ด้านภาษาและวรรณกรรม
ยุทธพร นาคสุข

เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของเมืองน่านถูกโอบล้อมด้วยหุบเขา ในอดีตการคมนาคมติดต่อกับ
ดินแดนอื่นจึงเป�นไปอย่างยากลำบาก ประกอบกับเมืองน่านเป�นแหล่งรวมของผู้คนจากหลากหลาย
ชาติพันธุ์ จึงทำให้ภาษามีอัตลักษณ์เป�นของตนเองโดยเฉพาะภาษาพูดและคำศัพท์ที่ใช้ นอกจากนี้
ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานทำให้มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตของเมืองน่านในแต่ละยุคสมัยได้รังสรรค์
ผลงานออกมาเป�นจำนวนมาก ในที่นจี้ ะขอกล่าวถึงอัตลักษณ์ด้านภาษาและวรรณกรรมของเมืองน่าน
ในหัวข้อต่อไปนี้ตามลำดับ
๑.
๒.
๓.
๔.

ภาษาพูดของคนเมืองน่าน
ภาษาเขียนหรือตัวอักษรที่ใช้ในเมืองน่าน
วรรณกรรมมุขปาฐะ
วรรณกรรมลายลักษณ์และวรรณกรรมที่โดดเด่นของเมืองน่าน

๑. ภาษาพูดของคนเมืองน่าน
ยุทธพร นาคสุข (๒๕๖๑: ๔๕) ได้แบ่งสำเนียงของภาษาไทยวนออกเป�น ๒ สำเนียงใหญ่ๆ
สำเนียงแรกเป�นสำเนียงที่พูดกันในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปางบางอำเภอ และ
เชียงรายบางอำเภอ สำเนียงที่สองพูดกันในบริเวณจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา ลำปางบางอำเภอ และ
เชี ย งรายบางอำเภอ เสี ย งวรรณยุ กต์ที่แตกต่างกัน อย่างชัดเจนระหว่าง ๒ สำเนีย งนี้ คือ เสีย ง
วรรณยุกต์ที่ ๔ เช่น คำว่า ม้า สำเนียงแรกก็จะออกเสียงว่า [ม้า] แต่สำเนียงที่สองจะออกเสียงเป�น
[ม่า] แม้ว่าสำเนียงการพูดของคนเมืองน่านจะมีความคล้ายคลึงกับสำเนียงของคนไทยยวนอีกหลาย
จังหวัด แต่ก็มีคำบางคำที่ออกเสียงแผกออกไป จนสามารถแยกได้ว่าเป�นสำเนียงของคนเมืองน่าน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ งการแปรเสี ย งจากเสีย งสระ [ไอ] เป�น เสีย งสระ [แอ] ในท้ ายประโยคคำถาม
ยกตัวอย่างเช่น
คำถาม
เมือไร, เมือใด

สำเนียงเมืองน่าน
หมะแด
เช่น มาหมะแด
‘มาเมื่อไร’

สำเนียงจังหวัดอื่น
หมะใด

๑๙๔

คำถาม
ใคร

อย่างไร

ทำไม

ที่ไหน

สิ่งใด, อันไหน

สำเนียงเมืองน่าน
แผ, แผ่
เช่น ไปกับแผ หรือ ไปกับแผ่
‘ไปกับใคร’
จะแด
จะว่าจะแด
‘จะว่าอย่างไร’
จะแด
จะแดบ่ไป
‘ทำไมไม่ไป’
ตี้แหน, ตี้แหน่
เอาไว้ตี้แหน หรือ เอาไว้ตี้แหน่
‘เอาไว้ที่ไหน’
อันแด
มักอันแด
‘ชอบอันไหน’

สำเนียงจังหวัดอื่น
ใผ

จะใด

จะใด

ตี้ไหน

อันใด

นอกจากสำเนียงแล้ว ยังมีคำศัพท์บางคำที่เป�นคำเฉพาะของเมืองน่านเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น
คำศัพท์ภาษาไทยกรุงเทพ
กระท้อน
กล้วยน้ำว้า
ขนมเทียน
ข้าวโพด
เข็มขัด
ควายเผือก
ดอกพุดซ้อน
ตะปู
ปลาช่อน
ปลาไหล
ผักชีฝรั่ง

คำศัพท์เมืองน่าน
หมะต้อง
ก้วยอ่อง
เข้าหนมเหนียบ
เข้าโป้ด
ต้าย, ต้ายแอว
ควายปอน
ดอกซ้อนห้อ
เหล็กจำ
ป๋าจะหลิ
เอี่ยน
หอมกุลา, หอมแป้น

คำศัพท์จังหวัดอื่น
บะตื๋น
ก้วยใต้
เข้าหนมจ็อก
เข้าสาลี, เข้าป้าง
สายฮ้าง, สายฮัด
ควายเผือก
ดอกเก็ดถะหวา
เหล็กกน
ป๋าหลิม
เหยี่ยน
ห้อมป้อมเป้อ
๑๙๕

คำศัพท์ภาษาไทยกรุงเทพ
ผักเซียงดา
ผ้าขาวม้า
ฝรั่ง
ฟ�กทอง
มะกรูด
มะพลับ
แมลงปอ
ยุ้งข้าว
เห็ดหอมขาว

คำศัพท์เมืองน่าน
ผักเซ็ง
ผ้าหัว
หมะแก๋ว
หมะน้ำแก้ว
หมะกิ้ว
หมะสุละ
แมงค้อนโขก
เล้าเข้า
เห็ดด่าน

คำศัพท์จังหวัดอื่น
ผักเซียงดา
ผ้าต่อง, ผ้าขะม้า
บะโก้ย, บะโก้ยก๋า, หมะหมั้น
หมะฟ�กแก้ว
บะขูด
บะกั๊บตอง
แมงก๋ำบี้
หลองเข้า, เยียเข้า, ตุเข้า, ถุเข้า
เห็ดหล่ม

๒. ภาษาเขียนหรือตัวอักษรที่ใช้ในเมืองน่าน
ภาษาเขียนหรือตัวอักษรที่ใช้บันทึกภาษาไทยวนในเมืองน่านพบอยู่ ๔ ชนิด ได้แก่ อักษรไทย
สุโขทัย อักษรธรรมล้านนา อักษรฝ�กขาม และอักษรไทยรัตนโกสินทร์ โดยจะขอกล่าวถึงอักษรแต่ละชนิด
ตามลำดับดังนี้
๒.๑ อักษรไทยสุโขทัย หมายถึง อักษรที่ได้รับอิทธิพลจากอักษรของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งมี
พัฒนาการต่อเนื่องมาจากอักษรไทยสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อักษรชนิดนี้ใช้อยู่ในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐ และเข้าสู่ล้านนาในครั้ งแรกสมัย ของพระญากื อนา กษัตริย์องค์ ที่ ๖ แห่ง
ราชวงศ์มังราย โดยพระสุมนเถระพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์เป�นผู้นำมาใช้เมื่อครั้งเดินทางมาเผยแผ่พทุ ธ
ศาสนาลังกาวงศ์ที่เมืองลำพูนเมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๓ ดังปรากฏในจารึกวัดพระยืน จังหวัดลำพูน (ลพ. ๓๘)
จารึกในจังหวัดน่านที่มีการบันทึกด้วยอักษรไทยสุโขทัยที่พบในขณะนี้มีทั้งหมด ๖ หลัก
สามารถกำหนดอายุได้ดังนี้
๑. จารึกคำปู่สบถ (นน. ๑) สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ พ.ศ. ๑๙๓๕ – ๑๙๔๑ ซึ่ง
ตรงกับสมัยพระญาคำตัน

๑๙๖

ตัวอย่างอักษรสุโขทัย ในจารึกคำปู่สบถ อายุประมาณ พ.ศ. ๑๙๓๕ – ๔๑ (นน.๑)
ที่มา : http://www.sac.or.th/databases/inscriptionsold/inscribe_image_detail.php?id=226
๒. จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืนปางประทานอภัย วัดช้างค้ำ (นน. ๑๕) พ.ศ.
๑๙๖๙-๗๐
๓. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลาวัดพญาภู (องค์ที่ ๑) (นน. ๑๓) พ.ศ. ๑๙๖๙-๗๐
๔. จารึกฐานพระพุทธรูปปางลีลาวัดพญาภู (องค์ที่ ๒) (นน. ๑๔) พ.ศ. ๑๙๖๙-๗๐

พระพุทธรูปประทับยืนปางประทานอภัย วัดช้างค้ำ (นน. ๑๕) พ.ศ. ๑๙๖๙-๗๐ และตัวอย่างอักษร
สุโขทัยที่ฐานพระพุทธรูป
ที่มา : ประทวน สอนสิริ
๑๙๗

พระพุทธรูปปางลีลาวัดพญาภู (องค์ที่ ๑) (นน. ๑๓) พ.ศ. ๑๙๖๙-๗๐
และตัวอย่างอักษรสุโขทัยที่ฐานพระพุทธรูป
ที่มา : ประทวน สอนสิริ

ภาพที่ ๔ พระพุทธรูปปางลีลาวัดพญาภู (องค์ที่ ๒) (นน. ๑๓) พ.ศ. ๑๙๖๙-๗๐
และตัวอย่างอักษรสุโขทัยที่ฐานพระพุทธรูป
ที่มา : ประทวน สอนสิริ
๑๙๘

๕. จารึกฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดกอก ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จารึกไม่
ระบุศักราชและลบเลือนไปมาก มีข้อความเหลือที่พอจะอ่านได้ว่า “พระเจ้ารู(ป)นี้นายเรืองแลแม่
บุญ(ธา)...พระสรี(อริย)...” เมื่อศึกษารูปแบบอักษรที่ฐานจารึกวัดกอกเปรียบเทียบกับจารึกที่ฐาน
พระพุทธรูปวัดช้างค้ำและวัดพญาภู รวมถึงจารึกที่ฐานพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
แล้ว สามารถกำหนดอายุของจารึกที่ฐานพระพุทธรูปวัดกอกได้ว่ามีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๐

พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดกอก ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ที่มา : สักก์สีห์ พลสันติกุล
๖. ศิลาจารึกวัดพวงพยอม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จารึกหลักนี้เพิ่งค้นพบ
เมื่อป� ๒๕๕๗ สภาพชำรุดมาก เมื่อพิจารณาตัวอักษรในจารึกหลักนี้แล้วพบว่ารูปอักษรเหมือนกับ
จารึกฐานพระพุทธรูปประทับยืนปางประทานอภัย วัดช้างค้ำ จึงน่าเชื่อว่าจารึกหลักนี้มีอายุประมาณ
พ.ศ. ๑๙๖๙ หรือหลังจากนั้นเล็กน้อย

๑๙๙

ศิลาจารึกอักษรสุโขทัย วัดพวงพยอม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ที่มา : ยุทธพร นาคสุข
ดั งนั ้ น จึ งอาจกำหนดอายุจ ารึกสุโ ขทัย ของเมืองน่านทั้งหมดได้ว่าน่าจะอยู่ช่วง
ประมาณ พ.ศ. ๑๙๓๕ – ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ นอกจากนี้ยังพบว่าเมืองน่านมีจารึกอักษร
สุโขทัยมากกว่าจังหวัดอื่นๆ ในเขตล้านนาด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น
ระหว่างน่านและสุโขทัยเป�นอย่างดี
๒.๒ อักษรธรรมล้านนา เป�นอักษรที่มีใช้ในล้านนามาแต่ดั้งเดิม คือตั้งแต่พุทธศตวรรษที่
๒๐ – ๒๔ สันนิษฐานว่าอักษรชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาจากอักษรมอญโบราณ อักษรธรรมล้านนาที่เก่า
ที่สุดในขณะนี้คือ จารึกลานทองมหาเถรจุฑามุณี พ.ศ. ๑๙๑๙ ตัวอักษรชนิดนี้นอกจากจะใช้กันอย่าง
แพร่หลายในล้านนาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์แล้ว ยังได้เผยแพร่ไปยังอาณาจักรล้านช้างในประเทศลาว
เรียกว่า “อักษรธรรมลาว” และได้แพร่เข้ามายังบริเวณอาณาจักรล้านช้างในภาคอีสานตอนบนของ
ประเทศไทยเรียกว่า “อักษรธรรมอีสาน”
จารึกในจังหวัดน่านมีการบันทึกด้วยอักษรธรรมล้านนาส่วนใหญ่ จารึกที่เก่าที่สุดของเมืองน่านที่
บันทึกด้วยอักษรชนิดนี้ คือ จารึกที่ฐานพระพุทธรูปสำริ ดที่บ้านสว้า ต. บ่อเกลือเหนือ อ. บ่อเกลื อ
พ.ศ. ๒๐๓๗ ซึ่งบันทึกร่วมกับอักษรฝ�กขาม โดยส่วนที่เป�นอักษรธรรมล้านนาบันทึกเป�นคาถา “ปถมํ”
๒๐๐

และจารึกที่มีอายุใกล้เคียงกัน คือจารึกฐานพระพุทธรูปสำริดที่วัดเบ็งสกัด อ. ป�ว จำนวน ๒ องค์ สร้างขึ้น
ในป� พ.ศ. ๒๐๗๒ และ พ.ศ. ๒๐๘๐ ตามลำดับ จากหลักฐานที่พบในขณะนี้อาจกล่าวได้ว่าน่าจะมีการใช้
อักษรธรรมล้านนาในจังหวัดน่านมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ เป�นอย่างช้า และหลังจากนี้ก็ได้พบจารึก
อักษรธรรมล้านนาต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงสมัยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ต้นสมัยของเจ้าฟ้าอัทธวรป�ญโญจนถึงสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ได้พบจารึกอักษรธรรมล้านนาจำนวนนับพันชิ้นซึ่งส่วนใหญ่
เป�นจารึกที่ฐานพระพุทธรูป

