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หนังสือเรื่อง “ความสัมพันธระหวางชนชั้นปกครองของลานนาและสุโขทัย 
ขอคิดใหมและขอสังเกตบางประการ” เปนผลงานของเฉลิมวุฒิ ตะคํามี จัดพิมพโดย
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พิมพครั้งแรก พ.ศ.2559 มีเนื้อหาจํานวน 192 
หนา จําหนายในราคาเลมละ 220 บาท ลิขสิทธิ์ในหนังสือเปนของสํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 “การศึกษาเรื่องความสัมพันธในระดับชนชั้นปกครองของลานนาและ
สุโขทัยในครั้งนี้ ทําใหทราบวาในชวงที่สุโขทัยกําลังจะหมดอํานาจการปกครองใน
ลักษณะรัฐอิสระ ทางเชื้อพระวงศพระรวงสุโขทัยสายหนึ่ง มีความพยายามสราง
พื้นที่ทางการเมืองแหงใหมขึ้นมาทางลานนาผานการสรางความสัมพันธทาง             
เครือญาติ ในขณะที่อีกสายหนึ่งก็มีการสรางความสัมพันธทางเครือญาติลงไปทาง
อยุธยา และในเวลาตอมาตางฝายตางชวงชิงพื้นที่ทางการเมืองภายในสุโขทัย โดยมี
ลานนาและอยุธยาชวยหนุนอยูคนละฝาย แตผลสุดทายทางฝายที่สัมพันธกับอยุธยา
สามารถมีอํานาจเหนือกวาแควนสุโขทัยไดอยางสําเร็จ” ทั้งหมดเปนขอความหนึ่งจาก
บทสรุปทายเลมของหนังสือ “ความสัมพันธระหวางชนชั้นปกครองของลานนาและ
สุโขทัย ขอคิดใหมและขอสังเกตบางประการ” เปนผลงานของ เฉลิมวุฒิ ตะคําม ี
(นักวิชาการคนควาอิสระรุนใหม) สําเร็จการศึกษาในแขนงวิชาประวัติศาสตรศิลปะและ
โบราณคดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เนื้อหาในหนังสือผานการศึกษาและ
คนควาจากผูเขียนมาเปนอยางดี เห็นไดจากเนื้อหาและแหลงขอมูลที่ผูเขียนไดนํามา
อางอิงมีทั้งเอกสารที่ยังไมมีการจัดพิมพเผยแพร เชน คัมภีรใบลาน สวนเอกสารที่มีการ
จัดพิมพเผยแพรแลว เชน หนังสือ งานวิทยานิพนธ จารึก พระราชพงศาวดาร ตลอดจน
บทความในวารสารตางๆ ที่เกี่ยวของ การนําเสนอเนื้อหาเปนไปในรูปแบบของการ
วิเคราะห เชื่อมโยง ตีความจากหลักฐานและเอกสารตางๆ ทําใหเนื้อหามีความนาสนใจ
และนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

จุดสนใจของหนังสือเลมนี้นาจะเริ่มตั้งแต “ปกและชื่อหนังสือ” ที่ผูเขียน
สามารถออกแบบไดอยางโดดเดน (ภาพประติมากรรมปูนปน ภาพเทวดา วัดโพธาราม
มหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) จังหวัดเชียงใหม ซึ่งดําริใหสรางโดยพระเจาติโลกราช กษัตริย
แหงราชวงศมังรายเชียงใหม) มีอัตลักษณเฉพาะตนและสามารถสื่อสารไดอยางชัดเจน 
ถึงความสัมพันธระหวางลานนากับสุโขทัยแบบที่ไมตองตีความอะไรมากนัก ตลอดจน
ความสอดคลองของชื่อหนังสือและเนื้อหาในหนังสือ ซึ่งทําใหผูอานเขาใจสิ่งที่ผูเขียน
พยายามนําเสนอไดเปนอยางดี 
 ดานโครงสรางของหนั งสือ  ผู เขียนไดแบ งออกเปน 5 สวน คือ  (1 ) 
ความสัมพันธระหวางชนชั้นปกครองของลานนาและสุโขทัย (2) ความสัมพันธระหวาง
ทาวยี่กุมกาม พญาสามฝงแกน และพญาไสลือไท (3) ความสัมพันธของชนชั้นปกครอง
ระหวางลานนาและสุโขทัยในสมัยพระเจาติโลกราช (4) พระมหาเทวีจิรประภา กษัตริย
เชียงใหมผูมีเชื้อสายราชวงศพระรวง และ(5) บทสรุป ถัดมาจะเปนบรรณานุกรมและ
