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 บทคัดย่อ      
 

บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือสืบค้นช่วงการมีชีวิตอยู่ ผลงาน และการ
บนัทกึประวตัิศาสตร์ของพระอริยวงสา ผลการศกึษาพบวา่ พระอริยวงสาน่าจะมี
ชีวิตอยู่ในช่วงปลายรัชกาลพระวิชลุราช (พ.ศ.2044 - 2063) จนกระทัง่ถึงรัชกาล
พระวรรัตนธรรมประโชติฯ (พ.ศ.2127 - 2141) โดยพระอริยวงสาได้แต่ง
วรรณกรรมอย่างน้อย 4 เร่ือง  คือ  ต านานพระบาง ต านานพระแก้ว ต านาน 
พระแซกค า และขุนบรมราชาธิราช  ในด้านการบันทึกประวัติศาสตร์พบว่า 
พระอริยวงสาบันทึกประวัติศาสตร์ล้านช้างตัง้แต่รัชสมัยเจ้าฟ้างุ้ มจนถึงหลัง 
รัชสมยัพระวรรัตนธรรมประโชติฯ โดยผลงานมีข้อความท่ีขดัแย้งกนัในเหตกุารณ์
ท่ีเกิดขึน้ในรัชกาลเจ้าฟ้างุ้ม และมีการกล่าวยกย่องพระมหากษัตริย์ 5 พระองค์ 
คือ พระยาสามแสนไท พระยาหล้าแสนไท พระยาวิชุลราช พระยาโพธิสาลราช 
และพระไชยเชษฐาธิราช โดยการกล่าวยกย่องยึดโยงกับการประพฤติตามหลัก
ค าสอนทางพทุธศาสนา  
ค าส าคัญ: พระอริยวงสา  ประวตัศิาสตร์ล้านช้าง   
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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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บทน า 
 การศึกษาประวัติศาสตร์ล้านช้างจะละเลยขุนบรมราชาธิราชซึ่งเป็น
ต านานการสร้างบ้านแปงเมืองของล้านช้างไม่ได้ ซึ่งเม่ือกล่าวถึงขุนบรม
ราชาธิราชแล้วจะละเลยท่ีจะกล่าวถึงพระอริยวงสาไม่ได้ เน่ืองจากพระอริยวงสา
เป็นบคุคลหนึง่ท่ีได้แตง่ขนุบรมฉบบัท่ี 2 ซึง่บคุคลท่ีกลา่วถึงพระอริยวงสาคนแรก
คือ มหาสิลา วีรวงส์ ซึง่จากงานเขียนของมหาสิลา วีรวงส์ เป็นต้นมา ยงัไม่มีการ
สืบค้น อธิบายความเก่ียวกบัพระอริยวงสาให้กระจ่างชดัเจนกว่าผลงานของมหา
สิลา  วีรวงส์ ซึ่งผลงานของพระอริยวงสามีความส าคญัต่อประวัติศาสตร์ล้าน
ช้างในช่วงต้นก่อนจะย้ายเมืองหลวงมาท่ีเวียงจนัทน์เป็นอย่างมาก อีกทัง้ยงัมี
ประโยชน์ต่อการล าดับพระมหากษัตริย์ และท าให้เห็นและทราบการมอง
ประวตัศิาสตร์ของผู้ ท่ีอยู่ใกล้เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ด้วย  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1. เพ่ือสนันิษฐานชว่งอายขุองพระอริยวงสา 
  2. เพ่ือสืบค้นผลงานของพระอริยวงสา 
  3. เพ่ือศกึษาการบนัทึกประวตัิศาสตร์ของพระอริยวงสา 
 
ตัวตนพระอริยวงสา 
  มหาสิลา  วีรวงส์ เป็นบคุคลแรกท่ีน าเสนอตวัตนของพระอริยวงสา โดย
กล่าวว่า “ในสมยัของพระโพธิสาลราชมีนกัปราชญ์ในทางศาสนาเกิดข้ึนหลาย
คน ที่มีชื่อเสียงส าคญัคนหน่ึงนัน้คือพระอริยวงสา ซ่ึงเป็นผู้แต่งนิทานพระแก้ว 
นิทานพระบาง นิทานพระแซกค า นิทานพระแก่นจันทน์แดง และนิทานขุนบรม 
ฉบบัที่ 2 เป็นต้น พระอริยวงสารูปนี้มีอายุมาจนถึงสมัยพระไชยเชษฐาธิราช 
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ฉะนัน้หนงัสือต่างๆ ที่ท่านนี้แต่งข้ึน อาจแต่งมาตัง้แต่สมยัของพระโพธิสาลราช 
จนถึงสมยัของพระไชยเชษฐาธิราช...” (ສິ ລາ  ວີ ຣະວົງ, 1996: 103 - 104) 
  นอกจากมหาสิลา  วีรวงส์ จะกลา่วถึงพระอริยวงสาแล้ว ยงัมีนกัวิชาการ
ลาว คือ บแ่สงค า  วงดาลา กล่าวว่า มาถึงกลางศตวรรษท่ี XCII นกัปราชญ์ด้าน
ศาสนาอีกผู้ หนึ่งช่ือว่า พระอริยวังโส ได้แต่งนิทานพระแก้ว นิทานพระบาง 
นิทานพระแซกค า นิทานพระแก่นจนัทน์ และนิทานขนุบรม ฉบบัท่ี 2 ซึง่ล้วนเป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ประวตัิศาสตร์ของชาต ิ(ບ ໍ່ ແສງຄ າ  ວົງດາລາ  ແລະ
ຄະນະ, 1987: 188) และมีงานเขียนของสเุนด  โพทิสาน (2006: 61 - 62) กล่าวว่า 
ในสมยัพระโพธิสาลราช พุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง ยกเลิกนบัถือผี จึงมี
นกัปราชญ์เกิดขึน้มากมาย เช่น พระสมุทรโฆษ พระเทพมงคล พระอริยวงสา 
เป็นต้น (ສຸເນດ  ໂພທິສານ, 2006: 66)  
  การกล่าวถึงพระอริยวงสาของนกัวิชาการลาว ท าให้เห็นตวัตนของพระ
อริยวงสา ว่าเป็นนกัปราชญ์ล้านช้างท่ีมีช่วงชีวิตอยู่ระหว่างรัชกาลพระโพธิสาล
ราชเป็นต้นมา อยา่งน้อยถึงรัชกาลพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
 
  1. อริยวงสานาม   
 ช่ือของพระอริยวงสาปรากฏในตอนต้นเอกสารใบลาน 4 ฉบับ คือ 
ต านานพระบาง ต านานพระแก้ว ต านานพระแซกค า และต านานขุนบรม
ราชาธิราช และปรากฏช่ือในตอนท้ายในลักษณะเป็นบทอวสานพจน์  
(Colophon) ในต านานพระแซกค า และต านานพระแก้วมรกตบางฉบบั การเขียน
ช่ือของพระอริยวงสานัน้จะยกบาลีขึน้ตัง้แล้วแปลเป็นช่ือภาษาไทย ดงัต่อไปนี ้      
“     อห  อันว่าผู้ข้า อริยวงฺโสนาม  
ชื่อว่า อริยวงสา”  ซึ่งเป็นการกล่าวหลงับทปณามพจน์ ซึ่งลกัษณะเช่นนีช่ื้อของ
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 กวีจะคงอยู่ตลอด ดงัวรรณกรรมเร่ืองสงัข์ศิลป์ชยัท่ีมีช่ือกวีในตอนต้นเร่ือง ท าให้

ช่ือกวีนัน้ยงัอยู่กับวรรณกรรมมาตลอด แม้ว่าจะมีการคดัลอกหลายครัง้ก็ตาม 
ช่ือพระอริยวงสามีการใช้อยู่ใน 2 ลักษณะ คือ เรียกตามแบบภาษาไทยเป็น  
“พระอริยวงสา” และเรียกแบบบาลีเป็น “พระอริยวงัโส” ซึ่งช่ือ อริยวงัโส น่าจะ
เป็นช่ือท่ีมาจากสมณนามหรือฉายาของพระสงฆ์ เป็นช่ือท่ีพระอุปัชฌายะตัง้
ให้แก่ผู้ขอบวชเป็นภาษาบาลี เรียกว่า ช่ือฉายา (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต, 
2543: 53)  
 จากการสืบค้นรายนามพระสงฆ์ท่ีปรากฏในจารึก และท่ีปรากฏใน
เอกสารใบลานท่ีจารขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 - 22  ไม่ปรากฏว่ามีช่ือของ 
พระอริยวงสาเลย พบเพียงช่ือท่ีคล้ายคลงึกนั คือ ช่ือพระสงฆ์ฝ่ายอโยธยา ในพิธี
ฉลองอุทิศเจดีย์ จารึกพระธาตุศรีสองรัก (พ.ศ.2103) แต่จารึกไม่ชัดเจน วินัย  
พงศ์ศรีเพียร (2554: 26) สนันิษฐานว่า คือ พระ(อริย)วงส์ แตช่ื่อดงักล่าวคงไม่ใช่
พระอริยวงสา เน่ืองจากพระอริยวงสาเป็นพระสงฆ์ชาวล้านช้าง  
  การไม่ปรากฏช่ือในเอกสารโบราณอ่ืนใด สามารถท่ีจะสนันิษฐานได้ว่า
เอกสารจ านวนมากผ่านช่วงเวลามานาน และส่วนหนึ่งเอกสารอาจจะสูญหาย
หรือถกูท าลายโดยภยัธรรมชาติหรือภยัมนษุย์ เช่นเดียวกนักบัพระเถระหลายรูป
ท่ีปรากฏช่ือในต านานตา่งๆ แตไ่ม่ปรากฏช่ือว่าเป็นผู้สร้างหรือผู้ เขียนเอกสารใบ
ลานเลย เช่น พระมหาเถรปาสมันต์ พระเทพมงคล พระเทพลังกา พระมหา
สทัธาธิโก พระมหาเทพหลวง พระมหามงคลสิทธิ เป็นต้น ซึง่พระสงฆ์เหลา่นีล้้วน
มีช่ือในต านานขุนบรม แตไ่ม่พบว่ามีช่ือปรากฏในจารึกหรือช่ือในการสร้างหรือ
เขียนเอกสารใบลานแตอ่ย่างใด  
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  2. ช่วงอายุพระอริยวงสา 
 พระอริยวงสามีอายอุยู่ในช่วงรัชกาลใดนัน้ ดเูหมือนว่ามหาสิลา วีรวงส์ 
สนันิษฐานไว้โดยท่ีไม่ได้ชีช้ดัว่าอยู่ในสมยัใด เพราะมหาสิลา วีรวงส์ สนันิษฐาน
ตามผลงานการแตง่ของพระอริยวงสา กล่าวคือ “พระแซกค า” ซึ่งเป็นผลงานของ
พระอริยวงสาอาจจะแตง่มาตัง้แต่รัชกาลของพระโพธิสาลราช จนถึงรัชกาลของ
พระไชยเชษฐาธิราช  เพราะต านานพระแซกได้บนัทึกเหตุการณ์มาถึงพระไชย
เชษฐาธิราชทรงย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาตัง้เวียงจันทน์ และได้น า
พระแซกค าและพระแก้วมาประดิษฐานท่ีเวียงจนัทน์  ภายหลงัมามีภิกษุรูปหนึ่ง
ช่ือ จนัทคนัโธ ได้แตง่เพิ่มในรูปแบบของพงศาวดาร (ສິ ລາ  ວີ ຣະວົງ, 1996: 103 - 
104) แตต่ านานพระบางเหตกุารณ์นัน้สิน้สดุในรัชกาลพระวิชลุราช (พ.ศ. 2063 -
2090) ซึ่งสนันิษฐานจากข้อความในต านานว่าพระอริยวงสาจะมีชีวิตในรัชกาล
พระวิชลุราชด้วย  
  ในช่วงปลายชีวิตนัน้ มหาสิลา วีรวงส์ (2505: ข - ค) สนันิษฐานว่า พระ
อริยวงสาน่าจะมีชีวิตอยู่จนกระทัง่ถึงเห็นเหตกุารณ์ท่ีพระยาแสนสริุนทร์ขึน้ครอง
ราชย์เป็นเจ้าแผ่นดินล้านช้าง แต่ไม่กล้าท่ีจะพูดความจริงจึงกล่าวว่า “ตัง้แต่นี้
เมือหนา้นกัปราชญ์เจ้าทัง้หลาย ผูใ้ดมกัใคร่ตื่มใคร่แถมสืบต่อแต่นีไ้ปให้กว้างให้
ขวาง ก็จ่งให้ตื่มให้แปงตามแต่หูฮู้ตาเห็นนัน้เทอญ แผ่นดินนี้บ่มีต านาน ให้แปง
สืบต่อไปเทอญ”  จากข้อความท่ีมหาสิลา วีรวงส์ ได้กล่าวไว้ อาจพอสรุปได้ว่า 
มหาสิลา วีรวงส์เห็นว่าพระอริยวงสาคงมีช่วงชีวิตอยู่ถึงรัชกาลพระสุมังคละ
โพธิสตัว์  
 ในต านานขนุบรมฉบบัท่ีพระอริยวงสาแตง่มีการกล่าวถึงเหตกุารณ์หลงั
รัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชมาถึงพระวรรัตนธรรมประโชติฯ สิน้พระชนม์
คอ่นข้างจะละเอียด รวมถึงมีศกัราชคอ่นข้างท่ีจะแม่นย ากว่าฉบบัอ่ืนๆ อยา่งเช่น 
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 ช่วงการขึน้ครองราชย์ของพระวรรัตนธรรมประโชติฯ พงศาวดารล้านช้าง ฉบบั