พระพุทธรูปวัดบ้านสว้า ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ที่มา : กรรณิการ์ วิมลเกษม

ตัวอย่างอักษรธรรมล้านนาในจารึกวัดช้างค้ำ พ.ศ. ๒๐๙๑ (นน. ๓)
ที่มา : http://www.sac.or.th/databases/inscriptionsold/inscribe_image_detail.php?id=1694
๒๐๑

๒.๓ อั ก ษรฝ� ก ขาม เป� น อั ก ษรที ่ พ ั ฒ นามาจากอั ก ษรสุ โ ขทั ย สมั ย พระมหาธรรมราชา
ลิไทยและมีการนำอักขรวิธีบางประการของอักษรธรรมล้านนามาผสมเข้ากับอักษรสุโขทัย ทำให้เกิด
อักษรชนิดใหม่ที่มีรูปอักษรค่อนข้างสูงและมีเส้นโค้งงอเหมือนฝ�กมะขามจึงเรียกว่า “ตัวฝ�กขาม” หรือ
“อักษรฝ�กขาม” อักษรฝ�กขามมีอายุการใช้งานยาวนานถึง ๔๑๖ นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๔
นับจากจารึกฝ�กขามที่เก่าที่สุด คือจารึกกษัตริย์ราชวงศ์มังราย (พะเยา) พ.ศ. ๑๙๕๔ (ลพ. ๙) ถึงจารึก
เจ้าอารามคันธะ พ.ศ. ๒๓๗๐ (ชม. ๓๐) ในช่วง ๔๑๖ ป�นี้ปรากฏหลักฐานการใช้อย่างแพร่หลายใน
ประมาณ ๒๐๐ ป�แรกเท่านั้น ในพุทธศตวรรษที่ ๒๓ – ๒๔ พบน้อยมาก (กรรณิการ์ วิมลเกษม,
๒๕๒๗: ๑๘)
จารึกในจังหวัดน่านที่มีการบันทึกด้วยอักษรฝ�กขามที่เก่าที่สุด คือ จารึกที่ฐานพระพุทธรูป
สำริดที่บ้านสว้า ต. บ่อเกลือเหนือ อ. บ่อเกลือ อายุ พ.ศ. ๒๐๓๗ ดังได้กล่าวไปแล้วว่ามีการบันทึก
ด้วยอักษรธรรมล้านนาร่วมกับอักษรฝ�กขาม ในส่วนที่เป�นอักษรฝ�กขามบันทึกว่า “สกรา (ช) ๘๕๖”

ตัวอย่างอักษรฝ�กขามในจารึกวัดนิรัครคัทธอาราม พ.ศ. ๒๑๐๘ (นน. ๔)
ที่มา : http://www.sac.or.th/databases/inscriptionsold/inscribe_image_detail.php?id=1537

๒๐๒

๑.๔ อักษรไทยรัตนโกสินทร์ เป�นอักษรที่พัฒนามาจากอักษรไทยสมัยสุโขทัย เมื่ออาณาจักร
สุโขทัยเริ่มเสื่อมอำนาจลง อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาก็ก้าวขึ้นมามีอำนาจแทนที่ แต่ชาวอยุธยาก็ยังใช้อักษร
สุโขทัยสมัยพระมหาธรรมราชาสืบต่อมา จนกระทั่งอักษรไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มมีลักษณะเฉพาะเป�น
ของตัวเอง คือ รูปสัณฐานของอักษรเป�นทรงเหลี่ยม เส้นตรงและหักมุมทรงเหลี่ยม ซึ่งจะเห็นรูปแบบอักษร
ที่เป�นทรงเหลี่ยมได้ชัดเจนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป�นต้นมา และรูปสัณฐานของตัวอักษรไทย
สมั ยสมเด็ จพระนารายณ์ มหาราชได้ ใช้ เป� นอั กษรทางราชการสื บต่ อมาจนถึ งสมั ยกรุ งธนบุ ร ี กรุ ง
รัตนโกสินทร์ (ธวัช ปุณโณทกและวิมล เขตตะ, ๒๕๔๘: ๖๙)1 ซึ่งก็ได้พัฒนามาเป�นอักษรไทยที่ใช้กัน
ทั่วประเทศในขณะนี้
๓. วรรณกรรมมุขปาฐะ
วรรณกรรมมุขปาฐะ หมายถึง เรื่องเล่าที่อาจเล่าสืบต่อกันมาด้วยปาก (Oral Transmission)
หรือเล่าต่อกันมาแล้วบันทึกเป�นลายลักษณ์ไว้ก็ได้ (อุดม รุ่งเรืองศรี, ๒๕๔๗: ๒๔) 2 ในหัวข้อนี้จะ
กล่าวถึงวรรณกรรมมุขปาฐะของคนเมืองน่านตามลำดับดังนี้
๓.๑ เพลงกล่อมเด็ก
เพลงเด็กนับว่าเป�นวรรณกรรมที่มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาเด็ก กล่าวคือเพลงกล่อมเด็ก
จะช่วยให้ทารกเริ่มรู้จักคนอื่นๆ โดยเริ่มจากบุคคลในครอบครัว รู้จักน้ำเสียงที่อ่อนโยนและเอื้ออาทร
นอกจากนี้ยังสอดแทรกสภาพสังคมในแต่ละยุคสมัยไว้ด้วย
ตัวอย่างแรกเป�นเพลงกล่อมเด็กในแถบอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยพระครูโอภาสนันทสาร
วัดสว่างอรุณ ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง ซึ่งแม้จะเป�นเพียงเพลงกล่อมเด็กแต่ก็มีเกร็ดประวัติศาสตร์
ของชุมชนสอดแทรกอยู่ ดังนี้
น้ำปุ้มเพือก
ปู่หนานไชยดน
เบ้ายาข้าหล่อน
เก็บไปไหน
ก็กลัวช้างร้อง
ก็กลัวผีบิน
ไปส่งข้าจิ่ม
1

1

ผีเงือกกินคน
กินชิ้นละอ่อน
ละอ่อนเก็บไป
ไปทางโท่ง
ไปทางล้อง
เจ้าอินทวงศ์
อือ อื่อ อือ
1

(ระลอกน้ำเวลาที่น้ำจะล้นตลิ่ง)(ผีร้ายที่อยู่ในน้ำ)
(เนื้อเด็ก)
(กล้องสูบยา) (หลุด)
(ทุ่ง)
(ที่ลุ่มมีน้ำขัง)
(ผีที่มักจับเด็กไปซ่อนและบังตาคนไม่ให้พบ)

1

ธวัช ปุณโณทกและวิมล เขตตะ, ประวัติอักษรไทยพ่อขุนรามคำแหงและการแพร่กระจายสู่อ่ณาจักร
ล้านนา – ล้านช้าง (นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), ๖๙.
2 อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา (กรุงเทพฯ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๗), ๒๔.
๒๐๓

เพลงกล่อมเด็กข้างต้นบันทึกเหตุการณ์ในแถบอำเภอภูเพียงเมื่อครั้งอดีต พระครูโอภาส
นันทสารอธิบายเพิ่มเติมว่า “ปู่หนานไชย” มีสร้อยว่า “ดน” มีอาชีพเป�นหมอตำแย เมื่อใดที่ เด็ก
เสียชีวิตในท้อง เมื่อเอาเด็กออกมาได้หมอตำแยจะต้องกินเนื้อเด็กเพื่อแก้เคล็ด นอกจากนี้ในสมัยนั้น
ยังมีเด็กวัยรุ่นหายออกจากบ้านอยู่บ่อยครั้ง เชื่อกันว่าเป�นฝ�มือของ “ผีบิน” ซึ่งเป�นผีที่มักจับเด็กไป
ซ่อนและบังตาคนไม่ให้พบ ชาวบ้านแถบอำเภอภูเพียงเชื่อว่าผีบินจะบินมาจากทางอำเภอบ่อเกลือ
และเอาเด็กวัยรุ่นไปเซ่นสังเวยผีที่ดูแลบ่อเกลือ และผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ในสมัยนั้นที่สามารถปราบผีบินได้
คือ ครูบาอินทวงค์ (อินต๊ะวงค์) บางทีเรียกว่า “ครูบาอินทวงศ์ปูเผือก” วัดแสงดาว ตำบลฝายแก้ว
อำเภอภูเพียง
ในป�จจุบันยังมีการสืบทอดเพลงกล่อมเด็กในชุมชน โดยได้สอดแทรกวิถีชีวิตของคนแถบ
ตำบลน้ำแก่นและตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านมีอาชีพทำนา ทำไร ในป�จจุบันมี
ชาวบ้านบางส่วนหันไปประกอบอาชีพทำสวนยางพารา แต่อย่างไรก็ดี เมื่อคนหันไปทำสวนยางพารา
พร้อมกันเป�นจำนวนมากก็ส่งผลให้ราคายางตกต่ำ ไม่มีค่อยได้ราคาเหมือนเมื่อก่อน ส่งผลให้เงินส่ง
เสียเล่าเรียนของบุตรหลายพลอยฝ�ดเคืองไปด้วย ดังเพลงกล่อมเด็กต่อไปนี้
บ่าวน้ำแก่น
สาวน้ำเกี๋ยน
เจ้าพ่อเลี้ยง
แปลงหนทาง
เม็กกรีดเหล้น
เหน็บแผวป�น
น้ำยางล้น
แปลงหน้าหมอง
ละอ่อนน้อย
สตางค์เขียม
อือ อื่อ อือ

จะไปเข่นเสียม (ตีเสียมให้หมดรอยบิ่นและลับให้คม)
จะไปเก็บเหมี้ยง
เทียวเข้าสวนยาง
สี่เส้นห้าเส้น
กลางค่ำกลางคืน (กรำงานกรีดยาง)
กลัวเขามาปล้น
เต็มถ้วยเต็มออง
ราคามันหน้อย
ซ้ำเข้าโรงเรียน
เหียซ้ำหว่างนี้ (หายาก)

๒. โวหารรักของหนุ่มสาวเมืองน่านในอดีต
ในสมัยก่อนเมื่อเด็กหญิงมีอายุ ๑๕ ป�ขึ้นไป ก็จะถือว่าเป�นสาวแล้ว บิดามารดาก็จะอนุญาต
ให้ “อยู่นอก” คือ จะอนุญาตให้พูดคุยกับชายหนุ่มหรือ “บ่าว” ได้ในช่วงเวลาหลังอาหารมื้อค่ำ โดย
ผู้หญิงก็จะทำงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ไปด้วย เช่น ป��นฝ้าย ผ่าหมาก เย็บป�กถักร้อยฯลฯ ในแต่ละค่ำคืนก็
๒๐๔

อาจจะมีหนุ่ มหลายคนเข้ามาสนทนาด้วย และเป�นมารยาทว่า “ถ้า อ้า ยเพิ่นมา อ้า ยก็จ ะฅ้าย”
หมายความว่า หากมีหนุ่มรายใหม่จะเข้ามาสนทนากับฝ่ายหญิงบ้าง หนุ่มที่มาก่อนก็จะเป�ดทางให้
และชายหนุ่มผู้นั้นก็อาจจะไปสนทนากับสาวบ้านอื่นอีก ทั้งนี้เพื่อให้ต่างฝ่ายได้มีโอกาสดูใจเพศตรง
ข้ามหลายๆ คน จะได้มั่นใจว่าใครที่มีอุปนิสัยไปกับตนได้ เมื่อเป�นดังนี้ กว่าที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงเป�น
คู่รักกัน หรือเป�น “ตัวพ่อ ตัวแม่” ของกันและกัน จึงต้องใช้เวลาเป�นอันมาก เมื่อยังไม่สนิทสนมกัน
เท่าที่ควร ทั้งสองฝ่ายก็ย่อมมีความกระดากอายที่จะถามเรื่องส่วนตัวของกันและกันตรงๆ จึงมีการใช้
“โวหารรัก” หรือ “คำอู้บ่าวอู้สาว” ในการโต้ตอบกัน ต่อไปนี้เป�นตัวอย่างคำอู้บ่าวอู้สาวที่คนเมือง
น่านใช้เกี้ยวพาราสีกันในสมัยก่อน
ระหว่างทางที่หนุ่มจะมาถึงบ้านสาวก็อาจจะช้อยหรือจ๊อยมาตามทาง สำนวนต่อไปนี้เป�น
สำนวนของพ่อทอง แก้วนา บ้านดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ดังข้อความต่อไปนี้
บวกอยู่ยังแภะควายอยู่ยังตม
เขาว่าช้างสารกับแม่นกไส้
ใคร่ปลูกสลิดติดต้นน้ำแน้
เขาว่านกเค้า หยังมาจับปลาย

หาเมียซักคนก็หล้างจะได้
น้องว่าอันใดจะแพ้
มาหวันกอดเกี้ยวปลายใบ
คำฟู่อี่นายเหมือนมัดไข่ห้อย

เมื ่ อมาถึ งบ้า นสาว ก่ อนที่จ ะขึ้นเรือน หนุ่มก็จะทักทายสาวและขออนุญาตขึ้นบนเรือน
ตัวอย่างเช่น
หนุ่ม อี่นายนาฏน้อง พี่มาแอ่วหา จักเคิก ก่อชาขึ้นไปนั่งอู้
(อี่นายนาฏน้อง ป��มาแอ่วหา จักเกิ้กก่อจา ขึ้นไปนั่งอู้)
สาว

