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ต�ำนำนพญำกง พญำพำน:

ร่องรอยควำมสัมพันธ์ของชำวเมือง

ในภูมิภำคตะวันตกของไทย

อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 

บทคัดย่อ

	 ต�ำนำนพญำกงพญำพำน	เป็นต�ำนำนพืน้เมอืงทีรู่จั้กกนัมำช้ำนำนว่ำเป็นต�ำนำน

ทีอ่ธบิำยปฐมเหตแุห่งกำรสร้ำงพระปฐมเจดย์ี	ต�ำนำนดงักล่ำวยงักล่ำวถงึควำมสัมพนัธ์

ของผู้คนในภูมิภำคตะวันตกผ่ำนกำรท�ำสงครำมและกำรเกี่ยวดองกันในเชิงเครือญำติ	

บทควำมน้ีจึงมุ่งศึกษำร่อยรอยควำมสัมพันธ์ของชำวเมืองในภูมิภำคตะวันตกของไทย

ที่ปรำกฏในต�ำนำนพญำกงพญำพำนส�ำนวนต่ำงๆ	 เพื่อให้เห็นคุณค่ำของต�ำนำน

พญำกงพญำพำนที่ไม่เพียงอธิบำยควำมเป็นมำของโบรำณสถำนเท่ำน้ัน	 หำกแต่ยัง

บันทึกประวัติศำสตร์สังคม	 เช่ือมโยงคนในภูมิภำคตะวันตกเข้ำไว้ด้วยกำรมีควำมเช่ือ	

“ต�ำนำนเรือ่งเดยีวกนั”	ผลกำรศกึษำพบว่ำ	ต�ำนำนพญำกงพญำพำนมทีีม่ำจำกวรรณคดี

สันสกฤต	 ในประเทศไทยพบหลำยส�ำนวนหำกแต่แบ่งได้เป็น	 ๒	 แบบเรื่อง	 คือแบบ

เรื่องลูกฆ่ำพ่อ	 (อธิบำยเรื่องพระปฐมเจดีย์)	 และแบบเรื่องอุสำบำรส	 ในส่วนแบบ

เรื่องลูกฆ่ำพ่อที่อธิบำยเรื่องพระปฐมเจดีย์	 พบควำมเช่ือมโยงกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

เฉพำะในภูมิภำคตะวันตก	ได้แก่	นครปฐม	กำญจนบุรี	รำชบุรี	และสุพรรณบุรี	เมือง

เหล่ำน้ีพบว่ำล้วนเป็นกลุ่มเมืองส�ำคัญในอำณำจักรทวำรวดีที่ภำยหลังมีกำรกวำดต้อน

ผู้คนจำกหัวเมืองต่ำงๆ	 ย้ำยเข้ำมำอำศัยอยู่ด้วย	 ควำมสัมพันธ์ที่ปรำกฏในต�ำนำน

พบทั้งควำมสัมพันธ์เชิงลบและเชิงบวก	 สะท้อนให้เห็นควำมขัดแย้งในระยะต้นและ

ประนีประนอมภำยหลังในภูมิภำคตะวันตก	 ผนวกกับแนวคิดทำงพระพุทธศำสนำ	 ใน

ขณะที่แบบเรื่องอุสำบำรสกล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ของพื้นที่ของเมืองกลุ่มริมแม่น�้ำโขง	

และไม่ได้อิงกับแนวคิดทำงพระพุทธศำสนำแต่อย่ำงใด
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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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ควำมน�ำ

  พญากงเป็นองค์กษัตริย์  เร่งรัดจะไปชนช้าง

 พญาพานไม่รู้ว่าพ่อ (ซ�้า)  เอามีดเชือดคอจนมรณา

 เสียใจร้องไห้จนผอม (ซ�้า) ไปฆ่ายายหอมจนวายชีวา

 พระปฐมคือองค์มหึมา (ซ�้า) แทนองค์บดิาทีไ่ด้ฆ่าตาย (นอยทงินองนอย) 

(เพลงร�ำโทนพญำกง-พญำพำน)
๑

	 เพลงร�ำโทนข้ำงต้นเล่ำเรือ่งต�ำนำนพญำกงพญำพำนเพือ่อธบิำยเหตขุองกำร

สร้ำงพระปฐมเจดย์ี	มกีำรร้องแพร่หลำยทัว่ไปในหมูช่ำวบ้ำนจังหวัดในแถบภำคตะวันตก

โดยเฉพำะในจังหวัดนครปฐมแสดงถงึควำมรบัรูเ้รือ่งพญำกงพญำพำนในวงกว้ำง	ทัง้น้ี

เมื่อกล่ำวถึงต�ำนำนพญำกงพญำพำน	 หรือต�ำนำนพระปฐมเจดีย์	 ส่วนใหญ่มักนึกถึง

บทบำทของต�ำนำนพญำกงพญำพำนในฐำนะต�ำนำนที่ให้ค�ำอธิบำยที่มำของพระปฐม

เจดีย์	 ซึ่งหำกพิจำรณำจำกเนื้อหำของต�ำนำนจะพบว่ำเรื่องกำรสร้ำงพระปฐมเจดีย์ยัง

ได้บันทึกภำพควำมสัมพันธ์ของผู้คนในดินแดนแถบน้ันไว้ด้วย	 ด้วยเหตุดังน้ีผู้วิจัยจึง

มุ่งศึกษำต�ำนำนพญำกงพญำพำนในฐำนะต�ำนำนที่อธิบำยควำมสัมพันธ์ของคนใน

ภูมิภำคตะวันตก	 โดยเฉพำะควำมสัมพันธ์ของกลุ่มคนในจังหวัดนครปฐม	 กำญจนบุรี	

รำชบุรี	 เป็นหลัก	 อำศัยหลักฐำนจำกข้อมูลประเภทลำยลักษณ์และมุขปำฐะโดย

กำรศึกษำในครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งประเด็นศึกษำเป็นออกเป็น	๓	ประเด็น	ได้แก่

 	ต�ำนำนพญำกงพญำพำน:	จำกชมพูทวีปสู่สยำมประเทศ

  ต�ำนำนพญำกงพญำพำนในฐำนะต�ำนำนประจ�ำถิ่นภูมิภำคตะวันตก

  ต�ำนำนพญำกงพญำพำน:	 ร่องรอยควำมสัมพันธ์ของเมืองในอำณำจักร

ทวำรวดี

 
๑
	 สัมภำษณ์รองศำสตรำจำรย์นันทำ	 ขุนภักดี	 ภำควิชำภำษำไทย	 คณะอักษรศำสตร์	

มหำวิทยำลัยศิลปำกร	ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเพลงร�ำโทน	วันที่	๑	มกรำคม	๒๕๕๗	ณ	ลำนข้ำงพระวิหำร	

พระปฐมเจดีย์
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๑. ต�ำนำนพญำกงพญำพำน: จำกชมพูทวีปสู่สยำมประเทศ

	 ต�ำนำนพญำกงพญำพำนโดยมำกมีควำมรับรู้กันว่ำเป็นต�ำนำนประจ�ำถิ่น

ของจังหวัดนครปฐม	และเป็นเรือ่งรำวของชำวเมอืงนครปฐมมำแต่เดมิ	อย่ำงไรกต็ำม

ได้มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนศึกษำค้นคว้ำไว้อย่ำงน่ำสนใจและพบว่ำต�ำนำนพญำกงพญำ

พำนได้รับเน้ือหำมำจำกวรรณคดีสันสกฤตและภำยหลังได้สร้ำงสรรค์ขึ้นในบริบทของ

ไทยกลำยเป็นส�ำนวนในท้องถิ่นต่ำงๆ	ดังมีรำยละเอียดดังนี้

 ๑.๑. ต�ำนำนพญำกงพญำพำนของอินเดีย

	 ชลดำ	เรืองรักษ์ลิขิต	เขียนบทควำมเรื่อง	“พญำกง	พญำพำน:	ตัวละครไทย

ที่ได้ที่มำจำกวรรณคดีสันสกฤต”	 กล่ำวไว้ว่ำพญำกงส์	 (พญำกง)	 และพญำพำณ

(พญำพำน)	 เป็นตัวละครที่ปรำกฏในวรรณคดีสันสกฤต	 พญำกงส์	 เป็นชื่อเรียกแบบ

ไทย	ในวรรณคดีสันสกฤตเรียกว่ำ	กังสะ	(กงฺส)	ปรำกฏในคัมภีร์ปุรำณะ	เช่น	ภำควต

ปุรำณะ	วิษณุปุรำณะ	ฯลฯ	ในคัมภีร์ปุรำณะดังกล่ำวนี้มีเนื้อควำมกล่ำวถึงก�ำเนิดของ

พระนำรำยณ์เป็นพระกฤษณะ	หรอืทีเ่รยีกกนัว่ำ	กฤษณำวตำร	พญำกงส์หรอืกงัสะ	เป็น

โอรสของพญำอุครเสนะแห่งนครมถุรำ	 พญำกังสะได้ชิงรำชสมบัติจำกพระชนกอุคร

เสนะ	 กังสะเป็นเชษฐำของพระนำงเทวกี	 ซึ่งเป็นพระชนนีของพระกฤษณะ	 กล่ำวคือ	

พระกฤษณะเป็นนัดดำของพญำกังสะๆ	ได้พระธิดำ	๒	พระองค์	ของพระรำชำสันธะ

และมเหสีกรนีแห่งมคธซ่ึงมีพระนำมว่ำอัสติและปรำปติเป็นพระมเหสี	 พญำกังสะ

ได้รับค�ำเตือนจำกเสียงที่ดังมำในอำกำศว่ำจะถูกพระโอรสพระองค์ที่	๘	ของพระนำง

เทวกสัีงหำรในตอนแรกน้ัน	พญำกงัสะจะสังหำรพระนำงเทวกเีสียเพือ่เป็นกำรตดัไฟเสีย

แต่ต้นลม	แต่เนื่องจำกวสุเทวพหรือวสุเทพ	ซึ่งเป็นสวำมีของพระนำงเทวกีได้ให้ค�ำมั่น

สัญญำว่ำจะส่งโอรสทุกพระองค์ที่เกิดจำกพระนำงเทวกีให้แก่พญำกังสะๆ	 จึงไว้ชีวิต

พระนำงเทวก	ีพญำกงัสะได้ตดิตำมสังหำรโอรสของพระนำงเทวกจีนเกอืบหมดยกเว้น

โอรสพลรำมและโอรสกฤษณะที่รอดชีวิตไปได้	 ภำยหลังพญำกังสะถูกพระกฤษณะ

สังหำรได้ส�ำเร็จ	ตรงตำมเสียงเตือนในอำกำศที่ได้เตือนไว้ล่วงหน้ำแล้ว
๒

 
๒	
ชลดำ	เรอืงรกัษ์ลิขติ,	พญำกง	พญำพำน	ใน	วรรณลดำ: รวมบทควำมวจัิยและบทควำม

วชิำกำรภำษำและวรรณคดีไทย,	(กรงุเทพฯ:	โครงกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรคณะอักษรศำสตร์	

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,	๒๕๔๙),	หน้ำ	๑๓๕-๑๓๘.
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ขณะทีพ่ญำพำนในวรรณคดสัีนสกฤต	ปรำกฏในคมัภร์ีปุรำณะและมหำภำรตะ 

เช่น	มีปรำกฏในภำควตปุรำณะ	วิษณุปุรำณะ	และคัมภีร์หริวงศ์ซึ่งเป็นภำคผนวกของ

คมัภร์ีมหำภำรตะ	ฯลฯ	เรยีกว่ำ	พญำพำณะ	หรอื	พระเจ้ำพำณะ	พญำพำณะในวรรณคดี

สนัสกฤตเป็นโอรสพระองคใ์หญ่ในจ�ำนวนทั้งสิน้	๑๐๐	พระองคข์องทำ้วพลพิญำพำณะ

ได้รับพรจำกพระอิศวรให้มีแขนไว้ต่อสู้กับข้ำศึกศัตรูถึง	 ๑,๐๐๐	 แขน	 นอกจำกน้ี

พระอิศวรยังทรงรับพญำพำณะเป็นโอรสบุญธรรมของพระองค์อีกด้วย	พญำพำณะมี

พระธิดำพระองค์หนึ่งพระนำมว่ำอุษำ	นำงอุษำได้ลอบมีควำมสัมพันธ์กับพระอนิรุทธะ	

หรือที่เรียกในนิทำนหรือวรรณคดีไทยว่ำพระอนิรุทธ์ซ่ึงเป็นนัดดำของพระกฤษณะ	

พญำพำณะทรำบเรื่องได้จับพระอนิรุทธ์เป็นเชลย	 พระกฤษณะได้เสด็จมำช่วยนัดดำ

พระกฤษณะสังหารพญากังสะใน Kamsavatha

ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Kamsa
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แล้วสังหำร	 (ในบำงฉบับหรือบำงส�ำนวนว่ำลงโทษ)	พญำพำณะ	แล้วพำนำงอุษำและ

นัดดำอนิรุทธ์กลับนครทวำรกำ
๓

	 จำกข้อมูลเรื่องพญำกงส์	 พญำพำณ	 ในวัฒนธรรมอินเดียข้ำงต้น	 ชลดำ

เรืองรักษ์ลิขิต	 ได้วิเครำะห์ลักษณะกำรแพร่กระจำยของนิทำนจำกพญำกังสะ	 และ

พญำพำณะ	ของอินเดีย	มำสู่พญำกง	พญำพำน	แบบไทยว่ำ	ในวรรณคดีสันสกฤตนั้น

พญำกงส์	หรือพญำกังสะ	ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับพญำพำณแต่อย่ำงใดผิดกับในนิทำน

ไทยที่ก�ำหนดให้พญำกงเป็นชนกของพญำพำนดังที่ปรำกฏในต�ำนำนพระปฐมเจดีย์	

และให้พญำกงพำนเป็นโอรสของพญำพำนในต�ำนำนโบรำณสถำนแถบบริเวณ

พระพุทธบำทบัวบก	อย่ำงไรก็ดี	เห็นได้ว่ำ	ทั้งพญำกังสะ	และพญำพำณะในวรรณคดี

สันสกฤตเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับพระกฤษณะทั้งสองตัว	กล่ำวคือ	พญำกังสะและ

พญำพำณะต่ำงก็ถูกพระกฤษณะสังหำร

	 บทควำมเรื่อง	“พญำกง	พญำพำน	วรรณกรรมอยุธยำ	ลูกฆ่ำพ่อ	สร้ำงสถูป

ล้ำงกรรม”	ของสุจิตต์	วงษ์เทศ	กล่ำวสอดคล้องกนัว่ำในพระคมัภร์ีมหำภำควัตปุรำณะ

มีนิทำนเรื่องกังสะวธะว่ำด้วยพระกฤษณะเมื่อยังเป็นหนุ่มช่ือพำลกฤษณ์	 ได้ฆ่ำพ่อชื่อ

กังสะ	 (บำงส�ำนวนว่ำฆ่ำปู่หรือตำ)	 ซ่ึงสอดคล้องกับนิทำนท้องถิ่นเรื่องพระประธม

หรือพระปฐมเจดีย์และเมืองนครชัยศรีหรือนครปฐมโบรำณรวมทั้งมีอยู่ในพงศำวดำร

เหนือคือเรื่องพญำกง	ชื่อพญำกงคือ	กังสะหรือกงส์	ส่วนพระยำพำนก็คือพำลกฤษณ์

หรือ	พำล	

	 อน่ึงควำมแพร่หลำยของเรื่องพญำกงส์	 พญำพำณ	 ที่รับมำจำกวัฒนธรรม

อินเดียน้ัน	 นอกจำกดินแดนประเทศไทยแล้ว	 ยังแพร่หลำยอยู่ในประเทศแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยแสดงถึงวัฒนธรรมฮินดูที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนแถบน้ีเมื่อ

ครั้งอดีตดังปรำกฏในภำพสลักพระกฤษณะสังหำรพญำกังสะ	 ที่หน้ำบันปรำสำท

บันทำยศรี	 ประเทศกัมพูชำและภำพสลักพระกฤษณะสังหำรพญำกังสะ	 ปรำสำท

วัดภู	ประเทศลำว

 
๓	
ชลดำ	เรอืงรกัษ์ลิขติ,	พญำกง	พญำพำน	ใน	วรรณลดำ: รวมบทควำมวจัิยและบทควำม

วชิำกำรภำษำและวรรณคดไีทย,	(กรงุเทพฯ:	โครงกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรคณะอักษรศำสตร์	

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,	๒๕๔๙),	หน้ำ	๑๓๕-๑๓๘.
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ภาพสลักพระกฤษณะสังหารพญากังสะ ปราสาทวัดภู ประเทศลาว

