ด้านศาสนา ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมของนครน่าน
พระครูสังฆรักษ์พนัส ทิพฺพเมธี
ยุทธพร นาคสุข
พระพุทธศาสนาในเมืองน่านยุคราชวงศ์ภูคา
ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร (๒๕๓๗: ๒-๓) สันนิษฐานว่าพระพุทธศาสนาเข้าสู่อาณาจักรล้านนา
นั้น ๓ ครั้งใหญ่ๆ ดังนี้
ครั้งแรก พ.ศ.๑๒๐๔ ในรัชสมัยพระนางจามเทวี พระราชธิดากษัตริย์มอญ แห่งอาณาจักร
ทวารวดี ทรงเสด็จจากเมืองละโว้ขึ้นมาครองเมืองหริภุญชัย (ลำพูน)
ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๑๙๑๒ รัชสมัยพระเจ้ากือนา กษัตริย์ล้านนาลำดับที่ ๖ แห่งราชวงศ์มังราย
ทรงอาราธนาพระสุมนเถระ นำพระพุทธศาสนาจากสุโขทัยนิกายรามัญวงศ์ หรือนิกายลังกาวงศ์เก่า
ซึ่งสืบทอดมาจากมเองพันมาเผยแผ่ พร้อมกับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาด้วย โดยมีวัดบุปผาราม
(วัดสวนดอก) เชียงใหม่เป�นศูนย์กลางการเผยแผ่ เรียกพระพุทธศาสนาฝ่ายนี้ว่า “พระสงฆ์ฝ่ายสวน
ดอก” หรือ “ฝ่ายบุพผวาสี”
ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๑๙๗๓ รัชสมัยพระเจ้าสามฝ��งแกน กษัตริย์ล้านนาลำดับที่ ๘ แห่งราชวงศ์มัง
ราย ในสมั ย นี ้ พระมหาธรรมคั มภีร ์ เ ถระและพระสงฆ์ล ้า นนาจำนวนหนึ่ ง ได้เดิน ทางไปศึ ก ษา
พระพุทธศาสนาที่ลังกา แล้วบวชแปลงใหม่ที่อุทกสีมาแม่น้ำกัลยาณี จากนั้นนำพระพุทธศาสนานิกาย
ลังกาวงศ์ใหม่ มาเผยแผ่ในเชียงใหม่ เรียกว่า “พระสงฆ์ฝ่ายป่าแดง” หรือ “ฝ่ายสีหรัตตาราม”
ส่วนที่เมืองน่าน พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่เมื่อใดไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด ในประวัติศาสตร์
เมืองน่านยุคพระญาภูคาพบว่ามีการกล่าวถึงนักบวชจำพวก�ษีนามว่า “พระญาเถรแตง” ซึ่งมีเป�นผู้
แนะนำเรื่องการสร้างเมืองจันทบุรีให้ขุนนุ่นและเมืองวรนครให้ขุนฟอง พระราชโอรสของพระญาพูคา
ในพื้นเมืองน่านปรากฏข้อความว่า
“...แล้วเจ้าเถรก็จิ่งป�นแดนเมืองหื้อเจ้าทั้ง ๒ พี่น้อง ภายหนเหนือท่านุ่นเป�นแดน
ภายใต้สุดเมืองล่างเป�นแดนหั้นแล ส่วนหนกาวลาวก็ว่ามาแล้วแล ดั่งพระญาเถรแตงนั้นคือ
เป�นเจ้า�ษี ว่าอั้นแล” (นิยม สองสีโยและคณะ, ๒๕๕๖: ๔)
หลั กฐานว่า เมื องน่า นมี การนับถือพระพุทธศาสนาเริ่มชัดเจนในสมัย พระญาครานเมือง
กล่าวคือ ในป�พ.ศ. ๑๘๙๙ พระญาครานเมืองได้เสด็จไปช่วยกษัตริย์แห่งสุโขทัยทรงพระนามว่าโสป�ตติ
๑๒๑

คันธิราช เพื่อสร้างวัดพระหลวงอภัย เมื่อเสร็จภารกิจกษัตริย์สุโขทัยได้พระราชทานพระธาตุจำนวน ๗
องค์พร้อมกับพระพิมพ์เงิน พิมพ์ทอง นอกจากนี้ยังปรากฏนามพระมหาเถรชื่อ “พระมหาเถรเจ้า
ธรรมบาล” แห่งเมืองป�ว พระมหาเถรองค์นี้เป�นผู้แนะนำให้พระญาครานเมืองนำพระธาตุดังกล่าวไป
ประดิษฐาน ณ ดอยพูเพียงแช่แห้ง
พระญาครานเมืองทรงโปรดให้สร้างพระธาตุแช่แห้ง ณ ดอยภูเพียง ระหว่างกลางแม่น้ำลิงกับ
แม่น้ำเกี๋ยน ต่อมาพระองค์ได้ย้ายเมืองจากเมืองวรนครมาตั้ง ณ บริเวณเวียงพระธาตุด้วย พระองค์
ทรงโปรดให้ทำการขุดคันดิน ก่อสร้าง ภายหลังน้ำในแม่น้ำเกิดแห้งเหือดจึงได้เรียกขานเวียงดังกล่าว
ว่า เวียงภูเพียงแช่แห้ง ครั้นถึงสมัยพระผากองพระโอรสของพระญาครานเมืองได้ทรงย้ายเมืองมาตั้ง
บริเวณบ้านห้วยไคร้ คือ บริเวณเมืองน่านในป�จจุบัน พระองค์ทรงโปรดให้สร้างบ้านแปงเมือง สร้างวัด
วาอารามขึ้นตามลำดับ และสันนิษฐานว่า ในสมัยของพระองค์นี้เองเป�นช่วงที่มีการรับพระพุทธศาสนา
1จากสำนักพระอุทุมพรบุปผามหาสวามี โดยมี “พระเวสสภู” 2 หนึ่งในสัทธิวิหาริกของพระสุมนเถระ
ผู้นำพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ สายรามัญนิกาย เข้ามาสู่เมืองเชียงใหม่
พระพุ ท ธศาสนาใน
เมืองน่านยุคนี้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามลำดับ มีการสร้างศาสนสถานศาสนวัตถุขึ้นมากมาย เช่น
ในสมัยพระญาภูเข็งได้ทรงโปรดให้สร้างวัดหลวงพญาภู ในสมัยพระญาสารผาสุมได้ทรงให้สร้ าง
พระพุทธรูปจำนวน ๕ องค์ ป�จจุบันประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดพญาภู พระอาราม
หลวง เป�นต้น อย่างไรก็ตามเมืองน่านในยุคนี้ล้วนแต่มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับกรุงสุโขทัยเป�น
อย่างยิ่งไม่ว่าจะเป�นฝ่ายอาณาจักรหรือศาสนจักรก็ตามดังปรากฏหลักฐานต่างๆ ที่หลงเหลือมาจวบ
จนถึงป�จจุบันนี้ เช่น เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดสวนตาล พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดกอก อำเภอภู
เพียง และพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดเจดีย์อำเภอเมืองน่าน เป�นต้น

ยุคเมืองน่านขึ้นกับล้านนา
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ในสมัยพระญากือนา แห่งเชียงใหม่มีพระมหาเถระนามว่า พระสุมนะและอโนมทัสสี ได้ไปศึกษาในสำนัก
ของพระอุทุมพรบุปผามหาสวามี ณ เมืองพัน ภายหลังท่านทั้ง ๒ ได้เดินทางกลับมาจำพรรษายังเมืองสุโขทัยได้ ๕
พรรษาแล้วจึงได้เดินทางกลับไปยังสำนักของพระมหาสวามี การไปครั้งนี้ได้มีพระภิกษุติดตามไปอีก ๘ รูปเพื่อทำการ
อุปสมบทใหม่ ซึ่งหนึ่งในพระภิกษุเหล่านั้นต่อมาได้นำพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ สายรามัญนิกายเข้ามาสู่เมือง
น่านนามว่า “พระเวสสภู” ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อเทียบเคียงแล้วสันนิษฐานว่า น่าจะเกิดในสมัยที่พระญา
ผากองปกครองเมืองน่าน
๑๒๒

ในยุคที่เมืองน่านขึ้นกับอาณาจักรล้านนานับตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่เป�นต้น
มาก่อนจะตกเป�นเมืองขึ้นของพม่านั้น เจ้าเมืองน่านในแต่ละยุคสมัยก็ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใน
เมืองน่านอย่างไม่ขาดสาย ขอสรุปเหตุการณ์สำคัญๆ ดังต่อไปนี้
เจ้าเมืองน่าน
ท้าวขาก่าน
ท้าวอ้าย (ยวม)

ช่วงเวลาที่ปกครอง
เหตุการณ์สำคัญ
พ.ศ.๒๐๑๙ - ๒๐๒๓ บูรณะพระธาตุแช่แห้งหลังจากที่รกร้างมานาน
พ.ศ.๒๐๒๔ - ๒๐๒๘ ในป�พ.ศ. ๒๐๒๕ ท้าวอ้าย (ยวม) พร้ อมกั บ
พระสงฆ์ทั้งหลายได้ก่อเจดีย์ครอบองค์พระธาตุ
แช่แห้งให้มีความสูง ๑๗ วา
ในป�พ.ศ. ๒๐๖๕ พระญาคำยอดฟ้าพร้อมด้วย
พระญาคำยอดฟ้า พ.ศ.๒๐๕๙
พ.ศ.๒๐๖๒-๒๐๖๙
พระสั ง ฆราชสุ ร สี ล า วั ด ศรี บ ุ ญ เรื อ ง เถรป่ า
พ.ศ.๒๐๖๙-๒๐๗๐
สุรสีล และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งนามว่า
ธั มมเสนา ได้ส ร้างพระพุทธรูปทองสำริดขึ้น
องค์หนึ่ง ถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี ้ว่า
พระเจ้าล้านทอง พร้อมกันนั้นก็ได้ศาลาราย
รอบองค์พระธาตุแช่แห้ง
พระญาพลเทพลือไชย พ.ศ.๒๐๗๐ - ๒๑๐๑ ในป�พ.ศ. ๒๐๙๑ พระญาพลเทพลือไชย โปรด
ให้สร้างวัดหลวงกลางเวียง ป�จจุบันคือวัดพระ
ธาตุช้างค้ำวรวิหาร

ยุคเมืองน่านขึ้นกับพม่า
ถึงแม้ว่าเมืองน่านยุคที่เป�นเมืองขึ้นของพม่าจะอยู่ในภาวะระส่ำระสาย มีศึกสงครามอยู่เป�น
ระยะๆ แต่ขุนนางที่กษัตริย์พม่าส่งมาครองเมืองน่านนั้น ส่วนใหญ่ก็เป�นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา แม้กระทั่งกษัตริย์พม่าเองก็ทรงมีพระเมตตาต่อคณะสงฆ์และอาณาประชาราษฎร์
ดังเช่นเหตุการณ์ที่มังทรากษัตริย์พม่าได้ส่งขุนนาง ๓ คนมาให้พระสงฆ์ ผู้เฒ่าผู้แก่ และชาวบ้านเป�นผู้
คัดเลือกให้ขึ้นครองเมืองน่าน เหล่าพระเถระเหล่านั้นต่างก็ให้ข้อคิดว่า ผู้ที่จะมาปกครองเมืองน่าน
จะต้องมีใจฝ�กใฝ่ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ปกครองประชาชนด้วยความเมตตา สุดท้ายที่
ประชุมจึงมีมติเป�นเอกฉันท์ให้พระญาหน่อคำเสถียรไชยราชสงครามขึ้นปกครองเมืองน่าน เหตุการณ์
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า พระสงฆ์มีบทบาทเป�นอย่างมากในการรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพของบ้านเมือง
ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ ถึงกระนั้นก็ตาม ตัวองค์กรคณะสงฆ์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระสังฆราช
๑๒๓

พร้อมทั้งพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ก็หาได้มีความพอใจที่อยู่ใต้อาณัติของกษัตริย์พม่าไม่ ดังจะเห็นได้จาก
เหตุการณ์ที่พระสังฆราชและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ไม่ทรงมาร่วมคัดเลือกเจ้าผู้ครองนครตามคำอาราธนา
ของขุนนางพม่าดังปรากฏข้อความว่า
“ฟ้าหงสาชื่อ มังทรา หื้อพระญาตน ๑ ชื่อ สีลปรญา แล พระญาแสนหัวเฅียน ชื่อ
ชายฅำ แล พระญานคร ชื่อ หน่อฅำเสถียรไชยราชสงคราม หื้อมารักษาเมืองน่าน หื้อราชมิ
นต่อแปงหอสานไว้หน้าวัดอุทยานน้อย หื้อพระญาเชารับอาชญาหื้อหาผู้เถ้าผู้แก่ในเมืองน่าน
กับพระสังฆะเจ้าพร้อมกันหน้าวัดอุทยานน้อย พันหนังสือป�ญโญแลพันหนังสือหน้อย ไป
พร้อมพระมหาสังฆราชสธัมมโพธิ ตนท่านบ่มา หื้อพระมหาแม่โกมาตางตน มหาสวามีภู
เมืองบ่มา หื้อเจ้าภิ กขุตนนึ่ งมาตางตน เถรเจ้าอุทธยานตนชื ่อ สังฆเสนา แล พระมหา
สังฆราชวัดสรีบุญเรืองชื่อ รัตนป�ญโญ หื้อเถรน้องมาตางตนชื่อ กัลยาณพุทธังกูรได้ ๑๒ วัส
สาไปเป�นประธาน”
นอกจากนี ้ จ ากข้ อความข้ า งต้น ยังทำให้เราได้เห็น ว่า พระสังฆราชของเมืองมิได้มีเพีย ง
พระองค์เดียว อาจจะมีสองหรือสามพระองค์ก็ได้ ดังปรากฏพระนาม พระมหาสังฆราชสธัมมโพธิ
พระมหาสังฆราชรตนป�ญโญ วัดศรีบุญเรือง จากข้อความข้างต้น และแต่ละเมืองที่อยู่ในการปกครอง
ของเมืองต่างก็มีพระสังฆราชประจำเมืองของตน เมื่อพระญาหน่อคำเสถียรไชยราชสงคราม (ครอง
เมือง พ.ศ.๒๑๐๓-๒๑๓๔) ได้ขึ้นครองเมืองน่านได้ทรงจัดระบบจัดระบบข้าพระธาตุ ศาสนสมบัติของ
พระธาตุแช่แห้งและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆ ในเมืองน่านมาตามลำดับ จวบจนถึงสมัยเจ้า
เจตบุตรพรหมินทร์ (ครองเมืองพ.ศ.๒๑๓๔-๒๑๔๐ และพ.ศ.๒๑๔๓-๒๑๔๖ ) ทรงก็สถาปนาพระมหา
เถระนามว่า ข่ามแขวน ขึ้นเป�นพระสังฆราช พร้อมกันนั้นทรงสถาปนาพระมหาเถระวัดพระธาตุ
แช่แห้งขึ้นเป�นพระสังฆราชอีกพระองค์หนึ่ง นอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดให้เหล่าข้าราชบริพาร
เสาะหาลูกแก้วมาประดับองค์พระธาตุแช่แห้ง ต่อมาในสมัยพระญาพลเสิกซ้าย (ครองเมือง พ.ศ.
๒๑๔๖-๒๑๕๘) ทรงบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุแช่แห้งโดยการรื้อตกแต่งและหุ้มทองจังโกบางส่วน
ในสมัยของพระญานคร (ครองเมือง พ.ศ.๒๑๖๘-๒๑๘๑) ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วิหารหลวงและหุ้มทอง
จังโกองค์พระธาตุจนแล้วเสร็จ ซึ่งนับว่าพระพุทธศาสนาในช่วงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองไม่น้อย
พระพุทธศาสนาในเมืองน่านเสื่อมโทรมลงอีกครั้งหนึ่งในสมัยพระเมืองราชา (ครองเมือง
พ.ศ.๒๒๓๒-๒๒๔๖) ก่อกบฏต่อพม่าแต่ไม่สำเร็จ ทำให้พม่ายกทัพมาตีเมืองน่านเผาทำลายศาสน
สถานในเมืองน่าน ทำลายยอดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุช้างค้ำ ทำลายพระเจดีย์ทิพย์ พระพุทธรูป
๑๒๔

วัดภูมินทร์ และเผาวัดวาอารามในเมืองน่านจนอาจจะกล่าวได้ว่าแทบจะสูญสิ้นไปจากเมืองน่าน ดัง
ปรากฏข้อความ
“สักราช ๑๖๖ ตัว ป�กาบสัน เสียยอดมหาธาตุเจ้าแลยอดพระเจติยะหลางกลาง
เวียงแลทิพพเจดีย์เจ้าก็ม้าง พระเจ้าวัดภูมินทร์หนวันตกก็ม้าง วัดวาสาสนาธัมม์พระเจ้าเผา
เสียไว้แต่แผ่นดินหั้นแล” (สรัสวดี อ๋องสกุล, ๒๕๓๙: ๒๕)
ในป�พ.ศ. ๒๒๕๐ พระนาซ้ายและเจ้ าฟ้ามยองคองได้ ป่าวประกาศให้ประชาชนที่ห นี ภั ย
สงครามกลับมาทำกินยังเมืองน่าน แต่นั้นพระพุทธศาสนาในเมืองน่านก็กลับฟ��นฟูขึ้นอีกครั้งและเริ่มมี
การบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆ ปรากฏชัดในสมัยเจ้าฟ้าเมียวซา (ครองเมือง พ.ศ.๒๒๕๗๒๒๕๙) พระองค์พร้อมด้วยพระนาขวาซึ่งเป�นผู้รักษาเมืองน่านระหว่างที่ยังไม่มีผู้มาครองเมืองทรง
โปรดให้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ต่อแกนฉัตรและสร้างฉัตรยอดพระธาตุแช่แห้งจำนวน ๗ ชั้น พระนา
ขวา โปรดให้ ส ร้ า งวิ ห ารวั ดภู ก องและสถาปนาพระมหาเถระนามว่ า อริย วังโส วัดกู่คำขึ้ น เป� น
พระสังฆราช ต่อมาเมืองน่านไม่มีเจ้าผู้ครองนคร พระนาขวาทูลขอตัวเจ้าเมืองตืน นามว่า มหาวงสา
ให้มาเป�นเจ้าผู้ครองเมืองน่าน ซึ่งกษัตริย์พม่าก็มีพระบรมราชานุญาตตามประสงค์ ครั้นมาครองเมือง
แล้วก็มิปรากฏหลักฐานการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาว่าได้บูรณปฏิสังขรณ์สิ่งใดในเมืองน่าน ลุถึงสมัย
เจ้ามโน (ครองเมืองพ.ศ.๒๓๑๒ - ๒๓๑๗ ) ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดพระธาตุแห้งเพิ่มอีก ๑
ห้อง
ขอสรุปเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเมืองน่านยุคเป�นเมืองขึ้นของพม่าดังนี้
เจ้าเมืองน่าน
พระญาหน่อคำเสถียร
ไชยราชสงคราม

ช่วงเวลาที่ปกครอง
พ.ศ.๒๑๐๓-๒๑๓๔

เหตุการณ์สำคัญ
- จัดระบบข้าพระธาตุแช่แห้งใหม่
ในป�พ.ศ. ๒๑๐๗ – ๒๑๑๙ พระญาหน่ อ คำ
เสถี ย รไชยราชสงครามทรงจั ด ระบบข้ า พระ
ธาตุ เช่ น ติ ด ตามหาข้ า พระธาตุ ท ี ่ ห ลบหนี
จัดซื้อข้าพระธาตุเพิ่มเติม และบัญญัติกฎกติกา
ของข้าพระธาตุ และทรงจัดระบบศาสนสมบัติ
ที่มีผู้นำมาบูชาพระธาตุแช่แห้ง
- สร้างศาสนสถานในนครน่าน
ในป�พ.ศ. ๒๑๑๔ พระญาหน่อคำเสถีย รไชย
ราชสงครามทรงโปรดให้สร้างวิหารคลุมเจดีย์
ทิพย์ สร้างวิหารวัดช้างกองสนุก วิหารมหาโพธิ์
๑๒๕

เจ้าเมืองน่าน

ช่วงเวลาที่ปกครอง

เหตุการณ์สำคัญ
สร้างวิหารมหาพรหม สร้างกุฏิวัดพระแก้ว วัด
พญาวัด วัดภูเมือง วัดอุทยานน้อย และสร้าง
เจดีย์ข่มหงส์ วัดหัวข่วง
- กำหนดให้บูชาพระธาตุแช่แห้งในวัน เพ็ ญ
เดือน ๖ เหนือ
ในป�พ.ศ. ๒๑๑๙ พระญาหน่อคำเสถีย รไชย
ราชสงครามทรงกำหนดให้มีการบูชาพระธาตุ
แช่แห้งในวันเพ็ญเดือน ๖ เหนือเป�น ประจำ
ทุกๆ ป�

เจ้าเจตบุตรพรหมินทร์ พ.ศ.๒๑๓๔-๒๑๔๐
และ
พ.ศ.๒๑๔๓-๒๑๔๖

- สร้างศาสนสถานในวัดพระธาตุแช่แห้ง
ในป�พ.ศ. ๒๑๒๒ พระญาหน่อคำเสถีย รไชย
ราชสงครามทรงโปรดให้สร้างอุโ บสถ บ่อน้ ำ
วิหาร และให้สร้างทางเดินสู่วัดพระธาตุแช่แห้ง
รวมระยะทางทั้งสิ้น ๑๖๐๐ วา
- สร้า งวัด ดอนแท่น สถาปนาพระสังฆราช
และประดับลูกแก้วองค์พระธาตุแช่แห้ง
ในป�พ.ศ. ๒๑๓๗ เจ้าเจตบุตรพรหมินทร์ทรง
โปรดให้ ส ร้ า งวั ด ดอนแท่ น อำเภอเวี ย งสา
พร้อมกันนั้นได้สถาปนาพระมหาเถระนามว่า
“ข่ามแขวน” ขึ้นเป�นพระสังฆราช และโปรด
ให้เหล่าข้าราชบริพารเสาะหาลูกแก้วจากลำน้ำ
สา มาทำเป�นสายประดับองค์พระธาตุแช่แห้ง
- สถาปนาพระสังฆราช วัดพระธาตุแช่แห้ง
ในป�พ.ศ. ๒๑๓๘ เจ้าเจตบุตรพรหมินทร์ทรง
โปรดให้สถาปนาพระมหาเถระวัดพระธาตุแช่
แห้งขึ้นเป�นพระสังฆราช
๑๒๖

เจ้าเมืองน่าน
พระญาพลเสิกซ้าย

ช่วงเวลาที่ปกครอง
พ.ศ.๒๑๔๖-๒๑๕๘

พระญานคร

พ.ศ.๒๑๖๘-๒๑๘๑

พระเมืองราชา

พ.ศ.๒๒๓๒-๒๒๔๖

เจ้าฟ้าเมียวซา

พ.ศ.๒๒๕๗-๒๒๕๙

เหตุการณ์สำคัญ
- บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุแช่แห้ง
ในป�พ.ศ. ๒๑๕๔ พระญาพลเสิกซ้ายทรงโปรด
ให้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุแช่แห้ง
คือ รื้อแต่งองค์พระธาตุและหุ้มทองจังโกองค์
พระธาตุบางส่วน
- บูรณปฏิสังขรณ์วิหารหลวงและองค์พระ
ธาตุแช่แห้ง
ในป�พ.ศ. ๒๑๖๘ พระญานครทรงโปรดให้ ทำ
การบูรณปฏิสังขรณ์วิหารหลวงและองค์พระ
ธาตุแช่แห้ง คือ หุ้มทองจังโกองค์พระธาตุจน
เสร็ จ สมบู ร ณ์ และซ่ อ มแซมองค์ พ ระธาตุ ที่
แตกร้าว
- พม่าเผาทำลายศาสนสถานในนครน่าน
ในป�พ.ศ. ๒๒๔๖ พระเมืองราชาก่อกบฏต่ อ
พม่าไม่ส ำเร็จ พม่ายกทัพมาตีเมืองน่านเผา
ทำลายศาสนสถานในเมืองน่านเช่น ทำลาย
ยอดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุช้างค้ำ ทำลาย
พระเจดีย์ทิพย์ พระพุทธรูปวัดภูมินทร์ และเผา
วั ด วาอารามในเมื อ งน่ า นจนสู ญ สิ ้ น ต่ อ มา
ศรัทธาประชาชนก็พร้อมกันทำการ
บู ร ณปฏิ ส ั ง ขรณ์ ศ าสนสถานเหล่ า นั ้ น ตาม
สมควร
- บูรณปฏิสังขรณ์ยอดองค์พระธาตุแช่แห้ง
ในป�พ.ศ. ๒๒๕๙ เจ้าฟ้าเมียวซาพร้อมด้วยพระ
นาขวาทรงโปรดให้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ต่อ
แกนฉัตรและสร้างฉัตรยอดพระธาตุแช่แ ห้ ง
จำนวน ๗ ชั้น