ตามถ้อยค าส านวนเดิมกล่าวว่า ครองราชย์ 2137 - 2152 (ประชุมพงศาวดาร
ฉบบักาญจนาภิเษก เลม่ 9, 2539: 37)  พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง ตามฉบบั
ท่ีมีอยู่ในศาลาลูกขุน กล่าวว่า ครองราชย์ 2126-2128 (ประชมุพงศาวดารฉบบั
กาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2539: 64)  แต่ขุนบรมฉบับพระอริยวงสา ได้กล่าวว่า 
พระหน่อเมืองเกิด พ.ศ.2114 ซึ่งเป็นปีเดียวกบัพระไชยเชษฐาธิราชหายสาบสูญ 
จากนัน้เกิดการสู้ รบระหว่างพระยาแสนและพระยาจันทน์  พระยาแสนได้รับ 
ชยัชนะและวา่ราชการแทนพระหน่อเมืองซึง่ทรงพระเยาว์อยู ่จนกระทัง่เกิดศึกกับ
พม่าจึงถกูน าตวัไปท่ีหงสาวดี กระทัง่ พ.ศ.2125 จึงให้พระยาแสน พระยาจนัทน์ 
พระยานคร พระยาขวา รักษาเมืองล้านช้างไว้รอพระหน่อเมือง โดยพระยาทัง้ส่ี
ได้แต่งบ้านเมืองไว้ 8 ปี จึงมีพิธีราชาภิเษกพระหน่อเมืองเป็นพระวรรัตนธรรม
ประโชตฯิ ใน พ.ศ.2133 และครองราชย์มาจนกระทัง่ถึง พ.ศ.2139  

ขณะท่ีต านานขุนบรมกล่าวไว้ว่า นางสนมได้ใส่ยาพิษเป็นเหตุให้
สวรรคต ซึ่งในขนุบรมฉบบัพระอริยวงสานี ้สอดคล้องกบัหลกัฐานจากศิลาจารึก
มากท่ีสดุ เพราะจารึกหลกัแรกของรัชกาล คือ จารึก (วดั) แขวงเหนือ สร้างขึน้ใน 
พ.ศ.2127 ซึ่งเป็นช่วงท่ีต านานขุนบรมกล่าวถึงพระยาทัง้ 4 แต่งบ้านเมืองไว้รอ
พระหน่อเมือง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพระหน่อเมืองเสด็จประทบัท่ีเวียงจนัทน์แล้ว 
แต่ยงัทรงมีพระชันสาน้อยอยู่จึงมีเสนาอ ามาตย์ช่วยราชการ หรืออาจจะยังไม่
เสด็จกลับจากเมืองหงสาวดี แต่ศิลาจารึกนัน้สร้างในนามของพระหน่อเมือง
เช่นเดียวกับจารึกวดัสุวรรณคูหา 2 (2115)  ซึ่งแม้ว่าจะมีพระชนมายุเพียง 1 ปี  
แตเ่ม่ือสร้างจารึกต้องอ้างพระนามพระวรรัตนธรรมประโชติฯ และพระสมุังคละ
โพธิสัตว์ ส่วนจารึกหลักสุดท้ายท่ีออกพระนามพระวรรัตนธรรมประโชติฯ คือ 
จารึกวัดมุจลินทอารามและจารึกวัดศิลาเขตอุดม (2537) และจารึกท่ีไม่ออก 
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พระนาม คือ จารึกวดัมจุลินทอาราม 2 (2139)2  ดงันัน้ ต านานของพระอริยวงสา
จึงบันทึกเหตุการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานจากศิลาจารึกมากท่ีสุด จึง
สนันิษฐานได้ว่า พระอริยวงสาน่าจะมีอายเุลยมาถึง พ.ศ.2139 ซึ่งเป็นปีสดุท้าย
ของรัชกาลพระวรรัตนธรรมประโชตฯิ  
 

  3. ตัวตนพระอริยวงสาในผลงาน 
 การท่ีช่ือพระอริยวงสายังปรากฏอยู่ในเอกสารใบลาน เหตุผลหนึ่ง
เพราะว่าช่ือปรากฏอยู่ในเนือ้หาตอนต้น และอีกเหตุผลหนึ่งน่าจะเกิดจาก
รูปแบบการแตง่ต านานซึ่งเป็นการแตง่แบบนิสสยั คือ ยกบาลีขึน้ตัง้แล้วแปลเป็น
ภาษาท้องถ่ิน ซึ่งการแต่งแบบนิสสยั ผู้ จารหรือผู้คดัลอกสามารถเติมเสริมแต่ง
ความได้ยาก เพราะจะติดปัญหาท่ีภาษาบาลีเป็นค าตัง้ เน่ืองจากเป็นภาษา
ส านวนท่ีค่อนข้างจะคงตวั ดงันัน้ผู้ เขียนจึงสนันิษฐานว่าเหตท่ีุช่ือพระอริยวงสา 

                                                           
2 จารึกหลกัสดุท้ายในรัชกาล คือ จารึกวดัมจุลินทอาราม 2 (พ.ศ.2139) จารึกหลกัแรก
ของรัชกาลต่อมา คือ จารึกวดัหมื่นน้อย ศกัราช 962 (พ.ศ.2143) ต านานขุนบรมฉบบั
พระอริยวงสา กลา่วว่า พระวรรัตนธรรมประโชติฯ สวรรคตใน ศกัราช 958 (พ.ศ.2139) 
ซึ่งเป็นการสวรรคตกะทนัหนั ซึ่งตามธรรมเนียมการบนัทึกศิลาจารึกช่วงรอยตอ่ของการ
สวรรคต จะไม่มีการบนัทึกพระนามของพระมหากษัตริย์ (บญุชู  ภศูรี, 2559: 461) เช่น 
จารึกวดัมจุลนิทอาราม 2 (พ.ศ.2139) ซึง่เป็นช่วงรอยตอ่ระหวา่งรัชกาลพระวรรัตนธรรม
ประโชติฯ กบัพระวรวงษามหาธรรมิกราช และจารึกวดัวิชยัอาราม (พ.ศ.2171 และ พ.ศ.
2172) ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหวา่งรัชกาลพระบณัฑิตยโพธิสารกบัพระยามหาพรหมเทโว
โพธิสตัว์ แสดงให้เห็นวา่รัชกาลพระวรวงษาธรรมิกราช ต้องเร่ิมก่อนที่จะสร้างศิลาจารึก
หลกัที่ 1 ของรัชกาล คือ จารึกจารึกวดัหมื่นน้อย (พ.ศ.2143) ดงันัน้ รัชกาลพระวรรัตน
ธรรมประโชติฯ จะไมเ่ลย พ.ศ.2139 มา   
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 ยังคงอยู่ในต านานพระบาง ต านานพระแก้วมรกต ต านานพระแซกค า และ

ต านานขุนบรม เพราะมีภาษาบาลีก ากับในตอนต้นหลังบทปณามพจน์ และ
ต านานพระแซกค ามีก ากบัอยู่ตอนท้ายเร่ือง ซึง่วรรณกรรมล้านช้างโดยส่วนใหญ่
มักจะไม่ปรากฏช่ือในตอนต้น แต่นิยมเขียนช่ือผู้ ริจนาในตอนท้ายเร่ือง ซึ่งผู้
คดัลอกสามารถน าช่ือออก และใสช่ื่อตวัเองเป็นผู้ ริจนาได้  
  ผลงานของพระอริยวงสา ทัง้ผลงานท่ีปรากฏต้นฉบบัเอกสารใบลานใน 
สปป.ลาว และในภาคอีสานของไทย จะปรากฏช่ือของพระอริยวงสาในตอนต้น
เสมอ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ตารางที่ 1 ช่ือพระอริยวงสาในต านานพระแก้ว ฉบับ สปป.ลาว และฉบับ
ภาคอีสาน 
 

พระแก้ว ฉบับ สปป.ลาว ล าพระแก้ว ฉบับวัดสว่างท่าสี 

นมิตฺวา รตฺตนเตยฺย  อริยวงฺโส นามห  พุทฺธ
...รกฺตสฺสวตฺถ ุนิทาน ฯ กริสฺสามิสฺสถาพลงั ตงั 
สณุาถะ สาธโว ดรูาสบัปริุสะทัง้หลาย อห  อนั
ว่าผู้ ข้า อริยวงฺโส นาม ตนช่ือว่า อริยวงสา 
นมิตฺวา น้อมไหว้แล้ว รตฺตนเตยฺย  ยงัแก้วทัง้ 
3 ด้วยกายทวาร กริสฺส  ก็จักกระท า วตฺถุ นิ
ทานัง ยังอันส าแดงต านานนิทาน พุทฺธอมฺ
มรกตสฺส แห่งอมรกตเจ้า ยถาพล  ตาม
ก าลงัผญาแหง่ตน....  
                   (พระแก้ว, 2465: ผกู 1/1/1 - 4) 

นมามิ นมิตฺวา รตฺณตฺต ย  อริยวงฺโส นมาห  
พุทฺธอมรุกฏสฺส วตฺถุนิทาน  กริสฺสยถาพล  ต  
สุทโว ดรูาสบัปริุสะทัง้หลาย อห  อนัว่าพระ
แก้วผู้ ข้า อริยวํโส นาม ช่ือว่าอริยวงสา 
นมิตฺวา น้อมไหว้แล้ว รตนตฺตย  ยังแก้วทัง้
สามด้วยกายทวารแลวจีทวาร มโน กริสฺส ก็
จักกระท า วตฺถุนิทาน  ยังวัตถุต านานแห่ง
พระแก้วอมรกตเจ้า ยถาพล  โดยดังค า
แลผญาแหง่ตน...” 
       (ล าพระแก้ว, ม.ป.ป.: ผกู 1/1/1 - 2)3 

                                                           
3 ในการอ้างองิเอกสารใบลานจากหอสมดุดจิิทลัเอกสารใบลานลาวนัน้ จะอ้างองิแบบ 
(ช่ือเอกสาร, ศกัราชที่จาร: ล าดบัผกู (ถ้ามี)/หน้าลาน/บรรทดั)   สว่นเอกสารใบลานใน
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ตารางที่ 2  ช่ือพระอริยวงสาในต านานพระบาง ฉบับสปป.ลาว และฉบับ
ภาคอีสาน 
 

นิทานพระบางเจ้า สปป.ลาว หนังสือล าพระบาง ฉบบัวดัสว่างท่าสี 
นโม ตสฺสตฺถุ ฯ นโม พุทฺธาย นาถ  สมฺพุทฺธ  
ปวร  ส ทฺธมฺมค ณุตฺตม  อ ริยว งฺ โสนามห  
อภิวนฺทยิรจิสฺสามิยถาพล  สมาสโต โภ สาธโว 
ดูราสับปุริสทัง้หลาย อห  อันว่าผู้ ข้า อริยวงฺ
โสนาม ช่ืออริยวงสา.....รจิสฺสามิ ก็จกัริจนา
บดันี ้นิทาน  ยงันิทาน พทฺุธรูปสฺส แหง่พทุธรูป
เจ้า อฆภาวคนามกสฺส อันมีช่ือว่าพระบาง 
เจ้า ยถาพล  ตามก าลงัแหง่ผู้ ข้า สมาสโต ด้วย
อันสามารถบ่กว้างบ่กบสมบทบาลีพระพุทธิ
เจ้า  
        (นิทานพระบางเจ้า, ม.ป.ป.: 1/1-3/2) 

นโมพุทฺธสฺส นาร  สมฺพท  ปวริสฺสทมฺมา 
คณุตฺตม  อริยวงฺโส นามห  อภิวนฺทิยรจิสฺสย
จา  พล  สมาส โต  โภ  สาธ โว  ดู ร าสับ 
ปุริสะทัง้หลาย อห  อันว่าพระแก้วผู้ ข้า  
อริยว โส นาม ช่ือว่าอริยวงสา...จินฺสมิ ก็
จักริจนาแปง นิทาน  ยังนิทาน พุทฺธรูปสฺส 
แห่งพุทธรูปเจ้า อฏภนามกสฺส องค์ช่ือว่า
พระบาง ยถาพล  ตามก าลงัแหง่ผู้ ข้า สมสโต 
มัด อันสามารถบ่กว้างบ่แคบพอสมบาลี
พระพทุธเจ้า 
 (หนงัสือล าพระบาง, ม.ป.ป.: ผกู1/1/1-2) 

