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บทที่ 3 

 

กฎหมายมังรายศาสตร : กฎหมายครอบครัว 
 
 
ท่ีมาของกฎหมายมังรายศาสตร 1

 
 กฎหมายมังรายแตละฉบับมีโครงสรางและเนื้อหาที่คลายคลึงกัน นาจะสันนิษฐานไดวา
กฎหมายเหลานี้มีตนฉบับมาจากที่เดียวกันคือ กฎหมายมังรายศาสตร จากการศึกษาสํารวจและ
ปริวรรต ของนักวิชาการ มักพบวา กฎหมายลานนามักจะปะปนกับเอกสารคัมภีรใบลานประเภทอื่น ๆ 
ในหอธรรม หรือหอพระไตรปฎกในวัดตาง ๆ 
 กฎหมายของลานนานั้นนับวาเปนกฎหมายที่มีแบบอยางเฉพาะของตนเอง โดยมีที่มา
จากจารีตประเพณีทองถ่ิน ซ่ึงผูปกครองไดนํามาตราเปนกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือกฎหมาย
จารีตประเพณี (Customary Law) โดยกฎหมายดังกลาวใชบังคับสังคมลานนาสืบทอดกันมาโดย     
ไมเปล่ียนแปลงเนื้อหามากนัก เมื่อประเพณีทางสังคมเปลี่ยนแปลงนอยหรือไมเปลี่ยนแปลง 
กฎหมายจึงไมไดมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหามากนัก เพียงแตมีการเพิ่มกฎบางอยางเขาในเนื้อหาของ
กฎหมายเพื่อใหเหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป2

 งานศึกษาของ อรุณรัตน วิเชียรเขียว เร่ือง “กฎหมายลานนาไทย” ไดใหรายระเอียดที่มา
ของกฎหมายมังรายวา กฎหมายฉบับเกาของอาณาจักรลานนา คือกฎหมายมังรายศาสตร หรือ
วินิจฉัยมังราย ตราขึ้นโดยพอขุนมังรายปฐมกษัตริยของอาณาจักรลานนา เปนกฎหมายที่เกาแกที่สุด
ของอาณาจักรลานนาที่ใชเปนหลักในการปกครองจัดระเบียนสังคม พิจารณาคดีความ ฯลฯ และใช
กฎหมายดังกลาวสืบเนื่องมาตลอดสมัยราชวงศมังรายปกครองลานนา จนกระทั่งถึงสมัยพมาปกครอง 
พมาก็ยังใชกฎหมายลานนาเปนหลักในการปกครอง และใชสืบเนื่องมาจนถึงสมัยการปกครองของ
เจาเจ็ดตน สืบเนื่องจนถึงสมัยรัตนโกสินทร 

                                                        
1 อรุณรัตน วิเชียรเขียว, “กฎหมายลานนาไทย”, รวมบทความวิชาการลานนาคดี, (เชียงใหม : สถาบัน

ราชภัฏเชียงใหม, 2542), หนา 236-252. 
2 อดิศร ศักดิ์สูง, สตรีในสังคมเชียงใหมสมัยวงศเจาเชื้อเจ็ดตน พ.ศ. 2339 – 22476, หนา 5. 
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 โดยทั่วไปกฎหมายมีที่มาไดหลายทาง เชน ไดจากจารีตประเพณี ไดจากคําวินิจฉัยคดีของ
ประมุข ไดจากการที่ผูปกครองบัญญัติขึ้นเปนกฎหมายและนอกจากนี้ยังอาจจะไดจากกฎหมายอื่น ๆ 
ดวย สําหรับกฎหมายลานนาที่พบในใบลานหรือธรรมศาสตรตาง ๆ มักเปนกฎหมายที่ไดจาก  
ผูปกครองบัญญัติขึ้น และจากคําวินิจฉัยของผูปกครอง สําหรับกฎหมายที่ไดจากจารีตประเพณ ี   มกัจะ
พบปะปนอยูในวรรณกรรมหรือคําสั่งสอนตาง ๆ  เชน “คําสอนพญามังราย”  “โคลงวิธูรสอนโลก” ฯลฯ  ซ่ึง
ไมเดนชัดเหมือนกับกฎหมายที่กําหนดบทลงโทษไวชัดเจน เหมือนสองประเภทขางตน 
 กฎหมายลานนาที่ไดมาจากการที่ผูปกครองบัญญัตินั้นมักพบทั่วไป เพราะผูปกครองหรือ
ประมุขบานเมืองมีอํานาจสูงสุดในการปกครองมีอํานาจในการออกกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายที่ผูปกครอง
ประกาศนี้มีขอสังเกตบางประการ คือ มีความสืบเนื่องกันไป กลาวคือ ผูปกครองพระองคกอน      
ไดประกาศใชกฎหมายใดไวแลวผูปกครองที่ปกครองสืบมาจะไมยกเลิกกฎหมายนั้นแตจะใช       
ปกครองสืบไป โดยจะถือเปนประเพณีที่จะไมละทิ้งจารีตเกาหรือส่ิงที่ผูเกิดกอนไดกําหนดชี้บอกไว
ลักษณะความเชื่อเชนนี้ มิไดปรากฏเฉพาะบทบัญญัติของกษัตริยเทานั้น แมคนที่จะตายแลวได     
ส่ังความไวเชนใด ผูเปนลูกหลานก็ตองถือปฏิบัติตามคําส่ังนั้นทุกประการ เช่ือวา “คําผีตาย” หรือ  
คําส่ังผูตายสําคัญมากผูใดละทิ้งหรือไมปฏิบัติตามที่ส่ังจะพบกับความพินาจฉิบหายแนนอน       
ดวยลักษณะประเพณีหรือจารีตเชนนี้ คําสั่งสอน กฎหมายตาง ๆ ที่ไดปฏิบัติมาแตกอนจึงไมยกเลิก
คงใชบังคับกันสืบมา ขอนี้มีผลใหกฎหมายลานนาไทยมีความสืบเนื่องกันตลอดมาก็อาจเปนไปได 
เพราะไดพบขอความเรื่องเดียวกันในกฎหมายเกือบทุกฉบับของลานนาซึ่งขอบัญญัติของกฎหมายที่ 
เหมือนกันอาจจะสันนิษฐานไดสองทาง คือ อาจจะเปนการใชกฎหมายเดียวกันสืบตอมาไมนิยม   
แกไขเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะคาปรับเทานั้น ซ่ึงแสดงถึงความสืบเนื่องในกฎหมายลานนา 
หรือการที่กฎหมายบัญญัติเร่ืองเดียวกัน เพราะเปนเรื่องสําคัญในสังคม ดังนั้นกฎหมายทุกฉบับจึงมี     
ขอบัญญัติที่เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยมาก็อาจเปนไปไดจึงไมอาจจะหาขอยุติที่แนนอนได 
 จากการที่พุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองในลานนาไทยดังกลาว จึงทําใหพุทธศาสนามี
อิทธิพลตอสังคมลานนามาก ในดานกฎหมายสันนิษฐานวา พระวินัยของพุทธศาสนาหรือกฎหมาย
สําหรับปกครองสงฆไดมีอิทธิพลตอกฎหมายบานเมืองดวย โดยทําใหรูปลักษณะของกฎหมายใน
ลานนา     ตั้งแตสมัยพระเจาติโลกราชเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยที่ไดมีการนําเอาพระวินัยและ
หลักธรรมในทางศาสนาเขามาเปรียบเทียบในกฎหมายลานนาดวย จากการศึกษาในกฎหมายลานนาทกุ
สมัย      จะพบวากฎหมายที่ระบุศักราชวาเขียนขึ้นในสมัยหลังจากสมัยของพระเจาติโลกราชเปนตน
ไปจนถึงสมัยราชวงศเจาเจ็ดตนนั้น ไดรับอิทธิพลจากพระวินัยของพุทธศาสนาอยางชัดเจน ทั้งนี้จะ
ไมพบอิทธิพลพระวินัยสงฆปรากฏในกฎหมายที่เขียนขึ้นในตอนตนของราชวงศมังราย หรือในมัง
รายศาสตร ตอนตนเลย นอกจากนี้ ในกฎหมายลักษณะตัดถอยตอคําซึ่งกลาวถึง การพิจารณาตัดสิน
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ความตาง ๆ ในสมัยพระเจากือนา ซ่ึงเปนสมัยแรกที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศไดเขามาในเมือง
เชียงใหม ในสมัยพระเจากือนานี้ก็ไมพบหลักฐานที่แสดงถึงการนําเอาพระวินัยพุทธศาสนาเขามา
เปรียบเทียบใชกับกฎหมายของบานเมือง แตพบวาไดมีการปรึกษาพระภิกษุในการพิจารณาคดีแลว 
ดังนั้นอาจจะสันนิษฐานไดวา ตั้งแตสมัยพอขุนมังรายเรื่อยมาจนถึงสมัยพระเจากือนานั้น ไมปรากฏ
อิทธิพลของพระวินัยพุทธศาสนาในกฎหมายลานนาไทยเดนชัดมากนัก 
 พระวินัยพุทธศาสนาถูกนํามาใชในกฎหมายลานนาไทย ตั้งแตสมัยใดไมปรากฏหลักฐานแน
ชัด แตสันนิษฐานวานาจะนํามาใชตั้งแตสมัยพระเจาติโลกราชเปนตนมา ดวยพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง             
ถึงขีดสูงสุด และพระเจาติโลกราชก็ทรงเลื่อมใสและใหความอุปถัมภแกพุทธศาสนามากและอาจจะ
เปนไดที่พระเจาติโลกราชอาจจะตองการสรางสังคมลานนาไทย ใหเปนสังคมแบบพุทธศาสนาเปนหลัก
สําคัญในการดําเนินชีวิต รวมทั้งการควบคุมสมาชิกในสังคมดวยการนําเอาพระวินัยสงฆ ที่        
พระพุทธเจาบัญญัติขึ้นปกครองสงฆมาใชในการปกครองบานเมือง และไดเชิญพระสงฆใหมามี      
สวนรวมในการตัดสินความตาง ๆ ดวย พระวินัยสงฆไดถูกนํามาใชเปรียบเทียบกับกฎหมาย      
บานเมือง เปนการเปรียบเทียบระหวางความผิดของสงฆหรือพุทธจักรกับความผิดทางบานเมือง 
หรืออาณาจักรเรียกวา หนศาสนาเทียบกับหนคฤหัสหหรือคดีโลกเทียบกับคดีธรรม และสันนิษฐาน
วาการนําวินัยสงฆมาใชในกฎหมายเปนการแสดงถึงความถูกตองของทางบานเมืองในการออก

กฎหมายโดยนํามาใชรวมกับกฎหมายของสงฆเทากับเปนการแสดงวากฎหมายบานเมืองนั้นออกมา

โดยไมขัดตอ “ธรรม” ในพุทธศาสนา ซึ่งอาจจะชวยใหกฎหมายบานเมืองศักดิ์สิทธิ์ขึ้นก็เปนได 
หลักฐานตอไปนี้จะแสดงใหเห็นถึงการนําเอาพระวินัยทางศาสนามาใชกับกฎหมายบานเมือง     
โดยไดกลาวอางและเขียนไวในกฎหมายตาง ๆ ที่ระบุศักราชวาเขียนขึ้นอยางนอยหลังจากรัชกาล
ของพระเจาติโลกราช 
 กฎหมายลานนาไทยนอกจากจะสันนิษฐานวา ไดรับอิทธิพลจากพระวินัยพุทธศาสนา
แลวยังอาจจะไดอิทธิพลพระธรรมศาสตรของศาสนาฮินดูดวย โดยสันนิษฐานวาลานนาไทย คง
ไดรับพระธรรมศาสตรมาจากมอญ ซ่ึงมอญเรียกวา “ธัมมสัตถ” มอญไดรับเอาพระธรรมศาสตร

หรือมนูธรรมศาสตรมาจากอินเดียโดยแปลจากภาษาเดิม คือ ภาษาสันสกฤตมาเปนภาษามคธ แลว
ตอมาจึงแปลเปนภาษารามัญคัมภีรธรรมศาสตรมีหลายฉบับที่นาสนใจคือ ฉบับของกษัตริยฟาร่ัว 
(Warenu) ซ่ึงเรียกวามนูธรรมศาสตรธรรม (Manu Dhammasatham) เพราะไดแปลโดยตลอดทั้งเลม
จากฉบับเดิมและไมไดแกไขเพิ่มเติมแตอยางใด เมื่อมอญใชพระธรรมศาสตรในการปกครอง     
บานเมืองซึ่งมีศูนยกลางที่เมืองพะโค แลวตอมาไดเสียอํานาจใหแกพมา พมาก็ไดรับเอาพระธรรมศาสตร
มอญนี้มาใชดวย เนื่องจากพระธรรมศาสตรเปนกฎหมายที่ใชในหมูพวกอารยันตนับถือศาสนาฮินดู       
เมื่อมอญซึ่งนับถือศาสนาพุทธนิกายหินยาน จึงไดนําเอาพระธรรมศาสตรมาแกไขใหเปนเรื่องราวทาง
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พุทธศาสนา เชน ไดตัดทอนวิธีการบางอยางของพราหมณออกไปไดแก การใหสัตยปฏิญาณตน   
การลางบาปและการทรมานตนเพื่อลางบาป เพื่อใหเปนหนังสือฝายพุทธศาสนา กฎหมายธรรมศาสตร       
คงไดแพรหลาย จากมอญเขามาทางดินแดนทางภาคเหนือของไทย หรือตอมาเรียกวา ลานนา                
ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวา กฎหมายนี้เขามาในสมัยใด แตสันนิษฐานวาแควนตาง ๆ ในสมัย       
โบราณ เชน แควนหิรัญ เงินยาง เชียงแสน หริภุญไชย พุกาม คงจะไดมีความสัมพันธติดตอกัน     
ดังจะพบวา   สมัยพอขุนมังรายไดเสด็จไปเมืองพุกาม และไดนําเอาชางฝมือเขามาในเชียงใหม      
จึงอาจจะเปนไดที่ลานนาหรือเชียงใหม จะไดรับกฎหมายพระธรรมศาสตรของฮินดูเขามาใชใน   
การปกครองบานเมืองโดยสันนิษฐานวา อาจจะรับจากมอญโดยตรงจากพมาหรือจากหริภุญไชย  
ไมทราบแนชัด 

