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ภาคผนวก ก 
 

กฎหมายมังรายศาสตร : กฎหมายครอบครัว 
 
 
กฎหมาย : ลักษณะหมั้น 
 
 1. ระยะเวลาหมั้นหมายตามยศ  หมั้นแตในครรภ 
 อัน 1 ผูมีฐานะดี คือ  เสนาอํามาตยทาวพระยา ผูใหญ อยากไดลูกสาวทานหมั้นหมาย  
สงขันหมากไวแลว ใหรอคอยไว 1 เดือนจึงแตงงาน หากวาพน 1 เดือน ใหพอแมสาวคืนขันหมากเสีย  
อยาใหหญิงแกมัน หากจะเอาคนใหมก็ชอบแล อยาวาอะไรเถิด หากวาเปนขุน ใหมีกําหนดเวลา 2 เดือนพน 2 
เดือน ใหคืนขันหมาก อยาใหสาวแกมัน หากเปนชาวเมือง ไพรนอย ใหกําหนดไว 3 เดือน หากพน 3 
เดือน   ใหคืนหอหมาก (ขันหมาก)  ใหหาผัวใหแกหญิงสาวได ผูหมั้นหมายอยาวาอะไร1   
 ลักษณะหมั้นหมายลูกสาวหลานสาวทาน  มีดังนี้ 
 หากเจาขุน ผูดี หมั้นไว 1 เดือนจึงไปแตงงาน นายสิบนายกวาน หมั้นไว 2 เดือนจึงไป
แตงงานไพร หม้ันไว 3 เดือนจึงไปแตงงาน ถาหากพนกําหนดแลวไมไปแตงงาน ใหพอแมหาผัวให
ลูกสาวหลานสาวได คูหม้ันคนเดิมจะวาอะไรไมได2   
 ลักษณะหมั้นหมายลูกสาวหลานสาวทาน มีดังตอไปนี้ 
 หากวา  เจาขุนก็ดี ผูดีหรือเศรษฐีเหมือนกัน หม้ันหมายไวใหมีกําหนด 1 เดือน 

   หากเปนไพร หมั้นหมายไว ใหมีกําหนด 3 เดือน 
 หากพนกําหนดนี้แลว ไปแตงงานหรือตกลงประการอื่นใด  ใหมอบหญิงนั้นไวแกพอแม พี่

นอง  ผูหญิง เพื่อหาผัวใหแกลูกสาว หลานสาว เขาตอไป อยาใหผูหมั้นหมายวาอะไร3   

                                                           

 1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 78-79. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1159-1160. 
 2 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 12-13. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 219-220. 

 3 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 12. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง
, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 296. 
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 ลักษณะหมั้นหมายลูกสาวหลานสาวผูอ่ืน  มีดังนี้ 
เจาขุน ผูดี หรือเศรษฐี  หมั้นไว 1 เดือนจึงไปแตงงาน 
นายสิบ นายกวาน  หมั้นไว 2 เดือนจึงไปแตงงาน 
ไพร หม้ันไว 3 เดือนจึงไปแตงงาน 

 ถาหากหมั้นกันไวแลว และพนกําหนดขางตนยังไมไปแตงงาน พอแมพี่นองจะหาคูใหมให 
ผูมาหมั้นเดิมจะไมวากัน1   
 ลักษณะหมั้นลูกสาวหลานสาวทานมีดังนี้ 

  ถาเจาขุนหรือผูดีหม้ันไว 1 เดือน  จะไปแตงงานก็ใหเปนไปตามนั้น 
 ถานายสิบนายกวาน หม้ันไว 2 เดือน  จะไปแตงงานก็ใหเปนไปตามนั้น 
 ถาไพร หมั้นไว 3 เดือน จะไปแตงงานก็ใหเปนไปตามนั้น  หากพนกําหนดไมไปบอก

กลาวหรือไมไปแตงงาน  ใหพอแมพี่นองของสาวหาผัวใหแกลูกสาวเขาได อยาใหคนหมั้นหมาย 
คนกอนวาอะไรได2  

 อัน 1 การหมั้นนั้น  หากเจาขุนหรือผูดี หม้ันไวเดือนหนึ่งจะไปแตง  ก็ใหเปนไปตามนั้น   
ถานายสิบ นายกวาน  ไปหมั้นก็ใหไปแตงตามกําหนดไว 2 เดือน   ไพร  ชาวบานชาวเมืองมีกําหนด 
1 เดือน  เมื่อพนกําหนดแลวไมไปแตง  เทากับเปนการหวงลูกเขาเอาไวเฉย ๆ  พอแมหญิง หาผัวใหลูก
เขา คูหมั้นจะเอาความผิดอะไรไมได3    

 อัน 1   พอแมใหคํากติกา (สัญญา) แกกัน  เมื่อยังอยูในทองดวยคําวา  ลูกเราทั้งสอง  ผูหนึ่ง
เปนชาย  ผูหนึ่งเปนหญิง เราจักใหแกกัน หากลูกออกมาเมื่อใดก็เปนผัวเมียเมื่อนั้น และไดช่ือวา    
ผัวรักษา เมื่อใดพอแมคืนคําแกกันจึงพนแล4

 ตอมานี้  ยังมีเศรษฐี 2 ตระกูล เปนสหายกัน  เมียของเขาทั้งสองตางมีครรภ  เขาทั้งสอง
จึงมีความสนิทสนมกันเปนอันมาก  จึงตกลงกันวา หากวาลูกสหายเกิดมาเปนชาย ลูกของขาเกิดมา

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 12. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 110. 

2 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 7. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 12. 

3 มังรายศาสตร ฉบับวัดหมื่นเงินกอง : ใบลานหนาที่ 8. ปริวรรตโดย สมหมาย เปรมจิต และ ปวงคํา ตุยเขียว
, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 561. 

4 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 33. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง
, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 475. 
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เปนหญิง เราจักใหเขาทั้งสองเปนผัวเมียกัน  และเขาทั้งสองก็คลอดลูก เปนชายและหญิงตาม        
คําปฏิญาณของเขาทั้งสอง  เมื่อเขาทั้งสองเติบโตขึ้น  ชายผูใดไดไปกระทํามิจฉาจารกับหญิงผูนี้  ก็มี
ความผิดควรลงโทษตามคลองบานเมือง  เหตุวาหญิงผูนี้ แมทั้งสองไดใหปฏิญาณแกกัน  จึงเขากับ
บทที่วา  สารักขกานามดัพภปริคคหิตาปโหติ นี้ 1     
 
 2. การเลิกลมสัญญาหมั้น (คาปรับ) รวมท้ังการละเมิดสัญญาการหมั้นหมายสาวสําหรับ
ผูเปนเจาเปนขุน 

 อัน 1   ชายเอาของไปหมั้นลูกสาว หลานสาวทาน   พอแมสาวก็ยินยอม แตตัวสาวไม  
ตกลง หนีไปอยูที่พอใจใหไหมเอาคาหอหมาก 11,000 เบี้ย   หากไปหมั้นสาว ก็ตกลงพอแมสาวก็ยินยอม   
คาตัวก็สงแลว   ภายหลังสาวไมพอใจ หนีไปอยูที่พอใจ  ใหไหมสาวเอาคาหอหมาก 22,000 เบี้ย   เงินคา
สาวนั้นใหคืน  สวนผูชายที่สาวหนีไปอยูดวยนั้น  ถาหากไมรูวาสาวมีคูหมั้นแลว อยูกินดวยกัน ใหไหม 
55,000 เบี้ย   ถารูวาสาวมีคูหมั้นแลว ยังอยูกินดวย  ใหไหม 110,000 เบี้ย   ถาสาวไมตกลง พอแมสาว
ก็ไมยินยอม อยาใหหมั้นลูกสาวทานไว  สาวหนีไปอยูกับผัวตางเรือนอยาไดวาอะไร เพียงแต        
ใหคืนของหมั้นเทานั้น2

 อัน 1 ผูชายไปหมั้นลูกสาว หลานสาว  บิดามารดาก็พอใจ แตตัวลูกสาวไมชอบ   และได
หลบหนีไปเสีย ไมยอมแตงงาน ใหปรับเอาคาขันหมาก 11,000 เบี้ย หรือวาไปหมั้นสาว สาวก็ชอบ  
พอแมก็ตกลงดวย และสงคาสินสอด (หอหมาก) แลว ภายหลังสาวหลบหนีไปอยูกินกับชายอ่ืน  ให
ปรับไหมสาวเอาคาหอหมาก 22,000 เบี้ย เงินคาสินสอด (หอหมาก) ใหคืน สวนผูชายที่สาวหนีไปอยูกิน
ดวยนั้น ไมรูวาสาวมีคูหมั้นแลวใหปรับไหม 55,000 เบี้ย ถารูวาสาวมีคูหมั้นแลว ใหปรับไหม 
110,000 เบี้ย หรือหากตัวลูกสาวพอใจ พอแมไมชอบ อยาไดหมั้นลูกสาวเขาไวเปลา ถาสาวหนไีปอยู
กับชายอื่น ก็ไมมีสิทธิจะวากลาวอะไรได  เพียงแตใหรับของหมั้นคืนเทานั้น3        

                                                           
1 หัตกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลานหนาที่ 23-24 ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ 

อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบ
โครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1017-1018. 

 2 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 7. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 
และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 12-13. และ มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 9. ปริวรรต
โดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. 
หนา 293. 

 3 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 7-8. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 110-111. 
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 อัน 1 ผูชายเอาของไปหมั้นลูกสาวทาน พอแมสาวก็ชอบ แตตัวสาวไมชอบและไดหนี
ไปอยูที่พอใจ ใหปรับไหมเอาคาหอหมาก 10,000 เบี้ย  ถาไปหมั้นลูกสาวพอแมสาวก็ยินยอม        
ตัวสาวก็ตกลง ภายหลังสาวหนีไปอยูกับชายอื่น  ใหไหมสาวเอาคาหอหมาก 22,000 เบี้ย เงินหมั้น
ใหคืน สวนที่ผูชายที่พาสาวหนีไป  ถาไมรูวาหมั้นแลว  ใหไหม 55,000 เบี้ย ถารูวาสาวหมั้นแลว  
ใหไหม 110,000 เบี้ย ถาสาวไมตกลง พอแมสาวก็ไมยินยอมอยาใหหมั้นลูกสาวทานไว หากสาวหนี
ไปมีผัวใหม อยาวาอะไรแกกัน เพียงใหคืนคาของหมั้น1  

 อัน 1 ชายเอาของไปหมั้นลูกสาวเขาโดยไมยินยอม  และลูกสาวไดหนีไปอยูกับคนที่เขา
มาชอบ ใหปรับคาหอขาวหมาก 11,000 เบี้ย 

 ถาไปหมั้นโดยพอ-แมหญิงไมยินยอม และไดใหคาตัวแลว ตอมาหญิงไปแตงงานกับคน
อ่ืนใหปรับผูหญิง 22,000 เบี้ย และใหปรับผูชายที่มาแตงงานกับหญิงโดยถาไมรูวาหญิงนั้นหมั้น
แลว   ปรับ 25,000 เบี้ย ถารูปรับ 110,000 เบี้ย  เพราะพอแมรักษาไมดี หมั้นลูกทาน ผูหญิงหนีไปเอา
ผัวเสีย  อยาปรับเขาใหคืนของแกเขา คืนก็พอ2  

 หากชายไปหมั้นหมาย ทําขันหมากไวแลว พอแมสาวก็ยกใหแลว หญิงสาวไมชอบ     
ลักลอบหนีไปอยูกับชายอ่ืน  ใหปรับไหมคาขันหมาก 11,000 เบี้ย 

 อัน 1 พอแมสาวก็ใหแลว สาวก็ยินยอมแลว แตไมทันแตงงาน ภายหลังสาวหนีไปอยูกับ
ชายอ่ืน ใหปรับไหมขันหมาก 22,000 เบี้ย คาขันหมากนั้นใหคืน 

 หากชายนั้นไมรูวาทานไดหมั้นหมายไว  ไดไปกับหญิงสาว ใหปรับไหม 11,000 เบี้ย 
หากวามันรูวาทานหมั้นหมายแลว ใหปรับไหม 22,000 เบี้ย 

 หากพอแมสาวไมให สาวก็ไมชอบ อยาใหมันหมั้นหมายกัน หากใครไปหมั้นหมายสาว  
โดยที่ไมถูกตอง ใหสาวเอาผัวผูอ่ืนก็ควรแล3  

 ไปหมั้นหมายผูหญิง พอแมทานไมพอใจ อยาหมั้นหมายเถิด พอแมผูหญิงก็พอใจ หญิง
ก็พอใจ จึงหมั้นหมายเถิด พอแมใหแลว แตหากหญิงไมพอใจ หากหนีไปอยูเรือนอื่น ใหพอแม     
ชดใชคาของหมั้นหมาย 11,000 เบี้ย หญิงก็พอใจ พอแมก็ยกให แลวหญิงหนีไปอยูเรือนทาน ให

                                                           

 1 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 13. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 220. 

2 มังรายศาสตร ฉบับวัดหมื่นเงินกอง : ใบลานหนาที่ 8. ปริวรรตโดย สมหมาย เปรมจิต และ ปวงคํา ตุยเขียว
, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 561-562. 

 3 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 79-80. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1160-1161. 
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ชดใชคาของหมั้นอีกเทาหนึ่ง หมั้นหมายหญิง หญิงไมพอใจ ลักลอบหนีไปเสีย อยาใหคืนของหมั้น แต
ถาเปนเงินใหคืนไปเถิด1  

 อัน 1 พอแมพี่นองเขา หากกําหนดกฎหมายบอกใหอยูรวมกัน เดือนหนึ่งก็ดี 2 เดือนก็ดี  
หากพนกําหนดนั้นแลวก็ขาดจากกัน2  

 อัน 1 คือผูชายไดไปหมั้นหมายผูหญิง ใหบรรณาการ ของฝาก เปนตนวา หมากพลู 
มะพราว กลวย ออย  เถาแกทางผูหญิงก็รับไว แตยังไมทันตกแตงกัน คนนั้นไดช่ือวา สารกขา กอน
แล ยามเมื่อเปน สารกขา หากผูใดมาสันสุก (สนิทสนม) กับหญิงผูนั้น ตามโบราณ อาจารยเจาได
กลาวไวดังนี้ 

หากวานางผูนี้เปนลูกทาวพระยามหากษัตริย ใหเอาทองน้ําหนักเทาตัวนางผูนั้นมาผาเปน 3 
สวน สวนหนึ่งเอาเปนสินขอขมาชายผูหมั้นหมายนั้น เหตุวาเปนลูกทาวพระยามหากษัตริย หากวาเปน
ลูกเสนาอํามาตย  เศรษฐี  ใหเอาเงินชั่งเทาตัวนาง  มาผาเปน 3 สวน เอาสวนหนึ่งใหแกชายผูมาหมาย
หมั้น    หากเปนลูกชาวบาน  ชาวเมือง  ใหเอาคาของนางตามประเทศ บานเมืองที่นางอยู  มาผาเปน 
3 สวน   สวนหนึ่ง เอาเปนสินขอขมาแกชายผูมาหมั้นหมายเถิด3  

 อันเงินไปสูขอเมียนั้น หากหญิงนั้นไมรัก หนีไปเสีย มีอยูเทาใดก็ใหคืนไป แมนผูหญิง 
ก็เชนเดียวกัน หากกระทําผิดคลองเมือง ทําใหเสื่อมเสีย (ใหขับไลหนีตัวเปลา)4

 จะกลาวบทสหริทณฑา หญิงคนใด ขุนเจาผวก เจาตอ  ไดทักทายหมายไววา หญิงนี้  กูจัก
เอา อยาใหพี่นองพอแมเผาพันธุหาผัวให  ไดหมายไวอยางนี้แลว หากชายผูใดมันสันสุก (สนิทสนม) ดวย      
ไดช่ือวา สหปริทณฑา จาเมืองจะใสสินไหมแกชายก็ไมขึ้น บทนี้กลาวเฉพาะ ผูเปนนาย ผูนอยจักวา  
ก็ไมขึ้น เหตุวาไมไดเปนใหญ จะหวงลูกหวงหลานทานไวไมได5

                                                           
1 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 12. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง

, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 4 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 435. 
2 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 35. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง

, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 478. 
 3 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 33. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง

, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 475-476. 
 4 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 12. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง

, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 436. 
 5 มังรายธรรมศาสตร ฉบับ วัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 33-34. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คํา

แปง, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 476-477. 
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 อัน 1 หากพอหมาย ชายหนุมทั้งหลาย อันเปนลูกเจา ลูกนาย ลูกทาว หลานขุน ไพรไท
ทั้งหลาย เทียวเกี้ยวพาราสีหญิงสาวไดไปมาหาสูกัน แลวภายหลังผูชายไมเอา หากวาหญิงเปน      
ลูกหลานไพรไทบานเมืองและขา  เจานาย ขาทาว คนของขุนก็ดี ขาน้ําเงินในเรือนก็ดี  ใหทําขวัญพอ
แมผูหญิง 52 น้ําผา  คาความลําบากอีกครึ่งหนึ่ง 

 หากวา ผูหญิงเปนลูกหลานเจานายในราชตระกูลก็ดี นอกราชตระกูลก็ดี เปนลูกหลาน
ทาวพระยาก็ดี เสนาอํามาตยและขุน แสนหมื่น ทาวทหารทั้งหลายก็ดี   บุคคลผูไปเลนทานแลวไม
แตงงานก็ดี  ใหคารวะพอแมผูหญิง ตามยศ ขุน แลวใหเสียคาความลําบากครึ่งหนึ่ง และคาเสียผีฝาย
หญิงตามตระกูลผี หากวาผีกินควาย ให 2500 ธอก หากตระกูลผีกินหมู ใหขมา 1250 ธอก หากวาผี
ตระกูลกินไก ใหขมา 650 ธอก  ขุนกินคายากครึ่งหนึ่ง (ขุนกินยากตอเกิ่ง คันวา) หากวา ในราชตระกูลเขา
ในผีหอหลวง ใหไดขมาหลวง 

 อัน 1 หากเปนหลาน เหลน พี่นอง เจานาย ทาว ขุน เพิ่มอีก 2,200 ดอก  คาความลําบาก
ของขุนอีกครึ่งหนึ่ง หากวาชายใดไปกระทําผิด ใหขมาพอแมเจาเรือนที่นั้นตามยศ หากวา ผูหญิง ถึง
มีทองแลว กลับไมแตงงานดวย ไดคาอยูไฟ 72 น้ําผา หากมีความลําบาก ใหเสียอีกครึ่งหนึ่ง        
หากคลอดไดปกติ ก็ใหเลิกแลว หากคลอดไมได ตายลง ใหเสียคาคน 330 น้ําผา  คาลําบากครึ่งหนึ่ง 

 ในเนื้อความเหลานี้ หากไดชําระกันถึงกวานขุน (ศาล) ทําใหเกิดความลําบาก  ใหเสีย
เพิ่มอีกครึ่งหนึ่ง  หากยินยอมกันกอนนอกศาลดวยดี ใหเอาคาลําบากนั้นขมา 

 หากวา มีตระกูลผีกินควาย ผีกินหมู ผีกินไก  ไดเสียคา ผีกินควาย 1 ตัว จึงแลวเสร็จ 
 หากวา มีตระกูลกินไกหลายตัว ใหเสียเพียงตัวเดียว เปนอันแลวเสร็จ1

   
กฎหมาย : ลักษณะเมีย 
 
 ลักษณะการเปนเมีย 

 ถาเขารักกันเพียงแตเขาไมเล้ียงพอแม แลวพากันหนีไป ใหเอาคาตัวผูหญิงใหกับพอแม
ผูหญิง ถาเขาเปนคนดี ยังเลี้ยงพอแมอยู พอแมบอกใหแยกบานลงไปเขาก็ไมแยกลงไป อยาวาอะไร
แกกันเลย2  

                                                           

 1 กฎหมายพระเจานาน : ใบลานหนาที่ 8-9. ปริวรรตโดย สิงฆะ วรรณสัย, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 
และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการ
วิจัยที่ 3 เลมที่ 8 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1455-1156. 

2 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 88. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1358. 
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 แมหมายแมโรงอยูกลางบาน  มีคนมาแตงงานดวย โดยไมไดถามเจาบาน  ใหปรับ 50 เฟอง 
แลวใหแตงงานกัน 

 ผูหญิงผัวตาย มีพี่นองคนใดคนหนึ่งมาแตงงานดวย โดยไมถามพี่นอง ใหปรับมันที่มา แตงงาน
นั้น 50 เฟอง และไลหนีไป อยาใหมันเอาเปนเมีย1  
 
 เมีย 20 จําพวก 

 ที่นี้จะกลาวถึงลักษณะผูหญิงทั้งหลาย อันควรเลือกเปนเมีย และไมควรควรเลือกเปนเมยี 
มี 20 จําพวก  ดังนี้  หญิงผูหนึ่งหากชายหมั้นหมายดวยของฝาก คือขันหมากแลวก็ดี พอแมหญิงชาย  
หมั้นหมายลูกในทองแกกันก็ดี ก็ไดช่ือวาเปนเมียใครไปสูหาหญิงนั้น และกระทํามิจฉาจารดวยกัน 
ความผิดก็เกิดแกเขาทั้งสอง หญิงผูใด หากทาวพระยาไดแตงตั้งไว หากชายใดไปสูไปหาหญิงนั้นให
ใสสินไหมเถิด เหตุวาทาวพระยาไดหวงหามไวแลว และหญิงนั้นก็ไดช่ือวา เปนเมียจําพวกหนึ่ง ชาย
ผูไปสูไปชอบ โทษก็ตกแกมันทั้งสอง หญิงผูใดที่ชาย ไดซ้ือเอาดวยขาวของมาเปนเมียผูนั้นก็ไดช่ือ
วาเปนเมีย ชายใดไปสูไปชอบหญิงนั้น ความคิดก็ขึ้นแกเขาทั้งสอง หญิงผูใดหากเขารักชอบกันไดให
สัตยปฏิญาณแกกันแลววาจะเอากันเปนผัวเมีย หากทั้งสองไดพลัดพรากจากกัน ก็ไมไดช่ือวาเปนเมีย  
ชายผูไปสูชอบก็ไมมีความผิด 

 หญิงผูใด ชายไดใหของบริโภค เปนตนวา เครื่องมือทํามาหากิน เครื่องเรือน เหตุวาหญิง
นั้นยากจน หาที่พึ่งไมได หากวาชายผูใหของเหลานั้นแกมันแลว มันก็มาอยูกับชาย ก็เปนเมียชาย    
ผูนั้น และหญิงนั้นก็ไดช่ือวา เปนเมียจําพวกหนึ่ง ชายใดไปสูไปหาผูหญิงนั้น ความผิดก็เกิดแกเขา
ทั้งสอง 

 อัน 1 ผูใดที่พอแมเขาทั้งสองไดจัดพิธีรดน้ําลงบนภาชนะโลหะ (ตะไหร) กระทําสัญญา
ใหเปนผัวเมียกัน จําพวกนี้ก็ไดช่ือวา เปนเมีย ชายใดไปสูไปหา  ความผิดก็เกิดแกมันทั้งสอง      

 จําพวกหนึ่ง ชายเอากระจม (คลายชฎา) ตนใสหัวมัน หรือเอาพวงดอกไมใสหัวมัน   
และถือเอาเปนเมีย จําพวกนี้ก็ไดช่ือวาเปนเมีย หากชายใดไปสูไปหา ความผิดก็เกิดแกเขาทั้งสอง 

 หญิงผูใด ไปเปนขาในเรือนทาน เจามันเอาเปนเมีย อยูกินนอนดวย ณ ที่นั้น หญิงผูนี้ก็ได
ชื่อวาเปนเมีย ชายใดไปสูไปหา ความผิดก็เกิดแกมันทั้งสอง 

                                                           
1 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 18 ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ,  

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 7 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1288. 
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 หญิงผูหนึ่งทุกขยาก ไปเที่ยวทํางานในเรือนทาน 1 ป  2 ป ก็ดี เมื่อมันอยูเรือนทาน     
ชายเอาไปนอนดวย  ก็ไดช่ือวา เปนเมียจําพวกหนึ่ง ชายใดไปสูไปหา ความผิดก็เกิดขึ้นแกเขาทั้งสอง
หากเมื่อใดหมดกําหนดจาง อันวางไวนั้นแลว  หนีจากมาเสียก็ไมใชเมีย 

 หญิงผูหนึ่ง กระทํายุทธกรรมในอรัญประเทศ และเอามาเปนเมีย  ก็ไดช่ือวาเปนเมีย   
ชายผูใดไปสูไปหา ความผิดก็เกิดแกเขาทั้งสอง 

 หญิงจําพวกหนึ่ง ชายไปอยูไปนอนดวยกับมันเปนครั้งคราว ไดช่ือวา แมกําลัง (หญิง
โสเภณี) หญิงผูนี้ ก็ไดช่ือวา เปนเมีย ผูใดไปขึ้นอยูขึ้นนอนกับหญิง ยามนั้น ความผิดก็เกิดแกเขาทั้ง
สอง และชายหญิงดังกลาวเหลานี้ กระทํามิจฉาจารโทษ  ก็เกิดแกเขาทั้งสอง  

 อีกจําพวกหนึ่ง คือ หญิง 8 จําพวกนั้น  
 1. พอตายแมมันรักษา 
 2. แมตายพอมันรักษา 
 3. พี่ตายนองชายหญิงรักษา 
 4. ปูยาตายาย รักษา 
 5. นาย รักษา 
 6. วงศา รักษา 
 7. สหธรรมิก 5 รักษา 
 8. พอแมทั้งสองรักษา 
 หญิงทั้งหลายเหลานี้ ชายใดไปสูไปชอบเขา โทษก็ขึ้นแกชายนั้นผูเดียว ใหทําโทษขอขมา 
ความผิดก็ไมเกิดแกหญิงเลย  เหตุวาพอแมพี่นองเปนใหญแก เปฐัคครมมัน1

 ตอไปจะกลาวถึง  ลักษณะเมีย 20 จําพวก ที่ผูมีปญญาควรจะรู   มีดังตอไปนี้ 
 1. ธนกิตา   คือ   เมียที่ซ้ือเอาดวยขาวของ 
 2. สนทวําสิณี   คือ   เมียที่อยูดวยกัน เพราะไดรักกัน 
 3. โภควาสิณี   คือ   เมียที่กูขาวของของชาย และไดมาอยูเปนเมีย 
 4. ปุตตวาสิณี   คือ   เมียที่ไดมาโดยไดถอดเสื้อผาของชายบนที่นอน ดวยคิดจะเอา
เปนเมีย หรือตั้งใจวาจะเอามาเปนเมีย 
 5. โอวตตวาสิณี   คือ   พอแมเอาน้ํารดมือ ตกลงในถาดเปนการหมั้นหมายเอาไว   

                                                           

 1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 83-86. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1164-1167. 
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หมายถึง  เด็กที่พอแม เอาน้ํารดมือ ตกลงในถาดเดียวกัน และจะใหเปนผัวเมียกัน  โดยไดหมั้นหมาย
เอาไว  ก็ถือเปนเมียอีกประเภทหนึ่ง 
 6. โอปจุมพิตา   คือ   เมียที่เกิดจากผูชายไดใหเครื่องประดับ  เชน  มงกุฎ  ดอกไม   
กําไลแขน  แหวนใสนิ้วกอย  สรอยสังวาลย   หรือใหหมากเคียวกิน 1 คํา ก็ดี    และกลาววาจะเอา
หญิงนั้นเปนเมีย 
 7. ทาสีภริยา   คือ   ขาหญิงที่เอามาเปนเมีย 
 8. กมมการีภริยา   คือ   หญิงที่ยังไมมีผัว  ไดมาอาศัย มารับจางทํางานใหชายผูจางจึงเอา
มาเปนเมีย 
 9. มหุติกาภริยา   คือ   หญิงที่พึ่งจะรูจักกัน เหมือนดัง โสเภณี ที่ไดเอาคาจางจากผูชาย 
แลวไปนอนดวย และเอาคาจาง โดยตกลงกันไว 10 – 20 วัน ก็ดี วาวันนี้เจาอยาใหใครมานอนดวย  
ก็ถือเปนเมียอีกพวกหนึ่ง 
 10. ปชาหตตาภริยา  คือ  เมียที่ไดมาจากการไปรบ โดยไดดวยการไปทําศึก ก็เปนเมียอีก
พวกหนึ่ง 
 11. สรกขิตตา   คือ   เมียที่ไดมาจากการรักษาผูหญิง  โดยหญิงที่ไมมีผัว ที่อยูในบาน
ที่ใด เมื่อนายบานไปรักษา  ก็ถือวาเปนเมียนายบาน 
 12. สปริทณฑา   คือ   ผูหญิงที่พระยาสั่งไววา ถาใครมาเอาไปเปนเมีย  ตองปรับผูนั้น    
เมื่อเขายอมเสียคาปรับ  และก็ไดหญิงนั้นไปเปนเมีย 