 
 
 
 
 
 

                                                           

ภาคอีสาน จะใช้การอ้างอิงแบบ (ช่ือเอกสาร, ศกัราชที่จาร: ล าดบัผกู (ถ้ามี)/ลาน/หน้า
ลาน/บรรทดั) 
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 ตารางที่ 3 ช่ือพระอริยวงสาในต านานพระแซกค า ฉบับสปป.ลาว และ

ฉบับภาคอีสาน 
 

พืน้พระแซกค า ฉบบั สปป.ลาว หนังสือพระแซกค า ฉบบัวดัสว่างท่าสี 
นมิตฺวา สมฺพุทฺธสงฺฆญฺจ อุตฺตมอริยสวงฺโส 
นามาห  สุจเกสุจิพุทฺธสฺส วตฺถุ นิทาน รวิสฺส  
ยถพล  สมาสกฺเกต  สุณาถ สาธุก  ดูราสับ 
ปริุสทัง้หลาย อห อนัวา่ผู้ ข้า อาริยวงโฺส นา 
ตนช่ือว่า อริยวงสา นมิตฺวา น้อมไหว้แล้ว 
สมฺพุทฺธ  จ ยังพระพุทธเจ้าองค์ตรัสรู้ธรรม
ทัง้มวล ... ภาสิสฺสามิ ก็จกักล่าว วตฺถนิุทาน  
ยังวัตถุอันจายังต านานนิทาน สุวณฺณสุจิ
พทฺุธสฺส แหง่พระแซค่ า 
   (พืน้พระแซกค า, ม.ป.ป.: ผกู 1/1/1 - 4) 

นโมสิตฺวาน สมฺพุทฺธสญาญฺจตฺตม  อริยวงฺโส 
นมาห   สุวณฺณสิจีพุทสวตฺถุนิทาน   รีวิสฺส ย   
ธาจาพหาล  สมาสโต ต  สุณาถ สาธุก  ดรูาสบั
ปริุสะทัง้หลาย อห  อนัวา่ผู้ ข้า อริยวงฺโสนาม 
ตนช่ือว่า อริยวงสา นมสฺสิตฺวา นบัน้อมไหว้
นบด้วยอนัคมรพ สมฺพุทฺธ  จายงัพระพุทธเจ้า
ตนตรัสรู้ธรรมทัง้มวล...อาสิสฺสมิ ก็จักกล่าว 
วตฺถุนิทาน  ยังวัตถุอันจายังต านานนิทาน 
สวุณฺณสจุิพทฺุธสฺส แหง่พระแซกค า 
 (หนงัสือพระแซกค า, ม.ป.ป.: ผกู1/1/1 - 2) 

 

 ความเคร่งครัดของผู้คดัลอกท่ียงัคงช่ือผู้แต่งไว้ไม่ได้อยู่เฉพาะตอนต้น
เร่ืองเท่านัน้ แตค่วามเคร่งครัดนีอ้ยู่ในเนือ้หาด้วย ดงัท่ีสิลา  วีรวงส์ (1996: 103-
104) กล่าวว่า “พระแซกค านี้ พระอริยวงสา แต่งมาส้ินสดุเพียงเวลาพระแซกค า
และพระแก้วได้มาอยู่เวียงจันทน์ พร้อมกบัพระไชยเชษฐาธิราชย้ายเมืองหลวง
จากหลวงพระบางมาตัง้เวียงจันทน์ ภายหลงัมีภิกษุรูปหน่ึงชื่อ จันทคนัโธ ได้
แต่งเพ่ิมในรูปแบบพงศาวดาร จนถึงครั้งพระยาสุโพครองเมืองแทนเจ้าบุญสาร 
ซ่ึงเป็นการผิดพลาดคาดคะเนเอาเป็นส่วนมาก...”  ดงันัน้ พระแซกค าส านวนพระ
อริยวงสาจบในตอนกล่าวถึงเหตกุารณ์ท่ีพระแซกค าประดิษฐานท่ีเวียงจนัทน์ ใน
ตอนท้ายพระอริยวงสาได้กล่าวถึงความปรารถนาของตน คือ อธิษฐานขอให้ได้
เป็นพระพทุธเจ้าในอนาคต และขอให้ได้รับลทัธพยากรณ์จากพระศรีอริยเมตไตย
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พุทธเจ้าด้วย ซึ่งจากการเปรียบเทียบพืน้พระแซกค าฉบบั สปป.ลาว และฉบบั
ภาคอีสาน ปรากฏว่ามีข้อความคล้ายคลึงกัน แสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นเร่ือง
สว่นตวัของผู้แตง่ แตแ่ทรกอยู่ในเนือ้หา ผู้จารก็ไมต่ดัออก ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบอวสานพจน์ของพระอริยวงสาในพืน้พระแซกค า  
 

พืน้พระแซกค า ฉบบัสปป.ลาว หนังสือพระแซกค า ฉบบัวดัสว่างท่าสี 
อห  อนัวา่ผู้ ข้า ตนช่ืออริยวงสา พทฺุโธ เวยฺย  
ขอให้ได้เลียงลดัตรัสผญาสพัพญัญุตญาณ
การเป็นพระองค์หนึ่ง อนาคเต ในกาละอนั
จักมาภายหน้า อย่าคลาดอย่าคลา อิมินา
พุทฺธนิทานากตผเลน ด้วยผละอานิสงสะ
อันผู้ ข้าได้กระท าแปงยังนิทานพระแซ่ค า
เจ้านีเ้ทอญ ประการหนึ่ง อห  อันว่าผู้ ข้า 
ลเภยฺย ขอให้ได้ ลทฺธพยากรณ  ยังลัทธ
พยากรณ์ สนฺติเก ในส านกั อริยเมตฺเตยฺโย 
แห่งพระเจ้าองค์ช่ือว่าอริยเมตไตย นิส ย  
บ่สลัง้ สงกาเทอญ ตติยนิทาน  อนัว่ากริยา
อันกล่าวยังวัตถุต านานทาน สุวณฺณสุจิ
พุทฺธสฺส แห่งพระแช่ค าเจ้า อาคตสฺส อัน
มาแล้วก็ยัง้อยู่ สีสตนาคานหุตฺนคเร ใน
เมืองสีสตนาคนหุตอุตตมราชธานีศรีล้าน
ช้าง สมต  ก็บรบวรณ์ควรแล้ว อิต ิมกัวา่ อิมิ 
นา วุตฺตกาเรน ด้วยประการดงักล่าวมานี ้
แล    (พืน้พระแซกค า, ม.ป.ป.: 15/3-16/4) 

อห  อันว่าผู้ ข้าตนช่ืออริยวงสา  พุทฺโธภาว  
ข อ ใ ห้ ไ ด้ เ ถิ ง เ ลี ย ง ลั ด ต รั สป ร า ( หญา )
สพัพญัญตุญาณอนัเป็นพระหนึง่ อนาคเต ใน
กาละอนัจกัมาภายหน้าอย่าคลาดอย่าคลา อิ
มินา พทฺุธนิทานกตาผเลน ด้วยผละอานิสงสา
อนัผู้ ข้าได้กระท าแปงยงันิทานพระแซกค าเจ้า
นีเ้ทอญ ประการหนึ่ง อห  อันว่าผู้ ข้า ลเภยฺย  
ขอให้ได้ ลทพฺรยากอร พลพ  ยงัลทัธพยากรณ์ 
สนฺติเก ในส านัก อริยเมตฺเตตยสฺส แห่งอริย
เมตไตย นิส สย  บ่สลัง้สงกาเทอญ ตติยนิทาน  
อันว่ากริยาอันกล่าวยังวัตถุต านานนิทาน 
สุ ว ณฺณสุจิพุท สฺส  แห่ งพระแซกค า เ จ้ า 
อาคตสฺส อันมาแล้วตัง้อยู่ สีสตฺตนาคนหุตฺ
ตนคเร ในเมืองศรีสตนาคนหุตอุตมราชธานี
ศรีล้านช้าง สมต  ก็บรบูรณ์แล้ว อิติ มักว่า 
วตฺุตปกาเรน ด้วยประการดงักล่าวมานีแ้ล  
 

(หนังสือพระแซกค า, ม.ป.ป.: ผูก 2/15/1/2 - 
15/2/3) 
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 เหตผุลหนึ่งท่ีช่ือพระอริยวงสายงัปรากฏอยู่ในตอนท้ายส านวนต านาน

พระแซกค า อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เป็นท้ายเร่ืองจริงๆ เพราะเม่ือพระจันท
คนัโธแต่งเพิ่มเติมนัน้ ไม่ได้น าช่ือและการตัง้ความปรารถนาของพระอริยวงสา
ออก แตไ่ด้เขียนเนือ้หาต่อจากบทอวสานพจน์ของพระอริยวงสา ท าให้ผู้คดัลอก
ตอ่มาเคร่งครัดกบัการคดัลอกมาทัง้หมด ท าให้ช่ือพระอริยวงสาติดมาด้วย  
  ส่วนต านานพระบาง พระแก้วมรกต และต านานขุนบรม พระอริยวงสา
น่าจะตัง้ความปรารถนาด้วย แต่ไม่มีนักปราชญ์มาแต่งเพิ่มเติมเหมือนกรณี
ต านานพระแซกค า บทอวสานพจน์ในต านานพระแก้วมรกต ต านานพระบาง 
และขนุบรม ของพระอริยวงสาจึงน่าจะถกูตดัออกไป โดยมีบทอวสานพจน์ของผู้
ริจนาหรือผู้คดัลอกเข้ามาแทน ท่ีเห็นได้ชดัเจนคือ บทอวสานพจน์ในต านานพระ
แก้วมรกตบางฉบบัยงัปรากฏช่ือพระอริยวงสา และบางฉบบัผู้จารได้ตดัช่ือพระ
อริยวงสาออก ดงัตารางการเปรียบเทียบในหน้าถดัไป  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

14 

  
 
 

พระแก้ว ฉบับ สปป.ลาว ล าพระแก้ว ฉบับวัดสว่างท่าสี 

ปน ด้วยมีแท้ ปสฺเสน ทกตจนฺทพทฺุธรุโป อนั
ว่าพุทธรูปเจ้าอันแล้วด้วยแก่นจันทน์แดง 
อันพญาปัสเสนทิ์หากสร้างนัน้ อาคมิสฺสติ 
ก็ยงัจกัมา อิมสฺม ึสีสตฺตนาคามหานคเร ใน
เมืองจนัทบุรีศรีสตนาคอันนี ้ยทา ในกาละ
ยามใด อิท  สีสตฺตนาคานหตฺุตมหานคร  อนั
ว่าเมืองจันทบุรีศรีสัตนาคนหุตอุตตมรา
ชธานีอนันี ้อติวิโรจติ ก็รุ่งเรืองเป็นอนัล า้ยิ่ง 
ภูมิปาโลปิ แม่นเจ้าแผ่นดิน อคฺคราชาเป็น
พญาอนัล า้ยิ่ง สพฺพราชูหิ  กว่าท้าวพระยา
ทัง้หลายมวล สพฺพนคเรส ุในเมืองทัง้หลาย 
ทิสฺสติ ก็ผากฎ ตทา ในกาละยามนัน้แล หิ 
ด้วยมีแท้ พุทฺธนิทาน   อนัว่านิทานอนันี ้โย 
ปุคฺค โล  อันว่าบุคคละทั ง้หลายฝูง ใด 
อภิปสนฺนา อันเล่ือมใสยิ่งนัก รตฺตนเตยฺย  
ในแก้วทัง้ 3 ลิกิขติ วา เขียนด้วยตนก็ดี 
ลกฺขเปติ วา จ้างท่านผู้ อ่ืนเขียนให้ก็ดี เท
เสนฺติ วา ก็เทศนาให้ท่านฟังก็ดี สุณนฺติ วา 
ฟังด้วยตนก็ดี สทายสทฺธหนฺติ วา ได้เช่ือใส
ก็ดี อิม  พทฺุธนิทาน  ยงัพทุธนิทานอนันี ้
(พระแก้ว, 2465: ผกู 2/49/1 - 50/3) 