 เมื่อพอขุนมังรายไดสถาปนาเมืองเชียงใหมในป พ.ศ. 1839 นั้น ในการปกครองบานเมือง
สันนิษฐานวา พระองคไดตรากฎหมาย ช่ือ  “มังรายศาสตร” โดยอาศัยหลักการจากพระธรรมศาสตร
ของฮินดู ซ่ึงอาจจะไดรับมาจากหริภุญไชย  โดยเปลี่ยนขอความที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณมาเปน    
ศาสนาพุทธเพื่อใหกษัตริยที่นับถือ ศาสนาพุทธใชพิพากษาคดี หลังจากสมัยพอขุนมังรายแลว มังรายศาสตร    
ก็ยังคงใชในการปกครองและตัดสินคดีตาง ๆ ตอมา ซ่ึงอาจจะใชตลอดมาจนถึงสมัยเจาผูครองนคร-
เชียงใหม จะพบบทบัญญัติในกฎหมายลานนาหลายบท ที่เหมือนกับบทบัญญัติในพระธรรมศาสตรของ
ฮินดู จึงทําใหสันนิษฐานวากฎหมายลานนาคงไดมาจากพระธรรมศาสตรดวย แตเปนที่นาสังเกตวา 
กฎหมายลานนาที่ไดรับอิทธิพลมาจากพระมนูธรรมศาสตรนั้น ในบางเรื่องก็เปนการนําเอามาใชแต
โครงราง หรือหัวขอเทานั้น สวนรายละเอียดปลีกยอยในกฎหมายลานนาไทยจะแตกตางออกไปจาก
พระธรรมศาสตรบาง เชน มูลคดีวิวาท ในกฎหมายลานนาก็มีแตไมครบทุกลักษณะเหมือน         
พระธรรมศาสตร 
 นอกจากกฎหมายจะไดมาจากพระวินัยของพระพุทธศาสนาและพระธรรมศาสตรของ

ฮินดูแลวยังสันนิษฐานไดวา กฎหมายลานนาบางสวนคงจะไดรับอิทธิพลมาจากหลักอินทภาษาดวย 
ซ่ึงคัมภีรกลาววา พระอินทรปลอมแปลงพระองคมาสั่งสอนอํามาตยผูตัดสินคดีในเมืองพาราณสีวา 
ในการตัดสินคดีตาง ๆ จะตองละอคติทั้ง 4 คือ ฉันทาคติ โทษาคติ ภยาคติ และโมหาคติ ซ่ึงหลักใน
การพิจารณาพิพากษาคดีเรื่องนี้ไดปรากฏอยูในกฎหมายลานนาดวย 
 กฎหมายลานนามีลักษณะที่เปนแบบอยางของตนเองและคงจะมีวิวัฒนาการมาเปนระยะ   
อันยาวนาน โดยเร่ิมตนจากการเปนกฎหมายลักษณะจารีตประเพณีที่นิยมใชสืบตอ ๆ กันมาจาก          
สมัยโบราณกอนราชวงศมังราย จะสรางเมืองเชียงใหม ในสมัยราชวงศมังราย จะสรางเมืองเชียงใหม   
ในสมัยราชวงศมังรายรวมสองรอยปนั้น ลานนาไดรับอิทธิพลของพุทธศาสนา ดังนั้น ในกฎหมาย
จึงไดพบลักษณะการนําเอาพระวินัยสงฆมาใชเปรียบเทียบและในขณะเดียวกันก็พบอิทธิพลของ       
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พระธรรมศาสตรฮินดูดวยอาณาจักรลานนาไดเส่ือมอํานาจลงในตนพุทธศตวรรษที่ 22 และได      
เสียเอกราชแกพมา สันนิษฐานวาพมาก็จะใชกฎหมายเดิมปกครองลานนา และแกไขเพิ่มเติม
บางสวนที่จําเปน จนถึงสมัยราชวงศเจาเจ็ดตนตอนตนรัตนโกสินทร ไดพบกฎหมายที่ระบุศักราชวา       
คัดลอกในระยะรัตนโกสินทรตอนตนมากมายหลายฉบับ กฎหมายลานนาไทยอาจจะคงใชสืบตอมา
จนถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อพระองคทานทรงดําเนินการปฏิรูป       
การปกครองในหัวเมืองลานนา กฎหมายจากสวนกลางหรือกรุงเทพฯ  จึงไดถูกนํามาใชในหัวเมืองลานนา 
รูปแบบของกฎหมายไดเปลี่ยนแปลงไปดังปรากฏใน “ราชกถาเมืองนาน ร.ศ. 111” หรือ “กฎหมาย
โบราณ : ลักษณะพยาน” ซ่ึงทั้งสองฉบับยังเขียนดวยอักษรไทยยวน แตเนื้อความเปนอยางกฎหมาย
ภาคกลาง ราชกถาเมืองนานแมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแตก็ไมเดนชัดเหมือน กฎหมายลักษณะพยานที่
ยกเอากฎหมายกรุงเทพฯ มาใชทั้งหมด กฎหมายลานนาหรือมังรายศาสตรจึงถูกยกเลิกไป 

 จากงานศึกษาที่กฎหมายลานนาของอรุณรัตน  วิ เชียรเขียว  สามารถสรุปไดวา 
กฎหมายมังรายศาสตรเปนกฎหมายที่มีแบบอยางเฉพาะของตนเอง โดยมีที่มาจากจารีตประเพณี
ทองถ่ิน ซ่ึง       ผูปกครองไดนํามาตราเปนกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือกฎหมายจารีตประเพณี 
(Customary Law) โดยใชในสังคมลานนาสืบทอดกันมาโดยไมเปลี่ยนแปลงเนื้อหามากนัก และการ
ที่พุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองในลานนาสันนิษฐานวา พระวินัยของพุทธศาสนามีอิทธิพลตอ
กฎหมายบานเมืองและอาจจะไดอิทธิพลพระธรรมศาสตรของศาสนาฮินดู กฎหมายลานนาหรือ
กฎหมายมังรายศาสตร    จึงเปนการนําหลักการของความรุงเรืองทางดานศาสนามาผสมและ
ประกอบกันเปนกฎหมายขึ้นมา 
 กฎหมายมังรายศาสตร เปนกฎหมายที่มีการใชในหลายพื้นที่ ในประเทศไทย 
นอกจากนั้นกฎหมายมังรายศาสตรก็ยังมีหลายฉบับโดยกระจายไปตามพื้นที่ตาง ๆ ขอกฎหมาย
อาจจะไมตรงกันทั้งหมดเพราะตองคัดลอกสืบตอกันไปจากหลาย ๆ ที่และหลาย ๆ ชวงเวลา ซ่ึงใน
การคัดลอกอาจจะมีความผิดพลาด และกฎหมายมังรายศาสตรที่ผูศึกษาจะนําเสนอผูศึกษาไดเลือก
ขอบัญญัติของกฎหมายจากฉบับใดฉบับหนึ่งเทานั้นเพื่อไมใหเกิดความสับสนในขอกฎหมาย ซ่ึงขอ
กฎหมายทั้งหมดที่ผูศึกษาไดถอดความมาในบทบัญญัติหนึ่ง ๆ จะมีขอกฎหมายจากหลายฉบับ โดย
ที่        บทบัญญัติในหมวดเดียวกันก็จะมีความแตกตางในรายละเอียดและขอกําหนดที่ไมเหมือนกัน
ของกฎหมายแตละฉบับ โดยขอกฎหมายทั้งหมดที่ผูศึกษาไดถอดความมาผูศึกษาไดจัดรวมรวมไว
ในภาคผนวก : ก (กฎหมายครอบครัว : มังรายศาสตร) และในการนําเสนอขอกฎหมายในบทนี้ผูศึกษา
ไดเนนไปที่การคัดเลือกขอกฎหมายจาก มังรายศาสตร ฉบับนอตอง ฉบับวัดเชียงหมั้น ฉบับวัดไชย
สถาน และฉบับวัดหมื่นเงินกองเปนหลัก ซ่ึงมังรายศาสตรทั้ง 4 ฉบับนี้ถือวาเปนกฎหมายที่คอนขาง
จะมี   ความสมบูรณ ในกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายบางหมวดไมมีอยูในมังรายศาสตร 4 ฉบับ             



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 72 

ที่กลาวมาขางตนผูศึกษาจะเลือกกฎหมายฉบับอื่นที่อยูในเขตจังหวัดเชียงใหมเปนมาตรฐานเพราะ

นาจะมีความนาเชื่อถือใกลเคียงกัน1

 
เนื้อหาของ กฎหมายมงัรายศาสตร : กฎหมายครอบครัว 

 
กฎหมาย : ลักษณะหมั้น 
 
 ลักษณะหมั้นหมายลูกสาวหลานสาวผูอ่ืน  มีดังนี้ 
 เจาขุน ผูดี หรือเศรษฐี หมั้นไว 1 เดือนจึงไปแตงงาน 

   นายสิบ นายกวาน หม้ันไว 2 เดือนจึงไปแตงงาน 
        ไพร หม้ันไว 3 เดือนจึงไปแตงงาน 

 ถาหากหมั้นกันไวแลว และพนกําหนดขางตนยังไมไปแตงงาน พอแมพี่นองจะหาคูใหม
ให ผูมาหมั้นเดิมจะไมวากัน2  

 การเลิกลมสัญญาหมั้น (คาปรับ) รวมทั้งการละเมิดสัญญาการหมั้นหมายสาวสําหรับ    
ผูเปนเจาเปนขุน 
 ผูชายไปหมั้นลูกสาว หลานสาว บิดามารดาก็พอใจ แตตัวลูกสาวไมชอบ และไดหลบหนี
ไปเสีย ไมยอมแตงงาน ใหปรับเอาคาขันหมาก 11,000 เบี้ย หรือวาไปหมั้นสาว สาวก็ชอบ พอแม    
ก็ตกลงดวย และสงคาสินสอด (หอหมาก) แลว  ภายหลังสาวหลบหนีไปอยูกินกับชายอื่น ใหปรับ
ไหมสาวเอาคาหอหมาก 22,000 เบี้ย เงินคาสินสอด (หอหมาก) ใหคืน สวนผูชายที่สาวหนีไปอยูกิน
ดวยนั้น ไมรูวาสาวมีคูหมั้นแลวใหปรับไหม 55,000 เบี้ย ถารูวาสาวมีคูหมั้นแลว ใหปรับไหม 
110,000 เบี้ย หรือหากตัวลูกสาวพอใจ พอแมไมชอบ อยาไดหมั้นลูกสาวเขาไวเปลา ถาสาวหนีไป
อยูกับชายอ่ืน ก็ไมมีสิทธิจะวากลาวอะไรได เพียงแตใหรับของหมั้นคืนเทานั้น3  
 

                                                        
1 สัมภาษณ อรุณรัตน วิเชียรเขียว อาจารยประจําภาควิชา ประวัติศาสตร สถาบันราชภัฏเชียงใหม   

18 กุมภาพันธ 2547. 
2 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. 
 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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กฎหมาย : ลักษณะเมีย  
 
 ถาเขารักกันเพียงแตเขาไมเล้ียงพอ-แม แลวพากันหนีไป ใหเอาคาตัวผูหญิงใหกับพอแม
ผูหญิง ถาเขาเปนคนดี ยังเลี้ยงพอแมอยู พอแมบอกใหแยกบานลงไปเขาก็ไมแยกลงไป อยาวาอะไร
แกกันเลย1  

 แมหมายแมโรงอยูกลางบาน มีคนมาแตงงานดวย โดยไมไดถามเจาบาน  ใหปรับ 50 เฟอง 
แลวใหแตงงานกัน 

 ผูหญิงผัวตาย มีพี่นองคนใดคนหนึ่งมาแตงงานดวย โดยไมถามพี่นอง ใหปรับมันที่มา
แตงงานนั้น 50 เฟอง และไลหนีไป อยาใหมันเอาเปนเมีย2  

 
 เมีย 20 จําพวก 

 ลักษณะผูหญิงทั้งหลาย อันควรเลือกเปนเมีย และไมควรควรเลือกเปนเมีย มี 20 จําพวก 
ดังนี้ หญิงผูหนึ่งหากชายหมั้นหมายดวยของฝาก คือขันหมากแลวก็ดี พอแมหญิงชาย หมั้นหมาย  
ลูกในทองแกกันก็ดี ก็ไดช่ือวาเปนเมียใครไปสูหาหญิงนั้น และกระทํามิจฉาจารดวยกัน ความผิด    
ก็เกิดแกเขาทั้งสอง หญิงผูใด หากทาวพระยาไดแตงตั้งไว หากชายใดไปสูไปหาหญิงนั้นใหใสสินไหม
เถิด เหตุวาทาวพระยาไดหวงหามไวแลว และหญิงนั้นก็ไดช่ือวา เปนเมียจําพวกหนึ่ง ชายผูไปสูไป
ชอบ โทษก็ตกแกมันทั้งสอง หญิงผูใดที่ชาย ไดซ้ือเอาดวยขาวของมาเปนเมียผูนั้นก็ไดช่ือวาเปนเมีย    
ชายใดไปสูไปชอบหญิงนั้น ความคิดก็ขึ้นแกเขาทั้งสอง หญิงผูใดหากเขารักชอบกันไดใหสัตย
ปฏิญาณแกกันแลววาจะเอากันเปนผัวเมีย หากทั้งสองไดพลัดพรากจากกัน ก็ไมไดช่ือวาเปนเมีย 
ชายผูไปสูชอบก็ไมมีความผิด       

 หญิงผูใด ชายไดใหของบริโภค  เปนตนวา  เครื่องมือทํามาหากิน เครื่องเรือน เหตุวา
หญิงนั้นยากจน หาที่พึ่งไมได หากวาชายผูใหของเหลานั้นแกมันแลว มันก็มาอยูกับชาย ก็เปนเมีย
ชายผูนั้น และหญิงนั้นก็ไดช่ือวา เปนเมียจําพวกหนึ่ง ชายใดไปสูไปหาผูหญิงนั้น ความผิดก็เกิดแก
เขาทั้งสอง 
 

                                                        
1 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 88. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท  กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 7 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1358. 