ขึ้นมาแอ่วเทอะ บ่เคิกทางใผ อยู่ตีนขั้นได เคิกทางหมาหน้อย
(ขึ้นมาแอ่วเต๊อะ บ่เกิ้กตางไผ อยู่ตีนขั้นได เกิ้กตางหมาหน้อย)

หนุ่ม คึดยากแท้ทัก จักขึ้นไปหา กลัวพี่เพิ่นมา ปะใส่ไล่เถ้
(กึ๊ดญากแต๊ตั๊ก จักขึ้นไปหา กั๋วป��เป��นมา ปะใส่ไล่เถ้)
สาว

ขึ้นมาเพร้เทอะ บ่มีใผหมาย คองไหนก็ดาย หมายไหนก็จ้อย
(ขึ้นมาเพ้เต๊อะ บ่มีไผหมาย กองไหนก็ดาย หมายไหนก็จ้อย)
๒๐๕

หนุ่ม คันน้องว่าแท้ พี่ก็เชื่อใจ กลัวจุขึ้นไป ย่ำใส่หม้อข้าว
(กั้นน้องว่าแต๊ ป��ก็เจื้อใจ๋ กั๋วจุ๊ขึ้นไป ญ่ำใส่หม้อเข้า)
สาว

ขึ้นมาเพร้เทอะ นั่งเมอะอิงกัน ใผหันช่างมัน ของเราหล้างได้
(ขึ้นมาเพ้เต๊อะ นั่งเมอะอิงกั๋น ใผหันจ้างมัน ของเฮาหล้างได้)

อย่างไรก็ตามในการเกี้ยวพาราสีกัน มิได้หมายความว่าหนุ่มสาวจะต้องใช้โวหารเช่นนี้โดย
ตลอดในการพูดคุยกัน ส่วนใหญ่ก็ใช้การพูดคุยกันธรรมดา แต่อาจจะมีการแทรกโวหารรักเป�นระยะๆ
และบ้างครั้งอาจมีคำถามทดสอบปฏิภาณ ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งจำเป�นจะต้องรู้นัยยะของคำถามมาบ้าง จึง
จะตอบได้ถูกต้อง ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ถ่ายทอดโดยแม่อุ้ยศรีคำ วงศ์ชัย บ้านน้ำลัด ต.นาป�ง อ.ภูเพียง
จ.น่าน
สาว

พี่มาตะกี้ พี่ปะช้าง พี่เว้นทางใด (เมื่อกี้ตอนที่พี่มา พี่เจอช้างขวางทางอยู่ พี่เลี่ยงมาทางไหน)

ถ้าหนุ่มตอบว่า
เว้นทางหัว

เว้นทางหาง

หมายความว่า ตอนนี้ฝ่ายชายได้เป�น “ผัว” ของคนอื่นไปแล้ว
คือมีภรรยาแล้วนั่นเอง จะสังเกตจากคำรหัสที่มีเสียงคล้ายกัน คือ
หัว - ผัว
หมายความว่า คู่รักของฝ่ายชาย “ขาง” หรือ หวง ฝ่ายชายมาก
จะสังเกตจากคำรหัสที่มีเสียงคล้ายกัน คือ หาง – ขาง

ถ้าตอบอย่าง ๒ แบบข้างต้นนี้ ฝ่ายหญิงก็ย่อมจะไม่สานสัมพันธ์ด้วย เพราะรู้แล้วว่าฝ่ายชาย
มีภรรยาหรือมีคนรักอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าจะตอบให้ถูกใจฝ่ายหญิงจะต้องตอบว่า “เว้นทางกลาง” ซึ่งอาจ
ตี ค วามได้ ว ่ าฝ่ า ยชายยั ง ไม่ ม ี เ จ้ า ของ คื อ เป� น ของส่ ว นกลาง ที ่ พ ร้ อ มจะให้ ผ ู้ ท ี ่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า หรื อ
ความสำคัญเลือกไปเป�นคู่ครองได้
เมื่อไถ่ถามกันเบื้องต้นแล้ว หนุ่มก็จะขึ้นไปบนเรือนและสาวก็เชิญให้นั่ง ตัวอย่างโวหารรักที่
จะนำเสนอต่อไปนี้ รวบรวมจากผู้เฒ่าผู้แก่ชาวน่าน โดยอาจารย์เดช ป�นแก้ว ประธานสภาวัฒนธรรม
อำเภอภูเพียง
หนุ่ม ขอนั่งสักหน้อย อยู่สักบึดใจ คันนั่งเมินไป กลัวไล่ออกบ้าน
(ขอนั่งสักหน้อย อยู่สักบึดใจ๋ กั้นนั่งเมินไป กั๋วไล่ออกบ้าน)
๒๐๖

สาว

นั่งเทอะ นั่งเทอะ ค่อยนั่งทัดตง ฟากจะไหลลงตงจะไหลข้อน
(นั่งเต๊อะ นั่งเต๊อะ ก้อยนั่งตั๊ดต๋ง ฟากจะไหลลงต๋งจะไหลข้อน)

เมื่อหนุ่มนั่งลงแล้วก็พูดต่อ
หนุ่ม สลิดสะลัก ขึ้นต้นตองเตย พี่ทึงใคร่เคย อี่น้องบ้านหนี้
(สลิดสะลัก ขึ้นต้นต๋องเต๋ย ป��ตึ้งใค่เกย อี่น้องบ้านหนี้)
สาว

สลิดสะลัก เชิญเทอะพี่เหย น้องก็ใคร่เคย กับตัวพี่เจ้า
(สลิดสะลัก เจิญเต๊อะป��เหย น้องก็ใค่เกย กับตั๋วป��เจ้า)

จากนั้นหนุ่มก็จะชื่นชมความงามของสาว
หนุ่ม งามแท้งามทัก งามนักงามหนา เหมือนเทวดา ลงมาหล่อเบ้า
(งามแต๊งามตั๊ก งามนักงามหนา เหมือนเตวะดา ลงมาหล่อเบ้า)
สาว

คันน้องงามแท้ ใผบ่ห่างเหิน หล้างได้เท่าเมิน บ่เคิ้นจนเถ้า
(กั้นน้องงามแต๊ ไผบ่ห่างเหิน หล้างได้เต้าเมิน บ่เคิ้นจ๋นเถ้า)

หนุ่ม งามแท้งามทัก งามนักงามหลาย พี่พอลืมลาย เจียรจาฟู่อู้
(งามแต๊งามตั๊ก งามนักงามหลาย ป��ปอลืมลาย เจี๋ยรจ๋าฟู่อู้)
ผ่อพอขนตา คำชายพอหลู้ ขนคิงชายเยือกย้าว
(ผ่อปอขนต๋า คำจายปอหลู้ ขนคิงจาย เญือกญ้าว)
คันเป�นมะตาล มะลาน มะพร้าว ขอเกาะกิ่งก้านทอวัน
(กั้นเป๋นหมะต๋าล หมะลาน หมะป๊าว ขอเกาะกิ่งก้านตอวัน)
พี่จักปลูกไว้ บ่หื้อใผหัน จักก่อดินคัน คดดินขึ้นป้อ
(ป��จักปลูกไว้ บ่หื้อไผหัน จักก่อดินคัน คดดินขึ้นป้อ)
สาว

คำปากว่าแท้ ใจในบ่ตาม มาอู้เอางามน้ำใสซ่วยหน้า
(กำปากว่าแต๊ ใจ๋ในบ่ต๋าม มาอู้เอางามน้ำใสซ่วยหน้า)
บ่ถ้ามาจุ ตัวญิงม่อนข้า บ่ใช่คนงามร่างแค้ว
(บ่ถ้ามาจุ ตั๋วญิงม่อนข้า บ่ใจ้คนงามฮ่างแค้ว)
ผ่อร่างของน้อง เหมือนอึ่งถูกแร้ว บ่สมพี่อ้ายคนงาม
๒๐๗

(ผ่อฮ่างของน้อง เหมียนอึ่งถูกแฮ้ว บ่สมป��อ้ายคนงาม)
ท้องก็เภ้อ ขี้ปุมก็หลาม เซาะหาทางงาม วันค่ำบ่ได้
(ต๊องก็เพ้อ ขี้ปุ๋มก็หลาม เซาะหาตางงาม วันค่ำบ่ได้)
บ่าว

งามเลิศล้ำ เจ้าแว่นเงาใส ใคร่ตายเป�นไร ไปติดแจ่งผ้า
(งามเลิศล้ำ เจ้าแว่นเงาใส ใค่ต๋ายเป๋นไฮ ไปติดแจ่งผ้า)
ใคร่ตายเป�นหวี เป�นแป้งทาหน้า เป�นน้ำมันทาลูบน้อง
(ใค่ต๋ายเป๋นหวี เป๋นแป้งตาหน้า เป๋นน้ำมันตาลูบน้อง)
ใคร่ตายเป�นปอ เป�นบ่วงบาศคล้อง ไปผูกเจ้ายามนอน
(ใค่ต๋ายเป๋นป๋อ เป๋นบ่วงบาศก๊อง ไปผูกเจ้าญามนอน)
เดิก็มามะม้อย ไปไต่เสื้อหมอน เดิก็มาออนซอน จักไต่ขบแก้ม
(เดิก็มามะม้อย ไปไต่เสี้ยหมอน เดิก็มาออนซอน จักไต่ขบแก้ม)

สาวไม่เชื่อว่าหนุ่มพูดความจริง หนุ่มก็แก้ตัวพร้อมกับกล่าวคำสาบาน
สาว

บ่ถ้ามาอู้ มาฟู่หื้อหลง เหมือนกับแมวโพรง จุกินไก่หน้อย
(บ่ถ้ามาอู้ มาฟู่หื้อหลง เหมียนกับแมวโพรง จุกิ๋นไก่หน้อย)

สาว

พี่มีแล้ว ช่างแอ่วลัวหลอ สังมาทำคอหื้อสาวต่างบ้าน
(ป��มีแล้ว จ้างแอ่วลัวหลอ สังมาทำคอหื้อสาวต่างบ้าน)

หนุ่ม มีที่ไหนจักไขบอกข้า จักกำคอมาเดี่ยวนี้ มีที่ไหนจักไขบอกชี้ เอาผู้นั่งหนี้เป�นแดน
(มีตี้ไหนจักไขบอกข้า จักก๋ำคอมาเดี่ยวนี้ มีตี้ไหนจักไขบอกจี๊ เอาผู้นั่งหนี้เป๋นแดน)
หนุ่ม คันพี่จุญิง หื้อฝ�ออกท้อง ตุ่มพิษออกอ้อมลำคอ
(กั้นป��จุญิง หื้อฝ�ออกต๊อง ตุ่มป��ดออกอ้อมลำคอ)
ขี้เสี้ยนดอกหมาก ขี้ขากดอกปอ ขี้หิดขี้คอ หมออยาบ่ได้
(ขี้เสี้ยนดอกหมาก ขี้ขากดอกป๋อ ขี้หิดขี้กอ หมออยาบ่ได้)

๒๐๘

เมื่อดึกมากแล้ว หนุ่มก็จะอำลาสาวกลับบ้าน โดยจะช้อย (จ๊อย) ลงเรือนของสาวไป ตัวอย่าง
ต่อไปนี้ถ่ายทอดโดยพ่อเจริญ กันลานันท์ บ้านหลับมืนพรวนเหนือ ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
พี่ขอหื้อน้องนายมอนเพื่อนจา
หื้อน้องหาหมอผู้ดีเก่งกล้า
เครื่องโภชนังตามหมอเรียกร้อง
หื้อหมอเรียงร้องป�ดเคราะห์ทวยหน
ก็หมดใสสีว่าดีชู่ด้าน
อยู่สวัสดีอย่าได้เดือดร้อน
พ่อแม่พี่น้องอย่าได้ยากจน
หื้อดูท่างกินพิงใบนุ่งอย้อง
หื้อพลันได้แฝงนั่งแอมคู่เล้า
ขอขมายกเน้อคำแสนสี
เชิญคบเพื่อนฝูงฝ่ายนางน้องเหน้า
พี่น้องอาวอาวงศาญาติมิตร
พี่ขอเลิกยกลานายหายสูญ

โปรดกรุณานำขวัญส่งข้า
เรียกขวัญชายมาส่งพร้อม
ชิ้นดิบบ่ต้มเผาลน
กับสะทวงลมหื้อหายออกบ้าน
ขอป�นพรชัยเพิ่มน้อง
ฝ่ายน้องชู่ผู้นายคน
อย่าได้เววนเคราะห์ร้ายมาต้อง
หื้ออยู่ทีฆาเที่ยงเท้า
ได้ผัวหนุ่มเหน้าคนมี
โปรดความยินดีมาถึงรอดเจ้า
อ่านใจความฟ�งนั่งคิด
หลับมืน 3แคว่นห้องทรายมูน
ปางหลังวันลูนหมดหวังเท่าอี้