ปน ด้วยแท้ ปสฺเสนคตจนฺทพุทฺธรูโป อันว่า
พุทธรูปเจ้าอันแล้วด้วยแก่นจันทน์แดง อัน
พญาปัสเสนทิ์หากสร้าง อาคมิสฺสติ ก็จักมา 
อิมสฺมึ สีสตนาคนหุตฺตมหานคเร ในเมือง
จนัทบุรีศรีสตนาคอนันี ้ยทา ในกาลใด อิท  สี
สตนาคนหตฺุตมหานคร  อนัว่าเมืองจนัทบุรีศรี
สตนาคนหุตอุตมราชธานี อติวิโรจติ ก็จัก
รุ่งเรืองเป็นอันยิ่งนักแล ภูมิปาโล อันว่าเจ้า
แผ่นดิน อคฺคราชา อันเป็นพญาตนล า้ยิ่ง 
สพฺพราชหิ กว่าท้าวพญาทัง้มวล สพฺพนคเรสุ 
ในเมืองทัง้หลายทัง้มวล ทิสฺสนฺติ ก็ผากฎ 
ตทา ในกาละยามนัน้แล หิ  ด้วยแท้ อิท 
พุทฺธานิทาน  อันว่าพุทธนิทานอันนี ้เม มยา 
อันผู้ ข้า อริวงฺสเถรนาม ตนอันมีช่ือว่า
อริยวงฺสาเถร ปเถนฺเตน อันปรารถนาเอา 
สพฺพญุต  ยงัประญาสพัพัญญุตญาณ ริวิต  ก็
หากริจนาแต้มเขียน โลกหิตตฺถาย เพ่ือเป็น
ประโยชนะแลเป็นคณุแก่โลกแล ต  ปน พทฺุธนิ
ท าน  ส่ ว นดั ง อั น ว่ า พุ ท ธ นิ ท านอั น นั ้น 
สพฺพญุตฺตญาณปจฺจโย โหตุ ก็จงเป็นปัจจัย
แก่ประญาสัพพัญญุตญาณ มยฺห  แห่งข้า 
อนาคเต ในกาละอนัจกัภายหน้านัน้เทอญ 
(ล าพระแก้ว, 2423: ผกู 2/16/1/4 - 17/1/1) 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบอวสานพจน์ในต านานพระแก้ว ฉบับสปป.ลาว 
และฉบับภาคอีสาน 
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 จากข้อความในตารางท่ี 5 ท าให้เห็นว่าบทอวสานพจน์ หรือบทท้ายของ

ต านานพระแก้วมรกตฉบบัภาคอีสานของไทยมีช่ือพระอริยวงสาปรากฏอยู่ และ
ได้ตัง้ความปรารถนาโดยให้ต านานพระแก้วมรกตเป็นปัจจยัแก่พระนิพพานของ
ตน ส่วนฉบบัท่ีปรากฏใน สปป.ลาว ได้ตดัช่ือพระอริยวงสาออก และเพิ่มเติม
ข้อความอ่ืนๆ แทน ซึ่งพระอริยวงสาน่าจะตัง้ความปรารถนาของตนในทกุเร่ืองท่ี
แต่ง แต่การคดัลอกต่อมาได้ตัดช่ือของพระอริยวงสาออกและน าข้อความอ่ืน
เขียนแทนความปรารถนาของพระอริยวงสา ดงันัน้ ช่ือของพระอริยวงสาจึงมกัจะ
ปรากฏในตอนต้นของต านาน สว่นในตอนท้ายมกัจะหายไป  
  
ผลงาน 
  1. ผลงาน  
  นกัวิชาการลาวทัง้สอง คือ สิลา วีรวงส์ (1996: 103 -104)  และบแ่สงค า 
วงดาลา (1987: 188) กลา่ววา่ พระอริยวงสา ได้แตง่วรรณกรรมอยา่งน้อย 5 เร่ือง
ด้วยกนั คือ ต านานพระแก้วมรกต ต านานพระแซกค า ต านานพระบาง ต านาน
พระแก่นจันทน์แดง และต านานขุนบูรมราชาธิราช ฉบบัท่ี 2 ซึ่งแต่ละต านาน
สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

   1.1 ต านานพระบาง 
  พระอริยวงสาได้จดัแบ่งผลงานเป็น 2 ตอน คือ บุพนิทานกถา 
และอปรนิทาน บพุนิทานหรือปฐมนิทาน กล่าวถึง พระจลุนาคเสนสร้างพระบาง
เม่ือ พ.ศ.236 จากนัน้กล่าวถึงเหตกุารณ์ท่ีพระบางประดิษฐานท่ีเมืองอินทปัตถ
นคร ส่วนอปรนิทานกล่าวถึงเหตกุารณ์ในล้านช้างจาก พ.ศ.1869 ในรัชกาลของ
พระยาค าผงเป็นต้นมา และสิน้สดุท่ีรัชกาลของพระวิชลุราช 
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   ต านานพระบางนี ้สุเนด โพทิสาน (2006: 61 - 62) อธิบายว่า 
ต านานพระบางถูกเขียนขึน้ในรัชกาลพระวิชุลราช โดยพระมหาเทพหลวงและ
พระมหามงคลสิทธิเป็นผู้แตง่ แตจ่ากเอกสารใบลานต านานพระบาง ในตอนต้น
มีช่ือของพระอริยวงสาปรากฏชดัเจนทกุฉบบั  จงึคอ่นข้างท่ีจะชดัเจนว่าผู้แตง่คือ 
พระอริยวงสา โดยอาจจะแตง่ในปลายรัชกาลพระวิชลุราช ทัง้นีเ้พราะว่าต านาน
พระบางได้กล่าวถึงการสร้างวัดวิชุล ของพระวิชุลราชแล้วอญัเชิญพระบางมา
ประดษิฐานท่ีวดัวิชลุ จากนัน้กลา่วถึงพระวิชลุราชสวรรคตแล้วจบเร่ืองพระบาง  
 

   1.2 ต านานพระแก้วมรกต 
  พระอริยวงสาได้จดัแบง่ผลงานเป็น 3 ตอน คือ ปฐมนิทานกถา 
ทตุิยนิทานกถา และตติยนิทานกถา ปฐมนิทานเร่ิมตัง้แต่การริเร่ิมสร้างพระแก้ว
มรกตจนกระทัง่พระแก้วมรกตประดิษฐานท่ีเมืองปาฏลีบุตร ทตุิยนิทานเร่ิมจาก
เกิดสงครามในรัชกาลพระสิริธรรมกิตติราช เมืองปาฏลีบตุร จงึน าพระแก้วมรกต
มาประดิษฐานท่ีลงักาทวีป จนกระทัง่พระเจ้าอนิรุทธแห่งเมืองพุกามส่งพระสีล
ขนัธ์ไปเมืองลงักา และกล่าวถึงการเดินทางของพระแก้วมรกตมาประดิษฐานท่ี
เมืองอินทปัตถนคร อยธุยา ก าแพงเพชร เชียงราย และเชียงใหม ่ตามล าดบั ตติย
นิทานกถา กล่าวถึงรัชกาลพระโพธิสาลราช ครองราชย์เม่ือพระชนมายุ 15 
พรรษา เล่ือมใสในพุทธศาสนาและท าลายหอผี จนกระทัง่พระแซกค าได้เสด็จ
จากล้านนามาประดิษฐานท่ีล้านช้างเอง เป็นเหตุให้ล้านนาต้องเช่ือมสัมพันธ์
โดยการถวายพระนางเทวีหอสูงมาเป็นพระอัครมเหสีและให้ประสูติพระไชย
เชษฐาธิราชกมุาร เม่ือพระไชยเชษฐาธิราชมีพระชนมายไุด้ 12 พรรษาได้เสด็จไป
ครองเมืองล้านนา จนกระทัง่พระราชบิดาสวรรคตจงึเสดจ็กลบัล้านช้าง เม่ือเสด็จ
กลับล้านช้างได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานท่ีล้านช้างด้วย ใน
ตอนท้ายกล่าวถึงพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุหลวงท่ี
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 เวียงจนัทน์ และกลา่วถึงพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยกทพัไปท่ีเมืองลามลกัษณ์และ

สิน้พระชนม์ท่ีนั่น  โดยก่อนสิน้พระชนม์นัน้พระองค์ได้ร าลึกถึงพระแก้วมรกต 
พระแซกค า และพระธาตหุลวง แล้วจงึได้เสดจ็สูส่วรรคเทวโลก 
    พระอริยวงสาน่าจะแตง่มาสิน้สุดท่ีรัชกาลพระไชยเชษฐาธิราช 
หลงัจากเหตุการณ์พระไชยเชษฐาธิราชสวรรคตไม่มีการกล่าวถึงรัชกาลต่อมา 
แตก่ล่าวในลกัษณะพยากรณ์ว่า เม่ือศาสนาล่วงมาได้ 2182 ปี พระพทุธรูปทัง้ 3 
องค์ คือ พระแก้ว พระบาง และพระแซกค า ได้ประดิษฐานท่ีเมืองเวียงจนัทน์ ท า
ให้เมืองเวียงจันทน์เจริญรุ่งเรือง และเม่ือพระแก่นจันทน์แดงมาประดิษฐานท่ี
เมืองล้านช้างเพิ่มขึน้อีก จะท าให้เมืองเวียงจันทน์เจริญรุ่งเรืองทวีมากยิ่งขึน้ 
จากนัน้กล่าวถึงอานิสงส์ของการบูชาพระแก้วมรกตและพระแซกค า สุดท้าย
กลา่วจบตติยนิทาน  
 

   1.3 ต านานพระแซกค า 
  พระอริยวงสาได้จดัแบง่ผลงานเป็น 3 ตอน คือ ปฐมนิทานกถา 
ทุติยนิทานกถา และตติยนิทานกถา ปฐมนิทานกล่าวถึงเม่ือศาสนาล่วงไปได้ 
700 ปี กษัตริย์ลงักาปรารถนาเห็นพระพุทธเจ้า จึงสร้างพระแซกค าประดิษฐาน
ในมหาธาตท่ีุเมืองลงักา จากนัน้พระอรหนัตเถระจงึตัง้ช่ือให้พระพทุธรูปนัน้ 2 ช่ือ 
คือ พระสิหิงค์ และพระแซกค า ทุติยนิทานกล่าวถึงเหตกุารณ์ท่ีกษัตริย์สุโขทัย 
อยุธยา ปรารถนาพระแซกค า และกล่าวถึงเหตกุารณ์พระแซกค าประดิษฐานท่ี
เมืองวิเทหนคร อยธุยา ก าแพงเพชร และประดิษฐานเมืองเชียงใหม่ ตติยนิทาน
กล่าวถึงพระพุทธสิหิงค์เสด็จเมืองล้านช้างในรัชสมัยพระโพธิสาลราชมาถึง
เหตกุารณ์ในรัชกาลพระไชยเชษฐาธิราช ได้อญัเชิญพระแซกค า และพระแก้ว
มรกต มาประดิษฐานท่ีเวียงจันทน์ โดยประดิษฐานพระแซกค าและพระแก้ว
มรกตอยู่ปราสาทภายในบริเวณพระราชวงั พร้อมถวายข้าโอกาสคอยอุปัฏฐาก
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พระพุทธรูปทัง้ 2 ในขณะนัน้พุทธศาสนาล่วงไป 2108 วัสสา ซึ่งพระอริยวงสา
นา่จะแตง่มาถึง พ.ศ.2108 และกลา่วจบเร่ือง ภายหลงัมีพระภิกษุรูปหนึง่ช่ือจนัท
คนัโธได้แตง่เพิ่มในรูปแบบพงศาวดาร (ສິ ລາ  ວີ ຣະວົງ, 1996: 103 - 104)   
 