 2 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 18. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท  กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1288. 
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 ผูใดที่พอแมเขาทั้งสองไดจัดพิธีรดน้ําลงบนภาชนะโลหะ (ตะไหร) กระทําสัญญาให

เปนผัวเมียกัน จําพวกนี้ก็ไดช่ือวา เปนเมีย ชายใดไปสูไปหา ความผิดก็เกิดแกมันทั้งสอง  
 ชายเอากระจม (คลายชฎา) ตนใสหัวมัน หรือเอาพวงดอกไมใสหัวมัน และถือเอาเปน

เมีย จําพวกนี้ก็ไดช่ือวาเปนเมีย หากชายใดไปสูไปหา ความผิดก็เกิดแกเขาทั้งสอง 
 หญิงผูใด ไปเปนขาในเรือนทาน เจามันเอาเปนเมีย อยูกินนอนดวย ณ ที่นั้น หญิงผูนี้     

ก็ไดช่ือวาเปนเมีย ชายใดไปสูไปหา ความผิดก็เกิดแกมันทั้งสอง 
 หญิงผูหนึ่งทุกขยาก ไปเที่ยวทํางานในเรือนทาน 1 ป 2 ป ก็ดี เมื่อมันอยูเรือนทาน     

ชายเอาไปนอนดวย ก็ไดช่ือวา เปนเมียจําพวกหนึ่ง ชายใดไปสูไปหา ความผิดก็เกิดขึ้นแกเขาทั้งสอง 
หากเมื่อใดหมดกําหนดจาง อันวางไวนั้นแลว  หนีจากมาเสียก็ไมใชเมีย 

 หญิงผูหนึ่ง กระทํายุทธกรรมในอรัญประเทศ และเอามาเปนเมีย ก็ไดช่ือวาเปนเมีย    
ชายผูใดไปสูไปหา ความผิดก็เกิดแกเขาทั้งสอง 

 หญิงจําพวกหนึ่ง ชายไปอยูไปนอนดวยกับมันเปนครั้งคราว  ได ช่ือวา แมกําลัง       
(หญิงโสเภณี) หญิงผูนี้ ก็ไดช่ือวา เปนเมีย ผูใดไปขึ้นอยูขึ้นนอนกับหญิง ยามนั้น ความผิดก็เกิดแก
เขาทั้งสอง และชายหญิงดังกลาวเหลานี้ กระทํามิจฉาจารโทษ ก็เกิดแกเขาทั้งสอง  

 
        หญิง 8 จําพวก 

พอตายแมมันรักษา 
แมตายพอมันรักษา 
พี่ตายนองชายหญิงรักษา 
ปูยาตายาย รักษา 
นาย รักษา 
วงศา รักษา 
สหธรรมิก 5 รักษา 
พอแมทั้งสองรักษา 

 หญิงทั้งหลายเหลานี้ ชายใดไปสูไปชอบเขา โทษก็ขึ้นแกชายนั้นผูเดียว ใหทําโทษ      
ขอขมา ความผิดก็ไมเกิดแกหญิงเลย  เหตุวาพอแมพี่นองเปนใหญแก เปฐัคครมมัน1  
 
                                                        

1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 83-86. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1164-1167. 
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 ลักษณะเมีย 12 จําพวก  
 ธนกิตา   คือ  เมียที่ซ้ือเอาดวยขาวของ 
 สนทวําสิณี    คือ  เมียที่อยูดวยกัน เพราะไดรักกัน 
 โภควาสิณี   คือ  เมียที่กูขาวของของชาย และไดมาอยูเปนเมีย 

 ปุตตวาสิณี          คือ    เมียที่ไดมาโดยไดถอดเสื้อผาของชายบนที่นอน ดวยคิดจะเอาเปน
เมีย    หรือตั้งใจวาจะเอามาเปนเมีย 
 โอวตตวาสิณี   คือ  พอแมเอาน้ํารดมือ ตกลงในถาดเปนการหมั้นหมายเอาไว หมายถงึ 
เด็กที่พอ แม เอาน้ํารดมือ ตกลงในถาดเดียวกัน และจะใหเปนผัวเมียกัน โดยไดหมั้นหมายเอาไว     
ก็ถือเปนเมียอีกประเภทหนึ่ง 
 โอปจุมพิตา  คือ  เมียที่เกิดจากผูชายไดใหเครื่องประดับ เชน มงกุฎ ดอกไม กําไล
แขน แหวนใสนิ้วกอย สรอยสังวาลย หรือใหหมากเคียวกิน 1 คํา ก็ดี และกลาววาจะเอาหญิงนั้นเปน
เมีย 

 ทาสีภริยา   คือ  ขาหญิงที่เอามาเปนเมีย 
 กมมการีภริยา  คือ  หญิงที่ยังไมมีผัว ไดมาอาศัย มารับจางทํางานใหชายผูจาง จึงเอามา

เปนเมีย 
 มหุติกาภริยา   คือ  หญิงที่พึ่งจะรูจักกัน เหมือนดัง โสเภณี ที่ไดเอาคาจางจากผูชาย 
แลวไปนอนดวย และเอาคาจาง โดยตกลงกันไว 10 – 20 วัน ก็ดี  วาวันนี้เจาอยาใหใครมานอนดวย  
ก็ถือเปนเมียอีกพวกหนึ่ง 
 ปชาหตตาภริยา   คือ   เมียที่ไดมาจากการไปรบ โดยไดดวยการไปทําศึก ก็เปนเมียอีกพวก
หนึ่ง 
 สรกขิตตา   คือ  เมียที่ไดมาจากการรักษาผูหญิง โดยหญิงที่ไมมีผัว ที่อยูในบานที่
ใด เมื่อนายบานไปรักษา ก็ถือวาเปนเมียนายบาน 
 สปริทณฑา          คือ ผูหญิงที่พระยาสั่งไววา ถาใครมาเอาไปเปนเมีย ตองปรับผูนั้น 
เมื่อเขายอมเสียคาปรับ และก็ไดหญิงนั้นไปเปนเมีย 
 ลักษณะผูหญิง 8 จําพวก 

มาตุรกขิตตา    คือ   แมรักษาเอาไว 
ปตุรกขิตตา    คือ   พอรักษา 
มาตาปตุรกขิตตา  คือ   ผูหญิง ที่ พอ-แม รักษาเอาไว 
ภาตุรกขิตตา    คือ   หญิงที่พี่ชายรักษา 
ยาติรกขิตตา    คือ   หญิงที่พี่นองรักษาเอาไว 
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พุทธรกขิตตา    คือ   หญิงที่เปนขาพระพุทธเจา 
ธมมรกขิตตา    คือ   หญิงที่เปนขาพระธรรม 
สัมฆรกขิตตา    คือ   หญิงที่เปนขาพระสงฆ 

 ผูหญิงทั้ง 8 ประเภทนี้  เชน  มาตุรกขิตตา  เปนตน ชายใดไดรวมประเวณีกับหญิงเหลานี้  
ไมเปนมิจฉาจาร  ไมเปนบาป  เพราะวาไมเปนของตองหาม  
 ผูหญิงทั้ง 20 คนนี้  ชายใดเปนชู ไดรวมประเวณีกับหญิงเหลานี้ ถือวา เกิดมิจฉาจาร เปน
บาปแกทั้งหญิงชาย  คือ  ผูหญิงก็จะถูกไฟไหมในนรกอยางแนแท  แตจะปรับก็ปรับไปตามกฎหมาย
ที่ตั้งเอาไวตามรีตครองเมือง1  
 
กฎหมาย : ลักษณะบุตร 
 
 ชนิดของบุตร ฐานะของบุตร และสิทธิในบุตรที่เกิดจากพอแมตางศักดิ์หรือศักดิ์เสมอกัน 
รวมทั้งบุตรบุญธรรม 

 ขาทาวบาวขุนพระยา เสนาอํามาตย ไปแตงงานกับไพร มีบุตร 3 คน ตองไวแกไพร 2 คน 
อยูกับพอ 1 คน ใหเปนขาเหมือนพอหรือขาทาวบาวพระยาไปแตงงานกับไพรมีบุตรดวยกันดังกลาว    
ผูเปนพอตายบนบานไพร ตองเอาขาวของที่พามาดวยแตแรกนั้นเขาพระคลัง  ส่ิงใดไดใชจายไปแลว
ก็แลวไป บุตรตองไวเปนไพรกับแม2  
 
กฎหมาย : ลักษณะมิจฉาจาร 
 
  1. ลักษณะการพิจารณาความเกี่ยวกับ กรณีมิจฉาจารและขมขืนหญิง 

                                                        
1 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 76-78. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

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

2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 20. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 118. 
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 ผูใดเปนชู ผิดองคมิจฉาจาร เพียงจับมือถือนม จับเสื้อผา จับดอกไมทัดทรงก็ดี ก็เปนบุพ
ภาค แหงมิจฉาจาร หากจะไหมใหดูถูกตาม (ฐาน) เปนชู  ตามองคความผิดดวยเหตุวาไมถึง
มิจฉาจารควรตีคาเพียงครึ่งหนึ่ง1  

 
 2. หญิง 20 จําพวกที่ชายใดละเมิดถือวาเปนมิจฉาจาร 
         ผูชายไดนอนกับผูหญิงทั้งหลาย ใน 8 จําพวกตอไปนี้ ปรับ 55,000 เบี้ยเปน 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 
 สารักขา  คือ ผูหญิงที่แมจะใหเปนเมียคนอื่น โดยใหสัญญาตั้งแตผูหญิงยังอยู
ในทองแม วาจะใหกับผูชายของเพื่อนที่มีตระกูลเทากัน 
 สปริทัณฑะ  คือ  ผูหญิงที่ทาวพระยาตั้งอาชญาไววา ถาชายใดไปแตงงานดวย ใหปรับ
มัน 
 ธนกีตา  คือ  หญิงที่ผูชายเอามาเปนเมีย  ดวยขาวของเจาของก็ดี 

 ฉันทวาสินี  คือ  ผูหญิงชอบผูชายเลยไปอยูดวย  และชายก็รับเอาเปนเมีย 
 โภควาสินี  คือ  หญิงที่เปนชาวชนบท ไดไปเปนเมียเขา เพื่อจะใชหนี้แทนบิดา

มารดา 
 ปฏวาสินี  คือ  หญิงที่ยากจนจึงไดมาอยูกับชาย  และเปนเมียของชาย 

                                                        
1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 73. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 173. 
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 โอทกปาฏวาสินี  คือ   หญิงที่ไดตกลงเปนเมียชาย โดยสาบานกันวา จะไมหยากัน 
เหมือนดังน้ําที่อยูไตร (ถวย) นั้นเถอะ 
 โอกัตตจุมปตา  คือ  ผูหญิงที่ชายรักจึงไดเอามงกุฎมาให จึงเอาไปเปนเมีย 
 ทาสี จ ภริยา  คือ  ขาหญิงที่เขาเอามาเปนเมีย 
 กัมมาการีภริยา  คือ   หญิงที่มารับจางและเจาของเรือนก็ชอบ จึงไดเอามาเปนเมีย 
 คชาหาตา  คือ  เมียที่ไดมาจากการรบ 
 มุหุตติกา  คือ  (โสเภณี) หญิงที่ไปอยูกับชายใดเวลาใดก็เปนเมียเขายามนั้น1

 ผูหญิง 8 จําพวก ถาแมรักษา (ตัวอักษร อานไมได) เลนชูสูชาย มิจฉาจาร ก็ไมตกแกเขา 
ตกกับผูชาย ผูหญิงสิบสองจําพวก คือวา สิบสองคนอันกอน นางมลิกาเลนชูกับหมาก็มีดังนี้ สองคน
คือ ผัวรักษาและผัวเปนเพราะสินไหม มิจฉาจารก็ตกแกเขาทั้งสอง ชายผูใดก็ดี หญิงผูใดก็ดี คนนี้จัก
กระทํามิจฉาจารตกนรกอยาแนแท ผูชายนั้นครั้นพนนรกแลว จะเปนเปรตหารอยชาติ  แลวมาเปน
สัตวทานเอาทําเสียหารอยชาติ  แลวมาเปนผูหญิง ก็หารอยชาติ แลวจึงเปนผูชายเหมือนผูหญิง
ตลอดไป ผูชายมักเปนผูชายทุกชาติ ผูหญิงปรารถนาเปนผูชายก็ดี อยาเลนชูนอกใจผัว กระทําเมีย
ทาน          ผัวทานไมรูไดบาป ถาผัวรูบาปก็ไดโทษก็ได จาเมืองพิจารณาควรตามอาชญา ทาวพระยา
เถิด ผูหญิงแปดจําพวกพอแมไมรู (เลนชู) เทาไดบาป ถาพอแมรูบาปก็ไดโทษก็ได ผูหญิงกระทํา
มิจฉาจาร     ไมขึ้นแกเขา เขาทําคนหรือวาเลนชูควรฆาแตแบบนั้น ไมควรผูชายไหมครึ่งเลนชู
สมควรแลว         ผูหญิงแปดจําพวกกระทํามิจฉาจารกับสัตว เปนตนวา หมา ไมช่ือวาเลนชู กระทําผิด
จารีต2  
 
 3. อัตราคาปรับไหมการกระทํามิจฉาจารกับหญิง 20 จําพวก กับสัตว และกษณะอาบัติ
สังฆาธิเสสของพระภิกษุกับหญิง 
 ผูหญิงคนใดคนหนึ่งก็ดี มิจฉาจารก็เกิดแกคนนั้น แมนผูชายคนหนึ่งคนใดกระทํา
มิจฉาจาร เปนชูกับเมีย 12 จําพวก ผูหนึ่งผูใดก็ถูกตอง องคประกอบมิจฉาจาร อันเปนเรืองของหญิง

                                                        
 1 มังรายศาสตร ฉบับวัดหมื่นเงินกอง : ใบลานหนาที่ 13. ปริวรรตโดย สมหมาย เปรมจิต และ ปวงคํา ตุยเขียว, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 5 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 571-572. 
 2 กฎหมายกาสา ฉบับวัดกาสา : ใบลานหนาที่ 29-30. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 898-899. 
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ชายโดยแท  ตามประเพณี ตีราคาความผิด ใหไหมเทาใดก็ใหแบงครึ่งหนึ่งนั้น เปนสินไหมแกผูเปน
ชูกับผูหญิง 8 จําพวกนั้น ในกรณีเปนชูกับสัตว ใหตั้งสินไหมเปนครึ่งหนึ่งของหญิง 8 จําพวก1       
 
 4. โทษ คาปรับ การกระทําชําเราลูกหลานทานถึงแกชีวิต  และการที่หญิงแยงชายที่เขามี
เมียแลว 
 ผูใดขมขืนลูกหลานทานใหตาย ใหมันอยูรวมกับศพ   หากมันไมเอา ใหไหม 52 เงิน 
 ตามคลองยายีมาน (กฎหมายพมา) วา การเปนชูเมียทาน ลูกหลานทาน ก็ดี หากผูชายมี
เมียแลว  ใหแตงสินไหมตามคลองกอน สวนผูหญิงนั้น หากมันรูวาเปนผัวทาน และเปนชูดวย      
ใหปาดหูปาดมวยผม ใหปรากฏวาเปนผูประพฤติช่ัว ชิงเอาผัวทาน หากไมใหตัดหู ปาดเกลา         
ใหไหมคาหูขางละ 52 เงิน 110 เงิน ใหพิจารณาดูตามผูมียศ และเข็ญใจเถิด อันนี้ไมอยูในคลองของ                               
มังรายศาสตร 2  
 
กฎหมาย : ลักษณะชู 
 
1. ลักษณะการพิจารณาชายมีชูกรณีตาง ๆ 

 
 1.1 โทษที่เขาขายวาสงสัยจะเปนชูกันท้ังของคนและภิกษุ 

 ควรจะปรับไหม 110 เงิน เปรียบดังภิกษุชวนผูหญิงไปในปา แตเพียงลําพัง 2 ตอ 2 ภิกษุ
ทั้งหลายจึงไปฟองพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ลงโทษปรับอาบัติปาจิตตีแกภิกษุรูปนั้น ซ่ึงทางโลก
นั้น หากพาเมียทานไปกับตนแตผูเดียว เชนนี้ก็ควรปรับ 110 เงิน3  
  
 1.2  การปรับไหมในการใสความวาทานเปนชูกับเมียตน 

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

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 172. 
2 มังรายศาสตร  ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 67-68. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คํา

แปง, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 4 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 351-352. 