 ผูหญิงทั้ง 20 คนนี้  ชายใดเปนชู ไดรวมประเวณีกับหญิงเหลานี้ ถือวา เกิดมิจฉาจาร เปน
บาปแกทั้งหญิงชาย  คือ  ผูหญิงก็จะถูกไฟไหมในนรกอยางแนแท  แตจะปรับก็ปรับไปตามกฎหมาย
ที่ตั้งเอาไวตามรีตครองเมือง1  

 อันวาผูหญิงจําพวกนี้  
 1. มาตุรกขิตตา     คือ   แมรักษาเอาไว 
 2. ปตุรกขิตตา    คือ    พอรักษา 
 3. มาตาปตุรกขิตตา คือ   ผูหญิง ที่ พอ-แม รักษาเอาไว 
 4. ภาตุรกขิตตา   คือ   หญิงที่พี่ชายรักษา 
 5. ยาติรกขิตตา   คือ   หญิงที่พี่นองรักษาเอาไว 
 6. พุทธรกขิตตา  คือ   หญิงที่เปนขาพระพุทธเจา 

                                                           
1 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 76-77. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 7 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1346-1347. 
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 7. ธมมรกขิตตา   คือ   หญิงที่เปนขาพระธรรม 
 8. สัมฆรกขิตตา   คือ   หญิงที่เปนขาพระสงฆ 

 ผูหญิงทั้ง 8 ประเภทนี้ เชน มาตุรกขิตตา เปนตน ชายใดไดรวมประเวณีกับหญิงเหลานี้ 
ไมเปนมิจฉาจาร ไมเปนบาป เพราะวาไมเปนของตองหาม1  

 ทีนี้จะกลาวถึง  เมีย 20 จําพวก  อันอาจารยไดมาจาก  วินัยบาลีวา 
 อันวาผูหญิง 10 จําพวกแรก   มีดังนี้ (ไมมีผัว) 

 1. มาตุรักขิตตา   หญิงอันแมรักษา 
 2. ปตุรักขิตตา  หญิงอันพอรักษา 
 3. มาตุปตุรักขิตตา หญิงอันพอแมรักษา 
 4. ภาตุรักขิตตา  หญิงอันพี่ชายนองชายรักษา 
 5. ภคินรัีกขิตตา หญิงอันพี่สาวนองสาวรักษา 
 6. ญาติรักขิตตา หญิงอันญาติพี่นองรักษา 
 7. โคตรรักขิตตา หญิงอันเผาพันธพงศสารักษา 
 8. ธรรมรักขิตตา หญิงอันสหธรรมมิกรักษา 
 9. สารักขิตตา หญิงอันชายไดเอาพวงมาลา หรือทรัพยสินใด ๆ หมั้นหมายเอาไว
ในขณะอยูในครรภมารดารักษา 
 10. สปุริทณฑา หญิงอันพระยาผูใหญไดหมั้นหมายเอาไว 
 หญิงเหลานี้  หากชายกระทํามิจฉาจารดวย หญิง 8 พวกนี้ (ลําดับ 1 – 8 ) ชายนั้นมีความผิด
ลักษณะมิจฉาจาร  แตสําหรับหญิงไมเปนมิจฉาจาร 

 หญิงประเภท  สารักขิตตา และ สปุริทัณฑา  อาจจัดอยูในจําพวกหลัง  คือ 12 จําพวก

หลัง  อันไดแก  หญิงจําพวกเหลานี้ก็ได   คือ 
 ธนกิตตา สันทวาสินี โภควาสินี 
 ปตตวาสินี โอทปตตกินี โอภิตาจัมพิตา   
 ทาสิจ มุหุตติกา สปริทัณฑา      และ  สารักขา 
 ในจํานวน 10 พวกนี้ ชายใดกระทํามิจฉาจาร ทั้งชายและหญิงตางมีโทษลักษณะ

มิจฉาจารดวยกัน เหตุวา วินัยพระพุทธเจา ไดกลาวไววา  มีองคประกอบ 4 ประการ คือ อัณชาวาร

                                                           

 1 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 77-78. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 7 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1347-1348. 
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วัตถุ เสวนจิตสังโยคอาชัชชติ สาทิยติ หากครบองค ทั้ง4 นี้  ก็ไดถึงวิบากผลอันหนัก  ไดเสวยทุกขใน
นรกที่อันเสื่อมทรามนัก1  
 
 เมีย 12 จําพวก 

 ธนกิตตาภิรยา เมียที่ไดมาโดยไถ หรือซ้ือดวยขาวของ 
 สนทวาสิณี  เขาหาพอใจกันอยูดวยกัน  คือ ผูหญิงไมมีชาติตระกูล  ตัวเองเปนที่พึ่งพาแก
ตัวเอง 

 โภควาสิณี  ชายใหขาวของ เงินทอง  แกผูหญิงไวใชจาย และอยูดวยกัน เปรียบดังพระยา
อินทร ใหคหาปณะแกนางกํานัล หากขาวของอันใหไวหมดไป ผูหญิงนั้นก็ขาดจากการเปนเมียวันนั้น 

 ปฏวาสิณี คือ ผูหญิงที่ผูชายไดถอดผาไวในที่นอน ผูหญิงกลาววา เปนผัวกู พอแมก็ให
อนุญาต 

 โอทปตวาสิณี   คือ พอแม เฒาแก เอามือเขาทั้งสองลงใสในไตรน้ําอันเดียวกัน แลวใหอยู
ดวยกัน 

 โอภตจุมภิตาสาสิณี คือ ผูชายไดปดผาโพกหัวลง และใหผูหญิงกลาววาเปนเมีย แลวอยู
ดวยกัน 

 โอทปตตาวาสิณี คือ ขาทาสหญิงเปนเมีย 
 กมมการี คือ ผูหญิงทํามาหากินอะไรไมได เขามาอยูกินสินจางในเรือน ชายผูใดไดก็ได

ช่ือวาเปนเมียชายผูนั้นแล หากใหเวลา 1 ป ก็ดี 2 ป 3 ป 1 เดือน 2 เดือน ก็ดี หากพนกําหนด เขาหนี
จากอัน ก็ขาดจากการเปนผัวเมีย 

 ธชชาหตตา คือ ผูหญิงที่ไดมาดวยการรบ 
 มหตติกาภริยา คือ หญิงที่ชายไดไปนอนดวย หากไปนอน 2 คืน 3 คืน ก็ดี ยามเดียวก็ดี     

หากเขาหนีจากกันก็ขาดจากกัน 
 ผูหญิง 10 คนนี้ เปนเมีย 20 จําพวก อีก 2 คน คือ สากขา และ สหปรสิทกขา จึงรวมเปน 12 คน 

รวมเมีย 8 จําพวก เปนเมีย 20 จําพวก2  

                                                           
1 หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลานหนาที่ 18-20. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว 

และ อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะห
ระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1012-1014. 

2 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนา 32-33. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คํา
แปง, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 473-475. 
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 เมีย 12 จําพวกนี้ ชายผูใดไดเสพเมถุนดวย ควรปรับไหม 110 เงิน เมีย 12 คนนี้ ไปรวมกับ 
เมีย 8 จําพวก จึงเปน 20 จําพวก ชายผูใดไดเลนกับผูหญิง 20 จําพวกนี้ มิจฉาจารก็เกิดขึ้นได1           
 ลักษณะหญิง 20 จําพวก   มีดังนื้ 

1. มาตุรักขิตา  5. ญาติรักขิตา 
2. ปตุรักขิตา  6. โคตรักขิตา 
3. ภาตุรักขิตา  7. ปญจสหธัมมิกรักขิตา 
4. ภคินิรักขิตา  8. (อักษรอานไมได) 
8 จําพวกนี้  เปนสวนแรก 
 9. ธนกิตา   15. โอปตตวานี 
10. โภควาสินี  16. กรรมมการี 
11. วัตถอาสินี  17. ฆุหุตกธชา 
12. โอภัตต   18. หตาทาสิภริยา 
13. จุมทิตาสินี  19. สามิกา 
14. สปริทัณตา  20. ปริโภควาสินี 

 12 จําพวกหลังนี้ รวมเปน 20 จําพวก นอกจากหญิง 20 จําพวกนี้ ชายผูใดเลนชูกับผูหญิง
เหลานี้ผูใดก็ดี  มิจฉาจารก็เกิดแกผูชายนั้นแล 

 ผูใดกระทํามิจฉาจารกับเมีย 12 จําพวก  ผูใดผูหนึ่งกระทําครบองคประกอบมิจฉาจาร  
คลองมีโทษเทาใดใหแบงครึ่ง เปนสินไหมแกผูเลนชู สวนผูหญิง 8 จําพวกนั้นแลวแบงครึ่งนั้นให

เปนสินไหมแกผูเลนชูกับสัตตริจฉาน คือ วัวควายนั้นเถิด2  
 ลักษณะผูหญิง 20 จําพวกเหลานี้ มาตุรปตุรกขิตา ปตุรกขิตา มาตุรกขิตา ภาตุรกขิตา 

ภาคินิกขิตา   ญาติรกขิตา โคตตรกขิตา ปญจสหธมมิกรกขิตา ผูหญิงเหลานี้ 2 จําพวกกอน ธนกิตา 
สหทวาสินิสหกตกิตา โภควาสินี อรภคต จุมมิตวาสินี อรกตต ปาณกมมการิมุหุตติกา ถชาหตก ทาสี 
ภริยา สามีกา สปริทณฑา ปริโภควาสินี  เปนเมีย 12 จําพวก ทั้งมวลเปนผูหญิง 20 จําพวก นอกเหนือ

                                                           
1 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนา 35. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 478-479. 
 2 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 56-57. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คํา

แปง, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 4 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 352-353. 
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ผูหญิง 20 จําพวกนี้ ผูชายใดเลนชู ดวยผูหญิง 12 จําพวก ผูใดก็ดี ถือเปนมิจฉาจาร ใหถือสินไหม 110 
เงินแกชายผูนั้น1  
 เมีย 20 จําพวก   มีดังนี้ 
 1. ธนกิตตา เมียที่ซ้ือดวยขาวของ 
 2. สันทวาสินี เมียที่พอแมหมั้นหมายใหและรักชอบกัน 
 3. โภควาสินี เมียที่ไดใหเครื่องอุปโภคบริโภคแกกัน 
 4. ปตตวาสินี เมียที่ไดใหเสื้อผาแกนาง 
 5. โอปตตวาสินี    เมียที่ผูเฒาผูแกใหตกแตงกัน และมอบสินสมรสให 
 6. โอภัตตจุมพิตาทาสีภริยา     เมียที่กอนเคยเปนขาของตน  เฒาแกทั้งหลายมอบใหเปนเมีย 
 7. กรรมภริยา เมียผูเคยมาทํางานรับจางในเรือน ชายนั้นไปอยูดวย โดยที่มีเมียอยูแลว 
ก็ไดช่ือวาเปนเมียเขา     
 8. วชาตติ เมียที่ไดมาจากขาศึก  ถามีคนยืนมาของ ไมผิดในขอมิจฉาจาร เปรียบได
ดั่งโสเภณี ไดคาตอบแทนแลว  และไปใหผูอ่ืนนอนดวย ชายผูมาทีหลังก็ไมไดมิจฉาจาร 
 9. มาตุรักขิตตา      หญิงที่ผูเปนแมรักษา ตั้งใจจะใหแตงงานกับบุคคลที่มีตระกูลทัดเทียม
กัน  ตราบใดยังไมไดมอบใหแกชายใด  ก็ไดช่ือวา ตระกูลและปตารักษา 
 10. ปตุรักขิตตา หญิงที่ผูเปนพอรักษา 
 11. ภคินีรักขิตตา   หญิงที่พี่นองหญิงรักษา 
 12. ญาติรักขิตตา   หญิงที่เผาพันธุรักษา 
 13.โภครักขิตตา    หญิงที่วงศาเชื้อชาติรักษา 
 14.ธรรมรักขิตตา มีเชื้อชาติเทากัน ถือดั่งปณฑรักรภปริภาชิก เหตุวาถาพวกใด ก็เอา
ธรรมะคําสอนของพวก (หมู) หากรักษาก็ไดช่ือวาเมีย สารักขะ ผูหนึ่งเปนเหมือนผูรักษา คือเหมือนมี
ผัว เพราะทานไดหมั้นหมายแลว 
 15.สาปริทกขา   ผูมีสินไหม  คือ  เปนผูที่ ผูเปนนายมาคาดไววาใครอยามาสนิทสนม 
หญิงผูนั้น หากกระทําจะปรับไหม  มิเชนนั้นจะลงโทษ ก็เรียกวาเปนเมีย 20 จําพวก ใครที่เกรงกลัว
ตอบาป ก็ควรจะละเวน 

 นอกจากหญิง 20 จําพวกนี้ มี 12 จําพวก หนักกวา 3 คน  3 คนนี้ไมหนัก  และ 3 คนนี้ 
คือ  มาตุรักขิตตา  ปตุรักขิตตา  ภคินีรักขิตตา ญาติรักขิตตา โภครักขิตตา ธรรมรักขิตตา สาหารักขิต

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 48. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 72. 
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ตา สากขาสยาสปริทัณฑา นอกจากนี้อีก 12 จําพวก และ 3 คน อันพอแมญาติรักษานั้น เขาไมเลน
ดวย กรรมรติ ไมมีชู และ ผัวนั้น 3 คนนี้ จึงวาไมหนัก  เมีย 20 จําพวกก็หมดเทานี้1  

 
กฎหมาย : ลักษณะบุตร 
 
 ชนิดของบุตร ฐานะของบุตร และสิทธิในบุตรที่เกิดจากพอแมตางศักดิ์หรือศักดิ์เสมอกัน 
รวมทั้งบุตรบุญธรรม 

 อัน 1 ขาทาวบาวขุนพระยา  เสนาอํามาตย ไปแตงงานกับไพร  มีบุตร 3 คน  ตองไวแก
ไพร 2 คน  อยูกับพอ 1 คน ใหเปนขาเหมือนพอหรือขาทาวบาวพระยาไปแตงงานกับไพรมีบุตร
ดวยกันดังกลาว ผูเปนพอตายบนบานไพร  ตองเอาขาวของที่พามาดวยแตแรกนั้นเขาพระคลัง  ส่ิงใด
ไดใชจายไปแลวก็แลวไป  บุตรตองไวเปนไพรกับแม2  

 อัน 1 ขาของทาวพระยาเสนาอํามาตยไปอยูกันกับไพร  หากมีลูก 3 คน ใหอยูกับแม 2 คน 
อยูกับพอ 1 คน   หรือถาหากพอตายบนเรือนไพร ใหของคืนเขาพระคลัง  ส่ิงใดไดจายไปแลวก็แลว
กันไป  ลูกก็ไวเปนไพรเหมือนแมทุกคน 

 อัน 1 ขาของไพรของพอคา ขุนหมายนา ไมใชขาหลวง  เมื่อไปอยูกินกับไพร  ถาจะหยา
กัน  เพียงใหคืนของที่นํามาอยูดวยเทานั้น ใหลูกอยูกับแมทั้งหมด อยาพามาบานพอแมเรือนหลังดวย 
แมผูหญิงที่เปนเจาของเรือนตายก็อยาพามาดวย ของบานเดิมก็อยาพามาบานเมียใหม เวนแต จะไดรับ
อนุญาตจากพี่นองก็นําเอามาได3  

                                                           
1 ธรรมศาสตรราชกือนา : ใบลานหนาที่ 62-65. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, อาง

ใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่
จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 7 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1251-1253. 
 

2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 20. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการ
วิจัย         ที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 118. 

3 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 20-21. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 227-228. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 258 

 อัน 1 ขาทาวพระยาไปอยูกินกับไพร มีลูกชายหญิงจํานวนเทาใด หากพอซ่ึงเปนขาทาว
พระยานั้นหนีไปจากลูกเมียภายหลังตายลง  ไมควรใหลูกเมียไปเปนขาทาวพระยา ควรใหอยูกับแม
ทั้งหมด  ดวยเหตุวาไพรเมืองหาไดยาก1  

 อัน 1 ขาพระยามาอยูกินกับไพร โดยอาศัยอยูในเรือนไพร  มันยังเปนขาของพระเจา
แผนดิน  ใหเมียสงขาวหอ เมื่อถึงเวรมาทํางานใหเจานายตนเทานี้ก็ดีพอ หากขาพระยามาอยูกับไพร
เมืองและขาคนนั้นตาย ไมควรเอาลูกเมียมาเปนขา โบราณกลาววาทาวพระยาครองเมืองไดก็ดวย
ไพร และไพรก็หายาก ไมควรบังคับมาเปนเพราะเหตุนี้2  
 
กฎหมาย : ลักษณะมิจฉาจาร 
 
  1. ลักษณะการพิจารณาความเกี่ยวกับ กรณีมิจฉาจารและขมขืนหญิง 

 ผูใดเปนชู  ผิดองคมิจฉาจาร  เพียงจับมือถือนม จับเสื้อผา จับดอกไมทัดทรงก็ดี  ก็เปน
บุพภาค แหงมิจฉาจาร หากจะไหมใหดูถูกตาม (ฐาน) เปนชู  ตามองคความผิดดวยเหตุวาไมถึง
มิจฉาจาร  ควรตีคาเพียงครึ่งหนึ่ง3  

 ผูชายไปคบผูหญิงยี่สิบจําพวก ไดช่ือวาเลนชู ผูหญิง 12 คน เลนชู นอกใจผัว จึงวามิจฉาจาร  
นําตนไปสูนรก องค 4 ประการนี้คือ วัตถุควรถึง 1 มีใจก็ประกอบพรอม 1 ไดกระทํา 1 องคส่ีประการนี้    
ถามีพรอมกันเปนมิจฉาจาร จาเมืองควรไหม ถาไมครบองคคือเพียงจับมือ จับหัว เสื้อผา เปนการกระทํา
ผิดแตไมตกนรก เปนแตมีวิบาก (ใบลานขาดหายไป) เปนตนวา จับหู จับตา จับหวั เสยีของไหมเหมอืน
ดังเลนชู ผูหญิงไมดี ผูหญิงยี่สิบจําพวก4  

 องคประกอบมิจฉาจาร   มีดังนี้ อชญาจลว   ของอันควรใหถึงและถงึแสนจติใจใครเสพจรงิ  
สโยกค  อันควรประกอบดวยกันจริง  ก็ยินดีแกองคประกอบ 12 ประการ   เมื่อใดทํามิจฉาจารขึ้น   

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 7. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 213. 
 2 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 7. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 

และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการ
วิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 213. 

3 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 73. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 173. 

4 กฎหมายกาสา ฉบับวัดกาสา : ใบลานหนาที่ 28. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 897. 
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เมื่อนั้นอาจนําตนตกสูอบาย จาเมืองควรปรับไหม หากองคประกอบ 12 ประการ ไมพรอมทั้งหมด  
หตถคาหวาเวนิคา หวานตถาคาห วาถือมือก็ดี ถือเกลาก็ดี จบนมก็ดี ก็ไมเปนลักษณะฉันเลนชู      
แตเปนกายทุจริต ไมตกเปนอบาย แตเพียงเปนปวตติวาบาก เปนตนวา จับมือ จับหู จับตา จาเมืองจะ
ใสสินไหม 110 เงิน1  
 
 2. หญิง 20 จําพวกที่ชายใดละเมิดถือวาเปนมิจฉาจาร 

 อัน 1  ผูชายไดนอนกับผูหญิงทั้งหลาย ใน 8 จําพวกตอไปนี้  ปรับ 55,000 เบี้ย  เปน 52 เงิน   
 ผูหญิง 8 จําพวก   ไดแก 

แมรักษาไว 
พอรักษาไว 
นองรักษาไว 
ญาติรักษาไว 
เชื้อชาติรักษาเอาไว 
สหธัมมิกสามะณรสิกขา  มานารักษาไว 
พี่รักษาไว 

 ถาผูชายไปนอนกับผูหญิง 12 ประเภทตอไปนี้  ปรับ 110,000 เบี้ย   แมเจาขุนกระทําผิด
ก็ปรับตามนั้น 
 ผูหญิง 12 จําพวก   มีดังนี้ 
 1. สารักขา  คือ  ผูหญิงที่แมจะใหเปนเมียคนอื่น โดยใหสัญญาตั้งแตผูหญิงยังอยู
ในทองแมวาจะใหกับผูชายของเพื่อนที่มีตระกูลเทากัน 
 2. สปริทัณฑะ  คือ  ผูหญิงที่ทาวพระยาตั้งอาชญาไววา ถาชายใดไปแตงงานดวย ใหปรับ
มัน 
 3. ธนกีตา  คือ  หญิงที่ผูชายเอามาเปนเมีย  ดวยขาวของเจาของก็ดี 
 4.ฉันทวาสินี  คือ   ผูหญิงชอบผูชายเลยไปอยูดวย  และชายก็รับเอาเปนเมีย 
 5. โภควาสินี  คือ  หญิงที่เปนชาวชนบท ไดไปเปนเมียเขา เพื่อจะใชหนี้แทนบิดามารดา 
 6. ปฏวาสินี  คือ   หญิงที่ยากจนจึงไดมาอยูกับชาย  และเปนเมียของชาย 
 7. โอทกปาฏวาสินี  คือ   หญิงที่ไดตกลงเปนเมียชาย โดยสาบานกันวา จะไมหยากัน 
เหมือนดังน้ําที่อยูไตร (ถวย) นั้นเถอะ 
                                                           

1 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 35. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง
, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 479. 
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 8. โอกัตตจุมปตา  คือ   ผูหญิงที่ชายรักจึงไดเอามงกุฎมาให  จึงเอาไปเปนเมีย 
 9. ทาสี จ ภริยา  คือ   ขาหญิงที่เขาเอามาเปนเมีย 
 10. กัมมาการีภริยา  คือ   หญิงที่มารับจางและเจาของเรือนก็ชอบ  จึงไดเอามาเปนเมีย 
 11. คชาหาตา  คือ   เมียที่ไดมาจากการรบ 
 12. มุหุตติกา  คือ  (โสเภณี) หญิงที่ไปอยูกับชายใดเวลาใดก็เปนเมียเขายามนั้น1

 เมีย 20 จําพวก   มีดังนี้ 
 1. มตุลกขิตา  แมรักษา 
 2. ปตุลกขิตา พอรักษา 
 3. มตาปตตุลกขิตา   พอแมรักษา 
 4. ภาตุลกขิตา พี่ชายรักษา 
 5. ภาคินลกขิตา นองรักษา 
 6. โคตตลกขิตา เผาพันธุรักษา 
 7. ญาติลกขิตา พี่ชายรักษา 
 8. ธมมลกขิตา สหธรรมมิก ทั้ง 5 คือ ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี อุบาสก  
อุบาสิกา หรือนางสิกขามานา หรือขาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 

 8 จําพวกนี้ ชายใดไดลวงละเมิด ควรปรับไหม 52 ซ่ึงมีอยู 7 จําพวก สวนผูที่ธรรมะ
รักษาไมควรปรับไหม แตควรใสสินขอขมาดวย ขาวตอกดอกไมใหดีงามแล2

 ผูหญิง 8 จําพวก ถาแมรักษา (ตัวอักษร อานไมได) เลนชูสูชาย  มิจฉาจาร  ก็ไมตกแกเขา  
ตกกับผูชาย   ผูหญิงสิบสองจําพวก คือวา สิบสองคนอันกอน นางมลิกาเลนชูกับหมาก็มีดังนี้ สอง
คนคือ ผัวรักษาและผัวเปนเพราะสินไหม มิจฉาจารก็ตกแกเขาทั้งสอง ชายผูใดก็ดี หญิงผูใดก็ด ีคนนี้
จักกระทํามิจฉาจารตกนรกอยาแนแท ผูชายนั้นครั้นพนนรกแลว จะเปนเปรตหารอยชาติ  แลวมา
เปนสัตวทานเอาทําเสียหารอยชาติ  แลวมาเปนผูหญิง ก็หารอยชาติ แลวจึงเปนผูชายเหมือนผูหญิง
ตลอดไป ผูชายมักเปนผูชายทุกชาติ ผูหญิงปรารถนาเปนผูชายก็ดี อยาเลนชูนอกใจผัว กระทําเมีย
ทาน ผัวทานไมรูไดบาป ถาผัวรูบาปก็ไดโทษก็ได จาเมืองพิจารณาควรตามอาชญา ทาวพระยาเถิด  

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับวัดหมื่นเงินกอง : ใบลานหนาที่ 13. ปริวรรตโดย สมหมาย เปรมจิต และ ปวงคํา ตุย

เขียว, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 5 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 571-572. 

 2 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 31-32. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คํา
แปง, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 4 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 472. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 261 

ผูหญิงแปดจําพวกพอแมไมรู (เลนชู) เทาไดบาป ถาพอแมรูบาปก็ไดโทษก็ได ผูหญิงกระทํา
มิจฉาจารไมขึ้นแกเขา เขาทําคนหรือวาเลนชูควรฆาแตแบบนั้น ไมควรผูชายไหมครึ่งเลนชูสมควร
แลว ผูหญิงแปดจําพวกกระทํามิจฉาจารกับสัตว เปนตนวา หมา ไมช่ือวาเลนชู กระทําผิดจารีต1

  
 
 3. อัตราคาปรับไหมการกระทํามิจฉาจารกับหญิง 20 จําพวก กับสัตว และกษณะอาบัติ  
สังฆาธิเสส ของพระภิกษุกับหญิง 

 ชายผูใดไดกระทําอนาจารแกเมียทาน 12 จําพวก ผูใดถูกเนื้อตองตัว เปนอนาจาร เปน   
ผูหญิงผูชายจริง ควรติเตียนทําโทษปรับไหมเทาใด ใหแบงครึ่งเปนสินไหมสําหรับผูเลนชู ผูหญิง   
8 จําพวกนั้นเลา ใหผาครึ่งซํ้าอีกครั้งหนึ่ง เปนสินไหมสําหรับผูเลนชู เหมือนกับกระทําอนาจารตอ
สัตว  คือ วัว ควาย นั้นเถิด2  

 ผูหญิงคนใดคนหนึ่งก็ดี มิจฉาจารก็เกิดแกคนนั้น แมนผูชายคนหนึ่งคนใดกระทํา
มิจฉาจาร เปนชูกับเมีย 12 จําพวก ผูหนึ่งผูใดก็ถูกตอง องคประกอบมิจฉาจาร อันเปนเรืองของหญิง
ชายโดยแท  ตามประเพณี ตีราคาความผิด ใหไหมเทาใดก็ใหแบงครึ่งหนึ่งนั้น เปนสินไหมแกผูเปนชูกบั
ผูหญิง 8 จําพวกนั้น ในกรณีเปนชูกับสัตว ใหตั้งสินไหมเปนครึ่งหนึ่งของหญิง 8 จําพวก3

 ชายผูใดกระทํามิจสาจาร เลนชูกับเมีย 12 จําพวก ผูหนึ่งผูใดก็ดี ถูกองคมิจฉาจารเปนผูหญิง  
ผูชายแท คลองดีโทษปรับไหมเทาใด ใหผาครึ่ง  คือ 52 เงิน  เปนสินไหมแกผูเลนชูนั้น ชอบผูหญิง  
8 จําพวกนั้นผาครึ่งสินไหมผูหญิง 8 จําพวกนั้น 23 เงิน  เปนสินไหมแกผูเลนชู และพวก สตตริจสาน 
(อนาจารตอ สัตว) คือ วัวควาย มาทาน ก็ถือสินไหมเทากันนั้นเถิด4  
  ถาภิกษุเลนชู  ถูกองคประกอบลักษณะ ก็เสียตัวแลว  หากจับมือ  จับเกลา  จับนม  แตได
อาบัติสังฆาธิเสสแล ชายใดเลนชูกับ หญิง 12 จําพวกนี้ เปนความผิดหญิง 8 จําพวกนี้ ก็มีบาปไมเบา

                                                           
1 กฎหมายกาสา ฉบับวัดกาสา : ใบลานหนาที่ 29-30. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 898-899. 
2 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 17. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง

, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 4 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 445. 
 3 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 72. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 172. 
 4 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 48. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 72. 
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และใน 12 คนนั้น ความผิดก็หนัก บาปก็หนัก  การทํามิจฉาจารก็เกิดขึ้นแกทั้งหญิงและชาย ชายผูใด
เลนชูกับหญิง 8 จําพวก เปนมิจฉาจาร จะขายตัวมันก็ผิดใหโบยตี ผูชายครึ่งหนึ่ง ของการทําอนาจาร
กับหญิง 12 จําพวก เปนสินไหมใหแกหญิง 8 จําพวกนั้น 

 นัยหนึ่ง ชาวอุดรโนมเปน อมมาปรคห หาผูจะใหแทนไมได เหตุอยางนั้นก็ไมเปน
มิจฉาจารชาวชมพู (โลกมนุษย) เรานี้  ของมีเจา  มีผูหวงแหน เปนมิจฉาจาร เพื่อการนั้น 

 มีเร่ืองเลากันดังนี้ สัตตริสาน (อนาจารตอสัตว) เปนมิจฉาจารหรือไม  บริหาร  แกวาไม
เปนเหตุวาสัตวทั้งหลายเปน อมมาปริคห เหตุดั่งนั้น อาจารยเจาไดกลาววา คนอันเปนมนุษยชาติ     
ผูชายไดกระทํามิจฉาจารตอสัตวตัวเมีย เปนตนวา วัวควาย ไมเปนมิจฉาจาร เพราะเปน อมมาปริคห  
เปนเพียงกายทุจริตปวตติวิบาก หญิง 8 คน และหมา จึงไมเปนมิจฉาจาร หญิง 12 คน นั้นกระทํา
อนาจารกับหมาตัวผู เปนมิจฉาจาร เหตุวานอกใจผัวตน เราพึงรู1  