ถัดจากโวหารรักที่สื่อกันด้วยคำพูดแล้ว สิ่งที่คนในสมัยก่อนใช้สื่อกันอีกทางหนึ่งก็คือ การ
สื่อสารด้วยลายลักษณ์ หรือคร่าวใช้ เปรียบได้กับเพลงยาวของภาคกลาง ต่อไปจะขอเสนอคร่าวใช้
“ดอนไชยป่าเกลือ” ซึ่งแม่อุ้ยศรีคำ วงศ์ชัย อายุ ๗๗ ป� บ้านน้ำลัด ต.นาป�ง อ.ภูเพียง จ.น่าน เป�นผู้ให้
สัมภาษณ์เมื่อป� พ.ศ.๒๕๕๓
คร่าวบทนี้แต่งโดยนายพุฒิมา ชอบธรรม คนบ้านดอนไชย (ใต้) อ.เวียงสา ในสมัยก่อนพื้นที่
ของบ้านดอนไชยมีต้นมะเกลือขึ้นอยู่เป�นจำนวนมาก ผู้คนจึงเรียกชื่อหมู่บ้านอีกชื่อหนึ่งว่า “ดอนไชย
ป่าเกลือ” ออกเสียงตามคนท้องถิ่นว่า “ดอนไจป่าเกี๋ย” บางทีเรียกเพี้ยนไปว่า “ดอนไจป่าเจี๋ย” นาย
พุฒิมาเป�นศิลป�นตาบอด หาเลี้ยงชีพโดยการแต่งคร่าวและแต่งซอ ซึ่งในสมัยก่อนหนุ่มหรือสาวจะใช้
คร่าวในการเกี้ยวพาราสีกัน คร่าวบทนี้นายพุฒิมาแต่งให้พ่อน้อยทัน คนบ้านขึ่ง ต.ขึ่ง อ.เวียงสา เพื่อ
ส่งมาเกี้ยวแม่อุ้ยวันดี น้ำลัด บ้านน้ำลัด อ.ภูเพียง เมื่อหลายสิบป�มาแล้ว คร่าวดอนไชยป่าเกลือมีดังนี้
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บ้านหลับมืนพรวน ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
๒๐๙

แสนวิตกหัวอกคลั่งคัด
แสนที่อาลัยหัวใจม่อนข้า
สองสามวันไหนบ่ได้หันหน้า
หัวใจแห่งชายเหมือนไม้กระทุ้ง
ทั้งข้าวและน้ำลางคาบลืมกิน
ย้อนอยู่ไกลกันต่างคนต่างบ้าน
ก้นพูดเสียงขงในดงเทศท้อง
อยื้ออยุกก็ร้องบนเค้ามะผาง
ที่ฟ�นบ่หักที่รักบ่ได้
ฝูงไก่ก็ขันเดือดนันซะแซ้ว
ยกมือเบื้องซ้ายขึ้นฟายน้ำตา
เท่าคึดถึงหาญิงงามเหมือนแต้ม
ผ่อแสงดาววีซิดซีดาวช้าง
เทวาอยู่ฟ้าลงมาสังหรณ์
น้องคนสองใจหมายจักหื้อหยุ้ง
หื้อบ่าวบ้านเดียวที่ผู้สวกร้าย
พี่ไปริค้าแผ่นผ้าเป�นผืน
รักสาวคนเดียวเพิ่นเทียวล่วงปล้น
เป�นวิบากสังชานายน้องรัก
น้ำลัดป�นี้ทำนาน้ำฝาย
เป�นวิบากสัง ชานายน้องเหน้า
ที่รักเหลือใจรักซั้นรักซี้
ขะพวงดอกไม้เคยได้หยุบถือ
ตัวน้องวันดีลักมีคู่ห้อย
เขาช่างผกคอยช่างคว่างช่างซัด
ขอให้น้องรักเจ้ากาบไกสร
หลอนบุญและกรรมจุ่งนำขว้างหน้า
ก็บ่ใช่ใผเนอนายน้องไท้
คู่รักแห่งน้องจักฆ่าพี่ตาย
ขอสั่งทางฝูงป�ตาสองเถ้า
ขอยอดสายใจทองใบแผ่นพับ

เหมือนเอาผ้ายัดเสียบที่หัวใจ

(คับแค้น)

(เห็นหน้า, จวนจะแตกสลาย)
หัวอกชายดาแตกฟุ้ง
เปรียบเหมือนดั่งบ้าเมาวิน (คลั่งไคล้ไหลหลง)
กลัวบ่ได้ญิงมาแฝงร่วมข้าง (บางคาบ)
บ่ได้เทียวไชปากพ้อง (เป�นเพราะ, เยี่ยมเยียน)
ร้องตามไขว่ขว้างหนทาง (นกกระปูดเสียงกังวาน)
มาร่ำไรครางตาดีใคร่ไห้ (นกชนิดหนึ่ง, ต้นมะปราง)
ทุกข์ใจคำชายบ่แล้ว
(ตัวพี)่
บ่เห็นคู่แก้วภาดา
(ส่งเสียงดัง)
ยกมือเบื้องขวาขึ้นมาเท้าแก้ม (ปาดน้ำตา)
แม่แสงเดือนมนฟ้าค้าง
ลับเหลี่ยมเขาแก้วคันธร
(ประชิด)
ควันไฟสะออนใผห่อบ่กุ้ม
(ห่อไม่มิด)
เกิดมีภัยยาเรื่องร้าย
(ทำให้ยุ่ง)
มาบังเบียดข้ากลางคืน
(อันธพาล)
ยังบ่ชมทืนหื้อเจ๊กสำก้น (ยังไม่ทันได้ทุนคืนก็ถูกเจ๊กหักหลัง)
เอาตัวญิงไปร่วมรัก
มาบังเกิดให้ตัวชาย
(อันใด)
จะหวังเอานายมาไว้ปลูกข้าว
สังมาบังเอิญอย่างนี้
ลักกลัวบ่ได้มามือ
(เกรงจะไม่ได้ครอบครองตัวน้อง)
พ้อยจักหลูดมือพี่ไปเสียจ้อย
(หยิบจับ, หลุดมือ)
ตัวบ้านเดียวญิงชาดนัก
(คนรัก, มากมาย)
หื้อตัวแห่งข้าเมือมรณ์ (ดักทำร้ายโดยการขว้างปา)
ขอหื้อเจ้ามอนเก็บศพซากข้า
(ตัวน้อง)
เขาเกิดทำลายพี่ไท้
หากเป�นบ่าวบ้านเดียวนาย
(ไม่ใช่ใคร)
ย้อนนั้นและนายพี่ขอสั่งเจ้า
ที่ข้าได้มาปากทัก
อยู่สุขเที่ยงหมั้นทีฆา
๒๑๐

อายุวรรณะพละสุขา
ยามเคราะห์เจ็บเป�นร้อนเย็นหนาวไข้
เจ็บแข้งเจ็บขาคัดอกเสียบท้อง
ในบัดเดี่ยวนี้พี่บอกความจริง

เพียธิโรคาอย่ามาเกิดใกล้
(โรคาพยาธิ)
ขอให้ไคลคลาจากน้อง
(ผ่านไป)
อย่ามาถูกต้องตัวญิง
(แน่นหน้าอกและเสียดท้อง)
หมดความคระนิงเนอนายน้องหล้า (คำนึง)

คำอธิบายศัพท์ภาษาไทยถิ่นเหนือในหัวข้อโวหารรักของหนุ่มสาวเมืองน่านในอดีต
อธิบายศัพท์
บวก
แภะ
หล้างจะ
แพ้
สลิด
ต้นน้ำแน้
หวัน
นกเค้า
หยังมา
คำฟู่
แอ่ว
เคิก
ก่อชา
อู้
เทอะ
ขั้นได
หมาหน้อย
คึดยาก
ปะ
ไล่เถ้
เพร้
คองไหนก็ดาย

ความหมาย
ปลัก
ป่าละเมาะ
คงจะ
ชนะ
ดอกขจร เทียบเสียงกับคำว่า “จิต”
ต้นรางจืด
พัน
นกฮูก
เหตุใด
คำพูด
เที่ยว
เกะกะ
หรือเปล่า?
พูด
เถิด
บันได
หมาน้อย
คิดหนัก
พบ
ขับไล่ไสส่ง
ที่นี่
รอแล้วรอเล่า
๒๑๑

อธิบายศัพท์
จ้อย
คัน
จุ
เมอะอิง
หัน
ของเราหล้างได้
สักหน้อย
บึดใจ
เมิน
ทัด
ไหลข้อน
สะลัก
ใคร่เคย
เคิ้นจนเถ้า
ลืมลาย
เจียรจา
หลู้
ขนคิงชายเยือกย้าว
ทอวัน
คดดินขึ้นป้อ
คำปาก
ซ่วย
ร่างแค้ว
เภ้อ
ขี้ปุมก็หลาม
เดิก็มามะม้อย
เสื้อหมอน
ขบ

ความหมาย
ชวด
ถ้าหาก
หลอก, โกหก
พิง
เห็น
เราคงจะได้ครองคู่กัน
สักหน่อย
ชั่วครู่
นาน
ตรง
ไหลไปกองรวมกัน
ต้นยอบ้าน เทียบเสียงกับคำว่า “รัก”
อยากคุ้นเคย
ขึ้นคาน
ลืมเรื่องราว
เจรจา
ลู่
พี่ขนลุกไปหมด
รับแสงตะวัน แสดงนัยว่า อยากคบกันอย่างเป�ดเผย
ขุดดินขึ้นเป�นคัน แสดงนัยว่า กันชายอื่นเห็น
คำพูด
ล้าง
รูปร่างสะโอดสะอง
โต
พุงหลาม
ความดึกเริ่มคืบคลาน
ปลอกหมอน
กัด
๒๑๒

อธิบายศัพท์
แมวโพรง
แอ่วลัวหลอ
ทำคอ
ขี้เสี้ยน
ขี้ขาก
ขี้หิดขี้กอ
อยา
เพื่อนจา
หมอ
ชิ้นดิบ
สะทวง
ชู่ด้าน
ต้อง
ดูท่าง
พิงใบนุ่งอย้อง
แอมคู่เล้า
คนมี
เท่าอี้
คลั่งคัด
ดาแตกฟุ้ง
เมาวิน
ลางคาบ
ย้อนอยู่ไกลกัน
เทียวไช
ก้นพูดเสียงขง
อยื้ออยุก
เค้ามะผาง
คำชาย

ความหมาย
แมวคราว
เที่ยวเถลไถล
หลอกลวง
เกลื้อน
กลาก
หิดไทกอ
รักษา, เยียวยา
คู่สนทนา
หมอทำขวัญ
เนื้อดิบ
สะตวง - กระทงกาบกล้วย
ทุกด้าน
กระทบ
สะดวกสบาย
นุ่งห่มประดับกาย
เคียงข้างคู่รัก
คนรวย
เพียงเท่านี้
คับแค้น
จวนจะแตกสลาย
คลั่งไคล้ไหลหลง
บางคาบ
เพราะอยู่ห่างไกลกัน
ไปเยี่ยมเยียน
นกกระปูดที่มีเสียงดังกังวาน
นกชนิดหนึ่ง
ต้นมะปราง
ตัวพี่ชาย
๒๑๓

อธิบายศัพท์
เดือดนัน
ฟายน้ำตา
ดาววี
ซิดซี
ห่อบ่กุ้ม
หมายจักหื้อหยุ้ง
ผู้สวกร้าย
ยังบ่ชมทืนหื้อเจ๊กสำก้น
สังชา
ลักกลัวบ่ได้มามือ
หยุบถือ
หลูดมือ
คู่ห้อย
ชาดนัก
ช่างผกคอยช่างคว่างช่างซัด
เมือมรณ์
เจ้ามอน
เพียธิโรคา
ไคลคลา
คัดอกเสียบท้อง
คระนิง

ความหมาย
ส่งเสียงดัง
ปาดน้ำตา
ดาวลูกไก่
ประชิด
ห่อไม่มิด
หวังทำให้ยุ่ง
คนอันธพาล
ยังไม่ทันได้ทุนคืนก็ถูกเจ๊กหักหลัง
อันใด
เกรงจะไม่ได้ครอบครองตัวน้อง
หยิบจับ
หลุดมือ
คนรัก
มากมาย
คอยดักทำร้ายโดยการขว้างปา
ถึงแก่ความตาย
ตัวน้อง
โรคาพยาธิ
ผ่านไป
แน่นหน้าอกและเสียดท้อง
คำนึง

๓.๓ ปริศนาคำทาย
ปริศนาคำทายหรือที่คนล้านนาเรียกว่า “เปสสนาคำทวาย” เป�นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น
ความคิ ดและความรู ้ ส ึกของคนในสังคมได้เป�นอย่างดี โดยมากมักสะท้อนถึงความผูกพัน อยู่กับ
ธรรมชาติ ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ปริศนาคำทายยังช่วยส่งเสริมความคิดและ
จินตนาการของเด็กๆ อีกด้วย ปริศนาคำทายต่อไปนี้ได้จากการสัมภาษณ์พระครูโอภาสนันทสาร เจ้า
อาวาสวัดสว่างอรุณ ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
๒๑๔

ปริศนาที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
ตุ้มๆ กลางนา
พญากลางดง
ท้งค้ง (ต๊งก๊ง) ปลายดอย
ตีฝอยล่องน้ำ

(แป้นตีข้าว-กระดานตีข้าว)
(เสือ)
(หวาย)
(กุ้ง)

แมงซ่ อ นตี น กั บ แมงซ่ อ นหำ ขบกั น ตายพื ้ น เค้ า ซ่ อ นดอก แมงซ่ อ นเขี ้ ย วออกมาขบ
อะหยังเอ๊าะ? (แมงซ่อนตี๋นกับแมงซ่อนหำ ขบ (กัด) กั๋นต๋ายป��นเก๊า (ต้น) ซ่อนดอก แมงซ่อนเขี้ยว
ออกมาขบ อะหยังเอ๊าะ (อะไรเอ่ย))
แมงซ่อนตีน
แมงซ่อนหำ
เค้าซ่อนดอก
แมงซ่อนเขี้ยว

