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สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สถาบันลานนาศึกษา (สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปน
แหลงศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับลานนาคดีศึกษา ตามภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในการทํานุบํารุงและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมลานนา งานปริวรรตคัมภีรใบลาน พับสา และเอกสารโบราณตางๆ ก็เปนอีกหนาที่หนึ่งของสถาบันลานนาศึกษา
(สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม) ที่ไดจัดทําเผยแพรออกสูวงวิชาการทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ มาเปนระยะเวลา
กวา ๓๐ ป จนกระทั่งวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๕ สถาบันลานนาศึกษา (สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม) ไดทําการ
เปดหองศูนยใบลานศึกษา (ศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา) อยางเปนทางการ เพื่อเปนหนวยงานที่ศึกษาคนควาและเผยแพรเกี่ยว
กับคัมภีรใบลาน พับสา และเอกสารโบราณตางๆ ของลานนาโดยตรง
ขณะเดี ย วกั น เมื่ อ ครั้ ง สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น เป ด ทรงเป ด อาคาร
เทพรัตนราชสุดาฯ ของสถาบันลานนาศึกษา (สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม) เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ ไดทรงใหความ
สนพระทัยเกีย่ วกับเอกสารโบราณลานนาเปนอยางยิง่ พรอมกับทรงมีพระกระแสรับสัง่ แนะนําใหกบั อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ใหทําการปริวรรตเอกสารโบราณทั้งคัมภีรใบลาน พับสา และเอกสารตางๆ โดยเฉพาะที่จัดแสดงอยูในหองนิทรรศการ
ในอาคารเทพรัตนราชสุดาฯ สถาบันลานนาศึกษา (สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม)
ในการจัดพิมพหนังสือ “คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน : หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา” เผยแพรในครั้งนี้ ในนาม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอขอบคุณอาจารยภูเดช แสนสา ที่อุตสาหะเพียรพยามเสาะหาเอกสารเอกสารโบราณมาจาก
ที่ตางๆ รวมถึงเอกสารโบราณของสถาบันลานนาศึกษา (สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม) มีทั้งหมดจํานวน ๑๕ เรื่อง ซึ่ง
สวนใหญยงั ไมเคยมีการนําออกเผยแพรสสู าธารณชนมากอน พรอมกับไดทาํ การปริวรรต วิเคราะห และอธิบายประกอบไวภายในเลม
ใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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คํานิยมผูอํานวยการสถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ ๓๐ กวาปมาแลว เพือ่ อนุรกั ษสง เสริม
และเผยแพรองคความรูภูมิปญญาลานนา โดยเฉพาะเมื่อไดจัดตั้งศูนยใบลานศึกษา (ศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา) ของสถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น ทําการเปดศูนยใบลานศึกษาอยางเปนทางการเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๕ ทางศูนย
ใบลานศึกษาจึงเปนหนวยงานเฉพาะที่ทําการศึกษาคนควาและเผยแพรเอกสารโบราณเหลานี้ ซึ่งงานการปริวรรตคัมภีรใบลาน
พับสา และเอกสารโบราณตางๆ จะชวยเติมเต็มหลักฐานขอมูลตางๆ ของลานนา พรอมกับทําใหบุคคลทั่วไปที่ไมสามารถ
อานอักษรธรรมลานนาไดเขาถึงเอกสารโบราณสะดวกขึ้น
ในนามของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอขอบคุณอาจารยภูเดช แสนสา ที่ได
เพียรพยามเสาะหาเอกสารโบราณทั้งคัมภีรใบลาน พับสา และเอกสารโบราณตางๆ จํานวน ๑๕ เรื่อง จัดแบงออกเปน ๔ หมวด
ไดแก คราว กฎหมาย จารีต และตํานาน พรอมทั้งไดทําการปริวรรต วิเคราะห และอธิบาย เพื่อใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึง
ขอมูลหลักฐานจากเอกสารชั้นตนและสามารถทําความเขาใจไดงายขึ้น จนออกมาเปนหนังสือ “คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน :
หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา” เลมนี้ ซึ่งเปนหนังสือเลมปฐมฤกษของศูนยใบลานศึกษา
กลาวไดวาเปนชิ้นงานที่มีคุณคาตอแวดวงวิชาการลานนาคดี โดยเฉพาะทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เนื่องจาก
เอกสารชั้นตนเหลานี้ ที่ตนฉบับกระจายเก็บรักษาไวตามที่ตางๆ และบันทึกดวยอักษรธรรมลานนา สวนใหญจํานวนหลายเรื่อง
ยังไมเคยถูกนําออกมาเผยแพรสูสาธารณชนมากอน หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสืองานปริวรรตจํานวน ๑๕ เรื่อง ที่ไดจัดพิมพโดย
ศูนยใบลานศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอวงวิชาการ
ลานนาคดีศึกษาสืบไป
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คํานํา
เอกสารโบราณที่ผูเขียนไดคัดเลือกมานําเสนอในหนังสือเลมนี้ทั้งคัมภีรใบลาน พับสา พับหัว และสมุดโหรา (สมุดฝรั่ง)
สวนใหญจํานวนหลายเรื่องยังไมเคยมีการเผยแพรมากอน บางชิ้นเคยมีการเผยแพรบางแลวแตยังอยูในวงจํากัดเฉพาะกลุม
ขณะเดียวกันไดคดั เลือกเอกสารทีห่ ลากหลายทัง้ คราว กฎหมาย จารีต และตํานาน ทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับเมืองตางๆ กระจายทัว่ ลานนา
เกณฑสําคัญในการเลือกเอกสารชั้นตนมาทําการปริวรรตครั้งนี้ จะเลือกเอกสารที่ยังไมเคยมีการเผยแพรมากอน หรือเคยมีการ
เผยแพรบางแลวแตยังอยูในวงจํากัด พรอมกับสามารถใหขอมูลหลักฐานที่สดใหมแกวงวิชาการลานนาคดี เพื่อที่นักวิชาการ
นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผูส นใจทัว่ ไป สามารถนําไปใชเปนหลักฐานชัน้ ตนในการเขียนงานทางวิชาการตอไป ในการปริวรรตนี้
ผูเขียนไมไดทําคําอธิบายศัพทไวเปนเชิงอรรถดานลาง เนื่องจากเห็นวาจะกินพื้นที่หนากระดาษจนเบียดขับเหลือพื้นที่ในสวนของ
เนื้อหาลดนอยลง แตไดใชวิธีจัดทําศัพทานุกรมแยกเอาไวทายเลม พรอมทั้งจัดทําดรรชนีคนคําเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
คนหาเรื่องราวที่ตองการมากขึ้น
การจัดทําหนังสือเลมนี้สําเร็จลุลวงดวยดีผูเขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. ประพันธ ธรรมไชย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูช ว ยศาสตราจารยสชุ านาฏ สิตานุรกั ษ ผูอ าํ นวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ที่ไดเล็งเห็นความสําคัญสนับสนุนการจัดพิมพเผยแพร รองศาสตราจารย ดร. อนาโตล โรเจอร เปลติเยร
และรองศาสตราจารยอรุณรัตน วิเชียรเขียว ผูทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาศูนยใบลานศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่กรุณาใหแนวคิดวิธีการตางๆ เสมอมา คุณดิเรก อินจันทร คุณเจษฎา อิ่นคํา และคุณดารารัตน
ศิริราภา ที่เปนผูติดตอประสานงานในการจัดพิมพ คุณไตรรงค โปธา ที่ชวยพิมพตัวอักษรธรรมลานนา
พรอมกันนี้ที่ขาดไมไดผูเขียนขอขอบพระคุณเจาของตนฉบับ ที่ไดอนุญาตใหนํามาปริวรรตเผยแพร ไดแก พระครูวิมล
ธรรมจารี (มานิตย ธมฺมจารี) วัดสะปุงหลวง พระอธิการนิรันดร เตชธมฺโม วัดศรีก้ํา พระครูสมุหรัตนวัฒน พุทฺธิสิริ วัดปากลวย
พอครูอินทร สุใจ พอจันทร อินทสาร อาจารยจํานง แมนยํา พิพิธภัณฑชุมชนวัดพระหลวง วัดนันทาราม วัดจอมแจง สํานัก
หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม และศูนยใบลานศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทายสุดที่ผูเขียนระลึกถึงอยูตลอดเวลาขอขอบพระคุณคุณพออนุชิต คุณแมสุพรรณ แสนสา ที่
หวงใยคอยเปนแรงใจใหลูกเสมอมา นายภูวดล แสนสา นองชายที่ไดรวมเปนเพื่อนเดินทางในการลงพื้นที่ และนางสาวยุภารัตน
พรมนวลลออง แกวตาดวงใจที่คอยถามไถใหกําลังใจอยูอยางสม่ําเสมอ
คุณความดีของ “ปกคะตืน” เลมนีข้ อยืน่ โยงแด “บรรพชน” ผูบ นั ทึกสัพพะเรือ่ งราวไวในคัมภีรใ บลาน พับสา และเอกสาร
ตํารับตําราตางๆ ทุกผูทุกคนในทุกหนแหง ที่ไดเหลือไวใหเปนมรดกทางผญาปญญาอันทรงคุณคา แกหนอดีจาวงามผูเปน “ลูก”
“หลาน” “เหลน” “หลีด” “หลี้” มาจนถึงปจจุบัน

(ขนาน ภูเดช แสนสา)
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

๕

สารบัญ
สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
คํานิยมผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
คํานํา
บทวิเคราะหเอกสารชั้นตน ๑๕ ฉบับ
๑. คราวเมืองลคอรกลั้นขาวอยากน้ํา ฉบับอายหนอย อี่นางนวล บานนาตุม
๒. โคลงประวัติครูบาคําอาย อภิชโย วัดพระหลวง
๓. คราวร่ําวิหารวัดพระสิงห เมืองเชียงราย
๔. อาณาจักรหลักคํา
๕. โอวาทานุสาสินีพระคณะสังฆะเมืองเชียงใหม สมัยเจาพญาหลวงจาบาน
๖. ทักขิณะศักดิ์ศรีสบถสาบาน
๗. ประเพณีรีตเมืองพิงคเชียงใหม
๘. ตํานานพื้นเมืองเชียงราย เชียงแสน เชียงใหม ฉบับพญาภักดีราชกิจ เมืองเชียงราย
๙. ปกคะตืนเชียงแสน ลคอร
๑๐. ตํานานเมืองเชียงของ
๑๑. พื้นเมืองตื๋น ตํานานวัดจอมแจง
๑๒. ตํานานเชื้อเครือเจาฟาเมืองหมอกใหม
๑๓. พื้นเนื่องนาวเจานายมูลกระกูลเมืองนาน
๑๔. ตํานานวัดหลวงเมืองมาน
๑๕. บันทึกจารึกครูบาอิ่นคํา คมฺภีโร วัดสะปุงหลวง
ศัพทานุกรม
บรรณานุกรม
ดรรชนีคนคํา
ผูเขียน

๖

๓
๔
๕
๗
๒๓
๒๙
๓๕
๔๓
๔๕
๕๗
๕๙
๖๒
๗๒
๗๘
๘๒
๘๔
๘๘
๙๒
๙๖
๙๘
๑๐๑
๑๐๓
๑๐๘

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา

บทวิเคราะหเอกสารชั้นตน ๑๕ ฉบับ
๑. คราวเมืองลคอรกลั้นขาวอยากนํ้า เปนคราวที่บันทึกสภาพวิถีชีวิตของชาวเมืองลําปางชวง พ.ศ.๒๔๖๔ ในบริเวณ
อําเภอแมทะ อําเภอเมือง อําเภอเกาะคา และอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง หลังจากที่เมืองนครลําปางถูกปรับเปลี่ยนจากเปน
หัวเมืองประเทศราชมาเปนจังหวัดหนึง่ ของสยามได ๒๒ ป และกอนทีเ่ จาหลวงบุญวาทยวงศมานิต (เจาหนานบุญทวงศ ณ ลําปาง)
เจาผูครองนครลําปางองคสุดทาย (พ.ศ.๒๔๔๐ – ๒๔๖๕) จะทรงถึงแกพิราลัยเพียง ๑ ป ตนฉบับปจจุบันเปนสมบัติสวนตัวของ
ผูเขียน ที่หนาปกพับสาไดเขียนวาเดิมเปนของ “นายนอย เมียอี่นางนวล บานนาทุม หมู ๘” (บานนาตุม หมู ๒ ตําบลบอเหล็ก
ลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร ในปจจุบัน) ซึ่งไดคัดลอกมาอีกทอดหนึ่งจากบานดอนไฟ ตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
เปนพับสาจํานวน ๑ พับ แตละหนาพับสามีหนาที่เขียนตั้งแต ๘ – ๑๐ บรรทัด ภายในเลมพับสามีคราวทั้งหมด ๒ เรื่อง คือ
“คราวเมืองลคอรกลัน้ ขาวอยากนํา้ ” กับ “คราวคําสอนพีน่ อ งผิดกัน” เฉพาะคราวเมืองลคอรกลัน้ ขาวอยากนํา้ มีเขียนเนือ้ หาจํานวน
๒๖ หนา (ผูเขียนไดใสตัวเลขกํากับไวในวงเล็บ < > แตละยอหนาเพื่อแสดงถึงจํานวนลําดับของหนาพับสาที่ปริวรรต) เขียนดวย
อักษรธรรมลานนา
ผูแตงคราวฉบับนี้ไมปรากฏนาม สังเกตจากเนื้อความผูแตงเปนผูหนึ่งที่ประสบกับเหตุการณตางๆ ที่บันทึกไวในคราว
รวมถึงเปนหนึ่งในกลุมคนที่เดินทางไปซื้อขาวที่เมืองลําพูน โดยจะแทนตัวผูแตงวา “เรา” (ออกเสียง “เฮา”) แตบางเหตุการณ
ก็เปนเรือ่ งทีผ่ แู ตงไดฟง มาจากกลุม ผูร ว มเดินทางคนอืน่ ๆ ซึง่ ไดระบุไวชดั เจนภายในเนือ้ ความ สวนปทแี่ ตงคราวควรเปนปเดียวกับ
ที่ระบุไวในคราวคือ พ.ศ.๒๔๖๔ และมีคําบงบอกจากผูแตงนิยมกลาวหลายจุดวา “ปนี้” คือ ป พ.ศ.๒๔๖๔ ตลอดทั้งเรื่อง
คราวแบงออกเปน ๒ บท บทแรกกลาวถึงสภาพของเมืองลคอร (ออกเสียง “ละกอน”) หรือเมืองลําปางที่เกิดความแหงแลงในชวง
พ.ศ.๒๔๖๔ จนเก็บเกีย่ วขาวไดไมพอบริโภคภายในครัวเรือน สภาพวิถชี วี ติ ของชาวบานและเสนทางการเดินทางผานหมูบ า นตางๆ
เพื่อไปซื้อขาวที่เมืองลําพูน และบทที่ ๒ กลาวถึงสภาพวิถีชีวิตของชาวบานและเหตุการณตางๆ ที่ประสบในชวงเดินทางไปซื้อขาว
เมืองลําพูน
คราวฉบับนี้ปรากฏคําศัพทภาษาไทยปนเขามาจํานวนหลายคํา เชน “พัวพัน” “ไม” “เห็น” และ “ให” เปนตน สะทอน
ถึงการติดตอสัมพันธระหวางชาวลําปาง (ลานนา) กับชาวภาคกลาง (สยาม) มีมากขึ้น เนื่องจากรถไฟเชื่อมตอจากภาคกลางขึ้นมา
ถึงลําปางแลวตั้งแต พ.ศ.๒๔๕๙ เกิดการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ และมี “ชาวใต” หรือคนภาคกลางขึ้นมาอยูในลําปาง
เพื่อคาขาย ดังมีบันทึกไวในชวงนี้วา “...ที่ จ.ลําปางในเวลานี้รถไฟไปถึงแลว ก็มีคนชาวใตไปปะปนอยูบางแลมีพมามาก...” ๑
สวนลักษณะเดนของคราวฉบับนี้ที่ผูเขียนไดเลือกนํามาปริวรรต คือสามารถใชเปนเอกสารหลักฐานชั้นตนทางดานประวัติศาสตร
ลานนาได เพราะทําใหเห็นสภาพวิถีชีวิตของชาวลําปางในชวง พ.ศ.๒๔๖๔ รวมทั้งไดทราบคติความเชื่อ การแตงกาย ตลอดถึง
เสนทางโบราณทีใ่ ชตดิ ตอกันผานหมูบ า นและจุดตางๆ จากเมืองลําปางไปสูเ มืองลําพูน โดยผูเ ขียนไดทาํ เชิงอรรถอธิบายทีต่ งั้ ปจจุบนั
ของหมูบานตางๆ เหลานี้ไวแลว เพื่อผูอานจะไดเห็นภาพเสนทางการเดินทางโบราณที่ปรากฏในคราวไดสะดวกและชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
๒. โคลงประวัติครูบาคําอาย อภิชโย เปนคราวบันทึกอัตชีวประวัติบุคคลของจังหวัดแพร คือ ครูบาคําอาย อภิชโย
หรือ พระครูปญญาภิชัย (พ.ศ.๒๔๔๒ – ๒๕๓๔) อดีตเจาอาวาสวัดพระหลวง พ.ศ.๒๔๗๖ – ๒๕๓๔ (๕๘ ป)๒ ตําบลพระหลวง
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร โดยครูบาคําอาย อภิชโย เปนผูแตงคราวฉบับนี้ขึ้นเอง เนื้อหาในชวงตนแตงขึ้นจากคําบอกเลาจากบิดา
๑
๒

หจช. ร.๖ ม.๑๔/๑ รายงานราชการมณฑลเพชรบูรณหรือมณฑลมหาราษฎร (๑๓ ก.ค. ๒๔๕๔ – ๑๑ ต.ค.๒๔๖๔)
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร, ตํานานวัดพระหลวง, (เอกสารแผนพับ).

๗

มารดาของทาน หลังจากนั้นเมื่อจําความไดเนื้อหาของคราวทานไดแตงขึ้นจากประสบการณโดยตรงของทานเอง ชื่อของคราว
ปรากฏในหนาแรกบรรทัดบนสุดของสมุดเขียนวา “โคลงประวัตติฅาํ อาย อภิชโย” แตเมือ่ พิจารณาจากฉันทลักษณทแี่ ตงก็มลี กั ษณะ
บทประพันธแบบ “คราว” ที่นิยมทั่วไปของชาวลานนา การเรียกวา “โคลง” (ออกเสียง “กะโลง”) นี้อาจเปนการนิยมเรียกของ
คนบางทองถิ่นที่หมายถึง “คราว” เนื่องจากชาวบานพระหลวงบางสวนเปนเชื้อสายไทลื้อเมืองเชียงแสน๓ ซึ่งปรากฏในกลุม
เชื้อสายไทลื้อเมืองยองที่อยูในจังหวัดลําพูนก็นิยมเรียก “คราว” วา “โคลง” เชนกัน
คราวฉบับนี้เขียนลงในสมุดจํานวน ๑ เลม แตละหนาเขียนไมเทากันมีตั้งแต ๘ – ๑๐ บรรทัด มีเขียนเนื้อหาจํานวน
๔๔ หนา (ผูเขียนไดใสตวั เลขกํากับไวในวงเล็บ < > แตละยอหนาเพื่อแสดงถึงจํานวนลําดับของหนาสมุดที่ปริวรรต) เขียนดวย
อักษรธรรมลานนา คราวแบงออกเปน ๔ บท บทแรกกลาวถึงชาติกําเนิดและชีวิตในวัยเด็กของครูบาคําอาย อภิชโย คราวบทที่ ๒
กลาวถึงชีวติ ชวงเปนฆราวาสและออกบรรพชาเปนสามเณร คราวบทที่ ๓ กลาวถึงการลาสิกขาจากสามเณรและมีโอกาสไดกลับเขา
อุปสมบทเปนภิกษุ ตําแหนงหนาที่ ผลงานการกอสรางและบูรณะศาสนสถานตางๆ ภายในวัดพระหลวง และคราวบทที่ ๔
กลาวถึงการกอสรางวิหารวัดพระหลวง ซึ่งคราวบทที่ ๔ นี้มีเนื้อหาสั้นกวาบทกอนหนานี้มากเนื่องจากสมุดที่บันทึกหมดเลม
สันนิษฐานวาอาจมีเขียนตอไวอีกเลมหนึ่ง แตผูเขียนยังไมคนพบในขณะนี้ เนื้อหาของคราวเขียนไลเรียงเหตุการณของชีวิตและ
ผลงานตามปพุทธศักราช มาจนถึงปสุดทายที่บันทึกไวคือ พ.ศ.๒๔๙๐ คราวฉบับนี้จึงเขียนขึ้นในป พ.ศ.๒๔๙๐ หรือภายหลัง
ลงมา ดวยคราวฉบับนี้แตงชวงทศวรรษ ๒๔๙๐ ลงมา จึงปรากฏมีคําศัพทภาษาไทยกลางและคําศัพทที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ
จํานวนหลายคํา เชน “บริบูรณ” “ศูนยกลาง” “คลุกคลี” “ทรุดโทรม” “เมตร” “น็อต” และ “ซีเมนต” เปนตน แตกระนั้นดวย
เปนคราวอัตชีวประวัติของผูแตงที่ไดแตงขึ้นเองโดยตรง จึงมีความถูกตองแมนยํา สามารถนํามาใชในงานดานประวัติศาสตร
ของทองถิ่นไดดีระดับหนึ่ง
๓. คราวรํ่าวิหารวัดพระสิงห ผูแตงคือพอหนานนันทา หรือพอหนานนันทาพิทธาจารย บานโปงหึ้ง (บานโปงฮึ้ง
ตําบลหวยสัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในปจจุบัน) ในคราวปรากฏเรียกตัวผูแตงเองสั้นๆ วา “ทา” (ออกเสียง “ตา”)
แตงตามคําสั่งของครูบาธรรมปญญา หรือครูบามหาปญญา หรือครูบาบวรปญญา เจาอาวาสวัดพระสิงห (พ.ศ.๒๔๑๓ – ๒๔๔๐)
ดังคราวกลาววา “...คันบใชมหา ปญญาสวาธุเจา บคึดใจเลา จักแปลงใหมมาใส...” จารลงในใบลานมีจํานวน ๑ ผูก ใบลาน
มีความกวาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๕๐.๕ เซนติเมตร ๑ หนาใบลานมี ๕ บรรทัดหรือที่เรียกวา “ลานหา” แตบางหนาลานมี
๔ บรรทัด มีจารเนือ้ ความทัง้ หมด ๓๓ หนาลาน (ผูเ ขียนไดใสตวั เลขกํากับไวในวงเล็บ < > แตละยอหนาเพือ่ แสดงถึงจํานวนลําดับ
ของหนาใบลานที่ปริวรรต) สภาพใบลานชํารุดแตกหักในบางหนาจึงทําใหเนื้อความขาดหายไปบางสวน สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดถายเปนไมโครฟลมจากตนฉบับของพอครูอินทร สุใจ บานเลขที่ ๙๖/๔ บานทาหลม ตําบลทานตะวัน
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๑ รหัสไมโครฟลม ๘๘.๑๖๔.๑๑ ๐๓๗ – ๐๓๗ จารดวยอักษรธรรม
ลานนา
คราวแบงออกเปน ๗ บท บทแรกขึ้นตนดวยบทไหวครูคือเคารพในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ อยางสั้นๆ
กลาวถึงการฟนฟูเมืองเชียงราย พ.ศ.๒๓๘๖ เรื่องราวโดยยอของครูบามหาอินตา เจาอาวาสวัดพระสิงหรูปแรกและพระราชครู
เมืองเชียงรายรูปแรก (ตั้งแต พ.ศ.๒๓๘๖) ในยุคฟนฟูเมืองเชียงราย และครูบาธรรมปญญา เจาอาวาสวัดพระสิงห ผูเปนลูกศิษย
ของครูบามหาอินตา คราวบทที่ ๒ เขาปาตัดไมสรางวิหารวัดพระสิงห เมืองเชียงราย พ.ศ.๒๔๓๒ แทนวิหารหลังเดิมที่สรางมา
ตั้งแตเมื่อครั้งครูบามหาอินตาเปนเจาอาวาสวัดพระสิงห คราวบทที่ ๓ เตรียมสวนประกอบของวิหารวัดพระสิงห คราวบทที่ ๔
เริ่มการกอสรางวิหารวัดพระสิงห คราวบทที่ ๕ เกณฑปน กระเบือ้ งดินขอและมุงหลังคาวิหารวัดพระสิงหดว ยกระเบือ้ งดินขอ คราว
บทที่ ๖ สรางพระพุทธรูปจํานวน ๒ องค พ.ศ.๒๔๓๖ คราวบทที่ ๗ สรางรูปปนพระปจเจกพุทธเจาและอรหันตสาวก พ.ศ.๓๔๓๗
และจบดวยบทกลาวลงทายของพอหนานนันทาผูแ ตงคราว ดวยเนือ้ หามีการกลาวถึงการกอสรางวิหารวัดพระสิงหใน ป พ.ศ.๒๔๓๒
และสรางพระพุทธรูปพรอมอัครสาวกแลวเสร็จในตนป พ.ศ.๒๔๓๗ (อดีตขึ้นปใหมในวันพญาวัน เดือน ๗ ของลานนา) คราวนี้จึง
แตงขึ้นในป พ.ศ.๒๔๓๗ หรือภายหลังลงมาเล็กนอย ศักราชที่ระบุยังใช “สกราช” หรือ “จุลศักราช” แบบที่นิยมใชมาแตเดิม
ในลานนา ตางจากคราวเมืองลคอรกลั้นขาวอยากนํ้ากับโคลงประวัติครูบาคําอาย อภิชโย ซึ่งแตงภายหลังทศวรรษ ๒๔๖๐ ลงมา
ที่ปรากฏระบุเปนปพุทธศักราช ตามรัฐนิยมที่ประกาศใหนับปแบบพุทธศักราชแทนจุลศักราชตั้งแต พ.ศ.๒๔๕๕ เปนตนมา๔
๓
๔

๘

““เมืองมาน” ดานใตเมืองนครแพร” ใน วารสารวัฒนธรรมจังหวัดแพร ปท่ี ๕ ฉบับที่ ๒๖ (พศจิกายน – ธันวาคม, ๒๕๕๕), หนา ๓๕.
“ประกาศวิธีนับวัน เดือน ป” พระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๒๙, วันที่ ๒ มีนาคม ๑๓๑, หนา ๒๖๔.

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
ดวยพอหนานนันทาพิทธาจารย ผูแ ตงคราวฉบับนีเ้ ปนชาวบานโปงฮึง้ ซึง่ เปนหมูบ า นชาวไทเขิน (ไทขืน) ดังนัน้ จึงปรากฏ
คําศัพทสําเนียงแบบไทเขินอยูจํานวนมาก เชน เสียพ(เสพ) เพียท(เพท) เวี้ยน(เวน) ชม(ชุม) บญ(บุญ) ทม(ทุม) คณ(คุณ) กม(กุม)
สง(สูง) โต(ตัว) กุม(กม -กรม) ขุน(ขน) ฝุน(ฝน) มุลทิน(มลทิน) มุงคล(มงคล) และ ตม(ตอม) เปนตน หรือแมกระทั่งฉันทลักษณ
บางจุดถาจะให “ฅับ” (คลองจอง, ลงตัว) ตองออกเสียงเปนสําเนียงแบบไทเขิน เชน “...ก็จักคึดเลากอน ๒ องค มีชื่อไว บตํ่าบน
สง (สูง) พระปจเจกพุทธองค มหากัจจายนะเถรเจา...” หรือ “...จักเรืองเรื่อดวย กองบญ (บุญ) ปญญาทานคึดเทิง บหื้อหายหน
ยอนกองบญ (บุญ) ทานมีมากกวาง...” ผูเขียนไดพยายามคงสําเนียงเดิมตามตนฉบับไว แตไดวงเล็บ ( ) สําเนียงไทยวน
(คนเมือง)ไวดานหลังของคําเพื่อใหสามารถเขาใจไดงายขึ้น
คราวฉบับนี้เมื่อนําเนื้อความไปตรวจสอบกับเอกสารการบันทึกอื่นๆ มีระบุเหตุการณและปพุทธศักราชตรงกัน จึงถือวา
มีความนาเชื่อถือและใชเปนหลักฐานอางอิงทางประวัติศาสตรไดดีระดับหนึ่ง ดังคราวรํ่าวัดพระสิงหกลาววา “...เดือนวันแลยาม
ก็หากมารอดแลว ที่ฅิดหมายไวหั้น ดีมา วิสาขา เดือน ๘ วาอั้น บหื้อไคลคลา ลวงลํ้า ทวาทัสสะ ขึ้นมาปุนนั้น ๑๒ หั้นหาก
แฅวนดี โสรังนั้น หากแมนติถี วัน ๗ ดี จักคุงเที่ยงหมั้น กุญชโร เมืองใครอดหั้น เปนวันไทดี แฅมฅัก จับถูกดวยไชยา ยามตูดเชา
นั้น หากเปนยามพระสัตถา ไดปราบมารา ฝูงชม(ชุม)ใจบาปกลา จิตระลง ดูฤกฏอยูฟา วา ๑๕ ตัวหั้น ดูดี ในตุลละวา โยรวายสี
หากแมนอันดี เลาชูอันชูขอ เราจักปกแปลง วันยามนั้นแทเลา บหื้อหวิดคลาดหั้น เพพัง...” จดหมายเหตุเมืองเชียงรายของ
ครูบาปญญาลังการ วัดศรีบุญเรือง ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระบุไวตรงกันวา “...เดือน ๘ ขึ้น ๕ คํ่า วัน ๗ สักราช
๑๒๕๑ ปกวิหารวัดพระแกว ฮอดเดือน ๘ ขึ้น ๑๒ คํ่า ปกวิหารวัดพระสิงห...” และบันทึกของเจาเหลา เชื้อเจ็ดตน “...ถึงเดือน ๘
ออก ๑๒ คํ่า วันเสาร ลงเสากอสรางพระหารวัดพระสิงห...” ซึ่งเดือน ๘ ขึ้น ๑๒ คํ่านี้จะตรงกับวันเสาร ที่ ๑๑ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๔๓๒๕ ขอเดนของคราวรํ่าวิหารวัดพระสิงห เมืองเชียงรายฉบับนี้ จึงชวยเสริมรายละเอียดของตํานานฝายบานเมืองที่บันทึก
เรื่องราวทางดานศาสนาไวอยางสังเขป โดยเฉพาะคราวไดใหรายละเอียดวา “ครูบามหาอินตา” เจาอาวาสวัดพระสิงหรูปแรก
ในยุคฟนฟูเมืองเชียงราย พ.ศ.๒๓๘๖ เปนพระราชครูเมืองเชียงรายรูปแรก ที่ยังไมปรากฏในหลักฐานอื่นใด
๔. อาณาจักรหลักฅํา เปนกฎหมายที่ตราขึ้นใชภายในเมืองนครนานและหัวเมืองขึ้นของเมืองนครนาน ราชบัญญัติ
เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๕ และเพิ่มเติมในพ.ศ.๒๔๐๔ สมัยเจาหลวงอนันตวรฤทธิเดช (เจานอยอนันตยศ) เจาผูครองนครนานองคที่ ๑๒
(พ.ศ.๒๓๙๕ – ๒๔๓๔) ไดใหทําการคัดลอกออกไปใชในหัวเมืองขึ้น แควน (ตําบล) และหมูบานตางๆ ของเมืองนครนาน
ดังปรากฏในเนื้อความวา “...พระราช (อา) ชญาผวด (โปรด)ฉันนี้ อัน ๑ หื้อหัวสิบทังหลายไดมารับเอาหนังสือพระราชอาชญานี้
กับสนาม ไปไวสํารับกับหัวสิบนายฝายไวกับตัวทุกคน อยาหื้อพระราชอาชญาดวงนี้หลุดไปไดเปนอันขาด...” กฎหมายอาณาจักร
หลักคําจึงมีการคัดลอกนําไปใชอยางกวางขวาง สังเกตไดจากมีเจาเมืองหัวเมืองขึน้ เมืองนครนานหลายเมืองเขามาเปนตัวแทนรวม
กันออกกฎหมายฉบับนี้ ไดแก เจาเมืองเชียงของ (อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย) เจาเมืองเทิง (อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย)
เจาเมืองเลน เจาเมืองเชียงลาบ (ปจจุบันอยูในประเทศเมียนมา (พมา)) เจาเมืองเชียงแขง เจาเมืองหลวง เจาเมืองภูคา (ปจจุบัน
อยูในประเทศลาว) และเจาเมืองลา (เขาใจวาเปนเจาเมืองลา สิบสองพันนาที่ถูกกวาดตอนมาตั้งถิ่นฐานในหัวเมืองขึ้นทาง
ตอนเหนือของเมืองนครนาน)
อาณาจักรหลักคําฉบับนี้เปนพับหัวจํานวน ๑ พับ ขนาดความกวาง ๓๐.๖ เซนติเมตร ยาว ๓๐.๕ เซนติเมตร เนื้อหา
ที่เขียนมีจํานวน ๑๗ หนา (ผูเขียนไดใสตัวเลขกํากับไวในวงเล็บ < > แตละยอหนาเพื่อแสดงถึงจํานวนลําดับของหนาพับหัว
ที่ปริวรรต) สวนใหญเขียนหนาละ ๒๐ บรรทัด มีบางหนาเขียน ๑๙, ๒๓ และ ๒๕ บรรทัด หนาพับหัวหนาสุดทายเขียน ๗ บรรทัด
ตนฉบับไดมาจากจังหวัดนาน ปจจุบันเก็บรักษาไวที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนฉบับ
ที่มีความสมบูรณที่สุดเทาที่สํารวจพบในขณะนี้ เนื่องจากฉบับหอคําเมืองนาน ที่เก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน
ซึ่งสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดถายไมโครฟลมไวเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๒ และศาสตราจารยสรัสวดี
อองสกุล ภาควิชาประวัตศิ าสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทาํ การปริวรรตเผยแพรเมือ่ พ.ศ.๒๕๓๖ มีเนือ้ ความ
ขาดหายไปในตอนตนของพับสา๖
“๑ วัดแวดเวียงเจียงฮาย” ใน วารสารลอลานนา ปที่ ๑ ฉบับที่ ๔, (พฤษภาคม, ๒๕๕๓), หนา ๓๒.
สรัสวดี อองสกุล, หลักฐานประวัตศิ าสตรลา นนา จากเอกสารคัมภีรใ บลานและพับหนังสา, (เชียงใหม : สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๓๖),
หนา ๖๕.
๕
๖

๙

อาณาจักรหลักคําฉบับนีเ้ ปนฉบับทีไ่ ดคดั ลอกสืบๆ ตอมาจากตนฉบับของ “หอคําเมืองนครนาน” นํามาใชในหัวเมืองขึน้
ของเมืองนครนาน จากลักษณะของตัวอักษรบางตัวและสําเนียงการเขียนที่ปรากฏในคําศัพทเปนแบบไทลื้อ เชน เมืองลิน(เมือง
เลน) ขมหิง(ขมเหง) ยิน(เย็น) งืน(เงิน) ทวส(โทษ) จวท(โจทก) ผวด(โผด – โปรด) ลวภ(โลภ) จวร(โจร) ตําบุล(ตําบล) เสง(เสี้ยง)
ซัว(โซ) เวียร(เวร) เขียต(เขต) เพียส(เพศ) เย(เยียะ) เส(เสีย) และ เบ(เบี้ย) เปนตน ประกอบกับชาวไทลื้อมีความนิยมจดบันทึก
ลงในพับหัว สวนชาวไทยวน (คนเมือง) นิยมจดบันทึกลงในพับสา ผูเขียนสันนิษฐานวาพับหัวฉบับนี้ไดคัดลอกโดยเจาเมือง
พอเมือง พอแควน นายบาน หรือผูนําชุมชน ในแถบบริเวณหัวเมืองขึ้นทางตอนเหนือของเมืองนครนานที่มีชาวไทลื้ออาศัยอยู
จํานวนมาก หรือก็คือบริเวณอําเภอปว อําเภอทาวังผา อําเภอทุงชาง จังหวัดนานในปจจุบัน ซึ่งผูเขียนไดพยายามคงคําศัพทที่มี
สําเนียงแบบไทลื้อไวตามตนฉบับ แตไดวงเล็บ ( ) สําเนียงแบบไทยวน (คนเมือง) ไวดานหลังของคําเพื่อสามารถเขาใจไดงายขึ้น
ดวยอาณาจักรหลักคําฉบับที่ผูเขียนไดปริวรรตนี้เปนฉบับที่คัดลอกออกมาไวในหัวเมือง จึงไมมีการบันทึกเพิ่มเติมเขาไป
อยูตลอดเวลาเหมือนฉบับหอคํา ดังมีขึ้นตนอาณาจักรหลักคําฉบับนี้วา “ราชกถาสมเด็จเสฏฐปรมราชาอนันตยัสสะวรราชเจาองค
เปนอิสสราธิปติ” และลงทายจบดวย “หื้อตามอาชญาฉันนี้เปนอันขาดแล กลาวอาณาจักกหลักฅําก็แลวดวยประการดั่งกลาวมานี้
แล แลวนี้แล” ขณะที่ฉบับหอคํามีการจดบันทึกเพิ่มเติมเมื่อมีการออกกฎหมายใหมตอจากอาณาจักรหลักคําฉบับนี้จบแลว ไดแก
บทลงโทษเจานายบุสูบฝน พ.ศ.๒๔๑๘, ออกกฎหมายหามสูบฝน พ.ศ.๒๔๑๘, จับควายไมใหเจาของ, ฆาวัวควายผูอื่นใหใช
ตามราคา, นาศักดิ์เจานายขุนนางเมืองนครนาน, เมืองนครนาน เชียงใหม ลําปาง และลําพูน ออกกฎหมายรวมกัน พ.ศ.๒๓๘๗,
เมืองนครนานเสียคาปรับเมื่อคนในบังคับอังกฤษโดนปลนและถูกฆาตาย พ.ศ.๒๔๑๙ และเจาเมืองลาสงเครื่องราชบรรณาการ
ถวายเจาผูครองนครนาน พ.ศ.๒๔๒๑๗
ดังนั้นอาณาจักรหลักคําฉบับสมบูรณเทาที่คนพบในขณะนี้จึงมีเพียง ๒ ฉบับ สวนกฎหมายอื่นๆ มีเนื้อหาปรากฏเหมือน
ในอาณาจักรหลักคําเพียงบางสวน ไดแก กฎหมายพระเจานาน พระราชบัญญัติใชในสมัยเจาหลวงมหาวงศ เจาผูครองนครนาน
องคที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๓๘๑ – ๒๓๙๔) เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๓ ปริวรรตโดยอาจารยสิงฆะ วรรณสัย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ มีเนื้อความคลายกันเปนสวนใหญแตแตกตางในสวนของรายละเอียด๘ และพระราชกถา
เมืองนาน ร.ศ.๑๑๑ ตนฉบับเปนพับสาของพอทอง เวชมะโน ตําบลบอแกว อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน มีจํานวน ๑๕ หนา
รองศาสตราจารยอรุณรัตน วิเชียรเขียว หมวดวิชาประวัติศาสตร สาขาสหวิทยาการสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดปริวรรตเผยแพรเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ มีเนื้อความคลายกันกับอาณาจักรหลักคําในตอนเริ่มตน
คือตอนเจาผูครองนครนานออกพระราชบัญญัติกฎหมายขึ้นใชเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๕ กฎหมายลงโทษผูลักขโมยควาย ใหราษฎรลอมรั้ว
ขาวในนา และชดใชเมือ่ ควายกินขาวในนาของผูอ นื่ แตเนือ้ ความเหลานีจ้ ะแตกตางกันในรายละเอียด นอกนัน้ เปนบทบัญญัตอิ นื่ ๆ
ทีเ่ พิม่ เขามาภายหลัง เชน การนํากฎหมายสยามเขามาใชในเมืองนครนาน และการเกณฑขา วของแตละหมูบ า นในเมืองหิน (อําเภอ
นาหมื่น จังหวัดนาน ในปจจุบัน) ขึ้นฉางหลวงเมืองนครนานและฉางเมืองหินใน พ.ศ.๒๔๓๕ (จุลศักราช ๑๒๕๔) เปนตน๙
จากหลักฐานทีป่ รากฏสันนิษฐานวาเจาหลวงอนันตวรฤทธิเดช เจาผูค รองนครนานองคที่ ๑๒ ทรงออกกฎหมายอาณาจักร
หลักคําใน พ.ศ.๒๓๙๕ ไดพฒ
ั นาเพิม่ เติมกฎหมายใหทนั กับยุคสมัยมากขึน้ จากกฎหมายพระเจานาน พ.ศ.๒๓๘๓ หรือก็คอื อาณาจักร
หลักคําฉบับกอน ที่ราชบัญญัติขึ้นโดยเจาหลวงมหาวงศ เจาผูครองนครนานองคที่ ๑๑ ดวยอาณาจักรหลักคําฉบับหอคํา พ.ศ.
๒๓๙๕ ที่ปริวรรตโดยศาสตราจารยสรัสวดี อองสกุล มีเนื้อความเหมือนกับอาณาจักรหลักคําฉบับที่ผูเขียนไดทําการปริวรรต
ประกอบกับอาณาจักรหลักคําฉบับหอคําเองก็มกี ารคัดลอกหรือเขียนเพิม่ เขาไปหลายครัง้ ซึง่ ฉบับทีน่ าํ มาสอบทานนีท้ าํ การคัดลอก
แลวเสร็จใน พ.ศ.๒๔๒๑ โดยพญาศุภอักษรและพญาราชสาร ขุนนางในหอคําเจาหลวงอนันตวรฤทธิเดช ดังนั้นผูเขียนจึงไดนําเอา
ฉบับหอคํามาเปนฉบับสอบทาน เพื่อใหไดอาณาจักรหลักคําที่มีเนื้อความสมบูรณมากขึ้น
จากการสอบทานอาณาจักรหลักคําทั้ง ๒ ฉบับ ทําใหทราบวาแตและฉบับตางก็มีขอความบางขอความขาดหายไป
ซึ่งผูเขียนไดแสดงไวในเชิงอรรถใตเนื้อความนั้นๆ แลว ในการสอบทานทั้ง ๒ ฉบับหากขอความคลาดเคลื่อนกันเพียงเล็กนอย
ผูเขียนไดวงเล็บ ( ) ขอความที่คลาดเคลื่อนกันไวทายขอความฉบับหลัก สวนขอความที่คลาดเคลื่อนกันมากผูเขียนไดใสไวเปน
เชิงอรรถใตเนื้อความนั้นๆ ดังนั้นจึงสามารถเห็นขอความทั้งที่ขาดหายไปและมีการแทรกเพิ่มเติมเขามาของทั้ง ๒ ฉบับ ขอเดน
๗
๘
๙

๑๐

สรัสวดี อองสกุล, หลักฐานประวัติศาสตรลานนา จากเอกสารคัมภีรใบลานและพับหนังสา, (อางแลว), หนา ๘๑ – ๙๓.
ศูนยสงเสริมและศึกษาวัฒนธรรมไทยลานนา วิทยาลัยครูเชียงใหม, กฎหมายพระเจานาน ตํานานพระเจาไห, (เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๒๓).
สมาคมประวัติศาสตร, รวมบทความประวัติศาสตร, ฉบับที่ ๒ (มกราคม, ๒๕๒๔), หนา ๓๔ – ๔๙.

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
ของกฎหมายอาณาจักรหลักคําคือทําใหเห็นภาพทางการเมืองการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจของเมืองนาน แมวาเปนเพียง
บทบัญญัตไิ มมตี วั อยางคดีความการตัดสินประกอบ แตสามารถนํามาใชเปนหลักฐานทางประวัตศิ าสตรลา นนาและเมืองนานไดดี
๕. โอวาทานุสาสินีพระคณะสังฆะเมืองเชียงใหม เปน “กฎหมายฝายศาสนจักร” หรือ “กฎหมายทางศาสนา”
ของเมืองนครเชียงใหม ราชบัญญัติขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๙ ในสมัย “เจาพญาหลวงจาบาน (เจาบุญมา)” หรือ “พระยาวชิรปราการ”
เปนเจาผูครองนครเชียงใหม (พ.ศ.๒๓๑๗ – ๒๓๒๒) จารลงในใบลานกอม (คัมภีรใบลานขนาดสั้น) มีจํานวน ๑ ผูก ๑ หนา
ใบลานมี ๕ บรรทัดหรือที่เรียกวา “ลาน ๕” แตบางหนามี ๔ บรรทัด มีจารเนื้อความทั้งหมด ๗ หนาลาน (ผูเขียนไดใสตัวเลข
กํากับในวงเล็บ < > แตละยอหนาเพื่อแสดงถึงจํานวนลําดับของหนาใบลานที่ปริวรรต) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดถา ยเปนไมโครฟลม จากตนฉบับของวัดเมธัง ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รหัสไมโครฟลม ๗๘.๐๑๑.๐๑P ๐๗๑
– ๐๗๑ จารดวยอักษรธรรมลานนา ใชชื่อวา “ระเบียบคณะสงฆเชียงใหม” และมีการจารเพิ่มเขาไปภายหลังในหนาลานทายสุด
วา “ละเบียบของคณะสงฆของเชียงใหม” แตผูเขียนไดใชชื่อตามที่ปรากฏในเนื้อความวา “โอวาทานุสาสินี”
โอวาทานุสาสินีพระคณะสังฆะเมืองเชียงใหมฉบับนี้ เจาพญาหลวงจาบานทรงโปรดใหพระมหานาคเสน สมเด็จ
พระมหาราชครูเมืองนครเชียงใหมเปนองคประธานพรอมกับคณะสงฆชั้นผูใหญของบานเมือง มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการนุงหมจีวร
ใหเหมาะสมกับสมณะสารูป การปฏิบัติตนเมื่อออกรับบิณฑบาต หามไปดูการละเลนมหรสพ การวางตนตอฆราวาสสตรีเพศ
หามเลนการพนัน เลนดนตรี หามมีอาวุธในครอบครอง และหามฉันยามวิกาล ตอนชวงทายมีคาถาบาลี ๒ บท คือ คาถา
นิครหทะ ๙ ขอดของพระปญญาสืบทอดมาจากเมืองลังกา สันนิษฐานวาคือ “สวาธุเจาปญญาวชิระมหาปา” วัดหนองควาย
(ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ในปจจุบัน) และเปนสมเด็จพระมหาราชครูเมืองนครเชียงใหมองคตอมา
(พ.ศ.๒๓๔๙ – ๒๓๗๔) ในสมัยพระเจากาวิละ เนือ่ งจากมีความสนิทสนมกับสมเด็จพระมหาราชครูนาคเสน วัดเชียงมัน่ ดังปรากฏ
ในเนื้อความเรียกวา “ทุนองปญญา” และใน พ.ศ.๒๓๔๕ สมเด็จพระมหาราชครูนาคเสนไดรวมกับครูบาปญญาวชิระมหาปา
สรางคัมภีรธรรมปาทะถวายวัดดวงดีจํานวนถึง ๑๖๖ ผูก เปนตน๑๐ และลงทายดวยคาถาบทที่ ๒ คือคาถานรเทวคุรุง ๙ บท
โอวาทานุสาสินขี องพระคณะสังฆะเมืองเชียงใหมฉบับนี้ ยังไมมกี ารปริวรรตเผยแพรมากอน ผูเ ขียนจึงเห็นวาเปนประโยชน
ตอวงวิชาการลานนาคดี เนื่องจากสามารถเห็นภาพของสังคมพระสงฆสามเณรเมืองนครเชียงใหมในยุคกอนราชวงศเจาเจ็ดตน
ชวงที่เมืองนครเชียงใหมเพิ่งหลุดพนจากการเปนประเทศราชของพมา เปลี่ยนผานมาเขาสูการเปนประเทศราชของสยามไดเพียง
๒ ป บานเมืองยังอยูในชวงศึกสงครามติดพัน และเปนหลักฐานที่สะทอนใหเห็นความสําคัญของฝายศาสนาจักรที่ควบคูกับ
ฝายอาณาจักร ดวยเจาพญาหลวงจาบาน (เจาบุญมา) ไดขึ้นเปนเจาผูครองนครเชียงใหมไดเพียง ๒ ป เมื่อจัดการปกครองฝาย
บานเมืองเรียบรอยแลว ก็ทําการจัดระเบียบทางฝายศาสนา เพื่อแสดงถึงการเปนผูอุปถัมภพระศาสนาและสามารถควบคุม
ฝายศาสนาใหอยูภายใตพระราชอํานาจ ดังในโอวาทานุสาสินีไดเรียกพระนามของเจาพญาหลวงจาบานผูมีฐานะเปน “กษัตริย
เมืองนครเชียงใหม” ดวยความยกยองอยางสูงวา “มหาราชหลวงวัชชิรปราการ” หรือ “สมเด็จมหาราชหลวง” ซึ่งเจาผูครองนคร
เชียงใหมองคตอมาก็ทรงอุปถัมภการออกราชบัญญัติคณะสงฆเชนกัน ดังปรากฏหลักฐานสมัยเจาหลวงคําฝน เจาผูครองนคร
เชียงใหมองคที่ ๓ (พ.ศ.๒๓๖๔ – ๒๓๖๘) โปรดใหครูบาเจาสมเด็จราชครูปญญาวชิรอรัญญวาสี วัดสวนดอก (คือ “ทุปญญา”
ในโอวาทานุสาสินีฉบับนี้) เปนองคประธานออกราชบัญญัติการบวชพระลงขนานแลคลองโอวาทคําสอนใน พ.ศ.๒๓๖๕ ภายหลัง
จากขึ้นครองเมืองนครเชียงใหมไดเพียง ๑ ป๑๑ หรือพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ (เจาหนานสุริยวงศ) พระเจานครเชียงใหมองคที่ ๖
(พ.ศ.๒๓๙๙ – ๒๔๑๓) ภายหลังจากทรงขึ้นครองเมืองนครเชียงใหมไดเพียง ๑ ปเชนกัน ก็ทรงรวมกับสมเด็จมหาราชครูและ
คณะสงฆเมืองนครเชียงใหม ออกราชบัญญัติ “โอวาทานุสาสนี” พ.ศ.๒๔๐๐ และ “สมณกถา” พ.ศ.๒๔๑๑ และ พ.ศ.๒๔๑๓
โดยใหครูบาหัวหมวดอุโบสถอานใหพระสงฆสามเณรในหัวหมวดอุโบสถฟงทุกๆ ๗ วัน๑๒

สมหมาย เปรมจิตต และคณะ, โครงการอนุรกั ษพระคัมภีรล า นนา ปริวรรตและวิเคราะหเนือ้ หา, (เชียงใหม : มิง่ เมือง, ๒๕๔๔), หนา ๑๑๑.
อรุณรัตน วิเชียรเขียว (บรรณาธิการ), งานปริวรรตคัมภีรโบราณลานนา, (เชียงใหม : รีไววา, ๒๕๕๓), หนา ๑๐๒.
๑๒
“พระราชบัญญัติของพระเจากาวิโลรส เจาผูครองนครเชียงใหม” ใน สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, สารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑๑, (พฤศจิกายน, ๒๕๔๓), หนา ๑๘.
๑๐

๑๑

๑๑

๖. ทักขิณะศักดิศ์ รีสบถสาบาน เปนบททีใ่ ชกลาวสาบานตอหนาพระรัตนตรัยและสิง่ ศักดิข์ องผูก ระทําความผิดกฎหมาย
บานเมือง แตไมยอมรับผิดและผูพ จิ ารณาคดีไมสามารถตัดสินชีข้ าดได จารลงในใบลานมีจาํ นวน ๑ ผูก ใบลานกวาง ๕.๓ เซนติเมตร
ยาว ๔๗.๕ เซนติเมตร ๑ หนาใบลานมี ๕ บรรทัดหรือที่เรียกวา “ลานหา” มีจารเนื้อความทั้งหมด ๗ หนาลาน (ผูเขียนไดใส
ตัวเลขกํากับไวในวงเล็บ < > แตละยอหนาเพื่อแสดงถึงจํานวนลําดับของหนาใบลานที่ปริวรรต) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ไดถายเปนไมโครฟลมจากตนฉบับของวัดหัวฝาย ตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๒๙ รหัสไมโครฟลม ๘๖.๑๕๐.๑๑ ๐๐๑ – ๐๐๑ จารดวยอักษรธรรมลานนา ใชชื่อวา “คําแชงสาบทสาบาน” ตามหนา
ทับเคา (ปกหนา) “หนาธับเคาคําแชงซะบทซะบานแล” “หนาธับเคาคําซะบทซะบาน” แตผูเขียนไดใชชื่อเต็มตามที่จารไวในหนา
ทับปลาย (หนาทาย) วา “ทักขิณะศักดิ์ศรีสบถสาบาน” ดังมีจารไววา “ทักขิณะสากสีซะบทซะบานแล”
ทักขิณะศักดิ์ศรีสบถสาบาน นอกจากกลาวบทคําแชงผูกระทําผิดและอวยพรผูบริสุทธิ์ ยังสะทอนใหเห็นถึงการพิจารณา
คดีความในอดีตที่ใช “สิ่งเหนือธรรมชาติ” ทั้ง “พุทธ” และ “ผี” ในลักษณะจิตวิทยาใหผูกระทําความผิดเกิดความเกรงกลัวและ
แสดงพิรธุ ใหเห็น ซึง่ เหมาะกับบริบททางสังคมเกษตรกรรมพึง่ พาธรรมชาติสงู ในยุคนัน้ สันนิษฐานวาอาจแตงขึน้ ใชในยุคราชวงศ
เจาเจ็ดตน เนือ่ งจากเจานายเมืองนครเชียงใหมและเมืองนครลําพูนเปนพระญาติวงศเดียวกัน เจาผูค รองนครบางองคเคยปกครอง
เมืองนครลําพูนกอนยายมาขึ้นครองเมืองนครเชียงใหม หรือเจานายบุตรหลานเมืองนครเชียงใหมขึ้นเปนเจาผูครองนครลําพูน
ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบานเมืองที่อัญเชิญมาเปนสักขีพยานในการสาบาน มีทั้งพระธาตุ บูรพกษัตริย และ
ผีอารักษหลวง ของเมืองเชียงใหมและเมืองลําพูน สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธของทั้ง ๒ เมือง ขณะเดียวกันคําสาบานนี้ดวย
เหตุผลขางตนก็อาจใชทั้งเมืองเชียงใหมและเมืองลําพูน จึงปรากฏคําสาบานที่อางถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทั้ง ๒ เมืองรวมกัน ซึ่งตอง
คาดการณแลววาเปนสิง่ ทีช่ าวเมืองรูจ กั และเคารพอยางสูง จึงจะเกิดความเกรงกลัวจนสามารถทําใหเกิดพิรธุ เมือ่ กระทําการสาบาน
อีกทั้งหลักฐานนี้ยังสามารถแสดงใหเห็นถึงความมีอิสระทางการศาล การพิจารณาคดีความของเมืองนครเชียงใหมและเมือง
นครลําพูนในยุคนี้
๗. ประเพณีรีตเมืองพิงคเชียงใหม กลาวถึงตํานานที่มาของประเพณีเลี้ยงผีปูแสะยาแสะพรอมขั้นตอนพิธีกรรม
โดยละเอียด จารลงในใบลานกอม (คัมภีรใบลานขนาดสั้น) มีจํานวน ๑ ผูก ๑ หนาใบลานมี ๕ บรรทัดหรือที่เรียกวา “ลานหา”
มีจารเนื้อความทั้งหมด ๗ หนาลาน (ผูเขียนไดใสตัวเลขกํากับไวในวงเล็บ < > แตละยอหนาเพือ่ แสดงถึงจํานวนลําดับของหนา
ใบลานทีป่ ริวรรต) ตนฉบับเปนของวัดนันทาราม ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จากเอกสารชิ้นนี้ทําใหทราบถึงวิธีการ
เลี้ยงผีปูแสะยาแสะในอดีต ที่ถือวาเปนผีอารักษหลวง หรือ “ผีเมือง” ของเมืองเชียงใหม เปนพิธีกรรมสําคัญระดับเมืองที่กษัตริย
หรือเจาผูครองเมืองจะตองเปนองคประธานและใหการอุปถัมภ
ประเพณีรีตเมืองพิงคเชียงใหมระบุเริ่มตนตั้งแตเดือนเจี๋ยงเปง (เดือน ๑ ขึ้น ๑๕ คํ่า ประมาณเดือนตุลาคม) พระสงฆ
ออกพรรษารวมกันที่วัดพระสิงห เพื่อตรวจดูวาหัววัดใดมีลูกศิษยวัดจะทําการอุปสมบทในปนี้ เมื่อรูจํานวนที่แนนอนก็ใหนาย
หนังสือจดบันทึกนํารายชื่อ “กราบทูลเจาเหนือหัว” แลวจึงโปรดใหศรัทธาเตรียมทําการอุปสมบทใหทันภายในเดือน ๗ ขึ้น ๑ คํ่า
ถึงขึน้ ๑๕ คํา่ (ประมาณเดือนเมษายน) เมือ่ อุปสมบทแลวใหทาํ การแบงพระสงฆครึง่ หนึง่ ไปรวมงานพิธกี รรมของเมืองทีด่ อยเหนือ
(ดอยเงิน หรือ ดอยสุเทพ) อีกครึ่งหนึ่งใหไปรวมงานพิธีกรรมที่ดอยใต (ดอยคํา) ตํานานฉบับนี้ไดบันทึกขาวของเครื่องใช
ในพิธีกรรมอยางละเอียด สันนิษฐานวาผูบันทึกเปนผูที่มีสวนสําคัญในการประกอบพิธีกรรม จึงไดทําการบันทึกไวอยางละเอียด
เพื่อเปนเสมือนคูมือในการเตรียมขาวของเครื่องใชและขั้นตอนพิธีกรรม มีกลาวถึงตั้งแตจุดที่ตั้งหอผีแตละตน การสรางหอผีปูแสะ
หอผียาแสะ หอพระฤาษี หอกุมภัณฑ และหอผีปูจามยาจาม ไปจนถึงเครื่องใชพลีกรรมในแตละหอ
นอกจากนี้ตํานานฉบับนี้ยังทําใหทราบถึงในอดีตนอกจากมีการเลี้ยงผีปูแสะยาแสะแลว ยังมีการเลี้ยงผีปูจามยาจาม
ที่มีขั้นตอนพิธีกรรมเหมือนกันเพียงแตจัดขึ้นตางวาระกัน และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือเปนสิ่งยืนยันถึงจารีตธรรมเนียม
ของพิธกี รรมเลีย้ งผีปแู สะยาแสะวาเปนพิธสี าํ คัญระดับเมือง เห็นไดจากตํานานกลาวถึงตองมีการแหพระบฏออกจากเวียงเชียงใหม
ทางประตูสวนดอก มีเจาพญาหลวงสามลาน อรรคมหาเสนาบดีชั้นผูใหญรองลงมาจากเจาพญาหลวงแสนหลวง เปนผูอัญเชิญ
พระบฏเพื่อเขารวมงานพิธีกรรม และเมื่อเสร็จงานพิธีกรรมแลวก็ใหแหกลับเขาเวียงเชียงใหมทางประตูชางเผือก (ประตูหัวเวียง)
กลาวไดวาตํานานฉบับนี้เปนเอกสารสําคัญที่ทําใหเห็นขั้นตอนพิธีกรรมการพลีกรรมผีอารักษหลวงของเมืองเชียงใหม ที่ยังไมเคย
มีการนํามาเผยแพรมากอน
๑๒

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
๘. ตํานานพื้นเมืองเชียงราย เชียงแสน เชียงใหม เปน “พื้น” หรือ “ตํานานฝายเมือง” ของเมืองเชียงราย
เมืองเชียงแสน และเมืองเชียงใหม บันทึกโดยพญาภักดีราชกิจ ขุนนางเมืองเชียงราย เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๘ บันทึกลงในพับสาจํานวน
๑ พับ แตละหนาสวนใหญเขียนตั้งแต ๘ – ๑๐ บรรทัด มีบางหนาที่เขียน ๒ – ๓ บรรทัด สวนจํานวนหนาที่เขียนมี ๓๒ หนา
(ผูเขียนไดใสตัวเลขกํากับไวในวงเล็บ < > แตละยอหนาเพื่อแสดงถึงจํานวนลําดับของหนาพับสาที่ปริวรรต) เขียนดวยอักษรธรรม
ลานนา ผูเขียนไดปริวรรตจากตนฉบับพับสาของพอครูอินทร สุใจ บานเลขที่ ๙๖/๔ บานทาหลม ตําบลทานตะวัน อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ซึ่งพอครูอินทร สุใจ ไดรับมอบตนฉบับมาจากพอชรินทร แจมจิต และพอครูบุญยัง ชุมศรี อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย มาอีกชั้นหนึ่ง ตํานานฉบับนี้พอครูบุญยัง ชุมศรี จังหวัดเชียงราย ไดเคยทําการปริวรรตเปนเอกสารอัดสําเนาไวเมื่อ
พ.ศ.๒๕๒๕ ใชชื่อวา “ตํานานเมืองเหนือ เชียงราย – เชียงใหม” เปนการปริวรรตตามเสียงและเผยแพรในวงจํากัด ผูเขียนเห็นวา
ตํานานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการศึกษาประวัติศาสตรลานนา จึงไดทําการปริวรรตตามรูปอักษรและทําการตรวจสอบใน
บางจุดเพื่อทําการเผยแพรอีกครั้ง
ตํานานพืน้ เมืองฉบับนีพ้ บมีเพียงฉบับเดียว สันนิษฐานวาพญาภักดีราชกิจ ขุนนางชัน้ ผูใ หญเมืองเชียงรายเปนผูเ รียบเรียง
ขึน้ ตามคําสัง่ ของพระยารัตนอาณาเขต (เจาหนานธรรมลังกา) เจาเมืองเชียงรายองคที่ ๑ (พ.ศ.๒๓๘๖ – ๒๔๐๗) เพือ่ ไวเปนตํานาน
เรื่องราวสําหรับบานเมืองที่เพิ่งไดทําการฟนฟูขึ้นใหมไดเพียง ๒ ป เหตุที่เรียบเรียงไวรวมกันทั้งเมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน
และเมืองเชียงใหม ก็ดวยทั้ง ๓ เมือง มีความเกี่ยวพันกันมาตั้งแตสรางบานแปลงเมือง ประกอบกับพญาภักดีราชกิจผูเรียบเรียง
และเจาเมืองเจานายขุนนางไพรพลสวนใหญยุคฟนฟู พ.ศ.๒๓๘๖ นี้ไดมาจากเมืองนครเชียงใหม อีกทั้งเมืองเชียงรายยุคนี้เปน
หัวเมืองขึ้นของเมืองนครเชียงใหม และพระยารัตนอาณาเขต (เจาหนานธรรมลังกา) เจาเมืองเชียงรายองคแรก ก็เปนราชบุตรของ
เจาหลวงคําฝน เจาผูครองนครเชียงใหม พระองคที่ ๓ (พ.ศ.๒๓๖๖ – ๒๓๖๘) โดยพญาภักดีราชกิจไดหยิบยืมเนื้อหามาจาก
หลายแหลง เชน ตํานานพื้นเมืองเชียงแสน (ชวงสมัยพมาปกครอง) ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม (ชวงราชวงศเจาเจ็ดตน) จึงทําให
เนื้อความของตํานานฉบับนี้กลาวยอนกลับไปกลับมาหลายจุด โดยเฉพาะตอนทายไดหยิบยืมเนื้อความมาจากตํานานพื้นเมือง
เชียงใหม แตผูเรียบเรียงไดตัดทอนบางประเด็นและบันทึกเพิ่มรายละเอียดในบางประเด็นที่ผูเรียบเรียงรับรูเขาไปดวยเปนบุคคล
ที่รวมสมัย ดังเชน เรื่องงานศพสมเด็จพระมหาราชครูวัดสวนดอกถึงแกมรณภาพ พ.ศ.๒๓๗๔ มีการบันทึกไวคอนขางละเอียด
โดยเฉพาะการจัดงานพิธีศพที่ไมปรากฏในตํานานเรื่องอื่น
มีลักษณะการเขียนแบบเลาเรื่อง จึงมีสํานวนเริ่มตนดวย “ทีนี้จักจาดวย” “ทีนั้น” “ทีนี้จักจาหอง” “จาดวย” และลงทาย
เมื่อเลาเรื่องจบดวย “วันนั้นแล” “นั้นแล” “แล” “หั้นแล” “แลวหนี้หองนึ่งกอนแล” และ “นี้เทอะ” เปนตน มีการแทรกบท
สนทนาคลายกับผูเรียบเรียงตํานานอยูในเหตุการณนั้นๆ ดวย ตํานานพื้นเมืองฉบับนี้บันทึกเรื่องราวที่ยอนไปไกลถึงเรื่องราวของ
กษัตริยราชวงศลวจังกราช พ.ศ.๑๗๐๔ (จุลศักราช ๕๒๓) และมาจบลงในปพ.ศ.๒๓๗๔ ลักษณะบันทึกเรียงตามปที่เกิดเหตุการณ
คลายบันทึกปูมโหร บันทึกเรื่องราวแตละเรื่องไวอยางสังเขปมีความกระชับไมไดลงรายละเอียดมากนัก แตบางเรื่องที่ผูเรียบเรียง
ตองการเนนเปนพิเศษก็มีเนื้อหารายละเอียดมากขึ้น บางตอนปศักราชมีการคลาดเคลื่อนโดยเฉพาะยุคราชวงศมังราย ซึ่งผูเขียน
ไดทําเชิงอรรถอธิบายไวใตเนื้อความนั้นแลว ขอเดนของตํานานพื้นเมืองฉบับนี้คือ ผูเรียบเรียงไดแทรกเรื่องที่ตนรับรูหรือจาก
บันทึกอืน่ ๆ เพิม่ เติมเขาไปหลายเรือ่ ง ดังเชน รายละเอียดในงานพิธปี ลงพระศพของพระเจากาวิละ พิธกี รรมการบูชาผีอารักษหลวง
และสืบชะตาเมืองเชียงใหม รวมไปจนถึงพิธีศพของสมเด็จพระมหาราชครูวัดสวนดอก เปนตน รวมถึงใหภาพเหตุการณทั่วๆ ไป
ภายในบานเมืองในชวงยุคตนฟนฟูเมืองนครเชียงใหม มากกวาใหภาพการทําศึกสงครามกวาดตอนผูคนดังปรากฏในตํานาน
พืน้ เมืองเชียงใหม และมีการบอกวันฤกษยามทีล่ ะเอียดกวาตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม อีกทัง้ ในหนาพับสาที่ ๒๐ มีผงั ดวงชะตาเมือง
เชียงราย และหนาพับสาที่ ๒๑ ยังปรากฏมีผังเมืองเชียงรายที่ระบุบริเวณที่ตั้งประตูเมือง สนามหลวง คุมหลวง และวัดสําคัญ
ของเมืองไวอยางคราวๆ สันนิษฐานวาเปนแผนผังเมืองเชียงรายในยุคฟนฟู พ.ศ.๒๓๘๖ ที่สืบทอดการวางผังเมืองมาแตเดิมใน
ยุคกอนหนานี้ ตํานานพื้นเมืองฉบับนี้จึงสามารถชวยเติมเต็มและใชสอบทานขอมูลเกี่ยวกับเมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน และ
เมืองเชียงใหมไดดี
๙. ปกคะตืนเชียงแสน ลคอร เปน “พื้น” หรือ “ตํานานฝายเมือง” ของเมืองเชียงแสนและเมืองลคอร (เมือง
นครลําปาง) เขียนลงในพับสาจํานวน ๑ พับ แตละหนาเขียน ๘ บรรทัด มีเขียนเนื้อหาจํานวน ๒๘ หนา (ผูเขียนไดใสตัวเลขกํากับ
๑๓

ไวในวงเล็บ < > แตละยอหนาเพื่อแสดงถึงจํานวนลําดับของหนาพับสาที่ปริวรรต) เขียนดวยอักษรธรรมลานนา ตนฉบับเปน
พับสาของวัดศรีกํ้า ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ปจจุบันที่คนพบมีเพียงฉบับเดียว ไดปริวรรตมาแลวครั้งหนึ่ง
เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ โดยพระครูสมุหรัตนวัฒน พุทฺธิสิริ วัดปากลวย ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง๑๓ แตยังมีการ
เผยแพรอยูในวงจํากัด เพื่อเปนการเผยแพรในวงกวางมากขึ้น ผูเขียนจึงไดขออนุญาตปริวรรตเผยแพรอีกครั้งและขออนุเคราะห
ไฟลภาพพับสาปกคะตืนเชียงแสน ลคอร จากทานพระครูสมุหรัตนวัฒน พุทฺธิสิริ ผูเขียนจึงขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ดวย
ปกคะตืนเชียงแสน ลคอร มีผูบันทึกหลายคนสืบตอกันมา บันทึกเรียงตามปแบบลักษณะการบันทึกปูมโหร ปแรกของ
เนื้อหาที่บันทึกคือ พ.ศ.๒๒๘๒ จนถึงปสุดทายคือ พ.ศ.๒๔๒๘ รวมระยะเวลาทั้งหมด ๑๓๖ ป ในการบันทึกแบงไดเปน ๒ สวน
สวนแรกบันทึกทีเ่ มืองเชียงแสนตัง้ แต พ.ศ.๒๒๘๒ ถึง พ.ศ.๒๓๔๗ สวนที่ ๒ บันทึกในเมืองลําปางตัง้ แต พ.ศ.๒๓๔๘ ถึง พ.ศ.๒๔๒๘
เนื่องจากมีการกวาดตอนชาวเมืองเชียงแสนครั้งสําคัญในป พ.ศ.๒๓๔๗ เพื่อไมใหเปนฐานที่มั่นของพมา ชาวเชียงแสนกลุมที่
บันทึกเอกสารชิ้นนี้จึงไดเขามาตั้งถิ่นฐานในเมืองลําปางตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๗ ดังปรากฏในเนื้อความวา “...สกราช ๑๑๖๖ (พ.ศ.
๒๓๔๗) ปกาบใจ เดือน ๗ ออก ๓ ฅํ่า วัน ๔ สังขานตไปยามเที่ยง วัน ๓ ม็อกแตกจับมานตายผู ๑ เดือน ๗ ออก ๑๓ ฅํ่า เชียงใหม
ลคอร ขึ้นแผวเชียงแสนแวดเวียง เดือน ๙ ปถม ออก ๕ ฅํ่า วัน ๓ เวียงเชียงแสนแตกแล ปคคะทืนเชียงแสนเสี้ยงหนี้กอนแล...”
และเริ่มบันทึกตอในเรื่องราวของเมืองลําปางใน พ.ศ.๒๓๔๘ สันนิษฐานวาผูบันทึกคือพระสงฆวัดศรีกํ้า ซึ่งเปนชุมชนอพยพจาก
เมืองเชียงแสนมาตั้งถิ่นฐานในเมืองนครลําปาง และชวงที่อยูเมืองนครลําปางสังเกตวามีการบันทึกมากกวา ๑ รูป (คน) เนื่องจาก
มีการบันทึกตอตั้งแตอพยพมาจากเมืองเชียงแสนปแรกใน พ.ศ.๒๓๔๘ มาจนถึง พ.ศ.๒๓๗๑ รวมระยะเวลา ๒๓ ป ก็จบการบันทึก
เพียงเทานี้ ดวยผูบันทึกอาจถึงแกมรณภาพ (ถึงแกกรรม) ตอจากเนื้อความนี้ก็เปนการบันทึกเรื่องราวทางโหราศาสตรทั่วๆ ไป
เชน ดูฤกษยามตัดเสื้อผาใหม ดูฤกษยามซื้อวัวควายมาเลี้ยง และการตั้งนาม เปนตน เพิ่งมีการบันทึกแทรกเขามาสั้นๆ อีก ๒ ป
คือ พ.ศ.๒๔๒๗ เรื่องแผนดินไหวกับงานปลงพระศพเจาอุปราช และ พ.ศ.๒๔๒๘ ชาวเมืองลําปางทุกขยากลําบาก ขาวมีราคาแพง
เนื้อความบางชวงคลายกับตํานานคํามะเกลาเมืองเชียงแสน๑๔ แตมีเนื้อความยนยอกวา อาจมีการหยิบยืมเนื้อหาหรือ
มีการคัดลอกมาจากตนฉบับทีเ่ ดียวกัน ซึง่ ปกคะตืนเชียงแสน ลคอร จะเนนบันทึกเรือ่ งราวทีใ่ กลตวั เชน การกอสรางหรือการบูรณะ
ถาวรวัตถุภายในวัดตางๆ ครูบามหาเถระถึงแกมรณภาพ หรือเหตุการณที่เกิดจากภัยทางธรรมชาติ เปนตน มากกวาเรื่องราว
ไกลตัวหรือศึกสงครามอยางเห็นไดชดั โดยเฉพาะชวงทีอ่ ยูใ นเมืองนครลําปางผูบ นั ทึกไดบนั ทึกขึน้ จากสิง่ ทีไ่ ดยนิ ไดฟง หรือพบเห็น
เอง ดวยเปนบุคคลรวมสมัยรวมเหตุการณชวงที่ทําการบันทึก ลักษณะการดําเนินเรื่องเขียนแบบเลาเรื่องสั้นๆ สังเกตจากเมื่อเลา
จบลงทายสํานวนดวย “แล” “เสี้ยงหนี้กอนแล” “วันนั้นแล” “เลาหั้นแล” “หั้นแล” และ “วันนั้น” เปนตน อีกทั้งปกคะตืน
เชียงแสน ลคอร บันทึกภายใตอิทธิพลพมาจึงปรากฏมีคําศัพทภาษาพมาจํานวนมากอีกดวย เชน “อมินตอ” “โปซุก” “สุก”
“เองเซ” และ “อะสองอะรัวะ” เปนตน
ดวยปกคะตืนเชียงแสน ลคอร เปนเรื่องการบันทึกไวใชสวนตัวในลักษณะของหมายจํา อาจใชเปนการคํานวณปูมโหร
จึงกํากับดวยฤกษยามขางขึ้นขางแรมวันเดือนปไวอยางละเอียด ถือวามีความนาเชื่อถือกวาตํานานหรือตํานานพื้นเมืองที่มีการ
คัดลอกเผยแพรทั่วไป เนื้อความหลายเรื่องแมบันทึกไวอยางยนยอแตก็เปนขอมูลใหมที่ไมปรากฏในตํานานพื้นเมืองฉบับอื่น
เชน ฉลองสะพานแมจันในป พ.ศ.๒๒๘๒ และครูบาวัดโบสถถึงแกมรณภาพนําศพใสชางลากไปปลงศพใน พ.ศ.๒๓๐๐ เปนตน
จึงชวยเติมเต็มภาพประวัติศาสตรลานนา ประวัติศาสตรเมืองเชียงแสนในชวงพมาปกครอง และเรื่องราวของเมืองนครลําปาง
ยุคราชวงศเจาเจ็ดตนไดดี
๑๐. ตํานานเมืองเชียงของ เปน “พื้น” หรือ “ตํานานฝายเมือง” ของเมืองเชียงของ จารลงในใบลานมีจํานวน ๑
ผูก ใบลานกวาง ๔.๖ เซนติเมตร ยาว ๕๔.๕ เซนติเมตร ๑ หนาใบลานมี ๔ บรรทัดหรือที่เรียกวา “ลานสี่” มีจารเนื้อความทั้งหมด
๑๓ หนาลาน (ผูเขียนไดใสตัวเลขกํากับไวในวงเล็บ < > แตละยอหนาเพื่อแสดงถึงจํานวนลําดับของหนาใบลานที่ปริวรรต)
จารดวยอักษรธรรมลานนา ตนฉบับเปนของสํานักหอสมุดแหงชาติ เลขที่ ๒๕๔๔/๑ ดานหนามีเขียนภาษาไทยกํากับไววา
“ฉบับกรมหลวงนครไชยศรีสรุ เดช หมอมเจาหญิงสุมลมาลย ถวาย ๑๔/๑๑/๕๘” สันนิษฐานวามีผจู ารตํานานเมืองเชียงของฉบับนี้
๑๓
๑๔

๑๔

รัตนวัฒน พุทฺธิสิริ, พระครูสมุห, ปคคทืนเชียงแสน – ละกอน พ.ศ.๒๒๘๒ – ๒๔๒๘, (ลําปาง : น้ําโทงการพิมพ, ๒๕๕๓).
“คํามะเกลาเมืองเชียงแสน” ในสรัสวดี อองสกุล, พื้นเมืองเชียงแสน, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๔๖), หนา ๒๒๖ – ๒๕๙.

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
ถวายพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาจิรประวัตวิ รเดช กรมหลวงนครไชยศรีสรุ เดช (ตนราชสกุล “จิรประวัต”ิ , พ.ศ.๒๔๑๙ – ๒๔๕๖)
เมื่อครั้งเสด็จขึ้นมาตรวจราชการมณฑลพายัพในพ.ศ.๒๔๔๗ ซึ่งพระองคไดเสด็จขึ้นมาตรวจราชการถึงเมืองเชียงราย และไดทรง
นําเอาตํานานเมืองเชียงของฉบับนี้กลับลงไปกรุงเทพมหานครดวย สวนบันทึกวา “ถวาย ๑๔/๑๑/๕๘” (วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๔๕๘) เปนชวงที่ทรงสิ้นพระชนมไปแลว ๒ ป หมอมเจาหญิงสุมนมานย จิรประวัติ (โสณกุล, พ.ศ.๒๔๓๑ – ๒๔๘๓)
พระชายาจึงเปนผูมอบใหสํานักหอสมุดแหงชาติโดยไดถวายผานเจานายพระองคใดพระองคหนึ่ง จึงปรากฏพระนามของทั้ง
๒ พระองค เขียนจารึกไวดวยกันเพื่อใหเกียรติแกผูเปนเจาของตนฉบับและผูมอบ
ตํานานเมืองเชียงของเทาที่ผูเขียนพบในขณะนี้มีเพียงฉบับเดียว จากการตรวจดูเอกสารบัญชีรายชื่อเอกสารโบราณที่
ถายไมโครฟลมของสถาบันวิจันสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ก็ไมปรากฏมีตํานานเมืองเชียงของแตอยางใด ตํานานฉบับนี้
สันนิษฐานวาแตงขึ้นจากเรื่องเลา บันทึก และจารึกภายในเมืองเชียงของประมาณชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕ เมื่อพิจารณา
จากเนื้อหาที่มีภาษาไทย (ภาคกลาง) ปนเขามา เชน “ภูมสาวดารเมืองเชียงของ” (พงศาวดารเมืองเชียงของ) “เขตลาว” แทน
ลานชาง หรือคําวา “ตําหนัก” ที่ใชเรียกที่ประทับอยูถาวรของเจานาย ซึ่งในตํานานตางๆ ของลานนายุคเกาจะใชตําหนักกับ
ที่ประทับชั่วคราวของเจานาย ประกอบกับเนื้อความในตํานานเมืองเชียงของกลาวถึงการเปลี่ยนชื่อวัดสําคัญของเมืองเชียงของ
คือเปลี่ยนนามวัดศรีบุญยืนเปนวัดพระแกว วัดไชยสถานเปนวัดหลวง ซึ่งตามเอกสารการบันทึกของขุนภูนพเลขกิจ (เจาหนาน
บุษรศ จิตตางกูร, พ.ศ.๒๔๒๓ – ๒๔๕๐) สมุหบัญชีอําเภอเชียงของระบุวา ในสมัยเจารํามะเสน เปนเจาเมืองเชียงของ มีการฟนฟู
เมืองเชียงของจึงไดทําการบูรณะและสรางวิหารของทั้ง ๒ วัด พรอมกับไดเปลี่ยนชื่อของวัดทั้ง ๒ ขึ้นใหม ประมาณหลังทศวรรษ
๒๓๕๐ สวนจารึกทั้ง ๒ หลัก ที่กลาวถึงในตํานาน บันทึกฉบับเดียวกันกลาววามีนักทองเที่ยวชาวอเมริกันไดนําปนไรเฟลมา
แลกไปจากพระยาราชวงศ (เจาบุณรังษี) นองเขยพระยาจิตวงศวรยศรังษี (เจานอยจิตวงศ จิตตางกูร, พ.ศ.๒๓๙๖ – ๒๓๖๗)
เจาเมืองเชียงขององคสุดทาย เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙๑๕
ดังนั้นตํานานเมืองเชียงของจึงอาจเขียนขึ้นกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๔ - กอน พ.ศ.๒๔๔๗ ที่กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
เสนาบดีกระทรวงกลาโหมทรงเสด็จขึ้นมาตรวจราชการ และอาจเปนไปไดวาเพิ่งเขียนขึ้นในชวงที่กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
เสด็จขึ้นมาตรวจราชการ เนื่องจากขณะนั้นเมืองเชียงของเปนพื้นที่ที่มีปญหาเรื่องเขตแดนกับฝรั่งเศส (เจาอาณานิคมของลาว)
จึงมีการเรียบเรียงตํานานฉบับนี้ขึ้นเพื่ออางถึงความชอบธรรมในอาณาเขตที่ปรากฏในตํานานวามีมาอยางยาวนาน สงผลใหใน
ตํานานฉบับนี้ มีการกลาวถึงเขตแดนเมืองเชียงของไวอยางละเอียดเกือบครึ่งหนึ่งของตํานานทั้งเรื่อง คือจารเรื่องเขตแดน
เมืองเชียงของไวถึง ๕ หนาลานจากเนื้อความของตํานานทั้งหมด ๑๓ หนาลาน (หนาลานที่ ๑๓ มีจารเนื้อความยาวไมถึง
๑ บันทัดลาน)
ตํานานเมืองเชียงของมีลกั ษณะตํานานทีก่ า วกระโดดของชวงระยะเวลาทีย่ าวนานมาก คือกลาวเริม่ ตนสรางเมืองเชียงของ
ตั้งแตสมัยราชวงศลวจังราชแลวฝงหินจารึกเมื่อ พ.ศ.๑๒๔๔ แลวก็ขามมาชวงลานนาภายใตพมาปกครองเพียงสั้นๆ ที่หยิบยืม
เนื้อความมาจากตํานานพื้นเมืองเชียงแสนหรือตํานานพื้นเมืองเชียงใหมชวง พ.ศ.๒๑๖๗ เรื่องเมืองเชียงของทําการฟนมาน
(ประกาศอิสรภาพจากพมา)๑๖ หลังจากนั้นก็กลาวถึงพิธีทําบุญและบูชาทักษาเมืองเชียงของ จบดวยเรื่องเขตแดนเมืองเชียงของ
ในชวงตอนตนของตํานานจึงมีลักษณะของเรื่องเลาปรัมปราสูง แตขอเดนของตํานานฉบับนี้คือไดรวบรวมเรื่องเลาและการบันทึก
ตางๆ ตลอดจนถึงพิธีกรรมเกี่ยวกับเมืองเชียงของ ซึ่งเปนหัวเมืองบริวารทางตอนเหนือของลานนา ที่มีหลักฐานการบันทึกของ
บานเมืองตนเองโดยเฉพาะจํานวนไมกี่ชิ้น
๑๑. พื้นเมืองตื๋น ตํานานวัดจอมแจง มีลักษณะเปนทั้ง “พื้น” หรือ “ตํานานฝายเมือง” และเปน “ตํานานฝายวัด”
จารลงในใบลานมีจํานวน ๒ แผน คัมภีรใบลานไมครบผูกเหลือเพียง ๒ แผน ใน ๑ หนาใบลานมี ๕ บรรทัดหรือที่เรียกวา
“ลาน ๕” แตมีบางหนามี ๔ บรรทัด มีจารเนื้อความทั้งหมด ๔ หนาลาน (ผูเขียนไดใสตัวเลขกํากับไวในวงเล็บ < > แตละยอหนา
เพื่อแสดงถึงจํานวนลําดับของหนาใบลานที่ปริวรรต) ตนฉบับเปนของวัดจอมแจง ตําบลมอนจอง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
“อดีตเมืองเชียงของ” ใน สารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑๐, (ตุลาคม, ๒๕๔๓), หนา ๓๘.
สรัสวดี อองสกุล, พืน้ เมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๑๒. และศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม
๗๐๐ ป, (เชียงใหม : มิ่งเมือง, ๒๕๓๘), หนา ๙๘.
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จารดวยอักษรธรรมลานนา เนื้อความของตํานานขึ้นตนดวยบทบาลีสั้นๆ แบงเนื้อหาออกเปน ๒ สวนหลัก คือ สวนแรกกลาวถึง
เมืองตื๋นเปน “พื้น” หรือ “ตํานานฝายเมือง” ระบุถึงการสถาปนาเมืองตื๋น เหตุการณศึกสงคราม ผลงานของเจาเมืองตื๋น
แตละองค และลําดับเจาเมืองตื๋น สวนที่ ๒ เปน “ตํานานฝายวัด” กลาวถึงพระธาตุจอมแจงที่เปนพระธาตุสําคัญของเมืองตื๋น
พรอมทั้งการกลาวเชิญชวนใหสักการะบูชาและดูแลอุปฐากรักษา หลังจากนั้นเมื่อจบหนาลานที่ ๔ เนื้อความก็ขาดหายไปถึงเพียง
“หื้อพากัน” แตทวาเนื้อหาในสวนของตํานานพื้นเมืองตื๋นและตํานานวัดจอมแจงไดกลาวจบลงแลว ดังหนาลานแรกขึ้นตนวา
“สรีสวัสดีทีนี้ขาจักกลาวพื้นเมืองตืนปุรีมีดั่งนี้แล” และลงทายในหนาลานที่ ๔ วา “กรียากลาวหองตํานานวัดจอมแจง เมืองตืน
ก็สมเรจสระเด็จ” คัมภีรใบลานผูกนี้จึงอาจมีการจารตํานานหรือเรื่องราวอื่นๆ ไวจํานวนหลายเรื่องไวภายในผูกเดียวกัน
เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการเขียน หนาแรกจารวา “ทํานานวัดจอมแจง” (ออกเสียง “ตํานานวัดจอมแจง”) ซึ่งผูจาร
ใชคําวา “ทํานาน” เพื่อใหออกเสียง “ตํานาน” ตรงกับภาษาไทย แสดงถึงมีการเขียนหรือคัดลอกมาไมนาน อาจหลังทศวรรษ
๒๔๕๐ เปนตนมาที่อิทธิพลภาษาไทยเขามาสูลานนามากขึ้นตามลําดับ และการเขียนหรือคัดลอกหลายจุดมีความคลาดเคลื่อน
ดวยตัวอักษรที่คลายกัน หรือมีวิธีการเขียนที่มีความคลายกันแตอานไดหลายแบบ เชน “อายพระญาชางเผือกตนพี่ได ๓๗๐”
แตทถี่ กู ตองควรเปน “อายุพระญาชางเผือกได ๓๗ ป” หรือ “อายพระญาชางเสิก็ตนนองได ๓๒๐” ควรเปน “อายุพระญาชางเสิก็
ตนนองได ๓๒ ป” เปนตน รวมทั้งมีการเขียนตกหลน ขีดฆา และแทรกขอความหลายจุด สวนดานปศักราชที่บันทึกมีความสับสน
มากจนไมสามารถยึดถือไดทั้งหมด หากจะนําไปใชตองทําการวิพากษตรวจสอบกับหลักฐานอื่นๆ เชน กลาวถึงพญาชางเผือกกับ
พญาชางศึกรบกับโปมังซาเมื่อ ศักราช ๑๙ (พ.ศ.๑๒๐๐) พญาอาทิตตราช เจาเมืองตื๋น บูรณะพระธาตุจอมแจงในศักราช ๙๖๗
(พ.ศ.๒๑๔๘) เมื่อกลาวถึงปที่ถึงแกอนิจกรรมระบุเปนศักราช ๑๒๘ (พ.ศ.๑๓๐๙) ตอมากลาวถึงพญาอุทุมราช นองของพญา
อาทิตตราช เปนเจาเมืองตื๋นแทนในศักราช ๑๔๕๒ (พ.ศ.๒๖๓๓) เปนตน ดังนั้นหากจะนําเอาตํานานพื้นเมืองตื๋นไปใชเปน
หลักฐานทางดานประวัติศาสตร ควรมีการวิพากษและตรวจสอบกับหลักฐานอื่นๆ ที่มีอิสระจากกัน ขอดีของตํานานฉบับนี้คือชวย
เติมเต็มภาพความเคลือ่ นไหวของหัวเมืองชายแดนขนาดเล็กของลานนาไดดรี ะดับหนึง่ แมเปนเรือ่ งราวในชวงระยะเวลาสัน้ ๆ ก็ตาม
๑๒. ตํานานเชื้อเครือเจาฟาเมืองหมอกใหม เปน “พื้น” หรือ “ตํานานฝายเมือง” ของเมืองหมอกใหม ซึ่งเปนเมือง
ขนาดใหญเมืองหนึ่งของรัฐฉานที่มีอาณาเขตติดตอกับเมืองแมฮองสอนและเมืองปาย หัวเมืองชายแดนทางดานตะวันตกของ
ลานนา เมืองหมอกใหมในชวง พ.ศ.๒๔๓๒ นั้นมีหัวเมืองบริวารขึ้นอยู ๒๗ เมือง เชน เมืองใหม เมืองกั่นตู เมืองแมสะกึ๋น
เมืองลางเคอ เปนตน เจาฟาเมืองหมอกใหมมีพระนามอยางเปนทางการวา “เจาฟาหลวงกัมโพชรัฐวังสะสีหะมหาธรรมราชา”๑๗
อาณาเขตของเมืองตั้งอยูครอบคลุม ๒ ฟากฝงแมนํ้าคง (สาละวิน) ทิศเหนือติดกับเมืองนาย (รัฐฉาน) ทิศใตติดกับรัฐกะยา
(รัฐกะเหรี่ยงแดง) ทิศตะวันตกติดกับเมืองสะทุงและเมืองใหม (รัฐฉาน) ทิศตะวันออกติดกับเมืองปน (รัฐฉาน) เมืองแมฮองสอน
และเมืองปาย (ลานนา)๑๘
ตํานานเชือ้ เครือเจาฟาเมืองหมอกใหมฉบับนี้ ผูเ ขียนไดเลือกปริวรรตไวตงั้ แตเมือ่ พ.ศ.๒๕๕๐ เนือ่ งจากเห็นวาเปนเอกสาร
ที่มีคุณคา สามารถชวยเติมภาพประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางรัฐฉานกับลานนาไดดีระดับหนึ่ง ตํานานฉบับนี้ตนฉบับ
เปนของพอจันทร อินทสาร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม เขียนดวยอักษรธรรมลานนาในพับสาขนาดกวาง ๑๘ เซนติเมตร
ยาว ๔๐ เซนติเมตร จํานวน ๑๐ หนา (ผูเขียนไดใสตัวเลขกํากับไวในวงเล็บ < > แตละยอหนาเพื่อแสดงถึงจํานวนลําดับของ
หนาพับสาที่ปริวรรต) แตละหนามี ๑๐ - ๒๐ บรรทัด เปนตํานานขนาดสัน้ ๆ คลายบันทึกความจํา ตํานานจะแบงเปน ๒ ตอน
คือ ตอนแรกกลาวถึงเรือ่ งราวความเปนมาของสกุลวงศเจาฟาเมืองหมอกใหมที่ผูกกับเหตุการณทางประวัติศาสตร สวนตอนที่สอง
เปนการบันทึกเหตุการณตา งๆ ในเมืองหมอกใหมและหัวเมืองใกลเคียงทีม่ คี วามสัมพันธเรียงตามลําดับปศกั ราชเหมือนการบันทึก
ปูมโหร ไมปรากฏนามผูแตง แตสันนิษฐานวาผูแตงตํานานเปนเจานายหรือขุนนางในเมืองหมอกใหม มีจํานวนหลายคน และ
เปนผูที่ใกลชิด จึงรับรูเหตุการณความเปนไปของเจานายและบานเมืองเปนอยางดี มีการบันทึกสืบตอกันมาอยูในชวงระยะเวลา
๙๘ ป ซึ่งปแรกที่ตํานานกลาวถึงคือ พ.ศ.๒๓๔๐ และสิ้นสุดใน พ.ศ.๒๔๓๘ ตํานานนี้เขียนขึ้นตามทัศนะของคนในเมืองหมอกใหม
ดังเรียกชื่อคนในแถบลานนาวา “กลอมไทโยน” แตขณะเดียวกันจากตํานานนี้ก็แสดงถึงการรับวัฒนธรรมหลายๆ อยางของ
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หจช. ร.๕ ม.๕๘/๑๐๕ หนังสือมหาดไทยราชการฝายเมืองนครเชียงใหม, นาน, แพร, ลําปาง (๑๙ ส.ค.๑๐๘ - ๕ พ.ค.ร.ศ.๑๐๙)
บุญชวย ศรีสวัสดิ์, คนไทยในพมา, (กรุงเทพฯ : สามัญ, ๒๕๐๓), หนา ๓๒๒ – ๓๒๓.

