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ตรีกษัตราธิราช เดชานุภาพแห่งความสามัคคี  

 

พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (พญาง าเมือง พญามังราย และพญาร่วง)  
ตั้งอยู่บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ศาลากลางเก่าจังหวัดเชียงใหม่)  

วชิรภัทร  กลัดทรัพย์๑

 
 

 “...พระยามังรายก็ตั้งปฏิญาณ ตั้งสัจจะต่อกันว่า เราทั้งสามพระยานี้ จุ่งหื้อมีค าสัจจ ค าซื่อต่อกัน 
ตราบต่อเท้าสิ้นชีวิตทุกคน ผู้ใดว่าค าปากว่ารักใจบ่ซื่อกระท าร้ายแก่ท่าน จงหื้อมันผู้นั้นฉิบหาย จากราชสมบัติ
ด้วยกังวลอันตรายต่างๆ เทอะ...”๒  

 

 พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์  คืออนุสาวรีย์ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณหน้าบริเวณหน้าหอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ศาลากลางเก่าจังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งบริเวณนี้เชื่อกันว่าเป็นบริเวณกลางใจเมือง
เชียงใหม่ ด้านขวามือของพระบรมราชานุสาวรีย์ (ด้านพญาง าเมือง) คือวัดอินทขิล (สะดือเมือง) ซึ่งเป็นบริเวณ
ที่ตั้งของเสาอินทขิล (เสาหลักเมือง) ที่พญามังรายได้สร้างขึ้นเมื่อครั้งสถาปนาเชียงใหม่ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๙ 
ครั้นต่อมาในสมัยพระเจ้ากาวิละครองเมืองเชียงใหม่ได้ย้ายเสาอินทขิลมาไว้ในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารและได้
บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๓ ดังนั้นพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์
แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทั้ง ๓ พระองค์ ในคราวสร้างเมือง “นพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหม่” หรือจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันนี้ ส าหรับชีวประวัติของกษัตริย์ทั้ง ๓ พระองค์นั้น จากฐานพระบรม
ราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อความจารึกไว้พอสังเขปดังนี ้

 พญามังราย (เม็งราย) ประสูติ เมื่อปีกุน พ.ศ. 1782 ครองเมืองเงินยางเชียงแสนแทนพญาลาวเม็ง 
พระราชบิดา เมื่อ พ.ศ.1802 ทรงพระปรีชาสามารถรวบรวมแว่นแคว้นและเมืองต่างๆ เข้าเป็นอาณาจักร
ล้านนาไทย ทรงตรากฎหมาย “มังรายศาสตร์” ใช้ปกครองบ้านเมือง เป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์มังราย เชื้อสาย
ราชวงศ์มังรายได้ครองเมืองเชียงใหม่ อาณาจักรล้านนา ต่อมาอีก ๑๗ พระองค์ พญามังรายสิ้นพระชนม์ เมื่อ 
พ.ศ. 1854 รวมพระชนมายุได้ 72 พรรษา 



๒ 

 

 พญาร่วง (พ่อขุนรามค าแหงมหาราช) พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย พระโอรสองค์ที่สาม 
แห่งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงพระบรมเดชานุภาพมาก เมื่อพระชนมายุได้ ๑๙ พรรษา ทรงกระท ายุทธหัตถี
ชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด พระเกียรติเกริกก้องไปทั่วทิศ ทรงแผ่อาณาจักรไปกว้างใหญ่ไพศาล ทรงประดิษฐ์
อักษรไทยใช้สืบมาจนถึงปัจจุบันน้ี ทรงครองราชย์เมื่อประมาณ พ.ศ. 1822 สิ้นพระชนม์ราว พ.ศ. 1842 

