
 จงัหวดัพะเยา 
 ผู้ประพนัธ์ นายอ้วน ขนัทะวงศ์     

  
โสต ุจ๊ะนงั     เจิญฟังก่อนเต๊อะ แม่อิงเติกเมอะ   ข้างฝาเก๊าเสา 
เป๋นความฮู้ไว้   บ่ ได้อายเขา  เร่ืองเมืองพะเยา   ของเฮาเจ้าข้า 
เปือ้หือ้ลกูหลาน ในวนัตางหน้า ฮู้ความเป๋นมา แม่นตัด๊ 
    
ผมได้ศกึษา   มาจากในวดั  ต๋นหลวงใหญ่กว้าง    อาราม 
หลวงปู่ เล่าไว้ ใส่ใจ๋ติดต๋าม ก๊อนเอาใจ๋ความ   มาเป๋นค่าวสร้อย 
หลกัฐานพะเยา เฮามีบ่หน้อย ติดต๋ามฟังกอย ผ่อเต๊อะ 
    
แผ่นหินศิลา ป๊ับสาเป่อเลอะ จ๋ารึกอ่านได้ ถ้อยค า 
เจ้าเมืองต๋นเก๊า ขอหือ้เฮาจ ๋า ปอ้ขนุจ๋อมธรรม จ ๋าไว้เนอเจ้า 
พอศอหนึง่ปัน หกร้อยสามเก้า ต่องเต้าเตียวมา สร้างไว้ 
    
จากเมืองเจียงแสน   ลดัดงป่าไม้ พร้อมกบัไพร่ใต้   ตงึมวล 
สร้างเวียงแป๋งวดั เบิกไฮ่นาสวน จ๋นบอระมวล ปัจจัย๋น า้เข้า 
จ๋นเถิงพอศอ หนึง่ หก ห้า เก้า ทรงจากเฮาไป บ่ป๊ิก 
    
จาวเมืองน า้ต๋า ย้อยหน้าปิกซกิ อาลยัปอ้เจ้า บญุเฮือง 
โอรสต๋นเก๊า จือ้ป่อนขนุเจ๋ือง เสด็จครองเมือง ถดัต่อจากหัน้ 
บ้านเมืองพะเยา ของเฮาบ่กัน้ มีอยู่จุ๊อนั สิ่งทรัพย์ 
    
ขนุเจ๋ืองเต๋จา เหลือคณานบั แผ่ผายใหญ่กว้าง อาณา 
แก๋วแมนต๋าท็อก ตะโก้งหงสา ม่าน ห้อ กลุวา    แผวจ๋ินต๋อนใต้ 
ล้านจ๊างเวียงจัน๋ทน์ รามญัไกล๋ใกล้ แผ่เต๋จ๊ะไป ไคว่ครบ 

 
ถดัจากขนุเจ๋ือง ต้านตีเ้คารพ ขนุจองลกูเต้า ตวยตนั 
ขนุแก้ว ขนุเล้า ขนุเส้าสขุสนัต์ ขนุจ๋อม ขนุปัน    ขนุมิ่งเมืองเจ้า 
ปอ้ขนุง าเมือง ฮุ่งเฮืองบ่เศร้า ปกครองพะเยา ถ่ินนี ้



พอศอหนึง่ปัน   แปดร้อยกล่าวจ๊ี เต๋จ๊ะบาทเจ้า องค์ค า 
แดดตงึบ่ฮ้อน สขุข้อนหนาหน า ฝนตงึ บ่ ฮ า ส าฮาญทัว่หน้า 
สขุก๋ายสขุใจ ๋  ไพร่ใต้หมู่ข้า อยู่ในล้านนา เตศต๊อง 
    
ถดัหัน้มาแหม ขอแถมป่าวฮ้อง คือปอ้ขนุเจ้า ค าแดง 
ค าลือต้านต๊าว ขอเล่าแถลง ลกูขนุค าแดง กษัตริย์องค์หล้า 
ถกูยบุรวมเป๋น ล้านนาเจ้าข้า ประวตัิ มีมา    ว่าไว้ 
    
สมยัพญา ค าฟตู้านไท้ ครองเจียงใหม่ได้ ล้านนา 
นบัตัง้แต่นัน้ พะเยารัฎฐา ก็เป็นอาณา เจียงใหม่ครบถ้วน 
เจียงใหม่นบัถือ บ่หือ้ขาดด้วน ส่งเจ้ามาครอง บ่ละ 
    
