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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ และปัจจัยที่มีผลต่อการ
สร้ า งภาพลั ก ษณ์ เจ้ า เมื อ งในวรรณกรรมค่ า วซอ ผลการศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมของเจ้ า เมื อ งใน
วรรณกรรมค่าวซอ พบว่า ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอสามารถจาแนกได้ 8 ภาพลักษณ์ คือ
ภาพลักษณ์การเป็นผู้ปกครองเมือง ภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์ ภาพลักษณ์เจ้าเมืองล้านนา ภาพลักษณ์ผู้มีบุญ
ภาพลักษณ์ผู้มีของวิเศษและอานาจวิเศษ ภาพลักษณ์ผู้มีวิชาปัญญา ภาพลักษณ์ผู้มีจริยธรรม และ ภาพลักษณ์
ผู้มีรูปงาม ทั้งนี้ภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอนั้น กวีได้สร้างสรรค์ขึ้นให้มีความแตกต่างไปจากเจ้า
เมืองทั่วไป โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่
ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของนิทานมหัศจรรย์ ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของนิทานชาดก และ ปัจจัยที่มาจากสังคม
ล้านนา ทาให้ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะที่พิเศษและโดดเด่นจากเจ้าเมืองในวรรณกรรม
ล้านนาอื่น
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Abstract

This article aims to study the images of kings in Khao Sor literature and the factors
contributing to the images of the kings in Khao Sor literature. The study of the characteristics
and actions of kings in Khao Sor literature found that the images of kings are divided into eight
images including the ruler image, the Buddha image, the Lanna ruler image, the meritorious
image, the supernatural image, the knowledgeable image, the ethical image and the beauty
image. The images of kings are influenced by three factors originated from magical tales, Jataka
Tales and Lanna society. These factors create distinct characteristics for Khao Sor literature and
make the literature stands out from other northern literatures.
Keywords: Khao Sor, King, Images
บทนา