ที่มา: http://www.art-and-archaeology.com/seasia/laos/wp05.html

ภาพสลักพระกฤษณะสังหารพญากังสะ ที่หน้าบันปราสาทบันทายศรี ประเทศกัมพูชา

ที่มา: http://www.photodharma.net/Cambodia/07-Banteay-Srei/07-Banteay-Srei.htm
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 ๑.๒ ต�ำนำนพญำกงพญำพำนของไทย

	 สุจิตต์	 วงษ์เทศเสนอทรรศนะของกำรน�ำเรื่องพญำกงพญำพำนเข้ำมำใช้ใน

ดินแดนประเทศไทยว่ำพญำกง	 พญำพำน	 เป็นนิทำนดัดแปลงจำกวรรณกรรมอินเดีย

ทีแ่พร่หลำยเข้ำมำเมือ่มหำเถรศรศีรทัธำ	ปฏสัิงขรณ์พระมหำธำตหุลวง	เมอืงนครชัยศรี

ในจำรึกวัดศรีชุมกับจำรึกวัดเขำกบ	 มหำเถรศรีศรัทธำเรียกสถำนที่แห่งหน่ึงว่ำ	 “นคร

พระกฤษณ์”	ทั้งนี้	 ไมเคิล	ไรท์	เสนอไว้เป็นคนแรกว่ำ	นครพระกฤษณ์	หมำยถึงเมือง

โบรำณที่นครชัยศรี	 อ�ำเภอนครชัยศรี	 จังหวัดนครปฐม	 โดยที่พระกฤษณ์	 หรือ	 พระ

กฤษณะ	มปีระวัตซัิบซ้อนหลำยส�ำนวน	แต่มกัอธิบำยกนัว่ำเป็นพระวิษณุนำรำยณ์อวตำร

ปำงที	่๘	แล้วภำยหลังได้เป็นกษัตรย์ิครองเมอืง	“ทวำรกำ”	หรอื	“ทวำรวด”ี	อยูร่มิทะเล

ทำงฟำกตะวันตกของอินเดีย	ปรำกฏข้อควำมในจำรึก	ดังนี้

 ...สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธา ราชจุฬามุนีเป็นเจ้าเอาตน

เข้าไปเลิกไปกอกระท�าพระมหาธาตุหลวงคืน พระมหาธาตุด้วยสูง

เก้าสิบห้าวาไม?เหนือพระธาตุหลวงไซร้สองอ้อมสามอ้อม พระศรี

ราชจุฬามนีุเป็นเจ้าพยายามให้แผ้วแล้วจึงก่ออิฐขึน้เจ็ดวาสทายปูน

แล้วบริบวรณ พระธาตุหลวงก่อใหม่เก่าด้วยสูงได้ร้อยสองวาขอม

เรียกพระธม น้ันแล ๐ สถิตครึ่งกลางนครพระกฤษณ์๐ เมื่อ

จักสทายปูนในกลางป่าน้ันหาปูนยากหนักหนา หาปูนมิได้พระศรี

ราชจุฬามุนีเป็นเจ้าจึงอธิษฐานว่าดังน้ี. ....กูแลยังจักได้ตรัสแก่

สรรเพญชุเดญาณ เป็นพระพุทธจริงว่าไซร้จงให้พบปูน ครั้นกู

อธษิฐานบดัแมงแห่งหัน้ดายกลาย พบโป่งปนู อน่ึงทายาดหนักหนา 

เอามาสทายพระธาตุก่อใหม่เก่าแล้วเอามาต่อพระพุทธรูปหิน 

อันหักอันพังบริบวรณแล้ว ปูนก็ยังเหลือเลย ๐ ....

(จำรึกวัดศรีชุม	ด้ำนที่	๒)

	 อย่ำงไรก็ตำม	 ปัจจุบันเรื่องพญำกงพญำพำนได้แพร่หลำยไปอย่ำงมำกใน

ดินแดนประเทศไทย	 ท้องถิ่นต่ำงๆ	 มีกำรน�ำนิทำนพญำกังสะ	 พญำพำณะ	 ไปใช้

สร้ำงสรรค์เป็นนิทำนประจ�ำถิ่นไม่น้อย	 จำกกำรส�ำรวจของผู้วิจัยพบว่ำเรื่องพญำกง

พญำพำนแต่ละส�ำนวนมีควำมหลำกหลำย	โดยสำมำรถจัดกลุ่มได้เป็น	๒	แบบเรื่อง	คือ	

แบบเรื่องลูกฆ่ำพ่อ	และแบบเรื่องอุสำบำรส
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 ก. แบบเรื่องลูกฆ่าพ่อ

	 แบบเรื่องลูกฆ่ำพ่อหรือเรื่องต�ำนำนพระปฐมเจดีย์เน้ือหำกล่ำวถึงเรื่องรำว

ของพญำกงพญำพำน	 พบแพร่หลำยในกลุ่มชนที่อำศัยอยู่ในภูมิภำคตะวันตกและ

ภำคกลำงของไทย	 ได้แก่	 จังหวัดนครปฐม	 กำญจนบุรี	 รำชบุรี	 พระนครศรีอยุธยำ	

ดังประมวลได้เป็นต�ำนำนต่ำงๆ	ได้ทั้งสิ้น	๒๗	ส�ำนวน	ดังนี้

	 ๑.	ต�ำนำนพระปฐมเจดีย์	ฉบับหอสมุดแห่งชำติ	สด.	เลขที่	๑๓๐	(ล�ำดับที่	

	 	 ๑๓๒)	๗	มกรำคม	๒๕๒๖	มัดที่	๑๑

	 ๒.	ต�ำนำนพระปฐมเจดีย์	ฉบับหอสมุดแห่งชำติ	สด.	๑๐	มกรำคม	๒๕๒๖	

	 	 มัดที่	๑๑	(๑)

	 ๓.	ต�ำนำนพระปฐมเจดีย์	ฉบับหอสมุดแห่งชำติ	สด.	๑๐	มกรำคม	๒๕๒๖	

	 	 มัดที่	๑๑	(๒)

	 ๔.	ต�ำนำนพระปฐมเจดีย์	ฉบับหอสมุดแห่งชำติ	สข.	๑๐	มกรำคม	๒๕๒๖	

	 	 มัดที่	๑๑	(๓)

	 ๕.	ต�ำนำนพระปฐมเจดีย์	ฉบับหอสมุดแห่งชำติ	สด.	๑๐	มกรำคม	๒๕๒๖	

	 	 มัดที่	๑๑	(๔)

	 ๖.	ต�ำนำนพระปฐมเจดีย์และพระประโทณเจดีย์	ฉบับหอสมุดแห่งชำติ	สข.	

	 	 ๑๐	มกรำคม	๒๕๒๖	มัดที่	๑๑	(๕)

	 ๗.	ต�ำนำนพระปฐมเจดย์ี	ฉบบัหอสมดุแห่งชำต	ิสฝ.	เลขที	่๙๔	(ล�ำดบัที	่๙๖)	

	 	 มัดที่	๓	๒	สิงหำคม	๒๕๒๗	(๑)

	 ๘.	ต�ำนำนพระปฐมเจดีย์	 ฉบับหอสมุดแห่งชำติ	 สฝ.	 เลขที่	 ๙๗	 (ล�ำดับที่	

	 	 ๙๙)	มัดที่	๓	๒	สิงหำคม	๒๕๒๗	(๒)

	 ๙.	ต�ำนำนพระปฐมเจดีย์	ฉบับหอสมุดแห่งชำติ	สฝ.	มัดที่	๓	๒	สิงหำคม	

	 	 ๒๕๒๗	(๓)

	 ๑๐.	ต�ำนำนพญำกง	ใน	พงศำวดำรเหนือ	ฉบับพระวิเชียรปรีชำ	(น้อย)

	 ๑๑.	แหล่พญำกง	 พญำพำน	 ส�ำนวนนำงบ�ำรุง	 พินิจกุล	 อ�ำเภอพุทธมณฑล	

	 	 จังหวัดนครปฐม
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	 ๑๒.	เพลงฉ่อยเรื่องพญำกง	 พญำพำน	 ส�ำนวนบ้ำนสระกระเทียม	 จังหวัด

	 	 นครปฐม
๔

	 ๑๓.	เพลงอีแซวเรื่องพระปฐมเจดีย์	 ส�ำนวนผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บัวผัน	

	 	 สุพรรณยศ

	 ๑๔.	นิทำนอธิบำยที่มำภูมินำมบ้ำนดอนยำยหอม	จังหวัดนครปฐม

	 ๑๕.	นิทำนอธิบำยที่มำภูมินำมบ้ำนพระประโทน	จังหวัดนครปฐม

	 ๑๖.	นิทำนอธิบำยที่มำภูมินำมบ้ำนสระแก้ว	 ต�ำบลพระประโทน	 จังหวัด

	 	 นครปฐม

	 ๑๗.	นิทำนอธบิำยทีม่ำภมูนิำมบ้ำนอ้อยอีเตีย้	ต�ำบลบ่อพลับ	จังหวัดนครปฐม

	 ๑๘.	นิทำนอธิบำยที่มำภูมินำมบ้ำนถนนขำด	จังหวัดนครปฐม

	 ๑๙.	นิทำนอธิบำยที่มำภูมินำมบ้ำนบำงระโท	จังหวัดนครปฐม

	 ๒๐.	นิทำนอธิบำยที่มำภูมินำมบ้ำนไผ่ท�ำบัญชี	จังหวัดนครปฐม

	 ๒๑.	นิทำนอธิบำยที่มำภูมินำมอ�ำเภอสำมพรำน	จังหวัดนครปฐม

	 ๒๒.	นิทำนอธิบำยที่มำภูมินำมต�ำบลบำงช้ำง	จังหวัดนครปฐม

	 ๒๓.	นิทำนอธิบำยที่มำภูมินำมบ้ำนโพธิ์เตี้ย	จังหวัดนครปฐม

	 ๒๔.	นิทำนอธิบำยที่มำภูมินำมต�ำบลโพธิ์หัก	จังหวัดรำชบุรี

	 ๒๕.	นิทำนอธิบำยที่มำภูมินำมต�ำบลเจ็ดเสมียน	จังหวัดรำชบุรี

	 ๒๖.	ต�ำนำนพระนอนจักรสีห์	ส�ำนวนวัดพระนอนจักรสีห์	จังหวัดสิงห์บุรี

	 ๒๗.	ต�ำนำนพระนอนจักรสีห์	 ส�ำนวนพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำ

	 	 อยู่หัว

แบบเรื่องลูกฆ่ำพ่อนี้มีเหตุกำรณ์ส�ำคัญคือ

	 A	ตัวละครเอกเกิดมำพร้อมกับค�ำทำยว่ำจะฆ่ำพ่อ

	 B	ตัวละครเอกถูกขับออกจำกเมือง

	 	 B1	ตัวละครเอกถูกทิ้งไว้ในป่ำ

	 	 B2	ตัวละครเอกถูกน�ำไปลอยน�้ำ

	 C	ตัวละครเอกรอดชีวิตเนื่องจำกมีผู้น�ำไปเลี้ยง

 
๔	
สุกัญญำ	ภัทรำชัย,	“พญากง พญาพานในเพลงพื้นบ้าน,”วำรสำรเมืองโบรำณ,	ปีที่	๘	

ฉบับที่	๓	(สิงหำคม-พฤศจิกำยน	,	๒๕๒๕),	หน้ำ	๔๕	–	๔๗.
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	 D	ตัวละครเอกฆ่ำพ่อ

	 E	ตัวละครเอกรู้ควำมจริงจำกสัตว์แม่ลูก

	 	 E1	ตัวละครเอกรู้ควำมจริงจำกม้ำแม่ลูก

	 	 E2	ตัวละครเอกรู้ควำมจริงจำกแมวแม่ลูก

	 	 E3	ตัวละครเอกรู้ควำมจริงจำกหมำแม่ลูก

	 F	ตัวละครเอกสร้ำงศำสนสถำนไถ่บำป

	 จำกกำรส�ำรวจของผู้วิจัยพบว่ำต�ำนำนพญำกงพญำพำน	 ฉบับที่เก่ำที่สุดที่มี

กำรอ้ำงถึงปรำกฏในพงศำวดำรเหนือ	 ฉบับพระวิเชียรปรีชำ	 (น้อย)	 ปรำกฏใจควำม

ตอนหนึ่งดังนี้

 ... ขณะน้ันพระยากง ได้ครองเมืองกาญจนบุรี พระอรรค

มเหษีทรงพระครรภ์ ให้หาโหรมาท�านายว่าจะเปนหญิงฤๅชาย

โหรพิเคราะห์ดูก็รู ้ว่าจะเปนพระราชกุมาร โหรจึงกราบทูลว่า 

พระราชกมุารน้ีมบุีญมากนัก ใจกฉ็กรรจ์ จะฆ่าพระราชบิดาเสียเปน

มั่นคง ครั้นทรงพระครรภ์แก่ ก�าหนดจะประสูตรพระราชกุมาร 

พระราชบิดาเอาพานรับพระราชกุมาร พระนลาตกระทบขอบพาน

เปนรอยบู้อยู่เปนส�าคัญ พระยากงมาคิดแต่ในพระไทยว่าจะเอา

กุมารนี้ไว้มิได้ พระยากงให้เอาพระราชกุมารไปฆ่าเสีย มารดารู้ว่า

พระราชบดิาจะเอาบตุรไปฆ่าเสีย นางคดิกรณุาแก่บุตรยิง่นักจ่ึงท�า

อุบายถ่ายเทปกปิดเสียให้กลบเกล่ือนสูญไปด้วยความคิดของนาง 

จึงลอบเอากุมารราชบุตรอายุ ๑๑ เดือนไปให้ยายหอมเล้ียงไว้ 

ครั้นจ�าเริญไวยใหญ่ข้ึน ยายหอมจึงเอากุมารไปให้พระยาราชบุรี

เล้ียงเปนบุตรบุญธรรม พระยาราชบุรีให้ดูแลการงานเบ็ดเสร็จ

ทุกส่ิง ครั้นถึงเทศกาลเอาดอกไม้ทองเงินไปถวายพระยากงทุกปี

มิได้ขาด บุตรบุญธรรมจึงถามว่า ท�าไมเอาดอกไม้ทองเงินไปให้

พระยากาญจนบุรีด้วยเหตุอันใด พระยาราชบุรีบิดาเลี้ยงจึงว่าเรา

เปนเมืองขึ้นแก่เขา พระราชบุตรตอบว่า ไม่เอาไปให้น้ันจะเปน

ประการใด พระยาราชบรุว่ีาไม่ได้ เขาจะว่าเราคดิขบถ จะยกทพัลง

มาจับเราฆ่าเสีย พระราชบุตรว่ากลัวอะไร พระยาราชบุรีก็น่ิงอยู่ 
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ถึงปีแล้วหาเอาดอกไม้ทองเงินไปไม่ พระยากงเจ้าเมืองกาญจนบุรี 