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
ลานนาเขาไปใชในเมืองหมอกใหม เนื่องจากกลุมผูปกครองและชาวเมืองจํานวนไมนอยมาจากหัวเมืองในลานนา เชน ใชอักษร
ธรรมลานนาในบันทึกตางๆ ใชคํานําหนาชื่อผูผานการบวชวา “นอย” และ “หนาน” มีการนับเดือนแบบลานนา ดังตํานาน
กลาววา “...๑๑๖๒ ฟาชายแกวเขานั่งเมืองหมอกใหม เดือน ๓ เชียงใหม...” หรือแมกระทั่งรูปแบบสถาปตยกรรมและศิลปกรรม
ของพระธาตุเจดียในเมืองหมอกใหมและหัวเมืองใกลเคียงจํานวนหลายวัดก็เปนแบบลานนา๑๙
นอกจากนี้ ใ นตํ า นานยั ง ปรากฏมี คํ า ศั พ ท ภ าษาพม า ปนอยู  บ  า งด ว ยอยู  ภ ายใต อิ ท ธิ พ ลของพม า เช น “เองเซ”
“หวุนแมงคลี” และ “ชางหวา” เปนตน ลักษณะการแตงตํานานขึ้นตนดวยบทบาลีสั้นๆ และเขียนแบบเลาเรื่อง สํานวนที่ใชจึง
เริ่มตนดวย “จักกลาวดวย” “คันวา” “เมื่อนั้น” “ถานั้น” “ในกาละนั้น” “วาอั้นแลว” และ “ทีนี้จักจาดวย” เปนตน และลงทาย
เมื่อเลาเรื่องจบดวย “แล” “หั้นแล” “แลวแล” และ “แลเฮย” เปนตน มีการแทรกบทสนทนาคลายกับผูแตงอยูรวมเหตุการณ
ในขณะนั้นดวย ในดานการเดินเรื่องของตํานานมีความกระชับ สวนจุดสําคัญที่ตํานานตองการเนนเปนพิเศษอยางเห็นไดชัดคือ
ใหความสําคัญกับเจาฟาชายแกว เนื่องจากพระองคทรงเปนตนราชวงศของเจาฟาเมืองหมอกใหม
ดวยตํานานเชื้อเครือเจาฟาเมืองหมอกใหมในปจจุบันพบเพียงฉบับเดียว จึงไมสามารถนํามาตรวจสอบเนื้อความกันเอง
ได ผูเขียนจึงไดนําไปตรวจสอบกับตํานานอื่นๆ ที่มีความนาเชื่อถือสูง เชน ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ตํานานพื้นเมืองเชียงแสน
และตํานานคํามะเกาเมืองเชียงแสน เปนตน ทําใหสามารถประเมินไดวาตํานานฉบับนี้มีความนาเชื่อถือสูง เพราะมีการบันทึก
เรื่องราวไวตรงกันกับตํานานทั้ง ๓ เรื่องขางตน เชน กลาวถึงพมายกกําลังจํานวนมากเขามาตีเมืองนครเชียงใหมใน พ.ศ.๒๓๔๐
ภายหลังจากที่พระเจากาวิละทรงยกกําลังไพรพลจากเวียงปาซางมาตั้งฟนฟูเมืองนครเชียงใหมไดเพียงหนึ่งป แตตํานานพื้นเมือง
เชียงใหม ตํานานพื้นเมืองเชียงแสน และตํานานคํามะเกาเมืองเชียงแสน กลาวถึงตอนนี้ไวเพียงสั้นๆ วากองกําลังพมาตีเมือง
นครเชียงใหมไมสําเร็จตองยกทัพกลับ ดังบันทึกไววา “...สักกราชะได ๑๑๕๙ ตัว..มานอิงเซะโป ซิดซิงโป มีริพล ๙ หมื่น ๙ พัน
ลุกแตเมืองอังวะมาแวดวังขังเมืองเชียงใหม..มานอิงเซะโปตานทานบได ค็แตกกระจัดกระจายไพนับเสี้ยง จับยับไดมานอุปปะคอง
โป ที่ทงหนองชางคลานกับไพรมานเปนอันมาก...”๒๐ (พื้นเมืองเชียงใหม), “...สกราช ๑๑๕๙ ตัว..เอาริพลลงไปเชียงใหมมีฅน
๔ หมื่น ไปเอาเชียงใหมวันนั้น เถิงเดือน ๖ เพ็งแตกเสียเชียงใหม...”๒๑ (พื้นเมืองเชียงแสน) และ “...เมงคีหงวนขึ้นมาเปนโปซุก
แลว มีกําลัง ๑๐๐๐ ลงไปแวดเชียงใหม บได คานเชียงใหมหนีมาก็ปนั้นแล เมงคีหงวรลวดเปนโปซุกอยูเชียงแสนบลงอางวะ...”๒๒
(คํามะเกาเมืองเชียงแสน) ซึ่งตํานานทั้ง ๓ เรื่อง ทั้งที่บันทึกตามทัศนะของพมา (พื้นเมืองเชียงแสน, คํามะเกาเมืองเชียงแสน)
และบันทึกตามทัศนะของลานนา (พื้นเมืองเชียงใหม) ตางก็ใหภาพวากองกําลังของพมาพายแพกลับไป เนื่องจากทางลานนา
ไดขอกําลังจากสยามใหขึ้นมาชวย แตตํานานเชื้อเครือเจาฟาเมืองหมอกใหมกลับใหภาพเพิ่มเติมวาถึงแมพมาไมสามารถตี
เมืองนครเชียงใหมได แตหัวเมืองบริวารตามชายแดนดานตะวันตกของลานนาที่ติดกับพมาและรัฐฉาน เชน เมืองแจม เมืองปอน
เมืองยวม เมืองปาย และเมืองฝาง เปนตน กลุมผูปกครองและชาวเมืองก็ไดถูกกวาดตอนในศึกคราวนี้ลงไปอยูที่พมาเปนจํานวน
ไมนอ ย ซึง่ คนเหลานีบ้ างสวนกษัตริยพ มาก็ไดใหตงั้ บานเรือนอยูใ นแถบชนบททีห่ มูบ า นจอละหรือหากมีฝม อื ก็ใหเปนทหารกองทัพ
หนาของพมา
ตํานานยังไดกลาวถึงตนตระกูลของเจาฟาเมืองหมอกใหมวามาจากเจาเมืองแจม (แมแจม) คือ “แสนหลวงสุมนะ”
มีบุตรชายชื่อ “ชายแกว” ไดยศศักดิ์เปน “ทาวสมฤทธิ์” ในเมืองแจม ซึ่งในป พ.ศ.๒๓๔๐ นี้ไดถูกกวาดตอนโดยกองทัพพมา
ที่เขามาตีเมืองนครเชียงใหมไมสําเร็จ และไดแวะตีหัวเมืองแถบชายแดนของลานนาแทน ชาวเมืองบางสวนก็หลบหนีเขาปา
บางสวนก็ถกู กวาดตอนไป ซึง่ ชายแกวภายหลังการกวาดตอนไดถกู จัดใหอยูใ นเมืองนาย เปนกลุม คนทีก่ ลุม เจาฟาทัง้ ๙ เมืองเกณฑ
ใหเฝา ๕ ทา ๕ กาง ซึ่งเปนดานจัดเก็บผลประโยชนที่ตั้งอยูบริเวณอาณาเขตของเมืองหมอกใหมเพื่อสงใหกษัตริยพมา จนกระทั่ง
ชายแกวมีความดีความชอบจากการที่อาสาปราบกลุมโจรที่ปลนเมืองล็อกจ็อก พระเจาโพธิพญา (ปะดุง) กษัตริยพมา ราชวงศ
อลองพญา (คองบอง) จึงพระราชทานยศศักดิ์ใหเปน “พญามหาเสนาราชา” ใน พ.ศ.๒๓๔๓ และชายแกวไดขอใหกลุมญาติพี่นอง
ขุนนาง และชาวเมืองที่เปน “ไทยวน” ที่ถูกกวาดตอนเมื่อสามปกอนมารวมกันอยูที่เมืองหมอกใหม ซึ่งกษัตริยพมาก็ทรง
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

บุญชวย ศรีสวัสดิ์, คนไทยในพมา, (อางแลว), หนา ๓๒๗.
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๒๙ – ๑๓๐.
สรัสวดี อองสกุล, พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๗๙.
สรัสวดี อองสกุล, พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๒๔๙.

๑๗

พระราชทานอนุญาตและสถาปนาใหชายแกวขึ้นเปน “เจาฟาเมืองหมอกใหม” มีอํานาจปกครองครอบคลุมถึงเมืองนาย
เมืองจีด และเมืองปอน ดังนัน้ จึงทําใหเมืองหมอกใหมยคุ นีม้ กี ลุม ผูป กครองและชาวเมืองจํานวนมากเปนชาวไทยวน โดยอยูรวมกับ
ชาวไทใหญและชาวกะเหรี่ยงที่ตั้งถิ่นฐานมากอนในบริเวณนี้
ตํานานเชือ้ เครือเจาฟาเมืองหมอกใหมยงั กลาวถึงทายาททีส่ บื สายโลหิตมาจากเจาฟาชายแกวไวอยางละเอียด และทําให
ทราบความสัมพันธระหวางหัวเมืองในรัฐฉานกับลานนาชวงนี้วานอกจากมีการอพยพเคลื่อนยาย ยังมีการสรางความสัมพันธ
ผานทางการเสกสมรสระหวางกัน เชน ชายาองคหนึ่งของเจาฟาชายแกว คือ เจานางนํา เปนพระธิดาของเจาเมืองเชียงแสนหลวง
เปนตน ตลอดจนถึงสามารถเติมเต็มในสวนทีเ่ กีย่ วของกับตนสกุลวงศผปู กครองเมืองแมฮอ งสอน หัวเมืองขึน้ ของเมืองนครเชียงใหม
ไดอีกดวย โดยเฉพาะเจาฟาโกหลาน หรือ เจานอยอภิไชย เจาฟาเมืองหมอกใหมเชื้อสายของเจาฟาชายแกว มีหลานองคหนึ่ง
คือเจานางเมี๊ยะ หรือ เจานางเมวดี ไดเปนเจาฟาเมืองแมฮองสอนองคที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๒๗ – ๒๔๓๔) ในภายหลังก็ปรากฏมีการ
เสกสมรสระหวางเชื้อสายของเจาฟาเมืองหมอกใหมที่อยูในเมืองแมฮองสอน กับเชื้อสายของเจาหลวงนครเชียงใหมอีกดวย คือ
เจานางคําแดง ธิดาองคหนึ่งของเจานางเมี๊ยะ ไดเสกสมรสกับเจานอยศุขเกษม (เจานอยกบ) ราชบุตรของเจาหญิงอุบลวรรณา
(ราชธิดาของพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ พระเจานครเชียงใหมพระองคที่ ๖)๒๓
นอกจากนี้ยังทําใหทราบเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในเมืองหมอกใหม หัวเมืองใกลเคียง หรือหัวเมืองที่เมืองหมอก
ใหมไดเขาไปเกีย่ วของ เชน ลําดับของเจาฟาเมืองหมอกใหมในสกุลวงศเจาฟาชายแกว, ปรากฏการณธรรมชาติในเมืองหมอกใหม,
กลาวถึงการกอกําแพงเวียงนครเชียงตุงใน พ.ศ.๒๓๗๗, คูลวา (อังกฤษ) จับตัวกษัตริยพมาไปใน พ.ศ.๒๔๒๘ หรือกลาวถึง
เมืองหมอกใหมแตกถึงหาครั้งตั้งแตชวง พ.ศ.๒๔๐๑ – ๒๔๓๐ ผูคนสวนใหญจึงอพยพเขามาอยูชายแดนลานนาโดยเฉพาะ
เมืองแมฮอ งสอนเปนจํานวนมาก ซึง่ ก็ไดตงั้ ถิน่ ฐานสืบลูกสืบหลานมาจนถึงปจจุบนั และเมืองหมอกใหมแตกครัง้ แรกใน พ.ศ.๒๔๐๑
นี้เองที่แกมเมือง (เจาอุปราช) เมืองนายไดเขายึดเมืองและขึ้นเปนเจาฟาเมืองหมอกใหม ดังตํานานกลาววา “...เมืองหมอกใหม
แตกหลวงขามานฅนเมืองหนีรอดเชียงใหมแล ๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) แกมเมืองนายไดเมืองหมอกใหมแล เมืองแตก เดือน ๕
แรม ๘ ฅํ่า...” สวนเจาฟาโกหลาน (เจานอยอภิไชย) ที่เปนเจาฟาเมืองหมอกใหมในขณะนั้นจึงไดพาชายาคือ เจานางตาเขียว
(เปนหลานเจาฟาชายแกว) ราชบุตรคือ ขุนหลวง (ราชบุตรเจาฟาโกหลานกับเจานางตาเขียว) พรอมกับหลานคือ ขุนแอ
เจานางนุ และเจานางเมี๊ยะ หนีลี้ภัยเขามาพึ่งแสนโกม ที่บานแมฮองสอน ในอาณาเขตของเมืองนครเชียงใหม ซึ่งเจานางเมี๊ยะผูนี้
ภายหลังไดรับการแตงตั้งจากพระเจาอินทวิชยานนท พระเจานครเชียงใหมพระองคที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๑๖ – ๒๔๔๐) ใหขึ้นเปน
“เจาฟาเมืองแมฮองสอน” องคที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๒๗ – ๒๔๓๔) สวนเมื่อเมืองหมอกใหมแตกครั้งที่สองใน พ.ศ.๒๔๐๗ เจาฟา
โกหลานก็หนีเขามาในเขตเมืองนครเชียงใหมอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ในป พ.ศ.๒๔๑๒ เจาฟาโกหลานไดเปน “เจาฟาเมืองปาย”
(อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ในปจจุบัน)๒๔ อยูชั่วระยะเวลาหนึ่งกอนกลับไปยึดเมืองหมอกใหมกลับคืนอีกครั้ง
ดังนั้นคุณประโยชนของตํานานเชื้อเครือเจาฟาเมืองหมอกใหมฉบับนี้ สามารถใหเห็นภาพความสัมพันธบางสวนของรัฐ
ในหุบเขาระหวางรัฐฉานกับลานนา โดยเฉพาะบรรดาหัวเมืองชายพรมแดนที่ตํานานพื้นเมืองหลักๆ มักไมกลาวถึงหรือบันทึก
ไวอยางผิวเผิน ถึงแมวาจะเปนการบันทึกชวงระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม แตตํานานก็ใหภาพเหตุการณบานเมืองในยุครอยตอ
ทางประวัติศาสตรจากชวงปลายยุคจารีตกอนจะเขาสูยุคสมัยใหมหรือยุครัฐชาติไดดีระดับหนึ่ง สวนขอจํากัดของตํานานคือไมได
ใหภาพระยะยาวหรือยอนเวลาไปไกลมากจนถึงลานนาในยุคราชวงศมงั รายและยุคพมาปกครอง แตเริม่ บันทึกในชวงฟน ฟูลา นนา
ยุคเปนประเทศราชของสยามแลว บางชวงตํานานก็ขาดการบันทึกรวมสิบกวาป รวมไปจนถึงบางตอนตํานานก็กลาวสับสน
เชน ลําดับและชวงปที่ปกครองของเจาฟาเมืองหมอกใหมที่กลาวแยงกันเอง ดังตอนชวงแรกตํานานไดกลาวเรียงลําดับเจาฟา
เมืองหมอกใหมไวดังนี้ คือ (๑) พญามหาเสนาราชา (เจาฟาชายแกว) พ.ศ.๒๓๔๔ – ๒๓๖๒ (๒) เจาฟาขัติยะ พ.ศ.๒๓๖๒ – ๒๓๖๘
(๓) เจาฟามหาขนานอรินทะ พ.ศ.๒๓๖๙ - ๒๓๗๕ (๔) เจาฟาคําอู พ.ศ.๒๓๗๕ – ๒๓๘๗ (๕) เจาฟาโกหลาน (เจานอยอภิไชย)
พ.ศ.๒๓๘๗ – ๒๔๑๘ (๖) เจาฟาขุนหลวง พ.ศ.๒๔๑๘ – ๒๔๒๙ (๗) เจาฟาขุนมุง (เจาฟาคํามุง) พ.ศ.๒๔๒๙
สวนในตอนหลังที่บันทึกลําดับเหตุการณเรียงตามป ไดมีการบันทึกไวขัดแยงกันเอง เชน กลาววา เจาหนานขัติยะ
เปนเจาฟาเมืองหมอกใหมใน พ.ศ.๒๓๖๑ ขณะที่กอนหนานี้เปน พ.ศ.๒๓๖๓ คลาดเคลื่อนสองป หรือเจาฟาโกหลานเปนเจาฟา
๒๓
๒๔

๑๘

หจช. ร.๕ ม.๕๘/๑๑๕ ปกครองบริเวณเชียงใหมตะวันตกแลเมืองแมฮองสอน (๑๗ ต.ค.ร.ศ.๑๑๒ – ๑๑ พ.ค.๑๒๖)
หนวยศึกษานิเทศก, ประวัตหิ มูบ า นอําเภอปาย จังหวัดแมฮอ งสอน, (เชียงใหม : ดาราวรรณการพิมพ, ๒๕๔๐), หนา ๓๕.

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
เมืองหมอกใหมมาจนถึง พ.ศ.๒๔๒๙ แตกอนหนาบันทึกวาถึง พ.ศ.๒๔๑๘ เพราะในปนี้ขุนหลวง ราชบุตรของเจาฟาโกหลาน
ไดขึ้นเปนเจาฟาแทน หรือในพ.ศ.๒๔๐๑ แกมเมือง (เจาอุปราช) เมืองนายไดเปนเจาฟาเมืองหมอกใหม ขณะที่กอนหนานี้บันทึก
วาเปนชวงที่เจาฟาโกหลานปกครองอยู เปนตน เหตุที่มีการบันทึกแยงกันเองหรือคลาดเคลื่อน ผูเขียนสันนิษฐานวาเนื่องจาก
มีผูแตงหลายคน บันทึกตางชวงตางวาระกัน บางชวงเวนการบันทึกรวมสิบกวาป กอรปกับเมืองหมอกใหมชวงทศวรรษ ๒๔๐๐
เปนตนมามีศึกสงครามบอยครั้งกวายุคกอนหนานี้ เกิดความวุนวายอยูเสมอ ดังปรากฏในตํานานวาชวงระยะเวลา ๒๙ ป ตั้งแต
พ.ศ.๒๔๐๑ – ๒๔๓๐ เมืองหมอกใหมแตกถึง ๕ ครัง้ มีการอพยพหลบลีห้ นีภยั ไปอยูต า งเมืองทัง้ ใกลและไกลอยูเ สมอ ทําใหปรากฏ
มีเจานายจากเมืองอื่นที่เขามาตี เมื่อไดรับชัยชนะก็ขึ้นเปนเจาฟาเมืองหมอกใหมปกครองอยูในชวงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อเจาฟา
เมืองหมอกใหมองคเดิมกลับเขามาตีเมืองคืนไดก็เขามาปกครองดังเดิม ดวยเหตุที่กลาวมาจึงอาจทําใหปรากฏมีการบันทึก
คลาดเคลื่อน และมีบางเหตุการณบันทึกขัดแยงหรือไมตรงกันในชวงตนกับชวงหลังของตํานาน
ขอจํากัดอีกประการหนึง่ คือ ดวยเปนตํานานฝายบานเมืองทีต่ อ งการเนนยํา้ ทีม่ า สิทธิธรรมและบทบาทของกลุม ราชวงศ
ผูปกครองเมืองหมอกใหม จึงใหความสําคัญในการบันทึกเรื่องราวของชนชั้นสูงคือกลุมเจานายเปนหลัก มีผลทําใหขาดภาพ
ความสัมพันธระหวางกันของกลุมชนชั้นลางที่เปนสามัญชนทั่วไป แตอยางไรก็ตามเอกสารฉบับนี้ถือไดวามีคุณคาและความ
นาเชือ่ ถือสูง สามารถชวยเติมเต็มหนาประวัตศิ าสตรลา นนา ตลอดจนถึงความสัมพันธระหวางรัฐฉานกับลานนาไดดใี นระดับหนึง่
๑๓. พื้นเนื่องนาวเจานายมูลกระกูลเมืองนาน เปนการบักทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของสายสาแหรกราชวงศสุดทาย
ของเจาผูครองนครนาน คือ ราชวงศของพญาตื๋น (เจามหาวงศ) ที่เริ่มตนสถาปนาราชวงศขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๒๖๙ จารลงในใบลาน
มีจํานวน ๑ ผูก ๑ หนาใบลานมี ๕ บรรทัดหรือที่เรียกวา “ลานหา” มีจารเนื้อความทั้งหมด ๙ หนาลาน (ผูเขียนไดใสตัวเลข
กํากับไวในวงเล็บ < > แตละยอหนาเพือ่ แสดงถึงจํานวนลําดับของหนาใบลานทีป่ ริวรรต) สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดถายเปนไมโครฟลมจากตนฉบับของวัดมงคล ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน รหัสไมโครฟลม ๘๒.๑๐๗.๐๕ ๐๕๒ –
๐๕๒ จารดวยอักษรธรรมลานนา ใชชื่อวา “ตระกูลเจาราชวงศมหาพรหม” แตผูปริวรรตไดใชชื่อตามในเนื้อความวา “พื้น
เนื่องนาวเจานายมูลกระกูลเมืองนาน” ตนฉบับนี้จารคัดลอกมาอีกชั้นหนึ่งโดยพระไชยวงศ (ทุนายไชยวงศ) เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๒
โดยบอกวัตถุประสงคของการจารคัดลอกไวชวงทายวา “ทุนานไชยวงส ไดเลือกเอาพื้นเนื่องนาวเจานายมูลกระกูลเชนสันตนุสันติ
มาไวเลาหือ้ เจานายทังหลายฟง หือ้ ไดจอื่ จําไวเปนทีโ่ ฟจากันแล” สวนผูบ นั ทึกหรือผูส งั่ ใหบนั ทึกครัง้ แรกสุดสันนิษฐานคือเจาหลวง
มหาวงศ เจาผูครองนครนานองคที่ ๑๑ (๒๓๘๑ – ๒๓๙๔) โดยกลาวเทาความเมื่อครั้งเจาหลวงอริยวงศ เจาผูครองนครนาน
องคที่ ๒ (พ.ศ.๒๒๙๗ – ๒๓๒๔) ราชบุตรเจาพญาหลวงตื๋น (เจามหาวงศ) พรอมกับเจาพี่และเจานาของผูบ นั ทึก ไดไปสอบถาม
เชือ้ เครือพระญาติวงศจากเจานายอาวุโสทัง้ ๓ องค คือ เจาสุรยิ วงศ เจาจางวางซาย และเจารัตนะหัวเมืองแกว (เจาบุรีรัตน) แลวได
จดจําสืบๆ ตอมาจนไดทําการบันทึกในพ.ศ.๒๓๙๓
ดวยผูบันทึกไดบันทึกจากคําบอกเลาของคนภายในตระกูล จึงมีการเนนใหความสําคัญกับเจานายในราชวงศเปนหลัก
ดังนั้นบางอยางจึงละเลยที่จะกลาวถึง ดังเชน เรื่องราวของพญานาขวา (เจานอยอินทร) เจาเมืองนานองคกอนพญาหลวงตื๋น
(เจามหาวงศ) จะมาครองเมืองนาน ในเอกสารฉบับนี้กลาวถึงพญานาขวาตระบัดสัตยจะเอาเมืองคืนหลังจากที่มอบใหพญาหลวง
ตื๋น (เจามหาวงศ) ดวยบุญญาบารมีที่เหนือกวาของพญาหลวงตื๋น (เจามหาวงศ) จึงทําใหพญานาขวา (เจานอยอินทร) เกรงกลัว
จนตองอมกระบอกปนยิงตัวตาย แตทวาตํานานพื้นเมืองเชียงราย เชียงแสน เชียงใหม ฉบับพญาภักดีราชกิจ (ปริวรรตไวภายใน
เลมเดียวกันนี้) กลับกลาวถึงเหตุการณครั้งนี้อีกประการหนึ่งวาทางเมืองเชียงใหมจะประกาศอิสระจากพมาแตเจาเมืองเชียงแสน
ไมเห็นดวย ทางเมืองเชียงใหมจึงใหพญานาขวา เจาเมืองนานไปจับตัวเจาเมืองเชียงแสน แตดวยพญานาขวาเกรงพระบารมีของ
กษัตริยพมา จึงหนีกลับไปเมืองนานแลวอมกระบอกปนฆาตัวตาย
เอกสารฉบับนีเ้ ปนตนฉบับใหกบั การเรียบเรียงราชวงษปกรณ (พงศาวดารเมืองนาน) ใน “ตอนที่ ๕ วาดวยสกุลเจาพระยา
หลวงติ๋นมหาวงษ เจานครนาน” โดยแสนหลวงราชสมภาร (เจาบวรวงษ ธนูสนธิ์, พ.ศ.๒๔๐๘ – ๒๕๐๐) เชื้อสายของพญานาขวา
(เจานอยอินทร) อดีตเจาเมืองนาน (กอน พ.ศ.๒๒๖๙) แสนหลวงราชสมภารเปนขุนนางหอคําในสมัยเจาหลวงอนันตวรฤทธิเดช
(เจานอยอนันตยศ) เจาผูค รองนครนานองคที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๕ – ๒๔๓๔) และพระเจาสุรยิ พงษผริตเดช (เจาสุรยิ ะ ณ นาน) พระเจา
นครนานองคที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๔๓๖ – ๒๔๖๑) เอกสารฉบับนีจ้ งึ เปนตนฉบับทีส่ ามารถใชเนือ้ ความตรวจสอบกับฉบับทีเ่ รียบเรียงขึน้ ใหม
๑๙

ซึ่งบางจุดมีความคลาดเคลื่อนโดยเฉพาะรายนามบุคคล เชน ราชบุตรพญาหลวงตื๋นองคหนึ่งตนฉบับชื่อ “พญามังแล” ใน
ราชวงษปกรณเปน “เจามัวแล” หรือราชบุตรเจาหลวงอริยวงศตน ฉบับเปน “เจานาขวา” และ “เจานาซาย” ในราชวงษปกรณเปน
“เจาขวา” และ “เจาซาย”๒๕ เปนตน ผูเขียนเห็นวาหากมีการปริวรรตเผยแพรจะเปนประโยชนตอการศึกษาประวัติศาสตร
ลานนา โดยเฉพาะประวัติศาสตรเมืองนานและเชื้อเครือเจาผูครองนครนาน
๑๔. ตํานานวัดหลวงเมืองมาน เปน “ตํานานฝายวัด” ที่บันทึกเรื่องราวของวัดพระหลวง วัดหลวงของเมืองมาน
(บริเวณอําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ในปจจุบัน) เปนพับสาจํานวน ๑ พับ สวนใหญเขียนหนาพับสาละ ๘ บรรทัด แตบางหนาเขียน
๗ และ ๙ บรรทัด มีเขียนเนื้อหาทั้งหมดจํานวน ๑๔ หนา (ผูเขียนไดใสตัวเลขกํากับไวในวงเล็บ < > แตละยอหนาเพื่อแสดงถึง
จํานวนลําดับของหนาพับสาที่ปริวรรต) เขียนดวยอักษรธรรมลานนา ตํานานฉบับนี้ไมปรากฏนามผูบันทึกเรียบเรียง สันนิษฐาน
วาเปนพระสงฆภายในวัดพระหลวงจึงมีการบันทึกเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในวัดอยางละเอียด
ตํานานเริ่มกลาวเทาความเริ่มตนใน พ.ศ.๒๓๓๐ มาจนถึงจบเรื่องในสวนที่บันทึกดวยอักษรธรรมลานนาใน พ.ศ.๒๔๗๘
ตอจากนี้เปนการบันทึกดวยอักษรภาษาไทย (ในสวนภาษาไทยตอนทายผูเขียนไดคัดมาลงบางสวน และทําเปนตัวเอียงไว
เพื่อสังเกตไดงาย) เมื่อพิจารณาตัวอักษรที่บันทึกมีลายมือเหมือนกันทั้งหมด ตางกันเพียงหมึกที่ใชเขียนและขนาดตัวอักษรธรรม
ลานนา ผูบันทึกเรียบเรียงนาจะมีเพียงบุคคลเดียว มีการบันทึกแบบเรียงตามปจุลศักราชและพุทธศักราชควบคูกันตลอดทั้งเรื่อง
แสดงถึงการบันทึกในพับสาฉบับนี้มีไมนานมานี้ สันนิษฐานวาบันทึกชวงป พ.ศ.๒๔๗๘ ที่เปนปสุดทายที่มีการบันทึกเปนอักษร
ธรรมลานนาหรือภายหลังลงมา ประกอบกับคําศัพทและสํานวนที่บันทึกเปนคําศัพทและสํานวนแบบภาษาไทย (ภาคกลาง)
มาตั้งแตเริ่มตนตํานาน ดังเชน “เดิมเมืองเชียงแสนแตกครั้งที่ ๓” “จิ่งไดมาตัดฟนปาไมอันเปนปาใหญโตที่วัดหลวงอยูเดี่ยวนี้
อันเปนวัดหางเกาแกมานมนาน” และ “ทานก็ลาสิกขาบทออกไปเสีย ก็ไมไดสางอันใดเปนใหญโต” เปนตน โดยเรื่องราวที่ยอน
ไปไกลในชวงตนๆ สันนิษฐานวาหยิบยืมมาจากบันทึกของวัดหรือของชุมชนผสมกับเรื่องเลาภายในทองถิ่น
ดวยตํานานวัดหลวงเมืองมานปจจุบันที่พบมีเพียงฉบับเดียว จึงนํามาตรวจสอบกับหลักฐานภายนอกที่มีอิสระตอกันคือ
ตํานานคํามะเกลาเมืองเชียงแสน พบวาปศกั ราชและเนือ้ หามีความสอดรับกัน โดยตํานานคํามะเกลาเมืองเชียงแสนใหรายละเอียด
วาเชียงแสนแตก พ.ศ.๒๓๓๐ เพราะเจาผูครองนครแพรและเจากอง เจาฟาเมืองยอง ไดเขาตีเมืองเชียงแสนที่ตั้งมั่นของพมาแลว
ไดกวาดตอนผูคนออกจากเมืองเชียงแสน ชาวเมืองเชียงแสนสวนหนึ่งจึงถูกนําเขามาอยูในเมืองนครแพร โดยเจาผูครองนครแพร
ทรงใหเขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณพื้นที่รางในสวนตอนใตของเมือง “...สักกราชได ๑๑๔๙ ตัว ปเมืองเม็ด (พ.ศ.๒๓๓๐) เสิก็เมือง
ลคอน เมืองใตมาแวดเชียงแสนที่นี้ เดือน ๘ ออก ๙ ฅํ่า วัน ๔ พระญาแพลฟนไขปะตูทามานแลว กวาดเอาฅนครัวออกไปหา
ทัพชาวละคอรปาซางมากนัก...” ๒๖ โดยชาวเชียงแสนกลุม หลักมาจากชุมชนเดิมบริเวณวัดพระหลวง (ปจจุบนั เรียกวาวัดเจดียห ลวง
อยูใกลพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงแสน) เมืองเชียงแสน ซึ่งเปนวัดหลวงศูนยกลางของเมืองเชียงแสนในอดีต๒๗ เมื่อเขามาตั้ง
ถิ่นฐานใหมบริเวณนี้จึงทําการบูรณะวัดรางใหเปนวัดศูนยกลางของเมืองมาน และตั้งชื่อวัดที่เปนศูนยกลางของเมืองวา “วัดหลวง
เมืองมาน” หรือเรียกวา “วัดพระหลวง” “บานพระหลวง” (ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร) ตามชื่อของวัดและชุมชน
เดิมที่เมืองเชียงแสน และภายหลังมีการกวาดตอนชาวเชียงแสนกลุมใหญเขามาบริเวณนี้อีกครั้งใน พ.ศ.๒๓๔๗๒๘ เมื่อมีชาวเมือง
เชียงแสนเขามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นภายหลังเมืองมานจึงถูกเรียกอีกนามวา “เมืองแสนหลวง” หรือก็คือ “เมืองเชียงแสนหลวง”
บงบอกวาชาวเมืองมาจากเมืองเชียงแสนหรือเมืองเชียงแสนหลวง๒๙ และยังปรากฏเรียกนามพระประธานภายในวิหารวัดพระหลวง
วา “พระเจาแสนหลวง” อีกดวย จากการตรวจสอบกับตํานานภายนอกที่มีความสอดคลองกัน ประกอบกับตํานานวัดหลวง
เมืองมานมีลักษณะการบันทึกเพื่อหมายจําเหตุการณตางๆ ของวัด ไมไดมีลักษณะรูปแบบการเขียนเหมือนตํานานฝายวัดทั่วไปที่
เนนอิทธิปาฏิหาริยแ ละชวนเชือ่ ใหมาทําบุญ จึงเปนสิง่ ยันยืนความนาเชือ่ ถือของเอกสารตํานานฉบับนี้ และสามารถใชในการศึกษา
ประวัติศาสตรลานนา โดยเฉพาะประวัติศาสตรเมืองแพรและเมืองมานที่มีหลักฐานภายในเปนเอกสารชั้นตนอยูอยางจํากัด
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

๒๐

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๐ พงศาวดารเมืองนาน, (กรุงเทพฯ : โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๑), หนา ๑๑๐ – ๑๑๕.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พืน้ เมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๒๔๓ – ๒๔๔.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พืน้ เมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๗๘.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พืน้ เมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๒๕๕.
กรมศิลปากร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, (พระนคร : เจริญธรรม, ๒๕๐๖), หนา ๒๐๘.

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
๑๕. บันทึกจารึกครูบาอิ่นคํา คมฺภีโร เขียนใสแผนกระดาษสีนํ้าตาลขนาดใหญจํานวน ๑ แผน มี ๒๔ บรรทัด
เขียนดวยอักษรธรรมลานนา โดยครูบาอิ่นคํา คมฺภีโร หรือ ครูบาคัมภีระ เจาอาวาสวัดสะปุงหลวง (พ.ศ.๒๔๖๓ – ๒๕๑๑)
บานสะปุงหลวง ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดวยหมูบานสะปุงหลวงเปนเชื้อสายชาวไทลื้อ เมืองยอง หรือที่
เรียกวา “คนยอง” หรือ “ไทยอง” จึงปรากฏคําศัพทและสําเนียงการเขียนบันทึกแบบไทยองปนอยู เชน “จุน” (จน) “ลง” (ลุง)
“จังหวัดลําพน” (จังหวัดลําพูน) “เวียงละพน” (เวียงละพูน) และ “พิง” (เพ็ง – เปง) เปนตน
บันทึกเริ่มตนเหตุการณ พ.ศ.๒๔๓๖ และจบเรื่องราวใน พ.ศ.๒๕๐๑ กลาวถึงการบูรณะกอสรางถาวรวัตถุตางๆ ภายใน
วัดสะปุงหลวง และไดทําบุญฉลองถวายทานจํานวนทั้งหมด ๑๐ ครั้ง มีลักษณะการบันทึกเรียงลําดับปกํากับดวยปจุลศักราช
และพุทธศักราชเหมือนกับตํานานวัดหลวงเมืองมาน จึงแสดงใหเห็นวาเปนการบันทึกยุคหลัง เพราะไมปรากฏจารีตนิยมการบันทึก
ปจลุ ศักราชควบคูก บั ปพทุ ธศักราชในตํานานยุคเกาของลานนา สันนิษฐานวาครูบาอิน่ คํา คมฺภโี ร ไดทาํ การบันทึกเมือ่ พ.ศ.๒๕๐๑
ปสดุ ทายทีก่ ลาวถึงในบันทึกหรือภายหลังลงมาแลว เนือ้ ความของบันทึกไดบนั ทึกจากความทรงจําของทานและบันทึกตางๆ ทีท่ า น
ไดบันทึกหมายจําไว ดังบันทึกบางเรื่องที่ปรากฏในบันทึกจารึกฉบับนี้ ไดปรากฏมีในจารึกทายคัมภีรใบลานของวัดสะปุงหลวง
ที่ทานไดจารถวายไวเองดวย เชน สรางศาลาบาตรหลังดานทิศเหนือของวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๕ เมื่อแลวเสร็จไดจัดงานปอยหลวง
ฉลองศาลาบาตรใน พ.ศ.๒๔๖๖ “...อิ่นฅําภิกขุ...ขาเขียนยามเมื่อสางสาลาบาตรหนเหนือนั้นแล...”๓๐ ป พ.ศ.๒๔๗๔
ครูบาอิน่ คําไดเปนประธานกอสรางครอบพระธาตุองคเดิมของวัดใหมขี นาดใหญขนึ้ “สกราชได ๑๒๙๓ ตัว...ฅําภีระภิกขุลิขิตเขียน
ปางเมื่อเปนเจาอาวาสอยูวัดสะปงหลวงวันนั้นแล เขียนปกอหลูบมหาธาตุนั้นแล”๓๑
ถัดมาใน พ.ศ.๒๔๗๕ ไดจัดงานปอยหลวงฉลองพระธาตุที่ทําการบูรณะ “...อิ่นฅําภิกขุลิขิตปางเมื่อเปนเจาอาวาสอยู
ปฏิบัตเมตตาอารามวัดสะปุงหลวงไชยแกวกวาง แฅวนสะปงหลวงปาซางพระบาทพระนอนดอยชาง เมืองหริภุญไชยสุขาวดี
เขียนเมื่อภอศอ ๒๔๗๕ ปจลองทานมหาธาตุแล” ตอมาในป พ.ศ.๒๔๙๒ วัดสะปุงหลวงมีการกอสรางและจัดงานปอยหลวง
ครั้งใหญ ทั้งทําการติดปูนปนลวดลายและลงรักปดทองหนาบันวิหาร บูรณะปดทองพระเจาหลวง พระประธานในวิหาร โดยชาง
ที่ทําคือพระมูล มาจากเวียงแมสารปาแดด (ตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน) และมีปอยหลวงฉลองสรางหนามุข
(หนาบัน) ของวิหารและบูรณะพระประธาน “...สัทธาธุพี่หลวงอิ่นฅําเปนเคา...ไดทานปปดธองฅําพระเจาหลวง แลดอก
หนามุข ติดฅําแลบายดอกซะทาย ธุเจามูล เวียงแมสารปาแดด...”๓๒
ในป พ.ศ.๒๔๙๔ ไดกอ สรางกุฏเิ สาหลอดวยปูนผสมหินและทราย “...สัทธาพระอิน่ ฅํา เจาอาวาสวัดสะปุงหลวงเปนเคา...
เขียนปสางโรงเสาหิน ภ.ศ.2494 ๒๔๙๔”๓๓ อีก ๒ ป ตอมาในป พ.ศ.๒๔๙๖ ครูบาอิ่นคําไดเปนประธานเริ่มทําการกอสราง
ศาลาบาตรอีกหลัง มุงดวยกระเบื้องปูนซีเมนตหลังดานทิศใตของวัด “...ภ.ส.๒๔๙๖...สธาพระอิน่ ฅํา ฅัมภีโรภิกขุ เจาอาวาส...
เขียนปสา งสาลาบาตรมง (มุง) ฅะเบือ้ งปูนสีเมนตหนใต ขางหนใต...”๓๔ และในวันเสาร ขึ้น ๔ คํ่า เดือนยี่ พ.ศ.๒๔๙๗
ไดทําการขึ้นโครงไมหลังคาของศาลาบาตรหลังดานทิศใต สวนเสาของศาลาก็หลอดวยปูนผสมหินและทรายเชนกัน “...สกราช
๑๓๑๖ ตัว...ครูบาอิ่นฅํา ฅัมภีโรภิกขุลิขิตแล แลววัน ๑๐ ฅํ่า ๑๑ ฅํ่า ยกเอาเครื่องไมขึ้นตางตัวหลังสาลาบาตร เสาหลอหิน
ขางพระวิหารหนใตเปนเดือนยี่ ขึ้น ๔ ฅํ่า วัน ๗”๓๕
ป พ.ศ.๒๕๐๐ เริ่มกอสรางแทนแกว (ฐานชุกชี) พระพุทธรูปและพระมหาอุปคุตที่ศาลาบาตรหลังดานทิศเหนือ และ
วาดภาพจิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรบนฝาผนังภายในวิหาร “...เขียนปางเมื่ออยูเปนเจาอาวาสวัดสะปุงปาซาง เขียนหื้อนอยดี
ไดหื้อทานปสางแทนแกวแลวาดรูปคราวพระเวสสันดอร ๑๓ กัณฑ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๐” ถัดมาในป พ.ศ.๒๕๐๑๓๖
ไดจัดใหมีงานปอยหลวงฉลองรูปปนพระมหาอุปคุต แทนแกวของพระพุทธรูปและพระมหาอุปคุต และภาพจิตรกรรมเรื่อง
พระเวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ ภายในผนังวิหารของวัด “...สกราช ๑๓๑๙ ตัว...ภ.ศ.๒๕๐๑ แล...สัทธาครูบาอิ่นฅํา ฅัมภีโร
๓๐
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๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
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ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกทายคัมภีรใ บลานเรือ่ งภูรทิ ตั รอม จารโดยครูบาอิน่ คํา อักษรธรรมลานนา พ.ศ.๒๔๖๕
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกทายคัมภีรใ บลานเรือ่ งญาติคณ
ุ ณังโทน จารโดยครูบาอิน่ คํา อักษรธรรมลานนา พ.ศ.๒๔๗๔
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกทายคัมภีรใ บลานเรือ่ งธรรมจักร ผูกเดียว จารโดยครูบาอิน่ คํา อักษรธรรมลานนา พ.ศ.๒๔๙๒
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกทายคัมภีรใ บลานเรือ่ งวินยั ดอกเดือ่ ผูกตน จารโดยครูบาอิน่ คํา อักษรธรรมลานนา พ.ศ.๒๔๙๙
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกทายคัมภีรใ บลานเรือ่ งกุสสติสตู ร ผูกเดียว จารโดยครูบาอิน่ คํา อักษรธรรมลานนา พ.ศ.๒๔๙๖
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกทายคัมภีรใ บลานเรือ่ งภูรทิ ตั จารโดยครูบาอิน่ คํา อักษรธรรมลานนา พ.ศ.๒๔๙๗
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกทายคัมภีรใ บลานเรือ่ งกรรมวาจา จารโดยครูบาอิน่ คํา อักษรธรรมลานนา พ.ศ.๒๕๐๐

๒๑

เจาอาวาสวันสะปุงหลวงเปนเคา...ไดเอาเทสนาถวายเปนทานเมือ่ อบรมสมโพชบวชพระมหาอุปฅุต แลพุทธปลลังกังแทน
แกว แลวาดรูปคราวพระเวสสันดอร ๑๓ กัณฑ ติดฝาพระหนังพระวิหารวันนั้นแล”๓๗
จากที่ผูเขียนไดนําตัวอยางจารึกทายคัมภีรใบลานของวัดสะปุงหลวงที่ผูเขียนสํารวจพบ มีเนื้อความการบันทึกทีต่ รงกัน
กับเอกสารบันทึกจารึกฉบับนี้ แสดงใหเห็นวากอนหนาจะมีการบันทึกรวมกันเปนเอกสารฉบับนี้ ครูบาอิ่นคํา คมฺภีโร ไดมีการ
บันทึกไวในที่ตางๆ อยูกอนแลวในลักษณะหมายจําวาทานไดทําการบูรณะกอสรางสิ่งใดไปบาง ดวยเปนการบันทึกสวนตัวเพื่อ
หมายจํา จึงถือวาเปนเอกสารที่ไมไดทําไวเผยแพรใหผูคนทั่วไปไดอาน จึงมีความนาเชื่อถือสามารถใชในการศึกษาประวัติศาสตร
ของลานนา ประวัติศาสตรของวัดและชุมชนไดดี
ในสวนของหลักการปริวรรตนั้นผูเขียนไดปริวรรตตามรูปอักษรเดิมของลานนา แตทําการปรับบางคําเพื่อใหสะดวก
ตอการอานของผูสนใจทั่วไป ที่ไมสามารถอานและเขาใจระบบการเขียนอักษรธรรมลานนา เชน “ค็” ปรับเปน “ก็” “คู” ปรับเปน
“กู” “ไพ” ปรับเปน “ไป” “อยืน” ปรับเปน “ยืน” หรือ “เอยน” ปรับเปน “เยน” “อยอง” ปรับเปน “ยอง” เปนตน สวนภาษา
บาลีปริวรรตตามตนฉบับเดิมยังไมไดทําการชําระ

พระภิกษุสงฆลานนากับคัมภีรใบลาน
(ที่มา : ชมรมพื้นบานลานนา)

๓๗

ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกทายคัมภีรใ บลานเรือ่ งอินทนิล จารโดยครูบาอิน่ คํา คัมภีโร อักษรธรรมลานนา พ.ศ.๒๕๐๑

๒๒

คครราว กกฎหมาย
ฎหมาย จจารี
ารีต ตตํํานนาน
าน หหลัลักฐฐานทางประวั
านทางประวัติศาาสตร
สตรลานนนา
นา

๑. คราวเมืองลคอรกลั้นขาวอยากนํา
ฉบับอายหนอย อี่นางนวล บานนาตุม๓๘
(คราวบทแรก เมืองนครลําปางแหงแลง)
<๑> พุทโธพุทธัง ทุกขังแทเลา นคอรแฅวนเหงา ลุมฟาโลกี กลั้นเขาอยากน้ํา ทุกขวบทุกป หาฅวามงินดี ป ๑ บได
ไปขึดเสื่อมสัง ชานายที่ไหว เมืองนคอรไชย ที่นี้ ปุนอัสสจัรย ฅนนันซั้นซี้ ๒ ปขวบเขา มาเทิง พระพุทธะ สกราชมาเถิง ๖ ปขวบ
เทิง นี้แขขั้น เขาน้ําผักปลา อันใดก็กลั้น แสนพัวพัน เที่ยมพรอม เปนที่ทุกขใจ เจาเราพี่นอง หลายเรื่องหอง หลายทาง คึดไป
ถี่นัก ก็หนาใจจาง ดวยเมืองลําพาง ปนี้นอเจา ชวดรดูเถิง ทํานาไรเขา ฟาฝนพายบน ก็แลง ฅ่ําอกฅ่ําใจ ดวงไธยสะแมง เพราะ
น้ําขาดแหง เขิงนา เดือน ๑๐ รอดแลว เขาวัสสา ฝูงพวกเจานา พากัน
<๒> หมนหมอม รีตผีคลองสาง อันใดก็สอม ปูชาชอม รูปพระ ทําดวยกุสล สิ่งอันสัพพะ เอาพระเทสนแสง เทสธัมม
ภองบนอารักข ขอพลิกัมม เอาผักยอดดํา ๔ ตีนออกตั้ง พวกชุมถือผี ไหววอนบจั้ง ขอเมกฆะลง ถั่งเทา ซ้ําหายเหมย ไปเลยแถม
เลา หลางเทื่อก่ําเสา บดบน ฟาสนั่นรอง ลวดบมีฝน ซ้ํากลายเปนลม เพิกพัดหายแจง รองน้ําทังหลาย พอเขิงขาดแหง เปนวังมูน
ขาดฅอ ภองก็ขุดหลุม หะบึงยึ่งทอ ฅดน้ําบอสาง สาวเอา ทําตามพินิจ วิชาของเขา ยังพอทุเลา หดรดหวานเขา วาอวยทุกขัง พุทโธ
<๓> เทอะเจา เมืองลคอรเรา ชื่อชั้น ทางจัก
สุขใจ ตอไปนั้นๆ ไมหันจิ่มดวย นอเรา นคอรชื่อชั้น
ออกนามตามเถา เที่ยงจักมัวเมา ไปตลอดหลา ชวด
รดูเถิง ทํานาหวานกลา พอหวิดเวลา ชวดทาย จักเปน
ฉันใด ปะอี้ล้ําราย ตักน้ําบอขึ้น หานา ออนกอนนั้น
เราบถามหา คันเถิงเวลา ทํานางายดวย รองน้าํ ทังหลาย
นองทุกแงหว ย ไหลลงทวย ถัง่ เทา บใชพอเหมือน เวลา
นี้เลา นอฝูงเพื่อนเจา เรานอ ๒ ปลวงล้ํา เขนทําหื้อ
หนอ อิดใจอิดฅอ รอน้าํ หวานกลา ภองฟูจ ากัน พานัน
ดั่งบา ลักเอาแมวมา
<๔> แหคอง เขายะหื้อขึด ทําหื้อฟารอง ก็ไม
พับสาคราวเมืองลคอรกลั้นขาวอยากน้ํา
มืดตอง มัวดํา เอามองแมราง แหทามตามหลัง สนุก
มวนงัน โหรองกุม ลวดบเหนฝน มัวบนมืดหุม ทําฉันใดนอ ยิ่งราย จักเปนฉันใด ปะอี้ล้ําราย ภองยะไรเขา นาเฟอง เดือน ๑๐
รอดแลว น้ําบนองเหมือง นคอรทึงเมือง ลวดหมองหมนหนา ภองก็พากัน ขุดชําหวานกลา บกไรนา ฝุนคุม ภองหวานกลาผง
เอาเฟอยไมทุม ตักน้ําชวาดเขา ทันที เพียดเพียงดั่งยะ หวานผักกาดปลี ผักเพิกผักคี ดั่งนี้เนอะเจา ผอ
<๕> เขาขุดหลุม หะน้ําหวานเขา ลวดสุดปญญาเรา สอดฅิด หนาใจบแขง แสงพระอาทิตย ก็รอนเรงขึ้น ทังวัน พะอี้
ล้ําราย เราบเคยหัน หมูกไมหัวมัน อันใดก็แหง ยะไรทําสวน ก็ควรสวยแสง ตายทวยไป ชูมื้อ ฝูงพวกชาวสวน ขมุแลลื้อ บแหนม
ผอยื้อ เลงคอย นคอรจื่อไว สวยไดกินกลอย ทําไรยังดอย หวังกินหนวยเตา ซ้ําบมีฝน ปะดลจวบเขา ๒ ปมามี ลวงล้ํา จวาไหน
๓๘

ปริวรรตจากพับสาบานนาตุม ตําบลบอเหล็กลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร.

๒๓

ก็หวิด ติดไหนก็ช้ํา เปนพะอี้ นอเรา คอยฟงเทอะนอง ฟองฅําแสนเตา โวหารพินเทา บเนาชะเสี้ยง จักกลาวตามสาย หื้อหายหมน
เหมี้ยง เนอะจีบัวเรียง คูฅบ เกิดมาเปนฅน ปะ
<๖> ดลจวบพบ แสนยากดวย อดทน บานเมืองกอนนั้น ยังบพอจน เชนแตบุดฅล แกฅาวกลาวให เขาน้ําผักปลา
เหลายาหาได ถมเถไป บนอย นี้ชัตตา (ชะตา) เรา เกิดมายามซอย จิ่งตกต่ําตอย เบาบาง นคอรที่นี้ มวนงันเปนปาง ริหาสทางค
มวนแทนอเจา ติเสียวาจน อดทนดวยเขา เงินฅําของเรา บฅาง หลอนเขาบอด สัก ๓ ตางชาง ฅนมีชูผู เนอะนาย สนุกมวนล้ํา
ดวยซื้อดวยขาย มีเหมือนเม็ดซาย ขายไปเลยดวย บวาแตสัง ผักไมใบกลวย ก็ขายไปทวยไป บยั้ง ภองมีสทางค เปนกองคั้งๆ
นับอานตั้ง หลายพัน ก็เก็บออกซื้อ เขา
<๗> เสียเหมือนกัน เปนที่พัวพัน หมนหมองดั่งอี้ ตั้งแตป ปลายรอดมาเถิง เงินฅําบเฅิ้น มันสังบ เหมือนกอนเนิ้น
นั้นภองอั้น ชานาย นึ่งเมินนึ่งราย หลายยิ่งแถมหลาย หลอนบวําวาย ปนี้แหล ๖๔๓๙ เถิง (พ.ศ.๒๔๖๔) ใฝเทิงขั้นแข หิวแลงลง
เชนแท เชียงใหมลําพูน เปนขุนเอกแร ดูทางเขง(เครง)เขา ขายแพง หลอนเขาฟูซั้น ไมควรจาแข็ง เขาขายเขาแพง ก็ควรอยูดวย
ตามตาเลงหัน ฉันเขาใจดวย ฅนไหลไปทวย โลๆ ไปตุบไปตอม อยูหั้นโภๆ บรูขาดแหง สักวัน มีชานี้แท ตามเราไปหัน นาคด๔๐
ปาทัน๔๑ จอมพิงแกว๔๒ พากันไป
(สภาพของชาวบานและเสนทางการเดินทางไปซื้อขาวเมืองนครลําพูน)
<๘> ฝน เอามาแจวๆ สองสามวันเลย พอกแลว นาดู๔๓ นาเวียง ปาเหียงบอแฮว แผวสันปาแตว หนองยาง หลายหิน๔๔
แมธะ๔๕ บานลําพางกลาง๔๖ แมหลงสบชาง วังพลาว๔๗ บานกลวย๔๘ บานสาด๔๙ บานตอ๕๐ สบพุงปาหวย๕๑ สองแฟทวย ทาชาง
พากันไปฝน เอามาบยาง เหมือนมดเมาเขา ในรู เราเทียวเถียวลัด ปุนมวนตาหู ตามเขาดอยพู แมสันหลงหวย ภองหาบขาหมา
คะลามุงดวย ภองหาบครัวทวย เปยดพอม ภองหาบใบตาล ไมคานพอคอม ฅะเยาะฅะยอน ทวยโวย ตั้งสาวแมราง ภองราง
งามสวย ภองชราโรย แกฅาวเถาดาน ภองละลูกหลาน ไวเสียยังบาน ภองหาบลุย
<๙> คลาน เบงอื้อ ภองก็ไปขอ ภองก็ไปซื้อ นับไดกวาตื้อ ฝูงฅน ขุเณรเถรพระ หากมีหลายตน เมตตาปรารมภ แรกกับ
พรอมดวย ตั้งตูบแปลงปาง ไปตามรอมหวย ภองมีครัวทวย มีดพรา ปลาบวงปลาธู น้ําออยเกลือรา มะหินกลองเขา ไปชอม
ไหลหลั่งเทา ไปตุบไปตอม เอาของไปตอม ลําพูนเพื่อเขา สาลา๕๒ บอสม๕๓ นาครัว๕๔ ยาเปา๕๕ หนองแหวน๕๖ เกาะฅา๕๗ ซ้ํานัก
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๒๔

ตรงกับปลายสมัยเจาหลวงบุญวาทยวงศมานิต (เจาหนานบุญทวงศ ณ ลําปาง) เจาผูค รองนครลําปางองคสดุ ทาย (พ.ศ.๒๔๔๐ – ๒๔๖๕)
ปจจุบันเปนหมูบานนาคตและบานนาคตแพะ ตําบลปาตัน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
ปจจุบันเปนหมูบานปาตันเหนือและบานปาตันใต ตําบลปาตัน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
บานจอมปง ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
บานนาดู ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
บานไหลหิน ตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
บานแมทะ ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
บานลําปางกลาง ตําบลปงแสนทอง และบานลําปางกลาง(ออก) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บานแมหลง บานสบจาง และบานวังพราว ตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
บานกลวยหลวงนาแล บานกลวยแพะ บานกลวยมวง และบานกลวยกลาง ตําบลกลวยแพะ อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
บานสาด ตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
บานตอ ตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
บานสบปุง ตําบลทาผา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
บานศาลาดงลาน บานศาลาไชย บานศาลาหลวง ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
บานหมอสม ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บานนาครัว ปจจุบนั อยูใ นเขตตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
บานยาเปา ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บานหนองแหวน ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
บานเกาะคา ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
บานสบยาว๕๘ ที่มีโรงภัก ชุมพูทากวาง๕๙ สบออง สะเพา๖๐ มวงนอย๖๑ สาลาบานหนอง บานใหมริมคลอง ทงขาม๖๒ บานหมอ๖๓
หัวฅั้งหัวฝาย๖๔ ไหลกันไปปอ เมืองลําพูนนอ อดเอา สาลาโรงไชย เตมทุกฅ่ําเชา ฅนไหลออกเขา เมืองควง สรีค้ําวังแฟง
บานลําพางหลวง๖๕ ทึง
<๑๐> นองบุญยวง จันทผงรางหนอย พากันหาบฝน เทียวคงเปนถอย มาปุนดีคอย มวนล้ํา ทวยโลงแมสัน ขึ้นบกตก
น้ํา บหมองหมนเสา เมามัว นันอยูอดเอา เหิดสูใครหัว พวกสาวนาครัว ตัวซ้ําชาดตุย ภองหนามอดแกม ซ้ําแถมเขี้ยวหงุย ผมแดง
ซอน ชาดเพราะ นุงเสื้อดําปก เพิ่นดูชางเซาะ หาใสได นอนาย มีสารพัด ฅอฅอเหนียง มนุสสทึงเมือง สาวตัวชาดโต สบปลาบ๖๖
สะไหม๖๗ บานจาวน้ําโจ๖๘ หัวเสือ๖๙ ดอนไฟ๗๐ พร่ําพรอม บานทาผา๗๑ นาเอี้ยง๗๒ น้ําลอม๗๓ บัวเกียงรางตอม จันทฅํา
บานนาแงะ๗๔ บานจูด๗๕ บานจํา๗๖ จันทเที่ยงบุญนํา จันทหอมกาบแกว ฅําเฟยอุสสาห จันทารางแอว ลัดตามนาวแนว ปาแภะ
ขาปุนดี หาหนายชังแท แลทําเอ็กขึ้น ตัวเอง เอากิริยา ไหนมาทํา
<๑๑> เปน สลิดเปนเอ็น เหมือนบกลั้นเขา ยะใสถงหิง พันมวยขอดเกลา หูทือลาน ระคัด เกลายี่พุนกลาย องกิดพรอม
พัด ทุมพาดผา สีแดง หาบเตงบาไว บนอยบแหนง ขึ้นดอยดินแดง เอาสนดาบตั้ง เหื่อไฅลไหล เดินไปบจั้ง เถียงเดือดนัน เอาอั้ง
ภองก็ตา หนาจาวมอดภั้ง เหนียงหนองทัง ฅอเอิม ชาวบานแมวะ๗๗ แมไธ๗๘ เมืองเสิม๗๙ สาวฅอเอิม เสียทังนั้นดวย โลงแมตํา๘๐
สบเฟองทงกลวย๘๑ ฅอเหนียงออมทวย ชาดนัก บานแฅ๘๒ บานสัก๘๓ บานเอื้อม๘๔ ที่พัก บานทงมานใต๘๕ สบไภ๘๖ เขาเทียว
บยั้ง ลุหลั่งหลามไหล บานขวงเพาไชย๘๗ แมพุมบานหวย สบยาวทงเกียน๘๘ แมเรือนสาวดวย เขาไหลไปทวย บนอย วาที่วันไหน
นับไดกวารอย
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บานสบยาว ปจจุบนั อยูใ นเขตตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
บานชมพู ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บานสําเภา ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บานมวงนอย ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
บานทุง ขาม ตําบลใหมพฒ
ั นา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
บานหมอ ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
บานหัวฝาย ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บานลําปางหลวง ตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
บานสบปราบ ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
บานสมัย บานสมัยชัย ตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
บานน้าํ โจ ตําบลน้าํ โจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
บานหัวเสือ ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
บานดอนไฟ ตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
บานทาผา ตําบลทาผา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
บานนาเอีย้ ง ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
บานน้าํ ลอม ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
บานนาแงะ ปจจุบนั อยูใ นเขตอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
บานจูด บานจูด เหนือ ตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
บานจํา ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
บานแมวะลุม บานแมวะทาชาง บานแมวะแลง บานแมวะสันบุญเรือง ตําบลแมวะ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
บานแมไทย ตําบลบานบอม อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
บานแมต๋ํา ตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
บานสบเฟองและบานทุงกลวย ตําบลบานเอื้อม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บานแค ตําบลบานเปา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บานสัก ตําบลบานเอื้อม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บานเอื้อม ตําบลบานเอื้อม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บานทุงมานใต ตําบลบานเปา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บานสบไพร ตําบลบานเปา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บานไรขวงเปา ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
บานทุงเกวียน ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง

๒๕

<๑๒> หมูไหนวาหนอย สิบซาว ยิงชายพร่ําพรอม หนอยหนุมจีสาว มีหลายเนอชาว ขมุทองสู เพิ่นบไปหัน วาฉัน
แขงอู ใครหื้อไปดู เกาแทและ ตามโลงแมสัน ดอยชันมอนแภะ หากมีแตผู ฅนเดิน เราเทียวเถียวลัด แภะชําตายเหิน๘๙ จน
หนทางเดิน เลิก็ลงใชเหลน ภองไปภองมา อยาดยายเปนเสน ตามมอนดอยเดน ธะเลิ้น หนอไมผักบอน จนพอบเฅิ้น
พวกฅนหาบเขา เก็บเอา ปุนสังเวชนอง เจารางอินทเหลา เปนทุกขมัวเมา หากินแทเขา ภองรางสีสัน มีพรัณณบเสา เสียใจนอเรา
พี่นอง กุมแตเปนการ ดวยฅอปากทอง บดูทางอยอง นอนาย ปริยาย หากสุดเสี้ยงหนี้ เทานี้บอกปนนาย กอนแล บท ๒ ตอไป
ขอยอดดวงไธย คอยฟงบทหนา กอนเทอะนายเหย เจาเหย
(คราวบทที่ ๒ สภาพวิถีชีวิตและเหตุการณชวงเดินทางไปซื้อขาวเมืองลําพูน)
<๑๓> ทุติยบท กดคําบแลว คอยฟงเทอะแกว วิทูรผิวขํา พี่จักกลาวไว ตอไปแถมหนํา พอหื้อเปนคํา หายเหงาสวางหนา
ใชแขงโวหาร ยุยงสงสา เพราะหันมีมา แนฅั้ง บานเกิดเมืองนอน นคอรซ้ํานั้ง เปนการโสกเสา หมองมัว มีฅวามเดือนรอน
ทังเพิ่นทังตัว เหมือนน้ํากับบัว เจือจานอยูดวย บุญวาสถนา เราราแสงสวย ก็หลิ่งลงทวย คูเชื้อ ทังผืนวัตถา อัพพาทุมเนื้อ ก็หมน
เสา หมองดํา เปนที่หลิ่งคลอย ลงไปหนาหนํา แกวแหวนเงินฅํา ฉิบหายเพื่อเขา ของเชนปตตา สืบมาแตเหงา เพ็กแสงแยงยันต
บฅาง ไรนางัวฅวาย ก็วายวอดมาง เสียเพื่อเขา ทังมวล ภองมีพิชชะ บานเรือนไรสวน
<๑๔> ยกฅายทังมวล เลยหนีพรากหอง บแหนมมีใจ อาไลยอวงของ หลักถานเรือนชอง เรานั้น พาเอาปุตตา ฉายา
หนอชั้น หนีจากหั้น ลาพา จักอยูไปเทอะ บแพเทียวหา เพราะฅวามชรา เพราะตัวก็เถา บานไหนเมืองไหน มวนใจดวยเขา
ลวดยกครัวเอา พรากยาย จักอยูรอไป นึ่งเมินนึ่งราย ฉิบหายวอดเสี้ยง ทังวัน ของมีเล็กนอย เก็บเอาไปขัน ประกันจํานํา กินพอ
ชะเสี้ยง ไดเขายังยา ไดหมากยังเหมี้ยง เขาหนีออกเมือง เพื่อนั้น ฅวามทุกขใจ มีไปหลายชั้น กลั้นเขาเทาอั้น พอดี ขอ ๑ นั้นเทอะ
อาชญาภาสี บมีจํามี หนีบเตงใจๆ จักซื้อเขากิน ยังหาบได ซ้ําเสีย
<๑๕> ชอมไป เปลาวาง ฅนเก็บกันหนี ทึงวันบยาง เกือบจักเกิ่งบาน เมืองฅอน ภองเถาแกฅาว หัวพอขาวผอน บาน
เกิดเมืองนอน บแหนมอยูได อันเงินแถบตา แทงคาบาทใต ใชเก็บเอาไป งายและ เก็บไดเหมือนหิน แรกอนในแภะ นั้นภองอั้น
ยังแฅวน จักเก็บจายซื้อ วันสองสามแสน เมาเงินฅําแดง บกลัวไดหื้อ นี้พวกชุมเรา ถงเบาเหมือนหมื้อ ริไดเทารือ บฅาง เก็บใส
ถงหนัง ทังวันบยาง เพื่อรับบายจาง เอามา เสื้อผานุงใช บมีบหนา ริรุมเอามา ซื้อกินแตเขา ภองยืมเพิ่นกิน ใชขี้ดอกเขา หมดไป
บเบา บนอย ภองวาบมี เสี้ยงไปเปนรอย เพราะเอาเทื่อหนอย เปาะรอม กลั้นเขาปนี้ หมูหมาพอผอม พอหมดทวยชอม
แกวแหวนเครื่องอยอง
<๑๖> ผูบมีของ ลวดหมองเปลาหวอง กินกลอยมันเอา ทุนทอง แมนจักชวยเสีย เจาเราพี่นอง ซ้ําตัวก็กลั้น เกินไป
เหมือนในปนี้ ใผบเหลือใผ น้ําเพียงใด ดอกบัวเพียงอั้น บชางหาใผ เพิ่นกลั้นตัวกลั้น เองใผเองมัน นั้นเลา เหมือนแตขวบป ผูมี
มั่งเทา ยังไดเฅลื่อนเขา ไปยืม เขาในปนี้ เมาไปเสียหลืม ชะฟูทังยืม ไหนทึงบได ไปยืมเขาเขา เหมือนไปบอกให เขารูสืบไป นั้นละ
กลั้นเขานี้นา เหมือนหาเด็ดชะ หนาตาบได เลยนอ เทียวไปหาซื้อ เหมือนกับไปขอ ยะหนาคําพอ บจาบตาน ลวดบแหนมหา
แลวเขาเตมบาน เมาไปปวยงาน ฟูนัก พุทโธเทอะนอ เจาขอนที่รัก เปนพะอี้ ยังมี บานเมืองเรา
<๑๗> นี้ ทุกขังทุกขี เมื่อใดชะดี เหมือนเพิ่นนอเจา กุมแตหาเงิน ซื้อกินแตเขา บไดเก็บรอม เหมียดไว สักเทื่อนอนาย
เจาสอยดอกไม เราหาบได เตมที หลอนเขาแลน้ํา โปรดหื้อสักป หันฅนชะมี สักสามหมื่นหา ทะเลิงไดหัน ทังเพื่อนทังขา เก็บฝน
เอามา แลกซื้อ เขาเมืองลําพูน ชูวันชูมื้อ สักสามสี่ตื้อ รูเพีย นึกวานอย นับยังจักเหลือ นอสายนูเนีย วาแทนอเจา ปุนอวดสักเสิญ
ลําพูนเมืองเจา เขาปลาเพิ่นมี เทานั้น หลอนวานคอร เมืองเราเชียงชั้น บอดอยากกลั้น ฉันใด เจานายพี่นอง ลําพูนเมืองไกล
ฅนบมีไร เหมือนนี้นอเจา เพราะเหตุไฉน มีไวแตเขา บมีฅนเอา แลกซื้อ ใครหื้อลคอร กลั้นเขาชูมื้อ ใจบใครหื้อ ฝนลง ให
<๑๘> ลคอรแลง ขาดแหงเปนผง ดูทางตักลง ตําขายดวยเขา พี่นองลําพูน บานเขาเมืองเขา ไดเงินเพื่อเรา เทานั้น
ฟูทางคาขาย อุบายชองชั้น ก็สุดทาอั้น เมืองเรา หลอนวาเขาน้ํา จําเริญเหมือนเขา เงินพวกชุมเรา ฅนมีบแหนน นี้หากเสียใจ
นอจันทฟองแปง ซื้อเขากินแพง เชนล้ํา หลอนพระกุสล บุญทานชวยค้ํา หลางไดชื่นสู สักวัน พออดสาหทุกข บุญมีผีปน หลาง
หันมาวัน แลนายนองหลา คอยหาบฝนกิน เอาเทอะเจาขา อดสาหทําเพียร เขียนเซาะ ทุกขสังบเหมือน กลั้นเขาน้ําเลาะ ตีนถอง
๘๙

๒๖

บานจําตาเหิน ตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
บาดาน นอนาย จับหลางภองนั้น ก็จนพอตาย
ภองไปบดาย มาดายบได ภองไปหากิน ซ้ําดล
เจ็บไข ภองเปนหวัดไอ
<๑๙> เหนือ่ ยลา ภองเปนชะฅิว มวงยาง
ยางชา เราหันก็หนา รําฅาญ ใชสนอยแล หาบกิน
เขาสาน หลางเทื่อรําฅาญ กับฝนก็ดวย บมีตูบ
ปาง ชางทําแสงสวย ตกลงทวย อาบยอย เปน
ทุกขหวั ใจ เพียงใดพอชอย ตูบปางก็หนอย เสียนอ
จั บ หล า งภ อ งนั้ น ยื น ชั น เหมื อ นตอ เสี ย ฝน
ทําฅอ หนาวพอคะดาง ตูบปางเพิ่นมี ซ้ําเอาคา
จาง ฅน ๓ สทังค กอนและ ฅนสทังคเขียม บ
ได เข า แวะ จํ า เปนนั่ ง เป ย ะ ยื น ทน หั ว หล อ ม
การเดินทางดวยเทาของชาวบานลานนาในอดีต
เจาะเลาะ อยูกลางปาฝน เกิดมาเปนฅน ปุนปาน
(ที่มา : สุทธิศกดิ์ ปาลโพธิ์)
ดั่งอี้ แตเมื่อเดือนหลุง ลวงเลยไปหนี ยังปรากฏมี
อีกซ้ํา ฅนเกือบจักตาย วอดวายดวยน้ํา หวยแมเสา ไหลนอง อี่ผู ๑ นั้น ชื่อมันวากอง ขามไป
<๒๐> กลางฟอง น้ําตีทาวปลิ้น งาวล้ํางาวเหลือ อี่หาตายดิ้น บรูจักดิน แลน้ํา ๒ ฅนอาหลาน สังมางาวล้ํา
จักหากเคียดเขา ทําไหม ฝนตกธั้งๆ น้ําถั่งนองไหล ยังดุดั้นไป พากันชะขาม ตอนี้นานไป อยาไดนึกหยาม หลอนบุญคาม
บ ค้ํ า เกื อ บจั ก มาตาย ชอมทวยแม น้ํ า บ ไ ด พ อกผ า ย เมื อ เรื อ น อาก็ ง า วล้ํ า บ ตั ก บ เ ตื อ น ไปฟ ง ไปเฟ อ น สั ง ล้ํ า ไปด ว ย
เชี่ยวก็ที่สุด รองวาน้ําหวย ปวยหนีทานทวย น้ําเลิก็ อี่นองฅํากอง ตกลงไมเทิก็ หันแขนยื่นขึ้น นิดเดียว จันทเพงอี่นา
ฟงเขากุมเกียว ชักออกทันเรียว(เร็ว) บตายเพื่ออั้น บุงไหลไปเสีย เปยไวบหมั้น ไดขอนเพื่อนมัน นึ่งไว เลยไปนั่งหมอง หนาสออยู
ใน เพราะฅวามงาวใบ ของเอง เหมือนตัวอาละ แกลวกลาทึงเหม็ง ใครเขี้ยนยาเพง สักสาม
<๒๑> สี่แส เหมือนตัวกลาหาญ ปากดังแจบแจ เถามะลังแค ราย้ํา ไปอยูที่ไหน ลื่นไฟลื่นน้ํา หากผิดแบบเบา
กระซวง เมื่อปลวงแลว น้ําแมวังหลวง ลือแผวกระสวง กระสัตรอยูใต น้ําแมวังหลวง นองแดงยึ่งให โปดพังไป ใชนอย
ฅนเสี ย ของ เสี้ ย งไปกว า ร อ ย เพราะน้ํ า ยึ่ ง เข า ในเวี ย ง เพิ่ น ลื อ เล า ซ า ว ทุ ก ปากทุ ก เสี ย ง บ า นนอกในเวี ย ง ลื อ กั น ปุ น ป
ไปอยู ที่ ไ หน บ รู ดั่ ง อี้ อี่ น ายฅนดี แกว น น้ํ า ธะข า ไปหั น ฉั น ทึ ง ชะซ้ํ า ยู ล อ งใต ไหลฟอง ฅนชาตนั้ น มั น ทึ ง จองหงอง
น้ํามากพรากนอง อยุดเสียก็ได ขาก็บหัน ตามเขาบอกให เจาบานกิ่วไชย วานั้น อี่นาจันทเพง กับกองนองชั้น คันพน
จากหั้น นาที ลวดสั่นชะๆ เหมือนเพิ่นลงผี
<๒๒> ใจก็บดี ฃัวญหนีลาเตา บรูจักตาย ลื่นน้ําแมเสา เสียมันไดเอา ก็ลม สุดปญญาตน เลยไปนั่งงม หัวอกวูไหม
เปนฟน จันทเพงอี่นา ฟงรองเอาฃัวญ กําพุกกําพวน ฃัวญมาวาอั้น ปุนดีใครหัว ฅะลิกอีกอัน ซ้ํามีวัน นึ่งละ เมื่อภะสะตก
สกกะราชะ หกสี่ถวน (พ.ศ.๒๔๖๔) มีมา ในระหวางนี้ เหลื่อมเดือนสิงหา คือเดือนกันยา เดี่ยวนี้นอเจา เปนวันที่ไหน บไดซอบ
เขา จดจําเอา จื่อไว ก็ยังมีแถม พวกฅนหมูใช เขาลุกจากใต เดินมา เปนชาวพี่นอง สบปลาบพงกา๙๐ มานอนแมธา๙๑ สาลา
หลายหนา พวกชุมหมูเขา มีครบถวน ๕ เปนขากลับมา พอกหวาย ยิง ๓ ชาย ๒ มาตองเคราะหราย เสียโจรพวกอาย มือดี
หลอนหลอมลัก เอาหาบเขาหนี เมื่อกลางราคี หลับ
<๒๓> นอนชูหนา ฉับเภาะเปนของ จันทแกวนองหลา พวกโจโรวา ก็ล้ํา หิวยิ่งกวาหิว เหมือนซิวเฅิ้นน้ํา ซ้ํามาลอบได
พรองเอา จันทแกวอี่นอง พอหมนหมองเหงา โจรยองเบา เอารุงยามแจง ลวดลุกมาหมอง พระไธยเหี่ยวแหง ไหตืบโยนแรง
คะคม สุดปญญาตน เลยไปนั่งงม หนาฅิ่ว(ขิ่ว)สม ดังงอน บี่ยึกบี่ยะ เพราะฅโมยหลอน เหมือนหมีกินบอน รองอยูใจๆ อี่นอง
บัวเกียง ซ้ําอดบได วาทานมันไป เสียเทอะ จันทแกวฅนงาม ฟูตามงาวเซอะ วากูบให อวยคราง ทุกขยิ่งกวาทุกข ซ้ําเตื่อมแถมผาน
กูทึงบทาน เอ็กรองอยูหั้น วากูยืมเงิน เพิ่นมา ๒ บาท วาอั้น กูบทานมัน เทื่อเลาะ นายฟูตาม ฉับภังฉับเภาะ หังทึง
๙๐
๙๑

บานปงกา ตําบลแมกวั ะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

๒๗

<๒๔> บได ฅืนมา เตมไหร่ํารอง บมีปดตา เมาเสียเวลา น้ําตาแหงเจา ฅนทึง ๕ ฅน โจรลักหาบเขา บรูสักฅน
ล้ําราย นองหลับเหมือนตาย มันสังบพาย กอดนองก็ถัน พอดี จันทแกวอี่นอง ร่ําไรโสกี วาบาขีณี อับจนอยากกลั้น วา
กูทึงบเมือ เสียแลววาอั้น ไหทืบโยนนัน เมื่อเชา หากเปนแตตัว จันทแกวนั้นเลา ชิรางเจา เกินไป บเอิ้นร่ํารอง บนอนกับใผ
ชิตัวล้ําไป ยอมเปนดั่งอี้ บนอนกับใผ หมูชุมที่หนี้ กลัวอายปนฅวี กอดคั้น นายแกวแทงใจ ฟูไปเชื้อนั้น เพราะหันรางอั้น ตัวงาม
ฅนเปนคูคอ มาทวยมาตาม ใผไปนับซวาม แขหิวพาอั้น มันสวยชะเสีย นอนายคูฝน แหนมปลงทานมัน เทอะนอง เพราะงาว
ตกตัว เจาบัวเพื่อนลอง เสียไปเทาอั้น
<๒๕> เปนไร บัวราณวาไว งัวสอดกินไกล พลัดฝูงหมูไป เสือหุมเปบจวา ตอนี้ไปหลัง กับทังไปหนา หื้อจันท
มันทา จื่อไว เพราะหนายสงสาร เจาสอยดอกไม เขา ๒ บาทใต งามๆ จันทแกวอี่นอง แมเอื้องจีหลาม ก็หากทึงงาม
ภองแทเนอะเจา ยะใสถงหิง พันมวยขอดเกลา ก็หากทึงเพิง เชนล้ํา นุงสิ้นตาเขียว ผาแดงซะหวาน พาดบาเขา ดูมัน
ก็เพิงวานอง กลัวยังอายปน สะแมนวามัน ชางหลอนชางยื้อ เทามาเสียใจ แมฅําหนักตื้อ หื้อฅโมยทือ งาวล้ํา บานเสิก็เมืองเสิก็
ฅโมยนักล้ํา ยอมเปนดั่งอี้ เนอะนาย บานรอนเมืองราย กลั้นเขาหลอตาย
<๒๖> หากเปนแตนาย บเกงบอยาน นองหลับเหมือนขอน เหมือนนอนยังบาน บเกงบคราน ตอไว คุณพระ
คุณธัมม จันทแกวนองไธ บสากราบไหว วันที คุณธัมมคุณพระ พอแมดีหลี ทังแมธอรณี นายหังบไหว เกิดมาเปนฅน
กินเขาเลี้ยงไม บเกงตอไฟ ตอน้ํา บานเสิก็เมืองเสิก็ ฅโมยนักล้ํา ยอมรูอยูได ฅนๆ ภองเสียดวยน้ํา ภองเสียดวยโจร
ปุนสังเวชฅน หมูฝูงหาบเขา ควรกะเกียมเกง เนอะนายนองเหนา เพราะบานเมืองเรา หลิ่งคลอย จักไขบอกปน หื้อเจา
นองซอย ก็สุดเสียเทาอี้ เนอะนาย ดอกซะบันงายม หลามปลายเหี่ยวขอน บานเมืองเรารายรอน เอาผัวเสียกอนเทอะนอง บมีใผ
เปนคูพาเดียว กอนแลนายเหย

การทํานาของชาวลานนา เมื่อชวงประมาณ พ.ศ.๒๔๒๕ - ๒๔๗๐
(ที่มา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ)

๒๘

คครราว กกฎหมาย
ฎหมาย จจารี
ารีต ตตํํานนาน
าน หหลัลักฐฐานทางประวั
านทางประวัติศาาสตร
สตรลานนนา
นา

๒. โคลงประวัติครูบาคําอาย อภิชโย วัดพระหลวง

๙๒

(คราวบทแรก ชาติกําเนิดครูบาคําอาย อภิชโย)
<๑> คอยฟงเทอะไธ ปวัตติบอกไว อภิชโย ปถมะปุพพา จักจาแตตน เมื่อขาเกิดมา ปุพพาแตตน หากเหลือ...
เซิ่งโรคาไภย พอแมพี่นอง เอาไวหลายๆ วาพุทโธอาย เมื่อเจายังหนอย ปตตามาดา คอยยากล้ํา พอแม... เปกสาวาไว กับปูยา
เจา ตายาย วาอาย... เกิดมาโปรดผาย จุงใสนามนาย วาอายอิ่นแกว จิ่งพากัน วาอั้นแจวๆ วาอิ่นแกว ลูกรัก พอบุดดา อยูมาบ...
ชนกา คือวาบิดา ผูเปนพอขา จิ่งบอกมารดา แมไธ ใครไดชาตา บุดดามาไว หื้อจําจื่อได ไปยาว ...
<๒> แมไธ ก็มีใจขาว วาปุตตาเรา ควรจําจื่อได จิ่งแตงเครื่องไป พร่ําพรอม เขาตอกกับเทียน ปุพผาพร่ําพรอม
สุบหมากเหมี้ยง พลูยา แตงพร่ําพรอม นอมเจาขุเถร ใสขันเขาเคน ครูบาที่ไหว นอมเขาไปเคน กลาวจาใจๆ วาขาไหวสา ยังเจา
ที่ไหว วาบุดดา ขาพระบาทไธ เกิดไดหัวที ไดเกิดมาแลว เปนชายดีหลี ขาขอวันที กับตนทานเจา ขอปารมี ครูบาเปนเจา พอใส
ชือ่ เคา บุดดา ขอนิมนั ตนา บอกไว ในดวงชาตา ผูเ ปนบุดดา ลูกขาผูอ า ย หือ้ ได
จือ่ จํา ชาตาใจๆ แขวดชาตไว บุดดา หือ้ ไดจาํ ไว ในดวงชาตา เพือ่ ลูกเกิดมา ปใด
<๓> รูเมี้ยน ทังปแลเดือน พร่ําพร อม ทังวันแลยาม ก็เขาใส
พรอม กับนามเจา บุดดา ครูบาทานนั้น จิ่งแปลงชาตา ลูกเขือบุดดา จักใส
ชื่อให วาตอนี้ไป เมื่อทาย จุงพากันจํา กดนามชื่อไว หื้อเรียกวาอาย อิ่นฅํา
ทานเขียนมอบไว ใบลานหื้อจํา วาอายอิ่นฅํา บุดดาผูอาย จิ่งพากันจา วา
อั้นใจๆ สืบมานาน บนอย ประหมาณนึ่งป ตัวขาไพรนอย บังเกิดไข โรคา
เปนซางแลไธ รางกายบหนา เปนซางนา ตัวขาผูอาย แมพระชนนี กลาวไว
พอพระชนกา แหงขามอนไธ พากันกลาวหื้อ ราฟง แฅงเรียวขาหนอย
โอยทุกขังหนอ เมื่อเจายัง
<๔> หนอย เปนทุกขรอยเทา หลายทาง รางกายเจานั้น ชอบผอม
ทุกขัง เจาเปนไขซาง หันดอกขี้ขาง เนื้อหนังบอบบาง แทล้ํา ผอดูแฅงขา เลงดู
แทซั้น เทาดามพากเจา ครัวคน พากันผอแท เปรียบไดดีงม บเปนหุนฅน
กับเพื่อนสักหนอย พากันคอย ดูยากล้ํา มานั่งรองไห วอยๆ ทุกวันฅ่ําเชา
แมเจาหิวหอย มาเลีย้ งดูคอย ยากแทจนั้ ๆ ไปหายาซาง พอเลีย้ ง เอามาหือ้ กิน
ทอง (ตรอง) ดูแทซั้น ก็เหมือนนึ่งอั้น จักดี เมื่อกินไปนั้น บเปนซากผี ยาหมอ
หากดี กินหายโรคไส เพราะวานามนาย ชื่อนี้ บกงชาตา มีแทซั้นซี้ บหาย
โรคเจา โรคา สวนพอแมนั้น กับปูยาตา ทังยายแลอา
<๕> ฝูงลุงแมปา จิ่งเปก็สากัน วาอายนองขา ลูกหลานเรารา ฅนนี้
มันเปนเพราะสัง วาอั้นซั้นซี้ จิ่งจาวาอั้น ทึงเชอ พวกเจาเหลานั้น พากันเสนอ
วาเราทึงเชอ จุง ฅิดใหมเตอ เปนชะใดไป ยอมรู จิง่ พากันจา ฅิดไดพร่าํ รู ครูบา
ครูบาคําอาย อภิชโย
(ที่มา : พุทธคุณ กอกอง)
ทานเจา ยังมี นาบุญทานนัก โปรดไดดหี ลี ปารมี องคทา นเปนเจา ทานหากจัก
๙๒

