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บทคัดย่อ
ต�ำนานพญากงพญาพาน เป็นต�ำนานพืน้ เมืองทีร่ จู้ กั กันมาช้านานว่าเป็นต�ำนาน
ทีอ่ ธิบายปฐมเหตุแห่งการสร้างพระปฐมเจดีย์ ต�ำนานดังกล่าวยังกล่าวถึงความสัมพันธ์
ของผู้คนในภูมิภาคตะวันตกผ่านการท�ำสงครามและการเกี่ยวดองกันในเชิงเครือญาติ
บทความนี้จึงมุ่งศึกษาร่อยรอยความสัมพันธ์ของชาวเมืองในภูมิภาคตะวันตกของไทย
ที่ ป รากฏในต� ำ นานพญากงพญาพานส� ำ นวนต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของต� ำ นาน
พญากงพญาพานที่ไม่เพียงอธิบายความเป็นมาของโบราณสถานเท่านั้น หากแต่ยัง
บันทึกประวัติศาสตร์สังคม เชื่อมโยงคนในภูมิภาคตะวันตกเข้าไว้ด้วยการมีความเชื่อ
“ต�ำนานเรือ่ งเดียวกัน” ผลการศึกษาพบว่า ต�ำนานพญากงพญาพานมีทมี่ าจากวรรณคดี
สันสกฤต ในประเทศไทยพบหลายส�ำนวนหากแต่แบ่งได้เป็น ๒ แบบเรื่อง คือแบบ
เรื่องลูกฆ่าพ่อ (อธิบายเรื่องพระปฐมเจดีย์) และแบบเรื่องอุสาบารส ในส่วนแบบ
เรื่องลูกฆ่าพ่อที่อธิบายเรื่องพระปฐมเจดีย์ พบความเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะในภูมิภาคตะวันตก ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี เมือง
เหล่านี้พบว่าล้วนเป็นกลุ่มเมืองส�ำคัญในอาณาจักรทวารวดีที่ภายหลังมีการกวาดต้อน
ผู้คนจากหัวเมืองต่างๆ ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ด้วย ความสัมพันธ์ที่ปรากฏในต�ำนาน
พบทั้งความสัมพันธ์เชิงลบและเชิงบวก สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งในระยะต้นและ
ประนีประนอมภายหลังในภูมิภาคตะวันตก ผนวกกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา  ใน
ขณะที่แบบเรื่องอุสาบารสกล่าวถึงความสัมพันธ์ของพื้นที่ของเมืองกลุ่มริมแม่น�้ำโขง
และไม่ได้อิงกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด
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The Legend of Phya Kong and Phya Phan:
A trace of relationship of people in western
Thailand
Aphilak Kasempholkoon

Abstract
The Legend of Phya Kong and Phya Phan is a local legend behind
the creation of Phra Pathom Chedi. The legend says the relationships of people
in the western region are formed through war and kindred families. This
article aims to explore the traces of the relationships of people in the western
Thailand in the various versions of Phya Kong and Phya Phan legend and
to study the values of the this legend in recording history and connecting
people in the western part of the country with the collective experience of
having “the same legend”. The study found that the Phya Kong and Phya
Phan legend derives from Sanskrit literature. In Thailand, several versions
are found and can be divided into two storylines: one is a story about the
killing of his father which explaines the archeological site of Phra Pathom
Chedi; and the another is a story about Princess Usa and Prince Barot.
The patricide storyline describes the establishment of Phra Pathom Chedi and
the links to related areas, particularly in the western region, including Nakhon
Pathom, Kanchanaburi, Ratchaburi and Suphan Buri. These cities are among
the major cities in the Dvaravati period where people from other places were
forced to settle in later. The relationships found in this legend are both
negative and positive, reflecting the conflicts and subsequent compromises
in the western region and are integrated with the Buddhist thoughts.
The Princess Usa and Prince Barot tale discusses the relationship of the urban
areas along the Mekong River and is not tied to any Buddhist concept.
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(เพลงร�ำโทนพญากง-พญาพาน)๑

เพลงร�ำโทนข้างต้นเล่าเรือ่ งต�ำนานพญากงพญาพานเพือ่ อธิบายเหตุของการ
สร้างพระปฐมเจดีย์ มีการร้องแพร่หลายทัว่ ไปในหมูช่ าวบ้านจังหวัดในแถบภาคตะวันตก
โดยเฉพาะในจังหวัดนครปฐมแสดงถึงความรับรูเ้ รือ่ งพญากงพญาพานในวงกว้าง ทัง้ นี้
เมื่อกล่าวถึงต�ำนานพญากงพญาพาน หรือต�ำนานพระปฐมเจดีย์ ส่วนใหญ่มักนึกถึง
บทบาทของต�ำนานพญากงพญาพานในฐานะต�ำนานที่ให้ค�ำอธิบายที่มาของพระปฐม
เจดีย์ ซึ่งหากพิจารณาจากเนื้อหาของต�ำนานจะพบว่าเรื่องการสร้างพระปฐมเจดีย์ยัง
ได้บันทึกภาพความสัมพันธ์ของผู้คนในดินแดนแถบนั้นไว้ด้วย ด้วยเหตุดังนี้ผู้วิจัยจึง
มุ่งศึกษาต�ำนานพญากงพญาพานในฐานะต�ำนานที่อธิบายความสัมพันธ์ของคนใน
ภูมิภาคตะวันตก โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของกลุ่มคนในจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี
ราชบุรี เป็นหลัก อาศัยหลักฐานจากข้อมูลประเภทลายลักษณ์และมุขปาฐะโดย
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งประเด็นศึกษาเป็นออกเป็น ๓ ประเด็น ได้แก่
ต�ำนานพญากงพญาพาน: จากชมพูทวีปสู่สยามประเทศ
 ต�ำนานพญากงพญาพานในฐานะต�ำนานประจ�ำถิ่นภูมิภาคตะวันตก
 ต�ำนานพญากงพญาพาน: ร่องรอยความสัมพันธ์ของเมืองในอาณาจักร


ทวารวดี

๑

สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์นันทา  ขุนภักดี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงร�ำโทน วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ลานข้างพระวิหาร
พระปฐมเจดีย์
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๑. ต�ำนานพญากงพญาพาน: จากชมพูทวีปสู่สยามประเทศ
ต�ำนานพญากงพญาพานโดยมากมีความรับรู้กันว่าเป็นต�ำนานประจ�ำถิ่น
ของจังหวัดนครปฐม และเป็นเรือ่ งราวของชาวเมืองนครปฐมมาแต่เดิม อย่างไรก็ตาม
ได้มีนักวิชาการหลายท่านศึกษาค้นคว้าไว้อย่างน่าสนใจและพบว่าต�ำนานพญากงพญา
พานได้รับเนื้อหามาจากวรรณคดีสันสกฤตและภายหลังได้สร้างสรรค์ขึ้นในบริบทของ
ไทยกลายเป็นส�ำนวนในท้องถิ่นต่างๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑. ต�ำนานพญากงพญาพานของอินเดีย
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต เขียนบทความเรื่อง “พญากง พญาพาน: ตัวละครไทย
ที่ได้ที่มาจากวรรณคดีสันสกฤต” กล่าวไว้ว่าพญากงส์ (พญากง) และพญาพาณ
(พญาพาน) เป็นตัวละครที่ปรากฏในวรรณคดีสันสกฤต พญากงส์ เป็นชื่อเรียกแบบ
ไทย ในวรรณคดีสันสกฤตเรียกว่า กังสะ (กงฺส) ปรากฏในคัมภีร์ปุราณะ เช่น ภาควต
ปุราณะ วิษณุปุราณะ ฯลฯ ในคัมภีร์ปุราณะดังกล่าวนี้มีเนื้อความกล่าวถึงก�ำเนิดของ
พระนารายณ์เป็นพระกฤษณะ หรือทีเ่ รียกกันว่า กฤษณาวตาร พญากงส์หรือกังสะ เป็น
โอรสของพญาอุครเสนะแห่งนครมถุรา  พญากังสะได้ชิงราชสมบัติจากพระชนกอุคร
เสนะ กังสะเป็นเชษฐาของพระนางเทวกี ซึ่งเป็นพระชนนีของพระกฤษณะ กล่าวคือ
พระกฤษณะเป็นนัดดาของพญากังสะๆ ได้พระธิดา ๒ พระองค์ ของพระราชาสันธะ
และมเหสีกรนีแห่งมคธซึ่งมีพระนามว่าอัสติและปราปติเป็นพระมเหสี พญากังสะ
ได้รับค�ำเตือนจากเสียงที่ดังมาในอากาศว่าจะถูกพระโอรสพระองค์ที่ ๘ ของพระนาง
เทวกีสงั หารในตอนแรกนัน้ พญากังสะจะสังหารพระนางเทวกีเสียเพือ่ เป็นการตัดไฟเสีย
แต่ต้นลม แต่เนื่องจากวสุเทวพหรือวสุเทพ ซึ่งเป็นสวามีของพระนางเทวกีได้ให้ค�ำมั่น
สัญญาว่าจะส่งโอรสทุกพระองค์ที่เกิดจากพระนางเทวกีให้แก่พญากังสะๆ จึงไว้ชีวิต
พระนางเทวกี พญากังสะได้ตดิ ตามสังหารโอรสของพระนางเทวกีจนเกือบหมดยกเว้น
โอรสพลรามและโอรสกฤษณะที่รอดชีวิตไปได้ ภายหลังพญากังสะถูกพระกฤษณะ
สังหารได้ส�ำเร็จ ตรงตามเสียงเตือนในอากาศที่ได้เตือนไว้ล่วงหน้าแล้ว๒
ชลดา เรืองรักษ์ลขิ ติ , พญากง พญาพาน ใน วรรณลดา: รวมบทความวิจยั และบทความ
วิชาการภาษาและวรรณคดีไทย, (กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓๕-๑๓๘.
๒
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พระกฤษณะสังหารพญากังสะใน Kamsavatha
ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Kamsa
ขณะทีพ่ ญาพานในวรรณคดีสนั สกฤต ปรากฏในคัมภีรป์ รุ าณะและมหาภารตะ
เช่น มีปรากฏในภาควตปุราณะ วิษณุปุราณะ และคัมภีร์หริวงศ์ซึ่งเป็นภาคผนวกของ
คัมภีรม์ หาภารตะ ฯลฯ เรียกว่า พญาพาณะ หรือ พระเจ้าพาณะ พญาพาณะในวรรณคดี
สันสกฤตเป็นโอรสพระองค์ใหญ่ในจ�ำนวนทั้งสิน้ ๑๐๐ พระองค์ของท้าวพลิพญาพาณะ
ได้รับพรจากพระอิศวรให้มีแขนไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูถึง ๑,๐๐๐ แขน นอกจากนี้
พระอิศวรยังทรงรับพญาพาณะเป็นโอรสบุญธรรมของพระองค์อีกด้วย พญาพาณะมี
พระธิดาพระองค์หนึ่งพระนามว่าอุษา นางอุษาได้ลอบมีความสัมพันธ์กับพระอนิรุทธะ
หรือที่เรียกในนิทานหรือวรรณคดีไทยว่าพระอนิรุทธ์ซึ่งเป็นนัดดาของพระกฤษณะ
พญาพาณะทราบเรื่องได้จับพระอนิรุทธ์เป็นเชลย พระกฤษณะได้เสด็จมาช่วยนัดดา
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แล้วสังหาร (ในบางฉบับหรือบางส�ำนวนว่าลงโทษ) พญาพาณะ แล้วพานางอุษาและ
นัดดาอนิรุทธ์กลับนครทวารกา๓
จากข้อมูลเรื่องพญากงส์ พญาพาณ ในวัฒนธรรมอินเดียข้างต้น ชลดา
เรืองรักษ์ลิขิต ได้วิเคราะห์ลักษณะการแพร่กระจายของนิทานจากพญากังสะ และ
พญาพาณะ ของอินเดีย มาสู่พญากง พญาพาน แบบไทยว่า  ในวรรณคดีสันสกฤตนั้น
พญากงส์ หรือพญากังสะ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพญาพาณแต่อย่างใดผิดกับในนิทาน
ไทยที่ก�ำหนดให้พญากงเป็นชนกของพญาพานดังที่ปรากฏในต�ำนานพระปฐมเจดีย์
และให้ พ ญากงพานเป็ น โอรสของพญาพานในต� ำ นานโบราณสถานแถบบริ เ วณ
พระพุทธบาทบัวบก อย่างไรก็ดี เห็นได้ว่า  ทั้งพญากังสะ และพญาพาณะในวรรณคดี
สันสกฤตเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับพระกฤษณะทั้งสองตัว กล่าวคือ พญากังสะและ
พญาพาณะต่างก็ถูกพระกฤษณะสังหาร
บทความเรื่อง “พญากง พญาพาน วรรณกรรมอยุธยา ลูกฆ่าพ่อ สร้างสถูป
ล้างกรรม” ของสุจติ ต์ วงษ์เทศ กล่าวสอดคล้องกันว่าในพระคัมภีรม์ หาภาควัตปุราณะ
มีนิทานเรื่องกังสะวธะว่าด้วยพระกฤษณะเมื่อยังเป็นหนุ่มชื่อพาลกฤษณ์ ได้ฆ่าพ่อชื่อ
กังสะ (บางส�ำนวนว่าฆ่าปู่หรือตา) ซึ่งสอดคล้องกับนิทานท้องถิ่นเรื่องพระประธม
หรือพระปฐมเจดีย์และเมืองนครชัยศรีหรือนครปฐมโบราณรวมทั้งมีอยู่ในพงศาวดาร
เหนือคือเรื่องพญากง ชื่อพญากงคือ กังสะหรือกงส์ ส่วนพระยาพานก็คือพาลกฤษณ์
หรือ พาล
อนึ่งความแพร่หลายของเรื่องพญากงส์ พญาพาณ ที่รับมาจากวัฒนธรรม
อินเดียนั้น นอกจากดินแดนประเทศไทยแล้ว ยังแพร่หลายอยู่ในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยแสดงถึงวัฒนธรรมฮินดูที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนแถบนี้เมื่อ
ครั้งอดีตดังปรากฏในภาพสลักพระกฤษณะสังหารพญากังสะ ที่หน้าบันปราสาท
บันทายศรี ประเทศกัมพูชาและภาพสลักพระกฤษณะสังหารพญากังสะ ปราสาท
วัดภู ประเทศลาว
ชลดา เรืองรักษ์ลขิ ติ , พญากง พญาพาน ใน วรรณลดา: รวมบทความวิจยั และบทความ
วิชาการภาษาและวรรณคดีไทย, (กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓๕-๑๓๘.
๓
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ภาพสลักพระกฤษณะสังหารพญากังสะ ที่หน้าบันปราสาทบันทายศรี ประเทศกัมพูชา
ที่มา: http://www.photodharma.net/Cambodia/07-Banteay-Srei/07-Banteay-Srei.htm

