘๔ 

ช้าง ๗  พันเชือก ม้า ๓ หมื่นตัว ซึ่งถือได้ว่าเป็นกองทัพที่มีขนาดใหญ่มากในยุคสมัยนั้น ดังข้อความว่า
  

“...ส่วนท้าวศรีจอมธรรมผาเรือง เสวยราชสมบัติเป็นพระยานานได้  ๒๑ ปี อายุได้  ๗๙  
ปี จุติ ขุนเจืองก็ได้เสวยเมืองแทนพ่อต่อนานได้ ๖ ปี ศึกแก่วมาตกเมืองเจียงแสน ท้าวกาวและ เองกา 
เป็นเก๊าแก่ท้าวพระยาทั้งหลายมีริพล ๓ ล้าน ช้าง  ม้า  มากกว่าแสนตัว พระยาชินตนเป็นลุงยินเคียง
ใจมากนักจึงใช้หมื่นพิจิจตรา อันเป็นเสนาถือราช 

สาส์นมาหาพระยาเจืองตนเป็นหลาน ว่าบัดนี้ท้าวกาวและเองกา ก็เอาริพลมามากนักขอ
หลานจุงรีบเร็วขึ้นมาด้วยด่วนปันแด่ ส่วนนางโอค่าควรเมืองกับแปงจันผงและราชสมบัติทั้ งมวลลุงก็
เวรเกนหื้อแก่หลานจุประการจ๊ะแล พระยาเจืองได้ยินค าอ้ันนั้นมีใจยินดีเหมือนดังพระยาอินทร์จัก
ได้รับศึก ส่วนท้าวก็ตีกลองไจยนันทะเภรีป่าวริพลเมืองพะยาว แลซะลาว ลอ  เทิง  กวาวหงาว คอบ
ค า  เชียงแรง  ซะเอียบ  เชียงม่วน สะ ปง  ออย  งิม  และเมืองสอง  เมืองงาว  แจ่ห่ม  แจ่หลวง  ป่า
เป้า  เมืองวัง  ป่าบอง  หนองขวาง  แจ่เลียง  เจียงแจ่  แจ่คอด  แจ่หาน  แจ่ลุง  มาพร้อมแล จิ่งจัก
ยกออกจากเวียงไปตั้งทัพไจยอยู่ยังดอนแห่ง ๑ จัดดูริพลคนหารได้  ๓ แสน  ๖ หมื่น  ๓ พัน ช้าง  ๗  
พัน ม้า  ๓ หมื่นตัว เหตุดังอ้ันดอนที่นั้นจิ่งได้ชื่อว่าดอนไจยหนองหลวง ที่นั้นจิ่งได้ชื่อว่าหนองหาร
หลวง ปายลูนปากคนบ่อยู่ที่เก่ารวดว่าหนองฮ่างมาเถิงกาลบัดนี้แล กั้นจัดพลเหมียดหมั้นแล้วท้าวก็ยก
ยาดตราออกไปเถิงแม่หนาด ส่วนนางอัคคมเหสีทั้ง ๒ แลนางนาสนมทั้งหลายอัน 

ไปตวยตามส่งขุนเจืองเถิงฐานะที่นั้นแล้วจิ่งเอาช้างไปล้อมช้างเจืองกล่าวถวายปอนว่า
มหาราชเจ้าจุงมีไจยชนะปราบแป้ข้าศึกศัตรูจุงหื้อได้ปราบชุมภูทวีปจุงรับคืนมาจมตูแม่  หื้อยศเจ้าแผ่
แสนเมืองธะหวันเหตุดังอ้ันฐานะที่นั้นจิ่งได้ชื่อว่าล้อมช้างมาเถิงกาลบัดนี้แล  ขุนเจืองจิ่งสั่งกับนางอัคค
มเหสีว่าพ่ีไปศึกปางนี้หากบ่มาเสียแต้ดังอ้ันเผื่ออัคคมเหสีทั้ง ๒ จุงคืนเมือหาพ่อหาแม่แห่งเผื่อแด่เต๊อะ  
ท้าวสั่งเท่านั้นแล้วก็พรากจากที่นั้นไปเถิงเมืองคัว จิ่งมัดพรานป่าผู้  ๑ แช่น้ าไว้คืน  ๑ เหตุนั้นเมืองคัว  
จิ่งได้ชื่อว่าเมืองพราน ต่อเต้ากาลบัดนี้แล ตั้งแต่นั้นไปก็ร าดับไปเถิงไปเชียงตั้ง เชียงซาง ตราบเถิงเมือง
เชียงแสนแล้ว ก็เข้าไปด้วยประตูเวียงหนวันตก กั้นว่าขุนเจืองไปเถิงแล้วพระยาชินก็เวนราชสมบัติ
บ้านเมืองแลนางโอค่าควรเมือง  หื้อแก่เจ้าขุนเจืองแล้วจิ่งเลี้ยงริพลเจือง ๓ วันแล้วจิ่งออกรบด้วยแก่ว
ท้าวก็ได้ 

ไจยชนะปราบแป้แก่วแล้วจิ่งไล่ส่งศึกหื้อพ้นเขตเมืองแล้วคืนมาเสวยราชสมบัติอยู่เมืองเงิน
ยางเชียงแสน...” 

<ส่วนท้าวศรีจอมธรรมผาเรือง เสวยราชสมบัติเป็นพญานานได้ ๒๑ ปี พระชนมาอายุได้ 
๗๙ ปี ก็สวรรคต ขุนเจืองจึงได้เสวยเมืองแทนพ่อต่อ นานได้ ๖ ปี เกิดข้าศึกแก่ว(ญวน)มาตีเมืองเจียง
แสน ท้าวกาวและ เองกา เป็นผู้น าแก่ท้าวพระยาทั้งหลายมีริพล ๓ ล้านคน ช้าง ม้า มากกว่าแสนตัว 
พญาชินผู้เป็นลุงคับแค้นใจยิ่งนักจึงใช้ให้หมื่นพิจิจตรา อันเป็นเสนาถือราชสาส์นมาหาพญายาเจืองผู้
เป็นหลาน ว่าบัดนี้ท้าวกาวและเองกา ได้น าเอาริพลมามากนักขอหลานจงรีบเร็วขึ้นมาด้วยด่วนพลั น  
ส่วนนางโอค่าควรเมือง กับนางแปงจันผง และราชสมบัติทั้งมวลลุงก็ยกให้แก่หลานทุกประการจ๊ะแล  
พระยาเจืองได้ยินค าอันนั้นมีใจยินดีเหมือนดังพระยาอินทร์จักได้รับศึก ส่วนท้าวก็ตีกลองไจยนันทะ
เภรี ป่าวริพลเมืองพะยาว แลซะลาว ลอ  เทิง  กวาวหงาว คอบค า เชียงแรง ซะเอียบ เชียงม่วน สะ  



๘๕ 

ปง  ออย  งิม  และเมืองสอง  เมืองงาว  แจ่ห่ม  แจ่หลวง  ป่าเป้า  เมืองวัง  ป่าบอง  หนองขวาง  แจ่
เลียง  เจียงแจ่  แจ่คอด  แจ่หาน  แจ่ลุง  มาพร้อมแล จึงจักยกออกจากเวียงไปตั้งทัพไจยอยู่ยังเนิน
แห่ง ๑ ส ารวจนับดูริพลคนหารได้ ๓ แสน ๖ หมื่น ๓ พัน ช้าง ๗ พัน ม้า ๓ หมื่นตัว เหตุดังนั้นเนินที่
นั้นจึงได้ชื่อว่าดอนไจยหนองหลวง ที่นั้นจึงได้ชื่อว่าหนองหารหลวง ภายหลังเปลี่ยนมาเรียกว่าหนอง
ฮ่างมาเถิงกาลบัดนี้แล เมื่อส ารวจก าลังพลเสร็จแล้วท้าวก็ยกยาตราออกไปถึงแม่หนาด ส่วนนางอัคค
มเหสีทั้ง ๒ แลนางนาสสนมทั้งหลายอัน 

ไปติดตามส่งขุนเจืองถึงฐานะที่นั้นแล้วจึงเอาช้างไปล้อมช้างพญาเจืองกล่าวถวายพรว่า  
“มหาราชเจ้าจุงมีไจยชนะปราบแป้ข้าศึกศัตรูจุงหื้อได้ปราบชุมภูทวีปจุงรับคืนมาจมตูแม่ หื้อยศเจ้าแผ่
แสนเมืองธะหวัน” เหตุดังนั้นฐานะที่นั้นจึงได้ชื่อว่าล้อมช้างมาถึงกาลบัดนี้แล ขุนเจืองจึงสั่งกับนาง
อัครมเหสีว่าพ่ีไปศึกปางนี้หากไม่กลับมาเสียแท้ดังนั้น ขอให้อัครมเหสีทั้ง ๒ จงกลับคืนไปหาพ่อหาแม่
แห่งสูเจ้าแด่เต๊อะ ท้าวสั่งเท่านั้นแล้วก็พรากจากที่นั้นไปถึงเมืองคัว จึงมัดพรานป่าผู้  ๑  แช่น้ าไว้คืน 
๑ เหตุนั้นเมืองคัว จิ่งได้ชื่อว่าเมืองพราน ตราบถึงกาลบัดนี้แล ตั้งแต่นั้นไปก็ร าดับไปเถิงไปเชียงตั้ง 
เชียงซาง ตราบถึงเมืองเชียงแสนแล้ว ก็เข้าไปด้วยประตูเวียงหนวันตก หากว่าขุนเจืองไปถึงแล้ว   
พญาชินก็เวนราชสมบัติบ้านเมืองแลนางโอค่าควรเมือง  ให้แก่เจ้าขุนเจืองแล้วจึงเลี้ยงริพลเจือง ๓  
วันแล้วจึงออกรบด้วยแก่วท้าวก็ได้ชัยชนะปราบแก่วแล้วจิ่งไล่ส่งศึกให้พ้นเขตเมืองแล้วกลับคืนมา
เสวยราชสมบัติอยู่เมืองเงินยางเชียงแสน> 

๓.๑.๑๒ พญาเจืองสวรรคตในสนามรบขุนจองครองเมืองพะเยา 

ในหน้าที่ ๓๗ – ๓๘  ได้กล่าวถึงการสวรรคตของขุนเจือง และการขึ้นครองราชย์สืบต่อ
ของกษัตริย์ในเมืองพะเยาความว่า 

“...บ่นานเท่าใดจิเอาริพล  ๖๖๖,๐๐๐ (๖ แสน ๖ หมื่น ๖ พัน) ไปปองเอาเมืองลาว เมือง
แก่ว ได้แล้วลวดได้ปราบสักกะราชชุมปูทวีป ทั้งมวลยังค้างแต่เมืองแมน ค้างแต่เมืองแมนตากอกบ่มา
น้อมท้าวก็ยกริพลไปรบรวดไปตายเสียที่รบหน้าศึกปุ้นแล...”   

กว้านพญาเจืองฟ้าธรรมิกราชจุติไปแล้วท้าวจอมผาเรืองแว่นฟ้าค าขากินเมืองเชียงแสน 
แทนได้ ๑๕ ปี จุติไปแล้วท้าวจอมแปงตนลูกแทนเมืองได้ ๗ ปีจุตติไปบ่มีลูกสักคนแล ที่นี้จักจาด้วย
ห้องขุนจองตนน้องก่อนแล  ท้าวก็อยู่เสวยราชสมบัติเมืองพะเยาวแทนพ่ีตนด้วยอันประกอบชอบ ทศ
ราชธรรม ส่วนว่าบ้านเมืองก็วุฒิจ าเริญอยู่สุขเกษมยิ่งนักเหตุว่าท่านได้เรืองจ าเริญเมือง ๗ ประการแล 
อัปปหาณิยธรรมและ ประเวณียธรรมอันหื้อจ าเริญบ้านงามแก่บ้านเมืองกับด้วยท้าวตนพ่อแห่งตนแล 
ส่วนว่าขุนจองมีลูกชาย ๒ คนกล้าหารยิ่งนัก ผู้พ่ีชื่อว่าขุนเหิง ผู้น้องชื่อว่าขุนแก้วแว่นเมือง ก็มีแล ส่วน
ว่าขุนจอมแปงหลานพระยาเจืองเสวยเมืองเชียงแสนได้ ๗ ปีจุตติไปบ่มีลูกสักคนซ้ ามาขอเอาขุนเหิง
ลูกขุนจองผู้เป็นพ่ีขุนแก้วแว่นเมือง เมืองพะเยาวเมือเสวยเมืองเงินยางเชียงแสนแถมเล่าก็มีแล  ส่วน
ว่าขุนจองเสวยเมืองได้ ๒๐ ปีจุตติอายุได้  ๖๙ ปี ขุนแก้วแว่นเมืองก็ได้เสวยเมืองแทนพ่อแห่งตนก็มีแล  
ที่นี้จักคณนายังท้าวพระยาทั้งหลายตั้งแต่ท้าวศรีจอมธรรมมารอดพระยาง าเมืองได้ ๑๓  เจ่นท้าวนี้ก็
ได้เสวยเมืองพะเยาวจุตนแล....” 



๘๖ 

<ไม่นานเท่าใดจึงเอาริพล ๖๖๖,๐๐๐ (หกแสนหกหมื่นหกพัน) ไปปราบเอาเมืองลาว 
เมืองแก่ว ได้แล้วรวดได้ปราบสักกะราชชุมปูทวีป ทั้งมวลยังคงเหลือแต่เมืองแมน เหลือแต่เมืองแมน
ตาตอกไม่มาน้อมท้าวก็ยกริพลไปรบ ก็ไปสวรรคนเสียที่รบหน้าศึกที่นั่นแล   

พอพญาเจืองฟ้าธรรมิกราชจุติไปแล้ว ท้าวจอมผาเรืองแว่นฟ้าค าขากินเมืองเชียงแสน 
แทนได้ ๑๕ ปี จุติไปแล้ว ท้าวจอมแปงผู้เป็นลูกเสวยเมืองแทนได้ ๗ ปีจุตติไป ไม่มีลูกสักคนแล ที่นี้จัก
กล่าวถึงขุนจองผู้เป็นน้องขุนเจืองก่อนแล  ท้าวก็อยู่เสวยราชสมบัติเมืองพะเยาวแทนพ่ีตนด้วยอัน
ประกอบชอบ ทศพิธราชธรรม  ส่วนว่าบ้านเมืองก็วุฒิจ าเริญอยู่สุขเกษมยิ่งนัก เหตุว่าท่านได้จ าเริญ
เมือง ๗ ประการแล อัปปหาณิยธรรมและประเวณียธรรม อันให้จ าเริญบ้าน งามแก่บ้านเมืองกับด้วย
ท้าวตนพ่อแห่งตนแล ส่วนว่าขุนจองมีโอรส ๒ องค์ กล้าหารยิ่งนัก ผู้พ่ีชื่อว่าขุนเหิง  ผู้น้องชื่อว่าขุน
แก้วแว่นเมือง ส่วนว่าขุนจอมแปงหลานพระยาเจืองเสวยเมืองเชียงแสนได้ ๗ ปีจุตติไปไม่มีลูกสักคน 
จึงมาขอเอาขุนเหิงลูกขุนจองผู้เป็นพี่ขุนแก้วแว่นเมือง จากเมืองพะเยาวไปเสวยเมืองเงินยางเชียงแสน
แทนก็มีแล ส่วนว่าขุนจองเสวยเมืองได้ ๒๐ ปี จุติอายุได้ ๖๙ ปี ขุนแก้วแว่นเมืองก็ได้เสวยเมืองแทน
พ่อแห่งตนก็มีแล  ที่นี้จักคณนายังท้าวพระยาทั้งหลายตั้งแต่ท้าวศรีจอมธรรมมารอดพระยาง าเมืองได้ 
๑๓  เจ่นท้าวนี้ก็ได้เสวยเมืองพะเยาวจุตนแล>  

เนื้อความตอนนี้ นอกจากจะแสดงล าดับการสืบราชสมบัติของกษัตริย์ในเมืองเชียงแสน 
และเมืองพะเยาแล้ว ยังกล่าวถึงการน าหลักอัปปหาณิยธรรม และหลักประเวณียธรรม มาใช้เป็นหลัก
ในการปกครองบ้านเมืองของขุนจอง ซึ่งนับเป็นกษัตริย์องค์ที่ ๓ ของเมืองพะเยา โดยพระองค์ทรงยึด
หลักการปกครองบ้านเมืองตามแบบอย่างพระราชบิดาที่ทรงวางไว้  จึงท าให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
ยาวนานถึง ๒๐ ปี ก่อนจะสวรรคต  

๓.๑.๑๓ พญาง าเมืองประสูติ - พญาง าเมืองครองเมืองพะเยา 

ในหน้าที่ ๓๙ – ๔๐  ได้กล่าวถึงตอนที่พ่อขุนง าเมือง หรือพญาง าเมือง ได้ประสูติและได้
เสวยราชย์สมบัติสืบต่อผู้เป็นบิดาคือขุนมิงเมือง ดังความว่า 

“...ส่วนว่าง าเมืองเกิดมาปีเปิกเส็ด  เดือน ๖ เป็ง เม็งวัน ๕ ไท เต้าไจ๊ ยามพลันรุ่ง ฤกษ์อยู่
กรกฏ  ๑๒๔๖๗๘ อยู่กัด ๓ ธนู ลัคคณาอยู่มรกต ๑๗  ตัว ชื่ออนุราธ ศักราชได้ ๖๐๐ ตัว แล ท้าวตน
นี้สติผญ๋าปัญญามีมากนักท้าวจ าเริญขึ้นใหญ่มาได้ ๑๕ ปีไปเรียนศาสตร์เพศกับด้วยเทพรสีตนอยู่ดอย
ด้วนจบบวรมวลแล้ว ใหญ่มาอายุได้ ๑๖ ปี ไปเรียนศาสตร์เพศกับสุกทันตรฤาษีตนอยู่ดอยเมืองละโว้
จบเพศบวรมวลกับพระยาร่วงเมืองสุโขไทย  ได้เรียนศาสตร์เพศร่วมครุเดียวกับด้วยกันแล ส่วนง า
เมืองอยู่เมืองพะยาวกั้นจบเพศบวรมวลแลก็มาสู่เมืองตนแล ท้าวก็อยู่เป็นอุปราชากับด้วยพ่อตน กั้น
ขุนมิงเมืองตนพ่อจุตติไปแล้วท้าวก็ได้เสวยเมืองแทนพ่อในปีเปิกสง่าตติยศักราชได้  ๖๒๐  ตัวแล ท้าว
ตนนี้ประกอบไปด้วยสติผญ๋าปัญญามีมากท่านจบด้วยศาสตร์เพศยิ่งนักแม้นว่าท่านไปที่ได้แดดบ่ร้อน  
ฝนก็บ่ล า ท่านจักใครหื้อบดก็บด จักใคร่หื้อแดดก็แดดเหตุดังอ้ันจึงได้ชื่อว่าง าเมือง เพ่ืออ้ันแล ท้าวก็
อยู่เสวยราชสมบัติบ้านเมืองก็วุฒิรุ่งเรืองสุขเกษมร่มเย็นแก่ไพร่บ้านพลเมืองมากนัก ส่วนว่าเมืองพะ
ยาวกับเมืองเงินยางเชียงแสนก็ได้เป็นราชไมตรีกับด้วยกันแต่เจ่นขุนชินแล  ขุนศรีจอมธรรมสืบสายกัน



๘๗ 

ล าดับมาตราบต่อเต้ารอดพระยามังรายกับง าเมือง ย่อมเป็นมิตไมตรีกันบ่ขาดแล  คณะนาแต่ลางเหิง
มารอดมังรายได้ ๑๒ ราชวงศ์แล...” 