๑๒๗

เจ้าเมืองน่าน
พระนาขวา

เจ้ามโน

ช่วงเวลาที่ปกครอง
เหตุการณ์สำคัญ
เป�นรักษาเมืองน่านแต่ - สถาปนาพระสังฆราชและสร้างวิหารวัดภู
ไม่ได้เป�นเจ้าเมือง
กอง
ในป�พ.ศ. ๒๒๖๗ พระนาขวาโปรดให้สถาปนา
พระมหาเถระนามว่าอริยวังโส วัดกู่คำขึ้นเป�น
พระสังฆราชแล้วย้ายไปอยู่วัดด้านเหนือและ
สร้างวิหารวัดภูกอง
พ.ศ.๒๓๑๒-๒๓๑๗
- ต่อเติมอุโบสถวัดพระธาตุแช่แห้ง
ในป�พ.ศ. ๒๓๒๒ เจ้ามโนทรงโปรดให้ต่อเติม
อุโบสถวัดพระธาตุแห้งเพิ่มอีก ๑ ห้อง

เมืองน่านยุคขึ้นกับรัตนโกสินทร์
ภายหลังเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๙ เจ้าอัทธวรป�ญโญลงไปหาเจ้าพญามงคลวรยศที่เมืองท่าปลา และ
ขอเข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารกับกรุงรัตนโกสินทร์ นับตั้งแต่นั้นมาเมืองน่านก็อยู่ในขอบขัณฑสีมาของ
กรุงรัตนโกสินทร์ ภายหลังเจ้าอัทธวรป�ญโญได้ขึ้นครองเมืองทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามลำดับ
ด้วยเหตุที่ช่วงดังกล่าวเป�นช่วงต้นของการสร้างบ้านแปงเมือง มีการกวาดต้อนผู้คนจากเมืองต่างๆ เข้า
มาอาศั ย ในเมื อ งน่ า น เจ้ า ผู ้ ครองนครน่า นแต่ล ะพระองค์ล ้ว นแต่ม ีส ่ว นสำคัญ ในการทำนุ บ ำรุ ง
พระพุทธศาสนาเกือบทุกพระองค์ ขอสรุปเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในเมืองน่านยุค
รัตนโกสินทร์ ดังนี้
เจ้าเมืองน่าน
เจ้าฟ้าอัทธวรป�ญโญ

ช่วงเวลาที่
เหตุการณ์สำคัญ
ปกครอง
พ.ศ.๒๓๒๙-๒๓๕๓ - สร้างพระพุทธรูปทันใจ ณ หัวขัวมุง
ในป�พ.ศ. ๒๓๓๑ ครั้น เจ้าฟ้ า อัทธวรป� ญ โญ
ได้รับพระราชทานให้ขึ้นเป�นเจ้าเมืองน่าน เมื่อ
มาถึ ง ยั ง เมื อ งน่า นพระองค์ ไ ด้ โ ปรดให้ ส ร้ าง
พระพุ ท ธรู ป ทั น ใจ ณ บริ เ วณหั ว ขั ว มุ ง ฝ่ า ย
เหนือ
๑๒๘

เจ้าเมืองน่าน

ช่วงเวลาที่
ปกครอง

เหตุการณ์สำคัญ
- บูรณปฏิสังขรณ์ฉัตรยอดองค์พระธาตุแช่
แห้ง
ในป� พ .ศ. ๒๓๓๒ เจ้ า ฟ้ า อั ท ธวรป� ญ โญทรง
โปรดให้แผ้วถางทำความสะอาดวัดพระธาตุแช่
แห้งพร้อมกันนั้น ได้โปรดให้บูร ณปฏิสั ง ขรณ์
ฉัตรยอดองค์พระธาตุแช่แห้ง
- บูรณปฏิสังขรณ์พระประธานในวิหารหลวง
วัดพระธาตุแช่แห้ง
ในป�พ.ศ. ๒๓๓๕ เจ้าฟ้าอัทธวรป�ญโญพร้อมทั้ง
พระสงฆ์ทั้งปวงมีครูบาวัดพระธาตุแช่แห้งเป�น
ประธาน ได้เล็งเห็นถึงพระประธานในวิหาร
ห ล ว ง เ ก ิ ด ช ำ ร ุ ด ท ร ุ ด โ ท ร ม จ ึ ง พ า กั น
บูรณปฏิสังขรณ์และลงรักป�ดทองใหม่
- สร้างพระธาตุวัดนาราบ
ในป� พ .ศ. ๒๓๓๕ เจ้ า ฟ้ า อั ท ธวรป� ญ โญทรง
โปรดให้สร้างพระธาตุวัดนาราบ อำเภอนาน้อย
ขึ้น ในการนั้นได้ทรงบรรจุพระบรมธาตุ ๔ องค์
พระอรหันตธาตุ ๑๑ องค์พระพุทธรูปทองคำ
๑ องค์ พ ระพุ ท ธรู ป เงิ น ๑ องค์ สถิ ต ณ
ปราสาทบนเรือสำเภาเงิน พระธาตุองค์นี้เสร็จ
สมบู ร ณ์ แ ละทำการเฉลิ ม ฉลองในป� พ .ศ.
๒๓๓๖
- สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดนาน้อย
ในป�พ.ศ. ๒๓๓๖ เจ้าฟ้าอัทธวรป�ญโญพร้อม
ด้ ว ยพระบิ ด า พระมารดา พระอรรคราชา
พระโอรส พระธิดา ทรงโปรดให้หมื่นสรีสัพพะ
๑๒๙
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ช่ า งและอาจารย์ อ ุ ่ น เป� น นายช่ า งหล่ อ
พระพุ ท ธรู ป ณ วั ด นาน้ อ ย อำเภอนาน้ อ ย
ป�จจุบันประชาชนทั่วไปขนานนามว่ า “พระ
เจ้าทองทิพย์”
- สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดศรีบุญ
เรือง อำเภอภูเพียง
ในป�พ.ศ. ๒๓๓๖ เจ้าฟ้าอัทธวรป�ญโญพร้อม
ด้วยราชวงศ์และข้าราชบริพาร ทรงโปรดให้
อาจารย์ อ ุ ่ น เป� น นายช่ า งป� � น หุ ่ น เศี ย ร
พระพุทธรูป ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอภูเพียง
- บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุแช่แห้งและ
วิหารพระเจ้าทันใจ
ในป�พ.ศ. ๒๓๓๖ เจ้าฟ้าอัทธวรป�ญโญโปรดให้
ซ่อมแซมองค์พระธาตุแช่แห้งและวิหารพระเจ้า
ทั น ใจที ่ ถ ู ก ต้ น สำโรงล้ ม ฟาดใส่ ต ั ้ ง แต่ ป � พ.ศ.
๒๓๓๕
- สร้างปราสาทหอธรรม ณ เวียงสา
ในป� พ .ศ.๒๓๓๘ เจ้ า ฟ้ า อั ท ธวรป� ญ โญ ทรง
โปรดให้สร้างปราสาทหอธรรมขึ้น ณ เวียงสา
มีความสูงตั้งแต่พื้น ดิน ถึงยอดประมาณ ๑๘
เมตร ในการนั้นได้นำพระอรหันตธาตุ ๒๐ องค์
พระพุ ท ธรู ป แก้ ว ๑ องค์ บ รรจุ ใ นอาคาร
ดังกล่าวด้วย

๑๓๐
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- บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุพลูแช่
ในป�พ.ศ. ๒๓๓๘ เกิดเทพสังหรณ์ ในเมื อ งงั่ว
(อำเภอนาน้อย) นัยยะว่าเทวดาต้องการให้ทำ
การบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุพลูอันชำรุดทรุด
โทรม ครั้งนั้นเจ้าฟ้าอัทธวรป�ญโญจึงโปรดให้
พระญามงคลวรยศนำศรัทธาประชาชนทำการ
บูรณะ ครั้นเสด็จพระองค์จึงเสด็จไปยกฉัตร
-สร้างหีบพระธรรม วัดบุญยืน
ในป�พ.ศ. ๒๓๓๘ เจ้าฟ้าอัทธวรป�ญโญพร้อมทั้ง
สวาธุเจ้าทิพพาลังการเป�นประธานในการสร้าง
หีบพระธรรม ซึ่งหีบใบนี้มีความวิจิตรงดงาม
งามมาก มีลักษณะเป�นหีบทรงลุ้ง ฝาตัด ฐาน
ป�ทม์ สลักภาพนูนต่ำและป��นรักประดับ แสดง
ภาพเล่าเรื่องสิริจุฑามณชาดก ซึ่งเป�นหนึ่งใน
ป�ญญาสชาดก
- สร้างวัดบุญยืน ณ เวียงสา
ในป� พ .ศ. ๒๓๔๑ เจ้ า ฟ้ า อั ท ธวรป� ญ โญทรง
โปรดให้ก่อสร้างวัดขึ้นบริเวณดงไม้สักเรียกว่า
วัดป่าสักงาม ภายหลังได้เรียกชื่อวัดนี้เสียใหม่
ว่า วัดบุญยืน พร้อมกันนั้นได้โปรดให้สร้างพระ
วิหารมีนายช่างนามว่า หมื่นสรีสัพพช่าง เป�น
ผู้ออกแบบมุขวิหารหลังนี้
- บูรณปฏิสังขรณ์ วัดพระธาตุแช่แห้ง
ในป� พ .ศ. ๒๓๔๘ เจ้ า ฟ้ า อั ท ธวรป� ญ โญทรง
โปรดให้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุแช่
แห้งเช่น ขยายกำแพงทางด้านทิศใต้ขององค์
๑๓๑
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พระธาตุ สร้างซุ้มประตู และป��นรูปเทวดาไว้
บริเวณ ๔ มุม เป�นต้น
- สร้างพญานาค วัดพระธาตุแช่แห้ง
ในป� พ.ศ. ๒๓๔๙ เจ้าฟ้าอัทธวรป�ญโญ ทรง
โปรดให้สร้างขึ้นโดยการนั้นเกณฑ์คนจำนวน
๔๐๐ คน ก่อสร้างพญานาค ๒ ตัวซึ่งมีความ
ยาว ๖๘ วา สูง ๔ ศอก หัวพญานาคนั้นสูงจาก
พื้นดินขึ้นไป ๑๐ ศอก ณ เชิงดอยพูเพียงแช่
แห้ ง ในป� พ.ศ. ๒๓๔๙ เป� น ครั ้ ง แรก การ
ก่อสร้างพญานาคดังกล่าวให้เวลาประมาณ ๑
ป� เ ศษ จึ ง ได้ เ ฉลิ ม ฉลองขึ ้ น ในราวเดื อ น
กุมภาพันธ์ ป�พ.ศ. ๒๔๕๐
- ทู ล เกล้ า ฯ ถวายพระบรมธาตุ แ ละพระ
อรหันตธาตุแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ในป�พ.ศ. ๒๓๕๑ ได้มีการพบไหบรรจุพระบรม
ธาตุพร้อมด้วยเครื่องบูชา โดยสามเณร ๒ รูป
รู ป หนึ ่ ง ชื ่ อ สามเณรอริ ย ะ อี ก รู ป หนึ ่ ง ชื่ อ
สามเณรประหญา บริเวณท่าน้ำบ้านท่า แฝก
เมื่อทรงทราบจึงจัดหาเครื่องบูชาเพิ่มเติมแล้ว
จึงนำทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ป�จจุบัน
พระบรมธาตุดังกล่าวประดิษฐานอยู่ในองค์
“พระพุ ทธชิ น ราช วโรวาทธรรมจั ก ร อั ค ร
ปฐมเทศนา นราศภบพิ ต ร” วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ
๑๓๒
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– สร้างพระไตรป�ฎก (หอธรรม) บริเวณคุ้ม
หลวง
ในป�พ.ศ. ๒๓๗๑ เจ้าฟ้าอัทธวรป�ญโญ โปรดให้
สร้างหอพระไตรป�ฎกบริเวณคุ้มหลวงประดับ
ประดาด้ว ยรูป ป��น กิน รี นกยูง และรูป ต้น ไม้
ภายในอาคารประดับตกแต่งด้วยการลงรักป�ด
ทอง ทั้งนี้ยังโปรดให้รวบรวมคัมภีร์ใบลานจาก
ที่ต่างๆ มาเก็บรักษาไว้ยังหอนี้ด้วย

เจ้าสุมนเทวราช

พ.ศ.๒๓๕๓-๒๓๖๘ - บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเขาน้อย (เขาแก้ว)
ป�พ.ศ. ๒๓๕๓ ก่อนที่เจ้าฟ้าอัทธวรป�ญโญ จะ
เสด็จลงไปเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๑ นั้นได้มีพระบัญชาให้
เจ้าสุมนเทวราช ผู้เป�นเจ้าอุปราชได้ดำเนินการ
บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเขาน้อย ภายหลังเจ้า
ฟ้าอัทธวรป�ญโญ พิราลัยและได้พระราชทาน
เพลิงศพ ณ กรุงเทพมหานคร จึงได้มีการโปรด
เกล้าฯ ให้เจ้าสุมนเทวราชขึ้นครองเมืองน่าน
แทน พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุ
และวิหารวัดพระธาตุเขาน้อยจนแล้วเสร็จและ
สมโภชในป�พ.ศ. ๒๓๕๗
- บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ วัดพระธาตุช้างค้ำ
วรวิหาร
เจ้ า สุ ม นเทวราชทรงโปรดให้ ด ำเนิ น การ
บู ร ณปฏิ ส ั ง ขรณ์ อ ุ โ บสถ วั ด พระธาตุ ช ้ า งค้ ำ
วรวิหาร และทำการสมโภชในป�พ.ศ. ๒๓๕๖
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- สร้ า งวิ ห ารหลวงวั ด พระธาตุ ช ้ า งค้ ำ
วรวิหาร
ในป�พ.ศ. ๒๓๕๕ เจ้าสุมนเทวราชทรงโปรดให้
เหล่าข้าราชบริพารทำการก่อสร้างวิหารหลวง
วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร วิหารหลังดังกล่าว
ได้ดำเนินการก่อสร้าง ๗ ป�จึงแล้วเสร็จและทำ
การสมโภชในป�พ.ศ. ๒๓๖๑
- บูรณปฏิสังขรณ์วิหารหลวง พระประธาน
และถวายสิ่งต่างๆ ไว้ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง
ในป�พ.ศ. ๒๓๖๓ เจ้าสุมนเทวราชทรงโปรดให้
ดำเนิน การบูร ณปฏิส ังขรณ์วิหารหลวง และ
พระประธาน พร้อมกันนั้นได้สร้างสิ่งต่างๆ ไว้
เป�นพุทธบูชา ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง เช่น ฉัตร
ไม้ บ ุ ด ้ ว ยแผ่ น ทองแดง ประดั บ ประดาด้ ว ย
ลวดลายอันงดงามวิจิตรจำนวน ๔ คัน ระฆัง
สำริด จำนวน ๒ ใบ และข้าวัดจำนวน ๓ คน
- การสถาปนาพระสังฆราช
ในป� พ .ศ. ๒๓๖๔ เจ้ า สุ ม นเทวราช ได้ ท รง
สถาปนาพระมหาเถระวั ด พญาวั ด นามว่ า
ทิพฺพวํโส ขึ้นเป�นพระสังฆราชของนครน่าน
- สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารส
อำเภอเมืองน่าน
ในป�พ.ศ. ๒๓๖๖ เจ้าสุมนเทวราชพร้อมด้วย
พระสุ ว ั ณพิ มพาราชเทวี พระโอรส พระธิ ดา
แล ะข้ า ราช บริ พ าร ทรงโ ปรดให ้ ห ล่ อ
พระพุทธรูปทองสำริด ป�จจุบันประดิษฐาน ณ
๑๓๔
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วั ด สถารส อำเภอเมื อ งน่ า น (กรมศิ ล ปากร,
๒๕๓๐ : ๒๘๑)
พ.ศ.๒๓๖๘-๒๓๗๘ - สร้างศาสนสถานวัดสถารสและวัดพระธาตุ
แช่แห้ง
ในป�พ.ศ. ๒๓๗๓ เจ้ามหายศทรงโปรดให้สร้าง
วิหาร หอพระไตรป�ฎกวัดสถารส อำเภอเมือง
น่าน เศียรพญานาค และศาลารายวัดพระธาตุ
แช่แห้ง อำเภอภูเพียง
พ.ศ.๒๓๗๙
- บูรณปฏิสังขรณ์ยอดฉัตรองค์พระธาตุแช่
(๗ เดือน)
แห้ง
ในป�พ.ศ. ๒๓๘๐ เจ้าอชิตวงศ์ทรงโปรดให้ต่อ
เติมแกนเหล็กยอดองค์พระธาตุแช่แห้งอีก ๖
เมตรจากเดิมที่ ย าว ๒ เมตร รวมกัน เป�น ๘
เมตร (๑๖ ศอก) และเพิ่มยอดฉัตรอีก ๒ ชั้น
รวมทั้งหมด ๑๑ ชั้น
พ.ศ.๒๓๘๑-๒๓๙๔ - สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ใน
นครน่าน
ในป�พ.ศ. ๒๓๘๑ เจ้ามหาวงศ์โ ปรดให้ส ร้าง
และบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ ในเขต
เมืองน่าน เช่น บูรณปฏิสังขรณ์วิหารและพระ
ธาตุ ว ั ด สถารส สร้ า งวิ ห ารวั ด พระเกิ ด และ
บู ร ณปฏิ ส ั ง ขรณ์ ว ิ ห ารพระธาตุ แ ช่ แ ห้ ง น้อย
เป�นต้น
- สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ ในวัด
พระธาตุแช่แห้ง
ในป�พ.ศ. ๒๓๘๙ เจ้ามหาวงศ์โ ปรดให้ส ร้าง
พระเจดีย์น้อยประจำทิศบนฐานองค์พระธาตุ
แช่แห้งพร้อมกันนั้นได้บูรณปฏิสังขรณ์ศาลา
๑๓๕

เจ้าเมืองน่าน

ช่วงเวลาที่
ปกครอง

เหตุการณ์สำคัญ
ราย วิหารหลวง ลานพระธาตุ ซุ้มประตู และ
ศาลานางหย้อง นอกจากนี้ยังได้ทรงบูรณะยอด
ฉัตร สร้างพระพุทธรูปอีกด้วย
- สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ใน
นครน่านเป�นคำรบที่ ๒
เจ้ า มหาวงศ์ โ ปรดให้ ด ำเนิ น การก่ อ สร้ า ง
บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ เช่น พระ
ธาตุดอนหนาม อำเภอป�ว พระธาตุวัดท่ าล้ อ
อำเภอภูเพียง วิหารวัดช้างเผือก อำเภอเมือง
น่าน วิหารวัดปงสนุก อำเภอเวียงสา เป�นต้น

เจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ

พ.ศ.๒๓๙๕-๒๔๓๕ - การนิมนต์ครูบากึงม้ามาจำพรรษา ณ นคร
น่าน
เจ้ า อนั น ตวรฤทธิ เ ดชฯ ทรงมี พ ระประสงค์
เสาะหาพระมหาเถระของพระองค์ ที่ มีความ
ต้ อ งการเสาะหาพระเถระที ่ เ พี ย บพร้ อ มทั้ ง
ปริย ัติและปฏิบ ัติ เพื่อเป�น หลักชัย ของพระ
ศาสนาในบ้ า นเมื อ ง ในการนั ้ น พระองค์ ไ ด้
ทราบถึงศีล าจารวัตรของครู บ ากึงม้ า ซึ่งจำ
พรรษา ณ เมืองเชียงคำ จึงได้กราบนิมนต์มา
จำพรรษา ณ วัดภูมินทร์ พร้อมกันนั้นยังนิมนต์
ท่านไปจำพรรษาวัดสำคัญต่างๆ ในเขตนคร
น่าน เมื่อพระภิกษุสามเณรได้เห็ นถึงข้ อวัต ร
ปฏิ บ ั ต ิ ข องท่ า น ทำให้ ต ่ า งมี ค วามตื ่ น ตั ว ใน
การศึกษาพระธรรมวินัยมากยิ่งขึ้น

๑๓๖

เจ้าเมืองน่าน

ช่วงเวลาที่
ปกครอง

เหตุการณ์สำคัญ
- การคัดลอกคัมภีร์ใบลานจำนวนมาก
เจ้ า อนั น ตวรฤทธิ เ ดชฯ ทรงโปรดให้ ม ี ก าร
คัดลอกคัมภีร์ใบลาน นับตั้งแต่ป�พ.ศ. ๒๓๙๘ –
๒๔๒๗ พบว่า มีการเบิกราชทรัพย์ในคลังหลวง
ออกมาดำเนินการคัดลอกคัมภีร์ใบลานถึง ๗
คำรบและมีจำนวนคัมภีร์ถึง ๔,๐๐๐ ผูก โดยมี
ครูบากัญจนะมหาเถร วัดสูงเม่น เมืองแพร่เป�น
ประธานฝ่ายสงฆ์
- สร้า งและบูร ณปฏิสังขรณ์ศ าสนสถานใน
นครน่าน
เจ้ า อนั น ตวรฤทธิ เ ดชฯ ทรงโปรดให้ ม ี ก าร
บู ร ณะปฏิ ส ั ง ขรณ์ ศ าสนสถานต่ า งๆ ในนคร
น่ า น เช่ น วิ ห ารหลวงวั ด พระธาตุ ช ้ า งค้ ำ
วรวิหาร วิหารวัดกู่คำ วิหารวัดมิ่งเมือง วิหาร
วัดภูมินทร์ วิหารวัดนาป�ง อำเภอภูเพียง สร้าง
พระธาตุหนองบัว อำเภอท่าวังผา สร้างพระ
ธาตุขิงแกง จังหวัดพะเยาและบูรณะยอดฉัตร
องค์พระธาตุแช่แห้ง เป�นต้น
- สร้างหอพระธรรมบริเวณคุ้มหลวง
ด้วยเหตุที่เจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ทรงโปรดให้มี
การคัดลอกคัมภีร์ใบลานจำนวนมาก ยังผลให้
พระองค์ต้องสร้างหอพระไตรป�ฎกบริเวณคุ้ ม
หลวง ในการนั้นได้โปรดให้สร้างเป�นอาคารยก
พื้นสูงมุงด้วยหินฉนวน ณ ทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ของคุ้มหลวงแล้วประดับตกแต่งด้วยรูปป��น
สิงห์ ยักษ์ และแจกันดอกไม้
๑๓๗