(งู)
(ช้าง)
(เค้าสะหรี หรือ ต้นโพธิ์)
(หนอน)

สองตีนจก หกตีนจั้ง อยู่ในถ้ำ กลางหลังเป่าป�� อะหยังเอ๊าะ? (สองตี๋นจก (ขุด) หกตี๋นจั้ง (ยึด
เกาะ) อยู่ในถ้ำ ก๋างหลังเป่าป�� หยังเอ๊าะ)
ตอบ จี้กุ่ง (จิ้งหรีด)
ปริศนาที่เกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้
จั๊กกะจู๋มีหูทางปาก
จั๊กกะจากมีปากทางหลัง
จั๊กกะจั๋งมีดัง (จมูก) ทางท้อง
สองพี่น้องเอาท้องลากดิน

(หูบุง - หูกระบุง)
(เล้าข้าว – ยุ้ง เพื่อป้องกันคนมาขโมยข้าวคนโบราณจึง
ทำประตูยุ้งไว้ข้างหลัง)
(เตารีด)
(เกิบ, แข็บ - รองเท้า)

ไปใคร่หัวขิกๆ มาน้ำตาย้อยซุมซู่
(แห)
(ก่อนใช้งานแหยังแห้งทำให้สร้อยแหหรือลูกแหที่ทำจากตะกั่วกระทบกันเสียงดัง แต่
หลังจากใช้งานแล้ว แหก็เป�ยกประหนึ่งว่ามันกำลังร้องไห้)
ไปเต็มไร่นา
มาเท่าแอ็บข้าว
(แห)
๒๑๕

ปริศนาประเภทเล่นคำ
สัพพะว่าปาก (ว่าด้วยปากทั้งหลาย)
ปากออนๆ
ปากขาวๆ
ปากเขาแทงเขาชี (จี)
ปากเขาอวดเขาชม
ปากอาจารย์
ปากคำมีฤทธิ์
ปากสัปดน
ปากสับกกสับกาก
ปากผะแหล้งๆ
ปากเผ็ดๆ
ปากช่างชก (จ๊ก)
ปากช้าๆ
ปากเป�นน้ำหมึก
ปากบ่อู้บ่จา
ปากหลัวะปากหล่วม
ปากสะเอ๊าะสะออน
ปากถูกๆ ผิดๆ
ปากมนๆ
ปากจ้นๆ
ปากเขาหยุบเขากำ
ปากส้อหล้อ
ปากช่างคาบหนูไป
ปากเพียงแอว
ปากจ้องๆ
ปากอมหมาก
ปากขี้เหล้า
ปากบึนๆ
ปากบ่มีรู

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ปากแม่ร้างนางสาว
ปากแม่ชี
ปากบุงปากซ้าหวด
ปากม่วนจาหวาน
ปากพิษ
ปากคน
ปากโกหก
ปากแร้ง
ปากเจ็บ
ปากครก
ปากม้า
ปากป�ก
ปากกา
ปากประตูบ้าน
ปากบอน
ปากดัดจริต
ปากมีโทษ
ปากน้ำต้น
ปากดัง
ปากหม้อ
ปากไซ
ปากหมาปากแมว
ปากข้อง
ปากชับ (จั๊บ)
ปากคนเถ้า
ปากหมึน
ปากหมู
ปากหอย

(สีชมพู)
(กระบุง, หวดนึ่งข้าว)
(ไพเราะ)
(มัคนายก, วาจาสิทธิ์)

(เสียงดังกุกๆ กักๆ)
(เสียงดังแว๊ดๆ, ปากร้าย)
(โขก, เคาะลง)
(ฝ�ด, ไม่คล่อง)
(ไม่พูดไม่จา)
(จีบปากจีบคออย่างสาววัยรุ่น)
(คนโท)
(ร้องปาวๆ)
(จับ)
(ลักษณะคล้ายกรวย)
(เท่ากับเอว, อยู่ที่เอว)
(ชำนาญ)
(คนเฒ่า)
(อาการชา)

๒๑๖

ปากหมอยๆ
ปากสี่แยก
ปากมียาง
ปากแม่ญิง
ปากคักๆ (กั๊กๆ)
ปากเพิ่นช่างร้องช่างสวด
ปากคนเถ้า
ปากขี้จุขี้ด่า
ปากดังๆ
ปากแน่ๆ

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ปากแขก
ปากทาง
ปากปลิง
ปากนัก
ปากคนบ่เต็มบาท
ปากทุเจ้า
ปากย่อยปากดุ
ปากบ่แท้ลูกหลานชัง
ปากบ่มายามแท้
ปากคนฉลาด

(ปากที่มีหนวดเครารุงรัง)

(พูดติดอ่าง)
(พระสงฆ์)
(จู้จี้ขี้บ่น)
(โกหก, พูดไม่มีความจริง)
(ถึงเวลาแล้วไม่กล้าจริง)

๓.๔ เพลงชาวบ้าน
เพลงชาวบ้าน คือ บทเพลงที่ชาวบ้านใช้ร้องเพื่อความบันเทิง เพลงชาวบ้านที่เป�นที่นิยมของ
ชาวน่านในอดีตเห็นจะเป�น “จ๊อย” จ๊อยเป�นทำนองการขับขานอย่างหนึ่ง ซึ่งบทที่ใช้ขับมีหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับผู้แต่ง และวัตถุประสงค์ของการแต่งจ๊อยมีหลากหลาย เช่น ประกาศข่าวสาร ส่งสาส์นรัก
รำพึงรำพัน ตัดพ้อ เหน็บแนม ฯลฯ ต่อไปจะยกตัวอย่างจ๊อยเรื่อง “เข้าดงป่าไม้” แต่งพ่อครูเมืองดี
เทพประสิทธิ์ บ้านสันติสุข อำเภอเวียงสา เนื้อหาของจ๊อยบทนี้กล่าวถึงความน้อยเนื้อต่ำใจของชายคน
หนึ่งที่ยังไม่มีคู่ครอง เวลาเดินทางไปในป่าเห็นสัตว์นานาชนิดยังมีคู่ครอง แต่ตนกลับไม่มี และนึกถึงใน
อนาคตข้างหน้าเมื่อยามแก่ชราว่าหากไม่มีคู่ครองแล้วใครจะดูแล และครั้นเมื่อถึงเวลาตาย ใครจะเป�น
ผู้ไปนิมนต์พระและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ จ๊อยเข้าดงป่าไม้มีดังนี้
เข้าดงป่าไม้
ไม้เหียงไม้ยาง
ไม้เหียงไม้ทงึ
ไม้เพาไม้แงะ
ไม้ดู่ไม้แดง
ไม้ไล่ไม้บง
วอกค่างใหญ่น้อย
จับใส่ลางตัว
ฝูงสกุณา

คีรีเขาขง
ยังยายเป�นจุ้ม
ลำยาวครึกครื้น
ต้นล่ำฉกรรจ์
ซ้อนแซมเป�นต้าย
ป่งขึ้นเซาะซ้อง
นางนีหลามไหล
ซ้ำมีลูกน้อย
เทียวกรายซะไซ้

เป�นป่าดอยดง
แวดวงห่อหุ้ม
มีกิ่งใบมุง
ลุ่มพื้น
เครือเขาหวันขึ้น
ทวยพัน
มีพร้อมชู่อัน
เลียงมันเลียงฝ้าย
ตั้งไม้เปยลาย
พร่ำพร้อม
ออกตามย่านห้อง
ดงไพร
มาจับกิ่งใบ
บงซางหย่อนห้อย
ร้องอยู่วอยวอย
ป่าไม้
เสียงร้องร่ำไห้
เหมือนคน
๒๑๗

โอยแสนโสกทุกข์
อยู่ในใจตน
มาคึดรอดถึง
นายแพงน้องหล้า
แสนที่ทุกข์ใจ
ดวงธัยต่ำค้อย
หลอนตัวพี่ไธ้
เจ็บไข้ได้แถม
จักมีใผไหน
รักแพงตัวข้า
หลอนกัมม์มาเถิง
เทิงมารั้งเรื้อ
ใผจักตากซัก
ป�ดกวาดมุ้งหมอน
ยามเมื่อตัวชาย
ชราแก่เถ้า
หลอนเคราะห์เจ็บเปน เวียนมาต่อมท้า
ใผจักไพร้อง
ทุเจ้ามาสอน
จักมีใผไหน
เอาข้าวตอกเต้น
เอาใส่สองมือ
หื้อตัวพี่ไธ้
ยามม้วยมิด
จิตดับหลับตา
เอาไปยื่นป�นทาน
กับพระท่านเจ้า
เมื่อเพิ่นจักหาม
เข้าไปป่าช้า
ใผจักสอดเซาะ
เอาโตนใส่ขอน
จักมีใผไหน
คึดร่ำต่ำสร้าง
ยามเมื่อหน้าฝน
เปอะตมเป�นน้ำ
โอยแสนโศกทุกข์
มโนใจตน
วันตกออกใต้
ผ่อไปทางเหนือ
สบันงายมหลามปลายต้นเสิ้ง

ทุกข์ในเมืองคน
น้ำตายวาพัง
บ่มีคู่ห้อย
ใผจะมาแยง
เอาน้ำมนต์ทา
เป�นผืนแผ่นเสื้อ
ถึงคาบงายทอน
หูตาเมา
ได้ม้วยมิ่งหน้า
ป�นสีลป�นพร
กับพวงมาลา
ไหว้พระเกตุแก้ว
จักมีใผมา
ตนงามเลา
เป�นผืนแผ่นผ้า
เข้าสู่ดงดอน
แปงศาลาทาน
ฟ้าร้องอืดอื้อ
หาเมียสักคน
ก็ไกลจอยวอย

เหมือนมีแต่ข้า
หลั่งย้อย
เมียแพง
สะแคงห่มผ้า
ลูบเนื้อ
ครัวนอน
หากินกับข้าว
ป��นว้า
เมือมรณ์
หนทางห้าเส้น
ดอกไม้
จุฬา
เซาะหาขันข้าว
หน่อฟ้า
ครัวนอน
จวงจันทน์ป่ากว้าง
ที่ยั้ง
ครางบน
ทวยเพิ่นบ่ได้
ขอกฟ้า

๒. วรรณกรรมลายลักษณ์
๒.๑ จารึกคำปู่สบถ: วรรณกรรมลายลักษณ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองน่าน
วรรณกรรมลายลักษณ์ที่เก่าแก่ของเมืองน่านที่สุดที่พบในขณะนี้ คือ จารึกคำปู่สบถ
(นน.๑) ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร สันนิษฐานว่าน่าจะจารึกขึ้นใน พ.ศ. ๑๙๓๕ พร้อมกับ
จารึกหลักที่ ๔๕ (จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด) ตามประวัติกล่าวว่าศิลาจารึกคำปู่สบถ นายธนิต อยู่โพธิ์ อดีต
อธิบดีกรมศิ ลปากร ครั้งยังรั บราชการพร้ อมด้วยคณะเดิน ทางขึ ้น ไปตรวจงานโบราณวั ตถุ ส ถาน
ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้พบแผ่นศิลาจารึก ๓ แผ่น วางอยู่ที่ข้างวิหารวัดช้าง
๒๑๘

ค้ำที่กำลังสร้างใหม่ ตรงชายคาน้ำตก เห็นเป�นของสำคัญจึงกราบเรียนเจ้าอาวาสวัดช้างค้ำทราบ และ
ขอให้ท่านช่วยเก็บรักษาไว้ ได้สืบทราบว่าแผ่นศิลาจารึกทั้ง ๓ แผ่น นำมาจากบ่อว้าในจังหวัดน่าน
ครั้นถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ นายธนิต อยู่โพธิ์ พร้อมด้วยคณะได้เดินทางขึ้นไปตรวจงาน
โบราณวัตถุสถานภาคเหนืออีกครั้งหนึ่ง เดินทางถึงจังหวัดน่านเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้
สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการถ่ายภาพ และทำสำเนาศิลาจารึกคำปู่สบถ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒
เมื่อกลับมาถึงกรุงเทพฯ แล้ว ได้มอบสำเนาจารึกดังกล่าวให้ศาสตราจารย์ ฉ่ำ ทองคำวรรณ เจ้าหน้าที่
อ่านจารึก ดำเนินการอ่าน-ถ่ายถอด (http://www.sac.or.th/databases/inscriptionsold/inscribe_detail.php?id=225)
ความสำคัญของจารึกคำปู่สบถ คือ เป�นจารึกที่กล่าวถึงการกระทำสัตย์ส าบาน
ระหว่างพระญา�ไทยแห่งเมืองสุโขทัยกับปู่พระญาเป�นเจ้าหรือพระญาคำตันกษัตริย์แห่งเมืองน่าน
และได้กล่าวถึงความสามัคคีระหว่างเมืองแพร่ เมืองงาว เมืองน่าน และเมืองป�ว ถ้าเมืองใดเมืองหนึ่งมี
อันตรายเกิดขึ้น เมืองต่างๆ เหล่านี้จะต้องให้ความช่วยเหลือ ดังข้อความในจารึกซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ใน
หนังสือจารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ หน้า ๕๒-๕๔

