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ลักษณะการบนัทึกประวัติศาสตรของไทใหญในภาพรวมมีลักษณะหลากหลาย มทีั้ง
ความเชื่อแบบพื้นเมืองเดิม แนวคดิที่ไดรับอิทธิพลทางพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ เชน
เขียนทางประวัติศาสตรของลานนา และพมา เอกสารประวัติศาสตรของไทใหญม
วรรณกรรมยิ่งกวาเปนหลักฐานการบันทึกประวัติศาสตร ดังนั้นบทความฉบับนี้จะเปน
ลักษณะงานเขยีนประวัติศาสตรในเชิงวรรณกรรม 
 

 ตนฉบับวรรณกรรมประวัติศาสตรของไทใหญถูกบันทึกลงใน ‘เจสา’ หรือ 
มีทั้งรูปเลมเปนพับ และสมดุเย็บหัว เขยีนดวยอักษรไทใหญ 
 

เอกสารที่นํามาเปนกรณีศึกษาครั้งนี้มี 4 ฉบับ เปนฉบับที่คัดลอกมา คือ  
 

1.พื้นเมืองแสนหวี ฉบับหอคําเมืองไหญ (สว.1) รูปแบบการเขียนเปนรอยแกว 
ศาสตราจารย ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธาคัดลอกมาจากเอกสารในหอคําของเจาฟาเมืองไ
Yai) เขียนดวยอักษรและอกัขรวิธีแบบใหม (ล่ิกใหม) แตยังไมคอยถูกตอง เพราะเพิง่จะ
อักขรวิธีแบบใหมในภาษาไทใหญ ดังนัน้การเขียนจึงลักล่ันกันอยู สวนเนื้อหามีทั้งท
และประวัต-ิศาสตร  
                                                        
*  ขอขอบคุณ อาจารย U Sai Aung Tun อาจารยชายช้ืน คําแดงยอดไต ที่กรุณาใหขอมูลที่เปน
บทความนี้อยางยิ่ง และขอขอบคุณมูลนิธิโตโยตา ที่ใหทุนสนับสนุนการปริวรรต-แปล ‘พ้ืนเมืองแ
หอคําเมืองไหญ 
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2.พื้นเมืองสี่ปอ (สป.1) เปนเอกสารคัดลอกภายหลัง ตนฉบับเกาๆหายไปเกือบหมดเนื่องจากเปน
ชวงสงคราม ญี่ปุนเขามา บานเรือนถูกระเบิดพังพินาศ เอกสารเหลืออยูชุดเดยีว กระดาษขาดเปอย
แลว ลุงจองตะกาเมยีวหวุนดอยหลวง (ลุงอูมู) เปนผูคัดลอก เขียนดวยอักขรวธีิแบบใหมหรือ 
ล่ิกใหม รูปแบบการเขียนเปนรอยแกว มีเนื้อความเกี่ยวกับลําดับเจาฟา และเหตุการณที่เกิดขึน้ใน 
แตละสมัย 

 

3.พื้นเมืองอุงปอง (ส่ีปอ) ตอนที่ 1 (สป.2) เปนรอยกรอง ตนฉบับเดิมแตงโดย จะเรคําทุน เขียนดวย
คําประพันธที่เรียกวา ‘กวามสองกิ๋ว’ (ความสองเกลียว) แตตอมาลุงกะลินทะ ครูหมอหลวงคนหนึง่
ในเมืองสี่ปอ ไดเขียนขึน้ใหมเปน ‘กวามสามกิ๋วเคอ’ (ความสามเกลียวเครือ) เมื่อพ.ศ.2544  
นักประวัติศาสตรรุนใหมไดปรับใหเปนภาษาเขยีนแบบใหม (ล่ิกใหม) เพื่อสะดวกแกการอาน 
ใหเขาใจได มีเนื้อหาตั้งแตโลกถูกทําลาย การสรางโลกขึ้นใหม และมีเชื้อสายศากยวงศองคหนึง่ 
มาตั้งเมืองในดินแดนที่เปน ‘เมิงไต’ ปจจุบันนี้  เอกสารฉบับนี้มีเรื่องราวดําเนินไปจนถึงการ 
สรางเมืองสี่ปอ เทานั้น 

 

4. พื้นเมืองแสนหว ี (ประวัตขิุนสางตนฮุง) (สว.2) เปนเอกสารที่คัดลอกขึ้นใหม คือคัดตามตนฉบบั
เดิมซ่ึงเปนอักขรวิธีแบบเกา (ล่ิกเกา) ตามที่ผูศรัทธาในพุธศาสนาซึ่งเปนเชื้อสายของขุนสางตนฮุง 
วาจางจะเรใหคัดลอก เขียนเปนรอยกรอง ‘กวามสามกิ๋ว’ (ความสามเกลียว) เนือ้หาเปนการยอ    
พระเกยีรติขุนสางตนฮุง หรือ พระเจาทศธรรมราชานิโครธามังของ เจาฟาผูมีช่ือเสียงองคหนึ่งของ
แสนหวี ในชวงกอนอังกฤษเขามาปกครองไทใหญ มีเหตุการณทั้งเรื่องของการเมือง การสงคราม
และศาสนา  
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ลักษณะวรรณกรรมประวัติศาสตรของไทใหญ 
 
วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทใหญ มีองคประกอบดังนี้ 
 
1. รูปแบบการเขียน 
ในเอกสารที่นาํมาศึกษาทั้ง 4 ฉบับนั้น สว.1 และ สป.1 เขียนเปนรอยแกว มีลักษณะการใชภาษาใน
เชิงวรรณศิลป แต สว.2 และ สป.2 เขียนเปนรอยกรองประเภท ‘กวามสามกิ๋วเคอ’ หรือ ‘ความสาม
เกลียวเครือ’ ดังที่ไดกลาวไวขางตนแลว 
 

 การประพันธ ‘ความสามเกลียวเครือ’ มีลักษณะเหมือนการฟนเชือก 3 เกลียว คือมีเชือก
หลัก 1 เสน เรียกวา ‘ฝาตั้ง’ หรือ ‘ขอตั้ง’ เปนเกลียวที่ 1 แลวมี ‘ฝาหลบ’ หรือ ‘ขอหลบ’ อีก 2 เสน 
มาฟนเขาดวยกัน มีคําที่ตองสัมผัสกัน 3 แหง อยางนี้เรียกวา ‘สามเกลียวขาด’ หากวาในวรรค   
สุดทายมีคําที่สงไปสัมผัสกับคําในบทตอไป และฟน’ฝาตั้ง’ กับ ‘ฝาหลบ’ เขาดวยกันอกีตอไป
เร่ือยๆ ไมใหขาดตอนเรียกวา ‘สามเกลียวเครือ’ ในแตละเกลียวจะมีสัมผัสในแบบตางๆ ซ่ึงมีช่ือ
เรียกตามลีลาของมัน เชน งูเล่ือน (งูเล้ือย) เขียดจ็อก (เขียดกระโดด) เสือแหวน (เสือทะยาน) ดัง
ตัวอยางตอไปนี้ 
 
เกลียวที่ 1 จึ่งวา  คอยเปน  ร่ืนร่ืน  ช่ืนปาง  หลืมขวาง  ทีปา 
  พฺรฺหมา  หะรินทกาน  ผานเฮ็ด  เจ็ดควาก  จาก (จักร) จุง 
  สิบปลาย  หกผุง (ภูมิ) โ สฬสะ  แตมฺย็อก  ดินลาย 
  เปนจิ่ง  ทั้งแสง  แทแลว 
เกลียวที่ 2 ดีดู  ปูเพียง  เวียงโหลง  สางปลง  ชอมอ 
  มฺยองตอ  กุนขวา  ดินหนา  ตะซอง  อะลองพระ 
  แคมา  ปกปก  หลักใบ  ทีคํา  วันยาม 
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หลามแพรแดง  แอนคา  จึ่งวา  กุนมฺยาด  แทแลว 
เกลียวที่ 3 จึ่งวา  ฤาเปน  ดียอ  อออาม  หลวงหลาง  หลืมกลาง 
  ปูเพียง  เฮ็ดเวียง  สิบหก  ปกหอ  นานคํา  ทีงํา  จองไรแสง  จึ้งโตงนั้น 
 