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สิ้นสุดดวยประวัติผูเขียน สวนในประเด็นการวิจารณจะเนนการวิจารณตามกรอบ
โครงสรางและเนื้อหาของหนังสือ ซึ่งแยกออกเปน 4 สวน ดังนี ้
 เริ่มตนดวยสวนที่ 1 ที่วาดวยเรื่อง ความสัมพันธระหวางชนชั้นปกครองของ
ลานนาและสุโขทัย สาระสําคัญที่ปรากฏอยูในเนื้อหาสวนนี้ ผูเขียนไดอธิบายเกี่ยวกับ
การสรางความสัมพันธระหวางชนชั้นปกครองของลานนาและสุโขทัย ซ่ึงมีมากอนการ
รวบรวมบานเมืองขึ้นเปนอาณาจักรหรือกอนที่จะมีการสรางเมืองใหเปนศูนยกลางการ
ปกครอง โดยในชวงแรกเปนความสัมพันธทางมิตรไมตรี หลังจากนั้นพัฒนามาเปน
ความสัมพันธทางเครือญาติ “ผานการแตงงาน” (ซึ่งแฝงไปดวยนัยทางการเมือง) 
นอกจากนั้นผูเขียนยังชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางชนชั้นปกครองที่ไดขยายวงกวาง
ไปยังเมืองที่อยูใกลเคียง คือความสัมพันธระหวางสุโขทัยกับพะเยา ความสัมพันธ
ระหวางสุโขทัยกับนาน และความสัมพันธระหวางสุโขทัยกับเชียงใหม ซึ่งมีลักษณะ
ความสัมพันธท่ีไมแตกตางกันมากนัก 
 ขอพิจารณาในสวนที่ 1 คือ เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ ผูเขียนควรที่จะ
มีสาแหรก (โครงสรางความสัมพันธ) แสดงความสัมพันธระหวางชนชั้นปกครองของแต
ละเมืองใหชัดเจนและครอบคลุมในประเด็นที่ผูเขียนไดนําเสนอ (ซึ่งผูเขียนนําเสนอ
เฉพาะเมืองสุโขทัยกับพะเยาเทานั้น) กลาวคือ ควรแสดงสาแหรกแสดงความสัมพันธ
ระหวางชนชั้นปกครองของลานนากับสุโขทัย สุโขทัยกับนาน สุโขทัยกับเชียงใหม เพื่อให
ผูอานเขาใจในความสัมพันธของเมืองตางๆ ไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ถัดมาสวนท่ี 2 ที่วาดวยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทาวยี่กุมกาม พญาสาม
ฝงแกน และพญาไสลือไท สาระสําคัญที่ปรากฏอยูในเนื้อหาสวนนี้ ผูเขียนไดอธิบาย
เกี่ยวกับทาวยี่กุมกาม พญาสามฝงแกน และพญาไสลือไท ที่ทั้งสามพระองคตางเปนพี่
นองรวมพระราชบิดากัน กลาวคือทั้งสามพระองคเปนพระราชบุตรของพญาแสนเมือง
มา (กษัตริยราชวงศมังรายเชียงใหม ครองราชย พ.ศ.1928-1944) แตทั้งสามพระองคได
เกิดความขัดแยงกัน สาเหตุเพื่อแยงชิงและขึ้นครองราชยตอจากพระราชบิดา ความ
ขัดแยงหลักจะเปนความขัดแยงระหวางทาวยี่กุมกาม ซึ่งพระองคควรจะไดขึ้น
ครองราชยตอจากพระราชบิดา (แตไมได) กับพญาสามฝงแกน โดยฝายทาวยี่กุมกามนั้น 
มีพญาไสลือไทจากสุโขทัยใหการสนับสนุนในเรื่องไพรพลเพื่อชวยแยงชิงราชสมบัติแตไม
สําเร็จ จนในที่สุดชัยชนะตกเปนของพญาสามฝงแกน ทําใหพระองคไดขึ้นครองราชย
เปนกษัตริยแหงราชวงศมังรายเชียงใหม (ครองราชย พ.ศ.1944-1984) ตอจากพระราช
บิดา ถึงแมทาวยี่กุมกามจะประสบกับความพายแพ แตก็สะทอนใหเห็นวาทาวยี่กุมกาม 
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(เชียงใหม ) มีความสัมพันธกับพญาไสลือไท (สุ โขทัย) ที่ เปนพันธมิตรกันอยาง           
เหนียวแนน 
 ขอพิจารณา ผูเขียนไดอธิบายถึงความพายแพของทาวยี่กุมกามวา “การ         
พายแพของทาวยี่กุมกาม เปนเพราะฐานอํานาจของพระองคในลานนามีไมมาพอ แมวา
ภายหลังจะไดรับความชวยเหลือและสนับสนุนจากพญาไสลือไท ผูอนุชาแลวก็ตาม”         
