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บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสืบค้ นช่วงการมีชีวิตอยู่ ผลงาน และการ
บันทึกประวัติศาสตร์ ของพระอริ ยวงสา ผลการศึกษาพบว่า พระอริยวงสาน่าจะมี
ชีวิตอยู่ในช่วงปลายรัชกาลพระวิชลุ ราช (พ.ศ.2044 - 2063) จนกระทัง่ ถึงรัชกาล
พระวรรั ต นธรรมประโชติ ฯ (พ.ศ.2127 - 2141) โดยพระอริ ย วงสาได้ แต่ ง
วรรณกรรมอย่างน้ อย 4 เรื่ อง คือ ตานานพระบาง ตานานพระแก้ ว ตานาน
พระแซกค า และขุนบรมราชาธิ ราช ในด้ านการบันทึกประวัติศาสตร์ พบว่ า
พระอริ ยวงสาบันทึกประวัติศาสตร์ ล้ านช้ างตังแต่
้ รัชสมัยเจ้ าฟ้างุ้มจนถึงหลัง
รัชสมัยพระวรรัตนธรรมประโชติฯ โดยผลงานมีข้อความที่ขดั แย้ งกันในเหตุการณ์
ที่เกิดขึ ้นในรัชกาลเจ้ าฟ้างุ้ม และมีการกล่าวยกย่องพระมหากษัตริ ย์ 5 พระองค์
คือ พระยาสามแสนไท พระยาหล้ าแสนไท พระยาวิชุลราช พระยาโพธิสาลราช
และพระไชยเชษฐาธิราช โดยการกล่าวยกย่องยึดโยงกับการประพฤติตามหลัก
คาสอนทางพุทธศาสนา
คาสาคัญ: พระอริยวงสา ประวัตศิ าสตร์ ล้านช้ าง
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Abstract
This study aimed to investigate the living period, accomplishment,
and historical record of Phra Ariyawongsa. Results of the study revealed
that Phra Ariyawongsa might live during the end of the reign of Phra
Vichulraj (B.E. 2044-2063) to the reign of Phra Worarat Thammaprachot
(B.E. 2127-2141). For his accomplishment, he wrote at least four literature
books comprised of Legend of Phra Bang, Legend of Phra Kaeo, Legend
of Phra Saek Kham, and Khun Boromarachathirat. Regarding the historical
record, Phra Ariyawongsa had recorded the history of Lan Xang since the
reign of Chao Fah Ngum until after the reign of Phra Worarat
Thammaprachot. This record also indicated conflicts found during the reign
of Chao Fah Ngum and admiration of five kings, namely Phraya Sam Saen
Thai, Phraya Lah Saen Thai, Phraya Vichulraj, Phraya Posararaj, and King
Sai Setthathirath who behaved in a good way and had Buddhist principles
as their spiritual anchors.
Keywords: Phra Ariyawongsa, Lan Xang History
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บทนา
การศึกษาประวัติศาสตร์ ล้ านช้ างจะละเลยขุนบรมราชาธิ ราชซึ่งเป็ น
ต านานการสร้ างบ้ านแปงเมื องของล้ านช้ างไม่ ได้ ซึ่ งเมื่ อกล่ าวถึ งขุ นบรม
ราชาธิราชแล้ วจะละเลยที่จะกล่าวถึงพระอริ ยวงสาไม่ได้ เนื่องจากพระอริ ยวงสา
เป็ นบุคคลหนึง่ ที่ได้ แต่งขุนบรมฉบับที่ 2 ซึง่ บุคคลที่กล่าวถึงพระอริ ยวงสาคนแรก
คือ มหาสิลา วีรวงส์ ซึง่ จากงานเขียนของมหาสิลา วีรวงส์ เป็ นต้ นมา ยังไม่มีการ
สืบค้ น อธิบายความเกี่ยวกับพระอริ ยวงสาให้ กระจ่างชัดเจนกว่าผลงานของมหา
สิลา วีรวงส์ ซึ่งผลงานของพระอริ ยวงสามีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ ล้าน
ช้ างในช่วงต้ นก่อนจะย้ ายเมืองหลวงมาที่เวียงจันทน์เป็ นอย่างมาก อีกทังยั
้ งมี
ประโยชน์ ต่อการล าดับพระมหากษั ตริ ย์ และท าให้ เห็ นและทราบการมอง
ประวัตศิ าสตร์ ของผู้ที่อยู่ใกล้ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ด้วย
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อสันนิษฐานช่วงอายุของพระอริ ยวงสา
2. เพื่อสืบค้ นผลงานของพระอริ ยวงสา
3. เพื่อศึกษาการบันทึกประวัติศาสตร์ ของพระอริ ยวงสา
ตัวตนพระอริยวงสา
มหาสิลา วีรวงส์ เป็ นบุคคลแรกที่นาเสนอตัวตนของพระอริ ยวงสา โดย
กล่าวว่า “ในสมัยของพระโพธิ สาลราชมี นกั ปราชญ์ ในทางศาสนาเกิ ดขึ้ นหลาย
คน ที ่มีชื่อเสี ยงสาคัญคนหนึ่ งนัน้ คื อพระอริ ยวงสา ซึ่ งเป็ นผู้แต่งนิ ทานพระแก้ว
นิ ทานพระบาง นิ ทานพระแซกคา นิ ทานพระแก่นจันทน์ แดง และนิ ทานขุนบรม
ฉบับที ่ 2 เป็ นต้น พระอริ ยวงสารู ปนี ้มี อายุมาจนถึ งสมัยพระไชยเชษฐาธิ ราช
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ฉะนัน้ หนังสื อต่างๆ ที ่ท่านนี ้แต่งขึ้น อาจแต่งมาตัง้ แต่สมัยของพระโพธิ สาลราช
จนถึงสมัยของพระไชยเชษฐาธิ ราช...” (ສ
ິ ລາ ີ ວຣະວ
ົ ງ, 1996: 103 - 104)
นอกจากมหาสิลา วีรวงส์ จะกล่าวถึงพระอริยวงสาแล้ ว ยังมีนกั วิชาการ
ลาว คือ บ่แสงคา วงดาลา กล่าวว่า มาถึงกลางศตวรรษที่ XCII นักปราชญ์ด้าน
ศาสนาอี กผู้หนึ่งชื่ อว่า พระอริ ยวั งโส ได้ แต่งนิทานพระแก้ ว นิทานพระบาง
นิทานพระแซกคา นิทานพระแก่นจันทน์ และนิทานขุนบรม ฉบับที่ 2 ซึง่ ล้ วนเป็ น
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ของชาติ (ໍ່ບແສງຄາ ວົງດາລາ ແລະ
ຄະນະ, 1987: 188) และมีงานเขียนของสุเนด โพทิสาน (2006: 61 - 62) กล่าวว่า
ในสมัยพระโพธิสาลราช พุทธศาสนามีความเจริ ญรุ่ งเรื อง ยกเลิกนับถือผี จึงมี
นักปราชญ์ เกิดขึ ้นมากมาย เช่น พระสมุทรโฆษ พระเทพมงคล พระอริ ยวงสา
เป็ นต้ น (ສຸເນດ ໂພທ
ິ ສານ, 2006: 66)
การกล่าวถึงพระอริ ยวงสาของนักวิชาการลาว ทาให้ เห็นตัวตนของพระ
อริ ยวงสา ว่าเป็ นนักปราชญ์ล้านช้ างที่มีช่วงชีวิตอยู่ระหว่างรัชกาลพระโพธิ สาล
ราชเป็ นต้ นมา อย่างน้ อยถึงรัชกาลพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช
1. อริยวงสานาม
ชื่ อของพระอริ ยวงสาปรากฏในตอนต้ นเอกสารใบลาน 4 ฉบับ คื อ
ต านานพระบาง ต านานพระแก้ ว ต านานพระแซกค า และต านานขุนบรม
ราชาธิ ร าช และปรากฏชื่ อ ในตอนท้ ายในลั ก ษณะเป็ นบทอวสานพจน์
(Colophon) ในตานานพระแซกคา และตานานพระแก้ วมรกตบางฉบับ การเขียน
ชื่อของพระอริ ยวงสานัน้ จะยกบาลีขึ ้นตังแล้
้ วแปลเป็ นชื่อภาษาไทย ดังต่อไปนี ้
“
อห อัน ว่ า ผู้ ข้ า อริ ยวงฺ โ สนาม
ชื ่อว่า อริ ยวงสา” ซึ่งเป็ นการกล่าวหลังบทปณามพจน์ ซึ่งลักษณะเช่นนี ้ชื่อของ
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กวีจะคงอยู่ตลอด ดังวรรณกรรมเรื่ องสังข์ศิลป์ ชัยที่มีชื่อกวีในตอนต้ นเรื่ อง ทาให้
ชื่อกวีนนยั
ั ้ งอยู่กับวรรณกรรมมาตลอด แม้ ว่าจะมีการคัดลอกหลายครัง้ ก็ ตาม
ชื่ อพระอริ ยวงสามี การใช้ อยู่ใน 2 ลักษณะ คือ เรี ยกตามแบบภาษาไทยเป็ น
“พระอริ ยวงสา” และเรี ยกแบบบาลีเป็ น “พระอริ ยวังโส” ซึ่งชื่อ อริ ยวังโส น่าจะ
เป็ นชื่อที่มาจากสมณนามหรื อฉายาของพระสงฆ์ เป็ นชื่อที่พระอุปัชฌายะตัง้
ให้ แก่ผ้ ขู อบวชเป็ นภาษาบาลี เรี ยกว่า ชื่อฉายา (พระธรรมปิ ฎก ป.อ. ปยุตฺโต,
2543: 53)
จากการสื บค้ นรายนามพระสงฆ์ ที่ ปรากฏในจารึ ก และที่ ปรากฏใน
เอกสารใบลานที่ จารขึน้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 - 22 ไม่ปรากฏว่ามี ชื่ อของ
พระอริยวงสาเลย พบเพียงชื่อที่คล้ ายคลึงกัน คือ ชื่อพระสงฆ์ฝ่ายอโยธยา ในพิธี
ฉลองอุทิศเจดีย์ จารึ กพระธาตุศรี สองรั ก (พ.ศ.2103) แต่จารึ กไม่ชัดเจน วินัย
พงศ์ศรี เพียร (2554: 26) สันนิษฐานว่า คือ พระ(อริย)วงส์ แต่ชื่อดังกล่าวคงไม่ใช่
พระอริยวงสา เนื่องจากพระอริยวงสาเป็ นพระสงฆ์ชาวล้ านช้ าง
การไม่ปรากฏชื่อในเอกสารโบราณอื่นใด สามารถที่จะสันนิษฐานได้ ว่า
เอกสารจานวนมากผ่านช่วงเวลามานาน และส่วนหนึ่งเอกสารอาจจะสูญหาย
หรื อถูกทาลายโดยภัยธรรมชาติหรื อภัยมนุษย์ เช่นเดียวกันกับพระเถระหลายรู ป
ที่ปรากฏชื่อในตานานต่างๆ แต่ไม่ปรากฏชื่อว่าเป็ นผู้สร้ างหรื อผู้เขียนเอกสารใบ
ลานเลย เช่น พระมหาเถรปาสมันต์ พระเทพมงคล พระเทพลังกา พระมหา
สัทธาธิโก พระมหาเทพหลวง พระมหามงคลสิทธิ เป็ นต้ น ซึง่ พระสงฆ์เหล่านี ้ล้ วน
มีชื่อในตานานขุนบรม แต่ไม่พบว่ามีชื่อปรากฏในจารึ กหรื อชื่อในการสร้ างหรื อ
เขียนเอกสารใบลานแต่อย่างใด
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2. ช่ วงอายุพระอริยวงสา
พระอริ ยวงสามีอายุอยู่ในช่วงรัชกาลใดนัน้ ดูเหมือนว่ามหาสิลา วีรวงส์
สันนิษฐานไว้ โดยที่ไม่ได้ ชี ้ชัดว่าอยู่ในสมัยใด เพราะมหาสิลา วีรวงส์ สันนิษฐาน
ตามผลงานการแต่งของพระอริ ยวงสา กล่าวคือ “พระแซกคา” ซึ่งเป็ นผลงานของ
พระอริ ยวงสาอาจจะแต่งมาตังแต่
้ รัชกาลของพระโพธิสาลราช จนถึงรัชกาลของ
พระไชยเชษฐาธิ ราช เพราะตานานพระแซกได้ บนั ทึกเหตุการณ์ มาถึงพระไชย
เชษฐาธิ ราชทรงย้ ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาตังเวี
้ ยงจันทน์ และได้ นา
พระแซกคาและพระแก้ วมาประดิษฐานที่เวียงจันทน์ ภายหลังมามีภิกษุรูปหนึ่ง
ชื่อ จันทคันโธ ได้ แต่งเพิ่มในรูปแบบของพงศาวดาร (ສ
ິ ລາ ີ ວຣະວ
ົ ງ, 1996: 103 104) แต่ตานานพระบางเหตุการณ์นนสิ
ั ้ ้นสุดในรัชกาลพระวิชลุ ราช (พ.ศ. 2063 2090) ซึ่งสันนิษฐานจากข้ อความในตานานว่าพระอริ ยวงสาจะมีชีวิตในรัชกาล
พระวิชลุ ราชด้ วย
ในช่วงปลายชีวิตนัน้ มหาสิลา วีรวงส์ (2505: ข - ค) สันนิษฐานว่า พระ
อริยวงสาน่าจะมีชีวิตอยู่จนกระทัง่ ถึงเห็นเหตุการณ์ที่พระยาแสนสุรินทร์ ขึ ้นครอง
ราชย์เป็ นเจ้ าแผ่นดินล้ านช้ าง แต่ไม่กล้ าที่จะพูดความจริ งจึงกล่าวว่า “ตัง้ แต่นี้
เมื อหน้านักปราชญ์ เจ้าทัง้ หลาย ผูใ้ ดมักใคร่ ตื่มใคร่ แถมสื บต่อแต่นีไ้ ปให้กว้างให้
ขวาง ก็จ่งให้ตื่มให้แปงตามแต่หูฮู้ตาเห็นนัน้ เทอญ แผ่นดิ นนี ้บ่มีตานาน ให้แปง
สื บต่อไปเทอญ” จากข้ อความที่มหาสิลา วีรวงส์ ได้ กล่าวไว้ อาจพอสรุ ปได้ ว่า
มหาสิลา วีรวงส์ เห็ นว่าพระอริ ยวงสาคงมีช่วงชี วิตอยู่ถึงรัชกาลพระสุมังคละ
โพธิสตั ว์
ในตานานขุนบรมฉบับที่พระอริ ยวงสาแต่งมีการกล่าวถึงเหตุการณ์หลัง
รัชสมัยพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชมาถึงพระวรรั ตนธรรมประโชติฯ สิน้ พระชนม์
ค่อนข้ างจะละเอียด รวมถึงมีศกั ราชค่อนข้ างที่จะแม่นยากว่าฉบับอื่นๆ อย่างเช่น
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ช่วงการขึ ้นครองราชย์ของพระวรรัตนธรรมประโชติฯ พงศาวดารล้ านช้ าง ฉบับ
ตามถ้ อยคาสานวนเดิมกล่าวว่า ครองราชย์ 2137 - 2152 (ประชุมพงศาวดาร
ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2539: 37) พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง ตามฉบับ
ที่มีอยู่ในศาลาลูกขุน กล่าวว่า ครองราชย์ 2126-2128 (ประชุมพงศาวดารฉบับ
กาญจนาภิ เษก เล่ม 9, 2539: 64) แต่ขุนบรมฉบับพระอริ ยวงสา ได้ กล่าวว่า
พระหน่อเมืองเกิด พ.ศ.2114 ซึ่งเป็ นปี เดียวกับพระไชยเชษฐาธิราชหายสาบสูญ
จากนัน้ เกิ ดการสู้รบระหว่างพระยาแสนและพระยาจันทน์ พระยาแสนได้ รั บ
ชัยชนะและว่าราชการแทนพระหน่อเมืองซึง่ ทรงพระเยาว์อยู่ จนกระทัง่ เกิดศึกกับ
พม่าจึงถูกนาตัวไปที่หงสาวดี กระทัง่ พ.ศ.2125 จึงให้ พระยาแสน พระยาจันทน์
พระยานคร พระยาขวา รักษาเมืองล้ านช้ างไว้ รอพระหน่อเมือง โดยพระยาทัง้ สี่
ได้ แต่งบ้ านเมืองไว้ 8 ปี จึงมีพิธีราชาภิเษกพระหน่อเมืองเป็ นพระวรรัตนธรรม
ประโชติฯ ใน พ.ศ.2133 และครองราชย์มาจนกระทัง่ ถึง พ.ศ.2139
ขณะที่ ต านานขุนบรมกล่ าวไว้ ว่ า นางสนมได้ ใส่ ยาพิ ษเป็ นเหตุให้
สวรรคต ซึ่งในขุนบรมฉบับพระอริ ยวงสานี ้ สอดคล้ องกับหลักฐานจากศิลาจารึ ก
มากที่สดุ เพราะจารึกหลักแรกของรัชกาล คือ จารึก (วัด) แขวงเหนือ สร้ างขึ ้นใน
พ.ศ.2127 ซึ่งเป็ นช่วงที่ตานานขุนบรมกล่าวถึงพระยาทัง้ 4 แต่งบ้ านเมืองไว้ รอ
พระหน่อเมือง ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ว่าพระหน่อเมืองเสด็จประทับที่เวียงจันทน์แล้ ว
แต่ยงั ทรงมีพระชันสาน้ อยอยู่จึงมีเสนาอามาตย์ช่วยราชการ หรื ออาจจะยังไม่
เสด็จกลับจากเมื องหงสาวดี แต่ศิลาจารึ กนัน้ สร้ างในนามของพระหน่อเมื อง
เช่นเดียวกับจารึ กวัดสุวรรณคูหา 2 (2115) ซึ่งแม้ ว่าจะมีพระชนมายุเพียง 1 ปี
แต่เมื่อสร้ างจารึ กต้ องอ้ างพระนามพระวรรัตนธรรมประโชติฯ และพระสุมังคละ
โพธิ สัตว์ ส่วนจารึ กหลักสุดท้ ายที่ออกพระนามพระวรรั ตนธรรมประโชติฯ คือ
จารึ กวัดมุจลิ นทอารามและจารึ กวัดศิลาเขตอุดม (2537) และจารึ กที่ไม่ออก
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560
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พระนาม คือ จารึกวัดมุจลินทอาราม 2 (2139)2 ดังนัน้ ตานานของพระอริ ยวงสา
จึ ง บันทึ กเหตุก ารณ์ ที่ ส อดคล้ องกั บหลั ก ฐานจากศิ ล าจารึ กมากที่ สุ ด จึ ง
สันนิษฐานได้ ว่า พระอริ ยวงสาน่าจะมีอายุเลยมาถึง พ.ศ.2139 ซึ่งเป็ นปี สดุ ท้ าย
ของรัชกาลพระวรรัตนธรรมประโชติฯ
3. ตัวตนพระอริยวงสาในผลงาน
การที่ ชื่ อพระอริ ยวงสายังปรากฏอยู่ในเอกสารใบลาน เหตุผลหนึ่ ง
เพราะว่าชื่ อปรากฏอยู่ในเนื อ้ หาตอนต้ น และอี กเหตุผลหนึ่งน่ าจะเกิ ดจาก
รูปแบบการแต่งตานานซึ่งเป็ นการแต่งแบบนิสสัย คือ ยกบาลีขึ ้นตังแล้
้ วแปลเป็ น
ภาษาท้ องถิ่น ซึ่งการแต่งแบบนิสสัย ผู้จารหรื อผู้คดั ลอกสามารถเติมเสริ มแต่ง
ความได้ ยาก เพราะจะติดปั ญหาที่ ภาษาบาลี เป็ นคาตัง้ เนื่ องจากเป็ นภาษา
สานวนที่ค่อนข้ างจะคงตัว ดังนันผู
้ ้ เขียนจึงสันนิษฐานว่าเหตุที่ชื่อพระอริ ยวงสา
2