 
 4. โทษ คาปรับ  การกระทําชําเราลูกหลานทานถึงแกชีวิต  และการที่หญิงแยงชายที่เขามี
เมียแลว 

  อัน 1 ผูใดขมขืนลูกหลานทานใหตาย ใหมันอยูรวมกับศพ   หากมันไมเอา ใหไหม 52 เงิน 
 อัน 1 ตามคลองยายีมาน (กฎหมายพมา) วา การเปนชูเมียทาน ลูกหลานทาน ก็ดี หาก     

ผูชายมีเมียแลว ใหแตงสินไหมตามคลองกอน สวนผูหญิงนั้น หากมันรูวาเปนผัวทาน และเปนชูดวย 
ใหปาดหูปาดมวยผม ใหปรากฏวาเปนผูประพฤติช่ัว ชิงเอาผัวทาน หากไมใหตัดหู ปาดเกลา         
ใหไหมคาหูขางละ 52 เงิน 110 เงิน ใหพิจารณาดูตามผูมียศ และเข็ญใจเถิด อันนี้ไมอยูในคลอง
ของมังรายศาสตร 2

 ผูใดรวมเพศลูกทานถึงตาย 
 อัน 1 ผูใดรวมเพศ ลูก หลานทานถึงตาย  ใหมันตาย ใหมันเอาผีนั้น หากไมเอาใหปรับ

ไหม 52 เงินเถิด3  

                                                           

 1 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนา 35. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 4 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 479-481. 
2 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่67-68. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 351-352. 
3 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 47. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 71. 
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 อัน 1 ตามกฎหมายพมา วาดวยการเปนชูกับเมียทาน หรือลูกหลานทานก็ดี  หากผูชายมี
เมียแลว ใหไหมตามประเพณีกอน  สวนผูหญิงรูวาเปนผัวของคนอื่น ยังยอมเปนชูดวยใหเฉือนใบหู 
เฉือนเตานม เพื่อใหปรากฏวา เปนเมียเลว แยงผัวคนอื่น หากไมใหเฉือนหู เฉือนนม ใหไหมตาม   
คาหูขางละ 52 เงิน ไหม 110 เงิน ตามผูมียศหรือยากจน  ซ่ึงขอนี้อยูนอกกฎหมายมังรายศาสตร1  

 อัน 1 ตามคลองยายีมาน วาอันเปนชูเมียทานนี้ ลูกหลานทานก็ดี  ผูชายนั้นมีเมียแลว      
ก็ปรับสินไหมตามคลอง ผูหญิงหากรูวาผัวทานแลวยังเปนชูใหตัดเกลา ตัดหูเสีย ใหปรากฏวาราย 
ชิงผัวทาน หากมันไมใหตัดเกลา ตัดหู ใหปรับไหม  เอาคาหู ขางละ 52 เงิน คาเกลา 52 เงิน พิจารณา
ตามผูมียศ  และยากไรเถิด อันนี้นอกคลองมังรายศาสตร2

 อัน 1 ตามยายีมาน  ทานวามันเปนชูเมียทาน  ลูกหลานทานก็ดี หากวาผูชายมีเมียแลว  
ใหปรับไหมตามคลอง หากผูหญิงรูวาเปนผัวเขาใหเชือดเกลา  เชือดหูเสีย ใหปรากฏวา มันชั่ว ชิงเอา
ผัวทาน หากวาไมเชือดเกลาประตู  ใหปรับไหม เอาคาหูขางละ 52  คาเกลา 52 ก็ดี  พิจารณาดูผูมียศ
และผูเข็ญใจยากไรเถอะ3  

  
กฎหมาย : ลักษณะชู 
 
1. ลักษณะการพิจารณาชายมีชูกรณีตาง ๆ 
 
 1.1 โทษที่เขาขายวาสงสัยจะเปนชูกันท้ังของคนและภิกษุ 

 ควรจะปรับไหม 110 เงิน เปรียบดังภิกษุชวนผูหญิงไปในปา แตเพียงลําพัง 2 ตอ 2 ภิกษุ
ทั้งหลายจึงไปฟองพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ลงโทษปรับอาบัติปาจิตตีแกภิกษุรูปนั้น ซ่ึงทางโลก
นั้น หากพาเมียทานไปกับตนแตผูเดียว เชนนี้ก็ควรปรับ 110 เงิน4  

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 71-72. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 171-172. 
 2 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่  47-48. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 

และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 
เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 71. 

3 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 17-18. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คํา
แปง, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 446. 

 4 กฎหมายลานนา ฉบับวัดนันทาราม : ใบลานหนาที่ 1. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 380. 
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 ถาหากผูใดลักเมียทาน และไดนําสงคืนใหปรับไหมเทานั้น เฉพาะสวนที่ลักใหเปนพนไป
1  

 
 1.2 การปรับไหมในการใสความวาทานเปนชูกับเมียตน 

 อัน 1 ใสความวา เขาเปนชูกับเมียตน ปรับเทาสินไหมนั้นเถอะ จาเมืองจะพิจารณาตัดสิน 
ก็ใหตัดสินตามความหนักเบา เพื่อไมใหผูใหญดูถูกผูนอย นายชางเปนชูกับเมียเขา ใหพิจารณาดูตามยศ 
(ที่ไดมีนา) และใหใชสินไหมตามยศนั้นเถอะ นายชางและนายมา บางคนก็ใหญบางคนก็นอย ก็พิจารณา
ไปตามที่กลาวมาแลว2  
 
 1.3 คาปรับไหมในการเปนแมสื่อใหชายหญิงเปนชูกันดวยกลวิธีตาง ๆ 

 อัน 1 ผูใดเปนสื่อชักใหเปนชูกับเมียทาน ไหม 110 เงิน ที่วาการสื่อชูนี้  ใหผูหญิงมาหา 
ผูชายในบานเรือนอยางหนึ่ง ชวนผูชายไปในที่รโหฐานแลวเอาผูหญิงไปสงใหอยางหนึ่ง3

 อัน 1  ผูใดสื่อใหกับเมียทาน ใหไหม 110 เงิน หากยากไรใหไหม 52 เงิน อันวาสื่อชูนี้
หมายถึงการนัดแนะใหผูหญิงมาหาผูชายในเรือนมัน4

 อัน 1 มอมเหลามอมยาแกขาคนนั้น ดังนี้เรียกวา  ส่ือชูใหแกกัน หากขาผูหญิง ผูชายเคย
ชอบกันมากอน แตผูส่ือชูไมรู  ก็ไมถือวาเปนการสื่อไมควรปรับ แตใหสืบสวน แตถาหากรูวาเขาทั้ง
สองรักกันมากอน มันไมกลัวโทษกลัวความผิดและเปนส่ือหนหนึ่ง ไหม 11,000 เบี้ย หากใช 2-3 คร้ัง 

                                                           
1 กฎหมายลานนา ฉบับวัดนันทาราม : ใบลานหนาที่7. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คํา

แปง, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 394. 
2 มังรายศาสตร ฉบับวัดหมื่นเงินกอง : ใบลานหนาที่ 12-13. ปริวรรตโดย สมหมาย เปรมจิต และ ปวงคํา 

ตุยเขียว, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 5 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 570-571. 

 3 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 45. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา169. 

 4 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 46. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 
และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา69. และ มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 54. ปริวรรตโดย 
อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 
349. 
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ไหม 33,000 เบี้ย หากเมียขุนผูใหญ ไหม 110 เงิน หากยากจน ไหม 52 เงิน หากเปนคนเห็นแก   
อามิสสินจาง คบหาสมาคมกับคนผิด ใหเสียสินใชดวยเหตุนี้1  

 อัน 1 มันชวนผูชายไปในที่ลับตาคน  แลวมันเอาผูหญิงไปหา 
 อัน 1 ใชเหลาใชยาแกขา เรียกวาสื่อชูใหแกกัน หากขาผูหญิงผูชายชอบกันมากอน ผูใช

นั้นไมรูความจริง ไมเปนการสื่อ ใหส่ังสอนมันเถิด หากมันรูเขาชอบกันแตแรก มันไมเกรงความผิด
ใชขาทีหนึ่ง  ไหม 11,000 เบี้ย  หากใช 2 ครั้ง  ใหไหม 33,000 เบี้ย หากเมียเจาขุนผูใหญปรับไหม 
100 บาทเงิน หากเข็ญใจ ไหม 52 เงิน โทษที่มันเห็นแกสินจางดวยกัน เปนความชั่ว สมคบกันทําชั่ว 
ใหมันเสียสินชดใชเพื่อการนั้น2  

 อัน 1 เจาเปนชูเมียขา ใหปลอยตัวเปนไทย 
 อัน 1 ผูใดเปนสื่อชูใหแกเมียทาน ไหม 110 เงิน หากเข็ญใจ 52 เงิน  อันวาสื่อชูนี้       

เปนการใหผูหญิงไปหาผูชายถึงเรือนมัน หรือมันชวนผูชายไปในที่ลับตาคน แลวมันเอาผูหญิงไปหา   
หรือใชเหลาใชยามอมเขาเรียกวาส่ือชูกัน หากผูหญิงผูชายไดเปนชูกันมากอน ผูเปนส่ือไมรูเอง     
ไมถือวาเปนสื่อใหส่ังสอนมันเถิด หากมันยังรูวา เขาชอบพอเปนชูกันมาแตกอนนั้น มันไมเกรงกลัว
โทษกลัวความผิด  ส่ือใหเขาครั้งแรก  ไหม 11,000 เบี้ย  ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ใหไหม 33,000 เบี้ย หาก
เปนเมียเจาขุนผูใหญ ใหไหม 110 เงิน หากเข็ญใจ  52 เงิน หากโทษทานมันเห็นแกสินจางไดรวมรับ
ประโยชน สมคบกับผูราย ใหมันเสียเพราะเหตุนี้แล3  
 
 1.4 คาปรับไหมในการลวงเกินเมียทาน แคจับนม เปนชูเมียทาน และถูกทานฆาตายหรือทํา
ราย 

 ถาหากวาจับนมเมียทาน ใหปรับคนที่จับ เทากับครึ่งหนึ่งของที่ทานมาสูขอ แลวใหขอขมา
ทาน  ก็ถือวาเปนการสมควรแลว4  

                                                           

 1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 69. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 
และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 169. 

2 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 46. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 69. 

3 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนา 65-66. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 4 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 349-350. 
4 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 17. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1287. 
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 ถาหากเปนชูกับเมียทาน ควรจะลงโทษใหใชแสนกับหมื่นเบี้ย1  
 หากผูใดไปเปนชูกับเมียทาน ถูกทานฆาตายก็ดี บาดเจ็บก็ดี  เสียอวัยวะ เชน หู ตา เทา 

มือ ก็ดี   ก็ไมควรถือเอาเปนผิดกับเจาเรือน2  
 

 1.5 การพิจารณาความกรณี  พอผัวเปนชูกับลูกสะใภ 
 พอผัวเปนชูกับลูกสะใภขณะที่ผัวตายไปแลว ใหลุง-ตา เอาผูหญิงนั้นคืน ถาลูกสะใภที่มี

คาเมื่อผัวตายก็ใหกลับคืน ไปอยูกับพอ-แมของตน พอแมผัว เอาคาตัวคืนครึ่งหนึ่ง3  
 

2. ลักษณะการพิจารณาหญิงมีชูกรณีตาง ๆ 
 
 2.1 บทลงโทษกรณีเมียมีชูโดยไปหาชายอื่นถึงบานชาย  แตยังไมไดผิดประเวณี 

 อัน 1 เมียผูไปสมสูถึงที่ของผูชายถึงเรือน ผูชายหยิบจับ กอด แตไมไดนอนดวย ใหนําผา 
ใหนําขาวตอกดอกไมมาขอขมาแกผูเปนผัว หากผูเปนผัวไมยอมจักปรับไหม ใหตีราคาเมียมัน 20 
ทองคํา 33 ทองคํา แลวปรับสินไหมตามที่ยังไมไดนอนนั้นเถิด เหตุมันรายไปเสนอผูชายถึงเรือน4  

 อัน 1 เมียผูใดไปหาชูถึงเรือน ผูชายไดจับและกอด แตไมไดรวมหลับนอน ใหจัดผา 
ขาวตอกดอกไม (ดอกไมธูปเทียน) หากผัวไมยินยอมจะไหมใหได ก็ใหเฆี่ยนเมียมัน 20 ที หรือ 30 
ที แลวจึงไหมตามประเพณี ตามความหนักเบา และที่ไมไดรวมหลับนอนดวยนั้น ดวยเหตุวาเมียมัน
เลว ไปหาผูชายถึงบาน5  

 อัน 1 เมียผูใดก็ดี ไปหาชู นอนอยูกับชู  ใหชูไดจับไดกอด  ไมไดอยูรวมหลับนอน  ให
จับเสื้อผา  ขาวตอกดอกไมมาขอขมาแกผัว   
                                                           

 1 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 17. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1287. 

2 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 3. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ,  
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1273. 

 3 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 18. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1288. 

4 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 47. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 71. 

5 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนา 71. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 
และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 171. 
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 หากวาผัวไมยินยอม จะไหมใหไดใหตีราคาเมียมัน 20-30 คํา แลวแตงตามคลองการไหม  
ตามความหนักเบา และ การไมไดรวมหลับนอนนั้นเถิด  เพราะเหตุวา เมียมันประพฤติช่ัว ไปหาชูผูชาย
ถึงเรือนเขาเอง1  
  
 2.2 คาปรับไหมผูหญิงมีชู 

 ผูหญิงไปมีชูใหปรับไหมชูไมต่ํากวา 110 เงิน สินสอดเทาใดที่หญิงไมคืนมีคาเทาใดให
ผัวคนเกาเอา 2 เทา แลวใหปรับไหมผูหญิง 110 เงิน หรือเปนคนเข็ญใจ  ไหม 52 เงิน หรือใจยังไม
ส้ินรักตอกันก็ไมควรไหม หรือผูใดกระทําผิดรายแรง  2-3 ครั้ง  เสียคาผูหญิงใหแกผัวผูหญิงคนนั้น
เปลา ๆ2  

 ผูหญิงผูใหไหม 110 เงิน ของอันผูหญิงไมคืนมีคาเทาใด ใหผัวเกาเอาเพิ่มอีก 1 เทา และ
ใหไหมผูหญิง 110 เงิน  หากเข็ญใจใหไหม 52 เงิน หากไมหมดความอาลัยตอกัน ก็อยาแตงตามนี้
เถิด หากผูหญิงชั่วราย 2-3 ที ใหหมดคาอันแตงใหแกผูเปนผัว3

 หากหญิงมีชูใหไหมชายชู 100 บาทเงิน ของที่ผูหญิงไมคืนนั้นมีคาเทาใดใหผูหญิงชดใช
คืนใหสามีเกา 2 เทาแลวใหไหมผูหญิง 110 เงิน ถายากจน ไหม 52 เงิน ถายังไมหมดรักกันก็อยาให
ไหม ถาผูหญิงทําตัวเลวครั้งหรือสองครั้งเปนอันหมดคาตัวผูหญิง สามีเกาจะไหมคาตัวไมได4

 ถาผูหญิงมีชูใหแบงคาตัวผูหญิงออกเปน 3 สวน ใหแกผัว 1 สวน แลวใหหยากันเสีย    
ถายังอยากอยูกับเมียตามเดิมก็ไมตองใหไดรับเงินดังกลาว หากไมหยากันจริง ผูหญิงก็ไมคืนของให
ผู

                                                          

ชายก็ยังถือวาเปนเมียมันอยู ผูหญิงมีชูใหไหมชายชู 110 เงิน ของที่ผูหญิงยังไมคืนใหผัวนั้น        
ใหชดใชคืน 2 เทา แลวใหไหมผูหญิงอีก 110 เงิน ถาเปนคนยากไหม 52 เงิน ถาหากยังมีเยื่อใยอาลัย
รักกันก็ไมตองไหม หากผูหญิงมีชูครั้งที่ 2 หรือ 3 เปนอันสิ้นคาตัว ผัวจะไหมเอาคาตัวไมได5  

 
1 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 67. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง

, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 315. 
2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่20. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 118. 
 3 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 18. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง

, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 4 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 302. 
 4 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 11. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 20. 
 5 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 20. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 227. 
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 อัน 1 หญิงใดรูวาเขามีเมียแลวแตยังไปเปนชูกับเขา ซํ้ามาดาเมียเขาดวยคําหยาบ ใหปรับ 
100  และใหแตงเครื่องขอขมาเมียทาน1  
 
 2.3 โทษคาปรับ  กรณีหญิงมีชูโดยไปหาถึงบานชาย 

 หากผูใดรวมเพศกับชู ปรับ 110,000 เบี้ย หากหญิงมีสามีไปรวมเพศกับผูชายที่บานผูชาย 
ใหเอาผูหญิงไปขาย เอาคาตัวใหสามีทั้งส้ิน หากไมไดสินใชนั้น ก็ใหโกนหัวของผูหญิงเปนการประจาน 
อยาใหเปนเยี่ยงอยางเลยจึงจะชอบคลองธรรม2  

 
 

 2.4 การพิจารณาความ  หญิงมีชูโดยการขายหญิงนั้น 
 หากผูหญิงเลว มักมากในกามารมณ ไมชวยผัวทํามาหากิน ใหขายเอาคาตัวมาใหแกผัว

คร่ึงหนึ่ง ใหแกพอแมผูหญิงครึ่งหนึ่ง เพราะเหตุวาพอแมไมส่ังสอน3  
 หากผูหญิงราย ชอบคบชูสูชาย ไมสรางเรือนกับผัว ใหขายเอาคาตัวใหแกผัวครึ่งหนึ่ง  

ใหแกพอแมหญิงนั้นครึ่งหนึ่ง เพราะพอแมไมส่ังสอน ปลอยใหลูกมีชู4  
 หญิงชั่วราย ชอบคบชูสูชาย ไมครองเรือนกับผัว ใหขายเอาคาตัวใหแกสามีครึ่งหนึ่ง   

ใหแกพอแมหญิงครึ่งหนึ่ง เพราะพอแมไมรูจักสั่งสอนลูกของตน ปลอยใหมีชูนั่นเอง หากวาเขาทั้ง
สองครองเรือนดวยกัน ชายตายไปเสียกอน  ญาติพี่นอง5  

 ผูหญิงชอบเลนชูสูชาย ไมชวยทํามาหากิน ใหขายหญิงนั้นแบงคาใหสามีคร่ึงหนึ่ง ให
พอแมของหญิงนั้นครึ่งหนึ่ง  เพราะเหตุวาไมส่ังสอนลูกสาว เปนเหตุใหมีชู1

                                                           
1 กฎหมายลานนา ฉบับวัดนันทาราม : ใบลานหนาที่ 8. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 395. 
2 มังรายศาสตร ฉบับวัดหมื่นเงินกอง : ใบลานหนาที่ 12. ปริวรรตโดย สมหมาย เปรมจิต และ ปวงคํา ตุย

เขียว, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 570. 
 3 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 8. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 14. 

 4 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 14. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง
, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 298. 

5 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 14. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 112. 
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 ถาผูหญิงมีชู ไมทําการงาน ไมเชื่อฟงคําคนแก ใหขายหญิงนั้น เอาคาของหญิงนั้นใหกับ
พอ-แม และสามีคนละครึ่ง 

 ถาเขาทํามาหากินดวยกัน ฝายชายตายกอน  พี่นองผายชายจะมาแยงเอาขาวของที่หามา
ไดรวมกันนั้นอยาไดใหไป  เพราะไดออกจากครอบครัวของพอ-แมไปแลว ของนั้นจึงไมควรจะได2  

 
 2.5 การพิจารณาความหญิงมีชู  โดยใหตีคาหญิงนั้น  ใชคาใหชาย  แลวใหหยา 

 ถาผูหญิงแตงงานใหม หรือมีชู ใหแบงคาของผูหญิงออกเปน 3 สวน ใหแกผูชาย 1 สวน 
แลวใหหยากัน แตถาหากสามียังอยากอยูกับภริยาก็อยาไดไหม ถาทั้งสองหยากันจริง แตผูหญิงก็ยัง
ไมคืนของหมั้นใหผูชาย ผูชายก็ยังถือวายังเปนสามีภริยากันอยู ความยังไมเสร็จสิ้น3  
 หากผูหญิงหาผัวคบชู ใหแตงคาตัวผูหญิงเปน 3 สวน ใหแกผูชาย 1 สวน และใหมันหยา
ขาดจากกันเสีย  หากมันจะอยูกับเมียมัน ก็อยาตัดสินตามนั้นเถิด หากเขาไมหยากันจริง ผูหญิงก็ไมคืน
ของผูชาย ผูชายก็วายังคงเปนเมียมัน แตก็ยังไมยุติ4  
 
 2.6 การพิจารณาความ  หญิงมีชู ผัวจับชูได หรือทํารายชูเมีย 

 อัน 1 ผัวจับไดชูและเมียในที่ลับตาคน เปนตนวาบานรางเรือนราง พยานผูรูเห็นก็มี   
หรือพยานไมมี   ผูผัวไดฟนผูหญิงบาดเจ็บดวยก็ดี ฟนตายทั้งสองก็ดี   อยาวาอะไรแกผูผัวเถิด 

 หากพยานไมมี

                                                                                                                                                                      

 ผัวฆาชูตาย ไมควรฟง ไมควรเชื่อ ใหแตงสินใชแกผูเปนผัวตามคลอง   
แมผูหญิงวามีจริงก็ไมใหรับฟง เพราะผัวมันไดฆาทานตาย บังคับเมียมันใหวากลาวดังนั้น เมียมันกลัว
ก็กลาวเชนนั้นก็อาจเปนได 

 ภายหนาคนทั้งหลายจะหมั่นฆาฟนกันตายโดยงาย เกลียดชังผูใดเขาก็จะฆาแลวอางวามี
ชูกับเมียมัน   ใหไหมผูเปนผัวเพราะเหตุนี้แล1  

 

 1 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 14. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 221. 

2 มังรายศาสตร ฉบับวัดหมื่นเงินกอง : ใบลานหนาที่ 6. ปริวรรตโดย สมหมาย เปรมจิต และ ปวงคํา ตุยเขียว
, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 558. 

 3 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 11. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 20. 
 4 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 18. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง
, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 302. 
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 อัน 1 ผัวจับไดเมียกับชูในที่ลับตาคน คือบานราง พยานก็มี ผัวไดฟนเมียบาดเจ็บก็ดี ฟน
ตายก็ดี อยาเอาผิดแกผัว ถาไมมีพยาน ผัวไดฟนชูตายก็ไมควรเชื่อ ใหปรับไหมผัวตามกฎหมาย     
แมเมียจะยอมรับก็ตาม ก็อยาฟง เพราะเหตุวา ผัวฆาคนตายแลวกลัวความผิด บังคับเมียใหยอมรับวา
มีชู และเมียก็กลัวผัวจะไดรับความลําบาก ตอไปภายหนาคนทั้งหลายจะเอาเยี่ยงอยาง การฆาฟนกัน
ก็จะมีเกิดขึ้นอยางงายดาย เกลียดชังผูใดก็จะฆาเสียดังนี้ เพราะเหตุนี้จึงหามมิใหรับฟง และใหปรับ
ไหมตามกฎหมาย2  

 
 
 

3. ลักษณะการพิจารณาความ  กรณีเปนชูกันระหวางคนที่มียศศักดิ์ ฐานะตาง ๆ กัน 
 
 3.1 คาปรับตามยศ ฐานะ ความผิดกรณีกระทํามิจฉาจารเมียทาน  ลักษณะตาง ๆ จนถึง
เปนชูกับเมียทาน 

 ทีนี้จะกลาวการกระทํามิจฉาจาร หากผูมีตระกูลกระทํามิจฉาจารกับเมียทานใหปรับไหม 
6,600 หากเพียงแตจับแตปลายมือ จับนม กอดรัด ไมทันเสพสมสู ใหปรับไหม 800 ก็สมควรแล 
หากวาจับแตชายเสื้อผา ปลายผมหรือชิงดอกไมในตัว ใหปรับไหม 400 หากวาไดพูดคุยกับเมียทาน
ในที่ลับตาคน ใหทําขันขอขมา 200 

 หากเปนลูกทาว ขุน หัวหมื่น หัวแสน กระทําชูกับเมียทาน ใหใสสินไหม 800 จับปลาย
มือ จับนม กอดรัด ไมทันชําเราใหใสสินไหม 400 หากจับเสื้อผา มวยผม เอาดอกไมในตัวก็ดี ใหใส
ขันแปลง 200 หากวาไดเลาโลมดวยวาจาในที่ลับตาคนกับเมียทาน ใหใสสินขอขมา 100 

 หากเปนลูกนายรอย นายพัน ลูกทาว บาวขุน นักปราชญ นายพอคากระทําชูกับเมียทาน 
ใหใสสินไหม 400 บาท จับแตปลายมือ จับนม กอดรัดเนื้อตัว ใสสินไหม 100 หากจับเสื้อผา มวยผม 
ชมดอกไมในตัว ใสสินไหม 100 หากเลาโลมดวยวาจากับเมียทานในที่ลับตา ใหใสโทษสินขอขมา 5 บาท 
หากวาเปนไพรเมือง คนทุกขยากเข็ญใจหินชาติชูกับเมียทาน ใหใสสินไหม 200 หากจับปลายมือ 

                                                                                                                                                                       
1 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 64. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 348. 
2 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 34. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 248. 
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กอดรัดเนื้อตัว ใสสินไหม 100 หากจับเสื้อผา มวยผม ชมดอกไม  ใสสินไหม 5 บาท หากกลาวดวย
วาจากับเมียทานในที่ลับตาคนใหใสสินไหม 22 เงิน1  

 ลักษณะมิจฉาจาร รวมเพศกัน ขาชอบเมียขา แมไมมีเงินแตมีพี่นอง ปรับไหม 52 เงิน ขา
ชอบเมียไทปรับไหม 52 เงิน จับนมนอกเสื้อ  ไหม 22,000 เบี้ย จับนม 2 ขางในเสื้อ  ไหม 11,000 เบี้ย นาย
คนไมมีศักดินาชอบเมียทานปรับไหม 220 เงิน จับนมนอกเสื้อ 1 ขาง  ปรับไหม 22,000 เบี้ย  คุมกอดถือ
นม 2 ขาง  นอกเสื้อปรับไหม 44,000 เบี้ย ในเสื้อปรับไหม 22,000 เบี้ย นายดินผูมีศักดินาก็ดี นายกวาน
ก็ดี ปรับไหม 330 เงิน จับนม 2 ขางนอกเสื้อปรับไหม 66,000 จับนม 2 ขางในเสื้อปรับไหม 33,000 
เบี้ยนายมาชอบเมียทานไหม 550 เงิน จับนม 1 ขางนอกเสื้อปรับไหม 55,000 เบี้ย จับนม 2 ขางนอก
เสื้อปรับไหม 110,000 เบี้ย จับนม 2 ขางในเสื้อปรับไหม 55,000 เบี้ย นายชางชอบเมียทานปรับไหม 
1,100 เงิน จับนม 1 ขางนอกเสื้อปรับไหม 110,000 เบี้ย จับนม 2 ขาง  นอกเสื้อปรับไหม 220,000 เบี้ย 
จับนม 2 ขางในเสื้อปรับไหม 110,000 

 อัน 1 การ พระยา เสนา อํามาตย เจาเมืองก็ดี ปรับไหม 3,300 เงิน เจาหมื่นครองเมือง
นอยเปนชูเมียทานปรับไหม 2,200 เงิน หากเจาขุนมูลนายใหปรับตามคลองอันหนักอันเบา เอาสิน
ชดใชอันไดนอนดวยเปนประมาณ ใหผาลงตามการกระทํานั้น2

 หากจับนอกเสื้อขางเดียว  ไหม 2,500 เบี้ย จับทั้งสองขาง ไหม 5,500 เบี้ย จับในเสื้อผา
ไหม 2,500 เบี้ย นมอยูในเสื้อผายังยอมใหคนอื่นจับไดอยางงายดาย3  

 หรือนายมาเปนชูกับเมียทาน ไหม 550 เงิน จับนมเตาหนึ่งนอกเสื้อไหม 11,000 เบี้ย จับ
นมสองเตาในเสื้อ ไหม 55,000 เบี้ย หรือนายชางเปนชูกับเมียทาน ไหม 11,000 เงิน จับนมหนึ่งเตา
นอกเสื้อไหม 11,000 เบี้ย จับนมสองเตานอกเสื้อ ไหม 22,000 เบี้ย4  

 
 3.2 คาปรับ  กรณีเปนชูกันหรือจับนม  ลักษณะตาง ๆ ของบุคคล ฐานะหรือยศเสมอกัน 
                                                           

1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 80-81. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1161-1162. 
 2 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลาน หนาที่ 46-47. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 

และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการ
วิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 69-70. 