ค่าว เป็นวรรณกรรมล้านนาที่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณ
ปี พ.ศ. 2300 – 2470 หรือช่วงสมัยพระเจ้ากาวิละ เจ้าเมืองเชียงใหม่ เป็นต้นมา คาว่า “ค่าว” แต่โบราณใช้ใน
ความหมายกว้าง หมายถึง คาประพันธ์ทุกชนิด และเรื่อง เช่น “ค่าวธรรม” หรือ “ธรรมค่าว” ก็หมายถึง เรื่องที่
อยู่ในธรรม ซึ่งก็คือวรรณกรรมพุทธศาสนาที่จารลงบนใบลานอาจแต่งด้วยร้อยแก้วสานวนเทศน์ หรือ ร่าย ก็ได้
ต่อมาคาว่า “ค่าว” มีความหมายแคบลงมา หมายถึง คาประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีกาหนดบังคับจานวนคา สัมผัส
และเสียงวรรณยุกต์
ค่าวซอ เป็นค่าวประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากหลังจากสมัยพระเจ้ากาวิละฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่
ผู้ที่เริ่มนาเอาฉันทลักษณ์ค่าวซอมาแต่งกวีนิพนธ์สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น พญาโลมาวิสัย (ในนครลาปาง) ที่เริ่มแต่ง
ค่าวซอหงส์ผาคาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2400 จากนั้นจึงมีผู้แต่งค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตรกับนางบัวคา ค่าวซอเป็น
เรื่องราวที่กล่าวถึงการบาเพ็ญบารมีในชาติต่างๆ ของพระโพธิสัตว์ โดยมากมาจากคัมภีร์ซึ่งเป็นชาดกนอกนิบาตที่
พระใช้เทศน์โปรดชาวบ้านในวันพระ แล้วจึงมีผู้นาเอาชาดกเหล่านั้นมาแต่งขึ้นใหม่ โดยใช้ฉันทลักษณ์ค่าวซ อ
(สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 2 , 2542 : 920) วรรณกรรมค่าวซอเป็นวรรณกรรมที่ใช้สาหรับอ่าน
หรือขับเป็นทานองเสนาะสู่กันฟัง ในโอกาสการเตรียมงานต่างๆ เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวช หรือบ้านที่เพิ่งจัด
งานศพเสร็จสิ้นไปใหม่ๆ ซึ่งเจ้าภาพมักจะให้มีการเล่าค่าว โดยเชิญ ผู้มีความรู้ความสามารถในการอ่านค่าวซอมา
อ่านหรือขับเพื่อสร้างความบันเทิงใจแก่ผู้ที่มาช่วยงานหรือเป็นเพื่อนกับเจ้าภาพ
ค่าวซอพัฒนามาจากค่าวธรรม เพราะเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์เช่นเดียวกัน แต่ค่าวธรรมแต่งขึ้น
เพื่อให้พระใช้เทศน์ให้ชาวบ้านฟังที่วัด มุ่งเน้นคาสอนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาแก่ผู้ฟัง ส่วนค่าวซอจะเล่าสู่
กันฟังเพื่อความบันเทิงและสอดแทรกคติธรรมแก่ชาวบ้านทั่วไป ตัวละครหนึ่งในวรรณกรรมค่าวซอที่น่าสนใจ คือ
“เจ้าเมือง” ตัวละครเจ้าเมืองในค่าวซอนั้นมีลักษณะโดดเด่น กวีจะสร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมืองให้มีลัก ษณะและ
พฤติกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ ในด้านลักษณะของเจ้าเมืองจะมีคุณสมบัติเฉพาะหลายประการ เช่น การมีบุญ การ
สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ การเป็นพระโพธิสัตว์ การมีของวิเศษ ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะพิเศษที่ทาให้เจ้า
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เมืองในวรรณกรรมค่าวซอแตกต่างไปจากบุคคลธรรมดาทั่วไป ส่ วนพฤติกรรมของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ
เป็ น เสมื อ นหน้ า ที่ ที่ พึ ง กระท าของเจ้ า เมื อ ง เช่ น การต่ อ สู้ การสั่ ง สอนบุ ค คลที่ อ ยู่ ใ ต้ อ านาจ การอุ ป ถั ม ภ์
พระพุทธศาสนา การทาเกษตรกรรม การตรวจบัญชีไพร่ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าเมืองเป็นที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจแก่
ประชาชน และเพื่อปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุข ลักษณะของเจ้าเมืองที่มีความหลากหลายมีมิติที่น่าสนใจ
ศึกษา ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าเมือง รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้า
เมืองในวรรณกรรมค่าวซอ อันจะทาให้เห็นภาพลักษณ์เจ้าเมืองของวรรณกรรมค่าวที่ โดดเด่นแตกต่างจากเจ้า
เมืองในวรรณกรรมล้านนาอื่น
วิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยจากเอกสาร (documentary research) และนาเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (descriptive analysis) โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1. กาหนดโครงร่างของงานวิจัย
2. รวบรวมเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ยวข้องกับการวิ จัย ที่มี ผู้ศึกษาค้น คว้ าเกี่ย วกับ เจ้ าเมืองหรือ
กษัตริย์ทั่วไป และกษัตริย์ล้านนา
3. ศึกษาทฤษฎีทางวรรณคดีที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ได้แก่แนวคิดเกี่ยวกับกษัตริย์
แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ล้านนา
4. วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
4.1. ศึกษาภาพลักษณ์เจ้ าเมื องที่ ปรากฏในวรรณกรรมค่า วซอจ านวน ๑๔ เรื่อง ได้ แก่ เรื่อง
เจ้าสุวัตร เรื่องช้างโพงนางผมหอม เรื่องชิวหาลิ้นคา เรื่องนกกระจาบ เรื่องวรรณพราหมณ์ เรื่องหงส์หิน เรื่องอ้าย
ร้อยขอด เรื่องบัวระวงศ์หงส์อามาตย์ เรื่องสุวรรณเมกฆะหมาขนคา เรื่องก่ากาดา เรื่องสุทธนู เรื่องสุวรรณ
หอยสังข์ เรื่องจั๋นต๊ะฆา และเรื่องวงศ์สวรรค์
4.2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ
5. สรุปและรายงานผลการศึกษา
ผลการศึกษา
ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ
จากการศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ พบว่าเจ้าเมืองจะต้องมีทั้งคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เห็นถึงความพิเศษของเจ้าเมือง คุณลักษณะของเจ้าเมือง คือ ลักษณะที่ดีของการ
เป็นเจ้าเมือง เป็นลักษณะที่พิเศษของเจ้าเมืองที่ทาให้แตกต่างไปจากบุคคลธรรมดาทั่วไป คุณลักษณะของเจ้า
เมืองในวรรณกรรมค่าวซอมี 8 ประการ ได้แก่ การมีบุญ การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ การเป็นพระโพธิสัตว์
การมีรูปงาม การมีวิชาความรู้ การมีอานาจ การมีทรัพย์ และการมีของวิเศษ
ส่ว นพฤติ กรรมของเจ้ าเมื องในวรรณกรรมค่าวซอ คือ การแสดงออกทางร่ า งกาย ความคิด และ
ความรู้สึก เพื่ อปฏิบัติ ราชกิจ ให้ส าเร็จและถึงพร้อมด้ว ยคุณ งามความดี ในการปกครองบ้ า นเมื องและอาณา
ประชาราษฎร์ให้ร่ม เย็น เป็ น สุขในวรรณกรรมค่า วซอกวี จ ะกล่ า วถึงพฤติ กรรมของเจ้ า เมื องที่ ส าคัญ ทั้ ง หมด
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11 ประการ ได้แก่ การต่อสู้ การช่วยเหลือ ผู้อื่น การเป็นผู้กตัญญู การมีความอดทน การสั่งสอนผู้อยู่ใต้อานาจ
การให้รางวัลแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ การตัดสินคดีความ การตรวจบัญชีไพร่ การทาเกษตรกรรม การอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนา และการปกครองบ้านเมืองโดยธรรม
เมื่อวิเคราะห์คุณลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอพบว่าภาพลักษณ์เจ้าเมือง
ในวรรณกรรมค่าวซอสามารถจาแนกตามกรอบความคิดของภาพลักษณ์ต่างๆ ได้ 8 ภาพลักษณ์ คือ ภาพลักษณ์
การเป็นผู้ปกครองเมือง ภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์ ภาพลักษณ์เจ้าเมืองล้านนา ภาพลักษณ์ผู้มีบุญ ภาพลักษณ์ผู้มี
ของวิเศษและอานาจวิเศษ ภาพลักษณ์ผู้มีวิชาปัญญา ภาพลักษณ์ผู้มีจริยธรรม และภาพลักษณ์ผู้มีรูปงาม
1. ภาพลักษณ์การเป็นผู้ปกครองเมือง
ภาพลักษณ์การเป็นผู้ปกครอง คือ ภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นตามกรอบความคิดของลักษณะการเป็น
ผู้ปกครองเมือง ซึ่งการเป็นผู้ปกครองเมืองนั้นจะต้องมีคุณลักษณะหน้าที่ในการปกครองบ้านเมืองให้เกิดความ
มั่นคงและสงบสุข คุณลักษณะและหน้าที่ของผู้ปกครองเมือง เช่น การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ การมีพระราช
อานาจ การให้รางวัลแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา การปกครองบ้านเมืองโดยธรรม
ในวรรณกรรมค่าวซอได้กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ปกครองเมือง ที่จะต้องมีคุณลักษณะของการสืบเชื้อ
สายมาจากกษัตริย์โดยตรง เพื่อสืบทอดราชวงศ์ เพื่อปกครองรักษาประชาชนและบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุข
สืบไป ดังในค่าวซอเรื่องช้างโพงนางผมหอมที่กล่าวถึงพระญาหล้าน้า เจ้าเมืองหล้าน้าที่แต่งตั้งราชาภิเษกราชบุตร
ของตนคือ เจ้าสิทธิกุมาร ให้เป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองหล้าน้าและประชาชนชาวเมืองให้มีความสุขสืบไป ดังใน
ค่าวซอว่า
เราจักคิดยก
ยังราชบุตตา
หื้อเปนพระญา
ราชาเอกอ้าง
ปกครองรักษา ปัชชาสืบสร้าง
หื้อสุขสาราญ
ทุกชั้น
...ก็หื้อจัดการ ตามแบบราชะ
ได้ภิเษกเจ้า
ราชา
นิมนต์สงั ฆะ
มาเทศนา
รดน้าพุทธา
ภิเษกองค์เจ้า
ตั้งยังพระนาม กุมารหน่อเหน้า
ตามฉายาเงา
บ่ละ
สิทธิเลิศราชา เอกราชะ
บ่ผิดแผกได้
นามเดิม
(ช้างโพงนางผมหอม, 2511: 12 – 13)
(ถอดความ: กล่าวถึงพระญาหล้าน้าได้คิดที่จะแต่งตั้งให้ราชบุตรคือสิทธิกุมารเป็นเจ้าเมือง ปกครองดูแลบ้านเมือง
และประชาชนทุกหมู่ให้มีความสุข พระญาหล้าน้าจึงได้ให้เสนาจัดการตามราชประเพณีราชาภิเษกสิทธิกุมาร ได้
นิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์ และรดน้าพุทธาภิเษกแก่สิทธิกุมาร จากนั้นได้แต่งตั้งพระนามสิทธิกุมารเป็นสิทธิราชา)
นอกจากนี้ การเป็นผู้ปกครองเมืองนั้นจะต้องมีอานาจเหนือกว่าบุคคลทั่วไปในเมือง เพราะผู้ปกครอง
เมืองจะต้องใช้อานาจเพื่อปกครองชาวเมืองให้อยู่ในกฎระเบียบของผู้ปกครองเมือง ดังนั้น อานาจของผู้ปกครอง
เมื องจึ งเป็ นอานาจที่ เด็ด ขาด เป็ น อานาจที่ท าให้ผู้ อยู่ ใต้ อานาจเกรงกลัว และจงรักภักดี ต่อผู้ ปกครองเมื อง
ในวรรณกรรมค่าวซอได้กล่าวถึงเจ้าเมืองว่า เป็นผู้มีพระราชอานาจที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเจ้าเมืองมีพระราชอาชญา หรือ
บัญชาต่างๆ ผู้อยู่ใต้อานาจจะต้องปฏิบัติตามพระราชอาชญาดังกล่าวให้เป็นไปโดยเรียบร้อย หากผู้อยู่ใต้อานาจ
ฝ่าฝืนหรือขัดพระราชอาชญาแล้ว จะต้องได้รับโทษสูงสุดคือประหารชีวิต ดังในค่าวซอเรื่อง วรรณพราหมณ์
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กล่าวถึงพระราชอานาจของพระญาพรหมทัต เจ้าเมืองปัญจลนคร ที่มีพระราชอาชญาสั่งให้ผู้อยู่ใต้อานาจปฏิบัติ
ตามหากใครฝ่าฝืน หรือกระทาผิดต่อพระราชอาชญาจะต้องได้รับโทษถึงแก่ชีวิต ดังในค่าวซอว่า
อาชญาเหนือหัว
พระองค์เจ้าช้าง
ท่านปลงแต่งห้าง
ทังมวล
คนใดล่วงล้า
ทาผิดแผผวน
ที่บ่สมควร
อาญาท่านห้าม
เที่ยงแดนจักตาย
เปนจริงแม่นมัน่
ปูนกลัวองค์คาน
ท่านคิด
(วรรณพราหมณ์, 2511: 5)
(ถอดความ:พระญาพรหมทัต เจ้าเมืองปัญจลนครได้รับสัง่ ให้ทหารและคนรับใช้คอยดูแลนางพิมพาที่ในปราสาท
หากใครขัดขืนรับสั่งก็จะมีโทษถึงแก่ชีวิต ทาให้ทุกคนต่างเกรงกลัวในพระราชอานาจ)
การเป็ น ผู้ ป กครองเมื อ งนอกจากจะมี คุ ณ ลั ก ษณะการสื บ เชื้ อ สายมาจากษั ต ริ ย์ และมี อ านาจ
ที่ยิ่งใหญ่แล้ว ผู้ปกครองเมืองจะต้องมีหน้าที่ในการให้รางวัลแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ซึ่งการให้รางวัลแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ของผู้ปกครองเมืองก็เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้อยู่ใต้อานาจที่กระทาความดี
ในวรรณกรรมค่าวซอได้กล่าวถึงเจ้าเมืองได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเจ้าเมือง ดังค่าวซอเรื่อง
สุวรรณเมฆะหมาขนคากล่าวถึงเจ้าเมืองได้ให้รางวัลแก่โหรที่ได้ทานายราชบุตรว่าเป็นผู้บุญญาธิการมาเกิด ดังใน
ค่าวซอว่า
กษัตริย์หน่อฟ้า
รู้แจ้งจริงจา
กษัตริย์องค์คา
มีใจชื่นสู้
มีพระโอษฐา
เจียรจาฟู่อู้
ประทานครัว
สิ่งทรัพย์
วัตถุสิ่งของ
เงินทองมอบอับ
จิ่มนักปราชญ์เจ้า
โหรา
(สุวรรณเมกฆะหมาขนคา, 2511: 8)
(ถอดความ: เมื่อกษัตริย์ได้ทราบความจริงก็มีจิตใจชื่นชมยินดี และได้ประทานทรัพย์สิ่งของเงินทองให้กับโหร)
ส่ ว นการอุ ป ถั ม ภ์ พ ระพุ ท ธศาสนานั้ น เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ป กครองเมื อ งที่ จ ะต้ อ งอุ ป ถั ม ภ์ ค้ าชู
พระพุทธศาสนาให้ดารงอยู่ในบ้านเมืองของตน เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
ในเมือง และเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาถือเป็นหลักในการควบคุมประชาชนชาวเมืองไม่ให้ปฏิบัติตนผิด
ศี ล ธรรม เพื่ อ ให้ บ้ า นเมื อ งร่ ม เย็ น เป็ น สุ ข เช่ น เดี ย วกั น กั บ เจ้ า เมื อ งในวรรณกรรมค่ า วซอที่ เ ป็ น องค์
อัครศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนา เจ้าเมืองถือเป็นผู้นาในการสร้างศาสนสถาน และปฏิบัติตามหลักคาสอนของ
พระพุทธศาสนา ดังในค่าวซอว่า
จั๋นต๊ะฆาท้าว เที่ยงตั้งหนิมใจ
แล้วยกเรือนไป
ปลูกแปงแต่งตั้ง
เศิกมาทางใด ไปอยู่ที่หั้น
ที่กันดารทัง
หมู่ทัพ
แล้วซ้าแต่งแปง อารามที่วัด
ไหว้เปนทีไ่ หว้
ปูชา
หล้างพ่องนัน้
ก็เข้ามาหา
มาเพิ่งสายา
กับท่านที่หั้น
(จั๋นต๊ะฆา, 2511: 139)
(ถอดความ:กล่าวถึงเมืองอนุมัตินครที่กาลังเผชิญกับภาวะศึกสงคราม เจ้าจันทฆาตผู้มีจิตใจมั่นคงได้พาประชาชน
ชาวเมืองสร้างบ้านไปสร้างบ้านนอกเมืองพร้อมกับสร้างวัดให้ประชาชนได้กราบไหว้ ทาให้มีชาวบ้านเข้ามาพึ่งพา
เจ้าจันทฆาต)
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2. ภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์
พระโพธิ สัต ว์ คือ ผู้ ที่ จะได้ ตรัส รู้เป็ นพระพุ ท ธเจ้ า ในอนาคต ตามคติความเชื่ อเรื่องพระโพธิ สั ต ว์
เกี่ยวพันกับบุคคลในอุดมคติทางพระพุทธศาสนา อันมีต้นกาเนิดในประเทศอินเดียนับเนื่องตั้งแต่ยุคก่อนพุทธกาล
โดยปรากฏร่องรอยเค้ามูลที่มาจากแนวคิดเรื่อง “มหาบุรุษ” ซึ่งชาวอินเดียมีความเชื่อดั้งเดิมอยู่ก่อนพุทธกาลแล้ว
ว่า ผู้ที่มีลักษณะแห่งมหาบุรุษจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ หรือจะได้ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มหาบุรุษที่
กล่าวถึงในคัมภีร์พุทธศาสนายุคต้น มีทั้งลักษณะที่เป็นอย่างมนุษย์สามัญ และมีลักษณะของพระโพธิสัตว์ในยุค
หลังต่อมา (กรมศิลปากร, 2550: 8) ซึ่งลักษณะของบุคคลที่จะเป็นพระโพธิสัตว์นั้น ในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย
มหาวรรค กล่าวถึงกฎธรรมดาของพระโพธิสัตว์ไว้ 16 ประการ หนึ่งในนั้นคือพระโพธิสัตว์จะต้องจุติจากสวรรค์
ชั้นดุสิ ตเสด็จลงสู่พ ระครรภ์ของพระมารดา นอกจากนี้ ในมหาชาติ คาหลวง วรรณคดีไทยสมั ยอยุ ธยายังได้
กล่าวถึงลักษณะการถือกาเนิดของพระโพธิสัตว์ คือ พระเวสสันดรที่จะมาประสูติเป็นบุตรของนางผุสดี ครั้นเมือง
นางผุสดีขอพระราชบุตร พระอินทร์ก็เสด็จไปสู่สานักที่พระโพธิสัตว์สถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตและอาราธนาพระ
โพธิสัตว์เสด็จจุติในโลกมนุษย์ ดังปรากฏในมหาชาติคาหลวง กัณฑ์หิมพานต์ว่า “...เอโก ปุตฺตวโร น ตาว สมิชฺฌติ
ตํปิสฺสา สมิชฺฌาเปสฺสามีติ จินฺเตสิ ยังแต่พรอันนางจะขอพระราชบุตร อันบริสุทธิสืบวงษ์ จํานงปลงใจ ควรเราจะ
ไปอาราธนาพระมหาสัตว์ เสวยสมบัติในดาวดึงษา เมื่อนั้นฯ อถ สกฺโก ตสฺส สนฺติกํ คนฺตฺวา มาริส ตยา มนุสฺสโลกํ
คนฺํตุ วฏฺฏตีติ ในกาลนั้นท้า วสหัศไนย ก็ไปสู่สํานักนิ์สมเด็จจอมจักรภูวนารถก็อาราธนาว่า ข้าแต่ท่านผู้เปนเนร
ทุกข์ จงเปนศุขทุกเมื่อ ขอเชิญเสด็จลงไปแผ่เผื่อโพธิญาณ เปนกาลอันควร แล้วแลฯ...”
ในวรรณกรรมค่าวซอได้กล่าวถึงภาพลักษณ์การเป็นพระโพธิสัตว์ของเจ้าเมือง กวีได้กล่าวถึงเจ้าเมือง
ว่าเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีลักษณะของการถือกาเนิดแบบพระโพธิสัตว์คล้ายกับดัง
ปรากฏในพระไตรปิฎก และมหาชาติคาหลวง ดังค่าวซอเรื่องก่ากาดา กล่าวถึงนางจันทาเทวีได้ขอราชบุตร
เมื่อพระอินทร์ได้ยินคาขอของนางจันทาเทวีจึงได้เสด็จไปยังปราสาทของพระโพธิ สัตว์ เพื่ออาราธนาพระโพธิสัตว์
เสด็จจากสวรรค์ชั้นดุสิตไปจุติในครรภ์ของนางจันทาเทวีต่อไป ดังในค่าวซอว่า
ส่วนพระอินทร์ ยินวานนางชี้
รู้ทราบแจ้ง
จินดา
จิ่งเสด็จย้าย
ลีลาสไปหา
ไปสู่ฐานา
ปราสาทแห่งเจ้า
โพธิสัตว์
พระองค์จอมเหง้า
ไขนิทาน
กล่าวชี้
ไขอาการ
บ่บังลับลี้
กับท่านเจ้า
โพธัง
หือ้ เสด็จ
พรากจากสวรรค์
ไปสู่ในครรภ์
จันทาน้องเหน้า
(ก่ากาดา, 2511: 5 – 6)
(ถอดความ: กล่าวถึงพระอินทร์เมื่อได้ยินคาขอบุตรของนางจันทาเทวีจึงได้เสด็จไปทีป่ ราสาทของพระโพธิสัตว์เพื่อ
ชี้แจงถึงเรื่องราว และขอให้พระโพธิสัตว์เสด็จจากสวรรค์เพื่อไปจุติในโลกมนุษย์ เป็นบุตรของนางจันทาเทวีกับ
พระญาอจิตตราช เจ้าเมืองพรหมทัต)
อีกลักษณะหนึ่งของพระโพธิสัตว์ในนิทานชาดกที่มักจะปรากฏเสมอเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติ
เป็นกษัตริย์หรือเจ้าเมือง คือ พระโพธิสัตว์จะต้องมีสนมกานัลจานวนหนึ่งหมื่นหกพันนางเพื่อเฝ้าคอยรับใช้
พระโพธิสัตว์ เช่นเดียวกับเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องก่ากาดาที่กล่าวถึงเจ้าเมืองว่านอกจากจะมีมเหสีแล้ว
เจ้าเมืองยังมีนางสนมจานวนหนึ่งหมื่นหกพันนางเป็นบริวารด้วย ดังในค่าวซอว่า
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เสวยปูรี พรหมทัตนั้น
มีเทวีเค้า อันเปนเพือ่ นจา
มีนางสนม บังคมน้อมเฝ้า
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สนุกชืน่ หน้า
ชื่อนางจันทา
หมื่นหกพันนาง

