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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นวีรบุรุษของท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง จากมุมมองในมหา
กาพย์เรื่องท้าวฮุ่งหรือเจือง มหากาพย์เรื่องนี้เป็นวรรณคดีวีรบุรุษที่มีชื่อเสียงมากแห่งอุษาคเนย์ ได้นาเสนอ
การสดุดีสรรเสริญวีรกรรมของวีรกษัตริย์ในสมัยโบราณ พบว่า

มีผู้ศึกษาเรื่องราวของมหากาพย์เรื่องนี้ใน

แง่มุมต่างๆเป็นจานวนมาก ส่วนการวิเคราะห์ความเป็นวีรบุรุษของท้าวฮุ่งหรือท้าวเจื องนั้นพบว่า ท้าวฮุ่งหรือ
เจื องนั้ น เป็ น วีร บุ รุ ษทางวัฒ นธรรมและสามารถประมวลความเป็นวีรบุรุษโดยรวมได้แก่ ทรงมีพระปรีช า
สามารถในการรบ ทรงมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ทรงอุดมบุญญานุภาพ ทรงมีภาวะผู้นาที่ดี ทรงยึดมั่นในหลัก
จารีตประเพณี ทรงเป็นที่เคารพรักและมีความรักที่มั่นคง
The heroic of Thao Houng or Chueng: A viewpoint towards the epic entitled,
“Thao Houng-Thao Chueng”
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ABSTRACT
This article aims to analyze the heroic of Thao Houng or Thao Chueng towards the
epic entitled, “Thao Houng-Thao Chueng”. As a notable heroic chronicle literature to praise
the ancient valiance in Southeast Asia, it is found that there are many different viewpoints
referred to this epic. In view of the story analysis, Thao Houng or Chueng held for the cultural
heroic who had wisdom in martial obligations. He was regarded to doughtiness, righteousness,
leadership, and conservativism. So Thao Houng or Chueng became respectable and durably
benevolent.

บทนา
“ท้าวฮุ่งหรือเจือง”เป็น มหากาพย์ที่มีชื่อเสียงของลาว เป็นวรรณคดีวีรบุรุษที่ได้นาเสนอการสดุดี
สรรเสริญวีรกรรมวีรกษัตริย์ของชนชาติในสมัยโบราณ บริเวณลุ่มน้ากก จังหวัดเชียงราย คือท้าวฮุ่งหรือเจืองที่
ได้ทาศึกสงครามปกป้องบ้านเมืองและขยายอาณาเขต แผ่แสนยานุภาพ ครอบคลุมดินแดนกว้างใหญ่ไพศาล ผู้
รจนาเรื่องนี้ไม่ปรากฏนามสันนิษฐานว่ าเป็นกวีนิรนามจากราชสานักล้านช้าง ซึ่งมีความชานาญในการแต่ง มี
ลี ล าการแต่ งที่ ไพเราะเพราะพริ้ ง มี นั ก วิช าการนาเรื่อ งนี้ มาศึก ษา อภิ ปรายและวิ พากษ์วิ จารณ์ กัน อย่ า ง
กว้างขวาง สุจิตต์ วงษ์เทศ(2538 : 16) กล่าวว่า ท้าวฮุ่งหรือขุนเจืองเป็นชื่อของวีรบุรุษทางวัฒนธรรมข้า ม
พรมแดน เผ่ าพัน ธุ์ส องฝั่ งโขง ดวงเดือน บุญยาวง(2538 : 183)กล่ าวว่า มหากาพย์เ รื่องนี้แต่ง ขึ้นระหว่า ง
ศตวรรษที่ 14-16 โดยนักกวีลานช้าง ส่วนจิตร ภูมิศักดิ์( 2538 : 127) กล่าวว่า ขุนเจืองในมหากาพย์นั้นกวีลุ่ม
น้ากกแต่งขึ้นเพื่อสรรเสริญวีรบุรุษ
ส่วนประคอง นิมมานเหมินท์(2538 : 10) ได้กล่าวไว้ว่า “ท้าวเจืองหรือที่มักเรียกกันว่า ขุนเจือง หรือ
พญาเจืองนับว่าเป็นวีรกษัตริย์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายที่สุดในกลุ่มชนชาติไทหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณใกล้ลาน้าโขง มีเรื่องราวปรากฏในตานานประจาถิ่นต่างๆ เช่น ตานานพื้นเมือ งเชียงใหม่ ตานานเมือง
พะเยา และตานานพื้นเมืองสิบสองพันนา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมในดินแดนชนชาติไทหลายแห่งที่
แต่งขึ้นเพื่อเสนอเรื่องราวของวีรบุรุษ ผู้นี้โดยเฉพาะมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ที่เป็นร้อยแก้วได้แก่ ตานาน
พญาเจือง และที่เป็น

