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วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ

และปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ  โดยศึกษาจากวรรณกรรมค่าวซอ
ทั้งหมด 14 เร่ือง 

ผลการศึกษาพบว่าภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจ าแนกได้  9 ภาพลักษณ์ คือ 
ภาพลักษณ์การเป็นผู้ปกครองเมือง ภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์ ภาพลักษณ์เจ้าเมืองล้านนา ภาพลักษณ์ผู้มีบุญ 
ภาพลักษณ์ผู้มีของวิเศษและอ านาจวิเศษ ภาพลักษณ์ผู้มีสติปัญญาและความรู้ ภาพลักษณ์ผู้มีจริยธรรม 
ภาพลักษณ์ผู้มีทรัพย์ และภาพลักษณ์ผู้มีรูปงาม ภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองดังกล่าวพิจารณาได้จากคุณลักษณะ
และหน้าที่ของเจ้าเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอ คุณลักษณะของเจ้าเมือง ได้แก่ การมีบุญ การเป็น
พระโพธิสัตว์ การมีรูปงาม การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ การมีวิชาปัญญา การมีพระราชอ านาจ การมี
ทรัพย์ และการมีของวิเศษ ส่วนหน้าที่ของเจ้าเมือง ได้แก่ การมีความสามารถในการต่อสู้ การช่วยเหลือผู้อื่น 
การเป็นผู้กตัญญู การมีความอดทน การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ การให้รางวัลแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ การตัดสิน
คดีความ การตรวจบัญชีไพร่ การท าเกษตรกรรม การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และการปกครองบ้านเมือง
โดยธรรม ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกับวรรณกรรมล้านนา
ประเภทอ่ืน กวีได้สร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอโดยการผสมผสานลักษณะของเจ้าเมือง
ในประวัติศาสตร์และเจ้าเมืองในนิทานเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอยังมีลักษณะที่
โดดเด่นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนาประเภทอื่น 

ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมี  3 ประการ คือ 
ปัจจัยที่มาจากแนวคิดวรรณกรรมชาดก ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของนิทานพื้นบ้านไทย  ประเภทนิทาน
มหัศจรรย์ และปัจจัยที่มาจากสังคมล้านนา ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เจ้าเมืองมีภาพลักษณ์ที่หลากหลาย มิได้มี
ลักษณะพิเศษตามปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้น แต่เจ้าเมืองเป็นตัวละครที่ได้รับการสร้างสรรค์จากกวีโดยการ
ผสมผสานลักษณะจากปัจจัยทั้งสามปัจจัยรวมกัน ท าให้ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะ
พิเศษที่โดดเด่นแตกต่างกับเจ้าเมืองในวรรณกรรมล้านนาอ่ืน  นอกจากนี้เจ้าเมืองยังเป็นตัวละครส าคัญที่
สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาและประสบการณ์ทางวรรณศิลป์ของกวีด้วย 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58202204 : Major (Thai) 
Keyword : Khao Sor King Images 

MR. PAKKAPON KHAMNOY : THE IMAGES OF KING IN KHAO SOR LITERATURE 
THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR PATTAMA THEEKAPRASERTKUL, Ph.D. 

This article aims at analyzing the images of kings in 14 Khao Sor literature 
works and the factors contributing to the images of the kings in Khao Sor literature. 

There are nine characteristics found in Khao Sor literature including ruler 
characteristics, Bodhisattva characteristics, Lanna ruler characteristics, having meritorious 
values, possessing magical items and power, possessing wisdom, following code of ethics, 
possessing wealth and possessing beauty. The ruler characteristics are considered from the 
characteristics and duty of the ruler in Khao Sor literature. The ruler characteristics includes 
possessing meritorious virtues, Bodhisattva characteristics, beauty, royal lineage, having 
wisdom, power, wealth and magical items. For the duty of the ruler, the king responsibility 
includes fighting in battles, helping others in need, showing gratitude, showing 
perseverance, lecturing people, rewarding those who do good things for society, 
administering justice, inspecting record of servants, supporting agriculture, supporting 
Buddhism and reigning the country with righteousness. These characteristics emphasize 
Khao Sor literature and differentiate the literature from other northern literature works. 
The poet has created the kings in Khao Sor literature by combining the historical ruler 
image and the ruler image from the magical tales. 

These images of kings are influenced by three factors originated from Jataka 
Tales, folk tales, magical tales and Lanna society. The factors effect on the various images 
of kings as rulers are created by combining the three key factors which has differentiated 
the kings in Khao Sor literature from other kings in Lanna literature. Apart from the unique 
work of literature, the literature provides a detailed vision of folk wisdom and showing 
poet experience in poetry. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยได้ต้องกราบขอบพระคุณความเมตตาของครู  คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ที่กรุณาและเมตตาให้ความรู้ 
ค าแนะน า และช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์ อาจารย์ได้สละเวลาอ่านและตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์อย่างเอาใจใส่ 
ตลอดจนได้จุดประกายความคิดเพื่อให้ผู้วิจัยน าไปต่อยอดความรู้ในงานวิชาการต่อไป นอกจากนี้อาจารย์ยังช่วยเหลือ 
ฝึกฝน สนับสนุนและมอบโอกาส ให้ผู้วิจัยมีประสบการณ์ในการท างานเชิงวิชาการอย่างมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ศรีก าเหนิด กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าเพื่ออ่านและตรวจแก้ไข
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้อย่างละเอียด ตลอดจนให้ค าแนะน าต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารย์ ดร.เชิดชาติ หิรัญโร กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาอ่านและให้ค าแนะน าในการท า
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ 

กราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้
เมตตาอบรมสั่งสอน แนะน า สนับสนุน และช่วยเหลือผู้วิจัยเสมอมาในทุก ๆ ด้าน 

กราบขอบพระคุณพ่อครูมานิตย์ เขตสิทธ์ิ ครูผู้ให้ปัญญาและความรู้ในวิชาล้านนาคดี และคอยช่วยเหลือลูก
ศิษย์คนนี้อยู่เสมอ กราบขอบพระคุณพ่อครูเจริญ มาลาโรจน์ (มาลา ค าจันทร์) ผู้ช้ีแนะให้เห็นความน่าสนใจของ
วรรณกรรมค่าวซอ จนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยได้ท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ขึ้นมา 

ขอขอบคุณพี่ ๆ อาจารย์พิเศษ ขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ตลอดจนบุคลากรในภาควิชาภาษาไทย 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรที่คอยให้ก าลังใจ  ให้ค าปรึกษาในทุกเรื่อง และให้
ความช่วยเหลือเสมอมา 

ขอบพระคุณคุณป้าศิรินันต์ ช่ืนจิตกุลถาวร (ป้าตุ้ม) และคุณป้าบัวค า ชัยนันตา (ป้าต้อย) ที่ได้ช่วยเหลือ 
และแนะน าสิ่งที่ดีตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ ขอขอบคุณพี่ธนพร ศิริพันธ์ ที่ช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาท่ีดีแก่น้องในการท าวิทยาพนธ์ลงในระบบออนไลน์ 

ขอบคุณนภัสวรรณ กุญแจนาค และครอบครัวที่คอยให้ก าลังใจ และช่วยเหลืออยู่เคียงข้างกันเสมอมา 
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้มีพระคุณอีกหลายท่านท่ีได้ช่วยเหลือผู้วิจัยมาโดยตลอด พระคุณของทุกท่านผู้วิจัยจะไม่มีวันลืม 

สุดท้ายนี้ ความส าเร็จของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยขอมอบตอบแทนพระคุณบิดามารคือ คุณพ่อสมรัตน์ คุณ
แม่วงเดือน ค าหน้อย และคุณย่าขันแก้ว ค าหน้อย ผู้เป็นขวัญก าลังใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้วิจัย และขออุทิศคุณงามความดี
ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้แด่บูรพกวีที่ได้กลั่นภาษาเป็นค่าวซอที่ทรงคุณค่าอันสะท้อนทุกอย่างในล้านนาออกมาให้ชนรุ่น
หลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป 

  
  

ภัคพล  ค าหน้อย 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ช 

บทที่ 1  บทน า .................................................................................................................................. 1 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา .................................................................................... 1 

2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา ...................................................................................................... 19 

3.สมมติฐานของการศึกษา .......................................................................................................... 19 

4.ขอบเขตของการศึกษา ............................................................................................................. 19 

5.ข้อตกลงเบื้องต้น ..................................................................................................................... 20 

6.นิยามศัพท์เฉพาะ ..................................................................................................................... 21 

7.วิธีด าเนินการศึกษา.................................................................................................................. 22 

8.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ............................................................................................... 23 

9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ...................................................................................................... 33 

บทที่ 2  ลักษณะวรรณกรรมค่าวซอ ................................................................................................ 34 

2.1.ลักษณะและประเภทของวรรณกรรมค่าวซอ ......................................................................... 36 

2.1.1.ค่าวซอเก่ียวกับบุคคลในประวัติศาสตร์ ....................................................................... 39 

2.1.2.ค่าวซอเก่ียวกับนิทานและชาดก ................................................................................. 41 

2.2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมค่าวซอที่น ามาศึกษา ........................................................... 42 

บทที่ 3  ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ .......................................................................... 57 

1.ภาพลักษณ์การเป็นผู้ปกครองเมือง .......................................................................................... 57 

 

 



  ซ 

1.1.การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ ....................................................................................... 57 

1.2.การมีพระราชอ านาจ ..................................................................................................... 59 

1.3.การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ .............................................................................................. 61 

1.3.1.เจ้าเมืองสั่งสอนบุตร ......................................................................................... 62 

1.3.2.เจ้าเมืองสั่งสอนบริวาร ..................................................................................... 63 

1.3.3.เจ้าเมืองสั่งสอนศัตรู ......................................................................................... 65 

1.4.การให้รางวัลแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ ................................................................................. 66 

1.5.การตัดสินคดีความ ........................................................................................................ 68 

1.6.การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา .......................................................................................... 69 

1.6.1. การสร้างศาสนสถาน ...................................................................................... 70 

1.6.2. การปฏิบัติตามหลักธรรม ................................................................................ 71 

1.6.3. การปฏิบัติศาสนพิธี ........................................................................................ 72 

1.7.การปกครองบ้านเมืองโดยธรรม .................................................................................... 73 

2.ภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์ .......................................................................................................... 79 

2.1.การระบุก าเนิดแบบพระโพธิสัตว์ ................................................................................... 80 

2.2.ลักษณะของพระโพธิสัตว์ .............................................................................................. 81 

2.3.การระบุว่าเป็นหน่อเนื้อพระพุทธเจ้า ............................................................................. 83 

3.ภาพลักษณ์เจ้าเมืองล้านนา...................................................................................................... 85 

3.1.การตรวจบัญชีไพร่ ........................................................................................................ 86 

3.2.การท าเกษตรกรรม ....................................................................................................... 87 

4.ภาพลักษณ์ผู้มีบุญ ................................................................................................................... 88 

5.ภาพลักษณ์ผู้มีของวิเศษและอ านาจวิเศษ ................................................................................ 93 

5.1.ศัสตราวุธวิเศษ .................................................................................................... 93 

5.2.สัตว์วิเศษ ............................................................................................................ 96 

 



  ฌ 

5.3.แก้ววิเศษ ............................................................................................................ 98 

5.4.อาภรณ์ทิพย์ ....................................................................................................... 99 

6.ภาพลักษณ์ผู้มีสติปัญญาและความรู้ ...................................................................................... 101 

6.1.การมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ........................................................................................ 101 

6.2.การมีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ....................................................................................... 102 

6.2.1.ความรู้ในเรื่องการรบ ..................................................................................... 102 

6.2.2.ความรู้เรื่องเวทมนตร์คาถา ............................................................................ 103 

7.ภาพลักษณ์ผู้มีจริยธรรม ........................................................................................................ 104 

7.1.การช่วยเหลือผู้อื่น ....................................................................................................... 104 

7.1.1.การมีเมตตาช่วยเหลือมนุษย์ .......................................................................... 104 

7.1.2.การมีเมตตาช่วยเหลือสัตว์ ............................................................................. 105 

7.2.การเป็นผู้กตัญญู ......................................................................................................... 106 

7.3.การมีความอดทน ........................................................................................................ 107 

8.ภาพลักษณ์ผู้มีทรัพย์ .............................................................................................................. 109 

8.1.ทรัพย์สมบัติ ...................................................................................................... 109 

8.1.1.ปราสาทราชวัง ................................................................................. 109 

8.1.2.ทรัพย์สิน .......................................................................................... 113 

8.2.บริวาร ............................................................................................................... 115 

8.2.1 มนุษย์บริวาร .................................................................................... 116 

8.2.2.สัตว์บริวาร ....................................................................................... 121 

9.ภาพลักษณ์ผู้มีรูปงาม............................................................................................................. 122 

ลักษณะเด่นของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ .............................................................................. 125 

1.การผสมผสานเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์กับเจ้าเมืองในนิทาน ................................................ 134 

1.1.การผสมผสานลักษณะของเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์ ................................................... 134 

 



  ญ 

1.1.1.สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ .............................................................................. 134 

1.1.2.การมีอ านาจ .................................................................................................. 135 

1.1.3.การมีทรัพย์ .................................................................................................... 136 

1.1.4.การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ ............................................................................... 141 

1.1.5.การตัดสินคดีความ ......................................................................................... 143 

1.1.6.ให้รางวัลแก่ผู้ท าคุณประโยชน์........................................................................ 145 

1.1.7.อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ................................................................................ 147 

1.2.การผสมผสานลักษณะของเจ้าเมืองในนิทาน ............................................................... 148 

1.2.1.การเป็นผู้มีของวิเศษและอ านาจวิเศษ ............................................................ 149 

1.2.2.การเป็นผู้มีรูปงาม .......................................................................................... 152 

2.ลักษณะเด่นของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่แตกต่างกับวรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืน ... 154 

2.1.การร่วมลงแรงท าเกษตรกรรม ..................................................................................... 154 

2.2.การเป็นพระโพธิสัตว์ ................................................................................................... 156 

2.3.การสั่งสอนหลักธรรม .................................................................................................. 159 

2.4.การท ากฐิน .................................................................................................................. 162 

บทที่ 4  ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ .................................. 166 

1. ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของวรรณกรรมชาดก ...................................................................... 166 

1.1.ลักษณะของชาดกในล้านนา ........................................................................................ 168 

1.2.อิทธิพลของนิทานชาดกท่ีส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 175 

2. ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของนิทานพื้นบ้านไทย ประเภทนิทานมหัศจรรย์ ............................. 196 

2.1.ลักษณะของนิทานพ้ืนบ้าน ประเภทนิทานมหัศจรรย์ .................................................. 197 

2.2.อิทธิพลของนิทานพ้ืนบ้าน ประเภทนิทานมหัศจรรย์ที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้า
เมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ....................................................................................... 205 

3.ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของสังคมล้านนา ................................................................................. 216 

 

 



  ฎ 

3.1.ลักษณะเจ้าเมืองในสังคมล้านนา ................................................................................. 218 

3.2.อิทธิพลของสังคมล้านนาที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ
 ............................................................................................................................... 220 

บทที่ 5  สรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ................................................................... 231 

5.1.สรุปผลการศึกษา ................................................................................................................ 231 

5.2.อภิปรายผลการศึกษา ......................................................................................................... 236 

5.3.ข้อเสนอแนะ ...................................................................................................................... 238 

รายการอ้างอิง ............................................................................................................................... 239 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 249 



 

บทที่ 1  
บทน า 

 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ค่าว เป็นวรรณกรรมล้านนาที่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น

ประมาณปี พ.ศ. 2300 – 2470 หรือช่วงสมัยพระเจ้ากาวิละ เจ้าเมืองเชียงใหม่ ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน 

เป็นต้นมา ล้านนาในสมัยพระเจ้ากาวิละ พระองค์ได้เข้าสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้ากรุงธนบุรีเพ่ือขอความ

ช่วยเหลือในการขับไล่พม่าออกจากล้านนา เมื่อขับไล่พม่าออกจากล้านนาส าเร็จ พระเจ้ากาวิละจึงได้

เป็นเจ้าประเทศราชนครเชียงใหม่  

ตลอดรัชสมัยของพระเจ้ากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่ พระองค์มีบทบาทส าคัญในการฟ้ืนฟู

ล้านนาอย่างมาก โดยได้แก้ไขปัญหาเมืองเชียงใหม่และเมืองต่าง ๆ ในล้านนาที่มีสภาพเป็นเมืองร้าง

ด้วยการรวบรวมผู้คนให้กลับมาเป็นบ้านเป็นเมืองอีกครั้ง พระองค์ทรงตั้งเวียงป่าซางขึ้นชั่วคราวเพ่ือ

รวบรวมไพร่พลตามเมืองเล็กเมืองน้อยจนสามารถสถาปนาราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนแทนที่ราชวงศ์มังรายขึ้น

ที่เมืองเชียงใหม่ได้ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูราชประเพณีเดิมที่

เคยปฏิบัติกันมา เช่น พิธีราชาภิ เษก การสร้างหอค าและคุ้ มหลวง การฟ้ืนฟูประเพณีทาง

พระพุทธศาสนา เช่น การแห่พระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระธาตุศรีจอมทองเข้าเมือ งเชียงใหม่             

การบูรณะศาสนสถานต่าง ๆ และการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา รวมทั้งยังมีการฟื้นฟูการจาร

คัมภีร์ใบลาน และการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ต านาน ค่าวก็เป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา

นั้นและได้รับความนิยมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ในพจนานุกรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง (2533: 218) ได้ให้ความหมายของค่าว 

ไว้ 3 ความหมาย ความหมายแรก คือ ชื่อค าประพันธ์ชนิดหนึ่ง ความหมายที่สอง คือ เชือกใหญ่ขนาด

ยาว เรียกว่า เชือกค่าว และความหมายที่สาม คือ ข่าว หรือเรื่องราว “ค่าว” เป็นชื่อของลักษณะการ

เรียบเรียงถ้อยค าให้เป็นระเบียบเหมือนห่วงโซ่ คือ มีสัมผัสคล้องจองกันไป ทางภาคเหนือเรียกเชือก

เส้นโต ๆ ว่า ค่าว หรือ เชือกค่าว เพราะลักษณะเป็นค่าวเป็นเครือต่อเนื่องกัน และค่าวมีลักษณะ

คล้ายกลอน 8 ของภาคกลางอยู่มาก (มณี พยอมยงค์, 2513: 38)  
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ค าว่า “ค่าว” แต่โบราณใช้ในความหมายกว้าง หมายถึง ค าประพันธ์ทุกชนิด และ

หมายถึง เรื่อง เช่น “ค่าวธรรม” หรือ “ธรรมค่าว” ก็หมายถึง เรื่องที่อยู่ในธรรม ซึ่งก็คือวรรณกรรม

พุทธศาสนาที่จารลงบนใบลานอาจแต่งด้วยร้อยแก้วส านวนเทศน์ หรือ ร่ายก็ได้ ต่อมาค าว่า “ค่าว”       

มีความหมายแคบลงมา หมายถึง ค าประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีก าหนดบังคับจ านวนค า สัมผัส และเสียง

วรรณยุกต์ (ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2555: 27) นอกจากนี้ “ค่าว” ยังหมายถึงเรื่องราวทั่วไป หรือ

ค าประพันธ์ชนิดอืน่ได้ด้วย เช่น ค าขับค่าวเจืองหาญมหากาพย์พื้นถ่ินไทลื้อ  

“ค่าว” ในความหมายแคบหมายถึงฉันทลักษณ์ร้อยกรองประเภทหนึ่งของล้านนามีการ

ก าหนดเสียงสัมผัสบังคับขึ้นมา ซึ่งสันนิษฐานว่าพัฒนาขึ้นมาจากโคลงหรือกะโลงซึ่งเป็นวรรณกรรม

ร้อยกรองที่มีมาก่อน ทั้งนี้กวีนิยมแต่งวรรณกรรมประโลมโลกทั้งหลายด้วยฉันทลักษณ์ของ “ค่าว” 

แทนการแต่งเป็นโคลงที่นิยมสูงสุดในสมัยก่อน (สิงฆะ วรรณสัย , 2523: 266) ฉันทลักษณ์ของ

วรรณกรรมร้อยกรองประเภทค่าวจึงนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในล้านนา ดังนั้นค่าวจึงเริ่มมีการ

แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ตามโอกาสการน าไปใช้ เช่น “ค่าวก้อม” เป็นส านวนหรือสุภาษิตสั้น ๆ มักใช้

ประกอบการสนทนา “ค่าวใช้” เป็นจดหมายเขียนโต้ตอบกันระหว่างหนุ่มสาว มีลักษณะคล้ายกับ

เพลงยาวของภาคกลาง “ค่าวร่ า” ใช้พรรณนาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือสังคม เช่น     

ค่าวร่ าครูบาศรีวิชัย ค่าวร่ าน้ านอง “ค่าวซอ” ใช้แต่งเรื่องแบบจักร ๆ วงศ์ ๆ เพ่ืออ่านและเล่าสู่กันฟัง

ทั่วไป 

ค่าวซอ เป็นค่าวประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากหลังจากสมัยพระเจ้ากาวิละฟ้ืนฟู

เมืองเชียงใหม่ ประมาณต้นรัตนโกสินทร์ ผู้ที่เริ่มน าเอาฉันทลักษณ์ค่าวซอมาแต่งกวีนิพนธ์น่าจะเป็น 

พญาโลมาวิสัย (ในนครล าปาง) ที่เริ่มแต่งค่าวซอหงส์ผาค าเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2400 จากนั้นจึงมีผู้

แต่งค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรกับนางบัวค า (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 2, 2542: 920) 

ค่าวซอเรื่องหงส์ผาค าซึ่งเป็นผลงานของพญาโลมาวิสัยนั้น ปัจจุบันไม่สามารถหาต้นฉบับได้ ค่าวซอ

เรื่องเจ้าสุวัตรนางบัวค าจึงน่าจะเป็นค่าวซอที่ เก่าแก่ที่สุด คือมีอายุประมาณ 200 ปี (เสน่หา              

บุณยรักษ์, 2519: 34) ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรนางบัวค านี้บางคนก็เชื่อว่าผู้แต่งคือพญาโลมาวิสัย บางคน

ก็เชื่อว่าพญาพรหมโวหารเป็นผู้แต่ง พญาโลมาวิสัย เป็นกวีมีชื่อเสียงคนหนึ่งในวังหลวงล าปาง           

เมื่อประมาณ 170 กว่าปีมาแล้ว ตามประวัติของพญาพรหมโวหารระบุว่าพญาพรหมโวหารเคยเป็น  

ลูกศิษย์พญาโลมาวิสัยในตอนที่พญาพรหมโวหารเข้าไปรับใช้ในวังหลวง ผลงานของพญาโลมาวิสัย           
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ที่ส าคัญคือค่าวซอเรื่องหงส์หิน (หงส์ผาค า) ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถหาต้นฉบับได้ งานอีกชิ้นหนึ่งคือ   

ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรนางบัวค า แต่ฉบับที่ค้นพบก็ไม่ได้บอกผู้แต่ง ด้วยเหตุที่ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร        

นางบัวค านี้ยังเป็นงานที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้แต่ง จึงจัดให้เรื่องเจ้าสุวัตรนางบัวค าอยู่ก่อนงาน

ของพญาพรหมโวหาร (ประคอง นิมมานเหมินท์, 2519: 139) ต่อมา เจ้าสุริยวงศ์ แห่งเชียงใหม่ได้แต่ง

ค่าวซอเรื่องหงส์หิน และตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2460 เมื่อคณะมิชชันนารีชาวอเมริกันขายโรงพิมพ์อักษร

ล้านนาให้แก่นายเมืองใจ ชัยนิลพันธ์ ในปี พ.ศ. 2469 นายเมืองใจได้ตีพิมพ์ค่าวซอเรื่องหงส์หินและ

เรื่องเจ้าสุวัตรนางบัวค า เมื่อได้รับความนิยมมากจึงว่าจ้างให้คนแต่งค่าวซอเรื่องต่าง ๆ แล้วพิมพ์ขาย

อย่างกว้างขวางตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2474 เป็นต้นมา ค่าวซอที่พิมพ์เผยแพร่นั้นเป็น “ค่าวซอ       

เรื่องธัมม์” ทั้งสิ้น เพราะเป็นเรื่องการบ าเพ็ญบารมีในชาติต่าง ๆ ของพระโพธิสัตว์ โดยมากมาจาก

คัมภีร์ซึ่งเป็นชาดกนอกนิบาตที่พระใช้เทศน์โปรดชาวบ้านในวันพระ แล้วจึงมีผู้น าเอาชาดกเหล่านั้น

มาแต่งขึ้นใหม่ โดยใช้ฉันทลักษณ์ค่าวซอ (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 2, 2542: 920) 

ทั้งนี้อุดม รุ่งเรืองศรี (2529: 11) ได้ศึกษาจารีตนิยมในการแต่งวรรณกรรมค่าวซอพบว่า วรรณกรรม

ค่าวซอเป็นวรรณกรรมที่ใช้ส าหรับอ่าน หรือขับเป็นท านองเสนาะสู่กันฟัง ในโอกาสการเตรี ยมงาน  

ต่าง ๆ เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช หรือบ้านที่เพ่ิงจัดงานศพเสร็จสิ้นไปใหม่ ๆ ซึ่งเจ้าภาพมักจะให้

มีการเล่าค่าว โดยเชิญผู้มีความรู้ความสามารถในการอ่านค่าวซอมาอ่านหรือขับเพ่ือสร้างความบันเทิง

ใจแก่ผู้ที่มาช่วยงานหรือเป็นเพื่อนกับเจ้าภาพ 

เนื้อหาในค่าวซอแต่ละเรื่องพบว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเองบ้าง มีเค้าเรื่องมาจากนิทาน

พ้ืนบ้านบ้าง และมาจากนิทานชาดกบ้าง ส าหรับค่าวซอที่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง เช่น ค่าวซอเรื่อง        

อ้ายร้อยขอด ส่วนค่าวซอที่มีต้นเค้ามาจากนิทานพ้ืนบ้านนั้น มักเป็นค่าวซอที่แต่งขึ้นโดยอาศัย       

เรื่องเล่าหรือนิทานท้องถิ่นของชนชาติไท และนิทานท้องถิ่นไทยในแต่ละภูมิภาค เช่น ค่าวซอเรื่อง           

ก่ ากาด า ได้รับอิทธิพลมาจากนิทานเรื่องก่ ากาด าที่แพร่หลายในกลุ่มชาวไทยวน ไทเขิน และอีสาน 

ค่าวซอเรื่องหงส์หิน มีเนื้อหาคล้ายกับนิทานเรื่องสินไซของลาว ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร มีเนื้อหาคล้าย

กับนิทานพ้ืนบ้านของไทยเรื่องโสวัตหรือโสวัตนางประทุมที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึง

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีการน ามาแต่งเป็นกลอนสวดและบทละคร ค่าวซอเรื่องวรรณพราหมณ์              

มีเนื้อหาคล้ายกับเรื่องหงส์ยนต์ค ากาพย์ของภาคกลาง ค่าวซอเรื่องนกกระจาบมีเนื้อหาคล้ายกับ

นิทานวัดเกาะเรื่องนกกระจาบ และค่าวซอเรื่องสุวรรณหอยสังข์ มีเนื้อหาคล้ายกับนิทานเรื่องสังข์ทอง
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ของไทย ส่วนค่าวซอที่ได้ต้นเค้ามาจากนิทานชาดกเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาคล้ายกับชาดกนอกนิบาตคือ

ปัญญาสชาดก เช่น ค่าวซอเรื่องจันต๊ะฆามาจากเรื่องจันทคาธชาดก ค่าวซอเรื่องสุทธนูมาจากเรื่อง          

สุธนุชาดก ค่าวซอเรื่องสุวรรณหอยสังข์มาจากเรื่องสุวรรณสังขชาดก ค่าวซอเรื่องนกกระจาบมาจาก

เรื่องสรรพสิทธิชาดก ค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์มาจากเรื่องวรวงสชาดก  

จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยพบว่าตัวละครเจ้าเมืองในค่าวซอมีลักษณะเด่นที่

น่าสนใจ กวีจะสร้างสรรค์ตัวละครให้มีลักษณะและหน้าที่ที่หลากหลาย ทั้งนี้ในด้านลักษณะของ           

เจ้าเมืองจะมีคุณสมบัติเฉพาะหลายประการ เช่น 

1.การมีบุญ เจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีบุญซึ่งเป็นบุญที่สูงส่งกว่าบุคคลใด หรือมีบุญญาธิการมาก

จึงท าให้พระองค์ก าเนิดมาเป็นเจ้าเมืองได้ เช่น ค่าวซอเรื่องวรรณพราหมณ์ และเรื่องอ้ายร้อยขอด 

กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้มีบุญไว้ว่า 

ท่านพรหมทัต     ยศศักดิ์บุญสูง        หลอนแม่นหน้าบุญ  ของหลังถูกหล้าง 

(วรรณพราหมณ์, 2511: 8) 

(ถอดความ: พระญาพรหมทัตเป็นเจ้าเมืองผู้มียศศักดิ์และบุญที่สูงส่ง หากเป็นเพราะบุญที่ท ามาแต่ครั้ง

อดีตชาติ)                   

ขึ้นกราบทูลนบ ปิ่นภพบญุหน า  ไขส านวนยงั  ตามค าสัง่เจ้า 

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 149)  

(ถอดความ: เสนาขึ้นกราบทูลเจา้เมืองผู้เป็นจอมแผ่นดินและมีบญุยิ่งใหญ่ แล้วถวายรายงานเจา้เมือง) 

2.การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ เจ้าเมืองเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ กล่าวคือ เจ้าเมืองเป็น

ผู้ที่มีเชื้อสายของกษัตริย์โดยตรงเรียกว่าเป็นเจ้าหอค าปกครองราษฎรสืบต่อจากพระราชบิดา          

ดังปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค าว่า 

ขอลูกชายเลา เจ้าตนบุญนัก        มาเกิดได ้  กับนาง                 

แทนพระเจ้าช้าง สืบหน่อหอขวาง  นั้นและนงนาง  สีวัยอ่อนอ้วน 

(สุวรรณเมฆะหมาขนค า, 2511: 4) 
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(ถอดความ: ขอบุตรชายที่มีรูปงาม มีบุญ ได้มาปฏิสนธิในครรภ์เพื่อเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ปกครอง

บ้านเมืองสืบต่อจากพระราชบิดา)                   

3.การเป็นพระโพธิสัตว์ เจ้าเมืองมีชาติก าเนิดเหนือกว่าคนสามัญ เจ้าเมืองจะต้องเป็น

พระโพธิสัตว์หรือเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขแห่งองค์พระพุทธเจ้าจุติลงมาเกิดเป็นเจ้าเมืองเพ่ือปกครอง         

ไพร่ฟ้าอาณาราษฎร์ให้มีความสุขร่มเย็น ดังปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรว่า 

เพิ่งด้วยเดชะ เจ้าหน่อพุทธังกูร  บา้นเมืองมั่งมูล  เมืองไหนก็พ่าย 

(เจ้าสุวัตร, 2511: 139)  

(ถอดความ: ประชาราษฎร์ได้พึ่งพาพระเดชพระคุณเจ้าหน่อพุทธังกูร บ้านเมืองเจริญ หากเมืองใดมาสู้รบก็

เป็นอันต้องพ่ายแพ้)                                                                                                            

หน่อโพธิสัตว์ พระองค์จอมเหง้า  จักร่วมท้าวเมื่อ  ภายลูน                                        

จักเล่าไว ้  หน่อพุทธังกูร  จักชักรากงูน  แห่งนางน้องเหนา้ 

(เจ้าสุวัตร, 2511: 12) 

(ถอดความ: นางบัวค าจะได้มาเป็นคู่ชีวิตหน่อแห่งพระพุทธเจ้าคือเจ้าสุวัตรในภายหลัง) 

4.การมีรูปงาม เจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีลักษณะผิวพรรณผ่องใส มีรูปงามยิ่งกว่าสามัญชน

ธรรมดาทั่วไป ลักษณะรูปงามนี้ท าให้นางเอกหรือผู้หญิงในเมืองต่างหลงใหลและหมายปอง ดังปรากฏ

ในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ว่า 

จักเป็นลูกท้าว เจ้าเมืองดีหลี  ผ่อสีทึงเทิง  งามเลิงอย่างแต้ม                                      

หมู่ร้างสาวหัน ใคร่ผันเอื้อมแอ้ม  มาปูนดีแพง  ผูกมิตร 

(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์, 2511: 25) 

(ถอดความ: เพราะว่าเป็นลูกเจ้าเมืองแน่แท้ ดูรูปร่างงามเหมือนดั่งรูปวาด พวกแม่ร้างนางสาวเห็นก็อยาก 

ผูกใจสมัครรักใคร่ด้วย) 

5.การมีวิชาและความรู้ เจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีโอกาสได้ร่ าเรียนวิชามากกว่าสามัญชน

ธรรมดาท าให้มีวิชา เช่น คาถาอาคม ดังปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องนกกระจาบว่า   
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เจ้าสรรพสิทธิ ์ ดวงจิตบ่หย้าน  ก็ร่ าเรียนไป  บ่พัก                                               

คาถาเวทมนตร ์ ยังมีมากนัก  ครูสอนสั่งห้ือ  ทึงวัน                                               

สองคนพี่เลี้ยง ความรู้เพียงกัน  ข่ามทึงแทงฟนั  ลูกปืนบ่ใกล้                                     

ทังผ่าหัวอก จกจิตออกได้  คาถาเวทมนตร ์  พร่ าพร้อม 

(นกกระจาบ, 2511: 20) 

(ถอดความ: เจ้าสรรพสิทธิ์ผู้มีจิตใจกล้าหาญไม่เกรงกลัวสิ่งใด ได้ร่ าเรียนคาถาเวทมนตร์ตามที่อาจารย์ได้ 

พร่ าสอนทุกวัน ทั้งสองได้ร่ าเรียนด้วยกันและมีความรู้เทียบเท่ากัน ทั้งความคงกระพันชาตรี ไม่ว่าจะใช้ดาบ

ฟันก็ฟันไม่เข้า ใช้ปืนยิงก็ยิงไม่เข้า ทั้งสองได้เรียนทั้งวิชาผ่าอกล้วงเอาหัวใจออก และเวทมนตร์คาถาอีก

มากมาย) 

นอกจากนี้เจ้าเมืองยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านกลศึกสงคราม           

ดังปรากฏในค่าวซอเรื่องช้างโพงนางผมหอมว่า  

ในวันพูกนี ้ ห้ือท่านจัดหา  กะเกณฑ์เร่งดา  โยธาแก้วกล้า                                               

ห้ือท่านอุบาย ว่าศึกหยาบกลา้  จักชิงพารา  ต่อรบ                                       

มาทางหนเหนือ ว่าเราจักยก  พลแก้วกล้า  โยธา                                                  

ออกไปต่อรบ ต่อสู้ปัชชา  อย่าห้ือนางโพง  มันรู้แน่ได ้

(ช้างโพงนางผมหอม, 2511: 33 – 34) 

(ถอดความ: สิทธิราชาได้มีอุบายที่จะหลอกล่อนางผีโพงโดยให้เสนาจัดเตรียมไพร่พลโยธาท าทีว่าจะมีศึก

สงครามมาจากทางด้านทิศเหนือของเมือง แล้วสิทธิราชาจะออกไปรบโดยไม่ให้นางผีโพงรู้) 

6.การมีอ านาจ เจ้าเมืองนั้นเป็นผู้ที่มีอ านาจในการสั่งบัญชาการต่าง ๆ พระราชอ านาจ

ของเจ้าเมืองเป็นที่เกรงกลัวต่อผู้ที่อยู่ใต้อ านาจ ซึ่งถ้าหากผู้อยู่ใต้อ านาจขัดขืนหรือฝ่าฝืนค าบัญชา

จะต้องได้รับโทษอย่างถึงที่สุด และเป็นที่เกรงขามของเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ใต้อ านาจ ท าให้เมืองที่อยู่ใต้

อ านาจต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวาย ดังปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องก่ ากาด า และเรื่อง

เจ้าสุวัตรว่า   

พญาพารา  บัญชาสั่งถ้อย  ห้ือฝูงชุมชาย  ใหญ่น้อย                                        

จุ่งเอาไป  ห้ือได้เรียบร้อย  เอาสู่ห้อง   ในวัง                                                  
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เอาไปปลูกไว ้ ใกล้เคหัง   ในราชวัง   วันนี้จนได้                                          

พญาพารา  บัญชาสั่งให้  ปลงอาญาใน  เคร่งครัด 

(ก่ ากาด า, 2511: 35) 

(ถอดความ: พญาเจ้าเมืองได้มบีญัชาสัง่ทหารน้อยใหญ่ให้น าตน้งิ้วเข้ามาปลูกไว้ในวงัให้จงได้ พญาเจ้าเมืองจึง

มีค าบัญชาอย่างเร่งด่วน)                                                                                                                                                                                                 

พระปิตตา  เจ้าตนเอกอ้าง  ปลงเวนเมืองแก่  ลูกท้าว                                                

ทรงยศศักดิ์ อันหนักเยือกย้าว  ผายผาบดา้ว  อาณา                                                 

ร้อยเอ็ดท้าว หน่องน้าวไหลหา  น าของบัณณา  มาถวายเจื่องเจ้า                                   

เมืองไหนไหน  ย่อมไหลมาเฝ้า  ถวายเงินค า  ช้างมา้ 

(เจ้าสุวัตร, 2511: 132) 

(ถอดความ: พญาเจ้าเมืองได้สละราชบัลลังก์ให้ลูกปกครองเมืองเป็นเจ้าเมืองที่ทรงด้วยยศศักดิ์ปราบทั่วทุก

อาณา เมืองต่าง ๆ ร้อยเอ็ดหัวเมืองต่างน าของบรรณาการมาถวายเจ้าสุวัตร ของบรรณาการที่น ามาถวาย

ได้แก่ เงิน ทอง ช้าง ม้า เป็นต้น) 

7.การมีทรัพย์ เจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติ เช่น แก้วแหวนเงินทอง นางสนมก านัล 

เสนาอ ามาตย์ ข้ารับใช้ ตลอดจนสัตว์ใช้งาน ได้แก่  ช้าง ม้า วัว เป็นต้น ลักษณะการมีทรัพย์ของ       

เจ้าเมืองปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องช้างโพงนางผมหอมและวรรณพราหมณ์ว่า 

ว่าเมืองหนึ่งนั้น บุรีรัฏฐา   ชื่อสรีรัตนา  นครเรียกต้าน                                            

สุขเกษมดี  บุรีใหญ่กว้าง  มีทรัพย์สิ่งทาน  คั่งคัด                                                

นามพระราชา ว่าพรหมทัต  ได้เป็นเข่ือเข้า  บุรี 

(ช้างโพงนางผมหอม, 2511: 1) 

(ถอดความ: เมืองหนึ่งชื่อว่า สรีรัตนา เป็นเมืองที่สุขเกษม เป็นเมืองที่ยิ่งใหม่ มีทรัพย์สิ่งของมั่งคั่ง มีพระราชา

นามว่าพรหมทัตเป็นเจ้าเมือง) 

ก านั้นและ  พระพ่อปิตตา  หันบุตรราชา  ใคร่หัวไจ้ไจ้                                            

นึกว่าลูกตน เปิงใจใคร่ได้  บอกเสนาใน  บ่ช้า                                                

ห้ือห้างรถเกวียน ข้าคนชา้งม้า  ทังผืนแผ่นผา้  เงินค า 

(วรรณพราหมณ์, 2511: 46) 
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(ถอดความ: เมื่อนั้นเจ้าเมืองเห็นบุตรตนก็หัวเราะนึกว่าลูกตนต้องการคู่ครอง เจ้าเมืองจึงสั่งให้เสนาแต่ง

เครื่องบรรณาการทั้งรถเกวียน ข้าคน ช้างม้า รวมไปถึงเสื้อผ้าและเงินทองด้วย) 

8.การมีของวิเศษ เจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีของวิเศษไว้ในครอบครอง เช่น ดาบทิพย์ ธนู และ

หงส์ เพ่ือให้ของวิเศษนั้นบันดาลสิ่งที่ตนปรารถนา และเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเจ้าเมืองเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 

เมื่อใช้ของวิเศษแล้วปัญหาที่เผชิญอยู่ก็หายไปในที่สุด ดังปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องวงศ์สวรรค์

และเรื่องเจ้าสุวัตรว่า 

พระวงศ์สวรรค์ กับทังหน่อเหน้า  ผายเพ่งเดชา  ยิ่งนัก                                                  

มือถือพระแสง กวัดแกว่งใส่ยักษ์  ตัวใดเก่งกล้า  งอมมา                                               

มือวาดดาบทิพย ์ จับใส่ยักษา  ฟันก าเดียวนา  ตายร้อยก็ได ้

(วงศ์สวรรค์, 2511: 4) 

(ถอดความ: วงศ์สวรรค์กับน้องได้แสดงเดชฤทธิ์ ในมือถือพระแสงกวัดแกว่งใส่ยักษ์ ยักษ์ตัวไหนที่คิดจะลองดี

ก็เข้ามา ด้วยมือที่ถือดาบทิพย์เมื่อยักษ์เข้ามาก็ฟันเพียงครั้งเดียวยักษ์ก็ตายเป็นร้อย) 

พระป่าไม ้  ส่องรู้ในใจ  ท่านจักปล่อยไป  ก็สอนสั่งเจ้า                                                 

ห้ือสิปปะคุณ และน้ ามันส่องเตา้  …                                                            

กับธนูสิงห์  ยิงหินก็เข้า  เป็นธนูด ี  เลิศล้ า                                                   

สัพพะยาด ี ปลงปันห้ือซ้ า  ทังดาบแก้ว  กัญจัย 

(เจ้าสุวัตร, 2511: 43) 

(ถอดความ: พระฤาษีได้ช่วยเหลือเจ้าสุวัตรให้มีชีวิตฟื้นคืนมา เมื่อเจ้าสุวัตรฟื้นขึ้นมาแล้ว พระฤาษีได้สั่งสอน

วิชาและน้ ามันส่องน้ าทาง รวมทั้งธนูสิงห์ ยาทิพย์ และดาบสรีกัญไชยให้กับเจ้าสุวัตร) 

9.การเป็นผู้กตัญญู  เจ้าเมืองนั้นเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณได้แก่พ่อแม่            

ของตน ดังปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ว่า 

ยามเม่ือพี่น้อง ปิตตามาตา  เกิดเป็นภัยยา  โรคาเมื่อยไข้                                   

เจ้าทังสอง  อยู่นอนอ้อมใกล้  เมื่อหนาวเย็นใน  เสื่อมร้อน                                   

คันเจ็บปวดไหน สองเจ้าพี่น้อง  กั้นนวดหื้อ  หายมาย                                                

ทังข้าวและน้ า กิลาปะใจ  มีหยูกยาใด  เซาะหาค่าป้อง 

(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย,์ 2511: 93) 
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(ถอดความ: ยามเมื่อบิดามารดาของทั้งสองพี่น้องมีโรคภัยไข้เจ็บรู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ เจ้าทั้งสองก็นอนดูแล

อยู่ใกล้ แม้ว่าพ่อแม่เจ็บปวดตรงไหน สองพี่น้องก็จะคอยบีบนวดให้ผ่อนคลายความเจ็บปวด ทั้งข้าวและน้ า 

ตลอดจนหยูกยาทั้งสองพี่น้องก็หามาดูแลพ่อแม่) 

10.การมีความอดทน เจ้าเมืองเป็นผู้มีความอดทน ไม่หวั่นไหวต่อค านินทาของผู้อ่ืน       

ดังปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องสุวรรณหอยสังข์ว่า 

สัจจะปญัญา เจ้ามั่นแก่นคัด  บ่ไหวหวั่นเหวิ้ง  ทวยลม                                          

เตมจักยากทุกข์ ตกฝุ่นดินจม  เจ้าก็อดทน  จิตใจเที่ยงมั่น                                  

ใผจักติเตียน นินทาอ้ีอ้ัน  เจ้าบ่ยินด ี  และร้าย 

(สุวรรณหอยสังข์, 2511: 93) 

(ถอดความ: ความมีสัจจะ มีปัญญา พระสังข์ได้ยึดถืออย่างเคร่งครัดไม่หวั่นไหว แม้ว่าจะทุกข์ล าบาก คลุกฝุ่น

จมดินก็อดทนมีจิตใจที่มั่นคง ใครตินินทาพระสังข์ก็ไม่ยินดียินร้ายใด ๆ) 

นอกจากลักษณะของเจ้าเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอแล้ว ยังปรากฏภาพลักษณ์

ที่เป็นหน้าที่ของเจ้าเมือง คือการกระท าหรือราชกิจของเจ้าเมืองอันเกี่ยวข้องกับการปกครองบ้านเมือง

ให้เกิดความสุข ดังตัวอย่างเช่น 

1.การมีความสามารถในการต่อสู้ เจ้าเมืองแสดงความสามารถในการต่อสู้กับศัตรูอย่าง

กล้าหาญและได้รับชัยชนะ ดังปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องหงส์หินว่า  

ส่วนกุมาร  โพธิสัตว์เจ้า  เอากัญไชยด ี  คู่รัก                                                   

ฟันผะผาย  ล้มตายพวกยักษ ์  ตกจากห้อง  ภายบน                                             

ศพซากยักษ์ ตกลงเหมือนฝน  บ่อาจทน   ดาบทิพย์เถ่ียนกล้า 

(หงส์หิน, 2511: 64) 

(ถอดความ: ส่วนกุมารซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ได้น าดาบสรีกัญไชยคู่กายฟันพวกยักษ์ล้มตายตกลงจากท้องฟ้า 

ศพของพวกยักษ์นั้นตกลงมาเหมือนฝน เพราะไม่อาจทนฤทธิ์ดาบทิพย์ได้) 

2.การช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเมตตา เจ้าเมืองเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก

ไม่ว่าจะเป็นการสละทรัพย์ของตนเพ่ือกระท าทานให้แก่ผู้อ่ืน และการช่วยเหลือผู้อ่ืนแก้ปัญหา เช่น 

ช่วยสัตว์ให้ฟ้ืนจากความตาย ดังในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดและเรื่องจันต๊ะฆาว่า  

กูนี้เป็น  กษัตริย์นั่งเกล้า  เข้าของกูมี  บ่ไร้                                               

ควรกูห้ือทาน ตามธรรมบอกไว ้  จักเป็นไม้ไต ้  น าทาง 

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 46) 
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(ถอดความ: ด้วยความเป็นกษัตริย์เหนือหัว มีข้าวของมากมาย จึงควรให้ทานตามหลักธรรมพุทธศาสนาเพื่อ

จะได้เป็นแสงสว่างส่องน าทางชีวิต) 

ไปปะใส่กา  ตายแค้นหน่วยไม ้  ดับขาดขว้ า  ชีวัง                                                          

เจ้าลองหม่ าเค้ียว ด้วยเขี้ยวมุกขัง  เอาเภสะชัง  ใส่กาที่ห้ัน                                                

กลับเป็นตัว จิตใจเกิดตั้ง  ร้องว่ากากา  พร่ านั้น 

(จันต๊ะฆา, 2511: 14) 

(ถอดความ: สุริยาและจนัต๊ะฆาได้พบกับกาตาย จึงเค้ียวยาสมนุไพรใส่ให้กา ท าให้กาฟื้นขึ้นจากความตาย) 

3.การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ เจ้าเมืองเป็นผู้ที่สั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจของตนเพ่ือให้

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของบ้านเมือง ดังปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องชิวหาลิ้นค าว่า 

จากล่าวเถิง พระองค์หน่อหล้า  ได้เป็นราชา  ใหญ่ยศ                                            

สั่งสอนเสนา บุตตาชนก  โอรสปราบเหง้า  พารา 

(ชิวหาลิน้ค า, 2511: 13) 

(ถอดความ: กล่าวถึงชิวหาลิ้นค าเมื่อได้เป็นเจ้าเมืองก็ได้สัง่สอนเสนาอ ามาตย์ และโอรสของเจ้าเมืองต่าง ๆ) 

4.การตัดสินคดีความ เจ้าเมืองเป็นผู้ที่พิจารณาตัดสินคดีความเพ่ือผดุงความยุติธรรม

ให้แก่ปวงประชาชาวเมือง ดังปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องหงส์หินว่า 

พญาพารา  ว่าคันหันเกลี้ยง  ข่าวในความ  ฟอกซัด                                           

ก็ห้ือประหาร อย่าห้ือสืบชัก  เป็นอย่างเหยี้ยม  ภายลูน                                            

อย่าได้ละไว ้ ห้ือสืบตระกูล  พงศ์ประยูร  สืบไปเบื้องหน้า 

(หงส์หิน, 2511: 85) 

(ถอดความ: เจ้าเมืองเมื่อได้ทราบความจริงตามเหตุการณ์ที่ต้องท าการตัดสิน ก็ได้ตัดสินประหารชีวิตไม่ให้

เป็นเยี่ยงอย่างภายหลัง และไม่ให้สืบตระกูลต่อไป) 

5.การให้รางวัลแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ เจ้าเมืองจะให้รางวัลแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่

เจ้าเมืองและบ้านเมืองเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ ดังปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะ

หมาขนค าว่า 

กษัตริย์หน่อฟ้า รู้แจ้งจริงจ า  กษัตริย์องค์ค า  มีใจชื่นสู้                                            

มีพระโอษฐา เจียรจาฟู่อู้  ประทานครัว  สิ่งทรัพย์                                              

วัตถุสิ่งของ  เงินทองมอบอับ  จิ่มนักปราชญ์เจ้า  โหรา 

(สุวรรณเมฆะหมาขนค า, 2511: 8) 
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(ถอดความ: เมื่อกษัตริย์ได้ทราบความจริงก็มีจิตใจชื่นชมยินดี ได้สนทนา ประทานสิ่งของ ทรัพย์สินเงินทอง

ให้กับโหร) 

6.การปกครองบ้านเมืองโดยธรรม เจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรมเพ่ือให้

เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ดังปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องวรรณพราหมณ์ว่า 

ปกครองไพร่ฟ้า ประชาสัณฐาน  ที่ปัญจมัง  นครเค้าเหง้า                                       

อยู่ตามทะศะ ราชะธรรมเจ้า  ห้ือฝูงชาวเรา  ชื่นเนื้อ                                              

ทังคติธรรม  จงจ าเอ้ือเฟื้อ  รักษาใฝ่เอ้ือ  คองธรรม                                         

ห้ือฝูงไพร่น้อย อยู่เย็นใจหวาน  ได้ความสุขบาน  ทังนายไพร่เจ้า 

(วรรณพราหมณ์, 2511: 82) 

(ถอดความ: เจ้าเมืองได้ปกครองไพร่ฟ้าอาณาราษฎร์ในเมืองตามหลักทศธรรม เพื่อให้ประชาชนมีความสุข 

ด าเนินชีวิตตามแนวทางคติธรรม มีคุณธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นก่อให้เกิดความสุขทั้งประชาชน

และเจ้าเมือง) 

7.การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา เจ้าเมืองเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก มีบทบาทในการ

ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่อง

อ้ายร้อยขอดว่า 

งานกฐนิ  สมเด็จท่านท้าว  รู้ทั่วด้าว   บุรี                                               

ลางพ่องแลน่เซาะ มาลัยเปน็จ ี  ธูปเทียนด ี  ใส่ขันไว้ถ้า 

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 46 – 47) 

(ถอดความ: เมื่อถึงงานกฐิน เจ้าเมืองและประชาชนในเมืองต่างเตรียมมาลัยดอกไม้ ธูปเทียน ใส่ขันเพื่อไป

ท าบุญ) 

8.การท าเกษตรกรรม เจ้าเมืองจะท านาซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ทั้งเจ้าเมืองและประชาชนใน

เมืองต่างก็ต้องท า ดังปรากฏในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดกล่าวถึงฤดูฝนผืนดินชุ่มฉ่ าน้ าฝน ทั้งเจ้าเมือง

และไพร่ต่างพากันท านา หว่านข้าว ดังปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดว่า 

อุตุฤดู  ฝนตกทั่วหนา้  แผ่นพสุธา  ชุ่มน้ า                                       

ห้วยบวกหนองบึง ล าคลองแม่น้ า  เต็มชุก้ า   นาวา                                           

คนเมืองมนุษย ์ ทุกที่สาขา  พากันท านา  หว่านพืชผลข้าว                             

ทุกคนตระกูล ไพร่ไทยข้าเจา้  เอากันมัวเมา  ซะซ้าว 

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 84) 
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(ถอดความ: เมื่อถึงฤดูฝนผืนแผ่นดินชุ่มฉ่ าด้วยน้ าฝน แม่น้ าล าคลองเต็มจนสามารถพายเรือได้ ผู้คนทั่วทุกที่

ต่างพากันท านาไม่เว้นแม้แต่เจ้าเมืองก็ต้องท านา) 

9.การตรวจบัญชีไพร่ หน้าที่ของเจ้าเมืองในการปกครองคนในเมืองนั้น เจ้าเมืองจะเป็น

ผู้เกณฑ์คนเพ่ือท างานเป็นไพร่ในสังกัดของตนซึ่งเป็นระบบหนึ่งของการปกครองแบบล้านนา         

การเกณฑ์ไพร่ท างานนั้นจะมีการเกณฑ์ตามบัญชีรายชื่อ ดังในค่าวซอเรื่องสุทธนู กล่าวถึงเจ้าเมืองคือ

เจ้าสุทธนูที่ขี่ม้าตรวจไพร่พลในคุ้มของตน ดังค่าวซอว่า 

แล้วหื้อจัดม้า กากข์แก้วอาสา  ตนพระราชา  จักได้ขี่เต้า                                            

กวดดูพหล  หมู่พลพวกเจ้า  ในคุ้มวังเรา  ส านัก   

(สุทธน,ู 2511: 14) 

(ถอดความ: เจ้าสุทธนูได้รับสั่งกับเสนาให้จัดม้ามณีกากเพื่อที่เจ้าสุทธนูจะได้ขี่ตรวจไพร่พลในพระราชวัง) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ

สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ กรอบความคิดของนิทานมหัศจรรย์ กรอบความคิด

ของวรรณกรรมชาดก และกรอบความคิดของสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ภาพลักษณ์เจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอที่มีปัจจัยมาจากกรอบความคิดของนิทานมหัศจรรย์ มีเค้าเรื่องมาจากนิทาน

พ้ืนบ้านของไท – ไทย เช่น เรื่องก่ ากาด า เรื่องเจ้าสุวัตร เรื่องวรรณพราหมณ์ นิทานพ้ืนบ้านดังกล่าว

เป็นประเภท “นิทานมหัศจรรย์” (fairy tale) ซึ่งมีโครงสร้างทั่วไปคล้ายคลึงกับนิทานมหัศจรรย์ของ

ยุโรป คือเป็นนิทานขนาดยาว ประกอบด้วยหลายอนุภาค มีความเกี่ยวข้องกับความมหัศจรรย์

อิทธิปาฏิหาริย์ เช่น มีของวิเศษ มีความสามารถพิเศษ มีอมนุษย์ ลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งของ

นิทานมหัศจรรย์คือ “ตัวละคร” ตัวละครในนิทานมหัศจรรย์ของไทยนั้นจะประกอบด้วยพระเอก 

นางเอก ผู้ช่วย และศัตรู ทั้งนี้ “พระเอก” ในนิทานมหัศจรรย์ของไทยอาจเป็นกษัตริย์ เจ้าชาย หรือ

สามัญชนธรรมดาก็ได้ บางเรื่องพระเอกเกิดมาพร้อมกับของวิเศษหรือสัตว์วิเศษ บางเรื่องพระเอก

สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ บางเรื่องพระเอกเป็นลูกก าพร้า บางเรื่องพระเอกมีภรรยาหลายคน 

และบางเรื่องพระเอกก็คือพระโพธิสัตว์ ส่วน “นางเอก” อาจเป็นลูกกษัตริย์หรือลูกสามัญชนธรรมดา 

หรือมีก าเนิดที่ไม่แน่นอน เช่น เกิดจากดอกบัว หรือเกิดจากสัตว์ก็ได้ ส่วน “ผู้ช่วย” หรือผู้ช่วยเหลือ

พระเอกนางเอกมักจะเป็นพระอินทร์ และฤๅษี ส่วนตัวละครที่เป็น “ศัตรู” มีบทบาทในการทดสอบ

ความสามารถของพระเอก ในนิทานมหัศจรรย์ของไทยศัตรูมักจะเป็นยักษ์ หรือปีศาจ และบางเรื่อง
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เป็นนกยักษ์ อีกทั้งมีแม่เลี้ยงและลูกของแม่เลี้ยงก็มักมีบทบาทที่คอยกลั่นแกล้งพระเอกนางเอกให้        

ตกระก าล าบากด้วย (ประคอง นิมมานเหมินท,์ 2543: 112 – 115)  

กรอบความคิดของนิทานมหัศจรรย์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างตัวละครเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอคือ ท าให้เจ้าเมืองมีลักษณะคล้ายกับตัวละครในนิทานมหัศจรรย์ด้วย เช่น ลักษณะ

เจ้าเมืองมีของวิเศษ ดังปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องหงส์หินว่า  

กุมารประหนม รับพรแก้วกล้า  แห่งอินตา  เครื่องทิพย์                                      

สะหลีกัญไชย  ดาบแก้วเรืองฤทธิ์  นบกราบไหว ้  บาทา                                        

ทูลละอองทา้ว แล้วขี่หงส์ผา  เสด็จลงมา  สู่หนแห่งห้อง 

(หงส์หิน, 2511: 10) 

(ถอดความ: เจ้าหงส์หินกุมารกราบรับพรวิเศษจากพระอินทร์ รับเครื่องทิพย์ ดาบสะหลีกัญไชย แล้วกราบ

พระบาทแห่งพระอินทร์ แล้วจึงขี่หงส์ลงมาสู่โลกมนุษย์) 

ทั้งนี้ลักษณะเจ้าเมืองที่มีของวิเศษก็เป็นลักษณะที่คล้ายกับนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทาน

มหัศจรรย์ด้วย ดังที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นของภาคกลางเรื่องโสวัตกลอนสวดว่า 

ดาบสจึงจับมงคลมา  ลงน าบช้า                                                                                                                       

ก็อวยพรพระภูมี 

สองเจ้าอยู่ดีกินด ี   โพยภัยอย่างมี                                                                                                           

แต่ในวันนีโ้ดยพลนั 

จึ่งให้ธนูศิลป์พระขรรค์  อันเรืองฤทธิ์นั้น                                                                                              

จงศัตรูวินาศทัง้โลกา 

พระอินทร์ให้พรทั้งสองรา  ทั่วทั้งพรหมา                                                                                         

ให้พรราชามากมาย 

(โสวัตกลอนสวด, 2548: 62) 

นอกจากเจ้าเมืองจะมีของวิเศษแล้ว เจ้าเมืองยังเป็นผู้มีรูปงามซึ่งเป็นลักษณะที่ปรากฏ

ทั้งในวรรณกรรมค่าวซอและในนิทานพ้ืนบ้านด้วย ดังเจ้าเมืองที่มีรูปงามปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอ

เรื่องสุทธนู และเรื่องสุวรรณหอยสังข์ว่า 

สุทธน ู  บุญชูหน่อฟ้า  เทียมแทกได้  องค์อินทร์                                     

สวมมงกุฎเพชร  ถือธนูสิงห์  งามเหมือนจักบิน  หยาดฟ้าลงห้อง 

(สุทธน,ู 2511: 45) 
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(ถอดความ: เจ้าสุทธนูผู้มีบุญเทียมเทียบได้กับพระอินทร์ เมื่อได้สวมมงกุฎเพชรพร้อมถือธนูสิงห์ก็มีรูปงาม   

ดังเทวดาลอยมาจากสรวงสรรค์มาสู่โลกมนุษย์) 

ทีนั้นเหนือหัว สามลทา้วไท ้  ก็ผดผาดขึ้น  เรือนไป                                      

หันพระหน่อเนื้อ ผุดผ่องผิวใส  เป็นเนื้อทองใบ  ใสงามผ่องแผ้ว                             

ซ้ าทรงวัตถา ติดค าหลามแก้ว  แสงวาวแวว  วาบวบั 

(สุวรรณหอยสังข์, 2511: 117 – 118) 

(ถอดความ: เมื่อนั้นท้าวสามลได้รีบขึ้นไปบนเรือนก็ได้เห็นพระสังข์มีรูปงามผุดผ่องดังเนื้อทอง อีกทั้ง

ทรงเคร่ืองแต่งกายที่ประดับด้วยทองและอัญมณีแวววับ) 

นอกจากลักษณะของเจ้าเมืองที่มีรูปงามที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอแล้ว ยังปรากฏใน

วรรณกรรมท้องถิ่นของภาคกลาง เรื่องโสวัตกลอนสวดว่า  

ฝ่ายพระอรไท ช าเลืองเนตรไป  พิศชมราชา                                                           

เพราเพริศเลิศนัก  น่ารักพักตรา  พระกรรณเจ้าฟ้า   คือสุวรรณมาลัย                                     

พระกรชดช้อย คือดั่งคงกรด  นารายณ์เลิศไกร                                                   

พระโอษฐ์จะแจ่ม  ยิ้มแย้มประไพ  สุรเสียงภูวไนย   ไพรเพราะมีศรี 

(โสวัตกลอนสวด, 2548: 54) 

นอกจากนี้วรรณกรรมค่าวซอยังสร้างสรรค์ขึ้นจากปัจจัยกรอบความคิดของวรรณกรรม

ชาดกซึ่งแพร่กระจายอยู่ในล้านนา ชาดกนอกนิบาตเป็นต้นเค้าของธรรมค่าวหรือค่าวธรรม แต่งขึ้น

เพ่ือให้พระใช้เทศน์ให้ชาวบ้านฟังที่วัด ผู้ที่ฟังค่าวธรรมก็ได้ข้อคิด ปรัชญาหรือหลักธรรมตามสมควร

แก่อัตภาพ ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ฟังค่าวธรรมก็ได้อาศัยฟังค่าวซอแทน เพราะค่าวซอมีเนื้อเรื่องท านอง

เดียวกับค่าวธรรม (เสน่หา บุณยรักษ,์ 2519: 13) ค่าวธรรมแต่งขึ้นโดยน าเรื่องจากชาดก คือ ปัญญาส

ชาดก เนื้อหาค่าวธรรมเหมือนกับปัญญาสชาดกคือ กล่าวถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์        

มีการยกพระคาถาบาลีแล้วพรรณนาเรื่องราวตามความหมายของพระคาถาบาลี แต่จะแตกต่างกันใน

ด้านการใช้ภาษา ค่าวธรรมจะใช้ภาษาถิ่นในการพรรณนาเรื่องราว ส่วนลักษณะตัวละครเจ้าเมืองใน

ปัญญาสชาดกและค่าวธรรมมีลักษณะที่เหมือนกัน เช่น เจ้าเมืองมีลักษณะของผู้ที่มีบุญ ปรากฏใน

ปัญญาสชาดกเรื่องวรวงสชาดกว่า 

...ครั้นครบถ้วนทศมาสแล้วพระนางเจ้ากป็ระสูติพระราชกุมารมีพระฉวีวรรณประดุจสีทอง 

สมบูรณ์ด้วยบญุลักษณะอันประเสริฐ... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 1 วรวงสชาดก, 2552: 563) 
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ในค่าวธรรม เรื่องบัวระวงศ์หงส์อามาตย์ ซึ่งจารไว้ในคัมภีร์ใบลาน กล่าวถึงลักษณะ      

เจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มีบุญไว้ว่า 

...เทวดาเจ้าทังหลายจุ่งเป็นที่พึ่งแก่ผู้ข้าทังหลายแด่เทอะ คันว่าบุคคลผู้ใดมีบุญสมภาร        

อันหล้างเป็นท้าวพระนาแก่ผู้ข้าทังหลายดังอ้ัน ขอเชิญเทวดาเจ้าทังหลาย จุ่งน าอุปรถเล่มนี้ไปสู่ส านัก

บุคคลผู้นั้น... 

(พระมหาศรียนต์ รัตนพรหม, 2538: 198) 

ค่าวซอที่มีเค้าเรื่องมาจากค่าวธรรมจะมีเนื้อหาที่เหมือนกับปัญญาสชาดก เนื่องจาก         

ค่าวซอน าเรื่องราวของค่าวธรรมที่น ามาจากปัญญาสชาดกมาแต่งเป็นค่าวซอ จึ งท าให้มีเนื้อหาคล้าย

กับในปัญญาสชาดก เช่นเรื่องจันต๊ะฆา เรื่องนกกระจาบ เรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ เรื่องสุวรรณ      

หอยสังข์ ทั้งนี้การน าเอานิทานชาดกมาแต่งเป็นค่าวซอมีจุดประสงค์เพ่ือแสดงถึงอดีตชาติของ       

พระโพธิสัตว์ ให้ความบันเทิงแก่ประชาชน ให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจและจดจ าหลักธรรมได้โดยง่าย และ

เกิดอานิสงส์แก่ผู้ฟังค่าวซอเหมือนกับการฟังพระธรรมเทศนาด้วย อาจกล่าวสรุปได้ว่า การน าเอา

นิทานชาดกมาแต่งเป็นค่าวซอนั้นก็คือการน าเอาชาดกไปสู่ประชาชนโดยตรงนั่นเอง (อุดม รุ่งเรืองศรี , 

2529: 22) กรอบความคิดของวรรณกรรมชาดกจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่มีผลต่อการสร้างสรรค์

ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอให้มีลักษณะและพฤติกรรมคล้ายกับตัวละครเจ้าเมืองใน

นิทานชาดก ดังปรากฏลักษณะเจ้าเมืองที่เป็นผู้มีบุญในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องก่ ากาด าว่า  

เดชะกุศล  บุญเจ้าเตื่อมค้ า  เชือกผูกหมั้น  ขันลา                                     

หลุดออกจากเนื้อ องค์กษัตรา  บ่มีโรคา   ภัยยาบ่เข้า 

(ก่ ากาด า, 2511: 32) 

(ถอดความ: ย่าปักขิกาผู้ดูแลอุทยานในวังได้จับก่ ากาด าและมัดเชือกไว้ แต่ด้วยกุศลผลบุญท าให้เชือกที่มัด       

ก่ ากาด านั้นหลุดออกไม่มีภัยใด ๆ มาท าร้ายก่ ากาด าได้) 

แนวคิดเรื่องเจ้าเมืองมีบุญนั้นเป็นความคิดที่ปัญญาสชาดก ซึ่งเป็นชาดกนอกนิบาตที่

ส าคัญของล้านนาก็มักจะก าหนดให้ตัวละครเอกของเรื่องมีบุญมากเช่นกัน อาทิ เรื่องสุวรรณสังขชาดก

ที่กล่าวถึงเจ้าเมืองที่มีบุญว่า 

...พระนางจันทาจึ่งชี้แจงเรื่องราวให้โอรสฟังว่า พ่อบุตรสุดที่รักของมารดา ตัวพ่อพร้อมด้วย

รูปลักษณะมบีุญมากนัก ใคร ๆ จักไม่อาจผจญพ่อได้... 

 (ปัญญาสชาดก เล่ม 2 สุวรรณสังขชาดก, 2552: 168) 
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นอกจากลักษณะเจ้าเมืองที่มีบุญแล้ว ลักษณะเจ้าเมืองที่มีชาติก าเนิดมาจากพระโพธิสัตว์

ยังเป็นลักษณะที่ส าคัญที่ปรากฏทั้งในวรรณกรรมค่าวซอและในปัญญาสชาดกหลายเรื่อง อาทิ 

ลักษณะเจ้าเมืองที่มีชาติก าเนิดมาจากพระโพธิสัตว์ในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องสุทธนูว่า 

องค์โพธิสัตว ์ ตนบุญบ่เศร้า  จักได้ลงมา  สู่ท้อง                                                     

เอาปฎิสนธิ ์ ในครรภ์แห่งน้อง  จอมแม่เจ้า  บันดล 

(สุทธน,ู 2511: 2) 

(ถอดความ: พระโพธิสัตวผ์ู้มีบุญญาธิการได้มาปฏสินธิในครรภ์ของนางเกสินีมเหสีของท้าวพรหมทัต) 

หน่อพุทธวงษ ์ เจ้าองค์เลิศฟ้า  ตนปราบหล้า  ผ่านฟา้ลือศรี 

(สุทธน,ู 2511: 15) 

(ถอดความ: เจ้าสุทธนผูู้สบืวงศม์าแต่พระพุทธเจ้า เป็นผูป้ราบโลกหล้าที่ขึ้นชื่อลือช้าด้วยคุณความดี) 

วรรณกรรมค่าวซอที่รับอิทธิพลความคิดจากชาดกมาย่อมก าหนดลักษณะตัวละคร     

เจ้าเมืองให้เป็นพระโพธิสัตว์ เพราะชาดกเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ ดังนั้นตัวละครเอกในปัญญาส

ชาดกจึงเป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหมด ดังเช่นเรื่องสรรพสิทธิชาดก กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ลงมาจุติเป็น      

เจ้าสรรพสิทธิ์ว่า 

...ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์จตุจากเทวนิกาย มาปฏิสนธิในครรภ์ของพระราชเทวีนัน้ ครั้นถ้วน          

ทศมาสแล้วกป็ระสูติครรโภทรประเทศ... 

 (ปัญญาสชาดก เล่ม 1 สรรพสทิธิชาดก, 2552: 472) 

นอกจากนี้วรรณกรรมค่าวซอยังสร้างสรรค์ขึ้นตามปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมล้านนา 

กล่าวคือ สังคมล้านนามีการท าการเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการติดต่อค้าขายในท้องถิ่นและการค้ากับ

เมืองอ่ืน ๆ โดยอาศัยระบบวัวต่างหรือการน าสินค้าบรรทุกไว้บนหลังวัวเพ่ือน าไปค้าขายกับต่างเมือง 

โครงสร้างของสังคมล้านนาเริ่มจากระดับครอบครัวไปจนถึงระดับหมู่บ้าน หลายหมู่บ้านรวมกันเป็น

พันนา และหลายพันนารวมกันเป็นเมือง แต่ละเมืองก็จะมีเจ้าเมืองปกครองเป็นอิสระขึ้นตรงต่อ          

หัวเมืองใหญ่ มีวัดเป็นศูนย์กลางในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา (อุดม รุ่งเรืองศรี, 

2546: 6–7) ลักษณะของเจ้าเมืองในล้านนาตามมิติทางประวัติศาสตร์ล้านนานับตั้งแต่ราชวงศ์         

มังรายได้พัฒนาจากรัฐพ้ืนถิ่นแบบไท (Tai) คือพัฒนาจากชุมชนขนาดเล็ก กษัตริย์และประชาชนมี

ความผูกพันใกล้ชิดกัน ต่อมาพัฒนามาเป็นการสร้างรัฐ “อาณาจักรพุทธศาสนา” (The Buddhist 

State) มีลักษณะสากล เจ้าเมืองเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ และหล่อหลอม  
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ความเชื่อของประชาชนด้วยพุทธศาสนา กระทั่งมาถึงกษัตริย์ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน ครองเมืองเชียงใหม่ 

ในฐานะเจ้าเมืองประเทศราชโดยเป็นเมืองขึ้นของสยาม กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ในราชวงศ์นี้เป็น

เสมือนกษัตริย์ท้องถิ่น และถูกดึงอ านาจเข้าสู่สยามอย่างค่อยเป็นค่อยไป เจ้าหลวงอ านาจลดลง

ตามล าดับ และสิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2482 (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2557: ก – ข) ล้านนามีความเจริญในด้าน

วัฒนธรรมมาแต่โบราณ ในเมืองและตามหมู่บ้านต่าง ๆ มีวัดมากมาย ชาวเมืองส่วนมากเป็นคนมีจิตใจ

ที่ชอบท าบุญสุนทาน (ประคอง นิมมานเหมินท์, 2517: 6) การสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรม            

ค่าวซอจึงสร้างสรรค์ขึ้นตามกรอบปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมล้านนา อาทิ เจ้าเมืองที่มีลักษณะของผู้ที่

มีบุญ การเป็นพระโพธิสัตว์ และเป็นองค์อุปถัมภกพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอ

เรื่องอ้ายร้อยขอดที่กล่าวถึงการเสด็จไปท าบุญของเจ้าเมืองไว้ว่า 

ส่วนพระเหนือหัว สมเด็จนั่งสรา้ง  ไปถึงอาราม  ข่วงวัด                                                                    

พร้อมราชชายา นางเมืองแม่รัก  กับฝูงไพรฝ่้า  โยธา                                                

กษัตริย์ท่านทา้ว ก็กราบทูลสา  ไหว้รัตนา  ทุติยะเจ้า                                             

ทุกรูปทุกตน องค์เณรเถรเจ้า  แล้วนั่งที่ควร  แก่ท้าว 

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 56) 

(ถอดความ: พระญาสิริมติ เจ้าเมืองอินทะได้เสด็จไปยังวัดพร้อมกับพระราชชายา ไพร่พลโยธา เมื่อเสด็จถึง

วัดก็ได้กราบสักการะพระรัตนตรัย และพระสงฆ์สามเณร แล้วนั่งที่ประทับ) 

การสร้างภาพลักษณ์ เจ้าเมืองให้ เป็นดั งนี้ เป็นผลมาจากสังคมล้านนาที่นับถือ

พระพุทธศาสนามาช้านาน พุทธศาสนาได้รุ่งเรืองในดินแดนล้านนาโดยเฉพาะเหตุการณ์ส าคัญคือการ

ท าสังคายนาช าระพระไตรปิฎกในสมัยพระเจ้าติโลกราช พุทธศาสนาเป็นบ่อเกิดทางวรรณกรรมที่

ส าคัญที่พระสงฆ์ในล้านนาได้รจนาขึ้น ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเป็นวัฒนธรรมที่ฝังลึกอยู่คู่

กับชาวล้านนา นอกจากนี้ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอยังมีกรอบความคิดทางสังคม

ล้านนาที่มีการแบ่งชนชั้นปกครอง เจ้าเมืองเป็นชนชั้นที่สูงที่สุด มีแรงงานไพร่ที่ถูกเกณฑ์มาท างาน 

เจ้าเมืองจึงต้องมีการท าบัญชีไพร่ในบ้านเมืองที่ตนปกครอง ดังปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอเรื่อง      

หงส์หินว่า 

ทอดพระเนตรซัด แล้วบรรหาร  ให้รีบเกณฑ์คาน  วันนี้ห้ือได้                                      

สามพันคน  ทังไกลและใกล ้  ห้ือรีบไป   ตรวจชี้                               
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แล้วเอาบัญช ี มาแจ้งเดี๋ยวนี ้  อย่าห้ือขาดเส้น  สักคน 

(หงส์หิน, 2511: 32) 

(ถอดความ: เจ้าเมืองได้ทอดพระเนตรแล้วสั่งการให้รีบเกณฑ์ไพร่สามพันคนที่มาจากเมืองต่าง ๆ ลงในบัญชี 

อย่าให้ขาดแม้แต่คนเดียว) 

นอกจากนี้สังคมล้านนายังเป็นสังคมเกษตรกรรมส่งผลต่อการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์       

เจ้าเมือง เจ้าเมืองมีหน้าที่ท าเกษตรกรรมเช่นเดียวกับประชาชนในเมือง ดังปรากฏในวรรณกรรม             

ค่าวซอเรื่องสุวรรณหอยสังข์ว่า 

ส่วนพระสังข์ทอง ก็เอารูปเบ้า  มาสุบกายา  หน่อเนื้อ                                                

บ่ห้ือไผหัน  ผิวพรรณหน่อเชื้อ  ตัวกายแห่งเจ้า  ภายใน                                                    

เอาเงาะห่อตุ๊ม ทองค าผิวใส  แล้วเจ้าก็ไป  ถกถางถากหญ้า                                       

ขุดสันดินดอย ปลูกซอนเชื้อกล้า  ทังฝูงอ าพา  ลูกไม้                                                 

เยียะไร่ใส่สวน ปลูกผักซักไซ ้  ตังถิมถั่วบุ้ง  ฝักยาว                                             

หมากเขือเชื้อพริก ฟักทองเขียวขาว  ทังเผือกมันลาว  หอมขาวหอมป้อม 

(สุวรรณหอยสังข์, 2511: 46) 

(ถอดความ: พระสังข์ได้น ารูปเงาะมาสวมใส่เพื่อไม่ให้ใครเห็นรูปทองที่อยู่ข้างใน เมื่อสวมรูปเงาแล้วก็ได้ไป

ถางหญ้าขุดดิน ปลูกกล้าข้าว ผลไม้ ท าไร่ปลูกผักชนิดต่าง ๆ เช่น ปลูกถั่วฝักยาว ปลูกมะเขือ ปลูกพริก  

ปลูกฟักทอง ฟักเขียว ขุดเผือกขุดมัน ปลูกกระเทียม และผักชี) 

ค่าวซอเป็นวรรณกรรมที่ พัฒนามาจากค่าวธรรม เพราะเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์

เช่นเดียวกัน แต่ค่าวธรรมแต่งขึ้นเพ่ือให้พระใช้เทศน์ให้ชาวบ้านฟังที่วัด มุ่งเน้นค าสอนตามหลักธรรม

พระพุทธศาสนาแก่ผู้ฟัง ส่วนค่าวซอจะเล่าสู่กันฟังเพ่ือความบันเทิงและสอดแทรกคติธรรมแก่ชาวบ้าน

ทั่วไป ตัวละครหนึ่งในวรรณกรรมค่าวซอที่น่าสนใจ คือ “เจ้าเมือง” ตัวละครเจ้าเมืองในค่าวซอนั้นมี

ลักษณะโดดเด่น กวีจะสร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมืองให้มีลักษณะและหน้าที่ที่หลากหลาย ทั้งนี้ในด้าน

ลักษณะของเจ้าเมืองจะมีคุณสมบัติเฉพาะหลายประการ เช่น การมีบุญ การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ 

การเป็นพระโพธิสัตว์ การมีของวิเศษ ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะพิเศษที่ท าให้เจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอแตกต่างไปจากบุคคลธรรมดาทั่วไป ส่วนหน้าที่ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ

เป็นสิ่ งที่ เจ้ าเมืองพึงกระท า เช่น การต่อสู้  การสั่ งสอนบุคคลที่ อยู่ ใต้อ านาจ การอุปถัมภ์

พระพุทธศาสนา การท าเกษตรกรรม การตรวจบัญชีไพร่ ทั้งนี้เพ่ือให้เจ้าเมืองเป็นที่พ่ึงทั้งทางกายและ
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ทางใจแก่ประชาชน และเพ่ือปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข ลักษณะของเจ้าเมืองที่มีความ

หลากหลายมีมิติที่น่าสนใจศึกษา ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาลักษณะและหน้าที่ของเจ้าเมือง รวมทั้งปัจจัยที่มี

ผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ อันจะท าให้เห็นภาพลักษณ์เจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอที่โดดเด่นแตกต่างจากเจ้าเมืองในวรรณกรรมล้านนาอ่ืน  

2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 

3.สมมติฐานของการศึกษา 
ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะหน้าที่ที่เกิดจากแนวคิดของนิทาน

มหัศจรรย์ ปัญญาสชาดก และสังคมวัฒนธรรมล้านนา ท าให้ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ

มีลักษณะโดดเด่นจากเจ้าเมืองในวรรณกรรมล้านนาอื่น 

4.ขอบเขตของการศึกษา 
ผู้วิจัยท าการศึกษาเฉพาะค่าวซอทีต่ีพิมพ์ออกมาเป็นภาษาไทยจ านวน 14 เรื่อง ได้แก่ 

1. ก่ ากาด า    8. วงศ์สวรรค์ 

2. จนัต๊ะฆา    9. วรรณพราหมณ์ 

3. เจ้าสุวัตร    10. สุทธนู 

4. ช้างโพงนางผมหอม   11. สุวรรณหอยสังข์ 

5. ชิวหาลิ้นค า    12. สุวรรณเมฆะหมาขนค า 

6. นกกระจาบ    13. หงส์หิน 

7. บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์   14. อ้ายร้อยขอด 

อนึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาภาพลักษณ์ของตัวละครที่เป็นเจ้าเมืองที่ดีเท่านั้น ส่วนตัวละคร         

เจ้าเมืองที่ไม่ดีนั้นปรากฏเป็นส่วนน้อยซึ่งผู้วิจัยคิดว่า ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เปรียบเทียบให้เห็น

ความชัดเจนของภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองที่ดีเท่านั้น ตัวละครเจ้าเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอ

ทั้ง 14 เรื่อง ในความเป็นเจ้าเมืองที่ท าการศึกษานั้นก าหนดได้จากต้ังแต่เริ่มต้นเรื่องไปจนกระทั่ง

สิ้นสุดเรื่อง เพือ่ให้เห็นลักษณะและหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอ 
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5.ข้อตกลงเบื้องต้น 
1.ผู้วิจัยจะสะกดค าว่า “ค่าว” เนื่องจากค าว่า “ค่าว” สามารถเขียนได้ 3 แบบ คือ 1.ค่าว                  

2.คร่าว 3.ฅ่าว แต่ในงานวิจัยนี้จะใช้ค าว่า “ค่าว” ทั้งนี้เพ่ือสะกดค าตามการออกเสียงของชาวล้านนา  

2.การเรียกชื่อตัวละคร ชื่อเมือง หรือชื่อเฉพาะในตัวบท ผู้วิจัยจะสะกดตาม อักขรวิธีใน

ภาษาไทยปัจจุบัน ไม่ได้สะกดตามการออกเสียงภาษาไทยถิ่นเหนือ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เช่น 

นางปิมปา ก็จะสะกดตามภาษาไทยได้ว่า นางพิมพา นางกันธมาลา ก็จะเขียนตามภาษาไทยปัจจุบัน

ว่า นางคันธมาลา  

3.การยกตัวอย่างตัวบทค่าวนั้น ผู้วิจัยขอเปลี่ยนแปลงบางประการเพ่ือความสะดวก และให้

เกิดความเข้าใจร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 

3.1.ฉันทลักษณ์ ในตัวบทของค่าวซอนั้นไม่มีการจัดแบ่งวรรคตามฉันทลักษณ์ของ

ค่าว จะเขียนยาวต่อกันไปเรื่อย ๆ เช่น “ยามพร ่านั้นสุทธนูสี เจ้าจรลี เสด็จออกหน้า มือถือศร            

กับขรรค์เก่งกล้าสอดเอวราประทับ ทรงผืนภูษา ราคาอ่านนับ หลายโกฏิตื้อเงินค่า” ผู้วิจัยจึงขอ

จัดแบ่งวรรคตามลักษณะการขับค่าวซอ ดังต่อไปนี้ 

ยามพร่ านัน้ สุทธนสู ี   เจ้าจรลี   เสด็จออกหน้า                                                                  

มือถือศร   กับขรรค์เก่งกล้า   สอดเอวรา  ประทับ                                        

ทรงผืนภูษา  ราคาอ่านนับ   หลายโกฏิตื้อ  เงินค า   

(สุทธน,ู 2511: 82) 

3.2.การอ้างชื่อตอนท้ายผู้วิจัยใช้การอ้างอิงโดยการระบุชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ เลขหน้า 

ตัวอย่างเช่น  

พญาพารา  ว่าคันหันเกลี้ยง  ข่าวในความ  ฟอกซัด                                           

ก็ห้ือประหาร อย่าห้ือสืบชัก  เป็นอย่างเหยี้ยม  ภายลูน                                            

อย่าได้ละไว ้ ห้ือสืบตระกูล  พงศ์ประยูร  สืบไปเบื้องหน้า 

         (หงส์หิน, 2511: 85) 

ตัวบทค่าวซอข้างต้นอ้างมาจากค่าวซอเรื่องหงส์หิน พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2511 อยู่ในหน้าที่ 85  

4.ลักษณะของเจ้าเมืองในการศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษาเกี่ยวคุณสมบัติเฉพาะตัวของ            

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ซึ่งค าว่าลักษณะตามความหมายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน          
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ได้ให้ความหมายไว้ว่า สมบัติเฉพาะตัว เช่น น้ ามีลักษณะเป็นของเหลว ลูกบิดมีลักษณะกลม 

(ราชบัณฑิตยสถาน , 2554: 1048) ลักษณะของเจ้าเมืองในวรรณกรรมที่ปรากฏเช่น การมีบุญ              

การเป็นพระโพธิสัตว์ การมีรูปงาม การมีทรัพย์ และการมีของวิเศษ 

5.หน้าที่ของเจ้าเมืองในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของเจ้าเมืองที่ปรากฏ

ในวรรณกรรมค่าวซอ “หน้าที่” หมายถึง กิจที่ต้องท าด้วยความรับผิดชอบ (ราชบัณฑิตยสถาน , 

2554: 1289) ไม่ได้มุ่งศึกษาพฤติกรรมตัวละครเจ้าเมืองตามความหมายทางคติชนวิทยาในแง่หน้าที่ 

(function) ซึ่งมีผลให้เกิดการด าเนินเรื่องในนิทาน (ศิราพร ณ ถลาง, 2557: 210 – 211)    

ในการศึกษาหน้าที่ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจะมุ่งศึกษาการกระท าหรือกริยา

อาการที่แสดงออกมาด้วยสถานะการปกครองของเจ้าเมือง หน้าที่ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 

เช่น การต่อสู้ การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ การให้รางวัลแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ การท าเกษตรกรรม และ

การตรวจบัญชีไพร่  

6.นิยามศัพท์เฉพาะ 
ภาพลักษณ์ ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า หมายถึงลักษณะหรือท่าทีของบุคคล

หรือองค์กรที่ปรากฏแก่สายตาหรือความรู้สึกนึกคิดของสาธารณชน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545: 218) 

การศึกษาภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความหมายตามที่ราชบัณฑิตยสถานได้ให้

ความหมายไว้ โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองที่เป็นลักษณะและหน้าที่ 

 เจ้าเมือง หมายถึง ผู้ปกครองเมือง เมืองใดเมืองหนึ่งสามารถมีเจ้าเมืองได้มากกว่า 1 

พระองค์ ทั้งนี้ค าว่าเจ้าเมือง พระญา กษัตริย์ ต่างมีความหมายที่ใกล้เคียงกัน ส าหรับงานวิจัยนี้ ใช้           

ค าว่า “เจ้าเมือง” เนื่องจากบริบททางประวัติศาสตร์ของวรรณกรรมค่าวซอที่สันนิษฐานว่าน่าจะ

เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิละ ในยุคนั้นกษัตริย์ล้านนาอยู่ในฐานะเจ้าเมืองประเทศราช (สรัสวดี             

อ๋องสกุล, 2557: ข) อีกประการหนึ่ง ค าว่า “เจ้าเมือง” ในค่าวซอเป็นตัวละครที่ไม่ได้เป็นเจ้าเมืองที่มี

ตัวตนอยู่จริงตามประวัติศาสตร์ และมีการใช้สรรพนามเรียกเจ้าเมืองอยู่หลายชื่อ เช่น พระญา ราชา 

กษัตริย์ ท้าว เจ้าเมือง ดังนั้นความสะดวกในการรับรู้ผู้วิจัยจึงขอเลือกใช้ค าว่า “เจ้าเมือง” เท่านั้น           

อนึ่งในการศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองนี้มุ่งศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองตั้งแต่ชาติก าเนิดไปจนถึง

การได้ขึ้นครองเมือง โดยศึกษาเฉพาะภาพลักษณ์เจ้าเมืองที่ดีเท่านั้น เนื่องจากภาพลักษณ์เจ้าเมืองที่

ไม่ดีถูกก าหนดให้เป็นไปตามโครงเรื่องที่จะต้องมีตัวละครปรปักษ์เพียงเท่านั้น 
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นิทานมหัศจรรย์ (fairy tale) หมายถึง นิทานพ้ืนบ้านที่มีเรื่องราวของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

และความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ (ประคอง นิมมานเหมินท์ , 2543: 8) ในงานวิจัยนี้นิทาน

มหัศจรรย์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมือง 

นิทานชาดก คือ เรื่องราวในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยพระชาติเป็นเทวดา มนุษย์ 

และสัตว์เดรัจฉาน ก่อนจะเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2548: 27) วรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะที่คล้ายกับนิทานชาดกโดยมีเนื้อหา

เกี่ยวกับอดีตชาติของพระโพธิสัตว์  

วรรณกรรมล้านนา หมายถึง วรรณกรรมภาคเหนือของไทย มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ

วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมล้านนาแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ วรรณกรรมมุขปาฐะ และ

วรรณกรรมลายลักษณ์ วรรณกรรมมุขปาฐะ เช่น เพลงชาวบ้าน เพลงกล่อมเด็ก โวหารรักของหนุ่ม

สาว นิทานชาวบ้าน ปริศนาค าทาย และสุภาษิต ส่วนวรรณกรรมลายลักษณ์ เช่น วรรณกรรมบาลี 

ชาดก ต านาน ต ารา กฎหมาย ค าสอน และกวีนิพนธ์ ส าหรับกวีนิพนธ์ล้านนา ได้แก่ ค่าว โคลง กาพย์ 

ค าร่ า ร่าย และวรรณกรรมค าขับ (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2549: 20) 

7.วิธีด าเนินการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยจากเอกสาร (documentary research) และน าเสนอ

ผลการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (descriptive analysis) โดยมีขั้นตอนการศึกษา

ดังนี้ 

1.ก าหนดโครงร่างของงานวิจัย 

 2.รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวิจัยที่มีผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเจ้าเมืองหรือ

กษัตริย์ทั่วไป และกษัตริย์ล้านนา 

3.ศึกษาทฤษฎีทางวรรณคดีที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับ

กษัตริย์ วรรณกรรมชาดก ประวัติศาสตร์ล้านนา และนิทานพ้ืนบ้าน 

4.วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
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4.1.ศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอจ านวน 14 เรื่อง ได้แก่ 

เรื่องเจ้าสุวัตร เรื่องช้างโพงนางผมหอม เรื่องชิวหาลิ้นค า เรื่องนกกระจาบ เรื่องวรรณพราหมณ์ เรื่อง

หงส์หิน เรื่องอ้ายร้อยขอด เรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ เรื่องสุวรรณเมกฆะหมาขนค า เรื่องก่ ากาด า 

เรื่องสุทธนู เรื่องสุวรรณหอยสังข์ เรื่องจันต๊ะฆา และเรื่องวงศ์สวรรค์  

 4.2.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 

5.สรุปและรายงานผลการศึกษา 

8.เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอในครั้งนี้ พบว่าสามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมค่าวซอ จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยครั้งนี้ในแง่ของความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวรรณกรรม

ภาคเหนือ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวรรณกรรมค่าวซอ วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาของวรรณกรรมค่าวซอ

เรื่องต่าง ๆ และวิธีการวิเคราะห์ตัวละครในวรรณกรรมค่าวซอ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม            

ค่าวซอ ได้แก่ 

ประคอง นิมมานเหมินท์ (2517) เขียนงานวิจัยเรื่องลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมาของวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ในส่วนของวรรณกรรมประเภท

ค่าวนั้น พบว่า ค่าวมีความหมายได้สองอย่าง คือ ค่าวซอ และค่าวธรรม ค่าวซอ หมายถึง ค าประพันธ์

ร้อยกรองชนิดหนึ่งที่นิยมแต่งกันมากในภาคเหนือ เพราะแต่งง่าย ทั้งอ่านและเข้าใจง่ายด้วย 

วรรณกรรมที่แต่งขึ้นด้วยค าประพันธ์ชนิดนี้ เช่น ค่าวซอเรื่องหงส์หิน ค่าวซอเจ้าสุวัตร และค่าวสี่บท 

ส่วนค่าวธรรม หมายถึง นิยายธรรมหรือชาดกที่เป็นเรื่องยาว ๆ เช่น ค่าวธรรมเรื่องจ าปาสี่ต้น ค่าว

ธรรมอาจแต่งเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ยกตัวอย่างวรรณกรรมประเภท

ค่าวซอ แล้วท าการศึกษาที่มาของเรื่อง และวิเคราะห์เนื้อหาของค่าวซอเรื่องต่าง ๆ พอสังเขป เช่น 

ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรนางบัวค า ค่าวซอเรื่องหงส์หิน ค่าวซอเรื่องช้างโพงนางผมหอม ค่าวซอเรื่อง

ก าพร้าบัวตอง และค่าวซอเรื่องนางอุทธลาหรือเต่าน้อยอองค า 
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ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์ (2517) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรนางบัวค า โดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาในด้านวรรณคดีวิจารณ์ ผลการศึกษาพบว่าค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรนางบัวค า            

เป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดเรื่องหนึ่งในล้ านนาไทย สันนิษฐานว่าพญาโลมาวิสัย              

กวีราชส านักล าปางเป็นผู้แต่ง โดยได้อาศัยต้นเค้าจากชาดกนอกนิบาตมาแต่งเป็นค่าวซออีกทีหนึ่ง 

ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตนางบัวค ามีลักษณะเป็นนิทานชาดก มีโครงเรื่องเป็นแบบจักร ๆ วงศ์ ๆ แก่นของ

เรื่องอยู่ที่การพลัดพรากจากกันและการเดินทางตามหากัน และแม้พระเอกจะเป็นพระโพธิสัตว์ แต่ก็มี

ชีวิตจิตใจ รูปร่างลักษณะ และนิสัยใจคอแบบพระเอกในวรรณคดีทั่ว ๆ ไป คือ มีรูปร่างงดงาม รบเก่ง 

และมีอารมณ์อ่อนไหวในเรื่องสตรี ผู้แต่งมีจินตนาการเฉพาะในการพรรณนาความงามตัวละคร และ

บทก าสรวล มีการใช้ถ้อยค าง่าย ๆ ไม่วิจิตร แต่ก็สมบูรณ์ด้วยความหมายที่ท าให้ผู้อ่านและผู้ฟังได้เห็น

ภาพพจน์ ค่าวซอเรื่องนี้ได้สอดแทรกความเชื่อของชาวล้านนาไทยสมัยนั้นไว้หลายประการ อาทิ 

ความเชื่อเรื่องผีสาง ความเชื่อเรื่องลักษณะคนและสัตว์ ตลอดจนไสยศาสตร์ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังได้

สอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาไทยเอาไว้ด้วย ได้แก่ ประเพณีการซอ การแต่งกาย         

การต้อนรับแขก การใส่ผี และการละเล่นต่าง ๆ วรรณกรรมเรื่องนี้มีสุดมุ่งหมายส าหรับการเล่าค่าว 

หมายถึงการที่ผู้ใดผู้หนึ่งที่สามารถอ่านอักษรลานนาได้ อ่านค่าวซอเป็นท านองเสนาะหรืออ่านแบบ

ธรรมดาเพ่ือให้ผู้ที่อ่านอักษรล้านนาได้นั้นได้รับฟังและเข้าใจเนื้อเรื่อง โครงเรื่องของค่าวซอเรื่อง       

เจ้าสุวัตรนางบัวค าจึงเป็นไปอย่างง่าย ๆ แบบจักร ๆ วงศ์ ๆ มีการแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบท ๆ         

ใช้ภาษาแบบง่าย ๆ และแทรกคติหรือสุภาษิตค าสั่งสอนเข้าไว้ในเนื้อเรื่องด้วย ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร

นางบัวค าจึงมีลักษณะเป็นวรรณกรรมส าหรับชาวบ้าน  

เสน่หา บุณยรักษ์ (2519) ได้เขียนหนังสือเรื่องวรรณกรรมค่าวของภาคเหนือ โดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือรวบรวมวรรณกรรมประเภทค่าวซอที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นวรรณกรรมตลาดใน

ระหว่าง พ.ศ. 2494 – 2512 และได้วิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเนื้อเรื่อง 

ลักษณะค าประพันธ์ และคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ ในการศึกษาวรรณกรรมค่าวซอได้ท าการศึกษาใน

แง่ต่าง ๆ คือ ประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมค่าว ลักษณะค าประพันธ์ของวรรณกรรมค่าว             

เนื้อเรื่องและบทปริทัศน์บางตอนเกี่ยวกับค่าวซอ 22 เรื่อง ซึ่งได้วิเคราะห์ในด้านเนื้อเรื่อง โครงเรื่อง          

ตัวละคร การด าเนินเรื่อง ส านวนภาษา วัฒนธรรมประเพณี และคติธรรม รวมไปถึงการเปรียบเทียบ

ส านวนภาษาของวรรณกรรมค่าวซอกับวรรณคดีภาคกลาง ผลการศึกษาพบว่าตัวเอกของเรื่องมักจะ
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ตกระก าล าบากเนื่องจากเพราะกรรมในอดีตชาติ แต่ถึงอย่างไรตัวเอกในค่าวซอจะเป็นผู้ที่มี             

บุญญาธิการมาก ส่วนตัวละครที่เป็นเจ้าเมืองในเรื่องมักจะหูเบาเชื่อคนง่าย จนบางครั้งตัดสินคดีความ

โดยไม่ยุติธรรม และผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเหลือตัวเอกมักจะเป็นพระอินทร์และเทวดา ในเนื้อเรื่อง

ของค่าวซอมักแทรกวัฒนธรรมของภาคเหนือ เช่น ประเพณีแอ่วสาว และพิธีครอบครองราชสมบัติ  

อุดม รุ่งเรืองศรี (2528) เขียนวิจัยเรื่องจารีตนิยมในการแต่งวรรณกรรมค่าวซอจ านวน 10 

เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ค่าวซอในประเด็นที่มาของเรื่อง การด าเนินเรื่อง ส านวนโวหาร 

พบว่า จารีตนิยมในการเสนอเรื่อง ค่าวซอแต่ละเรื่องมีการขอขมาพระธรรม บอกที่มาของเรื่อง       

บอกจุดประสงค์ของผู้แต่ง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้แต่งกับผู้ฟัง และการปิดท้ายเรื่อง จารีตนิยม

ในการด าเนินเรื่อง โดยศึกษาลักษณะที่มาของเรื่อง เปรียบเทียบความแตกต่างของชาดกท่ีมีเรื่องเดี่ยว

และโครงเรื่องซับซ้อน วิธีการด าเนินเรื่อง ตัวเอกของเรื่อง ตัวละครที่เป็นอมนุษย์ และวิธีการจบเรื่อง 

และจารีตนิยมในการพรรณนาความ พบว่ามีการพรรณนาฉากต่าง ๆ ได้แก่ การพรรณนาเมือง 

พรรณนาป่า การพรรณนาถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การพรรณนากระบวนทัพ 

กระบวนแห่ การพรรณนาลักษณะตัวละครตัวพระ ตัวนาง ตัวละครประกอบ ลักษณะของ           

พระอาจารย์หรือพระฤาษี การพรรณนาลักษณะผู้สนับสนุนพระเอกนางเอกในเรื่อง การพรรณนา

อารมณ์ความรู้สึก การพรรณนาค าสอนและพิธีกรรม และการสอดแทรกสิ่งแปลกใหม่ในสังคมล้านนา

ลงไปในเรื่องด้วย 

ศรชัย แสงสุข (2535) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องพระเอกในวรรณกรรมค่าวซอ จ านวน 15 เรื่อง

โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างชีวิต บทบาท และพฤติกรรมของพระเอกใน

วรรณกรรมค่าวซอ และศึกษาค่านิยมของสังคมล้านนาที่ปรากฏในบทบาทของพระเอกในวรรณกรรม

ค่าวซอ ผลการศึกษาพบว่า อนุภาคโครงสร้างชีวิตพระเอกในวรรณกรรมค่าวซอแยกได้เป็น 2 แบบคือ 

โครงสร้างชีวิตของพระเอกที่เป็นโครงสร้างซับซ้อน พระเอกในเรื่องจะพบกับความพลัดพรากและพบ

กับความล าบาก ได้ประสบและแก้ปัญหาหลายหน ส่วนโครงสร้างชีวิตพระเอกที่เป็นโครงสร้างเดี่ยว 

พระเอกจะพบกับความพลัดพรากและความล าบากน้อย มีความสามารถทางด้านสติปัญญารอบรู้เรื่อง

ธรรมะ ส่วนบทบาทและพฤติกรรมของพระเอกในวรรณกรรมค่าวซอพบว่าบทบาทของพระเอกจะมี

สถานภาพต่าง ๆ ได้แก่ ในฐานะผู้ที่เป็นลูก ในฐานะผู้ที่พลัดพรากจากบ้านเมือง ในฐานะชายหนุ่มผู้

แสวงหาความส าเร็จของชีวิต ในฐานะสามี และในฐานะกษัตริย์หรือผู้ครองเมือง ด้านพฤติกรรมของ
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พระเอกในวรรณกรรมค่าวซอ พบว่าพฤติกรรมของตัวละครจะมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ท าให้เกิด

พฤติกรรมต่าง ๆ ออกมามีทั้งสาเหตุภายในและสาเหตุภายนอก สาเหตุภายใน เช่น อิทธิฤทธิ์

ประจ าตัวหรืออาวุธวิเศษ สถานภาพในเรื่อง ลักษณะนิสัยประจ าตัว พรหมลิขิต ส่วนสาเหตุภายนอก 

ได้แก่ จุดประสงค์ของผู้แต่ง ค่านิยมของยุคสมัย ความเชื่อทางศาสนาของผู้แต่ง เค้าเรื่องเดิม และ

ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี และค าสอนที่ปรากฏผ่านตัวละครพระเอก ได้แก่ การยึดมั่นในพุทธ

ศาสนา ยกย่องผู้รอบรู้เรื่องธรรมะ ยกย่องบุคคลที่มีความกตัญญู การเคารพนับถือผู้ใหญ่ เป็นต้น      

ส่วนความเชื่อได้สะท้อนความเชื่อในด้านพุทธศาสนาและความเชื่อด้านไสยศาสตร์ 

พระมหาศรียนต์  รัตนพรหม (2538) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาเชิงวิ เคราะห์

วรรณกรรมล้านนาไทย เรื่อง บัวระวงศ์หงส์อามาตย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะอักษรและ

อักขรวิธีของอักษรธรรมล้านนาที่ใช้บันทึกวรรณกรรมเรื่องนี้ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินค่าของ

วรรณกรรมในเชิงวรรณศิลป์และในเชิงสังคม โดยศึกษาจากต้นฉบับใบลาน จารด้วยอักษรธรรม

ล้านนาจากวัดบ้านโฮ่งหลวง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมล้านนาไทย 

เรื่อง บัวระวงศ์หงส์อามาตย์ เป็นอักษรธรรมที่มีการวิวัฒนาการมาจากอักษรมอญ ด้านอักขรวิธีมีการ

วางรูปพยัญชนะไว้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน คุณค่าในเชิงวรรณศิลป์พบว่า เป็นชาดกนอกนิบาตที่ไม่

ปรากฏในปัญญาสชาดก โครงเรื่องและแก่นเรื่องแสดงถึงบุพกรรมของพระโพธิสัตว์ที่ ต้องพลัดพราก

เพราะวิบากกรรม เป็นการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ด้านลักษณะค าประพันธ์แต่งเป็นแบบร้อย

แก้ว แทรกคาถาบาลี ส่วนคุณค่าในเชิงสังคมพบว่า วรรณกรรมเรื่องนี้แสดงค่านิยมการนับถือและ

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ความเชื่อในทางพุทธศาสนา ประเพณีต่าง ๆ เช่น การสืบราชสมบัติ            

การถวายเครื่องราชบรรณาการ การรับส่งเสด็จ ส่วนค าสอนที่ปรากฏในเรื่อง มีหลักไตรลักษณ์            

หลักของกรรม วรรณกรรมเรื่องนี้จึงแสดงให้เห็นว่าสังคมล้านนาไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรม ประเพณี

ที่ดีงาม และผูกพันกับพุทธศาสนา 

สดศรี ดรน้อย (2539) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง            

ก่ ากาด า ฉบับล้านนา อีสาน และไทเขิน โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาในด้านแก่นเรื่อง โครงเรื่อง 

เนื้อเรื่อง ลักษณะและบทบาทของตัวละคร ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสังคม ความเชื่อ 

และพิธีกรรม ที่ปรากฏในวรรณกรรมทั้ง 3 ฉบับ ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมเรื่องก่ ากาด าทั้ง 3 

ฉบับ มีแก่นเรื่องเดียวกันคือ มุ่งแสดงคุณค่าของความดีงามและความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล 
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ด้านเนื้อเรื่อง ทั้ง 3 ฉบับ มีการล าดับเนื้อเรื่องและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนื้อเรื่อง อีกทั้ง

ก าหนดลักษณะและบทบาทของตัวละครให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ส่วนการเปรียบเทียบ

ลักษณะทางสังคมพบว่า สถานภาพของบุคคลในวรรณกรรมทั้ง 3 ฉบับ กวีก าหนดสถานภาพของตัว

ละครไว้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มชนชั้นปกครองกับกลุ่มชนชั้นผู้ถูกปกครอง กลุ่มชนชั้นปกครองสามารถใช้

อ านาจก าหนดชะตาชีวิตของบุคคลในสังคม และบุคคลในสังคมสามารถปรับเปลี่ยนสถานภาพทางชน

ชั้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสั่งสมบารมีของแต่ละบุคคล วรรณกรรมเรื่องก่ ากาด าทั้ง 3 ฉบับ สะท้อน

ความเชื่อที่มาจากพุทธศาสนา ความเชื่อทางไสยศาสตร์และความเชื่อทางโหราศาสตร์ รวมถึงสะท้อน

พิธีกรรมต่าง ๆ คล้ายกัน ทั้งนี้เกิดจากการถ่ายทอดวัฒนธรรมและอิทธิพลความเชื่อทางพุทธศาสนา 

สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ (2550) ได้ท าวิจัยเรื่องค่าวนิทาน: ลักษณะเด่น คุณค่า และภูมิปัญญา โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะเด่นด้านรูปแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมค่าวนิทานล้านนา ศึกษา

คุณค่าและภูมิปัญญาของค่าวนิทาน โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากต้นฉบับวรรณกรรมค่าวนิทานที่ปรากฏใน

คัมภีร์ใบลานและต้นฉบับที่จัดพิมพ์ จ านวน 26 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมค่าวนิทาน

ล้านนามีลักษณะเด่นด้านรูปแบบและเนื้อหา 4 ประการ คือ ประการแรกลักษณะเด่นด้าน                    

ค าประพันธ์ ค่าวนิทานล้านนาใช้ฉันทลักษณ์ค่าวพญาพรหมเป็นเกณฑ์กลาง แต่เสียงของวรรณยุกต์

และต าแหน่งสัมผัสอาจเลื่อนไหลได้ขึ้นอยู่กับการแบ่งจังหวะท่วงท านองของวรรคและเสียงที่สมดุล

เป็นเกณฑ์ ประการที่สองด้านกลวิธีการเริ่มต้นและปิดท้ายเรื่อง จะมีการไหว้พระรัตนตรัย การขอขมา    

พระรัตนตรัย และการบูชาผู้มีพระคุณก่อนน าเสนอเรื่องหรือปิดท้ายเรื่อง สะท้อนให้เห็นว่าคนล้านนา

เป็นผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา อ่อนน้อมถ่อมตน และกตัญญูรู้คุณ ประการที่สามด้านการด าเนินเรื่อง 

โครงเรื่องของค่าวนิทานล้านนาเป็นโครงเรื่องซับซ้อน มีความอิจฉาริษยา ความทุกข์ยากล าบาก และ

การแสวงหาเป็นปมขัดแย้งที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของตัวละครและท าให้เรื่องราวของ

ค่าวนิทานด าเนินไปตามครรลองของโครงเรื่อง แก่นเรื่องมีลักษณะร่วมคือ ธรรมะย่อมคุ้มครอง          

ผู้ประพฤติธรรม และประการสุดท้ายด้านการพรรณนาความ จะยึดเอาความเป็นที่สุดในการพรรณนา 

เช่น งดงามที่สุด รื่นรมย์ที่สุด เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามจนเห็นภาพพจน์ การศึกษาด้านคุณค่า

พบว่าค่าวนิทานล้านนามีคุณค่า 3 ประการ คือ คุณค่าในการให้ความรื่นรมย์และความบันเทิง คุณค่า

ในการเป็นเครื่องมือสอนคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลในสังคม และภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์         

ค่าวนิทานล้านนาพบ 3 ประการ คือ ภูมิปัญญาในการใช้ภาษา เช่น การใช้ค าเรียกแทนชื่อ การยืมค า     
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การใช้ภาษิตล้านนา และการใช้โวหารเปรียบเทียบ ภูมิปัญญาการแทรกคติค าสอนต่าง ๆ ไว้ในค าพูด

ของตัวละคร และภูมิปัญญาการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่านด้วยการหยอกล้อและการสร้างมุขตลก 

หทัยวรรณ ไชยะกุล (2556) ได้ท าวิจัยเรื่องวรรณกรรมล้านนาร่วมสมัย (พ.ศ. 2413 – 2550) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมล้านนาร่วมสมัย

ตั้งแต่ พ.ศ. 2413 – 2550 ผลการศึกษาพบว่าวรรณกรรมล้านนาร่วมสมัยสามารถแบ่งเป็น 2 

ประเภท คือ วรรณกรรมล้านนาร่วมสมัยประเภทร้อยแก้ว และวรรณกรรมล้านนาร่วมสมัยประเภท

ร้อยกรอง ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ใช้ฉันทลักษณ์ประเภทค่าว กลุ่มที่ใช้ฉันทลักษณ์ประเภท

โคลง และกลุ่มที่ใช้ฉันทลักษณ์ล้านนาร่วมกับฉันทลักษณ์ของภาคกลาง ในส่วนของกลุ่มวรรณกรรม

ล้านนาร่วมสมัยประเภทร้อยกรองกลุ่มที่ใช้ฉันทลักษณ์ประเภทค่าวนั้น พบว่ากวีได้สืบทอดภูมิปัญญา

ด้านการแต่งค่าวด้วยภาษาล้านนา ด้านฉันทลักษณ์ค่าวยังคงเดิม เพียงแต่ไม่นิยมจบด้วยโคลงสองของ

ล้านนา กวีนิยมการแต่งค่าวบทสั้น ๆ แทนการน านิทานชาดกมาแต่งเป็นค่าวเรื่องยาว ด้านเนื้อหาเน้น

เหตุการณ์บ้านเมือง ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงการแต่งค่าวเพ่ือเทิดพระเกียรติกษัตริย์ใน

วโรกาสส าคัญ และใช้ค่าวเป็นสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์กษัตริย์หรือผู้ปกครอง จากการรวบรวมเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัยครั้งนี้ในแง่ของภาพลักษณ์เกี่ยวกับกษัตริย์

หรือผู้ปกครองในวรรณคดีไทย ความเป็นมาของผู้ปกครองจากต านานไท และประวัติศาสตร์ของ

กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์กษัตริย์หรือผู้ปกครอง ได้แก่ 

สุวคนธ์ จงตระกูล (2513) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องลักษณะของกษัตริย์ตามที่ปรากฏใน