ภาพสลักพระกฤษณะสังหารพญากังสะ ปราสาทวัดภู ประเทศลาว
ที่มา: http://www.art-and-archaeology.com/seasia/laos/wp05.html
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๑.๒ ต�ำนานพญากงพญาพานของไทย
สุจิตต์ วงษ์เทศเสนอทรรศนะของการน�ำเรื่องพญากงพญาพานเข้ามาใช้ใน
ดินแดนประเทศไทยว่าพญากง พญาพาน เป็นนิทานดัดแปลงจากวรรณกรรมอินเดีย
ทีแ่ พร่หลายเข้ามาเมือ่ มหาเถรศรีศรัทธา ปฏิสงั ขรณ์พระมหาธาตุหลวง เมืองนครชัยศรี
ในจารึกวัดศรีชุมกับจารึกวัดเขากบ มหาเถรศรีศรัทธาเรียกสถานที่แห่งหนึ่งว่า  “นคร
พระกฤษณ์” ทั้งนี้ ไมเคิล ไรท์ เสนอไว้เป็นคนแรกว่า  นครพระกฤษณ์ หมายถึงเมือง
โบราณที่นครชัยศรี อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยที่พระกฤษณ์ หรือ พระ
กฤษณะ มีประวัตซิ บั ซ้อนหลายส�ำนวน แต่มกั อธิบายกันว่าเป็นพระวิษณุนารายณ์อวตาร
ปางที่ ๘ แล้วภายหลังได้เป็นกษัตริยค์ รองเมือง “ทวารกา” หรือ “ทวารวดี” อยูร่ มิ ทะเล
ทางฟากตะวันตกของอินเดีย ปรากฏข้อความในจารึก ดังนี้
...สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธา ราชจุฬามุนีเป็นเจ้าเอาตน
เข้าไปเลิกไปกอกระทําพระมหาธาตุหลวงคืน พระมหาธาตุด้วยสูง
เก้าสิบห้าวาไม?เหนือพระธาตุหลวงไซร้สองอ้อมสามอ้อม พระศรี
ราชจุฬามุนเี ป็นเจ้าพยายามให้แผ้วแล้วจึงก่ออิฐขึน้ เจ็ดวาสทายปูน
แล้วบริบวรณ พระธาตุหลวงก่อใหม่เก่าด้วยสูงได้ร้อยสองวาขอม
เรียกพระธม นั้นแล ๐ สถิตครึ่งกลางนครพระกฤษณ์๐ เมื่อ
จักสทายปูนในกลางป่านั้นหาปูนยากหนักหนา หาปูนมิได้พระศรี
ราชจุฬามุนีเป็นเจ้าจึงอธิษฐานว่าดังนี้. ....กูแลยังจักได้ตรัสแก่
สรรเพญชุเดญาณ เป็นพระพุทธจริงว่าไซร้จงให้พบปูน ครั้นกู
อธิษฐานบัดแมงแห่งหัน้ ดายกลาย พบโป่งปูน อนึง่ ทายาดหนักหนา
เอามาสทายพระธาตุก่อใหม่เก่าแล้วเอามาต่อพระพุทธรูปหิน
อันหักอันพังบริบวรณแล้ว ปูนก็ยังเหลือเลย ๐ ....
(จารึกวัดศรีชุม ด้านที่ ๒)
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเรื่องพญากงพญาพานได้แพร่หลายไปอย่างมากใน
ดินแดนประเทศไทย ท้องถิ่นต่างๆ มีการน�ำนิทานพญากังสะ พญาพาณะ ไปใช้
สร้างสรรค์เป็นนิทานประจ�ำถิ่นไม่น้อย จากการส�ำรวจของผู้วิจัยพบว่าเรื่องพญากง
พญาพานแต่ละส�ำนวนมีความหลากหลาย โดยสามารถจัดกลุ่มได้เป็น ๒ แบบเรื่อง คือ
แบบเรื่องลูกฆ่าพ่อ และแบบเรื่องอุสาบารส
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ก. แบบเรื่องลูกฆ่าพ่อ
แบบเรื่องลูกฆ่าพ่อหรือเรื่องต�ำนานพระปฐมเจดีย์เนื้อหากล่าวถึงเรื่องราว
ของพญากงพญาพาน พบแพร่หลายในกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันตกและ
ภาคกลางของไทย ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา 
ดังประมวลได้เป็นต�ำนานต่างๆ ได้ทั้งสิ้น ๒๗ ส�ำนวน ดังนี้
๑. ต�ำนานพระปฐมเจดีย์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ สด. เลขที่ ๑๓๐ (ล�ำดับที่
๑๓๒) ๗ มกราคม ๒๕๒๖ มัดที่ ๑๑
๒. ต�ำนานพระปฐมเจดีย์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ สด. ๑๐ มกราคม ๒๕๒๖
มัดที่ ๑๑ (๑)
๓. ต�ำนานพระปฐมเจดีย์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ สด. ๑๐ มกราคม ๒๕๒๖
มัดที่ ๑๑ (๒)
๔. ต�ำนานพระปฐมเจดีย์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ สข. ๑๐ มกราคม ๒๕๒๖
มัดที่ ๑๑ (๓)
๕. ต�ำนานพระปฐมเจดีย์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ สด. ๑๐ มกราคม ๒๕๒๖
มัดที่ ๑๑ (๔)
๖. ต�ำนานพระปฐมเจดีย์และพระประโทณเจดีย์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ สข.
๑๐ มกราคม ๒๕๒๖ มัดที่ ๑๑ (๕)
๗. ต�ำนานพระปฐมเจดีย์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ สฝ. เลขที่ ๙๔ (ล�ำดับที่ ๙๖)
มัดที่ ๓ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๗ (๑)
๘. ต�ำนานพระปฐมเจดีย์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ สฝ. เลขที่ ๙๗ (ล�ำดับที่
๙๙) มัดที่ ๓ ๒ สิงหาคม ๒๕๒๗ (๒)
๙. ต�ำนานพระปฐมเจดีย์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ สฝ. มัดที่ ๓ ๒ สิงหาคม
๒๕๒๗ (๓)
๑๐. ต�ำนานพญากง ใน พงศาวดารเหนือ ฉบับพระวิเชียรปรีชา (น้อย)
๑๑. แหล่พญากง พญาพาน ส�ำนวนนางบ�ำรุง พินิจกุล อ�ำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
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๑๒. เพลงฉ่อยเรื่องพญากง พญาพาน ส�ำนวนบ้านสระกระเทียม จังหวัด
นครปฐม๔
๑๓. เพลงอีแ ซวเรื่อ งพระปฐมเจดีย์ ส�ำนวนผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ บัว ผั น
สุพรรณยศ
๑๔. นิทานอธิบายที่มาภูมินามบ้านดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม
๑๕. นิทานอธิบายที่มาภูมินามบ้านพระประโทน จังหวัดนครปฐม
๑๖. นิทานอธิบายที่มาภูมินามบ้านสระแก้ว ต�ำบลพระประโทน จังหวัด
นครปฐม
๑๗. นิทานอธิบายทีม่ าภูมนิ ามบ้านอ้อยอีเตีย้ ต�ำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม
๑๘. นิทานอธิบายที่มาภูมินามบ้านถนนขาด จังหวัดนครปฐม
๑๙. นิทานอธิบายที่มาภูมินามบ้านบางระโท จังหวัดนครปฐม
๒๐. นิทานอธิบายที่มาภูมินามบ้านไผ่ท�ำบัญชี จังหวัดนครปฐม
๒๑. นิทานอธิบายที่มาภูมินามอ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
๒๒. นิทานอธิบายที่มาภูมินามต�ำบลบางช้าง จังหวัดนครปฐม
๒๓. นิทานอธิบายที่มาภูมินามบ้านโพธิ์เตี้ย จังหวัดนครปฐม
๒๔. นิทานอธิบายที่มาภูมินามต�ำบลโพธิ์หัก จังหวัดราชบุรี
๒๕. นิทานอธิบายที่มาภูมินามต�ำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี
๒๖. ต�ำนานพระนอนจักรสีห์ ส�ำนวนวัดพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี
๒๗. ต�ำนานพระนอนจักรสีห์ ส�ำนวนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว
แบบเรื่องลูกฆ่าพ่อนี้มีเหตุการณ์ส�ำคัญคือ
A ตัวละครเอกเกิดมาพร้อมกับค�ำทายว่าจะฆ่าพ่อ
B ตัวละครเอกถูกขับออกจากเมือง
B1 ตัวละครเอกถูกทิ้งไว้ในป่า
B2 ตัวละครเอกถูกน�ำไปลอยน�้ำ
C ตัวละครเอกรอดชีวิตเนื่องจากมีผู้น�ำไปเลี้ยง
สุกัญญา ภัทราชัย, “พญากง พญาพานในเพลงพื้นบ้าน,”วารสารเมืองโบราณ, ปีที่ ๘
ฉบับที่ ๓ (สิงหาคม-พฤศจิกายน , ๒๕๒๕), หน้า ๔๕ – ๔๗.
๔
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D ตัวละครเอกฆ่าพ่อ
E ตัวละครเอกรู้ความจริงจากสัตว์แม่ลูก
E1 ตัวละครเอกรู้ความจริงจากม้าแม่ลูก
E2 ตัวละครเอกรู้ความจริงจากแมวแม่ลูก
E3 ตัวละครเอกรู้ความจริงจากหมาแม่ลูก
F ตัวละครเอกสร้างศาสนสถานไถ่บาป
จากการส�ำรวจของผู้วิจัยพบว่าต�ำนานพญากงพญาพาน ฉบับที่เก่าที่สุดที่มี
การอ้างถึงปรากฏในพงศาวดารเหนือ ฉบับพระวิเชียรปรีชา  (น้อย) ปรากฏใจความ
ตอนหนึ่งดังนี้
... ขณะนั้นพระยากง ได้ครองเมืองกาญจนบุรี พระอรรค
มเหษีทรงพระครรภ์ ให้หาโหรมาท�ำนายว่าจะเปนหญิงฤๅชาย
โหรพิเ คราะห์ดูก็รู้ว่าจะเปนพระราชกุม าร โหรจึงกราบทู ลว่า
พระราชกุมารนีม้ บี ญ
ุ มากนัก ใจก็ฉกรรจ์ จะฆ่าพระราชบิดาเสียเปน
มั่นคง ครั้นทรงพระครรภ์แก่ ก�ำหนดจะประสูตรพระราชกุมาร
พระราชบิดาเอาพานรับพระราชกุมาร พระนลาตกระทบขอบพาน
เปนรอยบู้อยู่เปนส�ำคัญ พระยากงมาคิดแต่ในพระไทยว่าจะเอา
กุมารนี้ไว้มิได้ พระยากงให้เอาพระราชกุมารไปฆ่าเสีย มารดารู้ว่า
พระราชบิดาจะเอาบุตรไปฆ่าเสีย นางคิดกรุณาแก่บตุ รยิง่ นักจึง่ ท�ำ
อุบายถ่ายเทปกปิดเสียให้กลบเกลื่อนสูญไปด้วยความคิดของนาง
จึงลอบเอากุมารราชบุตรอายุ ๑๑ เดือนไปให้ยายหอมเลี้ยงไว้
ครั้นจ�ำเริญไวยใหญ่ขึ้น ยายหอมจึงเอากุมารไปให้พระยาราชบุรี
เลี้ยงเปนบุตรบุญธรรม พระยาราชบุรีให้ดูแลการงานเบ็ดเสร็จ
ทุกสิ่ง ครั้นถึงเทศกาลเอาดอกไม้ทองเงินไปถวายพระยากงทุกปี
มิได้ขาด บุตรบุญธรรมจึงถามว่า ท�ำไมเอาดอกไม้ทองเงินไปให้
พระยากาญจนบุรีด้วยเหตุอันใด พระยาราชบุรีบิดาเลี้ยงจึงว่าเรา
เปนเมืองขึ้นแก่เขา พระราชบุตรตอบว่า ไม่เอาไปให้นั้นจะเปน
ประการใด พระยาราชบุรวี า่ ไม่ได้ เขาจะว่าเราคิดขบถ จะยกทัพลง
มาจับเราฆ่าเสีย พระราชบุตรว่ากลัวอะไร พระยาราชบุรีก็นิ่งอยู่
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ถึงปีแล้วหาเอาดอกไม้ทองเงินไปไม่ พระยากงเจ้าเมืองกาญจนบุรี
เห็นว่าพระยาราชบุรีเปนขบถ เกณฑ์พลลงมาจะจับพระยาราชบุรี
ฆ่าเสีย ครั้นพระยาราชบุรีรู้ดังนั้น จึงเกณฑ์คนประจ�ำน่าที่ ให้บุตร
บุญธรรมเปนแม่ทัพ ยกออกรับทัพพระยากาญจนบุรี ๆ ครั้นมา
ใกล้ประมาณ ๓๐ เส้น ให้ตั้งค่ายมั่นลงไว้แล้วให้มีหนังสือให้คนถือ
เข้าไปถึงพระยาราชบุรีเปนใจ ความว่า ให้พระยาราชบุรีออกมาหา
เรา แม้นมิออกมาหาเราจะปล้นเอาเมือง พระยาราชบุรที ราบดังนัน้
ปฤกษากับบุตรบุญธรรมว่าจะคิดประการใดดี ราชบุตรจึงว่าจะขอ
อาสาชนช้าง พระราชบิดาก็จดั ช้างพลายงางอนสูง ๖ ศอกผูกเครือ่ ง
มัน่ ให้บตุ รบุญธรรมเปนนายทัพ ครัน้ ได้ฤกษ์กย็ กออกไป พระยากง
เห็นดังนัน้ ก็ผกู ช้างพลายมงคลออกมาท่ามกลางพล เข้าโจมไล่ชา้ ง
พระราชกุมาร ๆ รับช้างพระยากง ๆ เสียทีขวางตัวทานบมิอยู่
พระราชกุมารจ้วงฟันพระยากงตายกับฅอช้าง ไพร่พลนายทัพนาย
กองแตกรส�่ำรสายหารับไม่ หนีไปเมือง พระราชกุมารขับพลไล่รุก
ขึ้นไปถึงเมืองกาญจนบุรีเข้าล้อมเมืองไว้ แล้วเข้าปล้นเอาเมืองได้
โหรา ปโรหิตจึงยกพระราชกุมารขึ้นครองราชสมบัติ ทรงพระนาม
ชือ่ พระยาพาน ครัน้ เข้าประถมยาม พระยาพานก็เข้าไปข้างใน ตัง้ ใจ
หมายจะสังวาศด้วยมารดา ก็เข้าไปในต�ำหนัก วิฬาร์แม่ลกู ๆ ร้องจะ
กินนม แม่หา้ มลูกไว้วา่ อย่าร้องไป ดูลกู เขาจะเข้าหาแม่ พระยาพาน
ก็สดุ้งตกใจ ไฉนวิฬาร์มาร้องดังนี้ก็ถอยออกมา ครั้นถึงทุติยยาม
ก็กลับเข้าไปอิก ม้าแม่ลูกอยู่ที่ใต้ถุน ลูกนั้นร้องจะกินนม แม่ม้าจึง
ว่า อย่าเพ่อกินก่อน ดูลูกเขาจะเข้าไปหาแม่ พระยาพานตกใจ เหตุ
ไฉนม้าจึงว่าดังนี้ ก็ถอยออกมา ครั้นถึงตติยยาม ก็กลับเข้าไปอิก
ถึงมารดา ๆ จึงถามว่าท่านเปนบุตรผูใ้ ด พระยาพานบอกว่าเปนบุตร
พระยาราชบุรี มารดาจึงถามว่า พระยาราชบุรีได้มาแต่ไหน เจ้านี้
เปนลูกของข้า เมื่อประสูติบิดาเอาพานทองรับ พระภักตร์กระทบ
พานเปนรอยบู้อยู่ ถ้ามิเชื่อส่องพระฉายดูเถิด พระองค์คือลูกของ
ข้า โหรท�ำนายว่ามีบุญนัก บิดาจึงให้เอาเจ้าไปฆ่าเสีย แม่จึงเอาไป
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ฝาก ยายหอมไว้ พระยาพานได้ส�ำคัญเปนแน่ก็ทรงพระกรรแสง
ว่าได้ผิดแล้วฆ่าบิดาเสียดังนี้เศร้า พระไทยนัก จึงตรัสว่ายายหอม
หาบอกให้รู้ไม่ก็ให้เอายายหอมไปฆ่าเสีย แร้งลงกิน จึงเรียกว่าท่า
แร้งมาจนคุ้มเท่าบัดนี้…
ในพงศาวดารเหนือได้ระบุว่าเป็นเรื่อง “พญากง” เนื่องจากเป็นพงศาวดาร
ที่เล่าถึงพระราชประวัติของกษัตริย์ในยุคต้น ต่อมาภายหลังได้มีการตัดตอนเรื่อง
พญากง และน�ำมาขยายความกลายเป็นเรื่องราวที่เล่าความเป็นมาของพระปฐมเจดีย์
ต่อมาจึงเรียกกันว่า “ต�ำนานพระปฐมเจดีย์”
นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีต�ำนานพญากงพญาพานแพร่หลายในรูปแบบของ
เพลงพืน้ บ้านต่างๆ ด้วย นอกเหนือจากรูปของเพลงร�ำโทนดังได้กล่าวถึงไปแล้วก่อนหน้า 
ดังปรากฏในเพลงพื้นบ้านต่างๆ ของชาวบ้านในภูมิภาคตะวันตก ทั้งในรูปของแหล่
พื้นบ้าน เพลงฉ่อย เพลงอีแซว และต่อมาภายหลังในปัจจุบันยังมีการน�ำไปแสดงลิเก
และเพลงทรงเครื่องอีกด้วย ดังตัวอย่าง
... จะสาธกยกนิทาน ครั้งอดีตกาลมานานนม เรื่ององค์
พระปฐมเจดีย์ ทุกวันนีฝ้ งู ประชาชน เขาขึน้ ค�ำนับกันสับสน ตัง้ แต่ตน้
จะมีเหตุอย่างไร ว่าตัวของฉันจะอธิบาย ให้ท่านคลายความสงสัย
ท่านผูเ้ ฒ่าท่านเล่าไขว่า แต่เดิมนัน้ ไซร้มมี าแต่โบราณ มีพญากงท่าน
ทรงพระยศ เธอมีโอรสยอดสงสาร เมื่อคลอดออกมาไม่ช้านาน
พระภูบาลให้โหรท�ำนาย โหรหยิบกระดานแล้วหารคูณ ก็กราบทูลว่า
โอรสา ของท้าวไททีไ่ ด้เกิดมา จะล้างชีวนั พระองค์ถงึ อันตราย ด้วย
พระเคราะห์ร้ายขาดชะตา พระยากงท่านทรงฟังชลนัยไหลหลั่ง
ทัง้ ซ้ายขวา ว่าโอโอ้โอ๋อนิจจา ว่าเป็นกรรมเวลาแต่ปางใด เมือ่ คลอด
เจ้าออกมาแทบจะล้างมารดาให้ตกั ษัย เมือ่ คลอดออกมาโหรทายว่า
เลี้ยงไม่ได้ ให้เอาลูกน้อยลอยน�้ำไป จะท�ำไฉนน่าเวทนา …
(แหล่พญากง พญาพาน, สัมภาษณ์ บ�ำรุง พินิจกุล)
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แต่ฝ่ายยายหอมแกก็เลี้ยงเป็ดอยู่ที่ตีนท่า
แกเห็นพานทองแต่ว่าลอยมา
แกก็ยกพานทองขึ้นออกมา
แกก็อุ้มกุมารขึ้นออกมา
แกก็เลยตั้งชื่อในสนาม