 พญาง าเมือง ประสูติเมื่อปีจอ พ.ศ.1781 ปกครองเมืองพะเยาสืบต่อจากพญามิ่งเมืองพระราชบิดา 
เมื่อพ.ศ. 1801 เมื่อทรงพระเยาว์ได้ทรงศึกษาศิลปศาสตร์ร่วมส านักอาจารย์เดียวกับพญาร่วง จึงเป็นพระ
สหายสนิทแต่นั้นมา และทรงอานุภาพเสมอเท่าเทียมกันในการบริหารปกครองบ้านเมืองทรงใช้วิเทโศบายผูก
มิตรไมตรีกับอาณาจักรใกล้เคียง บ้านเมืองจึงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 1861                
รวมพระชนมายุได้ 80 พรรษา3  

 พญามังรายนั้น ถือเป็นผู้มีอาวุโสมากที่สุดในจ านวนกษัตริย์ทั้ง ๓ พระองค์ จากต านานพื้นเมือง
เชียงใหม่ ซึ่งจารด้วยอักษรธรรมล้านนา กล่าวถึงการก าเนิดของพญามังรายในเชิงอภินิหารว่า “ยังมีในวันหนึ่ง 
เป็นวันเดือนเพ็ญ ในราตรียามใกล้รุ่ง นางเทวีหันนิมิตรในฝันว่าตนนอนอยู่เหนืออาศนะอันมีศรีสวัสดี หันดาว
พระกาย (ดาวประกายพรึก หรือดาวรุ่ง) หยาดแต่อากาศลงมาหนทักษิณทิศาเข้าปากนาง นางกลืนลงท้องยิน
ชุ่มเย็นนัก...หมอก็ท านายว่าค าฝันอันนี้เป็นมงคลดีนัก นางเทวีจักทรงคัพภะมีลูกชายอันประเสริฐ จักได้ปราบ
บ้านเมืองหนทักษิณทิศตราบต่อเท้าถึงสมุทรเป็นแดนหมื่นชาและ” และเมื่อก าเนิดแล้ว “พระยาลาวเมงและ
ท้าวรุ่งแก่นชายอันเป็นปู่ย่าตายาย พร้อมกันใส่ชื่อราชบุตรว่าเจ้ามังราย หื้อพัดชื่อพ่อว่าเมง ชื่อปู่ตาว่ารุ่ง หื้อ
ถูกว่าลูกท้าวเมง หลานท้าวรุ่งว่า มังราย ลูกนางเทพค าขยายเชียงรุ่ง หื้อพัดทั้งชื่อพ่อแม่ปู่ตาหั้นและ”4  ซึ่ง
ตระกูลของพญามังรายนั้นสืบเชื้อสายลาว ข้อมูลของดร. ฮันส์ เพนธ์ ชาวเยอรมัน ผู้เชี่ยวชาญในด้านจารึก
ล้านนา กล่าวว่า “พญามังรายขึ้นเสวยราชในเมืองราว เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ลาว องค์ที่ ๒๕ พระมารดาทรง
เป็นราชธิดากษัตริย์เมืองเชียงรุ้ง เป็นคนไทยลื้อ เชียงรุ้งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองราว 
ประมาณ 200 กิโลเมตร” ส าหรับ “เมืองราว” นั้น ดร. ฮันส์ เพนธ์ สันนิษฐานว่า “คือเมืองรอย ปรากฏชื่อ
ครั้งสุดท้ายในต านานเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 1870 สมัยพญาแสนภู ทรงสร้างเมืองเชียงแสน ใกล้เมืองรอยที่เป็น
เมืองเก่านั้น” ส าหรับพญามังรายนั้น ทรงเป็นกษัตริย์นักรบ และนักปกครองที่เลื่องชื่อ ทรงปกครองประเทศ
โดยการใช้กฎหมายอย่างหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “มังรายศาสตร์” เป็นกฎหมายแบบ “ราชาศาสตร์” คือเป็นแนวทาง
หรือข้อแนะน าในการพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชน และราชาศาสตร์นี้มีรากฐานมาจากค าสั่ง
ตัดสินของกษัตริย์องค์ก่อนๆ ซึ่งกษัตริย์สมัยต่อมาก็ต้องถือเปน็หลักในการพิจารณาคดี5 ส่วนการขยายพระราช
อาณาเขตนั้น ทรงไว้ซึ่งสติปัญญา และความสามารถในการรบ เมื่อเสวยราชย์สืบจากพระราชบิดาแล้ว            
พญามังรายได้สร้างพระราชอาณาจักรขึ้นใหม่ โดยรวบรวมหัวเมืองต่างๆ ที่ด ารงตนเป็นอิสระให้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ทรงสร้างเมืองเชียงรายเป็นเมืองหลวงใหม่เมื่อ พ.ศ. 1805 และทรงสร้างเมืองฝางเมื่อ พ.ศ. 1816 
เข้ายึดเมืองหริภุญไชย (ล าพูน) ได้ในปี พ.ศ.1824  และทรงสร้างเวียงกุมกาม เมื่อ พ.ศ. 1829 ซึ่งปัจจุบันนี้
อยู่เขตอ าเภอเมืองฯ และอ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในล าดับสุดท้ายทรงสร้าง “นพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหม่” และทรงปกครองอยู่จนถึงสิ้นพระชนม์ ความในพงศาวดารเมืองเชียงใหม่กล่าวว่า “เจ้าพระยา            
มังรายอยู่เสวยราชสมบัติในเมืองเชียงใหม่ ด้วยประกอบชอบธรรมเลิกยกยอวรพุทธศาสนา กระท าบุญหื้อทาน
ไปไจ้ๆ ตราบอายุได้ 80 ปี ก็จุติไปสู่โลกภายหน้า ด้วยวิบาก เพราะต๋ายฟ้าผ่าที่กาด (ตลาด) เชียงใหม่กลาง
เวียง ศักราชได้ 679 ตัว ปีเมืองไส้ วันนั้นแล”6 ส าหรับปีที่พญามังรายสิ้นพระชนม์นี้ บางแห่งกล่าวไว้ไม่
ตรงกัน เช่น ค าจารึกที่ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ กล่าวว่าสิ้นพระชนม์ พ.ศ. 1854 เมื่อได้อายุ 