วรรณคดีไทยประเภทให้ความบันเทิงเท่านั้น 5 เรื่อง ได้แก่ ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย อิเหนา         

พระอภัยมณี และขุนช้างขุนแผน และบทละครนอกอีก 5 เรื่องพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ          

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้แก่ สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ มณีพิชัย คาวี และสังข์ศิลป์ชัย  ซึ่งเป็นวรรณคดี

สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผลการศึกษาพบว่า กษัตริย์ในวรรณคดีเป็นบุคคลในเรื่องที่

จะต้องมีบทบาท มีลีลาชีวิตไปตามโครงเรื่องที่ผู้แต่งวางไว้ กษัตริย์จึงเป็นสมมติบุคคลผู้มีทั้งส่วนดีและ

ส่วนเสีย บางครั้งลักษณะกษัตริย์ขึ้นอยู่กับประเภทของวรรณคดีด้วย กล่าวคือ กษัตริย์ในวรรณคดี

ประเภทละครนอกจะมีลักษณะแตกต่างไปจากกษัตริย์ในวรรณคดีทั่ วไป ทั้งนี้ เพ่ือให้ต้องตาม
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จุดประสงค์ของละครนอกที่ถือเอาความสนุกสนานตลกโปกฮาเป็นเรื่องส าคัญ กษัตริย์ในวรรณคดี

ละครนอกเป็นบุคคลที่มีส่วนเสียมากกว่าส่วนดี 

วัฒนชัย หมั่นยิ่ง (2533) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องภาพลักษณ์ผู้ปกครองในบทละครรามเกียรติ์

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาภาพลักษณ์ของผู้ปกครองและทรรศนะเกี่ยวกับ

เรื่องการศาสนา การศาล การป้องกันบ้านเมือง ที่ปรากฏในบทละครรามเกียรติ์สมเด็จพระเจ้า        

กรุงธนบุรี ผลการศึกษาพบว่า กวีใช้บทละครรามเกียรติ์ในแต่ละตอนเป็นเสมือนกระบอกเสียงที่จะ

สื่อสารต่าง ๆ ที่กวีเห็นว่ามีความส าคัญต่อความสุขของประชาชนและต่อความมั่นคงของชาติไทยใน

เวลานั้น ในบทละครรามเกียรติ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้สะท้อนภาพลักษณ์ของผู้ปกครองไว้  6 

ประการ คือ ผู้ปกครองเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากเผ่าพงศ์กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มีเดชานุภาพเหนือกษัตริย์           

ทั้งปวง ผู้ปกครองเป็นนักรบที่กล้าหาญเชี่ยวชาญในการศึก ผู้ปกครองสอบถามความเห็นจากผู้ที่

เชี่ยวชาญก่อนที่จะด าเนินการใด ๆ ผู้ปกครองต้องค านึงถึงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนอ่ืนใด 

ผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีความยุติธรรม และผู้ปกครองมีค าชมเชยผู้ท าความดีและลงโทษผู้กระท าความผิด 

และกวีได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับ การศาสนา การศาล และการป้องกันบ้านเมือง ซึ่งทรรศนะต่าง  ๆ 

เหล่านี้มีความสอดคล้องกับกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และตรงกับพระราชจริยาวัตรของสมเด็จ

พระเจ้ากรุงธนบุรี 

ประคอง นิมมานเหมินท์ (2542) ได้ท าการวิจัยเรื่องภาพพระมหากษัตริย์ไทยจากวรรณคดี

ยอพระเกียรติ โดยเลือกศึกษาจากวรรณคดียอพระเกียรติเฉพาะบางสมัยเท่านั้น ซึ่งเป็นวรรณคดี           

ยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ 5 พระองค์ คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระเจ้าปราสาท

ทอง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน วรรณคดียอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ 5 พระองค์ ได้สะท้อนให้เห็น

ภาพของพระมหากษัตริย์ใน 5 สมัย ในลักษณะที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน ส่วนที่คล้ายคลึงกันคือ

ทรงเป็นผู้มีบุญญาบารมี ทรงศรัทธาและค้ าจุนพระพุทธศาสนา และทรงเมตตาต่อคนทั้งปวง ส่วนที่

แตกต่างกันนั้นมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งท าให้เห็นภาพของพระมหากษัตริย์

ตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงปัจจุบัน ภาพของพระมหากษัตริย์เป็นองค์สมมติเทพ มีบุญญาบารมี         

ใฝ่ในธรรม กระทั่งถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ในโลก

สมัยใหม่  และวรรณคดียอพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั วองค์ปั จจุบัน ให้ภาพ
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พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมนุษย์ ทรงค านึงถึงทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ การศึกษาภาพ

พระมหากษัตริย์จากวรรณคดียอพระเกียรติท าให้เห็นภาพของพระมหากษัตริย์ในแต่ละยุคสมัยได้

อย่างชัดเจน 

ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (2547) เขียนบทความเรื่องบทบาทของพระแม่เมืองกับความสุขของคน

ในครอบครัวและคนในบ้านเมือง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาบทบาทของพระมเหสีในวรรณคดีไทย 

และได้ศึกษาบทบาทพระแม่เมืองหรือพระมเหสีในวรรณคดีนิทานของไทยประเภทลายลักษณ์ จ านวน 

12 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของพระแม่เมืองสามารถแบ่งออกได้ 2 ประการ คือ ประการ

แรก บทบาทของพระแม่เมืองกับความสุขของคนในครอบครัว ได้แก่ การปรนนิบัติคนในครอบครัวให้

มีความสุข การเตือนคนในครอบครัว การป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่คนในครอบครัว การขจัดทุกข์

ที่เกิดแก่คนในครอบครัว การให้ก าลังสวามี การสนับสนุนให้คนในครอบครัวปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จ 

และการติดตามหาคนในครอบครัวที่พลัดพรากจากกัน ส่วนประการที่สอง บทบาทของพระแม่เมือง

กับความสุขของคนในบ้านเมือง ได้แก่ การสรรหาผู้ปกครองบ้านเมือง และการป้องกันภัยจากศัตรู

ของบ้านเมือง 

ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล (2547) ได้ศึกษาภาพลักษณ์พระมหากษัตริย์ไทยในวรรณคดีสมัย

อยุธยา ซึ่งศึกษาจากวรรณคดีสมัยอยุธยาจ านวน 13 เรื่อง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ วรรณคดี          

ยอพระเกียรติ วรรณคดีพิธีกรรมและประเพณี วรรณคดีค าสอน และวรรณคดีนิทาน โดยมุ่งศึกษา

เปรียบเทียบภาพลักษณ์พระมหากษัตริย์ไทยในวรรณคดีอยุธยาที่ต่างประเภทกัน และศึกษา

เปรียบเทียบภาพลักษณ์พระมหากษัตริย์ในวรรณคดีอยุธยากับลักษณะพระมหากษัตริย์ในคติความคิด

ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ ผลการศึกษาพบว่าพระมหากษัตริย์ในวรรณคดีสมัย

อยุธยามีคุณสมบัติ 7 ประการ ได้แก่ การมีชาติก าเนิดและชาติตระกูลสูง การมีบุญ การมีรูปร่างและ

บุคลิกลักษณะที่ดี การมีความรอบรู้ การมีพระราชทรัพย์ การมีพระราชอ านาจและฤทธานุภาพ และ

การมีเกียรติยศ นอกจากนี้พระองค์ยังปฏิบัติหน้าที่ที่ส าคัญของพระมหากษัตริย์ 2 ประการ คือ            

การเป็นนักปกครอง และการเป็นนักรบ ภาพลักษณ์พระมหากษัตริย์ทั้งด้านคุณสมบัติและด้านหน้าที่

ดังกล่าว มีปรากฏในวรรณคดีอยุธยาแต่ละประเภทแตกต่างกันตามจุดมุ่งหมายและลักษณะของ

วรรณคดีนั้น โดยวรรณคดียอพระเกียรติให้ภาพลักษณ์พระมหากษัตริย์ที่ดีเลิศสมบูรณ์มากที่สุด 

เพราะเป็นวรรณคดีที่มุ่งสดุดีพระมหากษัตริย์ว่าดีเลิศ วรรณคดีที่มีภาพลักษณ์พระมหากษัตริย์
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สมบูรณ์เป็นล าดับต่อมา คือ วรรณคดีนิทาน กวีจะแสดงให้เห็นภาพพระมหากษัตริย์ว่าดีเลิศคล้ายกับ

พระมหากษัตริย์ในวรรณคดียอพระเกียรติ ยกเว้นการมีชาติก าเนิดที่สูง พระมหากษัตริย์ในวรรณคดี

พิธีกรรมและประเพณี มีภาพลักษณ์ สมบู รณ์ เป็นล า ดับต่อมาและมีลักษณะใกล้ เคี ยงกั บ

พระมหากษัตริย์ในวรรณคดียอพระเกียรติโดยเฉพาะการมีชาติก าเนิดสูงและการเป็นนักปกครองที่ดี 

ส่วนวรรณคดีค าสอนมีภาพลักษณ์พระมหากษัตริย์ชัดเจนน้อยที่สุด เพราะเป็นวรรณคดีที่มุ่งเสนอหลัก

ปฏิบัติที่ดีของพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ภาพลักษณ์พระมหากษัตริย์ในวรรณคดีอยุธยายังมีลักษณะ

พ้ืนฐานส าคัญเหมือนกับพระมหากษัตริย์ตามแนวคิดของทั้งศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ และที่

ส าคัญพระองค์ก็มีลักษณะของผู้ทรงพลังอ านาจและน่าเกรงขามเหมือนพระมหากษัตริย์ตามแนวคิด

ของศาสนาพราหมณ์ และมีลักษณะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือธรรมราชาเหมือนพระมหากษัตริย์ตาม

แนวคิดของศาสนาพุทธด้วย จากการศึกษานี้ท าให้เห็นภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ในวรรณคดี

อยุธยา รวมถึงลักษณะของพระมหากษัตริย์ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ             

ได้อย่างชัดเจนยิ่ง 

ประคอง นิมมานเหมินท์  (2554) เขียนบทความเรื่อง ความเป็นมาของผู้ปกครอง :          

จากต านานไท – ไทยถึงไตรภูมิพระร่วง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของ

ผู้ปกครองโดยใช้ข้อมูลจากวรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมของชนชาติไทยบางกลุ่ม และวรรณกรรม

ไทยเรื่องไตรภูมิพระร่วง ผลการศึกษาพบว่าความเป็นมาของผู้ปกครองในแนวคิดดั้งเดิมของคนไท      

ที่พบในวรรณกรรมท้องถิ่นและวรรณกรรมของชนชาติไทยนั้น มักจะเป็นส่วนหนึ่งของต านานก าเนิด

โลกและก าเนิดมนุษย์ อาทิ ในต านานไทอาหม ไทใหญ่ ล้านช้าง และไทด า โดยอ้างว่าผู้ปกครองเป็น   

ผู้ที่ เทพเจ้าส่งลงมาหรือเป็นเชื้อสายของเทพเจ้า เพ่ือเป็นการสร้างสิทธิธรรมแก่ชนชั้นปกครอง 

ผู้ปกครองไม่ใช่ผู้มีอ านาจในการปกครองเท่านั้น แต่มีหน้าที่ดูแลการท ามาหากินและชี้แนะแนว

ทางการด ารงชีวิตของประชาชน ตลอดจนดูแลและสืบทอดความคิด ความเชื่อ และประเพณีที่ส าคัญ

ในสังคมด้วย ส่วนความเป็นมาของผู้ปกครองตามแนวคิดที่รับจากวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ปรากฏในวรรณกรรมของล้านนาและในไตรภูมิพระร่วง เป็นแนวคิดเรื่องมหาสมมติราชปรากฏใน

พระไตรปิฎก ได้แก่ ในอัคคัญญสูตร ซึ่งมีเรื่องราวที่เสนอแนวคิดว่าผู้ปกครองเป็นพระโพธิสัตว์ เป็นผู้มี

คุณธรรม และเป็นเจ้าของแผ่นดิน ผู้ปกครองไม่ได้มีหน้าที่ปกครองและดูแลทุกข์สุขของประชาชน

เท่านั้น แต่มีหน้าที่ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในแผ่นดินด้วย                          
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มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ (2554) เขียนบทความเรื่อง “พระราชา” The King กล่าวถึงประวัติ 

ความหมาย และความสัมพันธ์เชิงอ านาจของพระราชา ทั้งนี้ตามคัมภีร์ธรรมศาสตร์และวรรณคดี

โบราณของอินเดียพระราชาคือผู้มีหน้าที่คุ้มครองประเทศและราษฎร พระราชาเป็นสื่อกลางระหว่าง

อ านาจของธรรมชาติกับสังคม ท าให้เกิดฝนตกตามฤดูกาลเพ่ือการกินดีอยู่ดีของราษฎร พระราชาที่

ทรงธรรมจะได้รับการยกย่องให้เป็นเทพ โดยเฉพาะเป็นโลกบาลทั้งแปด ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ 

พระวายุหรือลม พระอัคนีหรือไฟ กุเพระ พระวรุณ พระอินทร์ และพระยม ตามคติทางพุทธศาสนา

พระราชาที่ประกอบคุณความดีเมื่อยู่บนโลกมนุษย์จะได้เป็นจักรพรรดิราช เมื่อตายไปจะได้ไปเกิดเป็น

พระอินทร์ครองสวรรค์ คอยช่วยเหลือคนดีและลงโทษคนชั่ว ไทยนับถือว่าพระราชาคือเทพหรือ           

พระโพธิสัตว์ ผู้ที่ประชาชนพร้อมใจกันตั้งให้เป็นพระราชา เพ่ือดูแลให้ราษฎรอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข 

จากการศึกษานี้ท าให้เห็นถึงคุณค่าความส าคัญและความหมายของพระราชาตลอดจนความสัมพันธ์

ของพระราชาที่สัมพันธ์กับธรรมชาติและสังคม 

สรัสวดี อ๋องสกุล (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่องกษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาพัฒนาการและพระราชกรณียกิจของกษัตริย์ล้านนาในสมัยราชวงศ์มังราย และสมัยราชวงศ์         

เจ้าเจ็ดตน ผลการศึกษาพบว่า ในยุคแว่นแคว้น – นครรัฐ (ก่อนก าเนิดกษัตริย์ราชวงศ์มังราย)             

บนพ้ืนที่ราบระหว่างหุบเขาหลายแห่ง มีกษัตริย์ราชวงศ์ท้องถิ่นต่าง ๆ ครองเมืองอย่างเป็นอิสระ       

ต่อกัน ครั้นถึง พ.ศ. 1839 พระญามังรายปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย ได้รวบรวมดินแดนล้านนา

และได้ยกระดับรัฐ จากรัฐแบบแว่นแคว้น – นครรัฐขนาดเล็ก เป็นรัฐขนาดใหญ่ เรียกอาณาจักร (The 

Kingdom) โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง กษัตริย์ราชวงศ์มังรายพัฒนาจากรัฐพ้ืนถิ่นแบบไท 

(Tai) ซึ่งมีความเป็นชุมชนขนาดเล็ก กษัตริย์และสามัญชนผูกพันใกล้ชิด เปลี่ยนมาใช้คติการสร้างรัฐ 

“อาณาจักร” พุทธศาสนา (The Buddhist State) ที่มีลักษณะสากล กษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์

พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ และหล่อหลอมความเชื่อของผู้คนด้วยพระพุทธศาสนา พร้อมกันนั้น 

พยายามสร้างอ านาจรวมศูนย์ไว้ที่สถาบันกษัตริย์ กษัตริย์ได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น เกิดการสร้างรัฐ

ศักดินาล้านนา โดยกษัตริย์ราชวงศ์มังรายได้สร้างบ้านแปลงเมือง และสร้างความเป็นล้านน า             

เกิดลักษณะเฉพาะถิ่นทั้งรูปแบบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภาษา อักษรศาสตร์ 

และขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ซึ่งกลายเป็นแบบแผนของล้านนาสืบมา กระทั่งถึงยุคปลายของ

ราชวงศ์มังราย สถาบันกษัตริย์อ่อนแอ ในที่สุดราชวงศ์มังรายก็สิ้นสุดลง ต่อมากษั ตริย์ราชวงศ์              
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เจ้าเจ็ดตน ครองเมืองเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าเมืองประเทศราช โดยเป็นเมืองขึ้นสยาม แต่ด้วยลักษณะ

เมืองประเทศราชซึ่งเป็นดินแดนที่มีภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกับชนส่วน

ใหญ่ของสยาม รัฐบาลสยามจึงให้ปกครองตนเองอย่างค่อนข้างเป็นอิสระ กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ใน

สมัยราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนนั้นเป็นเสมือนกษัตริย์ท้องถิ่น กระทั่งถึงยุคปลายราชวงศ์ รัฐบาลสยามปฏิรูป

การปกครอง ดึงอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางอย่างค่อยเป็นค่อยไป เจ้าหลวงอ านาจลดลงตามล าดับและ

สิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2482 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีผู้ศึกษาวรรณกรรมค่าวซอทั้ง

ประวัติความเป็นมา การวิเคราะห์ค่าวซอแต่ละเรื่อง แต่ยังไม่พบว่ามีการศึกษาตัวละครที่เป็นเจ้าเมือง

ในค่าวซออย่างละเอียด ส่วนการศึกษาภาพลักษณ์ของกษัตริย์และผู้ปกครองนั้นมีการศึกษาไว้

มากมาย แต่การศึกษาภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมท้องถิ่นยังไม่เป็นที่นิยม ผู้วิจัยเห็นว่า

ภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอนั้นมีลักษณะและหน้าที่ที่น่าสนใจอันจะสะท้อนให้เห็น

ความเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนาได้เป็นอย่างด ี 

9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ท าให้เข้าใจภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 

2.ท าให้เข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 

3.ท าให้ตระหนักถึงคุณค่าของวรรณกรรมค่าวซอซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ล้ าค่าของ

ล้านนา 

4.เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืนต่อไป 
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บทที่ 2  
ลักษณะวรรณกรรมค่าวซอ 

 
ในช่วงระยะต้นรัตนโกสินทร์มีวรรณกรรมประเภท “ค่าว” เกิดขึ้น แต่ไม่ปรากฏหลักฐาน        

แน่ชัดว่าใครเป็นผู้คิดฉันทลักษณ์และคิดขึ้นเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่า “ค่าว” ทั้งหลายน่าจะเริ่มมีมาใน

ยุคธนบุรีหรือยุคต้นรัตนโกสินทร์ทั้งสิ้น ทั้งนี้ สิงฆะ วรรณสัย (2523: 266) เชื่อว่า “การแต่งค่าว” 

เกิดขึ้นและเริ่มต้นในยุครัตนโกสินทร์นี้ ในยุคต้นรัตนโกสินทร์หรือสมัยต้นราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนของ

ล้านนานี้  กวีทั้งหลายนิยมแต่งวรรณกรรมประโลมโลกทั้งหลายด้วยฉันทลักษณ์ประเภท “ค่าว” แทน

การแต่งเป็นโคลงที่นิยมสูงสุดในสมัยก่อน ถึงจะมีกวีแต่งกันบ้างก็เป็นโคลงที่ไม่ไพเราะ จากหลักฐาน

ทางวรรณกรรมพบว่าค่าวเรื่องที่เก่าแก่ที่สุดคือ ค่าวเรื องพม่ารบไทย สันนิษฐานว่ากวีแต่งเมื่อ

ประมาณ พ.ศ. 2322 เนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์ที่กองทัพพม่ายกมาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ (ไพฑูรย์ 

ดอกบัวแก้ว, 2533: ข – ค) จากนั้นมี ค่าวเรื องเชียงแสนแตก เนื้อหากล่าวถึงทหารของเมืองน่านมาตี

เมืองเชียงแสนเมื่อ พ.ศ. 2374 หากถามว่าค าประพันธ์ประเภทค่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อใด ก็ยังไม่สามารถหา

หลักฐานระบุได้แน่นอน แต่สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2300 – 2470 เพราะ

เป็นช่วงที่บ้านเมืองพ้นจากอ านาจการปกครองของพม่า วัฒนธรรมหลายอย่างรวมทั้งวรรณกรรม       

จึงได้รับการฟื้นฟูขึ้น (เสน่หา บุณยรักษ์, 2519: 13)  

ค่าว เป็นชื่อของลักษณะการเรียบเรียงถ้อยค าที่ให้เป็นระเบียบเหมือนห่วงโซ่ คือ มีสัมผัส

คล้องจองกันไป ทางภาคเหนือเรียกเชือกเส้นโต ๆ ว่า ค่าว หรือ เชือกค่าว เพราะลักษณะเป็นค่าวเป็น

เครือต่อเนื่องกัน ค่าวมีลักษณะคล้ายกลอน 8 ของภาคกลางอยู่มาก (มณี พยอมยงค์, 2513: 38) 

นักวิชาการบางท่านได้ให้ความหมายของค าว่า “ค่าว” ไว้ 2 ประการคือ ประการแรก หมายถึง 

เรื่องราวที่แต่งต่อกันอย่างยืดยาว ทางภาคเหนือเรียกเชือกเส้นยาว ๆ โต ๆ ว่า “เชือกค่าว” เพราะมี

ลักษณะเป็นเส้นยาว ๆ ติดต่อกันไป และความหมายประการที่สอง หมายถึง ลักษณะการร้อยกรอง

ถ้อยค าให้รวมกันอย่างมีระเบียบตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการแต่งแห่งค าประพันธ์ประเภทค่าว             

(ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์, 2516: 7) พจนานุกรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง (2533: 218) ได้ให้

ความหมายของ คร่าว หรือ ค่าว ไว้ 3 ความหมาย คือ หมายถึง ชื่อค าประพันธ์ชนิดหนึ่ง หมายถึง 

เชือกใหญ่ขนาดยาว เรียกว่า เชือกค่าว และหมายถึง ข่าว หรือเรื่องราว ค าว่า “ค่าว” แต่โบราณใช้ใน

ความหมายกว้าง หมายถึง ค าประพันธ์ทุกชนิด และหมายถึง เรื่อง เช่นค าว่า “ค่าวธรรม” หรือ 
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“ธรรมค่าว” ก็หมายถึง เรื่องที่อยู่ในธรรม คือวรรณกรรมพุทธศาสนาที่จารลงบนใบลานอาจแต่งด้วย

ร้อยแก้วส านวนเทศน์ หรือ ร่ายก็ได้ ต่อมาค าว่า “ค่าว” มีความหมายแคบลง หมายถึง ค าประพันธ์

ชนิดหนึ่งซึ่งมีก าหนดบังคับจ านวนค า สัมผัส และเสียงวรรณยุกต์ (ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2555: 

27) 

ค่าว เป็นวรรณกรรมล้านนาที่พบได้ทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณ์ ทั้งนี้

ค่าวมีลักษณะคล้ายกับกลอนของภาคกลาง ไม่มีความซับซ้อนเหมือนโคลงจึงท าให้ได้รับความนิยม

แพร่หลายในดินแดนล้านนาร่วมสมัยกับรัตนโกสินทร์ 

ค่าวมีหลายประเภท นักวิชาการหลายท่านได้จ าแนกค่าวออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามโอกาส

ความเหมาะสมของการใช้ค่าว หรือความนิยมในการแต่งค่าว สิงฆะ วรรณสัย (2523: 266) ได้แบ่ง

ประเภทของค่าวตามความนิยมของการใช้ค่าวแต่งเรื่องต่าง ๆ ไว้ 3 ประการ ประการแรกคือ         

ค่าวเรื่อง ใช้แต่งเรื่องชาดกหรือนิทานต่าง ๆ ประการที่สองคือ ค่าวร่ า ใช้แต่งเรื่องที่เกิดขึ้นแปลก ๆ 

เช่น เรื่องน้ าท่วม และประการสุดท้ายคือ ค่าวใช้ ใช้แต่งจดหมายต่าง ๆ คล้ายเพลงยาวของภาคกลาง 

ส่วนประเภทของค่าวที่จ าแนกตามโอกาสการน าไปใช้ ซึ่งสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 2 

(2542: 1065) ได้จ าแนกออกเป็น 4 ประเภทคือ 1.ค่าวก้อม มีลักษณะเป็นส านวนหรือสุภาษิตสั้น ๆ 

มักใช้ประกอบการสนทนา 2.ค่าวใช้ มีลักษณะเป็นจดหมายเขียนโต้ตอบกันระหว่างหนุ่ มสาว            

คล้ายกับเพลงยาวของภาคกลาง 3.ค่าวร่ า ใช้พรรณนาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือสังคม 

เช่น ค่าวร่ าครูบาศรีวิชัย ค่าวร่ าน้ านอง 4.ค่าวซอ ใช้แต่งเรื่องแบบจักร ๆ วงศ ์ๆ เพื่ออ่านและเล่าสู่กัน

ฟังทั่วไป เช่นเดียวกับทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล (2539: 27) ที่ได้จ าแนกประเภทของค่าวออกเป็น 4 

ประเภท คือ 1.ค่าวใช้ หมายถึง ค่าวที่เป็นจดหมายรัก 2.ค่าวร่ า หมายถึง ค่าวที่แต่งเป็นเรื่องราว

ประวัติและค าสอนแล้วน ามาอ่านด้วยลีลาที่เรียกว่า “ร่ า” 3.ค่าวซอ หมายถึง ค่าวที่น าเรื่องจากธรรม

มาแต่งเป็นค่าวและน าไปอ่านด้วยท านองเสนาะที่เรียกว่า “เล่าค่าว” ในงานประชุมชน และ 4.ค าค่าว

ค าเครือ หมายถึง การขับล าน าในตอนไปแอ่วสาว หรือส านวนที่มีลักษณะคล้องจองกัน  

นอกจากนี้ อุดม รุ่งเรืองศรี ได้แบ่งประเภทของค่าวไว้ในพจนานุกรมล้านนา – ไทย               

ฉบับแม่ฟ้าหลวง แบ่งประเภทของค่าวไว้ 6 ชนิด  

1.ค่าวก้อม หมายถึง ค าประพันธ์ประเภทค่าวขนาดสั้น เป็นโวหารกินใจ 
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2.ค่าวใช้ หมายถึง เพลงยาว สารรักที่มีไปมาระหว่างชายหนุ่มและหญิงสาว 

3.ค่าวซอ หรือ ค่าวธรรม หมายถึง บทประพันธ์ที่แต่งด้วยฉันทลักษณ์ค่าว มักเป็นเรื่องชาดก               

มีลักษณะละม้ายกับนิทานค ากลอนประเภทจักร ๆ วงศ ์ๆ  

4.ค่าวปล่อย หมายถึง ค่าวที่เขียนแล้วให้ผู้อื่นอ่านโดยไม่บอกนามผู้แต่งเพ่ือประชดประชันหรือด่า

ผู้อื่นอันเนื่องจากการกระท าที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

5.ค่าวร่ า หมายถึง ค าประพันธ์ประเภทค่าวที่แต่งขึ้นเพ่ือร่ า คือพรรณนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

โดยเฉพาะ เช่น ค่าวร่ าครูบาศรีวิชัย เป็นต้น 

6.ค่าวว้อง หมายถึง ค าประพันธ์ประเภทค่าวขนาดสั้น โดยมักจะมีบทค่าวที่ค าสุดท้ายของค่าว

ส่งไปสัมผัสกับท่อนหัวของค่าวนั้นได้ท าให้สามารถน ามาจ๊อย คือขับเป็นท านองเสนาะเวียนไปมาโดย

ไม่รู้จบ 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีนักวิชาการหลายท่านได้จ าแนกประเภทของค่าวไว้หลายประเภท             

ซึ่งค่าวแต่ละประเภทล้วนมีวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้แตกต่างกันไปตามโอกาสและความเหมาะสม 

วรรณกรรมค่าวประเภทหนึ่งที่น่าสนใจและแตกต่างไปจากค่าวประเภทอ่ืน ๆ ก็คือ ค่าวซอ เนื่องจาก

ค่าวซอมีการแต่งเรื่องให้คล้ายกับชาดก และเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับนิทานจักร  ๆ วงศ์ ๆ ของภาค

กลาง ท าให้ผู้อ่านและผู้ฟังค่าวซอได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน จึงท าให้ค่าวซอได้รับความสนใจ

ในสังคมล้านนา 

2.1.ลักษณะและประเภทของวรรณกรรมค่าวซอ   

ค่าวซอ เป็นค่าวประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากชาวล้านนาหลังจากสมัยที่พระเจ้ากาวิละ

ฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่ หรือประมาณสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ประคอง นิมมานเหมินท์ (อ้างถึงใน รายงาน

การสัมมนาทางวิชาการ วรรณกรรมลานนา เล่ม 2, 2527: 359) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าวรรณกรรมค่าวซอ

เรื่องจักร ๆ วงศ์ ที่แพร่หลายในภาคเหนือเป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นยุคเดียวกับภาคกลางซึ่งวรรณกรรม

จักร ๆ วงศ์ ๆ แพร่หลายเหมือนกัน ในประมาณสมัยรัชกาลที่ 4 ถึง รัชกาลที่ 5 ก็ได้รับอิทธิพลจาก

ภาคกลางเพราะล้านนาเริ่มมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ผู้ที่ริเริ่มน าเอาฉันทลักษณ์ค่าวซอมาใช้ในการ

ประพันธ์กวีนิพนธ์สันนิษฐานน่าจะเป็น พญาโลมาวิสัย กวีในราชส านักล าปาง พญาโลมาวิสัยได้ใช้  

ค่าวซอในการแต่งค่าวซอเรื่องแรกคือค่าวซอเรื่อง หงส์ผาค่า เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2400 จากนั้นจึงมีผู้
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แต่งค่าวซอเรื่อง เจ้าสุวัตรกับนางบัวค่า (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 2, 2542: 920)        

พญาโลมาวิสัยเป็นผู้น าเอาโคลงมาแต่งวรรณกรรมเป็นครั้งสุดท้ายคือเรื่ องหงส์ผาค า และได้น าเอา       

ฉันทลักษณ์ค่าวซอมาแต่งเป็นวรรณกรรมครั้งแรก การน าเอาฉันทลักษณ์ค่าวซอมาแต่งเป็น

วรรณกรรมนั้น ได้เริ่มขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2400 เป็นต้นมา โดยที่พญาโลมาวิสัยได้แต่งค่าวซอเรื่อง

หงส์ผาค่า เป็นเรื่องแรก (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2546: 488) อย่างไรก็ตามค่าวซอเรื่องหงส์ผาค าซึ่งเป็น

ผลงานของพญาโลมาวิสัยนั้นที่เชื่อว่าเป็นค่าวซอเรื่องแรก ปัจจุบันไม่สามารถหาต้นฉบับได้ ดังนั้น          

ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรนางบัวค าจึงน่าจะเป็นค่าวซอที่เก่าแก่ที่สุด เพราะปรากฏต้นฉบับและหลักฐาน

ชัดเจน คือมีอายุประมาณ 200 ปี (เสน่หา บุณยรักษ์ , 2519: 34) ซึ่งสัมพันธ์กับการศึกษาของ

ประคอง นิมมานเหมินท์ ที่กล่าวไว้ว่าค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรนางบัวค านี้บางคนก็เชื่อว่าผู้แต่งคือ            

พญาโลมาวิสัย บางคนก็เชื่อว่าพญาพรหมโวหารเป็นผู้แต่ง พญาโลมาวิสัย เป็นกวีมีชื่อเสียงคนหนึ่งใน

วังหลวงล าปาง เมื่อประมาณ 170 กว่าปีมาแล้ว ตามประวัติของพญาพรหมโวหารระบุว่าพญาพรหม

โวหารเคยเป็นลูกศิษย์พญาโลมาวิสัยในตอนที่พญาพรหมโวหารเข้าไปรับใช้ในวังหลวง ผลงานของ

พญาโลมาวิสัยที่ส าคัญคือ ค่าวซอเรื่องหงส์หิน (หงส์ผาค า) ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถจะหาต้นฉบับได้      

งานอีกชิ้นหนึ่งคือค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรนางบัวค า แต่ฉบับที่ค้นพบก็ไม่ได้บอกผู้แต่ง ด้วยเหตุที่ค่าวซอ

เรื่องเจ้าสุวัตรนางบัวค านี้ยังเป็นงานที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้แต่ง จึงจัดให้เรื่องเจ้าสุวัตรนางบัวค า

อยู่ก่อนงานของพญาพรหมโวหาร (ประคอง นิมมานเหมินท์, 2519: 139)  

ต่อมาเจ้าสุริยวงศ์ แห่งเชียงใหม่ ได้แต่งค่าวซอเรื่องหงส์หินใน พ.ศ. 2424 และตีพิมพ์ในปี 

พ.ศ. 2460 หลังจากนั้นเจ้าสุริยวงศ์ได้เกลาส านวนค่าวซอเรื่องเจ้าหงส์หิน และตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2474 

(อุดม รุ่งเรืองศรี, 2546: 489) ถัดจากนั้นคณะมิชชันนารีชาวอเมริกันขายโรงพิมพ์อักษรล้านนาให้แก่

นายเมืองใจ ชัยนิลพันธ์ ในปี พ.ศ. 2469 นายเมืองใจได้ตีพิมพ์ค่าวซอเรื่องหงส์หินและเรื่องเจ้าสุวัตร 

นางบัวค า เมื่อได้รับความนิยมมากจึงว่าจ้างให้คนแต่งค่าวซอเรื่องต่าง  ๆ แล้วพิมพ์ขายอย่าง

กว้างขวางตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2474 เป็นต้นมา ค่าวซอที่พิมพ์เผยแพร่นั้นเป็น “ค่าวซอเรื่องธัมม์” 

ทั้งสิ้น เพราะเป็นเรื่องการบ าเพ็ญบารมีในชาติต่าง ๆ ของพระโพธิสัตว์ โดยมากมาจากคัมภีร์ซึ่งเป็น

ชาดกนอกนิบาตที่พระใช้เทศน์โปรดชาวบ้านในวันพระ แล้วจึงมีผู้น าเอาชาดกเหล่านั้นมาแต่งขึ้นใหม่ 

โดยใช้ฉันทลักษณ์ค่าวซอ (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 2, 2542: 920) กระทั่งโรงพิมพ์

เจริญเมืองของนายเมืองใจ ชัยนิลพันธ์ เลิกกิจการไป วรรณกรรมค่าวซอได้หายากและค่อย  ๆ              
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สูญหายไป ต่อมาราวปี พ.ศ. 2510 ร้านประเทืองวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบลิขสิทธิ์หนังสือ

ค่าวซอจากโรงพิมพ์เจริญเมืองพิมพ์จ าหน่ายค่าวซอขึ้นมาอีกครั้ง (เสน่หา บุณยรักษ์, 2519: 18)            

แต่พิมพ์ไม่ครบทุกเล่ม และในปี พ.ศ. 2511 ทางร้านประเทืองวิทยาได้พิมพ์ค่าวซอออกมาจ าหน่าย

เป็นภาษาไทยแทนภาษาล้านนา ท าให้ค่าวซอได้แพร่หลายและได้รับความนิยมจากชาวล้านนา   

ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์ (2517) ได้ศึกษาค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร และได้พบว่า นอกเหนือจาก          

ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรและหงส์หินแล้ว ยังปรากฏชื่อค่าวซอที่แต่งขึ้นในช่วงปี พ.ศ.  2474 อีกหลาย

เรื่อง ได้แก่ 1.ค่าวซอเรื่องนกกระจาบ 2.ค่าวซอเรื่องวรรณพราหมณ์ 3.ค่าวซอเรื่องจันทประโชติ       

4.ค่าวซอเรื่องจ าปาสี่ต้น 5.ค่าวซอเรื่องโปราบ่าวหน้อย 6.ค่าวซอเรื่องจันต๊ะฆา 7.ค่าวซอเรื่อง             

แสงเมือง 8.ค่าวซอเรื่องก่ ากาด า 9.ค่าวซอเรื่องก าพร้าบัวตอง 10.ค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค า             

11.ค่าวซอเรื่องอุทธลา (เต่าน้อยอองค า) 12.ค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ 13.ค่าวซอเรื่อง          

ปลาตะเพียน 14.ค่าวซอเรื่องวงศ์สวรรค์ 15.ค่าวซอเรื่องสุทธนู 16.ค่าวซอเรื่องสังข์ทอง (สุวรรณ            

หอยสังข์) 17.ค่าวซอเรื่องสุวรรณหงส์ 18.ค่าวซอเรื่องเตโชยาโม 19.ค่าวซอเรื่องเจ้าสุธน 20.ค่าวซอ

เรื่องช้างโพง (นางผมหอม) 21.ค่าวซอเรื่องมหาวงศ์แตงอ่อน 22.ค่าวซอเรื่องจุจะวรรณะ (สุชวัณณะ)              

ส่วนการศึกษาของเสน่หา บุณยรักษ์ (2519) ได้พบชื่อค่าวซอที่เพ่ิมเติมจากการศึกษาของฉัตรยุพา 

สวัสดิพงษ์ ได้แก่ 1.ค่าวซอเรื่องช้างสะตัน (ช้างงฉัททันต์) 2.ค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอด 3.ค่าวซอเรื่อง

มูลละกิตติ 4.ค่าวซอเรื่องเจ้าโสทะนาและนางปะถะวี 5.ค่าวซอเรื่องชิวหาลิ้นค า และ 6.ค่าวซอเรื่อง

ช้างงาเดียว  

ส าหรับค่าวซอที่ร้านประเทืองวิทยาได้จัดพิมพ์ออกมามีทั้งหมด 20 เรื่อง ได้แก่ 1.ค่าวซอเรื่อง

นกกระจาบ 2.ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร 3.ค่าวซอเรื่องหงส์หิน 4.ค่าวซอเรื่องช้างสะตัน 5.ค่าวซอเรื่อง 

วงศ์สวรรค์ 6.ค่าวซอเรื่องจันต๊ะฆา 7.ค่าวซอเรื่องเจ้าโสทะนาและนางปะถะวี 8.ค่าวซอเรื่องก่ ากาด า 

9.ค่าวซอเรื่องวรรณพราหมณ์ 10.ค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค า 11.ค่าวซอเรื่องอุทธลา            

(เต่าน้อยอองค า) 12.ค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ 13.ค่าวซอเรื่องปลาตะเพียนทอง 14.ค่าวซอ

เรื่องมูลกิตติ 15.ค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอด 16.ค่าวซอเรื่องสุวรรณหอยสังข์ 17.ค่าวซอเรื่องก าพร้า       

บัวตอง 18.ค่าวซอเรื่องช้างงาเดียว 19.ค่าวซอเรื่องชิวหาลิ้นค า 20.ค่าวซอเรื่องช้างโพงนางผมหอม 

(สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม  2, 2542: 921) ต่อมาเมื่อประชาชนนิยมอ่านและฟัง            

ค่าวซอน้อยลง การพิมพ์วรรณกรรมค่าวซอจึงได้ยุติลง 
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ลักษณะของค่าวซอนอกจากจะใช้แต่งเรื่องแบบนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ และชาดกแล้ว ยังพบว่า

ค่าวซอยังใช้ในการแต่งเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  และพรรณนาตามสิ่งที่กวีได้ประสบพบ

เจอด้วย เช่น ค่าวซอเรื่องเจ้าเจ็ดตน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของราชวงศ์      

เจ้าเจ็ดตนซึ่งเป็นราชวงศ์ที่สองต่อจากราชวงศ์มังรายเป็นเจ้าเมืองปกครองดินแดนล้านนาหรือค่าวซอ

นิราศเมืองกอกท่ีมีเนื้อหาเป็นบันทึกเก่ียวกับการไปเที่ยวในกรุงเทพมหานคร  

ค่าวซอที่ใช้แต่งทั้งเรื่องแบบนิทาน ชาดก หรือเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นั้นพบว่า

มีลักษณะร่วมกันคือ ค่าวซอแต่ละเรื่องจะต้องแต่งด้วยบทค่าวหลายร้อยบท หรือแต่ง เป็นตอน ๆ      

ไม่น้อยกว่าสี่ตอน ในแต่ละตอนจะประกอบด้วยบทค่าวมากกว่ายี่สิบบทขึ้นไป ท าให้ค่าวซอเป็นค่าวที่

มีขนาดยาวเมื่อนับจ านวนบทค่าวทุกตอนของค่าวซอรวมกันต้องมีบทค่าวไม่ต่ ากว่าหนึ่งร้อยบท           

ค่าวซอบางเรื่องอาจมีบทค่าวมากกว่าห้าร้อยบทก็ได้ ส่วนลักษณะด้านเนื้อหาของค่าวซอจะมีลักษณะ

ที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ ถ้าเป็นค่าวซอที่เกี่ยวข้องกับนิทาน และชาดก จะมีเนื้อหากล่าวถึงการ

บ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ มีเรื่องราวของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปเข้ามา

เกี่ยวข้อง อีกทั้งมุ่งให้แง่คิดหลักค าสอนทางศาสนาเป็นส าคัญ แต่หากเป็นค่าวซอที่กล่าวถึงเรื่องราว

ทางประวัติศาสตร์ จะมีเนื้อหาที่สัมพันธ์กับบริบทสังคมของล้านนา มีการกล่าวถึงตัวละครและสถานที่

ที่มอียู่จริงในประวัติศาสตร์ ค่าวซอเป็นวรรณกรรมที่ใช้ส าหรับอ่าน หรือขับเป็นท านองที่เรียกว่า “เล่า

ค่าว” ให้กับกลุ่มชาวบ้านฟัง ทั้ งนี้ อุดม รุ่งเรืองศรี (2529: 11) ได้ศึกษาจารีตนิยมในการแต่ง

วรรณกรรมค่าวซอพบว่า วรรณกรรมค่าวซอเป็นวรรณกรรมที่ใช้ส าหรับอ่าน หรือขับเป็นท านอง

เสนาะสู่กันฟัง ในโอกาสการเตรียมงานต่าง ๆ เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช หรือบ้านที่เพ่ิงจัดงานศพ

เสร็จสิ้นไปใหม่ ๆ ซึ่งเจ้าภาพมักจะให้มีการเล่าค่าว โดยเชิญ ผู้มีความรู้ความสามารถในการอ่าน        

ค่าวซอมาอ่านหรือขับเพ่ือสร้างความบันเทิงใจแก่ผู้ที่มาช่วยงานหรือเป็นเพ่ือนกับเจ้าภาพ  

จากการส ารวจค่าวซอเบื้องต้นของผู้วิจัยพบว่า ก่อนที่จะมีการตีพิมพ์ค่าวซอออกมาเป็น

ภาษาไทย ค่าวซอมีเนื้อหาที่สามารถจ าแนกออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ ค่าวซอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคล

ในประวัติศาสตร์ และค่าวซอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนิทานและชาดก 

2.1.1.ค่าวซอเกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์  
 ค่าวซอเกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์ เป็นค่าวซอที่แต่งขึ้นมีเนื้อหาพรรณนาถึง

บุคคลในประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในดินแดนล้านนา มีการอ้างถึงชื่อ
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สถานที่ และบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ เช่น ค่าวซอเจ้าเจ็ดตน มีเนื้อหากล่าวถึงประวัติ

ของราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนซึ่งเป็นต้นเค้าของกษัตริย์เมืองเชียงใหม่หลังจากขับไล่พม่าออกจากเมือง ทั้งนี้

ค่าวซอเจ้าเจ็ดตนได้กล่าวถึงผู้เป็นปฐมราชวงศ์คือพระญาสุลวฤาไชยสงคราม หรือ พระญาไชย

สงคราม (หนานทิพย์ช้าง) แห่งนครล าปาง ต่อมาจนถึงสมัยของพระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนคร

เชียงใหม่พระองค์แรก และล าดับเจ้าเมืองพระองค์ต่อมาคือ พระญาธัมมลังกา พระญาค าฟ่ัน               

พระญาพุทธวงส์ พระเจ้ามโหตรประเทศ (พระญามหาวงศ์) พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงส์ พระเจ้าอินท          

วิชยานนท์ กระทั่งถึงสมัยของเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ท่ี 8 

 กลวิธีในการน าเสนอค่าวซอเกี่ยวกับบันทึกประวัติศาสตร์มักจะแต่งขึ้นเป็น                

ตอน ๆ แต่ละตอนจะมีบทค่าวหลายสิบบท โดยจะเริ่มบทแรกด้วยการกล่าวทักทายผู้ฟังและเชิญชวน

ให้ผู้ฟังติดตามเรื่องราวที่กวีได้น าเสนอ ดังตัวอย่างค่าวซอเจ้าเจ็ดตนว่า 

วันทต ิ  ก่อสร้างร่ าริ  จักจาเงื่อนเหง้า  แต่เค้าเถิงปลาย                                                 

ค่อยฟังเทอะน้อง เพื่อนพ้องทังหลาย ตามปริยาย  เงื่อนลายเค้าเหง้า                                     

ตามอัยยิกา บิตตาแก่เถ้า  บอกส าเนา  กล่าวไว ้

(ถอดความ: ขอกราบวันทาก่อนที่จะเริ่มกล่าวถึงเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ ค่อยพิจารณาฟังเอาเถิดน้องและ

เพื่อนพ้องทั้งหลาย ติดตามเร่ืองราวที่ตายายพ่อแม่แก่เฒ่าได้บอกเล่าสืบทอดต่อมา) 

 เมื่อกล่าวทักทายผู้ฟังแล้วก็จะเริ่มพรรณนาเนื้อหาประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้น มีการอ้างถึงสถานที่ และตัวบุคคลที่มีอยู่จริงตามประวัติศาสตร์ ดังปรากฏในค่าวซอ           

เจ้าเจ็ดตนที่มีการกล่าวถึงชื่อทิพย์จักรท้าว (ทิพย์ช้าง) หรือ พระญาไชยสงคราม กล่าวถึงคลองน้ าตุ๋ย  

ที่ไหลบรรจบกับแม่น้ าแควและแม่น้ าวังในเมืองล าปาง ดังปรากฏในตัวบทว่า 

นามชื่อตน  พระองค์เหง้าไท ้  นามชื่อตั้ง  เติมพันธุ์                   

ทิพพจักรท้าว เจ้ายอดบุญปนั  จักไขนามัง  ชื่อท้าววา่อ้ัน                             

เป็นวเนจร  ท่องเดินผ้ายดัน้  ในแขวงอารัญ  ป่าไม้                                 

อยู่คลองน้ าตุ๋ย ชื่อตั้งว่าไว ้  ไหลรอดจ้ า  แคววัง                             

บ้านท่านอยู่แท ้ เขตห้องเคหัง  ชื่อบ้านหนาดค า  เดินพันธุ์ชื่อตน้ 
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(ถอดความ: นามชื่อพระองค์ผู้เป็นต้นเค้าคือทิพย์จักร เป็นผู้ที่มีบุญ แต่เดิมท่านเป็นพรานป่า อาศัยอยู่บริเวณ

คลองน้ าตุ๋ยซึ่งคลองน้ านี้จะไหลไปบรรจบกับแม่น้ าแควและแม่น้ าวัง เรียกหมู่บ้านแถบนี้ว่าบ้านหนาดค า) 

 หลังจากพรรณนาเนื้อหาแล้วเมื่อใกล้จบตอนจะให้บอกผู้อ่านว่าเรื่องราวยังไม่สิ้นสุด

ขอให้ผู้อ่านได้ติดตามในตอนต่อไป ดังตัวอย่างบทค่าวในค่าวซอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ว่า 

จักเล่าไขปนั เจ้าบัวเพื่อนน้ า  ตั้งแต่นี ่   เดิมมา                                                 

แปงกลอนวาทา บ่เพียงเลี่ยนเกลี้ยง  บ่เหมือนหนึ่งม้า  ตัวเลี่ยนช าเนียน                                     

จักไขส าเนียง สาสน์กลอนบ่เสีย้ง  เท่านี้วาดวางลง  ก่อนแล 

(ถอดความ: จะบอกเล่าเรื่องราวให้แก่เจ้าฟังตั้งแต่ก่อนมา บทกลอนไม่ค่อนราบรื่นเหมือนม้าที่ตัวราบเลี่ยน 

จะได้บอกเรื่องราวที่ยังไม่จบต่อไป ส าหรับบทนี้จบเพียงเท่านี้ก่อน) 

  ค่าวซอเกี่ยวกับบันทึกประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นวรรณกรรมที่มีการบันทึกเหตุการณ์

ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยนั้น ลักษณะส าคัญของค่าวซอบันทึกประวัติศาสตร์อยู่ที่การ

กล่าวถึงบริบททางสังคม โดยอ้างชื่อสถานที่และชื่อของบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ซึ่งใช้ค่าวซอ

บันทึก 

2.1.2.ค่าวซอเกี่ยวกับนิทานและชาดก 
ค่าวซอเกี่ยวกับนิทานและชาดก เป็นค่าวซอที่มีต้นเค้าของเรื่องมาจากนิทานพื้นบ้าน

และชาดกในพุทธศาสนา ค่าวซอที่มีต้นเค้ามาจากนิทานพ้ืนบ้านเป็นค่าวซอที่แต่งขึ้นจากเรื่องเล่าหรือ

นิทานท้องถิ่นของชนชาติไท – ไทย เช่น ค่าวซอเรื่องก่ ากาด า ได้รับอิทธิพลมาจากนิทานเรื่องก่ ากาด า

ที่แพร่หลายในกลุ่มชาวไทยวน ไทเขิน และอีสาน ค่าวซอเรื่องหงส์หิน คล้ายกับนิทานเรื่องสินไซ              

ของลาว ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร คล้ายกับนิทานพ้ืนบ้านของไทยเรื่องโสวัตหรือโสวัตนางประทุมที่ได้รับ

ความนิยมมาตั้งแต่สมัยอยุธยาส่งมาถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการน ามาแต่งเป็น           

กลอนสวด และบทละคร ค่าวซอเรื่องวรรณพราหมณ์ คล้ายกับเรื่องหงส์ยนต์ค ากาพย์ของภาคกลาง 

ค่าวซอเรื่องนกกระจาบ คล้ายกับนิทานเรื่องนกกระจาบในหนังสือนิทานวัดเกาะ และค่าวซอเรื่อง

สุวรรณหอยสังข์ คล้ายกับนิทานเรื่องสังข์ทองของไทย ค่าวซอที่มาจากนิทานพ้ืนบ้านมีลักษณะที่

มุ่งเน้นความบันเทิง โดยเฉพาะการมีความมหัศจรรย์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่อง เช่น การมีของวิเศษ     

การมีเทพเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมไปถึงการมีตัวละครที่หลากหลายทั้งมนุษย์และอมนุษย์ ตัวละคร
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หนึ่งที่มีบทบาทในค่าวซอนิทานก็คือ เจ้าเมือง ซึ่งตัวละครเจ้าเมืองนั้นถือได้ว่าเป็นตัวละครที่มีทั้ง

คุณลักษณะและหน้าที่ที่หลากหลายตามรูปแบบของเจ้าเมืองในนิทานพ้ืนบ้าน อาทิ การมีของวิเศษ 

การมีความสามารถพิเศษ รวมไปถึงการต่อสู้กับพวกอมนุษย์   

ส่วนค่าวซอที่มีต้นเค้ามาจากชาดกนั้น สืบเนื่องจากค่าวซอเป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้น

ตามเนื้อเรื่องจากค่าวธรรมหรือธรรมค่าวซึ่งเป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นตามชาดกพุทธศาสนาที่

แพร่หลายในดินแดนล้านนา เนื้อหาของธรรมค่าวมีลักษณะคล้ายกับชาดกนอกนิบาตคือปัญญาส

ชาดกซึ่งเป็นต้นเค้าที่น ามาแต่งเป็นค่าวธรรมและค่าวซอ เช่น ค่าวซอเรื่องจันต๊ะฆา มาจากเรื่อง        

จันทคาธชาดกในปัญญาสชาดก ค่าวซอเรื่องนกกระจาบ มาจากเรื่องสรรพสิทธิชาดก ค่าวซอเรื่อง       

บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ มาจากเรื่องวรวงสชาดก ค่าวซอเรื่องสุทธนู มาจากเรื่องสุธนุชาดก ค่าวซอเรื่อง

สุวรรณหอยสังข์ มาจากเรื่องสุวรรณสังขชาดก วรรณกรรมค่าวซอที่มีต้นเค้ามาจากชาดกมีลักษณะที่

น่าสนใจ กล่าวคือ ค่าวซอเป็นเรื่องราวการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกับชาดกที่เป็น

วรรณกรรมพุทธศาสนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอเป็นตัวละคร

ส าคัญที่มีคุณลักษณะของพระโพธิสัตว์ตามขนบของวรรณกรรมชาดกด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้ยังมีค่าวซอที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีที่มาจากชาดกหรือนิทานพ้ืนบ้านอีก

จ านวนหนึ่ง เช่น ค่าวซอเรื่องช้างโพงนางผมหอม ค่าวซอเรื่องชิวหาลิ้นค า ค่าวซอเรื่องวงศ์สวรรค์              

ค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค า และค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอด ทั้งนี้ค่าวซอดังกล่าวเป็นค่าวซอที่

แต่งขึ้นใหม่และมีลักษณะเช่นเดียวกับนิทานพ้ืนบ้านที่ได้รับความนิยมในกลุ่มชนชาติไท  – ไทย ที่

มักจะกล่าวถึงอิทธิฤทธิ์วิเศษต่าง ๆ รวมทั้งมีลักษณะเช่นเดียวกับชาดกนอกนิบาตเนื่องจากเป็น

เรื่องราวของการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ นอกจากนี้ผู้แต่งยังได้บอกไว้ว่าเป็นเรื่องธรรมพระเจ้า

หรือเรื่องที่มาจากเรื่องราวของพระพุทธเจ้านั่นเอง   

 

2.2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมค่าวซอที่น ามาศึกษา 
1.ค่าวซอเรื่องก่ ากาด า 

ผู้แต่ง  นายโอ้ต 
  พระญาอจิตตราชเจ้าเมืองพรหมทัตนครมีมเหสี 2 คน มเหสีคนหนึ่งชื่อนางจันทเทวี 
ส่วนมเหสีอีกคนชื่อนางสิงครา ต่อมานางจันทเทวีได้ตั้งครรภ์ นางสิงคราอิจฉาจึงใส่ร้ายนางจันทเทวีว่า
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แอบน ายาพิษใส่ในคนโทน้ าของเจ้าเมืองและเป็นชู้กับคนเลี้ยงม้า เจ้าเมืองหลงเชื่อจึงไล่นางจันทเทวี
ออกจากเมือง นางจันทเทวีมาอาศัยอยู่กับตายายและให้ก าเนิดบุตรชาย บุตรของนางจันทเทวี             
มีผิวกายสีด าจึงได้ชื่อว่าก่ ากาด า เสนาได้น าข่าวการให้ก าเนิดบุตรชายของนางจันทเทวีทูลเจ้าเมืองว่า
บุตรของนางมีผิวกายสีด าซึ่งน่าจะไม่ใช่บุตรของเจ้าเมืองแน่นอน เมื่อเจ้าเมืองได้ฟังก็โกรธและสั่งให้
ทหารน าตัวสองแม่ลูกมัดลอยแพไหลไปตามน้ า แพของสองแม่ลูกถูกพายุซัดท าให้พลัดพรากจากกัน 
แพนางจันทเทวีได้ลอยไปถึงเมืองมิถิลาและนางได้ไปอาศัยอยู่กับสองตายาย ส่วนแพของก่ ากาด า          
ไปติดอยู่ที่นอกเมืองพาราณสี ก่ ากาด าไปเป็นคนรับใช้ของย่าปักขิกาผู้ดูแลสวนนางเทพกัญญา              
ธิดาองค์ที่ 7 ของเจ้าเมืองพาราณสี ในขณะนั้นพระอินทร์ได้ให้เทพธิดามาก าเนิดในผลงิ้วในอุทยาน
ของนางเทพกัญญา เจ้าเมืองพาราณสีจึงรับมาเป็นลูกคนที่  8 และตั้งชื่อให้ว่านางพิมพา หรือ      
พิมพาขะนุ่นงิ้ว ทั้งนางเทพกัญญาและนางพิมพาอาศัยอยู่ในปราสาทหลังเดียวกัน วันหนึ่งก่ ากาด า        
ได้แอบขึ้นไปที่ปราสาทของนางทั้งสองและถอดเสื้อทิพย์ที่คลุมกายออกท าให้มีผิวรูปทอง เมื่อนางทั้ง
สองเห็นจึงหลงรักก่ ากาด า ต่อมาเจ้าเมืองพาราณสีจะให้นางพิมพามีคู่ครองจึงประกาศให้ชายจาก
เมือง 101 เมืองเดินทางมาให้นางพิมพาเลือกคู่ นางพิมพาถามค าถามแก่ชายทั้งหลายแต่ไม่มีใครตอบ
ค าถามได้ แต่ก่ ากาด าสามารถตอบค าถามได้ทุกข้อ เจ้าเมืองจึงยกนางพิมพาให้ก่ ากาด า ประชาชน            
ในเมืองต่างไม่พอใจที่จะให้ก่ ากาด าครองเมือง ก่ ากาด าจึงเดินเข้าป่าและให้เทพช่วยสร้างพลโยธา         
ให้เทพได้อุ้มนางจันทเทวีมารดาของก่ ากาด ากลับมาหาก่ ากาด าด้วย เมื่อก่ ากาด ามีไพร่พลจึงยกไป
เมืองพาราณสี ประชาชนต่างยอมรับ เจ้าเมืองพาราณสีก็ยกเมืองพร้อมจัดงานอภิเษกสมรสระหว่าง  
ก่ ากาด ากับนางพิมพาและนางเทพกัญญาและตั้งชื่อให้ก่ ากาด าใหม่ว่า บัณฑิตราชา เมื่อได้ครองเมือง
แล้ว บัณฑิตราชาและมารดาได้เดินทางไปยังเมืองพรหมทัต พระญาอจิตตราชรู้ว่าตนกระท าในสิ่งไม่ดี
ต่อทั้งสองจึงจัดขบวนออกมาต้อนรับสองแม่ลูก จากนั้นบัณฑิตราชาจึงได้กลับไปครองราชย์ที่เมือง
พาราณสีพร้อมกับมเหสีทั้งสองคือนางพิมพาและนางเทพกัญญาต่อไป 
ตัวละครเจ้าเมืองในเรื่องได้แก่  
เจ้าเมืองพรหมทัต   1.พระญาอจิตตราช  
เจ้าเมืองเมืองพาราณสี  1.พระญาพาราณสี  

2.บัณฑิตราชา (ก่ ากาด า) 
 

2.ค่าวซอเรื่องจันต๊ะฆา 
ผู้แต่ง อ้ายไชยเมืองเลน 

  ในเมืองจ าปานครมีครอบครัวหนึ่งยากจนได้ให้ก าเนิดบุตรชาย 2 คน บุตรคนแรก

คลอดในขณะที่เกิดสุริยุปราคาจึงชื่อว่า สุริยฆาต ส่วนบุตรคนที่สองคลอดในขณะที่เกิดจันทรุปราคา 
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จึงชื่อว่า จันทฆาต ครั้งหนึ่งในเมืองเกิดความกันดาร เด็กชายทั้งสองจับปูมาได้ 4 ตัว และตั้งใจจะจี่ 

(ปิ้ง) กินในครอบครัวคนละตัว แต่จันทฆาตได้ร้องขอกินคนเดียวจนหมด พ่อแม่ไม่พอใจจึงไล่บุตรทั้ง

สองคนออกจากบ้านไป พระอินทร์เห็นกุมารทั้ง 2 คนล าบากจึงเนรมิตตนกับเทพบุตรเนรมิตเป็น

พังพอนกับงูมากัดกัน เมื่อฝ่ายงูตายพังพอนจึงไปหายาที่เป็นเปลือกไม้มาชุบชีวิตให้ เมื่อกุมารทั้งสอง

เห็นจึงได้น าน าเปลือกไม้นั้นติดตัวเพ่ือไปชุบชีวิตคนและสัตว์ต่อไป สุริยฆาตได้ชุบชีวิตนางสุชาติสาธิดา

ของพระญาธัมมสุคตราชเจ้าเมืองกาสี เจ้าเมืองจึงยกธิดาและเมืองให้กับสุริยฆาต ส่วนจันทฆาตได้ชุบ

ชีวิตนางเทวธิสังกาธิดาของพระญาพรหมจักกวัติเจ้าเมืองอินทปัฏฐนคร เจ้าเมืองจึงยกธิดาและเมือง

ให้กับจันทฆาต ต่อมาจันทฆาตได้ช่วยลูกสาว 3 คนของเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสังกัสสนคร เศรษฐีจึงยก

ลูกสาวทั้งสามให้จันทฆาต จากนั้นจันทฆาตได้ช่วยเหลือนางพรหมจารีธิดาของพระญาธัมมขันติแห่ง

เมืองอนุราช เจ้าเมืองอนุราชได้ยกเมืองอนุราชส่วนหนึ่งให้จันทฆาต พระญาธัมมขันติแห่งเมืองอนุราช

และจันทฆาตได้ยกทัพไปปราบเมืองอนุมัตตินครและยกเมืองอนุมัตตินครส่วนหนึ่งให้จันทฆาต

ปกครอง ส่วนอีกส่วนหนึ่งให้นางพรหมจารีปกครองเมืองอนุราชต่อจากบิดา จากนั้นจันทฆาตได้

ช่วยเหลือนางอุตตมธานีธิดาของพระญาคันธรัฏฐะแห่งเมืองคันธรัฏฐนครและได้อภิเษกกับนาง ต่อมา

จันทฆาตมีโอรสกับนางอุตตมธานีชื่อทุคคตขัตติยวงศากุมาร เมื่อทุคคตขัตติยวงศาโตขึ้นจันทฆาตก็ได้

ยกราชสมบ้านเมืองทั้งหมดให้ปกครองต่อไป 

ตัวละครเจ้าเมืองในเรื่องได้แก่  
เมืองกาส ี  1.พระญาธัมมสุคตราช  

2.สุริยฆาต  
เมืองอินทปัฏฐนคร  1.พระญาพรหมจักกวัติ 

2.จันทฆาต  
เมืองอนุราช   1.พระญาธัมมขันติ  

2.จันทฆาต  
เมืองอนุมัติตินคร  1.พระญาสุทัสสจักกกุมาร 

2.จันทฆาต  
เมืองคันธรัฏฐนคร 1.พระญาคันธรัฏฐะ 

2.จันทฆาต  
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3.ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร 
ผู้แต่ง  ไม่ปรากฏชื่อ  

  ในเมืองพาราณสีมีเจ้าเมืองชื่อพระญาอาทิตย์ พระญาอาทิตย์มีมเหสีชื่อนางจันทเทวี 

พระญาอาทิตย์ให้นางจันทเทวีรักษาศีลและท าบุญเพ่ือเป็นการขอบุตร พระอินทร์จึงอัญเชิญ          

พระโพธิสัตว์มาปฏิสนธิในครรภ์ของนางจันทเทวี นางจันทเทวีได้ให้ก าเนิดบุตรพร้อมกับตั้งชื่อว่า         

เจ้าสุวัตร เมื่อเจ้าสุวัตรอายุได้ 16 ปี พระราชบิดาได้จัดหาชายาให้แต่เจ้าสุวัตรก็ยังไม่พอใจผู้ใด ในป่า

หิมวันต์มีฤาษีตนหนึ่งบ าเพ็ญตบะ วันหนึ่งได้เห็นดอกบัวในสระโบกขรณีมีขนาดใหญ่และสั่นไหวจึงได้

คลี่ออกดูก็พบทารกหญิงคนหนึ่งอยู่ภายในดอกบัวนั้น ฤาษีจึงได้น าทารกหญิงไปเลี้ยงพร้อมกับตั้งชื่อ

ให้ว่า นางบัวค า วันหนึ่งนางบัวค าได้ร้อยมาลัยแล้วให้มาลัยลอยไปกับสายน้ า ปรากฏว่ามาลัยของ           

นางบัวค าได้ไหลทวนกระแสน้ าไปถึงเมืองของเจ้าสุวัตร เจ้าสุวัตรจึงได้ขี่ม้ากัณฐักออกตามหาเจ้าของ

พวงมาลัย กระทั่งทั้งสองได้พบกันและรักใคร่กัน วันหนึ่งม้ากัณฐักได้ออกไปหาอาหารและถูกพญา

ยักษ์เวรามติจับขังไว้ในคอกเหล็ก ส่วนเจ้าสุวัตรกับนางบัวค าได้เข้าป่าไปหาอาหารเช่นกัน พรานป่า

คนหนึ่งเห็นเจ้าสุวัตรกับนางบัวค าจึงเกิดความพอใจในตัวของนางบัวค า พรานป่าจึงใช้ธนูยิงเจ้าสุวัตร

แล้วน าตัวนางบัวค าไป นางบัวค าเสียใจและวางแผนฆ่าพรานป่าโดยท าทีนวดให้พรานป่า เมื่อพรานป่า

เคลิ้มหลับไปนางบัวค าจึงใช้มีดฆ่าพรานป่าจนตาย ฝ่ายฤาษีเห็นว่าทั้งสองยังไม่กลับมาจึงออกตามหา

และพบว่าเจ้าสุวัตรถูกท าร้ายจึงได้ชุบชีวิต และมอบดาบสรีกัญไชย ธนูวิเศษ น้ ามนต์ และสอน

คาถาอาคมแก่เจ้าสุวัตร เจ้าสุวัตรได้ออกตามหานางบัวค า ในระหว่างที่ออกตามหานางบัวค านั้น          

เจ้าสุวัตรก็ได้ชายาอีกจ านวนมาก ได้แก่ นางสมุทชา ซึ่งเป็นผีเงือก นางสิวดี และ นางสุกกะรัก ซึ่งเป็น

บริวารของพญายักษ์เวรามติ นางสุคันธา ธิดาของพญานาค และนางกินรี ฝ่ายนางบัวค าได้รับความ

ช่วยเหลือจากพระญาจ าปาเจ้าเมืองจ าปา พระญาจ าปาได้รับนางบัวค าเป็นบุญบุญธรรม นางบัวค าได้

สร้างศาลาแล้วเขียนประวัติตนกับเจ้าสุวัตร เมื่อเจ้าสุวัตรมาถึงเมืองจ าปาได้พบกับนางบัวค า และพา

นางบัวค ากลับไปเมืองพาราณสี 

ตัวละครเจ้าเมืองในเรื่องได้แก่  
เมืองพาราณสี   1.พระญาอาทิตย์   

2.เจ้าสุวัตร  
เมืองจ าปา  3.พระญาจ าปา  
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4.ค่าวซอเรื่องช้างโพงนางผมหอม 
ผู้แต่ง  ไม่ปรากฏชื่อ 

  พระญาพรหมทัตเจ้าเมืองสรีรัตนา (สะหลีรัตนา) มีพระธิดาชื่อนางสีดา เมื่อนางสีดา

อายุได้ 16 ปี นางได้ไปเที่ยวชมป่าและพลัดหลงกับบรรดาพ่ีเลี้ยง นางสีดาได้ดื่มน้ าจากรอยเท้าช้างซึ่ง

เป็นน้ าปัสสาวะของช้าง เมื่อนางสีดากลับมาถึงเมือง นางก็ตั้งครรภ์และให้ก าเนิดธิดาชื่อนางผมหอม 

พออีกสองเดือนต่อมานางสีดาก็ตั้งครรภ์และให้ก าเนิดธิดาคนที่สองตั้งชื่อให้ว่านางแปงสี นางผมหอม

กับนางแปงสีถามมารดาของตนว่าตนเป็นลูกของใคร นางสีดาจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ธิดาทั้งสองฟัง

ว่านางทั้งสองเป็นลูกของช้าง นางผมหอมและนางแปงสีออกตามหาพ่อตนจนพบช้างผู้เป็นพ่อ ช้างได้

ให้นางทั้งสองขึ้นขี่บนหลัง นางทั้งสองอธิษฐานว่าหากตนเป็นลูกของช้างจริงก็ขออย่าได้มีอันตราย 

ปรากฏว่านางแปงสีไม่ใช่ลูกของช้างจึงพลัดตกจากหลังช้างเสียชีวิต ส่วนนางผมหอมได้อาศัยอยู่กับ

ช้างในอุโมงค์ที่พ่อช้างสร้างให้ กระทั่งนางผมหอมอายุได้ 16 ปี นางได้น าผมหอมของนางใส่ในผอบ

แล้วอธิษฐานให้ได้เนื้อคู่ จากนั้นก็ลอยผอบไปในแม่น้ า ผมหอมของนางได้ลอยไปถึงเมืองหล้าน้ า           

เจ้าเมืองหล้าน้ ามีโอรสชื่อว่าสิทธิกุมาร เมื่อสิทธิกุมารได้เห็นผอบที่มีผมหอมอยู่ข้างในจึงได้ออกตามหา

เจ้าของผมหอมนั้นจนได้พบกับนางผมหอม ทั้งสองก็รักกันและมีบุตรด้วยกันสองคนชื่อสีลา และ

สุชาดา ต่อมาสิทธิกุมาร นางผมหอมและลูกได้หนีจากช้างโพงเพ่ือไปยังเมืองหล้าน้ า ระหว่างทางผีโพง

ได้ลากนางผมหอมลงน้ าแล้วปลอมตัวเป็นนางผมหอม สิทธิกุมารรู้ว่าไม่ใช่นางผมหอมจึงยกทัพไปรับ

นางผมหอมและให้เพชฌฆาตฆ่านางผีโพง สุดท้ายสิทธิกุมารได้พบกับนางผมหอม แล้วทั้งสี่คนก็มาอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุขในเมืองหล้าน้ า 

ตัวละครเจ้าเมืองในเรื่องได้แก่   
เมืองสรีรัตนา   1.พระญาพรหมทัต  
เมืองหล้าน้ า   1.พระญาหล้าน้ า  

2.สิทธิกุมาร  
 

5.ค่าวซอเรื่องชิวหาลิ้นค า  
ผู้แต่ง  ไม่ปรากฏชื่อ 

  พระญาผัสสวดี เจ้าเมืองโสทราชคหะ มีมเหสีชื่อนางจันทเทวี มีบุตรซึ่ งเป็น         

พระโพธิสัตว์มาจุติชื่อสุวรรณชิวหาหรือชิวหาลิ้นค า เมื่อชิวหาลิ้นค าอายุได้ 16 ปี ได้ครองเมืองต่อจาก
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บิดา ชิวหาลิ้นค ามีสหายชื่อบุตตมารซึ่งเป็นลูกชายเศรษฐี บุตตมารคิดจะเอาชนะและแย่งชิงเมืองจาก

ชิวหาลิ้นค า บุตตมารจึงไปร่ าเรียนวิชาที่เมืองตักศิลาและได้พบกับวิชาธรทั้งสองจึงได้มาเป็นเพ่ือนกัน 

เทพประจ าเมืองเห็นว่าชิวหาลิ้นค าไม่มีวิชาอาคมจึงอุ้มชิวหาลิ้นค าไปอยู่กับธิดาฤาษีในป่าหิมพานต์ 

ต่อมาเมืองโสทราชคหะมียักษ์มาจับกินพระญาผัสสาวดี นางจันทเทวีเห็นจึงวิ่งหนีไปอยู่กับตายาย 

บุตตมารได้ทีจึงตั้งตนขึ้นเป็นเจ้าเมืองโสทราชคหะ ชิวหาลิ้นค าร่ าเรียนวิชาอาคมกับฤาษีและได้นาง         

วิมาลาธิดาของฤาษีเป็นชายา ชิวหาลิ้นค าและนางวิมาลากลับไปยังเมืองโสทราชคหะ ระหว่างทางนาง

กินรีได้ลักพาตัวชิวหาลิ้นค าไปเป็นสามี ส่วนนางวิมาลาก็ไปอยู่กับเทพารักษ์ในถ้ า ชิวหาลิ้นค าเดินทาง

ไปถึงยังเมืองของตนและพบกระดูกบิดาจึงชุบชีวิตบิดาขึ้นมา จากนั้นก็ไปตามหามารดา ชิวหาลิ้นค า

พบมารดาและต้องการตอบแทนบุญคุณตายายจึงแปลงกายเป็นไก่แก้วให้น าไปขายให้แก่เศรษฐี   

ชิวหาลิ้นค าจึงได้พบกับนางจันทเกสรลูกสาวของเศรษฐีและได้นางเป็นชายา วันต่อมาชิวหาลิ้นค าได้

แปลงกายเป็นนกสาลิกาให้ยายน าไปขาย นางกลีบสมุทรได้ซื้อเอาไว้ ต่อมาชิวหาลิ้นค าก็ได้แปลงกาย

เป็นปลา นางวรรณค าฟูธิดาของท้าวพาราณสีได้ไปพบปลาจึงน าไปใส่ผอบทองเอาไว้ ชิวหาลิ้นค าได้

พบกันนางวรรณค าฟูและได้นางวรรณค าฟูและนางกลีบสมุทรเป็นชายา เมื่อท้าวพาราณสีทราบว่านาง

วรรณค าฟูอยู่กับเจ้าชิวหาลิ้นค าก็โกรธหนัก จึงไปเชิญบุตตะมานมาปราบเจ้าชิวหาลิ้นค า ชิวหาลิ้นค า

ได้ปราบบุตตมารและยักษ์ล้มตายเป็นจ านวนมาก เสนาจึงพร้อมใจกันเชิญชิวหาลิ้นค า พระญาผัสสวดี 

นางจันทเทวีและชายาทุกคนของชิวหาลิ้นค าเข้าเมือง แล้วอภิเษกชิวหาลิ้นค าเป็นเจ้าเมืองครองเมือง

โสทราชคหะสืบต่อไป 

ตัวละครเจ้าเมืองในเรื่องได้แก่   
เมืองโสทราชคหะ 1.พระญาผัสสวดี  

2.ชิวหาลิ้นค า  
 

6.ค่าวซอเรื่องนกกระจาบ 
ผู้แต่ง  ไม่ปรากฏชื่อ 

  พระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นนกกระจาบ วันหนึ่งนกตัวผู้ได้ออกไปหา

อาหารและถูกดอกบัวหุบขังไว้ และในค่ านั้นเกิดไฟไหม้ในป่าลามมาถึงรังนก แม่นกไม่สามารถพาลูก

นกหนีได้ท าให้ลูกนกตาย เมื่อนกตัวผู้กลับมาถึงรังในตอนเช้าและได้เล่าความจริงให้นกตัวเมียฟัง          

นกตัวเมียก็เคียดแค้นจึงอธิษฐานว่าจะไม่ขอพูดกับชายใดอีก แล้วจึงบินเข้ากองไฟตาย นกตัวผู้ก็
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อธิษฐานขอให้ได้ครองคู่กับนางทุกชาติไปแล้วบินเข้ากองไฟตาม นกตัวผู้ได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีชื่อว่ า

สรรพสิทธิ ฝ่ายนกตัวเมียเกิดเป็นธิดาของพระญาพรหมทัต เจ้าเมืองพาราณสี ชื่อนางทิพไกสร         

เมื่อนางทิพไกสรเจริญวัยขึ้นก็มีสิริโฉมงดงาม แต่นางไม่ยอมพูดกับชายใด พระญาพรหมทัตจึง

ประกาศจะยกนางให้แก่ชายที่สามารถท าให้นางพูดได้ ฝ่ายเจ้าสรรพสิทธิได้ไปร่ าเรียนกับพระฤาษีจน

ส าเร็จวิชาอาคมต่าง ๆ โดยเฉพาะวิชาถอดจิต เมื่อสรรพสิทธิทราบข่าวประกาศของเจ้าเมืองจึงอาสา

จะเป็นคนท าให้นางทิพไกสรพูด สรรพสิทธิได้ถอดจิตพ่ีเลี้ยงของตนไปด้วย เมื่อไปถึงห้องนางทิพไกสร

เจ้าสรรพสิทธิได้เอาจิตของพ่ีเลี้ยงใส่ไว้ในที่ต่าง ๆ ได้แก่ ประตู โคมไฟ พาน ผ้าม่าน ในห้องของนาง

ทิพไกสร แล้วเล่านิทานเรื่องต่าง ๆ ให้พี่เลี้ยงที่ถอดจิตอยู่ในสิ่งต่าง ๆ ออกความเห็น เมื่อพ่ีเลี้ยงที่ถอด

จิตไว้ในสิ่งต่าง ๆ ออกความเห็นแล้ว นางทิพไกสรก็แย้งในความเห็นทุกครั้ง ท าให้เสนาทหารรวมถึง

แม่ของนางทิพไกสรที่แอบฟังอยู่ทราบว่านางทิพไกสรยอมพูดคุยด้วยกับเจ้าสรรพสิทธิ์ แล้วทูลให้

พระญาพรหมทัตทราบ พระญาพรหมทัตจึงยกนางทิพไกสรให้และให้สรรพสิทธิขึ้นครองเมือง             

พาราณสีต่อไป 

ตัวละครเจ้าเมืองในเรื่องได้แก่  
เมืองพาราณสี   1.พระญาพรหมทัต 

2.เจ้าสรรพสิทธิ  
 

7.ค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ 
ผู้แต่ง  ไม่ปรากฏชื่อ 

  ในเมืองจ าปามีเจ้าเมืองชื่อกาลัย มีราชเทวีสององค์ชื่อนางจันทา และนางกาไว        

นางจันทามีโอรสสององค์ชื่อสุริยา และบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ ส่วนนางกาไวมีโอรสหนึ่งองค์ชื่อ         

ไชยะทัต มีนิสัยก้าวร้าว เมื่อสุริยาอายุได้สิบหกปีพระญากาลัยตั้งใจจะให้สืบราชสมบัติแทน เมื่อนาง

กาไวทราบจึงโกรธแค้นที่พระญากาลัยไม่ยกราชสมบัติให้ลูกตน นางกาไวจึงให้บิดาท าเสน่ห์ให้พระญา

กาลัยหลงใหล และใส่ความว่าสองพ่ีน้องโอรสของนางจันทาจะข่มขืนตน พระญากาลัยจึงสั่งประหาร

สองพ่ีน้อง ฝ่ายนางจันทาน าทองค าติดสินบนทหารเพ่ือให้ปล่อยตัวสองพ่ีน้องไป ทั้งสองพ่ีน้องได้

เดินทางไปถึงเมืองปัญจรานครซึ่งไม่มีเจ้าเมืองปกครองเพราะเจ้าเมืองได้เสียชีวิตลงเหลือแต่ราชธิดา

เจ้าเมืองชื่อนางปทุมมา ทหารเสนาในเมืองปัญจราจึงได้แต่งราชรถเพ่ือหาผู้มีบุญมาปกครองเมือง    

ราชรถได้ไปหยุดที่ศาลาที่สองพ่ีน้องนอนพัก เทวดาบันดาลให้บัวระวงศ์หลับสนิท เสนาจึงอุ้มสุริยาไป



  49 

อภิเษกกับนางปทุมมาแล้วครองเมืองปัญจรานคร ส่วนบัวระวงศ์ตื่นมาไม่พบพ่ีชายของตนก็ออก

เดินทางต่อไปถึงเมืองพาราณสีและไปขออยู่กับตายาย ในคืนหนึ่งบัวระวงศ์ได้ใช้แสงจากแก้ววิเศษที่

แม่ให้มาส่องดูอาหาร เมื่อตายายเห็นจึงไปบอกเศรษฐี เศรษฐีจึงรีบมาดูและแสร้งว่าบัวระวงศ์ขโมย

แก้ววิเศษของตนไป บัวระวงศ์จึงถูกจับขังไว้ ลูกสาวของเศรษฐีชื่อนางฆารวีได้พบกับบัวระวงศ์ทั้งสอง

ได้รักใคร่กัน วันหนึ่งเศรษฐีแต่งส าเภาไปค้าขายที่เมืองสุวรรณพรหมา นางฆารวีจึงขอให้เศรษฐีน าตัว

บัวระวงศ์ไปด้วย เมื่อเดินทางถึงเมืองสุวรรณพรหมาซึ่งในตอนนั้นมียักษ์จับกินชาวเมืองวันละคน 

เศรษฐีจึงน าตัวบัวระวงศ์ไปถวายพระราชาคือพระญาสุทธราชเพ่ือให้เป็นอาหารยักษ์ พระญาสุทธราช

เห็นว่าบัวระวงศ์ไม่ใช่โจรและทราบความจริงว่าเศรษฐีแย่งแก้ววิเศษของบัวระวงศ์ไป บัวระวงศ์อาสา

ปราบยักษ์ เจ้าเมืองจึงมอบลูกสาวชื่อนางปทุมมาและให้ครองเมือง จากนั้นบัวระวงศ์ก็รับนางฆารวี  

มาอยู่ด้วย วันหนึ่งบัวระวงศ์คิดถึงสุริยาพ่ีชายของตนจึงได้ไปหาพ่ีชายของตนที่เมืองปัญจรานคร        

เมื่อทั้งสองได้พบกันจึงได้ชวนกันกลับไปยังเมืองจ าปา พระญากาลัยเมื่อทราบความจริงทั้งหมดจึงเชิญ

นางจันทากลับคืนนครและให้บัวระวงศ์ครองเมืองจ าปา 

ตัวละครเจ้าเมืองในเรื่องได้แก่  
เมืองจ าปา   1.พระญากาลัย  

2.บัวระวงศ์  
เมืองปัญจรานคร  1.เจ้าสุริยา  
เมอืงสุวรรณพรหมา  1.พระญาสุทธราช  
เมืองพาราณสี    1.พระญาพาราณสี  
 

8.ค่าวซอเรื่องวงศ์สวรรค์ 
ผู้แต่ง อ้ายไชยเมืองเลน 

  พระญาพรหมทัตครองเมืองเหมราช มีมเหสีชื่อนางอ าพร มีโอรสชื่อวงศ์สวรรค์         

เมื่อวงศ์สวรรค์อายุได้ 10 ปี ได้แอบขี่หงส์ยนต์ของบิดาไปดูกระต่ายในดวงจันทร์แต่ถูกลมพัดท าให้ตก

ลงมาและเสียชีวิต พระอินทร์ได้ชุบชีวิตและมอบสายเพชรแก่วงศ์สวรรค์ วงศ์สวรรค์เดินทางไปในถ้ า

แห่งหนึ่งและพบกับฤาษี ฤาษีได้สอนวิชาอาคมและมอบดาบทิพย์แก่วงศ์สวรรค์ จากนั้นวงศ์สวรรค์ได้

อาบน้ าในบ่อทิพย์ซึ่งเป็นบ่อน้ าทิพย์ที่พระพรหมฝากให้แก่ฤาษี เมื่อวงศ์สวรรค์อาบน้ าจากบ่อน้ าทิพย์

แล้วท าให้วงศ์สวรรค์เหาะได้ กล่าวถึงฤาษีตนหนึ่งชื่อสมมิตรได้เลี้ยงดูเด็กหญิงคนหนึ่งที่เกิดจาก
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ดอกจันทน์และตั้งชื่อว่านางระษีทอน เมื่อนางระษีทอนเจริญวัยขึ้น ฤาษีได้ประกาศให้ชายหนุ่ม

ทั้งหลายมาให้นางระษีทอนเลือกคู่ ฤาษีให้ชายทั้งหลายยกไม้เท้าหากชายใดยกไม้เท้าขึ้นก็จะได้เป็น

คู่ครองของนางระษีทอน วงศ์สวรรค์แปลงกายเป็นคนแก่มายกไม้เท้าขึ้นและได้เป็นคู่ครองของนาง

ระษีทอน วงศ์สวรรค์ต้องการกลับไปเมืองเหมราชจึงชวนนางระษีทอนไปด้วย ทั้งสองได้นอนพักในที่

แห่งหนึ่งระหว่างนั้นมีพินธุมารยักษ์ได้จับนางระษีทอนไป ทั้งสองได้พลัดพรากกัน ต่อมานางระษีทอน

สามารถสังหารยักษ์พินธุมารและพระอินทร์ได้มอบแหวนให้  เมื่อนางระษีทอนสวมแหวนก็จะ

กลายเป็นชายชื่อจักรธนูสิงห์และออกตามหาวงศ์สวรรค์ ส่วนวงศ์สวรรค์ก็ออกตามหานางระษีทอนไป

ถึงเมืองจันทบุรี พระญาสุริยวงศ์เจ้าเมืองจันทบุรีมีโอรสชื่อจันทวาด จันทวาดได้ขอติดตามวงศ์สวรรค์

ตามหานางระษีทอนด้วย นางระษีทอนเมื่อตามหาวงศ์สวรรค์ไม่พบก็น้อยใจและหนีไปบวช              

เมื่อวงศ์สวรรค์ทราบว่านางระษีทอนบวชจึงไปอ้อนวอนขอให้นางออกจากอาศรม นางระษีทอนจึง

ออกจากอาศรมและเดินทางกลับไปครองเมืองเหมราช ฝ่ายจันทวาดได้นางรัตนา ธิดาพระญาวงศ์

อาทิตย ์เจ้าเมืองโยนก เป็นชายาและกลับไปครองเมืองจันทบุรี 

ตัวละครเจ้าเมืองในเรื่องได้แก่  
เมืองเหมราช   1.พระญาพรหมทัต  

2.วงศ์สวรรค์  
เมืองจันทบุรี   1.พระญาสุริยวงศ์                        

2.จันทวาด  
เมืองโยนก  1.พระญาวงศ์อาทิตย์  
 

9.ค่าวซอเรื่องวรรณพราหมณ์ 
ผู้แต่ง  น้อยอ้าย 

  เมืองปัญจาลนครมีเจ้าเมืองชื่อพระญาพรหมทัต พระองค์มีมเหสีชื่อยสวดี และมีธิดา

รูปงามชื่อนางพิมพา พระญาพรหมทัตรักและหวงนางพิมพามากจึงได้สร้างปราสาทเสาเดียวให้นางอยู่

กับคนรับใช้ พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นเนื้อคู่ของนางพิมพาเกิดในตระกูลพราหมณ์ บิดามารดาได้ตั้งชื่อให้ว่า 

วรรณพราหมณ์ วรรณพราหมณ์เป็นผู้ที่มีปัญญาและเฉลียวฉลาด วันหนึ่งวรรณพราหมณ์ได้เข้าป่าเพ่ือ

ไปสร้างหงส์ยนต์ เมื่อสร้างหงส์ยนต์เสร็จจึงได้ขี่หงส์ยนต์บินไปหานางพิมพาและอยู่ร่วมรักกับนาง

พิมพาจนนางพิมพาตั้งครรภ์ เมื่อพระญาพรหมทัตทราบจึงสั่งให้ทหารประหารชีวิตวรรณพราหมณ์ 
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ขณะน าตัววรรณพราหมณ์ไปประหารชีวิต วรรณพราหมณ์ขออนุญาตไปหาหงส์ของตน จากนั้น

วรรณพราหมณ์จึงได้ขี่หงส์บินหนีไปพร้อมกับนางพิมพา ขณะที่ขี่หงส์ยนต์บินนั้นนางพิมพาเกิดเจ็บ

ท้องคลอด วรรณพราหมณ์จึงขี่หงส์เข้าไปขอไฟจากพ่อค้าส าเภาแต่ไฟก็มาไหม้สายบังคับหงส์ยนต์          

ท าให้วรรณพราหมณ์และนางพิมพาต้องพลัดพรากกัน นางพิมพาคลอดบุตรและน าสไบท าเปลผูกกับ

กิ่งไม้ให้บุตรนอน จากนั้นนางก็ออกตามหาสามี ครั้งนั้นพระญาโพธิสารแห่งเมืองกาสีได้เสด็จประพาส

ป่าและได้พบกับเด็กอยู่ล าพังจึงรับไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมและตั้งชื่อให้ว่าสุวัณณา ส่วนนางพิมพาเมื่อ

พลัดพรากจากบุตรจึงไปอาศัยอยู่กับตายายนอกเมืองกาสี เมื่อสุวัณณาอายุได้ 16 ปี พระญาโพธิสาร

ได้ราชาภิเษกให้ครองเมืองกาสีและได้ประกาศหานางในเมืองให้สุวัณณราชาเลือกเป็นมเหสี             

สุวัณณราชาพึงพอใจนางพิมพา ในขณะที่ทั้งสองจะร่วมรักกันพระอินทร์ก็บันดาลให้ม้าพูดว่า ลูกไม่

ควรสมสู่กับมารดา สุวัณณราชาจึงทราบความจริงว่าตนเป็นลูกของนางพิมพา ฝ่ายวรรณพราหมณ์

และหงส์ยนต์ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อค้าส าเภา เมื่อพ่อค้าส าเภาแล่นส าเภามาถึงเมืองกาสีก็น า

หงส์ยนต์ถวายเจ้าเมืองกาสี  และให้วรรณพราหมณ์เป็นทาสเจ้าเมืองกาสีด้วย ครั้นที่วรรณพราหมณ์

เป็นทาสของเจ้าเมืองกาสีนั้น วรรณพราหมณ์ได้ท างานด้วยความซื่อสัตย์ วันหนึ่งวรรณพราหมณ์ไป

เห็นหงส์ยนต์ของในวังของเจ้าเมืองกาสีก็ร้องไห้ เจ้าเมืองกาสีเห็นวรรณพราหมณ์ร้องไห้จึงสอบถาม

จนทราบความจริงว่าวรรณพราหมณ์ นางพิมพา และสุวัณณราชานั้นเป็นพ่อแม่ลูกกัน จนกระทั่ง        

เจ้าเมืองกาสีได้ให้สุวัณณราชา นางพิมพา และวรรณพราหมณ์พบหน้ากัน ทั้งสามได้สวมกอดกันแล้ว

ร้องไห้จนสลบไป เมื่อทั้งสามได้สติฟ้ืนขึ้นมาก็ได้อยู่พร้อมหน้ากันที่เมืองกาสี วันหนึ่งนางพิมพาคิดถึง

บ้านเมืองของตน วรรณพราหมณ์จึงได้พานางไปเมืองปัญจาลนคร ทั้งสองอยู่ในเมืองปัญจาลนคร          

เจ็ดเดือนแล้วจึงกลับมาอยู่ที่เมืองกาสี 

ตัวละครเจ้าเมืองในเรื่องได้แก่  
เมืองปัญจาลนคร   1.พระญาพรหมทัต  
เมืองกาส ี   1.พระญาโพธิสาร  

2.สุวัณราชา  
 

10.ค่าวซอเรื่องสุทธนู 
ผู้แต่ง  ไม่ปรากฏชื่อ 



  52 

พระญาพรหมทัตครองเมืองพาราณสี มีมเหสีชื่อนางเกสินี พระอินทร์ได้ประทานผล

พุทราให้มเหสีเสวยท าให้มีโอรสชื่อสุทธนู เพราะมีความสามารถด้านการยิงธนู ส่วนเมล็ดพุทราแม่ม้า

ตัวหนึ่งได้กินและมีลูกชื่อว่าม้ามณีกากข์ ดังนั้นสุทธนูและม้ามณีกากข์จึงเป็นเพ่ือนกัน เมื่อพระญา

พรหมทัตสวรรคตชาวเมืองจึงพร้อมใจเชิญสุทธนูขึ้นครองเมือง แต่ม้ามณีกากข์ได้พาสุทธนูเหาะไปยัง

เมืองเสตุนคร สุทธนูได้ปลอมตัวเป็นพราหมณ์เข้าไปในเมืองและได้พบกับนางจีรปภาธิดาของพระญา

เสตุราช สุทธนูและนางจีรปภาได้รักใคร่กัน เมื่อพระญาเสตุราชทราบจึงจัดให้ประลองวิชาธนู สุทธนู

ได้ยิงธนูทะลุกระดานไม้มะเดื่อ 7 ชั้น ทะลุแผ่นเหล็ก 7 ชั้น ทะลุแผ่นทอง 7 ชั้น และทะลุเกวียน

บรรทุกทราย 7 เล่ม พระญาเสตราชจึงยอมยกนางจีรปภาให้สุทธนู สุทธนูและนางจีรปภาได้ขี่ม้ามณี

กากข์กลับไปเมืองพาราณสี ในระหว่างทางแวะพักที่ศาลาซึ่งฆันตารยักษ์ดูแล ฆันตารยักษ์ได้จับม้ามณี

กากข์ไป สุทธนูและนางจีรปภาจึงไปขึ้นเรือส าเภาแต่เรือส าเภาก็ได้อับปางกลางมหาสมุทรท าให้สุทธนู

และนางจีรปภาพลัดพรากกัน นางจีรปภาได้ไปอาศัยอยู่กับเศรษฐีและได้สร้างศาลาวาดภาพเรื่องราว

ของตนกับสุทธนูไว้ ฝ่ายสุทธนูได้พบกับนางอัญชนวดีน้องของฆันตารยักษ์ และพบกับนางเรณุวดีซึ่ง

เป็นญาติของสุทธนูถูกยักษ์จับไป สุทธนูได้นางอัญชนวดี นางเรณุวดี และนางกษัตริย์อีก 16 นางเป็น

ชายา จากนั้นสุทธนูได้พบกับม้ามณีกากข์และข่ีไปตามหานางจีรปภาที่เมืองอินทปัฏฐนคร แล้วกลับไป

ครองเมืองพาราณสี 

ตัวละครเจ้าเมืองในเรื่องได้แก่  
เมืองพาราณสี  1.พระญาพรหมทัต  

2.สุทธนู  
เมืองเสตุนคร  1.พระญาเสตุราช 
 

11.ค่าวซอเรื่องสุวรรณหอยสังข์ 
ผู้แต่ง  ไม่ปรากฏชื่อ 

  ท้าวสามลเจ้าเมืองพาราณสีมีมเหสีชื่อนางมณฑา มีพระธิดา 7 นาง ท้าวสามลเห็น

ว่าธิดาของตนควรมีคู่ครองจึงประกาศจัดงานเลือกคู่ขึ้น ธิดา 6 คนได้เลือกคู่ครองเรียบร้อย เหลือแต่

นางรจนาที่ยังเลือกคู่ครองไม่ได้ ท้าวสามลจึงประกาศให้ชายในเมืองพาราณสีทุกคนมาแสดงตัวให้นาง

รจนาเลือก นางรจนาได้เห็นรูปทองที่ซ่อนอยู่ข้างในตัวของเจ้าเงาะนางจึงเลือกเจ้าเงาะเป็นสวามี     

ท้าวสามลโกรธจึงขับไล่นางรจนาและเจ้าเงาะออกไปอยู่กระท่อมปลายนานอกเมือง เจ้าเงาะถอดรูป
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ให้นางรจนาเห็นและบอกว่าตนชื่อสังข์ทอง วันหนึ่งท้าวสามลคิดอุบายสังหารเจ้าเงาะจึงวางแผนให้

ลูกเขยทั้ง 7 คนไปหาปลา เจ้าเงาะถอดรูปแล้วใช้มนต์เรียกปลาท าให้ลูกเขย 6 คนไม่สามารถหาปลา

ได้ ลูกเขย 6 คนเห็นรูปทองของพระสังข์คิดว่าเป็นรุกขเทวดาจึงเข้าไปขอปลา พระสังข์จึงขอแลกปลา

กับปลายจมูกของทั้ง 6 คน เมื่อกลับถึงเมืองพาราณสี ท้าวสามลยิ่งโกรธมากขึ้นเพราะเจ้าเงาะหาปลา

ได้มากกว่าลูกเขย 6 คน จึงได้ใช้ให้ลูกเขยทั้ง 7 คนออกไปหาเนื้อ พระสังข์ได้ใช้มนต์เรียกเนื้อท าให้

ลูกเขย 6 คนไม่สามารถหาเนื้อได้ ลูกเขย 6 คนจึงไปขอเนื้อกับรุกขเทวดา พระสังข์จึงขอแลกเนื้อกับ

ปลายหูของลูกเขยทั้ง 6 คน เมื่อกลับถึงเมืองพาราณสีท้าวสามลก็โกรธมากขึ้นเพราะเจ้าเงาะหาเนื้อได้

มากกว่าลูกเขยทั้ง 6 คน ท้าวสามลจึงไล่เจ้าเงาะออกจากวังไป กระทั่งวันหนึ่งพระอินทร์ได้แปลงกาย

เป็นกษัตริย์ต่างเมืองมาท้าตีคลีกับท้าวสามลโดยมีประชาชนและเมืองพาราณสีเป็นเดิมพัน ท้าวสามล

ให้หกเขยออกไปตีคลีแต่ก็แพ้ ท้าวสามลจึงให้นางมณฑาไปบอกนางรจนาให้นางรจนาขอให้เจ้าเงาะ

ออกไปตีคลี เจ้าเงาะได้ถอดรูปออกไปตีคลีและได้รับชัยชนะท าให้ผู้คนในเมืองสรรเสริญรวมถึง         

ท้าวสามลด้วย ท้าวสามลจึงจัดพิธีราชาภิเษกให้พระสังข์ได้ครองเมืองพาราณสีสืบต่อไป 

ตัวละครเจ้าเมืองในเรื่องได้แก่  
เมืองพาราณสี  1.ท้าวสามล  

2.พระสังข ์ 
 

12.ค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค า 
ผู้แต่ง  ไม่ปรากฏชื่อ 

พระญาสุทัสสาเจ้าเมืองพาราณสีมีมเหสี 2 นาง มเหสีคนที่หนึ่งชื่อนางปทุมมาและ

มเหสีคนที่สองชื่อนางภคิยา นางปทุมมามีโอรสชื่อสุวรรณเมฆะ และหมาขนค า (สุนัขขนทอง) อีก 1 

ตัว ส่วนนางภคิยามีธิดาชื่อจันทเกสี และโอรสชื่อไชยา เมื่อสุวรรณเมฆะอายุได้ 3 ขวบ มารดาได้

สิ้นพระชนม์ นางภคิยาวางแผนสังหารสุวรรณเมฆะกับหมาขนค าโดยน าหมาขนค าไปปล่อยในป่าและ

น าสุวรรณเมฆะโยนทิ้งลงเหว พระอินทร์ช่วยชีวิตสุวรรณเมฆะเอาไว้ส่วนหมาขนค าก็ตามกลิ่นสุวรรณ

เมฆะจนพบ ในป่าแห่งหนึ่งมีฤาษีชื่อพรหมรังสีได้เลี้ยงดูเด็กหญิงที่เกิดจากดอกบัวชื่อนางคันธมาลา 

สุวรรณเมฆะได้พบกับนางคันธมาลาจึงเกิดความรักต่อกันและแต่งงานกันอยู่ในป่า พระอินทร์ได้มอบ

ดาบสรีกัญไชยแก่สุวรรณเมฆะ วันหนึ่งสุวรรณเมฆะ นางคันธมาลา และหมาขนค าได้กลับมายังเมือง          

พาราณสีและพบว่าวรุณยักษ์ได้กินหญิงชาวชาวเมืองพาราณสี สุวรรณเมฆะได้ช่วยเหลือนางจันทเกสี
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ธิดาของนางภคิยาและได้นางจันทเกสีเป็นชายา สุวรรณเมฆะได้ครองเมืองพาราณสี ส่วนหมาขนค า

พระอินทร์ได้ให้กินยาทิพย์และเอารางค า(รางทอง) รับน้ ายาทิพย์เพ่ือรดหมาขนค าท าให้หมาขนค า

กลายเป็นคนชื่อว่า สุวรรณรางค า ซึ่งต่อมาสุวรรณรางค าได้นางจันทสมุทร ธิดาเจ้าเมืองสาวัตถีเป็น

ชายาและครองเมืองสาวัตถี 

ตัวละครเจ้าเมืองในเรื่องได้แก่  
เมืองพาราณสี   1.พระญาสุทัสสา  

2.สุวรรณเมฆะ  
เมืองสาวัตถี  1.สุวรรณรางค า  
 

13.ค่าวซอเรื่องหงส์หิน 
ผู้แต่ง  เจ้าสุริยวงศ์ 

  ในเมืองพาราณสีมียักษ์ผีดิบมาลักพาตัวแม่ของเจ้าเมืองไปไว้ในป่า พระญาพาราณสี

มีชายา 7 คน ชายา 6 คนได้ให้ก าเนิดบุตรชายเหลือแต่ชายาคนสุดท้ายชื่อวิมาลาที่ยังไม่คลอดบุตร 

ปุโรหิตได้ท านายว่าบุตรของนางวิมาลาเป็นพระโพธิสัตว์ ชายาทั้งหกอิจฉา เมื่อนางวิมาลาคลอดบุตร 

ชายาทั้งหกจึงน าลูกของนางวิมาลาไปทิ้งแล้วน าลูกสุนัขมาวางไว้แทนพร้อมกราบทูลพระญาพาราณสี

ว่านางวิมาลาเป็นชู้กับสุนัขท าให้พระญาพาราณสีขับไล่นางวิมาลาพร้อมกับลูกสุนัขออกจากเมือง  

นางวิมาลาไปขออาศัยอยู่ในสวนของตายายนอกเมืองพาราณสี ส่วนบุตรของนางวิมาลาพระอินทร์

ได้รับไปเลี้ยง พระอินทร์ได้มอบดาบสรีกัญไชยและเสกหินให้กลายเป็นหงส์เพ่ือเป็นพาหนะแก่          

พระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ได้ออกตามหามารดาของตนจนพบ ฝ่ายราชบุตรทั้งหกชื่นชอบการเล่น

สะบ้าทองค า พระโพธิสัตว์จึงไปเล่นด้วยและชนะราชบุตรทั้งหกได้สะบ้าทองค ามาให้แม่ของตน            

วันหนึ่งราชบุตรทั้งหกบอกกับพระโพธิสัตว์ว่าไม่ให้กลับบ้านเพราะระหว่างทางจะมียักษ์คอยจับคนกิน 

แต่พระโพธิสัตว์ไม่เกรงกลัวเมื่อยักษ์มาถึงจึงได้ฆ่ายักษ์ ราชบุตรทั้งหกเมื่อทราบว่าพระโพธิสัตว์ได้ฆ่า

ยักษ์แล้วจึงกราบทูลพระญาพาราณสีว่าตนทั้ง 6 คนเป็นผู้ฆ่ายักษ์ พระญาพาราณสีจึงชื่นชมและ

มอบหมายให้ราชบุตรทั้งหกออกตามหาพระเจ้าย่า ราชบุตรทั้งหกได้ขอร้องให้พระโพธิสัตว์ออกตาม

หาพระเจ้าย่า ระหว่างทางพระโพธิสัตว์ได้ชายา 3 คน คือ นางมุขวดี ธิดาของพญายักษ์วัสสวโร          

นางจุฬคันธา ธิดาพญากุมภัณฑ์ และนางสรีจันทา ธิดาพญายักษ์อนุมา แล้วได้ต่อสู้กับยักษ์ผีดิบพร้อม

กับพาเจ้าย่าไปหาราชบุตรทั้งหก ราชบุตรทั้งหกได้สังหารพระโพธิสัตว์และพาเจ้าพระเจ้าย่ากลับเข้า
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เมืองพาราณสี เมื่อพระเจ้าย่ากลับมาถึงเจ้าเมืองเห็นว่าพระเจ้าย่ามีความโศกเศร้า พระเจ้าย่าได้เล่า

ความจริงให้เจ้าเมืองฟังว่าคนที่ช่วยตนนั้นคือพระโพธิสัตว์หงส์หิน เมื่อพระญาพาราณสีทราบความ

จริงจึงได้ช าระความและให้เพชฌฆาตสังหารแม่ลูกท้ัง 12 คน และได้จัดขบวนรับนางวิมาลาเข้ามาอยู่

ในวัง 

ตัวละครเจ้าเมืองในเรื่องได้แก่  
เมืองพาราณสี   1.พระญาพาราณสี  

2.พระโพธิสัตว์หงส์หิน  
 

14.ค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอด 
ผู้แต่ง  อุ่นเรือน เขื่อนแก้ว 

  พระญาสิริมติเจ้าเมืองอินทะ มีมเหสีชื่อนางคันธรา มีธิดา 7 คน ธิดาคนสุดท้องชื่อ

นางรัตนพิมพา ในเมืองนี้มีครอบครัวขอทานครอบครัวหนึ่งสามีชื่อจุททังพราหมณ์  ส่วนภรรยาชื่อ        

จันทมณี ทั้งสองมีลูกชาย 1 คน เมื่อจุททังพราหมณ์และจันทมณีเสียชีวิต ลูกชายจึงต้องใช้ชีวิตตาม

ล าพัง ลูกชายต้องออกขอทาน ไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนจนต้องใส่เสื้อผ้าขาดที่มัดเป็นปม ๆ ชาวบ้านจึง

เรียกชื่อว่า อ้ายร้อยขอด ครั้งหนึ่งพระญาสิริมติจัดงานทอดกฐินและจัดให้ทานแก่ยาจก อ้ายร้อยขอด

จึงมารับทานด้วย นางรัตนพิมพาเห็นอ้ายร้อยขอดก็เกิดความสงสาร นางจึงให้พานดอกไม้แก่อ้ายร้อย

ขอดอธิษฐานท าบุญ อ้ายร้อยขอดอธิษฐานขอให้ได้นางเป็นภรรยา เมื่อพระญาสิริมติเห็นจึงกริ้วโกรธ

และขับไล่นางรัตนพิมพาไปอยู่กับอ้ายร้อยขอด ส่วนธิดาอีก 6 คน พระญาสิริมติก็ให้เลือกชายในเมือง

มาเป็นคู่ครอง เมื่อถึงฤดูท านาอ้ายร้อยขอดก็ท านาปรากฏว่าคันไถของอ้ายร้อยขอดไปถูกหินก้อนใหญ่

ท าให้คันไถหัก อ้ายร้อยขอดจึงได้งัดหินก้อนนั้นขึ้นและพบแก้ววิเศษ ต่อมาพระญาสิริมติให้          

อ้ายร้อยขอดเป็นคนรับใช้เพ่ือไปค้าในเมืองจ าปา อ้ายร้อยขอดได้น าแก้วไปขายให้ พระญาจ าปา 

พระญาจ าปาได้รับอ้ายร้อยขอดเป็นบุตรบุญธรรม อ้ายร้อยขอดอยู่ในเมืองจ าปาเป็นเวลานานท าให้

คิดถึงนางรัตนพิมพาจึงได้ยกทัพไปเมืองอินทะ พอกองทัพของอ้ายร้อยขอดไปถึงเมืองอินทะชาวเมือง

ต่างตื่นตระหนกคิดว่าเป็นข้าศึก เมื่อพระญาสิริมติทราบว่าเป็นอ้ายร้อยขอดจึงได้ไปเชิญอ้ายร้อยขอด

เข้าเมืองและราชาภิเษกอ้ายร้อยขอดให้ครองเมืองอินทะ และมีพระนามใหม่ว่า พระญาพันธุมติ 
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ตัวละครเจ้าเมืองในเรื่องได้แก่  
เมืองอินทะ   1.พระญาสิริมติ  

2.พระญาพันธุมติ (อ้ายร้อยขอด)  
เมืองจ าปา  1.พระญาจ าปา 



 

บทที่ 3  
ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 

 

 ภาพลักษณ์  ตามความหมายในพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ – ไทย ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายว่า ลักษณะหรือท่าทีของบุคคลหรือองค์กรที่ปรากฏแก่ตาหรือ

ความรู้สึกของสาธารณชน (2545: 218) ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ คือ ภาพของ             

เจ้าเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยจะมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะภาพลักษณ์

ของเจ้าเมืองที่ดี เพราะภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของเจ้าเมืองถูกก าหนดขึ้นตามโครงเรื่องที่ให้ตัวละคร               

เจ้าเมืองมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีเพ่ือเป็นตัวละครปรปักษ์ของค่าวซอเรื่องต่าง ๆ   

จากการวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอพบว่า กวีสร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมืองให้มีภาพลักษณ์ 9 

ภาพลักษณ์ คือ ภาพลักษณ์การเป็นผู้ปกครองเมือง ภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์ ภาพลักษณ์เจ้าเมือง

ล้านนา ภาพลักษณ์ผู้มีบุญ ภาพลักษณ์ผู้มีของวิเศษและอ านาจวิเศษ ภาพลักษณ์ผู้มีสติปัญญาและ

ความรู้ ภาพลักษณ์ผู้มีจริยธรรม ภาพลักษณ์ผู้มีทรัพย์ และภาพลักษณ์ผู้มีรูปงาม ซึ่งภาพลักษณ์

ดังกล่าวเป็นผลมาจากคุณลักษณะและหน้าที่พิเศษของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ  

1.ภาพลักษณ์การเป็นผู้ปกครองเมือง 
ภาพลักษณ์การเป็นผู้ปกครองเป็นภาพลักษณ์ที่ส าคัญของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ                  

ซึ่งการเป็นผู้ปกครองเมืองนั้นจะต้องมีคุณลักษณะและหน้าที่ในการปกครองบ้านเมืองให้เกิดความ

มั่นคงและสงบสุข คุณลักษณะและหน้าที่ของผู้ปกครองเมือง ได้แก่ การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ 

การมีพระราชอ านาจ การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ การให้รางวัลแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ การตัดสิน                 

คดีความ การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และการปกครองบ้านเมืองโดยธรรม   

1.1.การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์  
ในวรรณกรรมค่าวซอได้กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ปกครองเมือง ที่จะต้องสืบเชื้อสาย

มาจากกษัตริย์โดยตรง เพ่ือปกครองรักษาประชาชนและบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขสืบไป ดังใน    

ค่าวซอเรื่องช้างโพงนางผมหอมที่กล่าวถึงพระญาหล้าน้ า เจ้าเมืองหล้าน้ าที่แต่งตั้งราชาภิเษกราชบุตร

ของตนคือ เจ้าสิทธิกุมาร ให้เป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองหล้าน้ าและประชาชนชาวเมืองให้มีความสุข

สืบไป ดังค่าวซอว่า 
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เราจักคิดยก ยังราชบุตตา  ห้ือเปนพระญา  ราชาเอกอ้าง                                                

ปกครองรักษา ปัชชาสบืสร้าง  ห้ือสุขส าราญ  ทุกชั้น                                                         

...                                                                                                                                       

ก็ห้ือจัดการ ตามแบบราชะ  ได้ภิเษกเจ้า  ราชา                                               

นิมนต์สงัฆะ มาเทศนา  รดน้ าพุทธา  ภิเษกองค์เจ้า                                               

ตั้งยังพระนาม กุมารหน่อเหน้า  ตามฉายาเงา  บ่ละ                                                              

สิทธิเลิศราชา เอกราชะ   บผ่ิดแผกได ้  นามเดิม  

(ช้างโพงนางผมหอม, 2511: 12 – 13) 

(ถอดความ: กล่าวถึงพระญาหล้าน้ าได้คิดที่จะแต่งตั้งให้ราชบุตรคือสิทธิกุมารเป็นเจ้าเมือง ปกครองดูแล

บ้านเมืองและประชาชนทุกหมู่ให้มีความสุข พระญาหล้าน้ าจึงได้ให้เสนาจัดการตามราชประเพณีราชาภิเษก

สิทธิกุมาร ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์ และรดน้ าพุทธาภิเษกแก่สิทธิกุมาร จากนั้นได้แต่งตั้งพระนามสิทธิ

กุมารเป็นสิทธิราชา) 

ในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ผู้ปกครองเมืองที่จะต้องมีการ

