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บทที่ ๑
บทนำ
ตำมรอยตำนำนช้ำงงูเชียงแสน
๑.๑. ที่มำและควำมเป็นมำของปัญหำ
หากได้ผ่านบริเวณวงเวียนก่อนทางเข้า อาเภอเชียงแสน จะมีอนุสาวรีย์ที่กาลั ง
จัดสร้างขึ้นเป็นสิ่งก่อสร้างตระหง่านรูปร่างสัณฐานลาตัวเป็นงูขดซ้อนกันสามชั้น ส่วนหัวด้านบน
เป็นหัวช้าง ชาวเชียงแสนเรียกอนุสาวรีย์นี้ว่า “ช้ำงงู” เป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ของชาว
เชียงแสน คณะผู้จัดทาโครงการจึงเกิดความสงสัยว่า สิ่งก่อสร้างดังกล่าวที่เรียกว่า “ช้างงู” มี
ประวัติความเป็นมาและมีความสาคัญ ต่อเมืองเชียงแสนอย่างไร คณะผู้จัดทาจึง สืบค้นประวัติ
ความเป็นมาช้างงู พบปรากฏเรื่องเล่าตานานท้องถิ่นอาเภอเชียงแสน ซึ่งเป็นช้างงูวรรณคดีท้องถิ่น
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ในตานานสิงหนวัติกุมาร ปรากฏเรื่องเล่ายุคสมัยของพระเจ้าพังคราชที่ครองเมือง
และถูกขอมดาชิงเมือง ถูกเนรเทศไปเป็นนายบ้านเมืองสี่ตวง ได้มีโอรสคือ พระเจ้าพรหมกุมารเมื่อ
อายุได้ ๑๓ ปี มีเทวดาแสดงในความฝันเรื่องช้างวิเศษ หากจับช้างเชือกแรกได้จะปราบได้ทั้ง
จักรวาล หากจับได้เชือกที่สองจะปราบชมพูทวีปทั้งหมด และหากจับได้เชือกที่สามจะสามารถ
ปราบได้เพียงล้านนาและขอมดาทั้งมวล พรหมกุมารและบริวารจึงตัดเอาไม้ขอไล่ และไปล้าง
หน้าที่แม่น้าโขงตามที่เทวดาบอก ครู่หนึ่งมีงูตัวหนึ่งล่องมาลวดลวดลายเป็นด่างเป็นดวงขนาดเท่า
ยุ้งข้าวพรหมกุมารและบริวารตกใจสั่นด้วยความกลัว ต่อมางูตัวที่สองล่องมามีลาตัวเป็นมันวับ มี
ขนาดเท่าต้นตาลพรหมกุมาและบริวารยังหวาดกลัวเช่นเดิม และเมื่องูตัวที่สามล่องมานั้นเอง
ลาตัวเป็นมันขนาดลาตัวเท่าลาตาลล่องมา พรหมกุมารคิดว่าเทวดาบอกว่าช้างแต่พบงูแทน ซึ่ง
เทวดาคงจะหมายถึงงูนั้นจึงบอกบริวารช่วยกันกระโดดจับเอางูในน้าขึ้นมา เมื่อขึ้นบกงูดังกล่าว
กลับกลายเป็นช้างและพรหมกุมารได้ขับช้างดังกล่าวเป็นช้างศึ กขับไล่ติดตามขอมดาไปจนถึง
ดิน แดนละโว้ หลั งสงครามพรหมกุ ม ารก็คื น สู่เวีย งพางค า พอปลดเครื่ อ งศึ กลงหลั งช้ า ง ช้ าง
ดังกล่าวกลับกลายเป็นงูใหญ่ตามเดิมและเลื้อยลงไปในรูดอยเสีย คนทั้งหลายจึงเรียกดอยนั้นว่า
“ดอยช้างงู” ต่อมาเรียกเพื้ยนเป็น “ดอยสะโง้” แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอาเภอเชียงแสนใน
ปัจจุบัน
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๑.๒.วัตถุประสงค์ของกำรทำโครงงำน
ในการจัดทาโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตานานท้องถิ่น ในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เรื่อง
“ตำนำนช้ำงงู”จากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ
๒. เพื่อได้ศึกษา ตานานช้างงูจากบรรพบุรุษของชาว เชียงแสนอนุรักษ์และสืบทอด
เรื่องราว สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชาวเชียงแสนตลอดจนสอดรับนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
๓. เพื่อเผยแพร่ตานาน “ช้างงู” ให้เยาวชนในโรงเรียน และเผยแพร่ตานานเรื่อง “ช้างงู”
แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
๑.๓. สมมติฐำนโครงงำน
การศึกษาเรื่องช้ำงงู ตานานเก่าแก่ ที่นามาทาอนุสาวรีย์วงเวียนก่อนเข้าอาเภอเชียงแสน
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นอาเภอเชียงแสน นับเป็นมรดกของชาวบ้านที่ถ่ายทอดยังรุ่นลูกรุ่นหลาน
โดยผ่านประเพณีการเล่า การสื่อสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ให้คนที่สนใจได้รับทราบประวัติความ
เป็นมาของชาวเชียงแสน กระตุ้นให้เยาวชนที่ฟัง ได้ดู ได้อ่าน เรื่อง “ช้างงู” ตระหนัก ซึมซับความ
ภาคภูมิใจแผ่นดินเกิดของตนเองผ่านกระบวนการเล่าเพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นชาว
เชียงแสนให้สืบสานต่อไป
๑.๔. ขอบเขตโครงงำน
การจัดทาโครงงานครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตโครงงานนี้ดังนี้
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำสำระ
ศึกษาค้นคว้า เรื่องราวของนิทาน ตานานพื้นบ้านเมืองเชียงแสน จากแหล่งข้อมูลดังนี้
๑. หนังสือสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เล่ม ๓๑ บทที่ ๓ เรื่องวรรณคดีท้องถิ่น
๒. หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม ๔ (เจ้าขันทังห้า – ดอยหลวง, กิ่งอาเภอ)
๓. เอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น ประวัติศาสตร์เชียงราย – เชียงแสน ของ
สานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
๔. เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน โดย สานักงานศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
๕. ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย โดย สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
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๖. ตานานช้างงู สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ กลุ่มตะเกียง
www.oocities.org/tour312/chang.htm
๗. สัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านหมู่บ้านจอมกิตติ และหมู่บ้านเวียงใต้
๘. สารวจแหล่งโบราณวัตถุที่มีร่องรอยบริเวณแม่น้าโขง
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ศึกษาค้นคว้าตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๑.๕. ประโยชน์คำดว่ำจะได้รับ
๑. ได้ความรู้ตานาน เรื่อง “ช้ำงงู” จากตานานท้องถิ่น ในอาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย
๒. ได้เรียนรู้ตานานจากบรรพบุรุษชาวเชียงแสน อนุรักษ์และสืบทอดเรื่องราว สร้างความ
ภาคภูมิใจ อัตลักษณ์ของชาวเชียงแสนสอดรับการการส่งเสริมนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
๓. ตานาน “ช้างงู” เป็นที่รู้จักแก่ให้เยาวชนในโรงเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไป
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บทที่ ๒
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตามรอยตานานช้างงูเชียงแสน
ความหมายวรรณคดีทอ้ งถิ่น
ในหนังสือสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนไทย โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๓๑ บทที่ ๓ เรื่อง วรรณคดีท้องถิ่น ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
วรรณคดีท้องถิ่น หมายถึง วรรณคดีที่แต่งขึ้นหรือเผยแพร่อยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทย
ซึ่ง มี ถ่า ยทอดด้ ว ยปาก คื อ เล่ าหรือ ขับ ร้ อ งเป็ น เพลง เรี ยกว่ า “วรรณคดี มุ ข ปาฐะ” และที่
ถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือเรียกว่า “วรรณคดีลายลักษณ์” ซึ่งแต่งเป็นรูปแบบร้อยแก้วหรือร้อย
กรอง ผู้แต่งส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น เขียนหรือเล่าเพื่อสื่อเรื่องราว ความคิด ความรู้สึกของ
คนในท้องถิ่น เขียนหรือเล่าเพื่อสื่อเรื่องราว ความคิด ความรู้สึกกับคนในท้องถิ่น ถ้อยคาภาษาที่ใช้
จึงเป็นภาษาท้องถิ่นโดยทั่วไปแบ่งวรรณคดีท้องถิ่นออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามถ้อยคาภาษาที่ใช้ เป็น
๔ กลุ่ม กล่าวคือ วรรณคดีภาคกลางใช้ภาษาไทยภาคกลาง วรรณคดีล้านนาใช้ภาษาถิ่นเหนือ
วรรณคดีอีสานใช้ภาษาอีสาน และวรรณคดีภาคใต้ ใช้ภาษาถิ่นภาคใต้ หากเป็นวรรณคดีลาย
ลักษณ์ที่เขียนขึ้นในสมัยก่อน ก็มักใช้ตัวอักษรที่ใช้ในท้องถิ่นด้วย
วรรณคดีท้องถิ่นบางเรื่อง อาจมีที่มาหรือได้รับอิทธิพลบางส่วนมาจากวรรณคดีท้องถิ่นอื่น
ซึ่งอยู่ใกล้เคียงและมีขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ ยังอาจพบ
วรรณคดีท้องถิ่นในกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยโบราณ หรืออพยพมา
ภายหลังในแต่ละภาคของไทย เช่น ในภาคเหนือมีวรรณคดีของกลุ่มคนไทย ไทยลื้อ ไทยเขิน และ
ไทยใหญ่ ในภาคอีสาน ทางใต้ มีวรรณคดีของกลุ่มชนที่นับถือศาสนาอิสลาม และในภาคกลางมี
วรรณคดีของกลุ่มชนที่พูดภาษามอญ วรรณคดีของไทยโซ่งและไทยพวน

ปัจจัยสนับสนุนการสร้างสรรค์วรรณคดีท้องถิ่น
มูลเหตุที่มีการสร้างสรรค์วรรณคดีอย่างมากมายในท้องถิ่นต่าง ๆ มาจากปัจจัยสนับสนุนที่
สาคัญ ๓ ประการ ได้แก่ พระพุทธศาสนา ชนชั้นสูงในท้องถิ่น และวิถีชีวิตในท้องถิ่น
๑. พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามาสู่ดินแดนไทยตั้งแต่ก่อน
สุโขทัย และกลายเป็นศาสนาหลั กของชนชั้นปกครองและประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ตลอดมา
ซึ่งในสมัยก่อน วัดคือศูนย์กลางของการศึกษาเล่าเรียน พระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อความคิด
ความเชื่ อ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ลอดจนการสร้ า งสรรค์ ศิ ล ปกรรมในแขนงต่ า ง ๆ ทั้ ง ด้ า น
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และวรรณคดี
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ในด้านวรรณคดี พระพุทธศาสนามีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์
วรรณคดีท้องถิ่นหลายประการ กล่าวคือ ในด้านผู้แต่ง ประเพณีการบวชในพุทธศาสนามีส่วน
สาคัญในการสร้างกวีและนักเขียน ทั้งนี้เพราะการบวชเรียนช่วยให้พระสงฆ์อ่านออกเขียนได้
และมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา กวีและนักเขียนในท้องถิ่นต่าง ๆ ส่วน
ใหญ่ จึ ง มั ก เป็ น พระภิ ก ษุ หรื อ ผู้ ที่ เ คยบวชเรี ย น ในด้ า นเนื้ อ หาของวรรณคดี เรื่ อ งราวของ
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พุทธประวัติ ชาดก เรื่องพระมาลัย และหลักธรรมคาสอนต่าง ๆ นับเป็น
แรงบันดาลใจที่สาคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์วรรณคดี การสารวจวรรณคดีในท้องถิ่นต่าง ๆ
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นวรรณคดีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ความเชื่อและประเพณีบางอย่าง
เช่น ความเชื่อเรื่องอานิสงส์ของการสร้างพระคัมภีร์ หรือการสร้างหนังสือไว้ในพระพุทธศาสนาที่
ปรากฏในทุก ท้องถิ่น มีส่ วนอย่ างมากที่สนับสนุนให้ เกิดความคิด สร้างสรรค์แ ละการสืบทอด
วรรณคดี ชาวบ้านเชื่อว่า การมีส่วนในการสร้างพระธรรมเพื่อถวายวัดเป็นพุทธบูชา มีอานิ สงส์ให้
ได้ขึ้นสวรรค์ ได้พบพระศรีอาริยเมตไตรย์ ตลอดจนมีปัญญาสามารถบรรลุธรรมขั้นสูง ตลอดจนมี
ปัญญาสามารถบรรลุธรรมขั้นสูง จนกระทั่งถึงพระนิพพานในที่สุด ในท้องถิ่นต่าง ๆ ในแต่ละปีจะมี
ประเพณีธรรมทาน โดยชาวบ้านจะจ้างผู้ที่สามารถเขียนหนังสือได ให้แต่งหรือคัดลอกพระธรรม
ถวายพระ วรรณคดีท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง เพราะผู้แต่งไม่ต้องการชื่อเสียง การ
สร้างสรรค์วรรณคดีถือว่าเป็นการบาเพ็ญกุศลทางศาสนาอย่างหนึ่ง บนใบลานจึงอาจไม่ระบุนามผู้
แต่ง แต่ระบุนามผู้คัดลอกหรือนามชาวบ้านผู้จ้างคัดลอก หรือจ้างให้แต่ง
ความเชื่อเรื่องอานิสงส์จากการฟังเทศน์มหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดก ก็มีส่วนส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างสรรค์วรรณคดี ในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุก ปีจะมีประเพณีการฟังเทศน์มหาเวสสันดร ซึ่ง
เรียกกันว่า เทศน์มหาชาติ พระสงฆ์ที่เทศน์มหาชาติ จะต้องฝึกจนสามารถเทศน์ด้วยน้าเสียงที่
ไพเราะ และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง เนื่องจากการเทศน์มหาชาติจัด
ขึ้นทุกปี จึงได้มีผู้แต่งมหาเวสสันดรชาดกสานวนใหม่ ๆ ขึ้น เพื่อให้ผู้ฟังสิ่งที่แปลกใหม่ไปจากเดิม
เราจึงพบวรรณคดีเรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกในทุกภาค แต่ละภาคก็มีหลายสานวน
เฉพาะในล้านนาได้พบมหาเวสสันดรชาดกจานวนกว่า ๑๐๐ สานวน
กล่ า วได้ ว่ า พระพุ ท ธศาสนามี บ ทบาทส าคั ญ ที่ สุ ด ต่ อ การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารสร้ า งสรรค์
วรรณคดีท้องถิ่น
๒. ชนชั้นสูงในท้องถิ่น ท้องถิ่นบางแห่งเคยมีฐานะเป็นราชธานี เช่น เชียงใหม่
เคยเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนา มีหลักฐานว่าเจ้านายล้านนา บางองค์อุปถัมภ์และส่งเสริม
ให้กวีหรือนักเขียนสร้างสรรค์วรรณคดี วรรณคดีบางเรื่องก็แต่งโดยกวีที่เป็นชนชั้นสูง สังเกตจาก
การเลือกใช้ถ้อยคาสานวนที่ประณีตสละสลวย ใช้ศัพท์หรูหรา แสดงให้เห็นถึงความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ เห็นได้ชัดว่าเป็นผลงานของนักปราชญ์ราชบัญญัติ ไม่ใช่ผลงานของ
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ชาวบ้านธรรมดา เช่นเดียวกับวรรณคดี อีสานบางเรื่องที่รับมาจากลาว มีลักษณะเป็นวรรณคดี
ราชสานักแต่งโดยกวีซึ่งเป็นคนชั้นสูง ในราชสานักลาว
๓. วิถีชีวิตในสังคมท้องถิ่น วิถีในสังคมท้องถิ่นเป็นวิถีชีวิตในสังคมเกษตรกรรม
ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยร่วมแรงร่วมใจกันในการทางาน สมาชิกในสังคมมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน
การทางานร่วมกั นเป็ นกลุ่ ม เช่น ดานา เกี่ยวข้าว นวดข้ าว นอกจากนี้มี การพูดคุ ยกัน อย่าง
สนุกสนานแล้ว บางครั้งยังมีการเล่านิทาน นิยาย หรือร้องเพลงโต้ตอบกัน ในช่วงที่พักผ่อนก็อาจ
อ่านวรรณคดีกัน ชาวบ้านในสมัยก่อนส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออก แต่สามารถรับรู้วรรณคดีได้
โดยมีผู้อ่านหรือขับร้องเป็นเพลงให้ฟัง ในภาคใต้บางแห่ง หลังจากชาวนาไถนาตอนเช้าแล้ ว
ในช่วงพักผ่อนหลบแดดอยู่ใต้ร่มไม้ ก็มีการนาวรรณคดีมาอ่านสู่กันฟัง ในภาคอีสานสมัยก่อน
ญาติจะอ่านวรรณคดีให้หญิงที่คลอดบุตรและอยู่ไฟให้ ฟัง ช่วยให้เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเบื่อ
หน่ายที่ต้องอยู่กับที่เป็นเวลานาน ในสังคมท้องถิ่น เมื่อมีงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานขึ้นบ้าน
ใหม่ งานแต่งงาน งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ ก็จะเป็นโอกาสให้สมาชิกในสังคมมาพบปะสังสรรค์
ฟังการขับร้องเพลงพื้นบ้านและฟังการอ่านวรรณคดี ในภาคกลางมีการลอยเรือร้องเพลงเรือ
โต้ตอบกัน ในสมัยที่ยังไม่มีโทรทัศน์ หรือโรงภาพยนตร์ การฟังและการอ่านวรรณคดีนับเป็นความ
บันเทิงที่สาคัญของชุมชน เนื่องจากการฟังวรรณคดีเรื่องเดิมซ้าๆ อาจทาให้ผู้ฟัง ผู้อ่านเบื่อหน่าย
จึงได้เกิดการสร้างสรรค์วรรณคดีเรื่องใหม่ ๆ ขึ้นเพื่อใช้อ่านสู่กันฟัง

ที่มาของวรรณคดีท้องถิ่น
วรรณคดีท้องถิ่นได้เนื้อเรื่องและแนวความคิดมาจากหลายแหล่งดังนี้
๑. เรื่องราวทางพระพุทธศาสนา คือ พุทธประวัติและชาดก ดังจะเห็นว่าเรื่องปฐม สมโพธิกถา ซึ่งมีเนื้อเรื่องเป็นพุทธประวัติ พบในหลายท้องถิ่น ชาดกจากพระไตรปิฏก ซึ่งเชื่อกัน
ว่าเป็นเรื่องราวของของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ในพระชาติต่าง ๆ
โดยเฉพาะชาดก ๑๐ เรื่อง ที่เรียกว่า ทศชาติ อเตมีย์ ชนก สุวรรณสาม เนมิราช มโหสถ
ภูริทัต จันทสุวรรณ นารท วิธุรบัณฑิต เวสสันดร นอกจากนี้ยังนิยมนามาวาดภาพเป็นจิตรกรรม
ฝาผนังแล้ว กวีและนักเขียนท้องถิ่นก็ได้นามาแต่งเป็นวรรณคดีไทยโดยใช้ภาษาถิ่น นอกจากนี้กวี
และนักเขียนท้องถิ่นยังได้แนวคิดจากชาดกในจากชาดกในการนานิทานและตานานพื้นบ้านเรื่ อง
ต่าง ๆ มาแต่งเป็นชาดกพื้นบ้าน และนิทานคาสอนเป็นจานวนมาก วรรณคดีที่สาคัญจากอินเดีย
ที่ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนา และเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ย วกับพุทธศาสนา และเป็นที่ มาของวรรณคดี
ท้องถิ่น ได้แก่ เรื่อง รามายณะ ซึ่งเป็นแพร่หลายมาก พบในหลายประเทศ ในภาคกลางขอไทย
ก็มีการนาเรื่องราวรามายณะมาแต่งเป็นวรรณคดีรามเกียรติ์หลายฉบับ เช่น พระราชนิพนธ์บท
ละครเรื่องรามเกียรติ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
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ฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในท้องถิ่นภาคเหนือ ภาคอีสาน
ภาคใต้ก็พบว่ามีเรื่องราวจากรามายณะไปแต่งเป็นวรรณคดี ส่วนใหญ่เป็นการแต่งขึ้นตามเรื่องเล่า
ที่เป็นวรรณคดีมุขปาฐะมาก่อนทาให้รามยณะ หรือรามเกียรติ์ฉบับท้องถิ่นมีเรื่องราวเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมค่อนข้างมาก บางถิ่นนาไปแต่งเป็นชาดกก็มี
๒. ตานานหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคลสาคัญสาคัญในท้องถิ่นตลอดจน
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เช่น ตานานอุรังคธาตุ ซึ่งเป็นตานานพระธาตุพนม และผาแดงนางไอ่ เล่าถึงความเป็นมา
ของหนองหาน ทั้งสองเป็นวรรณคดีที่แพร่หลายทางภาคอีสาน ตานานพระธาตุเมืองนคร และ
เรื่อง พระพุทธโฆษาจารย์ เมืองนคร และเรือง พระพุทธโฆษาจารย์ไปลังกา ซึ่งเป็นวรรณคดี
ภาคใต้ ตานานพระยาเจืองและ ต านาน พระเจ้า เลียบโลก ซึ่ งพบในลังกา ซึ่งพบในล้านนา
ตัวอย่างวรรณคดีที่มีเนื้อหาเกี่ย วกัประวัติศาสตร์และประวัติบุคคล เช่น โคลงมังทรารบเชียงใหม่
เล่าถึงเมืองเชียงใหม่เมื่อครั้งที่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า และคร่าวฮ่าครูบาศรีวิชัย บรรยายความดี
ของครูบาศรีวิชัย และตานานช้างงู
๓. นิทานพื้นบ้าน
วรรณคดีท้องถิ่นหลายเรื่องมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านที่เล่าสืบทอดกันมาในท้องถิ่น เช่น
เรื่องดาวลูกไก่ และเต่าน้อยอองคาของล้านนา เรื่องนายดั่นของภาคใต้ เรื่องเซี่ยงเหมี้ยง
เรื่องปลาแดกปลาเสมอ และเรื่องขูลูนางอั้วของอีสานและลาว
๔. วรรณคดีที่แต่งขึ้นเองภาคกลาง
การพิมพ์วรรณคดีของภาคกลางออกแพร่หลายในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทาให้
วรรณคดีภาคกลางแพร่หลายเข้าไปในท้องถิ่น เป็นแรงบันดาลใจให้กวีท้องถิ่น บางคนนาไปแต่ง
ขึ้นใหม่ โดยใช้ภาษาและฉันทลักษณ์ท้องถิ่น เช่น เรื่อง พระอภัยมณี โคบุตร ของสุนทรภู่ ที่มีคน
แต่งเรื่องราวใหม่เป็นสานวนท้องถิ่น รวมทั้งเรื่อง ศรีธนญชัย ซึ่งเป็นเรื่องแพร่หลายในภาคกลาง มี
จุดเด่นอยู่ที่การเล่นคาหรือการจับไหวพริบในการใช้คาพูด มีลักษณะคล้ายคลึงกับเรื่องเซียงเหมี้ยง
ซึ่งเล่ากันอย่างแพร่หลายในล้านนาและอีสาน แต่ก็ไม่ตรงกันทีเดียว เมื่อมีการพิมพ์กาพย์
ศรีธนญชัยออกเผยแพร่ทางล้านนา ก็ได้นาเรื่องศรีธนญชัยไปแต่งเป็นคร่าวซอ (ออกเสียงว่า ค่าว
ซอ) เรื่องศรีธนญชัย โดยใช้ภาษาท้องถิ่นและฉันทลักษณ์ท้องถิ่น
๕. ประสบการณ์ส่วนตัวและจินตนาการของกวี
วรรณคดีท้องถิ่นบางเรื่องมาจากชีวิตส่วนตัวของกวี ซึ่งอาจเกี่ยวกับความผิดหวังในรัก
หรือหน้าที่การงาน เช่น ผลงานของพญาพรหมโวหาร ๒ เรื่อง คือ คร่าวสี่บท และ คาจ่ม
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ตานาน
ตานาน หมายถึง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีที่มาจากเรื่องเล่าสืบต่อกันมา
และได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลังเรื่องราวของตานานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
ของราชวงศ์กษัตริย์บ้านเมือง ประชาชน และสังคมในอดีต ทั้งได้วาเป็นงานบันทึกประวัติศาสตร์
ศาสนาที่เกิดจากความศรัทธาเชื่อมั่น แต่ด้วยเหตุที่ตานานเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟัง จึงรวมเอานิทาน
พื้ น บ้ า นอิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย์ เ หตุ ก ารณ์ โ ลดโผนเข้ า ไว้ ด้ ว ย เพื่ อ มุ่ ง มั่ น หมายให้ เ กิ ด ความ สุ ข สนาน
เพลิดเพลิน
๑. เนื้อหาของตานาน
แม้ ว่ าต านานจะมี จานวนมากมายหลายร้อ ยเรื่ อ ง และมีอ ยู่ ในท้ องถิ่ นทั่ ว ทุก ภาคของ
ประเทศไทย แต่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน พอจะจัดแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑. ตานานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นศรัทธาในฐานะที่
ศาสนาเป็นศูนย์กลางจิตใจ ความหวังที่จะได้พบโลกพระศรีอาริย์ ความวิตกว่าพระพุทธศาสนา
จะสิ้นสุดเร็วกว่าพุทธทานาย (๕,๐๐๐ ปี) จึงเร่งสร้างกุศลรวมทั้งบันทึกตานานพระพุทธศาสนา
เพื่อเป็นอานิสงส์ให้ศาสนาสืบ ตานานที่สาคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชินกาลมาลีปกรณ์
ตานานมูลศาสนา,จามเทวีวงศ์,สังคีติวงศ์ ซึ่งมีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันคือ มักจะเริ่มด้วยพุทธประวัติ
การเผยแพร่ศาสนาไปยังดินแดนต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในถ้องถิ่นด้วย
๑.๒. ตานานปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุ มีเนื้อหาอยู่ในกรอบพระพุทธศาสนาเช่นกันแต่
มีขอบเขตแคบกว่า เน้นเรื่องราวปูชนียสถานเท่านั้น ตานานประเภทนี้มีจานวนมากที่สุด
เช่น ตานานพระธาตุหริกุญไชย ตานานพระธาตุพนม ตานานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่ง
รวมอยู่ในประชุมตานานระธาตุส่วนตานานปูชนียวัตถุที่สาคัญได้แก่ ตานานพระแก้วมรกต ตานาน
พระพุทธสิหิงส์ เนื้อหาของตานานกลุ่มนี้เกี่ยวโยงกันกับกลุ่มแรกจนบางครั้งยากจะแยกจากกันได้
เช่น ตานานพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งกล่าวถึงการบาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าและพระพุทธทานาย
ด้วยข้อแตกต่างที่สาคัญของตานานปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุจากตานานศาสนา คือ ไม่นิยาม
จารด้วยภาษาบาลี ยกเว้นตานานพระแก้วมรกต ตานานพระพุทธสิหิงส์ปฏิมากรเจ้า และตานาน
พระแก่นจันทร์ ซึ่งจารทั้งภาษาบาลีและภาษาพื้นเมือง
๑.๓. ตานานที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับกาเนิดบ้านเมือง เชื้อชาติ ราชวงศ์ ฯลฯ มีเนื้อหา
ประสมปนเปกับนิทานพื้นบ้าน จึงนับเป็นประวัติศาสตร์ของสามัญชนที่สืบทอดด้วยการบอกเล่า
แม้ว่าเนื้อว่าจะมิได้เกี่ยวข้องกับสามัญชนก็ตาม เช่น ตานานสิงหนวัติกุมาร ตานานพื้นเมือง
เชียงใหม่ ตานานเมืองสุวรรณโคมคา เรื่องราวมักจะเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ในอดีต นับตั้งแต่กาเนิด
โลก กาเนิดชนเผ่าต่าง ๆ พระพุทธประวัติ การเผยแพร่ศาสนา พร้อมลงท้ายด้วยเหตุการณ์ร่วม