๓ 

 

73 ปี ส่วนในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ และพงศาวดารโยนกกล่าวว่า สิ้นพระชนม์ จุลศักราช 679 (พ.ศ.
1860) อายุราว 80 ปี 

 พญาร่วง เป็นนามที่ปรากฏอยู่ในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ และศิลาจารึกของวัดเชียงมั่น จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีอายุอยู่ในราว พ.ศ.2124 ค าว่า “พระร่วง” นั้นเป็นพระนามทั่วไปที่ใช้เรียกกษัตริย์อาณาจักร
สุโขทัย ซึ่งอาจหมายถึงกษัตริย์พระองค์ใดก็ได้ ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันธ์กับการสร้างเมืองเชียงใหม่ของตรี
กษัตราธิราชนั้น จารึกของวัดเชียงมั่นกล่าวไว้ว่า “พญามังรายเจ้าและพญาง าเมือง พญาร่วงทั้งสามตนตั้งหอ
นอนในชัยภูมิราชมณเทียรขุดคือก่อตรีบูรทั้งสี่ด้าน และก่อพระเจดียท์ัดที่หอนอนบ้านเชียงมั่นในขณะยามเดียว
นั้น ที่นั้นลวดสร้างเป็นวัดหื้อทานแก่แก้วทั้งสามใส่ชื่อว่าวัดเชียงมั่น”7 ซึ่งการสร้างเมืองเชียงใหม่นั้นมีระบุว่า
สร้างในพ.ศ. 1839 ซึ่งตรงกับยุคสมัยพ่อขุนรามค าแหง ครองกรุงสุโขทัย จึงกล่าวได้ว่า “พญาร่วง” ที่ร่วม
สร้างเมืองเชียงใหม่กับพญามังราย และพญาง าเมืองนั้นก็คือ “พ่อขุนรามค าแหงนั่นเอง” นอกจากนี้ในศิลา
จารึกของวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย (พ.ศ.1935) ยังเรียกชื่อพ่อขุนรามค าแหงว่า “พญารามราช” อีกด้วย 
ส าหรับพญาร่วง (พ่อขุนรามค าแหงมหาราช) นั้นถือเป็นผู้มีความกล้าหาญมาตั้งแต่ยังหนุ่ม ดังข้อความในศิลา
จารึกสุโขทัยหลักที่ 1 ด้านที่ 1 ที่ว่า “เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้าเข้า ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด (อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก) มาท่เมืองตาก พ่อกูไปรบขุนสามชนหัวซ้าย ขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเกลื่อนเข้าไพร่ฟ้า
หน้าใสพ่อกู หนีญญ่ายพ่ายจะแจ (หนีกระจัดกระจาย) กูบ่หนี กูขี่ช้างเบกพล กูขับเข่าก่อนพ่อกู กูต่อช้างด้วย
ขุนสามชน ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ้ ขุนสามชนพ่ายหนี พ่อกูจึงขึ้นช่ือกู ชื่อพระรามค าแหงเพื่อ
กูพุ่งช้างขุนสามชน”8 นอกจากความกล้าหาญแล้ว พญาร่วง (พ่อขุนรามค าแหง) ยังเป็นผู้เลิศในด้านสติปัญญา