ร้อยกรองได้แก่ คาขับเจืองหาญ ที่แต่งขึ้นในสิบสองพันนา บทประพันธ์เรื่องเจือง

หาญที่แพร่หลายอยู่ในกลุ่มไทดาในเวียดนาม บทประพันธ์เรื่องท้าวยี่บาเจือง และเรื่องท้าวบาเจือง หรือที่รู้จัก
กันว่าเรื่องท้าวฮุ่งท้าวเจือง ซึ่งแต่งขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น
นอกจากนี้ ธิดา สาระยา(2538 : 174) กล่าวถึงเรื่องของท้าว ขุน พญา ไว้ว่า ขุนเจือง ถูกเรียกด้วยคา
ว่า “ขุน” นาหน้าในฐานะ “นาย” ของกลุ่มชนชาติ บางแห่งได้รับความนิยมนาด้วย คาว่า “ท้าว” หรือ
“พญา” แล้วแต่ลักษณะทางวัฒนธรรม เอกสารของไตยวนมักเรียกว่า “ขุน” ในขณะที่ไตลื้อเรียก “พญา” แต่
ของลาวเรียก “ท้าว” เห็นได้จากกลอนพื้นท้าวฮุ่ง-ท้าวเจือง ตานานอีกหลายฉบับในภาคเหนือเรียกขุนเจืองว่า
“พระยา” ซึ่งประการหลังนี้คงเป็นเรื่องการบันทึกคัดลอกแบบแปรรูปคาต่างกันไป
ท้าวฮุ่ง หรือ ขุนเจืองเป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรม ตามความหมายที่ว่า culture Hero เป็นวีรบุรุษที่เป็น
ผู้นาทางวัฒนธรรม ผู้ซึ่งได้สร้างแบบแผน พฤติกรรม วิถีชีวิต จารีตประเพณี ความเชื่อให้แก่ชุมชนวีรบุรุษ
ประเภทนี้ไม่มีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์ แต่จะพบในตานาน(myth) พงศาวดาร นิทานประจาถิ่น(Legend)

และไม่สามารถระบุสมัยได้แน่ชัด ได้แต่เพียงประมาณอย่างคร่าวๆ ว่าจะอยู่ยุคสมัยใดสมัยหนึ่ง มักมีชีวิตที่โลด
โผน มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ จนกลายเป็นกึ่งเทพกึ่งมนุษย์(สุกัญญา สุจฉายา , 2542)
จากการศึกษาประวัติท้าวฮุ่งหรือขุนเจือง พบว่ามีความสอดคล้องกับหลักการข้างต้น กล่าวคือในสมัย
โบราณก่อนประวัติศาสตร์ ท้าวฮุ่งหรือเจืองได้เป็นผู้นาในการสร้างบ้านแปลงเมืองเล็กๆ สอนให้ชาวเมืองเรียนรู้
การกสิกรรม ได้แก่ การทานาหาเนื้อหาปลา การถนอมอาหาร การคมนาคม สร้างแบบแผนพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกัน สอนระเบียบจารีตประเพณี พิธีกรรมการนับถือผี วิถีชีวิต ความเชื่อ ตลอดจนการทาศึกสงคราม การ
ปกครอง จนกระทั่งต่อมาได้ทาสงครามรวบรวมนครรัฐต่างๆเข้าด้วยกันจนเป็นปึกแผ่น ได้สร้างวีรกรรมในด้าน
ต่างๆเป็นอันมาก ชนชาติไทบริเวณลุ่มน้าโขง ได้แก่ไทลื้อ สิบสองปันนา ล้านนา ล้านช้างและภาคอีสานของ
ไทยได้นาเอาวีรกรรมของท้าวฮุ่งมาเล่าสู่กันฟังเป็นนิทานวีรบุรุษประจาเผ่า เล่าสืบต่อกันมาโดยไม่ขาดสายและ
ได้สร้างอภินิหาร อิทธิฤทธิ์ผนวกเข้าด้วย ครั้นต่อมาภายหลังได้มีผู้บันทึกเป็นนิทานปรัมปรา หรือตานานเรื่อง
ท้าวฮุ่งขุนเจืองจึงปรากฏเป็นลายลักษณ์(ธวัช ปุณโณทก, 2541)
เรื่องราววีรบุรุษท้าวฮุ่งหรือขุนเจืองได้ขยายออกไปเป็นบริเวณกว้าง ธิดา สาระยา(2538) กล่าวว่า ใน
พรมแดนของชนชาติได้กล่าวถึงขุนเจืองจากตานานประวัติศาสตร์หลายถิ่นอย่างกว้างขวางซึ่งกระจายการตั้ง
ถิ่นฐานในบริเวณลุ่มน้าโขงตอนกลางตามแนวตะวันตกตะวันออก ตั้งแต่รัฐฉานของพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้
ของจีนแถบสิบสองปันนา ทางเหนือของประเทศไทย ตอนเหนือของลาวและเวียดนาม หรือตามชื่อเมืองที่มี
ประวัติการเคลื่อนไหวในยุคโบราณของภูมิภาคนี้ ได้แก่ เชียงตุง เชียงรุ่ง เชียงแสน พะเยา เชียงใหม่ ลาว เชียง
ขวาง และแกวปะกัน คือ ญวน
ขอบเขตการขยายตัวของตานานวีรบุรุษขุนเจืองได้แผ่ขยายครอบคลุมกลุ่มลาว เวียดนามนามขุนเจือง
จึงเป็นวีรบุรุษในตานานลุ่มน้าโขงโดยสมบูรณ์ การบันทึกเรื่องราวลายลักษณ์อักษร ที่เกิดขึ้นในสมัยหลัง ช่วย
แพร่เรื่องขุนเจืองสู่ดินแดนอื่นของชนชาติไตอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ที่เห็นได้ชัดเจนคือ เชียงรุ่ง ได้ยกย่อง
ขุนเจืองอยู่ในฐานะวีรบุรุษต้นประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง ที่สาคัญคือ เรื่องราววีรกรรมของท้าวฮุ่งหรือเจือง
ได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นวรรณกรรมทั้งที่เป็นมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์ซึ่งต่อมาได้รับการยก
ย่องว่าเป็นมหากาพย์
มหากาพย์ที่มีชื่อเสียงของโลกมีไม่มาก ได้แก่มหากาพย์รามายณะ มหาภารตะ อีเลียด โอเดสซี่ และ
โรลองค์ ซึ่งมีลักษณะร่วมที่เห็นได้ชัดก็คือ เป็นเรื่องยาว มุ่งสดุดีวีรกรรมของ ผู้กล้าหาญของชาติ หรือสังคม
ช่วงเวลาที่จะเกิดเป็นมหากาพย์ได้นั้นมักจะเป็นช่วงที่บ้านเมืองยังไม่เป็นปึกแผ่นหรือยังไม่สงบ
เรียบร้อย จินตนา ยศสุนทร (2521 : 28) กล่าวว่า มหากาพย์เป็นลักษณะของวรรณกรรมสมัยเมื่อชาติ
บ้านเมืองยังไม่เป็นปึกแผ่นจึงถือเรื่องเกียรติเป็นเรื่องสาคัญ ดังเช่นในยุคของอัศวินเมื่อพ้นสมัยนั้นแล้วก็ไม่เป็น
ที่นิยม