๙

สมัยของผู้บันทึก ลักษณะที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือเนื้อหาที่แสดงถึงอิทธิพลของศาสนาต่อผู้คน
ในอดีต การอธิบายประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองและเรื่องราวบรรพบุรุษของตนก็ตาม แต่ก็
ผูกเรื่องราวขึ้นตามทัศนคติทางศาสนา เช่น การยกย่องชนผู้ปกครอง หรือวีรบุรุษว่าเป็นผู้มีบุญ
บารมี จรรโลงพุทธศาสนาให้ดารงอยู่ในสังคม เป็นต้น
การศึกษาเนื้อหาของตานานทั้งสามกลุ่มข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าลักษณะเด่นของตานานก็
คือ เรื่องราวทางพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม แนวการเขียนดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
ที่พุทธศาสนาเป็นกรอบกาหนดแนวคิด และค่านิยมของผู้คนในสังคมนั้น รวมทั้งผูกตานานขึ้น
โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้เพียงพอที่จะบันทึกเรื่องราวของตานานไว้ให้ได้ นั่นก็จะเป็นพระภิกษุ หรือผู้
ที่เคยบวชเรียนมาก่อน เนื้อหาของตานานจึงมีความผูกพันใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา

๒. คุณค่าของตานาน
แม้ว่าตานานจะมีที่มาจากการบอกเล่าโดยมีจุดมุ่งหมายส่วนหนึ่งเพื่อความบันเทิง แต่แง่
การศึกษาประวัติศาสตร์ ตานานก็อาจใช้เป็นหลักฐานถึงเรื่องราวต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๒.๑. แสดงถึงปรัชญา ความคิดและค่านิยมของผู้คนในอดีต ซึ่งได้สืบเนื่องต่อกันมาจาก
สมัยสู่สมัย ที่เห็นได้เด่นชัดคือ ความศรัทธาเชื่อมั่นในศาสนาซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องราวด้วยการ
กล่าวถึงพุทธประวัติ พุทธทานาย ปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ ด้วยการประทับรอยพระบาทไว้
ในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ หรือปูชนียสถาน ในเวลาต่อมา รวมทั้งความเชื่อในเรื่องผลแห่ง
กรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทาให้เกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น
๒.๒. ตานานเกี่ยวกับบ้านเมือง กาเนิดเผ่าพันธุ์ บ่งถึงสานึกทางประวัติศาสตร์ของคน
ในอดีตว่าคลี่คลายมาอย่างไร เวลาปัจจุบันในตานานจึงเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับอนาคตที่
เข้าด้วยกัน แต่ความหมายปัจจุบันของตานานมีระยะยาวนาน อันเกิดจาการบอกเล่าต่อกันหลาย
ช่วงอายุค น แต่มีส่ วนที่ มีความจริง ในขณะที่อดี ตและอนาคต เป็นเรื่องราวที่จินตนาการขึ้ น
เนื้อหาของตานานแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนเข้ าใจถึงความเกี่ยวพันของอดีต ปัจจุบันและอนาคตว่า
เวลาทั้งหมดของประวัติศาสตร์ มิใช่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น
๒.๓. เหตุการณ์ในช่วงเวลา“ปัจจุบัน” ของตานานให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ
แม้ว่าบางส่วนจะใช้ชื่อสถานที่ในอินเดีย เพื่อเชื่อมโยงกับชมพูทวีป เพื่อแสดงว่าอยู่ในโลกของ
พุทธศาสนาเช่นเดียวกัน แต่มีสถานที่หลายแห่ง ที่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นจริง ในส่วนที่เกี่ยวกับ
พระนามกษัตริย์องค์สาคัญก็อาจใช้เป็นหลักฐานได้เช่นกัน ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึง
พระยามังรายแห่งอาณาจักรล้านนา พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยและพระยางาเมือง เจ้าเมืองภูกาม
ยาว ว่ า เป็ น มิ ต รกั น จากการตรวจสอบหลั ก ฐานประเภทอื่ น ๆ ก็ ป รากฏว่ า ประมุ ข ทั้ ง สาม
ครองราชย์ร่วมสมัยกัน

๑๐

๒.๔. เนื้อหาบางส่วนของตานานอาจใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สังคม
เกี่ยวกับการตั้งหลักแหล่งและการขยายตัวของชุมชนได้ ดังตัวอย่างเช่น นิยายพื้นบ้านเรื่องบึงราช
นก ซึ่งเกี่ยวกับเขาสมอแครง จังหวัดพิษณุโลก มีส่วนคล้ายคลึงกับตานานเรื่องนครไชยบุรีโยนก 1
ในพงศาวดารโยนก และ เรื่องท้าวผาแดงนางไอ่ ตานานทางอีสาน ซึ่งกล่าวถึงสาเหตุที่เมืองถล่ม
ว่า เนื่องจากประชาชนกินปลาไหลเผือก (นครไชยบุรีโยนก) และกระรอกเผือก (ท้าวผาแดงนาง
ไอ่) จึงสันนิษฐานว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขาสมอแครงในยุคที่สร้างนิทานนี้ มีเชื้ อสาย
มาจากล้านนาหรือทางอีสานด้วย

ตานาน “ช้างงูเชียงแสน”
เรื่องตานานเกี่ยวข้องเรื่องช้างงู ได้สืบค้นศึกษาจากแหล่งค้นคว้า แหล่งอ้างอิงต่าง ๆ
แหล่ ง อ้ า งอิ ง ที่ ๑ ที่ ม าดั ง กล่ า ว ก็ มี ก ารกล่ า วถึ ง เรื่ อ งเล่ า ต านาน “ช้ า งงู ” ไว้ ใ นหนั ง สื อ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เล่ม ๔ (เจ้าขันทังห้า – ดอยหลวง, กิ่งอาเภอ) ไว้ดังนี้
“คำว่ำ ช้างงู ได้ชื่อมำจำก “ดอยช้างงู” ในตานานเชียงแสน ซึ่งมีเรื่องตอนหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับกำรทีฟ่ ื้นเมืองเชียงแสน โดยกล่ำวว่ำ
เมื่อพระองค์พังครองเมืองเชียงแสนอยู่นั้นก็ได้ถูกพวกขอมดำชิงเมืองได้ในศักรำช ๒๙๗
พระองค์พังและรำชเทวีถูกเนรเทศไปเป็นนำยบ้ำนเวียงสี่ทวงและต้องส่งส่วยแก่ขอมทุกปี เมื่อ
พระโอรสชื่อพรหมกุมำรเจริญวัยขึ้นแล้วก็ได้สะสมอำวุธคิดจะชิงเมืองคืน เมื่อพรหมกุมำรมีอำยุได้
๑๓ ปีนั้น เทวดำได้มำแสดงในควำมฝันว่ำ หำกต้องกำรช้ำงวิเศษแล้วก็ให้ไปล้ำงหน้ำที่แม่น้ำโขง
จะมีช้ำงเผือกสำมเชือกล่องมำตำมน้ำ หำกจับได้เชือกแรกแล้วจะสำมำรถปรำบได้ทั้งจักรวำล
หำกจับได้เชือกที่สอง จะปรำบชมพูทวีปได้ทั้งหมด แต่หำกจับได้เชื อกที่สำม จะปรำบได้เพี ยง
ล้ำนนำทั้งหมดและขอมดำทั้งมวล
พรหมกุมำรจึงตัดเอำขอไม้ไล่ไปล้ำงหน้ำที่แม่น้ำของ หรือน้ำแม่โขงตำมที่เทวดำบอก ครู่
หนึ่งจึงมีงูตัวหนึ่งมีลวดลำยเป็นด่ำงเป็นดวงมีขนำดเท่ำยุ้งข้ำวล่องมำตำมน้ำ พรหมกุมำรและ
บริวำรก็ได้แต่สั่นด้วยควำมกลัว เมื่องูนั้นล่องน้ำไปแล้ว สักครู่ก็มีงูอีกตัวหนึ่งมีลำตัวมันวับและมี
ขนำดเท่ำต้นลำนล่องมำทั้งพรหมกุมำรและบริวำรก็ยังหวำดกลัวอยู่เช่นเดิม เมื่องูนั้นล่องไปแล้วก็
มีงอู ีกตัวหนึ่งมีลำตัวเป็นมันและมีขนำดลำตำลล่องมำ พรหมกุมำรคิดว่ำเทวดำบอกว่ำจะมีช้ำงแต่
ก็พบงูแทน ซึ่งเทวดำก็คงจะหมำยถึงงูนั้นจึงบอกบริวำรว่ำให้ช่วยกันกระโดดลงไปจับเอำงูในน้ำ งู
เมื่อถูกจับก็กลำยเป็นช้ำงและพรหมกุมำรก็อำศัยช้ำงตัวนั้นขี่เข้ำสงครำม ซึ่งพอช้ำงของนำยทัพ
ขอมมองเห็นช้ำงของพรหมกุมำรก็ล้มลงและลุกเตลิดหนี พรหมกุมำรขับช้ำงไล่ติดตำมพวกขอม
1 ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่จากต้นฉบับใบลานอักษรไทย ยวน ( กรุงเทพฯ : คณะกรรมการการจัดพิมพ์เอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี สานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๔). หน้า ๑๔.

๑๑

ดำไปจนถึงดินแดนเมืองละโว้ หลังจำกสงครำมแล้ว พรหมกุมำรก็คืนสู่เวียงพำงคำพอปลดเครื่อง
ศึกลงหลังช้ำงแล้ว ช้ำงนั้นก็กลำยกลับเป็นงูใหญ่ตำมเดิมแล้วเลื้อยเข้ำไปใน “รูดอย” เสีย คน
ทั้งหลำยจึงเรียกดอยนั้นว่ำ “ดอยช้ำงงู””
ข้ อ มู ล ที่ ค้ น คว้ า แหล่ ง ที่ ๒ ได้ จ ากเอกสารการศึ กษา ประกอบวิ ช าหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย – เชียงแสน จัดพิมพ์โดยสานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
เกี่ยวกับตานานการเมือง การปกครองในแคว้นโยนกนาคพันธ์ ที่มีความสัมพันธ์เรื่องราวตานาน
ช้างงู ในยุคของพระเจ้าพังคราชบิดาเจ้าพรหมราชผู้ฟื้นเมืองเชียงแสนจากขอมดา ไว้ดังนี้
“ตลอดระยะเวลำตั้งแต่สถำปนำเมืองโยนกนำคพันธ์ขึ้นในปีพ.ศ.๖๓๘ กำรสงครำมใน
ดินแดนแห่งนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปีที่สำมที่พระเจ้ำสิงหนวัติขึ้นครองรำชย์ เมื่อพระเจ้ำสิงหน
วัติยกกำลังไปปรำบปรำมเมืองอุมงคเสลำให้ยอมรับอำนำจและยอมส่งส่วยแก่โยนกนำคพันธ์
จำกนั้นเป็นต้นมำอำณำจักรบริเวณนี้ก็อยู่ในควำมสงบมำจนถึงปี พ.ศ. ๘๙๘ พญาขอมดา เจ้า
เมืองอุมงคเสลายกกองกาลังมาโจมตีเมืองโยนกนาคพันธ์ พระเจ้าพังคราชเจ้าเมืองโยนกเป็น
กษัตริย์ที่อ่อนแอในการสงครามจึงพ่ายแพ้แก่พญาขอมดา พญาขอมดาจึงครองเมืองโยนกและ
ให้พระเจ้าพังคราชไปเป็น “นายบ้าน” อยู่ที่ “เวียงสี่ตวง 2” ใกล้ ๆ กับแม่นารวก มีหน้าที่
ต้องส่งส่วยทองคาแก่พญาขอมดา พระเจ้าพังคราชไปอยู่เวียงสี่ตวงจนมีโอรสสององค์ องค์
แรกมีนามว่า เจ้าทุกขิตะ เหตุว่าประสูติมาในยามที่บิดา มารดากาลังอยู่ในระหว่างความทุกข์
ยาก องค์ที่สองมีนามว่า เจ้าพรหม หรือ พรหมราช ถึง พ.ศ. ๙๑๖ เมื่อเจ้าชายพรหมราช
เจริญวัยมีพระชนมได้ ๑๖ พรรษา ก็ทรงรวบรวมชาวโยนกที่ถูกพวกขอมดาเมืองอุมงคเสลากด
ขี่ข่มเหง เรียกส่วยอากรอย่างรุนแรงเข้าเป็นกองทัพแล้วยกกองทัพเข้าโจมตี เมืองโยนกนาค
พันธ์ พญาขอมดาไม่อาจต่อสู้กับชาวเมืองที่ลุกฮือขึนทังเมืองได้ก็แตกพ่ายหนี กลับไปยังเมือง
อุมงคเสลา ฝ่ายพระเจ้าพรหมราชเมื่อยึดเมืองคืนจากพญาขอมดาได้แล้วก็อัญเชิญพระเจ้าพัง
คราชให้เสด็จกลับมาครองเมืองโยนกดังเดิม
เมื่อจัดการทางบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วเจ้าชายพรหมราชก็เกณฑ์ไพร่พลชาวโยนกยก
ลงไปโจมตีเมื องอุ มงคเสลา พญาขอมด านันไม่อาจต่อ สู้กับ กองทัพชาวโยนกได้จึง อพยพ
ราษฎรชาวอุมงคเสลา ส่วนใหญ่หนีไปทางใต้โดยมีกองทัพชาวโยนกไล่ติดตามลงไป
พระเจ้ า พรหมราชน ากองทั พ โยนกไล่ ติ ด ตามชาวอุ ม งคเสลาไปจนถึ ง เขตเมื อ ง
กาแพงเพชร จึงถอยกลับบ้านเมือง ชาวเมืองอุมงคเสลาที่อพยพลงไปยังที่ราบภาคกลางของ
ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.๙๒๐ นันเป็นชาวเหนือกลุ่มแรกที่เคลื่อนย้ายไปทางใต้ น่าเสียดายว่า
2 “เวียงสี่ตวง นี้ ในตอนต้นตานานระบุว่าเป็นหมู่บ้าน หรือเวียงที่ปู่เจ้าลาวจก เมื่อได้ทองคาจากพระเจ้าอุชุตราชแล้ว (บรรพบุรุษ

ของพระเจ้าพังคราช) ก็แบ่งทองคาให้ลาวกลิ่น บุตรคนที่สอง มาตั้งบ้านเรือนอยู่กับบริวาร การมาอยู่เวียงสี่ตวงของพระเจ้าพังคราชนี้ น่าจะ
เป็นเคร่องแสดงให้ทราบว่าได้มีการ “ผูกพัน” กันระหว่าง วงศ์สิงหนวัติ กับ ตระกูลของปู่เจ้าลาวจก ดังนั้นเมื่อพระเจ้าพังคราชถูกสั่งให้มาอยู่
ที่เวียงสี่ตวง ทางด้านนายบ้านเก่าจึงยอมรับแต่โดยดี

๑๒

ไม่มีการศึกษาว่าชนกลุ่มนีไปตังรกรากอยู่แถบใด ตานานบันทึกไว้ แต่เพียงว่า “ไปจนถึงฝั่ง
ทะเล” เท่านันเอง
เมื่อพระเจ้าพรหมราชเสด็จกลับมาถึงโยนกนาคพันธ์ก็ทรงแสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่
ประสงค์จะรับราชสมบัติในเมืองโยนกนาคพันธ์
ย้อนกลับไปถึงเมืองอุมงคเสลำ ภำยหลังจำกอพยพประชำกรส่วนใหญ่หนีกองทัพเมือง
โยนกแล้ว เมืองนี้ก็กลำยเป็นเมืองร้ำง ประชำชนที่ยังเหลือตกค้ำงอยู่ก็ค่อย ๆ ยอมรับวัฒนธรรม
ตำมแบบโยนกแล้วค่อย ๆ พัฒนำกำรสร้ำงบ้ำนแปเมืองของตนขึ้นอย่ำงช้ำ ๆ”
ข้อมูลที่ค้นคว้าแหล่งที่ ๓ การศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ“เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน”
ของ สานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้พูดถึงประวัติการ
สร้างบ้านแปงเมืองยุคโยนกนาคพันธ์ สมัยพระเจ้าพังคราชไว้ดังนี้
“…เมื่อมหำศักรำช ๒๗๗ (พ.ศ.๘๙๘) ก็เข้ำสู่สมัยพระเจ้ำพังครำชเกิดเหตุกำรณ์กล๋อมยก
พลเข้ำปล้นเมืองโยนกนำคพันธ์ ขับไล่พระเจ้ำพังครำชและบริวำรทั้งปวงไปอยู่ที่เวียงสี่ตวง 3 เมื่อ
พระเจ้ำพังครำชไปประทับ ณ เวียงสี่ตวง ในปีแรกมหำเทวีประสูติเจ้ำทุกขิตกุมำรและในปีต่อมำ
ประสูติพรหมกุมำร ครั้นถึงมหำศักรำช ๒๙๘ (พ.ศ.๙๑๙) กล๋อมยกไพร่พลมำทวงส่วยเวียงสี่ตวง
ทั้งนี้พรหมกุมำรไม่ยอมให้และขับช้ำงเผือกพำงคำเข้ำสู้รบขับไล่กล๋อมออกจำกเขตปกครองของ
แคว้นโยนกนำคพันธ์ หลังจำกนั้นพรหมกุมำรก็ไปสร้ำงเมืองไชยปรำกำรอยู่ที่ริมแม่นากกฝั่งใต้ 4
เพื่อเฝ้ำระวังมิให้พวกกล๋อมดำยกทัพกลับมำรุกรำน
เมื่อสิ้นรัชกำลพระเจ้ำพังครำช เจ้ำทุกขิตกุมำรได้ขึ้นครองเมืองโยนกนำคพันธ์สืบแทน”
ข้อมูลที่ค้นคว้าแหล่งที่ ๔ การศึกษาข้อมูลจากหนังสือ ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย
เขียนโดย สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงเรื่องตานานสิงหนวัติ หรือ สิงหนติ
ดังนี้
“ตำนำนสิงหนวัติเล่ำเรื่องกษัตริย์ของนครไทยเทศที่ตั้งอยู่ลุ่มแม่น้ำสำรพู (คือแม่น้ำสำละ
วิน) ชำวไท – ไต เรียกว่ำ แม่น้ำคง นครไทยเทศตั้งอยู่ทำงฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคง นักวิชำกำร
สันนิษฐำนว่ำ น่ำจะเป็นเมืองมำวหลวง ซึ่งเป็นนครรัฐใหญ่ของชำวไทย – ไต หรือไทยใหญ่ กษัตริย์
เมืองไทยเทศ มีโอรสหลำยพระองค์ องค์ที่สองมีพระนำมว่ำ สิงหนติ หรือ สิงหนวัติ พระบิดำได้
มอบคนและช้ำงม้ำวัวควำยให้จำนวนหนึ่งแล้วให้คุมไพร่พลเดินทำงไปหำที่ตั้งถิ่นฐำนใหม่ สิงหน
วัติเดินทำงข้ำมแม่น้ำสำรพูลงมำทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ รอนแรมเป็นเวลำนำนสี่เดื อนจนถึง
แม่น้ำโขง อันเป็นดินแดนสุวรรณโคมคำเดิม พญำนำคแปลงกำยเป็นพรำหมณ์ชักชวนให้ตั้งชุมชน
3 พงศาวดารโยนก ระบุว่าอยู่ริมแม่น้าสาย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองโยนก ดูเพิ่มเติมใน พระยาประชากิจกรจักร

(แช่ม บุนนาค) . พงศาวดารโยนก. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ : บุรินทร์การพิมพ์. ๒๕๑๖. (หน้า ๑๕๐).
4 ตามหลักฐานจากเอกสารโบราณเมืองดังกล่าวควรอยู่ในพื้นที่อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๑๓