 3 กฎหมายมังรายศาสตร ฉบับวัดนันทาราม : ใบลานหนาที่ 1. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คํา
แปง, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 380. 
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 ใสความวา เขาเปนชูกับเมียตน ปรับเทาสินไหมนั้นเถอะ จาเมืองจะพิจารณาตัดสิน ก็ให
ตัดสินตามความหนักเบา เพื่อไมใหผูใหญดูถูกผูนอย นายชางเปนชูกับเมียเขา ใหพิจารณาดูตามยศ
(ที่ไดมีนา) และใหใชสินไหมตามยศนั้นเถอะ นายชางและนายมา บางคนก็ใหญบางคนก็นอย         
ก็พิจารณาไปตามที่กลาวมาแลว1  
 
 
 
 1.3 คาปรับไหมในการเปนแมสื่อใหชายหญิงเปนชูกันดวยกลวิธีตาง ๆ 
 ผูใดเปนสื่อชักใหเปนชูกับเมียทาน ไหม 110 เงิน ที่วาการสื่อชูนี้  ใหผูหญิงมาหาผูชาย
ในบานเรือนอยางหนึ่ง ชวนผูชายไปในที่รโหฐานแลวเอาผูหญิงไปสงใหอยางหนึ่ง2  
 
 1.4 คาปรับไหมในการลวงเกินเมียทาน แคจับนม เปนชูเมียทาน และถูกทานฆาตายหรือทํา
ราย 
 ถาหากวาจับนมเมียทาน ใหปรับคนที่จับ เทากับครึ่งหนึ่งของที่ทานมาสูขอ  แลวให   
ขอขมาทาน  ก็ถือวาเปนการสมควรแลว  
 ถาหากเปนชูกับเมียทาน  ควรจะลงโทษใหใชแสนกับหมื่นเบี้ย  
 หากผูใดไปเปนชูกับเมียทาน ถูกทานฆาตายก็ดี  บาดเจ็บก็ดี  เสียอวัยวะ เชน หู ตา เทา 
มือ ก็ดี   ก็ไมควรถือเอาเปนผิดกับเจาเรือน3

 1.5 การพิจารณาความกรณี  พอผัวเปนชูกับลูกสะใภ 
 พอผัวเปนชูกับลูกสะใภขณะที่ผัวตายไปแลว ใหลุง-ตา เอาผูหญิงนั้นคืน ถาลูกสะใภทีม่คีา 
เมื่อผัวตายก็ใหกลับคืน ไปอยูกับพอแมของตน พอแมผัว เอาคาตัวคืนครึ่งหนึ่ง4  

                                                        
1 มังรายศาสตร ฉบับวัดหมื่นเงินกอง : ใบลานหนาที่ 12-13. ปริวรรตโดย สมหมาย เปรมจิต และ ปวงคํา ตุยเขียว

, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 570-571. 
 2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 45. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 169. 

3 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 3, 17, 19. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน.  หนา 1273, 1288. 
 4 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 18. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท  กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน.  หนา 1288. 
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2. ลักษณะการพิจารณาหญิงมีชูกรณีตาง ๆ 
 
 2.1 บทลงโทษกรณีเมียมีชูโดยไปหาชายอื่นถึงบานชาย  แตยังไมไดผิดประเวณี 
 เมียผูใดไปหาชูถึงเรือน ผูชายไดจับและกอด แตไมไดรวมหลับนอน ใหจัดผา ขาวตอก
ดอกไม (ดอกไมธูปเทียน) หากผัวไมยินยอมจะไหมใหได ก็ใหเฆี่ยนเมียมัน 20 ที หรือ 30 ที แลวจึง
ไหมตามประเพณี ตามความหนักเบา และที่ไมไดรวมหลับนอนดวยนั้น ดวยเหตุวาเมียมันเลว ไปหา
ผูชายถึงบาน1  
 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  
 
 2.3 โทษคาปรับ  กรณีหญิงมีชูโดยไปหาถึงบานชาย 
 หากผูใดรวมเพศกับชู ปรับ 110,000 เบี้ย หากหญิงมีสามีไปรวมเพศกับผูชายที่บานผูชาย 
ใหเอาผูหญิงไปขาย เอาคาตัวใหสามีทั้งส้ิน หากไมไดสินใชนั้น ก็ใหโกนหัวของผูหญิงเปน        
การประจาน อยาใหเปนเยี่ยงอยางเลยจึงจะชอบคลองธรรม3  
 
 2.4 การพิจารณาความ  หญิงมีชูโดยการขายหญิงนั้น 
 หญิงชั่วราย ชอบคบชูสูชาย ไมครองเรือนกับผัว ใหขายเอาคาตัวใหแกสามีครึ่งหนึ่ง   
ใหแกพอแมหญิงครึ่งหนึ่ง เพราะพอแมไมรูจักสั่งสอนลูกของตน ปลอยใหมีชูนั่นเอง หากวาเขาทั้ง
สองครองเรือนดวยกัน ชายตายไปเสียกอน ญาติพี่นอง1  

                                                        
1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนา 71. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 

และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน.  หนา 171. 
2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 20. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 118. 
 3 มังรายศาสตร ฉบับวัดหมื่นเงินกอง : ใบลานหนาที่ 12. ปริวรรตโดย สมหมาย เปรมจิต และ ปวงคํา ตุย
เขียว, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน.  หนา 570. 
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 2.5 การพิจารณาความหญิงมีชู โดยใหตีคาหญิงนั้น ใชคาใหชาย แลวใหหยา 
 หากผูหญิงหาผัวคบชู ใหแตงคาตัวผูหญิงเปน 3 สวน ใหแกผูชาย 1 สวน และใหมันหยา
ขาดจากกันเสีย หากมันจะอยูกับเมียมัน ก็อยาตัดสินตามนั้นเถิด หากเขาไมหยากันจริง ผูหญิงก็    
ไมคืนของผูชาย ผูชายก็วายังคงเปนเมียมัน แตก็ยังไมยุติ2  
 
 2.6 การพิจารณาความ หญิงมีชู ผัวจับชูได หรือทํารายชูเมีย 
 ผัวจับไดเมียกับชูในที่ลับตาคน คือบานราง พยานก็มี ผัวไดฟนเมียบาดเจ็บก็ดี ฟนตาย  
ก็ดี อยาเอาผิดแกผัว ถาไมมีพยาน ผัวไดฟนชูตายก็ไมควรเชื่อ ใหปรับไหมผัวตามกฎหมาย แมเมีย
จะยอมรับก็ตาม ก็อยาฟง เพราะเหตุวา ผัวฆาคนตายแลวกลัวความผิด บังคับเมียใหยอมรับวามีชู 
และเมียก็กลัวผัวจะไดรับความลําบาก ตอไปภายหนาคนทั้งหลายจะเอาเยี่ยงอยาง การฆาฟนกัน      
ก็จะมีเกิดขึ้นอยางงายดาย เกลียดชังผูใดก็จะฆาเสียดังนี้ เพราะเหตุนี้จึงหามมิใหรับฟง และใหปรับ
ไหมตามกฎหมาย3  
 
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 

                                                                                                                                                               
 1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลาน หนาที่ 112. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน.  หนา 112. 
 2 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 18. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง
, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน.  หนา 302. 

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 248. 
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 หากเปนลูกทาว ขุน หัวหมื่น หัวแสน กระทําชูกับเมียทาน ใหใสสินไหม 800 จับปลายมือ 
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 หากจับปลาย
มือ กอดรัดเนื้อตัว ใสสินไหม 100 หากจับเสื้อผา มวยผม ชมดอกไม  ใสสินไหม 5 บาท หากกลาว
ดวยวาจากับเมียทานในที่ลับตาคนใหใสสินไหม 22 เงิน1  
 3.2 คาปรับ  กรณีเปนชูกันหรือจับนม  ลักษณะตาง ๆ ของบุคคล ฐานะหรือยศเสมอกัน 

 ไพรชอบเปนชูเมียไพร ถาไมมีเมีย ไหม 52 เงิน ถามีเมีย ไหม 100 บาทเงิน จับนมนอก
เสื้อขางเดียว ไหม 11,000 เบี้ย 2 ขาง ไหม 22,000 เบี้ย ถาหากจับในเสื้อท้ังสองขาง 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 

 ไพรชอบเมียทาน ไหม 110 เงิน หากจับนมนอกเสื้อหนึ่งเตา ไหม 11,000 เบี้ย จับนมสองเตา
นอกเสื้อ ไหม 44,000 เบี้ย จับนมในเสื้อสองเตา ไหม 22,000 เบี้ย นายตีนมีศักดินาก็ดี นายกวานก็ดี 
ไหม 330 เงิน จับนมสองเตานอกเสื้อ ไหม 66,000 เบี้ย จับนมสองเตาในเสื้อ ไหม 33,000 เบี้ย 

 นายมาเปนชูเมียทาน ไหม 550 เงิน จับนมหนึ่งเตานอกเสื้อ ไหม 110,000 เบี้ย จับนม
สองเตาในเสื้อ  ไหม 55,000 เบี้ย นายมาเปนชูเมียทาน ไหม 1,100 เงิน จับนมหนึ่งเตานอกเสื้อ ไหม 
11,000 เบี้ย จับนมสองเตานอกเสื้อ ไหม 22,000 เบี้ย 

                                                        
1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 80-81. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1161-1162. 
 2 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 34-35. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 170. 
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 อัน 1 กระกูลพระยา เสนา อํามาตย เจาเมืองก็ดี ไหม 3,300 เงิน เจาหมื่นครองเมืองนอย
เปนชูเมียทาน  ไหม 2,200 เงิน 

 อัน 1 ไพรเปนชูเมียทาน ไมไดอยูรวมหลับนอน แตใหถอดไดถือทั่วตัว ไหม 52 เงิน 
หากเจาขุนมูลนายก็ใหแตงตามอันมากอันนอย เอาสินไหม การไดอยูไดนอนเปนประมาณ            
ใหพิจารณาตามไพรกระทํานั้นแล 

 อัน 1 เจานายชางมา นายกวาน นายสิน นายตีน ไพรก็ดี เอาเมียทานเปนเมียตน ใหไหมอีก 1 
เทา สินใชที่เขาเปนผูเมียทานนั้นเถิด แตงสินใชดังนี้ เพื่อไมใหผูใหญดูแคลนผูนอย เมื่อจะแตงสินใช 
ใหพิจารณาดูความหนักเบา ความมั่งมี และเข็ญใจของเขานั้นเถิด 

 อีกประการหนึ่ง ใหพิจารณาดูคาศักดินานั้นมีเทาใด ก็แตงสินใชตามคาศักดินาเขา หรือดู
วามีตําแหนงเปนนายชาง นายมาประการใด บางก็เปนนายใหญ บางก็เปนผูนอย บางก็มั่งมี บางก็
เข็ญใจ ใหพิจารณาดูคาศักดินาเขาเพราะเหตุนี้แล1  

 
 3.4  คาปรับเปนเงินหรือเปนขาทาส  ในความผิดเปนชูกันของคนตางยศศักดิ์ตางฐานะกัน 

 ตอไปนี้จะกลาวถึง การรวมประเวณีกับเมียของคนอื่น ขาชอบเมียขา ไหม 20 ถามเีมยี ไหม 
100 บาท  ขาชอบเมียขุน ไหม 552 ขุนชอบเมียขาไหม 550 เพราะเหตุวามีกฎหมาย แตขุนกลับทําผิด
กฎหมาย จึงควรไหม ขาชอบเมียนายมา และขุนที่มียศตําแหนงสูง ถามีเมียไหม 100 บาท ไมมเีมยี ไหม 
52 เพราะเหตุวาขาไมรูกฎหมาย จึงไดมาเปนขา2  

 ถาเปนชูกับเมียของผูมีปญญา ใชขาส่ีคน 
 ถาเปนชูกับเมียของผูดีมีปญญา ชดใชขาแปดคน 
 ถาเปนชูกับเมียอันกษัตริย เจาแมกหมายวาเปนเศรษฐี เปนคนผูดีมีช่ือ ใชขาสิบสองคน 
 ถาเปนชูกับเมียอํามาตยผูนอย ใชขาสิบสองคน 
 ถาเปนชูกับเมียอํามาตยยศปานกลาง ใชขายี่สิบคน 
 ถาเปนชูเมียอํามาตยใหญ ใชขาสามสิบคน 
 ถาเปนชูกับเมียขุนศึก ใชขาสามสิบคน 
 ถาเปนชูกับเมียทาวพระยา ใชขาส่ีสิบคน 

                                                        
 1 มังรายศาสตร  ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลาน หนาที่ 66-67. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง
, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ

บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 350. 
2 มังรายศาสตร  ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 33. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชย

แสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 247, 249. 
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 ถาเปนเมียนอยเมียคนหลัง ๆ  ไมไดกินขาวรวมกับผัว เสียคาครึ่งหนึ่งของเมียหลวงของ 
เขาทั้งหลายนั้น1  
 
 
 
 
 3.5 คาปรับท่ีผูพิจารณาจะตองกําหนดเอาเองตามฐานะ ยศ ของผูกระทําผิด กรณีเปนชู
กับเมียผูอ่ืนท่ีตางยศศักดิ์กัน 

 เจาขุน นายชาง นายมา นายกวาน นายตีน ไพร ไดเมียทานมาเปนเมีย ใหปรับไหม 2 เทา
ของสินใช ซ่ึงเปนชูกับเมียทาน ตีราคาสินใชอยางนี้เพื่อมิใหผูใหญดูหมิ่นผูนอย เมื่อจะตัดสินตีราคา
สินใช ใหพิจารณาความหนักเบาผูดีหรือยากจน2  

 
 3.6 ความผิดโทษประหาร  หรือขายเปนทาสเอาราคา 2 เทา  ชดใช กรณีขาทาสเปนชู   
กับเมียเจาเมียขุน หรือผูมียศต่ํากวาเปนชูกับเมียผูมียศสูงกวาตน 

 ขุน นายชาง นายมา ขุนพัน พันนอย ชอบเมียเจาแสน เจาหมื่น ซ่ึงไดชุบเล้ียงตน มีโทษ
ถึ

                                                       

งประหารชีวิต  ถาไมประหารใหปรับไปตามกฎหมาย  แลวใหขายผูหญิง เอาคา 2 เทา 
 ขาทาสไปอยูกินหลับนอนกับเมียเจานาย หรือเมียขุน โทษควรประหารชีวิต เพราะเหตุวา

เปนเมียของเจานายหรือขุน ถาไมฆาใหไหม 2 เทา3   
 

 3.7 ขุนหรือไพร  เปนชูกับเมียทานถึงเรือนผูหญิง  ถูกฆาตายหรือบาดเจ็บ  ผูฆาไมมีโทษ 
 อัน 1 ขุนก็ดี ไพรก็ดี ไปเที่ยวนอนกับเมียทานถึงเรือนทาน ทานไดฆาตายใหเลิกแลวอยา

วาอะไรแกลูกผูตาย เพราะเขาไมสอนใหเขาไปมีชูแตอยางใด หากไดฆาไมตาย ใหแตงสินไหมใช    
แกมันครึ่งหนึ่ง เหตุวามันไดรับบาดเจ็บ1  

 
1 อนุโลมญานกฎหมายโบราณ : ใบลานหนาที่ 11. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 961. 
2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 70-71. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 170-171. 