อยู่ม่วนก๋ินหวาน บ่มีภยัยะ วดัวาหมู่บ้าน เฮือนจอง 
จ๋นเถิงคราวเคราะห์ โศกเศร้าเหงาหมอง ถกูบเุรงนอง   บกุมายดึได้ 
พอศอสองปัน ร้อยเอ็ด หมองไหม้ เสียล้านนาไป    เม่ือนัน้ 
    

สมยัพญา เมกฎุิเจ่ืองจัน๊ เป๋นพระจ๋อมเหง้า ธานี 
เมกฎุิ ครองรัฐ ล้านนาเจ็ดป๋ี ก็เสียธานี เจียงใหม่ใหญ่กว้าง 
ล้านนาจ๋นใจ๋ บ่ได้กระด้าง เหตหุมดแนวตาง   จะฟืน้ 
    
สองร้อยซาวหกป๋ี   บ่มีจุ้มจ๊ืน เพราะเป๋นเมืองขึน้   เมินมา 
เจ้าก๋าวิละ จึง่ได้เปิกสา เจ้าตากพระยา รัฎฐาเมืองใต้ 
ฟืน้ม่าน ล้านนา อาวอาตีไ้หว้ จึง่ได้เป๋นไต สมนกึ 
    

สองสามหนึง่เจ็ด   ป๊ิกมาคกัคกึ ก่อยฮิฮ ่าสร้าง เปียรไป 
หลงัฝนต๊องฟา้ สว่างหน้าสดใส เพราะไทยจ้วยไทย   สดใสทัว่หน้า 
เมืองภกูามยาว ของเฮาเจ้าข้า ก็พฒันา    ปีน้้อง 



 

                 

มาเป็นอ าเภอ    พะเยาเผ่าป๊อง จงัหวดัใหญ่กว้าง    เจียงฮาย 
เจ้าหน้าท่ีรัฐ         จดัก๋ารขยาย แยกจากเจียงฮาย ยิงจายหนุ่มเถ้า 
หือ้เป๋นจงัหวดั พะเยาเนอเจ้า ต่างหนัดีตวย ไคว่ครบ 
    
สองห้าสองศนูย์ ต้านตีเ้คารพ นายกจือ้ได้     ธานินทร์ 
กรัยวิเชียร นัน้ ลงนามตดัสิน คนทัว่แผ่นดิน ยินดีทัว่หน้า 
ซาวแปด สิงหา สองศนูย์เจ้าข้า เถ้าแก่จ๊ะรา ยิม้ยว้าย 
    
มีเจ็ดอ าเภอ อยู่ในเขตค้าย จงัหวดัใหม่หน้า    จวนมอง 
เปิน้ล าดบัไว้     ได้เจ็ดสิบสอง ปีน้้องจาวจอง สขุสนัต์จืน้สู้ 
สขุสนัต์สดใส ภมูิใจ๋เล่าอู้  เป๋นเมืองหน้าด ู เจ้นล า้ 
    
งามตงึบนบก งามตงึตางน า้ งามตงึเถ่ือนถ า้ ปดูอย 
ป่าไม้ก็นกั น า้ตกเป๋นฝอย คนมาแอ่วกอย ปากัน๋กล่าวต้าน 
พระเจ้าต๋นหลวง พระต๋นกู้ บ้าน ต่างไหว้วนัตา กราบนบ 
    
ปอ้ขนุง าเมือง   ต้านตีเ้คารพ บวงสรวงตีห้้า มีนา 
แวะแอ่วน า้กว๊าน แหล่งเพาะพนัธุ์ปล๋า คนต่องเตียวมา    ตงึไกล๋และใกล้ 
ฝร่ัง เจ๊ก จ๋ีน ออก ตก เหนือ ใต้ ไผก๋ายไปมา    ก็แวะ 
    
บษุราคมั ดอยงามม่อนแจ๊ะ และของฝากข้าง ฮิมตาง 
ลิน้จ่ี มะป๊าว พร้า ล่าว หม้อขาง โอทอปข้างตาง แวะเลือกซือ้ได้ 
ของดี เจียงค า และดอกค าใต้ ปง จนุ แม่ใจ ก็นกั 
    
เจียงม่วน ภซูาง   ข้างตางแวะพกั น า้ตกและถ า้    ฮิมลาว 
แวะแอ่วกาดนดั      ของป่าเห็ดต๋าว ท่ีภกูามยาว   ของเฮาพร้อมเสีย้ง 
ของดีมีหลาย แม่ใบหน้าเกลีย้ง บ่เจือ้จามมา    ผ่อเต๊อะ 
    
ของดีพะเยา    ของเฮาเป่อเลอะ เจิญมาแอ่วหย า้ เนอนาย 
จกัว่าไปนกั ปัญญาบ่หลาย ขอจบบรรยาย     เอาไว้เต้าอี ้