เห็นว่าพระยาราชบุรีเปนขบถ เกณฑ์พลลงมาจะจับพระยาราชบุรี

ฆ่าเสีย ครั้นพระยาราชบุรีรู้ดังนั้น จึงเกณฑ์คนประจ�าน่าที่ ให้บุตร

บุญธรรมเปนแม่ทัพ ยกออกรับทัพพระยากาญจนบุรี ๆ ครั้นมา

ใกล้ประมาณ ๓๐ เส้น ให้ตั้งค่ายมั่นลงไว้แล้วให้มีหนังสือให้คนถือ

เข้าไปถึงพระยาราชบุรีเปนใจ ความว่า ให้พระยาราชบุรีออกมาหา

เรา แม้นมอิอกมาหาเราจะปล้นเอาเมอืง พระยาราชบุรทีราบดงัน้ัน

ปฤกษากับบุตรบุญธรรมว่าจะคิดประการใดดี ราชบุตรจึงว่าจะขอ

อาสาชนช้าง พระราชบดิากจั็ดช้างพลายงางอนสูง ๖ ศอกผูกเครือ่ง

มัน่ ให้บตุรบุญธรรมเปนนายทพั ครัน้ได้ฤกษ์กย็กออกไป พระยากง

เหน็ดงัน้ัน กผู็กช้างพลายมงคลออกมาท่ามกลางพล เข้าโจมไล่ช้าง

พระราชกุมาร ๆ รับช้างพระยากง ๆ เสียทีขวางตัวทานบมิอยู่ 

พระราชกุมารจ้วงฟันพระยากงตายกับฅอช้าง ไพร่พลนายทัพนาย

กองแตกรส�่ารสายหารับไม่ หนีไปเมือง พระราชกุมารขับพลไล่รุก

ขึ้นไปถึงเมืองกาญจนบุรีเข้าล้อมเมืองไว้ แล้วเข้าปล้นเอาเมืองได้ 

โหรา ปโรหิตจึงยกพระราชกุมารขึ้นครองราชสมบัติ ทรงพระนาม

ช่ือพระยาพาน ครัน้เข้าประถมยาม พระยาพานกเ็ข้าไปข้างใน ตัง้ใจ

หมายจะสังวาศด้วยมารดา กเ็ข้าไปในต�าหนัก วิฬาร์แม่ลูก ๆ  ร้องจะ

กนินม แม่ห้ามลูกไว้ว่าอย่าร้องไป ดลูกูเขาจะเข้าหาแม่ พระยาพาน

ก็สดุ้งตกใจ ไฉนวิฬาร์มาร้องดังน้ีก็ถอยออกมา ครั้นถึงทุติยยาม

ก็กลับเข้าไปอิก ม้าแม่ลูกอยู่ที่ใต้ถุน ลูกนั้นร้องจะกินนม แม่ม้าจึง

ว่า อย่าเพ่อกินก่อน ดูลูกเขาจะเข้าไปหาแม่ พระยาพานตกใจ เหตุ 

ไฉนม้าจึงว่าดังนี้ ก็ถอยออกมา ครั้นถึงตติยยาม ก็กลับเข้าไปอิก

ถงึมารดา ๆ  จึงถามว่าท่านเปนบุตรผู้ใด พระยาพานบอกว่าเปนบตุร

พระยาราชบุรี มารดาจึงถามว่า พระยาราชบุรีได้มาแต่ไหน เจ้านี้

เปนลูกของข้า เมื่อประสูติบิดาเอาพานทองรับ พระภักตร์กระทบ

พานเปนรอยบู้อยู่ ถ้ามิเชื่อส่องพระฉายดูเถิด พระองค์คือลูกของ

ข้า โหรท�านายว่ามีบุญนัก บิดาจึงให้เอาเจ้าไปฆ่าเสีย แม่จึงเอาไป
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ฝาก ยายหอมไว้ พระยาพานได้ส�าคัญเปนแน่ก็ทรงพระกรรแสง

ว่าได้ผิดแล้วฆ่าบิดาเสียดังนี้เศร้า พระไทยนัก จึงตรัสว่ายายหอม

หาบอกให้รู้ไม่ก็ให้เอายายหอมไปฆ่าเสีย แร้งลงกิน จึงเรียกว่าท่า

แร้งมาจนคุ้มเท่าบัดนี้…

 ในพงศำวดำรเหนือได้ระบุว่ำเป็นเรื่อง	 “พญำกง”	 เน่ืองจำกเป็นพงศำวดำร

ที่เล่ำถึงพระรำชประวัติของกษัตริย์ในยุคต้น	 ต่อมำภำยหลังได้มีกำรตัดตอนเรื่อง

พญำกง	และน�ำมำขยำยควำมกลำยเป็นเรื่องรำวที่เล่ำควำมเป็นมำของพระปฐมเจดีย์	

ต่อมำจึงเรียกกันว่ำ	“ต�ำนำนพระปฐมเจดีย์”	

	 นอกจำกน้ียังปรำกฏว่ำมีต�ำนำนพญำกงพญำพำนแพร่หลำยในรูปแบบของ

เพลงพืน้บ้ำนต่ำงๆ	ด้วย	นอกเหนือจำกรปูของเพลงร�ำโทนดงัได้กล่ำวถงึไปแล้วก่อนหน้ำ	

ดังปรำกฏในเพลงพื้นบ้ำนต่ำงๆ	 ของชำวบ้ำนในภูมิภำคตะวันตก	 ทั้งในรูปของแหล่

พื้นบ้ำน	 เพลงฉ่อย	 เพลงอีแซว	และต่อมำภำยหลังในปัจจุบันยังมีกำรน�ำไปแสดงลิเก

และเพลงทรงเครื่องอีกด้วย	ดังตัวอย่ำง

 ... จะสาธกยกนิทาน ครั้งอดีตกาลมานานนม เรื่ององค์

พระปฐมเจดย์ี ทกุวันน้ีฝูงประชาชน เขาข้ึนค�านับกนัสับสน ตัง้แต่ต้น

จะมีเหตุอย่างไร ว่าตัวของฉันจะอธิบาย ให้ท่านคลายความสงสัย 

ท่านผู้เฒ่าท่านเล่าไขว่า แต่เดมิน้ันไซร้มมีาแต่โบราณ มพีญากงท่าน

ทรงพระยศ เธอมีโอรสยอดสงสาร เมื่อคลอดออกมาไม่ช้านาน 

พระภบูาลให้โหรท�านาย โหรหยบิกระดานแล้วหารคณู กก็ราบทลูว่า

โอรสา ของท้าวไททีไ่ด้เกดิมา จะล้างชีวันพระองค์ถงึอันตราย ด้วย

พระเคราะห์ร้ายขาดชะตา พระยากงท่านทรงฟังชลนัยไหลหล่ัง

ทัง้ซ้ายขวา ว่าโอโอ้โอ๋อนิจจา ว่าเป็นกรรมเวลาแต่ปางใด เมือ่คลอด

เจ้าออกมาแทบจะล้างมารดาให้ตกัษยั เมือ่คลอดออกมาโหรทายว่า

เลี้ยงไม่ได้ ให้เอาลูกน้อยลอยน�้าไป จะท�าไฉนน่าเวทนา …

(แหล่พญำกง	พญำพำน,	สัมภำษณ์	บ�ำรุง	พินิจกุล)
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 แต่ฝ่ายยายหอมแกก็เลี้ยงเป็ดอยู่ที่ตีนท่า เห็นพานน้อยลอยมาแกก็ตกใจ

แกเห็นพานทองแต่ว่าลอยมา แกเดนิน�าหน้าลงจากเคหาเรอืนใหญ่

แกก็ยกพานทองขึ้นออกมา ขึ้นไว้บนเคหาทันใด…

แกก็อุ้มกุมารขึ้นออกมา ก็อาบน�้าอาบท่าผ่องใส

แกก็เลยตั้งชื่อในสนาม ชื่อว่าพญาพานแกจ�าไว้
*

(เพลงฉ่อยเรื่องพญำกง	พญำพำน)

 ฝ่ายพระยากงก็ไม่รั้งรอ ยกทัพออกมาล่อขับไล่

ไสช้างเข้าชนไล่พลพิฆาต พระยาพานก็ปราดเข้าใส่

พระยากงงงงันพระยาพานฟันฟาด ฟันด้วยง้าวคอขาดลงไปตกัษยั เอ่ชา...

  พระยากงนั้นหนอพระศอขาด พระยาพานเลยเข้าพระราชเวียงชัย

พระยาพานแกไม่รู้แน่ แกจึงไปเกี้ยวแม่อยู่ดมดาย

ยังมีหมาลูกอ่อนนอนอยู่ใต้ถุน ปลอบลูกว่าอย่าวุ่น วุ่นวาย

ปลอบลูกว่าอย่าเซ็งแซ่ ฟังเสียงลูกเกีย้วแม่บ้างปะไร เอ่ชา...

  พระยาพานได้ฟังดังนั้นหนา แล้วก็มีวาจาถามไถ่

ซักไซ้ไล่เลียงเจ้าเนื้อเกลี้ยงก็ขาน ว่าเอาลูกใส่พานลอยน�้าไป

ได้เอาแหวนนั้นผูกไปให้ลูกรัก แต่ที่กรงพระพักตร์นั้นเลือดไหล

พอเอาแหวนมาดูแล้วก็รู้แน่ แต่พอมองเห็นแผลก็จ�าได้ เอ่ชา...

(เพลงอีแซวเรื่องพระปฐมเจดีย์,	สัมภำษณ์	บัวผัน	สุพรรณยศ)

	 จำกข้อมูลดังแสดงมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำในภูมิภำคตะวันตกและภำคกลำง

มีควำมแพร่หลำยของเรื่องพญำกงพญำพำนอย่ำงมำกทั้งในรูปแบบลำยลักษณ์และ

มุขปำฐะ	ย�้ำให้เห็นถึงควำมเป็นต�ำนำนส�ำคัญและเป็นต�ำนำนประจ�ำถิ่นในพื้นที่ซึ่งจะได้

อธิบำยอย่ำงละเอียดในหัวข้อต่อไป

	 อน่ึง	ในแบบเรือ่งพ่อฆ่ำลกู	น้ีมปีรำกฏเป็นทีร่บัรูโ้ดยทัว่ไปคอืนิทำนกรกีอิดปุิส

และเรื่อง	“ทรพี-ทรพำ”	ในนิทำนพระรำม	ส่วนในภำคกลำงนี้ยังพบต�ำนำนในลักษณะ

 
๕
	 สุกัญญำ	ภัทรำชัย,	“พญำกง	พญำพำนในเพลงพื้นบ้ำน,”	วำรสำรเมืองโบรำณ,	ปีที่	๘	

ฉบับที่	๓	(สิงหำคม-พฤศจิกำยน,	๒๕๒๕),	หน้ำ	๔๕	–	๔๗.
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คล้ำยกันกับพญำกงพญำพำนอีกเรื่องหนึ่งคือ	ต�ำนำนพระนอนจักรสีห์	จังหวัดสิงห์บุรี	

สุจิตต์	 วงษ์เทศพบว่ำ	 ต�ำนำนดังกล่ำวยังแบ่งได้อีก	 ๒	 แบบเรื่องย่อยตำมควำม

แตกต่ำงของรำยละเอียดอนุภำค	 กล่ำวคือ	 แบบหน่ึงพ่อเป็นสิงห์	 และอีกแบบหน่ึง

พ่อเป็นสุนัข
๖
	ต�ำนำนแบบพ่อเป็นสงิห์ต้นเค้ำจำกมหำวงศ์	พงศำวดำรลังกำ

๗
	เล่ำว่ำมสีงิห์

ตัวหนึ่งอำศัยหำกินอยู่บริเวณสิงห์บุรี	สิงห์ตัวนี้ได้ไปหำกินถึงแขวงเมืองชัยนำท	ไปพบ

บุตรขีองเศรษฐีผู้หน่ึง	มคีวำมปฏพิทัธ์รกัใคร่ในนำงน้ันเป็นก�ำลงั	เมือ่ได้ทจึีงรวบรดันำง

น้ันขึน้หลังพำมำยงัถ�ำ้คหูำแห่งตน	และได้สมสู่เป็นสำมภีรรยำด้วยกนัมำช้ำนำนกม็คีรรภ์	

ครั้นถึงก�ำหนดก็คลอดบุตรชำยเป็นมนุษย์	บิดำมำรดำมีควำมชื่นชมยินดีเป็นที่สุด	และ

ขนำนนำมบตุรว่ำ	สิงหนพำห	ุต่อมำสิงหนพำหเุจรญิวัยข้ึน	เมือ่สิงห์ผู้เป็นบิดำไปเทีย่วหำ

อำหำรในป่ำ	สิงหนพำหุก็ไปเที่ยวด้วยเสมอ	แต่หำทรำบไม่ว่ำสิงห์นั้นเป็นบิดำ	ภำยหลัง

ได้อ้อนวอนถำมมำรดำว่ำบิดำคือใคร	 มำรดำจึงเล่ำควำมจริง	 ฝ่ำยสิงหนพำหุเมื่อ

ทรำบว่ำสิงห์นั้นเป็นบิดำก็เกิดควำมโทมนัสละอำยแก่เพื่อนมนุษย์	ด้วยว่ำบิดำเป็นสัตว์

ดริจัฉำน	เหตน้ีุเองจึงท�ำให้สิงหนพำห	ุคอยหำโอกำสทีจ่ะประหำรชีวิตบิดำ	และภำยหลัง

ได้สังหำรบิดำจนส�ำเร็จโดยฟันคอบิดำขำดตำยในที่น้ัน	 แล้วตัดกิ่งโพธิ์คลุมศพบิดำไว้

ในสถำนที่นั้นๆ	จึงมีนำมว่ำโพธิ์ตะโกน	ตั้งแต่วันนั้นมำจนบัดนี้เมื่อมำรดำทรำบก็เสียใจ

เป็นอันมำก	จัดกำรปลงศพที่โคกจันทน์	ซึ่งเป็นบริเวณใกล้ถ�้ำนั้น	ครั้นปลงศพเสร็จแล้ว	

สิงหนพำหจึุงอำรำธนำพระเถรำนุเถระทัง้หลำยให้มำประชมุพร้อมกนั	เพือ่ปรกึษำหนทำง

ไถ่บำปทีต่นก่อ	พระสงฆ์ทัง้หลำยจึงเสนอว่ำควรจะสร้ำงพระพทุธรปูและกฎุวิีหำรถวำย

 
๖	
สุจิตต์	วงษ์เทศ.	“ลูกฆ่ำพ่อที่เป็นหมำ	ในนิทำนศักดิ์สิทธิ์	วัดพระนอนจักรสีห์	สิงห์บุรี”	.	

มติชนสุดสัปดำห์	ลงฉบับประจ�ำวันศุกร์ที่	๑๘	กรกฎำคม	๒๕๕๗

 
๗	
พระถังซ�ำจ๋ังที่จำริกไปชมพูทวีปได้จดค�ำบอกเล่ำไว้ใน	 จดหมำยเหตุกำรเดินทำงสู่

แดนตะวนัตกของมหำรำชวงศ์ถัง	กล่ำวว่ำมพีระธดิำของกษตัรย์ิอินเดยีใต้พระองค์หน่ึง	ทรงหมัน้กบั

คนแคว้นใกล้เคียง	 เมื่อได้ฤกษ์จะประกอบพิธีอำวหะมงคลน้ัน	 ก็ได้ส่งตัว(เจ้ำสำว)ไป	 ระหว่ำงทำง

เกิดเผชิญรำชสีห์	พวกทหำรองครักษ์ต่ำงทิ้งพระธิดำไว้	หนีเอำตัวรอด	รำชสีห์แบกพำเข้ำไปในป่ำลึก	

ให้นำงอำศัยอยู่ในหุบเขำ	และออกไปล่ำกวำง	หำผลไม้มำ	เลี้ยงดูนำงเป็นเมีย	แล้วนำงให้ก�ำเนิดบุตร

ชำยคนหนึ่ง	บุตรหญิงคนหนึ่งรูปร่ำงเหมือนมนุษย์ธรรมดำ	แต่นิสัยสันดำนยังเป็นสัตว์ป่ำ	ภำยหลัง

ได้ฆ่ำบิดำทีเ่ป็นรำชสห์ีน้ัน	ซ่ึงเน้ือหำข้ำงต้นคล้ำยกบัต�ำนำนพระนอนจักรสีห์	เป็นต้นเค้ำของเรือ่งพระ

นอนจักรสีห์	 อ้ำงใน	 สุจิตต์	 วงษ์เทศ.	 “ลังกา-สิงหล ต�านานลูกฆ่าพ่อ”	 คอลัมน์	 สยำมประเทศไทย

มติชนรำยวัน	๑๗	มกรำคม	๒๕๔๘.
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เป็นสังฆกิำรำม	สิงหำพำหจึุงได้เริม่ก่อสร้ำงพระพทุธไสยำสน์ขึน้องค์หน่ึง	เอำทองค�ำโต

สำมก�ำยำว	๑	เส้น	ท�ำเป็นแกนพระพุทธรูป	ได้สร้ำงทับคูหำบิดำไว้	และสร้ำงกุฎีวิหำร

เป็นพระอำรำมส�ำเรจ็บรบูิรณ์	จึงได้มกีำรประชมุพระสงฆ์ฉลองถวำยจตปัุจจัยไทยธรรม

ครั้นต่อมำ	 สิงหนพำหุจึงได้จัดสร้ำงพระอำรำมขึ้นที่ต้นโพธิ์ซ่ึงเป็นสถำนที่ท�ำลำยชีวิต

บิดำถงึแก่กรรมอีกแห่งหน่ึง	จึงได้นำมว่ำวัดสระบำป	และวัดประชด	(วัดพระโชตกิำรำม)	

ครั้นภำยหลังสหำยของสิงหนพำหุชื่อ	ขุนอินทร์	 เป็นคนชำวเมืองอ่ำงทอง	ได้มำเยี่ยม

สิงหนพำหุๆ	 ได้เล่ำเรื่องที่ตนประหำรบิดำจนถึงแก่กรรมด้วยควำมคิดผิด	 ขุนอินทร์

บอกว่ำจะก่อพระพุทธรูปสร้ำงพระอำรำมอุทิศส่วนกุศลให้กับท่ำนอีกแห่งหน่ึง	 สิงหน

พำหุมีควำมยินดีมำก	ครั้นเป็นกำรตกลงกันแล้ว	ขุนอินทร์ก็ลำกลับ	ขุนอินทร์เมื่อกลับ

ไปถึงบ้ำนแล้ว	ได้คิดถึงค�ำมั่นสัญญำที่ให้ไว้แก่สิงหนพำหุ	จึงก่อสร้ำงพระพุทธไสยำสน์