และการปกครอง นอกจากนี้ยังเป็นผู้รอบรู้ในด้านศิลปวิทยาการต่างๆ อีกหลายแขนง ด้วยพญาร่วง (พ่อขุน
รามค าแหง) เป็นลูกศิษย์ของพระสุกทันตฤๅษี เขาสมอคอน เมืองละโว้ (ลพบุรี) และถือเป็นพระสหายร่วม
ส านักเดียวกันกับพญาง าเมืองอีกด้วย 

 พญาง าเมือง ได้สืบราชสมบัติจากพญามิ่งเมืองพระราชบิดา พระองค์ทรงเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด เป็นผู้เลิศในบุญฤทธิ์ ในพงศาวดารโยนกกล่าวว่า “ท้าวตนนี้มีบุญฤทธิ์ละม้ายคล้ายกันกับพระร่วง ใน
ต านานกล่าวว่าท่านไป ณ ที่ใด ที่นั้นแดดก็บ่ร้อน ฝนก็บ่ร่ า ท่านจักใคร่ให้บดก็กด จักใคร่ให้แดดก็แดด เหตุ
ดังนั้นจึงขึ้นชื่อว่าง าเมือง”9 เมื่อพญาง าเมืองมีพระชันษา ๑๔ ปี ได้ศึกษากับฤๅษีที่ดอยด้วน พอพระชันษาได้ 
๑๖ ปี ไปศึกษาที่ละโว้รุ่นเดียวกับพ่อขุนรามค าแหง จึงเป็นพระสหายกัน10 ส่วนความสัมพันธ์กับพญามังราย
นั้น เชื่อว่าทั้งสองพระองค์เป็นพระประยูรญาติกัน เพราะราชวงศ์ที่ครองเมืองภุกามยาว (ภูกามยาว) และ
ราชวงศ์ที่ครองเมืองเงินยางเชียงแสนนั้น เป็นราชวงศ์ที่มาจากราชวงศ์เดียวกันคือ ขุนจอมธรรมผู้สร้างเมือง           
ภุกามยาว ซึ่งมีบุตรคือขุนเจียงธรรมิกราช ผู้พี่ซึ่งครองเมืองเงินยางเชียงแสน และขุนจอง ผู้น้องครองเมือง         
ภุกามยาวนั้น ต่อมาราชบุตรทั้งสองคือ ขุนเหิง (ลาวเหิง) ผู้พี่นั้นได้ไปครองเมืองเงินยางเชียงแสนราชวงศ์ของ
ขุนเจียงธรรมิกราชที่สิ้นราชวงศ์ ส่วนขุนแก้วแว่นเมือง ผู้น้องครองเมืองภุกามยาวซึ่งทั้งสองเมืองนี้ต่างมีบุตร
หลานสืบราชวงศ์มา ๑๒-๑๓ ชั่วท้าวพญาจนถึงสมัยของพญาง าเมือง (ภุกามยาว) และพญามังราย (เงินยาง
เชียงแสน)11 ถึงแม้พญาง าเมืองจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการรบ แต่พระองค์ก็ทรงใช้สันติวิธีในการ
ปกครองบ้านเมือง เน้นการเจรจาต่อรอง มากกว่าการท าสงครามหักล้างกัน ดังปรากฏข้อความในต านาน
พื้นเมืองเชียงใหม่ว่า “...พระยาง าเมืองเจ้าเมืองภูยาวรู้ข่าวว่าพระยามังรายยกริพลไป พระยาง าเมืองก็ยกริพล
ออกมา ว่าจักไปต้อนรบพระยามังรายที่บ้านด่าย ที่นั้นเจ้าพระยาทังสองต่างคนก็ต่างยกริพลเข้าจูกัน ป๊อยบ่รบ
กัน ลวดมีไมตรีกับด้วยกัน...” และ “พระยาง าเมืองมีความชื่นชมยินดี จึงฝากแคว้นแก่พระยามังรายโพ้นปาก
นาหนึ่ง มีคน ๕๐๐ หลังคาเรือนแก่พระยามังราย”12 ซึ่งเมื่อมีคดีความหรือปัญหาอันใดเกิดขึ้นจนไม่สามารถ