<ส่วนว่าขุนง าเมืองเกิดมาปีเปิกเส็ด  เพ็ญเดือน ๖ เม็งวัน  ๕ (วันพฤหัสบดี) ไท เต้าไจ๊ 
ยามใกล้รุ่ง ฤกษ์อยู่กรกฏ  ๑ ๒ ๔ ๖ ๗ ๘ อยู่กัด  ๓  ธนู ลัคคณาอยู่มรกต  ๑๗  ตัว ชื่ออนุราธ 
ศักราชได้ ๖๐๐ ตัว แล ท้าวตนนี้สติผญ๋าปัญญามีมากนัก ท้าวเจริญเติบโตมาได้ ๑๕ ปี ได้ไปเรียน
ศาสตร์เพศกับด้วยเทพฤาษีตนอยู่ดอยด้วนจบบวรมวลแล้ว เติบใหญ่มาอายุได้ ๑๖ ปี ไปเรียนศาสตร์
เพศกับสุกทันตรฤาษีตนอยู่ดอยเมืองละโว้ จบเพศบวรมวลกับพระยาร่วงเมืองสุโขไทย ได้เรียนศาสตร์
เพศร่วมครุเดียวกับด้วยกันแล ส่วนขุนง าเมืองอยู่เมืองพะเยาพอจบเพศบวรมวลแล้ว ก็มาสู่เมืองตนแล 
ท้าวก็อยู่เป็นอุปราชากับด้วยพ่อตน เมื่อขุนมิงเมืองตนพ่อจุติไปแล้วท้าวก็ได้เสวยเมืองแทนพ่อในปี
เปิกสง่า ตติยศักราชได้ ๖๒๐ ตัวแล ท้าวตนนี้ประกอบไปด้วยสติผญ๋าปัญญามีมากท่านจบด้วยศาสตร์
เพศยิ่งนักแม้นว่าท่านไปท่ีใดแดดก็ไม่ร้อน ฝนก็ไม่ตกใส่ ท่านจักใคร่ให้เกิดร่มก็ร่ม จักใคร่ให้แดดก็แดด 
เหตุดังนั้นจึงได้ชื่อว่าง าเมือง ท้าวก็อยู่เสวยราชสมบัติบ้านเมืองก็วุฒิรุ่งเรืองสุขเกษมร่มเย็นแก่ไพร่บ้าน
พลเมืองมากนัก ส่วนว่าเมืองพะเยากับเมืองเงินยางเชียงแสนก็ได้เป็นราชไมตรีกับด้วยกันแต่สมัยขุน
ชินแลขุนศรีจอมธรรม สืบสายกันล าดับมาตราบจนมารอดพญามังราย กับพญาง าเมือง ย่อมเป็นมิตร
ไมตรีกันไม่ขาดแล นับแต่อดีตมาถึงพญามังรายได้ ๑๒ ราชวงศ์แล>  

ความตอนนี้ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์กันของ ๓ อาณาจักรใหญ่ คือ อาณาจักรสุโขไทย 
อาณาจักรเชียงแสน และอาณาจักรพะเยา โดยพญาง าเมืองทรงเป็นศิษย์ร่วมส านักเรียนครูคนเดียวกัน
กับพระยาร่วงแห่งเมืองสุโขทัย จึงทรงเป็นสหายที่สนิทกัน ส่วนพญามังราย กับพญาร่ว งทรงมี
ความสัมพันธ์กันทางสายเลือดสืบมาแต่บรรพบุรุษคือ  ขุนชิน และขุนศรีจอมธรรม ซึ่งจาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงท าให้ทั้ง ๓ อาณาจักรต่างมีราชสัมพันธ์ไมตรีต่อกัน  มีการพบปะไปมาหาสู่
กันตลอด  

 
๓.๑.๑๔  พญามังรายประสูติและข้ึนครองเมืองเชียงราย 
ความในหน้าที่ ๔๐ – ๔๑ ได้กล่าวถึงตอนที่พ่อขุนมังรายประสูติและเสวยเมืองแทนบิดา 

ดังความว่า 

“...ที่นี้จักจาด้วยมังรายก่อนแล  ส่วนมังรายเกิดมาปีเปิกเส็ด  เดือนเกี๋ยง แรม  ๖ ค่ า พร่ า
ว่าได้วัน  ๑  ยามพลันรุ่ง ฤกษ์กฎตัวชื่อปุสสยะ แล  ตติยศักราชได้  ๖๐๐  ตัว  รอดศักราชได้  ๖๒๑  
ตัว ปีกัดเม็ด มังรายได้เสวยเมืองแทนพ่อแล  กั้นมังรายได้เสวยเมืองแล้วท้าวก็กระท าเมตตาแก่ญาติ
วงศาทั้งหลายมีปัณณาการไปเถิงเขา ท่านทั้งหลายไปถามข่าวกล่าวเถิงเขาหื้อมาพร้อมกันเป็นอัน  ๑  
อันเดียวกับด้วยกัน  ท้าวพระยาทั้งหลายก็กล่าวว่าตูก็เป็นเจื้อท้าวลวจังกราชดาย  ไผจักกระท าสังแก่
ตูได้ดายบ่ไปแล  ว่าอ้ันจุหัวเมืองแล  ส่วนว่ามังรายก็ล่ าเปิงว่าบ้านเมืองที่ไกลกันบ่มีฉันทะพร้อมเพียง
กันจักรักษาบ่าวไพร่  บ้านเมืองก็ยากแล  จึงห้างริพลไปรบได้เมืองบก  เมืองเจียงไร่  เมืองปง เจียงค า  
เจียงเงิน เจียงช้าง  เจียงของ เมืองเทิง ได้แลใจ้หื้อเสนาตนไปอยู่รักษาทุกหัวเมืองแล้วรอดตติยศักราช



๘๘ 

ได้  ๖๒๔  ตัวปีเต้าเส็ดมังรายก็ลงมาสร้าง  (๔๑)เวียงเชียงรายเดือน  ๕  เป็ง เม็งวัน  ๓  ยามตูดค่ า
ก่อเวียง รอดสายฟ้าม้านาขึ้นมาก็แล้ว...” 

<ที่นี้จักกล่าวถึงพญามังรายก่อนแล  ส่วนมังราย  ประสูติมาปีเปิกเส็ด  เดือนเกี๋ยง แรม  
๖ ค่ า พร่ าว่าได้วัน  ๑ (วันอาทิตย์) ยามพลันรุ่ง ฤกษ์กฎตัวชื่อปุสสยะ แล  ตติยศักราชได้  ๖๐๐  ตัว  
รอดศักราชได้  ๖๒๑  ตัว ปีกัดเม็ด มังรายได้เสวยเมืองแทนพ่อแล  พอพญามังรายได้เสวยเมืองแล้ว
ท้าวก็กระท าเมตตาแก่ญาติวงศาทั้งหลายมีปัณณาการไปถึงเขา ท่านทั้งหลายไปถามข่าวกล่าวถึงเขา
ให้มาพร้อมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท้าวพระยาทั้งหลายก็กล่าวว่าตูก็เป็นเชื้อท้าวลวจังกราชดาย  
ใครจักกระท าอะไรแก่ตูได้ดาย ไม่ไปแล ว่าอย่างนี้ทุกหัวเมืองแล ส่วนว่ามังรายก็ด าริว่าบ้านเมืองที่ไกล
กันไม่มีฉันทะพร้อมเพียงกัน จักรักษาบ่าวไพร่ บ้านเมือง  ก็ยากแล จึงห้างริพลไปรบได้เมือบก เมือง
เจียงไร่ เมืองปง เจียงค า  เจียงเงิน เจียงช้าง  เจียงของ เมืองเทิง ได้แล ใช้ให้เสนาตนไปอยู่รักษาทุก
หัวเมืองแล้วรอดตติยศักราชได้  ๖๒๔  ตัวปีเต้าเส็ดมังรายก็ลงมาสร้าง เวียงเชียงราย เดือน  ๕  เพ็ญ 
เม็งวัน  ๓ (วันอังคาร)  ยามตูดค่ าก่อเวียง รอดสายฟ้าม้านขึ้นมาก็แล้ว> 

ข้อความตอนนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงตอนที่พญามังรายได้ข้ึนเสวยราชสมบัติแทนบิดา และได้
ส่งข่าวไปยังหัวเมืองต่างๆ ให้เข้ามาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือเป็นการประกาศให้รับทราบ แต่หัว
เมืองต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลกับแสดงอาการไม่ยอมรับ ด้วยคิดว่าพญามังรายยังเยาว์วัย และถือว่าตนก็
สืบสายมาจากลวจังกราชเหมือนกัน จึงไม่มาร่วมประชุม จึงเป็นเหตุให้พญามังรายต้องระดมริพลไป
รบหัวเมืองต่างๆ ดังปรากฏรายชื่อ คือ เมืองเชียงไร่  เมืองปง  เชียงค า  เชียงเงิน  เชียงช้าง เชียงของ 
และเมืองเทิง  ซึ่งเมืองต่างๆคาบเกี่ยวกับเมืองพะเยาด้วย เช่น เมืองปง และเมืองเชียงค า ซึ่งต้องอ้อม
เมืองพะเยาไป เมื่อได้เมืองต่างๆ แล้วก็มาตั้งเมืองเชียงราย ในปีจุลศักราชได้ ๖๒๔ ตัว ตรงกับ ปี
พุทธศักราช ๑๘๐๕  

๓.๑.๑๕  พญามังรายยกทัพสู่เมืองพะเยาเจอกองทัพธรรมของพญาง าเมือง 
ข้อความในหน้าที่ ๔๑ – ๔๒ ได้กล่าวถึงตอนที่พญามังราย แห่งเมืองเชียงราย ได้ยกทัพไป

เมืองพะเยา 

“...ส่วนมังรายก็ใจ้มนตรีผู้  ๑  ชื่อว่าอ้ายฟ้าไปขอเอาแจ่พรานแลเจียงเคียนกับท้าวง า
เมืองนั้นแลส่วนท้าวง าเมืองจิ่งกล่าวว่า อันว่าหนแจ่เหียง  แจ่รุ่ง  ปากบอง หนองขวาง  อ่ีตาท้าวเจ้า
ขุนเหิงลาวก็เอาไปแล้ว บัดนี้สหายเจ้าซ้ ามาขอแถมเล่าหนอ ส่วนว่าอ้ายฟ้าก็ไหว้สาว่าขอมหาราชเจ้า
จุงจักหื้อเสียก่อนเต๊อะ กั้นบ่หื้อก็จักเสียไมตรีมหาราชเจ้าหากได้หื้อค ากติกากับด้วยกันแล ลางเอาคืน
ก็ก่อยเอาคืนเมื่อปายหลังเต๊อะ  ส่วนเมืองเจียงรายบ่ห่อนจักตั้งหมั้นเหตุนิมิตมาตั้งเวียงนี้หลาก กาเสีย
เพราะพระยานาคออกมากล่าวว่าหื้อพระมังรายไปหาก่อนยามสายอรุณบ่ตั้งขึ้นมา ท้าวก็หลับลืมตื่น
ลืมลุกก้ันไปหาพระยานาคก็บ่ตันเท่าปอหันรอย ท้าวง าเมืองจิ่งกล่าวว่าผิอั้นก็เอามนตรีอ้ายฟ้าว่าเต๊อะ  
จักเอาไปก็มีในท่าน จักหื้อได้คืนมาก็มีในท่านเต๊อะกว้านเราบ่หื้อก็ว่าจักเสียไมตรี กว้านว่าเราหื้อก็จัก
เสียแผ่นดินเราจ๊ะแล ส่วนอ้ายฟ้ากว้านเท่านั้นแล้วก็แป๋งลานแตกเสีย (๔๒)เอาค าดีค างามเมือไหว้



๘๙ 

สามังรายส่วนท้าวมังรายก็ร าเปิงในใจว่าเป็นดั่งสหายเจ้าว่าจุอันแล ท้าวกล่าวเท่านั้นแล้วท้าวก็ปันเอา
ตามใจมักแห่งตนหั้นแล...” 

<ส่วนมังรายก็ใช้มนตรีผู้ ๑ ชื่อว่าอ้ายฟ้าไปขอเอาแจ่พรานและเจียงเคียนกับท้าวง าเมือง
นั้นแล ส่วนท้าวง าเมืองจิ่งกล่าวว่า อันว่าหนแจ่เหียง  แจ่รุ่ง  ปากบอง หนองขวาง  อ่ีตาท้าวเจ้าขุนเหิง
ลาวก็เอาไปแล้ว บัดนี้สหายเจ้าซ้ ามาขอแถมเล่าหนอ ส่วนว่าอ้ายฟ้าก็ไหว้สาว่าขอมหาราชเจ้าจุงจัก
หื้อเสียก่อนเต๊อะ  กั้นบ่หื้อก็จักเสียไมตรีมหาราชเจ้าหากได้หื้อค ากติกากับด้วยกันแล ลางเอาคืนก็
ก่อยเอาคืนเมื่อปายหลังเต๊อะ  ส่วนเมืองเจียงรายบ่ห่อนจักตั้งหมั้นเหตุนิมิตมาตั้งเวียงนี้หลาก กาเสีย
เพราะพระยานาคออกมากล่าวว่าหื้อพระมังรายไปหาก่อนยามสายอรุณบ่ตั้งขึ้นมา ท้าวก็หลับลืมตื่ น
ลืมลุกกั้นไปหาพระยานาคก็บ่ตันเท่าปอหันรอย  ท้าวง าเมืองจิ่งกล่าวว่าผิอ้ันก็เอามนตรีอ้ายฟ้าว่า
เต๊อะ  จักเอาไปก็มีในท่าน จักหื้อได้คืนมาก็มีในท่านเต๊อะกว้านเราบ่หื้อก็ว่าจักเสียไมตรี กว้านว่าเรา
หื้อก็จักเสียแผ่นดินเราจ๊ะแล ส่วนอ้ายฟ้ากว้านเท่านั้นแล้วก็แป๋งลานแตกเสีย (๔๒)เอาค าดีค างามเมือ
ไหว้สามังรายส่วนท้าวมังรายก็ร าเปิงในใจว่าเป็นดั่งสหายเจ้าว่าจุอันแล  ท้าวกล่าวเท่านั้นแล้วท้าวก็
ปันเอาตามใจมักแห่งตนหั้นแล> 

เมื่อพญามังรายตีหัวเมืองต่างๆ ที่อยู่ห่างไกล และไม่ยอมรับในการขึ้นครองราชย์ของ
พญามังราย และปรากฏว่าได้ยกทัพมาทางพะเยา เพ่ือต้องการรบ แต่ด้วยเป็นสายเลือดเดียวกัน พญา
ง าเมืองจึงใช้การเจรจา ยอมยกหัวเมืองภายนอกให้ จึงไม่เกิดการรบระหว่างสองอาณาจักร และตอน
หลัง พญามังรายก็คืนหัวเมืองกลับคืนเหมือนเดิม ถือได้ว่าพญาง าเมืองทรงใช้หลักการทูตตามหลัก
ประเวณียธรรม มาแก้ปัญหา 

 
๓.๑.๑๖  พญาร่วงแอบลักลอบเสพสังวาสกับนางเทวีของพญาง าเมือง 
ข้อความในหน้าลานที่ ๔๒ คาบเกี่ยวกับหน้า ๔๓ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์พระยาล่วงแห่ง

เมืองสุโขทัยได้แอบลักลอบเข้าห้องบรรทมพระมเหสีพญาง าเมือง และเหตุการณ์ไล่ตามจับพระยาล่วง 
คือ 

“....ตั้งแต่นั้นบ่นานเท่าใดพระยาร่วงก็ลุกแต่เมืองสุโขไทยมาสู่เมืองพะยาวเพ่ือจักขึ้นมาหา
พระยาง าเมืองตนเป็นสหาย  ก็มาหันเมียง าเมืองงามมีองค์ลักขณะล้วนถ้วนบรมวลจิ่งมีใจสิเนหา  
ปฏิบัติอยู่ไจ้ๆ ยังมีในคืน ๑ พระยาร่วง ก็เอาเพศเป็นดังพระยาง าเมืองแล้วก็รักไปสู่ไปหากับด้วยนาง
พระยาหั้นแล  ในคืนเดียวนั้นพระยาง าเมืองก็ซ้ าเข้าไปสู่ไปหานอนด้วยนางพระยาแถมเล่าแลนางจิ่ง
กล่าวว่า  วันนี้สังดูหลากมหาราชเจ้าป้อยเข้ามาสู่มาหาข้าถ้วน ๒ ทีนี้จา ว่าอ้ันท้าวง าเมืองจิ่งร าเปิงว่า
รอยจักเป็นพระยาร่วงแลนอกพระยาร่วงไปบ่มีไผจักปลอมกูได้จ๊ะแลว่าอ้ันแล้วตกวันลูนรุ่งเจ๊าพระยา
ง าเมืองก็ชุมนุมมายังเสนาโยธาทั้งหลายว่าจักจับพระยาร่วงว่าอ้ัน  ส่วนพระยาร่วงก็รู้ว่าท่านจักจับเอา
ตนก็เนรมิตเป็นนกเอ้ียงบินหนีไปหั้นแล  ส่วนง าเมืองก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า อินทร์ พรหม ตามสัจจะมี
ได้ตั้งไว้แก่กันเมื่อก่อนแล้วก็ด้วยศาสตร์เพทแห่งตนแล ส่วนนกเอ้ีองตัวนั้นบินไปบ่ได้คนทั้งหลายไล่
เลยก็ไปตกเสียที่ใกล้หนองหั้น หนองอันนั้นรวดได้สชื่อว่าหนองเอ้ียงมาตราบบัดนี้แล แต่นั้น น้อย  ๑ 
ซ้ ากลายเป็นงัวแดงตัวใหญ่ที่ริมจิ่มใกล้หนองอัน ๑ หนองอันนั้นลวดได้ชื่อว่าหนองงัวแดงมาต่อเต้า
บัดนี้แล  เสนาโยธาทั้งหลายก็เลยไล่ไปก็ซ้ าไปกลายเป็นตุ่น  บุ่นเจ้าไปหั้นแล  ส่วนง าเมืองก็เอาเสียมส



๙๐ 

ลูปด้วยศาสตร์เพศแห่งตนขุดตวยไปตันได้ที่ตีนดอยหนอกตั้ง ที่นั้นเป็นก้อนผา พระยาง าเมืองกั้นได้
พระยาร่วงแล้ว ก็มัดผูกจ า ๕  แห่งเอามาแต่งคอก ใส่ไว้หื้อย่าเฒ่าแก่ไปอุปัฏฐากรักษาพระยาร่วง ยังมี
ในวันหนึ่งย่าเฒ่าแก่หาอาหารจักใส่สะโตกข้าวหื้อพระยาร่วงกินบ่ได้  จิ่งเอาปลาติดไม้ตาหีบไปหื้อพระ
ยาร่วงกินหั้นแล พระยาร่วงจิ่งร าเปิงว่าอายุกูหากาจักเสี้ยงในที่นี้แท้อันจา  ย่าแก่เฒ่าผู้นี้ก็มาประมาท
ดูแควนกูร้ายนักหนาแต้นอ พระยาร่วงจิ่งสัจจะอธิษฐานว่ากั้นอายุกูยังจักยืนยาวไปหน้า ยังจักได้คืน
ไปเป็นท้าวพระยาดังเก่าขอจุงหื้อไม้ตาหีบอันนี้ได้ป่งรากออกใบบัดเดียวนี้ แด่ว่าอ้ันแล้วก็เอาไม้ตาหีบ
อันนั้นปักตกดินหั้นแล ส่วนไม้ตาหีบอ้ันนั้นก็ป่งรากออกใบบัดเดียวนั้นแต้หั้นแล  ไม้ต้นนั้นก็รวดได้ชื่อ
ว่าไม้ตาหีบพระยาร่วงมาตราบกาลบัดนี้แล  ส่วนที่พระยาร่วงเนรมิตเป็นตุ่นบุ่นเข้าดินนั้นก็ได้ชื่อว่า
บ้านตุ่นมาต่อเต้าบัดนี้  ส่วนฮอยอันพระยาร่วงเนรมิตเป็นตุ่นบุ่นไปแล้วพระยาง าเมืองขุดตวยนั้นก็รวด
ได้ชื่อว่าน้ าแม่ตุ่นมาต่อเต้าบัดนี้แล...”   

<หลังจากนั้นไม่นานเท่าไรพระยาร่วงก็เสด็จมาจากเมืองสุโขไทยมาสู่เมืองพะเยา เพ่ือจัก
ขึ้นมาหาพญาง าเมืองผู้เป็นสหาย ก็มาเห็นมเหสีของพญาง าเมืองงดงามมีองค์ลักษณะสมส่วนทุกอย่าง  
จึงมีใจสิเนหา พระนางมาคอยดูแลปฏิบัติอยู่ตลอด ยังมีในคืน ๑ พระยาร่วง ก็แปลงเพศเป็นดังพญาง า
เมืองแล้วก็แอบลักลอบเข้าไปสู่ห้องบรรทมพระมเหสีพญาง าเมือง ในคืนเดียวกันนั้นพญาง าเมืองก็ได้
เข้าไปสู่ห้องนอนของพระนางเหมือนกัน พระนางจึงกล่าวว่า วันนี้ท าไมดูแปลกมหาราชเจ้า ท าไมเข้า
มาสู่มาหาข้าถึง ๒ ครั้ง ว่าดังนั้นพญาง าเมืองจึงด าริชะรอยจักเป็นพระยาร่วงแล นอกจากพระยาร่วง
ไปไม่มีใครจักปลอมเป็นกูได้ คิดดังนั้นแล้วพอถึงรุ่งเช้าอีกวันพญาง าเมืองก็เรียกประชุมเสนาโยธา
ทั้งหลายตกลงว่าจะจับพระยาร่วง ส่วนพระยาร่วงก็ทราบว่าจะถูกจับก็เนรมิตตนเป็นนกเอ้ียงบินหนี
ไป ส่วนพญาง าเมืองก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่า อินทร์ พรหม ตามสัจจะมี ได้ตั้งไว้แก่กันเมื่อก่อนแล้วก็ด้วย
ศาสตร์เพทแห่งตนแล ส่วนนกเอ้ียงตัวนั้นบินไปไม่ได้คนทั้งหลายไล่จับ ก็บินไปตกเสียที่ใกล้หนองน้ า  
หนองน้ าแห่งนั้นจึงได้ชื่อว่า หนองเอ้ียง มาจนทุกวันนี้ พระยาร่วงก็กลับกลายเป็นวัวแดงตัวใหญ่ หนี
ไปล้มลงที่ใกล้หนองน้ าอีกแห่งหนึ่ง หนองแห่งนั้นจึงได้ชื่อว่า หนองวัวแดงมาจนทุกวันนี้ เสนาโยธา
ทั้งหลายพากันไล่จับ พระยาร่วงก็กลายร่างเป็นตัวตุ่น ขุดดินหนีไป ส่วนพญาง าเมืองก็จึงน าเสียมมา
เสกด้วยศาสตร์เพศ(เวทย์มนต์) ของตนขุดตามรอยตุ่นไป จนไปถึงตีดอยหนอก บริเวณนั้นเป็นก้อนหิน
ผา ไปต่อไม่ได้ พญาง าเมืองพอจับได้พระยาร่วงแล้วก็ผูกมัดมือมัดเท้าและคอ แล้วจับขังไว้ในคุก แล้ว
ให้หญิงแก่ (บางฉบับว่าเป็นหญิงหม่าย) คอยอุปัฏฐากดูแลพระยาร่วง มีอยู่วันหนึ่งหญิงแก่หาอาหารที่
จะใส่ส ารับไปถวายพระยาร่วงไม่ได้ จึงเอาหนังปลาติดไม้หีบปิ้งปลาไปถวายให้พระยาร่วงเสวย พระยา
ร่วงจึงร าพึงว่าอายุกูคงจะมาสิ้นเสียในที่นี้แน่แท้ ย่าเฒ่าผู้นี้ก็มาประมาทดูถูกดูแคนกูนักหนาแท้หนอ 
พระยาร่วงจึงตั้งสัจจะอธิษฐานว่า หากอายุกูจะยังคงยืนยาวไปข้างหน้า ยังจะได้กลับไปเป็นพระยา
เหมือนเดิม ขอจงให้ไม้ปิ้งปลาอันนี้งอกแตกใบออกบัดเดียวนี้ ว่าดังนั้นแล้วก็เอาไม้ปิ้งปลาปักลงดิน   
ส่วนว่าไม้ปิ้งปลาก็แตกงอกออกใบมาอีกจริงๆ ไม้ชนิดนี้จึงได้ชื่อว่า ไม้ตาหีบพระยาร่วงมาจนทุกวันนี้  
ส่วนบริเวณท่ีพระยาร่วงเนรมิตเป็นตุ่นด าดินไปก็ได้ชื่อว่าบ้านตุ่นมาจนทุกวันนี้ ส่วนรอยที่พญาง าเมือง
ขุดตามรอยตุ่นไปนั้นก็ได้ชื่อว่าน้ าแม่ตุ่นมาจนทุกวันนี้แล> 