เห็นพานน้อยลอยมาแกก็ตกใจ
แกเดินน�ำหน้าลงจากเคหาเรือนใหญ่
ขึ้นไว้บนเคหาทันใด…
ก็อาบน�้ำอาบท่าผ่องใส
ชื่อว่าพญาพานแกจ�ำไว้*

(เพลงฉ่อยเรื่องพญากง พญาพาน)
ฝ่ายพระยากงก็ไม่รั้งรอ
ไสช้างเข้าชนไล่พลพิฆาต
พระยากงงงงันพระยาพานฟันฟาด
พระยากงนั้นหนอพระศอขาด
พระยาพานแกไม่รู้แน่
ยังมีหมาลูกอ่อนนอนอยู่ใต้ถุน
ปลอบลูกว่าอย่าเซ็งแซ่
พระยาพานได้ฟังดังนั้นหนา
ซักไซ้ไล่เลียงเจ้าเนื้อเกลี้ยงก็ขาน
ได้เอาแหวนนั้นผูกไปให้ลูกรัก
พอเอาแหวนมาดูแล้วก็รู้แน่

ยกทัพออกมาล่อขับไล่
พระยาพานก็ปราดเข้าใส่
ฟันด้วยง้าวคอขาดลงไปตักษัย เอ่ชา...
พระยาพานเลยเข้าพระราชเวียงชัย
แกจึงไปเกี้ยวแม่อยู่ดมดาย
ปลอบลูกว่าอย่าวุ่น วุ่นวาย
ฟังเสียงลูกเกีย้ วแม่บา้ งปะไร เอ่ชา...
แล้วก็มีวาจาถามไถ่
ว่าเอาลูกใส่พานลอยน�้ำไป
แต่ที่กรงพระพักตร์นั้นเลือดไหล
แต่พอมองเห็นแผลก็จ�ำได้ เอ่ชา...

(เพลงอีแซวเรื่องพระปฐมเจดีย์, สัมภาษณ์ บัวผัน สุพรรณยศ)
จากข้อมูลดังแสดงมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าในภูมิภาคตะวันตกและภาคกลาง
มีความแพร่หลายของเรื่องพญากงพญาพานอย่างมากทั้งในรูปแบบลายลักษณ์และ
มุขปาฐะ ย�้ำให้เห็นถึงความเป็นต�ำนานส�ำคัญและเป็นต�ำนานประจ�ำถิ่นในพื้นที่ซึ่งจะได้
อธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไป
อนึง่ ในแบบเรือ่ งพ่อฆ่าลูก นีม้ ปี รากฏเป็นทีร่ บั รูโ้ ดยทัว่ ไปคือนิทานกรีกอิดปิ สุ
และเรื่อง “ทรพี-ทรพา” ในนิทานพระราม ส่วนในภาคกลางนี้ยังพบต�ำนานในลักษณะ
สุกัญญา ภัทราชัย, “พญากง พญาพานในเพลงพื้นบ้าน,” วารสารเมืองโบราณ, ปีที่ ๘
ฉบับที่ ๓ (สิงหาคม-พฤศจิกายน, ๒๕๒๕), หน้า ๔๕ – ๔๗.
๕
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คล้ายกันกับพญากงพญาพานอีกเรื่องหนึ่งคือ ต�ำนานพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี
สุจิตต์ วงษ์เทศพบว่า  ต�ำนานดังกล่าวยังแบ่งได้อีก ๒ แบบเรื่องย่อยตามความ
แตกต่างของรายละเอียดอนุภาค กล่าวคือ แบบหนึ่งพ่อเป็นสิงห์ และอีกแบบหนึ่ง
พ่อเป็นสุนขั ๖ ต�ำนานแบบพ่อเป็นสิงห์ตน้ เค้าจากมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา๗ เล่าว่ามีสงิ ห์
ตัวหนึ่งอาศัยหากินอยู่บริเวณสิงห์บุรี สิงห์ตัวนี้ได้ไปหากินถึงแขวงเมืองชัยนาท ไปพบ
บุตรีของเศรษฐีผหู้ นึง่ มีความปฏิพทั ธ์รกั ใคร่ในนางนัน้ เป็นก�ำลัง เมือ่ ได้ทจี งึ รวบรัดนาง
นัน้ ขึน้ หลังพามายังถ�ำ้ คูหาแห่งตน และได้สมสูเ่ ป็นสามีภรรยาด้วยกันมาช้านานก็มคี รรภ์
ครั้นถึงก�ำหนดก็คลอดบุตรชายเป็นมนุษย์ บิดามารดามีความชื่นชมยินดีเป็นที่สุด และ
ขนานนามบุตรว่า สิงหนพาหุ ต่อมาสิงหนพาหุเจริญวัยขึน้ เมือ่ สิงห์ผเู้ ป็นบิดาไปเทีย่ วหา
อาหารในป่า สิงหนพาหุก็ไปเที่ยวด้วยเสมอ แต่หาทราบไม่ว่าสิงห์นั้นเป็นบิดา ภายหลัง
ได้อ้อนวอนถามมารดาว่าบิดาคือใคร มารดาจึงเล่าความจริง ฝ่ายสิงหนพาหุเมื่อ
ทราบว่าสิงห์นั้นเป็นบิดาก็เกิดความโทมนัสละอายแก่เพื่อนมนุษย์ ด้วยว่าบิดาเป็นสัตว์
ดิรจั ฉาน เหตุนเี้ องจึงท�ำให้สงิ หนพาหุ คอยหาโอกาสทีจ่ ะประหารชีวติ บิดา และภายหลัง
ได้สังหารบิดาจนส�ำเร็จโดยฟันคอบิดาขาดตายในที่นั้น แล้วตัดกิ่งโพธิ์คลุมศพบิดาไว้
ในสถานที่นั้นๆ จึงมีนามว่าโพธิ์ตะโกน ตั้งแต่วันนั้นมาจนบัดนี้เมื่อมารดาทราบก็เสียใจ
เป็นอันมาก จัดการปลงศพที่โคกจันทน์ ซึ่งเป็นบริเวณใกล้ถ�้ำนั้น ครั้นปลงศพเสร็จแล้ว
สิงหนพาหุจงึ อาราธนาพระเถรานุเถระทัง้ หลายให้มาประชุมพร้อมกัน เพือ่ ปรึกษาหนทาง
ไถ่บาปทีต่ นก่อ พระสงฆ์ทงั้ หลายจึงเสนอว่าควรจะสร้างพระพุทธรูปและกุฎวี หิ ารถวาย
๖