เซงซา
ผิวใสบ่เส้า
แวดล้อม

(ก่ากาดา, 2511: 4)
(ถอดความ: พระญาอจิตตราช เจ้าเมืองพรหมทัต มีเทวีชื่อนางจันทา นางมีผิวใสสวยงาม และมีนางสนมรายล้อม
หนึ่งหมื่นหกพันคน)
นอกจากเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอจะมีภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์โดยมีลักษณะของการถือกาเนิด
แบบพระโพธิสัตว์ และมีสนมบริวารจานวนหนึ่งหมื่นหกพันนางแล้ว กวียังได้ใช้คาเรียกเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าว
ซอว่าเป็นพระโพธิสัตว์ คือ หน่อเนื้อของพระพุทธเจ้า เช่นคาว่า หน่อพุทธังกูร หน่อพระจาวโพธัญ เป็นต้น คาว่า
“หน่อ” และ “จาว” ซึ่งมี ความหมายว่า การงอกขึ้น มาเพื่อสืบเผ่า พงศ์ของพระโพธิสัตว์ ซึ่งมาจากวงศ์ของ
พระพุทธเจ้า คาว่า “หน่อโพธิสัตว์” และ “หน่อโพธัญ” หมายถึง วงศ์ของพระโพธิสัตว์ที่จุติมาบาเพ็ญบารมีเพื่อ
จะได้เป็นพระโพธิสัตว์และเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ส่วนคาว่า “หน่อพุทธังกูร” หมายถึง หน่อของพระพุทธเจ้า
คือผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 842) ดังปรากฏคา
เรียกเจ้าเมืองว่าเป็น พระโพธิสัตว์ในค่าวซอเรื่องนกกระจาบและช้างโพงนางผมหอมว่า
สิบเดือนไคว่ครบ
กาหนดเตมตัน
ติถีฤกษ์วัน
หมดใสบ่เศร้า
หน่อพุทธังกูร
โพธิสัตว์เจ้า
ประสูติออกมา
จากท้อง
(นกกระจาบ, 2511: 12)
(ถอดความ: เมื่อครบกาหนดสิบเดือนหน่อเนื้อเชื้อไขของพระพุทธเจ้าก็ได้ประสูติออกมา ได้ชื่อว่าเจ้าสรรพสิทธิ์)
มีราชโอรส
ลูกรักเทียมใจ
ค่อยจาเริญวัย
ใหญ่มาแม่นหมั้น
สิทธิเลิศกุมาร นามมีวา่ อั้น
เปนจาวโพธัญ
หน่อพระ
(ช้างโพงนางผมหอม, 2511: 12)
(ถอดความ: กล่าวถึงพระราชโอรสของพระญาหล้าน้า เจ้าเมืองหล้าน้า เมื่อเจริญวัยขึ้นนามว่า สิทธิกุมาร ซึ่งสืบ
เชื้อสายมาจากพระพุทธเจ้า)
3. ภาพลักษณ์เจ้าเมืองล้านนา
ภาพลักษณ์เจ้าเมืองล้านนา คือ ภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองที่ปรากฏหลักฐานตามประวัติศาสตร์ล้านนา
ซึ่งเจ้าเมืองล้านนานั้น จะปกครองบ้านเมืองโดยมีระบบไพร่เป็นกาลังสาคัญในพัฒนาบ้านเมืองและต่อสู้กับศัตรู
เจ้าเมืองในฐานะมูลนายสูงสุดจะมีไพร่ขึ้นสังกัดมากที่สุด ซึ่งมีส่วนทาให้เจ้าเมืองมีอานาจเหนือมูลนายคนอื่นๆ
เจ้าเมืองมีอานาจที่จะสั่งให้มูลนายระดับรองลงไปคุม ไพร่มาช่วยราชการบ้านเมืองตามที่เจ้าเมืองต้องการทั้งใน
ราชการสงครามและราชการทั่วไป ในระบบไพร่หน้าที่ประการหนึ่งของเจ้าเมืองคือการทาบัญชีไพร่ในบ้านเมืองที่
ตนปกครอง เพื่อจะรู้จานวนคนอันเป็นกาลังสาคัญของบ้านเมือง (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2555: 493 – 497)
ภาพลั ก ษณ์ เ จ้ า เมื อ งล้ า นนาได้ ป รากฏผ่ า นตั ว ละครเจ้ า เมื อ งในวรรณกรรมค่ า วซอ ที่ ก ล่ า วถึ ง
การปกครองไพร่ในสังกัดของเจ้าเมือง ดังในค่าวซอเรื่องหงส์หิน กล่าวถึงเจ้าเมืองว่ามีหน้าที่ในการตรวจบัญชีไพร่
เพื่อให้ทราบจานวนไพร่ซึ่งเป็นกาลังสาคัญของบ้านเมือง ดังค่าวซอว่า
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แล้วบรรหาร
ทังไกลและใกล้
มาแจ้งเดี๋ยวนี้