 
 



๙๑ 

๓.๑.๑๗  พญามังรายตัดสินคดีความ 

ในหน้าลานที่ ๔๔ – ๔๖  ได้กล่าวถึงตอนที่พญามังรายได้มาตัดสินคดีที่พระยาร่วงแอบลัก
รอบเข้าสู่ห้องบรรมทมของพระมเหสีพญาง าเมือง จนถูกตามจับได้และเชิญพญามังรายมาตัดสินคดี
ความ 

“...ที่นี้จักจ๋าด้วยพระยาง าเมืองเล่าแล  ส่วนว่าพระยาง าเมืองก็แป๋งราชสาส์นแต่งใช้ขึ้นไป
หาพระยามังราย ก็มาด้วยจตุรงคเสนาโยธา ๔ จ าพวกก็มาตั้งอยู่ที่บ้านเชียงหมั้นนั้นแล ส่วนพระยาง า
เมืองก็พร้อมด้วยเสนาอามาตย์ทั้งหลายแล้วก็น าเอาพระยาร่วงออกจากเวียงไปจูพระยามังรายแล้วก็
จัดการตั้งกว้านโพจากับด้วยกัน ส่วนพระยามังรายก็เล้าโลมพระยาทั้ง ๒ ด้วยวจนะค าจา ทั้งหลาย
ต่างๆ เพ่ือให้ท้าวทั้ง  ๒ หายก าเกี๊ยดแล้วก็ตัดให้พระยาร่วงเสียค าหนักเท่าตัวนางเทวีนั้นให้แก่พระยา
ง าเมืองนั้นแล ที่นี้จักจาด้วยพระยามังรายจักเอาท้าวทั้ง ๒ ให้คืนเป็นสหายกันดังเก่าก่อนแล ส่วนพระ
ยามังรายกน็ าเอาพระยาง าเมืองกับพระยาร่วงไปสั่งสอนอั๊บเกนให้เป็นสหายกันที่บ้านดอนนั้น บ้านอัน
นั้นจึงได้ชื่อว่าบ้านเกน มาต่อเต้าบัดนี้แล แล้วท้าวพระยามังรายก็ซ้ าน าเอาท้าวทั้ง ๒ ไปสู่น้ าแม่
สายตาแล้วก็เอาหลังอิงตาฝั่งน้ าแม่สายตาแล้วก็สั่งสอนว่าตั้งแต่นี้ไปภายหน้าอย่าได้รับเรี้ยวกับด้วยกัน 
ให้เอากันเป็นมิตเป็นสหายกันดังเก่า พระมังรายเจ้าก็สะบดแจ่งไว้กับด้วยกันไม่ให้พื้นว่าจากันได้ซ้ าปอ  
๒ ตั้งแต่นั้นมาน้ าแม่สายตาก็รวดได้ชื่อว่าน้ าแม่อิงมาต่อเต้าบัดนี้แล ท่าน้ าที่ท้าวทั้ง ๓ ไปตั้งวาจาต่อ
กันนั้นก็ว่าท่าหนองแห่มาตราบต่อเต้าบัดนี้แล บ้านเจียงหมั้นที่ท้าวไปตั้งกว้านโฟกันนั้นก็ลวดได้ชื่อว่า
บ้านกว้านมาต่อเต้ากาลบัดนี้แล บ้านที่คนทั้งหลายไปชุมนุมป้อกันผ่อท้าวโฟกันนั้นก็ลวดได้สชื่อว่า
บ้านปอ มาตราบต่อเต้ากาลบัดนี้แล ส่วนง าเมืองก็ปุจฉากับด้วยมังรายว่าพระยาร่วงนี้พ่อลาวก็พระยา
ลือ แม่ลาวก็ผีเสื้อจะเนรมิตเป็นเจื้อใดก้ได้แล (เขียก็มักไปสั่งค านั้นจักเป็นสันใดรือ) มังรายก็กล่าวว่า 
เอาใจสหายเจ้าว่าแด่ว่าอ้ันแล้ว ส่วนพระยาง าเมืองก็  (เอา) ค าหนักเปียงตัวนางเทวีนั้นขืน (คืน) ให้
พระยาร่วงดังเก่าแล้วก็เอากันเป็นมิตรเป็นสหายดังเดิมเก่านั้นก็มีแล...” 

<ต่อไปนี้จักกล่วงถึงพญาง าเมืองก่อนแล ส่วนว่าพญาง าเมืองก็แต่งพระราชสาส์นไปถึง
พญามังราย พญามังรายก็เสด็จมาพร้อมกับจตุรงคเสนาโยธา ๔ จ าพวก ก็มาตั้งทัพอยู่ที่บริเวณบ้าน
เชียงหมั้น ส่วนพญาง าเมืองก็ออกไปพร้อมด้วยเสนาอามาตย์ทั้งหลาย พร้อมกับน าเอาตัวพระยาร่วง
ออกจากเวียงไปหาพญามังราย แล้วก็ตั้งโรงตัดสินพูดจากัน ส่วนพญามังรายก็พูดเล้าโลมพญาทั้ง ๒  
ด้วยถอยค าต่างๆ เพ่ือให้ทั้งสองหายโมโหโกธาต่อกัน แล้วก็ตัดสินให้พระยาร่วงชดใช้ค่าเสียหายด้วย
ทองค าหนักเท่าตัวพระมเหสี ให้แก่พญาง าเมืองแล ต่อไปนี้จะกล่าวถึงพญามังรายาจะให้ท้าวทั้ง ๒ 
กลับคืนเป็นสหายกันเหมือนเก่า พญามังรายก็น าเอาพญาง าเมืองและพระยาร่วงไปสั่งสอนอ๊ับเกน 
(มอบให้) เป็นสหายกันที่บ้านดอน บ้านนั้นจึงได้ชื่อว่าบ้านเกนมาจนทุกวันนี้ แล้วพญามังรายก็ยัง
น าเอาท้าวทั้ง ๒ ไปยังแม่น้ าสายตาแล้วก็เอาหลังอิง(พิง) ผั่งแม่น้ าสายตาแล้วก็สั่งสอนว่า ตั้งแต่นี้ไป
ภายภาคหน้าอย่าได้คิดคดต่อกัน เอานับถือกันเป็นมิตรเป็นสหายเหมือนเดิม พญามังรายก็สะบด
สาปแช่งไว้ไม่ให้ลื้อฟ้ืนขึ้นมาอีก ตั้งแต่นั้นมาแม่น้ าสายตาก็กลับได้ชื่อว่าแม่น้ าอิง มาจนทุกวันนี้ ท่าน้ า
ที่ท้าวทั้ง ๓ ไปตั้งสัจจะวาจาต่อกันนั้นก็ได้ชื่อว่าท่าหนองแห่มาจนทุกวันนี้ บ้านเจียงหมั้นที่ท้าวไปตั้ง
ศาลา กว้านโฟจา (ศาลาตัดสินคดี) ก็ได้ชื่อว่าบ้านกว้านมาจนทุกวันนี้ บ้านที่คนไปชุมนุมกันดูท้าว
ตัดสินคดีกันนั้นก็ได้ชื่อว่าบ้านปอ มาจนทุกวันนี้ ส่วนพญาง าเมืองก็ถามด้วยพญามังรายว่า พระยาร่วง



๙๒ 

นี้พ่อก็คือพระยาลือ แม่ก็คือผีเสื้อ จะเนรมิตตนเป็นอย่างไรก็ได้ จะท าอย่างไร พญามังรายก็กล่าวว่า 
ตามใจสหายจะว่า กล่าวอย่างนั้นแล้ว พญาง าเมืองก็เอาทองค าหนังเท่ามเหสีคืนให้พระยาร่ว ง
เหมือนเดิม แล้วก็นับถือกันเป็นมิตรเป็นสหายเหมือนเดิมนั้นแล> 

 
๓.๑.๑๘ พญามังรายสถาปนาเมืองฝาง บุกตีเมืองหริภุญไชย และสถาปนาเวียงกุมกาม 

๓ กษัตริย์ ร่วมกันเลือกชัยภูมิสร้างเมืองเชียงใหม่ 
ข้อความในลานหน้าที่ ๔๖ – ๔๘ ได้กล่าวถึงตอนที่พญามังรายบุกตีเมืองหริภุญไชย และ

สถาปนาเวียงกุมกาม ตอนถึงตอนที่ ๓ กษัตริย์ร่วมกันคัดเลือกชัยภูมิเพ่ือสร้างเมืองเชียงใหม่ 

“...ที่นี้จักจาด้วยมังรายก่อนแล ส่วนว่ามังรายกั้นเมือรอดเมืองตนแล้วอยู่นานได้ ๔ ปี  
พระยามังรายก็ไปสร้างเมืองฝาง ท้าวก็รู้ข่าวว่าเมืองละปูนสุขเกษมมากนัก ท้าวมีใจใคร่ได้จิ่งจากับ
ด้วยอ้ายฟ้าว่าหื้อไปริพรองป่องเอาเมืองละปูนหื้อจงได้ว่าอ้ันส่วนอ้ายฟ้าก็รับเอาอาชญาไปริพรองป่อง
เอาเมืองละปูนกั้นว่ารู้ที่จัดฃกได้จิ่งใช้เมือไหว้สากับด้วยพระยามังราย ก้ห้างดาริพลโยธาจตุรงคเสนา  
๔ จ าพวกแล้วก็ไปเอาเมืองละปูนในปีศักราชได้ ๖๓๔ ตัวนั้น ไปนานได้ ๕ ปี ก็ไปสร้างเวียงกุมกามนั้น
มานานได้ ๓ ปี ก็ไปเอาเมืองหงสาวดีตะโก๊งได้นางกาโคมาเป็นเทวี ลูนนั้นมานานได้ ๒ ปี ก็ไปเอาเมือง
อังวะ เอาช่างตีทอง ๓ ร้อยครัวมาไว้เมืองเชียงแสนลูนนั้นมาได้ ๖ ปี ศักราชได้ ๖๕๘ ตัว ปีรวายสัน 
เดือน ๕ เป็ง เม็งวัน ๕ ไทย กาบไจ้ ได้วัน ๙ กองยามแตรจักดาใกล้รุงนาทีปาย ๒ บาท น้ าก่อเวียง
เจียงใหม่ ก่อตั้งกาดก็วันนั้น คนกระท าการทั้งมวลหมื่นคน นานได้เดือนหนึ่งจิ่งก่อแล้วก่อนเมื่อจักคิด
สร้างเวียงเจียงใหม่ มังรายจิ่งหาเอาพระยาง าเมือง และพระยาร่วงมาพร้อมกัน ง าเมืองอยู่เมืองพะยาว 
พระยาร่วงอยู่เมืองสุโขไทยมาแล้วก็ปาเอากันขึ้นเมืออยู่บนจอมดอยเขา ๓ ยอดผ่อเล็งดูคะบวน 
(ขบวน) เมืองที่นั้นพระยามังรายจิ่งถามสหายทั้ง ๒ ว่าเราตั้งเมืองอยู่ที่นี้บ้านเมืองยังจักเป็นสันใดจา 
พระร่วงจิ่งกล่าวว่าเมืองอันนี้ข้าศึกศัตรูบ่มากระท าร้ายไข ประการ ๑ คนมีเงินปันมาอยู่เมืองนี้จักมีเงิน
หมื่น คนมีเงินหมื่นมาอยู่จักมีเงินแสนแลว่าอ้ัน  มังรายจิ่งกล่าวว่า หยุบหว่างขาจังจวบห า บ่กลัวแต่
ข้าศึกเลยว่าอ้ันแล้ว มังรายซ้ าถามง าเมืองว่าสันนี้จัก มีแต้จะรือสหายเจ้าว่าอ้ัน ง าเมืองจิ่งตอบว่ามีสัน
นั้นแต้แล เหตุว่าวรรณะดินมี ๗ ประการ มีไจยะก็ ๗ ประการ เมืองนี้สิทธินักแล กล่าวเท่านั้นแล้วก็
เจียรจาปุจฉาโจทนาซึ่งกันไปมาด้วยนานาต่างๆ แล้วก็ลงมาสู่เวียงหั้นแล กั้นสร้างเวียงแล้วทั่วบรมวล
แล้วเมื่อนั้นพระระสีเจ้าตั้ง ๔ ตนพร้อมด้วยพระยาง าเมืองแล้วพระยาร่วงก้ห้างเครื่องราชภิเษกแล้วก็
หดสรงเกศด้วยต้ ามุทธาภิเษกยังพระยามังรายหื้อเป็นเอกราชยังเวียงเจียงใหม่วันนั้นแล...” 

<ต่อไปนี้จักกล่าวถึงพญามังรายก่อนแล ส่วนว่าพญามังรายเมื่อกลับถึงเมืองของตน ต่อมา
อีก ๔ ปี พญามังรายก็ไปสร้างเมืองฝาง ท้าวก็รู้ข่าวว่าเมืองล าพูนสุขเกษมยิ่งนัก ท้าวเกิดความอยากได้
จึงกล่าวกับอ้ายฟ้าว่า ให้ไปหาทางชิงเอาเมืองล าพูนให้จงได้ ว่าอย่างนั้น ส่วนอ้ายฟ้าก็รับราชโองการ
ไปหาทางชิงเอาเมืองล าพูน พอรู้ช่องทางที่จะตีชิงได้จึงส่งข่าวไปกราบทูลพญามังราย ท้าวก็จัดกองทับ
ริพลโยธาจตุรงคเสนา ๔ จ าพวก แล้วก็ไปตีเมืองล าพูนในปีศักราชได้ ๖๓๔ ตัว ครองนานได้ ๕ ปี ก็ไป
สร้างเวียงกุมกามนานได้ ๓ ปี ก็ไปตีเอาเมืองหงสาวดีตะโก้ง ได้นางกาโคมาเป็นเทวี หลังจากนั้นมา
นานได้ ๒ ปี ก็ไปตีเอาเมืองอังวะ เอาช่างตีทอง ๓ ร้อยครัวเรือน มาไว้ที่เมืองเชียงแสน หลังจากนั้น  
๖ ปี ศักราชได้ ๖๕๘ ตัว ปีรวายสัน เดือน ๕ เป็ง เม็งวัน ๕ ไทย กาบไจ้ ได้วัน ๙ กอง ยามแตรจักดา



๙๓ 

ใกล้รุ่งนาทีกว่า ๒ บาทน้ า เริ่มก่อสร้างเวียงเชียงใหม่ ก่อตั้งตลาดก็วันนั้น คนมาท างานทั้งหมดหมื่น 
นานได้เดือนหนึ่งจึงสร้างเสร็จ ก่อนที่จักคิดสร้างเวียงเชียงใหม่ พญามังรายก็เชิญพญาง าเมือง และ
พระยาร่วง มาพร้อมกัน พญาง าเมือง เมืองพะเยา พระยาร่วงเมืองสุโขทัย มาพร้อมแล้วก็พากันขึ้นไป
ยืนอยู่บนยอดดอย ๓ ลูก มองดูกะบวนเมือง (ภูมิประเทศ) ขณะนั้นพญามังรายก็ถามสหายทั้ง ๒ ว่า
เราตั้งเมืองอยู่ที่นี้บ้านเมืองจักเป็นฉันใด พระยาร่วงจึงกล่าวว่า บ้านเมืองนี้ข้าศึกศัตรูไม่อาจมากระท า
ร้ายได้ ประการ๑ คนมีเงินพัน มาอยู่เมืองนี้จักมีเงินหมื่น คนมีเงินหมื่นมาอยู่จักมีเงินแสนแล พญามัง
รายจึงกล่าวว่า “หยุบหว่างขาจังจวบห า” (จับระหว่างขาถึงจนโดนอัณฑะ) ไม่กลัวแต่ข้าศึกเลยว่า
อย่างนั้นแล้ว พญามังรายก็ยังถามพญาง าเมืองว่า จังเป็นดังนั้นจริงหรือสหาย พญาง าเมืองจึงตอบว่า  
จักเป็นอย่างนั้นจริง เหตุว่าวรรณะดินมี ๗ ประการ ไชยะก็มี ๗ ประการ เมืองนี้สิทธินักแล กล่าวอย่าง
นั้นแล้วก็เจรจาถามไถ่ซึ่งกันไปมาด้วยเรื่องต่างๆ เสร็จแล้วก็กลับลงมาสู่เวียง พอสร้างเวียงเสร็จ
บรมวลแล้ว ครานั้นพระฤาษีเจ้า ๕ ตน พร้อมด้วยพญาง าเมืองและพระยาร่วงก็ตกแต่งเครื่อง
ราชาภิเษก แล้วท าพิธีสรงเกศด้วยน้ ามุทธาภิเษกแก่พญามังราย ให้เป็นเอกรายยังเวียงเชียงใหม่ในวัน
นั้นแล > 

๓.๑.๑๙  พระมเหสีพญาง าเมือง - และพญาง าเมืองสิ้นพระชนม์ 

ในลานหน้าที่ ๔๘ – ๕๑ ได้กล่าวถึงตอนที่พระมเหสีของพญาง าเมืองโกรธเคืองที่พญาง า
เมืองมีเมียน้อยที่เชียงใหม่ได้ออกติดตามไปและสวรรคตระหว่างทาง  พญาง าเมืองกับมาเมืองพะเยา
และย้ายไปประทับที่เมืองงาวจนสวรรคต และล าดับกษัตริย์ที่ครองเมืองพะเยาสืบต่อกันมา 

“...กั้นแล้วก๋ารบวรมวลดีงามแล้ว ก็ส่งหื้อพระยาร่วงเมือสู่เมืองสุโขทัยดังเก่า ปั๋นดังง า
เมืองก็หื้อยู่กับด้วยมังราย นานประมาณเดือน ๑ ส่วนมังรายก็เอาเมียหื้อพระยาง าเมืองคน ๑ กับแก้ว
ลูก ๑ เป้นของแต่เจ่นลวจังกราชกับขืนเมืองพรานและเชียงเคียนหื้อแก่พระยาง าเมืองดังเก่าหั้นแล  
ที่นี้จักจาด้วยห้องนางเทวีแห่งพระยาง าเมืองก่อนแล กั้นว่านางเทวีรู้ข่าวสารว่าพระยาง าเมืองไปเอา
เมียอยู่เมืองเจียงใหม่ปุ้นว่าอ้ันนางก็มีก าโกรธเคืองเกี๊ยดมากนักจิ่งออกปากว่าจัก ไปตวยฆ่าเมียน้อย
แห่งพระยาง าเมืองเสียว่าอ้ันก็รวดขึ้นขี้ม้าออกจากเวียงไปรวดไปตายอกแตกยังกลางทางหั้นแล ส่วน
ว่าเสนาอามาตย์ทั้งหลายก็เอาข่าวสารเมือไหว้สาพระยาง าเมืองจุประการหั้นแล ส่วนง าเมืองก็เอา
ข่าวสารอันนางเทวีตายไปกล่าวแก่เอกราชมังรายจุประการส่วนมังรายก็ส่ งหื้อง าเมืองเมือหาเมืองตน
ดังเก่าหั้นแล  ส่วนง าเมืองเมือรอดเมืองตนแล้วก็ส่งสกานนางเทวีเสียแล้วก็อยู่เสวยราชสมบัติในเมือง
พะยาวนามดังท้าวพระยาทั้งหลายมาแต่ก่อนก็เตียนย่อมข้ึนอุปัฏฐากพระมหาธาตุเจ้าจอมตอง ก็เวนมิ
ลักขุ  ๗๐ ครัวหื้อตานแก่พระธาตุเจ้าตามดังท้าวพระยาทั้งหลายมาแต่ก่อนนั้นแล  ท้าวก็อยู่เมืองพะ
ยาวได้ ๖ ปีแล้วก็ลงไปอยู่เมืองงาวจิ่งไว้ค าแดงอยู่รักษาเมืองพะยาวหื้อเป็นนาหลังแห่งท่านแล กั้นง า
เมืองจุตติค าแดงก็ได้เสวยเมืองพะยาวแทนพ่อตนหั้นแล รอดสักราชได้ ๖๘๐ ตัว ปีเปิกสง้า ขุนเครือ
ลุกเมืองนายมาปองเอาเมืองเจียงใหม่ ท้าวค าฟูอยู่บ่ได้จิ่งหนีไปเปิ่งขุนสงครามตนที่ยังเมืองเจียงราย  
ท้าวทั้ง ๒ จิ่งมาชักเอาท้าวค าแดงเมืองพะยาว ค้าเสิกแล ค าแดงจิ่งหื้อพวกน้อยค าลือต๋นลูกไปหั้นแล  
กั้นไปชนะข้าเสิกแป้แล้วก็คืนมาหาเมืองต๋นแล้ว กั้นว่าพวกลือเมือรอดเมืองพะยาวแล้วก็เล่าเนื้อและ
ราชสาร์นไปหาขุนสงครามเจียงรายขอเอานางแก้วปอตา  ลูกขุนสงครามมาเป็นเมียพวกน้อยค าลือแล 
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ส่วนขุนไชยสงครามก็หื้อคนมาตามนาง ๓ ร้อยครัวเอามาตั้งไว้เมืองแช่พรานแล เจียงเคียน ส่วนค า
แดงก็หื้อพวกน้อยค าลือเป็นอุปราชาแห่งต่นหั้นแล กั้นท้าวค าแดงจุตติพวกน้อยค าลือก็ได้เสวยเมือง
แทนหั้นแล ส่วนว่าราชวงศากินเมืองพะเยาวสืบสืบกันมาคณะณาจ๋าด้วยท้าวพระยาทั้งหลายตั้งแต่ง า
เมืองมารอดพระยาเมืองยี่ได้ ๑๑ เจ่นท้าวก็ย่อมกินเมืองพะยาวจุตนแล...” 