สุจิตต์ วงษ์เทศ. “ลูกฆ่าพ่อที่เป็นหมา ในนิทานศักดิ์สิทธิ์ วัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี” .
มติชนสุดสัปดาห์ ลงฉบับประจ�ำวันศุกร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๗
พระถังซ�ำจั๋งที่จาริกไปชมพูทวีปได้จดค�ำบอกเล่าไว้ใน จดหมายเหตุการเดินทางสู่
แดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถงั กล่าวว่ามีพระธิดาของกษัตริยอ์ นิ เดียใต้พระองค์หนึง่ ทรงหมัน้ กับ
คนแคว้นใกล้เคียง เมื่อได้ฤกษ์จะประกอบพิธีอาวหะมงคลนั้น ก็ได้ส่งตัว(เจ้าสาว)ไป ระหว่างทาง
เกิดเผชิญราชสีห์ พวกทหารองครักษ์ต่างทิ้งพระธิดาไว้ หนีเอาตัวรอด ราชสีห์แบกพาเข้าไปในป่าลึก
ให้นางอาศัยอยู่ในหุบเขา และออกไปล่ากวาง หาผลไม้มา เลี้ยงดูนางเป็นเมีย แล้วนางให้ก�ำเนิดบุตร
ชายคนหนึ่ง บุตรหญิงคนหนึ่งรูปร่างเหมือนมนุษย์ธรรมดา แต่นิสัยสันดานยังเป็นสัตว์ป่า  ภายหลัง
ได้ฆา่ บิดาทีเ่ ป็นราชสีหน์ นั้ ซึง่ เนือ้ หาข้างต้นคล้ายกับต�ำนานพระนอนจักรสีห์ เป็นต้นเค้าของเรือ่ งพระ
นอนจักรสีห์ อ้างใน สุจิตต์ วงษ์เทศ. “ลังกา-สิงหล ต�ำนานลูกฆ่าพ่อ” คอลัมน์ สยามประเทศไทย
มติชนรายวัน ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘.
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เป็นสังฆิการาม สิงหาพาหุจงึ ได้เริม่ ก่อสร้างพระพุทธไสยาสน์ขนึ้ องค์หนึง่ เอาทองค�ำโต
สามก�ำยาว ๑ เส้น ท�ำเป็นแกนพระพุทธรูป ได้สร้างทับคูหาบิดาไว้ และสร้างกุฎีวิหาร
เป็นพระอารามส�ำเร็จบริบรู ณ์ จึงได้มกี ารประชุมพระสงฆ์ฉลองถวายจตุปจั จัยไทยธรรม
ครั้นต่อมา  สิงหนพาหุจึงได้จัดสร้างพระอารามขึ้นที่ต้นโพธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ท�ำลายชีวิต
บิดาถึงแก่กรรมอีกแห่งหนึง่ จึงได้นามว่าวัดสระบาป และวัดประชด (วัดพระโชติการาม)
ครั้นภายหลังสหายของสิงหนพาหุชื่อ ขุนอินทร์ เป็นคนชาวเมืองอ่างทอง ได้มาเยี่ยม
สิงหนพาหุๆ ได้เล่าเรื่องที่ตนประหารบิดาจนถึงแก่กรรมด้วยความคิดผิด ขุนอินทร์
บอกว่าจะก่อพระพุทธรูปสร้างพระอารามอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านอีกแห่งหนึ่ง สิงหน
พาหุมีความยินดีมาก ครั้นเป็นการตกลงกันแล้ว ขุนอินทร์ก็ลากลับ ขุนอินทร์เมื่อกลับ
ไปถึงบ้านแล้ว ได้คิดถึงค�ำมั่นสัญญาที่ให้ไว้แก่สิงหนพาหุ จึงก่อสร้างพระพุทธไสยาสน์
ขึ้นอีกองค์หนึ่ง ในเขตเมืองอ่างทอง มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธไสยาสน์ที่
สิงหนพาหุสร้างไว้ แล้วสร้างกุฎีวิหาร พร้อมเสร็จเป็นอารามขึ้นอีกแห่งหนึ่ง มีนามว่า 
วัดขุนอินทร์ประมูล ดังปรากฏองค์พระพุทธไสยาสน์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้
ส่วนต�ำนานแบบทีพ่ อ่ เป็นสุนขั นัน้ ปรากฏในคราวทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปนมัสการพระนอนจักรสีห์ ทรงจดนิทานพระนอนไว้อีกส�ำนวน
หนึ่ง ตัวละครเอกไม่ใช่สิงหนพาหุ แต่เป็นพระยาจักรีศรี และมารดาของตัวละครเอก
เป็นพระราชธิดา ซึ่งเป็นชู้กับสุนัขไม่ใช่สิงห์ดังในต�ำนานแบบแรก
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายละเอียดของต�ำนานจะมีความแตกต่างกันบ้างเมื่อ
เทียบกับเรื่องพญากงพญาพาน หากแต่เมื่อพิจารณาในเชิงโครงสร้างของเหตุการณ์
ส�ำคัญของเรื่องก็จะพบว่า  ต�ำนานพระนอนจักรสีห์นี้ มีเหตุการณ์หลักB C Dและ F
ซึ่งยังสามารถด�ำรงอัตลักษณ์ของแบบเรื่องนิทานพ่อฆ่าลูกได้
ข. แบบเรื่องอุสาบารส
แบบเรื่องอุสาบารส เป็นแบบเรื่องที่เล่าเรื่องในลักษณะเดียวกันกับเรื่อง
อุณรุท หากแต่มชี อื่ ตัวละครเป็นพญากง และพญาพานเช่นเดียวกัน โดยสลับบทบาทให้
พญาพานเป็นชนกของพญากง พบแพร่หลายอยู่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย และเป็นต�ำนานประจ�ำถิ่นอธิบายความเป็นมาของภูพระบาท หรือ พระพุทธบาท
บัวบก จังหวัดอุดรธานีด้วย ดังประมวลได้เป็นต�ำนานต่างๆ ได้ทั้งสิ้น ๖ ส�ำนวน ดังนี้
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๑. ต�ำนานอุสา-บารส จังหวัดอุดรธานี
๒. ต�ำนานภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี
๓. ต�ำนานวัดพระพุทธบาทบัวบก จังหวัดอุดรธานี
๔. ต�ำนานเมืองพาน จังหวัดอุดรธานี
๕. นิทานอธิบายที่มาภูมินามบ้านกง จังหวัดอุดรธานี
๖. นิทานอธิบายที่มาภูมินามบ้านปะโค จังหวัดหนองคาย
แบบเรื่องอุสาบารสมีเหตุการณ์ส�ำคัญคือ
A นางเอกเกิดมามีกายหอม
B นางเอกถูกให้ซ่อนอยู่บนเขากับฤๅษี
C นางเอกเสี่ยงพวงมาลัยลอยน�้ำเพื่อหาคู่
D พระเอกเก็บพวงมาลัยได้
E พระเอกออกตามหานางเอกจนพบกัน
F บิดานางเอกทดสอบพระเอกโดยการให้แข่งขันสร้างวัด
G พระเอกผ่านการทดสอบ
H พระเอกพานางเอกกลับเมือง
I พระเอกออกจากเมือง
J นางเอกถูกกลั่นแกล้ง
K พระเอกและนางเอกตาย
ต�ำนานพระพุทธบาทบัวบกหรืออุสาบารสนั้น มีเนื้อหากล่าวว่ามีเมืองใหญ่
เมืองหนึ่งตั้งอยู่บริเวณภูพระบาทชื่อ เมืองพาน มีท้าวกงพานเป็นเจ้าเมือง พระองค์
ได้ไปขอนางอุสา (เป็นผูเ้ กิดมาจากดอกบัวบนเทือกเขา และพระฤาษีจนั ทาผูเ้ ป็นอาจารย์
ของท้าวกงพานได้น�ำมาเลี้ยงไว้) มาเป็นธิดา  นางอุสาเป็นผู้มีความงามเป็นเลิศ และ
มีกลิ่นกายหอมกรุ่น เมื่อเติบใหญ่ได้มีเจ้าชายหลายเมืองมาสู่ขอ แต่ท้าวกงพานไม่
ยินยอมยกให้ผู้ใด และด้วยความหวงแหนจึงได้สร้างต�ำหนักเป็นหอสูงไว้บนภูเขา 
เพื่อให้นางอุสาอยู่อาศัยขณะเรียนวิชากับฤาษีจันทาผู้เป็นอาจารย์ภายหลังนางอุสา
ไปเล่นน�้ำที่ล�ำธารใกล้ต�ำหนัก นางได้เก็บดอกไม้มาร้อยเป็นมาลัยรูปหงส์และลอยน�้ำ
ไปพร้อมเสี่ยงทายหาคู่ พวงมาลัยได้ลอยไปจนถึงเมืองปะโคเวียงงัวที่มีท้าวบารส
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เป็นโอรสของเจ้าเมือง ท้าวบารสเก็บพวงมาลัยได้จึงออกตามหาเจ้าของจนถึงเขต
เมืองพาน ท้าวบารสได้เดินเที่ยวป่าพบนางอุสาที่ก�ำลังอาบน�้ำอยู่ และรู้ว่าเป็นเจ้าของ
พวงมาลัยทั้งคู่เกิดความรักและลักลอบได้เสียกัน โดยที่ท้าวกงพานไม่รู้ ต่อมาท้าว
กงพานทราบเรื่อง ท้าวกงพานจึงคิดอุบายให้แข่งขันสร้างวัดในหนึ่งวันให้แล้วเสร็จ
โดยเริม่ นับตัง้ แต่เช้าจนดาวประกายพรึก (ดาวเพ็ก) ขึน้ ผูใ้ ดสร้างไม่เสร็จต้องถูกตัดเศียร
ท้าวกงพานได้เกณฑ์ไพร่พลจ�ำนวนมากมาสร้างวัดทีเ่ มืองกงพาน ส่วนท้าวบารสมีบริวาร
เพียงเล็กน้อยที่มาด้วยจึงสร้างได้ช้ากว่า  พี่เลี้ยงนางอุสาจึงคิดหาวิธีช่วยโดยให้ท้าว
บารสน�ำโคมไฟไปแขวนบนยอดไม้ใหญ่ในเวลาดึก ฝ่ายพวกเมืองพานมองเห็นคิดว่า
ดาวขึ้นแล้วจึงหยุดสร้างวัด ส่วนท้าวบารสก็ได้เร่งสร้างวัดของตนเองจนแล้วเสร็จ
เมื่อเป็นดังนี้ท้าวกงพานจึงเป็นฝ่ายแพ้ และถูกตัดเศียรสิ้นชีพไป
ต่อมาท้าวบารสได้พานางอุสากลับเมืองปะโค แต่เนื่องจากท้าวบารสมีชายา
อยูแ่ ล้วจึงถูกชายาเหล่านัน้ กลัน่ แกล้ง โดยไปสมคบกับโหราจารย์ให้ทำ� ทายว่าท้าวบารส
มีเคราะห์ต้องออกเดินป่าผู้เดียวเป็นเวลาหนึ่งปี จึงจะพ้นเคราะห์ ท้าวบารสก็ออก
เดินป่า  ทิ้งนางอุสาไว้ที่เมืองปะโค นางอุสาถูกท�ำร้ายและกลั่นแกล้งจึงหนีกลับไป
เมืองพานและล้มเจ็บด้วยความตรอมใจ เมื่อท้าวบารสกลับถึงเมืองและทราบข่าว
ก็รีบออกเดินทางไปยังเมืองพาน แต่พบว่านางอุสาสิ้นใจแล้ว จึงฝังศพนางไว้ที่หิน
ก้อนหนึ่ง ส่วนพระองค์ก็ตรอมใจตายตามกันไป เหล่าบริวารจึงฝังศพท้าวบารสเอาไว้
เคียงข้างกับศพนางอุสา
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ เหตุการณ์สำ� คัญในแบบเรือ่ งอุสาบารส มีความ
แตกต่างจากแบบเรื่องพ่อฆ่าลูกเป็นอย่างมาก ความคล้ายคลึงกันของ ๒ แบบเรื่องนี้
มี เพี ย งชื่ อ ตั ว ละครและเหตุการณ์ปลีกย่อ ยเท่านั้นเท่ า นั้ น สอดคล้ องกั บ ที่ ช ลดา
เรืองรักษ์ลิขิต กล่าวว่า  กวีไทยได้น�ำตัวละครชื่อพญากงมาจากพญากังสะที่ปรากฏใน
กฤษณาวตารของวรรณคดีสันสกฤต และได้ตัวละครชื่อพญาพานและพญากงพาน
มาจากพญาพาณะหรื อ พระเจ้ า พาณะ ซึ่ ง เป็ น พระชนกของนางอุ ส าในวรรณคดี
สันสกฤต แล้วก�ำหนดให้พญากงและพญาพาน หรือพญาพานกับพญากงพานมีความ
สัมพันธ์ทางสายโลหิตต่อกันทั้งๆ ที่ในวรรณคดีสันสกฤตตัวละครทั้งสองนี้ไม่มีความ
สัมพันธ์กันในลักษณะดังกล่าวมานี้แต่อย่างใดเลยก็ตาม กล่าวง่ายๆ ก็คือ กวีไทยน�ำ
ตัวละครในวรรณคดีสันสกฤต ๒ เรื่องมาไว้ในนิทานเรื่องเดียวกัน ทั้งยังก�ำหนดให้ตัว
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ละครทั้งสองตัวซึ่งแต่เดิมปรากฏในวรรณคดีต่างเรื่องกัน ให้มีความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิตต่อกันอีกด้วย พญากงจึงมีความสัมพันธ์กับพญากงพานคือ พญากงเป็น
พระชนกของพญากงพานดังทีป่ รากฏในต�ำนานพระปฐมเจดีย์ และพญาพานกับพญากง
พานจึงมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ พญาพานเป็นพระชนกของพญากงพานในต�ำนาน
โบราณสถานแถบบริเวณพระพุทธบาทบัวบกจังหวัดอุดรธานี