ขึ้นบริเวณนี้ เมื่อสิงหนวัติตกลง ครั้นถึงเวลำกลำงคืนพญำนำคก็กลับคืนร่ำงเป็นนำคจัดกำรสร้ำง
ปรำกำรเวียงใหม่ให้สิงหนวัติ เวียงแห่งนี้จึงได้ชื่อว่ำ “นำคพันธุ์” หรือบำงแห่งเรียกว่ำ “เวียง
นำเคนทร์” ซึ่งแปลว่ำ เมืองนำค เช่นกัน
เวียงแห่งนี้ตั้งอยู่ในที่รำบเล็ก ๆ มีเนินเขำล้อมรอบห่ำงจำกแม่น้ำกกไปทำงทิศใต้ประมำณ
สี่กิโลเมตรอยู่ห่ำงจำกแม่น้ำโขงไปทำงทิศตะวันออกรำว แปดกิโลเมตร มีหนองน้ำหลำยแห่งจัดว่ำ
เป็นที่รำบเล็ก ๆ ที่อุดมสมบู รณ์แห่งหนึ่ง เมื่อสร้ำงเวียงสำเร็จสิงหนวัติก็ขยำยอำนำจลงไปยัง
อุมงคเสลำ ทำให้ขอบเขตอำนำจของเมืองนำคพันธุ์ครอบคลุมพื้นที่เท่ำกับสุวรรณโคมคำในรัชกำล
ที่ ๒ ของรำชวงศ์สิงหนวัติได้รับเอำพระพุทธศำสนำเข้ำมำ มีกำรซื้อที่ดอยตุงจำกพญำลัวะ เพื่อ
สร้ำงพระธำตุดอยตุงขึ้น บ้ำนเมืองสงบร่มเย็น กระทั่งถึงปีพ.ศ. ๙๐๐ ชาวอุมงคเสลาถือโอกาสที่
กษัตริย์เมืองนาคพันธุ์อ่อนแอยกกองทัพเข้ามาขับไล่พระองค์พัง ซึ่งเป็นกษัตริย์เมืองนาคพันธุ์
ออกจากราชบัลลังก์แล้วให้ไปเป็นนายบ้านอยู่ที่เวียงสี่ตวง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองนาคพันธุ์ ต่อมาพระเจ้าพรหมโอรสของพระองค์พังรวบรวมผู้คนตามพันนาต่าง ๆ ยก
กองทัพมาปราบพญาขอมดาแห่งอุมงคเสลาได้สาเร็จ พระเจ้าพรหมยกทัพขับไล่พญาขอมดา
ลงไปจึงถึงเมืองอุมงคเสลาจนผู้คนในเมืองอยู่ไม่ได้ ต่างพากันอพยพติดตามพญาของตนลงไป
ยังที่ราบภาคกลางริมทะเลหลวง พระเจ้าพรหมติดตามไปจนถึงกาแพงเพชรจึงถอยทัพกลับ
เมืองนาคพันธุ์และสร้างเวียงไชยปราการขึนทางทิศใต้ของเมืองนาคพันธุ์ เพื่อคอยสกัดทัพ
ชาวอุมงคเสลาที่อาจจะยกกลับมาแย่งชิงเมืองนาคพันธุ์อีก แล้วพระองค์ก็ครองเมืองไชย
ปราการ ส่วนเมืองนาคพันธุ์พระเจ้าพังคราชเป็นผู้ปกครอง พระเจ้าพรหมจึงได้ชื่อว่าเป็น
มหาราชองค์แรกของไทย…”.
ข้อมูลที่ค้นคว้าแหล่งที่ ๕ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องเล่าของ ตานานดอยช้างงู หรือดอยสะโง้
จาก ค้นคว้าจาก ในเว็บไซต์ http://www.oocities.org/tour312/chang.htm เรื่องเล่าของ
กลุ่มตะเกียง ถึงดอยช้างงูไว้ว่า
“ดอยช้างงู หรือ ดอยสะโง้ ตั้งอยู่บ้ำนดอยสะโง้ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงรำย คำว่ำ “ช้างงู” มำจำก “ดอยช้างงู” ในตำนำนเชียงแสนซึ่งมีเรื่องตอนหนึ่งเกี่ยวกับ
กำรที่ฟื้นเมืองเชียงแสนโดยกล่ำวว่ำ
เมื่อพระองค์พั งครองเมืองเชียงแสนอยู่นั้น ก็ได้ถูก พวกขอมดำชิง เมืองในศักรำช ๒๙๗
พระองค์พังและรำชเทวีถูกเนรเทศไปเป็นนำยบ้ำนเวียงสี่ทวงและต้องส่งส่วยแก่ขอมทุกปี เมื่อ
พระโอรสพรหมกุมำรเจริญวัยขึ้นแล้วก็ได้สะสมอำวุธคิดชิงเมืองคืน เมื่อพรหมกุมำรมีอำยุได้ ๑๓
ปีนั้นเทวดำได้มำแสดงในควำมฝัน หำกต้องกำรช้ำงวิเศษ ให้ไปล้ำงหน้ำที่แม่น้ำโขง จะมีช้ำงเผือก
สำมเชือกล่องมำตำมน้ำ หำกได้เชือกแรกแล้วจะสำมำรถปรำบได้ทั้งจักรวำล หำกได้เชือกที่สอง

๑๔

จะปรำบชมพูทวีปได้ทั้งหมด แต่หำกจับเชือกที่สำมได้ก็จะปรำบได้เพียงล้ำนนำทั้งหมดและขอม
ดำทั้งมวล
พรหมกุมำรจึงตัดเอำขอไม้ไล่ และไปล้ำงหน้ำที่แม่น้ำของหรือแม่น้ำโขงตำมที่เทวดำบอก
ครู่หนึ่งจึงมีงูตัวหนึ่งมีลวดลำยเป็นด่ำงดวง มีขนำดเท่ำยุ้งข้ำวล่องลงมำตำมน้ำ พรหมกุมำรและ
บริวำรก็ได้แต่ สั่นด้วยควำมกลัว เมื่องูนั้นล่องน้ำไปแล้วสักครู่ก็มีงู อีกตัวหนึ่งมีลำตัวเป็นมันวับ
ขนำดเท่ำต้นลำนล่องมำ พรหมกุมำรคิดว่ำเทวดำบอกว่ำจะมีช้ำงแต่ก็พบงูแทนซึ่งเทวดำคงจะ
หมำยถึงงูนั้นจึงบอกบริวำรว่ำให้ช่วยกันกระโดดลงไปจับเอำงูในลำน้ำ งูเมื่อถูกจับก็กลำยเป็นช้ำง
และพรหมกุมำรก็อำศัยช้ำงตัวนี้ขี่เข้ำสงครำม ซึ่งพอช้ำงของนำยทัพขอมมองเห็นช้ำงของพรหม
กุมำรก็ล้มลงแล้วลุกเตลิดหนี พรหมกุมำรขับช้ำงไล่ติดตำมพวกขอมดำไปจนถึงแดนเมืองละโว้
หลังจำกสงครำมแล้วพรหมกุมำรก็ได้คื นสู่เวียงพำงคำ พอปลดเครื่องศึกลงจำกหลังช้ำง
แล้ว ช้ำงนั้นก็กลับกลำยเป็นงูใหญ่ตำมเดิม แล้วเลื้อยเข้ำไปในรูดอยเสีย คนทั้งหลำยจึงเรียกดอย
ดังกล่ำวว่ำ “ดอยช้ำงงู” ต่อมำเรียกเพี้ยนเป็น “ดอยสะโง้”
ข้อมู ลที่ค้นคว้า แหล่ งที่ ๖ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องเล่า ของ ตานานดอยช้างงู จากการ
สัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน อาเภอเชียงแสน บ้านจอมกิตติ ของนางประกายคุณ เทียมตา ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตาบลเวียง อายุ ๓๓ ปี อยู่อาศัยบ้านเลขที่๕๗/๑ หมู่บ้านจอม
กิตติ อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ๐๘๕ – ๖๒๑ – ๒๖๖๔ เล่าว่า

รูปถ่ายการสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่บ้านจอมกิตติ
นางประกายคุณ เทียมตา
“ ในสมัยพระเจ้ำพังครำชครองเมืองโยนกชัยบุรีได้ถูกขอมดำยกทัพมำตีเมืองและขับไล่
พระเจ้ำพังครำชไปอยู่ที่เมืองสี่ตวงในปัจจุบันคือบ้ำนเวียงแก้วและให้ส่งส่วยเป็นทองคำขนำดเท่ำ

๑๕

ผลมะตูมปีละ ๔ ลูก ในสมัยนั้นคนไทยถูกข่มเหงดูถูก เหยียดหยำม บีบคั้นทำงจิตใจอย่ำงรุนแรง
จำกเจ้ำนำยขอมต่ำง ๆ นำนำ
ตำมตำนำนกล่ำวว่ำได้มีสำมเณรรูปหนึ่งเป็นชำวเมืองสี่ตวงได้ออกบิณฑบำตเข้ำไปในคุ้ม
ของพญำขอมดำ พญำขอมได้เห็นสำมเณรก็โกรธเป็นอันมำก และกล่ำวบอกไปว่ำ “เณรเป็นคน
เมืองไพร่ ไม่ควรเข้ำมำบิณฑบำตในบ้ำนของพญำขอมที่ใหญ่โต” แล้วจึงบอกให้บ่ำวไพร่ทั้งหลำย
ว่ำ “พวกสูอย่ำเอำข้ำวกูไปใส่บำตรมัน ” สำมเณรได้ฟังแล้วก็เกิดควำมน้อยอกน้อยใจเป็นอัน
มำกจึงเดินออกจำกคุ้มพญำขอม เมื่อเดินถึง ดอยกู่แก้วจึงเอำอำหำรที่บิณฑบำตมำถวำยแก่พระ
ธำตุกู่แก้วแล้วตั้งจิตอธิษฐำน จงดลบันดำลให้ข้ำตำยภำยในเจ็ดวัน และขอให้ข้ำไปเกิดในครรภ์
พระนำงเทวีมเหสีของพระเจ้ำพังครำช เมื่อตั้งสัจจะอธิษฐำนแล้วก็นั่งสมำธิไม่ยอมกินข้ำว กินน้ำ
เมื่อถึงเจ็ดวันสำมเณรก็ตำม และได้สมคำอธิษฐำนได้เกิดเป็นโอรสองค์ที่สองของพระเจ้ำพังครำชมี
พระนำมว่ำ พรหมกุมำร
พรหมกุมำรอำยุได้ ๗ ปีก็ได้เล่ำเรียนวิชำตำรำพิชัยสงครำมจนจบกระบวนควำมและเมื่อ
ทรงมีอำยุได้ ๑๓ ปี ทรงฝันว่ำมีเทวดำบอกให้ไปจับช้ำงที่จะล่องมำตำมแม่น้ำโขง ๓ ตัว และให้เจ้ำ
พรหมกุมำรไปล้ำงหน้ำที่นั่น หำกจับช้ำงตัวแรกได้จะมีอำนุภำพปรำบได้ทั้ง ๔ ทวีป ถ้ำจับได้ตัวที่
๒ จะปรำบได้ชมพู ทวีป ถ้ำจับตัวที่ ๓ ได้จะปรำบแคว้นล้ำนนำและขอมดำได้ พอรุ่งเช้ำ เจ้ำ
พรหมกุมำรก็ได้พำบริวำรไปยังท่ำน้ำและก็ได้เห็นงูเลื่อมเป็นมันลอยผ่ำนไป ๑ ตัว พอตัวที่ ๒ ก็
เป็นงูอีก แต่ไม่เห็นช้ำงลอยมำตำมที่ฝัน ก็เลยตัดสินใจจับงูตัวที่ ๓ ที่ลอยน้ำมำ เมื่อพรหมกุมำร
ขึ้นขี่งู งูก็กลำยเป็นช้ำงทันที แต่ไม่ยอมขึ้นฝั่งต้องใช้พำนทองคำตีล่อ ช้ำงจึงยอมขึ้นฝั่ง เจ้ำพรหม
กุมำรจึงให้นำมว่ำช้ำงพำนทองคำ เจ้ำพรหมกุมำรมีสติปัญญำเฉลียวฉลำดและเตรียมกำลังไพร่พล
อำวุธอย่ำงเต็มที่จึงให้บิดำยกเลิกกำรส่งส่วยแก่ขอม พวกขอมเลยยกทัพไปปรำบเจ้ำพรหมกุ มำรก็
คุมกกำลังออกต่อสู้และขับไล่พวกขอมจนแตกพ่ำย ช้ำงคู่บำรมีในขณะที่พระองค์ยังอำยุได้เพียง
๑๖ ปี สำหรับช้ำงพำนทองคำ เมื่อเสร็จสงครำมก็หำยไปทำงดอยลูกหนึ่ง ต่อมำเรียกว่ำ ”ดอย
ช้างงู” หรือ “ดอยสะโง้” ในปัจจุบัน ส่วนพระเจ้ำพรหมกุมำรก็ได้อัญเชิญบิดำมำครองเมื องโยนก
ชัยบุรี พระองค์นำทัพขับไล่ขอมไปถึงเมืองกำแพงเพชรจนหมดเชื้อชำติขอมดำในอำณำจักรโยนก
จำกนั้นพระองค์ก็ได้ครองเมืองไชยปรำกำรได้ ๕๙ ปี สวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๑๕๔๐ และได้มีกำรขนำน
นำมว่ำ “พระเจ้ำพรหมมหำรำช” นับเป็นมหำรำชพระองค์แรกของชำติไทย”
ปัจจุบันอาเภอเชียงแสนได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ช้างงู ขึ้นบริเวณวงเวียนก่อนทางเข้าอาเภอ
เชียงแสน และมีน้าพุดนตรี แสง สี แสงประกอบดนตรี นิราศเชียงแสน ทุกเย็นในช่วงเวลา ๑๘.๐๐
น. , ๑๙.๐๐ น. , ๒๐.๐๐ น. และ ๒๑,๐๐ น. ทุกต้นชั่วโมงของเวลาดังกล่าว มีการแสดงน้าพุ
ประกอบดนตรี เพลงพิลาศเชียงแสน และสาวเจียงฮาย ใช้เวลา แสดง ๑๔.๐๐ น.ทุกวัน

๑๖

รูปถ่ายการสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน หมู่บ้านเวียงใต้
นายแพทย์คงฤทธิ์ วังมณี
จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน นายแพทย์คงฤทธิ์ วังมณี ตาแหน่ง ผู้แทนศิษย์เก่า
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อายุ ๕๘ ปี อยู่อาศัยบ้านเลขที่ ๓๕๙
หมู่ ๓ หมู่บ้านเวียงใต้ อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๗๖๕ – ๑๔๑๘ เล่า
ตามอ้างอิงในตานานสิงหนวัติ หน้า ๗๘ เรื่องดังกล่าวว่า
“เมื่อพระองค์เพียงตนลูกของพระองค์พิงผู้ครองเมืองโยนกนครได้จุติตำยไป พระองค์พังผู้
เป็นตนลูก พระชนมำยุเพียง ๑๘ พรรษำ จึงได้เสวยรำชสมบัติ ในปีเป้ำ (ปีวัว) ศักรำช ๒๗๘ ตัว
พระพุทธเจ้ำได้เสด็จปรินิพพำนไปแล้ว ๙๐๐ พระวรรษำ พระองค์พังไม่มีพระปรีชำสำมำรถในกำร
รบและกำรปกครองบ้ำนเมือง จึงทำให้ขอมดำที่ถูกขับไล่ออกจำกเมืองสุวรรณโคมคำ ไปตั้งหลัก
แหล่งบ้ำนเมืองอยู่ที่เมืองอุโมงคเสลำนคร ห่ำงจำกเมืองโยนกนครไปทำงหนหรดีไกลประมำณ ๕
คืนเดินทำง ทรำบข่ำวกำรเปลี่ยนผู้ครองนครโยนก จึงไม่ยอมส่งส่วยเหมือนแต่ก่อนและคิดจะรวม
เอำเมืองโยนกนครเป็นของตน จึงได้ยกทัพมำล้อมและยึดได้เมืองโยนกแต่โดยดี องค์พังและพระ
นำงเทวีพร้อมด้วยเสนำอำมำตย์และไพร่ไทยทั้งมวลหนีออกเมืองโยนกไปทำงหนพำยัพและไปตั้ง
บ้ำนเรือนอยู่ที่เวียงสี่ตวง ใกล้กับแม่น้ำสำยและถ้ำแก้วผำจม
ต่อมำอีกสองปีในปีศักรำช ๒๘๐ ตัวพระนำงเทวีก็ประสู ติโอรสองค์หนึ่งชื่อ ทุกขิตกุมำร
เนื่องจำกเกิดมำในยำมที่บ้ำนเมืองมีแต่ควำมทุกข์เข็ญ ต่อมำในปีศักรำช ๒๘๒ มีสำมเณรน้อยตน
หนึ่งได้เข้ำไปบิณฑบำตในเมืองโยนกที่ขอมดำปกครอง วันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ ได้ข้ำวที่
ชำวเมืองโยนกใส่บำตรเพียง ๗ ก้อน ควำมทรำบถึงเจ้ำขอมดำผู้ ครองเมืองโยนกก็โกรธและให้
ทหำรขับไล่สำมเณรให้พ้นเมืองโยนกนคร สำมเณรน้อยโกรธและเคียดแค้นจึงได้นำบำตรพร้อม
กับข้ำวก้นบำตร ๗ ก้อนไปกรำบไหว้ยังพระธำตุดอยกู้แก้ว (กู่แก้วในปัจจุบัน) และถวำยบำตร
พร้อมข้ำว ๗ ก้อน เป็นทำนยังพระบรมธำตุดอยกู้แก้วและตั้งสัจจะอธิษฐำนว่ ำ “ต่อนี้ไป ๗ วัน
ภำยหน้ำขอให้ตนเองจงจุติตำยจำกชำติอันเป็นสำมเณรแล้วขอให้ข้ำพเจ้ำจงไปปฏิสนธิในท้องแห่ง
พระนำงเทวีมเหสีของเจ้ำเมืองสี่ตวงนั้นเทอญ และเมื่อเกิดมำแล้วขอให้ข้ำมีรูปอันงำม มีพละกำลัง

๑๗

ยิ่งใหญ่ และเมื่อมีอำยุ ๑๖ ปีขอให้มีชัยชนะปรำบเจ้ำขอมดำแห่งเมือ งโยนกและได้ป่ำวประกำศ
แก่เทวดำทั้งหลำยผู้รักษำยังพระธำตุดอยกู้แก้วให้เป็นสักขีพยำน รับรู้โดยทั่วกันด้วยเทอญ”
จำกนั้นสำมเณรน้อยจึงได้ลงจำกพระบรมธำตุดอยกู้แก้วไปทำงทิศอีสำน ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้
ต้นหนึ่งและไม่ยอมกินข้ำวกินน้ำ ครั้นถึง ๗ วัน ก็จึงจุติตำย ณ ใต้ต้นไม้นั้นแล ต่อมำก็ไปเอำ
ปฏิสนธิในท้องพระนำงเทวีแห่งเจ้ำเมืองสี่ตวง เมื่อพระนำงเทวีทรงครรภ์ได้ ๗ เดือน พระนำงก็
อยำกจะได้เครื่องศำสตรำอำวุธทั้งหลำยและอยำกกินเลือดขอมดำติดคมดำบ พระนำงจึงไหว้สำ
ขอกับพระองค์พัง ท่ำนก็ขวนขวำยจัดหำให้ เมื่อนำงได้กินแล้วก็มีใ จชื่นชมยินดีมำกนัก ครั้นถึง
ศักรำชได้ ๒๘๓ ตัวปีไส้ (มะเส็ง) เดือน ๔ แรม ๘ ค่ำ วันอำทิตย์พระนำงเทวีทรงครรภ์ครบสิบ
เดือน พระนำงก็ประสูติพระโอรสหนึ่งมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส พระบิดำพระมำรดำและพรำหมณ์
ปุโรหิตตั้งพระนำมว่ำ “เจ้ำพรหมกุมำร” ครั้นเมื่อเจ้ำพรหมกุมำรมีพระชนมำยุได้ ๗ พรรษำก็ชอบ
เล่นเครื่องศำสตรำอำวุธทั้งหลำย
ครั้นเมื่ออำยุกุมำรได้ ๑๓ ปีแล้ว คืนหนึ่งใกล้รุ่งแจ้งเจ้ำพรหมกุมำรทรงนิมิตฝันว่ำ มีเทวดำ
มำบอกว่ำ ถ้ำท่ำนอยำกจะได้ช้ำงวิเศษให้ตัดเอำไม้ไล่ (ไม้ไผ่ชนิดหนึ่ง) มำทำเป็นขอและไปล้ำง
หน้ำที่แม่น้ำของ จะมีช้ำงเผือกสำมตัวล่องน้ำของมำแล ครั้นจับได้ตัวที่หนึ่งจะสำมำรถปรำบศัตรู
ทั้งสี่ทวีปหรือสี่ทิศ ครั้นจับได้ตัวที่ ๒ จะสำมำรถปรำบศัตรูทั่วชมพูทวีปได้แล และครั้นจับได้ตัวที่
สำม จะสำมำรถปรำบขอมดำทั้งมวล ในกำลนั้นเจ้ำพรหมกุมำรก็สะดุ้งตื่นขึ้นมำและทรงเรียกพระ
สหำยที่รุ่นรำวครำวเดียวกัน รำว ๕๐ คนไปเป็นบริวำรและตัดเอำขอไม้ไล่ แล้วเสด็จไปยังแม่น้ำ
ของตำมคำบอกกล่ำวของเทวดำในนิมิต เมื่อไปถึงฝั่งแม่น้ำของก็พำกันอยู่ที่ริมฝั่ง ทันใดนั้นก็มีงู
ใหญ่ ตัวหนึ่ง ใหญ่กว่ ำล ำตำลลำพร้ำวมี เกล็ ดสี เหลื องสี เขี ยว มีหงอนสีแดงล่อ งลอยตำมน้ ำมำ
พระองค์ แ ละพระสหำยก็ ตกใจกลัว ไม่ ก ล้ำ ทำอะไร ต่ อ มำสัก ครู่ก็ มีข นำดเท่ ำ ลำตำลลำพร้ ำว
ล่ อ งลอยมำอี ก มี เกล็ ด มี ห งอนสี เขี ย วสี แ ดงเช่ น เดี ย วกั บ ตั ว แรกก็ ไ ม่ ก ล้ ำ ทำอะไร คงปล่ อ ยให้
ล่องลอยผ่ำนไป และอีกสักครู่ก็มีงูใหญ่ตัวที่ ๓ ขนำดเล็กกว่ำ ๒ ตัวแรกเล็กน้อยล่องลอยมำอีก
พระองค์จึงคิดถึงคำบอกของเทวดำ จึงตัดสินใจจะจับงูตัวนี้และบอกกับพระสหำยทั้งหลำยว่ำ ข้ำ
จะจับงูตัวนี้ขอให้พวกเจ้ำจงช่วยกัน ตำยก็ตำยด้วยกัน พระองค์จึงไปจับคองูตัวนี้ไว้ ทันใดนั้นงูก็
แปลงร่ำงกลำยเป็นช้ำงเผือกรูปร่ำงใหญ่ สง่ำงำมมำก พระองค์จึงใช้ขอไม้ไล่ที่เตรียมไปเกำะเกี่ยว
ใบหูของช้ำงให้ขึ้นจำกฝั่งน้ำ แต่ช้ำงไม่ยอมขยับไปไหน พระองค์จึงใช้ให้สหำยกลับไปทูลแจ้งให้
พระบิดำทรงทรำบ ฝ่ำยพระองค์พังเมื่อทรำบข่ำว จึงเรียกพรำหมณ์ ปุโรหิต และเสนำอำมำตย์มำ
ปรึกษำ โหรจึงแนะนำว่ำ หำกจะให้ช้ำงขึ้นจำกน้ำ จะต้องนำทองคำหนึ่งพันชั่ งมำตีเป็นผำง (ฆ้อง
ชนิดหนึ่ง) (บำงตำรำกล่ำวว่ำตีเป็นพำน) แล้วนำไปตีให้ช้ำงฟังพระองค์พังจึงให้ช่ำงรีบตีผำงคำ
เสร็จแล้วมอบให้เจ้ำทุกขิตะกุมำรนำผำงคำไปตีให้ช้ำงฟัง เมื่อเจ้ำทุกขิตะกุมำรไปถึงยังฝั่งน้ำและตี
ผำงคำให้ช้ำงฟัง ช้ำงจึงขึ้นจำกฝั่งน้ำและเดินตำมเสี ยงผำงคำจนถึงเมืองสี่ตวง ฝ่ำยพระองค์พัง
และเสนำอำมำตย์ทรงเห็นช้ำงเผือกตัวนี้ก็เกิดควำมปิติยินดียิ่งจึงให้ชั่งนำทองคำมำตีเป็นรำงหญ้ำ
รำงน้ำให้ช้ำง แล้วจัดสร้ำงโรงพักช้ำงอย่ำงดี และตั้งชื่อช้ำงว่ำ ช้ำงผำงคำ (บำงตำรำกล่ำวว่ำ ช้ำง
พำนคำ) เมืองสี่ตวงก็ให้ เรียกว่ำ เมืองผำงคำ