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

 ไพร ขาขุน เปนชูกับเมียทานถูกทานฆาแตไมตายหากสามารถรักษาใหหายได ใหเรียก
สินไหมใชแทนมัน 330 เงิน  หากยากจน ไหม 110 เงิน หรือ 220 เงิน หากเปนชูกับเมียเจาขุนผูใหญ
โทษควรฆาเสียก็ได ไมควรตีราคาสินใช เพราะเปนขาตน หากฆาผูชายตายใหขายเอาคาผูหญิงใหแก
ผัวมันและเอาเขาพระคลัง  หากไมฆาผูชายใหตีราคาคาผูหญิงแบงครึ่งใหแกผัวคร่ึงหนึ่ง หากยังคบชู
อีก 2-3 ครั้ง ใหผัวมันขายเมียมันเสีย หากผัวไมขายและผัวไดฆาชูตาย ถือวามันฆาคนดีตาย ใหตี
ราคาชายชูคนหนึ่งราคา 330 เงิน ใชแทน 5 เทา2  

 
 3.9 มียศศักดิ์เปนเจา เปนชูกับเมียของขาทาสตน ตองปลอยผัวขาทาสตนใหเปนอิสระ 
หรือ เปนชูกับหญิงขาทาส แตผัวหญิงเปนไท ใหยกขาทาสหญิงใหแกผัวโดยใชคาครึ่งหนึ่ง 
 เจานายชอบเปนชูเมียขาทาสของตน ใหปลดปลอยผัวเปนไท3  
 เจาเปนชูกับขาเรือนผูมีสามีแลว โดยที่สามีเขาเปนไท ไมใชเปนขาเหมือนภรรยา ใหสามี
ไถเอาเมียเขาออกมาโดยคิดราคาครึ่งหนึ่งของราคาเมีย และใหกับเจาของเมียและเจาของเมียก็ใหหญิง
นั้นกับสามีเขา4  

 
กฎหมาย : ลักษณะหยา 
 
1. ลักษณะการหยาตามหลักกฎหมายโบราณลานนา 
 
 1.1 การกลาวถึงหลักเกณฑตาง ๆ  ในการที่สามีภรรยาจะขาดจากกัน (หยา) 

                                                                                                                                                               
1 มังรายศาสตร ฉบับวัดไชยสถาน : ใบลานหนาที่ 64. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง

, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 348. 
2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 68-69. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 168-169. 
 3 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 34. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 249. 

4 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 18. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1288. 
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 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 ถือไมไดวาเปนการหยาขาดจากกันธรรม
ของพระพุทธเจากลาววา (ยทาจสามิโกหตวา) เมื่อใดที่หายโกรธแลว ผูผัวตั้งใจวาจะเลิกโดยที่ไมมี
ความโกรธอยูในใจ 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 เปนเรื่องของการหยาขาดจากการเปนสามี-ภรรยา ตัวสินตามที่
กลาวมาแลวจึงจะเปนการชอบธรรม ใครไมทําตาม 3 ประการนี้ก็เปนคนใจบาป1

 
 1.2 หลักเกณฑในการที่จะพิจารณาวา ชายหญิงจะหยากัน ใหถือเอาความรักและ     
ความอาลัยท่ีมีตอกัน 

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

 นักปราชญผูเปนจาเมือง จะตัดสินคดีความอันจะใหถึงโทษของคนทั้งหลาย  อันเกิดจาก
เมีย 20 จําพวก  ใหไดเอาธรรมะ 2 ประการนี้  ตังไวใหรูวา  สองผัวเมียควรขาดหรือไมขาดจากกัน  
ตามธรรมจารีตแหงสัปปุริสะเจา  ธรรมะสองประการนี้ คือ  อาลัยตัณหา  และอิจฉาตัณหา   อิจฉา
ตัณหา แบงออกเปนสองประการคือ  บุพภาคตัณหา  และ อัปริภาคตัณหา 

 บุพภาคตัณหา  ไดแก  จิตใจของผูหญิงผูชายที่รักใครชอบพอกัน  ยังไมไดใหขาวของ 
แกกัน ยังไมไดถูกเนื้อตองตัวกัน  ไมไดใหคําปฏิญาณแกกัน  แตก็บังเกิดความรักความพอใจซึ่งกัน
และกัน ประการเดียว ดังนี้ เปน บุพภาคตัณหา   
                                                        

 1 ธรรมศาสตร  ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 95-96. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบ

โครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 7 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1365-1366. 
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 สวนอัปปริภาคตัณหา   เมื่อสองผัวเมียจะหยารางกัน   ภายหลังมีใจสัมพันธใคร
คืนกลับมาอยูดวยกันอี ไดพูดจา ปฏิญาณ แตไมไดอยูไดนอน ถูกเนื้อตองตัวกัน  ไดช่ือวา  อัปปริ
ภาคตัณหา 

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

 ผัวเมียหยากันแลว ภายหลังไมไดถูกตองตัวกัน ไมไดใหโอกาส และไมไดปฏิญาณตอกัน 
ที่ชายเสียดาย  แมกลาววาเปนเมียขา  ก็ฟงไมขึ้น จาเมืองไมควรเอาคําของมันเปนประมาณตามอิจฉา
ตัณหา   

 สวนดังบทที่วา อาลัยนั้นไดเกิดตัณหาความรักใครกัน ตั้งแตไดใหของฝาก ไดให
ปฏิญาณแกกัน จนถึงผูชายไดรับครัวเรือนทั้งมวล กลาววาเปนลูกกู เมียกู เรือนกู ดังนี้จึงเรียกวา 
อาลัย เหตุพระพุทธเจาเทศนาวา นตทฬหพนธนมาหุทธิรา อันวาผูกมัดดวยเชือกปานปอก็ดี อันวา
กิริยาผูกมัดดวยเชือกทั้งหลายเหลานี้ แมวามั่นคงปานใดก็ดี พระพุทธเจากลาววายังแกไดดวยมือ  
มีดพรา 

 สวนอาลัยอันใด คืออาลัยรักในลูกและเมียนั้น พระพุทธเจากลาววา เปนเชือกผูกมัดสัตว
ทั้งหลายมั่นคงยิ่งกวาเชือกทั้งปวง เหตุดังนี้ ความเปนผัวเมียกันก็ถึงพรอมดวยอาลัย การรับของฝาก
และคําปฏิญาณในธรรมบทที่วา เมื่อยังไมมีลูกกลับกลาววามี ใหพึงรูวาเขาอาลัยรักในครัวเรือน    
ทั้งมวลเสมือนลูก  

 หากวาผัวเมียจะหยาขาดกัน ขาดหรือไมขาดนั้น พึงรูไดดังนี้ หากเขากลาวซึ่งกัน นางไมใช
เมียขา  หญิงก็วา เจาไมใชผัวขา เขาทั้งสองหยาขาดกัน หากกลาววา นางยังเปนเมียขา เจายังเปนผัวขา
ดังนี้ จาเมืองผูมีปญญาควรรูวาเขาสองผัวเมียนี้ยังไมขาดจากกัน ดังนั้นการพิจารณาความเปนผัวเมีย 
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 อยากกลาวประการใด ก็กลาวตามใจ
มันคลายดังลิงกินลูกไมในปา เหตุดังนั้นเจาเมืองไมควรเอาถอยคําของมันเปนประมาณ  
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 หากผูหญิงผูชายรับของฝากแกกัน มาอยูกินดวยกัน แลวหนีจากกัน อาลัยก็ขาดจากกัน 
ไมเปนผัวเมียกันแลว เขาทั้งสองตางก็ยอมรับ จาเมืองควรพิจารณาดูถึงวา อาลัยอันเปนตัวทําให    
ไมเกิดความเปนผัวเมียนั้นมีหรือไม  

 พระพุทธเจาเทศนาวา อันวาคนทั้งหลายผูใดอันเกิดยินดีในกามสุข ลวนตกอยูในตัณหา
อันตนมีตอลูกเมียและครัวเรือนทั้งมวล เปรียบเหมือนตั๊กแตนตําขาวที่ชักเอาแตใยของตัวออกทํารัง
เกาะเกี่ยวอยูกับตนไม อันวานักปราชญผูมีปญญา ควรพิจารณาดูวาอาลัยขาดหรือไม หรือหนายตอ
ตัณหา ไมกลาววา เมียกู ลูกกู ทรัพยสินกู เรือนกู ดังนี้ก็ถือวาตัดขาดจากอาลัยแหงกามสุขทั้งมวล 
หรือไดช่ือวา ตัดขาดยังราคะตัณหา  อาลัย ขาดดวยผูชายไมยินดีดวยกามสุข อันนี้เปนธรรมดา     
อันวาอาลัยนี้  เอาอิจฉาฝายชายเปนประมาณ 

 สวนลักษณะของผูหญิงหนีจากผัว ขาดและไมขาดนั้น มี 4 จําพวก 
  1. อิจฉา     2. สาลย 3. สอิสสา      4. นารย 
 เมื่อหญิงหนีจากผัวดวยเหตุ 3 ประการนี้   ยังไมสมควรขาดจากกัน  คือ 

 อนิจาปลายิ 
 สภยาปลายิ 
 โอทนิกฒปลายิ 

 อนิจาปลายิ  คือ  ผูหญิงไมพอใจ ไมรักผูชาย และหนีไป เปรียบดังปพภาวดีหนีจากพระยา
กุสราชตัณหาอาลัยของพระยากุสราชยังไมขาดจากนาง   ดังนั้นตัวนางจึงไมขาดพนความเปนเมีย 

 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 สวนสองคนไมมีการทะเลาะบาดหมาง
กันเลย  สองคนคิดวาพอแมผูเปนใหญแกเรา เห็นเราจะไมเจริญอยูดวยกัน จึงใหเราหนีจากกัน สอง

                                                        
1 หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลาน หนาที่ 28-34. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ 

อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบ
โครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1022-1026. 
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เราก็หยากันเสียเถิด วาดังนั้น สองเจาก็ขาดจากกัน  ผูใดไดหญิงเปนเมียภายหลัง ไมควรเปน
มิจฉาจาร 

 อัน 1 หากวาสองเขาไมมีพอแม แตมีผูเปนใหญ คือวา ทาวพระยาเสนาอํามาตยผูตั้งอยู
ในคลองธรรมประเพณี เห็นสองคนอยูดวยกันไมดี คือ ผูหญิงไมใสใจค้ําจุนผัวดวยการทํางานอันจะ
ใหรุงเรืองดวยการบานการเรือน ฝายชายก็ดี ผูใหญอันเปนจาเมืองใหหนีจากกันเสีย ความเปนผัวเมยี
ก็ขาดจากกัน เหตุวาสัตวโลกท้ังหลายนี้ยอมมีชีวิตติดเนื่องกันพอแมและทาวพระยาผูเปนใหญ  

 หากวาทั้งสองมีความรักตอกัน  ไมเชื่อฟงพอแม

                                                       

ทาวพระยาผูเปนใหญ ไปสูหากัน 
มิจฉาจารก็เกิดแกชายผูนั้น เพราะเหตุวาหญิงผูเปนเมียตั้งอยูในมาตาปตุโคตรรักขิตตา หากวาเขาทั้ง
สองยังรักกัน และไดใหสัตยวาจะไมกระทําเหมือนเดิมอีก เปนคําสัญญาตอพอแม และทาวพระยาผูเปน
ใหญ จาเมืองควรตัดสินถอยคําใหม เหตุวาความที่เกิดกอนไดเปล่ียนแปลงไปแลว จาเมืองตัดสิน
อยางนี้ไดช่ือวา ตัดสินตาม อิสสรานุโลมคติ1  

 
 1.4 ชายท่ีละท้ิงเมียท่ีเปนไพรเมือง และหนีราชการเมืองไปเกิน 1 ป ถือวาขาดกัน      
หากเปนหญิง ลูกผูดี เศรษฐี พอคา ลูกขุน ตองรอถึง 3 ป จึงจะขาดจากกันถือวาหยาโดยสมบูรณ 
 ผูชายไปอยูกินกับไพร ผูชายไมอดทน รับราชการไดละทิ้งลูกเมียไปนาน 1 ป ไมไดรับ
ขาวคราว ใหผูหญิงแตงงานใหมกับผูชายที่เอาราชการได ถาหากผูชายคนนั้นคืนกลับมาจะวาอะไร
ไมได เพียงใหคืนของที่นํามาอยูตอนแตงงานเทานั้น   

 ถามันละทิ้งไปไมครบ 3 ป แตครบ 3 เดือน ผูหญิงแตงงานใหม ใหแบงคาตัวผูหญิง  
ออกเปน 3 สวน ใหคืนใหผูชาย 1 สวน ทรัพยสินที่นํามาอยูดวยตอนแตงงานก็ใหคืน 

 ถาหากผูชายหนีไปทําใหเสียราชการ เจาขุนใหผูหญิงแตงงานใหมกับผูชายทีเ่อาราชการได  
ถาสามีเกากลับคืนมาไมตองเสียคาอะไร เพียงแตใหคืนทรัพยสินที่นํามาอยูดวยตอนแตงงานเทานั้น   

 ถาไมใชคนเอาราชการ แตเปนลูกเศรษฐี พอคา ลูกขุน หมายนา ผูชายละทิ้งครบ 3 ป   
ใหหาผัวใหผูหญิง ผัวกลับคืนมาใหคืนของใหก็เพียงพอ 

 หากสามีละทิ้งครบ 3 ปบริบูรณ แตยังฝากของมาหาเมีย ก็ยังไมขาดจากการสมรส2

 

 
 1 หัตถกรรมวินิจฉัยบาลีฎีการอม (ศรีโคมคํา) : ใบลาน หนาที่ 37-39. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ 

อานันท กาญจนพันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบ
โครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1031-1033. 