จารึ กหลักสุดท้ ายในรัชกาล คือ จารึ กวัดมุจลินทอาราม 2 (พ.ศ.2139) จารึ กหลักแรก
ของรัชกาลต่อมา คือ จารึ กวัดหมื่นน้ อย ศักราช 962 (พ.ศ.2143) ตานานขุนบรมฉบับ
พระอริ ยวงสา กล่าวว่า พระวรรัตนธรรมประโชติฯ สวรรคตใน ศักราช 958 (พ.ศ.2139)
ซึ่งเป็ นการสวรรคตกะทันหัน ซึ่งตามธรรมเนียมการบันทึกศิลาจารึ กช่วงรอยต่อของการ
สวรรคต จะไม่มีการบันทึกพระนามของพระมหากษัตริ ย์ (บุญชู ภูศรี , 2559: 461) เช่น
จารึกวัดมุจลินทอาราม 2 (พ.ศ.2139) ซึง่ เป็ นช่วงรอยต่อระหว่างรัชกาลพระวรรัตนธรรม
ประโชติฯ กับพระวรวงษามหาธรรมิกราช และจารึกวัดวิชยั อาราม (พ.ศ.2171 และ พ.ศ.
2172) ซึ่งเป็ นช่วงรอยต่อระหว่างรัชกาลพระบัณฑิตยโพธิสารกับพระยามหาพรหมเทโว
โพธิสตั ว์ แสดงให้ เห็นว่ารัชกาลพระวรวงษาธรรมิกราช ต้ องเริ่ มก่อนที่จะสร้ างศิลาจารึก
หลักที่ 1 ของรัชกาล คือ จารึ กจารึ กวัดหมื่นน้ อย (พ.ศ.2143) ดังนัน้ รัชกาลพระวรรัตน
ธรรมประโชติฯ จะไม่เลย พ.ศ.2139 มา
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ยังคงอยู่ในต านานพระบาง ตานานพระแก้ วมรกต ตานานพระแซกค า และ
ตานานขุนบรม เพราะมีภาษาบาลี กากับในตอนต้ นหลังบทปณามพจน์ และ
ตานานพระแซกคามีกากับอยู่ตอนท้ ายเรื่ อง ซึง่ วรรณกรรมล้ านช้ างโดยส่วนใหญ่
มักจะไม่ปรากฏชื่ อในตอนต้ น แต่นิยมเขี ยนชื่ อผู้ริจนาในตอนท้ ายเรื่ อง ซึ่งผู้
คัดลอกสามารถนาชื่อออก และใส่ชื่อตัวเองเป็ นผู้ริจนาได้
ผลงานของพระอริ ยวงสา ทังผลงานที
้
่ปรากฏต้ นฉบับเอกสารใบลานใน
สปป.ลาว และในภาคอีสานของไทย จะปรากฏชื่อของพระอริ ยวงสาในตอนต้ น
เสมอ ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 ชื่อพระอริยวงสาในตานานพระแก้ ว ฉบับ สปป.ลาว และฉบับ
ภาคอีสาน
พระแก้ ว ฉบับ สปป.ลาว
นมิตฺวา รตฺตนเตยฺ ย อริ ยวงฺ โส นามห พุทฺธ
...รกฺตสฺสวตฺถุ นิทานฯ กริ สฺสามิสฺสถาพลัง ตัง
สุณาถะ สาธโว ดูราสับปุริสะทังหลาย
้
อห อัน
ว่าผู้ข้า อริ ยวงฺโส นาม ตนชื่อว่า อริ ยวงสา
นมิตฺวา น้ อมไหว้ แล้ ว รตฺตนเตยฺย ยังแก้ วทัง้
3 ด้ วยกายทวาร กริ สฺส ก็จักกระทา วตฺ ถุ นิ
ทานัง ยัง อัน ส าแดงต านานนิ ท าน พุทฺ ธ อมฺ
มรกตสฺ ส แห่ ง อมรกตเจ้ า ยถาพล ตาม
กาลังผญาแห่งตน....
(พระแก้ ว, 2465: ผูก 1/1/1 - 4)

ลาพระแก้ ว ฉบับวัดสว่ างท่ าสี
นมามิ นมิตฺวา รตฺณตฺตย อริ ยวงฺโส นมาห
พุทฺธอมุรกฏสฺส วตฺถุนิทาน กริ สฺสยถาพล ต
สุทโว ดูราสับปุริสะทังหลาย
้
อห อันว่าพระ
แก้ ว ผู้ข้ า อริ ย วํโ ส นาม ชื่ อ ว่า อริ ย วงสา
นมิตฺวา น้ อมไหว้ แล้ ว รตนตฺตย ยังแก้ วทัง้
สามด้ วยกายทวารแลวจีทวาร มโน กริ สฺส ก็
จักกระทา วตฺถุนิทาน ยังวัตถุตานานแห่ง
พระแก้ วอมรกตเจ้ า ยถาพล โดยดัง ค า
แลผญาแห่งตน...”
(ลาพระแก้ ว, ม.ป.ป.: ผูก 1/1/1 - 2)3

3

ในการอ้ างอิงเอกสารใบลานจากหอสมุดดิจิทลั เอกสารใบลานลาวนัน้ จะอ้ างอิงแบบ
(ชื่อเอกสาร, ศักราชที่จาร: ลาดับผูก (ถ้ ามี)/หน้ าลาน/บรรทัด) ส่วนเอกสารใบลานใน
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ตารางที่ 2 ชื่อพระอริยวงสาในตานานพระบาง ฉบับสปป.ลาว และฉบับ
ภาคอีสาน
นิทานพระบางเจ้ า สปป.ลาว
นโม ตสฺ สตฺถุ ฯ นโม พุทฺธาย นาถ สมฺพุทฺ ธ
ปวร สทฺ ธ มฺ ม ค ณุ ตฺ ต ม อริ ยวงฺ โ สนามห
อภิวนฺทยิ รจิสฺสามิยถาพล สมาสโต โภ สาธโว
ดูราสับปุริสทังหลาย
้
อห อันว่าผู้ข้า อริ ยวงฺ
โสนาม ชื่ออริ ยวงสา.....รจิสฺสามิ ก็จกั ริ จนา
บัดนี ้ นิทาน ยังนิทาน พุทฺธรู ปสฺส แห่งพุทธรู ป
เจ้ า อฆภาวคนามกสฺ ส อันมี ชื่อ ว่าพระบาง
เจ้ า ยถาพล ตามกาลังแห่งผู้ข้า สมาสโต ด้ วย
อันสามารถบ่กว้ างบ่กบสมบทบาลีพระพุทธิ
เจ้ า
(นิทานพระบางเจ้ า, ม.ป.ป.: 1/1-3/2)