ตอเครือ  เขาเปน  เมฺยถอด  ดินมฺยาด  ปราสาท  ปกถอง  อองฉา 
  มหา  สัมมะตา  แตจึ้ง  พวาสง  เปนเจา  จอมเมือง  แทแลว 
 
    สัมผัสลีลา งูเล่ือน  
    สัมผัสลีลา เขียดจ็อก 
       (พื้นเมืองอุงปอง หนา 25) 
 
2.เนื้อหา  
มี 2 สวน คือ 
 
2.1 สวนตน ในแตละฉบับมีลักษณะเหมือนกัน และตางกัน ดังตอไปนี้ 

 
2.1.1. คาถาบาลี  
เขียนไวเปนอนัดับแรก อยูกลางหนากระดาษ เขียนดวยอักษรไทใหญและอักษรพมา ทั้ง 4 
ฉบับตางก็เร่ิมตนดวยคาถาบาลีกลาวนมัสการพระรัตนตรยัเปนสวนใหญ 
 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส เชยฺยตุ สพพฺมงฺคลํ  (สป.1)  
เชยฺยตุ สพพฺมงฺคลํ (สว.1) 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส ติสรณํ พุทฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ นมามิ รตฺนตฺยํ ทาน ํ  
อาทิง กตฺวา สมฺมาสมฺโพธิ อวิคโต ฯลฯ (สว.2) 
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส ติสรณํ อหํ วนฺทามิ   
ยอตัว วางหวั คุบไหว พระเปนเจาขา (สป.2) 
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2.1.2. ตํานาน ‘การลางโลก’ และ ‘การสรางโลก’  
ในสวนนี้มีบันทึกไวเฉพาะในพื้นเมืองแสนหวี ฉบับหอคําเมืองไหญ (สว.1) แลพื้นเมืองอุง
ปอง (ส่ีปอ – สป.2) เทานั้น กลาวถึงตํานานการสรางโลกหลังจาก วายไฟ วายน้ํา วายลม 
แลว แตไมไดกลาวรายละเอยีดตอนโลกถกูทําลาย  ตอมา เกิดกอน้าํ กอดิน กอหิน กอผา 
กอบาน กอเมอืง ดอยเสาเมือง (เขาพระสุเมรุ) กอราก เกิดแมน้ํา 505 สาย ขุนสาง (พรหม) 
ลงมาสรางจักรวาล โดยสรางดอยเสาเมือง (เขาพระสุเมรุ) สรางภูเขาสัตตบริภัณฑ  
แมน้ําทั้ง 7 สาย (แมน้ําสีทันดร) สรางทวีปทั้งส่ี สรางดาวนักขัตฤกษ สรางตะวนั เดือน 

 

ใน สป.2 พรรณนาถึงการลางโลกโดยละเอียด ตั้งแตไฟไหมลุมฟา (โลก) แลวฝน
ตกลงมาจนกระทั่งน้ําทวมถึง ‘เมืองสางชั้นตติยะ’ (พรหมชั้นสาม) ทวีปทั้งส่ีตกจม ดอยเสา
เมืองหักโคน เมื่อลมพัดมาจนน้ําแหงงวดไป เกิดเมืองสางอันงดงามเหมือนเดิม หลังจาก
นั้นแสนป ‘ขุนสางเถาเกาปู’ ก็สรางจักรวาล สรางทวีปทั้งส่ี บอกลักษณะของชมพทูวีปวา
เหมือน ‘หัวลอ รถาจักร’  

 

ตํานานเกีย่วกบั โลกประลัยและการเกดิโลกนี้ไทใหญนาจะรับมาจากคัมภีรพุทธ
ศาสนา (อัคคัญญสูตร) ผานมาทางพมา เพราะใชภาษาพมาเปนจํานวนมาก 

 

สว.2 ขึ้นตนดวยการบูชาพระรัตนตรัยแลวกลาวถึงการบําเพ็ญทศบารมีของ
พระพุทธเจา รวมทั้งขอธรรมะตางๆ  สวนใน สป.1 กลาวถึงเชื้อสายศากยวงศ ทั้งสองฉบับ
นี้ ไมกลาวถึงเรื่องทําลายโลก สรางโลกเลย ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สป.1 คัดลอกจากตนฉบับ
ที่ไมมีเรื่องเหลานี้ หรือไมก็คัดลอกในสมัยหลัง ซ่ึงผูเขียนใชรูปแบบการเขียนงาน
ประวัติศาสตรแบบพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ คืออางอิงกับประวัตพิุทธศาสนา 
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2.1.3. ปูสังขะสี ยาสังขะสา และกําเนิดคน 
มีเพียง เอกสารสว.1 เทานั้นที่กลาวถึง ปูสังขะสี ยาสังขะสา มนุษยคูแรกของโลก ฉบับอื่น
ไมไดกลาวถึง แตสว.1 ก็ไมบอกรายละเอยีดอะไรนอกจากเขียนไววา ปูสังขะสี ยาสังขะสา
ลงมาเฝาดินเมอืงคน เร่ืองปูยา คูนี้ เปนเรือ่งที่รูจักกันดีในหมูชาวไทยวน (ลานนา) ไทลื้อ 
ไทเขิน ซ่ึงเรียกกันวา ‘ปูสังกะสา ยาสังกะสี’ บาง ‘ปูสังกะสา ยาสังกะไส’ บาง ‘นปุงไคยะ
สังกะสี อิตถีไคยะสังกะสี’1 บาง 
 

เมื่อสอบถามเรื่องนี้จากคนไทใหญ และนกัประวัติศาสตรชาวไทใหญ ตางก็บอก
วาเมื่อเดก็ๆเคยไดยินเรื่องนี ้  เปนเพียงแตเร่ืองเลา ไมพบวามเีอกสารฉบับใดกลาว
รายละเอียดไว เขาใจวาเรื่องนี้คงจะเลือนๆไปจากความทรงจําของชาวไทใหญแลว 

 

เมื่อกลาวถึงปูสังขะสี ยาสังขะสาแลวก็บอกถึงที่มาของพลเมืองวา สางหลวงเกาปู
ลงมาเมืองคนเพื่อ ‘หวานพนัธุขา’2

 

ทั้งสว.1และสป.2 ไมไดกลาวถึงเทวดาลงมากินงวนดินแลวกลับขึ้นฟาไมได จน
ตองกลายเปนมนุษย  
 

2.1.4. กําเนิดเมือง และกําเนิดผูปกครอง 
กําเนิดเมืองไทใหญนั้น สว.1 บันทึกวา เมื่อ ‘สางหลวงถวนเกาปู’ ลงมาเมืองคน 
และหวานพนัธุขา แลว ตั้งเมืองขึ้น 2,000 เมือง เมืองกัมโพชอีก 16 เมือง แบงกันไปนั่งหอ
แสง หอคํา เปนเอกราช ประเทศราช และตปิงคราช3

 
1  อานรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดใน ตํานานตนผีไทย และปฐมมูลมูลี 
2  พันธุขา คือพวกที่ไมใชไท ตามปกติชาวไทใหญเรียกคนเผาอื่นวา ‘ขา’  
3 ไดสอบถามนักวิชาการทั้งไทย พมา และไทใหญหลายทาน เกี่ยวกับความหมายของติปงคราช แตยังไมอาจหา
คําตอบได 
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สป.2 กลาววา ขุนสาง (พรหม) สราง ‘สิบหกหอแสง สามเห็งหอคํา’ คือสรางเมือง
ใหญขึ้น 16 เมือง และเมืองเล็กอีก 3,000 เมือง ขึ้นมา แลวมีผูปกครอง เปนมหาสมมตราช 
(เปนเจาจอมเมือง) มหาเอกราช และราชา4  