๒๑๙

๒๒๐

๒๒๑

๒.๒ อาณาจักรหลักคำ: กฎหมายที่ตราขึ้นและบังคับใช้แก่ราษฎรในเมืองน่าน
อาณาจักร แปลว่า อำนาจการปกครองบ้านเมือง ส่วน หลักคำ หลักอันมีค่าประดุจทองคำ
ชฎาพร จีนชาวนา (๒๕๔๙) ได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่องการวิเคราะห์สังคมเมืองน�านจากกฎหมาย
อาณาจักรหลักคํา (พ.ศ.๒๓๙๕-๒๔๕๑) มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
ลักษณะเอกสาร
กฎหมายอาณาจักรหลักคําเขียนด�วยตัวอักษรอักษรธรรมล�านนา ภาษาไทย ลงในพับ
กฎหมายอาณาจักรหลักคําต�นฉบับ ป�จจุบันเก็บรักษาไว�ในพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ โครง
ก
า
ร
ศ
ู
น
ย
�
ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม� มีโครงการอนุรักษ�คัมภีร�ใบลานจึงได้ถ�าย
อาณาจักรหลักคําไว�ในรูปไมโครฟ�ล�ม รหัส นน-พภ-15001-00
ต�อมาศาสตราจารย์สรัสวดี อ�องสกุล ได�ปริวรรตกฎหมายอาณาจักรหลักคําฉบับของ
พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ น�าน ซึ่งเป�นเอกสารที่มีสภาพสมบูรณที่สุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ นอกจาก
กฎหมายฉบับนี้แล้ว ยังมีอาณาจักรหลักคำฉบับอื่นๆ อีกหลายฉบับ แต่ใช้ชื่อต่างกันไป เช่น อาณาจักร
หลักคําฉบับวัดดอนไชยพระบาท อำเภอเวียงสา ซึ่งอาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษมเป�นผู้ปริวรรต พระ

๒๒๒

ราชกถาเมืองน�าน ร.ศ.111 (พ.ศ.2435) ศาสตราจารย์อรุณรัตน� วิเชียรเขียวเป�นผู้ปริวรรต และ
กฎหมายพระเจ�าน�าน ตํานานพระเจ�าไห� อาจารย์สิงฆะ วรรณสัยเป�นผู้ปริวรรต เป�นต้น
กฎหมายอาณาจักรหลักคําฉบับพิพิธภัณฑสถาน น�าน มีจํานวน 61 หน�า มีขนาดกว�
าง 11.7 เซนติเมตร ยาว 36.5 เซนติเมตร หนา 4.7 เซนติเมตร แต�ละแผ�นหรือพับมี 6 บรรทัด

กฎหมายอาณาจักรหลักคําฉบับพิพิธภัณฑสถาน น�าน
ที่มา : ประทวน สอนสิริ
สาเหตุของการประกาศใช�กฎหมายอาณาจักรหลักคํา
๑. เจ�าอนันตวรฤทธิเดชฯ ต�องการสร�างความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการ
ป
ก
ค
ร
อ
ง
บ�านเมืองและแก�ป�ญหาภายในเมืองน�านขณะนั้น ดังปรากฏในตอนต�นของกฎหมาย
อาณาจักรหลักคํา ว�าบ�านเมืองเกิดความวุ�นวาย มีการลักขโมย เล�นการพนัน เป�นต�น
๒. เพื่อป�องกันการแทรกแซงจากอํานาจภายนอก ทั้งอํานาจจากรัฐบาลกรุงเทพฯ และ
อํานาจจากชาติจักรวรรดินิยมตะวันตก ได�แก� อังกฤษและฝรั่งเศสที่กําลังแผ�ขยายเข�ามาใน
เมืองน�านและหลีกเลี่ยงป�ญหาความขัดแย�งกับคนในบังคับต�างชาติ การแผ�ขยายลัทธิ
จักรวรรดินิยมตะวันตกในคริสต�ศตวรรษที่ 19 ก�อให�เกิดป�ญหาเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณา
เขต ทําให�รัฐบาลไทยไม�มีอํานาจเต็มที่ในด�านการศาล ป�ญหานี้นําไปสู�ความพยายาม
ยกระดับมาตรฐานทางด�านกฎหมายให�เป�นแบบอารยประเทศมากขึ้น
การประกาศใช�กฎหมายอาณาจักรหลักคํา ทําให�การปกครองบ�านเมืองเป�นไปอย
�างสงบสุ ขเห็ น ได�จากใบบอกคดี ความของเมื องน�านใน พ.ศ.2395-2451 ที ่ แจ�งมายั ง

๒๒๓

กรุงเทพฯ ไม�มีกรณีร�ายแรง เพราะบทลงโทษรุนแรงแล�วประชาราษฎร�ก็ปฏิบัติตามอย�าง
เคร�งครัด

สาระสังเขปของกฎหมายอาณาจักรหลักคํา
ชฎาพร จีนชาวนา (๒๕๔๙: ๒๘-๓๒) ได้สรุปสาระสังเขปของกฎหมายอาณาจักรหลักคําไว้
ดังนี้
ลำดับที่ หน้า-บรรทัด
เรื่อง
๑
๒/๑-๔/๒
มูลเหตุที่เจ้านายเมืองน่านออกกฎหมายใช้
ในบ้านเมือง พ.ศ.๒๓๙๕
๒
4/3-5/6
ออกกฎหมายลงโทษการลักวัว ควาย
๓
5/6-5/13
เจ�าของควายต�องแจ�งลั ก ษณะ
ควายของตนให�ทางราชการทราบ
๔
5/14-6/1
ประกาศให�ราษฎรล�อมรั้วแข็งแรงมิ ให
�ควายกินข้าวในนา
๕
6/2-6/9
ควายกินข�าวในนาของผู�อื่น เจ�าของ
ควาย
ต�องชดใช้
๖
6/10-7/3
ห�ามทําร�ายช�างม�าวัวควายที่เข�
าไร� นา
๗
7/4-7/10
ห�ามปล�อยช�างทําลายต�นข้า
วในนา และทําลายเหมือง
๘
7/11-8/1
ให�จับช�างที่มีโทษส�งแก�ราชการ
๙
8/2-8/4
ช�างทําความผิดสร�างความเสียหาย เจ
�าของช�างต�องชดใช้
๑๐
8/5-9/8
ผู�จับช�างป�าได�ต�องนําช�างมา
แจ�ง กับทางราชการ
๑๑
9/8-9/12
บทลงโทษลักกินวัวควาย

บทลงโทษ

ปรับ 200 ดอก จําคุก
ปรับ 110 น้ำผ่า
ปรับ 300 ธ็อก
ชดใช�ตามความ
เสียหาย
ปรับ 220 น้ำผ�า
ปรั บ 330 น้ ํ า ผ�า
จําคุก

ปรับ 330 น้ำผ�า
ปรับ ตัวละ 200 ดอก
ปรับ 330 น้ำผ�า
๒๒๔

ลำดับที่ หน้า-บรรทัด
เรื่อง
๑๒
9/12-10/7
ห�ามฟ�นไร�ที่ขุนห�วยและริมน้ำ
๑๓

10/7-11/1

๑๔

11/1-11/5

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ห้ามเล่นการพนัน

บทลงโทษ
ปรับ 330 น้ำผ�า
เฆี่ยน 30 แส�
เจ้านาย ๑๒๐๐ ดอก
เจ้านายหัวเมือง ๘๐๐
ดอก
ท�าวขุน 600 ดอก
ไพร� 400 ดอก
ปรั บ 330 น้ ำ ผ�า
เฆี่ยน 30 แส

ประเพณีแอ�วสาวห�ามถืออาวุธ และ
ปกป�ด
ใบหน�า
11/5-12/7
ผิดผีและเลี้ยงผี
12/7-12/10 กู � เงิ น ทองสิ ่ ง ของครบ 3 ป� จึ ง คิ ด
ดอกเบี้ย
12/10-13/10 ห�ามทําเงินตราปลอม
ปรั บ 330 น้ ำ ผ�า
เฆี่ยน 30 แส� จําคุก
13/10-14/4 การซื้อขายข�าวและอื่น ๆ ให�ซื้อขาย
ตามราคา
14/4-14/10 ให�นายด�านตรวจตราคนเดินทางอย�
างระมัดระวัง
14/10-15/6 คนต�างเมืองแอบแฝงเข�ามาให� แจ ปรับ 500 ดอก
�งสนาม
ห�ามป�ดบังและช�วยเหลือ
15/7-15/9
คนต่ า งเมื อ งที ่ จ ะมาแต่ ง งานภายใน
อาณาจักรให้เสียสินสูตามประเพณี�
16/1-16/6
ไพร�ตามหัวเมืองให�อยู�ในเมืองตน ห เฆี่ยน 30 แส� จําคุก
�ามย�ายไปเมืองอื่น
16/6-16/8
ผู � ที ่ เ ป�นหนี ้ เ กิ น 300 ดอกขึ ้ น ไปจะ
ตกเป�น ทาสน้ำเงิน
16/8-17/2
ของป�าเป�นราชสมบัติ ผู�ใดมีต�อง
ถวาย

๒๒๕

ลำดับที่ หน้า-บรรทัด
เรื่อง
๒๕
17/2-17/6
การทําเครื่องมือจับปลาในแม�น้ำจะต�
องเว�น
ช�องให�เรือผ�านได� สะดวก
๒๖
17/6-17/9
ห้ามฆ่าค้างคาวในถ้ำ ห้ามตัดต�นไม� ห
�ามใช�ยาเบื่อปลา
๒๗
17/9-18/1
เจ�าและไพร�ร�วมกันทํานุบํารุงพุทธ
ศาสนา
๒๘
18/1-18/9
ขอให�พระภิ ก ษุ อ ย�ากระทํ า ตั ว ดั ง
คฤหัสถ์
๒๙
18/9-19/2
วางแผนเอาช�างผู�อื่นไปใช้
๓๐
19/2-19/9
ห�ามทํ า ลายประตู เ วี ย ง ตํ า หนั ก ศาลา
และสะพาน
๓๑
19/9-20/1
ห�ามลักเรือ
๓๒
20/1-20/12 เรือไหลตามน้ำ ให�เจ�าของเรือชดใช�
แก�ผู�เก็บรักษา
๓๓
20/12-21/9 การยืมช�างหรือจ�างช�างให�เจ�า
ของช�างและผู�ยืมหรือผู�จ�างตกลง
กันให�ดี
๓๔
21/9-22/2
คนมี ช �างและคนไม�มี ช �างไปค�า
ขายด�วยกันให�ตกลงกันให�ดี เสียก
�อน
๓๕
22/2-22/5
การจั บ ช�างป�าจะต�องแจ�งรา
ชสํานัก
๓๖
22/5-22/9
มีช�างผู�อื่นแอบแฝงกับช�างของตนให
�แจ�งทางราชการ
๓๗
22/9-23/5
การขายช�าง วั ว ควายแก่ ช าวต�าง
ประเทศ
ต�องแจ�งราชสํานัก สนามก�อน
๓๘
23/5-23/11 ห�ามจีนฮ�อและคนไทยเล�นการพนัน

บทลงโทษ

เฆี่ยน 30 แส� จําคุก

ปรับตามศักดินา
จําคุก
ปรับ 110 น้ำผ�า
ปรับ 50 ธ็อก

๒๒๖

ลำดับที่ หน้า-บรรทัด
เรื่อง
บทลงโทษ
๓๙
23/11-24/8 ให�ล�อมรั้วป�องกันวัวควายเข�าไร
�นา
๔๐
ช้าง ม้า วัว ควายเข้าทำลายไร่นาให�แปง
ขวัญข�าว
๔๑
26/1-26/8
ลงโทษนายบุผู้สูบฝ��น
จําคุก 3 ป�
๔๒
26/8-28/4
ออกกฎหมายห�ามสู บ ฝ��น (พ.ศ. จําคุก 3 ป�
2418)
๔๓
28/4-28/8
ให�รางวัลแก�ผู้ที่จับคนสูบฝ��น 15 แถบ
๔๔
28/8-28/11 เมืองใดมีฝ��นขาย พ�อเมืองและขุนด
�านถูกลงโทษ
๔๕
28/11-29/2 เจ�กจีนที่อดฝ��นไม�ได� ห�ามอ
ยู�เมืองน�าน
๔๖
29/2-29/6
เจ�กจีนแอบสูบฝ��น
จ ํ า ค ุ ก 3 ป � ริ
บทรัพย�และลูกเมีย
๔๗
29/6-29/9
เมียเจ�กเมื่อรู�ผัวสูบฝ��นให�แจ�
งสนาม
๔๘
31/11-37/9 การจั บ ควายที ่ ไ ม�มี เ จ�าของ (พ.ศ.
2418)
๔๙
37/9-49/1
ฆ�าวัวผู�อื่นตายให�ชดใช�ตามราคา
วัว (พ.ศ.2423)
๕๐
49/1-50/10 นาศั กดิ์เจ�าเมืองน�านและเจ�านาย
บุตรหลาน
๕๑
50/10-51/6 เมื อ งน�าน เชี ย งใหม� ลํ า ปาง ลํ า พู น
ออกกฎหมายร�วมกัน พ.ศ.2387
๕๒
51/6-53/1
คนเดินทางค�าขายระหว�างเมืองให�
มีหนังสือเดินทางติดตัว
๕๓
53/1-53/3
การไปอาศัยอยู�เมืองอื่นเป�นเวลานาน
๕๔
53/3-53/6
ทาสหนีไปให้ช่วยส่งคืน
๕๕
53/6-53/8
ทาสหนีไปอยู�กับนายคนใหม� นายคน
ใหม่
๒๒๗