 3 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น :  ใบลานหนาที่ 34. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 249. 

 4 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 70. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 170. 
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 ลักษณะมิจฉาจารมีดังนี้ ขาเปนชูกับเมียขา ไหม 52 เงิน จับนมนอกเสื้อเตาหนึ่ง ผูหญิง
ไมชอบ ไหม 2,200 เบี้ย จับนมสองเตานอกเสื้อ ไหม 11,000 เบี้ย จับนมสองเตาในเสื้อ ไหม 11,000 
เบี้ย จับนมสองเตา  ไหม 5,500 เบี้ย1  

 ไพรชอบเปนชูเมียไพร ถาไมมีเมีย ไหม 52 เงิน ถามีเมีย ไหม 100 บาทเงิน จับนมนอก
เส้ือขางเดียว  ไหม 11,000 เบี้ย 2 ขาง ไหม 22,000 เบี้ย ถาหากจับในเสื้อทั้งสองขาง ไหม 11,000 เบี้ย 
ขุนชอบเปนชูเมียขุน ไหม 330 เงิน จับนมสองขาง ไหม 660 เงิน จับในเสื้อทั้งสองขาง ไหม 330 เงิน 
นายมาอยูกินกับเมียของกันและกัน ไหม 550 จับนมนอกเสื้อ ไหม 550 ดวยเหตุวาอยูในเสื้อแลวยัง
ยอมใหเขาจับงายดาย นายชางเปนชูกับเมียของกันและกัน ไหม 100 เงิน จับนมนอกเสื้อ ไหม 
22,000 เบี้ย ถาจับในเสื้อ ไหม 44,000 เบี้ย ถาเปนเจาพระยา เสนา อํามาตย ก็เอาคาของตัวมันได2   

 
 3.3 คาปรับผูเปนเจาเมือง หรือทาวพระยา   กรณีเปนชูกับเมียผูอ่ืน 

 อัน 1 ตระกูลของทาวพระยาเสนาอํามาตย หรือเจาเมืองก็ดี ไหม 3,300 เงิน เจาหมื่น
ครองเมืองนอยเปนชูกับเมียทานไหม 2,200 เงิน3

  
 เมื่อเจาชางเปนชูเมียไพร ใหใชไพรลานแสนเบี้ย คิดเปนเงินพันรอยเงิน เพื่อทดแทน  

การที่ตนไดทําผิด4

 ไพรชอบเมียทาน ไหม 110 เงิน  หากจับนมนอกเสื้อหนึ่งเตา ไหม 11,000 เบี้ย จับนม
สองเตานอกเสื้อ ไหม 44,000 เบี้ย จับนมในเสื้อสองเตา ไหม 22,000 เบี้ย นายตีนมีศักดินาก็ดี นายก
วานก็ดี ไหม 330 เงิน จับนมสองเตานอกเสื้อ ไหม 66,000 เบี้ย จับนมสองเตาในเสื้อ ไหม 33,000 เบี้ย 

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 71. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 170. 
2 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 34-35. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 249-250. 
3 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 70. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 170. 

4 มังรายศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 17. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1287. 
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  นายมาเปนชูเมียทาน ไหม 550 เงิน จับนมหนึ่งเตานอกเสื้อ ไหม 110,000 เบี้ย จับนมสองเตา
ในเสื้อ  ไหม 55,000 เบี้ย นายมาเปนชูเมียทาน ไหม 1,100 เงิน จับนมหนึ่งเตานอกเสื้อ ไหม 11,000 เบี้ย 
จับนมสองเตานอกเสื้อ ไหม 22,000 เบี้ย 

 อัน 1 ตระกูลพระยา เสนา อํามาตย เจาเมืองก็ดี ไหม 3,300 เงิน เจาหมื่นครองเมืองนอย
เปนชูเมียทาน  ไหม 2,200 เงิน     

 อัน 1 ไพรเปนชูเมียทาน ไมไดอยูรวมหลับนอน แตใหถอดไดถือทั่วตัว ไหม 52 เงิน หาก
เจาขุนมูลนายก็ใหแตงตามอันมากอันนอย เอาสินไหม การไดอยูไดนอนเปนประมาณ ใหพิจารณา  
ตามไพรกระทํานั้นแล 

 อัน 1 เจานายชางมา นายกวาน นายสิน นายตีน ไพรก็ดี เอาเมียทานเปนเมียตน ใหไหม
อีก 1 เทา สินใชที่เขาเปนผูเมียทานนั้นเถิด แตงสินใชดังนี้ เพื่อไมใหผูใหญดูแคลนผูนอย เมื่อจะแตง
สินใชใหพิจารณาดูความหนักเบา ความมั่งมี และเข็ญใจของเขานั้นเถิด 

 อีกประการหนึ่ง ใหพิจารณาดูคาศักดินานั้นมีเทาใด ก็แตงสินใชตามคาศักดินาเขา หรือ
ดูวามีตําแหนงเปนนายชาง นายมาประการใด บางก็เปนนายใหญ บางก็เปนผูนอย บางก็มั่งมี บางก็
เข็ญใจ ใหพิจารณาดูคาศักดินาเขาเพราะเหตุนี้แล1  

 ไพรนอยเปนชูกับเมียทาน ไหม 110 เงิน จับนมเตาหนึ่งนอกเสื้อไหม 11,000 เบี้ย หาก
กุมกอดและจับนมนอกเสื้อ ไหม 55,000 เบี้ย หากจับนมในเสื้อสองเตา ไหม 22,000 เบี้ย หรือนาย
ตีนกินนาก็ดี นายกวานก็ดี ตองปรับไหม 330 เงิน  จับนมสองเตานอกเสื้อไหม 66,000 เบี้ย  จับนม
สองเตานอกเสื้อ ไหม 33,000 เบี้ย2  

 อัน 1 ไพรเปนชูกับเมียทาน  แตไมไดอยูไดนอนดวย เพียงแตกอดจับเนื้อตองตัว ไหม 520 
เงิน  หรือเจาขุนมูลนายก็ใหแตงตามความหนักเบา พิจารณาจากการไดอยูไดนอนเปนประมาณ ใหแบง
ลงตามแบบเดียวกับไพรผูกระทําความผิดนั้น3  

 
 3.4 คาปรับเปนเงินหรือเปนขาทาส  ในความผิดเปนชูกันของคนตางยศศักดิ์ตางฐานะกัน 

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 66-67. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คํา

แปง, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 350-351. 
2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 71. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 170. 

3 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 71. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล  และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 170. 
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 ตอไปนี้จะกลาวถึง การรวมประเวณีกับเมียของคนอื่น ขาชอบเมียขา ไหม 20 ถามีเมีย 
ไหม 100 บาท  ขาชอบเมียขุน ไหม 552 ขุนชอบเมียขาไหม 550 เพราะเหตุวามีกฎหมาย แตขุนกลับ
ทําผิดกฎหมาย จึงควรไหม  ขาชอบเมียนายมา  และขุนที่มียศตําแหนงสูง  ถามีเมียไหม 100 บาท  
ไมมีเมีย ไหม 52  เพราะเหตุวาขาไมรูกฎหมาย จึงไดมาเปนขา1  

ถาเปนชูกับเมียของผูมีปญญา ใชขาส่ีคน 
ถาเปนชูกับเมียของผูดีมีปญญา ชดใชขาแปดคน 
ถาเปนชูกับเมียอันกษัตริย เจาแมกหมายวาเปนเศรษฐี เปนคนผูดีมีช่ือ ใชขาสิบสองคน 
ถาเปนชูกับเมียอํามาตยผูนอย ใชขาสิบสองคน 
ถาเปนชูกับเมียอํามาตยยศปานกลาง ใชขายี่สิบคน 
ถาเปนชูเมียอํามาตยใหญ ใชขาสามสบิคน 
ถาเปนชูกับเมียขุนศึก ใชขาสามสิบคน 
ถาเปนชูกับเมียทาวพระยา ใชขาส่ีสิบคน 
ถาเปนเมียนอยเมียคนหลัง ๆ ไมไดกินขาวรวมกับผัว เสียคาครึ่งหนึ่งของเมียหลวงของ

เขาทั้งหลายนั้น2  
 
 3.5 คาปรับท่ีผูพิจารณาจะตองกําหนดเอาเองตามฐานะ, ยศ ของผูกระทําผิด กรณีเปนชู
กับเมียผูอ่ืนท่ีตางยศศักดิ์กัน 

 อัน 1 เจาขุนนายชาง นายมา นายกวาน นายตีนก็ดี  เอาเมียทานเปนเมียทาน  ใหปรับ
ไหมสินชดใชเหมือนเปนชูเมียทานนั้นเถิด  ปรับสินไหมสินชดใชเชนนี้เพื่อไมใหผูใหญแคลน       
ผูนอย  เมื่อจะปรับสินชดใชใหพิจารณาดูความหนักเบาเขายากไร   

 อัน 1 ใหดูคานาขมาเขาไดรับพระราชทานอยู  ใหปรับสินชดใชตามนาของเขาเปน   
นายชาง นายมา  บางเปนนายใหญ  บางเปนนายนอย  บางเปนผูดี  บางไพร  ใหพิจารณาดูคานา 
(ศักดินา) ของเขาเพื่อการนั้น3  

                                                           

 1 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 33. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 247. 

2 อนุโลมญานกฎหมายโบราณ : ใบลานหนาที่ 11. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ,  
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 961. 
3 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 47. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 70-71. 
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 อัน 1 เจาขุน นายชาง นายมา นายกวาน นายตีน ไพร ไดเมียทานมาเปนเมีย  ใหปรับไหม 

2 เทาของสินใช  ซ่ึงเปนชูกับเมียทาน  ตีราคาสินใชอยางนี้เพื่อมิใหผูใหญดูหมิ่นผูนอย เมื่อจะตัดสิน
ตีราคาสินใช ใหพิจารณาความหนักเบาผูดีหรือยากจน1  

 ขุนเปนชูกับเมียไพร ไมควรจะฆามัน ใหคิดคาตัวของไพร คาตัวมันมีเทาไรก็ซ้ือมันให
ออกมาเปนคนดี  ถาจะใหใชนอยๆเขาก็จะบังอาจดูแคลนไพร เมื่อไพรใชคืนมาก ๆ ก็จะทําใหไพร
หนีไปจากบานเมือง2  
 
 
 3.6 ความผิดโทษประหาร  หรือขายเปนทาสเอาราคา 2 เทา  ชดใช กรณีขาทาสเปนชูกับ
เมียเจาเมียขุน  หรือผูมียศต่ํากวาเปนชูกับเมียผูมียศสูงกวาตน 

 ขาชอบเมียเจา เมียขุนก็ดี ความผิดควรฆา เหตุวามันชอบเมียเจาเมียขุน หากไมฆา ใหขาย
มันเอาราคา 2 เทา3

 อัน 1 ขุนชาง ขุนมา ขุนพัน ขุนนอย เปนชูเมียเจาหมื่น เจาแสน ที่ชุบเลี้ยงตน ความผิด ควร
ฆา นัยหนึ่งไมฆา ใหไหมตามคลอง แลวใหขายผูหญิงเอาคา 2 เทา4

 อัน 1 ขุน นายชาง นายมา ขุนพัน พันนอย ชอบเมียเจาแสน  เจาหมื่น  ซ่ึงไดชุบเลี้ยงตน 
มีโทษถึงประหารชีวิต ถาไมประหารใหปรับไปตามกฎหมาย  แลวใหขายผูหญิง เอาคา 2 เทา 

 อัน 1 ขาทาสไปอยูกินหลับนอนกับเมียเจานาย หรือเมียขุน โทษควรประหารชีวิต       
เพราะเหตุวาเปนเมียของเจานายหรือขุน ถาไมฆาใหไหม 2 เทา1  

                                                           

 1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 70-71. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 170-171. 

2 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 17. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1287. 

 3 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 45. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 68. และมังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 64. ปริวรรตโดย 
อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 
348. 

 4 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 64ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 348. 
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 อัน 1 ขาเปนชูกับเมียเจาหรือขุนก็ดี มีโทษควรฆา เพราะเปนชูกับเมียเจาขุน หากไมฆา
ใหขายมันเอาคาตัวมันทั้งหมด2  

 
 3.7 ขุนหรือไพร  เปนชูกับเมียทานถึงเรือนผูหญิง  ถูกฆาตายหรือบาดเจ็บ  ผูฆาไมมีโทษ 

 ขุนก็ดี ไพรก็ดี ไปนอนกับเมียเขาถึงบานเรือนเขา เขาจับไดและฆาเสีย อยาเอาความผิด
กับลูกเมียผูตาย เพราะเหตุวาไมไดส่ังสอนใหไปนอนกับเมียคนอื่น ถาฆาไมตาย ใหปรับเปนคา
สินไหมเพียงครึ่งเดียว เพราะเหตุวามันไดรับบาดเจ็บแลว 

 อัน 1 ขุนก็ดี ไพรก็ดี ไปเที่ยวนอนกับเมียทานถึงเรือนทาน ทานไดฆาตายใหเลิกแลวอยา
วาอะไรแกลูกผูตาย เพราะเขาไมสอนใหเขาไปมีชูแตอยางใด หากไดฆาไมตาย ใหแตงสินไหมใช
แกมันครึ่งหนึ่ง เหตุวามันไดรับบาดเจ็บ3  
 3.8 คาปรับเมื่อไพร, หรือขุนเปนชูกับเมียทาน  หลังจากที่ถูกทํารายแลวไมสิ้นชีวิต 

 อัน 1 ไพร ขา เจาขุน ชอบเมียทาน ทานมีอํานาจฆาตายเปลา หากไมตายรักษาหายได  
ใหใสสินใชแกมัน 330 เงิน หากยากไร 220 เงิน สถานหนึ่ง 110 เงิน หากชอบเมียเจาขุนผูใหญ โทษ
ควรฆาตาย ใหแกผูเปนผูมัน  ชดใชแกทาวพระยา  หากใหตีราคาคาผูหญิงแบงเปน 2 สวน ใหแกผัว
มัน 1 สวน หากยังรายอยูหลายที 2 ที 3 ที  ใหเวนใหแกผัวมันแลวขายเสีย   หากผัวไมขายยังไดฆาชู
เมียของมัน  เรียกวาไดฆาคนดีเสียเปลา  ถือราคาคาคน 330 เงิน  ชดใช 4 คนเถิด4

 อัน 1 ไพรก็ดี ขาขุนก็ดี เปนชูกับเมียทานถูกทานฆาแตไมตายหากสามารถรักษาใหหาย
ได ใหเรียกสินไหมใชแทนมัน 330 เงิน  หากยากจน ไหม 110 เงิน หรือ 220 เงิน หากเปนชูกับเมีย
เจาขุนผูใหญโทษควรฆาเสียก็ได ไมควรตีราคาสินใช เพราะเปนขาตน หากฆาผูชายตายใหขายเอา
คาผูหญิงใหแกผัวมันและเอาเขาพระคลัง หากไมฆาผูชายใหตีราคาคาผูหญิงแบงครึ่งใหแกผัว     

                                                                                                                                                                       

 1 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 34. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 249. 

2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 68. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 168. 

3 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 64. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง
, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 4 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 348. 
 4 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 46. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสง

สุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 68. 
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ครึ่งหนึ่ง หากยังคบชูอีก  2-3 คร้ัง ใหผัวมันขายเมียมันเสีย หากผัวไมขายและผัวไดฆาชูตาย ถือวา
มันฆาคนดีตาย ใหตีราคาชายชูคนหนึ่งราคา 330 เงิน ใชแทน 5 เทา1

 อัน 1 ไพรก็ดี ขาขุนก็ดี เปนชูเมียทาน ทานไดฆาไมตาย หากไดรักษาไดทุเลาชีวิตยังไม
ส้ินไป ใหใสสินไหมชดใชแกมัน 330 เงิน หากเข็ญใจ 110 เงิน 220 เงิน หากเปนชูเมียเจาขุนใหญ 
โทษควรประหารเสียก็ได หากเปนขาของตนไมพึ่งแตงความนี้ หากไดฆาผูชายตายใหขายเอาคา     
ผูหญิงใหแกผัวมัน และเขาคลังพระยา หากไมไดฆาผูชายใหคํานวณคาผูหญิงแบงเปน 2 สวนใหแก
ผัวมันครึ่งหนึ่ง หากยังประพฤติช่ัวหลายที 2-3 ที  ใหเวนใหแกผัวมันแลวขายเสีย หากผัวมันไมขาย 
กลับไดฆาชูเมียของตน เรียกวาไดฆาคนดี ใหถือคาคนคนละ 330 เงินชดใช 4 เทาเถิด2  

 ชอบเปนชูเมียขุนผูมียศตําแหนงสูงกวาตน  มีโทษควรฆา  ก็ใหฆาเสียก็ได  ถาเปนขา
ทาสของตนไมควรไหม ฆาผูชายตายใหขายผูหญิง เอาคาตัวใหผัวคร่ึงหนึ่ง เขาพระคลังครึ่งหนึ่ง   
ถาไมฆาผูชาย ใหแบงคาผูหญิงนั้นออกเปน 2 สวน ใหผัว 1 สวน ถาหากยังแอบหนีไปอีก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 
ใหผัวขายเมียเสีย ถาไมขาย ภายหลังมีชูอีก ผัวไดฆาชูตาย ถือวาไดฆาคนดีตาย ไหม 330 เงิน ชดใช
คืน 9 เทา3  
 
 3.9 มียศศักดิ์เปนเจา  เปนชูกับเมียของขาทาสตน  ตองปลอยผัวขาทาสตนใหเปนอิสระ  
หรือเปนชูกับหญิงขาทาส  แตผัวหญิงเปนไท  ใหยกขาทาสหญิงใหแกผัวโดยใชคาครึ่งหนึ่ง 

 อัน 1 เจานายชอบเปนชูเมียขาทาสของตน ใหปลดปลอยผัวเปนไท4

 เจาเปนชูกับขาเรือนผูมีสามีแลว โดยที่สามีเขาเปนไท ไมใชเปนขาเหมือนภรรยา ให
สามีไถเอาเมียเขาออกมาโดยคิดราคาครึ่งหนึ่งของราคาเมีย และใหกับเจาของเมียและเจาของเมียก็
ใหหญิงนั้นกับสามีเขา5  
                                                           

 1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 68-69. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 168-169. 

 2 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 65. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง
, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 349. 

3 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 34. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 249. 

 4 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 34. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนาเดียวกัน. 

5 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 18. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1288. 
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กฎหมาย : ลักษณะหยา 
 
1. ลักษณะการหยาตามหลักกฎหมายโบราณลานนา 
 
 1.1 การกลาวถึงหลักเกณฑตาง ๆ ในการที่สามีภรรยาจะขาดจากกัน (หยา) 

 ตอไปจะไดกลาวถึงการหยาขาดจากกัน จึงจะไมไหมในอบาย ซ่ึงตามวินัยธรรมไดกลาวไว  
ดังนี้ 

 ผัวเมียทะเลาะกัน (เยนเกนาจิ) ดวยเหตุอันใดอันหนึ่ง  แมผูชายนั้นจะพูดวา กูไมเอามึง
ซํ้า 2 หนึ่ง  และไดหนีไปพนบันได 1 ขั้น แลวพูดอีกวา กูจะไมเอามึงอีกซ้ํา 2 ก็ดี ผัวเมียทะเลาะกัน 
ผูชายหนีจากเมียดวยความโกรธ  การกระทําดังที่ไดกลาวมานั้น พระพุทธเจาถือวา  ยังไมไดหยาขาด
จากกัน เพราะการกระทํานั้น  เพียงแตผัวเมียพูดเลน  แคนั้น  ถือไมไดวาเปนการหยาขาดจากกัน
ธรรมของพระพุทธเจากลาววา (ยทาจสามิโกหตวา) เมื่อใดที่หายโกรธแลว   ผูผัวตั้งใจวาจะเลิกโดย
ที่ไมมีความโกรธอยูในใจ   ดังนั้น  2 คนนี้ไดขาดจากการเปนผัวเมีย  อันนี้เปนประการแรก 

 อีกประการหนึ่ง วาดวย ผูชายนั้นมีเจตนาโดยถาหากทะเลาะกันในบานเรือน  เมื่อทะเลาะ
กันแลวไดไปหาชาวบานผูใดผูหนึ่งมาเปนพยานวา  เขาทั้ง 2 คน อยูกินดวยกันโดยความไมพอใจชอบ
ใจ  แลวจะหยาขาดจากกัน ใหคนที่เปนพยานรับรูดวย การกระทําดังนี้ก็ถือวาไดหยากันแลว 

 อีกประการหนึ่ง เมื่อไดหายโกรธแลว ก็ทําเปนหนังสือ แลวใหกับผูเปนผัวลงลายมือ    
ก็ถือวาไดหยากันแลว  

 3 ประการ ที่ไดกลาวมา เปนเรื่องของการหยาขาดจากการเปนสามีภรรยา ตัดสินตาม  
ดังที่กลาวมาแลวจึงจะเปนการชอบธรรม ใครไมทําตาม 3 ประการนี้ก็เปนคนใจบาป1

 ตอไปจะกลาวถึงการวิวาทของผัวเมีย และการหยาราง ควรขาดหรือไมควรขาดจาก
ความเปนผัวเมีย พึงรูไดดังนี้ ผูหญิงและผูชายหากตางฝายตางกลาววา ผูนี้ไมใชผัวกู ผูนี้ไมใชเมียกู 
ก็ดี ผูนี้ยังเปนผัวกูเมียกูก็ดี นักปราชญผูมีปญญาพึงรูวาเขาหวงกันหรือไมหวงกันก็ดี พึงรูดวยตัณหา
อาลัยอยางนี้เถิด2  

                                                           

 1 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 95-96. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 7 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1365-1366. 

2 ธรรมศาสตรราชกือนา : ใบลานหนาที่ 31. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1218. 
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 อัน 1 ผูหญิงใดรับของฝากกันก็ดี ใหปฏิญาณแกกันก็ดี อาลัยขาดและไมขาดแหง
ลักษณะความเปนผัวเมีย พึงรูไดดังนี้ หากชายหมั้นหมายผูหญิงไว ไมอยูดวย หนีไปหาผูอ่ืนก็ดี     
ไปอยูกับพอแมของมันก็ดี ไมไปหาสูดวยความสุขก็ดี ไมยินดีในครัวเรือน ทรัพยสินอันพึงพอใจก็
นําไปจนหมดสิ้น  แลวใหพอแมผูเฒาผูแกเพื่อนบานไดรับรูก็ดี  ไมรูก็ดี เรียกไดวา อาลัยของเขา
ขาดกันแลว1  

 หากวาจะพิจารณาตาม  ธมมตานโลม  ก็จะไดดังนี้  คือ  ธนกิตตาภริยานั้น หากผัวริบคาไถ
คืนวันใด อาลัยก็ขาดวันนั้น  ฉันทวาสินีภริยานั้น เหตุวามันไดไปยินดีในกามสุขกันหญิงอื่นแลว  
ปตตวาสินีภริยา  โภควาสินีภริยา  หญิงสองคนนี้  หากผัวไมไดใหเครื่องนุงหม  เครื่องบริโภค  เปน
ตนวา  เสื้อผา  ขาวเปลือก  ขาวสาร ของควรขบเคี้ยวยามใด  อาลัยก็ขาดยามนั้น  กมมการิภริยานั้น 
หากวาไดทําการงานถึงกําหนดตามสัญญาวันใด อาลัยก็ขาดวันนั้น2

 ถามวา เมียของผูทุกขยากไดไปกระทําการงาน รับสินจางผูอ่ืน ก็ไดช่ือวาเปน กัมมการี
ภริยา  ผูนั้นจะควรหรือตอบวา หญิงผูมีผัวและทุกขยากไปกระทําการรับจางมาเลี้ยงลูกผัวนั้น เขาในกฎ
ที่วาเปน กัมมการีภริยาไมได เหตุวาเพียงไปรับกินสินจางเทานั้น หากผูใดไดกระทําผิดตอหญิงนี้ ก็มี
โทษ      ตามคลองเมืองโลภิตตจุมพิตาภริยานั้น หากผูชายไดถอนขาวของอันเปนขันหมาก คืนในวัน
ใด อาลัยก็ขาดในวันนั้น3  

 มหุตติกาภริยา เปรียบเหมือน เจาวิชุรบัณฑิต ไดมอบเมียใหอุปฏฐากแกปุณณกยักษ วัน
นั้น   ไดช่ือวา มหุตติกาภริยา หากคบกําหนดที่วางไว และลวงพนไป อาลัยก็ขาด ทาสีสารักข
กาสปริทณฑ   4 คนนี้ หากผัวปลอยไปไมหวงหาม ไมอาฆาตตั้งสินไหม ไมใหเครื่องอุปโภค 
บริโภคสักส่ิง หญิงออกจากเรือนยามใด อาลัยก็ขาดยามนั้น ดังกลาวนี้  กลาวตาม ธมมตานุโลม 
นักปราชญจาเมืองเจาผูมีปญญา ควรพิจารณาใหชัดแจงแลวตัดสินใหพนจากทุคคติ นิริยภายหนา
เทอญ4  

                                                           
1 ธรรมศาสตรราชกือนา : ใบลานหนาที่ 32. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ

, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1219. 
 2 หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลานหนาที่ 39. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว 

และ อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1033. 
3 หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลานหนาที่ 39-40. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว 

และ อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบ
โครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1033-1034. 