หนังสือลาพระบาง ฉบับวัดสว่ างท่ าสี
นโมพุ ทฺ ธ สฺ ส นาร สมฺ พ ท ปวริ สฺ ส ทมฺ ม า
คณุตฺตม อริ ยวงฺโส นามห อภิวนฺทิยรจิสฺสย
จา พล สมาสโต โ ภ สาธโว ดู ร าสั บ
ปุ ริ สะทั ง้ หลาย อห อั น ว่ า พระแก้ วผู้ ข้ า
อริ ยวโส นาม ชื่อว่าอริ ยวงสา...จินฺสมิ ก็
จักริ จนาแปง นิทาน ยังนิทาน พุทฺธรู ปสฺ ส
แห่งพุทธรู ปเจ้ า อฏภนามกสฺ ส องค์ชื่อ ว่า
พระบาง ยถาพล ตามกาลังแห่งผู้ข้า สมสโต
มัด อัน สามารถบ่ก ว้ า งบ่แ คบพอสมบาลี
พระพุทธเจ้ า
(หนังสือลาพระบาง, ม.ป.ป.: ผูก1/1/1-2)

ภาคอีสาน จะใช้ การอ้ างอิงแบบ (ชื่อเอกสาร, ศักราชที่จาร: ลาดับผูก (ถ้ ามี)/ลาน/หน้ า
ลาน/บรรทัด)
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ตารางที่ 3 ชื่อพระอริยวงสาในตานานพระแซกคา ฉบับสปป.ลาว และ
ฉบับภาคอีสาน
พืน้ พระแซกคา ฉบับ สปป.ลาว
นมิตฺวา สมฺพุทฺธสงฺฆญฺ จ อุตฺตมอริ ยสวงฺโส
นามาห สุจเกสุจิพุทฺธสฺส วตฺถุ นิทาน รวิสฺส
ยถพล สมาสกฺ เกต สุณ าถ สาธุก ดูร าสั บ
ปุริสทังหลาย
้
อหอันว่าผู้ข้า อาริยวงฺโส นา
ตนชื่อว่ า อริยวงสา นมิตฺวา น้ อมไหว้ แล้ ว
สมฺพุทฺธ จ ยังพระพุทธเจ้ าองค์ตรั สรู้ ธรรม
ทังมวล
้
... ภาสิสฺสามิ ก็จกั กล่าว วตฺถนุ ิทาน
ยังวัตถุอันจายังตานานนิ ท าน สุวณฺ ณ สุจิ
พุทฺธสฺส แห่งพระแซ่คา
(พื ้นพระแซกคา, ม.ป.ป.: ผูก 1/1/1 - 4)

หนังสือพระแซกคา ฉบับวัดสว่ างท่ าสี
นโมสิตฺวาน สมฺพุทฺธสญาญฺ จตฺตม อริ ยวงฺโส
นมาห สุวณฺ ณ สิจีพุทสวตฺ ถุนิท าน รี วิสฺส ย
ธาจาพหาล สมาสโต ต สุณาถ สาธุก ดูราสับ
ปุริสะทังหลาย
้
อห อันว่าผู้ข้า อริยวงฺโสนาม
ตนชื่อว่ า อริยวงสา นมสฺสิตฺวา นับน้ อมไหว้
นบด้ วยอันคมรพ สมฺพุทฺธ จายังพระพุทธเจ้ า
ตนตรั สรู้ ธรรมทังมวล...อาสิ
้
สฺสมิ ก็จักกล่าว
วตฺ ถุ นิ ท าน ยัง วัต ถุ อัน จายัง ต านานนิ ท าน
สุวณฺณสุจิพทุ ฺธสฺส แห่งพระแซกคา
(หนังสือพระแซกคา, ม.ป.ป.: ผูก1/1/1 - 2)

ความเคร่ งครัดของผู้คดั ลอกที่ยงั คงชื่อผู้แต่งไว้ ไม่ได้ อยู่เฉพาะตอนต้ น
เรื่ องเท่านัน้ แต่ความเคร่งครัดนี ้อยู่ในเนื ้อหาด้ วย ดังที่สิลา วีรวงส์ (1996: 103104) กล่าวว่า “พระแซกคานี ้ พระอริ ยวงสา แต่งมาสิ้ นสุดเพียงเวลาพระแซกคา
และพระแก้วได้มาอยู่เวี ยงจันทน์ พร้ อมกับพระไชยเชษฐาธิ ราชย้ายเมื องหลวง
จากหลวงพระบางมาตัง้ เวี ยงจันทน์ ภายหลังมี ภิกษุ รูปหนึ่ งชื ่อ จันทคันโธ ได้
แต่งเพิ่ มในรู ปแบบพงศาวดาร จนถึงครั้งพระยาสุโพครองเมื องแทนเจ้าบุญสาร
ซึ่งเป็ นการผิ ดพลาดคาดคะเนเอาเป็ นส่วนมาก...” ดังนัน้ พระแซกคาสานวนพระ
อริยวงสาจบในตอนกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระแซกคาประดิษฐานที่เวียงจันทน์ ใน
ตอนท้ ายพระอริ ยวงสาได้ กล่าวถึงความปรารถนาของตน คือ อธิษฐานขอให้ ได้
เป็ นพระพุทธเจ้ าในอนาคต และขอให้ ได้ รับลัทธพยากรณ์จากพระศรี อริ ยเมตไตย
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560
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พุทธเจ้ าด้ วย ซึ่งจากการเปรี ยบเทียบพืน้ พระแซกคาฉบับ สปป.ลาว และฉบับ
ภาคอี สาน ปรากฏว่ามี ข้อความคล้ ายคลึงกัน แสดงให้ เห็นว่าแม้ จะเป็ นเรื่ อง
ส่วนตัวของผู้แต่ง แต่แทรกอยู่ในเนื ้อหา ผู้จารก็ไม่ตดั ออก ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบอวสานพจน์ ของพระอริยวงสาในพืน้ พระแซกคา
พืน้ พระแซกคา ฉบับสปป.ลาว
อห อันว่าผู้ข้า ตนชื่ออริยวงสา พุทฺโธ เวยฺย
ขอให้ ได้ เลียงลัดตรัสผญาสัพพัญญุตญาณ
การเป็ นพระองค์หนึ่ง อนาคเต ในกาละอัน
จักมาภายหน้ า อย่าคลาดอย่าคลา อิมินา
พุทฺธนิทานากตผเลน ด้ วยผละอานิสงสะ
อันผู้ข้ าได้ กระทาแปงยัง นิท านพระแซ่ค า
เจ้ า นี เ้ ทอญ ประการหนึ่ง อห อัน ว่า ผู้ ข้ า
ลเภยฺ ย ขอให้ ไ ด้ ลทฺ ธ พยากรณ ยัง ลัท ธ
พยากรณ์ สนฺติเก ในสานัก อริ ยเมตฺเตยฺโย
แห่ง พระเจ้ า องค์ ชื่ อ ว่า อริ ย เมตไตย นิ ส ย
บ่สลัง้ สงกาเทอญ ตติยนิทาน อันว่ากริ ยา
อัน กล่ า วยัง วัต ถุ ต านานทาน สุ ว ณฺ ณ สุ จิ
พุทฺธสฺ ส แห่งพระแช่คาเจ้ า อาคตสฺ ส อัน
มาแล้ วก็ ยัง้ อยู่ สี ส ตนาคานหุตฺ น คเร ใน
เมื อ งสี สตนาคนหุตอุตตมราชธานี ศรี ล้าน
ช้ าง สมต ก็บรบวรณ์ควรแล้ ว อิติ มักว่า อิมิ
นา วุตฺตกาเรน ด้ วยประการดังกล่า วมานี ้
แล (พื ้นพระแซกคา, ม.ป.ป.: 15/3-16/4)

หนังสือพระแซกคา ฉบับวัดสว่ างท่ าสี
อห อัน ว่า ผู้ข้ า ตนชื่ อ อริ ย วงสา พุทฺ โ ธภาว
ข อ ใ ห้ ไ ด้ เ ถิ ง เ ลี ย ง ลั ด ต รั ส ป ร า ( ห ญ า )
สัพพัญญุตญาณอันเป็ นพระหนึง่ อนาคเต ใน
กาละอันจักมาภายหน้ าอย่าคลาดอย่าคลา อิ
มินา พุทฺธนิทานกตาผเลน ด้ วยผละอานิสงสา
อันผู้ข้าได้ กระทาแปงยังนิทานพระแซกคาเจ้ า
นีเ้ ทอญ ประการหนึ่ง อห อันว่าผู้ข้า ลเภยฺย
ขอให้ ได้ ลทพฺรยากอร พลพ ยังลัทธพยากรณ์
สนฺติเก ในสานัก อริ ยเมตฺเตตยสฺส แห่งอริ ย
เมตไตย นิสสย บ่สลังสงกาเทอญ
้
ตติยนิทาน
อัน ว่ า กริ ย าอัน กล่ า วยัง วัต ถุ ต านานนิ ท าน
สุ ว ณฺ ณสุ จิ พุ ท สฺ ส แห่ ง พระแซกค าเ จ้ า
อาคตสฺ ส อันมาแล้ วตัง้ อยู่ สี สตฺตนาคนหุตฺ
ตนคเร ในเมืองศรี สตนาคนหุตอุตมราชธานี
ศรี ล้ า นช้ า ง สมต ก็ บ รบูร ณ์ แ ล้ ว อิ ติ มัก ว่ า
วุตฺตปกาเรน ด้ วยประการดังกล่าวมานี ้แล
(หนังสือพระแซกคา, ม.ป.ป.: ผูก 2/15/1/2 15/2/3)
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เหตุผลหนึ่งที่ชื่อพระอริ ยวงสายังปรากฏอยู่ในตอนท้ ายสานวนตานาน
พระแซกคา อาจจะเป็ นเพราะว่าไม่ได้ เป็ นท้ ายเรื่ องจริ งๆ เพราะเมื่อพระจันท
คันโธแต่งเพิ่มเติมนัน้ ไม่ได้ นาชื่อและการตังความปรารถนาของพระอริ
้
ยวงสา
ออก แต่ได้ เขียนเนื ้อหาต่อจากบทอวสานพจน์ของพระอริ ยวงสา ทาให้ ผ้ คู ดั ลอก
ต่อมาเคร่งครัดกับการคัดลอกมาทังหมด
้
ทาให้ ชื่อพระอริ ยวงสาติดมาด้ วย
ส่วนตานานพระบาง พระแก้ วมรกต และตานานขุนบรม พระอริ ยวงสา
น่าจะตังความปรารถนาด้
้
วย แต่ไม่มีนักปราชญ์ มาแต่งเพิ่มเติมเหมื อนกรณี
ตานานพระแซกคา บทอวสานพจน์ ในตานานพระแก้ วมรกต ตานานพระบาง
และขุนบรม ของพระอริ ยวงสาจึงน่าจะถูกตัดออกไป โดยมีบทอวสานพจน์ของผู้
ริ จนาหรื อผู้คดั ลอกเข้ ามาแทน ที่เห็นได้ ชดั เจนคือ บทอวสานพจน์ในตานานพระ
แก้ วมรกตบางฉบับยังปรากฏชื่อพระอริ ยวงสา และบางฉบับผู้จารได้ ตดั ชื่อพระ
อริยวงสาออก ดังตารางการเปรี ยบเทียบในหน้ าถัดไป
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบอวสานพจน์ ในตานานพระแก้ ว ฉบับสปป.ลาว
และฉบับภาคอีสาน
พระแก้ ว ฉบับ สปป.ลาว
ปน ด้ วยมีแท้ ปสฺเสน ทกตจนฺทพุทฺธรุ โป อัน
ว่าพุทธรู ปเจ้ าอันแล้ วด้ วยแก่นจันทน์ แ ดง
อันพญาปั สเสนทิ์หากสร้ างนัน้ อาคมิสฺสติ
ก็ยงั จักมา อิมสฺมึ สีสตฺตนาคามหานคเร ใน
เมืองจันทบุรีศรี สตนาคอันนี ้ ยทา ในกาละ
ยามใด อิท สีสตฺตนาคานหุตฺตมหานคร อัน
ว่า เมื อ งจัน ทบุรี ศ รี สัต นาคนหุต อุต ตมรา
ชธานีอนั นี ้ อติวิโรจติ ก็รุ่งเรื องเป็ นอันล ้ายิ่ง
ภูมิปาโลปิ แม่นเจ้ าแผ่นดิน อคฺคราชาเป็ น
พญาอันล ้ายิ่ง สพฺพราชูหิ กว่าท้ าวพระยา
ทังหลายมวล
้
สพฺพนคเรสุ ในเมืองทังหลาย
้
ทิสฺสติ ก็ผากฎ ตทา ในกาละยามนัน้ แล หิ
ด้ วยมีแท้ พุทฺธนิทาน อันว่านิทานอันนี ้ โย
ปุ คฺ ค โล อั น ว่ า บุ ค คละทั ง้ หลายฝู ง ใด
อภิปสนฺนา อันเลื่ อ มใสยิ่งนัก รตฺตนเตยฺย
ในแก้ วทัง้ 3 ลิ กิ ข ติ วา เขี ย นด้ ว ยตนก็ ดี
ลกฺ ข เปติ วา จ้ างท่านผู้อื่ นเขี ย นให้ ก็ดี เท
เสนฺติ วา ก็เทศนาให้ ท่านฟั งก็ดี สุณนฺติ วา
ฟั งด้ วยตนก็ดี สทายสทฺธหนฺติ วา ได้ เชื่อใส
ก็ดี อิม พุทฺธนิทาน ยังพุทธนิทานอันนี ้
(พระแก้ ว, 2465: ผูก 2/49/1 - 50/3)