๔ 

 

แก้ไขได้แล้ว พญาง าเมืองมักปรึกษา หรือเชิญพญามังรายมาเป็นผู้ตัดสินให้ ด้วยนับถือเป็นผู้ใหญ่ รวมถึงเป็น
เครือญาตกิันมาดังที่กล่าวไว้แล้ว 

ตรีกษัตราธิราช ปรากฏความสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องทั้งการค้าขาย และแบ่งปันผลประโยชน์ใน
แนวชายแดนของตนให้แก่กันและกัน จนครั้งหนึ่งเกิดคดีความระหว่างพญาง าเมือง กับ พญาร่วง (พ่อขุน
รามค าแหงมหาราช)  พญาง าเมืองในฐานะฝ่ายโจษได้เชิญพญามังรายมาเป็นผู้ช าระตัดสินคดี พญามังรายยก
เอาความสัมพันธ์ของมิตรสหาย และประโยชน์ในเบื้องหน้ามาเป็นเครื่องไกล่เกลี่ย ท าให้พญาง าเมืองยอมยก
โทษทั้งหลายให้แก่พญาร่วง (พ่อขุนรามค าแหงมหาราช) ในครั้งนี้ท าให้ทั้งสามพระองค์มีความรักใคร่ ปรองดอง
กันมากยิ่งขึ้นถึงกับให้ค าสัตย์สาบานแก่กัน ความว่า “...พระยามังรายก็ตั้งปฏิญาณ ตั้งสัจจะต่อกันว่า เราทั้ง
สามพระยานี้ จุ่งหื้อมีค าสัจจ ค าซื่อต่อกัน ตราบต่อเท้าสิ้นชีวิตทุกคน ผู้ใดว่าค าปากว่ารักใจบ่ซื่อกระท าร้ายแก่
ท่าน จงหื้อมันผู้นั้นฉิบหาย จากราชสมบัติด้วยกังวลอันตรายต่างๆเทอะ ว่าอั้น แล้วก็หื้อเอามีดมาแทงมือกันชุ
คน เอาเลือดใส่แพ่งฝาสู่กันกิน กระท าหื้อเป็นถะหละสนิทติดต่อกันด้วยชุคน ในแม่น้ าขุนภูนั้นและ แม่น้ านั้น
คนทั้งหลายก็เรียกว่า แม่อิง มาต่อเต้าบัดนี้แล”13 แต่การที่พญามังรายไปตัดสินคดีให้แก่พญาง าเมือง และ
พญาร่วง (พ่อขุนรามค าแหงมหาราช) รวมทั้งท าสัตยาธิษฐานเป็นสหายกันนี้ อาจจะเป็นเหตุผลทางการเมืองก็
เป็นได้ เพราะเอกสารล้านนาที่ส าคัญอีกฉบับหนึ่งที่ชื่อว่าชินกาลมาลีปกรณ์ ซึ่งเขียนด้วยภาษาบาลี และได้รับ
การแปลเป็นภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ ร.ต.ท.แสง มนวิทูร กล่าวไว้ว่า “กษัตริย์ ๓ พระองค์คือพระเจ้า     
มังราย ๑ พระเจ้าง าเมือง ๑ พระเจ้าโรจ ๑ เป็นพระสหายกัน นัดประชุมกันในสถานที่นัดแนะการชนะ 
(ประตูชัย) ผูกมิตรภาพซึ่งกันและกันแน่นแฟ้น แล้วต่างก็เสด็จกลับเมืองของตน ต านานเดิมปรากฏดังนี้ 
จากนั้นอีก ๒ ปี พระเจ้ามังรายได้ส่งเจ้าอ้ายให้เป็นไส้ศึกในหริปุญชัย”17 ซึ่งหลังจากนั้นพญามังรายก็ได้ท า
สงครามและยึดอาณาจักรหริภุญชัย (ล าพูน) ได้ในล าดับต่อมา  