๒. บทบาทของต�ำนานพญากงพญาพานในฐานะต�ำนานประจ�ำถิ่นภูมภิ าค
ตะวันตก
เรื่องต�ำนานพญากง พญาพาน เป็นต�ำนานเก่าแก่เรื่องหนึ่งของจังหวัดใน
แถบภูมภิ าคตะวันตก ต�ำนานเรือ่ งนีม้ บี ทบาทอย่างยิง่ ต่อชาวเมืองในภูมภิ าคนี้ การศึกษา
บทบาทของต�ำนานพญากงพญาพาน จะช่วยท�ำให้เห็นถึงความส�ำคัญของข้อมูลคติชน
ที่จะเน้นย�้ำให้เห็นว่าสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคมใน
แง่มุมต่างๆ ที่อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นหรือสถานการณ์ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิยมที่มองว่า  วัฒนธรรมส่วนต่างๆ ในสังคมมีหน้าที่ตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านความมั่นคงของสังคม และ
ความมั่นคงทางด้านจิตใจ วัฒนธรรมในส่วนที่เป็นคติชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าประเภท
ต่างๆ เพลง การละเล่น การแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม ล้วนมีหน้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ทางด้านจิตใจและช่วยสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทาง
วัฒนธรรมให้แต่ละสังคม
การศึกษาบทบาทหน้าที่ของข้อมูลคติชนเป็นแนวทางหนึ่งในการศึกษาวิจัย
ทางคติชนวิทยาซึ่งสุกัญญา  สุจฉายา  กล่าวว่า  นักคติชนรับแนวคิดนี้มาจาก ทฤษฎี
หน้าที่นิยม (Functionalism) ของนักมานุษยวิทยา ทฤษฎีหน้าที่นิยม มีพื้นฐานมาจาก
วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาที่ศึกษาบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ว่าเป็นระบบร่างกาย
(organism)ระบบใหญ่ระบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยการท�ำงานอย่างสัมพันธ์กันของ
ระบบย่อยต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ (need) ของระบบย่อยและระบบ
ใหญ่ทั้งหมด เมื่อเกิด “ความขาดแคลน หรือความตึงเครียด” ขึ้นจะท�ำให้เกิด
“ความต้องการ”ในช่วงเวลานั้นและท�ำให้ระบบใหญ่เสียสมดุล ต่อเมื่อความต้องการ
ได้รับ “การตอบสนอง” ระบบทั้งหมดก็จะเข้าสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่ง
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ต่อมานักสังคมวิทยาได้น�ำทฤษฎีนี้มาใช้กับการศึกษาระบบสังคม โดยมองว่า  สังคมก็
คือระบบใหญ่ซงึ่ ประกอบด้วยระบบย่อยหลายระบบ โดยทีร่ ะบบต่างๆ มีความสัมพันธ์
เชือ่ มโยงกัน และมีหน้าทีเ่ กือ้ กูลซึง่ กันและกัน หากเกิดบางอย่างขึน้ กับส่วนใดส่วนหนึง่
ก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ด้วย ทฤษฎีนี้จึงใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความ
สัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นสังคม๘
ส่วนในทางมานุษยวิทยานั้น นักมานุษยวิทยาได้น�ำทฤษฎีหน้าที่นิยมมาใช้
ศึกษาวัฒนธรรม โดยสนใจบทบาทหน้าที่ของระบบต่างๆ ในวัฒนธรรม ทั้งระบบความ
เชือ่ และศาสนา ระบบครอบครัว ระบบการปกครอง ระบบการศึกษา ระบบนันทนาการ
โดยมองว่าระบบต่างๆเป็นกลไกทางวัฒนธรรมซึ่งต่างก็มีหน้าที่ของตนและช่วยให้
สังคมด�ำรงอยู่ได้ นักมานุษยวิทยาส�ำนักบทบาทหน้าที่นิยมคนส�ำคัญได้แก่มาลินอฟสกี้
(Malinowski) ซึง่ เป็นนักมานุษยวิทยาผูบ้ กุ เบิกทฤษฎีหน้าทีน่ ยิ มโดยใช้ขอ้ มูลจากต�ำนาน
ปรัมปราเป็นหลัก เขากล่าวไว้ใน Myth in Primitive Psychology ว่า  “หน้าที่ของ
ต�ำนานปรัมปรา คือ ช่วยสร้างความเข้มแข็งและถ่ายทอดประเพณีของกลุ่มชน”
ประเด็นเรือ่ งความส�ำคัญของข้อมูลทางวัฒนธรรมประเภทต�ำนาน มาลินอฟ
สกีไ้ ด้แจกแจงบทบาทของต�ำนานในสังคมประเพณีไว้หลายด้าน ใน ‘The Role of Myth
in Life’,1984: 199 ศิราพร ณ ถลาง ได้สรุป เป็นภาษาไทยดังนี้
ต�ำนานปรัมปราเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในสังคมดั้งเดิม เพราะ
ต�ำนานปรัมปราบรรจุรหัสของความเชือ่ เกี่ยวกับสิง่ ศักดิ์สทิ ธิซ์ งึ่ น�ำ
มาใช้ในการอธิบายพิธกี รรม ก�ำหนดศีลธรรม ก�ำหนดกฎเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติให้สมาชิกในสังคม ต�ำนานปรัมปราไม่ได้เป็นเพียง
เรื่องเล่าธรรมดา แต่เป็นเรื่องเล่าที่มีพลัง ไม่ใช่มีหน้าที่แค่อธิบาย
แต่เป็นบทบัญญัติส�ำหรับความเชื่อ ศีลธรรม และภูมิปัญญาให้แก่
สมาชิกในสังคมดั้งเดิม

สุกัญญา สุจฉายา. พิธีกรรม ต�ำนาน นิทาน เพลง: บทบาทของคติชนในสังคมไทย.
กรุงเทพฯ : ศูนย์คติชนวิทยาร่วมกับโครงการต�ำราคณะอักษรศาสตร์, ๒๕๔๘.
๘
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... โดยสรุป หน้าที่ของต�ำนานปรัมปราคือ ช่วยสร้างความ
เข้มแข็งและถ่ายทอดประเพณีของกลุ่มชน ที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะ
ต�ำนานปรัมปราเป็นเรื่องราวของผู้มีอ�ำนาจเหนือธรรมชาติที่กลุ่ม
ชนเชือ่ ว่ามีอยูจ่ ริงตัง้ แต่สมัยบรรพกาล และได้ให้คณ
ุ ค่าอย่างสูงส่ง
๙
กับเรื่องราวของผู้มีอ�ำนาจเหนือธรรมชาตินั้น
จากค�ำกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า  ต�ำนานมิได้เป็นเพียง “เรื่องเล่าธรรมดา”
แต่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อเกี่ยวกับอ�ำนาจเหนือธรรมชาติของผู้คนในกลุ่มชนนั้น
ต�ำนานยังเป็นเรือ่ งเล่าทีส่ ร้างโลกทัศน์เกีย่ วกับจักรวาล สังคม และบอกสถานภาพของ
ตัวตนของบุคคลในสังคม ต�ำนานเป็นเรื่องเล่าที่สังคมใช้สร้างมาตรฐานทางศีลธรรม
และสร้างค�ำอธิบายและเหตุผลในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในกลุ่มชนนั้นๆ
วิลเลียม บาสคอม นักคติชนวิทยาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของคติชนไว้ในบทความของเขาที่ชื่อว่า “Four Functions of Folklore” เขาได้จ�ำแนก
บทบาทหน้าที่ของคติชนในภาพรวมไว้ ๔ ประการ คือ ประการแรก ใช้อธิบายที่มาและ
เหตุผลในการท�ำพิธีกรรม(justifying rituals and institution), ประการที่ ๒ ท�ำหน้าที่
ให้การศึกษาในสังคมที่ใช้ประเพณีบอกเล่า (plays in education), ประการที่ ๓ รักษา
มาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม (maintaining conformity) และ
ประการที่ ๔ ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้แก่ความคับข้องใจของบุคคล
(form of amusement and to escape in fantasy from repressions imposed up
on him by society)อย่างไรก็ตาม จากบทบาททั้ง ๔ ประการนี้ บาสคอมสรุปไว้ใน
ตอนท้ายว่า เราสามารถแยกบทบาทย่อยลงได้อีก หรือรวมเป็นเพียงบทบาทเดียว คือ
บทบาทในการรักษาเสถียรภาพของวัฒนธรรม (maintain the stabiliity of culture)
ในการศึกษาบทบาทของต�ำนานพญากงนี้ ผู้วิจัยจะน�ำทฤษฎีบทบาทหน้าที่
นิยมมาประยุกต์ใช้ โดยประยุกต์จากกรอบความคิดของนักบทบาทหน้าที่นิยม ๒ คน
ได้แก่ มาลินอฟสกี้และ วิลเลียม บาสคอม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะมุ่งศึกษา
ศิราพร ณ ถลาง. ทฤษฎีคติชนวิทยา: วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ต�ำนาน-นิทานพื้นบ้าน.
กรุงเทพฯ : ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
๙
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เฉพาะแบบเรื่องพ่อฆ่าลูก ที่เป็นต�ำนานพญากงพญาพาน ๒๗ ส�ำนวน ดังประมวล
มาแล้วก่อนหน้า  โดยผู้วิจัยจะได้น�ำเสนอบทบาทของต�ำนานพญากงพญาพานที่มีต่อ
กลุม่ ชนในภูมภิ าคตะวันตกซึง่ ครอบคลุมพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารแพร่กระจายและความรับรูต้ ำ� นาน
พญากงพญาพาน ในประเด็นดังต่อไปนี้
๒.๑ บทบาทในการอธิบายความเป็นมาของสถานที่
บทบาทในการอธิบายความเป็นมาของสถานที่นั้น ผู้วิจัยพบว่าต�ำนาน
พญากงพญาพาน ท�ำหน้าทีด่ งั กล่าวใน ๒ มิติ สอดคล้องกับทีบ่ าสคอม และมานินอฟสกี
ได้ชี้ให้เห็นความส�ำคัญของข้อมูลคติชนที่จะเป็นเครืองมือในการอธิบายและให้ความรู้
ซึ่งในข้อมูลต�ำนานพญากงพญาพานพบทั้งบทบาทในการอธิบายความเป็นมาของ
โบราณสถานที่ ตั ว เองไม่ รู ้ จั ก /ไม่ ไ ด้ ส ร้ า ง และบทบาทในการเป็ น แหล่ ง รวบรวม
(Collection) ของชื่อหมู่บ้าน-ต�ำบลในภูมิภาค ซึ่งมีลักษณะที่น่าสนใจดังนี้
		
๒.๑.๑ บทบาทในการอธิบายความเป็นมาของโบราณสถานที่ตัวเอง
ไม่รู้จัก/ไม่ได้สร้าง
บทบาทนีเ้ ป็นบทบาทของต�ำนานพญากงพญาพานทีเ่ ป็นทีร่ บั ทราบ
กันดีวา่ เป็นต�ำนานทีอ่ ธิบายเหตุแห่งการสร้างพระปฐมเจดีย์ และพระประโทณเจดีย์ ซึง่
จากการศึกษาพบว่าเรื่องพญากงพญาพาน ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดู
และในตอนท้ายเรื่องมีการกล่าวถึงพระอรหันตสาวก คือ พระคิริมานนท์ และพระ
องคุลิมาล ในพระพุทธศาสนา แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้สร้างเจดีย์กับผู้สร้างสรรค์ต�ำนาน
น่าจะเป็นคนละกลุ่มกัน ผู้สร้างสรรค์ต�ำนานสันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มคนใหม่ที่เข้ามาดิน
แดนทีม่ โี บราณสถาน เช่นเดียวกับนิทานพ่อฆ่าลูกทีส่ งิ ห์บรุ ี หรือต�ำนานพระนอนจักรสีห์
ลั ก ษณะนี้ ค ล้ า ยกั บ ในกรณี เ รื่ อ งการใช้ นิ ท านนางกาไว จาก
วรวงสชาดก ในปัญญาสชาดก ซึง่ พบว่าในภาคตะวันออก ทีจ่ งั หวัดจันทบุรี และจังหวัด
ตราดมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระนางกาไว๑๐ ในจังหวัดจันทบุรีนั้นเรียกนิทาน “พระวรวงศ์”
กันว่า  “นิยายนางกาไว” ซึ่งหากได้สอบถามกับชาวจันทบุรีจะไม่มีใครรู้จักพระวรวงศ์
๑๐

ชื่อนางกาไว ยังพ้องกับชื่อแม่ม่ายปากร้ายที่ไล่ตีแม่ข้าวในต�ำนานข้าวของชนชาติไท

อีกด้วย
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เลย ขณะที่ “นางกาไว” เป็นตัวละครที่ชาวจันทบุรีรู้จักมากที่สุด เรื่องพระวรวงศ์นี้
ในจังหวัดจันทบุรี น�ำมาใช้ในการอธิบายประวัติของโบราณสถานอายุกว่า  ๑,๕๐๐ ปี
ของจังหวัดจันทบุรีที่เรียกว่า  “เมืองเพนียต” ซึ่งชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกกันว่า  “เมือง
นางกาไว” รวมถึงในบริเวณพื้นที่ที่ต่อเนื่องกับจังหวัดตราด คือ จังหวัดเกาะกง และ
จังหวัดก�ำปงสปือ ประเทศกัมพูชา  พบความแพร่หลายของเรื่องพระวรวงศ์เช่นกัน
กล่าวคือ ต�ำนานภูเขาวรวงศ์สุรวงศ์ หรือ ภูเขาคีรีรมย์ จังหวัดเกาะกง และจังหวัด
ก�ำปงสปือ ทีบ่ ริเวณจังหวัดเกาะกงซึง่ เคยเป็นส่วนหนึง่ ของประเทศไทยก่อนเหตุการณ์
ร.ศ. ๑๑๒ และมีพื้นที่ติดกับจังหวัดตราด รวมถึงจังหวัดก�ำปงสปือซึ่งติดกับจังหวัด
เกาะกงมีต�ำนานภูเขาวรวงศ์สุวงศ์ โดยเล่าเนื้อหาเป็นเรื่องพระวรวงศ์ทั้งหมด และ
อธิบายว่า  มีรูปศิลารูปหนึ่งเป็นร่างสตรีขาดแค่คอ สมมติว่าเป็นนางมันทา  (กาไว)
ถูกประหารชีวิต รูปนี้ตั้งอยู่ที่ต�ำบลจ�ำบก อ�ำเภอพนมสรวจ จังหวัดก�ำปงสปือ ปัจจุบัน
รวมอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติคีรีรมย์ บริเวณยอดเขาที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงนั้นที่ชื่อว่า
เขากรรมัชวาต นั้นเชื่อกันว่าเป็นบริเวณที่พายุพัดเอาศีรษะของฤๅษีขาด เป็นฤๅษีที่
ขโมยแก้ววิเศษของพระวรวงศ์ไปเหาะเล่น๑๑
			

ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ พบเรื่องพระวรวงศ์ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต�ำนานบ้านนาโคน บ้านนาโคน ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ ๑ ต�ำบลทุง่ อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาเหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านนาโคนก็เนื่องมาจากมะระหุมปะแก๑๒ได้สร้างเมืองที่บ้านสงขลา
ก็ได้ลงเสาหลักเมืองหรือเสาประโคน ต่อมาที่แห่งนี้กลายเป็นที่นาแต่ที่เสาประโคนนี้
เมื่อ ๖๐ ปีเศษ ยังคงมีหลักเสาประโคนอยู่โดยเป็นหลักปักไว้ และมีการขุดบ่อไว้รอบ
หลัก การท�ำนาก็เว้นไว้เฉพาะทีเ่ สาหลักนี้ ปัจจุบนั เสาหลักได้หายไป รวมทัง้ คูทขี่ ดุ ไว้รอบ
หลักประโคน จากการที่เป็นที่ตั้งหลักเมือง หรือเสาประโคนนี้เอง จึงเรียกบ้านนี้ว่า
อภิลักษณ์ เกษมผลกูล. “พระวรวงศ์: วรรณกรรมท้องถิ่นที่แสดงร่องรอยความ
สัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้” วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ หน้า ๑๐๔-๑๓๑
ปี ๒๕๕๕.
๑๒
“มะระหุมปะแก” เป็นค�ำในภาษามลายู รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์
กรุณาอธิบายไว้วา่ มะระหุมะ เป็นค�ำใช้เรียกญาติผใู้ หญ่ทสี่ งู ศักดิซ์ งึ่ ล่วงลับไปแล้ว ปะแก เป็นชือ่ คน
“พ่อแก”
๑๑
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“บ้านนาโคน” ซึ่งเมื่อ รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์ไปเก็บข้อมูลเมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๕ ชาวบ้านได้เล่าเรือ่ งพระวรวงศ์เป็นต�ำนานเสาประโคนนีด้ ว้ ย นอกจากนีท้ อี่ ำ� เภอ
คีรีรัฐนิคม อ�ำเภอไชยา  ปรากฏสถานที่สอดคล้องกับเรื่อง “พระวรวงศ์” ซึ่งชาว
ลุม่ แม่นำ�้ ตาปีมกั เรียกนิทานเรือ่ งนีว้ า 
่ “เศรษฐีโลภัน” และถือเป็นวรรณกรรมพืน้ บ้านทีม่ ี
การเล่าแบบมุขปาฐะและมีการบันทึกกันอย่างแพร่หลาย นิทานพืน้ เมืองเรือ่ งพระวรวงศ์
ปรากฏว่าชาวสุราษฎร์ธานีรู้จักกันอย่างกว้างขวาง มีประวัติเกี่ยวกับสถานที่ในอ�ำเภอ
คีรีรัฐนิคม หรืออ�ำเภอท่าขนอน (ปากคลองยัน) อ�ำเภอพุนพิน และอ�ำเภอไชยา 
แต่งเป็นกาพย์ต่างๆ เช่น ยานี ฉบัง และสุรางคนางค์ ผู้แต่งเป็นกวีชาว สุราษฎร์ธานี
ในสมัยโบราณ มี ๔ เล่มสมุดไทย๑๓
		
๒.๑.๒ บทบาทในการเป็นแหล่งรวบรวมเรื่อง (Collection) ของชื่อ
หมู่บ้าน-ต�ำบลในภูมิภาค
ผู้วิจัยพบว่าต�ำนานพญากงพญาพาน ท�ำหน้าที่ในการร้อยต�ำนานประจ�ำถิ่น
หรือนิทานพื้นบ้านต่างๆในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงโดยเชื่อมกับชื่อหมู่บ้านต�ำบล ท�ำนองนี้ค
ล้ายกับ “ต�ำนานพระเจ้าเลียบโลก” ทีม่ กี ารกล่าวถึงชือ่ หมูบ่ า้ นต�ำบลต่างๆ มีลกั ษณะเป็น
แหล่งรวบรวมเรื่อง (Collection) ดังที่ปรากฏในต�ำนานพระพุทธเจ้าเลียบโลก ที่ผนวก
เข้ากับต�ำนานประจ�ำถิ่นต่างๆ หรือ ลักษณะที่ปัญญาสชาดกรวบรวมนิทานพื้นเมือง
มารวมกันเพียงแต่เพิ่มสถานที่จริงให้ปรากฏให้อยู่ในเรื่องนั้นด้วย๑๔
ต�ำนานประจ�ำถิน่ ทีพ่ บแบบเรือ่ งพ่อฆ่าลูกนี้ พบแพร่หลายในพืน้ ทีภ่ าคกลาง –
ภาคตะวันตกของไทย และมีพื้นที่ที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ
กลุ่มต�ำนานพระปฐมเจดีย์ พบชื่อหมู่บ้านต�ำบลอยู่ในแถบจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี
และนครปฐม กลุม่ ต�ำนานวัดพระยากง พบชือ่ ปรากฏในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
เล่าว่าผู้สร้างวัดพระยากงเป็นกลุ่มคนชาวสุพรรณบุรี และกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มต�ำนาน
๑๓

คณะกรรมการจังหวัดสุราษฎร์ธานี , จังหวัดสุราษฎร์ธานี . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุดม,

๒๕๐๐.
๑๔

ดูเรื่องการรวบรวม Collectuin นิทานเพื่อนบ้านต่างๆ เพิ่มเติมได้ใน อภิลักษณ์
เกษมผลกูล. กลวิธีเล่าเรื่องชาดกที่เน้นแนวคิดเรื่อง ทานในอรถถกถาชาดาและปัญญาสชาดก
ฉบับหอสมุดแห่งชาติ. วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ ๒๘ (ธันวาคม ๒๕๕๔)
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พระนอนจักรสีห์ (ซึง่ มีการเล่าเชือ่ มต่อกับต�ำนานวัดขุนอินทประมูล) พบในแถบจังหวัด
สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ดังแสดงในภาพดังนี้