ลาพระแก้ ว ฉบับวัดสว่ างท่ าสี
ปน ด้ วยแท้ ปสฺ เสนคตจนฺ ท พุทฺธรู โป อันว่า
พุท ธรู ป เจ้ า อัน แล้ ว ด้ ว ยแก่ น จัน ทน์ แ ดง อัน
พญาปั สเสนทิ์หากสร้ าง อาคมิสฺสติ ก็จักมา
อิ ม สฺ มึ สี ส ตนาคนหุตฺ ต มหานคเร ในเมื อ ง
จันทบุรีศรี สตนาคอันนี ้ ยทา ในกาลใด อิท สี
สตนาคนหุตฺตมหานคร อันว่าเมืองจันทบุรีศรี
สตนาคนหุต อุ ต มราชธานี อติ วิ โ รจติ ก็ จัก
รุ่ งเรื อ งเป็ นอันยิ่งนักแล ภูมิปาโล อันว่าเจ้ า
แผ่ น ดิ น อคฺ ค ราชา อัน เป็ น พญาตนล า้ ยิ่ ง
สพฺพราชหิ กว่าท้ าวพญาทังมวล
้
สพฺพนคเรสุ
ในเมื อ งทัง้ หลายทัง้ มวล ทิ สฺ ส นฺ ติ ก็ ผ ากฎ
ตทา ในกาละยามนั น้ แล หิ ด้ วยแท้ อิ ท
พุทฺธานิทาน อันว่าพุทธนิทานอันนี ้ เม มยา
อัน ผู้ ข้ า อริ ว งฺ ส เถรนาม ตนอั น มี ช่ ื อว่ า
อริ ย วงฺ ส าเถร ปเถนฺเตน อันปรารถนาเอา
สพฺพญุต ยังประญาสัพพัญญุตญาณ ริ วิต ก็
หากริ จนาแต้ มเขี ยน โลกหิตตฺถาย เพื่ อ เป็ น
ประโยชนะแลเป็ นคุณแก่โลกแล ต ปน พุทฺธนิ
ท า น ส่ ว น ดั ง อั น ว่ า พุ ท ธ นิ ท า น อั น นั ้น
สพฺพญุตฺตญาณปจฺจโย โหตุ ก็จงเป็ นปั จจัย
แก่ ป ระญาสัพ พัญ ญุ ต ญาณ มยฺ ห แห่ ง ข้ า
อนาคเต ในกาละอันจักภายหน้ านันเทอญ
้
(ลาพระแก้ ว, 2423: ผูก 2/16/1/4 - 17/1/1)
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จากข้ อความในตารางที่ 5 ทาให้ เห็นว่าบทอวสานพจน์ หรื อบทท้ ายของ
ตานานพระแก้ วมรกตฉบับภาคอีสานของไทยมีชื่อพระอริ ยวงสาปรากฏอยู่ และ
ได้ ตงความปรารถนาโดยให้
ั้
ตานานพระแก้ วมรกตเป็ นปั จจัยแก่พระนิพพานของ
ตน ส่วนฉบับที่ปรากฏใน สปป.ลาว ได้ ตดั ชื่อพระอริ ยวงสาออก และเพิ่มเติม
ข้ อความอื่นๆ แทน ซึ่งพระอริ ยวงสาน่าจะตังความปรารถนาของตนในทุ
้
กเรื่ องที่
แต่ง แต่การคัดลอกต่อมาได้ ตัดชื่ อของพระอริ ยวงสาออกและน าข้ อความอื่ น
เขียนแทนความปรารถนาของพระอริ ยวงสา ดังนัน้ ชื่อของพระอริ ยวงสาจึงมักจะ
ปรากฏในตอนต้ นของตานาน ส่วนในตอนท้ ายมักจะหายไป
ผลงาน
1. ผลงาน
นักวิชาการลาวทังสอง
้ คือ สิลา วีรวงส์ (1996: 103 -104) และบ่แสงคา
วงดาลา (1987: 188) กล่าวว่า พระอริยวงสา ได้ แต่งวรรณกรรมอย่างน้ อย 5 เรื่ อง
ด้ วยกัน คือ ตานานพระแก้ วมรกต ตานานพระแซกคา ตานานพระบาง ตานาน
พระแก่นจันทน์แดง และตานานขุนบูรมราชาธิ ราช ฉบับที่ 2 ซึ่งแต่ละตานาน
สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1.1 ตานานพระบาง
พระอริ ยวงสาได้ จดั แบ่งผลงานเป็ น 2 ตอน คือ บุพนิทานกถา
และอปรนิทาน บุพนิทานหรื อปฐมนิทาน กล่าวถึง พระจุลนาคเสนสร้ างพระบาง
เมื่อ พ.ศ.236 จากนันกล่
้ าวถึงเหตุการณ์ที่พระบางประดิษฐานที่ เมืองอินทปั ตถ
นคร ส่วนอปรนิทานกล่าวถึงเหตุการณ์ในล้ านช้ างจาก พ.ศ.1869 ในรัชกาลของ
พระยาคาผงเป็ นต้ นมา และสิ ้นสุดที่รัชกาลของพระวิชลุ ราช
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560