   1.4 ขุนบรม  
   พระอริยวงสาได้จดัแบง่ผลงานเป็น 3 ตอน คือ ปฐมนิทานกถา 
ทุติยนิทานกถา และตติยนิทานกถา ปฐมนิทานได้กล่าวถึงประวัติของจันท
พาณิชย์ตัง้แตเ่ร่ิมแรก จนกระทัง่จนัทพาณิชย์สวรรคต และวงศ์ของจนัทพาณิชย์
ก็กระจดักระจายไปในท่ีตา่งๆ ทตุยินิทานพระอริยวงสาได้น านิทานขนุบรมตัง้แต่
แถนให้ขนุบรมลงมาสร้างเมืองนาน้อยอ้อยหนจูนกระทัง่ขนุบรมสง่ลกูชายทัง้เจ็ด
ไปครองเมืองต่างๆ โดยขนุลอมาครองเมืองหลวงพระบาง จากนัน้สืบสนัตติวงศ์
เร่ือยมา เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าพระอริยวงสาไม่กล่าวจบทุติยนิทาน แตก่ล่าวบนัทึก
เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ จนกระทัง่ถึงพระวรรัตนธรรมประโชติฯ สวรรคตใน 
พ.ศ.2139 จากนัน้จึงกล่าวจบตติยนิทาน ดงัข้อความต่อไปนี ้“...ตติยนิทาน
กถา อนัว่ากริยาอนัจายงันิทานอนัถ้วน ๓ ปรัมปราอนัสืบ ๆ กนัมาแหงราชวงศา
ท้าวพญามหากษัตริย์ทัง้หลายหมายมีขุนผีฟ้าเป็นเค้า ตราบต่อเท้าพระรัตนวล
พระรัสสาธิราช ( ) เพือ่ให้นกัปราชญ์เจ้าทัง้หลายฟังหญิง
ชายทุกหมู่ ฝงูเจ้าเขามาสู่กองฟังธรรม จงพร้อมกนัจ าน าจ่ือไว้ในมโนทวาร ยงั
นิทานอนัถ้วน 3 นิฏฺฐิต  ก็เสด็จ บรบวรณ์ควรแล้วเท่านี้ก่อนแล...” (ล าพืน้ขุน
บูรม, 2443: ผูก 3/18/2/3 -19/1/1) แสดงว่าพระอริยวงสาจัดแบ่งเนือ้หาเป็น 3 
สว่น ทตุยิกถาอาจจะมีเนือ้หาจบก่อนท่ีจะกลา่วถึงประวตัิของเจ้าฟ้างุ้มนัน่เอง 
 ต านานขนุบรมนี ้มหาสิลา  วีรวงส์ (2505: ข-ค) กล่าวว่า พระอริยวงสา
แต่งขุนบรมฉบับท่ี 2 ซึ่งน่าจะแต่งขึน้ในสมัยของพระยาแสนสุรินทร์เป็นเจ้า
แผ่นดินในนครเวียงจนัทน์ แตมี่ข้อความสิน้สดุลงในสมยัของพระยาแสนสริุนทร์
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 เป็นเจ้าแผ่นดินนัน้เอง ดงัมีกล่าวอยู่ในตอนท้ายของหนงัสือผูกว่า “ทัง้หลายจ่ึง

ให้พระยาแสนฮักษาเมืองไว้ปีหน่ึง พระยาแสนจะเป็นเจ้าแผ่นดิน พระยาจัน
คดัค้าน พระยาแสนจ่ิงฆ่าพระยาจันเสียลวดเป็นเจ้าแผ่นดินหัน้แล หนงัสือขุน
บรมราชาธิราชเจ้าผู้มีบุญหากได้แต้มได้เขียนไว้สืบ ๆ มาหลายชาติหลายเซ่น 
ตัง้แต่นี้เมือหน้านกัปราชญ์เจ้าทัง้หลาย ผูใ้ดมกัใคร่ตื่มใคร่แถมสืบต่อแต่นี้ไปให้
กวา้งให้ขวาง ก็จ่งใหตื้่มให้แปงตามแต่หูฮู้ตาเห็นนัน้เทอญ แผ่นดินนี้บ่มีต านาน 
ให้แปงสืบต่อไปเทอญ” ข้อความในประโยคสุดท้ายท่ีว่า “แผ่นดินนี้บ่มีต านาน 
ให้แปงสืบต่อไปเทอญ” นี้แสดงว่าแม่นสมัยของพระยาแสนสุรินทร์นัน้เอง แต่
พระอริยวงัโส ผู้แต่งต านานไม่กล้าที่จะกล่าวถึงเป็นไปของบ้านเมืองในสมัยนัน้
ได้ เพราะยงัเป็นปัจจุบนัอยู่ ทัง้กลวัจะเป็นการผิดพระราชอาชญาด้วย จึงได้
กล่าวไว้อย่างนัน้” จากข้อความท่ีมหาสิลา  วีระวงศ์กล่าวไว้นัน้ สอดคล้องกับ
ข้อความท่ีพบในเอกสารใบลานเร่ืองนิทานขนุบรมท่ีกล่าวในลกัษณะเดียวกันกับ
ข้อความท่ีมหาสิลา  วีรวงส์ กลา่วไว้ในตอนต้น ดงันี ้ 

หนังสือขุนบรมราชาธิราชเจ้าผู้มีบุญหาได้แต้มเขียนไว้สืบๆ มา
หลายชาติหลายเซ่นแล ตัง้แต่นี้เมือหน้าก็หากฮู้แจ้งนกัปราชญ์เจ้า
ทัง้หลายผู้ใดมกัใคร่แถมสืบต่อแต่นี้ไปให้กว้างให้ขวางก็จ่ิงให้ตื่มให้
แปงตามแต่หูฮู้ตาเห็นนัน้เทอญฯ แผ่นดินนี้บ่มีต านานให้แปงสืบ
ต่อไปเทอญ  

(นิทานขนุบรูม, 2454: ผกู 5/36/2-4) 
  

แม้จะพบว่ามีข้อความในตอนท้ายนิทานขุนบรมมีเนือ้หาคล้ายกับ
ข้อความท่ีมหาสิลา  วีรวงส์กล่าวถึง แต่ข้อความในตอนต้นของผูกท่ี 1 ซึ่งหาก
เป็นงานของพระอริยวงสา จะไมล่ะเลยท่ีจะกล่าวถึงช่ือของตนเองหลงับทปณาม
พจน์ แตข่นุบรมฉบบัดงักล่าวนีไ้มไ่ด้กลา่วถึงช่ือของพระอริยวงสาเลย ดงัตอ่ไปนี ้ 
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“นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพทฺุธสฺส นโม อนัว่ากริยาอนั
น้อมไหว้ เม แห่งผู้ข้า อตฺถุ ก็จงมี ตสฺส พทฺุธสฺส แห่งพระพทุธเจ้า
ตนนัน้ ภควโต ตนมีธาเนาเลาตนอนังามหาบคุคละผู้จกัเปรียบเทียม
บ่ได้ อรหโต ตนไกลแต่ราคาทิกิเลส สมาสมฺพุทฺธสฺส ตนตรัสรู้ยัง
ธรรมทัง้มวลด้วยดีด้วยตนแล อห  อนัว่าข้า ผู้ นมสิตฺวา ไหว้แล้ว 
พทฺุธ  ธมฺม  สงฺฆ ยงัพระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า แลพระสงัฆเจ้าด้วย
คาถา ว่า สี สี อญฺชรี ปณฺณ เมไตฺยรตฺตนาคุณฺณนโมพทฺุธายโลโก 
ปครนสมฺพทฺุธ  ดงันี”้  

     (นิทานขนุบรูม, 2454: ผกู 1/1-4) 
  

เม่ือย้อนกลบัมาดเูหตกุารณ์ท่ีพระยาสริุนทร์ขึน้ครองราชย์ ขนุบรมฉบบั
ของพระอริยวงสาบรรยายเหตุการณ์ช่วงนีค้่อนข้างละเอียด กล่าวคือ หลงัจาก
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชหายสาบสญู พระยาแสนสริุนทร์ข่วงฟ้า และพระยาจนัท
สีหราช ตา่งต้องการเลีย้งดพูระหน่อเมืองจึงเกิดวิวาทและจะใช้ก าลงัเข้าสู้ รบกัน 
พระสงฆ์ได้ห้ามไว้เหตกุารณ์จึงสงบลงถึง 3 เดือน ในครัง้ท่ี 2 พระสงฆ์ไมส่ามารถ
ห้ามไว้ทนั ปรากฏว่าพระยาจันทสีหราชเสียชีวิต  เสนาอามาตย์จึงราชาภิเษก 
พระยาแสนเป็นเจ้าแผ่นดิน ซึ่งการกล่าวถึงพระยาแสนสริุนทร์ของพระอริยวงสา
ไม่มีการกล่าวเชิงลบเลย และค่อนข้างท่ีจะอธิบายชีวประวตัิอย่างละเอียดกว่า
ทุกรัชกาล ซึ่งเป็นไปได้ว่าพระยาแสนสุรินทร์เป็นขุนนางผู้ ใหญ่รับราชการใน
อาณาจกัรล้านช้างมาแต่รัชสมยัพระโพธิสาลราช และอาจจะเป็นท่ีคุ้นเคยรู้จัก
ของราษฎรและพระสงฆ์เป็นอย่างดี ดังนัน้ การท่ีต านานขุนบรมกล่าวว่า 
“แผ่นดินนีไ้ม่มีต านาน” จึงแย้งกบัข้อความท่ีปรากฏในต านานขุนบรมท่ีปรากฏ
ช่ือของพระอริยวงสาอย่างชดัเจน ซึ่งงานเขียนดงักล่าวอาจไม่ใช่ผลงานของพระ 
อริยวงสาก็เป็นได้ 
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    ต านานทัง้ 4 ต านานนีห้ากเรียงล าดบัการแต่ง พืน้พระบางน่าจะแต่ง

ก่อน ทัง้นีเ้พราะเหตกุารณ์เร่ิมสมยัเจ้าฟ้างุ้มมาจบลงท่ีสมยัพระวิชลุราช ต านาน
ท่ีพระอริยวงสาแต่งล าดบัถัดมา คือ ต านานพระแซกค า ทัง้นีเ้พราะเหตุการณ์
เร่ิมจากสมัยท่ีพระแซกค าเข้ามาล้านช้างในรัชสมัยพระโพธิสาลราชและ
เหตกุารณ์จบท่ีพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาตัง้ท่ี
เวียงจนัทน์ จากนัน้พระอริยวงสาแต่งต านานพระแก้วมรกต กล่าวถึงเหตุการณ์
พระแก้วมรกตเข้าสูล้่านช้างและสิน้สดุเหตกุารณ์ตอนกล่าวถึงเหตกุารณ์พระไชย
เชษฐาธิราชไปรบเมืององกาน ผลงานล าดบัสุดท้าย คือ เป็นขนุบรม เหตกุารณ์
เร่ิมตัง้แตเ่จ้าฟ้างุ้มจนกระทัง่ถึงพระวรรัตนธรรมประโชตฯิ สวรรคต  
  เป็นท่ีน่าสังเกตอีกประการหนึ่งว่า ไม่พบต้นฉบบัพระแก่นจันทน์แดง 
ดงัท่ีนกัวิชาการลาวกล่าวว่า พระอริยวงสา แตง่วรรณกรรมอย่างน้อย 5 เร่ือง คือ 
นิทานพระแก้ว นิทานพระบาง นิทานพระแซกค า นิทานพระแก่นจนัทน์ และขุน
บรมฉบบัท่ี 2 (ສິ ລາ  ວີ ຣະວົງ, 1996: 103-104; ບ ໍ່ ແສງຄ າ  ວົງດາລາ ແລະຄະນະ, 
1987: 188)  ซึ่งความจริงพระอริยวงสารับรู้ถึงการมีอยู่ของพระแก่นจนัทน์แดง 
เพราะมีการกล่าวถึงพระแก่นจันทน์แดงในต านานพระแก้วมรกต โดยกล่าวว่า
พระพทุธรูป 4 องค์ คือ พระแก่นจนัทน์แดง พระบาง พระแก้วมรกต และพระแซก
ค า ประดษิฐานอยูเ่มืองใด เมืองนัน้จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งนกั ดงัข้อความตอ่ไปนี ้ 
 

จตฺตาโร พุทฺธรูปา อันว่าพระพุทธรูปเจ้าทั้งหลาย 4 องค์ ปสฺเส
นกตจนฺทนพุทฺธรูโป จ ชื่อว่าพระแก่นจันทน์แดงเจ้าอนัพระยาปัส
เสนหากสร้างนัน้ก็ดี อฆภากพุทฺธรูโป จ คือว่าพระบางเจ้านั้นก็ดี 
อมฺมรกฎพทฺุธรูโป จ คือว่า พระแก้วมรกตเจ้าก็ดี สุวณฺณสุจิพทฺุธรู
โป จ คือว่าพระแซกค าเจ้าก็ดี พทุธรูปเจ้า 4 องค์นัน้ ปติฏฺฐาหนฺติ ก็
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ตัง้อยู่ ยสฺมึ นคเร ในเมืองอนัใด ต  นคร  อนัว่าเมืองอนันัน้ อติวโรจน  
อนัรุ่งเรืองย่ิงนกั  

      (พระแก้ว, ม.ป.ป.: ผกู 1/32/1-4) 
  