ขึ้นอีกองค์หน่ึง	 ในเขตเมืองอ่ำงทอง	 มีลักษณะคล้ำยคลึงกับพระพุทธไสยำสน์ที่

สิงหนพำหุสร้ำงไว้	แล้วสร้ำงกุฎีวิหำร	พร้อมเสร็จเป็นอำรำมขึ้นอีกแห่งหนึ่ง	มีนำมว่ำ	

วัดขุนอินทร์ประมูล	ดังปรำกฏองค์พระพุทธไสยำสน์มำจนกระทั่งปัจจุบันนี้

	 ส่วนต�ำนำนแบบทีพ่่อเป็นสุนัขน้ันปรำกฏในครำวทีพ่ระบำทสมเดจ็พระจุลจอม

เกล้ำเจ้ำอยู่หัวเสด็จไปนมัสกำรพระนอนจักรสีห์	 ทรงจดนิทำนพระนอนไว้อีกส�ำนวน

หนึ่ง	ตัวละครเอกไม่ใช่สิงหนพำหุ	แต่เป็นพระยำจักรีศรี	และมำรดำของตัวละครเอก

เป็นพระรำชธิดำ	ซึ่งเป็นชู้กับสุนัขไม่ใช่สิงห์ดังในต�ำนำนแบบแรก

	 อย่ำงไรก็ตำม	 แม้ว่ำรำยละเอียดของต�ำนำนจะมีควำมแตกต่ำงกันบ้ำงเมื่อ

เทียบกับเรื่องพญำกงพญำพำน	 หำกแต่เมื่อพิจำรณำในเชิงโครงสร้ำงของเหตุกำรณ์

ส�ำคัญของเรื่องก็จะพบว่ำ	 ต�ำนำนพระนอนจักรสีห์นี้	 มีเหตุกำรณ์หลักB	 C	 Dและ	 F	

ซึ่งยังสำมำรถด�ำรงอัตลักษณ์ของแบบเรื่องนิทำนพ่อฆ่ำลูกได้

 ข. แบบเรื่องอุสาบารส

	 แบบเรื่องอุสำบำรส	 เป็นแบบเรื่องที่เล่ำเรื่องในลักษณะเดียวกันกับเรื่อง

อุณรทุ	หำกแต่มชีือ่ตวัละครเป็นพญำกง	และพญำพำนเช่นเดยีวกนั	โดยสลับบทบำทให้

พญำพำนเป็นชนกของพญำกง	 พบแพร่หลำยอยู่ในแถบภำคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ไทย	และเป็นต�ำนำนประจ�ำถิ่นอธิบำยควำมเป็นมำของภูพระบำท	หรือ	พระพุทธบำท

บัวบก	จังหวัดอุดรธำนีด้วย	ดังประมวลได้เป็นต�ำนำนต่ำงๆ	ได้ทั้งสิ้น	๖	ส�ำนวน	ดังนี้
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	 ๑.	ต�ำนำนอุสำ-บำรส	จังหวัดอุดรธำนี

	 ๒.	ต�ำนำนภูพระบำท	จังหวัดอุดรธำนี

	 ๓.	ต�ำนำนวัดพระพุทธบำทบัวบก	จังหวัดอุดรธำนี

	 ๔.	ต�ำนำนเมืองพำน	จังหวัดอุดรธำนี

	 ๕.	นิทำนอธิบำยที่มำภูมินำมบ้ำนกง	จังหวัดอุดรธำนี

	 ๖.	นิทำนอธิบำยที่มำภูมินำมบ้ำนปะโค	จังหวัดหนองคำย

แบบเรื่องอุสำบำรสมีเหตุกำรณ์ส�ำคัญคือ

	 A	นำงเอกเกิดมำมีกำยหอม

	 B	นำงเอกถูกให้ซ่อนอยู่บนเขำกับฤๅษี

	 C	นำงเอกเสี่ยงพวงมำลัยลอยน�้ำเพื่อหำคู่

	 D	พระเอกเก็บพวงมำลัยได้

	 E	พระเอกออกตำมหำนำงเอกจนพบกัน

	 F	บิดำนำงเอกทดสอบพระเอกโดยกำรให้แข่งขันสร้ำงวัด

	 G	พระเอกผ่ำนกำรทดสอบ

	 H	พระเอกพำนำงเอกกลับเมือง

	 I	พระเอกออกจำกเมือง

	 J	นำงเอกถูกกลั่นแกล้ง

	 K	พระเอกและนำงเอกตำย

	 ต�ำนำนพระพุทธบำทบัวบกหรืออุสำบำรสน้ัน	 มีเน้ือหำกล่ำวว่ำมีเมืองใหญ่

เมืองหน่ึงตั้งอยู่บริเวณภูพระบำทชื่อ	 เมืองพำน	 มีท้ำวกงพำนเป็นเจ้ำเมือง	 พระองค์

ได้ไปขอนำงอุสำ	(เป็นผู้เกดิมำจำกดอกบัวบนเทอืกเขำ	และพระฤำษจัีนทำผู้เป็นอำจำรย์

ของท้ำวกงพำนได้น�ำมำเลี้ยงไว้)	 มำเป็นธิดำ	 นำงอุสำเป็นผู้มีควำมงำมเป็นเลิศ	 และ

มีกล่ินกำยหอมกรุ่น	 เมื่อเติบใหญ่ได้มีเจ้ำชำยหลำยเมืองมำสู่ขอ	 แต่ท้ำวกงพำนไม่

ยินยอมยกให้ผู้ใด	 และด้วยควำมหวงแหนจึงได้สร้ำงต�ำหนักเป็นหอสูงไว้บนภูเขำ	

เพื่อให้นำงอุสำอยู่อำศัยขณะเรียนวิชำกับฤำษีจันทำผู้เป็นอำจำรย์ภำยหลังนำงอุสำ

ไปเล่นน�้ำที่ล�ำธำรใกล้ต�ำหนัก	 นำงได้เก็บดอกไม้มำร้อยเป็นมำลัยรูปหงส์และลอยน�้ำ

ไปพร้อมเส่ียงทำยหำคู่	 พวงมำลัยได้ลอยไปจนถึงเมืองปะโคเวียงงัวที่มีท้ำวบำรส
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เป็นโอรสของเจ้ำเมือง	 ท้ำวบำรสเก็บพวงมำลัยได้จึงออกตำมหำเจ้ำของจนถึงเขต

เมืองพำน	ท้ำวบำรสได้เดินเที่ยวป่ำพบนำงอุสำที่ก�ำลังอำบน�้ำอยู่	และรู้ว่ำเป็นเจ้ำของ

พวงมำลัยทั้งคู่เกิดควำมรักและลักลอบได้เสียกัน	 โดยที่ท้ำวกงพำนไม่รู้	 ต่อมำท้ำว

กงพำนทรำบเรื่อง	 ท้ำวกงพำนจึงคิดอุบำยให้แข่งขันสร้ำงวัดในหน่ึงวันให้แล้วเสร็จ

โดยเริม่นับตัง้แต่เช้ำจนดำวประกำยพรกึ	(ดำวเพก็)	ขึน้	ผู้ใดสร้ำงไม่เสรจ็ต้องถกูตดัเศยีร	

ท้ำวกงพำนได้เกณฑ์ไพร่พลจ�ำนวนมำกมำสร้ำงวัดทีเ่มอืงกงพำน	ส่วนท้ำวบำรสมบีรวิำร

เพียงเล็กน้อยที่มำด้วยจึงสร้ำงได้ช้ำกว่ำ	 พี่เล้ียงนำงอุสำจึงคิดหำวิธีช่วยโดยให้ท้ำว

บำรสน�ำโคมไฟไปแขวนบนยอดไม้ใหญ่ในเวลำดึก	 ฝ่ำยพวกเมืองพำนมองเห็นคิดว่ำ

ดำวขึ้นแล้วจึงหยุดสร้ำงวัด	 ส่วนท้ำวบำรสก็ได้เร่งสร้ำงวัดของตนเองจนแล้วเสร็จ	

เมื่อเป็นดังนี้ท้ำวกงพำนจึงเป็นฝ่ำยแพ้	และถูกตัดเศียรสิ้นชีพไป

	 ต่อมำท้ำวบำรสได้พำนำงอุสำกลับเมืองปะโค	แต่เนื่องจำกท้ำวบำรสมีชำยำ

อยูแ่ล้วจึงถกูชำยำเหล่ำน้ันกลัน่แกล้ง	โดยไปสมคบกบัโหรำจำรย์ให้ท�ำทำยว่ำท้ำวบำรส

มีเครำะห์ต้องออกเดินป่ำผู้เดียวเป็นเวลำหน่ึงปี	 จึงจะพ้นเครำะห์	 ท้ำวบำรสก็ออก

เดินป่ำ	 ทิ้งนำงอุสำไว้ที่เมืองปะโค	 นำงอุสำถูกท�ำร้ำยและกล่ันแกล้งจึงหนีกลับไป

เมืองพำนและล้มเจ็บด้วยควำมตรอมใจ	 เมื่อท้ำวบำรสกลับถึงเมืองและทรำบข่ำว

ก็รีบออกเดินทำงไปยังเมืองพำน	 แต่พบว่ำนำงอุสำส้ินใจแล้ว	 จึงฝังศพนำงไว้ที่หิน

ก้อนหนึ่ง	ส่วนพระองค์ก็ตรอมใจตำยตำมกันไป	เหล่ำบริวำรจึงฝังศพท้ำวบำรสเอำไว้

เคียงข้ำงกับศพนำงอุสำ

	 จำกข้อมลูข้ำงต้นจะเหน็ได้ว่ำเหตกุำรณ์ส�ำคญัในแบบเรือ่งอุสำบำรส	มคีวำม

แตกต่ำงจำกแบบเรื่องพ่อฆ่ำลูกเป็นอย่ำงมำก	ควำมคล้ำยคลึงกันของ	๒	แบบเรื่องนี้

มีเพียงช่ือตัวละครและเหตุกำรณ์ปลีกย่อยเท่ำน้ันเท่ำน้ัน	 สอดคล้องกับที่ชลดำ

เรืองรักษ์ลิขิต	กล่ำวว่ำ	กวีไทยได้น�ำตัวละครชื่อพญำกงมำจำกพญำกังสะที่ปรำกฏใน

กฤษณำวตำรของวรรณคดีสันสกฤต	 และได้ตัวละครช่ือพญำพำนและพญำกงพำน

มำจำกพญำพำณะหรือพระเจ้ำพำณะ	 ซ่ึงเป็นพระชนกของนำงอุสำในวรรณคดี

สันสกฤต	 แล้วก�ำหนดให้พญำกงและพญำพำน	 หรือพญำพำนกับพญำกงพำนมีควำม

สัมพันธ์ทำงสำยโลหิตต่อกันทั้งๆ	 ที่ในวรรณคดีสันสกฤตตัวละครทั้งสองน้ีไม่มีควำม

สัมพันธ์กันในลักษณะดังกล่ำวมำน้ีแต่อย่ำงใดเลยก็ตำม	 กล่ำวง่ำยๆ	 ก็คือ	 กวีไทยน�ำ

ตัวละครในวรรณคดีสันสกฤต	๒	เรื่องมำไว้ในนิทำนเรื่องเดียวกัน	ทั้งยังก�ำหนดให้ตัว
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ละครทั้งสองตัวซ่ึงแต่เดิมปรำกฏในวรรณคดีต่ำงเรื่องกัน	 ให้มีควำมสัมพันธ์ทำง

สำยโลหิตต่อกันอีกด้วย	 พญำกงจึงมีควำมสัมพันธ์กับพญำกงพำนคือ	 พญำกงเป็น

พระชนกของพญำกงพำนดงัทีป่รำกฏในต�ำนำนพระปฐมเจดย์ี	และพญำพำนกบัพญำกง

พำนจึงมีควำมสัมพันธ์กัน	 กล่ำวคือ	 พญำพำนเป็นพระชนกของพญำกงพำนในต�ำนำน

โบรำณสถำนแถบบริเวณพระพุทธบำทบัวบกจังหวัดอุดรธำนี

๒. บทบำทของต�ำนำนพญำกงพญำพำนในฐำนะต�ำนำนประจ�ำถิ่นภูมภิำค

 ตะวันตก

 เรื่องต�ำนำนพญำกง	 พญำพำน	 เป็นต�ำนำนเก่ำแก่เรื่องหน่ึงของจังหวัดใน

แถบภมูภิำคตะวันตก	ต�ำนำนเรือ่งน้ีมบีทบำทอย่ำงยิง่ต่อชำวเมอืงในภมูภิำคน้ี	กำรศกึษำ

บทบำทของต�ำนำนพญำกงพญำพำน	จะช่วยท�ำให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของข้อมูลคติชน

ที่จะเน้นย�้ำให้เห็นว่ำสร้ำงสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคนในสังคมใน

แง่มุมต่ำงๆ	 ที่อำจแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละท้องถิ่นหรือสถำนกำรณ์	 สอดคล้องกับ

ทฤษฎีบทบำทหน้ำที่นิยมที่มองว่ำ	 วัฒนธรรมส่วนต่ำงๆ	 ในสังคมมีหน้ำที่ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของมนุษย์ทั้งทำงด้ำนปัจจัยพื้นฐำน	 ด้ำนควำมมั่นคงของสังคม	 และ

ควำมมั่นคงทำงด้ำนจิตใจ	วัฒนธรรมในส่วนที่เป็นคติชน	ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องเล่ำประเภท

ต่ำงๆ	เพลง	กำรละเล่น	กำรแสดง	ควำมเชื่อ	พิธีกรรม	ล้วนมีหน้ำที่ตอบสนองควำม

ต้องกำรของมนุษย์ทำงด้ำนจิตใจและช่วยสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมมั่นคงทำง

วัฒนธรรมให้แต่ละสังคม	

	 กำรศึกษำบทบำทหน้ำที่ของข้อมูลคติชนเป็นแนวทำงหน่ึงในกำรศึกษำวิจัย

ทำงคติชนวิทยำซ่ึงสุกัญญำ	 สุจฉำยำ	 กล่ำวว่ำ	 นักคติชนรับแนวคิดน้ีมำจำก	 ทฤษฎี

หน้ำที่นิยม	(Functionalism)	ของนักมำนุษยวิทยำ	ทฤษฎีหน้ำที่นิยม	มีพื้นฐำนมำจำก

วิทยำศำสตร์สำขำชีววิทยำที่ศึกษำบรรดำส่ิงมีชีวิตทั้งหลำย	 ว่ำเป็นระบบร่ำงกำย

(organism)ระบบใหญ่ระบบหน่ึงซ่ึงประกอบด้วยกำรท�ำงำนอย่ำงสัมพันธ์กันของ

ระบบย่อยต่ำงๆ	 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร	 (need)	 ของระบบย่อยและระบบ

ใหญ่ทั้งหมด	 เมื่อเกิด	 “ควำมขำดแคลน	 หรือควำมตึงเครียด”	 ขึ้นจะท�ำให้เกิด

“ควำมต้องกำร”ในช่วงเวลำน้ันและท�ำให้ระบบใหญ่เสียสมดุล	 ต่อเมื่อควำมต้องกำร

ได้รับ	“กำรตอบสนอง”	ระบบทั้งหมดก็จะเข้ำสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่ง	
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ต่อมำนักสังคมวิทยำได้น�ำทฤษฎีนี้มำใช้กับกำรศึกษำระบบสังคม	 โดยมองว่ำ	 สังคมก็

คอืระบบใหญ่ซ่ึงประกอบด้วยระบบย่อยหลำยระบบ	โดยทีร่ะบบต่ำงๆ	มคีวำมสัมพนัธ์

เช่ือมโยงกนั	และมหีน้ำทีเ่กือ้กลูซ่ึงกนัและกนั	หำกเกดิบำงอย่ำงขึน้กบัส่วนใดส่วนหน่ึง

ก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ	ด้วย	ทฤษฎีนี้จึงใช้เป็นเครื่องมือในกำรตรวจสอบควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงสถำบันกับองค์ประกอบต่ำงๆ	ซึ่งประกอบขึ้นเป็นสังคม
๘

	 ส่วนในทำงมำนุษยวิทยำน้ัน	 นักมำนุษยวิทยำได้น�ำทฤษฎีหน้ำที่นิยมมำใช้

ศึกษำวัฒนธรรม	โดยสนใจบทบำทหน้ำที่ของระบบต่ำงๆ	ในวัฒนธรรม	ทั้งระบบควำม

เช่ือและศำสนำ	ระบบครอบครวั	ระบบกำรปกครอง	ระบบกำรศกึษำ	ระบบนันทนำกำร	

โดยมองว่ำระบบต่ำงๆเป็นกลไกทำงวัฒนธรรมซ่ึงต่ำงก็มีหน้ำที่ของตนและช่วยให้

สังคมด�ำรงอยู่ได้	นักมำนุษยวิทยำส�ำนักบทบำทหน้ำที่นิยมคนส�ำคัญได้แก่มำลินอฟสกี้

(Malinowski)	ซ่ึงเป็นนักมำนุษยวิทยำผู้บุกเบกิทฤษฎหีน้ำทีนิ่ยมโดยใช้ข้อมลูจำกต�ำนำน

ปรัมปรำเป็นหลัก	 เขำกล่ำวไว้ใน	Myth in Primitive Psychology	ว่ำ	 “หน้าที่ของ

ต�านานปรัมปรา คือ ช่วยสร้างความเข้มแข็งและถ่ายทอดประเพณีของกลุ่มชน”	

	 ประเดน็เรือ่งควำมส�ำคญัของข้อมลูทำงวัฒนธรรมประเภทต�ำนำน	มำลินอฟ

สกีไ้ด้แจกแจงบทบำทของต�ำนำนในสังคมประเพณไีว้หลำยด้ำน	ใน	‘The Role of Myth 

in Life’,1984:	199	ศิรำพร	ณ	ถลำง	ได้สรุป	เป็นภำษำไทยดังนี้	

 ต�านานปรัมปราเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในสังคมดั้งเดิม เพราะ

ต�านานปรัมปราบรรจรุหสัของความเชือ่เกี่ยวกับสิง่ศักดิ์สทิธิซ์ึง่น�า

มาใช้ในการอธบิายพธิกีรรม ก�าหนดศลีธรรม ก�าหนดกฎเกณฑ์และ

แนวทางปฏิบัติให้สมาชิกในสังคม ต�านานปรัมปราไม่ได้เป็นเพียง

เรื่องเล่าธรรมดา แต่เป็นเรื่องเล่าที่มีพลัง ไม่ใช่มีหน้าที่แค่อธิบาย 

แต่เป็นบทบัญญัติส�าหรับความเชื่อ ศีลธรรม และภูมิปัญญาให้แก่

สมาชิกในสังคมดั้งเดิม 

 
๘	
สุกัญญำ	สุจฉำยำ.	พิธีกรรม ต�ำนำน นิทำน เพลง: บทบำทของคติชนในสังคมไทย. 