๑๘

เมื่อเจ้ำพรหมกุมำรทรงมีพระชนมำยุได้ ๑๖ พรรษำ มีพละกำลังแกร่งกล้ำได้บอกพระบิดำ
ว่ำ “ต่อนี้ไปไม่ต้องส่งส่วยให้แก่ขอมดำแห่งเมืองโยนก หำกขอมดำยกทัพมำตีเมืองผำงคำขอให้
เป็นภำระของลูกเอง” พระองค์พังก็ทรงกระทำตำม เมื่อควำมทรำบถึง เจ้ำขอมดำจึงโกรธมำก
และได้ยกทัพออกจำกเมืองโยนกเพื่อไปตีเมืองสี่ตวงหรือเมืองผำงคำ ทำงฝ่ำยพระเจ้ำพรหมเมื่อ
ทรำบว่ำ ขอมดำยกทัพมำจึงได้ขึ้นทรงช้ำงผำงคำ จึงได้เผ่นหนีกลับเมืองโยนกเจ้ำขอมดำจึงให้ปิด
ประตูเมืองอย่ำงแน่นหนำ ฝ่ำยพระเจ้ำพรหมจึงขับช้ำงและกองทัพไล่ตำมเหยียบย่ำทหำรของฝ่ำย
ขอมล้มตำยจำนวนมำก เมื่อถึงเมืองโยนก ช้ำงผำงคำจึงใช้งำแทงประตูจนพังทลำยและกองทัพ
ของพระเจ้ำพรหมได้เข้ำสู่เมืองโยนกไล่ฆ่ำฟันทหำรของขอมดำล้มตำยจำนวนไม่น้อย ฝ่ำยเจ้ำเมือง
ขอมดำจึงหนีออกจำกเมืองโยนกไปทำงทิศทักษิณ พระเจ้ำพรหมได้ขับไล่ตำมไปสักระยะหนึ่ง จึง
กลับคืนมำยังเมืองโยนกแล้วกลับไปเมืองผำงคำสี่ตวง และทูลเชิญพระบิดำ พระมำรดำ พร้อมด้วย
เสนำอำมำตย์และอำณำประชำรำษฎรกลับคืนไปครองเมืองโยนกนครดังเดิม ขณะที่พระองค์พัง ค์
พร้อมอำณำประชำรำษฎรกำลังจะออกเดินทำงกลับสู่เมืองโยนกนคร ช้ำงผำงคำก็สะบัดบ่วงเชือก
ออกและวิ่งหนีบ่ำยหน้ำไปทำงหนอำคเนย์ ไปยังดอยลูกหนึ่งแล้วจึงแปลงร่ำงเป็นงูดังเดิม เลื้อยเข้ำ
ถ้ำหำยไป ดอยลูกนี้จึงได้ชื่อว่ำ “ดอยช้างงู” ต่อมำเสียงเพี้ยนกลำยเป็น “ดอยสะโง้”
เมื่ อพระองค์ พัง ค์ หรือพระเจ้ำพั งครำชได้ กลั บมำครองเมือ งโยนกนครแล้ ว ต่ อมำในปี
ศักรำช ๓๐๒ หรือ พ.ศ. ๙๒๔ พระองค์ได้พระบรมสำรีริกธำตุของพระพุทธองค์จำนวน ๑๑ องค์
พระองค์และพระเจ้ำพรหมได้ร่วมกันสร้ำงเจดีย์ไว้ที่บนดอยน้อยและบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ
และเจดีย์นี้ว่ำ พระธำตุจอมกิตติ ตั้งแต่บัดนั้นมำ เมืองโยนกนครก็อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนดังแต่ก่อน
มำ
ด้ ว ยเหตุ ที่ งู ก ลำยร่ ำ งเป็ น ช้ ำ งนี้ ช่ ำ งศิ ล ปิ น แห่ ง เมื อ งเชี ย งแสนจึ ง นิ ย มปั้ น ปู น เป็ น
ประติมำกรรมประดับไว้ตำมวัดวำอำรำมต่ำงๆ เป็นรูปตัวเป็นงูหรือนำคและหัวเป็นช้ำง เรียกว่ำรูป
ช้ำงงู ซึ่งจะพบแต่ที่อำเภอเชียงแสนเท่ำนั้น

๒๐

บทที่ ๓
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
ตามรอยตานานช้างงูเชียงแสน
อุปกรณ์
๑. กระดาษ A4
๒. กระดาษการ์ดสี คละสี
๓. ปากกา, ดินสอ
๔. กรรไกร
๕. คัทเตอร์
๖. ยางลบ
๗. ไม้บรรทัด
๘. กาวสองหน้าแบบบาง และกาวลาเท็กซ์
๙. โทรศัพท์มือถือ สาหรับถ่ายภาพ อัดวิดีโอคลิป และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
๑๐. ป้ายนิเทศ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
คณะผู้จัดทาได้มีวิธีการดาเนินการศึกษาตามขั้นตอน PDCA ดังนี้
๑. การวางแผน (Plan)
เลือกปรึกษาหาหัวข้อโครงงาน วัตถุประสงค์ สมมติฐาน วางแผนการดาเนินงานแล
แบ่งหน้าที่สารวจแหล่งข้อมูลตานาน “ช้างงู” เพื่อนาเสนอครูที่ปรึกษาโครงงานและแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ผู้รบั ผิดชอบ

เด็กหญิงณิญารัตน์ แซ่สง

เด็กหญิงณัฏฐธิดา เทียมตา

ภาระหน้าที่

- ส ารวจข้ อ มู ล หนั ง สื อ สารานุ ก รมวั ฒ นธรรมไทย
ภาคเหนื อ เล่ ม ๔ (เจ้ า ขั น ทั ง ห้ า – ดอยหลวง, กิ่ ง
อาเภอ) ตานานช้างงู
-สารวจข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และหนังสือต่าง ๆ
-ส ารวจข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ สารานุ ก รมไทยส าหรั บ
เยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เล่ม ๓๑ บทที่ ๓ เรื่องวรรณคดีท้องถิ่น
-สารวจแหล่งข้อมูล พระเจ้าพรหมมหาราชที่วัดพระธาตุ
จอมกิตติ
-สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่บ้านจอมกิตติ

๒๑

ผู้รบั ผิดชอบ

เด็กหญิงหงสรถ ปันกิติ

ภาระหน้าที่

-ส ารวจแหล่ ง ข้ อ มู ล ร่ อ ยรอย ช้ า งงู ตามต านานใน
อาเภอเชียงแสน ในวัดที่เลียบแม่น้าโขง
-สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่บ้านเวียง

๒. การปฏิบัติ ( Do)
๒.๑. ศึกษาเรื่องทฤษฏี วรรณคดีท้องถิ่น ปัจจัยสนับสนุนการสร้างสรรค์
วรรณคดีท้องถิ่น ที่มาวรรณคดีท้องถิ่น ตานาน คุณค่าความสาคัญของตานาน เรื่องเล่าที่ปรากฏ
ในแหล่งเอกสารต่าง ๆ ในสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว เล่ ม ที่ ๓๑ หนั ง สื อ ทั่ ว ไป สารานุ ก รมวั ฒ นธรรมไทยภาคเหนื อ และจากสื่ อ
อินเทอร์เน็ต ที่มีความสัมพันธ์หัวข้อ “ช้างงู” ในอาเภอเชียงแสน
๒.๒. ศึกษาสืบหาแหล่งข้อมูลจากสถานที่จริง สืบค้นสารวจจากสถานที่จริงที่มี
ร่องรอย “ช้างงู” ที่ปรากฏในปัจจุบัน อาทิ วัดผ้าขาวป้าน, วัดปงสนุก ป้ายประวัติการสร้าง
เมืองเชียงแสนและบริเวณเลียบแม่น้าโขง อาเภอเชียงแสน และวัดพระธาตุจอมกิตติ สัมภาษณ์
ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนอาเภอเชียงแสน
๒.๓. นาข้อมูลที่ได้มาจัดแยกหมวดหมู่ เรียบเรียงข้อมูลในรูปตาราง จาแนก
เปรียบเทียบความคล้ายคลึง ความแตกต่างของตานานต่าง ๆที่ได้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
๓. การติดตาม (Check)
นาข้อมูลจากการสารวจที่ได้แยกเป็นหมวดหมู่นาเสนอครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
๔. การดาเนินการ (Action)
๔.๑ นาเสนอผลงานโดยเผยแพร่ความรูก้ ับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน โพสต์ข้อมูล
เผยแพร่ในเว็บไซต์
๔.๒. จัดทาสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
๔.๓ จัดทารูปเล่มรายงาน
๔.๔ จัดทาป้ายนิเทศ และเตรียมนาเสนอรายงาน

๒๑

บทที่ ๔
ผลการศึกษา
ตามรอยช้างงูเชียงแสน
การจั ด ทาโครงงานเรื่อ ง ตามรอยต านานช้ า งงู เ มื อ งเชี ย งแสน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ต้องการศึกษาเปรียบเทียบตานานเรื่อง “ช้างงู” ในท้องถิ่นอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เมื่อได้ทราบเรื่องราวตานาน แล้วจะได้นาไปเผยแพร่ให้ กลุ่มเพื่อน ๆ ในโรงเรียนได้เรียนรู้เรื่องราว
ตานานสิงหนวัติ ยุคการฟื้นเมืองเชียงแสนให้พ้นจากขอมดาโดยมีพรหมมหาราชผู้มีคุณูปการต่อ
ชาวเชียงแสนโดยเล่าผ่านจากตานาน “ช้างงู” อันเป็นอัตลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจแก่ชาวเชียงแสน
ตลอดจนปัจจุบันมีการสร้างอนุสาวรีย์ช้างงูขึ้ นเพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คได้เผยแพร่ให้ทุก
คนได้รู้จัก

ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องราวจากตานาน “ช้างงู” จากแหล่งอ้างอิงจากหนังสือต่าง ๆ คือ
๑. หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เล่ม ๔ (เจ้าทังห้า – ดอยหลวง,
กิ่งอาเภอ)
๒. เอกสารประกอบการศึกษาวิชาหลักสูตรท้องถิ่น ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย –
เชียงแสน ของ สานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
๓. เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน โดย สานักงานศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ กรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
๔. ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย โดย สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
๕. ตานานดอยช้างงู จากเว็บไซต์ http://www.oocities.org/tour312/chang.htm
๖. ตานานจากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนอาเภอเชียงแสน
จากผลการศึกษาและนาข้อมูลตานานเหล่านี้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เทียบเคียง
ระหว่างก่อนและหลังเหตุการณ์พบช้างงู จากสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เล่ม ๔ (เจ้าทัง
ห้า – ดอยหลวง, กิ่งอาเภอ) มีดังนี้
ตารางที่ ๔.๑. ตานานจาก สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
ลาดับเหตุการณ์ก่อนพบช้างงู
ลาดับเหตุการณ์หลังพบช้างงู
๑. พระองค์พังครองเมืองเชียงแสนถูกขอมดา ๑. พรหมกุมารพบงูตัวแรกลวดลายเป็นด่าง
ชิงเมืองได้ เมื่อศักราช ๒๙๗
เป็นดวง ขนาดเท่ายุ้งข้าว
๒. ถูกเนรเทศเป็นนายบ้านเมือง “เวียงสี่ทวง” ๒. งูที่สองลาตัวมันวับ ขนาดเท่าต้นลาน
ต้องส่งส่วยทุกปี

๒๒

ลาดับเหตุการณ์ก่อนพบช้างงู
๓. พระโอรสชื่อพรหมกุมาร
๔. พรหมกุมารอายุ ๑๓ ปี เทวดาแสดงใน
ความฝันเรื่องช้าง
๕. พรหมกุมารตัดขอไม้ไล่ และไปล้างหน้าที่
แม่น้าของหรือแม่น้าโขง

ลาดับเหตุการณ์หลังพบช้างงู
๓. งูตัวที่สามมีลาตัวเป็นมัน ขนาดตัวเท่าลา
ตาล
๔. พรหมกุมารและบริวารจับงูตัวที่สามได้
๕. งูกลายเป็นช้าง
๖.พรหมกุมารอาศัยช้างขี่เข้าสงคราม รุกไล่
นายทัพชอมดาไปจนถึงดินแดนละโว้
๗.หลังสงครามพรหมกุมารคืนสู่เวียงพางคา
๘. ปลดเครื่องศึกจากช้าง , ช้างกลายเป็นงู
ใหญ่ เลื้อยเข้า “รูดอย” เป็นที่เรียก “ดอย
ช้างงู”

จากการศึกษาและนาข้อมูลตานานเหล่านี้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เทียบเคียง ระหว่าง
ก่ อ นและหลั ง เหตุ ก ารณ์ พ บช้ า งงู จาก เอกสารประกอบการศึ ก ษาวิ ช าหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย – เชียงแสน ของ สานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ดังนี้
ตารางที่ ๔ .๒. ต านานจาก เอกสารประกอบการศึ ก ษาวิ ช าหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย – เชียงแสน ของ สานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
ลาดับเหตุการณ์ก่อนพบช้างงู
ลาดับเหตุการณ์หลังพบช้างงู
๑. พ.ศ.๘๙๘ พญาขอมดาเจ้าเมืองอุมงคเสลายก
ไม่กล่าวถึงเหตุการณ์พบช้างงู
กาลังโจมตีเมืองโยนกนาคพันธ์ พระเจ้าพังคราช
อ่อนแอจึงพ่ายแพ้
๒. พญาขอมดาครองเมืองโยนก ให้พระเจ้าพังคราช
ไปเป็น นายบ้านเวียงสี่ตวง ใกล้แม่น้ารวก ต้องส่ง
ส่วยทองคา
๓. พระเจ้าพังคราชมีโอรสสององค์ คือ เจ้าทุกขิตะ
และ โอรสองค์ที่สองพรหมราช
๔.เจ้าชายพรหมราชพระชนมได้ ๑๖ พรรษา
รวบรวมชาวโยนกสู้ขอมดาอุมงคเสลาจนชนะ
๕.ไล่ขอมดาจนไปถึงเขตกาแพงเพชร ไปจนถึงฝั่ง
ทะเล ย้อนกลับเมืองโยนกนาคพันธ์แสดง
เจตนารมณ์ไม่รับราชสมบัติโยนกนาคพันธ์

๒๓

จากการศึกษาและนาข้อมูลตานานเหล่านี้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เทียบเคียง ระหว่าง
ก่อนและหลังเหตุการณ์พบช้างงู จาก เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน โดย สานักงานศิลปากรที่ ๘
เชียงใหม่ กรมศิลปกร กระทรวงวัฒนธรรม มีดังนี้
ตารางที่ ๔.๓. ตานานจากเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน โดย สานักงานศิลปากรที่ ๘
เชียงใหม่ กรมศิลปการ กระทรวงวัฒนธรรม
ลาดับเหตุการณ์ก่อนพบช้างงู
ลาดับเหตุการณ์หลังพบช้างงู
๑. พ.ศ.๘๙๘ เข้าสู่สมัยพระเจ้าพังคราช มี
๑. ขับช้างเผือกพางคาเข้าสู้รบขับไล่กล๋อม
กล๋อม (ขอมดา) ยกพลปล้นเมืองโยนกนาค
ออกจากโยนกนาคพันธ์
พันธ์
๒. ขับไล่พระเจ้าพังคราชไปอยู่เวียงสี่ตวง
๒. พรหมกุมารสร้างเมืองไชยปราการ ริม
แม่น้ากกฝั่งใต้ เพื่อป้องกันกล๋อมยกทัพกลับมา
รุกราน
๓. ปีแรกมหาเทวีประสูติพระเจ้าทุกขิตกุมาร ๓. สิ้นรัชกาลพระเจ้าพังคราช เจ้าทุกขิตกุมาร
และปีต่อมาประสูติพรหมกุมาร
ขึ้นครองโยนกนาคพันธ์
๔. กล๋อมยกพลมาทวงส่วยเวียงสี่ตวง
๕. พรหมกุมารไม่ยอม
จากการศึกษาและนาข้อมูลตานานเหล่านี้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เทียบเคียง ระหว่าง
ก่อนและหลังเหตุการณ์พบช้างงู จาก ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย โดย สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย ดังนี้
ตารางที่ ๔.๔. ตานานจาก ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย โดย สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย
ลาดับเหตุการณ์ก่อนพบช้างงู
ลาดับเหตุการณ์หลังพบช้างงู
๑. พ.ศ.๙๐๐ ชาวอุมงคเสลาถือโอกาสกษัตริย์ ไม่กล่าวถึงเหตุการณ์พบช้างงู
เมืองนาคพันธุ์อ่อนแอยกทัพมาขับไล่องค์พัง
ออกจากราชบัลลังก์
๒. ให้เป็นนายบ้านอยู่ที่เวียงสี่ตวง ทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือเมืองนาคพันธ์
๓. พระเจ้าพรหมโอรสของพระองค์พังรวบรวม
ผู้คนตามพันนายกทัพมาปราบพญาขอมดา
แห่งอุมงคเสลาสาเร็จ

๒๔

ลาดับเหตุการณ์ก่อนพบช้างงู
ลาดับเหตุการณ์หลังพบช้างงู
๔. พระเจ้าพรหมยกทัพขับไล่พญาขอมดา ถึง ไม่กล่าวถึงเหตุการณ์พบช้างงู
เมืองอุมงคเสลา ผู้คนอพยพติดตามพญาของ
ตนไป รุกไล่จนถึงกาแพงเพชร
๕. ถอยกลับเมืองนาคพันธ์ และสร้างเมืองไชย
ปราการทางทิศใต้เมืองนาคพันธ์
๖. คอยสกัดทัพชาวอุมงคเสลาที่อาจจะยก
กลับมาแย่งชิงเมืองนาคพันธ์อีก
จากการศึกษาและนาข้อมูลตานานเหล่านี้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เทียบเคียง ระหว่าง
ก่อนและหลังเหตุการณ์พบช้างงู จาก http://www.oocities.org/tour312/chang.htm. มีดังนี้
ตารางที่ ๔.๕. ตานานจาก เว็บไซต์กลุ่มตะเกียง
ลาดับเหตุการณ์ก่อนพบช้างงู
ลาดับเหตุการณ์หลังพบช้างงู
๑. พระเจ้าพังครองเมืองเชียงแสน
๑. ไปล้างหน้าที่แม่น้าโขง พบงูตัวที่ หนึ่งมี
ลวดลายเป็นด่างดวง ขนาดเท่ายุ้งข้าว
๒. พวกขอมดาชิงเมืองในศักราช ๒๙๗
๒. พบงูตัวที่สองมีลาตัวมันวับ ขนาดเท่าต้น
ลาน
๓. พระเจ้าพังและราชเทวีถูกเนรเทศ ไปเป็น ๓. พรหมกุมารคิดถึงคาพูดเทวดา จึงสั่งบริวาร
นายบ้านเวียงสี่ทวง ต้องส่งส่วยทุกปี
ไปจับงูตัว
๔. เมื่อพระโอรสพรหมกุมารเจริญวัย ๑๓ ปี ๔. งูถูกจับกลายเป็นช้าง พรหมกุมารขี่ช้างเข้า
คิดชิงเมืองคืน
สงคราม นายทัพขอมเห็นก็เตลิดหนี ไล่ขอมดา
จนถึงดินแดนละโว้
๕. เทวดามาแสดงความฝันหากต้องการช้าง ๕. หลังสงครามพรหมกุมารได้คืนสู่เวียงพางคา
วิเศษให้ไปล้างหน้าที่แม่น้าโขงจะมีช้างเผือก ปลดเครื่องศึกลงจากหลังช้าง ช้างกลายเป็นงู
สามเชือกล่องมาตามน้า หากจับได้เชือกแรก ใหญ่เลื้อยไปในรูดอย คนทั้งหลายเรียกดอย
ปราบได้ทั้งจักรวาล หากได้เชือกที่สองปราบ ดังกล่าวว่า “ดอยช้างงู” ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น
ชมพูทวีปได้ทั้งหมด หากได้เชือกที่สาม ปราบ “ดอยสะโง้”
ได้ล้านนาทั้งหมดและขอมดาทั้งมวล

๒๕

จากการศึกษาและนาข้อมูลตานานเหล่านี้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เทียบเคียง ระหว่าง
ก่อนและหลังเหตุการณ์พบช้างงู จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนในอาเภอเชียงแสน
หมู่บ้านจอมกิตติ นางประกายคุณ เทียมตา . มีดังนี้
ตารางที่ ๔.๖. ตานานจาก นางประกายคุณ เทียมตา หมู่บ้านจอมกิตติ
ลาดับเหตุการณ์ก่อนพบช้างงู
ลาดับเหตุการณ์หลังพบช้างงู
๑. พระเจ้าพังคราชครองเมืองโยนกชัยบุรีถูก ๑. เจ้าพรหมกุมารก็ได้พาบริวารไปยังท่าน้า
ขอมดายกทัพมาตีเมืองขับไล่ไปอยู่เมืองสี่ตวง และก็ได้เห็นงูเลื่อมเป็นมันลอยผ่านไป ๑ ตัว
ต้องส่งส่วยเป็นทองคาขนาดเท่ามะตูมปีละ ๔ พอตัวที่ ๒ ก็เป็นงูอีก แต่ไม่เห็นช้างลอยมา
ลูก
ตามที่ฝัน ก็เลยตัดสินใจจับงูตัวที่ ๓ ที่ลอยน้า
มา เมื่อพรหมกุมารขึนขี่งู งูก็กลายเป็นช้าง
ทันที แต่ไม่ยอมขึนฝั่งต้องใช้พานทองค้าตีล่อ
ช้างจึงยอมขึนฝั่ง เจ้าพรหมกุมารจึงให้นามว่า
ช้างพานทองค้า
๒. คนไทยถูกกดขี่ข่มเหง มีสามเณรบิณฑบาต ๒. เจ้าพรหมกุมารมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
ที่คุ้มพญาขอมดา พญาขอมดาเหยียดหยามขับ และเตรียมกาลังไพร่พลอาวุธอย่างเต็มที่จึงให้
ไล่ออกจากคุ้ม ทาให้น้อยใจ นาอาหารถวาย บิดายกเลิกการส่งส่วยแก่ขอม พวกขอมเลยยก
พระธาตุกู่แก้วและตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดเป็นลูก ทัพไปปราบเจ้าพรหมกุมารก็คุมกกาลังออก
พระเจ้าพังคราช
ต่อสู้และขับไล่พวกขอมจนแตกพ่าย ขณะที่
พระองค์ยังอายุได้เพียง ๑๖ ปี
๓. ตามคาอธิษฐานสามเณรเกิดเป็น พรหม
๓. สาหรับช้างพานทองคา เมื่อเสร็จสงครามก็
กุมาร เมื่อได้เกิดเป็น พรหมกุมาร ๗ ปี ชอบ หายไปทางดอยลูกหนึ่ง ต่อมาเรียกว่าดอยช้าง
เล่าเรียนเครื่องศาสตราวุธ
งู หรือ “ดอยสะโง้”
๔. พรหมกุมารอายุ ๑๓ ปี ทรงนิมิตฝันช้าง
๔. พระเจ้ า พรหมกุ ม ารก็ ไ ด้ อั ญ เชิ ญ บิ ด ามา
วิเศษ ๓ เชือก หากจับช้างตัวแรกได้จะมี
ครองเมืองโยนกชัยบุรี พระองค์น้าทัพขับไล่
อานุภาพปราบได้ทั้ง๔ ทวีป ถ้าจับได้ตัวที่ ๒ ขอมไปถึ งเมือ งก้ าแพงเพชรจนหมดเชือชาติ
จะปราบได้ชมพูทวีป ถ้าจับตัวที่๓ ได้จะปราบ ขอมด้าในอาณาจักรโยนกจากนันพระองค์ก็ได้
แคว้นล้านนาและขอมดาได้
ครองเมืองไชยปราการได้ ๕๙ ปี สวรรคตเมื่อ
พ.ศ. ๑๕๔๐ และได้มีการขนานนามว่า “พระ
เจ้าพรหมมหาราช” นับเป็นมหาราชพระองค์
แรกของชาติไทย”

๒๖

จากการศึกษาและนาข้อมูลตานานเหล่านี้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เทียบเคียง ระหว่าง
ก่อนและหลังเหตุการณ์พบช้างงู จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนในอาเภอเชียงแสน
หมู่บ้านเวียงใต้ นายแพทย์คงฤทธิ์ วังมณี มีดังนี้
ตารางที่ ๔.๗. ตานานจาก นายแพทย์คงฤทธิ์
ลาดับเหตุการณ์ก่อนพบช้างงู
๑. พระองค์พังได้เสวยราชสมบัติ พระองค์ไม่มี
พระปรีชาสามารถในการรบ จึงทาให้ขอมดา
ยกทัพมาล้อมและยึดได้เมืองโยนกองค์พังและ
พระนางเทวีหนีอยู่ที่เวียงสี่ตวง ใกล้กับแม่น้า
สายและถ้าแก้วผาจม