15

16
ตานานพระบางนี ้ สุเนด โพทิสาน (2006: 61 - 62) อธิ บายว่า
ตานานพระบางถูกเขียนขึน้ ในรัชกาลพระวิชุลราช โดยพระมหาเทพหลวงและ
พระมหามงคลสิทธิเป็ นผู้แต่ง แต่จากเอกสารใบลานตานานพระบาง ในตอนต้ น
มีชื่อของพระอริ ยวงสาปรากฏชัดเจนทุกฉบับ จึงค่อนข้ างที่จะชัดเจนว่าผู้แต่งคือ
พระอริ ยวงสา โดยอาจจะแต่งในปลายรัชกาลพระวิชลุ ราช ทังนี
้ ้เพราะว่าตานาน
พระบางได้ กล่าวถึงการสร้ างวัดวิชุล ของพระวิชุลราชแล้ วอัญเชิญพระบางมา
ประดิษฐานที่วดั วิชลุ จากนันกล่
้ าวถึงพระวิชลุ ราชสวรรคตแล้ วจบเรื่ องพระบาง
1.2 ตานานพระแก้ วมรกต
พระอริ ยวงสาได้ จดั แบ่งผลงานเป็ น 3 ตอน คือ ปฐมนิทานกถา
ทุติยนิทานกถา และตติยนิทานกถา ปฐมนิทานเริ่ มตังแต่
้ การริ เริ่ มสร้ างพระแก้ ว
มรกตจนกระทัง่ พระแก้ วมรกตประดิษฐานที่เมืองปาฏลีบุตร ทุติยนิทานเริ่ มจาก
เกิดสงครามในรัชกาลพระสิริธรรมกิตติราช เมืองปาฏลีบตุ ร จึงนาพระแก้ วมรกต
มาประดิษฐานที่ลงั กาทวีป จนกระทัง่ พระเจ้ าอนิรุทธแห่งเมืองพุกามส่งพระสีล
ขันธ์ไปเมืองลังกา และกล่าวถึงการเดินทางของพระแก้ วมรกตมาประดิษฐานที่
เมืองอินทปั ตถนคร อยุธยา กาแพงเพชร เชียงราย และเชียงใหม่ ตามลาดับ ตติย
นิ ทานกถา กล่าวถึ งรั ชกาลพระโพธิ สาลราช ครองราชย์ เมื่ อพระชนมายุ 15
พรรษา เลื่อมใสในพุทธศาสนาและทาลายหอผี จนกระทัง่ พระแซกคาได้ เสด็จ
จากล้ านนามาประดิษฐานที่ล้านช้ างเอง เป็ นเหตุให้ ล้านนาต้ องเชื่อมสัมพันธ์
โดยการถวายพระนางเทวี หอสูงมาเป็ นพระอัครมเหสี และให้ ประสูติพระไชย
เชษฐาธิราชกุมาร เมื่อพระไชยเชษฐาธิราชมีพระชนมายุได้ 12 พรรษาได้ เสด็จไป
ครองเมืองล้ านนา จนกระทัง่ พระราชบิดาสวรรคตจึงเสด็จกลับล้ านช้ าง เมื่อเสด็จ
กลับล้ านช้ างได้ อัญเชิ ญพระแก้ วมรกตมาประดิ ษฐานที่ ล้ านช้ างด้ วย ใน
ตอนท้ ายกล่าวถึ งพระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชบูรณปฏิ สังขรณ์ พระธาตุหลวงที่
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560
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เวียงจันทน์ และกล่าวถึงพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชยกทัพไปที่เมืองลามลักษณ์และ
สิน้ พระชนม์ที่นั่น โดยก่อนสิน้ พระชนม์ นนั ้ พระองค์ได้ ราลึกถึงพระแก้ วมรกต
พระแซกคา และพระธาตุหลวง แล้ วจึงได้ เสด็จสูส่ วรรคเทวโลก
พระอริ ยวงสาน่าจะแต่งมาสิ ้นสุดที่รัชกาลพระไชยเชษฐาธิราช
หลังจากเหตุการณ์พระไชยเชษฐาธิ ราชสวรรคตไม่มีการกล่าวถึงรัชกาลต่ อมา
แต่กล่าวในลักษณะพยากรณ์ว่า เมื่อศาสนาล่วงมาได้ 2182 ปี พระพุทธรูปทัง้ 3
องค์ คือ พระแก้ ว พระบาง และพระแซกคา ได้ ประดิษฐานที่เมืองเวียงจันทน์ ทา
ให้ เมืองเวียงจันทน์เจริ ญรุ่ งเรื อง และเมื่อพระแก่นจันทน์แดงมาประดิษฐานที่
เมืองล้ านช้ างเพิ่มขึน้ อี ก จะทาให้ เมื องเวี ยงจันทน์เจริ ญรุ่ งเรื องทวี มากยิ่ งขึน้
จากนัน้ กล่าวถึงอานิสงส์ ของการบูชาพระแก้ วมรกตและพระแซกคา สุดท้ าย
กล่าวจบตติยนิทาน
1.3 ตานานพระแซกคา
พระอริ ยวงสาได้ จดั แบ่งผลงานเป็ น 3 ตอน คือ ปฐมนิทานกถา
ทุติยนิทานกถา และตติยนิทานกถา ปฐมนิทานกล่าวถึงเมื่อศาสนาล่ วงไปได้
700 ปี กษัตริ ย์ลงั กาปรารถนาเห็นพระพุทธเจ้ า จึงสร้ างพระแซกคาประดิษฐาน
ในมหาธาตุที่เมืองลังกา จากนันพระอรหั
้
นตเถระจึงตังชื
้ ่อให้ พระพุทธรูปนัน้ 2 ชื่อ
คือ พระสิหิงค์ และพระแซกคา ทุติยนิทานกล่าวถึงเหตุการณ์ที่กษัตริ ย์สุโขทัย
อยุธยา ปรารถนาพระแซกคา และกล่าวถึงเหตุการณ์พระแซกคาประดิษฐานที่
เมืองวิเทหนคร อยุธยา กาแพงเพชร และประดิษฐานเมืองเชียงใหม่ ตติยนิทาน
กล่าวถึงพระพุทธสิ หิงค์ เสด็จเมื องล้ านช้ างในรั ชสมัยพระโพธิ สาลราชมาถึ ง
เหตุการณ์ ในรัชกาลพระไชยเชษฐาธิ ราช ได้ อญ
ั เชิญพระแซกคา และพระแก้ ว
มรกต มาประดิษฐานที่ เวี ยงจันทน์ โดยประดิษฐานพระแซกคาและพระแก้ ว
มรกตอยู่ปราสาทภายในบริ เวณพระราชวัง พร้ อมถวายข้ าโอกาสคอยอุปัฏฐาก
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560
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พระพุทธรู ปทัง้ 2 ในขณะนัน้ พุทธศาสนาล่วงไป 2108 วัสสา ซึ่งพระอริ ยวงสา
น่าจะแต่งมาถึง พ.ศ.2108 และกล่าวจบเรื่ อง ภายหลังมีพระภิกษุรูปหนึง่ ชื่อจันท
คันโธได้ แต่งเพิ่มในรูปแบบพงศาวดาร (ິສລາ ີ ວຣະວົງ, 1996: 103 - 104)
1.4 ขุนบรม
พระอริ ยวงสาได้ จดั แบ่งผลงานเป็ น 3 ตอน คือ ปฐมนิทานกถา
ทุติยนิทานกถา และตติยนิทานกถา ปฐมนิทานได้ กล่าวถึ งประวัติของจันท
พาณิชย์ตงแต่
ั ้ เริ่มแรก จนกระทัง่ จันทพาณิชย์สวรรคต และวงศ์ของจันทพาณิชย์
ก็กระจัดกระจายไปในที่ตา่ งๆ ทุตยิ นิทานพระอริ ยวงสาได้ นานิทานขุนบรมตังแต่
้
แถนให้ ขนุ บรมลงมาสร้ างเมืองนาน้ อยอ้ อยหนูจนกระทัง่ ขุนบรมส่งลูกชายทังเจ็
้ ด
ไปครองเมืองต่างๆ โดยขุนลอมาครองเมืองหลวงพระบาง จากนันสื
้ บสันตติวงศ์
เรื่ อยมา เป็ นที่น่าสังเกตว่าพระอริ ยวงสาไม่กล่าวจบทุติยนิทาน แต่กล่าวบันทึก
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ จนกระทัง่ ถึงพระวรรัตนธรรมประโชติฯ สวรรคตใน
พ.ศ.2139 จากนัน้ จึงกล่าวจบตติยนิทาน ดังข้ อความต่อไปนี ้ “...ตติยนิ ทาน
กถา อันว่ากริ ยาอันจายังนิ ทานอันถ้วน ๓ ปรัมปราอันสื บ ๆ กันมาแหงราชวงศา
ท้าวพญามหากษัตริ ย์ทงั้ หลายหมายมี ขุนผี ฟ้าเป็ นเค้า ตราบต่ อเท้าพระรัตนวล
พระรัสสาธิ ราช (
) เพือ่ ให้นกั ปราชญ์ เจ้าทัง้ หลายฟังหญิ ง
ชายทุกหมู่ ฝูงเจ้าเขามาสู่กองฟังธรรม จงพร้ อมกันจานาจื ่อไว้ในมโนทวาร ยัง
นิ ทานอันถ้วน 3 นิ ฏฺฐิ ต ก็ เสด็ จ บรบวรณ์ ควรแล้วเท่านี ้ก่อนแล...” (ลาพืน้ ขุน
บูรม, 2443: ผูก 3/18/2/3 -19/1/1) แสดงว่าพระอริ ยวงสาจัดแบ่งเนื อ้ หาเป็ น 3
ส่วน ทุตยิ กถาอาจจะมีเนื ้อหาจบก่อนที่จะกล่าวถึงประวัติของเจ้ าฟ้างุ้มนัน่ เอง
ตานานขุนบรมนี ้ มหาสิลา วีรวงส์ (2505: ข-ค) กล่าวว่า พระอริ ยวงสา
แต่งขุนบรมฉบับที่ 2 ซึ่งน่าจะแต่งขึน้ ในสมัยของพระยาแสนสุรินทร์ เป็ นเจ้ า
แผ่นดินในนครเวียงจันทน์ แต่มีข้อความสิ ้นสุดลงในสมัยของพระยาแสนสุรินทร์
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เป็ นเจ้ าแผ่นดินนันเอง
้ ดังมีกล่าวอยู่ในตอนท้ ายของหนังสือผูกว่า “ทัง้ หลายจึ่ ง
ให้พระยาแสนฮักษาเมื องไว้ปีหนึ่ ง พระยาแสนจะเป็ นเจ้ าแผ่ นดิ น พระยาจัน
คัดค้าน พระยาแสนจิ่ งฆ่าพระยาจันเสี ยลวดเป็ นเจ้าแผ่นดิ นหัน้ แล หนังสื อขุน
บรมราชาธิ ราชเจ้ าผู้มีบุญหากได้แต้มได้เขี ยนไว้สืบ ๆ มาหลายชาติ หลายเซ่ น
ตัง้ แต่นี้เมื อหน้านักปราชญ์ เจ้าทัง้ หลาย ผูใ้ ดมักใคร่ ตื่มใคร่ แถมสื บต่อแต่นี้ไปให้
กว้างให้ขวาง ก็จ่งให้ตื่มให้แปงตามแต่หูฮู้ตาเห็นนัน้ เทอญ แผ่นดิ นนี ้บ่มีตานาน
ให้แปงสื บต่อไปเทอญ” ข้ อความในประโยคสุดท้ ายที่ว่า “แผ่นดิ นนี ้บ่มีตานาน
ให้แปงสื บต่อไปเทอญ” นี ้แสดงว่าแม่ นสมัยของพระยาแสนสุรินทร์ นนั้ เอง แต่
พระอริ ยวังโส ผู้แต่งตานานไม่ กล้าที ่จะกล่าวถึงเป็ นไปของบ้านเมื องในสมัยนัน้
ได้ เพราะยังเป็ นปั จจุบนั อยู่ ทัง้ กลัวจะเป็ นการผิ ดพระราชอาชญาด้วย จึ งได้
กล่าวไว้อย่างนัน้ ” จากข้ อความที่มหาสิลา วีระวงศ์กล่าวไว้ นนั ้ สอดคล้ องกับ
ข้ อความที่พบในเอกสารใบลานเรื่ องนิทานขุนบรมที่กล่าวในลักษณะเดียวกันกับ
ข้ อความที่มหาสิลา วีรวงส์ กล่าวไว้ ในตอนต้ น ดังนี ้
หนังสื อขุนบรมราชาธิ ราชเจ้ าผู้มี บุญหาได้แต้มเขี ยนไว้สื บๆ มา
หลายชาติ หลายเซ่ นแล ตัง้ แต่นี้เมื อหน้าก็หากฮู้แจ้งนักปราชญ์ เจ้า
ทัง้ หลายผู้ใดมักใคร่ แถมสื บต่อแต่นี้ไปให้กว้างให้ขวางก็จิ่งให้ตื่มให้
แปงตามแต่ หูฮู้ ตาเห็ นนัน้ เทอญฯ แผ่นดิ นนี ้บ่มีตานานให้แปงสื บ
ต่อไปเทอญ
(นิทานขุนบูรม, 2454: ผูก 5/36/2-4)
แม้ จะพบว่ามี ข้ อความในตอนท้ ายนิ ทานขุนบรมมี เนื อ้ หาคล้ ายกับ
ข้ อความที่มหาสิลา วีรวงส์กล่าวถึง แต่ข้อความในตอนต้ นของผูกที่ 1 ซึ่งหาก
เป็ นงานของพระอริ ยวงสา จะไม่ละเลยที่จะกล่าวถึงชื่อของตนเองหลังบทปณาม
พจน์ แต่ขนุ บรมฉบับดังกล่าวนี ้ไม่ได้ กล่าวถึงชื่อของพระอริ ยวงสาเลย ดังต่อไปนี ้
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“นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพทุ ฺธสฺส นโม อันว่ากริ ยาอัน
น้อมไหว้ เม แห่งผู้ข้า อตฺถุ ก็ จงมี ตสฺส พุทฺธสฺส แห่งพระพุทธเจ้า
ตนนัน้ ภควโต ตนมี ธาเนาเลาตนอันงามหาบุคคละผู้จกั เปรี ยบเที ยม
บ่ ได้ อรหโต ตนไกลแต่ ราคาทิ กิเลส สมาสมฺพุทฺธสฺส ตนตรัสรู้ ยัง
ธรรมทัง้ มวลด้วยดี ด้วยตนแล อห อันว่าข้า ผู้ นมสิ ตฺวา ไหว้แล้ว
พุทฺธ ธมฺม สงฺฆ ยังพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า แลพระสังฆเจ้าด้วย
คาถา ว่า สี สี อญฺชรี ปณฺณ เมไตฺยรตฺตนาคุณฺณนโมพุทฺธายโลโก
ปครนสมฺพทุ ฺธ ดังนี ”้
(นิทานขุนบูรม, 2454: ผูก 1/1-4)
เมื่อย้ อนกลับมาดูเหตุการณ์ที่พระยาสุรินทร์ ขึ ้นครองราชย์ ขุนบรมฉบับ
ของพระอริ ยวงสาบรรยายเหตุการณ์ช่วงนี ้ค่อนข้ างละเอียด กล่าวคือ หลังจาก
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชหายสาบสูญ พระยาแสนสุรินทร์ ข่วงฟ้า และพระยาจันท
สีหราช ต่างต้ องการเลี ้ยงดูพระหน่อเมืองจึงเกิดวิวาทและจะใช้ กาลังเข้ าสู้รบกัน
พระสงฆ์ได้ ห้ามไว้ เหตุการณ์จึงสงบลงถึง 3 เดือน ในครัง้ ที่ 2 พระสงฆ์ไม่สามารถ
ห้ ามไว้ ทนั ปรากฏว่าพระยาจันทสีหราชเสียชีวิต เสนาอามาตย์จึงราชาภิเษก
พระยาแสนเป็ นเจ้ าแผ่นดิน ซึ่งการกล่าวถึงพระยาแสนสุรินทร์ ของพระอริ ยวงสา
ไม่มีการกล่าวเชิงลบเลย และค่อนข้ างที่จะอธิบายชีวประวัติอย่างละเอียดกว่า
ทุกรัชกาล ซึ่งเป็ นไปได้ ว่าพระยาแสนสุรินทร์ เป็ นขุนนางผู้ใหญ่รับราชการใน
อาณาจักรล้ านช้ างมาแต่รัชสมัยพระโพธิสาลราช และอาจจะเป็ นที่ค้ นุ เคยรู้ จัก
ของราษฎรและพระสงฆ์ เป็ นอย่ างดี ดังนัน้ การที่ ต านานขุนบรมกล่ าวว่ า
“แผ่นดินนี ้ไม่มีตานาน” จึงแย้ งกับข้ อความที่ปรากฏในตานานขุนบรมที่ปรากฏ
ชื่อของพระอริ ยวงสาอย่างชัดเจน ซึ่งงานเขียนดังกล่าวอาจไม่ใช่ผลงานของพระ
อริยวงสาก็เป็ นได้
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ตานานทัง้ 4 ตานานนีห้ ากเรี ยงลาดับการแต่ง พืน้ พระบางน่าจะแต่ง
ก่อน ทังนี
้ ้เพราะเหตุการณ์เริ่ มสมัยเจ้ าฟ้างุ้มมาจบลงที่สมัยพระวิชลุ ราช ตานาน
ที่พระอริ ยวงสาแต่งลาดับถัดมา คือ ตานานพระแซกคา ทังนี
้ ้เพราะเหตุการณ์
เริ่ มจากสมัยที่ พ ระแซกค าเข้ ามาล้ านช้ างในรั ชสมัยพระโพธิ สาลราชและ
เหตุการณ์จบที่พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชย้ ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาตังที
้ ่
เวียงจันทน์ จากนันพระอริ
้
ยวงสาแต่งตานานพระแก้ วมรกต กล่าวถึงเหตุการณ์
พระแก้ วมรกตเข้ าสูล่ ้ านช้ างและสิ ้นสุดเหตุการณ์ตอนกล่าวถึงเหตุการณ์พระไชย
เชษฐาธิราชไปรบเมืององกาน ผลงานลาดับสุดท้ าย คือ เป็ นขุนบรม เหตุการณ์
เริ่มตังแต่
้ เจ้ าฟ้างุ้มจนกระทัง่ ถึงพระวรรัตนธรรมประโชติฯ สวรรคต
เป็ นที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งว่า ไม่พบต้ นฉบับพระแก่นจันทน์แดง
ดังที่นกั วิชาการลาวกล่าวว่า พระอริ ยวงสา แต่งวรรณกรรมอย่างน้ อย 5 เรื่ อง คือ
นิทานพระแก้ ว นิทานพระบาง นิทานพระแซกคา นิทานพระแก่นจันทน์ และขุน
บรมฉบับที่ 2 (ິສລາ ີ ວຣະວົງ, 1996: 103-104; ໍ່ບແສງຄາ ວົງດາລາ ແລະຄະນະ,
1987: 188) ซึ่งความจริ งพระอริ ยวงสารับรู้ ถึงการมีอยู่ของพระแก่นจันทน์ แดง
เพราะมีการกล่าวถึงพระแก่นจันทน์แดงในตานานพระแก้ วมรกต โดยกล่าวว่า
พระพุทธรูป 4 องค์ คือ พระแก่นจันทน์แดง พระบาง พระแก้ วมรกต และพระแซก
คา ประดิษฐานอยูเ่ มืองใด เมืองนันจะเจริ
้
ญรุ่งเรื องยิ่งนัก ดังข้ อความต่อไปนี ้
จตฺ ตาโร พุทฺ ธรู ปา อันว่ าพระพุทธรู ปเจ้ าทั้งหลาย 4 องค์ ปสฺ เส
นกตจนฺทนพุทฺธรู โป จ ชื ่อว่ าพระแก่ นจันทน์ แดงเจ้าอันพระยาปั ส
เสนหากสร้ างนัน้ ก็ ดี อฆภากพุทฺธรู โป จ คื อว่าพระบางเจ้านั้นก็ ดี
อมฺมรกฎพุทฺธรู โป จ คื อว่า พระแก้วมรกตเจ้าก็ดี สุวณฺณสุจิพทุ ฺธรู
โป จ คื อว่าพระแซกคาเจ้าก็ดี พุทธรู ปเจ้า 4 องค์นนั้ ปติ ฏฺฐาหนฺติ ก็
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ตัง้ อยู่ ยสฺมึ นคเร ในเมื องอันใด ต นคร อันว่าเมื องอันนัน้ อติ วโรจน
อันรุ่งเรื องยิ่ งนัก
(พระแก้ ว, ม.ป.ป.: ผูก 1/32/1-4)
แม้ ว่าพระอริ ยวงสารับรู้การมีอยู่ของตานานพระแก่นจันทน์แดง แต่เมื่อ
กล่าวถึงอานิสงส์การบูชาพระพุทธรูปในตอนท้ ายของตานานพระแก้ วมรกตและ
ตานานแซกคา พระอริ ยวงสากล่าวถึงเฉพาะอานิสงส์การบูชาพระแก้ วมรกต
พระแซกคา และพระบาง มีอานิสงส์ทาให้ หายโรคาพยาธิ และเมื่อใกล้ สิน้ ลม
หากราลึกถึงพระพุทธรู ปทัง้ 3 จะได้ ไปเกิดในสวรรคเทวโลก โดยพระอริ ยวงสา
ไม่ได้ กล่าวพรรณาถึงอานิสงส์การบูชาพระแก่นจันทน์แดงเลย
การที่พระอริ ยวงสาไม่ได้ กล่าวถึงอานิสงส์การบูชาพระแก่นจันทน์ มี
เหตุผลที่ปรากฏในตอนท้ ายของตานานพระแก้ วมรกตในลักษณะพยากรณ์ ว่า
พุทธศาสนาล่วงไป 2182 ปี คือ พระแก้ วมรกต พระแซกคา และพระบาง จะมา
ประดิษฐานที่เมืองหลวงทาให้ เมืองเวียงจันทน์ เจริ ญรุ่ งเรื อง ส่วนพระพุทธรู ป
แก่ นจันทน์ ที่ พระเจ้ าปเสนทิ โกศลสร้ างนัน้ ถ้ าเสด็ จมาประดิ ษฐานที่ เมื อง
เวียงจันทน์ในเวลาใด เวลานันเมื
้ องนี ้ก็จะเจริ ญรุ่งเรื องสูงสุด (พื ้นพระแก้ ว, 2565:
ผูก 2/48/1 - 49/4) แสดงให้ เห็นว่าในขณะที่พระอริ ยวงสาแต่งตานานทังหมดนั
้
น้
พระแก่นจันทน์แดงยังไม่เสด็จสู่อาณาจักรล้ านช้ างและพระอริ ยวงสายังไม่ได้
แต่งตานานพระแก่นจันทน์แดง ข้ อความดังกล่าวสอดคล้ องกับข้ อมูลในเอกสาร
ใบลานที่ หอสมุดดิจิ ทัลเอกสารใบลานลาว ที่ ไม่ปรากฏต้ นฉบับใบลานเรื่ อง
พระแก่นจันทน์แดงเลย แต่ทงนี
ั ้ ้ในอาณาจักรล้ านช้ างไม่พบร่ องรอยความขัดแย้ ง