 4 หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลานหนาที่ 40. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว 
และ อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1034. 
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 1.2 หลักเกณฑในการที่จะพิจารณาวา  ชายหญิงจะหยากัน  ใหถือเอาความรักและความอาลัย
ท่ีมีตอกัน 

 เหตุวายังติดเนื่องอยูกับเรื่องเมีย 20 จําพวก  คือ  ที่เร่ิมตนดวย  เมียประเภท ธนกิตา  และ
ส้ินสุดทายเรื่อง เมีย 20 จําพวกดวย มาตุรขตตา 

 นักปราชญผูเปนจาเมือง จะตัดสินคดีความอันจะใหถึ

                                                          

งโทษของคนทั้งหลาย  อันเกิดจา
เมีย 20 จําพวก  ใหไดเอาธรรมะ 2 ประการนี้  ตังไวใหรูวา  สองผัวเมียควรขาดหรือไมขาดจากกัน  
ตามธรรมจารีตแหงสัปปุริสะเจา ธรรมะสองประการนี้ คือ อาลัยตัณหา และอิจฉาตัณหา อิจฉา
ตัณหา แบงออกเปนสองประการคือ  บุพภาคตัณหา  และ อัปริภาคตัณหา 

 บุพภาคตัณหา  ไดแก  จิตใจของผูหญิงผูชายที่รักใครชอบพอกัน  ยังไมไดใหขาวของแกกัน
ยังไมไดถูกเนื้อตองตัวกัน  ไมไดใหคําปฏิญาณแกกัน แตก็บังเกิดความรักความพอใจซึ่งกันและกัน 
ประการเดียว ดังนี้ เปน บุพภาคตัณหา   

 สวนอัปปริภาคตัณหา เมื่อสองผัวเมียจะหยารางกัน ภายหลังมีใจสัมพันธใครคืนกลับมา
อยูดวยกันอี ไดพูดจา ปฏิญาณ แตไมไดอยูไดนอน ถูกเนื้อตองตัวกัน ไดช่ือวา  อัปปริภาคตัณหา 

 เหตุดังนั้น ตัณหาสองตัวนี้แรงนัก ยอมดึงเอาสัตวทั้งหลายสูวังวนของวัฏสงสาร  มีแต
อรหัตตมัคคญาณสิ่งเดียวที่จะหลุดพน อยางอื่นจะตัดใหขาดไมได  เหตุนั้น พระพุทธเจาจึงเทศนาวา  
อิจฉานรปริตทธติคิ  ดังนี้ เหตุวาอิจฉาตัณหานี้ยอมดึงเอาสัตวหญิงชายไปมาหาสูกันทุกเมื่อ สัตว
หญิงชายทั้งหลายอันเปนปุถุชนในโลกนี้ แมละทิ้งหนีจากกันไปไดรอยโยชนก็ดี หากอิจฉาตัณหานี้
บังเกิดขึ้นก็ไมสามารถละทิ้งกันได1  

 อัน 1 ผัวเมียหยากันแลว ภายหลังไมไดถูกตองตัวกัน ไมไดใหโอกาส และไมได
ปฏิญาณตอกัน ที่ชายเสียดาย แมกลาววาเปนเมียขา ก็ฟงไมขึ้น จาเมืองไมควรเอาคําของมันเปน
ประมาณตามอิจฉาตัณหา   

 สวนดังบทที่วา อาลัยนั้นไดเกิดตัณหาความรักใครกัน ตั้งแตไดใหของฝาก ไดให
ปฏิญาณแกกัน  จนถึงผูชายไดรับครัวเรือนทั้งมวล  กลาววาเปนลูกกู เมียกู เรือนกู ดังนี้จึงเรียกวา  
อาลัย  เหตุพระพุทธเจาเทศนาวา นตทฬหพนธนมาหุทธิรา อันวาผูกมัดดวยเชือกปานปอก็ดี         
อันวากิริยาผูกมัดดวยเชือกทั้งหลายเหลานี้ แมวามั่นคงปานใดก็ดี พระพุทธเจากลาววายังแกไดดวย
มือ  มีดพรา 

 
1 หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลานหนาที่ 28-29. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว 

และ อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะห
ระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1021-1022. 
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 สวนอาลัยอันใด คืออาลัยรักในลูกและเมียนั้น พระพุทธเจากลาววา เปนเชือกผูกมัดสัตว
ทั้งหลายมั่นคงยิ่งกวาเชือกทั้งปวง เหตุดังนี้ ความเปนผัวเมียกันก็ถึงพรอมดวยอาลัย การรับของฝาก
และคําปฏิญาณในธรรมบทที่วา เมื่อยังไมมีลูกกลับกลาวมี ใหพึงรูวาเขาอาลัยรักในครัวเรือนทั้งมวล
เสมือนลูก  

 หากวาผัวเมียจะหยาขาดกัน ขาดหรือไมขาดนั้น พึงรูไดดังนี้ หากเขากลาวซึ่งกัน       
นางไมใชเมียขา หญิงก็วา เจาไมใชผัวขา เขาทั้งสองหยาขาดกัน หากกลาววา นางยังเปนเมียขา     
เจายังเปนผัวขาดังนี้ จาเมืองผูมีปญญาควรรูวาเขาสองผัวเมียนี้ยังไมขาดจากกัน ดังนั้นการพิจารณา
ความเปนผัวเมีย และการขาดจากการเปนผัวเปนเมีย พึงดูจากธรรมะ 2 ประการ คือ ตัณหา และ อาลัย      

 ผูหญิงและผูชาย ไมไดใหปฏิญาณแกกัน ไมไดอยูกินดวยกัน กลับรับกลาววา เมียขา
อยางนั้นก็ดี  แมนวาอาลัยขาดแลวก็ดี ภายหลังกลาววาเปนเมียกู  ไมชอบคําเหลานี้ไดกลาวตามอิจฉา
ตัณหาเทานั้น แมจะกลาวหนักแนนประการใดก็ตาม ไมควรเอาตามอิจฉาตัณหา เหตุวาเขาขาดจากกันแลว 
เหตุวาพระพุทธเจา เทศนาวา  บุคคลผูประกอบดวย อิจฉาตัณหานี้ อยากกลาวประการใดก็กลาวตามใจ
มัน คลายดังลิงกินลูกไมในปา เหตุดังนั้นเจาเมืองไมควรเอาถอยคําของมันเปนประมาณ1  

 อัน 1 หากผูหญิงผูชายรับของฝากแกกัน มาอยูกินดวยกัน แลวหนีจากกัน อาลัยก็ขาด
จากกัน ไมเปนผัวเมียกันแลว เขาทั้งสองตางก็ยอมรับ จาเมืองควรพิจารณาดูถึงวา อาลัยอันเปนตัวทํา
ใหไมเกิดความเปนผัวเมียนั้นมีหรือไม2  

 พระพุทธเจาเทศนาวา อันวาคนทั้งหลายผูใดอันเกิดยินดีในกามสุข ลวนตกอยูในตัณหา
อันตนมีตอลูกเมียและครัวเรือนทั้งมวล เปรียบเหมือนตั๊กแตนตําขาวที่ชักเอาแตใยของตัวออก      
ทํารังเกาะเกี่ยวอยูกับตนไม อันวานักปราชญผูมีปญญา ควรพิจารณาดูวาอาลัยขาดหรือไม หรือหนาย
ตอตัณหา ไมกลาววา เมียกู ลูกกู ทรัพยสินกู เรือนกู ดังนี้ก็ถือวาตัดขาดจากอาลัยแหงกามสุขทั้งมวล   
หรือไดช่ือวา ตัดขาดยังราคะตัณหา อาลัย ขาดดวยผูชายไมยินดีดวยกามสุข อันนี้เปนธรรมดา อันวาอาลัย
นี้ เอาอิจฉาฝายชายเปนประมาณ 

 สวนลักษณะของผูหญิงหนีจากผัว ขาดและไมขาดนั้น มี 4 จําพวก 
 1. อิจฉา 2. สาลย 3.สอิสสา    4. นารย 

เมื่อหญิงหนีจากผัวดวยเหตุ 3 ประการนี้   ยังไมสมควรขาดจากกัน  คือ 

                                                           
1 หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลานหนาที่ 29-31. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว 

และ อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบ
โครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1023-1025. 

2 หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลานหนาที่ 31. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ 
อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1025. 
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อนิจาปลายิ 
สภยาปลายิ 
โอทนิกฒปลายิ 

 อนิจาปลายิ  คือ  ผูหญิงไมพอใจ  ไมรักผูชาย  และหนีไป  เปรียบดังปพภาวดีหนีจาก 
พระยากุสราช ตัณหาอาลัยของพระยากุสราชยังไมขาดจากนาง ดังนั้นตัวนางจึงไมขาดพนความเปน
เมีย 

 สภยาปลายิ นั้น  ผูหญิงไดหนีจาผัว  ดวยกลัวทานวาหรือทําราย เปรียบดังนางมโนราห
หนีจากเจาสุธน เพราะตัณหาอาลัยของเจาสุธนยังไมขาด นางยังไมพนจากความเปนเมียเจาสุธน1  

  
 

 1.3 หลักเกณฑการหยาของหญิงชาย โดยยึดเอาคําของพอ  แม และผูเปนใหญ 
 นัยหนึ่งนั้น จาเมืองทั้งหลายควรจะตัดสินคดีความของผัวเมียวาจะหยากันนั้น ควรตัดสิน

ตามนัย 2 ประการนี้  คือ  ตัดสินตาม  อิสรานุโลมหนึ่ง  ตัดสินตามธรรมมตานุโลมหนึ่ง 
 อันวาอิสสรานุโลม ไดแก  พอแมผูชาย  พอแมหญิงก็ดี  กลาววา หญิงผูนี้ไมควรเปน  

ลูกสะใภเรา ชายผูนี้ไมควรเปนลูกเขยเรา จากนั้นไลใหหนีไป สวนสองคนไมมีการทะเลาะ         
บาดหมางกันเลย สองคนคิดวาพอแมผูเปนใหญแกเรา เห็นเราจะไมเจริญอยูดวยกัน จึงใหเราหนีจาก
กัน สองเราก็หยากันเสียเถิด วาดังนั้น สองเจาก็ขาดจากกัน ผูใดไดหญิงเปนเมียภายหลัง ไมควรเปน
มิจฉาจาร 

 อัน 1 หากวาสองเขาไมมีพอแม แตมีผูเปนใหญ คือวา ทาวพระยาเสนาอํามาตยผูตั้งอยู
ในคลองธรรมประเพณี เห็นสองคนอยูดวยกันไมดี คือ ผูหญิงไมใสใจค้ําจุนผัวดวยการทํางานอันจะ
ใหรุงเรืองดวยการบานการเรือน ฝายชายก็ดี ผูใหญอันเปนจาเมืองใหหนีจากกันเสีย ความเปนผัวเมีย
ก็ขาดจากกัน เหตุวาสัตวโลกท้ังหลายนี้ยอมมีชึวิตติดเนื่องกันพอแมและทาวพระยาผูเปนใหญ2  

 หากวาทั้งสองมีความรักตอกัน ไมเชื่อฟงพอแมทาวพระยาผูเปนใหญ  ไปสูหากัน  
มิจฉาจารก็เกิดแกชายผูนั้น เพราะเหตุวาหญิงผูเปนเมียตั้งอยูในมาตาปตุโคตรรักขิตตา หากวาเขาทั้ง
สองยังรักกัน และไดใหสัตยวาจะไมกระทําเหมือนเดิมอีก เปนคําสัญญาตอพอแม และทาวพระยาผู

                                                           
1 หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลานหนาที่ 31-32. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ 

อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1025-1026. 
2 หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลานหนาที่ 37-38. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว 

และ อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบ
โครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1031-1032. 
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เปนใหญ จาเมืองควรตัดสินถอยคําใหม เหตุวาความที่เกิดกอนไดเปลี่ยนแปลงไปแลว จาเมือง
ตัดสินอยางนี้ไดช่ือวา ตัดสินตามอิสสรานุโลมคติ1  

 
 1.4 ชายท่ีละท้ิงเมียท่ีเปนไพรเมือง และหนีราชการเมืองไปเกิน 1 ป ถือวาขาดกัน หาก
เปนหญิงลูกผูดี เศรษฐี พอคา ลูกขุน ตองรอถึง 3 ป จึงจะขาดจากกัน  ถือวาหยาโดยสมบูรณ 

 อัน 1 ผูชายไปอยูกินกับไพรเมือง ผูชายไมสามารถรับราชการได จึงละทิ้งลูกเมีย เปนเวลา
หนึ่งป ไมรูขาวคราว ใหผูหญิงแตงงานใหมได กับผูชายซ่ึงสามารถจะรับราชการ ถาผูชายคนเกา
กลับมาจะวาอะไรไมได  เพียงแตคืนของที่ชายนํามาอยูดวยในตอนแรก   

 ถาผูชายหนีไปไมครบป ผูหญิงแตงงานใหม ใหใชเงินแกสามีคนเดิม 1 ใน 3 สวน ของที่
สามีนํามาแตงงานใหคืนดวย    

 หากผูชายหนีไป ทําใหเสียราชการ  เจาขุนใหผูหญิงแตงงานใหมได  ซ่ึงสามีใหมจะตอง
รับราชการดวย  หากสามีเกาคืนกลับมา  เพียงคืนของซึ่งนํามาอยูดวยกันตอนแตงงาน  อยาวาอะไรแก
กัน2  

 อัน 1 ผูชายไปแตงงานกับไพรเมือง  ไมอาจอดทนทําราชการไมไดโดยไดละทิ้งลูกเมีย
ไปนาน 1 ป  ไมรูขาวคราว ใหผูหญิงแตงงานใหมได รับราชการกลับมาก็ใหเพียงคืนเขาของเงินทอง
ซ่ึงผูชายนํามาอยูดวยในตอนแรก หรือจากไปไมนานผูหญิงแตงงานตองแบงคาผูหญิงเปน 3 สวน  
ใหแกผัว 1 สวน ของมันเอามาอยูดวยก็ใหคืนใหตัดขาดจากการเปนผัวเมียกันเสีย เพราะไปไมครบป 
ทําใหเสียการงานของเจาขุน ใหผูหญิงหาผัวใหมได   หนีราชการมา ใหคืนของอันพามาอยูดวยตอน
แรกหรือไมใชขาราชการ  แตเปนลูกเศรษฐี  พอคา  ลูกขุน  หมายนา  ผูชายหนีเสีย 3 ป  ตองหาผัว
ใหมใหผูหญิง  ถาผัวมันกลับมาเพียงคืนของใหมันเทานั้น3

 อัน 1 ชายไปอยูกินกับเมีย อดทนทําการงานบานเมืองไมได ละทิ้งลูกเมียไปเปนป  ไมรู
ขาวคราว ใหหญิงตกแตงผัวใหมที่ทําการงานเมือง หากมันยังกลับคืนมาเรือนวากระไร ใหคืนแต
ของเงินทองที่มันพามาเองนั้นเถอะ หากมันจากไปไมถึง 3 ป ไมถึงเดือน หญิงเอาผัวใหม ใหแตงคา

                                                           
1 หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลานหนาที่ 38-39. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว 

และ อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1032-1033. 
2 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่10-11. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 20. 

 3 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 19-20. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 117-118. 
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หญิงเปน 3 สวน มอบใหผัวมันสวนหนึ่ง ของที่มันนํามาใหคืนแกมัน แลวใหยกเลิกความเปนผัวเมีย
เสีย หากมันหนีไปเสียการงาน เจาใหหาผัวใหม ที่ไดการงานเมืองเจา มันเมื่อคืนมา ใหคืนแตของที่
มันนํามาอยาวาอะไร1  

 อัน 1 ผูชายไปอยูกินกับไพร  ผูชายไมอดทน รับราชการไดละทิ้งลูกเมียไปนาน 1 ป  
ไมไดรับขาวคราว ใหผูหญิงแตงงานใหมกับผูชายที่เอาราชการได  ถาหากผูชายคนนั้นคืนกลับมาจะ
วาอะไรไมได เพียงใหคืนของที่นํามาอยูตอนแตงงานเทานั้น   

 ถามันละทิ้งไปไมครบ 3 ป  แตครบ 3 เดือน ผู

                                                          

หญิงแตงงานใหม ใหแบงคาตัวผูหญิง
ออกเปน 3 สวน ใหคืนใหผูชาย 1 สวน  ทรัพยสินที่นํามาอยูดวยตอนแตงงานก็ใหคืน 

 ถาหากผูชายหนีไปทําใหเสียราชการ เจาขุนใหผูหญิงแตงงานใหมกับผูชายที่เอาราชการ
ได ถาสามีเกากลับคืนมาไมตองเสียคาอะไร เพียงแตใหคืนทรัพยสินที่นํามาอยูดวยตอนแตงงาน
เทานั้น 

 ถาไมใชคนเอาราชการ  แตเปนลูกเศรษฐี  พอคา  ลูกขุน  หมายนา  ผูชายละทิ้งครบ 3 ป 
ใหหาผัวใหผูหญิง  ผัวกลับคืนมาใหคืนของใหก็เพียงพอ 

 หากสามีละทิ้งครบ 3 ปบริบูรณ แตยังฝากของมาหาเมีย ก็ยังไมขาดจากการสมรส2       
 
 1.5 ชายที่ละท้ิงเมียไปโดยไมไดเล้ียงดู หรือสงขาวเกิน 3 ป  ถือวาหยากันสมบูรณ 
 ในธรรมบทวา  อนิจจาสาละยะนั้น  ไดแก  ผูชายมาพูดไวเทานั้น  ยังไมไดมารวมกาม
สุข  แตไดใหขาวของอันใดอันหนึ่ง  แลวกลาววาขาจะมาเสพกามสุขกับเจา  แตกลับไมมา  กลับหนี
ไปที่อ่ืนเสีย  เปรียบดัง  พระยาอินทรเนรมิตตนเปนมานพผูหนึ่งเอาทองคําหนึ่งพันมาใหหญิงราน
ราคะผูหนึ่ง  และหนีไปได 3 ป  จึงกลับคืนมา   หญิงนั้นไดใชจายทองคําหมดในวันนั้น  อิจฉา
ตัณหาก็ขาดวันนั้น  แตกหาปณะอาลัยยังไมขาด  ยังคงเหลืออีก 8 วัน   ดังนั้นจาเมืองไมพึงตัดสินให
ขาดจากกัน  หากวาหมดในวันนั้นคืนนั้น  และเมื่อสวางแลว  ตัณหาอาลัยและวัตถุกหาปณก็ขาด  
ดังคถาธรรมฎีกากลาววา ดังนี้ 

 อันวาหญิงผูใดที่ชายผูเปนผัวไดเล้ียงดูดวยส่ิงของ เปนตนวา ขาว น้ํา เส้ือผา เหตุดังนั้น
หญิงผูนั้นผัวเล้ียงเมีย จาเมืองพึงเอาอรรถถนัยบทนี้ตัดสิน เหตุนั้นจาเมืองจึงใหเอาทองคําหนึ่งพัน

 
1 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 21. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 454. 
2 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 19-20. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 226-227. 
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เทียบเปนเงินดี 1 พัน เปน 100 บาท หรือ 8 หมื่นเบี้ย หญิงโสเภณีนั้นใชจายรวมกับบริวาร 500 คน     
ใน 3 ป ตกวันละ 1 พันเศษ เหตุวาใน 3 ป  เดือนขาดไป 18 วัน (นับทางจันทรคติ)  จายเงินวันละ 
750 เปนเงินที่หญิงนั้นใชจาย 3 ปรวม 8 หมื่น นับรวมทั้งคาจันทน ขมิ้น และดอกไม คาสวยไรแก
พระยาไมมี ไดช่ือวา ขาดปฏิญาณความเปนผัวเมีย เหตุดังนั้น จาเมืองควรตัดสินวา หากครบ 3 ป     
ผูชายไมมา เงินทองจะใชจายก็ไมมี แมจะพนไปเพียง 1 วันก็ดี 2 วันก็ดี จาเมืองควรตัดสินใหขาดสาย
ผัวเมีย ดังหญิงโสเภณีผูนั้น จึงชอบตามภริยัตถธรรม1

 อัน 1 มี ชายผูหนึ่ง มานอนอยูกับหญิงผูหนึ่งไดหนึ่งคืนก็ดี สองคืนก็ดี แลวหนีไป ไมได
มอบขาวของใดไวให และไมมีคําปฏิญาณอันใด ไดช่ือวา เปน มหุตติกาภริยา เปนเมียของมัน
ในขณะเมื่อมันนอนดวยกันเทานั้น จาเมืองทั้งหลาย การพิจารณาการขาดความเปนผัวเมียควรเอา
ขาวของเปนประมาณ ทั้งนี้กลาวเฉพาะไมมีคําสัญญาคําสั่งไววาจะกลับมา หากวาผูชายไดสัญญา 
หรือส่ังไววาขาจะมาหาเจา แมวา 1 ป 2 ป 3 ป ก็ดี ขาจะมา ตราบใดยังไมลวงพนคําปฏิญาณนั้น แม
ไมไดมอบขาวของใดไวให หรือขาวของที่ใหไวจายกินหมดแลวก็ดี ก็ยังไมขาดความเปนผัวเมีย 
หากครบกําหนดแลว ของที่ไวก็จายกินหมดสิ้น ตัวชายยังไมมา และยังไมรูขาวคราวที่มันอยูมันไป 
ดังนั้น   จาเมืองก็ควรตัดสินวาขาดในวันที่ครบกําหนด 3 ป อันนี้กลาวดวย นิจจาสาลย2

 อัน 1 ผูชายไปแตงงานกับผูหญิง ละทิ้งหนีไปเสีย โดยไมหยา คงไวอยางนั้น ไวครบ 3 ป
ไมมา ใหถือวาตัดขาดจากกัน รูสรางและไมรูจักทําไมรูจักสรางเจาของบานและผูที่อยูกินดวยตาม
ความหนักเบาเหมือนแบงแกกัน ถาไมครบ 3 ป กลับมาอยูตามเดิมก็ยังคงเปนผัวเมียกันอยู จะตัดขาด
ไมได3  

 หรือผัวหนีไดนาน 3 ป แตยังฝากของมาหาเมีย ก็ยังไมขาดจากกัน หรือผูหญิงเลนชู  ให
แบงคาผูหญิง เปน 3 สวน ใหผูชาย 1 สวน แลวใหหยากันเสีย หรือผัวยังรักเมีย จะอยูกับเมียก็ตามใจ 

                                                           

 1 หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลานหนาที่ 33-34. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว 
และ อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1027-1028. 
 

 2 หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลานหนาที่ 35. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว 
และ อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะห
ระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1029. 

3 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 19. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 117. 
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ถาหากวาทั้งสองยังไมหยาขาดจากกัน แตผูหญิงไมไดเกี่ยวของกับผูชาย แตผูชายก็ยังถือวายังเปน
เมียอยู1  

 อัน 1 สามีซ้ือภริยาไว  แลวละทิ้งไปมีภริยาใหม  หญิงจะขอคืนคาตัวก็ไมยอมรับ ถาครบ 
3 ป  ก็ใหถือวาขาดจากการสมรส  ใหหญิงคืนคาตัวตามที่ตกลงกันไว 

 อัน 1 ผูชายไปสูผูหญิง  แลวละผูหญิงไมไดหยาขาด ถาครบ 3 ป ใหขาดจากสามี ใหถือวา
ขาดจากการสมรส  แตถาไมครบ 3 ป  แมจะขาดไปเพียงวันเดียว  ก็ยังเปนภริยาชายอยู  จะถือวาขาด
จากการสมรสแลวไมได 

 ถาไมใชเปนผูรับราชการ  แตเปนลูกเศรษฐีระดับกลาง  พอคา หรือลูกขุนของหมายนา  
และชายละทิ้งเมียไป ครบ 3 ป  ก็ใหผูหญิงหาสามีใหมได  หากสามีคืนกลับมาเพียงใหคืนของที่    
นํามาแตงงานดวย   ถาสามีละทิ้งไป 3  ปแลว  แตยังฝากของมาใหภริยา  ก็ยังคงเปนสามีภริยากันอยู
2  

 หากมันไมใชคนทํางานเมือง เปนลูกเศรษฐี พอคา ลูกขุน ไหมนา ศักดินา ชายหนีไปถึง 
3 ป ใหหาผัวแกหญิง หากมันคืนมาใหคืนของของมันเถิด หากผัวไปถึง 3 ปบริบูรณ แตยังฝากของ
มาหาเมียมัน3  
 
 1.6 ลักษณะการหยาดวยเหตุผลตางๆ นอกจากที่กลาวมา 

 หากเขาทั้งสองไดบาดหมางกับพอแม เขาก็พบกรรมอันหนัก หากเขาทั้งสองกระทําผิด 
ก็ไมอาจจะหามได เหตุนั้นวา ทั้งสองขาดกันเสีย หยากันเสีย เฉพาะพอแมและทาวพระยาใหหนเีทานัน้
4  

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 20. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 118 
2 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 19-20. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา19-20. 
 
3 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 22. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง

, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 4 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 454-455. 
4 หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลานหนาที่ 38. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว 

และ อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา  1032. 
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 หากชายผูใดหนีจากเมีย โดยไมไดพิจารณาพึงโทษหรือคุณอันใด จาเมืองควรตัดสินให
เขาโดยใหนับดูทรัพยสินของชายที่ไดใหไวเปนประมาณกอน หากวามันมอบขาวของไมพอใชจาย
กิน ภายใน 10 วัน ความเปนผัวเมียก็เพียงไมขาดใน 10 วันนั้น หากวาผูผัวไมมอบของใดไวเลย ก็ให
ขาดตั้งแตวันที่หนีไป หากวาผัวเมียที่ไดอยูดวยกันนานมาแลว จักหยากัน หากผัวหนีไป ขาวของอัน
ใดควรเปนของมันก็ไดนําไปจนหมดแลว หญิงผูนั้นก็เพียงเปนเมียมันวันเดียวเทานั้น หากพนวันนั้น
ไป เขาก็ขาดจากการเปนผัวเมียกัน หากวามันไมไดนําขาวของอันใดไป จาเมืองทั้งหลายควรพิจารณา
ถึงของที่ควรจะเปนของมัน มีเทาใดจะใชจายหมดภายในเวลาเทาใด หากหมดแลว ในวันใด ก็ขาด
วันนั้น1  

 ลักษณะหญิงหนีไปควรขาดหรือไมควรขาดจากความเปนผัวเมีย มี 3 จําพวก 
อิจฉาเลยย 
อิจฉาอเลยย 
(อักษรเลอะเลือน) 

 อิจฉาสาเลยย  ไดแก  หญิงหนีจากชายดวยเหตุดังนั้น ควรขาดแล (อักษรเลอะเลือน) 
 อนิปลานิ หญิงไมพึงพอใจผูชาย และหนีจากผูชาย อุปมาดั่งนางปพภาวดี หนีจากพระยา
กุสสราชตัณหาและอาลัยของพระยากุสสราชที่มีตอนางยังไมขาด นางปพภาวดี ก็ยังคงเปนเมียของ
พระยากุสสราชดวยเหตุนั้น 

 กยลายิ อุปมาดั่งนางมโนราหหนีเสียจากเจาสุธ ดวยเหตุกลัวทานฆา  และหนีจากผัวของ
ตน อาลัยของเจาสุธนยังไมขาด2  
  
 1.7 ลักษณะการหยาโดยที่ฝายชายชอบทํารายทุบตีเมีย 

 ชายเลวอยูกินกับเมีย ชอบทุบตีลูกเมีย ลูกเมียก็ไมพอใจพอแมผูหญิง เบื่อหนายไลหนี  
มันทํามาหากินมานานเทาใด ก็ควรไลหนีไปตัวเปลา เพราะเหตุวามันราย ไมเปนตามคําที่ไดตกลง
กันเมื่อตอนมาอยูแตแรก3  

                                                           
1 หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลานหนาที่ 34-35. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ 

อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1028-1029. 
2 ธรรมศาสตรราชกือนา : ใบลานหนาที่ 33-34. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 7 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1220-1221. 
3 ธรรมศาสตรสรรพสอน : ใบลานหนาที่ 25. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1410. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 288 

 หากชายชั่วราย ชอบทุบตีหญิง ความผิดไมควรตีก็ดี ไมควรผูกมันก็กระทํา ใหหัวแตก  
เจ็บพอง ไมพอใจแกพอแทฝายหญิง ใหขับไลมัน เอาของทั้งหมด แมจะเปนของที่ทํามาหาไดดวยกัน 
ก็อยาใหมันสักสิ่งเถิด เพราะมันอยูมีแตจะทํารายแกเจาของที่ ใหหยากันเพื่อการนั้นเถิด1  
 
 1.8 ลักษณะการหยาโดยที่ฝายหญิงเปนคนไมรูจักหนาท่ี  และคิดรายพอผัว 

 หากผูหญิงเลว ไมชวยทํามาหากิน ใหขายตัวหญิงเอาคาครึ่งหนึ่งใหผูชาย อีกครึ่งหนึ่งให
พอแม เพราะพอแมไมส่ังสอน ใหหนีจากผัวไป เมียไมกระทําโทษผัว ผัวก็ไมกระทําโทษเมีย       
พอแมไมพอใจอันใดอันหนึ่ง ดังนั้น ใหสงจากบานไปอยูที่อ่ืน พอแมของเมยีใหไปทาํราชการไมพอใจ
ผูชายหนีไปอยูบานพอแมของตน เมียหนีมาอยูดวย ทํามาหากินเลี้ยงพอแมผัว ทําการงาน พอแมผัว
และเมียไมยินยอม ใหเสียคาปรับตามกฎหมายบานเมือง พอแมผูหญิงไมยินยอมไหม 100 บาทเพราะ
เหตุวา เอาลูกของทานมาอยูทําการงานเลี้ยงดูแลว พอแมกลับไมพอใจไลหนี ของที่ทํามาหาได
ดวยกันจนกระทั่งผัวตาย ทรัพยสิน (ขาวของ) ทั้งหมดใหตกไดกับเมียหมด เมียตายไดแกผัว แมพี่
นองฝายหญิง ฝายชาย จะมาเอาทรัพยสิน ไมควรให เพราะเหตุวา ชายมาอยูกับเมีย เมียมาอยูกับผัว 
ดังนั้นหากตายทั้งสอง ทรัพยสินตกไดแกลูกหลานทั้งหมด2  
 1.9 ชายท่ีละท้ิงเมียไปนาน เมียแตงงานใหม แตภายหลังกลับมา ใหผูหญิงเปนผูตัดสินวาจะ
อยูกับใคร 

 อุปมาดังผูที่คิดวาตายแลว หากเฒาแกและผัวใหมคืนใหก็ไมเปน เพราะถือวาผัวเกานั้น
ตายแลว แตฟนคืนมา ก็ควรเอาเมียคืนดังเดิม และถือวาเมียก็ไมมีผัวใหม ก็ควรคืนไป ไมมีโทษ     
ผัวใหมจะไมยอมให จะไมแบงก็เอาไมได เหตุวาไมควรเอา สวนผัวใหมจะเอาจริงเมื่อรูวาผัวเกาคืน
มา และหญิงอาลัยผัวเกาไมขาด เหตุดังนั้นจึงเอาใจของผูหญิงเปนเครื่องตัดสิน เมื่อผัวใหมและเฒา
แกไมคืนใหผัวเกา และไดรวมประเวณีกับหญิงนั้น มิจฉาจารก็เกิดขึ้น เอาผูชายและผูหญิง เปนผู
ตัดสิน  บุคคลผูใดจะตัดอาลัยเหลือแตความรักไดหรือ บุคคลผูใดตัดชักลากอาลัยรักกันดังอ้ันก็จะ
ไดเสวยวิบากในนรก เหตุดังนั้นเราจะตัดสินใหก็ไมควรติดตามผัวเมียเขา ไมควรเปนโทษและปรับ

                                                           

 1 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 20. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง
, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 450. 