 2 มังรายศาสตร ฉบับวัดเชียงหมั้น : ใบลานหนาที่ 19-20. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 226-227. 
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 1.5 ชายที่ละท้ิงเมียไปโดยไมไดเล้ียงดู หรือสงขาวเกิน 3 ป  ถือวาหยากันสมบูรณ 
 ผูชายไปแตงงานกับผูหญิง ละทิ้งหนีไปเสีย โดยไมหยา คงไวอยางนั้น ไวครบ 3 ปไมมา 

ใหถือวาตัดขาดจากกัน รูสรางและไมรูจักทําไมรูจักสรางเจาของบานและผูที่อยูกินดวยตาม         
ความหนักเบาเหมือนแบงแกกัน ถาไมครบ 3 ป กลับมาอยูตามเดิมก็ยังคงเปนผัวเมียกันอยู จะตัดขาด
ไมได    หรือผัวหนีไดนาน 3 ป แตยังฝากของมาหาเมีย ก็ยังไมขาดจากกัน หรือผูหญิงเลนชู ใหแบง
คาผูหญิง เปน 3 สวน ใหผูชาย 1 สวน แลวใหหยากันเสีย หรือผัวยังรักเมีย จะอยูกับเมียก็ตามใจ ถา
หากวา      ทั้งสองยังไมหยาขาดจากกัน แตผูหญิงไมไดเกี่ยวของกับผูชาย แตผูชายก็ยังถือวายังเปน
เมียอยู1  
 1.6 ลักษณะการหยาดวยเหตุผลตาง ๆ นอกจากที่กลาวมา 

    ลักษณะหญิงหนีไปควรขาดหรือไมควรขาดจากความเปนผัวเมีย มี 3 จําพวก 
 1.) อิจฉาเลยย  ไดแก  หญิงหนีจากชายดวยเหตุดังนั้น ควรขาดแล 

 2.) อิจฉาอเลยย  ไดแก หญิงไมพึงพอใจผูชาย และหนีจากผูชาย อุปมาดั่งนางปพภาวดี 
หนีจากพระยากุสสราช ตัณหาและอาลัยของพระยากุสสราชที่มีตอนางยังไมขาด นางปพภาวดี ก็
ยังคงเปนเมียของพระยากุสสราชดวยเหตุนั้น 
 3.) กยลายิ อุปมาดั่งนางมโนราหหนีเสียจากเจาสุธ ดวยเหตุกลัวทานฆา  และหนีจากผัว
ของตน  อาลัยของเจาสุธนยังไมขาด2  
 
 1.7 ลักษณะการหยาโดยที่ฝายชายชอบทํารายทุบตีเมีย 

 หากชายชั่วราย ชอบทุบตีหญิง ความผิดไมควรตีก็ดี  ไมควรผูกมันก็กระทํา ใหหัวแตก  
เจ็บพอง  ไมพอใจแกพอแทฝายหญิง ใหขับไลมัน เอาของทั้งหมด แมจะเปนของที่ทํามาหาได
ดวยกัน ก็อยาใหมันสักสิ่งเถิด เพราะมันอยูมีแตจะทํารายแกเจาของที่ ใหหยากันเพื่อการนั้นเถิด3          

 
 1.8 ลักษณะการหยาโดยที่ฝายหญิงเปนคนไมรูจักหนาท่ี  และคิดรายพอผัว 

                                                        
 1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 19-20. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 21-22. 
2 ธรรมศาสตรราชกือนา : ใบลานหนาที่ 33-34. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 7 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1220-1221. 

3 มังรายธรรมศาสตร ฉบับวัดชางค้ํา : ใบลานหนาที่ 20. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ ศรีธน คําแปง
, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว . เรื่องเดียวกัน. หนา 450. 
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 หากผูหญิงเลว ไมชวยทํามาหากิน ใหขายตัวหญิงเอาคาครึ่งหนึ่งใหผูชาย อีกครึ่งหนึ่งให
พอแม เพราะพอแมไมส่ังสอน ใหหนีจากผัวไป เมียไมกระทําโทษผัว ผัวก็ไมกระทําโทษเมีย พอแม
ไมพอใจอันใดอันหนึ่ง ดังนั้น ใหสงจากบานไปอยูที่อ่ืน พอแมของเมียใหไปทําราชการไมพอใจ    
ผูชายหนีไปอยูบานพอแมของตน  เมียหนีมาอยูดวย  ทํามาหากินเลี้ยงพอแมผัว  ทําการงาน  พอแม
ผัวและเมียไมยินยอม  ใหเสียคาปรับตามกฎหมายบานเมือง  พอแมผูหญิงไมยินยอมไหม 100 บาท
เพราะเหตุวา เอาลูกของทานมาอยูทําการงานเลี้ยงดูแลว   พอแมกลับไมพอใจไลหนี  ของที่ทํามาหา
ไดดวยกันจนกระทั่งผัวตาย  ทรัพยสิน (ขาวของ) ทั้งหมดใหตกไดกับเมียหมด  เมียตายไดแกผัว   
แมพี่นองฝายหญิง ฝายชาย จะมาเอาทรัพยสิน ไมควรให เพราะเหตุวา ชายมาอยูกับเมยี เมยีมาอยูกบัผัว     
ดังนั้นหากตายทั้งสอง ทรัพยสินตกไดแกลูกหลานทั้งหมด1

 
 1.9 ชายที่ละท้ิงเมียไปนาน เมียแตงงานใหม แตภายหลังกลับมา ใหผูหญิงเปนผูตัดสินวา    
จะอยูกับใคร 

 พอแมผูหญิงใหลูกมีผัว ผัวจากไปภายหลังผูมาใหมไมรูพอแมปลูกสรางใหใหม ดังนี้ให
ปรับไหมผูหญิงดังกระทํามิจฉาจาร และไมเปนผิดแกผัวใหม เหตุวาไมรูอะไร ภายหลังหากรูวาเปน
เมียเขา  พอแมผูหญิงเอาใหอีกก็ใหใสโทษมิจฉาจารแกเขาทั้ง 2 หากรูขาววา ถูกขาศึกจับได  และ
กลับมาไมไดก็ดี ใหอยูครบ 3 ป  จึงเอาผัวใหม  

 หากผูใดผูหนึ่ง  ไปทํางานในที่หางไกล ขาวสารมาถึงวา ผัวตายเสียแลว ใหผูหญิงนั้นอยู
ไปจนครบ 3 ป จึงเอาผัวใหมได หากวามันเอาผัวใหม  แลวผัวเกามันไมตาย จะกลับมาเอากด็ ีอยาให
เปนผิดแกผัวใหมเกิด ใหตามใจหญิงจะเลือกเอาเถิด หากวามันจะเอาผัวใหม  ใหมันของขมาผัวเกา  
ขาวของมีเทาใดใหแบงปนกันตามคลองเถิด หากวามันจะเอาผัวเกา ก็ควรขอขมาผัวใหม ขาวของให
คืนจึงชอบแล2  
 
2. ลักษณะการแบงทรัพยสิน ภายหลังการหยา 
 

                                                        
 1 ธรรมศาสตรสรรพสอน : ใบลานหนาที่ 25-26. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

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

โครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 7 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1410-1411. 
2 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 82-83. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1163. 
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 2.1 หลักการแบงทรัพยสินภายหลังการหยา กรณีท่ีท้ังชายและหญิงตางก็มีทุนเดิมมากอน
แตงงานกัน 

 ผูชายไปแตงงาน ไมมีคาสินสอด เทากับเอาเงินไปลงทุนคาขายกับผูหญิงคนละครึ่ง     
ถาสวนของผูชายมากกวาก็ดี ทั้งสองผัวเมียจะหยาขาดจากกันของผูชาย ใหเอาตามตนทุน ผูหญิง     
ก็เอาเงินตนทุนไป ยังคงเหลือเทาใดตองแบง 3 สวน ใหผูชาย 1 สวน  ใหผูหญิง 2 สวน หรือวา
ผูหญิง ไมชวยทํามาหากินใหแบงครึ่ง ไดแกผูชายครึ่งหนึ่ง ใหแกผูหญิงครึ่งหนึ่ง หรือผูชายไมทํามาหา
กิน       ใหแบง 4 สวน ใหผูชาย 1 สวน ใหผูหญิง 3 สวน1  

 
 2.2 การแบงทรัพยสินภายหลังการหยา กรณีท่ีท้ังชายและหญิงตางเปนลูกของเพื่อนที่ให
ลูกแตงงานกัน 

 สองสหายยกลูกสาว ลูกชายแตงงานกันใหมีทรัพยสมบัติเทากัน ทั้งสองรักบิดามารดา
ของฝายไหนมากก็ใหอยูกับบิดามารดาฝายนั้น ไมวาจะมีความสุขหรือไม ภายหลังอยูดวยกันไมได 
จะหยากัน ทรัพยสินผูชายมีเทาใดใหผูชายเอาไป ของผูหญิงมีเทาใดใหผูหญิงเอาไป ที่ทํามาหาได
ดวยกันใหแบงครึ่ง มีลูกหญิงใหแกฝายหญิง มีลูกชายใหอยูกับฝายชาย2  

 
 2.3 หลักการแบงทรัพยสินภายหลังการหยา กรณีฝายชายมีทุนเดิม แตฝายหญิงไมมีกอน
แตงงานกัน 

 ของที่พอแมไดใหเมื่ออยูกินเปนผัวเมีย เพื่อเปนทุนรอนแกมัน หากมันตายอยาใหพอแม
มันเอาคืน ใหมอบไวแกเมียจนสิ้น เหตุวาของอันนั้นเปนของของมันที่นํามาสูขอแลว มันจะใหแก  
ผูใดก็ไดหากเมียก็ตายดวยใหมอบแกญาติของเมีย เมื่อไมมีญาติทางเมียจึงตกเปนของญาติมัน     
หากไมมีใครเลย ใหแบงเปน 2 สวน  เขาเลม (คลัง) พระยา 1 สวน  อีก 1 สวน  ใหทําบุญอุทิศไปให
ผูตายเถิด กรณีเปนลูกหญิงที่พอแมอุดหนุนใหไปมีผัวก็เชนเดียวกันนี้3  

 

                                                        
 1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 17-18. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน 
ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 19-20. 

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

 3 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลาน หนาที่ 62. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1155. 
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 2.4 หลักการแบงทรัพยสินภายหลังการหยา  กรณีฝายหญิงมีทุนเดิม  แตฝายชายไมมีกอน
แตงงานกัน 

 ผูชายไปสูเรือนหญิง โดยไมมีทุนไป มีแตของหญิงทั้งหมด ภายหนาอยูดวยกันไมได 
หยารางกัน  ของผูหญิงที่เปนทุนใหดึงออกมา ของที่ทํามาหาไดดวยกัน ใหแบงออกเปน 4 สวน    
ใหชาย 1 สวน  หญิง 3 สวน หากชายไมรูจักทํามาหากิน มาอยูอยางเดียว อยาใหกับมันสักอยาง   
เหตุวามันไมมีของ1  

 
 2.5 การแบงทรัพยสินภายหลังหารหยา กรณีท้ังหญิงและชายตางก็ไมมีความผิด ใหเอา
สินสอดคืนชาย ท่ีเหลือแบงหญิง 2 สวน  ชายสวนหนึ่ง 

 ชายไปแตงงานกับหญิง มีเงินเปนสินสอด เอาไปใชจายซ้ือที่นอน หมอนมุงสวนหนึ่ง  
อีกสวนเอาไปใชจายในคาอาหารการกิน ซ่ึงเปนคาใชจายสิ้นเปลือง เมื่อท้ังสองคนผัวเมียอยูดวยกัน
ไมได โทษผูหญิงก็ไมได ความผิดของชายก็ไมมี เมื่อจะหยากันตองเอาทรัพยของอันมีคา 100 หนึ่ง  
ที่เปนคาขึ้นนั้น คืนใหแกชาย ทรัพยที่ชายนํามาใชจายก็ดี จายใหเมียนุงหมไปก็ดี  ใชจายรวมกันกัน
กินก็ดี ของหญิงอันใชจาย ใหผัวนุงหมไปก็ดี  ไมควรใหวาอะไรแกกัน สวนที่ใชจายไปนั้น          
แมจะอยูดวยกันเพียง 3 วัน 7 วันก็ดี ก็คงเปนของเจาเรือนทั้งส้ิน เพราะหญิงก็แกเฒาลงไปดวยวัน
และคืน ไมตองคืนเพราะเหตุนี้ หรือวาของที่ทํามาหาไดดวยกันขึ้นมาใหมใหแบงเปน 3 สวน ใหแก
หญิง 2 สวน ใหแกชาย 1 สวน หรือมีลูกหญิงชายดวยกัน  ใหมอบไวแกหญิง2  

 
 2.6 การแบงทรัพยสินภายหลังการหยา  กรณีชายหรือหญิงตางประพฤติตนไมเหมาะสม 

 ผูชายมาอยูดวยกับหญิง มันหากไมตั้งใจสรางของในเรือน หากมันหนีไปเสีย ความเปน
ผัวเมียก็ส้ินสุด หากมันตายไป ของท่ีมันนํามาอยูกับเมียมันก็ใหตกเปนของเมียมันเถิด พอแมพี่นอง
ฝายผัวจะเอาก็อยาให เหตุวามันรายตอเจาเรือน หนีไปจากทานเอง ของใดที่มันนํามาอยูกับพอแม
เมียก็ใหไดแกพอแมเมีย หากมันนําของเมียไปดวยใหคืนแกเมียมันจนสิ้น  

 ผูหญิงมาอยูเรือนชาย ไมสนใจทําไรทํานา ผัวดาหรือบนก็หนีกลับไปอยูกับพอแม      
พอแมมันก็ส่ังสอนใหกลับมาหาผัว ผัวก็ไปตาม 2 คร้ัง 3 คร้ัง ไมมา ใหพอแมหญิงขอขมาลูกเขย 

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

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1157-1158. 