สืบเชื้อสายมาจากวงศ์กษัตริย์ เจ้าเมืองจะต้องมีเชื้อสายมาจากกษัตริย์ซึ่ งเป็นฐานันดรสูงสุดในเมือง 

แสดงให้เห็นว่าเจ้าเมืองมีภูมิหลังที่สูงส่ง เมื่อเจ้าเมืองสวรรคต ลูกของเจ้าเมืองก็จะเป็นผู้สืบราชสันตติ

วงศ์โดยตรง ทั้งนี้การที่เจ้าเมืองมีเชื้อสายมาจากวงศ์กษัตริย์ เพ่ือให้ประชาชนชาวเมืองเกิดความ

ศรัทธาและจงรักภักดีต่อเจ้าเมือง ดังในค่าวซอว่า 

สุวัตรองค์ค า หน่อเมืองภูมิมี้  ไขชี้แต่ต้น  เดิมมา                                                     
ว่านามเรานี ้ แต่ต้นอัตตา  สุวัตรกุมา  เนตรนามวา่อ้ัน                                                   
เปนหน่อกษัตริย์ พาราเขื่อนขั้น  เปนที่สถิตส าราญ  แต่เค้า  

(เจ้าสุวัตร, 2511: 107) 
(ถอดความ: เจ้าสุวัตรได้กลา่ววา่ตนเป็นบุตรของเจ้าเมือง พ่อเป็นเจ้าเมืองอยู่ในบ้านเมืองของตน) 

 จากค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร กล่าวถึงเจ้าสุวัตรว่าเป็นราชบุตรของพระญาอาทิตย์ เจ้าเมือง

พาราณสี และต่อมาเจ้าสุวัตรก็ได้เป็นเจ้าเมืองปกครองบ้านเมืองสืบต่อพระราชบิดาของตน หรือใน

ค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค า พระญาสุทัสสา เจ้าเมืองพาราณสีได้ให้นางปทุมมาอธิษฐาน           

ขอบุตรเพื่อจะได้สืบราชสมบัติต่อจากตน ดังค่าวซอว่า 
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ขอลูกชายเลา เจ้าตนบุญนัก        มาเกิดได ้  กับนาง                                    
แทนพระเจ้าช้าง สืบหน่อหอขวาง  นั้นและนงนาง  สีวัยอ่อนอ้วน 

(สุวรรณเมฆะหมาขนค า, 2511: 5) 
(ถอดความ: นางปทุมมาได้ขอบุตรชายที่มีรูปงาม มีบุญ ได้มาปฏิสนธิในครรภ์เพื่อเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์
ปกครองบ้านเมืองสืบต่อจากพระราชบิดา) 

การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ของเจ้าเมืองแสดงให้เห็นว่า เจ้าเมืองเป็นผู้มีภูมิหลังที่ยิ่งใหญ่

และมีการสืบราชสันตติวงศ์มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนเคารพศรัทธาและจงรักภักดีต่อราชวงศ์

และเจ้าเมือง นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์เป็นการปกครองบ้านเมือง

และขจัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนด้วย 

อย่างไรก็ตามในวรรณกรรมค่าวซอบางเรื่องได้แก่ วรรณพราหมณ์ จันต๊ะฆา นกกระจาบ และ

อ้ายร้อยขอด มีเจ้าเมืองที่ไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์โดยตรง ค่าวซอเรื่องวรรณพราหมณ์              

วรรณพราหมณ์เป็นผู้ที่ถือก าเนิดในตระกูลพราหมณ์ ค่าวซอเรื่องนกกระจาบ เจ้าสรรพสิทธิ์ถือก าเนิด

ในตระกูลเศรษฐี ค่าวซอเรื่องจันต๊ะฆา เจ้าจันทฆาต และสุริยฆาตถือก าเนิดในครอบครัวทุคตะ และ

ค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอด อ้ายรอดขอดหรือพระญาพันธุมติถือก าเนิดในครอบครัวทุคตะ ซึ่งต่อมา

ทั้งหมดได้เป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากตัวละครดังกล่าวเป็นตัวละครเอก และมี

คุณลักษณะอ่ืน ๆ สนับสนุนจึงท าให้ได้เป็นเจ้าเมืองในเวลาต่อมา 

1.2.การมีพระราชอ านาจ  
การเป็นผู้ปกครองเมืองจะต้องมีอ านาจเหนือกว่าบุคคลทั่วไปในเมือง เพราะ

ผู้ปกครองเมืองจะต้องใช้อ านาจเพ่ือปกครองชาวเมืองให้อยู่ในกฎระเบียบของผู้ปกครองเมือง ดังนั้น

อ านาจของผู้ปกครองเมืองจึงเป็นอ านาจที่เด็ดขาด เป็นอ านาจที่ท าให้ผู้อยู่ใต้อ านาจเกรงกลัว และ

จงรักภักดีต่อผู้ปกครองเมือง ในวรรณกรรมค่าวซอได้กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้มีพระราชอ านาจที่

ยิ่งใหญ่ เมื่อเจ้าเมืองมีพระราชอาชญา หรือบัญชาการต่าง ๆ ผู้อยู่ใต้อ านาจจะต้องปฏิบัติตามพระราช

อาชญาดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้อยู่ใต้อ านาจฝ่าฝืนหรือขัดพระราชอาชญาแล้ว 

จะต้องได้รับโทษสูงสุดคือประหารชีวิต ดังในค่าวซอเรื่องวรรณพราหมณ์ กล่าวถึงพระราชอ านาจของ

พระญาพรหมทัต เจ้าเมืองปัญจลนคร ที่มีพระราชอาชญาสั่งให้ผู้อยู่ใต้อ านาจปฏิบัติตามหากใคร       

ฝ่าฝืน หรือกระท าผิดต่อพระราชอาชญาจะต้องได้รับโทษถึงแก่ชีวิต ดังค่าวซอ 
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อาชญาเหนือหัว พระองค์เจ้าช้าง  ท่านปลงแตง่ห้าง  ทังมวล                                                      

คนใดล่วงล้ า ท าผิดแผผวน  ที่บ่สมควร  อาญาท่านห้าม                               

เที่ยงแดนจักตาย เปนจริงแม่นมัน่  ปูนกลัวองค์คาน  ท่านคิด 

(วรรณพราหมณ์, 2511: 5) 

(ถอดความ:พระญาพรหมทัต เจ้าเมืองปัญจลนครได้รับสั่งให้ทหารและคนรับใช้คอยดูแลนางพิมพาที่ใน

ปราสาท หากใครขัดขืนรับสั่งก็จะมีโทษถึงแก่ชีวิต ท าให้ทุกคนต่างเกรงกลัวในพระราชอ านาจ) 

นอกจากนี้ในค่าวซอเรื่องช้างโพงนางผมหอมยังได้กล่าวถึงพระราชอ านาจของ            

เจ้าเมืองไว้ว่า เมื่อเจ้าเมืองมีบัญชาการหรือสั่งผู้อยู่ใต้อ านาจไม่ว่าจะเป็นทหาร เสนา ข้ารับใช้แล้ว         

ผู้รับบัญชาการจากเจ้าเมืองจะต้องรีบปฏิบัติจัดการตามค าสั่งของเจ้าเมืองอย่างรวดเร็ว ดังในค่าวซอ

ที่ว่า 

สององค์ท่านทา้ว ก็จูบชมขวัญ  แล้วเรียกหายัง  เสนาข้าเฝา้                                                           
สั่งห้ือจัดการ งานท าขวัญเจ้า  สีดาญิง   ลูกรัก                                                   
เสนาจัดการ ตามความบังคับ  ในรีบได ้   เร็วพลัน 

(ช้างโพงนางผมหอม, 2511: 5) 
(ถอดความ: พระญาพรหมทัต เจ้าเมืองสรีรัตนา พร้อมมเหสีได้จูบรับขวัญนางสีดา ราชธิดาของตน พร้อมกับ
เรียกเสนาให้มาเข้าเฝ้า และสั่งให้เสนาจัดการเตรียมงานรับขวัญนางสีดา เหล่าเสนารับค าสั่งแล้วรีบจัดการ
อย่างรวดเร็ว) 

ส่วนในค่าวซอเรื่องนกกระจาบ และเรื่องช้างโพงนางผมหอม ยังได้กล่าวถึงพระราช

อ านาจของเจ้าเมืองไว้ว่า เมื่อเจ้าเมืองมีบัญชา หรือรับสั่งแล้ว บรรดาเสนาหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

จะต้องรีบกระท าตามพระราชประสงค์ทันที หากไม่ปฏิบัติตามบัญชาหรือรับสั่ง หรือกระท าผิดค าสั่ง

ของเจ้าเมืองก็จะได้รับโทษ ดังในค่าวซอว่า 

เหตุเจ้าเหนือหัว บัญชาสั่งไว ้  ห้ือสูจุ่งห้าง  ตามค า   
(นกกระจาบ, 2511: 24) 

(ถอดความ: พระญาพรหมทัต เจ้าเมืองพาราณสี ได้รับสั่งเสนาว่าหากใครท าให้นางทิพเกสรพูดได้ ให้เหล่า
เสนาตีกลอง และเครื่องดนตรีเป็นสัญญาณ เสนาได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าเมือง) 

  นอกจากพระราชอ านาจของเจ้าเมืองจะเป็นที่เกรงกลัวต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา           

ในเมืองแล้ว พระราชอ านาจเจ้าเมืองยังแผ่ขยายให้เป็นที่เกรงกลัวของเมืองอ่ืน ๆ ดังในค่าวซอเรื่อง
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สุวรรณหอยสังข์ กล่าวถึงท้าวสามลว่ามีพระราชอ านาจในเมืองพาราณสี ด้วยเดชานุภาพของเจ้าเมือง

พาราณสีทีม่ีอ านาจยิ่งใหญ่ท าให้เมืองต่าง ๆ มานอบน้อมสวามิภักดิ์ต่อเมืองพาราณสี ดังในค่าวซอว่า  

เจ้าผู้ครอง  นครอวบฟัก  กษัตริย์ใหญ่กว้าง  พารา                                                      
หากมีเดชะ  ไปทั่วทิสา  นามชื่อพระญา  สามลเอกอ้าง                                       
ปกครองรักษา ประชาสืบสร้าง  ร้อยเอ็ดหัวเมือง  นบน้อม   

(สุวรรณหอยสังข์, 2511: 2) 
(ถอดความ: เจ้าผู้ครองนครพาราณสีมีเดชานุภาพไปทั่วทิศ มีนามว่า ท้ าวสามล เป็นเจ้าเมืองปกครอง
ประชาชนในเมือง และหัวเมืองต่าง ๆ ร้อยเอ็ดหัวเมืองต่างนอบน้อมต่อเจ้าเมืองพาราณสี) 

 จากค่าวซอที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เจ้าเมืองมีอ านาจสูงสุดในการปกครอง พระราชอ านาจของ

เจ้าเมืองสามารถบัญชาหรือสั่งการต่าง ๆ ได้ตามพระราชหฤทัย เมื่อเจ้าเมืองมีบัญชาหรือรับสั่งแล้ว 

เสนาหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งทันที หากใครขัดขืนพระบัญชาจะต้องได้รับโทษ

สูงสุดคือการประหารชีวิต ดังนั้นพระราชอ านาจของเจ้าเมืองจึงเป็นที่เกรงกลัวของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

นอกจากนี้พระราชอ านาจที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าเมืองยังแผ่ไพศาลไปยังเมืองต่าง ๆ ท าให้เมืองเหล่านั้นต้อง

นบน้อมในพระราชอ านาจของเจ้าเมือง พระราชอ านาจของเจ้าเมืองจึงเป็นคุณลักษณะที่แสดงถึง      

พระบรมเดชานุภาพที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าเมืองท าให้เจ้าเมืองเป็นที่น่าเกรงขามของประชาชนและเมือง          

ที่อยู่ใตพ้ระราชอ านาจทั้งปวง 

1.3.การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ 
ผู้ปกครองเมืองมีหน้าที่ส าคัญคือการปกครองรักษาบ้านเมือง และปกครองชาวเมือง

เพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในบ้านเมืองของตน การปกครองผู้อยู่ใต้อ านาจเป็นหน้าที่ส าคัญประการ

หนึ่ง ในวรรณกรรมค่าวซอเจ้าเมืองมีหน้าที่สั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ เพ่ือให้ผู้อยู่ใต้อ านาจปฏิบัติตนให้

เกิดความเรียบร้อยดีงาม ไม่สร้างความเดือดร้อนในบ้านเมือง ซ่ึงเป็นแนวทางในการควบคุมผู้คนให้อยู่

ในศีลธรรมอันจะท าให้บ้านเมืองมีระเบียบวินัย  

ในวรรณกรรมค่าวซอสามารถจ าแนกการสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจของเจ้าเมืองออกเป็น 

3 ลักษณะ คือ เจ้าเมืองสั่งสอนบุตร เจ้าเมืองสั่งสอนบริวาร และเจ้าเมืองสั่งสอนศัตรู 
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1.3.1.เจ้าเมืองสั่งสอนบุตร 
  บุตรของเจ้าเมือง คือผู้ที่สืบเชื้อมาจากเจ้าเมืองโดยตรงหรือราชบุตร และ

บุตรที่มีความเกี่ยวข้องตามกฎหมาย กล่าวคือ เป็นบุคคลที่มาอภิเษกกับราชธิดาของเจ้าเมืองก็คือ 

ราชบุตรเขย ในที่นี้ต่างก็เรียกบุตรทั้งสองลักษณะว่าเป็นบุตรของเจ้าเมือง  

  ในวรรณกรรมค่าวซอจะกล่าวถึงเจ้าเมืองว่าได้สั่งสอนบุตรของตน โดยให้

ยึดถือและปฏิบัติตามในเรื่องการท างาน การมีคุณธรรม และการมีคู่ครอง ดังในค่าวซอเรื่องสุทธนู 

กล่าวถึงพระญาเสตุราช เจ้าเมืองเสตุรนครได้สั่งสอนราชบุตรเขยคือเจ้าสุทธนูในเรื่องการท างาน            

น้อยใหญ่ การตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมโดยการท าบุญรักษาศีล มองการณ์ไกล ไม่โกรธกริ้วเสียงดังเพราะ

จะเป็นที่ อับอายแก่ประชาชน และจะถูกสนมก านัลนินทาว่าร้ายได้ นอกจากนี้ยังสอนเรื่อง                  

การมีคู่ครองให้รักและดูแลกัน หากสามีใจร้อน ให้ภรรยาใจเย็น เสมือนกั บไฟที่ต้องใช้น้ าดับ              

ดังปรากฏค่าวซอว่า 

ส่วนทา้วเสต ุ ราชปิตตา  ก็ปลงวาจา  อนุญาตเจ้า                                        

แล้วสั่งสอนปัน ร าพันลูกเต้า  เร่ืองการหนักเบา  ใหญ่น้อย                             

ว่ากันไปเถิง รอดเทิงเรียบร้อย  อยู่สุขเที่ยงหมั้น  ทีฆา                           

ห้ือหมั่นพิกงว้าย ท่องผ้ายมาหา  อย่าตัดบั่นลา  ปิตตาแก่เถ้า                    

การอยู่การกิน ทังสองลูกเต้า  อย่าลืมคลองคุณ  ท่านพระ                       

หมั่นรักษาศีล กินทานสังฆะ  อย่ามักโกรธกร้ิว  เนืองนัน                       

กลัวอายไพร่ฟ้า เล่าหน้าจาขวัญ  สนมก านัล  จักดูถูกได้                     

ห้ือคึดหันไกล อย่าใจร้อนไหม้  ฟู่จาอันใด  ขุ่นช้ า                                       

คันผัวเปนไฟ เมียไหลเปนน้ า  ดับวอดขว้ า  เปลวเย็น   

(สุทธน,ู 2511: 52 – 53) 

(ถอดความ: เมื่อสุทธนูได้นางจีรปภาธิดาของท้าวเสตุราชเป็นชายาแล้ว สุทธนูได้ขออนุญาตพระญาเสตุราช

กลับไปยังเมืองของตนคือเมืองพาราณสี พระญาเสตุราชก็อนุญาตและสั่งสอนเจ้าสุทธนูเร่ืองการท างานหนัก

เบา และสอนเร่ืองการด ารงชีวิตให้หลักธรรมของพระพุทธองค์ ให้รักษาศีล อย่าโกรธเพราะจะเป็นที่อับอาย

แก่ประชาชน หากเจ้าเมืองโกรธ นางสนมก านัล และประชาชนจะนินทาและดูถูกได้ ให้เจ้าสุทธนูมองการณ์

ไกล อย่าใจร้อน และพูดจาไม่ดี หากเจ้าสุทธนูใจร้อนให้นางจีรปภาเป็นเสมือนน้ าที่คอยดับไฟร้อนนั้น) 
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1.3.2.เจ้าเมืองสั่งสอนบริวาร 
  เจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีอ านาจบารมีและมีบริวารมาก ซึ่งบริวารของเจ้าเมือง 

ได้แก่ เจ้าเมืองประเทศราช ข้าราชบริพาร และประชาชนในเมือง ดังนั้นราชกิจของเจ้าเมืองจึงต้อง             

สั่งสอนบริวารให้ปฏิบัติตามค าสั่งเพ่ือให้บริวารเหล่านั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมและไม่สร้างปัญหาให้กับ

บ้านเมือง  

  ในวรรณกรรมค่าวซอกล่าวถึงเจ้าเมืองสั่งสอนบริวารของตนในเรื่องการคบ

มิตร และการประพฤติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ดังในค่าวซอเรื่องชิวหาลิ้นค า กล่าวถึง

เจ้าชิวหาลิ้นค า เจ้าเมืองโสทราชคหะ ได้สั่งสอนไพร่ฟ้าประชาชน และเจ้าเมืองต่าง ๆ รวมทั้ง             

ข้าราชบริพาร ในเรื่องการคบมิตรว่า ไม่ควรคบคนพาล ให้คบคนที่ไม่มีความโลภ คบคนให้ดูที่ใจ

มากกว่าดูที่การพูดจา คบคนที่มีศีล คบคนที่ช่วยเหลือเราเวลาที่เราทุกข์ยากล าบาก คบคนที่มีปัญญา 

และให้ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา คือ หลักทศพิธราชธรรม การไม่โลภ และซื่อสัตย์       

ในการตัดสินความต่าง ๆ ดังในค่าวซอว่า  

เจ้าก็สั่งสอน ปัชชาไพร่ฝ้า  ทังร้อยเอ็ดเมือง  หมู่ท้าว                                            

เจ้าก็สั่งสอน ชักน าแต่เค้า  ฝูงนักปราชญ์เจ้า  ควรฟัง                                                     

การคบเพื่อนมิตร มีหลายประการ  ยังมีนิทาน  โวหารเปรียบแจ้ง                           

การคบมิตรฝูง จุ่งคิดห้ือแห้ง  ช่างหุมพาวาย  ต่ าชา้                              

คนพาโล  โมโหสวกง้า  จาปากกล้า  ค างาน                                 

ข้าวสุกแล้ว  ช่างเปนข้าวสาร  เหมือนบุตตะมาร  กับเราดั่งอ้ัน                                          

ช่างหื้อว าวาย ฉิบหายด่วนสั้น  ตายเพื่อโลโภ  ตัวนั้น                                           

โลภมากลาภหาย เหมือนกันว่านั้น  ก็จาเปรียบอ้ัน  หงส์ทอง                           

มีหนึ่งแล้ว  อยากได้แถมสอง  ปองควีเท  ผ่าม้างจนได้                          

ค าปากจาหวาน บ่หันปูมไส ้  จักแผอย่างใด  บ่รู้                                    

นักเลงพนนั การเล่นเจ้าชู ้  พูดเท็จดื่มเหล้า  สุรา                        

อทินนา  กาเม มุสา  ผู้ดื่มสุรา   สูบฝิน่กินเหล้า                   

จักไปคบเขา จักพาห้ือเข้า  เปลวไฟแดง  เถ้าร้อน                              

ในปัจจุบนั  มันช่างส่อฟ้อง  ห้ือตกคอกกว้าง  ทันดา                    

คนจ าพวกนัน้ ดีเมื่อต่อตา  ลับหลังนินทา  จาขวัญเล่าตา้น                         
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ย่ ายีบุญคุณ ท่านนั้นหลายถ้าน  มันจาค าบาง  ถ่อยช้า                                

ข่มเพื่อนยอตัว เหมือนหัวคุงฟ้า  ห้ือเพื่อนอวดอ้าง  มันดี                                 

คนเชื้อนั้นและ ผิดด้วยวจ ี  คนฝูงด ี   อย่าได้เสพสรา้ง                            

คนสุขทุกข์กัน ย่อมมีแถมถ้าน  ตามบัวราณม ี  ว่าไว้                              

เมื่อเราทุกข์ผลาญ อยากก้ันทุกข์ไร้  มันย่อมโปรดให้  ปรานี                               

เมื่อเราพลาดพลั้ง ผิดด้วยวจ ี  มันแปงใจด ี  ตักเตือนบอกให้             

ยามเม่ือตัวเรา ได้ตกต่ าใต ้  เถิงแก่ภัยยา  โทษร้าย                              

มันย่อมป้องกัน รักษาเราไว ้  บ่ห้ือเสื่อมสิ้น  เสียไป                             

คนอย่างนี้และ เปนมิตรเทียมใจ  บ่ห้ือตกไป  แกมดินฝุ่นหญ้า                  

เวลาบุญคน ใครใดต่างหน้า  มาจานินทา  ว่าร้าย                         

ข่มเหงเตงเรา ด้วยความผางร้าย  ตักเตือนบอกห้ือ  ตามธรรม                                  

เกิดเปนมนุษย ์ ไม่ต้องติกัน  ไผไม่เชื่อฟัง  ค าจาแห่งเจ้า                       

เราเกิดมาเปน คนชายกนิข้าว  อย่าฟังค าเบา  ถ่อยช้า                           

จาเปรียบเทียมเหมือน    ใบคาห่อร้า  ปกบ่กุ้ม   เหม็นไป                               

คนจ าพวกนี ้ เชิญเจ้าทังหลาย  ควรอธิบาย  บอกกันเจตแจ้ง                          

คนปัญญาม ี ร่ าเพิงหื้อแห้ง  จักคบมิตรแพง  เสี่ยวรัก                           

คบคนพาโล เปรียบคือไอ่ยักษ์  มันย่อมห้ือ  พาวาย                           

คบห้ือช่างคบ มิตรแก้วสหาย  ห้ือผ่อเหลี่ยมลาย  ตรัสตรองสว่างไส้                        

อะเสวนา  อย่าคบคนใบ ้  เหมือนอธิบาย  ว่านัน้                                   

บัญฑิโต  นักปราชญ์เจ้าชัน้  เสมอดั่งอั้น  ดวงไฟ                                 

เสวนะ   เปนที่อาศัย  เราควรดีไป  คบนักปราชญ์เจ้า                    

อันนั้นเหล่าเหย จักพาห้ือเข้า  นิพพานชัย  บ่แคล้ว                                   

ในปัจจุบนั  ได้หันอยู่แล้ว  ยังกัมม์บาปกล้า  อธรรม                            

ทศราชะ  ทังสิบประการ  จ าศีลกินทาน  ไปแทไ้จ้ไจ้                               

อย่าโลภตัณหา ตาหันใคร่ได ้  จักร้ายดีใด  ร่ าพิจ                         

ตัดสินความ อย่าท าอามิจ  คือรักฝ่ายเบื้อง  ตีแคม                                 

ห้ือชอบแม่นทัด บอกกล่าวชี้แจง  กินถา่นไฟแดง  เพราะเพื่อความใบ้                                             

ผู้แพ้พ้อยเสีย ผู้ค้านพ้อยได ้  บ่ตามวนิัย  บัญญัติ                                
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เจ้าก็สั่งสอน ตักเตือนชี้ชัก  ฝูงไพร่ฝา้   ปัชชา                         

แถมร้อยเอ็ดท้าว ต่างด้าวสาขา  ก็ตั้งโสดา  รับฟังถี่ถ้อย 

(ชิวหาลิน้ค า, 2511: 142 – 144) 

(ถอดความ: กล่าวถึงชิวหาลิ้นค าเมื่อได้เป็นเจ้าเมืองโสทราชคหะแล้ว ได้สั่งสอนไพร่ฟ้าประชาชน เจ้าเมือง

ประเทศราช และข้าราชบริพาร ในเรื่องการคบมิตรว่ามีหลายประการ ดังในนิทานที่จะเปรียบให้ฟังดังนี้     

การคบมิตรต้องคิดให้รอบคอบอย่าคบคนพาลขี้โมโหเหมือนกับบุตตะมาร ไม่ควรคบคนโลภเปรียบเหมือน

หงส์ทองที่ไม่รู้จักพอ ให้คบคนที่ใจอย่าคบคนที่ค าพูดไพเราะและภายในจิตใจไม่ดี ให้คบคนที่มีศีล 5 ข้อ              

ให้คบคนที่ช่วยเหลือเราเมื่อเราล าบากยากไร้ อย่าคบคนที่ชอบนินทาใส่ร้ายเรา ให้คบคนที่มีปัญญา เพราะ

คนที่มีปัญญาเปรียบเสมือนดวงไฟส่องน าทางให้แก่เรา หากคบมิตรที่ดีก็พาเรา ให้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ 

นอกจากนี้จะต้องยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม ท าบุญให้ทาน ไม่โลภ และตัดสินคดีความอย่างเที่ยงตรง 

เหล่าไพร่ฟ้าประชาชน เจ้าเมืองประเทศราช และข้าราชบริพารต่างตั้งใจฟังค าสอนของเจ้าชิวหาลิ้นค า)  

1.3.3.เจ้าเมืองสั่งสอนศัตรู 
  ราชกิจของเจ้าเมืองอย่างหนึ่งคือการเป็นนักรบที่ต้องต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มี

ฤทธิ์มาก เพ่ือปกป้องบ้านเมืองและประชาชนชาวเมืองของตน ในการต่อสู้ระหว่างเจ้าเมืองกับศัตรู 

เจ้าเมืองจะมีชัยชนะเหนือศัตรูทุกครั้ง เมื่อศัตรูพ่ายแพ้ต่อเจ้าเมือง เจ้าเมืองมักจะสั่งสอนศีลธรรม

ให้กับศัตรูเพื่อให้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของศัตรูด้วย 

  ในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค าได้กล่าวถึงเจ้าเมือง       

สั่งสอนศีลธรรมให้แก่ศัตรูคือยักษ์ กล่าวคือ เมื่อเจ้าสุวรรณต่อสู้กับยักษ์และได้รับชัยชนะแล้ว         

เจ้าสุวรรณได้ไว้ชีวิตแก่ยักษ์ พร้อมกับสั่งสอนให้ยักษ์ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา คือ 

หลักศีล 5 หรือ เบญจศีล ได้แก่ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดใน

กาม เว้นจากการพูดเท็จ และเว้นจากการดื่มของมึนเมา ดังในค่าวซอ   

ส่วนสุวรรณา มีใจบ่เศร้า  จักปลงปล่อยยัง  ปู่ยักษ์                                                       

เจ้าจิ่งสั่งสอน ศีลธรรมแค้มคัก  ห้ือปู่ยักษ์เถ้า  ถือเอา                                                      

ศีลพระพุทธ มีไว้ตามเถา  ปานาห้ือเอา  ยักษ์รักษาได้                                       

อทินนา  ห้ือจ าใส่ไส ้  ของลักลู่เอา  บีบเค้น                                   

กาเมสุกัมม์  ห้ือจ าหลีกเว้น  ญิงที่อั้น   ผัวมี                                      

มุสาวาทคั้น รักษาวจี   อย่าจุวาท ี  บ่ดีหม่นเศร้า                          
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สุราเมรัย  อย่าได้กินเหล้า  ของมัวเอา  ซุ่มซะ                                       

จักเสียสติ  บ่ประมาทะ  บ่จับถูกต้อง  คลองดี   

(สุวรรณเมฆะหมาขนค า, 2511: 83 – 84) 

(ถอดความ: เจ้าสุวรรณาได้สั่งสอนยักษ์ให้รักษาศีลซึ่งเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้า 5 ข้อ คือ ห้ามฆ่าสัตว์ 

ห้ามลักทรัพย์ ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามพูดเท็จ ห้ามดื่มของมึนเมา ใ ห้ยักษ์รักษาศีลไว้ให้ดีอย่าได้

ประมาท) 

  จะเห็นได้ว่าการสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจของเจ้าเมือง แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 

คือ การสั่งสอนบุตร การสั่งสอนบริวาร และการสั่งสอนศัตรู การสั่งสอนบุตรของเจ้าเมืองเป็นการ             

สั่งสอนบุตรในเรื่องการท างาน การตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และการมีคู่ครอง ส่วนการสั่ งสอนบริวารจะ

สั่งสอนในเรื่องการคบมิตร และสอนให้มีคุณธรรม นอกจากนี้เจ้าเมืองยังได้สั่งสอนศัตรูให้ปฏิบัติตาม

หลักศีล 5 ประการ การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีความน่าสนใจในแง่

ของการให้รายละเอียดของการสั่งสอนซึ่งแตกต่างกับวรรณกรรมนิทานของราชส านักที่ไม่ปรากฏ

รายละเอียดของการสั่งสอนที่เด่นชัดนัก โดยเฉพาะการสั่งสอนศัตรูให้ปฏิบัติตามหลักของศีล                

การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจของเจ้าเมืองแสดงให้เห็นราชกิจของเจ้าเมืองในการอบรบสั่งสอนผู้อยู่ใต้

อ านาจของตน เจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและสั่งสอนบุคคลที่อยู่ใต้อ านาจให้มีคุณธรรมด้วยเช่นกัน 

คุณธรรมหรือค าสอนของเจ้าเมืองเป็นกรอบในการควบคุมผู้อยู่ใต้อ านาจให้ปฏิบัติไปในทิศทาง

เดียวกัน ทั้งนี้หากผู้อยู่ใต้อ านาจของเจ้าเมืองปฏิบัติตามค าสอนของเจ้าเมืองก็จะท าให้บ้านเมือง เกิด

ความสงบสุข  

1.4.การให้รางวัลแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ 
การให้รางวัลแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ของผู้ปกครองเมืองเป็นหน้าที่หนึ่งของเจ้าเมือง 

ซึ่งการเป็นเจ้าเมืองที่ดีนอกจากจะมีพระเดชหรืออ านาจที่ยิ่งใหญ่แล้ว เจ้าเมืองยังต้องมีพระคุณ คือ

ความเกื้อกูลเอ้ือเฟ้ือต่อข้าราชบริพารและประชาชนผู้ท าคุณประโยชน์ การให้รางวัลแก่ผู้ท า

คุณประโยชน์นั้นก็เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ อยู่ใต้อ านาจที่กระท าความดี ส่วนรางวัลที่เจ้าเมือง

พระราชทานให้ เช่น เงิน ทอง สิ่งของ เสื้อผ้า และเครื่องโภชนาการ ทั้งนี้การให้รางวัลแก่ผู้ท า

คุณประโยชน์ เจ้าเมืองจะพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ที่คิดดี พูดดี และท าดี  
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ในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร กล่าวถึงเจ้าเมืองประทานรางวัลแก่พราหมณ์ที่ท า

หน้าที่ท านายราชบุตรของเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมาก เจ้าเมืองดีใจจึงประทานรางวัลเป็นเงิน 

ทอง และผืนผ้าอาภรณ์ให้แก่พราหมณ์ ดังในค่าวซอว่า 

พระบุญเรือง ประทานปลงห้ือ  เครื่องรางวัล  ทอดซัด                           

เงินค าปลงปนั แก่พราหมณัส  ทังผืนแผ่นผา้  อาภรณ์                       

(เจ้าสุวัตร, 2511: 8) 

(ถอดความ: เมื่อพระญาอาทิตย ์เจ้าเมืองพาราณสไีด้ฟังค าท านายเก่ียวกับบุตรของตนจากพราหมณ์ก็มีความ

ยินดี จึงได้ประทานรางวลัเป็นเงนิทอง เสื้อผ้า แก่พราหมณ์ผู้ท านาย) 

เช่นเดียวกันกับค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆหมาขนค าที่กล่าวถึงเจ้าเมืองประทานรางวัล

ให้แก่โหรผู้ท านายราชบุตรว่าเป็นผู้มีบุญมากประสูติ เจ้าเมืองจึงประทานรางวัลเป็นวัตถุสิ่งของ              

เงิน ทอง ให้แก่โหร ดังในค่าวซอว่า  

กษัตริย์หน่อฟ้า รู้แจ้งจริงจ า  กษัตริย์องค์ค า  มีใจชื่นสู้                                            

มีพระโอษฐา เจียรจาฟู่อู้  ประทานครัว  สิ่งทรัพย์                                              

วัตถุสิ่งของ  เงินทองมอบอับ  จิ่มนักปราชญ์เจ้า  โหรา 

(สุวรรณเมฆะหมาขนค า, 2511: 8) 

(ถอดความ: เมื่อกษัตริย์ได้ทราบความจริงก็มีจิตใจชื่นชมยินดี ได้สนทนา ประทานสิ่งของ ทรัพย์สินเงินทอง

ให้กับโหร) 

ส่วนวรรณกรรมค่าวซอเรื่องจันต๊ะฆา กล่าวถึงเจ้าเมืองประทานรางวัลให้แก่         

นายส าเภา ในฐานะที่นายส าเภาได้พาเจ้าจันทฆาตมาหาเจ้าเมืองอินทปัฏฐนครเพ่ือรักษาโรคของ         

ราชธิดาเจ้าเมืองอินทปัฏฐนคร เมื่อราชธิดาหายจากโรคแล้ว เจ้าเมืองนอกจากจะประทานรางวัล

ให้แก่เจ้าจันทฆาตแล้ว ยังได้ประทานเงินทองเป็นรางวัลให้แก่นายส าเภา ดังค่าวซอว่า 

ท้าวพรหมจักร ตนมีเดชฤทธิ ์  ยกยื่นไหว ้  วันทา                                           

ชมชื่นล้ า  ใคร่หัวแกมจา  ยกเอาค ามา  เตมหกหมื่นตั้ง                                 

เงินแถมหนึ่งแสน ห้ือเปนค่าจ้าง  ได้คาดเคียนค า  เรียบร้อย                             

ห้ือนายสะเพา ไปแถมบน่้อย  ยกยื่นห้ือ   เพิงพอ                                          

เพราะท่านคุณนัก ได้ไปหาหมอ  ชอบใจชอบคอ  จาจาไห้ไห้ 

(จันต๊ะฆา, 2511: 51) 
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(ถอดความ: ท้าวพรหมจักร เจ้าเมืองอินทปัฏฐนคร กราบไหว้ขอบคุณเจ้าจันทฆาตที่ได้ช่วยเหลือราชธิดาคือ

นางเทวธิสังกาฟื้นขึ้นมา ท้าวพรหมจักรต่างชื่นชมพร้อมทั้งได้ยกเอาทองค าหกหมื่น และเงินอีกหนึ่งแสนเป็น

ค่าจ้างเจ้าจันทฆาต ส่วนนายส าเภาที่พาเจ้าจันทฆาตมาก็ได้รับของประทานจากเจ้าเมือง เจ้าเมืองก็พูดไป

ร้องไห้ไปด้วยความดีใจที่ได้ธิดากลับคืนมา) 

นอกจากนี้ในค่าวซอเรื่องวรรณพราหมณ์ กล่าวถึงเจ้าเมืองกาสีที่ประทานรางวัลให้แก่

นายส าเภา เพราะนายส าเภาได้น าหงส์ยนต์มาถวายเจ้าเมือง ซึ่งรางวัลที่เจ้าเมืองประทานให้แก่ นาย

ส าเภาเป็นเครื่องโภชนาการต่าง ๆ และเจ้าเมืองได้กล่าวอวยพรให้แก่นายส าเภาด้วย ดังในค่าวซอว่า 

เจ้าองค์เหนือหัว ซ้ าทอดปัณณะ  เอาปันตอบจา้ง  นาวา                                                                

ทังโภชนะ  สัพพะชิน้ปลา  ทังโภชนา  กิลาหมากเหมี้ยง                                     

ห้ือปัณณาการ เปนทานพร้อมเสี้ยง ซ้ าอวยพรทวย  พร่ าพร้อม                             

(วรรณพราหมณ์, 2511: 59) 

(ถอดความ: นายส าเภาได้ถวายหงส์ยนต์แด่พระญาโพธสิาร เจ้าเมืองกาสี เจ้าเมืองได้ให้ของรางวัลค่าจ้างตอบ

แทนนายส าเภา ทั้งอาหาร เนื้อสัตว์ เนื้อปลา หมาก เหมี้ยง พร้อมกับอวยพรให้แก่นายส าเภา) 

จากค่าวซอจะเห็นว่าการให้รางวัลแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ของเจ้าเมือง แสดงให้เห็ น 

พระมหากรุณาธิคุณของเจ้าเมืองที่มีต่อผู้อยู่ภายใต้การปกครอง เจ้าเมืองจะให้รางวัลแก่ผู้                

ท าคุณประโยชน์บนพ้ืนฐานของการคิดดี  พูดดี  และท าดี  รางวัลที่ เจ้าเมืองประทานให้แก่                

ผู้ท าคุณประโยชน์เป็นสิ่งของที่มีค่า ได้แก่ เงิน ทอง เสื้อผ้าอาภรณ์ และเครื่องโภชนาหารต่าง ๆ 

นอกจากนี้เจ้าเมืองยังได้กล่าวถ้อยค าอวยพรให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ด้วย การประทานรางวัลให้แก่

ผู้ท าคุณประโยชน์นั้น เป็นการให้ก าลังใจต่อผู้ที่กระท าคุณประโยชน์เพื่อให้กระท าคุณความดีสืบต่อไป 

1.5.การตัดสินคดีความ 
ผู้ปกครองเมืองนอกจากจะมีหน้าที่สั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจแล้ว เมื่อผู้อยู่ใต้อ านาจมี

ปัญหาขัดแย้งกันไม่สามารถตกลงแก้ไขปัญหาลงได้ ผู้ปกครองเมืองจึงต้องมีหน้าที่ตัดสินคดีความด้วย 

เจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในการปกครอง เมื่อประชาชนชาวเมืองมีปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้น         

เจ้าเมืองจะใช้พระราชอ านาจในการตัดสินคดีความด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม และเมื่อเจ้าเมืองตัดสิน

คดีความไปแล้วก็ถือเป็นที่สิ้นสุดคดีความนั้น ผู้ที่กระท าความผิดก็จะต้องได้รับโทษตามที่เจ้าเมือง

ตัดสินคดีความไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่ชาวเมือง และเพ่ือให้บ้านเมืองสงบสุข 
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ในวรรณกรรมค่าวซอกวีได้กล่าวถึงการตัดสินคดีความของเจ้าเมืองไว้ในค่าวซอเรื่อง

หงส์หินว่า เจ้าเมืองได้พิจารณาคดีความชายาทั้งหกที่ใส่ร้ายนางวิมาลาว่าลูกของนางวิมาลาเป็นสุนัข 

เมื่อเจ้าเมืองทราบความจริงจึงให้เสนาสอบถามเหตุการณ์จากชายาทั้งหก และชายาทั้งหกก็สารภาพ

เพราะกลัวต้องโทษหนัก เสนาและผู้คุมก็เพ็ดทูลเจ้าเมืองว่าชายาทั้งหกสารภาพความจริงแล้ว              

เมื่อเจ้าเมืองพิจารณาคดีความว่ามีความผิดชัดเจนจึงตัดสินคดีโดยให้ประหารชีวิตชายาทั้งหกเพ่ือ

ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในภายหลัง ดังค่าวซอว่า 

ฝ่ายเสนาเค้า ก็บังคมถาม  ส่วนจอมนงราม  สารภาพเผี้ยน                            

รับเปนสัตย ์ กลัวได้ถูกเฆ่ียน  บ่บังอ า   ลับไว้                                         

พวกผู้กุม  ก็รีบแต่งใช้  เอาเหล็กใส่เสี้ยง  ทังปวง                                   

แล้วเข้ากราบนบ พิทูลในหลวง  ว่านางทังปวง  ก็พร้อมรับเสี้ยง                       

พญาพารา  ว่าคันหันเกลี้ยง  ข่าวในความ  ฟอกซัด                                           

ก็ห้ือประหาร อย่าห้ือสืบชัก  เป็นอย่างเหยี้ยม  ภายลูน                                            

อย่าได้ละไว ้ ห้ือสืบตระกูล  พงศ์ประยูร  สืบไปเบื้องหน้า 

(หงส์หิน, 2511: 85)  

(ถอดความ: ฝ่ายเสนาได้ถามชายาทั้งหกในคดีใส่ความนางวิมาลา ซึ่งชายาทั้งหกก็รับสารภาพเพราะกลัวถูก

ท าโทษเฆ่ียนตี ผู้คุมได้คุมตัวนางชายาทั้งหกแล้วทูลเจ้าเมืองพาราณสีว่านางสารภาพความจริง เจ้าเมืองเมื่อ

ได้ทราบความจริงตามเหตุการณ์ที่ต้องท าการตัดสิน ก็ได้ตัดสินประหารชีวิตไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างภายหลัง 

และไม่ให้สืบตระกูลวงศาต่อไปภายหน้า) 

จากค่าวซอจะเห็นว่าการตัดสินคดีความของเจ้าเมืองเป็นการตัดสินความในขั้น

สุดท้าย อ านาจในการตัดสินขึ้นอยู่กับเจ้าเมือง เมื่อเจ้าเมืองตัดสินคดีความแล้วทุกฝ่ายจะต้องยอมรับ

ชะตากรรมที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นการตัดสินคดีความของเจ้าเมืองจะต้องตัดสินอย่างเที่ยงธรรมเพ่ือให้

ความถูกต้องยุติธรรมกับผู้บริสุทธิ์และลงโทษผู้กระท าความผิดด้วยอ านาจที่เด็ดขาดของเจ้าเมือง 

1.6.การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา 
การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองเมืองที่จะต้องอุปถัมภ์ค้ าชู

พระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่ในบ้านเมืองของตน เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของประชาชนในเมือง และเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาถือเป็นหลักในการควบคุมประชาชน

ชาวเมืองไม่ให้ปฏิบัติตนผิดศีลธรรม เพ่ือให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข 
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เจ้าเมืองนอกจากจะเป็นผู้น าทางการเมืองแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของ

ประชาชนในเมือง เจ้าเมืองใช้หลักพุทธศาสนา ปกครองบ้านเมืองเพ่ือให้ประชาชนในเมืองประพฤติ

ปฏิบัติตนเป็นประชาชนที่ดี กล่าวคือ เจ้าเมืองได้น้อมน าศีลธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางใน

การปกครองบ้านเมือง เพ่ือเป็นหลักในการด ารงอยู่ของสถานะความเป็นกษัตริย์อันเรียกว่า ราชธรรม 

เป็นหลักของพุทธกษัตริย์บนภาคพ้ืนทวีปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผลให้พระราชภาระส าคัญ

ในการอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนาและอุปถัมภ์คณะสงฆ์ในรัฐของตนให้อยู่รอดปลอดภัยและรุ่งเรือง 

หมายถึงความมั่นคงของพระราชสถานะของกษัตริย์และราชบัลลังก์ด้วย (อ านวย วีรวรรณ , 2555: 

16) การปกครองบ้านเมืองโดยธรรมของเจ้าเมืองท าให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ประชาชนได้รับความสุข 

อีกท้ังยังแสดงให้เห็นว่าเจ้าเมืองเป็นผู้มีธรรมหรือเป็นขุนธรรม  

ในวรรณกรรมค่าวซอกล่าวถึงเจ้าเมืองเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาไว้ 3 

ประการ ได้แก่ การสร้างศาสนสถาน การปฏิบัติตามหลักธรรม และการปฏิบัติศาสนพิธี  

1.6.1. การสร้างศาสนสถาน 
  การสร้างศาสนสถาน คือการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดยการสร้างสถานที่

คือ วัด เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ในวรรณกรรมค่าวซอกล่าวถึงเจ้าเมืองได้อุปถัมภ์

พระพุทธศาสนาโดยการสร้างวัดเพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่ประชาชนท าให้ประชาชนได้เข้ามากราบ

ไหว้ท าบุญ ดังในค่าวซอเรื่องจันต๊ะฆาที่กล่าวถึงเจ้าจันทฆาตได้สร้างวัดไว้เป็นที่พ่ึงทางใจแก่ประชาชน

ในยามศึกสงคราม และสร้างวัดเพ่ือเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้มาท าบุญ ดังค่าวซอว่า 

จันต๊ะฆาท้าว เที่ยงตั้งหนิมใจ  แล้วยกเรือนไป  ปลูกแปงแต่งตั้ง                            

เศิกมาทางใด ไปอยู่ที่ห้ัน  ที่กันดารทัง  หมู่ทัพ                                 

แล้วซ้ าแต่งแปง อารามที่วัด  ไหว้เปนทีไ่หว้  ปูชา                                      

หล้างพ่องนัน้ ก็เข้ามาหา  มาเพิ่งสายา  กับท่านที่หั้น 

(จันต๊ะฆา, 2511: 139) 

(ถอดความ: กล่าวถึงเมืองอนุมัตินครที่ก าลังเผชิญกับภาวะศึกสงคราม เจ้าจันทฆาตผู้มีจิตใจมั่นคงได้พา

ประชาชนชาวเมืองสร้างบ้านไปสร้างบ้านนอกเมืองพร้อมกับสร้างวัดให้ประชาชนได้กราบไหว้ ท าให้มี

ชาวบ้านเข้ามาพึ่งเจ้าจันทฆาต) 
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สาสะนา  ก็ห้ือได้สร้าง  เปนที่ท าบุญ  หยาดน้ า                                

สั่งสอนกัน  บ่ห้ือล่วงล้ า  มีศีลแปดห้า  ผับไป                                        

ตั้งแต่นั้น  เปนกาลสมัย  รุ่งเรืองไร   ทั่วประเทศห้อง 

(จันต๊ะฆา, 2511: 141 – 142) 

(ถอดความ: เจ้าจันทฆาต เจ้าเมืองอนุมัติตินครได้เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก โปรดให้สร้างที่กระท าบุญ

กรวดน้ า (วัด) พร้อมกับสั่งสอนประชาชนในเมืองให้รักษาศีลห้าและศีลแปด ท าให้ยุคสมัยนั้นบ้านเมือง

เจริญรุ่งเรือง) 

1.6.2. การปฏิบัติตามหลักธรรม 
   เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอได้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาคือ

การท าบุญให้ทานเป็นประจ า ซึ่งการท าบุญท าทานเป็นหลักธรรมส าคัญตามคติความเชื่อในพุทธ

ศาสนา การสร้างบุญหรือสั่งสมบุญในชาตินี้จะช่วยค้ าชูหนุนไปถึงในภายภาคหน้า การท าบุญให้ทาน

เป็นประจ าของเจ้าเมืองแสดงถึงผู้มีบุญที่ยิ่งใหญ่ และนอกจากนี้การท าบุญให้ทานถือเป็นการปฏิบัติ

ตามหลักธรรมที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา คือหลักของบุญกิริยาวัตถุ 3 หมายถึงที่ตั้งแห่งการท าบุญ 

(พระพรหมคุณาภรณ์, 2550: 93) ประกอบไปด้วย ทานมัย คือ การท าบุญด้วยการปันสิ่งของ สีลมัย 

คือ การท าบุญด้วยการรักษาศีล และภาวนามัย คือ การท าบุญด้วยการเจริญภาวนา ในค่าวซอเรื่อง

อ้ายร้อยขอดที่กล่าวถึงพระญาสิริมติ เจ้าเมืองอินทะที่ได้กระท าบุญโดยให้ทานอยู่เป็นนิจ ดังค่าวซอว่า   

ส่วนพระเหนือหัว สมเด็จนั่งเกล้า  ตนองค์เลา  ท่านทา้ว                            

กะตังบุญญัง ท าบุญแท้เลา้  บ่ละขาดได ้  วันทอน                            

โภคาทรัพย ์ ยอทานถมถอง  นึกเอาพระพร  กุศลภายหน้า           

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 13) 

(ถอดความ: พระญาสิริมติ เจ้าเมืองอินทะผู้สง่างาม ทา่นได้สร้างกุศลผลบญุ ท าบุญอยู่ไม่ขาดทัง้ตอนเช้าตอน

กลางวัน และได้ถวายทรัพย์เป็นทาน เพื่อจะได้เป็นกุศลในภายภาคหน้า) 

   นอกจากการท าทานแล้ว ข้อปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนที่ดีคือ การปฏิบัติ

บ ารุงพระสงฆ์ ในวรรณกรรมค่าวซอเจ้าเมืองจะอุปถัมภ์ดูแลพระสงฆ์ สามเณร ทุกรูปในเมือง 

กล่าวคือ เจ้าเมืองจะถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ สามเณร และมักจะนิมนต์พระสงฆ์ สามเณรมาฉันเพล

ที่ในปราสาทของเจ้าเมือง ดังในค่าวซอเรื่องหงส์หิ นกล่าวถึงเจ้าเมืองพาราณสีที่นอกจากจะให้

ประชาชนในเมืองท าวัตรสวดมนต์แล้ว เจ้าเมืองพาราณสียังได้อุปถัมภ์สาวกของพระพุทธเจ้าด้วยการ
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ถวายไทยทานแด่พระสงฆ์ สามเณร และนิมนต์พระสงฆ์ สามเณรฉันเพลในคุ้มแก้วของเจ้าเมืองอีก

ด้วย ดังค่าวซอว่า 

คันเถิงวันศุกร์ พระองค์บพิตร  ก็ห้ือสูตรตั้ง  มนต์เย็น                                        

ทานแก่สังฆะ สามเณรเถร  นิมนต์ฉันเพล  ที่ในคุ้มแก้ว 

(หงส์หิน, 2511: 24) 

(ถอดความ: พระญาพาราณสีได้จัดงานรับขวัญกุมารทั้งหกเป็นเวลา 7 วัน โดยในวันศุกร์ได้โปรดให้มีการสวด

มนต์เย็น ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และนิมนต์พระสงฆ์ฉันเพลในคุ้ม) 

1.6.3. การปฏิบัติศาสนพิธี 
   การปฏิบัติศาสนพิธี คือการอนุรักษ์ประเพณี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ในวรรณกรรมค่าวซอกล่าวถึงเจ้าเมืองได้อุปถัมภ์ศาสนพิธีที่ส าคัญคือ ประเพณีทอดกฐิน ซึ่งเป็นพิธี

ถวายผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่พระภิกษุ มีก าหนดระยะเวลาท าพิธีนี้ตั้งแต่แรม 1 ค่ า เดือน 11 

ถึงกลางเดือน 12 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 5) ดังในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดที่ได้กล่าวถึงเจ้าเมือง

อินทะได้โปรดให้จัดงานกฐินขึ้นในเมือง แสดงให้เห็นถึงการเตรียมงานกฐินของชาวเมืองที่เตรียม

ดอกไม้ ธูปเทียนใส่ไว้ในพาน เมื่อถึงวันถวายผ้ากฐินเจ้าเมืองพร้อมด้วยชายา และข้าราชบริพารก็ได้

ถวายเครื่องอัฐบริขารพร้อมทั้งเครื่องไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ดังค่าวซอว่า  

งานกฐนิ  สมเด็จท่านท้าว  รู้ทั่วด้าว   บุรี                                               

ลางพ่องแลน่เซาะ มาลัยเปน็จ ี  ธูปเทียนด ี  ใส่ขันไว้ถ้า 

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 46 – 47) 

(ถอดความ: เมื่อถึงงานกฐิน เจ้าเมืองและประชาชนในเมืองต่างเตรียมมาลัยดอกไม้ ธูปเทียน ใส่ขันไว้ไป

ท าบุญ) 

ส่วนพระเหนือหัว สมเด็จนั่งสรา้ง  ไปถึงอาราม  ข่วงวัด                               

พร้อมราชชายา นางเมืองแม่รัก  กับฝูงไพรฝ่้า  โยธา                    

กษัตริย์ท่านทา้ว ก็กราบทูลสา  ไหว้รัตนา  ทุติยะเจ้า                       

ทุกรูปทุกตน องค์เณรเถรเจ้า  แล้วนั่งที่ควร  แก่ท้าว                                          

...                                                                                                                                                            

ชวนขุนแก่ทา้ว อ ามาตย์ต่างตา  ริพลโยธา  ถวายส ารบัเจ้า                       
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เครือ่งปริขาร อาหารน้ าข้าว  ถวายทานองค์  ท่านพระ                            

มหาเถโร  องค์เณรเถรพระ  ก็นั่งนิจห้อง  บัลลังก์  

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 56) 

(ถอดความ: พระญาสิริมติ เจ้าเมืองอินทะได้เสด็จไปยังวัดพร้อมกับชายา ไพร่พลโยธา เมืองไปถึงวัดเจ้าเมือง

ก็กราบพระรัตนตรัย และกราบพระสงฆ์สามเณรทุกรูป แล้วนั่งที่ส าหรับเจ้าเมือง จากนั้นเจ้าเมือได้ เชิญชวน

ท้าวขุนนาง และอ ามาตย์ต่างตา ริพลโยธาถวายส ารับแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์สามเณรก็นั่งรับและให้พรต่อไป) 

 จะเห็นได้ว่าเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั้งในด้าน 

ศาสนสถาน ได้แก่ การสร้างวัดวาอารามให้ประชาชนได้มีที่ส าหรับท าบุญ การปฏิบัติตามหลักธรรม 

ได้แก่ การท าบุญให้ทาน การถวายทานแด่พระสงฆ์ สามเณร การปฏิบัติศาสนพิธี ได้แก่ การสืบทอด

ประเพณีกฐินกาล การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาของเจ้าเมืองแสดงเห็นถึงความส าคัญของ

พระพุทธศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ ดังนั้นพุทธศาสนาเป็นกรอบศีลธรรมที่เจ้าเมือง

ให้ความส าคัญเพ่ือหลอมรวมจิตวิญญาณประชาชนในเมืองให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้             

การอุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนายังแสดงให้เห็นว่าเจ้าเมืองเป็นผู้มีธรรม หรือราชธรรม  ในการ

ปกครองบ้านเมืองเพ่ือให้บ้านเมืองเกิดความผาสุก  

1.7.การปกครองบ้านเมืองโดยธรรม  
ผู้ปกครองเมืองเป็นผู้ที่ปกป้องรักษาบ้านเมือง และประชาชนชาวเมืองให้เกิดความสุข 

การที่บ้านเมืองและประชาชนชาวเมืองมีความสุขได้นั้น เจ้าเมืองจะต้องปกครองบ้านเมืองโดยธรรม 

ซึ่งหลักธรรมที่ส าคัญส าหรับเจ้าเมืองเพ่ือใช้ในการบ้านเมืองนั้น ประกอบด้วย ทศพิธราชธรรม หรือ 

“ธรรมราชา” 10 ประการ หลักพรหมวิหาร 4 หลักเบญจศีล และอัฏฐศีล  

ทศพิธราชธรรม คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง 10 ประการ (พระพรหม            

คุณาภรณ์, 2550: 240 – 241) ได้แก่ 

1.ทาน คือ การให้ การสละทรัพย์สิ่งของ บ ารุงเลี้ยง ช่วยเหลือประชาราษฎร์ และ

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

2.ศีล คือ ความประพฤติดีงาม ส ารวมกายและวจีทวาร ประกอบแต่การสุจริต รักษา

กิตติคุณให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นที่เคารพของประชาราษฎร์ มิให้มีข้อที่ใครจะดูแคลน 
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3.ปริจาค คือ การบริจาค เสียสละความสุขส าราญ เป็นต้น ตลอดจนชีวิตของตน          

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

4.อาชชวะ คือ ความซื่อตรง ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต            

มีความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน 

5.มัททวะ คือ ความอ่อนโยน มีอัธยาศัย ไม่เย่อหยิ่งหยาบคายกระด้างถือองค์           

มีความงามสง่าเกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวล ละมุนละไม ให้ได้ความรักภักดี แต่มิขาดย าเกรง 

6.ตปะ คือ ความทรงเดช แผดเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบง าย ายีจิต ระงับยั้ง

ข่มใจได้ ไม่ยอมให้หลงใหลหมกมุ่นในความสุขส าราญและความปรนเปรอ มีความเป็นอยู่สม่ าเสมอ 

หรืออย่างสามัญ มุ่งม่ันแต่จะบ าเพ็ญเพียร ท ากิจให้บริบูรณ์ 

7.อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ ไม่กริ้วกราดลุอ านาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้วินิจฉัย

ความและกระท าการต่าง ๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจ าใจไว้ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉัยความ

และกระท าการด้วยจิตอันราบเรียบเป็นตัวของตนเอง 

8.อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียน ไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น เก็บภาษีขูดรีด หรือเกณฑ์

แรงงานคนเกินขนาด ไม่หลงระเริงอ านาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่

ประชาราษฎร์ผู้ใดเพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 

9.ขันติ คือ ความอดทน อดทนต่องานที่ตรากตร า ถึงจะล าบากกายน่าเหนื่อยหน่าย

เพียงไรก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่วยุถูกหยันด้วยค าเสียดสีถากถางอย่างใดก็ไม่หมดก าลังใจ ไม่ยอมละทิ้ง

กรณีย์ท่ีบ าเพ็ญโดยชอบธรรม 

10.อวิโรธนะ คือ ความไม่คลาดธรรม วางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรม คงที่ ไม่มี

ความเอนเอียงหวั่นไหวเพราะถ้อยค าที่ดีร้าย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ใด ๆ สถิตมั่น

ในธรรมส่วนยุติธรรม คือความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรม คือระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป 
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ในวรรณกรรมค่าวซอกวีได้กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองตามหลัก

ทศพิธราชธรรม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสุข ดังในค่าวซอเรื่องวรรณพราหมณ์และเรื่องเจ้าสุวัตรที่

กล่าวถึงหลักธรรมที่เจ้าเมืองใช้ในการปกครองบ้านเมืองคือ ทศพิธราชธรรม การที่เจ้าเมืองปกครอง

ตามหลักทศพิธราชธรรมท าให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสุขร่มเย็น และท าให้เจ้าเมืองได้รับการ     

ยกย่องนับถือจากเมืองอ่ืน ๆ ว่าเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ดังค่าวซอว่า    

ปกครองไพร่ฟ้า ประชาสัณฐาน  ที่ปัญจมัง  นครเค้าเหง้า                                       

อยู่ตามทะศะ ราชธรรมเจ้า  ห้ือฝูงชาวเรา  ชื่นเนื้อ                                             

ทังคติธรรม  จงจ าเอ้ือเฟื้อ  รักษาใฝ่เอ้ือ  คองธรรม                                         

ห้ือฝูงไพร่น้อย อยู่เย็นใจหวาน  ได้ความสุขบาน  ทังนายไพร่เจ้า 

(วรรณพราหมณ์, 2511: 82) 

(ถอดความ: เจ้าเมืองได้ปกครองไพร่ฟ้าอาณาราษฎร์ในเมืองตามหลักทศธรรม เพื่อให้ประชาชนมีความสุข 

ด าเนินชีวิตตามแนวทางคติธรรม มีคุณธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นก่อให้เกิดความสุขทั้งประชาชน

และเจ้าเมือง) 

ทัสสะธรรม บ่หื้อแผกพัด  สถิตอยู่ด้วย  ศีลา                                         

อยู่ต่างท้าว  ร้อยเอ็ดภาษา  มาถวายบรรณา  ฝูงท้าวชุหนา้ 

(เจ้าสุวัตร, 2511: 139) 

(ถอดความ: เจ้าสุวัตรได้ปกครองบ้านเมือง ท าให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ประชาชนต่างมีความสุข เพราะ               

เจ้าสุวัตรปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศธรรมและรักษาศีล แม้แต่เจ้าเมืองอ่ืนร้อยเอ็ดหัวเมืองต่างมาถวาย

เครื่องบรรณาการแก่เจ้าสุวัตร) 

หลักธรรมของเจ้าเมืองประการต่อมาคือ พรหมวิหาร 4 เป็นธรรมประจ าใจที่ท าให้เป็น

พรหมหรือให้เสมอด้วยพรหม หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์  (พระพรหมคุณาภรณ์, 2550: 

124 – 125) เจ้าเมืองได้ยึดมั่นหลักพรหมวิหาร 4 ในการปกครองบ้านเมือง ได้แก่ 

1.เมตตา หมายถึง ความรัก ปรารถนาดีอยากให้เขามีสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท า

ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 

2.กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความ

ทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ 
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3.มุทิตา หมายถึง ความยินดี ในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตใจผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการ

แช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญ      

งอกงามยิ่งข้ึนไป 

4.อุเบกขา หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง อันจะท าให้ด ารงอยู่ในธรรมตามท่ีพิจารณาเห็น

ด้วยปัญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่

สัตว์ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและ

ปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตน   

ได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน 

ในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์กวีกล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ปกครองที่

ตั้งอยู่ในหลักพรหมวิหาร 4 อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้บ้านเมืองเกิดความสุข ดังในค่าวซอว่า 

บัวระวงศ์ทา้ว ปราบภัยโลก ี  เสวยบุร ี   จ าปาใหญ่กว้าง                        

อยู่สุขเกษม บ าเพ็ญบุญสร้าง  ตามทัสสธรรม  บ่ม้าง                                            

ฝูงคติธรรม  บ่ห้ือได้ว้าง  สมสืบสร้าง  เมืองพิง                                       

ข้าเจ้าไพร่น้อย ตั้งอยู่ในศีล  สัตว์เหนือแผ่นดิน  บ่หนาวร้อนไหม้                                                        

พรหมวิหาร เกิดมีโลกใต้  เจ้าปราบปรามไป  เมี้ยนพัก 

(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์, 2511: 133 – 134) 

(ถอดความ: เจ้าบัวระวงศ์ได้ปกครองเมืองจ าปา ท าให้บ้านเมืองสุขเกษม เพราะเจ้าเมืองตั้งอยู่ในทศธรรม 

และศีลธรรม ทั้งเจ้าและไพร่ตั้งมั่นอยู่ในศีล ท าให้ไม่เกิดความเดือนร้อน อีกทั้งเจ้าเมืองยังมีพรหมวิหารสี่รู้

แจ้งในธรรมทุกอย่าง) 

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอยังยึดมั่นในหลักธรรมอีกประการคือ หลักศีล 5 หรือ เบญจ

ศีล เป็นข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว (พระพรหมคุณาภรณ์, 2550: 175) ได้แก่ 

1.ปาณาติปาตา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการปลงชีวิต เว้นจากการฆ่าประทุษร้ายกัน 

2.อทินฺนาทานา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ เว้นจากการลัก โกง 

ละเมิดกรรมสิทธิ์ ท าลายทรัพย์สิน 

3.กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการล่วง

ละเมิดสิ่งที่ผู้อ่ืนรักใคร่หวงแหน 

4.มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง 
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5.สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี หมายถึง เว้นจากน้ าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็น

ที่ตั้งแห่งความประมาท เว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ 

ในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดกวีได้กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองโดยยึดมั่นใน

หลักเบญจศีล 5 ข้อ อย่างไม่ประมาท เพ่ือเป็นแนวทางในการปกครองให้บ้านเมืองด ารงอยู่ด้วย

ความสุขความเจริญ ดังในค่าวซอว่า 

ทัสสะธรรม ค าสอนพระเจ้า  ท่านถือทือเอา  บ่ละ                                        

ศีลห้าประการ บ่ประมาทะ  จ าใส่ไส ้   ดวงไท ้

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 7) 

(ถอดความ: กล่าวถึงพระญาสิรมิติ เจ้าเมืองอินทะปกครองบ้านเมืองโดยยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม และ

หลักศีลห้า ไม่ประมาทในพระธรรม และระลึกไว้ในจิตใจเสมอ) 

นอกจากนี้ในค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค ากล่าวถึงเจ้าเมืองคือเจ้าสุวรรณว่าเป็น 

เจ้าเมืองที่รักษาศีล 5 และศีล 8 เป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองเพ่ือให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง  

ศีล 8 หรือ อัฏฐศีล คือการรักษาระเบียบทางกายวาจา (พระพรหมคุณาภรณ์ , 2550: 

176 – 177) ได้แก่ 

1.ปาณาติปาตา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการท าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป 

2.อทินฺนาทานา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย 

3.กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี หมายถึง เว้นจากกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์ เว้นจากการ

ประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือร่วมประเวณี 

4.มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการพูดเท็จ  

5.สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี หมายถึง เว้นจากน้ าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็น

ที่ตั้งแห่งความประมาท  

6.วิกาลโภชนา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือตั้งแต่เที่ยงไป

แล้ว จนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ 
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7.นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนมาลาตนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี หมายถึง 

เว้นจากการฟ้อนร า ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ การทัดทรง

ดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้ ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง  

8.อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี หมายถึง เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือย 

ค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค ากล่าวถึงเจ้าเมืองคือเจ้าสุวรรณว่าเป็นเจ้าเมืองที่

ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ซึ่งหนึ่งในหลักธรรมที่เจ้าสุวรรณยึดถือเพ่ือใช้ในปกครองบ้านเมืองของตน

คือหลักอัฏฐศีล หรือ ศีล 8 ดังค่าวซอว่า 

เจ้าสุวรรณะ  จิ่งสั่งลาหน ี  มาสู่บุร ี   พาราแห่งเจ้า                                           

อยู่สุขสบาย กับนางหน่อเหน้า  สองเทวี   พี่น้อง                                       

ดูต้างกินทาน จาหวานปากพ้อง  ศีลแปดห้า  ถือเอา 

(สุวรรณเมฆะหมาขนค า, 2511: 100 – 101) 

(ถอดความ: เจ้าสุวรรณกลับมาถึงเมืองพาราณสี และเป็นเจ้าเมืองปกครองบ้านเมือง อยู่สุขส าราญพร้อมกับ

ราชเทวีทั้งสองคือนางคันธมาลา และนางจันทเกสี ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ท าบุญสุนทานและยึดถือใน

หลักศีล 5 และศีล 8) 

จากวรรณกรรมค่าวซอจะเห็นว่าเจ้าเมืองปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ซึ่งหลักธรรมที่     

เจ้าเมืองใช้ในการปกครองบ้านเมืองไม่ได้มีเฉพาะธรรมราชาหรือหลักทศพิธราชธรรมเท่านั้น เจ้าเมือง

ในวรรณกรรมค่าวซอยังได้ยึดหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ได้แก่ พรหมวิหาร 4 เบญจศีล และอัฏฐ

ศีล ซึ่งเป็นพื้นฐานของพุทธศาสนิกชนทั่วไป แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของเจ้าเมืองในวรรณกรรม

ค่าวซอซึ่งเป็นวรรณกรรมชาวบ้าน เมื่อเจ้าเมืองปฏิบัติและยึดถือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ดังกล่าว ท าให้ประชาชนในเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุข อีกทั้งการปกครองบ้านเมืองโดยธรรมท าให้

ประชาชนเกิดความภักดี ศรัทธา และยกย่องเจ้าเมืองว่าเป็นเจ้าเมืองผู้ทรงธรรมน าพาบ้านเมืองไปสู่

ความเจริญรุ่งเรือง 

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีคุณลักษณะที่น่าสนใจคือ การเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจาก

กษัตริย์ซึ่งเป็นวงศ์ที่สูงส่งที่ได้รับการยกย่องนับถืออย่างยิ่งจากประชาชนชาวเมือง เจ้าเมืองเป็น

ผู้ปกครองเมืองที่มีอ านาจเด็ดขาดในการตัดสินใจเพ่ือให้การบริหารบ้านเมืองเป็นไปด้วยดี นอกจากนี้

เจ้าเมืองยังเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและจงรักภักดีจากประชาชนชาวเมืองว่าเป็นผู้ปกครองที่ดี ซึ่งการ
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เป็นผู้ปกครองที่ดีนั้นจะต้องด าเนินการปกครองบ้านเมืองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ส่วนหน้าที่ของ

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีหน้าที่หลายประการคือ การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ การให้รางวัลแก่

ผู้ท าคุณประโยชน์ การตัดสินคดีความ การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และการปกครองบ้านเมือง        

โดยธรรม หน้าที่ดังกล่าวเป็นราชกิจที่เจ้าเมืองจะต้องกระท าด้วยความถูกต้องยุติธรรมตามครรลอง

คลองธรรมอย่างเคร่งครัด เพ่ือมิให้เจ้าเมืองท าผิดท านองคลองธรรม มิให้ท าตามอารมณ์ เกียจคร้าน 

หรือลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่ควรแก่ผู้มีหน้าที่ปกครอง (ปรีชา ช้างขวัญยืน , 2542: 19) ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรมและมีธรรมในการปกครองเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าเจ้าเมืองเป็น

ผู้ปกครองที่ดีและเป็นธรรมราชาโดยสมบูรณ์  

2.ภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์ 
ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่มีความส าคัญอีกประการหนึ่งคือภาพลักษณ์           

พระโพธิสัตว์ ซึ่งถือก าเนิดในร่างของเจ้าเมืองเพ่ือบ าเพ็ญบุญบารมี และก าจัดอุปสรรคต่าง ๆ ให้แก่

ประชาชนเพ่ือให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขร่มเย็น โพธิสัตว์นั้นมีความหมายคือ ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 852)  

ตามคติความเชื่อเรื่องพระโพธิสัตว์ เกี่ยวพันกับบุคคลในอุดมคติทางพระพุทธศาสนา อันมีต้น

ก าเนิดในประเทศอินเดียนับเนื่องตั้งแต่ยุคก่อนพุทธกาล โดยปรากฏร่องรอยเค้ามูลที่มาจากแนวคิด

เรื่อง “มหาบุรุษ” ซึ่งชาวอินเดียมีความเชื่อดั้งเดิมอยู่ก่อนพุทธกาลแล้วว่า ผู้ที่มีลักษณะแห่งมหาบุรุษ

จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ หรือจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหาบุรุษที่กล่าวถึงใน

คัมภีร์พุทธศาสนายุคต้น มีทั้งลักษณะที่เป็นอย่างมนุษย์สามัญ และมีลักษณะของพระโพธิสัตว์          

ในยุคหลังต่อมา จึงอาจกล่าวได้ว่า คติเรื่องพระโพธิสัตว์มีก่อนกาลก าเนิดพุทธศาสนาเสียอีก           

(กรมศิลปากร, 2550: 8) ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทถือว่าพระโพธิสัตว์เป็นมนุษย์ แต่มี

คุณลักษณะบางประการที่เหนือมนุษย์ทั่วไป มีการบ าเพ็ญบารมี และพระโพธิสัตว์ไม่มีเฉพาะปัจจุบัน

ชาติเท่านั้นแต่มีบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติด้วยเช่นกัน เมื่อพิจารณาตามความหมายและคติความเชื่อเรื่อง

พระโพธิสัตว์ถือว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่จะตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต 

 ในวรรณกรรมค่าวซอคุณลักษณะการเป็นพระโพธิสัตว์ของเจ้าเมืองกล่าวถึงลักษณะของ             

พระโพธิสัตว์ 3 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ การระบุก าเนิดแบบพระโพธิสัตว์ ลักษณะของพระโพธิสัตว์

และการระบุว่าเป็นหน่อเนื้อพระพุทธเจ้า  
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2.1.การระบุก าเนิดแบบพระโพธิสัตว์  
การระบุก าเนิดแบบพระโพธิสัตว์เป็นการกล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นพระโพธิสัตว์บ าเพ็ญ

บุญบารมีในสรวงสวรรค์ชั้นดุสิต เมื่อถึงเวลาที่ต้องบ าเพ็ญบารมีในโลกมนุษย์พระอินทร์จะทูลให้เสด็จ

ลงไปจุติเป็นมนุษย์ เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ก าเนิดเป็นมนุษย์แล้ว พระอินทร์จะเป็นเทพผู้คอยช่วยเหลือ

พระโพธิสัตว์เมื่อพระโพธิสัตว์พบเจอกับอันตรายต่าง ๆ  

พระโพธิสัตว์ คือ ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ตามคติความเชื่อเรื่อง            

พระโพธิสัตว์ เกี่ยวพันกับบุคคลในอุดมคติทางพระพุทธศาสนา อันมีต้นก าเนิดในประเทศอินเดีย       

นับเนื่องตั้งแต่ยุคก่อนพุทธกาล ลักษณะของบุคคลที่จะเป็นพระโพธิสัตว์นั้น ในพระสุตตันตปิฎก            

ทีฆนิกาย มหาวรรค (2539: 11) กล่าวถึงกฎธรรมดาของพระโพธิสัตว์ไว้ 16 ประการ หนึ่งในนั้นคือ

พระโพธิสัตว์จะต้องจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา นอกจากนี้ในมหาชาติ

ค าหลวง วรรณคดีไทยสมัยอยุธยายังได้กล่าวถึงลักษณะการถือก าเนิดของพระโพธิสัตว์ คือ             

พระเวสสันดรที่จะมาประสูติเป็นบุตรของนางผุสดี ครั้นเมืองนางผุสดีขอพระราชบุตร พระอินทร์ก็ ได้

เสด็จไปสู่ส านักที่พระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตและอาราธนาพระโพธิสั ตว์เสด็จจุติบนโลก

มนุษย์ ดังปรากฏในมหาชาติค าหลวง กัณฑ์หิมพานต์ว่า  

...เอโก ปุตฺตวโร น ตาว สมิชฺฌติ ต ปิสฺสา สมิชฺฌาเปสฺสามีติ จินฺเตสิ ยังแต่พรอันนางจะขอ           

พระราชบุตร อันบริสุทธิสืบวงษ์ จ านงปลงใจ ควรเราจะไปอาราธนาพระมหาสัตว์ เสวยสมบัติ

ในดาวดึงษา เมื่อนั้นฯ อถ สกฺโก ตสฺส สนฺติก  คนฺตฺวา มาริส ตยา มนุสฺสโลก  คนฺตุ วฏฺฏตีติ        

ในกาลนั้นท้าวสหัศไนย ก็ไปสู่ส านักนิ์สมเด็จจอมจักรภูวนารถก็อาราธนาว่า ข้าแต่ท่านผู้เปน

เนรทุกข์ จงเปนศุขทุกเมื่อ ขอเชิญเสด็จลงไปแผ่เผื่อโพธิญาณ เปนกาลอันควร แล้วแลฯ...  

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2549: 15) 

ในวรรณกรรมค่าวซอได้กล่าวถึงภาพลักษณ์การเป็นพระโพธิสัตว์ของเจ้าเมือง กวีได้

กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะของการถือก าเนิด

แบบพระโพธิสัตว์คล้ายกับดังปรากฏในพระไตรปิฎก และมหาชาติค าหลวง ดังค่าวซอเรื่องก่ ากาด า 

กล่าวถึงนางจันทาเทวีได้ขอราชบุตร เมื่อพระอินทร์ได้ยินค าขอของนางจันทาเทวีจึงได้ เสด็จไปยัง

ปราสาทของพระโพธิสัตว์ เพ่ืออาราธนาพระโพธิสัตว์เสด็จจากสวรรค์ชั้นดุสิตไปจุติในครรภ์ของนาง

จันทาเทวีต่อไป ดังในค่าวซอว่า 
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ส่วนพระอินทร์ ยินวานนางชี ้  รู้ทราบแจ้ง  จินดา                                                       

จิ่งเสด็จย้าย ลีลาสไปหา  ไปสู่ฐานา  ปราสาทแห่งเจ้า                                                    

โพธิสัตว ์  พระองค์จอมเหง้า  ไขนิทาน   กล่าวชี้                                                             

ไขอาการ  บ่บังลับลี ้  กับท่านเจา้  โพธัง                                                     

ห้ือเสด็จ  พรากจากสวรรค ์  ไปสู่ในครรภ์  จันทาน้องเหน้า 

(ก่ ากาด า, 2511: 5 – 6) 

(ถอดความ: กล่าวถึงพระอินทร์เมื่อได้ยินค าขอบุตรของนางจันทาเทวีจึงได้เสด็จไปที่ปราสาทของพระ

โพธิสัตว์เพื่อชี้แจงถึงเร่ืองราว และขอให้พระโพธิสัตว์เสด็จจากสวรรค์เพื่อไปจุติในโลกมนุษย์เป็นบตุรของนาง

จันทาเทวีกับพระญาอจิตตราช เจ้าเมืองพรหมทัต) 

2.2.ลักษณะของพระโพธิสัตว์   
 ลักษณะของพระโพธิสัตว์เป็นลักษณะที่ปรากฏเฉพาะพระโพธิสัตว์ ซึ่งลักษณะหนึ่งของ

พระโพธิสัตว์ที่มักจะปรากฏในนิทานชาดก คือ การเป็นมหาบุรุษ ในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย 

มหาวรรค กล่าวถึงมหาบุรุษไว้ว่า ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ เป็นเหตุให้มหาบุรุษมีคติ 2 อย่าง   

ไม่เป็นอย่างอ่ืน คือ  

1.ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม ครองราชย์โดย
ธรรม ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต ทรงได้รับชัยชนะ 
มีพระราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยแก้ว 7 ประการ คือ (1) จักรแก้ว (2) 
ช้างแก้ว (3) ม้าแก้ว (4) มณีแก้ว (5) นางแก้ว (6) คหบดีแก้ว (7) ปริณายก
แก้ว มีพระราชโอรสมากกว่า 1,000 องค์ ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญ มีรูปทรงสม
เป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ ายีราชศัตรูได้ พระองค์ทรงชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้
อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา ครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต                         
2.ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลก  

(มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2539: 15 – 16) 

ฉักกนิบาตชาดกในพระสูตรและอรรถกถาได้กล่าวถึงลักษณะของพระโพธิสัตว์ว่ามี

ลักษณะของมหาบุรุษ คือ ลักษณะของลายพระบาท ดังกล่าวถึงตอนที่พระสหายของทรีมุขกุมาร คือ

พระโพธิสัตว์ ได้เป็นเจ้าเมืองพาราณสีโดยการเสี่ยงทายจากราชรถ เมื่อราชรถหยุดที่พระโพธิสัตว์
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เหล่าปุโรหิตได้เห็นลายพระบาทจึงทราบว่าเป็นผู้มีบุญและให้เป็นเจ้าเมืองพาราณสี ดังปรากฏในฉักก

นิบาตชาดกว่า    

...ปุโรหิตหยุดรถที่ประตูพระราชอุทยาน  แล้วเข้าไปยังพระราชอุทยานเห็น             
พระโพธิสัตว์บรรทมอยู่บนแผ่นศิลามงคล ตรวจดูที่เท้าลายพระบาท แล้วทราบว่า
เป็นคนมีบุญ สามารถครองราชสมบัติ ส าหรับมหาทวีปทั้ง 4 มีทวีปน้อย 2 พัน         
เป็นบริวารได้... 

(พระสูตรและอรรถกถาแปล ขทุทกนิกายชาดก เล่มที่ 3 ภาคที่ 5, 2527: 28) 

ลักษณะของมหาบุรุษที่ตามพระไตรปิฎกและในอรรถกถาชาดกที่ปรากฏกับเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอคือ การมีพ้ืนฝ่าพระบาทเป็นรูปจักร ซึ่งการมีพ้ืนฝ่าพระบาทเป็นรูปจักรเป็น

ลักษณะของเจ้าเมืองที่ปรากฏในค่าวซอเรื่องหงส์หิน กล่าวถึงเมื่อเจ้าหงส์หินแอบเข้าไปหาธิดาของ

วัสสะวโรยักษ์ ท าให้วัสสะวโรยักษ์โกรธและจะท าร้ายเจ้าหงส์หิน แต่เมื่อวัสสะวโรยักษ์เห็นพระบาท

เจ้าหงส์หินเป็นรูปกงจักรก็ทราบว่าเป็นหน่อเนื้อแห่งพระพุทธเจ้าจึงก้มกราบเจ้าหงส์หิน ดังปรากฏใน

ค่าวซอว่า 

นึกสงสัย  พระทัยแห่งยักษ์  เล็งผ่อผ้าย  ไปมา                                                    

หันยังบาทท้าว โพธิสัตตา  ปลิ้นปาทา  ฝ่าละอองเจ้า                      

เปนกงจักร  วงเวียนล้อมเข้า  ก็ส าคัญเอา  พิรุธ                                       

ก็รู้ว่าเปน  หน่อองค์พระพุทธ  ขนสั่นเสี้ยง  โลมา                                        

คันแจ้งทราบรู้ เปนหน่อสัตตา  ก็กราบวันทา  ว่าสาธุเจ้า                                    

(หงส์หิน, 2511: 37)  

(ถอดความ: เมื่อเจ้าหงส์หินไปถึงบ้านเมืองของวัสสะวโรยักษ์และได้แอบเข้าไปในห้องของธิดายักษ์คือนาง

มุกขวดี เมื่อวัสสะวโรยักษ์เห็นเจ้าหงส์หินก็นึกสงสัยว่าเข้ามาในปราสาทของยังได้อย่างไร เมื่อนั้นยักษ์             

วัสสะวโรมองไปที่เท้าของเจ้าหงส์หิน เมื่อเจ้าหงส์พลิกฝ่าเท้ า วัสสะวโรยักษ์ก็มองเห็นว่ารอยฝ่าเท้าของ          

เจ้าหงส์หินเป็นรูปกงจักร วัสสะวโรยักษ์จึงตัวสั่นขนพยองขึ้น เม่ือรู้ว่าเจ้าหงส์หินเป็นพระโพธิสัตว์ วัสสะวโร

ยักษ์จึงได้น้อมกราบเจ้าหงส์หิน) 

  นอกจากนี้ในค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรก็ยังได้เน้นย้ าถึงลักษณะการมีพ้ืนฝ่าพระบาท              

เป็นลวดลายกงจักรซึ่งเป็นลักษณะของมหาบุรุษหรือบุคคลผู้มีบุญญาธิการลงมาประสูติเป็นเจ้าเมือง 

โดยกวีได้กล่าวถึงรายละเอียดลักษณะของมหาบุรุษไว้อย่างชัดเจน ดังปรากฏในค่าวซอว่า 
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อ้อยม่อยเนื้อ หน่อพุทธังกูร   ประสูติออกมา  หมดใสสว่างหนา้                                       

เพียงพระจันทร ์ พ้นจากกลบีฝ้า  บ่มีมูลทนิ  มะละ                                   

เปนสะปุริสสะ ถูกลักษขณะ  เถิงถูกถ้าน  เชียงคาน                                 

ลายปาทะ  วิเศษสัณฐาน  เปนรูปจักรวาล  ทังสองเบื้องบัน้                     

รูปกงจักร  ออกท่ามกลางหั้น  รูปสัตภัณฑ ์  พร่ าพร้อม                   

รูปปทุมมา  บัวบานกาบค้อม  เถียวถั่งขึ้น  ปลายมือ 

(เจ้าสุวัตร, 2511: 9)  

(ถอดความ: เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าสุวัตรประสูติออกมาก็มีรูปร่างงดงามดั่งพระจันทร์ ปราศจากมลทินใด ๆ 

เป็นมหาบุรุษอันถูกถ้วนตามลักษณะ มีลายพระบาทเป็นรูปจักรวาลทั้งสองข้าง ส่วนพระหัตถ์ทั้งสองมี

ลวดลายเป็นรูปกงจักร รูปสัตภัณฑ์ และรูปดอกบัว) 

2.3.การระบุว่าเป็นหน่อเนื้อพระพุทธเจ้า  

การระบุบว่าเป็นหน่อเนื้อพระพุทธเจ้าคือ การกล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นหน่อเนื้อ

พระพุทธเจ้าด้วยค าเรียกอันเป็นคติของธรรมราชา โดยทั่วไปเราเรียกเจ้าเมืองว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

ผู้ทรงธรรมหรือธรรมราชา เพราะเจ้าเมืองเป็นผู้ทรงธรรมและทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรม             

ธรรมราชาเป็นอุดมคติชั้นสูงสุดที่พระราชาปรารถนา และผู้คนทั่วไปรวมทั้งพระเจ้าแผ่นดินด้วยกัน     

ยกย่อง (ปรีชา ช้างขวัญยืน , 2542: 68) ดังนั้นจึงมีค าเรียกระบุเจ้าเมืองหรือพระเจ้าแผ่นดินว่าเป็น

หน่อเนื้อของพระพุทธเจ้า เพ่ือบ าเพ็ญบารมีและปกครองบ้านเมืองโดยธรรมตามคติธรรมราชา   

ในวรรณกรรมค่าวซอกวีกล่าวยกย่องเจ้าเมืองด้วยค าเรียกว่าเป็นหน่อเนื้อพระพุทธเจ้า 

เช่น หน่อพุทธะ หน่อพระสัตถา จาวโพธัญ พุทธังกูร และหน่อโพธิสัตว์ เช่น ในค่าวซอเรื่อง            

ช้างโพงนางผมหอมมีค าเรียกเจ้าเมืองโดยระบุว่าเป็นหน่อเนื้อแห่งพระพุทธเจ้า ว่า “จาวโพธัญ” และ 

“หน่อพระ” ซึ่ง ค าว่า โพธัญ กับค าว่า พระพุทธ หมายถึง พระพุทธเจ้า ดังปรากฏในค่าวซอว่า  

มีราชโอรส  ลูกรักเทียมใจ  ค่อยจ าเริญวัย  ใหญ่มาแม่นหมั้น                                                       
สิทธิเลิศกุมาร นามมีวา่อ้ัน  เปนจาวโพธัญ  หน่อพระ  

(ช้างโพงนางผมหอม, 2511: 12) 
(ถอดความ: กล่าวถึงพระราชโอรสของพระญาหล้าน้ า เจ้าเมืองหล้าน้ า เมื่อเจริญวัยขึ้นนามว่า สิทธิกุมาร           
ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระพุทธเจ้า) 



  84 

ส่วนในค่าวซอเรื่องนกกระจาบปรากฏค าเรียกเจ้าเมืองโดยระบุว่าเป็น “หน่อ

พุทธังกูร” ซึ่งค าว่า “อังกูร” แปลว่า หน่อ องคพุทธางกูรก็คือ หน่อของพระพุทธเจ้า เมื่อเติมหน่อ            

เข้าไปข้างหน้าเป็น “หน่อพุทธางกูร” จึงหมายถึง “ลูกของพุทธางกูร” ซึ่งหมายถึงพระโพธิสัตว์ก็ได้ 

(ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2542: 72 – 73) ดังในค่าวซอที่ว่า  

สิบเดือนไคว่ครบ ก าหนดเตมตัน  ติถีฤกษ์วัน  หมดใสบ่เศร้า                                                     
หน่อพุทธังกูร โพธิสัตว์เจ้า  ประสูติออกมา  จากท้อง                                                    

(นกกระจาบ, 2511: 12) 
(ถอดความ: เมื่อครบก าหนดสิบเดือนหน่อเนื้อเชื้อไขของพระพุทธเจ้าก็ได้ประสูติออกมา ได้ชื่อว่าเจ้า         
สรรพสิทธิ์) 

  นอกจากนี้ในค่าวซอเรื่องวรรณพราหมณ์มีการระบุค าเรียกเจ้าเมืองว่าเป็น “หน่อ

โพธิสัตว์” ซึ่ง พระโพธิสัตว์ หมายถึง ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545: 825) 

การเติมค าว่า “หน่อ” ไว้หน้า โพธิสัตว์ จึงหมายถึง ผู้ที่มีเชื้อสายแห่งพระโพธิสัตว์ซึ่งอาจปรารถนา

เป็นพระโพธิสัตว์เพ่ือบ าเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าอนาคตต่อไปก็ได้ ดังปรากฏในค่าวซอว่า 

หน่อโพธิสัตว์ เจ้าตนบุญกวา้ง  คันประสูติมา  จากท้อง                                                     
พ่อแม่ทังสอง เบิกบายชื่อร้อง  ยังบุตรหน่อเหน้า  เลางาม                                            
ชาตาหน่อฟ้า ผากดจดจ า  เจ้าวรรณพราหมณ์ ชื่อนามวา่อ้ัน                                                  

(วรรณพราหมณ์, 2511: 7) 
(ถอดความ: หน่อเนื้อเชื้อไขของพระโพธิสัตว์ผู้มีบุญญาธิการเมื่อประสูติแล้ว พ่อแม่ทั้งสองได้ตั้งชื่อบุตรของ
ตนว่าเจ้าวรรณพราหมณ์) 

จากค่าวซอข้างต้น กวีได้กล่าวถึงคุณลักษณะของเจ้าเมืองโดยระบุว่าเป็นหน่อเนื้อ

พระพุทธเจ้าผ่านค าเรียก ค าว่า “หน่อ” และ “จาว” ซึ่งมีความหมายว่า การงอกขึ้นมาเพ่ือสืบ        

เผ่าพงศ์ของพระโพธิสัตว์ ซึ่งมาจากวงศ์ของพระพุทธเจ้า ค าว่า “หน่อโพธิสัตว์” และ “หน่อโพธัญ” 

หมายถึง วงศ์ของพระโพธิสัตว์ที่จุติมาบ าเพ็ญบารมีเพ่ือจะได้เป็นพระโพธิสัตว์และเป็นพระพุทธเจ้า          

ในอนาคต ส่วนค าว่า “หน่อพุทธังกูร” หมายถึง หน่อของพระพุทธเจ้า คือผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้า 

ในภายภาคหน้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 842) การเป็นพระโพธิสัตว์หรือสืบเชื้อสายพระพุทธเจ้า

ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอแสดงให้เห็นว่า เจ้าเมืองตั้งอยู่ในคติธรรมราชาคือ ตั้งความ

ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต การลงมาประสูติในโลกมนุษย์ก็เพ่ือบ าเพ็ญบารมีโดยการ

ปกครองบ้านเมืองโดยธรรมเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข  
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3.ภาพลักษณ์เจ้าเมืองล้านนา 
ภาพลักษณ์เจ้าเมืองล้านนา คือ ภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่มีลักษณะ

เหมือนกับเจ้าเมืองที่มีตัวตนอยู่จริงตามประวัติศาสตร์ล้านนา แม้ว่าเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจะ

ไม่ใช่เจ้าเมืองที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ แต่กวีได้สร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมืองให้มีลักษณะที่

ใกล้เคียงกับเจ้าเมืองในสังคมล้านนามากท่ีสุด เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังค่าวซอเกิดจินตนาการถึงตัวละคร

เจ้าเมืองว่ามีลักษณะที่คล้ายกันกับเจ้าเมืองในสังคมล้านนาตามยุคสมัยนั้น  

วรรณกรรมค่าวซอสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นตั้ งแต่ในช่วงสมัยราชวงศ์เจ้าเจ็ดเป็นต้นมา               

ซึ่งเจ้าเมืองในสังคมล้านนาในสมัยนี้ เป็นช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของสยาม การสร้างสรรค์         

ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจึงได้อาศัยบริบทสังคมล้านนาในการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ของ

ตัวละครเจ้าเมือง โดยเฉพาะระบบการปกครองที่แม้ว่าล้านนาจะเป็นประเทศราชของสยาม แต่ก็ยังมี

กษัตริย์ปกครอง มีอ านาจปกครองตนเองสูง แต่ก็ถูกควบคุมให้ปฏิบัติตามหน้าที่ ได้แก่ ส่งเครื่อง

บรรณาการ และส่งส่วย รวมทั้งส่งกองก าลังมาร่วมท าศึกสงครามเมื่อเมืองราชธานีต้องการ (สรัสวดี 

อ๋องสกุล, 2557: 25)  

ฐานะของเจ้านายล้านนาสืบทอดตามสายโลหิตโดยไม่มีการลดฐานะเหมือน เชื้อพระวงศ์

กรุงเทพฯ โดยชาติก าเนิดทุกคนมีฐานะเป็นเจ้า ความแตกต่างของเจ้าอยู่ที่ฐานะทางราชการ เจ้าชั้นสูง

คือเจ้าใหญ่ เช่น เจ้าขันห้า มีต าแหน่งการปกครองเทียบได้กับการ “กินนา” หรือ “กินเมือง” ในสมัย

เจ้าเจ็ดตนเชื้อพระวงศ์องค์ส าคัญ ๆ มักจะได้ “กินนา” คือ ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินและประชาชนที่    

ท ามาหากินในที่ดินนั้น ท าให้เจ้านายมีโอกาสครอบครองที่ดินและได้รับผลประโยชน์จากที่ดิน               

(รัตนาพร เศรษฐกุล, 2552:183) แม้ว่าที่ดินทั้งหมดเป็นของเจ้าหลวงแต่ในนาม ส่วนในด้านปฏิบัตินั้น

เจ้าหลวงยกที่ดินเขตหนึ่ง หรือแคว้นหนึ่งให้พวกเจ้าต่าง ๆ ไป “กิน” ตามส านวนที่คนไทยและลาว          

ใช้กัน (ปกครองดูแลเก็บภาษีอากร) พวกเจ้าเหล่านี้ไม่ต้องเสียภาษี แต่ต้องคอยควบคุมดูแลเก็บภาษี

เอาจากพลเมือง (เสถียร พันธรังสี และอัมพร จุลานนท์, 2505: 215) 

ฐานะของเจ้านายหรือเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์ล้านนาจึงมั่งคั่งร่ ารวย เจ้านายมักจะได้รับ

การยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานและไม่ต้องเสียภาษี แต่เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการเกณฑ์

แรงงานและภาษีที่เก็บจากไพร่ ซึ่งไพร่ที่เป็นบริวารจะผลิตข้าวและผลผลิตการเกษตรอ่ืน ๆ ผลิต

เครื่องใช้ไม้สอย สินค้าหัตถกรรม และช่วยท างานต่าง ๆ ให้กับเจ้านาย (รัตนาพร เศรษฐกุล , 2552: 

183 – 184)  
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เจ้าเมืองตามประวัติศาสตร์ล้านนาเป็นผู้มีอ านาจมากที่สุดในบ้านเมือง เจ้าเมืองในราชวงศ์

เจ้าเจ็ดตนได้สร้างสิทธิธรรมโดยผ่านพิธีราชาภิเษกและถือน้ าพระพิพัฒน์สัจจา นอกจากนี้เจ้าเมือง        

ยังแสดงออกถึงฐานะและบทบาทที่อยู่เหนือผู้คนทั้งหมดในบ้านเมืองของตน เช่น การครอบครอง

สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้นว่า ดาบไชย หอก และมีดสรีกัญไชย การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหนือกว่าผู้คน

ในเมือง คือ มีที่อยู่ที่เรียกว่า คุ้ม หรือ หอค า เจ้าเมืองมีบทบาทในการอุปถัมภ์พุทธศาสนา เจ้าเมือง     

จะสร้างและซ่อมแซมวัด สร้างพระพุทธรูปส าคัญ และท าบุญให้ทานอย่างยิ่งใหญ่ (สรัสวดี อ๋องสกุล , 

2555: 484 – 487) นอกจากนี้เจ้าเมืองในสมัยเจ้าเจ็ดตนมีหน้าที่ควบควบการท านา ดังที่ คาร์ล บ็อค 

(Carl Bock) ได้บรรยายถึงหน้าที่ของเจ้าเมืองว่ามีหน้าที่ในการควบคุมการท านาเอาไว้ว่า 

...เมื่อบอกความประสงค์จะไปเยี่ยมเจ้าเมือง เขาก็บอกว่าเจ้าเมืองไม่อยู่ พวกพญาบอก
ข้าพเจ้าว่าเจ้าเมืองไปอยู่เสียที่นาเพื่อดูแลการเก็บเก่ียว และกล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นการ
จ าเป็นที่เจ้าเมืองจะต้องออกไปควบคุม มิฉะนั้นข้าวเปลือกก็จะถูกขโมยไปหลายถัง... 