 2 ธรรมศาสตรสรรพสอน : ใบลานหนาที่ 25-26. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1410-1411. 
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ไหม     หากผัวเกายังรักเมีย ผัวใหมก็ยังรัก ก็ควรตามใจผูหญิงชอบสุคติมน กลาวธรรมศาสตรก็แลว
เทานี้กอนแล1  

 อัน 1 พอแมผูหญิงใหลูกมีผัว ผัวจากไป (ตีความ) ภายหลังผูมาใหมไมรูพอแมปลูกสราง
ใหใหม ดังนี้ใหปรับไหมผูหญิงดังกระทํามิจฉาจาร และไมเปนผิดแกผัวใหม เหตุวาไมรูอะไร 
ภายหลังหากรูวาเปนเมียเขา พอแมผูหญิงเอาใหอีกก็ใหใสโทษมิจฉาจารแกเขาทั้ง 2 หากรูขาววา ถูก
ขาศึกจับได และกลับมาไมไดก็ดี ใหอยูครบ 3 ป จึงเอาผัวใหม      

 อัน 1 หากผูใดผูหนึ่ง ไปทํางานในที่หางไกล ขาวสารมาถึงวา ผัวตายเสียแลว ใหผูหญิง
นั้นอยูไปจนครบ 3 ป จึงเอาผัวใหมได หากวามันเอาผัวใหม แลวผัวเกามันไมตาย จะกลับมาเอาก็ดี 
อยาใหเปนผิดแกผัวใหมเกิด ใหตามใจหญิงจะเลือกเอาเถิด หากวามันจะเอาผัวใหม ใหมันของขมา
ผัวเกา ขาวของมีเทาใดใหแบงปนกันตามคลองเถิด หากวามันจะเอาผัวเกา ก็ควรขอขมาผัวใหม ขาว
ของใหคืนจึงชอบแล2  

 
 
 
 
 

2. ลักษณะการแบงทรัพยสิน ภายหลังการหยา 
 
 2.1 หลักการแบงทรัพยสินภายหลังการหยา กรณีท่ีท้ังชายและหญิงตางก็มีทุนเดิมมากอน
แตงงานกัน 

 ผูชายไปอยูกินกับผูหญิงโดยไมมีขันหมาก  เพียงแตนําเงินไปเปนทุน หรือของผูหญิงก็
ไมมี ของผูชายก็ไมมี หรือของผูหญิงมีมาก ของผูชายก็มีมาก เมื่อทั้งสองจะหยากัน ของผูชายมีเทาใด
ใหเอาคืนไป เหลือเทาใดใหแบง 3 สวน ใหผูชาย 1 สวน ของผูหญิงมีเทาใดใหเอาคืนไป และได

                                                           
1 ธรรมศาสตรสรรพสอน : ใบลานหนาที่ 34. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, อาง

ใน  พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติ
ที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 7 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1422. 

2 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 82-83. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, อางใน     
พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1163. 
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สวนแบงอีก 2 สวน ถาผูหญิงไมชวยทํามาหากิน ใหแบงกันคนละครึ่ง ถาผูชายไมชวยทํามาหากิน 
ใหแบง 4 สวน ใหผูชาย 1 สวน  ผูหญิง 3 สวน1  

 อัน 1 ผูชายไปแตงงาน ไมมีคาสินสอด เทากับเอาเงินไปลงทุนคาขายกับผูหญิงคนละครึ่ง
ถาสวนของผูชายมากกวาก็ดี ทั้งสองผัวเมียจะหยาขาดจากกันของผูชาย  ใหเอาตามตนทุน ผูหญิงก็
เอาเงินตนทุนไป ยังคงเหลือเทาใดตองแบง 3 สวน ใหผูชาย 1 สวน ใหผูหญิง 2 สวน หรือวาผูหญิง
ไมชวยทํามาหากินใหแบงครึ่ง  ไดแกผูชายครึ่งหนึ่ง ใหแกผูหญิงครึ่งหนึ่ง หรือผูชายไมทํามาหากิน
ใหแบง 4 สวน ใหผูชาย 1 สวน ใหผูหญิง 3 สวน2  

 อัน 1 ผูชายไปอยูกินกับผูหญิง ไมมีคาสินสอด แตมีเงินไปลงทุน  ทุนของผูหญิงก็มี  
หากของฝายใดมากกวากัน ถาจะหยากันใหแตละฝายชักทุนของตนออกกอน แลวจึงพิจารณาทรัพย
ที่ทํามาหาไดมาดวยกัน ใหแบง 3 สวน ผูหญิง 2 สวน ผูชาย 1 สวน ถาผูหญิงไมชวยทํามาหากิน    
ใหแบงคนละครึ่ง หากผูชายไมชวยทํามาหากิน ใหแบงเปน 4 สวน ผูหญิง 3 สวน ผูชาย 1 สวน3     
 
 2.2 การแบงทรัพยสินภายหลังการหยา  กรณีท่ีท้ังชายและหญิงตางเปนลูกของเพื่อนท่ีใหลูก
แตงงานกัน 

 อัน 1 พอแมเพื่อนกัน ใหลูกแตงงานกัน ทั้งสองฝายมีขาวของเงินทองเทากัน ขาคนก็
เทากัน ทั้งสองคนอยากอยูบานไหนก็อยูบานนั้น ตอมาอยูดวยกันไมได ตองการหยากัน ของผูชาย
แบงคืนใหผูชาย ของผูหญิงแบงคืนใหผูหญิง ของอันใดที่ทํามาหาไดดวยกันใหแบงกันคนละครึ่ง มี
ลูกชายใหสามีเล้ียง4  

 อัน 1   สองสหายยกลูกสาว  ลูกชายแตงงานกันใหมีทรัพยสมบัติเทากัน   ทั้งสองรักบิดา
มารดาของฝายไหนมากก็ใหอยูกับบิดามารดาฝายนั้น ไมวาจะมีความสุขหรือไม ภายหลังอยูดวยกัน

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 9-10. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 17-18. 

2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 17-18. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 115-116. 

3 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 17-18. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 224-225. 

4 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 9. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสง
สุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 16. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 291 

ไมได จะหยากัน ทรัพยสินผูชายมีเทาใดใหผูชายเอาไป ของผูหญิงมีเทาใดใหผูหญิงเอาไป ที่ทํามาหา
ไดดวยกันใหแบงครึ่ง   มีลูกหญิงใหแกฝายหญิง  มีลูกชายใหอยูกับฝายชาย1

 อัน 1 สองสหายยกลูกชาย-หญิงใหแตงงานกัน มันรักชอบจะอยูที่ใดก็ใหอยูที่นั้นตามใจ
เขา ของผูชายมีเทาใด ของผูหญิงมีเทาใด ถาเขาจะหยารางกันก็ใหนําคืนไป ของที่ทํามาหาไดดวยกนั  
ใหแบงครึ่งแบงปนเทากัน หากลูกมีก็ใหตามใจลูกวาจะอยูกับใคร เหตุวาไดตกลงกันไวกอนแลว2  

 สองสหายยกลูกใหแกกัน มันรักชอบจะอยูที่ใดก็ใหอยูที่นั้นตามใจเขา ของผูชายมีเทาใด 
ของผูหญิงมีเทาใด ถาจะหยารางกัน ใหนําคืนไป  ของที่ทํามาหาไดใหผากึ่งแบงปนเทากัน หากมีลูก
ก็ใหตามใจลูกวาจะอยูกับใคร3  

 อันนี้จะกลาวการเอาผัวเอาเมีย (สมรส) หากหญิงผูใดที่พอแมไดจัดแตงงาน เมื่อไปเอา
ผัวภายหนา ไมไดชวยกันสรางของในเรือนขึ้นใหม กลับคืนมาหาพอแม เมื่อนั้นพอแมไมให    ความ
เปนผัวเมียกันสิ้นลง หรือไมคืนของแกผัวเมียนั้น คร้ันหญิงตาย ลูกเขยจะเอาทรัพยนั้นก็ไดเหตุวามัน
ยังเปนเมียของเขา พอแมจะแยงชิงลูกเขยไมได หากพอแมไดคืนของใหลูกเขยแลว ความเปนผัวเมีย
ก็ส้ินสุด เมื่อพอแมฝายหญิงตาย มันจะมาเอาทรัพยมรดกไมได   เหตุวาส้ินสุดกันไปแลว 

  
 
 
 
 อัน 1 พอแมจะคืนของลูกเขย โดยใหหาผูเฒาผูแก กําหนดนัดหมายวันเวลากันไว ผูเปน

ลูกเขยก็วาจะเอา 2 สวน ก็จะใหส้ินสุดความเปนผัวเมีย หากผูหญิงตายเสียกอน ของลูกเขยมีเทาใดก็
เอาไปเทานั้น  ของสวนเมียอยาคืนใหแกลูกเขย4  

                                                           

 1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 16. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสง
สุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 114. 

2 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 73-74. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1154-1155. 

3 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 75-76. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1156-1157. 

4 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 70-71. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1151-1152. 
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 อัน 1 ลูกเขยตายเสียกอน ของลูกเขยใหคืนแกพอแม พี่นองของมันจนสิ้น อยาใหเมียมัน
1  

 
 2.3 หลักการแบงทรัพยสินภายหลังการหยา  กรณีฝายชายมีทุนเดิม  แตฝายหญิงไมมีกอน
แตงงานกัน 

 อัน 1   ผูชายไปอยูกินกับผูหญิงในเรือนหญิง  ชายมีทุนฝายเดียว  เมื่อท้ังสองจะหยากัน  
ทุนผูชายมีเทาใดใหเอาคืนกอน ของที่ทํามาหาไดมาดวยกันใหแบงคนละครึ่ง ถาผูหญิงไมชวยทํามา
หากิน ใหแบง3 สวน   ผูชายได 2 สวน  ผูหญิงได 1 สวน ถาผูชายไมชวยทํามาหากิน ใหแบง 3 สวน 
ผูหญิงได 2 สวน ผูชายได 1 สวน2  

 อัน 1 ผูชายไปแตงงานกับผูหญิงที่บานผูหญิง ผูหญิงไมมีทุน ผูชายมีทุน ทั้งสองหยากัน
ทุนผูชายมีเทาใดกอน ที่ทํามาหาไดมาดวยกันใหแบงครึ่ง หรือผูหญิงไมรูจักทํามาหากิน ตองแบง 3 
สวน   ผูชายได 3 สวน ผูหญิงได 1 สวน ถาผูชายไมรูจักทํามาหากิน ตองแบง 3 สวน ผูหญิงได 2 
สวน       ผูชายได 1 สวน3  

 ถาผูชายไปอยูกินกับผูหญิงโดยมีทุนไป ผูหญิงไมมีทุน ถาจะหยากันใหผูชายเอาทุนออก
กอน ที่เหลือแบงคนละครึ่ง ถาผูหญิงไมชวยทํามาหากิน ใหแบง 3 สวน ผูหญิง 1 สวน ผูชาย 2 สวน 
ถาผูชายไมชวยทํามาหากิน ใหแบง 3 สวน ผูหญิงได 2 สวน ผูชายได 1 สวน      

 ขอความที่กลาวมา หมายความวา อยูดวยกันอยางมีความเจริญรุงเรือง ถาหากอยูดวยกัน
ไมเจริญ  มีหนี้สิน  ก็ใหแบงตามสวนเหมือนการแบงทรัพยสิน4

 อัน 1 หากวาชายไปอยูเรือนหญิง รับรองวาจะเลี้ยงดูทาน หากเขาไดไปกูหนี้ทานมาใช
จายก็ดี  ก็ใหผากึ่งส่ิงเดียวกันนั้นแล หากเขามีลูกดวยกัน ลูกชายใหแกชาย ลูกหญิงใหแกหญิง มีลูก
คนเดียวใหไวแกหญิง1  

                                                           
1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 71. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1152. 
2 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 10. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 18. 
3 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 18. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 116. 
 4 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 18-19. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 225-226. 
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 อัน 1 ของอันพอแมไดใหเมื่ออยูกินเปนผัวเมีย เพื่อเปนทุนรอนแกมัน หากมันตายอยา
ใหพอแมมันเอาคืน ใหมอบไวแกเมียจนสิ้น เหตุวาของอันนั้นเปนของของมันที่นํามาสูขอแลว     
มันจะใหแกผูใดก็ได หากเมียก็ตายดวยใหมอบแกญาติของเมีย เมื่อไมมีญาติทางเมียจึงตกเปนของ
ญาติมัน หากไมมีใครเลย ใหแบงเปน 2 สวน  เขาเลม (คลัง) พระยา 1 สวน  อีก 1 สวน ใหทําบุญ
อุทิศไปใหผูตายเถิด กรณีเปนลูกหญิงที่พอแมอุดหนุนใหไปมีผัว ก็เชนเดียวกันนี้2  

 
 2.4 หลักการแบงทรัพยสินภายหลังการหยา  กรณีฝายหญิงมีทุนเดิม  แตฝายชายไมมีกอน
แตงงานกัน 

 อัน 1   หากผูชายไปอยูกินกับผูหญิงดวยมือเปลา ไมมีทุน  ผูหญิงมีทุน  ตางชวยกันทํามา
หากิน   เมื่อจะหยากัน   ทุนผูหญิงมีเทาใดใหผูหญิงเอากอน  ทํามาหากินไดเทาไหร  แบง 4 สวน    
ผูชายได 1 สวน  ผูหญิงได 1 สวน 

 ถาผูชายไมชวยทํามาหากิน  มีแตมือและกินอยางเดียว  อยาแบงให  ใหกลับไปตัวเปลา 
 ถาผูหญิงไมชวยทํามาหากิน ใหแบง 3 สวน  ผูชายได 1 สวน ผูหญิงได 2 สวน เพราะ

เหตุวาบานเรือนเปนของผูหญิง ผูชายเพียงมาอาศัยอยู ใหผูหญิง 2 สวน ใหผูชาย 1 สวน ดวยเหตุนี้ 3

 อัน 1   ผูชายไปอยูกินกับผูหญิงโดยไมมีทุน  ผูหญิงมีทุน  ทั้งสองตางไมชวยกันทํามาหา
กิน ถาหยากันใหผูหญิงชักทุนไปกอน  ทรัพยสินที่เหลือใหแบง 4 สวน  ผูหญิงได 3 สวน  ผูชาย 1 
สวน หากชายไมชวยทํามาหากิน  อยาแบงให หากหญิงไมชวยทํามาหากินใหแบง 3 สวน ชายได 1 
สวน หญิงได 2 สวน เพราะเหตุวา ทุนเปนของผูหญิง เรือนถาเปนของผูหญิง ผูชายเพียงมาอาศัยอยูจงึได
นอย4  

 อัน 1 ผูชายไปแตงงานกับผูหญิงตัวเปลาไมมีทุน ผูหญิงมีทุน และทั้งสองคนไมรูจักทํา
มาหากิน ถาหากจะหยากัน ผูหญิงมีทุนเทาไหรใหเอากอน ทํามาหากินไดเทาไรใหแบง 4 สวน        

                                                                                                                                                                       
1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 74. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1155. 
 2 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 62. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1143. 
3 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 10. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 18. 
4 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 18. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 225. 
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ผูหญิงได 3 สวน ผูชายได 1 สวน หรือผูชายไมรูจักทํามาหากินเหมือนกัน ก็อยาแบงใหเลย ใหไปตัว
เปลา หรือผูหญิงไมรูจักทํามาหากิน  ใหแบง 3 สวน  ใหผูชาย 1 สวน ใหผูหญิง 2 สวน  เพราะเหตุวา
เปนบานของผูหญิง ชายเพียงมาอาศัยเทานั้น1  

 อัน 1   ผูชายไปสูเรือนหญิง  โดยไมมีทุนไป  มีแตของหญิงทั้งหมด   ภายหนาอยูดวยกัน
ไมได หยารางกัน ของผูหญิงที่เปนทุนใหดึงออกมา ของที่ทํามาหาไดดวยกัน ใหแบงออกเปน 4 สวน  
ใหชาย 1 สวน หญิง 3 สวน หากชายไมรูจักทํามาหากิน มาอยูอยางเดียว อยาใหกับมันสักอยาง เหตุวา
มันไมมีของ2  
 
 2.5 การแบงทรัพยสินภายหลังหารหยา กรณีท้ังหญิงและชายตางก็ไมมีความผิด ใหเอา
สินสอดคืนชาย  ท่ีเหลือแบงหญิง 2 สวน  ชายสวนหนึ่ง 

 อัน 1 ผูชายไปอยูกินกับผูหญิง  เอาเงินไปเปนคาสินสอด  นําเงินไปซื้อที่นอน ทําให
หมดเปลืองไป และเพื่อแสดงเคารพยําเกรงพอแมเมีย เมื่ออยูดวยกันไมได โทษผูหญิงไมมี โทษ      
ผูชายก็ไมมี จะหยากัน ของผูชายท่ีเอามาเปนคาสินสอดนั้นใหคืนแกผูชาย ของที่ไดใชจายไปแลว  
จายใหซ้ือเส้ือผาใหเมียก็ดี  ใชจายเล้ียงครอบครัวก็ดี ของผูหญิงที่จายซื้อเสื้อผาใหผัวก็ดี ก็ไมควรวา
อะไรใหแกกัน สวนที่ไดใชจายหมดเปลืองกันนั้น หากอยูดวยกัน  3 วัน  7 วันก็ดี   ก็เปนของเจาของ
เรือน เหตุวาผูหญิงก็เฒาแกไปตามเวลา  ไมควรคืน ดวยเหตุนี้ หากของอันทํามาหาไดมาดวยกันใหม  
ใหแบงเปน 3 สวน ใหผูหญิง 2 สวน ใหผูชาย 1 สวน ถามีลูกชาย-หญิง ใหอยูกับแม3  

 ลักษณะผัวเมียหยากัน  มีดังนี้ ผูชายไปอยูกินกับผูหญิง  เอาเงินไปเปนคาสินสอด     
แลวนําเงินไปจาซื้อที่อยูที่นอน และของกินของใช  และขอขมาคารวะพอแมสาว เมื่อทั้งสองอยู
ดวยกันไมได  ตางก็ไมมีความผิด   จะหยากัน   ใหคืนเงินหมั้นใหแกผูชาย  สวนเงินที่ใชจายซื้อ
เส้ือผาใหเมีย  หรือใชจายซ้ือกิน  หรือท่ีใชจายซ้ือเสื้อผาใหผัวก็ดี  ไมควรเรียกเงินคืน  สวนที่ไดใช
จายไปนั้น  แมจะอยูดวยกัน 3 วัน 7 วัน ก็ตกเปนของบานเรือนหญิง  ดวยเหตุวาผูหญิงก็แกเฒาไป

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 18. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 116. 

2 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 76-77. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1157-1158. 

 3 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 8. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 13-14. 
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ตามคืน       วันที่ลวงไป ไมควรคืนดวยเหตุนี้ ของที่ทํามาหาไดมาดวยกันใหแบง 3 สวน ใหผูหญิง 2 
สวน ผูชาย 1 สวน ถามีลูกชาย-หญิง ใหอยูกับผูหญิง1  

 อัน 1 ชายไปแตงงานกับหญิง มีเงินเปนสินสอด  เอาไปใชจายซื้อท่ีนอน หมอนมุงสวน
หนึ่ง  อีกสวนเอาไปใชจายในคาอาหารการกิน ซ่ึงเปนคาใชจายส้ินเปลือง เมื่อทั้งสองคนผัวเมียอยู
ดวยกันไมได โทษผูหญิงก็ไมได ความผิดของชายก็ไมมี เมื่อจะหยากันตองเอาทรัพยของอันมีคา 
100 หนึ่ง  ที่เปนคาขึ้นนั้น คืนใหแกชาย ทรัพยที่ชายนํามาใชจายก็ดี จายใหเมียนุงหมไปก็ดี ใชจาย
รวมกันกันกินก็ดี ของหญิงอันใชจาย  ใหผัวนุงหมไปก็ดี  ไมควรใหวาอะไรแกกัน สวนที่ใชจายไป
นั้น  แมจะอยูดวยกันเพียง 3 วัน 7 วันก็ดี  ก็คงเปนของเจาเรือนทั้งส้ิน  เพราะหญิงก็แกเฒาลงไปดวย
วันและคืน ไมตองคืนเพราะเหตุนี้  หรือวาของที่ทํามาหาไดดวยกันขึ้นมาใหมใหแบงเปน 3 สวน  
ใหแกหญิง 2 สวน  ใหแกชาย 1 สวน หรือมีลูกหญิงชายดวยกัน  ใหมอบไวแกหญิง2  
 
 2.6 การแบงทรัพยสินภายหลังการหยา  กรณีชายหรือหญิงตางประพฤติตนไมเหมาะสม 

 อัน 1 ผูชายมาอยูดวยกับหญิง มันหากไมตั้งใจสรางของในเรือน หากมันหนีไปเสีย 
ความเปนผัวเมียก็ส้ินสุด หากมันตายไป ของที่มันนํามาอยูกับเมียมันก็ใหตกเปนของเมียมันเถิด   
พอแมพี่นองฝายผัวจะเอาก็อยาให เหตุวามันรายตอเจาเรือน หนีไปจากทานเอง ของใดที่มันนํามาอยู
กับพอแมเมีย ก็ใหไดแกพอแมเมีย หากมันนําของเมียไปดวย ใหคืนแกเมียมันจนสิ้น3

 อัน 1 ผูหญิงมาอยูเรือนชาย ไมสนใจทําไรทํานา ผัวดาหรือบนก็หนีกลับไปอยูกับพอแม   
พอแมมันก็ส่ังสอนใหกลับมาหาผัว ผัวก็ไปตาม 2 คร้ัง 3 คร้ัง ไมมา ใหพอแมหญิงขอขมาลูกเขย 
ความเปนผัวเมียก็ส้ินสุด ขาวของทํามาหาไดดวนกันใหตกแกฝายชาย อยาใหฝายหญิงเลย เหตุวามัน
ช่ัวแกผัวมันเอง4  

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 13-14. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการ
วิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 220-221. 

 2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 14. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 111-112. 

 3 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 71-72. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1152-1153. 

4 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 72-73. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1153-1154. 
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 อัน 1 (ซํ้าซอนขอขามไป)  ผัวดาตีจึงหนีกลับไปหาพอแม พอแมก็ไมกลาวตักเตือนให
กลับมาหาผัว  ผัวไปตาม 2,3 ครั้ง  ก็ไมกลับมา  ใหพอแมขอขมาลูกเลย  ความเปนผัวเมียก็ส้ินสุดลง 
ขาวของที่หามาไดรวมกัน  ใหตกแกชาย  อยาใหฝายหญิง  ดวยเหตุที่ช่ัวแกผัวมันเอา1  
  
 2.7 หลักในการไมใหทรัพยสินแกชายในกรณีคบชูหรือทุบตีหญิง 

 หากวาชายชั่วรายชอบทุบตีหญิง ไมควรตีก็ตีไมควรทุบก็ทุบ ไมควรผูกมัดก็ผูกมัดทุบตี
ใหศีรษะแตก ไหลพัง ไมเปนที่พอใจของพอแมฝายหญิง ผิดคํามั่นสัญญาใหขับไล ริบเอาทรัพย
ทั้งหมด แมเขาจะทํามาหาไดดวยกันก็อยาใหแกมันสักสิ่ง เพราะมันอยูก็รังแตจะใหรายแกเจาที่ ให
หยาจากกันเพราะเหตุนี้2  

 หาผูชายเลย  ชอบผูกมัดทุบตี  ทําใหหัวแตก ปากบวม ไมเปนที่พอใจของพอตาแมยาย
เชนนี้  ใหริบสินสอดเสีย  แลวขับไลหนีไป แมจองที่ทํามาหาไดมาดวยกัน ก็อยาแบงให  ดวยเหตุวา
ทํารายเจาของบาน  ใหหยากันดวยเหตุนี้3  

 ผูชายไปอยูกับเรือนหญิง  ไมสนใจสรางครัวเรือน  ไปกระทําชูสูสาวผูอ่ืน  ผูเฒาผูแกส่ัง
สอนก็ไมฟง  เมียเลยดาขับไลใหหนี  ความเปนผัวเมียก็ส้ินสุดลง  สินสอดอยาคืน   ของอันใดที่ทํา
มาหาไดรวมกัน  อยาใหสักสิ่ง  ดวยเหตุที่รายแกเจาเรือน4  

 หากผูชายโมโหราย  ชอบทุบตีผูหญิง  ไมควรตีก็ตี  ไมควรผูกก็ผูก  ทําใหหัวแตก บาพัง  
ไมเปนที่พอใจของพอแมผูหญิง ใหไลหนีโดยริบเอาทรัพยสินทั้งหมด แมที่ทํามาหาไดมาดวยกันก็
ไมควรแบงให  เพราะเหตุวาทํารายเจาของบาน  ใหหยากันเพราะเหตุนี้ 5  

 
 

                                                           

 1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 74-75. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1155-1156. 

2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 14. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 112. 

3 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 14. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 221. 

4 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 75. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1156. 

 5 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 8. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 14. 
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3. ลักษณะการแบงทรัพยสินภายหลังท่ีผัวเมียตายจากกัน 
 
 3.1 การแบงทรัพยสินเมื่อผัวเมียตายจากกัน ใครอยูไดแกผูนั้น หากตายทั้งคูจึงจะตกแก
ลูกและญาติ หากไมมีญาติตกเปนของแผนดินครึ่งหนึ่ง  ใหทําบุญอุทิศใหคร่ึงหนึ่ง 

 ถาทั้งสองคนอยูดวยกันจนแกเฒา   สามีตายทรัพยสมบัติตกไดแกภริยา   ภริยาตายทรัพย
สมบัติตกไดแกสามี ถาตายทั้งสองคน ทรัพยสมบัติตกไวแกลูก ถาไมมีลูกตกไดแกพี่นองของฝาย
หญิงครึ่งหนึ่ง  พี่นองของฝายชายครึ่งหนึ่ง ถาพี่นองของฝายชายไมมีก็ตกไดแกพี่นองของฝายหญิง 
ถาพี่นองของหญิงไมมี ตกไดแกพี่นองของฝายชาย ถาไมมีทั้งสองฝาย ใหเอาทรัพยสมบัติ เขาพระคลัง
คร่ึงหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งใหเอาทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหสองสามีภริยา1

 ถาตายทั้งสองคน ใหทรัพยสินตกแกพอแมของผูหญิง ถาพี่นองฝายหญิงไมมี ใหทรัพยสิน
ตกเปนของพอแมพี่นองฝายผูชาย   หรือพอแมพี่นองผูชายไมมีทั้ง 2 ฝาย  ก็ใหตกเปนของพระคลัง   
พระยาเสนาอามาตยคร่ึงหนึ่ง  อีกครึ่งหนึ่งใหเอาทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหสองสามีภริยา  ที่กลาว
มานี้เปนในกรณีไมมีบุตร หากมีบุตรทรัพยสินตกแกบุตรทั้งหมด2

 ถาหากวาสองสามีภริยาอยูดวยกันจนแกเฒา ผัวตายกอน ทรัพยตกเปนของเมีย เมียตาย
กอน ทรัพยสินตกเปนของผัว ทั้งสองตายพรอมกัน ทรัพยสินตกไดแกลูก ถาไมมีลูก ทรัพยสินตกได
แกญาติพี่นอง ฝายหญิงครึ่งหนึ่ง ฝายชายครึ่งหนึ่ง พี่นองฝายชายไมมี ตกไดแกพี่นองฝายหญิง    
นองฝายหญิงไมมี ตกไดแกพี่นองฝายชายทั้งหมด พี่นองไมมีทั้งสองฝาย ทรัพยสินก็ควรเขาพระคลัง
ทาวพระยาเสนาอามาตยคร่ึงหนึ่ง  ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหผูตายครึ่งหนึ่ง3

 หากตายทั้งสองคน ใหทรัพยสมบัติตกแกพอแมพี่นองฝายหญิง ถาพอแมพี่นองฝายหญิง
ไมมี ใหตกแกพอแมพี่นองฝายชาย ถาไมมีทั้งสองฝาย ใหทรัพยสมบัติตกแกพระคลังครึ่งหนึ่ง      

                                                           

 1 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 9. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 16. 

 2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 15-16. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 113-114. 

 3 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 16. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 114. 
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อีกครึ่งหนึ่งใหเอาทําบุญอุทิศสวนกุศลไปหาสองผัวเมีย ความดังกลาวมานี้ในกรณีที่ไมมีลูก ถามีลูก
ทรัพยสมบัติตกเปนของลูกทั้งหมด1  

 ถาหากตายทั้งสองคน ทรัพยมรดกทั้งหมดตกไดแกพอแมผูหญิง ถาพี่แมพี่นองฝายหญิง
ไมมีใหตกไดแกพอแมพี่นองของฝายชาย ถาหากพอแมพี่นองทั้งสองฝายไมมี ควรเอาเขาพระคลัง
คร่ึงหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่ง เอาทําบุญอุทิศสวนกุศลไปหาทั้งสองคน ในกรณีที่กลาวมานี้หมายความวา
สองสามีภรรยาไมมีลูก  ถามีลูกใหตกไดแกลูกทั้งหมด2

 ถาหากอยูดวยกันจนแกเฒา   ถาฝายใดฝายหนึ่งตาย ทรัพยสินตกไดแกอีกฝายหนึ่งตาย
ทั้งสองคนตกไดแกลูก ไมมีลูกตกไดแกพี่นองของแตละฝาย ฝายละครึ่ง พี่นองของฝายใดไมมีใหตก
ไดแกอีฝายหนึ่งทั้งหมาด ถาไมมีพี่นองทั้งสองฝาย ใหเอาเขาพระคลังครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเอา
ทําบุญอุทิศกุศลไปใหทั้งสอง3  

 อัน 1 ของผูเปนผัวก็รักษาไวไมใหปะปนกับของผูเปนเมีย ของผูเปนเมียก็รักษาไวไมให
ปะปนกับของผูเปนผัว เมื่อจะเอาไปทําทุนคาขายก็ดี เขาจึงเอาออกมาเทากัน ไดกําไรมาเทาใดก็ให
แบงกันเทากันเถิด   ของผูเปนพอมอบแกลูกชาย ของผูเปนแมมอบแกลูกหญิง หากเขาจะหยารางกัน
จะแบงลูกกันก็ใหแบงเชนเดียวกันนี้ หากเขาไมมีลูก ผัวตายมอบใหแกเมีย เมียตายใหมอบไวแกผัว4  

 หากผัวตายกอน ทรัพยก็ใหไวแกเมีย เมียตายก็ใหไวแกผัว ตายทั้ง 2 คน ก็ใหไวแกลูก 
หากไมมีลูก ของในเรือนนั้นใหแบงครึ่งแกญาติทั้ง 2 ฝาย หากฝายหนึ่งฝายใดไมมี  ก็ใหแกอีกฝาย
หนึ่ง หากไมมีทั้งสองฝาย ใหแบงกึ่งหนึ่งแกทาวพระยาที่เขาไดอาศัยอยูกิน อีกสวนหนึ่งใหทําบุญ
อุทิศไปใหเขานั้นเถิด5  

 
 

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 8-9. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม, หนา 15-16. 