หื้อรีบเกณฑ์คาน
หื้อรีบไป
อย่าหื้อขาดเส้น

วันนี้หื้อได้
ตรวจชี้
สักคน
(หงส์หิน, 2511: 32)
(ถอดความ: เจ้าเมืองได้ทอดพระเนตรแล้วสั่งการให้ให้รีบเกณฑ์ไพร่สามพันคนที่มาจากเมืองต่างๆ ลงในบัญชี
อย่าให้ขาดแม้แต่คนเดียว)
นอกจากนี้ เจ้ า เมื องในล้ า นนาเป็ น ผู้ ถื อครองที่ ดิ น มากที่ สุ ด และใช้ ที่ ดิ น ในการท านา เจ้ า เมื อ ง
มีหน้าที่ควบคุมการทานาในที่ของตนเพื่อให้ได้ผลผลิตเต็มที่ ดังเช่น เจ้าหลวง (ลาปาง) ไปควบคุมการเกี่ยวข้าว
เจ้าหลวงเชียงใหม่ออกไปดูนาข้าว (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2555: 499) ในวรรณกรรมค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดยังได้
กล่าวถึงหน้าที่ของเจ้าเมืองคือการทานา เมื่อถึงฤดูทานาทั้งไพร่และเจ้าก็จะทานาร่วมกัน ดังในค่าวซอว่า
อุตุฤดู
ฝนตกทั่วหน้า
แผ่นพสุธา
ชุ่มน้า
ห้วยบวกหนองบึง
ลาคลองแม่นา้
เต็มชุก้า
นาวา
คนเมืองมนุษย์
ทุกที่สาขา
พากันทานา
หว่านพืชผลเข้า
ทุกคนตระกูล
ไพร่ไทยข้าเจ้า
เอากันมัวเมา
ซะซ้าว
(อ้ายร้อยขอด, 2511: 84)
(ถอดความ: เมื่อถึงฤดูฝนผืนแผ่นดินชุ่มฉ่าด้วยน้าฝน ลาคลองแม่น้าสามารถพายเรือได้ ผู้คนทั่วทุกที่ต่างพากันทา
นาไม่เว้นแม้แต่เจ้าเมืองก็ต้องทานา ขณะทานานผู้คนต่างพูดคุยกันเสียงดังทั่วท้องนา)
4. ภาพลักษณ์ผู้มีบุญ
บุ ญ หมายถึ ง ความสุ ข คุ ณ งามความดี หรื อ การกระท าดี ต ามหลั ก ค าสอนในพระพุ ท ธศาสนา
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 676) ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอนั้น เจ้าเมืองจะต้องมี
ภาพลักษณ์ของผู้มีบุญ ซึ่งบุญของเจ้าเมืองต้องเป็นบุญที่พิเศษหรือยิ่ง ใหญ่กว่าบุญของบุคคลธรรมดาทั่วไปและ
การเป็นผู้มีบุญของเจ้าเมืองนั้นเกิดจากบุญที่สั่งสมมาแต่อดีตชาติ ส่งผลก่อเกื้อมาถึงปัจจุบันชาติ
การเป็นผู้มีบุญของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอพบว่า บุญของเจ้าเมืองนั้นเป็นบุญที่ยิ่ งใหญ่ กวีได้
กล่าวถึงบุญของเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มีบุญเรือง บุญมาก บุญหนา บุญหนา และมีบุญสูงส่ง ดังค่าวซอเรื่องเจ้าสุวัตร
กวีได้ใช้คาเรียกเจ้าสุวัตรว่าเป็น “พระบุญเรือง” คือ ผู้อร่ามด้วยบุญ ซึ่งคาว่า “เรือง” ออกเสียงว่า “เฮือง”
ในพจนานุกรมล้า นนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง หมายถึง อร่าม มีชื่อเสียง (2533: 1629) ดังในค่าวซอเรื่อง
เจ้าสุวัตรกล่าวถึงเจ้าสุวัตรว่าเป็นผู้มีบุญที่อร่ามด้วยบุญว่า
พระบุญเรือง
เจ้าตนหนุ่มเหน้า
รับนิมนต์
พ่อท้าว
ปัชชาชาวเมือง
ยินดีชนื่ ย้าว
ใจสว่างสู้
ชุคน
(เจ้าสุวัตร, 2511: 132)
(ถอดความ: เจ้าสุวัตรได้รับปากพระราชบิดาว่าจะกลับเมืองพาราณสี ประชาชาวเมืองต่างปิติยินดีกันทั่วหน้า)
นอกจากนี้ ในค่าวซอเรื่องสุวรรณหอยสังข์ ยังสะท้อนให้เห็นลักษณะการเป็นผู้มีบุญของเจ้าเมืองว่า
เป็นผู้ที่มีบุญสูงส่ง ผู้ที่เป็นเจ้าเมืองจะมีบุญสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไปในเมือง ดังค่าวซอว่า
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สามลท้าว

ยศใหญ่บุญสูง
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กษัตริย์เมืองกรุง

พาราที่หั้น
(สุวรรณหอยสังข์, 2511: 2)