<พองานเสร็จบวรมวลดีแล้ว ก็ส่งให้พระยาร่วงกลับคืนสู่เมืองสุโขทัยเมืองเดิม ส่วนว่า
พญาง าเมืองนั้นให้อยู่กับด้วยพญามังรายต่ออีกนานประมาณ ๑ เดือน พญามังรายก็หามเหสีให้พญา
ง าเมืองอีกคน ๑ พร้อมแก้วลูก ๑ ซึ่งเป็นของเก่าตั้งแต่สมัยลวาจังกราช พร้อมยกเมืองพาน และเมือง
เชียงเคียนกลับคืนให้แก่พญาง าเมืองเหมือนเก่า    

ต่อไปนี้จักกล่าวถึงนางเทวีทราบข่าวสารว่าพญาง าเมืองไปเอาเมียอยู่เมืองเชียงใหม่อีก  
พระนางก็มีความโมโหโกรธายิ่งนัก ออกปากว่าจักไปฆ่าเมียน้อยแห่งพญาง าเมืองเสียว่างั้น ก็จึงขึ้นขี่
ม้าออกจากเวียงไป แต่ไปตรอมใจตายระหว่างทางเสียก่อน ส่วนว่าเสนาอามาตย์ทั้งหลาย ก็น า เอา
ข่าวสารไปกราบทูลไหว้สาพญาง าเมืองทุกประการ ส่วนพญาง าเมืองก็ข่าวสารอันนางเทวีตายไปกล่าว
แก่เอกราชมังรายทุกประการ ส่วนพญามังรายก็ให้ส่งพญาง าเมืองกลับคืนสู่เมืองตนเหมือนเดิม ฝ่าย
พญาง าเมืองกลับมาสู่เมืองตนแล้วก็จัดงานศพนางเทวีเสร็จแล้วก็อยู่เสวยราชสมบัติในเมืองพะเยาตาม
ดังท้ายพญาทั้งหลายปฏิบัติมาแต่ก่อน ก็ย่อมมีการข้ึนไปอุปัฎฐากพระมหาธาตุเจ้าจอมทอง มีการมอบ
มิลักขุ ๗๐ ครัวเรือนถวายตานให้แก่พระธาตุเหมือนอย่างท้าวพญาทั้งหลายปฏิบัติมาแต่ก่อนนั้นแล   
ท้าวก็อยู่เมืองพะเยาได้ ๖ ปี ก็เสด็จลงไปอยู่เมืองงาว จึงให้ท้าวค าแดงอยู่รักษาเมืองพะเยา พอพญา
ง าเมืองสวรรคต พญาค าแดงก็ได้เสวยเมืองพะเยาแทนพ่อแห่งตนนั้นแล มาถึงสักราชได้ ๖๘๐ ตัว ปี
เปิกสง้า ขุนเครือยกทัพจากเมืองนายมาชิงเอาเมืองเชียงใหม่ ท้าวค าฟูสู้ไม่ได้จึงหนีไปพ่ึงขุนสงครามที่
เมืองเชียงราย ท้าวทั้ง ๒ จึงมาชวนเอาท้าวค าแดงเมืองพะเยา ไปร่วมศึกแล พญาค าแดงจึงให้พวก
น้อยค าลือผู้เป็นลูกไปร่วมแล พอชนะข้าศึกแล้วก็กลับคืนมาเมืองตน พอพวกน้อยค าลือมาถึงเมือง
พะเยาก็เล่าเนื้อความและส่งราชสาส์นไปถึงขุนสงคราม เมืองเชียงราย ขอเอานางแก้วปอตา ลูกขุน
สงครามมาเป็นเมียพวกน้อยค าลือแล ส่วนขุนไชยสงครามก็ให้คนมาพร้อมกับนาง ๓๐๐ ครัวเรือน  
เอามาตั้งไว้ที่เมืองแช่พราน และเชียงเคียน ส่วนค าแดงก็ให้พวกน้อยค าลือเป็นอุปราชแห่งตน เมื่อท้าว
ค าแดงสวรรคต พวกน้อยค าลือก็ได้เสวยเมืองแทนนั้นแล ส่วนว่าราชวงศ์ครองเมืองพะเยาสืบๆ กันมา 
ถ้านับตามล าดับท้าวทั้งหลายตั้งแต่พญาง าเมืองมาถึงพญาเมืองยี่ได้ ๑๑ พระองค์ ก็ล้วนครองเมือง
พะเยาทุกพระองค์แล> 

๓.๑.๒๐ ต านานพระเจ้าตนหลวง 
ในตอนท้ายของต านานเมืองพะเยา ได้กล่าวถึงต านานพะเยาตนหลวง ตั้งแต่ลานหน้าที่  

๕๑ – ๕๔  จนจบ คือ 

“... จุตนแล รอดตติยะสักราชได้ ๘๔๙ ตัวปีเมืองเม็ดสาสนาล่วงแล้วไปได้ ๒๐๓๐ ปี 
เดือน ๘ เป็งยามตูดจ้าย เมื่อคืนพระยานาคเอาค าออกมาหื้อ ๒ เถ้าแก่อันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านขายกิน
เลี้ยงชีวิตแห่งตน พระเจ้านิพพานไปได้ ๒๐๓๐ ปีน้ านักค าทั้งมวลมี ๔ แสน ปายสิบหมื่น ๕ ร้อยเอา
ออกมาไว้กลางสระหนองหั้นแล้วก็เนรมิตเป็นจายผู้ ๑ นุ่งเสื้อขาวผ้าขาวขึ้นไปสู่เรือน ๒ ขา แล้วก็
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เล่าขียาอ้ันพระพุทธเจ้าได้สั้งไว้ว่า ให้ ๒ ขาได้สร้างพระพุทธรูปเจ้าจุประการหั้นแล แล้วก็ส าแดงหื้อ  
๒ ขาได้หันแทงค าอันเอาออกมาไว้ยังหนองนั้นหื้อได้หันแล้วก็เนรมิตยังพระพุทธรูปเจ้าหื้อใหญ่เท่า
พระเจ้ากกุสันธะสูง ๓๒ ศอก แล้วก็เนรมิตตัวหื้อเป็นนาคเอาหินก้อนอันพระพุทธเจ้านั่งแล้วย่ าเป็น
รอยพระบาทนั้นออกส าแดงหื้อหันแล้วก็หนีเมือสู่เมืองนาคดั่งเก่าวันนั้นแล ส่วนพระยานาคก็เตียน
ยอมออกมาไจ (ออกมาตรวจเยี่ยม) พระพุทธเจ้าอยู่บ่ได้ขาดว่าคนทั้งหลายยังเอากันไหว้ากินตานครบ
ย าอยู่บ่ได้ขาดเป็นดังลือจาว่าอ้ันแล้วก็จิ่งออกเรียบเล็งผ่อกอยดูทุกเมือแลตี่ว่าคน (๕๒) ทั้งหลายหัน
นาคออกยังดอยแลยังกว้านนั้นคือหากแม่นพระยานาคตั๋วนี้แล ๒ ขาถมสระมุจจรินคือว่าหนองเอ้ียง
นานได้ ๒ ปีปลาย ๗ เดือนจิ่งมุลขึ้นเปียงแผ่นดินแล ๒ ขาเอากั๋นปั้นดินกี่คือดินละอิดได้แสน ๑ ยิน
ล าบากใจนักจิ่งจ้างคนทั้งหลายปั้นได้ ดินกี่แถม ๓ แสน เสี้ยงค า ๒ ร้อยน้ านักแลในกลาเจ่นนั้นพระยา
ยอดเป้นมหากษัตริย์เจ้าแผ่นดินเสวยราชสมบัติเมืองพิงเจียงใหม่และพระยาเมืองยี่กินเมืองพะยาวแล  
กั้นว่า ๒ ขาปั้นดินกี่แลเผาบัวรมวลแล้วมารอดเถิงปีล้วงไก้ตติยสักราชได้  ๘๕๓ ตัวสาสนาล่วงแล้วได้  
๒๐๓๔ ปี เดือน ๘ เป็ง เม็งวัน ๔ ไท เมืองเหม้ายามกองงาย ขา ๒ คนผัวเมียก็แรกก่อยังพระพุทธรูป
เจ้าต๋นหลวงอยู่มาได้ ๔ ปี ดับเหม้าพระยาเมืองยี่ก็จุตติปีนั้นพระยาเมืองยอดก็จุตตินั้นในดับเหม้า
เดือน ๑๒ เป็ง เม็งวัน ๑ ไทย เปิกยี พระเมืองแก้วได้นั้งแท่นแก้วเป็นมหากษัตริย์เมืองเจียงใหม่แล้ว
หื้อพระยาหัวเคียนไปกินเมืองพะยาวในปีรวายสี กินเมืองได้ ๒๐ ปีจุตติ พระยาเมืองแก้ว (๕๓) หื้อ
พระยาเมืองตู้ไปกินเมืองพะยาวในปีเปิกย ๒ ขาแรกก่อพระพุทธรูปเจ้าแต่ปีร่วงไก้ อายุผู้ผัวได้ ๕๔  
อายุผู้เมียได้ ๕๑ ตั้งแรกก่อพุทธรูปเจ้ามาเถิงปีกาบสันเดือน ๘ เป็ง จิ่งก่อแล้วแล รวมทั้งมวลก่อนาน
ได้ ๓๓ ปี จิ่งแล้วแล ในค า ๔ แสนนั้น จ้างทั้งมวลยังค า ๒ พัน จิ่งจ้างท่านตีใส่คอมปอกุมหัวลงรอด
คางเบื้อง ๑ แล ยามแป๋งขะเบ็ดหน้านั้นพระยาอินทร์ก็ลงมาช่วยแป๋งขะเบ็ดหน้าหื้องามแลเสี้ยงหาง
หมื่น ๑ เสี้ยงน้ ารัก ๓ แสน เสี้ยงปูนล้าน เสี้ยงน้ าอ้อยล้านปลาย ๑ หมื่น ซื้อเสี้ยงค าร้อย ๑ กั้นสร้าง
พุทธรูปเจ้าแล้วพระยาเมืองตู้ต๋นเป็นเจ้าเมืองพะยาวจิ่งน าเอาโกฐากมหานาบุญอันได้สร้างพระพุทธรูป
เจ้าเมือกราบพิทูลถวายเถิงมหากษัตริย์พระเมืองแก้วเจียงใหม่  เล่าแต่ต้นเถิงปลายหื้ออาชญาได้แจ้งจุ
ประการ ส่วนพระยาเมืองแก้วเจ้าท่านก็มีพระราชศรัทธาประสาทยินดีมากนักก็จิ่งปงค าในออก ๓ พัน 
เงิน ๖ พัน มาปงสร้างยังพระมหาวิหารหลวงนานได้ ๓ ปี จิ่งแล้วแล พระเมืองแก้วเจ้าท่านก็จิ่งปงคน
ในออกสิบครัว พระเมืองตู้ ก็สิบครัว รวมทั้งมวลเป็น ๒๐ ครัว เอาถวายเป็นทานไว้อุปัฏฐาก
พระพุทธรูปเจ้าตราบต่อเต๊า (๕๔) ๕๐,๐๐ วัสสาพระเมืองแก้วเจ้าท่านก็มาปั๋นเขตวัด ด้านเหนือเอา
ตีนดอยจอมทองสุดเป็นเขต ด้านใต้ตั้งแต่หน้าวัดอุ่นหล้า ตัดไปหาทางวันออกพันวา ด้านวันตก ๕  
ร้อย วา เพ่ือว่าจักหื้อโสตุจะนะปะริสัต หื้อตรัสรู้ยังโบราณจารีตแต่สันตติแห่งมหากษัตริย์ตราธิราชอัน
เป็นปฐมก่อแรกสร้างมหาพุทธรูปเจ้าอันหื้อบัวรมวลแล้วตามพุทธกิจอันได้ท านายถปันนาไว้เพ่ือว่าจัก
หื้ออภัยแก่เนื้อนกและสัตว์ทั้งหลายอันเข้ามาอาศรัยอยู่ในอันตะพุทธเขตเหตุว่าบ่หื้อคนทั้งหลายไป
กระท าร้ายยังต้นไม้และลูกไม้ ดอกไม้และสัตว์เนื้อนกทั้งหลายอันมีในระวงโขงเขตวัดที่นั้นแล นาต่ง 
(นาทุ่ง) หน้าวัดนั้นก็เป็นนาพระเจ้าเสี้ยงแลฯ...” 

<ทุกพระองค์แล ถึงตติยะศักราชได้ ๘๔๙ ตัวปีเมืองเม็ดพุทธศาสนาล่วงไปได้ ๒๐๓๐  ปี 
เดือน ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ า ยามเช้า เมื่อตอนกลางคืนพระยานาคน าทองค าออกมาให้ ๒ ตายาย อันเลี้ยงเป็ด
เลี้ยงห่านขายกินเลี้ยงชีวิตแห่งตน พระพุทธเจ้านิพพานไปได้ ๒๐๓๐ ปี น้ าหนักทองค าทั้งมวลมี ๔  



๙๖ 

แสน ปายสิบหมื่น ๕ ร้อยเอาออกมาไว้กลางสระหนองน้ าตรงนั้นแล้วก็เนรมิตเป็นชายผู้ ๑ นุ่งเสื้อขาว
ผ้าขาวขึ้นไปสู่เรือน ๒ ขา แล้วก็เล่าขียาอันพระพุทธเจ้าได้สั้งไว้ว่า ให้ ๒ ขาได้สร้างพระพุทธรูปเจ้าจุ
ประการหั้นแล แล้วก็ส าแดงหื้อ ๒ ขาได้หันแทงค าอันเอาออกมาไว้ยังหนองนั้นหื้อได้หันแล้วก็เนรมิต
ยังพระพุทธรูปเจ้าหื้อใหญ่เท่าพระเจ้ากกุสันธะสูง ๓๒ ศอก แล้วก็เนรมิตตัวหื้อเป็นนาคเอาหินก้อนอัน
พระพุทธเจ้านั่งแล้วย่ าเป็นรอยพระบาทนั้นออกส าแดงหื้อหันแล้วก็หนีเมือสู่เมืองนาคดั่งเก่าวันนั้นแล 
ส่วนพระยานาคก็เตียนยอมออกมาไจ (ออกมาตรวจเยี่ยม) พระพุทธเจ้าอยู่บ่ได้ขาดว่าคนทั้งหลายยัง
เอากันไหว้ากินตานครบย าอยู่บ่ได้ขาดเป็นดังลือจาว่าอ้ันแล้วก็จิ่งออกเรียบเล็งผ่อกอยดูทุกเมือแลตี่ว่า
คน (๕๒)ทั้งหลายหันนาคออกยังดอยแลยังกว้านนั้นคือหากแม่นพระยานาคตั๋วนี้แล ๒ ขาถมสระ
มุจจรินคือว่าหนองเอ้ียงนานได้ ๒ ปีปลาย ๗ เดือนจิ่งมุลขึ้นเปียงแผ่นดินแล ๒ ขาเอากั๋นปั้นดินกี่คือ
ดินละอิดได้แสน ๑ ยินล าบากใจนักจิ่งจ้างคนทั้งหลายปั้นได้ ดินกี่แถม ๓ แสน เสี้ยงค า ๒ ร้อยน้ านัก
แลในกลาเจ่นนั้นพระยายอดเป้นมหากษัตริย์เจ้าแผ่นดินเสวยราชสมบัติเมืองพิงเจียงใหม่และพระยา
เมืองยี่กินเมืองพะยาวแล กั้นว่า ๒ ขาปั้นดินกี่แลเผาบัวรมวลแล้วมารอดเถิงปีล้วงไก้ตติยสักราชได้  
๘๕๓ ตัวสาสนาล่วงแล้วได้ ๒๐๓๔ ปี เดือน ๘ เป็ง เม็งวัน ๔ ไท เมืองเหม้ายามกองงาย ขา ๒ คนผัว
เมียก็แรกก่อยังพระพุทธรูปเจ้าต๋นหลวงอยู่มาได้ ๔ ปี ดับเหม้าพระยาเมืองยี่ก็จุตติปีนั้นพระยาเมือง
ยอดก็จุตตินั้นในดับเหม้าเดือน ๑๒ เป็ง เม็งวัน ๑ ไทย เปิกยี พระเมืองแก้วได้นั้งแท่นแก้วเป็นมหา
กษัตริย์เมืองเจียงใหม่แล้วหื้อพระยาหัวเคียนไปกินเมืองพะยาวในปีรวายสี กินเมืองได้ ๒๐ ปีจุตติ พระ
ยาเมืองแก้ว (๕๓) หื้อพระยาเมืองตู้ไปกินเมืองพะยาวในปีเปิกย ๒ ขาแรกก่อพระพุทธรูปเจ้าแต่ปีร่วง
ไก้ อายุผู้ผัวได้ ๕๔ อายุผู้เมียได้ ๕๑ ตั้งแรกก่อพุทธรูปเจ้ามาเถิงปีกาบสันเดือน ๘ เป็ง จิ่งก่อแล้วแล 
รวมทั้งมวลก่อนานได้ ๓๓ ปี จิ่งแล้วแล ในค า ๔ แสนนั้น จ้างทั้งมวลยังค า ๒ พัน จิ่งจ้างท่านตีใส่คอม
ปอกุมหัวลงรอดคางเบื้อง ๑ แล ยามแป๋งขะเบ็ดหน้านั้นพระยาอินทร์ก็ลงมาช่วยแป๋งขะเบ็ดหน้าหื้อ
งามแลเสี้ยงหางหมื่น ๑ เสี้ยงน้ ารัก ๓ แสน เสี้ยงปูนล้าน เสี้ยงน้ าอ้อยล้านปลาย ๑ หมื่น ซื้อเสี้ยงค า
ร้อย ๑ กั้นสร้างพุทธรูปเจ้าแล้วพระยาเมืองตู้ต๋นเป็นเจ้าเมืองพะยาวจิ่งน าเอาโกฐากมหานาบุญอันได้
สร้างพระพุทธรูปเจ้าเมือกราบพิทูลถวายเถิงมหากษัตริย์พระเมืองแก้วเจียงใหม่ เล่าแต่ต้นเถิงปลาย
หื้ออาชญาได้แจ้งจุประการ ส่วนพระยาเมืองแก้วเจ้าท่านก็มีพระราชศรัทธาประสาทยินดีมากนักก็จิ่ง
ปงค าในออก ๓ พัน เงิน ๖ พัน มาปงสร้างยังพระมหาวิหารหลวงนานได้ ๓ ปี จิ่งแล้วแล พระเมือง
แก้วเจ้าท่านก็จิ่งปงคนในออกสิบครัว พระเมืองตู้ ก็สิบครัว รวมทั้งมวลเป็น ๒๐ ครัว เอาถวายเป็น
ทานไว้อุปัฏฐากพระพุทธรูปเจ้าตราบต่อเต๊า (๕๔) ๕๐,๐๐ วัสสาพระเมืองแก้วเจ้าท่านก็มาปั๋นเขตวัด 
ด้านเหนือเอาตีนดอยจอมทองสุดเป็นเขต ด้านใต้ตั้งแต่หน้าวัดอุ่นหล้า ตัดไปหาทางวันออกพันวา ด้าน
วันตก ๕ ร้อย วา เพ่ือว่าจักหื้อโสตุจะนะปะริสัต หื้อตรัสรู้ยังโบราณจารีตแต่สันตติแห่งมหากษัตริย์
ตราธิราชอันเป็นปฐมก่อแรกสร้างมหาพุทธรูปเจ้าอันหื้อบัวรมวลแล้วตามพุทธกิจอันได้ท านายถปันนา
ไว้เพ่ือว่าจักหื้ออภัยแก่เนื้อนกและสัตว์ทั้งหลายอันเข้ามาอาศรัยอยู่ในอันตะพุทธเขตเหตุว่าบ่หื้อคน
ทั้งหลายไปกระท าร้ายยังต้นไม้และลูกไม้ ดอกไม้และสัตว์เนื้อนกทั้งหลายอันมีในระวงโขงเขตวัดที่นั้น
แล นาต่ง (นาทุ่ง) หน้าวัดนั้นก็เป็นนาพระเจ้าเสี้ยงแลฯ> 
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สรุป 

หลักการปกครองบ้านเมืองและหลักพุทธธรรมด้านการปกครองบ้านเมืองที่ปรากฏใน
คัมภีร์ต านานเมืองพะเยา  

หลักการปกครองบ้านเมืองที่ส าคัญที่ปรากฏในคัมภีร์พื้นต านานเมืองพะเยาได้แก่ หลักพ่อ
สอนลูก ๑๒ ข้อ และหลักประเวณียธรรม ๗ ข้อ ส่วนหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการปกครองบ้านเมือง
พะเยาในอดีตได้แก่หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 

หลักพ่อสอนลูก  
หลักพ่อสอนลูกปรากฏมีมาตั้งแต่ท้าวลวจังกราช ที่กล่าวสอนลูกชายทั้ง ๓ คน ในลักษณะ

เป็นค าสอนเปรียบเปรยกับสิ่งของและการกระท าของคนในลักษณะต่างๆ ๑๒ ข้อ คือ 
๑. ผู้รักเท่าหนังปลาจาด ผู้จังเท่าสาดกะลา หมายถึง คนรักเท่าผืนหนังปลา

จาด๔ คนชังเท่าผืนเสื่อ คือ คนรักนั้นมีจ านวนน้อย แต่คนชังนั้นมีมาก ดังนั้นต้องรู้จักสามัคคีกันไว้อย่า
ให้แตกแยกกัน 

๒. มืนตาบ่หันหน้าพี่ ตี่ตาบ่หันหน้าน้อง หมายถึง ลืมตาไม่เห็นหน้าพ่ี ตี่ตา
(ถ่างตา) ไม่เห็นหน้าน้อง คือ คนที่ไม่เห็นแก่หน้าพ่ีหน้าน้อง ท าตามใจตัวเองมากเกินไปไม่ดี ต้องให้
รู้จักรักพ่ีรักน้องมีความรักใคร่สามัคคีกัน 