แตผูเขียนไมไดอธิบายใหเกิดความชัดเจนวาเพราะเหตุใด การที่ทาวยี่กุมกามถูกวาง
พระองคใหขึ้นครองราชยตอจากพระราชบิดา จึงมีฐานอํานาจ (ทางการเมือง) ที ่               
นอยกวาพญาสามฝงแกน นอกจากนั้นยังพบวามีการใชคําที่ไมสม่ําเสมอเกี่ยวกับ             
พระนามของ “พญาสามฝงแกน” ในหนา 28 มีท้ัง “พญาสามฝงแกน” และ “พญาสาม
ฝงแกน” ซึ่งผูวิจารณใหความเห็นวาพระนามท่ีถูกนั้นควรจะเปน “พญาสามฝงแกน” 
 อยางไรก็ตามผูวิจารณเห็นดวยอยางยิ่ง กับคํากลาวของผูเขียนในหนา 85 ซึ่ง
ระบุวา “...พงศาวดารยอมมีความคลาดเคลื่อน (เชนเดียวกับตํานานบางเรื่อง) ดวย
เพราะพงศาวดารสรางขึ้นโดยการรวบรวมความคิดของคนยุคกอนผานกระบวนการ
ชําระ ซึ่งแฝงไปดวยนัยทางการเมือง การคัดเลือกขอมูลอาจผันแปรไปตามจุดประสงค
ของการชําระสะสาง” สะทอนใหเห็นวาพงศาวดาร ตํานาน (บางเรื่อง) ตลอดจนงาน
เขียนทางดานประวัติศาสตรอื่นๆ ยอมมีความคลาดเคลื่อนบางไมมากก็นอย 
 เนื้อหาในสวนที่ 3 ที่วาดวยเรื่อง ความสัมพันธของชนชั้นปกครองระหวาง
ลานนาและสุโขทัยในสมัยพระเจาติโลกราช สาระสําคัญที่ปรากฏอยูในเนื้อหาสวนนี ้
ผูเขียนไดอธิบายเกี่ยวกับพระเจาติโลกราชที่พระองคสามารถขึ้นครองราชย (กษัตริย
ราชวงศมังรายเชียงใหม ครองราชย พ.ศ.1984-2030) ตอจากพระราชบิดา (พญา          
สามฝงแกน) โดยไดรับการสนับสนุนจากพระราชมารดา (แมพระพิลก-อภิเษกสมรสกับ
พญาสามฝงแกน กอนหนา พ.ศ.1952) ซึ่งตามความเปนจริงแลวพระเจาติโลกราช เปน
พระราชบุตรองคที่หกของพญาสามฝงแกน นับวาหางไกลจากราชบัลลังกอยูพอสมควร 
แตการไดรับการสนับสนุนจากพระราชมารดาผนวกกับการเตรียมการเพื่อแยงชิงราช
บัลลังกไดเปนอยางดี จึงสามารถยึดอํานาจและขึ้นครองราชยไดเปนผลสําเร็จ 
 นอกจากนี้ผูเขียนยังไดกลาวถึง “พระนามของพระเจาติโลกราช” กอนการ
สถาปนาราชาภิเษกขึ้นเปนกษัตริย คือ “พิลก” ไมใช “ติโลก” ซึ่งผูเขียนอธิบายวาคําวา 
“ลก” เปนคําโบราณที่แปลวา “หก” หรือในกรณีนี้แปลวาบุตรชายคนที่ 6 สวนคําวา           
“ติโลก” หรือ “ติโลกราช” นั้นแปลวา “สามโลก” หรือพระเปนเจาแหงสามโลก แสดง
ใหเห็นวาการเรียกพระนามพระองควา “ลก” กอนขึ้นครองราชย และ “ติโลก” 
หลังจากการเสด็จขึ้นครองราชยแลว ไมไดมีความเกี่ยวของกันอยางแนนอน 
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 ขอพิจารณาในประเด็นนี้ คือ การนําเสนอขอมลูบางสวนไมชัดเจน โดยเฉพาะ
ในหนา 137-138 ที่ผูเขียนอธิบายวา “พระเจาติโลกราชกับพระสังฆราชเจาเมืองพิง 
อาจเสด็จมาพะเยาตามคํากราบบังคมทูลของเจาพันหลวงก็เปนได หรือทั้งพระเจา              
ติโลกราชและพระสังฆราชเจาเมืองพิงอาจไมไดเสด็จมาฟงธรรมไกลถึงเมืองพะเยาก็
เปนไดดวยเชนกัน...ซ่ึงเรื่องนี้คงตองขอยกไวใหทานอื่นที่สนใจไดคนควาตอไป” ซึ่งเปน
การนําเสนอเนื้อหาที่คลุมเครือ ทําใหผูอานเกิดความสับสนและยากที่จะทําความเขาใจ
หรือแมแตเกิดคําถามท่ีวา “ผูเขียนตองการนําเสนออะไร” ในเนื้อหาดังกลาวน้ัน 
 และสุดทายเปนสวนที่ 4 เรื่อง พระมหาเทวีจิรประภา กษัตริยเชียงใหมผูมี
เชื้อสายราชวงศพระรวง ผูเขียนไดอธิบายวาในประเด็นนี้เปนการศึกษาคนควาตอ