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560

พระอริยวงสา: ตัวตน ผลงาน และการบันทึกประวัติศาสตร์ ล้านช้ าง

เรื่ องวัสดุที่ใช้ สร้ างพระพุทธรู ปเหมือนกับล้ านนา4 ดังนัน้ เรื่ องที่ไม่พบต้ นฉบับ
เอกสารใบลานเรื่ องพระแก่นจันทน์ ไม่นา่ จะเกี่ยวข้ องกับวัสดุที่ใช้ ทาพระพุทธรู ป
เพราะพบว่าในล้ านช้ างมีการถวายที่ดินให้ กับพระแก่นจันทน์ในจารึ กวัดสีเมือง
เมืองเวียงจันทน์ โดยจารึ กด้ วยอักษรไทยน้ อย ไม่ปรากฏศักราช มีข้อความว่า
“แต่ปากห้ วยเฮียเข้ าไปร่ วมลวงแต่งใต้ ฟุน ภูแดนดินโตนใส่บ้านผูกไผไต่นาสันภู
แดนดินลงไว้ ขมุ ห้ วยยมก ้าใต้ แม่นดิน พระเจ้ าแก่ นจันทน์ แดงสีเมืองทังมวล”
้
(Pierre - Marie Gagneux, 1975: 245) และอีกหลักหนึ่งกล่าวว่า “แต่ปากห้ วย
หลวงทางเทิงจุผาได้ มีทงเป็
ั ้ นเขตดินพระเจ้ าแก่ นจันทน์ แดงสีเมืองทังมวลแล”
้
(เพิ่งอ้ าง, 1975: 246) คาว่า “พระเจ้ าแก่นจันทน์แดงสีเมือง” หมายถึง พระพุทธรูป
แก่นจันทน์ แดงที่ วัดสี เมื อง ซึ่งวัดสีเมื องน่าจะเป็ นวัดเก่า จากการขุดค้ นทาง
โบราณคดีพบจารึ กที่ เก่ าที่ สุดซึ่งสันนิ ษฐานว่าเป็ นจารึ กการสร้ างหลักเมื อง
เวียงจันทน์ ลงศักราช 901 ตรงกับ พ.ศ.2082 สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลพระโพธิสาล
ราช ซึ่งเป็ นการวางแผนสร้ างเมืองใหม่ จนกระทัง่ พ.ศ. 2103 พระเจ้ าไชยเชษฐา
ธิราชจึงย้ ายเมืองหลวงมาตังที
้ ่เวียงจันทน์ (ຫຼັ ກເມ
ື ອງວຽງຈຼັນ, 2010: 20 - 25)
การสร้ างจารึ กที่ กล่าวถึ งพระแก่ นจันทน์ แดงสี เมื องน่าจะเกิ ดภายหลังจาก
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชย้ ายเมืองหลวงมาตังที
้ ่เวียงจันทน์แล้ ว ซึ่งพระอริ ยวงสา
อาจจะไม่ได้ แต่งตานานพระแก่นจันทน์ เนื่องจากสภาพบ้ านเมื องเข้ าสู่ภาวะ
สงครามกับเมืองหงสาวดี และการต่อสู้ของกลุม่ การเมืองภายในอาณาจักรเอง

4

ล้ านนามีความขัดแย้ งเรื่ องวัสดุที่ใช้ สร้ างพระพุทธรูป โดยสงฆ์ฝ่ายหนึง่ เห็นว่าสร้ างด้ วย
หิ น แก้ วคงทนกว่ า ฝ่ ายหนึ่ ง เห็ น ว่ า สร้ างด้ ว ยโลหะคงทนกว่ า (ดูร ายละเอี ย ดได้ ที่
สุจิตต์ วงษ์ เทศ, 2554: 28 - 30)
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2. ลักษณะเด่ นของผลงาน
2.1 การอธิบายพระนามของพระมหากษัตริย์
ในตานานขุนบรมฉบับพระอริ ยวงสา จะอธิ บายมูลเหตุที่ ตงั ้
พระนามของพระมหากษัตริ ย์หลายพระองค์ ดังนี ้
ก) พระอุ่นเรื อน ภายหลังมี พระนามว่ า พญาสามแสนไท
ตานานขุนบรมฉบับมหาสิลา วีรวงส์ ไม่ได้ กล่าวไว้ ส่วนพงศาวดารล้ านช้ าง ตาม
ถ้ อยค าในฉบับเดิ ม (2539: 28) และขุนบรมฉบับพระอริ ยวงสา (2543: ผูก
3/14/2/1 - 2) กล่ าวว่ า มี การส ารวจประชากรพบว่ ามี ถึ ง 300,000 คน เสนา
อามาตย์จึงถวายพระนามว่า พญาสามแสนไท ซึ่งมีความขัดแย้ งกับตานานพระ
บางที่กล่าวว่า เมื่อเจ้ าอุ่นเรื อนครองราชย์ได้ 3 ปี มีพระราชโองการให้ ส ารวจ
ประชากร ปรากฏว่ามีตระกูลที่มงั่ มีถึง 300,000 ตระกูล เสนาอามาตย์จึงถวาย
พระนามว่า “ตึสสตสหสฺสอิสฺสริ ยธนุกลู ราชา” มีพระนามเป็ นภาษาไทยว่า “พญา
สามแสนไทไตรภูวนาธิบดี” (นิทานพระบางเจ้ า, ม.ป.ป.: 45/1 - 5)
ข) พระวิชลุ ราช สาเหตุที่พระนามดังกล่าว เพราะว่าเมื่อทาพิธี
ราชาภิ เษกนัน้ มี สายฟ้าแลบ จึงเรี ยกว่า วิชุลราช (ล าพื น้ ขุนบูรม, 2443: ผูก
3/3/2/4)
ค) พระโพธิสาลราช สาเหตุที่พระนามดังกล่าวเพราะพระอัยกา
ได้ สบุ นิ เห็นต้ นโพธิ์ใหญ่รุ่งเรื องงามด้ วยใบและดอก มีนกนานาพันธุ์มาอาศัยเป็ น
จานวนมาก จึงตังพระนามว่
้
า โพธิสาลราช (ลาพื ้นขุนบูรม, 2443: ผูก 3/3/2/4)
ง) พระไอยโกโพธิ สัตว์ เมื่อขึน้ ครองราชย์ พระนามว่า “พญา
สุมงั คลโพธิ สัตว์อัยกราช” ทังนี
้ ้เพราะพระองค์ตงความปรารถนาเป็
ั้
นพุทธังกูร
พระองค์หนึง่ พระนามว่า “สุมงั คละ” (ลาพื ้นขุนบูรม, 2443: ผูก 3/5/1/3 - 4)
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จ) พระหน่ อเมื อง เกิ ดหลัง จากพระไชยเชษฐาธิ ร าชหาย
สาบสูญในขณะที่ยกทัพไปเมืององกาน ซึ่งขุนบรมกล่าวว่าเป็ นวันเสาร์ ขึ ้น 3 ค่า
เดือน 4 จ.ศ.933 พระหน่อเมืองประสูติจากพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชและพระนาง
แก้ วประสัก เมื่อวันอังคาร แรม 13 ค่า เดือน 3 จ.ศ.933 จึงได้ พระนามว่า “หน่อ
ไท้ แก้ วแก่นกุมาร” ทังนี
้ ้เพราะเป็ นลูกแทนพ่อหน่อแทนลา (ลาพื ้นขุนบูรม, 2443:
ผูก 3/11/2/2 - 4)
2.2 พระนามภาษาบาลี
ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของผลงานของพระอริ ยวงสา คือ
การแต่งแบบนิสสัย โดยตานานพระบาง ตานานพระแก้ ว และตานานพระแซกคา
แต่งแบบนิสสัย ส่วนขุนบรมราชาธิ ราชขึน้ ต้ นแบบนิสสัย ส่วนเนื ้อหาแต่งแบบ
ร้ อยแก้ วธรรมดา ซึง่ ตานานพระบางได้ กล่าวถึงพระนามพระมหากษัตริ ย์ล้านช้ าง
ทังภาษาบาลี
้
และภาษาไทย ทาให้ ทราบชื่อของพระเจ้ าแผ่นดินชัดเจนยิ่งขึ ้น ดัง
ตารางที่ 6 ในหน้ าถัดไป
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ตารางที่ 6 ตารางพระนามภาษาบาลีของพระมหากษัตริย์ล้านช้ าง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

5

พระบาง
จุณฺณสุวณฺโณ นาม
ยกฺขเทโว
ปพฺภารเทโว
4.1 ฆรอุณฺหกุมาโร *5
4.2 ตึสสตสหสฺสอิสฺสริ ยธนุกลู ราชา**
รตฺตสุวณฺณทสสตสหสฺสกุมาโร
มุขราชา
ทสทหสฺสเชยฺยราชา
เคยฺยราชา
ชยฺยสากุมาโร
ยุคฺครกุมาโร
ชาตสุวณฺณกุมาโร
12.1 เชยฺยปากฏกุมาโร*
12.2 เชยฺยจกฺกวตฺตสิ าเธยฺโย**
12.3 เชยฺยจกฺกวตฺตริ าชา**
เตสตสหสฺสปจฺฉิโมกุมาโร
ชมฺพกุ มุ าโร
15.1 สิริเภชฺชกุมาโร
15.2 วิชลุ ฺลผลิตฺตาราชา**
15.3 วิชลุ ฺลราชา

พระนามภาษาไทย
พระยาคาผง
ขุนผีฟ้า
ฟ้างุ้ม
4.1 ท้ าวอุ่นเรื อน*
4.2 พระเจ้ าสามแสนไทย**
ล้ านคาแดง
พระยาปาก
พระยาหมื่นชัย
พระยาไค
ท้ าวเชียงสา
ยุคครกุมาร
ท้ าวคาเกิด
12.1 ท้ าวรื อชัย*
12.2 พระยาไชยจักรพรรดิแผ่น
แผ้ ว**
หล้ าแสนไตร
พระยาชมพู
15.1 ท้ าวศีรเกษ*
15.2 วิชลุ ลราช**

* หมายถึง พระนามก่อนพิธีราชาภิเษก ** หมายถึง พระนามหลังพิธีราชาภิเษก
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ตานานพระแก้ วมรกตและตานานพระแซกคา มีพระนามที่เป็ นภาษา
บาลีของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ คือ พระวิชลุ ราช พระโพธิสาลราช และพระ
ไชยเชษฐาธิราช ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 7 พระนามภาษาบาลีของพระมหากษัตริย์ล้านช้ างในตานาน
พระแก้ วและตานานพระแซกคา
ที่
1
2

พระแก้ ว
วิชลุ ฺลมหาขตฺตยิ สฺส
โพธิสาลกุมาโร*
โพธิสาลมหาราชา**

3

เชยฺยเชฏฺฐาธิราชา

พระแซกคา
พระนามภาษาไทย
วิชลุ มหาขยสฺส
พระวิชลุ ราช
โพธิสาลกุมาโร*
พระโพธิสาลราช
โพธิสาลมหาขตฺตยิ สฺสา**
โพธิสาลมหาขตฺตโิ ย**
เชยฺยเชฏฺฐาธิราชา
พระไชยเชษฐาธิราช