ความสัมพันธ์ของสามกษัตริย์ได้เด่นชัดขึ้นอีกครั้ง จากการได้ร่วมกันสร้างเมือง “นพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหม่”  เมื่อ พ.ศ.๑๘๓๙ พญามังรายได้ย้ายเมืองหลวงจากเวียงกุมกามด้วยเหตุทางธรรมชาติหลาย
ประการ รวมถึงพลเมืองของพระองค์มีมากขึ้นอีกด้วย เมื่อพระองค์ทรงเลือกชัยภูมิอันเป็นมงคลได้แล้ว ทรง
ด าริถึงสหายทั้งสองพระองค์นี้ว่าเป็นผู้เลิศด้วยสติปัญญา อีกทั้งเคยร่วมให้ค าสัตย์สาบานกันมา จึงมีพระราช
สาส์นไปถึงพญาง าเมือง และพญาร่วง(พ่อขุนรามค าแหงมหาราช) ให้มาช่วยสร้างเมืองเชียงใหม่ด้วยกัน ในครั้ง
แรกพญามังรายมีความเห็นว่าจะสร้างก าแพงเมืองวัดจากชัยภูมิอันเป็นศูนย์กลางออกไปด้านละ ๑,๐๐๐ วา 
เป็นตัวเมืองกว้าง ๒,๐๐๐ วา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พญาง าเมืองเห็นชอบด้วย แต่พญาร่วง (พ่อขุน
รามค าแหงมหาราช) มีความเห็นที่แตกแต่งออกไป ในหนังสือต านานเมืองเหนือ กล่าวว่า “พระยาง าเมือง 
ประมุขแห่งอาณาจักรพะเยาเห็นชอบด้วย แต่พระยาร่วง มีความเห็นว่า การที่จะสร้างเมืองกว้างขวางเช่นนั้น 
หากเป็นในเวลาไม่มีศึกสงคราม ก็ไม่เป็นที่น่าวิตกแต่อย่างใด หากแต่ว่าเกิดศึกมาประชิดติดเมืองแล้วการ
ป้องกันบ้านเมืองจะล าบากมาก เพราะตัวเมืองกว้างขวางเกินไป ควรที่วัดจากชัยภูมิเมืองไปด้านละ ๕๐๐ วา 
เป็นเมืองกว้าง ๑,๐๐๐ วา จะดีกว่าซึ่งถ้าหากมีข้าศึกมาเบียดเบียนก็ไม่เป็นการยากล าบากในการป้องกัน และ
หากว่าในกาลข้างหน้า บ้านเมืองเจริญขึ้น ก็ย่อมขยับขยายตัวเมืองได้ตามกาลเวลา”15 เมื่อพญามังรายได้ฟัง
แล้ว ทรงเห็นชอบด้วยจึงปรับเปลี่ยนผังเมืองใหม่ โดยให้มีด้านยาวเพียง ๑,๐๐๐ วา ตามเดิม แต่ให้มีด้านกว้าง
วัดชัยภูมิอันเป็นศูนย์กลางออกไปเพียง ๔๐๐ วา เป็นกว้าง ๘๐๐ วา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่ง
กษัตริย์อีกสองพระองค์ก็เห็นชอบด้วย เมื่อด าเนินการสร้างเมืองนั้นทั้ง ๓ พระองค์ ทรงสร้างพระต าหนักอยู่
ใกล้เคียงกัน เรียกว่าเวียงเหล็ก เมื่อสร้างเมืองเชียงใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว พญามังรายทรงยกพระต าหนักถวาย