วังมณี

ลาดับเหตุการณ์หลังพบช้างงู
๑. เจ้าพรหมกุมารและบริวารและตัดเอาขอ
ไม้ ไ ล่ แล้ ว เสด็ จ ไปยั ง แม่ น้ าของตามค าบอก
กล่ าวของเทวดาในนิมิ ต เมื่ อ ไปถึ งฝั่ ง แม่ น้ า
ของก็พากันอยู่ที่ริมฝั่ง พบงูตัวใหญ่กว่าลาตาล
ล าพร้ า วเกล็ ด สี เ หลื อ งเขี ย ว ผ่ า นไปตั ว ที่ ๑
ตกใจกลัว ตัวที่ ๒ ผ่านมาก็ยังตกใจกลัว ตัว
ที่ ๓ เล็กกว่า ๒ ตัวที่ผ่านมาจึงนึกถึงคาบอก
เทวดาจึ ง ลงไปจับ กลายเป็น ช้ า งเผื อ กแต่ ไ ม่
ยอมขึ้นฝั่ง
๒. พระนางเทวี ก็ ป ระสู ติ โ อรสองค์ ห นึ่ ง ชื่ อ ๒. จึงนาผางคา(พานคา)ตีล่อให้ช้างขึ้นจากฝั่ง
ทุกขิตกุมารเนื่องจากเกิดมาในยามที่บ้านเมือง ถึงเมืองสี่ตวง จึงตั้งชื่อว่า “ช้างผางคา”
มีแต่ความทุกข์เข็ญ
๓. มีสามเณรน้อยตนหนึ่งได้เข้าไปบิณฑบาต ๓. เจ้าพรหมกุมารเมื่ออายุ ๑๖ ปีแจ้งบิดา
ในเมื อ งโยนกที่ ข อมด า ถู ก ขั บ ไล่ ข่ ม เหง ไม่ให้ส่งส่วยให้ขอมดา ขอมดายกทับมาตีเมือง
สามเณรน้อยโกรธและเคียดแค้นจึงได้นาบาตร ผางคา พระเจ้าพรหมจึงขับช้างและกองทัพไล่
พร้อมกับข้าวก้นบาตร ๗ ก้อนไปอธิษฐานพระ ตามเหยียบย่าทหารของฝ่ายขอมล้มตาย
ธาตุดอยกู้แก้ว (กู่แก้วในปัจจุบัน) และถวาย จานวนมาก ฝ่ายเจ้าเมืองขอมดาจึงหนีออก
บาตรพร้อมข้าว ๗ ก้อน และตั้งสัจจะอธิษฐาน จากเมืองโยนกไปทางทิศทักษิณ
จงไปปฏิสนธิในท้องแห่งพระนางเทวีมเหสีของ
และเมื่อมีอายุ ๑๖ ปีขอให้มีชัยชนะปราบเจ้า
ขอมดาแห่งเมืองโยนก
๔. สามเณรน้อยจุติไปเกิดในพระนางเทวีเป็น ๔. เมื่อกลับคืนมายังเมืองโยนกแล้วกลับไป
พระเจ้า พรหมกุ มาร ครั้นเมื่อ อายุได้ ๑๓ ปี เมืองผางคาสี่ตวง และทูลเชิญพระบิดา พระ
เจ้าพรหมกุมารทรงนิมิตฝันว่า มีเทวดามาบอก มารดา กลับคืนไปครองเมืองโยนกนครดังเดิม
เกี่ยวกับช้างวิเศษ
ช้างผางคาสะบัดบ่วงเชือกออกไปดอยลูกหนึ่ง
แล้วจึงแปลงร่างเป็นงูดังเดิม เลื้อยเข้าถ้า
หายไป ดอยลูกนี้จึงได้ชื่อว่า ดอยช้างงู ต่อมา
เสียงเพี้ยนกลายเป็น ดอยสะโง้

๒๗

ลาดับเหตุการณ์ก่อนพบช้างงู

ลาดับเหตุการณ์หลังพบช้างงู
๕. พระเจ้าพังคราชได้กลับมาครองเมืองโยนก
นครแล้ว ต่อมาในปีศักราช ๓๐๒ หรือ พ.ศ.
๙๒๔ พระองค์ได้พระบรมสารีริกธาตุของพระ
พุทธองค์จานวน ๑๑องค์ พระองค์และพระเจ้า
พรหมได้ ร่ ว มกั น สร้ า งเจดี ย์ ไ ว้ ที่บ นดอยน้ อ ย
และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเจดีย์นี้ว่า
พระธาตุ จอมกิตติ ด้วยเหตุที่งูกลายร่างเป็น
ช้างนี้ ช่างศิลปินแห่งเมืองเชียงแสนจึงนิยมปั้น
ปู น เป็ น ประติ ม ากรรมประดั บ ไว้ ต ามวั ด วา
อารามต่างๆ เป็นรูปตัวเป็นงูหรือนาคและหัว
เป็นช้าง เรียกว่ารูปช้างงู ซึ่งจะพบแต่ที่อาเภอ
เชียงแสนเท่านั้น

๒๘

ผลการศึกษา
ตารางที่ ๔.๘ ตารางแสดงการศึกษาเปรียบเทียบตานาน “ช้างงู”
แหล่งอ้างอิง
๑. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคเหนือ

ก่อนพบช้างงู (ลาดับเหตุการณ์)
๑
๒
๓
๔
พระองค์ ถูก
พระโอรส พรหม
พังครอง เนรเทศ ชื่อพรหม กุมารอายุ
เมือง
เป็นนาย กุมาร
๑๓ ปี
เชียงแสน บ้านเมือง
เทวดา
ถูกขอม “เวียงสี่
แสดงใน
ดาชิง
ทวง”ต้อง
ความฝัน
เมืองได้ ส่งส่วย
เรื่องช้าง
เมื่อ
ทุกปี
ศักราช
๒๙๗

หลังพบช้างงู (ลาดับเหตุการณ์)
๕
๑
๒
๓
๔
๕
พรหม
พรหม
งูที่สอง
งูตัวที่
พรหม งู
กุมารตัด กุมารพบ ลาตัวมัน สามมี
กุมาร
กลายเป็น
ขอไม้ไล่ งูตัวแรก วับ ขนาด ลาตัวเป็น และ
ช้าง
และไป ลวดลาย เท่าต้น มัน
บริวารจับ
ล้าง
เป็นด่าง ลาน
ขนาดตัว งูตัวที่
หน้าที่
เป็นดวง
เท่าลา สามได้
แม่น้า
ขนาดเท่า
ตาล
ของหรือ ยุ้งข้าว
แม่น้าโขง

๒๙

แหล่งอ้างอิง
๑
๒. หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ประวั ติ ศ าสตร์ พ.ศ.
เมื อ งเชี ย งราย – เชี ย งแสน ของ ๘๙๘
สานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย พญา
ขอมดา
เจ้าเมือง
อุมงค
เสลายก
กาลัง
โจมตี
เมือง
โยนก
นาค
พันธ์
พระเจ้า
พังคราช
อ่อนแอ
จึงพ่าย
แพ้

ก่อนพบช้างงู (ลาดับเหตุการณ์)
๒
๓
๔
พญา
พระเจ้า เจ้าชาย
ขอมดา พังคราช พรหมราช
ครอง
มีโอรส พระชนม
เมือง
สององค์ ได้ ๑๖
โยนก ให้ คือ เจ้า พรรษา
พระเจ้า ทุกขิตะ รวบรวม
พังคราช
และ ชาวโยนกสู้
ไปเป็น
โอรสองค์ ขอมดา
นายบ้าน ที่สอง อุมงคเสลา
เวียงสี่
พรหม
จนชนะ
ตวง ใกล้
ราช
แม่น้า
รวก ต้อง
ส่งส่วย
ทองคา

๕
ไล่ขอมดา
จนไปถึง
เขต
กาแพงเพช
ร ไปจนถึง
ฝั่งทะเล
ย้อนกลับ
เมืองโยนก
นาคพันธ์
แสดง
เจตนารม
ณ์ไม่รับ
ราชสมบัติ
โยนกนาค
พันธ์

๑

หลังพบช้างงู (ลาดับเหตุการณ์)
๒
๓
๔
ไม่กล่าวถึงเหตุการณ์พบช้างงู

๕

๓๐

แหล่งอ้างอิง
๑
๓. เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน โดย พ.ศ.
สานักงานศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ กรม ๘๙๘ เข้า
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
สู่สมัย
พระเจ้า
พังคราช
มีกล๋อม
(ขอมดา)
ยกพล
ปล้นเมือง
โยนก
นาคพันธ์

ก่อนพบช้างงู (ลาดับเหตุการณ์)
๒
๓
๔
๕
ขับไล่
ปีแรก กล๋อมยก พรหม
พระเจ้า มหาเทวี พลมา
กุมารไม่
พังคราช ประสูติ ทวงส่วย ยอม
ไปอยู่เวียง พระเจ้า เวียงสี่
สี่ตวง
ทุกขิต ตวง
กุมาร
และปีก
ต่อมา
ประสูติ
พรหม
กุมาร

๑
ขับ
ช้างเผือก
พางคาเข้า
สู้รบขับไล่
กล๋อมออก
จากโยนก
นาคพันธ์

หลังพบช้างงู (ลาดับเหตุการณ์)
๒
๓
๔
พรหม
สิ้น
กุมาร
รัชกาล
สร้างเมือง พระเจ้า
ไชย
พังคราช
ปราการ เจ้า
ริมแม่น้า ทุกขิต
กกฝั่งใต้ กุมารขึ้น
เพื่อ
ครอง
ป้องกัน โยนก
กล๋อมยก นาคพันธ์
ทัพ
กลับมา
รุกราน

๕

๓๑

แหล่งอ้างอิง
๔. ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย โดย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

๑
พ.ศ.
๙๐๐
ชาวอุมงค
เสลาถือ
โอกาส
กษัตริย์
เมืองนาค
พันธุ์
อ่อนแอ
ยกทัพมา
ขับไล่องค์
พังออก
จากราช
บัลลังก์

ก่อนพบช้างงู (ลาดับเหตุการณ์)
๒
๓
๔
ให้เป็น
พระ
นายบ้าน เจ้า
อยู่ที่เวียง พรหม
สี่ตวง ทิศ โอรส
ตะวันตก ของ
เฉียงเหนือ พระองค์
เมืองนาค พัง
พันธ์
รวบรวม
ผู้คน
ตามพัน
นายก
ทัพมา
ปราบ
พญา
ขอมดา
แห่ง
อุมงค
เสลา
สาเร็จ

๕

๑

หลังพบช้างงู (ลาดับเหตุการณ์)
๒
๓
๔
ไม่กล่าวถึงเหตุการณ์พบช้างงู

๕

๓๒

แหล่งอ้างอิง

ก่อนพบช้างงู (ลาดับเหตุการณ์)
๑
๒
๓
๔
๕. เว็บไซต์ กลุ่มตะเกียง
พระ พวก
พระ
เมื่อ
http://www.oocities.org/tour312/chang.htm. เจ้าพัง ขอมดา เจ้าพัง พระโอรส
ครอง ชิงเมือง และ
พรหม
เมือง ใน
ราชเทวี กุมาร
เชียง ศักราช ถูก
เจริญวัย
แสน ๒๙๗
เนรเทศ ๑๓ ปี
ไปเป็น คิดชิง
นาย
เมืองคืน
บ้าน
เวียงสี่
ทวง
ต้องส่ง
ส่วยทุก
ปี

๕
เทวดามา
แสดงความ
ฝันหาก
ต้องการช้าง
วิเศษให้ไป
ล้างหน้าที่
แม่น้าโขงจะ
มีช้างเผือก
สามเชือก
ล่องมาตาม
น้า หากจับ
ได้เชือกแรก
ปราบได้ทั้ง
จักรวาล
หากได้เชือก
ที่สองปราบ
ชมพูทวีปได้
ทั้งหมด
หากได้เชือก
ที่สาม ปราบ
ได้ล้านนา
ทั้งหมดและ
ขอมดาทั้ง
มวล

๑
ไปล้าง
หน้าที่
แม่น้าโขง
พบงูตัวที่
หนึง่ มี
ลวดลาย
เป็นด่าง
ดวง
ขนาดเท่า
ยุ้งข้าว

หลังพบช้างงู (ลาดับเหตุการณ์)
๒
๓
๔
พบงูตัว พรหม งูถูกจับ
ที่สองมี กุมาร กลายเป็น
ลาตัว คิดถึง ช้าง
มันวับ คาพูด พรหม
ขนาด เทวดา กุมารขี่
เท่าต้น จึงสั่ง ช้างเข้า
ลาน
บริวาร สงคราม
ไปจับงู นายทัพ
ตัว
ขอมเห็น
ก็เตลิด
หนี ไล่
ขอมดา
จนถึง
ดินแดน
ละโว้

๕
หลัง
สงคราม
พรหม
กุมารได้คืน
สู่เวียงพาง
คา ปลด
เครื่องศึก
ลงจากหลัง
ช้าง ช้าง
กลายเป็นงู
ใหญ่เลื้อย
ไปในรูดอย
คน
ทั้งหลาย
เรียกดอย
ดังกล่าวว่า
“ดอยช้าง
งู” ต่อมา
เรียกเพี้ยน
เป็น “ดอย
สะโง้”

๓๓

แหล่งอ้างอิง
๑
๖. ปราชญ์ชุมชนภูมิปัญญาชาวบ้าน
หมู่บ้านจอมกิตติ
นางประกายคุณ เทียมตา

พ ร ะ เ จ้ า พั ง
คราช ครอ ง
เมือ งโยนกชั ย
บุ รี ข อ ม ด า
มาตี เ มื อ งขั บ
ไล่ไปอยู่เมืองสี่
ตว ง ต้ อ งส่ ง
ส่ ว ย เ ป็ น
ทองค าขนาด
เท่ามะตูมปีละ
๔ ลูก

ก่อนพบช้างงู (ลาดับเหตุการณ์)
๒
๓
๔
คนไทยถู ก กดขี่
ข่มเหงสามเณร
บิ ณฑบาตที่คุ้ ม
พญาขอมดาขับ
ไล่
ส า ม เ ณ ร จึ ง
ถวายอาหารกับ
พระธาตุ กู่ แ ก้ ว
อ ธิ ษ ฐา น เกิ ด
ช า ติ ใ ห ม่ ไ ด้
ปราบขอมดา

สามเณรตั้ ง
จิ ต อธิ ษ ฐาน
ให้ เ กิ ด เป็ น
ลู ก พระเจ้ า
พังคราช

ต า ม ค า
อ ธิ ษ ฐ า น
สามเณรเกิ ด
เ ป็ น พ ร ห ม
กุ ม าร เมื่ อ ได้
เ กิ ด เ ป็ น
พรหมกุมาร ๗
ปี ช อ บ เ ล่ า
เ รี ย น เ ค รื่ อ ง
ศาสตราวุธ

๕

๑

พ ร ห ม กุ ม า ร
อายุ ๑๓ ปี ทรง
นิ มิ ต ฝั น ช้ า ง
วิเ ศษ ๓ เชื อ ก
หากจั บ ช้ า งตั ว
แ ร ก ไ ด้ จ ะ มี
อานุภาพปราบ
ได้ ทั้ ง ๔ ทวี ป
ถ้าจับได้ตัวที่ ๒
จ ะ ป ร า บ ไ ด้
ชมพู ท วี ป ถ้ า
จับตัวที่๓ ได้จะ
ป ร า บ แ ค ว้ น
ล้ า น น า แ ล ะ
ขอมดาได้

เจ้ า พรหมกุมาร
ก็ได้พาบริวารไป
ยั ง ท่ า น้ าและก็
ได้ เ ห็ นงู เ ลื่ อ ม
เป็นมันลอยผ่าน
ไป ๑ ตัว พอตัว
ที่ ๒ ก็ เ ป็ น งู อี ก
แต่ ไ ม่ เ ห็ น ช้ า ง
ลอยมาตามที่ฝัน
ก็ เ ลยตั ด สิ น ใจ
จั บ งู ตั ว ที่ ๓ ที่
ลอยน้ามา เมื่อ
พรหมกุมารขึ้นขี่
งู งูก็กลายเป็ น
ช้า งทัน ที แต่ไ ม่
ยอมขึ้ น ฝั่ ง ต้ อ ง
ใช้พานทองคาตี
ล่ อ ช้ า งจึ ง ยอม
ขึ้ น ฝั่ ง ตั้ ง ชื่ อ ว่ า
ช้างพานทองคา

หลังพบช้างงู (ลาดับเหตุการณ์)
๒
๓
๔
เจ้าพรหมกุมาร
อ า ยุ ไ ด้ เ พี ย ง
๑๖ ปี เตรี ย ม
ต่ อ สู้ ข อ ม ด า
จนแตกพ่าย

ส า ห รั บ ช้ า ง
พานทองค า
เ มื่ อ เ ส ร็ จ
ส ง ค ร า ม ก็
ห า ย ไป ทา ง
ดอยลู ก หนึ่ ง
ต่อมาเรียกว่า
ด อ ย ช้ า ง งู
หรือ
“ดอยสะโง้”

พระเจ้ า พรหม
กุ ม า ร ก็ ไ ด้
อัญเชิญบิดามา
ค ร อ ง เ มื อ ง
โ ย น ก ชั ย บุ รี
พระองค์นาทัพ
ขั บ ไล่ ข อมไป
ถึ ง เ มื อ ง
ก าแพงเพชร
จ น ห ม ด เ ชื้ อ
ชาติข อมดาใน
อ า ณ า จั ก ร
โยนกจากนั้ น
พระองค์ ก็ ไ ด้
ครองเมือ งไชย
ปราการได้ ๕๙
ปี สวรรคตเมื่อ
พ.ศ. ๑๕๔๐
และได้ มี ก าร
ขนานนามว่ า
“ พ ร ะ เ จ้ า
พ ร ห ม
มหาราช”
นั บ เ ป็ น
มหาราช
พระองค์ แ รก
ของชาติไทย”

๕

๓๔

แหล่งอ้างอิง
๑
๗. ปราชญ์ชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน
หมู่บ้านเวียงใต้
นายแพทย์คงฤทธิ์ วังมณี

พ ร ะ อ ง ค์ พั ง ไ ด้
เสวยราชสมบั ติ
พระองค์ไม่มีพระ
ปรีช าสามารถใน
การรบ จึ ง ท าให้
ขอมดายกทั พ มา
ล้ อ มและยึ ด ไ ด้
เมืองโยนกองค์พัง
และพระนางเทวี
หนี อยู่ ที่ เ วี ย ง สี่
ต ว ง ใ ก ล้ กั บ
แม่น้าสายและถ้า
แก้วผาจม

ก่อนพบช้างงู (ลาดับเหตุการณ์)
๒
๓
๔
พ ร ะ น า ง เ ท วี ก็
ประสู ติ โ อรสองค์
ห นึ่ ง ชื่ อ ทุ ก ขิ ต
กุมารเนื่องจากเกิด
ม า ใ น ย า ม ที่
บ้ า น เ มื อ ง มี แ ต่
ความทุกข์เข็ญ

มีสามเณรน้อ ย
ตนหนึ่ ง ได้ เ ข้ า
ไปบิณฑบาตใน
เมื อ ง โย น ก ที่
ขอมดา ถู ก ขั บ
ไ ล่ ข่ ม เ ห ง
สามเณรน้ อ ย
โกรธและเคียด
แค้ น จึ ง ได้ น า
บ า ต ร พ ร้ อ ม
กั บ ข้ า ว ก้ น
บาตร ๗ ก้ อ น
ไ ป อ ธิ ษ ฐ า น
พระธาตุ ดอยกู้
แก้ ว (กู่ แก้ ว ใน
ปั จ จุ บั น ) และ
ถวายบาตร
พร้ อ มข้ า ว ๗
ก้ อ น และตั้ ง
สัจ จะอธิ ษฐาน
จงไปปฏิ ส นธิ
ใ น ท้ อ ง แ ห่ ง
พร ะ น าง เ ท วี
มเหสีของ และ
เมื่ อ มี อ ายุ ๑๖
ปี ข อ ใ ห้ มี ชั ย
ชนะปราบเจ้ า
ข อ ม ด า แ ห่ ง
เมืองโยนก

สามเณรน้ อ ยจุ ติ
ไปเกิดในพระนาง
เทวี เ ป็ น พระเจ้ า
พรหมกุมาร ครั้น
เมื่ออายุได้ ๑๓ ปี
เจ้ า พรหมกุ ม าร
ทรงนิมิตฝันว่า มี
เทวดามาบอก
เกี่ยวกับช้างวิเศษ

๕

๑
เจ้าพรหมกุมารและ
บริ ว ารและตั ด เอา
ขอไม้ ไ ล่ แล้ ว เสด็ จ
ไปยังแม่น้าของตาม
ค าบอกกล่ า วของ
เทวดาในนิมิต เมื่อ
ไปถึงฝั่งแม่น้าของก็
พากั น อยู่ ที่ ริ ม ฝั่ ง
พบงูตัวใหญ่กว่าลา
ตาล ลาพร้าวเกล็ด
สีเหลือ งเขีย ว ผ่า น
ไป ตั ว ที่ ๑ ตกใจ
กลัว ตัว ที่ ๒ ผ่า น
มาก็ ยั ง ตกใจกลั ว
ตัวที่ ๓ เล็ กกว่ า ๒
ตั ว ที่ ผ่ า นมาจึ ง นึ ก
ถึงคาบอกเทวดาจึง
ลงไปจับ กลายเป็น
ช้างเผือกแต่ไม่ยอม
ขึ้นฝั่ง

หลังพบช้างงู (ลาดับเหตุการณ์)
๒
๓
๔
จึงน าผางคา(พาน
คา)ตีล่อให้ช้างขึ้น
จากฝั่ ง ถึ ง เมื อ งสี่
ตวง จึ ง ตั้ ง ชื่ อ ว่ า
“ช้างผางคา”

เจ้ า พรหมกุ ม าร
เมื่ อ อายุ ๑๖ ปี
แจ้งบิดาไม่ให้ส่ง
ส่ ว ยให้ ข อมด า
ขอ มด าย กทั บ
มาตีเมืองผางคา
พระเจ้าพรหมจึง
ขั บ ช้ า ง แ ล ะ
กองทั พ ไล่ ต าม
เหยีย บย่าทหาร
ของฝ่ายขอมล้ม
ตายจานวนมาก
ฝ่ า ย เ จ้ า เ มื อ ง
ข อ ม ด า จึ ง ห นี
ออกจากเมื อ ง
โยนกไปทางทิ ศ
ทักษิณ

เมื่อ กลับ คืนมายั ง
เมื อ งโยนกแล้ ว
กลั บ ไปเมื อ งผาง
ค าสี่ ต วง และทู ล
เ ชิ ญ พ ร ะ บิ ด า
พระมารดา
กลั บ คื น ไปครอง
เมื อ งโยนกนคร
ดั ง เดิ ม ช้ า งผาง
คาสะบัดบ่วงเชือก
ออ ก ไ ป ด อ ย ลู ก
หนึ่ งแล้ว จึง แปลง
ร่ า งเป็ น งู ดั ง เดิ ม
เ ลื้ อ ย เ ข้ า ถ้ า
หายไป ดอยลู ก นี้
จึ ง ได้ ชื่ อ ว่ า ดอย
ช้ า งงู ต่ อ มาเสี ย ง
เพี้ ย นกลายเป็ น
ดอยสะโง้

๕
พระเจ้ า พั ง คราชได้
กลั บ มาครองเมื อ ง
โยนกนครแล้ว ต่อ มา
ในปีศักราช ๓๐๒ หรือ
พ.ศ. ๙๒๔ ได้ พ ระ
บรมสารี ริ ก ธาตุ ข อง
พระพุ ท ธองค์ จ านวน
๑๑องค์ พระองค์และ
พ ร ะ เ จ้ า พ ร ห ม ไ ด้
ร่วมกันสร้างเจดีย์ไว้ที่
บ น ด อ ย น้ อ ย แ ล ะ
บ ร ร จุ พ ร ะ บ ร ม
สารีริกธาตุ และเจดีย์
นี้ ว่ า พร ะธาตุ จ อ ม
กิตติ
ด้วยเหตุที่ งูก ลาย
ร่ า งเป็ น ช้ า งนี้ ช่ า ง
ศิล ปินแห่ง เมื อ งเชียง
แสนจึ ง นิ ย มปั้ น ปู น
เป็ น ประติ ม ากรรม
ประดั บ ไว้ ต ามวั ด วา
อารามต่ างๆ เป็ นรู ป
ตัวเป็นงูห รือนาคและ
หัวเป็นช้าง เรียกว่ารูป
ช้ า งงู ซึ่ ง จะพบแต่ ที่
อ า เ ภ อ เ ชี ย ง แ ส น
เท่านั้น

๓๕

ตารางที่ ๔.๙ ตารางแสดงการศึกษาเปรียบเทียบตานาน “ช้างงู”ที่เหมือนและแตกต่างกัน
ลาดับที่

แหล่งอ้างอิง

ลาดับเหตุการณ์
ปีที่ปรากฏ

ก่อนพบช้าง
องค์พังค์ครองเมือง
ถูกเนรเทศไป
และถูกขอมดาชิงเมือง
เป็นนาย
บ้านเมืองสี่
ตวง/สี่ทวง

กล่าวถึง
พรหม
กุมาร

อายุ
พรหม
กุมาร

พบงูตัวที่
1-3

หลังพบช้างงู
ขับไล่ งูกลับเป็น เหตุการณ์
ขอมดา
ช้าง
หลังไล่ ขอม
ดา เชิญ
พระองค์พังค์
ครองราชย์

ศักราช ๒๙๗




(สี่ทวง)



๑๓ ปี






(ดอยช้างงู)

ประวัติศาสตร์เชียงราย-เชียงแสน
สานักงานสามัญจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.๘๙๘




(สี่ตวง)

๑๖พรรษา

×



×

ตานานประวัติเมือง เชียงแสน กรม
ศิลปากร

พ.ศ.๘๙๘


(ใช้คาว่า กล๋อม)


(สี่ตวง)


(และทุกขิตะ
กุมาร)