 2 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 15-16. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 222-223. 

3 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 16. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 223. 

4 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 69. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1150. 

5 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 76. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1157. 
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 3.2 การแบงทรัพยสิน  กรณีผูชายตายกอนผูหญิง  ญาติฝายชายจะมาเอาทรัพยสมบัติ 
ไมได  แมผูชายจะสั่งไวแกญาติตัวก็ไมได แลวแตผูหญิงจะแบงให 

 หากเขาทํามาหากินมาดวยกัน ผูชายตายกอน พี่นองของผูชายจะมาแยงเอาทรัพยสินอัน
ทํามาหาไดมาดวยกันก็ดี จะเอาเงินคาสินสอดก็ดี ไมควรใหเพราะเหตุวาผูชายไดออกจากตระกูล
มาแลว เงินอันเปนคาสินสอดนั้นพอแมผูชายหาใหแกลูกเขาตั้งแตยังมีชีวิตอยู ก็ตกเปนของลูกชายเขา
แลว1    

 ผูชายตายที่เรือนของผูหญิงไมส่ังใหจัดการเรื่องทรัพยสมบัติอยางไร ผัวตายทรัพยสมบัติ
ก็ยอมตกแกเมียทั้งหมด อยาวาอะไรแกเมียเขา หากผูชายตายโดยสั่งเรื่องทรัพยสมบัติไวใหญาติพี่
นอง แตเขาตายที่เรือนภริยา เหตุที่ทรัพยสมบัติอันทํามาหาไดดวยกันใหมนี้ หากหามาไดก็ดวย
ผูหญิงดวย ไมใชของผูชายคนเดียวที่ไมคืนเพราะเหตุนี้ หากภริยารักสามี ไมอยากใหสามีเสียคําพูด
ตามที่ส่ังไว    จะแบงใหก็ตามใจ แมตามกฎหมายไมควรจะได2

 หากวาเขาทั้งสองครองเรือนดวยกัน ชายตายไปเสียกอน ญาติพี่นองผูชายจะมาแยงเอา
ทรัพยสินที่สามีภริยาทํามาหาไดมาดวยกันก็ดี เอาคาสินสอดก็ดี ไมควรให เพราะเหตุวาผูขายออก
เหยาเรือนแลว (ตระกูล) สวนเงินคาสินสอดนั้นไมควรให เพราะพอ-แมของชายหากไดใหเมื่อตอน
มีชีวิตอยู และลูกชายไดตายในบานของภริยา โดยไมไดส่ังการเรื่องทรัพยสินไว ผัวตายทรัพยสินก็
ตกเปนของเมีย ถาหากชายไดส่ังเรื่องทรัพยสินไวก็ใหตกแกญาติพี่นองของตน และเมียคนกอน 
(เรือนหลัง) ก็ไมควรให เพราะเหตุวาทรัพยสินอันทํามาหาไดดวยกันใหมนี้จะมีขึ้นไดก็เพราะผูหญิง  
ไมใชของผูชายคนเดียว  จึงไมควรให  เพราะเหตุนี้ถาหากผูหญิงนั้นรักสามี ไมโกหกหรือละทิ้งคําที่
สามีส่ังไวอยางไรก็จัดการไปตามนั้น แมตามกฎหมายไมควรไดรับก็ตาม3

 ถาหากสองสามีภรรยาทํามาหากินมาดวยกัน ผูชายตายกอน พอแมญาติพี่นองของ     
ฝายชายจะมาแยงเอาทรัพยสินที่ทํามาหาไดมาดวยกันก็ดี เงินหมั้นก็ดี อยาใหเอาไป เพราะเหตุวา    
ผูชายออกมาจากตระกูลแลว มีเหยามีเรือนแลว เงินหมั้นที่พอแมใหตั้งแตมีชีวินอยูก็ตกเปนของลูก
ชายแลว เมื่อลูกตายบนบานของฝายหญิง โดยไมไดส่ังเสียเร่ืองมรดก ผัวตายก็ตองกตกเปนของเมีย    

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 8. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 14. 

 2 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 8-9. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 15. 

 3 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 14-15. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 112-113. 
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ไมควรวากลาวอะไร ถาหากกอนตายไดส่ังเสียเรื่องมรดกไวใหตกแกพี่นอง ก็ไมควรให เพราะเหตุวา
ทรัพยสินที่ทํามาหาไดดวยกันใหมนี้ที่มีมาไดเพราะมีผูหญิงชวยทํา  มิใชผูชายหามาไดเพียงคนเดียว  
ที่ไมใหดวยเหตุนี้ แตถาหาผูหญิงรักผัว ไมอยากใหผัวเสียคําพูด จะแบงใหญาติผัวก็ตามใจ                
แมตามประเพณีบานเมืองไมควรใหก็ตาม1  
  
 3.3 การแบงทรัพยสินเมื่อฝายหญิงตายกอน  ใหคืนสินสอดแกชาย  และสวนท่ีเปน     
สินสมรสใหแบงเหมือนจะหยากัน 

 หากเมียซ่ึงเปนเจาของบานตายกอน ผูขายจักกลับไปอยูกับพอแม ของอันทํามาหาไดมา
ดวยกันมีเทาใด ใหพอแมผู

                                                          

หญิงแบงแกผูชาย เหมือนดังสองคนผัวเมียมีชีวิตและหยากัน คาสินสอด
นั้นเมื่อเจาของไมตาย พอแมผูหญิงไมควรจะยึดถือเอาไว  ใหคืนแกผูชายไป2

 หรือวาผูหญิงซ่ึงเปนเจาของบานตายกอนชาย ชายจะกลับไปอยูกับเมียคนแรก (บานเดิม
ของตน) ของอันทํามาหาไดดวยกันใหพอแมหญิงแบงปนแกชาย  เหมือนดั่งวาชายหญิงมีชีวิตอยู 
สวนเงินสินสอดนั้น ผูเปนเจาของไมตาย พอแมของหญิงจะยึดถือไวไมเปนการสมควร ใหคืนแก
ชายจึงชอบธรรม3  

 ถาผูหญิงเจาของบานตายกอน ผูชายจะกลับไปอยูบานของพอแม  ทรัพยสินที่ทํามาหา
ไดมาดวยกันมีเทาใด ใหพอแมผูหญิงแบงทรัพยสินเหมือนดังวาสองผัวเมียมีชีวิตอยูและจะหยากัน 
เงินหมั้นนั้นเมื่อผูเปนเจาของยังไมตาย พอแมผูหญิงจะยึดไวไมสมควร ควรคืนใหแกผูชายไป4      

 
 
 
 

 
1 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 14-15. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 221-222. 

 2 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 8-9. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล  
และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 15. 

3 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 15. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 113. 

4 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 15. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 222. 
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กฎหมาย : ลักษณะมรดก 
 
1. ลักษณะการพิจารณาเกี่ยวกับมรดกกรณีตาง ๆ 
 
 1.1 หลักการพิจารณาเกี่ยวกับการสืบมรดกโดยทั่ว ๆ ไป 

 ผัวตายใหมรดกแกเมีย เมียตายใหมรดกแกผัว  พอแมตายใหมรดกแกลูก ลูกตายให
มรดกแกพอแม ยาตายใหมรดกแกหลาน หลานตายใหมรดกแกปูยา ครูตายใหมรดกแกศิษย ศิษย
ตายใหมรดกแกครู (อักษรเลอะเลือนไมอาจตีความได) เจาของมรดกเมื่อจะตาย หากสั่งไววาใหใคร
จึงจะชอบธรรม1  

 อัน 1 ลูกที่พอแมไดเกื้อหนุนใหไปเอาผัวเอาเมีย  ขาวของตาง ๆ พอแมก็ไดแบงปน     
ใหมันแลว เมื่อพอแมมันตาย อยาใหทรัพยมรดกแกมัน หากพอแมส่ังเสียไวเทาใดก็ก็ใหแกมันเทานั้น
เถิด หากไมไดส่ังเสียไวอยาใหแกมัน แตใหกับลูกผูที่เล้ียงพอแมนั้นเถิด หากไมมีลูกผูเล้ียงดูพอแมมี
แตลูกผูออกเรือนไป จึงควรใหทรัพยมรดกแกมัน หากยังมีหลานอยู เล้ียงดูก็ใหมอบใหแกผูหลาน    
นั้นเถิด หากวาหลานก็ไมมี แตมีขาผูจะสืบเรือน ขาวของนั้นในและหากการงานมันก็ทําได ก็ให
มอบแกมันทั้งของในเรือนนั้นเถิด2  

 อัน 1 ผูหนึ่งจะตาย ไมมีลูกหลาน ญาติ  พี่นอง จะสืบเชื้อสายแหงตน แตมีลูกศิษยผูหนึ่ง 
ผูที่ตนไดส่ังสอนไว อาจจะใหสืบ ศาสตรศิลป และอยูอุปฏฐากตนตราบชั่วชีวิต ก็ใหลูกศิษยนั้น
ครอบครองของในเรือนแทนตน เปนดั่งติฐี  3  คน เปนครู  1 ลูกศิษย  2  คน คนหนึ่งมุงมั่นเลาเรียน
หนังสือ รับเอาเฉพาะคําส่ังสอนจากครูส่ิงเดียว อีกคนหนึ่งอุปฏฐากครูดั่งปฏิบัติตอพอแม เมื่อครูตาย
ใหยกทรัพยมรดกนั้นแกลูกศิษยผูอุปฏฐากนั้น ภายหลังหากลูกศิษยนั้นตาย ก็ใหทรัพยมรดกตกเปน
ของลูกศิษยผูเรียนหนังสือ คําสั่งสอนของพอครูนั้น ถาลูกศิษยตายกอนพอครู พอครูก็ไดทรัพยของ
ลูกศิษยนั้น ดังกลาวนี้เปนวัตรแหงติฐีทั้งหลาย3  

                                                           
1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 58. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย  
ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบน
ใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1139. 

2 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่  60. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1141-1142. 

3 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 63-64. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1144-1145. 
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 1.2 หลักในการพิจารณาแบงมรดกแกผูมีลูกหลายคน ตามหนาท่ีท่ีกระทําตอพอแม 

 อัน 1 มีลูก 4 คน  เปนชาย 3 คน  หญิง 1 คน ชายคนโตไปกินนาดวยขุน คนรองไปบวช
เปนพระชาย  คนเล็กไปคาขาย ผูหญิงอยูเล้ียงดูปฏิบัติพอแม พอบิดามารดาตาย  เขาแบงมรดกกันไม
เปนใหแบงเปน 15 สวน ผูพี่คนโตไปกินนากับขุน สุขทุกขส่ิงใดพอแมยังหวังพึ่งใหแบงให 2 สวน
ลูกชายคนเล็กที่ไปคาขาย ถาหากสมบัติพอแมหมดยังหวังพึ่งใหแบงให 2 สวนเหมือนกัน ลูกชายคน
รองที่บวชเปนพระนั้นก็ดวยหวังใหพี่แมพนจากทุกขแบงให 4 สวน  ผูหญิงซ่ึงปรนนิบัติพอแม รักษาเขา
ของ   มิใหเสียหาย แบงให 7 สวน1  

 อัน 1 พอแมมีลูก 4 คน ผูชาย 3 คน ผูหญิง 1 คน พี่ชายคนโตเดินทางไปกินนาอยูกับขุน 
ผูหนึ่งไปบวชเปนพระ ผูหนึ่งไปคา ผูนองคนเล็กอยูปรนนิบัติพอแม พอแมตายใหแบงทรัพยมรดก
ออกเปน 15 สวน ใหคนที่ไปกินนากับขุน 2 สวน   คนที่ไปคา 2 สวน เพราะเหตุวาทุกขสุขอยางไรก็
ยังหวังพึ่ง ใหผูไปบวช 5 สวน เพราะเหตุวาจะเอาพอแมพนทุกข ใหนองคนเล็กที่เปนผูหญิง 6 สวน
เพราะอยูปรนนิบัติพอแม รักษาทรัพยสินพอแมเอาไว2  

 อัน 1 พอแมมีลูก 4 คน ผูหนึ่งไปบวช ผูหนึ่งไปคาขายหรือทําไรทํานาเลี้ยงพอแม ผูหนึ่ง
ไปปฏิบัติแกทาวพระยา ผูหนึ่งเปนหญิงอยูเรือนอุปฏฐากพอแมรักษาขาวของ พอแมตายใหแบง
ทรัพยมรดก ดังนี้ ผูไปคาขายเลี้ยงพอแมสวนหนึ่ง ผูไปปฏิบัติทาวพระยาสวนหนึ่ง ลูกผูหญิงผูอยู
ปรนนิบัติพอแม 2 สวน จึงชอบแล3  

 เชน ผูหนึ่งมีลูก 4 คน (อักษรเลอะเลือน) เขา 2 คน 3 คนนี้ เมื่อพอแมเขายังไมตาย ไมได
แบงปนใหแกเขา (ลูก) แลวพอแมตายไป ใหขุนพิจารณาแบงปนขาวของใหแกเขา ดังนี้ ใหแบงขาว
ของเปน 10 สวน ผูพี่คนแรกได 4 สวน ผูหญิงคนที่ 2 ได 3 สวน คนที่สามได 2 สวน คนที่ส่ีได 1 

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 21. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 119. 

2 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 21. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 228. 

3 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 59-60. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1140-1141. 
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สวน แบงกันแบบนี้ชอบ เพราะผูพี่นั้นไดเล้ียงพอแม ยังไดกินแรง นองยังเล็ก พอแมไดแตเล้ียงฝาย
เดียว อัน 1 พอแมรักลูกผูใดและใหขาวของแกมันเมื่อยังมีชีวิต ถือวาชอบ1  
 1.3 มรดกท่ีพอแมสั่งไวใหแกลูกหลาน หรือขาทาส ตลอดจนใครก็ตาม ตองเปนไปตามที่
สั่งไว หามขัดขืน  ถือเปนจารีต 

 อัน 1 มีลูกชาย หญิงหลายคน จะแบงมรดกกันไมได พอแมมีคําสั่งก็ใหทําตามคําสั่งนั้น 
เพราะมีพยานรูเห็น2   

 ลักษณะพอแมปูยาตาย ส่ังใหทรัพยสมบัติแกลูก ขาหญิงขาชาย ก็ควรใหเปนไปตามคําส่ัง
ผูตายทุกอยาง  เพราะเหตุวาเปนของผูตายทุกอยาง ส่ังไวใหแกใครคนนั้นจึงจะได ไมควรยกเลิก
คําส่ัง  ผูตายสั่งไว ใหแกใครก็ควรไดแกผูนั้น3  

 ลักษณะบิดามารดาปูยาตายายตายตองแบงมรดกกัน ปูยาตายายสั่งเรื่องทรัพยสมบัติไว
ใหแกลูกหลานตนก็ดี แกขาหญิงชายก็ดี ก็ควรปฏิบัติตามคําสั่งของผูตายทุกอยาง เพราะเหตุวา
ทรัพยสมบัติเปนของผูตายทุกอยาง ผู

                                                          

ตายส่ังไวใหแกผูใดผูนั้นจึงควรได ไมควรเปลี่ยนแปลงคําของ
ผูตาย ถาหากมีลูกหลานหลายคน  ผูใดมีคุณแกพอแมมากกวาก็ควรได4

 อัน 1 ลูกชายหญิงมีหลายคน พอแมตายหมด จะแบงมรดกกันไมเปน หรือพอแมส่ังไวมี
พยานรูเห็น  ก็ใหทําตามคําส่ังนั้นทุกอยาง5  

 อัน 1 มีลูกหลายคน พอแมตายจะแบงทรัพยสมบัติกันไมได ถาหากพอแมส่ังไวกอนตาย
อยางไร โดยมีพยานรูเห็นก็ใหเปนไปตามคําสั่งทุกอยาง ถาไมไดส่ังไว  ก็ใหพิจารณาดูวาลูกคนไหน

 

 1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 58-59. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1139-1140. 

2 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 11. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสง
สุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน     
ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา21. 

3 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 12. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 22. 

 4 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนา 21-22. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 
และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 119-120. 

5 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนา 21. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 
และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา119. 
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ทําคุณกับพอแม คนไหนทําตัวเปนศัตรูกับพอแม ใหแบงตามที่เปนคุณหรือไมเปนคุณ ตามความ
สมควร1  

  
 
 
 ลักษณะพอแมปูยาตายสั่งเสียใหมรดกแกลูกหลานขาชาย หญิง ก็ควรทําตามคําสั่งผูตาย   

เพราะเหตุวาทรัพยสมบัตินั้นเปนของผูตายทั้งหมด ส่ังไวอยางไรก็ใหทําตามนั้น ไมควรละเวนคําสั่ง
ของผูชาย ถาหากลูกหลายคน ลูกคนไหนมีบุญคุณตอพอแมมากก็ใหมรดกมาก2

 ถาหากเปนทาวพระยาผูเปนใหญ แมพอ แมจะสั่งหรือไมส่ังใหเปนคนไดมรดกก็ดี        
ก็ถือวาเปนคนไดรับมาดกของพอ แมนั้น ดังนั้นมรดกของทาวพระยาก็ดุจดังของพระสงฆนั้น    
และของพระสงฆถาไมไดส่ังเอาไวเมื่อตายไป จะเอาของนั้นไมได  ตองใหเจาที่เปนใหญมาแบงให
จึงจะได ผูใดบังอาจเอา ถือเปนอาบัติ ถาผูตายไดส่ังวาใหมรดกแกบุคคลใด ผูนั้นเปนคนไดมรดกจน
หมด     

 อัน 1 ผูส่ังใหคนอื่นรับมรดกของตนนั้นเปนเจาของขาวของ เมื่อเขาสั่งใหกับคนใด    
คนนั้นก็เปนคนไดรับมรดก3  

 ตอไปจะกลาวถึง คําส่ังที่คนตายไดส่ังเอาไว หากใครไมทําตามถือเปนบาปมากนัก ซ่ึงมี
ในคาถาพุทธมนตที่วา  ปาสานาสตตครุกโลเกตโตเทวา วิจรนาตโตวุฒนโมวาโทตโต พุทธานสาสน   
ที่วาหนักมีดังนี้ 

 คําสอนเทวดาของตนประเสริฐกวาเทวดาองคอ่ืน  เปน 1 
 การเคารพยําเกรงแกผูเฒาผูแก  เปน 1  
 การเคารพแกวทั้ง 3 ประการ  เปน 1 

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 21. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 228. 
 

 2 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 21-22. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 228-229. 

3 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 19. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1289. 
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 รวมเปน 5 อยางที่วามาเปนกรรมหนักในโลกนี้ ผูใดไมทําตามคําสั่งของคนตายนั้น  เชน  
ผูที่เขาสั่งใหยกสมบัติให แตไมไดให ผูที่เขาไมไดส่ังใหเอาให แตก็ยกเรือนให  เปนตน กรรมอันนี้
เปนกรรมหนักกวากรรมทั้ง 5 ประการ ที่ไดกลาวมาแลว 

 แมผูใดมีลูก 5 คน  แตพอ แม ไมไดมีคําสั่งใหยกมรดกให ก็ใหขาชายนั้นเปนคนรับ
มรดกแทน เหตุเพราะมีธรรมวา  อนตมโสทาสาป 

 ลูกทั้ง 2  คือ หญิงก็ดี ชายก็ดี หลานทั้ง 2  ยังมีชีวิตอยูก็ดี ก็ควรจะไดรับมรดก เหตุที่
ธรรมพระพุทธเจาวา ปุตตา ธิตนเตสสุ1  

 
 1.4 เงินท่ีลูกคนไหนยืมไปจากพอแม  เมื่อจะแบงมรดกตองเอามาคืนกองกลางกอน แลว
แบงกัน 

 อัน 1 ลูกคนไหนกูเงินพอแมทําทุนคาขายยังทันไดชดใช เมื่อพอแมตายควรเอามา
แบงปนกัน แตเฉพาะเงินตนเทานั้น สวนอันไดกําไรใหตกเปนของลูกคนนั้น ไมควรนํามาแบงปน
กัน2  

 อัน 1 ลูกคนไหนกูเงินพอแมไปทําทุน ยังไมทันไดชําระคืนพอแมก็ตาย ก็เพียงเอาเงนิตน
มาคืน เพื่อแบงปนกัน กําไรก็ควรเปนของลูกคนนั้น3

 อัน 1 ขาวของอันใดที่พอแมเกื้อหนุนใหลูก เมื่อไปแตงงาน ออกเรือนไปขางหนา และ
ใหขาวของที่เกี่ยวกับเครื่องยศประกอบศักดิ์ แตไมไดใหเปนสิทธิขาด หากมันตายกอนพอแม  ให
พอแมเอาของนั้นคืนเถิด หากวาพอแม

                                                          

มันตายกอน และไมไดส่ังใหยกแกมัน ใหเอาของอันนั้นเอา
ออกมาแบงพี่นองมันเถิด หากพี่นองมันไมมี  ก็ใหตกเปนของมันทั้งมวล มันตายก็ใหตกเปนของเมีย
มันจงสิ้น4  

 
1 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 67. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1337. 
2 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 12. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 22. 

 3 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 22. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 229. 

 4 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 61-62. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1142-1143. 
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 อัน 1 มีลูกหลายคน ผูเอาขาวของไปใชจาย เอาไปกินเทาใดก็ดี มันเอาไปคาไดกําไร ให
แยกกําไรออกไวแกมัน เอาแตตนทุนใหนํามาแบงแกพี่นอง1  

 
 1.5 มรดกท่ีลูกผูใดเอาไปซอนไวกอนพอแมตาย หากสืบรูภายหลัง จะตองเอามาสมทบ
กองกลางแบงปนกัน 

 อัน 1 เมื่อยังไมทันไดแบงปนมรดกกัน ลูกคนไหนหาเอาซอนเรน ภายหลังรูความจริง
ใหเอามาแบงกัน  อยาไหมลูกคนนั้น เพราะเหตุวาเปนของพอแมเขา2

  
 อัน 1 ยังไมทันแบงมรดกกัน ลูกคนไหนเอาทรัพยสินไปซอน ภายหลังรูใหนําเอามา

แบงปนกัน อยาไหมคนนําเอาไปซอน เพราะเหตุวาทรัพยสินนั้นเปนของพอแมเขาเอง3  
 อัน 1 ลูกพอเดียวกันก็ดี พอเดียวกันแตตางแมก็ดี แมเดียวกันแตตางพอก็ดี เมื่อพอแมเขา

ตาย ลูกผูใดหากเอาของไปซอนไว หากคนทั้งหลายรูเห็น ใหเอาของนั้นออกมาแบงปนแกพี่นอง  ใหปน
แกมัน 1 สวน  แกพี่นองมัน 1 สวน  อยาใหโทษแกมัน4

 
 1.6 มรดกที่ทาวพระยาขมเหงเอาไปหรือท่ีโจรลักเอาไป  หากผูใดไปตามคืนไดเปนของผูนั้น 

 อัน 1 ทรัพยซ่ึงเจาขุนขมเหงเอาไปก็ดี โจรปลนเอาไปก็ดี พอแมตามเอาคืนไมได        
พอแมตายแลว ลูกหลานคนไหนเอาคืนมาได ก็ควรใหแกผูนั้น ไมควรแบงปน5  

 อัน 1 ทรัพยสินใดเจาขุนขมเหงเอาไปก็ดี โจรลักเอาก็ดี เมื่อตอนพอแมอยูเอาคืนไมได 
พอแมตายลูกหลานคนไหนหากสามารถเอาทรัพยสินคืนมาได เงินสวนกําไรควรตกแกคนนั้น      
ไมควรนํามาแบงปนกัน1

                                                           
1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 61. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1142. 
 2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 22. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 120. 
 3 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 22. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 229. 

4 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่  69-70. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1150-1151. 

 5 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่12. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 
และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 22. 
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 อัน 1 ของที่ถูกเจาขุนขมเหงเอาไปก็ดี  โจรลักไปก็ดี พอแมไมสามารถเอาคืนมาได     
ลูกหลานคนไหนเอาคืนมาได  ก็ควรเปนของคนนั้น ไมควรนําเอามาแบงปนกัน2

 อัน 1 ลูกผูหนึ่งไปทวงถามหนี้สินของพอแม ที่ผูอ่ืนกูไป  ใหเอาไวแกมันเถิด   เหตุวามัน
ไปทวงถามมาดวยความยากลําบาก 

 อัน 1 โจรลักไปก็ดี  ทาวพระยาขมเหงเอาก็ดี  มันเพียรพยายามติดตามมาได กใ็หแกมนัเถิด
3  

 
 1.7 มรดกที่พอแมใหดวยเสนหา  หรือลูกหาไดเอง  ไมควรนํามาแบงกัน  ลูกคนใดมีคุณ
แกพอแมควรไดมากกวา 
 ถาลูกหลานมีหลายคน คนไหนมีคุณแกพอแมมากก็ควรใหแกผูนั้นมากกวาคนอื่น      
ลูกคนไหนคาขายไดหรือดวยวิชาความรู ของสิ่งนั้นไมควรนํามาแบงกัน4  

 ลูกเปนผูทํามาหาไดนํามาใชจายรวมกัน หากคาขายไดก็ดี ไดดวยวิชาความรูก็ดี ของเหลานี้
ไมควรแบงปนกัน5  

 อัน 1   พอแมมีชีวิตอยู  รักลูกคนไหน  และแบงปนทรัพยใหก็ควรเปนของผูนั้น  ไมควร
นํามาแบงปนกัน หากลูกคนไหนไดกําไรจากการคาขาย  หรือไดดวยวิชาความรู  ก็ไมควรนํามา
แบงปนกัน6

  

                                                                                                                                                                       
1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 22. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 120. 
 2 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 22. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 229. 
3 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 61. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1142. 
 4 มังรายศาสตร ฉบับเสาไห : ใบลานหนาที่ 12. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 22. 

5 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 22. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 120. 

6 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 22. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 229. 
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 1.8 มรดกที่ผูตายไมไดสั่งไววาใหใคร ใหถือเอาผูเล้ียงดูพอแมและผูมีคุณแกพอแมมาก
นอยกวากันเปนเกณฑพิจารณา 

 ใหพิจารณาวาผูใดไดเล้ียงพอแม  ใครเอาพอแมเปนศัตรูหรือไม  ใครที่พอแมขายหรือไม  
ลูกคนไหนยากจนหรือไม มีคุณหรือไมมี  ก็ใหแบงใหมากนอยตามสมควร1  

 หรือวาไมส่ังหากคนไหนอยูเล้ียงพอแม คนไหนเอาพอแมเปนศัตรูและไมเปนศัตรู     
คนไหนพอแมขายหรือไมขาย แบงสวนใหลูกผูลําบากหรือไมลําบาก ลูกผูมีคุณหรือไมมีคุณตาม
ความหนักเบาใหแกเขาทั้งหมด2  

 
 1.9 ลูกหลานที่ไมสมประกอบ  และไมศรัทธาในพระรัตนตรัย  ตลอดจนไมเล้ียงดูพอแม
และไมเชื่อฟงคําสั่งสอนไมใหมีสิทธิไดรับมรดก 

 อัน 1 ผูหนึ่ง มีลูกหลายคน  เมื่อพอแมตาย  ลูกผูใดไมสมประกอบ  คือเปนมองก็ดี     
เปนคนงอยเปลี้ยก็ดี เปนคนชั่วไมรู

                                                          

จักดีช่ัวก็ดี เปนบา เปนคนโง ตาบอด เปนโรครายอันเปนที่นา
รังเกียจ  เชน  เปนคุดทะราด  เปนโรคเรื้อนก็ดี  เขาเหลานี้ ไมมีสวนไดรับทรัพยมรดก  แตใหพี่นอง
เมตตา ใหเขาแตพออ่ิม พอไดนุงหม ไปจนตาย  จึงชอบแล3

 ถาหากเขายังมีชิวิตอยู   ไมไดเล้ียงดูพอแม ไมควรใหอะไรเลย  ใหแตตามองดู (ใบลาน
ขาดหายไปมาก) 5 คร้ังเถอะ หนังสือที่พระยามังรายตัดสินเอาไวดังที่กลาวมาแลว ก็ใหพิจารณาดูให
ดีเถอะ4

 ถาหากวามีลูกไมเปนคุณกับพอแม  ไมเล้ียงดูพอแม   เมื่อพอแม ไมไดใหอะไรเลย ก็
เปนอันวาไมไดรับมรดกเลย5

 

 1 มังรายศาสตร ฉบับ เสาไห : ใบลานหนาที่ 11. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 21. 