กรุงเทพฯ	:	ศูนย์คติชนวิทยำร่วมกับโครงกำรต�ำรำคณะอักษรศำสตร์,	๒๕๔๘.
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 ... โดยสรุป หน้าที่ของต�านานปรัมปราคือ ช่วยสร้างความ

เข้มแข็งและถ่ายทอดประเพณีของกลุ่มชน ที่เป็นเช่นน้ีได้เพราะ

ต�านานปรัมปราเป็นเรื่องราวของผู้มีอ�านาจเหนือธรรมชาติที่กลุ่ม

ชนเช่ือว่ามอียูจ่รงิตัง้แต่สมยับรรพกาล และได้ให้คณุค่าอย่างสูงส่ง

กับเรื่องราวของผู้มีอ�านาจเหนือธรรมชาตินั้น
๙
 

 จำกค�ำกล่ำวข้ำงต้นจะเห็นว่ำ	 ต�ำนำนมิได้เป็นเพียง	 “เรื่องเล่ำธรรมดำ”

แต่มีควำมสัมพันธ์กับควำมเช่ือเกี่ยวกับอ�ำนำจเหนือธรรมชำติของผู้คนในกลุ่มชนน้ัน	

ต�ำนำนยงัเป็นเรือ่งเล่ำทีส่ร้ำงโลกทศัน์เกีย่วกบัจักรวำล	สังคม	และบอกสถำนภำพของ

ตัวตนของบุคคลในสังคม	 ต�ำนำนเป็นเรื่องเล่ำที่สังคมใช้สร้ำงมำตรฐำนทำงศีลธรรม	

และสร้ำงค�ำอธิบำยและเหตุผลในกำรประกอบพิธีกรรมต่ำงๆ	ในกลุ่มชนนั้นๆ	

	 วิลเลียม	 บำสคอม	 นักคติชนวิทยำได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่

ของคติชนไว้ในบทควำมของเขำที่ชื่อว่ำ	“Four	Functions	of	Folklore”	เขำได้จ�ำแนก

บทบำทหน้ำที่ของคติชนในภำพรวมไว้	๔	ประกำร	คือ	ประกำรแรก	ใช้อธิบำยที่มำและ

เหตุผลในกำรท�ำพิธีกรรม(justifying	rituals	and	institution),	ประกำรที่	๒	ท�ำหน้ำที่

ให้กำรศึกษำในสังคมที่ใช้ประเพณีบอกเล่ำ	(plays	in	education),	ประกำรที่	๓	รักษำ

มำตรฐำนทำงพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนของสังคม	 (maintaining	 conformity)	 และ

ประกำรที่	 ๔	 ให้ควำมเพลิดเพลินและเป็นทำงออกให้แก่ควำมคับข้องใจของบุคคล

(form	of	amusement	and	to	escape	in	fantasy	from	repressions	imposed	up	

on	 him	by	 society)อย่ำงไรก็ตำม	 จำกบทบำททั้ง	 ๔	ประกำรนี้	 บำสคอมสรุปไว้ใน

ตอนท้ำยว่ำ	เรำสำมำรถแยกบทบำทย่อยลงได้อีก	หรือรวมเป็นเพียงบทบำทเดียว	คือ	

บทบำทในกำรรักษำเสถียรภำพของวัฒนธรรม	(maintain	the	stabiliity	of	culture)	

	 ในกำรศึกษำบทบำทของต�ำนำนพญำกงน้ี	 ผู้วิจัยจะน�ำทฤษฎีบทบำทหน้ำที่

นิยมมำประยุกต์ใช	้ โดยประยุกต์จำกกรอบควำมคิดของนักบทบำทหนำ้ที่นิยม	 ๒	 คน

ได้แก่	 มำลินอฟสกี้และ	 วิลเลียม	 บำสคอม	 ซ่ึงในกำรศึกษำครั้งน้ีผู้วิจัยจะมุ่งศึกษำ

 
๙	
ศิรำพร	ณ	ถลำง.	ทฤษฎีคติชนวิทยำ: วิธีวิทยำในกำรวิเครำะห์ต�ำนำน-นิทำนพื้นบ้ำน. 

กรุงเทพฯ	:	ศูนย์คติชนวิทยำ	คณะอักษรศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,	๒๕๔๘.
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เฉพำะแบบเรื่องพ่อฆ่ำลูก	 ที่เป็นต�ำนำนพญำกงพญำพำน	 ๒๗	 ส�ำนวน	 ดังประมวล

มำแล้วก่อนหน้ำ	 โดยผู้วิจัยจะได้น�ำเสนอบทบำทของต�ำนำนพญำกงพญำพำนที่มีต่อ

กลุ่มชนในภมูภิำคตะวันตกซ่ึงครอบคลุมพืน้ทีท่ีม่กีำรแพร่กระจำยและควำมรบัรูต้�ำนำน

พญำกงพญำพำน	ในประเด็นดังต่อไปนี้

 ๒.๑ บทบำทในกำรอธิบำยควำมเป็นมำของสถำนที่

	 	 บทบำทในกำรอธิบำยควำมเป็นมำของสถำนที่น้ัน	 ผู้วิจัยพบว่ำต�ำนำน

พญำกงพญำพำน	ท�ำหน้ำทีด่งักล่ำวใน	๒	มติ	ิสอดคล้องกบัทีบ่ำสคอม	และมำนินอฟสกี	

ได้ช้ีให้เห็นควำมส�ำคัญของข้อมูลคติชนที่จะเป็นเครืองมือในกำรอธิบำยและให้ควำมรู้	

ซ่ึงในข้อมูลต�ำนำนพญำกงพญำพำนพบทั้งบทบำทในกำรอธิบำยควำมเป็นมำของ

โบรำณสถำนที่ตัวเองไม่รู ้จัก/ไม่ได้สร้ำง	 และบทบำทในกำรเป็นแหล่งรวบรวม	

(Collection)	ของชื่อหมู่บ้ำน-ต�ำบลในภูมิภำค	ซึ่งมีลักษณะที่น่ำสนใจดังนี้

  ๒.๑.๑ บทบำทในกำรอธิบำยควำมเป็นมำของโบรำณสถำนท่ีตัวเอง

ไม่รู้จัก/ไม่ได้สร้ำง

	 	 	 บทบำทน้ีเป็นบทบำทของต�ำนำนพญำกงพญำพำนทีเ่ป็นทีร่บัทรำบ

กนัดว่ีำเป็นต�ำนำนทีอ่ธบิำยเหตแุห่งกำรสร้ำงพระปฐมเจดย์ี	และพระประโทณเจดย์ี	ซ่ึง

จำกกำรศึกษำพบว่ำเรื่องพญำกงพญำพำน	 ได้รับอิทธิพลมำจำกศำสนำพรำหมณ์ฮินดู	

และในตอนท้ำยเรื่องมีกำรกล่ำวถึงพระอรหันตสำวก	 คือ	 พระคิริมำนนท์	 และพระ

องคุลิมำล	ในพระพุทธศำสนำ	แสดงให้เห็นว่ำกลุ่มผู้สร้ำงเจดีย์กับผู้สร้ำงสรรค์ต�ำนำน

น่ำจะเป็นคนละกลุ่มกัน	 ผู้สร้ำงสรรค์ต�ำนำนสันนิษฐำนว่ำเป็นกลุ่มคนใหม่ที่เข้ำมำดิน

แดนทีม่โีบรำณสถำน	เช่นเดยีวกบันิทำนพ่อฆ่ำลูกทีสิ่งห์บรุ	ีหรอืต�ำนำนพระนอนจักรสห์ี

	 	 	 ลักษณะน้ีคล้ำยกับในกรณีเรื่องกำรใช้นิทำนนำงกำไว	 จำก

วรวงสชำดก	ในปัญญำสชำดก	ซ่ึงพบว่ำในภำคตะวันออก	ทีจั่งหวัดจันทบุร	ีและจังหวัด

ตรำดมีเรื่องเล่ำเกี่ยวกับพระนำงกำไว
๑๐
	ในจังหวัดจันทบุรีนั้นเรียกนิทำน	“พระวรวงศ์”	

กันว่ำ	 “นิยำยนำงกำไว”	 ซ่ึงหำกได้สอบถำมกับชำวจันทบุรีจะไม่มีใครรู้จักพระวรวงศ์

 
๑๐	

ช่ือนำงกำไว	 ยังพ้องกับชื่อแม่ม่ำยปำกร้ำยที่ไล่ตีแม่ข้ำวในต�ำนำนข้ำวของชนชำติไท	

อีกด้วย
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เลย	 ขณะที่	 “นำงกำไว”	 เป็นตัวละครที่ชำวจันทบุรีรู้จักมำกที่สุด	 เรื่องพระวรวงศ์น้ี	

ในจังหวัดจันทบุรี	 น�ำมำใช้ในกำรอธิบำยประวัติของโบรำณสถำนอำยุกว่ำ	 ๑,๕๐๐	 ปี

ของจังหวัดจันทบุรีที่เรียกวำ่	 “เมืองเพนียต”	 ซ่ึงชำวบ้ำนโดยทั่วไปเรียกกันว่ำ	 “เมือง

นำงกำไว”	รวมถึงในบริเวณพื้นที่ที่ต่อเนื่องกับจังหวัดตรำด	คือ	จังหวัดเกำะกง	และ

จังหวัดก�ำปงสปือ	 ประเทศกัมพูชำ	 พบควำมแพร่หลำยของเรื่องพระวรวงศ์เช่นกัน	

กล่ำวคือ	ต�ำนำนภูเขำวรวงศ์สุรวงศ์ หรือ ภูเขำคีรีรมย์ จังหวัดเกำะกง และจังหวัด

ก�ำปงสปือ ทีบ่รเิวณจังหวัดเกำะกงซ่ึงเคยเป็นส่วนหน่ึงของประเทศไทยก่อนเหตกุำรณ์	

ร.ศ.	 ๑๑๒	 และมีพื้นที่ติดกับจังหวัดตรำด	 รวมถึงจังหวัดก�ำปงสปือซ่ึงติดกับจังหวัด

เกำะกงมีต�ำนำนภูเขำวรวงศ์สุวงศ์	 โดยเล่ำเน้ือหำเป็นเรื่องพระวรวงศ์ทั้งหมด	 และ

อธิบำยว่ำ	 มีรูปศิลำรูปหน่ึงเป็นร่ำงสตรีขำดแค่คอ	 สมมติว่ำเป็นนำงมันทำ	 (กำไว)

ถูกประหำรชีวิต	รูปนี้ตั้งอยู่ที่ต�ำบลจ�ำบก	อ�ำเภอพนมสรวจ	จังหวัดก�ำปงสปือ	ปัจจุบัน

รวมอยู่ในวนอุทยำนแห่งชำติคีรีรมย์	 บริเวณยอดเขำที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงน้ันที่ช่ือว่ำ

เขำกรรมัชวำต	 น้ันเชื่อกันว่ำเป็นบริเวณที่พำยุพัดเอำศีรษะของฤๅษีขำด	 เป็นฤๅษีที่

ขโมยแก้ววิเศษของพระวรวงศ์ไปเหำะเล่น
๑๑

   
ส่วนในพื้นที่ภำคใต้	 พบเรื่องพระวรวงศ์	 ที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	

ต�ำนำนบ้ำนนำโคน บ้ำนนำโคน	ตัง้อยูห่มูท่ี	่๑	ต�ำบลทุง่	อ�ำเภอไชยำ	จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	

สำเหตุที่ได้ช่ือว่ำบ้ำนนำโคนก็เน่ืองมำจำกมะระหุมปะแก
๑๒
ได้สร้ำงเมืองที่บ้ำนสงขลำ

ก็ได้ลงเสำหลักเมืองหรือเสำประโคน	 ต่อมำที่แห่งน้ีกลำยเป็นที่นำแต่ที่เสำประโคนน้ี	

เมื่อ	๖๐	ปีเศษ	ยังคงมีหลักเสำประโคนอยู่โดยเป็นหลักปักไว้	และมีกำรขุดบ่อไว้รอบ

หลัก	กำรท�ำนำกเ็ว้นไว้เฉพำะทีเ่สำหลักน้ี	ปัจจุบนัเสำหลักได้หำยไป	รวมทัง้คทูีข่ดุไว้รอบ

หลักประโคน	 จำกกำรที่เป็นที่ตั้งหลักเมือง	 หรือเสำประโคนน้ีเอง	 จึงเรียกบ้ำนน้ีว่ำ

  
๑๑	
อภิลักษณ์	 เกษมผลกูล.	 “พระวรวงศ์: วรรณกรรมท้องถ่ินท่ีแสดงร่องรอยความ

สัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้” วำรสำร

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ สุรำษฎร์ธำนี	ปีที่	๔	ฉบับที่	๒	หน้ำ	๑๐๔-๑๓๑	

ปี	๒๕๕๕.

 
๑๒ 

“มะระหุมปะแก”	 เป็นค�ำในภำษำมลำยู	 รองศำสตรำจำรย์ประพนธ์	 เรืองณรงค์	

กรณุำอธบิำยไว้ว่ำ มะระหุมะ	เป็นค�ำใช้เรยีกญำตผู้ิใหญ่ทีสู่งศกัดิซ่ึ์งล่วงลับไปแล้ว	ปะแก	เป็นช่ือคน

“พ่อแก”
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“บ้ำนนำโคน”	 ซ่ึงเมื่อ	 รองศำสตรำจำรย์ประพนธ์	 เรืองณรงค์ไปเก็บข้อมูลเมื่อ	 พ.ศ.