(และทุกขิตะ
กุมาร)

×
(ไม่ระบุ)

×
(ช้างเผือก
พางคา)



×

๔

ตานานประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.๙๐๐




(สี่ตวง)



×
(ไม่ระบุ)

×





๕

เว็บไซต์กลุ่มตะเกียง

ศักราช ๒๙๗




(สี่ทวง)



๑๓ ปี







๖

สัมภาษณ์ คุณประกายคุณ เทียมตา

-




(สี่ตวง)


(มีเรื่อง
สามเณร)

๑๓ ปี






(สี่ตวง)


(มีเรื่องสามเณร
และทุกขิตะ
กุมาร)

๑๓ ปี

๑

สารานุกรมไทยภาคเหนือ

๒
๓

๗

สัมภาษณ์ นพ.คงฤทธิ์ วังมณี

พ.ศ.๙๐๐



×
(กลับเมืองเวียง
พางคา)


(หลังสิ้นรัชกาล
พระองค์พังค์ เจ้า
ทุกขิตกุมารขึ้น
ครองเมือง)


(สร้างเวียงไชย
ปราการ)
×
(กลับเมืองเวียง
พางคา)



(ดอยช้างงู) (การขนานนามพระ
พรหมมหาราช)






(ดอยช้างงู)


เหตุผลการปั้น
ช้างงู

๓๖

เนื้อเรื่องตานาน “ช้างงู”
ในตานานสิงหนวัติกุมาร มีปรากฏเรื่องเล่ายุคสมัยของพระเจ้าพังคราชที่ครองเมืองเชียง
แสน(โยนกนาคพันธ์) ได้ ถูกขอมดาชิงเมืองและถูกเนรเทศไปเป็นนายบ้านเมืองสี่ตวง (บางตานาน
ว่า “สี่ทวง” ) ต้องส่งส่วยแก่ขอมทุกปีเป็นทองเท่าผลมะตูม ๔ ลูก
ต่อมาพระเจ้าพังคราชได้มีโอรสองค์แรกมีนามว่า เจ้าทุกขิตะ เหตุว่าประสูติมาในยามที่
บิดา มารดากาลังอยู่ในระหว่างความทุกข์ยาก
ระหว่ า งนั้ น ชาวไทยถู ก กดขี่ ข่ ม เหงมาก มี ส ามเณรรู ป หนึ่ ง เป็ น ชาวเมื อ งสี่ ต วงได้ อ อก
บิณฑบาตเข้าไปในคุ้มของพญาขอมดา พญาขอมได้เหยียดหยามและขับไล่สามเณรดังกล่าวออก
จากเมือง ทาให้สามเณรคับแค้นใจ จึงนาข้าว ๗ ก้อนที่ได้จากบิณฑบาตถวายแก่พระธาตุดอยกู่
แก้ว อธิฐานขอเกิดในครรภ์มเหสีพระเจ้าพังคราชและได้มาปราบขับไล่พญาขอมให้พ้นจากโยนก
นาคพันธ์ ด้วยแรงอธิษฐานดังกล่าวทาให้บังเกิดเป็นโอรสองค์ที่ ๒ ในพระเจ้าพังคราชคือ พรหม
กุมาร
เมื่อพรหมกุมารเจริญวัยขึ้นจึงสะสมอาวุธ คิดจะชิงเมืองคืน เมื่อพรหมกุมารอายุได้ ๑๓ ปี
(บางตานานว่า ๑๖ ปี) มีเทวดาแสดงในความฝันเรื่องช้างวิเศษ หากจับ ช้างเชือกแรกได้จะปราบ
ได้ทั้งจักรวาล หากจับได้ เชือกที่สองจะปราบชมพูทวีปทั้งหมด และหากจับได้ เชือกที่สามจะ
สามารถปราบได้เพียงล้านนาและขอมดาทั้งมวล
พรหมกุมารและบริวารจึงตัดเอาไม้ขอไล่ และไปล้างหน้าที่แม่น้าโขงตามที่เทวดาบอก ครู่
หนึ่งมีงูตัวหนึ่งล่องมาลวดลวดลายเป็นด่างเป็นดวงขนาดเท่ายุ้งข้าวพรหมกุมารและบริวารตกใจ
สั่นด้วยความกลัว ต่อมางูตัวที่สองล่องมามีลาตัวเป็นมันวับมีขนาดเท่าต้นตาลพรหมกุมารและ
บริวารยังหวาดกลัวเช่นเดิม และเมื่องูตัวที่สามล่องมานั้นเองลาตัวเป็นมันขนาดลาตัวเท่าลาตาล
ล่องมา พรหมกุมารคิดว่าเทวดาบอกว่าช้างแต่พบงูแทน ซึ่งเทวดาคงจะหมายถึงงูนั้นจึงบอกบริวาร
ช่วยกันกระโดดจับเอางูในน้าขึ้ นมา เมื่อขึ้นบกงูดังกล่าวกลับกลายเป็นช้างและพรหมกุมารได้ขับ
ช้างดังกล่าวเป็นช้างศึกขับไล่ติดตามขอมดารุกไปจนถึงดินแดนละโว้
หลังจากนั้นพรหมกุมารก็ไปสร้างเมืองไชยปราการเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้ขอมดายกทัพกลับมา
รุกราน เมื่อยึดเมืองคืนจากขอมดาได้แล้วทรงแสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่ประสงค์รับราชสมบัติใน
เมืองโยนกนาคพันธ์ ได้อัญเชิญพระเจ้าพังคราชบิดาให้เสด็จกลับมาครองเมืองโยนกดังเดิม เมื่อสิ้น
รัชกาลพระเจ้าพังคราช เจ้าทุกขิตกุมารพี่ชายได้ขึ้นครองเมืองโยนกนาคพันธ์สืบแทน
หลังสงครามพรหมราชก็คืนสู่เวียงพางคาพอปลดเครื่องศึกลงหลังช้างศึก ช้างดังกล่าวกลับ
กลายเป็นงูใหญ่ตามเดิมและเลื้อยลงไปในรูดอยเสีย คนทั้งหลายจึงเรียกดอยนั้นว่า “ดอยช้างงู”
ต่อมาเรียกเพีย้ นเป็น “ดอยสะโง้” แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอาเภอเชียงแสนในปัจจุบัน
เมื่อพระองค์พังหรือพระเจ้าพังคราชได้กลับมาครองเมืองโยนกนครแล้ว ต่อมาในปีศักราช
๓๐๒ หรือ พ.ศ. ๙๒๔ พระองค์ได้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์จานวน ๑๑ องค์ พระองค์

๓๗

และพระเจ้าพรหมได้ร่วมกันสร้างเจดีย์ไว้ที่บนดอยน้อยและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเจดีย์นี้
ว่า พระธาตุจอมกิตติ ตั้งแต่บัดนั้นมา เมืองโยนกนครก็อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนดังแต่ก่อนมา
ด้ ว ยเหตุ ที่ งู ก ลายร่ า งเป็ น ช้ า งนี้ ช่ า งศิ ล ปิ น แห่ ง เมื อ งเชี ย งแสนจึ ง นิ ย มปั้ น ปู น เป็ น
ประติมากรรมประดับไว้ตามวัดวาอารามต่างๆ เป็นรูปตัวเป็นงูหรือนาคและหัวเป็นช้าง เรียกว่ารูป
ช้างงู ซึ่งจะพบแต่ที่อาเภอเชียงแสนเท่านั้น
ปัจจุบันอาเภอเชียงแสนได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ช้างงู ขึ้นบริเวณวงเวียนก่อนทางเข้าอาเภอ
เชียงแสน และมีน้าพุดนตรี แสง สี แสงประกอบดนตรี นิราศเชียงแสน ทุกเย็นในช่วงเวลา ๑๘.๐๐
น. , ๑๙.๐๐ น. , ๒๐.๐๐ น. และ ๒๑,๐๐ น. ทุกต้นชั่วโมงของเวลาดั งกล่าว มีการแสดงน้าพุ
ประกอบดนตรีใช้เวลา แสดง ๑๔.๐๐ น.ทุกวัน

ผลการสารวจโบราณวัตถุ “ช้างงู” ที่ปรากฏในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
๑. การสร้าง ปูชนียวัตถุ “พระพรหมมหาราช” มหาราชองค์แรกของไทย
ผู้ฟื้นเมืองเชียงแสนจากขอมดา
วัดพระธาตุจอมกิตตินี้ได้ตั้งอยู่บนเนินเขา นอกตัวเมืองถนนเลียบแม่น้าเชียงแสน
– เชียงของ ตามพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าพังคราชได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.
๑๔๙๓ พร้อมกับพระธาตุจอมทอง เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบ
สองสมัยเชียงแสน ต่อมาพระเจ้าสุวรรณคาล้านได้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุใหม่ใน
ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๓
ปัจจุบันได้มีการจัดสร้างพระบรมรูปพระเจ้าพรหมมหาราชขึ้น ใกล้กับเจดีย์พระ
บรมสารีริกธาตุ ตามประวัติการจัดสร้างได้จารึกไว้ว่า
“พระบรมรูปพระเจ้าพรหมมหาราช พระโกศเงิน พระโกศทอง พระโกศแก้ว มา
รองรับพระบรมธาตุทัง ๑๑ องค์ ทรงมอบให้พระเจ้าพรหมมหาราช น้าไปประดิษฐานไว้
บนดอยน้อย ซึ่งเป็นที่พระพุทธเจ้าประทานพระเกศธาตุบรรจุไว้ก่อนแล้ว ตังแต่บัด นัน
เป็นต้นมา พระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองในเมืองเชียงแสน ฝ่ายพระเจ้าพรหมมหาราช
ทรงครองราชสมบัติ ณ เมืองชัยปราการ จนพร ะชนมายุได้ ๗๗ พรรษา”
จัดสร้างอนุสาวรีย์ เมื่อ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

๓๘

บันไดทางขึ้นพระบรมธาตุวัดพระธาตุจอมกิตติ

ป้ายการจัดสร้างพระบรมรูปพระเจ้าพรหมมหาราช

พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าและ พระบรมรูปพระเจ้าพรหมมหาราช
ที่วัดพระธาตุจอมกิตติ

๓๙

๒. ร่องรอยช้างงูที่พบเห็นหลงเหลือให้พบเห็นในอาเภอเชียงแสน รูปปั้น หัวป้าย
ประวัติเมืองเชียงแสน บริเวณตรงข้ามอาเภอเชียงแสน

๓. เสารูปปั้นช้างงู หน้าทางเข้าอุโบสถ วัดผ้าขาวป้าน บริเวณถนนเลียบฝั่งแม่น้าโขง
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๔๐

๔. รูปปั้นช้างงูบริเวณหน้าอาคารหอระฆังวัดปงสนุก อาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย

๕. รูปปั้นช้างงู บริเวณหลังพระพุทธนวล้านตื้อ(พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน)
ประดิษฐานกลางแจ้ง ณ สามเหลี่ยมทองคา เรือแก้วกุศลธรรม

๔๑

๖. รูปปั้นช้างงู บริเวณวงเวียนก่อนเข้าอาเภอเชียงแสนในปัจจุบัน

๔๒

การสร้างอนุสาวรีย์ “ช้างงู” เชียงแสน

ขั้นตอนการนาหัวช้างมาต่อตัวล่างที่เป็นงู

เมื่อมองจากมุมฝั่งตะวันออก มองเห็นอนุสาวรีย์ช้างงู ชัดเจน

๔๓

บทที่ ๕
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ตามรอยช้างงูเมืองเชียงแสน
๕.๑. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องราวจากตานาน “ช้างงู” จากแหล่งอ้างอิงจากหนังสือต่าง ๆ คือ
๑. หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เล่ม ๔ (เจ้าทังห้า – ดอยหลวง,
กิ่งอาเภอ)
๒. เอกสารประกอบการศึกษาวิชาหลักสูตรท้องถิ่น ประวัติศาสตร์เมืองเชียงรายเชียงแสน
ของ สานักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
๓. เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน โดย สานักงานศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
๔. ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย โดย สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
๕. ตานานสืบค้นจากนานดอยช้างงู จากเว็บไซต์ http://www.oocities.org/tour312/chang.htm
๖. การสัมภาษณ์จากปราชญ์ชุมชน หมู่บ้านจอมกิตติ และหมู่บ้านเวียงใต้ ได้สรุปเนื้อหา
เรื่องเล่าตานาน “ช้างงู”
สรุปผลการศึกษาตานานช้างงูเชียงแสน
ในตานานสิงหนวัติกุมาร มีปรากฏเรื่องเล่ายุคสมัยของพระเจ้าพังคราชที่ครองเมืองเชียง
แสน(โยนกนาคพันธ์) ได้ถูกขอมดาชิงเมืองและถูกเนรเทศไปเป็นนายบ้านเมืองสี่ตวง (บางตานานว่า
“สี่ทวง” ) ต้องส่งส่วยแก่ขอมทุกปีเป็นทองเท่าผลมะตูม ๔ ลูก
ต่อมาพระเจ้าพังคราชได้มีโอรสองค์แรกมีนามว่ า เจ้าทุกขิตะ เหตุว่าประสูติมาในยามที่บิดา
มารดากาลังอยู่ในระหว่างความทุกข์ยาก
ระหว่างนั้นชาวไทยถูกกดขี่ข่มเหงมาก มีสามเณรรูปหนึ่งเป็นชาวเมืองสี่ตวงได้ออกบิณฑบาต
เข้าไปในคุ้มของพญาขอมดา พญาขอมได้เหยียดหยามและขับไล่สามเณรดังกล่าวออกจากเมือง ทา
ให้สามเณรคับแค้นใจ จึงนาข้าว ๗ ก้อนที่ได้จากบิณฑบาตถวายแก่พระธาตุดอยกู่แก้ว อธิฐานขอ
เกิดในครรภ์มเหสีพระเจ้าพังคราชและได้มาปราบขับไล่พญาขอมให้พ้นจากโยนกนาคพันธ์ ด้วยแรง
อธิษฐานดังกล่าวทาให้บังเกิดเป็นโอรสองค์ที่ ๒ ในพระเจ้าพังคราชคือ พรหมกุมาร
เมื่อพรหมกุมารเจริญวัยขึ้นจึงสะสมอาวุธ คิดจะชิงเมืองคืน เมื่อพรหมกุมารอายุได้ ๑๓ ปี
(บางตานานว่า ๑๖ ปี) มีเทวดาแสดงในความฝันเรื่องช้างวิเศษ หากจับช้างเชือกแรกได้จะปราบได้
ทั้งจักรวาล หากจับได้เชือกที่สองจะปราบชมพูทวีปทั้งหมด และหากจับได้เชือกที่สามจะสามารถ
ปราบได้เพียงล้านนาและขอมดาทั้งมวล

๔๔

พรหมกุมารและบริวารจึงตัดเอาไม้ขอไล่ และไปล้างหน้าที่แม่น้าโขงตามที่เทวดาบอก ครู่
หนึ่งมีงูตัวหนึ่งล่องมาลวดลวดลายเป็นด่างเป็นดวงขนาดเท่ายุ้งข้าวพรหมกุมารและบริวารตกใจสั่น
ด้วยความกลัว ต่อมางูตัวที่สองล่องมามีลาตัวเป็นมันวับมีขนาดเท่าต้นตาลพรหมกุมารและบริวาร
ยังหวาดกลัวเช่นเดิม และเมื่อ งูตัวที่สามล่องมานั้นเองลาตัวเป็นมันขนาดลาตัวเท่าลาตาลล่องมา
พรหมกุมารคิดว่าเทวดาบอกว่าช้างแต่พบงูแทน ซึ่งเทวดาคงจะหมายถึงงูนั้นจึงบอกบริวารช่วยกัน
กระโดดจับ เอางูในน้ าขึ้นมา เมื่อขึ้ นบกงู ดังกล่าวกลับกลายเป็นช้า งและพรหมกุมารได้ขั บช้าง
ดังกล่าวเป็นช้างศึกขับไล่ติดตามขอมดารุกไปจนถึงดินแดนละโว้
หลังจากนั้นพรหมกุมารก็ไปสร้างเมืองไชยปราการเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้ขอมดายกทัพกลับมา
รุกราน เมื่อยึดเมืองคืนจากขอมดาได้แล้วทรงแสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่ประสงค์รับราชสมบัติในเมือง
โยนกนาคพันธ์ ได้อัญเชิญพระเจ้าพังคราชบิดาให้เสด็จกลับมาครองเมืองโยนกดังเดิม เมื่อสิ้นรัชกาล
พระเจ้าพังคราช เจ้าทุกขิตกุมารพี่ชายได้ขึ้นครองเมืองโยนกนาคพันธ์สืบแทน
หลังสงครามพรหมราชก็คืนสู่เวียงพางคาพอปลดเครื่องศึกลงหลังช้างศึก ช้างดังกล่าวกลับ
กลายเป็นงูใหญ่ตามเดิมและเลื้อยลงไปในรูดอยเสีย คนทั้งหลายจึงเรียกดอยนั้นว่า “ดอยช้างงู”
ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น “ดอยสะโง้” แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอาเภอเชียงแสนในปัจจุบัน
เมื่อพระองค์พังหรือพระเจ้าพังคราชได้กลับมาครองเมืองโยนกนครแล้ว ต่อมาในปีศักราช
๓๐๒ หรือ พ.ศ. ๙๒๔ พระองค์ได้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์จานวน ๑๑องค์ พระองค์
และพระเจ้าพรหมได้ร่วมกันสร้างเจดีย์ไว้ที่บนดอยน้อยและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเจดีย์นี้ว่า
พระธาตุจอมกิตติ ตั้งแต่บัดนั้นมา เมืองโยนกนครก็อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนดังแต่ก่อนมา
ด้ ว ยเหตุ ที่ งู ก ลายร่ า งเป็ น ช้ า งนี้ ช่ า งศิ ล ปิ น แห่ ง เมื อ งเชี ย งแสนจึ ง นิ ย มปั้ น ปู น เป็ น
ประติมากรรมประดับไว้ตามวัดวาอารามต่างๆ เป็นรูปตัวเป็นงูหรือนาคและหัวเป็นช้าง เรียกว่ารูป
ช้างงู ซึ่งจะพบแต่ที่อาเภอเชียงแสนเท่านั้น
ปัจจุบันอาเภอเชียงแสนได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ช้างงู ขึ้นบริเวณวงเวียนก่อนทางเข้าอาเภอ
เชียงแสน และมีน้าพุดนตรี แสง สี แสงประกอบดนตรี นิราศเชียงแสน ทุกเย็นในช่วงเวลา ๑๘.๐๐
น. , ๑๙.๐๐ น. , ๒๐.๐๐ น. และ ๒๑,๐๐ น. ทุกต้นชั่วโมงของเวลาดังกล่าว มีการแสดงน้าพุ
ประกอบดนตรีใช้เวลา แสดง ๑๔.๐๐ น. ทุกวัน

๔๕

ผลการสารวจโบราณวัตถุ “ช้างงู” ที่ปรากฏในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
๑. การสร้าง ปูชนียวัตถุ “พระพรหมมหาราช” มหาราชองค์แรกของไทย ผู้ฟื้นเมือง
เชียงแสนจากขอมดา
๒. ร่องรอยช้างงูทพี่ บเห็นหลงเหลือให้พบเห็นในอาเภอเชียงแสน
รูปปั้น หัวป้ายประวัติเมืองเชียงแสน บริเวณตรงข้ามอาเภอเชียงแสน
๓. เสารูปปั้นช้างงู หน้าทางเข้าอุโบสถ วัดผ้าขาวป้าน บริเวณถนนเลียบฝั่งแม่น้าโขง
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
๔. รูปปั้นช้างงูบริเวณหน้าอาคารหอระฆัง วัดปงสนุก อาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย
๕. รูปปั้นช้างงู บริเวณหลังพระพุทธนวล้านตือ้ (พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน) ประดิษฐาน
กลางแจ้ง ณ สามเหลี่ยมทองคา เรือแก้วกุศล ธรรม
๖. รูปปั้นช้างงู บริเวณวงเวียนก่อนเข้าอาเภอเชียงแสนในปัจจุบัน

สรุปข้อเหมือนและแตกต่างกันในตานานที่ได้ศึกษามา
จากการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในตานานจากแหล่งอ้างอิง
ต่าง ๆ ๖ แหล่ง พบว่า

สิ่งที่คล้ายคลึงกันที่กล่าวไว้ในตานานคือ
๑. พระองค์พังค์ได้ครองเมืองโยนกนาคพันธ์ หรือเมืองเชียงแสนจนถึงราว พ.ศ. ๘๙๘
พระองค์เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอ ถูกขอมดานาไพร่พลเข้ารุกชิงเมืองและขับไล่เนรเทศทั้งพระองค์และ
มเหสีไปเป็นนายบ้านเมืองสี่ตวง (สี่ทวง)
๒. พระองค์มีโอรสที่กล่าวถึงคือ “พระเจ้าพรหมราช” เป็นโอรสองค์ที่ ๒ เป็นผู้มีเก่งกล้า
สามารถ เก่งกล้าสามารถในการรบ
๓. ในตานานมีพระเจ้าพรหมราชได้ขับขี่ช้าง รุกไล่ข้าศึกพวกขอมดาออกจากแผ่นดินโยนก
นาคพันธ์(เชียงแสน) ได้สาเร็จ ไล่พวกขอมดาไปจนถึงเมืองละโว้ (กาแพงเพชร)
๔. เมื่อกลับคืนโยนกนาคพันธ์แสดงเจตจานงไม่รับราชสมบัติ ได้อัญเชิญบิดาขึ้นครองเมืองแทน
๕. เมื่อสิ้นยุครัชสมัยพระเจ้าองค์พังค์ พระเจ้าทุกขติกุมารก็ขึ้นครองเมืองแทน
๖. พระเจ้าพรหมราชไปสร้างเมืองไชยปราการ เพื่อสกัดพวกขอมดากลับมาแย่งชิงเมืองคืน

๔๖

สิ่งที่แตกต่างกันที่กล่าวไว้ในตานานคือ
๑. การกล่าวอ้างเลขปี พุทธศักราช และศักราชมีความคลาดเคลื่อนกันค่อนข้างมาก อาทิ
ในสารานุกรมภาคเหนือและ เว็บไซต์กลุ่มตะเกียง กล่าวอ้างตรงกัน คือ ศักราช ๒๙๗
ในประวัติศาสตร์เชียงราย – เชียงแสน สานักงานสามัญจังหวัดเชียงราย และ
ตานานประวัติเมืองเชียงราย – เชียงแสน โดยกรมศิลปากร เขต ๘ เชียงใหม่ กล่าวอ้างตรงกันว่า
เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. ๙๘๙
- ตานานประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
กล่าวระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นใน พ.ศ. ๙๐๐
๒. มีการระบุการส่งส่วย เป็นทองคาขนาดเท่ามะตูม ปีละ ๔ ผล (ในปราชญ์ชาวบ้าน)
๓. การกล่าวอ้างเรื่องราวอภินิหาร ของสามเณรที่ไปบิณฑบาต แล้วถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม
จึ ง ตั้ ง อธิ ษ ฐานกั บ พระธาตุ กู่ แ ก้ ว ให้ ก ลั บ ชาติ ม าเกิ ด ในครรภ์ พ ระมเหสี ข องพระเจ้ า พั ง ค์ ใ นบท
สัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน เพิ่มเติมเข้ามา
๔. เมื่อองค์พังค์ถูกเนรเทศ ไปอยู่ในเมืองสี่ตวง
- สารานุกรมไทยภาคเหนือ และเว็บไซต์กลุ่มตะเกียงกล่าวตรงกันว่า “เมืองสี่ทวง”
- ประวัติศาสตร์เชียงราย – เชียงแสน สานักงานสามัญจังหวัดเชียงราย , ตานาน
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน โดย กรมศิลปากร และ ตานานประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย โดย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ระบุใช้คาว่า “เมืองสี่ตวง”
๕. อายุของพระเจ้าพรหมราช เมื่อจะออกรบกับขอมดา
- สารานุกรมไทยภาคเหนือ และเว็บไซต์กลุ่มตะเกียง อายุ ๑๓ ปี
- ประวัติศาสตร์เชียงราย – เชียงแสน สานักงานสามัญจังหวัดเชียงรายระบุอายุ ๑๖ปี

- ตานานประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน โดย กรมศิลปากร และ ตานานประวัติศาสตร์
เมืองเชียงราย โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ไม่ระบุอายุ
๖. เหตุการณ์ที่พระเจ้าพรหมราช ได้พบช้างงู
- สารานุกรมไทยภาคเหนือ และเว็บไซต์กลุ่ม ได้เล่าระบุเหตุการณ์การพบช้างงู
- ประวัติศาสตร์เชียงราย – เชียงแสน สานักงานสามัญจังหวัดเชียงราย , ตานาน
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน โดย กรมศิลปากร และ ตานานประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย โดย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ไม่กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