ยอดจากที่ “อาจารยพิเศษ เจียจันทรพงษ” ไดเปดประเด็นเรื่องความสัมพันธระหวาง 
“พระมหาเทวีจิรประภากับสมเด็จพระไชยราชา” วาทั้ งสองพระองคน าจะมี
ความสัมพันธกันในทางเครือญาติ จึงเปนที่มาของการศึกษาตอยอดในประเด็นนี้ สวน
เนื้อหาที่ผู เขียนไดอธิบายในสวนสุดทายนี้  ประกอบดวย สถานภาพของพระนาง                  
จิรประภากอนขึ้นครองราชย ความสัมพันธของพระนางกับบุคคลในเชื้อพระวงศ
เชียงใหม ฐานอํานาจที่ผลักดันพระนางขึ้นสูราชบัลลังก ตลอดจนการขึ้นครองราชยของ
พระมหาเทวีจิรประภา ทั้งนี้ผูเขียนไดชี้ใหเห็นวาจากการที่พระองคเสด็จขึ้นครองราชย
เปนกษัตริยราชวงศมังรายเชียงใหมนั้น ซ่ึงเปนกษัตรีพระองคแรกในประวัติศาสตรการ
ขึ้นครองราชยของกษัตริยราชวงศมังราย เปนการสะทอนใหเห็นวาอํานาจที่สนับสนุน       
ค้ําจุนพระองคคงจะมีมากอยูพอสมควร 
 ขอควรพิจารณา สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปในประเด็นนี้ คือสาแหรก (โครงสราง) 
ความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกรณีของ “ความสัมพันธระหวาง             
พระมหาเทวีจิรประภา (กษัตริยราชวงคมังรายเชียงใหม ครองราชย พ.ศ.2088-2089) 
กับพระไชยราชา (กษัตริยราชวงศสุพรรณภูมิ (อยุธยา) ครองราชย พ.ศ.2077-2089)” 
ซึ่งเปนเรื่องที่นาแปลกใจมาก เนื่องจากผูเขียนใหน้ําหนักความสัมพันธของทั้งสอง
พระองคมากพอสมควร (ประเมินจากพื้นที่บนหนาเอกสาร) แตปรากฏเพียงการอธิบาย
ถึงความสัมพันธเทานั้น ซึ่งผูวิจารณ ใหความเห็นวาถาหากผู เขียนเพิ่มสาแหรก
ความสัมพันธของทั้งสองพระองควาทั้งสองพระองคมีความสัมพันธกันอยางไร จะทําให
ผูอานเขาใจและเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

โดยภาพรวมแลว จากการที่ผูวิจารณ ไดอานและศึกษาเนื้อหา ขอให
ความเห็นวาหนังสือเลมนี้มีประโยชนตอการทําความเขาใจพัฒนาการความสัมพันธ
ระหวางชนชั้นปกครองของลานนาและสุโขทัยไดเปนอยางดี เนื่องจากผูเขียนไดนําเสนอ
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เนื้อหา (สวนใหญ) ไดอยางชัดเจนและครอบคลุมในหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวของกับ
ความสัมพันธดังกลาว รวมท้ังการที่ผูเขียนไดนําเสนอขอคิดและขอสังเกตใหมๆ เพิ่มเติม
จากงานเขียนที่ผานมาทําใหหนังสือเลมนี้มีเสนหยิ่งขึ้น ซึ่งทําใหผูอานไดรับขอมูลที่
หลากหลายและรอบดาน แตอยางไรก็ตาม กรณีที่ผูเขียนไดกลาวถึงพระนามของกษัตริย
หลายพระองค ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก จึงอาจทําใหผูที่ไมมีความรู
พื้นฐานมากอน เมื่ออานแลวอาจเกิดความสับสน ซึ่งจะสงผลตอการทําความเขาใจใน
เนื้อหาในภาพรวมอยูพอสมควร 

มุมมองของผูวิจารณตอผูเขียน จากการที่ไดศึกษาผลงานและประวัติของ
ผูเขียนมาเบื้องตน ทราบวาผูเขียนเปนนักวิชาการรุนใหม (ดานประวัติศาสตร) ที่มีความ
ขยัน ตั้งใจ และมีความวิริยะอุตสาหะ ซึ่งถือวาเปนคนรุนใหมที่นาจะไปไดไกลทาง
วิชาการของไทยคนหนึ่งหากสามารถ “รักษามาตรฐานเดิม และเพิ่มมาตรฐานใหม” 
ทางวิชาการใหกับตนเอง 
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