เจ้าเมืองน่าน

ช่วงเวลาที่
เหตุการณ์สำคัญ
ปกครอง
พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ พ.ศ.๒๔๓๖-๒๔๖๑ - พระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะรูป
แรกในนครน่าน
ในป�พ.ศ. ๒๔๔๖ พระมหาพรหม พฺ ร หมฺ วีโร
ปธ. ๕ วัดพระเชตุพน ได้รับพระราชทานตั้ ง
สมณศักดิ์เป�นพระราชาคณะมีราชทินนามว่า
“พระชยานันทมุนี มารชีนันทเขต
สังฆปาโมกข์” ครั้นได้รับพระราชทานแล้วก็ได้
ทูลลากลับมายังนครน่าน
- โปรดให้ ต รากฎหมายคณะสงฆ์ น ครน่ า น
พระเจ้าสุริยพงษ์ผริ ตเดชฯ ทรงโปรดให้ต รา
กฎหมายชื ่ อ “ธั ม มจั ก ก์ ห ลั ก สิ ม ม์ ” ขึ ้ น มา
ปกครองคณะสงฆ์ การตราในครั้งนั้น มี พ ระ
มหาเถระเป�น ประธานพร้อมทั้งพระสงฆ์ ได้
ประชุ ม กั น ณ อุ โ บสถวั ด พระธาตุ ช ้ า งค้ ำ
วรวิห าร และประกาศใช้ทั่ว สังฆมณฑลนคร
น่านในกาลต่อมา ซึ่งนับเป�นกฎหมายคณะสงฆ์
ฉบับแรกและฉบับเดียวของนครน่านก็ว่าได้
- สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานในวัด
พระธาตุแช่แห้ง
ป�พ.ศ. ๒๔๔๙ ทำการหุ้มทองจังโก
องค์พระธาตุ สร้างวิหารหลวง สร้างวิหารพระ
เจ้าทันใจ สร้างพญานาค และรูปป��นสิงห์
ป�พ.ศ. ๒๔๕๐ ทำการ
บูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ในวิหารพระพุทธ
ไสยาสน์
ป�พ.ศ. ๒๔๕๑ สร้างพระเจดีย์ชเวดา
กองจำลอง
๑๓๘

เจ้าเมืองน่าน

ช่วงเวลาที่
ปกครอง

เหตุการณ์สำคัญ
ป�พ.ศ. ๒๔๕๓ ทำการ
บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถและป�ดทองพระ
ประธาน
ป�พ.ศ. ๒๔๕๕ สร้างพระเจดีย์หลัง
อุโบสถ
ป�พ.ศ. ๒๔๕๗ สร้างกุฏิและซ่อมแซม
เศียรพญานาค
- โปรดให้สร้างหอพระไตรป�ฏกวัดพระธาตุ
ช้างค้ำวรวิหาร
ในป�พ.ศ. ๒๔๕๓ พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ
ทรงโปรดให้พระสมุห์อินทร์ วัดหัวข่วง จีนอิ๋ว
จีน ซาง เป�น นายช่างดำเนิน การก่อ สร้ า งหอ
พระไตรป� ฎ กในบริ เ วณวั ด พระธาตุ ช ้ า งค้ ำ
วรวิหาร มีความกว้าง ๑๑ เมตร ความยาว ๓๓
เมตร สูง ๒๖ เมตร

เจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯ

- สร้างวิหารวั ดสวนหอม อำเภอเมืองน่ า น
ในป�พ.ศ. ๒๔๕๕ พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ
ทรงโปรดให้น ้อยทะเป�น นายช่างดำเนิน การ
ก่ อ สร้ า งวิ ห ารวั ด สวนหอม สิ ้ น งบประมาณ
๔,๖๐๐ บาท
พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๗๔ - บู ร ณปฏิ ส ั ง ขรณ์ พ ระเจดี ย ์ วิ ห ารพระ
มหากัจจายนะ วัดศรีพันต้น อำเภอเมืองน่าน
ในป� พ .ศ. ๒๔๗๑ เจ้ า มหาพรหมสุ ร ธาดาฯ
พร้อมด้วยข้าราชบริพารทรงโปรด
บูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุและวิหารพระมหากัจ
จายนะ วัดศรีพัน ต้น ในการนั้น พระองค์ ไ ด้
อาราธนาพระบรมธาตุจากคุ้มหลวงมาบรรจุใน
๑๓๙

เจ้าเมืองน่าน

ช่วงเวลาที่
ปกครอง

เหตุการณ์สำคัญ
พระเจดี ย ์ พร้ อ มกั บ พระพุ ท ธรู ป สำริ ด ที ่ มี
สามเณรขุดได้ทิศใต้ของวัดก็ได้ถูกนำขึ้นบรรจุ
ในพระเจดีย์ด้วย
- สร้างวิหารวัดศรีพันต้น อำเภอเมืองน่าน
ในป� พ .ศ. ๒๔๗๓ เจ้ า มหาพรหมสุ ร ธาดาฯ
พร้อมด้วยข้าราชบริพารทรงโปรดรื้อวิหาร วัด
ศรีพันต้น แล้วทำการก่อสร้างใหม่

รายนามพระราชาคณะเมืองน่านตั้งแต่อดีต – ป�จจุบัน
ที่

ชื่อ – ฉายา

ปธ.

ตำแหน่ง

วัด

พรหม พฺรหมฺวโี ร

๕

๒

ราชทินนาม/ป� พ.ศ.ที่
รับพระราชทาน
พระชยานันทมุนี
(พ.ศ. ๒๔๔๖)
พระชยานันทมุนี

วงศ์ กิตฺติวํโส

-

๓

พระชยานันทมุนี

สิทธิ์ สิทฺธิป�ฺโญ

๗

สังฆปาโมกข์
เจ้าคณะใหญ่นครน่าน
สังฆปาโมกข์
เจ้าคณะใหญ่นครน่าน
เจ้าคณะจังหวัดน่าน

๔

พระชยานันทมุนี
นรสีห์ธรรมานุวตั ร
สังฆปาโมกข์
(พ.ศ. ๒๔๙๓)
พระสาราธิคณ
ุ
(พ.ศ. ๒๕๐๑)

พรหม พฺรหมฺโชโต

-

เจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระธาตุช้างค้ำ
วรวิหาร
พระธาตุช้างค้ำ
วรวิหาร
พระธาตุช้างค้ำ
วรวิหาร
กู่คำ

อินหวัน วิริยธมฺโม

๕

เจ้าคณะอำเภอเวียงสา

บุญยืน

พระชยานันทมุนี
(พ.ศ. ๒๕๑๐)
พระราชนันทาจารย์
(พ.ศ. ๒๕๒๕)
พระเทพนันทาจารย์

บุญชู ธมฺมสาโร

-

เจ้าคณะจังหวัดน่าน

พญาภู พระ
อารามหลวง

๑

๕

๖

๑๔๐

ที่

ราชทินนาม/ป� พ.ศ.ที่
รับพระราชทาน
(พ.ศ. ๒๕๓๕
๗ พระโสภณธรรมวาที
(พ.ศ. ๒๕๑๙)
พระราชวิริยาภรณ์
(พ.ศ. ๒๕๓๙)
พระเทพนันทาจารย์
(พ.ศ. ๒๕๔๗)
พระธรรมนันทโสภณ
วิมลศีลาจาร
ไพศาลศาสนกิจธาดา
วรธรรมานุสิฐ
มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี
(พ.ศ. ๒๕๕๐)
๘
พระภัทรสารมุนี
(พ.ศ. ๒๕๒๔)
พระราชคุณาภรณ์
(พ.ศ. ๒๕๔๘)
๙
พระศรีธรี พงศ์
(พ.ศ. ๒๕๔๗)
พระราชศาสนาภิบาล
(พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑๐
พระปริยตั ิบัณฑิต
(พ.ศ. ๒๕๕๓)
๑๑
๑๒

พระชยานันทมุนี สป.
(พ.ศ. ๒๕๕๖)
พระสุนทรมุนี
(พ.ศ. ๒๕๕๗)

ชื่อ – ฉายา

(พรศักดิ์) มนต์
คุณธาโร

ปธ.

ตำแหน่ง

วัด

๓

รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระธาตุช้างค้ำ
วรวิหาร

รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
เจ้าคณะจังหวัดน่าน
ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดน่าน

กานต์ สุปุ�ฺโญ

๗

รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

ภูมินทร์

เจ้าคณะจังหวัดน่าน
ดิเรก วชิรป�ฺโญ

๙

รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

พญาภู
พระอารามหลวง

รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
พิทักษ์ กิตฺติเมธี

๖

ธรรมวัตร จรณธมฺ
โม
เสน่ห์ ฐานสิริ

๔

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดพระธาตุช้างค้ำ
วรวิหาร
เจ้าคณะอำเภอภูเพียง

-

รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

พระธาตุช้างค้ำ
วรวิหาร
พระธาตุแช่แห้ง
พระอารามหลวง
มิ่งเมือง

๑๔๑

ความเชื่อของคนเมืองน่าน
ความเชือ่ ในสิ่งเหนือธรรมชาติ
คนเมืองน่านมีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติมาตั้งแต่โบราณ เช่น ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา
ความเชื่อเรื่องขวัญ ความเชื่อเรื่องโชคลาง ความเชื่อทางโหราศาสตร์ ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ
ของคนเมืองน่านส่วนใหญ่เหมือนกับคนไทยยวนในจังหวัดอื่นๆ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างความเชื่อที่โดด
เด่นของคนเมืองน่านดังนี้
ความเชื่อในเรื่องเทวดาอารักษ์
คนท้องถิ่นเชื่อว่าเมืองน่านมีเทวดาอารักษ์ตลอดจนผีบรรพบุรุษคอยปกป�กรักษา
บ้านเมืองและคอยป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิด ในแต่ละป�หรือเมื่อคราวมีงานบุญใหญ่ชาวเมืองน่านก็จะ
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทวดาอารักษ์ที่ปกป�กรักษาเมืองน่าน ซึ่งความเชื่อเหล่านี้สามารถเห็นได้
อย่างชัดเจนจาก “คำเวนทาน”
คำเวนทาน คือถ้อยคำที่บอกกล่าวถึงเรื่องราว ความเป�นมา ความมุ่งหมายของ
กิจกรรมนั้นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำบุญกุศลแทบทั้งสิ้น คำเวนทานฉบับนี้ใช้ในหอคำหรือคุ้มหลวง
นครน่าน จ.ส.ต.ทอง ขัติยศ ได้คัดลอกมาจากฉบับที่อยู่ในความครอบครองของพระครูพุทธมนต์โชติ
คุณ (ครูบาขัติยศ โชติธมฺโม) วัดศรีบุญเรือง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง ต่อมาอาจารย์นิยม สองสีโย ครูภูมิ
ป� ญ ญาไทยด้ า นภาษาและวรรณกรรม ได้ ข อคั ด ลอกจากฉบั บ ของ จ.ส.ต.ทอง มาอี ก ทอดหนึ่ ง
เนื่องจากมีการคัดลอกหลายทอด จึงอาจทำให้ความหรือคำบางคำผิดเพี้ยนไปบ้างตามความเข้าใจของ
ผู้คัดลอกแต่ละคน และภายหลังได้มีผู้ขยายสำนวนนี้เพิ่มขึ้นอีก โดยมีจุดประสงค์เพื่อจะกล่ าวถึง
อารักษ์ตามความเชื่อของท้องถิ่นต่างๆ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น แต่ฉบับที่นำมาปริวรรตครั้งนี้ ยังคงยึดตาม
สำนวนที่มีมาแต่เดิม ในการปริวรรตครั้งนี้ไม่ได้ยึดหลักเคร่งครัดนัก เพราะต้องการให้ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ
ภาษาล้านนาสามารถเข้าใจได้โดย และสำหรับบางคำก็ยังคงอักษร ฅ. ฅน ไว้บ้าง เพื่อป้องกันความ
สับสนในการออกเสียงตามแบบล้านนา สำนวนคำเวนทานฉบับหอคำนครน่านมีดังนี้
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป
รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา
จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา
สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ
๑๔๒

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสะ
โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล มารัง สะเสนัง มะหันติง วิเชยโย สัมโพธิมาคัจฉิ อะนันตะญาโณ โย
โลกุตตะโม ตัง ปะนะมามิ พุทธัง ตัง ปะนะมามิ ธัมมัง ตัง ปะนะมามิ สังฆัง รตนะยัง สัมโพธิ ป�ตโต วร
ราชมูเลนิสิน นมารังวิชยัง ปราชัยยะ ปุพพภาวะ มาเล ธโล ปะสันนะมารัง นะมามิหันตัง สาระเภท ภูวัน
ตาฯ
ไตรโลกอาจชู่อาณา
เป�นเจ้าเจื่องจักขา3โขงเขตกว้างผืนธรณ์
ทิพพกรใกล้แทบต้นไม้โพธิมูลลัง
ตรัสสยัมภูเกิดเป�นครูนรามร 4เหนือแท่นแก้ว
ชำระหมู่พลมาร ๕ ประการวิเศษ5
สุรมาราธิราช 6ท้าวขึ้นขี่ช้างพ่ายพัง
พ่ายพลิกเพ็กทะฅุมฅี8ยอยกบาทยวนยียู้ย่ำ
หนีสุนหมู่หัตถีกับทั้งช้างคีรีเมขล์7
ข้ามขอกจักขาโขงอาวุธคู่มือมาร
กลายเป�นดอกบัวบานแบ่งสร้อยใบ
ทรงก้มเกล้ากราบศีรษะลงนบน้อมชุลี
ปลงไตรรัต น์ กราบเบญชง 9เป�นที่จั้งยอดใยญาณขอหื้อ
แล้ววรปณิธาน
แห่งเจ้าเค้าเหง้ามูลศรัทธา
อุปาสักกะอุปาสิกา
อันจักหื้อทานในทีฆากาละวันนี้แท้ดีหลี
สุณันตุ โภนโต เทวสังขาโย
ดูราเทพดาทั้งหลายทุกแทบท้าว
อันอยู่ด่านด้าวแคว้นโขงไกล
ธรณีแผ่นผืนไตรอากาศกว้าง
จักขาโขงพนมไพรพฤกษาด่านดงรี
ทั้งนาทีแลย่านน้ำ
ในเถื่อนถ้ำสระศรีคู่คีรีป�พพเต
นาเค คุรุเฑ อสุเรมากมวลมี
ใต้หล้าตราบเถิงอวีจีธิราช
ทังกุมภัณฑ์ คันธัพพะ มเหสักขา 10
ธิราชเหง้าองค์อินทร์โขงมนุษย์ลุ่มเมืองดิน
ท้าวยมภิบาลจตุโลก11องค์คราญจอมเจื่องเจ้า
3

เขต, แดน จักรา ก็ว่า
4
นรามร หมายถึง คนและเทวดา มาจากการสนธิกันระหว่างคำว่า นร (คน) + อมร (เทวดา)
5
พลมาร ๕ ประการคือ ตัวการที่กำจัดหรือขัดขวางบุคคลมิให้บรรลุผลสำเร็จอันดีงาม ได้แก่ กิเลสมาร
ขันธมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร และเทวบุตรมาร
6
พญามารวัสวดี
7
ช้างพาหนะของพญามารวัสวดี
8
เพ็กทะฅุมฅี ยังไม่ทราบความหมาย อาจจะมีการคัดลอกผิด
9
เบญจางคประดิษฐ์
10
ทั้งยักษ์ คนธรรพ์ และเทวดาผู้ใหญ่
11
พญายมบาลและท้าวจตุโลกบาล
๑๔๓

อสุรินทร์หมู่เทพาเทวคณา
ฉ้อกามา 12โสฬสมหาพรหม 13ทั้งกม
จุ่งประหนมสิบนิ้วน้อมกราบวันทา
ไขทวาราป่องแก้วไขแล้วผ่อลงมา
อวัสสรขา คันธรรพา ธรรพี
เพิงจุ่งมาจำนำเอาของทานเยื่องนี้
ไปเถิงเซิ่งเปรตผีอันมาได้แลบ่มาทัน
อยู่ไกลแลอยู่ใกล้คู่ต้นไม้แจกอว่ายพลันมา มาแล้วรีบเร็ว
พลันจุจอดใกล้เถิงสัณฐาน
ขออารังเชิญ 14เทพท้าวคู่พิมาน
ขออาราธนามาฟ�งพระสาส์น
สัณฑิ วิวิทธะ วิจิตตัง คัมภิร เนยยัง อติเรกะ นาถัง
ด้วยเดิมดั่งผู้ข้าจักขอถวายบังคมหวั่นไหว้ สาธุโอกาสสิริวิสุทธปวรโรจน์โสดสดมภ์
ปรัมมาพุทธาติโลกาจารย์
ผ้งคลี่บานสะเทืองเรืองเรื่อ
เพื่อหื้อได้ปลูกชำฝ�งหมั้น
ยังมหากุสลพิชชะอนุกนิธิให้ระงอก
ออกบานใบในอนุตตระปุณยเขตเหตุนั้น ส่วนอัชชะในวันนี้ก็หากเป�นวันดีสรีศุภชัยยะ
มังคลกตาอันประเสริฐ
ล้ำเลิศยิ่งกว่าวันแลยามทั้งหลาย
บัดนี้หมายมี//ว่าชื่อผู้เป�นเจ้าภาพ//
ก็ได้สนงขงขวาย 15หาได้//ว่าชื่อสิ่งของที่จะถวายทาน//
อันตั้งอยู่ฐานะที่นี้
เพื่อจักถวายให้เป�นทาน
แก่พระไตรติรัตนะผ่านแผ้ว
พระแก้วทั้ง ๓ ประการ
แลขอหื้อเป�นปกตุอุปนิสัยป�จจัย 16ไปภายหน้า
ค้ำชูยังศรัทธาผู้ข้าทั้งหลาย
อันได้หื้อทานว่าสันนี้แท้ดีหลี
ด้วยดั่งผู้ข้าน้อยจักโอกาสตามมคธภาษาบาลีว่า
สาธุ มยัง ภันเต อิมานิ //ของทานมีอันใดก็ว่าอันนั้น//
สปริวารทานัง สักกัจจัง เทมะ ทุติยัมป� มยัง ภันเต ตติยัมป� มยัง ภันเต
กาลควรดีงามชื่นช้อย
พระแก้วเจ้าทั้ง ๓ ประการ
รับเอายัง//ว่าตามสิ่งของอันที่ทานนั้น//
แล้วขอจุ่งหื้อเป�นปรโมป�กกตุอุปนิสัย
หื้อได้หว้ายรอดเถิงชั้นฟ้ายอดเนรพาน

ผู้ข้าน้อยขอนิมันตนาพระรัตนะผ่านแผ้ว
จุ่งมีธรรมเมตตาอว่ายหน้าปฏิคาหกะ
แลสปริวารทานทั้งหลายมวลฝูงนี้
ป�จจัยค้ำชูยังมูลศรัทธาผู้ข้าทั้งหลาย
ในอนาคตกาลอันจักมาภายหน้า

12

ฉกามาพจร เป�นแดนของเทวดาที่ยังเกี่ยวข้องในกามมี ๖ ชั้น คือ จาตุมหาราชิก ดาวดึงส์ ยามะ ดุสิต
นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวดี
13
โสฬสมหาพรหมเป�นแดนของพรหมที่มีรูป แบ่งเป�น ๑๖ ชั้น
14
อัญเชิญ
15
ขวนขวาย
16
ความชำนาญที่ทำมาแล้วอย่างมากในอดีต
๑๔๔

อย่าคลาดอย่าคลานั้นจุ่งจักมีเที่ยงแท้ดีหลี

แล้วจักอุทิศะบุญเยื่องนี้ไปหา

//เจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรแล อุทิศะไปหาผู้กระทำมรณาก็ว่าเอา//
ด้วยเตชะกุศลส่วนบุญทานเยื่องนี้
มูลศรัทธาหากได้หื้อทานแล้ว
จักอุทิศะไปจุจอดรอดเถิงผู้อันมรณา
จุติตายไปสู่โลกภายหน้าผู้มีนามกรชื่อว่า
//หื้อว่าชื่อคนตายอันเราจักอุทิศะไปหา// แม้นว่าเขาเจ้าทั้งหลาย
หากได้วางอารมณ์อาลัยไปบ่ชอบ
ประกอบด้วยกังวล
เอาตนตัวคาตกต่ำทุกพร่ำหนักหนา
ทุกข์โสกามีมาก อดข้าวน้ำอยากอาหาร
อยู่เมินนานหลายเผ่า
แสนป�เปล่าบ่สบาย
ท่านทังหลายมีหลายสิ่ง
จุ่งหื้อจำเริญยิ่งเถิงตน
มาเอาปฏิสนธิ์พ้นจากเขตประเทศที่นั้น อย่าคลาดอย่าคลานั้นจุ่งจักมีเที่ยงแท้ดีหลี
ด้วยเตชะทานเยื่องนี้
แม้นมูลศรัทธาหากได้หื้อทานแล้ว
ขอหื้อสมดั่งคำมักคำปรารถนา
ชู่เยื่องชู่ประการ
แล้วขอหื้อได้เถิงยัง
กรรมสักกะวระผ่านแผ้วผ่อง
ทั้งสัตตอริยะ ๗ ประการ
มีประธานว่าศรัทธา
ศีละ สุทธะ จาคะ หิริโอตตัปปะ ป�ญญา มหามังคละ ๓๘ แขวดไว้ในใจ
ขอหื้อได้ตรองตรัสไตรพระป�ฏกะ
สุตันตะ อภิธรรมา อรรถฎีกา
สัทธาภิเสกเนกพิทักษ์อารักข์การ
ถวายถีปถารคุรุปเทศนา
สรรพะสิปปาโหรายันจุเพทถี่เหตุกา
ปฏิสันธิป�ญญาอันเฉลียวฉลาด
อาจได้ตรองตรัสตราบว่ายเมืองแก้วยอดเนรพานแท้ดีหลี ด้วยกุศลส่วนบุญทานทั้งหลายมวลฝูงนี้
มูลศรัทธาหากได้หื้อทานแล้ว
ก็จักแผ่ผายไปหายังเทวบุตรแลเทวดา
ตนรักษายังมูลศรัทธาผู้ข้าทั้งหลายเป�นเค้า แลพระญาแถนเจ้าอันอยู่ภายบน
ตนหื้อน้ำฟ้าสายฝนตกลงมาละลุ่มบ้านเมือง ชุ่มรายเรืองเทวบุตรแลเทวดา
ตนมีอิทธิฤทธีเรืองสักสวาด
ตนอยู่เฝ้ามหาธาตุเจ้าแล
วรพุทธศาสนา เทวบุตรแลเทวดา
ตนรักษาคามรัฏฐานาทีย่านน้ำ
ในเถื่อนถ้ำคูหาอกนิฏฐพรหมโลก
อนันตาแสนโกฏิก้ำภายใต้ต่ำ
มีอวิจีจุ่งมีความยินดีล้ำเลิศ
มาบังเกิดอนุโมทนา
เติมแถมปุญญาเยื่องนี้
ผู้ข้าจักแขวดชื่อถวายจุจอด
รอดอินทร์พรหมจตุโลกปาลา ๔ ท้าว
ครุฑนาคด้าวหมู่ไอศวรนางนาฎไธ้แม่ธรณี
อันเป�นสักขีรับน้ำหยาดหมายทาน
ทั้งจ่ายมภิบาลตนใจหาญกั่นกล้า
๑๔๕