(เสถียร พันธรังสี และอัมพร จุลานนท์, 2505: 263) 

บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของเจ้าเมืองตามประวัติศาสตร์ล้านนาได้สะท้อนผ่านตัวละครเจ้าเมือง

ในวรรณกรรมค่าวซอ คือ การตรวจบัญชีไพร่ และการท าเกษตรกรรม  

3.1.การตรวจบัญชีไพร่ 
เจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองโดยมีระบบไพร่เป็นก าลังส าคัญในพัฒนาบ้านเมือง

และต่อสู้กับศัตรู เจ้าเมืองในฐานะมูลนายสูงสุดจะมีไพร่ขึ้นสังกัดมากที่สุด  ซึ่งมีส่วนท าให้เจ้าเมืองมี

อ านาจเหนือมูลนายคนอื่น ๆ เจ้าเมืองมีอ านาจที่จะสั่งให้มูลนายระดับรองลงไปคุมไพร่มาช่วยราชการ

บ้านเมืองตามที่เจ้าเมืองต้องการทั้งในราชการสงครามและราชการทั่วไป ในระบบไพร่นี้ เจ้าเมืองมี

หน้าที่ประการหนึ่งคือการท าบัญชีไพร่ในบ้านเมืองที่ตนปกครอง เพ่ือจะรู้จ านวนคนอันเป็นก าลัง

ส าคัญของบ้านเมือง (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2555: 493 – 497) ไพร่ หมายถึง สามัญชนทั่วไปที่มิได้เป็น

มูลนายและมิได้เป็นทาส และต้องขึ้นสังกัดมูลนายคนใดคนหนึ่ง มีหน้าที่มาเข้าเวรรับราชการตาม

ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดทุกปี ซึ่งเรียกว่า ไพร่เอาการเมือง หากไพร่ไม่เข้าเวรรับราชการก็จะต้อง

ส่งเงินหรือสิ่งของตอบแทนการถูกเกณฑ์แรงงานไพร่ ในสังคมล้านนามีความหมายรวมทั้งผู้หญิงและ

ผู้ชาย ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับไพร่ในส่วนกลาง แต่ไพร่ในล้านนาไม่ถูกสักเลกเหมือนภาคกลาง แต่ใช้

วิธีออกหนังสือส าคัญให้ (เป็นหนังสือส าหรับตัว) โดยมูลนายต้นสังกัดเป็นผู้ออกให้แก่ไพร่ในสังกัด

โดยตรง (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2555: 488 – 492) ไพร่เป็นก าลังส าคัญของบ้านเมือง ไพร่ช่วยพัฒนา
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ฟ้ืนฟูบ้านเมือง และต่อสู้กับศัตรู เพ่ือปกป้องรักษาบ้านเมืองร่วมกับทหาร ท้าวขุนมูลนาย และ             

เจ้าเมือง  

ในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องกวีกล่าวถึงหน้าที่ของเจ้าเมืองคือ การตรวจก าลังไพร่พล  

ในเมือง และตรวจบัญชีไพร่ในสังกัดที่สั่งให้ทหารเกณฑ์มา ดังในค่าวซอเรื่องสุทธนู กล่าวถึงเจ้าเมือง

คือเจ้าสุทธนูที่ขี่ม้าตรวจไพร่พลในคุ้มของตน ดังค่าวซอว่า 

แล้วหื้อจัดม้า กากข์แก้วอาสา  ตนพระราชา  จักได้ขี่เต้า                                            

กวดดูพหล  หมู่พลพวกเจ้า  ในคุ้มวังเรา  ส านัก   

(สุทธน,ู 2511: 14) 

(ถอดความ: เจ้าสุทธนูได้รับสั่งกับเสนาให้จัดม้ามณีกากเพื่อที่เจ้าสุทธนูจะได้ขี่ตรวจไพร่พลในพระราชวัง) 

ส่วนในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องหงส์หินกล่าวถึงเจ้าเมืองพาราณสีว่ามีท าหน้าที่ตรวจ

บัญชีไพร่ตามที่ทหารได้เกณฑ์มาเพ่ือใช้ในราชการทั่วไป ดังในค่าวซอว่า 

ทอดพระเนตรซัด แล้วบรรหาร  ให้รีบเกณฑ์คาน  วันนี้ห้ือได้                                      

สามพันคน  ทังไกลและใกล ้  ห้ือรีบไป   ตรวจชี้                              

แล้วเอาบัญช ี มาแจ้งเดี๋ยวนี ้  อย่าห้ือขาดเส้น  สักคน 

(หงส์หิน, 2511: 32) 

(ถอดความ: เจ้าเมืองได้ทอดพระเนตรไพร่ แล้วเกณฑ์ไพร่จ านวนสามพันคนที่มาจากเมืองต่าง ๆ ลงในบัญชี 

ไม่ให้ขาดแม้แต่คนเดียว) 

จากวรรณกรรมค่าวซอแสดงให้เห็นว่า การตรวจบัญชีไพร่เป็นราชกิจของเจ้าเมือง 

เพราะไพร่ถือเป็นบริวารของเจ้าเมือง ไพร่มีความส าคัญในการช่วยราชการต่าง ๆ ให้กับเจ้าเมือง              

เป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาบ้านเมือง ดังนั้นการตรวจบัญชีไพร่บ่งบอกถึงว่าเจ้าได้ให้ความส าคัญ

ต่อไพร่ และแสดงถึงความละเอียดรอบครอบในการจัดการดูแลบริวารของเจ้าเมืองด้วย 

3.2.การท าเกษตรกรรม 
นอกจากเจ้าเมืองในล้านนาจะมีหน้าที่ตรวจบัญชีไพร่ในสังกัดของตนแล้ว เจ้าเมือง       

ยังเป็นผู้ถือครองที่ดินมากที่สุด และใช้ที่ดินในการท านา ซึ่ง “นา” หมายถึง พ้ืนที่ราบซึ่งมีคันส าหรับ

กัน้น้ าเป็นแปลง ๆ ใช้ส าหรับปลูกข้าว อาณาจักรล้านนาก็ได้ชื่อมาจากนาจ านวนล้านหรือจ านวนมาก 

ดังที่นักปราชญ์โบราณผูกศัพท์เป็นภาษาบาลีปรากฏเป็นชื่อเฉพาะว่า ทสลกฺขเขตฺตนคร (ทสะ – สิบ, 
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ลักขะ – แสน, เขตตะ – นา, นคระ – เมือง) คืออาณาจักรที่มีนาจ านวนสิบแสน หรือ ล้านนา และ 

นาในล้านนามีหลายประเภท เช่น นาขุม หรือนาหลุม เป็นนาประจ าต าแหน่งขุนนางในสมัยก่อน นา

เจียง หรือนาเกียง (นาเกี๋ยง) คือ นาปรังซึ่งเป็นนาที่ท านอกฤดูกาลท านา นาดอ เป็นนาที่ปลูกข้าวเบา 

หรือนาปรัง นาปี คือนาที่ปลูกข้าวตามฤดูกาลปกติ นาฝาย คือนาที่มีน้ าจากฝายเพ่ือช่วยในการ

เพาะปลูก นาผ่า คือนาที่แบ่งผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของและผู้เช่านาฝ่ายละครึ่ง นาน้ าฟ้า คือนาที่

อาศัยน้ าฝนเพ่ือการเพาะปลูก (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 6, 2542: 3080) เจ้าเมืองมี

หน้าที่ควบคุมการท านาในที่ของตนเพ่ือให้ได้ผลผลิตเต็มที่ ดังเช่น เจ้าหลวง (ล าปาง) ไปควบคุมการ

เกี่ยวข้าว เจ้าหลวงเชียงใหม่ออกไปดูนาข้าว (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2555: 499) ในวรรณกรรมค่าวซอ

เรื่องอ้ายร้อยขอดกล่าวถึงการท านาของเจ้าเมืองไว้ว่า เมื่อถึงฤดูฝนท าให้ทุกพ้ืนที่ชุ่มฉ่ าไปด้วยน้ าฝน

ท าให้ทั้งเจ้าเมืองและไพร่ คนในเมืองทุกตระกูลต่างออกมาท านา หรือเยียะนาร่วมกัน โดยท าการ

หว่านข้าวลงในแปลงนาที่เตรียมไว้ ดังในค่าวซอว่า  

อุตุฤดู  ฝนตกทั่วหนา้  แผ่นพสุธา  ชุ่มน้ า                                       

ห้วยบวกหนองบึง ล าคลองแม่น้ า  เต็มชุก้ า   นาวา                                

คนเมืองมนุษย ์ ทุกที่สาขา  พากันท านา  หว่านพืชผลเข้า                             

ทุกคนตระกูล ไพร่ไทยข้าเจา้  เอากันมัวเมา  ซะซ้าว 

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 84) 

(ถอดความ: เมื่อถึงฤดูฝนผืนแผน่ดินชุ่มฉ่ าด้วยน้ าฝน ล าคลองแม่น้ าสามารถพายเรือได้ ผู้คนทั่วทุกที่ต่างพา

กันท านาไม่เวน้แม้แต่เจ้าเมืองก็ต้องท านา ขณะท านานผู้คนตา่งพูดคุยกันเสียงดังทัว่ท้องนา) 

จากค่าวซอจะเห็นว่าหน้าที่ของเจ้าเมืองในล้านนาทั้งการตรวจบัญชีไพร่และการท านา 

หน้าที่ของเจ้าเมืองในล้านนาดังกล่าวกวีได้สะท้อนผ่านตัวละครเจ้าเมืองให้วรรณกรรมค่าวซอ ซึ่งเป็น

หน้าที่ที่ส าคัญในการควบคุมผู้อยู่ใต้อ านาจของเจ้าเมืองคือ ไพร่ ในสังกัดให้ท างานตามหน้าที่และ

ค าสั่งของเจ้าเมือง รวมทั้งเพ่ือแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าเมืองและไพร่ที่ช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่ง

กันและกันด้วย  

4.ภาพลักษณ์ผู้มีบุญ 
บุญ  คือ  คุณ งามความดี  ห รือการกระท าดี ตามหลั กค าสอนในพระพุทธศาสนา 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 676) ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอนั้น เจ้าเมืองจะต้องมี
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ภาพลักษณ์ของผู้มีบุญ ซึ่งบุญของเจ้าเมืองต้องเป็นบุญที่พิเศษหรือยิ่งใหญ่กว่าบุญของบุคคลธรรมดา

ทั่วไป และการเป็นผู้มีบุญของเจ้าเมืองนั้นเกิดจากบุญที่สั่งสมมาแต่อดีตชาติ ส่งผลก่อเกื้อมาถึง

ปัจจุบันชาติ  

การเป็นผู้มีบุญของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอพบว่า บุญของเจ้าเมืองนั้นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ 

กวีได้กล่าวถึงบุญของเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มีบุญเรือง บุญมาก บุญหน า บุญหนา และมีบุญสูงส่ง               

ดังค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร กวีได้ใช้ค าเรียกเจ้าสุวัตรว่าเป็น “พระบุญเรือง” คือ ผู้อร่ามด้วยบุญ ซึ่งค าว่า 

“เรือง” ออกเสียงว่า “เฮือง” ในพจนานุกรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง หมายถึง อร่าม          

มีชื่อเสียง (2533: 1629) ดังในค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรกล่าวถึงเจ้าสุวัตรว่าเป็นผู้มีบุญที่อร่ามว่า  

พระบุญเรือง เจ้าตนหนุ่มเหน้า  รับนิมนต ์  พ่อท้าว                                                     
ปัจจาชาวเมือง ยินดีชืน่ย้าว  ใจสว่างสู ้  ชุคน  

(เจ้าสุวัตร, 2511: 132) 
(ถอดความ : เจ้าสุวัตรได้รับปากพระราชบิดาว่าจะกลับเมืองพาราณสี ประชาชาวเมืองต่างปิติยินดี              
กันทั่วหน้า) 

ในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดกล่าวถึงอ้ายร้อยขอดว่าเป็นผู้ที่มีบุญหนา บุญหน า ซึ่งค าว่า 

“หนาหน า” หมายถึง มากมาย (พจนานุกรมล้านนาไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, 2533: 1359) “บุญหนา” 

และ “บุญหน า” ก็คือบุญที่มากมาย แม้ว่าอ้ายร้อยขอดจะเกิดมาในครอบครัวทุคตะ ก าพร้าพ่อแม่ 

และเลี้ยงชีพด้วยการขอทาน แต่ด้วยกุศลผลบุญที่ยิ่งใหญ่จึงส่งผลให้อ้ายร้อยขอดได้นางรัตนพิมพา

ธิดาของเจ้าเมืองอินทะเป็นภรรยา และอ้ายร้อยขอดได้เป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าเมืองจ าปา และใน

ท้ายที่สุดอ้ายร้อยก็ได้เป็นเจ้าเมืองครองเมืองอินทะ ดังในค่าวซอว่า 

ส่วนกุมารน้อย     ยอดสร้อยบุญหนา      ก็เรียกธิดา     ด้วยค าอ่อนอ้อย                                                                                     
ว่าคินิฐา  ปิมปาน้องหน้อย  แสนบัวลอย  คู่พ้อง                                                     
สังบ่ขึ้นมา  ที่บนเทศท้อง  สถิตห้อง   ศาลา 

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 63) 
(ถอดความ : กล่าวถึงนางรัตนพิมพาถูกพ่อคือพระญาสิริมติให้ออกจากเมืองมาอยู่กับอ้ายร้อยขอด                  
อ้ายร้อยขอดผู้มีบุญหนา ได้กล่าวกับนางรัตนพิมพาด้วยวาจาที่สุภาพอ่อนหวานว่า พิมพาคนสวยน้องน้อย
คู่รัก ท าไมไม่ขึ้นมาอยู่บนศาลากับพี่) 
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 ในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดได้ย้ าให้เห็นว่านอกจากอ้ายร้อยขอดจะมีบุญที่มากและยิ่งใหญ่

แล้วยังได้กล่าวถึงลักษณะของเจ้าเมืองว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการ ดังในตอนที่พระญาจ าปา เจ้าเมืองจ าปา

พบกับอ้ายร้อยขอดพระองคก์็ทราบว่าอ้ายร้อยขอดเป็นผู้มีบุญลักษณะ ดังค่าวซอที่กล่าวไว้ว่า 

ส่วนเจ้าขอดร้อย     ยอดสร้อยบุญหน า     ยกมือขึ้นท า  เกษาเกษเกล้า                                                                                     
ไหว้ฝ่าละออง องค์ทองท่านเจ้า  เหมือนดั่งคนเรา  มนุษย ์                                         
ไหว้นบคบย า พระธรรมพระพุทธ สามหลบสามตัง้  วางลง                                              
กษัตริย์ท่านทา้ว ปราบดา้วแขวงโขง จับใจนิยม  กุมารหนุ่มหน้อย                             
ท่านทรงพระสรวล หวนดูถี่ถ้อย  จักขุแลคอย  เรียบร้อย                                             
นึกในใจ  บ่ใช่ไพรน่้อย  คงเปนยอดสร้อย  ตนบุญ                                          
ผ่อหุ่นอะเละ บ่ต่ าบ่สูง   เชื้อชาติตนบญุ  โพธายอดสร้อย 

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 121) 
(ถอดความ: กล่าวถึงอ้ายร้อยขอดผู้มีบุญมากได้ยกมือขึ้นเหนือเกล้าเพื่อไหว้พระญาจ าปา เจ้าเมืองจ าปา      
โดยแสดงการเคารพตามแบบชาวบ้านทั่วไปคือกราบลงสามหนเหมือนกับไหว้พระ พระญาจ าปาก็ยิ้มและ        
ชื่นชอบในตัวอ้ายร้อยขอด เมื่อพระญาจ าปาพิจารณาดูรูปร่าง กิริยาท่าทางของอ้ายร้อยขอดก็นึกในใจว่า 
อ้ายร้อยขอดเป็นเชื้อชาติของผู้มีบุญคือพระพุทธเจ้ามาถือก าเนิดในปัจจุบันชาติ) 

 ค่าวซอข้างต้นกล่าวถึงเหตุการณ์ที่อ้ายร้อยขอดได้เข้าเฝ้าพระญาจ าปา เจ้าเมืองจ าปา เพราะ

บุญหน า คือ บุญที่ยิ่งใหญ่ ของอ้ายร้อยขอดที่สั่งสมมา อ้ายร้อยขอดได้กราบไหว้พระญาจ าปา         

ตามประสาชาวบ้านทั่วไป เมื่อพระญาจ าปาเห็นอ้ายร้อยขอดก็นึกในใจว่าอ้ายร้อยขอดไม่ใช่เป็นทุคตะ

ทั่วไปแต่เป็นตนบุญหรือผู้มีบุญ เมื่อพระญาจ าปาพิจารณาดูอ้ายร้อยขอดอย่างถี่ถ้วนก็เห็นว่า                

อ้ายร้อยขอดเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของผู้มีบุญญาธิการ 

 นอกจากนี้ในค่าวซอเรื่องสุวรรณหอยสังข์ และค่าวซอเรื่องวรรณพราหมณ์ยังสะท้อนให้เห็น

ลักษณะการเป็นผู้มีบุญของเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มีบุญสูงส่ง ผู้ที่เป็นเจ้าเมืองจะมีบุญสูงกว่าคนธรรมดา

ทั่วไปในเมือง ดังค่าวซอว่า 

สามลทา้ว  ยศใหญ่บุญสูง  กษัตริย์เมืองกรุง  พาราที่ห้ัน 
(สุวรรณหอยสังข์, 2511: 2) 

(ถอดความ: ท้าวสามลผู้มยีศยิ่งใหญ่และบุญทีสู่งส่ง เป็นกษัตริยค์รองเมืองพาราณสี) 
ท่านพรหมทัต ยศศักดิ์บุญสูง  หลอนแม่นหน้าบุญ ของหลังถูกหล้าง                                                     
ท่านก็จักปนั เวรวางสู้สร้าง  ท่านหลา้งอินด ู  ม่อนน้อย                                                        

(วรรณพราหมณ์, 2511: 8) 
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(ถอดความ: กล่าวถึงวรรณพราหมณ์ที่ได้หลงรักนางพิมพาธิดาของพระญาพรหมทัต เจ้าเมืองปัญจาลนคร  

ได้ขอร้องให้บิดาของตนไปขอนางพิมพามาให้ตน โดยอ้างว่าพระญาพรหมทัตผู้มียศและมีบุญที่ยิ่งใหญ่ท่าน

คงจะนึกถึงชะรอยบุญของตนกับนางพิมพาและคงจะเมตตายกนางพิมพาให้ตน) 

 คุณลักษณะการเป็นผู้มีบุญของเจ้าเมืองนอกจากจะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นผู้มีบุญที่สูงส่ง เป็นผู้

มีบุญมาก และมีบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าคนทั่วไปแล้ว บุญของเจ้าเมืองยังเป็นบุญที่แสดงถึงพลังที่คอย

ช่วยเหลือเจ้าเมืองเมื่อเกิดปัญหาขึ้น การเป็นผู้มีบุญท าให้รอดพ้นจากปัญหาต่าง ๆ ได้เช่นกัน          

ดังปรากฏในค่าวซอว่า 

จุ่งอดใจฟัง  เทอะค าล้นเบา้  ด้วยเจ้ากุมาร  หนุ่มน้อย                                                       
ได้อยู่ในเหว คนเดียวซ้อยล้อย  บ่เจ็บแสบไหม ้  ไหนมี                                                          
คันบุญบ่ค้ า คงตายดีหล ี  ตายดีด ี   บ่สงสยัได้  

(สุวรรณเมฆะหมาขนค า, 2511: 25) 
(ถอดความ: ค่อยอดใจฟังเรื่องราวไปเถิด กล่าวถึงเจ้าสุวรรณกุมาร ถูกทหารจับโยนลงเหวและพลัดหลงกับ
หมาขนค า และเจ้าสุวรรณกุมารก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดร่างกายใด ๆ ทั้งนี้หากบุญไม่ช่วยค้ าชูเกื้อหนุนคงตายไป
แล้วอย่างไม่ต้องสงสัย) 

 ค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะมหาขนค ากล่าวถึงคุณลักษณะการเป็นผู้มีบุญของสุวรรณกุมารว่า 

ด้วยเดชะบุญของสุวรรณกุมารได้ปกป้องช่วยเหลือสุวรรณกุมารไม่ให้ถึงแก่ความตายจากการถูกทหาร

จับโยนลงเหว หากสุวรรณกุมารไม่มีบุญก็คงถึงแก่ความตายไปแล้ว ดังนั้นบุญจึงเป็นพลังที่คอย

ช่วยเหลือเจ้าเมืองให้รอดพ้นจากภัยหรือปัญหาต่าง ๆ  

  การเป็นผู้มีบุญของเจ้าเมือง ในวรรณกรรมค่าวซอยังได้กล่าวว่าเจ้าเมืองเป็น “ตนบุญ”    

(ออกเสียงว่า ต๋น – บุน) หมายถึง ผู้มีบุญ หรือนักบุญ (พจนานุกรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, 

2533: 470) “ตนบุญ” ในภาคเหนือยังใช้ส าหรับกล่าวยกย่องพระอริยะสงฆ์ผู้วิเศษ มีศีลาจริยาวัตร        

ที่ดีเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน เช่น ครูบาศรีวิชัย ครูบาขาวปี และครูบาเจ้าเกษม            

เขมโก ดังตัวอย่างครูบาศรีวิชัย หรือ พระสีวิไชยา ภิกขุ มีเรื่องเล่าว่าท่านมีลักษณะเด่นของผู้น า ท าให้

ครูบาศรีวิชัยกลายเป็นตนบุญหรือผู้วิเศษ กล่าวกันว่าสังคมที่สมบูรณ์และสงบสุขจะไม่มีปรากฏเรื่อง

ตนบุญเด็ดขาด เมื่อใดประชาราษฎร์รู้สึกหวาดหวั่น เมื่อนั้นผู้น าอย่างพิเศษจะถือก าเนิดขึ้น (วิลักษณ์              

ศรีป่าซาง, 2545: 81 – 82) เช่นเดียวกับการเป็นผู้มีบุญของเจ้าเมืองที่ถือก าเนิดมาเพ่ือขจัดทุกข์ 
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ปกครองบ้านเมืองและประชาชนในเมืองให้เกิดความสุขดังในค่าวซอเรื่องชิวหาลิ้นค า และเรื่อ ง            

วงศ์สวรรค์ ที่กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็น “ตนบุญ” หรือเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมาก ดังปรากฏในค่าวซอว่า 

ส่วนโพธิสัตว ์ ตนบุญหน่อหล้า  บ่มีความเคิง  สะท้าน                                                     
บ่มีความกลัว ด้วยจักพ่ายค้าน  ก็หาบ่ได ้  สกัอัน                                                            
อยู่ในผังคะ  นึกจักประหาร  ฆ่าบุตตะมาร  ห้ือตายคว่ าหน้า                                  
กับวิชาทอน ตัวหาญแก่กล้า  จักตัดกุมภา  ปู่ยักษ์                                                    

(ชิวหาลิน้ค า, 2511: 21) 
(ถอดความ: กล่าวถึงหน่อเนื้อพระโพธิสัตว์ ผู้มีบุญญาธิการชิ้วหาลิ้นค า ไม่รู้สึกสะทกสะท้าน หรือหวาดกลัว    
ที่จะแพ้พ่ายสิ่งใดในการต่อสู้กับยักษ์กุมภัณฑ์ ชิวหาลิ้นค าอยู่ในห้องและนึกคิดแต่จะฆ่าบุตตะมาร วิชาทอน 
และกุมภัณฑ์) 

เอกะราชท้าว เจา้แท่นค าเหลือง  มียศรวายเรือง  จอมเมืองนั่งเกล้า                                       
เป็นเอกจอมสูง ตนบุญผา่นเผา้  มีเดชะเรือง  เดชฤทธิ์                                                        
นามพระราชา คือวงศ์อาทิตย์  ท่านผายแผ่กวา้ง  พารา 

(วงศ์สวรรค์ เล่ม 2, 2511: 94) 
(ถอดความ: กล่าวถึงเจ้าเมืองพระองค์หนึ่ง ผู้มียศยิ่งใหญ่ เป็นผู้มีบุญ และมีฤทธิ์เดช คือพระญาวงศ์อาทิตย์ 
ครองเมืองโยนก) 

จากวรรณกรรมค่าวซอจะเห็นว่าการมีบุญของเจ้าเมืองนั้น กวีได้ยกย่องว่าเจ้าเมืองนั้นจะต้อง

เป็นผู้ที่มีบุญพิเศษและมากกว่าของสามัญชนทั่วไป กวีได้ใช้ถ้อยค าล้านนาที่มีความหมายเกี่ยวกับการ

มีบุญของเจ้าเมืองไว้ด้วยถ้อยค าต่าง ๆ เช่น บุญเรือง บุญหนา บุญหน า บุญสูง ซึ่งมีความหมายว่า         

มีบุญที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ลักษณะการเป็นผู้มีบุญของเจ้าเมืองสะท้อนให้เห็นว่าบุญคือพลังที่คอยปกป้อง

ช่วยเหลือเจ้าเมืองให้รอดพ้นจากความตายหรือปัญหาที่ต้องเผชิญ หากเจ้าเมืองมีบุญก็จะท าให้ฝ่าฟัน

อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ไปได้และน าพาบ้านเมืองให้มีความสงบสุขรุ่งเรืองต่อไป นอกจากนี้การเป็น        

ผู้มีบุญ ในวรรณกรรมค่าวซอได้กล่าวว่าเจ้าเมืองนั้นเป็น “ตนบุญ” ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นบุญพิเศษกว่า

บุคคลธรรมดา แสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องการท าบุญหรือกระท าด้วยคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่ใน

อดีตชาติส่งผลให้ได้เป็นเจ้าเมืองที่มีบุญในชาติปัจจุบัน  ทั้งนี้ภาพลักษณ์ผู้มีบุญของเจ้าเมืองเป็น

คุณลักษณะอันส าคัญยิ่งของเจ้าเมืองที่วรรณกรรมค่าวซอทุกเรื่องจะต้องกล่าวถึงเสมอ 
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5.ภาพลักษณ์ผู้มีของวิเศษและอ านาจวิเศษ 
ของวิเศษ คือ สิ่งของหรือเครื่องมือที่พิเศษกว่าสิ่งของธรรมดาทั่วไป เป็นสิ่งของที่เจ้าเมืองใช้

เป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาให้กับเจ้าเมือง ของวิเศษ เช่น ดาบวิเศษ ธนูวิเศษ ม้าวิเศษ รองเท้าวิเศษ 

ส่วนอ านาจวิเศษ คือ ความสามารถหรือพลังที่ เหนือกว่าพลังทั่ วไป เช่น การต่อสู้กับยักษ์              

และการเหาะเหินในอากาศ ซึ่งทั้งของวิเศษและอ านาจวิเศษ เป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ส าคัญของ          

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ   

การมีของวิเศษเป็นคุณลักษณะของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ กวีจะกล่าวถึงเจ้าเมืองว่า

เป็นผู้ที่มีของวิเศษคู่กายท าให้เจ้าเมืองมีความพิเศษกว่าบุคคลธรรมดา ของวิเศษเป็นเครื่องมือที่          

เจ้าเมืองใช้ในการต่อสู้กับศัตรู เป็นพาหนะในการเดินทางที่เหนือมนุษย์ทั่วไป และของวิเศษช่วย

แก้ปัญหาให้กับเจ้าเมืองน าไปสู่ความส าเร็จในภารกิจต่าง ๆ ส าหรับของวิเศษของเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอสามารถแบ่งออกได้ 4 ลักษณะ คือ ศัสตราวุธวิเศษ สัตว์วิเศษ แก้ววิเศษ และ

อาภรณ์ทิพย์  

5.1.ศัสตราวุธวิเศษ 
ศัสตราวุธหรืออาวุธ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการท าร้าย ต่อสู้ กับศัตรู ส่วนใหญ่จึงเป็น

ของที่มีคมเช่น มีด ดาบ หอก และธนู ในวรรณกรรมค่าวซอกวีได้กล่าวถึงศัสตราวุธวิเศษของเจ้าเมือง

ที่ส าคัญ ได้แก่ ดาบสรีกัญไชย และธนู  ซึ่งดาบสรีกัญไชย (สะ – หลี – กัน – ไชย) หรือพระแสงขรรค์

ชัยศรี หรือดาบทิพย์ เป็นชื่อดาบที่มักปรากฏในวรรณกรรมต่าง ๆ ในฐานะดาบวิเศษคู่มือและคู่บุญ

ของพระโพธิสัตว์ รวมทั้งปรากฏในฐานะของส่วนหนึ่งในเครื่องท้าวห้าประการ หรือเครื่องเบญจ

กกุธภัณฑ์แบบล้านนา หากจะเทียบดาบนี้ว่าเท่ากับพระแสงขรรค์ชัยศรีตามแบบของภาคกลางก็คงจะ

เทียบกันได้ (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 5, 2542: 2173) ดาบสรีกัญไชยในวรรณกรรม

ค่าวซอเป็นอาวุธคู่กายของเจ้าเมือง เมื่อเจ้าเมืองจะเดินทางไปที่ใดจะต้องมีดาบสรีกัญไชยอยู่ข้างกาย

เสมอ หากเกิดอันตรายขึ้นเจ้าเมืองก็จะถอดดาบสรีกัญไชยออกมาเพ่ือต่อสู้กับศัตรูได้อย่างรวดเร็ว  

ในค่าวซอเรื่องชิวหาลิ้นค า กวีกล่าวถึงดาบสรีกัญไชยไว้ว่าเป็นอาวุธประจ ากายของ     

เจ้าชิวหาลิ้นค า ซึ่งชิวหาลิ้นค าจะน าดาบสรีกัญไชยติดไว้ที่เอวของตน เพ่ือใช้ในการต่อสู้กับบุตตมาร     

ดังในค่าวซอว่า 
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ส่วนวา่กุมาร พระองค์จอมเหง้า  เอากัญไชยด ี  ดาบทิพย์                         
ขัดแอวองค์ ประเซิงจ ามิตร  เข้าสู่ห้อง   ผังคา  

(ชิวหาลิน้ค า, 2511: 68) 
(ถอดความ: กล่าวถึงเจ้าชวิหาลิน้ค าได้ถอดเอาดาบสรีกัญไชยจากเอวตนแล้วเข้าไปสู่ห้องที่บุตตมารนอนอยู่) 

ส่วนในค่าวซอเรื่องวงศ์สวรรค์ กวีได้กล่าวถึงดาบสรีกัญไชยอาวุธวิเศษของเจ้าวงศ์

สวรรค์ว่าเป็นอาวุธวิเศษที่มีฤทธิ์มาก เป็นอาวุธคู่กายของเจ้าเมือง เมื่อเจ้าเมืองถอดดาบสรีกัญไชย

แล้วกวัดแกว่งแสดงถึงความองอาจกล้าหาญ ดังค่าวซอว่า  

ถอดดาบพระแสง อันมีฤทธิ์กล้า  สะหลีกัญไชย  ดาบทิพย์                 
ก าแกว่งกวัดไกว ส าแดงเดชฤทธิ ์  ห้ือองอาจกล้า  ราชา  

(วงศ์สวรรค์ เล่ม 2, 2511: 4) 
(ถอดความ: กล่าวถึงวงศ์สวรรค์และจักรธนูสิงห์ต่อสู้กับพินธุมารยักษ์ วงศ์สวรรค์ได้ถอดดาบสรีกัญไชยแล้ว
ถือกวัดแกว่งส าแดงฤทธิ์เดชดูองอาจกล้าหาญ) 

นอกจากดาบสรีกัญไชยที่เป็นอาวุธวิเศษของเจ้าเมืองแล้ว ในวรรณกรรมค่าวซอกวี

ยังกล่าวถึงเจ้าเมืองว่ามีธนูสิงห์เป็นอาวุธวิเศษคู่กายอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งธนูสิงห์ หรือธนูสิง หรือธนูสิงค์      

ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 6 (2542: 2930) ได้อธิบายค าว่าธนูสิงห์ น่าจะเลือนมา

จากค าว่าธนูสิลป์ ธนูสิงห์เป็นอาวุธวิเศษของเจ้าเมืองเป็นอาวุธที่กวีมักจะกล่าวคู่กับดาบสรีกัญไชย  

เป็นอาวุธที่พระอินทร์หรือพระฤาษีมอบให้กับเจ้าเมือง ดังในค่าวซอเรื่องสุทธนูและเรื่องเจ้าสุวัตร        

ที่กล่าวถึงท่ีมาของศัสตราวุธทั้งดาบสรีกัญไชยและธนูสิงห์ ดังในค่าวซอว่า 

อินท์โกส ี  จิ่งโปรดมานพ  ยังของเคร่ืองสู้  ชิงชัย                                     
แล้วเอาดาบทิพย์ กับธนูใส   ทอดลงไป  ให้องค์หน่อเหน้า                            
กุมารา  โพธิสัตว์เจ้า  ก็รับเอายาม  เมื่อนั้น 

(สุทธน,ู 2511: 8) 
(ถอดความ: พระอินทร์ได้โปรดประทานอาวุธได้แก่ ดาบทิพย์ กับธนู ให้กับสุทธนูเพื่อใช้ต่อสู้กับศัตรู           
เจ้าสุทธนูก็รับเอาไว้) 

พระป่าไม ้  ส่องรู้ในใจ  ท่านจักปล่อยไป  ก็สอนสั่งเจ้า                    
ห้ือสิปปคุณ และน้ ามันส่องเตา้  ...                                                         
กับธนูสิงห ์ ยิงหินก็เข้า  เปนธนูด ี  เลิศล้ า                                     
สรรพยาดี  ปลงปันหื้อซ้ า  ทังดาบแก้ว  กัญไชย                                                  
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ของวิเศษพร้อม เจ้าได้เตมใจ  จิ่งอ าลาไป  นบน้อมก้มเกล้า                                           
ไหว้พระรษี  ตนเปนพ่อเจ้า  เจียรจากคลา  ย่างย้าย 

(เจ้าสุวัตร, 2511: 43) 
(ถอดความ: เมื่อพระฤาษีชุบชีวิตเจ้าสุวัตรแล้ว พระฤาษีได้สอนคาถามนต์น้ ามันให้แก่เจ้าสุวัตร พร้อมกับ
มอบธนูสิงห์ซึ่งสามารถยิงทะลุก้อนหินได้ ได้มอบยารักษา และดาบสรีกัญไชย เมื่อเจ้าสุวัตรได้รับของวิเศษ
แล้วได้ก้มกราบอ าลาพระฤาษีเพื่อออกตามหานางบัวค าต่อไป) 

ศัสตราวุธวิเศษของเจ้าเมืองทั้งดาบสรีกัญไชยและธนูสิงห์มีฤทธานุภาพที่รุนแรง     

กวีได้พรรณนาถึงคุณสมบัติของดาบสรีกัญไชยและธนูสิงห์ว่าเป็นศัสตราวุธที่ปราบเมืองต่าง ๆ ในโลก 

ได้แก่ เมืองมนุษย์ เมืองนาค เมืองครุฑ และเมืองยักษ์กุมภัณฑ์ ดังค่าวซอว่า  

ส่วนพระอินทา ซัดตกเร่งริบ  ยังดาบทิพย์แก้ว  กัญไชย                       
กับธนูทิพย ์ ห้ือสว่างสงสยั  ปืนทิพย์ใส่ใน  ซัดตกส่องหน้า                   
เปนธนูแสง  ปืนแรงเหล้มกล้า  จักปราบพารา  มนุษย ์                      
ปราบแพโ้ลกา นาคานาคครุฑ  เยนยักษ์กล้า  กุมภัณฑ์ 

(สุวรรณเมฆะหมาขนค า, 2511: 64) 
(ถอดความ: เจ้าสุวรรณาได้อภิเษกกับนางคันธมาลา พระอินทร์ได้เล็งเห็นเจ้าสุวรรณาแล้วประทานดาบ        
สรีกัญไชยกับธนูทิพย์ให้ตกลงมาเบื้องหน้าเจ้าสุวรรณา ซึ่งธนูและดาบทิพย์นั้นมีฤทธานุภาพปราบเมือง           
ต่าง ๆ ทั้งเมืองมนุษย์ เมืองนาค เมืองครุฑ และเมืองยักษ์กุมภัณฑ์) 

นอกจากนี้ในค่าวซอเรื่องสุทธนู กวียังกล่าวถึงฤทธานุภาพของธนูสิงห์อาวุธประจ า

กายของเจ้าสุทธนูว่า เมื่อเจ้าสุทธนูยิงศรธนูสิงห์ขึ้นก็เกิดเสียงดังสะท้านไปทั่วทั้งเมือง เสียงของศรธนู

นั้นดังไปถึงชั้นฟ้าที่อยู่ของพระอินทร์และพระพรหม ฤทธานุภาพของธนูสิงห์ยังท าให้แผ่นดินและ

มหาสมุทรหวั่นไหวไปทั่ว ดังกล่าวไว้ในค่าวซอว่า  

มีวันนึ่งนั้น  เจ้าปราศรัย  จักลองสิงห์ชัย  ธนูคู่เหล้ม                      
แล้วชวนเพื่อนฝูง ทวยกันเปนเสน้  ลงปราสาทงั  ท่านพระ                   
เจ้าวาดคันศร เก่งกล้ามานะ  แล้วยกยาดขึ้น  ยิงไป                     
เสียงสะทา้น ทั่วบ้านเมืองไกล  เถิงบอระมัย  อินทร์พรหมโขงต้อง      
แผ่นพสุธา  ไหวไปชุห้อง  สมุทรนท ี  คลั่งไคล้                        
ด้วยฤทธิ์อาจหาญ ธนูเหง้าไท ้  องค์อินทร์มอบให้  ปันชาย 

(สุทธน,ู 2511: 9 – 10) 
(ถอดความ: วันหนึ่งเจ้าสุทธนูอยากลองธนูสิงห์จึงชวนเพื่อนทั้งหลายลงจากปราสาทไป เจ้าสุทธนูได้ยกธนู
พร้อมกับลูกศรด้วยท่าทีที่เก่งกล้า แล้วได้ยิงศรธนูขึ้นไป เสียงยิงธนูของเจ้าสุทธนูดังสะท้านไปทั่วบ้านเมือง
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น้อยใหญ่ เสียงดังไปถึงที่อยู่ของอินทร์พรหม ท าให้แผ่นดินและมหาสมุทรหวั่นไหว เพราะอานุภาพธนูสิงห์
ของเจ้าสุทธนูที่ได้รับมอบจากพระอินทร์) 

จากค่าวซอจะเห็นได้ว่าการมีศัสตราวุธวิเศษแสดงถึงความเป็นพระโพธิสัตว์และ

บุญญาบารมีของเจ้าเมือง ศัสตราวุธวิเศษทั้งดาบสรีกัญไชยและธนูสิงห์เป็นอาวุธที่เจ้าเมืองได้รับมา

จากพระอินทร์ และพระฤาษี เนื่ องจากพระอินทร์และพระฤาษีจะท าหน้าที่ ในการช่วยเหลือ          

พระโพธิสัตว์โดยท าให้เจ้าเมืองมีอาวุธวิเศษเพ่ือป้องกันตัว ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาและปราบศัตรู  

5.2.สัตว์วิเศษ 
สัตว์วิเศษเป็นสัตว์ที่มีก าเนิดหรือความสามารถพิเศษแตกต่างจากสัตว์ทั่วไป ก าเนิด

ของสัตว์วิเศษมาจากพระอินทร์เป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้นมา ส่วนความสามารถที่พิเศษต่างจากสัตว์

ทั่วไป เช่น สามารถพูดภาษาคนได้ สามารถเหาะเหินในอากาศได้ และมีพละก าลังมาก สัตว์วิเศษใน

วรรณกรรมค่าวซอท าหน้าที่เป็นพาหนะในการเดินทางให้แก่เจ้าเมือง ในวรรณกรรมค่าวซอกวีกล่าวถึง

สัตว์วิเศษของเจ้าเมือง 2 ชนิด ได้แก่ ม้า และหงส์  

ม้าวิเศษมีชื่อเรียกสองชื่อคือ ม้ามณีกากข์ และม้ากัณฐัก ซึ่งม้าทั้งสองมีคุณสมบัติที่

เหมือนกันคือ เป็นม้าที่พูดภาษาคนได้ มีพละก าลังมาก และสามารถเหาะไปในอากาศได้อย่างรวดเร็ว 

ดังในเรื่องสุทธนู กล่าวถึงม้ามณีกากข์ หรือมณีกักขิ์ ซึ่งแปลว่า ตาแก้ว หรือมีตาวาวงาม เป็นชื่อม้า

ของพระโพธิสัตว์ในเรื่องสุทธนู ซึ่งตอนที่มารดาของเจ้าสุทธนูจะทรงครรภ์นั้น นางได้ฝันว่าพระอินทร์

เอาหมากทันคือพุทรามาให้ นางก็รับผลพุทรานั้นมาเสวยแล้วทิ้งเม็ดของพุทรานั้นลงใต้ถุนปราสาท 

บังเอิญมีแม่ม้าแก่ตัวหนึ่งมากินเม็ดพุทรานั้น ต่อมานางได้ประสูติราชกุมารชื่อว่า เจ้าสุทธนู และแม่ม้า

ก็ได้คลอดลูกในวันเดียวกันเป็นสหชาติเนื่องจากลูกม้านั้นมีดวงตางามเหมือนดวงแก้วจึงได้ชื่อว่าม้า

มณีกักข์ (มณีกากข์ หรือมณีกาบ) ม้ามณีกักขิ์ได้น าเจ้าสุทธนูไปพบนางต่าง ๆ น าเจ้าสุทธนูไปยัง

สถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสามารถให้ค าสอน

ที่เตือนสติเจ้าสุทธนูในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 10, 

2542: 5133) ดังในค่าวซอว่า 
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โพธิสัตว ์  องค์เจ้าบพิตร์  ใคร่หัวชอบสู้  ไปมา                          
จิ่งยกย่างยา้ย ท่องผ้ายไปหา  มิ่งม้าอาชา  ปากจาแจ้วแจ้ว                   
ใส่ชื่อปัน  มณีกากแก้ว  ตัวด านลิ   ชะนะ 

(สุทธน,ู 2511: 9) 
(ถอดความ: กล่าวถึงพระโพธิสัตว์เจ้าสุทธนูได้ให้ลูกเสนาลองขึ้นขี่ม้าตัวหนึ่ง ปรากฏว่าม้าได้วิ่งด้วยความเร็ว
ท าให้ลูกเสนาตกจากหลังม้า เจ้าสุทธนูจึงหัวเราะชอบใจ แล้วได้เดินไปหาม้าตัวนั้น ม้าได้พูดภาษาคน           
เจ้าสุทธนูจึงได้ตั้งชื่อให้ม้าตัวสีด านิลนี้ว่าม้ามณีกาก) 

ส่วนในค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรได้กล่าวถึงม้ากัณฐักพาหนะของเจ้าสุวัตรว่าเป็นม้าที่มี

ฤทธิ์สามารถเหาะน าพระโพธิสัตว์ไปยังที่ต่าง ๆ ม้ากัณฐักในเรื่องเจ้าสุวัตรนางบัวค า พบว่านอกจากจะ

พาเจ้าสุวัตรเหาะไปติดตามหานางบัวค าในที่ต่าง ๆ แล้ว ม้ากัณฐักยังสามารถพูดคุยหรือเตือนสติ          

เจ้าสุวัตรได้อีกด้วย (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 10, 2542: 5131) อีกทั้งม้ากัณฐักยังมี

ความว่องไวประดุจสายฟ้า ดังที่กวีได้กล่าวไว้ในค่าวซอว่า 

หน่อพระเมือง สุวัตรเชื่องเจ้า  เสด็จองค์  ขีม่้า                 
ชักสายขนนั เหาะเหินหว้ายฟ้า  อากาศผ้าย  ภายบน                               
ประทักษิณ  แวดเวียนสามหน  เหมือนชักรูปยนต ์ ขึ้นบนเมฆฝา้                               
ม้ากัณฐัก  มณีแกล้วกล้า  ก าลังแรง  ใช่ช้า                          
จาทางไว  แทกเทียมสายฟ้า  เจียรจากห้อง  ธาน ี

(เจ้าสุวัตร, 2511: 24) 
(ถอดความ: เมื่อเจ้าสุวัตรเสด็จขึ้นขี่บนหลังม้าแล้วชักเชือกม้าท าให้ม้าเหาะขึ้นไปบนอากาศ แล้วเหาะบินวน
สามรอบ ม้ากัณฐักเป็นม้าที่มีฤทธิ์มากและว่องไวปานสายฟ้า ม้ากัณฐักได้น าเจ้าสุ วัตรเหาะไปในอากาศ           
ออกจากเมืองไป) 

นอกจากม้าวิเศษแล้ว สัตว์วิเศษอีกชนิดหนึ่งที่เป็นพาหนะของเจ้าเมืองก็คือ หงส์ 

ความหมายของหงส์สอดคล้องกับเรื่องนกทิพย์ ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่แล้ว เมื่ออารยธรรม

อินเดียเรื่อง ห ส หรือหงส์แพร่เข้ามา จึงท าให้คนในดินแดนแถบนี้รับคติเกี่ยวกับหงส์ในลักษณะที่มี

ความหมายแสดงถึงจินตนาการและความใฝ่ฝันของมนุษย์ที่ไม่อาจก าหนดพรมแดนได้ หงส์จึงหมายถึง

ท้องฟ้า หรือสวรรค์ และเมื่อปรากฏกับเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ก็ปรากฏในฐานะเทพพาหนะ ส่วน

ในพุทธศาสนานั้นมักใช้ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ

เป็นพระยาหงส์ทอง และน าไปใช้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในมงคล 108 หรือลักษณะหนึ่งของ          

มหาบุรุษ คือพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของผู้คุ้มครองเบื้องบนและน าความบริสุทธิ์
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เข้ามายังพุทธสถาน และยังเป็นบุคลาธิษฐานที่หมายถึงพระอรหันต์ผู้ออกจากโทษของกิเลสทั้งปวง

ด้วย (กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์, 2534: 195 – 196) ในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องหงส์หินกวีได้กล่าวถึง

หงส์ว่าเป็นพาหนะของเจ้าเมืองซึ่งเจ้าเมืองได้รับมาจากเทพคือพระอินทร์ หงส์เป็นสัตว์วิเศษที่สามารถ

บินเหาะขึ้นบนอากาศเพ่ือน าพาเจ้าเมืองไปยังที่ต่าง ๆ ดังในค่าวซอว่า 

แล้วเรียกเอาหิน มาสวาดมนต์ต้อง  ห้ือเปนหงส์ทอง  ขี่ใช้                        
ตามประสงค ์ ด่านดงป่าไม ้  ชักข่ีข้าม   สาคร                                
บกและน้ า  คีรีเขาขร   หลอนจักไป  ทางไกลและใกล้                                         
คันขี่ยนต์หงส ์ ที่เรามอบให้  กับกัญไชยด ี  ดาบทิพย ์                               
เถิงจักขุญา  ไกลตาละลบิ  ก็เหมือนนึ่งใกล้  ริมมือ                                  

(หงส์หิน, 2511: 9) 
(ถอดความ: พระอินทร์ได้น าหินมาเสกมนตร์ท าให้หินกลายเป็นหงส์ทอง เพื่อให้พระโพธิสัตว์หงส์หินใช้ขี่       
ไปในที่ต่าง ๆ ตามประสงค์ ฝ่าพงป่าไม้ ข้ามแม่น้ ามหาสมุทร ทั้งทางบกทางน้ า ภูเขา หรือจะเดินทางใกล้ไกล 
เมื่อขี่หงส์ที่พระอินทร์มอบให้พร้อมกับดาบสรีกัญไชย ถึงอยู่ห่างไกลตาพระอินทร์ก็เสมือนมีพระอินทร์           
คอยคุ้มครองอยู่ใกล้) 

จากค่าวซอแสดงให้เห็นว่าเจ้าเมืองมีสัตว์วิเศษ 2 ชนิด คือ ม้า และหงส์ สัตว์วิเศษ

ทั้งสองเป็นสัตว์ที่มีฤทธานุภาพ สามารถพูดภาษาคนได้ สามารถบินเหาะในอากาศได้ และมีพละก าลัง

มากกว่าสัตว์ทั่วไป สัตว์วิเศษท าหน้าที่เป็นพาหนะในการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ของเจ้าเมือง การที่   

เจ้าเมืองมีสัตว์วิเศษเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงบุญญาบารมีสูงส่งเหนือกว่าคนทั่วไป เจ้าเมืองนั้นเป็น

พระโพธิสัตว์หรือมหาบุรุษซึ่งเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้า  

5.3.แก้ววิเศษ 
ในวรรณกรรมค่าวซอกวีได้กล่าวถึงของวิเศษของเจ้าเมืองที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง 

คือ แก้ววิเศษ ซึ่งแก้ววิเศษ หรือแก้วทิพย์ หรือแก้วมณีโชติ มีลักษณะเป็นลูกกลม มีคุณสมบัติเป็น

ลูกแก้วสารพัดนึก เมื่อเจ้าเมืองปรารถนาสิ่งใดแล้ว ด้วยพลานุภาพของแก้ววิเศษก็จะบันดลให้ส าเร็จ

ตามปรารถนา ดังในค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์กวีได้กล่าวถึงพลานุภาพแก้วมณีโชติของ            

เจ้าเมืองเอาไว้ว่า เมื่อเจ้าเมืองอธิษฐานสิ่งใดดวงแก้ววิเศษจะเปล่งแสงประกายและกลายเป็นสิ่งของ 

ที่เจ้าเมืองอธิษฐานไว้สมดังตั้งใจ ดังค่าวซอว่า 

เจ้าบัวระวงศ ์ ก็ลงคอช้าง  แล้วก าดาบกล้า  กัญไชย                    
ถือแก้วลูกทิพย์ วิเศษงามใส  จิ่งถามค าไป  มีไหนยักษ์เถ้า          
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...                                                                                                                                  
แล้วอธิษฐาน ด้วยบุญจัน้จั้น  หลอนกูยัง  ปราบทิศ                
ขอห้ือสีแสง มณีลูกทิพย ์  เปนไฟวูไ่หม้  ผับไป                                
มณีโชตชิ้อย หยาดยวาแสงใส  เกิดกลายเปนไฟ  อัคคีวู่ต้อง 

(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย,์ 2511: 74) 
(ถอดความ: เจ้าบัวระวงศ์ลงจากคอช้าง ในมือถือดาบสรีกัญไชยและลูกแก้วมณีโชติ พร้อมกับถามพวกเสนา
ว่ายักษ์อยู่ที่ใด เมื่อเจ้าบัวระวงศ์พบกับยักษ์แล้ว เจ้าบัวระวงศ์ก็อธิษฐานด้วยบุญบารมีขอให้ลูกแก้วทิพย์มี
แสงกลายเป็นดวงไฟ เมื่ออธิษฐานเสร็จแก้วมณีโชติก็เปล่งรังสีเกิดเป็นไฟขึ้นทันที) 

ส่วนในค่าวซอเรื่องจันต๊ะฆา กวีกล่าวถึงคุณสมบัติของแก้ววิเศษของเจ้าเมืองไว้ว่า 

เมื่อเจ้าจันทฆาตได้ช่วยเหลือชีวิตงูที่ถูกเหยี่ยวท าร้าย งูได้ฟ้ืนขึ้นมาแล้วกลายร่างเป็นมนุษย์แล้วมอบ

แก้ววิเศษให้แก่เจ้าจันทฆาต ซึ่งคุณสมบัติของแก้ววิเศษเมื่อเจ้าจันทฆาตอมลูกแก้วจะท าให้มองเห็น

ทั่วทุกแห่ง ดังค่าวซอว่า 

ชายตะแหนง จิ่งเอาแก้วทิพย์  ปันยืน่ห้ือ  เอาอม                                     
แก้วลูกนี้  วิเศษใจสม  คันว่าได้อม  หันผับแผน่ห้อง                              
เจ้าจงใจ  ยินดีเจตข้อง  จิ่งก ามาอม  บ่ช้า                                                             
หันอินศวร  อินทาอยู่ฟ้า  งว้ายอว่ายหนา้  มาไป                     
หันไคว่พร้อม ที่ใกล้ที่ไกล  ประสงค์สิง่ใด  ก็หันต่อหน้า 

(จันต๊ะฆา, 2511: 68) 
(ถอดความ: ชายที่แปลงกายจากงูเป็นมนุษย์ได้น าแก้วทิพย์ให้แก่เจ้าจันทฆาต พร้อมกับบอกคุณสมบัติของ
ลูกแก้ววิเศษว่า เมื่ออมลูกแก้วแล้วจะสามารถมองเห็นไปทั่วทุกแห่งหน เจ้าจันทฆาตจึงรีบน าลูกแก้วมาอม 
ปรากฏว่าสามารถมองเห็นพระอินทร์บนฟ้า และเห็นไปทั่วทั้งใกล้และไกล) 

จะเห็นได้ว่าแก้ววิเศษหรือลูกแก้วสารพัดนึกเป็นของวิเศษที่มีคุณสมบัติในการ

บันดาลทุกสิ่งให้แก่เจ้าเมือง เจ้าเมืองได้รับแก้ววิเศษมาจากพระอินทร์ ฤาษี และอมนุษย์ ด้วยคุณ

วิเศษของแก้ววิเศษจึงท าให้เจ้าเมืองเอาชนะปัญหาต่าง ๆ และศัตรูได้อย่างง่ายดาย  

5.4.อาภรณ์ทิพย์ 
นอกจากเจ้าเมืองจะมีของวิเศษเป็นศัสตราวุธ สัตว์วิเศษ และแก้ววิเศษแล้ว         

เจ้าเมืองยังมีอาภรณ์ทิพย์หรือเครื่องแต่งกายวิเศษ เช่น เสื้อ กางเกง และรองเท้า อาภรณ์ทิพย์มี

คุณสมบัติท าให้เจ้าเมืองใช้ปกปิดร่างที่แท้จริงของเจ้าเมือง และสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ ใน

วรรณกรรมค่าวซอกวีได้กล่าวถึงอาภรณ์ทิพย์ของเจ้าเมือง 2 ประการคือ เสื้อทิพย์ และรองเท้าทิพย์  
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เสื้อทิพย์เป็นเครื่องแต่งกายที่คลุมท่อนบนของร่างกาย ท ามาจากผ้า มีคุณสมบัติ

พิเศษคือ เมื่อเจ้าเมืองสวมเสื้อทิพย์จะอ าพรางร่างที่แท้จริงของเจ้าเมือง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม         

เจ้าเมืองจะถอดเสื้อทิพย์ออกเพ่ือให้คนอ่ืนได้เห็นรูปกายที่ งดงามของเจ้าเมือง ดังในค่าวซอเรื่อง               

ก่ ากาด ากวีได้กล่าวว่าเจ้าก่ ากาด าที่มีผิวกายด านั้นเพราะได้สวมเสื้อทิพย์เพ่ือปิดบังร่างที่แท้จริง                 

ดังปรากฏในค่าวซอว่า 

หน่อโพธา  ก็คลาคลาดแคลว้  มาสู่บา้น   คาลัง                                    
เอาเสื้อด าทิพย์ โพธิสัตถัง  ออกจากกายัง  โพธังหน่อเหน้า                           
เหาะเหินมา บ่ช้าด่วนเข้า  หอมณเฑียร  คู่ซ้อน  

(ก่ ากาด า, 2511: 46) 
(ถอดความ: ก่ ากาด าได้ออกจากบ้านของตนมายังปราสาทของนางเทพกัญญาและนางพิมพา แล้วก่ ากาด าได้
ถอดเสื้อด าทิพย์ออกจากร่างกายแล้วเหาะขึ้นไปบนห้องที่สองนางนอนอยู่) 

ในวรรณกรรมค่าวซอนอกจากจะกล่าวถึงเสื้อทิพย์แล้ว ยังได้กล่าวถึงรองเท้าทิพย์ 

หรือเกิบตีนทิพย์ ซึ่งเป็นรองเท้าวิเศษมีคุณสมบัติคือ เมื่อสวมรองเท้าทิพย์นี้แล้วจะสามารถเหาะไปยัง

ที่ต่าง ๆ ได้ รองเท้าทิพย์หรือเกิบตีนทิพย์ปรากฏในวรรณกรรมล้านนาหลายเรื่อง เช่น พรหมจักร

ชาดก สุวรรณสังขชาดก และจันทฆาตชาดก ซึ่งนอกจากรองเท้าทิพย์จะปรากฏในวรรณกรรมล้านนา

เรื่องต่าง ๆ แล้ว รองเท้าทิพย์หรือเกิบตีนทิพย์ยังเป็นหนึ่งในเครื่องท้าวห้าประการหรือเครื่องเบญจ

กกุธภัณฑ์ของล้านนาด้วย 

ในค่าวซอเรื่องจันต๊ะฆา กวีได้กล่าวถึงเจ้าจันทฆาตว่า เมื่อเจ้าจันทฆาตได้ช่วยเหลือ

ทิพยาธรจนสุดความสามารถแต่สุดท้ายแล้วทิพยาธรได้สิ้นชีวิตลง ก่อนสิ้นชีวิตทิพยาธรได้มอบของ

วิเศษหลายอย่างให้แก่จันทฆาตหนึ่งในของวิเศษนั้นคือ เกิบตีนทิพย์ ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถพาเหาะ

เหินเดินอากาศได้ มีฤทธานุภาพยิ่งกว่าเวทมนตร์ทุกอย่าง นอกจากนี้ทิพยาธรยังได้เตือนให้ระมัดระวัง

ในการดูแลรักษารองเท้าทิพย์คือ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับกามตัณหาจากเพศหญิงเพราะหากยุ่งเกี่ยวกับ

กามตัณหาแล้วจะท าให้ฤทธิ์ของรองเท้าทิพย์อ่อนก าลังลง ดังในค่าวซอว่า  

เกิบตีนทิพย ์ ของสุบตีนกาย  แม่นจักซานไป  ชั้นฟา้ห้องกว้าง                        
ชักสยองตน ไปไหนเถิงหั้น  เหลือเวทมนตร์ย า  คู่เชื้อ                                        
 



  101 

เกรงระวัง  ห้ามอย่าฟักเฟื้อ  กับสาวหนุ่มหนา้  ญิงนาง                 
มันจักอ่อนค้อย ด้วยมาตุกาม  จางเสียก าลัง  เกิบทิพย์ดาบกล้า                

(จันต๊ะฆา, 2511: 69 – 70) 
(ถอดความ: ทิพยาธรมอบรองเท้าทิพย์ให้แก่เจ้าจันทฆาต รองเท้าทิพย์มีฤาทธานุภาพยิ่งกว่ามนตร์ใด ๆ 
สามารถเหาะไปยังที่ต่าง ๆ แต่ต้องระมัดระวังไม่ควรยุ่งเก่ียวกับกามตัณหาจากผู้หญิงเพราะจะท าให้ฤทธิ์ของ
รองเท้าทิพย์อ่อนก าลังลงได้) 

การมีของวิเศษและอ านาจวิเศษนั้นเป็นสิ่งที่คอยช่วยเหลือเจ้าเมืองในด้านต่าง ๆ 

ของวิเศษเป็นอาวุธที่เจ้าเมืองใช้ในการต่อสู้กับศัตรู เพ่ือเป็นพาหนะในการเดินทางของเจ้าเมือง         

เพ่ือบันดาลสิ่งที่เจ้าเมืองปรารถนา เพ่ือสวมใส่ปิดบังร่างกายและเหาะขึ้นไปในอากาศ เจ้าเมืองได้ต่อสู้

กับศัตรูที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา ศัตรูของเจ้าเมืองนั้นเป็นอมนุษย์คือยักษ์ ดังนั้นการต่อสู้ของเจ้าเมืองจึง

แสดงให้เห็นว่าเจ้าเมืองเป็นผู้วิเศษ เป็นผู้น าสูงสุดในเมืองที่ปกป้องประชาชนและบ้านเมืองให้สงบสุข 

6.ภาพลักษณ์ผู้มีสติปัญญาและความรู้ 
ภาพลักษณ์ผู้มีวิชาปัญญาเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของเจ้าเมือง เจ้าเมืองจะต้องมีสติปัญญา 

เฉลียวฉลาด และมีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ มากกว่าคนทั่วไป เพ่ือใช้วิชาปัญญาในการแก้ปัญหาที่

เกิดขึ้นในบ้านเมือง และน าพาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ในวรรณกรรมค่าวซอจะกล่าวถึงการมี

วิชาปัญญาของเจ้าเมือง 2 ประการ คือ การมสีติปัญญาเฉลียวฉลาด และการมีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  

6.1.การมสีติปัญญาเฉลียวฉลาด  
สติปัญญา คือความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความเฉลียวฉลาด เจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีปัญญา       

เฉลียวฉลาด ในวรรณกรรมค่าวซอกวีจะกล่าวยกย่องเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีเลิศ เช่น ค่าวซอ

เรื่องจนัต๊ะฆา กวีกล่าวถึงเจ้าจันทฆาตว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาท่ีกว้างไกล ดังค่าวซอว่า 

หน่อโพธิสัตว์ ตนผญากว้าง  ออกจากเวียงวัง  บ่ฟ้าว                                              
ไปสองคน  ทึงเสนาท้าว  แล้วลาสั่งเจ้า  เสนา 

(จันต๊ะฆา, 2511: 172) 
(ถอดความ: เจ้าจันทฆาตหน่อแห่งพระโพธิสัตว์ ผู้มีปัญญากว้างไกล ได้ออกจากเมืองอย่างไม่เร่งรีบ โดยได้
เดินทางไปสองคนกับเสนา และได้สั่งลาเสนาคนอ่ืน ๆ) 

ส่วนในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอด กวีกล่าวยกย่องอ้ายร้อยขอดว่ามีความเฉลียวฉลาด

ต้ังแต่เด็ก เป็นผู้ที่มีความคิด มีวาทศิลป์ และมีปัญญากว้างไกล ดังในค่าวซอว่า 
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อยู่นานพ่ าชา้ จนพระชนัสา  กุมารา   ทะลุล่วงขึ้น                                    
สองขวบเข้าเถิง เจ้าบุญบ่ตืน้  เที่ยวเทียวอึน  วิ่งวิด                                                      
ช่างปากชา่งจา รู้ย ารู้คิด   เฉลียวเจียวด้วย  วันวัย                                                     
ฉลาดรู้พร้อม ปัญญาเผยผาย  จอมองค์ชาย  เดินเทียวเที่ยวเหล้น 

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 19) 
(ถอดความ: วันเวลาล่วงผ่านจนอ้ายร้อยขึ้นมีอายุได้สองขวบ อ้ายร้อยขอดผู้มีบุญมาก ได้เที่ยววิ่งกระโดด       
ไปมา เป็นผู้ที่ช่างพูดช่างสนทนา มีความคิดฉลาด มีปัญญาที่กว้างไกล) 

  นอกจากนี้ในค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ กวีกล่าวยกย่องเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มี

ปัญญาหลักแหลมต่างจากคนธรรมดาทั่วไป ทั้งนี้เพราะเจ้าบัวระวงศ์เป็นเชื้อสายของกษัตริย์ ท าให้     

เจ้าบัวระวงศ์มีความรู้สูงกว่าคนทั่วไป ดังในค่าวซอว่า 

น้องหลัวกแหลม  บ่ใช่คนใบ ้  เชื้อสายนายเมือง  พิชชะ (พิชญ)์ 
(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย,์ 2511: 31) 

(ถอดความ: เจ้าบัวระวงศ์เปน็ผูท้ี่ฉลาดหลักแหลม หาใช่คนธรรมดาทั่วไป แต่มีเชื้อสายมาจากกษัตริย์ ท าให้
บัวระวงศ์มีความรอบรู้เปน็นักปราชญ์) 

จากค่าวซอที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากวีได้ชื่นชมยกย่องเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มี

สติปัญญากว้างไกล เฉลียวฉลาด มีความคิดที่หลักแหลม ท าให้เห็นชัดว่าเจ้าเมืองนั้นต้องมีคุณลักษณะ

ที่ส าคัญคือการมีปัญญาเฉลียวฉลาดพิเศษกว่าบุคคลอื่นในเมือง 

6.2.การมีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  
  เจ้าเมืองเป็นผู้ที่รู้จักแสวงหาความรู้ให้ตนเองอยู่เสมอ นอกจากความรู้ที่ได้สืบทอด

มาจากพ่อแม่ที่อบรมสั่งสอนแล้ว เจ้าเมืองจะต้องเดินทางเพ่ือไปร่ าเรียน ฝึกฝนวิชาจากผู้ที่มีความรู้ 

เช่น พระฤาษี ทิพยาธร ท าให้เจ้าเมืองมีวิชาความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้น าความรู้ที่ได้ร่ าเรียนมา

แก้ปัญหาต่าง ๆ สร้างคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองของตน และช่วยเหลือผู้อ่ืน ในวรรณกรรมค่าวซอ            

กวีกล่าวยกย่องเจ้าเมืองว่ามีความรู้ในศาสตร์ 2 ประเภท คือ ความรู้ในเรื่องการรบ และความรู้เรื่อง           

เวทมนตร์คาถา  

6.2.1.ความรู้ในเรื่องการรบ 
   การรบเป็นราชกิจอย่างหนึ่งของเจ้าเมือง เจ้าเมืองจึงต้องมีความรู้ในเรื่อง

การรบ เมื่ออริราชศัตรูเข้ามากล้ ากราย เจ้าเมืองจะต้องเป็นผู้น าในการเข้าร่วมรบเพ่ื อปกป้อง

ราชอาณาจักรและปราบศัตรู ดังนั้นในวรรณกรรมค่าวซอกวีได้กล่าวยกย่องว่าเจ้าเมืองมีความรอบรู้ใน
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กลศึกอุบาย ดังในค่าวซอเรื่องช้างโพงนางผมหอม เจ้าสิทธิกุมารได้จัดเตรียมพลโยธาและได้วางกล

อุบายศึกเพ่ือจะไปต่อสู้กับนางผีโพง ดังค่าวซอ 

ในวันพูกนี ้ ห้ือท่านจัดหา  กะเกณฑ์เร่งดา  โยธาแก้วกล้า                               
ห้ือท่านอุบาย ว่าเศิกหยาบกล้า  จักชิงพารา  ต่อรบ                                                 
มาทางหนเหนือ ว่าเราจักยก  พลแก้วกล้า  โยธา                                                       
ออกไปต่อรบ ต่อสู้ปัจจา  อย่าห้ือนางโพง  มันรู้แน่ได ้  

(ช้างโพงนางผมหอม, 2511: 33 – 34) 
(ถอดความ: เจ้าสิทธิกุมารกล่าวกับเสนาว่า ในวันพรุ่งนี้ให้เสนาเกณฑ์พลโยธา ให้วางอุบายว่าจะมีศึกเข้ามา
ประชิดทางตอนเหนือของเมือง แล้วเราจะยกพลโยธาออกไปต่อสู้ อย่าให้นางผีโพงรู้) 

6.2.2.ความรู้เรื่องเวทมนตร์คาถา 

 เวทมนตร์คาถาเป็นวิชาหนึ่งของชายชาตรี เป็นถ้อยค าศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรม

เพ่ือให้ส าเร็จความประสงค์ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2554: 1129) ความรู้เรื่องเวทมนตร์จึงเป็นวิชาที่

ส าคัญของเจ้าเมืองที่ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ เพ่ือน ามาใช้ป้องกันตัว และต่อสู้กับศัตรู ในวรรณกรรม

ค่าวซอเรื่องนกกระจาบ กวีได้กล่าวถึงเจ้าสรรพสิทธิ์ที่ไปร่ าเรียนเวทมนตร์คาถาจากพระอาจารย์     

ซึ่งเวทมนตร์คาถาที่ร่ าเรียนนั้นท าให้เจ้าสรรพสิทธิ์คงกระพันชาตรี แม้แต่ดาบยังแทงไม่เข้า หรือแม้แต่

กระสุนปืนก็ไม่สามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายของเจ้าสรรพสิทธิ์ได้ อีกทั้งเจ้าสรรพสิทธิ์ยังได้เรียนวิชาถอด

จิตด้วย ดังในค่าวซอว่า 

เจ้าสรรพสิทธิ ์ ดวงจิตบ่หย้าน  ก็ร่ าเรียนไป  บ่พัก                                                
คาถาเวทมนตร ์ ยังมีมากนัก  ครูสอนสั่งห้ือ  ทึงวัน                                            
สองคนพี่เลี้ยง ความรู้เพียงกัน  ข่ามทึงแทงฟนั  ลูกปืนบ่ใกล้                                            
ทังผ่าหัวอก จกจิตออกได้  คาถาเวทย์มนตร ์  พร่ าพร้อม 

(นกกระจาบ, 2511: 20) 
(ถอดความ: เจ้าสรรพสิทธิ์ผู้มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใด ได้ไปร่ าเรียนคาถาเวทมนตร์ที่อาจารย์สั่ง
สอนให้ทุกวัน เจ้าสรรพสิทธิ์และพี่เลี้ยงร่ าเรียนคาถาเวทมนตร์ต่าง ๆ อย่างเชี่ยวชาญ ท าให้คงกระพันชาตรี
แม้แต่มีดหรือดาบก็แทงไม่เข้า หรือกระสุนปืนก็ไม่สามารถท าร้ายได้ นอกจากนี้ยังได้เรียนคาถาเวทมนตร์ที่
สามารถถอดจิตได้ด้วย) 

   จากค่าวซอที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียว

ฉลาดกว่าคนทั่วไป ทั้งฉลาดในความคิด และฉลาดในการพูด นอกจากนี้เจ้าเมืองยังมีความรอบรู้



  104 

แสวงหาเพ่ือเรียนรู้จากอาจารย์ในวิชาต่าง ๆ ได้แก่ วิชาการรบ และเวทมนตร์คาถา ซึ่งเป็นวิชาที่มี

ความส าคัญต่อเจ้าเมืองเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา และต่อสู้กับศัตรู ท าให้เจ้าเมืองเป็นผู้น าสูงสุด       

ในการปกครองน าพาบ้านเมืองและประชาชนชาวเมือง ไปสู่ความสุขความเจริญ  

7.ภาพลักษณ์ผู้มีจริยธรรม 
จริยธรรม คือ ธรรมที่ เป็นข้อปฏิบัติ  กฎศีลธรรม (ราชบัณฑิตยสถาน , 2554: 303)            

ซึ่งหลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เช่น เบญจศีล พรหมวิหาร 4 ฆราวาสธรรม 4 

มงคลธรรม 38 ภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองเป็นผู้ที่ยึดมั่นในจริยธรรม อันเป็นข้อปฏิบัติของคนดีในการ

ด าเนินชีวิต ในวรรณกรรมค่าวซอ กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้มีจริยธรรม 3 ประการ คือ การช่วยเหลือ

ผู้อื่น การเป็นผู้กตัญญู และการมีความอดทน 

7.1.การช่วยเหลือผู้อ่ืน 
การช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นหน้าที่ที่แสดงให้เห็นจิตใจอันเมตตาของเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มี

ลักษณะพิเศษกว่าคนทั่วไป คุณลักษณะพิเศษบางประการเช่น การมีความรู้ และการมีทรัพย์          

เป็นคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับหน้าที่การช่วยเหลือผู้อ่ืนของเจ้าเมือง กล่าวคือ เจ้าเมืองเป็นผู้มีความรู้

มากกว่าคนทั่วไป ท าให้เจ้าเมืองใช้ความรู้เพ่ือน าไปช่วยเหลือผู้อ่ืน ส่วนการมีทรัพย์สมบัติของเจ้าเมือง

ท าให้เจ้าเมืองเมตตาบริจาคทรัพย์ให้แก่ผู้อ่ืน  

ในวรรณกรรมค่าวซอลักษณะการช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยความเมตตาตามหลักพรหมวิหาร 4           

ที่ปรารถนาให้ผู้ อ่ืนมีความสุขของเจ้าเมือง สามารถแยกออกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การมีเมตตา

ช่วยเหลือมนุษย์ และการมีเมตตาช่วยเหลือสัตว์ 

7.1.1.การมีเมตตาช่วยเหลือมนุษย์ 
เจ้าเมืองเป็นผู้ที่ช่วยเหลือมนุษย์ด้วยความเมตตา  ซึ่งความเมตตาที่            

เจ้าเมืองกระท านั้นเป็นความเมตตาต่อมนุษย์ทุกคน เจ้าเมืองมีกิริยาและวาจาที่นอบน้อมต่อเพ่ือน

มนุษย์ ให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งมีค่าให้แก่มนุษย์ 

ในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องจันต๊ะฆา กล่าวถึงเจ้าจันทฆาตเมื่อได้เป็น           

เจ้าเมืองครองเมืองอนุมัตินครได้ช่วยเหลือประชาชนโดยอนุญาตให้ประชาชนที่รอดพ้นจากศึก

สงครามและกระจัดกระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ มาอยู่ในบ้านเมืองของตนตามเดิม ดังในค่าวซอว่า 
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ส่วนจนัต๊ะฆา คันท่านเปนเจ้า  อะนุปะมา  ที่นั้น                                     

คนใดบ่ตาย เรียกมาเสี้ยงซ้ า  ห้ือมาอยู่บ้าน  ใผมัน                               

ห้ือมาเลือกเซาะ ของใผมีสัง  ผัวใผเมียมัน  เงินค าเขตบ้าน                               

ช้างมา้วัวควาย มีไหนอยู่หั้น  บ่ห้ืออ าเอา  สิ่งทรัพย์                              

ผู้ใหญ่นายหลวง ก็ห้ือได้รับ  หน้าที่ตั้ง   ตามแดน 

(จันต๊ะฆา, 2511: 141) 

(ถอดความ: เมื่อเจ้าจันทฆาตไดเ้ป็นเจ้าเมืองอนุมัติตินคร เจ้าจนัทฆาตได้ให้คนที่รอดจากศึกสงครามกลับมา

อยู่บ้านของตน ให้ตามหาสามีภรรยาที่พรากจากกันมาอยู่ด้วยกัน รวมทั้งวัวควายชา้งม้าที่เคยอยู่ที่ใดก็ให้อยู่

ที่เดิม อย่าริเอาสิ่งของผู้อ่ืนมาเป็นของตน นอกจากนี้ให้มีต าแหน่งผู้ใหญ่ดูแลตามหนา้ที่ทีไ่ด้รบัแต่งตั้ง) 

7.1.2.การมีเมตตาช่วยเหลือสัตว์ 
นอกจากเจ้าเมืองจะช่วยเหลือผู้คนแล้ว เจ้าเมืองยังได้ช่วยเหลือสัตว์          

อีกด้วย เพราะสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจิตใจเช่นเดียวกับคน ดังนั้นเมื่ อสัตว์ประสบปัญหาเจ้าเมืองจึงต้อง

ช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นด้วยความเมตตา  

ในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องจันต๊ะฆากล่าวถึงเจ้าสุริยาและจันทฆาตว่าได้

ช่วยเหลือกาท่ีตายเพราะส าลักผลไม้ ซึ่งเจ้าสุริยาและจันทฆาตได้ช่วยเหลือด้วยการเคี้ยวสมุนไพรใส่ลง

ไปที่ตัวกา ท าให้กามีลมหายใจขึ้นมาและรอดพ้นจากความตาย ดังค่าวซอว่า 

ไปปะใส่กา  ตายแค้นหน่วยไม ้  ดับขาดขว้ า  ชีวัง                                                          

เจ้าลองหม่ าเค้ียว ด้วยเขี้ยวมุกขัง  เอาเภสะชัง  ใส่กาที่ห้ัน                                                

กลับเปนตัว จิตใจเกิดตั้ง  ร้องว่ากากา  พร่ านั้น 

(จันต๊ะฆา, 2511: 14) 

(ถอดความ: สุริยาและจนัทฆาตได้พบกับกาตาย จึงเค้ียวเภสัชใส่ให้กาท าให้กาฟื้นขึ้นจากความตาย) 

ส่วนวรรณกรรมค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรได้กล่าวถึงความเมตตาของเจ้าสุวัตร

ที่ได้ช่วยเหลือพญานาคที่ถูกครุฑท าร้าย โดยเจ้าสุวัตรได้เอายาทาที่ตัวของพญานาค ท าให้พญานาค

ฟ้ืนขึ้นมา และกลายร่างเป็นมนุษย์เพ่ือขอบคุณเจ้าสุวัตรที่ได้ช่วยเหลือให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ดังใน   

ค่าวซอว่า 
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เจ้าสุวัตร  มีความเมตตา  เอายาลูบทา  ตัวนาคไจ้ไจ้                         

ลวดมีจิตใจ  ตื่นคืนมาได ้  กลายเปนคน  นั่งนบ 

(เจ้าสุวัตร, 2511: 88) 

(ถอดความ: เจ้าสุวัตรได้มีความเมตตาช่วยเหลือพญานาคที่ถูกพญาครุฑท าร้าย เจ้าสุวัตรได้เอายาทาที่ตัว

พญานาคท าให้พญานาคฟื้นขึ้นมาแล้วกลายร่างเป็นคนนั่งกราบไหว้เจ้าสุวัตร) 

จากวรรณกรรมค่าวซอปรากฏพฤติกรรมของเจ้าเมืองที่ช่วยเหลือผู้อ่ืน 2 

ลักษณะคือ การมีเมตตาช่วยเหลือมนุษย์ในการให้ที่อยู่ พักพิง และให้ทรัพย์ ส่วนการมีเมตตา

ช่วยเหลือสัตว์ คือ การช่วยให้สัตว์รอดชีวิต การช่วยเหลือทั้งมนุษย์และสัตว์ด้วยความเมตตาแสดงให้

เห็นว่าเจ้าเมืองตระหนักถึงชีวิตจิตใจของทุกชีวิตว่ามีคุณค่าส าคัญ การได้ช่วยเหลื อผู้อ่ืนด้วยความ

เมตตาท าให้ชีวิตของมนุษย์และสัตว์รอดพ้นจากปัญหาต่าง ๆ ได้  

7.2.การเป็นผู้กตัญญู 
ความกตัญญู คือการรู้อุปการะเลี้ยงดูผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีความกตัญญูย่อมได้รับการ           

ยกย่องว่าเป็นคนดี ในวรรณกรรมค่าวซอกล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้มีความกตัญญู ซึ่งความกตัญญูของ

เจ้าเมืองนั้นเป็นการอุปการะดูแลผู้มีพระคุณ คือ บิดาและมารดา ซึ่งเป็นหลักมงคลธรรม 38 ในข้อ

ที่ว่า “มาตาปิตุอุปฏฺฐาน ” หมายถึง การบ ารุงบิดามารดา  

การเป็นผู้กตัญญูของเจ้าเมืองโดยการเลี้ยงดูบิดามารดาปรากฏในค่าวซอเรื่อง              

บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์กล่าวถึงเจ้าบัวระวงศ์และเจ้าไชยทัตสองพ่ีน้องที่ได้ดูแลบิดามารดาของตน       

เมื่อบิดามารดาเป็นไข้ไม่สบายทั้งสองพ่ีน้องก็จะดูแลอย่างใกล้ชิด หรือเมื่อบิดามารดาเจ็บปวดร่างกาย

สองพ่ีน้องก็จะคอยนวดให้บิดามารดาของตนหายเจ็บปวด ทั้งสองพ่ีน้องได้อุปการะดูแลบิดามารดา

ของตนหาข้าวหาน้ าและหยูกยามาให้ยามเมื่อบิดามารเจ็บป่วย เพ่ือให้บิดามารดาได้รับความสุขสบาย 

ดังปรากฏในค่าวซอว่า 

ยามเม่ือพี่น้อง ปิตตามาตา  เกิดเปนภัยยา  โรคาเมื่อยไข้                                   

เจ้าทังสอง  อยู่นอนอ้อมใกล้  เมื่อหนาวเย็นใน  เสื่อมร้อน                                   

คันเจ็บปวดไหน สองเจ้าพี่น้อง  กั้นนวดหื้อ  หายมาย                                                

ทังข้าวและน้ า กิลาปะใจ  มีหยูกยาใด  เซาะหาค่าป้อง 

(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์, 2511: 3) 
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(ถอดความ: ยามเมื่อบิดามารดาของทั้งสองพี่น้องมีโรคภัยไข้เจ็บรู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ เจ้าทั้งสองก็นอนดูแล

อยู่ใกล้ เมื่อพ่อแม่เจ็บปวดตรงไหน สองพี่น้องก็จะคอยบีบนวดให้ผ่อนคลายความเจ็บปวด ทั้งข้าวและน้ า 

ตลอดจนหยูกยาทั้งสองพี่น้องก็หามาดูแลพ่อแม่) 

เจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ จะเห็นได้ว่าความกตัญญูของเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอเป็นความกตัญญูต่อบิดามารดา ซึ่งบิดามารดาถือว่าเป็นผู้มีพระคุณสูงสุด ดังนั้น   

เจ้าเมืองจึงต้องดูแลเอาใจใส่บิดามารดาอย่างดีที่สุด ทั้งนี้การเป็นผู้มีความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของ

คนดี การที่เจ้าเมืองเป็นผู้มีความกตัญญูเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าเมือง 

7.3.การมีความอดทน 
ความอดทน หมายถึง การยอมรับสภาพความยากล าบาก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 

1365) เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวมิได้เป็นผู้ที่มีความสุขสบายทุกเวลา พระราชภาระและอุปสรรค

ปัญหาต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้นกับเจ้าเมืองเช่นเดียวกับปุถุชนทั่วไป ดังนั้นเจ้าเมืองจะต้องเป็นผู้ยึดมั่นใน

หลักฆราวาสธรรม 4 อันเป็นหลักธรรมในการด าเนินชีวิตทางโลก คือ ขันติ หมายถึง การอดทน              

ไม่ว่าจะเป็นการอดทนต่อค าพูดหรือการกระท าของผู้อ่ืน 

การมีความอดทนของเจ้าเมืองเป็นการอดทนต่อความยากล าบากที่ประสบในชีวิต 

และอดทนต่อถ้อยค านินทาว่าร้ายจากผู้อ่ืน ดังในค่าวซอเรื่องสุวรรณหอยสังข์กล่าวถึงเจ้าเมืองว่ามี

ความอดทนต่อความยากล าบาก และถ้อยค านินทาต่าง ๆ ซึ่งเจ้าเมืองจะไม่รู้สึกยินดียินร้ายต่อความ

ทุกข์ยากหรือปัญหาใด ๆ ดังในค่าวซอว่า  

สัจจะปญัญา เจ้าหมั้นแก่นคัด  บ่ไหวหวั่นเหวิ้ง  ทวยลม                                          

เตมจักยากทุกข์ ตกฝุ่นดินจม  เจ้าก็อดทน  จิตใจเที่ยงมั่น                                  

ใผจักติเตียน นินทาอ้ีอ้ัน  เจ้าบ่ยินด ี  และร้าย 

(สุวรรณหอยสังข์, 2511: 93) 

(ถอดความ: ความมีสัจจะ มีปัญญา พระสังข์ได้ยึดถืออย่างเคร่งครัดไม่หวั่นไหว แม้ว่าจะทุกข์ล าบาก คลุกฝุ่น

จมดิน ก็อดทนมีจิตใจที่มั่นคง ใครตินินทาพระสังข์ก็ไม่ยินดียินร้ายใด ๆ) 

นอกจากนี้ในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดยังได้กล่าวถึงเจ้าเมืองว่ามีความ

อดทนต่อถ้อยค าดูถูกดูแคลนต่าง ๆ ซึ่งการอดทนของเจ้าเมืองนั้นจะปฏิบัติโดยการที่ไม่กล่าววาจา

โต้ตอบใด ๆ ดังค่าวซอว่า  
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ส่วนเจ้าหน่อน้อย ทราบถ้อยวาจา  พจนา   ฝูงเขยพี่อ้าย                                  

เปนค าสะหาว ทารุณร้อนไหม ้  บ่ปูนดีเอา  ว่าล้ า                                        

เจ้ากุมารา  โพธาหน่อชัน้  ก็อดดื่มดั้น  ใจองค์                                         

บ่ช่างปากทัก เลยลงหอโขง  ดาบช่่างลง  มือแนบค่ามใต ้  

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 88) 

(ถอดความ: เหล่าหกเขยกล่าวดูถูกดูแคลนอ้ายร้อยขอดสารพัดด้วยถ้อยค าหยาบคายต่าง ๆ ส่วนอ้ายร้อยขอด

เมื่อได้ยินถ้อยค าดูถูกต่าง ๆ ของหกเขยก็อดทนไม่โต้ตอบใดๆ แล้วลงจากปราสาทไปด้วยกิริยาท่าทางมือที่

แนบไว้ที่ล าตัว) 

การที่เจ้าเมืองมีความอดทน ทั้งอดทนต่อความยากล าบาก และอดทนต่อถ้อยค านินทา

ว่าร้าย นอกจากจะแสดงให้เห็นว่าเจ้าเมืองเป็นผู้มีจริยธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาคือ

หลักฆราวาสธรรม 4 คือ ขันติ หมายถึง การอดทน การเป็นผู้มีความอดทนยังแสดงให้เห็นถึงการรู้จัก

ข่มใจและวางเฉยต่อความยากล าบากและถ้อยวาจาต่าง ๆ ซึ่งลักษณะการวางเฉยไม่ยินดียินร้าย          

วางตนให้เป็นกลาง ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมอีกประการหนึ่ง คือ หลักอุเบกขา ในหลักธรรมพรหมวิหาร 4 

การมีความอดทนจึงท าให้เห็นว่าเจ้าเมืองเป็นผู้หนักแน่นมั่นคง แม้เจ้าเมืองจะอยู่ในสภาวะสุขหรือ

ทุกข์ยากล าบากก็สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหว 

ภาพลักษณ์ผู้มีจริยธรรมของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอนอกจากจะเป็นผู้มีคุณธรรม

ในการช่วยเหลือผู้อ่ืน การเป็นผู้กตัญญู และการมีความอดทนแล้ว ในวรรณกรรมค่าวซอยังกล่าวถึง

คุณธรรมหรือหลักธรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการปกครองบ้านเมืองของเจ้าเมือง 

กล่าวคือ เจ้าเมืองจะต้องตั้งมั่น อยู่ในหลักทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง       

เจ้าเมืองตั้งมั่นอยู่ในหลักเบญจศีล อัฏฐศีล อันเป็นข้อเว้นจากการท าชั่ว และหลักพรหมวิหาร  4           

อันเป็นหลักประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ดังในค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ที่กล่าวถึงเจ้าเมืองว่า

เป็นผู้มีจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักทศพิธราชธรรม หลักของศีล และหลักพรหมวิหาร  4 

ดังในค่าวซอว่า 

บัวระวงศ์ทา้ว ปราบภัยโลก ี  เสวยบุร ี    จ าปาใหญ่กว้าง                        

อยู่สุขเกษม บ าเพ็ญบุญสร้าง  ตามทัสสธรรม   บ่ม้าง                                            

ฝูงคติธรรม  บ่ห้ือได้ว้าง  สมสืบสร้าง   เมืองพิง                                       
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ข้าเจ้าไพร่น้อย ตั้งอยู่ในศีล  สัตว์เหนือแผ่นดิน   บ่หนาวร้อนไหม้                                            

พรหมวิหาร เกิดมีโลกใต้  เจ้าปราบปรามไป   เมี้ยนพัก 

(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์, 2511: 133 – 134) 

(ถอดความ: เจ้าบัวระวงศ์ได้ปกครองเมืองจ าปา ท าให้บ้านเมืองสุขเกษม เพราะเจ้าเมืองตั้งมั่นอยู่ในทศธรรม 

และศีลธรรม ทั้งเจ้าและไพร่ตั้งมั่นอยู่ในหลักของศีล ท าให้ไม่เกิดความเดือนร้อน อีกทั้งเจ้าเมืองยัง เป็นผู้           

ยึดมั่นในหลักพรหมวิหารสี่รู้แจ้งในธรรมทุกอย่าง) 

8.ภาพลักษณ์ผู้มีทรัพย์ 
ภาพลักษณ์ผู้มีทรัพย์เป็นภาพลักษณ์หนึ่งของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ เจ้าเมืองนั้นเป็น

ผู้มีทรัพย์สมบัติมากมายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง เคหสถาน รวมไปถึงบริวารต่าง ๆ การมีทรัพย์

แสดงถึงความยิ่งใหญ่เหนือสามัญชนทั่วไป ในวรรณกรรมค่าวซอสามารถจ าแนกลักษณะทรัพย์ของ 

เจ้าเมืองได ้2 ประเภท ได้แก่ ทรัพย์สมบัติ และบริวาร  

8.1.ทรัพย์สมบัติ 
ทรัพย์สมบัติของเจ้าเมืองแสดงถึงสถานะที่สูงส่งและความมั่งคั่งร่ ารวยของเจ้าเมือง 

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอกวีจะยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดในเมือง ทรัพย์สมบัติของ

เจ้าเมืองได้แก่ ปราสาทราชวัง และทรัพย์สิน 

8.1.1.ปราสาทราชวัง 
ปราสาทราชวัง เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ประทับของเจ้าเมือง          

มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า เรือนยอดซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ส าหรับเป็นที่

ประทับเฉพาะพระมหากษัตริย์หรือเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (2554: 716) ค าว่า “ปราสาท”          

ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 7 (2542: 3592) ให้ความหมายว่าเป็นสิ่งปลูกสร้าง            

ในรูปเรือนยอดหรือมีหลังคาซ้อนกันหลายชั้น มีการตกแต่งอย่างวิจิตร โดยทั่วไปหมายเอาว่าเป็นที่อยู่

ของเทวดาหรือกษัตริย์และราชวงศ์ ในวรรณกรรมค่าวซอกวีได้ว่าปราสาทเป็นที่ประทับของเจ้าเมือง 

นอกจากจะใช้ค าว่าปราสาทแล้ว กวียังใช้ค าว่า หอทองหรือหอค า และค าว่า คุ้ม ซึ่งเป็นภาษาไทยถิ่น

ใช้เรียกที่ประทับของเจ้าเมือง ค าว่า หอค า หมายถึงพระราชวังของกษัตริย์หรือผู้น าสูงสุดของกลุ่มชน 

อนึ่งมีการใช้ค าว่าหอค าในฐานะต าแหน่งหมายถึงกษัตริย์ได้ด้วย ดังในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่า  
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...(ในพ.ศ. 2366) ขณะนั้น อุณหาหารเกิดมีขร้ าเขรือก บ้านเมืองเปนกรียุค เหตุว่าเจ้าทังสอง
พระองค์คือว่า พระเปนเจ้าสุภัทระแลเจ้าราชวงส์สุวัณณะฅ ามูนบ่ทัดบ่แม่นกัน จักเกิดวิวาท
ยุทธกัมม์กับด้วยกัน เสนาอามาจจ์ทังมวลหันจักบ่ดี จิ่งไพไหว้สาพระเจ้ารัตตนราชา          
เจ้าหอฅ าเมืองละคอร พระเปนเจ้าหอฅ าเมืองละคอรตรัสแล้วค็เสด็จมาด้วยยัสสปริวารสอง
พัน... 

(สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 14, 2542: 7494 – 7497)  

ส่วนค าว่า คุ้ม ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ปรากฏค านี้ในความหมายที่

แปลว่าหมู่บ้านหรือกลุ่มเรือนที่พักอาศัยที่ตั้งอยู่รวมกันหลาย ๆ หลัง แต่ในปัจจุบัน คุ้ม หมายถึงที่อยู่

ของเจ้านาย (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 3, 2542: 1329 – 1330) ทั้งนี้การมีปราสาท

ราชวัง หอค า หรือคุ้มนั้นก็เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเจ้าเมือง  

ในวรรณกรรมค่าวซอกวีจะพรรณนาถึงปราสาทราชวังของเจ้าเมืองทั้งให้

รายละเอียดโดยรวมและการแจกแจงรายละเอียดของปราสาท เช่น ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร กวีกล่าวถึง

ทรัพย์สมบัติของเจ้าเมืองโดยรวมว่ามีปราสาทหลังใหญ่ว่า 

นางจุง่เมือแฝง พระองค์เจ้าช้าง  เปนมิ่งแก้ว  นางงาม                                                       
เมืออยู่ห้องท้อง ที่ในสัณฐาน  ในวิมาน   ปราสาทหลังกว้าง  

(เจ้าสุวัตร, 2511: 77) 
(ถอดความ: พระญาจ าปากล่าวกับนางปทุมมาหรือนางบัวค าว่า นางจงกลับไปเป็นมเหสีของตน และพระญา
จ าปาจะให้นางอยู่ในปราสาทวิมานในเมืองจ าปา) 

นอกจากนี้กวีได้พรรณนาถึงปราสาทราชวัง หอทอง และคุ้ม ว่าเป็น           

ที่ประทับของผู้ที่เป็นเจ้าเมือง เพ่ือประทับอย่างมีความสุขกับบริวาร และว่าราชการ ดังในค่าวซอเรื่อง

สุวรรณเมฆะหมาขนค าได้กล่าวถึงว่า หอทอง เป็นที่ประทับของเจ้าเมือง เจ้าหอทอง จึงหมายถึง            

ผู้เป็นเจ้าของหอทองหรือเจ้าเมือง ดังในค่าวซอว่า 

ว่าสุวรรณะ เมฆะบุญผาย  ก็เปนคนชาย  เชื้อสายหน่อเหน้า                         
คันมันใหญ่มา คงได้เปนเจา้  เมืองพารา  ที่นี ้                                          
เปนเจ้าหอทอง ปกครองกล่าวชี ้  แทนพ่อเจ้า  รอยมี 

(สุวรรณเมฆะหมาขนค า, 2511: 14) 
(ถอดความ: นางภคิยากล่าวกับพระญาสุทัสสา เจ้าเมืองพาราณสีว่า เจ้าสุวรรณเมฆะมีบุญที่เกิดมาเป็นชาย
สืบเชื้อสายของเจ้าเมือง ครั้นเจ้าสุวรรณเมฆะโตขึน้คงได้เป็นเจ้าเมืองแห่งนี้ เป็นเจ้าหอค าปกครองบ้านเมือง
แทนพ่อคือพระญาสุทัสสา) 
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ส่วนค่าวซอเรื่องสุทธนูและเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ได้กล่าวถึงที่อยู่ว่า  
คุ้ม เป็นที่อยู่เกษมส าราญของเจ้าเมือง และค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์กล่าวว่า นอกจากคุ้ม     
จะเปน็ที่ประทับของเจ้าเมืองแล้ว คุ้มยังเป็นที่ว่าราชการของพลเสนาด้วย ดังในค่าวซอว่า 

สุขเสถียร  อยู่ในข่วงคุ้ม  กับฝูงหนุ่มเถ้า  วงศ์วาน  
(สุทธน,ู 2511: 2) 

(ถอดความ: พระญาพรหมทัต เจ้าเมืองพาราณาสี ประทับเกษมส าราญในคุ้มพร้อมกับบริวารน้อยใหญ่) 
คันมาเถิงคุ้ม สนุกสุขเสิน  แล้วขออัญเชิญ  พวกพลเปนเจ้า            
หน่อบัวระวงศ ์ บุญทรงหน่อเหน้า  ขึ้นอยู่บัลลังก ์  นั่งนิจ                         
นางปทุมมา นั่งแอมเซี้ยมซิด  ถัดอยู่ใกล้  เทียมทัน   

(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย,์ 2511: 78) 
(ถอดความ: เมื่อเจ้าบัวระวงศ์มาถึงคุ้ม พวกพลเสนาก็อัญเชิญขึ้นนั่งบัลลังก์ โดยมีนางปทุมมานั่งชิดใกล้) 

   จะเห็นได้ว่ากวีกล่าวถึงที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองระบุว่าเป็นปราสาท หอค า 

และคุ้ม แต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดของสถานที่นั้นว่ามีลั กษณะสวยงามอย่างไร อย่างไรก็ตาม  

มีวรรณกรรมค่าวซอหลายเรื่องที่แสดงรายละเอียดของปราสาทราชวังของเจ้าเมืองไว้ละเอียด เช่น 

ค่าวซอเรื่องช้างโพงนางผมหอม กวีได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับปราสาทราชวังว่า ปราสาทราชวังของ  

เจ้าเมืองนั้นปิดทองเหลืองอร่าม และมียอดปราสาทที่สูงเทียมฟ้า ความงามของปราสาทราชวัง ได้ 

ฉายส่องรัศมีแวววาวให้เห็นเด่นชัด ดังในค่าวซอว่า 

ว่าปราสาทหลงั ติดค าร่ามหน้า  มียอดลอดบน  เมฆฟ้า                                                      
มีรัศมี  รังสีสะงา้   เปนปราสาทเจา้  ราชา  

(ช้างโพงนางผมหอม, 2511: 28) 
(ถอดความ: สิทธิราชาได้พาลกูและนางผโีพงซึ่งแปลงกายเป็นภรรยาเดินทางใกล้ถึงบ้านเมืองของตน เม่ือเห็น
ปราสาทสิทธิราชาก็บอกกับลูกว่าปราสาทหลังที่ปิดทองอร่าม มียอดสูงเทียมฟ้า มีรัศมีเปล่งประกายแวววาว
นั้น เป็นปราสาทของตน) 

   นอกจากนี้ในค่าวซอเรื่องก่ ากาด ายังได้ให้รายละเอียดของปราสาทราชวังใน

แต่ละส่วนอย่างชัดเจนว่ามี ตัวปราสาท ช่อฟ้า ปลียอด ปั้นลม และหอสรง ดังค่าวซอว่า 

ท้าวขุนเสนา วันทานบน้อม  พระเชื่องเจ้า  ราชา                 
ว่าเสร็จพร้อมแล้ว ปราสาทหลังหนา  เจ็ดยอดผังคา  ประดับด้วยแก้ว                 
ช่อฟ้าดวงปลี งามดีแอ้วแหล้ว  แขวนเด็งไย  เลิศล้ า                                 
ลวาดน้ าปั้นลม สีสมแดงช้ า  ผุดผ่องแผ้ว  วรรณวัย                                                
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เจ็ดห้องเจ็ดชั้น ปิดเปิดหับไข  แล้วด้วยทองใบ  ประตูชุดา้น                  
แก้วมรกต  จดสองป้างข้าง  เพดานบน  ยวาดยวะ             
หอสระหอสรง หอองค์ช าระ  ปักดอกต้อง  ทันงาม                                             
หอแขกหอรับ บาทเจ้าทันการ  ส าเร็จเสร็จงาน  ดีงามชุถา้น  

(ก่ ากาด า, 2511: 38) 
(ถอดความ: เสนาได้ทูลกับเจ้าเมืองพาราณสีว่า ปราสาทได้สร้างเสร็จแล้ว เป็นปราสาทหลังใหญ่ มียอด
ปราสาทเจ็ดยอดประดับด้วยแก้ว มีช่อฟ้า ดวงปลีที่งดงาม แขวนกระดิ่งเรียงราย มี ปั้นลมสีแดงเข้ม         
ในปราสาทมีห้อง 7 ห้อง ประตูห้องปิดทอง บนเพดานประดับแก้วมรกตดูสวยงาม มีหอสรงซึ่งแกะสลักรูป
ดอกไม้สวยงาม และยังมีห้องรับแขกด้วย)  

กวีได้กล่าวว่าปราสาทเจ้าเมืองมีขนาดกว้างใหญ่ ส่วนยอดปราสาทมี 7 

ยอด ประดับด้วยแก้ว มีช่อฟ้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับปลายหลังคา นั่นอยู่บนสันอกไก่ตรงส่วนที่ไม้  

ตัวรวยหรือไม้นาคส ารวยมาบรรจบกัน (โชติ กัลยาณมิตร , 2548: 164) มีดวงปลีเป็นยอดมณฑป        

อยู่เหนือปล้องไฉนหรือบัวกลุ่ม (ราชบัณฑิตยสถาน , 2554: 725) ประดับกระดิ่งแขวนเรียงราย  

มีปั้นลมสีแดงเข้ม ซึ่งปั้นลมเป็นตัวไม้ของส่วนหลังคา ใช้วางตามตั้งปิดขอบของกระเบื้องหลังคาตรง

ส่วนที่เป็นขอบยื่นพ้นแผงหน้าจั่วออกมาทางด้านสกัดของเรือน (โชติ กัลยาณมิตร, 2548: 314) มีห้อง 

7 ห้อง ประตูห้องแต่ละห้องปิดทอง มีเพดานที่ประดับด้วยแก้วมรกต มีหอสรง และมีหอส าหรับ

รับแขก 

จากค่าวซอที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่ากวีได้พรรณนาปราสาทราชวัง

ของเจ้าเมือง ทั้งการพรรณนาแบบไม่บอกรายละเอียด และการพรรณนาแบบให้รายละเอียด ซึ่งการ

พรรณนาแบบไม่ให้รายละเอียดกวีได้พรรณนาถึงทรัพย์ของเจ้าเมืองคือปราสาทราชวังว่ามีความกว้าง

ใหญ่ นอกจากจะเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองและบริวารแล้ว ยังเป็นที่ส าหรับว่าราชการด้วย อีกทั้งกวี

ยังได้กล่าวถึงปราสาทราชวังของเจ้ามาซึ่งในท้องถิ่นเรียกว่า หอค า และคุ้ม ส่วนการพรรณนาแบบให้

รายละเอียด กวีได้พรรณนาปราสาทราชวังของเจ้าเมืองแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแต่ละส่วนของ

ปราสาทราชวังว่ามีการออกแบบที่สวยงามตามจินตนาการของกวี ท าให้ผู้อ่านมองเห็นภาพของ

ปราสาทราชวังที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามปราสาทราชวังถือนั้นย่อมแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะ

ของเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมือง 
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8.1.2.ทรัพย์สิน 
   ทรัพย์สินที่ เป็นทรัพย์สมบัติของเจ้าเมืองได้แก่ เงิน ทอง เพชรพลอย  

ดาบที่มีฝักเป็นเงินและทอง หอกทองค า เครื่องประดับ และผ้าไหมค า ในวรรณกรรมค่าวซอเรื่อง  

ช้างโพงนางผมหอม กวีได้กล่าวถึงพระญาหล้าน้ า เจ้าเมืองหล้าว่ามีราชสมบัติมากมาย เป็นที่ปรากฏ

ไปทั่วเมือง ดังในค่าวซอว่า 

มีท้าวนึง่นัน้ เสวยรัฎฐา  ชื่อว่าพระญา  หล้าน้ าว่าอ้ัน                                                          
มีราชสมบัต ิ หนักหนาแม่นหมั้น หากผากฎนัน  เยอืกย้าว  

(ช้างโพงนางผมหอม, 2511: 12) 
(ถอดความ: เจ้าเมืองเมืองหนึ่งมีพระนามวา่ พระญาหล้าน้ า มีพระราชสมบัติมากมาย เป็นที่เลื่องลือไปทัว่
เมือง) 

   ในค่าวซอเรื่องหงส์หิน กวีกล่าวถึงเจ้าเมืองว่ามีราชสมบัติ เงินทอง ที่มากถึง

สิบสองพระคลัง ไม่มีวันที่สมบัติของเจ้าเมืองจะลดหดหายไป ดังในค่าวซอ ตอนที่เจ้าหงส์หินไปแข่ง

โยนสะบ้ากับราชบุตรทั้งหกของเจ้าเมืองพาราณสี นางวิมาลาเตือนเจ้าหงส์หินก่อนแข่งโยนสะบ้าว่า 

นึ่งเพื่อนลูกเธอ บ าเรอมิ่งกว้าง  เสวยพารา  ใหญ่ยศ                                                           
สิบสองพระคลัง บ่แห้งเหือดงด  มูลมั่งด้วย  ทองเงิน  

(หงส์หิน, 2511: 14) 
(ถอดความ : กล่าวถึงตอนที่ เจ้าหงส์หินจะไปแข่งโยนสะบ้ากับราชบุตรทั้งหกของเจ้าเมืองพาราณสี          
นางวิมาลาเตือนเจ้าหงส์หินก่อนแข่งโยนสะบ้าว่า เหล่าราชบุตรนั้นเป็นลูกเจ้า เมือง มีราชสมบัติสิบสอง 
พระคลัง เต็มไปด้วยเงินทอง ใช้ไม่มีวันหมด นางจึงให้สะบ้าทองแดงแก่เจ้าหงส์หินเพื่อไปแข่งกับสะบ้า
ทองค าของเหล่าราชบุตร) 

   ในค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค า กวีได้กล่าวถึงพระญาสุทัสสา  

เจ้าเมืองพาราณสี เมื่อได้แต่งตั้งให้นางภคิยาให้เป็นมเหสีได้ให้นางดูแลทรัพย์สิน ข้าวของเงินทองใน

พระราชวัง แสดงให้เห็นถึงความม่ังคั่งร่ ารวยของเจ้าเมือง ดังค่าวซอว่า 

ยกภคิยา  ห้ือเปนเมียเค้า  เปนเมียเจ้า  ปกครอง                      
วัตถุสิ่งทรัพย์ เงินค าข้าวของ  ในปราสาททอง  ปกครองพร้อมเสี้ยง 

(สุวรรณเมฆะหมาขนค า, 2511: 14) 
(ถอดความ: เมื่อนางปทุมมามเหสีพระญาสุทัสสาสิน้พระชนม์ พระญาสุทัสสาได้แต่งตั้งให้นางภคิยาเป็นมเหสี
และให้นางดูแลทรัพย์สินเงินทอง ข้าวของในพระราชวังทั้งหมด) 
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   ส่วนในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอด กวีได้กล่าวถึงอ้ายร้อยขอดว่ามีทรัพย์

สมบัติเป็นศัสตราวุธที่ท าจากเงินและทอง ได้แก่ หอกทองค า ดาบที่มีฝักเป็นเงิน และทอง ดังใน  

ค่าวซอว่า 

ห้ือเจ้าได้รับ ข้อวินัยกัมม์  พาเมือเมืองค า  พารามิ่งซ้อน                                                 
เปนเครื่องสัตถา เจ้าเบิกออกต้อน  ทังหอกยองค า  ดาบง้าว                                             
ฝักเงินฝักค า เคยน าแห่ท้าว  ทังหอกนาดอั้น  ปืนเดิม  

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 136) 
(ถอดความ: ประชาชนชาวเมืองได้น าของมาถวายอ้ายร้อยขอด ได้ขอให้อ้ายร้อยขอดรับเอาสิ่งของต่าง ๆ 
กลับเมือง ซึ่งสิ่งของที่ประชาชนน ามาถวายเป็นเครื่องศัสตราวุธ ได้แก่ หอกทอง ดาบง้าวที่มีฝักเป็นเงินและ
ทอง ซึ่งเป็นเครื่องแห่ขบวนของเจ้าเมือง รวมทั้งหอก และปืนด้วย) 

   นอกจากกวีจะกล่าวถึงทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของที่มากมาย รวมทั้งมี

ศัสตราวุธที่ท าจากเงินและทองแล้ว กวียังได้กล่าวถึงทรัพย์สมบัติที่เป็นอาภรณ์ คือ พัสตราภรณ์ ได้แก ่

เสื้อผ้า ผืนผ้า ศิราภรณ์ ได้แก่ มงกุฎ และพิมพาภรณ์หรือเครื่องประดับร่างกาย ได้แก่ สร้อยสังวาล 

สร้อยข้อมือ แหวน ที่ท าจากทอง เพชร พลอย 

ในค่าวซอเรื่องวรรณพราหมณ์ในตอนที่พระญาโพธิสารสั่งให้เสนาจัดเตรียม

สิ่งของมีค่าต่าง ๆ เพ่ือไปสู่ขอนางพิมพาให้กับเจ้าสุวรรณ สิ่งของมีค่าเหล่านั้นได้แก่ รถเกวียน ข้าคน 

ช้าง ม้า ผืนผ้า และเงินทอง ดังในค่าซอ 

ห้ือห้างรถเกวียน ข้าคนชา้งม้า  ทังผืนแผ่นผ้า  เงินค า        
และอันและร้อย เครื่องบรรณาการ  ไปของเอานาง  กับยายแม่เถ้า  

(วรรณพราหมณ์, 2511: 46) 
(ถอดความ: พระโพธิสารได้สั่งให้จัดรถเกวียน ข้าคน ช้าง ม้า ผืนผ้า เงินทอง อย่างละร้อย เพื่อเป็นเครื่อง
บรรณาการไปสู่ขอนางพิมพากับตายายให้เจ้าสุวรรณ) 

   ในค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ กวียังได้กล่าวถึงทรัพย์สมบัติที่เป็น

เครื่องประดับของเจ้าเมือง ได้แก่ มงกุฎ แหวนทอง ผ้าโกไสยหรือผ้าที่ท าด้วยไหม และสร้อยสังวาล 

ดังค่าวซอว่า 

ริพลคั่งคัด  เตมในสนาม  หน่อเจ้ากุมาร  แต่งตัวหย่านหย้อง                      
สุบขะจุมหัว ค าแดงดอกต้อง  เอาแหวนวงทอง  สอดนิ้ว                                              
นุ่งผ้าโกศัย ค่าแพงบ่ริ้ว  เสื้อไหมแขบสิ้ว  แดงซอน                                          
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ใส่สายซะว้าน ค าแดงขะจอน  รองเท้าจาวมอน  ดีงามผา่นแผว้                    
หัตถาถือ  มือตือแก้ว  กับกัญไชยคม  ดาบวา้ย    

(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย,์ 2511: 73) 
(ถอดความ : กล่าวถึงเจ้าบัวระวงศ์ได้ทรงเครื่องอาภรณ์ เพื่อไปปราบยักษ์  ริพลโยธามากเต็มสนาม              
เจ้าบัวระวงศ์ได้แต่งองค์โดยสวมมงกุฎประดับดอกสีทอง สีแดง มีแหวนสวมนิ้ว นุ่งผ้าไหม สวมเสื้อผ้าไหมมีสี
แดงสลับ ใส่สายสังวาลประดับพลอย สวมรองเท้า ในมือถือแก้ววิเศษ และพระศรีขรรค์ชัย) 

   ในค่าวซอเรื่องสุวรรณหอยสังข์  กวีกล่าวถึงสมบัติอาภรณ์ของเจ้าเมือง             

เจ้าเมืองนุ่งผ้าโกศัย พระเศียรสวมชฎาประดับพลอย สวมก าไลประดับแก้ว มีสะพาย และประดับตรา

สัญลักษณ์ สวมรองพระบาททีม่ีพลอยประดับ เป็นเจ้าเมืองที่เหมาะสมสง่างาม ดังปรากฏในค่าวซอว่า 

มาจัดแต่งตน ห้ือพระโอรส  พระสังข์ลูกหล้า  บุญมี                         
โกศัยส ารับ  ชฎาเกษี   บานพับมณ ี  จินดาผ่องแผ้ว          
ก าไลสวมกร แซมซอนดวงแก้ว  มีแสงวาวแวว  วะวับ                              
สายอาณาจักร ใส่องครักษ์  ทังตรงรูปตั้ง  เรียงราย                    
อินทรธนูชิต ติดบ่าเปนสาย  ดูงามวิไล   เหมือนพรหมชั้นเก้า              
ซ้ าว่ามังสา  กายาแห่งเจ้า  เปนสุวรรณัง  ยาบยบิ                        
รองพระปาทา จินดาเกือกทิพย์  ดูใสสว่างหน้า  พันพัว                                        

(สุวรรณหอยสังข์, 2511: 141 – 142) 
(ถอดความ: ท้าวสามลได้อภิเษกพระสังข์ให้เป็นเจ้าเมืองพาราณสี พระสังข์ได้ทรงเครื่องทรงต่าง ๆ ที่มีค่า 
ได้แก่ ผ้าโกศัย ชฎามณี ก าไลประดับแก้วมีแสงแวววาว รวมทั้งตราสัญลักษณ์ อิทรธนูติดบ่า ดูงดงามเสมือน
พระพรหมสัมพันธ์กับร่างกายของพระสังข์ที่งดงามดั่งทอง พระสังข์ได้สวมรองพระบาททิพย์ ดูงามสง่ายิ่ง) 

   จากค่าวซอข้างต้นจะเห็นว่าทรัพย์สมบัติของเจ้าเมือง นอกจากกวีกล่าวถึง

เจ้าเมืองว่ามีสมบัติเงินทองมากมาย เจ้าเมืองยังมีเครื่องประดับที่มีค่าหลายประการได้แก่ ผ้าไหม 

มงกุฎ สร้อยสังวาล สร้อยข้อมือ แหวน ซึ่งล้วนแล้วแต่ท ามาจากทองค า เพชร และพลอยหลากสี 

ทรัพย์สมบัติต่าง ๆ แสดงถึงความมั่งคั่งร่ ารวย และความยิ่งใหญ่ของเจ้าเมือง ทั้งยังแสดงให้เห็นว่า

บ้านเมืองนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งด้วยเช่นกัน 

8.2.บริวาร 
  บริวาร เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งที่ท างานสนองพระบัญชาต่าง ๆ ของเจ้าเมือง การที่ 

เจ้าเมืองมีบริวารมากย่อมแสดงให้เห็นถึงอ านาจบารมีที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าเมือง ในวรรณกรรมค่าวซอ

พบว่าบริวารที่เป็นทรัพย์ของเจ้าเมืองมี 2 ประการ ได้แก่ มนุษย์บริวาร และสัตว์บริวาร  
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8.2.1 มนุษย์บริวาร 
มนุษย์บริวาร หรือบริวารที่เป็นมนุษย์ หมายถึง ข้าราขบริพารผู้สนองงาน

รับใช้แก่เจ้าเมืองในกิจการงานต่าง ๆ เช่น เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าเมือง รักษาความปลอดภัยให้กับ 

เจ้าเมือง เจรจาติดต่อค้าขายกับเมืองอ่ืน ๆ และปรนนิบัติดูแลเจ้าเมือง ซึ่งในวรรณกรรมค่าวซอกวีได้

กล่าวถึงมนุษย์บริวารของเจ้าเมือง ได้แก่ เสนา องครักษ์ ขุนนาง ราชทูต ทหาร ต ารวจ และสนม  

ดังในค่าวซอเรื่องก่ ากาด า กวีได้กล่าวถึงข้าราชบริพารของเจ้าเมืองประกอบด้วย เสนาอ ามาตย์  

ขุนนาง จตุรงคเสนา และองครักษ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นข้าราชการฝ่ายทหาร ท าหน้าที่คุ้มครองป้องกัน 

เจ้าเมือง ดังปรากฏในค่าวซอว่า 

ภายฝ่ายท้าว กษัตรา   จิ่งมีวาทา  ไขจาต้านถ้อย                                      
ว่าดูกรา  เสนาใหญ่หน้อย  ซึ่งพากันมา  นั่งล้อม                                                 
ทังจตุรงค ์  องครักษ์พร้อม  สูอย่าได ้   วาทา  

(ก่ ากาด า, 2511: 4) 
(ถอดความ: พระญาอจิตตราช เจ้าเมืองพรหมทัต ประชุมเสนาใหญ่น้อยที่มานั่งล้อม ทั้งจตุรงค์ องครักษ์  
ต่างเงียบฟังบัญชาของเจ้าเมือง) 

เมื่อนั้นพระญา พาราจอมเหง้า  ปิติม ี   ใช่ช้า                                   
สองพระหัตถ์ ตบเปาวาดวา้  เสด็จออกห้อง  โรงคัล                                       
แล้วขึ้นนั่งนิจ เหนืออาสน์แท่งสังข ์ เหนือบัลลังก ์  สุวรรณแท่นแก้ว                                
อ ามาตย์หลวงหลาย ขุนนายผ่องแผ้ว  บังคมกัน   นั่งล้อม  

(ก่ ากาด า, 2511: 68) 
(ถอดความ: พระญาพาราณสี เจ้าเมืองพาราณสี ปรบมือดีใจที่จะได้จัดงานแต่งให้กับธิดาของตน จากนั้นจึง
ได้เสด็จออกโรงคัลแล้วขึ้นนั่งบัลลังก์ทอง มีเสนาอ ามาตย์ ขุนนาง นั่งรายรอบถวายบังคมเจ้าเมืองพาราณสี) 

   นอกจากนี้ ในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดยังกล่าวถึงข้าราชบริพารของ 

เจ้าเมืองที่นอกเหนือจาก เสนา จตุรงคเสนา และองครักษ์ ยังมีต าแหน่งราชทูต ท้าว ขุนมูลนายด้วย 

ดังปรากฏในค่าวซอว่า  

ตนท่านทา้ว ยินดีนักหนา  มีโสมนา   ปิติบ่หน้อย                       
จิ่งเรียกร้องหา ทูตาข้าข้อย  ทังฝูงพงศ์พนัธุ ์  พี่น้อง                                             
ห้ือเขาเข้ามา ประชุมนั่งพร้อม  จักตั้งชื่อเจ้า  ธิดา                                       
...                                                                                                                                        
หัวบ้านหัวเมือง ต่างแดนเขตค้าย  เขาจักท่องผ้าย  ไหลมา                                               
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บ่แพ้อ่านนับ แสนอนันตา  เพราะเจ้าพระญา  ใจบุญบ่เศร้า                                                      
เสนาทา้วขุน คุณนายแก่เถ้า  จาส าเนา   ขู่ร้อง  

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 10 – 11) 
(ถอดความ: เมื่อพระราชธิดาประสูติ พระญาสิริมติ เจ้าเมืองอินทะต่างดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงรับสั่งให้ราชทูต 
และพระญาติให้เข้ามาตั้งชื่อพระราชธิดา และต่อมาก็จัดงานท าขวัญพระราชธิดาคือนางรัตนพิมพา หัวบ้าน
หัวเมืองต่างแดนต่างไหลเข้ามาสู่เมืองอินทะอย่างล้นหลาม เพราะเจ้าเมืองอินทะนั้นมีใจบุญ เสนา ท้าวขุนมลู
นาย ต่างเที่ยวงานสนุกสนานและเมาจนบางคนเสียงดังข่มขู่โวยวาย) 

อถะกาเล  เวลานัน้เล้า  กษัตริย์ท่านพระ  ราชา                                   
ชวนขุนแก่ท้าว เสนาต่างตา  ริพลโยธา  ถวายส ารบัเจ้า  

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 137) 
(ถอดความ: เมื่อเจ้าเมืองกระท าบุญจึงได้ชวนท้าว ขุน เสนาต่างตา ริพลโยธา ถวายส ารบัให้แด่พระสงฆ์) 

ต ารวจทหาร แวดหลังแวดหน้า  เสนาม ี   ม้าช้าง                                                    
เสียงรถและเกวียน เสียงคนเสียงช้าง  ดูอาจอ้าง  ยามไป                                               
ริพลช้างมา้  ติดกันหลามไหล  ออกจากเวียงไป  หยาดยายเปนฝา้  

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 137) 
(ถอดความ: กล่าวถึงอ้ายร้อยขอดได้ร่ าลาพระญาจ าปา เจ้าเมืองจ าปา เพื่อกลับบ้านเมืองของตน พระญา
จ าปาจึงได้จัดไพร่พลเพื่อให้ติดตามดูแลอ้ายร้อยขอดซึ่งไพร่พลประกอบด้วย ต ารวจ ทหาร เสนาช้าง เสนา
ม้า ไพร่พลมากมายไปส่งอ้ายร้อยขอด เสียงรถเสียงเกวียนเสียงคนเสียงช้างระคนปนกัน ไพร่พลช้างม้า
มากมายก็ได้ติดตามอ้ายร้อยขอดออกเมืองไป) 

   ในค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ได้กล่าวถึงข้าราชบริพารของเจ้าเมือง 

ประกอบไปด้วย คนรถ เสนาซ้าย – ขวา ทหาร ท้าวขุนมูลนาย และคนใช้ ดังในค่าวซอว่า 

พระญาเจ้าเมือง จ าคนห้างรถ  เอาม้าลากอ้ัน  หัวลา                            
ทังเสนาซา้ย และเสนาขวา  นางปทุมมา  สายาคู่ห้อย                                 
ริพลมนตร ี พาไปบ่หน้อย  อเนกอนันต์  มากล้ า                                       
เสียงสารถี  ดังไปลั้งลัง้  เมื่อย้ายจากบ้าน  เมืองไป                              
ข้าคนแล่นใช ้ ทวยไปหลวงหลาย  ท้าวขุนมูลนาย  ทวยตามทา่นเจา้ 

(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย,์ 2511: 105 – 106) 
(ถอดความ: เจ้าสุริยา เจ้าเมืองปัญจรานคร ได้รับสั่งให้เสนารถจัดรถม้า พร้อมด้วยเสนาฝ่ายซ้ายและเสนา
ฝ่ายขวา รวมถึงนางปทุมมา พลโยธามากมาย ขบวนรถเสียงรถดังเมื่อเคลื่อนออกจากเมือง ข้ารับใช้มากมาย 
และท้าวขุนมูลนายต่างตามเสด็จเจ้าเมืองออกไปเพื่อรับเจ้าบัวระวงศ์เข้าเมือง) 
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   นอกจากนี้ในค่าวซอเรื่องหงส์หิน กวียังกล่าวถึงข้าราชบริพารของเจ้าเมือง

หลายประเภท ได้แก่ ทหาร เสนา เสนาปืน เสนาหอก เสนาดาบ เสนาช้าง เสนาม้า เสนารถ  

เสนาต่างตา มหาดเล็ก และต ารวจ ดังค่าวซอว่า 

เรียกกรมทหาร มายังที่ห้ัน  ห้ือรีบเร็วพลัน  อย่าช้า                                                                
แล้วจัดเอาปืน ลูกชืนมีดพรา้  ทังดาบกล้า  ทวนแทง                                          
ห้ือคัดเอาล้วน แต่คนแข็งแข็ง  ขี้ฝิ่นยาแดง  อย่าห้ือมาเข้า                                      
มอกจักไปเปน เหยื่อเยนยักษ์เถ้า  ใช่เหมือนนอนเมา  ตูบเจ๊ก                                                           
ทังทหาร  และมหาดเล็ก  ห้ือครบถ้วน  สามพัน  

(หงส์หิน, 2511: 31 – 32) 
(ถอดความ: พระญาพาราณสี เจ้าเมืองพาราณสีมีรับสั่งให้กรมทหารจัดพล ทั้งพลปืน พลดาบ พลหอก และ
คัดคนที่แข็งแกร่ง ไม่ให้คัดเอาคนที่ติดฝิ่น หากคัดคนที่ติดฝิ่นมาก็เท่ากับว่าส่งคนเหล่านี้ไปเป็นเหยื่อยักษ์ 
การไปต่อสู่กับยักษ์นั้นไม่ใช่เรื่องที่สบายเหมือนกับนอนในโรงน้ ายาจีน ให้จัดทหารและมหาดเล็กให้ครบ 
สามพันคนไปสู้กับยักษ์) 

   จากค่าวซอทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นว่า เจ้าเมืองมีข้าราชบริพารมากมาย

หลายลักษณะ ได้แก่ ท้าว เสนา ขุนนาง องครักษ์ มหาดเล็ก ทหาร ต ารวจ ราชทูต และคนใช้  

ซ่ึงแต่ละต าแหนง่ลว้นมีความส าคัญในการชว่ยเหลืองานของเจ้าเมือง  

   ท้าว เป็นค าน าหน้าบุคคลในราชวงศ์ระดับสูงของล้านนา ซึ่งมีบทบาท         

ในการบริหาร ซึ่ งมักจะยังไม่ผ่านพิธีการอภิ เษกเป็นกษัตริย์  เช่น ท้าวสามประหญาฝั่งแกน  

 เมื่อราชาภิเษกมีพระนามว่าพระเจ้าสามฝั่งแกน และท้าวลก เมื่อราชาภิเษกแล้วมีพระนามว่า                 

พระเจ้าติโลกราช ต่อมาเมื่อล้านนาเข้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยแล้ว ต าแหน่งท้าว

กลายเป็นต าแหน่งบริพาร พบว่ามีการแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นคนธรรมดาข้ึนเป็นท้าวด้วย เช่น ใหม่บุญมา 

ได้รับแต่งตั้งเป็น ท้าวสุนทรพจนกิจ รับราชการในส านักของพระราชชายาเจ้ าดารารัศมี เป็นต้น 

(สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 6, 2542: 2781) ในวรรณกรรมค่าวซอกวีจะกล่าวถึงท้าว 

2 ลักษณะ คือ ท้าว เป็นสรรพนามเรียกเจ้าเมือง และท้าวเป็นต าแหน่งข้าราชบริพารของเจ้าเมือง 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทค่าวซอที่สามารถแยกลักษณะของท้าวในแต่ละความหมายได้อย่างชัดเจน เช่น   

ในค่าวซอกล่าวถึง เทวีท้าว หรือ พ่อท้าว  จะหมายถึงสรรพนามเรียกเจ้าเมือง หากในค่าวซอกล่าวถึง 

ท้าวขุน หรือท้าวขุนมูลนาย จะหมายถึงข้าราชบริพารของเจ้าเมือง 
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   เสนา หรือ ขุนนาง หรือทหาร มีความส าคัญในฐานะที่มีบทบาทช่วยเหลือ

กษัตริย์ในการปกครอง ในเอกสารล้านนาพบว่ามีการแบ่งเสนาออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1.เสนา

เค้า คือเสนาผู้ใหญ่ ประธานคณะเสนา 2.เสนาช้าง คือทหารที่ใช้ช้างเป็นพาหนะ 3.เสนาดาบ คือ

ทหารที่ใช้ดาบเป็นอาวุธ 4.เสนาไต่ค า คือพนักงานสอบสวน 5.เสนาเทียวตีน คือทหารเดินเท้า 6.เสนา

ม้า คือทหารที่ใช้ม้าเป็นพาหนะ 7.เสนารถ คือทหารที่ใช้รถศึกเป็นพาหนะ 8.เสนาหอก คือทหารที่ใช้

หอกเป็นอาวุธ 9.เสนาหาน คือทหาร นักรบผู้กล้าหาญ 10.เสนาผู้ตางตา คือเสนาต่างพระเนตร 

พระกรรณ และ11.เสนาอามาตย์ คือเสนาอ ามาตย์ซึ่งเป็นข้าราชบริพาร (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย 

ภาคเหนือ เล่ม 14, 2542: 7178 – 7180) ในวรรณกรรมค่าวซอกวีจะกล่าวถึงเสนาประเภทต่าง ๆ             