ในการศึกษามหากาพย์เรื่องท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้นพบว่าท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้นมีลักษณะความเป็นวีรบุรุษ
อย่างหลากหลายและสามารถประมวลผลเพื่อเสนอข้อค้นพบได้ดังต่อไปนี้
ความเป็นวีรบุรุษของท้าวฮุ่งหรือเจือง
1.ทรงมีพระปรีชาสามารถในการรบ
ทรงเชี่ยวชาญในการรบ ท้าวฮุ่งหรือเจืองมีความสามารถในการรบ และมีคุณลักษณะพิเศษคือมีอาวุธ
สาคัญคู่บุญบารมี คือ ดาบฮางเซ็ง และมีช้างศึกที่เก่งกล้าสามารถ มีความแข็งแรงมาก คือ ช้างเผือกพานคา
นอกจากนี้ยังได้ของวิเศษจากนางง้อมหญิงคนรัก นางเล่าให้ฟังว่าเป็นของบิดาให้ไว้ ใช้ออกศึกทาให้ปลอดภัย
และได้รับชัยชนะ การสงครามในสมัยนั้นนิยมชนช้างท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้นมีความสามารถในการชนช้างเป็น
อย่างยิ่ง ดังบทประพันธ์ที่ว่า

บ่ฮู้

“...กาก่องเนื้อเจ้าฮุ่ง

เจืองหาญ

คึงมือยอยื่นแหวน

ผายชี้

เลยผันช้างพานคา

คุงกว่า

กี่หมื่นฮ้อยฮุมพร้อม

พาบชน
(สิลา วีระวง, 2548 : 100)

จากบทประพันธ์ที่ยกมาจะเห็นได้ว่าท้าวฮุ่งหรือเจืองต้องรับศึกหนักเพราะเป็นการทาศึกชน
ช้างที่เป็นกองทัพใหญ่เป็นหมื่นร้อย เท่ากับ หนึ่งล้านและก็สามารถเอาชนะได้นอกจากนี้ก็ยังบัญชาการทัพได้ดี
กากับแม่ทัพต่างๆในการโจมตีให้ได้ชัยชนะ ข้าศึกก็กลัวเกรง ดังบทประพันธ์ที่ว่า
“...ท่อว่า

ยะหว่างไว้ช้างใหญ่

คูนเมือง นั้นเนอ

กูจัก

มวลแพนกวนหมู่หลวง

ไหลเข้า

บอกแก่

ขุนพลพร้อมขุนนาย

เนื่องนั่ง

ขุนใหญ่พร้อมโดยเจ้า

อยู่ฟัง
(สิลา วีระวง, 2548 : 98)

แต่นั้น
มาจัก

พระบาทท้าวซมซื่น

ยินสงวน

คูนพางเป็นเขื่อนแข็ง

ขนงต้น

แปงพลล้วนเดาดี

ดาแต่ง

เห็นที่แกวมากล้น

ลุงเจ้าซู่ภาย
(สิลา วีระวง, 2548 : 98)