 

ผูปกครององคแรกคือ พระโพธิสัตว (อะลองพระ) ผูประเสริฐ มา ปกปก หลักใบ 
ที (รม) คํา ปกครองคนทั้งหลาย สืบเชื้อสายตอกันมาไมขาดจนกระทั่งถึงสมัยของ โวง (เต) 
สีทาด (จักรพรรดิสิทธัตถะ) รวมทั้งส้ิน 334,569 องค5

 

เมืองแรกของไทนั้นตั้งขึ้นตัง้แตสมัยพระพุทธเจา ‘กอกกะสาน’ (กุกุกสันธ) ช่ือวา
เมือง ‘ซางสันหา’ (เมืองปาไมซางอันตั้งอยูเหนือสันดอยปาผักหา) คร้ันมาถึงสมัย 
พระพุทธเจา ‘กอนะกุง’ (โกนาคมน) เรียกชื่อวา เมือง ‘ใสสาน’ (เมืองอันทอผาอันมีสีช่ืน
เร่ือใสดี) และตอมาถึงสมัยพระพุทธเจา ‘กัสสปะ’ เรียกชื่อวา ‘ซางดอย’ (ปาไมซางที่ดอย) 
ถึงสมัยพระพทุธเจา ‘กอตะหมา’ จึงเรียกชื่อวาเมือง ‘ทากอง’ (ทาน้ําที่มีของขายเปนกอ 
เปนกอง/ทาน้ําที่คนเอากลองฆองมาตีสนุกสนาน) (สป.2 หนา 28-29) 

 

สป.1 (พื้นเมอืงสี่ปอ) กลาววาขุนหอคําอภิราชา เชื้อสายศากยวงศ ไดเดินทางมา 
ในดินแดนที่เปน ‘เมิงไต’ เดี๋ยวนี้ สมัยพระพุทธเจาโกนาคมนเรียกเมืองนี้วา เมืองรัฐ สมัย
พระกัสสปะพทุธเจาเรียกวา เมืองจิญตอย หรือ ซางทอย หรือ ซางดอย สมัยอภิราชา 
เรียกวา เมืองทากอง ตอมาเชื้อสายของขุนหอคําอภิราชาก็มาสรางเมืองเมา มีขุนลู เปนผู    
ปกครอง เจาขุนลู ในฉบับนีไ้มไดมาจากฟา แตเปนเชื้อสายศากยวงศ 
   

                                                        
4 ในไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา หนา 70 กลาววา ไดถวายพระนามแกพระโพธิสัตว 3 ประการคือ มหาสมมุตติ  
ขัตติยะ และ ราชา 
5 ใน ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา หนา 69-71 กลาววา ปฐมกษัติยของโลก บังเกิดในตนแหงภัททกัปป คือพระบรม
โพธิสัตว ซึ่งมากไปดวยเดชานุภาพ ทรงพระนามวามหาสมมุติราช ทรงช้ีแสดงใหเห็นทางสวรรคทางนิพพาน  ใน
เรื่องราชวงศปกรณ พงศาวดารลานนาไทย ของพระเจาสุริยพงศผริตเดช พระเจานครเมืองนาน หนา 191-194 
เขียนไววา นับแตพระยาสามันตราช จนถึงสมัยเจาสิทธัตถกุมารโพธิสัตวได 376,275 ตน 
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มีบันทึกเกีย่วกบัปฐมกษัตริยของไทใหญ ไวตางกนั มีบคุลิกลักษณะ พฤติกรรม
ตางกัน คือ สว.1 วาเปน ‘ขุนผีกายซาเตา เหงาฟากายซาลง’ คือมีเทวดาผูเปนใหญลง 
บันไดมาเปนเจาแกคนทั้งหลาย (สว.1 หนา 2) ขุนผีนั้นคือ ’ขุนลูขุนไล’6 ลงมาปกครองคน 
30,000 เรือน 90,000 คน ขุนลูขุนไลเกิดจากขนุสางชายหญิงส่ีคูรวมเรือนกนั ขุนลูมี
ลักษณะที่ถือวาเปนลักษณะพิเศษของมหาบุรุษ คือ 

 

หูยาวถึงบา หนาผากดั่งดวงเดือน มือเล่ือนถึงเขา อายุเจาเต็มสามชั่วคน ลูกเจามี
ปากหนึ่ง (100คน) หลานเจามีเห็ง (1,000) เหลนเจามี 30,000 (สว.1 หนา 32) 

 

สวนขุนลู ปฐมกษัตริยแหงเมืองเมาที่กลาวถึงในสป.1 มีลักษณะของธรรมราชา คือ  
 

ถือทศพิธราชธรรม มีคติสัจจะมั่นในหวัใจ ฝกใฝในทางศาสนาพระเปนเจา รักศีล
แพงธรรม มีพรหมวิหาร ยกยองสมณชีพราหมณ มเีมตตากรุณา รักขาบานคนเมือง ยกยอง
คนดี ส่ังสอนคนชา (ช่ัว) ไมใหทายกทายกิา นักปราชญ นักรบ ไพรพลต่ํานอยหมองใจ  

 

ขุนลูนั้น ผีก็รัก คนก็ชม มีอํานาจยิ่งใหญทัดเทยีมกับขุนหอคําปาปยันแหงอาณาจักร 
ศรีเกษตร และขุนหอคํามาหลิ่งมังจีแหงอยุธยาในขณะนั้น  ความยิ่งใหญของขนุลูนั้น 
ทําให เมืองใหญ  บานเล็กเมืองนอย ล้ือ เขิน ยวน ยาง ชาง ขาง ไต ปะหลอง ตองสู ทนุ  
ทั้งใกลและไกล ส่ีแจงแปดหนา ส่ีปาแปดฝาย มาขึ้นมาปน ลักสองบรรณา ชางดมีางาม 
 เงินคํา แสงดี สมีกัญญา มาสักมาถึง มากมมาคอม 

 
ใน สว.2 ซ่ึงเปนเรื่องราวของขุนสางตนฮุง กลาวอางเพียงวา “เครือเมืองไทนั้น

นับวาเปนเครือนางนาคาซึ่งเปนเงือกคางลายคํา”     เทานั้น คือเขาเริ่มนับจากราชวงศทึงขอ 
 

 
6 เรื่องราวตอนนี้บันทึกตอจากตํานานเมืองเมาซึ่ง ศาสตราจารย ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา เห็นวาคงจะปะติดปะตอ
จากที่นั่นบางที่นี่บาง เรื่องราวจึงไมติดตอกัน   
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เราจะเห็นไดวาที่มาของผูปกครองของไทใหญนั้น มทีั้งเชื่อวาลงมาจากฟาตาม 
คติความเชื่อแบบพื้นเมืองเดมิ7 มีลักษณะเปนขุนผี หรือเทวราชาอยางหนึ่ง (สว.1) และ    
ผูปกครองเปนเชื้อสายศากยวงศ มีลักษณะเปนธรรมราชา8 อีกอยางหนึ่ง ลักษณะการ 
เขียนอยางหลัง (สป.1 สป.2) ไดรับอิทธิพลจากการเขียนประวัติศาสตรจากพมาซึ่งรับ
รูปแบบการเขยีนของนิกายลังกาวงศ 

  
จากความเชื่อดั้งเดิมทีว่ากษตัริยมาจากฟา จึงยดึถือกนัวาพระองคเปนไขของฟา

หรือโอรสสวรรค9 ดังนั้นสรรพนาม หรือสมญานามกษตัริยจึงเปน ‘ไขฟา’ บาง ‘ไขแสง
พันธุคํา’ บาง ‘แสงไขฟาเปนเจา’ บาง 