๓. ตุหยุมาใส่ต่างหย่าง หมายถึง ของมีขนาดเล็กเอาของใหญ่มาใส่ไม่สมควร 
คือท าอะไรให้พอดี อย่าท าอะไรเกินก าลังของตัวเอง 

๔. พ่องจ่าง(ช านาญ)เมือบกพ่องถกลงวัง หมายถึง บางคนถนัดทางบก แต่
กลับดึงไปทางน้ า คือ การใช้คนต้องให้เป็นไปตามความถนัด มิใช้ถนัดอีกอย่างแต่ไปใช้อีกอย่าง 

๕. พ่องรังหื้อได้พ่องไก้หื้อเสีย หมายถึง บางคนยุให้ได้ แต่บางคนก็ยุให้เสีย 
คือ บางคนก็สนับสนุนในทางที่ดี แต่บางคนก็สนับสนุนในทางที่เสีย ดังนั้นผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองต้อง
ตรึกตรองให้ดี 

๖. พ่องจั๊ก(ดึง)หื้อถี่พ่องตี่ห้ือห่างบ่ดีนา หมายถึง บางคนขยับให้ถี่เข้า แต่บาง
คนก็มาท าให้ห่างออกไปอีก คือ คนมีท้ังที่ปรารถนาดีและปรารถนาร้าย ผู้ปกครองจึงต้องระมัดระวัง 

๗. เจ้ายี่จั๊ก(ดึง)เมือซ้ายอ้ายจั๊กเมือขวา หมายถึง คนน้องดึงไปทางซ้าย คนพ่ี
ดึงไปทางขวา คือ การบริหารที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความแตกแยก 

๘. ขิงก็ว่าขิงก่า ข่าก็ว่าขาแกง หมายถึง ขิงก็บอกว่าขิงมีรสแรง ข่าก็บอกว่า
ข่าก็มีรสแรงเหมือนกัน หมายถึงต่างคนต่างไม่ยอมกัน ผลสุดท้ายก็น าไปสู่ความแตกแยก 

๙. อ้ายก็ว่าจักจี่ ยี่ก็ว่าจักแก๋ง หมายถึง พี่บอกว่าจะปิ้ง แต่น้องกลับบอกว่าจะ
แกง เข้าลักษณะของการมีความคิดเห็นที่แตกแยกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ย่อมน าไปสู่ความขัดแย้ง 

๑๐. ปิ้งบ่ตันสุกป้อยถอดมาจี่บ่ดีแล หมายถึง ปิ้งยังไม่ทันสุก ก็รีบถอดเอามาจี่
ไฟ คือ การเป็นคนใจร้อนไม่มีความอดทน 
                                                           

๔ ปลาจาด  หมายถึง ปลาพื้นเมืองชนิดหนึ่งมีขนาดไม่ใหญ่  เมื่อเทียบกับเสื่อที่สานจากไม้ไผที่มีขนาด
ใหญ่กว่าหลายเท่า 
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๑๑. จาติท้าวพระยาใช้ไป ที่ใดต้องไต่หื้อสุดขุดหื้อได้ หมายถึง ท้าวพระยาใช้
ให้ไปท างานที่ใด ก็ต้องท าให้ถึงที่สุด คือ เมื่อผู้เป็นนายใช้ให้ไปท างานก็ต้องทุ่มเทท าให้เต็มก าลังจนถึง
ที่สุด อย่าท้อถอยในขณะท างาน 

๑๒. จุงหื้อมีไมตรีติดต่อหื้ออว้ายหน้าล่อโฟเจียรจากัน หมายถึง จงให้มีไมตรี
จิต หันหน้าเข้าหาเจรจากัน คือการใช้หลักในการเจรจาเพ่ือหาข้อตกลงกัน 

หลักค าสอนทั้ง ๑๒ ประการนี้ ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องความสามัคคี หลักความอดทน หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักการเจรจาสมานฉันท์ ซึ่งสามารถน ามาประยุกใช้ในการบริหารองค์กร หรือ
ใช้เป็นหลักในการปกครองในระดับต่างๆ ได้ เพราะเป็นหลักการส าคัญทั้งในแง่การสร้างความสามัคคี  
การท างานที่ต้องใช้ความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ หลักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการใช้หลักการเจรจาเพ่ือยุติความขัดแย้ง ซึ่งหลักทั้งหมดล้วนแต่มีความส าคัญ
ทั้งสิ้น 

หลักประเวณียธรรม ๗ ประการ 
ซึ่งในตอนที่พญาศรีจอมธรรมได้มาปกครองเมืองพะเยา ได้ปรากฏว่าพระองค์ใช้หลัก

ประเวณียธรรม ๗ ประการมาเป็นหลักในการปกครองควบคู่กับหลักอปหณิยธรรม ๗ ประการ คือ 
ข้อที่ ๑ บุคคลคนเดียวไม่เป็นใหญ่แก่ไพรเมือง เหตุยังมีท้าวพระยามหากษัตริย์ผู้เป็น

ใหญ่กว่าตนก็ยังมี หากโทษไม่ถึงฆ่าก็อย่าฆ่า โทษไม่ถึงปรับ ก็อย่าปรับ ขุนหมื่นให้คิดหมื่นชั้น ขุนแสน
ให้คิดแสนชั้น ท้าวควรมีแสนตา เป็นพระยาควรฟังแสนหู รู้ที่หูให้ได้เห็นกับตา ได้เห็นกับตาควร
พิจารณาถ้วนถี่ก่อนแล ชาติเป็นเจ้าแก่ปฐวีตนได้ยังไพร่บ้านพลเมือง รัฐประชาสัตว์นิกายทั้งหลายดัง
อ้ัน แม้นว่าข้าร้ายขโมยโจรทั้งหลายจักมาบีบเบียนบ้านเมือง เขาจักมากระท าก็ไม่ได้ เปรียบเหมือนดัง
เทียนไขเล่มเดียวจักเผายังน้ ามหาสมุทรดังลือ จักร้อนได้นั้นจา อันนี้เป็นจ าเริญเมืองอัน ๑ แล 

ข้อที่ ๒ ให้สร้างรั่ว สร้างเวียงให้ดีให้เป็นที่พ่ึงเมืองเมื่อมีศึกมานั้นแล อัน ๑ ให้ได้ป่าว
เตือนคนทั้งหลายทุกหยาวเรือนทั้ง เสนาอามาตย์ และหมู่ไพร่น้อยทุกหยาวเรือน ให้ได้ท าไร่ท านา 
ค้าขาย ปลูกกล้า ปลูกหมาก พลู กล้วย อ้อย  ส้มหวาน ให้ชอบธรรม ถัดนั้นไปให้ได้ขุดบ่อน้ า สร้าง
ศาลา สร้างสะพาน สร้างหนทางเดิน ปลูกไม้ไว้ยายตามข้างทาง ที่เป็นข่วงก็ให้สร้างข่วง ที่ใดควรปลูก
ไม้ส้มหวาน ปลูกต้นดอกต้นดวง ก็ให้ปลูกทุกประการ ในบ้านในเมืองในแคว้นแห่งตนทุกคน ผู้ใดกิน
บ้านเมืองใดอยู่บ้านเมืองใดไม่ปลูกไม่ฝังไม่สร้างไม่แป๋ง ให้ได้ถอดนาเสีย ผู้ใดขยันไม่เกียจคร้าน รู้ปลูก
รู้สร้างรู้แป๋ง ให้ผู้นั้นได้อยู่กินที่นั้น อันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๒ แล   

ข้อที่ ๓ อาณาจักวัตติ อันว่าอาชญาตั้งไว้แต่ยุคลวจังกราช หากสั่งสอนไว้สืบๆ กัน
มายังคลองอันเป็นบุญและการอันเป็นบาปให้อยู่ด้วยสุภาพ คลองธรรม ตโต คุรุก   แม้ว่าฉัตรหินแห่ง
พระยาอินทร์ว่าเป็นหนัก ก็ยังบ่หนักเท่าค าอาชญาท้าวพระยาแต่เก่าแล ได้ตั้งอาชญาสั่งสอนไว้อันนี้
เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๓ แลอัน ๑ ให้ได้กระท ามิตรไมตรีกับด้วยท้าวพระยาต่างประเทศราช
นักปราชญ์ตนรู้คลองธรรมก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๓  แล 



๙๙ 

ข้อที่ ๔ ขุนผู้ใดกินเมือง รู้สร้างบ้านแป๋งเมืองที่ดินดังว่ามานั้นเป็นที่ถูกใจชอบใจแก่
ชาวบ้านชาวเมืองมากนักดังอ้ัน อย่าได้ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนจงไว้ให้อยู่กินไปตราบต่อจนตาย หากตายให้ลูก
มันแทนต่อไปไม่ลื้อเอาครัวมันแต่งไว้เท่าได้นับเอาตามกาลเต๊อะอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๔ 

ข้อที่ ๕ ข้าพระยาไปสู่ไพร่เมือง มีลูกหญิงลูกชายเท่าใด จงไว้เป็นไพร่เมืองนับเสี้ยง 
อย่าเอาเป็นข้าหลวงแม้นว่าข้าภายนอกก็เป็นของเราอันเป็นข้าพระยา แม้นไพรเมืองก็เป็นของเราดาย
แม้นตายก็อย่าเอาครัวมันไว้เป็นไพร่ กระท าการบ้านเมืองก็เพ่ือไพร่ดายผิว่าฝูงข้าหลวงไปสู่ไพร่ได้เป็น
ข้าสร้างเมืองที่ดินดังอ้ัน ผิว่าลูกบ่มีให้เอาครัวผู้ชายมาเล่มเกวียน ๑ ไว้เมียมันเป็นไพร่เมืองข้าสร้าง
เรือนยากนักแกอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๕ แล  

 ข้อที่ ๖ เสนามนตรีผู้มีปัญญาฉลาดอาดรู้จารีตคลองคดีโลกคดีธรรมรู้โบราณ อัน
เป็นปาเวณีธรรม อัปปหานิยธรรมแต่งบ้านแป๋งเมืองดีนัก สร้างสิ่งไหนก็ส าเร็จ พูดค าก็เป็นบทเป็น
บาทเป็นข้อไม่พูดสับสน ไม่พูดกลับไปกลับมา พูดชัดเจน ไม่หลอกลวง ไม่กินค่าจ้างเฟ้ือง มนตรีสิ่งนี้
หายากนัก เมื่อมันจักตายมันได้สั่งไว้แก่พระยาเจ้าตนใด เท่าได้ให้เอาแต่เท่านั้นอย่าเอาสิ่งของ เชื้อ
สายมัน ลูกหลานมันมีให้เลี้ยงไว้สืบเชื้อสายมัน หาเชื้อคนผู้ดีนี้หายากนักแก อันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอัน
ถ้วน ๖ แล  

ข้อที่ ๗ หมอโหรา หมอยาคนพิษ หมอรู้ ยาช้าง ยาม้า หมอรู้ยาสัปปะแลรู้ศาสตร์
ศิลป์ ก็ดี จ่าบ้านจ่าเหล่ม จ่าสาง พ่อครัวรู้โฉลกค าอาหารการกินท้าวพระยาก็ดี นายหนังสือเมืองก็ดี  
จ่าเมืองจ่าใต้ก็ดี เขาฝูงนี้ตายอย่าให้สิ่งของ เพราะจะเสียหนังสือประเวณี เขาไปจา ให้ลูกหลานเขาได้
สืบสายเขาต่อไปอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองถ้วน ๗ แล 

ซึ่งหลักปาเวณียะธรรม ทั้ง ๗ ข้อนี้ ได้ให้หลักการปกครองบ้านเมืองที่ส าคัญถึง ๑๒  
ประการ คือ 

๑. หลักในการครองตน   
๒. หลักในการตัดสินคดี   
๓. หลักในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบครอบ 
๔. หลักการสร้างความมั่นคง   
๕. หลักการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
๖. หลักการส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ   
๗. หลักการเคารพจารีตและผู้ใหญ่   
๘. หลักการทูต 
๙. สอนหลักการให้คุณ 
๑๐. หลักการลงโทษ   
๑๑. หลักการส่งเสริมคนดี 
๑๒. หลักการบริหารงานบุคคล 



๑๐๐ 

หลักอปริหาณิยธรรม ๗ ประการ 
หลักอปริหาณิยธรรม เป็นหลักพุทธธรรม เกี่ยวกับการปกครองของผู้น า ๗ ประการ ที่พ่อ

ขุนศรีจอมธรรมได้น ามาสั่งสอน คือ 
1) ผู้เป็นใหญ่ให้พร้อมประชุมกันวันไหน ๓ ครั้งอย่าขาดเพ่ือจักพิจารณา

ข่าวสารอันเกิดมีในเมืองตนเองก็ดี แต่บ้านเมืองท้าวพระยาฝูงอ่ืนก็ดี  
2) หากมาพร้อมชุมนุมกันแล้วให้ลุกกลับพร้อมกัน หากกิจการอันใดมีให้พร้อม

กันกระท า แม้นข้าศึกมาก็ให้ท้าวไปร างับพร้อมกันอย่าให้ต่างคนต่างท า   
3) แม้นส่วยไร ค่าไร่ ค่านา ราชทัณฑ์ อันท้าวพระยาหากตั้งไว้เพ่ือให้เกิดความ

จ าเริญวุฒิแก่บ้านเมืองด้วยชอบธรรมโบราณ อย่าตัดท าลายเสีย ส่วยไร้อันใดไม่มามีแต่ในอดีตแต่
โบราณนั้น ก็อย่าได้ตั้งเพ่ิมมาใหม่ 

4) ผู้ใดเป็นผู้เฒ่าผู้แก่โบราณ อันท าความเจริญแก่บ้านเมืองผู้เป็นใหญ่ควรครบ
ย าเกรง สอบถาม ควรบูชา ควรฟังยังค าขุนผู้นั้น ควรปฏิบัติตามค าของคนท้ังหลายผู้รู้  

5) หญิงผู้ใดหนุ่มมีรูปงามพึงใจคนยิ่งนัก หญิงผู้นั้นเป็นเมียท่านก็ดี ไม่ชอบไม่
พอใจเพ่ืออยู่กับด้วย คนผู้เป็นใหญ่ ก็อย่าครอบง าเอาด้วยอ านาจอาชญาแห่งตน  

6) สัณฐานที่ใดเป็นต้นว่า ไม้เลี้ยงเสื้อเมือง ในบ้านในเมืองแลแดนเมืองก็ดีหาก
เป็นที่พลีกรรมบูชาสืบมาแต่ก่อนโบราณผู้ใดเป็นใหญ่ควรไปบูชาเลี้ยงดูแล พลีกรรมตามจารีตโบราณ
ให้เป็นเหตุวุฒิจ าเริญแก่บ้านเมือง  

7) ชาวเจ้าสมณะพราหมณ์อันมีศีลได้สูตรเรียนมากได้บ าเพ็ญธุระ  ๒ ประการ
คือคันถะธุระ และวิปัสสนาธุระ แลสถิตอยู่ในพระอาราม กุฏิ วิหาร ที่ใดก็ดี ในเวียงนอกเวียงในเขต
แดนเมืองตนก็ดี ให้ผู้ใหญ่ได้รักษาอย่าให้คนผู้ใจบาปไปกระท าร้ายเบียดเบียนชาวเจ้า แลเบียดเบียน
ยังเขตวัดวาอารามที่นั้น อย่าให้ไปเบียดเบียนสมบัติวัตถุสิ่งของทั้งหลายอันมีในอารามที่นั้ นคือว่า  
ต้นไม้ ดอกไม้ ลูกไม้ หน่วยไม้ ให้ชาวเจ้าได้อยู่สุขส าราญแล ให้เลี้ยงดูยังปัจจัยทั้ง ๔ ให้ข้าวบิณฑบาตร
เป็นทานทุกวัน อย่าขาดแม้นชาวเจ้าล าบากด้วยเปียธิพยาธิ์ ก็ให้แต่งตั้งหมอยาอยู่รักษาด้วยชอบธรรม 

ทั้งหลักปาเวณียธรรม และหลักอปริหาณิยธรรม ถือได้ว่าเป็นหลักปกครองบ้านเมืองที่ดี ที่
กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองพะเยาสั่งสอนสืบต่อกันมา นับตั้งแต่สมัยลวจังกราช นอกจากหลักค าสอนที่ใช้
ในการปกครองแล้วยังพบรูปแบบการปกครองในสมัยพญาศรีจอมธรรมที่ทรงวางรากฐานและรูปแบบ
ในการปกครองบ้านเมืองในลักษณะโครงสร้างทางการปกครองที่แบ่งเป็นหัวเมืองต่างๆ ที่อยู่รอบนอก
และในเขตตัวเมืองด้านในที่แบ่งการปกครองเป็นพันนามีทั้งหมด ๓๖ พันนา ซึ่งถือว่าเป็นการว่าง
รูปแบบในการบริหารจัดการบ้านเมืองอย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดความสงบมั่นคงตลอดรัชสมัยของ
พระองค์ไม่ปรากฏศึกสงครามใดๆ เลย 
 

 



 
บทท่ี ๔ 

การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและหลักการปกครองบ้านเมืองเชิงบูรณาการ 

จากการศึกษารูปแบบการปกครองบ้านเมืองจากคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา พบว่า รูปแบบ
และหลักการปกครอง เป็นไปในลักษณะที่ใช้สืบต่อกันมาแต่ครั้งสมัยปู่เจ้าลาวจก หรือลวจังกราช อัน
เป็นองค์ปฐมแห่งราชวงศ์ ซึ่งกษัตริย์ต่อมาได้สืบต่อรูปแบบการปกครองต่อๆ กันมาจนมาถึงสมัยพญา
ศรีจอมธรรมมาปกครองเมืองพะเยา ก็ได้น ารูปแบบการปกครองดังกล่าวมาใช้ในการบริหารเมือง
พะเยา ตามที่ปรากฏในต านานเมืองพะเยา ซึ่งลักษณะการสืบทอดหลักการเป็นไปในรูปแบบการ
ปกครองแบบพ่อสอนลูก โดยพยายามสั่งสอนให้ลูกได้รู้จักหลักการต่างๆ โดยใช้การเปรียบเทียบ 
เปรียบเปรยด้วยภาษาถิ่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตามที่ปรากฏในตอนต้นของพ้ืนต านานเมืองพะเยาปู่
เจ้าลาวจกได้กล่าวสั่งสอนลูกชายทั้ง ๓ โดยบอกกับลูกท้ังสามว่า ไปภายภาคหน้าถ้ายังหวังจักเป็นท้าว
พระยาจงอย่าทิ้งกัน และได้กล่าวค าสอนเป็นข้อ คือ 

1. ผู้รักเท่าหนังปลาจาด ผู้จังเท่าสาดกะลา หมายถึง คนรักเท่าผืนหนังปลาจาด1 คน
ชังเท่าผืนเสื่อ คือคนรักนั้นมีจ านวนน้อย แต่คนชังนั้นมีมาก ดังนั้นต้องรู้จักสามัคคีกันไว้อย่าให้
แตกแยกกัน 

2. มืนตาบ่หันหน้าพี่ ตี่ตาบ่หันหน้าน้อง หมายถึง ลืมตาไม่เห็นหน้าพ่ี ตี่ตา (ถ่างตา) 
ไม่เห็นหน้าน้อง คือ คนที่ไม่เห็นแก่หน้าพ่ีหน้าน้อง ท าตามใจตัวเองมากเกินไปไม่ดี ต้องให้รู้จักรักพ่ีรัก
น้องมีความรักใคร่สามัคคีกัน 

3. ตุหยุมาใส่ต่างหย่าง หมายถึง ของมีขนาดเล็กเอาของใหญ่มาใส่ไม่สมควร คือท า
อะไรให้พอดี อย่าท าอะไรเกินก าลังของตัวเอง 

4. พ่องจ่าง (ช านาญ) เมือบกพ่องถกลงวัง หมายถึง บางคนถนัดทางบก แต่กลับดึง
ไปทางน้ า คือ การใช้คนต้องให้เป็นไปตามความถนัด มิใช้ถนัดอีกอย่างแต่ไปใช้อีกอย่าง 

5. พ่องรังหื้อได้พ่องไก้หื้อเสีย หมายถึง บางคนยุให้ได้ แต่บางคนก็ยุให้เสีย คือ บางคน
ก็สนับสนุนในทางที่ดี แต่บางคนก็สนับสนุนในทางที่เสีย ดังนั้นผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองต้องตรึกตรองให้ดี 

6. พ่องจั๊ก (ดึง) หื้อถี่พ่องตี่หื้อห่างบ่ดีนา หมายถึง บางคนขยับให้ถี่เข้า แต่บางคนก็
มาท าให้ห่างออกไปอีก คือ คนมีทั้งท่ีปรารถนาดีและปรารถนาร้าย ผู้ปกครองจึงต้องระมัดระวัง 

7. เจ้ายี่จั๊ก (ดึง) เมือซ้ายอ้ายจั๊กเมือขวา หมายถึง คนน้องดึงไปทางซ้าย คนพ่ีดึงไป
ทางขวา คือ การบริหารที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความแตกแยก 

                                                           
1 ปลาจาด  หมายถึง ปลาพื้นเมืองชนิดหนึ่งมีขนาดไม่ใหญ่  เมื่อเทียบกับเสื่อที่สานจากไม้ไผที่มีขนาด

ใหญ่กว่าหลายเท่า 



๑๐๒ 

8. ขิงก็ว่าขิงก่า ข่าก็ว่าขาแกง หมายถึง ขิงก็บอกว่าขิงมีรสแรง ข่าก็บอกว่าข่าก็มีรส
แรงเหมือนกัน หมายถึงต่างคนต่างไม่ยอมกัน ผลสุดท้ายก็น าไปสู่ความแตกแยก 

9. อ้ายก็ว่าจักจี่ ยี่ก็ว่าจักแก๋ง หมายถึง พี่บอกว่าจะปิ้ง แต่น้องกลับบอกว่าจะแกง เข้า
ลักษณะของการมีความคิดเห็นที่แตกแยกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ย่อมน าไปสู่ความขัดแย้ง 