๒๕๒๕	ชำวบ้ำนได้เล่ำเรือ่งพระวรวงศ์เป็นต�ำนำนเสำประโคนน้ีด้วย	นอกจำกน้ีทีอ่�ำเภอ

คีรีรัฐนิคม	 อ�ำเภอไชยำ	 ปรำกฏสถำนที่สอดคล้องกับเรื่อง	 “พระวรวงศ์”	 ซ่ึงชำว

ลุ่มแม่น�ำ้ตำปีมกัเรยีกนิทำนเรือ่งน้ีว่ำ	“เศรษฐีโลภนั”	และถอืเป็นวรรณกรรมพืน้บ้ำนทีม่ี

กำรเล่ำแบบมขุปำฐะและมกีำรบันทกึกนัอย่ำงแพร่หลำย	นิทำนพืน้เมอืงเรือ่งพระวรวงศ์	

ปรำกฏวำ่ชำวสุรำษฎร์ธำนีรู้จักกันอย่ำงกว้ำงขวำง	 มีประวัติเกี่ยวกับสถำนที่ในอ�ำเภอ

คีรีรัฐนิคม	 หรืออ�ำเภอท่ำขนอน	 (ปำกคลองยัน)	 อ�ำเภอพุนพิน	 และอ�ำเภอไชยำ	

แต่งเป็นกำพย์ต่ำงๆ	เช่น	ยำนี	ฉบัง	และสุรำงคนำงค์	ผู้แต่งเป็นกวีชำว	สุรำษฎร์ธำนี

ในสมัยโบรำณ	มี	๔	เล่มสมุดไทย
๑๓
 

  ๒.๑.๒ บทบำทในกำรเป็นแหล่งรวบรวมเร่ือง (Collection) ของชื่อ

หมู่บ้ำน-ต�ำบลในภูมิภำค

 ผู้วิจัยพบว่ำต�ำนำนพญำกงพญำพำน	 ท�ำหน้ำที่ในกำรร้อยต�ำนำนประจ�ำถิ่น	

หรือนิทำนพื้นบ้ำนต่ำงๆในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงโดยเช่ือมกับช่ือหมู่บ้ำนต�ำบล	 ท�ำนองน้ีค

ล้ำยกบั	“ต�ำนำนพระเจ้ำเลียบโลก”	ทีม่กีำรกล่ำวถงึชือ่หมูบ้่ำนต�ำบลต่ำงๆ	มลัีกษณะเป็น

แหล่งรวบรวมเรื่อง	(Collection)	ดังที่ปรำกฏในต�ำนำนพระพุทธเจ้ำเลียบโลก	ที่ผนวก

เข้ำกับต�ำนำนประจ�ำถิ่นต่ำงๆ	 หรือ	 ลักษณะที่ปัญญำสชำดกรวบรวมนิทำนพื้นเมือง

มำรวมกันเพียงแต่เพิ่มสถำนที่จริงให้ปรำกฏให้อยู่ในเรื่องนั้นด้วย
๑๔

	 ต�ำนำนประจ�ำถิน่ทีพ่บแบบเรือ่งพ่อฆ่ำลูกน้ี	พบแพร่หลำยในพืน้ทีภ่ำคกลำง	–

ภำคตะวันตกของไทย	และมีพื้นที่ที่มีพรมแดนติดต่อกัน	ซึ่งแบ่งออกได้เป็น	๓	กลุ่ม	คือ	

กลุ่มต�ำนำนพระปฐมเจดีย์	 พบช่ือหมู่บ้ำนต�ำบลอยู่ในแถบจังหวัดกำญจนบุรี	 รำชบุร	ี

และนครปฐม	กลุ่มต�ำนำนวัดพระยำกง	พบช่ือปรำกฏในจังหวัดพระนครศรอียธุยำ	และ

เล่ำว่ำผู้สร้ำงวัดพระยำกงเป็นกลุ่มคนชำวสุพรรณบุรี	และกลุ่มสุดท้ำยคือ	กลุ่มต�ำนำน

 
๑๓	

คณะกรรมกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	,	จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์อุดม,	

๒๕๐๐.

 
๑๔	

ดูเรื่องกำรรวบรวม	 Collectuin	 นิทำนเพื่อนบ้ำนต่ำงๆ	 เพิ่มเติมได้ใน	 อภิลักษณ์	

เกษมผลกูล.	 กลวิธีเล่าเรื่องชาดกที่เน้นแนวคิดเรื่อง ทานในอรถถกถาชาดาและปัญญาสชาดก

ฉบับหอสมุดแห่งชาติ. วำรสำรภำษำและวรรณคดีไทย	ปีที่	๒๘	(ธันวำคม	๒๕๕๔)
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พระนอนจักรสีห์	(ซ่ึงมกีำรเล่ำเช่ือมต่อกบัต�ำนำนวัดขุนอินทประมลู)	พบในแถบจังหวัด

สิงห์บุรี	ชัยนำท	อ่ำงทอง	ดังแสดงในภำพดังนี้

แผนทีแ่สดงความแพร่หลายของแบบเรือ่งพ่อฆ่าลูกในภาคตะวันตก-ภาคกลางของไทย
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	 ตัวอย่ำงชื่อหมู่บ้ำนต�ำบล	ที่กล่ำวถึงต�ำนำนพ่อฆ่ำลูก	-	พญำกง	พญำพำน	–	

พระนอนจักรสีห์	ที่แพร่หลำยในแถบภำคตะวันตก	–	ภำคกลำงของไทย

 ต�ำบลดอนยำยหอม จังหวัดนครปฐม

	 ดังเช่นในจังหวัดนครปฐม	เล่ำที่มำของต�ำบลยำยหอม	อ�ำเภอเมือง	จังหวัด

นครปฐมว่ำ	 สำเหตุที่ช่ือต�ำบลดอนยำยหอม	 เป็นเพรำะในสมัยก่อนบริเวณน้ีพื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ	 มีบ้ำนเรือนอยู่ไม่กี่หลัง	 ในจ�ำนวนบ้ำนเรือนดังกล่ำว

มีบ้ำนของยำยหอมรวมอยู่ด้วย	 ยำยหอมตั้งบ้ำนเรือนอยู่ในที่ดอน	 ล้อมรอบด้วย

ที่ลุ ่มมองดูจำกข้ำงนอกมีลักษณะคล้ำยเกำะ	 ยำยหอมเป็นบุคคลส�ำคัญคนหน่ึง

เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ของจังหวัดนครปฐม	 ยำยหอมเป็นบุคคลซ่ึงได้ชุบเล้ียง

พระยำพำน	(โอรสของพระยำกง	เจ้ำเมืองศรีวิชัย)	ตั้งแต่ยังทรงพระเยำว์จนเจริญวัย	

จนได้เป็นเจ้ำเมอืงศรวิีชยั	ชีวิตบัน้ปลำยของยำยหอมถกูพระยำพำนฆ่ำตำยด้วยสำเหตุ

ที่ยำยหอมไม่ได้เปิดเผยควำมจริงให้พระยำพำนรู้ว่ำ	 พระยำกงคือพระรำชบิดำของ

พระยำพำน	เป็นเหตุให้พระยำพำนต้องฆ่ำพระยำกงจนถึงกับควำมตำย
๑๕

 
ต�ำบลพระประโทน จังหวัดนครปฐม

	 สำเหตทุีช่ื่อต�ำบลพระประโทน	เป็นเพรำะต�ำบลน้ีมเีจดย์ีองค์ใหญ่อยูอ่งค์หน่ึง	

คือ	 พระประโทนเจดีย์	 ประวัติของพระประโทนเจดีย์เล่ำกันว่ำ	 ในสมัยที่พระยำกง

เป็นเจ้ำเมอืงศรวิีชัย	พระมเหสีประสูตโิอรสองค์หน่ึงช่ือว่ำ	พระยำพำน	โหรได้ท�ำนำยว่ำ

ต่อไปในอนำคต	พระยำพำนจะฆ่ำพระรำชบดิำ	คอืพระยำกง	โหรได้แนะน�ำให้ฆ่ำพระยำ

พำนเสียตัง้แต่เยำว์วัย	เป็นกำรตดัไฟเสียแต่ต้นลม	ฝ่ำยพระมเหสขีองพระยำกง	ซ่ึงเป็น

พระรำชมำรดำของพระยำพำนได้ทรำบข่ำวร้ำยอันจะเกิดข้ึนกับพระรำชโอรส

พระนำงจึงได้ลอบน�ำเอำพระยำพำนไปฝำกไว้กับยำยหอม	 พอพระยำพำนเจริญวัย

ยำยหอมได้น�ำไปฝำกให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระยำรำชบุรี	ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของเมือง

ศรวิีชัย	พระยำพำนเป็นผู้ทีม่คีวำมเฉลียวฉลำดและมคีวำมกล้ำหำญ	ไม่ประสงค์ให้เมอืง

 
๑๕	

มนู	วัลยะเพ็ชร์	และคณะ,	รำยงำนผลกำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำทำงภูมิศำสตร์เกี่ยว

กับชือ่ภมิูประเทศของจังหวดันครปฐม.	(ภำควิชำภมูศิำสตร์	คณะอักษรศำสตร์	มหำวิทยำลัยศลิปำกร,	

๒๕๒๒),	หน้ำ	๑๒-๑๓.
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รำชบุรีเป็นเมืองขึ้นของเมืองศรีวิชัย	 และได้งดส่งเครื่องบรรณำกำร	 ฝ่ำยพระยำกง

เห็นว่ำพระยำรำชบุรีเป็นกบฏจึงยกทัพไปปรำบ	 พระยำรำชบุรีโปรดให้พระยำพำน

ออกรับศึก	 พระยำพำนได้กระท�ำยุทธหัตถีกับพระยำกง	 พระยำกงแพ้ถูกฆ่ำตำย

พระยำพำนจึงยกกองทัพบุกเมืองศรีวิชัย	 และมีควำมประสงค์ในตัวพระมเหสีของ

พระยำกงมำเป็นภรรยำของตน	 แต่มำภำยหลังรู้ว่ำเป็นพระมำรดำของพระองค์เองก็

ทรงเสียพระทัย	 และโกรธยำยหอมเป็นอย่ำงมำก	 เพรำะไม่บอกให้พระองค์ทรำบ

ควำมจริง	 พระยำพำนจึงฆ่ำยำยหอมผู้มีพระคุณเสีย	 หลังจำกที่ฆ่ำยำยหอม	 และ

พระยำกงผู้เป็นบิดำแล้วก็ส�ำนึกบำป	 เพื่อเป็นกำรถ่ำยบำปให้ลดลง	 จึงได้สร้ำงเจดีย์

ขนำดใหญ่ขึ้นสององค์	 องค์แรกคือพระปฐมเจดีย์	 เพื่ออุทิศผลบุญให้กับพระรำชบิดำ

ผู้บังเกิดเกล้ำ	องค์ที่สองคือพระประโทนเจดีย์	เพื่ออุทิศผลบุญแก่ยำยหอมผู้มีพระคุณ	

พระประโทนเจดีย์มีลักษณะเป็นปรำงค์ขนำดใหญ่	 ล้อมรอบด้วยเนินปรำงค์	 สูงจำก

พื้นดินประมำณ	๒๐	 เมตร	 ต่อมำเมื่อมีรำษฎรเข้ำไปตั้งถิ่นฐำนในบริเวณใกล้เคียงกับ

พระประโทนเจดีย์มำกขึ้น	จึงได้ตั้งขึ้นเป็นต�ำบลเรียกว่ำ	ต�ำบลพระประโทน
๑๖

 บ้ำนสระแก้ว ต�ำบลพระประโทน จังหวัดนครปฐม

	 เหตทุีช่ื่อว่ำบ้ำนสระแก้ว	เน่ืองจำกในหมูบ้่ำนน้ีมสีระน�ำ้ขนำดใหญ่อยูส่ระหน่ึง

มีพื้นที่ประมำณ	 ๑๐	 ไร่	 มีน�้ำขังเฉพำะในฤดูฝน	 แต่พอถึงฤดูแล้งน�้ำแห้ง	 รำษฎรใน

หมู่บ้ำนจึงใช้บริเวณสระน�้ำเป็นที่ปลูกผัก	สระน�้ำนี้เข้ำใจว่ำเป็นสระน�้ำที่ขุดขึ้นมำตั้งแต่

อดีตเพื่อน�ำดินไปท�ำอิฐสร้ำงองค์พระปฐมเจดีย์	หรือสร้ำงพระประโทน	อย่ำงใดอย่ำง

หน่ึงแน่นอน	 ต่อมำเมื่อทำงรำชกำรตั้งให้เป็นหมู่บ้ำนก็ให้ช่ือว่ำบ้ำนสระแก้ว	 ค�ำว่ำ	

แก้ว	 หลังค�ำว่ำ	 สระ	 น้ันเข้ำใจว่ำเป็นค�ำที่เพิ่มเข้ำไปทีหลัง	 เพื่อให้เป็นช่ือหมู่บ้ำนที่มี

ควำมเป็นมงคลและมีควำมไพเรำะยิ่งขึ้น
๑๗

 
๑๖
	 มนู	วัลยะเพ็ชร์	และคณะ,	รำยงำนผลกำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำทำงภูมิศำสตร์เกี่ยว

กับชือ่ภมิูประเทศของจังหวดันครปฐม.	(ภำควิชำภมูศิำสตร์	คณะอักษรศำสตร์	มหำวิทยำลัยศลิปำกร,	

๒๕๒๒),	หน้ำ	๑๕-๑๖.

 
๑๗	

มนู	วัลยะเพ็ชร์	และคณะ,	รำยงำนผลกำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำทำงภูมิศำสตร์เกี่ยว

กับชือ่ภมิูประเทศของจังหวดันครปฐม.	(ภำควิชำภมูศิำสตร์	คณะอักษรศำสตร์	มหำวิทยำลัยศลิปำกร,	

๒๕๒๒),	หน้ำ	๑๗.
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 บ้ำนอ้อยอีเตี้ย ต�ำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม

	 เหตทุีช่ื่อว่ำบ้ำนอ้อยอีเตีย้	เป็นเพรำะในหมูบ้่ำนน้ีพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นทีลุ่่ม	และ

มหีนองน�ำ้ธรรมชำตอิยูบ่รเิวณตอนกลำงของหมูบ้่ำนอยูห่นองหน่ึง	ในหนองน�ำ้ดงักล่ำว

มีต้นอ้อขึ้นอยู่หนำแน่น	 ชำวบ้ำนเรียกหนองน�้ำน้ีว่ำ	 หนองอ้ออีเตี้ย	 ต่อมำค�ำว่ำ	 อ้อ

เพี้ยนไปเป็นอ้อย	ส่วนค�ำว่ำอีเตี้ย	ซึ่งเป็นค�ำต่อท้ำยค�ำว่ำอ้อ	นั้นมีประวัติควำมเป็นมำ

อย่ำงไรไม่มีใครบอกได้	 ต่อมำเมื่อมีกำรตั้งเป็นหมู่บ้ำนก็ให้ช่ือว่ำ	 บ้ำนอ้อยอีเตี้ย

บ้ำนอ้ออีเตีย้ในปัจจุบนัจะมหีนองน�ำ้อยูห่ลำยหนองด้วยกนั	เล่ำกนัว่ำหนองน�ำ้ดงักล่ำว

นอกเหนอืจำกหนองอ้ออเีตี้ยแล้ว	เป็นหนองน�ำ้ซึง่ขดุขึน้ไมไ่ด้เกดิขึน้เองตำมธรรมชำติ	

กล่ำวคอื	ในครัง้ทีม่กีำรสร้ำงพระปฐมเจดย์ีกไ็ด้มำขุดดนิในบรเิวณหมูบ้่ำนน้ีไปท�ำอิฐเผำ

สร้ำงพระปฐมเจดย์ี	เป็นเหตใุห้มสีภำพเป็นหนองน�ำ้	ในปัจจุบนัหนองน�ำ้ดงักล่ำวปกคลุม

ไปด้วยผักตบชวำและบัวนำนำชนิด
๑๘

 ต�ำบลถนนขำด จังหวัดนครปฐม

	 ประวัติควำมเป็นมำของต�ำบลถนนขำด	 เล่ำกันว่ำ	 ในสมัยที่พระยำกงท�ำ

สงครำมกบัพญำพำน	พญำกงได้ยกก�ำลังมำจำกนครปฐม	คอื	บรเิวณตวัเมอืงนครปฐม

ในปัจจุบัน	ส่วนพญำพำนนั้นยกก�ำลังจำกดอนยำยหอม	ก�ำลังทั้งสองฝ่ำยได้มำประจัน

หน้ำกนัในบรเิวณไม่มถีนน	สภำพภมูปิระเทศเป็นทีร่ำบลุ่ม	และได้เกดิกำรสู้รบกนัขึน้	ใน

ที่สุดพญำพำนก็ฆ่ำพญำกงตำย	ต่อมำภำยหลังรำษฎรได้เข้ำไปตั้งถิ่นฐำนประกอบด้วย

หมู่บ้ำนต่ำงๆ	จนมีสภำพเป็นต�ำบล	และให้ชื่อว่ำ	ต�ำบลถนนขำด
๑๙

 
บ้ำนบำงระโท จังหวัดนครปฐม

	 เรือ่งแรกเล่ำว่ำในสมยัหน่ึงเกดิท�ำสงครำมกนัขึน้	ซ่ึงเข้ำใจว่ำเป็นสมยัพระยำ

 
๑๘	

มนู	วัลยะเพ็ชร์	และคณะ,	รำยงำนผลกำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำทำงภูมิศำสตร์เกี่ยว

กับชือ่ภมิูประเทศของจังหวดันครปฐม.	(ภำควิชำภมูศิำสตร์	คณะอักษรศำสตร์	มหำวิทยำลัยศลิปำกร,	

๒๕๒๒),	หน้ำ	๔๗.