จุ่งอว่ายหน้าผ่อเล็งหัน
ทั้งพระญาเวสสุวรรณตนใจห้าว
ทั้งท่านท้าววิรุฬหะ
ทั้งโสมราชตนองค์อาจ
ทั้งสรีคุตตะอามาตย์เจ้า ๓๒ ตน
ตนจำบุญแลจำบาป
ตนจำเส้นก้านน้ำหยาดหมายทาน
จุ่งเอากันมาภัตตาอนุโมทนา
กับมูลศรัทธาผู้ข้าทั้งหลายแท้ดีหลี
ด้วยเตชะกุศลส่วนบุญเยื่องนี้
มูลศรัทธาหากได้หื้อทานแล้วก็จักผายแผ่ หื้อได้เถิงแก่นพคราสทั้งเก้า
นักขัตตฤกษ์เจ้ามี ๒๗ ตัว
มีอัศวิณี ภรณี เป�นเค้า
ตราบต่อเท้าเรวัตติฤกษ์เจ้าตัวเป�นปลาย คือว่าพระอาทิตย์ใสเรืองรุ่ง
จันทะพุ่งผายแสง
อังคารแรงใสปลอด
พุธะสอดผิวเขียว
ผัสสะ (พฤหัสฯ) เทียวไวรีบ
ศุกรถีบผิวขาว
โสรียาวดำปลอด
ราหูจอดเทียวนาน
เกตุกาฬถ้วนถี่
จตุโลกปาลาทั้งสี่
จุ่งมีใจควี่ชมบาน
แปงใจหวานชมชื่นย้าว
อ่อนน้อมน้าวอนุโมทนา
ขอหื้อศรัทธาผู้ข้าทังหลายพ้นจากภัยยาทุกสิ่ง
ขอหื้อได้อยู่สุขล้ำยิ่งทีฆา
ขอหื้อได้นำมาสุภาพทังลาภแก้วเชียงคราน ขอจุ่งหื้อมีลาภสักการน้อยใหญ่
ขอเจ้าทังหลายจุ่งใฝ่ปรานีผู้ข้าแท้ดีหลี
ด้วยเตชะทานเยื่องนี้
ผู้ข้าจักแขวดชี้ถวายทาน
ขอจุ่งเป�นแป้นขะดานฅำหับทับช่อง
อย่าได้ปล่องอบาย
ขอจุ่งหื้อเป�นเกินเงินเกินฅำก่ายขึ้นเมือฟ้า
ขอจุ่งหื้อเป�นม้าแก้วกล้าตัวชื่อว่าอาชาไนย ขอจุ่งหื้อเป�นปาไถย17คือข้าวห่อ
มัคคผละกว้างต่อเนรพาน
ขอจุ่งหื้อเป�นผลญานสามสิ่ง 18
คือทิฏฐธรรมเวทนียกรรม 19 ยิ่งปรากฏ อุปป�ชชเวทนียะ 20จดชาติหน้า
ไปห้องฟ้าที่อุดมแท้ดีหลี
ที่อัฏฐลักขณะทังหลายมี ๘ แห่ง
ขอเจ้าทังหลายอย่าได้แต่งตัวไป
ที่ใดเป�นนวางค์นวะถ้วนเก้า
เป�นที่ปุริสสะเจ้าลงมาสร้างโพธิสมพาร ในสถานที่วิเศษ
ในมัชฌิมประเทศนคร
ขอผละผลโยงไปเกิดที่ขัตติยะขะกูลสองสิ่ง
17

เสบียงอาหาร
ผลญาณ ๓ สิ่ง ได้แก่ อตีตังสญาณ (ญาณในอดีต) อนาคตังสญาณ (ญาณในส่วนอนาคต) และ ป�จจุป
ป�นนังสญาณ (ญาณในป�จจุบัน)
19
ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม แปลว่า ได้เสวยผลที่ประจักษ์แก่ตนในภพนี้ชาตินี้
20
อุปป�ชชเวทนียกรรม แปลว่า กรรมที่ให้ผลชาติหน้า
18

๑๔๖

คือขัตติยะแก้วยิ่งลือชา
ขอจุ่งหื้อมีเงินฅำขา 21ร้อยโกฏิ
นั่งแท่นแก้วโสดเสวยเมือง
ขอจุ่งหื้อมีดอยเงินดอยฅำบุออกทุกสลอกคู่ทิศะ
ขอจุ่งหื้อมีรัชตะอันประเสริฐ
ข้าวของเกิดปรากฏ
ขอจุ่งหื้อผู้ข้าทังหลายได้จำอุโปสถศีล ๕ ศีล ๘
เกิดมาเป�นคนเทียวแหล่งหล้าสงสาร
ขอจุ่งหื้อมีเครื่องป�ณณาการอย่าไร้
คันคึดไว้ก็ขอหื้อได้ดั่งใจจง
เพราะว่าผลอานิสงส์อันได้สร้าง
อย่าล่ามล้างจากเสียไหน
ขอจุงหื้อเป�นอุปนิสัยชูช่วย
ขออย่าได้ตกถ่อยช้าเสียจากอันเป�นคน
แลเทวดาสักภวชาติแท้ดีหลี
เมื่อใดพระศรีอาริยเมตไตย์
เจ้าตนใจหวานอยู่ฟ้า
ท่านอว่ายหน้าลงมาลัดตรัสประหญาสัพพัญ�ู
เป�นครูแก่โลกในเมืองแก้วเกตุมติราชธานีเมื่อใดยามใด
ขอจุ่งหื้อผู้ข้าทังหลาย
ได้ชักชวนกันฟ�งธรรมเทศนาพระเทศน์ไว้
แล้วขอหื้อได้เถิงธรรมวิเศษแก้วชื่อโสดา
สกิทาคา อนาคา อรหันตาสาวกแก้วเป�นที่แล้ว
ลวดเอาตนสู่เวียงแก้วยอดเนรพานแท้ดีหลี
ด้วยเตชกุศลส่วนบุญทานเยื่องนี้มีมากนักไส้
ขอหื้อได้เป�นที่ตั้งทานปฏิสุขสวัสดี
ศรัทธาธนังทังสมบัติจุ่งตามสมพาร
ตราบใดบ่ได้เถิงมรรคผละผล
จุ่งตามคำมักคำปรารถนา
แห่งมูลศรัทธาผู้ข้าทังหลายมีมากไส้
ขอจุ่งหื้อได้ผวนผันมีสุขอเนก
อมนุสเสกเทเวพรหมินทร์
ท่องเทียวในภเวหื้อสุขสม
ร้ายอย่าได้ไปรอดทุกก้ำขอกอปาเย 22
อมิตรยุทธโยดให้ปรากฏชู่ภวชาติ
อย่าสาธารณ์ยังบุญเยื่องนี้มีมาก
จักฝากถวายภูบาลพระเจ้าหน่อใยญาณ
ชนะมวลหมู่ถูกถวายเถิงพระราชา
อย่ามีมารชูช่วยบ่หื้อเศษ
อมัสสา 23แสนหมื่นหื้อสุขเกษมใจ
สรรพเพศภาษาการ
หื้อมีความสุขยาวนานสรรพโชคแถมถม
พงศ์พันธุ์ชุมฝูงพี่น้อง
จุติข้องอยู่อบายทุกข์
เติ่มแถมสุขสัณฐาน
แถมสมพารอยู่เสวยสร้างอิฏฐารมณ์ 24
อินทาธิราชขุนพรหมนิวรณะ 25เป�นแดน ภายใต้ต่ำธรณีดับอเวจีทุกข์แล่นกลมกว้าง
แทกกนทนอนันต์ในฝูงเสพสร้าง
สัตว์สิ่งสร้างอาศัยหื้ออยู่สุขเกษม
21

ฅำขา คือ ทองคำเนื้อบริสุทธิ์ ฅำนิกขา ก็ว่า
22
อปาเย หมายถึง อบาย คือ ความทุกข์ ความเสื่อม ความไม่เจริญ หรือความทรมาน
23
อามาตย์
24
อิฏฐารมณ์ คือ สิ่งที่คนปรารถนา อยากได้ อยากมี อยากพบเห็น ได้แก่ กามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น
รส และสัมผัส
25
เครื่องกั้น ใช้หมายถึงธรรมที่เป�นเครื่องป�ดกั้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดี
๑๔๗

อย่านิราชจากสันดานเคราะห์เก้าหมู่มาพาน จับเคราะห์มากอำเหหน
บุญนั้นจุ่งแผ่ผลสัญญา
จอดชู่ตนจุ่งรักษายังมูลศรัทธาโยดยิ่ง
สรรพสิ่งปราบผืนธรณ์
ยืนยาวปราบสามร 26เกิดกมจิรัฐติกาล 27
ยาวนานนั้นจุ่งจักมีเที่ยงแท้ดีหลี
ด้วยเตชบุญเยื่องนี้มีมากไส้
มูลศรัทธาผู้ข้าทังหลายก็จักพรรณนา
แผ่หื้อได้เถิงทิพย์เทพท้าวอันอยู่ภายบน
เทพพาชู่ตนตนอันอยู่โขงอาณงน่านกว้างทั่วเมืองแดน
ทังพัวแพนฟองนุ่น 28ท้าวที่เมืองพัว
ขออาราธนาเอาตนตัว
มารับราชกุศลรีบเร็วไว
พระญาแก้ว 29นิสิทธิ 30ที่ในเมืองใหญ่กว้างใช่พอดี
ช้างเผือก 31เทพสองสีพ่อลูกหล้า
ข้อมือเหล็ก 34อยู่ทวาราเมืองใหญ่กว้าง
อยู่ซะม้า 32ราธนาเสียรี่แลหลักนาคาเหล้มกว้าง 33
พระญาภูมินทร์อยู่เขตห้องที่กลางเวียง
ราชปุรีราชคฤห์ 35จุ่งยินดีชมชื่นเชียงชิน
ขาก่านท้าว 36อยู่พูเพียงธาตุเสพสร้างที่มีชัย
ป่าเหมี้ยง 37พูเข็งปู่แข็ง 38ใกล้ผีบ่อแก้ว
26

สมร หมายถึง การสงคราม
27
จิรัฐติกาล แปลว่า ตลอดเวลา ยั่งยืนนาน
28
กล่ า วถึ ง อารั ก ษ์ เ มื อ งน่ า นสี ่ ต นคื อ พระญาพั ว (พระญาผานอง) พระญาแพน ขุ น ฟอง และ
ขุนนุ่น เหตุที่ผู้ประพันธ์กล่าวชื่อของพระญาพัวก่อนชื่ออื่นๆ เพราะอารักษ์พระญาพัวเป�นประธานกว่าอารักษ์ทั้งมวล
ในขอบขัณฑสีมาเมืองน่าน
29
อารักษ์พระญาแก้วมีผู้นับถืออยู่หลายท้องที่ เช่น เขตท้องที่ ต.นาป�ง อ.ภูเพียง เป�นต้น
30
นิสิต แปลว่า ผู้อาศัย
31
อารักษ์พระญาช้างเผือก มีสองตนเป�นพ่อลูกกัน พ่อน่าจะหมายถึงเจ้าน้ำบ่อ ส่วนลูกน่าจะหมายถึงเจ้าสรีส
องเมือง (ที่จริงแล้วเจ้าน้ำบ่อเป�นพี่แต่ได้ขอเจ้าสรีสองเมืองจากพระบิดาไปเลี้ยง เพราะไม่มีโอรส)
32
ชื่อเมืองเมืองหนึ่ง อยู่ในเขต อ.เชียงกลาง จ.น่าน ในป�จจุบัน
33
หลักนาคาหรือหลักนาค สันนิษฐานว่าอยู่บริเวณบ้านเจดีย์ ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน เพราะชาวบ้านได้มีการ
สร้างหลักนาคขึ้นภายในหมู่บ้าน โดยสร้างตามความเชื่อที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษ ส่วนพ่อครูญาณ สองเมืองแก่น
กล่าวว่าอยู่บริเวณหลังวัดอภัย อ.เมืองน่าน เพราะเคยมีวัดร้างที่ชื่อว่าวัดหลักนาคอยู่บริวณนั้น
34
ป�จจุบันยังมีหออารักษ์เจ้าพ่อข้อมือเหล็กอยู่ที่บ้านท่าลี่ ข้างเรือนจำจังหวัดน่าน ซึ่งบริเวณดังกล่าวเดิม
เป�นประตูเมืองเก่า คือ ประตูท่าลี่
35
เจ้าหลวงราชคฤห์มีผู้นับถืออยู่หลายท้องที่โดยเฉพาะเขตท้องที่ อ.นาหมื่น
36
ท้าวขาก่านเคยเป�นเจ้าเมืองน่านระหว่างป� พ.ศ.๒๐๑๙ – ๒๐๒๓ ยุคสมัยที่ท่านปกครอง ท่านได้ทำนุ
บำรุงพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุแช่แห้ง ป�จจุบันหออารักษ์ท้าวขาก่าน
อยู่บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง
37
อารักษ์ป่าเหมี้ยง
38
พระญาพูเข็ง ภูเข็ง หรือปู่แข็ง เป�นกษัตริย์น่านในยุคต้น ครองเมืองอยู่ระหว่าง พ.ศ.๑๙๕๐ – ๑๙๖๐ ป�จจุบัน
หออารักษ์ของพระองค์อยู่บริเวณข้างวัดอภัย อ.เมืองน่าน
๑๔๘

บ่อว้าบ่อมาง 39ชนผีผาสาท40สร้อย
ทังเมืองพ้อใต้งั่วหินลี 42
แดนภะโคนหลักชื่อสามแสน 43แดนน่าน
เมืองและเมืองเพือเชียงกลาง 44
ที่ตั้งเมืองงอบ 46ห้องทั่วเมืองแดนดิน
อารักษ์อยู่เมืองปง 48กราบเชิญชวน
สระขิงพ้อยทังสวดพี้ 50ด่านดงยา
อรัญโยงเหวหืบห้วย
สระบวกน้ำเขตตาสน

ผีบ่อน้อยอยู่เมืองพงษ์ 41
ตราบเถิงเสี้ยงทั่วเมือง
ขึ้นตราบเถิงเหนือ
ก้ำย่างยมอวนไชยพรมริม 45
สะเกินและเมืองมินยอด 47ยาวกู่ทั่วพูดง
ทังเทพท้าวที่เมืองฅวรแคว่นงิมออย 49
สะเอียบ 51ป่าเลาฅาคู่ต้นไม้ป่าดอยดง
ดำมืดช้วยป่าไพรสณฑ์
ขงอณง 52น่านทั้งมวล

39

หออารักษ์บ่อว้าป�จจุบันอยู่ที่ อ.แม่จริม ส่วนหออารักษ์บ่อมางป�จจุบันอยู่ที่ อ.บ่อเกลือ
อารักษ์ผาสาทหรือเจ้าหลวงปราสาท สถิตอยู่ท่ีขุนน้ำแก่น ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง บริเวณดังกล่าวมีหินผา
ขนาดใหญ่อยู่สามก้อนเรียงตัวกันอย่างก้อนเส้า
41
ป�จจุบันคืออำเภอสันติสุข
42
ป�จจุบัน เมืองพ้อ คือ อ.เวียงสา เมืองงั่วอยู่ในเขต อ.นาน้อย ส่วนเมืองหินและเมืองลี อยู่ในเขต อ.นา
หมื่น
43
หลักภโคนหรือหลักประโคน คือ เสาใหญ่ที่ป�กหมายเขตแดนระหว่างประเทศหรือระหว่างเมือง ในที่นี้
คือเสาป�กป�นเขตแดนระหว่างเมืองน่านกับเมืองพิชัย (อุตรดิตถ์) ซึ่งสันนิษฐานว่าอยู่ที่ห้วยสามแสน ตำบลร่วมจิต อ.
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
44
เมืองและ ป�จจุบันคืออำเภอทุ่งช้าง ส่วนเมืองเพือหรือเมืองเป�อ ป�จจุบัน คือ ต.เป�อ อ.เชียงกลาง เมืองเชียง
กลางป�จจุบนั ก็คอื ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง
45
เมืองย่างป�จจุบันอยู่บริเวณ ต.ศิลาเพชร อ.ป�ว เมืองยมป�จจุบันคือ ต.ยม อ.ท่าวังผา เมืองอวน ป�จจุบัน
คือ ต.อวน อ.ป�ว เมืองไชยพรมป�จจุบันคือ บริเวณ ต.ป่าคา ต.ศรีภูมิ และ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา และเมืองริมป�จจุบัน
คือ ต.ริม อ.ท่าวังผา
46
เมืองงอบ ป�จจุบันคือ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง
47
เมืองสะเกิน ป�จจุบันคือบ้านสะเกิน ต.ยอด อ.สองแคว เมืองมินป�จจุบันคือบ้านน้ำมิน
ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา ส่วนเมืองยอด ป�จจุบันคือ ต.ยอด อ.สองแคว
48
เมืองปง ป�จจุบันคือ อ.ปง จ.พะเยา
49
เมืองฅวร ป�จจุบันคือ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา เมืองงิมป�จจุบันคือ ต.งิม อ.ปง ส่วนเมืองออย ป�จจุบันคือ
ต.ออย อ.ปง
50
เมืองสระ ป�จจุบันคือ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เมืองขิงน่าจะตั้งบริเวณห้วยขิงในเขต
อ.เชียงม่วน เมืองสวด ป�จจุบันคือ ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน และเมืองพี้ป�จจุบัน คือ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง
51
เมืองสะเอียบ ป�จจุบันคือ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
52
อาณา คือ เขต บริเวณ
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ขอเชิญชวนจุ่งมาใกล้
มารับเอาทานกุศลอุฬารเติ่มแถมสมพารชู่ตน
จุ่งรักษาขงอณงน่านกว้างราชปุรี
ฝูงหมู่ภัยยะข้าเสิกศัตรูอย่าลอนมี
จุ่งหื้อได้อยู่สุขสวัสดีชู่อาณา
ทังนระแลสัตตาหัตถีสัตตทังช้างม้าหมู่งัวควายทั่วทิศะ
ทังพายุแลห่าเกน 54เจ็บท้องไส้เกิดสองคลอง 55
ฝูงอมิสสา 53อย่าจงเบียน
เจ็บหัวแล้วฅอพอง
เจ็บปวดท้องแลหลังแอว
ได้ร้อยเนื้อบ่ผดแผวเสียบข้าง
แลพีบวมทังตุ่มน้อยแลตุ่มหลวง
วิศาจเสื้อแลเสือหมี
ทังสาลีแลพิชชะข้าวกล้าไร่นาทั้งแภ้งบ้งและหนูกวน
สรรพะพยาธิทังมวลจุ่งหื้อคล้อยคลาดจากหนีไกล ทุพภิกขภัยอย่าลอนมี
ในโขงนันทบุรีน่านเจ้าจุ่งยินดี
จุ่งได้เสพสร้างกุศลชู่ตนตนชู่องค์องค์แท้ดีหลี
ด้วยที่แท้ไปมาปูนปานดั่งมูลศรัทธาผู้ข้าทังหลาย อันได้หื้อทานในทีฆากาละวันนี้
แม้นท่านเจ้าทังหลายได้เสพสร้างกุศล
มีเมืองคนแลเมืองฟ้า
มีด้วยประการสันใด
ขอจุ่งหื้อผู้ข้าทังหลายได้เสพสร้างกุศล
ชู่เยื่องชู่ประการนั้นจุ่งจักมีเที่ยงแท้ดีหลี
พร่ำเหมือนดั่งโยคาวจระเจ้า 56
สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขยาวะหัง โหนตุโน
อิทัง สัพพะ ปริวาระ ทานัง
อะเภชชะ อะสาธาระณะ สัพพะโลกิยะ โลกุตตะระ
มัคคะ สัมป�ตตินัง ยัง ยาวะ อรหันตา อรหันตี
มัคคะญาณัง ทานัง นิพพานะ ป�จจโยโหนตุ โน๚๛
ความเชื่อเรื่องขวัญ
ชาวล้านนาและชาวเมืองน่านมีความเชื่อว่า คนเรามีขวัญอยู่ ๓๒ ขวัญ อยู่ประจำอวัยวะต่างๆ
ในร่างกาย เพื่อปกป�กรักษาผู้เป�นเจ้าของขวัญให้มีความสุข ไม่เจ็บป่วย แต่ถ้าขวัญออกจากร่างกาย
จะมีผลทำให้ผู้นั้นเกิดการเจ็บป่วย มีความทุกข์หรือเกิดผลร้ายต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้ขวัญอยู่ที่เดิม จึง
จำเป�นต้องจัดพิธี ทำขวัญ หรือ เรียกขวัญ (นฤมล เรืองรังษี, ๒๕๔๒: ๕๗๓๔) ขวัญไม่เพียงแต่อยู่
ประจำกายของคนเท่านั้น ขวัญยังประจำอยู่กับทุกสรรพสิ่ง เช่น ขวัญของช้าง ขวัญของวัว ขวัญของ
ควาย ขวัญของเรือ เป�นต้น
53

อมิตร คือ ศัตรู
เกน คือ โรคห่า
55
โรคลงราก, โรคที่อุจจระร่วงและอาเจียน
56
โยคาวจระ หมายถึง ผูม้ ีความประพฤติที่ประกอบด้วยความเพียร
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การสู่ขวัญเรือ
ความเชื่อเรื่องขวัญที่โดดเด่นของคนเมืองน่านเห็นจะเป�นความเชื่อเรื่อง “ขวัญของ
เรือแข่ง” เพราะเมืองน่านเป�นเมืองเดียวในล้านนาที่มีประเพณีแข่งเรือ ก่อนและหลังการนำเรือลง
แข่งขัน ชาวบ้านก็จะจัดให้มีพิธีเรียกขวัญ เชื่อว่าจะทำให้ผีที่อยู่ประจำเรือมีกำลังเข้มแข็งขึ้น สามารถ
เอาชนะคู่แข่งขันได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังเป�นการให้กำลังใจฝ�พายของเรือลำนั้นอีกด้วย
ขอยกตัวอย่างบทสู่ขวัญเรือแข่งของวัดน้ำลัด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ดังต่อไปนี้
อชสุ อชโย อชสุ มงฺคโล อชสุ เชยฺย อุตฺตโม โหติ
วันนี้เป�นวันดี
วันนี้เป�นวันหม้า
วันนี้เป�นวันเข่มกล้า
ปราบแพ้แก่สัพพะสัตรู
เป�นวันชูโชคฟ้า
เป�นวันอมริสสโชคเข่มกล้าประเสริฐ
ล้ำเลิศกว่าวันยามทังมวล
บัดนี้ผู้ข้าทังหลาย
ก็ชวนเอากันมายังยายเป�นหมู่
เข้ามาสุมกันมาแต่งตั้งเป�นขันเที่ยงเท้า
ทังผู้เถ้าและผู้หนุ่มทุกคน
ทังหนสรมณ์และนักบวช
เข้ามาแล้วลวดยินดีป�ติชมชื่น
ใจต้องตื่นชู่คน
เพื่อจักมาสู่ขวัญเรือมงคลเหล้มใหญ่
มีของไขว่ทุกอัน
มีของฉันทุกสิ่ง
ย่อมเป�นของยิ่งนานา
มีทังบุปผามาลาดวงดอก
มีทังข้าวตอกดอกไม้และลำเทียน
มาใส่เบียนภาชดาขันพร่ำพร้อม
ตกแต่งน้อมนำมา
มีทังโภชนาอาหารมวลมาก
ข้าวเหล้าหากเหลือหลาย
ชิ้นปลายายเป�นถ้อย
มีทังกล้วยอ้อยและพร้าวตาล
มีทังผลาหารหลายสิ่ง
หมากพลูยิ่งดูงาม
แต่งเติมตามบ่ช้า
เสื้อผ้าแผ่นอาภรณ์
ดูสอนลอนดูอาด
เป�นอุตตตมชาติดูดี
หื้อมีสรีพิโรจน์
หื้อเป�นอุตตมโชคไชยดี
หื้อเป�นมังคลอุดมดีวิเศษ
ตามอุปเทศคุณคลอง
ตามบวรณ์อันยิ่งโยด
หื้ออภิโรจน์ชมบาน
ในสถานบ้านที่
หื้ออยู่วุฒิสวัสดี
หื้อมีเดชปรายแผ่
หื้อขวัญเจ้ามาแต่ทิศศะพร้อมชู่ด้าว
ชมชื่นย้าวมาสุมกัน
๑๕๑