 

2.2 สวนเนื้อเร่ือง 
เนื้อเร่ืองตอนตนเปนลักษณะตํานานเมืองแลวจึงจดัลําดบักษัตริย และเหตุการณทีเ่กิดขึ้นในแตละ
รัชกาล เจาฟาองคใดที่ถือกันวามีบุญญาธิการ มีเดชานุภาพ ปราบเมืองอื่นๆไวใตอํานาจจนม ี
อาณาเขตขยายออกไปกวางขวาง ก็จะบรรยายหรือพรรณนาไวมากกวาองคอ่ืน เชนเจาเสือขานฟา 
เจาสามหลวงฟา หรือแมองคใดมีพฤติกรรมผิดแปลกกก็ลาวถึงโดยละเอียดเชนกัน เชนเจาเสือหม
ฟาซ่ึงมัวเมาสตรี และประพฤติผิดศีลธรรมจนพาใหบานเมืองวุนวาย ก็ไดรับการบันทึกไวอยาง
ละเอียด 
 

ในสว.1 (พืน้เมืองแสนหวี ฉบับหอคําเมืองไหญ) ซ่ึงถือวาเปนหลักฐานทีเ่ขียนไว 
อยางละเอียดและมีองคประกอบครบถวนนัน้มีโครงเรื่องยอยๆที่เปนตํานานแทรกอยู 

                                                        
7 เชนเดียวกับลวจังกราชที่ไตพะองเงินลงมาจากฟามาปกครองเชียงแสน และขุนครู ขุนครอง และขุนบูลมใน
พงศาวดารลานชาง ที่แถนสงลงมาจากฟามาปกครองเมืองคน แตหากปกครองไมไดก็ตองถูกถกขึ้นฟาตามเดิม 
8 พระนามของขุนสางตนฮุงคือ ทศธรรมนิโครธามหามังของ 
9 ในพงศาวดารไทอาหมก็เรียกผูปกครองวาเปนไขฟาเชนกัน เรื่องผูปกครองออกมาจากไข มีอยูในวรรณกรรม
ทั่วไปเชน เรื่องราชวงศปกรณ พงศาวดารลานนาไท กลาววา พระยาภูคาไดไขมา 2 ใบซึ่งกําเนิดเปนขุนนุนและ
ขุนฟองผูสรางเมืองปวและเมืองนาน 
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หลายเรื่องดังนี้ 
 

2.2.1. ตํานานเมืองเมา กลาวถึงนางอัครมเหสีเจาเมืองโกสัมพีถูกนกหัสดีลิงคคาบไป 
ปาหิมพานตและทิ้งนางไวบนคาไมงิ้ว นางไดคลอดบุตรบนตนไม เมื่อเติบใหญมา 
พระอินทรมอบพิณ (ติ่ง) ใหจึงไดช่ือวาขนุอูติ่ง ตอมาไดปกครองเมืองแทนพอ เหตทุี่เมือง
นี้ไดช่ือวาเมืองเมาก็เพราะวา ระหวางที่นกคาบนางบินไปในทองฟานั้น นางรูสึกวิงเวยีน
ศีรษะ (เมา) และที่เรียกอกีชือ่หนึ่งวา โกสัมพี เพราะนางเปนอัครมเหสขีองเจาเมืองโกสัมพี 
 

2.2.2. ตํานานเมืองแสนหวี เปนเรื่องของธิดาพญานาค มาสมสูกับขุนอาย ลูกชาย 
ของปูยาสวนกลวย แลวพาลงไปอยูเมืองบาดาล ตอมาขุนอายลอบเห็นนางเลนน้ํากับฝูงงู
ใหญที่เปนบรวิารจึงเกดิความกลัว และขอลานางกลับบานเกาเมืองหลัง กอนจากกนันาง
บอกวาขณะนีน้างตั้งครรภอยู เมื่อครบกําหนดคลอดแลว จะไปไขทิ้งไวริมน้ํา ใหขนุอาย
หมั่นไปดู และหากไขแตกเปนคนแลวใหขุนอายนําไปเลี้ยง และเมื่อลูกหิว ก็ใหเอาปลาย
นิ้วช้ีใสในปากลูกแลวอธิษฐานถึงนาง กจ็ะมีน้ํานมไหลออกจากปลายนิ้ว10 ลูกของขุนอาย
และนางนาคไดช่ือวาขุนทึง11  

 

 
10  อนุภาคนี้มีปรากฏอยูเปนจํานวนมากในนิทานพื้นบานและวรรณกรรมโบราณ     อนุภาคนี้นาจะรับมาจาก
คัมภีรอัคคัญญสตูร เพราะในไตรภูมิพระรวง ตอนมนุสสภูมิ ก็กลาวถึงดินแดนอุตตรกุรุทวีป วาทารกที่คลอดออก
มาแลวจะถูกนําไปไวริมทาง คนเดินผานไปมาเห็นเด็กหิวก็จะใชปลายนิ้วปอนใสปากก็จะมีน้ํานมและอาหาร
ออกมาใหเด็กกิน 
11 นิทานเรื่องนางนาคสมสูกับคนมีอยูทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในจุลยุทธการวงศ (ตอนตน) ก็กลาววา
กษัตริยศรีธรรมาโสกราชไดสังวาสกับนางนาค ก็เกิดเปนพระรวงเจาผูมีปญญาเปนเลิศ ในประชุมพงศาวดาร 
เลม 9 เรื่องราชวงศปกรณ พงศาวดารลานนาไทย ตอนที่ 6 เรื่องเจาขุนเจืองธรรมิกราช ก็กลาววาขุนทึงเปนลูก 
ของขุนเทิง กับนางแอกผีเสื้อ (เปนอารักษดูแลแหลงน้ํา) นางกดทองบีบเอาลูกออกมาใสใบตองพลวง (ตองทึง) 
ใหขุนเทิงเอามาเลี้ยง ตอมาไดเปนกษัตริยเชียงแสน นอกจากนี้ก็มีวรรณกรรมอีสานเรื่อง ขุนทึง ซึ่งเปน 
ลูกขุนเทืองและนางนาคเชนกัน 
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ขุนทึงก็ไดของวิเศษมาจากตา ผูเปนขุนหอคําเมืองนาคาจึงสามารถเขาไปหาธิดา
ของเจาวองเตหอแสง ซ่ึงอยูในปราสาทกลางน้ําไดโดยไมตองใชเรือ แพหรือสะพานแต
อยางใด ขุนทงึจึงไดอภิเษกกับนางและไดปกครองเมืองเมา เปนตนราชวงศ ‘ทึงขอ’ หรือ  
’ตึงขอ’ ของอาณาจักรไทใหญตอมา 
 

2.2.3. ตํานานเมืองมีด เปนเรื่องที่เกิดขึ้นในพ.ศ. 1627 เปนเรื่องของลูกเจาฟาเมืองจนุโก 
ที่เกิดจากนางสนม แตถูกมเหสีเจาฟากลั่นแกลง และพยายามฆาหลายครั้ง คร้ังสุดทาย 
ควายไดอมเอาไวในปากจึงรอดชีวิตและไดช่ือวาขุนยี่ควายคํา12 ในที่สุดก็ไดกลับมาครอง 
เมืองแทนพอที่เมืองมีด 
 