๕ 

 

เป็นพระอาราม ปัจจุบันคือวัดเชียงมั่น ตั้งอยู่ถนนราชภาคิไนย ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ
ทรงอัญเชิญพระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) จากเมืองหริภุญชัย (ล าพูน) มาประดิษฐานยังพระอารามแห่งนี้ด้วย 

ตรีกษัตราธิราชเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสามัคคี  ถึ งแม้กษัตริย์ทั้ ง  ๓ พระองค์จะมี
ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นถึงเจ้าเมืองผู้ปกครองแว่นแคว้นอันกว้างขวาง มีทหารเป็นกองทัพใหญ่ แต่กลับใช้การ
เจรจาเป็นอาวุธ นอกจากนี้ทุกพระองค์ล้วนใช้ความรู้ ความสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พญามังราย แม้น
จะเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ มีอาวุโสกว่าพญาง าเมือง และพญาร่วง (พ่อขุนรามค าแหงมหาราช) แต่ยังทรงให้เกียรติ
มาร่วมสร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ แม้นมีการทักท้วงจากพญาร่วง (พ่อขุนรามค าแหงมหาราช) ซึ่ง
เป็นผู้น้อยในเรื่องขนาดของเมือง ก็พร้อมที่จะแก้ไขให้เหมาะสม ส่วนพญาง าเมืองนั้น แม้นจะเป็นกษัตริย์ ที่
เชี่ยวชาญในวิชาการรบ แต่ก็ทรงใช้สันติธรรมเป็นหลักในการปกครอง ท าให้บ้านเมืองสงบสุขทุกค่ าเช้า แม้น
สหายท าผิดก็ยกโทษให้ เพื่อเป็นไมตรีกันต่อไปในภายหน้า ส่วนพญาร่วง (พ่อขุนรามค าแหงมหาราช) ก็ทรงมี
พระปรีชาสามารถหลายประการ  ทรงได้เกื้อหนุนมิตรสหายตลอดมา ในต านานหลายฉบับกล่าวตรงกันว่า 
ศิลปศาสตร์ต่างๆ ที่ทรงรู้เหนือกว่า ก็ได้ถ่ายทอดให้พญาง าเมืองจนหมดสิ้น ทั้งตรีกษัตราธิราช ทรงมีความ
สามัคคีเป็นเดชานุภาพอย่างเด่นชัด เพราะการที่กษัตริย์ทั้ง ๓ พระองค์ ได้ร่วมเป็นน้ าหนึ่งพระทัยเดียวกันนี้ 
ท าให้แว่นแคว้นของทุกพระองค์เสมือนรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดเดชานุภาพที่แผ่กว้างจนข้าศึกศัตรูจาก
อาณาจักรต่างๆที่ก าลังขยายอาณาเขตในสมัยนั้นมิกล้ารุกราน ราษฎรต่างพากันอยู่เย็นเป็นสุข 