หื้อมีสัมป�ตติมูลมั่ง
หื้อมีเตชาเรืองเข่มกล้า
อาคเสยฺย อาคสาหิ
จุ่งจักหลิ่งน้อมตามคำ

เข้าของหลั่งไหลมา
หื้อปรากฏแก่หมู่สานาวา
จุ่งหื้อขวัญเจ้ามาพลันพร่ำพร้อม
อันข้าหากเรียกร้องว่ามามา นี้เทอ

ศรีศรี วันนี้เป�นวันดี
วันนี้เป�นวันสี วันนี้เป�นวันใส้
วันนี้เป�นวันกาบใคล้นันทา
เป�นวันลาภาอมริสสโชค
เป�นวันอุตมโชคไชยดี
มีฤกษ์ก็งาม มียามก็ปลอด
เป�นท้าวยอดพระญาวัน
บัดนี้ผู้ข้าทังหลายก็ตกแต่งทันพร่ำพร้อม
แต่งแปงน้อมนำมา
ยังภาชดาขันมาสู่
มาเป�นหมู่สุมกัน
หื้อมาเต็มตันแวดล้อม
ตกแต่งน้อมมามวล
กาละควรสมสู่
หื้อขวัญเจ้าอยู่กับเรือ
มาผฝ��นเฝ�ออย่าพราก
พร้อมมนุษยชาติ ฝูงคน
หื้อเป�นมงคลเที่ยงเท้า
ร้อยขวบเข้ายืนยาว
หื้ออยู่กับชาวเจ้านักบวช
เป�นเครื่องเหล้นลวดยินดี
เหนือนาทีแม่น้ำ
บ่เหงี่ยงขว้ำหลุไหล
หื้อมีใจติดข้อง
กับด้วยเสียงฆ้องและเสียงพาน
หื้อมีใจบานชมชื่น
ใจต้องตื่นยินดี
หื้อมีป�ติบ่เหิด (เหือด)
หื้อบังเกิดด้วยพละกำลัง
เป�นดังช้างสะทันต์ตัวใหญ่
กำลังใฝ่เต็มตัว
หื้อประจญปราบแพ้แก่หมู่เหล้นทุกลำ
หื้อจำนำอย่าพราก
อย่าประมาทหลงลืม
ทุกวันคืนค่ำเช้า
ข้าเรียกเอาขวัญเจ้าจุ่งมาพลัน
หื้อมาฝ��นเฝ�อ
อยู่กับเรือเหล้มใหญ่
หื้อมาแฝงใฝ่สุมกันดา
ขวัญเจ้าจุ่งมาพลันพร่ำพร้อม
หื้อมาอยู่ห้องยืนยาว
ขวัญเจ้าอันอยู่ยังราวไพรป่าไม้
รีบด่วนได้มาพลัน
ขวัญเจ้าอันอยู่ในจอมสวรรค์
คีรีหลวงใหญ่กว้างก็หื้อมา
ขวัญเจ้าอยู่ที่ข้างตีนดอยก็หื้อมา
ขวัญเจ้าอันหนีไปอยู่พ้อยกลางด่านก็หื้อมา
ขวัญเจ้าอันหนีไปอยู่ย่านห้วยหึกหินผาก็หื้อมา
ขวัญเจ้าอันหนีไปอยู่จิ่มนาคานาคน้ำก็หื้อมา
ขวัญเจ้าอันหนีไปอยู่ที่เงื้อมถ้ำก็หื้อมา
อยู่กับมหานาวาเหล้มใหญ่
อันสมเพราะใช่พอดี
๑๕๒

ตามปถมหัวทีหากมีหลายหลาก
ตามนิทานแต่เค้า
มีหน่วยสุกใสแต่ต้นตัวแม่
สัตว์บ่กินจิ่งงอกเป�นกล้าออกเหนือดิน
เป�นต้นไขว่ลำกลม
ป่าใหญ่อ้อมบังบน
ผิวบ่เส้าเขียวงาม
ต้นใหญ่หากดูพราวในสถานด่านด้าว
ฝูงหมู่สรมณาแฝงใฝ่
ไปแสวงหาทางเหนือก็บ่ได้
จิ่งแสวงมารอด
มีลำตันลาภล้วน
หันพอตาอะทาด
ฝูงสรมณาชมชื่น
ห้างเอาเผิ้งมาสี
ใส่ทังหมากและพลูงาม
เข้าตอกใส่เหนือขัน
ปูชาเทพดาเจ้าทังปวง
ท่านก็ใจใส่ปลงมา
ทังข้าวห่อและพริกเกลือ
จิ่งแรกแต่งต้านกระทำ
เถือถากเข้าถองไจ
ปลายลงฟาดแผวดิน
งามพอแพ่งเหลือตา
สิบวาขาดตัดสิน
งามแท้หนอพอตา
ตัดแต่งห้างสับฟ�น
หลวะคาบไม้เป�นเรือ
เอากันมาเวียกสร้างดีงาม
อันช่างผู้ฉลาดหากกดหมาย
อยู่เป�นเรืองามงามเหลือตาแฉล้ม

ลักขณะหากมีหลายประการ
ยามเมื่อเจ้าเกิดกลางไพร
หน่วยนั้นแก่จิ่งหล่นตกดิน
สัตว์บ่กินจิ่งเป�นต้นใหญ่
ลมมาพัดป่าใหญ่เนือกน้อม
เป�นมณฑลร่มเค้า
ป�เดือนตามเมินมาก
น้อมเนือกน้าวไปมา
ใคร่ได้ไม้ใหญ่แปงเรือ
ไปหาทางใต้ก็เหลือแรง
จิ่งสอดดั้นไปหัน
จิ่งด่วนได้คืนมา
ดูองอาจแท้พอสม
ใจต้องตื่นยินดี
หื้อเป�นเทียนดีเรียงราบ
บุปผาตามดวงดอก
ไปเทิงทันเถิงที่เค้า
เทพดาหลวงตัวใหญ่
จิ่งจักพากันมาเอาพร้าขวานไปต่อ
เพื่อจักฟ�นเอาเรือมาไว้บ้าน
ไปตัดฟ�นบั่นเค้า
ท่าวลงไปอะอาด
บ่มีมุลทินสักแห่ง
แทกเป�นวายายหยาด
ไปเป��ยงป�นผัดผ่อ
จิ่งจักหาผู้มีวิชามาเป�นช่าง
หื้อเป�นลำล่งใหญ่
จิ่งจักชักลากเรือเถิงบ้าน
แต่งเติมตามบ่ขาด
เป�นนายนำหมู่ฟ�นไม้สัก
สองฝ่ายแอ้มแคมพิง
๑๕๓

มาตัดสินใส่กาบ
แต่งหัวกัญญามาแถม
มาสมแสงใส่ลาย
น้ำแต้มสองฝ่ายแก้มจีดเจียนหาง
พายท่ำกลางยาวบ่สั้น
ลูกขั้นใส่เหลือหลาย
หางวันผายใส่ท้าย
ลีลาดผ้ายดูงาม
แต่งเติมตามบ่ขาด
อันช่างผู้ฉลาดหากริจนา
มีทังรูปบุปผาดวงดอก
เป�นต้นสอดแกมเครือ
มีใบเจือจดถี่
ก้านค้อมคลี่ดูงาม
ในสัณฐานโขงเขต
ในประเทศท้องเมืองคน
อภิรมย์ชื่นย้าว
ขวัญเจ้าจุ่งน้อมน้าวมาสม
อภิรมย์แฝงใฝ่ร้อยขวบเข้า
อย่าหนีร้อยป�เจ้าอย่าได้พ่าย
อย่าได้ค่ายจากอันเหล้นมโหสรพ
หื้อเจ้ามีคำอดเร็วแล่น
หื้อเจ้าแกว่นสรบเฉลียว
หื้อเจ้าเร่งเร็วแพ้หมู่อันมาเหล้น
เป�นคู่เจ้าทุกวัน
อย่าหื้อใผทันล่วงก่อน
อย่าได้อ่อนใจเสีย
หื้อเจ้ารีบไวไวอย่าช้า
หื้อเจ้าได้เบ่งฤทธีอันเข่มกล้าเป�นดั่งป�นไฟ
หื้อไปไวเป�นดั่งนกบินในอากาศกลางหาว
หื้อไปเหมือนดั่งพุ่งส้าวไปในอากาศ
หื้อไปเป�นดั่งดาวอยู่ฟ้าอยาดตกลงมา
หื้อไปเป�นดั่งปลาแล่นเทียวในน้ำ
เจ้าอย่าได้ช้าตกลุน
หื้อเป�นคุณจิ่มเจ้า
สนุกเที่ยงเท้าทีฆา
๓๒ ขวัญเจ้าหื้ออยู่กับมหานาวาเหล้มใหญ่
อุตมไชยพอดี
หื้อเป�นมังคละอุดมดีวิเศษ
อุปเทศคุณคลอง
๓๒ ขวัญเจ้ามาพร้อมแล้วจุ่งหื้ออยู่หมั้นสวัสดี
ข้าจักเอาฝ้ายอันมีสรีมาผูกใจ
เจ้าอย่าได้ไคลคลา
หื้อขวัญอยู่กับมหานาวาเหล้มใหญ่
สนุกแท้ใช่พอดี
เหนือนาทีแม่น้ำ
อย่าได้เหงี่ยงขว้ำไปมา
เป�นที่ป�ยะมนาแฝงใฝ่
สโมทมาเนใช่พอดี
เหนือนทีย่านกว้าง
เป�นที่อวดอ้างสุขเกษม
เยชนาคามโภชกาชมชื่น
ใจต้องตื่นชมบาน
ในสถานทุกแห่ง
หากเป�นแพ่งธรรมดา
ตามคาถาบาลีไค้ค้อนว่า
เชยฺยตุภวํ เชยยตุภวํ เชยฺยมงฺคลํ เชยฺยสิทฺธิลาภํ ขิปฺปเม วสมิชฌนฺตุโน
(แล้วที่นี้จักจ้ำหัวหนี้เน้อ)
๑๕๔

ท้าวพระกัญชัยไปทางใดหื้อองอาจ หื้อไข้ขาดพยาธิหาย
หื้อไปเหมือนนึ่งงู
หื้อฟูเหมือนนึงห่าน
หื้อได้ของท่านมาเป�นของเรา
หลับหื้อได้เงินหมื่น
ตื่นหื้อได้เงินแสน
แปนมือหื้อได้เงินย่อย
อย่าตกถ่อยกว่าปุคคละผู้ใดเทอะเจ้ากู
หนี้เนอท้าวพระชนะปราบแพ้สัตรู
ไปทางใดหื้อเล็งดูทุกแห่ง
ค่อยดั้นแต่งตามทาง
อย่าหื้อเหลียวหัววังอย่าหื้อค้างหัวหาด
ค่อยท้ายขาดขอนหวิด
อย่าหื้อติดหื้อค้างเนอเจ้ากูเนอ
(นี้จ้ำแล้ว ที่นี้จักจ้ำท้าย)
หนี้เนอสองนางพี่น้องล้องค้องรักษาของ
ซื้อกากหื้อได้ก้อน
คำเจ็บอย่าหื้อได้
หื้อคุมขางรักษาทังนายท้ายและนายหัว
เนอเจ้ากูเนอ
อชโส อชฺชเชยฺโย เชยยตุภวํ อชฺชมงฺคโล
ในวันนี้ก็เป�นวันดี
ล้ำเลิศกว่าวันและยามทังหลาย
แม่น้ำนทีก็บ่ดีประเสริฐ
เรือมงคลเหล้มประเสริฐ
มีทุกอันพร่ำพร้อม
มีทังสุราและข้าวเปลือกข้าวสาร
หื้อแม่นางมาเสวย
ลวงกลมมีสามไกว่
ลวงหนามีพอคืบ
มีทังเรือถูกมอกตาหมาน
มีทังเรือซะหล่าไฟม้าแลกัญญา
สระพร่ำพร้อมมากเมามวล
ตาน้อยแอ้มตาใหญ่
เป�นกลวงสอดที่นั่ง

ซื้อทองหื้อได้นาค
ซื้อร้อนหื้อได้เย็น
ซื้อไข้อย่าอย่ามากราย
อันลูกถ่อและลูกฟาย

สรีศุภมังคละอันประเสริฐ
มีทังเรือฟายฝ่ายกระแส
ก็บ่เท่าเรือแก้วเกิดตามบุญ
จิ่งจักเบิกพระขวัญ
มีทังกล้วยอ้อยหมากพลู
เทิกดีงามมีทังเทียนตามส่องไว้
หื้อมาชมเชยของไขว่
ลวงใหญ่กว้างสามวา
ลวงยาวสิบเอ็ดวา
มีทังเรือเชียงครานท่ายหล้า
มีทังเรือแสนตาและเรือดี
ตาขึดหลวงตาไฟยองแคม
ตั้งบาทไล้ยายลวง
เป�นถ้อยถั่งลวงขวาง
๑๕๕

ป��นคางเป�นเงือก
ตา ๒ อันป��นห้อย
อั้นว่ามาหมอกล่าวไว้
ก็บ่มีจิ่มเจ้า
ตาสองนางยองท้าย
ตาหลวงตกที่นั่ง
ตาน้อยชุ่มเป�นบอน
เป�นเรือที่นั่งกษัตริย์เลิศแล้ว
สมบัติลวงหล่อเข้า
สัตรูบ่มาไกล้ได้
สพฺพชนฺตุ เชยฺยมงฺคลํ

บั้นข้างคะเคือกทัดกัน
ที่น้ำย้อยหมกคอตาหล้า
ขึดแท้ใส่ช่างไม้ว่าบ่ดี
ตาสามเส้าตกกลาง
ตาใหญ่ผ้ายริมหมก
ตาน้อยถั่งมาซุม
ว่าบ่ผ่อนสมบัติ
ชื่อว่านางแก้วมั่งมูลเมือง
เป�นเรือที่นั่งเจ้าพระยาจักร
ฝ��งหมู่งูเงือกไหว้องค์นาง

การสู่ขวัญควาย
ควายรวมทั้งสัตว์ใช้แรงงานอื่นๆ ถือเป�นสัตว์ที่มีบ ุญคุณต่ อมนุษย์ เพราะช่วยในการทำ
เกษตรกรรมเลี้ยงชีพคนในครอบครัว เมื่อสิ้นฤดูการเกษตร เกษตรกรก็จะทำพิธีสู่ขวัญให้แก่สัตว์
เหล่านี้ นัยว่าเพื่อเรียกขวัญให้กลับมา ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาอาจถูกดุด่า เฆี่ยนตี จนทำให้ขวัญกระเจิงไป
ในพิธีการทำพิธีสู่ขวัญงัวควาย จะมีเครื่องประะกอบในพิธี ได้แก่ หญ้าอ่อนมาสัก ๑-๒ กระทอ
(ก๋วย) น้ำขมิ้นส้มป่อย เทียน ดอกไม้บรรจุในสวย (กรวยดอกไม้) ๒ กรวย สำหรับมัดติดกับเขาทั้ง
สองข้างของควาย เงินขั้นตั้ง บางทีอาจจะมีสุราด้วย
จากนั้นอาจารย์สู่ขวัญก็จะอ่านคำสู่ขวัญควาย ซึ่งมีเนื้อหาพรรณนาถึงบุญคุณของควายที่ชว่ ย
ทำการเษตรจนแล้วเสร็จ และขอขมาโทษที่ได้ดุด่าทุบตีระหว่างการทำงาน ต่อไปจะขอยกตัวอย่าง
คำสู่ขวัญควายสำนวนของนายปลั่ง นวลแปง บ้านไหล่น่าน ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน
ศรีสวัสดี ส่วนว่าอัชชะในวันนี้
ก็เป�นวันดี เป�นวันมังคละอันประเสริฐ
เป�นการอันเกิดกับโลกโลกา
เป�นการอันไถนาปลูกข้าว
ไถเผือเมื่อเช้าและเมื่อแลงชุวันวัน ๆ
บัดนี้ตูทังหลายก็กระทำการเสร็จแล้ว
ส่วนว่า อัชชะในวันนี้
ก็จักปล่อยยังมหิงสาแก้วกว้าง
พ่อแม่มงคลควายตัวอันค้ำจชุตน
บ่หื้อทุกข์หื้อยาก
บ่หื้อกลั้นหื้ออยากด้วยทางทาน
หื้อพ้นจากอันเผือและไถแผ่นดินดาน
อิดหิวลำบากจักแก้เสียยังเชือกค่าวสองเส้น
อันผูกไว้กับไถและเผือ
จักแก้เสียยังแอกลูกอันได้เต็งอยู่เหนือคอและหนอก จักแก้เสียยังอ้อมแอกอันเป�นปลอกสุบคอ
๑๕๖

จักแก้เสียยังเชือกปอเส้นหน้อยและเส้นใหญ่
บัดนี้ตูทังหลาย ก็นำเอามายังน้ำเข้าหมิ้นส้มป่อย
ก็เพื่อว่าจักมาหื้อสู่ท่านได้สระเกล้าดำหัว
ธุลีเหมยหมอก มีข้าวตอกดอกไม้ และเทียนงาม
เมื่อมีใจเคียดโกรธราวี
และได้ด่าหย้อเป�นคำ
บัดนี้ตูข้าทั้งหลาย ก็ขอสมมาคาระวะ
ขอหื้อลาลดปลดเสียยังโทษ
ขออย่าหื้อเป�นกรรมเป�นเวรแก่กันไปภายหน้า
ว่าบ่ควรจักหื้อมีเที่ยงแท้ดีหลี
ศรีสวัสดี ส่วนว่าอัชชะในวันนี้
ข้าจักเชิญขวัญควายเจ้ามิ่งมูลเรือน
บัดนี้ตูข้าทังหลายก็ได้ตกแต่ง
หากเป�นเครื่องรับรองขวัญ
เข้าหมิ้นใส่เหลืองงาม
ก็เพื่อว่าจักมาเกือมาป้อน
ได้กินอิ่มเต็มใจ
แม่นขวัญเจ้าไปอยู่ที่สลอกห้วยกลางดง ก็หื้อมา
เกาะดอนทราย ก็หื้อมา
ตูก็แต่งห้างพร้อมแล้วจักเรียกขวัญเจ้านายมา
ขวัญท้องควายก็หื้ออยู่กับควายดังเก่า
ฝนตกหัวป�อย่คึดเถิงหาหญ้า
อย่าเดินดงไกลเหมยหมอก
ตกที่ป่าแขมเลาคา
ตกที่ป่าหญ้าเกียงออกก็หื้อคึดใจเถิง
หื้อมีลูกเต้าเล่าหลวงหลาย
หื้อมีลูกหลายเหมือนดั่งแมงเม่า
หื้อติดตามกันไปอย่าหื้อพัดหื้อพราก
หื้ออยู่สุขสบายกุ้มเถ้า
นั้นจุ่งจักมีเที่ยงแท้ดีหลีแด่เทอะ

จักไว้แต่เชือกอ้อมและสายดัง
อันหอมอะห่อยเอาใจ
สระตนตัวหื้อหายเสียยัง มะละมลทิน
จักขอคารวะตามแต่โทษ
ได้เอาเชือกพัดฟาดทุบตี
บ้าพ่อหีแม่หิงสาและได้ด่ายังมหิงสา
ยังมหิงสา แก้วกว้างพ่อแม่มงคล
อย่าหื้อมีคำเกี้ยวโกรธไว้ในใจ
พระเจ้าตนโปรดโลกโลกา
ก็เป�นวันดีอันล้ำยิ่ง ฃ
เถิงระดูป�เดือนมาไคว่แล้ว
เร่งดาไว้พร้อมชุประการหลายอันหลายเยื่อง
มีทังชิ้นไก่มันต้มใหม่
หมากพลูตามพร่ำพร้อม
ก็เพื่อจักหื้อขวัญควายข้าพ่อเล้า
แม้นว่าขวัญเจ้าไปอยู่ที่ไกลแดนขอก ก็หื้อมา
แม่นขวัญเจ้าไปตกพงป่าไม้ที่น้ำแม่ใหญ่
ข้าบ่หื้อขวัญเจ้าเป�นอันตรายแตกม้าง
หื้อขวัญเจ้ามาสู่คาบสู่คิงจชุตัวพี่น้อง
ขวัญคนเล่าก็หื้ออยู่กับคนเล่าดีหลี
ฟ้าฮ้องอย่าคึดเถิงหาไพร
อย่าได้อยู่ภายนอกดงหนา
ก็หื้อคึดเถิงหาคอก
หื้อร่ำเพิงบุญหื้อพ่อเรือนมูลเหลือกว่าเก่า
หื้อมีลูกนักเหมือนดั่งแมงมาย
มีลูกเต้าก็หื้อตัวดีตัวงาม
มีลูกมาก อย่าหื้อหล่นหื้อหาย
หื้ออายุเจ้าได้ร้อยซาวขวบเข้าชุตัวชุตัว

๑๕๗

ความเชื่อเรื่องผี
คนเมืองน่านมีความเชื่อเรื่องผีมาแต่ครั้งบรรพกาล ต่อมาแม้มีการนับถือพระพุทธศาสนา
แล้ว ความเชื่อเหล่านี้ก็ยังฝ�งอยู่ในจิตวิญญาณของคนเมืองน่านไม่เสื่อมคลาย เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย
หรือต้องการให้ชีวิตประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆ ก็จะจะจัดให้มีพิธีเลี้ยงผีขึ้น แล้วแต่ว่าจะนับถือผีตน
ใด
ผีพระเจ้าหาดเชี่ยว
ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างความเชื่อ “ผีพระเจ้าหาดเชี่ยว” ซึ่งผีเป�นผีที่สถิตในแม่น้ำน่าน คน
เมืองน่านในอดีตต่างให้ความนับถือเพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก โดยเฉพาะการบนบานผู้ป่วย
เรื้อรังหรือผู้ป่วยหนักให้อาการดีขึ้น เชื่อว่าผู้ป่วยจะหายภายใน ๓ วัน ๗ วัน ในกฎหมายอาณาจักร
หลักคำถึงกับตรากฎหมายห้ามราษฎรแก้บนผีพระเจ้าหาดเชี่ยวด้วยการล้มควายเป�นอันขาด แสดงว่า
มีผู้บนบานแล้วสำเร็จตามประสงค์ จึงมีการล้มควายเพื่อแก้บนเป�นอันมาก ดังข้อความในอาณาจักร
หลักคำกล่าวว่า
“อนึ่ง ห้ามอย่าหื้อเจ้านายท้าวขุนไพร่ไทยทั้งหลายบนผีหนังประกรรม แลผี
พระเจ้าหาดเชี่ยว ว่าจะหื้อกินควาย อย่าหื้อกระทำเป�นอันขาด คันบุคคลผู้ใดยังกระทำ
จะเอาตัวเข้าใส่ราชวัตรไว้ คันเป�นเจ้านายหื้อคารวะอาชญายากต่อกึ่ง คันเป�นขุนหื้อใส่
สินค่าคอ ๔๔๐ ดอก คันเป�นไพร่หื้อใส่สินค่าคอ ๓๓๐ ดอก ยากต่อกึ่งฯ”
เครื่องบนบานผีพระเจ้าหาดเชี่ยว
ตามตำราของพ่อหนานหลวงเมือง วงศ์วาร บ้านน้ำลัด ตำบลนาป�ง อำเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน ระบุเครื่องบนบาลผีพระเจ้าหาดเชี่ยวไว้ดังนี้
๑. สะทวง ๑ สะทวง (กระทงกาบกล้วย ๑ กระทง)
๒. หมาก ๒ สุบ (หมาก ๒ คำ)
๓. เบ้าลี ๒ เบ้า (บุหรี่ ๒ มวน)
๔. ร้า ๒ ห่อ (ปลาร้า ๒ ห่อ)
๕. เหมี้ยง ๒ อม (เมี่ยง ๒ อม)
๖. พริก ๒ ห่อ
๗. เกลือ ๒ ห่อ
๘. เทียน ๒ คู่
๙. เหล้า ๑ ขวด
๑๐. ขันตั้งเทียน ๔ คู่
๑๑. เงิน ๓๕ บาท
๑๕๘