 
๑๙	

มนู	วัลยะเพ็ชร์	และคณะ,	รำยงำนผลกำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำทำงภูมิศำสตร์เกี่ยว

กับชือ่ภมิูประเทศของจังหวดันครปฐม.	(ภำควิชำภมูศิำสตร์	คณะอักษรศำสตร์	มหำวิทยำลัยศลิปำกร,	

๒๕๒๒),	หน้ำ	๕๕.
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กง	พระยำพำน	กำรท�ำสงครำมครัง้น้ันใช้เส้นทำงส่งเสบียงและทหำร	โดยใช้เรอืส�ำเภำ

บรรทุกทหำรและเสบียงกรังไปตำมแม่น�้ำนครชัยศรี	ปรำกฏว่ำเรือส�ำเภำบรรทุกทหำร

และเสบียงกรังจมเพียบมำก	 ระดับน�้ำลดลงต�่ำจนถึงกรำบเรือ	 ซ่ึงชำวบ้ำนเรียกว่ำ	

“รำโท”	 เหตุกำรณ์เกิดขึ้นที่เรือใกล้จมบังเกิดข้ึนในหมู่น้ี	 ดังน้ันท�ำให้หมู่บ้ำนน้ีเรียกชื่อ

ว่ำ	“บำงรำโท”
๒๐

 บ้ำนไผ่ท�ำบัญชี จังหวัดนครปฐม

	 ในกรณีแรก	 หมู่บ้ำนน้ีมีกอไผ่ขึ้นมำก	 โดยเฉพำะตำมริมฝั่งแม่น�้ำ	 สืบเน่ือง

มำจำกสงครำมสมัยพระยำกง	พระยำพำน	เรือเพียบดังกล่ำวได้มำจมลง	ณ	หมู่บ้ำนนี้	

ต่อมำได้กู้เรือขึ้นทหำรที่มำกู้เรือต้องตรวจสอบควำมเสียหำย	 ก็มำตัดหรือถำงโคนไผ่

เขียนรำยกำรของที่เสียหำยว่ำเสียหำยอะไรบ้ำง	 โดยจดไว้ที่โคนไผ่	 ไผ่พวกน้ีส่วนใหญ่

เป็นไผ่ป่ำและไผ่สีสุก	กำรเขียนรำยกำรต่ำงๆ	ลงที่โคนไผ่ดังกล่ำว	จึงเรียกหมู่บ้ำนนี้ว่ำ	

ไผ่ท�ำบัญชี	ปัจจุบันนี้ยังมีหัวเรือที่ยังจมอยู่ในหมู่บ้ำนนี้
๒๑

 
อ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม

	 ส�ำหรับประวัติของอ�ำเภอนั้น	มีเรื่องเล่ำสืบมำแต่โบรำณจำกเรื่องพระยำกง

พระยำพำนว่ำ	ในสมัยที่พระยำกงเป็นเจ้ำเมืองนครศรีวิชัย	(อ�ำเภอนครชัยศรีปัจจุบัน)	

มีช้ำงป่ำเชือกหน่ึงอยู่ในท้องที่ซ่ึงขณะน้ันเป็นท้องที่อ�ำเภอสำมพรำน	 (เขำ้ใจว่ำคงเป็น

ท้องที่ต�ำบลสำมพรำนติดต่อกับต�ำบลบำงช้ำง)	 เป็นช้ำงมีลักษณะดี	 เหมำะส�ำหรับ

ใช้ท�ำสงครำม	 แต่ไม่มีผู้ใดสำมำรถจับได้	 พระยำพำนมีควำมประสงค์จะได้ช้ำงเผือกนี้

ไว้ท�ำสงครำมกับพระยำกง	จึงได้เรียก	“พรำนสำมคน”	มำปรึกษำวิธีจับช้ำงป่ำเชือกนี้	

พรำนทั้งสำมเสนอควำมเห็นว่ำ	 ถ้ำจะจับช้ำงวิธีอ่ืนคงไม่ส�ำเร็จ	 นอกจำกใช้วิธีขุดหลุม

 
๒๐	

มนู	วัลยะเพ็ชร์	และคณะ,	รำยงำนผลกำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำทำงภูมิศำสตร์เกี่ยว

กับชือ่ภมิูประเทศของจังหวดันครปฐม.	(ภำควิชำภมูศิำสตร์	คณะอักษรศำสตร์	มหำวิทยำลัยศลิปำกร,	

๒๕๒๒),	หน้ำ	๑๐๘.

 
๒๑	

มนู	วัลยะเพ็ชร์	และคณะ,	รำยงำนผลกำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำทำงภูมิศำสตร์เกี่ยว

กับชือ่ภมิูประเทศของจังหวดันครปฐม.	(ภำควิชำภมูศิำสตร์	คณะอักษรศำสตร์	มหำวิทยำลัยศลิปำกร,	

๒๕๒๒),	หน้ำ	๑๐๘-๑๐๙.
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พรำงขนำดใหญ่ไว้ระหว่ำงทำงทีช้่ำงป่ำเชือกน้ีเคยเดนิผ่ำนไปมำ	เพือ่ล่อให้ตกหลุมพรำง	

แล้วจึงจะจับตัวภำยหลัง	 พระยำพำนเห็นชอบด้วย	 จึงมอบให้พรำนทั้งสำมไปท�ำกำร

จับช้ำงป่ำเชือกน้ันให้จงได้	 พรำนทั้งสำมก็สำมำรถจับช้ำงป่ำมำได้ตำมควำมประสงค์	

พระยำพำนน�ำช้ำงมำฝึกหัดเป็นช้ำงศึกและใช้ช้ำงเชือกนี้กระท�ำยุทธหัตถีกับพระยำกง

จนได้ชัยชนะ	โดยพระยำกงถูกฟันสิ้นชีวิตอยู่บนหลังช้ำงศึก	ด้วยเหตุนี้เองคนทั้งหลำย

จึงนิยมเรียกท้องที่ที่จับช้ำงป่ำได้ว่ำ	 “ต�ำบลสำมพรำน”	 ต่อมำทำงรำชกำรได้จัดกำร

ปกครองบ้ำนเมืองตำมแบบใหม่	 เมื่อย้ำยที่ว่ำกำรอ�ำเภอมำตั้งที่ต�ำบลสำมพรำนแล้ว	

จึงขนำนนำมอ�ำเภอที่ตั้งใหม่นี้ว่ำ	“อ�ำเภอสำมพรำน”
๒๒

 
ต�ำบลบำงช้ำง จังหวัดนครปฐม

	 ตั้งอยู่บนแม่น�้ำนครชัยศรี	 เขตติดต่ออ�ำเภอสำมพรำนช่ือ	 “บำงช้ำง”	 น้ัน

สืบเน่ืองมำจำกที่พรำนสำมคนได้ตำมจับช้ำงให้พระยำพำนมำตั้งแต่บริเวณป่ำใหญ่ใน

ต�ำบลสำมพรำน	โดยสะกดรอยตำมช้ำงมำถงึบรเิวณน้ี	หรอืทีเ่รยีกกนัว่ำบรเิวณป่ำล่ำง	

ชำวบ้ำนเล่ำว่ำช้ำงเชือกน้ันหน้ำคล้ำยเสือเลยมีช่ือเรียกว่ำช้ำงหัวเสือ	 บริเวณน้ีเลยได้

ชื่อว่ำต�ำบลบำงช้ำงหัวเสือ	ต่อมำเป็น	ต�ำบลบำงช้ำง
๒๓	

 
ต�ำบลโพธิ์หัก จังหวัดรำชบุรี

	 ที่มำของต�ำบลโพธิ์หักน้ัน	 มำจำกในสมัยที่พระยำพำนจะยกทัพไปรบกับ

พระยำกง	(บิดำ)	ได้ยกทพัผ่ำนมำทีต่�ำบลน้ีและได้พกัไพร่พล	โดยไพร่พลได้น�ำเอำอำวุธ

ไปวำงพิงกับต้นโพธิ์จนต้นโพธิ์เกิดหักลง	 (ซ่ึงเป็นอำเพศที่พญำพำนได้กระท�ำปิตุฆำต

บิดำ)	ต�ำบลนี้จึงได้ชื่อว่ำโพธิ์หัก

 
๒๒	

มนู	วัลยะเพ็ชร์	และคณะ,	รำยงำนผลกำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำทำงภูมิศำสตร์เกี่ยว

กับชือ่ภมิูประเทศของจังหวดันครปฐม.	(ภำควิชำภมูศิำสตร์	คณะอักษรศำสตร์	มหำวิทยำลัยศลิปำกร,	

๒๕๒๒),	หน้ำ	๑๒๙-๑๓๐.

 
๒๓	

มนู	วัลยะเพ็ชร์	และคณะ,	รำยงำนผลกำรวิจัยเรื่อง กำรศึกษำทำงภูมิศำสตร์เกี่ยว

กับชือ่ภมิูประเทศของจังหวดันครปฐม.	(ภำควิชำภมูศิำสตร์	คณะอักษรศำสตร์	มหำวิทยำลัยศลิปำกร,	

๒๕๒๒),	หน้ำ	๑๓๖.
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 ต�ำบลเจ็ดเสมียน จังหวัดรำชบุรี

	 ทีม่ำของต�ำบลเจ็ดเสมยีนเล่ำว่ำ	พระเจ้ำแผ่นดนิสุโขทยัให้พระยำพำนผู้ก�ำรำบ

ช้ำงเข้ำเฝ้ำ	เหน็ว่ำมลัีกษณะของผู้มบุีญจึงรบัอุปถมัภ์ไว้เป็นบุตรบุญธรรม	ต่อมำพระเจ้ำ

แผ่นดนิสุโขทยัต้องกำรแผ่อ�ำนำจขยำยดนิแดนรวบเอำเมอืงนครไชยศรมีำเป็นเมอืงข้ึน	

จึงให้บุตรบุญธรรมซ่องสุมรี้พลตั้งอยู่ที่	“บ้ำนเจ็ดเสมียน”	รำวสี่หมื่นคน	แล้วยกมำตั้ง

อยู่ที่บ้ำนเล่ำ	 (บ้ำนเจ็ดเสมียนปัจจุบันอยู่ต�ำบลเจ็ดเสมียน	 อ�ำเภอโพธำรำม	 จังหวัด

รำชบุรี)	จำกนั้นก็ส่งสำสน์ท้ำรบชนช้ำงกับพระยำกง	

 จังหวัดกำญจนบุรี

	 หลักฐำนด้ำนประวัตศิำสตร์ทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดทีก่ล่ำวถงึเมอืงกำญจนบรุเีหน็จะเป็น

พงศำวดำรเหนือ	ซึ่งกล่ำวไว้ในเรื่องพระยำกงว่ำ	พระยำกงได้เป็นเจ้ำเมืองกำญจนบุรี	

โดยมิได้ระบุว่ำปีใด	 แต่ได้ระบุปีที่พระยำพำนไปนมัสกำรพระบรมสำรีริกธำตุที่เมือง

ล�ำพูนว่ำ	ตรงกับ	จ.ศ.	๕๕๒	หรือ	พ.ศ.	๑๗๓๔	ซึ่งเป็นระยะเวลำหลังจำกที่พระยำพำน

ได้ฆ่ำพระยำกงผู้เป็นบิดำแล้ว	จึงอำจสรุปว่ำ	พระยำกงครองเมืองกำญจนบุรีรำว	พ.ศ.	

๑๗๐๐	 ลังจำกที่พระยำพำนได้ฆ่ำพระยำกงผู้เป็นบิดำแล้ว	 จึงอำจสรุปว่ำ	 พระยำกง

ครองเมืองกำญจนบุรีรำว	พ.ศ.	๑๗๐๐	

	 จำกตวัอย่ำงดงัยกมำข้ำงต้นเป็นเพยีงบำงส่วนของเรือ่งรำวนิทำนประจ�ำถิน่

ที่อธิบำยควำมเป็นมำของช่ือหมู่บ้ำนต�ำบลในแถบภำคกลำงและภำคตะวันตก	 ที่สอด

ร้อยเข้ำมำผนวกเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องรำวต�ำนำนพญำกงพญำพำน

 ๒.๒ บนัทึกประวติัศำสตร์สงัคม-ร่องรอยควำมขดัแย้งและประนีประนอม

	 ข้อมูลคติชนประเภทต�ำนำนนับเป็นข้อมูลประวัติศำสตร์สังคมที่มีควำม

น่ำสนใจ	 หำกได้ไขรหัสและท�ำควำมเข้ำใจภำยใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมแล้ว	 จะเป็น

ประโยชน์ในเชิงวิชำกำรเป็นอย่ำงยิง่	ดงัเช่น	งำนศกึษำ	ควำมขดัแย้งและประนีประนอม

ในต�ำนำนปรัมปรำไทยของ	 ปรมินท์	 จำรุวร	 ซ่ึงเป็นควำมพยำยำมที่จะมองต�ำนำน

ปรัมปรำไทยด้วยมิติของวิธีกำรศึกษำเชิงโครงสร้ำงนิยมของ	 โคลด	 เลว่ี-สเตรำส์	

(Claude	 levi-Strauss)	 เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่ำเรื่องรำวศักดิ์สิทธิ์เหนือจริงประเภทต่ำงๆ	

ในสังคมวัฒนธรรมไทยที่เรำเรียกกันว่ำต�ำนำนปรัมปรำน้ัน	 มีบทบำทส�ำคัญในกำร
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บันทึกร่องรอยควำมขัดแย้งและกำรประนีประนอมทำงควำมคิดควำมเชื่อของบรรพ

ชนไทยในเรื่องของกำรเลือกรับนบัถือศำสนำประกำรหนึ่ง	และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกลุ่มชนต่ำงๆ	อกีประกำรหนึง่
๒๔
	ผู้วจิัยได้อำศัยแนวทำงกำรศึกษำจำกงำนวิจยั

ข้ำงต้นมำใช้ในกำรพิจำรณำข้อมูลต�ำนำนพญำกงพญำพำน	 โดยแบ่งประเด็นในกำร

ศึกษำออกเป็น	๒	ประเด็น	ดังนี้

  ๒.๒.๑ บันทึกประวัติศำสตร์สังคมในอำณำบริเวณในภำพกว้ำง

	 	 	 จำกต�ำนำนพญำกงพญำพำน	 จะเห็นควำมสัมพันธ์ใน	 ๒	 เมือง

หลัก	คอืเมอืงของพญำกง	ซ่ึงบ้ำงว่ำครองเมอืงกำญจนบรุ	ีบ้ำงว่ำครองเมอืงนครปฐม	

และเมอืงของพญำพำน	ซ่ึงบ้ำงว่ำครองเมอืงรำชบุร	ีและบ้ำงว่ำครองเมอืงกำญจนบรุี	

หำกพิจำรณำดูจะพบว่ำ	 ควำมสัมพันธ์ในต�ำนำนเป็นคู่ขัดแย้งที่ส�ำคัญกันระหว่ำงเมือง

ทั้งสอง	 โดยเฉพำะเมืองของพญำพำน	 เป็นเมืองที่เจ้ำเมืองซ่ึงเป็นบิดำบุญธรรมของ

พญำพำนครองมำก่อน	 และน�ำต�ำนำนเล่ำว่ำ	 ต้องส่งเครื่องรำชบรรณำกำรไปให้แก่

เมืองของพญำกงทุกปีมิได้ขำด	 ครั้นเมืองพญำพำนเข้ำมำปกครองจึงคิดแข็งเมือง

ไม่กระท�ำดังที่เคยปฏิบัติมำ	 แสดงให้เห็นว่ำเมืองของพญำกงน้ี	 คงเป็นเมืองเก่ำและ

เมืองใหญ่มำก่อน	สอดคล้องกับที่เมืองนครชัยศรีและเมืองกำญจนบุรี	 ต่ำงก็นับได้ว่ำ

เป็นเมืองส�ำคัญมำแต่อดีต	 และยังแสดงให้เห็นว่ำ	 เมืองเหล่ำน้ีต่ำงก็เป็นเอกเทศ

ต่อกันไม่ขึ้นแก่กัน	

	 	 	 อย่ำงไรก็ตำม	 หำกตีควำมเชิงสัญลักษณ์	 จะพบว่ำเมืองของ

พญำกงเป็นสัญลักษณ์ของควำมเป็นพ่อ	 และเมืองของพญำพำนเป็นสัญลักษณ์ของ

ควำมเป็นลูก	 เมืองของพญำพำนจึงเป็นเมืองที่แยกตัวหรือผู้ปกครองเคยสืบวงศ์มำ

จำกกันและกัน	 กระน้ันก็ดีแม้ว่ำต�ำนำนพญำกงพญำพำน	 จะสะท้อนภำพสงครำมใน

ภูมิภำค	 แต่ขณะเดียวกันก็ยังแสดงให้เห็นถึงกำรประนีประนอมระหว่ำงเมืองได้ใน

ที่สุด	 โดยกำรก�ำหนดให้เช้ือสำย	 หรือผู้น�ำที่มีกำรยอมรับร่วมกันเป็นผู้ปกครองและ

 
๒๔	

ดูเพิ่มเติมใน	 ปรมินท์	 จำรุวร.	 ควำมขัดแย้งและประนีประนอมในต�ำนำนปรัมปรำ

ไทย.	กรุงเทพฯ:	โครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร	คณะอักษรศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	ร่วม