3. ฐานข้ อมูลของพระอริ ยวงสา
ผลงานของพระอริ ยวงสาเกิดขึน้ ภายหลังจากที่ล้านช้ างได้ รับอิทธิ พล
จากล้ านนา จึงเป็ นไปได้ ว่าผลงานส่วนที่หนึ่ง (ปฐมนิทาน) และส่วนที่สอง (ทุติย
นิทาน) ของตานานพระแก้ วและตานานพระแซกคา น่าจะนามาจากชินกาลมาลี
ปกรณ์ ซึ่งพระรัตนปั ญญา แต่งขึ ้นใน พ.ศ.2060 - 2071 รวมถึงสิหิงคนิทาน ซึ่ง
เป็ นผลงานการแต่งของพระโพธิรังสี
พระอริ ยวงสาน่าจะมี ช่วงอายุอยู่ในปลายรั ชกาลพระวิ ชุลราช การ
บันทึกเหตุการณ์ก่อนหน้ านันพระอริ
้
ยวงสาน่าจะได้ รับข้ อมูลจากตานานขุนบรม
ฉบับพระมหาเทพหลวงและพระมหามงคลสิทธิ (ขุนบรมฉบับมหาสิลา วีรวงส์)
และนามาปรับเปลี่ยนเหตุการณ์และข้ อความในบางตอนรวมถึงปรับเปลี่ยนเป็ น
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สานวนของพระอริ ยวงสาเอง ทังนี
้ ้เพราะว่าขุนบรมฉบับพระอริ ยวงสา มีความ
แตกต่างกับขุนบรมฉบับดังกล่าว นอกจากนีข้ ุนบรมฉบับพระอริ ยวงสา ได้ นา
เรื่ องจันทพาณิ ชย์ มาใส่ไว้ ในตอนต้ น โดยไม่ได้ ตัดแต่งหรื อเพิ่มเติมข้ อความ
ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบเนือ้ หาเรื่องจันทพาณิชย์ กับเรื่องราวจันทพาณิชย์
ในขุนบรม
จันทพาณิชย์
ดูราสับปุริสะทังหลายในเมื
้
่อศาสนาแห่งพระ
ศรี ศากยมุนีโคดมบุร มบุพพิตเดือ นดาวเสี ยง
พัง วัส สาส่ ว นดัง จัน ทพาณิ ช าก็ เ ลี ย งชี วิต ก็ ดี
ด้ วยคาอันค้ าขายยังพลูนนั ้ แล ยังมีในวันหนึ่ง
ท่านนันก็
้ หาบยังพลูมาบ่ฮอดบ้ านก็ขอแวนอน
ในกระตืบกุฏีดอมพระมหาเถรเจ้ าตนหนึ่ง ชื่ อ
ว่าบังสุกุลตนวิเศษอันตะเดินประเทศแต่เมือง
ละโว้ พ้ นุ มาแล้ วก็อยู่เมืองจันท่าพระนมหันแล
้
(จันทพาณิชย์, ม.ป.ป.: 1/3-2/1)

ขุนบรม
ดูราสับปุริสะทังหลายในเมื
้
่อศาสนาพระศรี
ศากยมุนีโคดมบูรมเจ้ าแห่งเฮาเข้ าเขตด่าน
2 พัน ส่วนดังจันทพาณิ ชเลี ย้ งชี วิตด้ ว ยค า
อันค้ าขายพลูยังมีใ นวันหนึ่ง ท่านก็หาบพลู
มาบ่ทันฮอดก็จิ่งขอจอดแว่นอนในกุฎี แ ห่ง
พระมหาเถรเจ้ า ปั ง สุกุล ตนดี วิเ ศษอัน ตระ
เดินเทศมาสู่แต่ละโว้ มาอยู่ในเมื องจันทบุรี
ศรี สตนาคนหุตนคร
(ลาพื ้นขุนบูรม, 2443: ผูก 1/7/2/4-8/1/1)
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การบันทึกประวัตศิ าสตร์ ในผลงานของพระอริยวงสา
การบันทึกประวัติศาสตร์ ล้านช้ างของพระอริ ยวงสา มีตานานที่บนั ทึก
ประวัติศาสตร์ โดยตรงอยู่ 1 เรื่ อง คือ ขุนบรม ส่วนวรรณกรรมอี ก 3 เรื่ องเป็ น
วรรณกรรมศาสนา บันทึกเรื่ องราวของพระพุทธรูปที่สมั พันธ์กบั พระมหากษัตริ ย์
เพราะโดยส่วนใหญ่ แล้ วพระพุทธรู ปจะเสด็จมาในวาระที่ พระมหากษั ตริ ย์ มี
บุญญาธิการ ดังนัน้ การบันทึกเรื่ องราวของพระพุทธรู ปจึงมีเรื่ องราวทางประวัติ
ศาสตร์ บ้านเมืองด้ วย ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะศึกษามุมมองต่อพระมหากษัตริ ย์
และความขัดแย้ งของประวัติศาสตร์ ที่บนั ทึกโดยพระอริ ยวงสา ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1. การบันทึกประวัตศิ าสตร์ เจ้ าแผ่ นดิน
การบันทึกประวัติศาสตร์ ในส่วนของชนชัน้ ผู้ปกครองหรื อเจ้ าแผ่นดิน
ของพระอริ ยวงสานัน้ มุมมองหรื อทัศนคติของพระอริ ยวงสาต่อพระมหากษัตริ ย์
นัน้ ตามปกติแล้ วพระอริ ยวงสามีทัศนคติที่เป็ นกลางต่อพระมหากษัตริ ย์เกื อบ
ทุกพระองค์แม้ ว่าพระมหากษัตริ ย์ในช่วงที่ตกเป็ นเมืองขึน้ ของพม่า หรื อกรณี
พระยาแสนสุรินทร์ ขึ ้นเป็ นพระมหากษัตริ ย์ล้านช้ าง พระอริ ยวงสายังกล่าวถึงใน
ลักษณะให้ เกียรติในฐานะกษัตริ ย์ ในการศึกษาหัวข้ อนี ้จึงจะกล่าวถึงมุมมองที่
เป็ นบวกต่อเจ้ าแผ่นดิน ซึง่ ผู้ศกึ ษามองจาก 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
1.1 การออกพระนามด้ วยภาษาบาลี
การบันทึกพระนามพระมหากษัตริ ย์ของพระอริ ยวงสาใช้ ค า
ธรรมดาทั่วไป แม้ ในการแย่งชิงราชสมบัติ กรณีเจ้ าฟ้างุ้มหรื อการประพฤติตน
ของเจ้ าฟ้างุ้มในช่วงท้ ายรัชกาล ก็กล่าวบันทึกเหตุการณ์ตามปกติ ยกเว้ นกรณี
การเข้ าควบคุมราชสานักของพระมหาเทวีอามพัน (พ.ศ.1971 - 1992) ขุนบรม
ฉบับพระมหาเทพหลวงและพระมหามงคลสิทธิ กล่าวเพียงว่า “นางเทวีนนมั
ั ้ นฮ้ า
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ยกล้ าแข็ง” (ິສລາ ີ ວຣະວົງ ແລະນວນ ອຸເທນສຼັກດາ, 2510: 87) ส่วนพระอริ ยวง
สา กล่าวว่า “ส่วนอันว่านางมหาเทวี ผู้นนั้ ประกอบด้วยมายาสาไถยจังไฮฮ้ายนัก
แล คนผู้ ใดมาเป็ นท้ าวเป็ นพญาแลบ่ มักฮักแพงมันดังนั้น มันย่ อมให้เสนา
อามาตย์ข้อยคนมันฆ่าเสี ยเพือ่ อัน้ แล” (พื ้นขุนบูรม, 2443: ผูก 3/17/2/4)
พระอริ ยวงสาเลื อกกล่ าวค าธรรมดาต่ อพระมหากษั ต ริ ย์
ต่อเมื่อต้ องการยกย่องพระมหากษัตริ ย์พระอริ ยวงสาจะให้ คาว่า “มหาขตฺติยา”
หรื อ “มหาราชา” ซึ่งมีอยู่สองพระองค์ คือพระวิชลุ ราชและพระโพธิสาลราช โดย
ใช้ คาบาลีแทนพระวิชุลราชว่า “วิชุลฺลมหาขตฺติย” (พระแก้ ว, 2465: ผูก2/25/2;
พื ้นพระแซกคา, ม.ป.ป.: 42/2) เช่นเดียวกับพระโพธิสาลราช ใช้ คาว่า “โพธิสาล
มหาขตฺติย” หรื อ “โพธิสาลมหาราชา” (พระแก้ ว, 2465: ผูก 2/27/4; พื ้นพระแซก
คา, ม.ป.ป.: ผูก 1/52/1) ในขณะที่ใช้ คาแทนเจ้ าแผ่นดินในสมัยต่อมาเป็ นชื่ อ
ธรรมดา แม้ กระทัง่ พระนามของพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช พระอริยวงสายังใช้ คาว่า
“เชยฺยเชฏฺฐาธิ ราชา” (พระแก้ ว, 2465: ผูก 2/34/4; พื ้นพระแซกคา, ม.ป.ป.: ผูก
2/12/2)
1.2 คติหลังสวรรคต
คติ คือ การไปหรื อสถานที่ที่เสด็จไปหลังจากสวรรคต ซึ่งพระ
อริ ยวงสาได้ กล่าวถึงการเสด็จไปสู่ภพภูมิอื่นของพระมหากษัตริ ย์ โดยส่วนใหญ่
จะใช้ คาว่า “คโต ก็ไป ยถากมฺม ตามกรรมแห่งตนแล” และเมื่อต้ องการที่จะยก
ย่องพระอริ ยวงสา จะใช้ คาว่า “คโต ก็เมือ เทวโลก สู่สวรรค์ เทวโลกหันแล”
้
และ
พระมหากษัตริ ย์ที่พระอริ ยวงสากล่าวว่า “คโต เทวโลก” นันมี
้ เพียง 5 พระองค์
เท่านัน้
ในช่วงแรกของการบันทึกประวัติศาสตร์ เมื่อพระอริ ยวงสาจะ
ยกย่องพระมหากษัตริ ย์เสด็จสู่สวรรค์เทวโลกนัน้ จะอ้ างอิงกับหลักคาสอนกับ
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พุทธศาสนาโดยเฉพาะสานักพระมหาเถระปาสมันต์ เช่น กรณีเจ้ าอุ่นเรื อนหรื อ
พญาสามแสนไทยไตรภูวนาถ ทังๆ
้ ที่พระอริยวงสาไม่ได้ มีชีวิตอยู่ในช่วงดังกล่าว
หากแต่กล่าวยกย่องพระเจ้ าอุ่นเรื อนว่า ทรงทศพิธราชธรรม เมื่อสวรรคตได้ เสด็จ
ไปสู่สวรรคเทวโลก (นิทานพระบางเจ้ า, ม.ป.ป.: 46/1 - 2) ในพื ้นขุนบรมกล่าวว่า
ทรงทศพิธราชธรรม เมตตาต่ออาณาประชาราษฎร์ และปฏิบตั ิตามคาสอนแห่ง
พระมหาเถระปาสมันต์ เมื่อสวรรคตได้ เสด็จไปสู่สวรรค์เทวโลก (ลาพื ้นขุนบูรม,
2443: ผูก 3/14/2/4) เป็ นที่น่าสังเกตในกรณี ของพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ ว
(พ.ศ. 1992-2023) ซึ่งมีความพยายามที่จะอัญเชิญพระบางจากเมืองเวียงคามา
ประดิษฐานที่หลวงพระบาง แต่ไม่สาเร็ จ เมื่อสวรรคตนันพระอริ
้
ยวงสากล่าวว่า
"คโต ยถากมฺม” คือ เสด็จไปตามกรรมที่ทรงกระทาไว้ จนกระทัง่ มาถึงพญาหล้ า
แสนไทย (พ.ศ.2029 - 2039) ได้ อญ
ั เชิญพระบางมาประดิษฐานที่หลวงพระบาง
ได้ สาเร็ จ ตานานขุนบรมกล่าวเป็ นกลางๆ ว่า “เถิงอนิจกรรมตามกระทาทาน”
(ลาพื ้นขุนบูรม, 2443: ผูก 3/3/1/4) แต่ตานานพระบาง กล่าวว่า สวรรคตแล้ วเกิด
ในสวรรคเทวโลก (นิทานพระบางเจ้ า, ม.ป.ป.: 59/2)
ในส่วนพระวิชลุ ราชและพระโพธิสาลราช พระอริ ยวงสายังมอง
การประพฤติปฏิ บัติของพระมหากษั ตริ ย์ ที่ สัมพันธ์ กับค าสอนของพระเถระ
ปาสมันต์ โดยกล่าวว่า “พระโพธิ สาลราชสร้ างปิ ฎกทัง้ 3 แล้วด้วยบูราณขวบทัง้
มวลสื บแต่ มหาเถระปาสมันต์ อันได้ตั้งศาสนาในเมื องล้านช้ างนี ้แล” (ลาพืน้
ขุนบูรม, 2443: ผูก 3/6/1/4) ซึ่งทัง้ สองพระองค์ เมื่ อสวรรคตแล้ วได้ เสด็ จไปสู่
สวรรคเทวโลก
ส่วนพระไชยเชษฐาธิ ราชนัน้ ต านานขุนบรมไม่ได้ กล่ าวถึ ง
ภายหลังเสด็จสวรรคต ตานานพระแซกคาไม่ได้ กล่าวถึงพระองค์ กล่าวเพียงว่า
“บุคคลใดได้บูชาพระแก้ วมรกตและพระแซกค า เมื ่อใกล้สิ้ นลมเมื ่อระลึ กถึ ง
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พระพุทธรู ปทัง้ 2 องค์ จะได้ไปสู่สวรรคเทวโลก” (พื ้นพระแซกคา, ม.ป.ป.: ผูก
2/15/1 - 3) ส่วนตานานพระแก้ วมรกตกล่าวว่า พระไชยเชษฐาธิราชไปสู่เมืององ
กานและสวรรคตที่นนั่ เมื่อใกล้ สวรรคตพระองค์ราลึกถึงพระแก้ วมรกต พระแซก
คา และพระมหาเจดีย์ธาตุเชียงใหม่ จึงเสด็จไปสู่สวรรคเทวโลก (พระแก้ ว, 2465:
ผูก 2/46/1-47/2)
ตารางที่ 9 การใช้ คโต เทวโลก การเสด็จสู่เทวโลกของพระมหากษัตริย์
ล้ านช้ าง
พระนาม