แม้ว่าพระอริยวงสารับรู้การมีอยู่ของต านานพระแก่นจนัทน์แดง แตเ่ม่ือ
กล่าวถึงอานิสงส์การบชูาพระพทุธรูปในตอนท้ายของต านานพระแก้วมรกตและ
ต านานแซกค า  พระอริยวงสากล่าวถึงเฉพาะอานิสงส์การบูชาพระแก้วมรกต  
พระแซกค า  และพระบาง  มีอานิสงส์ท าให้หายโรคาพยาธิ  และเม่ือใกล้สิน้ลม
หากร าลึกถึงพระพุทธรูปทัง้ 3 จะได้ไปเกิดในสวรรคเทวโลก โดยพระอริยวงสา
ไมไ่ด้กลา่วพรรณาถึงอานิสงส์การบชูาพระแก่นจนัทน์แดงเลย  
 การท่ีพระอริยวงสาไม่ได้กล่าวถึงอานิสงส์การบูชาพระแก่นจันทน์ มี
เหตผุลท่ีปรากฏในตอนท้ายของต านานพระแก้วมรกตในลกัษณะพยากรณ์ ว่า 
พุทธศาสนาล่วงไป 2182 ปี คือ พระแก้วมรกต พระแซกค า และพระบาง จะมา
ประดิษฐานท่ีเมืองหลวงท าให้เมืองเวียงจันทน์เจริญรุ่งเรือง ส่วนพระพุทธรูป
แก่นจันทน์ท่ีพระเจ้าปเสนทิโกศลสร้างนัน้ ถ้าเสด็จมาประดิษฐานท่ีเมือง
เวียงจนัทน์ในเวลาใด เวลานัน้เมืองนีก็้จะเจริญรุ่งเรืองสงูสดุ (พืน้พระแก้ว, 2565: 
ผกู 2/48/1 - 49/4) แสดงให้เห็นว่าในขณะท่ีพระอริยวงสาแตง่ต านานทัง้หมดนัน้ 
พระแก่นจันทน์แดงยังไม่เสด็จสู่อาณาจักรล้านช้างและพระอริยวงสายังไม่ได้
แตง่ต านานพระแก่นจนัทน์แดง ข้อความดงักล่าวสอดคล้องกับข้อมลูในเอกสาร
ใบลานท่ีหอสมุดดิจิทัลเอกสารใบลานลาว  ท่ีไม่ปรากฏต้นฉบับใบลานเร่ือง 
พระแก่นจนัทน์แดงเลย แตท่ัง้นีใ้นอาณาจกัรล้านช้างไม่พบร่องรอยความขดัแย้ง
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 เร่ืองวสัดท่ีุใช้สร้างพระพุทธรูปเหมือนกับล้านนา4  ดงันัน้ เร่ืองท่ีไม่พบต้นฉบบั

เอกสารใบลานเร่ืองพระแก่นจนัทน์ ไมน่า่จะเก่ียวข้องกบัวสัดท่ีุใช้ท าพระพุทธรูป 
เพราะพบว่าในล้านช้างมีการถวายท่ีดินให้กับพระแก่นจนัทน์ในจารึกวดัสีเมือง 
เมืองเวียงจันทน์ โดยจารึกด้วยอักษรไทยน้อย ไม่ปรากฏศกัราช มีข้อความว่า 
“แตป่ากห้วยเฮียเข้าไปร่วมลวงแตง่ใต้ฟุน ภูแดนดินโตนใส่บ้านผกูไผไตน่ าสนัภู
แดนดนิลงไว้ขมุห้วยยมก า้ใต้  แมน่ดนิ พระเจ้าแก่นจันทน์แดงสีเมืองทัง้มวล” 
(Pierre - Marie Gagneux, 1975: 245) และอีกหลักหนึ่งกล่าวว่า “แต่ปากห้วย
หลวงทางเทิงจผุาได้มีทัง้เป็นเขตดินพระเจ้าแก่นจันทน์แดงสีเมืองทัง้มวลแล” 
(เพิ่งอ้าง, 1975: 246) ค าวา่ “พระเจ้าแก่นจนัทน์แดงสีเมือง” หมายถึง พระพทุธรูป
แก่นจันทน์แดงท่ีวัดสีเมือง ซึ่งวัดสีเมืองน่าจะเป็นวัดเก่า จากการขุดค้นทาง
โบราณคดีพบจารึกท่ีเก่าท่ีสุดซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นจารึกการสร้างหลักเมือง
เวียงจนัทน์ ลงศกัราช 901 ตรงกบั พ.ศ.2082 สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลพระโพธิสาล
ราช ซึ่งเป็นการวางแผนสร้างเมืองใหม่ จนกระทัง่ พ.ศ. 2103 พระเจ้าไชยเชษฐา 
ธิราชจึงย้ายเมืองหลวงมาตัง้ท่ีเวียงจันทน์ (ຫ ຼັ ກເມື ອງວຽງຈຼັ ນ, 2010: 20 - 25) 
การสร้างจารึกท่ีกล่าวถึงพระแก่นจันทน์แดงสีเมืองน่าจะเกิดภายหลังจาก 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชย้ายเมืองหลวงมาตัง้ท่ีเวียงจนัทน์แล้ว ซึ่งพระอริยวงสา
อาจจะไม่ได้แต่งต านานพระแก่นจันทน์ เน่ืองจากสภาพบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะ
สงครามกบัเมืองหงสาวดี และการตอ่สู้ของกลุม่การเมืองภายในอาณาจกัรเอง 
 
 
                                                           
4 ล้านนามีความขดัแย้งเร่ืองวสัดทุี่ใช้สร้างพระพทุธรูป โดยสงฆ์ฝ่ายหนึง่เห็นวา่สร้างด้วย
หินแก้วคงทนกว่า ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าสร้างด้วยโลหะคงทนกว่า (ดูรายละเอียดได้ที่   
สจิุตต์ วงษ์เทศ, 2554: 28 - 30) 
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  2. ลักษณะเด่นของผลงาน 
    2.1 การอธิบายพระนามของพระมหากษัตริย์ 
    ในต านานขุนบรมฉบับพระอริยวงสา จะอธิบายมูลเหตุท่ีตัง้
พระนามของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ดงันี ้
   ก) พระอุ่นเรือน ภายหลังมีพระนามว่า พญาสามแสนไท 
ต านานขนุบรมฉบบัมหาสิลา  วีรวงส์ ไมไ่ด้กลา่วไว้ สว่นพงศาวดารล้านช้าง ตาม
ถ้อยค าในฉบับเดิม (2539: 28) และขุนบรมฉบับพระอริยวงสา (2543: ผูก 
3/14/2/1 - 2) กล่าวว่า มีการส ารวจประชากรพบว่ามีถึง 300,000 คน เสนา
อ ามาตย์จึงถวายพระนามว่า พญาสามแสนไท ซึ่งมีความขดัแย้งกบัต านานพระ
บางท่ีกล่าวว่า เม่ือเจ้าอุ่นเรือนครองราชย์ได้ 3 ปี มีพระราชโองการให้ส ารวจ
ประชากร ปรากฏว่ามีตระกูลท่ีมัง่มีถึง 300,000 ตระกูล เสนาอ ามาตย์จึงถวาย
พระนามว่า “ตสึสตสหสฺสอิสฺสริยธนกุลูราชา” มีพระนามเป็นภาษาไทยว่า “พญา
สามแสนไทไตรภูวนาธิบดี” (นิทานพระบางเจ้า, ม.ป.ป.: 45/1 - 5)  
  ข) พระวิชลุราช สาเหตท่ีุพระนามดงักล่าว เพราะว่าเม่ือท าพิธี
ราชาภิเษกนัน้ มีสายฟ้าแลบ จึงเรียกว่า วิชุลราช (ล าพืน้ขุนบูรม , 2443: ผูก 
3/3/2/4)  
   ค) พระโพธิสาลราช  สาเหตท่ีุพระนามดงักล่าวเพราะพระอยักา
ได้สบุนิเห็นต้นโพธ์ิใหญ่รุ่งเรืองงามด้วยใบและดอก มีนกนานาพนัธุ์มาอาศยัเป็น
จ านวนมาก จงึตัง้พระนามวา่ โพธิสาลราช  (ล าพืน้ขนุบรูม, 2443: ผกู 3/3/2/4)  
    ง) พระไอยโกโพธิสัตว์ เม่ือขึน้ครองราชย์พระนามว่า “พญา
สุมงัคลโพธิสัตว์อัยกราช” ทัง้นีเ้พราะพระองค์ตัง้ความปรารถนาเป็นพุทธังกูร
พระองค์หนึง่พระนามวา่ “สมุงัคละ” (ล าพืน้ขนุบรูม, 2443: ผกู 3/5/1/3 - 4)  
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    จ) พระหน่อเมือง เกิดหลังจากพระไชยเชษฐาธิราชหาย

สาบสญูในขณะท่ียกทพัไปเมืององกาน ซึ่งขนุบรมกล่าวว่าเป็นวนัเสาร์ ขึน้ 3 ค ่า 
เดือน 4 จ.ศ.933 พระหน่อเมืองประสูติจากพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพระนาง
แก้วประสกั เม่ือวนัองัคาร แรม 13 ค ่า เดือน 3 จ.ศ.933 จึงได้พระนามว่า “หน่อ
ไท้แก้วแก่นกมุาร” ทัง้นีเ้พราะเป็นลกูแทนพ่อหน่อแทนล า (ล าพืน้ขนุบรูม, 2443: 
ผกู 3/11/2/2 - 4)   
 

   2.2 พระนามภาษาบาลี 
    ลกัษณะเด่นอีกประการหนึ่งของผลงานของพระอริยวงสา คือ
การแตง่แบบนิสสยั โดยต านานพระบาง ต านานพระแก้ว และต านานพระแซกค า 
แต่งแบบนิสสัย ส่วนขุนบรมราชาธิราชขึน้ต้นแบบนิสสัย ส่วนเนือ้หาแต่งแบบ
ร้อยแก้วธรรมดา ซึง่ต านานพระบางได้กล่าวถึงพระนามพระมหากษัตริย์ล้านช้าง
ทัง้ภาษาบาลีและภาษาไทย ท าให้ทราบช่ือของพระเจ้าแผ่นดินชดัเจนยิ่งขึน้ ดงั
ตารางท่ี 6 ในหน้าถดัไป  
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ตารางที่ 6 ตารางพระนามภาษาบาลีของพระมหากษัตริย์ล้านช้าง 
 

ที่ พระบาง พระนามภาษาไทย 
1 จณฺุณสวุณฺโณ นาม พระยาค าผง 
2 ยกฺขเทโว ขนุผีฟ้า 
3 ปพฺภารเทโว ฟ้างุ้ม 

4 4.1 ฆรอณฺุหกมุาโร *5 
4.2 ตสึสตสหสฺสอิสฺสริยธนกุลูราชา** 

4.1 ท้าวอุ่นเรือน* 
4.2 พระเจ้าสามแสนไทย** 

5 รตฺตสวุณฺณทสสตสหสฺสกมุาโร ล้านค าแดง 
6 มขุราชา พระยาปาก 

7 ทสทหสฺสเชยฺยราชา พระยาหม่ืนชยั 
8 เคยฺยราชา พระยาไค 
9 ชยฺยสากมุาโร ท้าวเชียงสา 

10 ยคฺุครกมุาโร ยคุครกมุาร 
11 ชาตสุวณฺณกมุาโร ท้าวค าเกิด 

12 12.1 เชยฺยปากฏกมุาโร* 
12.2 เชยฺยจกฺกวตฺตสิาเธยฺโย** 
12.3 เชยฺยจกฺกวตฺตริาชา** 

12.1 ท้าวรือชยั* 
12.2 พระยาไชยจกัรพรรดแิผ่น
แผ้ว** 

13 เตสตสหสฺสปจฺฉิโมกมุาโร หล้าแสนไตร 

14 ชมฺพกุมุาโร พระยาชมพู 
15 15.1 สิริเภชฺชกมุาโร 

15.2 วชิลฺุลผลิตฺตาราชา** 
15.3 วชิลฺุลราชา 

15.1 ท้าวศีรเกษ* 
15.2 วชิลุลราช** 

 
                                                           
5 * หมายถงึ พระนามก่อนพิธีราชาภิเษก ** หมายถงึ พระนามหลงัพิธีราชาภิเษก 
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   ต านานพระแก้วมรกตและต านานพระแซกค า มีพระนามท่ีเป็นภาษา

บาลีของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ คือ พระวิชลุราช พระโพธิสาลราช และพระ
ไชยเชษฐาธิราช ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 
ตารางที่ 7 พระนามภาษาบาลีของพระมหากษัตริย์ล้านช้างในต านาน
พระแก้วและต านานพระแซกค า 
 

ที่ พระแก้ว พระแซกค า พระนามภาษาไทย 
1 วชิลฺุลมหาขตฺตยิสฺส  วชิลุมหาขยสฺส พระวชิลุราช 
2 โพธิสาลกมุาโร* 