ปริวรรตจากสมุดโหรา (สมุดฝรัง่ ) ของวัดพระหลวง ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

๒๙

โปรดเอาลูกรัก ขอทานผูกมือ หื้อเจาลูกรัก หื้อบุญทานเจา ปกบัง หื้อหายโรคลวน นอกในผิวหนัง เปนเปยเปนซาง ทานคุง (คง)
โปรดได เพราะวาสสนา ของทานนั้นไส ทานโปรดสัตตไป พร่ําพรอม ทังมนุสสา ทานเจารวบลอม เมตตา
<๖> แผกวาง ไปยาว คันไหวทานแลว ทานมีใจขาว หากจักโปรดเอา ลูกเจาหื้อได หื้อหายโรคใน รั้งเรื้อ เปนเปย
เปนซาง อันใดคูเชื้อ ขอบุญทานเจา กรุณณา องคทานหากรัก สัพพะสัตตา ทานจักกรุณณา ถวายพอรบอกหื้อ พอแม ๒ ขา
บดักดานดื้อ จิ่งรีบดาครัว พร่ําพรอม สวยหมากสวยพลู ขอดเหมี้ยงทั่วพรอม มธุขี้เผิ้ง แปลงเทียน มาลาดอกไม ขี้เผิ้ง
ตะเตียม จิ่งแปลงขันเทียน พรอมทังหมากเหมี้ยง ยกขึ้นใสขัน แมอุมลูกรัก ไปไหวทานเจา ครูบา วาตัวขานอย จักมาไหวสา
<๗> นบนอมครูบา องคสาที่ไหว ขอฅวามเมตตา ขอสากราบไหว กับตนครูบา นั่งเคา ขอโปรดลูกขา บุดดา
คาอายฅนนี้ เปนโรคหนักหนา เปนซางนา ครูบาที่ไหว ขอฅวามกรุณณา พอโปรดหื้อได หื้อเปนฅนดี สืบเชื้อ พอปน
บอกหื้อ พอรดี ขอปารมีทานไธ โปรดใหดีหลี ขอเอาพอรดี กับองคทานเจา พอชนกา ปตตาขาไธ จิ่งเขากราบไหว วันที
ทือเอาอั้นแลว เขาเคนดีหลี ครูบามุนี ปนพอรใจๆ วาขอหื้อเขือ อยูดีใจๆ หื้อหายโรคไภย รั้งเรื้อ เปนซางไขผอม อันใด
คูเชื้อ หื้อหายจากเจา ไปพลัน ติดตั้งแตนี้ อยาหื้อเปนสัง หื้อคุณพุทธัง รักสาใจๆ คุณพระธัมมัง สังฆังนั้นไส หื้อปก
<๘> หมไป คูเ ชือ้ ครูบาบอกหือ้ พอรดี จิง่ ถอยฝายมัด ผูกมือดีหลี ผูกเบือ้ งซายดี เบือ้ งขวาหือ้ หมัน้ หือ้ เปนมงคล เทีย่ งเทา
แลวจิ่งถวายปน ชื่อนามลูกเคา เปนนามลูกเจา หัวที ติดตั้งแตนี้ ฅําอายดีหลี เปนลูกหัวที จักปนชี้ให ขอหื้อชาตา อยาตกต่ําใต
ไดขนานนาม บอกไว จุง หือ้ เอาเปน ชือ่ นามลูกไธ อันเปนลูกอาย หัวที ฅําอายวานี้ สมเพิงดีหลี ผูเ กิดหัวที ทานเรียกวาอาย สวนฅํา
นัน้ เหย บอกไวใจๆ หือ้ เปนมงคล เทีย่ งเทา ทีก่ ลาววาฅํา เปนของดีเลา สมบัตแหง ทังมวล ฅําอายอยางนี้ บผดิ บผวน เปนลูกผูค วร
<๙> กดนามลูกอาย ทานเจาครูบา กดหื้อใจๆ จิ่งจําเอานาม ชื่อนี้ ตามวาจา วาทากลาวชี้ ของทานเจา ครูบา จิ่งมา
เรียกรอง ลูกเจาปุตตา จิ่งจําวาทา ครูบาบอกให จิ่งพากันจา วาอี้ใจๆ จิ่งหายโรคา เยื่องนั้น เปนโรคไขซาง อันใดบฅาง ก็หาย
ขาดเสี้ยง กายา นาบุญทานนัก กลาวถอยวาจา จิ่งหายโรคา พยาธิโรคไข ปารมี ทานดีใจๆ ทานโปรดสัตตไป บนอย สัตตไดทุกข
ผาน เปนทุกขต่ําคลอย ทานผายโปรดหื้อ เอาบุญ ขาไดสืบเชื้อ แทนนามกระกูล ดวยเตชะบุญ ทานผายโปรดหื้อ ทีฆามายุ สืบเชื้อ
จนใหญขึ้น ดีมา
(ชีวิตวัยเด็กของครูบาคําอาย อภิชโย)
<๑๐> ยังมีนอง แถมเลา ๒ ขา ทเวชายบุดดา นองถัดแหงขา เปนบุตตถวน ๒ ของพอแมขา ชื่อสุขนา ผูนองถัดฅัรภ
แหงขาทวยมา บอกนามสุขนั้น มาตามชาตา ประสูตออกมา วันสุกขแลเจา จิ่งกดเอามา บอกไว ยังมีนองยิง แถมเขือนึ่งไซ
ปุตตีพอแม แหงขา มีมา ชนนีแมไธ พอชนกา จิ่งขานนามมา ฅําเสาวาอั้น ทานมีปุตตา ปุตตีครบถวน ๓ ฅนมา เมื่อนั้น
อยูมานานๆ ฝายขาพี่ชั้น เถิงใหญขึ้นทราม เมื่อชนมายุ สิบสองสิบสาม ประหมาณเดาดัน ราวตามที่หนี้ จับเคราะหบดี ฅวยครบ
ขาไปเลี้ยงฅวาย กับเพื่อนทารก
<๑๑> ตามทากวาง ริมยม มีวันนึ่งนั้น มีใจประสงค ลงน้ําแมยม พากันอาบเหลน กับเพื่อนเลี้ยงฅวาย มากนัก ใผเปนใผ
ฅิดบใครทัด ขาฅิดออกได ๒ ฅน เจาเหลานั้น ไดทํากุสล เมื่อพากันลง อาบน้ําที่หั้น ไดเหลนฅวาย เขาฅอกวาอั้น ในกลาง
ฟองลํา แมน้ํา มาเปนเคราะหสัง ผะเอิญลวงล้ํา ตีนหลุดอยอนปลิ้น ลงวัง น้ําก็เชี่ยวนัก พุทโธทักขัง พัดขาลงวัง ตีนแขวนทะหลอน
โอยเจาทุกขัง ขาอิกฅะหยอน หวังจักหวาย ลอยฟองแมน้ํา หื้อพนที่ตาย บเปนอยางนั้น น้ําพัดถีบขา ลงวัง ฅํามีผูนั้น ซัดตาไปหัน
จิ่งเปบลงวัง มือซวามหอบขา รัดเอากันกลม
<๑๒> บลงใตหลา ในทองนที แมน้ํา ตัวขานี้นา พอไดกินน้ํา ๓ กลืนเทาอั้น พอดี ขาทอดธุระ คึดวาเปนผี จักขาดชีวี
ในน้ําที่หั้น เมื่อผุดออกน้ํา ขึ้นมา พี่หมื่นวาอั้น ฟงโผลงไป รวบรัด รัดอุมหอบขา หนีวัง หวายออกแมน้ํา เขาฝงดีหนํา พุทโธ
พุทธัง ขาฅิดวาอี้ วาจักบตาย ในน้ําที่หนี้ เพราะเปนฅวามดี พวกพอง เขามีเมตตา การุณอยูพรอม พาชวยขา เทียมทัน
เขาเจาเหลานั้น บหื้อทุกขัง ไดชวยชีวัง ชีวิตแหงขา หื้อพนที่ตาย จากน้ําไปหนา ไดหายโรคา จากน้ํา โอยเจา
<๑๓> ทุกขัง เปนทุกขแทล้ํา เกือบตายจากจอย ชีวัง ถาบมีแลว เพื่อนเหลนดวยกัน ก็หันสําฅัญ จักตายที่หั้น เพราะ
เพื่อนดวยกัน ชวยทันจั้นๆ หอบเอาขึ้นมา จากน้ํา บตายที่หั้น วําวาย คึดถี่แท นาบุญหลายๆ พวกเพื่อนเลี้ยงฅวาย ชวยทันเอาได
ฅํามีนั้นเหย เปนพี่แทไส เปนลูกชายลุง แททัก สวนหมื่นนั้นเหย เขาเปนเพื่อนรัก ดวยเปนพี่อาย มายุง อายุทา(น)นัก แกกวา
ขาสูง อัปปะมายุง ขาอายุหนอย เปนเพื่อนรักกัน รักแทจอยๆ สามชุมชาย พวกนี้ พากันเลี้ยงฅวาย เลี้ยงแทซั้นซี้ ตามปากวาง
ริมดง เขาปาไม มีถงฅนถง ซะพาย
๓๐

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
(คราวบทที่ ๒ ชีวิตฆราวาสและบรรพชาเปนสามเณร)
<๑๔> เขาดง เปนถงหอเขา ตามติดรอยฅวาย ปาไม ปถมัง ขอเซายั้งไว เทาอี้เทานี้ กอนเซาแรง ทุติยะ คอยกลาว
แถลง แปลงไปยาว กอนแลเนอ เจาเหย ทฺเวปทํ บทหลังบอกไว ยังไขบเสี้ยง วาทา บทถวน ๒ นี้ จักตานวาจา ไดจําจื่อมา
เมื่ อ ข า ยั ง หน อ ย ในหว า งร ว มป ที่ ข า ผู ห น อ ย ได ต กลอยฟอง แม น้ํ า ทุ ก ขั ง แต หั้ น แถมคํ า มารดาแม ไ ธ มี บุ ต ต ที ห ลั ง
ประสูตออกคัรภ คัพภะแมขา บใชปุตตา เปนทุกขแทหลา ประสูตบุตตมา ถานี้
<๑๕> มาฅ่ําแมขา มารดา เมื่อเกิดมาแลว บนานนักหนา สองสามวันคลา เทานั้นแทไส สวนแมนั้นเหย บังเกิดทุกขล้ํา
เปนกับลูกหลา บุดดา ลําบากแมล้ํา เปนทุกขหนักหนา ผิดเดือนนา เปนกับลูกเตา ทุกขบใชเบา แทล้ํา เปนพยาธหลาย ผิดเดือน
แถมซ้ํา เปนอยูอั้น นานๆ สองสามยังนัก สี่หาเดือนปลาย หกเจ็ดเดือนยาย ยางเดินบได ตัวขานี้เหย มีแตรองไห กลัวแมวําวาย
จากพลัด ลําบากหนักหลาย ทรงพยาธอยางนั้น ฟนฅิงบได ฅนเดียว ในปางคราวนั้น แมเอี้ยง(เอื้อง)แพรจอร อุมลุกปลุกนอน
<๑๖> เอาตนบได นอนแทบไป ทั่วมื้อ จักไขบอกหื้อ พอฟง ในปางคราวนั้น ทุกโขทุกขัง ผูพยาบาล รักสาก็หนอย
พอปตตา กับขาผูหนอย พากันคอยดู เทานั้น สวนขา ๒ ฅน ผูเปนนองชั้น ก็ยังหนุมหนอย มายุง บรูฅิดนัก เหลนฝุนขี้ตม
เพราะขา ๒ ฅน ยั ง หนุ ม ยั ง หน อ ย ฝู ง ญาติ ก า เจ า ตายายข อ ย กั บ ป า ผู ค อย เมื่ อ น อ ย ที่ อ ยู เรื อ นเดี ย ว เคหาม อ นน อ ย
เถิงกัมมจากหั้น ไปนาน ฅวามมรณะ ในโลกสงสาร มาพบมาพาน ตายไปจากจอย เวลาแมเปน มีแตขาขอย กับทังบิดา พอไธ
คอยดูรักสา บลาละไว สักฅาบอั้น วันยาม สวนฝายเบื้องนอง
<๑๗> ยังบรูสัง พากันเววัง เดินไปแอวเหลน ๒ ขานั้นเหย ยังบตื่นเตน กับมารดา แมไธ พากันเดินไป แอวเหลนซวะไซ
กับเด็กเพื่อนบาน คามัง ตามคลองเด็กนอย พวกทารกัง สติปญญัง ยังหาบได เถิงเมื่อดีกิน อยูแทใจๆ ยอมกลับฅืนมา พอกพิก
มาถามหากิน อยูแทซั้นซิก ฝูงหมูเขา ปลาลํา กินกันแลว บไดคึดสัง สติกําลัง เปนเด็กออนหนอย สวนขานี้เหย กับทังพอขา
พากันดูคอย แมไธ บหนาอยากเขา ภุญชา พระแมไธ ลําบากนักหนา เกือบมรณา ตายเสียคราวหั้น จิ่งไดพากัน พยาบาลจั้นๆ
รักสาคอยดู แทซั้น เมื่อจักกินปลา
<๑๘> เขายาปลาน้ํา ก็กํายื่นปอน ทังวัน ขากับพอไธ ทุกโขทุกขัง อกพุทโธธัง บึดก็รองไห บึดไปหาหมอ ทางเหนือ
ทางใต มาพยาบาล แมไธ เพื่อเอาชีวัง พระแมนี้ไว กินทานเสพสาง ทําบุญ ค้ําพระพุทธะ บหื้อหายสูญ สาสนามูล พระพุทธเจา
ก็สมคําปรา ถนาแทเจา มจุยานเบา อยอนไว ก็หายโรคไข โรคา พระแมไธ กินเขากินปลา คอยยานมา พยาธแมเจา คอยมีแรงมา
เทือ่ นอย คอยลุกนัง่ ได ดีมา ถ็อดแถ็ดยกยาย ตามหองเคหา เสือกไปเสือกมา ตามเรือนนัน้ ได อยูม านานๆ ก็หายโรคไส คอยทุเลา
<๑๙> ไป เมื่อนอย กินเขากินปลา ภุญชาเรียบรอย จนลุกยางได เดินเทียว พยาธนั้นก็ ลวดคอยถอยเถียว ลุกยาง
เดินเทียว ฅายจากที่ได คอยเฝก็ยางไป เมื่อนอยจน คอยเทียวไปหา คามาพี่นอง ตามหมูบาน ริมเฅียง นับวาคลาดแลว
มัจจุบเปลือง มายุงมีเพียร ทีฆาเที่ยงหมั้น คลาดมรณาไป ครั้งนี้ มัจจุฅวามตาย มรณานี้ ก็คลาดจาก แมเจากายา พยาธอยาง
นี้ เปนกัมมนักหนา แมไดพามา ก็บรูได ขาฅิดไปหลาย ร่ําพิจดูได ฅนเกิดมาใน มนุสส อนิจจัง ทุกฅนพิรุจ บเที่ยงหมั้น สักอัน
ผัดเวียนไป อยางนั้น เมื่อชาติเหย เกิดมาชะนั้น ยอมมีแกเถา
<๒๐> มาทัน ชราตัวนี้ ในโลกสงสาร ขับไลทังวัน ชูฅนชูผู พยาธิเหย บจาแขงอู ยอมติดทวยฅน มนุสส กะทําอยางใด
ติดไปพิรุจ ทุกหมูผู ยิงชาย มรณานั้น เถิงฅวามดีตาย บเวนแลนาย สักฅนสักผู มัจจุราชา ยอมยู บลี้ซอนได สักฅน ฅนใดบุญนัก
ไดทํากุสล ยอมนําเมือบน ชั้นฟาหื้อได ผูใดบาปหนา อาธัมมนั้นไส จักตกไปใน ลุมพื้น อวีจี นารกเปนภื้น ตามเหตุอั้น กัมมเวร
คําสอนพุทธะ บอกไวเปนเกณฑ บอกกัมมบอกเวร มีไว ๒ ถาน สวนกุสลา บอกไวเที่ยงหมั้น ทางพระนิพพาน ชั้นฟา อกุสลา
บนําสูฟา นารกเที่ยงหมั้น
<๒๑> เปนแดน ผูใดทําแลว มันทึงบแหน ติดตามรอยแดน หนทาง ๒ เสน ทังกัมมแลเวร บใชของเหลน เปรียบตาม
ในธัมม ผูใดกะทํา เวรยอมบละ ยอมทวยตอบสาย แทนรอย ผูมีบุญนัก เวรยอมโปรดผาย โรคาไภย บเบียนบีบได ผูมีบาปหนา
อาธัมมนั้นไส โรคาไภย บเวน บค้ําชวยหื้อ ทางดี สวนพระแมไธ เมื่อกอนดีหลี กลัวมีเวรฅวี ชาตแลวติดของ กัมมเวรา ไดมา
ถูกตอง ของทานพามา บรู เวลากลับหาย ผูขาฅิดรู บเหมือนกอนอั้น เดิมพัน จิตใจทานนั้น ผูขาเลงหัน ผิดแผกเดิมพัน
เหมือนจักเปนบา ดูโกธานา มากนัก
<๒๒> ใจหมิ่นสั้น มัวเมา สติแมน้นั ฅิดไปตามเถา ทานบใครเอา สัมปชัญญะได คือฅวามรูตัว บใครมีไส จิตใครเพพัง
ซวานฟุง บเหมือนกอนอั้น เดิมมา เมื่อแมหายแลว ผูขาปุตตา ฅิดใครเขามา ทําเพียรเสพสาง ฝายทางกุสล ที่ทานอวดอาง ใน
สาสนา พุทธะ จิ่งขอปตตา มารดาวระ กับพอแมเจา ทังมวล วาขามอนนอย ปุตตาสงวน ฅิดไดสมควร แลวพอเปนเจา ทังแมมาตา
ผูขาลูกเตา ใครตามทวยคลอง พุทธะ ขอเขือทัง ๒ เจาพอแมพระ พอใจชุมหื้อ ชมบาน อนุญาตเทอะ แกขาปุตตัง
๓๑

<๒๓> สูสาสนัง พระพุทธเจา ไปเรียนคําสอน คําดีบเสา ในสาสนา พุทธะ ไปปพพชา ในคลองวระ หื้อครูบา บวชหื้อ
เปนเณร จําสีลอยูวัด ตั้งหื้อเปนเกณฑ หื้อเปนสามเณร จําสีลเรียน เสพสาง ในกลางอาราม พุทธะ ถือเอาพุทธัง ธัมมังสังฆะ
เปนที่ไหว ปูชา เรียนเอาแลว คําสอนดีหนา อันเปนวาทา คําสอนดีใจๆ หื้อใจใสดี เปลงวะ หื้อตาสองแจง ดีมา หื้อโสตานั้น
คือหูซายขวา ไดยินวาทา คําสอนเที่ยงหมั้น ที่พระพุทธัง กลาวไว หื้อมีประหญา ปญญาบไร วิชาเกิดขึ้น มีมา ทางผิดชอบนั้น
ตัวขาปุตตา จักรูวาทา คําสอนบอกให ฝายทางดี ถือเอาใจๆ ขอพอแมเหย ปลงวางหื้อได แกขาบุดดา
<๒๔> พอรัก หื้อพนจาก เสี้ยนหนามชา ที่นั้นแล พอแม ๒ ขา จิ่งขานวาทา บอกขาผูอาย วาดีแลวเนอ ที่เจาฅิดได
ตามในคลอง พุทธะ เปนขุเปนสงฆ เปนเณรเปนพระ ลูกสิกขทานเจา ครูบา ที่ทานรูแลว สุภาสิตา ทานจักนํามา สั่งสอนแกเจา
หื้อรูหนักเบา คูเชื้อ ถาเจามีใจ ใฝฝนฟนเฟอ คําสอนทานเจา ครูบา ที่ทานรูแลว สุภาสิตา ในสาสนา พระพุทธเจา ทา(น)รูหนัก
เบา คูเชื้อ เมื่อเจามีใจ ใฝฝนฟนเฟอ จิตใจเที่ยงหมั้น สีลธัมม ก็นาบุญแลว เจาลูกปุตตา จักโปรด
<๒๕> มารดา ปตตาแหงเจา ตามไฟนําทาง สองไว สัคคะที่อั้น พายบน สองทางขึ้นฟา ที่อันกุสล สวัรคพายบน บตกต่ํา
ใต ผูขาจิ่งจา ปตตาที่ไหว กับมารดา แมเลี้ยง บอกกับพอเจา บิดา วาขอพอไธ จุงไปไหวสา นําเอาบุดดา ไปฝากทานเจา กับครูบา
ที่วัด นําเอาตนตัว ลูกไปมอบอั้บ เปนลูกสิสส ทานเจาครูบา หื้อทานรับไว สิสสานุสา เปนลูกสิสสนา สอนไปใจๆ สวนพอปตตา
จิ่งไปกราบไหว กับตนครูบา ที่วัด จิ่งพาเอาตน เขาไปฝากอั้บ กับทานเจา ครูบา ทานก็รับไว บไดลาสา สอนวันทา ที่ควรดีไหว
(คราวบทที่ ๓ ลาสิกขาจากสามเณรและกลับเขาอุปสมบทเปนภิกษุ)
<๒๖> สอนหนังสือ ทังเหนือทังใต เรียนสูตตธัมมไป คูเชื้อ ไดนึ่งวัสสา บรอรั้งเรื้อ ก็พออานได จําคํา ทานก็รับ วาควรดี
ปพพชากัมม รับเอาสีลธัมม เปนสามเณรได เขาสูสาสนา พุทธะ กลอนยังยาว มีอยูปาลา ไวไขบทหนา กอนแลนา นายเหย
ทุติยัง บทหลังบเสี้ยง บทถวน ๒ กลาวมาบเผี้ยน เถิงตติยัง ตอทาย บทถวน ๓ ขาจักกลาวไว กลาวเถิงบวชหื้อ ฟงไป ๒ พัน ๔
รอย ๖๐ บปลาย หกสิบบดาย บปลายเผื่อหอย (พ.ศ.๒๔๖๐) สาสนัง แหงพระยอดสอย ลวงแลวเทานี้
<๒๗> เทิงมา อายุอานนับ สิบแปดเปนตรา รวมเขามา เถิงคราวที่หั้น ไดปพพชากัมม เปนเณรทาอั้น ตออุปชฌายัง
ทานพระ ไชยลังการัง เปนอุปชฌายะ พระหลวงที่หั้น อาราม เรียนธัมมแบบพื้น เมืองแพรไปแถม ตามสาสนัง กับนั้นที่ให
สอบไดปถม นึ่งปนั้นได รวมในปเดียว บวชนั้น วัสสาถวน ๒ ก็ไปแถมน้ํา ชั้น ๒ ที่หั้น มีมา ตอแตนั้น ไปแถมวัสสา ถวน ๓ นา
เรียนนักธัมมใต ไปอยูใ นเวียง น้าํ ฅือนัน้ ไส เจาพุทธวงสไชย วระ เมธังกโร ราชาคณะ อยูอ าวาสเจา เมธัง ไปเรียนสํานัก เซิง่ อาวัสสัง
วัดมิ่งเมืองพล แพรไชยหองกวาง เรียนไปนึ่งป ขวบชั้น
<๒๘> หลักธัมมทั่วพรอม บสะดวกดวย การเรียน เถิงสอบเขาแลว บไดสมเหมือน ผลการเลาเรียน เลยสอบบได จิ่งหนี
ออกมา อยูวัดหลวงใต สํานักเดิม อยูนี้ ๔ ถวนวัสสา เขาเถิงซั้นซี้ สนธิลากเขา มาเรียน อุปชฌายะ เปนผูตักเตือน บอกหื้อขาเรียน
บาลีพระเจา ก็นอมเรียนเอา คําสอนพระเจา ตามสําเนา สนธิ วัสสานึ่งเขา จบลง ในคราวครั้งนั้น บังเกิดขัดสน ชาตาลง อยากน้ํา
กลั้นเขา บานบมีใผ ชวยพอแมเจา จิ่งขอลาเซา จากวัด อําลาสิกขา ที่ควรฅํานับ สิกขไปอยูบาน บนาน หวังจักชวยค้ํา พอแมอัตตัง
ถาจะจิต
<๒๙> ยัง อยูวัดบเสี้ยง บังเกิดไขหนาว กลั้วเกลาอยูเสี้ยง ทุกวันฅืน บเวน ทานครูบา สั่งไปหนีบเนน หื้อกลับพอกเขา
อาราม พอแมพี่นอง กับพวกพองเดียวกัน เทียวหาทุกวัน ชวนบวชใจๆ หนาวก็หนาว ขาอดบได จําเปนไป บวชแท พยาธไขหนาว
ก็เบาลงแท ลวดหายขาดเสี้ยง กายัง ลวดปลงใจแลว ฆราวาสัง เขาสูสาสนัง ร่ําเรียนตอเขา ๒๒ วัสสา อายุรวมเขา อุปสัมปทัง
บวชเพ็กข (เปกข) จตุสัฏฐี ๒ พันยังเล็ก ๔ รอยรวมเขา ปลายมี ๖๔ พน (พ.ศ.๒๔๖๔) ลวงเขาดีหลี สาสนาพระมุนี ลวงไปเทาอี้
เดือนวิสาขา เวียนมาเทิงหนี้ เปนภิกขุโน เมื่อนั้น อุปชฌายัง จิ่งปนชื่อชั้น
<๓๐> ฉายาแหงขา หื้อมา อภิชยะ กดไวเปนตรา ทานกดนามมา อภิชโย วาอั้น ลวดนําเขาเถิง รวมสังวาสหั้น กับสังฆะ
ไป เมื่อนั้น ไชยลังกาโร๙๓ ครูบาองคนั้น นิไสยบอกหื้อ ปนมา กัมมวานั้น ทานกดเปนตรา อภิวงสนา กัมมวา จาจารยแหงขา
อนุสาวนา อาจารยทายหลา พรหมเทพนา ตอทาย โบสถวัดพระหลวงนา ที่ตั้งเอาไว สําเร็จที่หั้น เนอนาย เมื่อบวชเพ็กข (เปกข)
แลว ขาก็มีใจ ใครร่ําเรียนไป ปถมตอเขา ไปเรียนปถม ตามพิมพแบบเบา สุงเหมนนา ที่วัด จิ่งสอบปถม ได
<๓๑> ดีแมนทัด บอริบูรณได ดีมา คันสอบไดแลว ตนทานเมตตา จิ่งรับวาทา เปนครูตอเขา รวมปเดียวนา
สอบนัน้ เปนรวม ๔ ป สอนโรงทีน่ นั้ เรียนพระหลวง ทีห่ นั เนอนาย พระหลวงวัดนี้ นับวาทําประโยชนหลาย สอนโรงเรียนนาย ลูกสิกข
แผกวาง แลวลวดละเสีย ออกไปอยูสาง เรียนวิไนยธัมม พุทธะ เรียนนักธัมม ตามคลองบละ ที่รองกาดหั้น อาราม วัดนิมิต๙๔
๙๓
๙๔

๓๒

ครูบาไชยลังการ (ครูบาคําตัน๋ ) หรือ พระครูไชยลังการ เจาอาวาสวัดพระหลวง พ.ศ.๒๔๒๘ – ๒๔๗๖
วัดตอนิมิตร บานตอนิมิตร ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
ที่หั้นสูนยกลาง สัทธาราม เรียนไปเสียหนอย มีเหตุขัดขวาง อาพาธัง เกิดปวยหื้อได เปนฝที่ขา หนาดีใครไห จนเดินไป ยากล้ํา
เลยลาออกหั้น เสียที การสอบนั้น คลาดแถมดีหลี เพราะบดี ดวยโรค
<๓๒> เสียดวย ผะเอิญโรคา มาทําหื้อสวย จิ่งอยุดเซาแรง อยูวัด ชวยการงาน ครูบาที่วัด ทังการกอสาง อาราม แทน
ทานเคา เจาอาวาสัง ชวยเจาคณัง ตําบลไปดวย อยูเรื่อยๆ มา บชา สวนครูบา ไดเปนคณะ เจาแขวงสุงเหมน แถมไป ลวดมีภาระ
มากเขาหลายๆ เปนตัวแทนไป ครูบาทานเจา อยู ๒ ปปลาย พระครูบาเถา เลยขอเซา ลาคณะ ยกแขวงออกหื้อ ลาไป ยังเหลืออยู
นั้น อาวาสแถมปลาย คณะตําบลยาย ติดตามอยูหั้น จิ่งชวยการงาน มีภาระสั้น ก็ยงั แฅวนมา ภองแลว
<๓๓> อยูบนาน มัจจุบแคลว ครูบาทานเจา หนีไป ฅวามมรณา พาหื้อสูญหาย ทานมรณาไป เถิงคราวครั้งหั้น ๗๖ วัสสา
เขาตั้ง ๒ พันไป ลวงแลว ๔ รอยแถมปลาย บคลาคลาดแคลว นิพพานทานเจา เถิงมา ทานลวดละ สูโลกเวหา มัจจุนําพา
สวัรคแหงหอง อัตตมา มาคึดอวงของ อุปการะคุณ ทานนั้น ฅิดเถิงสังขาร บเปนอยางนั้น มีทุกทั่วผู ตัวฅน บเที่ยงแท โลกหลา
สากล ผัดเวียนวน เหมือนกันชูผู ชาติเกิดมา ชรายอมจี้ พยาธิมี พร่ําพรอม มัจจุฅวามตาย ยอมมาแวดลอม อนิจจังบหมั้น สัตตฅน
มีทั่วพรอม ทังเพื่อนทังตน ลวดตัดกังวล ปลงลงเสียหั้น จิ่งมา
<๓๔> เปก็สา สัทธาชาวบาน กับฝูงขุเณร อยูวัด พรอมใจกัน ทังบานแลวัด สงสการทานเจา ครูบา แปลงหีดแลว
แตงหื้อตุหนา สุวัณณปตตมา ติดไปตองแตม ดอกสุวัณณ ติด ๒ พางแกม หัวทายเรือง มาบยวะ เอาสรีระตน ครูบาวระ เขาใสหั้น
ปดบัง แลวจักหาไม เมรุแปลงผาม แปลงปราสาทงาม เสาขอมติดแกว สมมุตติ์เอา วานั้น คะดานมาติด หื้อดีคูชั้น หลังฅาตอง
แตม ลายลวง มีรูปเทวะ แตงหื้อประหนม ยอมือปนม (พนม) อยูบนมือไหว ทุกสิ่งสัน ที่ชางทําได ประดับไป พร่ําพรอม แลวเอา
<๓๕> โกฐัง หีดเจาขึ้นซอน ทําบุญมอบหื้อ ถวายทาน แลวก็ยกลาก ซากอัตตัง ปราสาทัง นําไปทงกวาง สุสานัง ที่นอก
ริมบาน ถวายพระเพลิงไป เมี้ยนแลว สิ้นเรื่องกิจจัง สพองคทานแลว กลับมาอยูบาน อาราม แลวอัตตมะ จิ่งไดรับการ เปนสมภาร
แทนองคทานเจา๙๕ ในเมื่อพอสอ ๒ พันลวงเขา ๔ รอยมีเผื่อทาย ๗๖ วัสสา (พ.ศ.๒๔๗๖) บขดเฅลื่อนฅาย เจาวัดที่หั้น เปนมา
ชนมายุ แหงขาอัตตา ๓๔ มา กงทัดที่หั้น อายุวัสสา ขาเถิงเมื่ออั้น ๑๓ ลวงเขา เนอนาย เปนสมภารแลว ไดขวบปปลาย เจาคณะ
ตําบลยาย ติดตามเขาหั้น ๗๗ มี ปลายเทาอั้น (พ.ศ.๒๔๗๗) สาสนาลวงแลว ๑๓
<๓๖> วัสสา บคลาคลาดแคลว ๑๔ ลวงเขา พอดี อายุแทนับ เขาไดป ๓๕ มี รวมเถิงที่หั้น สมัคคสอบธัมม ชั้นทลี (ตรี)
ที่หั้น ก็ไดตามฅวาม นึกฅิด ๗๘ เถิง เดินไปซั้นซิก บาลีลวดเขา ไปเรียน วัดนิวิจ สัทธาสูนยกลาง ในอาราม รองกาดที่หั้น
แถมนักธัมมโธ เตื่อมซอน เลยบเปนการ ภาระมาพรอม เลยละจากอั้น การเรียน ทํางานที่วัด มาแทสมเหมือน เลยอยุดการเรียน
การงานมาขวาง บใชแขงจา เอาการมาอาง หากทึงสมมี อยางนั้น รือหากจักเปน วาสสนาบค้ํา กะทําไวหนอย หัวที จิ่งพาหื้อ
(ครูบาคําอาย อภิชโย สรางและบูรณะศาสนสถานวัดพระหลวง)
<๓๗> วาง บมีขันตี เพราะฅวามฅลุกฅลี การงานอยูถา กัมมการ ซ้ํามาขวางหนา สึกสาอําเภอ เตื่อมค้ํา ชวยราสสฎอร
การเรียนชวยค้ํา ภาระชวยดาน อําเภอ แลไดรื้อพื้น อุโปสโถ พรอมวิหาโร เทิกหลุฝุนกุม จิ่งไปหาซาย กับปูนมาหุม โบกซะทายลง
แตงพื้น ทําเทิกหื้อ ดีงาม สิ้นรายจายใช บนักหนาสัง ๙๖ ปาทัง ปลายสทางคแปดหา เปนราคา ปูนซื้อ อยูมาบนาน เปนวัน
หลายมื้อ เจ็ดแปดหั้น มีมา สาสนาลวงแลว ๒ พันวัสสา ๔ รอยมา ปลายเจ็ดแปดหั้น (พ.ศ.๒๔๗๘) ๓๖ ป อายุเขาขั้น ปดธองฅํา
พุทธะ รูปหลอดวยธอง องคนึ่งวระ ๒ องคกอดวย ปูนดิน ฅําติดไวแลว ถลอกจิงๆ เพราะถูกไอดิน
<๓๘> ปูนซายขึ้นตอง จิ่งหาธองฅํา มาติดแตงอยอง หื้อผิวงามมา มาบยวะ สิ้นธองฅําปลิว มากหลายอาละ ๕ พันเผื่อขึ้น
มาเทิง สิน้ เงินบนกั ๗๐ ยังเกิน ๒ บาทเทิม สทางครว มเขา ๕๐ เปนปลาย ติดพุทธรูปเจา หือ้ เหลืองเรืองมา เปลงวะ รวมปเดียวกัน
ทํางานบละ ไดฅิดปลูกสาง โรงเรียน ประชาปาละ พระหลวงเสถียร อนุการเรียน ของเด็กออนหนอย อุปาสกา ทารกะเตื่อมหอย
ฟูกันลงรอย แมนทัด จิ่งแสวงหา ไมมาไววัด แลวกะปลูกสาง โรงเรียน ยาว ๑๘ เมตร ยาวไปริมเหมือง กวางนั้นเพียง ๘ เมตร
<๓๙> เทาอั้น ซ้ํามีมุขกลาง หันหนามาเยี้ยม อุดอรมา ทิสวัด กวางแลยาว มี ๖ เมตรทัด ๒ ชั้นลุมหื้อ บนมี มุงเรียบรอย
ทั่วสิ้นดีหลี ปูนซีเมนตดี มาปนกะเบื้อง เส็จแลวดีหลี มีรายจายเสี้ยง ๒ พันปลายมี ๗ รอย ซาวหาบาทเสี้ยง แผวเทิง ๒ พัน ๔ รอย
แปดสิบมาเถิง ปลายเผือ่ เทิง ๔ ปลว งเขา (พ.ศ.๒๔๖๔) สําเร็จเอา มอบอับ้ แกทารกา ผูถ กู บังฅับ หือ้ มาอยูเ ขา โรงเรียน จิง่ พากันฅิด
สางหื้อสมเหมือน หื้อเปนโรงเรียน สึกสาร่ําถอย บใชมีคอย กิจการเทานั้น การสางแปลง ยังมีแถมชั้น รวมกันอยูหั้น ยังมี ๒ พัน
๔ รอย ๘๒ ป (พ.ศ.๒๔๘๒) รื้อกุฎี หลังเกาออกสาง หลอดวยหินปูน
<๔๐> แปลงเสาปลูกสาง ยังกุฎี ๒ มุข หื้อสําเร็จดวย การทํา ยาว ๑๔ เมตร กวางพอประหมาณ ๗ เมตรพอดี มีมุข
๒ ขาง กวางแลยาว เทากันชูดาน ๔ เมตรนา ทั่วพรอม เสาลุมหลอหิน ทางบนตอไม เอาเหล็กน็อตใต ขันทํา ทําหื้อเรียบรอย
๙๕

ครูบาคําอาย อภิชโย หรือ พระครูปญ ญาภิชยั (พ.ศ.๒๔๔๒ – ๒๕๓๔) เจาอาวาสวัดพระหลวง พ.ศ.๒๔๗๖ – ๒๕๓๔

๓๓

แหงหองกุฏิง ทุกผูชายยิง ชวยกันล่ําสาง พื้นฝาเพดาน ทําหื้อสมอาง หนาตาง
เบงชอร ทั่วพรอม มุงดวยกะเบื้อง ปูนซาย เรียบรอยแลว ลวง ๒ ปปลาย แปด
สิบสี่นาย (พ.ศ.๒๔๘๔) สําเร็จแลวหั้น ทําบุญหื้อทาน เรียบรอย สิ้นเงินการทํา
จํานวนเล็กนอย
<๔๑> พัน ๒ รอยขึ้น เมือบน หกสิบหานั้น ยังปลายแถมเกิน
หกสิบแปด ปะเดิม แถมสทางคเทาอี้ สิ้นบพอหลาย เพียงเงินกลาวหนี้
เพราะทําเอาเอง มากนัก อัตตมา กับพวกสิสสวัด ทําการกอสาง เอาเอง
สาสนาลวงแลว ๒ พันเปนเกณฑ ๔ รอยเปนเดน แปดหกลวงเขา (พ.ศ.๒๔๘๖)
อายุตนเรา เมื่อนั้น ๔๔ ปรวมเขา อยางซั้นวัสสา รวมเขาเถิงเทิง ๒๓ รวมแลว
ตัวขาอัตตัง อุปชฌายัง ไดรับแตงตั้ง ในเขตตําบล อยูนั้น แถมกัมมการ
ทานตั้งเตื่อมซ้ํา ตวจขอสอบตั้ง นักธัมม ชั้นตรีเมื่อนั้น ที่ตั้งสนาม ตวจขอสอบ
ธัมม ชั้นตรีสอบเจา สองสี่แปดหก พุทธสกลวงเขา รับ ๒ สําเนา
<๔๒> กลาวนี้ สองสี่แปดเจ็ด สมเด็จลวงแลว นิพพานหนอแกว
เกินมา สองพันสี่รอย แปดเจ็ดเปนตรา (พ.ศ.๒๔๘๗) สาสนาลวงไป เทาอี้
อายุตนเถิง สี่สิบหาหนี้ วัสสามีลวงแลว ซาวสี่วัสสา มาเถิงที่นี้แลว กัมมการ
แตงตั้ง อําเภอ องคการนั้น ทางการเสนอ กัมมการสงฆอําเภอ สึกสาแลเจา
สมุดโหรา (สมุดฝรั่ง) โคลงประวัติ
เถิงพอสอ สองพันสี่รอย แปดสิบแปด (พ.ศ.๒๔๘๘) ลวงเขา เจาคณะตําบลเอา
ครูบาคําอาย อภิชโย
เตื่อมซอน ในเขตตําบล บานพงเทสทอง โขงเขตหอง แถมแอม สองพันสี่รอย
เกาสิบมาแถม (พ.ศ.๒๔๙๐)
<๔๓> ประธานมาแอม กัมมการเขาตั้ง สอบนักธัมม สนามหลวงที่หั้น นิวิจสัทธาราม ที่นั้น พระไตรปฎก ก็สางแถมซ้ํา
ไวกับวัดนี้ แถมแอม ทําบุญเยียะสาง จักกลาวหลาย บหันเหตุสาง กลัวฅนนินทัง กลาวราย ตริวาอวดอาง ตนเอง การงานชวยเจา
ตัวเองเรา บไดนึกฅิด ไดถูกแตงตั้ง มีมา เมื่อเปนอยางนั้น เราเองอัตตา บปราถนา ก็จําเปนแลเจา บขัดหไธย มนุสส ชวยสาสนา
กันไปพรึบๆ แลวแตได เปนไป กลอนคําไท ปลงลงวาง เทาอี้เทานี้ วาดเซา
(คราวบทที่ ๔ สรางวิหารวัดพระหลวง)
<๔๔> กอนแลนา นายเหย จตุถะกัง ยังจักตอทาย กลาวไวไปแถม ที่แลวบแหนม ยังมีตอตั้ง ติดยังบแลว ไดฅิดล่ําสาง
กองบุญ ขาจักกลาวไว บหื้อเสื่อมสูญ กะทําการบุญ ริเริ่มกอสาง มาปกสากัน สัทธาชาวบาน ร่ําเพิงดู แนทัด วาวิหารเรา ซุดโซม
ลงนัก ควรดีกอสาง แถมไป วิหารหลังนี้ สางมาเมินนาน แตไหน สไหมครูบา อุทธิยะ๙๖ กอสาง ระหวางพุทธะ สาสนาลวงแลว
สองพันสามรอย ยังเผื่อหอยแถมปลาย แปดสิบสามยาย (พ.ศ.๒๓๘๓) เถิงพุทธสาสนา ลวงแลวแอม ๒ พันปลาย สี่รอยกวาได
๑๕ วัสสามี (พ.ศ.๒๔๑๕)

งานประเพณีกินขาวสลากของ
วัดพระหลวงในอดีต
(ที่มา : วัดพระหลวง)
๙๖

๓๔

ครูบาอุทธิยะ หรือ ครูบาอุทธยะ เจาอาวาสวัดพระหลวง พ.ศ.๒๓๘๓ - ๒๔๑๕

คครราว กกฎหมาย
ฎหมาย จจารี
ารีต ตตํํานนาน
าน หหลัลักฐฐานทางประวั
านทางปรระวัตศิ าาสตร
สตตรลานนนา
นา

๓. คราวรําวิหารวัดพระสิงห เมืองเชียงราย๙๗
(คราวบทแรก ฟนฟูเมืองเชียงราย พ.ศ.๒๓๘๖ กลาวถึงพระราชครูมหาอินตาและครูบาธรรมปญญา)
<๑> สิบนิ้วนบ กราบไหวธูลสา ติรตนา ยังพระแกวเจา พายพั่นหนานขา ยอมือกายเกลา กราบนบนอมรอด ๓ ที กลัว
เปนวจีกัมม มโนแกขา............................. ขา จิ่งยอยื่นยก พออยาหื้อเปน ปาปกัมม ปาปธัมม แกตนตัวขา อันนบนอมกราบ
วันทา เมืองเชียงรายหางรั้ง ไดหลายวัสสา จัดปเดือนมา อานนับบได เขาหนีไปไกล บใชของใกล เขาเทามาละ เมืองไว หื้อหมอง
หมนหมอม บฅืนมา เขาเทามาลาละ ไวยังรูปพระสัตถา มาละทังสาสนา อันพระแตงตั้ง มาละไว บอาไลย มาละพุทธะ รูปเจาไว
หื้อหมนหมองใจ ใผบอาไลย ลวดมีผิวดํา กล่ําเสา เมื่อเปลียวแดดมาตี เปลียวไฟมาวูเลา ลวดกล่ําเสา บมีวัณณ อินทาอยูฟา
ก็ผอเลงหัน รูปพระพุทธัง บมีใผมาเฝา บมีใผฅนใด จักมาสงจังหัน แลทานขันเขา มีแตสัตต มิคคาหมูเนื้อ มาแอวเอื้อ กวนฅวี
อินทพรหมอยูฟา ก็พอหมองขี เพื่อหันละพระมุนี บมีใผผอเฝา..........
<๒> ...........................ราง หื้อลุกขึ้น เปนเมือง ๕ ทานมาชวยกัน ที่จักเปลือง เอาเจาอุนเมือง๙๘ หื้อเปนอุปราชา
วังหนา ทานมีรัทธี(ริทธี) เจาตนแกกลา จักปราบแพ ทั่วเมืองไกล เขาจักมานบนอม เพิ่งอาไสร ดวยพระไธย แหงตนทานเจา
ดีเปนอุปราชะ เอาทานตนนี้เลา หากตนเอกอาง เคยธูล เอาเจาฅําแสน เปนราชวงส๙๙ ตนถัดที่วังหนา ซ้ําประหญาดี เรงแรง
แกนกลา ทานจักชนะ ดวยหมูสงคราม รัตตนะ ถัดตนถวน ๓ ใสตามนาม เปนหัวเมืองแกว เจาพูเกียง๑๐๐ ๔ องคนี้ ขึ้นมา แลวเจา
ลูกนาย ก็ทวยมาพรอมแลว ทังมิ่งแกว ราชเทวี ทังไพร
<๓> มหาอินทา ทานตนผานเผา ตนนัน้
เลาหาก ยังเพิง ทานมาอยูคึด ก็หากจักเปลือง
เปนราชครูเมือง สืบไปพายหนา ทานมีประหญา
นาบุญแกกลา จบเพทดวยสัททา สัพทคอ นไค ก็ได
คูภาสา จบทังหูรา ก็รูเรียนเสี้ยง ควรไปนิมนตมา
เราจักพากันเลีย้ ง บหอื้ อึบอยากกลัน้ สักอัน สงทัง
โภชนะ แลเดจังหัน มาชูว นั เนอ บานเหนือบานใต
คันฟูเปนกัน ก็ดาเอาขันดอกไม ไปยื่นหื้อเชิญมา
ทานก็รับเอา ขันปุบผา กับทังลาชา เทียนหลวง
เทียนหนอย ทานมาอยูสั่งสอน สิกขโยมทังใหญ
แลนอย หื้อจบเพียท(เพท)เสี้ยง หูรา ยังมีตน ๑
คัมภีรใบลานคราวร่ําวัดพระสิงห เมืองเชียงราย
นั้น ทานมีประหญา ธัมมปญญา ชื่อชั้นวาอั้น
ตนฉบับใบลานของนายอินทร สุใจ บานทาหลม ตําบลทานตะวัน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไมโครฟลม ๘๘.๑๖๔.๑๑.๐๓๗ - ๐๓๗
พระยาอุปราช (เจาอุนเมือง หรือ เจาอุนเรือน) เมืองเชียงราย ภายหลังเปนพระยารัตนอาณาเขต (เจาหลวงอุนเรือน) เจาเมือง
เชียงรายองคท่ี ๒ (พ.ศ.๒๔๐๘ – ๒๔๑๙) ถัดจากพระยารัตนอาณาเขต (เจาหลวงธรรมลังกา) เจาเมืองเชียงรายองคแรกยุคฟนฟู
(พ.ศ.๒๓๘๖ – ๒๔๐๗)
๙๙
พระยาราชวงศ (เจาคําแสน) ตอมาเปนพระยาอุปราช เมืองเชียงราย
๑๐๐
เจาพูเกีย๋ ง (เจาภูเกีย๋ ง) ตอมาไดเปนพระยาบุรรี ตั น เมืองเชียงราย
๙๗
๙๘

๓๕

เพราะตํานานมาเถิง มาเทิงทานหั้น หื้อทานมีเพียร มากนัก ทานอุสสหะ ดวยคลองแลวัตต อุปฐากเจา ตนครู ฝูงหมูสัตตพวกราย
ก็บมาเปนสัตรู มีใจมุทู ยังตนทานเจา ทานมาเรียน กับดวยครูเคา หื้อจบเพทเสี้ยง ทังมวล ทานมาฅิด บหื้อผิดผวน ยังตํานวน
วิไนยธัมมพระเจา ทานอยูกับตาม ดั่งคําครูเคา ทานสอนบอกหื้อ จําเอา ทานบมีมานะ แลเดสะหาว ทานบมัวเมา กวนตีกวนขา
ยังสัตตมากิน ก็กลัวมุลทิน
<๔> มีพายหนา ทานบเสียพ(เสพ)ดวย สุรา อยูมาเมินมากนัก ไดหลายวัสสา มหาอินทา ทานก็แกก็เถา ซราทันโชก
แลว ก็เอาตนตัว เจาคลาคลาดแคลว เมือสูหอง เมืองบน มาลาละไว ยังลูกสิกขตน มานั่งแทนอยูหั้น ได ๒ สามตน ก็ยังบหมั้น
ยอนตํานานบเถิง ลวดอยูบหมั้น เพื่อวระจองชัก หื้อพรากหั้น ไคลคลา มารอดธัมมปญญา เจาตนเอกอาง ปญญามีมากนัก
ทานลางไดกิน อยูแทนหัววัด พระสิงหแกวกวาง๑๐๑ บคลาเพื่อบุญ หนองนาว อยูไดหลายวัสสา ไดเปนครูบา สืบแทนแถมแถง
เพื่อนามวัดหาก เทิงมี เพื่อสามีแลมหาเถร มาสางปางกอนนั้น ก็เพราะเหมือนจักมี ขายออัญชุลี ตางหัวตางเกลา ขาแปลงแตงูน
แตเคา แตเมื่อเพิ่นมาใหม ปถมะวาทไว วางจา ทุติยา จักจาล่ําดับ สิงหราม มันเทิงบมวย จักเรืองเรื่อดวย กองบญ(บุญ) ปญญา
ทา(น)คึด เทิงบหื้อหายหน ยอนกองบญ(บุญ) ทานมีมามากกวาง แตปุพเพ ชาตแลวไดสาง หอมหยับ มาเมินมากนัก
(คราวบทที่ ๒ เขาปาตัดไมสรางวิหารวัดพระสิงห เมืองเชียงราย พ.ศ.๒๔๓๒)
<๕> อสงไข ขาบอาจจักอานนับ ขามาหันทานเจา มีบุญ ทานมีวัตต แลคลองกับตน อิริยา บบิดเบี่ยงสวย ทานคึดใด
ก็สม จาคําใดก็ดวย บมีเฟอน ฅวางซัด จับถูกดวยคลองธัมม ทุแลพระ ก็มาฟงคํากัน คันทานชื่อวาใด ก็ตามก็ดวย บมีเภทา
จากคึด ใจหลิ่งเขาทางทาน ทานจักล่ําคึด ยังพระวิหาร ตามคําตํานาน หลังหลวงใหญกวาง เจาจิ่งปราไสร เจียรจาปากตาน
กับสิกขโยมคราน นั่งลอม วาดั่งวิหารแหงเรา ก็ดูหลุหลิ่งคอม เราพากันคึด แตงสางแถมดีคา สิกขโยมนบนอม กราบไหวธูลสา
วาเอาทุพี่วาเทอะนา ใผบขัดสักผู ใครสางไวเปนตรา ตางใครเรียนใครรู ที่มอกสั้นยาวนา พั่นตนทานเจา อันมีประหญา ไดยิน
วัจจนา สิกขโยมกลาวตาน ปติมีมายื่นยาว ใจซวานขึ้นทันธี วาบัดนี้แล รอยลางสมคําฅิด เที่ยงแทดีหลี นาบุญมี ก็ลางจักไดสาง
เจาจิ่งไปเมตตา เจียรจาปากตาน กับเจาเมืองฅํา ที่นี้ เรามาขอ มหาอุปราชา๑๐๒ขาดชี้ ไขบอกหื้อ ปนเรา ยังปาไม ที่ดอยพูเขา
เราจักเอามา แปลงวิหารหื้อกวาง อันเกานั้นก็หาก หลุไป ที่นั้นแล ตนทานเจา ก็มีใจใส เจตนา
<๖> ใน ก็ใครหื้อแปลงหื้อสาง วาสวาธุ สวนยินดีในไม นั้นตามใจธุเจา จักฟนแลตี ไมมีกลางดงรี ก็ตามใจธุเจา
บหื้อใผขัดฃวาง อันมีริมทาง แลมีริมบาน แมนใผปกกัน ก็หื้อฟนหื้อปล้ํา เอาซ้ําอยากลัวใข คันทานไดยินคําอันนั้น ก็สวางหัวใจ
จิ่งเมตตาไป บานเหนือบานใต ไปเมตตาดวยเนื่องฟนไม ไปจากลาวอูทางบุญ ไปรอดแลว ที่เจาหมวดนายกุม ก็ปลงวางคุณ
กราบนบขาดหื้อ ซ้ําไปที่สนาม ก็บหื้อไดซื้อ ปลงขาดรอมทาน เจาก็ดีไปเติม ทานคึดยังไมวิหาร เราควรดีคราน ฅนไปตามไป
ดวย หื้อไดไมรีบเรียวพลัน อยาชา การเมืองมี ก็เพิงเกิด็แหทา อยาหื้อถูกตอง เขากลา ตนทานไธ ผูมีประหญา คันไดยินวัจจนา
ทานจาวาอั้น ก็พิกพอกฅืนมา ตกพรูกเชา รุงแจงจนตา ก็รองสธา มาทังบานเหนือบานใต มาทังขุน ทังนายซวะไซว บหื้ออยูบาน
สักฅน คันปาวแลว ชูแดนชูหน มาชูฅน มาสามาไหว กราบนบมอบหัวลง จิ่งยอยื่นยก ยังฝามือตน ยกยอธูล สืบนิ้วขึ้นไหว
ธัมมปญญา เจาตนทานไธ จิ่งดวยสัทธา วา
<๗> ในไมนั้น เราก็ไปเมตตา มหาอุปราชา เจาหลวง๑๐๓ก็หื้อ ขุนสนาม ก็วาบหื้อซื้อ เพิ่นหากหื้อ รอมทาน เยื่องฉัน
นั้นแลไม จักกุมแปลงวิหาร หื้อพอครบคราน ไมใหญไมหนอย แปลงวิหารมัน บใชจักเสี้ยงนอย ฝูงมอกสั้น แลยาว มีที่นั้นแล
ฝูงหมูมนตรี ทาวขุนมี พระญาแลเจา เขายินดี ใครหัวซวะซาว เพื่อจักไดสาง กองบญ(บุญ) จิ่งเปก็สาฟูพรอง ทังไพรแลขุน
วาจักไปตําใด ไปทังเหนือ คาวาไปทังใต ไมเมืองเชียงรายเรา หากมีบไร คอยพากันเซาะ เอาตามที่ใกล ริมชล ขอธุเจา หาวัน
หื้อเมื่อ ใผก็บถอยหน รับชูฅน บหนสักผู จักไปแทเลา พรูกวันรือ ที่นั้น แลตนทานเจา ก็มาพึด ผอหนังสือตน บหื้อเคราะหแลชน
วัดพระสิงห ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พระยาอุปราช (เจานอยคําตุย) พระยาอุปราชเมืองเชียงราย พ.ศ.๒๔๓๒ – ๒๔๓๔ เปนบุตรของเจานอยจักรคํากับเจาหญิงปทุมมาพลับพลา
เมืองเชียงราย เจานอยจักรคําเปนราชบุตรของเจาหลวงคําฝน เจาผูค รองนครเชียงใหม พระองคท่ี ๓ (พ.ศ.๒๓๖๖ – ๒๓๖๘) สวนเจาหญิงปทุมมาพลับพลาเปน
พระธิดาของพระยารัตนอาณาเขต (เจาหนานธรรมลังกา) เจาหลวงเมืองเชียงรายองคท่ี ๑ (พ.ศ.๒๓๘๖ – ๒๔๐๗) และเปนราชนัดดา (หลานปู) ของเจาหลวง
คําฝน เจาผูค รองนครเชียงใหม พระองคท่ี ๓
๑๐๓
พระยารัตนอาณาเขต (เจาหนานสุรยิ ะ) เจาเมืองเชียงราย องคท่ี ๓ (พ.ศ.๒๔๒๑ – ๒๔๓๓)
๑๐๑

๑๐๒

๓๖

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
บหื้อถูกแลตอง มหาลามี ดีไปชูหอง ไปเทอะหาก
มีไชย วันนั้นแล หากแมน วันหมดแลใส บมีไภย
เยื่องใดมาตอง เขาทังหลาย คันไดยินสวาธุเจา
ปากถอง วาดีไป เขาจิ่งนบนอม พรากคลาเสียไกล
ตางฅนตางไป สูเรือนสูบาน ไปฟูไปจา เมียรักยัง
บาน วาจักไดตกแตงหาง ครัวดา จักไดเขาปาไม
ธุเจาเมตตา สวนภริยา ก็ฟงดาฟงหาง เขาสานบมี
ก็ฟงไปตํา
<๘> บคราน เพื่อใจหลิ่งดวย ทางทาน
เมียใจหวานลูน เซาะหมากแลเหมีย้ ง สัพพะของกิน
ก็เอาใสเสี้ยง กลัวไปอึบอยากกลั้น กลางดง ลาง
พรองนั้น เมียใจบหุม ดวยการทังบญ(บุญ) ลวดบ
หาหมากหาเหมี้ยง เทานั่งชดอยู ยังชาน ลวดบคึด
เขาสุกเขาสาน เทาอยูยังชาน ผอเหนือผอใต คัน
หันเพิ่นไปรอม ก็วัดเอาสุมแลจํา ลงทวยใจๆ ลวด
วิหารวัดพระสิงห เมืองเชียงราย เมื่อพ.ศ.๒๔๙๕
บตกแตงหาง ดาครัว คันผัวจมฟอง พี่นองก็เอาใจ
(ที่มา : University of Wisconsin-Milwaukee Libraies)
บมีอันใด ตูหากจัก ไดห้ือไดหา บหื้อไดซื้อ ตูจัก
แตงหื้อ ดาครัว ก็ไดพรอมแลว ยอนพี่นองทังตัว ก็หาบเอาครัว ไปเหินแกบาน ไปฟูไปจา แลเดหลายถาน ครัวใผมัน หาบออก
เวียงออกบาน ไปชุพรอมจิ่ง ดาไป เขาปาไม ที่ใกลบไกล ก็เอากันไป แผวดงรีปาไม ก็แปลงตูบตั้ง ยังครัว จิ่งมาฟูพรอม ปากตาน
จาหัว ลางพรองหื้อเปนพอครัว เยียะกินธามเขา เหตุจักไดธาม การทุกวันฅ่ําเชา อยาหื้ออึบอยากกลั้น บมีแรง คันฅ่ํามาแลว
ก็พากันแตงแปลง ที่อยูเอาแรง นอนอยูที่หั้น คันรุงจนตา พอครัวดาหนึ้งเขา สุกแลวจิ่งกินงาย หื้อไดไปยามเชา อยาหื้อทันฃวาย
<๙> ไปทังขุนแลนาย ทังพระญาแลเจา ไปแสวงหา ยังกัตถาไมเปา ก็ยังอยูไดดี ซื่อนัก ลางพรองถาตี ลางพรองถาซอม
ลัดพรองปล้าํ ฟน ลงเสียงเดือดรอง ลือนันตะตุมตาม กลางดงปาไมใหญกวาง ฅนหลวงหลาย........ สางอยูท งั วัน พอยังเดือนปลาย
หลายวันเขาก็บคราน เพราะเพื่อสางการบุญ เทพพไธ ก็มาหลายตน มาชวยฅน เอาไมไมหนอย ตามหึกหวยราวดอย คันฅ่ํา
มาแลว ก็เอากันยั้ง พากันสอดเซาะ ตามปามันปากลอย ลางพรองไปทังดอย ลางพรองไปทางหวย เทพพดา หากมาแสงสวย
หื้อโชคพรานมี ลางพรองไดชิ้น ลางพรองไดปลา ลางพรองเก็บเอา ทังปลีแลกลวย สัพพะของกิน ก็เอามาดวย คันแผวมีมัคคา
ปางนั้น ก็เอากันเยียะกิน อยูหั้นซะซั้น แกงออมตม กินลํา ตกพรูกเชา เรงรัดจัดกัน ลางพรองหื้อฟน ลางพรองหื้อปล้ํา ลางพรอง
หื้อตี ฝูงมือดี หื้อเขาซอมเลี่ยนเกลี้ยง หื้อเยียะทังวัน หื้อไดพรอมเสี้ยง อานนับเราจัก พาออกเมือเวียง หื้อหมูฅนเคยรู ไปผอ
จัดเจียง ทังเสาระเบียง ขื่อกลางขื่อหนา หากมีพรอมมากมวลมี วันพรูกเลา เราจักแลวดีหลี จักเมือดวยสวัสสดี สูเวียงสูบาน
ตกพรูกเชานั้น........
<๑๐> ....ใสตน ยอมือใสเกลา สั่งทังธอรณี เจาที่เปนเคา สาหวานไหว อําลา เอากันเทียวมัคคา แผวเวียงแผวบาน
มาฟูมาจา ลางพรองมาเสียพ(เสพ)สู ร่ําอยูเสียยังบาน ลางพรองไปไหวสา มหาปญญา หลายอันหลายถาน รูแลวอยูเชยบาน
คันรูแลวาไดไมกุม แปลงเลาวิหาร เหมือนไดเถิงซาน ยอนสัทธาคึด ไมหื้อกม(กุม)วิหาร การจักเอามา ก็ยังสูพายหนา บถา
พรอมเลา หากนานไป อยาชานัก หื้อเรงใสใจ หื้อพลันไป เจาจักคึดปหนา ยอนสกราชขึ้น แถมดี คันรูแลว ก็สั่งนบลาหนี เมื่อสู
เรือนสูบาน เมื่อฟูเมื่อจา หื้อมันเสี้ยงถาน ตามธุเจาบอก กรียา ก็ไปปกปาวรอง เรงรัดจัดมา หื้อตกแตงครัวดา ไปเอาไมมาบาน
จิ่งฟวกันไป หลายอันหลายถาน วาหื้อไปเทิง ทุแลพระ บานนอกในเวียง คันวาแลว ใผก็บขัดเถียง ฝูงฅนละเลียง ก็ลนมารับจาง
คันฟูเปนกัน ก็พรอมกับกัน ออกเวียงออกบาน ไปตามนาวา แมน้ํา คันรอดหั้นปางนอน ที่อยูกอนนั้น ก็แปลงตูบตั้ง เสียดี
คันรุงเชา ก็พากันเอา เครือเขามาตี บิดเสียหื้อดี จักมัดผูกหมั้น ได ๑๕ ฅืน

๓๗

(คราวบทที่ ๓ เตรียมสวนประกอบของวิหารวัดพระสิงห)
<๑๑> ก็พากัน ชักลงน้ํา แปลงพวงขึ้น เปนแพ ตกพรูกเชา แผวยามเที่ยงแตร จัดกันเขาแพ ๔ ฅนลุมพื้นหั้น ไมถอ
เอายาว อยาไปเอาสั้น น้ําจักพัดเพิก แพไมนา คันวาแลว ก็ฟูก็จา พากันถอฅายมา หลาย.. ...ไวไม เชือกดีหื้อหมั้น ทันพรูกเชา
คอยเรง.........พรูกเชา เมื่ออั้นก็พากัน อยูแทจั้นจั้น คันเมี้ยนแลว...คลา วัณณนา...ยั้งเปนหองเทานี้ คอยฟงไป จาตัวขานี้มี
วิไสยอันหนอย คอยแยงคอยฅลอย คอยตัดไป ออกในบาทบาลี วาทไว เปนกัตถาตติยะ จักคลี่ไค ไปแถมหนอย ตามประหญา
แหงขาไพรนอย อยูรอมดอยงาม จักแปลงบทถวน ๓ จักร่ําทวยทาง ทานใครคึดใครสาง ไวที่กองบญ (บุญ) คันวาไป เอาไมมา
แลว รอดวัดแหงตน ก็เอาฅาไป มุงไว เปนที่เปนกอง มีจักเจียรจา กับ....อันอยูหอง...วันดับ....
<๑๒> เอากัน หื้อรีบเรียวพลัน....วิหาร..................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................
<๑๓> เอาไม มาแปลงเสาผาม เสาจักเลื่อไม เลาสกราชใกล เทิงมา คอยพากัน เพียรเลี่ย(เลื่อ)เทอะแลว นึ่งกับวัสสา
ลางปริปุณณา ครบเลาปูนอัน ทุพระทังหลาย คันไดยินคําเทาอั้น ก็จักวาสวาธุ ยินดี ทุแลพระ ก็พากันสอดดง ขอตนไมใดดี
ก็พากันฟนบั่นปล้ํา คันครบแลว ก็เสกันแบกหามมา คันรอดวัดแลว ก็พากันเปก็สา พิจจรณา แปลงผามหื้อกวาง จักเลื่อไม
บหื้อกีดเคริงคลา ฝงเสาหื้อหมั้น กันอั้นอยูทางผอไปมา บหื้อเหงี่ยงเหนือเหงี่ยงใต หื้อตั้งไวอยูฉันดี ที่นั้นแล ตนทานเจา ก็หาวัน
หื้อไดติถี ธาม(ทํา)การดี หื้อเปลืองหื้อหมา วันนั้นเลาถูก วันดี ไชยชนะ ชูเยื่องดีหลี เถิงยามดี เบิกเอาไมขึ้น.... กันเลื่อไป ชูวัน
บยั้ง คันหิวหอดยั้ง เอาแรง คอยพากัน คอยเลื่อไปเทอะ บใชจักรีบแปลง คันตาวันลงแลง ก็พากันยั้งเมือบาน เมือเซาะหากิน
ชูอัน หลายวันฅืนฅ่ํา ก็บจักเอา.... กันพอกพิก ฅืนมา คันรอดวัดแลว ก็ฟูตานเปก็สา เซิ่งกันไปมา ตัวตัวสูสู บใชตัวหนาน
ขานี้ใครจา บใชตัวทา พิทธาใครอู มา...เพราะเหมือนจักมี วันตกรุงเชา เปน.....
<๑๔> ....คอยเอา...ฅน พรองเอาเลื่อมาตั้ง ขามาตายอิ่นดู ทุพระหมูนั้น ฉันชางมา คึดการสางราย ทานพากันเลื่อไม
แปลง...วิหาร พอครบ...................... กอตั้งเสีย ๒ ฅอ พอแปลงเกิ่งกอม บเสสะหลอ บเหลือก็พอ พากันยอบยั้ง กอนเทอะ เลื่อได
หลายเดือนมา มากนัก ภองก็จักหิว หื้อพากันยั้งภัก หื้อหายออนอวน มีแรง จักไดเวียกไว... มีแรง คอยแปลงคอยสาง จามื้อรอด
วันดี อยูเรื้อรัง ได ๒ สามป คันเถิงวันดี สกราชขึ้น แถมใหมหมา ไดพัน ๒ รอย ๕ สิบปลาย เอานึ่งมายาย กองไวทังหนา (พ.ศ.
๒๔๓๒) เปน... กาปนี้ตั้ง หากเทิงดี พระนันทะ รุงเรืองรังสี เปนปอันดี วาปกัดเปา จิ่งจักปกคม ขึ้นยังขันเคา หื้อถูกถาน ครูบา
ผาขาวแดงวา เทียนหลวงเทียนหนอย รัชชตะหื้อ พอพัน ๒ รอย ทังหมากเบี้ย พอหมื่นปลายพัน สุราใสไว หื้อเรงแรงฉกัรจ
หื้อพอพัน อยาดฟายจั้นจั้น หื้อแพสัตรู ขึดฅาวาอั้น ตามครูบา กลาวไว ก็เอาพะทัดมาตี เอามิน(หมิ่น)มาขีดไว บหื้อ
<๑๕> หวิดมอกสั้น ยาวนา ซลาชางเทียม แทกดวยประหญา เขาขนเอามา ไมยาวไมสั้น อันใดดี แปนขื่อแป ก็เก็บรอม
ไวหั้น ดั้งโยมี คาบพรอม ทังดั้งคอมขื่อควม ขื่อมาตั่งไหม เก็บเอาไป กองไวเปนถาน ซลาคอยแปลง บหื้อหักคลาน จับถูกเสี้ยง
ชูอัน ทังแหนบหลัง กับทังแหนบหนา แปลงหื้อตัน เพียดเพียงหุมผา ซลานั้นหากมีเพียร คันเยียะแลว บถาใผมาเถียง ซลาในเวียง
มันทึงบกลัว บอยาน เทิงเคยกินมา หลายที่หลายถาน บถาคลุมเลา คอยเก็บขึ้นใส ทังบน ทานเก็บมาคลุม ทังกลอนกานฝา
เหล็กจดตี ขนาบไว หื้อหมั้นหนิมดี นาคทันต เอาถาไวค้ํา ขวักขีดตอง ลายดี แปลงรูปนาคี ปะขี่บางแบว รูปบุปผา แตงดาตอง
ไวแลว ทังรูปจอนแจ แลหอรมาน คันกม(กุม)แลว เวียกไมเครื่องวิหาร ซ้ําเอาเสามาวาง ขูดเหลาหื้อเลี่ยนเกลี้ยง หื้อหมดใส
วัณณไวยหื้อเสี้ยง คันบักมอกแลว สิ่วชีไป ทุก็นัก หมูฅนก็หลาย เขามานั่งยาย ชวยกันเยียะกันสาง ฅนหลวงหลาย ยิงชาย
หลายถาน ฝูงยิงมาล่ําคึด สัพพะของกิน หื้อแมยิงไดฅิด ทังหมากเหมี้ยงพลูยา ยิงลางภองนั้น หื้อไปเซาะฮา ลางภองไป
<๑๖> เซาะซื้อปลา ลางภองไปเก็บผัก มาแกงมาปง คันสุกแลวแตง ภุญชา คันฅ่ําแลว จักดามืดจนตา ตางก็เอากันพลัด
จากวา เมือสูเรือนสูบาน คันรุงจนตา ก็เอากันคลาจากบาน มาเยียะกิน ชูวันๆ บครานบจม ดวยการทาน เขาคึดเลี้ยง ชม(ชุม)
เพื่อนธาม(ทํา)การ บถาใผไดคราน เขามาชูฅนชูผู บถาใผจํา เขาเทิงฉลาดรู ดวยการงาน คันคึดล่ําแลว เวียกไมวิหาร แลวครบ
ฅาน เครื่องแปลงเมี้ยนเสี้ยง ก็เลิกยั้ง อยูถาวันดี วันไชยชนะ แลไดติถี ทา(น)ตนปญญาดี หากพายั้งเสียเปนหอง หวางคราวครา
ที่นั้นแล ธัมมปญญา มหาสวาธุเจา จิ่งเมตตา สัทธาหนุมเถา คันวาวันดี มารอดเลา เราจักทาน คันวาแลวคอยเลิกยก ปกขึ้นยัง
วิหาร หื้อหาของทาน แลของกินหมากเหมี้ยง เราจักไดเลี้ยง ฝูงเพิ่นจักมา เทาวัณณนา บสูสนิทออนเกลี้ยง ยอนประหญาเขียม
จาคําบเสี้ยง เทานี้คอยฟงไป สุดคําฅิด ยอนบมีวิไสยแกนกลา ประหญาบไวทุนชา นับโยชนาไส ตติยะวาดไว ไขตาม จักไขบท
จักตานสืบไปหื้อกวาง ทานคึดมาเมิน มากแลว ทานมาคึดวิหาร
๓๘

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
(คราวบทที่ ๔ เริ่มการกอสรางวิหารวัดพระสิงห)
<๑๗> ก็เวียกสางแลว เดือนวันแลยาม ก็หากมารอดแลว
ที่ฅิดหมายไวหั้น ดีมา วิสาขา เดือน ๘ วาอั้น บหื้อไคลคลา ลวงล้ํา
ทวาทัสสะ ขึ้นมาปุนนั้น ๑๒ หั้นหาก แฅวนดี โสรังนั้น หากแมนติถี
วัน ๗ ดี จักคุงเที่ยงหมั้น กุญชโร เมืองใครอดหั้น เปนวันไทดี แฅมฅัก
จับถูกดวยไชยา ยามตูดเชานั้น หากเปนยามพระสัตถา ไดปราบมารา
ฝูงชม(ชุม)ใจบาปกลา จิตระลง ดูฤกฏอยูฟา วา ๑๕ ตัวหั้น ดูดี ใน
ตุลละวา โยรวายสี หากแมนอันดี เลาชูอันชูขอ เราจักปกแปลง วัน
ยามนั้นแทเลา บหื้อหวิดคลาดหั้น เพพัง เพิงเราเรียกรอง เอาล่ําฉกัรจ
หือ้ เขามาพลัน ตกเหนือออกใต ปจจันตคาม ก็อยาไดไว ทัง ๒ ฟายกล้าํ
เอามา ฝูงเจานายนัน้ เราจักไปเมตตา ฝูงสัทธา หือ้ ไปนิมนต เอาสังฆะ
เจา ครูบาสม หือ้ มาเปนเคา จักไดสตู ตตอ ง อบรม ยังเสามุงคล(มงคล)
แลวปกพอก ดวยเสตตวัตถา พอกพันเสาดวย คันวาแลวเราจักทาน
ยังโภชนะ แลเดอาหาร คันเถิงวันยาม ก็มาพรอมเสีย้ ง เทิงนอกในเวียง
บละ มาเทิงฅน แลเดทุพระ มาจาอานได เหลือพัน เจาขุนบนอ ย จัดแต
<๑๘> ล่ํ า ฉกั ร จ คั น ว า มาทั น ก็ ห ามเสา เข า ไว เ ทิ ก หั้ น
สังฆะมา อบรมร่ําสูตตรอง มังคลกัมม ดวยวารสูตต พรอมถอน
พระสิงห วัดพระสิงห เมืองเชียงราย
ถอดเสี้ยง ไภยา คันวาแลว ก็จัดเลือกเลงหา จัดเอามา ๒๑ ตนนึ่ง
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)
หั้น ยกกวยซา เปนอยาดน้ํา ปนลาภหื้อ พอรดี คันวาแลวพรอม
ส่ํามวนดีหลี ฝูงแมครัวดี ก็เรงดาขันเขา เลี้ยงทังขุน แลเดนายทังเจา ทังปชชาเนอ ไพรนอย อยาหื้ออึบปากกลั้น สักอัน
ฝูงพอครัวนั้น ก็เรงดาจังหัน เอาไปทาน ทุหลวงพระหนอย เซิ่งอันมา อยาหื้อไดหมอง ต่ําคลอย หื้ออิ่มดวย ทางทาน คันวาแลว
ยังภัตตกิจจการ เอาหมากเหมี้ยง มาทาน ทังใหญแลหนอย หมากสูบมูลี จาอานพันอานรอย เขายื่นหื้อภุญชา คันวาแลว หื้อไป
ผอเลงหา เจาใดบมา หื้อลนไปเชิญ ใจๆ ไปเชิญมาเทิง ชาวเหนือชาวใต หื้อมาพรอมยามเมื่อ ยามบทันเทิง ปญญาพี่ทุ เทามาร่ํา
เพิงเถิง วายามจักเทิง ที่เที่ยงวันหั้น ยามนั้นหากเทิงดี เปนยามพระพุทธ ปราบแพหมูอัญญัตถี เปนยามดี จักปกเมื่ออั้น หื้อหา
มาเนอ เชือกยาวเชือกสั้น จักไดชักลากขึ้น ยามดี กลองแลคอง เรงหื้อเขาตี ทังมโหรี หื้อเขาสงเสพเฝา
<๑๙> ฅนหลวงหลาย มากมวนคื่นเคลา เขาแลนเขา มาทาน ลางภองอุมลูกนอย ลางภองจง(จูง)หลาน ลางภองก็คลาน
ซ้ําเทาโต(ตัว)เตี้ย ลางฅนเปนออน ลางภองเปนเปย ก็สักเทาซ้ํา ชวนมา คันยามจักดาเทิงแลว อยาไดลาสา เอาเชือกมา ผูกมัด
ขันหมั้น ตีกลองเนือง ส่ําไปจะจั้น หื้อสนั่นกอง เมืองอินท ยามเทิงมาแลว ก็เอากันขัดแลขิน ผอลงทังดิน ก็พอมืดพอเสา เพื่อเงา
ฅนหากลับ ภองพอตีนแขวน จักดาบได ชักพอกํา ยื่นยื้อยอโยง ลางภองขึ้นอยูพวน กําตอกไวถา คันชักเสาขึ้นเถิง หื้อรีบไวเนอ
อยาชา หื้อผูกหมั้นขันดี อยาหื้อขดฅาย ยายเสียที่ดีหลี หื้อผูกมัดดี อยาหื้อไดตีตอยเขา ฅนหลวงหลาย มามวนคื่นเคลา พากัน
ชักลากขึ้น นันเนือง เสียงโหรอง เพิ่นพอสักเสิญ ฅนทังเมือง มาพรอมกันหั้นเสี้ยง เพื่อสมพาร ทานมีมากนัก เขาหลิ่งเขาทาน
คันปกขึ้นแลว ยังเสาวิหาร ฅนฝูงชะนาญ ผอเหนือผอใต พากันหาม เอาเครื่องมาไว ทังขื่อสั้นแปยาว เอาเชือกมามัด ลากขึ้น
สะสาว คันแลวเครื่องยาว ก็เอาเครื่องสั้น เมือกองกอไว ที่ยังพวน ซลาชางฅิด บหื้อผิดผวน เก็บเอาที่ยังพวน ไปใส
<๒๐> ใจๆ ที่ใผมันเจา ซลาเทิงจดหมายไว บหื้อหายจากหั้น ไคลคลา คันฅ่ํามาแลว จักดาจนตา จักเอากันคลา เมือสู
เรือนสูบาน มหาปญญา ลงมาจามาตาน วาวันพรูกนั้น... ทอดละ ประหมาทลาสา การฅาวา ยอบยั้งเสียเปนบั้ง คันแลววัดคอย
ไปธาม(ทํา) พออยางละยั้ง การวิหารคอยอด โธธาม ทังขุนทังเจา ทังไพรนอยคู ยิงชาย คันรูแลว ก็เอากันนบนอม ยื่นมือยอ
ถวาย ทังสิ่ง ๑ สิ่งเดียว ก็เอากันเมือบาน เมือฟูจากัน หลายอันหลายถาน คันฟูแลวลวด หลับไป คันพระอาทิตย ขึ้นมาสองแสงใส
ก็เอาลุกไป ซวยตาซวยหนา ภองวัดจับถง ภองกําเอาพรา เพื่อใจแกนกลา ทางบุญ ชุมอยูวัด ก็ตีกลองดังตะตุม ตีปาวเอาฅน
ไปแปลงไปสาง เพื่อใครแลวรีบ เรียวพลัน ฝูงแมยิงนั้น ก็แตงดา ยังภิกขหาร เหมือนชูวัน แลนายแลเจา พายพั่นทา พิทธาฅน
เถา บล่ําเลา เพราะเหมือนจักนาน คันมาพรอมแลว ก็พากันลากแลหาม เอาแปมาวาง จดเหล็กหื้อหมั้น หื้อเลือกเอาเหล็กอันยาว
อยาเอาเหล็กสั้น ที่จดแป
๓๙

<๒๑> เทิงโย คาบนั้น จดหื้อหมั้นดีดี คันวาแลว ก็พากันชักลากขึ้นดีหลี ทังกลอนดี ลวาดดวยกานฝา คันเถิงแป
เอาเหล็กดีแกนกลา จดตอกไว อยาหื้อฅืนฅาย ติณณะหื้อ เอามาหลายๆ คําไทเราวา ฅาไภวาอั้น เก็บขึ้นยาย ตอกมัดหื้อหมั้น
บหื้อลมมา เพิกพัด ผิวแตกเตนเพพัง ฝูงอยูพายลุนนั้น ก็เรงขับกัน ทัดใผมัน ถมตีนเสาหื้อหมั้น บหื้อบิดเบี่ยง ชายเหงี่ยงเชือนไป
หื้อรีบคึด เรงเนื้อใสใจ หื้อกอฝาบังไป ทังหลังพระเจา หื้อจดถี่ตัน บหื้อเปลียวแดดลวงเลา กอแผวที่พุทธรูปเจา ตนองค บหื้อ
แดดลวง แลเดลมฝุน(ฝน) กอฝาบังลม ปะเอกวาอั้น เขาก็เก็บเอา ดินยื่นหื้อจั้นจั้น เขาก็เก็บเอาไป กอไวกวมที่ พุทธเจาเสียดี
ดินกี่เสี้ยงเลา ยอบยั้งเสียกอนดีหลี เวฬุลางมี คอยเซาะขอยังบาน ไมบงซาง ก็ลางมีบไร คอยเซาะสอดบาน ขอเอา คันไดแลว
ก็พามาขูดจักเหลา คอยอดบันเทา คอยชวยกันเยียะกันสาง มาสานฝาหื้อเตม ทัง ๒ พาง ๒ ดาน เพื่อบหื้อฝุน(ฝน)ลมมา เพิกพัด
จดหื้อแหนนตันดี ลางกม(กุม)เลา ปนึ่ง ๒ ป ปนนะรัสสมี เจฏฐะรอดหั้น คันเดือน ๙ เพง รอดเถิงปุนอั้น เราจักทาน
<๒๒> หื้อคึดไวเทอะ ยังภัณฑปริขาร เราจักเบิกทําทาน หื้อแลวเสียเปนหอง ไมแลฅา เราจักไดทานพรอม คาอันไดคึด
สาง แปลงมา จักไดนิมนต พระสังฆะมา มากนักหนักหนา ไปนิมนตมา ชูวัดวาหั้น จักไดฟงธัมม ปารมีพันชั้น อันชนะดวยอัน
บดี อัญญทิฏฐี ก็ปราบแพเสี้ยง อุณหัสสวิไชยนั้น เทียรยอมเลี้ยง บหื้อขาดเสี้ยง ชีวัง อุปฅุตนั้น แกนกลาฉกัรจ มัดพระญามาร
พอรองร่ําไห เราจักทานตาม ตํานานวาไว หื้อมีอายุหมั้น ทีฆา พุทธาภิเสกนั้น เรียกเอาคณ(คุณ)พระสัตถา ภัคควาหื้อมาตั้งอยู
พุทธรูปวาอั้น คันแผวเดือน ๙ เพงหั้น ก็ไดทานแท บไคลคลา จัดดูสังฆะ มีมากนักหนา ๖ สิบบคลา ปลาย ๘ ตนหั้น มาดู
ครัวทาน ก็มีปุนอั้น รอย ๑ ยังปลาย ๕๘ มายาย ไววิหารหั้น ก็หื้อทานในวันนั้น ก็อยาดน้ําปราถนา ขาคอนไค แปลงตามลายจา
อันมหาปญญา แปลงหมายบอกหื้อ ขากดตามลายแปลง นับพอแยง กิตตนาไป นึ่งอันนึ่งหนอยเทานี้ กราบวันทา ขาวัณณนา
ตามหมายสาธุเจา หลอนบจับใจเลา ก็หื้อเตื่อมแปลงใหม ไปเทอะ
(คราวบทที่ ๕ มุงหลังคาวิหารวัดพระสิงหดวยกระเบื้องดินขอ)
<๒๓> จตุรบท กดหมายกลาวเสี้ยง ดวยเนื่องตามหมาย จาอุบาย เปรียบเทียมมา บสมหลังสมหนา ซ้ําจักไข ปญจมัง
เปนบทถวน ๕ จักร่ําริตาม ลายคํา ทานคึดทานมี มากนักหนําหนา ปริปุณณา ยอบยั้งเสียเปนหอง คันอยูมาเมิน ก็มีใจติดของ
ดวยวิหารมุงฅา แลเดฝาไม ก็บเตมใจ ใครเอาฅา แลฝาออกไว มันบดีลวาดดวย ซะทาย สิกขโยมก็นัก สัทธาก็หลาย จักคึดเอา ดิน
ขอมายาย มุงไวหื้อหนาหมั้น บหื้อไดอยด แลซอนแถมซ้ํา จักคึดกอฝาหั้น แถมที บัดนี้แล ก็อยูเรื้อรัง มาไดหลายป จิ่งจากับสิกข
โยมดี หลายตนหนุมเหนา วาเราทังหลาย ก็ไดยั้งอยูเมินมาเลา ไดหลายขวบเขา แลหลายวัสสา มาพากันคึด ปนดินแถมเทื่อ หื้อ
ไดนักหนา คอยอดแถมเทื่อนา จักดาเมี้ยนเสี้ยง คันไดกอฝาตัน หันที่จักเมี้ยน บลางไดสาง แถมคา คันไดถกฅา เอาดินขอขึ้นใส
แทน ลางไดยังแฅวน อยูเมินนาน ทีนั้นแล ทุแลพระ ก็ฟูยังกัน วาหื้อได แลตนแลพัน ก็ลางพอกุม ได ๒ สามหมื่นเลา บมีคลา
ยังมีตน ๑ นั้น ยังบไดหลายวัสสา เปนปณฑา ยาสมุททวาอั้น คันเพิ่นไดพัน ปนหื้อสิบรอยตั้ง
<๒๔> เหตุทานนั้นหาก แรงโรย ซ้ําหื้อทาน
ไดคึด ทังซาแลกวย เพื่อทานมีแรงโรย ซ้ําตกกวย
แถมแถ ง เหตุ ท า นนั้ น หาก เคยทู ล คั น ฟู แ ล ว ก็
บ ถ อยหน เพื่ อ การบุ ญ ตนใดก็ สู จิ่ ง กราบนบ
หาก ทู ล ลา จิ่ ง พากั น ออกคึ ด ไปเลี ย บเลงหา
ยังที่ใดดีชา จักสมควรแตงสาง ก็พากันแยง ที่ลาง
แปลงลางปน อยาหื้อไกลนาทีแมน้ํา หื้อยุทางตัก
น้ํา หมาดินดี เราก็เคย เยียะอยูคูป ที่นี้แลดี ก็พากัน
แปลง ที่ไวหื้อกวาง ลางภองก็ขุดขุม ลางภองขุน(ขน)
ดิน ลงตักน้ําใสเสี้ยง คันฅ่ําแลว ก็พากันคลาดเมือวา
คันดีปน แลว ก็ฟตู า นจารจา ก็พากันมา ชวยกันแปลง
กันปน อยูห ลายวันมา บยงั แผวเดือน ๑ หัน้ หากเตมดี
ก็เอากันฅิด เตมฅนพันดีหลี ก็เอากัน ถะถากดี กุมเผา
วิหารวัดพระสิงห เมืองเชียงราย ที่ปรากฏในคราว
หื้อเสี้ยง คันสุกแลว ก็จิ่งพากันลา อยูมาเมินมากแลว
ถายประมาณ พ.ศ.๒๔๖๐ (ที่มา : ลอลานนา)
๔๐