 2 มังรายศาสตร  ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 14. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 
และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 111-112. 
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ความเปนผัวเมียก็ส้ินสุด ขาวของทํามาหาไดดวนกันใหตกแกฝายชาย อยาใหฝายหญิงเลย  เหตุวา
มันชั่วแกผัวมันเอง1  
 2.7 หลักในการไมใหทรัพยสินแกชายในกรณีคบชูหรือทุบตีหญิง 

 หากวาชายชั่วรายชอบทุบตีหญิง ไมควรตีก็ตีไมควรทุบก็ทุบ ไมควรผูกมัดก็ผูกมัดทุบตี
ใหศีรษะแตก ไหลพัง ไมเปนที่พอใจของพอแมฝายหญิง ผิดคํามั่นสัญญาใหขับไล ริบเอาทรัพย    
ทั้งหมด แมเขาจะทํามาหาไดดวยกันก็อยาใหแกมันสักสิ่ง เพราะมันอยูก็รังแตจะใหรายแกเจาที่    
ใหหยาจากกันเพราะเหตุนี้ 2

 
3. ลักษณะการแบงทรัพยสินภายหลังท่ีผัวเมียตายจากกัน 
 
 3.1 การแบงทรัพยสินเมื่อผัวเมียตายจากกัน ใครอยูไดแกผูนั้น หากตายทั้งคูจึงจะตกแก
ลูกและญาติ หากไมมีญาติตกเปนของแผนดินครึ่งหนึ่ง  ใหทําบุญอุทิศใหคร่ึงหนึ่ง 
 ของผูเปนผัวก็รักษาไวไมใหปะปนกับของผูเปนเมีย ของผูเปนเมียก็รักษาไวไมให
ปะปนกับของผูเปนผัว เมื่อจะเอาไปทําทุนคาขายก็ดี เขาจึงเอาออกมาเทากัน ไดกําไรมาเทาใดก็ให
แบงกันเทากันเถิด ของผูเปนพอมอบแกลูกชาย ของผูเปนแมมอบแกลูกหญิง หากเขาจะหยารางกัน
จะแบงลูกกันก็ใหแบงเชนเดียวกันนี้ หากเขาไมมีลูก ผัวตายมอบใหแกเมีย เมียตายใหมอบไวแกผัว  

 หากผัวตายกอน ทรัพยก็ใหไวแกเมีย เมียตายก็ใหไวแกผัว ตายทั้ง 2 คน ก็ใหไวแกลูก 
หากไมมีลูก ของในเรือนนั้นใหแบงครึ่งแกญาตทิั้ง 2 ฝาย หากฝายหนึ่งฝายใดไมม ี กใ็หแกอีกฝายหนึง่
หากไมมีทั้งสองฝาย ใหแบงกึ่งหนึ่งแกทาวพระยาที่เขาไดอาศัยอยูกิน อีกสวนหนึ่งใหทําบุญอุทิศไป
ใหเขานั้นเถิด3  

 
 3.2 การแบงทรัพยสิน กรณีผูชายตายกอนผูหญิง  ญาติฝายชายจะมาเอาทรัพยสมบัติไมได  
แมผูชายจะสั่งไวแกญาติตัวก็ไมได แลวแตผูหญิงจะแบงให 

                                                        
1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 71-73. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1152-1153. 
2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 14. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาค
การวิจัยที่ 3 เลมที่ 3 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 112. 

3 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 69, 76. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 
อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว . เรื่องเดียวกัน. หนา 1150, 1157. 
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 หากวาเขาทั้งสองครองเรือนดวยกัน ชายตายไปเสียกอน ญาติพี่นองผูชายจะมาแยงเอา
ทรัพยสินที่สามีภริยาทํามาหาไดมาดวยกันก็ดี เอาคาสินสอดก็ดี ไมควรให เพราะเหตุวาผูขายออก
เหยาเรือนแลว (ตระกูล) สวนเงินคาสินสอดนั้นไมควรให เพราะพอแมของชายหากไดใหเมื่อตอนมี
ชีวิตอยู  และลูกชายไดตายในบานของภริยา โดยไมไดส่ังการเรื่องทรัพยสินไว ผัวตายทรัพยสิน      
ก็ตกเปนของเมีย ถาหากชายไดส่ังเรื่องทรัพยสินไวก็ใหตกแกญาติพี่นองของตน  และเมียคนกอน 
(เรือนหลัง) ก็ไมควรให เพราะเหตุวาทรัพยสินอันทํามาหาไดดวยกันใหมนี้จะมีขึ้นไดก็เพราะผูหญิง  
ไมใชของผูชายคนเดียว จึงไมควรให เพราะเหตุนี้ถาหากผูหญิงนั้นรักสามี ไมโกหกหรือ ละทิ้งคําที่
สามีส่ังไวอยางไรก็จัดการไปตามนั้น แมตามกฎหมายไมควรไดรับก็ตาม1  

 
 3.3 การแบงทรัพยสินเมื่อฝายหญิงตายกอน ใหคืนสินสอดแกชาย และสวนท่ีเปนสนิสมรส
ใหแบงเหมือนจะหยากัน 

 ถาผูหญิงซึ่งเปนเจาของบานตายกอนชาย ชายจะกลับไปอยูกับเมียคนแรก (บานเดิมของตน) 
ของอันทํามาหาไดดวยกันใหพอแมหญิงแบงปนแกชาย เหมือนดั่งวาชายหญิงมีชีวิตอยู สวนเงิน  
สินสอดนั้น ผูเปนเจาของไมตาย พอแมของหญิงจะยึดถือไวไมเปนการสมควร ใหคืนแกชายจึงชอบธรรม
2  
 
กฎหมาย : ลักษณะมรดก 
 
1. ลักษณะการพิจารณาเกี่ยวกับมรดกกรณีตาง ๆ 
 
 1.1 หลักการพิจารณาเกี่ยวกับการสืบมรดกโดยทั่ว ๆ  ไป 
 ลูกที่พอแมไดเกื้อหนุนใหไปเอาผัวเอาเมีย ขาวของตาง ๆ พอแมก็ไดแบงปนใหมันแลว 
เมื่อพอแมมันตาย อยาใหทรัพยมรดกแกมัน หากพอแมส่ังเสียไวเทาใดก็ก็ใหแกมันเทานั้นเถิด    
หากไมไดส่ังเสียไวอยาใหแกมัน แตใหกับลูกผูที่เล้ียงพอแมนั้นเถิด หากไมมีลูกผูเล้ียงดูพอแมมีแต
ลูกผูออกเรือนไป จึงควรใหทรัพยมรดกแกมัน หากยังมีหลานอยู เล้ียงดูก็ใหมอบใหแกผูหลานนั้น

                                                        
 1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : 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 112-113. 

2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 15. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 113. 
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เถิด หากวาหลานก็ไมมี แตมีขาผูจะสืบเรือน ขาวของนั้นในและหากการงานมันก็ทําได ก็ใหมอบแก
มันทั้งของในเรือนนั้นเถิด  

 ผูหนึ่งจะตาย ไมมีลูกหลาน ญาติ พี่นอง จะสืบเชื้อสายแหงตน แตมีลูกศิษยผูหนึ่ง ผูที่ตน
ไดส่ังสอนไว อาจจะใหสืบ ศาสตรศิลป และอยู อุปฏฐากตนตราบชั่วชีวิต ก็ใหลูกศิษยนั้น        
ครอบครองของในเรือนแทนตน เปนดั่งติฐี 3 คน เปนครู 1 ลูกศิษย 2 คน คนหนึ่งมุงมั่นเลาเรียน
หนังสือ รับเอาเฉพาะคําสั่งสอนจากครูส่ิงเดียว อีกคนหนึ่งอุปฏฐากครูดั่งปฏิบัติตอพอแม เมื่อครูตาย
ใหยกทรัพยมรดกนั้นแกลูกศิษยผูอุปฏฐากนั้น ภายหลังหากลูกศิษยนั้นตาย ก็ใหทรัพยมรดกตกเปน
ของลูกศิษยผูเรียนหนังสือ คําสั่งสอนของพอครูนั้น ถาลูกศิษยตายกอนพอครู พอครูก็ไดทรัพยของ
ลูกศิษยนั้นดังกลาวนี้เปนวัตรแหงติฐีทั้งหลาย1  

 
 1.2 หลักในการพิจารณาแบงมรดกแกผูมีลูกหลายคน ตามหนาท่ีท่ีกระทําตอพอแม 

 มีลูก 4 คน เปนชาย 3 คน หญิง 1 คน ชายคนโตไปกินนาดวยขุน คนรองไปบวชเปน
พระชาย คนเล็กไปคาขาย ผูหญิงอยูเล้ียงดูปฏิบัติพอแม พอบิดามารดาตาย เขาแบงมาดกกันไมเปน
ใหแบงเปน 15 สวน ผูพี่คนโตไปกินนากับขุน สุขทุกขส่ิงใดพอแมยังหวังพึ่งใหแบงให 2 สวน     
ลูกชายคนเล็กที่ไปคาขาย ถาหากสมบัติพอแมหมดยังหวังพึ่งใหแบงให 2 สวนเหมือนกัน ลูกชายคน
รองที่บวชเปนพระนั้นก็ดวยหวังใหพี่แมพนจากทุกขแบงให 4 สวน ผูหญิงซ่ึงปรนนิบัติพอแม รักษา
ขาวของมิใหเสียหาย แบงให 7 สวน2  
 
 1.3 มรดกท่ีพอแมสั่งไวใหแกลูกหลาน หรือขาทาส ตลอดจนใครก็ตาม ตองเปนไปตามที่
สั่งไว หามขัดขืน ถือเปนจารีต 

 ลักษณะบิดามารดาปูยาตายายตายตองแบงมรดกกัน ปูยาตายายสั่งเรื่องทรัพยสมบัติไว
ใหแกลูกหลานตนก็ดี แกขาหญิงชายก็ดี ก็ควรปฏิบัติตามคําส่ังของผูตายทุกอยาง เพราะเหตุวา

                                                        
1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 60, 63-64. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1139, 1141-1142, 1144-1145. 

2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 21. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข
กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 119. 
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ทรัพยสมบัติเปนของผูตายทุกอยาง ผูตายส่ังไวใหแกผูใดผูนั้นจึงควรได ไมควรเปลี่ยนแปลงคําของ
ผูตาย ถาหากมี ลูกหลานหลายคน ผูใดมีคุณแกพอแมมากกวาก็ควรได1  

 
 1.4 เงินท่ีลูกคนไหนยืมไปจากพอแม เม่ือจะแบงมรดกตองเอามาคืนกองกลางกอน แลวแบงกัน 

 ขาวของอันใดที่พอแมเกื้อหนุนใหลูก เมื่อไปแตงงาน ออกเรือนไปขางหนา และใหขาว
ของที่เกี่ยวกับเครื่องยศประกอบศักดิ์ แตไมไดใหเปนสิทธิขาด หากมันตายกอนพอแม ใหพอแมเอา
ของนั้นคืนเถิด หากวาพอแมมันตายกอน และไมไดส่ังใหยกแกมัน ใหเอาของอันนั้นเอาออกมาแบง
พี่นองมันเถิด หากพี่นองมันไมมี ก็ใหตกเปนของมันทั้งมวล มันตายก็ใหตกเปนของเมียมันจงสิ้น2

 
 1.5 มรดกท่ีลูกผูใดเอาไปซอนไวกอนพอแมตาย หากสืบรูภายหลัง จะตองเอามาสมทบ 
กองกลางแบงปนกัน 

 เมื่อยังไมทันไดแบงปนมรดกกัน ลูกคนไหนหาเอาซอนเรน ภายหลังรูความจริงใหเอา
มาแบงกัน อยาไหมลูกคนนั้น  เพราะเหตุวาเปนของพอแมเขา3  

 
 1.6 มรดกที่ทาวพระยาขมเหงเอาไปหรือท่ีโจรลักเอาไป  หากผูใดไปตามคืนไดเปนของผูนั้น 

 ทรัพยสินใดเจาขุนขมเหงเอาไปก็ดี โจรลักเอาก็ดี เมื่อตอนพอแมอยู เอาคืนไมได         
พอแมตายลูกหลานคนไหนหากสามารถเอาทรัพยสินคืนมาได เงินสวนกําไรควรตกแกคนนั้น      
ไมควรนํามาแบงปนกัน4  

 
  1.7 มรดกท่ีพอแมใหดวยเสนหา หรือลูกหาไดเอง  ไมควรนํามาแบงกัน  ลูกคนใดมีคุณ
แกพอแมควรไดมากกวา 

                                                        
1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 21-22. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 119 -120. 
2 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 61-62. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1142. 

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

 4 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 22. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, เรื่องเดียวกัน. หนาเดียวกัน. 
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 ลูกเปนผูทํามาหาไดนํามาใชจายรวมกัน หากคาขายไดก็ดี ไดดวยวิชาความรูก็ดี ของ
เหลานี้ไมควรแบงปนกัน1  
 
 
 
 
 
  1.8 มรดกที่ผูตายไมไดสั่งไววาใหใคร ใหถือเอาผูเล้ียงดูพอแมและผูมีคุณแกพอแมมาก
นอยกวากันเปนเกณฑพิจารณา 

 ถาไมส่ังหากคนไหนอยูเล้ียงพอแม คนไหนเอาพอแมเปนศัตรูและไมเปนศัตรู คนไหน
พอแมขายหรือไมขาย แบงสวนใหลูกผูลําบากหรือไมลําบาก ลูกผูมีคุณหรือไมมีคุณตามความหนัก
เบาใหแกเขาทั้งหมด2  

 
 1.9 ลูกหลานที่ไมสมประกอบ  และไมศรัทธาในพระรัตนตรัย ตลอดจนไมเล้ียงดูพอแม
และไมเชื่อฟงคําสั่งสอนไมใหมีสิทธิไดรับมรดก 

 ผูหนึ่ง มีลูกหลายคน เมื่อพอแมตาย ลูกผูใดไมสมประกอบ คือเปนมองก็ดี เปนคน    
งอยเปล้ียก็ดี เปนคนชั่วไมรูจักดีช่ัวก็ดี เปนบา เปนคนโง ตาบอด เปนโรครายอันเปนที่นารังเกียจ 
เชน  เปนคุดทะราด  เปนโรคเรื้อนก็ดี  เขาเหลานี้ ไมมีสวนไดรับทรัพยมรดก  แตใหพี่นองเมตตา 
ใหเขาแตพออ่ิม พอไดนุงหม ไปจนตาย  จึงชอบแล3  

 
 1.10 หลักการพิจารณาในกรณีคนสองคนมีมรดกปนกัน ใครตายคนอยูไดหมด ลูก ญาติ 
จะอางสิทธิไมได  และมรดกที่ฝากไวใหผูเยาว 

                                                        
1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 22. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร,  เรื่องเดียวกัน. หนา

เดียวกัน. 
 