คำบนพระเจ้าหาดเชี่ยว
อม สิทธิการ อมสิทธิโลกา มหาอิสีพลังวิชา เอหิ ป�ยัง ธนามสวาหุม
โอกาสะ ข้าแด่ปู่เจ้าหาดเชี่ยว เจ้าตั้ง ๒ ตนพี่น้อง ตนพี่ชื่อว่า สิทธิโลกา ตนน้องชื่อว่า มหา
อิสีพลังวิชา ตนมีอิทธิริทธีอันเข่มกล้า บัดนี้ตนตัวแห่งข้าผู้ชื่อว่า.......(ชื่อผู้ป่วย).....ดั่งนี้ก็ได้มาทรง
พยาธิเป�นฉันนี้ เซิ่งได้ตกแต่งยังเครื่องขียาปูชาทังหลายมวลฝูงนี้ ก็เพื่อว่าจักขอบนหนวางปูชายังพระ
เจ้าหาดเชี่ยว ไว้ธ่าหายจะเลี้ยงภาหวาน ๑๒ ภา ขอบนไว้ ๗ วันจะเลี้ยง
วัฒนธรรมของชาวเมืองน่าน
วัฒนธรรมการแต่งกาย
คนเมืองน่านในอดีตจะทอผ้าใช้เองทุกครัวเรือน รวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผ้าทอของเมือง
น่านมีเอกลักษณ์เป�นของตนเอง มีทั้งลักษณะความเป�น “เอกภาพ” และ “ความหลากหลาย” ในที่นี้
ขอยกตัวอย่างผ้าทอที่เป�นเอกลักษณ์ของเมืองน่าน ๒ ชนิด คือ ผ้าซิ่นและผ้าห่ม โดยจะสรุปความจาก
บทความของทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล (๒๕๔๐: ๑๔๗-๑๕๙) เรื่อง “ผ้าทอเมืองน่าน : การผสมผสาน
วัฒนธรรมไทยวนและไทลื้อ” ดังนี้
๑. ผ้าซิ่นเมืองน่าน
ผ้าซิ่นถือเป�นเอกลักษณ์สำคัญประการหนึ่งของผ้าสำหรับผู้หญิง เพราะเทคนิคการ
ทอ รูปแบบ โครงสร้าง วัสดุ ลวดลายต่างๆ จะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์และสถานภาพของผู้
นุ่งได้ ซิ่นของเมืองน่านมี ๔ รูปแบบใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ
๑. ซิ่นเชียงแสน เป�นซิ่นผ้าฝ้ายสีแดงมีลายขวางสีเข้ม เช่น สีดำหรือครามสลับ ทอ
ด้วยลายขัดธรรมดาตลอดทั้งผืน เป�นซิ่นที่ใช้นุ่งในชีวิตประจำวัน เข้าใจว่าเป�นลักษณะดั้งเดิมของกลุ่ม
ชาวไทยวนจากเชียงแสน

๑๕๙

ซิ่นเชียงแสน
ที่มา : ทรงศักดิ์ ปรางวัฒนากุล

๒. ซิ่นป้อง (ซิ่นพ่อง) เป�นซิ่นผ้าฝ้ายพื้นสีนำเงินมีลายขวางทอด้วยดิ้นหรือไหม ด้วย
เทคนิคขิดเป�นลายขวางเท่ากันโดยตลอด (แต่ในภาษาเมืองน่านเรียกเทคนิคการทอนี้ว่า “มุก”)

ซิ่นป้อง (ซิ่นพ่อง)
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

๑๖๐

๓. ซิ่นม่าน เป�นซิ่นที่มีโครงสร้างน่าสนใจมาก เพราะการจัดลายขวางสลับสีของแต่
ละช่วงจะไม่เท่ากันเหมือนซิ่นป้อง และลายขวางแต่ละแถวจะมีชื่อเรียกบ่งบอกโครงสร้างด้วย เส้นยืน
ทอด้วยฝ้าย ส่วนเส้นพุ่งทอด้วยไหมสลับดิ้นเงิน สีหลักที่นิยมคือ ดำ น้ำเงิน ม่วง ชมพู และเขียว

ซิ่นม่าน
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
๔. ซิ่นตีนจก เป�นแบบของไทยวน แต่ก็พบในหมู่บ้านของไทลื้อด้วยมีทั้งที่เป�นฝ้าย
ไหม และดิ้นเงินดิ้นทอง หากตัวซิ่นทอด้วยเทคนิคขิด (มุก) ทั้งผืน จะเรียกว่าซิ่นคำเคิบหรือซิ่นไหมคำ

ซิ่นตีนจก
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
๑๖๑

นอกจากซิ่นของชาวไทยวนเมืองน่านแล้ว ยังมีซิ่นของชาวไทลื้อที่เป�นเอกลักษณ์อีกชนิดหนึ่ง
คือ ซิ่นก่าน และ ซิ่นลายน้ำไหล ทอด้วยลวดลายมัดหมี่ ในภาษาถิ่นเมืองน่านเรียกว่า “มัดก่าน”
หรือ “คาดก่าน” ส่วนซิ่นลายน้ำไหลเป�นการทอลายเลียนแบบการไหลของพระแสน้ำที่พลิ้วไหว ซึ่ง
เป�นจินตนาการของภูมิป�ญญาท้องถิ่นใช้ฝ้ายหลายสีพุ่งสลับกัน ลักษณะลายน้ำไหล มีทั้งขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่แล้วแต่ความนิยม อาจสอดแทรกดิ้นเงินหรือดิ้นทอง เพื่อความงดงามด้วยลักษณะเทคนิค
การทอคือการเก็บขิดสลับสี ความงดงามด้วยด้ายไหมให้งามเหมือนสายน้ำที่ไหล

ซิ่นมัดก่าน
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

ซิ่นลายน้ำไหล
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
๑๖๒

ผ้าห่ม
ผ้าห่มคือผ้าที่ให้ความอบอุ่น ซึ่งมีทั้งผ้าที่ใช้ห่มคลุมในเวลาปกติและใช้ในเวลานอน เนื่องจาก
ฟ�มพื้นเมืองจะมีขนาดหน้าแคบ คือ กว้างประมาณ ๖๐ เซวติเมตร ดังนั้นจึงมีลักษณะใช้ผ้า ๒ ผืน เย็บ
เพลาะด้านข้างต่ อกัน เพื่อให้มีขนาดกว้างประมาณ ๑๒๐ เซนติเมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐
เซนติเมตร เหมาะแก่การห่มคลุม
ผ้าห่มที่เป�นเอกลักษณ์ของชาวเมืองน่าน ได้แก่ ผ้าห่มตาแสงหรือผ้าห่มตาโก้งและผ้าห่มลายงู
ลอย
๑. ผ้าห่มตาแสง
ผ้าห่มตาแสงหรือผ้าห่มตาโก้งเป�นผ้าทอลายยกดอก โดยใช้เขา ๓ – ๔ เขา สีที่นิยมคือ ดำ
แดง ขาว ซึ่งสลับทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนทำให้เกิดเป�นลายตารางสี่เหลี่ยม บางผืนก็มีเฉพาะสีแดงสลับ
ขาว ดำสลับขาว หรือเป�นสีขาวทั้งผืนมีริ้วสีดำเฉพาะเส้นยืนตรงริมผ้าทั้ง ๒ ข้าง

ผ้าห่มตาแสงหรือผ้าห่มตาโก้ง
ที่มา : ยุทธพร นาคสุข
๒. ผ้าห่มลายงูลอย
ผ้าห่มลายงูลอยป�จจุบันคนเมืองน่านแทบไม่ทอกันแล้ว แต่ยังหลงเหลือการทออยู่ในกลุ่ม
ชาวไทลื้อเมืองเงิน สปป.ลาว ซึ่งในอดีตเคยขึ้นอยู่ในการปกครองของเมืองน่าน ผ้าห่มลายงูลอยเป�น
ผ้าที่ทอด้วยลายมุก (ขิด) ทั้งผืน เป�นลายทางยาวเรียก “ลายงูลอย” สลับ “ลายหน่วยทวยเครือ” ผืน
ผ้าเป�นสีขาว ส่วนลายมุก (ขิด) เป�นสีแดงหรือดำคราม ผ้าห่มชนิดนี้ถ้าใช้ห่มนอนจะมีผ้าพื้นสีขาวซ้อน
อีกชั้นหนึ่ง

๑๖๓

ผ้าห่มลายงูลอย
ที่มา : พีระพงศ์ มณีรัตน์

ภาพคนเมืองน่านคลุมผ้าห่มตาแสงและผ้าห่มลายงูลอยไปตลาด

วัฒนธรรมการแสดง
วั ฒ นธรรมการแสดงของเมื อ งน่ า น ได้ แ ก่ การดนตรี การขั บ ขาน และการฟ้ อ น
ก็เป�นศิลปวัฒนธรรมอีกแขนงหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เป�นของตนเอง ดังนั้นนักวิชาการด้านดนตรีจึงจัดให้
เมืองน่านอยู่ในเขตวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก จากทั้งหมด ๓ เขตพื้นที่ใหญ่ๆ และถือเป�นเมื อง
ศูนย์กลางในเขตนี้ด้วย เขตวัฒนธรรมทั้ง ๓ เขตได้แก่
๑๖๔

พื้นที่เขตที่ ๑ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง มีศูนย์กลางอยู่จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่เขตที่ ๒ ประกอบด้วยจังหวัดน่าน แพร่ และบางส่วนของจังหวัดเชียงราย พะเยา และ
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดน่าน (ส่วนที่ใกล้กับจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน
ลำปาง ก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่เขตที่ ๑)
พื ้ นที ่ เขตที ่ ๓ ได้ แก่ จั งหวั ดแม่ ฮ ่ องสอนเพี ยงจั งหวั ดเดี ยว เพราะมี ศ ิ ลปวั ฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทใหญ่ (ธีรยุทธ ยวงศรี, ๒๕๔๐: ๔๗)
การที่จังหวัดน่านถูกยกเป�นเมืองศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมล้านนาเขตที่ ๒ หรือที่เรียกว่า
“ล้านนาตะวันออก” นั้น เพราะเป�นดินแดนที่ให้กำเนิดศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง มีความเป�นเอกลักษณ์
อย่างเด่นชัด รวมถึงผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ได้เป�นอย่างดี ในที่นี้จะขอกล่าวถึงวัฒนธรรม
การแสดง ๔ ประเภท ได้แก่ วงซอล่องน่าน วงกลองล่องน่าน ฟ้อนล่องน่าน และการตีกลองบูชาระบำ
ล่องน่าน จะเห็นได้ว่าคำว่า “ล่องน่าน” เป�นชื่อของศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง นับว่าเป�นความชาญฉลาด
ของบรรพชนชาวน่านที่ตั้งชื่อศาสตร์และศิลป์ตามชื่อเมืองหรือตามลำน้ำ “น่าน” จึงทำให้ทราบได้ทันทีว่า
มีต้นกำเนิดมาจากภูมิป�ญญาของชาวน่าน
วงซอล่องน่าน
วงซอของเมืองน่านมีความโดดเด่นจากวงซอของจังหวัดอื่นๆ คือ เป�นการขับซอประกอบกับพิณ
(ซึง) และสะล้อ ส่วนจังหวัดอื่นๆ ขับซอเข้ากับป��จุมหรือป��ชุม ป�จจุบันเป�นที่รับรู้กันทั่วไปว่าหากเป�นวงซอ
ที่ขับกับเครื่องดนตรีในลักษณะนี้จะเรียกกันว่า “วงซอล่องน่าน” นอกจากนี้ลักษณะของพิณและสะล้อ
ของเมืองน่านยังมีรูปลักษณะที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นอีกด้วย กล่าวคือ พิณและสะล้อของเมืองน่านเดิม
มีลักษณะเช่นเดียวกับซึงและสะล้อของจังหวัดอื่นๆ แต่อาจเป�นเพราะในอดีตมีความยากลำบากใน
การคมนาคมติดต่อกับจังหวัดอื่นๆ ประกอบกับชาวน่านมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จึงทำให้
เครื ่ องดนตรี ทั้ งสองชนิ ดนี้ มีความแตกต่างออกไปจากซึงและสะล้อของจังหวัดอื่นในเวลาต่อมา
กล่าวคือ มีสะล้อประเภทใหม่ที่เรียกว่า “สะล้อค็อบ” เกิดขึ้น รูปลักษณ์ของพิณจากที่เคยมีทั้งพิณ
สัณฐานรีแหลมเป�นรูปเม็ดข้าวและพิณสัณฐานกลมแบน คนเมืองน่านก็คัดสรรเฉพาะพิณสัณฐานรี
แหลมเป�นรูปเม็ดข้าวเอาไว้ จนถือเป�นพิณที่มีรูปลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกับจังหวัดอื่น

๑๖๕

พิณที่มีสัณฐานรีแหลมเป�นรูปเม็ดข้าวซึ่งเป�นรูปลักษณ์มาตรฐานของพิณเมืองน่าน
ที่มา : ยุทธพร นาคสุข

สะล้อค็อบหรือสะล้อก๊อบของเมืองน่าน
ที่มา : ยุทธพร นาคสุข
การขับซอเป�นการขับร้องโต้ตอบกันไปมาระหว่างช่างซอฝ่ายชายและฝ่ายหญิงหรือเรียกว่า “ช่าง
ซอ” โดยขับเป�นทำนองหรือระบำต่างๆ หลายทำนอง ทำนองที่เป�นเอกลักษณ์และนิยมซอในวงซอเมือง
น่านมีดังนี้
๑. ซอทำนองดาดน่าน
๒. ซอทำนองลับแลง
๓. ซอทำนองล่องน่าน
๔. ซอทำนองป��นฝ้าย
๑๖๖

นอกจากนี้ยังมีซอทำนองอื่นๆ ที่มีเหมือนกับวงซอของจังหวัดอื่นๆ ได้แก่
๑. ซอทำนองอื่อ
๒. ซอทำนองพม่า
๓. ซอทำนองเงี้ยว
๔. ซอทำนองดาดแพร่ (ละม้าย)
ต่อไปจะยกตัวอย่างเฉพาะทำนองซอที่เป�นเอกลักษณ์ของวงซอล่องน่านเท่านั้น
ตัวอย่างซอดาดน่านและซอลับแลง
ซอดาดน่าน หรือ ซอดาดเมืองน่าน บางครั้งเรียกสั้นๆ ว่า “ซอดาด” เป�นทำนองซอที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดในวงซอเมืองน่าน เป�นทำนองที่มีจังหวะกระชับ ฟ�งง่าย แต่แฝงไว้ซึ่งความสง่างามและ
สุขุมลุ่มลึก จึงนิยมซอในงานบุญต่างๆ ถือว่าเป�นซอ “บทครู” เพราะช่างซอจะซอทำนองนี้เป�นทำนองแรก
ในการแสดง ด้วยขนบเช่นนี้ทำให้เชื่อได้ว่าซอดาดน่านนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนทำนองอื่นๆ เพราะคำว่า “ดาด”
หมายถึงการขับขานโดยไม่มีดนตรีประกอบ ซอทำนองนี้จึงน่าจะเป�นการขับขานในยุคต้นๆ ของชาวน่าน
ภายหลังได้มีการนำเอาทำนองนี้ไปประยุกต์เข้ากับเครื่องดนตรีสากลและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
เพลงที่คุ้นหูกันมากคือเพลงหนุ่มลำปางตามเมียของสดใส รุ่งโพธิ์ทอง
ซอดาดน่านและซอลับแลงมีฉันทลักษณ์เหมือนกัน ต่างกันที่ท่วงทำนอง เปรียบได้กับกลอน
สุภาพที่สามารถนำไปขับเป�นกลอน ขับเป�นเสภา หรือนำไปใช้พากย์โขนก็ได้ ขอยกตัวอย่างซอดาดน่าน
และซอลับแลง ซึง่ บรรยายเหตุการณ์การย้ายเมืองของพระญาครานเมืองจากเมืองวรนครมาที่เวียงภูเพียงแช่
แห้ง ดังนี้
จะไขแต่เค้า แต่เหง้ากลอนสาร
เรื่องประวัติการเมืองน่านแก้วเจ้า
ปางเมื่อหนทีทัดที่นั้นเล้า
มีพระญาเจ้าแคว่นแก้วครองเมือง
พระญาพูคาเจ้าแคว่นคำเหลือง
สร้างบ้านแปงเมือง เมืองป�วที่หั้น
ล้อมเป�นเขตขันธ์ขึ้นมาเมื่อนั้น
หลอนว่าต่อมาล่วงป้นหลายป�
พ่อเหมยธานีมีลูกมีเต้า
สืบต่อมาในวันนี้เล้า
มีลูกมีเต้าชื่อพระญาครานเมือง
ขุนนุ่น ขุนฟองทัดที่เจ้าขา
จึงได้ปรึกษานั่งไหว้
พร้อมอกพร้อมใจในเมืองที่นั้น
เจ้าย้ายเมืองป�วทัดที่เจ้าขา
วันนั้นหนามาตั้งใหม่เจ้า
จาย้ายเมืองป�ว เมืองใหม่นั้นเล่า
มาตั้งเมืองน่านแล้วก่าต่อไป
พระญาครานเมืองพร้อมอกพร้อมใจ
จะมาตั้งตรงไหนเจ้าข้า
จึงพร้อมไขจากับเสนาท่านท้าว
๑๖๗

ตัวอย่างซอทำนองล่องน่าน
ซอล่องน่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ซอพระลอ” หรือ “ซอน้อยไชยา” ซอทำนองนี้มีจังหวะลีลา
ค่อนข้างช้า อ่อนหวาน มีการเอื้อนทำนองด้วยเสียงสูงต่ำเหมือนกับสายน้ำที่ไหลเรื่อยริน ยามถูกลมพัดก็จะ
เกิดระลอกคลื่นสูงต่ำสลับกันไป นับเป�นทำนองซอที่ไพเราะมาก ช่างซอเมืองน่านเล่าถึงตำนานกำเนิดซอ
ล่องน่านสืบต่อกันมาว่า เมื่อครั้งสมัยพระญาครานเมืองย้ายเมืองจากเมืองวรนคร (เมืองป�ว) มาตั้งใหม่ที่
เวียงภูเพียงแช่แห้งเมื่อราว พ.ศ. ๑๙๐๒ นั้น พระญาครานเมืองได้จัดทำแพขึ้น ๗ ลำเพื่อใช้ขนย้ายไพร่ฟ้า
ประชาราษฎร์ ในแพลำที่เจ็ดนั้นเป�นแพบรรทุกเหล่าศิลป�นทั้งหลาย ขณะที่แพล่องตามลำน้ำน่านนั้น ด้วย
ความคิดถึงบ้านเมืองที่ตัวเองจากมา ประกอบกับบรรยากาศอันรื่นรมย์สองฝ��งน้ำ จึงทำให้ศิลป�นคู่หนึ่งคือ
“ปู่คำมาย่าคำบี้” (บ้างเรียกว่าย่าคำมี) เกิดแรงบันดาลใจผลัดเปลี่ยนกันขับซอพรรณนาความรู้สึกที่ต้อง
พลัดพรากจากบ้านเมืองเดิม พรรณนาสภาพภูมิศาสตร์ ป่าเขาลำเนาไพร ตลอดจนเทิดพระเกียรติของ
พระญาครานเมืองด้วย คนทั้งหลายจึงเรียกทำนองนั้นว่า “ซอล่องน่าน” ตามการล่องแพตามลำน้ำน่านนับ
แต่นั้นเป�นต้นมา
ล่วงมาถึ งสมั ยของพระราชชายาเจ้ าดารารั ศมี ได้ โปรดให้ ท้ าวสุนทรพจนกิจแต่งบทซอเรื ่ อง
พระลอขึ้น ท้าวสุนทรพจนกิจจึงได้ดำเนินเรื่องโดยใช้ทำนองล่องน่าน ต่อมาพระองค์โปรดให้แต่งละครซอ
เรื่องน้อยไชยาอีก ท้าวสุนทรพจนกิจก็ได้ใช้ทำนองนี้ในละครตอนที่น้อยไชยากับแว่นแก้วตัดพ้อกันที่ห้วย
แก้วอีกครั้งหนึ่ง ตัวอย่างซอล่องน่านจากละครซอเรื่องน้อยไชยาของท้าวสุนทรพจนกิจ
ดวงดอกไม้เบ่งบานสลอน
ดอกพิกุลของพี่ต้นใต้
รู้แน่ซัดเข้าโสตสองหู
เค้ามันตายปลายมันเสิ้ง
ดอกพิกุลก็คือดอกแก้ว

ฝูงภมรภู่เผิ้งสอดไซ้
ลมพัดไม้มาสู่บ้านตู
ว่าสีชมพูถูกปล้ำเค้าเนิ้ง
ลำกิ่งเนิ้งปลายโค่นทวยแนว
ไปเป�นของเพิ่นแล้วละเนอ

ตัวอย่างซอป��นฝ้าย
ซอป��นฝ้ายเป�นซอทำนองหนึ่งที่เกิดขึ้นและนิยมกันในวงซอเมืองน่าน โดยพ่อครูไชยลังกา
เครือเสน ศิลป�นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) ได้นำทำนองเพลง “ชักใบ” ของภาค
กลางมาใส่คำร้อง ต่อมาได้แพร่หลายไปสู่วงซอของจังหวัดอื่นๆ ด้วย ช่างซอมักจะขับซอป��นฝ้ายจาก
บทที่มีผู้ประพันธ์ไว้แล้ว ไม่นิยมขับร้องโต้ตอบกันเป�นเพลงปฏิพากย์เหมื อนซอทำนองอื่นๆ ชื่อ
“ป��นฝ้าย” เป�นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการทอผ้าเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วซอป��นฝ้ายมีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่
การหักร้างถางพงเพื่อทำไร่ฝ้ายไปจนถึงขั้นตอนการทอผ้าจนสำเร็จเป�นผืนและตัดเย็บสวมใส่ เลย
ทีเดียว ต่อมาได้มีศิลป�นนำทำนองซอป��นฝ้ายไปแต่งด้วยเนื้อหาที่หลากหลายออกไป ศิลป�นบางท่านก็
๑๖๘

ได้นำไปแต่งเป�นเพลงลูกทุ่งคำเมืองและเพลงโฟล์คซองประกอบกับเครื่องดนตรีสากลจนได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและประเทศข้างเคียง เช่น พม่าและลาว เป�นต้น

พ่อครูไชยลังกา เครือเสน ศิลป�นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพนื้ บ้าน) ประจำป� พ.ศ. ๒๕๓๐

ตัวอย่างซอป��นฝ้ายต่อไปนี้เป�นสำนวนของพ่อครูเมืองดี เทพประสิทธิ์ บ้านสันติสุข อำเภอเวียง
สา จังหวัดน่าน ถอดเทปจากจากการขับซอของพ่อครูสมศักดิ์ ช่อแก้วและแม่ครูลำดวน สุวรรณภูคำ
(คำแปน)
๑. ขั้นตอนดาครัว (เตรียมข้าวของสัมภาระ)
ชาย

ก่อแรกต้นยามเมื่อหนที
พาแม่อี่สีดาครัวไปไร่
ดาถงดาไท่เอาห่อหนึ้งไก่ห่อหนึ้งหมู
สุบหมากสุบพลูดาครัวไปไร่
(ฮัมตามทำนอง)
๒. ขั้นตอนฟ�นไร่ (หักร้างถางพง)
หญิง ไปพี่ไป ไปพี่ไป
วันนี้จะตั้งใจเอา วันนี้จะตั้งใจเอา