2.2.4. เร่ืองเจาวองเตหอแสงเมืองมิถิลาละเมิดปเวณี คือรวมหลับนอนกับมารดา  เร่ือง
เกิดขึ้นเพราะมารดาอยากรูวาลูกชายมนีางสนมมากมายขนาดนี ้ จะเวยีนเขาหานางได 
ทั่วถวนอยางไร จึงไดเขาไปอยูในหองนางสนมคนสุดทาย  และเมื่อเจาวองรวมหลับ 
นอนกับนางแลว วันตอมาจึงไดรูวาเปนมารดา ขุนผีมาตะรีวิสจุง ผูดูแลความประพฤติ 
ของมนุษยไดลงบัญชีไวแลวเอาไปใหขุนสิกจา (สักกะ-พระอินทร) ดู ขุนสิกจาจึงแปลงหนู
ขาวใหกลายเปนเสือเผือก ไปทําลายบานเมืองและประชาชนเมอืงมิถิลาจนไดรับความ
เดือดรอน พวกลวะจับเสือเผือกไดนําไปถวายเจาไทชื่อขุนผางคํา ขุนผางคํานําไปถวาย 
เจาวองเตหอแสง จนไดความดีความชอบและไดรับชื่อใหมวาเจาฟาหลวงแมวปุง 
 

2.2.5. เร่ืองผีเจาฟาหลวงหมเมืองมารวมหลับนอนกบันางสนมเจาฟาหลวงแมวปุง  
เจาฟาขับไลนางออกจากหอคําใหไปขอทานเขากิน นางไปอาศัยอยูที่ดอยดาว  
บานน้ํากายหมอ และใหกําเนดิบุตรชายผูกลาหาญคอืเจาเสือขานฟาและจาสามหลวงฟา  
ทั้งสองกลายเปนกษัตริย และนักรบผูเกรียงไกรของราชอาณาจักรไทอันกวางใหญตอมา 
ชาวไทถือวาเจาเสือขานฟาเปนวีรกษัตริยผูยิง่ใหญที่สุดในประวัติศาสตร  เทียบไดกับ 
พระเจา บุเรงนอง (ปยิ่นหนอง) ของพมาเลยทีเดียว 
 

                                                        
12 เรื่องขุนยี่ควายคํา หรือ อะลองควายคํา  เปนชาดกเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งของไทใหญ เปนที่รูจักกันแพรหลาย 
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2.2.6. เร่ืองขุนหอคําเมืองนาคารักกับนองสาวเจาฟาเวียงสบตาด/เวยีงนางไอ แลวมา 
สูขอตอเจาฟาและอาสาจะขดุคูรอบเวียงใหสามชั้น แตเจาฟาไมยอมยกใหทั้ง ๆ ที่ฝูง
อํามาตยตางกพ็อใจขุนหอคํานาคา เจาฟากลับมีหนังสือใหเจาฟาเมืองกองมาสูขอนาง  
และใหมารับนางไปเมืองกอง ระหวางเดินทางถึงบานหมอ ขุนหอคํานาคามาถลม 
แผนดนิ13แลวพานางไปเมืองนาค 
 

2.2.7. ปาฏิหาริยพระกอเมอืง (พระพุทธสิหิงค) เมื่อพ.ศ.2014 เจาฟาหลวงเชียงใหม  
เชียงราย และเชียงแสน เดินทางไปถวายบรรณาการแกขุนหอคําอังวะ เมื่อจะกลบัเมือง 
ยวน เจาโมยนิมังตรามีโองการให เจาหลวงคําหีบฟา แสนหวี ไปสงเจาฟาทั้งสาม เมื่อถึง
เชียงใหมแลวเจาเชียงใหมยกนองสาวใหแกเจาหลวงคําหบีฟา กอนกลับแสนหวี เจาหลวง
คําหีบฟาและปูแลวววัไดเดนิเที่ยวในเมืองเชียงใหม ไปวัดใหญที่มเีจดียหลวงแหงหนึ่ง 
เห็นพระพุทธรูปวางเรียงกนัอยู คิดจะนํากลับแสนหวี จึงเลือกเอาองคที่ยกขึ้นไดไป 
ระหวางเดินทางและเมื่อถึงเมืองแสนหวีแลวพระพุทธรปูไดแสดงปาฏิหาริยหลายประการ 
ชาวแสนหวจีึงเลื่อมใสวา หุนผีเมืองยวนนี้ บุญใหญแท เขาจึงสรางหอใหอยูแลวฆาวัว 
ควาย หมู ไก เซน แตแลวพระพุทธรูปกห็ายไป  

 

โครงเรื่องยอยเหลานี้มีลักษณะเปนนิทานทองถ่ินที่สนุกสนาน ตื่นเตน ทําให
เพลิดเพลินและเปนที่จดจํากนัไดทัว่ไป นอกจากนี้ยังมนีิทานที่เลาสืบๆกันมาเกี่ยวกับ
อภินิหารของเจาเสือขานฟาและเจาสามหลวงฟาอีกหลายสํานวน แตไมพบวามีการ 
บันทึกไวในเอกสารเกาๆ มีแตนําเอามาพิมพ เอามาเลาตอๆ กันมา  

 

ในพื้นเมืองสี่ปอ (สป.1) นั้นพบวาโครงเรื่องยอยที่แทรกอยูนัน้เปนลักษณะเหมือน
เปนโวหารอุทาหรณมากกวา เพราะไมไดเลาเรื่องราวละเอียดแบบตํานาน และเห็นไดชัด 
วาไมใชนิทานทองถ่ิน แตไดมาจากคัมภีรสันสกฤต คือเร่ืองหิโตปเทศ (ปญจตันตระ) ตอน
มิตรลาภและการผูกมิตร เปนเนื้อเร่ืองตอนที่กษัตริยพุกามสงทูตมาขอใหเมืองอุงปองหรือ

 
13  เรื่องนาคทําใหเมืองลมปรากฏในวรรณกรรมหลายเรื่อง เชน ในตํานานเชียงแสน   พญานาคทําใหเมือง 
สุวรรณโคมคําลมจมลงไปในแมน้ําโขง 
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เมืองสี่ปอเปนมหามิตรกับพกุาม ทูตทั้งสองไดยกนิทานเรื่องขุนนก – จิตรครีวะ ที่ขอให
ขุนหนู – หิรัญยกะ ชวยกัดตาขายของพราน ทําใหขุนนกและบรวิารทั้ง 500 รอดชีวิต มา
เปนอุทาหรณ  
    

2.3 กลวิธีในการเลาเรื่อง 
สวนใหญเปนการบรรยายลําดับกษัตริยและ เหตุการณตามลําดับเวลา มีพรรณนาโวหารแทรกอยู
โดยเฉพาะที่เปนรูปแบบรอยแกว นอกจากนี้ยังมีบทสนทนาแทรกอยูเปนจํานวนมาก ลักษณะเชนนี้
คลายกับวรรณกรรมประวตัิศาสตรของลานนา ตางกันอยูทีว่รรณกรรมประวตัิศาสตรไทใหญ  
มีบทสนทนาของตัวละครในประวัติศาสตรทุกตัวที่เกี่ยวของกับเหตกุารณนั้นๆ ไมวาจะเปนเจาฟา 
มหาเทวี ฤาษี เทวดา ผี อํามาตย นางสนม หมอโหรา ทูต ทหาร คนเลี้ยงควาย ฯลฯ ในขณะที่ใน
ตํานานพื้นเมืองเชียงใหมนั้นสวนใหญจะมบีทสนทนาของตัวละครสําคัญๆเทานั้น นอกจากนี ้
บทสนทนาบางตอนก็ยาวมากจนเหมือนกบัพรรณนาโวหาร 
 

การแทรกบทสนทนาในการเขียนงานประวัติศาสตร ทาํใหผูอานเพลดิเพลิน   สนุกสนาน
เหมือนกับการอานเรื่องที่ผูเขียนหรือผูเลามสีวนรวมอยูในเหตุการณนัน้ดวย   ทําใหเกิดความรูสึก
สมจริงไปหมด ไมวาจะเปนตํานานหรือเหตุการณจริงในประวัติศาสตร นอกจากนี้บทสนทนายังทํา
ใหเห็นบุคลิกลักษณะของบุคคลในประวตัิศาสตรโดดเดน    ชัดเจนขึ้นมาและใกลชิดกับผูอาน ทํา
ใหจดจําเรื่องราวไดไมรูลืม ตัวอยางเชน 