ลำดับที่

หน้า-บรรทัด

๕๖

53/8-54/1

๕๗

54/1-55/4

๕๘
๕๙

55/4-56/4
56/5-56/9

๖๐

56/9-57/3

๖๑
๖๒

57/3-57/5
57/5-59/12

๖๓

59/12-61/1

๖๔

61/1-61/9

เรื่อง
ต�องชดใช�ให�นายเก่า
การทํ า ร�ายร�างกายกั น และการทํ า
ความผิดทั้งมวลให้ชำระเมืองที่เกิดเหตุ
พี่น�องอยู�ต�างเมือง อนุญาตให�ย
�ายมาอยู�เมืองเดียวกันได้
ช�างหายไปบริเวณรอยต�อของเมือง
ช�างไปราชการแล�วหายไป ผู�จับได
�ให�ส�งคืน
การซื้อช�างและคนต�างเมือง ให�ซื้อ
ขายกันที่สนาม
ห�ามทาสฟ�องโทษนายเก�า
ทําพิธีเลี้ยงผีห้ามลักวัวควายไปฆ�า เจ�า
เมืองใดไม�ปฏิบัติตามกฎหมายที่ตกลงกัน
แล้วต�องปรับไหม
คนในบังคับอังกฤษถูกปล�นและฆ�าตาย
เมืองน�านเสียค�าปรับ (พ.ศ.2419)
เจ�าเมืองล�าส�งม�าและงาช�างให
�เจ�าเมืองน�าน(พ.ศ.2421)

บทลงโทษ

สมัยพระเจ�าสุริยพงษ�ผริตเดชฯ (พ.ศ.2451) โปรดให�ยกเลิกกฎหมายอาณาจักรหลัก
คํา แล�ว มาใช�กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ตามพระราชอาณาจักรสยาม แต�เมืองน�าน
ก ็ ย ั ง ค ง ใ ห � เ จ � า น า ย
ต�างๆ เป�นผู�ตัดสินคดีความอยู�และเป�นการตัดสินคดีความกฎหมายอาณาจักรหลักคํา
เกือบทุกคดีความยกเว�นลักษณะทาสและลักษณะผัวเมีย

๒.๒ ธัมมจักก์หลักสิม : กฎหมายที่ตราขึ้นและบังคับใช้แก่พระคณะสงฆ์ในเมืองน่าน

๒๒๘

ธัมมจักก์หลักสิมเป�นกฎหมายที่พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ โปรดให้ตราขึ้นและบังคับใช้แก่
พระคณะสงฆ์ในเมืองน่าน ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๘ เล็กน้อย โดยทรงกราบนิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่ของ
นครน่านมาประชุมกัน ณ อุโบสถวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เพื่อตรากฎหมายคณะสงฆ์ฉบับนี้ขึ้นแล้ว
แจกจ่ายไปแต่ละตำบลทั่วเมืองน่านและเมืองอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองน่าน
ลักษณะของเอกสาร
เอกสารที่บันทึกธัมมจักก์หลักสิมมีอยู่หลายฉบับ เพราะเมื่อมีการตรากฎหมายขึ้นครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว จึงมีการคัดลอกไปตามเขตการปกครองต่างๆ ของคณะสงฆ์เมืองน่าน สำหรับฉบับที่
นำมาอ้างอิงในที่นี้ต้นฉบับเป�นของวัดป่าเหมือด ตำบลศิลาแลง อำเภอป�ว จังหวัดน่าน จารเป�นอักษร
ธรรมล้านนา คัดลอกเมื่อป�พ.ศ. ๒๔๓๘ (จ.ศ. ๑๒๕๗) โดยพระเถระนามว่า ครูบาชินา ในอวสานพจน์
บันทึกไว้ว่า
“ครูบาชินาได้แต้มร่ายไว้สักราชได้ ๑๒๕๗ ตัว ป�ดับเม็ด เดือน ๓ ลง ๑๓ ฅ่ำ ณ วัน ๒ แก่ข้า
แล”
พระครูสมุห์พนัส ทิพฺพเมธีได้ปริวรรตกฎหมายฉบับนี้จากเอกสารไมโครฟ�ล์มของสถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลข นน ๐๖ ๒๐ ๐๓๒ ๐๐ ชื่อเรื่องว่า หนังสือแถลงการณ์คณะ
สงฆ์เมืองน่านและตำราเรียนอักษรไทยยวน
สาระสังเขปของธัมมจักก์หลักสิม
พระครูสมุห์พนัส ทิพฺพเมธี (๒๕๖๑: ๑๒-๓๑) ได้สรุปสาระสังเขปของกฎหมายธัมมจักก์หลัก
สิมไว้ดังนี้
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เรื่อง
พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ทรงกราบนิมนต์พระเถระมาตรากฎหมาย
พระบาลีอธิบายเรื่องการบวช
ห้ามพระสงฆ์ประพฤติตนอย่างคฤหัสถ์
ลักษณะการครองผ้าที่ถูกต้อง
ห้ามพระสงฆ์ถือครองอาวุธ
ห้ามพระสงฆ์ เล่นดนตรี ขับร้อง และเล่นการพนัน ฯลฯ
ห้ามพระสงฆ์ทำอาวุธ ตีเครื่องประดับ พร้อมพระบาลีอธิบาย
ให้พระสงฆ์ลงอุโบสถศีลทุกวันพระใหญ่
ให้พระสงฆ์บำเพ็ญวัตรทั้ง ๑๔ อย่าให้ขาด
ให้พระสงฆ์สมาทานธุดงควัตร
๒๒๙

ลำดับที่
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๔
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

เรื่อง
ให้พระสงฆ์หมั่นศึกษาภาษาบาลี
ให้พระสงฆ์ปลงผมทุก ๑๕ วัน
ให้พระสงฆ์หมั่นทำวัตรสวดมนต์
ห้ามพระสงฆ์ไปต่างเมืองโดยไม่มีอัฐบริขาร
ให้พระภิกษุอธิษฐานเข้าพรรษาทุกรูป
โทษของผู้ไม่อธิษฐานจำพรรษา
โทษของผู้พรรษาขาดแล้วปลอมปนเข้ามาร่วมพิธีปวารณา
พระภิกษุทุกรูปจะต้องลงอุโบสถศีลทุกรูปอย่าขาด
โทษของผู้ทะเลาะวิวาทกัน
ให้พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรมเป�นประจำทุกป�
โทษของผู้ไม่ปฏิบัติตามธัมมจักก์หลักสิม
โทษของผู้ไม่ฟ�งคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์
ห้ามทะเลาะวิวาทกัน พร้อมพระบาลีอธิบาย
อวสานพจน์

ตัวอย่างกฎหมายธัมมจักก์หลักสิม
๓. ห้ามประพฤติตนอย่างคฤหัสถ์
จุ่งใส่ใจปฏิบัติตามโอวาทคำสอนพระพุทธเจ้าแลครูบาอาจารย์แห่งตนด้วยสัจจะคารวะด้วย
ทวารทัง ๓ อิริยาปาทะทัง ๔ แท้มักว่าที่บ่ควรนั่งอย่าได้นั่ง ที่บ่ควรนอนอย่าได้นอน ที่บ่ควรยืนอย่าได้
ยืน ที่บ่ควรไปอย่าได้ไป ที่บ่ควรผ่ออย่าได้ผ่อ อย่าเสพด้วยน้ำเหล้ายาเมา ถงด้วยผู้ญิง อย่ามักเหล้น
อย่าเฟ�ดม่าม อย่าเต้น อย่าฟ้อน อย่าช้อยซอ หื้อพากันสูดเรียนเขียนอ่านสั่งสอนกันกระทำคลองวัตร
ปฏิบัติกวาดเผี้ยวคะตึกกุฎี วิหาร ข่วงแก้วทัง ๓ แลไหว้นบครบอยำครูบาอาจารย์แห่งตน ถ่าบ่ฟ�งแล
ประมาทตายได้ไปตกนรกแล หื้อหลับเดิกลุกเช้า

๒๑. โทษของผู้ไม่ปฏิบัติตามธัมมจักก์หลักสิม
๒๓๐

หนังสือธัมมจักก์หลักสิมอันนี้ครูบาอาจารย์สังฆะเจ้าทังหลายในสำนักได้ตั้งแต่งไว้ให้เป�นหลัก
สิมแก่สังฆะเจ้าทุกตำบลได้แจ้งแล ถ่าครูบ าอาจารย์ภ ิก ขุ ส ัง ฆะสามเณรองค์ใ ดองค์ น ึ่ งยั งล่ว งเกิ น
ธัมมจักก์หลักสิมอันประกาศต้องห้ามนี้ไปดั่งอั้น จักเอาตัวเป�นโทสตามตามอันได้ตั้งไว้นี้ก็จักทูลไว้กับ
อาชญาพายนอกหื้อธารกัมม์ตามโทษหนักเบาชะแล
๒๔. อวสานพจน์
เราทังหลายควรตักเตือนสั่งสอนเพื่อบ่หื้อผิดคองธัมม์ด่าย ตนใดกระทำบ่แม่นคองธัมม์ ท่าน
ผู้อื่นมาห้ามตักเตือนบอกกล่าวตามคองดีแล้ว พ้อยมีฅวามโกรธเฅืองเคียดวิวาทหมายหมั้นผิดเถียงกัน
ดั่งอั้น มันผู้นั้นค็ได้ชื่อว่า เปนฅนอสัปปุริสสหินะถ่อยร้ายแหน้นหนานัก บ่ตามคองธัมม์พระเจ้า
จักเปนวจีกัมม์มหาบาปมากนักควรหื้อสิกข์เสียแล้วคารวะตามคองเทอะสวัสดีบอกได้แจ้งแล
ครูบาชินาได้แต้มร่ายไว้สักราชได้ ๑๒๕๗ ตัว ป�ดับเม็ด เดือน ๓ ลง ๑๓ ฅ่ำ ณ วัน ๒ แก่ข้า
แล
วนฺทามิ พุทฺธํ สพฺพํ เม โทสํ ขมถ เม ภนฺเต
ภนฺเต ข้าแห่งเจ้าข้า อหํ อันว่าข้า วนฺทามิ ค็ไหว้ พุทฺธํ ยังพระพุทธเจ้าตนตรัสรู้ธัมม์ทังมวล
ขมถ จุ่งอด โทสํ ยังโทส สพฺพํ ทังมวลแก่ข้าเทอะ

๒.๓ คร่าวเชียงแสนแตก : กวีนิพนธ์บรรยายสงครามระหว่างล้านนากับพม่าโดยกวีชาว
น่าน
คร่าวเชียงแสนแตกเป�นวรรณกรรมประเภทคร่าวซอ ต้นฉบับเป�นคัมภีร์ใบลานของวัดม่วงตึ๊ด
ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน บันทึกด้วยอักษรธรรมล้านนา มีเนื้อหาว่าด้วยการทำสงคราม
ระหว่างล้านนากับพม่าในป� พ.ศ.๒๓๔๗ ซึ่งในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาล
ที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์และ
พระยายมราช ยกกองทัพมารวมกับเจ้าอุปราชเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยกองทัพของเจ้าเมืองลำปาง
กองทัพของเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์ และกองทัพของเจ้าเมืองน่านขึ้นมาตีเชียงแสนเพื่อขับไล่พม่า
ออกไป สงครามคราวตีเมืองเชียงแสนซึ่งเป�นฐานที่มั่นของพม่า ทัพไทยและลาวทั้งห้าหัวเมืองใช้เวลา
ล้อมเมืองนานถึง ๕ เดือนจึงตีเมืองเชียงแสนแตก หลังจากนั้น เจ้าอุปราชเชียงใหม่ให้สั่งรื้อป้อมค่าย
สร้างกำแพงเมืองบางส่วน และจุดไฟเผาทำลายบ้านเรือนราษฎร เพื่อมิให้ทหารพม่าซ่องสุมกำลัง ทำ
ให้เมืองเชียงแสนเป�นเมืองร้างอยู่ขณะหนึ่ง (ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, ๒๕๕๔: ๙๙)

๒๓๑

ตัวอย่างเอกสารต้นฉบับคร่าวเชียงแสนแตก วัดม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
ที่มา : ยุทธพร นาคสุข
ตัวอย่างของคร่าวเชียงแสนแตกที่ให้คุณค่าต่อประวัติศาสตร์ล้านนา
คร่าวเชียงแสนแตกนับว่าให้คุณทางทางประวัติศาสตร์เป�นอย่างมาก โดยเฉพาะทำให้เห็น
ภาพของการสงครามในยุคนั้น เนื้อหาในคร่าวเรื่องนี้นับว่ามีความน่าเชื่อถือ เพราะผู้แต่งเป�นทหาร
ฝ่ายเมืองน่านที่ร่วมอยู่ในสงครามครั้งนั้นด้วย ต่อไปจะยกตัวอย่างเนื้อหาที่น่าสนใจในประเด็นต่างๆ
ดังนี้
การจัดทัพหน้า
มังคละทัพ
เอาโชคชัยศรี
ออกยามดี
หมู่กองทัพหน้า
ศักราชขึ้น
พันร้อยหกสิบห้า
เดือนเจ็ดแรม มาสคล้อย
สิบค่ำหั้น
ริพลสี่ร้อย
กองทัพหน้า เอาชัย
จำนวนไพร่พลในกองทัพ
น่านสี่ทัพ
น่านแปดร้อย