2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 21. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 119. 

3 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 62-63. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1143-1144. 
4 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 88-89. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1358-1359. 
5 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 19. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1289. 
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  (ปุตตา) อันวาลูกหญิงชาย (ทุพพจ) สอนยากไมปฏิบัติตามคําสอนของพอแมนั้น         
(สเจโหนติ) ถาพอแม (กรึสุ) ไดกระทํา (อปุตตเก) ไมใหพวกเขาเปนลูกอีกตอไป  ตองหาคนเฒาแก   
มาเปนพยาน แลวก็ตัดเสียไมถือเปนลูกอีกตอไป (มเต) ในเมื่อ (เตสมาตาปตุน) พอแมตายไป (ทุพพจ) 
ลูกที่สอนยากเหลานั้น (สานิสรา) ก็ไมเปนใหญในตระกูลนั้น สมบัติของพอแม  ก็ควรตกแกญาติ   
พี่นองของเขานอนเสียจากลูกที่พอแม ตัดไมใหเปนลูกเทานั้น (อยธมโม) อันธรรมบทนี้ (ภควโต)  
พระวุฒิโต ไดเทสนา (สุตเต) ไวในชาดกที่นานมาแลว1  

 
 
 
 

 1.10 หลักการพิจารณาในกรณีคนสองคนมีมรดกปนกัน ใครตายคนอยูไดหมด  ลูก ญาติ 
จะอางสิทธิไมได  และมรดกที่ฝากไวใหผูเยาว 

 ธน อันวาขาวของ (อุภินน) ของคน 2 คน (สสฐ) ปนกันเอาไว (ธน) ขาวของ (พหุชนาน)  
ของคนหลายคนก็ดี (สสฐิ) ที่ไดเอาปนกันไว (สิยา) เพิงมี (เตสุ) ระหวางเจาของนั้น (เอโกจ) คนใด
คนหนึ่ง (มโตแล) ไดตายไป (อสสภเวยย) (ชีวนโต) เจาของคนที่ยังมีชีวิตอยูก็เปนเจาของขาวของนั้น  
(สสฐ) ของที่ปนกันเอาไวนั้น (โหติ) ก็เปนดังที่กลาวมาแลว ซ่ึงอธิบายโดยละเอียดไดวาส่ิงของ  
ของคนหลายคนที่ไดนําเอามาปนกันไว คือเปนของอันเดียวกันในระหวางเจาของนั้น ถาหากตาย
เสีย 1 หรือ2 คน ของสวนของผูตายที่นําเอาไปปนกันไว ก็เปนของผูที่ยังมีชีวิตอยู โดยไมตกถึง  
ญาติพี่นองของผูตายเลย2  

 อธิบายโดยละเอียดไดวา คนที่กอนจะตายไดสงของอันเปนสวนของตนที่ยังไมไดแบง  
ยังเปนของอันเดียวดันอยูกับของคนอื่น ใหกับลูกของตน ถือไดวายังไมไดมอบใหลูกของมัน3  

 คนที่เปนเจาของรวมที่ยังมีชีวิตอยู จะแบงใหกับลูกหลานของผูตายที่มาขอเอานั้น     
ตามความพอใจของเขา เพราะเหตุวาญาติพี่นองของคนตาย  ไมไดเปนใหญในขาวของนั้น 

                                                           

 1 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 73-74. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1343-1344. 

 2 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 89. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 7 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1359. 
3 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 90. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1360. 
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 ตามคําอธิบายก็มีดังนี้ แมที่สุดวาเมื่อมันจะตาย มันจะไดส่ังไววาที่เปนอยู สวนที่เปน
ของมัน มันจะยกใหกับพระธรรมและพระสงฆก็ดี ของสิ่งนั้นก็ไมถือวาเปนของพระธรรมหรือ
พระสงฆ   เพราะวาของนั้นมันยังปนกับของคนอื่นอยู เมื่อมันตายแลวของที่มันเอาไปปนกับของ
ทานเอาไว       ก็ตกเปนของเจาของรวมคนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู แมเจาของรวมผูมีชีวิตอยูนั้นจะไดใหทานก็
เปนสวนของเขา   ถาไมให ยสสกสาจิ แกผูใดผูหนึ่ง1  
 
 
 
 
 
2. ลักษณะการแบงมรดกระหวางลูกเมียหลวงและลูกเมียนอย 
 
 2.1 การแบงมรดกระหวางลูกเมียหลวงและลูกเมียนอย ท่ีแมท้ังสองมีชาติสกุลเสมอกัน       
ใหแบงเทากัน 

 อัน 1 เปนลูกเมียหลวงก็ดี ลูกเมียนอยก็ดี มีฐานะเสมอกัน ควรแบงของใหเทากัน2

 อัน 1 พอมีเมีย 2 คน เมียคนแรกไมมีลูก จึงไปแตงงานกับเมียคนหลัง มีลูก 1 คนก็ดี 2 คนก็
ดีเมื่อพอแมตาย มรดกของเมียคนแรกก็ตกไดแกลูกของเมียคนหลัง มรดกของเมียคนแรกก็ตกไดแก
ลูกของเมียคนหลัง ญาติพี่นองของเมียคนแรกก็ไมควรไปวาอะไรเขา หรือวาลูกของเมียคนแรก      
มีมรดกของแมยอมตกไดแกลูก3  

 อัน 1 ลูกเมียนอยก็ดี  ควรใหทรัพยมรดกเทากัน4

                                                           
1 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่  90-91. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1360-1361. 
 2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 23. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 121. 

3 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 24. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 122. 

4 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 65. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ,       
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1146. 
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 อัน 1 ชายผูหนึ่งมีเมีย 2 คน เมียหลวงไมมีลูก   เมียนอยมีลูก พอตายทรัพยมรดกใหไวแก
เมียทั้งมวล (ทั้ง 2 คน ) หากเมียนอยไมมีลูก  ใหทรัพยแกมันทั้งมวล หากเมียหลวงยังมีชีวิตอยู  ให
แบงแกเมียนอยและลูกกึ่งหนึ่ง เมียหลวงกึ่ง 1 หากเมียหลวงมีผัวใหม มีลูกก็ดี มันตายใหเอาทรัพย
แกผัวมันเถอะ1  

 อัน 1 ชายผูหนึ่ง มีเมียผูหนึ่งและมีลูกดวยกัน ภายหลังไปไดอีกผูหนึ่งมาเปนเมียนอย   
ลูกเมียนอยก็มีดวยกัน ผัวเมียตายแลว ใหแบงปนทรัพยแกลูกเมียหลวง 1 สวน ลูกเมียนอย 2 สวน   
ใหลูกเมียนอยไดเทาลูกเมียหลวง 

 หากวาลูกเมียหลวงไมมี ใหตกเปนของลูกเมียนอยทั้งมวล ญาติพี่นองเมียหลวงก็ดี  หรือ
พอก็ดีอยาวาอะไรเถิด2  

 อัน 1 พอมีเมีย 2 คน เมียหลวงไมมีลูก  เมียนอยมีลูก  พอกับเมียหลวงตาย  ของในบาน 
เมียหลวงใหตกไดแกลูกเมียนอย พี่นองของเมียหลวงจะมาเอาไมได ถาลูกเมียหลวงก็มีทรัพยก็ตก
อยูแกลูกทั้งหมด3

 
 2.2 การแบงมรดกระหวางลูกเมียหลวง  และลูกเมียนอยท่ีเปนทาส  ใหลูกเมียหลวงได
มากกวา 

 อัน 1 ไปอยูกับเมีย มีลูก 1 หรือ 2 คน สามีไปไถเอาภริยานอยซ่ึงพอแมขายมา มีลูกดวยกัน
เมื่อพอแมตายใหแบงมรดกเปน 5 สวน ลูกเมียหลวงได 3 สวน ลูกเมียนอยได 2 สวน แมนลูกเมียหลวง
และเมียนอยมีหลายคนก็ใหแบงปนกันตามสวนมากนอย4  

 อัน 1 พอไปไดขาผูหญิงมาเปนเมีย มีลูกก็ควรแบงมรดกใหคร่ึงสวน เพราะเหตุวาเปน
เชื้อสายของพอเหมือนกัน5

                                                           
1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 66. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1147-1148. 
2 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 66-67. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1147-1148. 
3 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 24. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 231. 

 4 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 24. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 231. 

5 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 22. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 229. 
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 คนผูชายไปสูเรือนหนา 1 คนก็ดี 2 คนก็ดี   มันหากไปสูขอเอาเมียนอยผูหนึ่ง  พอแมเอา
มาขายก็ดี มีลูกดวยกัน เมื่อพอแมเขาตาย ใหแบงทรัพยมรดกนั้นเปน 5 สวน ใหแกลูกเมียหลวง 3 สวน 
ลูกเมียนอย 2 สวน  หากเมียนอยยังอยูใหได 1 สวน  แตหากลูกเมียหลวงมีหลายคนก็ดี  ก็ใหมันตาม
หลายคนนั้นเถิด1

 หากลูกเมียนอยไมมีใหแบงขาวของเปน 3 สวน ใหเมียนอย 1 สวน ใหเมียหลวง 2 สวน 
หากไมมีทรัพยสินมากนัก เช้ือชาติมันก็ถอยกวาเมียนอย แตมันก็ไดรวมสรางของในเรือนเมียนอย
ไมไดสราง ใหแบงปนกันเทากัน หากวาเมียหลวงไมไดรวมสรางของในเรือนใหมอบแกมัน สวน 1 
ใหเมียนอย 2 สวน2

 อัน 1 หากวาผูชายไดหญิงมาเปนเมีย โดยเสียคาตัวแลวแกพอแมมัน หากชายละทิ้งไป
เสีย คาตัวเทาใดใหคืนแกชาย ความเปนผัวเมียใหส้ินสุด ของที่ทํามาหาไดดวยกัน แบงเปน 4 สวน  
หญิงเอา 1สวน ชายเอา 3 สวน หากหญิงไมรูจักทํามาหากิน อยาใหมันสักสิ่ง หากวาเขาอยูรวมสราง
ดวยกัน ก็ใหแบงเปน 4 สวน หญิง 1 สวน ชาย 3 สวน หากวาผูใดตายกอนทรัพยสินใหไวแกลูก    
ทั้งมวล หากวาไมมีลูกก็ใหไวแกเมียมัน ญาติพอแมฝายชายอยาวาอะไรแกกันเถิด3

 
3. ลักษณะการแบงมรดกแกลูกเล้ียง 
 
 3.1 การแบงมรดกแกลูกเล้ียงที่นํามาเลี้ยงเปนลูกตน  มีสิทธิในมรดก 

 อัน 1 พอแมไดเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรมก็ควรแบงใหคร่ึงสวน4

 พอแมเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงเปนลูก ลูกเลี้ยงก็ควรไดคร่ึงสวน5

 อัน 1 พอแมของเด็กยังมีชีวิตอยู เอาลูกของเขามาเลี้ยงเปนลูก ก็ควรแบงปนใหไดกึ่งสวน1

                                                           
1 ธรรมศาสตรราชกือนา : ใบลานหนาที่ 48. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ

, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1235. 
2 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 65. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1146. 
 3 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 78. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, อาง

ใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่
จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1159. 

 4 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 23. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 121. 

 5 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 23. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 230. 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 313 

 อัน 1 พอแมเขาเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงเปนลูก ก็ควรแบงปนใหกึ่งหนึ่ง2

 อัน 1 เมื่อพอแมเขา (ของลูกบุญธรรม) ตายแลว แมเขาจึงเอาลูกทานมาเลี้ยงเปนลูกก็ดี แมเขา
ตายแลวพอเขาตายแลวจึงเอาลูกทานมาเลี้ยงก็ดี อันนี้ไมควรใหไดกึ่งสวน ใหผาครึ่งสวนออกเปน 2 สวน 
แลวใหแกลูกผูนั้นกึ่งสวนจึงควรแล หากวาลูกเจาเรือนไมมี ลูก 2 จําพวกนั้นก็ควรไดสืบเรือนแทน3  

 อัน 1 พอตายแลว หรือแมตายไปแลว ไปขอลูกเขามาเลี้ยงเปนลูก พอแมตาย ควรแบงให 
1 ใน 4 สวนของสวนหนึ่ง4

 3.2 การแบงมรดกแกลูกเล้ียงท่ีนํามาเลี้ยง ภายหลังท่ีพอหรือแมผูนํามาเลี้ยงตายไปกอน ได
สิทธิในมรดก 

 อัน 1 พอตายแลว หรือแมตายไปแลว ไปขอลูกเขามาเลี้ยงเปนลูก พอแมตาย ควรแบงให 1 
ใน 4 สวนของสวนหนึ่ง5

 อัน 1 เมื่อพอแมเขา (ลูกบุญธรรม) ตายแลว แมเขาจึงเอาลูกทานมาเลี้ยงเปนลุกก็ดี แมเขา
ตายแลว พอเขาตายแลวจึงเอาลูกเขามาเลี้ยงก็ดี อันนี้ไมควรใหไดกึ่งสวน ใหผาครึ่งออกเปน 2 สวน 
แลวใหแกลูกผูนั้นกึ่งสวนจึงควรแล หากวาลูกเจาเรือนไมมีลูก 2 จําพวกนั้นก็ควรไดสืบเรือนแทน6

 
 

4. ลักษณะการแบงมรดกระหวางลูกเกาลูกใหมท่ีติดพอแม  มาอยูดวยกัน 
 
 4.1 การแบงมรดกระหวางลูกติดพอติดแม  มาอยูดวยกันใหมีสิทธิเสมอกัน 

                                                                                                                                                                       
1 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 21. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง, อาง

ใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 305. 
 2 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 24. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง,  

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 458. 
3 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 21. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง

, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 304. 
4 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 23. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 230. 
5 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 23. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 230. 

6 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 21. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 304. 
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 อัน 1 แมเจาของเรือนมีลูก 1 หรือ 2 คน   สามีใหมมาอยูดวย  และมีลูกดวยกัน  ก็ควร
แบงมรดกใหลูก 2 จําพวกนั้นเสมอกัน1

 อัน 1 ลูกของแมผูเปนเจาเรือนมี 1 คนก็ดี 2 คนก็ดี ผูเปนผัวใหมมาอยูกินดวย  และมีลูก
ดวยกัน ก็ควรแบงทรัพยใหลูก 2 จําพวกนี้เสมอกัน2

 อัน 1 ลูกเจาเรือน หากมีผูหนึ่งก็ดี 2 คนก็ดี ผูเปนผัวใหมมาอยูกินดวย ลูกจําพวกนี้ ก็
สมควรแบงทรัพยดวย3

 
 อัน 1 หญิงมีลูกกับผัวคนกอน 1 คน ก็ดี ผัวกอนตาย จึงเอาผัวใหมภายหลัง มีลูกดวยกันอีก 

เมื่อทั้ง 2 คนตาย ของพอแมของเขาตางคนตางเอาของแมใหแบงปนเสมอกัน4

 
 4.2 การแบงมรดกระหวางลูกผัวเกากับผัวใหม ใหแบงเทากัน หากผัวใหมไปแตงงานใหม 
ตองเอาสวนแบงนี้แบงครึ่งอีกทีหนึ่งใหแกลูกผัวเกา 

 หรือลูกกับผัวใหมไมมี เมียซ่ึงเปนเจาเรือนตายกอน มรดกใหแบงครึ่งใหแกลูกผัวเกา
คร่ึงหนึ่ง ใหแกผัวคนใหมคร่ึงหนึ่ง ใหผัวใหมอยูบนเรือนนั้น อยาพาเอามรดกไปอยูกับเมียใหม  เมือ่
ผัวใหมจะไปจากเรือนนั้นทรัพยสินนั้นใหแบงครึ่ง ใหแกลูกครึ่งหนึ่ง5

 หากลูกผัวใหมไมมี ผูเปนเมียและเจาเรือนหากตายกอน ทรัพยใหแบงครึ่งใหไดแกลูกผัว
เกากึ่งหนึ่ง แตใหพอใหมอยูในเรือนนั้น อยาใหพาทรัพยไปเรือนใหม เมื่อใดจักจากไปใหเอาทรัพยคร่ึง
นั้นแบงปน อีกครึ่งหนึ่งใหแกลูกผัวเกานั้น6

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 23. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 230. 
2 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 21. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 305. 
3 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 24. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง

, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 458. 
4 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 65. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1146. 
5 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 23. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 121. 
6 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 24. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 458. 
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 อัน 1 สามีใหมไมมีลูก ภริยาตายกอน ใหแบงมรดกใหลูกสามีเกาครึ่งหนึ่ง ลูกสามีใหม
คร่ึงหนึ่ง  และใหสามีใหมอยูบนเรือนนั้น   ไมใหนําเอาทรัพยสมบัติกลับไปบานของตน   ถาหากจะ
กลับไปอยูบานตน ใหแบงของใหลูกสามีเกาอีกครึ่งหนึ่ง1

 หากวาลูกผัวใหมไมมี แมตายกอน ใหทรัพยนั้นแกผัวใหม หากลูกผัวกอนไมใหจะแบง
ของแกกัน  ใหแบงครึ่งแกมัน อยาใหมันแยกตัวไป หากวาพอใหมตายแลว ทรัพยนั้นก็ตกเปนของ
มันทั้งมวล  และหากวาพอใหมเอาเมียใหมอีกคนหนึ่ง หากมันตายทรัพยก็ใหแกลูกที่เกิดมาทีหลัง2

 
 
 

 4.3 การแบงมรดกระหวาง  ลูกติดแมมาอยูกับผัวใหม  ลูกผัวใหมมีสิทธิในมรดกมากกวา
คร่ึงหนึ่ง 

 อัน1 ผูหญิงหากมีลูกกับผัวคนกอน 1 คนก็ดี  2 คนก็ดี แมเขาพามาอยูกับผัวคนใหม และ
แมกับพอใหม หากมีลูก 1 คนก็ดี  2 คนก็ดี  เมื่อพอแมตายก็ควรแบงมรดกแกลูกผูมาอยูกับแมคร่ึงสวน 
ลู

                                                          

กอันเกิดกับพอใหมนั้นไดคร่ึงหนึ่ง  ก็เปนการสมควร3

 อัน 1 ผูหญิงไปอยูกินกับผูชายที่บานของผูชาย ผูหญิงมีลูก 2 หรือ 3 คน และมีลูกกับสามี
ใหม 1 หรือ 2 คน พอแมตาย ลูกของสามีเกาใหไดมรดกครึ่งสวน ลูกของสามีใหมไดคนละสวน4

 อัน 1 หญิงหากมีลูกผัวกอน 1 คนก็ดี 2 คนก็ดี เมียใหมมาอยูกินดวยและมีลูกดวยกัน   
พอแมตาย ควรแบงทรัพยแกลูกทั้งสองฝายคนละครึ่ง5

 
 4.4 การแบงมรดกแกลูกท่ีเกิดกอนเกิดหลังตามกฎหมายโคสาราษฎร 

 
1 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 23. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 

และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 230. 
2 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 65-66. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1146-1147. 
3 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่23-24. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 

และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการ
วิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 121-122. 

4 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 23. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 230. 

 5 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 24. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง
, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 459. 
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 อัน 1 ขาไพร  เอาพอคา ขาขุน หมายนา ซ่ึงไมใชขาหลวง  บุคคลเหลานี้ไปแตงงานกับไพร
หรือจะหยากัน เพียงใหคืนของอันพามาอยูดวยตอนแรก สวนของลูกอยาใหไพร ตองไวกับแมทั้งหมด
อยาไดพามาบานเมียคนแรก (เรือนหลัง) แมนเจาของบานตายก็ดี  อยาไดพามาบานเมียคนแรกของผัว 
ของเมียคนแรกก็อยาพามาบานเมียคนหลัง หรือวาพอแมพี่นองวงศตระกูล หากอนุญาตก็ทําได1

 
 
 
 
 
 
5. ลักษณะการพิจารณามรดกที่ไดรับจากทาวพระยา 
 
 เคร่ืองประกอบเกียรติยศท่ีไดรับจากทาวพระยา หากเจาของผูไดรับตายตองคืน   สวน
ขาวของวัตถุท่ีไดมาดวยตนเอง  หรือเปนรางวัล  เปนของเมียหลวง 

 อัน 1 บุคคลหนึ่ง  มันไปปฏิบัติรับใชแกทาวพระยา ทาวพระยาใหมันไปครองบานครองเมือง 
เมื่อมันตายไปทรัพยสินทั้งมวลใหไวแกลูกเมียหลวงจนสิ้น นอกจากนี้หากมันไดสรางวัตถุอันใด  
ไวแกทาวพระยาที่มันอาศัยเทาใดก็เอาเทานั้น ส่ิงที่มันไมไดสรางใหก็อยาเอา หากมันเอาขาวของ   
ที่ทําดวย ดวยตัวเองก็ดี ขาวของที่ทาวพระยาใหแกมันก็ดี แกใครก็ดี  ก็ได  เหตุวาทาวพระยาใหแกมัน
เปนรางวัลแกมันแลว เจาพระยาจะเอาคืนไมได เปนเหมือนดั่งพระยาสญไชย เอาของไถเอา         
ราชกุมารทั้งสอง ใหแกชูชกพราหมณแลว เมื่อทานพราหมณตาย ก็ใหเปลา เมื่อไมมีญาติวงศา    
แหงพราหมณเอา ขาวของเหลานั้นจึ่งคอยตกมาเปนของตน2

                                                           
1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 20-21. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 118-119. 
2 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 67-68. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1148-1149. 
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 อัน 1 ขาวของที่ทาวพระยาประทานเพื่อประดับยศ ประดับศักดิ์ เชน รมฉัตร ขันเงิน ขันทอง 
แกวแหวน ยังเปนของพระยา เพียงแตนํามาเปนเครื่องประดับยศ ศักดิ์ เทานั้น หากมันตาย ขาวของ
เหลานั้นก็กลับคืนมาเปนของพระยาดังเดิม มันจะยกใหใครไมได1

 อัน 1 สวนสาอากรก็ดี บานเมืองก็ดี ที่ทาวพระยามอบใหไปรักษา มันจะเอาไปยกใหเปน
ทาน แกบุคคลใดก็ไมได เหตุไมใชของมัน หากลูกเมียก็ดี พี่นองวงศาก็ดี ของมันไมมีสักคน มันก็
ไมไดใหทานแกบุคคลใด มันตายไปทรัพยมรดกของมัน ทั้งมวลก็ควรตกแกทาวพระยาผูมันปฏิบัติ
อยูนั้น2

 
 
 
 

 
6. ลักษณะการพิจารณามรดกของพระภิกษุ 
 
 6.1 การแบงมรดกของพระภิกษุท่ีมรณภาพ หากไมไดใหใครไปแตแรก ทุกอยางตกเปน
ของคณะสงฆท้ังหมด 

 ไดขาอันเกิด (ขาดหายไป) นั้นแล อหมโตยทิอสสอิมเม  ภณฑกโหตุ  อิตถนนา   เมื่อ
ภิกษุ (จะมรณภาพ)  ไดกลาวถอยคําวา หากขาตายไป ขาวของของขาเหลานี้ จงเปนของบุคคลผูมีช่ือ
ดังนี้เถิด แลวจึงมรณะกรรมไปใหสงฆ เปนเจาของวัตถุเหลานั้น เหตุที่อาจารยเจาไมไดทําตามคําสั่ง
ที่วา ถาหากขาตายของของขาใหตกไดแกบุคคลผูมีช่ือนี้เถิด ก็เพราะคําส่ังของผูตายนั้นไมมีผล    
เนื่องจากไมใหหยิบยกใหกับมือในยามนั้น (กอนมรณภาพ) จึงใหตกเปนของสงฆทั้งสิ้น หากไดส่ัง
ไวและหยิบยกใหในตอนนั้นก็ใหเปนผลได3

                                                           
1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 68. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, อาง

ใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1149. 
2 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 68-69. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, อาง

ใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1149-1150. 
3 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 70. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 7 (ในจํานวน 12 เลม), หนา, 1139-1140. 
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 ภิกษุตายที่วัดก็ดี ขาวของยังอยูที่บานก็ดี ถาไมไดส่ังใหแบงปนแกผูใดของนั้นก็ตกเปน
ของสงฆทั้งหมด แตถาเขาสั่งไววาใหกับบุคคลใด โดยส่ังวาอันของกูแบงใหมึงตั้งแตบัดนี้และได
แบงใหเมื่อเขามีชีวิตอยู สงฆก็ไมอาจเปนเจาของได คือ ไมเปนของสงฆ  

 หากภิกษุส่ังดวยความอาลัยวา ถากูตายของอันนี้ใหมึงเอา แตถากูไมตายก็ถือวาไมไดให
มึง  แลวภิกษุก็ตายไป อันกริยาที่ภิกษุส่ังไวที่เปนไปดวยความอาลัย ดังนั้นของนั้นก็ตองตกเปนของ
สงฆ คือ เปนของสงฆอยางเดียว ผูที่พระส่ังวาใหกับเขานั้นก็ไมไดสมบัตินั้นเลย ปรากฏในปตติมา
วัคคปกรณ1

 อัน 1 ภิกษุ 2 องค ไดเดินทางรวมกัน ภิกษุรูปหนึ่งไดตายในระหวางกลางทางที่ใดที่หนึ่ง   
และเขาก็ไมไดส่ังไวเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบริขาร ของนั้นจะเปนของใคร ดังสงสัยวาภิกษุตนที่เอานั้น
เอาดวยเจตนาจะลักหรือไม ใหเอาคัณฐีมหาวักมาตัดสินวา อันวาภิกษุรูปนั้น (ตพโพ) ไมควรจะเอา
ของอันนั้น (คณหิตตา) ดวยของอันนั้น  (อสามิสส) หาเจาของไมได  (อนาวาส)  เพราะเขาตายทิ้ง
เอาไวเก็บเอาแล (คณหาติ) หากถามวาภิกษุตาย และทานมีขาหญิง ชาย จะทําอยางไร ใหเอาคาถาบท
ตอไปนี้มาตัดสิน  (ทาโสเจวโหติสโฆสามิ) ทาสา ขาชาย-หญิง (เจโหติ) ถามี  (สโฆสังฆ สามี) สงฆก็
เปนใหญ  คือใหตกแกภิกษุเทานั้น ถาภิกษุตาย  มีสัตว  4  เทา  2  เทา จะทําอยางไร ก็ใหเอาคาถาบท
นี้มาปรับใช (คาวิมหึสาทโยเวจโหติ อาวสคคตานสโฆ สามีโกอานาวาสคคตานสโฆนสามี) อธิบาย
ไดวา (คาวิมหึสาทโย) สัตวทั้งหลาย มีวัว-ควาย เปนตน (เจโหติ) ถามีดังนั้น (สโฆ)  สงฆก็เปนใหญ 
(อาวาสคคตาน) ในสัตวทั้งหลายที่เขามาในเขตอาวาส (สโฆ) แตอันสงฆก็ไมเปนใหญ (อานาวาสค
คตาน) ในสัตวทั้งหลายก็ไมไดเขามาในอาวาส 

 อัน 1 ถาภิกษุตายบริขารเปนของสงฆจะถูกกับคาถาบทใด ก็ใหเอามหาวรรคบทนี้ คือ
(ภิกขุมหิกาลกตโตสงโฆสามิปต  จีวเร , ภิกขุมหิ) เมื่อพระภิกษุ (กาลกตโต) ไดตายไป (สงโฆ)  
สังฆ (สามิ) ก็เปนใหญ ในผาและบาตรนั้น (อปจคิลานุ ปถกาพหุปการา อนุชามิภิกขเวคิลานุโกน
จิวรญจ  ปตญจทาต  อปจ)   

 อัน 1 (คิลานุปฐกา)ใครอุปฏฐากผูที่ปวย (พหุปการา) โดยทําการรักาาให (ภิกขเว) ดูกอน
ทานภิกษุทั้งหลาย (อท) อันวา (ดูอนุชานามิ) ควรอนุญาต (ทาตุ) เพื่อใหจีวร (ญจ) ผาก็ดี  (ปตตญจ) 
บาตรก็ดี (คิลานุบถกาน) แกบุคคลผูอุปฐากผูปวยนั้น ผูช่ือคิลานุบปฐากไดของนั้น เพราะเหตุใด ให
เอาคาถาดังตอไปนี้มาแก คือ (คิลานุปฐากานามคิหิวาโหตุ ปพพชีโตโหตุอน ตมโสมาตุคา โมลภ

                                                           
1 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 72-73. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1342-1343. 
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ลพภนติ) (คิหิ)  อันวาคนคฤหัสถก็ดี  (ปพพชิโต) นักบวชก็ดี  (โหตุจุง) มีคิลานุปถโกนาม  ช่ือวา           
คิลานุปฐาก  (ภาภัลพภนติ) ก็ควรจะไดลาภ  คือ ส่ิงของของผูตาย1

 

                                                           
1 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 79-81. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท 

กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบ

โครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 7 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1349-1351. 
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