แผนทีแ่ สดงความแพร่หลายของแบบเรือ่ งพ่อฆ่าลูกในภาคตะวันตก-ภาคกลางของไทย
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ตัวอย่างชื่อหมู่บ้านต�ำบล ที่กล่าวถึงต�ำนานพ่อฆ่าลูก - พญากง พญาพาน –
พระนอนจักรสีห์ ที่แพร่หลายในแถบภาคตะวันตก – ภาคกลางของไทย
ต�ำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม
ดังเช่นในจังหวัดนครปฐม เล่าที่มาของต�ำบลยายหอม อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมว่า  สาเหตุที่ชื่อต�ำบลดอนยายหอม เป็นเพราะในสมัยก่อนบริเวณนี้พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นที่รกร้างว่างเปล่า  มีบ้านเรือนอยู่ไม่กี่หลัง ในจ�ำนวนบ้านเรือนดังกล่าว
มีบ้านของยายหอมรวมอยู่ด้วย ยายหอมตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ดอน ล้อมรอบด้วย
ที่ ลุ่ ม มองดู จ ากข้ า งนอกมีลักษณะคล้ายเกาะ ยายหอมเป็ น บุ ค คลส� ำ คั ญ คนหนึ่ ง
เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ข องจั ง หวั ด นครปฐม ยายหอมเป็ น บุ ค คลซึ่ ง ได้ ชุ บ เลี้ ย ง
พระยาพาน (โอรสของพระยากง เจ้าเมืองศรีวิชัย) ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนเจริญวัย
จนได้เป็นเจ้าเมืองศรีวชิ ยั ชีวติ บัน้ ปลายของยายหอมถูกพระยาพานฆ่าตายด้วยสาเหตุ
ที่ยายหอมไม่ได้เปิดเผยความจริงให้พระยาพานรู้ว่า  พระยากงคือพระราชบิดาของ
พระยาพาน เป็นเหตุให้พระยาพานต้องฆ่าพระยากงจนถึงกับความตาย๑๕
ต�ำบลพระประโทน จังหวัดนครปฐม
สาเหตุทชี่ อื่ ต�ำบลพระประโทน เป็นเพราะต�ำบลนีม้ เี จดียอ์ งค์ใหญ่อยูอ่ งค์หนึง่
คือ พระประโทนเจดีย์ ประวัติของพระประโทนเจดีย์เล่ากันว่า  ในสมัยที่พระยากง
เป็นเจ้าเมืองศรีวชิ ยั พระมเหสีประสูตโิ อรสองค์หนึง่ ชือ่ ว่า พระยาพาน โหรได้ทำ� นายว่า
ต่อไปในอนาคต พระยาพานจะฆ่าพระราชบิดา คือพระยากง โหรได้แนะน�ำให้ฆา่ พระยา
พานเสียตัง้ แต่เยาว์วยั เป็นการตัดไฟเสียแต่ตน้ ลม ฝ่ายพระมเหสีของพระยากง ซึง่ เป็น
พระราชมารดาของพระยาพานได้ ท ราบข่ า วร้ า ยอั น จะเกิ ด ขึ้ น กั บ พระราชโอรส
พระนางจึงได้ลอบน�ำเอาพระยาพานไปฝากไว้กับยายหอม พอพระยาพานเจริญวัย
ยายหอมได้น�ำไปฝากให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระยาราชบุรี ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของเมือง
ศรีวชิ ยั พระยาพานเป็นผูท้ มี่ คี วามเฉลียวฉลาดและมีความกล้าหาญ ไม่ประสงค์ให้เมือง
มนู วัลยะเพ็ชร์ และคณะ, รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาทางภูมิศาสตร์เกี่ยว
กับชือ่ ภูมปิ ระเทศของจังหวัดนครปฐม. (ภาควิชาภูมศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
๒๕๒๒), หน้า ๑๒-๑๓.
๑๕
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ราชบุรีเป็นเมืองขึ้นของเมืองศรีวิชัย และได้งดส่งเครื่องบรรณาการ ฝ่ายพระยากง
เห็นว่าพระยาราชบุรีเป็นกบฏจึงยกทัพไปปราบ พระยาราชบุรีโปรดให้พระยาพาน
ออกรับศึก พระยาพานได้กระท�ำยุทธหัตถีกับพระยากง พระยากงแพ้ถูกฆ่าตาย
พระยาพานจึงยกกองทัพบุกเมืองศรีวิชัย และมีความประสงค์ในตัวพระมเหสีของ
พระยากงมาเป็นภรรยาของตน แต่มาภายหลังรู้ว่าเป็นพระมารดาของพระองค์เองก็
ทรงเสียพระทัย และโกรธยายหอมเป็นอย่างมาก เพราะไม่บอกให้พระองค์ทราบ
ความจริง พระยาพานจึงฆ่ายายหอมผู้มีพระคุณเสีย หลังจากที่ฆ่ายายหอม และ
พระยากงผู้เป็นบิดาแล้วก็ส�ำนึกบาป เพื่อเป็นการถ่ายบาปให้ลดลง จึงได้สร้างเจดีย์
ขนาดใหญ่ขึ้นสององค์ องค์แรกคือพระปฐมเจดีย์ เพื่ออุทิศผลบุญให้กับพระราชบิดา
ผู้บังเกิดเกล้า องค์ที่สองคือพระประโทนเจดีย์ เพื่ออุทิศผลบุญแก่ยายหอมผู้มีพระคุณ
พระประโทนเจดีย์มีลักษณะเป็นปรางค์ขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยเนินปรางค์ สูงจาก
พื้นดินประมาณ ๒๐ เมตร ต่อมาเมื่อมีราษฎรเข้าไปตั้งถิ่นฐานในบริเวณใกล้เคียงกับ
พระประโทนเจดีย์มากขึ้น จึงได้ตั้งขึ้นเป็นต�ำบลเรียกว่า ต�ำบลพระประโทน๑๖
บ้านสระแก้ว ต�ำบลพระประโทน จังหวัดนครปฐม
เหตุทชี่ อื่ ว่าบ้านสระแก้ว เนือ่ งจากในหมูบ่ า้ นนีม้ สี ระน�ำ้ ขนาดใหญ่อยูส่ ระหนึง่
มีพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ มีน�้ำขังเฉพาะในฤดูฝน แต่พอถึงฤดูแล้งน�้ำแห้ง ราษฎรใน
หมู่บ้านจึงใช้บริเวณสระน�้ำเป็นที่ปลูกผัก สระน�้ำนี้เข้าใจว่าเป็นสระน�้ำที่ขุดขึ้นมาตั้งแต่
อดีตเพื่อน�ำดินไปท�ำอิฐสร้างองค์พระปฐมเจดีย์ หรือสร้างพระประโทน อย่างใดอย่าง
หนึ่งแน่นอน ต่อมาเมื่อทางราชการตั้งให้เป็นหมู่บ้านก็ให้ชื่อว่าบ้านสระแก้ว ค�ำว่า 
แก้ว หลังค�ำว่า  สระ นั้นเข้าใจว่าเป็นค�ำที่เพิ่มเข้าไปทีหลัง เพื่อให้เป็นชื่อหมู่บ้านที่มี
ความเป็นมงคลและมีความไพเราะยิ่งขึ้น๑๗
มนู วัลยะเพ็ชร์ และคณะ, รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาทางภูมิศาสตร์เกี่ยว
กับชือ่ ภูมปิ ระเทศของจังหวัดนครปฐม. (ภาควิชาภูมศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
๒๕๒๒), หน้า ๑๕-๑๖.
๑๗
มนู วัลยะเพ็ชร์ และคณะ, รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาทางภูมิศาสตร์เกี่ยว
กับชือ่ ภูมปิ ระเทศของจังหวัดนครปฐม. (ภาควิชาภูมศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
๒๕๒๒), หน้า ๑๗.
๑๖
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บ้านอ้อยอีเตี้ย ต�ำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม
เหตุทชี่ อื่ ว่าบ้านอ้อยอีเตีย้ เป็นเพราะในหมูบ่ า้ นนีพ้ นื้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นทีล่ มุ่ และ
มีหนองน�ำ้ ธรรมชาติอยูบ่ ริเวณตอนกลางของหมูบ่ า้ นอยูห่ นองหนึง่ ในหนองน�ำ้ ดังกล่าว
มีต้นอ้อขึ้นอยู่หนาแน่น ชาวบ้านเรียกหนองน�้ำนี้ว่า  หนองอ้ออีเตี้ย ต่อมาค�ำว่า  อ้อ
เพี้ยนไปเป็นอ้อย ส่วนค�ำว่าอีเตี้ย ซึ่งเป็นค�ำต่อท้ายค�ำว่าอ้อ นั้นมีประวัติความเป็นมา
อย่างไรไม่มีใครบอกได้ ต่อมาเมื่อมีการตั้งเป็นหมู่บ้านก็ให้ชื่อว่า  บ้านอ้อยอีเตี้ย
บ้านอ้ออีเตีย้ ในปัจจุบนั จะมีหนองน�ำ้ อยูห่ ลายหนองด้วยกัน เล่ากันว่าหนองน�ำ้ ดังกล่าว
นอกเหนือจากหนองอ้ออีเตี้ยแล้ว เป็นหนองน�ำ้ ซึง่ ขุดขึน้ ไม่ได้เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
กล่าวคือ ในครัง้ ทีม่ กี ารสร้างพระปฐมเจดียก์ ไ็ ด้มาขุดดินในบริเวณหมูบ่ า้ นนีไ้ ปท�ำอิฐเผา
สร้างพระปฐมเจดีย์ เป็นเหตุให้มสี ภาพเป็นหนองน�ำ้ ในปัจจุบนั หนองน�ำ้ ดังกล่าวปกคลุม
ไปด้วยผักตบชวาและบัวนานาชนิด๑๘
ต�ำบลถนนขาด จังหวัดนครปฐม
ประวัติความเป็นมาของต�ำบลถนนขาด เล่ากันว่า  ในสมัยที่พระยากงท�ำ
สงครามกับพญาพาน พญากงได้ยกก�ำลังมาจากนครปฐม คือ บริเวณตัวเมืองนครปฐม
ในปัจจุบัน ส่วนพญาพานนั้นยกก�ำลังจากดอนยายหอม ก�ำลังทั้งสองฝ่ายได้มาประจัน
หน้ากันในบริเวณไม่มถี นน สภาพภูมปิ ระเทศเป็นทีร่ าบลุม่ และได้เกิดการสูร้ บกันขึน้ ใน
ที่สุดพญาพานก็ฆ่าพญากงตาย ต่อมาภายหลังราษฎรได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานประกอบด้วย
หมู่บ้านต่างๆ จนมีสภาพเป็นต�ำบล และให้ชื่อว่า ต�ำบลถนนขาด๑๙
บ้านบางระโท จังหวัดนครปฐม
เรือ่ งแรกเล่าว่าในสมัยหนึง่ เกิดท�ำสงครามกันขึน้ ซึง่ เข้าใจว่าเป็นสมัยพระยา
มนู วัลยะเพ็ชร์ และคณะ, รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาทางภูมิศาสตร์เกี่ยว
กับชือ่ ภูมปิ ระเทศของจังหวัดนครปฐม. (ภาควิชาภูมศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
๒๕๒๒), หน้า ๔๗.
๑๙
มนู วัลยะเพ็ชร์ และคณะ, รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาทางภูมิศาสตร์เกี่ยว
กับชือ่ ภูมปิ ระเทศของจังหวัดนครปฐม. (ภาควิชาภูมศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
๒๕๒๒), หน้า ๕๕.
๑๘
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กง พระยาพาน การท�ำสงครามครัง้ นัน้ ใช้เส้นทางส่งเสบียงและทหาร โดยใช้เรือส�ำเภา
บรรทุกทหารและเสบียงกรังไปตามแม่น�้ำนครชัยศรี ปรากฏว่าเรือส�ำเภาบรรทุกทหาร
และเสบียงกรังจมเพียบมาก ระดับน�้ำลดลงต�่ำจนถึงกราบเรือ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า 
“ราโท” เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เรือใกล้จมบังเกิดขึ้นในหมู่นี้ ดังนั้นท�ำให้หมู่บ้านนี้เรียกชื่อ
ว่า “บางราโท”๒๐
บ้านไผ่ท�ำบัญชี จังหวัดนครปฐม
ในกรณีแรก หมู่บ้านนี้มีกอไผ่ขึ้นมาก โดยเฉพาะตามริมฝั่งแม่น�้ำ สืบเนื่อง
มาจากสงครามสมัยพระยากง พระยาพาน เรือเพียบดังกล่าวได้มาจมลง ณ หมู่บ้านนี้
ต่อมาได้กู้เรือขึ้นทหารที่มากู้เรือต้องตรวจสอบความเสียหาย ก็มาตัดหรือถางโคนไผ่
เขียนรายการของที่เสียหายว่าเสียหายอะไรบ้าง โดยจดไว้ที่โคนไผ่ ไผ่พวกนี้ส่วนใหญ่
เป็นไผ่ป่าและไผ่สีสุก การเขียนรายการต่างๆ ลงที่โคนไผ่ดังกล่าว จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า 
ไผ่ท�ำบัญชี ปัจจุบันนี้ยังมีหัวเรือที่ยังจมอยู่ในหมู่บ้านนี้๒๑
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ส�ำหรับประวัติของอ�ำเภอนั้น มีเรื่องเล่าสืบมาแต่โบราณจากเรื่องพระยากง
พระยาพานว่า ในสมัยที่พระยากงเป็นเจ้าเมืองนครศรีวิชัย (อ�ำเภอนครชัยศรีปัจจุบัน)
มีช้างป่าเชือกหนึ่งอยู่ในท้องที่ซึ่งขณะนั้นเป็นท้องที่อ�ำเภอสามพราน (เข้าใจว่าคงเป็น
ท้องที่ต�ำบลสามพรานติดต่อกับต�ำบลบางช้าง) เป็นช้างมีลักษณะดี เหมาะส�ำหรับ
ใช้ท�ำสงคราม แต่ไม่มีผู้ใดสามารถจับได้ พระยาพานมีความประสงค์จะได้ช้างเผือกนี้
ไว้ท�ำสงครามกับพระยากง จึงได้เรียก “พรานสามคน” มาปรึกษาวิธีจับช้างป่าเชือกนี้
พรานทั้งสามเสนอความเห็นว่า  ถ้าจะจับช้างวิธีอื่นคงไม่ส�ำเร็จ นอกจากใช้วิธีขุดหลุม
มนู วัลยะเพ็ชร์ และคณะ, รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาทางภูมิศาสตร์เกี่ยว
กับชือ่ ภูมปิ ระเทศของจังหวัดนครปฐม. (ภาควิชาภูมศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
๒๕๒๒), หน้า ๑๐๘.
๒๑
มนู วัลยะเพ็ชร์ และคณะ, รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาทางภูมิศาสตร์เกี่ยว
กับชือ่ ภูมปิ ระเทศของจังหวัดนครปฐม. (ภาควิชาภูมศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
๒๕๒๒), หน้า ๑๐๘-๑๐๙.
๒๐
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พรางขนาดใหญ่ไว้ระหว่างทางทีช่ า้ งป่าเชือกนีเ้ คยเดินผ่านไปมา เพือ่ ล่อให้ตกหลุมพราง
แล้วจึงจะจับตัวภายหลัง พระยาพานเห็นชอบด้วย จึงมอบให้พรานทั้งสามไปท�ำการ
จับช้างป่าเชือกนั้นให้จงได้ พรานทั้งสามก็สามารถจับช้างป่ามาได้ตามความประสงค์
พระยาพานน�ำช้างมาฝึกหัดเป็นช้างศึกและใช้ช้างเชือกนี้กระท�ำยุทธหัตถีกับพระยากง
จนได้ชัยชนะ โดยพระยากงถูกฟันสิ้นชีวิตอยู่บนหลังช้างศึก ด้วยเหตุนี้เองคนทั้งหลาย
จึงนิยมเรียกท้องที่ที่จับช้างป่าได้ว่า  “ต�ำบลสามพราน” ต่อมาทางราชการได้จัดการ
ปกครองบ้านเมืองตามแบบใหม่ เมื่อย้ายที่ว่าการอ�ำเภอมาตั้งที่ต�ำบลสามพรานแล้ว
จึงขนานนามอ�ำเภอที่ตั้งใหม่นี้ว่า “อ�ำเภอสามพราน”๒๒
ต�ำบลบางช้าง จังหวัดนครปฐม
ตั้งอยู่บนแม่น�้ำนครชัยศรี เขตติดต่ออ�ำเภอสามพรานชื่อ “บางช้าง” นั้น
สืบเนื่องมาจากที่พรานสามคนได้ตามจับช้างให้พระยาพานมาตั้งแต่บริเวณป่าใหญ่ใน
ต�ำบลสามพราน โดยสะกดรอยตามช้างมาถึงบริเวณนี้ หรือทีเ่ รียกกันว่าบริเวณป่าล่าง
ชาวบ้านเล่าว่าช้างเชือกนั้นหน้าคล้ายเสือเลยมีชื่อเรียกว่าช้างหัวเสือ บริเวณนี้เลยได้
ชื่อว่าต�ำบลบางช้างหัวเสือ ต่อมาเป็น ต�ำบลบางช้าง๒๓
ต�ำบลโพธิ์หัก จังหวัดราชบุรี
ที่มาของต�ำบลโพธิ์หักนั้น มาจากในสมัยที่พระยาพานจะยกทัพไปรบกับ
พระยากง (บิดา) ได้ยกทัพผ่านมาทีต่ ำ� บลนีแ้ ละได้พกั ไพร่พล โดยไพร่พลได้นำ� เอาอาวุธ
ไปวางพิงกับต้นโพธิ์จนต้นโพธิ์เกิดหักลง (ซึ่งเป็นอาเพศที่พญาพานได้กระท�ำปิตุฆาต
บิดา) ต�ำบลนี้จึงได้ชื่อว่าโพธิ์หัก
มนู วัลยะเพ็ชร์ และคณะ, รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาทางภูมิศาสตร์เกี่ยว
กับชือ่ ภูมปิ ระเทศของจังหวัดนครปฐม. (ภาควิชาภูมศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
๒๕๒๒), หน้า ๑๒๙-๑๓๐.
๒๓
มนู วัลยะเพ็ชร์ และคณะ, รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาทางภูมิศาสตร์เกี่ยว
กับชือ่ ภูมปิ ระเทศของจังหวัดนครปฐม. (ภาควิชาภูมศิ าสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
๒๕๒๒), หน้า ๑๓๖.
๒๒
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ต�ำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี
ทีม่ าของต�ำบลเจ็ดเสมียนเล่าว่า พระเจ้าแผ่นดินสุโขทัยให้พระยาพานผูก้ ำ� ราบ
ช้างเข้าเฝ้า เห็นว่ามีลกั ษณะของผูม้ บี ญ
ุ จึงรับอุปถัมภ์ไว้เป็นบุตรบุญธรรม ต่อมาพระเจ้า
แผ่นดินสุโขทัยต้องการแผ่อำ� นาจขยายดินแดนรวบเอาเมืองนครไชยศรีมาเป็นเมืองขึน้
จึงให้บุตรบุญธรรมซ่องสุมรี้พลตั้งอยู่ที่ “บ้านเจ็ดเสมียน” ราวสี่หมื่นคน แล้วยกมาตั้ง
อยู่ที่บ้านเล่า  (บ้านเจ็ดเสมียนปัจจุบันอยู่ต�ำบลเจ็ดเสมียน อ�ำเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี) จากนั้นก็ส่งสาสน์ท้ารบชนช้างกับพระยากง
จังหวัดกาญจนบุรี
หลักฐานด้านประวัตศิ าสตร์ทเี่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ทีก่ ล่าวถึงเมืองกาญจนบุรเี ห็นจะเป็น
พงศาวดารเหนือ ซึ่งกล่าวไว้ในเรื่องพระยากงว่า พระยากงได้เป็นเจ้าเมืองกาญจนบุรี
โดยมิได้ระบุว่าปีใด แต่ได้ระบุปีที่พระยาพานไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่เมือง
ล�ำพูนว่า ตรงกับ จ.ศ. ๕๕๒ หรือ พ.ศ. ๑๗๓๔ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่พระยาพาน
ได้ฆ่าพระยากงผู้เป็นบิดาแล้ว จึงอาจสรุปว่า พระยากงครองเมืองกาญจนบุรีราว พ.ศ.
๑๗๐๐ ลังจากที่พระยาพานได้ฆ่าพระยากงผู้เป็นบิดาแล้ว จึงอาจสรุปว่า  พระยากง
ครองเมืองกาญจนบุรีราว พ.ศ. ๑๗๐๐
จากตัวอย่างดังยกมาข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของเรือ่ งราวนิทานประจ�ำถิน่
ที่อธิบายความเป็นมาของชื่อหมู่บ้านต�ำบลในแถบภาคกลางและภาคตะวันตก ที่สอด
ร้อยเข้ามาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวต�ำนานพญากงพญาพาน
๒.๒ บันทึกประวัตศิ าสตร์สงั คม-ร่องรอยความขัดแย้งและประนีประนอม
ข้อมูลคติชนประเภทต�ำนานนับเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์สังคมที่มีความ
น่าสนใจ หากได้ไขรหัสและท�ำความเข้าใจภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมแล้ว จะเป็น
ประโยชน์ในเชิงวิชาการเป็นอย่างยิง่ ดังเช่น งานศึกษา ความขัดแย้งและประนีประนอม
ในต�ำนานปรัมปราไทยของ ปรมินท์ จารุวร ซึ่งเป็นความพยายามที่จะมองต�ำนาน
ปรัมปราไทยด้วยมิติของวิธีการศึกษาเชิงโครงสร้างนิยมของ โคลด เลวี่-สเตราส์
(Claude levi-Strauss) เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์เหนือจริงประเภทต่างๆ
ในสังคมวัฒนธรรมไทยที่เราเรียกกันว่าต�ำนานปรัมปรานั้น มีบทบาทส�ำคัญในการ
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บันทึกร่องรอยความขัดแย้งและการประนีประนอมทางความคิดความเชื่อของบรรพ
ชนไทยในเรื่องของการเลือกรับนับถือศาสนาประการหนึ่ง และการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มชนต่างๆ อีกประการหนึง่ ๒๔ ผู้วจิ ัยได้อาศัยแนวทางการศึกษาจากงานวิจยั
ข้างต้นมาใช้ในการพิจารณาข้อมูลต�ำนานพญากงพญาพาน โดยแบ่งประเด็นในการ
ศึกษาออกเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้
		