 
 * ส าหรับชื่อของพญามังรายนั้น ปัจจุบันพบว่ามีการใช้แตกต่างกันไปอีกโดยเขียนเป็น “เม็งราย” ก็มี 
ซึ่งส าหรับเรื่องนี้มีนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดหีลายท่าน ได้เคยร่วมประชุมกันในคราวก่อสร้างพระบรม
ราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2526 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี
ความเห็นว่าชื่อ “เม็งราย” เป็นค าที่มาจากพงศาวดารโยนก ซึ่งได้รวบรวมต านานต่างๆของภาคเหนือ และ
แปลโดยพระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค) ซึ่งพิมพ์ไว้เมื่อ พ.ศ.2450 แต่เดิมใช้เป็นคู่มือในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ล้านนา เมื่อได้เผยแพร่ออกไปแล้วจึงมีผู้เข้าใจ และคัดลอกตามกันเรื่อยมา ส่วนค าว่า “มังราย” 
น้ัน นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นค าที่ถูกต้อง โดยอาศัยหลักฐานว่าเป็นค าที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกวัดพระยืน 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ซึ่งจารึกไว้เมื่อปี พ.ศ. 1913 หรือ 59 ปีหลังจากพญามังรายสวรรคต และปรากฏ
อยู่ในชินกาลมาลีปกรณ์ ซึ่งรจนาโดยท่านรัตนปัญญาเถระเมื่อ พ.ศ.2059 ซึ่งผู้รจนาเป็นเชื้อพระวงศ์ของ
พญามังรายด้วย ค าว่า “มังราย” ยังปรากฏอยู่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ล้านนายุคเก่าอีกหลายฉบับ เช่น 
พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน ต านานเมืองเชียงใหม่ และต านานมูลศาสนา เป็นต้น                                                  

 * ส่วนค าว่า “พญา” ที่น าหน้าชื่อของกษัตริย์ล้านนาในเรื่องนั้น ผู้เขียนใช้ตามความเห็นของ
นักวิชาการทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ที่ประชุมคราวเดียวกันกับกรณีการใช้ชื่อพญามังราย ในคราว
ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์  โดยดร. ฮันส์ เพนธ์ ชาวเยอรมัน ผู้เชี่ยวชาญในด้านจารึกล้านนา 
ให้ความเห็นว่า “ในศิลาจารึก พรญา หรือ พรยา (อักษรจารึกโบราณ) ถ้าเขียนตามภาษาไทยในปัจจุบันจะ
เขียนว่า พญา นั้นมีความหมายว่า King หรือ กษัตริย์”16 ซึ่งตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554 ก็อธิบายความหมายของ “พญา” ไว้ว่า พญา คือ เจ้าแผ่นดิน เช่น พญาลิไทย หรือ ใช้เรียกผู้เป็นใหญ่ 
ผู้เป็นหัวหน้า17 ส่วนค าว่า “พระยา” นั้น นักวิชาการทางประวัติศาสตร์ในการประชุมคราวเดียวกันนั้น ยังให้
ความเห็นว่าเป็นช่ือเดียวกับต าแหน่งขุนนางในกรุงศรีอยุธยา รองจากต าแหน่งเจ้าพระยา เมื่อน า “พระยา” มา
ใช้กับต าแหน่งกษัตริย์อาจท าให้มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ผู้เขียนจึงใชค้ าว่า “พญา” ด าเนินเรื่องในบทความ 



๖ 

 

“ตรีกษัตราธิราช เดชานุภาพแห่งความสามัคคี” เว้นไว้เฉพาะเป็นข้อความที่คัดลอกมาจากจารึกจากเอกสาร
ต่างๆเท่านั้น ที่ยังคงใช้ค าว่า “พระยา” ตามต้นฉบับเดิม เพื่อรักษาสาระส าคัญของเอกสารชั้นต้นเอาไว ้
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