ที่ชัดเจน ได้แก่ เสนาอ ามาตย์ เสนาเทียวตีน เสนาดาบ เสนาหอก เสนารถ เสนาช้าง เสนาม้า และ

เสนาผู้ต่างตา นอกจากนี้กวียังกล่าวถึงเสนาโดยเรียกรวมกันว่า เสนาใหญ่น้อย เสนาซ้ายขวา ซึ่งไม่ได้

ระบุชัดเจนว่าเป็นเสนาประเภทใด อีกทั้งในค่าวซอยังได้กล่าวถึงองครักษ์ มหาดเล็ก ต ารวจ และ

ราชทูต ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเสนา 

   ข้า หรือ คนใช้ เป็นชนชั้นต่ าสุดในสังคมล้านนา เจ้าเมืองจะมีข้ารับใช้ 

มากที่สุดในเมืองในวรรณกรรมค่าวซอได้กล่าวว่าเจ้าเมืองมีข้ารับใช้ เมื่อเจ้าเมืองจะเสด็จไปที่ใด 

นอกจากจะมีท้าวขุนมูลนาย เสนาทหารที่ตามเสด็จด้วยแล้ว เจ้าเมืองจะต้องมีข้ารับใช้คอยติดตาม          

รับใช้เจ้าเมืองด้วย 

นอกจากนี้เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอยังมีนางสนม หรือบาทบริจาริกา 

เป็นทรัพย์ของเจ้าเมืองด้วย ซึ่งนางสนมมีหน้าที่ท าให้เจ้าเมืองเกิดความเกษมส าราญ หากเจ้าเมืองมี

นางสนมมากย่อมแสดงให้เห็นถึงบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ ท าให้เจ้าเมืองในเมืองอ่ืนหรือบุคคลต่าง ๆ ยกธิดา

หรือลูกสาวให้กับเจ้าเมือง ในวรรณกรรมค่าวซอกวีมักจะกล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มีนางสนมมาก  

ดังในค่าวซอว่า 

นามกลอน  ว่าพรหมทัต  ตนนั่งสร้าง  ปุรี                                  
อัคคราชเค้า นางมเหสี  ชื่อเกสินี   สีใสสว่างสร้อย                                   
มีนาฏสนม  กลมเกลียวแวดห้อย หลายพันคน  ละลุ้ม   

(สุทธน,ู 2511: 2) 
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(ถอดความ: กล่าวถึงพระญาพรหมทัต เจ้าเมืองพาราณสี มีอัครมเหสีชื่อนางเกสินี และมีนางสนมแวดล้อม
รุมเร้าหลายพันคน) 

จากค่าวซอเรื่องสุทธนูข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเจ้าเมืองนอกจากจะมีอัคร

มเหสีแล้ว เจ้าเมืองยังมีนางสนมรายล้อมอีกหลายพันคน ในวรรณกรรมค่าวซอหลายเรื่องกล่าวว่า  

เจ้าเมืองนั้นมีนางสนมได้มากถึงหนึ่งหมื่นกว่าคน ดังในค่าวซอว่า 

นามกลอน  พระญาอาทิตย ์  เปนเข่ือนข้าว  บุรี                                                                         
มีนางหน่อท้าว อัครมเหสี  จันทเทวี   หาเปนเค้าเหง้า                                               
มีนาฏสนม  ริงรามหนุ่มเถ้า  หมื่นหกพันนาง  แวดล้อม                                           
เปนปริวาร  บ าเรออ่อนน้อม  แฝงใฝ่เฝ้า  ราชา  

(เจ้าสุวัตร, 2511: 1 – 2) 
(ถอดความ: พระญาอาทิตย์ เจ้าเมืองพาราณสี มีอัครมเหสีชื่อนางจันทเทวี มีนางสนมหนึ่งหมื่นหกพันคนเป็น
บริวารบ าเรอของเจ้าเมือง) 

   จากค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรข้างต้น กวีได้พรรณนาให้เห็นว่าเจ้าเมืองมีอัคร

มเหสีซึ่งเป็นต าแหน่งที่สูงที่สุดของเหล่านางสนมก านัล นอกจากนี้ เจ้าเมืองยังมีนางสนมน้อยใหญ่เป็น

บริวารมากถึงหนึ่งหมื่นหกพันคนเพ่ือบ าเรอและให้ความส าราญแก่เจ้าเมือง เช่นเดียวกับค่าวซอเรื่อง

ก่ ากาด าและเรื่องสุวรรณหอยสังข์ที่กล่าวถึงเจ้าเมืองว่ามีราชเทวี และมีนางสนมอีกหนึ่งหมื่นหกพันคน

รายล้อมเพ่ือเฝ้าคอยรับใช้แก่เจ้าเมือง ดังในค่าวซอว่า 

เสวยปูร ี  พรหมทัตนั้น  สนุกชืน่หน้า  เซงซา                                                                
มีเทวีเค้า  อันเปนเพื่อนจา  ชื่อนางจันทา  ผิวใสบ่เส้า                                             
มีนางสนม  บังคมน้อมเฝ้า  หมื่นหกพันนาง  แวดล้อม  

(ก่ ากาด า, 2511: 4) 
(ถอดความ: พระญาอจิตตราช เจ้าเมืองพรหมทัต มีเทวีชื่อนางจันทา นางมีผิวใสสวยงาม และมีนางสนมราย
ล้อมหนึ่งหมื่นหกพันคน) 

สององค์ใหญ่ยศ ปกครองรักษา  อ ามาตย์เสนา  ประชาข้าเฝ้า                      
นางนาฏสนม แวดวงล้อมเฝ้า  หมื่นหกพันนาง  กล่อมใช้                                                
ทาสีทาสา  รุมราเป่าไพ ้  อยู่ผาสาทแก้ว  เมรุค า    

(สุวรรณหอยสังข์, 2511: 3) 
(ถอดความ: ท้าวสามล และมเหสีคือนางมณฑา ปกครองเมืองพาราณสี ปกครองดูแลเสนาอ ามาตย์และ
ประชาชน มีนางสนมหนึ่งหมื่นหกพันนางคอยรับใช้เป็นทาสบริวารอยู่ในปราสาทราชวัง) 
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จะเห็นได้ว่า เจ้าเมืองมีนางสนมก านัลมากถึงหนึ่งหมื่นหกพันนางเพ่ือ

เฝ้าคอยบ าเรอรับใช้ และให้ความส าราญแก่เจ้าเมือง การมีนางสนมมากนั้นแสดงให้ว่าเจ้าเมืองเป็นผู้ที่

มีบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ ด้วยบุญบารมีของเจ้าเมืองท าให้หญิงสาวต่างพร้อมรับใช้เจ้าเมือง 

   จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าข้าราชบริพารของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวเป็นผู้

ที่มีบทบาทส าคัญคอยช่วยเหลือเจ้าเมือง ข้าราชบริพารมีต าแหน่งหน้าที่ที่หลากหลาย ได้แก่           

ท้าว เจ้านาย ขุนนาง เสนา ราชทูต ต ารวจ สนม และข้ารับใช้ การที่เจ้าเมืองมีข้าราชบริพารมากย่อม

แสดงให้เห็นถึงบุญญาบารมีที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าเมือง ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างแสดงความจงรักภักดี          

ต่อเจ้าเมือง                         

8.2.2.สัตว์บริวาร 
  นอกจากเจ้าเมืองจะมีบุคคลที่ท าหน้าที่ต่าง ๆ เป็นบริวารแล้ว เจ้าเมืองยังมี

สัตว์เป็นบริวาร ซึ่งเป็นสัตว์ใช้งานในราชกิจของเจ้าเมือง  

   สัตว์บริวารที่เจ้าเมืองเลี้ยงใช้งานในราชกิจต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่อยู่ใน

ก าลังพลทหาร และสัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้งาน ได้แก่ ช้าง ม้า วัว และควาย ในวรรณกรรมค่าวซอกล่าวถึ ง

ช้างและม้าซึ่งไม่ได้เป็นพระราชพาหนะของเจ้าเมืองแต่กล่าวในลักษณะเป็นทรัพย์บริวารของเจ้าเมือง 

อันแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเจ้าเมือง ทั้งนี้สัตว์บริวารที่กล่าวอยู่ในวรรณกรรมค่าวซอเป็น

ลักษณะของบรรณาการที่ประชาชนเคารพเจ้าเมืองและได้มอบสัตว์บริวารให้เจ้าเมือง เช่นในค่าวซอ

เรื่องอ้ายร้อยขอดกล่าวถึงสัตว์บริวารของเจ้าเมืองคือ วัว และควาย ซึ่งประชาชนได้น ามาถวายให้เป็น

สมบัติของเจ้าเมือง เพ่ือให้เจ้าเมืองได้ใช้งานสัตว์เหล่านี้ตามพระราชประสงค์ ดังในค่าวซอว่า 

พวกหมู่พล  ตนบุญบ่เส้า  เขาไหลมารอม  พร้อมพัด                                                         
หยุดอยู่ตอมกัน เรียงยายเปนทัพ  พอเตมข่วงกว้าง  ในวัง                                                     
วัวควายชา้งมา้ เบียดยัดสุนกนั  มีเสียงเนืองนัน  สนั่นทั่วห้อง                                                
พญาจ าปา  เก็บครัวมาต้อม  ฝูงปชัชาเมือง  ไพร่น้อย                                                                      
จักเอาถวายปัน โอรสขอดร้อย  ตนยอดสร้อย  องค์ค า          

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 136) 
(ถอดความ: ก่อนที่อ้ายร้อยขอดจะออกจากเมืองจ าปานั้น ประชาชนต่างหลั่งไหลเข้ามาเต็มลานวัง พร้อมทั้ง
วัวควายช้างม้าเบียดเสียดกันร้องเสียงดังไปทั่ว พระญาจ าปาได้เก็บข้าวของที่ประชาชนเตรียมมาถวายให้แก่
อ้ายร้อยขอด) 
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พรรณครอบครัว เก็บขึ้นใส่ช้าง  ตัวเอกอ้าง  พังพลาย                                               
สัพพะเครื่องพร้อม มากพวงหลวงหลาย ช้างมา้วัวควาย  ชุไว้เปนถ้าน  

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 136) 
(ถอดความ: ข้าวของเครื่องครัวของอ้ายร้อยขอดถูกเก็บขึ้นไว้บนหลังช้างพลาย นอกจากนี้ยังมีข้าวของต่าง ๆ 
รวมทั้งวัวควายที่จะเดินทางไปกับอ้ายร้อยขอดด้วย)              

   กวีได้กล่าวถึงเจ้าเมืองว่ามีสัตว์เป็นบริวารเพ่ือใช้งานในราชกิจต่าง ๆ ของ

เจ้าเมือง สัตว์บริวารของเจ้าเมืองได้แก่ ช้าง ม้า วัว และควาย สัตว์ใช้งานเหล่านี้จะเป็นก าลังพล และ

เป็นสัตว์ใช้ตามพระราชประสงค์ของเจ้าเมือง  

9.ภาพลักษณ์ผู้มีรูปงาม 
การมีรูปงามเป็นภาพลักษณ์หนึ่งของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ การเป็นผู้มีรูปงาม              

เป็นลักษณะของเจ้าเมืองหรือกษัตริย์ในวรรณคดีไทยด้วย ซึ่งกษัตริย์ในวรรณคดีไทยอ่ืน ๆ เช่น 

พระลอก็เป็นกษัตริย์หนุ่มผู้มีความงามเป็นเลิศ ในเรื่องลิลิตพระลอ ซึ่งกวีได้พรรณนาความมีเสน่ห์ของ

อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของพระลอ คือ ดวงตา คิ้ว ใบหู จมูก ริมฝีปาก คาง คอ ไหล่ อก เอว แขน นิ้ว เล็บ 

เท้ า ผม ท าให้กษัตริย์หนุ่ มรูปงามเป็น เลิศในสามโลก (วิภา กงกะนันทน์ , 2538: 43 – 44)              

ในวรรณกรรมค่าวซอกวีได้ชื่นชมเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มีรูปร่างที่งดงาม ซึ่งลักษณะการมีรูปงามของ            

เจ้าเมืองนั้น กวีจะพรรณนาให้เห็นว่าเจ้าเมืองมีผิวพรรณงามผุดผ่อง ดังในค่าวซอเรื่องสุวรรณหอยสังข์

ที่กล่าวถึงพระสังข์ว่ามีรูปงามผุดผ่องสดใสเสมือนดังทองค า ดังปรากฏในค่าวซอว่า 

ทีนั้นเหนือหัว สามลทา้วไท ้  ก็ผดผาดขึ้น  เรือนไป                                     

หันพระหน่อเชื้อ ผุดผ่องผิวใส  เปนเนื้อทองใบ  ใสงามผ่องแผ้ว                                   

ซ้ าทรงวัตถา ติดค าหลามแก้ว  แสงวาวแวว  วาบวบั                                           

ว่าลูกกู  ฟั่งเข้าไปรับ  ปะขวัญแห่งเจ้า  เร็วพลัน   

(สุวรรณหอยสังข์, 2511: 117 – 118) 

(ถอดความ: เมื่อท้าวสามลก าลังขึ้นไปบนเรือนก็พบพระสังข์ที่มีรูปงามผิวเป็นทองสดใส อีกทั้งเมื่อพระสังข์

ทรงเคร่ืองอาภรณ์เครื่องทองและเพชรพลอยยิ่งทรงรัศมีแวววาว ท้าวสามลจึงรีบเข้าไปรับขวัญพระสังข์) 
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ส่วนค่าวซอเรื่องชิวหาลิ้นค า กวีได้พรรณนารูปร่างที่ งดงามของชิวหาลิ้นค าว่ามีผิวพรรณ             

ขาวใส เนื้ออ่อน สง่างามต่างจากสามัญชนทั่วไป ทั้งนี้เพราะชิวหาลิ้นค าเป็นวงศ์ของกษัตริย์จึงท าให้มี

รูปร่างที่งดงามและโดดเด่นเช่นนี้ ดังในค่าวซอว่า 

ส่วนสมณะ  ท่านมาเลงหัน  ยังหน่อโพธัญ  ผิวงามอาจอา้ง                                            
รูปร่างขาวใส วิไลชุถ้าน  มีกายางาม  อ่อนเนื้อ                                           
ท่านนี้รอยเปน วงศ์ใยชาติเชื้อ  กษัตริย์ใหญ่กว้าง  พารา 

(ชิวหาลิน้ค า, 2511: 30) 
(ถอดความ: พระฤาษีได้พบกับชิวหาลิ้นค าที่มีรูปร่างขาวใสงดงามก็รู้ว่าชิวหาลิ้นค าเป็นวงศ์ของกษัตริย์) 

ในค่าวซอเรื่องวรรณพราหมณ์ กวียังได้พรรณนารูปร่างที่งดงามของเจ้าวรรณพราหมณ์ว่างาม

อย่างมีสง่าราศี ท าให้ผู้พบเห็นเจ้าเมืองต่างหลงใหลในความสง่างาม ดังครั้งที่นางพิมพาเห็น 

เจ้าวรรณพราหมณก์็หลงใหลทันท ีดังค่าวซอว่า 

หันองค์เลิศฟ้า ทรงรัศมี   นึ่งผ่อน่ึงด ี  บ่แคนค่ายได้                                                           
สง่าราศ ี  น่าปนูดไีหว้  นางถามค าไป  ต่อท้า                                            
ว่าเจ้าอยู่ไหน เมืองบนชั้นฟ้า  เสด็จแหล่งหล้า  ลาลง                                              
เปนธิราชไท ้ อินทาไกลหน  คาเปนอินพรหม  นาคครุฑใต้หล้า        
เปนพระอินสวน คาพรหมสามหน้า  ฤาฝูงเทพา  ป่าไม ้

(วรรณพราหมณ์, 2511: 12) 
(ถอดความ: เมื่อนางพิมพาเห็นรูปร่างของวรรณพราหมณ์ที่มีรัศมี นางมองอย่างหลงใหลไม่มีแหนงหน่าย 
วรรณพราหณ์มีสง่าราศีน่ากราบไหว้ นางจึงถามวรรณพราหมณ์ว่ามาจากไหน มาจากสรวงสวรรค์            
เป็นพระอินทร์ หรือเป็นพระพรหม หรือเป็นพระอิศวร หรือเป็นรุกขเทวดาลงมา) 

นอกจากนี้กวียังได้พรรณนารูปร่างของเจ้าเมืองว่ามีใบหน้าที่งดงาม ซึ่งใบหน้าที่งดงามของ

เจ้าเมืองนั้นประกอบด้วยอวัยวะส่วนต่าง ๆ เช่น ตา ผม และคิ้ว ที่งดงามเหมาะสมกับใบหน้า ดังใน

ค่าวซอเรื่องชิวหาลิ้นค า กวีได้พรรณนาความงามของเจ้าเมืองว่ามีดวงตาสองข้างเป็นสีเขียว (ด า)  

มีแก้มทั้งสองข้างที่งามเสมอกัน และมีไรผมที่ราบเรียบดูสะอาดงามสัมพันธ์กับใบหน้า ดังในค่าวซอว่า 

มีสองตาเขียว สันเดียวทังแก้ม  สมกับชายแพง  ลูกรัก                                              
มีตีนผมเจือ ราบเพียงเรียงนัก  ใสสว่างแจง้  โสภา                                                                  

(ชิวหาลิน้ค า, 2511: 6) 
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(ถอดความ: กล่าวถึงชิวหาลิ้นค ามีดวงตาที่ด า และมีแก้มที่งาม สมกับเป็นลูกชายผู้เป็นที่รักของพ่อแม่  
มีไรผมเรียบเป็นแนวเสมอกันดูสะอาดสดใส) 

ในค่าวซอเรื่องหงส์หิน กวีได้พรรณนาความงามของเจ้าว่ามีใบหน้าที่งดงาม โดยที่มีวงคิ้วโก่ง

ประดับรับกรอบหน้า และมีดวงตาคมหรือลักษณะของดวงตาที่เป็นประกายสดใส ท าให้ใบหน้าของ

เจ้าเมืองนั้นงามโดดเด่นกว่าสามัญชนธรรมดาทั่วไป ดังค่าวซอว่า 

ส่วนบตุรี  นารีลูกเต้า  ยอดนงเยาว ์  มะม้อย                                                           
สอดแลมา  เจ้ากุมารน้อย  ใจละห้อย  องค์ชาย                                                     
ว่างามเลิศล้ า เจ้าแว่นเงาใส  ใคร่ตายเปนไร  ไปติดแจ่งผ้า                                          
คิ้วก็กลม  สมกับใบหน้า  มีตาคมเร็ว  รีบนัก                                                 
หันค าเดียว  ก็น่าดีรัก   ใคร่เกียวกอดฝั้น  พิงนอน                                               

(หงส์หิน, 2511: 37 – 38) 
(ถอดความ: กล่าวถึงนางมุขวดี ธิดาของพระญายักษ์วัสสวโร เมื่อนางมุขวดี เห็นเจ้าหงส์หินก็รักใคร่เพราะ 
เจ้าหงส์หินนั้นมีรูปงาม นางอยากตายไปเกิดเป็นตัวไรเพื่อเกาะยังเสื้อผ้าของเจ้าหงส์หิน เจ้าหงส์หินนั้นมี  
รูปงาม คิ้วโก่งงามประดับรับกรอบหน้า มีดวงตาคม เมื่อนางเห็นเพียงแวบเดียวก็หลงใหลและอยากเป็นคู่รัก
นอนกอดกับเจ้าหงส์หิน) 

ภาพลักษณ์ผู้มีรูปงามของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ นอกจากจะแสดงให้เห็นว่าเจ้าเมือง

เป็นผู้มีรูปงามกว่าคนทั่วไปแล้ว ลักษณะของการเป็นผู้มีรูปงามของเจ้าเมืองยังแสดงให้เห็นว่าเจ้าเมือง

นั้นเป็นมหาบุรุษด้วย กล่าวคือ ลักษณะการมีรูปงามของเจ้าเมือง เช่น การมีรูปงามดั่ งทอง การมี

ดวงตาด าเป็นประกาย การมีผมและคิ้วงามประดับรับกับกรอบหน้า สอดคล้องกับลักษณะของ           

มหาบุรุษ ดังในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (2539: 159 – 163) ที่พระพุทธเจ้าทรง

กล่าวถึงลักษณะของมหาบุรุษไว้ 32 ประการ ซึ่งลักษณะของมหาบุรุษสัมพันธ์กับลักษณะการเป็นผู้มี

รูปงามของเจ้าเมือง คือ การมีพระฉวีสีทอง คือคล้ายทองค า การมีพระเนตรด าสนิทและเป็นประกาย

แจ่มใส และการมีพระเศียรประดับด้วยกรอบพระพักตร์ ลักษณะของมหาบุรุษดังกล่าวนี้หากเป็น

ฆราวาสก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ และหากเป็นบรรพชิตก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้า ดั งนั้นการที่            

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอเป็นผู้มีรูปงามจึงแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะพิเศษของผู้ที่เป็นใหญ่ใน

แผ่นดิน 
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ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอทั้ง 9 ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความ

คุณลักษณะและหน้าที่ของการเป็นเจ้าเมือง ด้วยภาพลักษณ์ท่ีหลากหลายท าให้เจ้าเมืองในวรรณกรรม

ค่าวซอนั้นมีความน่าสนใจและโดดเด่นแตกต่างไปจากวรรณกรรมทั่วไป  

ลักษณะเด่นของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 

 ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอแสดงถึงคุณลักษณะและหน้าที่ของเจ้าเมืองในการ

ปกครองบ้านเมืองให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง กวีได้สร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมืองให้มีภาพลักษณ์ที่

หลากหลายซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 9 ภาพลักษณ์ ได้แก่ ภาพลักษณ์การเป็นผู้ปกครองเมือง 

ภาพลักษณพ์ระโพธิสัตว์ ภาพลักษณ์ เจ้าเมืองล้านนา ภาพลักษณ์ผู้มีบุญ ภาพลักษณ์ผู้มีของวิเศษและ

อ านาจวิเศษ ภาพลักษณ์ผู้มีสติปัญญาและความรู้ ภาพลักษณ์ผู้มีจริยธรรม ภาพลักษณ์ผู้มีทรัพย์ และ

ภาพลักษณ์ผู้มีรูปงาม ท าให้ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่าง

ไปจากเจ้าเมืองในวรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืน 

วรรณกรรมล้านนาแบ่งออกตามลักษณะการถ่ายทอดจะแบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่ 

วรรณกรรมมุขปาฐะ เช่น เพลงเด็ก เพลงชาวบ้าน โวหารรักของหนุ่มสาว นิทานชาวบ้าน ปริศนา          

ค าทาย ภาษิต และวรรณกรรมลายลักษณ์ เช่น วรรณกรรมบาลี ชาดก ต านาน ต ารา กฎหมาย                 

ค าสอน กวีนิพนธ์ (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2528: 21 – 22) ค่าวซอเป็นกวีนิพนธ์จัดอยู่ในวรรณกรรมล้านนา

ประเภทลายลักษณ์ ซึ่งตัวละครเจ้าเมืองนอกจากจะปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอแล้ว ในวรรณกรรม

ลายลักษณ์ของล้านนาประเภทอ่ืนก็ยังมีการกล่าวถึงตัวละครเจ้าเมืองไว้อย่างน่าสนใจด้วยเช่นกัน 

ดังนั้นในการศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจึงได้ส ารวจและพิจารณาเกี่ยวกับ           

ตัวละครเจ้าเมืองที่ปรากฏร่วมกับวรรณกรรมลายลักษณ์ของล้านนาประเภทอ่ืนด้วย ซึ่งในการศึกษา

ครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกวรรณกรรมลายลักษณ์ของล้านนา 2 ประเภทที่กล่าวถึงตัวละครเจ้าเมือง คือ 

วรรณกรรมต านาน และวรรณกรรมโคลงนิทานล้านนา เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นว่าเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะที่เหมือนหรือต่างกับเจ้าเมืองในวรรณกรรมประเภทอ่ืนอย่างไร รวมทั้ง

เพ่ือแสดงให้เห็นลักษณะที่โดดเด่นของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 

วรรณกรรมต านาน หมายถึง หมายถึง วรรณกรรมที่เกี่ยวกับอดีต เกี่ยวพันกับศาสนาและ

อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ และความชัดเจนในการให้ข้อมูลของศักราชหรือก าหนดระยะเวลาอาจไม่กระจ่าง 
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หรืออาจละเว้นการกล่าวถึงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ก็ได้ ในล้านนามีผู้บันทึกเรื่องเชิงต านานไว้มาก

โดยเฉพาะต านานที่เกี่ยวกับศาสนสถาน เช่น ต านานนางจามเทวี ชินกาลมาลีปกรณ์ ต านานมูล

ศาสนา ต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ และต านานพระธาตุดอยสุเทพ (อุดม รุ่งเรืองศรี , 2528: 191 – 

193) นอกจากวรรณกรรมต านานจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนสถานแล้ว ข้อมูลประวัติศาสตร์ของ

ล้านนาก็นิยมบันทึกในรูปแบบของวรรณกรรมต านาน คือ ระบุชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ และช่วงเวลา            

ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแง่ของประวัติศาสตร์ที่สามารถเป็นหลักฐานชั้นต้นในการศึกษาประวัติ

สถานที่ ประวัติบุคคล ตลอดจนการก าหนดยุคสมัยต่าง ๆ ดังจะเห็นความส าคัญของวรรณกรรม

ต านานที่มักใช้อ้างถึงในวงวิชาการ เช่น ต านานโยนก ต านานจามเทวีวงศ์ ต านานสิบห้าราชวงศ์ และ

ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่   

วรรณกรรมต านานที่ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองคือ ต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ 

เนื่องจากต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่เป็นวรรณกรรมต านานที่กล่าวถึงเจ้าเมืองที่มีตัวตนอยู่จริงตาม

ประวัติศาสตร์ เจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่มีคุณลักษณะและหน้าที่ที่หลากหลายทั้งเหมือน 

คล้ายคลึง และแตกต่างกับเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาจากต านาน

พ้ืนเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ซึ่งปริวรรตและตรวจสอบช าระต้นฉบับโดยคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและช าระต้นฉบับต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์

ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2538  

ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ เชียงใหม่ 700 ปี เป็นเอกสารที่มีความส าคัญต่อล้านนามี

ความยาวทั้งสิ้น 8 ผูก เริ่มต้นผูกที่ 1 ด้วยการกล่าวถึงล าดับวงศ์ของพระญามหาสมันตราช สากยวงศ์ 

ราชคหวงศ์ เรื่องการตัดศักราช รวมทั้งพุทธประวัติอย่างคร่าว ๆ จากนั้นกล่าวถึงล าดับวงศ์ลวจักรราช

และเรื่องพระญาเจืองที่ยกทัพไปปราบเมืองแกว ต่อมากล่าวถึงสมัยพระญามังรายสร้างเมืองเชียงราย 

และย้ายมาอยู่ที่เมืองฝาง พระญามังรายได้ส่งอ้ายฟ้าไปเป็นไส้ศึกในเมืองหริภัญชัย หลังจากนั้น

พระญามังรายได้ท าไมตรีกับพระญาง าเมือง เจ้าเมืองพะเยา ต่อมาได้เกิดกรณีกันขึ้นระหว่าง               

พระญาร่วง เจ้าเมืองสุโขทัยเป็นชู้กับนางอ้ัวเชียงแสน มเหสีของพระญาง าเมือง ซึ่งพระญาง าเมือง              

จับได้ จึงได้เชิญพระญามังรายมาตัดสินความ พระญามังรายได้ตัดสินความโดยให้พระญาร่วงเสีย           

เบี้ยปรับ และได้ให้พระญาง าเมืองและพระญาร่วงปรองดองกัน 
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ผูกที่ 2 กล่าวถึงอ้ายฟ้าที่เข้ามาเป็นไส้ศึกในเมืองหริภุญชัยจนได้รับความไว้วางใจจากพระญา

ยีบา เจ้าเมืองหริภุญชัย และด าเนินการตามแผนเพื่อให้ประชาชนเกลียดชังพระญายีบา แล้วส่งข่าวให้

กองทัพพระญามังรายเข้ายึดเมืองหริภุญชัย พระญามังรายยึดเมืองหริภุญชัยและให้อ้ายฟ้าปกครอง

เมืองหริภุญชัย จากนั้นพระญามังรายได้มาสร้างเวียงกุมกาม และสร้างศาสนสถานไว้ในเวียงกุมกาม 

ต่อมาพระญามังรายก็ได้เสด็จมาสร้างเมืองเชียงใหม่ โดยเชิญพระญาง าเมือง และพระญาร่วงมาร่วม

ปรึกษาในการสร้างเวียงเชียงใหม่ และสร้างเวียงเชียงใหม่ข้ึนในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 1839  

ผูกที่ 3 กล่าวถึงโอรสของพระญามังราย 3 พระองค์ คือ เจ้าขุนเครื่อง เจ้าขุนคราม และ           

เจ้าขุนเครือ พระญามังรายได้ตั้งให้ขุนครามเป็นอุปราชครองเมืองเชียงราย เจ้าขุนเครื่องกระท าผิด

อาชญาจึงถูกลอบฆ่า ส่วนเจ้าขุนเครือถูกไปอยู่ที่เมืองกองไต เจ้าขุนครามมีราชบุตร 3 พระองค์ คือ 

ท้าวแสนภู ท้าวน้ าท่วม และ  ท้าวงั่ว เมื่อพระญามังรายสวรรคต เจ้าขุนครามได้แต่งตั้งให้ท้าวแสนภู

ครองเมืองเชียงใหม่ ให้ท้าวน้ าท่วมครองเมืองฝาง และให้ท้าวงั่วครองเมืองเชียงของ เมื่อเจ้ าขุนคราม

สวรรคต ท้าวแสนภูจึงไปครองเมืองเชียงรายและให้ราชบุตรคือพระญาค าฟูครองเมืองเชียงใหม่ 

พระญาค าฟูได้เป็นชู้กับภรรยาของสหายจึงถูกเงือกลากไปกิน ท้าวผายูจึงขึ้นครองเมืองเชียงใหม่               

ท้าวผายูมีราชบุตร 2 พระองค์ คือ ท้าวกือนา และท้าวมหาพรหม เมื่อท้าวผายูสวรรคต ท้าวกือนาจึง

ได้ขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ ต่อมาเมื่อท้าวกือนาสวรรคต ราชบุตรชื่อพระญาแสนเมืองมาจึงได้ครอง

เมืองเชียงใหม่ พระญาแสนเมืองมามีราชบุตร 2 พระองค์ คือท้าวยี่กุมกาม และพระญาสามฝั่งแกน 

พระญาแสนเมืองมาแต่งตั้งให้ท้าวยี่กุมกามครองเมืองเชียงราย เมื่อพระญาแสนเมืองมาสวรรคต 

พระญาสามฝั่งแกนจึงขึ้นครองเมืองเชียงใหม่  

ต่อมาในผูกที่ 4 กล่าวถึงพระญาสามฝั่งแกนมีลูก 10 คน ลูกคนที่ 6 ชื่อท้าวลก ได้ขึ้นครอง

เมืองเชียงใหม่ และมีพระนามว่า พระญาติโลกราช ในสมัยของพระญาติโลกราช พระองค์มีความ

เก่งกล้าสามารถยึดเมืองเป็นขึ้นต่อเชียงใหม่ได้หลายเมือง และได้ยกทัพไปต่อสู้กับพระญาบรมไตร

โลกนาถ เมื่อพระญาบรมไตรโลกนาถออกผนวชได้ส่งราชทูตมาท าไมตรีกับเชียงใหม่ ในขณะที่พระญา

บรมไตรโลกนาถผนวชอยู่นั้น มีชีม่าน (นักบวชชาวพม่า) รูปหนึ่งมีวิชาอาคมเก่งกล้า พระญาบรมไตร

โลกนาถจึงให้ชีม่านไปท าลายเมืองเชียงใหม่  
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ผูกที่ 5 กล่าวถึงชีม่านได้เข้ามามีบทบาทในเมืองเชียงใหม่และได้โค่นไม้ศรีเมืองเชียงใหม่แล้ว

สร้างโรงช้างโรงม้าแทน หลังจากไม้ศรีเมืองถูกโค่น เมืองเชียงใหม่ก็เกิดอุบาทว์ต่าง  ๆ ต่อมาพระญา

บรมไตรโลกนาถได้ให้คนมาติดตามข่าวของชีม่าน แต่ถูกจับได้จึงถูกลงโทษจนถึงแก่ความตายรวมทั้ง 

ชีม่านด้วย พระเจ้าติโลกราชมีราชบุตร 1 พระองค์ชื่อท้าวศรีบุญเรืองได้ครองเมืองเชียงราย               

ท้าวศรีบุญเรืองมีราชบุตรชื่อท้าวยอดเชียงราย เมื่อพระเจ้าติโลกราชสวรรคต ท้าวศรีบุญเรืองถูกฆ่า

ตาย ท้าวยอดเชียงรายจนขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ ท้าวยอดเชียงรายมีราชบุตรชื่อเจ้ารัตนราชบุตร   

ท้าวยอดเชียงรายปกครองบ้านเมืองเป็นที่ไม่พอใจแก่เหล่าเสนาอ ามาตย์ จึงถูกเหล่าเสนาอ ามาตย์

เนรเทศไปอยู่เมืองชวาดน้อย เสนาอ ามาตย์จึงได้เชิญเจ้ารัตนราชบุตรอภิเษกขึ้นครองเมืองเชียงใหม่      

มีพระนามว่าพระญาภูตาธิปติราช หรือพระญาแก้ว ในสมัยของพระญาแก้วได้โปรดให้บูรณะ              

ศาสนสถานหลายแห่ง เมื่อพระญาแก้วสวรรคต พระเกษเชฎฐราช หรือพระเมืองเกษ ผู้เป็นอนุชาได้

ขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ ต่อมาพระเมืองเกษถูกถอดออกจากราชสมบัติท าให้ท้าวชายราชบุตรได้ครอง

เมืองเชียงใหม่ ท้าวชายครองเมืองใหม่ได้ประพฤติผิดหลักทศพิธราชธรรม จึงถูกเสนาจับปลงพระชนม์ 

และเสนาได้เชิญพระเมืองเกษขึ้นครองเมืองเชียงใหม่เป็นครั้งที่สอง พระเมืองเกษถูกหมื่นที่ครองเมือง

เล็กจับปลงพระชมม์ พระนางมหาเทวีจิรประภาได้ขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ ต่อมาอีก 1 ปี พระญาอุปโย

จากเมืองล้านช้างได้รับการอภิเษกให้ครองเมืองเชียงใหม่ เมื่อล้านช้างเกิดความวุ่นวายพระญาอุปโยจึง

เสด็จกลับล้านช้าง ท้าวแม่กุจึงได้รับการเชิญให้ครองเมืองเชียงใหม่ ในสมัยพระเจ้าแม่กุครองเชียงใหม่ 

พม่าได้ยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่และยึดเชียงใหม่ได้พร้อมกับให้พระนางวิสุทธิเทวีครองเมืองเชียงใหม่ 

เมื่อพระนางวิสุทธิเทวีสวรรคต ราชบุตรเจ้าฟ้ามังทราครองเชียงใหม่ ต่อมาการปกครองบ้านเมือง

เชียงใหม่จึงขึ้นอยู่กับอ านาจของพม่า  

ในผูกที่ 6 กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี และได้กล่าวถึงบ้านเมืองลคอรหรือล าปางที่

ก าลังระส่ าระส่ายไม่มีผู้น าที่เข้มแข็ง กระทั่งทิพพจักรหรือทิพย์ช้างเข้ามาเป็นหัวหน้า ได้ต่อสู้กับเมือง

ล าพูนจนเมืองล าพูนแตกพ่าย ทิพย์ช้างได้ครองเมืองล าปางมีพระนามว่า พระญาสุลวลือไชย                 

ได้พระนามจากกษัตริย์พม่าว่า พระไชยสงคราม มีราชบุตรหลายคน ราชบุตรคนส าคัญชื่อเจ้าฟ้ า            

ชายแก้ว เมื่อสิ้นรัชสมัยของพระญาไชยสงครามแล้ว เจ้าฟ้าชายแก้วก็ครองราชย์สืบต่อ ในช่วงนั้น

ล้านนาเต็มไปด้วยสงคราม เจ้าฟ้าชายแก้วต้องหลบหนีไปอยู่เมืองแพร่ ภายหลังได้กลับมาเมืองล าปาง

และมีโอรสธิดารวม 7 พระองค์ โอรสที่ส าคัญคือ พระญากาวิละ ฝ่ายเมืองเชียงใหม่ พระญาจ่าบ้าน
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เป็นกบฏต่อพม่า ต่อมาพระญากาวิละและพระญาจ่าบ้านได้ร่วมกันต่อสู้กับพม่าโดยได้ขอก าลังจาก

ธนบุรีคอยช่วยเหลือ ซึ่งมีเจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์เป็นแม่ทัพคนส าคัญ ในปี จ.ศ. 1140 

พระญากาวิละได้ยกทัพไปตีเมืองเชียงแสนได้ จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระญามังราวชิระปราการก าแพง

แก้ว  

ผูกที่ 7 กล่าวถึงปี จ.ศ. 1144 พระญากาวิละได้ออกจากล าปางมาตั้งเวียงป่าซางและได้กวาด

ต้อนผู้คนมาไว้ในเมืองเป็นจ านวนมาก ต่อมาพระญากาวิละได้อพยพผู้คนมาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ และ

เนื้อหาในผูกท่ี 8 กล่าวถึงพระญากาวิละได้กวาดต้อนผู้คนจากเมืองต่าง ๆ มาไว้ในเมืองเชียงใหม่ เมื่อ

พระญากาวิละถึงแก่พิราลัย เสนาข้าราชการได้ยกพระญาธัมมลังกาขึ้นเป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่                

ในรัชสมัยของพระญาธัมมลังกามีผู้ไปจับช้างเผือกได้ พระญาธัมมลังกาจึงได้รับการเฉลิมพระนามว่า 

เสตหัตถิสุวัณณปทุมราชาหรือเจ้าช้างเผือก ต่อมาได้น าช้างเผือกนี้ไปถวายรัชกาลที่ 2 ในสมัย

พระญาธัมมลังกานี้ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดที่ส าคัญ เช่น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพระธาตุจอมทอง 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย เมื่อพระญาธัมมลังกาถึงแก่พิราลัย เสนาข้าราชการได้เชิญเจ้าหลวงเสฏฐีค าฝั้น

เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่  เมื่อเจ้าหลวงเสฏฐีค าฝั้นพิราลัย เจ้ามหาพุทธวัสภูมิบาล หรือ พระญา

พุทธวงส์ เป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ ในสมัยนี้เจ้าอนุเวียงจันทน์เป็นกบฏต่อกรุงรัตนโกสินทร์ พระญา     

พุทธวงส์ได้ ยกพลไปช่วยปราบ ต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่บันทึกเหตุการณ์ถึงปี จ.ศ. 1189 (พ.ศ.

2370) ก็ยุติลง (สรุปความจาก สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 5, 2542: 2453 – 2459) 

วรรณกรรมล้านนาที่น ามาใช้ศึกษาเปรียบเทียบประเภทต่อมาคือ โคลงนิทานล้านนา                  

ซึ่งวรรณกรรมค าโคลงล้านนาสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นในเขตล้านนาไทยแล้วจึงน าไปพัฒนาขึ้นใน

ราชส านักอยุธยาในตอนหลัง แต่เท่าที่ค้นคว้านั้นยังไม่พบหลักฐานที่พอจะสรุปได้ว่าโคลงเกิดขึ้นใน         

ยุคใด แต่จากการสังเกตของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย กล่าวว่า ในสมัยของพระเจ้ากือนา (ประมาณ 

พ.ศ. 1900) นิยมเล่นโคลงกันมากและค าประพันธ์ประเภทโคลงนี้เป็นที่นิยมใช้ในการแต่งวรรณกรรม

เป็นอันมากก่อนยุครัตนโกสินทร์ ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าวรรณกรรมค าโคลงของล้านนานี้รุ่งเรือง

ประมาณ พ.ศ. 2000 – 2200 หลังจากการรจนาคัมภีร์เป็นภาษาบาลีและก่อนยุครัตนโกสินทร์ (อุดม 

รุ่งเรืองศรี, 2528: 243)  
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ทรงศักดิ์ ปรางวัฒนากุล และหทัยวรรณ ไชยกุล (2542: 2) พบว่าวรรณกรรมที่แต่งเป็นโคลง 

เทา่ที่พบต้นฉบับในขณะนี้อาจแบ่งเนื้อหาได้ดังนี้  

1.ประเภทนิราศ หมายถึงวรรณกรรมที่กล่าวถึงการเดินทางคร่ าครวญถึงนางอันเป็น

ที่รัก ได้แก่ โคลงนิราศหริภุญชัย โคลงนิราศดอยเกิ้ง โคลงนพบุรีก าสรวล 

2.ประเภทประวัติศาสตร์ วรรณกรรมประเภทนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใน

ประวัติศาสตร์ และบางเรื่องมีลักษณะคาบเกี่ยววรรณกรรมนิราศกล่าวคือ มีบทร าพันแสดงอารมณ์รัก

ด้วย ได้แก่ โคลงมังทรา (โคลงมังทราบรบเชียงใหม่) โคลงพ้ืนวัดพระสิงห์ และโคลงดอยสุเทพ 

3.ประเภทค าสอน ได้แก่ โคลงเจ้าวิฑู รสอนหลาน โคลงวิธูรสอนโลก โคลง

พระลอสอนโลก โคลงค าสอนราชครูองมง โคลงคติค าสอน โคลงชรา โคลงสีลห้า โคลงเช็ดจัญไร โคลง

ปาปธรรม 10 หมู่ และโคลง 5000 วัสสา 

4.ประเภทนิทาน หรือชาดก เป็นการเอานิทานท้องถิ่น (ซึ่งมักจะกล่าวอ้างว่าเป็น

ชาดก หรือ เรื่องราวของพระโพธิสัตว์) มาแต่งเป็นโคลง ได้แก่ โคลงปทุมสังกา โคลงหงส์ผาค า โคลง

พรหมทัต โคลงอมรา และโคลงอุสสาบารส 

5.ประเภทโคลงเบ็ดเตล็ด ได้แก่โคลงกลบทต่าง ๆ  

ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาโคลงที่มีเนื้อหาประเภทนิทานหรือชาดก เนื่องจาก

วรรณกรรมค าโคลงประเภทนิทานบางเรื่องมีความสัมพันธ์กับค่าวธรรมชาดกที่เป็นส านวนเทศน์และ

ค่าวซอนิทานที่เป็นค าประพันธ์ที่ได้รับความนิยมในสมัยราชวงศ์กาวิละ (ศิวาพร  วัฒนรัตน์, 2554:        

2 – 3) ซึ่งวรรณกรรมโคลงนิทานเป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นโดยมีเค้าเรื่องมาจากชาดกและนิทาน

พ้ืนบ้าน วรรณกรรมประเภทนี้จึงน่าจะน าเสนอภาพลักษณ์เจ้าเมืองที่มีลักษณะเหมือน หรือคล้ายกับ

วรรณกรรมค่าวซอ และภาพลักษณ์เจ้าเมืองบางประการในวรรณกรรมค าโคลงนิทานก็แตกต่างกับ

ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ  

วรรณกรรมโคลงนิทานล้านนาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ โคลงหงส์ผาค า 

โคลงปทุมสังกา โคลงอมรา และโคลงสุรวงส์ 
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โคลงหงส์ผาค า 

  เรื่องหงส์ผาค าเป็นเรื่องที่นิยมกันมากในล้านนา ซึ่งปรากฏให้เห็นทั้งในรูปของค่าว

ธรรม หรือส านวนเทศน์ ค่าวซอ และปรากฏในรูปของโคลง ผู้แต่งโคลงเรื่องนี้คือ พระญาโลมาวิสัย 

แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2395 (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 14, 2542: 7265) โคลงเรื่องนี้ได้

เค้าเรื่องมาจากเรื่อง สักกทีปนี เป็นชาดกนอกนิบาต และเป็นนิทานพ้ืนเมืองของล้านนา (ศิวาพร 

วัฒนรัตน์, 2554: 25) 

เนื้อเรื่องของโคลงหงส์ผาค าคล้ายกับค่าวซอเรื่องหงส์หิน ของเจ้าสุริยวงศ์ กล่าวถึง                            

พระโพธิสัตว์หงส์ผาค าได้ออกตามหาเจ้าย่าที่ถูกยักษ์ลักพาตัวไป แต่แตกต่างเพียงเล็กน้อยในแง่

รายละเอียดของพาหนะพระเอกคือ หงส์ ในค่าวซอเรื่องหงส์หินกล่าวถึงหงส์ว่ามาจากก้อนหินที่พระ

อินทร์เสกให้กลายเป็นหงส์ ส่วนโคลงหงส์ผาค ากล่าวถึงหงส์ว่ามาจากพระอินทร์เสกขึ้นจากก้อนผาชื่อ 

“ลูกนิลละ”  

ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้จะศึกษาโคลงหงส์ผาค าที่ ทวี สว่างปัญญางกูร ปริวรรตจากคัมภีร์

ใบลานต้นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งที่มาของต้นฉบับปริวรรตนี้เป็นการคัดลอกมาจากโคลงหงส์ผาค าของ

พระญาโลมาวิสัย ผู้คัดลอก คือ อินทภิกขุ วัดบ้านม่อน คัดลอกแล้วเสร็จเมื่อ จ.ศ. 1255 ตรงกับ พ.ศ. 

2436 พิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2529 

โคลงปทุมสังกา 

  โคลงปทุมสังกา ไม่ปรากฏนามของผู้แต่ง แต่มีจุดมุ่งหมายในการแต่งเพ่ือถวายราช

ธิดาพระองค์หนึ่งในราชส านัก เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และเพ่ือใช้เป็นบทเพลงอ่ือล าน า 

สันนิษฐานว่าคงแต่งขึ้นราว พ.ศ. 2000 – 2200 (มณี พยอมยงค์, 2529: บทคัดย่อ) โคลงนิทานเรื่อง

นี้มีที่มาจากนิบาตชาดกในฉักกนิบาต อวาริยวรรค เป็นชาดกล าดับที่ 380 ชื่อ อาสังกชาดก (อุดม 

รุ่งเรืองศรี, 2546: 409) 

โครงเรื่องในโคลงปทุมสังกา กล่าวถึงพระฤาษีได้พบเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งถือก าเนิดขึ้น

จากดอกบัวก็รู้สึกสังกา คือสงสัย พระฤาษีจึงเลี้ยงดูเด็กหญิงคนนั้นและตั้งชื่อให้ว่าปทุมสังกา เมื่อนาง

ปทุมสังกาเจริญวัยขึ้นก็มีรูปโฉมที่งดงาม กระทั่งวันหนึ่งนายพรานได้เห็นนางปทุมสังกาก็กลับไปยัง
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เมืองกาสีและทูลเรื่องให้เจ้าเมืองกาสีทราบ เจ้าเมืองจึงได้จัดไพร่พลมายังป่าอาศรมของพระฤาษีเพ่ือ

มาสู่ขอนางปทุมสังกา พระฤาษีให้เจ้าเมืองทายชื่อของนาง หากเจ้าเมืองทายถูกก็จะยกนางให้ กระทั่ง

เวลาผ่านไปหลายปีไพร่พลล้มตายไปจ านวนมากเจ้าเมืองก็ยังทายชื่อของนางไม่ถูก เจ้าเมืองจึงไปลา

พระฤาษีและนางปทุมสังกา ขณะที่ก าลังลานางปทุมสังกานั้นเจ้าเมื่อก็บังเอิญพูดชื่อของนางขึ้นมาว่า 

สังกา พระฤาษีจึงยกนางปทุมสังกาให้ เจ้าเมืองจึงพานางปทุมสังกากลับไปอภิเษกท่ีเมืองกาสี 

ในงานวิจัยนี้จะศึกษาจากฉบับของ มณี พยอมยงค์ ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบโคลง

ปทุมสังกา โดยเปรียบเทียบเนื้อหาจากต้นฉบับ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับพระยาราชสัมภารากร ฉบับวัด

เชียงมั่น และฉบับวัดชัยศรีภูมิ พิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2529 

โคลงอมรา 

        โคลงอมรา ผู้แต่งชื่อ เทพไชย แต่ไม่ได้ระบุไว้ว่าแต่งขึ้นเมื่อใด สิงฆะ วรรณสัย ได้ให้

ความว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แต่งคาบเกี่ยวระหว่างสมัยอยุธยาตอนปลายกับรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพราะ

ลีลาโคลงยังมีร่องรอยของโคลงโบราณอยู่บ้าง แต่ไม่ค่อยจะเอ้ือเฟ้ือสัมผัสเท่าใดนัก อาจเป็นการแต่ง

เพ่ือขับมากกว่า จึงได้อาศัยเสียงวรรณยุกต์เป็นหลัก (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 15, 

2542: 7798 – 7799) โคลงนิทานเรื่องนี้มีที่มาจากนิทานประกอบในติวิธัคคิกถา ในคัมภีร์สารัตถ

สังคหะ ของพระนันทาจารย์ ปราชญ์ชาวล้านนาในช่วง พ.ศ. 2000 – 2100 ที่ได้เรียบเรียงเป็นภาษา

บาลีขึ้นจากอรรถกถาวินีติสูตร ในมัชฌิมนิกาย พระสุตตันตปิฎก (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2546: 445)  

  โครงเรื่องในโคลงอมรา กล่าวถึงนางอมรา ธิดาของเศรษฐีในเมืองสาวัตถี นางอมรา    

มีรูปโฉมที่งดงามเป็นที่ใฝ่ปองของชายในเมือง วันหนึ่งได้มีพระภิกษุหนุ่มรูปงามชื่อ พระชินะ มารับ

บิณฑบาต เมื่อนางอมราเห็นพระชินะก็เกิดหลงรักแต่นางไม่กล้าบอกให้ใครรู้ เมื่อเศรษฐีเห็นธิดาของ

ตนหม่นหมองจึงไปสอบถามและทราบความจริงว่านางอมรารักพระชินะ เศรษฐีจึงไปขอให้พระชินะ

ลาสิกขาเพ่ือไปแต่งงานกับนางอมราโดยเศรษฐีจะยกทรัพย์สมบัติให้ด้วย แต่พระชินะก็ปฏิเสธไป              

เมื่อนางอมราไม่สมหวังในความรักกับพระชินะนางจึงตรอมใจตาย เศรษฐีได้น าเสื้อผ้าและสไบของนาง

อมราไปถวายแด่เจ้าอาวาส พระชินะได้ไปของดูสไบของนางอมรา เมื่อพระชินะได้สัมผัสสไบที่มีกลิ่น

กายของนางอมราติดอยู่ก็ร่ าไห้เสียใจและล้มลงมรณภาพ   
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ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้จะศึกษาฉบับที่ อุดม รุ่งเรืองศรี ได้ปริวรรตและพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี 

พ.ศ. 2529 

โคลงสุรวงส์ 

  โคลงสุรวงส์ สันนิษฐานว่ากวีแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง แต่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง            

โคลงสุรวงส์เป็นเรื่องที่กวีแต่งขึ้นใหม่ โดยไม่อาศัยเนื้อหาจากชาดก ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร ได้ปริวรรต

โคลงสุรวงส์ออกมาเป็นภาษาไทย โดยอาศัยต้นฉบับโคลงสุรวงส์ 2 ฉบับ คือ โคลงสุรวงส์ ฉบับวัด   

พระสิงห์ จังหวัดเชียงราย ต้นฉบับคัดลอกบนใบลานด้วยตัวอักษรไทยนิเทศ ผู้คัดลอกคือ ปวรปัญญา

วังโส ภิกขุ ขณะจ าพรรษาอยู่ที่วัดพระสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย คัดลอกเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2399 

สภาพต้นฉบับไม่สมบูรณ์ ส่วนโคลงสุรวงส์ ฉบับที่ 2 คือ โคลงสุรวงส์ ฉบับวัดชัยศรีภูมิ จังหวัด

เชียงใหม่ ต้นฉบับคัดลอกบนใบลานด้วยตัวอักษรไทยนิเทศ ไม่ปรากฏชื่อผู้คัดลอก โดยคัดลอกเมื่อ 

พ.ศ. 2388 (ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร, 2556: 5 – 6)  

  โครงเรื่องโคลงสุรวงส์ เจ้าชายสุรวงส์โอรสของเจ้าเมืององกาน ได้ยินกิตติศัพท์             

ความงามของนางกัญญาณีธิดาเจ้าเมืองคันธา สุรวงส์ได้สร้างหงส์ยนต์เพ่ือขี่ไปหานางกัญญาณี และได้

ยกบ้านเมืองให้พระมารดาดูแล ฝ่ายเสนาอ ามาตย์ไม่อยากให้สุรวงส์จากบ้านเมืองไปจึงทูลแนะน า         

เจ้าหญิงจากเมืองต่าง ๆ ให้เจ้าสุรวงส์เลือกเป็นชายา แต่เจ้าสุรวงส์ไม่สนใจเจ้าหญิงจากเมืองใด ๆ 

นอกจากนางกัญญาณี เจ้าสุรวงส์จึงขี่หงส์ยนต์ไปสู่ปราสาทของนางกัญญาณี เมื่อเจ้าเมืองคันธา             

พระราชบิดาของนางกัญญาณีทราบว่าเจ้าสุรวงส์รักใคร่นางกัญญาณีจึงจัดพิธีสยุมพรให้และยก

บ้านเมืองให้เจ้าสุรวงส์ปกครอง เจ้าสุรวงส์คิดถึงบ้านเมืองของตนจึงเสด็จกลับเมืององกานพร้อมด้วย

นางกัญญาณี พระราชมารดาเจ้าสุรวงส์จึงยกบ้านเมืองให้เจ้าสุรวงส์ปกครอง ส่วนเมืองคันธานั้น             

เจ้าสุรวงส์ให้นางคันธิยาราชธิดาของสุรวงส์ปกครอง 

  ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาโคลงสุรวงส์ที่ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร ปริวรรตไว้ทั้ง 2 

ฉบับ และพิมพ์เผยแพร่โดยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2556 

 จากวรรณกรรมต านานและโคลงนิทานของล้านนาที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมือง

ร่วมกับวรรณกรรมค่าวซอพบว่า เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากกวีให้มี

คุณลักษณะและหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกับวรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืน           
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ท าให้เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ลักษณะเด่นของเจ้าเมืองในวรรณกรรม

ค่าวซอสามารถจ าแนกได้ 2 ประการ คือ การผสมผสานลักษณะของเจ้าเมืองตามประวัติศาสตร์กับ

เจ้าเมืองในนิทาน และภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของค่าวซอที่แตกต่างกับวรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืน 

1.การผสมผสานเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์กับเจ้าเมืองในนิทาน 

 ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะของการผสมผสานลักษณะของเจ้าเมือง

ตามมิติทางประวัติศาสตร์ล้านนาและเจ้าเมืองแบบนิทาน กล่าวคือ กวีได้สร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมือง

ให้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่และเจ้าเมืองในวรรณกรรมค าโคลง

นิทานล้านนา 

1.1.การผสมผสานลักษณะของเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์ 

  ตามเอกสารต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ได้กล่าวถึงลักษณะและหน้าที่ของผู้ปกครอง

เมืองที่ส าคัญหลายประการเป็นต้นว่า ผู้ปกครองเมืองจะต้องเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากวงศ์กษัตริย์ 

ต้องเป็นผู้ที่มีอ านาจ และมีทรัพย์ ผู้ปกครองเมืองมีหน้าที่ในการปกครองบ้านเมืองให้เกิดความผาสุ ก 

โดยจะต้องท าหน้าที่สั่งสอนผู้ที่อยู่ใต้อ านาจ ตัดสินคดีความ ให้รางวัลแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ เป็นองค์

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา การท าเกษตรกรรม และปกครองบ้านเมืองโดยธรรม เมื่อพิจารณาเจ้าเมือง

ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่แล้ว จะเห็นว่ามีลักษณะและหน้าที่เหมือนกับเจ้าเมืองในวรรณกรรม            

ค่าวซอ แม้ว่าตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจะไม่ ใช่เจ้าเมืองที่มีตัวตนอยู่จริงตาม

ประวัติศาสตร์ แต่กวีได้สะท้อนให้เห็นว่าตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะและหน้าที่ที่

ใกล้เคียงกับเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์ล้านนาได้อย่างน่าสนใจ  

1.1.1.สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ 

เจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่เป็นเจ้าเมืองที่ได้รับการสืบเชื้อสายใน

ราชวงศ์กษัตริย์ โดยเฉพาะกษัตริย์ในราชวงศ์มังรายมีความชอบธรรมในการสืบสันตติวงศ์สืบทอดมา

แต่บรรพบุรุษ โดยผ่านพิธีมุรธาภิเษกและได้รับเครื่องราชูปโภคตามประเพณีสืบมาแต่โบราณ (พัชรี 

โชติถาวรรัตน์, 2528: 102) ผู้ที่เป็นเจ้าเมืองได้รับการสืบราชบัลลังก์มาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเจ้าเมือง

ปกครองบ้านเมืองจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้ว ลูก หลาน และพ่ีน้องในราชวงศ์ก็จะเป็นผู้สืบทอด

ราชบัลลังก์สืบต่อมา ดังในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ที่กล่าวถึงการสืบเชื้อสายของเจ้าเมืองจากพ่อสู่ลูก 
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กล่าวถึงเจ้าเมืองเชียงใหม่ในสมัยพระญาผายู เป็นราชบุตรของพระญาค าฟู เมื่อพระญาค าฟูสวรรคต 

พระญาผายูก็ได้ครองเมืองเชียงใหม่ต่อจากพระราชบิดา และเมื่อพระญาผายูสวรรคต พระญากือนา

ราชบุตรของพระญาผายูก็ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่สืบต่อกันมา ดังในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่า 

...เจ้าพระญาผายูเสวิยเมืองชอบทสราชธัมม์ ยินดีในวรพุทธศาสนามากนัก เจ้ามีลูก 2 ชาย ผู้พี่

ชื่อท้าวกือนาราชบุตร...ผู้น้องชื่อพ่อท้าวมหาพรหม...เจ้าพระญาผายูเปนราชบุตรอยู่ได้ 29 ปลี 

เปนพระญาได้ 28 ปลี อายุได้ 57 ปลี ไพสู่ปรโลก ได้ 7 ชั่วราชวงส์แล เสนาอามาจจ์ทังหลายค็

อภิเษกพ่อท้าวกือนาอายุได้ 40 ปลี เปนพระญาในเมืองเชียงใหม่ ในปลีเมืองเม็ด สกราชได้ 

729 ตัว... 

(ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ผูก 3, 2538: 50 – 51) 

การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอเป็น

คุณลักษณะที่เหมือนกับเจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ในวรรณกรรมค่าวซอกล่าวถึงเจ้าเมืองว่า

จะต้องสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ ดังเช่นค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค า กล่าวถึงในตอนที่นาง

ปทุมมา มเหสีของพระญาสุทัสสาเจ้าเมืองพาราณสี ได้บ าเพ็ญรักษาศีลเพ่ือตั้งจิตอธิษฐานของบุตร 

เพ่ือสืบเชื้อสายของกษัตริย์ต่อไป และพระอินทร์จึงได้ทูลให้พระโพธิสัตว์ลงมาจุติเพ่ือเป็นเจ้าเมือง          

สืบวงศ์กษัตริย์เมืองพาราณสี ดังในค่าวซอว่า 

ผาถนา  ขอให้ได้ลูกน้อย  องค์หนุ่มหน้อย  ชายเลา                                                                
ให้ไดส้ืบเชื้อ ธิราชแถมเถา  อินทาส าเนา  รู้หันถี่ถ้วน                                     

(สุวรรณเมฆะหมาขนค า, 2511: 4) 
(ถอดความ: กล่าวถึงนางปทุมมา มเหสีของพระญาสุทัสสาเจ้าเมืองพาราณสี ตั้งได้อธิษฐานขอบุตรเพื่อให้

เป็นราชบุตรสืบเชื้อสายวงศ์กษัตริย์ พระอินทร์ก็ได้รับรู้ค าขอของนางจึงทูลให้พระโพธิสัตว์มาจุติเป็นเจ้าเมือง

ต่อไป)  

1.1.2.การมีอ านาจ 

เจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่เป็นผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในการปกครอง

บ้านเมือง เจ้าเมืองจะมีพระราชอ านาจในการบริหารราชการแผ่นดิน เจ้าเมืองสามารถใช้  พระราช

อ านาจในการออกพระราชอาชญาได้ตามพระราชหฤทัย กล่าวคือ เจ้าเมืองจะใช้พระราชอ านาจสั่งให้

ผู้อยู่ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าเมือง ผู้ใดจะขัดขืนหรือฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าเมืองไม่ได้
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เป็นอันขาด ดังในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ผูก 7 กล่าวถึงพระเจ้ากาวิละได้ทรงคิดรวบรวมผู้คนจากที่

ต่าง ๆ มาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ จึงมีพระราชอาชญาสั่งให้อุปราช ท้าวขุนมูลนาย เสนาอ ามาตย์ได้ไป

รวบรวมผู้คนจากเมืองต่าง ๆ มาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ อุปราช ท้าวขุนมูลนาย รวมทั้งเสนาอ ามาตย์จึง

รับปฏิบัติตามค าสั่งเพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระเจ้ากาวิละ ดังในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ท่ีว่า 

...ท้าวก็ร่ าเพิงในหอรทัยว่า ดั่งราชชสัณฐานบ้านเมืองแห่งคูอันจิ่งตั้งใหม่ ผู้ฅนยังบอรมวณอ้วน

เตมเทื่อ คูควรไพประจญเอาบ้านเมืองอันบ่อ่อนน้อมค้อมเข้ามาสู่ขร่ายราชสมพารแห่งคูนั้น 

ห้ือได้มาใส่บ้านเมืองแห่งคู ควรชะแล มีพระราชะร่ าเพิงฉันนี้แล้วจิ่งมีอาชญาห้ือหาเจ้ าอุปป

ราชาเจ้ารัตนตนะหัวเมืองแก้ว ตน เปนน้องทัง 2 เปนเคล้าแลขัตติยวงสาเสนาอามาจจ์มา

พร้อมกันแล้ว ค็มีพระราชอาชญาห้ือแก่มหาอุปปราชาเปนเคล้า แลเจ้านายท้าวพระญาเสนา

อามาจจ์ทังมวล ตามดั่งพระองค์หากคระนิงในพระราชหอรทัยชู่ประการ... 

(ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ผูก 7, 2538: 121) 

จากต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่จะเห็นว่า เจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมือง

เชียงใหม่เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครอง เจ้าเมืองจะใช้พระราชอ านาจในการบัญชาการต่าง ๆ 

เช่นเดียวกับเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่ต้องใช้พระราชอ านาจในการปกครองบ้านเมือง  ดังใน

ค่าวซอเรื่องสุวรรณหอยสังข์ที่กล่าวถึงเจ้าเมืองเมื่อบัญชาหรือสั่งการใดแล้ว ผู้อยู่ใต้อ านาจจะต้อง

ประพฤติปฏิบัติตามค าสั่งทันท ีดังปรากฏในค่าวซอว่า 

ที่นั้นพระญา สั่งห้ือลูกน้อง  ทังอ ามาตย์อั้น  เสนา                                         
ไปจบัยับมา้ ห้ือลูกบุตตา  ท่านขุนเสนา  พากันรีบเต้า 
  

(สุวรรณหอยสังข์, 2511: 120 – 121) 
(ถอดความ: กล่าวถึงตอนที่ท้าวสามลได้สั่งในเสนาอ ามาตย์ไปจับม้ามาให้พระสังข์ เหล่าขุนเสนาก็รีบปฏิบัติ
ตามค าสั่งของท้าวสามลทันที) 

1.1.3.การมีทรัพย์ 

คุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของการเป็นผู้ปกครองเมืองคือ การมี

ทรัพย์ ในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มีพระราชทรัพย์สมบัติมาก ทรัพย์สมบัติ
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ของเจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่เหมือนกับทรัพย์สมบัติของเจ้าเมืองในวรรณกรรม            

ค่าวซอ ได้แก่ ทรัพย์สมบัติ บริวาร และสนม  

ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ผูกที่ 1 กล่าวถึงทรัพย์สมบัติของพระญาเจือง

คือปราสาทราชวัง ซึ่งพระญาเจืองได้สู้รบกับเมืองแกวหรือเมืองฮ่อและเมืองฮ่อยอมรับในความ

เก่งกล้าสามารถของพระญาเจือง เจ้าเมืองฮ่อคือเจ้าลุ่มฟ้าเพาพิมานจึงได้ให้พระญาทั้งหลายสร้าง

ปราสาทให้เป็นที่ประทับของพระญาเจือง มีอ่างสรงน้ าที่ท าจากทองค า และสังข์ส าหรับสรงเกศก็

ประดับด้วยทองค าดังนี้ 

...ท้าวพระญาทังหลายมีพระญาหร้อตนชื่อ เจ้าลุ่มฟ้าเพาภิมาน เปนประธาน ค็มาชุ่มนุมยัง       

พูเหิด อันมีในเขตต์แดนเมืองแกวคือเมืองหร้อพระกัน พูเหิดที่นั้นราบเพียงกว้างขวางได้ 1200 

วา ท้าวพระญาทังหลายค็ห้ือแปลงต าหนักตูบผามเตมพูเหิดทังมวล แล้วก็ตั้งปราสาทท่ ากลาง

ภูเหิดสูง 135 วา กว้าง 95 วา มีเสตฉัตต์ 770 ดวง  อ่างฅ าใส่น้ าอบน้ าหอมสูง 3 สอก กว้าง 6 

สอก หนักล้าน 4 แสนค า เปนอ่างอาบเจ้าพระญาเจือง แล้วค็สรงเกศด้วยสังข์เกี้ยวด้วยฅ า 

770 ลูก... 

(ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ผูก 1, 2538: 9) 

ทรัพย์สมบัติของเจ้าเมืองในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ นอกจากจะมีปราสาท

ราชวังแล้ว เจ้าเมืองยังมีทรัพย์สมบัติที่เป็นอาวุธ และเครื่องประดับเงินทองอีกด้วย ทรัพย์สมบัติของ

เจ้าเมืองที่เป็นอาวุธคือ ดาบสรีกัญไชย หรือพระขรรค์ชัยศรี ซึ่งดาบสรีกัญไชยในต านานพ้ืนเมือง

เชียงใหม่ไม่ได้มีลักษณะเป็นของวิเศษเหมือนกับในวรรณกรรมค่าวซอ กล่าวคือ ดาบสรีกัญไชยของ

เจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่เป็นเครื่องราชูปโภคที่แสดงถึงสถานะความเป็นเจ้าเมือง เป็นดาบ

ที่เจ้าเมืองได้สืบทอดมาจากเจ้าเมืององค์ก่อน ๆ ซึ่งการอ้างถึงความเป็นเจ้าของดาบสรีกัญไชย ซึ่งเป็น

เครื่องราชูปโภคอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยราชวงศ์มังราย เพ่ือแสดงถึงบทบาทในฐานะกษัตริย์ที่สืบต่อมา 

(สรัสวดี อ๋องสกุล,2555: 484) นอกจากนี้ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ยังได้กล่าวถึงว่าเจ้าเมืองใช้ดาบ 

สรีกัญไชยต่อสู้กับข้าศึก ดังจะเห็นได้จากพระญาธรรมลังกาใช้ดาบสรีกัญไชยปราบข้าศึก ดังในต านาน

พ้ืนเมืองเชียงใหมว่่า  
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...เมื่อนั้น พระเปนเจ้ามหาอุปปราชาตนประจญแพ้ยังข้าเสิก็สัตรู ค็เสด็จขึ้นสู่คัชชหัตถิราชยาน

ตัวประเสิฐ มีพระหัตถ์ถือสุวัณณขัคคาดาบสรีกัญชัยด้ าแก้วกวัดแกว่งเหนือหลังช้างมังคละ... 

(ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ผูก 7, 2538: 137)  

ในวรรณกรรมค่าวซอกวีก็ได้กล่าวถึงว่าเจ้าเมืองเป็นผู้ครอบครองดาบ             

สรีกัญไชยเหมือนกับเจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ดังปรากฏในค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์            

หงส์อ ามาตย์ กล่าวถึงเจ้าบัวระวงศ์ว่ามีดาบสรีกัญไชยเป็นอาวุธคู่กาย ดังค่าวซอว่า  

เจ้าบัวระวงศ ์ ก็ลงคอช้าง  แล้วก าดาบกล้า  กัญไชย                                                    
ถือแก้วลูกทิพย์ วิเศษงามใส  จิ่งถามค าไป  มีไหนยักษ์เถ้า 
                      

(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย,์ 2511: 74) 
(ถอดความ: เจ้าบัวระวงศ์ลงจะหลังช้างพร้อมกับถือดาบสรีกัญไชยและลูกแก้ววิเศษแล้วได้ถามหายักษ์ที่มา
รังควานชาวเมือง) 
 

อย่างไรก็ตามดาบสรีกัญไชยในวรรณกรรมค่าวซอนอกจากจะปรากฏเป็น

อาวุธของเจ้าเมืองเช่นเดียวในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่แล้ว ดาบสรีกัญไชยยังมีลักษณะเป็นของวิเศษ

เหมือนกับเจ้าเมืองในนิทานด้วย (ดาบสรีกัญไชยจะอธิบายรายละเอียดต่อไปในหัวข้อการผสมผสาน

ลักษณะของเจ้าเมืองในนิทาน)  

นอกจากนี้ทรัพย์สมบัติของเจ้าเมืองยังมีภูษาอาภรณ์ เครื่องประดับของ

พระราชา หรือ เครื่องท้าวราชาที่เป็นเครื่องสงวนไว้เฉพาะแก่เจ้าเมืองเท่านั้น ดังในต านานพ้ืนเมือง

เชียงใหม่กล่าวถึงพระเจ้าติโลกราช ได้ราชาภิเษกเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะต้องทรงเครื่องท้าวราชา 

ได้แก่ เสื้อผ้า มงกุฎ เครื่องประดับอาภรณ์ต่าง ๆ ที่ท าด้วยทองค าและเพชรพลอย ดังในต านาน

พ้ืนเมืองเชียงใหมว่่า 

...ในปลีรวายเส็ด สกราชได้ 828 ตัว เดือนวิสาขาเพง เถรพูกามมังหลุงหลว้างกับสิงเมืองขุน

บ้านนายเมืองทังหลาย พร้อมกันอภิเษกเจ้าพระญาติโลกราชะห้ือมีเตชานุภาวะจักห้ือปราบ

ทีปเปนดั่งพระญา อโสกธัมมิกราชะ ห้ันแล แล้วจิ่งห้ือเจ้าพระญาติโลกราชะขึ้นทรงสีวิกายฅ า

ลูกชื่อปราบไตรจักร แลทรงเครื่องท้าวราชา สูบสอดมกุฏเภณีดวงชื่อพรหมเทส ทรงเครื่อง
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ประหนิมอาภอรณ์งามล้วนถ้วนชู่ประการ ขึ้นสู่มนเทียรในบ้านสรีภูมิเหมือนดั่งอินทาธิปติราชะ

ขึ้นสู่เวไชยยันตปราสาทวันนั้นแล... 

(ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ผูก 5, 2538: 77) 

ส่วนในวรรณกรรมค่าวซอก็ได้กล่าวถึงทรัพย์สมบัติของเจ้าเมืองที่เป็นภูษา

อาภรณ์ หรือเครื่องประดับ อันเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นกษัตริย์หรือเครื่องท้าวราชาเช่นเดียวกับ

เจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ดังในค่าวซอเรื่องสุทธนูที่กล่าวถึงเจ้าสุทธนูเมื่อครั้งที่ได้ขึ้น

ครองราชย์เป็นเจ้าเมืองพาราณสีสืบต่อจากพระราชบิดา กวีได้พรรณนาถึงรายละเอียดเครื่องภูษิตา

ภรณ์ของเจ้าสุทธนูว่าประกอบด้วยเสื้อผ้า มงกุฎ และเครื่องประดับที่ท ามาจากทองค าและเพชรพลอย

ต่าง ๆ ดังปรากฏในค่าวซอว่า 

ยามพร่ านัน้ สุทธนสู ี   เจ้าจรลี   เสด็จออกหน้า                          
มือถือศร  กับขรรค์เก่งกล้า  สอดแอวรา  ประทับ                             
ทรงผืนภูษา ราคาอ่านนับ  หลายโกฏิตื้อ  เงินค า                                             
พระมงกุฎเพชร ล้วนเม็ดหนาหน า  สวมองค์ค า  เกศาแห่งเจ้า                    
สายสะพาย ล้วนค าหล่อเบา้  เปนเงางาม  สว่างวะ                                               
พระบาทตีน สองเบื้องบาทะ  ประดับแต่งอัน้  พลอยดี                                           
พระหัตถ์แห่งท้าว      ธ ามรงค์ส ี  สุบอังคุล ี  นิ้วมือแห่งเจ้า                        
เหมือนพระอินทร์องค์    ลอยหลงมาเข้า สงสารชมพ ู  พิภพ  

(สุทธน,ู 2511: 13) 
(ถอดความ: เมื่อพระญาพรหมทัต เจ้าเมืองพาราณสีสวรรคต ขุนนางได้ทูลเชิญให้เจ้าสุทธนูขึ้นเป็นเจ้าเมือง
สืบต่อจากพระราชบิดา เมื่อนั้นสุทธนูได้เสด็จออกมหาประชาคม สุทธนูได้ทรงเครื่องทรงที่งดงาม ในมือถือ
ธนู มีพระขรรค์คาดเอว ทรงภูษาที่มีค่าหลายมากหากนับเป็นเงินทองได้ถึงสิบล้าน สวมมงกุฎเพชรเม็ดใหญ่ 
มีสายสังวาลทอง ที่พระบาททั้งสองข้างมีพลอยประดับ นิ้วมือสวมแหวนพลอยสีสวยงาม) 

พระราชทรัพย์ของเจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่นอกจากจะมีทรัพย์

สมบัติมากมายแล้ว เจ้าเมืองยังมีพระราชทรัพย์ที่เป็นบริวาร คือ จตุรงคเสนา หรือ เสนา 4 เหล่า 

ได้แก่ เสนาช้าง เสนาม้า เสนารถ และเสนาเทียวตีน เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าเมืองและ

ร่วมกับเจ้าเมืองสู้รบกับข้าศึกศัตรูป้องกันบ้านเมืองของตน ดังในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่า 
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...ด้วยเตชะพระผ่านแผ้วทัง 3 พระองค์จิ่งปล่าวจตุรงคเสนาโยธา 4 จ าพวกเปนต้นว่าเสนา

ช้าง เสนามล้า เสนารถ เสนาเทียวต่อแผ่นแล่นตามดิน แล้วล้อมอ้อมเปนปริวาร พระเปน

เจ้าองค์เปนมหาอิสสราธิบดี ท้าวค็เสด็จขึ้นสู่หัตถิราชยานตัวประเสิฐดูวิลาสองอาจ... 

(ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ผูก 7, 2538: 129) 

พระราชทรัพย์ที่เป็นบริวารของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะที่

คล้ายคลึงกับเจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ดังค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค ากล่าวถึง

บริวารของเจ้าเมือง คือ เหล่าเสนาต่าง ๆ ได้แก่ เสนาเทียวตีน เสนาช้าง และเสนาม้า ดังในค่าวซอว่า 

สามสี่พีน่้อง ก็ออกเจียรจร  ขี่ช้างงางอน  พร้อมกับไพร่ฝ้า                   
เสนาเทียวตนี เทียวดินเปนท่า  ช้างมา้นนั  ทั่วท้อง                                         
หล้างพ่องต่อยต ี เภรีพาทย์ค้อง  ตะลุ่มก้อง  น าพล                               
เสนาชา้งมา้ สอดเสี้ยวสะสน  ออกจากต าบล  เวียงอินท์แห่งหั้น 

(สุวรรณเมฆะหมาขนค า, 2511: 96) 
(ถอดความ: เจ้าสุวรรณพร้อมกับชายาอีกสองคนได้ออกเดินทางโดยขึ้นขี่บนหลังช้างงายาว มีไพร่พลเสนา

เดินเท้า เสนาช้าง เสนาม้า ดุริยดนตรีบรรเลงน าพลไปสู่เมืองพาราณสี) 

บริวารของเจ้าเมืองนอกจากจะเป็นมนุษย์แล้ว เจ้าเมืองยังมีบริวารที่เป็น

สัตว์ซึ่งท าหน้าที่เป็นพระราชพาหนะให้แก่เจ้าเมือง ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่จะกล่าวถึงบริวารที่

เป็นพระราชพาหนะของเจ้าเมือง คือ ช้างมงคล หรือ ช้างแก้ว ซึ่ง เป็นช้างมงคลที่เจ้าเมืองใช้เป็น

พาหนะ เจ้าเมืองจะขี่ช้างในการท าศึกสงครามและเสด็จไปยังที่ต่าง ๆ ดังในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ 

ผูก 1 กล่าวถึงพระญาเจืองขี่ช้างแก้วในการต่อสู้กับข้าศึก  

...พระญาเจืองหันริพลแกวแมนมากนัก ขุนเจืองบ่เคิยหนีข้าเสิกจ็ิ่งขี่ช้างแก้วตัวหานอยู่ถ้า          

ชนเสิก็... 

(ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ผูก 1, 2538: 10) 

ในวรรณกรรมค่าวซอก็ได้กล่าวถึงว่าเจ้าเมืองมีสัตว์บริวารที่เจ้าเมืองใช้เป็นพาหนะ

เช่นเดียวกันกับในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ สัตว์บริวารของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ได้แก่ ช้าง 

ม้า วัว ควาย รวมไปถึงหงส์ด้วย แต่ลักษณะสัตว์บริวารของเจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่และใน
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วรรณกรรมซอมีลักษณะที่แตกต่างกัน ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่จะกล่าวว่าเจ้าเมืองมีสัตว์บริวารที่

เจ้าเมืองใช้เป็นพาหนะคือ ช้างแก้ว ซึ่งการมีช้างแก้วเป็นสัตว์บริวารของเจ้าเมืองนั้นเป็นคติของ

จักรพรรดิราชในศาสนาพุทธที่จะต้องมีรัตนะเป็นสมบัติ 7 ประการส าหรับพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่

หรือมหาจักรพรรดิราช ได้แก่ จักรแก้ว ดวงแก้ว นางแก้ว ขุนคลังแก้ว ลูกแก้ว ม้าแก้ว และช้างแก้ว 

(ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล, 2547: 119) แต่สัตว์บริวารของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอท าหน้าที่เป็น

พาหนะของเจ้าเมือง เป็นสัตว์ใช้งานทั่วไปของเจ้าเมือง และยังมีลักษณะเป็นสัตว์วิเศษตามแบบของ

นิทานมหัศจรรย์ด้วย (ดังได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อสัตว์บริวาร และสัตว์วิเศษของเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอ) 

1.1.4.การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ 

การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผู้ปกครองเมือง 

เจ้าเมืองจะต้องสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจให้ประพฤติปฏิบัติดีต่อบ้านเมือง เมื่อผู้อยู่ใต้อ านาจประพฤติ

ปฏิบัติดีต่อบ้านเมืองแล้ว จะท าให้บ้านเมืองเกิดความสุขความเจริญ ซึ่งสถาบันกษัตริย์ล้านนาได้รับ

การพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยหล่อหลอมจากท้องถิ่นจนเกิดเป็นจารีตประเพณียึดถือปฏิบัติ              

สืบทอดกันมา ลักษณะเด่นคือ เน้นค าสอนให้นายและไพร่รู้จักสถานะของตน และปฏิบัติตนให้

เหมาะสมกับสถานะ โดยกษัตริย์และเจ้านายได้รับการสอนไม่ให้ใช้อ านาจมากเกินไป ดังพบค าสอนใน

คลองเมือง 14 ประการ ประเพณีเมือง 5 ประการ จารีตเมือง 11 ประการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม

ภายหลังพระพุทธศาสนานิกายลังกาเจริญรุ่งเรือง นับตั้งแต่งสมัยพญากือนาเป็นต้นมาจึงรับคติ

พระพุทธศาสนาด้วย ดังเช่นคติบุญบารมีถือว่ากษัตริย์คือผู้สั่งสมบุญบารมีสูงสุดในอาณาจักรและเป็น

ผู้ครอบครองพระพุทธรูปส าคัญ (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2555: 187) ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่กล่าวถึง

เจ้าเมือง คือ พระเจ้ากาวิละ ได้สั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ ซึ่งประกอบด้วย พระอนุชา พระขนิษฐา 

ลูกหลาน เสนาอ ามาตย์ ให้พึงค านึงถึงบ้านเมืองเมื่อเป็นเมืองขึ้นของพม่า แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระมหากษัตริย์ไทยที่ช่วยขับไล่พม่าออกจากล้านนา ท าให้ล้านนาอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึง         

ทุกวันนี้ พระเจ้ากาวิละได้สอนให้ทุกคนมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย ให้พ่ีน้องรักและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือปกปักรักษาบ้านเมืองให้ด ารงคงอยู่สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน แต่หากผู้ใด    

ไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทยก็ขอให้ท าการสิ่งใดไม่ประสบความส าเร็จ ไม่เจริญรุ่งเรืองสืบไป  

ดังในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่า 
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...คันแล้วแก่มหากุสลการกะท าบุญหื้อทานแล้ว สมเด็จเสฏฐปรมบอพิตรกระสัตตราธิราชะเจ้า

องค์เปน พระวรราชเชฏฐา ชุ่มนุมมายังเจ้าพระวรราชกนิฏฐาทัง 6 พระองค์ มีเจ้าตนเปน

อิสสราธิปติในเมืองลคอรเปนเคล้า สมเด็จพระเปนเจ้าจิ่งมีราชธัมม์ค าสอนว่า ล่วงแล้วพายหลัง

แต่เช่นพระราชเอยยกาแลพระราชปิตตาแห่งเราค็ได้เปนข้าม่าน เปนเมืองขึ้นกับม่าน ม่านข่ม

เหงคระเนงร้ายหาหว่างสุขขาวยาวบานบ่ได้ มาเถิงเช่นทังหลายเปนลูกเปนเต้านี้ พระองค์เรา

เปนเจ้าเปนพี่ ยินเบื่อยินค่ายม่าน จิ่งฟื้นม่านแล้วพาเอาน้องนุ่งทังมวลลงไพเปนข้าพระมหา

กระสัตรเจ้า ณ กรุงสรีอยุทธิยา เราทังหลายแลข้าเจ้าไพร่ไทจิ่งได้อยู่เอยนเปนสุขยุท่างได้อยู่

กินอยู่ทาน พระมหากระสัตรเจ้าค็ชุบเลี้ยงเราทังหลายหื้อเปนเจ้าเจียกเงินขันฅ าห้ือเถิงฐานนัน

ตระอันเปนกระสัตรเมืองไท เปนใหย่ในล้านนา 57 เมือง ตั้งแต่เช่นเราทังหลายนี้ไพพายหน้า 

สืบเช่นลูกเช่นหลาน เหลน หลีด หลี้ ตราบเสี้ยงสุดมุดม้วยราชกระกูลแห่งทังหลาย แม่นลูก 

หลาน เหลน หลีด หลี้ ปุคคละผู้ใดยังมีใจใคร่ขบถ ฟื้นกับด้วยพระมหากระสัตรเจ้ากรุงสรีอยุ

ทธิยา แลจักเอาตัวแลบ้านเมืองไพเพิ่งเปนข้าม่าน ข้าหร้อ ข้าคูลวากาสี แกวญวน ดั่งอ้ันค็ดี 

ปุคคละผู้นั้น คึดบ้านอย่าห้ือเปลืองคึดเมืองอย่าห้ือหม้า ห้ือวินาสฉิบหายตายวาย พลันฉิบ

เหมือนกอกล้วย พลันม้วยเหมือนกอเลากอฅา คันตายค็ขอห้ือไพตกนรกแสนมหากัป อย่าห้ือ

ได้เกิดได้งอก ดั่งเจ้าทังหลายน้องนุ่งทังมวล ค็ห้ือได้รักแพงด้วยกัน ห้ือเปนฉันทวาทีน้ า 1 

เกลียวเดียวกับด้วยกัน อย่าคูถกมึงถ่าง ล้มปกตกเก็บกับด้วยกัน อย่าดูร้ายดูดีกัน พี่รู้ปอง น้อง

รู้กล่าว เสิก็ตกหัวเมืองช่วยกัน ข้าเสิก็ตกหล้าเมืองช่วยกันฟัน อย่ามีใจคดเลี้ยวจากพระมหา

กระสัตรเจ้าอยู่เกล้าอยู่หัวแห่งเรา ปุคคละผู้ใดยังอยู่ตามโอวาทค าสอนแห่งพระองค์เราเปนเจ้า 

เปนพี่ค็ห้ืออยู่วุฑฒิจ าเริญ คึดบ้านเปลือง คึดเมืองหม้า ห้ือมีเตชริทธีอานุภาพปราบแพ้ข้าเสิก็

สตรู มีทีฆาอายุหมั้นยืนยาว คันบ่ขับตามโอวาทค าสอนพระองค์เราเปนพี่ ค็ห้ือวินาสฉิบหาย 

สมเด็จพระเปนเจ้าพระวรราชเชฏฐาห้ือยังโอวาทอาชญาราชธัมม์ค าสอนแก่พระวรราชกนิฏฐา 

ทัง 6 พระองค์ แลขัตติยะลูกหลานเสนาอามาจจ์ทัง 3 เมือง ต่อหน้าพระมหาชินธาตุเจ้า         

ลัมพาง ในสกราช 1168 ตัว ปลีรวายยี เดือนยี่เพง เมงวัน 3 วันนั้นแล... 

(ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ผูก 8, 2538: 146 – 147) 

การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจของเจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่พบว่า            

เจ้าเมืองจะสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ ได้แก่ พ่ี น้อง ลูก หลาน ขุนนาง เสนา ทหาร เจ้าเมืองต่าง  ๆ และ

ประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย และรักใคร่กันในหมู่พ่ีน้อง คล้ายกับเจ้าเมืองใน
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วรรณกรรมค่าวซอที่สั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจให้ยึดมั่นในคุณธรรมตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา อาทิ 

การคบมิตร การให้ทาน และการรักษาศีล 5 ดังในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดที่กล่าวถึงตอนท้ายร้อย

ขอดได้เป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองอินทะแล้วได้สั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจให้มีความรักต่อคนในบ้านเมือง 

และช่วยกันปกครองดูแลบ้านเมือง รวมทั้งให้ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นต้นว่า          

การให้ทาน และการรักษาศีล ดังในค่าวซอว่า 

ท่านก็เหลียวจา วาทาตอบท้า  สั่งสอนไพร่ฝ้า  ปัชชงั                                                

ขุนนางแก่ทา้ว ห้ือรักแพงกัน  ช่วยกันระวัง  บ้านเมืองไพร่ฝ้า                     

ห้ือรักแพงกัน ทังเจ้าและขา้  อย่ามีโกธา  ขุ่นช้ า                           

แม่นว่าคนใด ผิดไปล่วงล้ า  อย่านับวา่อ้ัน  คิงฮา                                    

ค่อยอดค่อยเยื้อน ดับดีตีกา   ห้ืออดวาทา  โมโหเคียดไหม้                          

เกิดเปนคน  มนุษย์ลุ่มใต ้  อย่ามีพระทัย  หยาบชา้                             

เราได้เกิดมา บนดนิลุ่มฟา้  ก็นับว่าอ้ัน  มีบุญ                                         

มีลักขณะ  พร้อมถ้วนอุดหนุน  นับวา่มีบุญ  ชาติแล้วได้สรา้ง                               

ต่อนี้ไปแถม ห้ือตกแต่งสร้าง  หมั่นกินหมั่นทาน  อย่าละ                                      

...                                                                                                          

ขอท่านทังหลาย ทุกคนมนุษย ์  จ าใส่ไส ้   ดวงทัย                               

ญิงชายใหญ่น้อย อย่าได้หนีไกล  คองตามวินัย  ศีลแปดศีลห้า                                 

อันนี้และนาย จักได้น าหน้า  พ้นจากมัคคา  ที่ทุกข์   

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 163 – 164)  

(ถอดความ: อ้ายร้อยขอดได้ปกครองเมืองอินทะ ได้สั่งสอนไพร่ฟ้าประชาชนในเมือง รวมทั้งท้าวขุนมูลนายให้

อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ช่วยกันปกป้องดูแลบ้านเมือง ให้เจ้านายและข้ารับใช้รักและเมตตาต่อกัน อย่าได้มี

ความโกรธต่อกัน หากฝ่ายใดกระท าผิดก็อย่าได้ขึ้นเสียงมึงกู ค่อยอดทนและระงับวาจาที่โมโหเหล่านั้นเสีย 

คนเราเกิดมาบนโลกนี้ก็นับว่ามีบุญจากอดีตชาติหนุนน าให้ ต่อไปนี้ขอให้หมั่นท าบุญให้ทาน ขอให้ทุกคนใน

บ้านเมืองอย่าได้หนีไกลจากศีลแปดศีลห้าเพราะหลักธรรมนี้จะน าให้เราพ้นจากความทุกข์ได้) 

1.1.5.การตัดสินคดีความ 

การเป็นผู้ปกครองเมืองจะต้องมีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินคดีความที่

ส าคัญในบ้านเมืองอย่างเที่ยงธรรม ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่กล่าวถึง เจ้าเมืองว่าเป็นผู้ท าหน้าที่
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ตัดสินคดีความ ด้วยอ านาจเด็ดขาดและเที่ยงธรรมของเจ้าเมืองจึงท าให้เจ้าเมืองท าหน้าที่ตัดสินคดี

ความที่ส าคัญ เช่น ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงพระญามังรายที่ท าหน้าที่ตัดสินคดีความ

พระญาร่วง เจ้าเมืองสุโขทัยที่เป็นชู้กับนางอ้ัวเชียงแสน มเหสีของพระญาง าเมือง เจ้าเมืองพะเยา           

ซึ่งพระญามังรายก็ได้ตัดสินคดีความอย่างละเอียดอ่อนและเที่ยงธรรม เพราะทั้งพระญาร่วงและ

พระญาง าเมืองต่างก็เป็นสหายของพระญามังราย พระญามังรายจึงตัดสินให้พระญาร่วงเสียเบี้ยปรับ 

และด าเนินวิธีให้พระญาง าเมืองและพระญาร่วงปรองดองกันได้ ดังในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่  

...เมื่อนั้น พระญามังรายตนมีอุฬารัชฌาสยะร่ าเพิงว่า โปราณธัมม์แต่ก่อน เจ้าฅวามย่อมมาชู

ผู้รู้ไต่ค าพิจจรณาดาย บัดนี้สองสหายทังสองเปนค ากับกัน หาคูไปพิจจรณาฅ าแห่งขาทัง 2 ฉัน

นี้ เม่ือคูบ่ไพ ขาทังสองค็จักเปนเวรแก่กันมากนักชะแล... 

(ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ผูก 1, 2538: 19) 

การตัดสินคดีความของเจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่มีลักษณะต่างกับ

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอในแง่ของเหตุการณ์ที่ท าให้เจ้าเมืองตัดสินคดีความ เจ้าเมืองเป็นผู้ที่มี

อ านาจสูงสุดในการปกครองบ้านเมือง เมื่อบ้านเมืองมีปัญหาเกิดขึ้นอ านาจการตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับ   

เจ้าเมือง เช่นเดียวกับการตัดสินคดีความ หากเกิดคดีความในบ้านเมืองที่ไม่สามารถยุติปัญหาได้ด้วย

กฎหมายในบ้านเมือง เจ้าเมืองจึงต้องใช้พระราชอ านาจที่ถูกต้องเที่ยงธรรมในการตัดสินคดีความ

เพ่ือให้คดีความนั้นสิ้นสุด และเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย การตัดสินคดีความของเจ้าเมืองใน

ต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงเหตุการณ์ขัดแย้งระหว่างเจ้าเมืองกับเจ้าเมือง คือ พระญาร่วง           

เจ้าเมืองสุโขทัย กับพระญาง าเมือง เจ้าเมืองพะเยา เหตุการณ์ดังกล่าวไม่สามารถตัดสินได้ว่าฝ่ายไหน

ผิด พระญามังราย เจ้าเมืองเชียงใหม่ จึงท าหน้าที่ตัดสินคดีความอย่างเที่ยงธรรมต่อเจ้าเมืองทั้งสอง 

ส่วนในวรรณกรรมค่าวซอจะกล่าวถึงการตัดสินคดีความของเจ้าเมืองว่า เจ้าเมืองเป็นผู้พิจารณาคดี

ความในบ้านเมืองของตน เมื่อผู้อยู่ใต้อ านาจของเจ้าเมืองกระท าผิดและไม่สามารถตกลงกันได้          

เจ้าเมืองจะต้องพิจารณาและตัดสินคดีความด้วยความยุติธรรม ดังค่าวซอเรื่องหงส์หินกล่าวถึงพระญา

พาราณสี เจ้าเมืองพาราณสีได้ตัดสินคดีความของชายาทั้ง 6 คน ซึ่งกระท าความผิดร้ายแรง และ

สมควรได้รับโทษประหารชีวิต ดังในค่าวซอว่า 
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ส่วนจอมพระองค ์ ก็ทรงเป่งป้อย  ตามแนวรอย  หน่อพระ                            

ก็สั่งเสนา  ห้ือรีบช าระ  หกลูกเต้า  เมียแพง                                

ข้าบาทเปนเค้า ก็รีบจัดแจง  คันหันลายแซง  พิรุธข้อต้น                                

ก็จับใส่กวน บ่ห้ือล่วงป้น  เอากฎหมายมา  สอดทัก                              

ก็ถูกมาตรา  ว่าจุลา่ยลัก  ห้ือเพิ่นได้  ว าวาย                                          

คันพิรุธแล้ว ก็โทษถึงตาย  ประกอบตามราย  แล้วกราบทูลไหว้                  

พระญาพารา ก็ใจเดือดไหม้  บัญชาไป   บอกซัด                                               

คันว่ามีจริง  ก็ห้ือเร่งรัด  เพชฌฆาตเสี้ยง  เมือมรณ์                                                      

เอาไปช าระ ห้ือเปนซากหนอน  นอกพระนคร  ห้ือหมดพร้อมเสี้ยง 

(หงส์หิน, 2511: 88)  
(ถอดความ: เจ้าเมืองพาราณสีครั้นเมื่อได้พบนางวิมาลาและลูกแล้วก็ดีใจ จากนั้นได้สั่งให้เสนาช าระความ
สนมทั้งหกและราชบุตรอีกหกคน หากเห็นว่ามีข้อพิรุธก็ให้ช าระความตามกฎหมาย เสนาได้ช าระความแล้ว
พบว่าเหล่าสนมและราชบุตรในฐานโกหกหลอกลวงท าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายมีโทษถึงประหารชีวิต เสนาได้
กราบทูลให้เจ้าเมืองทรงทราบ เมื่อเจ้าเมืองทราบความจริงก็โมโหและมีบัญชาโทษตามข้อเท็จจริงโดยให้
เพชฌฆาตรีบน าตัวเหล่าสนมและราชบุตรไปประหารชีวิตให้เป็นซากหนอนนอกพระนคร) 

   เจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่และในวรรณกรรมค่าวซอแม้ว่าจะท า

หน้าที่ตัดสินคดีความเหมือนกัน แต่ลักษณะของคดีความที่ตัดสินนั้นต่างกัน เจ้าเมืองในต านาน

พ้ืนเมืองเชียงใหม่ท าหน้าที่ตัดสินคดีความในฐานะกษัตริย์แห่งอาณาจักรที่ตัดสินคดีความบ้านเมือง 

แต่เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอไม่ใช่กษัตริย์แห่งอาณาจักร คดีความที่เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ

ตัดสินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายใน เช่น ความขัดแย้งของนางสนมทั้งหลาย  

1.1.6.ให้รางวัลแก่ผู้ท าคุณประโยชน์  

ในการท าราชกิจต่าง ๆ ของเจ้าเมืองจะส าเร็จลุล่วงได้นั้น เจ้าเมืองต้อง

อาศัยก าลังความช่วยเหลือจากบุคคลที่อยู่ใต้อ านาจหลายฝ่าย ดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบแทนคุณความดี

ของบุคคลที่ช่วยเหลือเจ้าเมืองยามเมื่อเจ้าเมืองต้องการความช่วยเหลือ เจ้าเมืองจึงต้องพระราชทาน

รางวัลตอบแทนเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ ซึ่งรางวัลที่เจ้าเมืองพระราชทาน

ให้แก่บุคคลที่ท าคุณประโยชน์ประกอบไปด้วย เครื่องดื่ม อาหาร เสื้อผ้า ไปจนถึง เงินทอง ของมีค่า

ต่างๆ เช่น ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ผูก 1 กล่าวถึงพระญาเจืองที่ประทานรางวัลเลี้ยงเหล้า และ
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อาหารแก่เสนาอ ามาตย์รวมทั้งริพลของตนที่ได้ช่วยกันต่อสู้กับเมืองแกว ดังในต านานพ้ืนเมือง

เชียงใหม่ว่า   

...เจ้าพระญาเจืองค็ประทานรางวัลเลี้ยงดูทา้วพระญาเสนาอามาจจ์ริพลทังหลาย หื้ออ่ิมด้วย

เหล้าชิ้นปลาอาหารมากนัก... 

(ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ผูก 1, 2538: 10) 

นอกจากนี้ต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ผูก 8 กล่าวถึง เจ้ามหาอุปราชได้น า 

เจ้าเมืองยองและลูกหลานของเจ้าเมืองยองเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไทย และพระมหากษัตริย์ไทยได้

พระราชทานรางวัลเป็นข้าวของ เงินทอง และเสื้อผ้าแก่เจ้ามหาอุปราช ดังในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ 

...พระเปนเจ้ามหาอุปปราชา พาเอาเจ้าสุริยวงส์เมืองยอง พระญากาย พระญาเข่ือน เมืองยอง

แลครอบครัวลงมารอดบ้านเมืองแล้ว อยู่บ่นานเท่าใด ค็พาเอายังเจ้านายลูกหลานแล        

เจ้าสุริยวงส์ พระญาเขื่อนเมืองยาง พระญากาย ล่องลงไพเฝ้าสมเด็จเอกราชะพระมหา         

กระสัตรเจ้าเมืองใต้แจ้งข้อราชการ พระมหากระสัตรเจ้าค็ทือชอบแม่นสบเสีย ประทานรางวัล

ข้าวของเงินฅ า ผ้าผ่อนเลี้ยงดูมากนัก แล้วทูลลาขึ้นมาเถิงบ้านเมือง... 

(ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ผูก 8, 2538: 150) 

การให้รางวัลแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ของเจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่

กับเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะที่เหมือนกัน กล่าวคือ เจ้าเมืองจะพระราชทานรางวัลแก่       

ผู้อยู่ใต้อ านาจซึ่งได้กระท าคุณประโยชน์ต่อเจ้าเมือง เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์           

เจ้าเมืองได้พระราชทานสิ่งของ เงินทอง เสื้อผ้า และเครื่องโภชนาการต่าง ๆ เป็นรางวัลให้แก่ผู้ท า

คุณประโยชน์  ดั งในค่าวซอเรื่องจันต๊ะฆา กล่าวถึงท้ าวพรหมจักร เจ้าเมืองอินทปัฏฐนคร               

ได้พระราชทานรางวัลเป็นทองค า และเงิน แก่เจ้าจันทฆาตที่ได้ช่วยเหลือราชธิดาให้หายจากโรคภัย 

อีกทั้งท้าวพรหมจักรยังได้พระราชทานเงินให้แก่นายส าเภาที่พาเจ้าจันทฆาตมารักษาราชธิดา ดังใน

ค่าวซอว่า 

ท้าวพรหมจักร ตนมีเดชฤทธิ ์  ยกยื่นไหว ้  วันทา                                           

ชมชื่นล้ า  ใคร่หัวแกมจา  ยกเอาค ามา  เตมหกหมื่นตั้ง                                 

เงินแถมหนึ่งแสน ห้ือเปนค่าจ้าง  ได้คาดเคียนค า  เรียบร้อย                             
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ห้ือนายสะเพา ไปแถมบน่้อย  ยกยื่นห้ือ   เพิงพอ                                          

เพราะท่านคุณนัก ได้ไปหาหมอ  ชอบใจชอบคอ  จาจาไห้ไห้ 

(จันต๊ะฆา, 2511: 51) 
(ถอดความ: ท้าวพรหมจักร เจ้าเมืองอินทปัฏฐนคร กราบไหว้ขอบคุณเจ้าจันทฆาตที่ได้ช่วยเหลือราชธิดาคือ               
นางเทวธิสังกาฟื้นขึ้นมา ท้าวพรหมจักรต่างชื่นชมพร้อมทั้งได้ยกเอาทองค าหกหมื่น และเงินอีกหนึ่งแสนเป็น
ค่าจ้างเจ้าจันทฆาต ส่วนนายส าเภาที่พาเจ้าจันทฆาตมาก็ได้รับของประทานจากเจ้าเมือง เจ้าเมืองก็พูดไป
ร้องไห้ไปด้วยความดีใจที่ได้ธิดากลับคืนมา) 

1.1.7.อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา  

ผู้ปกครองเมืองเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนา บทบาทของ

เจ้าเมืองในด้านท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการสนับสนุนสิทธิธรรมในการเป็นกษัตริย์ท้องถิ่นให้

มากยิ่งขึ้น เจ้าเมืองจะสร้างและซ่อมแซมวัด สร้างพระพุทธรูปที่ส าคัญของบ้านเมือง ตลอดจนท าบุญ

ให้ทานในลักษณะที่เป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา การท าบุญแต่ละครั้งจึงเป็นงานใหญ่โตทัดเทียม

เจ้าเมืองมิได้ (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2555: 487) ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็น         

ผู้อุปถัมภ์บ ารุงพระพุทธศาสนา คือ การสร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุ เพ่ือให้เป็นที่กราบไหว้บูชาแก่

ประชาชนในบ้านเมืองของตน  

การสร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุ เจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่

เป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เจ้าเมืองเป็นผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนาโดยการสร้างสถานที่และ

สร้างวัตถุต่าง ๆ เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า และเพ่ือเป็นที่กระท าบุญ เช่น วัด วิหาร เจดีย์ 

กุฎี และพระพุทธรูป ดังในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ผูกท่ี 3 กล่าวถึงพระญากือนา ว่าเป็นผู้เลื่อมใสใน

พระพุทธศาสนา พระญากือนาได้สร้างวัดวาอาราม เจดีย์ กุฎี และวิหาร เพื่อเป็นการฉลองศรัทธาและ

ค้ าชูพระพุทธศาสนาสืบไป ดังในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่า  

...เจ้าพระญากือนาเสวิยราชสัมปัตติประกอบชอบธัมม์ มีปสาทสัทธาเหลื้อมใสในวรพุทธ
สาสนา ส้างวัดวาอาราม ส้างเจติยะกุฎีวิหารที่ฐปนาก้านกุ่งรุ่งเรืองมากนัก... 

(ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ผูก 3, 2538: 51) 

นอกจากนี้ในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ผูก 5 ก็ยังได้กล่าวถึงพระญาแก้ว       

ที่ได้สร้างวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดเจดีย์หลวงแล้ว พระญาแก้วได้กระท าบุญให้ทาน เพ่ือเป็น

กุศลบุญตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ดังในต านานที่กล่าวไว้ว่า   
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...ถัดนั้น เจ้าห้ือส้างวัดพระสิงหรามเจ้า แลวัดมหาเจติยะหลวงค็แล้วบัวรมวณ กะท าบุญห้ือ

ทาน พ่ าเพงกุสลบุญบ่ขาดหั้นแล... 

(ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ผูก 5, 2538: 84) 

ส่วนในวรรณกรรมค่าวซอก็ได้กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าได้สร้างศาสนสถานหรือวัด

ไว้เป็นที่พ่ึงทางจิตใจของประชาชนเช่นเดียวกับเจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ แต่ลักษณะการ

สร้างศาสนสถานของเจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่จะมีการระบุรายละเอียดของชื่อวัดและปีที่

สร้างเอาไว้ชัดเจนเพ่ือบ่งบอกว่าเจ้าเมืองพระองค์ใดได้สร้างขึ้นถวาย แต่ในวรรณกรรมค่าวซอจะกล่าว

ไว้อย่างกว้าง ๆ เพียงบอกว่าเจ้าเมืองได้สร้างศาสนสถานเอาไว้ โดยไม่ระบุรายละเอียดชื่อวัดหรือ

ศักราชที่สร้างเอาไว้ ดังในค่าวซอว่า 

จันต๊ะฆาท้าว เที่ยงตั้งหนิมใจ  แล้วยกเรือนไป  ปลูกแปงแต่งตั้ง                            

เศิกมาทางใด ไปอยู่ที่ห้ัน  ที่กันดารทัง  หมู่ทัพ                                 

แล้วซ้ าแต่งแปง อารามที่วัด  ไหว้เปนทีไ่หว้  ปูชา                                     

หล้างพ่องนัน้ ก็เข้ามาหา  มาเพิ่งสายา  กับท่านที่หั้น 

(จันต๊ะฆา, 2511: 139) 

(ถอดความ: กล่าวถึงเมืองอนุมัตินครที่ก าลังเผชิญกับภาวะศึกสงคราม เจ้าจันทฆาตผู้มีจิตใจมั่นคงได้พา

ประชาชนชาวเมืองสร้างบ้านไปสร้างบ้านนอกเมืองพร้อมกับสร้างวัดให้ประชาชนได้กราบไหว้ ท าให้ มี

ชาวบ้านเข้ามาพึ่งพาเจ้าจันทฆาต)     

1.2.การผสมผสานลักษณะของเจ้าเมืองในนิทาน 

  ลักษณะเด่นของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอนอกจากจะผสมผสานและแสดง

รายละเอียดของเจ้าเมืองให้เหมือนกับเจ้าเมืองในมิติทางประวัติศาสตร์ล้านนาตามต านานพ้ืนเมือง

เชียงใหม่แล้ว เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอยังมีการผสมผสานลักษณะของเจ้าเมืองในแบบนิทาน         

อีกด้วย เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอไม่ได้สะท้อนลักษณะของเจ้าเมืองตามประวัติศาสตร์เพียงอย่าง

เดียวเท่านั้น แต่เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอเป็นเจ้าเมืองที่มีคุณลักษณะเหมือนกับเจ้าเมืองในนิทาน 

ซึ่งนิทานในที่นี้ผู้วิจัยได้น าวรรณกรรมประเภทโคลงนิทานล้านนามาศึกษาเพ่ือให้เห็นลักษณะร่วมของ

เจ้าเมืองในนิทานของวรรณกรรมท้ังสองประเภท  
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การผสมผสานลักษณะของเจ้าเมืองในนิทานที่สะท้อนผ่านตัวละครเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอ ได้แก่ การเป็นผู้มีของวิเศษและอ านาจวิเศษ และการเป็นผู้มีรูปงาม  

1.2.1.การเป็นผู้มีของวิเศษและอ านาจวิเศษ 

  การเป็นผู้มีของวิเศษและอ านาจวิเศษเป็นคุณลักษณะของเจ้าเมืองที่ปรากฏ

ในวรรณกรรมค าโคลงนิทานล้านนา เจ้าเมืองในโคลงนิทานล้านนาจะเป็นผู้ครอบครองของวิเศษ           

ซึ่งของวิเศษของเจ้าเมืองในโคลงนิทานล้านนาประกอบไปด้วย อาวุธวิเศษ ของวิเศษ และสัตว์วิเศษ 

เพ่ือปราบศัตรู และคอยช่วยเหลือเจ้าเมืองในยามที่ประสบปัญหาต่าง  ๆ ดังในโคลงนิทานเรื่อง                           

หงส์ผาค า กล่าวถึงพระโพธิสัตว์หงส์ผาค าว่ามีอาวุธวิเศษ คือ ดาบสรีกัญไชย ที่พระอินทร์ได้มอบให้ 

ซึ่งดาบสรีกัญไชยในโคลงนิทานท าหน้าที่ต่างกับดาบสรีกัญไชยในเอกสารต านานและประวัติศาสตร์

ล้านนา กล่าวคือ ดาบสรีกัญไชยในประวัติศาสตร์พบการอ้างถึงการครอบครองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เฉพาะในช่วงแรกที่กลุ่มเจ้าเจ็ดตนมีอ านาจเท่านั้น เพราะต้องการอ้างในฐานะผู้สืบทอดอ านาจตาม

จารีตเดิมล้านนาและเพ่ือการยอมรับของประชาชน ต่อมาระยะหลังจะอ้างถึงความเป็นเจ้าของ         

สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเกิดจากการพระราชทานเครื่องยศประจ าต าแหน่ง ซึ่งถือเป็นของพระราชทานเฉพาะ

บุคคล (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2555: 485) ส่วนดาบสรีกัญไชยในโคลงนิทานเป็นอาวุธวิเศษและมีพลัง

วิเศษของเจ้าเมือง เป็นดาบที่เจ้าเมืองได้รับมอบจากพระอินทร์ มีฤทธานุภาพในการปราบศัตรูที่เป็น

มนุษย์และอมนุษย์ ตามหน้าที่ของของวิเศษในนิทาน ดังปรากฏในโคลงนิทานว่า 

ยามนัน้ตนเลิศหลา้  เมืองไทย                                                           
จิ่งถอดเอาสรีกัญไชย   เถ่ียนกล้า                                                                                             
ดาบทิพย์พระแสงใส   เตชยิ่ง ไฟเยอ                                                                                                                   
มันหากเป็นของพระอินทร์แต่ฟา้  จกออกเสื้อเร็วพลัน 

(ทวี สวา่งปัญญางกูร, 2529: 25) 

(ถอดความ: เมื่อนั้นพระโพธิสัตว์หงส์ผาค าองค์เลิศหล้าได้ถอดดาบสรีกัญไชยออกจากเสื้ออย่างรวดเร็ว             
ซึ่งดาบสรีกัญไชยเป็นดาบวิเศษที่มีฤทธานุภาพ เป็นดาบของพระอินทร์ที่มอบให้) 

นอกจากเจ้าเมืองในวรรณกรรมค าโคลงนิทานล้านนาจะมีอาวุธวิเศษแล้ว 

เจ้าเมืองยังมีของวิเศษและสัตว์วิเศษ ซึ่งสัตว์วิเศษของเจ้าเมืองค าโคลงนิทานล้านนา คือ หงส์ ในโคลง

นิทานเรื่องหงส์ผาค ากล่าวถึงพระอินทร์ได้มอบเครื่องทิพย์หรือของวิเศษ ซึ่งไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเครื่อง
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ทิพย์นั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง และพระอินทร์ได้ เสกลูกนิลให้กลายเป็นหงส์ให้พาหนะแก่           

พระโพธิสัตว์หงส์ผาค า ซึ่งหงส์ที่พระอินทร์เสกให้นั้นเป็นสัตว์วิเศษ สามารถบินเหาะไปในอากาศได้ 

ดังในโคลงนิทานเรื่องหงส์ผาค าว่า 

อินทราท่านเอาเครื่องทิพย์ปันห้ือหน่อเหน้า  องค์นาย                                                                                                                   
จิ่งอุ้มเอาไปสู่ศิลาลาย    แผ่นแก้ว                                                                                       
ว่านิลจุ่งกลับกลาย    แปรเพศ  พลันเทอะ                                                                                            
เกิดเป็นหงส์ผ้ายแผ้ว    น าเอาลูกแก้วเรารา 

(ทวี สวา่งปัญญางกูร, 2529: 8) 

(ถอดความ: พระอินทร์ได้มอบเครื่องวิเศษแก่พระโพธิสัตว์หงส์ผาค า และได้เสกหินให้กลายเป็นหงส์
ให้แก่พระโพธิสัตว์) 

นอกจากเจ้าเมืองจะมีของวิเศษแล้ว เจ้าเมืองยังเป็นผู้มีอ านาจวิเศษด้วย 

กล่าวคือ เจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีพลังอ านาจเหนือกว่าบุคคลทั่วไปที่จะกระท าได้ เช่น อ านาจในการต่อสู้กับ

ยักษ์ เจ้าเมืองเป็นผู้ที่สามารถต่อสู้กับศัตรูที่เป็นอมนุษย์ได้อย่างเด็ดเดี่ยว เนื่องจากพลังอ านาจวิเศษ

ที่มาจากของวิเศษท าให้เจ้าเมืองสามารถปราบศัตรูได้อย่างง่ายดาย ดังในโคลงนิทานเรื่องหงส์ผาค า 

กล่าวถึงพระโพธิสัตว์หงส์ผาค าที่ใช้ดาบสรีกัญไชยต่อสู้กับยักษ์จนท าให้ยักษ์สิ้นชีวิตลงได้ ดังในโคลง

นิทานว่า 

ตึ้งตึ้งเยนยา่ยักษ์เถ้า  หยุบผัน                                                                                                                                
องค์วาดขัคคาฟัน   พ่ าอ้ัน                                                                                                                                  
เตชดาบฉกรรจ ์   สลอด ฟันเอย                                                                                                                       
จับใส่คอย่ายักษ ์   ขาดขว้ าหักลง 

(ทวี สวา่งปัญญางกูร, 2529: 25) 

(ถอดความ: เสียงย่ายักษ์เถ้าเดินไปมา เจ้าหงส์ผาค าวาดดาบสรีกัญไชยฟันถูกตรงที่คอของย่ายักษ์
ขาดลงทันที) 

คุณลักษณะการเป็นผู้มีของวิเศษและอ านาจวิเศษของเจ้าเมืองในโคลง

นิทานล้านนามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ และของวิเศษของเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอก็มีหลายหลายชนิด เช่น อาวุธวิเศษของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ได้แก่        

ดาบสรีกัญไชย และธนูวิเศษ สัตว์วิเศษ ได้แก่ ม้า และหงส์ ของวิเศษ ได้แก่ แก้ววิเศษ รวมทั้งอาภรณ์
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วิเศษ ได้แก่ เสื้อทิพย์ และรองเท้าทิพย์ ซึ่งของวิเศษดังกล่าวหลากหลายกว่าของวิเศษของเจ้าเมืองใน

โคลงนิทานล้านนา ดังเช่นในค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร กล่าวถึง พระฤาษีได้มอบอาวุธวิเศษให้แก่เจ้าสุวัตร 

คือ ธนูสิงห์ และดาบสรีกัญไชย เพ่ือให้เจ้าสุวัตรใช้ป้องกันตัว และต่อสู้กับศัตรูในเวลาที่ออกตามหา

นางบัวค า ดังในค่าวซอว่า 

พระป่าไม ้  ส่องรู้ในใจ  ท่านจักปล่อยไป  ก็สอนสั่งเจ้า                    
ห้ือสิปปคุณ และน้ ามันส่องเตา้  ...                                                                   
กับธนูสิงห ์ ยิงหินก็เข้า  เปนธนูด ี  เลิศล้ า                                     
สรรพยาดี  ปลงปันหื้อซ้ า  ทังดาบแก้ว  กัญไชย                                                  
ของวิเศษพร้อม เจ้าได้เตมใจ  จิ่งอ าลาไป  นบน้อมก้มเกล้า                                           
ไหว้พระรษี  ตนเปนพ่อเจ้า  เจียรจากคลา  ย่างย้าย 

(เจ้าสุวัตร, 2511: 43) 
(ถอดความ: เมื่อพระฤาษีชุบชีวิตเจ้าสุวัตรแล้ว พระฤาษีได้สอนคาถามนต์น้ ามันให้แก่เจ้าสุวัตร พร้อมกับ
มอบธนูสิงห์ซึ่งสามารถยิงทะลุก้อนหินได้ ได้มอบยารักษา และดาบสรีกัญไชย เมื่อเจ้าสุวัตรได้รับของวิเศษ
แล้วได้ก้มกราบอ าลาพระฤาษีเพื่อออกตามหานางบัวค าต่อไป) 

นอกจากนี้ในวรรณกรรมค่าวซอยังกล่าวถึงของวิเศษของเจ้าเมืองคือลูกแก้ววิเศษ เป็นแก้ว

สารพัดนึก อานุภาพของแก้ววิเศษนี้เมื่อเจ้าเมืองปรารถนาสิ่งใดก็สามารถอธิษฐานก็จะได้สิ่งนั้นสมใจ 

ดังใน ค่าวซอเรื่อง  บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ กล่าวถึงตอนที่เจ้าบัวระวงศ์ได้อธิษฐานแก้ววิเศษให้เกิด

เป็นไฟเผาไหม้พวกยักษ์ ดังในค่าวซอว่า 

เจ้าบัวระวงศ ์ ก็ลงคอช้าง  แล้วก าดาบกล้า  กัญไชย                    
ถือแก้วลูกทิพย์ วิเศษงามใส  จิ่งถามค าไป  มีไหนยักษ์เถ้า               
...                                                                                                                      
แล้วอธิษฐาน ด้วยบุญจัน้จั้น  หลอนกูยัง  ปราบทิศ                                 
ขอห้ือสีแสง มณีลูกทิพย ์  เปนไฟวูไ่หม้  ผับไป                               
มณีโชตชิ้อย หยาดยวาแสงใส  เกิดกลายเปนไฟ  อัคคีวู่ต้อง 

(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย,์ 2511: 74) 
(ถอดความ: เจ้าบัวระวงศ์ลงจากคอช้าง ในมือถือดาบสรีกัญไชยและลูกแก้วมณีโชติ พร้อมกับถามพวกเสนา
ว่ายักษ์อยู่ที่ใด เมื่อเจ้าบัวระวงศ์พบกับยักษ์แล้ว เจ้าบัวระวงศ์ก็อธิษฐานด้วยบุญบารมีขอให้ลูกแก้วทิพย์มี
แสงกลายเป็นไฟ เมื่ออธิษฐานเสร็จแก้วมณีโชติก็เปล่งรังสีเกิดเป็นไฟขึ้นทันที) 
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นอกจากของวิเศษที่เป็นวัตถุและสิ่งมีชีวิตที่คอยให้ความช่วยเหลือเจ้าเมืองแล้ว เจ้าเมือง          

ยังเป็นผู้ที่ใช้พลังจากของวิเศษในการต่อสู้กับศัตรูท าให้เจ้าเมืองได้รับชัยชนะเหนือศัตรูทุกครั้งไป               

ดังค่าวซอเรื่องชิวหาลิ้นค าที่กล่าวถึงเจ้าชิวหาลิ้นค าใช้พลังวิเศษจากดาบสรีกัญไชยต่อสู้กับพวกยักษ์

ท าให้พวกยักษ์ล้มตายเป็นจ านวนมาก ดังปรากฏในค่าวซอว่า 

ส่วนวา่ชิวหา โพธิสัตว์เจ้า  เอากัญไชยฟัน  ขาดมิด                    
เจ้าฟันและท ี บ่จาอ่านคิด  จาอ่านได ้  หลายพัน                             
ยังเหลือนอกนั้น มาเตื่อมแถมหน า  เหาะทวยทัน  โพธิสัตว์เจ้า                               
เจ้าฟันผะผาย เลือดยางย้อยเบ้า  ตกลงดิน   ฝุ่นมุก 

(ชิวหาลิน้ค า, 2511: 124) 
(ถอดความ: เจา้ชิวหาลิ้นค าต่อสู้กับพวกยักษ์ที่เมืองพาราณสี โดยใช้ดาบสรีกัญไชยฟันพวกยักษ์แต่ละตนล้ม
ตามมากมายหลายพัน และมียักษ์เหาะมาต่อสู้กับเจ้าชิวหาลิ้นค าเพิ่ม เจ้าชิวหาลิ้นค าได้ใช้ดาบสรีกัญไชยฟัน
พวกยักษ์พวกนั้นจนเลือดออกและร่วงหล่นลงมาสู้พื้นดิน) 

1.2.2.การเป็นผู้มีรูปงาม 

ผู้มีรูปงามเป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งของเจ้าเมืองที่ปรากฏในโคลงนิทาน

ล้านนา กวีได้น าเสนอภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองว่าเป็นผู้มีรูปงามโดยพรรณนาให้เห็นความงามของ              

เจ้าเมืองให้ภาพรวมว่างามโดดเด่นกว่าคนทั่วไป ความงามในรูปร่างของเจ้าเมืองนั้นท าให้หญิงสาวที่ได้

เห็นต่างหลงใหลหมายปองอยากได้เป็นคู่ครอง ดังในค าโคลงนิทานเรื่องสุรวงส์ กล่าวถึงเจ้าสุรวงส์เมื่อ

อายุได้ 20 ปี รูปร่างของเจ้าสุรวงส์นั้นมีความงดงามกว่าชายใด ท าให้หญิงสาวต่างเสน่หาอยากได้เจ้า

สุรวงส์เป็นคู่ครอง ดังในค าโคลงนิทานว่า  

สุรวงส์ธิราชท้าว   งามเงา                                                                                                   
ปีจิ่งพอซาวเลา    เลิศหล้า                                                                                                                                  
ปราเกียนรอดจอมเขา   ไกรลาส โพ้นเอย                                                                                                                                     
ลือรอดนางนกหนา้   นาฏน้องพอสงวน 

(ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร, 2556: 39 – 40) 

(ถอดความ: เจ้าสุรวงส์มีรูปงาม เมื่ออายุได้ 20 ปี รูปร่างที่งดงามดั่งมหาเทพก็ลือเลื่องเป็นที่หมาย
ปองของหญิงสาว) 

นอกจากนี้การมีรูปงามของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค าโคลงนิทานล้านนา กวียังได้เปรียบเทียบ

ความงามของเจ้าเมืองว่างามเหมือนกับพระอินทร์ ดังค าโคลงนิทานเรื่องสุรวงส์ กล่าวถึงตอนที่              
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เจ้าสุรวงส์เสด็จลงจากหงส์ยนต์ แล้วเสด็จลงมาที่ปราสาทของเจ้าเมืองคันธาเพ่ืออภิเษกกับนาง

กัญญาณีราชธิดาของเจ้าเมืองคันธา ซึ่งในตอนนี้กวีได้พรรณนาความงามของเจ้ าสุรวงส์ในขณะเสด็จ

มายังปราสาทว่ามีรูปงามเหมือนพระอินทร์เสด็จลงมาจากฟ้า ดังพรรณนาไว้ในค าโคลงนิทานว่า 

หังสาธิเบศร์เจ้า   สุรวงส์                                                                                                           
รับราชนิมนต์จง   จอดแล้ว                                                                                                     
ผังคะผาสาทเสด็จลง   ลีลาศ  งามเอย                                                                                                
ปานเอกอินทร์ฟ้าแผว้   ยาบเยื้องเวไชย   

(ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร, 2556: 91) 

(ถอดความ: เสนาอ ามาตย์เมืองคันธาได้ทูลเชิญเจ้าสุรวงส์ให้ลงมาจากหงส์ยนต์เพื่ออภิเษกกับราชธิด า            
เจ้าเมืองคันธา ครั้นเจ้าสุรวงส์เสด็จลงมาถึงปราสาท เจ้าสุรวงส์นั้นมีรูปงามดั่งองค์อินทร์ผ่านฟ้าเสด็จลง
ปราสาทเวชยันต์) 

การเป็นผู้มีรูปงามของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค าโคลงนิทานล้านนามีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอในแง่ของการพรรณนาให้เห็นถึงความงดงามของรูปร่างโดยรวมของ            

เจ้าเมือง และการเปรียบเทียบความงามของเจ้าเมืองว่างามเหมือนกับอินทรเทพ เหมือนดังในค่าวซอ

เรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ที่กล่าวถึงเจ้าบัวระวงศ์ว่ามีรูปงามดั่งพระอินทร์ที่อยู่บนสรวงสวรรค์             

ดังค่าวซอที่ว่า 

ฝูงหมู่นายยาม พากันผ่อค้อย  หันองค์หน่อหน้อย  ส าคัญ                                                                                                                                           
มีรูปร่างล้วน เพดอินทร์สวรรค์  เนื้อตัวเลางาม  เหมือนค าหล่อเบ้า                                                

(บัวระวงศ์หงสอ์ ามาตย,์ 2511: 105) 
(ถอดความ: กล่าวถึงเหล่าทหารยามได้เห็นรูปร่างที่งดงามของเจ้าบัวระวงศ์ที่งามราวกับพระอินทร์ มีกายงาม
เหมือนกับน าทองค ามาหล่อรวมไว้) 

 การผสมผสานลักษณะของเจ้าเมืองตามประวัติศาสตร์และเจ้าเมืองแบบนิทานเป็นลักษณะ

เด่นประการหนึ่งของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ซึ่งกวีได้สร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมืองให้มีลักษณะที่

ใกล้เคียงกับเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์และเจ้าเมืองในนิทาน การสร้างผสมผสานลักษณะดังกล่าว

นอกจากจะสะท้อนให้เห็นความสามารถของกวีที่เป็นผู้มีความรอบรู้แล้ว ยังท าให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังค่าว

ซอเกิดจินตนาการเกี่ยวกับตัวละครเจ้าเมือง แม้ว่าวรรณกรรมค่าวซอจะเป็นเรื่องที่มาจากนิทาน          

จักร ๆ วงศ์ ๆ ท าให้เห็นลักษณะของเจ้าเมืองตามแบบนิทานที่ชัดเจน แต่ตัวละครเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอยังได้ผสมผสานลักษณะทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงเจ้าเมืองในสังคมล้านนาเอาไว้
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ด้วย ท าให้ผู้ฟังนึกภาพของเจ้าเมืองตามบริบทสังคมล้านนาในยุคสมัยนั้นได้ด้วย ตัวละครเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอจึงได้รับการหลอมรวมจากมิติทางประวัติศาสตร์และนิทานเข้าไว้ด้วยกันและท าให้

เป็นลักษณะเด่นของเจ้าเมืองในวรรณกรรมประเภทนี้ 

2.ลักษณะเด่นของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่แตกต่างกับวรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืน 

 นอกจากการผสมผสานลักษณะเจ้าเมืองแบบประวัติศาสตร์กับเจ้าเมืองแบบนิทานเข้าไว้ใน

ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอแล้ว เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอยังมีลักษณะที่โดดเด่น

แตกต่างกับเจ้าเมืองในวรรณกรรมต านานและโคลงนิทาน กล่าวคือ ลักษณะที่โดดเด่นของเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอเป็นลักษณะที่กวีได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพ่ือให้เห็นลักษณะเฉพาะของเจ้าเมืองที่ไม่

ปรากฏในวรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืน 

 ลักษณะที่โดดเด่นของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่แตกต่างกับวรรณกรรมล้านนาประเภท

อ่ืน ปรากฏลักษณะที่โดดเด่น 3 ลักษณะ ได้แก่ การร่วมลงแรงท าเกษตรกรรม การเป็นพระโพธิสัตว์ 

การสั่งสอนหลักธรรม และการท าบุญกฐิน 

2.1.การร่วมลงแรงท าเกษตรกรรม 

  การท าเกษตรกรรมเป็นลักษณะเด่นของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่แตกต่างกับ

วรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืน ในวรรณกรรมค่าวซอจะกล่าวถึงหน้าที่ของเจ้าเมืองที่ต้องปฏิบัติในการ

ปกครองบ้านเมืองคือ การท าเกษตรกรรม  

ในประวัติศาสตร์ล้านนาเจ้าเมืองถือว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินมากที่สุด กษัตริย์เป็น

เจ้าของที่ดินทั้งหมดในอาณาจักร ซึ่งเป็นการอ้างสิทธิเพ่ือเรียกร้องผลประโยชน์จากผืนแผ่นดินที่มีอยู่

มากมายในอาณาจักรนั้น ในทางปฏิบัติกษัตริย์ไม่อาจใช้ที่ดินทั้งหมดด้วยพระองค์เอง จึงจัดสรรที่ดิน

ให้แก่สถาบันสงฆ์โดยการกัลปนาที่ดินให้แก่วัด ส่วนขุนนางก็ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการ            

ท าราชการ และกษัตริย์ก็จัดสรรที่ดินส าหรับพระองค์ด้วย จารีตนี้ได้ปฏิบัติสืบมาถึงสมัยราชวงศ์                  

เจ้าเจ็ดตน เจ้าหลวงมี “นาเจ้าหลวง” เป็นที่นาที่บริบูรณ์และมีจ านวนกว้างขวาง ไพร่จะถูกเกณฑ์

แรงงานมาท านาให้เจ้า (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2555: 211 – 212) เจ้าเมืองมีหน้าที่ในการควบคุม                    

การท านาในที่ของตน เพ่ือให้ได้ผลิตที่เต็มที่ ดังเช่น เจ้าเมืองล าปางไปควบคุมการเกี่ยวข้าว ในต านาน

พ้ืนเมืองเชียงใหม่ได้กล่าวถึงพระเจ้ากาวิละไว้ว่า เมื่อพระองค์ได้สร้างเวียงป่าซางแล้ว พระองค์ได้มี
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พระราชอาชญาให้เจ้าเมือง ขุนนาง และไพร่ท าไร่ท านา และควบคุมการท านาของผู้คนในเมืองเพ่ือให้

ได้ผลผลิตที่ดีท าให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์พูนสุขด้วยข้าวน้ าและปัจจัยอ่ืน ๆ ดังปรากฏในต านาน

พ้ืนเมืองเชียงใหมว่่า 

...พระเปนเจ้าค็ปลงอาชญาแก่ท้าวพระญาขุนไพร่ไทกะท าไร่ใส่นาห้ือบัวรมวณด้วยเข้าน้ า

ประจัย ส้างวัดวาอารามห้ือเปนที่สถิตส าราญแก่ชาวเจ้าภิกขุสังฆะมีพระพุทธรูปเจ้าเปน  

เคล้าเปนประธาน กะท าบุญหื้อทานทุกเมื่อ ค็มีแล... 

(ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ผูก 7, 2538: 121) 

นอกจากนี้ยังมีเอกสารบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในดินแดนล้านนากล่าวถึง

หน้าที่ของเจ้าเมืองที่ต้องควบคุมการท านาของไพร่ที่ท านาในที่ดินของเจ้าเมือง ดังบันทึกของ               

คาร์ล บ็อค (Carl Bock) ได้บรรยายถึงหน้าที่ของเจ้าเมืองว่ามีหน้าที่ควบคุมการท านาเอาไว้ว่า 

...ข้าพเจ้าจึงต้องไปหาเจ้าหลวง (เจ้าผู้ครองนครล าปาง) ในระหว่างเดินทางข้าพเจ้า

ผ่านเรือนไม้สักเก่า ๆ รูปร่างแปลก ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเป็นศาลาอีกแห่งหนึ่งที่ลาน

กลางเมือง เมื่อถามข้าราชการบางคนที่อยู่ใกล้ ๆ ว่าเจ้าหลวงอยู่ที่ไหน เขาก็บอก            

ห้วน ๆ ว่าเจ้าหลวงไปคุมการเกี่ยวข้าวอยู่ และไม่มีใครอยู่ที่คุ้มเลย... 

(เสถียร พันธรังสี และอัมพร จุลานนท์, 2505: 199) 

การเกษตรกรรมของเจ้าเมืองในต านานและประวัติศาสตร์ล้านนาแตกต่างกับ                    

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ เนื่องจากเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์ไม่ได้ระบุว่าเจ้าเมืองจะต้องลงมือ           

ท านาด้วยพระองค์เอง แต่มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการท านาของไพร่ที่ท านาในที่ดินของเจ้าเมืองเท่านั้น 

แต่เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจะเป็นผู้ที่ลงมือท านา เมื่อถึงฤดูท านาเจ้าเมืองก็จะท านาร่วมกับ

ประชาชนในเมืองเพ่ือให้บ้านเมืองบริบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร ดังในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอด            

ในตอนที่กล่าวถึงพระญาสิริมติได้แบ่งที่นาให้นางพิมพาและอ้ายร้อยขอดท านา และอ้ายร้อยขอดก็ได้

ท านาเหมือนกับประชาชนทั่วไปในเมือง ดังในค่าวซอว่า 

พิมพาคู่ซ้อน นางบอกตามการ  ว่าพระภูบาล  อาชญาพ่อเจ้า                                                

ว่าห้ือเชษฐา กับทังข้าเจ้า  อดทนเอา  แท้และ                                    

นาปัน่ทีส่าม เค้าขามริมแพะ  นั้นและเพิ่นหื้อ  เราแทน                               
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อดสาไปเยียะ เบิกเผี้ยวไปแถม  เข้าเชื้อสามแคง  บ่ดายและเจ้า                                

หลอนได้เข้าลาย ส่วนพระพ่อเจ้า  บ่เอากับเรา  สักเม็ด 

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 91)  

(ถอดความ: นางรัตนพิมพาได้เข้าไปปรึกษากับพระญาสิริมติผู้เปน็พ่อเกี่ยวกับการท านา เม่ือนางกลับมาจึงได้

บอกกับอ้ายร้อยขอดว่าพระญาสิริมติได้แบ่งที่นาส่วนที่สามอยู่บริเวณต้นมะขามริมป่า (แห้งแล้ง) ให้เราท า 

เราค่อยอดทนท านาร่วมกัน หากว่าเราท านาได้ข้าวเยอะ พระญาสิริมติก็จะไม่ขอแบ่งข้าวจากเราสักเม็ด) 

เฝือแอกพร้อม หาบคอนกับไถ  รีบเดินไป  หานาแห่งเจ้า                                                

คันไปรอดเถิง เยียะตามแบบเบ้า  ดั่งคนเรา   มนุษย์                                                

ร้อยขอดกุมาร หน่อองค์พระพุทธ  เจ้าบ่แกว่นด้วย  ท านา                                    

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 92)  

(ถอดความ: อ้ายร้อยขอดรีบเดินไปยังที่นาของตนพร้อมเฝือ แอก และไถ เมื่อไปถึงก็ท านาเหมือนกับคน

ทั่วไป แต่การท านาของอ้ายร้อยขอดยังไม่ช านาญนัก) 

การท าเกษตรกรรมเป็นหน้าที่ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ การที่เจ้าเมือง             

ลงมาท านาเช่นเดียวกับประชาชนก็เพ่ือแสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตของเจ้าเมืองและประชาชนไม่ได้

แตกต่าง ทั้งเจ้าเมืองและประชาชนต่างท าเกษตรกรรมเพ่ือหล่อเลี้ยงครอบครัวของแต่ละคน 

นอกจากนี้การท าเกษตรกรรมของเจ้าเมืองยังแสดงให้เห็นว่ากวีต้องการสร้างตัวละครเจ้าเมืองให้มี

ความใกล้ชิดกับผู้ฟังโดยการท าให้เจ้าเมืองมีวิถีชีวิตที่เหมือนกับสามัญชนทั่วไปด้วย 

2.2.การเป็นพระโพธิสัตว์ 

  การเป็นพระโพธิสัตว์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะเด่นแตกต่างกับ

วรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืน กล่าวคือ ในวรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืนแม้ว่ามีการระบุว่าเจ้าเมือง

เป็นพระโพธิสัตว์จุติลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เพ่ือปราบทุกข์เข็ญและปกครองบ้านเมืองให้เกิดความ

ร่มเย็นเป็นสุข แต่ในวรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืนมีการระบุลักษณะการเป็นพระโพธิสัตว์ของเจ้า

เมืองด้วยค าเรียกเจ้าเมืองว่าเป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้น เช่นค าว่า พุทธังกูร และโพธิสัตว์ ดังในโคลง

นิทานเรื่องหงส์ผาค าที่ได้กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ และพุทธังกูร ลงมาจุติเป็นเจ้าเมืองปกครองบ้านเมือง

ให้เกิดสันติสุข ดังโคลงนิทานว่า 
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โพธิสัตว์ท่านได้รู้แลว้ยังแม่แก้ว มาดา                                                                                                                 
จิ่งจักขอเซ่ิงตนอินทรา   แจ้วแจ้ว                                                                                                                             
บัดนี้แลขา้ใคร่ไปหา   พระแม่ ค าแล                                                                                                 
ขอพ่อเป็นที่ตุ้ม    หอบอุ้มเอาไป  

(ทวี สวา่งปัญญางกูร, 2529: 7)  
(ถอดความ: เมื่อพระโพธิสัตว์หงส์ผาค าได้ทราบว่าตนนั้นมีแม่รออยู่บนโลกมนุษย์จึงได้บอกพระอินทร์ว่า        
ตนอยากไปหาแม่ และขอพระอินทร์ผู้ช่วยชุบเลี้ยงตนมาได้ช่วยพาไปหาแม่) 

พุทธังกูรได้เพิ่งปราบพืน้ปราบ พารา                                                                                                                 
ดูชุมเป็นไปในรัฐา   ชุด้าน                                                                                                                             
สัตติแห่งราชา    มั่นเที่ยง ดีเอย                                                                                                 
จกจ่ายทานชุมื้อ   ชุอ้ันคืนวนั  

                                 (ทวี สวา่งปัญญางกูร, 2529: 170)  
(ถอดความ: เมื่อพระโพธิสัตว์หงส์ผาค าได้เป็นเจ้าเมืองกาสี ปกครองบ้านเมืองให้เกิดสันติสุข และได้
ท าบุญสุนทานทุกวัน) 

 การกล่าวถึงลักษณะของเจ้าเมืองว่าเป็นพระโพธิสัตว์ในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะ

ที่โดดเด่นแตกต่างกับเจ้าเมืองในโคลงนิทาน เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอนอกจากจะมีการระบุว่า

เจ้าเมืองเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยค าเรียกแล้ว ในวรรณกรรมค่าวซอยังได้กล่าวถึงรายละเอียดการเป็น

พระโพธิสัตว์ของเจ้าเมืองในตั้งแต่การถือก าเนิด และลักษณะของพระโพธิสัตว์ ซึ่งการถือก าเนิดแบบ

พระโพธิสัตว์ตามกฎธรรมดาของพระโพธิสัตว์ 16 ประการ ตามพระสุตตันตปิฎก ซึ่งหนึ่งในกฎของ

พระโพธิสัตว์ คือ เวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดา พระมารดามีปกติทรงศีล คือ 

เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการเสพของมึนเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท     

(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม 10, 2539: 12) ในค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร กวีได้ให้รายละเอียด

เกี่ยวกับการถือก าเนิดของพระโพธิสัตว์ไว้ว่าจะต้องให้ผู้มีศีลทูลของบุตร และร้อนถึงพระอินทร์ ท าให้

พระอินทร์ต้องทูลเชิญพระโพธิสัตว์ซึ่งสถิตส าราญในปราสาทบนสรวงสวรรค์ชั้นดุสิตให้ลงมาจุติเป็น

เจ้าเมือง เพ่ือปกครองบ้านเมืองและช่วยเหลือมนุษย์โลก ดังในค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรที่ว่า 

ด้วยเดชะศีล แห่งเทวีเจ้า  อันพ่ าเพ็งเพียร  บ่ละ                                     

มาสมคะนิง แม่เมืองราชะ  อ้ันผลเผื่อสร้าง  ศีลธรรม                          

ขึ้นขะลาบร้อน หินบัณฑุกัม  แท่นอินทร์องค์  เจ้าตนเอกอ้าง                      
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ศิลาหิน  ท่านแข็งกระดา้ง  อุณหาก าลัง  เยือกร้อน                               

หัตทะองค์อินทร์ หวั่นไหวสะท้อน  บังเกิดด้วย  สันเท                                             

ว่าเหตุใดเด  แผ่นหินกระด้าง   ตาทิพย์ส่อง  ลงมา                                       

ท้าวจิ่งรู ้  ยังความธิษฐา  ผาถะนา   เทวีหน่อเหน้า                                    

ใคร่ได้บุตตา และเดลูกเต้า  ไว้สายสืบแทน  ราชะ                                   

ตนมีฤทธ ี  อานุภาวะ  ควรสืบสร้าง  พารา                              

ท้าวรู้แล้ว  จิ่งเข้าไปหา  ขอราธนา  หน่อพระอยู่เกล้า                   

ว่ากาละควร ลงไปเปนเจ้า  แก่โลกชมพ ู  ลุ่มฟ้า                                          

พ่ าเพ็งสมพาร ไปแถมบช่้า  ห้ือรีบเร็วได้  สัพพัญญ ู

(เจ้าสุวัตร, 2511: 4 – 5)  

(ถอดความ: ด้วยเดชะแห่งการบ าเพ็ญเพียรรักษาศีลของนางจันทเทวีท าให้บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์อันเป็นที่

สถิตของพระอินทร์ร้อนขึ้น พระอินทร์จึงได้ใช้ทิพยจักษุส่องลงมายังโลกมนุษย์จึงทราบว่านางจันทเทวีปรารถ

นาขอบุตรเพื่อสืบราชสมบัติต่อจากพระญาอาทิตย์ เจ้าเมืองพาราณสี พระอินทร์จึงได้เข้าไปอาราธนา             

พระโพธิสัตว์ว่าถึงเวลาที่ต้องลงไปจุติบนโลกมนุษย์เพื่อบ าเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป) 

 นอกจากนี้ลักษณะของพระโพธิสัตว์จะต้องมีลักษณะของมหาบุรุษ ในพระไตรปิฎก

กล่าวถึงมหาบุรุษไว้ว่า ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระจักรพรรดิผู้ทรงธรรม ถ้าเป็นบรรพชิตจะได้เป็น

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ลักษณะส าคัญของมหาบุรุษก็คือการมีพ้ืนฝ่าพระบาทมีเป็นรูปกงจักร 

ดังในค่าวซอเรื่องหงส์หิน เมื่อเจ้าหงส์หินแอบเข้าไปหาธิดาของอนุมายักษ์ เมื่ออนุมาเห็นพ้ืนฝ่าเท้า     

เจ้าหงส์หินเป็นรูปกงจักรก็ทราบว่าเป็นผู้มีบุญจึงก้มลงกราบขอขมาเจ้าหงส์หิน ดังปรากฏในค่าวซอว่า 

หันจักจริง  เหมือนท่านกล่าวไว ้ เล็งผ่อเบื้อง  ปาทา                                                    

หันลายลักษณ ์ ยังกงจักรกา  ในพื้นปาทา  แห่งพระบาทเจ้า                               

รู้ว่าเปน  องค์บุญหน่อเหน้า  ใช่คนเบา   ถ่อยช้า                                

ก็ยอหัตถา  กราบองค์หน่อฟ้า  ว่าขอโทษเสี้ยง  ขมา  

(หงส์หิน, 2511: 52)  

(ถอดความ: เมื่อเจ้าหงส์หินไปถึงบ้านเมืองของอนุมายักษ์และได้แอบเข้าไปในปราสาทของธิดายักษ์คือ             

นางสรีจันทา เมื่ออนุมายักษ์เห็นเจ้าหงส์หินก็เล็งดูเบื้องบาทเห็นเป็นลายรูปกงจักร อนุมายักษ์ก็รู้ว่าเป็น                   

ผู้มีบุญ ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป อนุมายักษ์จึงได้ยกมือขึ้นกราบขอขมาเจ้าหงส์หิน) 
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  การให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะพระโพธิสัตว์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ                       

แสดงให้เห็นความแตกต่างกับเจ้าเมืองในวรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืนที่ไม่มีการระบุรายละเอียดของ              

พระโพธิสัตว์ว่ามีก าเนิดหรือลักษณะที่พิเศษต่างกับบุคคลสามัญอย่างไร มีเพียงค าเรียกว่าเจ้าเมืองว่า

เป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้น ซึ่งการให้รายละเอียดการเป็นพระโพธิสัตว์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ

เกิดขึ้นจากประสบการณ์ทางวรรณศิลป์ของกวีที่ได้อ่านและฟังเรื่องราวจากพระไตรปิฎกมาก่อนจึง

สามารถให้รายละเอียดการเป็นพระโพธิสัตว์ของเจ้าเมืองได้อย่างละเอียดและถูกต้อง ท าให้เจ้าเมือง

ในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะการเป็นพระโพธิสัตว์โดดเด่นไปจากวรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืน 

2.3.การสั่งสอนหลักธรรม   

  การเป็นเจ้าเมืองหรือผู้ปกครองบ้านเมืองจะต้องท าหน้าที่สั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจให้

ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมและค าสอนของเจ้าเมืองเพ่ือให้บ้านเมืองเกิดความสงบ

เรียบร้อย หลักในการสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจของเจ้าเมืองที่ส าคัญคือ หลักธรรมทางพุทธศาสนา            

ซึ่งหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นเครื่องช่วยยืนยันสิทธิธรรมการปกครองของกษัตริย์ ธรรมใน

ความหมายทางพุทธศาสนาหมายถึง การปฏิบัติตนตั้งอยู่ในความดีงาม ให้การอุปถัมภ์บ ารุงและ

เผยแพร่พุทธศาสนาไปสู่ดินแดนอ่ืน ๆ ธรรมที่ถือว่าเป็นของกษัตริย์ คือ ทศพิธราชธรรม ท าให้กษัตริย์

เป็น ธรรมราชา หน้าที่ส าคัญ คือ อุปถัมภ์ศาสนธรรม อุปถัมภ์ศาสนบุคคล และอุปถัมภ์ศาสนวัตถุ 

ธรรมถูกใช้เป็นเครื่องรับรองสิทธิธรรมในการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์ด้วยเช่นกัน (รัตนาพร               

เศรษฐกุล, 2552: 177)   

 การสั่งสอนหลักธรรมให้แก่ผู้อยู่ใต้อ านาจของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมี

ลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกับเจ้าเมืองในวรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืน กล่าวคือ เจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอจะสั่งสอนหลักธรรมทางพุทธศาสนาให้แก่ผู้อยู่ใต้อ านาจโดยแจกแจงละเอียดของ

หลักธรรมไว้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น เมื่อเจ้าเมืองสอนหลักศีล 5 กวีก็จะพรรณนารายละเอียดของศีล

แต่ละข้อว่าหมายถึงอะไร และผู้ได้รับการสั่งสอนควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรเพ่ือให้ถูกต้องตามหลัก

ของศีล ในดังค่าวซอเรื่องนกกระจาบ กล่าวถึงตอนเจ้าสรรพสิทธิขึ้นครองราชย์และได้สั่งสอนผู้อยู่ใต้

อ านาจให้รักษาศีล 5 โดยอธิบายถึงรายละเอียดของศีลแต่ละข้อให้ผู้ฟังเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง ดังปรากฏในค่าวซอที่ว่า  
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ห้ือได้ระวัง  รักษาศีลห้า  ตั้งแต่ปาณา  เที่ยงทัด                                        

อย่าฆ่าสัตว ์ เฆ่ียนตีผูกมัด  จนขาดขว้ า  ชีวัง                                     

อทินนานั้น  บ่ว่าของสัง  อันเจ้าเพิ่นยัง  หวงแหนใฝ่ห้อย                    

เตมบ่เอาหลาย ลักแต่สักหน้อย  ก็ขาดศีลไป  บ่ค้าง                                    

ดวงว่ากาเม อย่าเตรีดม้าง  มีผัวร่วมข้าง  เทียมแยง                                 

อย่าได้เหล้นชู ้ ชอบสู้เฝือแฝง  ศีลเส้นนี้แรง  บาปนักบ่หน้อย                            

ญิงมีผัวหลาย เทียมคิงร่วมห้อย  บ่มีในธรรม  ก่อนนั้น                              

มีแต่คนชาย ใฝ่เอ้ือเฟื้อฟั้น  เอาเมียร่วมข้าง  หลายนาง                       

ธรรมพระกล่าวไว ้ บ่ได้ขัดขวาง  หากเปนช่องทาง  สืบมาดัง่อี้                                           

มุสาวาทา  อย่าสับปะหลี ้  เป็นกัมม์บ่ด ี  บาปรา้ย                                                             

สุราเมรัย  จุ่งได้หลีกย้าย  ห้ือเว้นจากเหล้า  เมาวิน   

(นกกระจาบ, 2511: 88 – 89) 

(ถอดความ: เมื่อเจ้าสรรพสิทธิได้ครองราชสมบัติก็ได้สั่งสอนประชาชนให้รักษาศีลห้าเริ่มตั้งแต่ศีลข้อที่หนึ่ง

คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ศีลข้อสองเว้นจากการลักทรัพย์ ไม่ว่าของอะไรก็ตามที่เจ้าของไม่อนุญาต หาก

ลักขโมยมาเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าขาดศีลข้อนี้ไป ศีลข้อที่สามชื่อว่ากาเม อย่าได้ยุยงให้คู่รักแตกแยกกัน อย่าได้

มีชู้ เพราะศีลข้อนี้มีบาปที่รุนแรง ผู้หญิงที่มีสามีหลายคนไม่ปรากฏอยู่ในค าสอนทางพระพุทธศาสนา แต่ชาย

เท่านั้นที่สามารถมีผู้หญิงหลายคนได้ ข้อนี้เป็นพระธรรมที่ไม่ได้ขัดขวาง แต่หากเป็นช่องทางที่ปฏิบัติสืบ              

กันมา ศีลข้อที่สี่มุสาวาทา อย่าได้พูดโกหกหลอกลวงเพราะจะเป็นบาปกรรม และศีลข้อที่ห้าคือสุราเมรัย          

ให้หลีกเว้นจากการดื่มเหล้าซึ่งท าให้มัวเมาและขาดสติ) 

   นอกจากนี้ในค่าวซอเรื่องชิวหาลิ้นค ายังได้กล่าวถึงการสอนหลักธรรมของเจ้าเมือง                     

ซึ่งเจ้าเมืองได้สอนหลักมงคลสูตรหรือมงคลธรรมให้กับประชาชนชาวเมืองให้รู้จักเลือกคบมิตร โดยได้

ยกกถาธิบายตามบทภาษาบาลีแล้วแจงรายละเอียดของหลักธรรมดังกล่าวเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจ

ชัดเจน หลักมงคลธรรมตามบทกถาบาลีที่เจ้าเมืองยกมาสอนนั้นคือ “อเสวนาจพลาน  ปญฺฑิตานญฺจ

เสวฺนา” หมายถึง ให้เว้นจากการเสวนากับคนพาล และควรเสวนากับบัณฑิต ดังปรากฏในค่าวซอว่า  

อะเสวนา  อย่าคบคนใบ ้  เหมือนอธิบาย  ว่านัน้                                   

บัญฑโิต  นักปราชญ์เจ้าชัน้  เสมอดั่งอั้น  ดวงไฟ                                 
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เสวนะ   เปนที่อาศัย  เราควรดีไป  คบนักปราชญ์เจ้า                    

อันนั้นเหล่าเหย จักพาห้ือเข้า  นิพพานชัย  บ่แคล้ว                                    

(ชิวหาลิน้ค า, 2511: 143) 

(ถอดความ: กล่าวถึงชิวหาลิ้นค าเมื่อได้เป็นเจ้าเมืองโสทราชคหะแล้ว ได้สั่งสอนไพร่ฟ้าประชาชนให้รู้จักคบ

คนโดยอย่าได้คบคนพาล เหมือนได้อธิบายมาแล้ว ส่วนบัณฑิตหรือนักปราชญ์นั้นเป็นเสมือนดวงไฟที่เราควร

คบหา สิ่งนี้คือมงคลที่จะน าเราให้เข้าสู่นิพพานคือหลุดพ้นจากความทุกข์)  

การสั่งสอนหลักธรรมโดยการให้รายละเอียดของหลักธรรมเป็นลักษณะเด่นของ         

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ เนื่องจากวรรณกรรมล้านนาประเภทต านานและโคลงนิทานไม่ปรากฏ

ลักษณะการสั่งสอนหลักธรรมของเจ้าเมืองโดยการแจกแจงรายละเอียดของหลักธรรม วรรณกรรม

ต านานและนิทานจะกล่าวถึงเพียงว่าเจ้าเมืองได้สั่งสอนหลักธรรม เช่น หลักของศีล ดังในโคลงนิทาน

เรื่องหงส์ผาค า กล่าวถึง พระโพธิสัตว์หงส์ผาค าเมื่อได้เป็นเจ้าเมืองกาสีแล้ว ได้สั่งสอนไพร่ฟ้าของตน

ให้กระท าแต่ความดี เว้นจากการกระท าชั่ว ให้รักษาศีล และให้ทานอยู่เป็นนิจ เพ่ือจะได้เป็นกุศล

กรรมน าไปสู่สวรรค์ทั้งหกชั้น และข้ามผ่านวัฏสงสารสู่พระนิพพานเมื่อสิ้นอายุขัย ดังโคลงนิทานว่า 

คลองดีหื้อควรร่ าพิจ  คระนิงเถิง                                                                                                                   
ห้ือหมั่นจ าศีลทานเลิง   ชุผู้                                                                                                                      
บุญนัน้เที่ยงชูเถิง   เมืองเทพ นิพพานเอย                                                                                                             
หกสวรรค์ชั้นฟ้า   เที่ยงได้ไปเถิง   

(ทวี สวา่งปัญญางกูร, 2529: 170) 
(ถอดความ: เมื่อพระโพธิสัตว์หงส์ผาค าได้เป็นเจ้าเมืองกาสี พระองค์ได้ท าบุญสุนทาน และสั่งสอนไพร่ฟ้า

ประชาชนให้กระท าแต่ความดีโดยการรักษาศีลและให้ทาน เพราะกุศลกรรมนั้นจะท าให้ไปถึงยังพระนิพพาน 
และน าไปสู่สวรรค์ทั้งหกชั้น) 

  การให้รายละเอียดของหลักธรรมที่เจ้าเมืองสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจเป็นลักษณะเด่น          

ที่แสดงถึงความรอบรู้และแตกฉานในหลักธรรมพุทธศาสนา เจ้าเมืองสามารถอธิบายรายละเอียดของ

หลักธรรมเพ่ือให้ผู้อยู่ใต้อ านาจได้เข้าใจและปฏิบัติตามคลองธรรมแต่ละหลักได้ถูกต้อง เมื่อผู้ อยู่ใต้

อ านาจปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมก็จะเกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และเป็นกุศลกรรม       

หนุนน าให้หลุดพ้นจากความทุกข์  



  162 

2.4.การท ากฐิน  

ลักษณะเด่นของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซออีกประการหนึ่งคือ การท า

กฐิน ค าว่า กฐิน เป็นค าภาษาบาลี แปลว่าไม้สะดึง คือไม้แบบส าหรับขึงจีวรที่พระภิกษุในสมัย

พุทธกาลใช้ส าหรับกะตัดเย็บและย้อมจีวร (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 1, 2542: 15) 

การท ากฐินหรือประเพณีทอดกฐินนั้นกระท าในช่วงปลายฤดูฝนคือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ า ถึงวันเพ็ญเดือน 

12 เป็นท าเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์ท่ีจะรับไตรจีวรใหม่เพ่ือเปลี่ยนของเดิม (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย 

ภาคเหนือ เล่ม 1, 2542: 8)  

ประเพณีทอดกฐินเป็นประเพณีที่ส าคัญทางพุทธศาสนาอย่างหนึ่งของ          

ชาวไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เท่าที่มีหลักฐานทราบได้ว่ามีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย

เป็นราชธานี ดังมีปรากฏในศิลาจารึกหลักท่ี 1 ของพ่อขุนรามค าแหงมหาราชที่กล่าวถึงการท าบุญกฐิน 

ไว้ว่า “เมื่อออกพรรษากรานกฐินเดือนณื่งจึ่งแล้ว เมื่อกรานกฐินมีพนมเบี้ย มีพนมหมาก มีพนมดอกไม้ 

มีหมอนนั่ง หมอนโนน บริพารกฐินโอยทานแล่ปีแล้ญิบล้านไปสูดญัติกฐินเถิงอรัญญิกพู้น” (สารานุกรม

วัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 1, 2542: 15 – 16) 

การท ากฐินเป็นลักษณะเด่นของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ในต านาน

พ้ืนเมืองเชียงใหม่และโคลงนิทานล้านนาไม่ได้ระบุว่าการท ากฐินเป็นหน้าที่ของเจ้าเมือง แต่ใน

วรรณกรรมค่าวซอจะกล่าวว่าเจ้าเมืองเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติศาสนพิธีและ

ร่วมกับประชาชนชาวเมืองสืบสานพุทธประเพณีคือ ประเพณีทอดกฐิน ดังปรากฏในค่าวซอเรื่อง            

อ้ายร้อยขอดที่กล่าวถึงพระญาสิริมติทรงมีพระราชบัญชาให้เสนาได้ป่าวประกาศเชิญชาวเมืองท าบุญ

ทอดกฐินร่วมกับเจ้าเมือง ดังในค่าวซอว่า 

ส่วนจอมภูม ี กษัตริย์ท่านทา้ว  ว่าการด่วนห้าว  เร็วพลัน                                                

เราจิ่งเรียกร้อง ห้ือรู้ทั่วกัน  เราจักท าทาน  กฐินใหญ่กว้าง                     

แล้วหื้อฝูงส ู ช่วยกันแต่งสร้าง  ดาครอบครัวทาน  พร่ าพร้อม                                  

แล้วหื้อเสนา คนหนึ่งเอาฆ้อง  ตีไปป่าวห้อง  ประชา                                    

ห้ือได้รู้พร้อม อัฐทิศา   ห้ือเขาเข้ามา  ประชุมพร้อมเสี้ยง 

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 46 – 47)  
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(ถอดความ: พระญาสิริมติทรงมีพระราชบัญชาให้จัดงานกฐิน โดยให้เสนาช่วยกันตระเตรียมเครื่องครัว

ส าหรับทานให้พร้อม และให้เสนาคนหนึ่งตีฆ้องเพื่อป่าวประกาศให้ประชาชนทั่วทัง้แปดทศิได้รับรู้ในงานกฐิน

คร้ังนี้ด้วย) 

 

ลักษณะเด่นของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของกวี          

ในการผสมผสานลักษณะของเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์และเจ้าเมืองในนิทานได้อย่างกลมกลืน ทั้งนี้

เนื่องจากผู้แต่งหรือผู้ขับค่าวซอและผู้อ่านหรือฟังค่าวซอมีประสบการณ์ร่วมกัน กล่าวคือ กวีที่ต้องการ

สร้างสรรค์ลักษณะเจ้าเมืองให้ใกล้เคียงกับเจ้าเมืองในบริบทสังคมล้านนา เพ่ือให้ตัวละครเจ้าเมืองเป็น

ตัวละครที่ผู้อ่านหรือผู้ฟังรับรู้หรือเกิดจินตภาพได้ชัดเจนว่ามีลักษณะเหมือนจริงกับเจ้าเมืองในสังคม

ล้านนา แต่ถึงกระนั้นกวีก็ไม่ได้ละเลยขนบของนิทานเพ่ือให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังรู้สึกสนุกสนานและเกิด

จินตนาการกับสิ่งเหนือธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่มีรูปงาม ตัวละครอัปลักษณ์ ยักษ์ ผีดิบ 

สรรพสัตว์ที่พูดหรือเหาะได้ และของวิเศษต่าง ๆ รวมไปถึงการเหาะเหินเดินอากาศ ดังนั้นกวีจึงได้

ผสมผสานลักษณะของตัวละครเจ้าเมืองในนิทานเข้าไว้ในวรรณกรรมค่าวซอ โดยให้ตัวละครเจ้าเมือง

ในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะของการเป็นผู้มีของวิเศษและอ านาจวิเศษ และให้เจ้าเมืองนั้นเป็น          

ตัวละครเอกที่มีรูปร่างงดงามด้วย การผสมผสานทั้งลักษณะเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์และเจ้าเมืองใน

นิทานท าให้ตัวละครเจ้าเมืองเป็นตัวละครที่มีความใกล้ชิดผู้อ่านหรือผู้ฟัง เมื่อผู้อ่านหรือผู้ฟังได้อ่าน

หรือฟังแล้วเกิดความรู้สึกว่ามีความสมจริงของตัวละครเจ้าเมือง แต่เจ้าเมืองก็เป็นเจ้าเมืองที่ไม่มีจริง

เพราะเบ้าหลอมของนิทานที่เป็นเครื่องก าหนดเอาไว้ 

นอกจากนี้ลักษณะเด่นที่ท าให้ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอแตกต่างกับ     

เจ้าเมืองในวรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืนคือการร่วมลงแรงท าเกษตรกรรม การเป็นพระโพธิสัตว์     

การสั่งสอนหลักธรรม และการท ากฐินของเจ้าเมือง ซึ่งในวรรณกรรมค่าวซอจะกล่าวว่าเจ้าเมือง         

ท าเกษตรกรรมคือ การลงแรงท านาร่วมกับประชาชนชาวเมือง ลักษณะเด่นนี้แสดงให้เห็นถึงความ

ใกล้ชิดระหว่างว่าเจ้าเมืองกับประชาชนซึ่งมีวิถีชีวิตใกล้เคียงกัน ลักษณะเด่นประการต่อมาคือการเป็น

พระโพธิสัตว์ ในวรรณกรรมค่าวซอกวีจะให้รายละเอียดของลักษณะพระโพธิสัตว์ ได้แก่ การถือก าเนิด

แบบพระโพธิสัตว์ และการมีลักษณะของมหาบุรุษ ซึ่งการให้รายละเอียดของพระโพธิสัตว์ดังกล่าวไม่

ปรากฏในวรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืน ส่วนการสั่งสอนหลักธรรมของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ

ก็มีลักษณะที่แตกต่างกับเจ้าเมืองในวรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืน ในวรรณกรรมค่าวซอจะมีการ ให้
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รายละเอียดเกี่ยวกับหลักธรรมที่เจ้าเมืองสั่งสอนให้แก่ผู้อยู่ใต้อ านาจ เพ่ือให้ผู้อยู่ใต้อ านาจได้เข้าใจใน

หลักธรรมและปฏิบัติตามหลักธรรมนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง และนอกจากนี้การท ากฐินของเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอยังสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีความเชื่อเรื่องบุญตามคติพุทธศาสนา     

การท ากฐินเป็นการท าบุญของชาวบ้าน การระบุว่าเจ้าเมืองท ากฐินร่วมกับชาวบ้านเป็นเสมือน       

การบันทึกวิถีชีวิตของคนในสังคมด้วย 

ลักษณะเด่นของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่แตกต่างกับวรรณกรรมล้านนา

ประเภทอ่ืนสะท้อนให้เห็นว่าวรรณกรรมค่าวซอเป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้าน กวีได้สร้างสรรค์ลักษณะของ

ตัวละครเจ้าเมืองที่นอกจากจะมีลักษณะที่พิเศษกว่าสามัญชนทั่วไปแล้ว แต่ก็ยังมีบางลักษณะของ          

เจ้าเมืองที่มีวิถีชีวิตที่คล้ายกับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่านและผู้ฟังซึ่งเป็นชาวบ้านได้เกิด                   

จินตภาพถึงเจ้าเมืองว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชน นอกจากนี้ยังได้สะท้อนให้เห็นว่าวรรณกรรมค่าว

ซอเป็นเรื่องราวที่มาจากชาดกในพุทธศาสนา โดยการให้รายละเอียดของพระโพธิสัตว์เพ่ือบ่งบอกว่า

เจ้าเมืองเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากพระพุทธเจ้าและจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ซึ่งมี

ลักษณะที่พิเศษมาตั้งแต่ก าเนิด รวมทั้งมีลักษณะของมหาบุรุษแตกต่างกับมนุษย์ทั่วไป อีกทั้งเจ้าเมือง

ยังเป็นผู้สั่งสอนหลักธรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้อยู่ใต้อ านาจโดยการแจกแจงรายละเอียดของหลักธรรม         

ซึ่งการให้รายละเอียดของหลักธรรมแสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมค่าวซอนั้นเป็นวรรณกรรมที่ได้รับ

อิทธิพลมาค่าวธรรมซึ่งเป็นชาดกที่พระสงฆ์ใช้เทศนาในวัดเพ่ือสั่งสอนหลักธรรมให้แก่ชาวบ้าน             

การสั่งสอนหลักธรรมของพระสงฆ์จึงต้องแจกแจงรายละเอียดเพ่ือให้ชาวบ้านเข้าใจหลักธรรม              

ส่วนวรรณกรรมค่าวซอเป็นวรรณกรรมพ้ืนบ้านที่รับอิทธิพลมาจากค่าวธรรม ค่าวซอใช้อ่านและเล่าให้

ชาวบ้านทั่วไปฟัง กวีจึงได้ให้ตัวละครเจ้าเมืองท าหน้าที่เป็นผู้สั่งสอนหลักธรรมแทนพระสงฆ์ และเป็น

ผู้น าในการสั่งสอนธรรมะให้กับประชาชน 

เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอพบว่า ตัวละครเจ้าเมือง

ในวรรณกรรมค่าวซอส่วนใหญ่มีลักษณะใกล้เคียงกับเจ้าเมืองในนิทานชาดก เนื่องจากว่าค่าวซอมี              

ที่มาจากค่าวธรรม ซึ่งค่าวธรรมเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์หรือชาดกนอกนิบาตในพุทธศาสนา      

การสร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอกวีจึงเน้นให้มีลักษณะตามแบบเจ้าเมืองในชาดก 

เช่น การเป็นผู้มีบุญ การเป็นพระโพธิสัตว์ การเป็นผู้มีรูปงาม การมีสติปัญญาและความรู้ รวมทั้ง           

การเป็นผู้มีจริยธรรม แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจะเน้นให้มี

ลักษณะตามแบบเจ้าเมืองในชาดก แต่กวีก็ได้สร้างสรรค์ให้ตัวละครเจ้าเมืองมีลักษณะที่เพ่ิมเติมไปจาก
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เจ้าเมืองในชาดก โดยมีสังคมล้านนา และนิทานพ้ืนบ้านเป็นปัจจัยในการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ของ

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ จึงท าให้ภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอโดดเด่นและ

น่าสนใจแตกต่างกับวรรณกรรมประเภทอื่น 
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บทที่ 4  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 

 

วรรณกรรมค่าวซอเป็นวรรณกรรมล้านนาที่สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์                     

ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนเป็นผู้ครองเมืองเชียงใหม่ เนื้อหาในวรรณกรรมค่าวซอเป็นเรื่องราว

ของพระโพธิสัตว์คล้ายกับเรื่องราวของนิทานชาดกที่ปรากฏในค่าวธรรม ตัวละครเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอมีภาพลักษณ์ที่หลากหลายสามารถจ าแนกได้ 9 ภาพลักษณ์ ได้แก่ ภาพลักษณ์                    

การเป็นผู้ปกครองเมือง ภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์ ภาพลักษณ์เจ้าเมืองล้านนา ภาพลักษณ์ผู้มีบุญ 

ภาพลักษณ์ผู้มีของวิเศษและอ านาจวิเศษ ภาพลักษณ์ผู้สติปัญญาและความรู้ ภาพลักษณ์ผู้มีจริยธรรม 

ภาพลักษณ์ผู้มีทรัพย์ และภาพลักษณ์ผู้มีรูปงาม ทั้งนี้ภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอนั้น 

กวีได้สร้างสรรค์ขึ้นให้มีความแตกต่างไปจากเจ้าเมืองทั่วไป 

ภาพลักษณ์ต่าง ๆ ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาจาก                  

กรอบความคิดที่หลากหลาย ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรม    

ค่าวซอเกิดขึ้นจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของนิทานชาดก ปัจจัยที่มาจาก

แนวคิดของนิทานมหัศจรรย์ และปัจจัยที่มาจากแนวคิดของสังคมล้านนา  

1. ปัจจัยท่ีมาจากแนวคิดของวรรณกรรมชาดก 
ชาดก หมายถึง เรื่องพระพุทธเจ้าที่มีมาในชาติก่อน ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 375) 

ชาดก เป็นส่วนหนึ่งของพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ในล าดับที่  10 และเป็นส่วนหนึ่งของ 

นวังคสัตถุศาสน์ ได้แก่ สูตร เคยยะ ไวยากรณ์ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม และ           

เวทัลละ ซึ่งเป็นค าสอนของพระพุทธเจ้ามีองค์ 9 (นิยะดา เหล่าสุนทร, 2538: 17) เรื่องชาดกเป็น

นิทานซึ่งรวบรวมมาจากที่ต่าง ๆ ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ ฉะนั้นจะเหมาเอาว่าเป็น

พุทธวัจนะล้วน ๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงบรรยายไว้ด้วยพระองค์เองก็ไม่อาจจะกล่าวได้เช่นนั้น ถ้าจะ

เรียกว่าเป็นชุมนุมนิทานโบราณท่ีน ามาใช้เพ่ือบรรยายหลักธรรมในแง่ต่าง ๆ ประกอบด้วยการบ าเพ็ญ

บารมี 10 ประการก็ได้ (ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา , 2543: 30) ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ ฟังพระธรรมเทศนาจาก                    

พระพุทธองค์เข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้โดยมากสาวกหรือพุทธบริษัททูลถามปัญหาข้อสงสัย แทนที่
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พระพุทธเจ้าจะทรงตอบปัญหานั้นโดยตรง ก็ทรงเล่านิทานเปรียบเทียบเพ่ือแก้ปัญหาเหล่านั้น             

(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2548: 28)  

นิยะดา เหล่าสุนทร (2538: 18 – 19) ได้กล่าวถึงที่มาของชาดกว่า ส่วนใหญ่ได้มาจาก

นิทานชาวบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องมุขปาฐะที่ เล่าสู่กันฟังมาช้านานก่อนสมัยพุทธกาล นิทานเหล่านี้

เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่ล้ าค่าที่ทุกคนจะแสวงหาผลประโยชน์ได้โดยไม่จ ากัดและหมดสิ้น และได้

แพร่กระจายไปยังดินแดนต่าง ๆ เช่น กรีก เปอร์เซีย ซึ่งผลท าให้นิทานเหล่านี้มิได้จ ากัดว่าต้องเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมของชาวอินเดียเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากนิทานอิสปเรื่องหมาจิ้งจอกกับนกกระสา 

ซึ่งคล้ายกับ กันทคลกชาดก เรื่องห่านที่ไข่เป็นทอง คล้ายกับสุวัณณหงสชาดก นิทานอาหรับราตรี 

เรื่องนกแก้วที่ซื่อสัตย์ คล้ายกับราธชาดก นิทานกริมม์ เรื่องโต๊ะวิเศษที่เนรมิตอาหารได้ คล้ายกับ         

ทธิวาหนชาดก การดัดดัดแปลงนิทานชาวบ้านเหล่านี้ ให้กลายเป็นชาดกอาศัยกรรมวิธีที่ ไม่

สลับซับซ้อนนัก เพียงแต่แทรกทรรศนคติเรื่องพระโพธิสัตว์ และการเวียนว่ายตายเกิดแห่งสังสารวัฏ

อันสืบเนื่องมาจากกรรม นอกจากนี้ชาดกบางเรื่องยังมีที่มาจากเรื่องในพระสูตรและพระวินัย                      

โดยดัดแปลงพระสูตรและพระวินัยให้เป็นไปในท านองเดียวกับนิทานชาวบ้าน คือ การระบุว่าเป็น

เรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีต 

ชาดกในพระไตรปิฎกมีจ านวนทั้งหมด 547 เรื่อง เป็นคาถาล้วน ๆ และแบ่งเป็น 22 

นิบาต การจัดหมวดหมู่หรือนิบาตนั้นก าหนดตามจ านวนคาถาในเรื่องเป็นส าคัญ เช่น ชาดกที่มีคาถา 

1 คาถา ก็จัดอยู่ใน เอกนิบาต ที่มี 2 คาถาก็รวมอยู่ใน ทุกนิบาต (นิยะดา เหล่าสุนทร , 2538: 21)             

ถ้ามีคาถาเกิน 80 คาถา เรียกว่า มหานิบาต การที่นิบาตชาดก หรือชาดกในพระไตรปิฎกมีแต่ตัวคาถา

ล้วน ๆ ไม่มีเนื้อหารายละเอียด แสดงว่าเรื่องคงจะหายไป ท าให้ในเวลาต่อมาพระพุทธโฆสะหรือ              

พระพุทธโฆษาจารย์ได้แต่งเรื่องราวและเพ่ิมเติมรายละเอียดให้สมบูรณ์ โดยการเพ่ิมเติมการปรารภ

เรื่อง รายละเอียดของนิทาน และการกลับชาติ เรื่องราวนี้เรียกว่า อรรถกถาชาดก หรือ ชาตกัฎฐกถา           

(รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2548: 29) 

อรรถกถาชาดก นอกจากจะเป็นวรรณคดีทางศาสนาที่มีบทบาทส าคัญในการสั่งสอน

ศีลธรรมแก่พุทธศาสนิกชน และเป็นเครื่องบันดาลใจให้ศิลปินได้ผลิตผลงานด้านพุทธศิลป์ซึ่งเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมมาทุกยุคทุกสมัยแล้ว ความส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือเป็นต้นแบบให้พระภิกษุใน
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ดินแดนทางเหนือของประเทศไทยได้รจนาชาดกอีกประเภทหนึ่งในท านองที่คล้ายกัน มีชื่อว่า ปัญญาส

ชาดก ซึ่งเป็นชาดกนอกนิบาต (นิยะดา เหล่าสุนทร, 2538: 24 – 25) 

1.1.ลักษณะของชาดกในล้านนา 
ความสัมพันธ์ของชาดกกับล้านนาเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนาฝ่าย

หีนยานได้เผยแผ่เข้ามายังดินดินล้านนาครั้งแรกในสมัยของพระนางจามเทวี ประมาณปี  พ.ศ. 1204 

ดังปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์ (2517: 90) กล่าวถึงพระนางจามเทวีได้เดินทางมาจากเมืองละโว้ 

พร้อมกับน าพระมหาเถระทรงไตรปิฎก 500 องค์ มาอยู่ในเมืองหริภุญชัย และพระนางจามเทวีทรง

เป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์พระพุทธศาสนาในเมืองหริภุญชัย ต่อมาเมื่อพญามังรายยึดเมืองหริภุญชัยได้

ในปี พ.ศ. 1839 ก็ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเรื่อยมา ในรัชสมัยพระญากือนาปรากฏในชินกาล             

มาลีปกรณ์ กล่าวว่าพระญากือนาทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงมีพระประสงค์จะให้พระภิกษุ

อรัญวาสีมาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ ทรงมีพระประสงค์พระภิกษุผู้สามารถท าสังฆกรรมได้ทั้งหมดในเมือง

เชียงใหม่ จึงส่งอ ามาตย์ไปอาราธนาพระสุมนเถระที่อยู่ในเมืองสุโขทัยให้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

เมืองเชียงใหม่ พระสุมนเถระได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายรามัญวงศ์หรือลังกาวงศ์เก่า 

พร้อมกับน าพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในเมืองเชียงใหม่  ประมาณปี  พ .ศ.  1913                     

(ชินกาลมาลีปกรณ์, 2517: 105 – 107) ต่อมาในรัชสมัยพระญาสามฝั่งแกน ประมาณปี พ.ศ. 1974 

พระมหาธรรมคัมภีร์เถระได้น าพระพุทธศาสนาฝ่ายลังกาวงศ์ใหม่จากลังกามาเผยแผ่ในเมืองเชียงใหม่ 

(นิกายป่าแดง) พุทธศาสนาในล้านนาเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง กระทั่งในสมัยพระเจ้าติโลกราช ปี พ.ศ. 

2020 ได้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่  8 ของโลกขึ้น ณ วัดมหาโพธาราม (เจ็ดยอด) ท าให้

พระสงฆ์ล้านนามีความรู้ความช านาญในพระไตรปิฎกและภาษาบาลีจนสามารถรจนาวรรณกรรม         

พุทธศาสนาที่ส าคัญหลายเรื่อง นับตั้งแต่รัชสมัยพระญาสามฝั่งแกนเรื่อยมาจนถึงรัชสมัยพระเมืองแก้ว 

ล้านนามีพระสงฆ์ที่เป็นปราชญ์ส าคัญหลายรูป อาทิ พระโพธิรังสี ผู้แต่งสิหิงคนิทาน และจามเทวีวงศ์                   

พระรัตนปัญญาเถระ ผู้แต่งชินกาลมาลีปกรณ์ พระสิริมังคลาจารย์ ผู้แต่ง จักรวาลทีปนี มังคลัตทีปนี 

เวสสันตรทีปนี พระญาณวิลาสเถระ แต่งเรื่อง สังขยาปกาสก เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมั ย

พระเมืองแก้ว ประมาณปี พ.ศ. 2039 – 2069 ถือเป็นยุคทองของวรรณกรรมพระพุทธศาสนา           

ในล้านนา 
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วรรณกรรมชาดกเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา เนื่องจาก

วรรณกรรมพุทธศาสนาที่ปรากฏในล้านนาสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ วรรณกรรมบาลี 

และวรรณกรรมชาดก วรรณกรรมบาลีเป็นวรรณกรรมที่นักปราชญ์ล้านนาเรียบเรียงขึ้นเป็นภาษาบาลี 

ซึ่งภาษาบาลีในวรรณกรรมเหล่านั้นเป็นภาษาบาลีที่มีพ้ืนฐานมาจากลังกา ซึ่งอาจมีบางส่วนที่ต่างไป

จากภาษาบาลีตามมาตรฐานของไทยในปัจจุบัน แต่ก็เป็นภาษาที่ไพเราะและแสดงถึงภูมิความรู้ของผู้

รจนาเหล่านั้ น  (อุดม รุ่งเรืองศรี , 2546: 187) วรรณกรรมบาลีในล้านนา เช่น จามเทวีวงศ์                   

สิหิงคนิทาน สารัตถสังคหะ รัตนพิมพวงศ์ วิสุทธิมัคคทีปนี ชินกาลมาลีปกรณ์ และจักกวาลทีปนี                    

ส่วนวรรณกรรมชาดกเป็นวรรณกรรมที่ผู้แต่งแต่งขึ้นเพ่ือถวายในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอานิสงส์               

อย่างยิ่งส าหรับผู้สร้างคัมภีร์จึงท าให้มีผู้สร้างและเขียนคัมภีร์ต่าง ๆ ไว้เป็นจ านวนมาก (อุดม                     

รุ่งเรืองศรี , 2546: 195 – 196) ตัวอย่างวรรณกรรมชาดก เช่น มหาชาติชาดก ทศชาติชาดก                   

และชาดกทั่วไป  

วรรณกรรมชาดกท่ีแพร่หลายในล้านนาคือ วรรณกรรมชาดกนอกนิบาต ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่นักปราชญ์โบราณแต่งขึ้น เรื่องที่น ามาเป็นต้นเค้านั้นอาจมาจากนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานที่ได้รับฟัง

สืบ ๆ กันมา หรืออาจเป็นเรื่องที่ผู้รจนาได้คิดขึ้นมาเอง ทั้งนี้อุดม รุ่งเรืองศรี (2546: 220 – 221)             

ได้ศึกษาชาดกนอกนิบาตของล้านนาพบว่ามีวิธีการแต่ง 4 แบบ คือ  

1.แต่งด้วยภาษาบาลี ชาดกมีไม่มากนัก ดังพบในชุดปัญญาสชาดกจ านวนหนึ่ง 

2.แต่งแบบนิสสัย หรือ การแปลยกศัพท์ คือการแต่งแบบยกศัพท์ภาษาบาลีมาตั้งค า

หนึ่งแล้วแปลเป็นภาษาล้านนาสลับกันไปจนจบใจความ ดังพบในปัญญาสชาดก ฉบับวัดสูงเม่น             

อ.สูงเม่น จ.แพร่  

3.แต่งแบบส านวนเทศน์ ใช้ฉันทลักษณ์ประเภทร่ายยาว การแต่งแบบนี้จะเริ่มด้วย

การยกคาถา หรือ จุณณียบทภาษาบาลีมาตั้งแล้วใช้ภาษาล้านนาด าเนินความต่อไป โดยแบ่งเป็นวรรค

ละ 7 – 13 ค า ค าสุดท้ายของวรรคจะส่งสัมผัสไปยังค าที่ 3 – 7 ของวรรคถัดไป ในตอนท้ายของความ

แต่ละช่วงจะจบด้วยค าลงท้าย เช่น แล แลนา พบว่าชาดกที่แต่งแบบนี้จะมีการใช้โวหารพรรณนา

ค่อนข้างยาว เช่น ในเวสสันตรชาดก 
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4.แต่งแบบร้อยแก้ว การแต่งชาดกแบบนี้จะคล้ายกับการแต่งแบบส านวนเทศน์ 

เพียงแต่ภาษาล้านนาที่บรรยายในการด าเนินเรื่องไม่จ าเป็นต้องส่งสัมผัสเท่านั้น ชาดกนอกนิบาตใน

ล้านนาส่วนใหญ่มักแต่งในลักษณะนี้ 

การแต่งชาดกนอกนิบาตแบบร้อยแก้วส่งผลต่อการแต่งค่าวธรรม กล่าวคือ การแต่ง

ค่าวธรรมเหมือนกับการแต่งชาดกนอกนิบาต คือ มีการตั้งบทคาถาบาลีแล้วขยายความเนื้อเรื่องด้วย

ลีลาเทศน์แบบร้อยแก้ว บางครั้งเนื้อความในเรื่องก็มีค าคล้องจองสัมผัสกันเหมือนกับร่ายยาวด้วย         

ดังตัวอย่างค่าวธรรมเรื่องวัณณพราหมณ์ ผูกที่ 1 ว่า  

นโม ตสสตฺถุ หาหา ตาตาปิย  โหนตุ อิท  สาวฺตถิย  เชตวฺณเณ วิหรนฺโต วราชฺสาลา 
ภิกฺขุน  อารภ พ กเถสิ สาธโว ฟังดูราโสชนสัปปุริสสทั้งหลาย จุ่งจักตั้งโสตาประสาทฟังยังรสธรรม
เทศนาอันนี้ ดั่งจักเทศนาไปภายหน้านี้เทอะ สตฺถา อันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแห่งเราเมื่อยัง
ทรมานไป่สรเด็จเข้าสู่นิพพานเทื่อ ยังสถิตส าราญในป่าเชตวันอาราม วันนั้นพระก็ปรารภเซิ่ง
นางปฏาจาราห้ือเป็นเหตุแก่ธรรมเทศนาญาณแห่งตนแก้วแล้ว พระตนแก้วจิ่งเทศนาเป็นบาทต้น
นั้นว่า หาหา ตาตปิย  โหนฺติ อิติ ดั่งนี้ เอกัสมึงกิร สมเย ภฺขุ ชิยาสติ ปิติสุ ธมฺมสภ ภาย กถ สมพุทเธสุ 
อาวุโส ปฏาจารา ภิกขุณี อาธิปฺปโยคโสกปฺโป มาตาปิตา สามิกา กิรมตฺถ ภควนฺต  สนฺติเก 
อาคนฺตวา ภควโต ธมฺม  สุตฺสา โสนุทฺธ ธมฺมนิเสส ปุณาติ เอกสฺมึ สมเย ยังมีในกาลคาบหนึ่งวันนั้น
เจ้าภิกษุทั้งหลายก็มาพร้อมกันในโรงธรรมสภาศาลา แล้วก็บังเกิดยังกถา ค าจาถ้อยค าเซ่ิงกันไปมา
ว่า อาวุโส โกราเจ้าทั้งหลาย สา ส่วนนางภิกขุณีตนชื่อปฏาจารานี้มีความโศกทุกข์มากนักหนาด้วย
ปิยวิปโยค อันได้พลัดพรากจากพ่อแม่แลลูกผัวแห่งตนด้วยอันวินาศฉิบหายเสีย เป็นทุกข์ถนัดใจ 
ยิ่งนักอันปราศจากสติ หาเครื่องบริโภคติดตนบ่ได้ฉันนั้น ก็เข้าไปสู่ส านักแห่งพระพุทธเจ้าแล้วสดับ
รับฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรเทาเสียยังวิปโยคโศกทุกข์อันนั้นก็ได้ถึงธรรมวิเศษ          
ได้พ้นถึงกิเลสธรรมทั้งมวลแล้วก็อยู่ด้วยสุขสวัสดีบ่มีความโศกทุกข์สักอันแล... 

(พรพรรณ ธาดากิตติสาร, 2531: 197) 

ค่าวธรรมเป็นส านวนเทศน์ที่พระใช้เทศน์ให้ชาวบ้านฟังในวัด เนื้อเรื่องในค่าวธรรม

จึงเป็นเรื่องราวที่มาจากชาดกนอกนิบาต คือ เป็นเรื่องราวที่น าเสนอการบ าเพ็ญบารมีของ

พระพุทธเจ้าเมืองเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ชาดกนอกนิบาตที่มีบทบาทส าคัญในล้านนา

และเป็นต้นเค้าของค่าวธรรม คือ ปัญญาสชาดก สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงอธิบายถึง

เรื่องปัญญาสชาดกว่า  

…เป็นประชุมนิทานเก่าแก่ที่เล่ากันในเมืองไทยแต่โบราณ 50 เรื่อง พระสงฆ์ชาว
เชียงใหม่รวบรวมแต่งเป็นชาดกไว้ในภาษามคธ เมื่อพระพุทธศักราชประมาณราว
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ในระหว่าง 2000 จน 2200 ปี อันเป็นสมัยเมื่อพระสงฆ์ชาวประเทศนี้พากันไป
เล่าเรียนมาแต่ลังกาทวีป มีการรู้ภาษามคธแตกฉาน เอาแบบอย่างของพระภิกษุ
สงฆ์ในลังกาทวีป มาแต่งหนังสือเป็นภาษามคธขึ้นในบ้านเมืองของตน... 

(ปัญญาสชาดก, 2554: ค าอธิบาย)  

นิยะดา เหล่าสุนทร (2538: 37 – 40) ได้เสนอหลักฐานเกี่ยวกับสมัยที่แต่งปัญญาส

ชาดกว่า น่าจะแต่งก่อนปี พ.ศ. 1808 โดยอาศัยหลักฐานในศิลาจารึกหลักหนึ่งของพม่าที่กล่าวถึง   

พระเจ้าสุภมิตต ใน สุภมิตตชาดก และไม่น่าจะเป็นไปตามทรรศะเดิมที่ว่าผู้แต่งเป็ น (ภิกษุ )                        

ชาวเชียงใหม่ เพราะปี  พ.ศ. 1808 เมืองเชียงใหม่ยังไม่ได้สร้าง ศูนย์กลางความรุ่งเรืองของ

พระพุทธศาสนาน่าจะอยู่ที่หริภุญชัย จึงสันนิษฐานว่าผู้แต่งปัญญาสชาดกอาจจะเป็นชาวหริภุญชัย  

แม้ว่ายังไม่สามารถระบุถึงอายุปีที่แต่งและผู้แต่งปัญญาสชาดกที่แน่ชัดได้ แต่อย่างไรก็ตามความนิยม

ปัญญาสชาดกยังคงแพร่หลายในล้านนา โดยเฉพาะใน รัชสมัยพระเจ้าพิลกปนัดดาธิราช                  

(พระเมืองแก้ว) ประมาณปี พ.ศ. 2039 – 2069 ล้านนาถือเป็นยุคทองของวรรณกรรมพุทธศาสนา 

พระเมืองแก้วทรงส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาภาษาบาลีและพระไตรปิฎก ท าให้พระสงฆ์มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในภาษาบาลีและพระไตรปิฎกจนสามารถเขียนวรรณกรรมพุทธศาสนาที่ส าคัญหลายเรื่อง 

และผลงานวรรณกรรมพุทธศาสนาของพระสงฆ์ล้านนามีชื่อเสียงแพร่หลายไปสู่อาณาจักรใกล้เคียง 

เช่น ล้านช้าง พม่า (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2557: 75) และวรรณกรรมชาดกที่ได้รับความนิยมในล้านนา

สมัยนั้นก็คื อปัญญาสชาดก ซึ่ งพระรัตนปัญญาเถระ  ผู้แต่ งชินกาลมาลีปกรณ์ ได้ปริวรรต                                

สมุททโฆสชาดกเป็นภาษาล้านนา นอกจากนี้ปัญญาสชาดกยังเป็นต้นเค้าของวรรณกรรมล้านนา             

อีกหลายเรื่อง และค่าวธรรมก็เป็นวรรณกรรมล้านนาประเภทหนึ่งที่มีต้นเค้ามาจากปัญญาสชาดก 

จากการศึกษาเนื้อหาในวรรณกรรมค่าวซอพบว่า วรรณกรรมค่าวซอเป็นเรื่องราว

ของพระโพธิสัตว์ หรือมีที่มาจากชาดกนอกนิบาต เนื้อเรื่องในค่าวซอเป็นเรื่องที่น ามาจากค่าวธรรม   

ดังในเอกสารที่ผู้วิจัยใช้ศึกษานั้นค่าวซอบางเรื่องจะบอกไว้ที่ปกหนังสือค่าวซอว่าเป็น  “เรื่องธรรม” 

หรือ “ค่าวซอเรื่องธรรม” นอกจากนี้โครงสร้างเนื้อหาของวรรณกรรมค่าวซอในส่วนตอนเปิดเรื่องและ

ตอนปิดเรื่องก็มีลักษณะที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมชาดก ดังนี้  
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ตอนเปิดเรื่อง  

กวีจะบอกในตอนต้นเรื่องไว้ว่าเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ ดังปรากฏใน

วรรณกรรมค่าวซอว่า   

มูละกลอนก ี คดีเรื่องเค้า  ค่าวธรรมพระเจ้า  โพธิสัตตา                                                          
เมื่อยังหนุ่มน้อย หนุ่มหน้อยเด็กขา  สร้างสมภารมา  ปางหลังก่อนตน้                    
อติกันโต  ล่วงล้ าข้ามปน้  เมื่อสมภารยัง  หนุ่มน้อย 

(อา้ยร้อยขอด, 2511: 1) 
(ถอดความ: จักกล่าวถึงต้นเร่ืองราวของพระโพธิสัตว์ เมื่อครั้งที่เกิดเป็นเด็กน้อยสืบเนื่องมาจากผลกรรมใน
ชาติปางก่อน ซึ่งในอดีตผ่านมาพระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นเด็กน้อยเพื่อบ าเพ็ญบุญบารมี) 

จักขอขยาย นิยายพระพุทธ  เมื่อเทียวโลกห้อง  วัฏสงสาร                               

สมภารท่านไท ้ ยังบ่กล้าหาญ  หากได้นมนาน  ไกลยาวใช่สั้น                    

ท่านเทศนา ในคราหนึ่งหั้น  เมื่อปางองค์ค า  อยู่พัก                        

ป่าเชตะวัน  อรัญส านัก  ท่านชักบาทต้น  วาทา 

(ช้างโพงนางผมหอม, 2511: 1) 
(ถอดความ: จักขอขยายถึงประวัติของพระพุทธองค์เมื่อครั้งยังอยู่ในวัฏสงสารเพื่อบ าเพ็ญบารมีในโลกมนุษย์ 
ยังมีคร้ังหนึ่งพระองค์ได้ประทับอยู่ในป่าเชตะวันได้เทศนาเท้าความถึงเร่ืองราวในอดีตชาติของพระองค์) 

เชิญท่านทั้งหลาย จุ่งได้ร่ าพิจ  แปงจิตเจตตั้ง  ชมเชย                                                         

หลอนได้ยินแล้ว อย่าเยียะท าเฉย  สุชนาเลย  หญิงชายแก่เฒ่า                   

จุ่งตั้งใจฟัง  ค่าวธรรมพระเจ้า  ห้ือจ าจื่อจ า  เทอะน้อง                                

อย่าได้เดือดนัน ฟู่อู้ปากพ้อง  จักเปนบาปต้อง  ตัวนาย 

(นกกระจาบ, 2511: 3) 
(ถอดความ: ขอเชิญท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตพิจารณารับฟังเร่ืองธรรม เมื่อได้รับฟังแล้วอย่าได้นิ่งเฉย ขอให้หญิง
ชายผู้ประพฤติดีตั้งใจฟังค่าวธรรมเรื่องราวของพระพุทธองค์แล้วได้จดจ าไว้ด้วย อย่าได้พูดคุยกันเสียงดังขณะ
ฟังเพราะจะเป็นบาปติดตัวได้) 

การเปิดเรื่องของค่าวซอที่ระบุว่าเป็นค่าวธรรมแสดงถึงความสัมพันธ์กับ

วรรณกรรมชาดกแบบล้านนา เพราะค่าวธรรมเป็นวรรณกรรมที่มีต้นเค้ามาจากชาดกล้านนา การเปิด

เรื่องเช่นนี้ท าให้ค่าวซอซึ่งเป็นวรรณกรรมขับขานของชาวบ้านเชื่อมโยงกับตัวบทของพุทธศาสนา          

ทางหนึ่ง 
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การปิดเรื่อง 

นอกจากค่าวซอแต่ละเรื่องจะบอกไว้ว่าเป็นเรื่องที่มาจากในธรรมหรือชาดก

นอกนิบาตแล้ว ค่าวซอบางเรื่องยังมีการปิดเรื่องที่คล้ายการประชุมชาดกเช่นเดียวกับวรรณกรรม

ชาดกด้วย การปิดเรื่องของค่าวซอมี 2 ส่วน คือ พระพุทธเจ้ากล่าวประชุมชาดก และกวีกล่าวประชุม

ชาดก 

การปิดเรื่องของค่าวซอลักษณะแรกคล้ายคลึงกับนิทานชาดกที่สมเด็จ        

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องกล่าวประชุมชาดกไว้เสมอ ดังในปัญญาสชาดกเรื่องสรรพสิทธิที่กล่าว

ประชุมชาดกไว้ในตอนท้ายเรื่องเอาไว้ว่า 

...สตฺถา อิม  ธมฺมเทสน  อาหริตฺวา สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เมื่อพระองค์ทรงน าพระธรรม
เทศนานี้มาโปรดประทานฉะนี้แล้ว จึงทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่า พระเจ้าอุสภราชใน
กาลครั้งนั้น ได้มาเป็นพระเจ้าสุปปพุทธ์ในครั้งนี้ พระราชเทวีผู้ทรงพระนามว่ากุสุมพใน
กาลครั้งนั้น ได้มาเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าสุปปพุทธ์ในครั้งนี้ พระเจ้าวิชัยราชในกาล     
คร้ังนั้น ได้มาเป็นสมเด็นพระพุทธบิดา ทรงพระนามว่าสุทโธทนมหาราชในคร้ังนี้ พระอุบลเทวี
ซึ่งเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าวิชัยราชในกาลครั้งนั้น ได้มาเป็นสมเด็จพระพุทธมารดา               
ทรงพระนามว่ามหามายาในกาลครั้งนี้ พระสุวรรณโสภาราชเทวีซึ่งเป็นพระอัครมเหสีของ         
พระโพธิสัตว์ในกาลครั้งนั้น ได้มาเป็นพระนางพิมพายโสธราซึ่งเป็นพระมารดาของพระราหุล
ในครั้งนี้ ฝ่ายสรรพสิทธิโพธิสัตว์ในกาลครั้งนั้น ได้มาเป็นเราผู้ตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็น      
ที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งปวง... 

 (ปัญญาสชาดก, 2554: 452 – 453)   

ลักษณะการปิดเรื่องอีกลักษณะหนึ่งคือ กวีเป็นผู้เล่าเรื่องและกล่าวประชุม

ชาดกปิดเรื่องด้วยตนเอง ในขณะที่ในวรรณกรรมชาดกผู้กล่าวชุมนุมชาดกคือพระพุทธเจ้า ทั้งนี้เพราะ

ค่าวซอนั้นเป็นวรรณกรรมของชาวบ้านที่เล่าสู่กันฟังทั่วไป ไม่จ าเป็นต้องฟังเฉพาะในวัดเท่านั้น           

กวีผู้เล่าเรื่องจึงกล่าวประชุมชาดกปิดเรื่องได้ ค่าวซอจึงเป็นจึงเป็นวรรณกรรมที่ชาวบ้านแทรก

หลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนาเพ่ือสอนใจชาวบ้านด้วยกันเอง ดังเช่นค่าวซอเรื่องนกกระจาบ กวีผู้

เล่าเรื่องกล่าวปิดเรื่องโดยบอกว่าตัวละครแต่ละคนนั้นเกิดเป็นใครในสมัยพุทธกาล ดังในค่าวซอว่า 

กุศลส่วนบญุ บ่ผิดแผกวา้ง  ท่านได้ก่อสร้าง  ท ามา                          

เกิดในชั้นฟ้า ตาวติงสา  แล้วชุมนุมมา  ไขชาติแต่เหง้า                         

พี่เลี้ยงนั้นนา ใจด าก่ าเส้า  คือหากได้  เทวทัต                    
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เกิดเทียมองค์ บ่ทุมทอดซัด  ทุกชาตไิด ้  ทวยมา                      

เจ้าพรหมทัต กษัตรา   คือได้พญา  อินทาดั่งอี้                      

อันปฏิบัต ิ  พระองค์ยังหนี้  ทุกเวลา   ค่ าเช้า                

นางโกสุมา  เป็นเทวีเค้า  อยู่แฝงเฝ้า  รุมรา                   

บัดเดียวเดี๋ยวนี ้ คือมลิกา   ภิกขุณีนา  ทรงบุญแก่กล้า                            

โกธัญเสตถี  บ่ใช่ต่างหน้า  พุทธบิดา   แห่งพระ                    

คือได้สะหล ี สุทโธทนะ  ส่วนนางหน่อเหน้า  เขมา                           

อันเป็นแม่แท ้ ของพระสัตถา  มหามายา  ชื่อชั้นวา่อ้ัน                           

เจ้าสรรพสิทธ ิ ดวงจิตเที่ยงหมั้น  คือหากได้องค์  พระพุทธ                           

ส่วนนางไกสร ยอดญิงมนุษย ์  อันเป็นลูกเจ้า  ราชา 

กาลบัดนี ้  หน้าบุญนักหนา  คือนางปิมปา  บ่ผิดแผกได้                 

นมัสการ  ขอสานกราบไหว้  ปริปุณณ    ดังนี ้

(นกกระจาบ, 2511: 89 - 90) 
(ถอดความ: ด้วยกุศลผลบุญอันยุติธรรมของพระโพธิสัตว์สรรพสิทธิ์ที่ได้สร้างมาท าให้ได้เกิดในสวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์ และจะได้กล่าวชุมนุมชาติก าเนิดของแต่ละคน พี่เลี้ยงใจด า เกิดเป็นเทวทัต พระเจ้าพรหมทัต                   

เกิดเป็นพระอินทร์ นางโกสุมา เกิดเป็นมลิกาภิกษุณี โกธัญเสตถี เกิดเป็นพระเจ้าศรีสุทโธทนะ นางเขมา          

เกิดเป็นพระนางสิริมหามายาเทวี เจ้าสรรพสิทธิ เกิดเป็นพระพุทธเจ้า และนางไกสร เกิดเป็นนางยโสธรา

พิมพา ขอนมัสการและจบเร่ืองราวไว้เพียงเท่านี้) 

นอกจากโครงสร้างเนื้ อหาของค่าวซอจะคล้ ายกับวรรณกรรมชาดกแ ล้ ว                    

เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาในค่าวซอก็จะพบว่ามีเรื่องราวคล้ายกับชาดกนอกนิบาต โดยเฉพาะ 

“ปัญญาสชาดก” ตัวอย่างค่าวซอที่มีโครงเรื่องคล้ายกับเรื่องชาดกนอกนิบาตในปัญญาสชาดก เช่น 

ค่าวซอเรื่องนกกระจาบคล้ายคลึงกับสรรพสิทธิชาดก ค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์คล้ายคลึง

กับวรวงสชาดก ค่าวซอเรื่องจันต๊ะฆาคล้ายคลึงกับจันทธคาธชาดก ค่าวซอสุวรรณหอยสังข์คล้ายคลึง

กับสุวรรณสังขชาดก และค่าวซอเรื่องสุทธนูคล้ายคลึงกับสุธนุชาดก ซึ่งแนวคิดส าคัญของชาดกคือการ

มุ่งเสนอเรื่องราวของการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของบารมีกับชาดกเอาไว้ว่า  

...เมื่อแสดงถึงเรื่องบารมีก็ยังต้องทราบถึงเรื่องที่สัมพัธ์กันอยู่อีก คือเรื่องชาดก     
อันกล่าวได้ว่า เป็นเร่ืองที่แสดงถึงจริยาของพระโพธิสัตว์ คือพระพุทธเจ้าเมื่อก่อน
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จะตรัสรู้ได้ทรงปรารถนาพุทธภูมิ และก็ได้ทรงบ าเพ็ญบารมีมาในชาตินั้น  ๆ ที่มี
เล่าไว้ในพระไตรปิฎกด้วย ในอรรถกถาแห่งพระไตรปิฎกด้วย... 

 (อ้างถึงใน ณัฐกาญจน์ นาคนวล, 2559: 126)   

“บารมี” หรือ “พุทธการกธรรม” คือธรรมะซึ่งเป็นผู้ท าให้เป็นพระพุทธเจ้า เป็นวิถี

ปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ที่จะต้องสั่งสม เป็นเครื่องมือในการข้ามฝั่งโลกียะสู่โลกุตตระน าสู่ “นิพพาน” 

ตัวละครพระโพธิสัตว์ในวรรณคดีชาดกเน้นเรื่องการกระท าความดีและสั่งสมบุญให้มี “บารมีที่เต็ม

บริบูรณ์” เพ่ือจะบรรลุโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า การบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เป็นการฝึกฝนจิต

และมุ่งดับกิเลส เพ่ือการบรรลุโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า (ณัฐกาญจน์ นาคนวล , 2559: 127)                  

ในวรรณกรรมค่าวซอจึงมีแนวคิดของการบ าเพ็ญสมภารบารมีของพระโพธิสัตว์เพ่ือบรรลุเป็น

พระพุทธเจ้าในอนาคตกาล กวีได้แต่งค่าวซอและบอกไว้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบ าเพ็ญ

สมภารบารมีของพระโพธิสัตว์ดังในค่าวซอเรื่องนกกระจาบที่กล่าวไว้ว่า 

อย่าได้พลาดพลัง้ ซะหลั้งไหลหลง  จุ่งฟังท านง  เร่ืองยาวสาวกว้าง

โพธิสัตวโ์ต  ตนบุญเอกอ้าง  สร้างสมภารมา  ก่อนนั้น                                                           

(นกกระจาบ, 2511: 3 – 4) 
(ถอดความ: อย่าได้พลาดพลั้งหรือหลงมัวเมาสิ่งใด จงฟังยังท านองเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ตนบุญที่ได้
บ าเพ็ญสมภารบารมีมาก่อนนั้น) 

ดังนั้นจะเห็นว่าค่าวซอเป็นวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมชาดก อิทธิพลของ

วรรณกรรมชาดกไม่ได้ปรากฏเพียงโครงสร้างและเนื้อหาของเรื่องเท่านั้น  แต่กวีได้ยังสร้างสรรค์ตัว

ละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอให้มีภาพลักษณ์คล้ายกับเจ้าเมืองในปัญญาสชาดก ท าให้ปัญญาส

ชาดกมีอิทธิพลที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอด้วย ซึ่งจะขออธิบาย

ในหัวข้อต่อไป 

1.2.อิทธิพลของนิทานชาดกที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 
นิทานชาดกได้ส่งอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 

กวีได้สร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมืองให้มีลักษณะที่เหมือนกับเจ้าเมืองในนิทานชาดก ซึ่งมีลักษณะที่

ส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ การเป็นพระโพธิสัตว์ การเป็นผู้มีบุญ การเป็นผู้มีสติปัญญาและความรู้ การเป็นผู้

มีรูปงาม การเป็นผู้มีจริยธรรม และการเป็นผู้ปกครองเมือง 
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ในปัญญาสชาดกกล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นพระโพธิสัตว์กลับชาติลงมาเกิดเพ่ือบ าเพ็ญ

บุญบารมีเพ่ือที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลต่อไป การกล่าวถึงเจ้าเมืองในปัญญาส 

ชาดกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ลงมาจุตินั้น จะกล่าวถึงลักษณะการถือก าเนิดของพระโพธิสัตว์ และลักษณะ

ของการมีนางสนมจ านวน 16,000 คน เป็นบริวารคอยรับใช้พระโพธิสัตว์ ซึ่งลักษณะการถือก าเนิด

ของพระโพธิสัตว์ในปัญญาสชาดกนั้นจะกล่าวว่า พระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในสรวงสวรรค์ชั้นดุสิต เมื่อถึง

เวลาที่สมควรก็จะลงมาเกิดในโลกมนุษย์ ก่อนที่จะโพธิสัตว์จะจุติเกิดเป็นมนุษย์พระอินทร์จะเป็นผู้

อาราธนาพระโพธิสัตว์เสด็จออกจากสวรรค์ชั้นดุสิตเพ่ือจุติเป็นมนุษย์และบ าเพ็ญบารมีในมนุษยโลก                   

ซึ่งพระโพธิสัตว์จะต้องถือก าเนิดในครรภ์ของผู้มีศีล เมื่อถึงก าหนดครบ 10 เดือนในครรภ์แล้ว ผู้เป็น

มารดาก็จะให้ก าเนิดพระโพธิสัตว์ในร่างของมนุษย์ และในเวลาต่อมาพระโพธิสัตว์ก็จะได้เป็นเจ้าเมือง

ปกครองบ้านเมืองและประชาชนในเมืองให้บังเกิดความสุข ดังในปัญญาสชาดกเรื่องสิริวิบุลกิตติชาดก 

กล่าวถึงพระเจ้ายศกิตติราช เจ้าเมืองจัมปากนคร ปรารถนาบุตรเพ่ือสืบราชสมบัติ พระองค์จึงได้ตรัส

แก่พระนางสิริมดีและสนมทั้งหลายถึงความตั้งใจของตน พระนางสิริมดีได้สมาทานอุโบสถศีลเพ่ือขอ

บุตร เมื่อพระอินทร์ทราบถึงความต้องการของพระนางสิริมดีจึงได้อาราธนาพระโพธิสัตว์ให้ลงไปจุติ

เป็นราชกุมารและบ าเพ็ญบารมีในโลกมนุษย์ ดังในปัญญาสชาดกเรื่องสิริวิบุลชาดกว่า  

...พระเจ้ายศกิตติราชจึงตรัสกับราชเทวีว่า แน่ะพระนางสิริมดี จงตั้งใจปรารถนาหาบุตรสักคน
หนึ่งเถิด พระราชเทวีสิริมดีรับพระราชด ารัสว่า ข้าแต่เทวบพิตร ดีแล้วหม่อมฉันจะตั้งใจ
ปรารถนา แต่นั้นมาพระราชเทวีจึงสมาทานอุโบสถศีลตั้งพระหฤทัยปรารถนาซึ่งบุตร พระนาง
เธอพิจารณาดูศีลของพระองค์แล้วทรงท าความสัจว่า ถ้าศีลของข้าพเจ้าไม่ขาดไซร้ ขอให้
ข้าพเจ้าได้บุตรสมปรารถนา ณ กาลบัดนี้ ด้วยอ านาจศีลของพระราชเทวี พิภพของท้าวโกสีย์ก็
แสดงอาการอันร้อนขึ้นทันที ท้าวโกสีย์ใคร่ครวญดูก็รู้เหตุว่า พระนางสิริมดีปรารถนาหาบุตร 
เราจักให้บุตรแก่พระนางสิริมดี จึงทรงพิจารณาดูบุตรที่จะคู่ควรแก่พระราชเทวี ก็ได้เห็น          
พระโพธิสัตว์จวนจะสิ้นอายุ แต่ต้องการจะเกิดในเทวโลกชั้นบนต่อไป ท้าวสหัสนัยน์จึงเสด็จไป
ยังส านักพระโพธิสัตว์ ตรัสว่า มาริส แน่ะท่านผู้นิรทุกข์ บัดนี้ควรท่านจะไปเกิดในมนุษยโลกฯ 
ข้าแต่ท้าวสักกเทวราช เมื่อข้าพเจ้าไปเกิดในมนุษยโลกแล้ว จะมีคุณอานิสงส์เป็นอย่างไรบ้างฯ 
แน่ะท่านผู้นิรทุกข์ เมื่อท่านไปเกิดในมนุษยโลกแล้ว บารมีของท่านจักบริบูรณ์ยิ่ง  ๆ ขึ้นไป                    
แลความสุขเจริญ จักมีแก่มหาชนฯ ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจักรับนิมนต์ให้ส าเร็จดังประสงค์ฯ                
พระโพธิสัตว์เจ้ารับ นิมนต์ท้าวสักกะแล้วจึงจุติจากเทวโลก มาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของ   
พระสิริมดีราชเทวี... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 1, 2554: 100) 
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  นอกจากนี้ชาดกบางเรื่องในปัญญาสชาดกยังได้กล่าวถึงลักษณะการถือก าเนิด                

ของพระโพธิสัตว์ว่ามีลักษณะที่อัศจรรย์ต่างกับมนุษย์ทั่วไป ดังในเรื่องสมุททโฆสชาดก กล่าวถึง              

พระโพธิสัตว์เมื่อจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาอยู่ในครรภ์ของพระมารดาแล้ว เมื่อถึงเวลาประสูติก็มีเสียง

ดังลั่นไปทั่วโลกซึ่งเป็นเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น และเป็นสาเหตุที่ท าให้โอรสนั้นมีพระนามว่า สมุททโฆส 

ดังปรากฏในเรื่องว่า 

…อตีเต ภิกฺขเว กาสิกรฎเจ ชนปเท พฺรหฺมปร  นาม อโหสิ ฯลฯ ในกาลปางหลัง ครั้งพระเจ้า          
วินททัตเสวยราชสมบัติในพรหมบุรนคร มีพระอรรคมเหสีทรงพระนามว่า พระนางเทพธิดา 
ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตพิภพลงสู่พระครรภ์พระนางเทพธิดา เมื่อเวลาประสูติเกิด
อัศจรรย์มีเสียงลั่นทั้งโลก เพราะฉะนั้นจึงได้ถวายนามพระโพธิสัตว์ว่า สมุททโฆสราชกุมาร... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 1, 2554: 2) 

  เจ้าเมืองในปัญญาสชาดกมีลักษณะของการเป็นพระโพธิสัตว์โดยก าเนิด นอกจากนี้ 

ในปัญญาสชาดกยังปรากฏคุณลักษณะที่ส าคัญของเจ้าเมืองคือ การมีสนมบริวารจ านวน 16,000 คน 

คอยปรนนิบัติรับใช้ และให้ความส าราญแก่เจ้าเมือง ดังในเรื่องสุธนุชาดก กล่าวถึงพระเจ้าพรหมทัต 

เจ้าเมืองพาราณสี พระองค์มีพระนางเกศนีเป็นอัครมเหสี และมีนางสนมนารีที่มากถึงหมื่นหกพันนาง 

ดังปรากฏในเรื่องสุทธนุชาดกว่า  

...อตีเต ภิกฺขเว พาราณสิย  พฺรหฺมทตฺโต นาม ราชา รชฺช  กาเรส ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย             
ในกาลเป็นอดีตล่วงแล้วนาน มีพระราชาองค์หนึ่งทรงนามว่าพรหมทัต ครองราชสมบัติอยู่ ณ 
เมืองพาราณสี พระองค์มีพระนางเกศนีเป็นคู่ราชาภิเษก เป็นเอกอรรคมเหสี เป็นใหญ่กว่า        
พระสนมนารีหมื่นหกพันนาง แต่พระองค์มิได้มีพระราชบุตรแลพระราชธิดา... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 1, 2554: 47) 

   ในปัญญาสชาดกเรื่องจาคทานชาดกยังได้กล่าวถึงลักษณะของเจ้าเมืองว่ามีนางสนม

ทั้งหลายจ านวน 16,000 คน ดังเช่นพระเจ้าอชิตมหาราช เจ้าเมืองอชิตบุรนคร ทรงมีพระนางกาญจน

เทวีเป็นมเหสีและมีนางสนมบริวารรับใช้รวมทั้งสิ้น 16,000 คน ดังปรากฏในจาคทานชาดกว่า 

...คร้ังนั้นเป็นสมัยที่พระภิกษุทั้งหลายอยู่จ าพรรษาเสร็จแล้ว เวไนยชนทั้งหลายอยู่ ในประเทศ
ใด สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ก็พาพระเถระเจ้าสามพระองค์คือ พระโมคคัลลานะ              
พระโกณฑัญญะ พระอานนท์ ไปในที่นั้น ได้เสด็จไปจนถึงอชิตบุรนคร ในพระนครนั้นมี          
บรมกษัตริย์ครอบครองสิริรัชสมบัติทรงพระนามว่า พระเจ้าอชิตมหาราช อัครมเหสีของ         
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พระเจ้าอชิตมหาราชนั้น ทรงพระนามนางกาญจนเทวี พระเจ้าอชิตมหาราชโปรดให้ พระนาง
กาญจนเทวีเป็นใหญ่กว่านางทั้งหลายถึงหมื่นหกพันนาง ในครั้งนั้นพระเจ้าอชิตมหาราชทรง
พระราชทานผ้าผืนหนึ่ง มีราคาถึงแสนต าลึงแก่พระราชเทวีแล้ว พระราชทานผ้ากสมพัสตร์มี
ราคาผืนละพันนิกขะ ถึงหมื่นหกพันผืนแก่นางสนมทั้งหลายหมื่นหกพันนาง นางละผืน ๆ แล้ว
ตรัสว่า เราให้ผ้าเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงรับผ้าที่เราให้เหล่านี้ไว้เถิด... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 1, 2554: 282) 

 อิทธิพลการเป็นพระโพธิสัตว์ของเจ้าเมืองในปัญญาสชาดกส่งผลต่อการสร้างสรรค์

ภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีภาพลักษณ์ของ                   

พระโพธิสัตว์เหมือนกับเจ้าเมืองในปัญญาสชาดกไม่ว่าจะเป็นการถือก าเนิดแบบพระโพธิสัตว์ หรือ      

การมีนางสนมบริวาร 16,000 คน ดังค่าวซอเรื่องก่ ากาด า ที่กล่าวถึงลักษณะการถือก าเนิดของ            

พระโพธิสัตว์ของเจ้าเมืองเหมือนกับในปัญญาสชาดก ซึ่งกล่าวถึงนางจันทาเทวีได้อธิษฐานขอราชบุตร 

เมื่อพระอินทร์ได้ยินค าขอของนางจันทาเทวีจึงได้เสด็จไปยังปราสาทของพระโพธิสัตว์บนสวรรค์               

ชั้นดุสิต เพ่ืออาราธนาพระโพธิสัตว์เสด็จไปจุติในครรภ์ของนางจันทาเทวีต่อไป ดังในค่าวซอว่า 

ส่วนพระอินทร์ ยินวานนางชี ้  รู้ทราบแจ้ง  จินดา                                                       

จิ่งเสด็จย้าย ลีลาสไปหา  ไปสู่ฐานา  ปราสาทแห่งเจ้า                                                    

โพธิสัตว ์  พระองค์จอมเหง้า  ไขนิทาน   กล่าวชี้                                                             

ไขอาการ  บ่บังลับลี ้  กับท่านเจา้  โพธัง                                                     

ห้ือเสด็จ  พรากจากสวรรค ์  ไปสู่ในครรภ์  จันทาน้องเหน้า 

(ก่ ากาด า, 2511: 5 – 6) 

(ถอดความ : กล่าวถึงพระอินทร์เมื่อได้ยินค าขอบุตรของนางจันทาเทวีจึงได้ เสด็จไปที่ปราสาทของ                   

พระโพธิสัตว์เพื่อชี้แจงถึงเรื่องราว และขอให้พระโพธิสัตว์เสด็จจากสวรรค์เพื่อไปจุติในโลกมนุษย์เป็นบุตร

ของนางจันทาเทวีกับพระญาอจิตตราช เจ้าเมืองพรหมทัต) 

  ส่วนการมีนางสนมบริวาร 16,000 คน ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญประการหนึ่งของ         

เจ้าเมืองในปัญญาสชาดก ซึ่งในวรรณกรรมค่าวซอก็ปรากฏลักษณะของเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มี                    

นางสนมมากถึง 16,000 คน ดังในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร กล่าวถึงพระญาอาทิตย์ เจ้าเมือง

พาราณสี ทรงมีนางจันทเทวีเป็นอัครมเหสี และมีนางสนมบริวารรายล้อมอีก 16,000 คน ดังที่ปรากฏ

ในค่าวซอว่า 
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นามกลอน  พระญาอาทิตย ์  เปนเข่ือนข้าว  บุรี                                                                         
มีนางหน่อท้าว อัครมเหสี  จันทเทวี   หาเปนเค้าเหง้า                                               
มีนาฏสนม  ริงรามหนุ่มเถ้า  หมื่นหกพันนาง  แวดล้อม                                           
เปนปริวาร  บ าเรออ่อนน้อม  แฝงใฝ่เฝ้า  ราชา  

(เจ้าสุวัตร, 2511: 1 – 2) 

  ภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์ของเจ้าเมืองในปัญญาสชาดกเป็นต้นเค้าของภาพลักษณ์             

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ กวีแต่งค่าวซอขึ้นมาและให้ตัวละครเจ้าเมืองมีลักษณะเหมือนกับ                 

เจ้าเมืองในปัญญาสชาดก แสดงให้เห็นว่าปัญญาสชาดกเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ทั้งนี้เพ่ือย้ าให้เห็นว่าค่าวซอนั้นเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ที่มาจาก

ชาดกนอกนิบาตคือปัญญาสชาดกนั่งเอง 

เจ้าเมืองในปัญญาสชาดกนอกจากจะมีภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์ และการมีสนม

บริวาร 16,000 นาง เจ้าเมืองยังมีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้มีบุญด้วย กล่าวคือ เจ้าเมืองใน                     

ปัญญาสชาดกจะต้องมีลักษณะของผู้มีบุญญาธิการ เจ้าเมืองจะต้องเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยบุญลักษณะ 

เป็นผู้มีบุญที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าบุคคลทั่วไป ดังในเรื่องวรวงสชาดกที่กล่าวถึงเจ้าวรวงศ์กุมาร เมื่อประสูติ

ออกจากพระครรภ์มารดาแล้วก็มีลักษณะที่สมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะ ดังปรากฏในวรวงสชาดกว่า 

...ภายหลังพระโพธิสัตว์เจ้าของเราทั้งหลาย ได้มาปฏิสนธิในพระครรภ์ร่วมพระมารดาเดียวกัน 
ครั้นประสูติจากพระครรภ์มี พระฉวีวรรณประดุจสีทอง สมบูรณ์ไปด้วยบุญลักษณะอัน
ประเสริฐดุจกัน พระประยูรญาติ ทั้งหลายเหล่านั้นจึงถวายพระนามว่าวรวงศ์ราชกุมาร... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 1, 2554: 533) 

  ในปัญญาสชาดกเรื่องวรนุชชาดก และสุธนชาดกยังได้กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้มีบุญ

ใหญ่ หรือมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ เช่น พระเจ้าเจตราช เจ้าเมืองเจตราฐ ในเรื่องวรนุชชาดก กวีได้

พรรณนาถึงพระองค์ว่าเป็นพระราชาผู้มีบุญใหญ่ ส่วนในเรื่องสุธนชาดก กล่าวถึงเจ้าสุธนกุมาร       

เมื่อประสูติออกมาแล้ว พระราชบิดาได้ทอดพระเนตรและตรัสขึ้นว่าราชบุตรของตนเป็นผู้มีบุญหนัก

ศักดิ์ใหญ่เสมือนดั่งพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสรวงสวรรค์ ดังปรากฏในปัญญาสชาดกว่า 

...ก็แลคราวนั้น ที่เมืองวิเทหแคว้นเจตราฐ มีพระราชาผู้มีบุญใหญ่องค์หนึ่งพระนามว่า        
เจตราช ครองราชสมบัติได้เป็นใหญ่ยิ่งกว่ากษัตริย์ร้อยเอ็ด พระมเหสีของพระราชาเจตราชนั้น 
พระนามว่าเขมาเทวี ได้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าสนมนารีหมื่นหกพัน แลเป็นที่โปรดปราน ของพระเจ้า
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เจตราช พระเจ้าเจตราชทรงทศพิธราชธรรม แลสมาทานเบญจศีลด ารงอยู่ใน สุจริตธรรม ทรง
พระเมตตามหาชนทุกถ้วนหน้า... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 2, 2554: 444) 
...เวลาเมื่อประสูติวันนั้นขุมทอง สี่ขุม เกิดขึ้น  ณ  มุมปราสาททั้ งสี่ทิศ พระราชบิดา
ทอดพระเนตรแล้วตรัสว่า โอรสของเรามี บุญหนักศักดิ์ใหญ่มีอานุภาพดุจท้าวสหัสนัยน์           
ได้ทรงท ามหันตสักการ จึงให้พระนามว่า สุธนกุมารดังนี้... 

(ปัญญาสชาดก 1, 2554: 16 – 17) 

  นอกจากนี้ในปัญญาสชาดกเรื่องสิโสรชาดกยังได้กล่าวถึงคุณลักษณะของเจ้าเมืองว่า

เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการดั่งพระมหาจักรพรรดิ ด้วยบุญญาธิการของเจ้าเมืองแผ่ไปขยายไปทั่วสารทิศ       

ท าให้เมืองอ่ืน ๆ ต่างเกรงกลัวในอ านาจบุญญาธิการของเจ้าเมือง ดังพระเจ้าสิโสรราช เจ้าเมือง                   

อนันตนคร ในเรื่องสิโสรชาดกซึ่งเป็นผู้มีบุญญาธิการยิ่งใหญ่ในชมพูทวีป พระราชาทั้งหลายใน                    

ชมพูทวีปต่างกลัวในอ านาจบุญญาธิการของพระเจ้าสิโสรราช และน าเครื่องราชบรรณาการมาถวาย

แด่พระเจ้าสิโสรราช ดังปรากฏในปัญญาสชาดกว่า 

...พระเจ้าสิโสรราชโพธิสัตว์นั้น พระองค์ทรงบริบูรณ์ไปด้วยจตุรงคเสนาโยธาหาร แลมีฤทธิ์
เดชบุญญาธิการแผ่ไปในชมพูทวีปทั้งสิ้น ประดุจดังว่าบรมจักรพรรดิผู้ทรงมหิทธิศักดานุภาพ
อันไพศาล ในกาลนั้นพระราชาทั้งหลายในชมพูทวีปทั้งสิ้น ต่างกลัวอ านาจบุญญาธิการ 
พระเจ้าสิโสรราช ไม่สามารถจะด ารงตนอยู่โดยปรกติได้ ต่างถือพวงดอกไม้เงินพวงดอกไม้
ทองไปเฝ้าถวายพระโพธิสัตว์สิโสรราชนั้น โดยเบียดเสียดเยียดยัดกันจะนับจะประมาณมิได้... 