(ถอดความ: ท้าวสามลผู้มยี ศยิ่งใหญ่และบุญทีส่ ูงส่ง เป็นกษัตริยค์ รองเมืองพาราณสี)
5. ภาพลักษณ์ผู้มีของวิเศษและอานาจวิเศษ
ของวิเศษ คือ สิ่งของหรือเครื่องมือที่พิเศษกว่าสิ่งของธรรมดาทั่วไป เป็นสิ่งของที่เจ้าเมืองใช้เป็นตัว
ช่วยในการแก้ปัญหาให้กับเจ้าเมือง ของวิเศษเช่น ดาบวิเศษ ธนูวิเศษ ม้าวิเศษ รองเท้าวิเศษ เป็นต้น ส่วนอานาจ
วิเศษ คือ ความสามารถหรือพลังที่เหนือกว่าพลังทั่วไป เช่น การต่อสู้กับยักษ์ การเหาะเหินในอากาศ เป็นต้น
ซึ่งทั้งของวิเศษและอานาจวิเศษคุณลักษณะหนึ่งของเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ
ในวรรณกรรมค่าวซอ กวีจะกล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มีของวิเศษคู่กายทาให้เจ้าเมืองมีความพิเศษ
กว่าบุคคลธรรมดา ของวิเศษเป็นเครื่องมือที่เจ้าเมืองใช้ในการต่อสู้กับศัตรู เป็นพาหนะในการเดินทางที่เหนือ
มนุษย์ทั่วไป และของวิเศษช่วยแก้ปัญหาให้กับเจ้าเมืองนาไปสู่ความสาเร็จในภารกิจต่างๆ ดังในค่าวซอเรื่องสุทธนู
กล่ า วถึง เจ้ า สุ ท ธนู ว่า ได้ รับ ของวิ เศษจากพระอิน ทร์เพื่ อใช้ในการปราบศัต รู ซึ่ง ของวิ เศษของเจ้ าสุ ท ธนู คือ
ดาบทิพย์ และธนูวิเศษ ดังในค่าวซอว่า
อินท์โกสี
จิ่งโปรดมานพ
ยังของเครื่องสู้
ชิงชัย
แล้วเอาดาบทิพย์
กับธนูใส
ทอดลงไป
ให้องค์หน่อเหน้า
กุมารา
โพธิสัตว์เจ้า
ก็รับเอายาม
เมื่อนั้น
(สุทธนู, 2511: 8)
(ถอดความ: พระอินทร์ได้โปรดประทานอาวุธได้แก่ ดาบทิพย์ กับธนู ให้กับสุทธนู เพื่อใช้ต่อสู้กับศัตรู เจ้าสุทธนู
ก็รับเอาไว้)
นอกจากนี้ เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอยังเป็นผู้มีอานาจวิเศษ กล่าวคือ เจ้าเมืองจะมีความสามารถ
ที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไป เช่น การต่อสู้กับยักษ์ ด้วยฤทธานุภาพของของวิเศษทาให้เจ้าเมืองมีชัยชนะ
เหนือศัตรูทั้งปวง ดังในค่าวซอเรื่องหงส์หิน กล่าวถึงพระโพธิสัตว์หงส์หินใช้ดาบสรีกัญไชยในการต่อสู้กับพวกยักษ์
ด้วยตนเอง ด้วยพลังอานาจวิเศษของของวิเศษทาให้เจ้าหงส์หินสามารถปราบพวกยักษ์ได้โดยง่าย ดังค่าวซอว่า
ส่วนกุมาร
โพธิสัตว์เจ้า
เอากัญไชยดี
คู่รัก
ฟันผะผาย
ล้มตายพวกยักษ์
ตกจากห้อง
ภายบน
ศพซากยักษ์
ตกลงเหมือนฝน
บ่อาจทน
ดาบทิพย์เถี่ยนกล้า
(หงส์หิน, 2511: 64)
(ถอดความ: ส่วนกุมารซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ได้นาดาบสรีกัญไชยคู่กายฟันพวกยักษ์ล้มตายตกลงจากท้องฟ้า
ศพของพวกยักษ์นั้นตกลงมาเหมือนฝน เพราะไม่อาจทนฤทธิ์ดาบทิพย์ได้)
6. ภาพลักษณ์ผู้มีวิชาปัญญา
ภาพลักษณ์ผู้มีวิชาปัญญาเป็นคุณลักษณะที่สาคัญของเจ้าเมือง เจ้าเมืองจะต้องมีวิชาปัญญา เฉลียว
ฉลาด รอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ มากกว่าคนทั่วไป เพื่อใช้วิชาปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองและนาพา
บ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
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เจ้ า เมื อ งในวรรณกรรมค่า วซอเป็ น ผู้ ที่ มี วิ ช าปั ญ ญา ซึ่ ง กวี จ ะกล่ า วยกย่ องเจ้ า เมื องว่ า มี ปั ญ ญาที่
กว้างไกล ฉลาดเฉลียว ดังในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดที่กล่าวถึงอ้ายร้อยขอดว่า เป็นคนที่เฉลียวฉลาดรู้คิด ช่างพูด
ช่างเจรจา และมีวิชาปัญญารอบรู้ ดังค่าวซอว่า
อยู่นานพ่าช้า จนพระชันสา
กุมารา
ทะลุล่วงขึ้น
สองขวบเข้าเถิง เจ้าบุญบ่ตนื้
เที่ยวเทียวอึน
วิ่งวิด
ช่างปากช่างจา รู้ยารู้คิด
เฉลียวเจียวด้วย
วันวัย
ฉลาดรู้พร้อม ปัญญาเผยผาย
จอมองค์ชาย
เดินเทียวเที่ยวเหล้น
(อ้ายร้อยขอด, 2511: 19)
(ถอดความ: วันเวลาล่วงผ่านจนอ้ายร้อยขึ้นมีอายุได้สองขวบ อ้ายร้อยขอดผู้มีบุญมาก ได้เที่ยววิ่งกระโดดไปมา
เป็นผู้ที่ช่างพูดช่างสนทนา มีปัญญาและมีความคิด)
การมีวิชาปัญญาถือเป็นภาพลักษณ์ที่สาคัญของเจ้าเมือง เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอนั้นจะต้องมี
วิชาปัญญาที่เหนือกว่าคนทั่วไป ดังค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงอามาตย์ กวีกล่าวยกย่องเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มีปัญญา
หลักแหลมต่างจากคนธรรมดาทั่วไป ทั้งนี้เพราะเจ้าบัวระวงศ์เป็นเชื้อสายของกษัตริย์ ทาให้เจ้าบัวระวงศ์มีความรู้
สูงกว่าคนทั่วไป ดังในค่าวซอว่า
น้องหลัวกแหลม
บ่ใช่คนใบ้
เชื้อสายนายเมือง
พิชชะ (พิชญ์)
(บังระวงศ์หงอามาตย์, 2511: 31)
(ถอดความ: เจ้าบัวระวงศ์เป็นผู้ที่ฉลาดหลักแหลม หาใช่คนธรรมดาทั่วไป แต่มีเชื้อสายมาจากกษัตริย์ ทาให้บัวระ
วงศ์มีความรอบรู้เป็นนักปราชญ์
7. ภาพลักษณ์ผู้มีจริยธรรม
จริยธรรม คือ ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ กฎศีลธรรม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 303)
ซึ่งหลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เช่น เบญจศีล พรหมวิหาร4 ฆราวาสธรรม4 มงคลธรรม38
ภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองเป็นผู้ที่ยึดมั่นในจริยธรรม อันเป็นข้อปฏิบัติของคนดีในการดาเนินชีวิต
ในวรรณกรรมค่าวซอ กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้มีจริยธรรม กล่าวคือ เจ้าเมืองจะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลัก
ทศพิ ธ ราชธรรม ซึ่ ง เป็ น ธรรมของผู้ ป กครองบ้ า นเมื อ ง เจ้ า เมื องตั้ ง มั่ น อยู่ ในหลั กเบญจศี ล อัฏฐศีล อัน เป็ น
ข้อเว้นจากการทาชั่ว และหลักพรหมวิหาร4 อันเป็นหลักประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ดังในค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์
หงส์อามาตย์ที่กล่าวถึงเจ้าเจ้าว่าเป็นผู้มีจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักทศพิธราชธรรม หลักของศีล และ
หลักพรหมวิหาร4 ดังค่าวซอว่า
บัวระวงศ์ทา้ ว
ปราบภัยโลกี
เสวยบุรี
จาปาใหญ่กว้าง
อยู่สุขเกษม
บาเพ็ญบุญสร้าง
ตามทัสสธรรม
บ่ม้าง
ฝูงคติธรรม
บ่หื้อได้ว้าง
สมสืบสร้าง
เมืองพิง
ข้าเจ้าไพร่น้อย
ตั้งอยูใ่ นศีล
สัตว์เหนือแผ่นดิน
บ่หนาวร้อนไหม้
พรหมวิหาร
เกิดมีโลกใต้
เจ้าปราบปรามไป
เมี้ยนพัก
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(บัวระวงศ์หงส์อามาตย์, 2511: 133 – 134)
(ถอดความ: เจ้าบัวระวงศ์ได้ปกครองเมืองจาปา ทาให้บ้านเมืองสุขเกษม เพราะเจ้าเมืองตั้งมั่นอยู่ในทศธรรม และ
ศีลธรรม ทั้งเจ้าและไพร่ตั้งมั่นอยู่ในหลักของศีล ทาให้ไม่เกิดความเดือนร้อน อีกทั้งเจ้าเมืองยังมีพรหมวิหารสี่
รู้แจ้งในธรรมทุกอย่าง)
นอกจากนี้ ค่าวซอเรื่องบัวระวงศ์หงส์อามาตย์ยังได้กล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ ที่ปฏิบัติตามหลักธรรม
มงคล38 คือ “มาตาปิตุอุปฏฺฐาน” หมายถึง การบารุงบิดามารดา ซึ่งเจ้าบัวระวงศ์หงส์อามาตย์ และเจ้าสุริยามี
ความกตัญญู เอาใจใส่ดูแลบิดามารดาของตน ดังในค่าวซอว่า
ยามเมื่อพี่น้อง
ปิตตามาตา
เกิดเป็นภัยยา
โรคาเมื่อยไข้
เจ้าทังสอง
อยู่นอนอ้อมใกล้
เมื่อหนาวเย็นใน
เสื่อมร้อน
คันเจ็บปวดไหน
สองเจ้าพี่น้อง
กั้นนวดหื้อ
หายมาย
ทังข้าวและน้า
กิลาปะใจ
มีหยูกยาใด
เซาะหาค่าป้อง
(บัวระวงศ์หงส์อามาตย์, 2511: 3)
(ถอดความ: ยามเมื่อบิดามารดาของทั้งสองพี่น้องมีโรคภัยไข้เจ็บรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ ลูกทั้งสองก็นอนดูแลอยู่ใกล้
แม้ว่าพ่อแม่เจ็บปวดตรงไหน สองพี่น้องก็จะคอยบีบนวดให้ผ่อนคลายความเจ็บปวด ทั้งข้าวและน้า ตลอดจน
หยูกยาทั้งสองพี่น้องก็หามาดูแลพ่อแม่)
ส่วนในค่า วซอเรื่องอ้ายร้อยขอด กล่ าวถึงเจ้า เมื องว่าเป็น ผู้ยึ ดมั่น ในหลั กฆราวาสธรรม4 อัน เป็ น
หลักธรรมในการดาเนินชีวิตทางโลก คือ ขันติ หมายถึง การอดทน เจ้าเมืองเป็นผู้มีความอดทนต่อคาพูดหรือ
การกระทาของผู้อื่น ดังเช่นอ้ายร้อยขอดที่อดทนต่อคาพูดของหกเขยที่กล่าวว่าร้ายตน ดังในค่าวซอว่า
ส่วนเจ้าหน่อน้อย
ทราบถ้อยวาจา
พจนา
ฝูงเขยพี่อ้าย
เปนคาสะหาว
ทารุณร้อนไหม้
บ่ปูนดีเอา
ว่าล้า
เจ้ากุมารา
โพธาหน่อชัน้
ก็อดดื่มดั้น
ใจองค์
บ่ช่างปากทัก
เลยลงหอโขง
ดาบ่ช่างลง
มือแนบค่ามใต้
(อ้ายร้อยขอด, 2511: 88)
(ถอดความ:เหล่าหกเขยกล่าวดูถูกดูแคลนอ้ายร้อยขอดสารพัดด้วยถ้อยคาหยาบคายต่างๆ ส่วนอ้ายร้อยขอดเมื่อ
ได้ยินถ้อยคาดูถูกต่างๆ ของหกเขยก็อดทน ไม่โต้ตอบใดๆ แล้วลงจากปราสาทไปด้วยกิริยาท่าทางสงบเสงี่ยม)
8. ภาพลักษณ์ผู้มีรูปงาม
การมีรูปงามเป็นภาพลักษณ์หนึ่งของเจ้าเมือง ตัวละครเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอบางตัวละครมี
ลักษณะของการตัวละครเอกในเรื่อง เมื่อเจ้าเมืองเป็นตัวละครเอกกวีจึงนาเสนอภาพของเจ้าเมื องให้มีรูปงาม
เหมือนกับภาพของกษัตริย์ในวรรณคดีไทยอื่นๆ เช่น พระลอ กษัตริย์หนุ่มผู้มีความงามเป็นเลิศ ในเรื่องลิลิต
พระลอ ซึ่งกวีได้พรรณนาความมีเสน่ห์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของพระลอ คือ ดวงตา คิ้ว ใบหู จมูก ริมฝีปาก คาง
คอ ไหล่ อก เอว แขน นิ้ว เล็บ เท้า ผม ทาให้ก ษัตริย์หนุ่มรูปงามเป็นเลิศในสามโลก (วิภา กงกะนันทน์ ,2538:
43 – 44)
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ในวรรณกรรมค่าวซอกวีได้พรรณนารูปลักษณ์เจ้าเมืองว่ามีรูปงาม ซึ่งกวีได้พรรณนาให้เห็นความงาม
ของรูปร่างและอวัยวะส่วนต่างๆ เช่น ผม ดวงตา และคิ้ว งามดังเทพจากสรวงสวรรค์ และงามจนเป็นที่หลงใหล
ของสาวๆ ทุกคนในเมือง ดังในค่าวซอเรื่องชิวหาลิ้นคา กวีได้พรรณนารูปร่างที่งดงามของชิวหาลิ้นคาว่ามีรูปร่าง
ขาวใสสง่างามต่างจากสามัญชนทั่วไป ดังในค่าวซอว่า
ส่วนสมณะ
ท่านมาเลงหัน
ยังหน่อโพธัญ
ผิวงามอาจอ้าง
รูปร่างขาวใส วิไลชุถ้าน
มีกายางาม
อ่อนเนื้อ
(ชิวหาลิน้ คา, 2511: 30)
(ถอดความ: พระฤาษีได้พบกับชิวหาลิ้นคาที่มีรูปร่างขาวใสงดงาม)
ส่วนค่าวซอเรื่องหงส์หิน ได้พรรณนาถึงความงามของอวัยวะ คือ คิ้ว และดวงตา ไว้ว่าเจ้าเมืองมี วงคิ้ว
โก่งเหมือนประดับด้วยกรอบหน้า และมีดวงตาคมหรือลักษณะของดวงตาที่เป็นประกายสดใส ดังค่าวซอ
ว่างามเลิศล้า เจ้าแว่นเงาใส
ใคร่ตายเปนไฮ
ไปติดแจ่งผ้า
คิ้วก็กลม
สมกับใบหน้า
มีตาคมเร็ว
รีบนัก
หันคาเดียว
ก็น่าดีรัก
ใคร่เกียวกอดฝั้น
พิงนอน
(หงส์หิน, 2511: 37 – 38)
(ถอดความ: เมื่อนางมุขวดีเห็นเจ้าหงส์หินก็รักใคร่เพราะเจ้าหงส์หินนั้นมีรูปงาม นางอยากตายไปเกิดเป็นตัวไร
เพื่อเกาะยังเสื้อผ้าของเจ้าหงส์หิน เจ้าหงส์หินนั้นมีรูปงาม คิ้วโก่งงามประดับกรอบหน้า มีดวงตาคม เมื่อนางเห็น
เพียงแวบเดียวก็หลงใหลและอยากเป็นคู่รักนอนกอดกับเจ้าหงส์หิน)
ในค่าวซอเรื่องนกกระจาบ กวีได้พรรณนารูปร่างของเจ้าเมืองว่ามีรูปร่างงดงามเหมือนกับพระอินทร์
บนสรวงสวรรค์ ดังในค่าวซอ
จักจาเถิง
เจ้าประสิทธิ
จาเริญใหญ่ขึ้น
ไวยา
ชมมายุ
พระชันสา
ไล่เรียงมา
สิบห้าขวบเข้า
สมรูปงาม
เหมือนอินทร์หล่อเบ้า มีกิริยา
เรียบร้อย
(นกกระจาบ, 2511: 13)
(ถอดความ: กล่าวถึงเจ้าสรรพสิทธิ์เมื่อมีอายุได้ 15 ปี มีรูปร่างงดงามเหมือนพระอินทร์ปนั้ ไว้ และมีกริยาที่
เรียบร้อย)
นอกจากนี้ รูปร่างที่งดงามของเจ้าเมืองยังงามเด่นชวนให้เป็นที่หลงใหลแก่หญิงสาวทั่วไปที่ ได้พบเห็น
เมื่อหญิงสาวได้เห็นในความงามของเจ้าเมืองต่างชะเงื้อมองอย่างไม่ละสายตา หญิงสาวบางคนก็พูดคุยกันว่าอยาก
ได้เจ้าเมืองนั้นมาเป็นคู่ครอง หญิงสาวบางคนก็นึกฝันว่าได้เจ้าเมืองมาเป็นคู่รัก หญิงสาวบางคนก็ยั่วยวนด้วย
กิริยาอาการต่างๆ เช่น เปิดหน้าอกให้ชม ทาเสี ยงไอกระแอม เพื่อให้เจ้าเมืองสนใจตัวนาง ดังค่าวซอเรื่องนก
กระจาบว่า
ฝูงสาวหนุ่มน้อย
อ่อนอ้อยสาวจี๋
พ่องขายมูลี
หมากสุบอมเหมี้ยง
หันสัพพะสิทธิ์
รูปงามแก้มเกลี้ยง
เขาแลซะเมียง
ผ่อซัด
ส่วนเจ้ากุมาร
ก็เตียวเลี้ยวลัด
ถนนผ่านหน้า
เวียงไชย
หมู่สาวจวบพบ
อุ่นอกติดใจ
ว่างามวิไล
แท้นอเจ้าข้า
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ได้เปนผัวกู
หล้างญิงก็จา
มีคนนึ่งนั้น
หันสัพพะสิทธิ์
แต่งทาอ่าแฮม
จับลางพ่องนัน้
จักหับประตู
ใคร่กอดคอถาม