โพธิสาลมหาราชา** 
โพธิสาลกมุาโร* 
โพธิสาลมหาขตฺตยิสฺสา** 
โพธิสาลมหาขตฺตโิย** 

พระโพธิสาลราช 

3 เชยฺยเชฏฺฐาธิราชา  เชยฺยเชฏฺฐาธิราชา พระไชยเชษฐาธิราช  

 
 3. ฐานข้อมูลของพระอริยวงสา 
  ผลงานของพระอริยวงสาเกิดขึน้ภายหลงัจากท่ีล้านช้างได้รับอิทธิพล
จากล้านนา จึงเป็นไปได้ว่าผลงานส่วนท่ีหนึ่ง (ปฐมนิทาน) และส่วนท่ีสอง (ทตุิย
นิทาน) ของต านานพระแก้วและต านานพระแซกค า น่าจะน ามาจากชินกาลมาลี
ปกรณ์ ซึ่งพระรัตนปัญญา แต่งขึน้ใน พ.ศ.2060 - 2071 รวมถึงสิหิงคนิทาน ซึ่ง
เป็นผลงานการแตง่ของพระโพธิรังสี  
  พระอริยวงสาน่าจะมีช่วงอายุอยู่ในปลายรัชกาลพระวิชุลราช การ
บนัทกึเหตกุารณ์ก่อนหน้านัน้พระอริยวงสาน่าจะได้รับข้อมลูจากต านานขุนบรม
ฉบบัพระมหาเทพหลวงและพระมหามงคลสิทธิ (ขุนบรมฉบบัมหาสิลา วีรวงส์) 
และน ามาปรับเปล่ียนเหตกุารณ์และข้อความในบางตอนรวมถึงปรับเปล่ียนเป็น
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ส านวนของพระอริยวงสาเอง ทัง้นีเ้พราะว่าขุนบรมฉบบัพระอริยวงสา มีความ
แตกต่างกับขุนบรมฉบบัดงักล่าว นอกจากนีขุ้นบรมฉบบัพระอริยวงสา ได้น า
เร่ืองจันทพาณิชย์มาใส่ไว้ในตอนต้น โดยไม่ได้ตัดแต่งหรือเพิ่มเติมข้อความ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบเนือ้หาเร่ืองจันทพาณิชย์กับเร่ืองราวจันทพาณิชย์
ในขุนบรม 
 

จันทพาณิชย์ ขุนบรม 

ดูราสับปุริสะทัง้หลายในเม่ือศาสนาแห่งพระ
ศรีศากยมุนีโคดมบุรมบุพพิตเดือนดาวเสียง
พังวัสสาส่วนดังจันทพาณิชาก็เลียงชีวิตก็ดี
ด้วยค าอนัค้าขายยังพลูนัน้แล ยงัมีในวันหนึ่ง 
ท่านนัน้ก็หาบยงัพลูมาบ่ฮอดบ้านก็ขอแวนอน
ในกระตืบกุฏีดอมพระมหาเถรเจ้าตนหนึ่งช่ือ
ว่าบงัสุกุลตนวิเศษอันตะเดินประเทศแต่เมือง
ละโว้พุ้นมาแล้วก็อยู่เมืองจนัทา่พระนมหัน้แล  
                   (จนัทพาณิชย์, ม.ป.ป.: 1/3-2/1) 

ดูราสับปุริสะทัง้หลายในเม่ือศาสนาพระศรี
ศากยมุนีโคดมบูรมเจ้าแห่งเฮาเข้าเขตด่าน 
2 พัน ส่วนดังจันทพาณิชเลีย้งชีวิตด้วยค า
อันค้าขายพลูยังมีในวนัหนึ่ง ท่านก็หาบพลู
มาบ่ทันฮอดก็จิ่งขอจอดแว่นอนในกุฎีแห่ง
พระมหาเถรเจ้าปังสุกุลตนดีวิเศษอันตระ
เดินเทศมาสู่แต่ละโว้มาอยู่ในเมืองจันทบุรี
ศรีสตนาคนหตุนคร 
    (ล าพืน้ขนุบรูม, 2443: ผกู 1/7/2/4-8/1/1) 
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การบันทกึประวัตศิาสตร์ในผลงานของพระอริยวงสา 
  การบนัทึกประวตัิศาสตร์ล้านช้างของพระอริยวงสา มีต านานท่ีบนัทึก
ประวัติศาสตร์โดยตรงอยู่ 1 เร่ือง คือ ขุนบรม ส่วนวรรณกรรมอีก 3 เร่ืองเป็น
วรรณกรรมศาสนา บนัทึกเร่ืองราวของพระพทุธรูปท่ีสมัพนัธ์กบัพระมหากษัตริย์ 
เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วพระพุทธรูปจะเสด็จมาในวาระท่ีพระมหากษัตริย์มี
บญุญาธิการ ดงันัน้ การบนัทึกเร่ืองราวของพระพทุธรูปจึงมีเร่ืองราวทางประวัติ
ศาสตร์บ้านเมืองด้วย ในการศึกษาครัง้นีจ้ะศึกษามุมมองต่อพระมหากษัตริย์
และความขดัแย้งของประวตัิศาสตร์ท่ีบนัทึกโดยพระอริยวงสา ซึ่งมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

  1. การบันทกึประวัตศิาสตร์เจ้าแผ่นดิน 
  การบนัทึกประวัติศาสตร์ในส่วนของชนชัน้ผู้ปกครองหรือเจ้าแผ่นดิน
ของพระอริยวงสานัน้ มมุมองหรือทศันคติของพระอริยวงสาตอ่พระมหากษัตริย์
นัน้ ตามปกติแล้วพระอริยวงสามีทัศนคติท่ีเป็นกลางต่อพระมหากษัตริย์เกือบ
ทุกพระองค์แม้ว่าพระมหากษัตริย์ในช่วงท่ีตกเป็นเมืองขึน้ของพม่า หรือกรณี
พระยาแสนสริุนทร์ขึน้เป็นพระมหากษัตริย์ล้านช้าง พระอริยวงสายงักล่าวถึงใน
ลกัษณะให้เกียรติในฐานะกษัตริย์ ในการศึกษาหวัข้อนีจ้ึงจะกล่าวถึงมุมมองท่ี
เป็นบวกตอ่เจ้าแผน่ดิน ซึง่ผู้ศกึษามองจาก 2 ลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้ 
  1.1 การออกพระนามด้วยภาษาบาลี 
   การบนัทึกพระนามพระมหากษัตริย์ของพระอริยวงสาใช้ค า
ธรรมดาทั่วไป แม้ในการแย่งชิงราชสมบตัิ กรณีเจ้าฟ้างุ้ มหรือการประพฤติตน
ของเจ้าฟ้างุ้มในช่วงท้ายรัชกาล ก็กล่าวบนัทึกเหตกุารณ์ตามปกติ ยกเว้นกรณี
การเข้าควบคุมราชส านักของพระมหาเทวีอามพนั (พ.ศ.1971 - 1992) ขุนบรม
ฉบบัพระมหาเทพหลวงและพระมหามงคลสิทธิ กลา่วเพียงว่า “นางเทวีนัน้มนัฮ้า
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ยกล้าแข็ง” (ສິ ລາ  ວີ ຣະວົງ ແລະນວນ  ອຸເທນສຼັ ກດາ, 2510: 87) สว่นพระอริยวง
สา กล่าวว่า “ส่วนอนัว่านางมหาเทวีผู้นัน้ประกอบด้วยมายาสาไถยจงัไฮฮ้ายนกั
แล คนผู้ใดมาเป็นท้าวเป็นพญาแลบ่มักฮักแพงมันดังนั้น มันย่อมให้เสนา 
อามาตย์ข้อยคนมนัฆ่าเสียเพือ่อัน้แล” (พืน้ขนุบรูม, 2443: ผกู 3/17/2/4)  
    พระอริยวงสาเลือกกล่าวค าธรรมดาต่อพระมหากษัตริย์ 
ตอ่เม่ือต้องการยกย่องพระมหากษัตริย์พระอริยวงสาจะให้ค าว่า “มหาขตฺติยา” 
หรือ “มหาราชา” ซึ่งมีอยู่สองพระองค์ คือพระวิชลุราชและพระโพธิสาลราช โดย
ใช้ค าบาลีแทนพระวิชุลราชว่า “วิชุลฺลมหาขตฺติย” (พระแก้ว, 2465: ผูก2/25/2; 
พืน้พระแซกค า, ม.ป.ป.: 42/2) เช่นเดียวกับพระโพธิสาลราช ใช้ค าว่า “โพธิสาล 
มหาขตฺติย” หรือ “โพธิสาลมหาราชา” (พระแก้ว, 2465: ผกู 2/27/4; พืน้พระแซก
ค า, ม.ป.ป.: ผูก 1/52/1) ในขณะท่ีใช้ค าแทนเจ้าแผ่นดินในสมัยต่อมาเป็นช่ือ
ธรรมดา แม้กระทัง่พระนามของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระอริยวงสายงัใช้ค าว่า 
“เชยฺยเชฏฺฐาธิราชา” (พระแก้ว, 2465: ผูก 2/34/4; พืน้พระแซกค า, ม.ป.ป.: ผูก 
2/12/2)  
   1.2 คตหิลังสวรรคต 
   คติ คือ การไปหรือสถานท่ีท่ีเสด็จไปหลงัจากสวรรคต ซึ่งพระ
อริยวงสาได้กล่าวถึงการเสด็จไปสู่ภพภูมิอ่ืนของพระมหากษัตริย์ โดยส่วนใหญ่
จะใช้ค าว่า “คโต ก็ไป ยถากมฺม  ตามกรรมแห่งตนแล” และเม่ือต้องการท่ีจะยก
ย่องพระอริยวงสา จะใช้ค าว่า “คโต ก็เมือ เทวโลก  สู่สวรรค์ เทวโลกหัน้แล” และ
พระมหากษัตริย์ท่ีพระอริยวงสากล่าวว่า “คโต เทวโลก ” นัน้มีเพียง 5 พระองค์
เทา่นัน้  
   ในช่วงแรกของการบนัทึกประวตัิศาสตร์ เม่ือพระอริยวงสาจะ
ยกย่องพระมหากษัตริย์เสด็จสู่สวรรค์เทวโลกนัน้ จะอ้างอิงกับหลักค าสอนกับ 
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 พุทธศาสนาโดยเฉพาะส านกัพระมหาเถระปาสมนัต์ เช่น กรณีเจ้าอุ่นเรือนหรือ

พญาสามแสนไทยไตรภูวนาถ ทัง้ๆ ท่ีพระอริยวงสาไม่ได้มีชีวิตอยู่ในช่วงดงักล่าว 
หากแตก่ล่าวยกย่องพระเจ้าอุ่นเรือนว่า ทรงทศพิธราชธรรม เม่ือสวรรคตได้เสด็จ
ไปสู่สวรรคเทวโลก (นิทานพระบางเจ้า, ม.ป.ป.: 46/1 - 2) ในพืน้ขนุบรมกล่าวว่า 
ทรงทศพิธราชธรรม เมตตาต่ออาณาประชาราษฎร์และปฏิบตัิตามค าสอนแห่ง
พระมหาเถระปาสมนัต์ เม่ือสวรรคตได้เสด็จไปสู่สวรรค์เทวโลก (ล าพืน้ขนุบูรม, 
2443: ผูก 3/14/2/4) เป็นท่ีน่าสงัเกตในกรณีของพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว 
(พ.ศ. 1992-2023) ซึ่งมีความพยายามท่ีจะอญัเชิญพระบางจากเมืองเวียงค ามา
ประดิษฐานท่ีหลวงพระบาง แตไ่ม่ส าเร็จ เม่ือสวรรคตนัน้พระอริยวงสากล่าวว่า 
"คโต ยถากมฺม ” คือ เสด็จไปตามกรรมท่ีทรงกระท าไว้ จนกระทัง่มาถึงพญาหล้า
แสนไทย (พ.ศ.2029 - 2039) ได้อญัเชิญพระบางมาประดิษฐานท่ีหลวงพระบาง
ได้ส าเร็จ ต านานขุนบรมกล่าวเป็นกลางๆ ว่า “เถิงอนิจกรรมตามกระท าทาน” 
(ล าพืน้ขนุบรูม, 2443: ผกู 3/3/1/4) แตต่ านานพระบาง กลา่ววา่ สวรรคตแล้วเกิด
ในสวรรคเทวโลก (นิทานพระบางเจ้า, ม.ป.ป.:  59/2)  
   ในส่วนพระวิชลุราชและพระโพธิสาลราช พระอริยวงสายงัมอง
การประพฤติปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ท่ีสัมพันธ์กับค าสอนของพระเถระ 
ปาสมนัต์ โดยกล่าวว่า “พระโพธิสาลราชสร้างปิฎกทัง้ 3 แล้วด้วยบูราณขวบทัง้
มวลสืบแต่มหาเถระปาสมันต์อันได้ตั้งศาสนาในเมืองล้านช้างนี้แล” (ล าพืน้ 
ขุนบูรม, 2443: ผูก 3/6/1/4) ซึ่งทัง้สองพระองค์เม่ือสวรรคตแล้วได้เสด็จไปสู่
สวรรคเทวโลก  
   ส่วนพระไชยเชษฐาธิราชนัน้ต านานขุนบรมไม่ได้กล่าวถึง
ภายหลงัเสด็จสวรรคต ต านานพระแซกค าไม่ได้กล่าวถึงพระองค์ กล่าวเพียงว่า 
“บุคคลใดได้บูชาพระแก้วมรกตและพระแซกค า เมื่อใกล้ส้ินลมเมื่อระลึกถึง
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พระพุทธรูปทัง้ 2 องค์ จะได้ไปสู่สวรรคเทวโลก” (พืน้พระแซกค า, ม.ป.ป.: ผูก 
2/15/1 - 3) ส่วนต านานพระแก้วมรกตกล่าวว่า พระไชยเชษฐาธิราชไปสู่เมืององ
กานและสวรรคตท่ีนัน่ เม่ือใกล้สวรรคตพระองค์ร าลึกถึงพระแก้วมรกต พระแซก
ค า และพระมหาเจดีย์ธาตเุชียงใหม ่จงึเสดจ็ไปสู่สวรรคเทวโลก (พระแก้ว, 2465: 
ผกู 2/46/1-47/2)  
 