๒.๒.๑ บันทึกประวัติศาสตร์สังคมในอาณาบริเวณในภาพกว้าง
จากต�ำนานพญากงพญาพาน จะเห็นความสัมพันธ์ใน ๒ เมือง
หลัก คือเมืองของพญากง ซึง่ บ้างว่าครองเมืองกาญจนบุรี บ้างว่าครองเมืองนครปฐม
และเมืองของพญาพาน ซึง่ บ้างว่าครองเมืองราชบุรี และบ้างว่าครองเมืองกาญจนบุรี
หากพิจารณาดูจะพบว่า  ความสัมพันธ์ในต�ำนานเป็นคู่ขัดแย้งที่ส�ำคัญกันระหว่างเมือง
ทั้งสอง โดยเฉพาะเมืองของพญาพาน เป็นเมืองที่เจ้าเมืองซึ่งเป็นบิดาบุญธรรมของ
พญาพานครองมาก่อน และน�ำต�ำนานเล่าว่า  ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปให้แก่
เมืองของพญากงทุกปีมิได้ขาด ครั้นเมืองพญาพานเข้ามาปกครองจึงคิดแข็งเมือง
ไม่กระท�ำดังที่เคยปฏิบัติมา  แสดงให้เห็นว่าเมืองของพญากงนี้ คงเป็นเมืองเก่าและ
เมืองใหญ่มาก่อน สอดคล้องกับที่เมืองนครชัยศรีและเมืองกาญจนบุรี ต่างก็นับได้ว่า
เป็นเมืองส�ำคัญมาแต่อดีต และยังแสดงให้เห็นว่า  เมืองเหล่านี้ต่างก็เป็นเอกเทศ
ต่อกันไม่ขึ้นแก่กัน
อย่างไรก็ตาม หากตีความเชิงสัญลักษณ์ จะพบว่าเมืองของ
พญากงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพ่อ และเมืองของพญาพานเป็นสัญลักษณ์ของ
ความเป็นลูก เมืองของพญาพานจึงเป็นเมืองที่แยกตัวหรือผู้ปกครองเคยสืบวงศ์มา
จากกันและกัน กระนั้นก็ดีแม้ว่าต�ำนานพญากงพญาพาน จะสะท้อนภาพสงครามใน
ภูมิภาค แต่ขณะเดียวกันก็ยังแสดงให้เห็นถึงการประนีประนอมระหว่างเมืองได้ใน
ที่สุด โดยการก�ำหนดให้เชื้อสาย หรือผู้น�ำที่มีการยอมรับร่วมกันเป็นผู้ปกครองและ
ดูเพิ่มเติมใน ปรมินท์ จารุวร. ความขัดแย้งและประนีประนอมในต�ำนานปรัมปรา
ไทย. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วม
กับศูนย์คติชนวิทยา, ๒๕๔๙.
๒๔

250

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘

รวมเป็นเมืองเดียวกัน คือพญาพาน ผู้เป็นโอรสของพญากง และเป็นโอรสบุญธรรม
ของเจ้าเมืองราชบุรี
ความพยายามข้างต้นสะท้อนการใช้ต�ำนานพญากงพญาพานใน
การหลอมรวมคนที่เคยมีความคิดแตกต่างกันหรือคนจากเมืองต่างๆ และภายหลังให้
คนทุกเมืองอยู่ภายใต้การปกครองของบุคคลคนเดียว และกล่าวถึงความชอบธรรม
ด้วยการเกี่ยวดองเชิงเครือญาติกับทุกกลุ่ม ก็จะช่วยให้เกิดความเป็นปึกแผ่นมากยิ่ง
ขึ้นด้วย และจะน�ำไปสู่การสถาปนาเรื่องราวไปสู่กระบวนการสร้างให้กลุ่มชนมี “ความ
เชือ่ ในต�ำนานเรือ่ งเดียวกัน” เพือ่ น�ำมาสูพ่ ลังกลุม่ และสร้างอัตลักษณ์ของกลุม่ ชนกลุม่
ใหญ่ไปพร้อมกันด้วย
		
๒.๒.๒ สร้ า งตั ว ตนของท้ อ งถิ่ น หรื อ ชุ ม ชนขนาดเล็ ก ให้ ป รากฏใน
ประวัติศาสตร์มหัพภาค
ในแง่นี้ ผู้วิจัยพบว่าในต�ำนานพญากงพญาพาน และกลุ่มแบบ
เรื่องนิทานลูกฆ่าพ่อ ต่างมีการอธิบายชื่อหมู่บ้านต�ำบลที่แถบนั้นๆ แทรกอยู่เป็นระยะ
ทั้งใน ต�ำนานพญากงพญาพาน หรือต�ำนานพระปฐมเจดีย์ และต�ำนานพระนอน
จักรสีห์ รวมถึงต�ำนานวัดขุนอินทประมูล สะท้อนให้เห็นความนิยมของต�ำนานที่เป็น
ต�ำนานทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั และเป็นทีน่ ยิ ม ทีน่ ำ� มาสูก่ ารเป็นเวทีให้ชมุ ชนต่างๆ ได้แสดง “ตัวตน”
ประหนึ่งเป็น “พื้นที่โฆษณา” กับทางการเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นความพยายาม
“ฝาก” ตัวตนไว้ในภาพใหญ่เพื่อไม่ให้คนลืม หรือถูกลดทอดความส�ำคัญ ขณะเดียวกัน
ก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแก่ต�ำนานเนื่องจากมีสถานที่ที่มีอยู่จริง เป็นการเน้นย�้ำ
และเพิ่มน�้ำหนักให้ดูเกิดความสมจริงมากขึ้นด้วย

๓. ต�ำนานพญากงพญาพาน: ร่องรอยความสัมพันธ์ของเมืองในอาณาจักร
ทวารวดี
ต�ำนานเรื่องพญากง พญาพานแพร่หลายอย่างมากในภาคกลางโดยเฉพาะ
ในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็น
ต�ำนานประจ�ำถิน่ ทีใ่ ช้อธิบายประวัตคิ วามเป็นมาของพระปฐมเจดีย์ พระประโทณเจดีย์
ตลอดจนชือ่ หมูบ่ า้ น ต�ำบล ตลอดจนแม่นำ�้ ล�ำคลองต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัด
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ใกล้เคียงอาทิ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา เช่น บ้านถนนขาด (ถนน
ทีพ่ ญากงกับพญาพานใช้สรู้ บกัน) บ้านสามพราน (บริเวณทีน่ ายพรานสามคนช่วยกันหา
ช้างให้พญาพานไปรบกับพญากง) บ้านดอนยายหอม (บริเวณที่ตั้งบ้านเรือนยายหอม)
นอกจากนีย้ งั มีรปู ปัน้ พญากง ตัง้ อยูบ่ ริเวณตลาดทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ใกล้กบั
พระปฐมเจดีย์ และศาลยายหอม ซึ่งมี ๓ แห่ง ได้แก่ พระปฐมเจดีย์ วัดพระประโทณ
เจดีย์ และวัดดอนยายหอม ยังปรากฏสืบมาจนปัจจุบัน และเป็นที่เคารพนับถือของ
ชาวจังหวัดนครปฐมอย่างยิ่ง กระนั้นก็ดี เมื่อพิจารณาต�ำนานพญากงพญาพานในแง่
ความสัมพันธ์ในภาคกลาง-ตะวันตกแล้ว จะพบว่าต�ำนานดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ
กลุ่มเมืองในอาณาจักรทวารวดี
ธิดา สาระยา ศึกษาเรือ่ งอาณาจักรทวารวดีไว้ใน ทวารวดี: ต้นประวัตศิ าสตร์
ไทย อธิบายไว้ว่าค�ำ “ทวารวดี” มาจากชื่อว่า  “ทวารกะ” (Dvaraka) แปลว่า  เป็น
ปากประตูหรือประตูการค้า  มีนัยหมายถึงนครที่มีทะเลล้อม หรือติดต่อถึงทะเลท�ำให้
ค้าขายได้สะดวก คือเป็นชุมทางการค้าหรือ Gateway ในพื้นภูมิภาคนี้“ทวารวดี” ยัง
เป็นชื่อนครในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช และยังเป็นชื่อของราชอาณาจักรที่รุ่งเรือง
อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๑ ถึงคริสต์ศตวรรษ
ที่ ๑๔๒๕
ในมหากาพย์ปุราณะของอินเดียมีค�ำว่า  “ทวารา” (Dvara) แปลว่า  ประตู
นอกหรือปากประตู ต�ำนานวีรบุรุษอินเดีย เช่น ต�ำนานพระกฤษณะ กล่าวว่าพระองค์
เป็นผูส้ ร้างเมืองชือ่ “ทวารวดี” อยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นคุชราฏ (Gujarat)๒๖
ซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจเรื่องจากจะพบว่าต�ำนานพญากงพญาพาน ก็มีที่มาจากเรื่องราว
ของพระกฤษณะเช่นกันดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้น
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า  ในพื้นที่ที่มีความแพร่หลายเรื่องพญากงพญาพานทั้ง
๒ แบบเรื่อง ล้วนแล้วแต่เป็นเมืองโบราณในสมัยอาณาจักรทวารวดีทั้งสิ้น ดังนี้
๒๕

ธิดา สาระยา, “ทวารวดี”: ต้นประวัติศาสตร์ไทย, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๕),

๒๖

ธิดา สาระยา, “ทวารวดี”: ต้นประวัติศาสตร์ไทย, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๕),

หน้า ๑๐.
หน้า ๑๐.
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แบบเรื่องพ่อฆ่าลูก
•
•
•
•
•
•

โบราณสถานเมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม
โบราณสถานพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี
โบราณสถานคูบัว จังหวัดราชบุรี
โบราณสถานบ้านคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โบราณสถานเมืองซับจ�ำปา และโบราณสถานเมืองอูต่ ะเภา จังหวัดชัยนาท
โบราณสถานเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเรื่องอุสาบารส
• โบราณสถานภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี
นอกจากนี้จากข้อสังเกตที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้าว่า  เรื่องพญากง
พญาพานเป็นการรับเอาเรื่องราวของพระกฤษณะในศาสนาพราหมณ์มาผสมผสาน
กับพระพุทธศาสนา  ทั้งการสร้างเจดีย์ และการกล่าวถึงพระคิริมานนท์ และพระ
องคุลิมาล ขณะที่ต�ำนานแบบอุสาบารส กล่าวถึงการแข่งขันกันสร้างวัด ซึ่งสอดคล้อง
กับที่ ธิดา  สาระยากล่าวว่า  โดยที่จริงแล้ววัฒนธรรมทวารวดีสัมพันธ์อยู่กับคติ
ความเชื่อซึ่งยึดพุทธศาสนาเป็นแก่นหลัก กระนั้นก็ดี ในระยะแรกนั้นวัฒนธรรมทาง
ความคิดความเชื่อแปลกแตกต่างกัน ผู้คนนับถือศาสนาพราหมณ์บ้าง ศาสนาพุทธบ้าง
บางพื้นที่มีร่องรอยของการนับถือพระนารายณ์ดังกล่าวมาแล้ว นักโบราณคดีได้พบ
เทวรูปพระนารายณ์ที่ศรีเทพ ศรีมโหสถ และอู่ทอง จารึกบางหลักจากอู่ทองกล่าวถึง
กษัตริยเ์ ซ่นสรวงบูชาพระศิวลึงค์แทนองค์ “ศรีธาเรศวร” ความเชือ่ ทีห่ ลากหลายเช่นนี้
ปะปนผสมผสานอยูใ่ นสังคมเป็นระยะเวลานานจนในทีส่ ดุ พุทธศาสนากลายเป็นลักษณะ
เด่นที่เห็นได้ชัดในสังคมทวารวดี แต่ธรรมเนียมปฏิบัติแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น
การนับถือพุทธศาสนาในอีสานนิยมสร้างเสมาขนาดใหญ่จ�ำหลักเรื่องพุทธประวัติและ
ชาดก ทางภาคกลางนิยมสร้างธรรมจักรลอยตัวบนเสา  บ้างก็จารึกข้อความในพระ
ไตรปิฎก “เยธมฺมา” บนแผ่นหิน๒๗
๒๗

ธิดา สาระยา, “ทวารวดี”: ต้นประวัติศาสตร์ไทย, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๕),

หน้า ๑๘.
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เมืองทวารวดีที่มีปรากฏในเอกสารจีนนั้น เมื่อเทียบท�ำเลที่ตั้งแล้วสันนิษฐาน
ว่าอยู่ทางซีกตะวันตกของลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาโบราณ นักวิชาการหลายท่านให้ความ
เห็นว่าเป็นแว่นแคว้นหรืออาณาจักรทวารวดีตั้งอยู่ตรงท�ำเลของพื้นที่ลุ่มน�้ำสองสาย
คือ ลุม่ น�ำ้ ท่าจีน-แม่กลอง บริเวณนีม้ เี ครือข่ายของกลุม่ เมืองขนาดใหญ่ซงึ่ มีพฒ
ั นาการ
สัมพันธ์กนั เช่น มีทางน�ำ้ หรือเส้นทางถนนเชือ่ มโยงระหว่างชุมชนใหญ่นอ้ ยอันเห็นได้จาก
ภาพถ่ายทางอากาศและร่องรอยของโบราณวัตถุสถาน กลุม่ เมืองดังกล่าวได้แก่ อูท่ องนครปฐม-คูบัว๒๘ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลความแพร่หลายของเรื่องพญากงพญาพาน

ความส่งท้าย
การศึกษาต�ำนานพญากงพญาพาน ในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของ
พยายามจะชี้ให้เห็นคุณค่าของต�ำนานท้องถิ่นต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สังคม ที่
สะท้อนความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ โดยการใช้ความแพร่หลายของต�ำนานพญากง
พญาพานส�ำนวนต่างๆ ที่ใช้ในการอธิบายภูมินามและสร้างเป็นแผนที่ เพื่อมองหา
ความเชื่อมโยงในมิติความสัมพันธ์อื่นๆ ภายใต้บริบทที่ร่วมกัน จนท�ำเห็นถึงความ
เชื่อมโยงของกลุ่มเมืองส�ำคัญในอาณาจักรทวารวดี อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยสันนิษฐาน
ว่ายุคสมัยของการสร้างสรรค์เรื่องพญากงพญาพานกับยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองของ
อาณาจักรทวารวดี ไม่ใช่ยคุ สมัยทีร่ ว่ มกัน หากแต่เป็นกลุม่ คนกลุม่ ใหม่ทเี่ ข้ามาอาศัยอยู่
ในบริเวณโบราณสถานยุคทวารวดี
ต�ำนานเรื่องพญากงพญาพาน จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นต�ำนานที่ใช้อธิบาย
ความเป็นมาของเมืองโบราณในกลุ่มเมืองทวารวดี ส่วนเนื้อหาในต�ำนานที่ปรากฏ
การท�ำสงคราม ความขัดแย้งและความสัมพันธ์ต่างๆ สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในสมัยหลัง ซึ่งอาจเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ดังที่ปรากฏในพงศาวดาร
เหนือ และหากเป็นเช่นนั้น ค�ำถามที่ยังรอการค้นคว้าต่อไปก็คือ ตัวจริงของ
“พญากง-พญาพาน” ในประวัติศาสตร์ไทยคือใคร

๒๘

ธิดา สาระยา, “ทวารวดี”: ต้นประวัติศาสตร์ไทย, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, ๒๕๔๕),

หน้า ๒๔.
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