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
ก็มาฟูกันจา ดีขุน(ขน)เลาคา เยนเลาปุนดี จิ่งปกปาวกันมา บหื้อหลบหลีกลี้ ทัง ๒ ฟายกล้ํา คูยิงชาย ทุพระก็นัก หมูฅนก็หลาย
ทังยิงแลชาย ก็มาชวยกันเสี้ยง คันขุน(ขน)ดินกี่ มารอดวัดเมี้ยน ก็เอากันมา ชวยกันกอยัง ฝาดี กอทังวันฅ่ําเชา เที่ยงแทดีหลี กอ
หื้อดี แปลงปลองไวชูหอง ลูกติ่งดี เฅี่ยนไวเปนพวง
<๒๕> ลู ก หมากดี เ ลี่ ย นนั ก หื้ อ จดตั น ที่ ป ล อ งหั้ น เตมดี หื้ อ ก อ ตั น เลี่ ย นนั ก ธามได ห ลายวั น หลายป จิ่ ง ดาดี
แลวเมี้ยนเสี้ยง ก็จิ่งจักพากัน คึดหื้อเมี้ยน... อัน จักสมซะทาย หื้อพากันมานัก แล .........ตั้งบาน หื้อเอากัน เดินดงปาแภะ
ลางภองหื้อเอาเปลือกไก ลางภองหื้อเอาเปลือกแงะ ปูนแลน้ําออย เทิงเอาไว แตเมินมา พี่ทุก็มา ล่ําฅิดดวยประหญา
ก็...หื้อสนิทเลี่ยนเกลี้ยง ทาหื้อแลว ทัง ๒ พาง ๒ พาย คันสมเรจแลว ก็เอาไมมาซอมบักหมาย แปลงทับเสียรูป ชอฟาวาอั้น
มาเปนขะหวัดสอดขึ้น หื้อยังอกแอนกลม ...ขึ้น...เปนฅอ ลายกานชักดวง ดอกแกวตามใน ปลายยอดชอฟา ก็มาฅิดตามวิไสย ก็
เอาดิ่งไร มาบักแขวนหอย คันลมตีดิ่ง ดังมวนออยชอย เสียงอวนออย เนืองนัน ปานยิงนั้น ก็มาลักหื้อเหมือน... ............คูหนา
มาแปลงเครือบุปผา ใสไวทังหนา เปนเครือดวงดอกไม... แตมเปนลาย....ก็ใสไวทังปลาย....แล...
(คราวบทที่ ๖ สรางพระพุทธรูป พ.ศ.๒๔๓๖)
<๒๖> ใสสุบแลว ตามริมดอกแกว ก็ใสดวย ฅําแดง ทุเจาชางฅิด ธัมมปญญาชางแปลง ปุนดีผอแลแยง เสียชูอันชูขอ
บไดตัวทา พิทธาแฅงหยอ หากฅิดไวผอ ตามลาย ตามประหญาบนัก วิชาบหลาย ซ้ําตัวเดียวดาย ไปอยูปาพงปาออ ไรแลสวน ก็ดี
ขุน(ขน)แลทอ ชักเอาหยา ออกทม(ทุม) ฝูงวอกราย ก็แขงใครมาตม(ตอม) ริ้นแลยุง ก็มาตม(ตอม)มาหอม มาอยูเพาอยูถา ขบทา
คันบใชมหา ปญญาสวาธุเจา บคึดใจเลา จักแปลงใหม มาใส ปญจมัง วางแลวคําจา ฉัฏฐิยา จักล่ําดับแถมหื้อเสี้ยง มหาปญญาเจา
ตนมีประหญาเลี้ยง ก็มาคึดแลวเสี้ยง ยังพระวิหาร จักไขนิทาน อันทานไดสาง ยังพุทธรูปเจา แตหัวธี ยามเมื่อตั้งเคา ปางเมื่อ
อั้นดีหลี ยามเมื่อปเดือนดี สกราชขึ้น แถมใหมหมา พัน ๒ รอยปลาย ๕๕ ปนั้น (พ.ศ.๒๔๓๖) หาก...ดี เปนปกาใส วาอั้นดีหลี
ขอมไทมี มะเส็งวาอัน้ เดือน ๔ นัน้ หากเทิงดี ขึน้ แถมนาที มี ๗ ฅ่าํ อัน้ วันเมงแลไท ก็มหี มดใส เพียดเพียงดัง่ ... วาดัง่ เปน ....วาอัน้
<๒๗> ยามนั้น แผวที่เที่ยงหั้น วายามดี ทานจิ่งปกตั้งเคา หื้อถูกแมนดีหลี ผาขาวแดงมี ทังเทียนหลวงเทียนหนอย
รัชชตะ ใสหื้อพอรอย ทังหมากเบี้ย พอพัน สุราใสไว หื้อแกนกลาฉกัรจ หื้อพอพัน อยาดฟายจั้นจั้น หื้อปราบหมูมารี คันวาแลว
ก็จิ่งไดเริกยกปกเสา ทันขึ้นดีหลี ยังรูปพระมณี ๒ องควาอั้น ก็กอแปลงไป ทังวันบยั้ง เถิงเดือน ๕ หั้น จิ่งเตมดี ๑๑ ฅ่ํานั้น
หากแมนนันทติถี เปนวัน ๖ ก็ดี แพมารทัง ๕ มหาปญญา เจาตนแกนกลา ตนที่เครงครัด จิ่งเมตตา สัทธาแกวัด เทิงพระญา
แขกแกว ที่เมืองซุม หื้อปกปาวพรอม เทิงหมวดแลกุม (กม – กรม) หื้อปาวชูฅน เนอบานเหนือบานใต ทังเจาแลขุน ก็อยาได
เวี้ยน(เวน)ไว หื้อปาวเสี้ยงสัทธา ใผยังมีจิตตา เจตนาใครใส หัวใจพระเจา หื้อเอามารอม ชุไว ทังสิ่งของ อันเกามีไว ทังเพ็กแสง
อัน ปูยาละไว ของเกาเกื้อเอามา ยังกองนั้นได รัชชตรา ทังสุวัณณา ก็เอามารอมเสี้ยง คันสัทธาเอามาเมี้ยน ตนทานเจา ก็มาผอ
แลดู วันพูกเลา เปนวันแพสัตรู ฝูงหมูมาร บมาใกลได ทัดที่หมาย อันทานหาไว ๑๑ ฅ่ําหั้น
<๒๘> ...................................................................................................................... เคาเหงาทานนัน้ ๑ เลา หาก...
หือ้ บอกพรอม ทังนายแลเจา ขุนหมู. ..หือ้ มาพรอมเสีย้ ง จักอบรมรา พรูกเลา ทังภิกขหาร ก็หอื้ เรงดา มายามเชา อยาหือ้ หวิดอยาก
กลั้น สังสักอัน คันพรูกเจา หื้อเรงลาหากัน คันไดยินสัททัง เสียงกลองออกกอง เสียงคองออกเนืองนัน หื้อมาพรอม อยาหื้อหวิด
กัน หื้อรีบเรียวพลัน นิมนตวัดเหนือวัดใต เขาก็กลับตาม ดั่งทานเที้ยไว บหื้อหวิดขาดหั้น สักอัน ตกพรูกเชา ก็เรียกรองหากัน
เสียงเนืองนัน ทั่วเวียงทั่วบาน คองแลกลอง ก็ดังซะทาน เปนปางใหญหั้น แถมที กลองแลคอง ก็เรงเรากวนตี ก็เอากันอุนงัน
รูปพระมณี แตเมื่อบแจง คันแสงวันมาเรื่อเรา ฅนทังหลายก็เอามาซะซาว ทังหมูเจาขุนนาย ทังไพรฟา ก็มามากหลวงหลาย ทังยิง
แลชาย เขามาชูผู ฅนนักหลาย ขาบเคยรู ปางเมื่อ
<๒๙> ทานสาง กองบญ(บุญ) ภองก็ลาละไว ยังบานแลเรือนตน มาชูฅน ละไวแตแมเถา หื้ออยูกับหลาน ลางภอง
ก็พามาน อม(อุม)ทองเขายื้อ มาทังเขิน แลเดนายทังลื้อ เขามาผอพุทธรูปเจา ลวดลืมเมือ มีคูเชื้อ ทังชาวใตแลเหนือ ฅะหมุมูเซอ
เขาอยูบ ไ ด ยอนเขาใผบเคยหัน ยังเพิน่ ใสหวั ใจ รูปพระแกวแกนไธ ทังมัตถลุงคัง เหตุนนั้ แล เขาจิง่ ใครหนั คันเทิงทัน สังฆะมาเสีย้ ง
ก็อบรมราสูตตรอง มังคลกัมม ชูอันสูตตพรอม ก็ไหลหลอเขา ยังหัททยา ก็กอกวมไว หื้อหมั้นหนักหนา ใสยังหัททยา ออกออ
หัวพระเจา ทังเกสา องคพระเปนเจา ก็ติดดีเพียง พรอมเลา ก็ปดแปลง หื้อเลี่ยนเกลี้ยงเลา ทังพุทธเจา ๒ องค คันวาแลว ชูที่
ในตน ก็เอากันลง มากินยังเขา ภิกขหารอันเขา เอามาแตเชา กินทังเจา แลขุนพระญา ทังปชชา ไพรเมืองขาเจา คันเขากินเสี้ยง
ชูฅนเลา ก็สั่งอําลา วัณณนา ร่ําดวยพุทธรูปเจา เทานี้กอนเชาแลง ปญญาพี่ทุ คอยสอดคอยแยง คอยฅอยคอยแปลง ไปใจๆ
๔๑

(คราวบทที่ ๗ สรางรูปปนพระปจเจกพุทธเจาและอรหันตสาวก พ.ศ.๒๔๓๗)
<๓๐> สัตตบท จักกดหื้อเสี้ยง แผวรูปอรหันตา มหาปญญา ทานตนผานเผา วิชชาไวยิ่งนัก คึดล่ําดับทางทาน
ทานคึดแลว ชูเยื่องประการ ยังอยูเมินบนาน คึดไปแถมแถง จักสางอรหันตา เตื่อมแถมหื้อแหนน ตามพระไธย ใครคึด วาปาง
เมื่ออั้นยังมี ทานใครคึดไว หื้อเสี้ยงดีหลี ปางเมื่อพระมุนี เทียวหนแอวบาน ไปโปรดสัตตา ชูวันบคราน สาวักกะเจาหาก ทวยไป
คันพระพุทธะ ไปใกลแลไกล ก็ทวยไป แหหลังแหหนา ก็ดูรุงเรืองมากนัก ปางเมื่อทาน ตั้งตนอยูหั้น ไปเขาเมืองนิพพาน คัน
ทานไปรับทาน แลปณฑิบาตรเขา อรหันตา ก็ลนทวยซะซาว ปางเมื่ออั้น รอยมี บัดนี้แลเรา ก็ใครสาง เทียมไวดีหลี พุทธรูปมี
แปลงรูปอรหันตาอยูเฝา เยียะเชื้อนี้ก็เพราะ เหมือนจักเพิง ทานมาคึดแลร่ําเพิงเถิง วาดินกี่ก็เสี้ยง ทานจิ่งจักจา กับอันเตวาหื้อ
เสี้ยง ทังใหญแลหนอย วาอดแถมที ๑ เทอะ ขออยาไปขัดขิน หื้อสูปนดิน แถมแลตนแลหนอย หื้อไดแลตน แลฅน ๓ รอย
จักกออรหันตาเจา แถมสิบองค ฝูงทุพระ ก็เทิงใจหุม คันคึดการบุญ ตนใดก็สู วันพรูก
<๓๑> เลา เราจักไปแปลงที่ปน หื้อเลี่ยนเกลี้ยง ปดเสียเถิงวันดี เราคอยพากันไปปน คันแผวเดือน ๖ ออก ๕ ฅ่ํานั้น
หากวันดี ก็พากันเยียะ ชูวันฅ่ําเชาดีหลี คันปใหมมี มารอดที่หั้น ก็พากันยั้งเสีย เปนหอง หวางนาที คันยอบยั้งแลว หื้อลวงขามป
คันเถิงวันดี เดือน ๗ ลง ๘ ฅ่ําหั้น ก็พากันกอกม(กุม)เผา คอยพากันอดบันเทา กม(กุม)เผาหื้อสุกเสี้ยง ก็ยั้งอยูหลายวัน ตวันเยน
แลว ก็เรียกรองเอากัน นับดูวัน วาแผวเดือน ๘ ขึ้นหั้น จิ่งพากันขุน(ขน) เอาดินกี่มาจั้นๆ บมีหวางฅา จักยั้ง แผว ๕ ฅ่ําจิ่งแลว
บมีคลา ที่นั้นแล มหาปญญาเจา ตนใจกวาง จิ่งจักรองหมู ขุนนายมาฟูพรอม ทังไพรทังหลาย ทังขุนแลนาย มีพระญาแขกแกว
นายฅําแสน ก็มาพรอมแลว สวาธุเจาจิ่ง โจทนา วามีพุทธรูปแลว ก็ใครกออรหันตา ยังชอบควรคา สัทธาชูผู สาธุการ คันเขาได
รู ก็สาสวนสู ยินดี ไมบุนนาคนั้น พระญาเทพพมนตรี พายในมี อรินททุเจา สิกขโยมคราน ใหญนอย สัทธาใจบาน เทิงใหญแล
หนอย คาอันอยูโปงหึ้งแกว ที่ปลายดอยธาน แกวัดอาจารย สัทธาชมบาน เทิงแกแลเถา แสนอุทธัง ผูเปนแก
<๓๒> สลาแปลง ลูกบานเอามา พากันเลื่อเทอะ แปลงเสาทัน อรหันตา ที่นั้นนา อันเตวา กับสัทธาหนุมเถา ก็เอากัน
เลือ่ แทเลา บหอื้ เมินนาน เพือ่ ใครหอื้ แลว ก็กลัวเทิกยามการ จักดีไถนา แลเดหวานเขา มหาปญญา ทานสวาธุเจา ก็จกั คึดเลากอน
๒ องค มีชื่อไว บต่ําบนสง(สูง) พระปจเจกพุทธองค มหากัจจายนะเถรเจา ๒ ตนนี้เลา หากมีบุญ ทานจักกอไว หื้ออยูเทียมตน
พุทธองค รูปพระพุทธเจา ซ้ํากออรหันตา คูตนอยูเฝา นั่งรอมอยู เทียมองค ทานกอไวเปรียบ เมื่อพระยังตน กอแลวชูองค
แลวเสียเมื่อเดือน ๙ สัตตะมี ลง ๗ ฅ่ํานั้นเลา เปนที่ปุณณา มหาปญญา ทานคึดล่ําสาง ยังรูปพระ แลอรหันตา ไวกับสาสนา
ที่ทานอยูสาง สิงหาราม ที่นี้ ก็ดูสมเพิง ดั่งทานชักชี้ คึดล่ําดวยปญญา ทานกอรูปพระพุทธะ ก็เหมือนจักปากแลจา เหมือนจัก
ยางเทียวไปมา พาบาตรคลม(คลุม)เขา อรหันตา ก็เชื้อนั้นเลา เหมือนจักพาบาตรเตา ทวยไป ทานสังชางฅิด แปลงดวยวิไสย
แปลงอันใด ก็จับถูกคูขอ ปุนดีแยงผอฅอย ใครไหวสา ชูฅนใหญนอย
(กลาวลงทายของหนานนันทา ผูแตงคราว)
<๓๓> ของทานสาง ทําทาน พั่นขาไพรนอย นันทาจารย อยูปจจันตคาม โปงหึ้ง๑๐๔หวยแหง บชางจักแปลง คําเลา
แถมแถง หื้อเปนคําวอน มวนนัก ยอนประหญาบมี วิชชาบนัก ซ้ําอยูบานนอก ไกลเวียง ริชชะเชียง คอนไคบเผี้ยน แปลงคําไป
ก็เทิกแลฅาง บชางจักไปถามใผ ที่หวิดที่วาง เพื่ออยูขอกหวย กลางดง มีแตริ้นแลยุง บินอยูสะสน ผอทังบน มีแตวอกตัวเถา
มาลูก นิ สาลี กับแตงเตา กับตัวทา มากนัก คันไลหนี ก็ซา้ํ มานัก เหตุเพือ่ อัน้ ลวด แปลงคําบวอน ใครละดงดอน มาอยูน คราใหญกวาง
ก็บุญบสงหื้อ นํามา ภวชาตนี้ เทิงจักไดอยูดงหนา ตามปาฅาริมหวย ที่ปาแขมกุง(โกง) กับทังปากลวย ที่หมูนี้เลา จักเปนที่อยู
ทานา วัณณนาคําเหลนใสปลาย หนี้หนอยเทานี้ กราบวันทา ขออยาติเตียนขวัญผูขา อันมีประหญาทุนชา บชางฅิดใสแยง
ใสอวย ลายมือขานี้นา ก็บแลบลวนหนองามหลาย จักดาบเปนตัวยังยายถอย หลอนเจาลูกนายหลาน เปนหนานแลนอย ไดอาน
เหลนก็คอยพิจจรณา หลอนผิดแตอักขราบจับถูกเผี้ยน ไมแลตัวหลอนใสบพรอมเมี้ยน ก็หื้อสูเจาแปลงเอา

๑๐๔

๔๒

บานโปงฮึ้ง ตําบลหวยสัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

คครราว กกฎหมาย
ฎหมาย จจารี
ารีต ตตํํานนาน
าน หหลัลักฐฐานทางประวั
านทางประวัติศาาสตร
สตรลานนนา
นา

๔. อาณาจักรหลักคํา๑๐๕
(เจาหลวงอนันตวรฤทธิเดชออกกฎหมายเมืองนครนาน พ.ศ.๒๓๙๕)
<๑> ราชกถาสมเด็จเสฏฐปรมราชาอนันตยัสสะวรราชเจา๑๐๖องคเปนอิสสราธิปติ องคเปนเจาแกรัฎฐปะชาในไชยนันท
เทพปุรีนครราชธานีนคอรเมืองนาน มีพระราชกรุณาแกมหาขัตติยราชวงสาทาวพระญาอัคคมหาเสนาอามตยราชเสวักกะผูใหญ
นอยทังมวล วาดวยโปราณราชพระวรปปตตุจฉาองคเปนเจาไดเสวยราชสัมปตติเปนเจาแกรัฏฐปชชามาชานาน ก็ถึงแกอนิจจกัมม
นําตนไปสูโลกพายหนา ละสัณฐานบานเมืองแลเราทังหลายเสแลว อยูมาเถิงสกราชได ๑๒๑๔ ตัว (พ.ศ.๒๓๙๕) เดือน ๗ ออก ๓
ฅ่าํ ตัวเราจิง่ พาเอาขัตติยราชวงสาขุนเสนาอามาตยลอ งลงไปเฝาพระมหากระสัตรเจาในกงเทพมหานคอร แลวจิง่ มีพระมหากรุณณา
ผวด (โปรด) เหนือเกลาเหนือกระหมอมหื้อตัวเรา ไดเปนเจาเสวย๑๐๗ราชสัมปตติสืบราชกระกูลวงสาเปนเจาแผนดินในเมืองนาน
รักสากระกูลวงสารัฏฐปชชานครสัณฐานบานเมืองแลวรพุทธสาสนาหื้อกานกงรุงเรือง หื้อไดอยูยิน (เย็น) เปนสุข๑๐๘สืบตอไปพาย
หนา ตามดัง่ โปราณราชปะวิณอี นั มีมาแตกอ นนัน้ ผวดประการนี้ บัดนีเ้ ราเปนเจามาร่าํ พิงลิงหันวรพุทธแลนคร๑๐๙สัณฐานบานเมือง
แหงเราทังหลายทุกวันมานี้ หนพายนอกดวยเจานายทาวขุนไพรไททังหลายผูบดี สมฅบกันกะทํา๑๑๐เปนจวรกัมม (โจรกัมม) อัน
บดไี ปลักเอางัวฅวายของทานยังฅอกยังถุน แลในเขตแขวงปาดงกลาง
ทุงกลางนามาขากิน อัน ๑ ลักเอาชางงัวฅวายของทาน ลักทางเหนือ
เอาไปไวทางใต ลักทางใตเอาไปไวทางเหนือ ลักวันออกเอาไปไววัน
ตก เอาของทานไปซุกซอนไว๑๑๑ปาดหูตัดเขาเหมียดหมายเส (ฉบับ
หอคํา : เหมียดหมายเสียใหม) เพื่อจักหื้อของทานสับสูนเส (ฉบับ
หอคํา : สาบสูญเสีย) แลวเอาเปนของตัวดัง่ อัน้ (ฉบับหอคํา : เอาเปน
ของตัว) อัน ๑ ไปซื้อเอามาขากิน อัน ๑ สมฅบกับดวยกันเหลนแซน
ถั่วภายเหลนหมากแกวแลพันธนัน๑๑๒ขันตอกันเอาสัพพะสิ่งของงืน
ทองกัน ลวดเปนหนี้เปนสินกับดวยกัน หาสังจักใชแทนบไดลวด
สมฅบกันเปนจวร (โจร)ไปลักเอาสัพพะสิ่งของแหงทาน อัน ๑ ดวย
ผูฅนทังหลายก็ดี อันเปนรางเปนบาวก็ดี ไปแอวฅ่ํามาฅืน แอวราง
จาสาวแลถือสาสตราอาวุธกะทําตัวแปลกปลอมบหื้อรูจักแลบหื้อ
หันหนาตา๑๑๓ บรูจักเปนผูรายผูดีในกัมมทังหลายฝูงนี้ ก็จักพาหื้อ
พับหัวอาณาจักรหลักคํา
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓

ปริวรรตจากพับหัว มีผูบริจาคจัดเก็บไวศูนยใบลานศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เจาหลวงอนันตวรฤทธิเดช (เจานอยอนันตยศ) เจาผูครองนครนานองคที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๓๙๕ – ๒๔๓๔)
ฉบับหอคํา : หื้อตัวเราเปนเจาไดเสวย
ฉบับหอคํา : รักสาราชกระกูลวงสารัฏฐปชชานครสถานแลวรพุทธสาสนาหื้อกานกุงรุงเรื่อง อยูเย็นเปนสุข
ฉบับหอคํา : โปรดประการบัดนี้เราเปนเจามาร่ําเพิงเลงหันวรพุทธสาสนาแลนคร
ฉบับหอคํา : หนนอกดวยเจานายทาวขุนไพรไททังหลายผูบดี สมฅบกับดวยกันกะทํา
ฉบับหอคํา : ลักทางตะวันตกเอาไปไวตะวันออก ลักทางตะวันออกเอาไปไวตะวันตก เอาของทานไปซุมซอนไว
ฉบับหอคํา : สมฅบกับดวยกันเหลนเบี้ย เหลนแถน เหลนหมากแกว เหลนภาย พันธนัน
ฉบับหอคํา : แลวบหื้อหันหนาตา

๔๓

บานเมืองวินาสจิบหาย (ฉบับหอคํา : ฉิบหาย) แลรอนรนแกรฏั ฐปชชาบานเมืองตอไปมีเปนหลายประการตางๆ เหตุนนั้ เราเปนเจา
จิ่งไดปลงพระราชอาชญาไวกับเจาพระญามหาอุปราชาหอหนา หื้อหาเจานายพี่นองขัตติยราชวงสาลูกหลาน แลทาวพระญาเสนา
อามาตยผูใหญผูนอยทังมวลมาพรอมกัน เปก็สาพิจจรณาแลตั้งพระราชอาชญาเปนราชอาณาจักกกดขึ้นสั่งสอน หามเสยัง
ปาปปุคละผูบ ด ี อยาหือ้ เปนเสีย้ นหนามแกแผนดินรอนรนแกบา นเมืองแลรัฏฐปชชาตอไป เพือ่ หือ้ วรพุทธสาสนาแลบานเมืองแหงเรา
ไดอยูยิน(เยน)เปนสุข พึง(เพิง)ดวยเตชบุญคุณแหงเราทังหลายสืบตอไปวาฉันนี้ มาถึงสกราชได ๑๒๑๔ ตัว เดือนเจียง
(เจานายขุนนางนครนานและหัวเมืองบริวารรวมประชุมออกกฎหมายอาณาจักรหลักคํา)
<๒> แรม ๑๐ ฅ่ํา เจาพระญามหาราชหอหนา๑๑๔จิ่งไดหาเอาเจานายพี่นองขัตติยราชวงสาลูกหลานแลทาวพระญา
เสนาอามาตย ขึ้นเปก็สาพรอมกันยังหนารวง (โรง) ไชยเจาพระญาหอหนา เปก็สากันพิจจรณาดวยอันจักตั้งพระราชอาชญานั้น
ตกลงแลว ถึงเดือนยี่ออกฅ่ํา ๑ มีเจาพระญามหาอุปราชาหอหนา๑๑๕เปนประธานแลเจาพระญาราชบุตร เจาพระญาสรี ๒ เมือง
เจาพระญาอริยวงส เจาพระญาสุริยวงส เจาพระญาวังซาย เจาพระญาวังขวา เจาพระญาเธิง เจาพระเมืองราชา เจาพระแกว
(ฉบับหอคํา : เจาพระเมืองแกว) เจาพระเมืองนอย (ฉบับหอคํา : เจาพระหนอย) เจาพระวิไชยราชา เจาพระญาเมืองเชียงของ
เจาพระญาเมืองลิน (ฉบับหอคํา : เจาพระญาเมืองเลน) เจาราชวงสเมืองลิน (ฉบับหอคํา : เจาราชวงสเมืองเลน) เจาเมืองเชียงแขง
เจาเมืองหลวง เจาเมืองเชียงลาบ เจาเมืองพูฅา เจาเมืองลา ขัตติยวงสา (ฉบับหอคํา : แลขัตติยวงสา) ทาวพระญาอัคคมหาเสนา
อามาตยราชเสวักกะ (ฉบับหอคํา : ราชเสวก) ผูใหญผูนอยทังมวล พรอมกันเอาเนื้อฅวามเปก็สาตั้งอาชญา (ฉบับหอคํา : อาญา)
นัน้ ขึน้ กราบหลองถึงราชสํานักเราเปนเจา แลวจิง่ ไดพรอมกันตัง้ พระราชอาชญาไวหอื้ เปนอาณาจักกหลักฅําสัง่ สอนหามปามเจานาย
ลูกหลานทาวขุนไพรไททังหลาย อยาได (ฉบับหอคํา : อยาหื้อ) กะทํากัมมอันบดีสืบตอไปพายหนาวาตั้งแตสกราชได ๑๒๑๔ ตัว
ปเตาใจ เดือนยี่ ออกฅ่ํา ๑ วัน ๔ นี้ไปพายหนา หามอยาหื้อเจานายทาวขุนไพรไททังหลายไดสมฅบกับดวยกัน กะทําอันบดี
เปนจวร (โจร) ลักสัพพะสิ่งของงืนทองแลชางมางัวฅวาย อันเปนของทานไปขากิน บดี (ฉบับหอคํา : งัวฅวายของทานไปขากินก็ดี)
ลักเอาไปขายเสก็ดี ลักเอาไปเหมียดหมายเสใหมก็ดี อัน ๑ ไปซื้อเอามาขากินก็ดี ผูจักขายก็รูวาทานจักเอาไปขากิน แลวพอยขาย
หื้อก็ดี ในกัมมทังหลายฝูงนี้อยาหื้อไดกะทําเปนอันขาดแล คันวาปุคละผูใดไปลักเอาฅวายทานมาขากิน จักเอาตัวเขาใสราชวัตต
ไว แลวหื้อใชคาฅวายทานตามราคา แลวจักเอาตัวไปขาเสบหื้อเปนเสี้ยนหนามแกแผนดิน คันวายังลักเอาฅวายทานไปขายเสีย
ก็ดี ลักเอาไปตัดเขาปาดหูเหมียดหมายเสใหมก็ดี ทือทวส (โทส) เสมอกัน จักเอาเขาใสราชวัตตไว คันวาไดของเกาฅืนหื้อไหม
๔ ตัว (ฉบับหอคํา : ตัวฅวาย) คันวาบไดของเกาหื้อไดใชไหม ๔ ตัว (ฉบับหอคํา : ใช ๑ ไหม ๔ ตัว) คาฅวายพูแมดําพอนนอยใหญ
ถือ (ฉบับหอคํา : ใหญนอ ยทือ) คาตัว ๒๐๐ ดอก คัน
เปนเจานายหื้อคารวะอาชญา (ฉบับหอคํา : อาญา)
ยากตอกึ่ง คันเปนทาวขุนหื้อใสสินคาฅอ ๔๔๐ ดอก
คันเปนไพรหื้อใสสินคาฅอ ๓๓๐ ดอกยากตอกึ่ง
อัน ๑ ตัวหากลักฅวายตัวขากินก็ดี (ฉบับหอคํา :
ลักขาฅวายตัวกินก็ดี) ไปซื้อฅวายทานมาขากินก็ดี
ผูขายก็รูวาทานจักเอาไปขากิน แลวพอยขายหื้อก็ดี
ทือทวส (โทส) เสมอกัน คันรูแลวจักเอาตัวเขาใส
ราชวัตตไว คันเปนเจานายหื้อคารวะอาชญา (ฉบับ
หอคํา : อาญา) ยากตอกึ่งคันเปนขุนหื้อใสสินคา
ฅอ ๔๔๐ ดอกยากตอกึ่ง คันเปนไพรหื้อใสสินคาฅอ
๓๓๐ ดอกยากตอกึ่ง อัน ๑ ดวยการอันจักพลิกัมมผี
เคาสนามหลวงเมืองนครนาน
เทวดา (ฉบับหอคํา : เทพดา) อารักขนั้น คันวาใน
(ที่มา : จังหวัดนาน)
ราชสํานักใน
๑๑๔
๑๑๕

๔๔

ฉบับหอคํา : เจาพระญามหาอุปราชาหอหนา
ฉบับหอคํา : พิจจารณาดวยจักตั้งพระราชอาณาจักกนั้นตกลงแลว เถิงเดือนยี่ออกฅ่ํา ๑ มีเจาพระญามหาอุปราชหอหนา

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
<๓> เวียงหื้อไหวสากอน คันเปนหนาบานหื้อมาไหวสาปฏิบัตถึงสนามกอน คันหัวเมืองนอกหื้อบอกถึงพอเมืองหื้อ
ไดรูกอน คันบอกหื้อรูถือ (ฉบับหอคํา : คันวาบหื้อรูทือ) วาเปนจวร(โจร)ลักกินฅวาย คันไดรูแลวจักเอาตัวเขาใสราชวัตตไว
คันเปนเจานายหื้อคารวะอาชญา (ฉบับหอคํา : อาญา) ยากตอกึ่ง คันทาวขุนหื้อใสสินคาฅอ ๔๔๐ ดอกแล คันเปนไพรหื้อใส
สินคาฅอ ๓๓๐ ดอกยากตอกึ่งแล อัน ๑ หามอยาหื้อเจานายทาวขุนไพรไททังหลายบุน (บน) ผีหนังภะกําแลผีพระเจาหาดเชี่ยว
วาจักหือ้ กินฅวายนัน้ อยาหือ้ กะทํา (ฉบับหอคํา : กะทําเปนอันขาด) คันปุคละผูใ ดยังกะทําจักเอาตัวเขาใสราชวัตตไว คันเปนเจานาย
หื้อคารวะอาชญายากตอกึ่ง คันเปนทาวขุน (ฉบับหอคํา : คันเปนขุน) หื้อใสสินคาฅอ ๔ รอย ๔ บาทดอกยากตอกึ่ง (ฉบับหอคํา :
คาฅอ ๔๔๐ ดอก) คันเปนไพรหื้อใสสินคาฅอ ๓๓๐ ยากตอกึ่งแล (ฉบับหอคํา : ดอกยากตอเกิ่ง) อัน ๑ งัวฅวายปุคละผูใดปลอย
ไวในเขียต (เขต) แขวงบานใดเมืองใดก็ดี หื้อไดสัญญาบอกกลาวพอเมืองนายบาน๑๑๖หื้อเปนสักขีสําคัญเหมียดหมายฅวายพูแม
ดําพอนใหญนอย (ฉบับหอคํา : ใหญนอยดําพอน) ไวคันถึงเทสกาลจักไดยับ (ฉบับหอคํา : จับยับ) ฅวายแลว หื้อไดบอกนายบาน
แลพอเมือง (ฉบับหอคํา : หือ้ บอกพอเมืองนายบาน) ทีน่ นั้ หือ้ รูก อ น คันยับไดแลวหือ้ เอามาสําแดงถึงพอเมือง (ฉบับหอคํา : สําแดง
พอเมือง) นายบานที่นั้นหื้อไดรูไดหันกอน คันวาผู (ฉบับหอคํา : คันวาปุคละผูใด) ยับเอาฅวายแลวบบอกพอเมืองนายบานหื้อ
ไดรู แลวพอยเอาหนี (ฉบับหอคํา : เอาฅวายหนี) หือ้ พอเมืองนายบานไหมรอยบาทน้าํ ผา (ฉบับหอคํา : ๑๑๐ น้าํ ผา) คันวางัวฅวาย
ทานผูอื่นติดมา รูจักวาบใชของตัวแลวเอา (ฉบับหอคํา : แลวพอยเอา) มาทือวาเปนจวรลวภ (โจรโลภ) อําเอาของทาน คันเจาของ
ติดตามมาไดชําระเอาหื้อไหม ๒ ตัว (ฉบับหอคํา : ตัวฅวาย) คันบไดชําระยอมสงดวยงายหื้อหอสงตัว ๑ เทอะ (ฉบับหอคํา :
ตัว ๑) อัน ๑ งัวฅวายแปดปลอม (ฉบับหอคํา : แปลกปลอม) เหมือนกันก็ดีวาวาของ (ฉบับหอคํา : คึดวาแมนของ) ตัวแลวยับ
เอามา พายลุนมีเจาของติดตามมาจวท (โจทก) เอา คันยอมสงกันดวยงายหื้อหอสงตัว ๑ คันไดชําระถึงกวานสาลแลวจิ่งยอมสง
หื้อหอสง ๒ ตัวฅวาย คันผูจวท (โจทก) บเปนเส็จ (ฉบับหอคํา : สัจ-สัตย) หื้อไหมผูจวท (โจทก) ตัว ๑ ทืน (ฉบับหอคํา : ตัว
๑) อัน ๑ คันถึงรดูจักเย (ฉบับหอคํา : รดูเยียะ) ไรทํานามาถึงแลว ก็หื้อเจานายทาวขุนพอเมืองนายบานทังหลายไดปนเขียง
(ฉบับหอคํา : ปนทางปนเขียง) ตามน้ํา เขาปลูกนักนอยอยาขมหิงขาเจาไพรไท หื้อไดสอ (ฉบับหอคํา : แลวหื้อสอ) ปาวลอมรั้ว
หื้อหมั้นขันหื้อดี อยา (ฉบับหอคํา : หื้อดีแท อยาหื้อ)งัวฅวายเขาได คันลอมรั้วบดีงัวฅวายเขาตารั้วผู (ฉบับหอคํา : ผูใด) หื้อไหม
๓ รอยธ็อก คันงัวฅวายไปกินเขาทานผูอื่นเสมากนอยเทาใด หื้อเจาตางัวใชนับเสี้ยง แปลงขวัญเขาทานตามคลองถานหนักถาน
เบา คันวารัว้ ดีแลวงัวฅวายหากรายเขาไรนาทาน หือ้ เจาตารัว้ สืบหาเจางัวฅวายหือ้ จับยับเอาไปเลีย้ งไว คันงัวฅวายกินเขาทานเสีย้ ง
<๔> เทาใด๑๑๗ หื้อเจางัวฅวายใชนับเสี้ยง แปลงขวัญเขาทานตามคลองถานหนักถานเบา คันบจัก (ฉบับหอคํา : คันวา
บรูจัก) เจางัวฅวายหื้อเจาตารั้วแลเจานาพรอมกันจับเอาหื้อได คันไดแลวคันเปนหนาบาน (ฉบับหอคํา : คันไดแลวหนาบาน)
แลในเวียงหื้อเอามาถึง (ฉบับหอคํา : มาสงเถิง) สนาม คันหัวเมืองนอกหื้อมาสอง (ฉบับหอคํา : เมืองนอยหื้อไดมาสงเถิง)
พอเมืองนายบานแลว (ฉบับหอคํา : แลวหื้อ) พิจจรณาสืบเอาตัวเจาของ (ฉบับหอคํา : เจาของหื้อได) คันไดแลวใชเขาตาม
(ฉบับหอคํา : หื้อใชเขาทานตาม) อันเสแปลงขวัญเขาตาม (ฉบับหอคํา : ขวัญเขาทานตาม) คลอง คัน (ฉบับหอคํา : คันวา)
จับยับบหมั้นขวิดทอก (ฉบับหอคํา : บไดมันหากขวิดทอ) เหลือสติกําลังแลว คันวาในเวียงแลหนาบานหื้อปฏิบัตถึงสนามกอน
คันวาหัวเมืองนอกหื้อปฏิบัต (ฉบับหอคํา : หื้อบอกเถิง) พอเมืองนายบานหื้อรู แลว (ฉบับหอคํา : หื้อไดรู แลวหื้อ) พิจจรณา
ดูเปน (ฉบับหอคํา : ดูควรเปน) ประการใดตามทวส (โทส) แหงสัตว อัน ๑ ชางมางัวฅวายเขาไรเขานาอยาหื้อไดฟนแทงปดยิง
(ฉบับหอคํา : แทงยิง) ของกัน หามแลวยังบฟงชางมางัวฅวายของทานตาย หักหานปวยซัวเสองคะลากซัวเปนฉันใดหื้อใส
ทวส (โทส) สินไหม๑๑๘ ๒๒๐ น้ําผาแลวหื้อ ยาหื้อหายแลวสงหื้อเจาของ คันเสองคะหื้อใชตามราคา อัน ๑ งัวฅวายของปุคละผูใด
ก็ดี อันอยู (ฉบับหอคํา : อยูใน) เขตแขวงบานใดเมืองใดไดไปกวนฅวีไรนา (ฉบับหอคํา : เมืองใดไปกวนไรฅวีนา) ของทานมี
ผูจับยับไวแลว (ฉบับหอคํา : ยับไว) เจางัวเจาฅวายติดตาม (ฉบับหอคํา : ตามไป) หันแลว พอยบไปบอกถึงพอเมืองนายบาน
แลผูจ บั ยับนัน้ พอยวาเอาของตัวหนีไป๑๑๙ หือ้ ไหมเจาฅวายตัว ๑ หือ้ แกผยู บั นัน้ แลวหือ้ (ฉบับหอคํา : ผูย บั หือ้ ) ใสสนิ ตีหอื้ พอเมือง
นายบาน ๑๑๐ น้าํ ผา อัน ๑ หือ้ เจานายทาวขุนไพรไททังหลายในเวียงแลหนาบานหัวเมืองทังหลายทุกตําบุล (ตําบล) หือ้ ได (ฉบับ
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙

ฉบับหอคํา : หื้อไดอายัตบอกกลาวสัญญากับพอเมืองนายบาน
ฉบับหอคํา : หื้อเจาตารั้วสืบหาเจางัวฅวายหื้อไดแลว หื้อเจางัวฅวายไดจับเอาไปรักสาเลี้ยงไว คันกินเขาทานเสี้ยงมากนอยเทาใด
ฉบับหอคํา : ลมตายแลหักหานปวยเสียองคะ ลากโซเจ็บบาดเปนประการใด จักไดใสทัณฑสินไหม
ฉบับหอคํา : แลผูจับยับพอยลักเอาของตัวหนี เจาผูยับติดตามไปได

๔๕

หอคํา : ทุกตําบลได) รักสาชางขวายปลอยปะละปอกหื้อไป๑๒๐กวนไรฅวีนาขาเจาไพรไทบานเมืองปกแทงบดี (ฉบับหอคํา : แลปก
แทงกัน) หื้อใสปลอกแขวนรวกไวหื้อหมั้น อยาหื้อปลอยฅวีนาฅวีไร คันไรเวียงแลหนาบานใกลเหมืองหลวงสมุนกินเขาไรเขานา
รูจักชางแลว จักเอาตัวใสราชวัตตไว๑๒๑ไหม ๓๓๐ น้ําผา เขี้ยน ๓๐ ชางกินเขาทานเสี้ยงเทาใดหื้อใชนับเสี้ยงตามรีตคลอง (ฉบับ
หอคํา : ใชนับเสี้ยง หื้อแปลงขวันเขาตามคลอง) ถานหนักเบา แมนหนาบานแลหัวเมืองนอกขอกนิคมทังมวล อยาหื้อปลอยใกล
ไรนาแหงไพรไทบานเมือง๑๒๒ หามแลวยังบฟงชางกลับฅืนกวน (ฉบับหอคํา : มากวน) ฅวีไรนาเหมืองฝาย หื้อไหมควาญชาง
๓๓๐ น้ําผา เขาเสี้ยง (ฉบับหอคํา : ชางกินเขาทานเสีย) เทาใดหื้อใชนับเสี้ยง แปลงขวัญเขาตามรีตคลองหนักเบาแล แลอัน ๑ อยา
(ฉบับหอคํา : คลองถานหนักถานเบา อัน ๑ หามอยา) หื้อเจานายทาวขุนไพรไททังหลาย อยาหื้อยับชางเลิงตัว (ฉบับหอคํา :
ตัวอัน) บมีทวส (โทส) คือวาเขาไรเขานาปกแทงกันนั้น คันวาตัวมีทวส (โทส) เขากวน (ฉบับหอคํา : กินกวน) ไรฅวีนาบานเมือง
ปกแทงกัน (ฉบับหอคํา : กันดั่งอั้น) หื้อ
<๕> ยับเอาตัวชางนั้น (ฉบับหอคํา : ตัวนั้น) หื้อไดแลว คันในเวียงหนาบาน (ฉบับหอคํา : แลหนาบาน) หื้อมา
สองถึง (ฉบับหอคํา : เอามาสงเถิง) สนาม คันเปนหัวเมืองนอกหื้อไปสองพอเมืองนายบานหื้อจดตําสําคัญ๑๒๓ในตัวชางไว แลว
สืบหาเจาของชางแลว คันปกแทงกันตายก็ดี เจ็บปวยลาซวยหักหาน๑๒๔เปนประการฉันใดก็ดี หือ้ พิจจรณาตามองคะอันเจ็บปวยตาม
ปวีณีรีตคลองบานเมือง คันเขา (ฉบับหอคํา : เขากวน) ไรฅวีนาเสี้ยงนอยมากเทาใด (ฉบับหอคํา : นาเขาทานเสียเทาใด)
หื้อเจาชางใชนับเสี้ยง แปลงขวัญตามรีตคลอง คันหา (ฉบับหอคํา : แปลงขวันเขาทานตามคลอง อันหา) เจาบไดหื้อสงเขามา
ถึงสนามจักไดจดหมายตําหมิ่น (ฉบับหอคํา : ตําหนิ) สําคัญไวจักมอบชางไวกับฝาหาย คันวาเจาชางมาพบแลว หื้อแกคาสง
ขึ้นกัน๑๒๕ยังสนามตามทวส (โทส) แหงชาง แลวหื้อ (ฉบับหอคํา : แหงชาง หื้อ) แกคาจดหมาย ๒ รอยธ็อก คันวาเจาของบมา
ปะพบเทื่อ คัน (ฉบับหอคํา : พบแลว คันวา) ราชการมีจักเอาใชการธะแล เจาชางมาปะพบ (ฉบับหอคํา : จักไดเอามาใชราชการ
ถาเจาชางมาปะพบแลว) ลักแกไขเสยังนอกบมาถึงสนามจักเอาตัวเจาชางแลผูยับเปนทวส (โทส) เสมอกัน คันผูจับยับรักสาชาง
ทานกมแลหื้อ (ฉบับหอคํา : ชางทานไวบกุมหื้อ) ไปก็ดี ลวดลักเอาไป (ฉบับหอคํา : โจรลักไป) ก็ดี หื้อใชคาชางตามราคาเจ็บปวย
เสก็ดี หายเสตายดวยราเกวียน (เกน)๑๒๖บานเมืองก็ดี ตายดวยเสือขบงูตอดตกหลิ่ง (ฉบับหอคํา : ตกหึก) ตกแหว (เหว) ตายก็ดี
ผูกคน (ฉบับหอคํา : ผูฅ น) ปกแทงยิงตายก็ดี หือ้ ทาว (ฉบับหอคํา : หือ้ หาทาว) ขุนพอเมืองนายบานไปพิจจรณาจดหมายเอารางรอย
(ฉบับหอคํา : รางรอยบาดแผล) หื้อเปนแนแลว หื้อเอาเขา (ฉบับหอคํา : หื้อเขา) มาปฏิบัตถึงสนาม จักไดพิจจรณาตามองคะ
ทวส (โทส) อันตายอันหาย (ฉบับหอคํา : อันหายอันตาย) ตามรีตคลอง อัน ๑ ผูใดยับชางเลิงมาซุกซอน (ฉบับหอคํา : ซุมซอน)
ไวบเอามาสําแดงมาสอง (ฉบับหอคํา : สําแดงสอง) ถึงสนามแลพอเมืองนายบานหื้อไดรูไดจดหมายสําคัญไว พายลุนเจาชางสืบ
รูจักไหมเทา (ฉบับหอคํา : จักไหมผูยับเทา) จวร (โจร) อัน ๑ ดวยทังหลาย (ฉบับหอคํา : โทสทังหลาย) มีหลายประการ คันวา
สินไหมถึง ๓๐๐ น้าํ ผาเมือบุน (บน) หือ้ ผากึง่ แลวหือ้ แกเจาฅวามกึง่ ๑ ในกึง่ ๑ นัน้ มาผา (ฉบับหอคํา : นัน้ หือ้ ผา) ๓ สวน เปนคําโภ
เขาลิม่ สวน ๑ ถึงแกขนุ ผูพ จิ จรณาสวน๑๒๗คันสินไหมตัง้ ๓๓๐ ลงลม (ลุม ) นัน้ หือ้ ไวแกสนามแลพอเมืองนายบานทาวขุน (ฉบับหอคํา
: นายบานขุน) ผูพิจจรณา อัน ๑ ดวยเนื้อฅวาม (ฉบับหอคํา : ดวยคดีเนื้อฅวาม) อันบังเกิดกับหนาบานหัวเมืองนั้น หื้อพอเมือง
นายบานทังหลายไดพจิ จรณาตามสภาวะรีตคลอง เจา (ฉบับหอคํา : รีตคลองแลว คันเจา) ฅวามบยอมชักมาเถิงสนามไดชาํ ระแถม
คันถูกแมนคําพอเมืองนายบานทาวขุนผูพิจจรณาแลว (ฉบับหอคํา : นายบานชําระนั้น) จักไหมเจาฅวามหื้อพอเมือง ๒๒๐ น้ําผา
คันเปนนายบานจักไหมรอยบาทน้ําผา (ฉบับหอคํา : จักไหม ๑๑๐ น้ําผา) หื้อนายบานแล คันพอเมืองนายบาน
ฉบับหอคํา : ชางของใผของมัน อยาปลอยละเลิงเชิงลาไวหื้อไป
ฉบับหอคํา : หื้อใสปลอกแขวนรอกไวหื้อหมั้นขัน อยาปลอยใกลไรใกลนา คันในเวียงแลหนาบานอันใกลเหมืองหลวงสมุนอยาปลอยชาง
ใกลเหมืองหลวงแลไรนา หื้อปลอยไกล ๕๐๐ วา หามแลวบฟงยังปลอยชางใกลเหมืองหลวงแลไรนา ชางกลับฅืนมามางเทเหมืองหลวงแลไรนากินเขา
ของทาน รูจักตัวชางแลวจักเอาควาญชางเขาใสราชวัตตไว
๑๒๒
ฉบับหอคํา : ก็อยาหื้อปลอยใกลเหมืองไรใกลนาแลบานสวนแหงไพรไทบานเมือง
๑๒๓
ฉบับหอคํา : หื้อเอาสงเถิงพอเมืองหื้อไดจดหมายตําหนิสําคัญ
๑๒๔
ฉบับหอคํา : แลวหื้อสืบหาเจาชาง คันไดตัวเจาชางแลว คันชางปกแทงลากโซหักหาน
๑๒๕
ฉบับหอคํา : ไวกับผูยับยาหนหื้อหาย คันวาเจาของชางมาปะพบแลว หื้อไปแกคาฅืนกับ
๑๒๖
ฉบับหอคํา : ตามราคา ชางทานมาปกแทงตายก็ดี เจ็บปวยหักหานลากโซเปนประการใดก็ดี อัน ๑ ลมตายดวยราเกน
๑๒๗
ฉบับหอคํา : ผา ๓ สวน ถวายเปนคาโภชนะเขาเลม สวน ๑ เถิงแกเจาขุนผูพิจจรณา ๒ สวน
๑๒๐
๑๒๑

๔๖

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
<๖> พิจจรณาบตามสภาวะรีตคลองสมคําเจาฅวามมาปฏิบัตไหวสานั้น จักไหมพอเมือง ๒๒๐ น้ําผา นายบานรอยบาท
น้ําผา (ฉบับหอคํา : ๑๑๐ น้ําผา) อัน ๑ ดวยทวส (โทส) แหงฅนทังหลายอันลักกินงัวกินฅวายนั้น แมนมี ๑๐ ฅนก็ดี ๒๐ ฅนก็ดี
มีดวยกันก็ดี จักใสสินไหมทุกฅนเสมอกันทุกฅน ดั่งคาฅวายพูแมดําพอนใหญนอยทือคาตัว ๒๐ ดอก๑๒๘ ดั่งคาชางมาแลงัว (ฉบับ
หอคํา : แลฅวายงัว) นั้นตามราคาอันซื้อขายกัน ดวยทวส (โทส) แหงฅนทังหลายอันลักชางมางัวฅวายนั้นเปนทวส (โทส) อันหนัก
บหื้อเปนเสี้ยน (ฉบับหอคํา : อันหนัก เปนเสี้ยน) เปนหนามแกแผนดิน แมนบังเกิดมีในบานในเมือง เราพรอมกันจับยับตัว
เขาใสคาหื้อหมั้นขันดี แลวสงลงมาถึงสํานัก๑๒๙สนามจักไดชําระตามถานะทวส (โทส) (ฉบับหอคํา : ตามโทส) อัน ๑ อยาหื้อฅน
ทังหลายไดฟนไร (ฉบับหอคํา : ฅนทังหลายฟนไร) ที่ขุนหวยแลริมน้ํา อันตีฝายมาใสทุงใสนา (ฉบับหอคํา : นานั้น)แมนมีใน
บานใดเมืองใดก็ดี อยาหื้อฅนทังหลายไดฟนเปนอันขาด คันปุคละผูใดบฟงคําอันนี้จัก (ฉบับหอคํา : บฟงยังกะทํานั้นจัก) เอาตัว
เขาใสราชวัตต (ฉบับหอคํา : ราชวัตตไว) ไหม ๓๓๐ น้ําผา เขี้ยน ๓๐ ทุกหลังไรแล (ฉบับหอคํา : เขี้ยนหลัง ๓๐ แสทุกหลังไร)
อัน ๑ อยาหื้อเจานายทาวขุนไพรไททังหลายไดหึ่งขางปาดงที่ควรเบิกเปนทุงเปนนานั้นไวตามแตผูจักสางแปลงเบิกบาย หื้อเปน
ทุง เปนนาสืบตอไปพายหนา (ฉบับหอคํา : ไป) อัน ๑ อยาหือ้ เจานายทาวขุนไพรไททังหลายจวทนา (โจทนา) ถกถอนไรนากับดวยกัน
หื้อรอนเคริงแกบานเมือง คัน (ฉบับหอคํา : คันวา) เปนนากระกูลก็ดี เปนนาซื้อก็ดี นา (ฉบับหอคํา : เปนนา) แลกก็ดี คันวามี
หนังสือจดหมายแลวาจาปฏิญาณเปนสักขีสําคัญหมั้นขันไวทัง ๒ ฝายนั้น หื้อสงขืน (ฉบับหอคํา : สงฅืน) หื้อกันตามหนังสือแล
วาจานั้น (ฉบับหอคํา : หนังสือวาจา) คันวาบมีหนังสือจดหมายแลวาจา (ฉบับหอคํา : หนังสือแลวาจา) ไวหมั้นขันนั้น อยาได
ถกถอนกับดวยกันเปน (ฉบับหอคํา : ถกถอนโจทนาเปน) อันขาด คันวาปุคละผูใดบฟงยังจด (ฉบับหอคํา : ยังโจทนา) ถกถอนเอา
ของกัน จักเอาตัวเขาใสราชวัตตไว เขี้ยน ๓๐ แส แลวไหม (ฉบับหอคํา : เขี้ยนหลัง ๓๐ แส ไหม) ๓๓๐ น้ําผา อัน ๑ อยา (ฉบับ
หอคํา : หามอยา) หื้อเจานายทาวขุนไพรไททังหลาย สมฅบกับกันเหลนแซนเหลนภายเหลนหมากแกว (ฉบับหอคํา : สมฅบกัน
เหลนถัว่ เหลนแถน เหลนหมากแกว) พันธนันขันตัง้ ตอกัน เอา (ฉบับหอคํา : ขันตอกันเอาสัพพะ) สิง่ ของงืน (เงิน) ทองกับดวยกัน
หื้อบังเกิดเปนถอยเปนฅวามหื้อรอนรนแกบานเมืองหามเปน (ฉบับหอคํา : บานเมืองเปน) อันขาด คันวาปุคละผูใดยังลวงเกิน
อาชญาแลกะทํา (ฉบับหอคํา : ยังกะทํา) จักเอาตัวเขาใสราชวัตตไว คันเปนเจานายในราชกระกูลจักหื้อคารวะอาชญาพัน ๒ รอย
ยาก (ฉบับหอคํา : ๒ รอยดอกยาก) ตอกึ่ง คันเปนเจานาย (ฉบับหอคํา : เจานายหัวเมือง) จักใสคาหลัง ๘๐๐ ดอกยากตอกึ่ง
คันเปนขุน (ฉบับหอคํา : เปนทาวขุน) จักใสคาหลัง ๖๐๐ ดอกยากตอกึ่ง คันวาเปนไพรราสฎอรจักคาหลัง ๔๐๐ ดอกยากตอกึ่ง
คันฅน (ฉบับหอคํา : ตอเกิ่ง ฅน) ในเมืองแลฅนฅนตางเมืองเขามาเหลนกับกัน จัก (ฉบับหอคํา : มาเหลน จัก) ไลเอาตามนาม
สักดิ์ (ฉบับหอคํา : นาสักดิ์) ทุกฅนแล (ฉบับหอคํา : ฅน) อัน ๑ ฅน (ฉบับหอคํา : ดวยฅน) ทังหลายแลรางบาวอันเปนลูก (ฉบับ
หอคํา : ลูกเจาหลานนาย) นายลูกทาวหลานขุนไพรไททังหลาย
<๗> ไปแอว (ฉบับหอคํา : ทังหลายแอว) ฅ่ํามาฅืนก็ดี แอวรางจาสาวตามปวีณีบานเมือง อยาไดถือสาสตราอาวุธแล
กะทําตัวบหื้อรูจักบหื้อเพิ่นหันหนาหันตาผาปกหัวบังหนาตาไว กะทําฉันนี้บแมนปวีณีบานเมืองแหงเรา บรูจักผูรายผูดี๑๓๐ อยา
หื้อไดกะทําเปนอันขาด คันวาปุคละผูใดบฟงยังกะทําดั่งอั้น (ฉบับหอคํา : ยังกะทํา) จับตัวไดจักเอา (ฉบับหอคํา : เอาตัวเขาใส)
ใสราชวัตตไว เขี้ยน ๓๐ ไหม (ฉบับหอคํา : ๓๐ แส ไหม) ๓๓๐ น้ําผา อัน ๑ ดวยรางบาวทังหลายอันเปนลูกเจานายลูกขุนฅน
ทาวไพรไท (ฉบับหอคํา : ลูกเจาลูกนายลูกทาวลูกขุนไพรไท) ทังหลาย แอวราง (ฉบับหอคํา : แอวตานราง) จาสาวไดสูเปนกับ
(ฉบับหอคํา : สูกับ) ดวยกันแลว พายลน (ลุน) พอยผูชาย (ฉบับหอคํา : ผูชายพอย) บเอา คันวาผูยิงเปนลูกหลาน (ฉบับหอคํา :
เปนลูกทาวหลานขุน) ไพรไทบานเมืองแลขาเจาฅนนายขาทาวฅนขุนน้าํ งืน (เงิน) ในเรือนก็ดี หือ้ แปลงพอแมผยู งิ ๕ บาทเฟอ ง (ฉบับ
หอคํา : ๕๐ เฟอง) น้ําผายากตอกึ่ง คันวาผูยิงเปนลูกหลานเจานายในราชกระกูลก็ดี นอกกระกูล (ฉบับหอคํา : นอกราชกระกูล)
ก็ดี ลูก (ฉบับหอคํา : เปนลูก) หลานทาวพระญาก็ดี เสนา (ฉบับหอคํา : พระญาเสนา) อามาตยแลขุนหมื่น (ฉบับหอคํา :
ขุนแสนขุนหมื่น) ทาวหาญทังหลายก็ดี ปุคละผูใดไดไป (ฉบับหอคํา : ผูใดไป) เหลนเปนแลวพอยบเอา หื้อคารวะพอแมผูยิง
ตามพะดายสขุนกินยากตอกึ่ง แลวหื้อแปลงผีพายผูยิงตามกระกูลผีขาผีกระกูล (ฉบับหอคํา : ตามกระกูลผี คันวาผีกระกูล)
ฉบับหอคํา : แมนมี ๑๐ ฅน ๒๐ ฅนดวยกันลักกินงัวฅวายตัว ๑ ก็ดี จักใสสินไหมทุกตัวฅนเสมอกันทุกฅน ดั่งคาฅวายพูแมใหญนอยดํา
พอนทือคาตัว ๒๐๐ ดอก
๑๒๙
ฉบับหอคํา : มีในบานใดเมืองใด หื้อพอเมืองนายบานทังหลายพรอมกันจับตัวใสฅาหื้อหมั้นขัน แลวสงเขามาเถิงราชสํานัก
๑๓๐
ฉบับหอคํา : บหื้อหันหนาหันตาแลบหื้อรูจักตัวพอยเอาผาปกบังเสีย กะทําฉันนี้บแมนปาเวณีบานเมือง เหตุบรูจักวาเปนผูรายผูดี
๑๒๘

๔๗

กินฅวายหื้อแปลง ๒๕ (ฉบับหอคํา : ๒๕๐๐) ธ็อก
คันวาผีกระกูลกินหมู ๑๒๕๐๐ (ฉบับหอคํา : ๑๒๕๐)
ธ็อก คันวาผีกระกูลกินไกหื้อแปลง ๖๕๐ ธ็อก ขุนกิน
ยากตอกึ่ง คันวาในราชกระกูลเขาในผีหอหลวงซ้ํา
หื้อไดแปลงผีหลวงแถม ๒๕๐๐ ธ็อก ขุนกินยาตอกึ่ง
คันวาลูกหลาน (ฉบับหอคํา : อัน ๑ ดวยลูกหลาน)
หลิน (เหลน) พี่นองแหงเจานายทาวขุนทังหลายอัน
อยูตางเรือน มักวาไปตั้งเรือนอยูที่อื่นก็ดี คันวาชาย
ผูใดไปกะทําผิดหื้อแปลงพอแมเจาเรือนที่นั้นตามยส
คันวาผูยิงมานแลวพอยบเอา หื้อแปลงคาเดือนไฟ
กําแพงเมืองนครนาน
๕ บาท (ฉบั บ หอคํ า : ๗๒) น้ํ า ผ า ยากต อ กึ่ ง คั น
(ที
ม
่
า
: แผนที่ชุมชนเมืองเกานาน)
ออกดีเปนแลว คันออกบดีคันตาย (ฉบับหอคํา : บดี
ตาย) หื้อเสคาเฝา ๓๓๐ น้ําผายากตอกึ่ง ในเนื้อฅวาม (ฉบับหอคํา : ฅวามทังหลาย) ฝูงนั้นคันไดชํา (ระ) กันถึงกวาน หื้อขุนกิน
ยากตอกึ่ง คัน (ฉบับหอคํา : คันวา) บไดชําระยายอมเสกับดวยกัน (ฉบับหอคํา : หากยอมกัน) นอกกวานดวยดีหื้อเอากึ่งยาดวย
ลายเปนผีนั้น (ฉบับหอคํา : เอายากเกิ่งยากดวยลายแปลงผีนั้น) คันวาผีกระกูลกินหมูก็ดี ผีกินฅวาย (ฉบับหอคํา : คันวาผีกระกูล
กินฅวาย) ก็ดี ผีกนิ หมูกด็ ี ผีกนิ ไกกด็ ี ๓ ตัวนัน้ หือ้ (ฉบับหอคํา : ผีกนิ ไกกด็ ี หือ้ ) แปลงผีกนิ ฅวายตัวเดียวหือ้ เปนแลว คันวาผีกระกูล
กินหมูก็ดี ผีกินไกก็ดี หื้อแปลงผีกินหมูตัวเดียวเปนแลว คันวาผีกระกูลกินไกมีหลายหื้อแปลงตัวเดียวเปนแลว๑๓๑ อัน ๑ ขาเจา
(ฉบับหอคํา : ดวยขาเจา) ไพรไททังหลายไดกูยืมสิ่งของงืน (เงิน) ทองก็ดี กูยืมเขากันก็ดี อยาหื้อกินดอก (ฉบับหอคํา : เงินทอง
กันก็ดี อยาหื้อไดกินดอก)แกกัน คันวาถึงที่มี (ฉบับหอคํา : คันวามี) คําปฏิญาณวาจามีไวกับกันวาจักหื้อกินดอก คันวาบถึง ๓ ป
อยาหื้อกิน (ฉบับหอคํา : อยาหื้อไดกิน) ดอกงืน (เงิน) ดอกเขาแกกัน คันวาถึง ๓ ปแลว หื้อเอาดอกเทาเกา (ฉบับหอคํา : เทาเคา)
ตามปฏิญาณวาจา แมนนาน ๙ ปก็ดี (ฉบับหอคํา : ๙ ปก็ดี ๑๐ ปก็ดี)
<๘> หื้อเอาดอกเทาเคา เหลือนั้นอยาไดเอากัน (ฉบับหอคํา : อยาเอาแกกัน) เปนอันขาด อัน ๑ ดวยบานเมืองแหงเรา
ทังหลายจายงืน (เงิน) เปนหลายประการ เปนงืนน้ํา ๗ น้ํา ๘ น้ํา ๙ ก็ดี ลางพรอมแตง (ฉบับหอคํา : น้ํา ๙ ก็ดี ลางภองแตง)
แปลงดวยอุปเทสวิธี (ฉบับหอคํา : วิธียา) ทําทองแดงแปด (ฉบับหอคํา : แปลก) ปลอมเปนงืนซื้อขายแก (ฉบับหอคํา : ขายหื้อแก)
กันไปมา ลูกคาวาริชทังหลายมาแตนอยประเทส (ฉบับหอคํา : อญะประเทส) เขามาธุระคาขายเปนฝน (ฝุน) บานฝอยเมือง
มีลูกคาหอเปนตน มาคาขายกับบานกับเมืองแหงเรา ไดงืน (เงิน) บเปนดอกเปนงืน (เงิน) แปดปลอม (ฉบับหอคํา : เงินแปลก
เงินปลอม) ลูกคาวาริช (ฉบับหอคํา : วานิช) ทังหลายมีคําเดือดเนื้อกินแหนงธะแลเลาลือไปตางประเทส ก็จักเปนที่เผือดละอาย
แกบานเมืองแหงเราทังหลาย เหตุนั้นตั้งแตนี้ไปพายหนาหื้อเจานายทาวขุนไพรไททังหลายหื้อไดจายงืน (เงิน) เปนดอกแท
อยาไดจายงืนแปด (ฉบับหอคํา : อยาจายเงินแปลก) งืน (เงิน) ปลอม แมนเจานายทาวขุนไพรไทเที่ยงจัก (ฉบับหอคํา : ไรไท
ทังหลายจัก) ซื้อขายกับดวยกันในเขตแขวงบานเมืองแหงเราก็หื้อจายงืน (เงิน) เปนดอกแท แมนปุคละผูใดจักขาย คันวางืน (ฉบับ
หอคํา : ผูจักขายเงิน) บเปนดอกก็อยาหื้อไดเอา (ฉบับหอคํา : อยาเอา) แมนพอชา (ฉบับหอคํา : พอยชา) ทังหลายเปางืนดอก
ก็หื้อเปนดอกแท คันวางืนบเปนดอกก็อยาไดเปาเปนอันขาด คันวาปุคละผู (ฉบับหอคํา : ปุคละผูใด) เปางืนแปด (ฉบับหอคํา :
แปลก) ปลอมแลจายซื้องืนดําฅําเสาแปดปลอมนั้น คันรูจักตัวได๑๓๒จักเอาตัวเขาใสราชวัตตไว แลวหื้อใสสินคาฅอตามภะดายส
ยากตอกึ่ง อัน ๑ ดวยงืนธ็อกจายซื้อกันตามประเทสบานเมืองแหงเรานั้น ดั่งพอชา (ฉบับหอคํา : ดั่งพอยชา) ทังหลายก็หื้อเปาหื้อ
ลูกดีหื้องาม (ฉบับหอคํา : งามแท) อยาเปางืนจ้ําขวัก แมนไปจาย (ฉบับหอคํา : เงินจ้ําเงินขวักไปจาย) ซื้อกันแมนงืนเกาก็ดีงืน
ใหมก็ดี คันวาลูกงามดีสมหนา (ฉบับหอคํา : สมหลา) สมหลังหื้อเอาแมนขึ้นกวานสาลเหนือสนามก็ดี หัวเมืองหนาบานก็ดีก็หื้อ
เอา อยาหื้อพอชา (ฉบับหอคํา : พอยชา) ทังหลายไดเปางืนจ้ํางืนขวักจายซื้อกับดวยกัน หามแลวยังกะทําจับตัว (ฉบับหอคํา :
ยังบฟงจับตัว) ไดจักเอาตัวเขาใสราชวัตต (ฉบับหอคํา : ใสราชวัตตไว) จักไหม ๓๓๐ น้ําผา เขี้ยน ๓๐ แล (ฉบับหอคํา : ๓๐ แส)
๑๓๑
๑๓๒

๔๘

“คันวาผีกระกูลกินไกมีหลายหื้อแปลงตัวเดียวเปนแลว” ประโยคนี้ไมปรากฏในฉบับหอคํา
ฉบับหอคํา : จายเงินแปลกปลอมเงินดําฅําเสานั้น คันรูจับตัวได

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
อัน ๑ ดวยเจานายทาวขุนไพรไททังหลายไปซื้อขายกับดวยกันในประเทสบานเมืองแหงเราคือวามีเขาเปนตน อยาไดขดขี่ขมเหง
กับขา (ฉบับหอคํา : กดขี่ขมเหงขา) เจาไพรไทดวยซื้อดวยขาย หื้อซื้อตามราคาบานเมือง แมนเจานายทาวขุนไพรไทก็ดีหื้อซื้อขาย
ตามราคาบานเมืองอันเดียวกัน จัก (ฉบับหอคํา : คันจัก) ซื้อเขาแลขายเขาหื้อแกกัน หื้อเอาบุงทวงหมื่นสิบรอยสิบพันผองทวง
ขายหื้อ (ฉบับหอคํา : ทวงหื้อ) แกกันตามกาลราคา เมื่อเมืองแพง (ฉบับหอคํา : ตามกาลเมืองถูกเมืองแพง) อยาเอาบุงทวง ๗
ทวง ๘ ทวง ๙ มาผองทวงขายหื้อแกกัน คันงืนบเปนดอกก็อยาหื้อเอา หามแลวยังบฟงยังกะทํานั้นรูตัวเขา
<๙> จักเอาตัวเขาใสราชวัตตไว ไหม (ฉบับหอคํา : รูจักตัวจักเอาเขาใสราชวัตต ไหม) ๓๓๐ น้ําผา เขี้ยน ๓๐ (ฉบับหอคํา
: ๓๐ แส) อัน ๑ ดวยพอเมืองนายบานนายอายนายกืน (เกิน) ทังหลายทุกตําบุล (ตําบล) อยาไดลาสาประหมาท หื้อระวังรักสา
(ฉบับหอคํา : หือ้ รักสา) ดานทางเขตแขวงบานใผเมืองมัน (ฉบับหอคํา : บานเมืองใผมัน) หือ้ หมัน้ ขัน แมนลูกคาวาริช (ฉบับหอคํา
: วานิช) ทังหลายคือวาคาชางคางัวคาฅวายคามาคาหาบแลสมณชีพราหมณทังหลายก็ดี ออก (ฉบับหอคํา : อันออก) จากเมือง
ไปแลบมีซลางตีตา (ฉบับหอคํา : ตาตี) แตราชสํานักออกไป อยาหื้อได (ฉบับหอคํา : อยาได) ปลอยไปเปนอันขาด คันเปนฅนหื้อ
จับตัวเขาใส (ฉบับหอคํา : จับตัวใส) คาหื้อหมั้นสง (ฉบับหอคํา : หมั้นขันสง) เขามาถึงราชสํานักสนาม คันเปนสมณะชีพราหมณ
หื้อเกาะเอาตัวเขาถึง (ฉบับหอคํา : เขามาเถิง) ราชสํานักสนาม คันวาเปนลูกคาแลฅนตางประเทสเมืองอื่นเขามาถึงนายอายแลว
บมหี นังสือแลชลางตีตาอยาหือ้ ปลอย (ฉบับหอคํา : ตาตีอยาปลอย) เขาดวยงายหือ้ งวด (งด) ไวกอ น แลวหือ้ เขามาบอกถึงพอเมือง
นายบาน แลวหือ้ ไดเกาะ (ฉบับหอคํา : หือ้ เกาะ) เอาตัวเขามาปฏิบตั ถึงราชสํานักสนามกอน อัน ๑ ดวยฅนทังหลายหนีลกุ ตางประเทส
บานเมืองที่อื่นเขามาแอบแฝงพึ่งอาไสรอยูกับเจานายทาวขุนพอเมืองนายบานไพรไททังหลาย แลอาไสรอยูกับวัดวาอารามที่ใด
ก็ดี แมนเปนไธยก็ดี ลาวก็ดี เปนฅนบานใดเมืองใดก็ดีหนีมาผู ๑ ๒ ฅน ๓ ฅนก็ดี แลหา (ฉบับหอคํา : ก็ดีหา) ชลางหนังสือบได
แมนจักมาอาไสรอยูกับผูใดบานใดเมืองใดก็ดีวัดใดก็ดีอยานับหื้ออยูดวยงาย หื้อเจานายทาวขุนพอเมืองนายบานที่นั้นนําเอาฅน
ฝูงนั้นเขามา (ฉบับหอคํา : มาปฏิบัต) ถึงราชสํานักสนามกอน จักไดไลเลียงสิงถาม (ฉบับหอคํา : ไลเลียงไถถาม) หื้อรูกอน คันวา
ฅนทังหลายฝูงนี้เขา (ฉบับหอคํา : ฝูงนี้หนีเขา) มาพึ่งพาอาไสรอยูกับดวยเจานายทาวขุนพอเมืองนายบานไพรไททังหลายผูใด
บดีบังเส บเอาตัวเขามาปฏิบัตถึงสนามหื้อไดรูพายลุนบังเกิดเปนขาลักฅะมวนจวร (ขโมยโจร) เปนประการใดก็ดี ตัวมันหนี
(ฉบับหอคํา : หากหนี) หายไปหาตัวบได จักเอาตัวเจาเรือนที่อยูอาไสรแทนตัวผูนั้นตามทวส (โทส) แล (ฉบับหอคํา : ตามโทส)
อัน ๑ ดวยลูกคาวาริช (ฉบับหอคํา : วานิช) ทังหลายลุกตางประเทสเขามาธุระคาขายในเมือง (ฉบับหอคํา : ในบานในเมือง)
แหงเราตามสภาวะแลอาไสรอยูก บั บานกับเมือง (ฉบับหอคํา : เมืองนัน้ ) คันวาโปราณกัมมเวียร (เวร) มีจกั ใข (ใคร) ไดลกู (ฉบับหอคํา :
กัมมเวรมีจักสูลูก) พาเม (เมีย) อยูกับบานกับเมืองแหงเรานั้น คันวาควรเอาก็หื้อเอาแลวหื้อใสสินสูตามปวีณีบานเมือง คันวา
(ฉบับหอคํา : คัน) เปนขุนเปนนายนั้นหื้อใสสินสู (ฉบับหอคํา : ใสสู) ๕ รอยดอก คันวาเปนไพรหื้อใส ๒๒๐ ดอก (ฉบับหอคํา :
ไพรไทหื้อใส ๕ รอยดอก) แลวในสินสูนั้นหื้อผา ๓ สวน ถึงแกกะพอ (ฉบับหอคํา : ถึงแกพอ) แมผูยิงสวน ๑ ใน ๒ สวนนั้นถึง
สนามแลวซ้ําผา (ฉบับหอคํา : ซ้ํามาผา) ๓ สวน หื้อแกเจาชูแลพอเมืองนายบานสวน ๑ ใน ๒ (ฉบับหอคํา : ๑ สอง) สวนนั้น
เอามารอมกันแลวมาผา (ฉบับหอคํา : แลวผา) ๓ สวนถวายเขาเลมสวน ๑ ถึงสนาม ๒ สวน ดั่งสวนหื้อ (ฉบับหอคํา : อันหื้อ)
แกเจาชูพอเมืองนาย (ฉบับหอคํา : พอเมืองนายบานนั้น ธะพอเมืองนาย)
<๑๐> บานไดวากลาวเอา (ฉบับหอคํา : เอามานั้น) หื้อแกพอเมืองนายบาน ๒ สวน หื้อแกเจาชูสวน ๑ คัน เจาชูพอเมือง
นายบานพรอมกันไปวากลาวนั้นหื้อผากึ่ง หื้อแกเจาชูกึ่ง ๑ หื้อแกพอ เมืองนายบานสวน ๑ แลว อัน ๑ ขาเจา๑๓๓ไพรไททังหลาย
จักมักใข (ใคร) ยายชูใหมไปมา (ฉบับหอคํา : จักสมัคคยายชูไปมา) หากันนั้นอยาขัดขวางแกกัน หื้อปลอยไปมาตามมัก
(ฉบับหอคํา : ตามสมัคค) แหงขาไพรไททังหลาย คันเปนขาไวฅนกินจักหนีออกไปหื้อแกคากอนเขา (ฉบับหอคํา : คาเขา)
ซาวงืนรอยดอก (ฉบับหอคํา : ดอก ๑) แมนบไดกินนานเส (ฉบับหอคํา : กินขาดเสีย) ๙ ปสิบปก็ดี ก็หื้อเทานั้นแล (ฉบับหอคํา
: สิบปก็หื้อเทานี้) ดั่งหัวเมืองทังหลายจักยายชูนั้นมีเมืองลิน (เลน) เมืองหลวง เมืองพูฅา เมืองเชียงลาบ เมืองเชียงแขง เปนฅน
หัวเมือง๑๓๔ แมนจักยายไปมาหากันตามหัวเมืองดวยกันก็ดี จักยายเขาใน (ฉบับหอคํา : เขามาใน) เนื้อเมืองก็ดีหามอยาไดยาย
อยูเมืองใดก็หื้ออยูเมืองนั้น บอโนญาตแลแลแลอัน ๑ (ฉบับหอคํา : หื้ออยูกับเมืองนั้น อัน ๑) ดวยฅนทังหลายกูยืมสิ่งของงืน
ทองกับดวยกันบไดแทน เจาหนี้จักตีเอาเปนฅนน้ํางืนนั้น คันวางืน (ฉบับหอคํา : ฅนน้ําเงิน คันเงิน) ถึง ๓ รอยดอกเมือบุน (บน)
๑๓๓
๑๓๔

ฉบับหอคํา : หื้อแกเจาชูสวน ๑ ธะเจาชูไดวากลาวเอาหื้อแกเจาชูสองสวน หื้อพอเมืองนายบานสวน ๑ อัน ๑ ดวยขาเจา
ฉบับหอคํา : เมืองเลน เมืองเชียงแขง เมืองหลวง เมืองพูฅา เมืองเชียงลาบ เมืองลา เปนหัวเมือง

๔๙

นั้นจิ่งควรเปนฅนนําน้ํางืน คันวางืน (ฉบับหอคํา : เมือบนจิ่งควรเอาเปนน้ําเงิน คันเงิน) บถึง ๓ รอยดอกนั้นอยาเอาเปนคน
น้ํางืนเปนอันขาดแล อัน (๑) ดวยสัพพะสิ่งของอันเปนราชสมบัติมีงาชาง นอแรด ผึ้งผา ผึ้งตน อันบังเกิดมีตก (ฉบับหอคํา :
มีแลตก) หายอยูเหนือหนาแผนดินในเขตแขวงบานเมืองแหงเราก็ดี อันหมอพรานไปหันเก็บไดก็ดี เยื่องใดก็ดี มีในบานใด
เมืองใดก็ดีหื้อมาสําแดงพอเมืองนายบานหื้อไดรูไดหัน แลวหื้อพอเมืองนายบานหมายสําคัญ๑๓๕หนักเบาไว แลวหื้อสงแกผูไดนํา
เขาถึงเจาหมวดนายกองนําเขามาถวายไหวสา (ฉบับหอคํา : มาไหวสายื่นถวาย) คันเปนฅนหัวเมืองนอกหื้อพอเมืองนําเขาถวาย
จักพระทานรางวัลแก (ฉบับหอคํา : นํามายื่นถวาย จักไดพระราชทานรางวัลหื้อแก) ผูไดตามราคาสิ่งของหนักเบา คันปุคละผูใด
ไดแลวปดบังซุมซอนเสบเอามา (ฉบับหอคํา : มายื่น) ถวายไหวสานั้น คือวา (ฉบับหอคํา : ทือวา) เปนผูลักกินราชสมบัต จักได
เอาตัวเขาใสราชวัตตแลวใส (ฉบับหอคํา : ราชวัตตไวใส) สินคาฅอตามพะดาสักดิ์ เขี้ยน ๓๐ แสแล (ฉบับหอคํา : ๓๐ แส)
อัน ๑ ดวยฅนทังหลายแปลงฅั้งแปลงลี่ในแมน้ําทางหลวง หื้อไดแปลงชองเรือชองแพอัน (ฉบับหอคํา : อันจัก) ขึ้นแลลองไว
ชองขึน้ กวางวาอก ชองลองกวาง ๒ วา หือ้ ปกไมหมายตูย ไวหอื้ เปนสําคัญ คันวาปุคละผูใ ดบกบั ตามอาชญา (ฉบับหอคํา : อาญานี)้
คนทังหลายเอาราชสมบัตมีเขาเปนตน แลสัพพะสิง่ ของเจานายทาวขุนไพรไททังหลายขึน้ ลองแลหลุม เสกับฅัง้ ลี่ (ฉบับหอคํา : แลมา
หลมเสียกับฅัง้ ) ผูใ ดแลเส (ฉบับหอคํา : ผูใ ดเสียเขาแล) สัพพะสิง่ ของงืนทองมากนอยเทาใด จักหือ้ เจาฅัง้ ใชนบั เสีย้ งแล (ฉบับหอคํา
: นับเสี้ยง) อัน ๑ หามอยาหื้อฅนทังหลายขารุงฅาวในถ้ํา อยาหื้อฅนทังหลายปลอม (ปล้ํา) ตนคอตนแหลงแลตัดเครือพลู กินสม
<๑๑> อยารานกินหวาน อยาปอมอยาตึดน้ําเบืออยากาน ทังหลาย (ฉบับหอคํา : อยาปล้ําอยายูดน้ําอยาเบือกาน
ทังหลาย) มวลฝูงนี้เปนการอันบดี อยาหื้อฅนทังหลายไดกะทํา (ฉบับหอคํา : อันบดี อยาไดกะทํา) เปนอันขาด คันปุคละผูใด
กะทํา (ฉบับหอคํา : ยังกะทํา) หื้อพอเมืองนายบานทังหลาย (ฉบับหอคํา : นายบานทาวขุน) ไดสืบเอาตัวผูกะทํานั้นหื้อได แลวหื้อ
ไหมตัว (ฉบับหอคํา : ไหมตน) ๓๓๐ น้ําผา ตัดเครือพลูนั้นเครือ ๓ รอยน้ําผาแล๑๓๖อัน ๑ หื้อเจานายทาวขุนไพรไททังหลาย
(ฉบับหอคํา : ทาวขุนพอเมืองนายบาน) ไดคุรุอุปฐากรักษาชาวเจาสมณพราหมณหนพายในวัดใผวัดมันบานใผบานมัน
(ฉบับหอคํา : บานใผเมืองมัน) ดวยจตุประไจยทัง ๔ มีเขาปลาประไจยแล (ฉบับหอคํา : ดวยจตุประไจยทัง ๔ แล) จีวรประไจย
เปนตน แลหื้อกะทําบุญหื้อทาน (ฉบับหอคํา : เปนตน ทําบุญใหทาน) ชูวัดวาอาราม แลวหื้อไดไหวสาถึงเจาสามิกอารามชูวัดวา
หื้ออตสาหะสั่งสอนสิสานุสิสสะ (ฉบับหอคํา : สามิกกรามชูวัดวาอารามขอหื้อตักเตือนสิสานุสิกข) วัดใผวัดมัน หื้อไดตั้ง (ฉบับ
หอคํา : ขอหื้อตั้ง) อยูตามคลองพุทธวิไนย (ฉบับหอคํา : ตามพุทธวิไนย) โอวาทคําสอนครูบาอาจารย หื้อกานกุงรุงเรือง
วรพุทธศาสนาแลบานเมือง๑๓๗ อัน ๑ หื้อนิมนตปณฑิบาตรชูวัดวาอาราม หื้อเปนที่ปสาทะเหลื้อมใสแกสัทธาคิลานปฐาก
(ฉบับหอคํา : คิลานุปฐาก) ชูว ดั วาอาราม อัน ๑ อยา (ฉบับหอคํา : ขออยา) กะทํากัมมอนั บชอบคือวากินเหลา เหลนถัว่ เหลนแธน
(ฉบับหอคํา : แลเหลนถั่วแถน) เหลนหมากแกว เหลนภาย ตั้งนก ชนไก ไปฅ่ํามาฅืนชูด (ฉบับหอคํา : ชวด) เวลากาละแลแอวปา
ลาเถื่อนติดตามผูยิง ทือลานทัดดอกไมอันหา (ฉบับหอคํา : ทัดดอกไมหา) สมณเพียส(เพส)บได กะทําเปนดั่งฅนคระหัสหาฅวาม
เผือดละอายบได (ฉบับหอคํา : ละอายแกฅนแลเทวดา) ในกัมมทังหลายฝูงนี้ จักพาหื้อวรพุทธสาสนาแลครูบาอาจารยหมนหมอง
ขออยาหื้อไดกะทําเปนอันขาด (ฉบับหอคํา : ขออยาไดกะทําแท) อัน ๑ ฅนทังหลายอยาไดสมฅบกับดวยสมณะ (ฉบับหอคํา :
กับสมณะ) ชีพราหมณทงั หลายเสียพ (เสพ) สุรายาเมาในเขตแกวเจาทัง ๓ แลชักชวนสมณะชีพราหมณเจาทังหลายไป (ฉบับหอคํา
: เจาไป) กะทํากัมมอันบชอบคลองพระพุทธวิไนย (ฉบับหอคํา : คลองพุทธวิไนย) เปนอันขาด คันวาหามแลวปุคละผูใดบฟง
ยังกะทํา (ฉบับหอคํา : คันวาหามแลวยังบฟงปุคละผูใดยังกะทํา) รูตัวจับไดจักเอาเขาใส (ฉบับหอคํา : เอาตัวเขาใส) ราชวัตต
ไว เขี้ยน ๓๐ แสแล (ฉบับหอคํา : ๓๐ แส หื้อเข็ดหลาบ) อัน ๑ ชาง (ฉบับหอคํา : ดวยชาง) ปกแทงกันก็ดี ผูฅนทังหลายปก
(ฉบับหอคํา : ผูฅนปก) แทงก็ดี ชางตัวบมีพอยไปผิแผนเกีณฑ (เกณฑ) (ฉบับหอคํา : กิน) ฅานเอาชางทานผูอื่นไปใชก็ดี
(ฉบับหอคํา : ใชกิน) ยืมชางทานก็ดี จางชางทานกินกินก็ดี (ฉบับหอคํา : จางชางก็ดี) มีกําหนดกดหมายวันเดือนไวพอยหื้อ
ลวงเกินกําหนดไป การทังหลายฝูงนี้ (ฉบับหอคํา : กําหนดไป ทังหลายฝูงนี้) หื้อไลเอาเบ (เบี้ย) มื้อวันเฟองน้ําผา อัน ๑
ฉบับหอคํา : เก็บไดก็ดี หากยิงไดก็ดี มีในประเทสเขตแขวงบานใดเมืองใดอยาไดซุมซอนปดบัง ไดในเขตแขวงบานใดเมืองใดใหเอาไปสําแดงเถิง
พอเมืองนายบานไดจดหมายสําคัญ
๑๓๖
“ตัดเครือพลูนั้นเครือ ๓ รอยน้ําผาแล” ไมปรากฏในฉบับหอคํา
๑๓๗
ฉบับหอคํา : โอวาทแหงครูบาอาจารยแล หื้อกะทําปฏิปริยัตติสุขเรียนเขียนอานอัตถแปลสัททาปฏิโมกขแลพระวิไนย ปฏิสังขารณะสางแปลงหื้อ
วรพุทธสาสนากานกุงรุงเรืองตอไป
๑๓๕