ตารางที่ 9 การใช้ คโต เทวโลก  การเสดจ็สู่เทวโลกของพระมหากษัตริย์
ล้านช้าง 
 

พระนาม พระบาง พระแก้ว พระแซกค า ขุนบรม 
พระเจ้าอุ่นเรือน เกิดในเทวโลก - - เกิดในเทวโลก 

พระเจ้าหล้าแสนไทย เกิดในเทวโลก - - เถิงอนิจกรรมตามการ
กระท าทาน 

พระวิชลุราช  เกิดในเทวโลก - - - 
พระโพธิสาลราช  เกิดในเทวโลก เกิดในเทวโลก เกิดในเทวโลก  ไปสูโ่ลกภายหน้า  
พระไชยเชษฐาธิราช - เกิดในเทวโลก - - 

  
  2. ล าดับเหตุการณ์และล าดับกษัตริย์ล้านช้าง 
  ต านานท่ีแต่งโดยพระอริยวงสา 2 เร่ือง คือ พืน้พระบาง และขุนบรม
ราชาธิราช มีการบันทึกประวัติศาสตร์ซึ่งเร่ิมจากรัชกาลเจ้าค าผง มีความ
แตกตา่งกนัมากพอสมควร ซึง่จะน าเสนอตามล าดบัเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

   2.1 สงครามเจ้าฟ้างุ้มก่อนเข้ายดึหลวงพระบาง 
   พืน้พระบาง กล่าวว่า ขุนผีฟ้าท ามิจฉาจารกับนางสนมเจ้าค า
ผง จึงถกูเนรเทศ เจ้าฟ้างุ้มผู้ เป็นโอรสของขนุผีฟ้าจึงต้องตามเสด็จด้วย เม่ือเติบ
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 ใหญ่ขึน้เจ้าฟ้างุ้มได้น าทพัจากเมืองนคร ได้ปรึกษาเจ้าเมืองในชายแดน แตไ่ม่มี

เมืองใดเห็นด้วยกับการแย่งชิงราชสมบตัิจากเจ้าค าผง จนกระทั่งส่งข่าวไปท่ี
เมืองไผ่หนาม ซึ่งพระยาค ายังผู้ ท่ีกระท ามิจฉาจารกับสนมของพระบิดาซึ่งเป็น
เจ้าเมืองพวนได้ถกูเนรเทศมาท่ีเมืองไผ่หนามได้ตกลงท าสญัญาเป็นมิตรกนั เจ้า
ฟ้างุ้มจึงต้องไปตีเมืองพวนและตัง้เจ้าค ายงัเป็นเจ้าเมืองพวนพร้อมกับได้ก าลงั
เมืองพวนยกเข้าเขตเมืองหลวงพระบาง กองทพัเมืองหลวงพระบางสู้ ไม่ได้เป็น
เหตใุห้พระยาค าผงแขวนพระศอสวรรคตท่ีห้องสนาน (ส้วมอาบ)  
   ขนุบรมราชาธิราช กล่าวว่า เจ้าฟ้างุ้มถือก าเนิดพร้อมกับมีฟัน 
32 ซ่ี ท าให้ฟ้าค าเฮียวผู้ เป็นพระบิดาต้องเนรเทศด้วยการน าไปลอยน า้ แพเจ้าฟ้า
งุ้มไปถึงภาคใต้ของลาว พระมหาเถระปาสมนัต์น ามาชบุเลีย้งและเข้าไปเป็นบุตร
บญุธรรมของเจ้าเมืองนคร เม่ือทราบข่าวว่าบิดาสวรรคต ผู้ เป็นอาช่ือค าเฮียวขึน้
ครองราชย์แทน เจ้าฟ้างุ้มจงึได้น าทพัจากเมืองพระนคร โจมตีเมืองตา่งๆ มาเร่ือย 
ๆ จนกระทัง่ถึงเมืองหลวงพระบาง พระยาค าเฮียวจึงเสวยยาพิษสวรรคต รวมถึง
ขนาดของกองทัพท่ียกมา ในต านานพระบางแสดงให้เห็นว่ากองทัพเจ้าฟ้างุ้ ม
ไม่ได้มีก าลงัมาก ส่วนต านานขุนบรมเจ้าฟ้างุ้ มมีก าลังพลมากสามารถยกทัพ
โจมตีเมืองต่าง ๆ และมุ่งตรงเข้าโจมตีหลวงพระบางได้เลย แต่อย่างไรก็ตาม 
เจ้าฟ้างุ้ มไม่ได้ถูกยกย่องจากพระอริยวงสาแต่อย่างใด  แม้ว่าจะเป็นผู้ ท่ีน า 
พทุธศาสนามาเผยแผท่ี่เมืองหลวงพระบางก็ตาม  
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อนชุา 

 

แผนภูมิความขัดแย้งของต านานในรัชกาลพระเจ้าฟ้างุ้ม 
 

นิทานพระบางเจ้า ล าพืน้ขุนบูรม 

 

 

 

   

                                          

 

                     
   ความสบัสนของขนุบรมฉบบัพระอริยวงสา คือ ช่ือพระบดิาของ
เจ้าฟ้างุ้ม บางทีเรียก “ฟ้าเงีย้ว” บางท่ีเรียก “ค าเฮียว” แต่พอมากล่าวถึงอนุชา
ของพระบิดา (อา) พระนามไปซ า้กับพระนามบิดาของเจ้าฟ้างุ้ ม ซึ่งต านานทัง้
สองเร่ืองนี ้มีมมุมองตอ่เจ้าฟ้างุ้มท่ีแตกตา่งกัน นิทานพระบางเจ้าซึ่งพระอริยวง
สาแต่งก่อนต านานขุนบรมแสดงให้เห็นว่าเจ้าฟ้างุ้มได้แย่งชิงราชสมบตัิจากปู่
ของตน ส่วนล าพืน้ขุนบรมนัน้เจ้าฟ้างุ้ มเพียงยกทพัขึน้มาเม่ือทราบว่าพระราช
บิดาสวรรคต และเสด็จอาได้เป็นพระมหากษัตริย์แทน การยกทพัขึน้มาจึงเป็น
การทวงสิทธิธรรมของตนเองเท่านัน้  

ผีฟ้าท ามิจฉาจารกบัสนม
เจ้าค าผง ถกูเนรเทศ 

 

ค าผง 

 

 

ผีฟา้ 

 
ฟา้งุ้ม 

 

ฟ้าเงีย้ว/ค าเฮียว 

 
ฟ้าค าเฮียว 

 

เจ้าฟ้างุ้ม 
(ถือก าเนิดมีฟัน 32 ซี่) 

 

นางน้อยนงเฮียว 
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       2.2 ความขาดหายของล าดับรัชกาลในระหว่าง พ.ศ.1971 - 1992 

   ล าดบัรัชกาลกษัตริย์ล้านช้างหลงัจากการสวรรคตของเจ้าล้าน
ค าแดง (พ.ศ.1959 - 1971) ค่อนข้างจะสบัสน กล่าวคือ เหตกุารณ์หลงัจากเจ้า
ล้านค าแดงสวรรคต เกิดความวุ่นวายในราชส านักล้านช้าง เน่ืองจากพระ
มหาเทวีอามพันควบคุมอ านาจในราชส านักไว้ทัง้หมด ซึ่งอยู่ในระหว่าง พ.ศ.
1971 – 1992 ซึง่การจดัล าดบัพระมหากษัตริย์ในชว่งนีก็้เกิดความสบัสน จ านวน
รัชกาลมีความแตกต่างกัน ซึ่งจ านวนพระมหากษัตริย์ท่ีมากท่ีสุด คือ ขุนบรม
ฉบบัพระอริยวงสา ซึ่งการท่ีมีพระนามของพระมหากษัตริย์มากท่ีสุด แสดงว่า
การบนัทกึประวตัิศาสตร์ได้เก็บรายละเอียดได้มากท่ีสดุ ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
   
ตารางที่ 9 ตารางล าดับพระมหากษัตริย์ในระหว่าง พ.ศ.1971 - 1992 
 

พืน้พระบาง 
ขุนบรม 

ฉบับพระอริยวงสา 
ขุนบรม 

(มหาสิลา วีรวงส์) 
พงศาวดารล้านช้าง 
ตามส านวนเดิม 

1. ล้านค าแดง    
2. – 
3. พระยาปาก    
4. พระยาหม่ืนไช 
5. พระยาไค             
6. พระยาเชียงสา 
7. – 
8. ยคุครกมุาร             
9. ค าเกิด 

1. ล้านค าแดง   
2. พรหมทตั 
3. ค าเติม (พระยาปาก) 
4. พระยาหม่ืน (ท้าวใส)่ 
5. พระยาไค 
6. พระยาเชียงสา6  
7. ท้าวกวด/ท้าวพวด 
8. ยอูวน 
9. ค าเกิด 

1. ล้านค าแดง   
2. พรหมกมุาร 
3. – 
4. – 
5. ไคบวับาน 
6. ท้าวเชียงสา  
7. (พระยาปาก) 7 
8. – 
9. ค าเกิด 

1. ลานค าแดง 
2. พรหมทตั 
3. ค าเต็ม (พระยาปาก) 
4. พระยาหม่ืน (ท้าวไส) 
5. พระยาไค 
6. ท้าวเชียงสา  
7. – 
8. – 
9. ค าเกิด 

                                                           

 6 ท้าวก้อน ภายหลงัเป็นพระยาจิกค า 
 7 พระยาปาก ขนุบรมฉบบัมหาสลิา วีรวงส์ น ามาเรียงไว้หลงัท้าวไคบวับาน 
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สรุป 
  พระอริยวงสามีชีวิตอยู่ระหว่างปลายรัชสมัยพระวิชุลราช (พ.ศ.2044-
2063) จนกระทัง่ถึงรัชกาลพระวรรัตนธรรมประโชติ (พ.ศ.2127 - 2139) ได้แต่ง
วรรณกรรมล้านช้างอย่างน้อย 5 เร่ือง คือ ต านานพระบาง ต านานพระแก้วมรกต 
ต านานพระแซกค า ต านานพระแก่นจันทน์ และขุนบรมฉบบัพระอริยวงสา ใน
การศกึษาครัง้นีไ้ม่พบต านานพระแก่นจนัทน์ ซึ่งจากมมุมองของพระอริยวงสาท่ี
กลา่วถึงอานิสงส์ของการบชูาพระพทุธรูปในตอนท้ายต านาน พระอริยวงสาไม่ได้
กล่าวถึงอานิสงส์การบูชาพระแก่นจันทน์แดงเลย และจากข้อความในต านาน
พระแก้วมรกตท าให้รู้ว่าพระแก่นจนัทน์แดงยงัไม่เสด็จมาประดิษฐานท่ีล้านช้าง 
จงึเป็นไปได้วา่พระอริยวงสาอาจจะไมไ่ด้แตง่ต านานพระแก่นจนัทน์แดงไว้  

ส่วนการบนัทึกประวัติศาสตร์นัน้เห็นได้ชัดว่าพระอริยวงสากล่าวยก
ย่องพระมหากษัตริย์ท่ีมีคุณูปการต่อพุทธศาสนา คือ พญาสามแสนไท พญา
หล้าแสนไท พระวิชลุราช พระโพธิสาลราช และพระไชยเชษฐาธิราช และยกย่อง
พระวิชุลราช พระโพธิสาลราชเป็นมหาราช ส่วนประเด็นล าดบัเหตุการณ์และ
ล าดบักษัตริย์ล้านช้าง การบนัทกึประวตัิศาสตร์ของพระอริยวงสามีความขดัแย้ง
กันในรัชกาลเจ้าฟ้างุ้ ม ซึ่งน่าจะเกิดจากการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมท าให้มีการ
เปล่ียนแปลงข้อมูลประวัติศาสตร์ในงานแต่งช่วงหลงั คือ ต านานขุนบรม ส่วน
ล าดบักษัตริย์ในช่วงการเข้าควบคมุราชส านกัของพระมหาเทวีอามพนั ขนุบรม
ฉบบัพระอริยวงสาจดัล าดบักษัตริย์ถึง 10 พระองค์ ซึง่มากกวา่ต านานฉบบัอ่ืน   
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