บ่หื้อพรากหน้า
ว่าน่าใคร่วิด
มอกเปนสาวจี๋
สลิดเวียนผ้า
แกมไอแข้งเยียะ
หลับตาช้ายหู
จดแซว่ในห้อง
สักกาแท้ทัก
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จักอยู่เทียมแยง
คั้นกอดเหล้น
รูปร่างงามดี
เปิดถานานม
จักหื้อบ่าวหน้อย
คันได้กับกู
กินของกลางวัน
มันจักชอบสู้

นั่งชิด
สักที
หมดใสสว่างหน้า
ออกเพียะ
เหลียวดู
นั่งแฝงแอ้มป้อง
ม่วนนัก
กูชา
(นกกระจาบ, 2511: 31 – 32)
(ถอดความ: ในหมู่สาววัยรุ่น บางคนขายบุหรี่ บางคนขายหมาก บางคนขายเหมี้ยง ครั้นเห็นเจ้าสรรพสิทธิ์ที่ มีรูป
งาม หญิงสาวเหล่านั้นต่างชะเงื้อมอง เมื่อเจ้าสรรพสิทธิ์เดินผ่านถนนหนทางในเมือง กลุ่มสาวที่ได้พบเห็นก็
หลงใหลติดใจในความงามของเจ้าสรรพสิทธิ์ บางคนก็พูดว่าหากได้เจ้าสรรพสิทธิ์มาเป็นสามีก็จะรักไม่ให้พราก
หน้าไปไหน หญิงบางคนก็พูดว่าน่ากระโดดไปกอดเจ้าสรรพสิ ทธิ์ มีหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งรูปร่างสวยงามเมื่อเห็น
เจ้าสรรพสิทธิ์ก็ถลกผ้าเปิดหน้าอกให้ชม หญิงสาวบางคนก็ทาท่าทีไอเสียงดังกระแอมเพื่อหวังให้เจ้าสรรพสิทธิ์
เหลียวมอง หญิงบางคนก็หลับตานึกคิดว่าหากได้เจ้าสรรพสิทธิ์เป็นสามีจะนั่งเฝ้าไม่ห่าง จะปิดประตู ใส่กุญแจ
กินอาหารด้วยกัน อยากจะกอดคอถามเจ้าสรรพสิทธิ์นักว่าชอบตนหรือไม่)
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ
จากศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอพบว่า ภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองได้สร้างสรรค์
ขึ้นมาด้วยที่สาคัญปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของนิทานมหัศจรรย์ ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของ
นิทานชาดก และปัจจัยที่มาจากแนวคิดของสังคมล้านนา
1. ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของนิทานพื้นบ้านไทย ประเภทนิทานมหัศจรรย์
ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่มีปัจจัยมาจากแนวคิดของนิทานพื้นบ้านไทย ประเภท
นิทานมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นประสบการณ์ทางวรรณศิลป์ของผู้แต่งที่ได้ยินได้ฟังนิทานพื้นบ้านไทย – ไทย เรื่องต่างๆ
เช่น เรื่องก่ากาดา เรื่องเจ้าสุวัตร เรื่องหงส์หิน และนามาสร้างสรรค์ผลงานค่าวซอขึ้น ค่าวซอบางเรื่องมีเค้าเรื่อง
มาจากนิทานพื้นบ้านของไท – ไทย เช่น เรื่องก่ากาดา เรื่องเจ้าสุวัตร เรื่องวรรณพราหมณ์ นิทานพื้นบ้านดังกล่าว
เป็นประเภท “นิทานมหัศจรรย์ ” (Mächen) ซึ่งมีโครงสร้างทั่วไปคล้ายคลึงกับนิทานมหัศจรรย์ของยุโรป คือ
เป็นนิทานขนาดยาว ประกอบด้วยหลายอนุภาค มีความเกี่ยวข้องกับความมหัศจรรย์อิทธิปาฏิหาริย์ เช่น มีของ
วิเศษ มี ความสามารถพิเศษ มี อมนุ ษย์ ลั กษณะส าคัญ อีกประการหนึ่ง ของนิท านมหัศจรรย์ คือ “ตั วละคร”
ตัวละครในนิท านมหัศจรรย์ ของไทยนั้นจะประกอบด้วยพระเอก นางเอก ผู้ช่ว ย และศัตรู ทั้ง นี้ “พระเอก”
ในนิทานมหัศจรรย์ของไทยอาจเป็นกษัตริย์ เจ้าชาย หรือสามัญชนธรรมดาก็ได้ บางเรื่องพระเอกเกิดมาพร้อมกับ
ของวิ เศษหรือสั ตว์ วิเศษ บางเรื่องพระเอกสามารถเหาะเหินเดิน อากาศได้ บางเรื่องพระเอกเป็ นลู กกาพร้า
บางเรื่องพระเอกมีภรรยาหลายคน และบางเรื่องพระเอกก็คือพระโพธิสัตว์ ส่วน “นางเอก” อาจเป็นลูกกษัตริย์
หรือลูกสามัญชนธรรมดา หรือมีกาเนิดที่ไม่แน่นอน เช่น เกิดจากดอกบัว หรือเกิดจากสัตว์ก็ได้ ส่วน “ผู้ช่วย”
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หรือผู้ช่วยเหลือพระเอกนางเอกมักจะเป็นพระอินทร์ และฤๅษี ส่วนตัวละครที่ เป็น “ศัตรู” มีบทบาทในการ
ทดสอบความสามารถของพระเอก ในนิทานมหัศจรรย์ของไทยศัตรูมักจะเป็นยักษ์ หรือปีศาจ และบางเรื่องเป็น
นกยักษ์ อีกทั้งมีแม่เลี้ยงและลูกของแม่เลี้ยงก็มักมีบทบาทที่คอยกลั่นแกล้งพระเอกนางเอกให้ตกระกาลาบากด้วย
(ประคอง นิมมานเหมินท์, 2543: 112 – 115)
แนวคิดของนิทานพื้นบ้านไทย ประเภทนิทานมหัศจรรย์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้า
เมืองในวรรณกรรมค่าวซอ ดังจะเห็นว่าเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีภาพลักษณ์ของการมีของวิเศษและอานาจ
วิเศษ ดังปรากฏในค่าวซอเรื่องหงส์หินว่า
กุมารประหนม
รับพรแก้วกล้า
แห่งอินทา
เครื่องทิพย์
สะหลีกัญไชย
ดาบแก้วเรืองฤทธิ์
นบกราบไหว้
บาทา
ทูลละอองท้าว
แล้วขี่หงส์ผา
เสด็จลงมา
สู่หนแห่งห้อง
(หงส์หิน, 2511: 10)
(ถอดความ: เจ้าหงส์หินกุมารกราบรับพรวิเศษจากพระอินทร์ รับเครื่องทิพย์ ดาบสะหลีกัญไชย แล้วกราบพระ
บาทแห่งพระอินทร์ แล้วจึงขี่หงส์ลงมาสู่โลกมนุษย์)
นอกจากภาพลักษณ์การมีของวิเศษและอานาจวิเศษของเจ้าเมืองแล้ว ภาพลักษณ์การมีรูปงามของ
เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอถือเป็นอีกภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองที่มีปัจจัยมาจากนิทานมหัศจรรย์ กล่าวคือ การที่
เจ้าเมืองเป็นผู้มีรูปงาม เนื่องจากเจ้าเมืองเป็นตัวละครเอก หรือ เป็นพระเอกของเรื่อง กวีจึงได้พรรณนาถึงความ
งามของรูปร่างและอวัยวะส่วนต่างๆ ของเจ้าเมืองให้เป็นที่หลงใหลคล้ายกับพระเอกในวรรณคดีนิทานที่มีลักษณะ
ของการเป็นนิทานมหัศจรรย์ร่วมอยู่ด้วย ดังจะเห็นได้จากค่าวซอเรื่องสุทธนูว่า
สุทธนู
บุญชูหน่อฟ้า
เทียมแทกได้
องค์อินทร์
สวมมงกุฎเพชร ถือธนูสิงห์
งามเหมือนจักบิน
หยาดฟ้าลงห้อง
(สุทธนู, 2511: 45)
(ถอดความ: เจ้าสุทธนูผู้มีบุญเทียมเทียบได้กับพระอินทร์ เมื่อได้สวมมงกุฎเพชรพร้อมถือธนูสิงห์ก็มีรูปงามดัง
เทวดาลอยมาจากสรวงสรรค์มาสู่โลกมนุษย์)
2. ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของนิทานชาดก
นิทานชาดกเป็นนิทานพุทธศาสนาที่แพร่กระจายอยู่ในล้านนา นิทานชาดกเป็นต้นเค้าของธรรมค่าว
หรือ ค่าวธรรม ที่แต่งขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์ใช้เทศน์ให้ชาวบ้านฟังที่วัด ผู้ที่ฟังค่าวธรรมก็ได้ข้อคิด ปรัชญาหรือ
หลักธรรมตามสมควรแก่อัตภาพ สาหรับผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมค่าวก็ได้อาศัยฟังค่าวซอแทน เพราะค่าวซอมีเนื้อเรื่อง
ทานองเดียวกับธรรมค่าว (เสน่หา บุณยรักษ์ , 2519: 13) ค่าวซอแต่งขึ้นโดยนาเรื่องมาจากธรรมค่าว และธรรม
ค่าวมีต้นเค้าของเรื่องมาจากชาดก คือ ปัญญาสชาดก เนื้อหาธรรมค่าวเหมือนกับปัญญาสชาดกคือ การกล่าวถึง
เรื่องราวในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ มีการยกพระคาถาบาลีแล้วพรรณนาเรื่องราวตามความหมายของพระคาถา
บาลี แต่จะแตกต่างกันในด้านการใช้ภาษา ธรรมค่าวจะใช้ภาษาถิ่นในการพรรณนาเรื่องราว ค่าวซอที่มีเค้าเรื่อง
มาจากธรรมค่าวหรือค่าวธรรมจะมี เนื้อหาที่เหมือนกับปั ญ ญาสชาดก เนื่ องจากโครงเรื่องในค่า วซอมาจาก
ปัญญาสชาดก เช่น เรื่องจันต๊ะฆา มาจากจันทคาธชาดก เรื่องนกกระจาบ มาจากสรรพสิทธิชาดก เรื่องสุทธนู
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มาจากสุธนุชาดก เรื่องสุวรรณหอยสังข์ มาจากสุวรรณสังขชาดก เป็นต้น ทั้งนี้ การนาเอานิทานชาดกมาแต่งเป็น
ค่าวซอมีจุดประสงค์เพื่อแสดงถึงอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ ให้ความบันเทิงแก่ประชาชน ให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจ
และจดจาหลักธรรมได้โดยง่าย และเกิดอานิสงส์แก่ผู้ฟังค่าวซอเหมือนกับการฟังพระธรรมเทศนาด้วย อาจกล่าว
สรุป ได้ว่ า การน าเอานิ ท านชาดกมาแต่ง เป็ น ค่า วซอนั้น ก็คือการน าเอาชาดกไปสู่ ป ระชาชนโดยตรงนั่ น เอง
(อุดม รุ่งเรืองศรี, 2529: 22) ตัวละครเจ้าเมืองในปัญญาสชาดก ธรรมค่าว และค่าวซอมีภาพลักษณ์ที่เหมือนกัน
คือ ภาพลักษณ์ผู้มีบุญ และภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์
ภาพลักษณ์ผู้มีบุญที่ มีปัจจัยมาจากนิทานชาดกจะกล่าวถึงเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของเจ้าเมืองที่ปรากฏร่วมกันทั้งในนิทานชาดก ธรรมค่าว และค่าวซอ ดังตัวอย่างเช่น
“...ครั้นครบถ้วนทศมาสแล้วพระนางเจ้าก็ประสูติพระราชกุมารมีพระฉวีวรรณประดุจสีทอง สมบูรณ์
ด้วยบุญลักษณะอันประเสริฐ...”
(ปัญญาสชาดก เล่ม 1 วรวงสชาดก, 2552: 563)
ในธรรมค่าว เรื่องบัวระวงศ์หงส์อามาตย์ ซึ่งจารไว้ในคัมภีร์ใบลาน กล่าวถึงลักษณะเจ้าเมืองว่าเป็นผู้ที่
มีบุญไว้ว่า
“...เทวดาเจ้าทังหลายจุ่งเป็นที่พึ่งแก่ผู้ข้าทังหลายแด่เทอะ คันว่าบุคคลผู้ใดมีบุญสมภาร อันหล้าง
เป็นท้าวพระนาแก่ผู้ข้าทังหลายดังอั้น ขอเชิญเทวดาเจ้าทังหลาย จุ่งนาอุปรถเล่มนี้ไปสู่สานักบุคคล
ผู้นั้น...”
(พระมหาศรียนต์ รัตนพรหม, 2538: 198)
ในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดกล่าวถึงภาพลักษณ์ผู้มีบุญของเจ้าเมืองไว้ว่าอ้ายร้อยขอดเป็นผู้มีบุญมาก
เมื่อเจ้าเมืองจาปาเห็นอ้ายร้อยขอดก็นึกรู้ในใจว่าอ้ายร้อยขอดเป็นผู้มีบุญญาธิการ ดังค่าวซอว่า
ส่วนเจ้าขอดร้อย
ยอดสร้อยบุญหนา
ยกมือขึ้นทา
เกษาเกษเกล้า
ไหว้ฝ่าละออง
องค์ทองท่านเจ้า
เหมือนดั่งคนเรา
มนุษย์
ไหว้นบคบยา
พระธรรมพระพุทธ
สามหลบสามตัง้
วางลง
กษัตริย์ท่านท้าว
ปราบด้าวแขวงโขง
จับใจนิยม
กุมารหนุ่มหน้อย
ท่านทรงพระสรวล
หวนดูถี่ถ้อย
จักขุแลคอย
เรียบร้อย
นึกในใจ
บ่ใช่ไพร่น้อย
คงเปนยอดสร้อย
ตนบุญ
ผ่อหุ่นอะเละ
บ่ต่าบ่สูง
เชื้อชาติตนบุญ
โพธายอดสร้อย
(อ้ายร้อยขอด, 2511: 121)
(ถอดความ: กล่าวถึงอ้ายร้อยขอดผู้มีบุ ญมากได้ย กมือขึ้นเหนือเกล้า เพื่อไหว้พ ระญาจาปา เจ้าเมืองจาปา
โดยแสดงการเคารพตามแบบชาวบ้านทั่วไปคือกราบลงสามหนเหมือนกับไหว้พระ พระญาจาปาก็ยิ้มและชื่นชอบ
ในตัวอ้ายร้อยขอด เมื่อพระญาจาปาพิจารณาดูรูปร่าง กิริยาท่าทางของอ้ายร้อยขอดก็นึกในใจว่าอ้ายร้อยขอด
เป็นเชื้อชาติของผู้มีบุญคือพระพุทธเจ้ามาถือกาเนิดในปัจจุบันชาติ)
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นอกจากภาพลักษณ์ผู้มีบุญที่มีปัจจัยมาจากนิทานชาดกแล้ว ภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์ของเจ้าเมืองใน
วรรณกรรมค่าวซอก็มีปัจจัยมาจากนิทานชาดกด้วย ภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์เป็นลักษณะสาคัญของเจ้าเมืองที่
จะต้องถือกาเนิดมาจากพระโพธิสัตว์ มีนางสนมจานวนหนึ่งหมื่นหกพันคนเป็นบริวาร และมีการใช้คาเรียกคาว่า
“พระโพธิ สัตว์ ” หมายถึงผู้ ที่จะได้ต รัสรู้เป็น พระพุทธเจ้า ในอนาคต ใช้เรียกเจ้าเมืองด้วยเช่น กัน ดังปรากฏ
ภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์ในสรรพสิทธิชาดก และในค่าวซอเรื่องสุทธนูว่า
“...ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์จตุจากเทวนิกาย มาปฏิสนธิในครรภ์ของพระราชเทวีนั้น ครั้นถ้วนทศมาส
แล้วก็ประสูติครรโภทรประเทศ...”
(ปัญญาสชาดก เล่ม 1 สรรพสิทธิชาดก, 2552: 472)
องค์โพธิสัตว์
เอาปฎิสนธิ์