 

ตัวอยางที่ 1 
ตอนที่ขุนหอคาํนาคามาพบนองสาวของเจาคําวาดฟา (พ.ศ.1984 – 2004) แลวเอยทักทายวา 

 “อาเขา ปาเขา โหลหาสัง” – พวกอา พวกปากําลังหาอะไรอยูหรือ 
“ตู อํ่ าใชป าใชอา  ตูยั ง เปนตัวลอดคิงแลว  ไปมี ผู อันผอพักปูปองคางหัวกันได”  
พวกขา ไมใชปาไมใชอา พวกขายังเปนคนโสด ไมมีใครมาปองมารวมเคียงหัว 
“สังอันตัวลอดคิงแลว บมีเจามีผัวจํา ทั้งเราพรอมกันเสียเปนฤานี้แล”  
ถายังตัวเปลาอยู ไมมีผัว เรามาพรอมใจกันเปนเสียดีไหม 
“มึงปู มึงคิง จําอยูบานใดเมืองใด มาถามปองตู ตูอํ่าเปนไดที่ขา”  
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ปูนี่นะ อยูบานใดเมืองใด มาถามอยากไดพวกขา พวกขาไมอยากเปนอยางนั้นดอกเนอ 
(สว.2 หนา 150) 
 

จากตัวอยางบทสนทนาในตอนนี้ทําใหเหน็บุคลิกของชายไทใหญและการทักทาย สนทนาโตตอบ
กันของชายหนุมหญิงสาวชาวไทใหญเมื่อแรกพบกนั 

 

ตัวอยางที่ 2  
เมื่อเจาเสือขานฟายกกําลัง 400,000 คนออกจากเมืองกองจะไปตีจนี เมื่อไปถึงเมืองแส  
เจาวองเตหอแสงไดยินขาวศกึ จึงใหทูตออกมารับและถามเจาหลวงเสือขานฟาวา 
“เจาฟาหลวงเสือขานฟา ขี่นี่ขี่ศึกรวบครัวใหญหนํากืนมานี้ อะโหลมีเปงฤาแล”  
เจาฟาหลวงเสือขานฟายกทพัใหญมาครั้งนี้ ปรารถนาสิ่งใดหรือ 
“คากูใครไดน้าํ ใครไดดิน ใครไดบาน ใครไดเมือง จึ่งยกมาฮอ”  
แคกูอยากไดน้าํ อยากไดดิน อยากไดบานไดเมือง จึงยกทพัมา 
“อันยุงซ้ัง มูอัน มูขวาง ลงกวาใตทัง้หลวงใหเปนขาเปนไรมึงตะ ทั้งสองฝายสองปา 
 อยาใหแขงนีแ่ขงศึกตึกกันทอกัน”  
เมืองหยงซ้ัง มูอัน มูขวั่งลงไปทางใต ใหเปนเมืองสวยของมึงเถดิ อยาใหทั้งสองฝายตอง 
รบกันเลย 
 

จากบทสนทนานี้ ทําใหเรามองเห็นบุคลิกลักษณะของเจาเสือขานฟาไดชัดเจนขึ้น และคาดไดวา
ความสัมพันธระหวางไทกับจีนขณะนั้นเปนไปในลักษณะเสมอกัน 
 

3. การใชภาษา 
รูปแบบการเขยีนที่แตกตางกนัของงานเขียนมีผลตอการเลือกสรรคํามาใชเปนอยางมาก ในสว.1 
และสป.1 ใชภาษาไทใหญเปนพื้น แตก็มีคําพมาปนอยูไมนอย คือปนอยูทั้งที่เปนคําเดีย่วๆ 
และเปนคําซอนกับคําไทใหญ สวนในสว.2 และสป.2 ที่เปนรอยกรองนั้น เกือบทุกวรรคเปนคําพมา
ตลอดทั้งเรื่อง ดังนั้นยอมเปนการยากยิ่งสําหรับ   ผูไมใชเจาของภาษา หรือผูที่ไมรูภาษาพมา 
จะเขาใจซาบซึ้งในเนื้อเร่ืองและความไพเราะของบทประพันธ  
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การใชภาษาพมาปนอยูเปนจาํนวนมากเชนนี้ แมแตจะเรผูคัดลอกในชั้นหลังยังถึงกบัออก
ปากวาทําใหเขาใจยาก ลอกตามยาก ดังจะเห็นไดจาก หนาแรกของเอกสาร สว.2 ผูคัดลอกเขียน 
ไววา 

 

“มันซุงล่ิกมานหนําหนา ฮามแตมชอมหยาบแทๆ” - “มันใชภาษาพมามากเหลือเกนิ เขียน
ตามยากจริงๆ” แตก็นาสังเกตวา จะเรเฒาผูนี้ก็ใชคําพมา ‘ซุง’ ที่แปลวา ใช ใชสอย เชนกัน 

 

การใชภาษาพมาและภาษาบาลีในวรรณกรรมประวัติศาสตร ที่รอยกรองขึ้นนั้น ถือวาเปน
เร่ืองปกติ เพราะบรรดานกัปราชญไทใหญนั้นสวนมากมักถนัดและคุนเคยกับภาษาพมา ถือวา 
ภาษาพมาเปนภาษาทางการของประเทศ เปนภาษาชัน้สูง มีความไพเราะ เปนภาษาพิเศษทีใ่ห 
รสทางวรรณกรรมและเกิดจนิตภาพ เมื่อนึกอะไรก็อดนึกเปนคําพมากอนไมได เอกสาร 4 ฉบับ 
ที่นํามาศึกษานั้น สป.1 และสป.2 ซ่ึงเปนประวัติศาสตรเมืองสี่ปอมีภาษาพมามากที่สุด ทั้งนี้เพราะ
หอคําส่ีปอมีความสัมพันธใกลชิดกับราชสํานักพมา ธิดาของเจาฟาสี่ปอหลายคนถูกสงไปเปนเทวี 
มหาเทวีขนุหอคําอังวะ  

 

สวนคําบาลีนัน้ก็คงไดมาจากพมาเพราะออกเสียงคอนไปทางพมา การเลือกใชภาษาบาลี 
ก็ดวยเห็นวาเปนภาษาสูงสง ขลัง ขรึม เหมาะสําหรับใชเขียนบทประณามพจน กลาวนอบนอม 
พระรัตนตรัย ลักษณะการเลือกสรรคําบาลีและพมามาใชนั้นบางครั้งก็ใชรวมกับคําไทใหญ  
ในลักษณะคําซอน บางครั้งก็ใชภาษาพมาเดี่ยวๆ บางครั้งก็ใชทั้งคําพมา บาลี และไทใหญ 
ที่มีความหมายเหมือนกันในเวลาเดยีวกัน เชน 
 

คําพมา 
 ลากทาก  ปานเจา  ตนหุง  อูทอน  อภิราชา  ขุนสาง  โกปา 
 ลากทาก – สมัย, รัชสมัย   

เหนงหงานตอ – ประเทศ เมอืง 
 อูทอน – มีช่ือเสียง 
 โกปา – 9 องค 
           อองตอหมู – มีชัยชนะ 
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คําพมาซอนคาํไทใหญ 
 มิ้วส่ึงจึ้ง    มิ้ว – เมือง  
 แปฺย เมืองหลวง  แปยฺ – ประเทศ หรือเมืองใหญ 
 กูหญ่ีชวยแถม   กูหญ่ี – ชวย 
 หอคํานานตอ  นานตอ – ราชวัง 
 อะฉวยอะหยานจึ้งนาง – นางสนม นางกํานัล 
 อ่ิงเซะแกมเมอืง/เจาอ่ิงเซะขนุแกมเมือง – อุปราช ยุพราช 