๕๐

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
ชางไปละเลิงอยูยังปาเขาใจวาเปนของตัวไดกะยิงเอา พอยบบแมนของตัวไปนั้นหื้อไหม ๒๒๐ น้ําผา แลวหื้อผูกะทําอยาหื้อหาย
แลวหื้อธํา (ทํา) ขวัญ ๕๐ ดอก สงชางหื้อเจาชางเปนแลวชะแล ชางเสงเสก็ดี ตายเสก็ดี หื้อไวชาง (ฉบับหอคํา : เปนแลว ธะแล
ตาย เสียองคะ หื้อไวชาง) กับผูกะทําใชคาชางตามราคาชาง คันวา (ฉบับหอคํา : คัน)
<๑๒> ชางตางคนตางหายไดยับมาตางคนตางวาของตัว คันไดชําระกันตกลงแลวหื้อเอาคาชางผากึ่งใชสวน ๑
อัน ๑ เปนจวร (โจร) ไปลักเอาของทานหื้อไหมตามคลองทืน (ฉบับหอคํา : ตามคลอง) อัน ๑ หามอยาหื้อคนทังหลาย
อยาหื้อกะทํา (ฉบับหอคํา : อยากะทํา) อันธพาละสับฟนมางปะตู (ฉบับหอคํา : มางเทปะตู) เวียงแลตําหนักสาลา แลขัว
อั น ส า งไว เ ป น ที่ อ าคั น ตุ ก ะผู ค นสมณชี พ ราหมณ ลู ก ค า วารี ช (ฉบั บ หอคํ า : สมณพราหมณ ลู ก ค า วานิ ช ) ทั ง หลายอาไสร
จอดยั้ง หื้อเปนกุสละแกผูสางแปลงแลเปนบุญคุณบาน (ฉบับหอคํา : บุญคุณแกบาน) เมืองอยาหื้อปุคละผูใดมางเทสับฟน
เปนอันขาด หามแลวยังบฟง ธะปุคละผูใดยังกะทําจับตัวไดจักเอาตัวเขา (ฉบับหอคํา : เอาเขา) ใสราชวัตตไว แลวจักใส
สินคาฅอตามภะดาสักดิ์ คันวาเปน (ฉบับหอคํา : คันเปน) สมณชีพราหมณหากไปกะทํานั้น จักไดเอาตัวสงถึงครูบาอาจารย
จักไดกะทําตามคลองพุทธวิไนยตั้งแตนี้ไปพายหนา หื้อพอเมืองนายบาน (ฉบับหอคํา : หื้อนายบานพอเมือง) ทาวขุนไพร
ไทแลนายปะตูอันอยูใกลตําหนักสาลา ขัว แลปะตูเวียง หื้อไดระวังรักสา (ฉบับหอคํา : หื้อไดรักสา) ผอคอย คันปุคละผูใด
แลมากะทําสับฟนมางเทไดหันแลว หื้อจับเอาตัวหื้อไดแลวสงเขามาถึงในราชสํานักสนาม จักไดเอาทวส (โทส) ตามอาชญา
(ฉบับหอคํา : ตามอาญา) ตั้งไว อัน ๑ หามอยาหื้อฅนทังหลายกะทําอันธพาละลักเอาเรือทาน อันผูกไวยังน้ําก็ดี เอาขึ้นไว
ยังบกก็ดี เอาของทานไปหายเสก็ดี (ฉบับหอคํา : หายเสียก็ดี เอาไปแตกเสียก็ดี) หื้อใชคาเรือตามคา แลวจักไหมรอยบาท
น้ําผา (ฉบับหอคํา : แลวจักไหม ๑๑๐ น้ําผา) คันวาเอาไปใสสัพพะสิ่งของทังมวลนั้น คันเจา (ฉบับหอคํา : คันเจาของ)
เรือรูจักตัวแลวหื้อไหมรอยบาทน้ําผา (ฉบับหอคํา : ไหม ๑๑๐ น้ําผา) คันประโยชนะมีหื้อกูยืมกับดวยกันตามดีเทอะ (ฉบับ
หอคํา : กูยืมกับดวยเจาเรือแลผูรักสากอน) อัน ๑ เรือเจานายทาวขุนไพรไททังหลายอันไหลน้ําไปนั้น หื้อทาวขุนพอเมือง
นายบานไพรไททังหลายไดเก็บกํารักสาไว แลวหื้อไปบอกพอเมืองนายบานใผมันหื้อเปนสักขีสําคัญ หื้อพอเมืองนายบาน
ไดจดหมายสําคัญใหญนอยสั้นยาว (ฉบับหอคํา : สักขีสําคัญ ใหญนอยสั้นยาว) ไวกับพอเมืองนายบาน คันวาเจาของติดตาม
ไปหาแมเรือ (ฉบับหอคํา : หาแมนเรือ) เจานายทาวขุนไพรไทก็ดี หื้อแกคาเอาตามอันไกลตามอันใกลแลไกล (ฉบับหอคํา
: ตามอันไกลอันใกล) ไหลแตทาเวียงถึงดูเสหื้อเจา (ฉบับหอคํา : ดูเสี้ยวหื้อเจาของ) เรือแกคาเอาลํา ๕๐ ธ็อก ไหลไปถึง
ทาเมืองรามตาลชุมหื้อแกคาลํารอยธ็อก (ฉบับหอคํา : แกคารอยธ็อก) ไหลไปถึงเมืองสาหื้อแกคาลํารอย ๕ บาทธ็อก (ฉบับหอคํา
: ลํา ๑๕๐ ธ็อก) ไหลไปถึงสบแหงหื้อแกคาลํา ๒ รอย (ฉบับหอคํา : ลํา ๒๐๐ ธ็อก) ไหลไปถึงสบพี้ (ฉบับหอคํา : สบน้ําพี้) หื้อ
แกคาลํา ๔๐๐ ธ็อก คันผูใดเก็บกําไดบบอกหื้อแก (ฉบับหอคํา : คันผูใดเก็บกําไดแลวบบอกแก)
<๑๓> พอเมืองนายบานหื้อรู (ฉบับหอคํา : หื้อไดรู) หากเอาไปซุมซอนเสก็ดี ลีดลางเสก็ดี (ฉบับหอคํา : ลีดรูปรางเสีย
ก็ดี) ทือวาเปนจวร (โจร) จักเอาทวส (โทส) ไหม ๕๒๐ น้ําผาแล (ฉบับหอคํา : จักไหม ๒๒๐ น้ําผา) คันมีผเู ก็บกํารักสาไวแลว
(ฉบับหอคํา : เก็บกําไวแลว) เจา (ฉบับหอคํา : เจาของ) เรือหากไปลักเอามา เจาผูเก็บไวติดตามไปไดตัว หื้อไหม (ฉบับหอคํา :
ไหมเจาเรือ) ๕๒ น้ําผาหื้อแกผูเก็บไดเปนอันขาดแล๑๓๘ อัน ๑ ฅน (ฉบับหอคํา : อัน ๑ ดวยฅน) ทังหลายไดยืมชางกันก็ดี จางชาง
กันก็ดีไปตางสัพพะสิ่งของทังมวล แมนไปใกล (ฉบับหอคํา : แมนใกล) ไกลก็ดีอยานับหื้อดวยงาย หื้อโฟจากับดวยกันหื้อตกลง
แลวจิ่งหื้อคันเปนญาติพี่นองเมต (มิตร) สหายรักแพงเคยหากัน (ฉบับหอคํา : เคยกัน) บมีวาจาปฏิญาณยืมกันหื้อไปดวยดีคันวา
เจาชางเอาไปแลเสหนี (ฉบับหอคํา : ไปหนี) หายก็ดี จวร (โจร) ลักเอาไปก็ดี หื้อชวยกันหา หากเหลือสติกําลังแลวหื้อเปนแลว
แลอยาวารือแกกันเทอะ อัน ๑ (ฉบับหอคํา : เปนแลว อยาวารือแกกัน คันวาผู) ยืมเอาไปแมนชางไปบังเกิดเหตุลมตายเส อยาวา
รือหื้อเปนแลวแกกัน คันหายไปก็ดี (ฉบับหอคํา : หายไป) จวร (โจร) ลักเอาไปหื้อชวยกันหา คันเหลือสติกําลังแลวหื้อผูยืม
ใชคาชางทานตามราคา (ฉบับหอคํา : ชางตามราคา) คันมีวาจาปฏิญาณแกกันไวหมั้นขัน หื้อเอาตามวาจาปฏิญาณนั้นวาเทอะ
(ฉบับหอคํา : ปฏิญาณนั้น) คันวาจางกันเจาชางหากเอาไปลมแลตายหายไปเปน (ฉบับหอคํา : ลมหายตายเปน) ประการฉันใด
ก็ดี หื้อเปนแลวอยาวารือแกกัน คันวาผูจางหากเอาไปชางไปเปนก็ดี (ฉบับหอคํา : คันวาผูจางเอาชางบังเกิด) เหตุการณเสือขบ
งูตอดตกหลิ่ง (ฉบับหอคํา : ตกหึก) ตกแหว (เหว) ตายหื้อเปนแลวแกกัน คัน (ฉบับหอคํา : หื้อแลวแกกัน คันวา) หายไปก็ดี
ฉบับหอคํา : หื้อแกผูเก็บได อัน ๑ ดั่งเรือเมืองพัว ชักมาเชียงกลางไหลมาเถิงเมืองแงงหื้อแกคา ๕๐ ธ็อก ไหลลงมาเถิงเมืองลิมหื้อแก ๑๐๐ ธ็อก
เถิงเมืองไชยพรหมหื้อแกคา ๑๕๐ ธ็อก ไหลเถิงเมืองจังหื้อแกคา ๒ รอยธ็อก ไหลเถิงทาเวียงหื้อแกคา ๒๕๐ ธ็อก ดั่งเรือหื้อแกคากันฉันนี้
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จวร (โจร) ลักไปก็ดหี อื้ ชวยกันหา คันเหลือสติกาํ ลังแลวบได หือ้ ผูจ า งใชคา ชางในคาชางอยาหือ้ เปนอันขาด (ฉบับหอคํา : ในคาจาง
อยาหื้อ) อัน ๑ ฅนทังหลายจักไปธุระคาขายดวยกัน ผู ๑ มีชาง (ฉบับหอคํา : ผู ๑ มีชาง ผู ๑ บมีชาง) ไปทวยกันใสของ
คาจิ่ม (ฉบับหอคํา : ของจิ่น) กันนั้น หื้อโฟจากันเอาปฏิญาณแกกันหื้อหมั้นขันกอน คันบมีวาจาปฏิญาณไวแกกันเปนฉันใด
ชางบังเกิดเหตุการณลมตายดวยประการฉันใดก็ดี หื้อเปนแลวอยาวารือแกกันหื้อเปนแลว คันหายก็ดี จวร (โจร) ลักไปก็ดีหื้อ
ชวยกันหา หากเหลือสติกําลังแลวบไดหื้อคาชางมาผา ๓ สวน หื้อเปนแลว ผู (ฉบับหอคํา : หื้อเอาคาชางมาผา ๓ หื้อผู) ไปทวย
ใชสว น ๑ คันหากมีวาจาปฏิญาณแกกนั ไวแต (ฉบับหอคํา : ปฏิญาณไวแกกนั แต) ตนเปนฉันใด หือ้ เอาตามปฏิญาณวาจานัน้ เทอะ
อัน ๑ ปุคละ (ฉบับหอคํา : ปฏิญาณวาจานั้น อัน) ผูใดจักเปนหมอยับชางรายชางเลิงนั้นอยานับไปดวยงาย หื้อ (ฉบับหอคํา :
หื้อได) เขามาปฏิบัติไหวสาถึงราชสํานักแลสนามหื้อไดรูกอน จักไดลดราชการไวเปนหมอหื้ออยูกับเจาใผนายมัน คันวาผูใด
บมาไหวสาปฏิบัตพอย (ฉบับหอคํา : คันวาปุคละผูใดบมาปฏิบัตไหวสาพอย) ไปยับชางรายชางเลิง
<๑๔> มาปดปกซุมซอนไวทือวาเปนจวร (โจร) จักเอาทวส (โทส) ตามอาชญาตั้งนั้นแล (ฉบับหอคํา : อาญาตั้ง)
อัน ๑ ชางทานผูอื่นก็ดี (ฉบับหอคํา : ทานก็ดี) ชางตัวเลิงก็ดีมาติดแอบแฝงอยูกับชางปุคละผูใด หื้อเจาชางมามาปฏิบัติถึงสนาม
แลบอก (ฉบับหอคํา : บบอก) กลาวพอเมืองนายบานหื้อไดรูกอน คันวาปุคละผูไดชางทานผูอื่นแลชางเลิงมาติดแอบแฝงอยู
แลบมาไหวสาปฏิบัติถึงสนามแลบอกกลาวถึงพอเมืองนายบานหื้อไดรู ทือวาเปนผูลวภ (โลภ) อําเอาของทานปดบังของทานไว
ถือวา (ฉบับหอคํา : ทือวา) เปนจวร (โจร) จักเอาทวส (โทส) ตามอาชญาตั้งนั้นแล (ฉบับหอคํา : ตามอาญาตั้ง) อัน ๑ ลูกคา
ทังหลายอันลุก (ฉบับหอคํา : ทังหลายลุก) ตางประเทสเขามาซื้อชางซื้องัวซื้อฅวายนั้น (ฉบับหอคํา : ซื้องัวฅวายนั้น) คันเขามาถึง
บานใดเมืองใดก็ดี อยาหื้อเจานายพอเมือง (ฉบับหอคํา : แลพอเมือง) นายบานทาวขุนไพรไททังหลาย อยาไดนับซื้อนับขาย
ตอกันดวยงาย หื้อพาเอาตัวลูกคาทังหลายเขามาปฏิบัติถึงราชสํานักสนามกอน อัน ๑ คันปุคละ (ฉบับหอคํา : อัน ๑ ปุคละ)
ผูใดบฟงลักซื้อลักขายกับดวยกัน (ฉบับหอคํา : ขายกัน) บมาปฏิบัติไหวสาถึงสนามนั้น จักทวส (โทส) ตามอาชญาตั้งไว คันวา
บานใด (ฉบับหอคํา : จักเอาโทสตามอาญาตั้ง บานใด) เมืองใดบกะทําตามพระราช (อา) ชญา (ฉบับหอคํา : พระราชอาญา)
ตั้งนี้ สืบรูจักเอาทวส (โทส) จงหนักแล ในพระราช(อา)ชญา (ฉบับหอคํา : ในพระราชอาญา) ไดเปก็สาพรอมเพียงกับดวยกัน
มหาขัตติยราชวงสา (ฉบับหอคํา : กับดวยมหาขัตติยราชวงสา) อัคคมหาเสนาอามาตยชูตนชูฅน ไดตั้งพระราชอาณาจักกตักเตือน
สั่งสอนหามปามแก (ฉบับหอคํา : สั่งสอนแก) เจานายทาวขุนพอเมืองนายบานไพรไททังหลาย ในขุง (โขง) จักรหวัตเมืองนาน
ทุกตําบุล (ตําบล) ธะแล ปุคละผูใดกะทําลวงเกินไปสิ่ง (ฉบับหอคํา : เกินสิ่ง) ใดสิ่ง ๑ ก็จักไดเอาทวส (โทส) ตามพระราชอาชญา
ตั้ง (ฉบับหอคํา : พระราชอาญาไดตั้ง) ไวนี้ทุกประการชะแล๑๓๙ หนังสือปถมอัคคมหาเสนาธิบดีพญาหลวงเจาผูใหญเปนเคา
เจาทาวพญา ๓๒ ขุน พรอมกันเหนือหอสนามเจาชูตน กรุณณาไปเจานายทาวขุนหัวสิบนายฝายไพรไททังหลายตําบุล (ตําบล)
ไดแจง ดวยไดตั้งพระราชอาชญาไวแกเจานายทาวขุนหัวสิบนายฝายไพรไททังหลาย ซึ่งเย (เยียะ) นากินเขตแขวงทงนาทังหลาย
ไววา คันเทสกาลไถนาหวานกลาแลว ก็หื้อไดลอมรั้วตาใผมันหื้อหมั้นขันอยาหื้องัวฅวายเขาได แลตั้งแตสักกราชได ๑๒๒๓ ตัว
(พ.ศ.๒๔๐๔) นี้ไปพายหนา เจานายทาวขุนไพรไททังหลาย๑๔๐ คันถึงรดูนามาแลว (ฉบับหอคํา : อัน ๑ คันเถิงรดูเยียะไรทํานา
มาแลว) เดือน ๑๐ แรมฅ่ํา ๑ หื้อลอมรั้วไปถึงเดือน ๑๑ ออก ๕ ฅ่ําหื้อแลวทุกฅน๑๔๑ ดั่งตารั้วนั้นก็หื้อลอมแหนน (ฉบับหอคํา :
ดั่งตารั้วนั้นหื้อลอมหื้อแหนนหนา) อยาหื้องัวฅวายเขาไดเปนอันขาด ธะแลปุคละผูใดบกับตามหนังสืออาชญาแลบลอมหื้อแลว
(ฉบับหอคํา : หนังสืออาญา บลอมรั้วแลว) ตามกําหนดนั้น จัก (เอา) ตัว
ฉบับหอคํา : ทุกประการชะแล อัน ๑ ไดตองหามพวกจีนหอเปนเคาแลเจานายทาวขุนไพรไททังหลาย อยาหื้อไดพันธนันขันตั้งทากัน
กกฟนชิ้นหมู เอาสิ่งของเงินธองแลชิ้นหมูเปนอันขาด ธะแลพวกจีนหอผูใดยังบฟงยังขาหมูหื้อพวกไททังหลาย กกฟนตั้งพันธนันขันตอไป
นัน้ จักเขียนหลัง ๓๐ แสบห อื้ ซือ่ หลัง พวกไททังหลายยังบฟง ยังไปกะทํานัน้ จักเขีย้ นหลัง ๓๐ แสบห อื้ ซือ่ หลังเปนอันขาด แตวา จักขาขายตาม
บัวราณบานเมืองอันเคยซื้อเคยขายกันมาแตกอนนั้นบหาม ตามแตใจพวกจีนแลหอทังหลายจักขาซื้อขายกัน กรุณณาไปพวกหอแลจีน
ทังหลายไดแจง
๑๔๐
“หนังสือปถมอัคคมหาเสนาธิบดีพญาหลวงเจาผูใ หญเปนเคาเจาทาวพญา ๓๒ ขุน พรอมกันเหนือหอสนามเจาชูต น กรุณณาไปเจานาย
ทาวขุนหัวสิบนายฝายไพรไททังหลายตําบุล (ตําบล) ไดแจง ดวยไดตงั้ พระราชอาชญาไวแกเจานายทาวขุนหัวสิบนายฝายไพรไททังหลาย ซึง่
เย (เยียะ) นากินเขตแขวงทงนาทังหลายไววา คันเทศการไถนาหวานกลาแลว ก็หื้อไดลอมรั้วตาใผมันหื้อหมั้นขันอยาหื้องัวฅวายเขาได แล
ตั้งแตสักกราชได ๑๒๒๓ ตัว (พ.ศ.๒๔๐๔) นี้ไปพายหนา เจานายทาวขุนไพรไททังหลาย” ไมปรากฏในฉบับหอคํา
๑๔๑
ฉบับหอคํา : ทุกฅน เถิงเดือน ๑๑ ออก ๖ ฅ่ํา จักไดแตงขุนสนามออกเลียบทุกตําบล
๑๓๙

๕๒

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
<๑๕> เขารับอาชญาใสราชวัตต เขีย้ น (ฉบับหอคํา : รับพระราชอาญาใสราชวัตตไวแลวจักเขีย้ นหลัง) ๓๐ แส บหอื้ ซือ่ หลัง
เปนอันขาด พระราช(อา)ชญาผวด (โปรด) ฉันนี้ อัน ๑ หือ้ หัวสิบทังหลายไดมารับเอาหนังสือพระราชอาชญานีก้ บั สนามไปไวสาํ รับ
กับหัวสิบนายฝายไวกับตัวทุกคน อยาหื้อพระราชอาชญาดวงนี้หลุดไปไดเปนอันขาด๑๔๒ อัน ๑ ถึง (ฉบับหอคํา : ธะเถิง) เทสกาล
เดือน ๑๐ ออก (ฉบับหอคํา : เดือน ๑๑ ออก) ฅ่ํา ๑ นั้น หื้อหัวสิบนายฝายไดสอปาวไปถึงแกลูกสิบเจา (ฉบับหอคํา : ปาวเถิงแก
ลูกสิบแลเจา) ตารัว้ ใผมันหือ้ รูท วั่ ไปถึงกันทังมวลเสีย้ ง (ฉบับหอคํา : ทัว่ ไปกันไปหือ้ เสีย้ ง) แลวหือ้ ไดไปกําซับกําซาตวจ (ฉบับหอคํา
: แลวหื้อกําซับตวจตา) ดูแลตารั้ว เอาใจใสเปนใจ (ฉบับหอคํา : เอาใจใสหื้อเปน) ราชการแท อัน ๑ ในปจุบันวันนี้วันพรูกนั้นก็หื้อ
หัวสิบนายฝายทังหลายไดไปเลบ (เลียบ) เลงตวจ (ตรวจ) ตาดูแลตารั้วที่ลอมบดีนั้น หื้อสอปาวหื้อลูกสิบใผมันลอมเตื่อมแถมหื้อ
ดีอีก๑๔๓ ธะงัวฅวาย (ฉบับหอคํา : คันลอมรั้วบดีงัวฅวาย) เขากวนฅวีไรนาคนทังหลายเสมากนอยเทาใด จักหื้อเจาตารั้วใชนับเสี้ยง
แลวจักหื้อเจาหัวสิบ (ฉบับหอคํา : แลวจักเอาหัวสิบ) แลเจาตารั้วเขาใสราชวัตต เขี้ยน (ฉบับหอคํา : ไวเขียน) ๓๐ แสบหื้อซื่อหลัง
เปนอันขาดแล (ฉบับหอคํา : อันขาด) ธะแลตารั้วหากแหนนหนาดีแลว งัวฅวายหากรายนั้นมีที่พิจารณา (ฉบับหอคํา : นั้นหื้อ
พิจจรณา) ไปพายหนา อัน ๑ ดวยตารั้วแหงหัวสิบนายฝายทังหลายนั้นหื้อไดยกไวแก (ฉบับหอคํา : ไวหื้อแก) ลูกสิบทังหลาย
อยาหื้อหัวสิบนายฝายไดลอมตอไปเปนอันขาดอัน ๑ ชาง (ฉบับหอคํา : ธะแลชาง) มางัวฅวายเขากวนฅวีไรนา (ฉบับหอคํา : กวน
ไรฅวีนา) นั้น คันชางเขากินเขาเมื่อเขายังหนุมแลรัด (ฉบับหอคํา : เมื่อยังหนุมแลรัดรัง) ดั่งอั้น หื้อเจาชางไดปลูกหื้อ (ฉบับหอคํา
: ปลูกแปลงหื้อ) เหมือนเกา ธะชางกินเมื่อเขาเปนบาวสาว (ฉบับหอคํา : กินเขาเมื่อเปนบาวเปนสาว) แลออกมานเปนเม็ดเปน
รวงนั้นเส (ฉบับหอคํา : นั้นเขาเสีย) เทาใด หื้อเจาชางใชนับเสี้ยง คันวาชางขี้เยี่ยวใสแลนอนกลางนาก็ดี เขาเสมากนอยเทาใดหื้อ
เจาชางใชนับเสี้ยง แลวหื้อแปลงขวัญเขาดวยงืนสลึงปลายปนั้นหื้อแลว (ฉบับหอคํา : ป ๑ หื้อเปนแลว) คันวาชางกินเขาแรกแลถก
กินเขาเมื่อกองรอมไวนั้น เส (ฉบับหอคํา : เขาเสีย) เทาใดหื้อใชนับเสี้ยง แลวซ้ําหื้อแปลงขวัญเขาดวยงืนแถบปลายสลึงหื้อเปนกับ
ดวยกัน (ฉบับหอคํา : เปนแลวกัน) อัน ๑ งัวฅวายกิน (ฉบับหอคํา : เขากิน) เขาเมื่อยังหนุมนั้นหื้อเจางัวฅวายปลูก (ฉบับหอคํา :
ใชปลูก) แทนหื้อเหมือนเกา คันกินเมื่อเปน (ฉบับหอคํา : คันกินเขายังเปน) บาวเปนสาวแลออกมานเปนเม็ดเปนรวงนั้น เขาเส
เทาใดหื้อเจางัวฅวายใชนับเสี้ยง คันขี้เยี่ยวใสแลเกลือกนอนนา แมนมี ๙ บวก ๑๐ บวกก็ดี เขาเสมากนอยเทาใดหื้อ (ฉบับหอคํา
: หื้อเจางัวฅวาย) ใชนับเสี้ยง แลวซ้ําหื้อแปลงขวัญเขาดวยงืนสลึง ๑ หื้อเปนแลว คันกินเขาแรกแลขวิดถอ (ฉบับหอคํา : ขวิดทอ)
กองเขานั้น เขาเสเทาใดหื้อใช ซ้ําหื้อแปลงขวัญเขาดวยงืนแถบ ๑ หื้อเปนแลว พั่นธะแลเจา (ฉบับหอคํา : กันธะแล) เขาบอกสัญญา
แลวเจาชางมา
<๑๖> งัวฅวายหากขัดแข็งบเส (ฉบับหอคํา : ขัดแข็งเสีย) บตามพระราชอาชญาอาณาจักกหลักฅําอันตั้งไวนี้ หื้อได
เกาะตัวมันไปสูกวาน หื้อนายบานทาวขุนชําระหื้อแลว ทาวขุนใดชํา (ระ) นั้นหื้อทาวขุนใสสินตี๑๔๔ ๕ แถบกึ่ง หื้อใชเขาแลแปลง
ขวัญเขาตามอาชญาตั้งฅาดไวนี้เปนอันขาด (ฉบับหอคํา : ไวนี้อยาขัดขวางเปนอันขาด) อัน ๑ ดั่งชางนั้นคันเขารั้วปุคละผูใด
ก็ดี หื้อเจาตารั้วแลเจานาชวยกันเซาะสืบพิจารณาติดตามเอาตัวชางหื้อจนได ธะแลบไดตัวชางหื้อจนได ธะบไดตัวชางนั้นก็หื้อเจา
ตารั้วแปลงขวัญ (ฉบับหอคํา : ธะบไดตัวชางนั้น ก็หื้อเจาตารั้วแปลงขวัญ) เขาดวยงืนแถบ ๑ หื้อเปนแลว ดั่งชางมางัวฅวายนั้น
แมนเขากวนฅวีไรนา ๙ ตัว ๑๐ ตัวก็ดี ก็หอื้ แปลงขวัญเขาแตตวั เดียว (ฉบับหอคํา : ตัวเดียว ๑) หือ้ เปนแลว คันเขาเสมากนอยเทาใด
ก็หอื้ ชวยกันใชนบั เสีย้ ง๑๔๕ หือ้ ตามอาชญาฉันนีเ้ ปนอันขาดแล กลาวอาณาจักกหลักฅําก็แลวดวยประการดัง่ กลาวมานีแ้ ล แลวนีแ้ ล๑๔๖

“พระราชชญาผวด (โปรด) ฉันนี้ อัน ๑ หื้อหัวสิบทังหลายไดมารับเอาหนังสือพระราชอาชญานี้กับสนามไปไวสํารับกับหัวสิบนายฝาย
ไวกับตัวทุกคน อยาหื้อพระราชอาชญาดวงนี้หลุดไปไดเปนอันขาด” ไมปรากฏในฉบับหอคํา
๑๔๓
“อัน ๑ ในปจุบันวันนี้วันพรูกนั้นก็หื้อหัวสิบนายฝายทังหลายไดไปเลบ (เลียบ) เลงตวจ (ตรวจ) ตาดูแลตารั้วที่ลอมบดีนั้น หื้อสอปาว
หื้อลูกสิบใผมันลอมเตื่อมแถมหื้อดีอีก” ไมปรากฏในฉบับหอคํา
๑๔๔
ฉบับหอคํา : ไวนี้นั้นแล เกาะตัวไปสูกํานันภัน (พัน) บานทาวขุนไดชําระนั้น หื้อเจาขุนไดใสสินตี
๑๔๕
ฉบับหอคํา : ชวยกันใชนับเสี้ยง ฝายน้ําแมน้ําตาวันออกมีทง ๒ ทงพัว ฝายแกว แชแหง หนองเตา หนองภะคํา นาฅวร มวงทึด บุญเรือง
ปาหัด ลองทอง บานกอก แชพราง หนองรัง ทานาว หนองแดง หัวนา นาขอย เถิงหนี้กอนแล
๑๔๖
“หื้อตามอาชญาฉันนี้เปนอันขาดแล กลาวอาณาจักกหลักฅําก็แลวดวยประการดั่งกลาวมานี้แล แลวนี้แล” ไมปรากฏในฉบับหอคํา
๑๔๒

๕๓

๕. โอวาทานุสาสินีพระคณะสังฆะเมืองเชียงใหม สมัยเจาพญาหลวงจาบาน๑๔๗
(ออกบทบัญญัติวัตรปฏิบัติพระสงฆเมืองนครเชียงใหม พ.ศ.๒๓๑๙)
<๑> จุลสกราช ๑๑๓๘ ตัว (พ.ศ.๒๓๑๙) ปรวายสัน เดือน ๕ ออก ๑๑ ฅ่ํา พร่ําไดวัน ๔ ยามตูดชาย มหาราชหลวง
วัชชิรปราการ๑๔๘ ตนอันเปนนครคุตติคึดตอสัณฐานบานเมืองแลพุทธสาสนาเปนตน ใครหื้อกานกุงรุงเรืองเปนจิรัฏฐิติกาไป
พายหนา จิ่งจักราทธนานิมนตพระสังฆเจาอันเปนเจาวัดใหญวัดนอย อันมีในเวียงเชียงใหมชูตนพระองค หื้อเมือเมตตาใน
ราชนิเวสนะแหงตน แลวไหวสาพระสังฆเจา วาเยื่องฉันใดวรพุทธสาสนาจักกานกุงรุงเรือง แลเปนไปพายหนาดั่งอั้น ขอ
พระสังฆเจาชูตนชูพระองคมีเมตตาสั่งสอนสิกขโยมตามสิกขาบท
อันเปน
<๒> ตามโปราณะมาชู ป ระการแด ว า ฉั น นี้ บั ด นี้ พ ระ
สั ง ฆเจ า ชู ต นชู พ ระองค ก็ มี โ สมนสะชมชื่ น ยิ น ดี ม ากนั ก หนาเซิ่ ง
พระราชสั ท ธาแห ง สมเด็ จ มหาราชหลวงมานั ก แล ว ฉั น นี้ ในวั น
เดือน ๕ ออก ๒ พร่ําไดวนั ๕ ยามกอนงาย พระสังฆเจาทังหลายชู
พระองค หมายมีพระมหานาคเสนะ๑๔๙ เจาวัดเชียงใหมหมั้น ตนเปน
สังฆนายกะเปนประธาน จิ่งพรอมเพียงกับกันในสิหาลรามาธิบดี
แลวจิง่ ไดตงั้ ยังโอวาทานุสาสินอี นั นี้ วาแรกแตนไี้ ปพายหนา หือ้ ชาวเจา
ทังหลายเมื่อออกนอกวัดวาอารามเทียวทางไปปาไปดอย นุง
<๓> ผาเฟดผาบเปนสมณะสารูป นุงผาทบเกิ่งคลุมคลุม
หัวไปไวตาเบื้องเดียว สุบกุบเยี้ยวบดี บดูงามแกสาสนา เปนดั่งหา
ครู บ าอาจารย บ ไ ด นั้ น เหตุ ดั่ ง อั้ น เจ า ทั ง หลายอั น เปนเจ า วั ด ใหญ
วั ด น อ ยทั ง มวล ก็ จุ ง สั่ ง สอนสิ ก ข โ ยมหื้ อ ตั้ ง อยู ใ นสั ง วรอิ น ทรี ย ะ
ชูต น ชาวเจาทังหลายอันเปนสิกขโยมวัดวาอารามทีใ่ ด หือ้ เจากูตนเปน
คัมภีรใบลานโอวาทานุสาสินี
พระคณะสังฆะเมืองเชียงใหม

ตนฉบับใบลานกอมของวัดเมธัง ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รหัสไมโครฟลม ๗๘.๐๑๑.๐๑p.๐๗๑ - ๐๗๑
พระยาวชิรปราการ (เจาพญาหลวงจาบาน, เจาบุญมา) เจาผูครองนครเชียงใหม พ.ศ.๒๓๑๗ – ๒๓๒๒
๑๔๙
พระมหานาคเสน วัดเชียงมั่น เปนสมเด็จราชครูเมืองนครเชียงใหมสมัยพญาหลวงจาบาน (เจาบุญมา)
๑๔๗
๑๔๘

๕๔

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
เจาวัดหือ้ สัง่ สอนดัดเตือนผอเลงอยาหือ้ กะทําทุจจริตสิกขาบท เมือ่
อยูในวัดครูบาอาจารยหากรูเสี้ยงชูอันหันรายหื้อวารายหื้อกะทํา
ตามโทส สัง่ สอนหือ้ ดี หือ้ เมตตาสัง่ สอนหือ้ รูห อื้ หลัวก เมือ่ ยามไป
<๔> คลุมบาตรหื้อนุงผาเปนปริมัณฑละสมณะสารูป
อยาเทาวาสไบแลเอาผาปกหัวไปเปนดั่งยาจกไปขอกินนั้นบดี
ประการนึ่งเมื่อจักรับเอาเขาปณฑิบาตรดั่งอั้น หื้อรับเอาดวย
สักกัจจคารวะอันดีอันงาม อยาเลงดูหนาทายกะผูจักมาใสบาตร
บดี เมื่อจักรับเอาซาเขาฉันแลเขาเพลนั้นอยาหื้อมือถูกผูยิง บควร
กะทํา นอกคลุมบาตรนั้น เมือบานดั่งอั้นหื้อมีผูนิมนต จักเมือ
เมตตาญาติกาสาโลหิตคุรุปฏฐากก็ดี ประโยชนะมีจิ่งควรเมือ
เมือ่ ฉันนัน้ หือ้ นุง ผาเปนสมณะสารูปแท จักไปตางวัดประโยชนะมี
เยียะไป เมื่อจักไปหื้อ
ครูบามหาเถระลานนา ในภาพคือครูบากันธา
<๕> นุงผาเปนสมณะสารูป จักไปที่ใดหื้อสั่งถามครูบา
วัดสันกําแพงงาม อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
อาจารยกอน ตนครูก็หื้อพิจจรณาดูควรไปจิ่งหื้อไป บควรไปอยา
(ที่มา : พุทธิคุณ กอกอง)
หื้อไป ตนใดหากไปปรากิจดวยคลองอันบดี หื้อตนครูกะทําตาม
โทสอันนี้ อยาไปดูไปคอยทานเหลนมโหสรพ ตีละคุย ผิทกี่ ารบุญการสรงลงขวง ผิจกั ไปหือ้ นุง ผาเปนสมณะสารูป มีเขาตอกดอกไม
เทียน น้ําอบน้ําหอมไปกับครูบาอาจารย หื้อไปอยูที่อันควรแกสรมณอยูแท หมูฅนคระหัสแลผูยิงทังหลายอยาชะเลาะเยาะไย
เหลนกับดวยมาตุคามผูยิงหนุมทังหลาย อันนึ่งไปนอกวัดอารามเทียว
<๖> ทางไปปาไปดอยหื้อมีอิริยาอากัปอันเปนสมณะสารูป อยาเอาเพสเปนฅนคระหัส เปนสรมณอยาเปนอิตถีธุตตะ
คือโถงดวยผูยิง อักขธุตตะคือโถงดวยหมากรกหมากสกา เหลนเบี้ยเหลนไพเหลนแสง สุราธุตตะโถงดวยเหลา วิกาลโภชนาคือ
กินเขาแลง อยาประกอบดวยนัจจคีตทีตตุริยภัณฑะ กลาวคือวาอยาฟอนยิ้งซอดีดสีตีเปลาปฃลุยเพียะพาทยพิณธรอซึง อยา
เอาน้ําตาลยังคลองทางหลวง เมื่อการมีไปเจาะบอกไฟ อยาเฟดผาตีอกฟอนรําโหรองไปกอนหนาหมูบอกไฟ อันนึ่งอยากะทํา
พาละวิวาทะผิดเถียงบุบตีดากันวามึงกูสูตูดารอดพอแม
<๗> อยามีอาวุธ ประการอันนึ่งอยาบัวริโภคคิหหิปริขาร เปนวาเครื่องเงินเครื่องฅํา ประการนึ่งอยาลักแลลายลับเลี้ยว
อําเอายังของอันเจาของบหื้อดวยตนปากบดี อยาประดับทอกลอง อยาเคาปลาย อยาบัวรโภคผาผอนอันบควร เปนตนวาแรเขียว
สิ้วสอสมเส็ดลาน เชื้อยอมหมากคาย ยอมสานจอด ยอมดอกกวาว อันนึ่งอยาหื้อผูยิงทังหลายเขาจอดนอนรวมคะตึกกุฎี อยา
แปลงเชนเช็กเหล็กเหนียวเงินดําฅําเสา อยาเวียกเงินแลฅํา อยาแปลงเครื่องหอกดาบบดี คันไดเอาของทานพอบาทเงินดวย
กูถวัญจนะเงินแกมทองก็เปนปาราชิก เหตุ
<๘> โปราณจารยเจากลาววา กุลากูถเหมกูถํวอุปรภณฺฑาภิคณฺหาติ อยมฺปปาราชโก ดั่งนี้ ประการ ๑ อยาไปแอวเมื่อฅ่ํา
เมื่อฅืน อยาไปฅบฅนถอยราย ตนใดคึดรักสาตนบได ก็หื้อสิกขออกจากสาสนาลางแลว คันบสิกขยังกลัวเกลาดั่งอั้น ทาวพระญา
ก็จักหื้อสิกขเสียหื้ออายแกโลกดีหลีชะแล หื้อตั้งอยูในคลองอันเปนสรมณแท หื้อใสใจสูตตเรียนเขียนอาน สามเณรทังหลายหื้อ
ใสใจปฏิบตั อยูใ นสีลสิบอันหือ้ ไดแท ภิกขุหอื้ เวนจากทีต่ กิ ามโทส แลพ่าํ เพงคลองปฏิบตั ตามสิกขาบทอันพระพุทธเจาหากปญญัตติ
ตั้งไวแท คันใสใจปฏิบัตตั้งอยูในสังวระ บ
<๙> ประหมาทแท ก็จิ่งหื้อสาสนาวุฒิรุงเรืองบานงามเปนจิรัฏฐิติไป ก็ไดเถิงที่เสี้ยงที่สุดแหงทุกขดีหลี เหตุสัพพัญู
พระพุทธเจาเทสนาวา โยอิมสฺมึธมฺมวินเย อปฺปมตฺโตวิเหสติปหายสงฺสารทุกฺขสนฺตํกริสฺสติ ดั่งนี้ดีหลี ฅนทังหลายฝูงใดดีดเพียะ
เขาวัดผาวัดมากินเหลาโหรอง หื้อพระทังหลายดัดเตือน คันบฟงหื้อกะทําตามโทสเทอะ ประการนึ่งสมณพราหมณทังหลาย
ขอหื้อมีอุสสหะไปปณฑิบาตรชูวันถูกพุทธานุสาสินีวา ปณฺฑิยาโลปโภชนํ นิสฺสายปพฺพชา นั้นเทอะ

๕๕

(บทคาถานิครหทะ ๙ ขอด)
<๑๐> อิมสฺมึภทฺทกปฺเป เมตฺเตยฺโยสพฺพฺุตํปาปุณิสฺสติ ทุติโยกปฺโปสุโญภวิสฺสติ ตติยกปฺเปราโมสพฺพฺุตํปา
ปุณิสฺสติ จตุตฺถปฺจมฉฐกปฺปาสุญาตวิสฺสนฺติ สตฺตเมอุตฺตโร สพฺพฺุตํปาปุณิสฺสติ อฐปสฺเสโนสพฺพฺุตํปาปุณิสติ
ภทฺทกปฺเปโต ปฐายปญาสมกปฺเปปาลิเลยฺโย สพฺพุตํปาปุณิสติเสสาปฺจเอตสฺมึอนฺตเร ยถานุรุปสพฺพุตํปาปุณิสฺสนฺติ อิทานิ
จนเมตฺเตยฺโย จรโม
<๑๑> จปเสเนจโต เทยฺโยวจตฺตโรโพธิสตฺตา ตุสิตาภคเนวสนฺติ สุภาจนาฬาคิริจปาริเสยฺโย ตาวตึ สภวเนวสนฺติ
อุตตฺ โรจทิฆโสณิจวํ กํ จิ ตโย อิทานิปถิวยิ ปํ พฺพชิตภิกขฺ โุ หนฺติ สมฺพทุ ธฺ กาเลปวเรสุเขตฺเต สพฺพญ
ั ูพชิ าปวราอเนกาทสาธิกา ปฺจสตปฺป
ปมานา สมฺภารญาตาสมุขาชินสฺส ลทฺธพฺยากรณโพธิสตฺตกถา เมตฺเตยฺยวิโรสุรราชเสโฐเทเวจตุตฺเถ ปวเรสนฺโตตตฺเถวราโมอตุลฺ
ยานุภาโวเปสฺสนวโรนรรานรราชเสโฐโต เทยฺยวิปฺโปชินติชฺชเสโฐตตฺเถวเท
<๑๒> เวปวเรวสนฺติ สุโภวสนฺโตวรตาวตึเส ตตฺเถววนาฬคิริปาริเลยฺโย มนุสฺสโลเกปวเรวสนฺโต สทฺธาธิตาเกอุตตเร
โพธิสตฺโตลํกาวสนฺโต วรทิฆโสณิจกิวสนฺโต นโรชปุเรทสนํเวสโนสกถา นรเทวคุรตุ วปาลฺรคํ ตํ นรเทวปยภํ วสนฺตกิ รํ นรนรเทวปสํ สิตํ
พุทฺธวรํน รททวสุภํปนมามิชินํ วรทงฺกาธิมูทลทุมราชวทรสุนิสินมตุรคุทณา สุคทตาอติทฆารตทรกหุมารกทล สุชินาติชิทนาปนมา
มิชินํ กรุณายุตฺตสิตมนํสุคตํ วรํญาณ
<๑๓> ปภายตมวิหตํ สนรานรโลกหิตํ อสมํกรุณานิลกํ ปนมามิชินํ ปรทุกฺขนุทํปรโภคพรํ ปรโสกนุทํปรสิทฺธิกรํ
ปรสตฺตหิตายทเม กุสลํปรโลกหิตํ ปนมามิชินํ นรมชฺฌคตํ มรุมชฺฌคตํ ยติมชฺฌคตํ กุสโลกุสลํ นริอตฺถกรมรุอตฺถกรํ ติราวตฺถกรํ
ปนมามิชินํ กรวิกํสรํ วรพฺรหฺมสรํ อติวคิสรํสํวณิยสรํวรพุทฺธวรํวรธมฺมวรํ นรเทวหิตปนมามิชินํ วรสิททํวรจกฺขุททํวรปุตฺตททํ
วรอสฺสททํวรหตฺถิททํวรสารททํ ปนมามิชินํ สุปติฐรตปทวตรํลํ สุคตํวรลกฺขณปฏิมณฺฑขุ
<๑๔> ตปาทวรํ มุทุทิฆวฏงฺคุลิตามฺพ นขํอติตุงฺคุนาขํปนมามิชินํ สุปสุทฺธิวรํ อมุรฺลํสอเรวิสุทฺธิชนสาสุทฺโธตกรํอติ
อนฺธชนานมนนฺธกรํ ปริปุณฺณปภํ ปนมามิชินํ ชรเทวคุรุงฺอิเอ คาถาตามทุนองปญญาวาคาถานิครหทะ ๙ ขอด มานมัสสการ
สังเสิญไหวคุณพระเจาเมื่อธรมาน เทวดามาตอดไวในหนาหินปากถ้ําหนวันตกเมืองลังกา จําเริญหายเคราะหแล จําเริญหามไภย
ทังมวลแล คาถานรเทวคุรุงมี ๙ บทแล
(บทคาถานรเทวคุรุง ๙ บท)
<๑๕> สคฺเคกาเมจรูเป คิริสิขรตตฺเต จนฺตลิกฺเขวิมาเน ทิเปรเฐวคาเม ตรุวนคหเณ เคหวตฺถุมฺหิเขตฺเต ภูมฺมตฺถาทโย
จตุโลกปาลราชายอินฺทา เวสฺสวณฺณราชา อริยเมตฺเตยฺโย โพธิสตฺโตทโย อริยสาวกาจปุถุชนกลฺยาณ จสมฺมาทิฐิเยวพุทฺเธปสนฺนา
ธมฺเมปสนฺนา สงฺฆปสนฺนา พุทฺเธสคารวา ธมฺเมสคารวา สงฺฆสคารวา อิโตฐานโตยวปรมฺปรา อิสฺมึ
<๑๖> กวาเฬสุเทคตายํ มุนิวรวจนํ สาธโวโนสุนนฺตุ สัคเคหลวงวาวันเดือนดับเดือนเพง เมื่อจลอง การอันใหญสิทธิ
นักแล อทิจฺจํวิยโส ภมานํอทิจฺจํ วอนนฺตญาณํ อาตํปเข มธุรปนํอกฺกินฺตํสิรสานมามิ ๙ ตัวเปนบาทแลวัน ๑ จนฺทรํสิหติกฺกมนฺตํ
จนฺทเตชํ อติวิชยํ จนฺทสามิอโน มทุพุทฺธินฺทํ สิรสานมามิ ๙ ตัวเปนบาทแล วันจันท องฺคารวิชยํตณฺหํ องฺคารทมา หธสกา
องฺคาทรนามตาปนํ รามนฺทสิรสานเม ๘ ตัวเปนบาทวันอังคารแล พุทฺธวาเรโพธิปตฺตํ
<๑๗> พุทฺธทิเนมารชยํ โกธิยํคุณลงฺกตํ พุทฺธนฺทํสิรสานเม ๘ ตัวเปนบาทวันพุทธะแล ครุกตํมหาวิรํ ครุลหุกเทสนฺตํ
ครุตฺตมํวนฺทเนยฺยํ ครินฺทํสิรสานเม ๘ ตัวเปนบาทวันปรัสสะแล สุขํลุขปรํปตฺต สุขํกามานํ สุขทสุขปฺปเภทเทสนํ สุขขนฺทํสิรสานเม
๘ ตัวเปนบาท ไหววันสุขะแล โสริเสฐํ โสริโสยํ โสรินกฺขตฺตเตถวํ โสริปภาวิวิโร
<๑๘> จนฺทโสรินฺทํ สิรสานเม ๘ ตัวเปนบาทไหววันเสารแล ไหวนับวันบฃาดอาจหามเคราะหนามทังมวลแล สระเด็จ
แลววัน ๓ แล

๕๖

คครราว กกฎหมาย
ฎหมาย จจารี
ารีต ตตํํานนาน
าน หหลัลักฐฐานทางประวั
านททางปรระวัติศาาสตร
สตรลานนนา
นา

๖. ทักขิณะศักดิ์ศรีสบถสาบาน๑๕๐
(คําโอกาสเชิญเทวดาอารักษมาเปนสักขีพยานการสาบานของคูกรณีความ)
<๑> โภนฺโต โภนฺโต สพฺเพเทวสงฺฆาโย สาธุ สาธุ โอกาสะ ขาแดเทพพคณาเจาทังหลายมวลหมู อันตั้งหนาอยูทุก
สัณฐาน จุงไขปะตูทิพพวิมานทาวเรส ทอดพระเนตตลงมา หมายมีภูมมเทพพดา รุกขเทพพดา ปพพัตตเทพพดา อากาสเทพพดา
สอกามาวจรเทพพดา พระญาอินท พระญาปชชาปตติ พระญาโสม พระญาวรุณณะ พระญาอีสาน พระญาพรหม พระญายมมราช
ทาวจตุโลกปาลาทัง ๔ นางธอรณี สรีคุตตอามาตย นายหนังสือ ๓๒ ตนแล กุมภัณฑ คันธัพพะ ยักขะ อสุรินทะ นาค ครุฑ
ปรไมไอสวร อันอยูรักสาแมน้ําสระโปกขรณีแผนดินทังมวล แลยักขะ กุมภัณฑ ทัง ๖
<๒> ตนอันอยูรักสาเสาอินทขีล แลเทพพดาอารักข ผีเสื้อบานเชนเมืองเจาทังหลายชูแหงชูที่ หมายมีเจาฅําแดง๑๕๑
มังราย๑๕๒ สรีสองเมือง ดอยเหนือ ดอยใต ลุมขาว ชิงชะลงดํา ผีหอพับหอหาง พระกุมภพระกัณฑแลเทพพดาอันอยูรักสากําแพง
เวียงทัง ๔ ดานแลปะตูทัง ๕ ใบ๑๕๓ไว แลเทพพดาอันอยูรักสาวัดวาอารามและพระมหาชินธาตุเจาที่นี้เปนเคา แลสุริโยเทครัว
ยักโข ยักขี จัมมเทวี๑๕๔ อนันตยส๑๕๕ มหาอนันตยส๑๕๖ แลชางพูก ล่าํ งาเขียว ๓๖ ตน อันอยูร กั สาพระมหาชินธาตุเจาเมืองหริภญ
ุ ไชย
ก็ดี ผูขาขอราทธนาเจาทังมวลชูตนชูพระองค จุงจักลงมาเปนทักขิณะสากดิ์สรี ตั้งหนาอยูดาฟง ยังคําสัจจะสบถเยื่องนี้แล มาเลง
ตอผอคอยดูยังผูซื่อแลผู
(คําแชงและคําพรเมื่อทําการสาบานของคูกรณีความ)
<๓> บซื่อในอารามที่นี้ ในวันนี้ ในยามนี้ดีหลี บัดนี้
เปนคํากับดวยกัน จิ่งพากันเขาไปสูกวานหื้อขุนพิจจรณาวาอั้น
บัดนี้ขุนกวานพิจจรณาตัดคําตอนี้บตก จิ่งจักพาเอาตัวเขาเขา
มาตามเทียนสองหนาพระแกวเจาทังสาม มีวรองคพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนเคาเปนประธาน ขอหือ้ เปนสุคติคมณะสัพภาวะ
ปริปณ
ุ ณะแกใจแกเขาในวันนี้ ยามนี้ ดีหลีเทอะ ไดชอื่ วาเปนฅน
ผูบซื่อในภวชาติอันนี้ หื้อมันพลันวินาสฉิบหายตายวาย หื้อจิบ
เหมือนกอกลวย หื้อมวยเหมือนดั่งกอเลากอฅา ไปทางน้ําหื้อ
เรือหลมแพจม ตายเปนอาหารแกจักเฃมังกอรเงือกงาปลาฝา
ทังหลาย ไปทางบกหือ้ ตายเสือกินชางขา หือ้ ตายถูกอะม็อกสีนาด
อยาคลาดอยาคลา แมนอยูก็หื้อเปนพยาธิ

คัมภีรใบลานทักขิณะศักดิ์ศรีสบถสาบาน

ตนฉบับใบลานของวัดหัวฝาย ตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไมโครฟลม ๘๖.๑๕๐.๑๑.๐๐๑ - ๐๐๑
เจาหลวงคําแดง ผีอารักษหลวงหรือผีอารักษที่มีอํานาจสูงสุดในเมืองเชียงใหม
๑๕๒
พญามังราย กษัตริยแควนโยนกองคที่ ๒๕ พ.ศ.๑๘๐๔ – ๑๘๓๙ และปฐมกษัตริยลานนาราชวงศมังราย พ.ศ.๑๘๓๙ – ๑๘๕๔
๑๕๓
เทวดาอารักษกําแพงเมืองเชียงใหมทั้ง ๔ ดาน และประตูเมืองเชียงใหมทั้ง ๕ คือ ประตูชางเผือก (หัวเวียง) ประตูเชียงเรือก (ทาแพชั้นใน) ประตู
เชียงใหม ประตูสวนปรุง (แสนปุง) และประตูสวนดอก
๑๕๔
พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริยแควนหริภุญไชย(ลําพูน)
๑๕๕
พญาอนันยศ ปฐมกษัตริยเมืองเขลางคนคร (ลําปาง) ราชบุตรฝาแฝดองคเล็กของพระนางจามเทวี
๑๕๖
พญามหันตยศ กษัตริยแควนหริภุญไชยองคที่ ๒ ราชบุตรฝาแฝดองคโตของพระนางจามเทวี
๑๕๐
๑๕๑

๕๗

<๔> นาๆ ตางๆ เปนตนวาเจ็บหัวปวดทองกิ่วไส ขี้รากสองคลอง ลงดําลงแดง ถูกตูลองของรายทานตาย พยาธิ ๙๖
จําพวกอยาไดขาดในสันตาระตนตัวแหงมันสักวันสักยาม แมนกะทําอันใดก็ดี ก็อยาหือ้ วุฒสิ งั สักเยือ่ งสักอัน หือ้ หันเหตุแตปจ จุบัน
วันนี้วันพรูกไปใจๆ คันจุตติตายก็หื้อเอาตนตัวไปปรากฏเกิดในอบายภม (ภูมิ) ทังสี่ มีอวิจีนารกเปนเรือนตน คันพนจากนารก
แลว ก็หื้อไดเกิดเปนเปรตเถาอยากอาหาร เปนดั่งหลักตอฅางอยูสงสาร เปนดั่งกอนหินกอนผาอันใหญนั้นดีหลี ไดชื่อวาเปนฅน
ผูซื่อตอสาสนาพระแกวเจาทังสาม คันจุตติตายจากเมืองฅน หื้อบุญนําตนเมือเกิดเมืองฟา คันจุตติจากเมืองฟาหื้อลงมาเกิดเมือง
ฅน หื้อไดเกิดในกระกูล
<๕> ทาวพระญาเสนาอามาตย สะฅวยเสฏฐีคหบดีผูใหญ ไพรเทสผูมีเขาของนองทิพพะ ยุทางจายกินแลหื้อทาน
ไปทุกฅ่ําเชา คําทุกขอยาไดมาใกล คําไรอยาไดมาเถิง มีรูปก็หื้อถูกลักขณะเสี้ยงชูที่ อยามีมัจเฉรตระหนี่ดวยทางบุญ หื้อไดพ่ําเพง
ทานะ สีละภาวนาไปใจๆ หื้อไดเขาสูเวียงแกวอมัตตะมหาเนรพาน ดับทุกขในวัตตสงสารนั้นดีหลี ในภวปจจุปนนชาติอันนี้เลา
แมนจักกะทําอันใดก็ดี หื้อล้ําเพิ่นเหลือทาน ล้ําบานเหลือเมือง แมนวาจักอวายหนาไปสูทิสสานุทิสสะหนใดก็ดีก็จุงหื้อเปนที่
ปยมนาปา (โมทย) มโนรัมมา เปนที่รักแกฅนแลเทวดา ทาวพระญามหากระสัตร ปฏิบัตเจาแหงตน ก็หื้อจําเริญไปทุก
<๖> ฅ่ําเชา ในพระหอรไธยทุกเยื่องทุกประการดีหลี นอนหลับเมื่อฅืนหื้อไดฅําพัน หลับเมื่อวันหื้อไดเงินหมื่น ตื่นเมื่อ
เชาหื้อไดเงินแสน อยาไรอยาแคนสังสักสิ่ง หื้อสมริทธิยิ่งเปนดี หื้อริหมาคาขึ้น หื้อไดเปนเจาชาง เจามา เจาขา เจาฅน เจาเงิน
เจาฅํา เจางัวหลายฅวายแพร ตั้งแตวันนี้ ยามนี้ไปพายหนา หื้อไดพนจากอุปททวะไภยกังวลอนตรายทังมวล เปนตนวาเคราะหป
เคราะหเดือน เคราะหวัน เคราะหยาม เคราะหเจ็บ เคราะหไหม เคราะหไข เคราะหหนาว สัพพะเคราะหทังมวลอันบังเกิดแลว
ก็จุงหื้อล่ํางับกลับหายไป อันใดบมาบังเกิดเทื่อดั่งอั้นก็ดี ก็อยาอาจสามาตถะบังเกิดไดดีหลี ตั้งแตมหุตตกาละวันนี้ไปพายหนา
จุงหื้อไดตั้งตนอยูดวย
<๗> ธัมมวุฒิ ๔ ประการ มีทีฆาอายุหมั้นยืนยาวได ๒๒๐ วัสสา เปนดั่งคาถาพระพุทธเจาเทสนาวา สพพฺติโย :บล:
สุขํ พลํ ดั่งนี้จุงมีดีหลีเทอะ สคฺเคกาเมจรูเป คิริสิกฺขรตนฺเต จนฺตลิกฺเข วิมาเนทิเปรเฐ จคาเมตาลุวนคหรเณ เคหาวถุเขตฺเต
ภุมมฺ ฐาทโย จตุโลกปาลา ราชาอินโฺ ท เวสฺสวุ ณฺณราชา อริยเมตฺเตยฺโย โพธิสตฺตาทโย อริยสาวกาจปุถชุ นกลฺยาณาจ สมฺมาทิฐ เี ยว
พุทฺเธปสฺสนา ธมฺเมปสฺสนา สงฺเฆปสฺสนา พุทฺเธสกฺกรวา ธมฺเมสกฺกรวา สงฺเฆสกฺกรวา อิโตฬานโตยาวปรมฺปรา อิมสฺมึสุจกฺกวา
เฬสุเทวตา ยํมุนิวรวจนํสาธโวโนสุณนฺตุ สัคเคหลวงแล

ศาลประจําเมืองนครลําปาง ประมาณ พ.ศ.๒๔๓๖ - ๒๔๕๓
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)

๕๘

คครราว กกฎหมาย
ฎหมาย จจารี
ารีต ตตํํานนาน
าน หหลัลักฐฐานทางประวั
านทางประวัติศาาสตร
สตรลานนนา
นา

๗. ประเพณีรีตเมืองพิงคเชียงใหม๑๕๗
(พิธีเลี้ยงผีปูแสะยาแสะ ผีอารักษหลวงเมืองเชียงใหม)
<๑> ทีหนี้จักกลาวปะเภณีรีตเมืองพิงคเชียงใหมกอนแล อันสืบๆ ตามๆ มาแตกอน ดวยอันล่ําดับกันมามีดั่งนี้แล
คันวาจักอุปสัมปทกัมมนั้น คันเถิงเดือนอัสสยุชชะ ไทวาเดือนเจียงเพง ในวันปวารณาออกวัสสานั้น พระสังฆเจาก็เรียกกันมา
ชุมนุมกันในวัดพระสิงหหลวง๑๕๘ แลวเปกส็ าพรอมกันวา ลูกสิกขครูบาวัดใดมีอายุพอซาวเตมในปนแี้ ลว ขอพระสังฆเจาจุง กลาวมา
ในท่าํ กลางพระคณะสังฆเจาทังมวลบัดนีเ้ ทอะ ทีนนั้ เจาหัววัดทังมวลก็จงิ่ บอกวา วัดนัน้ มีเทานัน้ วัดนีม้ เี ทานีแ้ ลว ทีนนั้ พระสังฆเจา
จิ่งเรียกเอานายหนังสือมาแตมจดหมายเอาตามอั้นอันมีนั้นแลว ก็เอาเสนอันหมายเอานั้นมากราบทูลเจาเหนือหัวตามอันมีแลว
เจาเหนือหัวจิง่ มีอาญาวา หือ้ ไดปา วกันกับดวยเสนาทาวพระญา สัทธานักสีลนักบุญ สัทธาตีนชองรองวัดใผวัดมัน หือ้ ขงขวายติจวี ร
อัฏฐปริขารแลสัพพปริวารทานทังมวล หื้อทันในเดือน ๗ ออกฅ่ํา ๑ ตราบเถิงเพง อยา หื้อล้ําปะเภณีเมือง เหตุนั้นแล
ทาวพระญาทังหลายอัน อยูในรัตตเมืองพิงค
(ตํานานปูแสะยาแสะ)
<๒> เชียงใหม จิ่งจักแบงเอายังทุใหมเกิ่ง ๑ ไป
เมตตาพระเกตุดอยเหนือ เกิ่ง ๑ ไปดอยใตมีฉันนี้แล อุปตติ
นิทานอันนี้ ปุคละผูม ปี ระหญาเพิงรูด งั่ นี้ ยามเมือ่ พระพุทธเจา
แหงเราไปนพิ พานเทือ่ วันนัน้ ยังมีลวะ ๒ ฅนผัวเมียกับลูกชาย
ผู ๑ มียสั สปริวารมากหลายนักถือมิจฉาทิฏฐี ลวดขากินงัวกิน
ฅวายชูวันบขาดสักวันหั้นแล ทีนั้นพระสัพพัญูเจาแหงเรา
เลงหันแลว ก็รองหามายังชาวเจาภิกขุทังหลายมาแลว วาเรา
ทังหลายจักไปเมตตายังลวะ ๒ ฅนผัวเมีย อันอยูในตีนดอย
อุจฉุปพพตะที่นั้นแลว จักไดเทสนาสั่งสอนยังลวะ ๒ ฅน
ผัวเมียนั้นอยาหื้อขาสัตต คือวาขากินงัวครัวกินฅวายแถมซ้ํา
วาอัน้ แลว พระสัพพัญูเจาแลเจาภิกขุทงั หลาย ก็ไปสูต นี ดอย
อุจฉุปพ พตะทีล่ วะ ๒ ฅน คือวาปูแ สะยาแสะอยูน นั้ แลว ก็เทสนา
สัง่ สอนดวยปริยายหลายประการตางๆ แลว ทีนนั้ ลวะทัง ๒ ฅน
๑๕๗
๑๕๘

รูปปนปูแสะ (เจาจิคํา หรือ เจาจิกคํา) วัดพระธาตุดอยคํา
(ที่มา : ชุมชนโบราณระมิงคนคร, ถาย พ.ศ.๒๕๒๙)

ตนฉบับใบลานกอมของวัดนันทาราม ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
วัดพระสิงห ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๕๙

ผัวเมียแลยัสสปริวารทังมวล ก็สาธุยินดีมากนักแลว จิ่ง
หื้อลูกชายแหงตนบวชในสํานักพระพุทธเจาแลเจาภิกขุทัง
หลายแลว ปุณณะเมื่อพายลุน ภิกขุลูกลวะนั้น
<๓> ก็กระสันเหนือ่ ยคาย บอาจจักรักสาสิกขาบท
แลพุทธวิไนยพระเจาบได ก็ขอสิกขกับพระเจา พระเจา
ก็ อ นุ ญ าตหื้ อ สิ ก ข แ ล ว มั น ก็ ข อบวชเปนรสี อ ยู ใ นดอย
อุจฉุปพพตะกับพอแมแหงตนวาอั้น พระเจาก็อนุญาต
หื้อแลว ในเมื่อพระเจานิพพานไปแลว ทีนั้นลวะ ๒ ฅน
ผัวเมียคือวาปูแสะยาแสะนั้น ก็บหันพระเจามาเมตตา
แถมซ้ํา ก็รูขาววาพระเจานิพพานเสียแลว ก็ฅืนมากะทํา
อุจเฉนทิฏฐี ขากินงัวครัวกินฅวายแถมเหมือนเกา แมนรสี
ตนลูกหามก็บฟ ง ทีนนั้ บานเมืองก็ลวดแลงแหงฉิบหายตาย
รูปปนยาแสะ(เจาแมตาเขียว) วัดพระธาตุดอยคํา
มากนัก ทีนั้นพระรสีตนลูกนั้น จิ่งไปเมตตาขุนแสนทอง
(ที่มา : ชุมชนโบราณระมิงคนคร, ถายพ.ศ.๒๕๒๙)
วาบัดนีพ้ อ แมแหงเราก็กะทํามิจฉาทิฏฐีดงั่ เกา เราหามแลว
ก็บฟง ยังขากินงัวกินฅวายอยูชูวันดั่งเกา มันวาปุคละผูใดอยา สูมาหามกู เวนไวแตพระเจาองคเดียวแลกูจักฟงวาฉันนี้ บัดนี้เยื่อง
ฉันใดแลจักดี ก็เอาขุนแสนทองตนเปนปูเปนเทอะ พระรสีวาเทานั้นแลว ก็หนีฅืนเมือหาที่อยูแหงตนหั้นแล ทีนั้นขุนแสนทองก็จิ่ง
<๔> พิจจรณาวามันรูว า พระเจานิพพานแลว มันก็จงิ่ กะทําแถมรอยมีชะแล ขุนแสนทองก็พจิ จรณาวา บัดนีค้ วรคูแตงอุบาย
หลอพุทธรูปองค ๑ แลวดวยทอง สูงได ๘ สอก แลวยองหามไปไวที่นั้นบหื้อใผหัน แลวก็จิ่งใชไปบอกแกลวะปูแสะยาแสะ ๒ ฅนผัว
เมียหัน้ แล ขาทัง ๒ ผัวเมียไดยนิ แลว ก็พากันแลนไปแลวก็หนั พระเจาทองหลอนัน้ บทว งบปาก ขาทัง ๒ ผัวเมียก็บไ หว ก็หนีฅนื เมือ
หัน้ แล ทีนนั้ พระรสีกบั ทังขุนแสนทอง ก็ซา้ํ โฟจากันวาเราจักหาชางแตมทังหลายมาแตมเอาดีแล วาอัน้ แลว ก็ใชหาชางแตมทังหลาย
มาแลว ขุนแสนทองวาบัดนี้กูจักประโยชนะดวยรูปพระสัพพัญูพระพุทธเจาแล สูทังหลายจักคึดหื้อกูจักไดบชา ชางแตมทังหลาย
ก็รับวา ดีดี แลวก็เอาผาขาวมาแตมรูปพระเจาสูงได ๑๘ สอก มีฉัพพัณณรังสี ๖ ประการ แลวซ้ําแตมรูปมหาสารีบุตตแลมหาโมค
คลาน สูงได ๘ สอก แลวซ้ําแตมรูปพระญาอินทรูปพระญาพรหมแลรูปปญจภิกขะ เทวบุตตแลพรหม ๓ หนา เปนอันรุงเรืองงาม
(เครื่องพลีกรรมและลําดับพิธีกรรมการเลี้ยงผีปูแสะยาแสะ)
<๕> ดีแลวก็เอามาหือ้ ขุนแสนทอง ขุนแสนทองก็ยนิ ดีมากนัก ก็ปลงรางวัลแกชา งแตมทังหลายมากนักแลว เถิงเดือนวิสา
ขาเพง ขุนแสนทองก็เอารูปพระพุทธเจาแลนิมนตเจาภิกขุสงั ฆะ ๑๙ ตน ไปเมตตาเคาไมนโิ ครธทีน่ นั้ แลว ก็ใชไปหาลวะปูแ สะยาแสะ
๒ ฅนผัวเมียนั้นแลว วาสัพพัญูพระพุทธเจาก็มาเมตตาในที่นี้แถมถวน ๒ ทีแลวแล ทีนั้นขา ๒ ฅนผัวเมียไดยินแลว ก็พากัน
ไปแท ก็หนั พระพุทธเจาอันแขวนไวยงั ตนไมอนั ลมหากเพิกพัดกวัดแกวงไปมา กับทังหมูเ จาภิกขุทงั หลาย ๑๙ ตน อันมันใสใจวาเปน
พระเจาแท มันก็นมัสสการไหวทงั ๒ ฅนผัวเมียดวยสัจจคารวะดวยอันครพยํา แลว ก็ลวดละมิจฉาทิฏฐีเสียตราบตอเทาเถิงกาลบัดนี้
แล เหตุนนั้ แล คันจักพลิกมั มผปี แู สะยาแสะนัน้ เดือน ๘ ออก ๔ ฅ่าํ ไปหา ๕ ฅ่าํ เลีย้ งเทอะ ทีจ่ กั พลิกมั มเลีย้ งนัน้ หือ้ แปลงหอปูแ สะ
หอ ๑ หอยาแสะหอ ๑ ใน ๒ หอนี้หื้อแปลงฝายเหนือไมราง หื้อแปลงเรียงกันปูหอเหนือยาหอใต ใน ๒ หอนี้หื้อแปลงราชวัตตแวด
<๖> หื้อกวางแท เหตุวาจักเอา หัว หาง หนัง แฅง ขาฅวาย ไวในหนาหอนั้น ในหอเคานั้น หื้อแปลงฝายเหนือไมรางนั้น
หื้อมีเครื่อง หมอใหม ๔ ลูก ขันเหลาขัน ๑ กลวย ๔ หวี พลาว ๒ คู ขัน ๑ หื้อมีผาเสื้อหมากพลูเขาตอกดอกไมก็ตามนั้น ลาบสา
ออมปง ก็ใสหอื้ พรอมแท ในหอยาแสะนัน้ หือ้ ใสขนั เขาลาบสาออมปง หมากพลูเขาตอกดอกไม สิน้ เสือ้ ผาสไบ ปน เกลา ลานหู ชอง
แวน หวี หื้อเอาเครื่องฅนแท หอพระรสี ๒ หอ หื้อแปลงฝายใตไมราง หื้อใสชนะชะนมเขาตมเขาหนม กลวย ออย หมาก พลู
สมสุกลูกไม ลูกสมของหวาน พลาว ตาล หมาก เหมี้ยง พูยาเขาตอก (ดอก) ไม ใสเชื้อปลูกฟนผักใสเหมือนกันทัง ๒ หอนั้นเทอะ
หอกุมภัณฑ ๒ ตน ก็หื้อแปลงฝายวันตกไมรางแลหอ ขันเหลาแลพาง หมากพลูเทียนก็ตามนั้น ลาบสาออมปงก็ตามนั้น หื้อแบง
เอาขันปูแสะยาแสะนั้น แบงเปน ๒ ขัน บอกหื้อปูจามยาจามดอยใตกิน หอปูจามยาจามนั้น หื้อแปลงใกลหอปูแสะยาแสะนอย
๖๐

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
๑ หื้อแปลงนอกราชวัตตเนอ ฅนอันเขาเวียกเปนพอครัวในนั้นแท หื้อกําผูใดผูนั้นแท หัว หาง หนัง ขาทัง ๔ หื้อเอาเขาไวใน
ราชวัตตหั้นแทเนอ อัน ๑ คันจักพลิกัมมดอยใต คือวาเลี้ยงปูจามยาจามนั้น เดือน ๘ แรม ๔ ฅ่ําไป ๕ ฅ่ํา เลี้ยงเครื่องอันจักสอง
จักเลี้ยงก็เหมือน
<๗> เลี้ยงปูแสะยาแสะนั้นดั่งเกาแล หอหื้อแปลงพางเคาไมทางวันออก หื้อแปลงราชวัตตแวดชูหอแทเทอะ ในพระบฏ
หื้อเอาไปวันเลี้ยง ทุใหมก็หื้อทวยพระบฏไป หื้อฅนตีคองกลองแหไป เครื่องอันจักตอนรับพระบฏนั้น หื้อมีขันเขาตอกดอกไม
เทียน ๓ คูใสขันหั้นแลว หื้อมีทุงดอกไมใสผืน ๑ แถวดอกไม ๒ แถว หื้อมีชางซอ ๒ คู หื้อพระญาหลวงสามลานไชยอามาตย๑๕๙
เปนแกนําเอาพระบฏ ไปหื้อออกปะตูสวนดอก เมือพิกมาหื้อเขาปะตูชางเผือกเนอ ยังตําเนียมแตอตีตะมาฉันนี้แล

หอผีปูแสะยาแสะที่บานตีนดอย (บานเชิงดอย)
ปจจุบันคือบริเวณคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ที่มา : เชิดชูเกียรตินายไกรศรี นิมมานเหมินท)

๑๕๙

พญาหลวงสามลานเปนตําแหนงขุนนางชั้นผูใหญของเมืองเชียงใหมลําดับที่ ๒ รองจากพญาหลวงแสนหลวง

๖๑

๘. ตํานานพื้นเมืองเชียงราย เชียงแสน เชียงใหม
๑๖๐
ฉบับพญาภักดีราชกิจ เมืองเชียงราย
(ขอความดานหนาปกพับสากลาวถึงพญามังรายสรางเมืองเชียงราย)
<๑> พระญามังรายสางเมืองเชียงรายแลวอยูเมืองเชียงรายได ๓๘ ป แลวไดไปสางเมืองเชียงใหมแถมเมื่อลุนอันนี้
เปนตํานานเมืองเชียงรายปางกอน
(พระราชกรณียกิจและลําดับกษัตริยแควนโยนกและอาณาจักรลานนา)
<๒> ทีนี้จักจาดวยราชวงสกอนแล ทาวพระญาทังหลายกินเมืองเชียงรายสืบๆ กันมามีฉันนี้ ลาวสมกินแทนได ๒๑
ปตาย ลาวกวงกินแทนได ๒๘ ปตาย ลาวกวนกิน ๒๑ ปตาย ลาวจังกินแทนได ๒๖ ปตาย จอมผาเรืองกินได ๒๘ ปตาย ขุนเจือง
กินได ๔ ปตาย ตั้งแตลวจังกราชมาเถิงขุนเจืองได ๑๙ เชนทาว สกะได ๕๒๓ ตัว (พ.ศ.๑๗๐๔) ลาวเงินเรืองกินแทนได ๒๒ ปตาย
ลาวชืนกินได ๑๑ ปตาย ลาวเมืองกินได ๒๕ ปตาย ลาวเมงกินได ๒๑ เถิงปเปกเส็ด เดือนเจียง แรม ๙ ฅ่ํา วัน ๑ ยามรุง
ฤกฏ ๘ ตัว สกะได ๖๐๐ ตัว (พ.ศ.๑๗๘๑) พระญามังรายเกิดปน้นั พอพระญามังรายอายุได ๔๐ ปตายปนั้นแล
<๓> สกได ๖๒๒ (พ.ศ.๑๘๐๓) พอพระญามังรายตาย มังรายผูเปนลูกกินเมืองแทนก็ปนั้น ลุนนั้นมา ๓ ปเถิงปเตาเส็ด
สก ๖๒๔ ตัว (พ.ศ.๑๘๐๕) พระญามังรายไปสางเวียงเชียงราย เถิงสก ๖๓๐ ตัว (พ.ศ.๑๘๑๑) มังรายไปสางเวียงฝาง ลุนนั้น ๖ ป
สกได ๖๓๖ ตัว (พ.ศ.๑๘๑๗) ไปเอาเมืองละพูน ลุนนั้น ๗ ป คือปรวงใสไดเมืองละพูนแลว ลุนนั้น ๗ ป เถิงปรวายเส็ด สกได
๖๔๘ ตัว (พ.ศ.๑๘๒๙) สางเวียงกุมกามเอาชางคองมาไวเชียงแสน ลุนนั้น ๖ ป เถิงปรวายสัน สกได ๖๕๘ ตัว (พ.ศ.๑๘๓๙)
เดือน ๗ เพง เมงวัน ๕ ฤกฏ ๘ ตัว ยามแตรรุง ไวลักขณาที่มีน สางเวียงเชียงใหม สกได ๖๘๐ ตัว (พ.ศ.๑๘๖๑) อายุมังรายตาย
ฟาผาหั้นแล ลุนนั้นขุนครามไปกินเมืองเชียงใหมได ๘ ปตาย สกได ๖๘๗ ตัว (พ.ศ.๑๘๖๘) ปดับเปา พระญาแสนพูอายุ ๕๙
ไดเปนมหากระสัตรในเมืองลานนา อยูเสวยเมืองนานได ๒ ป เถิงปเมืองเหมา สกได ๖๘๙ ตัว (พ.ศ.๑๘๗๐) เดือน ๗ ออก
๑๒ ฅ่ํา วัน ๖ ไทเปกสี ยามแตรฅ่ํา ไวลักขณาที่ฑุลล สางเวียงเชียงแสน ลวงขึ้น (ขื่อ) ๗๐๐ วา ลวงแป ๑๕๐๐ วา ลุนนั้นได ๓ ป
สางวัดพระหลวงแสน เขาอยูเวียงเชียงแสนก็ปนั้น สกได ๖๙๒ ตัว (พ.ศ.๑๘๗๓) ปกดสงา พระญาแสนพูเปนพยาธิ สกได ๖๙๔ ตัว
(พ.ศ.๑๘๗๕) ปเตาสัน พระญาแสนพูตายฅาดพวงเผาเสียทัดหัวดอนแทนวันนั้นแล แลวพระญาฅําฟูกินเมืองแทนปนั้น อายุได
๓๔ ป อายุได ๓๕ ปไปหาสหายผูชื่อวาเสฏฐีหงสยังขุนน้ําแมฅําลวดตายดิกน้ําแมฅําวันนั้นแล สกได ๖๙๗ ตัว (พ.ศ.๑๘๗๘)
<๔> ลูกพระญาฅําฟูชื่อวาทาวกือนาเกิดปนั้น ผายูกินเชียงแสนแทน สกได ๗๒๕ (พ.ศ.๑๙๐๖) ผายูตายปนั้น ทาวกือนา
ขึ้นกินเชียงแสนแทน สกได ๗๒๖ ตัว (พ.ศ.๑๙๐๗) ลูกทาวแสนเมืองมาเกิด สกเดียวนี้เสิก็หอมาตกเมืองลานนาไปรอดเชียงใหม
เอาลูกขุนหมายนาชื่อวาพันธะนั้นยิงกงตอหอหอบแพ ทาวกือนายินดีจิ่งปลงพระราชทานชื่อวาไชยสงครามลุมฟา หื้อกินเมือง
เชียงแสน สกได ๗๔๖ ตัว (พ.ศ.๑๙๒๗) ทาวกือนาอายุได ๕๐ ตาย ทาวแสนเมืองมาผูเปนลูกสืบ หมื่นยี่นามูลกินเชียงแสน
สกได ๗๕๑ ตัว (พ.ศ.๑๙๓๒) เดือน ๘ ออก ๕ ฅ่ํา พร่ําวัน ๓ ทาว ๓ ประหญาแมในเกิดปนั้น สกได ๗๖๓ ตัว (พ.ศ.๑๙๔๔)
ทาวแสนเมืองมาตาย สกได ๗๖๔ ตัว (พ.ศ.๑๙๔๕) ทาว ๓ ประหญาแมในกินเมืองแทน สกได ๗๒๕ ตัว (พ.ศ.๑๙๐๖) เสิก็หอซ้ํา
รอดเชียงแสน พระมหาสิทธิวังโสทือคําเมืองตอหอ แลวจามหื้อฟาผาหอกาหอหอแตกหนี ยามนั้นหมื่นพลาวไดกินเมืองเชียงแสน
สกได ๘๐๔ ตัว (พ.ศ.๑๙๘๕) ทาว ๓ ประหญาแมในไปไวเมืองฝาง ทาวลกกินเชียงใหม แลวอุสาราชาภิเสกชื่อวาติโลกราช
ปริวรรตจากพับสา ตนฉบับเปนสมบัติของพอครูอินทร สุใจ ซึ่งพอครูอินทร สุใจไดรับมอบจากพอชรินทร แจมจิต และพอครูบุญยัง ชุมศรี จังหวัด
เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๐.