จากบทประพันธ์ที่ยกมา แสดงให้เห็นถึงการออกคาสั่งบัญชาการรบแก่แม่ทัพและกองทหาร
ว่าควรจะเป็นแบบใดจึงจะเอาชนะได้ ท้าวฮุ่งจะสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับไพร่พลทุกครั้ง บางครั้งท้าวฮุ่งก็จะ
ตะลุยด้วยตนเองก็มี มีความสามารถในการใช้อาวุธได้ดีและแม่นยา มีความถนัดและคล่องตัวในการใช้ดาบฮาง
เซ็งซึ่งเป็นดาบคู่บารมี
2.ทรงมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
ท้าวฮุ่ง หรือ เจืองมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการทาศึกสงครามไม่เกรงกลัว ความตาย ยอม
ตายอย่างกล้าหาญ มีบทประพันธ์หลายแห่งที่กล่าวถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ของท้าวฮุ่ง หรือ เจือง เช่น
...ท้าวอวายหน้าเตินป่าว

ทุกภาย

เฮาจักกองกันตาย

ไฮ่เดียว ลางแล้ว...
(สิลา วีระวง, 2548 : 244)

...แต่นั้น หนักเนื่องช้างฟ้าฮ่วน
เจืองจักฝืนตัวตาย

พังมา
ไซ่ลือ เลยห้าม
(สิลา วีระวง, 2548 : 245)

3.ทรงอุดมบุญญานุภาพ
ท้าวฮุ่งหรือเจืองมีพระบุญญานุภาพเพียบพร้อมไปด้วยพระเกียรติ พระยศ พระเดช พระกรุณาธิคุณ
พระเมตตาและพระบารมี มีบุญวาสนา ประชาชนยกย่องสรรเสริญ ในตอน “อุบัติบั้น”ได้กล่าวถึงท้าวฮุ่งหรือ
ขุนเจืองเป็นเทพบุตรจุติมาเกิด โหรทานายว่าดีเลิศ จะได้เป็นใหญ่ มีชื่อเสียงก้องจักรวาล มีสิ่งของคู่บารมี
ได้แก่ช้างเผือกพานคา ฆ้องเงินคู่ และดาบฮางเซ็ง มีผู้นาสิ่งของมาถวายมิได้ขาด ยิ่งเจริญพระชันษามากก็ยิ่ง
ทรงอุดมบุญญานุภาพมากขึ้นเป็นที่เลื่องลือ ทั่วจักรวาล ดังบทประพันธ์ที่ว่า
ลือยี่เจ้าติ่วสร้อย

เซ็งทั่ว จักรวาล
(สิลา วีระวง, 2548 : 153)

การที่จะทรงอุดมบุญญานุภาพได้นั้นต้องเป็นที่เกรงขามของเมืองอื่นๆจนกระทั่งต้องมาขอเป็นเมืองขึ้น
เพื่อพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ปรากฏว่าในเรื่องได้กล่าวถึงเมืองต่างๆทั่วสารทิศได้เดินทางมาเข้าเฝ้าท้าวฮุ่งหรือ
เจืองและได้ถวายส่วยเครื่องบรรณาการเป็นจานวนมาก ทั้งทองคา เงิน ช้าง ม้า ที่มาจากแดนไกลก็มี จีน จาม
มอญม่าน เป็นต้นแสดงให้เห็นว่าทรงอุดมบุญญานุภาพเป็นอย่างยิ่ง
การที่ผู้ทรงอุดมบุญญานุภาพจะเสด็จไปไหนมาไหนย่อมมีขบวนแห่อย่างสมพระเกียรติ ในเรื่องราวนี้
ได้มีบทร้อยกรองที่กล่าวถึงการเสด็จของท้าวฮุ่งหรือเจืองว่าประกอบไปด้วยขบวนแห่ยิ่งใหญ่ งดงาม อลังการ
สมพระเกียรติ การเป็นผู้ทรงอุดมบุญญานุภาพด้วยบุญบารมีนั้นจะต้องมีเครื่องประกอบแสดงเป็น จานวนมาก
ในการแห่แหน มีการเชิญเครื่องสูงต่างๆ เช่น พัดโบก จามร เครื่องประโคมแตร สังข์และอื่นๆ มีคนเข้าเฝ้า
กราบไหว้เป็นจานวนมาก แสดงถึงความยิ่งใหญ่ สังเกตได้จากบางตอนของบทประพันธ์ดังต่อไปนี้
...เพราะเมื่อภูวนาถท้าว

จักจาก เมืองหลวง

ผายแคงบัวออกมา

เกยกว้าง

พังงามห้างเดาดา

เฮียงแทบ

พระบาทเจ้าติ่วช้าง

ใจแจ้ง นั่งเนา

................................................................................
...ญั่งญั่งเหลื้อมไกวแกว่ง

จามร

แตรสังข์เพลงพาทย์แคน

เสียงห้าว

กุญชรช้างพานคา

ยกย่าง

อาวสั่งท้าวทองล้าน

ที่ทาง
(สิลา วีระวง, 2548 : 160)