 

คําบาลี ซอนคาํไทใหญ 
 รางผางอังคะลักขณา – รูปราง 
 โทสะใจดํา – โกรธ 
 

คําพมา คาํบาลี คําไท 
 รอดเมือ  เร่ือรอง  งาถอง  ปญจ สหัสสา  ขวบคอบ  หลักแจน  ในหาเห็งปนั้น 

คําทั้งสามคือ งาถอง (พมา) ปญจสหัสสา (บาลี) และ หาเห็ง (ไท) แปลเหมือนกันคือ 
จํานวน 5,000  

 ทสธัมม มังจาง ตราสิบปา – ทศพิธราชธรรม 
การใชภาษาดงักลาวแสดงวาผูเขียนเปนผูเชี่ยวชาญทั้งภาษาบาลีและภาษาพมา และการ
เขียนแบบนี้ ก็เพื่อใหคนทัว่ไปเขาใจรวมกนั  
ในสว.1 มีการใชคําพมา และคําบาลี เปนจาํนวนมากในชวงตนของเรื่องที่เปนความเชื่อทาง
พุทธศาสนา เชนตอนสรางโลก สรางเมือง กาํเนิดกษัตริย แตพอถึงชวงที่เปน
ประวัติศาสตรมักใชภาษาไทยมากกวา ในขณะที่สว.2 สป.1และสป.2 ใชภาษาบาลีและ
ภาษาพมาเปนจํานวนมาก 
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3.1 การสรางคํา  
3.1.1. ในการบรรยายหรือพรรณนาความนั้น มกีารสรางกลุมคําพิเศษอีกชุดหนึ่งใชแทนคํา
สามัญ มีจังหวะ สัมผัส เพื่อใหไดรับรสคํา มีความหมายลึกซึ้ง มีนัยบอกถึงทรรศนะ  
ความเชื่อ ของคนไทใหญ 
  
สํานวนที่ใชแทนคําวา ‘ตาย’  รักเมืองฟา หยาเมืองลุม      ไปเมืองฟา หยาเมืองคน 

     เขาปูนอนแพร นอนปูนอนแพร   นอนแพร 
เขาสวนหมากรากคํา เขาเมืองโพเมอืงหมาก  
ลับดอยเงินดอยคํา หลับตาลืมเมือง 
เสี้ยงกรรมสุดบุญ สุดกรรมวายบญุ 
หลับตาลืมเมืองเขาปูนอนแพร 
นาดหยฺฺวา/จามนาดหยฺฺวา (คําพมา มาจากคําวา นัต-ผี, 
หฺยวฺา – หมูบาน เมือง) ฯลฯ 
 

สํานวนที่ใชแทนคําวา ‘ขึ้นครองเมือง’ เปนเจานั่งเมือง นั่งส่ึงเปงเมือง นั่งบานนั่งเมือง 
 

เฮ็ดเจาเฮด็ขุน จามหางจามหอ 
     ปุดหางปุดหอ (แทนหางแทนหอ) สืบหางแทนหอ 

อุบบานอุบเมือง  ฯลฯ 
 
สํานวนที่ใชแทนคําวา ‘แตงงาน’ ซอนมิ่งคางหัว ซอนมิ่งคบคู ลักสองมังคละ 
 
สํานวนที่ใชแทนคําวา ‘เชื้อเจานาย’ เงื่อนเจาเครือฟา  เงื่อนเจาเครือขุน  ไขแสงพันธุคํา 

     ไคลเหงื่อเชื้อเงื่อน  เจาบุญใหญขุนหอคํา  
 

3.1.2. การสรางกลุมคําส่ีพยางคใช ทําใหเกิดจังหวะ สัมผัส และความไพเราะ สวนใหญ
กลุมคํา ส่ีพยางคนี้มักจะเปนคําซอน ในกลุมคําเหลานี้อาจมีคําไทลวน คําพมาลวน หรือ 
คําไทกับคําพมา คําพมากับคําบาลี 
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3.1.3. กลุมคําซอนที่มีความหมายเดยีวกันหรือเปนไปทํานองเดียวกันทั้งส่ีพยางค  
เชน ขาไพรไทเมือง  พายหายดายกวา  เงนิคําแกวแสง  เติ่งปงรังปอง (ปรึกษา)  รักหมชม 
ใฝ     รับหมชมตอนปกมานฮําแพร   รีบแนดไวขัน   ซุงสองใชสอย    มูมาตยพรองเมือง   
มูมาตยขุนพรอง  ขุนสึ่งพรองเมือง  กัดเยน็แคมสา  หมืน่ลานปานแสน  หลุนาดเปยกจี   
 
3.1.4. กลุมคําส่ีพยางคที่มีคําซอนสองชุดเรียงสลับที่กัน เชน ขาแกลวคนหาญ  ขาบานคน
เมือง  ผูดีคนหมาน  ยกตวัยอคิง   เม็ดล่ิกผืนลาย  หลุใหญตายหนํา  ขาลานคนแสน  เขียว
วันหล่ันคนื  พรอมเสียงเพรียงปาก  ลอกรางเปลื้องคิง   บานเกาเมืองหลัง  รอดส่ึงถึงเมือง  
จองเผือกทีขาว  สบวางคางลั่น  ฯลฯ 
 

3.1.5. กลุมคําส่ีพยางคที่มีคําซอนหนึ่งคําและแทรกคําๆเดียวกันระหวางคําซอนนั้นเพื่อเนน
ความหมายเนนจังหวะ เชน  เหยยีบน้ําเหยยีบดิน  ครัวหอครัวเรือน  ในเถื่อนในเครือ  
หมากไมหมากตอก  ปอยน้าํปอยหนอง  หนิมใจหนิมคอ (สงบใจ) บหวางบคอม (ไมออน
นอม)  บขามสักขามอับ (ไมยอมมอบให)  บขามใหขามปน  เปนขาเปนไร  เฮ็ดหางเฮด็หอ 
(ลูก) ออกเนื้อออกใจ   ผาดบานผาดเมืองผาดพอผาดแม (พรากบานเมอืง)  หิมบานหมิเมือง
หิมขาหิมคนหมิที่อยูตันเซา (หิม – แยงชิง) ฯลฯ 
 

3.1.6. กลุมคําส่ีพยางคที่เปนภาษาพมาหรือภาษาบาลทีั้งหมด เชน อะสักอะหยอย  
(อายุ ชีวิต) อะมุเปกุง (กิจการ การกระทํา) อะเหลีย่งอะเหมี่ยน (ความเรงรีบ) อะโจ 
อะจอง (เร่ืองราว) อะเมยีวอะหนอย (เชื้อสาย ตระกูล) อะทูจีอะหยาจ ี (ยศสูง ตําแหนงสูง)  
กิเหลสาอาหยง (กิเลสอารมณ) 
 

3.2 การใชโวหาร 
 

3.2.1. นอกจากการบรรยายเหตุการณตามลําดับรัชกาลแลว ในแตละตอนยังมีการใชภาษา
ในเชิงพรรณนา ทําใหผูอานเห็นภาพ เขาถึงบรรยากาศขณะนัน้ ตัวอยางเชน ตอนที่ขุนหอ
คําอังวะมีจดหมายมาขอลูกสาวเจาฟาส่ีปอ และขอกําลังไปชวยรบแขนั้นกลาวถึงความดี
งามของนางสุกทะ (สุทธา) วา 
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“เมื่อเดี๋ยวนีเ้จาอุงปองก็มีไวลูกญิงดี นางสุทธานั้นรางดีรางงาม ใจกด็.ี..ชางรูชางหัน สบดี
เสียงหวาน ปยวาจา ชางลาดชางจา หลักแหลม” 

 