๑๖๐

๖๒

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
หั้นแล อายุ ๙๗ ปตาย สกได ๘๐๘ ตัว (พ.ศ.๑๙๘๙) เอาทาวยอดกินเชียงรายไปกินเชียงใหม หมื่นฟากินเชียงแสน ลุนนั้น ๘ ป
สกได ๘๕๗ (พ.ศ.๒๐๓๘) เอาทาวยอดไปไวเสียเมืองซะมาด พระเมืองแกวกินเชียงใหม หมื่นฟา กินเชียงแสนแทน สกได ๘๕๙
ตัว (พ.ศ.๒๐๔๐) พระเมืองแกวเกิด สกเดียวนี้ทาวยอดตาย สกได ๘๗๖ ตัว (พ.ศ.๒๐๕๗) พระเมืองแกวมาอยู
(เมืองเชียงใหม เชียงราย เชียงแสน ยุคลานนาเปนประเทศราชของพมา)
<๕> เชียงแสนแลวฅืนมาอยูเชียงใหม ในสกเดียวนี้หมื่นฟามากินเชียงแสน สกได ๘๗๗ ตัว (พ.ศ.๒๐๕๘) พระเมืองแกว
กินชิ้นมาตายเบื่อ๑๖๑ พระญาเกสตนลูกกินเมืองแทน ลุนนั้น ๑๓ สกได ๙๐๐ ตัว เอาพระเกสไปเสียเมืองนอย เอาทาวชายกิน
เมืองเชียงใหม สกได ๙๐๕ ตัว (พ.ศ.๒๐๘๖) พินประหญาเสนาขาทาวชายเสียแลว พระเมืองเกสฅืนมากินเชียงใหมได ๒ ปซ้ํา
ขากันเสียแลว สกได ๙๖๘ ตัว (พ.ศ.๒๑๔๙) เชียงใหมไปอุปโยมากินเชียงใหมได ๓ ปแลวหนีฅืนไปลานชางดั่งเกา หมื่นทักขิณะ
กินเชียงแสน สกได ๙๖๘ ตัว พิญาเสนาจิ่งไปเอาเจาฟาเมืองนอยอันเปนเชื้อมังรายฅืนมากินเมืองเชียงใหมดั่งเกา สกได ๙๐๙ ตัว
(พ.ศ.๒๐๙๐) เดือน ๗ เพง เจาชางเผือก ๕ ตัวสระเด็จขึ้นมาปราบลานนาไดเมืองเชียงใหม แลวหื้อทาวแมกุกินเชียงใหม
ดั่งเกา หื้อพระญากัมพละกินเชียงแสน ลุนนั้น ๖ ปทาวแมกุซ้ําฟนวันนั้น เจาพระมังทราซ้ําฅืนมาเอาเชียงใหมยับไดทาวแมกุ
เอาเมือไวเสียเมืองหงสาหือ้ กินเมืองแทน สกได ๙๔๑ ตัว (พ.ศ.๒๑๒๒) พระเจาหนอระถามังกอยตนเปนเจาสาวัตถีขนึ้ นัง่ แทนแกว
ปเดียวนี้ พระญาติโลกะ ละพูนมากินเชียงแสนแลวไปเอาราชการเมืองอโยธิยาตายเสียหื้อเมียกินเชียงแสนแทน ซ้ําหื้อเมืองแพง
แถมในสกเดียวนี้ หื้อพระญาหัวเฅียนกิน
<๖> เชียงแสน สกได ๙๔๓ ตัว (พ.ศ.๒๑๒๔) เดือนยี่ แรม ๑๒ ฅ่ํา ลูกพระเจาหนอระถามังกอยอนิจจะปเดียวนั้น สุทโธ
ธัมมราชาขึ้นนั่งแทนแกวหงสา สกได ๙๔๔ ตัว (พ.ศ.๒๑๒๕) เชียงใหมไปรบเมืองโยธิยาเสียอินทรนจอตอง สกได ๙๔๕ ตัว
(พ.ศ.๒๑๒๖) ลูกฟาสาวัตถีฅืนมากินเชียงแสน สกได ๙๕๗ ตัว (พ.ศ.๒๑๓๘) ลานชางเอาริพลออกมาวาพระญานานหื้อเปนเจาแก
ลานนาพรอมกันวันนั้น พายลุนคึดบเปน พระเจาลานชาง พระญานาน ลวดพากันหนีไปอยูเมืองลานชาง สกได ๙๖๐ ตัว (พ.ศ.
๒๑๔๑) ลาวลานชางเอาหมูริพลขึ้นไปรบเมืองหงสาขึ้นมารอดเชียงใหมที่นั้นแลวแตกหนีฅืนดั่งเกาในปเดียวนี้ เมืองอโยธิยาเอา
ริพลฅืนมารอดเชียงใหม สกได ๙๖๒ (พ.ศ.๒๑๔๓) เชียงรายขึ้นมาเอาได สกได ๙๖๓ ตัว (พ.ศ.๒๑๔๔) รามเตโชมากินเชียงแสน
ในปเดียวนี้ ลาวลานชางขึ้นมารบเอาลานนาบแพพายหนีฅืนมาดั่งเกา สกได ๙๖๕ ตัว (พ.ศ.๒๑๔๖) เมืองสาดฟนมานมาเอาได
ปนั้น ลูกฟาสาวัตถีขึ้นมากินเมืองเชียงใหมที่นั้นแลว สกได ๙๖๙ ตัว (พ.ศ.๒๑๕๐) ลูกฟาสาวัตถีตาย ซะเทาะกอยตนนองสืบได
ปปลาย ๒ เดือนตายแล ตนนองสืบได ๕ ปตาย สกได ๙๗๗ ตัว (พ.ศ.๒๑๕๘) ฟากาเผือกกินเชียงแสนในปเดียวนี้ เมืองลคอร
เจาพระมังทรามาเอาลคอรนั้น เจาเมืองเชียงแสนฟากาเผือกเอาชาง ๒ ตัวลงไปตอนรับยื่นถวายเจาพระมังทราที่เมืองลคอร
เจายินดีทานชางฅืนหื้อตัว ๑
<๗> พวงแวน ๔ เสา หลังแดง จิกฅํา ดาดฅํา เจียกฅํา น้ําหนัก ๑๐๐ น้ํา อูบเหมี้ยงฅํา เทพสิงหฅํา ตนปูนฅํา อูบนวดฅํา
ดาบฝกฅํา ละแอจิกฅํา ๒ ใบ กลองสาง ๕ แตร ป ขาพรอมมีราชทานวันนัน้ แลว ลงฅนเสิกไ็ วบห อื้ การเมืองเชียงใหมหอื้ เปนบานมิง่
เมืองโทน สวยเชาดอกไมเงินฅําก็หื้อโทนเขายืนถวาย มีราชมิตตติดตอปลงกรุณณาทานสุกตั้งไววันนี้ปเดียวนี้แล เจามังทรา
เมืองหงสาดั่งเกา สกได ๙๘๑ ตัว (พ.ศ.๒๑๖๒) ฟากาเผือกตายหื้อนางพระญากินเชียงแสนแทน สกได ๙๘๖ ตัว (พ.ศ.๒๑๖๗)
เมืองเชียงของฟน สกได ๙๘๗ ตัว (พ.ศ.๒๑๖๘) เมืองนานฟนพระเจาทัง ๒ พี่นองไดเมืองนานแลวฅืนมาตั้งอยูเชียงแสน
สกได ๙๘๘ ตัว (พ.ศ.๒๑๖๙) เชียงรุง เมืองแช ฟนพระเจาทัง ๒ พี่นองขึ้นเมือเอา (เมือง) แช เชียงรุงไดปเดียวนี้แลว มังแรทิพพะ
ขาพอฟาสุทโธเสียแลวนั่งแทนแกว พระเจาทัง ๒ ลุกเมืองแช เชียงรุงขึ้นมารอดเชียงแสน พระเจาสุทโธตั้งสรีคองเมงมัง
มังแมจอจวาตนนองตั้งทงยางงาม สกได ๙๙๐ ตัว (พ.ศ.๒๑๗๑) พระเจาทัง ๒ กับดวยกันพระเจาสุทโธสระเด็จเขาในเวียงขึ้นอยู
เรือนนางกาเผือก พระเจาทัง ๒ พี่นองชอบแมนราบเพียงดีงามกับดวยกับแลว หื้อลูกพระญาทิพพเนตต หมูฅํากินเชียงแสน
ปเดียวนั้น เดือน ๑๑ แรม ๙ ฅ่ํา วัน ๕ ยามแตรเที่ยง ปลงอาชญากรุณณาวาตั้งแตนี้ไปพายหนาเมืองเชียงแสนอยา
<๘> หือ้ พะพองกับดวยเมืองเชียงใหม กิจการแลราชการสวยเชาดอกไมกนั่ ทอสัพพกิจทังมวล หือ้ เชียงแสนไดทรงอยาได
เขากับดวยเมืองเชียงใหม พระเจาทัง ๒ พีน่ อ ง ฟาสุทโธแลแรจวาจอมีราชอาญาตัง้ ไวกบั ดวยเมืองเชียงแสนวันนัน้ แลว เรียกรองเอา
ปในตํานานนี้คลาดเคลื่อนพระเมืองแกว กษัตริยลานนาครองราชยเมื่อ พ.ศ.๒๐๓๘ จนถึงสวรรคต พ.ศ.๒๐๖๘ สวนตํานานพื้นเมืองเชียงใหม
กลาววา “...สก ๘๘๗ ตัว (พ.ศ.๒๐๖๘)...กินชิ้นมาตายราเบื่อชิ้นมาลวดสุคุตแล...”
๑๖๑

๖๓

ทาวพระญาอยูก นิ บานกินเมืองมาชูบ า นชูเ มืองแลว ปลงน้าํ ราชสัจจะ
เสี้ยงชูบานชูเมืองแลวสั่งสอนหื้ออยูในทสราชธัมม แลวสระเด็จฅืน
เมือเมืองอังวะ ดัง่ พระญาทิพพเนตตพอ ลูกเมือสงพระเจาทัง ๒ พอลูก
รอดน้าํ แมคงคาฅืนมา ทาวแมกเุ ชียงใหมแตงออกตอนเอาทิพพเนตต
พอลูกเมือขังไว เชียงใหมซ้ําฟนพระเจาทัง ๒ พี่นองหั้นแล สกได
๙๙๔ ตัว (พ.ศ.๒๑๗๕) สุทโธธัมมราชาแลมังแรจอจวาตนนองฅืนมา
เอาเมืองเชียงใหม ยับไดทาวแมกุเมือไวหงสา หื้อพระญาทิพพเนตต
กินเชียงใหม หมูฅําผูลูกกินเชียงแสนดั่งเกา สกได ๙๙๔ ตัว เมือง
ฝางฟน พระเจาสุทโธหื้อนองตนมังแรจอจวามาเอาเมืองฝางไดแลว
พระเจาทัง ๒ พีน่ อ งสระเด็จเมือเมืองหงสาดัง่ เกาแลว สกได ๙๙๘ ตัว
(พ.ศ.๒๑๗๙) สุทโธธัมมราชเจา มังแรจอจวา ทัง ๒ พี่นองสระเด็จ
ฅื น มาอยู เ มื อ งฅํ า อางวะแล ว จิ่ ง มี ร าชอาญาทานสุ ก กั บ ด ว ย
อัคคมหาเสนา มหาอามาตยใหญ วาถานะทีอ่ นั เราไดไปสถิตตกแตง
<๙> ตัง้ อยูใ นเมืองเชียงแสน เปนใหญแกไชยภูมอันประเสิฐ
หื้อไดแตงไปสางวัดแปลงวาอารามหื้อเปนที่สถิตแหงสัพพัญูเจา
หื้ อ เปนราชการปลงกรุ ณ ณาทานสุ ก วั น นั้ น แล ว แต ง หื้ อ มั ง สาม
นําเอาวัตถุเงินฅําพันเงินหมื่นฅําพันปลาย ๒๐๐ น้ํา แลชางไม
เครื่องแปลงทังมวลพรอมขึ้นมารอดเชียงแสน แลวสางวัดหลวง
ตําหนักเรือนนางฟากาเผือกทังมวลบัวรมวณดีงามแลว จิ่งใสชื่อวา
เชตวันนอารามสัฏฐานแล จิง่ นิมนั ตนามหาปาไผเจาดอนแทนขึน้ เปน
วัดเจดียหลวง หรือ วัดพระหลวง
สมเด็จเขาอยูวัดเชตะวันหั้นแล สกได ๑๐๑๒ ตัว (พ.ศ.๒๑๙๓)
เมืองเชียงแสน ถาย พ.ศ.๒๔๗๐
หมูฅําตาย สกได ๑๐๑๗ ตัว (พ.ศ.๒๑๙๘) พระแสงเมืองแทน
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)
สกได ๑๐๒๑ ตัว (พ.ศ.๒๒๐๒) เสิก็หอมาตกลานนาในปเดียวนี้
มหากระสัตรเจามารอดเอาแสงเมืองเมืออังวะ สกได ๑๐๓๔ ตัว (พ.ศ.๒๒๑๕) พระอิ่นกินเมืองเชียงแสน สกได ๑๐๓๘ ตัว (พ.ศ.
๒๒๑๙) เฉลิมเมืองกินเชียงแสน สกได ๑๐๔๑ ตัว (พ.ศ.๒๒๒๒) ลูกพระญาพิญาชานมังรทสางหลามมาเปนมะโมยหวานเมือง
เชียงแสนได ๓ ปลองลงเมืองอังวะ สกได ๑๐๕๔ ตัว (พ.ศ.๒๒๓๕) เจาฟาเมืองหลวง อันเปนทัพพองเมือง ๔ พอ (สี่พอ) มากิน
เชียงแสน สางกอระพอรัมมเสนา เซ็ดคายเชียงแสนแลวหื้อกินนาขวา สกได ๑๐๖๓ ตัว (พ.ศ.๒๒๔๔) ยอนดวยเมืองเชียงใหม
เอาโมยหนอซาย เชียงแสนไปขาเสียหนองชอมหนองไฅหั้นแล ไนยกิจจะทังมวล
<๑๐> ถองเถิงทิพโสตเปนผูหาโทษบได จิ่งมีราชมินตอมากรุณณาตัดเชียงแสนกับเชียงใหมบหื้อเอาการกับดวยกัน
กิจจราชการสวยเชาดอกไมเงินฅําทังมวล หื้อเมืองเชียงแสนไดลงยื่นถวายเขาราชโกฏอัคควรมหาอามาตยใหญ เจามังจตุกามนี
มังโนโมยกอยถาง มีราชมินตอตัดแตงไววันนี้ สกได ๑๐๖๔ ตัว (พ.ศ.๒๒๔๕) สางทอมยางมังมาเปนมะโมยหวานเชียงแสนได
เดือน ๑ ตาย สก ๑๐๖๖ ตัว (พ.ศ.๒๒๔๗) มังลักหยาแจสูมาเปนโมยหวาน สางกอยละหื้อกินเมืองไร สกได ๑๐๖๙ ตัว (พ.ศ.
๒๒๕๐) ตางชื่อสางกอละหื้อเปนรัมมเสนะหื้อกินเชียงราย สกได ๑๐๗๐ ตัว (พ.ศ.๒๒๕๑) เชียงตุงได ๓ ปฟน แตงทัพลงไปนั่ง
เชียงใหม ทัพลูกพระเจามังซาขึ้นมาทางเชียงใหม เมืองเชียงแสนเฝาลูกบหลาย โมยมังลักหยาจิสู เชียงรายมาแตงฅนใชไปขอ
ทัพแลเฝาลูกขึ้นมาค้ําชูเชียงแสน โมยหวานเชียงใหม มังแรนอระถา มังแรนะหลา พิงญาลอมังเวเจสู มังเจยะสางหลาม เซ็ดคาย
อุตงิ กอยสู จาบาน บหอื้ บปน ไดเชียงใหม เชียงตุงเปนกับดวยกันออกตอนรบทัพเจาสะขางละบแพเชียงใหมแลเชียงตุงแตกพายหนี
เขินซ้ําแตงทัพลงเชียงแสนตั้งอยู
<๑๑> บานปาขา ทีนั้นเชียงแสนแตงทัพขึ้นรบไดหัวพระญาลาบผูเปนโปแลวแตกหนีไปเสี้ยงแล สกได ๑๐๗๑ ตัว (พ.ศ.
๒๒๕๒) โมยหวานมังลักหยาเจสูตาย ปเดียวนี้ทัพลูกพระเจาขางละขึ้นมารอดเชียงแสน ยั้งอยู ๓ วันแลวขึ้นเมือเอาเชียงตุงไดอาย
๓ ปนี้แลวใสฅอกเผาเสียเสี้ยงทังกระกูลก็ปเดียวนี้ กอสางกอละเซ็ดคายรัมมเสนาตาย แตงแอพลแรพรอมกันเอามาเปนเซ็ดคาย
๖๔

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
ก็ปน นั้ ไปขอเอาทัพแลเฝาลูกเชียงราย ราชารัมมเสนา แลเซ็ดคาย จาบาน เขาทังหลายเปนผูบ ห ลิง่ บนอ ม มีใจบซอื้ บใสในพระองค
เรา ตั้งแตนี้ไปพายเมืองเชียงใหมพอยจักเปนมหากระสัตรบมีหากเปนขาเจาดั่งกัน กิจจการแลราชการบังเกิดมีก็ดี สวยเชาดอกไม
เงินฅําก็ดีอยาหื้อไดเขากับเชียงใหม เคยลักทัพกองมีเทาใดหื้อไดปาวเตือนสวนเชาดอกไมเงินฅํา หื้อเชียงใหมไดโทนยื่นถวายเขา
ในราชโกฏ สกได ๑๐๗๕ ตัว (พ.ศ.๒๒๕๖) นําราชมินตอมาหัวแกอยานแหนงมาชายสวยอู ลูกนอง ๓ ฅนมาทานสุกตั้งไวกับเมือง
มีฉันนี้ สกได ๑๐๗๖ ตัว (พ.ศ.๒๒๕๗) พระมหากระสัตรเจาทานสุกหื้อเจาเชียงรายหื้อเปนโมยหวาน
<๑๒> เมืองเชียงแสน สกได ๑๐๘๒ ตัว (พ.ศ.๒๒๖๓) เดือน ๙ ปถม ออก ๑๒ ฅ่ํา ซ้ําทานชื่อรัมมเสนาหื้อเปนพลเพ็ก
ทานอะสอม อะม็อก วอ ๑ ละแอจิกงา ๒ ใบ เชดคองสิริหื้อกินเมืองไร ไดรับราชทานปเดียวกัน สกได ๑๐๘๙ ตัว (พ.ศ.๒๒๗๐)
เมืองเชียงใหมฟนน้ําราชสัจจาขามังแรนาหลา พิญาลอมานเมงในเมืองเชียงใหมทังมวลขาตายเสียเสี้ยง สก ๑๐๙๐ ตัว (พ.ศ.
๒๒๗๑) เดือน ๕ แรม ๕ ฅ่ํา ทัพขาเสิก็เมืองเชียงใหมมี ๗ ทัพขึ้นมารอดเชียงแสนแลวรบกับดวยกัน ขาเสิก็เชียงใหมคานไดชาง
๓ ตัว อาม็อก ๕ เลา สีนาด ๓๐ ลุนนั้น ๒ วันทัพพระญาเทียม เชียงใหมมารอดทาเขาเปลือก ออกตอนรบขาเสิก็แตกหายเปน
อันมากอันหลายไดอาม็อก ๓ เลา สีนาด ๗๐ ปเดียวนี้ มังสามปลงราชทานพลซะแพก ดาบด้ําฅําฝกฅําตองลายดอกเครือ
เจาฟาเพาเมืองกาย ทานกุบละแอ ๒ ใบ นาขวาจอกฅํา อูบเหมี้ยงฅํา เช็ดคองสิริเมืองไร ซ้ําทานดาบด้ําฅํา ไดรับราชทานปเดียว
พร่ํากัน สกได ๑๐๙๐ ตัว เมืองฅําพระเจาแตงทัพขึ้นมาเอาเชียงใหม มยางแสงกอยทัพ ๑ เหมแนมยางทัพ ๑ มาตั้งทรงดอยเรือ
สกได ๑๐๙๑ ตัว (พ.ศ.๒๒๗๒) เดือน ๕ แรม ๒ ฅ่ํา ทัพลูกพระมังชะขางเพ็กมี ๑๑ ทัพมารอดเชียงแสน ตั้งทัพอยูทาเขาเปลือก
ปาตาลหลายน้ําแมทัง ๒ กล้ําเตมรอดชูแหง สก
<๑๓> ได ๑๐๙๒ ตัว (พ.ศ.๒๒๗๓) ลูกเจาฟาเมืองหลวง หมุงยางปลางชามาเปนหวานเชียงแสน สกได ๑๐๙๖ ตัว
(พ.ศ.๒๒๗๗) ทัพลูกพระเจามังแรสีกอยขึ้นมาเปลี่ยนทัพลูกพระเจาซะขางเพ็ก สกได ๑๐๙๗ ตัว (พ.ศ.๒๒๗๘) ทานชางพัง
ชางพลาย เครือ่ งสัพพคัปหลังแดงดาวดําจิกงา เสาสัพพคัปติดฅํา ดาบด้าํ ฅําตองฝกหุม รัมมยิดาํ บัง้ ฅําประดับแกวคอ ทะหวาชูเ ลีย่ ม
กลองฅุม ๕ สาง ปขาพรอมแตรชุม อูบนวดฅําตองรูปหงสมาเครื่องฅําพรอม แถบขีดรูปกินนรีหอฅํา ๔ ดาบยาวใสถงแดง สีนาด
บั้งเงิน ๔ เลา เมียพลซะเพกทานขันฅําเครื่องในพรอมก็ปเดียวนี้ ลูกพระเจามังแรสีหกอยอนิจจกัมมเสียทงยาง แลวลงไหวสา
ถองเถิงทิพพโสตเจามังสามนํามินตอขึ้นมารอดลองเอาทัพทังมวลฅืนเมือเมืองฅําในปเดียวนี้แล แพ นาน ลคอร ภยาว ซะลาว เธิง
บานเมืองพายใตทังมวลยามเมืองเชียงของฟนนั้นขึ้นมาเลาลงเชียงแสน สกได ๑๐๘๗ ตัว (พ.ศ.๒๒๖๘) มังพลซะเพกวาตูทังหลาย
เทามีเจาตนเดียว น้ําสัจจะเจามีในทองพร่ําเปนดั่งหลาวเหล็กเหลี้ยมใหญหมั้นคุงนัก ตูบฟนไดตูทังหลายบกับตามคําเชียงใหม
เชียงใหมนี้ฟน พายลุนบยอมซ้ําแตงนาขวาเมืองนานมาพรองเอาพลซะเพกรูอัตถอันนั้น ก็ปาวเตือนหื้อทาวพระญาไพรไททังมวล
หื้อหางหอกเครื่องกับตัวชูฅน อยูรักสา
<๑๔> เมืองเมื่อฅืน นาขวาเมืองนานบอาจจักกะทําไดยอนดวยเตชะบุญมหากระสัตรเจาเหลื่อมงํา นาขวาเมืองนานลวด
พายหนีเมือรอดเมืองนานแลว ตัวนาขวาเอาสีนาดตัวยิงตัวอมปากสีนาดตัวตาย สกได ๑๐๘๙ ตัว (พ.ศ.๒๒๗๐) เมืองเชียงใหมฟน
เมืองภงวังตื้นพรอมกับดวยโมยหวานมังพลทะเพกตอนรบพุงขาฟน พั่นเชียงใหมตายนักลวดไวเวรกันที่ไดเปนแรกกองกับดวยกัน
เมืองเชียงแสนเปนบานดานเมืองทางทังมวลก็แตงทัพไปผาหลอนย่าํ ยีเตงเต็กบาปไหมชบู า นชูเ มืองขามบได ทาวพระญาผูก นิ บาน
กินเมืองทังหลายมีฅวามอยานกลัว จิ่งจักเขามาไหวสาโมยหวานมังพลซะเพก วาขาทังหลายทาวพระญาพายใตทังมวลยังจักได
อยูเยนเปนสุข เปนขามหากระสัตรเจาบไดคลาดเสียนาคลาเสียที่ บฉิบบหายบตายบวายแลยังจักไดอยูเปนขามหากระสัตรเจา
อยูเอาราชการเจาไปพายหนา พร่ําเปนดั่งเมืองเชียงราย เชียงแสนดั่งอั้น อันขอเจาโมยหวานหลวงเมืองเชียงแสนหอบอุมเอา
ขาทังหลายไหวสาเถิงถองทิพพโสตเจา หื้อขาทังหลายเขากับเมืองเชียงแสน เชียงรายแดไหวสาฉันนี้ เจาโมยหวานมังพลซะเพก
จิ่งเอาไนยกิจจะทังมวล เขาแทบทูลบังคมไหวสาถองเถิงทิพพโสตเอกราชามหากระสัตรเจาตรัสแจงแลว ปลงทิพพพระราชอาญา
ขึ้นมาวาดั่ง แพ นาน
<๑๕> ลคอร ภยาว ซะลาว เธิง เชียงรอน เชียงรม เมืองฅอบ เมืองสาด เชียงของ เชียงราย ลานนาทังมวลหื้อโมยหวาน
มังพลซะเพกไดอุมเก็บกัมมแตงแปลงเอาราชการ สกได ๑๐๙๗ ตัว (พ.ศ.๒๒๗๘) มังสามนําราชมินตอเจามาอยูหัวแก
มางละเรซักโภยเซดซุกคิสวยแนง ลูกนอง ๕ ฅนมากรุณณาทานสุกกับดวยโมยหวานมังพลซะเพกฉันนี้ สกได ๑๐๙๙ ตัว (พ.ศ.๒๒๘๐)
เมืองฝางทีน่ นั้ เปนกับขาเสิกพ็ ระญาคอนเมืองคอนโลกบออ นบนอ ม โมยหวานจิง่ แตงเจวยเทวอายลุนเอาทัพเขามารบกับดวยเมือง
ฝางไดหัวขาเสิก็พระญาคอนโลกเสียแลว แตงเซดคายอองภักจามมูไปอยูรักสาเมืองฝางเปนเมืองลักยะหั้นแล สกได ๑๑๐๒ ตัว
๖๕

(พ.ศ.๒๒๘๓) เดือน ๑๒ แรม ๑๒ ฅ่ํา โมยหวานมังพละซะเพกอนิจจะแล สกได ๑๑๐๔ ตัว (พ.ศ.๒๒๘๕) เดือน ๔ ออก ๘ ฅ่ํา
ลูกพละซะเพก พละนะรักปลงกรุณณาหื้อหวานธ็อกเชียงแสน สกได ๑๑๐๗ ตัว (พ.ศ.๒๒๘๘) มังสามมาปลงกรุณณาหวานธ็อก
สาเจหื้อเปนหวานธ็อกเชียงแสน ปลงทานหวานธ็อกชื่อโมยหวานหนองยางปางชาหื้อเปนแชวยะสิริพร่ํากัน สกได ๑๑๐๘ ตัว
(พ.ศ.๒๒๘๙) เดือน ๖ ออก ๘ ฅ่ํา มังแร มังละกอย มังถาง มังตรางนั้นทานสุกขึ้นมาตั้งอยูสนาม แลวเอาหวานภักมังหางธีกสา
เจเช็ดคายจุนทสิรแิ ล แลวหนีห้ อ งนึง่ กอนแล ทีนจี้ กั จาหองตํานานวัดพระหลวงเชียงรายกอนแล สกได ๖๐๐ ตัว (พ.ศ.๑๗๘๑) ปเปก
(ตํานานวัดพระหลวง เมืองเชียงราย)
<๑๖> เส็ด พระญามังรายเกิดมาอายุได ๒๑ ไดกินเมืองแทนพอ สกได ๖๒๑ ตัว (พ.ศ.๑๘๐๒) สางพุทธรูปแลวิหารเมือง
สกได ๖๒๒ ตัว (พ.ศ.๑๘๐๓)นั้นทานไปตีเสิก็เมืองใตจิ่งเอาหมูริพลฅืนมาเมือง สกได ๖๒๔ ตัว (พ.ศ.๑๘๐๕) ปรวงเรา แทนพอ
เปนพระญามังรายสางเวียงแล สกได ๖๒๔ ตัวทานลวะไวกับวัดพระหลวง ๘ ครัว แลแดนที่ ๔ เสาไวกับวัดพระหลวงที่นั้นกอน
ทาวมหาพรหมตนนองแลพระกือนามากินเมืองเชียงรายปรวายใส สกได ๗๓๓ ตัว (พ.ศ.๑๙๑๔) ทาวมหาพรหมซ้าํ ทานลวะ ๘ ครัว
นั้นตามดั่งพระญามังราย แลไวที่แถมตั้งหวยทางัวขึ้นตอเทาจุแดนเมืองฝางไวกับวัดพระหลวงที่นั้นตราบ ๕๐๐๐ วสา ลุนนั้นเลา
ฟาสุทโธธัมมราชลุกอังวะมาปราบไดลา นนาไดแลว จิง่ มาทานขาพระเจาไวกบั วัดพระหลวงตามดัง่ รีตพระมังรายแลทาวมหาพรหม
เจา เพื่อหื้อกุม ๕๐๐๐ พระวสาแล แดนที่ไวเพื่อหื้อเปนลาภขี้เผิ้งน้ํามัน ไวเบี้ย ๕ ลานเพื่อหื้อเปนเขาปณฑิบาตรเจาอาวาสแล
พระสังฆเจาในอาวาสสโมนฐานแล ดั่งคามเขตแดนวัดหลวงมีฉันนี้ ใตเวียงกล้ําวันออกตั้งแตองนาคไป ๓๐๐ วา ดานหนเหนือเอา
เหมืองกลางเปนแดน ดานหนเหนือเอาแมกกเปนแดน ดานวันตกตั้งปงเอกวิหารหลวงนั้นขึ้นไปมี ๖ หมื่นวาปลายวา ๑ ตอเทา
จุแดนเมืองฝางไวกับวัด
<๑๗> พระหลวงตอเทา ๕๐๐๐ วสา เพื่อวาไวเปนลาภขี้เผิ้งน้ํามันคารักคาฅํา พระมังรายแลทาวมหาพรหมตนนั้น
ไดโอกาสอยาดน้าํ ไวมฉี นั นี้ ทาวชักเชิญสหายทานชือ่ วาเยาออกมากะทําบุญกับตนวันนัน้ แล สกได ๖๒๔ ตัว (พ.ศ.๑๘๐๕) ปรว งเรา
สางวัดพระแกว ขุดน้ําบอ กอสาลา กอเมกเวียง ขุดเหมืองกลางเมือง กอหอกลอง เขาอยูเวียงมี ๗ เยื่องฉันนี้แล พระญานาคออก
หมายหื้อทานฉันนี้ นาคจิ่งปนเขตหื้อตั้งแตจอมสวัรคไปรอดจอมแจงเสียในที่นั้น ปรากฏวาจอมแจงแล ตั้งที่วัดพระหลวงทังมวล
อันพระญามังรายทานไวนั้นในเวียงแตองนาคไปรอดเหมืองสาน ตอทอน้ํา ๓๐๐ วาไปแผวแมกก ขึ้นแมกกขึ้นเมือตอเทารอดดอย
แดนไปจับดอยถานไฟ ไตสันดอยถานไฟจับดอยอี่นางแลวไตสันดอยอี่นางไปจับดอยกุมแลวลงจับขุนแมผง ลองแมผงขึ้นจับขา
วงนก ลงขุนหวยเลิกม็ าจับแมขวง ออกมาจับหวยตนกอกเลียบตีนดอยมาจับแมสาดมาจับเหมืองกลาง ลองเหมืองกลางมาจับเหมือง
แสนตอทอน้าํ อันนีพ้ ระญามังรายตนเปนเจาแกลา นนาคามเขต ไดเบิกน้าํ หนังสือไดโอกาสอยาดน้าํ ทานไวกอ นแล ทาวมหาพรหม
กินเชียงรายปรวงใค สกได ๗๓๓ ตัว (พ.ศ.๑๙๑๔) ทาวมหาพรหมไดเปนเจาแกลานนาคามเขต ตนเปนเจาเบิกน้ําหนังดิน
<๑๘> ซ้ําทานไรนาคามเขตไวตั้งหวยทางัวเลา เขาหวยทางัวเมือแลวปนตกหวยหมากขม ลองหวยหมากขมแผวแมคาย
ขึ้นแมคายแผวแดนที่สีมีฉันนี้ จาดวยเขตแดนที่วัดหลวงเจาเชียงรายทาวมังรายแลทาวมหาพรหมหากตั้งไวเปนคาขี้เผิ้งน้ํามันแล
สกได ๖๒๔ ตัว ปเตาเส็ด สกสาสนา ๑๘๐๗ พระวสา๑๖๒ พระญามังรายสางเวียงเชียงรายแล พระญาลาวเมงกินเมืองเชียงราย
ได ๔๐ ป กินได ๑๙ ปนั้น สกได ๖๐๐ ตัว สาสนาได ๑๗๘๓ ตัวพระวัสสา๑๖๓ ปเปกเส็ด เดือนเจียง แรม ๙ ฅ่ํา เมงวันไทรวายสี
ยามกองรุงจันท ฤกฏตัวถวน ๘ วันนั้น พระญามังรายกิชชกุมมารเจาเกิดแล อายุได ๒๑ ปพระญาตนพออนิจจะ สกได ๖๒๑ ตัว
พายสาสนา ๑๘๐๔ วัสสา๑๖๔ไดกินเมืองแทนปนั้นแล ไดกินเมืองได ๓ ปจิ่งสางเวียงเชียงรายปนั้นแล ผิวาจักแรกเอาไมลํารั้วเวียง
ก็ดี จักแรกตั้งก็ดี หื้อแมนวันรวายสัน เมงวัน ๗ ดีแล ขาเสิก็มารบเอาบไดแล ผิวาจักรบเสิก็หื้อแมนวันเรา เมงวัน ๓ ดีชนะขาเสิก็
ไดชางนางดีนักแล สกได ๕๒๑ ตัว (พ.ศ.๑๗๐๒) ปดับเรา หอมาตกเมืองมากนัก มาตั้งทัพตั้งหอกล้ําแดนที่เชียงแสน ทาว ๓
ประหญาเชียงรายจิ่งมาแตงปูชาชาตาเมือง แลเตชะ มูละ แลสรี แลอายุเมือง แลอักขระเมือง แลวหื้อทานแกสังฆะมีพระเจา
เปนประธาน
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔

๖๖

จุลศักราช ๖๒๔ ตรงกับพุทธศักราช ๑๘๐๕ หากพุทธศักราช ๑๘๐๗ ตรงกับจุลศักราช ๖๒๖ ตํานานระบุวาสรางเมืองเชียงราย พ.ศ.๑๘๐๕
จุลศักราช ๖๐๐ ตรงกับพุทธศักราช ๑๗๘๑ หากพุทธศักราช ๑๗๘๓ ตรงกับจุลศักราช ๖๐๒
จุลศักราช ๖๒๑ ตรงกับพุทธศักราช ๑๘๐๒ หากพุทธศักราช ๑๘๐๔ ตรงกับจุลศักราช ๖๒๓

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
(เครื่องบูชาและพิธีกรรมบูชาทักษาเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงราย)
<๑๙> แลวอยาดน้ําหื้อบุญแกเทวดาอารักขเสื้อบานเสื้อเมือง อินทาพรหมครุฑนาคน้ํานาคาทังมวล เถิงยามกลองแลง
ฟาลวดผาหอพาหอเสียหื้อยอยไป ชางมาเขาลวดปุดปลอยตื่นพายไป ทีนั้นหอลวดตกใจกลัวลวดหนีเมือแล วาเปนเมืองขึดวาอั้น
แดนแตนั้นหอลวดบมาสักเทื่อเพื่ออั้นแล ทีนี้จักกลาวเครื่องปูชาหื้อหายเคราะห หื้ออยูสุขสะเถียรทังเมืองมีดั่งนี้ จักปูชาอายุเมือง
หื้อมีเขา น้ําออย ๑๕ กอน เทียนแดง ดอกไมแดง แลเยื่องแล ๑๕ ลวดเงิน ลวดฅํา แลอันแล ๑๕ เขาเปลือก เขาสาน แลอัน
แล ๑๕ ซะพอก ปูชาที่อายุเมือง ขอเอาอายุเมืองเทอะ จักปูชาที่เตชะ หื้อมีเขาดํา ๑๒ กอน ชอดํา ดอกไมดําทังมวล ๑๒ ชูอัน
เขาเปลือก เขาสาน ๑๒ ซะพอก ปูชาเตชะเมืองแล จักปูชาที่สรีเมือง หื้อมีเขาเหลือง ชอเหลือง ดอกไม เทียนเหลือง แลอันแล
๙ สิ่ง เขาเปลือก เขาสาน ๙ ซะพอก ปูชาที่สรีเมือง หื้อบานเมืองรุงเรืองแล จักปูชาที่มูละเมือง หื้อมีเขา ๗ กอน ชอ เทียน ดอกไม
ตวงเงิน ตวงฅํา แลอันแล ๗ ขาวทังมวล เขาเปลือก เขาสาน แลเชื้อแล ๗ ฅวัก ปูชาหื้อมีเขาของสัมปตติทังมวลแล จักปูชาอักขระ
หื้อมีเขาสุก ๑๒ ซะพอก น้ําออย น้ําตาล หมากพลู สัพพะทังมวลใสแลวมีสีสาย ประทีป ชอเทียน ดอกไม ๑๒ ชูอัน ลวดเงิน
ลวดฅํา สี่แจงซะทวงแลอันแล ๑๒ ชูอัน ปูชาอักขระเมือง แลหื้อมีซะทวง ๔ อัน หื้อเขาหนม
(พันนาเมืองเชียงราย ๓๒ พันนา)
<๒๐> น้ําออย ๕ กอน เขาขาว ๕ กอน เทียนขาว ๕ เหลม ใสเหมือนกันชูซะทวง เทาหื้อมีเหลืองทังมวล ซะทวง ๑ แดง
ชูอันแลอันแล ๕ ดั่งกัน ซะทวง ๑ หมนชูอัน แลอันแล ๕ ดั่งกัน ปูชาทาวทัง ๔ หอ เหนือธตรัตถะ เขา ๒ ปน ชอ ๒ ผืน เทียน
๒ คู พลาวคู ๑ เครื่องแดงทังมวล วันตกวิรูปกขะ เครื่องแล
๕ ๙
อันแล ๑ ขาวดั่งกัน หนใตวิรปติ เครื่องเหลืองทังมวล พลาว
๗
คู ๑ ดั่ ง กั น เหนื อ กุ เวระ เครื่ อ งดํ า ชู อั น แลอั น แล ๒ พล า ว
คู ๑ ดั่งกันแล บานเมืองใดก็ดีหื้อปูชาดั่งนี้เทอะ เจาทังหลาย
เหย ตามวิธีตําราที่ไดกลาวนี้ คันวาอนุขับตามบานเมืองก็อยูดี
มีสุขชะแล จาดวยพันนาเชียงรายมี ๓๒ พันนาฉันนี้แล พันนา
ชาตาเมือง
๒
๑
ทากง ๑ พันนาเชียงเฅี่ยนลอนอย ๑ พันนายวนน้ําหัวตีนเวียง
เชี
ย
งราย
แล ๑๑๖๕ พันนาโธรัก ๑ พันนาฅุมเผี่ยน ๑ พันนาพูเลา ๑ พันนา
แชเลียง ๑ พันนาแชหาน ๑ พันนาเชียงนอย ๑ พันนาแชตาด ๑ ๘
๔
พันนาแชลุง พันนาเอี่ยน ๑ พันนาแฅวนออย ๑ พันนาซะงา ๑
๖
พันนาเชียงหลาย ๑ พันนาฝายแกวน้ําหัว ๑ พันนาชางคอง ๑
<๒๑> พันนาเชียงลม ๑ พันนาดอกฅํา ๑ พันนาแฅวน
ดง ๑ พันนาตืนเกียงฅํา๑๖๖ ๑ พันนานาย ๑ พันนาเชียงรุงนอย
๑ พันนาหอหนาไม ๑ พันนาแฅวนหงส ๑ พันนาชัน ๑ พัน แสนตาหอย / แสนรมณ / เมืองมา / ปะตูปทุมมะ ทานาค
นาลอ ๑ พันนามะหาดพูยา ๑ พันนาซะแลง ๑ พันนาเปลา ๑
พันนาแฅวนฅง ๑ พันนาแฅวนฅง ๑ จาดวยพันนาเมืองเชียงมี
สนาม
๓๒ พันนาเทานี้แลเนอเจา สรีสิทธิไชยยะสัสสะติ นิทานปถมะ
มูลละอาจาริยเจากอตัดสกราชเคาเสียแลว ตั้งสกราชแถมตัว ๑
ฅุม
ปะตูหวาย
ลําดับมาได ๔๑๙ ตัว (พ.ศ.๑๖๐๐) ปเมืองเลา พระเจานิพพานไป ปะตูไกดํา วัดจันท
วัดหลวงแล
หั้นแล อยูลุนนั้นมาได ๒ ป เถิงปกัดเหมา พระญาอชาตสัตรู
ตัดสกราชเสียเลาแลวซ้ําตั้งสกราชใหมแถมตัว ๑ ล่ําดับมาได
หนวันตกแล
สะดือเมือง
๖๒๐ ตัว (พ.ศ.๑๘๐๑) ทาว ๓ ตาอยูเมืองลังกาตัดในปเปก
ปะตูเขาเหมา
๑๖๕
๑๖๖

ตํานานพื้นเมืองเชียงราย : พัน (นา) ยวนน้ําหัวตีนเวียง
ตํานานพื้นเมืองเชียงราย : พันนาตอหนาไมเกียงฅํา

๖๗

(ลําดับเหตุการณสมัยราชวงศมังรายและราชวงศเจาเจ็ดตน)
<๒๒> สงาแลว ตัดสกราชใหมแถมตัว ๑ ล่ําดับมาได ๕๖๐ ตัว (พ.ศ.๑๗๔๑) ปเปกสงา พระญาเมืองพูกามชื่อวา
อนุราธตัดแลวตั้งสกราชใหมแหมตัว ๑ ล่ําดับมาได ๖๕๔ ตัว (พ.ศ.๑๘๓๕) ปเตาสี พระญามังรายไดเปนเจาเมืองเชียงใหม
ล่ําดับมาเถิงสกราชได ๘๐๔ ตัว (พ.ศ.๑๙๘๕) เมืองสลังเสีย ล่ําดับมาได ๘๙๙ ตัว (พ.ศ.๒๐๘๐) เมืองพายโคเสีย เถิงสกราชได
๙๐๑ ตัว (พ.ศ.๒๐๘๒) เชียงแสนเสีย เถิงสกราช ๙๐๙ ตัว (พ.ศ.๒๐๙๐) ปเมืองเม็ด เชียงใหมเสีย มังแรตายก็ปนั้น เถิงสกราชได
๙๒๐ ตัว (พ.ศ.๒๑๐๑) ปเปกสงามังธราไดเมืองเชียงใหม ล่ําดับมาเถิงสกราชได ๑๐๘๙ ตัว (พ.ศ.๒๒๗๐) ปเมืองเม็ด เทพพสิงห
ไดเชียงใหม เถิงสกราชได ๑๑๑๒ ตัว (พ.ศ.๒๒๙๓) ปกดสงา เมงหงสาไดมาเมืองอังวะ เถิงสกราชได ๑๑๑๙ ตัว (พ.ศ.๒๓๐๐)
ปเมืองเปา มานไดเมืองหงสา เถิงสกราชได ๑๑๒๕ ตัว (พ.ศ.๒๓๐๖) ปกาเม็ด มานมกโซไดเมืองเชียงใหม ล่ําดับมาเถิงสกราชได
๑๑๓๖ ตัว (พ.ศ.๒๓๑๗) ปกาบสงา ชาวเมืองโยธิยาไดเมืองเชียงใหม มานไดเมืองละเขืองก็ปนั้น เถิงสกราชได ๑๑๓๗ ตัว
(พ.ศ.๒๓๑๘) ปดับเม็ด จาบานไดกินเมืองเชียงใหม ล่ําดับมาเถิงสกราชได ๑๑๔๔ ตัว (พ.ศ.๒๓๒๕) ปเตายี พระญาตน ๑ ลุกจาก
เมืองลคอรไชยสุขาวดีมีหนบุพพทิสมีปริวารได ๓๐๐๐ มาเปนเจาเมืองเวฬุกนคอร๑๖๗หั้นแล ชื่อแหงเอกราชาตนนั้นปรากฏชื่อวา
กากะวิละราช๑๖๘แล เถิงสกราชได ๑๑๕๘
(พระเจากาวิละฟนฟูเมืองนครเชียงใหม พ.ศ.๒๓๓๙)
<๒๓> ตัว (พ.ศ.๒๓๓๙) ปรวายสี เดือน ๖ ออก ๘ ฅ่ํา เมงวัน ๕ พระญาเจาตนนั้นเอาพลนิกายโยธาลุกจาก
เมืองเวฬุกนคอรมีหนทักขิณะเมืองหริภญ
ุ ไชย ขึน้ มาตามกระแสน้าํ แมระมิงคมาตัง้ เมืองเชียงใหม แลวก็มาเปลีย่ นชือ่ เมืองเชียงใหม
เสียแลวใสชื่อวาเมืองรัตตนติงสามหานคอรราชธานีหั้นแล แลวยกยังเจาตนเปนนองมีชื่อวาเจาธัมมเตโช๑๖๙ขึ้นหื้อเถิงถานันตระ
เปนมหาอุปราชาหั้นแล เถิงสกราชได ๑๑๖๒ ตัว (พ.ศ.๒๓๔๓) ปกดสัน เจาตนเปนหลานชื่อวาสุวัณณะฅํามูลเอากําลังขึ้นไปรบ
ฅําเครื่องยังเมืองปุ ตัวฅําเครื่องตายไดเมืองปุลงมา เถิงสกราชได ๑๑๖๓ ตัว (พ.ศ.๒๓๔๔) ปรวงเรา พระญาสาดไปเก็บฅนครัว
เมืองนานไดแสนธานีมา เถิงสกราชได ๑๑๖๔ ตัว (พ.ศ.๒๓๔๕) ปเตาเส็ด เจามหาอุปราชามีริพล ๒ พันขึ้นไปเมืองสาด แลวกวาด
เอาตัวราชาจอมหงสกับไพรเมืองลงมา ดั่งตัวมหาอุปราชาลวดเอาพลนิกายลวดแผวขึ้นไปเถิงเมืองเขมรัฏฐปุรีแลวกลับฅืนลงมา
เถิงสกราชได ๑๑๖๕ ตัว (พ.ศ.๒๓๔๖) ปกาใค เจาตัวเจาเมืองมีพลนิกายโยธาฅน ๓ พันกับฅนเมืองสัตตนาคนหุตมีพลกําลัง
๓ หมืน่ ขึน้ ไปแวดนาขวาเมืองเชียงแสนบไดหนถอยลงมา เถิงสกราช ๑๑๖๖ ตัว (พ.ศ.๒๓๔๗) ปกาบใจ เจามหาอุปราชามีพลโยธา
ฅน ๒ พันขึ้นไปแวดเวียงเชียงแสนไดตัวนาขวาแลภริยาลูกเมีย
<๒๔> แลไพรเมืองลงมา เจาสุวัณณะฅํามูลขึ้นไปเอาเจาเมืองเขมรัฏฐแลไพรเมือลงมาอยูเมืองเชียงใหม เอาโยธาริพล
ขึ้นนันเชียงแสน แลวตั้งแตงตาแกลวตาหานขึ้นไปชําระยังขาเสิก็สัตรู ขึ้นไปแสนหวีฟา ๑๒ พันนา แลวมารปกขะทังหลายพายหนี
ไปแลวไดหมอมจันทกับภริยาลงมา แลวกอเวียงตั้งแตแจงสรีภูมผัดไปหนเหนือทักขิณวัฏฏตราบเถิงหนอุตระ ตกฅนแลสอกตาม
เสนน้ําการ ปราการเวียงสูง ๘ สอก เมกสูง ๔ สอก ตั้งปลายเมกลงเถิงตีนธอรณีมี ๑๒ สอก เปนที่บัวระมวณแลว เถิงเดือนเพง
เมงวัน ๖ ไทกาบเส็ด เบิกจลองวัดสรีเกิดแลจลองเวียงก็วันเดียวนั้น ปูชาเวียงมีประทีปใหญ ๘ ดวงประทีปหนอยพันดวง ทุงใหญ
๘ ผืน เทียนเหลม ๑๐ แปดเหลม กลาหมาก ๘ กลาพลาว ๘ ไมสรี ๘ ตน ไมหนุน ๘ ตน หื้อปลูกที่ปะตูทัง ๔ แจงเวียงทัง ๔
ในสกราช ๑๑๗๑ (พ.ศ.๒๓๕๒) ในปกดั ใสนนั้ แล เถิงเดือนแรม ๑๓ ฅ่าํ วัน ๕ เจาเมืองวิ(เท)หราชแลหมอมมหาวัง เจาเมืองเชียงรุง
ใชพระญาหลวงไชยเอาปณณาการของฝากมาถวายเจาเมืองเชียงใหม มีครัว ๕ หามหั้นแล เถิงสกราชได ๑๑๗๒ ตัว (พ.ศ.๒๓๕๓)
ปกดสงา เดือนเจียง ออก ๑๑ ฅ่ํา เมงวัน ๒ ไทเตาเส็ด ไมมหาโพธิยังแจงสรีภูมพายในเปนดอกหั้นแล เถิงสกราชได ๑๑๗๓ ตัว
(พ.ศ.๒๓๕๔) ปรวงเม็ด เดือน ๑๐ เพง เมงวัน ๖ ไทเตาสี ไดฝงสิมมาจารึก ๔ แจงเวียงแลปะตูทัง ๕ แลท่ํากลางเวียงแลวเบิกบาย

๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙

๖๘

เมืองปาซาง บริเวณอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ในปจจุบัน
พระเจากาวิละ เจาผูครองนครลําปาง พ.ศ.๒๓๑๗ – ๒๓๒๕ พระเจานครเชียงใหมองคแรก พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๓๕๘
เจาหลวงธรรมลังกา เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๒ พ.ศ.๒๓๕๘ – ๒๓๖๔

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
(ฝงเสาอินทขีลและพิธีสืบชะตาเมืองนครเชียงใหม)
<๒๕> จลองเวียงแถมเปนถวน ๒ หั้นแล ขันตั้งหมอฝงหิน
สิมมานั้น มีเงิน ๓๐๐ หมูตัว ๑ ผาขาวรํา ๑ ผาแดงรํา ๑ เบี้ยหมื่น ๑
อันนี้เปนขันหมอแล ขันกับหินสิมมานั้น มีพลาว ๔ ลูก หมอใหม ๔
ลูก น้ําตนปน ๔ ตน หนอกลวย ๔ หนอ ออย ๔ เทียนหนักรอยน้ํา
เหลม ๑ เทียนเหลม ๑๐ คู เทียนเหลมหนอย ๔ คู พลาวดีปลูกตน ๑
หมากดีปลูกตน ๑ ไมสรีดีปลูกตน ๑ ประทีปหนอย ๔ ใบ ทุง ๔ ผืน
ชอ ๔ ผืน หื้อตั้งไวคูทิสะวามานั้นแล เถิงสกราชได ๑๑๗๓ ตัว (พ.ศ.
๒๓๕๔) ปรวงเม็ด เดือน ๖ เพง เมงวัน ๔ ไทเปกใจ เบิกจลองอุโบสถ
หลวงแลหอธัมมวัดพระสิงห ปกคางทุง ๔ แจงเวียงแลปะตูทัง ๕ แลท่ํา
กลางเวียงที่วัดเจดียหลวงก็วันเดียวนั้นแล เถิงสกราชได ๑๑๗๕ ตัว
(พ.ศ.๒๓๕๖) ปกาเรา เดือนยี่เพง เมงวัน ๑ ไทเปกสัน ไดสืบชาตา
เมืองได ไดนิมันตนาพระชินสังฆะ ๑๐๘ พระองคไปสูตตที่วัดเจดีย
หลวงกลางเวียงแลวัดพระสิหิงค แลปะตูทัง ๕ แล ๔ แจงเวียง แลว
ปฏิสังขรณอยดยาพุทธรูปเจา ๑๐๘ พระองค แลวสูตตไชยยะพาหุง
ไชยยะเบงชอร แลฟงธัมมอุณหัสสวิไชยแลมังคละสันติงคูวัดทังเวียง
เจาหลวงธรรมลังกา หรือ เจาธัมมเตโช
ชัน้ ในแลชัน้ นอกหัน้ แล ในทีฅ่ มุ วังหนาบานแลฅุม วังหลวง หือ้ มีประทีป
เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๒
แลวังใหมประทีปใหญหนอยแล ๒๐ ใบ ตามปูชาฅืนรุง เถิงแจง แลกลาไม
(ที่มา : เจาหลวงเชียงใหม)
สรี ๑๐๘ ตน แลวแจกออกไปปลูกในที่ทังหลาย คือวาที่ปะตูทัง ๔ แจง
เวียงแลท่าํ กลางเวียงนัน้ แล เถิงสกราชได ๑๑๗๗ ตัว (พ.ศ.๒๓๕๘) นัน้ เถิงเดือน ๔ แรม ๔ ฅ่าํ เมงวัน ๕ ไทกดสงา เจาเมืองเชียงใหม
<๒๖> เถิงอนิจจกัมมไปหั้นแล เถิงสกราชได ๑๑๗๘ ตัว (พ.ศ.๒๓๕๙) ปรวายใจ เดือน ๙ ออก ๑๑ ฅ่ํา เมงวัน ๕
ไทกดยี ยามแตรขึ้นสูเที่ยง หมอคลองชางไปคลองชางที่แฅวนเมืองเชียงราย๑๗๐ ไดชางเผือกพู ๑ สูง ๔ สอกฅืบ งายาวสอกปลาย
๓ นิ้ว เอาเขามาเถิงเวียงนั้นหั้นแล เถิงวันเดือน ๙ ออก ๑๓ ฅ่ํา เมงวัน ๕ ไทเตายี ไดเอาสรีระองคเจาเมืองเชียงใหมขึ้นใสราชรถ
แลวลากขะหวัดขึ้นไปเถิงที่ทัดวัดเกตแลวเหลนมหรสพอุมงันสรีระเจาเมืองเชียงใหมอยูที่นั้นได ๗ วัน ๗ ฅืน แลวเดือน ๙ แรม
๔ ฅ่ํา เมงวัน ๖ ไทเปกเส็ด ไดยกเอาสรีระเจาเมืองออกจากรถแลวยกขึ้นสูกองหลัวยังรมมณฑก แลวก็ถวายแกพระเพลิงหั้นแล
คันเถิงเดือน ๙ แรม ๕ ฅ่ํา เมงวัน ๗ ไทกัดใค๑๗๑ มีเสนาอามาตยแลราชมนตรีทังหลายยกเจาอุปราชาขึ้นเปนเจาแกปะชานราฏร
ทังมวล แลวก็ยกยังเจาเมืองหริภุญไชยตนนองขึ้นเปนอุปราชาเมืองเชียงใหม แลวก็ยกยังสรีบุญมาตนเปนนองหลาหื้อไปกินเมือง
หริภุญไชยหั้นแล เถิงเดือน ๑๑ แรม ๖ ฅ่ํา เมงวัน ๔ ไทกัดใค เอาชางเผือกลงไปถวาย
(ราชกรณียกิจของเจาหลวงธรรมลังกา เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๒)
<๒๗> สั่งฅน..อัน.......เปน...ไดสาง........ขุดยังดินละอิดออก ฅน.....ก็ได...พุทธรูปเจา.....พระองคเปนพุทธรูปฅําหลอ
๓ องค ฅําหลูบ ๒๑ องค เงินหลอ ๙ องค เงินหลูบ ๕๓๐ องค แกว ๑ องค นาค ๗ องคหั้นแล ในสกราชได ๑๑๗๘ ตัว
(พ.ศ.๒๓๕๙) ปรวายใจ เดือนเจียง ออก ๑๑ ฅ่ํา เมงวัน ๔ ไทเปกใจนั้น เจาอุปราชาไดขึ้นเปนเจาเมืองแลวควรสางแปลงหื้อเปน
ที่ถาวรรุงเรืองไป จิ่งมาเลงหันกูลายวัดพระสิงหอยูดพังไป จิ่งหื้อขาวัดไดขุดเอาดินละอิดกูลายอยูดนั้นออก ไดหีดทองออกลูก ๑
ไดพุทธรูปเงิน ๒๒ องค พุทธรูปฅํา ๗ องค๑๗๒ พุทธรูปทอง ๒๑ องค พุทธรูปแกวเขียวองค ๑ พุทธรูปแกวขาว ๑๒ องค พุทธรูป
ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม : เถิงสกราช ๑๑๗๘ ตัว ปรวายใจ หมอหนอแกวไปคลองชางแฅวนหนองสะกืน แฅวนเมืองเชียงราย เมืองพะเยา
เมืองพราน ชุกัน
๑๗๑
ตํานานพื้นเมืองเชียงใหมระบุวา เดือน ๙ ออก ๑๒ ค่ํา วัน ๖
๑๗๒
ตํานานพื้นเมืองเชียงใหมระบุวามีพระพุทธรูปทองคําจํานวน ๒๗ องค
๑๗๐

๖๙

แกวมหานิลองค ๑ แกวเปนลูก ๘๕ ลูก แกวปดหลอด ๑๘ ลูก ออมแกวขาวออม ๑ ออมทองออม ๑ อูบฅํา ๔ ลูก หลาบเงิน ๕ อัน
ตนปูนทอง นากตน ๑ รูปพรหม ๓ หนา ๓ ตน พุทธรูปยองหัวคูตนแล เถิงสกราชได ๑๑๗๙ ตัว (พ.ศ.๒๓๖๐) ปเมืองเปา เดือน ๘
ออก ๒ ฅ่ํา เมงวัน ๕ ไทดับใส ปูคางยางแมเงาไดดาบสรีกัญไชยยังกลวงไมมาถวายเจาชางเผือกตนเปนเจาเมืองเชียงใหมหั้นแล
เถิงเดือน ๑๐ ทุติยะ ออก ๕ ฅ่ํา เมงวัน ๖ ไทเมืองเปลา ยังมีกลวยตน ๑ สูง ๒ สอก เกิดที่หนอีสานเวียงที่ขางริมน้ําแมระมิงค
มีเคาใหญเปนดั่งเคากลวยนวลนั้น แลมีปลายเปนดอกมีวัณณะอันเหลืองเปนดั่งดอกจุมปาเหลือง มีกาบอันบานแผออก ๗ กาบ
แลวเปนจุมตั้งท่ํากลาง
<๒๘> กาบดอกอันนั้นเปนประดุจดั่งจุมดอกบัวนั้น ใหญ ๒ ฅืบออมมีวัณณะอันเหลืองงามเปนดั่งฅํานั้นแล เจาชางเผือก
ตนเปน (เจา) ไดรูแลว ก็ตกแตงยังเขาตอกดอกไมเทียน แลวพาเอาเสนาอามาตยแลตุริยนนตรีออกไปเถิงที่ตนกลวยเกิดเปนดอก
บัวฅํานั้น แลวก็สักกระปูชาตีตุริยนนตรีสงเสพปูชาแลวก็ขุดเอาหื้อไดทังดินแลรากแลวยกเขาใสในไหตาลตั้งไว แลวก็หามแหแหน
สงเสพเขาเวียงมาเถิงหนาขวงหลวง แลวสางแปลงยังมณฑกอัน ๑ เอาตีนกลวยดอกบัวฅําเขาตั้งไวในท่ํากลางมณฑกนั้นแลวก็
สงเสพดวยตุริยนนตรีคองกลองยิ้งซอได ๗ วัน ๗ ฅืนหั้นแล สกราชได ๑๑๗๙ ตัว (พ.ศ.๒๓๖๐) ปเมืองเปลา เดือน ๖ ออก ๑๓ ฅ่ํา
เมงวัน ๕ ไทรวงใส ฤกฏได ๑๐ ตัว นาทีฤกฏได ๓๐ ตัว อาทิตยอยูราสีมีนา จันทอยูราสีสิงห ยามนั้นเจาชางเผือกตนเปนเจา
ในเมืองพิงคมรี าชสัทธาไดสา งยกปกแปลงยังมหาวิหารหลวงเจาในเมืองอังครัฐจอมทองวันนัน้ แล ปกยังมณฑกกวมยังเสาอินทขีล
ก็วันเดียวกันนั้นแล เจาชางเผือกแรกตั้งมหาเจติยธาตุเจาที่วัดพระสิงหตั้งท่ํากลางอุโบสถภิกขุนีเจานั้น ก็วันเดียวยามเดียวสกราช
เดียวนั้นแล เถิงเดือน ๖ แรม ๔ ฅ่ํา เจาชางเผือกมีพระราชอาชญาหื้อทาวพระญาเสนาอามาตยทังมวล ขุดเหมืองตั้งแตแจงหัวลิน
ลองไปเถิงแจงคะท้ํา แลวกอดวยดินจี่ทัง ๒ ฝายเหมืองนั้นแล เถิงสกราชได ๑๑๘๐ ตัว (พ.ศ.๒๓๖๑)
<๒๙> ปเปกยี เดือน ๘ ออก ๑๐ ฅ่ํา เมงวัน ๕ ไทเมืองเปา ยามแตรสูเที่ยง เจาชางเผือกเอาพระธาตุเจาเขาประจุ
ไวในมหาเจติยะเจาที่วัดพระสิงหนั้นหั้นแล เถิงวันเดือน ๘ เพง เมงวัน ๓ ไทเตาสงา เจาชางเผือกไดเบิกจลองวัดปาแดงที่
ตีนดอยสุเทพเจาหั้นแล เถิงเดือน ๑๒ ออก ๑๐ ฅ่ํา เมงวัน ๕ ไทรวายใจ ปลาเอยี่ยนเผือกตัว ๑ ใหญเทาด้ําพราบังเกิดมี
ที่น้ําบอยาหลี ที่หนาวัดเจดียหลวงกลางเวียง ทัดที่หนากุมภัณฑตนเหนือริมก่ําแพงวัดก็ในสกราชเดียวนั้นแล เถิงเดือน ๔
แรม ๓ ฅ่ํา เมงวัน ๕ ไทเตาสงา ฅนอยูพันนานอกที่แฅวนเมืองแคนไดนกเขาเผือกมาถวายเจาชางเผือกมี ๒ ตัวพี่นอง
อยูรวมรังเดียวกัน ขาวสงสัณฐานเปนดั่งไกเผือกนั้นก็ในสกราชเดียวนั้นแล เถิงเดือน ๖ เพง เมงวัน ๕ ไทเปกยี เจาชางเผือก
ไดเบิกจลองในวัด ๔ แหง เปนตนวาวัดอุโมงค ๑ วัดดงดี ๑ วัดซะเพา ๑ (วัด)พันเทา ๑ ในวัด ๔ หลังนี้วันเดียวสกราชเดียวนี้แล
เถิงเดือน ๖ แรมฅ่ํา ๑ วัน ๖ ไทกัดเหมา ไดออกไปเผาบอกไฟ มีบอกไฟแสนเปนเคา บอกไฟขึ้นตั้งบอกพันเถิงบอกแสนมี ๑๓๔
บอกดวยกันหั้นมี ๑๐๑ บอกหั้นแล เดือน ๔ แรม ๓ ฅ่ํา เมงวัน ๕ ไทเตาสงา กอตั้งขุดฅือเวียงชั้นนอกตั้งแตแจงกูเรืองเถิงปะตู
ไหยามี ๖๐๖ วาในสกราชเดียวนี้แล เถิงสกราชได ๑๑๘๑ ตัว (พ.ศ.๒๓๖๒) ปกัดเหมา เดือน ๑๒ ออก ๑๓ ฅ่ํา เมงวัน ๕
(เหตุการณสมัยเจาหลวงคําฝน เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๓)
<๓๐> ไทเตาสัน ซ้ําไดชางแดงแถมตัว ๑ สูง ๔ สอกฅืบขาด งายาวฅืบหั้นแล สกราชได ๑๑๘๒ ตัว (พ.ศ.๒๓๖๓) ป
กดสี เดือน ๘ ออก ๘ ฅ่ํา เมงวัน ๔ ไทกาใค เงือกรุงลงกินน้ําทั่วเวียงทังมวล ทังวัดแลเรือนในเวียงเชียงใหมมี ๒๔ ที่วันนั้นแล
เจาฅํามูลปกอุโบสถวัดเกาตื้อก็สกราชเดียวนี้แล สกราชได ๑๑๘๒ ตัว ปสี เดือน ๖ ออก ๖ ฅ่ํา เมงวัน ๖ ไทเมืองใค ยามรุง
พระเจาเปนตนตั้งกอเวียงชั้นนอกฤกฏ ๓ ตัวชื่อกิตติกา นาทีฤกฏได ๓๙ อาทิตยอยูในราสีมีน ๒ อยูราสีประสภ กอตั้งแต
แจงสรีภมู ลองหนทักขิณะวันตก ตามน้าํ การฅนอันอยูใ นเมืองเชียงใหมตกฅิงฅนแลฅืบ ปราการสูง ๙ สอกแล สกราชได ๑๑๘๓ ตัว
(พ.ศ.๒๓๖๔) ปรวงใส เดือน ๘ เพง เมงวัน ๔ ไทดับใค ยามกลองงาย เจาชางเผือกดอกบัวฅําเถิงแกพิราไลยหั้นแล เถิงเดือนยี่
ออก ๓ ฅ่ํา เมงวัน ๑ ไทกดสี ไดสงสการเจาชางเผือกเสียแลวแล ยอดฉัตตพระธาตุเจาสุเทพก็คดไปไดขึ้นเมือดัดแลวสูตตกรณี
พันฅาบ ก็วันเจาชางเผือกตายนั้นแล เถิงเดือนยี่แรม ๙ ฅ่ํา เมงวัน ๑ ไทรวงเปา ไดเจาอุปราชาขึ้นเปนเจาเมืองเชียงใหมแทน
หั้นแล๑๗๓ เถิงสกราชได ๑๑๘๓ ตัว เดือน ๕ ออก ๕ ฅ่ํา เมงวัน ๑ ไทรวงใค กอตั้งขุดเหมืองแมสามาเถิงแจงสรีภูม มีไทพันฅน
๑๗๓

เจาหลวงคําฝน เจาผูครองนครลําพูนองคแรก พ.ศ.๒๓๔๘ – ๒๓๕๗ เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๓ พ.ศ.๒๓๖๔ – ๒๓๖๘

๗๐

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
ลวะ ๕๐๐ เขากันมีฅนพันหารอย ทองเหมืองกวาง ๔ สอก ปากเหมืองกวาง ๘ สอก สกราชได ๑๑๘๔ ตัว (พ.ศ.๒๓๖๕) ปเตาสงา
เดือน ๖ ออก ๑๓ ฅ่ํา เมงวัน ๗
<๓๑> ไท ยามกลองเดิก็ แผนดินไหว ๗ ฅาบ ยอดฉัตตธาตุเจาสุเทพหักหั้น เถิงสกราชได ๑๑๘๕ ตัว (พ.ศ.๒๓๖๖)
ปกาเม็ด วัน ๗ ไทรวายสงา ตนกลวยมีในสวนฝายแมพิงคทางวันตกทัดวัดเกต ตกเครือเปนปลีหนอยงามหลามตามเครือเหมือน
ดั่งหนวยกลวยนั้นมี ๕๐ ปลีหั้นแลในสกเดียวเดือนเดียวนี้ เถิงเดือน ๑๐ ทุติยะ ออก ๘ ฅ่ํา เมงวัน ๓ ไทดับใส พระพุทธรูปเจา
อยูวิหารดอยสุเทพออกเหื่อเปนน้ํา แลวนิมนตสังฆะ ๑๐๘ ตนขึ้นไปสูตตกรณีพันฅาบแลว เหื่อพระพุทธเจาก็แหงเหือดไปหั้นแล
ก็ในสกราชเดียวเมืองเชียงใหมเกิดเปนอุณหาการ มีอายลักเลง ๗ ฅนลักเอาชางบานไปขายังแฅวนหนองชอมที่หวยแทนพระ
เสี้ยงชาง ๑๗ ตัว เถิงสกราช ๑๑๘๖ ตัว (พ.ศ.๒๓๖๗) ปกาบสัน เดือน ๘ แรม ๔ ฅ่ํา เมงวัน ๑ ไทรวงเหมา เจาเมืองออกไปบวช
หื้อหายเคราะหได ๗ วัน สิกขออกเสวยเมืองหั้นแล ในวันเจาเมืองบวชนั้นไดสืบชาตาเมือง มีสังฆะ ๑๐๘ ไมค้ําสรี กลาหมาก
กลาพลาว หนอกลวย หนอออย ชอ ทุง เทียน แลเยื่องแล ๑๐๘ หั้นแล เถิงสกราชได ๑๑๘๗ ตัว (พ.ศ.๒๓๖๘) ปดับเลา ผีหามา
ตกเมืองฅนตายมากนัก ลงทองแลวรากออกเมินประหมาณเคี้ยวหมากแดงก็ตาย ทังฅนแลทุพระพายในก็ตายเสี้ยง ฅนทังชายยิง
เสี้ยงฅน ๓๐๐๐ ทุพระเสี้ยง ๔๐๐ คูลาขึ้นไปรบเมืองอังวะก็ในสกราชเดียวนี้แล สการได ๑๑๙๓ ตัว(พ.ศ.๒๓๗๔) ปรวงเหมา
เดือนยี่เพง เมงวัน ๗ ไทยามแตร

สืบชะตาเมืองเชียงใหม ชวงประมาณ พ.ศ.๒๕๐๕ – ๒๕๐๙
(ที่มา : บุญเสริม สาสตราภัย)

(สมเด็จราชครูเมืองเชียงใหมถึงแกมรณภาพ)
<๓๒> ราชครูเมืองเชียงใหม๑๗๔สถิตในอารามวัดสวนดอกก็เถิงนิพพานจุตติไปหั้นแล ครานั้นเจาเมืองกุรุรัฐทังพายใน
พายนอกมาสางปราสาท ๗ ชายสูง ๑๔ วาแตธอรณีเถิงยอดฉัตตนั้นแล แลวก็เหลนมโหรสพนานเสี้ยง ๒ เดือนเกิ่ง จิ่งจักชักลาก
เขาถวายแกพระเพลิงเดือน ๗ ลง ๑๑ ฅ่ํา พร่ําวัน ๑๑๗๕
สมเด็จเสฏฐอรรควรราชคุรุปญญาวชิระอรัญวาสี หรือ ครูบาเจาปญญาวชิรอรัญวาสี หรือ ครูบาเจาสมเด็จราชครูวัดสวนดอก สมเด็จพระสังฆราช
(สมเด็จราชครู) เมืองนครเชียงใหม พ.ศ.๒๓๔๙ – ๒๓๗๔
๑๗๕
มีขอความทายลานของผูจารวา “จุลสกพทะได ๑๒๐๗ ตัว (พ.ศ.๒๓๘๘) ปดับใส เดือน ๑๑ ดับ วัน ๑ ยามแตรฅ่ํา ปริปุณณสมัตตา เขียนเมือง
เชียงราย แตมเมื่ออยูบานริมกกนอกเวียงหั้นแล พระญาภักดีราชกิจ ฅนดิบเนอ”
๑๗๔

๗๑

๙. ปกคะตืนเชียงแสน ลคอร๑๗๖
(บันทึกเหตุการณในเมืองเชียงแสนสมัยเปนประเทศราชของพมา)
<๑> สั ก กพทะได ๑๑๐๑ ตั ว (พ.ศ.๒๒๘๒)
ปกัดเม็ด เดือน ๘ เพง จลองขัวแมชัน ๗ วันจิ่งแลว เดือน
๑๐ ออก ๕ ฅ่ํา น้ํานองไหลเฃาปะตูเวียง ซดหนาวิหาร
วั ด พระหิ น โค น แล สั ก กพทะ ๑๑๐๒ ตั ว (พ.ศ.๒๒๘๓)
ปกดสัน เดือน ๙ ออก ๑๒ ฅ่ํา วัน ๓ สังฆเจาวัดหมื่นเชียง
อนิจจะแล สักกพทะ ๑๑๐๖ ตัว (พ.ศ.๒๒๘๗) ปกาบใจ
เดื อ น ๗ เพง วั น ๑ จลองโรงโกสวั ด พระฅํ า กลางบ า น
สักกพทะ ๑๑๐๘ ตัว (พ.ศ.๒๒๘๙) ปรวายยี เดือน ๓ แรม
๘ ฅ่ํ า วั น ๓ ยามแตรฅ่ํ า สมเด็ จ เจ า วั ด เชตะวั น อนิ จ จะ
อายุได ๗๖ แล เดือน ๖ ออก ๘ ฅ่ํา วัน ๗ แผนดินไหว
อภิเสกสมเด็จยางไคแล สักกพทะ ๑๑๐๙ ตัว (พ.ศ.๒๒๙๐) ปเมือง
เหมา เดือน ๑๐ ออกฅ่ํา ๑ ยามรุงแจง สมเด็จเจาปา
<๒> งั ว อนิ จ จะ อายุ ไ ด ๘๐ แล สั ก กพทะได
พับสาปกคะตืนเชียงแสน ลคอร
๑๑๑๐ ตัว (พ.ศ.๒๒๙๑) ปเปกสี เดือน ๗ ออก ๒ ฅ่ํา มังสละ
(ที่มา : วัดศรีก้ํา, พระรัตนวัฒน พุทฺธิสิริ)
แลถางแลพลนะรักไปเชียงใหมบรอดฅืนมา สละแลถางลุก
เชียงของมารอดทาหลวงเพิ่นตอนขาเสียแล เดือน ๕ เพง ตางฉัตตมหาธาตุวัดพระฅํา เดือน ๘ ออก ๑๔ ฅ่ํา จลองแลว สักกพทะ
๑๑๑๒ ตัว (พ.ศ.๒๒๙๓) ปกดสงา เดือน ๗ เพง จลองมหาเจติยะวัดพระธาตุ สักกพทะ ๑๑๑๓ ตัว (พ.ศ.๒๒๙๔) ปรวงเม็ด
เดือน ๑๒ หงวนซุกมานั่งเชียงแสน เผี้ยวเวียงแลวตั้งลําชูดาน เขินมาตั้งอยูบานหมอเหมื่อยคราน ทัพเมืองเลนออกไปรบบแพ
<๓> คานขืนมา พระญาเลนตายแล สักกพทะ ๑๑๑๔ ตัว (พ.ศ.๒๒๙๕) ปเตาสัน เดือน ๗ ออก ๘ ฅ่ํา พละนะรักแล
เมืองเขินตั้งสัจจะอยาดน้ําตอหนาสังฆะเจาวัดผาขาวพาน สักกพทะ ๑๑๑๕ ตัว (พ.ศ.๒๒๙๖) ปกาเรา ครูบาวัดโบสถอนิจจะใสชาง
ลาก สักกพทะ ๑๑๑๖ ตัว (พ.ศ.๒๒๙๗) ปกาบเส็ด เดือน ๑๐ สมเด็จเจาวัดขาวพานอนิจจะวัน ๑ แรมฅ่าํ ๑ ยามตูดชายแล สักกพทะ
๑๑๑๗ ตัว (พ.ศ.๒๒๙๘) ปดับใค เดือนออก ๕ ฅ่ํา ใบสรีขดสวย แกวขึ้นมารบเดือน ๙ เดือนยี่ แรมฅ่ํา ๑ ธุวัดตนตองอนิจจะสบลัว
<๔> สักกพทะ ๑๑๑๙ ตัว (พ.ศ.๒๓๐๐) ปเมืองเปา เดือน ๘ ออก ๕ ฅ่ํา สงสการสมเด็จเจาวัดพระฅําแทนแล สักกพทะ
๑๑๒๐ ตัว (พ.ศ.๒๓๐๑) ปเปกยี เดือน ๖ ออก ๑๔ ฅ่ํา แกวขึ้นมาบานชวา เชียงใหมมาฝอยทอง เมืองหนองแตกแล สักกพทะ
๑๑๒๒ ตัว (พ.ศ.๒๓๐๓) ปกดสี นอยวิสุทธมาแตงเชียงแสนแล๑๗๗ สักกพทะ ๑๑๒๓ ตัว (พ.ศ.๒๓๐๔) ปรวงใส เดือน ๘ เพง
๑๗๖
๑๗๗

ปริวรรตจากพับสาฉบับวัดศรีก้ํา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ตํานานพื้นเมืองเชียงราย เชียงแสน : สักกราช ๑๑๒๑ (พ.ศ.๒๓๐๒) นอยวิสุทธิ เมืองลพุนเอาหมูขึ้นมาขาโมยหวานบาวระเสีย

๗๒

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
คราสมียามกลองฅวง เดือนแรมฅ่ํา ๑ คราสมียามตูดฅ่ํา เดือน ๔ แรม ๑๐ แผนดินไหว สักกพทะ ๑๑๒๔ ตัว (พ.ศ.๒๓๐๕)
ปเตาสงา เดือน ๑๒ แรม ๔ ฅ่ํา ทัพอะวะลงมารอดเชียงแสน
<๕> มัดสังฆะยางขาเอาเงิน เดือน ๗ ใบสรีขดสวยแล สักกพทะ ๑๑๒๕ ตัว (พ.ศ.๒๓๐๖) ปกาเม็ด เดือน ๘ บหน
ทัพอะวะลงเอาเชียงใหม เดือน ๑๐ แรมฅ่ํา ๑ แล เชียงใหมแตกแล สักกพทะ ๑๑๒๘ ตัว (พ.ศ.๒๓๐๙) ปรวายเส็ด เดือน ๗
ออก ๖ ฅ่ํา แผนดินไหว เดือน ๘ เพง จลองวัดอุดม เดือน ๙ ปถมะออกฅ่ํา ๑ ฟนมานหนีจากเมืองแล ๑๑๒๙ ตัว (พ.ศ.๒๓๑๐)
ปเมืองใค มานไดเขาฟนแสนขวางคะทึกแตกแล สกราช ๑๑๓๐ ตัว (พ.ศ.๒๓๑๑) ปเปกใจ มหากระสัตรอะวะ๑๗๘ไปเอาเมือง
ลานชาง ไดลูกสาวพระญาลานชางมาแล
<๖> สกราช ๑๑๓๑ ตัว (พ.ศ.๒๓๑๒) ปกัดเปา เดือน ๘ เพง จุธาตุวัดเชตะวัน เดือน ๑๑ เพง ตางฉัตต เดือนเพง
จลองธาตุ เดือน ๔ เชคคายเชียงใหมขึ้นมา มีฅนพัน ๔ อยู ๗ วันหนี เดือน ๕ แรม ๕ ฅ่ํา จลองธาตุวัดสังกา หอผาใหญนัก
มี ๒๓ หลัง สังฆะมี ๕ รอย ๓๕ สกราช ๑๑๓๒ ตัว (พ.ศ.๒๓๑๓) ปกดยี เดือน ๑๑ แรม ๗ ฅ่ํา แผนดินไหว เดือนยี่ออก ๙ ฅ่ํา
ก็ไหว วิหารวัดพระสิงหหลวงโคนแล ๑๑๓๓ ตัว (พ.ศ.๒๓๑๔) ปรวงเหมา โมยหวานเชียงแสนลงอังวะแล สกราช ๑๑๓๔ ตัว
(พ.ศ.๒๓๑๕) ปเตาสี เดือน ๕ เพง จลองดอยงามหวยฅุ เดือน ๘ แรม ๘ ฅ่ํา จลองวัดบานฅวาง เดือน ๕ ออก ๖ ฅ่ํา สังฆเจา
ตนยางอนิจจะยามกลองเดิก็ปนี้เดือน ๘ บหนแล
<๗> สกราช ๑๑๓๕ ตัว (พ.ศ.๒๓๑๖) ปกาใส เดือน ๘ เพง จลองกูวัดไชย เดือน ๗ เพง จลองธาตุวัด ๗ หาง เดือน(๗)
แรม ๔ ฅ่ํา จลองธาตุวัดหลักพัน เดือน ๔ แรม ฅ่ํา ๑ จลองกุ(ฏิ)วัดตนแกว เดือน ๖ ออก ๘ ฅ่ํา จลองโรงวัดหมื่นเชียง หอผาใหญ
มี ๒๔ หอ เดือน ๖ เพง จลองวัดพระตาลแทน ๗ หอผาใหญมี ๒๔ หอแล สกราช ๑๑๓๖ ตัว (พ.ศ.๒๓๑๗) ปกาบสงา ตางฉัตต
วัดตนแกว วัดเชตะวัน เดือน ๙ ปถมะออก ๘ ฅ่ํา จลองโรงวัดสังกาแล สกราช ๑๑๓๗ ตัว (พ.ศ.๒๓๑๘) ปดับเม็ด เดือน ๖ เพง
จลองธาตุวัดโคมฅํา เดือน ๖ แรม ๑๐ ฅ่ํา จลองวัดลานทอง หอผามีใหญมี ๒๔ เดือน ๖ แรม ๑๒ ฅ่ํา (จลอง) วัดดอยชัน
เดือน ๗ แรม ๔ ฅ่ํา
<๘> จลองวัดเสาดิน หอผาใหญมี ๓๔ ฝนตกนัก เดือน ๑๐ ออก ๑๒ ฅ่ํา วัน ๓ ฝนหาใหญตกนัก วัดตนตองปลงเรือลง
เหลนขวงวัดแล เดือน ๑๑ แรม ๒ ฅ่ํา ครูบาวัดธาตุอนิจจะ นาขวาฟนมาน เดือน ๑๑ แรม ๘ ฅ่ํา เถิงเดือนเจียงแรม ชาวใตมาทับ
ยาง เดือนยี่ออก ชาวใตไดเชียงแสนแลสกราช ๑๑๓๘ ตัว (พ.ศ.๒๓๑๙) ปรวายสัน ฅนทังหลายตายอยากเขานัก เดือนเจียงออก
ฅ่ํา ๑ ตั้งลําเวียง เดือน ๑๒ ออก ๘ ฅ่ํา มานคานเมืองใตตายมากนักแล สกราช ๑๑๓๙ ตัว (พ.ศ.๒๓๒๐) ปเมืองเรา เดือน ๑๑ ดับ
ไมโคนใสโรงกลองวัดตนตอง เดือน ๓ แรม ครูบาหลวงวัดเชตะวันอนิจจะ เดือน ๔ แรม ๒ ฅ่ํา สงสการแล
<๙> สกราช ๑๑๔๐ ตัว (พ.ศ.๒๓๒๑) ปเปกเส็ด เดือน ๘ จลองธาตุจอมกิตติ หอผามี ๑๐ นึ่งใหญนักฅนอยู
ในหั้นมาก เดือน ๑๑ เพง ดอยทุงคราง เดือน ๔ ออก ๘ ฅ่ํา เจดียวัดหลวงฅวั่น เดือน ๖ แรม ๑๒ ฅ่ํา ดอยทุงมาหา
ดอยชันแล สกราช ๑๑๔๑ ตัว (พ.ศ.๒๓๒๒) ปกัดใค เดือน เดือนยี่ออก ๖ ฅ่ํา ดินลั่นฅีบพระวัดพระฅํา เดือน ๗ ออก
๑๑ ฅ่ํา ครูบาปราสาทอนิจจะแล สกราช ๑๑๔๒ ตัว (พ.ศ.๒๓๒๓) ปกดใจ เดือน ๕ ออก ๖ ฅ่ํา ทัพลคอรมาหลอนธะเลืองแตกขึ้น
มา เดือน ๖ ออก ๘ ฅ่ํา ทัพสบกกแตก ๙ ฅ่ํา เวียงเชียงแสนแตก เดือน ๖ แรม ๕ ฅ่ํา วัดเสาดินโคนแล
<๑๐> สกราช ๑๑๔๓ ตัว (พ.ศ.๒๓๒๔) ปรว งเปา เดือน ๘ เมชุนโปลงไปรบลคอรบแพคา นฅืนมาตายนักแล สกราช ๑๑๔๔
ตัว (พ.ศ.๒๓๒๕) ปเตายี เดือน ๕ เพง จลองมหาธาตุวัดตนตองชางคอง หอผามี ๒๐ สังฆะมี ๕ รอยตนแล สกราช ๑๑๔๖ ตัว
(พ.ศ.๒๓๒๗) ปเดือนกาบสี เดือน ๖ แรม ๑๒ ฅ่ํา กอตั้งธาตุวัดทาหลวงกูฅํา เดือน ๘ เพง จลองสาลากูทาหลวง หอผามี ๓๕
เดือน ๙ ออก ๘ ฅ่ํา จลองอุโบสถวัดพระฅํากลางบานชางคอง เดือนยี่แรม ๑๐ ฅ่ํา วัน ๒ กอตั้งธาตุวัดสรีค้ํา เดือน ๔ แรมฅ่ํา ๑
ซลาตอมาแตงสังฆะเชียงแสนมีขุ ๕ เณร ๕ ตามอมิตออาณาจักกหั้นแล สกราช ๑๑๔๗ ตัว (พ.ศ.๒๓๒๘) ปดับใส เดือนเจียง
แรม ๙ ฅ่าํ ทัพโปซกุ ลายขา แสนหวี เขาเวียงเชียงแสนขาวิธรู เสีย เดือน ๔ เพง จลองวัดสังกา เดือน ๕ เพง จลองวัดปราสาท เดือน ๖
แรม ๘ ฅ่ํา จลองวัดตนลานแล
<๑๑> สกราช ๑๑๔๘ ตัว (พ.ศ.๒๓๒๙) ปรวาย (สงา) เดือน ๖ ทัพซุกคานใตขึ้นมาตายนัก เดือน ๓ จลองวัดพระฅํา
ดอนแทน หอผามี ๓๐ หลังแล สกราช ๑๑๔๙ ตัว (พ.ศ.๒๓๓๐) ปเมืองเม็ด เดือน ๘ แรม ๙ ฅ่ํา จลองวัดบุญยืน เดือน ๘
แรม ๑๑ ฅ่าํ เมืองแพ เมืองยองฟนมานเชียงแสนแตก สกราช ๑๑๕๐ ตัว (พ.ศ.๒๓๓๑) ปกดสัน เดือน ๖ มานแตกใตมาตายมากนัก
๑๗๘
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๗๓

สุริยคราสจับยามแตรฅ่ํามืดดั่งเมื่อฅืนแล สกราช ๑๑๕๓ ตัว (พ.ศ.๒๓๓๔) ปรวงใค เดือนแรม ๘ ฅ่ํา จลองวัดพระยืน แรม ๗ ฅ่ํา
ครูบาวัดธาตุลงไปลคอรรอดทงชิ้นแหงฟาผาลวดฅืนมาเสียกอนแลวจิ่งซ้ําไปเลา
<๑๒> แล เดือน ๑๐ ดับ ตางฉัตตธาตุวัดหลวงแล สกราช ๑๑๕๔ ตัว (พ.ศ.๒๓๓๕) ปเตาใจ เดือน ๘ เมืองนานมารบ
แมลัว เชียงแสน ลคอร เชียงใหมขึ้นเมืองฝางแล สกราช ๑๑๕๕ ตัว (พ.ศ.๒๓๓๖) ปกาเปา เดือน ๓ เมืองเชียงใหม ลคอร ขึ้นเมือ
รบเชียงแสนรองแกลบ แวดเวียงลานเพาะแตงแล สกราช ๑๑๕๖ ตัว (พ.ศ.๒๓๓๗) ปกาบยี ไปเอาธัมมแลพระเจาพูขคะทางมาแผว
เดือน ๑๒ เดือนเจียงเพง ไฟไหมแทกเฝา สกราช ๑๑๕๗ ตัว (พ.ศ.๒๓๓๘) ปดับเหมา เดือน ๗ ออก ๑๑ ฅ่ํา กอตั้งธาตุวัดบุญยืน
เดือน ๑๐ ครูบา
<๑๓> สังกา สังฆะเจาลุกอะวะมาแผวเวียงวันนั้นแล สกราช ๑๑๕๘ ตัว (พ.ศ.๒๓๓๙) ปรวายสี เดือน ๕ ออก ๕ ฅ่ํา
วัน ๕ เจาชีวิตเขาตั้งเชียงใหมแล สกราช ๑๑๕๙ ตัว (พ.ศ.๒๓๔๐) ปเมืองใส เดือนเจียง ยี่ ๓ ๔ ทัพอะวะลงเอาเชียงใหม เดือน
๖ เพง ทัพมานแตกเชียงใหมมาแผวเชียงแสน เดือน ๖ แรม ๖ ฅ่ําแล ปนี้เจานาซายขึ้นเอาเมืองนุนไดจอมหงสลงมาปเดียวนี้แล
สกราช ๑๑๖๐ ตัว (พ.ศ.๒๓๔๑) ปเปกสงา เดือนยี่ดับ ดาวบินเตมอากาสตกมาใตชูหนวยแล สางวัดพระสิงหหลวงแล เองเซโปสาง
สกราช ๑๑๖๒ ตัว (พ.ศ.๒๓๔๓) ปกดสัน เดือน ๘ แรม ๘ ฅ่ํา นาซาย นาขวา มีใจบเชื่อกัน เอากัน
<๑๔> ดานาพระญาสรีคาน แรม ๙ ฅ่ํา หาคําดีเซิ่งกันตอหนาสังฆะเจาเลาแล สกราช ๑๑๖๓ ตัว (พ.ศ.๒๓๔๔) ปรวงเรา
เดือน ๑๒ แรม ๗ ฅ่ํา วัน ๕ เจานาซาย เชดคายแลนหลวงไปฟงอมินตอ ลูกจอมหงสเอามาไขเมืองสาดที่นั้น เดือนเจียง แรม
๑๐ ฅ่ํา เจานาซายลวดตายยังเมืองสาดขิแยงหั้นแล เดือนยี่ แรม ๘ ฅ่ํา เจติยะธาตุวัดหลวงฅวั่นแล สกราช ๑๑๖๔ ตัว (พ.ศ.๒๓๔๕)
ปเตาเส็ด เดือน ๖ แรม ๑๓ ฅ่ํา เชียงใหม นคอร มาเอาจอมหงส เมืองสาดแตกมาแผวเชียงแสน เดือน ๗ ออก ๕ ฅ่ํา ขิแยงตอลวด
ลักหนีจากบานภานไปอังวะหั้นแล เดือน ๓ แรม ๒ ฅ่ํา ธาตุวัดหลวงฅวั่น เดือน ๓ แรม ๑๒ ฅ่ํา ลาวเมืองจันทเอาทัพขึ้นมาแผว
เวียงแวดไฅวแล เดือน ๔ แรม ๑๓ ฅ่ํา วัน ครูบาวัดสังกาอนิจจะ
<๑๕> เดือน ๗ แรม ๙ ฅ่ํา วัน ๗ ลาวแตกหนี้แล สกราชได ๑๑๖๕ ตัว (พ.ศ.๒๓๔๖) ปกาใค ตั้งแตเดือน ๘ เถิง
เดือนเจียง เฃาแพงแฅงรอยธ็อกหาที่ซื้อบไดแล เดือนยี่ดับ ครูบาตนลานอนิจจะ เดือนออก ๕ ฅ่ํา สงสการใสปราสาทนกหัสดิ์
เดือน ๕ ออก ๗ ฅ่ํา วัน ๕ ธาตุวัดหลวงฅวั่น ๒ เทื่อ เดือน ๕ แรม ๑๐ ฅ่ํา วันเสาร ยายพระเจาแสนทอง วัดฅําแทน สกราช ๑๑๖๖
ตัว (พ.ศ.๒๓๔๗) ปกาบใจ เดือน ๗ ออก ๓ ฅ่ํา วัน ๔ สังขานตไปยามเที่ยง วัน ๓ ม็อกแตกจับมานตายผู ๑ เดือน ๗ ออก ๑๓ ฅ่ํา
เชียงใหม ลคอร ขึน้ แผวเชียงแสนแวดเวียง เดือน ๙ ปถม ออก ๕ ฅ่าํ วัน ๓ เวียงเชียงแสนแตกแล ปคคะทืนเชียงแสนเสีย้ งหนีก้ อ นแล
(เมืองเชียงแสนแตกและบันทึกเหตุการณเมืองนครลําปาง)
<๑๖> สกราช ๑๑๖๗ ตัว (พ.ศ.๒๓๔๘) ปดับเปา เดือน ๕ เชียงใหม ลคอร ขึ้นตีเอาเมืองยองแตกแล สกราช ๑๑๖๘ ตัว
(พ.ศ.๒๓๔๙) ปรวายยี เดือน ๙ เพง วัน ๗ เจาหอหนาเขาตั้งเวียงดินแล สกราช ๑๑๗๐ ตัว (พ.ศ.๒๓๕๑) ปเปกสี เดือนยี่
ออก ๑๒ ฅ่ํา วัน ๗ ยามเด็กหลับ เจาพระญาโสมะตายวันนั้นแล สกราช ๑๑๗๑ ตัว (พ.ศ.๒๓๕๒) ปกัดใส เดือน ๘ ออก ๓ ฅ่ํา
สงสการแลวรอดเดือน ๘ เพง อุสสาราชภิเสกเจาอุปราชาขึ้นกินเมืองใสชื่อวา พระญาอภยะราชะ ปลูกเจาราชวงสขึ้นเปนเจา
อุปราชา แลวปลูกเจานายหนานไชยวงสเปนราชวงส ปลูกขุนทวย ๑๓ ขุนแลสกราช ๑๑๗๒ ตัว (พ.ศ.๒๓๕๓) ปกดสงา เดือน ๗
ออก ๘ ฅ่ํา ทานสาลาผาลาด
<๑๗> สกราช ๑๑๗๔ ตัว (พ.ศ.๒๓๕๕) ปเตาสัน เดือน ๘ เพง วัน ๗ จลองวัดหลวง แลวอภิเสกธุเจาวังชางขึ้นเปน
สมเด็จวันนั้นแล สกราช ๑๑๗๕ ตัว (พ.ศ.๒๓๕๖) ปกาเรา เดือน ๕ แรม ๗ ฅ่ํา วัน ๖ แรกกอนาคแลสิงหยังวัดลําพางหลวง
สกราช ๑๑๗๖ ตัว (พ.ศ.๒๓๕๗) ปกาบเส็ด เดือน ๘ เพง จลองวิหารวัดปาแตว สกราช ๑๑๗๗ ตัว (พ.ศ.๒๓๕๘) ปดับใค
เดือน ๗ เพง วัน ๑ จลองวิหารวัดทาผา เดือน ๙ เพง วัน ๓ จลองนาค สิงห วัดลําพาง เดือนเจียง แรม ๘ ฅ่ํา สังฆะเจาชูวัดออก
ไปสางธาตุมอนพระญาแช เดือนยี่ แรมฅ่ํา ๑ เจาหอหนาลองไปวังซาวสางแพเอาเมงลองสงใต เดือน ๕ แรม ๔ ฅ่ํา เจาชีวิตกาวิละ
ตายอายุ ๗๕ เจาชีวิตวังหนาเสวยเมืองเชียงใหมแทนเลาหั้นแล
บันทึกครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี : จุลศักราช ๑๑๗๘ อํามาตยของเจาชีวิตวังหนา ๒ คน ไดไปคลองชางเผือก ๑ เชือก สูง ๗ ศอก งายาว
๑ ศอก นําเขาเมืองเชียงใหม ความทราบถึงพระเจากรุงสยามไดสงพระยาจาแสน พระยากําแหง มารับเอาชางเผือกไปที่บางกอก โดยมาพักที่
บานหนองหลม ๑ คืน พักที่โรงชางเจาหอหนาเมืองละกอน ๑ คืน แลวเขาสูบางกอก
๑๗๙