2 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. 

3 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 62-63. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน
พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1143-1144. 
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 ธน อันวาขาวของ  (อุภินน)  ของคน 2 คน  (สสฐ)  ปนกันเอาไว  (ธน)  ขาวของ  (พหุชนาน)  
ของคนหลายคนก็ดี  (สสฐิ)  ที่ไดเอาปนกันไว  (สิยา)  เพิงมี  (เตสุ)  ระหวางเจาของนั้น  (เอโกจ)  คนใดคน
หนึ่ง (มโตแล)  ไดตายไป  (อสสภเวยย)  (ชีวนโต)  เจาของคนที่ยังมีชีวิตอยูก็เปนเจาของขาวของนั้น  
(สสฐ) ของที่ปนกันเอาไวนั้น (โหติ)  ก็เปนดังที่กลาวมาแลว ซ่ึงอธิบายโดยละเอียดไดวา   ส่ิงของ
ของคนหลายคนที่ไดนําเอามาปนกันไว   คือเปนของอันเดียวกันในระหวางเจาของนั้น ถาหากตาย
เสีย 1 หรือ2 คน  ของสวนของผูตายที่นําเอาไปปนกันไว  ก็เปนของผูที่ยังมีชีวิตอยู  โดยไมตกถึง
ญาติพี่นองของผูตายเลย  

 อธิบายโดยละเอียดไดวา  คนที่กอนจะตายไดสงของอันเปนสวนของตนที่ยังไมไดแบง  
ยังเปนของอันเดียวดันอยูกับของคนอื่น  ใหกับลูกของตน  ถือไดวายังไมไดมอบใหลูกของมัน1  

 
2. ลักษณะการแบงมรดกระหวางลูกเมียหลวงและลูกเมียนอย 
 
 2.1 การแบงมรดกระหวางลูกเมียหลวงและลูกเมียนอย ท่ีแมท้ังสองมีชาติสกุลเสมอกัน ให
แบงเทากัน 
 ลูกเมียหลวงก็ดี ลูกเมียนอยก็ดี มีฐานะเสมอกัน ควรแบงของใหเทากัน  

 พอมีเมีย 2 คน เมียคนแรกไมมีลูก  จึงไปแตงงานกับเมียคนหลัง  มีลูก 1 คนก็ดี  2 คนก็ดี 
เมื่อพอแมตาย มรดกของเมียคนแรกก็ตกไดแกลูกของเมียคนหลัง มรดกของเมียคนแรกก็ตกไดแก
ลูกของเมียคนหลัง ญาติพี่นองของเมียคนแรกก็ไมควรไปวาอะไรเขา หรือวาลูกของเมียคนแรกมี 
มรดกของแมยอมตกไดแกลูก2  

 
 2.2 การแบงมรดกระหวางลูกเมียหลวง  และลูกเมียนอยท่ีเปนทาส ใหลูกเมียหลวงได
มากกวา 

 หากวาผูชายไดหญิงมาเปนเมีย โดยเสียคาตัวแลวแกพอแมมัน หากชายละทิ้งไปเสีย    
คาตัวเทาใดใหคืนแกชาย ความเปนผัวเมียใหส้ินสุด ของที่ทํามาหาไดดวยกัน แบงเปน 4 สวน   
หญิงเอา 1สวน ชายเอา 3 สวน หากหญิงไมรูจักทํามาหากิน อยาใหมันสักสิ่ง หากวาเขาอยูรวมสราง

                                                        
 1 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 89-90. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

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

โครงสรางและบทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 7 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1359-1360. 
2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 23 – 24. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุข

กุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 121-122. 
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ดวยกัน ก็ใหแบงเปน 4 สวน หญิง 1 สวน ชาย 3 สวน หากวาผูใดตายกอนทรพัยสินใหไวแกลูกทัง้มวล 
หากวาไมมีลูกก็ใหไวแกเมียมัน ญาติพอแมฝายชายอยาวาอะไรแกกันเถิด1  

 
 
 

3. ลักษณะการแบงมรดกแกลูกเล้ียง 
 

 3.1 การแบงมรดกแกลูกเล้ียงที่นํามาเลี้ยงเปนลูกตน  มีสิทธิในมรดก 
 พอแมไดเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรมก็ควรแบงใหคร่ึงสวน2  
 

 3.2  การแบงมรดกแกลูกเล้ียงที่นํามาเลี้ยง ภายหลังท่ีพอหรือแมผูนํามาเลี้ยงตายไปกอน
ไดสิทธิในมรดก 

 เมื่อพอแมเขา (ลูกบุญธรรม) ตายแลว แมเขาจึงเอาลูกทานมาเลี้ยงเปนลุกก็ดี แมเขาตายแลว 
พอเขาตายแลวจึงเอาลูกเขามาเลี้ยงก็ดี อันนี้ไมควรใหไดกึ่งสวน ใหผาครึ่งออกเปน 2 สวน          
แลวใหแกลูกผูนั้นกึ่งสวนจึงควรแล หากวาลูกเจาเรือนไมมีลูก 2 จําพวกนั้นก็ควรไดสืบเรือนแทน3       

 

4. ลักษณะการแบงมรดกระหวางลูกเกาลูกใหมท่ีติดพอแม  มาอยูดวยกัน 
 

  4.1 การแบงมรดกระหวางลูกติดพอติดแม  มาอยูดวยกันใหมีสิทธิเสมอกัน 
 แมเจาของเรือนมีลูก 1 หรือ 2 คน สามีใหมมาอยูดวย และมีลูกดวยกัน ก็ควรแบงมรดก

ใหลูก 2 จําพวกนั้นเสมอกัน4  
 

                                                        
 1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 78. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจนพันธ, 

อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1159. 
 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 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. 
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 4.2 การแบงมรดกระหวางลูกผัวเกากับผัวใหม ใหแบงเทากัน หากผัวใหมไปแตงงานใหม 
ตองเอาสวนแบงนี้แบงครึ่งอีกทีหนึ่งใหแกลูกผัวเกา 

 ลูกกับผัวใหมไมมี เมียซ่ึงเปนเจาเรือนตายกอน มรดกใหแบงครึ่งใหแกลูกผัวเกาครึ่งหนึ่ง 
ใหแกผัวคนใหมคร่ึงหนึ่ง ใหผัวใหมอยูบนเรือนนั้น อยาพาเอามรดกไปอยูกับเมียใหม เมื่อผัวใหม  
จะไปจากเรือนนั้นทรัพยสินนั้นใหแบงครึ่ง ใหแกลูกครึ่งหนึ่ง1  

 

 4.3 การแบงมรดกระหวาง  ลูกติดแมมาอยูกับผัวใหม  ลูกผัวใหมมีสิทธิในมรดกมากกวา
คร่ึงหนึ่ง 

 ผูหญิงหากมีลูกกับผัวคนกอน 1 คนก็ดี 2 คนก็ดี แมเขาพามาอยูกับผัวคนใหม และแม
กับพอใหม หากมีลูก 1 คนก็ดี 2 คนก็ดี เมื่อพอแมตายก็ควรแบงมรดกแกลูกผูมาอยูกับแมครึ่งสวน 
ลูกอันเกิดกับพอใหมนั้นไดคร่ึงหนึ่ง ก็เปนการสมควร2  

 
 4.4 การแบงมรดกแกลูกท่ีเกิดกอนเกิดหลังตามกฎหมายโคสาราษฎร 

 ขาไพร เอาพอคา ขาขุน หมายนา ซ่ึงไมใชขาหลวง บุคคลเหลานี้ไปแตงงานกับไพรหรือ
จะหยากัน เพียงใหคืนของอันพามาอยูดวยตอนแรก สวนของลูกอยาใหไพร ตองไวกับแมทั้งหมด 
อยาไดพามาบานเมียคนแรก (เรือนหลัง) แมนเจาของบานตายก็ดี  อยาไดพามาบานเมียคนแรกของผัว 
เมียคนแรกก็อยาพามาบานเมียคนหลัง หรือวาพอแมพี่นองวงศตระกูล หากอนุญาตก็ทําได3  

 
5. ลักษณะการพิจารณามรดกที่ไดรับจากทาวพระยา 
 
 เคร่ืองประกอบเกียรติยศที่ไดรับจากทาวพระยา หากเจาของผูไดรับตายตองคืน         
สวนขาวของวัตถุท่ีไดมาดวยตนเอง หรือเปนรางวัล เปนของเมียหลวง 

                                                        
 1 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลาน หนาที่ 23. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 

และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 121. 
 2 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลาน หนาที่ 23-24. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 

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

3 มังรายศาสตร ฉบับนอตอง : ใบลานหนาที่ 20-21. ปริวรรตโดย ประเสริฐ ณ นคร, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล 
และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 118-119. 
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 บุคคลหนึ่ง มันไปปฏิบัติรับใชแกทาวพระยา ทาวพระยาใหมันไปครองบานครองเมือง 
เมื่อมันตายไปทรัพยสินทั้งมวลใหไวแกลูกเมียหลวงจนสิ้น นอกจากนี้หากมันไดสรางวัตถุอันใดไว
แกทาวพระยาที่มันอาศัยเทาใดก็เอาเทานั้น ส่ิงที่มันไมไดสรางใหก็อยาเอา หากมันเอาขาวของที่   
ทําดวยตัวเองก็ดี ขาวของที่ทาวพระยาใหแกมันก็ดี แกใครก็ดี ก็ได เหตุวาทาวพระยาใหแกมันเปน
รางวัลแกมันแลว เจาพระยาจะเอาคืนไมได เปนเหมือนดั่งพระยาสญไชย เอาของไถเอาราชกุมาร ทั้งสอง 
ใหแกชูชกพราหมณแลว เมื่อทานพราหมณตาย ก็ใหเปลา เมื่อไมมีญาติวงศาแหงพราหมณเอา  ขาว
ของเหลานั้นจึ่งคอยตกมาเปนของตน  

 ขาวของที่ทาวพระยาประทานเพื่อประดับยศ ประดับศักดิ์ เชน รมฉัตร ขันเงิน ขันทอง 
แกวแหวน ยังเปนของพระยา เพียงแตนํามาเปนเครื่องประดับยศ ศักดิ์ เทานั้น หากมันตาย ขาวของ
เหลานั้นก็กลับคืนมาเปนของพระยาดังเดิม มันจะยกใหใครไมได  

 สวนสาอากรก็ดี บานเมืองก็ดี ที่ทาวพระยามอบใหไปรักษา มันจะเอาไปยกใหเปนทาน 
แกบุคคลใดก็ไมได เหตุไมใชของมัน หากลูกเมียก็ดี พี่นองวงศาก็ดี ของมันไมมีสักคน มันก็ไมได
ใหทานแกบุคคลใด มันตายไปทรัพยมรดกของมัน ทั้งมวลก็ควรตกแกทาวพระยาผูมันปฏิบัติอยูนั้น
1  
 
6. ลักษณะการพิจารณามรดกของพระภิกษุ 
 
 การแบงมรดกของพระภิกษุท่ีมรณภาพ หากไมไดใหใครไปแตแรก ทุกอยางตกเปนของ
คณะสงฆท้ังหมด 

 ไดขาอันเกิด (ขาดหายไป) นั้นแล อหมโตยทิอสสอิมเม ภณฑกโหตุ อิตถนนา เมื่อภิกษุ        
(จะมรณภาพ) ไดกลาวถอยคําวา หากขาตายไป ขาวของของขาเหลานี้ จงเปนของบุคคลผูมีช่ือดังนี้
เถิด แลวจึงมรณะกรรมไปใหสงฆ เปนเจาของวัตถุเหลานั้น เหตุที่อาจารยเจาไมไดทําตามคําสั่งที่วา 
ถาหากขาตายของของขาใหตกไดแกบุคคลผูมีช่ือนี้เถิด ก็เพราะคําสั่งของผูตายนั้นไมมีผล เนื่องจาก
ไมใหหยิบยกใหกับมือในยามนั้น (กอนมรณภาพ) จึงใหตกเปนของสงฆทั้งส้ิน หากไดส่ังไวและ
หยิบยกใหในตอนนั้นก็ใหเปนผลได  

                                                        
1 ธรรมศาสตรหลวง : ใบลานหนาที่ 67-69. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว, กฎหมายลานนาโบราณ : วิเคราะหระบบโครงสรางและ
บทบัญญัติที่จารบนใบลาน ภาคการวิจัยที่ 3 เลมที่ 6 (ในจํานวน 12 เลม), หนา 1148-1150. 
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 ภิกษุตายที่วัดก็ดี ขาวของยังอยูที่บานก็ดี ถาไมไดส่ังใหแบงปนแกผูใดของนั้นก็ตกเปน
ของสงฆทั้งหมด แตถาเขาสั่งไววาใหกับบุคคลใด โดยส่ังวาอันของกูแบงใหมึงตั้งแตบัดนี้และได
แบงใหเมื่อเขามีชีวิตอยู  สงฆก็ไมอาจเปนเจาของได คือ ไมเปนของสงฆ  

 หากภิกษุส่ังดวยความอาลัยวา ถากูตายของอันนี้ใหมึงเอา แตถากูไมตายก็ถือวาไมไดให
มึง แลวภิกษุก็ตายไป อันกริยาที่ภิกษุส่ังไวที่เปนไปดวยความอาลัย ดังนั้นของนั้นก็ตองตกเปนของ
สงฆ  คือ  เปนของสงฆอยางเดียว ผูที่พระสั่งวาใหกับเขานั้นก็ไมไดสมบัตินั้นเลย ปรากฏในปตติมา
วัคคปกรณ 1  
 

                                                        
 1 ธรรมศาสตร ฉบับวัดปากกอง : ใบลานหนาที่ 70, 72-73. ปริวรรตโดย อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ อานันท กาญจน

พันธ, อางใน พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และ อรุณรัตน วิเชียรเขียว. เรื่องเดียวกัน. หนา 1339-1340, 1342-1343, 1349-
1351. 
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