10. ปิ้งบ่ตันสุกป้อยถอดมาจี่บ่ดีแล หมายถึง ปิ้งยังไม่ทันสุก ก็รีบถอดเอามาจี่ไฟ คือ 
การเป็นคนใจร้อนไม่มีความอดทน 

11. จาติท้าวพระยาใช้ไป ที่ใดต้องไต่หื้อสุดขุดหื้อได้ หมายถึง ท้าวพระยาใช้ให้ไป
ท างานที่ใด ก็ต้องท าให้ถึงที่สุด คือ เมื่อผู้เป็นนายใช้ให้ไปท างานก็ต้องทุ่มเทท าให้เต็มก าลังจนถึงที่สุด 
อย่าท้อถอยในขณะท างาน 

12. จุงหื้อมีไมตรีติดต่อหื้ออว้ายหน้าล่อโฟเจียรจากัน หมายถึง จงให้มีไมตรีจิต หัน
หน้าเข้าหาเจรจากัน  คือการใช้หลักในการเจรจาเพ่ือหาข้อตกลงกัน 

ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักการทั้ง ๑๒ ข้อนี้ พบว่ามีความสอดคล้องกับการพุทธธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาอยู่หลายข้อด้วยกัน คือ 

- หลักความสามัคคี 
- หลักการเสียสละ คือ ทาน 
- หลักความอดทน  ได้แก่หลัก ขันติ 
- หลักความเพียร  ได้แก่หลักวิริยะ 
- หลักความพอประมาณ 
- หลักการเจรจาประสานไมตรี คือ หลักปิยวาจา 

ซึ่งหลักการดังกล่าวได้ถือเป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองสืบๆ กันมาหลายชั่วอายุคน  
จนปรากฏมาถึงในช่วงสมัยท้าวศรีจอมธรรมได้แยกตัวขยายอาณาจักรการปกครองมายังแถบลุ่มน้ า
สายตา หรือลุ่มแม่น้ าอิงในปัจจุบัน ได้ปรากฏรูปแบบการปกครองที่ชัดเจนขึ้นกว่าในยุคต้นๆ มีการ
วางโครงสร้างการปกครอง การแบ่งพ้ืนที่ในการปกครอง การวางหลักการรูปแบบค าสอนในการ
ปกครอง ซึ่งเปรียบเสมือนการก าหนดนโยบายในการปกครอง ซึ่งในช่วงการปกครองของพญาศรีจอม
ธรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นปฐมกษัตริย์แห่งเมืองพะเยา ไม่ปรากฏการศึกสงคราม หรือความเดือดร้อนใดๆ 
นั่นแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการปกครองที่ดี ท าให้บ้านเมืองสงบสุข 

จากการศึกษาคัมภีร์พ้ืนต านานเมืองพะเยา พบว่า รูปแบบการปกครองสมัยพญาศรีจอม
ธรรม พระองค์ได้ทรงมีการวางโครงสร้างในการปกครองเมืองพะเยาทั้งทางกายภาพ โดยมีการส ารวจ
พ้ืนที่ทั้งภายในและภายนอกเมือง ในเบื้องต้นหลังจากที่ทรงได้รับการสถาปนาให้ครองเมืองพะเยา 
ทรงมีพระราชอาชญาให้ท าการส ารวจหัวเมืองน้อยใหญ่ที่อยู่ภายใต้การปกครอง พร้อมส ารวจจ านวน
ประชากรทั้งภายในเมือง และภายนอกก าแพงเมืองตามหัวเมืองต่างๆ ทั้งนี้ได้วางโครงสร้างการ
ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการปกครองสมัยปัจจุบันที่การปกครองแบ่งออกเป็นหน่วยการปกครอง 
แบ่งเป็นระดับการปกครอง และสอดคล้องกับทฤษฏีโครงสร้างหน้าที่ ตามที่ปรากฏในคัมภีร์หน้าที่ 



๑๐๓ 

23 ซึ่งการปกครองเมืองพะเยาในอดีตที่ปรากฏในคัมภีร์พ้ืนต านานเมืองพะเยา ได้แบ่งเขตพ้ืนที่ใน
การปกครองออกเป็น ๒ เขต คือ 

๑) หัวเมืองท่ีอยู่ภายใต้การปกครอง 

หัวเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครอง ทั้งหมด ๒๗ หัวเมือง คือ  
๑. เมืองงาว  
๒. เมืองกวาว   
๓. เมืองซะเอียบ  
๔. เมืองเจียงม่วน   
๕. เมืองสะ   
๖. เมืองปง   
๗. เมืองออย   
๘. เมืองงิม   
๙. เมืองสะลาว   
๑๐. เมืองครอบ   
๑๑. เชียงแลง   
๑๒. เชียงค า  
๑๓. เมืองหลวง   
๑๔. เมืองลอ  
๑๕. เมืองเทิง  
๑๖. แช่เหียง  
๑๗. แช่ลุง   
๑๘. ปากบอง  
๑๙. หนองขวาง   
๒๐. เวียงป่าเป้า   
๒๑. เจืองแจ   
๒๒. แจ่คอด  
๒๓. เมืองวัง   
๒๔. แจ่ซ้อน   
๒๕. แจ่หลวง   
๒๖. เมืองพาน   
๒๗. แจ่ห่ม 

 



๑๐๔ 

๒) เขตพื้นที่ที่อยู่ในเมืองหลัก แบ่งการปกครองออกเป็นพันนา เมื่อเทียบกับปัจจุบัน
คือ ต าบล ได้ทั้งหมด ๓๖ พันนา คือ  

๑. พันนาเชียงดี   
๒. พันนาครกหลวง   
๓. พันนาคึม   
๔. พันนาแปน   
๕. พันนาเคง   
๖. พันนาแจ่ตาก   
๗. พันนาปืม   
๘. พันนาม่วง   
๙. พันนาชัน   
๑๐. พันนาแลง        
๑๑. พันนากีม   
๑๒. พันนาโต่งหลวง   
๑๓. พันนาไชย   
๑๔. พันนาลอไต้   
๑๕. พันนาเจียงเคียน   
๑๖. พันนาธัน   
๑๗. พันนาเอียน  
๑๘. พันนากูช้วย   
๑๙. พันนาคัว   
๒๐. พันนาเจียงจี   
๒๑. พันนาสาเลา   
๒๒. พันนาซะนาค  
๒๓. พันนาช้าง   
๒๔. พันนาแจ่โหว้   
๒๕. พันนามแหน้น   
๒๖. พันนาแจ่จ้าง   
๒๗. พันนาเจียงเคือน   
๒๘. พันนาแจ่กาด   
๒๙. พันนาต่อไค้   



๑๐๕ 

๓๐. พันนาริ   
๓๑. พันนาแก้ว   
๓๒. พันนาเรือง   
๓๓. นาสร้างหลวง   
๓๔. พันนามูล  
๓๕. พันแคว้นเอียน   
๓๖. พันนาเช้า 

เมื่อทรงวางโครงสร้างการปกครองทางกายภาพแล้ว ทรงวางนโยบายหรือหลักในการ
ปกครองบ้านเมือง ซึ่งปรากฏในคัมภีร์พื้นต านานเมืองพะเยา หน้า ๒๕ – ๓๑ ได้แก่หลักปาเวณียธรรม  
๗ ประการ ซึ่งถือได้ว่าหลักการดังกล่าวเปรียบเสมือนนโยบายหลักในการปกครอง และเป็นกฏหมาย
ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาการให้คุณและให้โทษ ซึ่งสามารถถอดใจความหลักการปกครอง
บ้านเมือง ได้ดังนี้  

 
ข้อที่ ๑ บุคคลคนเดียวไม่เป็นใหญ่แก่ ไพรเมือง เหตุยังมีท้าวพระยามหากษัตริย์ผู้เป็น

ใหญ่กว่าตนก็ยังมี หากโทษไม่ถึงฆ่าก็อย่าฆ่า โทษไม่ถึงปรับ ก็อย่าปรับ ขุนหมื่นให้คิดหมื่นชั้น ขุนแสน
ให้คิดแสนชั้น ท้าวควรมีแสนตา เป็นพระยาควรฟังแสนหู รู้ที่หูให้ได้เห็นกับตา ได้เห็นกับตาควร
พิจารณาถ้วนถี่ก่อนแล ชาติเป็นเจ้าแก่ปฐวีตนได้ยังไพร่บ้านพลเมือง รัฐประชาสัตว์นิกายทั้งหลายดัง
อ้ัน แม้นว่าข้าร้ายขโมยโจรทั้งหลายจักมาบีบเบียนบ้านเมือง เขาจักมากระท าก็ไม่ได้ เปรียบเหมือนดัง 
เทียนไขเล่มเดียวจักเผายังน้ ามหาสมุทรดังลือ จักร้อนได้นั้นจา อันนี้เป็นจ าเริญเมืองอัน ๑ แล 

ข้อที่ ๑ ได้ให้หลักการปกครองอยู่ ๓ ข้อ คือ 
- หลักในการครองตน คือ นักปกครองอย่าทะนงตัวในความเป็นใหญ่ เพราะ

ผู้ที่มีฐานะสูงกว่าก็ยังมี  
- หลักในการตัดสินคดี คือ การพิจารณาโทษหากโทษไม่ถึงฆ่าก็อย่าฆ่า โทษ

ไม่ถึงปรับก็อย่าปรับ 
- หลักในการพิจารณา ซึ่งตรงกับหลักโยนิโสมนสิการของพระพุทธศาสนา 

คือ ผู้ปกครองในแต่ละชั้นต้องมีความรอบครอบในการพิจารณาสิ่งต่างๆ เป็นขุนหมื่นให้คิดหมื่นชั้น  
ขุนแสนให้คิดแสนชั้น ท้าวควรมีแสนตา เป็นพระยาควรฟังแสนหู รู้ที่หูให้ได้เห็นกับตา ได้เห็นกับตา
ควรพิจารณาถ้วนถี่ก่อนแล สุดท้ายแม้เห็นด้วยตาก็ต้องคิดให้ถ้วนถี่ก่อนตัดสินใจ 

ถ้าหากนักปกครองได้ดูแลไพร่บ้านพลเมือง รัฐประชา ตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายภายใต้การ
ปกครองของตน แม้นจะมีผู้ประสงค์ร้ายจักมาประสงค์สร้างความแตกแยกก็ท าไม่ได้ เปรียบความ
มั่นคงของชาวเมืองเหมือนมหาสมุทร ผู้ที่ประสงค์ร้ายก็เปรียบเสมือนเทียนไขเพียงเล่มเดียว ก็ไม่อาจ
ท าให้น้ าทะเลร้อนได้ 

 



๑๐๖ 

ข้อที่ ๒ ให้สร้างรั้ว สร้างเวียงให้ดีให้เป็นที่พ่ึงเมืองเมื่อมีศึกมานั้นแล อัน ๑ ให้ได้ป่าว
เตือนคนทั้งหลายทุกหยาวเรือนทั้ง เสนาอามาตย์ และหมู่ไพร่น้อยทุกหยาวเรือน ให้ได้ท าไร่ท านา 
ค้าขาย ปลูกกล้า ปลูกหมาก พลู กล้วย อ้อย  ส้มหวาน ให้ชอบธรรม ถัดนั้นไปให้ได้ขุดบ่อน้ า สร้าง
ศาลา สร้างสะพาน สร้างหนทางเดิน ปลูกไม้ไว้ยายตามข้างทาง ที่เป็นข่วงก็ให้สร้างข่วง ที่ใดควรปลูก
ไม้ส้มหวาน ปลูกต้นดอกต้นดวง ก็ให้ปลูกทุกประการ ในบ้านในเมืองในแคว้นแห่งตนทุกคน ผู้ใดกิน
บ้านเมืองใดอยู่บ้านเมืองใดไม่ปลูกไม่ฝังไม่สร้างไม่แป๋ง ให้ได้ถอดนาเสีย ผู้ใดขยันไม่เกียจคร้าน รู้ปลูก
รู้สร้างรู้แป๋ง ให้ผู้นั้นได้อยู่กินที่นั้น อันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๒ แล 

ข้อที่ ๒ ได้สอนหลักการปกครอง ๓ ข้อ คือ 
- หลักการสร้างความม่ันคง คือ ให้สร้างรั่ว สร้างเวียงให้ดี เพ่ือให้เป็นที่พ่ึง

เมืองเมื่อมีข้าศึกมารุกราน เป็นหลักการป้องกันข้าศึกจากภายนอก 
- หลักการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  คือ ให้ได้กล่าวเตือนคนทั้งหลายทุก

ครอบครัว ทั้งเสนาอามาตย์ และหมู่ไพร่น้อยทุกครอบครัว ให้ได้ท าไร่  ท านา ค้าขาย ปลูกกล้า ปลูก
หมาก พลู กล้วย อ้อย ส้มหวาน ให้ชอบธรรม ข้อนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านอาชีพแก่ชาวเมือง เพราะ
เมื่อชาวเมืองกินดีอยู่ดีย่อมเป็นผลดีต่อบ้านเมืองทั้งยังเป็นความม่ันคงทางอาหารแก่ชาวเมือง และเมื่อ
มีภัยสงคราม บ้านเมืองต้องการเสบียงอาหารก็ไม่ขัดสน เป็นหลักป้องกันข้าศึกภายใน 

- หลักการส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ คือ ให้ได้ขุดบ่อน้ า สร้างศาลา สร้าง
สะพาน สร้างหนทางเดิน ปลูกไม้ไว้ตามข้างทาง ที่ควรเป็นลานก็ให้สร้างลาน ที่ใดควรปลูกไม้ส้มหวาน  
ปลูกต้นดอกต้นดวง ก็ให้ปลูกทุกประการ ในบ้านในเมืองในแคว้นแห่งตนทุกคน ซึ่งในข้อนี้ได้มุ่งเน้นให้
ส่งเสริมการท าสาธารณะประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยได้ก าหนดโทษส าหรับผู้ปกครองไว้ชัดเจนว่า ผู้ใด
กินบ้านเมืองใดอยู่บ้านเมืองใดไม่ปลูกไม่ฝังไม่สร้างไม่แป๋ง ให้ได้ถอดนาเสีย ผู้ใดขยันไม่เกียจคร้าน รู้
ปลูกรู้สร้างรู้แป๋ง ให้ผู้นั้นได้อยู่กินที่นั้น คือ ถ้าไม่ท าให้ถอดนาเสีย ความหมายคือ ให้ลดต าแหน่งลง 

   
ข้อที่ ๓ อาณาจักกวัตติ อันว่าอาชญาตั้งไว้แต่ยุคลวจังกราช หากสั่งสอนไว้สืบๆ กันมายัง

คลองอันเป็นบุญและการอันเป็นบาปให้อยู่ด้วยสุภาพ คลองธรรม ตโต คุรุก   แม้ว่าฉัตรหินแห่งพระยา
อินทร์ว่าเป็นหนัก ก็ยังบ่หนักเท่าค าอาชญาท้าวพระยาแต่เก่าแล ได้ตั้งอาชญาสั่งสอนไว้อันนี้เป็น
จ าเริญเมืองอันถ้วน ๓ แล อัน ๑ ให้ได้กระท ามิตรไมตรีกับด้วยท้าวพระยาต่างประเทศราชนักปราชญ์
ตนรู้คลองธรรมก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน  ๓  แล 

ข้อที่ ๓ ได้สั่งสอนหลักการปกครองอยู่ ๒ ข้อ คือ 
-  หลักการเคารพจารีตและผู้ใหญ่ คือ อาณาจักร อันว่าอาชญาตั้งไว้แต่

ยุคลวจังกราช หากสั่งสอนไว้สืบๆ กันมายังคลองอันเป็นบุญและการอันเป็นบาปให้อยู่ด้วยสุภาพ 
คลองธรรม ตโต คุรุก   แม้ว่าฉัตรหินแห่งพระยาอินทร์ว่าเป็นหนัก ก็ยังบ่หนักเท่าค าอาชญาท้าวพระ
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ยาแต่เก่าแล ได้ตั้งอาชญาสั่งสอนไว้ ข้อนี้มุ่งเน้นให้เคารพกฎกติกาที่เคยตั้งไว้ ไม่ให้ท าร้าย ซึ่ง
เปรียบเสมือนการเคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุด เพ่ือให้บ้านเมืองมีหลักการ
ปกครองทีม่ั่นคง 

- หลักการทูต คือ ให้ได้กระท ามิตรไมตรีกับด้วยท้าวพระยาต่างประเทศราช 
นักปราชญ์ตนรู้คลองธรรม ซึ่งถือว่าเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีกับบ้านเมืองอ่ืนๆ  ตลอดถึงเหล่า
นักปราชญ์ผู้ฉลาดรู้คลองธรรม เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ 

 
ข้อที่ ๔ ขุนผู้ใดกินเมือง รู้สร้างบ้านแป๋งเมืองที่ดินดังว่ามานั้นเป็นที่ถูกใจชอบใจแก่

ชาวบ้านชาวเมืองมากนักดังอ้ัน อย่าได้ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนจงไว้ให้อยู่กินไปตราบต่อจนตาย หากตายให้ลูก
มันแทนต่อไปไม่ลื้อเอาครัวมันแต่งไว้เท่าได้นับเอาตามกาลเต๊อะอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๔ 

ในข้อที่ ๔ สอนหลักการให้คุณ แก่ผู้สร้างประโยชน์แก่บ้านเมือง คือ ขุนผู้ใดกินเมือง 
รู้สร้างบ้านแป๋งเมืองที่ดินดังว่ามานั้นเป็นที่ถูกใจชอบใจแก่ชาวบ้านชาวเมืองมากนักดังอ้ัน อย่าได้ย้าย
ไปอยู่ที่อ่ืนจงไว้ให้อยู่กินไปตราบต่อจนตาย หากตายให้ลูกมันแทนต่อไปไม่ลื้อเอาครัวมันแต่งไว้เท่าได้
นับเอาตามกาล 

 
ข้อที่ ๕ ข้าพระยาไปสู่ไพร่เมืองมีลูกหญิงลูกชายเท่าใดจงไว้เป็นไพร่เมืองนับเสี้ยง อย่าเอา

เป็นข้าหลวงแม้นว่าข้าภายนอกก็เป็นของเราอันเป็นข้าพระยา แม้นไพรเมืองก็เป็นของเราดายแม้น
ตายก็อย่าเอาครัวมันไว้เป็นไพร่ กระท าการบ้านเมืองก็เพ่ือไพร่ดายผิว่าฝูงข้าหลวงไปสู่ไพร่ได้เป็นข้า
สร้างเมืองที่ดินดังอ้ัน ผิว่าลูกบ่มีให้เอาครัวผู้ชายมาเล่มเกวียน ๑ ไว้เมียมันเป็นไพร่เมืองข้าสร้างเรือน
ยากนักแกอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๕ แล  

ในข้อที่ ๕ ได้สอนหลักการลงโทษ พร้อมบทลงโทษ คือ หากข้าพระยา ไปสมสู่กับ
ไพร่เมือง หากมีลูกผู้หญิง ลูกผู้ชายกี่คนก็ตาม จงให้เป็นไพร่เมืองทั้งหมด อย่าเอาเป็นข้าหลวง แม้น
ตายก็อย่าเอาสมบัติมันเก็บไว้เป็นไพร่ แม้นไพรเมืองก็เป็นของเราแม้นตายก็อย่าเอาสมบัติมันเก็บไว้
เป็นไพร่ กระท าการบ้านเมืองก็เพ่ือไพร่ หากว่าฝูงข้าหลวงไปสมสู่ไพร่ได้เป็นข้าสร้างเมืองที่ดินดังอ้ัน  
หากว่าลูกไม่มีให้เอาสิ่งของผู้ชายมาเล่มเกวียน ๑ ที่เหลือเก็บไว้ให้เมียมันเป็นไพร่เมืองข้าสร้างเรือน 

 
ข้อที่ ๖ เสนามนตรีผู้มีปัญญาฉลาดอาดรู้จารีตคลองคดีโลกคดีธรรมรู้โบราณ อันเป็น

ปาเวณีธรรม อัปปหานิยธรรมแต่งบ้านแป๋งเมืองดีนัก สร้างสิ่งไหนก็ส าเร็จ พูดค าก็เป็นบทเป็นบาท
เป็นข้อไม่พูดสับสน ไม่พูดกลับไปกลับมา พูดชัดเจน ไม่หลอกลวง ไม่กินค่าจ้างเฟ้ือง มนตรีสิ่งนี้หา
ยากนัก เมื่อมันจักตายมันได้สั่งไว้แก่พระยาเจ้าตนใด เท่าได้ให้เอาแต่เท่านั้นอย่าเอาสิ่งของ เชื้อสาย



๑๐๘ 

มัน ลูกหลานมันมีให้เลี้ยงไว้สืบเชื้อสายมัน หาเชื้อคนผู้ดีนี้หายากนักแก อันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน  
๖ แล 

ในข้อที่ ๖ ให้สั่งสอน หลักการส่งเสริมคนดี คือบัณฑิตนักปราชญ์ที่รู้หลักการ
ปกครองบ้านเมือง เป็นผู้มีคุณธรรม มีค าพูดน่าเชื่อถือ ผู้ปกครองควรสนับสนุนจนถึงลูกหลานให้ได้สืบ
ทอดตะกูลแทนสืบไป 

 
ข้อที่ ๗ หมอโหรา หมอยาคนพิษ หมอรู้  ยาช้าง  ยาม้า หมอรู้ยาสัปปะแลรู้ศาสตร์ศิลป์ 

ก็ดี  จ่าบ้าน จ่าเหล่ม จ่าสาง พ่อครัวรู้โฉลกค าอาหารการกินท้าวพระยาก็ดี นายหนังสือเมืองก็ดี จ่า
เมืองจ่าใต้ก็ดี เขาฝูงนี้ตายอย่าให้สิ่งของ เพราะจะเสียหนังสือประเวณี เขาไปจา ให้ลูกหลานเขา ได้
สืบสายเขาต่อไปอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองถ้วน ๗ แล 