๗๔

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
<๑๘> สกราช ๑๑๗๘ ตัว (พ.ศ.๒๓๕๙) ปรวายใจ เดือน ๙ ออก ๑๑ ฅ่ํา เอาชางเผือกเขาสูเวียงเชียงใหม เดือน ๑๒
ออกฅ่าํ ๑ ชาวใตเอาชางเผือกลุกเชียงใหมมาลคอร ออก ๓ ฅ่าํ ชาวใตเอาชางเผือกออกจากเมืองลคอรไปหัน้ แล๑๗๙ สกราช ๑๑๖๖ ตัว
(พ.ศ.๒๓๔๗) ปกาบใจ เดือน ๑๐ แรม ๕ ฅ่ํา พร่ําไดวัน ๑ ไทกดสัน ไดปกวิหารหลวงวัดปาดัวะสรีถอยแล เดือน ๑๒ ออก ๗ ฅ่ํา
พร่ําไดวัน ๓ ไดกอแรกสางพุทธรูปเจาองคหลวงวัดปาดัวะแล อันนี้เมืองลคอรแล สกราชได ๑๑๗๑ ตัว (พ.ศ.๒๓๕๒) ปกัดใส
เดือน ๘ เพง วัน ๖ จลองวิหารวัดปาดัวะแล สกราช ๑๑๘๓ ตัว (พ.ศ.๒๓๖๔) ปรวงใส เดือน ๘ เพง วัน ๔ กระสัตรเจาชีวิต
ชางเผือกตายเชียงใหม สกราช ๑๑๘๔ ตัว (พ.ศ.๒๓๖๕) ปเตาสงา เดือน ๘ แรม ๑๒ ฅ่ํา วัน ๒ ขาหลวงเอาเครื่องทาว ๕
<๑๙> ประการ แทนแกว มาอุสสาภิเสกเจาพระญาอภยราชะหื้อเปนเจาชีวิตกระสัตรหอฅําอยูในเมืองลคอร๑๘๐
หั้นแล สกราชได ๑๑๘๓ ตัว (พ.ศ.๒๓๖๔) ปรวงใส เดือน ๘ เพง เมงวัน ๔ กระสัตรเจาชางเผือกตายเมืองเชียงใหม อายุ ๗๖
เดือน ๘ แรม ๔ ฅ่ํา วัน ๑ เจาพระญาอภยราชะหอฅําออกจาเมืองลคอรไปเชียงใหม เอาซากกระสัตรเจาชางเผือกตนพี่ใส
โขสบัวระมวณแลว ก็สระเด็จฅืนมาเมืองลคอร กอนหัน้ แล รอดเดือนเจียง ออก ๗ ฅ่าํ วัน ๔ เจาหอฅําซ้าํ ไดฅนื ไปเชียงใหมเลาแล สาง
ปราสาทใสกะเรวระซากเจาชางเผือกแลว เถิงเดือนยี่ ออก ๔ ฅ่าํ สงสการแลวบอระมวณวันนัน้ แลวก็พรอมกันอุสสาภิเสกเจาหลวง
เมืองละพูน ตนชื่อนครสีสะรัตตนะหื้อกินเมืองเชียงใหม แลวยกเจาพุทธวงสขึ้นเปนหอหนาหั้นแล คันแตงแปลงบอระมวณ
<๒๐> แลว เจาอภยราชะหอฅําก็ฅืนมาเมืองลคอรแลวเถิงเดือน ๓ เพง เมง ๑ ขาหลวงเอาบัตตราหลาบฅําขึ้น
อุสสาภิเสกเจาหอฅําหือ้ ไดเปนกระสัตรอายุได ๗๔ ปนนั้ ไดเถิงน้าํ มุทธาภิเสกเปนเอกราชะอยูใ นเมืองลคอรหัน้ แล เถิงเดือน ๔ ออก
๘ ฅ่ํา วัน ๒ เจาชีวิตออกไปบวชยังสระเด็จ รอดออก ๑๔ ฅ่ําสิกข แลวแรมฅ่ํา ๑ ฅืนมาเสวยเมืองดั่งเกาแล เดือน ๗ ออก ๗ ฅ่ํา
วัน ๓ เอานางเชียงตุงมารอดเวียง๑๘๑ ออก ๑๑ ฅ่ํา วัน ๗ เอาขึ้นหอฅําแล สกราชได ๑๑๘๔ ตัว (พ.ศ.๒๓๖๕) ปเตาสงา
เดือน ๘ แรม ๑๒ ฅ่ํา วัน ๖ ขาหลวงเอาเครื่องทาว ๕ ประการ แทนแกว มารอดเวียงลคอรวันนั้นแล สกราชได ๑๑๘๕ ตัว
(พ.ศ.๒๓๖๖) ปกาเม็ด เดือน ๔ แรมฅ่ํา ๑ วัน ๖ พรอมกันฅาดพวงแพแมวัง แลวเอาฉัตตใหญ ๔ ใบอันเจาหอฅําสาง ใสแพแลว
ขึ้นเมือใส ๔ แจงธาตุเจาสระเด็จแล เดือน ๖ เพง วัน ๑ ยามเด็กหลับ ครูบาเจาวัดแสนเมืองมาอนิจจะ
<๒๑> เดือน ๗ ออก ๖ ฅ่ํา วัน ๑ สงสการแล
สกราชได ๑๑๘๖ ตัว (พ.ศ.๒๓๖๗) ปกาบสัน เดือน ๘
ออก ๕ ฅ่ํา วัน ๑ ยามกลองงาย เจาชีวิตอภยะหอฅํา
เจาวังขวา ยกทัพออกจากเมืองลคอรไปเชียงใหม เหตุวา
เชียงใหมคือเจาหลวงแลเจาฅํามูลมีวิวาทะกับดวยกัน
วาอั้น เดือน ๘ ออก ๖ ฅ่ํา วัน ๒ ดาว ๕ เขาพระจันท
คันเจาอภยราชะหอฅํารอดแลว ก็ไดดัดแปลงสั่งสอน
หื้อราบเพียงดีงามแลว เถิงเดือน ๙ แรม ๒ ฅ่ํา วัน ๑
เจาอภยะหอฅําก็มาแผวเวียงลคอรหั้นแล ปนี้เดือน ๗ ๘
แมน้ําวัง ดานขวาคือวัดเกาะวาลุการาม
๙ แลงนักฝนบตก ขาหลวงขึน้ มาดวยหลาการอันกระสัตร
(ที่มา : กรกช อินทรพรหม)
บังกอกตาย๑๘๒ เดือนเจียง ออก ๑๓ ฅ่ํา วัน ๓ ยาม
กลองงาย เจาพระญาอภยะลองไปบังกอกหั้นแล เดือน ๔ แรม ๑๐ ฅ่ํา วัน ๒ เจาอภยราชะลุกบังกอกขึ้นมาแผวเมืองลคอร
หั้นแล เถิงเดือน ๕ แรม ๔ ฅ่ํา วัน ๑ เจาหลวงเมืองเชียงใหมตนชื่อนครสีสะรัตตนะทรงพยาธิรายนัก ก็ลวดตายเลาหั้นแล เดือน ๕

บันทึกครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี : จุลศักราช ๑๑๗๘ อํามาตยของเจาชีวิตวังหนา ๒ คน ไดไปคลองชางเผือก ๑ เชือก สูง ๗ ศอก งายาว
๑ ศอก นําเขาเมืองเชียงใหม ความทราบถึงพระเจากรุงสยามไดสงพระยาจาแสน พระยากําแหง มารับเอาชางเผือกไปที่บางกอก โดยมาพักที่บาน
หนองหลม ๑ คืน พักที่โรงชางเจาหอหนาเมืองละกอน ๑ คืน แลวเขาสูบางกอก
๑๘๐
พระเจาดวงทิพย พระเจานครลําปางองคที่ ๕ พ.ศ.๒๓๓๗ – ๒๓๖๘ ราชวงศเจาเจ็ดตน (ราชวงศทิพจักราธิวงศ)
๑๘๑
ตํานานสุรรณหอคํามงคลหลังใหญระบุวาคือ เจานางสุวรรณเกี๋ยงคํา ราชธิดาเจาฟาเมืองนครเชียงตุง ระหวางเดินทางมาเมืองนครลําปางมี
“หมื่นพันทอง” เปนองครักษ ตอมาพระเจาหอคําดวงทิพยไดโปรดแตงตั้งใหเปน “แสนโกฏิ์เมฆ” แมทัพเมืองนครลําปาง
๑๘๒
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (ฉิม) กษัตริยสยามรัชกาลที่ ๒ (พ.ศ.๒๓๕๒ – ๒๓๖๗) ราชวงศจักรี
๑๗๙

๗๕

<๒๒> แรม ๑๓ ฅ่าํ วัน ๓ เจาชีวติ เมืองลคอรตนชือ่ อภยราชะซ้าํ ไดเมือเชียงใหมแถมเลา เอากะเรวระ ซากเจาหลวงเชียงใหม
ใสโขสดีแลว ก็สระเด็จฅืนมาเมืองลคอรเลากอนหั้นแล เดือน ๖ แรม ๙ ฅ่ํา เจาหอหนาเมืองลคอรลองไปบังกอกบแผว ลวดฅืน
มาเสหั้นแล สกราชได ๑๑๘๗ ตัว (พ.ศ.๒๓๖๘) ปดับเรา เดือน ๘ แรม ๒ ฅ่ํา วัน ๓ สงสการธุเจาอินทจักก วัดปาดัวะ เดือน ๘
แรม ๔ ฅ่าํ พรอมกันนิมนตพระเจาแกวลําพางมาสรงวัดหลวงกลางเวียงเพือ่ ฝนบตก แลงนักหัน้ แล เดือน ๙ เดือน ๑๐ เขาเปลือก ๕
ตางตอเหลมธ็อก เขาสานหมื่น ๕ ตอเหลม ฅนทังหลายเปนราหลุรากตายนักชูแหงหั้นแล เดือน ๑๑ ออก ๘ ฅ่ํา วัน ๖
เจาอภยะหอฅําพรอมกันทานเครื่องอัฏฐปริขารไปหาเจาหลวงเชียงใหมตนชื่อนครสีสะรัตตนะกอนหั้นแล เดือน ๑๑ เพง เมงวัน ๖
ยามแตรเที่ยงวัน เจาชีวิต
(งานพระศพพระเจาหอคําดวงทิพย พระเจานครลําปาง)
<๒๓> หอฅําตนชื่ออภยราชะ เมืองลคอรซ้ําตายเลาหั้นแล อายุได ๗๘ เดือน ๑๑ แรมฅ่ํา ๑ เจาหลวงเมืองละพูน
ชื่ อ เจ า สรี บุ ญ มามารอดแผวแล ว เอาซากเจ า หอฅํ า ตนพี่ ใ ส โขสไว หั้ น ก อ นรอดออกวั ส สาแล ว เจ า หลวงละพู น ก็ เ มื อ ละพู น
เสก อ นหั้ น แล เถิ ง เดื อ น ๕ เพง วั น ๒ ก อ แรกส า งแปลงตั ด ไม ป ราสาทเมรุ อั น จั ก ส ง สการเจ า อภยะหอฅํ า ที่ ท ง วั ง ธาน
ตอเทารอดเดือน ๗ แรม ๔ ฅ่ํา วัน ๒ ฝนตกฟารองลมรายนัก ก็มาพัดตีปราสาทยอดเมรุอันนั้นหื้อหักคานตกเสหั้นแล
เดือน ๗ แรม ๖ ฅ่ํา วัน ๖ เจาหลวงละพูนมาแผวแลวซ้ําสางแปลงมณฑกยอดขึ้นใสแถมหั้นแล สางแปลงตูบใหญตูบนอย
หอโรงที่ ท ง วั ง ธานทั ง มวลมี ร อ ยปลาย ๓๐ หลั ง แล ว เหล น มโหสรพอุ น งั น พาทย ค อ งกลองวง ฟ อ นมโนรา ฟ อ นม า น
ฟอนไท เหลนโยนเปน
<๒๔> มหาสมยะปางใหญนัก แลวรอดเดือน ๗ แรม ๑๓ ฅ่ํา วัน ๔ ก็ปลงยังกะเรวระซากเจาชีวิตลงใสปราสาท
ปุสสรถแลว เถิงยามเที่ยงวัน มีทาวพระญาหัวบานหัวเมืองแลสิงสาสตรราชบุตตเอาหมูยัสสะปริวาร ตุริยนนตรีคองกลองสรง
เสพลากเอาปุสสรถออกจากเวียงไปใสในเมรุปราสาท ก็กะทําเหลนมโสรพหื้อเปนมหาสมยะอันใหญ รอดเดือน ๘ ออกฅ่ํา ๑
ออก ๒ ฅ่ํา ๓ ฅ่ํา ก็หื้อทานแกสังฆะเจา ๕ รอย ๖ รอยพระองคแลว ออก ๓ ฅ่ํา วัน ๑ ก็เผายังกะเรวระซาก ก็เผาบอกไฟชางมา
สัพพะรูปทังมวลเปนที่แลวบอระมวลในวันเดือน ๘ ออก ๓ ฅ่ําหั้นแล ออก ๔ ฅ่ํา วัน ๒ เจาหอหนาจิ่งยายจากทงวังธานเขามาสู
เวียงวันนั้น อัคคราชเทวีก็ประสูติไดลูกชายผู ๑ หั้นแล เดือน ๘ ออก ๕ ฅ่ํา วัน ๓ ยามพลันฅ่ําจังขานตไป ออก ๖ ฅ่ํา วัน ๔ เปน
<๒๕> วันเนา ออก ๗ ฅ่ํา วัน ๕ เปนวันสกราชขึ้นเปน ๑๑๘๘ ตัว (พ.ศ.๒๓๖๙) ปรวายเส็ดแล เดือน ๘ แรม ๖ ฅ่ํา
วัน ๕ เจาหลวงละพูน จิ่งยกจากทงวังธานเมือละพูนหั้นแล เดือน ๙ ออกฅ่ํา ๑ วัน ๑ ยามตูดฅ่ํา สุริยคราสจับ ลมก็ราย ฝนก็ตก
เดือน ๙ เพง วัน ๑ ยามตูดฅ่ํา จันทคราสจับมีวัณณะดําแดง เดือนนี้จันทคราสคํา ๑ สุริยคราสคํา ๑ แล เดือน ๑๐ ปถมะ
ออก ๘ วัน ๒ ธุเจาสีวิไชยอนิจจะ เดือน ๑๐ ปถมะ แรม ๑๔ ฅ่ํา วัน ๒ สงสการหื้อแลวบอระมวณแล เดือนเจียง แรม ๒ ฅ่ํา
วัน ๔ ยามเทีย่ งวัน เจาหอหนา เจาชุมพู พระญาพูธอร ลองไปบังกอกเอาเครือ่ งอะสองอะรัวะเจาอภยะชีวติ หอฅําลงไปพิธลู กระสัตร
เจาเมืองใต ดวยกิจจะหลาการอันเจาชีวิตหอฅําตายนั้น หื้อกระสัตรไดแจงชูประการแลว กระสัตรก็จิ่งปลงพระธานทานสุกยก
เจาหอหนาขึ้นกินเมืองลคอร ยกเจาคันธิยะหื้อเปนหอหนา เจาฅําแสน(เปน)ราชวงส เจาชุมพูเปนพระญารัตตนะหัวเมืองแกว
แลวก็กราบพิธูลมหากระสัตรเจาชูประการแลว ก็เอากันขึ้นมา
(สยามเกณฑกองทัพประเทศราชลานนาปราบเมืองนครเวียงจันทน)
<๒๖> ตอเทารอดเมืองเถิน ก็ไดรูปวัตติขาวสารวากระสัตรเมืองจันท๑๘๓ฅิดกระบฏเจาปราสาทธองเมืองใต๑๘๔ วาฉันนั้น
เอากันเรงขึ้นมา เดือน ๗ ออก ๒ ฅ่ํา วัน ๕ มารอดบานสาลาแลวยั้งอยูหั้นฅืนนึ่ง แลวเดือน ๗ ออก ๓ ฅ่ํา พรอมสงสการ
ครูบาเจาวัดบานสาลา กินงายแลวจิ่งจักยกเขามาสูเวียงยามเที่ยงวัน ขาหลวงก็ทวยเขามา เถิงเดือน ๗ ออก ๑๐ ฅ่ํา วัน ๖
ทาวพระญาทังมวลแลสิงสาสตรราชบุตตก็ไดพรอมกันผูกมือทือขวัญแลว เดือน ๗ เพง วัน ๔ จังขานตไป แรมฅ่ํา ๑ แรม ๒ ฅ่ํา
วัน ๕ วัน ๖ เปนวันเนา แรม ๓ ฅ่ํา วัน ๗ เปนวันสกราชขึ้นเปน ๑๑๘๙ ตัว (พ.ศ.๒๓๗๐) ปเมืองใคแล เดือนแรม ๑๓ ฅ่ํา วัน ๓
๑๘๓
๑๘๔

เจาอนุวงศ เจาผูครองนครเวียงจันทน พ.ศ.๒๓๔๘ – ๒๓๗๑ ราชวงศลานชางเวียงจันทน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (ทับ) กษัตริยสยาม รัชกาลที่ ๓ พ.ศ.๒๓๖๗ – ๒๓๙๔ ราชวงศจักรี

๗๖

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
ไทกาบสี ยามกลองงาย เจาหลวงก็ยกทัพพละริพลออกจากเมืองลคอรไปเมืองจันทหั้นแล เถิงเดือน ๙ เมืองจันทแตกเสี้ยงหั้นแล
ทัพลคอร เชียงใหม แพล นาน อยูเมืองจันทนานได ๒ เดือนแลว ก็พิกวายอวายฅืนมาหาบานหาเมืองหั้นแล
<๒๗> เดือน ๑๒ ออก ๑๐ ฅ่ํา น้ํานองฝนตกนัก นองลนฝงเขาเวียงภยาวถวมเรือนอันอยูริมน้ํา เดือนยี่ ออก ๒ ฅ่ํา
วัน ๑ เจาลุกเมืองจันทมาแผวเวียงยามกลองงาย เดือนยี่เพง เมงวัน ๗ จันทคราสจับมีวัณณะดําแดง กินบเสี้ยงยังประหมาณ
๒ นิ้วมือแล รอดเดือน ๔ ออก ๑๒ ฅ่ํา วัน ๗ เจาหลวงยายเอาไชยไปอยูทงใตเวียงกอนหั้นแล รอดวันเดือนเพง เมงวัน ๓
ยามแตรขึ้นสูเที่ยงวัน ก็สระเด็จเขามาสูเวียง อุสสาภิเสกขึ้นสูหอฅํา อั้บบานเมืองทังมวลวันนั้นแล เดือน ๖ ออก ๘ ฅ่ํา วัน ๖
อุสสาภิเสกธุเจาพรหมสระหื้อไดเปนสมเด็จแลว เดือน ๖ ออก ๑๓ ฅ่ํา วัน ๔ เจาหลวงสระเด็จไปลําพาง เถิงเดือนเพง วัน ๖
อุสสาภิเสกธุเจามโนหื้อไดเปนสังฆราช วันแรมฅ่ํา ๑ วัน ๗ เจาหลวง๑๘๕ก็ยกไปละพูนเหตุเจาหลวงเมืองละพูนทรงพยาธิรายนัก
วาอั้นแล เมื่อเจามายหายแลวก็ยกริพลฅืนมา
<๒๘> เถิงเวียงลคอร เดือน ๗ แรม ๘ ฅ่ํา วัน ๒ ไดปลงสพแมเจาตุย ๑๐ ฅ่ํา วัน ๔ ๗ ดับ ๑๔ วัน ๑ เปนพระญาวัน
สักกะ ๑๑๙๐ ตัว (พ.ศ.๒๓๗๑) ปเปกใจ เดือน ๘ ออก ฅ่ํา ๑ วันจันท สุริยคราสจับยามกลองแลงหั้นแลเดือน ๘ แรม ๑๔ ฅ่ํา
วัน ๑ ไดลงเรือขึ้นเมือเถิงแชหม ไดลีดมางสางกอพระธาตุเจาวัดปาแดง ไดตางฉัตตวันเดือน ๙ เพง เมงวัน ๔ บอระมวณ
เดือนแรม ๓ ฅ่ํา ลงมาเถิงเวียง ๗ ฅ่ําหั้นแล๑๘๖ นะวัน ๒ เดือน ๖ ขึ้น ๓ ฅ่ํา สกราชได ๑๒๔๖ ตัว (พ.ศ.๒๔๒๗) ปกาบสัน
แผนดินไหว เดือน ๖ ลง ๙ ฅ่ํา ปลงสพเจาอุปราชาวังหนา สกราชได ๑๒๔๗ ตัว (พ.ศ.๒๔๒๘) ปดับเลา ปนั้นกลางพะสาเขา
แพงนัก ขาวสานหมื่น ๓ แถบ เขาเปลือกหมื่น ๒ แถบแล ฅนทังหลายทุกขนักแล

หอคําเมืองนครลําปาง สรางโดยพระเจาหอคําดวงทิพย หรือ พระเจาอภัยราชะหอคํา
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)

๑๘๕
๑๘๖

เจาหลวงมหาขนานไชยวงศ เจาผูครองนครลําปางองคที่ ๖ พ.ศ.๒๓๖๘ – ๒๓๘๐ ราชวงศเจาเจ็ดตน
หลังจากประโยคนี้มีเขียนแทรกวันตัดเสื้อผาใหม นาม วันซื้อวัวควาย และดูยามดี กอนจะเขียนบันทึกตอภายหลังอีกสั้นๆ

๗๗

๑๐. ตํานานเมืองเชียงของ๑๘๗
(พระพุทธเจาเสด็จและกลาวพุทธทํานายเมืองเชียงของ)
<๑> ภควา อันวาพระพุทธเจา เสฐํ ตนประเสิฐแกฅนแลเทวดาทังหลาย คันวาไวพระบาทยังเมืองคางที่นั้นแลวก็
ลองน้ําของลงมา ก็หันที่นึ่งสูงนัก พระพุทธเจาก็ขึ้นสูดอยที่นั้นผอไปมา ก็หันพระญาลวะแลเสฏฐีสางเวียงที่นึ่งลวงแป ๗๐๐ วา
ลวงขื่อ ๓๐๐ วา เปนเวียงทัมมิละแลเสฏฐีมีริทธีมากนัก มันเทาไลเลียงจัดเจียงดูยังริพลแลเขาของอยูชูวันบขาด ดั่งเสฏฐีก็ตระหนี่
ชิมากนัก พระพุทธเจาจิ่งลงมาจากดอยมาดวยล่ําดับก็มาเถิงเวียงที่นั้น ยองอยูเหนือหินกอนนึ่งริมแมของที่นั้นแลว ก็ขึ้นมานั่งอยู
เคาไมขนุนตนนึ่งบไกลแมของเทาใด จิ่งจากับดวยอนันทะวาเวียงที่นี้ดีนักแล มหาอนันทเถรเจาจิ่งขอธาตุเซิ่งพระพุทธเจาหั้นแล
พระจิ่งเอามือลูบหัวไดเกสา ๒ เสนยื่นหื้อมหา
<๒> อนันทเถรเจารับเอาแลว พระพุทธเจาจิ่งจากับดวยอนันทเถรเจาวาดูราอนันทะจุงเอาธาตุกูไวแหงใตเหนือตถาคต
นัง่ อยูบ ดั นีเ้ ทอะ แลวหมายสิมมาไวทงั ๒ แหงนีเ้ ทอะ ตามนิมติ พระญาลวะกับเสฏฐีนเี้ ทอะ พายหนายังจักมีลกู พระญาลวจังกราชะตน
เสวยเมืองชางแสน ทีนั้นผูพี่อายนั้นจักมาเสวยเมืองที่นี้ ทาวตนนั้นประกอบดวยสัทธาเจตนามากนัก จักมาสางธาตุกู ๒ แหงนี้
หือ้ กานกุง รุง เรืองพายหนาไดชอื่ วาเมืองเวียงของ เหตุนมิ ติ อันพระญาลวะแลเสฏฐีจดั เจียงเขาของไวบห อื้ ทานนัน้ แล คันพระพุทธเจา
ตํานวายแลว พระญาอินทะก็เนรมิตขะอูบฅําใหญ ๗ กํา ๒ อันใสธาตุเจาแลวปลงอุโมงคลงเลิก็ ๗๐ วาใส(สะ)เพาฅําลอยไว
เอาหิน ๓ กอนหมายไว ซ้ําฝงสิมมาหนอาคไนยเหมือนกันทัง ๒ แหงนี้ใสหินจาเริกไวหั้นทัง ๒ แหงก็มีแล๑๘๘ ในเมื่อสกราชได
๖๓ ตัว (พ.ศ.๑๒๔๔) ปลวงเปา เดือน ๖ ออก ๘
(พญามหาไชยราชสรางเมืองเชียงของ)
<๓> ฅ่ํา เมงวัน ๑ ไทกาใส ยามแตรจักใกลเที่ยง ลูกพระญาลวจังกราชะผูพี่อายชื่อวามหาไชยก็เขาปะตูหอรดี มาแปลง
ตําหนักอยูกลางเวียงที่นั้นแลว แปลงอาธานทาวทัง ๔ ไวกลางเวียงที่นั้นแลว ซ้ําแปลงอาธานปูชาเตชะเมือง สรีเมือง มุนตรีเมือง
อายุเมือง ปริวารเมือง มุลละเมือง วุสสะเมือง อุสสหะเมือง กาลกิณีเมือง นิมนตพระสังฆะ ๘๐ ตนสูตตมนตพันลํา มหาไสม ไชย
ทัง ๗ ผายหวานน้าํ ซาย ๗ วัน ทานทุงเหล็กทุงทองไปหาทาวฝูงอันเสวยมาแตกอ นนัน้ แล ทานเขาน้าํ โภชนะอาหารไปรอดเทวบุตต
เทวดาทาวทัง ๔ แลเทวดารักสาบานเมืองที่นั้นแลว หื้อหาทัมมิละมา ๘ ฅน อันเปนผูเถาซะพายแชกผู ๑ เอาของปลูกลูกฝงเขา
เชื้อฟนผักผู ๑ เอาเขาเปลือกเขาสานนําขึ้นเอาพระเจาขึ้นกอนลวะ ๘ ฅนขึ้นถัดพระเจา พระญาถัดลวะ ซ้ําเลือกผูมีชื่อวาไชยนั้น
ถัดพระญา แลวเลือกเอาผูยิงอันมีชื่อมังคละนั้นถัด แลวนางเทวีปุตตาปุตตีถัด คันวาขึ้นสูปราสาทเสวยราชเปนพระญาแลว สตฺตหํ
ได ๗ วัน ยังมีควาญชางผู ๑ ไปมัดทือเสาหินจารึก ๘ กอนนั้น
<๔> สวนวาเทวดาตนนั้นรักสาพระธาตุเจานั้นก็คระนิงใจวาในกาลบัดนี้ ก็ควรสําแดงพระธาตุเจาหื้อปรากฏแกพระญา
ควรชะแล จิง่ ถอดเอาหินกอนมัดชางนัน้ ออกมาเยียะหือ้ เหมือนประดุจจะดัง่ ชางถอดนัน้ ในกาลเมือ่ รุง เชาชายควาญชางผูน นั้ มันก็ไป
ใชชา งลากยังหินกอนนัน้ ออกจากทีน่ นั้ มันไปดูกห็ นั ตัวหนังสือมี จิง่ ไปไหวสาพระญามหาไชยราช พระญาจิง่ หือ้ อาชญาใชอามาตย
ปริวรรตจากคัมภีรใบลานฉบับหอสมุดแหงชาติ เลขที่ ๒๕๔๔/๑ ตํานานเมืองเชียงของ (กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช หมอมเจาหญิงสุมลมาลย
ถวาย ๑๔/๑๑/๕๘)
๑๘๘
บันทึกของขุนภูนพเลขกิจ (เจาหนานบุษรศ จิตตางกูร) สมุหบ ญ
ั ชีอาํ เภอเชียงของระบุวา จารึกทัง้ ๒ หลักมีนกั ทองเทีย่ วชาวอเมริกนั ไดนาํ ปนไรเฟล
มาแลกไปจากพระยาราชวงศ (เจาบุณรังษี) นองเขยพระยาจิตวงศวรยศรังษี (เจานอยจิตวงศ) เจาเมืองเชียงของ เมื่อพ.ศ.๒๔๔๙
๑๘๗

๗๘

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
ผูฉลาดมาพิจจรณาดูก็รูวาเปนที่วิเสส ตํานานตราตั้งไวในตนพระญา
อามาตยก็ไปไหวสาบอกเหตุ คันพระญารูแลวก็รีบเร็วพลัน คันพระญา
รอดแลวก็เลาอานดูกห็ นั จารึกเถิงตนทาวก็มใี จยินดี จิง่ จากับดวยเสนาบดี
ผูใ หญกลองรองปาวหือ้ รูท วั่ ทังเมือง แลวซ้าํ ขุดหินจารึกกอนเหนือนัน้ ออก
ก็หันเปนกอนใตนั้น พระญาก็ซ้ํามีใจชมชื่นยินดีมากนัก จิ่งจักสางสิมมา
ทัง ๒ แหงเพื่อหื้อเปนที่กะทําอุโปสถกัมมแกพระอริยสังฆะ แลวซ้ําสาง
วิหารทัง ๒ แหงเพื่อหื้อเปนที่ชุมนุมแหงสังฆะ แลวซ้ําสางธาตุเจาแถม
๒ แหง แลวพระญาเบิกบายรวาย
<๕> สีจลองธาตุเจา ๒ แหงพร่ํากันในปเตายี สกราช ๖๔ ตัว
(พ.ศ.๑๒๔๕) ในเดือน ๕ เพงเมงวัน ๒ ไทรวายยี พระญาก็หื้อมหาทาน
อันมากนัก ซ้าํ หลอพระเจาทองหนักเทาฅิงไวในวิหาร ๒ หลัง พระญาก็อยู
กะทําบุญไปใจๆ มีอายุยืนได ๘๐ ปมีลูก ๓ ฅน ผูเคาชื่อวาบุญนัก ผูถวน
๒ ชื่อวาแกวฟาราม ผูถวน ๓ ชื่อวาฅําเพ็ก ทาวพระญาก็สืบตามไปใจ(ๆ)
มารอดสกราชได ๙๘๖ ตัว (พ.ศ.๒๑๖๗) พระญาเชียงของฟนพระเจา
หนอกภักใจหวานมังทรา จิ่งแตงหื้อพระเจาฟาสุทโธกับมังแรจอจัวะตน
นองเอาทัพมาตั้งเชียงใหม ไปตีเมืองเชียงของในเดือน ๑๒ ออก ๙ ฅ่ํา
ไดแลว ซ้ําหื้อเปนลูกเมืองชางแสนอยูดั่งเกาแลว๑๘๙ คันวาทาวพระญา
ผูใดพายหนาจักไดกินเมืองเชียง(ของ)นั้น ก็หื้อกะทําเปนดั่งพระญาไชย
ราชตนเกานั้นกอน บานเมืองจิ่งวุฒิสวัสสดีกานกุงรุงเรืองแล ในธาตุเจา
๒ แหงนี้วิเสสนักแล ผูมีบุญจิ่งไดสางแปลงแล ผูบมีบุญก็บไดสางแล
คันธาตุเจา ๒ แหงนี้กานกุงรุงเรืองบานเมืองก็จิ่งกานกุงรุง
<๖> เรืองแล คันวาเถิงรดูปใ หมมาเถิงแลว ทาวพระญาผูใ หญหอื้
แปลงทุงคาง ๒ ตัว เจดียซ ายพันหลัง ชอพันผืน ทุงพันตัว ทานทัง ๒ แหง
พร่ํากันแลวหื้ออุทิสสะบุญไปรอดทาวพระญามาแตกอนอยาหื้อขาดสักป
แลวหือ้ ปลอยสัตต ๔ ตีน ๒ ตีน รักสาสีลภาวนาหนพายในก็หอื้ หัตถกัมม
กับรอดตามพุทธวิไนย พายนอกก็หื้อหัตถกัมมกับตามทัสสราชธัมม
สิบประการดั่งอั้น บานเมืองก็จิ่งจักกานกุงรุงเรืองมาชะแล จักปูชาอายุ
เมืองหื้อแต(ง)หอหลัง ๑ ไวหนอาคไนยไกลหอทาวทัง ๔ ประหมาณ ๑๒
สอก แลใสเครื่องปูชาหื้อมีเขากอน น้ําออย ๑๕ ซะพอก เทียนแดง ๑๕
เหลม ดอกไมแดง ๑๕ ดอก ลวดเงิน ๑๕ ลวดฅํา ๑๕ เขาเปลือก ๑๕
เขาสาน ๑๕ ซะพอก เขาตอกดอกไมลูกสมของหวานแลชอแดงแล แลสิ่ง
แล ๑๕ แลว ปูชาอายุเมืองแลวขอเว(น)ใสเอาอายุเมืองเทอะ จักปูชาเต
ชะเมืองเลาหือ้ แปลงหอดัง่ กันไวหนใตไกลทาวทัง ๔ ประหมาณ ๑๒ สอก
แลวใสเครื่องปูชาหื้อมี

พระธาตุวัดไชยสถานหรือวัดหลวง
(ที่มา : ไชยนารายณ)

พระธาตุวัดศรีบุญยืนหรือวัดพระแกว
(ที่มา : ไชยนารายณ)

ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม : ศก ๙๘๖ ตัว ปกาบใจ เชียงของฟนพระเจาหนองภักหวานมังทรา แตงหื้อพระเจาสุทโธธัมมราชะมังแรจอจวาเอาทัพ
มาตั้งเชียงใหม แลวไพเอาเชียงขรองไดเดือน ๑๒ ออก ๙ ฅ่ํา วันนั้นแล
ตํ า นานพื้ น เมื อ งเชี ย งแสน : จุ ฬ สั ก กพทได ๙๘๖ ตั ว พระญาเมื อ งเชี ย งของฟ น เจ า ภวมั ง ทราแลท า นก็ แ ต ง หื้ อ เจ า ฟ า สุ ท โธอั ง วะกั บ
อุปราชามังแรทิพพตนนอง ขับเอาทัพขึ้นมาตั้งอยูที่นี้แลว ก็ยกลองรบเชียงของเดือน ๑๒ ออก ๙ ฅ่ํา ไดแล

๑๘๙

๗๙

<๗> เขาดํา ๑๒ ซะพอก ชอดํา ๑๒ ผืน เทียนดํา ๑๒ เหลม ดอกไม ๑๒ สิ่ง เขาเปลือก ๑๒ ซะพอก ลวดเงิน ๑๒ ลวดฅํา
๑๒ เขาตอกดอกไม เขาตมเขาหนมลูกสมแลสิ่งแล ๑๒ อัน ปูชาเอาเตชะเมืองแล ในวัดหนทักขิณะนั้นบัดนี้เขาเรียกวาวัดหลวงนั้น
ชื่อแทวาวัดไชยสถาน๑๙๐ วัดหนอุตระนั้นบัดนี้เขาเรียกวาวัดแกวชื่อแทวาวัดสรีบุญยืนแล๑๙๑ ตั้งเปนภูมสวดารเมืองเชียงของแล สก
ราชได ๖๓ ตัว (พ.ศ.๑๒๔๔) ปรวงเปา เดือน ๖ ออก ๘ ฅ่ํา เมงวัน ๑ ไทกาใส ยามแตรจักใกลเที่ยง ลูกพระญาลวจังกราชผูพี่อาย
ชื่อวามหาไชยก็เขามาตั้งเมืองเชียงของ แปลงตําหนักอยูกลางเวียง หาทํามิละมา ๓ ฅนอันเปนผูเถานั้นซะพายแชก ผู ๑ เอาของ
ปลูกลูกฝงเขาเชื้อฟนผัก ผู ๑ เอาเขาเปลือกเขาสานน้ําขึ้น เอาพระเจาขึ้นกอน ลวะขึ้นถัดพระเจา พระญาถัดลวะ ซ้ําเลือกเอาผูมีชื่อ
ไชยนั้นถัดพระญา แลวเลือกเอายังผูชื่อเปนมังคละขึน้ ถัด แลวนางปุตตาปุตตีขน้ึ สูป ราสาทเสวยราชเปนพระญา
(เขตแดนเมืองเชียงของ)
<๘> มหาไชยราชแลว จิ่งจากับดวยเสนาบดีไวเขตแดนเมืองเชียงของตั้งแตผาไดขึ้นโทนไปจับบานรม ลุกบานรมไป
ปลายเถือ่ นเถิม้ ไปจับบานรวงของ ลุกบานรวงของไปจับมุกซอดมุกพาง ขามมุกสอดมุกพาง ขามมุกสอดมุกพางไปจับหวยมวกนอย
ไปจับหวยฅะทามคะเถียบแฅมน้ําธาไปจับหวยยอง ลุกหวยยองตัดซื่อไปจับหวยยุง ตัดปุดจับโทนที่ ๑ ไตโทนไปจับบานแจง
ลุกบานแจงหลอลงไปจับหวยรัง ขึ้นดอยบานซางจับกิ่วมุกถานหลอลงตามกิ่วคดซื่อ จับหวยฅํามูนขึ้นหลิ้มกลางจับคะตางไปไตสัน
ไตโทนไปจับมุกซะวอด ซ้าํ ปลายเถิม้ ไปจับบานคะธะ ลุกบานคะธะไปไตสนั ไตโทนไปจับมุกถุ ลุกมุกถุไตสนั ไตโทนไปจับบานคะเรง
ลุกบานคะเรงหลอลงตามสันกลางจับน้าํ ยางตอน้าํ ฅํามูนจิง่ ขึน้ หลิม้ กลางตามอันคดอันซือ่ จับบานคะยาง ผาบานคะยางมี ๒ ซะโลก
ซะโลก ๑ เขาเชียงของลงตามโทนหลวงแผวน้าํ หวยสอง ลุกน้าํ หวยสองจับฅะไปฅะปละมีสองบาน บานนึง่ เขาเชียงของ ลุกหัน้ ไตสนั
<๙> ไตโทนไปจับกาดผีปลายเถิ้ม ไปจับบานละอาง ตั้งแตบานละอางไปจับบานทะเฅิง ไปจับบานเติน ไปจับบานพรอก
ลุกบานจาพรอกไปจับน้ําหวยทะรอด ลุกน้ําหวยทะรอดขึ้นไปจับหินสีมา ลุกหินสิมมาลงน้ําซะรุน ลุกน้ําซะรุนขึ้นจับบานซะตง
ไปจับน้ํารวกเสาะ ลุกน้ํารวกเสาะไปจับน้ําเริงเฅิงไปจับบานกอนซะหลาบ ลุกกอนซะหลาบไปจับบานพู ๗ ไปจับกิ่วคลึงมึงลงซื่อ
ซือ่ แผวน้าํ หมาเลาะไปจับน้าํ เฅิง ขามน้าํ เฅิงไปขึน้ ดอยมุกแจกไปซือ่ ซือ่ แผวบานมกกก ล้าํ บานมุกกกไปตามคลองหลวงไปจับหนอง
อน ลุกหนองอนไปจับบานมุกกลําพาง ที่นั้นมีหินสีมาทานฝงไวแตพระญามหาไชยราชมาที่นั้นมีตนลุงสามตน ตน ๑ เปนเขตลาว
๒ ตนเปนเขตเมืองเชียงของ ลุกหัน้ ไปตามคลองหลวงไปซือ่ ซือ่ จับบานเบีย้ ทีน่ นั้ เปนแดนทีล่ งตามดอยบานเบีย้ นัน้ ลงมาจับน้าํ มวก
น้ําจิม ขึ้นน้ําจิมไปซื่อ ซื่อจับบานซาง ล้ําบานซางจับน้ํางืมจับบาน
<๑๐> มุกชนขึ้นซื่อจับบานนารวงแคนาที่นั้นมี ๓ บอน บอน ๑ เขาเขตลาว บอน ๑ เปนเขตพูฅา บอน ๑ เขาเขตเชียงของ
ล้ํานารวงแคนั้นขึ้นไปจับน้ําเชนเตละ ลุกน้ําเชนเตละไปซื่อ ซื่อไปขึ้นดอยพูลัน ลงจับตนหมากกอก ลุกตนหมากกอกไปจับน้ํา
แรงแรง ลองน้ําแรงแรงไปแผวน้ําเคริง ขึ้นน้ําฅงจับรวงงาน ล้ํารวงงานขึ้นน้ําเคริ่งออกจากน้ําจับน้ําจอม ขึ้นน้ําจอมซื่อ ซื่อจับ
น้ําเสาะ ล้ําน้ําเสาะขึ้นจับน้ําทะแวก ขึ้นซื่อๆ จับน้ําหลุ ขึ้นจับกิ่วทะเกด ไปตามคลองดอยจับบานเผียวอองผา สะโลกบานนั้นมี
๒ ซะโลก ซะโลก ๑ เมืองพูฅา ซะโลก ๑ เปนเขตเชียงของ ลุกเผียงออกไปจับน้ําอาง ลองน้ําอางไปซื่อ ซื่อจับหวยน้ําตอน ล้ําน้ํา
ตอนไปจับคลองบานทะแวก ลุกบานทะแวกไปจับบวกเสือ ลุกบวกเสือจับวัดจอมตลุนลองน้ําเจียมตลุนไปจับน้ําโรง ลองน้ําโรก
จับสบหมีนั่ง ลองน้ําโรงจับมะหินอายโกง ลัดจับโทนไมไร ลุกโทนไมไรจับกิ่วแชบ ไปจับนาสัด ลุกนาสัดจับทาบานแต เมืองพูฅา
ที่นั้นแล ลุกไตทาบานแตลองน้ําผาไปตามน้ําผาเถิงสบน้ํามาย ขึ้นน้ําไปจับตน
<๑๑> เผิ้งแดนที่ขึ้นน้ํามายไปเถิงสบหวยนกกก ขึ้นหวยนกกกอันคดอันซื่อไปดอยปาไมไดเถิงหนอง ๓ ทางขึ้นโทน
เผียบน้ําภองลองใต ๓ ฅืนเถิงบานโบก ไปตามโทนหลวงนอนกลางฅืน ๑ เถิงบานรามนอย บานนั้นเถิงหวยออยขึ้นหวยออยจับ
บานจอมหงสคราววัน ๑ ลุกจอมหงสไตโทนไปจับบานซะแลนลงมาจับผาสบเปนเขตเชียงแสนฝายเหนือ ฝายใตเปนเขตเชียงของ
ลุกบานรามนอยไปตามน้ําลองจับจอมหวด ๒ ฅืน ลุกจอมหวดไปไตสันไตโทนจับผานางนอน ๒ ฅืน ทางลุกผานางนอนไปจับ
ดอยผาจอมแพนชื่อดอยนางจวงก็วา ๖ ฅืน ไตโทนจอมแพนไปจับสบผาทาลี่เปน ๕ ฅืน ทางลุกสบผาทาลี่ไปจอมดอยรางหมู
๑๙๐
๑๙๑

๘๐

วัดไชยสถาน หรือ วัดหลวง ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
วัดศรีบุญยืน หรือ วัดพระแกว ตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
รางฅําสามฅืน ทางลุกดอยรางหมูรางฅําไปหวยผี ๔ ฅืน ลุกขุนหวยผีไปจับหิน ๓ กองหัวเมืองเมิง ๒ ฅืน ทางลุกหิน ๓ กองไปพาย
หัวเมืองเมิงไปจับขุนหวยซื่อรายเปน ๒ ฅืน ทางลุกขุนหวยซื่อหวยรายไตสันไตโทนไปจับหวาย ๓ กองคือวาดอยลูก ๒ ฅืน ทาง ๑
ลูกหวาย ๓ กองไปจับหมากมวง ๓ สิ่ง สิ่ง ๑ เปนหมากมวงรีด ทิสสะวันตก ฝาย ๑
<๑๒> ทิสสะหนเหนือเปนหมากมวงฅํา ฝายทิสสะวันออกเปนหมากมวงสอ ๒ ฅืน ทางลุกมวงสามสิ่งลงดอยตกใสน้ํา
เกิ่งวัน ๑ ลุกขุนน้ําเกิ่งลองน้ําเกิ่งตามอันคดอันซื่อแผวน้ําของ ๔ ฅืน ทางวันตกน้ําเกิ่งเปนเขตเชียงแสน วันออกน้ําเกิ่งเปนเขต
เชียงของ ลุกสบเกิ่งขามน้ําของขึ้นเถิงสบยางขึ้นน้ํายาบตามคดตามซื่อ ขึ้นดอยเชียงชีเถิ้มวันออกเปนเขตเชียงของ วันตกเปนเขต
เชียงแสน จับขุนหวยบง ขามหวยบงปลายเถิ้มจับแมแอบ ขึ้นไปจับบงลนปายาง ภวกหญาไซไปจับปากหวยเห็น ขึ้นหวยเห็นสุด
ขึ้นดอยไปจับบอเมืองนอย ไตสันมาทังวันออกชวยใตลงมาจับชางไตขัวลงมาผาหวางกลางวัดจับหนองขี้งัว ไปวันออกเถิงแจมแง
ขึ้นน้ําอิงเถิงสบหวยบานดอยแตง บานตาก บานแอนก็วา ขึ้นหวยนั้นจับหนทางหลวงมีรูปชางอยูหนทางกลางหวย ขึ้นหวยนั้นไป
สุดแลวขึ้นดอยจอมวาง ไตสันไตโทนไปจับหวยน้ําแมหงาวขึ้นดอยยาวมาจับกิ่วแดนที่คือวาผีปานน้ํา ลุกกิ่วแดนที่ขามหัวน้ํางามจุ
ตีนผาหมนขึ้นดอยผาหมนเถิงแปดอยผาหมน เถิงแปดอยผาหมนพายวันออก
(๑๓) ผาตั้ง ผาแร ไตสันไปจับกิ่วผาแดง ไตไปจับกิ่วผาได น้ําของ ที่นั้นแล

ที่วาการอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(ที่มา : วารสารลอลานนา)

๘๑

๑๑. พื้นเมืองตื๋น ตํานานวัดจอมแจง๑๙๒
(พญาชางเผือกและพญาชางศึกสรางเมืองตื๋น)
<๑> นโมตสฺสตฺถุ : สรีสวัสสดีทีนี้ขาจักกลาวพื้นเมืองตืนปุรีมีดั่งนี้แล ยังมีพระญา ๒ ตนพี่นอง ตนพี่มีชื่อวาพระญา
ชางเผือก ตนนองมีชื่อวาพระญาเสิก็ พระญาทัง ๒ พี่นองลุกจากเชียงใหมลงมาตั้งเมืองตืนตินทปุรีในปกาบเส็ด สกราชได ๑๔ ตัว
เดือน ๖ เพง เมงวัน ๔ ไทเตาสี ยามแตรจักใกลเที่ยง พระจันทจรณยุตติสระเด็จเขาเทียวเทียมนักขัตตฤกฏตัวถวน ๑ ชื่อปุสสะ
ปรากฏในกรกฏะรวายสี พระญาทัง ๒ ตนพี่นองไดมาทังเมืองตืนนทปุรี อายุพระญาชางเผือกตนพี่ได ๓๗ ป อายุพระญาชาง
เสิก็ตนนองได ๓๒ ป พระญาชางเผือกไดกินเมืองได ๙ ป แลวจิ่งจักไดตั้งบานแปลงเมืองลงไปตราบตอเทาเถิงฟอนฟา นะหลง
หัวอะหก แมมาน หินลาด อุมวาบ นาไร ทาคอง หนองแสง ดินแดง บานพอก บานหมา ผาลาด วังฅํา เถิงสักกะได ๑๙ ตัว
โปมังซาก็เขามารบพระญาชางเผือก พระญาเสิก็ ได ๑๕ วัน
(พญาชางเผือกและพญาชางศึกรบกับโปมังซา)
<๒> โปมังซาก็แตงขึ้นมาทางผาสิงห หินฝง หนทางลากอาม็อก พระญาเสิก็ตนนองก็ทวยไปแผวเดนคะตาย พระญา
เสิก็ก็พิกพอกฅืนมาเถิงเมืองแลว เถิงสักกะได ๘๙๔ ตัว (พ.ศ.๒๐๗๕) พระญาชางเผือกตนพี่ก็จุติตายไปแลว เถิงสกราชได
๘๙๘ ตัว (พ.ศ.๒๐๗๙) พระญาเสิก็ตนนองจิ่งจักกินเมืองแทนแถม ๑๑ ป จิ่งจักไดรบกับโปหัวขาวอวย เจาฅิง เจาเมย ไดเดือน ๑
ก็พิกพอกฅืนมาหาเมืองแลว เถิงสกราชได ๙๖๐ (พ.ศ.๒๑๔๑) พระญาเสิก็ก็จักตายไปแลว เถิงสกราชได ๙๖๑ (พ.ศ.๒๑๔๒)
พระญาอาทิตตราชตนเปนลูกแหงพระญาชางเผือกกินเมืองแทนแถม เถิงสกราชได ๙๖๒ (พ.ศ.๒๑๔๓) โปชังมินตอมารบกับดวย
พระญาอาทิ ต ตราชยั ง เมื อ งตื น นทปุ รี ไ ด ๗ วั น
๗ ฅืนแลว เถิงวันถวน ๘ โปชงั มินตอก็แตกตืน่ ลงไป
ทางทาคอง หนองแสง พระญาอาทิตตราชก็ไลทวย
ไปตีนดอยผาเวียง ก็ขาลูกนองโปชังมินตอตาย
๓ ฅน แลวพระญาอาทิตตราชก็พกิ พอกฅืนมาสูเ มือง
แลว เถิงสกราช

พระธาตุจอมแจง เมืองตื๋น
(ที่มา : ประวัติตํานานพื้นเมืองเมืองตื๋น วัดจอมแจง)
๑๙๒

๘๒

ตนฉบับใบลานของวัดจอมแจง ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
(พญาอาทิตตราชบูรณะพระธาตุจอมแจง)
<๓> ได ๙๖๗ ตัว (พ.ศ.๒๑๔๘) พระญาอาทิตตราชก็มาโอบลาดสางออกยังพระเจติยะธาตุเจายังดอยจอมแจง เมืองตืน
ดานไหนมี ๙ สอก เวียงรอบจอดมี ๓๖ สอก ลวงสูงมี ๑๐ สอก ฉัตตมีใบวงฉัตตใบเคาใหญ ๒ ฅืบ เถิงสกราชได ๑๒๘ ตัว พระญา
อาทิตตราชก็จุติตายไป เถิงสกราชได ๑๔๕๒ ตัว พระญาอุทุมพราชผูเปนนองพระญาอาทิตตราชกินเมืองแทนแถมได ๕ ป โปมา
ฅําจันก็มารบกับพระญาอุทมุ พราชได ๕ วัน วันถวน ๖ โปมาฅําจันก็แตกไปทางสะเหลียม บานสา พระญาอุทมุ พราชก็ทวยไปขึน้ ไป
หนอง ๔ รอย เดนนอย เดนหลวง ขึน้ ไปทางมืนกานอย บานรอยสม มาฅําจันก็แตกลงไปมืนกาหลวง๑๙๓ พระญาอุทมุ พราชก็ขนึ้ มา
เถิงเมืองแลว เถิงสกราชได ๑๒๓ ตัว พระญาอุทุมพราชก็จุติตายไป เถิงสกราชได ๑๓๑๕ ตัว นะนาราชก็ไดพากันมาริรังสางแปลง
กําแพงวัดจอมแจง เมืองตืน บานเมืองจักกานกุงรุงเรืองหื้อพากันคึดกําแพงแวดธาตุพระพุทธเจา ถปนาไวยังวัดจอมแจง เมืองตืน
ประจุไวธาตุเกสาเสน ๑ ธาตุขี้เทอ ๒ กอนรวมกันมี ๓ ดวงนี้ฝงไวพื้นมหาธาตุดินกอดินคี่กวม ธาตุเกสาไวเรือเงินชั้นบน ธาตุขี้เทอ
(ชักชวนใหทําการอุปฐากรักษาและนมัสการพระธาตุจอมแจง)
<๔> ไวชั้นลุมใสเรือฅําไวกับพระเจาเภช ๑๐ องคมีกับกันแล ในพื้นหื้อดินละอิดไววันตกพระวิหาร สางธาตุแลวเถิงเวลา
พระธาตุเจาเหลนไปทางหมอนชอง ไปหาธาตุเจาเมืองสอย ไปทางบนหนอากาส สางพระมหาวิหารแลกําแพงแวดธาตุเจา โขง ๓ ดาน
เถิงสกราชได ๑๑ ตัว ก็ไดเบิกบายรวายสีในปกัดเหมา เดือน ๖ เพง เมงวัน ๕ ปริปุณณาแลววันนั้นแล หื้อพากันสาง
พระมหาวิหารจิ่มกับดวยกําแพงแลโขง ๓ ดาน บานเมืองจักกานกุงรุงเรืองในพื้นเมืองตืนนี้ ฅนทังหลายจักอยูดีมีสุข หาอนทราย
บไดชูผูชูฅน ลูกไมแลตนเขาทังหลายจักดีเถิงตลอดกัปนี้แล กรียาอันกลาวหองตํานานวัดจอมแจงเมืองตืน ก็สมเรจสระเด็จ
รูถ้ําปากมันมีปากปลองเปลียวมันออกทางใตเคาไมสรีตนวันออกแล หื้อพากันมาสระสรงธาตุเจาดวยมาลาคันธะของหอม
น้ําเขาหมิ้นสมปอยธูปเทียนประทีสตีนกาปูชาธาตุเจา เถิงปาเวณีหื้อพากันผัดตาสินแวดมหาธาตุ ๓ รอบ หื้อวา ปทกฺขิณํ ๓ ทีแวด
หื้อยืนไหวชูผูชูฅน ปุคละยิงชายทังหลายเถิงปาเวณีเดือน ๙ เพงแลชูผูชูฅนแล ในพื้นเมืองตืนนี้แล เถิงวันเดือน ๙ ออก ๑๔ ฅ่ํา
หื้อพากัน ฯ

คัมภีรใบลานตํานานพื้นเมืองตื๋น
(ที่มา : เกริก อัครชิโนเรศ และชัปนะ ปนเงิน)

๑๙๓

บานมืดกานอย บานมืดกาหลวง ปจจุบันอยูในบริเวณพื้นที่ตําบลมืดกา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

๘๓

๑๒. ตํานานเชื้อเครือเจาฟาเมืองหมอกใหม๑๙๔
(เจาอุปราชพมาตีเมืองนครเชียงใหมและตนสกุลวงศเจาฟาเมืองหมอกใหม)
<๑> ไชยฺ ย ตุ สพฺ พ มงฺ ค ล จั ก กล า วด ว ยเชื้ อ เครื อ
เจาฟาเมืองหมอกใหม๑๙๕กอนแล เมื่อสกราช ๑๑๕๙ (พ.ศ.
๒๓๔๐) ปลีนั้น เจาเองเซ ขุนนายเมืองอังวะเปนแมทัพใหญ
แลวยกทัพเขาไปตีเมืองเชียงใหม แลวกวาดเอากลอมไทโยน
เมืองเชียงใหมมาเถิงวันตกฅง แลวเอาลงไปถวายพระมหา
กระสัตรมานเมืองอังวะ๑๙๖ แลวเอาไปไวบานนอก ภองก็
เขาไปทําราชการเปนตาหานกระสัตรไดชื่อวากองหนาวาอั้น
แล พั่นดั่งเจาฟาชายแกวนี้เมื่อกอนนั้นทานอยูเมืองแจม๑๙๗
ชื่อทาวสมริทธิ์ พอทานชื่อวา สุมนะ เปนแสนหลวงพอเมือง
แจมหั้น แมทานชื่อวา ยาปลา แลมีลูกสองยิงสองชาย ผูพี่
เอยชื่อวา ยางาว แลนองยางาวชื่อวานอยมังคละ นองถัดนั้น
ชื่อวา ชายแกว นองชายแกวชื่อวา นางสัมพันธ คันวาพอแม
พับสาเชื้อเครือเจาฟาเมืองหมอกใหม
ตายไปแลว มานไปกวาดเอาไดมายางาวผู ๑ นอยมังคละผู ๑
ชายแกวผู ๑ ๓ ฅนพี่นอง พั่นดั่งนางสัมพันธนั้นก็ยังฅางอยูที่เมืองแจมหั้นแล ดั่งฟาชายแกวไดเมียมาฅนนึ่งชื่อวา นางตา มาแล
ฅางอยูเมืองหมอกใหมหั้นแล ดั่งหมุกขาฅนทังหลายนั้นมี ทาวจอมใจ แลปูหมื่นฟอน แลแสนจะหลุกนั้น มานเอาลงไปไวบาน
นอก คือวาบานจอละ ภองก็พาเอากันเขาไปทําราชการเปนตาหานหนากระสัตรหั้นแล ถานั้นชาวแจม แลชาวปอน๑๙๘ ชาวยวม๑๙๙
ชาวสะมาด๒๐๐ ผาบอง๒๐๑ ชาวพลาย๒๐๒ แลชาวฝาง๒๐๓ ก็พลัดพรากกันไปเสี้ยงแลวแล คันวามาเถิงสกราชได
(เกิดกองโจรเมืองล็อกจ็อกและชายแกวอาสาทําการปราบ)
<๒> ๑๑๖๐ ปลี (พ.ศ.๒๓๔๑) แลวโจรผูรายเกิดมีมายังเมืองล็อกจ็อก แลวกระสัตรมานจิ่งเกณฑเอาเจานาย ตาหาน
ทังหลาย แลวยกทัพกําลังทัพขึน้ ไปตอสูร บกับโจรผูร า ยนัน้ กลาหานนัก ตอสูร บกับมันก็บแ พมนั ได ถานัน้ บานเมืองพระราชอาณาเขต
ทังมวลก็ตื่นทวงขําเขือกสนั่นหวั่นไหวไปมาเปนอันมากนักแล พระมหากระสัตรจิ่งเรียกรองหาตาหานกลอมไทโยนมาแลวถามวา
ดั่งโจรผูรายนี้สูไปรบเอาจักไดบชาวาอั้น เมื่อนั้นทาวจอมใจ แลปูหมื่นฟอน แลแสนจะหลุก จิ่งไหววาไดบไดก็ยังบรูเทื่อขาแล
พับสาของพอจันทร อินทสาร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
ตนฉบับพับสาของ เมืองหมอกใหม รัฐฉาน ปจจุบันอยูในประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา (พมา)
๑๙๖
พระเจาโพธิพญา (ปะดุง) กษัตริยพมาองคที่ ๖ ราชวงศอลองพญา พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๓๖๒
๑๙๗
เมืองแจม ปจจุบันคืออําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
๑๙๘
เมืองปอน ปจจุบันคือตําบลเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน
๑๙๙
เมืองยวม ปจจุบันคืออําเภอแมสะเรียง อําเภอสบเมย และบางสวนของอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน
๒๐๐
ชุ ม ชนชาวสะมาด ตั้ ง อยู บ ริ เวณลํ า น้ํ า แม ส ะมาดที่ มี ต น น้ํ า มาจากดอยแม ส ะมาด ตํ า บลห ว ยโป ง อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน
น้ําแมสะมาดไหลไปบรรจบกับแมน้ําปายที่บานหวยเดื่อ ตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
๒๐๑
ชุมชนชาวผาบอง ปจจุบันคือตําบลผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
๒๐๒
เมืองพลาย หรือ เมืองปาย ปจจุบันคืออําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
๒๐๓
เมืองฝาง ปจจุบันคืออําเภอฝาง อําเภอไชยปราการ และอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
๑๙๔

๑๙๕

๘๔

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
พระบาทเจาขอพิจจรณาดูกอน เทาวาขาพระบาทเจาขอเรียกเอาพี่นองขาบาทเจามีเมืองใดบวา ในกาละนั้นพระมหากระสัตร
จิ่งปลงพระราชอาญาหื้อเรียกรองเอาตามใจ คันไดราชอาญาอนุญาตแลวขึ้นมาเรียกรองเอาฟาชายแกวเขาพี่นอง กับหมูฅนเขา
ลงไปรอดเมืองอังวะแลว เขาเธอุบายทําตัวเปนดัง่ โจรผูร า ยนัน้ แลวก็ขนึ้ มาขอเปนพวกพองอยูก บั นายโจรนัน้ นานประหมาณหาหกเดือน
แลวนายโจรก็อยัง่ เนือ้ เชือ่ ใจเขาแลว เขาเลือกเอาฅนดีเขาไปไวเปนเพือ่ นนายโจร อาณัตใสปากเขาไวแลว ชายแกวรับอาสาวาจักคัน้
ปล้าํ เอาตัวดิบมันหือ้ ได วาอัน้ แลว คันเถิงรุง แจงมาชายแกวก็ไหวบนผีอารักขเจานายแลทาวทัง ๕ แลวก็เขาไปสูเ รือนนายโจรยังผง
ลุกจากที่นอนออกมายังบทันลางหนา
(กษัตริยพมาแตงตั้งชายแกวขึ้นเปนเจาฟาเมืองหมอกใหม)
<๓> เทื่อ หมูโจรนั้นลางภองก็นอนอยู ภองก็ตมเขาหุงแกงอยู ภองก็ยังผงดังไฟอยูฅวัน ชายแกวเขาไปเถิงนายโจรแลว
ก็คั้นปล้ําเอานายโจร แลชายแกวก็รองเอาฅนอันบมไวกับนายโจรนั้นมาฟนโจรทังหลาย ภองก็ตายภองก็หนีแตกตื่นไปเสี้ยงแลว
ก็พรอมกันมัดเอานายโจรนั้นลงไปถวาย พระมหากระสัตรอังวะก็ชมชื่นยินดี ก็พระราชพระทานรางวัลสิ่งของเงินฅําเปนอันมาก
แลว ก็มีรับสั่งถามวาชายแกวฅนผูนี้มันอยูเมืองใด เขากราบทูลไหวสาวา มันเปนฅนเมืองนาย มันอยูเมืองหมอกใหมที่ ๙ เจาฟา
เกณฑฅนไปเฝาทา ๕ ทา กาง ๕ กางนั้นแล ไหวสาวาอั้นแลว อยูมานานได ๒ ปลี เจาฟาสวยวาแลพรอมกันกับเจาฟาหัวเมือง
ทังหลายเปน ๙ เมือง แลวไหวสาเจาหวุนแมงคลีมหาเสนาธิบดีผูใหญ
วา ดั่งทา ๕ ทา กาง ๕ กางนี้ก็เปนทุกขขาเจาทังหลายไดเกณฑฅนไป
เฝาแหนรักสาเทอะวาอั้น เจาหวุนแมงคลีจิ่งเขาไปกราบทูลสา พระมหา
กระสัตรจิ่งปลงอาชญารางวัลนามสักดิ์หื้อชายแกววา พระญามหาเสนา
ราชา เมื่อสักกะ ๑๑๖๒ ปลีนั้น (พ.ศ.๒๓๔๓) หื้ออยูเมืองหมอกใหมเฝา
ทา ๕ ทา กาง ๕ กางตามคําเจา ๙ เจาฟาเจาไหวสานั้น อยาหื้อปุคละ
ผูใดไดกดขี่แลขมเหงกวนควีหื้อชายแกวแลพวกเพื่อน
<๔> ไดทาํ ราชการไปตามสวัสสดี วาอัน้ แลว แลชายแกวซ้าํ ไหว
สาแถมวาพะดาไทโยนมีเมืองใด ขอรับพระราชทานเรียกรองเอามาอยู
ทวยขาเจายังเมืองหมอกใหม แลวชวยกันทําราชการสืบตอไป ถามีเสิกม็ ี
โจรผูร า ยเกิดขึน้ มาในพระราชอาณาเขตขาเจาขออาสาเปนทัพหนา พระ
มหากระสัตรจิ่งปลงอาชญาหื้อเจาฟาชายแกวยามเมื่อสกราชได ๑๑๖๓
ปลี (พ.ศ.๒๓๔๔) ขึ้นมาย่ําเขตน้ําหนังดินเมืองนาย เมืองจีด เมืองปอน
ชิดฝายทางใตตงั้ แตนาหมากอางขาง กรอซายน้าํ ลอง ลงไปเถิงสองแคว
แภกันลงเถิงสบน้ําแมสีสากแลน้ําสีตอ แลวขึ้นมาตามสบหวยหลวงมา
เถิงน้ําหูผักไผ หลุกหวาย ตักวะ หายหนัง บานหมาก ตามริมน้ําปอน
ขึ้นมาทางเหนือตามน้ําอันคดแลซื่อ แผวน้ําแมละ ผาชัน ดอยขานฅน
เจาขุนมอน เจาฟาเมืองหมอกใหม
หัวจะลอง หนองปลี ดอยผุย นาแขมกืด ดอยขวางผักบอน เวียงธะหมง
กับเจานางหนุม มหาเทวี
ดอยบัก ดอยตั้ง ดอยกาแผก เทิกนาปางเพลา หนองหลวงคุนแคง ตอง
(นองนางตางมารดาของเจาขุนมอน)
แคะ วันออกแผวเถิงปางหมากผีด ปางหนู ไปตามดอยหลวง สีเดือ่ ดอย
(ที่มา : British Lilrary)
อีว่ อก ลงไปรอดน้าํ ฅงฝายวันตกเปนดินพระญามหาเสนาราชาคือวาเจาฟาชายแกวแล ทีนจี้ กั จาดวยเมียเจาฟาชายแกวกอนแล เมีย
หลวงฟาชายแกวเอาเมียมาแตเมืองแจมพุนมานั้นชื่อวานางตา มีลูกชายชื่อวาเจานายหนานสุรินตา เปนแกมเมือง
(เชื้อเครือเจาฟาชายแกว เมืองหมอกใหม)
<๕> มามีลูกชายนึ่งชื่อวา ฅําปอก แลเมียผู ๑ ชื่อวา อุสาห มีลูกชื่อวา หลวงหนองตอ ฅน ๑ ชื่อวา เจาจันท และมีลูกยิง
สองฅน ผู ๑ ชื่อวา นางเขียว แลผู ๑ ชื่อวา นางแอ แลนายนอยนันทะแลฅนนี้ไปอยูวัดไดชื่อครูบาหื้อแล แลผู ๑ ชื่อ เจาจันท
๘๕

ดั่งอั้นบอยูวัดแล เมียขุนหมองฅน ๑ ชื่อ นางพิน มีลูกชายนึ่งชื่อวา นายนอยอภิไชยแลไดชื่อวาโคลาน แลมีลูกยิงสองฅนแล
นางชา นางแสง แลเมียขุนหมองเมียฅนนึ่งชื่อนางน้ําครกชื่อนางใส มีลูกผู ๑ ชื่อ ขุนพ็อกแลขุนฟน เจาชายแกวมีเมียฅนนึ่งชื่อ
นางฅําพอ แลมีลูกชาย๑ ชื่อวา แกมเมืองฅําฝน แลผู ๑ ชื่อ นางเอย ลูกนางเอยชื่อ นางหลวง แลเมียแกมเมืองฅําฝนฅน ๑ ชื่อ
นางใส มีลูกชาย ๑ ชื่อ ขุนนาย แลเมียฅําฝนฅน ๑ ชื่อ นางตาฅํา มีลูกชาย ๑ ชื่อ นายนอยอรินท แลเมียฅําฝนฅน ๑ ชื่อ นางพา
มีลูกยิง ๑ ชื่อ นางฅําผอง แลลูกนางฅําผองชื่อ นางมน ลูกนางมนชื่อ เจาฅําหนุม ผู ๑ ชื่อ เจาขี้สุน เปนลูกโคลาน แลเจาฅํา
หนุม ขุนมุงเอาเปนเมียไดชื่อเจาเมืองหมอกใหม แลเมียเจาฟาชายแกวฅน ๑ ชื่อ นางเขียว มีลูกชาย ๑ ชื่อ เจาฟานายหนานขันตี
ไพหายเสิก็คุลวาเสียแล ลูกเจาฟานายหนานขันติยะไดชื่อ เจาฟาฅําอู ลูกฅําอูชื่อ ฟาฅํามุง มีลูกยิงฅน ๑ ชื่อ นางฅําฟู เปนนอง
นายหนานขันติยะ แลลูกนางฅําฟูชื่อ นางหนอ ลูกนางหนอ ขุนปุก นางฅําผอง
<๖> ลูกนางหนอชื่อ นางใจ ลูกนางใจชื่อ นางจันฅํา ชื่อเจาฟาบุญมุงซาเปนลูกโคลานแลว แลเมียเจาฟาชายแกวฅน ๑
ชื่อ นางฅํา ลูกนางฅําชื่อ นางฅําผอง แลนางฅําอูบเปนเมียเจาหนองตอ นางฅําผองเปนเมียเจาฟาเมืองปนแล เมียเจาฟาชายแกว
ฅน ๑ ชื่อ นางใหม มีลูกชายฅน ๑ ชื่อวา นายนอยธนไชยแล เมียเจาฟาชายแกวฅน ๑ ชื่อวา นางตาเขียว ฅน ๑ ชื่อนางฅําผอง
สองฅนพี่นองนี้บมีลูก เมียเจาฟาชายแกวฅน ๑ ชื่อ นางนํา เปนลูกเจาเมืองเชียงแสนหลวงมีลูกชาย ๑ ชื่อวา นายนอยพิมพิสาร
แล เมียเจาฟาชายแกวฅน ๑ ชื่อ นางชา มีลูกผู ๑ ชื่อวา เจาฟานายหนานอรินทะแล เมียเจาฟาชายแกวฅน ๑ ชื่อ นางพิมพา
มีลูกชาย ๑ ชื่อวา นายนอยเนรัญชาแล เมียเจาฟาชายแกวฅน ๑ ชื่อ นางจัน มีลูกชาย ๑ ชื่อวา นายนอยเตชา เมียเจาฟาชายแกว
ตน ๑ ชื่อ นางจันฟอง มีลูกยิง ๑ ชื่อ นางนอย ลูกนางหนอยชื่อ นางตาเขียวเปนเมียฟาโคลาน มีลูกชาย ๑ ชื่อ ฟาขุนหลวงแล
เมียฟาชายแกวฅน ๑ ชื่อ มะซานเปนนางมานบมีลูกแล สักกะ ๑๑๕๙ ปลี (พ.ศ.๒๓๔๐) เองเซหวุนยกไปตีเมืองเชียงใหมไปกวาด
เอาฅนมาแล สักกะ ๑๑๘๒ ปลี (พ.ศ.๒๓๖๓) เจาฟานายหนานไดกินเมืองหมอกใหม ๖ ปลีแล สักกะ ๑๑๘๘ ปลี (พ.ศ.๒๓๖๙)
เจาฟานายหนานอรินทะไดกิน
(ลําดับเจาฟาเมืองหมอกใหมสกุลวงศเจาฟาชายแกว)
<๗> เมืองหมอกใหม ๖ ปลีแล สักกะ ๑๑๙๔ ปลี (พ.ศ.๒๓๗๕) เจาฟาฅําอูไดกินเมืองหมอกใหมได ๑๒ ปลีแล สักกะ
๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗) ฟาโคลานไดกินเมืองหมอกใหมได ๒๑๒๐๔ ปลีแล สักกะ ๑๒๓๗ ปลี (พ.ศ.๒๔๑๘) ฟาขุนหลวงไดกินเมือง
หมอกใหมได ๑๑ ปลีแล สักกะ ๑๒๔๘ ปลี (พ.ศ.๒๔๒๙) ฟาขุนมุงไดกินเมืองหมอกใหมแลทา ๕ ทานั้นคือวา ทาละงวง ๑
ทาหวยปุง ๒ ทาสบเทง ๓ ทาหวยฅา ๔ ทากุนซิม ๕ แลวแล อายกางหาที่นั้นคือวากันทูหลวง ๑ บานหมาก ๒ นาหิ ๓ ผาลอม
๔ ซอนหวาน ๕ อาย ๕ ที่แลเฮย
(ลําดับเหตุการณตางๆ ในเมืองหมอกใหมและหัวเมืองใกลเคียงชวงพ.ศ.๒๓๔๑ - ๒๔๓๘)
<๘> ๑๑๖๐ (พ.ศ.๒๓๔๑) เจาฟาชายแกวไดรบเสิก็ตองอูแล ๑๑๖๑ (พ.ศ.๒๓๔๒) เจาฟาชายแกวไดเมืองหมอกใหมแล
๑๑๖๒ (พ.ศ.๒๓๔๓) ฟาชายแกวเขานั่งเมืองหมอกใหม เดือน ๓ เชียงใหม แรม ๒ ฅ่ํา วัน ๓ ยามแตรเที่ยงแล ๑๑๖๓ (พ.ศ.๒๓๔๔)
ชาวบานนามาย่ําเขตแดนดินเมืองหมอกใหมแล ๑๑๖๔ (พ.ศ.๒๓๔๕) ครูบานารทะ อนิจจะไพแล ๑๑๖๕ (พ.ศ.๒๓๔๖) น้ํายุมนอง
ถวมขึ้นขั้นใด ๓ ซี่ ปลาตายนักแล ๑๑๖๖ (พ.ศ.๒๓๔๗) พอยหลวงกลางทางวันตกเวียงแล ๑๑๖๗ (พ.ศ.๒๓๔๘) มิงคลีเสกตอซะขี่
เมืองนายแล ๑๑๖๘ (พ.ศ.๒๓๔๙) ฟาสวยหวาขี่เสิก็วันออกของแลโปนะนอลอง ฅนพระญาสุริยะขาวเสิก็แข็ง ๑๑๖๙ (พ.ศ.๒๓๕๐)
หมองพะแลเปนโปมโู ปนะนอลอง ฅนพระญาสุรยิ ะ ขาวเสิกแ็ ข็ง ๑๑๗๐ (พ.ศ.๒๓๕๑) โปแอยแซขีเ่ สิกเ็ มืองธา มหาเสดตอเซนลงอังวะ
ชะคลีชาแถขี่ ๑๑๗๑ (พ.ศ.๒๓๕๒) ฟานายหนานขัตติยะขึ้นเชียงตุงเสิก็ ฟามหาขนานอรินทะก็ไปทวยแล ๑๑๗๒ (พ.ศ.๒๓๕๓)
ฟาโคลานเกิดปลีนนั้ แล ๑๑๗๓ (พ.ศ.๒๓๕๔) ฟาสวยหวาตายปลีนนั้ แล ๑๑๗๔ (พ.ศ.๒๓๕๕) แตมวยตอริมน้าํ ยุมแล ๑๑๗๕ (พ.ศ.
๒๓๕๖) แกมเมืองนายหนานสุรินทะนอนแพรแลวแล ๑๑๗๖ (พ.ศ.๒๓๕๗) ตางธีมวยตอริมยุมพายมหาตามปลีนั้นแล ๑๑๗๘
(พ.ศ.๒๓๕๙) ปกชองครูบาสุริยะปลีนั้นแล ๑๑๗๙ (พ.ศ.๒๓๖๐) ฟาเชียงทองมานั่งเมืองนายแล ๑๑๘๐ (พ.ศ.๒๓๖๑) ฟานาย
หนานขัตติยะเปนฟาเมืองหมอกใหมแล ๑๑๘๑ (พ.ศ.๒๓๖๒) สังฆะลงไหวทาโคงหงสา เดือนเจียงเพง มวยตอริมยุมพังแล ๑๑๘๒
(พ.ศ.๒๓๖๓) ครูบาสุริยะไดเปนสลาตอแล ๑๑๘๓ (พ.ศ.๒๓๖๔) ปกชองทาน้ําปลีนั้นแล ๑๑๘๕ (พ.ศ.๒๓๖๖) เดือน ๖ แรม ๑ ฅ่ํา
๒๐๔
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ในตํานานระบุเจาฟาโกหลานเปนเจาฟาเมืองหมอกใหม ๒๑ ป แตควรเปน ๓๑ ปในระหวาง พ.ศ.๒๓๘๗ – ๒๔๑๘

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
ลูกเจาเองเซขึน้ นานตอแล ๑๑๘๖ (พ.ศ.๒๓๖๗) ฟานายหนานขีเ่ สิกก็ ลาตามหา
หมองมวยภูขนึ้ มาเมืองนายแล ๑๑๘๗ (พ.ศ.๒๓๖๘) เปนเสิกม็ าเมืองแล ๑๑๘๘
(พ.ศ.๒๓๖๙) ฟาแขขึ้นแสนหวี ฟานายหนานกินเมืองหมอกใหม ๑๑๙๐ (พ.ศ.
๒๓๗๑) ฟาเมืองพูไดกาวิมา นายนอยเตชาลงอังวะแล ๑๑๙๑ (พ.ศ.๒๓๗๒)
ฟาเมืองนายไดเมืองปอน ๑๑๙๒ (พ.ศ.๒๓๗๓) เดือน ๑๐ ออก ๕ ฅ่ํา ปกชอง
เมืองปอนหลังไฟไหมเสียนัน้ ๑๑๙๓ (พ.ศ.๒๓๗๔) แตสมิ สามุกเมืองนาย ๑๑๙๔
(พ.ศ.๒๓๗๕) พระเจาออกเหื่อ เสิก็ฟาเมืองแรม ฟาฅําอูกินเมือง ๑๑๙๕ (พ.ศ.
๒๓๗๖) เขาคลาหวยนีแ้ ล ๑๑๙๖ (พ.ศ.๒๓๗๗) กอเวียงเชียงตุงแล ๑๑๙๗ (พ.ศ.
๒๓๗๘) ชาวใตมาเชียงตุง ฟาฅําอูขาซึ่งอายแดง อายละ ๑๑๙๘ (พ.ศ.๒๓๗๙)
อังวะเปนเสิกห็ า ปลี ฟาฅําอูขา ซึง่ อายแดง อายละเขากอแล ๑๑๙๙ (พ.ศ.๒๓๘๐)
เสิก็ยองหุยแล ๑๒๐๐ (พ.ศ.๒๓๘๑) แผนดินไหวหลวงแล
<๙> ๑๒๐๑ (พ.ศ.๒๓๘๒) สุริยคราสหลวงมืดไพทังเมืองแล ๑๒๐๒
(พ.ศ.๒๓๘๓) ไดแกวกันทุมาเชนเจาฟาฅําอูแล ๑๒๐๓ (พ.ศ.๒๓๘๔) กระสัตร
มาน๒๐๕ไปทาโกงขาแล ๑๒๐๔ (พ.ศ.๒๓๘๕) มานสัง่ หมอมหอหนอยแล ๑๒๐๕
(พ.ศ.๒๓๘๖) ฟาเชียงทองตาย ขุนหนุมกินเมืองนายแล ๑๒๐๖ (พ.ศ.๒๓๘๗)
โคหลานกินเมืองหมอกใหมขี่เสิก็หนองผลาย ขุนสารรัตตราตายแล ๑๒๐๗
เจาฟารัตนะกอนแกวอินทรแถลง
(พ.ศ.๒๓๘๘) ลุกเสิก็ยางมานักแล ๑๒๐๘ (พ.ศ.๒๓๘๙) เมืองจีดย่ําดินหมอก
เจาผูครองเมืองนครเชียงตุง
ใหม แลเมืองหลายขากับทัพมานฟนพลอง ฟาขุนเกิด ๑๒๐๙ (พ.ศ.๒๓๙๐)
(ที่มา : สายเครือไท)
สลาตอเมืองนาย ชางหวาครูบาเมทธา อนิจจะไพแล ๑๒๑๐ (พ.ศ.๒๓๙๑)
ฟาโคหลานไดแกวขุมมาขุดหนองกลางเวียง พอยขัวหลวงกลางเวียงก็ปลีนนั้ แล
<๑๐> ๑๒๒๖ (พ.ศ.๒๔๐๗) เมืองหมอกใหมแตก
หลวงขามานฅนเมืองหนีรอดเชียงใหมแล ๑๒๒๐ (พ.ศ.
๒๔๐๑) แกมเมืองนายไดเมืองหมอกใหมแล เมืองแตก
เดือน ๕ แรม ๘ ฅ่ํา ขุนพ็อกมาตีเมืองแลเจาตาดผาแสง
หัวดอยพังแล ๑๒๒๐ (พ.ศ.๒๔๐๑) แกมเมืองนายไดกิน
เมืองหมอกใหม เมืองหลุเดือน ๕ แรม ๘ ฅ่ํา ขุนพร็อก
มาเทิกแล ๑๒๒๖ (พ.ศ.๒๔๐๗) เมืองหมอกใหมแตก
ทุติยะแล ๑๒๔๔ (พ.ศ.๒๔๒๕) เมืองหมอกใหมแตกตติย
ะแล ๑๒๔๕ (พ.ศ.๒๔๒๖) เมืองหมอกใหมแตกจตุถะ
แล ๑๒๔๗ (พ.ศ.๒๔๒๘) คูลวายับเอากระสัตรมานไปแล
๑๒๔๘ (พ.ศ.๒๔๒๙) โคหลานแลเมียฟาขุนนอนแพรแล
ฟาขุนมุงกินเมืองหมอกใหมแล ๑๒๔๙ (พ.ศ.๒๔๓๐) เมือง
หมอกใหมแตกปญจมะแล ๑๒๕๐ (พ.ศ.๒๔๓๑) คูลวารบได
เมืองยางแดงแล ๑๒๕๔ (พ.ศ.๒๔๓๕) คูลวาย่ําดินวันออก
พญาพิศาลฮองสอนบุรี (ขุนหลู) เจาฟาเมืองแมฮองสอน
ฅง ปาไมหื้อฟายางแดงแล ๑๒๕๕ (พ.ศ.๒๔๓๖) เดือน ๖
องคสุดทาย (พ.ศ.๒๔๔๘ – ๒๔๘๑) และครอบครัว
แรมฅ่ํา๑ ยามตระขือจันทคราส เดือน ๗ ขึ้น ๒ ฅ่ํา ยาม ขุนหลูเปนบุตรของเจานางเมี๊ยะ เจาฟาเมืองแมฮองสอนองคที่ ๒
ตระสุริยคราสบาก ๑๒๕๗ (พ.ศ.๒๔๓๘) เดือน ๔ แรม
และเจานางเมี๊ยะเปนหลานของ
๒ ฅ่ํา สุริยคราสทือเดือนแล
เจาฟาโกหลาน เจาฟาเมืองหมอกใหม
(ที่มา : ศาลเจาเมืองแมฮองสอน)

๒๐๕

พระเจาสารวดี (แสรกแมง) กษัตริยพมาองคที่ ๙ พ.ศ.๒๓๘๐ – ๒๓๘๙ ราชวงศอลองพญา

๘๗

๑๓. พื้นเนื่องนาวเจานายมูลกระกูลเมืองนาน๒๐๖
(สอบถามเชื้อเครือเจานายเมืองนครนานในราชวงศพญาหลวงตื๋นมหาวงศ)
<๑> แต เช น สกราช ๑๒๑๒ ตั ว (พ.ศ.๒๓๙๓)
แตยามเมือ่ เจาพระญาอริยวงสแลเจาตนเปนพีเ่ ปนนา ขณะเมือ่
เจาราชากระกูลวงสาเซิ่งเปนเจาผูเถาผูแก ยังเปนตนเปนองค
อยูวันนั้น พี่แลนาก็ไดไปเฝาคันเจาราชกระกูลเพื่อใครไดคํา
โอวาทานุสาสินคี ําสั่งสอน หื้อไดจําจื่อไวในตนในใจ หมายมี
เจาพระญาสุริยวงส ๑ เจาพระญาจางวางซาย ๑ เจาพระญา
รัตตนะหัวเมืองแกว ๑ ทานก็เทสนาบอกกลาวสั่งสอนหื้อได
รูไวมีประการดั่งนี้แล ขณะเมื่อกอนบานเมืองนานเรานี้หาง
สูญเสียหาทาวพระญาอันจักเปนเจาบานเจาเมืองบได เจาเมือง
เซิ่งอันมีมาในกาละแตกอนลวงแลวไปนั้น แกวลาวมาพราบ
คัมภีรใบลานพื้นเนื่องนาวเจานายมูลกระกูลเมืองนาน
ไดลวดกวาดเอาไปเมืองแกวเสียนับเสีย้ ง ลวดหาเจาเมืองนาน
บได ยามนั้นนอยอินทเปนเชื้อขุนอยูบานฝายแกว เปนผูเรงแรงลือชาปรากฏไปเถิงพระเจาเมืองอังวะ จิ่งมีอมิตอตั้งมาวาหื้อ
นอยอินทเปนนาขวา เปนผูพิชชะเก็บหอมขาเจาไพรไทออกมาใสบาน
<๒> ใสเมือง ขณะนั้นนาขวาไดเปนเจาเมืองนาน๒๐๗อยูหั้นเปนนาระหวางนึ่งเสียกอนแล นาขวาก็พาขาเจาไพรไท
มาริรังสางแปลงยังพระวิหารวัดพูกอง เบิกบายฉลองแลว ตัวนาขวาก็ไดแตมรูปตัวมันไวยังฝาปางเอกวิหารหั้น เพื่อไวหื้อสาคัตตะ
แกฅนทังหลายไปพายหนาวาอั้นแล ตัวนาขวาก็จิ่งไดพรักพรอมกับทาวขุนไพรไทบานเมืองแลว ก็จิ่งไปขอราทธนาอังเชิญเอา
ทุเจาหลวงตืน๒๐๘ยังเมืองเชียงใหมเขามาเปนเจาเสวยเมืองนานที่นี้หั้นแล๒๐๙ อยูหนอย ๑ บนาน ตัวนาขวามันลวดคึดใหม
กินแหนงใจ จิง่ จักคึดพลิกฟน ตอทุเจาหลวงตืนหัน้ แล เหตุบญ
ุ มันบเทาบุญทาน ขาจักสบถตอเจาทานไดซาบรูเ สียกอน นาขวาบทนั คึด
แลวทานก็จิ่งไดเรียกเอาตัวนาขวามาถองถาม บอกกลาววานาขวาเหย ขณะนั้นตัวนาขวาก็ไดเปนผูพิชชะเก็บหอมเอาขาเจาไพร
ไทออกมาตั้งบานตั้งเมือง ตัวนาขวาก็ไดเปนเจาเมืองนานที่นี้แลว ตัวจิ่งไปราทธนาเอาเรามาเปนเจา บัดนี้พอยวาจักคึดพลิกฟน
ตอตัวเราเปนเจาดั่งอั้น นาขวาบถา
ตนฉบับใบลานของวัดมงคล ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน รหัสไมโครฟลม ๘๒.๑๐๗.๕.๐๕๒ - ๐๕๒
พญานาขวา (เจานอยอินทร) เจาเมืองนาน (กอนพ.ศ.๒๒๖๙) มีเชื้อสายสืบมาในเมืองนานที่ปรากฏคือ “พญานันทเสน” ไดสมรสกับแมเจาคํา
เปย งใจ บานรองตอง มีบตุ รธิดาทีป่ รากฏดังนี้ ๑. แสนหลวงราชสมภาร (เจาบวรวงษ ธนูสนธิ,์ พ.ศ.๒๔๐๘ – ๒๕๐๐) ๒. แสนหลวงสาร ๓. (เจา) นายโท
๔. (เจา)นางทิพย ๕. (เจา)นางคํา และ ๖. (เจา)นางสุวรรณา
๒๐๘
ทุเจาหลวงตืน สันนิษฐานมาจากคําวา “สาธุเจาหลวงตืน” เปนคําเรียกยกยองเจานายเหมือนเรียกพระสงฆวา “สาธุเจา” หรือ “ทุเจา” (ออกเสียง
“ตุเจา”) เจาหลวงตืน (ออกเสียงวา “เจาหลวงตื๋น) สันนิษฐานวาเดิมชื่อวา “เจามหาวงศ” เปนเจาเมืองตื๋น (ปจจุบันคือบริเวณตําบลแมตื่นและตําบล
มอนจอง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม) เชื้อสายของพญาชางเผือก พญาชางศึก อดีตเจาเมืองตื๋น
๒๐๙
ตํานานพืน้ เมืองนาน : สักกพทได ๑๑๘๘ ตัว ปรวายสงา (พ.ศ.๒๒๖๙) เดือน ๖ ออก ๑๑ ฅ่าํ วัน ๒ ไทเมืองเหมา พระญาตืนมหาวงสาลุกเชียงใหม
มากินเมืองนานปนั้นหั้นแล ทานกินเมืองได ๒๗ ป มาเถิงสกราชได ๑๑๑๓ ตัว (พ.ศ.๒๒๙๔) ปรวงเส็ด เดือน ๗ แรม ๘ ฅ่ํา วัน ๕ ทานอนิจจะกับ
เมืองแล สกราชได ๑๑๑๕ ตัว (พ.ศ.๒๒๙๖) ปกาเรา สงสการแล
๒๐๖

๒๐๗

๘๘

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
<๓> จักคึดแล ก็จกั เสียขาเจาไพรไท จักวินาสฉิบหายเสีย
บดายคา เราเปนเจาก็จักลาถอยฅืนเมือหาบานหาเมืองเราเสีย
ยังเมืองเชียงใหมเสียกอน ดั่งตัวนาขวาก็หื้อเปนเจาเมืองนาน
อยูที่นี้เทอะ เราเปนเจาบใชไดมาขมเหงปองแพปองเหลือตัว
นาขวาสังบมี ตัวนาขวาวาหาเจาเมืองบได เราก็ไดมาตามคําคึด
นาขวาแล บัดนี้ตัวพอยคึดใหมกินแหนงใจบถาจักคึดแล ทุเจา
หลวงตืนทานเปนผูม บี ญ
ุ อันมาก ไดเทสนากรุณณาโฟจาตัวนาขวา
มีประการฉันนี้แลว ตัวนาขวาคึดจักอยูกินไปบได มีฅวามอยาน
แลกลัวดวยเดชะอนุภาพอํานาจทุเจาหลวงตืน ตัวนาขวาจักคึดอยู
สืบตอไปบได จิ่งอมปากกลองสีนาดขาตัวตายเสียยังทงเถียงแหง
หัน้ แล๒๑๐ ปถมะแตเมือ่ ทุเจาหลวงตืนไดมาเปนเจาเสวยเมืองนาน
เราวันนั้น ทานก็มาแตตัวทานองคเดียวทาน มเหสีเทวียังอยูเสีย
เมืองเชียงใหมพุนแล แลวทาวมาเอาเมียเมืองนานชื่อวานางยอด
เปนชาวบานนาพัง๒๑๑มาเปนมเหสี เกิดลูกไดนางริมะลา มีผัวชื่อ
วานายอิ่นเมือง เกิด
พระเจาสุริยพงษผริตเดช พระเจานครนาน
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)