บ่ขัดหัวใจผัวแพงอ้ายพี่
พาพ่อชายเลาจะไปฟ�นไร่
(ฮัมตามทำนอง)

ชาย

มาถึงไร่ถึงดอย มาถึงไร่ถึงดอย
มันอิดมันอ่อนเมื่อตาวันขวาย

พ่ออี่มอยยั้งสักคำก่อน
สมศักดิ์พ่อชายข้าจะยั้งพักก่อน
(ฮัมตามทำนอง)
๑๖๙

หญิง ยามเมื่อตาวันขวาย ยามเมื่อตาวันขวาย
ตัวน้องหล้าจะตั้งใจเอา
กลัวละอ่อนจะไห้ทางหลัง
ชาย

พาคำชายเข้าดงเข้าป่า
พาพ่อชายเลาจะเดินทางเข้าป่า
อี่น้องดวลจันเข้าดงเข้าป่า

ยามเมื่อตาวันขวาย ยามเมื่อตาวันขวาย
สมศักดิ์พ่อชายจะฝนพร้าเหียก่อน
พร้าด้ามหล่อนหื้อพ่อเมียฟ�น
พร้าบ้างทางสันจะหื้อพ่อเมียไปเข่น
(ฮัมตามทำนอง)
ฝนจะใดก็บ่คม ฝนจะใดก็บ่คม
เท่าแพ้จะบอกพ่อเมีย

พร้าทังบนเป�นขี้เหมี้ยงคอกลอก
คร้านล้ำคร้านเหลือบ่เอาพร้าไปเข่น

หญิง ค่อยฝนหื้อมันคมคม ค่อยฝนหื้อมันคมคม
ค่อยฟ�นไม้ดู่ไม้แดง ค่อยฟ�นไม้ดู่ไม้แดง
อันนี้หน่อไม้ไร่ อันนี้หน่อไม้ซาง
ผ่อหื้อถี่เหียก่อนเทอะผัวแพง

พ่อร่างคิงกลมฟ�นไร่เหียก่อน
ฟ�นแรงแรงไขว่ขว้างขวิดไขว่
ไม้ข้าวหลามไม้เพาไม้ดู่
คันตาวันแลงจะกลับบ้านทวยพี่

วงซอล่องน่าน
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

ช่างซอกำลังซอเรียกขวัญนาค
ที่มา : ประทวน สอนสิริ
๑๗๐

ฟ้อนแง้นในวงซอล่องน่าน
ที่มา : ประทวน สอนสิริ
วงกลองล่องน่าน
วงกลองล่องน่านหรือวงกลอง “มงสืดสึ้ง” เป�นวงกลองที่เป�นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน มีลักษณะ
เด่นคือมีการเล่นระดับเสียงของฆ้องมากถึง ๓ - ๕ เสียง ต่างกับวงกลองอื่นๆ ที่มักจะตีฆ้องทุกใบพร้อมกัน
หรือเล่นระดับเสียงเพียง ๒ ใบเท่านั้น เช่น ในวงกลองตึ่งนง วงกลองล่องน่านนี้ พบเฉพาะที่เมืองน่านเพียง
แห่งเดียว เป�นวงกลองที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุด นิยมตีในงานบุญประเพณีและแข่งขันเรือยาว
ของเมืองงน่าน จนมีคำกล่าวว่า “ถ้ามีแข่งเรือต้องมีกลองล่องน่าน” บางทีเรียกวงกลองล่องน่านตามเสียงที่ได้
ยินว่า “มงสืดสึ้ง” หรือ “มงผับพาง” (มง = เสียงฆ้องโหย้ง, สืด = เสียงกลองหรือฉาบ, สึ้ง = เสียงฆ้องอุ้ย,
ผับพาง = เสียงพาน)

คณะศรัทธาบ้านดอนไชย อ. เวียงสา กำลังตีกลองล่องน่านบนเรือแข่ง
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
๑๗๑

เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงกลองล่องน่าน
เครือ่ งดนตรีที่ใช้ในวงกลองล่องน่านในเขตอำเภอเมืองน่านและเขตอำเภอเวียงสา มีความแตกต่าง
กันทั้งชนิดและจำนวน เครื่องดนตรีที่ใช้ทั้ง ๒ อำเภอมีดังนี้
๑. เครือ่ งดนตรีที่ใช้ในวงกลองล่องน่านเขตอำเภอเมืองน่าน
เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงกลองล่องน่านเขตอำเภอเมืองน่าน มีดังนี้
๑. ฆ้องจำนวน ๓ ใบ ขนาดและเสียงไล่ระดับกัน
๒. กลองแอวหรือกลองอืด บางหมู่บ้านใช้กลองสองหน้า
๓. ฉาบใหญ่ ๑ คู่ (ใช้ตีในงานบุญทั่วไป)
๔. พาน (ใช้ตีก็ต่อเมื่อตีบนเรือแข่งหรืองานทางสลากภัตร)
๕. แน ๑ เลา

เครื่องดนตรีในวงกลองล่องน่านเขตอำเภอเมืองน่าน
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
๒. เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงกลองล่องน่านเขตอำเภอเวียงสา
เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงกลองล่องน่านเขตอำเภอเวียงสา มีดังนี้
๑. ฆ้องจำนวน ๕ ใบ ขนาดและเสียงไล่ระดับกัน (บางหมู่บ้านใช้ ๔ หรือ ๖ ใบ)
๒. กลองสองหน้าหรือเรียกว่า “กลองล่องน่าน”
๓. ฉาบใหญ่ ๑ คู่ (ใช้ตีในงานบุญทั่วไป)
๔. พาน (ใช้ตีก็ต่อเมื่อตีบนเรือแข่งหรืองานทางสลากภัตร)
๕. แน ๑ เลา
๑๗๒

เครื่องดนตรีในวงกลองล่องน่านเขตอำเภอเวียงสา (ถ่ายที่วัดภูมินทร์)
ที่มา : ศศิธร นามตะ
๓. เพลงที่ใช้ในวงกลองล่องน่าน
เพลงที่ใช้ในวงกลองล่องน่านโดยทั่วไปนิยมเรียกว่าแบบรวมๆ ว่า “เพลงล่องน่าน” ตามชื่อวง
กลอง และเนื่องจากมักใช้ตีบนเรือแข่งล่องตามลำน้ำน่าน จึงเรียกว่าเพลงล่องน่านอีกเหตุผลหนึ่งด้วย เพลง
ที่ใช้ในเขตอำเภอเมืองน่าน จะใช้ “เพลงมอญเรือแข่ง” ส่วนทางอำเภอเวียงสาเรียกว่า “เพลงล่องน่าน”

คณะศรัทธาบ้านดอนไชย อ. เวียงสา กำลังตีกลองล่องน่านบนเรือแข่ง
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

๑๗๓

ฟ้อนล่องน่าน
ฟ้อนล่องน่านเป�นคำกว้างๆ ใช้เรียกชื่อของฟ้อนตามรูปแบบสำคัญ ๒ ประเภท ดังนี้
๑. การฟ้อนที่ล่องไปตามแม่น้ำน่าน
๒. การฟ้อนที่ประกอบกับวงกลองล่องน่าน
๑. การฟ้อนที่ล่องไปตามแม่น้ำน่าน
การฟ้อนที่ล่องไปตามแม่น้ำน่าน การฟ้อนประเภทนี้จะถือเอากริยาที่ผู้ฟ้อนๆ ขณะล่องเรือตามลำ
น้ำน่านหรือ “ล่องน่าน” เป�นสำคัญ แต่เดิมผู้ฟ้อนจะเป�นผู้ชายเท่านั้น เพราะสมัยก่อนจะไม่อนุญาตให้ผู้หญิง
ขึ้นบนเรือแข่ง การฟ้อนชนิดนี้มักจะฟ้อนจะประกอบกับวงกลองล่องน่าน ที่มีจังหวะค่อนข้างช้า ผู้ฟ้อนจึง
สามารถอวดลีลาการวาดวงแขนฟ้อนได้อย่างเต็มที่ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ฟ้อนลายงาม” เจ้ามหาพรหม
สุรธาดาเป�นผู้หนึ่งที่สามารถฟ้อนล่องน่านได้อย่างสง่างาม เมื่อครั้งที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ วรพิ
นิตเสด็จตรวจราชการเมืองน่านในป� พ.ศ. ๒๔๖๐ ทางเมืองน่านได้จัดแข่งขันเรือยาวให้ทอดพระเนตร เจ้า
มหาพรหมสุรธาดา ก็ได้ลงไปฟ้อนล่องน่านในเรือลำที่ชนะเลิศด้วย

เจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯ ฟ้อนล่องน่านบนเรือแข่งถวายแด่
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตในป� พ.ศ. ๒๔๖๐
ที่มา : http://www.lannaworld.com/cgi/lannaboard/reply_topic.php?id=๑๐๙๗
สมัยต่อมาผู้หญิงก็สามารถฟ้อนบนเรือแข่งได้ และเรียกว่าฟ้อนล่องน่านตามกริยาที่ฟ้อนล่องตาม
ลำน้ำน่านเช่นกัน

๑๗๔

ภาพที่ ๕๕ กลุ่มแม่บ้านบ้านบุญนาค กำลังฟ้อนล่องน่านบนเรือแข่ง
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
๒. การฟ้อนที่ประกอบกับวงกลองล่องน่าน
การฟ้อนที่ประกอบกับวงกลองล่องน่าน การฟ้อนประเภทนี้อาจไม่ไม่จำเป�นต้องเกี่ยวข้องกั บ
แม่น้ำน่าน แต่ถือเอาวงกลองเป�นหลัก การฟ้อนใดที่ฟ้อนเข้ากับจังหวะของกลองล่องน่านจะเรียกว่าฟ้อน
ล่องน่านทั้งหมด เช่น ชาวลาวที่อพยพจากนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว มาอยู่ที่บ้านน้ำป��ว อ. เวียงสานั้น
เมื่อมาอยู่เมืองน่านนานเข้าก็ได้รับเอาวัฒนธรรมการตีกลองล่องน่านจากคนพื้นเมือง การฟ้อนของสตรี
บ้านน้ำป��วก็จะเรียกว่าฟ้อนล่องน่านด้วย ฟ้อนล่องน่านประเภทนี้ ผู้ฟ้อนจะเป�นชายหรือหญิงก็ได้ แต่
โดยทั่วไปคนมักจะนึกถึงการฟ้อนของสตรีมากกว่า ต่อไปจะกล่าวถึงการฟ้อนของสตรีเท่านั้น

ฟ้อนล่องน่านของบ้านกลางเวียง อ. เวียงสา
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

๑๗๕

ฟ้อนล่องน่านแบบดั้งเดิม
ที่มา : ทรงพันธ์ วรรณมาศ, พจนานุกรมภาพศิลปวัฒนธรรมล้านนาและหัวเมืองฝ่ายเหนือ (กรุงเทพฯ :
โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐), ๘๖.

ฟ้อนล่องน่านในงานถวายผ้าพระกฐินวัดหัวข่วง อ. เมืองน่าน เมื่อป� พ.ศ. ๒๕๐๗
ที่มา : เจ้าสมปรารถนา ณ น่าน

ฟ้อนล่องน่านบ้านน้ำป��วอำเภอเวียงสา
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
๑๗๖

ฟ้อนล่องน่านของบ้านบุญเรือง อ. เวียงสา
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

ฟ้อนล่องน่านของบ้านสันติสุข อ. เวียงสา
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

ฟ้อนล่องน่านบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
ที่มา : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
๑๗๗

การตีกลองบูชาระบำล่องน่าน
กลองบูชาหรือ “ก๋องปู่จา” คือกลองประเภทขึงหนังสองหน้าขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง
๒๗ นิ้วขึ้นไป ยาวประมาณ ๕๖ นิ้ว ตอกด้วยหมุดที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง (แซว่) นอกจากนี้ยังใช้ตีร่วมกับ
กลองขึงหนังสองหน้าขนาดเล็กอีก ๓ ใบ มีขนาดและเสียงต่างกันออกไปเรียกว่า “กลองลูกตุบ”
การวางกลองลูกตุบของเมืองน่านมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนจังหวัดอื่น คือจะมีการวางกลองทั้ง ๓
ใบเรียงกันตามขนาด ส่วนจังหวัดอื่นๆ จะวางกลองใบเล็กสุดไว้บนกลองใบขนาดใหญ่และขนาดกลาง

การวางกลองบูชาแบบเมืองน่าน (กลองบูชาของวัดหัวนา อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน)
ที่มา : วริศรา บุญซื่อ

การวางกลองบูชาแบบเมืองลำปาง (กลองบูชาของวัดบ้านส้มป่อย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง)
ที่มา : http://nfehangchat.com/showac๕.php?no_pp=๑๑๑๐

๑๗๘

การวางกลองบูชาแบบเมืองเชียงใหม่ (วัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)
ที่มา : https://pantip.com/topic/๓๗๕๘๑๗๓๐
การตีกลองบูชาแบ่งออกเป�น ๓ แบบใหญ่ๆ คือ
๑. การตีแบบสะบัดไชย
๒. การตีแบบบูชา
๓. การตีแบบบอกเหตุ
สำหรั บ การตี แบบที ่ ๒ หรือการตีแบบบูช านั้น จะตีเพื่อเป�น พุทธบูช าและเพื่อเตือนให้
พุทธศาสนิกชนได้ทราบล่วงหน้าว่าวันรุ่งขึ้นเป�นวันธรรมสวนะ คือจะตีในวันขึ้น - แรม ๗ ค่ำและ ๑๔
ค่ำตอนกลางคืนราว ๒๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. การตีแบบบูชาจะมีฆ้องขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และฉาบ
ประกอบ (บางวัดใช้พานด้วย) มีอยู่หลายทำนองซึ่งทางล้านนาเรียกว่า “ระบำ” เช่น ทางเมืองน่านมี
ระบำเสือขบงัว (เสือกัดวัว) เสือขบช้าง (เสือกัดช้าง) สาวน้อยเก็บผัก แม่ร้างติ้วสิ้น (แม่ร้างหิ้วผ้าถุง)
สิกข์ทุพี่สิกข์ (สึกเถอะหลวงพี่) ทางเชียงใหม่มีระบำเสือขบทุ (เสือกัดพระ) สาวหลับเทอะ (สาวหลับ
เถิด) และระบำที่พบทั่วไปในเขตล้านนาก็คือ “ระบำล่องน่าน”
ระบำล่องน่านมีจังหวะเร็วต้องใช้ฆ้องชุดเล็กตีประกอบ มีความเชื่อว่าถ้าตีทำนองนี้แล้วเจ้า
อาวาสจะแพ้ภัย ถ้าไม่มีเหตุให้ต้องลาสิกขาก็มักจะมีเหตุให้ต้องย้ายวัด เจ้าอาวาสรุ่นเก่าจึงไม่นิยมให้ตี
กลองบูชาระบำนี้ อีกเหตุผลหนึ่งอาจเป�นเพราะมีจังหวะเร่งเร้า ฮึกเหิม ทำให้พระสงฆ์ขาดความ
สำรวมนั่นเอง

๑๗๙

ศิลป�นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ชาวเมืองน่าน
เมืองน่านมีศิลป�นแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ๒ ท่าน ได้แก่ พ่อครูไชยลังกา เครือเสน
ศิลป�นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) ประจำป� พ.ศ. ๒๕๓๐ และพ่อครูคำผาย นุป�ง
สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ขับซอ) พ.ศ. ๒๕๓๘ แสดงให้เห็นว่าเมืองน่านเป�นดินแดน
แห่งศิลปวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป�นของตัวเอง จึงมีศิลป�นที่มีความสามารถเป�นที่ยอมรับ
ในระดับประเทศ ประวัติของศิลป�นแห่งชาติทั้ง ๒ ท่าน มีดังนี้
พ่อครูไชยลังกา เครือเสน

พ่อครูไชยลังกา เครือเสน ศิลป�นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) ประจำป� พ.ศ.
๒๕๓๐
ที่มา : ประทีป อินแสง
พ่อครูไชยลังกาเป�นชาวจังหวัดน่านโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๗ ที่บ้าน
พันต้น ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน เมื่อถึงวัยต้องเข้ารับการศึกษา พ่อครูได้เข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา
ป�ที่ ๑ ที่โรงเรียนสุริยานุเคราะห์ซึ่งเป�นโรงเรียนประจำจังหวัดชาย (ป�จจุบันคือโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยา
คาร) จนกระทั่งจบชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๔ จากนั้นได้บวชเรียนที่วัดศรีพันต้น จนสามารถสอบได้
นักธรรมตรีและสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และลาสิกขาเมื่ออายุได้ ๒๐ ป�
พ่อครูไชยลังกามีความสนใจในด้านดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆ ท่านได้ฝ�กเล่นซึงและสะล้อกับพี่ชาย
คนโต และระหว่างที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาอยู่นั้นก็ได้ไปเรียนการขับซอกับช่างซอ ชื่อ นาย
เหมย พุฒนาควบคู่ไปด้วย จนสามารถออกทำการแสดงได้ เมื่อลาสิกขาออกมาแล้วท่านก็ได้ไปเรียน
๑๘๐

ขับซอเพิ่มเติมนายเหมยอีกครั้ง นอกจากนั้นยังได้ไปเรียนกับนายยศ สมุทรสินและนายสาน มะโน
แสนผู้เป�นน้าจนสามารถตั้งวงซอของตัวเองเมื่ออายุได้ ๒๓ ป� ใช้ชื่อว่า “คณะไชยมงคล” นับตั้งแต่นั้น
พ่อครูไชยลังกาก็ได้เดินทางสายศิลป�นเรื่อยมา ท่านได้เริ่มถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์เมื่ออายุได้
๓๒ ป� คณะไชยมงคลของท่านได้รับความนิยมและมีชื่ อเสียงเป�นอย่างมากทั้งในและต่างจั งหวั ด
จนกระทั่งท่านได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป�นศิลป�นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(ดนตรีพื้นบ้าน) เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ พ่อครูไชยลังกาถึงแก่กรรมในป� พ.ศ.๒๕๓๕ สิริอายุ
ได้ ๘๘ ป�
พ่อครูคำผาย นุป�ง

พ่อครูคำผาย นุป�ง ศิลป�นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน-ขับซอ) ประจำป� พ.ศ. ๒๕๓๘

พ่อครูคำผาย นุป�ง เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่บ้านหัวนา ตำบลท่าน้าว
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาป�ที่ ๔ แล้ว จากนั้นก็ได้ฝากตัวเป�น
ศิษย์ของพ่อครูไชยลังกา เครือเสน ศิลป�นแห่งชาติ พ่อครูคำผายได้เรียนรู้ศิลปะการซอจากท่านอยู่เป�น
เวลาประมาณ ๗ ป� ระหว่างนั้นก็ได้ติดตามพ่อครูไชยลังกาไปแสดงซอในงานต่างๆ จนมีความชำนาญ
เพิ่มขึ้นโดยลำดับ เมื่ออายุได้ ๒๐ ป� พ่อครูคำผายจึงได้กราบลาพ่อครูไชยลังกาออกมาตั้งคณะซอของ
ตนเอง ด้วยเหตุที่พ่อครูคำผาย เป�นช่างซอที่มีปฏิภาณในการขับซอเป�นเลิศ สามารถแต่งบทซอที่มี
สำนวนภาษาอันไพเราะ สละสลวย ทั้งยังมีน้ำเสียงไพเราะจนเป�นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากชาว
ล้ า นนาตั้ งแต่ นั ้น มา พ่ อครูคำผาย นุป �ง ได้ร ับ การยกย่องเชิดชูเกีย รติเป�นศิลป�น แห่ งชาติ สาขา
๑๘๑

ศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ขับซอ) ประจำป� พ.ศ. ๒๕๓๘ ในคำประกาศเกียรติคุณศิลป�น
แห่งชาติของพ่อครูคำผายกล่าวว่า “เป�นศิลป�นพื้นบ้านที่มีความสามารถในการขับซอ ที่มีปฏิภาณ
ไหวพริบเชิงปฏิภาณกวีท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยมผู้หนึ่ง เป�นที่ยอมรับของประชาชนจังหวัดภาคเหนือเป�นอัน
มาก จนมีคำกล่าวว่า ถ้าขับซอแล้วต้องซอคณะพ่อคำผาย”
พ่อครูคำผาย นุป�ง ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลน่าน ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ น. สิริรวมอายุได้ ๙๐ ป� ๔ เดือน
ประเพณีของเมืองน่าน
ประเพณีที่โดดเด่นและเป�นเอกลักษณ์ของเมืองน่านเห็นจะเป�นประเพณีแข่งเรือ เพราะมี
เพียงจังหวัดเดียวในเขตล้านนา ประเพณีแข่งเรือเดิมจะจัดขึ้นหลังจากวันออกพรรษา ซึ่งในวันออก
พรรษานี้ชาวเมืองน่านจะมีพิธีทำบุญใหญ่ วัดสำคัญๆ จะจัดให้มีพิธีทานก๋วยสลากหรืองานสลากภัต
บางหมู่บ้านก็จะจัดให้มีประเพณีแข่งเรือในตอนสายของวันออกพรรษานั้นด้วย
เอกลักษณ์ของเรือเมืองน่าน
เรือของเมืองน่านมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือ มีหัวและหางเป�นรูปพญานาคซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความผูกพันของคนเมืองน่านกับพญานาคและสายน้ำน่านเป�นอย่างดี

หัวเรือเมืองน่านซึ่งทำเป�นหัวพญานาค
ที่มา : ประทวน สอนสิริ

๑๘๒

หางเรือเมืองน่านซึ่งทำเป�นหางพญานาค
ที่มา : ประทวน สอนสิริ
น้อยคนนักที่จะทราบว่าเมืองน่านถือกับกำเนิดมาพร้อมกับ “นาคนาม” ตามระบบภูมิทักษา
ซึ่งกำหนดให้ดาวพระเคราะห์ทั้ง ๘ องค์ มีนามเป�นชื่อสัตว์ต่างๆ จำนวน ๘ ชื่อ และใช้อักษรนามตาม
รูปแบบอักษรในภาษาบาลี ดังนี้
วันอาทิตย์
เป�นครุฑนาม ได้แก่ อักษร อ อา อิ อี อุ อู
วันจันทร์
เป�นพยัคฆนาม ได้แก่ อักษร ก ข ค ฆ ง
วันอังคาร
เป�นสีหนาม
ได้แก่ อักษร จ ฉ ช ฌ ญ
วันพุธ
เป�นโสณนาม ได้แก่ อักษร ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วันเสาร์
เป�นนาคนาม ได้แก่ อักษร ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี
เป�นมุสิกนาม ได้แก่ อักษร ป ผ พ ภ ม
วันราหู (วันพุธกลางคืน)
เป�นคชนาม
ได้แก่ อักษร ย ร ล ว
วันศุกร์
เป�นอัชนาม
ได้แก่ อักษร ส ห ฬ57
เมืองน่านมีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร “น” จึงตรงกับ “นาคนาม” พอดี จะเป�นด้วยเหตุนี้หรือไม่ที่
ทำให้นักปราชญ์ในอดีตได้เรียกเมืองน่านว่าเมือง “นาเคนทร” ซึ่งหมายถึง เมืองแห่งพญานาค แต่
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ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “ทินนาม : การตั้งชื่อ,” ใน เรื่องตั้งเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์, สมศรี
เอี่ยมธรรมและคนอื่นๆ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), ๓๑๗.
๑๘๓

ทั้งนี้ก็อาจจะแปลว่าเมืองแห่งพญาช้างได้ด้วย ในประเด็นนี้ยังไม่ทราบที่มาของชื่ออย่างชัดแจ้ง คงต้อง
มีการศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไป

ภูมิทักษาของเมืองน่านจากพับสาของครูบามหายศ วัดท่าวังพร้าว อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ อ่านได้
ว่า “เกณฑ์ ๗ อายุ ๑๐ ทํสา ๑๙ อักขระ ๓ นามนาค เมืองน่าน”
ที่มา : เกริก อัครชิโนเรศ

แผนที่ประวัติศาสตร์ไทย แสดงอาณาจักรสุโขทัยยุคพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ.ศ. ๑๘๒๒ – ๑๘๔๓
ซึ่งเรียกเมืองน่านว่า “นาเคนทร”
ที่มา : ดัดแปลงจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐)
(แพร่ : เมืองแพร่การพิมพ์, ๒๕๕๐), ๒๖.