...ญาบญาบเบื้องฟ้าเบิก

ยอมือ

สานสานเสียงล่ามแหน

ทุกก้า

ลือเซ็งเจ้าเงินยาง

ยศมาก

ทุกที่ซ้าขอไหว้

อ่อนเจือง
(สิลา วีระวง, 2548 : 183)

4.ทรงมีภาวะผู้นาที่ดี

ลั ก ษณะของความเป็ น วี ร บุ รุ ษ อีก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ การที่ ท รงมี ลั ก ษณะความเป็ น ผู้ น า ในการ
วิเคราะห์ความเป็นวีรบุรุษของท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้นปรากฏว่าทรงมีภาวะผู้นาตั้งแต่ยังทรง พระเยาว์สังเกตจาก
งานพระศพของพระบิดา คือขุนจอมธรรมสวรรคต ขณะนั้นท้าวฮุ่งหรือเจือง ยังเยาว์ แต่ก็รับเป็นภาระในการ
บริหาร กากับนัดหมายบริวารเพื่องานพระศพของพระบิดา การเก็บอัฐิขุนจอมธรรมในลักษณะของแม่งานจน
สาเร็จ
นอกจากนี้ยังเป็นผู้นาชุมชนที่ ดูแล นาชาวบ้านทางาน ทานา บริหารจัดการและสั่งสมสภาวะผู้นา
ความเป็นผู้นาในตัวของท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้นมีอยู่ในสามัญสานึกและมีความลึกซึ้งตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่
ในบทประพันธ์ได้กล่าวถึงว่าขณะที่พระบิดาพึ่งสิ้นพระชนม์ ท้าวฮุ่งหรือเจืองก็มีความคิดเป็นห่วง กังวลว่า
ประชาชนจะอดอยากหิวโหยแสดงให้เห็นถึงความมีจิตใจ เป็นนักปกครอง มีจิตบริหาร มีการบริหารชุมชนเพื่อ
ทานา ท้าวฮุ่งใช้วิธี ทาเอง พาทา มอบหมายหน้าที่การงานให้ทา ให้รับผิดชอบ สังเกตได้จากตอนทานาและโห่
เนื้อดังต่อไปนี้

อันว่า

...แต่นั้น เจืองก็ปุนแปงไว้

ยังไถเชือกค่าว

เตือนแต่งตั้งเฝื่อไว้

ค่าวควาย

อ้ายคว่างให้ไปแต่ง

เฮือนนา พุ้นก่อน

เถิงเมื่อวันลุนกูจึง

ซิไป สูนกล้า

ท่อว่าเคืองใจด้วย

ควายฮาม น้อยหนุ่ม

เฝิกก็ยังไป่คุ้น

ปีล้า ล่วงเถิง

...........................................ฯลฯ................................
(สิลา วีระวง, 2548 : 7)
แล้วจึงไขผักตูควาย

ออกผัน ผยองผ้าย

เจืองก็ทะยานโยงเต้น

บายไถซุกแล่น

เจืองหว่านเข้าสูนกล้า

ที่นา

....................................ฯลฯ.......................................
(สิลา วีระวง, 2548 : 7)
จากบทร้อยกรองที่ยกมาแสดงให้เห็นภาวะผู้นาของท้าวฮุ่งที่ได้ชักชวนบริวารทานา บางครั้งก็ลงมือ
ปฏิบัติเอง นอกจากนี้ยังสอนวิธีการทานา การหาเนื้อหาปลา และวิธีเก็บถนอมรักษาอาหารให้มีกินตลอดปี
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาในสมัยโบราณ

ภาวะความเป็นผู้นาของท้าวฮุ่งนั้นมีความเป็นประชาธิปไตย ไม่เผด็จการ ทาศึกเสร็จแล้วจึงถามแม่ทัพ
นายกองและบริวารว่าจะสู้ต่อ หรือจะตามไปตีซ้าดังบทร้อยกรองที่ว่า
...ท้าวฮุ่ง

ไขเงื่อนถ้อยถามหมู่

ลุงอาว

ผายความยินสื่อเมือง

ฝูงเหง้า

บัดนี้เฮาก็

ฟันแมนฮ้ายคาเวียง

สะสว่าง

เพิงที่

เมี้ยนเครื่องเข้าเชียงล้าน

ลวดงาย

(สิลา วีระวง, 2548 : 7)
ในฐานะที่ท้า วฮุ่ง เป็น หั ว หน้า ซึ่งการบริห ารปกครองโดยทั่ ว ไปแล้ ว ในสมัย ก่อ น
ส่ ว นมากจะปกครองแบบราชาธิป ไตย มีพ ระราชาเป็น ใหญ่มัก จะตัดสิ นใจด้ว ยอานาจ แต่ ท้าวฮุ่ง กลั บให้
ความสาคัญในการถามปรึกษา แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นาแบบประชาธิปไตย ทรงเป็นผู้นาที่มีความยุติธรรม
นอกจากนี้ยังแบ่งนา