กับศูนย์คติชนวิทยำ,	๒๕๔๙.
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รวมเป็นเมืองเดียวกัน	 คือพญำพำน	 ผู้เป็นโอรสของพญำกง	 และเป็นโอรสบุญธรรม

ของเจ้ำเมืองรำชบุรี

	 	 	 ควำมพยำยำมข้ำงต้นสะท้อนกำรใช้ต�ำนำนพญำกงพญำพำนใน

กำรหลอมรวมคนที่เคยมีควำมคิดแตกตำ่งกันหรือคนจำกเมืองต่ำงๆ	 และภำยหลังให้

คนทุกเมืองอยู่ภำยใต้กำรปกครองของบุคคลคนเดียว	 และกล่ำวถึงควำมชอบธรรม

ด้วยกำรเกี่ยวดองเชิงเครือญำติกับทุกกลุ่ม	 ก็จะช่วยให้เกิดควำมเป็นปึกแผ่นมำกยิ่ง

ขึ้นด้วย	และจะน�ำไปสู่กำรสถำปนำเรื่องรำวไปสู่กระบวนกำรสร้ำงให้กลุ่มชนมี	“ควำม

เช่ือในต�ำนำนเรือ่งเดยีวกนั”	เพือ่น�ำมำสู่พลังกลุ่ม	และสร้ำงอัตลักษณ์ของกลุ่มชนกลุ่ม

ใหญ่ไปพร้อมกันด้วย

  ๒.๒.๒ สร้ำงตัวตนของท้องถ่ินหรือชุมชนขนำดเล็กให้ปรำกฏใน

ประวัติศำสตร์มหัพภำค

	 	 	 ในแง่น้ี	 ผู้วิจัยพบว่ำในต�ำนำนพญำกงพญำพำน	 และกลุ่มแบบ

เรื่องนิทำนลูกฆ่ำพ่อ	ต่ำงมีกำรอธิบำยชื่อหมู่บ้ำนต�ำบลที่แถบนั้นๆ	แทรกอยู่เป็นระยะ	

ทั้งใน	 ต�ำนำนพญำกงพญำพำน	 หรือต�ำนำนพระปฐมเจดีย์	 และต�ำนำนพระนอน

จักรสีห์	 รวมถึงต�ำนำนวัดขุนอินทประมูล	 สะท้อนให้เห็นควำมนิยมของต�ำนำนที่เป็น

ต�ำนำนทีเ่ป็นทีรู่จั้กและเป็นทีนิ่ยม	ทีน่�ำมำสู่กำรเป็นเวทใีห้ชมุชนต่ำงๆ	ได้แสดง	“ตวัตน”	

ประหน่ึงเป็น	 “พื้นที่โฆษณำ”	 กับทำงกำรเพื่อสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ	 เป็นควำมพยำยำม	

“ฝำก”	ตัวตนไว้ในภำพใหญ่เพื่อไม่ให้คนลืม	หรือถูกลดทอดควำมส�ำคัญ	ขณะเดียวกัน

ก็เป็นกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือแก่ต�ำนำนเนื่องจำกมีสถำนที่ที่มีอยู่จริง	เป็นกำรเน้นย�้ำ	

และเพิ่มน�้ำหนักให้ดูเกิดควำมสมจริงมำกขึ้นด้วย

๓. ต�ำนำนพญำกงพญำพำน: ร่องรอยควำมสมัพนัธ์ของเมืองในอำณำจักร

 ทวำรวดี

 ต�ำนำนเรื่องพญำกง	 พญำพำนแพร่หลำยอย่ำงมำกในภำคกลำงโดยเฉพำะ

ในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง	 อำทิ	 จังหวัดรำชบุรี	 จังหวัดกำญจนบุรี	 เป็น

ต�ำนำนประจ�ำถิน่ทีใ่ช้อธบิำยประวัตคิวำมเป็นมำของพระปฐมเจดย์ี	พระประโทณเจดย์ี	

ตลอดจนช่ือหมูบ้่ำน	ต�ำบล	ตลอดจนแม่น�ำ้ล�ำคลองต่ำงๆ	ในจังหวัดนครปฐม	และจังหวัด
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ใกล้เคียงอำทิ	จังหวัดกำญจนบุรี	รำชบุรี	พระนครศรีอยุธยำ	เช่น	บ้ำนถนนขำด	(ถนน

ทีพ่ญำกงกบัพญำพำนใช้สู้รบกนั)	บ้ำนสำมพรำน	(บรเิวณทีน่ำยพรำนสำมคนช่วยกนัหำ

ช้ำงให้พญำพำนไปรบกับพญำกง)	บ้ำนดอนยำยหอม	(บริเวณที่ตั้งบ้ำนเรือนยำยหอม)	

นอกจำกน้ียงัมรีปูป้ันพญำกง	ตัง้อยูบ่รเิวณตลำดทรพัย์สินส่วนพระมหำกษัตรย์ิ	ใกล้กบั

พระปฐมเจดีย์	และศำลยำยหอม	ซึ่งมี	๓	แห่ง	ได้แก่	พระปฐมเจดีย์	วัดพระประโทณ

เจดีย์	 และวัดดอนยำยหอม	 ยังปรำกฏสืบมำจนปัจจุบัน	 และเป็นที่เคำรพนับถือของ

ชำวจังหวัดนครปฐมอย่ำงยิ่ง	 กระน้ันก็ดี	 เมื่อพิจำรณำต�ำนำนพญำกงพญำพำนในแง่

ควำมสัมพันธ์ในภำคกลำง-ตะวันตกแล้ว	 จะพบว่ำต�ำนำนดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์กับ

กลุ่มเมืองในอำณำจักรทวำรวดี

	 ธดิำ	สำระยำ	ศกึษำเรือ่งอำณำจักรทวำรวดไีว้ใน	ทวำรวดี: ต้นประวติัศำสตร์

ไทย	 อธิบำยไว้ว่ำค�ำ	 “ทวำรวดี”	 มำจำกช่ือว่ำ	 “ทวำรกะ”	 (Dvaraka)	 แปลว่ำ	 เป็น

ปำกประตูหรือประตูกำรค้ำ	 มีนัยหมำยถึงนครที่มีทะเลล้อม	 หรือติดต่อถึงทะเลท�ำให้

ค้ำขำยได้สะดวก	คือเป็นชุมทำงกำรค้ำหรือ	Gateway	 ในพื้นภูมิภำคนี้“ทวำรวดี”	 ยัง

เป็นชื่อนครในสมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำช	 และยังเป็นช่ือของรำชอำณำจักรที่รุ่งเรือง

อยู่ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย	 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 ๑๑	 ถึงคริสต์ศตวรรษ

ที่	๑๔
๒๕

	 ในมหำกำพย์ปุรำณะของอินเดียมีค�ำว่ำ	 “ทวำรำ”	 (Dvara)	 แปลว่ำ	 ประตู

นอกหรือปำกประตู	ต�ำนำนวีรบุรุษอินเดีย	เช่น	ต�ำนำนพระกฤษณะ	กล่ำวว่ำพระองค์

เป็นผู้สร้ำงเมอืงช่ือ	“ทวำรวด”ี	อยูท่ำงตะวันตกเฉยีงเหนือของแคว้นคชุรำฏ	(Gujarat)
๒๖

ซ่ึงประเด็นน้ีน่ำสนใจเรื่องจำกจะพบว่ำต�ำนำนพญำกงพญำพำน	 ก็มีที่มำจำกเรื่องรำว

ของพระกฤษณะเช่นกันดังที่กล่ำวไว้แล้วในตอนต้น

	 ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่ำ	 ในพื้นที่ที่มีควำมแพร่หลำยเรื่องพญำกงพญำพำนทั้ง

๒	แบบเรื่อง	ล้วนแล้วแต่เป็นเมืองโบรำณในสมัยอำณำจักรทวำรวดีทั้งสิ้น	ดังนี้

 
๒๕	

ธิดำ	สำระยำ,	“ทวำรวดี”: ต้นประวัติศำสตร์ไทย,	(กรุงเทพฯ:	เมืองโบรำณ,	๒๕๔๕),	

หน้ำ	๑๐.

 
๒๖	

ธิดำ	สำระยำ,	“ทวำรวดี”: ต้นประวัติศำสตร์ไทย,	(กรุงเทพฯ:	เมืองโบรำณ,	๒๕๔๕),	

หน้ำ	๑๐.
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 แบบเรื่องพ่อฆ่ำลูก

	 •	 โบรำณสถำนเมืองนครปฐมโบรำณ	จังหวัดนครปฐม

	 •	 โบรำณสถำนพงตึก	จังหวัดกำญจนบุรี

	 •	 โบรำณสถำนคูบัว	จังหวัดรำชบุรี

	 •	 โบรำณสถำนบ้ำนคูเมือง	จังหวัดสิงห์บุรี

	 •	 โบรำณสถำนเมอืงซับจ�ำปำ	และโบรำณสถำนเมอืงอู่ตะเภำ	จังหวัดชัยนำท

	 •	 โบรำณสถำนเมืองอู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี

 แบบเรื่องอุสำบำรส

	 •	 โบรำณสถำนภูพระบำท	จังหวัดอุดรธำนี

	 นอกจำกน้ีจำกข้อสังเกตที่ได้กล่ำวไว้ในหัวข้อก่อนหน้ำว่ำ	 เรื่องพญำกง

พญำพำนเป็นกำรรับเอำเรื่องรำวของพระกฤษณะในศำสนำพรำหมณ์มำผสมผสำน

กับพระพุทธศำสนำ	 ทั้งกำรสร้ำงเจดีย์	 และกำรกล่ำวถึงพระคิริมำนนท์	 และพระ

องคุลิมำล	ขณะที่ต�ำนำนแบบอุสำบำรส	กล่ำวถึงกำรแข่งขันกันสร้ำงวัด	ซึ่งสอดคล้อง

กับที่	 ธิดำ	 สำระยำกล่ำวว่ำ	 โดยที่จริงแล้ววัฒนธรรมทวำรวดีสัมพันธ์อยู่กับคติ

ควำมเชื่อซ่ึงยึดพุทธศำสนำเป็นแก่นหลัก	 กระน้ันก็ดี	 ในระยะแรกน้ันวัฒนธรรมทำง

ควำมคิดควำมเชื่อแปลกแตกต่ำงกัน	ผู้คนนับถือศำสนำพรำหมณ์บ้ำง	ศำสนำพุทธบ้ำง	

บำงพื้นที่มีร่องรอยของกำรนับถือพระนำรำยณ์ดังกล่ำวมำแล้ว	 นักโบรำณคดีได้พบ

เทวรูปพระนำรำยณ์ที่ศรีเทพ	ศรีมโหสถ	และอู่ทอง	จำรึกบำงหลักจำกอู่ทองกล่ำวถึง

กษัตรย์ิเซ่นสรวงบชูำพระศวิลึงค์แทนองค์	“ศรธีำเรศวร”	ควำมเชือ่ทีห่ลำกหลำยเช่นน้ี

ปะปนผสมผสำนอยูใ่นสังคมเป็นระยะเวลำนำนจนในทีสุ่ดพทุธศำสนำกลำยเป็นลักษณะ

เด่นที่เห็นได้ชัดในสังคมทวำรวดี	 แต่ธรรมเนียมปฏิบัติแตกต่ำงกันไปตำมท้องถิ่น	 เช่น	

กำรนับถือพุทธศำสนำในอีสำนนิยมสร้ำงเสมำขนำดใหญ่จ�ำหลักเรื่องพุทธประวัติและ

ชำดก	 ทำงภำคกลำงนิยมสร้ำงธรรมจักรลอยตัวบนเสำ	 บ้ำงก็จำรึกข้อควำมในพระ

ไตรปิฎก	“เยธมฺมำ”	บนแผ่นหิน
๒๗

 
๒๗	 	

ธิดำ	สำระยำ,	“ทวำรวดี”: ต้นประวัติศำสตร์ไทย,	(กรุงเทพฯ:	เมืองโบรำณ,	๒๕๔๕),	

หน้ำ	๑๘.
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	 เมืองทวำรวดีที่มีปรำกฏในเอกสำรจีนนั้น	เมื่อเทียบท�ำเลที่ตั้งแล้วสันนิษฐำน

ว่ำอยู่ทำงซีกตะวันตกของลุ่มแม่น�้ำเจ้ำพระยำโบรำณ	 นักวิชำกำรหลำยท่ำนให้ควำม

เห็นว่ำเป็นแว่นแคว้นหรืออำณำจักรทวำรวดีต้ังอยู่ตรงท�ำเลของพื้นที่ลุ่มน�้ำสองสำย	

คอื	ลุ่มน�ำ้ท่ำจีน-แม่กลอง	บรเิวณน้ีมเีครอืข่ำยของกลุ่มเมอืงขนำดใหญ่ซ่ึงมพีฒันำกำร

สัมพนัธ์กนั	เช่น	มทีำงน�ำ้หรอืเส้นทำงถนนเชือ่มโยงระหว่ำงชุมชนใหญ่น้อยอันเหน็ได้จำก

ภำพถ่ำยทำงอำกำศและร่องรอยของโบรำณวัตถสุถำน	กลุ่มเมอืงดงักล่ำวได้แก่	อู่ทอง-

นครปฐม-คูบัว
๒๘
	ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลควำมแพร่หลำยของเรื่องพญำกงพญำพำน

ควำมส่งท้ำย

 กำรศึกษำต�ำนำนพญำกงพญำพำน	 ในบทควำมนี้เป็นเพียงตัวอย่ำงหนึ่งของ

พยำยำมจะช้ีให้เห็นคุณค่ำของต�ำนำนท้องถิ่นต่อกำรศึกษำประวัติศำสตร์สังคม	 ที่

สะท้อนควำมสัมพันธ์ในมิติต่ำงๆ	 โดยกำรใช้ควำมแพร่หลำยของต�ำนำนพญำกง

พญำพำนส�ำนวนต่ำงๆ	 ที่ใช้ในกำรอธิบำยภูมินำมและสร้ำงเป็นแผนที่	 เพื่อมองหำ

ควำมเช่ือมโยงในมิติควำมสัมพันธ์อ่ืนๆ	 ภำยใต้บริบทที่ร่วมกัน	 จนท�ำเห็นถึงควำม

เช่ือมโยงของกลุ่มเมืองส�ำคัญในอำณำจักรทวำรวดี	 อย่ำงไรก็ตำม	 ผู้วิจัยสันนิษฐำน

ว่ำยุคสมัยของกำรสร้ำงสรรค์เรื่องพญำกงพญำพำนกับยุคสมัยแห่งควำมรุ่งเรืองของ

อำณำจักรทวำรวด	ีไม่ใช่ยคุสมยัทีร่่วมกนั	หำกแต่เป็นกลุ่มคนกลุ่มใหม่ทีเ่ข้ำมำอำศยัอยู่

ในบริเวณโบรำณสถำนยุคทวำรวดี	

 ต�ำนำนเร่ืองพญำกงพญำพำน จึงอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นต�ำนำนท่ีใช้อธิบำย

ควำมเป็นมำของเมืองโบรำณในกลุ่มเมืองทวำรวดี ส่วนเนื้อหำในต�ำนำนท่ีปรำกฏ

กำรท�ำสงครำม ควำมขัดแย้งและควำมสัมพันธ์ต่ำงๆ สันนิษฐำนว่ำเป็นเร่ืองรำวท่ี

เกิดขึ้นในสมัยหลัง ซึ่งอำจเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยำตอนต้น ดังที่ปรำกฏในพงศำวดำร

เหนือ และหำกเป็นเช่นน้ัน ค�ำถำมท่ียังรอกำรค้นคว้ำต่อไปก็คือ ตัวจริงของ

“พญำกง-พญำพำน” ในประวัติศำสตร์ไทยคือใคร

 
๒๘	 	
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หน้ำ	๒๔.
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