ตนบุญบ่เศร้า
ในครรภ์แห่งน้อง

จักได้ลงมา
จอมแม่เจ้า

สู่ท้อง
บันดล

(สุทธนู, 2511: 2)
(ถอดความ: พระโพธิสัตว์ผู้มีบุญญาธิการได้มาปฏิสนธิในครรภ์ของนางเกสินีมเหสีของท้าวพรหมทัต)
“...ในกาลเป็นอดีตล่วงแล้วนานมีพระราชาองค์หนึ่งทรงนามว่าพรหมทัต ครองราชสมบัติอยู่ ณ เมือง
พาราณสี พระองค์มีพระนางเกศนีเป็นคู่ราชาภิเษก เป็นอัครมเหสี เป็นใหญ่กว่า พระสนมนารีหมื่น
หกพันนาง...”
(ปัญญาสชาดก เล่ม 1 สุธนุชาดก, 2552: 50)
สององค์ใหญ่ยศ
ปกครองรักษา
อามาตย์เสนา
ประชาข้าเฝ้า
นางนาฏสนม
แวดวงล้อมเฝ้า
หมื่นหกพันนาง
กล่อมใช้
(สุวรรณหอยสังข์, 2511: 3)
(ถอดความ: ท้าวสามล และมเหสีคือนางมณฑา ปกครองเมืองพาราณสี ปกครองดูแลเสนาอามาตย์และประชาชน
มีนางสนมหนึ่งหมื่นหกพันนางคอยรับใช้เป็นทาสบริวารอยู่ในปราสาทราชวัง)
3. ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของสังคมล้านนา
สังคมล้านนาเป็นสังคมเกษตรกรรม มีการติดต่อค้าขายในท้องถิ่นและการค้ากับเมืองอื่นๆ โดยอาศัย
ระบบวัวต่างหรือการนาสินค้าบรรทุกไว้บนหลังวัวเพื่อนาไปค้าขายกับต่างเมือง โครงสร้างของสังคมล้านนาเริ่ม
จากระดับครอบครัวไปจนถึงระดับหมู่บ้าน หลายหมู่บ้านรวมกันเป็นพันนา และหลายพันนารวมกันเป็นเมือง
แต่ละเมืองก็จะมีเจ้าเมืองปกครองเป็นอิสระขึ้นตรงต่อหัวเมืองใหญ่ มีวัด เป็นศูนย์กลางในการทากิจกรรมต่างๆ
ของพระพุทธศาสนา (อุดม รุ่งเรืองศรี , 2546: 6 – 7) ลักษณะของเจ้าเมืองในล้านนาตามมิติทางประวัติศาสตร์
ล้านนานับตั้งแต่ราชวงศ์มังรายได้พัฒนาจากรัฐพื้นถิ่นแบบไท (Tai) คือพัฒนาจากชุมชนขนาดเล็ก กษัตริย์และ
ประชาชนมีความผูกพันใกล้ชิดกัน ต่อมาพัฒนามาเป็นการสร้างรัฐ “อาณาจักรพุทธศาสนา” (The Buddhist
State) มีลักษณะสากล เจ้าเมืองเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ และหล่อหลอมความเชื่ อของ
ประชาชนด้วยพุทธศาสนา กระทั่งมาถึงกษัตริย์ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน ครองเมืองเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าเมืองประเทศ
ราชโดยเป็นเมืองขึ้นของสยาม กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ในราชวงศ์นี้เป็นเสมือนกษัตริย์ท้องถิ่น และถูกดึงอานาจ
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เข้าสู่สยามอย่างค่อยเป็นค่อยไป เจ้าหลวงอานาจลดลงตามลาดับ และสิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2482 (สรัสวดี อ๋องสกุล,
2557: ก – ข)
ภาพลั กษณ์ เจ้ า เมื องในวรรณกรรมค่าวซอถูกสร้า งขึ้น โดยมีปั จ จั ย มาจากการปกครองในล้ า นนา
กล่าวคือ ในสังคมล้านนาเจ้าเมืองเป็นผู้มีอานาจสูงสุดในการปกครอง การเป็นผู้ปกครองเมืองจะต้องมีการสืบเชื้อ
สายมาจากเจ้าเมืองดังในตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ที่กล่าวถึงการสืบเชื้อสายของเจ้าเมืองจากพ่อสู่ลูก กล่าวถึงเจ้า
เมืองเชียงใหม่ในสมัยพระญาผายู เป็นราชบุตรของพระญาคาฟู เมื่อพระญาคาฟูสวรรคต พระญาผายูก็ได้ครอง
เมืองเชียงใหม่ต่อจากพระราชบิดา และเมื่อพระญาผายูสวรรคต พระญากือนาราชบุตรของพระญาผายูก็ได้
ปกครองเมืองเชียงใหม่สืบต่อกันมา ดังในตานานพื้นเมืองเชียงใหม่
“...เจ้าพระญาผายูเสวิยเมืองชอบทสราชธัมม์ ยินดีในวรพุทธศาสนามากนัก เจ้ามีลูก 2 ชาย ผู้พี่
ชื่อท้าวกือนาราชบุตร...ผู้น้องชื่อพ่อท้าวมหาพรหม...เจ้าพระญาผายูเปนราชบุตรอยู่ได้ 29 ปลี
เปนพระญาได้ 28 ปลี อายุได้ 57 ปลี ไพสู่ปรโลก ได้ 7 ชั่วราชวงส์แล เสนาอามาจจ์ทังหลายค็
อภิเษกพ่อท้ าวกือนาอายุไ ด้ 40 ปลี เปนพระญาในเมื องเชี ยงใหม่ ในปลี เมืองเม็ด สกราชได้
729 ตัว...”
(ตานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี ผูก 3, 2538: 50 – 51)
เจ้าเมืองในระบบการปกครองล้า นนาเป็น ผู้ที่มีไพร่ในสังกัด มากที่สุด ไพร่ถือเป็นกาลั งสาคัญใน
บ้านเมือง การผู้ปกครองเมืองของล้านนานั้น เจ้าเมืองจะต้องทาหน้าที่ตรวจบัญชีไพร่ เพื่อจะรู้จานวนคนอันเป็น
กาลังสาคัญของบ้านเมือง เป็นไปได้ว่า เมื่อเจ้าเมืองเริ่มครองเมืองก็ ต้องสารวจบัญชีไพร่แล้วบอกไปยังรัฐบาล
กลาง ตัวอย่างเช่น หลังจากเจ้าราชวงศ์ได้เป็นเจ้าเมืองแพร่ ได้ทาบัญชีหางว่าวจานวนคนเมืองแพร่ ซึ่งมีทั้งสิ้น
2,500 คน(พ.ศ.2391) และในปี พ.ศ.2399 หลังจากพระเจ้ากาวิโลรสขึ้นครองเมืองก็ได้ทาบัญชีจานวนคน
เชียงใหม่ (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2555: 497) การทาบัญชีไพร่จึงเป็นปัจจัยในการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองใน
วรรณกรรมค่ า วซอ ดั ง ปรากฏในค่ า วซอเรื่ อ งหงส์ หิ น กล่ า วถึ ง เจ้ า เมื อ งที่ ต รวจบั ญ ชี ไ พร่ใ นสั ง กั ด ของตน
ดังค่าวซอว่า
ทอดพระเนตรซัด
แล้วบรรหาร
ให้รีบเกณฑ์คาน
วันนี้หื้อได้
สามพันคน
ทังไกลและใกล้
หื้อรีบไป
ตรวจชี้
แล้วเอาบัญชี
มาแจ้งเดี๋ยวนี้
อย่าหื้อขาดเส้น
สักคน
(หงส์หิน, 2511: 32)
(ถอดความ: เจ้าเมืองได้ทอดพระเนตรแล้วสั่งการให้ให้รีบเกณฑ์ไพร่สามพันคนที่มาจากเมืองต่างๆ ลงในบัญชี
อย่าให้ขาดแม้แต่คนเดียว)
ในการปกครองของล้านนานอกจากเจ้าเมืองจะมีไพร่มากที่สุดแล้ว เจ้าเมืองยังเป็นผู้ถือครองที่ดิน
มากที่สุดด้วย ที่ดินของเจ้าเมืองล้านนาส่วนใหญ่ใช้ในการทานา เจ้าเมืองจะใช้แรงงานไพร่ช่วยทานา สะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวล้านนาที่ทาเกษตรกรรมโดยการปลูกข้าวเป็นหลัก เมื่อถึงฤดูทานาทั้งเจ้าเมืองและไพร่
ก็จะทานาร่วมกันดังสะท้อนให้เห็นในค่าวซอเรื่องอ้ายร้อยขอดว่า
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อุตุฤดู
ห้วยบวกหนองบึง
คนเมืองมนุษย์
ทุกคนตระกูล
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ฝนตกทั่วหน้า
ลาคลองแม่นา้
ทุกที่สาขา
ไพร่ไทยข้าเจ้า