แบ่งเมือง ให้แม่ทัพหรือคนสนิทไปปกครอง เป็นการส่งเสริมกาลังใจด้วย
ทรงมีภาวะผู้นาที่รอบคอบ มองกว้างไกล สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกล

ท้าวฮุ่งมีความรอบคอบ และมองกว้างไกลทุกด้านมองเห็นการไกลทุกอย่างเป็นนักปกครองที่ดีเป็นที่เลื่องลือไป
ทั่ว นอกจากนี้แล้วท้าวฮุ่งยังมีวิธีการสร้างผู้นารุ่นใหม่ขึ้นมา เป็นการให้โอกาสดังบทร้อยกรองที่ว่า
...ฮื่นฮื่นเที้ยนคับคั่ง

โฮงคา

เจืองก็ วางความสอนคว่างเญีย
บัดนี้

ฝูงเหง้า

สูก็เอากันต้านทุก

ประการ แหนฮ่าง

เมืองใหญ่กว้างมหาโลก

ลือเฮา

อย่าแผกถ้อยไว้คว่าง

คึดปอง

เอากันแข็งแส่งเชียง

ตางท้าว

คองใดฮ้ายใดดี

ดูถี่

อย่าเญียะน้าวก้าวเข้ม

คากล้าสะหาว
(สิลา วีระวง, 2548 : 156)

จากบทร้อยกรองที่ยกมาแสดงให้เห็นถึงการที่ท้าวฮุ่งหรือเจืองได้จัดอบรมการสั่งสอนแก่แม่
ทัพและคนสนิท ในสภาวะของผู้นานั้น นอกจากทาได้ด้วยตัวองแล้ว มักที่จะได้แนะนาสั่งสอนให้ผู้อื่นได้รับ
ประโยชน์ด้วย
ท้าวฮุ่งนั้นเป็นผู้นาที่ให้ความเสมอภาคทั้งเพศหญิงและเพศชาย เคารพในสิทธิสภาพสตรี มี
การแบ่งเมืองให้ผู้หญิงปกครองเมือง เช่นให้นางจอมผู้เป็นมารดาไปครองเมืองปะกัน ให้นางเม็ง หรือป้าของ
ท้าวฮุ่งไปสร้างเมืองใหม่มีช้างม้าเป็นจานวนมาก บ้านเรือนกว้างใหญ่

มีการปูนบาเหน็จรางวัลแก่ขุนศึกทแกล้วทหารส่งเสริมขวัญและกาลังใจ เช่นการยกย่องความ
ดีความชอบของเหล่าทหารและญาติ
ท้าวฮุ่งมีภาวะผู้นาที่มีความสามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ เมื่อข้าศึกจากเมืองปะกันมาประชิดเมืองเงิน
ยาง ท้าวซึ่มนึกถึงท้าวฮุ่งหรือเจืองที่จะมาช่วยรักษาเมืองได้ และให้มาช่วยรบหลายครั้ง
5.ทรงยึดมั่นในหลักจารีตประเพณี
ในความเป็นวีรบุรุษนั้นท้าวฮุ่งมีความยึดมั่นในหลักความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ท้าวฮุ่งยึดมั่นใน
ประเพณี และความเชื่อ เช่นการเลี้ยงผี การปาดชาแหละควายเพื่อพลีกรรม แด่ผีบรรพบุรุษดังในบทประพันธ์
ที่ว่า
“เจ้าจึ่งให้จ่าซ้อน

เฮวฮีบ ครัวควาย

พลีกรรมผีหมู่กา

เป็นด้า

ปุนปายพร้อมทุกขัน

ขวัญคู่

พระพี่น้องสองเจ้า

นั่งเฮียง
(สิลา วีระวง, 2548 : 46)

แสดงให้เห็นว่ามีการทาบุญสุนทานยึดมั่นในพระพุทธศาสนา มีธรรมในการดาเนินชีวิต มีความกตัญญู
รู้คุณ ได้แก่ การสานึกบุญคุณบิดามารดา พี่ชายและผู้มีบุญคุณ
6.เป็นที่เคารพรักและมีความรักที่มั่นคง
ในความเป็นวีรบุรุษของท้าวฮุ่งหรือเจืองนั้น มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับไพร่ฟ้าประชาชนเป็นอย่างยิ่ง
ทุกคนรักและจงรักภักดีต่อท้าวฮุ่งตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนตลอดพระชนม์ชีพ เพราะมีพระจริยวัตรที่งดงาม
เป็นนิสัยทาให้เป็นที่รักของบุคคลทั่วไป แม้กษัตริย์ต่างเมือง เช่น ท้าวซึ่ม ก็ยังนิยมชมชอบในนิสัยใจคอความ
เป็นคนดีของท้าวฮุ่ง จึงทุ่มเทความรักให้ และประกาศยกลูกสาวให้ด้วย มีบทร้อยกรองที่แสดงว่าท้าวซึ่มรักท้าว
ฮุ่งปานดวงตาว่า...
“...ท่อว่า