ในข้อที่ ๗ มุ่งเน้นสอน หลักการบริหารงานบุคคล การส่งเสริมผู้ช านาญการในแต่ละด้าน  
เปรียบเสมือนการส่งเสริมให้มีผู้เชียวชาญในเมือง เพ่ือให้สืบทอดหน้าที่จนถึงลูกหลาน ถือได้ว่าเป็น
หลักการบริหารงานบุคคลที่ส าคัญของนักปกครอง 

โดยเมื่อพิจารณาหลักการปกครองทั้ง ๗ ข้อ สามารถถอดหลักการปกครองบ้านเมือง
พะเยาในอดีตได้ ๑๒ ข้อ คือ 

๑. หลักในการครองตน   
๒. หลักในการตัดสินคดี   
๓. หลักในการพิจารณาสิ่งต่างๆ 
๔. หลักการสร้างความมั่นคง   
๕. หลักการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
๖. หลักการส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ   
๗. หลักการเคารพจารีตและผู้ใหญ่   
๘. หลักการทูต 
๙. สอนหลักการให้คุณ 
๑๐. หลักการลงโทษ   
๑๑. หลักการส่งเสริมคนดี 
๑๒. หลักการบริหารงานบุคคล 

ซึ่งหลักการทั้ง ๑๒ ข้อนี้ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการปกครองบ้านเมืองของพะเยาในอดีต ที่มี
ความละเอียดรอบครอบในทุกด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารงานบุคคล เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม การให้คุณการให้โทษ การส่งเสริมคนดี การสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต หลัก ๑๒  
ประการนี้ ได้ถูกน ามาใช้ในการปกครองบ้านเมืองของพะเยาสืบๆ มา ดังจะเห็นในยุคของพญาง าเมือง
ทรงใช้หลักการทูตในการเจรจาสงบศึกระหว่างอาณาจักรเชียงราย ซึ่งปรากฏในพ้ืนคัมภีร์ต านานเมือง
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พะเยาหน้าที่ ๔๑ - ๔๒ ที่พญามังรายยกทัพมาเพ่ือหวังตีเอาเมืองพะเยา แต่พญาง าเมืองก็ใช้การ
เจรจาจนท าให้ไม่เกิดการสู้รบ และยังรักษาไมตรีต่อกันไว้ได้ จนในตอนหลังได้ไปช่วยพญามังรายสร้าง
เมืองเชียงใหม ่

ดังนั้นหลักการดังกล่าวจึงสามารถน ามาบูรณาการใช้กับหลักการบริหารองค์กร และ
บริหารบ้านเมืองในสมัยปัจจุบันได้ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับหลักการบริหารในปัจจุบันอยู่หลาย
ข้อ ทั้งยังสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ที่นิยมน ามาใช้ประกอบกับหลักการบริหารในปัจจุบัน 

นอกจากหลักประเวณียธรรมทั้ง ๑๒ ประการแล้ว ยังทรงใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา
มาเป็นหลักในการปกครอง คือ หลักอปริหาณิยธรรม ๗ ประการ คือ 

๑. ผู้เป็นใหญ่ให้พร้อมประชุมกันวันไหน ๓ ครั้ง อย่าขาดเพ่ือจักพิจารณา
ข่าวสารอันเกิดมีในเมืองตนเองก็ดี แต่บ้านเมืองท้าวพระยาฝูงอ่ืนก็ดี  

๒. หากมาพร้อมชุมนุมกันแล้วให้ลุกกลับพร้อมกัน หากกิจการอันใดมีให้พร้อม
กันกระท า แม้นข้าศึกมาก็ให้ท้าวไปร างับพร้อมกันอย่าให้ต่างคนต่างท า   

๓. แม้นส่วยไร ค่าไร่ ค่านา ราชทัณฑ์ อันท้าวพระยาหากตั้งไว้เพ่ือให้เกิดความ
จ าเริญวุฒิแก่บ้านเมืองด้วยชอบธรรมโบราณ อย่าตัดท าลายเสีย ส่วยไร้อันใดไม่มามีแต่ในอดีตแต่
โบราณนั้น ก็อย่าได้ตั้งเพ่ิมมาใหม่ 

๔. ผู้ใดเป็นผู้เฒ่าผู้แก่โบราณ อันท าความเจริญแก่บ้านเมืองผู้เป็นใหญ่ควรครบ
ย าเกรง สอบถาม ควรบูชา ควรฟังยังค าขุนผู้นั้น ควรปฏิบัติตามค าของคนท้ังหลายผู้รู้  

๕. หญิงผู้ใดหนุ่มมีรูปงามพึงใจคนยิ่งนัก หญิงผู้นั้นเป็นเมียท่านก็ดี ไม่ชอบไม่
พอใจเพ่ืออยู่กับด้วยคนผู้เป็นใหญ่ ก็อย่าครอบง าเอาด้วยอ านาจอาชญาแห่งตน  

๖. สัณฐานที่ใดเป็นต้นว่า ไม้เลี้ยงเสื้อเมือง ในบ้านในเมืองแลแดนเมืองก็ดีหาก
เป็นที่พลีกรรมบูชาสืบมาแต่ก่อนโบราณผู้ใดเป็นใหญ่ควรไปบูชาเลี้ยงดูแล พลีกรรมตามจารีตโบราณ
ให้เป็นเหตุวุฒิจ าเริญแก่บ้านเมือง  

๗. ชาวเจ้าสมณะพราหมณ์อันมีศีลได้สูตรเรียนมากได้บ าเพ็ญธุระ ๒ ประการ
คือคันถะธุระ และวิปัสสนาธุระ แลสถิตอยู่ในพระอาราม กุฏิ วิหาร ที่ใดก็ดี ในเวียงนอกเวียงในเขต
แดนเมืองตนก็ดี ให้ผู้ใหญ่ได้รักษาอย่าให้คนผู้ใจบาปไปกระท าร้ายเบียดเบียนชาวเจ้า แลเบียดเบียน
ยังเขตวัดวาอารามที่นั้น อย่าให้ไปเบียดเบียนสมบัติวัตถุสิ่งของทั้งหลายอันมีในอารามที่นั้นคือว่า  
ต้นไม้ ดอกไม้ ลูกไม้ หน่วยไม้ ให้ชาวเจ้าได้อยู่สุขส าราญแล ให้เลี้ยงดูยังปัจจัยทั้ง ๔ ให้ข้าวบิณฑบาตร
เป็นทานทุกวันอย่าขาด แม้นชาวเจ้าล าบากด้วยเปียธิพยาธิ์ ก็ให้แต่งตั้งหมอยาอยู่รักษาด้วยชอบธรรม 

จากการศึกษาคัมภีร์พ้ืนต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า ซึ่งบันทึกด้วยภาษาล้านนา 
เพ่ือศึกษาหลักการปกครองบ้านเมืองพะเยาในอดีต ท าให้เห็นหลักการปกครองที่ใช้อยู่ในสมัยอดีต  
แต่เมือ่พิจารณาแล้วมีความสอดคล้องกับหลักการบริหารใจปัจจุบันอยู่มาก อีกท้ังยังสอดคล้องกับหลัก
พุทธธรรมและทฤษฏีต่างๆ  คือ 



๑๑๐ 

การวางรูปแบบโครงสร้างการปกครอง โดยแบ่งเป็นหัวเมืองภายในและภายนอก การแบ่ง
เขตการปกครองออกเป็นพันนา ๓๖ พันนา มีความสอดคล้องกับทฤษฏีโครงสร้างหน้าที่ ที่มองสังคม
อย่างเป็นระบบ ทุกระบบมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนสังคม และท าหน้าที่แตกต่างกัน ตามแนวคิดของ 
ออกุสท์คอมท์ ที่เสนอว่าสังคมประกอบด้วยโครงสร้างต่างๆ หลายส่วน เช่นเดียวกับร่างกายของ
มนุษย์ที่ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ โครงสร้างแต่ละส่วนเหล่านี้จะท าหน้าที่แตกต่างกันออกไปอย่าง
ชัดเจน แต่ต่างประสานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ สังคมจึงจะด ารงอยู่ได้อย่างสงบสุขหรือมีดุลยภาพ 
(Equilibrium) นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ เฮอร์เบิร์ท สเปนเซอร์ มีความเห็น
เช่นเดียวกับออกุสท์คอมท์ และขยายความเพ่ิมเติมว่า โครงสร้างของสังคมจะเพ่ิมความสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดความหลายหลายและแตกต่างไปจากโครงสร้างเดิมเสมอ แต่จะยังคงเชื่อมโยง
ประสานไม่ได้แยกออกจากกันแต่จะรวมกันในลักษณะของการบูรณาการ ( Integration)เมื่อสมาชิก
ของสังคมเพ่ิมจ านวนขึ้นก็ยิ่งท าให้เกิดความแตกต่างทางสังคมมากยิ่งขึ้น ท าให้สังคมขาดดุลยภาพ
สมาชิกจึงต้องปรับตัวในรูปแบบต่างๆ เช่น การแบ่งงานกันท า การจัดระเบียบทางสังคม เป็นต้น ท า
ให้สังคมยิ่งเพ่ิมความซับซ้อนและเกิดความแตกต่างกันเป็นความพิเศษเฉพาะอย่าง (Specialization) 
แต่สังคมจะมีดุลยภาพเพราะโครงสร้างต่างๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนและประสานสัมพันธ์กับ
โครงสร้างอื่นๆ ด้วย 

หลักประเวณียธรรม และหลักอปริหาณิยธรรม ทั้ง ๒ เป็นหลักการปกครองที่ครอบคลุม
สอดคล้องกับหลักการปกครองที่พูดถึงกันบ่อยในปัจจุบัน คือ ธรรมาภิบาล ในปัจจุบันสังคม องค์กร
ส่วนใหญ่มักอ้างการบริหารการปกครองที่ต้องสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ทั้ง ๖ ข้อ คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า 
ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักประเวณียธรรมและหลักอปริหาณิยธรรม แล้วปรากฏว่าครอบคลุมหลักดังกล่าว
ไว้ทั้งหมด ดังนั้นในการบริหารการปกครองสมัยปัจจุบัน สามารถน าหลักการทั้ง ๒ มาประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม และไม่ขัดกับหลักการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเลย 



 

บทท่ี ๕ 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยพ้ืนต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า สามารถสรุปผลการ
ศึกษาวิจัยและการอภิปรายผลที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับหลักการปกครองบ้านเมือง พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ในการปกครองในสมัยปัจจุบันได้ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

๕.๑.๑ เพื่อปริวรรตคัมภีร์ต านานเมืองพะเยาฉบับวัดศรีโคมค าจากการศึกษาพื้น
ต านานเมืองพะเยาฉบับวัดศรีโคมค า พบว่า  

คัมภีร์พ้ืนต านานเมืองพะเยาฉบับดังกล่าวเขียนขึ้นโดย พระมหาผล วัดจันทวิมานค านก  
แต่วัดดังกล่าวไม่ปรากฏชื่อในปัจจุบันว่าเป็นวัดไหน ซึ่งระบุปีที่เขียนเสร็จไว้ในท้ายคัมภีร์ว่า ข้าพเจ้า
เขียนต านานเมืองพะเยาเสร็จจุลศักราช ๑๒๙๐ ตัว (พุทธศักราช  ๒๔๗๑) ปีเปิกสี (ปีมะโรง) แรม ๑ 
ค่ า วันอาทิตย์ ตามปีพุทธศักราชดังกล่าว คัมภีร์ฉบับนี้นับถึงปีปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๒) อายุได้ ๙๑ ปี   
มีทั้งหมดจ านวน ๑ ผูก มีเนื้อหาจ านวน ๕๔ หน้าลาน วัสดุที่ใช้ในการจารได้แก่ใบลาน จารด้วยอักษร
ภาษาล้านนา สภาพคัมภีร์สมบูรณ์เกือบทั้งหมด มีเพียงบางบรรทัดที่อักษรเลือนไปบ้าง แต่ยังสามารถ
อ่านหรือคงเนื้อความไว้ได้ การศึกษาใช้วิธีการปริวรรต จากอักษรล้านนาเป็นอักษรไทย และแปล
ความหมายจากภาษาล้านนาไทยเป็นภาษาไทยกลางอีกทีหนึ่ง ผลการปริวรรตพบว่าคัมภีร์ พ้ืนต านาน
เมืองพะเยาแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๔ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ ตั้งแต่ หน้าลานที่ ๑ - ๑๓ ได้ถึงเล่าประวัติความเป็นมาของราชวงศ์ลวจังก
ราชตั้งแต่เมืองหิรัญเงินยางเชียงแสนในลักษณะนิทานปรัมปรา  กล่าวถึงการโอปปาติกลงมาจาก
สวรรค์ของลวจักกราช และได้มาครองเมืองเชียงแสน และได้แผ่ขยายอณาจักรออกไปอีกหลายเมือง 
ในตอนนี้ได้ปรากฏหลักค าสอนซึ่งเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติของกษัตริย์องค์ต่อๆ มาในหน้าที่ ๘ 
เป็นค าสอนที่เสมือนพ่อสอนลูก มีทั้งหมด ๑๒ เป็นค าสอนที่ใช้การเปรียบเทียบเปรียบเปรย เน้นหลัก
ความสามัคคี การเพียร ความอดทน การเสียสละ การรู้จักให้ ความพอประมาณ และการเจรจา
ประสานไมตรี 

ตอนที่ ๒ ตั้งแต่หน้าลานที่ ๑๔ - ๓๐ เป็นช่วงที่มีใจความส าคัญ เนื่องจากได้กล่าวถึง
การแยกตัวออกมาตั้งเมืองภูกามยาว หรือพะเยา ของขุนศรีจอมธรรม ได้กล่าวถึงการเลือกชัยภูมิ 
ส าหรับตั้งเมือง ซึ่งมีชัยมงคลโดยมีแม่น้ าสายตาเป็นส าคัญ และปรากฏว่าเคยเป็นที่ตั้งเมืองมาก่อนแต่
ร้างไป เมื่อได้ท าการบูรณะคูเมืองประตูเมือง และได้ท าการสถาปนาขุนศรีจอมธรรมให้ครองเมือง
พะเยาเสร็จแล้วได้มีการวางระบบการบริหารบ้านเมือง มีการส ารวจก าหนดเขตแดนเมือง เมืองบริวาร
ที่อยู่โดยรอบ จ านวนประชากรทั้งในและนอกก าแพงเมือง และการวางหลักการปกครองบ้านเมือง ซึ่ง



๑๑๒ 
 

เปรียบเสมือนนโยบายและกฎหมายในการปกครอง ซึ่งในตอนดังกล่าวถือว่าเป็นใจความส าคัญ  
เพราะเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงหลักการปกครองบ้านเมืองของพะเยาในอดีต 

ตอนที่ ๓ ตั้งแต่หน้าลานที่ ๓๑ - ๕๐ เล่าถึงประวัติของกษัตริย์องค์ส าคัญของเมือง
พะเยา คือ พญาเจืองธรรมิการาช และพญาง าเมือง โดยเฉพาะพญาง าเมืองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่นัก
ประวัติศาสตร์ยอมรับว่ามีตัวตนในประวัติศาสตร์ มีหลักฐานทางโบราณคดี เช่น หลักศิลาจารึกได้
กล่าวถึงไว้ชัดเจน นอกจากนี้เนื้อหาในช่วงนี้ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ๓ อาณาจักร คือ 
อาณาจักรเชียงราย อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา ได้กล่าวถึงตอนที่พญามังรายมาตัดสินคดี
ระหว่างพญาร่วงและอาณาจักรสุโขทัย และพญาง าเมืองแห่งอาณาจักรพะเยา และได้กล่าวถึงการมี
ส่วนร่วมของพญาร่วงและพญาง าเมือง ในการไปช่วยวางผังเมืองเชียงใหม่ร่วมกับพญามังราย 

ตอนที่ ๔ ตั้งแต่หน้าลานที่ ๕๑ - ๕๔ ในตอนท้ายของคัมภีร์พื้นต านานเมืองพะเยาได้
เขียนถึงประวัติการสร้างพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพะเยา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับการให้ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และความสัมพันธ์ระ
หว่าเมืองพะเยาและอาณาจักรล้านนา 

๕.๑.๒ เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักการปกครองบ้านเมืองและหลักพุทธธรรมด้านการ
ปกครองบ้านเมืองท่ีปรากฏในคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา พบว่า หลักการปกครองบ้านเมืองที่ส าคัญที่
ปรากฏในคัมภีร์พื้นต านานเมืองพะเยาได้แก่ หลักพ่อสอนลูก ๑๒ ข้อ และหลักประเวณียธรรม ๗  ข้อ  
ส่วนหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการปกครองบ้านเมืองพะเยาในอดีตได้แก่หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 

หลักพ่อสอนลูก ปรากฏมีมาตั้งแต่ท้าวลวจังกราช ที่กล่าวสอนลูกชายทั้ง ๓ คน ใน
ลักษณะเป็นค าสอนเปรียบเปรยกับสิ่งของและการกระท าของคนในลักษณะต่างๆ ๑๒ ข้อ คือ 

๑. ผู้รักเท่าหนังปลาจาด ผู้จังเท่าสาดกะลา หมายถึง คนรักเท่าผืนหนังปลา
จาด1 คนชังเท่าผืนเสื่อ คือ คนรักนั้นมีจ านวนน้อย แต่คนชังนั้นมีมาก ดังนั้นต้องรู้จักสามัคคีกันไว้อย่า
ให้แตกแยกกัน 

๒. มืนตาบ่หันหน้าพี่ ตี่ตาบ่หันหน้าน้อง หมายถึง ลืมตาไม่เห็นหน้าพ่ี ตี่ตา
(ถ่างตา) ไม่เห็นหน้าน้อง คือ คนที่ไม่เห็นแก่หน้าพ่ีหน้าน้อง ท าตามใจตัวเองมากเกินไปไม่ดี ต้องให้
รู้จักรักพ่ีรักน้องมีความรักใคร่สามัคคีกัน 

๓. ตุหยุมาใส่ต่างหย่าง หมายถึง ของมีขนาดเล็กเอาของใหญ่มาใส่ไม่สมควร 
คือท าอะไรให้พอดี อย่าท าอะไรเกินก าลังของตัวเอง 

๔. พ่องจ่าง(ช านาญ)เมือบกพ่องถกลงวัง หมายถึง บางคนถนัดทางบก แต่
กลับดึงไปทางน้ า คือ การใช้คนต้องให้เป็นไปตามความถนัด มิใช้ถนัดอีกอย่างแต่ไปใช้อีกอย่าง 

                                                           
1 ปลาจาด  หมายถึง ปลาพื้นเมืองชนิดหนึ่งมีขนาดไม่ใหญ่ เมื่อเทียบกับเสื่อที่สานจากไม้ไผที่มีขนาด

ใหญ่กว่าหลายเท่า 



๑๑๓ 
 

๕. พ่องรังหื้อได้พ่องไก้หื้อเสีย หมายถึง บางคนยุให้ได้ แต่บางคนก็ยุให้เสีย 
คือ บางคนก็สนับสนุนในทางที่ดี แต่บางคนก็สนับสนุนในทางที่เสีย ดังนั้นผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองต้อง
ตรึกตรองให้ดี 

๖. พ่องจั๊ก(ดึง)หื้อถี่พ่องตี่ห้ือห่างบ่ดีนา หมายถึง บางคนขยับให้ถี่เข้า แต่บาง
คนก็มาท าให้ห่างออกไปอีก คือ คนมีท้ังที่ปรารถนาดีและปรารถนาร้าย ผู้ปกครองจึงต้องระมัดระวัง 

๗. เจ้ายี่จั๊ก(ดึง)เมือซ้ายอ้ายจั๊กเมือขวา หมายถึง คนน้องดึงไปทางซ้าย คนพ่ี
ดึงไปทางขวา คือ การบริหารที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความแตกแยก 

๘. ขิงก็ว่าขิงก่า ข่าก็ว่าขาแกง หมายถึง ขิงก็บอกว่าขิงมีรสแรง ข่าก็บอกว่า
ข่าก็มีรสแรงเหมือนกัน หมายถึงต่างคนต่างไม่ยอมกัน ผลสุดท้ายก็น าไปสู่ความแตกแยก 

๙. อ้ายก็ว่าจักจี่ ยี่ก็ว่าจักแก๋ง หมายถึง พี่บอกว่าจะปิ้ง แต่น้องกลับบอกว่าจะ
แกง เข้าลักษณะของการมีความคิดเห็นที่แตกแยกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ย่อมน าไปสู่ความขัดแย้ง 

๑๐. ปิ้งบ่ตันสุกป้อยถอดมาจี่บ่ดีแล หมายถึง ปิ้งยังไม่ทันสุก ก็รีบถอดเอามาจี่
ไฟ คือ การเป็นคนใจร้อนไม่มีความอดทน 

๑๑. จาติท้าวพระยาใช้ไป ที่ใดต้องไต่หื้อสุดขุดหื้อได้ หมายถึง ท้าวพระยาใช้
ให้ไปท างานที่ใด ก็ต้องท าให้ถึงที่สุด คือ เมื่อผู้เป็นนายใช้ให้ไปท างานก็ต้องทุ่มเทท าให้เต็มก าลังจนถึง
ที่สุด อย่าท้อถอยในขณะท างาน 

๑๒. จุงหื้อมีไมตรีติดต่อหื้ออว้ายหน้าล่อโฟเจียรจากัน หมายถึง จงให้มีไมตรี
จิต หันหน้าเข้าหาเจรจากัน คือการใช้หลักในการเจรจาเพ่ือหาข้อตกลงกัน 

ซึ่งในตอนหลังเมื่อพญาศรีจอมธรรมได้มาปกครองเมืองพะเยา ได้ปรากฏได้ใช้หลัก
ประเวณียธรรม ๗ ประการมาเป็นหลักในการปกครองควบคู่กับหลักอปหณิยธรรม ๗ ประการ คือ 

หลักประเวณียธรรม ๗ ประการ 
ข้อที่ ๑ บุคคลคนเดียวไม่เป็นใหญ่แก่ไพรเมือง เหตุยังมีท้าวพระยามหากษัตริย์ผู้เป็น