      (ปัญญาสชาดก เล่ม 1, 2554: 497 – 498) 

  การเป็นผู้มีบุญของเจ้าเมืองในปัญญาสชาดกเป็นภาพลักษณ์ที่เหมือนกับเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอ ซึ่งกวีได้ให้ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีภาพลักษณ์ของผู้มีบุญ

เหมือนกับเจ้าเมืองในปัญญาสชาดก การเป็นผู้มีบุญของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจะกล่าวถึง            

เจ้าเมืองในลักษณะที่เหมือนกับเจ้าเมืองในปัญญาสชาดก คือ เจ้าเมืองจะต้องมีลักษณะของผู้มี

บุญญาธิการที่ยิ่งใหญ่ ดังในในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดที่กล่าวถึงอ้ายร้อยขอดว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการ

ยิ่งใหญ่ และเมื่อพระญาจ าปา เจ้าเมืองจ าปา ได้พบกับอ้ายร้อยขอดและพิจารณดูอ้ายร้อยขอดก็ทราบ

ว่าอ้ายร้อยขอดนั้นมีลักษณะของผู้มีบุญบารมี ดังค่าวซอที่กล่าวไว้ว่า 

ส่วนเจ้าขอดร้อย     ยอดสร้อยบุญหน า     ยกมือขึ้นท า  เกษาเกษเกล้า                                                                                     
ไหว้ฝ่าละออง องค์ทองท่านเจ้า  เหมือนดั่งคนเรา  มนุษย ์                                         
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ไหว้นบคบย า พระธรรมพระพุทธ สามหลบสามตัง้  วางลง                                              
กษัตริย์ท่านทา้ว ปราบดา้วแขวงโขง จับใจนิยม  กุมารหนุ่มหน้อย                             
ท่านทรงพระสรวล หวนดูถี่ถ้อย  จักขุแลคอย  เรียบร้อย                                             
นึกในใจ  บ่ใช่ไพรน่้อย  คงเปนยอดสร้อย  ตนบุญ                                          
ผ่อหุ่นอะเละ บ่ต่ าบ่สูง   เชื้อชาติตนบญุ  โพธายอดสร้อย 

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 121) 
(ถอดความ: กล่าวถึงอ้ายร้อยขอดผู้มีบุญมากได้ยกมือขึ้นเหนือเกล้าเพื่อไหว้พระญาจ าปา เจ้าเมืองจ าปา       

โดยแสดงการเคารพตามแบบชาวบ้านทั่วไปคือกราบลงสามหนเหมือนกับไหว้พระ พระญาจ าปาก็ยิ้มและ         

ชื่นชอบในตัวอ้ายร้อยขอด เมื่อพระญาจ าปาพิจารณาดูรูปร่าง กิริยาท่าทางของอ้ายร้อยขอดก็นึกในใจว่า                  

อ้ายร้อยขอดเป็นเชื้อชาติของผู้มีบุญคือพระพุทธเจ้ามาถือก าเนิดในปัจจุบันชาติ) 

   นอกจากนี้ในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องวรรณพราหมณ์ยังได้กล่าวถึงเจ้าเมือง คือ 
พระญาพรหมทัต เจ้าเมืองปัญจาลนครว่าเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์และที่ส าคัญคือมีบุญบารมีที่สูงส่ง
กว่าบุคคลทั่วไปในเมือง ดังปรากฏในค่าวซอว่า 

ท่านพรหมทัต ยศศักดิ์บุญสูง  หลอนแม่นหน้าบุญ ของหลังถูกหล้าง                                                     
ท่านก็จักปนั เวรวางสู้สร้าง  ท่านหลา้งอินด ู  ม่อนน้อย                                                        

(วรรณพราหมณ์, 2511: 8) 
(ถอดความ: กล่าวถึงวรรณพราหมณ์ที่ได้หลงรักนางพิมพาธิดาของพระญาพรหมทัต เจ้าเมืองปัญจาลนคร  

ได้ขอร้องให้บิดาของตนไปขอนางพิมพามาให้ตน โดยอ้างว่าพระญาพรหมทัตผู้มียศและมีบุญที่ยิ่งใหญ่ท่าน

คงจะนึกถึงชะรอยบุญของตนกับนางพิมพาและคงจะเมตตายกนางพิมพาให้ตน)  

นอกจากเจ้าเมืองในปัญญาสชาดกจะเป็นพระโพธิสัตว์ และเป็นผู้มีบุญญาธิการแล้ว 

เจ้าเมืองยังเป็นผู้มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด มีความมุมานะแสวงหาความรู้จนมีความสามารถเชี่ยวชาญ

ในศาสตร์เฉพาะ และศิลปศาสตร์ต่าง ๆ เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไป ซึ่งการเป็นผู้มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด

ของเจ้าเมืองในปัญญาสชาดกมีจุดมุ่งหมายจะแสดงปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์ที่สามารถขจัดข้อ

สงสัยของมหาชนให้ลุล่วงไปได้ ดังนั้นความส าคัญของเรื่องจึงอยู่ที่ปริศนาและการวิสัชนาหัวข้อธรรม

เป็นส าคัญ การด าเนินเนื้อเรื่องเพียงแต่กระท าให้สอดคล้องกับปริศนาธรรมเท่านั้น (นิยะดา           

เหล่าสุนทร, 2538: 104) ดังในปัญญาสชาดกเรื่องสมุททโฆสชาดก กล่าวถึงพระโพธิสัตว์สมุททโฆส    

ว่าเป็นผู้มีวิชาปัญญา และศึกษาศิลปศาสตร์จนมีความเชี่ยวชาญท าให้กิตติศัพท์ของการเป็นผู้มีวิชา

ปัญญาเลื่องลือไปทั่วโลก ดังในเรื่องสมุททโฆสชาดกว่า  
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...ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตพิภพลงสู่พระครรภ์พระนางเทพธิดา เมื่อเวลาประสูติเกิด
อัศจรรย์มีเสียงลั่นทั้งโลก เพราะฉะนั้นจึงได้ถวายนามพระโพธิสัตว์ว่า สมุททโฆสราชกุมาร 
เมื่อพระโพธิสัตว์พระชันษาได้ 16 ปี มีพระกายงามโสภาแลได้ทรง ศึกษาศิลปะศาสตร์รู้        
ช านิช านาญมีกิตติศัพท์แผ่ซ่านลือไปทั่วโลก... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 1, 2554: 2) 

  นอกจากนี้ในปัญญาสชาดกเรื่องสุวรรณกุมารชาดก และสุธนชาดกยังได้กล่าวถึง               

เจ้าเมืองว่าเป็นผู้มีก าลังปัญญา รอบรู้ในสรรพวิทยา และเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะคือ วิชายิงธนู                      

ซึ่งไม่มีผู้ใดมีความสามารถเทียบเท่ากับเจ้าเมืองได้ ดังปรากฏในปัญญาสชาดกว่า 

...คร้ันพระโพธิสัตว์มีวัยวัฒนากาลได้ 16 ปี ก็ทรงพระก าลังอันว่องไว พร้อมทั้งก าลังกาย แล
ก าลังปัญญาทรงรอบรู้ในสรรพวิทยา แลช านาญในศิลปศาสตร์ธนู 18 ประการ... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 1, 2554: 194) 

 ...เมื่อพระสุธนกุมารมีพรรษายุกาลเจริญขึ้นโดยล าดับ ทรงรูปสิริวิลาสโสภา เป็นที่พึ่งใจของ
มหาชนทั่วไป ล่วงเสียซึ่งวิสัยแห่งมนุษย์สามัญ พระสุธนกุมารนั้นได้ทรงศึกษาศิลปศาสตร์ธนู
เชี่ยวชาญหาผู้อื่นจะเปรียบปานมิได้... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 1, 2554: 16 – 17) 

  การเป็นผู้มีสติปัญญาและความรู้ของเจ้าเมืองในปัญญาสชาดกเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่

ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ซึ่งเจ้าเมืองจะต้องเป็นผู้มีสติปัญญา

และความรู้ ดังในค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ กวีกล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ มีสติปัญญาฉลาด

หลักแหลมต่างกับคนธรรมดาทั่วไป เนื่องจากเจ้าบัวระวงศ์เป็นเชื้อสายของกษัตริย์ จึงท าให้                        

เจ้าบัวระวงศ์มีความรู้เชี่ยวชาญกว่าคนทั่วไป ดังในค่าวซอว่า 

น้องหลัวกแหลม  บ่ใช่คนใบ ้ เชื้อสายนายเมือง  พิชชะ  
(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย,์ 2511: 31) 

(ถอดความ: เจ้าบัวระวงศ์เป็นผู้ที่ฉลาดหลักแหลม หาใช่คนธรรมดาทั่วไป แต่มีเชื้อสายมาจากกษัตริย์ ท าให้
บัวระวงศ์มีความรอบรู้เป็นนักปราชญ์) 

ลักษณะที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของเจ้าเมืองในปัญญาสชาดกก็คือ การเป็นผู้มีรูปงาม 

ซึ่งลักษณะการเป็นผู้มีรูปงามของเจ้าเมืองในปัญญาสชาดกนั้น กวีมักจะพรรณนาให้เห็นรูปร่างของ       

เจ้าเมืองในภาพรวมว่ามีรูปร่างที่ งดงาม มีวรรณะที่บริสุทธิ์ผุ ดผ่องเสมือนดั่ งทองธรรมชาติ            

การพรรณนาให้ลักษณะดังกล่าวนี้ปรากฏในปัญญาสชาดกหลายเรื่อง เจ้าเมืองจะต้องมีผิวพรรณที่
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งดงามเหมือนกับทองค า ทั้งนี้เพ่ือให้ เห็นว่าความงามของเจ้าเมืองนั้นเป็นความงามที่มีรัศมีสีทอง       

ผุดผ่องท าให้ โดดเด่นกว่าบุรุษทั่วไป ดังปรากฏในปัญญาสชาดกเรื่องต่าง ๆ เช่น สุธนุชาดก           

สุวรรณกุมารชาดก และวรวงสชาดก ดังนี้ 

...ฝ่ายว่าพระนางเกศราชเทวีนั้น ทรงพระครรภ์ถ้วนทศมาสแล้วก็ประสูติ พระโพธิสัตว์       
ราชกุมาร มีพระฉวีวรรณอันบริสุทธิ์ผ่องใส ประดุจดั่งทองค าธรรมชาติ  ก็แลขณะเมื่อ       
พระราชกุมารโพธิสัตว์ประสูตินั้น กษัตริย์ทั้งหลายในชมพูทวีปทั้งสิ้นน าเอาแก้ว 7 ประการ              
 
แลเครื่องราชบรรณาการต่าง ๆ เป็นอันมากมาถวาย ด้วยอ านาจบุญญานุภาพของพระราช
กุมารโพธิสัตว์... 

 (ปัญญาสชาดก เล่ม 1, 2554: 49) 

...ส่วนพระนางจันทาเทวีอรรคมเหสีนั้น ทรงพระครรภ์ครบก าหนดทศมาส 10 เดือน              
ก็ประสูติพระราชโอรสในวันอันประกอบด้วยนักขัตฤกษ์ พระราชกุมารโพธิสัตว์นั้น มี
ผิวพรรณดุจสีทองธรรมชาติ แลมีรูปทรงสัณฐานดังพระพุทธปฏิมากร ที่นายช่างทองผู้
ฉลาดหล่อแล้ว เชิญ มาประดิษฐานไว้  เพราะเหตุนั้ น  พระชนกนาถราชชนนีแล                 
พระประยุรญาติ กับทั้งมหาอ ามาตย์พราหมณ์พฤฒาจารย์ จึงพร้อมกันขนานนามพระโพธิสัตว์
ให้ชื่อว่า สุวรรณกุมาร... 

 (ปัญญาสชาดก เล่ม 1, 2554: 194) 

...อตีเต กาเล ภูสานคเร ว สาธิราชา นาม รชฺช  กาเรส ในอดีตกาลล่วงแล้ว มีบรมกษัตริย์ทรง
พระนามพระเจ้าวงศาธิราช เสวยราชสมบัติอยู่ในภูสานคร ทรงตั้งพระนางวงศ์สุริยาราชเทวีไว้
ในที่เป็นอัครมเหสี ให้เป็นใหญ่กว่าพระสนมสิบหกหมื่น พระอัครมเหสีนั้นเป็นที่รักใคร่              
พอพระทัยของท้าวเธอเป็นอันมาก ในกาลนั้นพระเมตไตรยบรมโพธิสัตว์เจ้าจุติจากเทวโลกมา
ปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระมเหสี คร้ันถ้วนทศมาสแล้ว พระนางเจ้าก็ประสูติพระราชกุมาร
มีพระฉวีวรรณประดุจสีทอง สมบูรณ์ไปด้วยบุญลักษณะอันประเสริฐ มีพระรูปโฉมเป็นที่         
น่าทัศนาน ามาซึ่งความเลื่อมใส... 

 (ปัญญาสชาดก เล่ม 1, 2554: 533) 

นอกจากนี้ในปัญญาสชาดกเรื่องจันทเสนชาดกยังกล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้มีรูปงามยิ่ง

กว่าบุรุษ ซึ่งเรื่องจันทเสนชาดกกล่าวถึงพระเจ้าพรหมทัต เจ้าเมืองพาราณสี ว่าพระโอรสของพระเจ้า

พรหมทัต คือ เจ้าจันทเสน เมื่อเจ้าจันทเสนมีพระชนมายุ 16 ปีก็มีลักษณราศีที่พร้อมมูล มีรูปงาม

บริสุทธิ์หาบุรุษใดจะเสมอเหมือนมิได้ พระเจ้าพรหมทัติจึงรักพระโอรสมากและปรารถนาให้                           

เจ้าจันทเสนสืบราชสมบัติแทนตน ดังในปัญญาสชาดกเรื่องจันทเสนว่า 



  184 

...ครั้นพระโพธิสัตว์เจริญวัยวัฒนาการมีพระชนม์ได้ 16 ปี ทรงพระลักษณราศีพร้อมมูล
ประกอบด้วยรูปสิริอันงามบริบูรณ์หาบุรุษผู้ใดจะเสมอมิได้ พระเจ้าพาราณสี ทอดพระเนตร
เห็นรูปสมบัติของพระโพธิสัตว์ปิโยรส ปรารถนาจะท าการอภิเษกให้ครองสิริราชสมบัติแทน
พระองค์ จึงส่งพระราชสาสน์ไปยังพระยาร้อยเอ็ดว่า พระยาทั้งร้อยเอ็ดพระนครจงประดับ
ตกแต่งธิดาของตนๆ ส่งมาเมืองพาราณสีให้โอรสของเราเลือกคู่ในการพิธีราชาภิเษก ให้เป็น
เอกอัครมหิษีครองราชสมบัติ... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 1, 2554: 483) 

ภาพลักษณ์ผู้มีรูปงามของเจ้าเมืองในปัญญาสชาดกเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ส่งผลต่อการ

สร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ กวีได้แต่งค่าวซอโดยพรรณนาถึงความงามของ                        

เจ้าเมืองว่ามีรูปร่างลักษณะรัศมีที่งดงามเหมือนกับในปัญญาสชาดก กวีจะพรรณนาถึงเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอว่ามีรูปงามโดดเด่นเหมือนดั่งทองค า ดังในค่าวซอเรื่องสุวรรณหอยสังข์ กล่าวถึง

ตอนรจนาที่เห็นรูปร่างที่งดงามของพระสังข์ซึ่งมีผิวพรรณงดงามดังทอง นางจึงโยนพวงมาลัยให้กับ

พระสังข์ ดังในค่าวซอว่า 

รจนาน้อย  แม่สร้อยบุญขวาง  หันสาระพางค ์  ร่างกายแห่งเจ้า                                    
เปนสุวรรณา เนื้อค าน้ าเก้า  ดูสวยงามเลา  ใช่ช้า                                 
ล้วนแต่เนื้อค า ใสงามวาดว้า  เอาเงาะห่อหุ้ม  กายา 

(สุวรรณหอยสังข์, 2511: 29 – 30) 
(ถอดความ: นางรจนาผู้มีบุญ ครั้นเมื่อเห็นรูปร่างพระสังข์ที่เป็นทองเนื้อเก้า ดูงดงามต่างจากคนทั่วไป          
ทุกส่วนของร่างกายล้วนเป็นทองอร่าม เพียงแต่ภายเอารูปเงาะปิดบังกายที่แท้จริงเท่านั้น) 

นอกจากนี้ในค่าวซอเรื่องชิวหาลิ้นค ากวียังได้พรรณนาความงามของชิวหาลิ้นค าว่ามี

รูปร่างที่ขาวสดใสสง่างามกว่าบุรุษใด ทั้งนี้เพราะชิวหาลิ้นค าเกิดในวงศ์กษัตริย์จึงท าให้มีรูปร่าง             

ที่งดงามและโดดเด่นต่างกับสามัญชนทั่วไป ครั้นเมื่อใครได้พบเห็นต่างทราบได้ว่ารูปร่างความงามที่

โดดเด่นเช่นนี้ย่อมไม่ใช่บุคคลธรรมดาจะต้องเป็นเชื้อสายของเจ้าเมืองแน่นอน ดังในค่าวซอที่กล่าวถึง

พระฤาษีเม่ือเห็นชิวหาลิ้นค าที่มีรูปร่างสง่างามก็รู้ว่าต้องเป็นเชื้อสายของเจ้าเมือง ดังค่าวซอว่า 

ส่วนสมณะ  ท่านมาเลงหัน  ยังหน่อโพธัญ  ผิวงามอาจอา้ง                                            
รูปร่างขาวใส วิไลชุถ้าน  มีกายางาม  อ่อนเนื้อ                                           
ท่านนี้รอยเปน วงศ์ใยชาติเชื้อ  กษัตริย์ใหญก่ว้าง  พารา 

(ชิวหาลิน้ค า, 2511: 30) 
(ถอดความ: พระฤาษีได้พบกับชิวหาลิ้นค าที่มีรูปร่างขาวใสงดงามก็รู้ว่าชิวหาลิ้นค าเป็นวงศ์ของกษัตริย์) 



  185 

คุณลักษณะประการต่อมาของเจ้าเมืองในปัญญาสชาดก คือ การเป็นผู้มีจริยธรรม 

เรื่องในชาดกเป็นเรื่องราวการบ าเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ปัญญาสชาดกมีบทบาท

ส าคัญในการสั่งสอนจริยธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน ผู้แต่งปัญญาสชาดกจึงมุ่งเน้นให้เห็นภาพลักษณ์

ของเจ้าเมืองหรือพระโพธิสัตว์ว่าเป็นผู้น าในเรื่องการมีจริยธรรม ซึ่งจริยธรรม คื อ ธรรมที่เป็นข้อ

ประพฤติปฏิบัติหรือกฎศีลธรรม ในปัญญาสชาดกจะกล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน

ครรลองของจริยธรรม เมื่อเจ้าเมืองเป็นแบบอย่างของผู้มีจริยธรรมแล้วท าให้ประชาชนชาวเมืองได้

ประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบของจริยธรรม และเมื่อประชาชนในเมืองมีจริยธรรมก็ท าให้บ้านเมืองเกิด

ความสงบสุข ดั งนั้นการได้รับ ฟังหรืออ่านชาดกจึงท าให้ ผู้ อ่ านหรือผู้ ฟั งชาดกเรื่องต่าง  ๆ                              

เห็นความส าคัญของการมีจริยธรรมและปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมนั้นด้วย 

จริยธรรมของเจ้าเมืองในปัญญาสชาดกมีสองประการ ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักบุญ

กิริยาวัตถุ 3 และสังคหวัตถุ 4 ซึ่งหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ หลักแห่งการท าดี 3 ประการ ได้แก่          

ทานมัย หมายถึง การท าบุญด้วยการให้ทาน ศีลมัย หมายถึง การท าบุญด้วยการรักษาศีลอันเป็นข้อ

ละเว้นจากการท าชั่ว และภาวนามัย หมายถึง การท าบุญด้วยการเจริญภาวนาเพ่ือให้จิตใจสงบ 

บริสุทธิ์ ท าให้เกิดปัญญา ซึ่งเจ้าเมืองในปัญญาสชาดกเป็นผู้มีจริยธรรมในการตั้งมั่นอยู่ในหลักของบุญ

กิริยาวัตถุ 3 ดังในปัญญาสชาดกเรื่องจันทคาธชาดก กล่าวถึงพระเจ้าพันธุมวดี เจ้าเมืองจัมปากนครว่า

เป็นผู้ด ารงอยู่ในจริยธรรม ทรงบ าเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3             

อยู่เป็นนิตย์ ท าให้เทพเจ้าและเจ้าที่ในเมืองรักษาคุ้มครองเมือง และประชาชนชาวเมืองต่างพร้อมใจ

กันปฏิบัติตามพระเจ้าพันธุมวดีด้วยการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ท าให้บ้านเมือง

เกิดความผาสุกสืบไป ดังในจันทคาธชาดกว่า 

...ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล มีพระราชาพระองค์ 1 ทรงพระนามว่า พันธุมวดี เสวยราช
สมบัติอยู่ ในจัมปากนคร ท้าวเธอทรงด ารงอยู่ ในธรรม ทรงบ าเพ็ญทาน รักษาศีล         
เจริญภาวนาอยู่เป็นนิตย์ ทรงอุทิศส่วนพระราชกุศลแก่ปวงชนเสมอมิได้ขาด เพราะฉะนั้น
เทพเจ้าทั้งหลาย มีเทพเจ้าที่รักษาพระนครเป็นต้น ฝ่ายชาวพระนครก็พร้อมกันท าตามอย่าง
ท้าวเธอ ตั้งหน้าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยความผาสุกเสมอมา... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 2, 2554: 535) 

ในปัญญาสชาดกเรื่องริโสรชาดกยังได้ย้ าให้เห็นว่าเจ้าเมืองเป็นผู้มีจริยธรรม เจ้าเมือง

เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักของศีล และทาน ซึ่งเป็นหลักธรรมพ้ืนฐานของพุทธศาสนิกชน ดังกล่าวถึง        
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พระเจ้าสิโสรราช เจ้าเมืองอนันตนครว่าเป็นผู้บ าเพ็ญบุญบารมีด้วยการบริจาคทาน รักษาศีล 5 และ

ศีล 8 ในวันพระมิได้ขาด ดังปรากฏในเรื่องสิโสรชาดกว่า  

...อนึ่งพระเจ้าสิโสรราชนั้น พระองค์เสวยราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรมประเพณี แลทรง
บ าเพ็ญบุญนฤธีบริจาคทาน ทั้งทรงรักษาศีลห้าเป็นนิจกาลมิได้ขาด แลทรงรักษาอัฐมี
อุโบสถแลปัณรสีอุโบสถโดยปักขคณนาวิธี เป็นอาจิณปฏิปทาสัมมาปฏิบัติ... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 1, 2554: 497 – 498) 

นอกจากหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 แล้ว เจ้าเมืองในปัญญาสชาดกยังเป็นผู้มีจริยธรรมโดย

การปฏิบัติตนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อ่ืน หรือหลัก

สงเคราะห์กันและกัน 4 ประการ ได้แก่ ทาน คือ การเสียสละ ปิยวาจา คือ การกล่าวค าที่สุภาพ          

อัตถจริยา คือ การช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ และสมานัตตา คือ การปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย 

ทั้งนี้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ประการที่เจ้าเมืองยึดถือปฏิบัตินั้นยังสัมพันธ์กับหลักธรรม “ราชสังคห

วัตถุ 4” ซึ่งเป็นสังคหวัตถุของพระราชา เป็นธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ราชสังคห

วัตถุมี 4 ประการ ได้แก่ สัสสเมธะ คือ ความฉลาดในการบ ารุงพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่งเสริมการเกษตร                 

ปุริสเมธะ คือ ความฉลาดในการบ ารุงข้าราชการ ส่งเสริมคนดีมีความสามารถ สัมมาปาสะ การรู้จัก

ผูกผสานรวมใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ และวาจาเปยยะ คือ การรู้จักพูดเพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจอันดี (พระพรหมคุณาภรณ์, 2550: 142 – 144) ดังในปัญญาสชาดกเรื่องสุรัพภชาดก กล่าวถึง         

พระเจ้าโชติราช เจ้าเมืองพหลธานีว่าเป็นผู้ด ารงอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงมีความกรุณา

สงเคราะห์ประชาชนชาวเมืองด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 ท าให้พระเกียรติคุณของพระองค์เป็นที่เลื่องลือ 

และเจ้าเมืองน้อยใหญ่ต่างมาสวามิภักดิ์ถวายราชบรรณาการต่อพระเจ้าโชติราช ท าให้เมืองพหลธานี  

มีประชาชนมากมาย และประชาชนในเมืองก็ต่างมีความสุข ดังในเรื่องสุรัพภชาดกว่า 

...พ ระเจ้ าโชติ ราชท้ าวเธอทรงอนุสาส์นอย่ างนี้ แล้ ว  ส่ วนพระองค์ก็ ได้ด ารงอยู่ ใน
ทศพิธราชธรรม ทรงพระกรุณาสงเคราะห์ชาวประชาด้วยสังคหวัตถุสี่ประการ พระเกียรติ
คุณของพระเจ้าโชติราชนั้นก็ลือชาปรากฏทั่วไปในนานาประเทศ ท้าวพระยาในสากลทวีปทั้ง
ปวงทรงสดับกิตติศัพท์กิตติคุณแล้วจึงจัดแจงแต่งเครื่องราชบรรณาการส่งไปถวายพระเจ้าโชติ
ราชมิได้ขาด ต่อแต่นั้นมาพระนครพหลราชธานีก็คับคั่งไปด้วยมหาชนเหลือประมาณทั้ง            
ภิกษาหารก็หาง่ายแลปราศจากอันตรายเกษมสุขยิ่งนักหนา... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 2, 2554: 243) 
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ลักษณะการเป็นผู้มีจริยธรรมของเจ้าเมืองในปัญญาสชาดกมีอิทธิพลต่อการสร้าง

ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ค่าวซอมุ่งน าเสนอหลักจริยธรรมเพ่ือให้ผู้ฟังและผู้อ่านได้  

ซึมซับคติธรรมพุทธศาสนาผ่านเรื่องสนุกสนานของพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นกุศโลบายเดียวกันกับการสอน

จริยธรรมผ่านนิทานชาดกในพุทธศาสนา การสร้างตัวละครเจ้าเมืองให้มีภาพลักษณ์ผู้มีจริยธรรมก็

เพ่ือให้เห็นผู้มีจริยธรรมย่อมเป็นผู้ที่ประเสริฐ เป็นฝ่ายมีชัยชนะเหนือฝ่ายอธรรม และท าให้บ้านเมือง

สงบสุข เมื่อผู้อ่านและผู้ฟังค่าวซอตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นผู้มีจริยธรรมแล้ว จริยธรรมหรือ

คุณธรรมก็จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ให้ด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอจึงมีภาพลักษณ์ของผู้มีจริยธรรมเหมือนกับเจ้าเมืองในปัญญาสชาดก ดังในค่าวซอ

เรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค า กล่าวถึงเจ้าสุวรรณ เจ้าเมืองพาราณสีว่าเป็นผู้ ตั้งมั่นอยู่ในจริยธรรม      

หมั่นท าบุญสุนทาน รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 และศีล 8 อย่างเคร่งครัด ท าให้

บ้านเมืองสงบสุขประชาชนสุขสบาย ดังปรากฏในค่าวซอว่า 

เจ้าสุวรรณะ  จิ่งสั่งลาหน ี  มาสู่บุร ี   พาราแห่งเจ้า                                           

อยู่สุขสบาย กับนางหน่อเหน้า  สองเทวี   พี่น้อง                                       

ดูต้างกินทาน จาหวานปากพ้อง  ศีลแปดห้า  ถือเอา 

(สุวรรณเมฆะหมาขนค า, 2511: 100 – 101) 

(ถอดความ: เจ้าสุวรรณกลับมาถึงเมืองพาราณสี และเป็นเจ้าเมืองปกครองบ้านเมือง อยู่สุขส าราญพร้อมกับ

ราชเทวีทั้งสองคือนางคันธมาลา และนางจันทเกสี ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ท าบุญสุนทานและยึดถือใน

หลักศีล 5 และศีล 8) 

นอกจากนี้ในค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ยังได้กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้มี

จริยธรรม ซึ่งในค่าวซอได้กล่าวถึงเจ้าบัวระวงศ์ เจ้าเมืองจ าปา และประชาชนชาวเมืองจ าปาว่าเป็นผู้

ตั้งมั่นอยู่ในศีล และหลักพรหมวิหาร 4 หรือหลักที่ประพฤติอันบริสุทธิ์ ได้แก่ เมตตา คือ ความรัก

ความปรารถนาดีให้ผู้อ่ืนมีความสุข กรุณา คือ ความสงสารให้ผู้อ่ืนพ้นจากทุกข์ มุทิตา คือ ความยินดี

ในความสุขของผู้อื่น และอุเบกขา คือ การวางใจให้เป็นกลาง ดังในค่าวซอว่า 

บัวระวงศ์ทา้ว ปราบภัยโลก ี  เสวยบุร ี   จ าปาใหญ่กว้าง                        

อยู่สุขเกษม บ าเพ็ญบุญสร้าง  ตามทัสสธรรม  บ่ม้าง                                            

ฝูงคติธรรม  บ่ห้ือได้ว้าง  สมสืบสร้าง  เมืองพิง                                       
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ข้าเจ้าไพร่น้อย ตั้งอยู่ในศีล  สัตว์เหนือแผ่นดิน  บ่หนาวร้อนไหม้                                                        

พรหมวิหาร เกิดมีโลกใต้  เจ้าปราบปรามไป  เมี้ยนพัก 

(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์, 2511: 133 – 134) 

(ถอดความ: เจ้าบัวระวงศ์ได้ปกครองเมืองจ าปา ท าให้บ้านเมืองสุขเกษม เพราะเจ้าเมืองตั้งอยู่ในทศธรรม 

และศีลธรรม ทั้งเจ้าและไพร่ตั้งมั่นอยู่ในศีล ท าให้ไม่เกิดความเดือนร้อน อีกทั้งเจ้าเมืองยังมีพรหมวิหารสี่        

รู้แจ้งในธรรมทุกประการ) 

นอกจากนี้เจ้าเมืองในปัญญาสชาดกมีลักษณะของการเป็นผู้ปกครองเมือง กล่าวคือ ใน

ปัญญาสชาดกจะกล่าวถึงคุณลักษณะของเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ปกครองเมืองที่ดี ซึ่งมีคุณลักษณะและ

หน้าที่ที่ส าคัญหลายประการที่เจ้าเมืองจะต้องกระท าเพ่ือแสดงถึงลักษณะที่พิเศษของเจ้าเมือง และ

เพ่ือน าพาบ้านเมือง รวมทั้งประชาชนชาวเมืองให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง คุณลักษณะและหน้าที่ของ

ผู้ปกครองที่ปรากฏในปัญญาสชาดก ได้แก่ การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา 

และการปกครองบ้านเมืองโดยธรรม  

เจ้าเมืองในปัญญาสชาดกมีหน้าที่ในการสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ เจ้าเมืองจะมีหน้าที่ผู้สั่ง

สอนผู้อยู่ใต้อ านาจของตน ตั้งแต่เสนาอ ามาตย์ ข้าราชการ และประชาชนในเมือง ให้ประพฤติปฏิบัติ

ตนตามกรอบจริยธรรมหรือหลักธรรมทางพุทธศาสนา เจ้าเมืองจะสั่งสอนให้ผู้อยู่ใต้อ านาจกระท าแต่

กุศลกรรม รู้จักให้ทาน รักษาศีล เคารพผู้ใหญ่ และอุปถัมภ์บิดามารดา เพ่ือเป็นกุศลกรรมต่อผู้ปฏิบัติ

ตามทั้งในปัจจุบันชาติและอนาคตชาติ นอกจากนี้การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจให้อยู่ในครรลองของ

จริยธรรมยังช่วยให้บ้านเมืองไม่เดือดร้อน ประชาชนชาวเมือง อยู่ในเมืองอย่างมีความสุข ดังใน

ปัญญาสชาดกเรื่องสุวรรณสังขชาดก กล่าวถึงพระสังข์เมื่อได้ราชาภิเษกเป็นเจ้าเมืองแล้วก็ได้สั่งสอนผู้

อยู่ใต้อ านาจให้เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เช่น การให้

ทาน การรักษาศีล และการอุปถัมภ์บุพการี ดังในเรื่องสุวรรณสังขชาดกว่า 

...พระโพธิสัตว์มากด้วยความกรุณา ให้โอวาทสั่งสอนแด่มหาชนมีพระราชาแลอ ามาตย์ เป็น
ต้นซึ่งประชุมกันอยู่ที่นั้นว่า แน่ะท่านทั้งหลายผู้เจริญ ท่านทั้งหลายจงท าจิตให้เลื่อมใสใน
กุศลธรรมมีทานแลศีลเป็นต้น จงเป็นผู้เคารพนับถือผู้ใหญ่ในตระกูลที่ควรเคารพ มีมารดา
บิดาเป็นอาทิ บุญกุศลย่อมให้ส าเร็จผลในโลกนี้แลโลกเบื้องหน้า อนึ่งนรชนเหล่าใด
สมาทานศีล 5 มั่น นรชนเหล่านั้นย่อมมีสวรรค์เป็นเบื้องหน้า มหาชนมีพระราชาแลเสนาบดี
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เป็นต้น สดับธรรมของพระโพธิสัตว์มีจิตโสมนัสเลื่อมใสยกมือไหว้ให้สาธุการชมเชยโดย            
อเนกนัย... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 2, 2554: 204 – 205) 

ในปัญญาสชาดกเรื่องมหาสุรเสนชาดกยังได้ย้ าถึงหน้าที่ของเจ้าเมืองที่จะต้องสั่งสอนผู้

อยู่ใต้อ านาจให้ตั่งมั่นอยู่ในจริยธรรม ดังในเรื่องที่กล่าวถึงพระเจ้ามหาสุรเสน พระองค์ทรงมีพระบรม

ราโชวาทสั่งสอนเสนาอ ามาตย์และประชาชนให้ท าบุญรักษาศีลและบ าเพ็ญทานเพ่ือเป็นกุศลผลบุญ

ให้กับตนเอง เมื่อผู้อยู่ใต้อ านาจรักษาศีลและบ าเพ็ญทานตามค าสอนของเจ้าเมืองแล้ว บ้านเมืองก็จะ

ไม่เดือดร้อน ดังปรากฏในเรื่องมหาสุรเสนชาดกว่า      

...ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้นอดีตกาลพระนครพาราณสี พระเจ้ามหาสุรเสนได้เสด็จด ารงราช
สมบัติ พระองค์มีพระอรรคมเหสีพระนามว่าวิชุลตาเทวี ได้มีพระบรมราโชวาทกับมหาชนซึ่ง
มีอ ามาตย์เป็นประมุขทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นส าเนาความว่า พวกท่านจงอย่าประมาท จงพา
กันท าบุญรักษาศีลบ าเพ็ญทาน... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 1, 2554: 188) 

การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองเมือง ซึ่งเจ้าเมืองในวรรณกรรม    

ค่าวซอมีลักษณะเหมือนกับเจ้าเมืองในปัญญาสชาดก กล่าวคือ กวีน าเสนอให้เห็นภาพลักษณ์          

การผู้ปกครองเมืองของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอว่ามีหน้าที่ในการสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ เจ้าเมือง

จะสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ อาทิ ข้าราชบริพาร ทหาร รวมไปถึงประชาชนในเมืองให้ประพฤติปฏิบัติตน        

ตั้งมั่นอยู่ในครรลองคลองธรรมตามคติธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้ประชาชนในเมืองมีความสุข 

และเพ่ือให้บ้านเมืองสงบสุข การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอพ้องกับ         

เจ้าเมืองในปัญญาสชาดกที่มุ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าเมืองจะสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจให้ตั้งมั่นอยู่ในกรอบ

จริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา เพ่ือให้ผู้อยู่ใต้อ านาจเป็นคนดี มีคุณธรรม เมื่อผู้อยู่ใต้อ านาจมี

คุณธรรมแล้วบ้านเมืองก็จะไม่เกิดปัญหา ประชาชนชาวเมืองก็จะมีความสุข ดังในค่าวซอเรื่องชิวหา

ลิ้นค า กล่าวถึงเจ้าชิวหาลิ้นค า เจ้าเมืองโสทราชคหะ ได้สั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ ได้แก่ เจ้าเมืองประเทศ

ราช      ข้าราชบริพาร รวมทั้งประชาชนชาวเมือง ให้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม รักษาศีล รวมไปถึง

เรื่องการคบมิตรที่ดี  ดังในค่าวซอว่า  
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เจ้าก็สั่งสอน ปัชชาไพร่ฝ้า  ทังร้อยเอ็ดเมือง  หมู่ท้าว                                            

เจ้าก็สั่งสอน ชักน าแต่เค้า  ฝูงนักปราชญ์เจ้า  ควรฟัง                                                     

การคบเพื่อนมิตร มีหลายประการ  ยังมีนิทาน  โวหารเปรียบแจ้ง                           

การคบมิตรฝูง จุ่งคิดห้ือแห้ง  ช่างหุมพาวาย  ต่ าชา้                              

คนพาโล  โมโหสวกง้า  จาปากกล้า  ค างาน                                 

ข้าวสุกแล้ว  ช่างเปนข้าวสาร  เหมือนบุตตะมาร  กับเราดั่งอ้ัน                                          

ช่างหื้อว าวาย ฉิบหายด่วนสั้น  ตายเพื่อโลโภ  ตัวนั้น                                           

โลภมากลาภหาย เหมือนกันว่านั้น  ก็จาเปรียบอ้ัน  หงส์ทอง                           

มีหนึ่งแล้ว  อยากได้แถมสอง  ปองควีเท  ผ่าม้างจนได้                          

ค าปากจาหวาน บ่หันปูมไส ้  จักแผอย่างใด  บ่รู้                                    

นักเลงพนนั การเล่นเจ้าชู ้  พูดเท็จดื่มเหล้า  สุรา                        

อทินนา  กาเม มุสา  ผู้ดื่มสุรา   สูบฝิน่กินเหล้า                   

จักไปคบเขา จักพาห้ือเข้า  เปลวไฟแดง  เถ้าร้อน                              

ในปัจจุบนั  มันช่างส่อฟ้อง  ห้ือตกคอกกว้าง  ทันดา                    

คนจ าพวกนัน้ ดีเมื่อต่อตา  ลับหลังนินทา  จาขวัญเล่าตา้น                         

ย่ ายีบุญคุณ ท่านนั้นหลายถ้าน  มันจาค าบาง  ถ่อยช้า                                

ข่มเพื่อนยอตัว เหมือนหัวคุงฟ้า  ห้ือเพื่อนอวดอ้าง  มันดี                                 

คนเชื้อนั้นและ ผิดด้วยวจ ี  คนฝูงด ี   อย่าได้เสพสรา้ง                            

คนสุขทุกข์กัน ย่อมมีแถมถ้าน  ตามบัวราณม ี  ว่าไว้                              

เมื่อเราทุกข์ผลาญ อยากก้ันทุกข์ไร้  มันย่อมโปรดให้  ปรานี                               

เมื่อเราพลาดพลั้ง ผิดด้วยวจ ี  มันแปงใจด ี  ตักเตือนบอกให้             

ยามเม่ือตัวเรา ได้ตกต่ าใต ้  เถิงแก่ภัยยา  โทษร้าย                              

มันย่อมป้องกัน รักษาเราไว ้  บ่ห้ือเสื่อมสิ้น  เสียไป                             

คนอย่างนี้และ เปนมิตรเทียมใจ  บ่ห้ือตกไป  แกมดินฝุ่นหญ้า                  

เวลาบุญคน ใครใดต่างหน้า  มาจานินทา  ว่าร้าย                         

ข่มเหงเตงเรา ด้วยความผางร้าย  ตักเตือนบอกห้ือ  ตามธรรม                                  

เกิดเปนมนุษย ์ ไม่ต้องติกัน  ไผไม่เชื่อฟัง  ค าจาแห่งเจ้า                       

เราเกิดมาเปน คนชายกนิข้าว  อย่าฟังค าเบา  ถ่อยช้า                           
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จาเปรียบเทียมเหมือน       ใบคาห่อร้า  ปกบ่กุ้ม   เหม็นไป                               

คนจ าพวกนี ้ เชิญเจ้าทังหลาย  ควรอธิบาย  บอกกันเจตแจ้ง                          

คนปัญญาม ี ร่ าเพิงหื้อแห้ง  จักคบมิตรแพง  เสี่ยวรัก                           

คบคนพาโล เปรียบคือไอ่ยักษ์  มันย่อมห้ือ  พาวาย                           

คบห้ือช่างคบ มิตรแก้วสหาย  ห้ือผ่อเหลี่ยมลาย  ตรัสตรองสว่างไส้                        

อะเสวนา  อย่าคบคนใบ ้  เหมือนอธิบาย  ว่านัน้                                   

บัญฑิโต  นักปราชญ์เจ้าชัน้  เสมอดั่งอั้น  ดวงไฟ                                 

เสวนะ   เปนที่อาศัย  เราควรดีไป  คบนักปราชญ์เจ้า                    

อันนั้นเหล่าเหย จักพาห้ือเข้า  นิพพานชัย  บ่แคล้ว                                   

ในปัจจุบนั  ได้หันอยู่แล้ว  ยังกัมม์บาปกล้า  อธรรม                            

ทศราชะ  ทังสิบประการ  จ าศีลกินทาน  ไปแทไ้จ้ไจ้                               

อย่าโลภตัณหา ตาหันใคร่ได ้  จักร้ายดีใด  ร่ าพิจ                         

ตัดสินความ อย่าท าอามิจ  คือรักฝ่ายเบื้อง  ตีแคม                                 

ห้ือชอบแม่นทัด บอกกล่าวชี้แจง  กินถ่านไฟแดง  เพราะเพื่อความใบ้                                             

ผู้แพ้พ้อยเสีย ผู้ค้านพ้อยได ้  บ่ตามวนิัย  บัญญัติ                               

เจ้าก็สั่งสอน ตักเตือนชี้ชัก  ฝูงไพร่ฝา้   ปัชชา                                   

แถมร้อยเอ็ดท้าว ต่างด้าวสาขา  ก็ตั้งโสดา  รับฟังถี่ถ้อย  

(ชิวหาลิน้ค า, 2511: 142 – 144) 

(ถอดความ: กล่าวถึงชิวหาลิ้นค าเมื่อได้เป็นเจ้าเมืองโสทราชคหะแล้ว ได้สั่งสอนไพร่ฟ้าประชาชน เจ้าเมือง

ประเทศราช และข้าราชบริพาร ในเรื่องการคบมิตรว่ามีหลายประการ ดังในนิทานที่จะเปรียบให้ฟังดังนี้   

การคบมิตรต้องคิดให้รอบคอบอย่าคบคนพาลขี้โมโหเหมือนกับบุตตะมาร ไม่ควรคบคนโลภเปรียบเหมือน

หงส์ทองที่ไม่รู้จักพอ ให้คบคนที่ใจอย่าคบคนที่ค าพูดไพเราะและภายในจิตใจไม่ดี ให้คบคนที่มีศีล 5 ข้อ          

ให้คบคนที่ช่วยเหลือเราเมื่อเราล าบากยากไร้ อย่าคบคนที่ชอบนินทาใส่ร้ายเรา ให้คบคนที่มีปัญญา เพราะ

คนที่มีปัญญาเปรียบเสมือนดวงไฟส่องน าทางให้แก่เรา หากคบมิตรที่ดีก็พาเราให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ นอกจากนี้

จะต้องยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม ท าบุญให้ทาน ไม่โลภ และตัดสินคดีความอย่างเที่ยงตรง เหล่าไพร่ฟ้า

ประชาชน เจ้าเมืองประเทศราช และข้าราชบริพารต่างตั้งใจฟังค าสอนของเจ้าชิวหาลิ้นค า) 

หน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้ปกครองเมืองคือ การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา         

เจ้าเมืองในปัญญาสชาดกนอกจากจะเป็นผู้มีจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามคติธรรมของ
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พระพุทธศาสนาแล้ว เจ้าเมืองยังเป็นองค์ อัครศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนาด้วยการอุปถัมภ์

พระพุทธศาสนาของเจ้าเมืองในปัญญาสชาดก คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา เจ้าเมือง

จะเสด็จไปยังพระวิหารเพ่ือสดับพระธรรมเทศนาอยู่เป็นประจ า นอกจากนี้เจ้าเมืองยังได้บ าเพ็ญบุญ

โดยการให้ทานสังเคราะห์ประชาชน เพ่ือให้เป็นบุญบารมีไปในภายภาคหน้า ซึ่งการปฏิบัติตาม

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาของเจ้าเมืองเป็นการช่วยอุ ปถัมภ์พระพุทธศาสนา ท าให้

พระพุทธศาสนาในบ้านเมืองด ารงอยู่มั่นคงและรุ่งเรือง ดังในปัญญาสชาดกเรื่องวัฏฏังคุลีราชชาดก 

กล่าวถึงพระเจ้าปัสเสนทิโกศลราช เจ้าเมืองสาวัตถีว่าพระองค์ เป็นองค์ อัครศาสนูปถัมภก

พระพุทธศาสนาโดยปฏิบัติตามหลักพระธรรม พระเจ้าปัสเสนทิโกศลจะเสด็จไปยังเชตวันวิหาร พร้อม

กับน าเครื่องสักการบูชา ได้แก่ ดอกไม้และของหอม เพ่ือบูชาพระ และทรงสดับพระธรรมเทศนาเป็น

ประจ า นอกจากนี้พระองค์ยังบ าเพ็ญบุญให้ทานแก่ประชาชนตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ประการ 

เพ่ือให้เป็นกุศลกรรมสืบต่อไป ดังในเรื่องวัฏฏังคุลีราชชาดกว่า  

...ในกาลนั้ น  พระเจ้ าปัส เสนทิ โกศลราชเสด็ จ เถลิ งถวัลยรัชใน เมืองสาวัตถีนั้ น โดย
ทศพิธราชธรรมประเพณี ทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ด้วยการงดเว้นราชทัณฑ์แล 
ศัสตราเครื่องประหาร ห้ามมิให้ลงอาชญามีทรมานแลฆ่าตี เป็นต้น แลทรงสงเคราะห์
ประชาชนชาวพระนครด้วยสังคหวัตถุ 4 ประการ พระเจ้าปัสเสนทิโกศลราชนั้น คร้ันเวลาเย็น
ก็ให้ราชบุรุษเชิญเครื่องสักการบูชามีมาลาแลของหอมเป็นต้น เสด็จไปสู่พระวิหารเชตวัน
เพื่อจะทรงฟังพระธรรมเทศนา ทรงประพฤติดังนี้เป็นนิตยกาลโดยล าดับมามิได้ขาด... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 1, 2554: 248) 

การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาของเจ้าเมืองในปัญญาสชาดกเป็นปัจจัยที่มีผลต่อหน้าที่

ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ กล่าวคือ เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก

พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับเจ้าเมืองในปัญญาสชาดก กวีได้น าเสนอให้เห็นว่าเจ้าเมืองในวรรณกรรม

ค่าวซอ มีหน้าที่เป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดยเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา                 

หมั่นกระท าบุญให้ทาน เพ่ือให้เป็นกุศลกรรมต่อไปภายภาคหน้า ดังในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดที่

กล่าวถึงพระญาสิริมติ เจ้าเมืองอินทะ ที่ได้บ าเพ็ญบุญบารมี ให้ทานแก่ประชาชนที่อยากไร้อยู่เป็นนิจ 

รวมทั้งเจ้าเมืองยังได้เสด็จไปกระท าบุญที่วัดอยู่เป็นประจ า ดังค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดว่า   
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ส่วนพระเหนือหัว สมเด็จนั่งเหล้า  ตนองค์เลา  ท่านทา้ว                            

กะตังบุญญัง ท าบุญแท้เลา้  บ่ละขาดได ้  วันทอน                           

โภคาทรัพย ์ ยอทานถมถอง  นึกเอาพระพร  กุศลภายหน้า           

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 13) 

(ถอดความ: พระญาสิริมติ เจ้าเมืองอินทะผู้สง่างาม ทา่นได้สร้างกุศลผลบญุ ท าบุญอยู่ไม่ขาดทัง้ตอนเช้าตอน

กลางวัน และได้ถวายทรัพย์เป็นทาน เพื่อจะได้เป็นกุศลในภายภาคหน้า) 

ส่วนพระเหนือหัว สมเด็จนั่งสรา้ง  ไปถึงอาราม  ข่วงวัด                               

พร้อมราชชายา นางเมืองแม่รัก  กับฝูงไพรฝ่้า  โยธา                    

กษัตริย์ท่านทา้ว ก็กราบทูลสา  ไหว้รัตนา  ทุติยะเจ้า                       

ทุกรูปทุกตน องค์เณรเถรเจ้า  แล้วนั่งที่ควร  แก่ท้าว                                          

...                                                                                                                       

ชวนขุนแก่ทา้ว อ ามาตย์ต่างตา  ริพลโยธา  ถวายส ารบัเจ้า                       

เครื่องปริขาร อาหารน้ าข้าว  ถวายทานองค์  ท่านพระ                            

มหาเถโร  องค์เณรเถรพระ  ก็นั่งนิจห้อง  บัลลังก์  

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 56) 

(ถอดความ: พระญาสิริมติ เจ้าเมืองอินทะได้เสด็จไปยังวัดพร้อมกับชายา ไพร่พลโยธา เมืองไปถึงวัดเจ้าเมือง

ก็กราบพระรัตนตรัย และกราบพระสงฆ์สามเณรทุกรูป แล้วนั่งที่ส าหรับเจ้าเมือง จากนั้นเจ้าเมือได้ชวนท้าว

ขุนมูลนาย และอ ามาตย์ต่างตา ริพลโยธาถวายส ารับแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์สามเณรก็นั่งรับและให้พรต่อไป) 

นอกจากนี้ ในการปกครองบ้านเมืองนั้นผู้ปกครองเมืองจะต้องปกครองบ้านเมือง       

โดยธรรมเพ่ือให้ความสุขแก่ประชาชนชาวเมือง ซึ่งการปกครองบ้านเมืองโดยธรรมเจ้าเมืองจะต้อง มี

หลักปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมือง และหลักธรรมที่เจ้าเมืองยึดถือเป็นแนวทางใน

การปกครองบ้านเมืองที่ส าคัญคือ “ทศพิธราชธรรม” หรือ ธรรมส าหรับผู้ปกครองเมือง ในปัญญาส

ชาดกมักจะกล่าวถึงเจ้าเมืองว่าจะต้องยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปกครอง

บ้านเมือง หลักทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนา การที่ตัวละครเจ้าเมืองในปัญญาส

ชาดกเป็นผู้ยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรมนั้น ก็เพ่ือให้สัมพันธ์กับหลักค าสอนของพุทธศาสนาที่

ผู้ปกครองเมืองจะต้องเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมที่ส าคัญ 10 ประการ ได้แก่ ทาน คือ การช่วยเหลือ

ประชาชน ศีล คือ ความประพฤติดีงามให้ เป็นที่ เคารพของประชาชนชาวเมือง บริจาค  คือ            
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การเสียสละ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน อาชชวะ คือ ความซื่อสัตย์ต่อประชาชนชาวเมือง            

มัททวะ คือ ความอ่อนโยนต่อประชาชนชาวเมือง ตบะ คือ การมุ่งมั่นบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจให้

บริบูรณ์ อักโกธะ คือ ความไม่โกรธ อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียนประชาชนชาวเมือง ขันติ คือ 

ความอดทนต่องาน และอวิโรธนะ คือ ความหนักแน่นในธรรม เมื่อเจ้าเมืองยึดถือหลักทศพิธราชธรรม

เป็นแนวทางปกครองบ้านเมืองแล้วก็จะท าให้ประชาชนเกิดความสุข บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ดังใน

ปัญญาสชาดกเรื่องวรนุชชาดก กล่าวถึงพระเจ้าเจตราช เจ้าเมืองเจตราฐทรงตั้งมั่นอยู่ในหลัก

ทศพิธราชธรรม ปกครองบ้านเมืองโดยธรรมจึงท าให้บ้านเมืองสงบสุข และในปัญญาสชาดกเรื่องเทวัน

ชาดกก็ยังได้กล่าวย้ าให้เห็นการปกครองบ้านเมืองโดยธรรมของเจ้าเมืองโดยใช้หลักทศพิธราชธรรม

เป็นแนวทางในการปกครองด้วยเช่นกัน ดังปรากฏในเรื่องวรนุชชาดก และเทวันชาดกว่า 

...ที่เมืองวิเทหแคว้นเจตราฐ มีพระราชาผู้มีบุญใหญ่องค์หนึ่งพระนาม ว่าเจตราช ครองราช
สมบัติได้เป็นใหญ่ยิ่งกว่ากษัตริย์ร้อยเอ็ด พระมเหสีของพระราชา เจตราชนั้น พระนามว่าเขมา
เทวี ได้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าสนมนารีหมื่นหกพัน แลเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเจตราช พระเจ้า
เจตราชทรงทศพิธราชธรรม แลสมาทานเบญจศีลด ารงอยู่ใน สุจริตธรรม ทรงพระเมตตา
มหาชนทุกถ้วนหน้า... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 2, 2554: 444) 

...ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องราวได้เคยมีมาแล้วอย่างนี้  มีพระราชากาสิก         
องค์หนึ่งด ารงราชสมบัติ ณ พระนครพาราณสีโดยทศพิธราชธรรม... 

(ปัญญาสชาดก เล่ม 2, 2554: 321) 

การปกครองบ้านเมืองโดยธรรมเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของเจ้าเมือง ซึ่งนอกจากจะปรากฏ

หน้าที่การปกครองบ้านเมืองโดยธรรมของเจ้าเมืองในปัญญาสชาดกแล้ว อิทธิพลการปกครอง

บ้านเมืองโดยธรรมของเจ้าเมืองในปัญญาสชาดกยังส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอด้วย กวีได้สร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอให้มีหน้าที่การปกครอง

บ้านเมืองโดยธรรมเหมือนกับเจ้าเมืองในปัญญาสชาดก เพ่ือให้เห็นว่าผู้ที่เป็นเจ้าเมืองหรือผู้น านั้น

จะต้องเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองโดยยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรมเป็นแนวทางในการปกครอง              

เมื่อผู้ปกครองเมืองมีธรรมก็จะท าให้ได้รับความภักดีจากประชาชน บ้านเมืองและประชาชนก็จะเกิด

ความสุข ดังในค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร กล่าวถึงเจ้าสุวัตรเมื่อได้เป็นเจ้าเมืองแล้ว เจ้าสุวัตรได้ตั้งมั่นอยู่ใน
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หลักทศพิธราชธรรม ท าให้ประชาชนในเมืองและผู้คนต่างเมืองศรัทธาและภักดีต่อเจ้าสุวัตร ดังปรากฏ

ในค่าวซอว่า 

ทัสสะธรรม บ่หื้อแผกพัด  สถิตอยู่ด้วย  ศีลา                                         

อยู่ต่างท้าว  ร้อยเอ็ดภาษา  มาถวายบรรณา  ฝูงท้าวชุหนา้ 

(เจ้าสุวัตร, 2511: 139) 

(ถอดความ: เจ้าสุวัตรได้ปกครองบ้านเมือง ท าให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ประชาชนต่างมีความสุข เพราะเจ้า 

สุวัตรปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศธรรมและรักษาศีล แม้แต่เจ้าเมืองอ่ืนร้อยเอ็ดหัวเมืองต่างมาถวายเคร่ือง

บรรณาการแก่เจ้าสุวัตร) 

ในค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ก็ยังได้กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าจะต้องเป็นผู้ปกครอง

ตามหลักทศพิธราชธรรม ซึ่งกวีได้กล่าวถึงเจ้าบัวระวงศ์ เจ้าเมืองจ าปาว่าเป็นผู้ปกครองที่มีธรรม 

โดยเฉพาะการยึดมั่นตามทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้บ้านเมืองและปวงชนเกิดความสุข

เกษม ดังในค่าวซอว่า 

บัวระวงศ์ทา้ว ปราบภัยโลก ี  เสวยบุร ี   จ าปาใหญ่กว้าง                        

อยู่สุขเกษม บ าเพ็ญบุญสร้าง  ตามทัสสธรรม  บ่ม้าง                                             

(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์, 2511: 133 – 134) 

(ถอดความ: เจ้าบัวระวงศ์ได้ปกครองเมืองจ าปา ท าให้บ้านเมืองสุขเกษม เพราะเจ้าเมืองตั้งอยู่ใน หลัก

ทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัด และบ าเพ็ญบุญเป็นประจ า) 

อิทธิพลของนิทานชาดกส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 

ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้แนวคิดจากชาดกที่ส าคัญและได้รับ

ความนิยมในสังคมล้านนาคือ ปัญญาสชาดก ภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในปัญญาสชาดก ได้แก่ ภาพลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ 

ภาพลักษณ์ผู้มีบุญ ภาพลักษณ์ผู้มีวิชาปัญญา ภาพลักษณ์ผู้มีรูปงาม ภาพลักษณ์ผู้มีจริยธรรม และ

ภาพลักษณ์ผู้ปกครองเมือง แสดงให้เห็นว่าปัญญาสชาดกเป็นแนวคิดที่ส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อ

การสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ความส าคัญของตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรม

ค่าวซอจึงเป็นตัวละครที่มีรูปแบบตามแบบตามขนบของเจ้าเมืองในชาดกนอกนิบาตคือ ปัญญาสชาดก 

เจ้าเมืองจึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา คุณลักษณะที่ดีงามต่าง ๆ ที่ปรากฏผ่าน            



  196 

ตัวละครเจ้าเมืองเป็นแบบอย่างตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งสอนให้มนุษย์กระท าแต่              

คุณงามความดี และแสดงให้เห็นว่าผู้มีธรรมย่อมชนะฝ่ายอธรรม เจ้าเมืองจึงเป็นตัวอย่างของผู้มีธรรม

สูงส่งที่มนุษย์ควรน้อมน าเป็นแบบอย่างของการท าความดี 

 

2. ปัจจัยท่ีมาจากแนวคิดของนิทานพื้นบ้านไทย ประเภทนิทานมหัศจรรย์ 
นิทาน หมายถึง เรื่องที่เล่ากันมา เช่น นิทานชาดก นิทานอีสป (ราชบัณฑิตยสถาน , 

2554: 634) ในทางคติชนวิทยา นิทาน หมายถึง เรื่องเล่าที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา จนถือเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมอย่างหนึ่ง นิทานเหล่านี้เรียกว่า นิทานพ้ืนบ้านบ้าง นิทานพ้ืนเมืองบ้าง และนิทานชาวบ้าน

บ้าง มีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงเรื่องเล่าประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ลักษณะส าคัญที่สุดของนิทาน

พ้ืนบ้านต้องเป็นเรื่องเล่าที่เล่าสืบทอดกันมา และไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง ส่วนใหญ่ถ่ายทอดด้วยปาก 

แต่อาจถ่ายทอดด้วยการเขียนก็ได้ เช่น นิทานเรื่องศรีธนญชัย ซึ่งเป็นเรื่องตลกขบขันที่เป็นที่รู้จักกันดี

เรื่องหนึ่งในประเทศไทย ไม่มีใครบอกได้ว่าใครเป็นคนแต่งเรื่องนี้ขึ้นมา และเล่าให้ใครฟังเป็นครั้งแรก 

ทราบแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา แม้ว่าจะมีวรรณคดีที่แต่งด้วยค าประพันธ์ชนิดกาพย์ชื่อ             

ศรีธนญชัยค ากาพย์ วรรณคดีเรื่องนี้ก็แต่งขึ้นโดยอาศัยเค้าเรื่องที่มีเล่ากันอยู่ก่อนแล้ว จึงถือว่าเป็น

นิทานพื้นบ้าน (ประคอง นิมมานเหมินท,์ 2545: 6 – 7)  

วรรณกรรมค่าวซอเป็นวรรณกรรมล้านนาที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากเค้าโครงของนิทาน

พ้ืนบ้านในกลุ่มชนชาติไท – ไทย ค่าวซอบางเรื่องมีโครงเรื่องคล้ายคลึงกับนิทานพื้นบ้านที่ได้รับความ

นิยมในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้แก่ ค่าวซอเรื่องก่ ากาก า คล้ายคลึงกับนิทานพ้ืนบ้านของชาวไทลื้อเรื่องก่ าเก้

กาด า และนิทานของชาวไทพวนเรื่องท้าวก่ ากาด า ค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรคล้ายคลึงกับนิทานของภาค

กลางเรื่องโสวัต ค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์คล้ายคลึงกับนิทานไทลื้อเรื่องบรวงศ์ และนิทาน

ของล้านนาเรื่องบรวงศ์หงส์อ ามาตย์ ค่าวซอเรื่องสุวรรณหอยสังข์คล้ายคลึงกับนิทานของไทใหญ่

เรื่องอะลองหอยขาว นิทานไทขึนเรื่องสุวรรณหอยแดง รวมทั้งบทพระราชนิพนธ์ละครนอกเรื่องสังข์

ทองในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ค่าวซอเรื่องวงศ์สวรรค์คล้ายคลึงกับนิทานไทลื้อเรื่อง

เจ้าวงศ์สวรรค์ ค่าวซอเรื่องนกกระจาบคล้ายคลึงกับนิทานล้านนาเรื่องเจ้าศุภสิทธิ ค่าวซอเรื่อง              

วรรณพราหมณ์คล้ายคลึงกับนิทานไทลื้อเรื่องเจ้าวรรณพราหมณ์ ค่าวซอเรื่องช้างโพงนางผมหอม

คล้ายคลึงกับนิทานล้านนาเรื่องนางลูกช้าง และเรื่องนางผมหอม ค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดคล้ายคลึง
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กับนิทานล้านนาเรื่องไอ้ร้อยขอด และค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค าคล้ายคลึงกับนิทานล้านนา

เรื่องหมาขนค า  

2.1.ลักษณะของนิทานพื้นบ้าน ประเภทนิทานมหัศจรรย์ 
ลักษณะของนิทานพ้ืนบ้านส่วนใหญ่มีความมหัศจรรย์เป็นองค์ประกอบเด่นของเรื่อง 

และความมหัศจรรย์นี้เป็นสากล เรารู้จักนิทานเหล่านี้ในชื่อว่า นิทานมหัศจรรย์ (fairy tale) ซึ่งใน

กลุ่มของนิทานมหัศจรรย์นี้ การมีพลังพิเศษหรือมีอุปกรณ์พิเศษเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่าง

ยิ่งในการด าเนินเรื่อง ซึ่งรูปแบบการมีอุปกรณ์พิเศษหรือของวิเศษที่พบเจอทั่วไปในนิทานมหัศจรรย์

จะประกอบด้วย การได้ครอบครองของวิเศษมาได้ด้วยวิธีที่ พิเศษ การใช้ของวิเศษโดยตัวเอก                

การสูญเสียของวิเศษ (ส่วนมากเป็นการขโมย) และสุดท้ายคือได้ของวิเศษกลับมาครอบครองอีกครั้ง 

ส่วนรูปแบบการมีพลังพิเศษที่ปรากฏในนิทานมหัศจรรย์ประกอบด้วยการมีเวทย์มนตร์คาถา และการ

มีทักษะพิเศษของตัวเอก เช่น การพูดและเข้าใจภาษาสัตว์ การมีพละก าลังที่แข็งแกร่ง  (Stith 

Thompson, 1977: 67 – 85) 

ประคอง นิมมานเหมินท์ (2543: 8 – 10) ได้อธิบายว่า นิทานมหัศจรรย์ หมายถึง 

นิทานพ้ืนบ้านที่แต่เดิมเรียกกันว่าเทพนิยาย ซึ่งเป็นค าแปลจากภาษาอังกฤษว่า แฟรี่เทล (fairy tale) 

เมื่อใช้ตามรูปศัพท์ท าให้เข้าใจว่า เป็นนิทานเกี่ยวกับเทวดานางฟ้า ซึ่งที่จริงแล้วนิทานหลายเรื่องที่         

จัดว่าเป็นแฟรี่เทล ไม่มีเทวดานางฟ้า แต่น่าสังเกตว่านิทานพ้ืนบ้านประเภทนี้ทุกเรื่องมีเรื่องราวของ

อิทธิปาฏิหาริย์และความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ จนกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะส าคัญของนิทาน

ประเภทนี้ ซึ่งนิทานประเภทนี้ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า conte populaire บางทีก็รู้จักกันตามค าศัพท์

ภาษาเยอรมันว่า มาร์เช่น (Mächen) เคนเนธและแมรี คลาก ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับลักษณะ               

ของนิทานแบบ marchen ของยุโรปไว้ค่อนข้างละเอียดดังนี้ 

1.ไม่มีการบ่งสถานที่และเวลาชัดเจน 

2.มักเกี่ยวข้องกับราชส านัก เช่น เจ้าหญิง พระราชา ปราสาทราชวัง มหาดเล็ก

รับใช้ 

3.นางเอกมักเป็นลูกคนสุดท้อง 

4.เกี่ยวข้องกับเวทย์มนตร์ การแปลงร่าง 
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5.มีการสัญญาให้รางวัลเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น ภารกิจนั้นอาจเป็นการท างาน

หรือเฉลยปริศนา 

6.มีแม่มด ยักษ์หรือมังกร แม่มดมักเป็นผู้สาปเจ้าชาย 

7.ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ จ านวน 3 เช่นเจ้าหญิงเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพ่ี

น้อง 3 คน 

8.อาจมีเพลงหรือบทประพันธ์สั้น ๆ หรือถ้อยค าที่ไม่มีความหมายแต่มีลักษณะ

เป็นคาถาหรือค าปริศนา 

9.ตัวละครที่ดีเป็นฝ่ายชนะ 

นิทานของไทยที่ใกล้เคียงกับนิทานมหัศจรรย์ (fairytale) มากท่ีสุดคือนิทานประเภท

จักร ๆ วงศ์ ๆ เพราะเป็นเรื่องของเจ้าชายที่เดินทางออกหาคู่ ต้องผจญภัย ฆ่ายักษ์ ได้นาง เจ้าชายมัก

มีของวิเศษ มีอิทธิฤทธิ์ และดูจะเป็นเรื่องของจินตนาการและมหัศจรรย์ เช่นเดียวกับเทพนิยายฝรั่ง 

(ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง, 2537: 16)  

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาลักษณะนิทานมหัศจรรย์ของไทย ประคอง นิมมานเหมินท์ (2543: 

112 – 118) ได้อธิบายไว้ว่าลักษณะของนิทานมหัศจรรย์ของไทยว่ามีลักษณะโครงสร้างโดยทั่วไป

คล้ายคลึงกับนิทานมหัศจรรย์ของยุโรป คือเป็นนิทานขนาดยาว ประกอบด้วยหลายอนุภาค                    

หลายตอนจบ มีความเกี่ยวข้องกับความมหัศจรรย์ เช่น มีของวิเศษ ความสามารถพิเศษ มีอมนุษย์ 

อย่างไรก็ตามเมื่ อพิจารณารายละเอียดปลีกย่อยแล้ว จ ะพบว่านิทานมหัศจรรย์ของไทย                         

มีลักษณะเฉพาะบางประการที่ท าให้แตกต่างไปจากนิทานมหัศจรรย์ของยุโรปคือ การจัดประเภท                           

การระบุสถานที่ ตัวละคร แก่นของเรื่อง ความมหัศจรรย์ และอนุภาคท่ีพบบ่อย 

1.การจัดประเภท 

นิทานมหัศจรรย์ของไทยบางเรื่องอาจจัดเป็นนิทานประเภทอ่ืนด้วย กล่าวคือ นิทาน

มหัศจรรย์ไทยบางเรื่องผู้เล่าอาจเล่าสู่กันฟังเพ่ือความเพลิดเพลิน แต่บางเรื่องผู้เล่านอกจากจะมุ่งให้

ผู้ฟังเกิดความสนุกเพลิดเพลินแล้ว เนื่องจากผู้เล่าเป็นพระหรือผู้เลื่อมใสในศาสนามากจึงเล่านิทาน

โดยมีวัตถุประสงค์จะให้ข้อคิดทางศาสนา จึงมักแทรกคติค าสั่งสอนทางศาสนาลงไปด้วย นิทาน

มหัศจรรย์ของไทยบางเรื่องจึงมีลักษณะเป็นนิทานคติด้วย 
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นอกจากนี้นิทานมหัศจรรย์บางเรื่องจะน ามาว่าเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าครั้งยัง

เป็นพระโพธิสัตว์ เช่น เรื่องหงส์หิน และอ้ายร้อยขอดของภาคเหนือ นิทานมหัศจรรย์ดังกล่าวจึงมี

ลักษณะเป็นนิทานศาสนาด้วย นิทานที่อยู่ในปัญญาสชาดก เช่น เรื่องท้าวปาจิตต์นางอรพิม พระสุธน 

สังข์ทอง สุวรรณกัจฉปะ ศุภมิตร และสมุทรโฆษ อาจกล่าวได้ว่าโดยทั่วไปไม่มีรูปแบบเป็นนิทาน

มหัศจรรย์ และโดยที่แทรกค าสั่งสอนทางศาสนาตลอดจนอธิบายว่าเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ นิทาน

เรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นนิทานศาสนาด้วย 

2.การระบุสถานที่  

ปกตินิทานมหัศจรรย์ของยุโรปจะไม่ระบุเวลาและสถานที่ว่าเรื่องเกิดขึ้นที่ไหน

เมื่อไหร่ นิทานมหัศจรรย์ของยุโรปมักเริ่มด้วยข้อความว่า ครั้ งหนึ่งนานมาแล้ว หรือในกาลครั้งหนึ่ง        

ยังมีเมืองเมืองหนึ่ง ซึ่งจะไม่บอกว่าเมืองนั้นชื่อว่าเมืองอะไร นิทานมหัศจรรย์ของไทยบางเรื่องไม่ระบุ

ชื่อเมืองเช่นกัน แต่หลายเรื่องมักเล่าว่าเป็นเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองพาราณสีบ้าง เมืองปัญจาลบ้าง เมือง

รัตนาบ้าง ฯลฯ พระราชาในเรื่องชื่อพระเจ้าพรหมทัตบ้าง พระเจ้ากาสีบ้าง พระเจ้าอาทิตย์บ้าง แสดง

ให้เห็นว่านิทานมหัศจรรย์ของไทยได้รับอิทธิพลแนวคิดนี้มาจากอรรถคาถาชาดกและปัญญาสชาดก 

3.ตัวละคร 

ตัวละครที่ส าคัญในนิทานมหัศจรรย์ของไทยมีลักษณะคล้ายคลึงและแตกต่างกับตัว

ละครในนิทานมหัศจรรย์ของยุโรปดังนี้ 

พระเอก  อาจเป็นบุคคลชั้นสูงคือเป็นลูกกษัตริย์หรือเป็นคนสามัญเช่นเดียวกับ

พระเอกในนิทานมหัศจรรย์ของยุโรป แต่พระเอกในนิทานมหัศจรรย์ของไทยบางเรื่องมีลักษณะ

น่าสนใจคือ เกิดมาพร้อมกับของวิเศษหรือสัตว์ซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้ช่วยที่ดีในเวลาต่อมา พระเอกบางเรื่อง

สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้  ถ้าเป็นลูกกษัตริย์มักเป็นลูกมเหสีคนที่ 1 หรือคนที่ 7 ในบางเรื่อง

พระเอกก็เป็นลูกก าพร้า บางเรื่องพระเอกมีภรรยาหลายคน และนิทานมหัศจรรย์ของภาคอีสานและ

ภาคเหนือบางเรื่องมีค าอธิบายว่าพระเอกเป็นพระโพธิสัตว์ 

นางเอก  อาจเป็นลูกกษัตริย์หรือลูกคนสามัญ หรือไม่มีก าเนิดแน่นอน แต่อยู่ใน

ดอกบัวแล้วฤาษีน าไปเลี้ยงดู ในบางเรื่องนางเอกมีก าเนิดจากสัตว์เช่นเรื่องนางผมหอม นิทาน

ภาคเหนือ นางเอกมีพ่อเป็นช้าง เพราะแม่ดื่มน้ าปัสสาวะช้าง เรื่องก าพร้าบัวตองของภาคเหนือ
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นางเอกมีแม่เป็นสุนัข นางเอกอาจเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ แต่ในเรื่องที่พ่อแม่มีลูกหลายคนนางเอก

มักเป็นลูกคนสุดท้อง 

ผู้ช่วย  ในนิทานมหัศจรรย์ของยุโรปผู้ช่วยเหลือพระเอกนางเอกมักเป็นนางฟ้าใจดี 

ในนิทานมหัศจรรย์ของไทย พระอินทร์และฤาษีมักเป็นผู้อุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือ เช่น พระอินทร์

อาจเป็นผู้น าพระเอกไปเลี้ยงดูเมื่อถูกทอดทิ้ง อาจเป็นผู้สร้างปราสาทให้นางเอกอยู่ ให้อาวุธหรือของ

ใช้วิเศษแก่พระเอกคอยช่วยเหลือเมื่อพระเอกนางเอกตกระก าล าบาก ถ้าพระเอกนางเอกตายก่อนกาล

อันสมควร ก็จะช่วยชุบชีวิตให้ 

ฤาษี มักมีบทบาทน านางเอกที่พบในดอกบัวไปเลี้ยง ในบางเรื่องเมื่อนางเอกตกระก า

ล าบากก็ไปอาศัยอยู่กับฤาษี ฤาษีจะเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้พระเอก บางทีก็มอบของวิเศษให้

พระเอก เมื่อพระเอกนางเอกตกระก าล าบากก็จะตามไปช่วยเหลือ ในนิทานบางเรื่องเช่น นิทานเรื่อง

ปลาบู่ทอง ผู้ช่วยนางเอกคือฤาษีและแม่ซึ่งตายไปแล้ว 

ศัตรู  มีบทบาทให้เห็นความเก่งกล้าสามารถของพระเอก ในนิทานมหัศจรรย์ของ

ยุโรปมักได้แก่มังกร ในนิทานของไทย ศัตรูที่พระเอกต้องปราบมักเป็นยักษ์ บางเรื่องเป็นปีศาจ และ

บางเรื่องเป็นนกยักษ์ นอกจากนี้แม่เลี้ยงและลูกของแม่เลี้ยงก็มักมีบทบาทคอยกลั่นแกล้งพระเอก

นางเอกให้ตกระก าล าบาก ซึ่งก็จะถูกจับได้และถูกลงโทษในที่สุด ในนิทานมหัศจรรย์ของไทย ศัตรู

นอกจากจะมีบทบาทให้เห็นความเก่งกล้าสามารถของพระเอกแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าพระเอกนางเอก

เป็นผู้มีบุญบารมีด้วย 

4.แก่นของเรื่อง 

แก่นเรื่องของนิทานมหัศจรรย์ของไทยมีหลายแบบ ที่พบบ่อยได้แก่  

ความกตัญญู เช่นเรื่องก าพร้าบัวตองของภาคเหนือ นางเอกเป็นลูกสุนัข มีความ

กตัญญูต่อแม่ แม้ว่าได้เป็นมเหสีของกษัตริย์ก็ไม่ละอายที่มีแม่เป็นสุนัขท าให้ประสบความสุข                

ความมั่งค่ังสมบูรณ์ในที่สุด 

ท่าดี ได้ดี  – ท่าชั วได้ชั ว  เช่นเรื่องปลาบู่ทองของภาคกลาง เต่าน้อยอองค า                

ของภาคเหนือ และเต่าทองของภาคอีสาน นางเอกเป็นคนดีแต่ถูกแม่เลี้ยงและลูกแม่เลี้ยงกลั่นแกล้ง 

ต้องตกระก าล าบากและพลัดพรากจากสามี แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือได้พบสามีซึ่งเป็นกษัตริย์และมี

ความสุขในที่สุด ในขณะที่ลูกของแม่เลี้ยงถูกฆ่า 
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ความฉลาดมีไหวพริบ มักเป็นแก่นเรื่องในนิทานที่มีการทายปัญหาหรือปริศนาเช่น

เรื่องสรรพสิทธิ์ 

ความพลัดพราก เป็นแก่นเรื่องที่พบบ่อย พระเอกต้องพลัดพรากจากพ่อแม่เพราะถูก

กลั่นแกล้ง หรือต้องไปตามหาญาติที่ถูกยักษ์ลักพาตัวไป พระเอกกับนางเอกพลัดพรากจากกันเพราะ

ถูกกลั่นแกล้ง หรือเกิดอุบัติ เหตุ  นิทานมหัศจรรย์ที่มี แก่นเรื่องท านองนี้ ได้แก่ เรื่องพระสุธน              

ท้าวปาจิตต์นางอรพิม สังข์ทอง และสังข์ศิลป์ไชย เป็นต้น 

5.ความมหัศจรรย์ 

ความมหัศจรรย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของนิทานมหัศจรรย์ ความประหลาดผิด

ธรรมดาสามัญท่ีพบเห็นในนิทานมหัศจรรย์ของไทย ได้แก่ 

การเหาะเหินเดินอากาศ 

การแปลงกาย 

การใช้เวทมนตร์เรียกสิ่งที่ต้องการ 

การสาป 

การชุบชีวิต 

ของวิเศษ เช่น ธนู ดาบ แหวน นิ้ว ฯลฯ 

การเนรมิตของพระอินทร์หรือพระวิษณุกรรม 

การเลี้ยงเด็กโดยให้ดูดนิ้วมือของฤาษี 

6.อนุภาคที่พบบ่อย 

อนุภาคท่ีพบบ่อยในนิทานมหัศจรรย์ของไทยได้แก่  

 พระเอกเป็นลูกของมเหสีคนที่ 1 หรือคนท่ี 7  

 พระเอกเป็นลูกชายคนสุดท้าย 

 พระเอกเกิดมาพร้อมกับของวิเศษหรือสัตว์ซึ่งเป็นผู้ช่วย 

 นางเอกเป็นลูกคนที่ 7  

 นางเอกมีก าเนิดลึกลับ เช่น อยู่ในดอกบัวหรือเป็นลูกสัตว์ 

 พระอินทร์น าพระเอกซึ่งถูกทอดทิ้งไปเลี้ยง 

 แม่เลี้ยงใจร้าย 
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 นกยักษ์กินคนทั้งเมือง 

 นางเอกซ่อนอยู่ในกลอง 

 ม้าเป็นพ่ีเลี้ยงหรือเป็นผู้ช่วยที่ดี 

 คนตายไปเกิดเป็นต้นไม้หรือสัตว์ เช่น นก 

ตัวอย่างนิทานมหัศจรรย์ของไทย ได้แก่ เรื่องปลาบู่ทอง สังข์ทอง พระสุธน                   

ลักษณวงศ์ จันทโครบ นางสิบสอง โสนน้อยเรือนงาม นางผมหอม การะเกด หงส์หินหรือหงส์ผาค า

ของภาคเหนือ เรื่องจ าปาสี่ต้น เรื่องโสวัตหรือเจ้าสุวัตรของภาคอีสานและภาคเหนือ เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาลักษณะที่ส าคัญของนิทานมหัศจรรย์ยุโรป และนิทานมหัศจรรย์ของ

ไทยตามที่ประคอง นิมมานเหมินท์ได้ศึกษาไว้ข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าค่าวซอมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับลักษณะนิทานมหัศจรรย์ของยุโรปและนิทานมหัศจรรย์ของไทย กล่าวคือ วรรณกรรม

ค่าวซอมีโครงสร้างทั่วไปคล้ายคลึงกับนิทานมหัศจรรย์ของยุโรป คือ เป็นนิทานขนาดยาว มีหลาย

อนุภาคและมีหลายบทจบ รวมทั้งเป็นเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับความมหัศจรรย์ เช่น การมีของวิเศษและ

อ านาจวิเศษ และมีตัวละครที่เป็นอมนุษย์  

วรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะที่เหมือนนิทานพ้ืนบ้าน ประเภทนิทานมหัศจรรย์ 

กล่าวคือ วรรณกรรมค่าวซอเป็นเรื่องราวขนาดยาว มีหลายตอนจบคล้ายคลึงกับโครงสร้างของนิทาน

มหัศจรรย์ทั่วไป ในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องหนึ่งจะประกอบด้วยหลายตอนหรือหลายบทจบ เช่นใน

วรรณกรรมค่าวซอเรื่องช้างโพงนางผมหอมมีสี่ตอน โดยเริ่มจากบทปฐม ต่อด้วยทุติยะบท ตติยะบท 

และบทสุดท้ายคือจตุรบท ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวของแต่ละบทกวีมักจะบอกไว้ในตอนต้นเสมอว่าบท

ที่เขียนหรืออ่านนี้เป็นบทที่เท่าไหร่ เช่น ในทุติยะบทหรือบทที่สองของค่าวซอเรื่องช้างโพงนางผมหอม 

กวีจะเกริ่นบอกไว้ว่า  

ปะถะมะบท อ่านหมดเสี้ยงซ้ า  จักได้ต่อตั้ง  ยังบทถ้วนสอง                                        

นับมาแตง่ไว ้ ตามใจใฝ่ปอง  บ่ถูกท านอง  ของท่านแต่งขึ้น                               

เพราะมีผญา ปัญญาอันตืน้  นับแปงแต่งท า  เท่านั้น 

(ช้างโพงนางผมหอม, 2511: 12) 

(ถอดความ: บทที่หนึ่งได้อ่านจบลงไปแล้ว ต่อไปเป็นบทที่สองซึ่งได้แต่งไว้ตามใจตนเอง อาจจะแตกต่างไป

จากเรื่องเดิมที่กวีท่านอ่ืนแต่งไว้บ้าง เพราะปัญญาที่ตื้นเขินจึงได้แต่งขึ้นมาเท่านั้น) 
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นอกจากนี้วรรณกรรมค่าวซอยังเป็นเรื่องราวที่ เกี่ยวข้องกับความมหัศจรรย์

คล้ายคลึงกับลักษณะของนิทานมหัศจรรย์ยุโรป เช่น มีตัวละครที่เป็นอมนุษย์ ได้แก่ เทวดา พญานาค 

ยักษ์ ผีโพง เป็นต้น และวรรณกรรมค่าวซอยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับของวิเศษและอ านาจวิเศษ 

เช่น การมีดาบวิเศษ ธนูวิเศษ แก้ววิเศษ รองเท้าวิเศษ สัตว์วิเศษ การเหาะ และการชุบชีวิต 

นอกจากวรรณกรรมค่าวซอจะมีลักษณะโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับนิทานมหัศจรรย์

ของยุโรปแล้ว ค่าวซอยังมีลักษณะเฉพาะของการเป็นนิทานมหัศจรรย์ของไทยตามที่ประคอง               

นิมมานเหมินท์ได้อธิบายลักษณะโครงสร้างของนิทานมหัศจรรย์ของไทยไว้ กล่าวคือวรรณกรรม              

ค่าวซอจะมีแก่นเรื่อง ตัวละคร และความมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นลักษณะโครงสร้างที่ส าคัญในนิทาน

มหัศจรรย์ของไทย ดังนี้ 

แก่นเรื่อง 
แก่นเรื่องในวรรณกรรมค่าวซอส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับนิทานมหัศจรรย์ของ

ไทย คือ แก่นเรื่องการท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว เช่นค่าวซอเรื่องหงส์หินที่กล่าวถึงการท าความดีของ        

พระโพธิสัตว์หงส์หินและได้เป็นเจ้าเมือง ส่วนราชบุตรหกคนที่กระท าความชั่วถูกประหารชีวิต          

แก่นเรื่องการมีวิชาปัญญา ปรากฏในค่าวซอเรื่องนกกระจาบซึ่งมีการทดสอบปัญหาหรือปริศนาให้       

เจ้าสรรพสิทธิ์แก้ไขด้วยปัญญาจนประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ยังมีแก่นเรื่องการพลัดพราก เช่น      

ค่าวซอเรื่องสุวรรณหอยสังข์ที่พระสังข์ต้องพลัดพรากจากพ่อและแม่เพราะถูกกลั่นแกล้ง 

ตัวละคร 
ตัวละครที่ส าคัญในวรรณกรรมค่าวซอที่มีลักษณะคล้ายกับนิทานพ้ืนบ้าน

ของไทยประเภทนิทานมหัศจรรย์ ได้แก่ พระเอก นางเอก ผู้ช่วย และศัตรู 
พระเอก ในวรรณกรรมค่าวซอเป็นพระโพธิสัตว์ มีชาติก าเนิดที่สูงส่งหรือ

ยากไร้ก็ได้ เช่น ในค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร พระเอกคือเจ้าสุวัตรเป็นราชบุตรของเจ้าเมือง ส่วนค่าวซอ

เรื่องอ้ายร้อยขอด พระเอกคืออ้ายร้อยขอดถือก าเนิดในครอบครัวยากไร้ พระเอกในวรรณกรรมค่าว

ซอยังเป็นผู้ที่ครอบครองของวิเศษและมีอ านาจวิเศษ เช่น ค่าวซอเรื่องหงส์หิน กล่าวถึงพระโพธิสัตว์

หงส์หินว่าเป็นผู้มีดาบสรีกัญไชยและหงส์วิเศษ นอกจากนี้พระเอกในวรรณกรรมค่าวซอยังสามารถมี

ภรรยาได้หลายคน เช่น เจ้าหงส์หินมีชายา 3 คน คือ นางมุขวดี ธิดาของพญายักษ์วัสสวโร                         

นางจุฬคันธา ธิดาพญากุมภัณฑ์ และนางสรีจันทา ธิดาพญายักษ์อนุมา   



  204 

นางเอก ในวรรณกรรมค่าวซอนางเอกมักเป็นลูกกษัตริย์หรือเป็นสามัญชน

ทั่วไปหรือลูกของอมนุษย์ นางเอกในวรรณกรรมค่าวซอยังถือก าเนิดแบบพิเศษ เช่น นางบัวค าในเรื่อง

เจ้าสุวัตรที่ถือก าเนิดจากดอกบัว หรือนางผมหอมที่ถือก าเนิดจากช้าง นอกจากนี้ในค่าวซอเรื่องหนึ่ง

อาจมีนางเอกได้หลายคนเช่น เรื่องหงส์หินที่มีนางเอกมากถึง 3 คน 

ผู้ช่วย ในวรรณกรรมค่าวซอผู้ช่วยพระเอกที่มีบทบาทส าคัญคือ พระอินทร์ 

และฤาษี พระอินทร์มักจะให้ความช่วยเหลือพระเอก เช่น ค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค า                

พระอินทร์ได้ช่วยเหลือเจ้าสุวรรณเมฆะเมื่อครั้งที่เจ้าสุวรรณเมฆะถูกน าไปโยนทิ้งลงเหว นอกจากนี้

พระอินทร์ยังเป็นผู้มอบของวิเศษให้กับพระเอก เช่นในค่าวซอเรื่องหงส์หินที่พระอินทร์เสกหินให้เป็น

หงส์ให้พระโพธิสัตว์หงส์หิน ส่วนพระฤาษีเป็นผู้ช่วยอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือ

พระเอก เช่น สอนคาถาอาคมให้พระเอก ชุบชีวิตพระเอกเมื่อพระเอกถูกฆ่า ดังในค่าวซอเรื่อง                     

เจ้าสุวัตรที่กล่าวถึงพระฤาษีว่าเป็นผู้ชุบชีวิตเจ้าสุวัตรขึ้นมาใหม่ เพราะเจ้าสุวัตรถูกนายพรานฆ่า และ

ในค่าวซอเรื่องชิวหาลิ้นค า กล่าวถึงเจ้าชิวหาลิ้นค าที่ไปร่ าเรียนวิชาอาคมกับพระฤาษี 

ศัตรู ในวรรณกรรมค่าวซอศัตรูเป็นตัวละครที่มาทดสอบความสามารถของ

พระเอก ศัตรูในวรรณกรรมค่าวซอมีทั้งศัตรูที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ เช่น ยักษ์ ผีโพง ผีดิบ ดังในค่าว

ซอเรื่องหงส์หินที่กล่าวถึงผีดิบมาลักพาตัวแม่ของเจ้าเมืองพาราณสีไปไว้ในเมืองผีดิบ ดังในค่าวซอว่า  

ยักษ์ผีดิบ  อยู่ดงป่าไม ้  มาลักแม่เจ้า  มารดา                                         

เอาไปซ่อนไว้ ที่ไพรพฤกษา  อาตมา   หายเสียกว่าจ้อย  

(หงส์หิน, 2511: 1) 

(ถอดความ: ยักษ์ผีดิบได้ลักพาตัวแม่ของเจ้าเมืองพาราณสีไปซ่อนไว้ในป่าเขตเมืองผีดิบ ไม่รู้ว่าจะไปตามหา

ได้ที่ใด) 

ความมหัศจรรย์ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของวรรณกรรมค่าวซอที่มีความ

คล้ายคลึงกับนิทานมหัศจรรย์ ลักษณะของความมหัศจรรย์นั้นเป็นความพิเศษแตกต่างกับมนุษย์ทั่วไป 

เช่น ในค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรพระฤาษีชุบชีวิตให้เจ้าสุวัตร การใช้เวทมนตร์แปลงกายในค่าวซอเรื่อง

ชิวหาลิ้นค า การเหาะเหินเดินอากาศในค่าวซอเรื่องสุวรรณหอยสังข์ และการมีของวิเศษในค่าวซอ

เรื่องหงส์หิน เรื่องวงศ์สวรรค์ เรื่องอ้ายร้อยขอด และเรื่องสุทธนู  
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2.2.อิทธิพลของนิทานพื้นบ้าน ประเภทนิทานมหัศจรรย์ที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์
เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 

วรรณกรรมค่าวซอเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ซึ่งนิทานจักร ๆ 

วงศ์ ๆ เป็นนิทานพ้ืนบ้านของไทย มีแนวเรื่องเข้าสูตร “เรียนวิชา ฆ่ายักษ์ ลักนาง” ตัวละครพระเอก

มักเกิดในท่ามกลางความอิจฉาริษยา และแก่งแย่งชิงดีกันระหว่างมเหสีเอกและมเหสีรองของบิดา 

ส่งผลให้พระเอกถูกขับไล่ออกจากเมือง เมื่อโตขึ้นก็มักจะออกผจญภัย รบกับยักษ์ และได้ลูกสาวยักษ์

เป็นชายา บางเรื่องมักแอบลักลอบได้ลูกสาวพระราชา บางเรื่องพระเอกฆ่าพระราชา แล้วลักลูกสาว

พระราชาไป แต่บางเรื่องพระเอกจะถูกฆ่า ภายหลังฤาษีชุบชีวิตพระเอก พระเอกในนิทานจักร ๆ              

วงศ์ ๆ มักมีผู้หญิงหลายคน ซึ่งน าไปสู่ความอิจฉาริษาหึงหวงกันในตอนท้ายเรื่อง (ศิราพร ฐิตะฐาน             

ณ ถลาง, 2537: 16 – 17)  

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของวรรณกรรมค่าวซอซึ่ งนอกจากโครงเรื่องที่มี

องค์ประกอบเหมือนนิทานมหัศจรรย์แล้ว ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอก็มีภาพลักษณ์ที่กวี

ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากอิทธิพลของเจ้าเมืองในนิทานมหัศจรรย์ด้วย กล่าวคือ ตัวละครเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอส่วนใหญ่เป็นตัวละครเอกหรือพระเอกของเรื่องด้วย ซึ่งการเป็นตัวละครเอกจะต้อง

เป็นผู้ที่มีคุณลักษณ์ที่พิเศษกว่าสามัญชน เหมือนกับตัวละครพระเอกในนิทานมหัศจรรย์ของไทยด้วย 

เช่น การเป็นผู้ปกครองเมือง การเป็นผู้มีครอบครองของวิเศษและอ านาจวิเศษ และการเป็นผู้มี

สติปัญญาและความรู้  

ในนิทานมหัศจรรย์ของไทยมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกับนิทานมหัศจรรย์ของยุโรป

ลักษณะหนึ่งก็คือ ตัวละครพระเอก กล่าวคือ ตัวละครพระเอกในนิทานมหัศจรรย์ของไทยมีก าเนิดที่

หลากหลาย พระเอกอาจก าเนิดจากครอบครัวยากจน หรืออาจเกิดมาในชนชั้นกษัตริย์ก็ได้ อย่างไร         

ก็ตามแม้ว่าพระเอกจะมีชาติก าเนิดมาจากชนชั้นใดก็ตามท้ายที่สุดแล้วตัวละครพระเอกจะต้องได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองเพ่ือปกครองบ้านเมืองให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เมื่อตัวละครพระเอกได้รับ

การแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองปกครองบ้านเมืองแล้ว เจ้าเมืองจึงต้องเป็นผู้ปกครองเมืองที่มีคุณลักษณะที่

ส าคัญ คือ การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์  

การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งของเจ้าเมืองในนิทาน

มหัศจรรย์ของไทย ตัวละครพระเอกในนิทานมหัศจรรย์ของไทยบางเรื่องจะต้องมีชาติก าเนิดเป็นลูก

ของเจ้าเมือง หรือได้รับการสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ผู้ปกครองเมือง เมื่อเจ้าเมืองมีพระราชโอรสแล้ว 
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พระราชโอรสของเจ้าเมืองจะเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดา ดังในหนังสือนิทานชาวเมือง

เหนือซึ่งเวาน์ เพลงเออ ได้รวบรวมไว้ เรื่องเจ้าศุภสิทธิซึ่งมีโครงเรื่องเหมือนกับค่าวซอเรื่อง  นก

กระจาบ กล่าวถึงเจ้าศุภสิทธิราชบุตรของเจ้าเมืองที่ได้ปกครองบ้านเมืองสืบต่อจากพระราชบิดา 

 ...เจ้าศุภสิทธิเป็นลูกเจ้าเมือง ๆ หนึ่ง และพ่อเขาก็ยกเมืองให้ครอง เจ้าศุภสิทธินี้มีคนที่เกิดมา
เป็นคู่บุญคนหนึ่งโตมาด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกัน วันหนึ่งเจ้าศุภสิทธิเดินทางไปศึกษาที่เมือง  
ตักศิลา... 