คึดฮุ่งผู้เหง้า ดูเกิ่ง

สองตา ออกแล้ว

เขาก็

มวลแมนแดงดาดเวียง

วังล้อม
(สิลา วีระวง,2548 : 68)

นอกจากนี้แล้วยังเป็นที่รักของทแกล้วทหารทั้งหลาย เมื่อมีเหตุการณ์ไม่สงบเรี ยบร้อย มีศึกมาประชิด
หรือต้องต่อสู้กับข้าศึก เหล่าทหารก็จะขันอาสาออกรบและตายแทนท้าวฮุ่ง ดังบทร้อยกรองต่อไปนี้

“...สว่าสว่าล้วนโยเธศ

ฝูงหาญ

ขานอาวถวิลนอกใน

ตางเจ้า

ทุกนายพร้อมขุนกวาน

แล้วอย่า

เมี้ยนหมู่เข้าเทแล้ว

พ่องลง”
(สิลา วีระวง,2548 : 73)

จากบทร้อยกรองดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความรัก ความศรัทธาของทหารที่มีต่อท้าวฮุ่ง กล้าตายและ
ยอมสละชีวิตเพื่อสู้ตายแทนท้าวฮุ่งได้
ในกรณีของหญิงคนรัก นางง้อมได้จัดทัพเพิ่มเติมให้ท้าวฮุ่งด้วยความรัก เหนือสิ่งอื่นใดก็คือความรัก
จากนางง้อม ที่เสียสละทุกอย่าง เป็นต้นว่าของศักดิ์สิทธิ์ป้องกันภัยต่างๆเพื่อให้ท้าวฮุ่งปลอดภัยและได้ชัยชนะ
กลับมา สังเกตจากบทร้อยกรองต่อไปนี้
“...หมักหม่อนหน้าง้อมสั่ง

มาดา

เดียวจักแถลงคาคืน

คอบเจือง ในห้อง

เฮาก็ ชมแพงเพี้ยงสองตา
ประดับพวกพ้องทั้งช้าง

ตนพี่ จริงแล้ว
ช่อยหลาน
(สิลา วีระวง, 2548 : 73)

“...นางจิ่ง

แจงดูสร้อยสังวาล

มุกมาศ

แหวนขอดล้วนคาเข้ม

ขอบลาย

พร่างพร่างเหลื้อมมณีราช ฤทธา
พรายพรายควรค่าเมือง
เฮียกชื่อ

นาคาเหลื้อมแสงสูรย์
พ่อย่อมย้องยกไว้

ปางเมื่อ

พระพ่อเข้ายาดท้าว

พันพ้อง
เสด็จยาตร
ใส่หัว
เชียงแท่นทามผี เผ่านั้น

ครันยกยกยื่นแมน

มัวใบ้

นางก็พาทีท้าว

ทวนกลอน กอยบอก

พี่บ่ไว้เวนให้

ช่อยแฮง”
(สิลา วีระวง, 2548 : 80)

สุดยอดของเรื่องแห่งความรักก็คือ มีความรักมั่นคง มี สัจจะ ซื่อตรงต่อคนรัก เมื่อครั้งที่ ตีเมืองปะกัน
ได้รับชัยชนะ ได้ทรัพย์สิน เงินทองและผู้หญิงมากมาย ท้าวฮุ่งมีความสุขสบายแวดล้อมด้วยบริวารเฝ้าแหนแห่

แต่ก็ยั งมีค วามมั่น คงรั กคิดถึงนางง้อมด้ว ยความซื่อ สั ตย์และไม่ลื มคาสั ญ ญาที่ให้ ไว้ ว่าจะนาสิ นสอดมาขอ
แต่งงาน แสดงให้เห็นถึงความรักที่มั่นคง