๑๘๔

ประเพณีแข่งเรือเมืองน่านมีมาตั้งแต่เมื่อใด
ประเพณีแข่งเรือของเมืองน่านคงเหมือนกับประเพณีอื่นๆ ที่ไม่อาจบอกได้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด
แต่พอจะกำหนดคร่าวๆ ได้ว่าน่าจะมีมาไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ป� ดังมีหลักฐานที่ยังหลงเหลืออยู่ได้แก่เรือ
โบราณของหมู่บ้านต่างๆ ที่มีการจดบันทึกป�ที่สร้างหรือเล่าสืบๆ ต่อกันมา เรือที่เก่าที่สุดในเมืองน่าน
คือ เรือเสือเฒ่าท่าล้อ ขุดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๙ ถ้านับจนถึงป�จจุบันก็มีอายุ ๒๐๐ กว่าป�แล้ว
ตำนานกำเนิดเรือแข่งของเมืองน่าน
สำนวนที่ ๑
ในอดีตกาล เจ้าเมืองน่านได้สั่งให้นำไม้ตะเคียนทองขนาดยักษ์มาขุดเป�นเรือ ไม้
ตะเคียนทองต้นนั้นใหญ่มากว่ากันว่าสามารถวางสำรับข้าว (โกะข้าว) ได้ถึง ๑๐๐สำรับ และด้วยความ
ใหญ่โตของไม้ท่อนนั้น ถึงขนาดที่ทำให้รอยลากได้กลายเป�นร่องน้ำสมุนในป�จจุบัน (แม่น้ำสมุน มีต้น
กำเนิดในเทือกเขาดอยผาจิ อ. บ้านหลวง ไหลผ่าน ต. สะเนียน ต. ถืมตอง ต.ไชยสถาน ต. ดู่ใต้ ลงสู่
แม่น้ำน่านที่บ้านสมุน ต. ดู่ใต้ อ. เมืองน่าน) จากนั้นเจ้าเมืองจึงสั่งให้ผ่าครึ่งไม้นั้นท่อนนั้น เพื่อขุดเป�น
เรือ ๒ ลำ เรือลำแรกได้ชื่อว่าเรือท้ายหล้า (อ่านว่า เฮียต๊ายหล้า) อีกลำหนึ่งชื่อว่าเรือตาทอง (อ่านว่า
เฮียต๋าตอง) เรือทั้งสองมีอิทธิปาฏิหาริย์อย่างยิ่งยวด อันเนื่องมาจากอำนาจของ “ผีเรือ” ที่สิงสถิตอยู่
นั้น บางครั้งเรือจะแอบหนีจากโรงเก็บไปเล่นน้ำโดยไม่มีคนพาย จนชาวบ้านชาวเมืองต้องตามจับกัน
หลายครั้งหลายครา ครั้งหนึ่งชาวบ้านช่วยกัน “น้าว” หรือฉุดเรือทั้งคู่ไว้ เป�นเหตุให้หางของเรือท้าย
หล้าหักหลุดไป สถานที่นั้นจึงได้ชื่อว่า “ท่าน้าว” (ป�จจุบันคือบ้านท่าน้าว ต. ท่าน้าว อ. ภูเพียง)
สุดท้ายเรือท้ายหล้าและเรือตาทองก็ได้จมลงสู่วังน้ำตรงปากสบสมุน และคอยแสดงอิทธิฤทธิ์รบกวน
ผู้คนที่อาศัยอยู่แถบนั้นด้วยการ “ทักร้อง” เอาเครื่องเซ่นสังเวย บางทีก็จะปรากฏตัวให้ผู้คนเห็น เมื่อ
ถึงวันพระวันโกนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดแม่น้ำน่านก็จะได้ยินเสียง ฆ้อง กลอง และพาน (ปาน) ดังแว่ว
มาแต่ไกล เชื่อกันว่าเป�นการออกมาเล่นของเรือท้ายหล้าและเรือตาทอง จนทำให้ชาวบ้านหวาดผวาไป
ทั่ว ร้อนถึงอารักษ์พระญาป�วหรือพระญาผานอง อดีตกษัตริย์น่านอดรนทนไม่ได้ จึงปลอมตัวเป�น
“พระหน้อย” หรือสามเณรมาปราบ โดยใช้กาบปลีเป�นพาหนะ เรือทั้งคู่สู้ไม่ได้จึงยอมสยบ และหลบ
ไปอยู่ที่วังคำเป�นการถาวร (วังคำ คือ วังน้ำหนึ่งในลำน้ำแหง ป�จจุบันอยู่ในเขต ต. ส้าน อ. เวียงสา)
ก่อนลงไปอยู่ใต้วังคำนั้น เรือท้ายหล้าและเรือตาทองได้ฝากฆ้องที่ติดมากับเรือให้กับอารักษ์ตนหนึ่ง
พร้อมสั่งว่า ถ้าหากต้องการให้ตนปรากฏกายเมื่อใด จงตีฆ้องขึ้น แล้วทั้งคู่จะมาทันที ต่อมาอารักษ์ตน
นั้นได้ชื่อว่า “เจ้าอุ้ย” เพราะเป�นผู้คอยตีฆ้องเสียงดัง “อุ้ย” เพื่อเรียกเรือทั้งสองนั่นเอง 58
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สรุปความจาก ราเชนทร์ กาบคำและสมชาย จินาเกตุ, ตำนานเรือแข่งเมืองน่าน (น่าน : องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๒๕๔๗), ๑ – ๓๑.
๑๘๕

สำนวนที่ ๒
ในอดีตกาล เจ้าเมืองน่านได้สั่งให้ข้าราชบริพารไปตัดไม้ที่ขุนน้ำสมุนเพื่อขุดเป�นเรือ
แข่ง ไม้ต้นนั้นมีขนาดใหญ่มาก กล่าวกันว่าตอไม้ต้นนั้นสามารถตั้งสำรับข้าว (โกะข้าว) ได้ถึง ๑๐
สำรับ ตัวเรือสามารถบรรทุกผู้คนได้ถึง ๑๐๐ คน เรือดังกล่าวได้ชื่อว่า “เรือท้ายหล้าตาทอง” เมื่อขุด
แล้วเสร็จเจ้าเมืองน่านก็เสด็จเข้าไปที่ขุนน้ำสมุนเพื่อนำเรือออกมาจากป่าด้วยพระองค์เอง แต่ปรากฏ
ว่าเมื่อเรือมาถึงสบน้ำสมุนก็ได้เกิดล่มลง ทำให้เจ้าเมือง เสนาอามาตย์ และนางสนมที่มาในเรือจมน้ำ
เสียชีวิตทั้งหมด เหลือแต่เพียงสามเณรน้อยรูปหนึ่งที่สามารถเกาะท้ายเรือเอาไว้ได้ เรือได้ลอยไปตาม
กระแสน้ำเรื่อยๆ จนถึงหนองน้ำแห่งหนึ่ง เรือท้ายหล้าตาทองก็ได้มาหยุดนิ่งอยู่บริเวณนั้นขณะหนึ่ง
ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกอาการเช่นนั้นว่า “ขาบ” ผู้คนจึงเรียกหนองน้ำนั้นว่า “หนองขาบ” มาจนกระทั่ง
ป�จจุบัน (หนองขาบอยู่ในพื้นที่บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๓ ต. ดู่ใต้ อ. เมืองน่าน) จากนั้นเรือก็ไหลไปถึง
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านเห็นสามเณรเกาะอยู่ตรงท้ายเรือจึงรีบช่วยฉุดหรือ “น้าว” ท้ายเรือขึ้นสู่ฝ�ง
ต่อมาหมู่บ้านนั้นจึงได้ชื่อว่าบ้าน “ท้ายน้าว” ต่อมาเพี้ยนเป�น “บ้านท่าน้าว” สุดท้ายเรือท้ายหล้าตา
ทองก็ได้ไหลไปจนถึง “วังคำ” อันเป�นวังน้ำลึก เขต ต. ส้าน อ. เวียงสา เรือก็ได้จมลงที่นั่น โดยตัวเรือ
ตะแคงไปทางทิศเหนือ ชาวบ้านยังกล่าวขานอีกว่ากราบเรือ (แผนเฮีย) ทั้งสองด้านที่ตะแคงอยู่นั้นมี
ความสูงมาก ถึงขนาดที่คนเอื้อมจากกราบหนึ่งไปหาอีกกราบหนึ่งแทบไม่ถึง ย้อนกล่าวถึงนางสนมที่
จมน้ำตายที่สบสมุนนั้น ศพของนางก็ได้ขึ้นอืดและลอยไปติดที่ท่าน้ำบริเวณบ้านหนองแดง (บ้านหนอง
แดง ต. ท่าน้าว อ. ภูเพียง) บังเอิญมีชายผู้หนึ่งไปพบศพเข้า และเกิดความโลภอยากจะได้กำไลที่แขน
ของศพ จึงได้ตัดข้อมือศพเพื่อเอากำไลนั้นไป ต่อมาชายผู้นั้นเกิดมาอีกชาติหนึ่งปรากฏว่ามีแต่แขนไม่
มีมือจึงได้ชื่อว่า “ปู่ป�นกุด” (อ่านว่า ปู่ป�นกุด) ซึ่งถ้าไปสอบถามชื่อของชายผู้นี้จากผู้เฒ่าผู้แก่แถบบ้าน
หนองแดงและหมู่บ้านใกล้เคียงก็ได้ความว่าเป�นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงเมื่อราว ๘๐ ป�ก่อน 59
สำนวนที่ ๓
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายทุคคตะเข็ญใจผู้หนึ่งอาศัยอยู่นอกเมือง ชายผู้นี้มี
ภรรยางามเลิศกว่าหญิงใดในเมืองนั้นเลยทีเดียว ความล่วงรู้ถึงหูของพระญาเจ้าเมือง พระญาเจ้าเมือง
จึงมีความปรารถนาที่จะได้ภรรยาของชายทุคคตะผู้นี้ไปเป�นสนม เลยออกอุบายให้ชายทุคคตะไปหา
เรือมาแข่งกับเรือของตนในวันรุ่งขึ้น โดยมีกติกาว่าถ้าเรือของชายผู้นี้แพ้จะต้องยกเมียให้เป�นสนมของ
พระองค์ แต่ถ้าเรือของพระญาเจ้าเมืองแพ้พระองค์ก็จะมอบทรัพย์สมบัติมีค่าให้เต็มลำเรือ แม้ว่าชาย
ทุคคตะจะขอร้องอ้อนวอนว่าตนยากจนขนาดข้าวยังไม่มีจะกินจะมีป�ญญาหาเรือจากไหนมาแข่งขันได้
พระญาเจ้าเมืองก็ไม่ฟ�ง ชายทุคคตะกับภรรยาไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่พากันร้องไห้คร่ำครวญจนเดินไป
ถึงปากถ้ำภูเขาหลวงแห่งหนึ่ง ทั้งคู่เลยไหว้วอนต่อเจ้าป่าเขาหลวง เจ้าป่าเขาหลวงก็ปรากฏกายและ
59

สัมภาษณ์ เมือง ธงเงิน, อดีตผู้ใหญ่บ้านน้ำลัด ต. นาป�ง อ. ภูเพียง จ. น่าน, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒.
๑๘๖

ถามว่าร้องไห้ด้วยเหตุอันใด ทั้งสองสามีภรรยาจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟ�ง เจ้าป่าเขาหลวงเกิดความ
สงสาร จึงบอกแก่คนทั้งสองว่าวันรุ่งขึ้นให้กลับมาที่เดิมตนจะผูกเรือเตรียมไว้ให้ วันรุ่งขึ้นทั้งสองสามี
ภรรยาก็มาตามคำสั่ง แต่แทนที่จะพบเรือแข่งกลับเห็นว่ามีพญานาคตนหนึ่งถูกล่ามเอาไว้ที่ริมตลิ่ง เจ้า
ป่าเขาหลวงก็ได้เนรมิตให้พญานาคกลายเป�นเรือพร้อมทั้งได้บอกว่า “ให้เมียอยู่หัว ให้ผัวอยู่ท้าย” ทั้ง
สองก็ช่วยกันพายไปยังสนามแข่งขันที่พระญาเจ้าเมืองได้นัดหมายไว้ คนทั้งหลายเห็นว่าเรือของชาย
ทุคคตะพายมาแค่สองคน จะสู้เรือของพระญาเจ้าเมืองที่มีคนพายนับหลายสิบคนได้อย่างไร เห็นที
จะต้องเสียภรรยาให้แก่พระญาเจ้าเมืองเป�นแน่ จากนั้นเรือทั้งสองลำก็ทำการแข่งขันกัน เมื่อเรือพาย
ไปจนไกลลับตาผู้คน เรือของชายทุคคตะก็แปลงเป�นพญานาคดังเดิม พร้อมกับใช้หางฟาดเรือของ
พระญาเจ้าเมืองจนล่มไป เรือของชายทุคคตะเป�นฝ่ายชนะ พระญาเจ้าเมืองจึงต้องมอบทรัพย์สินเงิน
ทองอันมีค่าทั้งหลายให้ตามสัญญา ชายทุคคตะจึงกลายเป�นเศรษฐีไม่ต้องอดอยากยากจนอีกต่อไป
การที่พญานาคมาช่วยเหลือทั้งสองสามีภรรยาให้รอดพ้นจากความอยุติธรรมในครั้งนั้น จึงเป�นเหตุให้
คนรุ่นหลังสำนึกในบุญคุณ จึงทำการขุดเรือเป�นรูปพญานาคดังที่เห็นมาจนถึงป�จจุบัน 60
ประวัติการแข่งเรือเมืองน่านที่จัดโดยทางราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
การแข่งเรือของเมืองน่านในอดีตจะมีขึ้นหลังจากออกพรรษาและจะต้องมีประเพณีทาน
สลากภัตเท่านั้น แต่ต่อมาก็เริ่มมีการจัดการแข่งขันเป�นการเฉพาะกิจ ดังเช่นพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช
ฯ ได้โปรดให้มีการแข่งขันเรือขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ เมื่อครั้งที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต เสด็จตรวจราชการที่เมืองน่านดังที่ได้กล่าวไปแล้ว หลังจากนั้นข้าหลวงและ
ข้าราชการที่มาประจำที่เมืองน่านก็ได้ส่งเสริมประเพณีแข่งเรือของเมืองน่านมาโดยลำดับ ในที่นี้จะขอ
กล่าวถึงประวัติของการแข่งเรือเมืองน่านที่จัดโดยทางราชการครั้งสำคัญๆ ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๖๗ พระยาวรวิชัยวุฒิกร (เลื่อน สนธิรัตน์) ปลัดมณฑล ประจำจังหวัดน่าน ได้ริเริ่ม
ให้มีการทอดกฐินสามัคคีขึ้นอย่างเป�นทางการ นับเป�นครั้งแรกของจังหวัดน่าน ในงานนี้ได้จัดให้มีการ
แข่งเรือประเพณีเพื่อเป�นการเฉลิมฉลอง จึงเป�นประเพณีสืบต่อกันมาทุกป� จนถึงป�จจุบัน
พ.ศ. ๒๔๗๙ พระเกษตรสรรพกิจ (นุ่น วรรณโกมล) ข้าหลวงประจำจังหวัดน่าน ได้จัดให้มี
กฎกติกาการแข่งขันเรือขึ้นเป�นครั้งแรก เป�นกติกาง่ายๆ เช่นมีจุดปล่อยและเส้นชัย ส่วนรางวัลก็มีธง (
ช่อ ) ป�กหัวเรือ มอบให้เรือที่ได้รับรางวัลที่ ๑ เท่านั้น เรือที่ได้รับรางวัลในป�นั้นคือ “เรือบัวพาชมชื่น”
หรือ “เรือบัวระพาชมชื่น” ของบ้านน้ำป��ว อ. เวียงสา
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ถอดความจากการเสวนาเรือแข่งที่ข่วงเมืองน่าน ของ พ่อครูคำผาย นุป�ง, ศิลป�นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘,
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐.
๑๘๗

พ.ศ. ๒๔๙๘ นายมานิต บุรณพรรค ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้จัดให้องค์การดุริย างค์
นาฏศิลป์ กรมศิลปากร มาถ่ายทำภาพยนตร์ สารคดี เพื่อเป�นหลักฐานทางด้านมนุษยชาติ วัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบ้าน การแข่งเรือประเพณีในป�นั้นจึงจัดอย่างยิ่งใหญ่
พ.ศ. ๒๕๐๓ หลวงอนุ มั ติร าชกิจ (อั๋น อนุมัติร าชกิจ ) ผู้ว ่าราชการจังหวัดน่าน ได้ขอ
พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน เรียกกันว่า “กฐินหลวง” นำไปทอด ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ
วรวิหาร การแข่งเรือประเพณีในป�นั้นจึงเป�น การแข่งเรือกฐินพระราชทาน
พ.ศ. ๒๕๒๒ พท.นพ.อุดม เพชรศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กำหนดให้มีการแข่งเรือ
ประเพณีนัดเป�ดสนามในงานประเพณีทานสลากภัตของวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตรงกับวันขึ้น ๑๕
ค่ำ เดือน ๑๒ น่าน ประมาณเดือนกันยายน และให้มีการแข่งเรือประเพณีนัดป�ดสนามในงานทอดกฐิน
พระราชทาน ซึ่งกำหนดในวันเสาร์ – อาทิตย์ หลังออกพรรษาประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์ ประมาณช่วง
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๒๕ นายชั ย วั ฒ น์ หุ ต ะเจริ ญ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด น่ าน ได้ ก ราบบั ง คมทู ล ขอ
พระราชทานถ้วยรางวัลประเภทเรือใหญ่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป�น
รางวัลให้กับเรือแข่งที่ชนะเลิศ ในป� พ.ศ. ๒๕๒๖ เรือขุนน่าน บ้านศรีบุญเรือง อ. ภูเพียง ได้รับ
พระราชทานถ้วยรางวัลเป�นป�แรก
พ.ศ. ๒๕๒๖ นายประกอบ แพทยกุ ล ผู้ว ่าราชการจังหวั ดน่ าน ได้กราบบัง คมทู ล ขอ
พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเรือกลางจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และ
ขอพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเรือเล็กจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๒๗ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนิน เป�น
องค์ประธานในพิธีป�ดการแข่งขันเรือประเพณีจังหวัดน่าน และได้พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่เรือ
แข่งที่ชนะเลิศในการแข่งขัน ดังนี้
ประเภทเรือใหญ่ คือ เรือขุนน่าน บ้านศรีบุญเรือง อ. ภูเพียง
ประเภทเรือกลาง คือ เรือดาวทอง บ้านม่วงตึ๊ด อ. ภูเพียง
ประเภทเรือเล็ก คือ เรือศรนารายณ์ บ้านดอนแก้ว อ. เมือง
พ.ศ. ๒๕๓๖ สำนักงานเทศบาลเมื องน่ าน ได้กราบบังคมทูล ขอพระราชทานถ้วยรางวัล
ชนะเลิศประเภทเรือสวยงามจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ใน
ป�นี้วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ร่วมกับ กศ.บป.ศูนย์น่าน ได้ครองถ้วยพระราชทาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ สำนักงานเทศบาลเมื องน่ าน ได้กราบบังคมทูล ขอพระราชทานถ้ว ยรางวั ล
ชนะเลิศกองเชียร์จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ในป�นี้กองเชียร์บ้านท่าล้อ อ. ภู
เพียงได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลเป�นป�แรก
๑๘๘

พ.ศ. ๒๕๔๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อ. ภูเพียง
และสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้จัดการแข่งขันเรือเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ป� (ต่อมาเปลี่ยนเป�นอายุ
ไม่เกิน ๒๐ ป�) นับเป�นแห่งแรกของประเทศไทย ในป�แรกนี้เรือเทพสุวรรณของเยาวชนบ้านท่าค้ำ อ.
ท่าวังผา ได้ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศ61
พ.ศ. ๒๕๕๑ เทศบาลตำบลเวียงสาได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเรือ
ใหญ่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในป�นี้เรือเพชรบุญเรือง ๑ บ้านบุญเรือง
ต.ไหล่น่าน อ. เวียงสา ได้ครองถ้วยพระราชทานไปเป�นกรรมสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลเวียงสาได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเรือ
ใหญ่ เรือกลาง และเรือเล็ก จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง
กติกาใหม่กำหนดว่าเรือที่จะได้ครองถ้วยเป�นกรรมสิทธิ์จะต้องชนะเลิศ ๓ ป�ติดต่อกัน ในป�แรกนี้เรือที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้ครองถ้วยพระราชทานคือ เรือใหญ่ได้แก่ เรือขุนสยามแดนทอง บ้านน้ำ
มวบ ต. น้ำมวบ อ. เวียงสา เรือกลางได้แก่ เรือขุนตี้ ค่าย ม. พัน ๑๕ อ. เมืองน่าน เรือเล็กได้แก่ เรือ
แม่คนงามน้ำล้อม บ้านน้ำล้อมและบ้านมหาโพธิ์ ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน และเทศบาลตำบลเวียงสา
ยังได้ขอถ้วยรางวัลชนะเลิศกองเชียร์จากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ในป�นี้กองเชียร์จาก
บ้านไหล่น่าน ต. ไหล่น่าน อ. เวียงสา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อ. ภูเพียง ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน
ถ้วยรางวัลชนะเลิศเรือกลางและเรือเล็ก ในการแข่งขันเรือเยาวชนจากพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวร
ราชาทินัดดามาตุ ในป�นี้เรือที่ชนะเลิศประเภทเรือกลางคือเรือเทพนรสิงห์ ๒ และเรือที่ชนะเลิศ
ประเภทเรือเล็กคือเรือน่านพลังสันต์ ศูนย์กีฬาตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
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ราเชนทร์ กาบคำ, เรือแข่งเมืองน่าน มรดกล้ำค่า (น่าน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, ๒๕๔๙), ๖

– ๘.
๑๘๙

ภาพงานทานก๋วยสลากซึ่งหลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วชาวบ้านก็จะจัดให้มีการแข่งเรือประเพณี
ที่มา : ประทวน สอนสิริ

ภาพงานทานก๋วยสลากซึ่งหลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วชาวบ้านก็จะจัดให้มีการแข่งเรือประเพณี
ที่มา : ประทวน สอนสิริ

เรือคำแดงเทวี บ้านนาเตา อำเภอท่าวังผา อายุ ๑๗๒ ป� (นับถึงป� ๒๕๖๒)
ที่มา : ประทวน สอนสิริ
๑๙๐

ภาพบรรยากาศพิธีเป�ดประเพณีแข่งเรือเมืองน่าน
ที่มา : ประทวน สอนสิริ

ภาพเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทานในประเพณีแข่งเรือเมืองน่าน
ที่มา : ประทวน สอนสิริ

ภาพบรรยากาศการแข่งเรือสวยงามเมืองน่าน
ที่มา : ประทวน สอนสิริ

๑๙๑

ภาพบรรยากาศการแข่งเรือเมืองน่าน
ที่มา : ประทวน สอนสิริ

ภาพบรรยากาศการแข่งเรือเมืองน่าน
ที่มา : ประทวน สอนสิริ

ภาพบรรยากาศการแข่งเรือเมืองน่าน
ที่มา : ประทวน สอนสิริ
๑๙๒
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