แผ่นพสุธา
เต็มชุก้า
พากันทานา
เอากันมัวเมา

ชุ่มน้า
นาวา
หว่านพืชผลข้าว
ซะซ้าว
(อ้ายร้อยขอด, 2511: 84)
(ถอดความ: เมื่อถึงฤดูฝนผืนแผ่นดินชุ่มฉ่าด้วยน้าฝน แม่น้าลาคลองเต็มจนสามารถพายเรือได้ ผู้คนทั่วทุกที่ตา่ ง
พากันทานาไม่เว้นแม้แต่เจ้าเมืองก็ต้องทานา)
นอกจากปัจจัยในด้านการปกครองของล้านนาที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรม
ค่าวซอแล้ว ปัจจัยในด้านจริยธรรมของสังคมล้านนายั งส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองด้วย ซึ่งใน
สังคมล้านนาจะมีหลักคาสอนให้แก่เจ้าเมือง เพื่อให้เจ้าเมืองประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม
ดังในปรากฏในโคลงคาสอนของล้านนา คือ โคลงพระลอสอนโลก ซึ่งได้สอนให้เจ้าเมืองให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยปัญญา
เว้นจากอคติทั้งปวง เมื่อประพฤติปฏิบัติได้ดังนี้แล้ว เจ้าเมืองก็จะได้รับความจงรักภักดีและได้รับการยกย่องจาก
ประชาชนว่าเป็น “ขุนธรรม” ดังในโคลงพระลอสอนโลกว่า
เป็นขุนหื้อประกอบด้วย
ปัญญา
เอาสุคติมา
แต่ตั้ง
เว้นเหียอคติกา
ทั้งสี่ ควรเหย่
เขาจักลือสะท้าน
ว่าเจ้าขุนธรรม
(ประคอง นิมมานเหมินท์, 2551: 29)
จากโคลงคาสอนพระลอสอนโลกของล้านนาสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของเจ้าเมืองว่าจะต้องเป็นผู้ที่มี
ปัญญา และประพฤติอยู่ในกรอบของจริยธรรมเพื่อปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ซึ่งโคลงคาสอนดังกล่าวยังพ้องกับ
เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอที่จะต้องมีวิชาปัญญา และตั้งมั่นอยู่ในจริยธรรม ดังปรากฏในค่าวซอว่า
ช่างปากช่างจา
รู้ยารู้คิด
เฉลียวเจียวด้วย
วันวัย
ฉลาดรู้พร้อม
ปัญญาเผยผาย
จอมองค์ชาย
เดินเทียวเที่ยวเหล้น
(อ้ายร้อยขอด, 2511: 19)
(ถอดความ: อ้ายร้อยขอดเป็นผู้ที่ช่างพูดช่างสนทนา มีความคิดฉลาด มีปัญญาที่กว้างไกล)
ทัสสะธรรม
คาสอนพระเจ้า
ท่านถือทือเอา
บ่ละ
ศีลห้าประการ
บ่ประมาทะ
จาใส่ไส้
ดวงไท้
(อ้ายร้อยขอด, 2511: 7)
(ถอดความ: กล่าวถึงพระญาสิรมิ ติ เจ้าเมืองอินทะปกครองบ้านเมืองโดยยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม และหลัก
ศีลห้า ไม่ประมาทในพระธรรม และระลึกไว้ในจิตใจเสมอ)
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สรุปผล

ผลการศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ พบว่าภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าว
ซอเกิดขึ้นจากปัจจัย 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของนิทานพื้นบ้านไทย ประเภทนิทานมหัศจรรย์ เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ผู้มีของวิเศษและอานาจวิเศษ เจ้าเมืองจะมีของวิเศษเป็นตัวช่วยเมื่อต้อง
เผชิญปัญหา ของวิเศษเจ้าเมือง เช่ น ดาบสรีกัญไชย ธนู รวมทั้งยังเป็ นแนวคิดสาคัญที่กาหนดเจ้าเมืองให้มี
ภาพลักษณ์ ผู้มีรูปงาม ปัจจัยที่มาจากแนวคิดของนิทานชาดก เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างภาพลักษณ์พระ
โพธิสัตว์ ตั้งแต่การกาเนิด การมีสนมจานวนหนึ่งหมื่นหกพันนางตามแบบพระโพธิสัตว์ในชาดก และการใช้คา
เรียกเจ้าเมืองว่าเป็นพระโพธิสัตว์ อีกทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ผู้มีบุญ ซึ่งเจ้ าเมืองต้องมีบุญญาธิการมาตั้งแต่
อดีตชาติ และเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ ปัจจัยที่มาจากสังคมล้านนา ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ของผู้ปกครองเมือง ซึ่ง
เป็นลักษณะทั่วไปของการเป็นเจ้าเมืองเช่น การสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ การมีพระราชอานาจสูงสุดในบ้านเมือง
และการเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์พระพุทธศาสนาในบ้านเมือง นอกจากนี้ กรอบความคิดสังคมล้านนายังทาให้
เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอมีหน้าที่ในการตรวจบัญชีไพร่ในสังกัดของตน และทานาร่วมกับไพร่ด้วย รวมทั้งยังมี
คาสอนเพื่อสอนให้เจ้าเมืองเป็นผู้มีวิชาปัญญาและประพฤติอยู่ในจริยธรรม เพื่อที่จะทาให้ประชาชนชาวเมืองยก
ย่องเจ้าเมืองว่าเป็นขุนธรรมโดยสมบูรณ์
จากผลการศึกษาภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ แสดงให้เห็นว่าเจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าว
ซอ เป็นตัวละครที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากประสบการณ์ทางวรรณศิลป์ของกวี จากการที่ได้อ่านได้ฟังนิทาน
พื้นบ้านไทย – ไท ประเภทนิทานมหัศจรรย์ และการรับรู้เรื่องราวจากชาดกที่นิยมในล้านนา ตลอดจนสังคม
ล้านนาเพื่อนามาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ตัวละครเจ้าเมือง ทาให้เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอไม่ได้ มี
ลักษณะเฉพาะตามแนวคิดเจ้าเมืองในชาดก หรือในนิทานพื้นบ้าน หรือในสังคมล้านนาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
แต่เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอ กวีได้ผสานแนวคิดจากชาดก นิทานพื้นบ้านประเภทนิทานมหัศจรรย์ และสังคม
ล้ า นนาผ่ า นตั ว ละครเจ้ า เมื อ ง ท าให้เจ้ า เมื องในวรรณกรรมค่า วซอมี ค วามโดดเด่ น แตกต่ า งกับ เจ้ า เมื อ งใน
วรรณกรรมประเภทอื่น
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