(เวาน์ เพลงเออ, 2519: 410) 

การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์เป็นภาพลักษณ์ของผู้ปกครองเมืองในนิทานมหัศจรรย์

ของไทยที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ กวีได้สร้างสรรค์ให้ตัวละครเจ้า

เมืองในวรรณกรรมค่าวซอให้มีคุณลักษณะของการสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์เหมือนกับเจ้าเมืองใน

นิทานมหัศจรรย์ของไทย ซึ่งวรรณกรรมค่าวซอหลายเรื่องแต่งขึ้นตามเค้าโครงของนิทานพ้ืนบ้านที่เล่า

สู่กันฟังในแต่ละท้องถิ่น และตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจึงมีภาพลักษณ์ของผู้ปกครอง

เมืองที่สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ด้วยเช่นกัน การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ของเจ้าเมืองปรากฏใน

วรรณกรรมค่าวซอหลายเรื่อง ดังเช่นค่าวซอเรื่องช้างโพงนางผมหอม กล่าวถึงการสืบราชบัลลังก์ของ

เจ้าสิทธิกุมารซึ่งเป็นราชบุตรของพระญาหล้าน้ า เมื่อสิทธิกุมารเจริญวัยและมีพระราชบิดาเห็นว่า

สามารถปกครองบ้านเมืองสืบต่อจากตนได้แล้ว พระญาหล้าน้ าจึงได้ยกราชสมบัติให้เจ้าสิทธิกุมารเป็น

เจ้าเมืองปกครองบ้านเมืองสืบเชื้อสายจากตน เพ่ือปกครองดูแลบ้านเมืองและประชาชาวเมืองให้เกิด

ความสุขส าราญ ดังในค่าวซอว่า 

เราจักคิดยก ยังราชบุตตา  ห้ือเปนพระญา  ราชาเอกอ้าง                                                
ปกครองรักษา ปัจจาสืบสรา้ง  ห้ือสุขส าราญ  ทุกชั้น                                                          

(ช้างโพงนางผมหอม, 2511: 12) 
(ถอดความ: กล่าวถึงพระญาหล้าน้ าได้แต่งตั้งให้ราชบุตรคือสิทธิกุมารเป็นเจ้าเมือง ปกครองดูแลบ้านเมือง
และประชาชนทุกหมู่ให้มีความสุข) 

ลักษณะต่อมาคือ การเป็นผู้มีของวิเศษและอ านาจวิเศษ เป็นลักษณะที่ส าคัญของ

นิทานมหัศจรรย์ทั่วโลก ของวิเศษ ในที่นี้หมายถึง สิ่งของที่จับต้องได้แต่มีพลังมหัศจรรย์ต่างกับสิ่งของ

ทั่วไป เช่น กระจกวิเศษ ซึ่งสามารถพูดภาษามนุษย์ได้ ดาบวิเศษ ธนูวิเศษ ใช้ต่อสู้กับยักษ์หรือปีศาจ 

แก้ววิเศษ ใช้บันดาลสิ่งต่าง ๆ ให้แก่ผู้ครอบครอง รองเท้าวิเศษ เมื่อสวมใส่แล้วสามารถเหาะเหิน
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เดินอากาศได้ นอกจากนี้ของวิเศษยังรวมถึงสัตว์ที่มีความพิเศษเหนือกว่าสัตว์ทั่วไปด้วย เช่น ม้าวิเศษ 

สามารถพูดภาษามนุษย์ได้ และบินขึ้นไปในอากาศได้ หรือหงส์ ที่พระอินทร์เสกขึ้นเพ่ือช่วยเหลือ

พระเอก นอกจากของวิเศษแล้ว ในนิทานมหัศจรรย์ยังมีลักษณะของอ านาจหรือพลังวิเศษที่ตัวละคร

เอกได้มาตั้งแต่เกิด หรือร่ าเรียนมา เช่น การอยู่ในเปลือกหอย และคาถาเวทมนตร์เพ่ือใช้ถอดจิต 

แปลงกาย รวมทั้งชุบชีวิตด้วย 

ภาพลักษณ์ผู้มีของวิเศษและอ านาจวิเศษเป็นภาพลักษณ์ท่ีปรากฏในตัวละครเจ้าเมือง

ในนิทานมหัศจรรย์ของไทย กล่าวคือ ในนิทานมหัศจรรย์ของไทยจะกล่าวถึงเจ้าว่าเป็นผู้ครอบครอง

ของวิเศษและมีอ านาจวิเศษเหนือกว่าคนทั่วไป เจ้าเมืองจะใช้ของวิเศษและอ านาจวิเศษในการผจญ

ภัยรูปแบบต่าง ๆ ในนิทาน ตลอดจนใช้ปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองให้รอดพ้นจากอันตรายท าให้

บ้านเมืองสงบสุข ยกตัวอย่างเช่น ในนิทานเรื่องสุวรรณเมฆะ (หมาขนค า) ของล้านนา กล่าวถึง         

ตัวละครเจ้าสุวรรณเมฆะว่ามีของวิเศษ คือไม้เท้าวิเศษ เจ้าสุวรรณเมฆะได้เอาไม้เท้าวิเศษชี้ไปที่กอง

กระดูกมนุษย์ที่ถูกยักษ์จับกิน ด้วยพลังวิเศษของไม้เท้าวิเศษท าให้กองกระดูกมนุษย์กลับมาเป็นมนุษย์

ปกติอีกครั้ง ดังปรากฏในนิทานเรื่องเจ้าสุวรรณเมฆะ (หมาขนค า) ดังนี้ 

…เจ้าเมือง ๆ หนึ่งมีเมียน้อยและมีลูกสาวคนหนึ่ง ส่วนเมียหลวงก็มีลูกชายคนหนึ่งเหมือนกัน 
ชื่อเจ้าสุวรรณเมฆะ และเจ้านี้มีหมาคู่บุญชื่อ หมาขนค า ต่อมาเจ้าสุวรรณเมฆะและลูกสาวเมีย
น้อยเกิดรักใคร่ชอบพอกัน นางเมียน้อยก็กลัวว่าลูกเมียหลวงจะได้ครองเมือง จึงเอาเจ้าสุวรรณ
เมฆะไปทิ้งหน้าผาแต่ไม่ตาย และหมาขนค าช่วยกลับมาได้  แม่เลี้ยงก็เอาไปปล่อยป่า           
เจ้าสุวรรณเมฆะกับหมาขนค าก็ไปอยู่กับพระฤาษี ๆ ก็สอนวิชาต่าง ๆ ให้ ลูกสาวนางเมียน้อย
นั้นก็สงสารที่เจ้าสุวรรณเมฆะต้องไปอยู่ป่านางจึงฝากแหวนให้ไปต่อมาที่เมืองนั้นมียักษ์กินคน    
เจ็ดวันกินคนหนึ่ง จนจะหมดบ้านหมดเมือง เหลือแต่ลูกสาวที่เป็นคนรักของเจ้าสุวรรณเมฆะ 
วันหนึ่งนางนั่งคุยกับบรรดาสาวใช้ว่าพวกแกอยากได้ผัวกี่คน บางคนก็บอกว่าคนเดียวพอ ส่วน
นางเอกบอกว่าอยากมี 3 คน คนหนึ่งชื่อ หิริโอต (คนที่สองจ าชื่อไม่ได้) คนที่สามคือสุวรรณ
เมฆะ ต่อมานางถูกจับขังไว้ในที่  ๆ ยักษ์จะลงมากิน เจ้าสุวรรณเมฆะรู้เข้าจึงมาช่วย              
นางเห็นเจ้าสุวรรณเมฆะเดินมานางก็บอกว่าจะกินก็มากินเสียช้าอยู่ท าไม เขาก็บอกว่าไม่ใช่
ยักษ์ พูดอย่างไรนางก็ไม่ยอมเชื่อ เขาจึงเอาแหวนที่นางฝากให้ออกมาดูนางจึงยอมเชื่อ ทั้งสอง
โผเข้ากอดกันและนั่งคุยกันอยู่ที่นั่น พอดียักษ์เหาะมาจึงเกิดรบกัน หมาขนค าก็ช่วยด้วย           
ในที่สุดยักษ์แพ้ จากนั้นเจ้าสุวรรณเมฆะก็เอาไม้เท้าวิเศษ ต้นชี้ตายปลายชี้เป็นชี้ไปที่กอง
กระดูกคนที่ถูกยักษ์กิน คนก็ฟื้นคืนชีวิตมา เมื่อปราบยักษ์แล้วเจ้าสุวรรณเมฆะก็กลับไปยัง
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เมืองที่พ่อแม่เคยอยู่ พ่อและแม่เลี้ยงเห็นก็คิดว่าเป็นยักษ์จึงหนีไป และเจ้าสุวรรณเมฆะะก็ได้
ครองเมืองแทนพ่อต่อไป… 

(เวาน์ เพลงเออ, 2519: 377 – 378) 

นอกจากนี้ในนิทานไทลื้อเรื่องบรวงศ์ที่มีเค้าโครงเรื่องเหมือนกับค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์

หงส์อ ามาตย์ได้กล่าวถึงเจ้าเมืองคือ เจ้าบรวงศ์ ว่าเป็นผู้ครอบครองของวิเศษและมีพลังวิเศษ กล่าวคือ 

เจ้าบรวงศ์ในนิทานไทลื้อเป็นผู้มีแก้ววิเศษ และดาบสรีกัญไชย ซึ่งเจ้าบรวงศ์ได้แก้ววิเศษมาจากผู้เป็น

แม่ เป็นแก้วที่เมื่ออธิษฐานก็จะได้สิ่งที่ปรารถนา ในเรื่องเจ้วบรวงศ์ได้อธิฐานให้แก้ววิเศษเกิดแสงสว่าง 

ส่วนดาบสรีกัญไชยเป็นอาวุธวิเศษคู่กายของเจ้าบรวงศ์ ในนิทานไทลื้อไม่ได้บอกว่าเจ้าบรวงศ์ได้มา

จากที่ใด แต่เป็นอาวุธวิเศษที่เจ้าบรวงศ์ใช้ปราบยักษ์ซึ่งเป็นความวิเศษมหัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั่วไป  

ดังในนิทานไทลื้อเรื่องบรวงศ์ว่า 

…แรกบรวงศ์กับพี่จะหนีออกจากเมืองไปเพราะแพ้แม่น้า (แม่เลี้ยง) เมื่อเดินทางไปถึงเมือง       
ตักศิลาพากันไปนอนที่ศาลาบาตร และมีคนขโมยเอาพี่ไปไว้ในหอปราสาทเสียน้อยก็ไปเซาะหา 
(ตามหา) พี่ชายหาที่ไหนก็ไม่พบ จึงไปขอนอนที่บ้านย่าจ่าสวน (คนเฝ้าสวนของเจ้าเมือง) แต่
ย่าจ่าสวนไม่ยอมให้นอนให้ไปนอนใต้ปื๊ น (พื้น) บ้าน (ใต้ถุนบ้าน) และขอใช้เตาไฟเพื่อ
ท าอาหาร แต่ย่าจ่าสวนไม่ให้ใช้เพราะกลัวไฟไหม้บ้าน เขาก็ไปค้นในถง (ถุง) เอาอาหารออกมา
กินก็ไปพบเอาแก้วที่แม่ให้มาจากบ้านจากเมิง (เมือง) มา เม่ือเขาดังไฟ (จุดไฟ) ย่าจ่าสวนก็คิด
ว่าไฟไหม้เฮิน (เฮือน-บ้าน) ก็วิ่งออกมา มาพบแก้วของบรวงศ์ รุ่งเช้าก็ไปบอกเศรษฐีๆ ก็มาลู่ 
(แย่ง) เอาแก้วนั้นไปเอาไปไว้ที่บ้านของตน ต่อมาเขาก็สั่งให้คนใช้ห้างส าเปา (สร้างเรือส าเภา) 
จะเอาแก้วนั้นไปขายที่เมืองจัมปานคร ส่วนบรวงศ์นั้นก็ถูกจับขังอยู่ และลูกเศรษฐีนั้นก็ช่วยให้
เขาออกมาได้ ส่วนเรือส าเภานั้นก็ไม่ยอมเคลื่อนที่ ที่สุดจึงไปดูหมอโหรา (หมอดู) ก็บอกว่าต้อง
ไปเอาเจ้ามันออกมาจึงจะไปได้ จึงไปเอาเจ้าบรวงศ์มาและไปค้าขายด้วยกัน เมื่อไปถึงอีกเมือง
หนึ่งก็จะเอาแก้วแสดงให้เจ้าเมืองดู เจ้าเมืองก็ถามว่าแก้วนี้ได้จากไหนมา เจ้าเมืองจึงขู่ว่าจะ
เอาไปให้ยักษ์กิน เศรษฐีจึงไปเอาเจ้าบรวงศ์มา เจ้าบรวงศ์ก็บอกว่าแก้วนี้ไม่ได้ไปลักมา แต่แม่
เอาให้จากบ้านจากเมืองมา และลูกเศรษฐีนี้แย่งมา เจ้าเมืองจึงคืนให้เจ้าบรวงศ์เสีย เมืองนี้มี
ยักษ์มากินคนเมืองนี้ 7 วันคนหนึ่ง บรวงศ์จึงอาสาฆ่ายักษ์ ยักษ์นั้นอยู่ในถ้ ามีตัวใหญ่มาก 
บรวงศ์จึงน าทัพและคนเมืองนั้นทั้งหมดไปรบยักษ์ แต่ไม่มีใครกล้ารบกับยักษ์ มีแต่บรวงศ์
รบกับยักษ์คนเดียวมีดาบอันหนึ่ง บรวงค์เอาแก้วของตนนั้นอ่อย (หว่าน) เข้าไปถึงที่ยักษ์
อยู่ยักษ์ก็ออกมา เมื่อมาเห็นคนมากมายยักษ์ก็พูดว่า วันนี้มีอาหารมาให้กินมากมาย 
บรวงค์ก็เอาดาบสลีกัญจัย (ดาบสรีขรรค์ชัย) นั้นตัดคอยักษ์ตาย ชาวเมืองเมื่อเห็นยักษ์ตาย
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ก็วิ่งมาทุบมาตีศพยักษ์นั้นวุ่นวะวุ่นวาย (วุ่นวาย) สุดท้าย เขาก็จัดขบวนแห่เจ้านี้เข้าไปในเวง 
(เวียง – เมือง)… 

(เวาน์ เพลงเออ, 2519: 103 – 104)  

ลักษณะเจ้าเมืองที่มีของวิเศษและอ านาจวิเศษเป็นลักษณะส าคัญของนิทานมหัศจรรย์

ของไทยทั่วทุกภูมิภาค ลักษณะการมีของวิเศษและอ านาจวิเศษในนิทานมหัศจรรย์ยังมีอิทธิพลต่อการ

สร้างสรรค์วรรณกรรมประเภทอ่ืน ๆ ที่มีโครงเรื่องมาจากนิทานพ้ืนบ้านอีกด้วย ดังในวรรณกรรม

ท้องถิ่นของภาคกลางเรื่องโสวัตกลอนสวดก็มีการกล่าวถึงความมหัศจรรย์ของเจ้าเมืองหรือตัวละคร

พระเอกว่าเป็นผู้ครอบครองของวิเศษ คือ ธนูศิลป์ และพระขรรค์ ซึ่งพระอินทร์ได้มอบให้เพ่ือให้           

ตัวละครพระเอกใช้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรู ดังปรากฏในโสวัตกลอนสวดว่า 

ดาบสจึงจับมงคลมา  ลงน าบช้า                                                                                                                       

ก็อวยพรพระภูมี 

สองเจ้าอยู่ดีกินด ี   โพยภัยอย่างมี                                                                                                           

แต่ในวันนีโ้ดยพลนั 

จึ่งให้ธนูศิลป์พระขรรค์  อันเรืองฤทธิ์นั้น                                                                                              

จงศัตรูวินาศทั้งโลกา 

พระอินทร์ให้พรทั้งสองรา  ทั่วทั้งพรหมา                                                                                         

ให้พรราชามากมาย 

(โสวัตกลอนสวด, 2548: 62) 

ในวรรณกรรมค่าวซอซ่ึงเป็นวรรณกรรมที่มีเค้าโครงเรื่องมาจากนิทานพ้ืนบ้านประเภท

นิทานมหัศจรรย์ กวีได้สร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมืองให้มีภาพลักษณ์เหมือนกับนิทานมหัศจรรย์ของไทย 

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจะเป็นผู้ครอบครองของวิเศษได้แก่ ศัสตราวุธวิเศษ เช่น ดาบวิเศษ ธนู

วิเศษ สัตว์วิเศษ เช่น ม้า หงส์ แก้ววิเศษ และอาภรณ์วิเศษ เช่น เสื้อวิเศษ รองเท้าวิเศษ นอกจากนี้  

เจ้าเมืองยังเป็นผู้มีอ านาจวิเศษกล่าวคือ เจ้าเมืองเป็นผู้มีคาถาเวทมนตร์คงกะพันชาตรี  เจ้าเมืองได้ใช้

อ านาจวิเศษในการต่อสู้กับศัตรูปและได้รับชัยชนะอย่างไม่ยากเย็น  

การครอบครองของวิเศษของเจ้าเมืองมีลักษณะเหมือนกับนิทานมหัศจรรย์ ในค่าวซอ

เรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค าได้กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ครอบครองศัสตราวุธวิเศษ คือ ดาบสรีกัญไชย 
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และธนูทิพย์ ที่ได้รับมอบจากพระอินทร์เพ่ือใช้ต่อสู้กับศัตรูบนโลก ท าให้เจ้าเมืองมีชัยชนะเหนือเหล่า

ศัตรูทั้งปวง ดังปรากฏในค่าวซอว่า 

ส่วนพระอินทา ซัดตกเร่งริบ  ยังดาบทิพย์แก้ว  กัญไชย                       
กับธนูทิพย ์ ห้ือสว่างสงสยั  ปืนทิพย์ใส่ใน  ซัดตกส่องหน้า                   
เปนธนูแสง  ปืนแรงเหล้มกล้า  จักปราบพารา  มนุษย ์                      
ปราบแพโ้ลกา นาคานาคครุฑ  เยนยักษ์กล้า  กุมภัณฑ์ 

(สุวรรณเมฆะหมาขนค า, 2511: 64) 
(ถอดความ: เจ้าสุวรรณาได้อภิเษกกับนางคันธมาลา พระอินทร์ได้เล็งเห็นเจ้าสุวรรณาแล้วประทานดาบ          
สรีกัญไชยกับธนูทิพย์ให้ตกลงมาเบื้องหน้าเจ้าสุวรรณา ซึ่งธนูและดาบทิพย์นั้นมีฤทธานุภาพปราบเมือง          
ต่าง ๆ ทั้งเมืองมนุษย์ เมืองนาค เมืองครุฑ และเมืองยักษ์กุมภัณฑ์) 

นอกจากนี้ในวรรณกรรมค่าวซอยังได้กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ครอบครองสัตว์วิเศษ

สองชนิดคือ ม้า และหงส์ สัตว์วิเศษทั้งสองชนิดมีลักษณะมหัศจรรย์คือเป็นพาหนะให้กับเจ้าเมืองใน

การเหาะเหินไปในอากาศอย่างรวดเร็วกว่าสัตว์ธรรมชาติชนิดเดียวกัน ม้าวิเศษของเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอนอกจากจะบินได้แล้วยังสามารถพูดภาษามนุษย์ตอบโต้กันได้ด้วย ส่วนความวิเศษ

ของหงส์นอกจากจะบินไปในอากาศแล้ว หงส์ของเจ้าเมืองจะต้องเป็นหงส์ที่ได้รับการเนรมิตขึ้นมาก

จากพระอินทร์ด้วย สัตว์วิเศษทั้งสองชนิดนี้ปรากฏร่วมกับเจ้าเมือง ตัวอย่างเช่น ในวรรณกรรมค่าวซอ

เรื่องเจ้าสุวัตร เจ้าเมืองคือเจ้าสุวัตรจะมีม้าวิเศษ ชื่อม้ากัณฐัก หรือม้ามณีกาก ซึ่งเป็นสัตว์พาหนะของ

เจ้าเมืองที่มีฤทธานุภาพ สามารถพูดโต้ตอบกับเจ้าเมืองได้ และน าพาเจ้าเมืองบินขึ้นในอากาศเพ่ือไป

ยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดังในค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรว่า 

หน่อพระเมือง สุวัตรเชื่องเจ้า  เสด็จองค์  ขีม่้า                 

ชักสายขนนั เหาะเหินหว้ายฟ้า  อากาศผ้าย  ภายบน                               

ประทักษิณ  แวดเวียนสามหน  เหมือนชักรูปยนต ์ ขึ้นบนเมฆฝา้                               

ม้ากัณฐัก  มณีแกล้วกล้า  ก าลังแรง  ใช่ช้า                          

จาทางไว  แทกเทียมสายฟ้า  เจียรจากห้อง  ธาน ี

(เจ้าสุวัตร, 2511: 24) 
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(ถอดความ: เมื่อเจ้าสุวัตรเสด็จขึ้นขี่บนหลังม้าแล้วชักเชือกม้าท าให้ม้าเหาะขึ้นไปบนอากาศ แล้วเหาะบินวน

สามรอบ ม้ากัณฐักเป็นม้าที่มีฤทธิ์มากและว่องไวปานสายฟ้า ม้ากัณฐักได้น าเจ้าสุวัตรเหาะไปในอากาศออก

จากเมืองไป) 

สัตว์วิเศษของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซออีกชนิดหนึ่งคือ หงส์ เจ้าเมืองจะใช้หงส์

วิเศษเป็นพาหนะในการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ และหงส์วิเศษนั้นมีความมหัศจรรย์ต่างกับหงส์ทั่วไปคือ 

เป็นหงส์ที่พระอินทร์เสกขึ้นมาเพ่ือมอบให้เป็นสัตว์พาหนะวิเศษแก่เจ้าเมือง ดังในค่าวซอเรื่องหงส์หิน

ที่กล่าวถึงหงส์วิเศษของเจ้าเมืองว่าเป็นสัตว์ที่พระอินทร์เสกขึ้นมาจากก้อนหินเพ่ือให้พระโพธิสัตว์หงส์

หินใช้ขี่บินไปในที่ต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ พร้อมกับมอบอาวุธวิเศษคือ ดาบ             

สรีกัญไชย เพ่ือให้เจ้าเมืองใช้ต่อสู้กับศัตรู ดังปรากฏในค่าวซอเรื่องหงส์หินว่า   

แล้วเรียกเอาหิน มาสวาดมนต์ต้อง  ห้ือเปนหงส์ทอง  ขี่ใช้                        
ตามประสงค ์ ด่านดงป่าไม ้  ชักข่ีข้าม   สาคร                                
บกและน้ า  คีรีเขาขร   หลอนจักไป  ทางไกลและใกล้                                    
คันขี่ยนต์หงส ์ ที่เรามอบให้  กับกัญไชยด ี  ดาบทิพย ์                               
เถิงจักขุญา  ไกลตาละลบิ  ก็เหมือนนึ่งใกล้  ริมมือ                                  

(หงส์หิน, 2511: 9) 
(ถอดความ: พระอินทร์ได้น าหินมาเสกมนตร์ท าให้หินกลายเป็นหงส์ทอง เพื่อให้พระโพธิสัตว์หงส์หินใช้ขี่ไป

ในที่ต่าง ๆ ตามประสงค์ ฝ่าพงไพรป่าไม้ ข้ามแม่น้ ามหาสมุทร ทั้งทางบกทางน้ า ภูเขา หรือจะเดินทางไปใน

ที่ใกล้หรือไกลก็รวดเร็ว เมื่อขี่หงส์ที่พระอินทร์มอบให้พร้อมกับดาบสรีกัญไชย ถึงอยู่ห่างไกลตาพระอินทร์ก็

เสมือนมีพระอินทร์คอยคุ้มครองอยู่ใกล้) 

ของวิเศษของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอนอกจากจะเป็นศัสตราวุธแล้ว ของวิเศษ

ของเจ้าเมืองยังประกอบด้วยแก้ววิเศษ และอาภรณ์วิเศษ คือ รองเท้าวิเศษ และเสื้อวิเศษ แก้ววิเศษ

ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีความมหัศจรรย์คือ สามารถบันดาลสิ่งต่าง  ๆ ตามที่เจ้าเมือง

ปรารถนา ดังในค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์กล่าวถึงความมหัศจรรย์ของแก้ววิเศษไว้ในตอนที่

เจ้าบัวระวงศ์น าแก้ววิเศษออกมาและอธิษฐานให้แก้ววิเศษกลายเป็นไฟสว่างไปทั่วทิศ ดังปรากฏใน

ค่าวซอว่า 

เจ้าบัวระวงศ ์ ก็ลงคอช้าง  แล้วก าดาบกล้า  กัญไชย                    
ถือแก้วลูกทิพย์ วิเศษงามใส  จิ่งถามค าไป  มีไหนยักษ์เถ้า                  
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...                                                                                                                                      
แล้วอธิษฐาน ด้วยบุญจัน้จั้น  หลอนกูยัง  ปราบทิศ                                 
ขอห้ือสีแสง มณีลูกทิพย ์  เปนไฟวูไ่หม้  ผับไป                               
มณีโชตชิ้อย หยาดยวาแสงใส  เกิดกลายเปนไฟ  อัคคีวู่ต้อง 

(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย,์ 2511: 74) 
(ถอดความ: เจ้าบัวระวงศ์ลงจากคอช้าง ในมือถือดาบสรีกัญไชยและลูกแก้วมณีโชติ พร้อมกับถามพวกเสนา

ว่ายักษ์อยู่ที่ใด เมื่อเจ้าบัวระวงศ์พบกับยักษ์แล้ว เจ้าบัวระวงศ์ก็อธิษฐานด้วยบุญบารมีขอให้ลูกแก้วทิพย์มี

แสงกลายเป็นไฟ เมื่ออธิษฐานเสร็จแก้วมณีโชติก็เปล่งรังสีเกิดเป็นไฟขึ้นทันที) 

ในวรรณกรรมซอเรื่องจันต๊ะฆาได้กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ครอบครองรองเท้าวิเศษ 

เมื่อเจ้าเมืองสวมรองเท้าวิเศษแล้ว ความมหัศจรรย์ของรองเท้าวิเศษจะท าให้เจ้าเมืองเหาะเหินไปใน

อากาศได้ ดังในตอนที่เจ้าจันทฆาตได้รับมอบรองเท้าวิเศษจากทิพยาธร เมื่อเจ้าจันทฆาตได้สวม

รองเท้าวิเศษ ด้วยพลังวิเศษของรองเท้าวิเศษท าให้เจ้าจันทฆาตเหาะขึ้นไปในอากาศได้ ดังค่าวซอเรื่อง

จันต๊ะฆาว่า  

เกิบตีนทิพย ์ ของสุบตีนกาย  แม่นจักซานไป  ชั้นฟา้ห้องกว้าง                        
ชักสยองตน ไปไหนเถิงหั้น  เหลือเวทมนตร์ย า  คู่เชื้อ                                       
เกรงระวัง  ห้ามอย่าฟักเฟื้อ  กับสาวหนุ่มหนา้  ญิงนาง                 
มันจักอ่อนค้อย ด้วยมาตุกาม  จางเสียก าลัง  เกิบทิพย์ดาบกล้า                

(จันต๊ะฆา, 2511: 69 – 70) 
(ถอดความ: ทิพยาธรมอบรองเท้าทิพย์ให้แก่เจ้าจันทฆาต รองเท้าทิพย์มีฤาทธานุภาพยิ่งกว่ามนตร์ใด ๆ 

สามารถเหาะไปยังที่ต่าง ๆ แต่ต้องระมัดระวังไม่ควรยุ่งเก่ียวกับกามตัณหาจากผู้หญิงเพราะจะท าให้ฤทธิ์ของ

รองเท้าทิพย์อ่อนก าลังลงได้) 

นอกจากเจ้าเมืองจะเป็นผู้ครอบครองของวิเศษต่าง ๆ แล้ว เจ้าเมืองยังเป็นผู้ใช้อ านาจ

วิเศษจากของวิเศษในการแก้ไขปัญหาที่ต้องประสบ ในบางครั้งเจ้าเมืองจะต้องเผชิญหน้าต่อสู้กับศัตรู

ที่เป็นยักษ์ เจ้าเมืองจะใช้พลังอ านาจวิเศษจากของวิเศษต่อสู้กับพวกยักษ์อย่างกล้าหาญ และด้วย

อ านาจวิเศษจากของวิเศษจึงท าให้เจ้าเมืองได้รับชัยชนะเหนือเหล่าศัตรูเสมอ ดังในค่าวซอเรื่องชิวหา

ลิ้นค าในตอนที่เจ้าชิวหาลิ้นค าใช้พลังวิเศษจากของวิเศษต่อสู้กับพวกยักษ์ ท าให้พวกยักษ์ล้มตายเป็น

จ านวนมาก ดังค่าวซอว่า  
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พวกหมู่ยักษ์ร้าย วิ่งขึ้นสะสน  คันรอดเถิงบน  ที่ริมหน่อเหน้า                         

ส่วนวา่ชิวหา โพธิสัตว์เจ้า  เอากัญไชยฟัน  ขาดมิด                                     

เจ้าฟันและท ี บ่จาอ่านคิด  จาอ่านได ้  หลายพัน                                 

ยังเหลือนอกนั้น มาเตื่อมแถมหน า  เหาะทวยทัน  โพธิสัตว์เจ้า                                         

เจ้าฟันผะผาย เลือดยางย้อยเบ้า  ตกลงดิน   ฝุ่นมุก                                                  

(ชิวหาลิน้ค า, 2511: 124) 

(ถอดความ: กล่าวถึงเจ้าชิวหาลิ้นค าได้ต่อสู้กับพวกยักษ์ของบุตตะมาร เมื่อพวกยักษ์วิ่งขึ้นไปหาเจ้าชิวหา            

ลิ้นค า เจ้าชิวหาลิ้นค าได้เอาดาบสรีกัญไชยฟันพวกยักษ์ ท าให้พวกยักษ์ตายหลายพัน ส่วนพวกยักษ์ที่เหาะ

ตามเจ้าชิวหาลิ้นค านั้น เจ้าชิวหาก็ใช้ดาบฟันตายร่วงหล่นลงดิน) 

ในนิทานมหัศจรรย์ของไทยมักกล่าวถึงตัวละครเจ้าเมืองว่ามีลักษณะที่ส าคัญ         

อีกประการหนึ่งคือ การเป็นผู้มีสติปัญญาและความรู้ เจ้าเมืองในนิทานมหัศจรรย์ของไทยจะเป็นผู้มี

ปัญญาที่เฉลียวฉลาดพิเศษกว่าคนทั่วไป และเจ้าเมืองจะเป็นผู้แสวงหาความรู้ท าให้รอบรู้ในคาถา          

เวทมนตร์ต่าง ๆ อีกด้วย 

การเป็นผู้มีปัญญาที่เฉลียวฉลาดของเจ้าเมืองในนิทานมหัศจรรย์ของไทย จะกล่าวถึง

เจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือปริศนาต่าง ๆ ได้ด้วยปัญญาที่ฉลาด ดังในนิทานไทเขิน

เรื่องก่ ากาด าที่กล่าวถึงก่ ากาด าว่าเป็นผู้ที่สามารถตอบปัญหาธรรมของนางสิมลีพิมพาราชธิดาของ              

เจ้าเมืองพาราณสีได้ เจ้าเมืองพาราณสีจึงให้ชื่อใหม่ว่า บัณฑิตราชา และต่อมาเจ้าบัณฑิตราชาก็ได้

เป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองพาราณสีสืบต่อไป ดังในนิทานเรื่องก่ ากาด าว่า 

…เจ้าเมืองพาราณสีมีธิดาเจ็ดนาง ต่อมาพระอินทร์ได้น าหญิงสาวมาไว้ในผลนุ่น เจ้าเมืองจึง
น าไปเลี้ยงเป็นธิดาองค์ที่แปดและให้ชื่อว่านางสิมลีพา แล้วให้อยู่กับนางกัญญาธิดาองค์ที่เจ็ด 
ต่อมาก่ ากาด าถอดเสื้อด าออกแล้วเหาะไปตอบปัญหาธรรมของนางสิมลีพิมพา นางทั้งสองรัก
ใคร่ก่ ากาด าแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร ย่าปักขิกาน าดอกไม้ที่ร้อยเป็นปริศนาไปถวายนางทั้งสอง นางให้
คนใช้ไปสืบดูและรู้ว่ามีชายผิวด ามาอยู่กับย่าปักขิกา ท้าวพาราณสีให้ชายหนุ่มมาแข่งตอบ
ปัญหาธรรมของนางสิมลีพิมพา ก่ ากาด าได้นามใหม่ว่าบัณฑิตราชา เทวดาได้แห่แหนบัณฑิต
ราชาและพานางจันทามาหาบัณฑิตราชา พระอินทร์เชิญบัญฑิตราชาเหาะไปตอบปัญหากลาง
อากาศ บัณฑิตราชาได้ถอดเสื้อด า นางกัญญาและนางสิมลีพิมพาจึงเผาเสื้อด า ต่อมาบัณฑิต  
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ราชาไปส่งมารดาที่เมืองพรหมทัต นางสิงคีถูกธรณีสูบ พระยาจิตคราชาได้  ขอขมาและเชิญ
นางจันทากลับมาอยู่เมืองพรหมทัต ฝ่ายบัณฑิตราชาได้กลับไปครองราชย์ที่เมืองพาราณสี…  

(วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน, 2549: 261 – 262) 

นอกจากเจ้าเมืองในนิทานมหัศจรรย์ของไทยจะเป็นผู้มีปัญญาที่เฉลียวฉลาดแล้ว                

เจ้าเมืองยังเป็นผู้ที่รู้จักแสวงหาความรู้เพ่ือร่ าเรียนวิชาในด้านเวทมนตร์คาถาด้วย ในนิทานมหัศจรรย์

มักจะกล่าวถึงเจ้าเมืองว่าจะต้องเดินทางออกจากบ้านเมืองเพ่ือไปร่ าเรียนวิชากับฤาษี ซึ่งวิชาที่                

เจ้าเมืองร่ าเรียนนั้นก็คือ วิชาด้านเวทมนตร์คาถา ฤาษีจะสอนเวทมนตร์คาถาให้แก่เจ้าเมืองท าให้                     

เจ้าเมืองมีพลังที่วิเศษเหนือกว่าบุคคลทั่วไป ดังในนิทานเรื่องเจ้าศุภสิทธิ กล่าวถึงเจ้าศุภสิทธิได้ออก

เดินทางไปร่ าเรียนวิชากับฤาษีท่ีเมืองตักศิลา ฤาษีได้สอนวิชาส าหรับถอดดจิตให้แก่เจ้าศุภสิทธิ ซึ่งวิชา

ถอดจิตนี้เป็นคาถาที่พญานาคได้เขียนฝากเอาไว้ให้ เมื่อเจ้าศุภสิทธิร่ าเรียนวิชาส าเร็จแล้วก็สามารถ

ถอดจิตของตนได้ ดังปรากฏในนิทานเรื่องเจ้าศุภสิทธิว่า   

…เจ้าศุภสิทธิเป็นลูกเจ้าเมือง ๆ หนึ่ง และพ่อเขาก็ยกเมืองให้ครอง เจ้าศุภสิทธินี้มีคนที่เกิดมา
เป็นคู่บุญคนหนึ่งโตมาด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกัน วันหนึ่งเจ้าศุภสิทธิเดินทางไปศึกษาที่เมือง   
ตักศิลา เดินทางไปกลางป่าไปพบฤาษีตนหนึ่ง ฤาษีนี้มีญาณพิเศษรู้ว่าที่เจ้าศุภสิทธิเดินทางมานี้ 
เป็นการมาโดยน าศัตรูมาด้วย เรื่องที่จะไปเรียนที่เมืองตักศิลานั้นฤาษีก็ห้ามไม่ให้ไป เจ้าศุภ
สิทธิก็ไม่ค่อยฟังจะไปให้ได้ ฤาษีจึงยกตัวอย่างว่าธรรมดาหงส์ก็ให้อยู่กับหงส์พวกหนึ่งไปคบกับ
กาซึ่งเป็นสัตว์จัญไร หงส์ก็ไปถูกกับดักของพรานเพราะกา พระยาหงส์บินมาพบหงส์บริว าร
ของตนถูกกับดักอยู่กับกา จึงร่อนลงมากระซิบให้หงส์บริวารว่าเวลานายพรานมาเปิดกับดักให้
ท าเป็นตาย เมื่อนายพรานมาเห็นว่าหงส์ตายก็เอาออกมากองไว้ ส่วนกานั้นก็ดิ้นรนอยู่ 
นายพรานเอาไม้ทุบหัวตายเสีย ส่วนหงส์เมื่อหลุดจากกับดักก็พากันบินหนี ฉันใดฉันนั้น พระ
ฤาษีบอกเช่นกับเจ้าจะไปเรียนวิชาที่เมืองตักศิลา แต่เจ้าก็ไม่เชื่อจะไปให้ได้ พระฤาษีจึงบอกว่า
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเข้าไปดูห้องน้ าของข้าก็แล้วกัน ที่ห้องน้ านั้นมีเรื่องว่าได้มีครุฑไปจับเอา
พระยานาคมาจากทะเลบินผ่านมาทางนั้นและหางของพระยานาคไปฟาดเอาห้องอาบน้ าของ
ฤาษีพังไป                   พระยานาคจึงชดใช้ให้โดยเขียนคาถาไว้ข้างฝากระดานห้องน้ า คาถา
นี้เป็นคาถาส าหรับถอดจิตไปใส่อย่างอ่ืนได้ ฤาษีให้เจ้าศุภสิทธิเรียนจนได้หมดส่วน... 

(เวาน์ เพลงเออ, 2519: 410 – 412) 

การเป็นผู้มีวิชาปัญญาของเจ้าเมืองในนิทานมหัศจรรย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการ

สร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ลักษณะการเป็นผู้มีวิชาปัญญาของเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะที่เหมือนกับเจ้าเมืองในนิทานมหัศจรรย์ของไทย กล่าวคือ เจ้าเมืองใน
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วรรณกรรมค่าวซอจะเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดเหนือกว่าบุคคลทั่วไป เช่น อ้ายร้อยขอด กวีได้

กลา่วถึงอ้ายร้อยขอดว่าเป็นผู้ที่ฉลาดหลักแหลม มีสติปัญญาที่กว้างไกล ดังในค่าวซอว่า 

ช่างปากชา่งจา รู้ย ารู้คิด   เฉลียวเจียวด้วย  วันวัย                                                     
ฉลาดรู้พร้อม ปัญญาเผยผาย  จอมองค์ชาย  เดินเทียวเที่ยวเหล้น 

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 19) 
(ถอดความ: วันเวลาล่วงผ่านจนอ้ายร้อยขึ้นมีอายุได้สองขวบ อ้ายร้อยขอดผู้มีบุญมาก ได้เที่ยววิ่งกระโดด       
ไปมา เป็นผู้ที่ช่างพูดช่างสนทนา มีความคิดฉลาด มีปัญญาที่กว้างไกล) 

นอกจากนี้เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอยังเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ และมีความรู้ใน

ด้านคาถาเวทมนตร์เช่นเดียวกับเจ้าเมืองในนิทานมหัศจรรย์ ซึ่งวิชาเวทมนตร์คาถาถือเป็นลักษณะ

หนึ่งของความมหัศจรรย์ที่ปรากฏในนิทานมหัศจรรย์และส่งผลสืบต่อมาในวรรณกรรมค่าวซอ ดังที่

ค่าวซอเรื่องนกกระจาบ กล่าวถึงตอนที่เจ้าสรรพสิทธิ์ร่ าเรียนวิชาจากฤาษี ท าให้เจ้าสรรพสิทธิ์รอบรู้ใน

ด้านเวทมนตร์คาถา ท าให้คงกระพันชาตรีและสามารถถอดจิตได้ ดังในค่าวซอว่า 

เจ้าสรรพสิทธิ ์ ดวงจิตบ่หย้าน  ก็ร่ าเรียนไป  บ่พัก                                                
คาถาเวทมนตร ์ ยังมีมากนัก  ครูสอนสั่งห้ือ  ทึงวัน                                            
สองคนพี่เลี้ยง ความรู้เพียงกัน  ข่ามทึงแทงฟนั  ลูกปืนบ่ใกล้                                            
ทังผ่าหัวอก จกจิตออกได้  คาถาเวทมนตร ์  พร่ าพร้อม 

(นกกระจาบ, 2511: 20) 
(ถอดความ: เจ้าสรรพสิทธิ์ผู้มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใด ได้ไปร่ าเรียนคาถาเวทมนตร์ที่อาจารย์สั่ง
สอนให้ทุกวัน เจ้าสรรพสิทธิ์และพี่เลี้ยงร่ าเรียนคาถาเวทมนตร์ต่าง ๆ อย่างเชี่ยวชาญ ท าให้คงกระพันชาตรี
แม้แต่มีดหรือดาบก็แทงไม่เข้า หรือลูกปืนก็ไม่สามารถท าร้ายได้ นอกจากนี้ยังได้เรียนคาถาเวทมนตร์ที่
สามารถถอดจิตได้ด้วย) 

จากการศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจะเห็นได้ว่า ลักษณะสากล

ของนิทานมหัศจรรย์มีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ คือ การมี

พลังวิเศษและการครอบครองของวิเศษ เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของเจ้าเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรม

ค่าวซอทุกเรื่อง นอกจากนี้ในนิทานพ้ืนบ้านของไทยยังมีลักษณะของความมหัศจรรย์ที่แตกต่างกับ

นิทานมหัศจรรย์ของยุโรปอยู่ กล่าวคือ นิทานมหัศจรรย์ของไทยบางเรื่องจะมีลักษณะเป็นนิทาน

ศาสนาด้วย ตัวละครเจ้าเมืองจะมีภาพลักษณ์ของผู้ปกครองเมือง คือ เจ้าเมืองมักมีการสืบเชื้อสายมา

จากกษัตริย์ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าเมืองในนิทานมหัศจรรย์ของไทยจะต้องมีความเก่ียวข้องกับพลังวิเศษ
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และของวิเศษปรากฏอยู่เสมอ เช่น เจ้าเมืองเป็นผู้ครอบครองของวิเศษ ได้แก่ ดาบสรีกัญไชย ธนูวิเศษ 

แก้ววิเศษ รองเท้าวิเศษ รวมไปถึงสัตว์วิเศษ ซึ่งของวิเศษแต่ละชนิดล้วนมีพลังมหัศจรรย์แตกต่างกัน

ไป เช่น ดาบสรีกัญไชยใช้ต่อสู้กับยักษ์ รองเท้าวิเศษเมื่อสวมแล้วสามารถเหาะขึ้นไปในอากาศ หรือ 

ม้าวิเศษสามารถพูดภาษามนุษย์ได้ เจ้าเมืองเป็นผู้มีพลังอ านาจวิเศษเหนือกว่าคนทั่วไปซึ่งเกิดจากการ

เรียนรู้ของเจ้าเมือง เช่น เจ้าเมืองมีวิชาถอดจิต และคงกระพันชาตรี นอกจากนี้เจ้าเมืองยังเป็นผู้ที่มี 

รูปงามอันเกิดจากพลังวิเศษคือการถอดรูปอย่างมหัศจรรย์อีกด้วย ลักษณะความมหัศจรรย์ดังกล่าว

เป็นลักษณะที่ปรากฏในนิทานมหัศจรรย์ของไทยที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ เจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่านและผู้ฟังเกิดความบันเทิง และเพ่ือชวนให้ผู้อ่านหรือผู้ติดตาม

เรื่องราวของตัวละครในวรรณกรรมค่าวซอว่าจะมีบทสรุปอย่างไร รวมทั้งได้รับข้อคิดจากเรื่องราวใน

วรรณกรรมค่าวซอเรื่องต่าง ๆ ด้วย 

 

3.ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของสังคมล้านนา 
ล้านนา หมายถึงดินแดนที่มีนาจ านวนมาก ในคัมภีร์ใบลานหลายฉบับให้ชื่ออาณาจักรนี้

เป็นภาษาบาลีว่า ทสลกฺขเขตตฺนคร แปลว่า นครที่มีนาจ านวนสิบแสน (อุดม รุ่งเรืองศรี , 2549: 1) 

อาณาจักรล้านนาเป็นอาณาจักรเก่าแก่ที่มีอารยธรรมสืบเนื่องมาตั้งแต่โบราณ  

ดินแดนล้านนาได้พัฒนาจากรัฐขนาดเล็ก (City State) เป็นรัฐขนาดใหญ่  หรือ

อาณาจักร (The Early Kingdom) ขึ้นในสมัยราชวงศ์มังราย (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2557: 7) ล้านนา

เป็นอาณาจักรที่เป็นเอกราช มีกษัตริย์หรือเจ้าเมืองเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองบ้านเมือง 

ต่อมาในปี พ.ศ. 1839 พระญามังรายได้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร

ล้านนา พระญามังรายเป็นกษัตริย์ปกครองเชียงใหม่พระองค์แรกในราชวงศ์มังราย เมื่อพระญามังราย

สวรรคตก็ให้ผู้ที่มีเชื้อสายมาจากราชวงศ์มังรายเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองสืบต่อไป เพ่ือพัฒนา

บ้านเมืองให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม สังคมและ

เศรษฐกิจ 

อาณาจักรล้านนาเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านพุทธศาสนา พุทธศาสนามี

ความส าคัญต่อดินแดนล้านนามาตั้งแต่ก่อนราชวงศ์มังราย กล่าวคือ พุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ดินล้านนา
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ตั้งแตส่มัยของพระนางจามเทวีเป็นต้นมา (อาณาจักรหริภุญไชย) ความเชื่อทางพุทธศาสนาจึงอยู่เหนือ

ความเชื่อเรื่องผีซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิม ท าให้ แนวคิดพุทธศาสนามีส่วนส าคัญในการก ากับการ

ประพฤติปฏิบัติของผู้ปกครองและประชาชน กษัตริย์ต้องยึดมั่นในประเพณีหลักหกประการ ได้แก่ 

พุทธประเพณี ศาสนประเพณี โบราณประเพณี ราชประเพณี โลกประเพณี และประเทศราชประเพณี 

ซึ่งเป็นที่มาของกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะท าให้บ้านเมืองสงบสุข และผู้ปฏิบัติก็ยังจะได้รับผลบุญ

ที่ได้เสวยสุขไปภายหน้า หากไม่ปฏิบัติก็จะเกิดฉิบหายและได้ทุกข์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า (รัตนาพร 

เศรษฐกุล, 2552: 175) กษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างศาสนสถาน 

ศาสนวัตถุ การรจนาวรรณกรรมชาดก รวมทั้งการท าสังคายนาพระไตรปิฎก แสดงให้เห็นถึงความ

เจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า

กษัตริย์เป็นผู้มีบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้พุทธศาสนายังเป็นสิ่งที่หลอมรวมความศรัทธาของชาว

ล้านนาทุกชนชั้นเข้าไว้ด้วยกัน  

นอกจากความรุ่งเรืองในด้านพุทธศาสนาแล้ว ดินแดนล้านนายังมีความเจริญรุ่งเรืองใน

ด้านสังคมและเศรษฐกิจ กล่าวคือสังคมล้านนาเป็นสังคมเกษตรกรรมมาตั้งแต่ก่อนสมัยราชวงศ์มังราย 

ราวพุทธศตวรรษที่ 10 ก่อนเจ้าสิงหนวัติกุมารสร้างเมืองโยนกนาคพันธุ์นครขึ้นมา เพราะปรากฏว่า

ก่อนหน้านั้นมีการใช้เครื่องมือที่เป็นโลหะ ดังจะเห็นได้ว่าปู่เจ้ากูบค า เป็นผู้ที่มีหมวกที่ท าด้วยทอง 

และปู่เจ้าลาวจกคือผู้ที่มีจอบจ านวนมากส าหรับแจกจ่ายให้บริวารไปท าไร่ไถนา นั่นคือมีการพัฒนาอยู่

ในขั้นสังคมกสิกรรมแล้ว (อานันท์ กาญจนพันธุ์: 2560: 53) ในสมัยราชวงศ์มังรายอาณาจักรล้านนา 

มีพ้ืนฐานอยู่ที่การเกษตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขา พ้ืนที่ราบมีจ านวนน้อย คือเพียงหนึ่ง

ส่วนสี่ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่ราบเป็นส่วนที่ส าคัญต่อการท าเกษตร เพราะเหมาะกับการท านาทดน้ า

ซึ่งให้ผลผลิตสูง ส่วนพ้ืนที่สูงมีการปลูกไร่ข้าวไร่ ผลผลิตข้าวในล้านนาได้ผลดีเฉพาะในเขตที่มีน้ าอุดม

สมบูรณ์ เขตที่การปลูกข้าวให้ผลดีคือแอ่งที่ราบเชียงใหม่ – ล าพูน บริเวณนี้เป็นแหล่งผลิตส าคัญของ

อาณาจักร ข้าวเป็นสินค้าของอาณาจักรล้านนา สังเกตได้จากหลักฐาน การมีท่าข้าวเปลือกอยู่ในเขต

เชียงแสน และการส่งส่วยข้าวให้แก่จีนจ านวน 9,000 คาน (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2555: 208)  

ล้านนาเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ การที่จะพัฒนาอาณาจักรให้มี

ความเจริญรุ่งเรืองได้นั้น นอกจากจะมีปัจจัยมาจากสภาพภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ และประชากรที่มี
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ความเข้มแข็งแล้ว ผู้ปกครองเมืองหรือกษัตริย์ถือเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือให้

บ้านเมืองและประชาชนชาวเมืองเจริญรุ่งเรืองด้วย 

3.1.ลักษณะเจ้าเมืองในสังคมล้านนา 
กษัตริย์  หรือเจ้าเมืองในสังคมล้านนา เป็นผู้ที่มีอ านาจสูงสุดในการปกครอง

บ้านเมือง ประวัติศาสตร์ล้านนานับตั้งแต่ราชวงศ์มังรายได้พัฒนาจากรัฐพ้ืนถิ่นแบบไท (Tai) คือ

พัฒนาจากชุมชนขนาดเล็ก กษัตริย์และประชาชนมีความผูกพันใกล้ชิดกัน ต่อมาพัฒนามาเป็นการ

สร้างรัฐ “อาณาจักรพุทธศาสนา” (The Buddhist State) มีลักษณะสากล เจ้าเมืองเป็นองค์อุปถัมภ์

พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ และหล่อหลอมความเชื่อของประชาชนด้วยพุทธศาสนา กระทั่งมาถึง

กษัตริย์ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน ครองเมืองเชียงใหม่ในฐานะเจ้าเมืองประเทศราชโดยเป็นเมืองขึ้นของสยาม 

กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ในราชวงศ์นี้เป็นเสมือนกษัตริย์ท้องถิ่น และถูกดึงอ านาจเข้าสู่สยามอย่าง                 

ค่อยเป็นค่อยไป เจ้าหลวงอ านาจลดลงตามล าดับ และสิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2482 (สรัสวดี อ๋องสกุล, 

2557:  ก – ข)  

ในช่วงที่ล้านนามีระบอบการปกครองที่มีเจ้าเมืองหรือกษัตริย์เป็นศูนย์กลางของ

สังคม เจ้าเมืองล้านนามีลักษณะและหน้าที่การปกครองที่น่าสนใจแตกต่างกับเจ้าเมืองทั่วไป กล่าวคือ

ลักษณะของเจ้าเมืองในสังคมล้านนาทั้งในสมัยราชวงศ์มังรายและราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนมีลักษณะของ

การเป็นขุนธรรม หรือธรรมราชา แนวความคิดธรรมราชาคือแนวคิดที่เน้นความเป็นกษัตริย์ผู้ทรง

ธรรม ตามคติพระพุทธศาสนา กษัตริย์ควรปฏิบัติตนอยู่ในความดีงามในกรอบพระพุทธศาสนา 

กษัตริย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยถือว่าพระองค์คือองค์อุปถัมภ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรซึ่งไม่มี

ใครเท่าเทียมได้ กษัตริย์ท าหน้าที่ท านุบ ารุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้แพร่หลาย เป็นการสร้าง

บุญและสะท้อนบารมีและอ านาจทางการเมืองด้วย แนวคิดนี้ปฏิบัติสืบมาจนถึงสมัยราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน 

เชื่อกันว่าความเจริญหรือความเสื่อมของบ้านเมืองขึ้นอยู่กับความตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมของกษัตริย์ 

(สรัสวดี อ๋องสกุล, 2555: 187) บุญบารมีเป็นอิทธิพลของพุทธศาสนาที่ครอบง าความเชื่อในสังคม

ล้านนามาโดยตลอด เพราะเชื่อกันว่าผู้ที่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์คือผู้มีบุญบารมีที่สั่งสมไว้แต่ชาติปางก่อน 

เป็นผู้มีบุญมากกว่าคนอ่ืน ๆ (รัตนาพร เศรษฐกุล , 2552: 177) นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมค าสอน

ล้านนาที่มุ่งสอนให้เจ้าเมืองปฏิบัติตามกรอบของศีลธรรม เช่น โคลงพระลอสอนโลก และโคลง           
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วิฑูรสอนหลาน เพ่ือให้เจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองที่ทรงธรรม และได้รับการยอมรับนับถือจากคนในสังคม

ว่าเป็นขุนธรรม  

ในด้านความเป็นอยู่ของเจ้าเมืองหรือกษัตริย์ในสังคมล้านนามีลักษณะแตกต่างกับ

เจ้าเมืองทั่วไป กล่าวคือ กษัตริย์ในสังคมล้านนาทั้งในสมัยราชวงศ์มังรายและสมัยเจ้าเจ็ดตนจะมี คุ้ม

ไม้ เป็นที่ประทับ ไม่ได้สร้างเป็นตึกใหญ่โต ด้วยคติล้านนาถือว่า การก่ออิฐถือปูนนั้นใช้กับอาคารใน

พระพุทธศาสนาและกษัตริย์ไม่มีฐานะเป็นเทพเจ้าหรือเทวราชาจึงไม่มีการใช้ค าราชาศัพท์ส าหรับ

กษัตริย์ (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2555: 185 – 186) คุ้ม ของเจ้าเมือง หรือบ้านของชาวนาก็สร้างแบบ

เดียวกันทั้งหมด จะต่างกันก็แต่ขนาดของบ้าน คุณภาพของวัตถุที่ใช้สร้างและฝีมือเท่านั้น การ

แกะสลักลวดลายไว้ที่หน้าจั่ว สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังเท่านั้นเองที่ท าให้บ้านของพวกเจ้านายดูต่างกับ

บ้านของคนทั่วไป (เสถียร พันธรังสี และอัมพร จุลานนท์, 2505: 413) ทั้งนี้การมีคุ้มไม้เป็นที่ประทับ

ของเจ้าเมืองในล้านนาแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการเป็นกษัตริย์ท้องถิ่นที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  

ในด้านการปกครองเจ้าเมืองเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดในอาณาจักร ซึ่งเป็นการอ้างสิทธิ

เพ่ือเรียกร้องผลประโยชน์จากแผ่นดินในอาณาจักร ในทางปฏิบัติกษัตริย์ไม่อาจใช้ที่ดินทั้งหมดด้วย

พระองค์เอง จึงจัดสรรให้แก่สถาบันสงฆ์ และขุนนางให้ได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการท าราชการ 

(สรัสวดี อ๋องสกุล, 2555: 211) ในสมัยเจ้าเจ็ดตนเชื้อพระวงศ์องค์ส าคัญ ๆ และเจ้านายใหญ่มักจะได้ 

กินนา คือได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินและประชาชนที่ท ามาหากินอยู่ในที่ดินนั้น (รัตนาพร เศรษฐกุล , 

2552: 183) ในการปกครองบ้านเมืองเจ้าเมืองจะมีขุนนางและไพร่ท าหน้าที่ช่วยเหลือราชกิจต่าง ๆ 

ซึ่งต าแหน่งขุนนางในล้านนาสมัยราชวงศ์มังรายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ ขุนนางเป็นเจ้านายญาติวงศ์ 

และขุนนางที่ไม่ใช่เจ้า ขุนนางที่เป็นเจ้านายญาติวงศ์กษัตริย์จะแต่งตั้งตามความดีความชอบ และส่งไป

ครองเมืองขึ้น ส่วนขุนนางที่ไม่ใช่เจ้าจะท าหน้าที่ส าคัญในเมือง เช่น ต าแหน่งสิงเมือง ประกอบด้วย      

ขุนนางระดับสูง 4 ต าแหน่ง ได้แก่ พญาแสนพิงค์เมืองไชย (พญาแสนหลวง) พญาสามล้าน                  

พญาจ่าบ้าน และพญาเด็กชาย นอกจากนี้ยังมีขุนนางต าแหน่งต่าง ๆ ช่วยราชการ เช่น ด้านการคลัง 

ยุติธรรม การค้า และการทูต (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2555: 189) ในสมัยราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนก็ได้แบ่ง       

มูลนายออกเป็น 2 กลุ่มคือ มูลนายโดยก าเนิด และมูลนายโดยต าแหน่ง ซึ่งมูลนายโดยก าเนิดจะเป็น

เจ้านายที่เป็นญาติวงศ์ ส่วนมูลนายโดยต าแหน่งจะมีอ านาจส าคัญในบ้านเมือง เช่น ต าแหน่งเจ้าขันธ์

ทั้ง 5 พระยาเค้าสนาม พระยาในคุ้ม แคว่น และแก่บ้าน (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2555: 480 – 481) 
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นอกจากต าแหน่งขุนนางหรือมูลนายแล้ว เจ้าเมืองล้านนายังเป็นผู้ที่มีไพร่ และทาส ซึ่งเป็นชนชั้นล่าง

มีหน้าที่ท าตามค าสั่งของเจ้าเมือง เจ้าเมืองในสมัยราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนมีหน้าที่ในการตรวจบัญชีไพร่

เพ่ือให้ทราบจ านวนไพร่ในสังกัดของตนด้วย  

นอกจากลักษณะเจ้าเมืองในสังคมล้านนานจะสะท้อนผ่านเอกสารประวัติศาสตร์ 

ต่าง ๆ เช่น ต านาน พงศาวดาร จารึก และจดหมายเหตุ แล้ว วรรณกรรมค่าวซอถือเป็นข้อมูลหนึ่งที่

สะท้อนลักษณะของเจ้าเมืองในสังคมล้านนาได้อย่างน่าสนใจ แม้ว่าเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจะ

ไม่ใช่เจ้าเมืองที่มีตัวตนอยู่จริงตามประวัติศาสตร์ แต่ด้วยประสบการณ์ทางวรรณศิลป์ของกวีจึงได้

สะท้อนลักษณะของเจ้าเมืองในสังคมล้านนาผ่านตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอได้อย่าง

ละเมียด เพ่ือให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังคือชาวล้านนาได้เกิดจินตภาพของเจ้าเมืองที่สร้างสรรค์ขึ้นจากสภาพ

สังคมของล้านนาในยุคสมัยนั้นด้วยเช่นกัน    

3.2.อิทธิพลของสังคมล้านนาที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 
วรรณกรรมค่าวซอเป็นวรรณกรรมที่สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 

2300 – 2470) ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้ากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่พระองค์แรกของราชวงศ์              

เจ้าเจ็ดตน นับตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนสังคมและเศรษฐกิจล้านนาในยุคนี้เป็นช่วงรอยต่อแห่ง

ยุคสมัยจากยุคจารีตเป็นยุคใหม่ เงื่อนไขส าคัญของความเปลี่ยนแปลงคือ รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้

จัดการรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง โดยสถาปนาระบบราชการแบบใหม่ พร้อมกับการยกเลิกชนชั้น       

มูลนายหรือเจ้านายท้องถิ่น ยกเลิกไพร่และทาสซึ่งเป็นโครงสร้างเดิมของรัฐจารีต ในขณะนั้นได้เกิด

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเป็นเหตุให้เกิดชนชั้นกลาง ซึ่งเป็นชนชั้นใหม่ใน

สังคมล้านนา ส่วนเจ้าหลวงและเจ้านายท้องถิ่นยังมีฐานะเป็นชนชั้นสูง โดยปรับเปลี่ยนเข้ามาเป็นส่วน

หนึ่งของประชาคมเมืองแบบใหม่ และในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ ยุคใหม่ได้เกิดการก่อรูป “เมือง” 

สมัยใหม่แทนที่ “เมือง” แบบเก่าที่มีมาแต่โบราณ เมืองสมัยใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญและความ

ทันสมัยในทุกด้าน ยุคนี้เมืองขยายโดยกระจายตัวออกจากศูนย์กลางเดิมมาสู่พ้ืนที่ที่สะดวกต่อการ

คมนาคม (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2555: 479) เมื่อพิจารณาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึง          

เจ้าเมืองในล้านนาสมัยราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน หรือสมัยที่ล้านนาหลอมรวมเข้ากับสยามแล้วนั้น นับเป็น

ช่วงเดียวกับที่วรรณกรรมค่าวซอเริ่มเกิดขึ้นและได้รับความนิยมในสังคมล้านนา วรรณกรรมค่าวซอจึง

เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์เจ้าเมืองล้านนาในยุคสมัยดังกล่าว ซึ่งภาพลักษณ์
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ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอสัมพันธ์กับเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์สมัยนั้นได้เป็นอย่างดี         

เมื่อศึกษาวรรณกรรมค่าวซอพบว่าภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ กวีได้สร้างสรรค์

ขึ้นมาจากกรอบความคิดของเจ้าเมืองในสังคมล้านนา บทบาทของเจ้าเมืองในล้านนาด ารงอยู่ได้เพราะ

ได้รับการรับรองสิทธิธรรมจากพระมหากษัตริย์ที่กรุงเทพฯ และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มวงศ์ญาติ

ในราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน นอกจากจะได้รับสิทธิธรรมดังกล่าวแล้ว ยังต้องสถานปนาและรักษาอ านาจของ

ตนโดยอาศัยพิธีกรรมที่กระท าตามประเพณีโบราณของท้องถิ่นเช่นเดียวกับราชวงศ์มังราย ดังนั้น

ฐานะของเจ้าเมืองประเทศราชล้านนาจึงเสมือนกษัตริย์ของท้องถิ่นที่ท าหน้าที่สืบต่อราชวงศ์มังราย 

และเจ้าเจ็ดตนมีความคิดจะฟ้ืนฟูบ้านเมืองล้านนาให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนสมัยพระญามังรายปกครอง 

(สรัสวดี อ๋องสกุล , 2555: 482) เจ้าเมืองในสังคมล้านนาส่งอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของ        

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอให้เป็นผู้มีคุณลักษณะและหน้าที่ที่ส าคัญหลายประการ ได้แก่ การมี

ทรัพย์ การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา การตรวจบัญชีไพร่ และการท าเกษตรกรรม  

ลักษณะเจ้าเมืองในสังคมล้านนาประการแรกคือ การมีทรัพย์ พระราชทรัพย์ของ  

เจ้าเมืองได้มาโดยต าแหน่ง เช่น การมีคุ้มหรือหอค า การมีทรัพย์สินเงินทอง การมีบริวารรับใช้ รวมทั้ง

สัตว์บริวาร ซึ่งการมีพระราชทรัพย์ของเจ้าเมืองในสังคมล้านนาได้สะท้อนผ่านตัวละครเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอ กวีได้จ าลองให้เห็นภาพลักษณ์ของผู้ปกครองเมืองในสังคมล้านนาว่าเป็นผู้ที่มี

ทรัพย์ผ่านวรรณกรรมค่าวซอ เช่น การมหีอค าหรือคุ้ม และการมีบริวาร  

การมีหอค าหรือคุ้มเป็นลักษณะของเจ้าเมืองในล้านนา ตามประวัติศาสตร์ล้านนา

กล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าเมืองซึ่งแสดงถึงฐานะที่เหนือผู้คนอ่ืน ๆ ในบ้านเมืองและเป็นการ

จ าลองชีวิตราชส านักจากกรุงเทพฯ เจ้าเมืองและเจ้านายต่าง ๆ ในล้านนามีที่อยู่ที่เรียกว่า “คุ้ม” หรือ

หอค า (หอค ามีสถานะสูงกว่าคุ้ม) คุ้มมีฐานะเป็นศูนย์กลางของความเจริญด้านต่าง ๆ และตั้งอยู่

บริเวณกลางเวียง อันเป็นพ้ืนที่ส าคัญสูงสุดของเมือง ในสมัยพระเจ้ากาวิละคุ้มหลวงอยู่บริเวณเวียง

แก้ว ซึ่งเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของกษัตริย์ราชวงศ์มังรายมาแต่เดิม ส่วนสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ครอง

เมืองเชียงใหม่คุ้มหลวงอยู่บริเวณที่ตั้งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในปัจจุบัน ส าหรับสภาพภายในคุ้ม

หลวงกลางเวียงในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ (พ.ศ. 2399 – 2413) นั้น ศาสนาจารย์เดเนียล         

แมคกิลวารี ดี.ดี. มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระเจ้ากาวิโลรส แมคกิลวารีได้บรรยายถึงท้องพระโรงในคุ้มหลวง

ว่าใหญ่โต ดังในเอกสารที่กล่าวว่า 
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…เมื่อไปถึงท้องพระโรงแล้ว พวกเราพบกับขบวนแห่อย่างใหญ่โตอย่างที่พวกเราไม่เคยพบ
เห็นมาก่อนในหมู่คนลาว เจ้าชายและเจ้าหญิงทุกคน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต่างยืนอยู่กันพร้อม
หน้า กล่าวได้ว่าท้องพระโรงของเชียงใหม่สมัยนั้น พยายามจ าลองชีวิตราชส านักจาก
กรุงเทพฯ ที่ย่อส่วนให้เหมาะสมกับฐานะ นับว่าเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยอ านาจและความมั่งคั่ง
ที่สุดของเมือง… 

(อ้างถึงใน สรัสวดี อ๋องสกุล, 2555: 485 – 487)  

นอกจากนี้ ในบันทึ กของบาทหลวงกรองฌอง (Jean Baptiste Grandjean)

มิชชันนารีคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (M.E.P.) ได้บันทึกรายละเอียดของหอค าหรือท้อง      

พระโรงของเจ้าหลวงเชียงใหม่ คือ เจ้าหลวงพุทธวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 4 (พ.ศ. 2367 – 

2389) ดังปรากฏในบันทึกว่า  

...เมื่อถึงเวลาไปเข้าเฝ้า ขุนนางฝ่ายใน (ข้าราชส านัก)จะพาพวกเราเข้าไปในท้องพระโรงที่ดู
ทึมทึบและน่ากลัว ที่ท้องพระโรงนั้นมีขุนนางนั่งสงบนิ่งอยู่กับพื้นรอคอยพวกเราอยู่ก่อนแล้ว
ราว 8 – 10 คน แต่ละคนค่อนข้างสูงวัยและดูน่าเกรงขามมาก ช่างน่าแปลกที่ท้องพระโรง
นั้นไม่มีแม้กระทั่งม้านั่งและเก้าอ้ี ดังนั้นพวกเราจึงถูกบังคับให้นั่งบนที่นั่งเก่า ๆ ข้างใต้เปิด
โล่ง... 

(กรมศิลปากร, 2561: 195 – 196) 

ความเป็นอยู่ของเจ้าเมืองในสังคมล้านนาที่มีคุ้มหลวงเป็นที่ประทับเป็นพระราช

ทรัพย์อย่างหนึ่งที่แสดงถึงความฐานะที่เหนือกว่าสามัญชนทั่วไป ลักษณะของการมีคุ้มหลวงเป็นที่

ประทับของเจ้าเมืองยังปรากฏในภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ซึ่งกวีได้กล่าวถึงพระราช

ทรัพย์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอว่าเป็นผู้ที่มีคุ้มหลวงหรือหอค าเป็นที่ประทับเช่นเดียวกับเจ้า

เมืองในสังคมล้านนาสมัยนั้นด้วย ดังจะเห็นได้จากค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ค าที่กล่าวถึงว่า

เจ้าเมืองคือเจ้าบัวระวงศ์ได้เสด็จมาถึงคุ้มและเสนาอ ามาตย์ก็ได้อัญเชิญให้ประทับบนราชบัลลังก์           

ดังในค่าวซอว่า 

คันมาเถิงคุ้ม สนุกสุขเสิน  แล้วขออัญเชิญ  พวกพลเปนเจ้า            
หน่อบัวระวงศ ์ บุญทรงหน่อเหน้า  ขึ้นอยู่บัลลังก ์  นั่งนิจ                          
นางปทุมมา นั่งแอมเซี้ยมซิด  ถัดอยู่ใกล้  เทียมทัน   

(บัวระวงศ์หงส์อ ามาตย,์ 2511: 78) 
(ถอดความ: เมื่อเจ้าบัวระวงศ์มาถึงคุ้ม พวกพลเสนาก็อัญเชิญขึ้นนั่งบัลลังก์ โดยมีนางปทุมมานั่งชิดใกล้) 
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นอกจากเจ้าเมืองจะมีคุ้มเป็นที่ประทับแล้ว เจ้าเมืองยังเป็นผู้ที่มีบริวารรับใช้ เช่น ข้า

ราชบริพาร ทหารเสนา ไพร่พลต่าง ๆ รวมไปถึงสัตว์บริวารด้วย การมีข้าราชบริพารและเสนาต่าง ๆ 

ของเจ้าเมืองตามเอกสารล้านนาพบว่ามีการแบ่งเสนาออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 1.เสนาเค้า คือ

เสนาผู้ใหญ่ ประธานคณะเสนา 2.เสนาช้าง คือทหารที่ใช้ช้างเป็นพาหนะ 3.เสนาดาบ คือทหารที่ใช้

ดาบเป็นอาวุธ 4.เสนาไต่ค า คือพนักงานสอบสวน 5.เสนาเทียวตีน คือทหารเดินเท้า 6.เสนาม้า คือ

ทหารที่ใช้ม้าเป็นพาหนะ 7.เสนารถ คือทหารที่ใช้รถศึกเป็นพาหนะ 8.เสนาหอก คือทหารที่ใช้หอก

เป็นอาวุธ 9.เสนาหาน คือทหาร นักรบผู้กล้าหาญ 10.เสนาผู้ตางตา คือเสนาต่างพระเนตรพระกรรณ 

และ11.เสนาอามาตย์ คือเสนาอ ามาตย์ซึ่งเป็นข้าราชบริพาร (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ 

เล่ม 14, 2542: 7178 – 7180) เมื่อพิจารณาตามเอกสารล้านนาที่กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มีบริวาร

ที่เป็นข้าราชบริพาร และเสนาต่าง ๆ แล้ว เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอก็มีลักษณะการมีมีบริวาร

คล้ายกับเจ้าเมืองในสังคมล้านนาด้วยเช่นกัน กล่าวคือ กวีได้สร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมืองให้มี

ภาพลักษณ์ผู้ปกครองที่มีบริวารมากมาย บริวารของเจ้าเมืองได้แก่ ข้าราชบริพาร และเสนาต่าง ๆ ดัง

ค่าวซอเรื่องสุวรรณเมฆะหมาขนค าที่กล่าวถึงบริวารของเจ้าสุวรรณ คือ เสนาประเภทต่าง  ๆ ได้แก่ 

เสนาเทียวตีน เสนาช้าง เสนาม้า รวมไปถึงไพร่พลมากมาย ดังในค่าวซอ 

สามสี่พีน่้อง ก็ออกเจียรจร  ขี่ช้างงางอน  พร้อมกับไพร่ฝ้า                   
เสนาเทียวตนี เทียวดินเปนท่า  ช้างมา้นนั  ทั่วท้อง                                         
หล้างพ่องต่อยต ี เภรีพาทย์ค้อง  ตะลุ่มก้อง  น าพล                               
เสนาชา้งมา้ สอดเสี้ยวสะสน  ออกจากต าบล  เวียงอินท์แห่งห้ัน 

(สุวรรณเมฆะหมาขนค า, 2511: 96) 
(ถอดความ: เจ้าสุวรรณพร้อมกับชายาอีกสองคนได้ออกเดินทางโดยขึ้นขี่บนหลังช้างงายาว มีไพร่พลเสนา
เดินเท้า เสนาช้าง เสนาม้า ดุริยดนตรีบรรเลงน าพลไปสู่เมืองพาราณสี) 

  ในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรได้กล่าวถึงต าแหน่งของขุนนางของล้านนาคือ 

ต าแหน่งพญาเด็กชาย เด็กชายเป็นชื่อต าแหน่งขุนนางหรือข้าราชการระดับสูงมีมาตั้งแต่สมัยที่พระญา

สามฝั่งแกนเป็นกษัตริย์เชียงใหม่ (พ.ศ. 1954 – 1984) ในครั้งที่พระญาไสลือแห่งกรุงสุโขทัยยกก าลัง

ไปล้อมเชียงใหม่เพ่ือบีบให้รับท้าวยี่กุมกามเป็นกษัตริย์เชียงใหม่นั้น มีชายหนุ่มชื่อเพ็กยสคุมคนตั้งแต่

อายุ 16 – 30 ปี ได้ประมาณ 300 คน ซุ่มอยู่ตามดอยสุเทพเพ่ือไล่ทหารสุโขทัยที่ปลีกพวก ได้หัวของ

ทหารสุโขทัยไปถวายพระญาสามฝั่งแกนทุกวัน ท าให้พระองค์ประหลาดใจว่าเป็นเด็ก แต่ท าไมจึง         
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กล้าหาญนัก จึงเรียกคนเหล่านั้นว่า “เด็กชาย” ต่อมาพบว่ามีการเพ่ิมเติมชื่อของต าแหน่งขึ้น ตามที่

ปรากฏในศิลาจารึกภาคเหนือ มีต าแหน่ง เด็กชาย จ่าเด็กชาย พันเด็กชาย ล่ามเด็กชาย หาญเด็กชาย 

ภายหลังต าแหน่งต าแหน่งเด็กชายจัดเป็นระดับ “พระญา” ในกลุ่มของสิงเมือง ซึ่งประกอบด้วย 

พระญาแสนหลวง พระญาสามล้าน พระญาจ่าบ้าน และพระญาเด็กชาย อันเป็นต าแหน่งของขุนนาง

สืบตระกูลกันมาโดยไม่มีเชื้อเจ้า (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 5, 2542: 2274 – 2275) 

ดังปรากฏในค่าวซอว่า 

ส่วนเจ้าสุวัตร ลูกพระจอมเหง้า  เปนหน่อท้าวพ่อ  ชายเดียว                               

บ่มีคู่คบ  ใฝ่ฟั่นกุมเกลียว  เดินท่องเทียว  กับเพื่อนป้องเหล้น 

คันตาวนัเย็น ขี่ม้าเปนเส้น  ตามคองเวียง  ละไล้                                   

มีทาระกา  เด็กชายแล่นใช้  วงแวดเจ้า  ชุวัน                                  

คันค่ ามาแลว้ เรียกร้องหากัน  เสียงสาวสู่นนั  ลงไปท่ากวา้ง                 

มหาดเล็ก  เด็กชายแวดข้าง  ลงอาบน้ าวิง่  ลอยไป  

(เจ้าสุวัตร, 2511: 21)  

(ถอดความ: เจ้าสุวัตรราชบุตรพระองค์เดียวของพระญาอาทิตย์ เจ้าเมืองพาราณสี ในเย็นวันหนึ่งเจ้าสุวัตรก็

ได้เล่นขี่ม้ากับเพื่อน ๆ มีมหาดเล็กเด็กชายอารักขาความปลอดภัยให้ เมื่อถึงตอนค่ าเจ้าสุวัตรพร้อมกับ

มหาดเล็กก็พากันลงเล่นน้ าด้วยกันอย่างสนุกสนาน) 

ในด้านหน้าที่ของเจ้าเมืองในสังคมล้านนาส่งอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์                

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ หน้าที่ของเจ้าเมืองในล้านนาที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การอุปถัมภ์

พระพุทธศาสนา นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์มังรายมาจนถึงสมัยเจ้าเจ้าเจ็ดตนเจ้าเมืองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่

ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยถือว่าพระองค์คือองค์อุปถัมภ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรซึ่งไม่มีใคร

เท่าเทียมได้ เจ้าเมืองท าหน้าที่ท านุบ ารุง และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายจึงมีการสร้างวัดขึ้น

มากมาย เจ้าเมืองหลายพระองค์ได้ผนวชในพระพุทธศาสนา มีการสถาปนาพุทธศาสนาลังกาวงศ์

ระลอกใหม่ รวมทั้งการท าสังคายนาพระไตรปิฎกเกิดขึ้นในดินแดนล้านนา (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2557: 

17 – 18) ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในล้านนาเกิดขึ้นเพราะเจ้าเมืองเป็นองค์อัคร

ศาสนูปถัมภ์พระพุทธศาสนา กระท่ังมาจนถึงรัชสมัยของพระเจ้ากาวิละ เจ้าเมืององค์แรกของราชวงศ์

เจ้าเจ็ดตน พระเจ้ากาวิละได้ฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่หลังจากถูกพม่าปกครองนานกว่า 200 ปี และการ

ฟ้ืนฟูบ้านเมืองในรัชสมัยของพระองค์ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การอุปถัมภ์ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาใน
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ล้านนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนดังสมัยราชวงศ์มังรายอีกครั้ง  การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาใน

สมัยของพระเจ้ากาวิละพระองค์ได้บูรณะวัดส าคัญ เช่น วัดพระสิงห์ พระองค์ได้ส่งเสริมการศึกษา

พระพุทธศาสนา ฟ้ืนฟูการเชียนต านาน การคัดลอกคัมภีร์ใบลาน และแต่งตั้งสมณศักดิ์ในต าแหน่ง

สังฆราชา สวามี สมเด็จ มหาเถร และราชครู (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2557: 31) นอกจากนี้เจ้าเมือง

เชี ยงใหม่ทุ กพระองค์ยั งได้ อุปถัมภ์ท านุ บ ารุ งพระพุทธศาสนาเรื่ อยมา มี การสร้างและ

บูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ศาสนวัตถุในเมืองเชียงใหม่มากมาย ส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนา 

รวมทั้งปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย  

หน้าที่อุปภัมภ์พระพุทธศาสนาของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอเป็นหน้าที่ที่ได้รับ

อิทธิพลของสังคมล้านนา โดยเฉพาะการปฏิบัติศาสนพิธีหรือส่งเสริมพิธีทางศาสนาคือ การท าบุญกฐิน 

ซึ่งการท าบุญกฐินเป็นหน้าที่ของเจ้าเมืองที่กระท าร่วมกับประชาชน กฐินเป็นประเพณีที่ส าคัญทาง

พุทธศาสนา บุญกฐินจะจัดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนทุกภาคส่วน การท าบุญ

กฐินจะต้องกระท าในระยะที่ก าหนดคือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ า เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 บุญกฐินส าหรับ

พุทธบริษัทถือกันว่า การทอดกฐินมีบุญอานิสงส์มากยากที่ชาวบ้านจะถวายได้ เนื่องจากในสมัย

โบราณผ้าจีวรและบริขารหายาก พระสงฆ์จะท าจีวรแต่ละผืน ต้องใช้เวลาหาผ้าแต่ละชิ้นมารวมกันไว้

แล้วใช้ไม้กฐินคือ สะดึงช่วยเย็บให้มีร่องผ้าตะเข็บตรงกัน การถวายผ้าครบชุดของประชาชนจึงท าได้

ยาก (มณี พยอมยงค์, 2529: 224) การท าบุญกฐินของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอสะท้อนให้เห็น

ความใกล้ชิดระหว่างเจ้าเมืองและประชาชนชาวเมือง เจ้าเมืองเป็นผู้น าในการท าบุญกฐินซึ่งเป็นการ

ท าบุญที่ยิ่งใหญ่ และชาวเมืองต่างร่วมกันตระเตรียมสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับท าบุญกฐิน พร้อมกับได้

ท าบุญกฐินร่วมกับเจ้าเมืองด้วย ดังในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดที่กล่าวถึงพระญาสิริมติได้มีพระราช

บัญชาสั่งให้เสนาป่าวประกาศให้ประชาชนในเมืองว่าจะจัดงานท าบุญกฐิน เมื่อประชาชนทราบว่า          

เจ้าเมืองจะจัดงานกฐินจึงได้พร้อมใจกันมาท่ีหน้าพระลานในวังของเจ้าเมืองเพ่ือร่วมกันเตรียมข้าวของ

เครื่องไทยทานต่าง ๆ ส าหรับงานกฐิน ข้าวของเครื่องไทยทานที่ประชาชนร่วมกันจัดเตรียม เช่ น 

ตระกร้าส าหรับเป็นภาชนะใส่ข้าวของ ผัก ผลไม้ หมาก พลู ดอกไม้ธูปเทียน และขนมชนิดต่าง ๆ     

เพ่ือท าบุญกฐินร่วมกับเจ้าเมืองในครั้งนี้ ดังในค่าวซอว่า 

ส่วนปุถสา  ชายหญิงหนุ่มเฒา่  ทราบความเอา  ถี่ซั้น                                               

ก็พากันมา  จี๊ด ๆ จั๊ง ๆ  เตมแห่งห้อง  พระลาน                                     
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คันมาพร้อมแล้ว ก็รีบจัดการ  แต่งดาครัวทาน  เตมวังคุ้มเจ้า                        

พ่องก็สานก๋วย พ่องก็ต าข้าว  พ่องก็เซาะเอา  เครื่องใช้                

หมากปูนพลูยา มาลาดอกไม ้  เขาตกแต่งได ้  ท าดา                      

ผักผลลูกไม ้ มัสสะชิ้นปลา  มะพร้าวถั่วงา  อ าพาหวานส้ม                      

ข้าวแคบแตนจนื หนมจ๊อกข้าวต้ม  ข้าวหนมวงงอ  ซื่อคด    

... 

งานกฐนิ  สมเด็จท่านท้าว  รู้ทั่วด้าว   บุรี                                               

ลางพ่องแลน่เซาะ มาลัยเปน็จ ี  ธูปเทียนด ี  ใส่ขันไว้ถ้า 

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 46 – 47) 

(ถอดความ: เมื่อประชาชนชาวเมืองทราบว่าเจ้าเมืองจะจัดงานกฐิน จึงได้พร้อมใจกันมาที่พระลานในวังของ

เจ้าเมือง ท าให้พระลานเต็มไปด้วยประชาชนชาวเมือง เมื่อประชาชนมาถึงพร้อมกันแล้วก็ได้ตระเตรียม

เครื่องไทยทาน บางคนสานตระกร้า บางคนต าข้าว บางคนก็ไปหาของใช้ต่าง ๆ ได้แก่ หมาก พลู ดอกไม้ ผัก 

ผลไม้ เนื้อสัตว์ มะพร้าว ถั่ว งา รวมทั้งขนมชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวแคบ ข้าวแตน ขนมเทียน ข้าวต้มมัด และ

ขนมวง เมื่อถึงงานกฐิน เจ้าเมืองและประชาชนในเมืองต่างน้อมน ามาลัยดอกไม้ ธูปเทียน ใส่ขันเพื่อท าบุญ

กฐินในครั้งนี้) 

นอกจากนี้หน้าที่ของเจ้าเมืองในสังคมล้านนายังมีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ หน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของเจ้าเมืองในสังคมล้านนาคือ             

การตรวจบัญชีไพร่ด้วย เมื่อพิจารณาในประวัติศาสตร์ล้านนาแล้วจะเห็นว่า สังคมล้านนาเป็นสังคมที่

แบ่งแยกตามระบบชนชั้น ซึ่งประกอบด้วยชนชั้นมูลนาย และชนชั้นที่ไม่ใช่มูลนาย เจ้าเมืองเป็นชนชั้น

มูลนาย มีบริวารที่มาจากชนชั้นมูลนายและไม่ได้มาจากชนชั้นมูลนาย บริวารของเจ้าเมืองที่มาจาก  

ชนชั้นมูลนาย ได้แก่ เจ้านายราชวงศ์ ข้าราชบริพาร อ ามาตย์ เสนา ทหาร ส่วนบริวารของเจ้าเมืองที่

ไม่ได้มาจากชนชั้นมูลนาย ได้แก่ ไพร่และทาส ในวรรณกรรมค่าวซอกล่าวถึงเจ้าเมืองว่ามีหน้าที่ในการ

ตรวจบัญชีไพร่ ซึ่งไพร่ ในสังคมล้านนาหมายถึง สามัญชนทั่วไปที่มิได้เป็นมูลนายและมิได้เป็นทาส 

และต้องขึ้นสังกัดมูลนายคนใดคนหนึ่งมีหน้าที่มาเข้าเวรรับราชการตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด

ทุกปี ซึ่งเรียกว่า “ไพร่เอาการเมือง” หากไพร่ไม่เข้าเวรรับราชการก็จะต้องส่งเงินหรือสิ่งของตอบแทน

การถูกเกณฑ์แรงงานไพร่ ในสังคมล้านนามีความหมายรวมทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งมีลักษณะ

เหมือนกับไพร่ในส่วนกลาง หลักฐานซึ่งแสดงการใช้แรงงานไพร่หญิงล้านนามีปรากฏให้เห็นอยู่บ้าง 

ดังเช่นการติดตามรับใช้มูลนาย (หญิง) ชั้นสูงลงมากรุงเทพฯ เนื่องจากมูลนายจะเข้าเฝ้าฯ ถวายเครื่อง
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ราชบรรณาการ และพบว่าในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ได้เกณฑ์แรงงานไพร่ท าถนนรอบคูด้านใน

เวียง (พ.ศ. 2416) ครั้งนั้นมีการเกณฑ์แรงงานไพร่หญิงร่วมท างานปะปนกับไพร่ชาย ไพร่ถึงเป็นก าลัง

ส าคัญของบ้านเมืองมาก จัดได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของเมือง ดังที่มังรายศาสตร์ระบุว่า “ท้าว

พระยาครองเมืองได้ก็ด้วยไพร่” จากความส าคัญของก าลังคน (ไพร่) ท าให้แต่ละเมืองต่างต้องการ

เพ่ิมพูนก าลังคนให้มากขึ้น โดยวิธีการตั้งเมืองใหม่และการท าสงคราม “เทครัว” ซึ่งวิธีหลังนี้สามารถ

เพ่ิมพูนก าลังคนได้ในเวลาอันรวดเร็ว สงครามที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแถบนี้จึงมีเป้าหมายส าคัญคือกวาด

ต้อนผู้คนจากบ้านเมืองอ่ืนมาไว้ในบ้านเมืองของตน ปรากฏหลักฐานเสมอว่า เมืองที่พ่ ายแพ้สงคราม

บางครั้งถูกกวาดต้อนผู้คนไปจนหมดสิ้นกลายเป็นเมืองร้างไป ส าหรับเชียงใหม่เคยตกในสภาพเมือง

ร้างอยู่ประมาณ 20 ปี (พ.ศ.  2319 – 2339) และในช่วงก่อนหน้านั้นชาวเชียงใหม่ถูกกวาดต้อนไป

พม่าหลายครั้งและครั้งส าคัญคือ พ.ศ. 2306 ซึ่งต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่กล่าวว่า ชาวเชียงใหม่ถูก

กวาดไปจนหมด (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2555: 488– 489)  

ไพร่ ถือเป็นชนชั้นที่อยู่ภายใต้การปกครองของเจ้านาย ไพร่แต่ละคนที่อยู่ภายใต้

อ านาจของเจ้านายขุนนางจะต้องคอยรับใช้ปรนนิบัติงานของเจ้านายทุกอย่าง แรงงานได้เปล่าของ

ไพร่เหล่านี้ท าให้เจ้านายประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เมื่อเจ้านายต้องการสร้างบ้านก็เพียงแต่สั่งให้ไพร่ใน

สังกัดของตนน าไม้ ไม้ไผ่ หญ้าคา หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นต่าง ๆ มาก่อสร้างให้ แม้แต่การขนข้าวจากนา

ของเจ้าก็มีชาวบ้านหาบไปส่ง หรือน าสัตว์ไปบรรทุกส่งให้ถึงยุ้งฉางของเจ้านาย ไพร่ได้รับการปฏิบัติ

อย่างอะลุ่มอล่วย อาจจะเป็นเพราะจารีตประเพณีดั้งเดิมที่ก าหนดให้กษัตริย์ต้องปฏิบัติต่อไพร่อย่างดี 

ปฏิบัติตามกฎหมายที่ให้ความส าคัญของไพร่ว่า “โบราณเมืองท่านเยียะเมืองเป็นเพ่ือไพร่ดาย หาไพร่

ยากนัก บ่ควรหื้อไพร่ฉิบหาย คันไพร่ฉิบหายเจ้าเมืองก็ฉิบหายดาย” (รัตนาพร เศรษฐกุล, 2552: 190 

– 191) เจ้าเมืองในล้านนาเป็นผู้ที่มีไพร่ในสังกัดมากที่สุด ไพร่ถือเป็นก าลังส าคัญในบ้านเมือง            

เจ้าเมืองจึงมีหน้าที่ตรวจบัญชีไพร่ เพ่ือให้ทราบจ านวนคนอันเป็นก าลังส าคัญของบ้านเมือง เป็นไปได้

ว่าเมื่อเจ้าเมืองเริ่มครองเมือง ก็ต้องส ารวจบัญชีไพร่แล้วบอกไปยังรัฐบาลกลาง ตัวอย่างเช่น หลังจาก         

เจ้าราชวงศ์ได้เป็นเจ้าเมืองแพร่ ได้ท าบัญชีหางว่าวจ านวนคนเมืองแพร่ ซึ่งมีทั้งสิ้น 2,500 คน (พ.ศ. 

2391) และในปี พ.ศ. 2399 หลังจากพระเจ้ากาวิโลรสขึ้นครองเมืองก็ได้ท าบัญชีจ านวนคนเชียงใหม่ 

(สรัสวดี อ๋องสกุล, 2555: 497) หน้าที่การตรวจบัญชีไพร่ของเจ้าเมืองในสังคมล้านนาส่งอิทธิพลต่อ

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ กวีได้กล่าวถึงหน้าที่ตรวจบัญชีไพร่ว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าเมือง ดังในค่าว
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ซอเรื่องหงส์หิน กล่าวถึงเจ้าเมืองพาราณสีที่ทอดพระเนตรไพร่พร้อมทั้งตรวจบัญชีไพร่ในสังกัดของตน 

ดังค่าวซอว่า 

ทอดพระเนตรซัด แล้วบรรหาร  ให้รีบเกณฑ์คาน  วันนี้ห้ือได้                                      
สามพันคน  ทังไกลและใกล ้  ห้ือรีบไป   ตรวจชี้                              
แล้วเอาบัญช ี มาแจ้งเดี๋ยวนี ้  อย่าห้ือขาดเส้น  สักคน 

(หงส์หิน, 2511: 32) 
(ถอดความ: เจ้าเมืองได้ทอดพระเนตรไพร่ แล้วเกณฑ์ไพร่จ านวนสามพนัคนที่มาจากเมืองต่าง ๆ ลงในบญัชี 
ไม่ให้ขาดแม้แต่คนเดียว) 

ลักษณะของเจ้าเมืองในสังคมล้านนาที่มีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซออีกประการหนึ่งคือ การท าเกษตรกรรม ในการปกครองของล้านนานอกจาก         

เจ้าเมืองจะมีไพร่มากที่สุดแล้ว เจ้าเมืองยังเป็นผู้ถือครองที่ดินมากที่สุดด้วย ที่ดินของเจ้าเมืองล้านนา

ส่วนใหญ่ใช้ในการท านา ในสมัยโบราณที่ดินทุกตารางนิ้วอยู่ในความครอบครอบของพระเจ้าแผ่นดิน 

ผู้ที่ท านาต้องเช่าและเสียภาษีให้หลวงเพ่ือน าเงินที่ได้ไปบริหารประเทศต่อไป นาที่ไม่ได้รับเงินภาษี

เข้ารัฐมีอยู่ 2 ประเภท คือ 1.นาที่พระเจ้าแผ่นดินหรือมหาเทวีได้อุทิศถวายเป็นที่กัลปนาให้กับวัด 

เรียกว่า “นาวัด นาพระ” และ2.นาที่ยกให้เป็นนาประจ าต าแหน่งของข้าราชการตามศักดินา           

ในล้านนาเรียกนาประเภทนี้ว่า “นาขุม นาขาง” ผู้ที่ท านาประเภทนี้จะต้องเสียภาษีให้กับผู้ที่เป็น

เจ้าของนา (ศรีเลา เกษพรหม, 2541: 13 – 14) การที่เจ้าเมืองในสังคมล้านนาเป็นผู้ที่ถือครองที่ดิน

มากที่สุดและพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเจ้าเมืองจะใช้ในการท านา เจ้าเมืองจะใช้ไพร่ในสังกัด ท านาในที่นา

ของเจ้าเมืองจึงเป็นไปได้ว่าที่เจ้าเมืองคือผู้ที่มีนามากที่สุดด้วย ดังนั้นหน้าที่หนึ่งของเจ้าเมืองจึงต้อง

ท าหน้าที่ควบคุมการท านาในที่ของตนด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ผลผลิตเต็มที่ ดังเช่น เจ้าหลวงล าปางไป

ควบคุมการเกี่ยวข้าว เจ้าหลวงเชียงใหม่ออกไปดูนาข้าว (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2555: 499) การที่          

เจ้าเมืองใช้แรงงานไพร่ช่วยท านาสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวล้านนาที่ท าเกษตรกรรมโดยการ

ปลูกข้าวเป็นหลัก  

การควบคุมการท านาเป็นหน้าที่ของเจ้าเมืองในสังคม ส่วนเจ้าเมืองในวรรณกรรม

ค่าวซอมีลักษณะที่แตกต่างกับเจ้าเมืองในสังคมล้านนา กล่าวคือ เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอไม่ได้

ท าหน้าที่ในการควบคุมการท านาของไพร่เท่านั้น แต่เจ้าเมืองยังเป็นผู้ที่ลงแรงท านาร่วมกับประชาชน

ชาวเมืองด้วย ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเจ้าเมืองในท้องถิ่น การร่วมลงแรง       
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ท านาของเจ้าเมืองท าให้ได้ผลผลิตเต็มที่ และเป็นการควบคุมการท านาของไพร่ไปด้วย นอกจากนี้ยัง

แสดงถึงความใกล้ชิดระหว่างเจ้าเมืองกับประชาชน ดังปรากฏในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดที่กล่าวถึง

พระญาสิริมติ เจ้าเมืองอินทะไว้ว่า เมื่อถึงฤดูท านาทั้งเจ้าเมืองและไพร่ รวมถึงคนในเมืองทุกหมู่เหล่า

ก็จะลงแรงร่วมกันท านา ดังในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดว่า  

เดี๋ยวนี้ม่อนน้อย จักขอไขจา        เถิงระดูมา  ท านาหว่านกล้า                                                                        
อุตุฤดู  ฝนตกทั่วหนา้  แผ่นพสุธา  ชุ่มน้ า                                       
ห้วยบวกหนองบึง ล าคลองแม่น้ า  เต็มชุก้ า   นาวา                                           
คนเมืองมนุษย ์ ทุกที่สาขา  พากันท านา  หว่านพืชผลข้าว                             
ทุกคนตระกูล ไพร่ไทยข้าเจา้  เอากันมัวเมา  ซะซ้าว 

(อ้ายร้อยขอด, 2511: 84) 
(ถอดความ: เมื่อถึงฤดูฝนผืนแผน่ดินชุ่มฉ่ าด้วยน้ าฝน แมน่้ าล าคลองเต็มจนสามารถพายเรือได้ ผู้คนทั่วทุกที่
ต่างพากนัท านาไม่เว้นแม้แต่เจ้าเมืองก็ต้องท านา)  

แนวคิดของสังคมล้านนาส่งผลต่อการภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 

แม้ว่ากวีจะไม่ได้บอกว่าเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีภาพลักษณ์เหมือนกับของเจ้าเมืองในสังคม

ล้านนาพระองค์ใด แต่กวีได้สร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอให้มีลักษณะและหน้าที่ที่

ละม้ายคล้ายกับเจ้าเมืองในสังคมล้านนาไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้มีทรัพย์ การท าบุญกฐิน การตรวจบัญชี

ไพร่ และการร่วมลงแรงท านา ซึ่งสัมพันธ์กับเจ้าเมืองในสังคมล้านนา แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของ

ตัวละเจ้าเมืองที่กวีได้สร้างสรรค์ข้ึนให้กลมกลืนกับบริบทสังคมล้านนาในยุคสมัยนั้นได้อย่างน่าสนใจ 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ

พบว่า ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากแนวคิด 3 ประการคือ 

แนวคิดของนิทานชาดก แนวคิดของนิทานพ้ืนบ้านไทย ประเภทนิทานมหัศจรรย์ และแนวคิดของ

สังคมล้านนา ซึ่งแนวคิดทั้ งสามประการส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ต่าง  ๆ ของเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอ แนวคิดที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมาก

ที่สุดคือ แนวคิดของนิทานชาดก เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจะผู้ที่มีคุณลักษณะตามแนวคิดของ

นิทานชาดก กล่าวคือ เจ้าเมืองจะต้องเป็นพระโพธิสัตว์ มีบุญญาธิการ มีวิชาปัญญา มีจริยธรรม และมี

รูปงาม การที่แนวคิดของนิทานชาดกมีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองนั้น แสดงให้เห็น

ว่า วรรณกรรมค่าวซอเป็นวรรณกรรมที่มีที่มาจากค่าวธรรมอันเป็นเรื่องราวในชาดกหรือเป็นเรื่องราว

ของพระโพธิสัตว์ การสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอกวีจึงพยายามคงความเป็น         
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เจ้าเมืองตามรูปแบบของชาดกเอาไว้ เพื่อแสดงให้เห็นความส าคัญของชาดกที่มุ่งน าเสนอถึงหลักธรรม

ทางพุทธศาสนาให้กับประชาชนผ่านตัวละครเจ้าเมืองโดยเฉพาะการท าดีและสั่งสมบุญให้มาก         

เจ้าเมอืงในวรรณกรรมค่าวซอจึงมีภาพลักษณ์ตามอุดมคติของพุทธศาสนา  

แนวคิดส าคัญประการต่อมาคือ แนวคิดของนิทานพ้ืนบ้านไทย ประเภทนิทาน

มหัศจรรย์ แนวคิดนี้ส่งผลต่อการก าหนดภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอให้มี

คุณลักษณะของความมหัศจรรย์คือ การเป็นผู้วิเศษ ซึ่งเจ้าเมืองจะต้องเป็นผู้ที่ครอบครองของวิเศษ

รวมทั้งแสดงอ านาจและพลังมหัศจรรย์ของของวิเศษในการท าราชกิจต่าง ๆ ของเจ้าเมืองให้ส าเร็จได้

ด้วยความเรียบร้อย การที่เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีภาพลักษณ์ที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของ

นิทานพ้ืนบ้านไทย ประเภทนิทานมหัศจรรย์ แสดงให้เห็นว่าตัวละครเจ้าเมืองเป็นตัวละครที่

สร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการของกวีโดยมีนิทานพ้ืนบ้านเป็นปัจจัยส าคัญ การสร้างสรรค์ตัวละคร              

เจ้าเมืองตามรูปแบบของนิทานก็เพ่ือให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเกิดความสนุกสนานและเกิดจินตนาการถึงตัว

ละครเจ้าเมืองที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากบุคคลทั่วไป 

 ส่วนแนวคิดของสังคมล้านนาเป็นแนวคิดที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ เจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอให้เป็นไปตามรูปแบบของเจ้าเมืองในสังคมล้านนา แม้ว่าเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าว

ซอจะเป็นเจ้าเมืองที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ แต่กวีได้สะท้อนคุณลักษณะและหน้าที่ต่าง ๆ 

ของเจ้าเมืองในสังคมล้านนาผ่านตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าเมืองกับคนในสังคมอันเป็นลักษณะที่โดดเด่นของเจ้าเมืองแตกต่างกับ         

เจ้าเมืองในวรรณกรรมอ่ืน ๆ อิทธิพลของสังคมล้านนาส่ งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอให้มีคุณลักษณะและหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ การเป็นผู้มีทรัพย์ การอุปถัมภ์พุทธศาสนา

โดยการท าบุญกฐิน การตรวจบัญชีไพร่ และการท านาปลูกข้าวร่วมกับประชาชน การสร้างสรรค์ให้ตัว

ละครเจ้าเมืองมีลักษณะและหน้าที่ดังกล่าวเพ่ือให้ผู้อ่านและผู้ฟังค่าวซอได้เกิดจินตภาพถึงเจ้าเมืองใน         

บริบทสังคมล้านนาตามยุคสมัยนั้น และเพ่ือให้ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอซึ่งเป็นตัวละครที่

ไม่มีตัวตนอยู่จริงตามประวัติศาสตร์มีความสมจริงมากขึ้น  
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ เป็นการศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมือง

ของเจ้าเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรมค่าวซอ และศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมือง

ในวรรณกรรมค่าวซอ ซึ่งวรรณกรรมค่าวซอที่น ามาใช้ในการศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น 14 เรื่อง ได้แก่          

ค่าวซอเรื่องก่ ากาด า เรื่องจันต๊ะฆา เรื่องเจ้าสุวัตร เรื่องช้างโพงนางผมหอม เรื่องชิวหาลิ้นค า            

เรื่องนกกระจาบ เรื่องบัวระวงศ์หงส์อ ามาตย์ เรื่องวงศ์สวรรค์ เรื่องวรรณพราหมณ์ เรื่องสุทธนู              

เรื่องสุวรรณเมกฆะหมาขนค า เรื่องสุวรรณหอยสังข์ เรื่องหงส์หิน และเรื่องอ้ายร้อยขอด 

5.1.สรุปผลการศึกษา 
 เมื่อวิเคราะห์คุณลักษณะและหน้าที่ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอแล้ว พบว่าคุณลักษณะ

และหน้าที่ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอส่งผลท าให้เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีภาพลักษณ์

ตามกรอบความคิดต่าง ๆ ทั้ งหมด 9 ภาพลักษณ์  ได้แก่ ภาพลักษณ์การเป็นผู้ปกครองเมือง 

ภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์ ภาพลักษณ์เจ้าเมืองล้านนา ภาพลักษณ์ผู้มีบุญ ภาพลักษณ์ผู้มีของวิเศษและ

อ านาจวิเศษ ภาพลักษณ์ผู้มีสติปัญญาและความรู้ ภาพลักษณ์ผู้มีจริยธรรม ภาพลักษณ์ผู้มีทรัพย์ และ

ภาพลักษณ์ผู้มีรูปงาม 

 ภาพลักษณ์การเป็นผู้ปกครองเมือง เป็นภาพลักษณ์ที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเป็นไปตาม

แนวคิดของผู้ปกครองเมืองในอุดมคติที่จะต้องมีคุณลักษณะและหน้าที่ในการปกครองบ้านเมืองเพ่ือให้

เกิดความมั่นคงและสงบสุข ซึ่งคุณลักษณะของการเป็นผู้ปกครองเมืองที่ปรากฏผ่านตัวละครเจ้าเมือง

ในวรรณกรรมค่าวซอ ได้แก่ การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ การมีพระราชอ านาจ และการมีทรัพย์ 

ส่วนหน้าที่หรือพฤติกรรมของผู้ปกครองเมืองที่น าเสนอผ่านตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ 

ได้แก่ การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อ านาจ การให้รางวัลแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ การตัดสินคดีความ การอุปถั มภ์

พระพุทธศาสนา และการปกครองบ้านเมืองโดยธรรม 

 ภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์ เป็นภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่สร้างสรรค์ขึ้น

ตามคติความเชื่อเรื่องพระโพธิสัตว์อันเป็นอุดมคติของพระพุทธศาสนา เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ

จะต้องมีคุณลักษณะของการเป็นพระโพธิสัตว์จุติมายังโลกมนุษย์เพ่ือปราบทุกข์เข็ญให้แก่มนุษย์          
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ซึ่งคุณลักษณะของพระโพธิสัตว์ที่ปรากฏผ่านเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ได้แก่ การใช้ค าเรียก         

เจ้าเมืองว่าเป็นพระโพธิสัตว์ การถือก าเนิดตามแบบของพระโพธิสัตว์ และการมีบริวารนางสนมที่มาก

ถึงหนึ่งหมื่นหกพันนาง 

 ภาพลักษณ์เจ้าเมืองล้านนา เป็นภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่สัมพันธ์กับ

มิติของสังคมตามประวัติศาสตร์ล้านนา ภาพลักษณ์เจ้าเมืองล้านนาที่น าเสนอผ่านหน้าที่ของเจ้าเมือง

ในวรรณกรรมค่าวซอ ได้แก่ การตรวจบัญชีไพร่ และการท าเกษตรกรรม ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่

ของเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์ด้วย กล่าวคือ เจ้าเมืองจะต้องท าการตรวจบัญชีไพร่เพื่อให้ทราบจ านวน

ไพร่ในสังกัดของตน และเจ้าเมืองจะต้องท าเกษตรกรรมหรือการท านา เพราะเจ้าเมืองถือครองที่นา

มากที่สุด เมื่อถึงฤดูท านาเจ้าเมืองจะต้องไปควบคุมการท านา และท านาร่วมกับประชาชนในเมืองด้วย 

 ภาพลักษณ์ผู้มีบุญ เป็นภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่สร้างสรรค์ตามหลัก 

ค าสอนพระพุทธศาสนา คือ การท าความดี การเป็นผู้มีบุญของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจะต้อง

เป็นผู้มีบุญที่พิเศษยิ่งใหญ่เหนือกว่าสามัญชนทั่วไป และเป็นบุญที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติ กล่าวคือ 

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจะต้องเป็นผู้มีบุญมาก บุญหนา บุญหน า บุญสูง บุญเรือง เพ่ือแสดงให้

เห็นว่าผู้ที่เป็นเจ้าเมืองนั้นจะต้องเป็นผู้มีบุญญาธิการ เพ่ือปกครองบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น 

 ภาพลักษณ์ผู้มีของวิเศษและอ านาจวิเศษ เป็นภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ

ที่สร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือให้เจ้าเมืองมีความพิเศษ โดยการเป็นผู้ครอบครองของวิเศษต่าง ๆ เช่น ดาบวิเศษ 

ธนูวิเศษ แก้ววิเศษ และสัตว์วิเศษ นอกจากนี้เจ้าเมืองยังมีพลังอ านาจวิเศษ เช่น การเหาะเหิน

เดินอากาศ และการแปลงกาย ทั้งนี้การมีของวิเศษและพลังอ านาจวิเศษก็เพ่ือให้เจ้าเมืองปฏิบัติ

ภารกิจต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับศัตรู การเดินทางไปยังที่ต่างๆ และ                

การช่วยเหลือมนุษย์ 

 ภาพลักษณ์ผู้มีสติปัญญาและความรู้ เป็นภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่

จะต้องมีคุณลักษณะของการเป็นผู้มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอเป็นผู้ที่มี

ปัญญาฉลาดหลักแหลมกว่าบุคคลทั่วไป และเป็นผู้รอบรู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น การรบ และ

เวทมนตร์คาถา ทั้งนี้เพ่ือป้องกันตัว และปกป้องบ้านเมืองในยามท่ีถูกข้าศึกศัตรูมารุกรานบ้านเมือง    
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 ภาพลักษณ์ผู้มีจริยธรรม เป็นภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอเป็นผู้

มีจริยธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอเป็นพุทธศาสนิกชนที่ยึด

มั่นปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ได้แก่ หลักเบญจศีล อัฏฐศีล พรหมวิหาร

4 ฆราวาสธรรม 4 และมงคลธรรม 38 ทั้งนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเจ้าเมืองเป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 

และเป็นผู้ที่มีหลักของความดีในการด าเนินชีวิต 

 ภาพลักษณ์ผู้มีทรัพย์ เป็นภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่แสดงให้เห็นถึง

ความยิ่งใหญ่ของเจ้าเมือง ทรัพย์ของเจ้าเมืองนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากกว่าคนทั่วไป ทรัพย์

สมบัติของเจ้าเมือง ได้แก่ ทรัพย์สมบัติ และบริวาร ทรัพย์สมบัติของเจ้าเมืองประกอบด้วย ปราสาท

ราชวัง และทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เงิน ทอง เพชร พลอย หอก ดาบ เครื่องประดับ และผืนผ้า ส่ว น

ทรัพย์ที่เป็นบริวารประกอบด้วย มนุษย์บริวาร และสัตว์บริวาร มนุษย์บริวาร เช่น ท้าวขุนมูลนาย 

เสนาอ ามาตย์ ทหาร องครักษ์ และราชฑูต ส่วนสัตว์บริวาร เช่น ช้าง ม้า วัว และควาย 

ภาพลักษณ์ผู้มีรูปงาม เป็นภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่ได้รับการ

สร้างสรรค์ให้มีรูปร่างงดงามตามรูปแบบของการเป็นพระเอกในเรื่อง เมื่อเจ้าเมืองมีบทบาทเป็น

พระเอกของเรื่องกวีจึงสร้างสรรค์พรรณนารูปร่างของเจ้าเมืองว่าเป็นผู้มีรูปงาม โดยพรรณนาถึงความ

งามของเจ้าเมืองว่ามีผิวพรรณผุดผ่อง มีสง่าราศี มีใบหน้าที่งดงาม ความงามของเจ้าเมืองท าให้มีความ

โดดเด่นกว่าคนทั่วไป และเป็นที่หลงใหลแก่หญิงสาวที่ได้พบเห็น  

ภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกับเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืน ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอสร้างสรรค์ขึ้นโดยการ

ผสมผสานลักษณะของเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์กับเจ้าเมืองในนิทานเข้าไว้ด้วยกัน การผสมผสาน

ลักษณะของเจ้าเมืองในประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบกับเจ้าเมืองในต านานพ้ืนเมือง

เชียงใหม่ พบว่าลักษณะของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเจ้าเมืองในต านาน

พ้ืนเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ การมีอ านาจ การมีทรัพย์ การสั่งสอนผู้อยู่ใต้

อ านาจ การตัดสินคดีความ การให้รางวัลแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ส่วน

การผสมผสานลักษณะของเจ้าเมืองในนิทาน ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบกับเจ้าเมืองในวรรณกรรม

โคลงนิทานล้านนา พบว่าเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะคล้ายคลึงกับเจ้าเมืองในโคลงนิทาน 
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ได้แก่ การเป็นผู้มีของวิเศษและอ านาจวิเศษ และการเป็นผู้มีรูปงาม ทั้งนี้การผสมผสานลักษณะของ

เจ้าเมืองในประวัติศาสตร์กับเจ้าเมืองในนิทานแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกวีในการสร้างสรรค์

ตัวละครเจ้าเมืองให้มีลักษณะสมจริงตามประวัติศาสตร์ และในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยลักษณะ

ความเป็นนิทานเพื่อให้ผู้อ่านและผู้ฟังเกิดได้เกิดจินตนาการและความเพลิดเพลินไปด้วย 

นอกจากนี้เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอยังมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกับเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมล้านนาประเภทอ่ืน ได้แก่ การร่วมแรงท าเกษตรกรรม การเป็นพระโพธิสัตว์ การสั่งสอน

หลักธรรม และการท ากฐิน ซึ่งลักษณะของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอดังกล่าวเป็นลักษณะเฉพาะ

ของเจ้าเมืองที่ไม่ปรากฏในวรรณกรรมล้านาประเภทอ่ืน หรือหากปรากฏก็จะปรากฏรายละเอียดที่

แตกต่างกัน ท าให้เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะที่โดดเด่นเป็นพิเศษ 

 เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ต่าง ๆ ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอพบว่า ภาพลักษณ์เจ้าเมือง

ในวรรณกรรมค่าวซอได้รับการสร้างสรรค์มาจากปัจจัยของแนวคิดที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ แนวคิด

ของนิทานชาดก แนวคิดของนิทานพ้ืนบ้านไทย – ไท ประเภทนิทานชาดก และแนวคิดของสังคม

ล้านนา 

 ปัจจัยที่มาจากแนวคิดวรรณกรรมชาดกส่งผลต่อการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์เจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอ วรรณกรรมชาดกซึ่งเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติมีความสัมพันธ์กับ

สังคมล้านนาตั้งแต่สมัยของพระนางจามเทวี พ.ศ. 1204 เป็นต้นมา วรรณกรรมชาดกเป็นส่วนหนึ่งใน

การสร้างสรรค์วรรณกรรมพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา วรรณกรรมชาดกที่ได้รับความนิยมและ

แพร่หลายในล้านนาคือ วรรณกรรมชาดกนอกนิบาต ซึ่งเป็นวรรณกรรมชาดกท่ีนักปราชญ์แต่งขึ้นโดย

มีเค้ามาจากนิทานพ้ืนบ้าน ชาดกนอกนิบาตที่ส าคัญและมีบทบาทในล้านนาคือ ปัญญาสชาดก 

อิทธิพลของปัญญาสชาดกส่งผลต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมล้านนาประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ         

อย่างยิ่งวรรณกรรมล้านนาประเภทค่าวซอ วรรณกรรมค่าวซอเป็นวรรณกรรมที่มีต้นเค้ามาจาก         

ค่าวธรรม ซึ่งค่าวธรรมใช้ส าหรับเทศน์ในวัด ส่วนค่าวซอใช้เล่าให้แก่คนทั่วไปฟังตามโอกาสต่าง ๆ 

ดังนั้นผู้แต่งค่าวซอจึงยังคงรูปแบบเรื่องที่สร้างให้คล้ายกับชาดกตามค่าวธรรม ค่าวซอซึ่งเป็นเรื่องราว

ของการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกับชาดกนอกนิบาต เนื้อหาในวรรณกรรมค่าวซอ

หลายเรื่องมีลักษณะคล้ายกับเรื่องในปัญญาสชาดก แนวคิดของนิทานชาดกมีอิทธิพลต่อการสร้าง
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ภาพลักษณ์ต่าง ๆ ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอให้เหมือนกับเจ้าเมืองในนิทานชาดก ได้แก่ การ

เป็นพระโพธิสัตว์ การเป็นผู้มีบุญ การเป็นผู้มีสติปัญญาและความรู้ การเป็นผู้มีรูปงาม การเป็นผู้มี

จริยธรรม และการเป็นผู้ปกครองเมือง         

 ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของนิทานพ้ืนบ้านไทย – ไท ประเภทนิทานมหัศจรรย์ ส่งผลต่อการ

สร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ เนื่องจากวรรณกรรมค่าวซอมีเค้าโครงเรื่องตาม

รูปแบบของนิทานพ้ืนบ้านไทย – ไท ประเภทนิทานมหัศจรรย์ กล่าวคือ นิทานมหัศจรรย์เป็นนิทานที่

เกี่ยวข้องกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์และความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ และนิทานมหัศจรรย์ของไทย – 

ไท มีรายละเอียดขององค์ประกอบที่แตกต่างกับนิทานมหัศจรรย์ของยุโรป เช่น การจัดประเภทของ

นิทานซึ่งนอกจากจะเป็นนิทานมหัศจรรย์แล้ว นิทานพ้ืนบ้านไทยยังสามารถเป็นนิทานศาสนาด้วย 

การระบุสถานที่ซึ่งมักระบุชื่อเมืองเอาไว้ชัดเจน ตัวละครในนิทานพ้ืนบ้านไทยมีตัวละครที่

นอกเหนือไปจากนิทานมหัศจรรย์ของยุโรปเช่น ฤาษี พระอินทร์ แก่นเรื่องมักให้แง่คิดในหลักค าสอน

ทางศาสนาเช่น ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว การมีความกตัญญู ส่วนความมหัศจรรย์มักมีของวิเศษและ

อ านาจวิเศษเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ และมีอนุภาคที่พบบ่อยเช่น นางเอกเป็นลูกคนที่  7 พระอินทร์น า

พระเอกไปเลี้ยง วรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะของความเป็นนิทานมหัศจรรย์ของไทย – เข้ามา

เกี่ยวข้องกับตัวละครเจ้าเมือง โดยน าเสนอผ่านภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ได้แก่ 

การเป็นผู้ปกครองเมือง การเป็นผู้มีของวิเศษและอ านาจวิเศษ และการเป็นผู้มีสติปัญญาและความรู้  

 ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของสังคมล้านนา เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์       

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอได้รับการสร้างสรรค์ผ่านมิติของเจ้าเมือง

ในสังคมล้านนา เนื่องจากวรรณกรรมค่าวซอเป็นวรรณกรรมที่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้น ในช่วง

ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงจากยุคจารีตเป็นยุคใหม่ ตัวละครเจ้าเมืองใน

วรรณกรรมค่าวซอเป็นสิ่งที่กวีได้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะและหน้าที่ของเจ้าเมืองในสังคมล้านนา          

ซึ่งเจ้าเมืองในสังคมล้านนาเป็นผู้ที่มีทรัพย์ คือมีคุ้ม และเหล่าบริ วารต าแหน่งต่าง ๆ นอกจากนี้        

เจ้าเมืองในสังคมล้านนาจะต้องมีหน้าที่ส าคัญคือการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดยการท าบุญกฐิน            

การตรวจบัญชีไพร่ในสังกัด และการท าเกษตรกรรมร่วมกับประชาชนในเมือง  
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 การศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะและหน้าที่ที่

หลากหลายของเจ้าเมือง แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ส าคัญอันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ 

ท าให้เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีความโดดเด่นที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญา อันล้ าค่า

ของกวีล้านนาไทย 

5.2.อภิปรายผลการศึกษา 
ค่าวซอ เป็นวัฒนธรรมวรรณศิลป์ล้านนาที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่ล้านนนาไม่ได้เป็นอาณาจักร 

แต่เป็นประเทศราชของสยาม กวีได้ตระหนักถึงการรักษาความเป็นวัฒนธรรมล้านนาไว้ แต่ก็มีการ

ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย กล่าวคือ ในวรรณกรรมค่าวซอได้สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของสังคม

ล้านนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น พุทธศาสนา ความเชื่อ การแต่งกาย อาหารการกิน อาคาร

บ้านเรือน วิถีชีวิตของชาวล้านนา รวมไปถึงรูปแบบการปกครอง เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอเป็น     

ตัวละครส าคัญที่กวีได้สร้างสรรค์ให้มีภาพลักษณ์ตามแบบเจ้าเมืองในสังคมล้านนา เจ้าเมืองเป็นผู้มี

อ านาจสูงสุดในการปกครองบ้านเมือง และมีลักษณะโดดเด่นหลายประการที่เป็นลักษณะเฉพาะใน

สังคมล้านนา เช่น การมีคุ้มไม้เป็นที่ประทับ การมีเสนาอ ามาตย์ต าแหน่งต่าง ๆ การอุปถัมภ์

พระพุทธศาสนา การตรวจบัญชีไพร่ และการท าเกษตรกรรม จึงท าให้ค่าวซอเป็นวัฒนธรรม

วรรณศิลป์ล้านนาที่กวีได้สืบสานและน าเสนอไว้ให้ผู้อ่านและผู้ฟังค่าวซอได้รับรู้  

ในขณะเดียวกันค่าวซอได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสังคมในยุคสมัยนั้น กล่าวคือ ค่าวซอ

เป็นวรรณกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากค่าวธรรม ซึ่งค่าวธรรมเป็นเรื่องในชาดกนอกนิบาตที่พระใช้เทศน์   

สั่งสอนธรรมะให้ชาวบ้านฟังที่วัด ส่วนค่าวซอเป็นวรรณกรรมชาวบ้านที่ใช้เล่าสู่กันฟังทั่วไปในสังคม

ล้านนา แม้ว่าเนื้อหาในค่าวซอจะเป็นเรื่องราวการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกับชาดก

นอกนิบาต แต่การน าเอาเรื่องจากชาดกมาเล่าให้ชาวบ้านฟังจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการน าเสนอ

เพ่ือให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย การปรับเปลี่ยนการน าเสนอเรื่องราวจากวรรณกรรม

ชาดกจึงต้องอาศัยการผสมผสานลักษณะของวรรณกรรมชาดก นิทานพ้ืนบ้าน ประเภทนิทาน

มหัศจรรย์ และลักษณะของสังคมเข้าไว้รวมกัน วรรณกรรมค่าวซอจึงมิได้เป็นเรื่องราวจากชาดกเพียง

อย่างเดียว แต่มีลักษณะเป็นเหมือนนิทานพ้ืนบ้านที่เล่าสู่กันฟังเพ่ือให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังค่าวซอเกิดความ

เพลิดเพลินและตื่นเต้นไปกับความมหัศจรรย์ต่าง ๆ ที่แทรกไว้ในเรื่อง เช่น การมีของวิเศษ สัตว์วิเศษ 

พลังวิเศษ หรือตัวละครเหนือจินตนาการอย่างเช่น พระอินทร์ พญานาค ครุฑ ยักษ์ ผีดิบ และผีโพง 
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นอกจากนี้ค่าวซอยังได้ผสมผสานลักษณะทางสังคมล้านนาในยุคสมัยนั้นเข้าไว้ด้วย ซึ่งเป็นบริบทสังคม

ล้านนาในสมัยที่เป็นประเทศราชของสยาม ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น   

วรรณกรรมค่าวซอเป็นวรรณศิลป์ที่ได้รับความนิยมในสังคมล้านนาเพียงช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนที่

ค่าวซอจะได้รับความนิยมน้อยลง ค่าวซอสันนิษฐานว่าเกิดในสมัยราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนหรือต้น

รัตนโกสินทร์ และได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2511 ร้านประเทืองวิทยาได้จัดพิพม์ค่าวซอ

เรื่องต่าง ๆ เป็นภาษาไทยกลาง หลังจากนั้นมาความนิยมค่าวซอก็ได้ลดลงตามล าดับ ผู้วิจัยตั้ง

ข้อสังเกตว่า การที่ค่าวซอได้รับความนิยมน้อยลงอาจเป็นเพราะสังคมล้านนาพัฒนาเป็นสังคม

สมัยใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลท าให้ผู้คนเริ่มห่างเหินวัฒนธรรมการอ่านหรือฟังค่าวซอ 

นอกจากนี้เนื้อหาในค่าวซอได้สอดแทรกสังคมวัฒนธรรมล้านนาเฉพาะยุคสมัยเอาไว้ท าให้ผู้อ่านหรือ

ผู้ฟังรุ่นใหม่ไม่ซึมซับหรือเกิดจินตนาการถึงสภาพของสังคมในสมัยนั้นได้จึงท าให้ผู้คนสนใจค่าวซอ

น้อยลงไปด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าค่าวซอจะได้รับความนิยมน้อยลง แต่ค่าวซอนั้นมีบทบาทที่ส าคัญ

คือ เพ่ือสร้างความบันเทิงใจให้กับผู้อ่านหรือผู้ฟังค่าวซอจะใช้ขับในโอกาสที่มีการเตรียมจัดงานต่าง ๆ 

เช่น ขึ้นบ้านใหม่ งานบวช หรือบ้านที่เพ่ิงจัดงานศพเสร็จสิ้นไปใหม่  ๆ เจ้าภาพจะเชิญผู้มีความรู้

ความสามารถให้มาอ่านค่าว ซึ่งผู้อ่านค่าวจะขับเป็นท านองเรียกว่า การเล่าค่าว ค่าวซอนอกจากจะ

เป็นวรรณกรรมบันเทิงแล้ว ในวรรณกรรมค่าวซอยังได้แทรกค าสอนศีลธรรมเอาไว้ด้วย เนื่องจากค่าว

ซอเป็นเรื่องราวที่มาจากชาดกนอกนิบาตกล่าวถึงการบ าเพ็ญบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์ แก่นเรื่องใน

ค่าวซอจึงมุ่งเน้นในเรื่องของการท าคุณงามความดีที่สามารถชนะความชั่วทั้งปวงได้ การได้อ่านหรือฟัง

ค่าวซอจึงเป็นการเน้นย้ าให้ประชาชนกรอปแต่คุณความดีตามหลักพุทธศาสนาด้วย นอกจากนี้ค่าวซอ

ยังเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนสังคมล้านนา ค่าวซอเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่สอดแทรกเรื่องราวในสังคม

และวัฒนธรรมล้านนา เช่น การแต่งกายของผู้คนในล้านนา ประเพณีกินแขกแต่งงาน ประเพณีปอย

หลวงหรืองานฉลองสมโภชต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงล้านนา ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น ดนตรี นาฏศิลป์ 

และการขับซอ ค่าวซอจึงมีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญในการกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนให้ยึดมั่น

ในหลักศีลธรรม รักษาในขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของล้านนา และเพ่ือให้ประชาชนผู้อ่านได้รับ

ความเพลิดเพลินอนัเป็นพื้นฐานของความสุขของประชาชนชาวล้านนา 

เจ้าเมืองถือในวรรณกรรมค่าวซอเป็นตัวละครเอกที่ส าคัญและมีบทบาทมากที่สุดในเรื่อง         

ท าให้ผู้อ่านและผู้ฟังค่าวซอให้ความสนใจตัวละครเจ้าเมืองมาก ดังนั้นการสร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมือง
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จึงเป็นสิ่งส าคัญที่กวีจะแทรกหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาและสภาพลังคมล้านนาผ่านความ

สนุกสนานเพลิดเพลินแบบนิทานไว้ในตัวละครเจ้าเมือง ท าให้ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมี

ลักษณะและหน้าที่ทีห่ลากหลายสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางวรรณศิลป์ของกวี 

การศึกษาภาพลักษณ์ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ นอกจากจะท าให้ เห็น

ภาพลักษณ์ต่าง ๆ ของเจ้าเมือง และปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองแล้ว ตัวละคร

เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอยังมีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างไปจากเจ้าเมืองทั่วไป แม้ว่าค่าวซอ

จะเป็นเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ แต่ความเป็นเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมิได้เป็นเจ้าเมืองแบบในนิทาน        

จักร ๆ วงศ์ ๆ เท่านั้น เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างเจ้าเมืองใน

นิทาน เจ้าเมืองในวรรณกรรมชาดก และเจ้าเมืองในสังคมล้านนาเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนท าให้

วรรณศิลป์ประเภทนี้มีลักษณะโดดเด่นและน่าสนใจ  

5.3.ข้อเสนอแนะ 
5.3.1.การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ เจ้าเมืองในวรรณกรรมต่างท้องถิ่นและน ามา

เปรียบเทียบภาพลักษณ์เจ้าเมืองของแต่ละท้องถิ่นเป็นการศึกษาที่น่าสนใจที่จะท าให้เห็นลักษณะร่วม

และลักษณะที่แตกต่างของภาพลักษณ์เจ้าเมืองในแต่ละท้องถิ่น    

5.3.2.นอกจากการศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองแล้ว การศึกษาภาพลักษณ์ของตัวละครเอกฝ่าย

หญิงในวรรณกรรมล้านนา หรือวรรณกรรมอ่ืนก็มีความน่าสนใจ เพราะจะท าให้เข้าใจถึงภาพลักษณ์           

ตัวละครเอกฝ่ายหญิงและปัจจัยที่ท าให้เกิดภาพลักษณ์ของตัวละครดังกล่าวด้วย 
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