๔๗

๗. เหตุการณ์หลังพระเจ้าพรหมราชขับไล่ขอมออกจากดินแดนรุกไล่ไปถึงละโว้
- สารานุกรมไทยภาคเหนือ และเว็บไซต์กลุ่ม กล่าวว่า พระเจ้าพรหมราชกลับสู่เวียง
พางคา
- ในประวัติศาสตร์เชียงราย – เชียงแสน สานักงานสามัญจังหวัดเชียงราย ได้เชิญ
พระเจ้าพังคราชเสด็จกลับมาครองเมืองโยนกนาคพันธ์ตามเดิม
- ตานานประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน โดย กรมศิลปากร และและ ตานาน
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึง พรหมราชได้
สร้างเมืองไชยปราการ และเมื่อสิ้นรัชกาลพระเจ้าพังคราช เจ้าทุกขิตได้ขึ้ นครองเมืองโยนกนาคพันธ์
สืบแทน
๘. จากข้อมูลในการสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชนมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
- เมื่อพระองค์พังหรือพระเจ้าพังคราชได้กลับมาครองเมืองโยนกนครแล้ว ต่อมาในปี
ศักราช ๓๐๒ หรือ พ.ศ. ๙๒๔ พระองค์ได้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์จานวน ๑๑องค์
พระองค์และพระเจ้าพรหมได้ร่วมกันสร้างเจดีย์ไว้ที่บนดอยน้อยและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และ
เจดีย์นี้ว่า พระธาตุจอมกิตติ ตั้งแต่บัดนั้นมา เมืองโยนกนครก็อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนดังแต่ก่อนมา
- เหตุที่งูกลายร่างเป็นช้างนี้ ช่างศิลปินแห่งเมืองเชียงแสนจึงนิยมปั้นปูนเป็นประติมา
กรรมประดับไว้ตามวัดวาอารามต่างๆ เป็นรูปตัวเป็นงูหรือนาคและหัวเป็นช้าง เรียกว่ารูปช้างงู ซึ่ง
จะพบแต่ที่อาเภอเชียงแสนเท่านั้น

๔๘

๕.๒. ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ได้ความรู้ตานาน เรื่อง “ช้างงู” จากตานานท้องถิ่น ในอาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
๒. ได้เรียนรู้ตานานจากบรรพบุรุษชาวเชียงแสน อนุรักษ์และสืบทอดเรื่องราว สร้างความ
ภาคภูมิใจ อัตลักษณ์ของชาวเชียงแสนสอดรับการการส่งเสริมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
๓. ตานาน “ช้างงู” เป็นที่รู้จักแก่ให้เยาวชนในโรงเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไป

๕.๓. อภิปรายผลการศึกษา
๑. เนื้อหาของตานาน “ช้างงูเชียงแสน”
เนื้อหาตานานช้างงู ง และมีปรากฏอยู่ในท้องถิ่น ในอาเภอเชียงแสนเท่านั้น ไม่มีปรากฏใน
พื้นที่ในอาเภออื่น ๆ หรือมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน สรุปได้ว่า
๑.๑. ตานานช้างงูที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสนา
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นศรัทธาในฐานะที่ศาสนาเป็นศูนย์กลางจิตใจ เรื่องราวตานาน “ช้าง
งู” ได้ สอดคล้ องกับ ทฤษฏี ที่ มา การก าเนิ ดของวรรณคดี ท้อ งถิ่น ที่ มาของตานาน “ช้า งงู” มี
ความสัมพันธ์กับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา มีเรื่องเล่า งูใหญ่ ในที่นี้น่าจะหมายถึงพญานาค ที่เป็น
ที่อุปถัมภ์พุทธศาสนา และมีส่วนช่วยในการสร้างบ้านแปงเมืองโยนกนาคพันธ์ตามตานานสิงหนวัติ
ซึ่งเกือบทุกเมืองที่ติดแม่น้าโขง มักมีตานานเกี่ยวกับพญานาคสอดแทรกอยู่เสมอ
๑.๒. ตานานช้างงูมีร่องรอยปรากฏในปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ
ช้างงู มีร่องรอยปรากฏในแหล่งต่าง ๆ การจากศึกษาค้นคว้า คณะผู้ศึกษาพบว่า
ปูชนียสถาน จะปรากฏร่องรอยดังนี้ ในวัดผ้าขาวป้าน วัดปงสนุก ป้ายประวัติอาเภอเชียง
แสน วัดพระธาตุจอมกิตติซึ่งในตานานวัดพระธาตุจอมกิตติที่มีความสัมพันธ์เรื่องราว พระเจ้าพังค์
บิดาของพระเจ้าพรหมมหาราช และจากการสารวจร่องรอยที่ค้นพบทางปูชนียสถาน ได้แก่
- ปูนปั้นรูปช้างงูประวัติเมืองเชียงแสน ป้ายบริเวณหน้าอาเภอเชียงแสน
- ปูนปั้นเสาคู่ทางประตูหน้าวัดผ้าขาวป้าน เป็นวัดที่อยู่บริเวณคู่ขนานแม่น้าโขง
- ปูนปั้นรูปช้างงู หน้าอาคารหอระฆังวัดปงสนุก วัดนี้อยู่บริเวณคู่ขนาดแม่น้าโขง
- รูปปั้นพระเจ้าพรหมราช บนพระธาตุจอมกิตติ
- ปัจจุบันมีการสร้างอนุสาวรีย์ช้างงูบริเวณวงเวียน ก่อนเข้าอาเภอเชียงแสน

๔๙

ปูนปั้นรูปช้างงูประวัติเมืองเชียงแสน

ปูนปั้นเสาคู่ทางประตูหน้าวัดผ้าขาวป้าน

ปูนปั้นรูปช้างงู หน้าอาคารหอระฆังวัดปงสนุก รูปปัน้ พระพรหมมหาราช
ที่วัดพระธาตุจอมกิตติ

รูปปั้นช้างงู บริเวณหลังพระพุทธนวล้านตื้อ(พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน)
ประดิษฐานกลางแจ้ง ณ สามเหลี่ยมทองคา เรือแก้วกุศลธรรม

๕๐

ปู ช นี ย วั ต ถุ อาจจะมี บ างชิ้ น ที่ ป รากฏร่ อ งรอยอยู่ ใ นรู ป พระ หรื อ รู ป ปั้ น แต่ มี ร่ อ งรอย
ค่ อ นข้ า งน้ อ ย คณะผู้ จั ด ท า ค้ น พบเพี ย งแค่ “ช้ า งงู พ ระล้ า นนา” ที่ มี ก ารประมู ล ขายกั น ใน
อินเตอร์เน็ต อ้างสรรพคุณว่าแกะสลักจากหินแม่น้าโขง เป็นสุดยอดเครื่องรางแห่งโชคลาภและ
ป้องกันภัย คือมีกินไม่หมด การใช้เหมือนกับงูกินหางลักษณะขดเป็นวง ดีทางการค้าขาย เมตตามหา
เสน่ห์นาโชคลาภ

๑.๓. ตานานช้างงู มีเรื่องราวเกี่ยวกับกาเนิดบ้านเมือง เชื้อชาติ ราชวงศ์ ฯลฯ มีเนื้อหา
ประสมปนเปกับนิทานพื้นบ้าน จึงนับเป็นประวัติศาสตร์ของสามัญชนที่สืบทอดด้วยการบอกเล่า
แม้ว่าเนื้อว่าจะมิได้เกี่ยวข้องกับสามัญชนก็ตาม ในที่นี้คือ ตานานสิงหนวัติกุมาร เรื่องราว จะ
เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ยุคโยนกนาคพันธ์ที่พระเจ้าพังค์เป็นกษัตริย์ ทาให้ขอมดามาโจมตีเมือง และ
เนรเทศให้ไปเป็นนายบ้านเมืองสี่ตวงต้องส่งส่วยให้ขอมดาทุกปี ระหว่างที่ปกครองอยู่ที่เมืองสี่ตวงมี
โอรสคือ พรหมราชที่ ได้มีเทวดาแสดงในความฝัน ให้จับช้างวิเศษ เมื่อพรหมราชได้ไปที่บริเวณ
แม่น้าโขง พบงูตัวใหญ่ล่องมาตามลาน้า ตัวแรกและตัวที่สองไม่กล้าจับเพราะตัวใหญ่โตมาก เมื่อ
ระลึกถึงความฝันจึงเข้าใจว่าช้างที่เทวดาหมายถึงนั่นน่าจะเป็นงูดังกล่าว ดังนั้นจึงบอกเหล่าบริวาร
ช่วยกันจับงูตัวที่สามที่ล่องมา เมื่อจับได้งูขึ้นบนบกกลับกลายเป็นช้าง และพรหมราชจึงขี่ช้างวิเศษ
ตัวดังกล่าวขับไล่ข้าศึกพวกขอมดา จนถึงเมืองละโว้
จะเห็นได้ว่าตานานดังกล่าว ได้มีเรื่องราวการกาเนิดบ้านเมืองโยนกนาคพันธ์ การฟื้นเมือง
เชียงแสนให้พ้นจากพวกขอมดาที่กดขี่ข่มเหงชาวเชี ยงแสน และเป็นเรื่องราวของราชวงศ์ที่มีคุณต่อ

๕๑

แผ่นดินขององค์พระเจ้าพรหมมหาราชนั่นเอง เป็นกุศโลบายในการผูกเรื่องราวตามทัศนคติทาง
ศาสนาที่ต้องการยกย่องชนผู้ปกครองว่าเป็นวีรบุรุษ เป็นผู้มีบารมี

คุณค่าของตานานช้างงู
แม้ว่าตานานจะมีที่มาจากการบอกเล่าโดยมีจุดมุ่งหมายส่วนหนึ่งเพื่อความบันเทิง แต่แง่
การศึกษาประวัติศาสตร์ ตานานก็อาจใช้เป็นหลักฐานถึงเรื่องราวต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. แสดงถึงปรัชญา ความคิดและค่านิยมของผู้คนในอดีต ซึ่งได้สืบเนื่องต่อกันมาจาก
สมัยสู่สมัย ที่เห็นได้เด่นชัดคือ ชาวเชียงแสนในอดีตมีความศรัทธาเชื่อมั่นในศาสนาซึ่งเชื่อมโยงเข้า
กับเรื่องราวด้วยการกล่าวถึงปาฏิหาริย์ของการปรากฏของช้างงูที่ศักดิ์สิทธิ์ การแปลงร่างจากงูใหญ่
ในที่นี้น่าจะหมายถึงพญานาค เมื่อขึ้นบกกลายเป็นช้างศึก ช้างวิเศษที่รบกับศัตรูที่ใดก็ชนะทั้ งสิ้นจน
การกลายเป็นตานาน “ช้างงู”
๒. ตานานช้างงูมีเนื้อหาเกี่ยวกับบ้านเมือง กาเนิดเผ่าพันธุ์ ตานานช้างงูได้
เนื้อหาระบุถึงสานึกทางประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน ว่า ของคนในอดีตว่าคลี่คลายมาอย่างไร เวลา
ปัจจุบันในตานานจึงเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับอนาคตที่เข้าด้วยกัน แต่ความหมายปัจจุบัน
ของตานานมีระยะยาวนาน อันเกิดจาการบอกเล่าต่อกันหลายช่วงอายุคน แต่มีส่วนที่มีความจริง
ในขณะที่อดีตและอนาคต เป็นเรื่องราวที่จินตนาการขึ้น เนื้อหาของตานานแสดงให้เห็นว่าผู้เขียน
เข้าใจถึงความเกี่ยวพันของอดีต ปัจจุบันและอนาคตว่าเวลาทั้งหมดของประวัติศาสตร์ มิใช่ช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่งเท่านั้น
ในตานานช้างงูในที่นี้เกี่ยวข้องกับการกาเนิดเมืองโยนกนาคพันธ์จากเดิมอ่อนแอถูก
ศัตรูขอมดารุกราน จนมีวีรบุรุษคือพระเจ้าพรหมมหาราชเป็นผู้ขับไล่ขอมดาให้ พ่ายแพ้ออกจาก
แผ่นดินเชียงแสน รักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานชาวเชียงแสนได้อยู่สืบจนถึงปัจจุบัน
๓. เนื้อหาตานาน “ช้างงู” บางส่วนของตานานอาจใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สังคม
การศึกษาเรื่องราว ตานาน “ช้างงู” เกี่ยวกับการตั้งหลักแหล่งและการขยายตัว
ของชุมชนได้ ดังปรากฏในตานาน “สิงหนวัติ” การก่อตั้งและล่มสลายของอาณาจักรเวียงหนอง
หล่ม หรือ เรื่องราวประวัติศาสตร์สังคมในอดีตสู่ปัจจุบัน
ตานาน “ช้างงู” มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีที่มาจากเรื่องเล่าสืบต่อกันมาและได้มี
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลังเรื่องราวของตานานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของ
ราชวงศ์กษัตริย์บ้านเมืองสมัยพระเจ้าพังค์สมัยโยนกนาคพันธ์ ด้วยเหตุที่ตานานน่าจะเป็นเรื่องเล่าสู่
กันฟัง จึงรวมเอานิทานพื้นบ้านอิทธิปาฏิหาริย์เหตุการณ์โลดโผนเข้าไว้ด้วย เพื่อมุ่งมั่นหมายให้เกิด
ความสุขสนานเพลิดเพลิน

๕๒

ตานาน “ช้างงู” เป็นเรื่องราว เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และประวัติบุคคลสาคัญ ในที่นี้
ในประวัติศาสตร์คือ พระเจ้าพังคราชและพระเจ้าพรหมมหาราชผู้ฟื้นเมืองเชียงแสน ขับไล่ขอมดาให้
ออกจากเมืองโยนกนาคพันธ์ การเรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบันทาให้ผู้คนในท้องถิ่นได้เรียนรู้เรื่ องราว
ของตนเอง ว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไร ได้เกิดความตระหนักรักรู้แผ่นดินเกิด
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรต่อยอดความรู้เรื่องตานานช้างงู ไปในชุมชน
๒. มีการจัดทาวีดิทัศน์ หรือวิดีโอแนะนาแจกจ่าย เผยแพร่ในชุมชนเชียงแสนต่อไป

๕๓
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โครงงานสืบเนื่องจากสิ่งที่นา่ สนใจเกี่ยวกับสาระ
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โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ (เชียงราย – พะเยา)
สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

“ตำนำนช้ำงงูเชียงแสน”
ในตำนำนสิงหนวัติกุมำร ปรำกฏเรื่องเล่ำ
ยุคสมัยของพระเจ้ำพังครำชที่ครองเมืองและถูก
ขอมดำชิงเมือง ถูกเนรเทศไปเป็นนำยบ้ำนเมืองสี่
ตวง ได้มีโอรสคือ พระเจ้ำพรหมกุมำรเมื่ออำยุได้
๑๓ ปี
มีเทวดำแสดงในควำมฝันเรื่องช้ำงวิเศษ
หำกจับช้ำงเชือกแรกได้จะปรำบได้ทั้งจักรวำล
หำกจับได้เชือกที่สองจะปรำบชมพูทวีปทั้งหมด
และหำกจับได้เชือกที่สำมจะสำมำรถปรำบได้เพียง
ล้ำนนำและขอมดำทั้งมวล
พรหมกุมำรและบริวำรจึงตัดเอำไม้ขอไล่
และไปล้ำงหน้ำที่แม่น้ำโขงตำมที่เทวดำบอก
ครู่หนึ่งมีงูตัวหนึ่งล่องมำลวดลวดลำยเป็น
ด่ำงเป็นดวงขนำดเท่ำยุ้งข้ำวพรหมกุมำรและ
บริวำรตกใจสั่นด้วยควำมกลัว ต่อมำงูตัวที่สอง
ล่องมำมีลำตัวเป็นมันวับมีขนำดเท่ำต้นตำลพรหม
กุมำและบริวำรยังหวำดกลัวเช่นเดิม
และเมื่องูตัวที่สามล่องมำนั้นเองลำตัวเป็น
มันขนำดลำตัวเท่ำลำตำลล่องมำพรหมกุมำรคิดว่ำ
เทวดำบอกว่ำช้ำงแต่พบงูแทน ซึ่งเทวดำคงจะ
หมำยถึงงูนั้นจึงบอกบริวำรช่วยกันกระโดดจับเอำงู
ในน้ำขึ้นมำ

เมื่อขึ้นบก งูดังกล่ำวกลับกลำยเป็นช้ำง
และพรหมกุมำรได้ขับช้ำงดังกล่ำวเป็นช้ำงศึก
ขับไล่ติดตำมขอมดำไปจนถึงดินแดนละโว้ หลัง
สงครำมพรหมกุมำรก็คืนสู่เวียงพำงคำ พอปลด
เครื่ อ งศึ ก ลงหลั ง ช้ ำ ง ช้ ำ งดั ง กล่ ำ วกลั บ
กลำยเป็นงูใหญ่ตำมเดิมและเลื้อยลงไปในรูดอย
เสีย คนทั้งหลำยจึงเรียกดอยนั้นว่ำ “ดอยช้ำง
งู” ต่อมำเรียกเพื้ยนเป็น “ดอยสะโง้” แหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ ขึ้ น ชื่ อ ของอ ำเภอเชี ย งแสนใน
ปัจจุบัน

คณะผู้จัดทำโครงงำน
ด.ญ.ณัฏฐธิดำ เทียมตำ ม.๑/๔

โครงงำน
ตำมรอยช้ำงงูเชียงแสน

ด.ญ.ณิญำรัตน์ แซ่สง ม.๑/๔
ด.ญ. หงสรถ ปันกิติ ม.๑/๔
ครูที่ปรึกษำ ครูพริ้มเพรำ พฤกษมำศ

โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม
๒๔๒ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย
โทร (๐๕๓) ๗๗๗๑๐๔ , ๖๕๐๗๕๔

ที่มาและความเป็นมาของปัญหา

สมมุติฐานโครงงาน

หำกได้ผ่ำนบริเวณวงเวียนก่อนทำงเข้ำอำเภอ
เชี ย งแสน จะมี อ นุ ส ำวรี ย์ ที่ ก ำลั ง จั ด สร้ ำ งขึ้ น เป็ น
สิ่งก่อสร้ำงตระหง่ำนรูปร่ำงสัณฐำนลำตัวเป็นงูขดซ้อน
กันสำมชั้ น ส่ วนหั วด้ำ นบนเป็น หัวช้ ำง ชำวเชีย งแสน
เรี ย กอนุ ส ำวรี ย์ นี้ ว่ ำ “ช้ า งงู ” เป็ น จุ ด เด่ น และเป็ น
เอกลักษณ์ของชำวเชียงแสน คณะผู้จัดทำโครงกำรจึง
เกิดควำมสงสัยว่ำ สิ่งก่อสร้ำงดังกล่ำวที่เรียกว่ำ “ช้ำงงู”
มีประวัติควำมเป็นมำและมีควำมสำคัญต่อเมืองเชีย ง
แสนอย่ำงไร คณะผู้จัดทำจึงสืบค้นประวัติควำมเป็นมำ
ช้ำงงู พบปรำกฏเรื่องเล่ำตำนำนท้องถิ่นอำเภอเชียงแสน
ซึ่ ง เป็ น ช้ ำ งงู ว รรณคดี ท้ อ งถิ่ น ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วกั บ
พระพุทธศำสนำ

กำรศึกษำเรื่อง ช้างงู ตำนำนเก่ำแก่ ที่นำมำ
ทำอนุสำวรีย์วงเวียนก่อนเข้ำอำเภอเชียงแสนซึ่งเป็น
อัตลักษณ์ท้องถิ่นอำเภอเชียงแสน นับเป็นมรดกของ
ชำวบ้ำนที่ถ่ำยทอดยังรุ่นลูกรุ่นหลำน โดยผ่ำนประเพณี
กำรเล่ำ กำรสื่อสำรผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ต ให้คนที่สนใจ
ได้ รั บ ทรำบประวั ติ ค วำมเป็ น มำของชำวเชี ย งแสน
กระตุ้ น ให้ เ ยำวชนที่ ฟั ง ได้ ดู ได้ อ่ ำ น เรื่ อ ง “ช้ ำ งงู ”
ตระหนัก ซึมซับควำมภำคภูมิใจแผ่นดินเกิดของตนเอง
ผ่ำนกระบวนกำรเล่ำเพื่อสื บสำนภูมิ ปัญญำชำวบ้ำ น
ท้องถิ่นชำวเชียงแสนให้สืบสำนต่อไป

วัตถุประสงค์

ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ : ศึกษำค้นคว้ำ แหล่งข้อมูล ดังนี้
๑. หนังสือสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระรำชประสงค์ใน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เล่ม ๓๑
๒. หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม ๔
๓. เอกสำรประกอบกำรศึกษำหลักสูตรท้องถิ่น ประวัติศาสตร์
เชียงราย – เชียงแสน ของ สำนักงำนสำมัญ ศึกษำจัง หวัด
เชียงรำย
๔. เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน โดย สำนักงำนศิลปำกรที่ ๘
เชียงใหม่ กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม
๕. ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย โดย สำนักงำนวัฒนธรรมจัง หวัด
เชียงรำย
๖. สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ กลุ่มตะเกียง
www.oocities.org/tour312/chang.htm
๗. สัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน ภูมิปัญ ญำชำวบ้ำ นหมู่บ้ำนจอมกิตติ
และหมู่บ้ำนเวียงใต้
๘. สำรวจแหล่งโบรำณวัตถุที่มีร่องรอยบริเวณแม่น้ำโขง
ขอบเขตด้านระยะเวลาในการดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหำคม - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐

๑. เพื่อศึกษำเปรียบเทียบตำนำนท้องถิ่นใน
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำยเรื่อง ตานานช้างงู”
จำกแหล่งอ้ำงอิงต่ำง ๆ
๒. เพื่อได้ศึกษำ ตำนำนช้ำงงูจำกบรรพบุรุษ
ของชำวเชียงแสนอนุรักษ์และสืบทอดเรื่องรำว สร้ำง
ควำมภำคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชำวเชียงแสนตลอดจน
สอดรับนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
๓. เพื่อเผยแพร่ตำนำน “ช้ำงงู” ให้เยำวชน
ในโรงเรียน และเผยแพร่ตำนำนเรื่อง “ช้ำงงู”
แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

อนุสาวรีย์ชา
้ งงู .....ช้างเผือกคูบ
่ ารมี พระพรหมมหาราช ผู้ฟน
ื้ เชียงแสน

ขอบเขตโครงงาน

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้ควำมรู้ตำนำน เรื่อง “ช้ำงงู” จำก
ตำนำนท้องถิ่น ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
๒. ได้เรียนรู้ตำนำนจำกบรรพบุรุษชำว
เชียงแสน อนุรักษ์และสืบทอดเรื่องรำว สร้ำงควำม
ภำคภูมิใจ อัตลักษณ์ของชำวเชียงแสนสอดรับกำรกำร
ส่งเสริมนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน
๓. เผยแพร่ตำนำน “ช้างงู” เป็นที่รู้จักแก่ให้
เยำวชนในโรงเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไป
อภิปรายและสรุปผล
คุณค่าของตานานช้างงู
แม้ว่ำตำนำนจะมีที่มำจำกกำรบอกเล่ำโดยมีจุดมุ่งหมำยส่วนหนึ่ง
เพื่อควำมบันเทิง แต่แง่กำรศึกษำประวัติศำสตร์ ตำนำนก็อำจใช้เป็นหลักฐำน
ถึงเรื่องรำวต่ำง ๆ กำรศึกษำช้ำงงู มีคุณค่ำดังต่อไปนี้
๑. แสดงถึงปรัชญำ ควำมคิดและค่ำนิยมของผู้คนในอดีต
๒. ตำนำนช้ำงงูมีเนื้อหำเกี่ยวกับบ้ำนเมือง กำเนิดเผ่ำพันธุ์
๓. เนื้ อ หำต ำนำน “ช้ ำ งงู ” บำงส่ ว นของต ำนำนอำจใช้ ใ น
กำรศึกษำประวัติศำสตร์สังคม
ด้วยเหตุที่งูกลำยร่ำงเป็นช้ำงนี้ ช่ำงศิลปินแห่งเมืองเชียงแสนจึง
นิยมปั้นปูนเป็นประติมำกรรมประดับไว้ตำมวัดวำอำรำมต่ำงๆ เป็นรูปตัวเป็นงู
หรือนำคและหัวเป็นช้ำง เรียกว่ำรูปช้ำงงู ซึ่งจะพบแต่ที่อำเภอเชียงแสนเท่ำนั้น

อนุสำวรีย์ช้ำงงู มีน้ำพุดนตรีแสดง
ทุกวันต้นชั่วโมงในเวลำ ๑๘.๐๐ น.
๑๙.๐๐น. , ๒๐.๐๐น. , ๒๑.๐๐ น.
มีดนตรีล้ำนนำบรรเลงประกอบ
ได้แก่ เพลงพิลำศเชียงแสน และ
สำวเจียงฮำย