ตอนที่พมามาแบงแยกเมืองไทเปนเมืองเลก็เมืองนอย เพื่อไมใหมกีําลังรวมกันนัน้ 
พรรณนาความเศราใจของเจาฟาวา  

 

“มานยยุงปลงสอพี่นองกันแตกกัน เลือดแตกยายกนั …อายเพิน่แทๆ  ถึงใจเจ็บใจ น้ําตา
หยาดตกไวแลว” 
 
3.2.2. มีการใชสํานวนในเชิงอุปมาแเทนการบอกโดยตรง เชน  
 

มื่อพ.ศ.๑๙๐๔ ขุนหอคําสีหบดีเมืองสะแกง (พมา) มีหนังสือมาถึงขุนหอคําโกสัมพ ี 
(เมืองเมา) ใหไปตีเมืองปางยะ เมืองอังวะ รวมทั้งเมืองสะแกง เพื่อวาตนเองกจ็ะได
ประโยชนจากการนี้ดวย ในหนังสือนั้นกลาววา 
 

เดี๋ยวนี้เมืองสะแกง เมืองอังวะ เมืองปางยะ มีขาวเปลือกเต็มบานเต็มเมือง เต็มจุนเต็มเยยี 
ใหขุนหอคําโกสัมพีเอาแตสารมันไป ทิ้งแกลบไวตนไวใชไวกนิ 
 

เมืองอังวะสมยัของพระเจาปฐมมังของปกครองนั้น กลาวถึงความเจริญของบานเมือง  
มีพลเมืองแนนหนา บานมนูกูน (คน) กืนหนา ไกบินพออ่ําตกดินแล 
บานเมืองกวางตานปนหมากขาง – บานเมอืงกวางขวางขยายออกเหมือนปนลูกขาง 
ขุนหอคําอังวะยกหลานสาวใหเปนมหาเทวขีองเจาเสือกอฟา เจาเมอืงสี่ปอ มีการ
เปรียบเทียบความงามของนางวา พอเหมอืนดั่งนางผีลงเมืองนั้นแลว – งามเหมือนนางฟา
ลงมาเมืองคน 
 

เมื่อเจาฟาส่ีปอจะยกไปตีเมืองอังวะนัน้ ทางเมืองอังวะเห็นวาตนจะสูไมไดแนนอน ใช
ความเปรียบวา อะเมยีวไขสองลูก พอเอาแตน (ฟาด ต)ี กัน หลุกวา ลูกหนึ่งจกัแหลวแลว – 
เอาไขสองฟองมากระทบกนั ฟองหนึ่งตองแตกแนนอน 
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เมื่อนางนาคาไดยินเสยีงเพลงจากขุนอายลูกปูยาสวนกลวยนั้น ก็ยนิเปนถูกใจหวานใจ ถา
นพอซานเขาเนื้อเขาดูก – ไดยินเสยีงหวานถูกใจจนซาบซานเขาถึงเนื้อถึงกระดูก 

 

รวกเปนเขียดลืมหาง ยางเปนขุนเปนกวานลืมบอกปลาสม (ลูกออดไดเปนเขยีดแลวลืมวา
เคยมีหาง ชาวเขาไดเปนเจานายแลวลืมวาเคยกินแตปลาสม) 
 

การใชโวหารเชิงอุปมาและพรรณนาโวหาร นอกจากจะไพเราะแลวยังทําใหเร่ืองราวมี
ชีวิตชีวา ไมแหงแลง ทําใหเกิดความเพลิดเพลินและสรางจินตนาการไดกวางไกล 

 
4. ความเชื่อ 
 

4.1. การเชื่อในบุญญาธิการและอํานาจอนัชอบธรรมของเจาฟา ดังนัน้ไมวาเจาฟาจะขมเหงขาไพร
ไทเมืองอยางไร ก็ตองอดทน ดังเชน ในสว.1 มีเหตุวานองทั้งสองของเจาฟาพาทหารลอบฆาเจาฟา 
ผูใหญและชาวเมืองเหน็วาเปนเรื่องรายรอนเพราะไพรไทเชื่อกันวา  
 

เจาบุญใหญขนุหอคํานั้นถกูสงมาใหมีสิทธิ์ฟนคอขาทั้งหลาย แตเดีย๋วนีก้ลายเปนวาขาไท
ฟนคอเจาฟา ไมเคยเหน็ไมเคยไดยิน  
 

ดังนั้นทั้งขุนทัง้ไท ไพรบานพลเมืองทั้งหลายอยูไมได พากันหนีออกจากเมืองไปหมดจนเมืองราง 
มังตราอังวะจงึสงคนมาปกครอง และเรียกรองรวบรวมคนเขามาในเมอืงตามเดิม 
 
4.2. ความเชื่อทางพุทธศาสนา เชน เร่ืองบุญกรรม เร่ืองบุพเพสันนิวาส เร่ืองนรกสวรรค  
 

4.3. ความเชื่อดั้งเดิมคือ เชื่อเร่ืองผี มีการเซนไหวผี การบนบานขอใหไดลูก (เติ่งฟาเสี่ยงผี) ผีมาสม
สูกับคน ผีปนฝน (เทพสังหรณ) นอกจากนั้นยังเชื่อเร่ืองผี (เทพ) ในศาสนาพรหมณ เชน พระพรหม 
พระอินทร อีกดวย 
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4.4. ความเชื่อเร่ืองโหราศาสตร เชน ฤกษยาม การเสี่ยงทาย โชคชะตาของคน ของบานเมือง หากมี
โรคระบาดเกดิขึ้นในบานเมอืง หรือมีศัตรูยาตราเขามาถึงในเวียงในหอ ก็ถือวาชะตาบานเมืองตกต่ํา 
ตองยายเมืองหรือปลูกสรางหอคําใหมโดยจัดพิธีกรรมตามแบบดั้งเดิม 
 

ในจํานวนเอกสารทั้ง 4 ฉบับ พื้นเมืองแสนหวี ฉบบัหอคําเมืองไหญ (สว.1) มีเนื้อหา
สมบูรณทั้งสวนตนและสวนเนื้อหามากกวาฉบับอื่น ประกอบดวยความเชื่อดั้งเดิม ความเชื่อทาง
พุทธศาสนา และความเชื่อดานโหราศาสตรอันหลากหลาย 

 
 

สรุป 
 

จากการศึกษาจะเห็นไดวาเอกสารประวัติศาสตรไทใหญ 4 ฉบับนี้มีลักษณะเปนวรรณกรรมทีม่ี
องคประกอบของวรรณศิลป มากกวาจะเปนเอกสารประวัติศาสตรทั่วไป ดังนั้นจึงทําใหการอาน
วรรณกรรมประวัติศาสตรของไทใหญ สนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอมๆกับไดรูเร่ืองราวในอดีต
ดวย  
 

ผูเขียนไมเคยเห็นตนฉบับจรงิ จึงไมทราบวาในตนฉบับเหลานั้นมีลักษณะการเขียน หรือ
องคประกอบของเรื่องราวในประวัติศาสตรแตกตางจากเอกสาร 4 ฉบับที่ไดศึกษานี้หรือไมอยางไร 
แตฉบับคัดลอกตอมาหรือฉบับที่เรียบเรียงใหมในชั้นหลังนั้น จะถูกเลือกคัดลอกตามวิจารณญาณ
ของผูคัดลอกหรือผูเรียบเรียงมากกวาจะลอกตามทั้งหมด เชน ตัดเรือ่งยอยๆ ที่เปนตํานาน นิทาน
ออกไป เหลือแตเหตกุารณในประวตัิศาสตรเทานั้น เชนสป.1 และสป.2 เลือกแตเร่ืองที่อิงกับพุทธ
ศาสนาเทานั้นซึ่งเปนลักษณะการเขียนแบบพมาที่ไดรับอิทธิพลจากงานเขียนทางพุทธศาสนาของ
ลังกา 
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