พระบาง

พระแก้ ว

พระแซกคา

พระเจ้ าอุ่นเรื อน
พระเจ้ าหล้ าแสนไทย

เกิดในเทวโลก
เกิดในเทวโลก

-

-

พระวิชลุ ราช
พระโพธิสาลราช
พระไชยเชษฐาธิราช

เกิดในเทวโลก
เกิดในเทวโลก
-

เกิดในเทวโลก
เกิดในเทวโลก

เกิดในเทวโลก
-

ขุนบรม
เกิดในเทวโลก
เถิงอนิจกรรมตามการ
กระทาทาน
ไปสูโ่ ลกภายหน้ า
-

2. ลาดับเหตุการณ์ และลาดับกษัตริย์ล้านช้ าง
ตานานที่ แต่งโดยพระอริ ยวงสา 2 เรื่ อง คือ พืน้ พระบาง และขุนบรม
ราชาธิ ราช มี การบันทึ กประวัติ ศาสตร์ ซึ่ งเริ่ มจากรั ชกาลเจ้ าค าผง มี ความ
แตกต่างกันมากพอสมควร ซึง่ จะนาเสนอตามลาดับเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
2.1 สงครามเจ้ าฟ้ างุ้มก่ อนเข้ ายึดหลวงพระบาง
พื ้นพระบาง กล่าวว่า ขุนผีฟ้าทามิจฉาจารกับนางสนมเจ้ าคา
ผง จึงถูกเนรเทศ เจ้ าฟ้างุ้มผู้เป็ นโอรสของขุนผีฟ้าจึงต้ องตามเสด็จด้ วย เมื่อเติบ
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ใหญ่ขึ ้นเจ้ าฟ้างุ้มได้ นาทัพจากเมืองนคร ได้ ปรึกษาเจ้ าเมืองในชายแดน แต่ไม่มี
เมืองใดเห็นด้ วยกับการแย่งชิงราชสมบัติจากเจ้ าคาผง จนกระทั่งส่งข่าวไปที่
เมืองไผ่หนาม ซึ่งพระยาคายังผู้ที่กระทามิจฉาจารกับสนมของพระบิดาซึ่งเป็ น
เจ้ าเมืองพวนได้ ถกู เนรเทศมาที่เมืองไผ่หนามได้ ตกลงทาสัญญาเป็ นมิตรกัน เจ้ า
ฟ้างุ้มจึงต้ องไปตีเมืองพวนและตังเจ้
้ าคายังเป็ นเจ้ าเมืองพวนพร้ อมกับได้ กาลัง
เมืองพวนยกเข้ าเขตเมืองหลวงพระบาง กองทัพเมืองหลวงพระบางสู้ไม่ได้ เป็ น
เหตุให้ พระยาคาผงแขวนพระศอสวรรคตที่ห้องสนาน (ส้ วมอาบ)
ขุนบรมราชาธิราช กล่าวว่า เจ้ าฟ้างุ้มถือกาเนิดพร้ อมกับมีฟัน
32 ซี่ ทาให้ ฟ้าคาเฮียวผู้เป็ นพระบิดาต้ องเนรเทศด้ วยการนาไปลอยน ้า แพเจ้ าฟ้า
งุ้มไปถึงภาคใต้ ของลาว พระมหาเถระปาสมันต์นามาชุบเลี ้ยงและเข้ าไปเป็ นบุตร
บุญธรรมของเจ้ าเมืองนคร เมื่อทราบข่าวว่าบิดาสวรรคต ผู้เป็ นอาชื่อคาเฮียวขึ ้น
ครองราชย์แทน เจ้ าฟ้างุ้มจึงได้ นาทัพจากเมืองพระนคร โจมตีเมืองต่างๆ มาเรื่ อย
ๆ จนกระทัง่ ถึงเมืองหลวงพระบาง พระยาคาเฮียวจึงเสวยยาพิษสวรรคต รวมถึง
ขนาดของกองทัพที่ยกมา ในตานานพระบางแสดงให้ เห็นว่ากองทัพเจ้ าฟ้างุ้ม
ไม่ได้ มีกาลังมาก ส่วนตานานขุนบรมเจ้ าฟ้างุ้มมีกาลังพลมากสามารถยกทัพ
โจมตีเมืองต่าง ๆ และมุ่งตรงเข้ าโจมตีหลวงพระบางได้ เลย แต่อย่างไรก็ ตาม
เจ้ าฟ้างุ้มไม่ได้ ถูกยกย่องจากพระอริ ยวงสาแต่อย่างใด แม้ ว่าจะเป็ นผู้ที่ น า
พุทธศาสนามาเผยแผ่ที่เมืองหลวงพระบางก็ตาม
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แผนภูมิความขัดแย้ งของตานานในรัชกาลพระเจ้ าฟ้ างุ้ม
นิทานพระบางเจ้ า
คาผง

ลาพืน้ ขุนบูรม
ฟ้าเงี ้ยว/คาเฮียว

ผีฟ้าทามิจฉาจารกับสนม
เจ้ าคาผง ถูกเนรเทศ

เจ้ าฟ้างุ้ม
(ถือกาเนิดมีฟัน 32 ซี่)

ฟ้าคาเฮียว

อนุชา

นางน้ อยนงเฮียว

ผีฟา้
ฟ้างุ้ม

ความสับสนของขุนบรมฉบับพระอริ ยวงสา คือ ชื่อพระบิดาของ
เจ้ าฟ้างุ้ม บางทีเรี ยก “ฟ้าเงีย้ ว” บางที่เรี ยก “คาเฮียว” แต่พอมากล่าวถึงอนุชา
ของพระบิดา (อา) พระนามไปซา้ กับพระนามบิดาของเจ้ าฟ้างุ้ม ซึ่งตานานทัง้
สองเรื่ องนี ้ มีมมุ มองต่อเจ้ าฟ้างุ้มที่แตกต่างกัน นิทานพระบางเจ้ าซึ่งพระอริ ยวง
สาแต่งก่อนตานานขุนบรมแสดงให้ เห็นว่าเจ้ าฟ้างุ้มได้ แย่งชิงราชสมบัติจากปู่
ของตน ส่วนลาพื ้นขุนบรมนันเจ้
้ าฟ้างุ้มเพียงยกทัพขึ ้นมาเมื่อทราบว่าพระราช
บิดาสวรรคต และเสด็จอาได้ เป็ นพระมหากษัตริ ย์แทน การยกทัพขึ ้นมาจึงเป็ น
การทวงสิทธิธรรมของตนเองเท่านัน้
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560

พระอริยวงสา: ตัวตน ผลงาน และการบันทึกประวัติศาสตร์ ล้านช้ าง

2.2 ความขาดหายของลาดับรัชกาลในระหว่ าง พ.ศ.1971 - 1992
ลาดับรัชกาลกษัตริ ย์ล้านช้ างหลังจากการสวรรคตของเจ้ าล้ าน
คาแดง (พ.ศ.1959 - 1971) ค่อนข้ างจะสับสน กล่าวคือ เหตุการณ์หลังจากเจ้ า
ล้ านค าแดงสวรรคต เกิ ดความวุ่นวายในราชส านักล้ านช้ าง เนื่ องจากพระ
มหาเทวีอามพันควบคุมอานาจในราชส านักไว้ ทงั ้ หมด ซึ่งอยู่ในระหว่าง พ.ศ.
1971 – 1992 ซึง่ การจัดลาดับพระมหากษัตริย์ในช่วงนี ้ก็เกิดความสับสน จานวน
รัชกาลมีความแตกต่างกัน ซึ่งจานวนพระมหากษัตริ ย์ที่มากที่สุด คือ ขุนบรม
ฉบับพระอริ ยวงสา ซึ่งการที่มีพระนามของพระมหากษัตริ ย์มากที่สุด แสดงว่า
การบันทึกประวัติศาสตร์ ได้ เก็บรายละเอียดได้ มากที่สดุ ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 9 ตารางลาดับพระมหากษัตริย์ในระหว่ าง พ.ศ.1971 - 1992
พืน้ พระบาง
1. ล้ านคาแดง
2. –
3. พระยาปาก
4. พระยาหมื่นไช
5. พระยาไค
6. พระยาเชียงสา
7. –
8. ยุคครกุมาร
9. คาเกิด

ขุนบรม
ฉบับพระอริยวงสา
1. ล้ านคาแดง
2. พรหมทัต
3. คาเติม (พระยาปาก)
4. พระยาหมื่น (ท้ าวใส่)
5. พระยาไค
6. พระยาเชียงสา6
7. ท้ าวกวด/ท้ าวพวด
8. ยูอวน
9. คาเกิด

ขุนบรม
(มหาสิลา วีรวงส์ )
1. ล้ านคาแดง
2. พรหมกุมาร
3. –
4. –
5. ไคบัวบาน
6. ท้ าวเชียงสา
7. (พระยาปาก) 7
8. –
9. คาเกิด

พงศาวดารล้ านช้ าง
ตามสานวนเดิม
1. ลานคาแดง
2. พรหมทัต
3. คาเต็ม (พระยาปาก)
4. พระยาหมื่น (ท้ าวไส)
5. พระยาไค
6. ท้ าวเชียงสา
7. –
8. –
9. คาเกิด

6

ท้ าวก้ อน ภายหลังเป็ นพระยาจิกคา
7
พระยาปาก ขุนบรมฉบับมหาสิลา วีรวงส์ นามาเรี ยงไว้ หลังท้ าวไคบัวบาน
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สรุ ป
พระอริ ยวงสามีชีวิตอยู่ระหว่างปลายรัชสมัยพระวิชุลราช (พ.ศ.20442063) จนกระทัง่ ถึงรัชกาลพระวรรัตนธรรมประโชติ (พ.ศ.2127 - 2139) ได้ แต่ง
วรรณกรรมล้ านช้ างอย่างน้ อย 5 เรื่ อง คือ ตานานพระบาง ตานานพระแก้ วมรกต
ตานานพระแซกคา ตานานพระแก่นจันทน์ และขุนบรมฉบับพระอริ ยวงสา ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ไม่พบตานานพระแก่นจันทน์ ซึ่งจากมุมมองของพระอริ ยวงสาที่
กล่าวถึงอานิสงส์ของการบูชาพระพุทธรูปในตอนท้ ายตานาน พระอริยวงสาไม่ได้
กล่าวถึงอานิสงส์การบูชาพระแก่นจันทน์แดงเลย และจากข้ อความในตานาน
พระแก้ วมรกตทาให้ ร้ ูว่าพระแก่นจันทน์แดงยังไม่เสด็จมาประดิษฐานที่ล้านช้ าง
จึงเป็ นไปได้ วา่ พระอริ ยวงสาอาจจะไม่ได้ แต่งตานานพระแก่นจันทน์แดงไว้
ส่วนการบันทึกประวัติศาสตร์ นัน้ เห็นได้ ชัดว่าพระอริ ยวงสากล่าวยก
ย่องพระมหากษัตริ ย์ที่มีคุณูปการต่อพุทธศาสนา คือ พญาสามแสนไท พญา
หล้ าแสนไท พระวิชลุ ราช พระโพธิสาลราช และพระไชยเชษฐาธิราช และยกย่อง
พระวิชุลราช พระโพธิ สาลราชเป็ นมหาราช ส่วนประเด็นลาดับเหตุการณ์ และ
ลาดับกษัตริ ย์ล้านช้ าง การบันทึกประวัติศาสตร์ ของพระอริ ยวงสามีความขัดแย้ ง
กันในรัชกาลเจ้ าฟ้างุ้ม ซึ่งน่าจะเกิดจากการค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมทาให้ มี การ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลประวัติศาสตร์ ในงานแต่งช่วงหลัง คือ ตานานขุนบรม ส่วน
ลาดับกษัตริ ย์ในช่วงการเข้ าควบคุมราชสานักของพระมหาเทวีอามพัน ขุนบรม
ฉบับพระอริยวงสาจัดลาดับกษัตริย์ถึง 10 พระองค์ ซึง่ มากกว่าตานานฉบับอื่น
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