I

ภำคผนวก
ศิลปวัฒนธรรมประจำชำติ
เป็นคันฉ่องส่งอตำมคุณควำมดี

ช่วยประกำศเอกลักษณ์เอกศักดิ์ศรี
เป็นโคมฉำยช่วยชี้วิถีชน

II

ประมวลภำพถ่ำย
เบื้องหลังกำรจัดทำโครงงำน “ตำมรอยช้ำงงูเมืองเชียงแสน”

III

IV

รูปถ่ำยกำรสัมภำษณ์ปรำชญ์ชุมชน
หมู่บ้ำนจอมกิตตินำงประกำยคุณ เทียมตำ

สัมภำษณ์ปรำชญ์ชุมชน หมู่บ้ำนเวียงใต้
นำยแพทย์คงฤทธิ์ วังมณี

เผยแพร่มอบโครงงำน และ วิดิทัศน์ ให้กับ ครูยลรวี อินต๊ะ หัวหน้ำกลุม่ สำระกำรเรียนรู้
สังคมฯ โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม ใช้สอนนักเรียนในรำยวิชำสังคมฯ

V

เผยแพร่ เล่ำ เรื่อง “ตำนำนช้ำงงู” ให้กับเพื่อน ๆ นักเรียนฟัง

คณะผู้ทำโครงงำนและคุณครูที่ปรึกษำ
ด.ญ.ณิญำรัตน์ แซ่สง, ด.ญ.ณัฏฐธิดำ เทียมตำ,ด.ญ.หงสรถ ปันกิติ และครูพริ้มเพรำ พฤกษมำศ

VI

กำรนำเสนอpower point ตำนำนช้ำงงู
นำไปโพสต์ใน Facebook และชุมชนออนไลน์

ก

รายละเอียดโครงงาน
โครงงาน
ชื่อโครงงาน
ปีการศึกษา
ชื่อผู้จัดทา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามรอยตานานช้างงูเชียงแสน
๒๕๖๐
๑. เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เทียมตา
๒. เด็กหญิงหงสรถ
ปันกิติ
๓. เด็กหญิงณิญารัตน์ แซ่สง

ครูที่ปรึกษา นางสาวพริ้มเพรา

พฤกษมาศ

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ที่อยู่

๒๔๒ ตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓) ๗๗๗๑๐๔

ม.๑/๔
ม.๑/๔
ม.๑/๔

ข

บทคัดย่อ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตานานท้องถิ่น ในอาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย เรื่อง “ตานานช้างงู”จากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ๒) เพื่อได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราว
เรื่องเล่า ตานานช้างงูจากบรรพบุรุษของชาวเชียงแสน อนุรักษ์และสืบทอดเรื่องราว สร้างความ
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชาวเชียงแสนตลอดจนสอดรับการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๓) เพื่อเผยแพร่ตานาน “ช้างงู” ให้เยาวชนในโรงเรียน และเผยแพร่ตานานเรื่อง “ช้างงู” แก่ผู้ที่
สนใจทั่วไป จากการเปรียบเทียบตานานจาก แหล่งข้อมูล ดังนี้ ๑) หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรม
ไทยภาคเหนือ เล่ม ๔ (เจ้าทังห้า – ดอยหลวง, กิ่งอาเภอ) ๒) เอกสารประกอบการศึกษาวิชา
หลักสูตรท้องถิ่น ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย – เชียงแสน ของสานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
เชียงราย ๓) เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน โดย สานักงานศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม ๔) ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย โดยสานั กงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายา
๕ ) ต า น า น สื บ ค้ น จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ลุ่ ม ต ะ เ กี ย ง ใ น http : / / www.oocities
.org/tour312/chang.htm และ ๖) จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน หมู่บ้านจอมกิตติ นาง
ประกายคุณ เทียมตา และปราชญ์ชุมชนหมู่บ้านเวียงใต้ นายแพทย์คงฤทธิ์ วังมณี

ผลการศึกษาพบว่า
ผลการศึกษาพบว่า ตานานเรื่องเล่า “ช้างงู” ตานานของชุมชนท้องถิ่นเป็นเครื่อง
สะท้อนภาพสังคมชีวิตความเป็นอยู่ ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนทัศนคติที่มีต่อเรื่องราว
และสิ่งที่ซ่อนเร้นในจิตใต้สานึกซึ่งอาจแสดงถึงค่านิยมของสังคมชาวเชียงแสนแล้วระบาย
ออกในรูปของนิทาน ตานาน ซึ่งจะเห็นความชาญฉลาดของบรรพบุรุษที่ใช้เรื่อ งเล่ า
เหล่านี้เป็นเครื่องกล่อมเกลาคนในสังคมให้ประพฤติดีงาม นอกจากนี้ยังทาให้ทราบว่า
ชาวเชีย งแสนในอดี ตมี ศ รั ท ธาในพุ ท ธศาสนาสู ง ดั ง ในปั จ จุ บัน ที่ พ บเห็ น วั ดจ านวน
มากมายที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในอาเภอเชียงแสนที่มีจานวนถึง ๑๔๗ แห่ง โดย
แยกเป็นวัดที่ตัวเมือง ๗๕ วัด (ปัจจุบันคงเหลือ ๕๓ วัด) วัดนอกเวียงจานวน ๖๖ วัด
เรื่องราวตานานสะท้อนเรื่องราวสอนใจคนในทางอ้อมและทางตรง และส่งผลถึงการจัด
ระเบียบสังคมให้อยู่ด้วยกันอย่างระเบียบเรียบร้อย
ในตานานสิงหนวัติกุมาร มีปรากฏเรื่องเล่ายุคสมัยของพระเจ้าพังคราชที่ครองเมือง
เชียงแสน (โยนกนาคพันธ์) ได้ถูกขอมดาชิงเมืองและถูกเนรเทศไปเป็นนายบ้านเมืองสี่ตวง (บาง
ตานานว่า “สี่ทวง” ) ต้องส่งส่วยแก่ขอมทุกปีเป็นทองเท่าผลมะตูม ๔ ลูก

ค

ต่อมาพระเจ้าพังคราชได้มีโอรสองค์แรกมีนามว่า เจ้าทุกขิตะ เหตุว่าประสูติมาในยามที่
บิดา มารดากาลังอยู่ในระหว่างความทุกข์ยาก
ระหว่ า งนั้ น ชาวไทยถู ก กดขี่ ข่ ม เหงมาก มี ส ามเณรรู ป หนึ่ ง เป็ น ชาวเมื อ งสี่ ต วงได้ อ อก
บิณฑบาตเข้าไปในคุ้มของพญาขอมดา พญาขอมได้เหยียดหยามและขับไล่สามเณรดังกล่าวออก
จากเมือง ทาให้สามเณรคับแค้นใจ จึงนาข้าว ๗ ก้อนที่ได้จากบิณฑบาตถวายแก่พระธาตุดอยกู่
แก้ว อธิฐานขอเกิดในครรภ์มเหสีพระเจ้าพังคราชและได้มาปราบขับไล่พญาขอมให้พ้นจากโยนก
นาคพันธ์ ด้วยแรงอธิษฐานดังกล่าวทาให้บังเกิดเป็นโอรสองค์ที่ ๒ ในพระเจ้าพังคราชคือ พรหม
กุมาร
เมื่อพรหมกุมารเจริญวัยขึ้นจึงสะสมอาวุธ คิดจะชิงเมืองคืน เมื่อพรหมกุมารอายุได้ ๑๓ ปี
(บางตานานว่า ๑๖ ปี) มีเทวดาแสดงในความฝันเรื่องช้างวิเศษ หากจับ ช้างเชือกแรกได้จะปราบ
ได้ทั้งจักรวาล หากจับได้ เชือกที่สองจะปราบชมพูทวีปทั้งหมด และหากจับได้ เชือกที่สามจะ
สามารถปราบได้เพียงล้านนาและขอมดาทั้งมวล
พรหมกุมารและบริวารจึงตัดเอาไม้ขอไล่ และไปล้างหน้าที่แม่น้าโขงตามที่เทวดาบอก ครู่
หนึ่งมีงูตัวหนึ่งล่องมาลวดลวดลายเป็นด่างเป็นดวงขนาดเท่ายุ้งข้าวพรหมกุมารและบริวารตกใจ
สั่นด้วยความกลัว ต่อมางูตัวที่สองล่องมามีลาตัวเป็นมันวับมีขนาดเท่าต้นตาลพรหมกุมารและ
บริวารยังหวาดกลัวเช่นเดิม และเมื่องูตัวที่สามล่องมานั้นเองลาตัวเป็นมันขนาดลาตัวเท่าลาตาล
ล่องมา พรหมกุมารคิดว่าเทวดาบอกว่าช้างแต่พบงูแทน ซึ่งเทวดาคงจะหมายถึงงูนั้นจึงบอกบริวาร
ช่วยกันกระโดดจับเอางูในน้าขึ้นมา เมื่อขึ้นบกงูดังกล่าวกลับกลายเป็นช้างและพรหมกุมารได้ ขับ
ช้างดังกล่าวเป็นช้างศึกขับไล่ติดตามขอมดารุกไปจนถึงดินแดนละโว้
หลังจากนั้นพรหมกุมารก็ไปสร้างเมืองไชยปราการเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้ขอมดายกทัพกลับมา
รุกราน เมื่อยึดเมืองคืนจากขอมดาได้แล้วทรงแสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่ประสงค์รับราชสมบัติใน
เมืองโยนกนาคพันธ์ ได้อัญเชิญพระเจ้าพังคราชบิดาให้เสด็จกลับมาครองเมืองโยนกดังเดิม เมื่อสิ้น
รัชกาลพระเจ้าพังคราช เจ้าทุกขิตกุมารพี่ชายได้ขึ้นครองเมืองโยนกนาคพันธ์สืบแทน
หลังสงครามพรหมราชก็คืนสู่เวียงพางคาพอปลดเครื่องศึกลงหลังช้างศึก ช้างดังกล่าวกลับ
กลายเป็นงูใหญ่ตามเดิมและเลื้อยลงไปในรูดอยเสีย คนทั้งหลายจึงเรียกดอยนั้นว่า “ดอยช้างงู”
ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น “ดอยสะโง้” แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอาเภอเชียงแสนในปัจจุบัน
เมื่อพระองค์พังหรือพระเจ้าพังคราชได้กลับมาครองเมืองโยนกนครแล้ว ต่อมาในปีศักราช
๓๐๒ หรือ พ.ศ. ๙๒๔ พระองค์ได้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์จานวน ๑๑องค์ พระองค์
และพระเจ้าพรหมได้ร่วมกันสร้างเจดีย์ไว้ที่บนดอยน้อยและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเจดีย์นี้
ว่า พระธาตุจอมกิตติ ตั้งแต่บัดนั้นมา เมืองโยนกนครก็อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนดังแต่ก่อนมา

ง

ด้ ว ยเหตุ ที่ งู ก ลายร่ า งเป็ น ช้ า งนี้ ช่ า งศิ ล ปิ น แห่ ง เมื อ งเชี ย งแสนจึ ง นิ ย มปั้ น ปู น เป็ น
ประติมากรรมประดับไว้ตามวัดวาอารามต่างๆ เป็นรูปตัวเป็นงูหรือนาคและหัวเป็นช้าง เรียกว่ารูป
ช้างงู ซึ่งจะพบแต่ที่อาเภอเชียงแสนเท่านั้น
ปัจจุบันอาเภอเชียงแสนได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ช้างงู ขึ้นบริเวณวงเวียนก่อนทางเข้าอาเภอ
เชียงแสน และมีน้าพุดนตรี แสง สี แสงประกอบดนตรี นิราศเชียงแสน ทุกเย็นในช่วงเวลา ๑๘.๐๐
นาฬิ กา , ๑๙.๐๐ นาฬิกา , ๒๐.๐๐ นาฬิก า และ ๒๑.๐๐ นนาฬิกา ทุก ต้น ชั่วโมงของเวลา
ดังกล่าว มีการแสดงน้าพุประกอบดนตรีใช้เวลา แสดง ๑๔.๐๐ นาฬิกา ทุกวัน

จ

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาจากคุณครูพริ้มเพรา พฤกษมาศ เป็นคุณครูที่
ปรึกษาโครงงาน ขอขอบคุณ คุณครูอนุชิต โปราหาในการช่วยให้คาแนะนาการตัดต่อ วิดีทัศน์
power point ก่อนนาขึ้นโพสต์ในอินเทอร์เน็ต ขอขอบพระคุณคุณครูอารีรัตน์ เชื้ออ้วน ในการ
ช่วยตรวจทานคาถูกผิดในโครงงาน ขอขอบพระคุณ คุณครูยลรวี อินต๊ะ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ที่ช่วยความกรุณาแนะนา
เรื่องการทาป้ายนิเทศ การเผยแพร่ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ในรายวิชาสังคมฯ
ขอขอบคุ ณ ผู้ ป กครองของเราทุ ก ท่ า นที่ ช่ ว ยมาส่ ง และรั บ เมื่ อ ทาโครงงานทุ ก ๆ เสาร์
อาทิตย์ที่โรงเรียน ให้คาแนะนา ให้กาลังใจตลอดระยะเวลาที่ได้ทาโครงงานดังกล่าวจนลุล่วง
ขอขอบพระคุณท่านผู้อานวยการบุญเทพ พิศวงที่ช่วยอานวยความสะดวกช่วยเหลือด้าน
งบประมาณอาหารกลางวันนักเรียนตลอดในการดาเนินกิจกรรมจนลุล่วงด้วยดี
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงณิญารัตน์
เด็กหญิงหงสรถ

เทียมตา
แซ่สง
ปันกิติ

ฉ

สารบัญ
เรื่อง
โครงร่างโครงงาน………………………………………………………………………………………………..
บทคัดย่อ……………………………………………………………………………………………………………
กิตติกรรมประกาศ……………………………………………………………………………………………..
สารบัญเนื้อเรื่อง………………………………………………………………………………………………….
สารบัญตาราง……………………………………………………………………………………………………..
บทนา………………………………………………………………………………………………………………..
๑.๑. ที่มาและความเป็นมาของปัญหา.......................................................................
๑.๒. วัตถุประสงค์ของการทาโครงงาน......................................................................
๑.๓. สมมติฐานโครงงาน...........................................................................................
๑.๔. ขอบเขตโครงงาน..............................................................................................
- ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ.......................................................................
- ขอบเขตด้านระยะเวลาในการดาเนินการ...............................................
๑.๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ...............................................................................
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง.............................................................................................
ความหมายของวรรณคดีท้องถิ่น...............................................................................
ปัจจัยสนับสนุนการสร้างสรรค์วรรณคดีท้องถิ่น........................................................
๑. พระพุทธศาสนา.................................................................................
๒. ชนชั้นสูงในท้องถิ่น..................................................................................
๓. วิถีชีวิตในสังคมท้องถิ่น............................................................................
ที่มาของวรรณคดีท้องถิ่น.........................................................................................
๑. เรื่องราวในพระพุทธศาสนา....................................................................
๒. ตานานหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่ บุคคลสาคัญ เหตุการณ์ฯ..............
๓. นิทานพื้นบ้าน..........................................................................................
๔. วรรณคดีที่แต่งขึ้นเองในภาคกลาง...........................................................
๕. ประสบการณ์ส่วนตัวและจินตนาการของกวี..........................................
ตานาน.......................................................................................................................
๑. เนื้อหาของตานาน........................................................................................
๑.๑. ตานานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา.......................................................
๑.๒. ตานานปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ....................................................
๑.๓. ตานานที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการกาเนิดบ้านเมือง เชื้อชาติ ราชวงศ์...

หน้า
ก
ข
จ
ฉ
ญ
๑
๑
๒
๒
๒
๒
๓
๓
๔
๔
๔
๔
๕
๖
๖
๖
๗
๗
๗
๗
๘
๘
๘
๘
๘

ช

เรื่อง

หน้า
๒. คุณค่าของตานาน........................................................................................ ๙
๒.๑. แสดงถึงปรัชญา ความคิด ค่านิยมของผู้คนในอดีต............................ ๙
๒.๒. ตานานเกี่ยวกับบ้านเมือง กาเนิดเผ่าพันธุ์......................................... ๙
๒.๓. เหตุการณ์ในช่วงเวลาปัจจุบันของเหตุการณ์ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ๙
สถานที่ต่าง ๆ ...................................................................................
๒.๔. เนื้อหาบางส่วนของตานานอาจใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สังคม.. ๑๐
ตานาน “ช้างงูเชียงแสน”........................................................................................ ๑๑
แหล่งอ้างอิงที่ ๑ สารานุกรมภาคเหนือฯ...................................................... ๑๐
แหล่งอ้างอิงที่ ๒ วิชาประกอบหลักสูตรท้องถิ่นประวัติเมืองเชียงราย –
เชียงแสน โดย สานักงานสามัญจังหวัดเชียงราย........................................ ๑๑
แหล่งอ้างอิงที่ ๓ เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน สานักศิลปากรที่ ๘
เชียงใหม่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม............................................... ๑๒
แหล่งอ้างอิงที่ ๔ ประวัติศาสตร์เชียงราย โดย สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย............................................................................................ ๑๒
แหล่งอ้างอิงที่ ๕ เว็บไซต์ตะเกียง................................................................. ๑๓
แหล่งอ้างอิงที่ ๖ สัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน................................................... ๑๔
- สัมภาษณ์นางประกายคุณ เทียมตา ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมู่บ้าน
๑๔
จอมกิตติ...............................................................................................
- สัมภาษณ์น.พ. คงฤทธิ์ วังมณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมู่บ้าน
๑๖
เวียงใต้...............................................................................................
บทที่ ๓ อุปกรณ์และวิธีการดาเนินการศึกษา................................................................ ๑๙
- อุปกรณ์.................................................................................................. ๑๙
- ขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน (PDCA).......................................................... ๑๙
บทที่ ๔ ผลการศึกษา..................................................................................................... ๒๑
ผลการศึกษาจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือฯ........................................... ๒๑
ผลการศึกษาจากวิชาหลักสูตรท้องถิ่น ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย – เชียงแสน
สานักงานสามัญ จังหวัดเชียงราย.............................................................................. ๒๒
ผลการศึกษาจากเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน สานักงานศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่.... ๒๓
ผลการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย ของสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย......................................................................................................... ๒๓
ผลการศึกษาจากเว็บไซต์ตะเกียง.............................................................................. ๒๔

ซ

เรื่อง
ผลการศึกษาจากสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน หมู่บ้านจอมกิตติ...................................
ผลการศึกษาจากสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน หมู่บ้านเวียงใต้.......................................
การเปรียบเทียบเหตุการณ์ ก่อนและหลังพบช้างงูจากแหล่งข้อมูล...........................
การเปรียบเทียบเหตุการณ์สารานุกรมไทยภาคเหนือ......................
การเปรียบเทียบเหตุการณ์ วิชาหลักสูตรท้องถิ่น ประวัติศาสตร์เมือง
เชียงราย – เชียงแสน สานักงานสามัญ จังหวัดเชียงราย.....................................
การเปรียบเทียบเหตุการณ์ เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน สานักงาน
ศิลปากร ๘.....................................................................................................................
การเปรียบเทียบเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย ของสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย...............................................................................................
การเปรียบเทียบเหตุการณ์เว็บไซต์ตะเกียง........................................
การเปรียบเทียบเหตุการณ์ปราชญ์ชุมชน บ้านจอมกิตติ..................
การเปรียบเทียบเหตุการณ์ปราชญ์ชุมชน บ้านเวียงใต้..........................
ภาพรวมแสดงการเปรียบเทียบเป็นตารางความเหมือนและแตกต่างของเนื้อเรื่อง....
เนื้อเรื่องตานาน “ช้างงู”ผลจากการศึกษา................................................................
ผลการสารวจโบราณวัตถุเกี่ยวกับตานาน “ช้างงู” ในอาเภอเชียงแสน.....................
๑. การสร้างปูชนียสถานพระพรหมมหาราชที่ พระธาตุจอมกิตติ................
๒.ร่องรอยที่พบเห็นป้ายประวัติเมืองเชียงแสน............................................
๓. เสาวัดผ้าขาวป้าน....................................................................................
๔. เสารูปปั้นช้างงูวัดอาคารหอระฆังวัดปงสนุก...........................................
๕. รูปปั้นช้างงูป้ายสามเหลี่ยมทองคา บริเวณหลังพระพุทธนวล้านตื้อ
เรือแก้วกุศลธรรม...........................................................................................................
๖. อนุสาวรีย์ช้างงู บริเวณวงเวียนเชียงแสนในปัจจุบัน.................................
บทที่ ๕ สรุปผลและข้อเสนอแนะ..................................................................................
๕.๑. สรุปผลการศึกษา.................................................................................
- สรุปการศึกษาตานานช้างงูเชียงแสน......................................................
- ผลการสารวจโบราณวัตถุ “ช้างงู” ที่พบในอาเภอเชียงแสน...................
- สรุปข้อเหมือนและแตกต่างในตานานที่ได้ศึกษา...................................
สิ่งที่คล้ายคลึงที่กล่าวในตานาน........................................................
สิ่งที่แตกต่างกันในตานาน.................................................................
๕.๒. ประโยชน์ที่ได้รับ..............................................................................
๕.๓. อภิปรายผลการศึกษา........................................................................

หน้า
๒๕
๒๖
๒๘
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๗
๓๙
๓๙
๔๐
๔๐
๔๑
๔๓
๔๓
๔๓
๔๕
๔๕
๔๕
๔๖
๔๘
๔๘

ฌ

เรื่อง

หน้า
๑.๑. ตานานช้างงูมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ............................. ๔๘
๑.๒. ตานานช้างงูมีร่องรอยในปูชนียสถานและปูชนียวัตถุเฉพาะใน
อ.เชียงแสน............................................................................................................. ๔๘
๑.๓. ตานานช้างงูมีเรื่องราวเกี่ยวกับการกาเนิดบ้านเมือง ราชวงศ์ฯ... ๕๐
คุณค่าในตานาน ช้างงู..................................................................................................... ๕๑
๑. แสดงปรัชญา ความคิด ค่านิยมคนในอดีต....................................... ๕๑
๒. มีเนื้อหาเกี่ยวพันกับบ้านเมือง กาเนิดเผ่าพันธุ์............................... ๕๑
๓. มีเนื้อหาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์.......................................
๕๑
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................... ๕๒
บรรณานุกรม
- รูปภาพประกอบการทางานตลอดโครงงาน
ภาคผนวก........................................................................................................................ I

ญ

สารบัญตาราง
เรื่อง
ตารางที่ ๔.๑. ผลการศึกษาจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือฯ....................
ตารางที่ ๔.๒. ผลการศึกษาจากวิชาหลักสูตรท้องถิ่น ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย
– เชียงแสน สานักงานสามัญ จังหวัดเชียงราย..................................................................
ตารางที่ ๔.๓. ผลการศึกษาจากเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน สานักงานศิลปากร
ที่ ๘ เชียงใหม่.................................................................................................
ตารางที่ ๔.๔. ผลการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย ของสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย.........................................................................................................
ตารางที่ ๔.๕. ผลการศึกษาจากเว็บไซต์ตะเกียง.......................................................
ตารางที่ ๔.๖. ผลการศึกษาจากสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน หมู่บ้านจอมกิตติ..............
ตารางที่ ๔.๗. ผลการศึกษาจากสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชน หมู่บ้านเวียงใต้.................
ตารางที่ ๔.๘. ตารางเปรียบเทียบเหตุการณ์ ก่อนและหลังพบช้างงู.....................
ตารางเปรียบเทียบเหตุการณ์สารานุกรมไทยภาคเหนือ......................
ตารางเปรียบเทียบเหตุการณ์ วิชาหลักสูตรท้องถิ่น ประวัติศาสตร์
เมืองเชียงราย – เชียงแสน สานักงานสามัญ จังหวัดเชียงราย..........
ตารางเปรียบเทียบเหตุการณ์ เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน
สานักงานศิลปากร ๘...........................................................................
ตารางเปรียบเทียบเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย ของ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย....................................................
ตารางเปรียบเทียบเหตุการณ์เว็บไซต์ตะเกียง........................................
ตารางเปรียบเทียบเหตุการณ์ปราชญ์ชุมชน บ้านจอมกิตติ..................
ตารางเปรียบเทียบเหตุการณ์ปราชญ์ชุมชน บ้านเวียงใต้..................
ตารางที่ ๔.๙. ตารางแสดงการศึกษาเปรียบเทียบตานาน “ช้างงู” ที่เหมือน
และแตกต่างกัน ทุกแหล่งข้อมูล.........................................................................

หน้า
๒๑
๒๒
๒๓
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๘
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