วีรกรรมการสู้รบของท้าวฮุ่งหรือเจือง
ท้าวฮุ่งได้ทาศึกสงครามด้วยความกล้าหาญหลายครั้ง แต่ละครั้งก็ได้รับชัยชนะทาให้กองทัพมีความ
ภาคภูมิใจ ฮึกเหิมในการต่อสู้และมีกาลังใจในการทาสงคราม ได้แก่การไปทาศึกที่เมืองเงินยาง ท้างฮุ่งได้รับ
การขอร้องให้ไปช่วยลุงซึ่มเพื่อทาศึกกับพวกแกวเมืองปะกันที่ยกทัพมาล้อมเมืองเงินยางเพราะต้องการชิงนาง
อั้วไปเป็นชายาท้าวแองกา ท้าวฮุ่งได้รับชัยชนะจับตัวท้าวแองกาได้และได้ชนช้างกับท้าวกว่าพระยาแกวและ
ตัดคอท้าวกว่าได้เป็นวีรกรรมอันห้าวหาญของท้าวฮุ่ง
ต่อมาไปทาศึกที่เมืองปะกัน โดยหลังจากที่ช่วยเหลือเมืองเงินยางให้ปลอดภัยแล้วท้าวฮุ่งได้ยกทัพตาม
ไปตีพวกแกวถึงเมืองปะกัน ทาศึกที่เมืองปะกัน ท้าวฮุ่งชนะยึดครองเมืองได้
ต่อมาไม่น านได้ยกกองทัพไปทาศึกที่เมืองตุมวาง สาเหตุที่ท้าวเจืองต้องยกทัพไปตีเมือง ตุมวาง
เพราะหุนบังกับคาหิ่งไปก่อกวนพวกข้าพางเข้าปล้นเมืองปะกัน ท้าวเจืองจึงต้องตามไปจัดการ ได้ทาศึกกับพระ
ยาฟ้าฮ่วน ท้าวตายืน ท้าวตาทอกเจ็ดไห ตลอดจนพวกผี และแถนลอ ท้าวฮุ่งหรือเจืองต่อสู้จนสุดกาลัง หมด
แรงถูกปลงพระชนม์กลางสนามรบ
เมื่อสิ้นพระชนม์แล้วท้าวฮุ่งหรือเจืองได้ไปกาเนิดบนสวรรค์มีกองทัพที่ยิ่งใหญ่และไพร่พลเป็นจานวน
มาก บรรดาแม่ทัพนายกองและทหารต่างๆก็เป็นทหารเดิมที่เคยทาสงครามร่วมกันเมื่อครั้งที่มีชีวิตเป็นมนุษย์
อยู่นั่นเอง บนสวรรค์นั้นท้าวฮุ่งหรือเจืองได้ทาศึกบนสวรรค์หลายครั้งได้รับชัยชนะมีเมืองขึ้นเป็นจานวนมาก
วีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการทาศึกสงครามในสมัยโบราณก็คือการกระทายุทธหัตถีหรือการชนช้าง
ในมหากาพย์ท้าวฮุ่งหรือเจืองได้พรรณนาการกระทายุทธหัตถีของท้าวฮุ่งหรือเจืองไว้หลายครั้งมีทั้งได้รับชัย
ชนะและพ่ายแพ้ตอนสิ้นพระชนม์การชนช้างหรือยุทธหัตถีที่สาคัญของท้าวฮุ่งมีดังต่อไปนี้
ครั้งแรกเป็นการกระทายุทธหัตถีกับท้าวกว่าและตัดคอท้าวกว่าได้เป็นวีรกรรมอันห้าวหาญ
ของท้าวฮุ่งที่ได้แสดงความสามารถให้ลุงกับป้าเห็น สามารถช่วยเหลือชาวนครเงินยางได้อย่างกล้าหาญ และ
เป็นการกอบกู้เกียรติ ศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงให้กับนางอั้ว
ต่อมาท้าวฮุ่งยกพลไปตีเมืองปะกัน กล่าวคือหลังจากที่ตีฝ่าวงล้อมของพวกแกว ปะกันเพื่อ
เข้าไปช่วยเมืองเงินยางได้แล้วก็ยกกองทัพตามไปตีเมืองปะกันและได้ชนช้าง กับพวกแกวจนได้ชัยชนะและยึด
เอาเมืองได้

อีกไม่นานท้าวฮุ่งยกทัพไปตีเมืองตุมวางเพื่อช่วยเหลือพวกข้าพาง ศึกครั้งนี้ได้ขยายวงกว้าง
ออกไปอย่างกว้างขวาง ท้าวฮุ่งต้องทาศึกกับพระยาฟ้าฮ่วน ท้าวตายืน ท้าวตาทอกเจ็ดไห ตลอดจนพวกผี และ
แถนลอ ท้าวฮุ่งต่อสู้จนสุดกาลัง หมดแรงถูกปลงพระชนม์ สิ้นพระชนม์กลางสนามรบ (ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์, 2553
: 124-125)
บทสรุป
จะเห็นได้ว่าท้าวฮุ่งหรือเจือง มีพฤติกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง ในสมัยนั้นเป็นอย่างดี
ยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านแปลงเมือง การปกครองดูแลไพร่ฟ้าประชาชน การอบรมสั่งสอนศีลธรรมจรรยา
การสร้างแบบแผนพฤติกรรม วิถีชีวิต จารีตประเพณี การนับถือผีและบรรพบุรุษ การป้องกันบ้านเมืองของ
ตนเอง การทาสงครามขยายอาณาเขตประกาศแสนยานุภาพ การป้องกันบ้านเมืองในกลุ่มเครือญาติของนคร
รัฐต่างๆ โดยเฉพาะกรณีที่ได้ไปช่วยลุงซึ่มทาศึกเพื่อรักษาเกียรติกษัตริย์ ช่วยรักษาศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงซึ่งเป็น
ขัติยนารีของ นางอั้ว การพิทักษ์รักษาพวกข้าพางดาที่มีบุญคุณ การต่อสู้เพื่ อเกียรติและศักดิ์ศรีของลูกผู้ชาย
เพื่อชาติบ้านเมืองและกรณีสุดท้าย ท้าวฮุ่งเจืองได้ออกสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารหาญ จนถึงวาระสุดท้าย
ทรงเสียสละพระชนม์ชีพเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างสมพระเกียรติแห่งวีรบุรุษ สมควรได้รับการยกย่องเป็น
วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
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