ตั้งทางทักขิหน
บ่คึดถอยหน

ติดลงมา
ละครพันคน

หย่อนหยุดใต้หล้า
ติดหลังน่านหั้น

๒๓๒

การเตรียมความพร้อมของกองทัพ
กะเกณฑ์กัน
สิบคนนั้น
ห้าสิบไหน
สิบคนนั้น

พวกไพร่เฝ้า
หากป�นเป�นชุม
มีนายใหญ่หั้น
สิบงัวเป�นสุ่ม

แม่ทัพแต่ง
มีสิบหัว
ท้าวหาญนอก
ตัวงัวไหน

ดั่งหัตถี
หนึ่งคนไหน
โกนชนัก

นาคีหากค้ำ
ใส่สามหมื่นข้าว
สายอกสายหาง

สามสี่ผู้
จัดคน
ตามช้างใหญ่ แลราม
แหย่งหนังพวง แต่งแปงหื้อหมั้น

พวกนายงัว
เชือกปอไหมฟ��น
หลอนปุดกลางคราว
เที่ยงด่าบุบตี
ปลงอาชญา ขาดปุดตัดสั้น
สายอกพลิก อย่าแลบอย่าเถียว

หมอนงิ้วใหม่
อันใดบ่ดี
นายม้าหาก
กลางเสิกเยียว

นายคุม
ครอบคลุมเหมียดหมั้น
นายคุม
ใส่สามหมื่นข้าว

หยิบดี
ถวายเสียหื้อหมั้น
ฉันเดียว
กลัวปุดขาดบั้น

ความทุกข์และความยากลำบากในการเดินทาง
คุ่มไม้
ฝนตกฮำ
แดดก็ร้อน
น้ำลายผง
บืดหนึ่งเทียวบก
เลาะเลียบน้ำ
บาดเป�นหนอง
แดนแต่นั้น
ตะทุกขัง
ทากก็นัก
ตีนดอยหลวง
แดนแต่นั้น
สองปาทา
ชุมเมื่อยช้า

ลงลุ่มป��นขอน
หล่มเปอะมื่นตื้น
เหื่อย้อยไหลหลาม
เกิดกลายเป�นแป้ง
บืดหนึ่งลงห้วย
เป��ยงหินปลิ้นผา
สุกพองผ่อเยี้ยม
ด่านดอนตกไกล
โศกทุกข์ใจส้ม
ขบทั่วเต็มตีน
มียุงและริ้น
ค่อยอดใจแข็ง
ป่วยเจ็บคอแห้ง
อันใจบ่แข็ง

หึกเหวชัน
ท่าวล้มหาบ
เป�ยะทังคิง
ตาพอดำ
หึกร้ายมี ย่ำหน่วยใด
อมน้ำหนองเน่า
เมืองแสงไป
ป่าไม้ล่า
ผ่อดูดิน
แผวดอยกู้
ลุกแต่เช้า
อยากน้ำหาก
ป�ตาดำ

ค่อยลงค่อยขึ้น
เต็งคอ
เหื่อย้อยคอแห้ง
มืดคุ้ม
หินจา
ก็แซวก็เหลี้ยม
ภายใน
ฝนตกหล่อหล้ม
ดอยดิน
ใบไม้ถ้านปลิ้น
เหลือแรง
ดอยหลวงพี่ขึ้น
หิวแรง
ท่าวล้มก้มหน้า
๒๓๓

หล่อหยุบสอง
หายสว่างคัด

ริมคางหื้ออ้า
จิ่งมืนตาได้

เอาหมากขามมา เยียดยัด
ค่อยย่างเทียวทาง ท่งร้าง

สภาพบ้านเมืองเชียงแสนก่อนถูกตีแตก
ทุกคนเขา
ถามข่าวรู้
เท่ายังมีแรง
เม็งม่านลื้อ
เรี่ยรายหาย
ขดคดค้าย

เอาตัวมาน้อม
ว่าคนเงียบเหงา
แต่พลแห่งเจ้า
หมู่ร้างแกมสาว
แผ่นพรรณผ้าเสื้อ
ส่งสัญญาเสียง

เป�นข้าเจ้า
ย้อนว่าเขา
เหตุยั้งภาย
ชักหาบมัน
เปลือยเนื้อหนี
เปลี่ยนสำเนียง

กับเรา
อยากน้ำกลั้นข้าว
หล่ายน้ำ
หาบย้างผักเหยื้อ
เมือเวียง
แล่นหนีพ่ายเสี้ยง

สภาพบ้านเมืองเชียงแสนในเวลาที่ถูกตีแตก
พวกเชียงแสน ชวนกันแล่นเลี้ยว
เข้ามาฆ่า
พร่องป�ดง้าง ประตูกระบาน
บ่มีนาน

นายทวาร
รือรุดร่วนก้อง

ปลดปล่อย เพียงเมฆะ

เพศเพียงฟ้าร้อง
เมื่อหลั่งไหลฝน

อากาศก้อง
ฝูงริพล

นันบน
หลุไหลหลั่งเข้า

เสียงนอกใน
ละครหมู่นั้น
กองเวียงพิงค์

หากรือร่วนเร้า
หากไปปอง
ไปดักอยู่เฝ้า

ยามบุบุ่นเข้า
ทางม่านกอง
ค่ายหนองมุด

ทวารทอง
อยู่ฟ�งเมื่อเข้า
กองฟ�ง

เตชะบุญ
กระหม่อมเหนือเกล้า
หวานม่านร้าย หากม้วยสังขาร

มากนักปราบ พลมาร
ชีวิตม่านถูกป�นถูกเกล้า

จับใส่หัว
ฝูงหมู่ลูกน้อง
ม่านทังหลาย

ท่าวล้มข่วง
ออกอาราม
พร่องลงเรือ

โป่ม่านผู้เถ้า
สรวมหอบหยุบหาม
ต่างคนต่างดั้น

อาราม
แล่นหนีจากหั้น
สู่น้ำ

๒๓๔

การปฏิบัติต่อเชลย
เวียงเชียงแสน เพียงหม้อน้ำร้อน
คนญิงชาย
ชาวทัพขับสูน

สารถั่วต้ม
เป�นหมู่ชุม

ไฟอุน
แล่นเหนือแล่นใต้

พร่องหยุบแขน พร่องร้องหูยไห้
สาวหนุ่มน้อย เขาเลือกเอาตัว

พร่องยับถง
บ่หนาครัว

เทครัว
ย้อนใคร่เอื้อมแอ้ม

ผิวขาวแดง
แขนกล้ำซ้าย

เขาถอดซ้ำข้อ
พร่องหยุบมือ

ข้อมือ
แขนขวาจ่องได้

มาทุกข์เหลือใจ อุ่นรักแกมไห้
ปุนอินดู
หนุม่ หน้อยแม่ร้าง
ชุมใจน้อย
บังเกิดเข็ดขาม

อกนายเพียง
ทุกข์เพื่ออั้น
ความมุททู

จะม้าง
สงคราม
ปล่อยปละเป��อนไห้

ชุมพาโล
พร่องยาดทื้น

เพียงวอกพู้จวบ แตงลาย
พร่องคลำหาครัว แต่แอ่วล่องใต้

สอดลานกลิ่นแก้ม
คนหนึ่งหยุบถือ

ใจหึกหากได้
ผืนนุ่งหูยหาย

๒.๓ พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด : เอกสารประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน
ลักษณะเอกสาร
พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด ต้นฉบับเป�นของวัดพระเกิด ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน จารเป�นอักษรธรรมล้านนาในใบลานจำนวน ๑ ผูก มี ๑๘๒ หน้าลาน ต่อมาสถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขอยืมต้นฉบับไปถ่ายไมโครฟ�ล์มใช้ชื่อว่า “ประวัติตั้งเมืองน่าน” รหัส
ไมโครฟ�ล์ม ๘๒.๑๐๗.๐๕.๐๔๕-๐๔๕
คุณค่าและความสำคัญ
คุณค่าของตำนานพื้นเมืองน่าน คือ มีเนื้อหาบอกเล่าความเป�นมาของราชวงศ์เมืองน่าน
บทบาทของกษัตริย์น่านที่มีต่อบ้านเมือง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านและหัวเมืองอื่ นๆ
พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิดมีเนื้อหาเป�น ๓ ตอนดังนี้
ตอนที่ ๑
มีเนื้อหาว่าด้วยตำนานพระธาตุแช่แห้ง
ตอนที่ ๒
พื้นเมืองน่าน
๒๓๕

ตอนที่ ๓
๒๕๓๙ : ๘)

ตำนานปกิณกะล้านนา มีลักษณะรวมเรื่องตำนานต่างๆ (สรัสวดี อ๋องสกุล,

เนื้อหาของพื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด
สรัสวดี อ๋องสกุล (๒๕๓๙) ปริวรรตเนื้อหาของพื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิดและได้ลำดับ
เรื่องเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย เนื้อหาพื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด มีดังนี้
ตอนที่ ๑
ตำนานพระธาตุแช่แห้ง : ฝ่ายวัด
ลำดับเนื้อหา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

เรื่อง
พระพุทธเจ้าทำนาย
พระญาครานเมืองได้พระธาตุมาจากสุโขทัย
พระญาครานเมืองสร้างพระเจดีย์กวมพระธาตุแช่แห้ง
พระญาครานเมืองสร้างเวียงแช่แห้ง
พระญาผากองสร้างเวียงน่าน
ท้าวเมืองแพร่ยึดครองเมืองน่าน
เชื้อสายราชวงศ์ภูคาครองเมืองน่านต่อไป
พระเจ้าติโลกราชยึดครองเมืองน่าน
สิ้นเชื้อสายราชวงศ์ภูคา
ท้าวขาก่านสร้างเจดีย์พระธาตุแช่แห้ง
ลำดับขุนกินเมืองน่าน
เมืองน่านในสมัยพม่าปกครอง
เมืองน่านร้าง
เมืองน่านในฐานะเมืองประเทศราชของกรุงเทพฯ (เจ้าอัทธวรป�ญโญครองเมือง
น่าน)
บูรณะวัดพระธาตุแช่แห้ง
ไพร่เมืองยองแตกพ่ายเข้าเมืองน่าน
ฟ��นฟูเมืองน่าน
สร้างเวียงบ้านพ้อปากสา
แปลงฝาย
สร้างเหมือง-ฝายสมุน
ตั้งเมืองน่าน
๒๓๖

ลำดับเนื้อหา
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
ตอนที่ ๒
ลำดับเนื้อหา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

เรื่อง
เมืองน่านร่วมสงครามขับไล่พม่าออกจากเชียงแสน พ.ศ.๒๓๔๗
เมืองน่านยกทัพไปสิบสองพันนา
สิ่งของพระราชทานแก่หัวเมือง
ขยายกำแพงวัดพระธาตุแช่แห้ง
สร้างบันไดนาควัดพระธาตุแช่แห้ง
พบพระธาตุ
ถวายพระธาตุ
เจ้าอัทธวรป�ญโญอนิจจะ
เจ้าสุมนเทวราชครองเมืองน่าน
กวาดครัวเมืองล้าเมืองพง เมืองหลวงภูคาเชียงแข็ง
สร้างเหมือง-ฝาย
ย้ายเมืองน่าน
สร้างเวียง
ตั้งชื่อขุนนาง
ปลูกเสามิ่งเมือง
ทานวัดพระธาตุภูเพียงแช่แห้ง
สร้างฝาย
แต่งตั้งสังฆราชเมืองน่าน
พื้นเมืองน่าน : ตำนานฝ่ายเมือง
เรื่อง
ราชวงศ์ภูคาสร้างเมืองป�ว
�ษีสร้างเมืองป�วให้ขุนฟอง
พระญางำเมืองยึดครองเมืองป�ว
กำเนิดท้าวผานอง
ท้าวผานองหรือท้าวไส่กินเมืองประหลาด
นางอั้วสิมและราชบุตรอามป้อมกินเมืองป�ว
พระญางำเมืองมาตกศึกเมืองป�วด้วยเคียดนางอั้วสิมและเจ้าไส่
๒๓๗

ลำดับเนื้อหา
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
ตอนที่ ๓
ลำดับเนื้อหา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

เรื่อง
พระญาผานองครองเมืองป�ว
พระญาครานเมืองสร้างเวียงแช่แห้ง
พระญาผากองสร้างเวียงน่าน
ท้าวเมืองแพร่ยึดครองเมืองน่าน
เชื้อสายราชวงศ์ภูคาครองเมืองน่านต่อไป
พระเป�นเจ้าติโลกราชมายึดครองเมืองน่าน
สิ้นเชื้อสายราชวงศ์ภูคา
ลำดับขุนมากินเมืองน่าน
ตำนานปกิณกะล้านนา : ตำนานฝ่ายเมือง
เรื่อง
ตำนานตั้งเมืองขวาง
ลำดับขัตติยวงศา ราชวงศ์ภูคา
อารักษ์พระญาป�ว
ตำนานนางเกลือ
เครื่องแก้มพระญาอารักษ์เจ้า
ลำดับราชวงศ์มังราย
๖.๑ กำเนิดลาวจงปฐมกษัตริย์
๖.๒ พระญามังรายสร้างเวียงเชียงใหม่
๖.๓ สมัยล้านนาเสื่อม
๖.๔ ฟ้ามังทรายึดครองเชียงใหม่
ลำดับผู้ครองเมืองน่าน สมัยพม่าปกครอง
ตำนานติดส่วยห้อ
ตำนานห้อมาตกศึก พ่ายด้วยอนุภาวะแห่งอารักษ์เมือง
อุบายให้หายเคราะห์เมืองใต้
ตำนานแกวมาตกศึก พ่ายด้วยอนุภาวะแห่งอารักษ์เมือง
เหตุร้ายปลายราชวงศ์มังราย
ปกมิ่งเมือง
๒๓๘
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