ใหญ่กว่าตนก็ยังมี หากโทษไม่ถึงฆ่าก็อย่าฆ่า โทษไม่ถึงปรับ ก็อย่าปรับ ขุนหมื่นให้คิดหมื่นชั้น ขุนแสน
ให้คิดแสนชั้น ท้าวควรมีแสนตา เป็นพระยาควรฟังแสนหู รู้ที่หูให้ได้เห็นกับตา ได้เห็นกับตาควร
พิจารณาถ้วนถี่ก่อนแล ชาติเป็นเจ้าแก่ปฐวีตนได้ยังไพร่บ้านพลเมือง รัฐประชาสัตว์นิกายทั้งหลายดัง
อ้ัน แม้นว่าข้าร้ายขโมยโจรทั้งหลายจักมาบีบเบียนบ้านเมือง เขาจักมากระท าก็ไม่ได้ เปรียบเหมือนดัง
เทียนไขเล่มเดียวจักเผายังน้ ามหาสมุทรดังลือ จักร้อนได้นั้นจา อันนี้เป็นจ าเริญเมืองอัน ๑ แล 

ข้อที่ ๒ ให้สร้างรั่ว สร้างเวียงให้ดีให้เป็นที่พ่ึงเมืองเมื่อมีศึกมานั้นแล อัน ๑ ให้ได้ป่าว
เตือนคนทั้งหลายทุกหยาวเรือนทั้ง เสนาอามาตย์ และหมู่ไพร่น้อยทุกหยาวเรือน ให้ได้ท าไร่ท านา 
ค้าขาย ปลูกกล้า ปลูกหมาก พลู กล้วย อ้อย  ส้มหวาน ให้ชอบธรรม ถัดนั้นไปให้ได้ขุดบ่อน้ า สร้าง
ศาลา สร้างสะพาน สร้างหนทางเดิน ปลูกไม้ไว้ยายตามข้างทาง ที่เป็นข่วงก็ให้สร้างข่วง ที่ใดควรปลูก
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ไม้ส้มหวาน ปลูกต้นดอกต้นดวง ก็ให้ปลูกทุกประการ ในบ้านในเมืองในแคว้นแห่งตนทุกคน ผู้ใดกิน
บ้านเมืองใดอยู่บ้านเมืองใดไม่ปลูกไม่ฝังไม่สร้างไม่แป๋ง ให้ได้ถอดนาเสีย ผู้ใดขยันไม่เกียจคร้าน รู้ปลูก
รู้สร้างรู้แป๋ง ให้ผู้นั้นได้อยู่กินที่นั้น อันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๒ แล   

ข้อที่ ๓ อาณาจักวัตติ อันว่าอาชญาตั้งไว้แต่ยุคลวจังกราช หากสั่งสอนไว้สืบๆ กัน
มายังคลองอันเป็นบุญและการอันเป็นบาปให้อยู่ด้วยสุภาพ คลองธรรม ตโต คุรุก  แม้ว่าฉัตรหินแห่ง
พระยาอินทร์ว่าเป็นหนัก ก็ยังบ่หนักเท่าค าอาชญาท้าวพระยาแต่เก่าแล ได้ตั้งอาชญาสั่งสอนไว้อันนี้
เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๓ แลอัน ๑ ให้ได้กระท ามิตรไมตรีกับด้วยท้าวพระยาต่างประเทศราช
นักปราชญ์ตนรู้คลองธรรมก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๓  แล 

ข้อที่ ๔ ขุนผู้ใดกินเมือง รู้สร้างบ้านแป๋งเมืองที่ดินดังว่ามานั้นเป็นที่ถูกใจชอบใจแก่
ชาวบ้านชาวเมืองมากนักดังอ้ัน อย่าได้ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนจงไว้ให้อยู่กินไปตราบต่อจนตาย หากตายให้ลูก
มันแทนต่อไปไม่ลื้อเอาครัวมันแต่งไว้เท่าได้นับเอาตามกาลเต๊อะอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๔ 

ข้อที่ ๕ ข้าพระยาไปสู่ไพร่เมือง มีลูกหญิงลูกชายเท่าใด จงไว้เป็นไพร่เมืองนับเสี้ยง 
อย่าเอาเป็นข้าหลวงแม้นว่าข้าภายนอกก็เป็นของเราอันเป็นข้าพระยา แม้นไพรเมืองก็เป็นของเราดาย
แม้นตายก็อย่าเอาครัวมันไว้เป็นไพร่ กระท าการบ้านเมืองก็เพ่ือไพร่ดายผิว่าฝูงข้าหลวงไปสู่ไพร่ได้เป็น
ข้าสร้างเมืองที่ดินดังอ้ัน ผิว่าลูกบ่มีให้เอาครัวผู้ชายมาเล่มเกวียน ๑ ไว้เมียมันเป็นไพร่เมืองข้าสร้าง
เรือนยากนักแกอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอันถ้วน ๕ แล  

 ข้อที่ ๖ เสนามนตรีผู้มีปัญญาฉลาดอาดรู้จารีตคลองคดีโลกคดีธรรมรู้โบราณ อัน
เป็นปาเวณีธรรม อัปปหานิยธรรมแต่งบ้านแป๋งเมืองดีนัก สร้างสิ่งไหนก็ส าเร็จ พูดค าก็เป็นบทเป็น
บาทเป็นข้อไม่พูดสับสน ไม่พูดกลับไปกลับมา พูดชัดเจน ไม่หลอกลวง ไม่กินค่าจ้างเฟ้ือง มนตรีสิ่งนี้
หายากนัก เมื่อมันจักตายมันได้สั่งไว้แก่พระยาเจ้าตนใด เท่าได้ให้เอาแต่เท่านั้นอย่าเอาสิ่ งของ เชื้อ
สายมัน ลูกหลานมันมีให้เลี้ยงไว้สืบเชื้อสายมัน หาเชื้อคนผู้ดีนี้หายากนักแก อันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองอัน
ถ้วน ๖ แล  

ข้อที่ ๗ หมอโหรา หมอยาคนพิษ หมอรู้ ยาช้าง ยาม้า หมอรู้ยาสัปปะแลรู้ศาสตร์
ศิลป์ ก็ดี จ่าบ้านจ่าเหล่ม จ่าสาง พ่อครัวรู้โฉลกค าอาหารการกินท้าวพระยาก็ดี นายหนังสือเมืองก็ดี  
จ่าเมืองจ่าใต้ก็ดี เขาฝูงนี้ตายอย่าให้สิ่งของ เพราะจะเสียหนังสือประเวณี เขาไปจา ให้ลูกหลานเขาได้
สืบสายเขาต่อไปอันนี้ก็เป็นจ าเริญเมืองถ้วน ๗ แล 

ซึ่งหลักปาเวณียะธรรม ทั้ง ๗ ข้อนี้ ได้ให้หลักการปกครองบ้านเมืองที่ส าคัญถึง ๑๒  
ประการ คือ 

๑. หลักในการครองตน   
๒. หลักในการตัดสินคดี   
๓. หลักในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบครอบ 
๔. หลักการสร้างความม่ันคง   



๑๑๕ 
 
๕. หลักการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
๖. หลักการส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ   
๗. หลักการเคารพจารีตและผู้ใหญ่   
๘. หลักการทูต 
๙. สอนหลักการให้คุณ 
๑๐. หลักการลงโทษ   
๑๑. หลักการส่งเสริมคนดี 
๑๒. หลักการบริหารงานบุคคล 
   
หลักอปริหาณิยธรรม ๗ ประการ 
หลักอปริหาณิยธรรม คือ หลักการปกครองของผู้น า ๗ ประการ ที่พ่อขุนศรีจอมธรรมได้

น ามาสั่งสอน คือ 
1) ผู้เป็นใหญ่ให้พร้อมประชุมกันวันไหน ๓ ครั้งอย่าขาดเพ่ือจักพิจารณา

ข่าวสารอันเกิดมีในเมืองตนเองก็ดี แต่บ้านเมืองท้าวพระยาฝูงอ่ืนก็ดี  
2) หากมาพร้อมชุมนุมกันแล้วให้ลุกกลับพร้อมกัน หากกิจการอันใดมีให้พร้อม

กันกระท า แม้นข้าศึกมาก็ให้ท้าวไปร างับพร้อมกันอย่าให้ต่างคนต่างท า   
3) แม้นสวยไร ค่าไร่ ค่านา ราชทัณฑ์ อันท้าวพระยาหากตั้งไว้เพ่ือให้เกิดความ

จ าเริญวุฒิแก่บ้านเมืองด้วยชอบธรรมโบราณ อย่าตัดท าลายเสีย ส่วยไร้อันใดไม่มามีแต่ในอดีตแต่
โบราณนั้น ก็อย่าได้ตั้งเพ่ิมมาใหม่ 

4) ผู้ใดเป็นผู้เฒ่าผู้แก่โบราณ อันท าความเจริญแก่บ้านเมืองผู้เป็นใหญ่ควรครบ
ย าเกรง สอบถาม ควรบูชา ควรฟังยังค าขุนผู้นั้น ควรปฏิบัติตามค าของคนท้ังหลายผู้รู้  

5) หญิงผู้ใดหนุ่มมีรูปงามพึงใจคนยิ่งนัก หญิงผู้นั้นเป็นเมียท่านก็ดี ไม่ชอบไม่
พอใจเพ่ืออยู่กับด้วย คนผู้เป็นใหญ่ ก็อย่าครอบง าเอาด้วยอ านาจอาชญาแห่งตน  

6) สัณฐานที่ใดเป็นต้นว่า ไม้เลี้ยงเสื้อเมือง ในบ้านในเมืองแลแดนเมืองก็ดีหาก
เป็นที่พลีกรรมบูชาสืบมาแต่ก่อนโบราณผู้ใดเป็นใหญ่ควรไปบูชาเลี้ยงดูแล พลีกรรมตามจารีตโบราณ
ให้เป็นเหตุวุฒิจ าเริญแก่บ้านเมือง  

7) ชาวเจ้าสมณะพราหมณ์อันมีศีลได้สูตรเรียนมากได้บ าเพ็ญธุระ ๒ ประการ
คือคันถะธุระ และวิปัสสนาธุระ แลสถิตอยู่ในพระอาราม กุฏิ วิหาร ที่ใดก็ดี ในเวียงนอกเวียงในเขต
แดนเมืองตนก็ดี ให้ผู้ใหญ่ได้รักษาอย่าให้คนผู้ใจบาปไปกระท าร้ายเบียดเบียนชาวเจ้า แลเบียดเบียน
ยังเขตวัดวาอารามที่นั้น อย่าให้ไปเบียดเบียนสมบัติวัตถุสิ่งของทั้งหลายอันมีในอารามที่นั้ นคือว่า  
ต้นไม้ ดอกไม้ ลูกไม้ หน่วยไม้ ให้ชาวเจ้าได้อยู่สุขส าราญแล ให้เลี้ยงดูยังปัจจัยทั้ง ๔ ให้ข้าวบิณฑบาต
เป็นทานทุกวัน อย่าขาดแม้นชาวเจ้าล าบากด้วยเปียธิพยาธิ์ ก็ให้แต่งตั้งหมอยาอยู่รักษาด้วยชอบธรรม 
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ทั้งหลักปาเวณียธรรม และหลักอปริหาณิยธรรม ถือได้ว่าเป็นหลักปกครองบ้านเมืองที่ดี ที่

กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองพะเยาสั่งสอนสืบต่อกันมา นับตั้งแต่สมัยลวจังกราช 
นอกจากหลักค าสอนที่ใช้ในการปกครองแล้วยังพบรูปแบบการปกครองในสมัยพญาศรี

จอมธรรมที่ทรงวางรากฐานและรูปแบบในการปกครองบ้านเมืองในลักษณะโครงสร้างทางการ
ปกครองที่แบ่งเป็นหัวเมืองต่าง ๆ ที่อยู่รอบนอกและในเขตตัวเมืองด้านในที่แบ่งการปกครองเป็นพัน
นามีทั้งหมด ๓๖ พันนา 
 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาคัมภีร์ พ้ืนต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า คณะผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

   
๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) การศึกษาคัมภีร์โบราณ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ของชาวล้านนาในปัจจุบันยังมี
ค้อนข้างน้อย เนื่องจากมีผู้ที่สามารถอ่านออกและเข้าใจความหมายภาษาที่ใช้บันทึกมีจ านวนลดลง 
ดังนั้นสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในภาคเหนือควรมี
การส่งเสริมการเรียนอักษรล้านนาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถอ่านและเข้าใจความหมายเรื่องราวที่บันทึก
ไว้ในคัมภีร์โบราณของล้านนา 

2) ควรมีนโยบายส่งเสริม และให้ความรู้ในการจัดเก็บและอนุรักษ์เอกสาร 
คัมภีร์โบราณตามวัดต่างๆ เพ่ือให้มีสภาพสมบูรณ์และไม่สูญหาย 

3) ควรมีนโยบายในการส่งเสริมการอ่านและการใช้ภาษาท้องถิ่น โดยเปิด
หลักสูตรท้องถิ่นศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง 

๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบคัมภีร์ประวัติศาสตร์พื้นต านานเมืองพะเยา

ในฉบับอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของเนื้อหาประวัติศาสตร์ 
2) ความมีการศึกษาเทียบเคียงคัมภีร์พื้นต านานของเมืองต่างๆ ที่อยู่ในยุคสมัย

ใกล้เคียงกัน เช่น พ้ืนต านานเมืองเชียงใหม่ พ้ืนต านานเมืองเชียงแสน พ้ืนต านานเมืองล าพูน และพ้ืน
ต านานเมืองน่าน เป็นต้น 

 
 

 



๑๑๗ 
 

บรรณานุกรม 
  
 (๑) หนังสือ 

เกรียงศักดิ์   ชัยดรุณ. จดหมายเหตุเมืองพะเยา. พะเยา: นครนิวส์การพิมพ์, ๒๕๕๖. 
                  . ศิลปวัตถุที่พบในเมืองพะเยา. พะเยา: นครนิวส์การพิมพ์, ๒๕๖๑. 
พระธรรมวิมลโมลี. เมืองพะเยา ส ารวจอดีตเมื่อร้อยปีก่อน. พะเยา: นครนิวส์การพิมพ์, ๒๕๔๙. 
                  . พื้นต านานเมืองเชียงแสน. พะเยา: นครนิวส์การพิมพ์, ๒๕๕๑. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต).  รู้หลักก่อนแล้วศึกษาให้ได้ผล . กรุงเทพฯ : ส านักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน, ๒๕๔๗. 
                  .  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ . กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
พระโพธิรังสี. จามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย. กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, ๒๕๕๔. 
พระยาประชากิจกรจักร. พงศาวดารโยนก. นนทบุรี: ศรีปัญญา, ๒๕๕๗. 
พระรัตนปัญญา. ชินกาลมาลีนี. กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, ๒๕๕๔. 
วัดสูงเม่น. คัมภีร์ใบลานกับงานประเพณีตากธรรม. แพร่: หจก.โรงพิมพ์ธุรกิจแพร่, ๒๕๕๒. 
วิภาส ทองสุทธิ์. การบริหารจัดการที่ดี. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อินทภาษ, ๒๕๕๑. 
สงวน  โชติสุขรัตน์. ต านานเมืองเหนือ. พิมพ์ครั้งที่ ๔. นนทบุรี: ศรีปัญญา, ๒๕๕๓. 
                  .  ประชุมต านานล้านนาไทย. นนทบุรี : ศรีปัญญา, ๒๕๕๕. 
สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนา. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อมรินทร์, ๒๕๔๔. 
สนธนา พลศรี. หลักสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕. 
สุจิตต์ วงษ์เทศ. ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมเมืองพะเยา . กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน, 

๒๕๓๘. 
  
 (๒) วิทยานิพนธ์ 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น). “การศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏใน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่องอานิสงส์และคัมภีร์เทศน์ในเทศกาลต่างๆ ของล้านนา”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

วุฒินันท์  กันทะเตียน. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์ราชนิติ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๑. 

สุเทพ พรมเลิศ. “การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์มหาวงศ์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 



๑๑๘ 
 
  (๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

จังหวัดพะเยา. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.phayao.go.th/au/generality.php (๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๐). 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เครื่องมือวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๑ 
 

แบบบันทึกการสัมภาษณ์/การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การวิจัยเรื่อง การปริวรรตและวิเคราะห์รูปแบบการปกครองบ้านเมือง 

จากคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า 
***************** 

ชื่อ – นามสกุล....................................................................................................................................... 

ต าแหน่ง / หน่วยงาน............................................................................................................................ 

ชื่อ- นามสกุล  ผู้สัมภาษณ์   พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (โยธิน) 

วัน  เดือน  ปี  ที่สัมภาษณ์........./.............../............สถานที่สัมภาษณ์............................................... 

เวลาที่สัมภาษณ์  ตั้งแต่เวลา......................................................น.  ถึงเวลา....................................น. 
 

ตอนที่ ๑   ความส าคัญของคัมภีร์พื้นต านานเมืองพะเยา 

 
๑. ที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคัมภีร์พ้ืนต านานเมืองพะเยาอย่างไรบ้าง? 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
๒. ท่านเคยอ่านพื้นต านานเมืองพะเยาจากเอกสารประเภทใดมาบ้าง? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
๓. เนื้อหาและสาระส าคัญของพื้นต านานเมืองพะเยามีประเด็นใดบ้างที่น่าสนใจ? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
๔. ในพ้ืนต านานเมืองพะเยา  ปรากฏหลักการปกครองบ้านเมืองในตอนใดบ้าง? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 



๑๒๒ 
 

๕. หลักการปกครองที่ปรากฏอยู่ในพ้ืนต านานเมืองพะเยามีหลักการอย่างไร? 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................... .................................

................................................................................................................................................................  
๖. รูปแบบการปกครองดังกล่าวสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับหลักการปกครองในสมัยปัจจุบันได้
หรือไม่อย่างไร? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ ................................ 

................................................................................................................................................................ 
๗. ในพ้ืนต านานเมืองพะเยา  มีหลักธรรมเกี่ยวกับการปกครองปรากฏอยู่ในตอนใดบ้าง? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
๘. หลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในพ้ืนต านานเมืองพะเยามีหลักธรรมอะไรบ้าง? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 
๙. หลักธรรมดังกล่าวมีความส าคัญต่อการปกครองบ้านเมืองอย่างไร? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
๑๐. จากการศึกษาพ้ืนต านานเมืองพะเยาสามารถน าหลักการปกครองและหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้กับหลักการปกครองสมัยปัจจุบันได้อย่างไรบ้าง? 

.................................................................................................................................... ............................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ ๒  ข้อเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ............................

................................................................................................................................................................ 
 



๑๒๓ 
 

เอกสารคัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ฉบับวัดศรีโคมค า 

 



๑๒๔ 
 

 



๑๒๕ 
 

 



๑๒๖ 
 

 



๑๒๗ 
 

 
 



๑๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาพกิจกรรมการจัดประชุม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

การประชุมตรวจสอบเนื้อหา เพื่อพิจารณาความถูกต้องของภาษา และเนื้อความที่ปริวรรตจาก
คัมภีร์ต านานเมืองพะเยา ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

การรับรองการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๑ 
 

 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

ผลผลิต 
๑. ได้ประวัติศาสตร์เมืองพะเยาฉบับภาษาไทยล้านนา และภาษาไทยกลาง พร้อมองค์-

ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองบ้านเมืองพะเยาในอดีต 
๒. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการปกครอง และหลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการ

บริหารการปกครองในสมัยปัจจุบัน 
๓. ได้องค์ความรู้รูปแบบแนวทางการปริวรรตคัมภีร์ภาษาล้านนา เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การปริวรรตคัมภีร์ที่บันทึกด้วยอักษรล้านนาในฉบับอ่ืน ๆ 

ผลลัพธ์ 
๑. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดพะเยาได้มี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้อง คัมภีร์ต านานเมืองพะเยาฉบับปริวรรต สามารถน าไป
ประยกุตใ์ช้ในการบรรยายประวัติศาสตร์เมืองพะเยาประกอบโบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้ 

๒. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ น าองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่สู่สถาบันการศึกษาเพ่ือใช้
ประกอบในการเรียนการสอนวิชาท้องถิ่นศึกษาในจังหวัดพะเยา 

ผลกระทบ 
๑. เยาวชน นักเรียน นักศึกษา พระสงฆ์สามเณรที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองพะเยา

เกิดมุมมองใหม่ต่อประวัติศาสตร์เมืองพะเยา ในแง่การประยุกต์หลักการปกครองและรูปแบบการ
ปกครองกับทฤษฎีสมัยใหม่ 

    ๒. มีการน าเสนอการบรรยายประวัติศาสตร์เมืองพะเยา ในมิติการปกครองตามหลัก
ประเวณียธรรม ประกอบการน าชมพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดพะเยา 



๑๓๔ 

ประวัติผู้วิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑. หัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)   พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ,ดร. 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) PhrakrupaladSuwadthanajariyakhun, Dr. 
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน - 
รหัสประจ าตัวนักวิจัย ๐๐๐๔๕๔๘๗ 
ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ เอกรัฐศาสตร์ 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมค า 
ประธานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา 

สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
ที่อยู่  เลขที่ ๕๖๖ หมู่ที่ ๒ ต าบลแม่กา   

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๕๐๔๒๓๖, โทรสาร ๐-๕๔ ๔๑-๐๐๕๘ 
E-mail:  yothin_tip@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๒  นักธรรมชั้นเอก 
พ.ศ.๒๕๓๘  เปรียญธรรม  ๕  ประโยค 
พ.ศ.๒๕๔๓  พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
พ.ศ.๒๕๔๓  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
พ.ศ.๒๕๔๖  ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ.๒๕๕๗ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, สาขาวิชาสังคมศาสตร์, สาขา
รัฐศาสตร์, สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
๑) นักวิจัย : ชุดโครงการวิจัย เรื่อง บทบาทเครือข่ายของพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ผู้ป่วย

เอดส์และผู้ทีได้รับผลกระทบ กรณีศึกษาพระสงฆ์ในจังหวัดพะเยา  