(เชื้อเครือเจานายเมืองนครนานราชวงศพญาหลวงตื๋นมหาวงศ)
<๔> ลูกไดนางสรีกัญญา ๑ นางทิพพดวง ๑ ผูนี้ไปอยูเมืองอังวะ นางบัวทิพพเปนแมอริยวงสทุกวันมานี้แล นองนาง
ริมะลาผูถวน ๒ ชื่อวานางยอดมโนรา ผูเปนแมนายนอยอโน เปนเจาพระญาสุริยวงสเถา ไดลวงไปแลวนั้น นองทานเปนผูยิง
ชื่อวานางสุคันธา เกิดลูกไดนายอจิตตวงสแขมทุกวันมานี้แล นางฅําขาผูเปน (นอง) นางริมะลา ผูเปนผัวนางฅําขาชื่อวาพระญา
นายอาย เกิดลูกไดนายนอยวงส เปนพระเมืองแกน ผัวนางฅําปลิวลวงไปแลว นองนางริมะลาชื่อนาทราชา เปนพอนางตุนแกว
แมนายขนานนันท ผูเปนพอนายวัณณา เมียเจาสรีสองเมืองนั้นแลว เจาอริยวงสเปนพระญาหวานธ็อก ๑ พระญามังแล ๑
พระญานรินท ๑ เจานางเทพ ๑ ใน ๔ ฅนพี่นองนี้พากันลุกเมืองเชียงใหมมาตามหาพอทุเจาหลวงตืนยังเมืองนานแลว พระญา
หวานธ็อกมาเอานางเมืองลาม๒๑๒เปนมเหสีเกิดลูกไดเจานาขวา ๑ เจานาซาย ๑ เจาสรมนะ ๑ เจาราชวงส ๑ พอพระญารัตตนะ
เมืองแกวลวงไปแลวนี้แล เจาพระญาสมนะไดเปนเจาเสวยเมืองนานเปนตนถวน ๓๒๑๓ เกิดลูกไดพระญา
<๕> อชิตตวงสเปนพระญานานตนถวน ๕๒๑๔ มีนองตางมาดากันนายขนานขายแกว ๑ นายขนานปุตตรส ๑ มีดั่งนี้
แล พระญามังแลลูกทุเจาหลวงตืน เกิดลูกไดนางสรีมหามายา ผูผัวชื่อวาเจาเมือง ๒ นายลุกเชียงใหมมาเอากัน เกิดลูกไดแมเจา
พิมพา ผูน อ งชือ่ วานายขนานมหาวงส ผูเ ปนพอนายขนานไชยา ผัวทิพพอวนนีแ้ ล พระญานรินทลกู ทุเจาหลวงตืนมีเมียเกิดไดยงิ ๑
เปนแมนายแกวมนุสส พอนายทิพพอวนเมียไชยานั้นแลว เจานางเทพเปนลูกทุเจาหลวงตืน ผูผัวเปนหลานทุเจาหลวงตืนชื่อวา
ตํานานพืน้ เมืองเชียงราย เชียงแสน เชียงใหม ใหรายละเอียดสาเหตุการเสียชีวติ ของพญานาขวาตางออกไปวา : สกได ๑๐๘๗ ตัว (พ.ศ.๒๒๖๘) มัง
พลซะเพกวาตูทงั หลายเทามีเจาตนเดียว น้าํ สัจจะเจามีในทองพร่าํ เปนดัง่ หลาวเหล็กเหลีย้ มใหญหมัน้ คุงนัก ตูบฟ น ได ตูทงั หลายบกบั ตามคําเชียงใหม
เชียงใหมนฟี้ น พายลุนบยอมซ้าํ แตงนาขวาเมืองนานมาพรองเอาพลซะเพกรูอ ตั ถอนั นัน้ ก็ปา วเตือนหือ้ ทาวพระญาไพรไททังมวลหือ้ หางหอกเครือ่ งกับ
ตัวชูฅ น อยูร กั สาเมืองเมือ่ ฅืน นาขวาเมืองนานบอาจจักกะทําไดยอ นดวยเตชะบุญมหากระสัตรเจาเหลือ่ มงํา นาขวาเมืองนานลวดพายหนีเมือรอดเมือง
นานแลว ตัวนาขวาเอาสีนาดตัวยิงตัวอมปากสีนาดตัวตาย
๒๑๑
บานนาปง ตําบลนาปง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
๒๑๒
บานเมืองราม ตําบลนาเหลือง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน
๒๑๓
เจาหลวงสุมนเทวราช (เจานอยสุมนะ) เจาผูครองนครนานองคที่ ๘ พ.ศ.๒๓๕๓ – ๒๓๖๘ ตนราชตระกูล “สมณะชางเผือก”
๒๑๔
เจาหลวงอชิตวงศ (เจาจิตรวงศ) เจาผูครองนครนานองคที่ ๑๐ พ.ศ.๒๓๗๙ (ครองเมือง ๗ เดือน) ตนราชตระกูล “จิตวงศนันท”
๒๑๐

๘๙

เจาไชยราชา เกิดลูกกับดวยกันมีเจาพระญานายอาย ๑๒๑๕ เจาสุทธะ
๑ เจาพระญามโน ๑๒๑๖ นายพิมพา ๑ นางชา ๑ เจาเลิส ๑
นางสรีแกว ๑ แลวเจาพระญานายอายมาเอาลูกทุเจาหลวงตืน
แถมชื่อวานางฅําขา เกิดลูกกับดวยกันไดนายนอยวงสเปนเจาพระ
เมืองแกน ผัวนางฅําปลิวนั้นแลวแล เจาขนานสุทธะ เมียชื่อวา
นายกัณณิกา เปนเชื้อกระกูลเลม เกิดลูกกับดวยกันไดเจานอย
อฒะ ตนเปนเจาฟาเสวยเมืองนานตนถวน ๒๒๑๗ เกิดลูก
<๖> ไดเจาพระญามหายส เสวยเมืองนานตนถวน ๔๒๑๘
เกิดลูกไดเจาราชวงสมานีแ้ ล นายนอยมโนรส นองเจาพระญามหายส
ลวงไปแลว นองเจาพระญามหายสนายนอยมหาวงส ตนเปนเจา
พระญาหอหนาทุกวันมานี้แล เจาพระญามโนเอาเมียนางเมืองเธิง
เกิดลูกไดนางฅําปลิว เจาขนานสุริยะ กลางเวียงลวงไปแลวหั้นแล
นางพิมพาผัวชื่อวาพระญานรินท ลูกทุเจาหลวงตืน ขาเจาเกิดลูก
ไดนางสุคันธา ทุนายนาคเสนลวงไปแลวแล นางพิมพาผูนี้ซ้ําราง
เจาพระญานรินทเสีย ซ้ําไปเอาผัวใหมเปนผีกะ พี่นองกระกูลหาม
บฟง เกิดลูกไดนายนอยคันธาลวงไปแลว ลวดมาเปนผีรายอยูกับ
หอหลวงทุกวันมานี้แล นางโนชา นางสรีแกว บมีลูกสักฅนหั้นแล
เจานางเลิสทานไดเจาสามิกะเจาพระญามหาพรหมา เมืองเธิง๒๑๙
ขาเจาเอากันเกิดลูกไดยงิ ผูถ ว น ๑ ชือ่ วาอุปลวัณณา ผูเ ปนแมเจาพระ
เจาหลวงมหาพรหมสุรธาดา
เมืองหนอยทุกวันมานีแ้ ล นางสรีวณ
ั ณาไดเจาสามิกะชือ่ วาเจาขนาน
เจาผูครองนครนานองคสุดทายกับแมเจาศรีโสภา
สุริยะ กลางเวียง มีลูกชื่อวานางยอดลิลา นายเปอยหนอราชบุตต
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)
เจาผูชายถวน ๑ ชื่อวาขนานมหาวงส
<๗> เปนเจาเสวยเมืองนาน๒๒๐ มเหสีชอื่ วานายยอด เกิดลูกไดนายนอยอินทปน ๑ นายฅําเครือ่ ง ๑ นายนอยพิมมสาร ๑
นายนอยตุย ๑ ผูนี้ตางมาดาแล นององคเจาถวน ๒ ชื่อวานายเมืองแกว เอาเมียเชื้อเชียงลม๒๒๑ เกิดลูกไดนายขนานมหายส
เมืองเธิง นององคเจาผูถวน ๓ ชื่อวานายนอยพิมมสาร เกิดลูกไดนายขนานอฒะ นายขนานวุฒนะ นององคเจาผูถวน ๔ เกิด
ลูกไดนายขนานธัมมลังกา นายเมืองอินท นององคเจาผูถวน ๕ นององคเจาผูถวน ๕ ชื่อวาเจาชอฟา เอาเมียชื่อวานายสรีแกว
เปนลูกเจาฟาอฒะ เกิดลูกไดนายนอยขัตติยะ นององคเจาผูถวน ๖ ชื่อวานายจันทิมา เอาผัวชื่อวานายนอยกลาง เกิดลูกไดนาย
จันทา ในเครือนี้กวางขวางนัก เปนลูกเจาพระญามหาพรหมา นายมาทังมวลแลวแล เครือ ๑ แถมลูกทุเจาอริยวงส เปนเจา
พระญาหวานธ็อก ไดเสวยเมืองนานแทนทุเจาหลวงตืนแลว ลูก ๖ ฅนลุกเมืองเชียงใหมมาตามหาพอเปนทุติยะถวน ๒ มีพระญา
มงคลวรยส ๑ เกิดลูกไดนางเกียงฅํา นายขนานพินทา ฝายแกว เมียใหมเกิดลูกไดนายฅําตัน ๑ กับเมียพระญา
<๘> เธิงนั้นแล นาขวาผูเปนพอนายนอยเทพิน ๑ เอาเมียเกิดลูกไดเจาพระญารัตตนะหัวเมืองแกว๒๒๒ นองทานนาง
สิงหสอย ๑ นายนอยตุย ๑ เอาเมียบานแกม เมืองพัว๒๒๓ เกิดลูกไดนายนอยวิยะ ๑ นายขนานยา ๑ นายขนานนันทไชย ๑ เปน
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓

เจาหลวงอาย เจาผูครองนครนานองคที่ ๓ พ.ศ.๒๓๓๑ (ครองเมือง ๗ เดือน) ราชวงศพญาหลวงตื๋นมหาวงศ
เจาหลวงมโน (เจาหนานมโน) เจาผูครองนครนานองคที่ ๔ พ.ศ.๒๓๑๒ – ๒๓๑๗ ราชวงศพญาหลวงตื๋นมหาวงศ
เจาฟาหลวงอัทธวรปญโญ เจาผูครองนครนานองคที่ ๗ พมาตั้งพ.ศ.๒๓๒๗ สยามตั้งพ.ศ.๒๓๓๑ (พ.ศ.๒๓๒๗ – ๒๓๕๓)
เจาหลวงมหายศ (เจานอยมหายศ) เจาผูครองนครนานองคที่ ๙ พ.ศ.๒๓๖๘ – ๒๓๗๘ ตนราชตระกูล “มหายศนันท”
เมืองเทิง ปจจุบันคืออําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
เจาหลวงมหาวงศ เจาผูครองนครนานองคที่ ๑๑ พ.ศ.๒๓๘๑ – ๒๓๙๔ ตนราชตระกูล “มหาวงศนันท” และ “พรหมวงศนันท”
เมืองเชียงลม ปจจุบันอยูในเขตแขวงไชยบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เจารัตนะหัวเมืองแกว หรือ เจาบุรีรัตน หรือ เจาหอหลัง
บานแกม ตําบลวรนคร อําเภอปว จังหวัดนาน

๙๐

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
เจาหอหนา ตายที่สบสมุนนั้นแลว นายขนานสม ๑ นายขนานมหาวงส ๑ เอาเมียไพรเกิดลูกไดนางนันทา ๑ นายขนานชวณะ ๑
นางใจฅํา ๑ เอาผัวไพรเกิดลูกไดนายนอยเทพลวงไปแลว นางทิพพดวง ๑ เอาผัวไพรเกิดลูกไดนายชุมพู พอสรีวัณณานั้นแล
นางสรีโสภานองนายชุมพู ไดมาเปนเมียเจาพระญารัตตนะเถาลวงไปแลวแล เครือนี้มี ๒ ฅนพี่นองเปนลูกทุเจาหวานธ็อก ลูกเมีย
เคาลุกเมืองเชียงใหมมาตามหาพอมาเปนเจาเมืองนาน อยูเปนเจาโรงดีนั้นแล เจาอริยวงสเปนลูกทุเจาหลวงตืน ทุเจาหลวงตืน
ตายแลว เจาพระญาอริยะเปนเจาเมืองแถม๒๒๔ ซ้ําลูก ๒ ฅนมาตามหาแถม พระญามงคลวรยส ๑๒๒๕ นาขวา ๑ นายนอยเทพิน ๑
นายนอยตุย ๑ นายหนานสม ๑ นายหนานมหาวงส ๑ มี ๖ ฅนจิ่มกันแล กระกูลเจานายทังหลายมีหนี้เสี้ยงแล เจานายใครรู
ก็ผอดูเทอะ๒๒๖

เจาหลวงมหาพรหมสุรธาดา (เจานอยมหาพรหม ณ นาน) เจาผูครองนครนานองคสุดทาย (พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๗๔)
แมเจาศรีโสภา ณ นาน ราชชายา และเจานายบุตรหลาน พระญาติวงศ
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ)

เจาหลวงอริยวงศ (หวั่นทอก) เจาผูครองนครนานองคที่ ๒ พ.ศ.๒๒๙๗ – ๒๓๒๔ ตนราชตระกูล “ไชยวงศหวั่นทอก” และ “หวั่นทอก”
เจาหลวงมงคลวรยศ (เจาหนานจันทปโชติ) เจาผูครองนครนานองคที่ ๖ พ.ศ.๒๓๒๖ – ๒๓๒๙ ตนราชตระกูล “วรยศ”
๒๒๖
มีขอความทายลานจารวา “ณ วัน ๒ เดือน ๑๑ เพง สกพทะได ๑๒๔๑ ตัว (พ.ศ.๒๔๒๒) ปกัดเหมา ทุนายไชยวงส ไดเลือกเอาพื้นเนื่องนาวเจา
นายมูลกระกูลเชนสันตนุสันติมาไวเลาหื้อเจานายทังหลายฟง หื้อไดจื่อจําไวเปนที่โฟจากันแล”
๒๒๔

๒๒๕

๙๑

๑๔. ตํานานวัดหลวงเมืองมาน๒๒๗
(เมืองเชียงแสนแตกชาวเมืองอพยพมาอยูเมืองมาน พ.ศ.๒๓๓๐)
<๑> ตํานานวัดหลวงเมืองมาน เดิมเมืองเชียงแสนแตกครั้งที่ ๓ จุลสกราชได ๑๑๔๙ ปเมืองเม็ด พุทธสาสนาลวงแลวได
๒๓๓๐ พระวัสสา มีครูบานาย สบชัน ๑ ครูบากวาว ๒ ครูบาสุธะ (สุทธะ) ๓ ครูบา ๓ ตนนี้พายแตเชียงแสนลงมา มีสัทธาติดตาม
ลงมา ไดมาภักตัง้ อยูส งุ เหมนกอนแลว จิง่ ไดมาตัดฟนปาไมอนั เปนปาใหญโตทีว่ ดั หลวงอยูเ ดีย่ วนี้ อันเปนวัดหางเกาแกมานมนาน
จิ่งตั้งบานแลตั้งวัดขึ้นเปน ๓ หัววัดไมไดรวมกันอยู คือครูบานาย สบชัน ตั้งอยูแหง ๑ ครูบากวาวตั้งอยูแหง ๑ ครูบาสุธะตั้งอยู
แหง ๑ เปน ๓ คณะอยู เทาอยูในเขตอารามอันเดียวกัน ครูบา ๓ องคนี้ทานไดสางพระวิหารขึ้น ๑ หลัง แลวสางโบสถขึ้น ๑ หลัง
เปนที่รุงเรืองขึ้น สวนพุทธรูปตนหลวงนั้นแลเจดียแลสิมมานั้นเปนของเกาบูราณมาแตเดิม ทําบุญแลกินทานแลวซ้ํากอกําแพง
(รายนามเจาอาวาสและการสรางศาสนสถานในวัดพระหลวง)
<๒> แถม ๒ ดานหนาหลังบอรมวณแลว ใสนามวัดชือ่
วาวัดหลวงเมืองมาน คันอยูม าได ๒๕ พระวัสสา ครูบา ๓ ตนนี้
อนิจจกัมมเสี้ยงบุญไปเสี้ยงแลว เถิงจุลสกราชได ๑๑๗๖ ตัว ป
กาบเส็ด สาสนาลวงแลวได ๒๓๕๗ พระวัสสา มีพระแทนแถม
องค ๑ ชื่อวาอุดมกินหัววัดสืบมาได ๘ พระวัสสา ทานก็บได
สางอันใดเปนหมั้นคุงถาวอรณ ทานก็ลาสิกขาบทออกไปเสีย
ถัดแตนนั้ มาจุลสกราชได ๑๑๘๔ ตัว ปเตาสงา สาสนาลวงแลว
๒๓๖๕ พระวัสสา มีพระแถมองค ๑ ชื่อวาอินทจักร ทานก็
ครอบครองเปนเจาอาวาสอยูได ๑๐ พระวัสสา ทานก็ไดสาง
ลําตายแวดลอมรอบทุกดาน สางสาลาบาตรแถม ๒ หลัง
ท า นก็ ล าสิ ก ขาบทออกไปเสี ย ถั ด แต นั้ น มาจุ ล สกราชได
พับสาตํานานวัดหลวงเมืองมาน
๑๑๙๔ ตัว ปเตาสี
<๓> สาสนาลวงแลวได ๒๓๗๕ พระวัสสา มีพระแถมองค ๑ ชื่อวาสิทธิ ทานก็ไดครอบครองวัดอยูได ๘ พระวัสสา
ก็ไมไดสางอันใดเปนแกนสาน ทานก็ลาสิกขาออกไปเสีย ถัดแตนั้นมาจุลสกราชได ๑๒๐๒ ตัว ปกดใจ สาสนาลวงแลวได ๒๓๘๓
พระวัสสา มีพระแถมองค ๑ ชื่อวาอุทธิยะ๒๒๘ ทานก็ครอบครองวัดอยูได ๓๒ พระวัสสาทานก็ไดรื้อวิหารอันเกานั้นเสียแลว
จิ่งปฏิสังขอรณขึ้นใหม เทโบสถเกานั้นเสียแลวแปลงใหม ทานองคนี้ไดสางวิหารแลโบสถทานก็มรณอนิจจกัมมเสี้ยงบุญไปแล
๒๒๗
๒๒๘

ปริวรรตจากพับสาของวัดพระหลวง ตําบลดอนมูล อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
ครูบาอุทธิยะ หรือ ครูบาอุทธยะ เจาอาวาสวัดพระหลวง พ.ศ.๒๓๘๓ – ๒๔๑๕

๙๒

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
เรียงแตนั้นมาจุลสกราชได ๑๒๓๔ ตัว ปเตาสัน พุทธสาสนาลวงแลวได ๒๔๑๕ พระวัสสา มีพระแถมองค ๑ ชื่อวาปญญาแทนเลา
ไดวัสสานึ่ง ทานก็อนิจจกัมมไปเสีย ถัดแตนั้นมาจุลสกราชได ๑๒๓๕ ตัว ปกาเรา สาสนาลวงแลวได ๒๔๑๖
<๔> พระวัสสา มีพระแถมองค ๑ ชื่อวากัญจนะก็ไดเปนเจาอธิการแทนเลาได ๕ พระวัสสา ทานก็ลาสิกขาบทออกไปเสีย
ก็ไมไดสางอันใดเปนใหญโต เรียงแตนั้นมาจุลสกราชได ๑๒๔๐ ตัว ปเปกยี สาสนาลวงแลวได ๒๔๒๑ พระวัสสา มีพระแถม
องค ๑ ชื่อคันธะ แทนเลาได ๒ วัสสา ทานก็ไดสางสัตตภัณฑหลังนึ่ง ทานก็ลาสิกขาออกไปเสีย ถัดแตนั้นมาจุลสกราชได
๑๒๔๒ ตัว ปกดสี สาสนาลวงแลวได ๒๔๒๓ พระวัสสา มีพระแถมองคนึ่งชื่อวาไชยวงสเปนเจาอธิการแทนเลาได ๕ พระวัสสา
ทานก็ไดรื้อเทลําตายเกานั้นเสีย แลวจิ่งขดฅายเขามาดานไหนละหนอย จิ่งกอกําแพงลอมรอบทุกดาน ทานลาสิกขาไปเสีย
เรียงแตนั้นมาจุลสกราชได ๑๒๔๗ ตัว ป
(วัดพระหลวงชวงครูบาไชยลังการเปนเจาอาวาส)
<๕> ดับเรา สาสนาลวงแลวได ๒๔๒๘ พระวัสสา มีพระแถมองค ๑ ชื่อวาไชยลังกา๒๒๙ ไดสืบแทนเลาเถิงสกราชได
๑๒๔๘ ตัว ปรวายเส็ด สาสนาได ๒๔๒๙ พระวัสสา ทานไดสางภิดานกั้งบนหัวพระเจา คันอยูมาเถิงสกราชได ๑๒๕๑ ตัว ป
กัดเปา พุทธสาสนาลวงแลวได ๒๔๓๒ พระวัสสา ไดสางสาลาบาตร ๒ หลัง หลังไหนยาว ๖ เชนแล เรียงนั้นมาเถิงสกราชได
๑๒๖๓ ตัว ปรวงเปา สาสนาลวงแลวได ๒๔๔๔ พระวัสสา ไดสางโรง
๒ หลัง หลัง ๑ ยาว ๘ เชน หลัง ๑ ยาว ๖ เชน เรียงนั้นอยูมาเถิง
สกราชได ๑๒๖๖ ตัว ปกาบสี สาสนาลวงแลวได ๒๔๔๗ พระวัสสา
ไดบํารุงติดฅําพระเจาตนหลวงเสี้ยงฅําปลิว ๒ หมื่นใบเสส คันอยูมา
เถิงสกราชได ๑๒๖๘ ตัว ปรวายสงา พุทธสาสนาลวงไปได ๒๔๔๙
พระวัสสา ก็ไดลีดเทกําแพงอันเกานั้นเสีย แลวยายออกไปกอตาม
เขตแดนเกา
<๖> อันทานหมายไวแตบัวราณเดิมมานั้นบอรมวณแลว
ซ้ําไดสางโรงขึ้นแถมหลัง ๑ มีเภไรแวดลอมทัง ๔ ดานบอรมวณแลว
เรียงแตนั้นมาสกราชได ๑๒๖๙ ตัว ปเมืองเม็ด พุทธสาสนาได ๒๔๗๐
พระวัสสา ไดฅิดสางหลอพระพุทธรูปอันแลวดวยทองเหลือง ๒ องค
น้ําหนักทอง ๘๐๐๐๐ ทอง เบิกบายบอรมวณแลว เถิงจุลสกราชได
๑๒๗๓ ตัว ปรว งใค สาสนาได ๒๔๕๔ พระวัสสา ไดคดึ หลอเดงหนวย ๑
พุทธรูปองค ๑ สวนหมากเดงน้าํ หนักทองแสนปลายหมืน่ สวนพุทธรูป
นั้นเสี้ยงทอง ๕ แสนบอรมวณแลว เถิงสกราชได ๑๒๗๕ ตัว ปกาเปา
เดือน ๑๒ ออก ๔ ฅ่ํา วัน ๔ ไดปกหอเดงแถมแปลงแลวบอรมวณ
เถิงสกราชได ๑๒๗๗ ตัว ปดบั เหมา สาสนาได ๒๔๕๘ พระวัสสา เดือน
๘ ออก ๓ ฅ่ํา เปนวันปากป ไดปุกหอธัมมแถมวันนั้นแล เถิงสกราชได
<๗> ๑๒๗๙ ตัว ปเมืองเหมา สาสนาลวงแลวได ๒๔๖๐
รื้อวิหารหลังเกาของวัดพระหลวง
พระวั ส สา เดื อ น ๘ เพง ก็ ไ ด ทํ า บุ ญ จลองหื้ อ ทานเปนมหาปาง
(ที่มา : วัดพระหลวง)
อันใหญ เถิงเมือ่ สกราชได ๑๒๘๖ ตัว ปกาบใจ เดือน ๖ แรม ๓ ฅ่าํ วัน ๑ ไดพรอมใจกันทังพายในแลพายนอก มาเลงหันพระวิหาร
หลังเกาที่ครูบาอุทธิยะไดสางไวนั้นชํารุดซุดไปเสียแลวดวยมาก จิ่งพรอมใจกันไดบํารุงขึ้นใหม คือ ตัดตีนเสาแลตอหัวแปแลก
ลอนลาดกานฝา มุงดวยกะเบือ้ งปูนซีเมนต สวนดอกหนาจัว่ นัน้ เปนดอกของเกา ซ้าํ มาขูดเหลาเสียแลวทารักติดฅําใหม วิหารหนอย
ทังหนาซายขวา ๓ หลังนี้ทําขึ้นใหม วิหารหลังเกานั้นบมีหนามุข สวนแทนพระเจานั้นรูปรางเปนของเกา ไดบํารุงซอมแซมทา
ซะทายแลปดดอกซะทายจีนขึ้นใหม
๒๒๙

ครูบาไชยลังการ (ครูบาคําตั๋น) หรือ พระครูไชยลังการ เจาอาวาสวัดพระหลวง พ.ศ.๒๔๒๘ – ๒๔๗๖

๙๓

<๘> ประดับดวยแกวแลวดวยฅําเปนทีง่ ดงามดีแลว ซ้าํ สางธัมมาสนะ
ขึน้ แถมหลังนึง่ สวนอุโบสถนัน้ ทาซะทายใหม รือ้ แปนเกล็ดไมสกั อันเปนของเกา
นัน้ เสียมุงดวยแปนเกล็ดปูนซีเมนต ซ้าํ ไดกอ พุทธรูปแถมสององคซา ยขวาเปนที่
งดงามแลว ซ้าํ ไดสา งสาลาบาตรแถม ๒ หลังมุงดวยกะเบือ้ งปูนซีเมนต ซ้าํ ไดสา ง
ยัวยานคานหามเสลีย่ งก็วา แถมยานนึง่ ประดับดวยแกวแลวดวยฅํางดงามดีแลว
แลว เถิงปเมืองเหมา สกราชได ๑๒๘๙ ตัว สาสนาลวงแลวได ๒๔๗๐ พระวัสสา
ไดจัดการทําบุญจลองตั้งแตเดือน ๘ ขึ้น ๑๑ ฅ่ํา ไปจนเถิงเดือน ๘ แรมฅ่ํานึ่ง
วัน ๒ ไทรวายสัน เปนที่สําเร็จแลวบอรมวณแล สวนพระเสลี่ยงนั้นไดยกถวาย
เปนทานไปที่เจาคณะเมืองวัดน้ําฅือ พระราชาคณะ คือ พระมหาเมธังกร
<๙> ตนเปนราชครูวันนั้นแล รวมสินซัพยวัตถุประไจยทังมวล คือ
ประไจยเปนเงิน ๙ พัน ๒ รอยบาท ๒๐ สทางค น้ํารัก ๙ หมื่นน้ํา ฅําปลิว
๔ หมื่นใบ แกวเมืองนอก ๗ ถาง สวนที่สางแปลงมานี้จางเพิ่นทําก็มี พากัน
ทําเอาดวยมือตนก็มีแฅวนมาก ครูบาไชยลังกาเปนเจาคําคึด เถิงจุลสกราชได
๑๒๙๑ ตัว ปกัดใส พุทธสกราชได ๒๔๗๒ ตัว เดือน ๖ ไดรื้อแปนพื้นหอธัมม
ครูบาไชยลังการ (ครูบาคําตั๋น)
ออกแลวตัดตีนเสาเสียแลวกอตีนเสาดวยดินละอิด ลวาดพื้นดวยซะทายแล
(ที่มา : พุทธิคุณ กอกอง)
รือ้ แปนเกล็ดออกแลวมุงกะเบือ้ งซีเมนตแถมใหม ตอมาเถิงจุลสกราชได ๑๒๙๕
ตัว ปเตาสัน พุทธสกราชได ๒๔๗๕ ตัว เดือน ๘ ดับ ไดเทโรง ๒ หลังเซิ่ง
สางเมื่อจุล ๑๒๖๓ ตัว ปรวงเปานั้นเสีย เถิงเดือน ๙ ออก ๖ ฅ่ํา วัน ๕ ไทลวงเปา ปเตาสัน นี้ไดสางโรง ๒ หลังที่เทนั้นขึ้นใหม
แปลงเปน ๕ หอง มีภาไลทางหนาลวดหากัน ทําพื้นเปนอันเดียวกัน ฝาหนาลวดหากัน แตฝาทางขางขั้นเปนหลังใผหลังมัน
มีหนาตางทุกหอง มีปะตูเขาออก ๗ ปะตู มุงดวยกะเบื้องซีเมนต สําเร็จแลวมาทําบุญทําเวรทานเสียเมื่อ
<๑๐> จุลสกราชได ๑๒๙๕ ตัว ปกาเรา พุทธสาสนาคลาลวงแลวได ๒๔๗๖ ตัว เดือน ๘ ออก ๔ ฅ่ํา พร่ําวาไดวัน ๕
ไทกาใค พระจันทกินฤกฏตัวถวน ๔ ชื่อโรหิณีเทวตา ปรากฏเมถุนวาโยรวาสีแลวพวกพระเณรขึ้นอยูกันวันนั้นแล การสางแปลง
โรง ๒ หลังนี้ไดพรอมเพียงกันทังภิกขุสามเณรแลสัทธาชาวบานทํากันดวยกําลังกายเปนอันมาก ไดจายตัวเงินเสี้ยง ๗๐๒ บาท
๖๘ สทางค ครูบาไชยลังกาอยูปฏิบัตเปนเจาอาวาสวัดพระหลวงมาตั้งแตจุลสกราช ๑๒๔๗ ตัว ปดับเรา พุทธสกราช ๒๔๒๘
พระวัสสา มาเถิงจุลสกราช ๑๒๗๑ ตัว ปกัดเรา พุทธสกราชได ๒๔๕๒ พระวัสสา ไดรับตําแหนงตั้งเปนเจารองเจาคณะแขวงอําเภอ
แมพวกขณะนั้น อําเภอสุงเหมนยังเรียกเปนอําเภอแมพวกอยู มาเถิงจุลสกราชได ๑๒๗๔ ตัว ปเตาใจ พุทธสกราชได ๒๔๕๕ ตัว
ไดรับตําแหนงเปนเจาคณะหมวดปะจําตําบลบานหลวง ขณะนั้นบานหลวงเปนตําบล
<๑๑> นึ่งยังบไดไปรวมตําบลดอนมูล มาเถิงจุลสกราชได ๑๒๘๐ ตัว ปเปกสงา พุทธสกราชได ๒๔๖๑ พระวัสสา ไดรับ
กาตั้งเปนอุปชฌายในแขวงอําเภอสุงเหมน มาเถิงจุลสกราชได ๑๒๙๒ ตัว ปกดสงา เดือน ๑๐ แรม ๙ ฅ่ํา วัน ๖ กงกับวันที่ ๓
เดือนกรกฎาฅม พุทธสกราชได ๒๔๗๓ พระวัสสา ไดรบั ตําแหนงแลตราตัง้ เปนผูร งั้ ตําแหนงเจาคณะแขวงสุงเหมน ลงชือ่ ใบตราตัง้
ในนามเจาคุณเทพมุนี เปนเจาคณะมณฑลพายัพ มาเถิงจุลสกราชได ๑๒๙๒ ตัว ปรวงเม็ด พุทธสกราชได ๒๔๗๔ พระวัสสา
ไดรับตําแหนงแลตราตั้งเปนเจาคณะแขวงสุงเหมนเปนพระครูไชยลังกาแล ตราตั้งลงวันที่ ๑๒ สิงหาฅม พุทธสกราช ๒๔๗๔
ลงชื่อตราตั้งในนามเจาคุณพระธัมมโฆสาจารย เปนเจาคณะมณฑลพายัพ แลมหาอํามาตยโท พระองคเจาทสสิริวงส เปน
สมุหเทสาภิบาลมณฑลพายัพ ทานมีอาพาธติดตัวอยูเ สมอบอาจจักทําการหนาทีใ่ นตําแหนงใหไดดไี ด ทานไดลาออกจากตําแหนง
เจาคณะแขวงเสีย ไดรับอนุญาตลาออกแตวันที่ ๑ เดือนเมสายน พุทธ

๙๔

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
(ประวัติครูบาไชยลังการ)
<๑๒> สกราชได ๒๔๗๕ กงกับเดือน ๖ แรม ๑๑ ฅ่ํา วัน ๖ จุลสกราชได ๑๒๙๓ ตัว ยังเปนปรวงเม็ด อยูตอจากนั้นมา
ก็ยังไดรับเปนผูทําการหนาที่เจาคณะหมวดตําบลดอนมูลอยูจนตราบเถิงอนิจจกัมม พระครูไชยลังการชื่อเดิมฅําตัน เกิดที่ตําบล
บานหลวง เปนบุตรนายยีสิ้ว (จีน) นางอุนเรือน เกิดเมื่อพุทธสกราช ๒๔๐๖ จุลสกราช ๑๒๒๕ ตัว ปกาใค เดือน ๓ ขึ้น ๕ ฅ่ํา
วัน ๓ ไทเปกสัน หอรคุณอัตตาวันเกิดของทานได ๔๔๗๖๘๘ ตัว อาพาธเปนชราติดวัณณโรค อนิจจกัมม พุทธสกราช ๒๔๗๖
จุลสกราช ๑๒๙๕ ตัว ปกาเรา เดือน ๑๐ แรม ๓ ฅ่ํา วัน ๒ ไทเมืองเปา กงกับวันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาฅม พุทธสกราช ๒๔๗๖
หอรคุณวันอนิจจกัมมของทานได ๔๗๓๐๙๗ ตัว ฅิดอายุของทานนับตั้งแตวันเกิดเถิงวันอนิจจกัมมได ๗๐ ป ปลาย ๗ เดือน
บเสส ฅิดเปนวันได ๒๕๔๑๐ วัน ไดปลงสพทานพระครูไชยลังการเสียในเดือน ๕ แรม ๑๒ ฅ่ํา วัน ๑ ไทกาเปา จุลสกราช
๑๒๙๕ ตัว ปกาเรา พุทธสกราช ๒๔๗๖ พระภิกขุอภิไชย ชื่อเดิมฅําอาย
(ประวัติครูบาอภิไชยและการสรางบูรณะศาสนสถานในวัดพระหลวง)
<๑๓> คิลานุปฐากเปนเจาภาพแล ตอจากพระครูไชยลังการนั้นมาในจุลสกราช ๑๒๙๕ ตัว ปกาเรา พุทธสกราช
๒๔๗๖ นี้ พระภิกขุอภิไชยฅําอาย๒๓๐ ผูเปนคิลานุปฐากพระครูไชยลังการนั้นไดรับมอบตราตั้งเปนเจาอาวาสตอไป ตราตั้งเลขที่
๓๖/๒๔๗๖ ทานผูนี้ไดอุปสัมปทะอยูในวัดนี้เปนลูกสิกขของทานพระครูไชยลังการ ไดเปนผูอุปฐากแลชวยการงานมาตั้งแต
ปฏิสังขอรณวิหาร โบสถ สาลาบาตร แลสางพุทธรูปกอดวยอิด ๒ องคสถิตในวิหาร หนาตักกวาง ๓ สอก แลสางโรง ๒ หลัง
แลได เ ปนผู รั บ ภาระช ว ยการงานตํ า แหน ง เจ า คณะแขวงจนตลอดเวลาท า นพระครู ไชยลั ง การ จนตลอดออกจากตํ า แหน ง
เจาคณะแขวง ทานผูนี้ถึงเมื่อไดรับภาระเปนเจาอาวาสอุปสัมปทะได ๑๓ วัสสา พระอุปชฌายไชยลังการเปนอุปชฌายในเวลาเมื่อ
อุ ป สั ม ปทะ พระครู ไชยลั ง การ ยั ง เปนแต เ พี ย งอุ ป ช ฌายยั ง บ ไ ด เ ปนพระครู เ ทื่ อ เถิ ง จุ ล สกราช ๑๒๙๖ ตั ว ป ก าบเส็ ด
พระอธิการฅําอาย (อภิไชย) ไดเปนเจาคณะหมวดดอนมูล จุลสกราช ๑๒๙๖ ตัว ปกาบเส็ด พุทธสกราช
<๑๔> ๒๔๗๗ เดือน ๖ เจาอธิการฅําอาย (อภิไชย) พรอมดวยสัทธาไดรื้อซะทายเทิกโบสถแลวิหารออกแลโบก
ซะทายพื้น (เทิก) โบสถแลวิหาร ทําดวยซะทายปูนซีเมนตสิ้นเงิน ๙๖ บาท ๘๕ สทางค พุทธศักราช ๒๔๗๘ จุลศักราช ๑๒๙๗
ปกุน ดับใค เจาอธิการคําอายพรอมดวยศิษยและทายกทายิกาไดปดทองพุทธรูปหลอดวยทองที่สรางพ.ศ.๒๔๗๒ นั้น ๑ องค
กับพุทธรูปกอดวยอิฐปูน ๒ องค สิ้นทองใบไป ๕๐๐๐ ใบ เปนเงิน ๗๒ บาท ๕๐ สตางค

๒๓๐

ครูบาคําอาย อภิชโย หรือ พระครูปญญาภิชัย (พ.ศ.๒๔๔๒ – ๒๕๓๔) เจาอาวาสวัดพระหลวง พ.ศ.๒๔๗๖ – ๒๕๓๔

๙๕

๑๕. บันทึกจารึกครูบาอิ่นคํา คมฺภีโร วัดสะปุงหลวง๒๓๑
(ประวัติครูบาอิ่นคํา คมฺภีโร)
พระอธิการอิ่นฅํา ฅัมภีโร ไดลงจาลิกไว เมื่อขาภเจาเปนเด็ก
ทารกาอยู ขาภเจาชื่อฉายาเดิมวา นายฅํามูล เสนปาหมุน เกิดปกาใส
จุลสกราชได ๑๒๕๕ ตัว ภ.ศ.๒๔๓๖ เกิดเดือน ๘ แรม ๔ ฅ่ํา เมงวัน ๕
ยามตูดเชา เกิดรวมทองเดียวกันมี ๘ ฅน มีชาย ๖ ฅน มียิง ๒ ฅน ปตตา
ชื่อวาพออินทนนท มารดาชื่อวาแมขันแกว ขาภเจาเปนลูกเคาถวน ๑
อยูกะทําปฏิบัตเลี้ยงดูพอแลแมมาบไดขาด อยูในบานสะปุงหลวง เปน
บานเกิดเมืองนอนขาภเจา ตําบลมวงนอย อําเภอปากบอง จังหวัดลําพน
(พูน) เถิงเมื่ออายุขาภเจาครบรอบเขามาเถิง ๑๖ ปแลว ก็ไดขอลาจาก
ปตตามารดาพอแลแม เขามาบวชบันพชาเปนสามเณรปเปกสัน จุลสกราชได
๑๒๗๐ ตัว ภ.ศ.๒๔๕๑ เดือน ๖ ขึน้ ๑๐ ฅ่าํ ยามตูดเชา ไดบวชเปนสามเณร
ครูบาวงส วัดสะปุงหลวง เปนพระอุปชฌายใสชื่อฅัมภีระสามเณร อยูล่ํา
ดับมาเถิงเมื่ออายุฃองขาภเจาครบรอบเขามาเถิง ๒๑ ป แลวไดอุปสมบท
เปนภิกขุใหม ปกาเปา จุลสกราชได ๑๒๗๕ ตัว ภ.ศ.๒๔๕๗ ในเชฏฐะ
เดือน ๙ ขึ้น ๓ ฅ่ํา ไดไปขึ้นพัทธสีมมาในโรงอุโบสถวัดสันกําแพงงาม
พระครูธัมมวงส วัดสันกําแพงงาม๒๓๒ เปนเจาฅณะแฃวงอําเภอปากบอง
ครูบาอิ่นคํา คมฺภีโร(ครูบาคัมภีระ)
ไดราชาอนุญาตหือ้ อุปสมบท ครูบาวงส วัดสะปุงหลวง๒๓๓ เปนพระอุปช ฌาย
(ที่มา : พระครูวิมลธรรมจารี)
ครูบาญาณะ๒๓๔ วัดหนองเหงือก เปนผูสูตตปถมกัมมวาจาจารย ครูบา
ฅัมภีโร เปนรอง พระครูธัมมวงส วัดสันกําแพงงาม เปนผูสูตตทุติยกัมมวาจาอนุสาวนาจารย จิ่งไดใสชื่อวาอิ่นฅํา ฅัมภีโรภิกขุวา
อั้นแล ไดอยูปฏิบัตคุรุอุปฐากเปนสิกขโยมฃองทานครูบาวงสล่ําดับมาได ๗ ภันสาแลว ครูบาวงสปฏิสังขอรณสางกุฏิโรงหลังเกา
เดิมนั้นยังบทันแลวเทื่อ ครูบาวงสก็มรณภาพลาจากโลกเสี้ยงบุญไปสูสวัรคเสียแลว สัทธาทายกทังหลายมีเจานอยสิงห แกวัดเปน
ประธาน แลเจานอยยืน สัทธาทังหลายไดไปนิมนตเอาพระครูพทุ ธิวงสธาดา เจาฅณะแฃวงปากบอง วัดฉางเขานอยเหนือกาด ครูบา
อินทนนท วัดฉางเขานอยใตปายาง แลครูบาอภิไชย วัดปาตาล แลครูบาอุปละ วัดสะปุงนอย แลพระสังฆเจาทังหลายมีหลายองค
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔

ปริวรรตจากแผนกระดาษบันทึกของวัดสะปุงหลวง ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
วัดสันกําแพง หรือ วัดกําแพงงาม ตําบลมะกอก อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ครูบาเจาคันธวงศ หรือ ครูบาอินทวงศ อภิวํโส เจาอาวาสวัดสะปุงหลวง พ.ศ.๒๔๒๓ - ๒๔๖๓
ครูบาญาณะ (คําแสน ญาณวุฑฺฒิ) เจาอาวาสวัดหนองเงือก (พ.ศ.๒๔๕๓ - ๒๔๙๐) ตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

๙๖

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
(ครูบาอิ่นคําเปนเจาอาวาสและการสรางบูรณะศาสนสถานวัดสะปุงหลวง)
ในเวลานั้นเปนปกดสัน จุลสกราชได ๑๒๘๒ ตัว ภ.ศ.๒๔๖๓
ในเวลานั้ น พระสั ง ฆะองค เจ า ทั ง หลายได ม าสู ต ต พุ ท ธมนต เ ทสน ธั ม ม
สืบชาตาวัด แลวไดมาเลิกยกยอตั้งยังพระอิ่นฅํา ฅัมภีโร เปนเจาอาวาส
ปกครองสิกขโยมแลอยูเมตตาสัทธาทายกะทังหลาย อยูปฏิบัตในวัด
สะปุงหลวง ล่ําดับตอมาตราบเถิงกาลบัดนี้แล ไดเปนเจาอาวาสแลว ได
ปฏิสังขอรณสางแปลงโรงหลังเกาครูบาวงสสางแปลงบทันสําเร็จแลวเทื่อ
ขาภเจาไดทาํ ดําเนินการจุน(จน)ตลอดเส็จเรียบรอยดีแลว ไดถวายเปนทาน
จลองพอยหลวงปกดสัน เดือน ๖ เพง ทานโรงหลังเกาเปนครั้งแรกที่ ๑ แล
อยูล่ําดับมาเถิงปกาใค จุลสกราชได ๑๒๘๕ ตัว ภ.ศ.๒๔๖๖ ไดสางสาลา
บาตรฝากอดินละอิดมี ๑๘ หอง กอสารูปพระมหากัจจายนาเถรเจาสององค
ก อ กํ า แพงด า นหน า พระวิ ห ารฝ า ยตะวั น ออก ได ถ วายเปนทานจลอง
พอยหลวงเปนครัง้ ทีส่ องแล อยูล า่ํ ดับมาเถิงปรวายยี จุลสกราชได ๑๒๘๘ ตัว
ภ.ศ.๒๔๖๙ ได ส า ง อพฺ ย าคารํ ยั ง โรงไฟติ ด กํ า แพงฝ า ยตะวั น ตกแล
จนฺทฆรํ วิจหลัง ๑ ไดถวายเปนทานเปนครั้งถวน ๓ แล
อยูล่ําดับมาเถิงปเตาสัน จุลสกราชได ๑๒๙๔ ตัว ภ.ศ.๒๔๗๕
พระมหากัจจายนเถร
ไดปฏิสังขอรณกอหลูบซอมแซมพระมหาชินธาตุเจาแลสางสารูปพระเจา
ในศาลาบาตรวัดสะปุงหลวง
ไมสรีพระโพธามีหลายองค ปดธองฅําพระเจาทององคใหญ ๑ องค ไดถวายเป
นทานจลองพอยหลวงเปนครัง้ ถวน ๔ แล อยูล า่ํ ดับมาเถิงปกดสี จุลสกราชได ๑๓๒๐ ตัว ภ.ศ.๒๔๘๓ ไดปฏิสงั ขอรณสา งยังพระมหาวิหารเสี้
ยงเงินพันปลายรอย ๓๘ บาท ๙๐ สทางค ในเวลานัน้ เปนสไหมเงินแถบแลสทางคแดง ไดถวายเปนทานจลองพอยหลวงเปนครัง้ ถวน ๕
อยูล่ําดับมาเถิงปกัดเปา จุลสกราชได ๑๓๑๑ ตัว ภ.ศ.๒๔๙๓ ไดไปหานายชางสลาลง(ลุง)หนานแกว ลง(ลุง)หนานพิง(เปง)
แลหนานพัน บานหนองสอย๒๓๕ จลักขวักดอกหนามุขพระวิหารแลปดธองฅําพระเจาองคหลวง ไดถวายเปนทานจลองพอยหลวง
เปนครัง้ ถวน ๖ แล อยูล า่ํ ดับมาเถิงปกดยี จุลสกราชได ๑๓๑๒ ตัว ภ.ศ.๒๔๙๔ ไดสา งกุฏโิ รงเสาหิน ไดจา งเจาลง(ลุง)หนานหมวก๒๓๖
แลลง(ลุง)นอยเทพ สะปุงนอย หลอเสาหินเปนราคาจาง ๒๐๐ บาท ไดถวายเปนทานจลองพอยหลวงเปนครั้งถวน ๗ แล
อยูล่ําดับมาเถิงปกาบสงา จุลสกราชได ๑๓๑๖ ตัว ภ.ศ.๒๔๙๘ ไดจางนอยชู ดวงฅํา แลนอยเทพ เสนปาหมุน แลนอยจันท
วงสไชย หนานผัน วงสไชย ๔ ฅน หลอฝาแลเสาหินตัวหลังเจาหนานซุม บานถอง ไดถวายเปนทาน จลองพอยหลวงเปนครั้งถวน
๘ แล อยูล่ําดับมาเถิงปเมืองเลา จุลสกราชได ๑๓๑๙ ตัว ภ.ศ.๒๕๐๐ ไดจางนอยชูนางเกียง แลนอยชู ดวงฅํา แลนอยลาดนางลัด
๓ ฅนประดับ รตนปลฺลํกํ ยังแทนแกวพระเจาเปนราคาจาง ๒๐๐๐ บาท แลวไดหานายชางสลาวาดรูป นายอินถา ชื่อวาครูอาฅม
ไชยสิทธิ อยูบานตลาดหนองชางฅืน หนเหนือเวียงละพน มาวาดรูปคราวเรื่องพระเวสสันดอร ๑๓ กัณฑแล วาดรูปคราวเรื่อง
พระมหาเถรเจาเทพมาไลยไปโปรดสัตตนารก แลวาดรูปคราวเจาชายสิทธัตถะหนีออกจากปราสาทแกวเวไชยนตไปสูสวนอุนยาน
ลุมภิณีวันทิพพเทส พระญาอินทะแลเทพพดาเจาทังหลายมาสําแดงหื้อหันนิมิตทังหลาย ๔ ประการ คือวาหันฅนเปนพยาธิ ๑
แลวมาร่ําเพิงในใจหนายโลกสงสารบหมั้นบเที่ยง เพื่อวาจักหนีออกจากปราสาทเมืองกัปบิลภัสดุออกไปบวชฝงแมน้ําเนรัญชรา
แลไดวาดฝาภะหนัง(ผนัง)พระมหาวิหารแลคาจาง ๓๔๐๐ บาทถวน ไดถวายเปนทานจลองพอยหลวงเปนครั้งถวน ๙ แล เสี้ยงเงิน
๙๖๐๒ บาท ๙ พัน ๖ รอย ๒ บาท อยูล่ําดับมาเถิงปเปกเส็ด จุลสกราชได ๑๓๒๐ ตัว ภ.ศ.๒๕๐๑ ไดสางยังโรงไฟแลทาปูนสีเมนต
ชานโรง แลหลอคะโสยน้ําเหมืองหนาวัดเปนสะภาน ไดถวายเปนทานเปนครั้งที่ถวน ๑๐ แล เดือน ๘ ขึ้น ๖ ฅ่ํา มีซอพื้นเมืองแล
บานหนองสรอย ตําบลมะกอก อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
เจาหนานหมวก ทาแกว เปนเจานายเชื้อสายเจาฟาเมืองยอง ปจจุบันเมืองยองเปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงตุง ประเทศเมียนมา (พมา) มีธิดา
คนเดียวชื่อ เจาแมแขกแกว ทาแกว

๒๓๕
๒๓๖

๙๗

ศัพทานุกรม
วงเล็บและตัวเลขหมายถึงเลขหนาของหนังสือเลมนี้ เชน (๑๖) คือคําศัพทนี้อยูหนาที่ ๑๖
กวานสาล (๔๕, ๔๘, ๕๓)
กั้ง (๙๓)
กุบเยี้ยว (๕๔)
แกว (๗๒, ๘๘)
แกวคอ (๖๕)
ขดฅาย (๓๑, ๓๓, ๓๘, ๓๙, ๙๓)
ขี้เทอ (๘๓)
ขึด (๒๓, ๓๘, ๖๗)
คางยาง (๗๐)
คาน (๖๕, ๗๒, ๗๓, ๗๔)
คลุมบาตร (๕๕)
คูลา (๗๑, ๘๖, ๘๗)
ฅอเหนียง (๒๕)
ฅั้งลี่ (๒๕, ๕๐)
ฅิง (๓๑, ๗๐, ๗๙)
เฅิ้นน้ํา (๒๗)
แฅง (๗๔)
เงือกรุง (๗๐)
ชอม (๒๓, ๒๖, ๒๗)
ชิ (๒๘, ๗๘)
เช็กคาย (๖๔, ๖๕, ๗๓, ๗๔)
ซะทาย (๓๓, ๔๐, ๔๑, ๙๓, ๙๔, ๙๕)
ซาง (๒๙, ๓๐)
ดิกน้ํา (๖๒)
ดินจี่ (๔๑, ๔๒, ๗๐, ๘๓)
ดินละอิด (๖๙, ๘๓, ๙๗)
เดง (๙๓)
ตีละคุย (๕๕)
ตูลอง (๕๘)
ถ็อดแถ็ด (๓๑)
ถาน (๓๗, ๓๘, ๔๕, ๔๖)
โถง (๕๕)
ทะเลิง (๒๖)
ทราม (๓๐)
๙๘

อาคารที่ใชตัดสินคดีความ วาความ
กั้น ปด บัง
หมวกมีปก แบบชาวไทใหญทที่ าํ ดวยไมไผสานสองชิน้ ประกบกันกรุดว ยใบไมเปนตน
ชื่อเรียกชาวเวียดนาม
ทับทิม พลอยแดง
ขยับ กระเถิบ เคลื่อน
เสมหะ เสลด
เสนียด จัญไร อัปมงคล
หัวหนาหมูบาน(ผูใหญบาน)ชาวกะเหรี่ยง(ปกากะญอ)
พายแพ ลม ถอย หัก แตก
พระสงฆสามเณรออกไปบิณฑบาตร
ชาวตางถิ่นหรือชาวตางชาติซึ่งไมเปนที่ยอมรับ เชน คูลาขาว-ฝรั่ง คูลาดํา-แขก
โรคคอพอก
ฅั้ง – ตาขายจับปลาชนิดหนึ่ง ลี่ – ทําขึ้นเพื่อดักปลา
ตัวตน รางกาย ความเปนตัวตน
เหลืออยูจากน้ําหรือโผลจากน้ํา
ภาชนะสานสําหรับตวงขาวสาร มีความจุประมาณ ๑.๕ ลิตร
รุงกินน้ํา
ตาม ติดตาม ดวย
ตระหนี่ ขี้เหนียว
ตําแหนงนายทหารแบบพมา
ปูนขาวผสมน้าํ และทรายใชกอ สราง หากใหแข็งแรงพิเศษผสมยางไม น้าํ ออย เปนตน
โรคชนิดหนึ่งเกิดกับเด็ก มีลักษณะเปนเม็ดขึ้นในปาก
ดิ่งลงน้ํา จมลงน้ํา
อิฐ กอนอิฐ
อิฐ กอนอิฐ
ระฆัง เครื่องทําใหเกิดเสียงสัญญา ทําดวยโลหะรูปทรงกระบอก
ชกมวย ตีหมัด
ทําคุณไสย อยางการเสกหนังควายเขาทองคูอริ เปนตน
กระถด กระเถิบ เขยิบ
ชั้น สถาน ขนาด ทํานอง ชนิด
นักเลง เชน โถงเหลา – นักเลงสุรา โถงแมยิง – นักเลงผูหญิง
เปนธรรมดา ขณะนี้ ไดยินมา เปนที่รูกันวา
(ออกเสียง – “ทะลาม”) ปานกลาง ชวงวัยกลางคน

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา
ทาโกง (๘๖, ๘๗)
เท (๕๑, ๙๒, ๙๓, ๙๔)
ธะเลิ้น (๒๖)
ธ็อก (๔๕, ๔๗, ๕๑, ๗๔, ๗๖)
นายอาย (๔๙)
บอระมวณ (๖๔, ๖๘, ๗๕, ๗๓, ๙๒, ๙๓)
บุงทวงหมื่น (๔๙)
ปางเอก (๔๐, ๖๖, ๘๘)
ปลาเอยี่ยน (๗๐)
ปาแภะ (๒๕, ๒๖, ๔๑)
ปกคะทืน (๗๔)
แปนเกล็ด (๙๔)
ผีหอหลวง (๔๘)

เมืองรางกุง อดีตเมืองหลวงของพมา
รื้อ ถอน ทําลาย เปลี่ยนแปลง
ลักษณะเปนลาดเนิน
เงินตราชนิดหนึ่งทําดวยเงิน มีลักษณะกลมแบนคลายลูกสะบา
นายดาน พนักงานรักษาดาน
บริบูรณ
ภาชนะสานสําหรับบรรจุหรือตวงขาวมีความจุประมาณ ๓๐ ลิตรหรือ ๑.๕ ถัง
ฝาผนัง
ปลาไหล
ปาโปรง ปาละเมาะ
ตํารา เอกสารการบันทึก หนังสือ
กระเบื้องไมสําหรับมุงหลังคา
ผีอารักษปกปกรักษากษัตริยหรือเจาผูครองนครและเจานายเชื้อพระวงศ
ผีอารักษพระราชวัง
ยี่หรา
พรรณไมลมลุกจากตางประเทศ นิยมใชฝกออนเปนผักในการนึ่งหรือแกง
ครบ ถวน หมดจด เรียบรอย ชัดเจน

ผักคี (๒๓)
ผักเพิก (๒๓)
เผี้ยน (๓๒, ๔๒)
แผว (๓๗, ๔๑, ๔๒, ๖๖, ๖๘, ๗๔, ๗๕,
๗๖, ๗๗, ๘๒)
ถึง
พระแกวเจาทังสาม (๕๐, ๕๘)
พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
พอเลี้ยง (๒๙)
หมอยา
พอกหวาย (๒๗)
กลับคืน
พอยหลวง (๘๖)
งานฉลองที่เปนงานของคนหมูมาก นิยมจัดขึ้นภายในวัดของหมูบาน
พามาน (๔๑)
อุมทอง มีครรภแก
พาง (๖๐)
ขวดทรงสูง
พินเทา (๒๔)
อาจารยผูรูตํารา
แพ (๒๖, ๖๓, ๗๒, ๗๓)
ชนะ ทําได สําเร็จ ลุลวง
ฟน (๖๓, ๖๔, ๖๕, ๗๓, ๗๘, ๘๘)
ประกาศอิสรภาพ พยายามยึดอํานาจกลับคืน เปนกบฏตอ
โฟจา (๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๕๑, ๕๒, ๖๐) พูด เจรจา ปราศรัย
แภ (๘๕)
เรียงกัน ขนาน
มาน (๖๓, ๖๘, ๗๓, ๘๔, ๘๗)
พมา
เมง (๖๔)
มอญ
โมยหวาน (๖๔, ๖๕, ๖๖, ๙๓)
เจาเมืองแบบพมา
ยิ้งซอ (๕๕, ๗๐)
ขับ ขับเพลง
ยึ่ง (๒๓, ๒๗)
น้ําขึ้นไมลดลง น้ําขึ้นอยูคงที่
รูปคราว (๙๗)
ภาพจิตรกรรมแสดงเรื่องราว
โรง (๓๒, ๗๓, ๙๔, ๙๖, ๙๗)
กุฏิ อาคารกอสราง
ละแอจิกฅํา (๖๓)
หมวกปกกวางสวนกลางเปนยอดแหลมทําจากทองคํา ใชเปนหมวกประกอบยศศักดิ์
ลําตาย (๙๒, ๙๓)
รั้วที่ทําจากทอนไมหรือซี่โลหะปกลงเปนแนว
ลงทอง (๗๑)
ทองเสีย ทองเดิน
วิจ (๙๗)
หองสวม
๙๙

เวฬุกนคอร (๖๘)
เมืองปาซาง ปจจุบันคือบริเวณอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
เวียง (๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๑, ๔๒, ๔๕, ๔๖, ๕๑,
๕๔, ๖๒, ๖๓, ๖๖, ๖๘, ๖๙, ๗๐, ๗๒, ๗๓,
๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๗, ๗๘, ๘๐, ๘๓, ๘๕, ๘๖,
๘๗, ๙๐, ๙๓)
ขอบเขตที่มีกําแพงลอมรอบหรือมีแสดงแนวขอบเขตลอมรอบ
สลา (๓๘, ๓๙, ๔๒, ๙๗)
ชาง ผูชํานาญการ ผูควบคุมการกอสรางหรือการทํางานประเภทฝมือ
สนาม (๓๔, ๓๖, ๔๕, ๔๖, ๔๙, ๕๒, ๖๖,
๗๐, ๗๕, ๗๖)
ที่ประชุม ที่วาราชการเมือง
สงสการ (๓๓, ๗๔, ๗๕, ๗๖)
ปลงศพ ฌาปนกิจศพ พิธีกรรมเกี่ยวกับการปลงศพ
สอม (๒๓)
สังเวยเซนสรวงบูชา
สาคัตตะ (๘๘)
สากตะ – คําเลาลือ
สีนาด (๕๗, ๖๕)
(ภาษาพมา) ปนไฟ ปนเล็ก หรือปนยาว
สุก (๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๖, ๗๖)
(ซุ - ภาษาพมา) รางวัล
เสน (๕๙)
บัญชี ทะเบียน
หะน้ํา (๒๓)
ตักน้ําในแองหรือที่ขังออกเพื่อจับปลา เปนตน
หิว (๒๔, ๒๗, ๒๘)
ออนแรง เหนื่อยลา
เหมียด (๒๖)
เก็บ รักษา
หมั้นคุง (๙๒)
มั่นคงถาวร
หยาม (๒๗)
ติดใจ คุน
หลัวก (๕๕)
ฉลาด หลักแหลม คมคาย
หลุ (๓๓, ๓๖, ๘๗)
พัง ชํารุด
หลูบ (๙๗)
หุม เสริมครอบ พอก ชโลม
หอผา (๗๓)
เครื่องไทยทานทําดวยผาที่นํามาคลุมโครงรางไมไผใหมีลักษณะอยางปราสาท
หอมหยับ (๓๖)
สั่งสม เก็บหอมรอมริบ
อมินตอ (๗๔)
(ภาษาพมา) พระราชโอการ คําสั่ง
อะม็อก (๗๔)
(ภาษาพมา) ปนใหญโบราณ
อะสองอะรัวะ (๗๖)
(ภาษาพมา) เครื่องยศ
อาย (๘๖)
ดานภาษี ดาน
อิกฅะหยอน (๓๐)
อาการกระโดดขึ้น
อึบ (๓๗, ๓๙)
อดอยาก กันดาร ไมบริบูรณ
อุมงัน (๖๙)
การรื่นเริงมีการละเลน
โอกาส (๕๗, ๖๖)
การกลาวคําถวาย

๑๐๐

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา

บรรณานุกรม
เอกสารชั้นตน (ยังไมไดตีพิมพ/อัดสําเนา)
คาวเมืองลคอรกลั้นขาวอยากน้ํา ฉบับอายหนอย อี่นางนวล บานนาตุม เมืองลอง พับสาบานนาตุม ตําบลบอเหล็กลอง
อําเภอลอง จังหวัดแพร อักษรธรรมลานนา
คาวร่ําวัดพระสิงห(เชียงราย) คัมภีรใบลานของนายอินทร สุใจ บานทาหลม ตําบลทานตะวัน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไมโครฟลมสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๘๘.๑๖๔.๑๑.๐๓๗ – ๐๓๗
โคลงประวัติครูบาคําอาย อภิชโย วัดพระหลวง สมุดโหรา(สมุดฝรั่ง)วัดพระหลวง ตําบลดอนมูล อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
อักษรธรรมลานนา
คําแชงสาบทสาบาน ใบลานของวัดหัวฝาย ตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไมโครฟลม สถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๘๖.๑๕๐.๑๑.๐๐๑ - ๐๐๑
จารึกทายคัมภีรใบลานจารโดยครูบา อิ่นคํา คมฺภีโร เรื่องภูริทัตรอม ญาติคุณณังโทน ธรรมจักร ภูริทัต วินัยดอกเดื่อ กุสสติ
สูตร กรรมวาจา และอินทนิล วัดสะปุงหลวง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ตระกูลเจาราชวงศมหาพรหม คัมภีรใ บลานของวัดมงคล ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนาน รหัสไมโครฟลม สถาบันวิจยั
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๘๒.๑๐๗.๕.๐๕๒ - ๐๕๒
ตํานานเชื้อเครือเจาฟาเมืองหมอกใหม พับสาของพอจันทร อินทสาร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
ตํานานพื้นเมืองเชียงราย เชียงแสน เชียงใหม ฉบับพญาภักดีราชกิจ เมืองเชียงราย พับสาพอครูอินทร สุใจ ไดรับมอบจาก
พอชรินทร แจมจิต และพอครูบุญยัง ชุมศรี
ตํานานเมืองเชียงของ คัมภีรใบลานฉบับสํานักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร เลขที่ ๒๕๔๔/๑
ตํานานวัดหลวงเมืองมาน พับสาของวัดพระหลวง ตําบลดอนมูล อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
บันทึกจารึกครูบาอิน่ คํา คมฺภโี ร วัดสะปุง หลวง แผนกระดาษบันทึกของวัดสะปุง หลวง ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัด
ลําพูน
ประเพณีรีตเมืองพิงคเชียงใหม ใบลานกอมวัดนันทาราม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ปกกะตืนเชียงแสน ลคอร พับสาวัดศรีก้ํา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
พื้นเมืองตื๋น ตํานานวัดจอมแจง คัมภีรใบลานวัดจอมแจง ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
ระเบียบคณะสงฆเชียงใหม ใบลานกอมของวัดเมธัง ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รหัสไมโครฟลมสถาบัน
วิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๗๘.๐๑๑.๐๑p.๐๗๑ – ๐๗๑
อาณาจักรหลักฅํา พับหัวศูนยใบลานศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
หจช. ร.๕ ม.๕๘/๑๑๕ ปกครองบริเวณเชียงใหมตะวันตกแลเมืองแมฮองสอน (๑๗ ต.ค.ร.ศ.๑๑๒ – ๑๑ พ.ค.๑๒๖)
หจช. ร.๕ ม.๕๘/๑๐๕ หนังสือมหาดไทยราชการฝายเมืองนครเชียงใหม, นาน, แพร, ลําปาง (๑๙ ส.ค.๑๐๘ - ๕ พ.ค.ร.ศ.
๑๐๙)
หจช. ร.๖ ม.๑๔/๑ รายงานราชการมณฑลเพชรบูรณหรือมณฑลมหาราษฎร (๑๓ ก.ค. ๒๔๕๔ – ๑๑ ต.ค.๒๔๖๔)

๑๐๑

เอกสารชั้นตน (ตีพิมพ/อัดสําเนา)
กรมศิลปากร. ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. พระนคร : เจริญธรรม, ๒๕๐๖.
ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑๐ พงศาวดารเมืองนาน. กรุงเทพฯ : โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๑.
พระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๒๙ วันที่ ๒ มีนาคม ๑๓๑
รัตนวัฒน พุทฺธิสิริ. พระครูสมุห. ปคคทืนเชียงแสน – ละกอน พ.ศ.๒๒๘๒ – ๒๔๒๘. ลําปาง : น้ําโทงการพิมพ, ๒๕๕๓.
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม. ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป. เชียงใหม : มิ่งเมือง,๒๕๓๘.
ศูนยสงเสริมและศึกษาวัฒนธรรมไทยลานนา วิทยาลัยครูเชียงใหม. กฎหมายพระเจานาน ตํานานพระเจาไห. เอกสาร
อัดสําเนา, ๒๕๒๓.
สรัสวดี อองสกุล. พื้นเมืองเชียงแสน. กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๔๖.
_____________. พื้นเมืองนาน ฉบับวัดพระเกิด. กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๓๙.
_____________. หลักฐานประวัติศาสตรลานนา จากเอกสารคัมภีรใบลานและพับหนังสา. เชียงใหม : สถาบันราชภัฏ
เชียงใหม, ๒๕๓๖.
สมาคมประวัติศาสตร. รวมบทความประวัติศาสตร ฉบับที่ ๒ (มกราคม), ๒๕๒๔.
สมหมาย เปรมจิตต และคณะ. โครงการอนุรักษพระคัมภีรลานนา ปริวรรตและวิเคราะหเนื้อหา. เชียงใหม : มิ่งเมือง,
๒๕๔๔.
โสภิตขันตยาภรณ, พระครู. ประวัติวัดปงสนุกเหนือและประวัติ, บันทึกประจําป ของพระอาโนชัยธรรมจินดามุนี.
ลําปาง : สหกิจการพิมพ, ๒๕๓๙.
อรุณรัตน วิเชียรเขียว (บรรณาธิการ). งานปริวรรตคัมภีรโบราณลานนา. เชียงใหม : รีไววา, ๒๕๕๓.

เอกสารชั้นรอง
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลพระหลวง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร. ตํานานวัดพระหลวง. เอกสารแผนพับ.
บุญชวย ศรีสวัสดิ์. คนไทยในพมา. กรุงเทพฯ : สามัญ, ๒๕๐๓.
พนัส ทพฺพเมธี. พระอธิการ. และคณะ. อินทสรวิสุทธยานุสรณ. เชียงใหม : แม็กซพริ้นติ้ง, ๒๕๕๖.
พรพิไล เลิศวิชา และคณะ. เชียงใหม – ลําพูน เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรมพลวัตและพัฒนาการ. เชียงใหม : ธารปญญา,
๒๕๕๒.
วารสารลอลานนา ปที่ ๑ ฉบับที่ ๔ (พฤษภาคม), ๒๕๕๓.
วารสารวัฒนธรรมจังหวัดแพร ปที่ ๕ ฉบับที่ ๒๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม), ๒๕๕๕.
วัดปาตันกุมเมือง. อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระครูเรือน สุธมฺโม. ลําปาง : ลําปางการพิมพ, ๒๕๓๐.
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย. สารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย.ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑๐ (ตุลาคม), ๒๕๔๓.
_______________________. สารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย.ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑๑ (พฤศจิกายน), ๒๕๔๓.
หนวยศึกษานิเทศก. ประวัติหมูบานอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน. เชียงใหม : ดาราวรรณการพิมพ, ๒๕๔๐.
อุดม รุงเรืองศรี. พจนานุกรมลานนา – ไทย ฉบับแมฟาหลวง. เชียงใหม : มิ่งเมือง, ๒๕๔๗.

๑๐๒

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา

ดรรชนีคนคํา
ก
กระสัตรเจาชีวิตชางเผือก ๗๕
กระสัตรเมืองจันท ๗๖
กิ่วผาแดง ๘๑
กงเทพมหานคอร ๔๓

กระสัตรเจาเมืองใต ๗๖
กากะวิละราช ๖๘
แกมเมือง ๘๕, ๘๖, ๘๗, ๙๑
กอสางกอละเซ็ดคายรัมมเสนา ๖๔

กระสัตรมาน ๘๔, ๘๗
กาย ๖๕
กุมกาม ๖๒
เกาะฅา ๒๔

ข
ขุนกวาน ๕๗
ขุนพร็อก ๘๗

ขุนคราม ๖๒
ขุนสารรัตตรา ๘๗

ขุนเจือง ๖๒
ขวงหลวง ๗๐

ค
คูลวา ๘๖, ๘๗
ครูบาไชยลังกา ๓๒, ๙๓, ๙๔
ครูบาหลวงวัดเชตะวัน ๗๓
ครูบาอุทธิยะ ๓๔, ๙๒, ๙๓

โคหลาน ๘๖, ๘๗
ครูบานารทะ ๘๖
ครูบาวัดสังกา ๗๔
ครูบาอินทนนท ๙๖

ครูบาฅัมภีโร ๙๖
ครูบาปราสาท ๗๓
ครูบาสุริยะ ๘๖
ควง, เมือง ๒๕

ฅ
ฅุมวังหนา ๖๙
แฅวนเมืองแคน ๗๐

ฅุมวังหลวง ๖๙
แฅวนหนองชอม ๗๑

แฅวนเมืองเชียงราย ๖๙
ฅําอางวะ ๖๔

จ
เจาฅําแสน ๓๕, ๗๖
เจาชีวิตวังหนา ๗๔
เจาพระญาเธิง ๔๔
เจาพระญามหาราชหอหนา ๔๔
เจาพระญาเมืองเชียงของ ๔๔
เจาพระญาวังขวา ๔๔
เจาพระญาหวานธ็อก ๘๙, ๙๐
เจาพระเมืองนอย ๔๔, ๙๐

เจาชีวิตกระสัตรหอฅํา ๗๔
เจาชางเผือกดอกบัวฅํา ๗๐
เจาพระญามหาพรหมา ๙๐
เจาพระญามหาอุปราชาหอหนา ๔๔
เจาพระญาราชบุตร ๔๔
เจาพระญาวังซาย ๔๔
เจาพระญาอริยวงส ๔๔, ๘๘, ๙๑
เจาพระเมืองราชา ๔๔

เจาชีวิตกาวิละ ๗๔
เจาตาดผาแสง ๘๗
เจาพระญามหายส ๙๐
เจาพระญามโน ๙๐
เจาพระญารัตตนะหัวเมืองแกว ๗๖, ๘๘, ๙๐
เจาพระญาสุริยวงส ๔๔, ๘๘, ๘๙
เจาพระเมืองแกน ๔๔, ๙๐
เจาพระวิไชยราชา ๔๔
๑๐๓

เจาพูเกียง ๓๕
เจาฟาเมืองปน ๘๖
เจาเมืองเชียงแขง ๔๔
เจาเมืองเชียงแสน ๖๓, ๘๖
เจาเมืองลา ๔๔
เจาหนานซุม ๙๗
จอมพิง ๒๔

เจาฟาชายแกว ๔๔, ๘๕, ๘๖
เจาฟาเมืองหมอกใหม ๘๔, ๘๖
เจาเมืองเชียงรุง ๖๘
เจาเมืองเชียงใหม ๖๘, ๖๙, ๗๐
เจาเมืองหริภุญไชย ๖๙
เจาอภยะชีวิตหอฅํา ๗๕, ๗๖

เจาเมืองเขมรัฏฐ ๖๘
เจามังจตุกามนีมงั โนโมยกอยถาง ๖๔
เจาเมืองเชียงลาบ ๔๔
เจาเมืองพูฅา ๔๔
เจาเมืองหลวง ๔๔
เจาอุนเมือง ๓๕

ช
ชาตาเมืองเชียงราย ๖๗
แช ๖๓, ๗๗
ชุมพู ๒๕, ๗๖, ๙๑
เชคคาย ๖๔, ๖๕, ๗๓, ๗๔
เชียงของ ๖๓, ๖๕, ๗๒, ๗๘, ๘๐
เชียงตุง ๖๔, ๘๖, ๘๗
เชียงราย ๓๕, ๓๖, ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๖, ๖๗ เชียงรุง ๖๓
เชียงรอน ๖๕
เชียงรม ๖๕, ๙๐
เชียงใหม ๒๔, ๕๔, ๕๙, ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๘, ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๗, ๗๘, ๘๔, ๘๖, ๘๗, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๑
เชียงแสน ๖๐, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๖, ๖๘, ๗๒, ๗๓, ๗๔, ๘๐, ๘๑, ๘๖, ๙๒
ไชยนันทเทพปุรีนครราชธานีนคอรเมืองนาน ๔๓

ซ
ซะเทาะกอย ๖๓

ซะมาด ๖๓, ๘๔

ซะลาว ๖๕

ด
ดาบสรีกัญไชย ๗๐
ดอยใต ๕๗, ๕๙
ดอยผาเวียง ๘๒
ดอยเหนือ ๕๗, ๕๙

ดอยเชียงชี ๘๑
ดอยนางจวง ๘๐
ดอยผาหมน ๘๑
ดอยหลวง ๘๕

ดอยแดน ๖๖
ดอยผาจอมแพน ๘๐
ดอยสุเทพ ๗๐, ๗๑
ดอยอุจฉุปพพตะ ๖๐

ท
ทากวาง ๒๕
ทาวชาย ๖๓
ทาวยอด ๖๓
ทาว ๓ ประหญาแมใน ๖๒

ทาชาง ๒๔
ทาวมหาพรหม ๖๖
ทาวลก ๖๒
ทุเจาหลวงตืน ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๑

ทาวกือนา ๖๒
ทาวแมกุ ๖๓, ๖๔
ทาวแสนเมืองมา ๖๒
ทุเจาหวานธ็อก ๙๑

ธ
ธุเจาพรหมสระ ๗๗
ธุเจาอินทจักก ๗๖
๑๐๔

ธุเจามโน ๗๗
ธุวัดตนตอง ๗๒

ธุเจาวังชาง ๗๔
เธิง ๖๕, ๙๐

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา

น
นคอร ๒๓, ๒๔, ๒๖, ๗๔
นาขวา ๖๔, ๖๕, ๖๘, ๗๓, ๗๔, ๘๘, ๘๙
นาครัว ๒๔, ๒๕
นาซาย ๗๔
นาเวียง ๒๔
นางเชียงตุง ๗๕
นาน ๔๓, ๕๒, ๖๓, ๖๕, ๖๘, ๗๔, ๗๗, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๑
นอย ๖๓
น้ําแมระมิง ๗๐

นาคด ๒๔
นาดู ๒๔
นางเมืองเธิง ๙๐
น้ําฅงฝายวันตก ๘๕

บ
บานหมอ ๒๕
บอสม ๒๔

บานใหม ๒๕
บอแฮว ๒๔

บอเมืองนอย ๘๑
บวกเสือ ๘๐

ป
ปาทัน ๒๔
ปราสาทนกหัสดิ์ ๗๔
โปมังซา ๘๒

ปาเหียง ๒๔
ปูแสะ ๕๙, ๖๐, ๖๑
โปหัวขาว ๘๒

ปาหวย ๒๔
โปซุกลายขา ๗๓
โปงหึ้ง ๔๒

ผ
ผานางนอน ๘๐
ผีหอหลวง ๔๘

ผีกระกูล ๔๗, ๔๘
ผีหอพับหอหาง ๕๗

ผีพระเจาหาดเชี่ยว ๔๕
ผีหนังภะกํา ๔๕

ฝ
ฝาง (เมือง) ๖๒, ๖๔, ๖๕, ๖๖, ๗๔, ๘๔

ฟ
ฟอนไท ๗๖

ฟอนมโนรา ๗๖

ฟอนมาน ๗๖

พ
พระเจาลานชาง ๖๓
พระเจาหนอระถามังกอย ๖๓
พระญาแขกแกว ๔๑, ๔๒
พระญาชางเสิก็ ๘๒
พระญามหาไชยราช ๗๘, ๘๐
พระญามังรายกิชชกุมมาร ๖๖
พระญาลานชาง ๖๓, ๗๓
พระญาสาด ๖๘

พระเจาพูขคะทาง ๗๔
พระเจาหนอกภักใจหวานมังทรา ๗๘
พระญาฅําฟู ๖๒
พระญาติโลกะ ๖๓
พระญามหาเสนาราชา ๘๕
พระญามงคลวรยส ๙๐, ๙๑
พระญาลวะ ๗๘
พระญาแสนพู ๖๒

พระเจาฟาสุทโธ ๖๓, ๗๘
พระญาเกส ๖๓
พระญาชางเผือก ๘๒
พระญาเทพพมนตรี ๘๒
พระญามังราย ๕๗, ๖๒, ๖๖, ๖๗
พระญาภักดีราชกิจ ๗๑
พระญาโสม ๗๔
พระญาหลวงสามลานไชยอามาตย ๖๑
๑๐๕

พระญาอาทิตตราช ๘๒, ๘๓
พระมหานาคเสนะ ๕๔
พระเมืองแกว ๖๓
พระญาเมืองพูกาม ๖๘
แพ, แพล, แพร ๖๕, ๗๓, ๗๗
แพง ๔๙, ๖๓
พอเมือง ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๙, ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๘๔

พระเมืองแกน ๘๙
พิงคเชียงใหม ๕๙

ภ
ภยาว ๖๕, ๗๗

แภะชําตายเหิน ๒๖

ม
มหากระสัตรอะวะ ๗๓, ๘๔
มูละเมือง ๖๗, ๗๘
แมธะ ๒๔
แมพิงค ๕๙, ๗๑
เมืองเขมรัฏฐปุรี ๖๘
เมืองฅํา ๓๖, ๖๔, ๖๕
เมืองแจม ๘๔, ๘๕
เมืองเชียงแขง ๔๙
เมืองตืน ๘๒, ๘๓
เมืองธา ๘๖
เมืองปุ ๖๘
เมืองพิงค ๗๐
เมืองภง ๖๕
เมืองยอง ๗๓
เมืองลังกา ๖๗
เมืองเวฬุกนคอร ๖๘
เมืองสา ๕๑
เมืองหลวง ๔๙
เมืองหนอง ๗๒

มหาราชหลวงวัชชิรปราการ ๕๔
แมกก ๖๖
แมธา ๒๗
แมวัง ๗๕, ๒๗
เมืองเขิน ๗๒
เมืองฅอบ ๖๕
เมืองจันท ๗๔, ๗๗
เมืองเชียงลาบ ๔๙
เมืองใต ๖๖, ๗๓
เมืองนุน ๗๔
เมืองปอน ๘๔, ๘๕, ๘๗
เมืองพูฅา ๔๙, ๘๐
เมืองมาน ๙๒
เมืองละเขือง ๖๘
เมืองลักยะ ๖๕
เมืองเวียงของ ๗๘
เมืองสัตตนาคนหุต ๖๘
เมืองหมอกใหม ๘๔, ๘๕, ๘๖, ๘๗
เมืองอินท ๓๙

มาน ๖๓, ๖๘, ๗๓, ๗๔, ๘๔
แมของ ๗๘, ๘๐
แมยม ๓๐
เมืองขึด ๖๗
เมืองคาง ๗๘
เมืองจีด ๘๕
เมืองชางแสน ๗๘
เมืองซุม ๔๑
เมืองเถิน ๗๖
เมืองนาย ๘๕, ๘๖, ๘๗
เมืองพายโค ๖๘
เมืองพัว ๙๐
เมืองยางแดง ๘๗
เมืองลิน(เลน) ๔๙, ๗๒
เมืองล็อกจ็อก ๘๔
เมืองสลัง ๖๘
เมืองหลายขา ๘๗
เมืองหริภุญไชย ๕๗, ๖๙
เมืองอังครัฐจอมทอง ๗๐

ย
ยาเปา ๒๔

ยาแสะ ๕๙, ๖๐, ๖๑

ยองหุย ๘๗

ร
ราชาจอมหงส ๖๘, ๗๔
รัตตเมืองพิงคเชียงใหม ๕๙
๑๐๖

ราชารัมมเสนา ๖๕
รัตตนติงสามหานคอรราชธานี ๖๘

ไร ๖๔, ๖๕
รองแกลบ ๗๔

คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา

ล
ละพูน ๖๒, ๗๕, ๗๖, ๙๗
ลําพางกลาง ๒๔
ลคอรไชยสุขาวดี ๖๘
ลานชาง ๖๓, ๗๓

ลวะ ๕๙, ๖๐, ๖๖, ๗๑, ๗๘, ๘๐
ลําพาง ๒๓, ๗๗
ลําพางหลวง ๒๕
ลําพูน ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๙๖
ลคอร ๒๓, ๒๖, ๖๓, ๗๓, ๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๗
ลานนา ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๖

ว
เวียงชั้นใน ๖๙
วัดเกาตื้อ ๗๐
วัดดงดี ๗๐
วัดนิมิต ๓๒
วัดพระสิงหหลวง ๕๙, ๗๓, ๗๔
วัดเมธัง ๓๒
วัดสุงเหมน ๓๒
วัดเหนือ ๔๑

วังพลาว ๒๔
วัดเจดียหลวง ๗๐
วัดใต ๔๑
วัดพระแกว ๖๖
วัดพระหลวง ๓๒, ๖๖, ๙๔
วัดรองกาด ๓๒, ๓๓
วัดหลวง ๖๔, ๖๖, ๗๓, ๗๔, ๗๖, ๘๐
วัดอุโมงค ๗๐

วัดเกต ๖๙, ๗๑
วัดเชตะวัน ๖๔, ๗๐, ๗๓
วัดซะเพา ๗๐
วัดพระสิงห ๓๖, ๖๙, ๗๐
วัดมิ่งเมืองพล ๓๒
วัดลําพางหลวง ๗๔
วัดหลวงใต ๓๒

ส
สะเพา ๒๕, ๗๘
สาด ๒๔, ๖๓, ๖๕, ๖๖, ๖๘, ๗๔
สรีเมือง ๖๗, ๗๘
สืบชาตาเมือง ๖๙, ๗๑
แสนจะหลุก ๘๔
แสนธานี ๖๘
แสนหวีฟา ๑๒ พันนา ๖๘
เสิม ๒๕
สันปาแตว ๒๔
สบชาง ๒๔
สบยาว ๒๕
สบออง ๒๕
สมเด็จเสฏฐปรมราชาอนันตยัสสะวรราชเจาองคเปนอิสสราธิปติ ๕๓

สาลา ๒๔, ๒๗, ๕๑, ๖๖, ๗๖
แสนขวางคะทึก ๗๓
แสนอุทธัง ๔๒
เสาอินทขีล ๕๗
สบพุง ๒๔
สมเด็จมหาราชหลวง ๕๔
สมเด็จยางไค ๗๒

ห
หงสา ๖๓, ๖๔, ๖๘, ๘๖
หัวเมืองนอก ๔๕, ๔๖, ๕๐
หวยมวกนอย ๘๐
หอปูแสะ ๖๐

หัวจะลอง ๘๕
หัวเมืองเมิง ๘๐
หวยแหง ๔๒
หอยาแสะ ๖๐

หัวน้ํางาม ๘๑
หวยหมากขม ๖๖
หอปูจามยาจาม ๖๐
หอหนา ๗๔, ๗๕, ๗๖, ๙๐, ๙๑

อ
อนันตยศ ๕๗
อะวะ ๗๒, ๗๔
อโยธิยา ๖๓, ๖๘
อะสอม ๖๕
อุติงกอยสู ๖๔
อุปราชาเมืองเชียงใหม ๖๙
อังวะ ๖๔, ๖๘, ๗๑, ๗๓, ๗๔, ๘๔, ๘๕, ๘๖, ๘๗, ๘๘, ๘๙

อะม็อก ๕๗, ๖๕, ๗๔, ๘๒
อายุเมือง ๖๖, ๖๗
อักขระเมือง ๖๖, ๖๗
๑๐๗

ผูเขียน
ภูเดช แสนสา
หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สาขาสหวิทยาการสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การศึกษา
ศศ.ม. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๒
ศป.บ. ศิลปะไทย (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๔๙
ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๕๕
ปก. ภาษาและวรรณกรรมลานนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๖

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือประวัติศาสตรเมืองลอง หัวเมืองบริวารในลานนาประเทศ พ.ศ.๒๕๕๔
หนังสือประวัติวัดพระธาตุไฮสรอย วัดหลวงกลางเวียง เมืองลอง พ.ศ.๒๕๕๔
หนังสือซาวหาปขวบเขา หมูเฮาชาวพื้นบานลานนา (บรรณาธิการ) พ.ศ.๒๕๕๔
หนังสือรอยเรียงรอยเรื่องเมืองลอง พ.ศ.๒๕๕๕
หนังสือเมืองลอง (บรรณาธิการ) พ.ศ.๒๕๕๕
วารสารพื้นบานลานนา (บรรณาธิการ) ปที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๕
หนังสือคุมหลวง หอคํา เวียงแกว สัญญะขัติยะลานนา พ.ศ.๒๕๕๖
หนังสือโลกหนาลานนา พัฒนาการการสรางปราสาทศพตางสัตวหิมพานตและการกอกู พ.ศ.๒๕๕๖
บทความวิชาการดานลานนาคดีตีพิมพในหนังสือและวารสารตางๆ จํานวน ๒๙ บทความ
งานพิมพคัดลอกและปริวรรตจากคัมภีรใบลานและพับสาจํานวน ๙๖ เรื่อง ๑๘๓ ผูก/ฉบับ
งานการศึกษาคนควาวิจัย (อัดสําเนา) จํานวน ๗ เรื่อง
นักวิจัยรวม ๔ โครงการ และผูชวยนักวิจัย ๗ โครงการ
สํารวจจารึกทายคัมภีรใบลานในภาคเหนือจํานวน ๗ วัด
สํารวจจารึกบนฐานพระพุทธรูปไมในภาคเหนือจํานวน ๑๑ วัด
วิทยากรบรรยายและฝกอบรมทางดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมลานนาจํานวน ๖๐ ครั้ง

๑๐๘

