
ตํานานขุนหลวงวิรังคะเจาและพระนางจามเทวี 
ที่มาของการนับเดือนของภาคเหนือและภาคกลางไมตรงกัน 

 
ขุนหลวงวิรังคะราช หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวาแสนหลวง เปนขุนใหญแก ชาวลัวะ ท้ังมวล ได

ทราบขาววา พระนางจามเทว ีมีพระรูปลักษณะ งดงามยิ่งนัก จึงมีความรักใครในตัวพระนาง เปนอัน
มากจึงใหขุนอํามาตย พรอมบริวารประมาณ ๕๐๐ คนนําเครื่องบรรณาการ และของฝากมากมาย มา
ถวายแกพระนางจามเทว ีแลวกราบทูลสาสน ของขุนหลวงวิรังคะราช แกพระนางจามเทว ี

“ขาแดมหาราชเทวีเจาขุนแหงตัวขามีนามวา ขุนหลวงวิรังคะราช อยูอยูทิศตะวันออก 
ระหวางดอยละวะโพน เปนใหญ กวาชาวลัวะ ท้ังปวงจัดแจง ใหตูขาท้ังหลายนําเครื่องบรรณาการ มา
ถวายแกพระนาง โดยเหตุผลท่ีวาขุนหลวงวิรังคะราช มีความรักใคร ในตัวพระนางอยาก ไดพระนาง 
ไปเปนอัครมเหสี ท่ีแทจริงถึงแมนวาตัวขุนหลวง จะมีมเหสีอยูแลว ๔๐๐ องคแลวก็ตาม” 

พระนางจามเทวี ทรงเรียกประชุม เหลาเสนาอมาตย เพ่ือประเมินสถานการณซึงเวลานั้น 
มอญเมืองลําพูนเพ่ิงสรางเมืองใหม ยังไมพรอม ท่ีจะรบ กับพวกลัวะ แหงเมืองเชียงใหมพระนางจึงสง 
ทูตไปทูล แกขุนหลวงวิรังคะราช วาใหรอไปอีก ๓ ปกอนเพราะวาพระนางเอง พ่ึงจะคลอดลูกชายฝา
แฝด รอใหเด็กหยานมเสียกอน แลวจะอภิเษกสมรสดวยกัน บัดนั้นเปนตนมาพวกลัวะ แหงเมืองแมระ
มิงคเชียงใหม กับพวกมอญลําพูน ก็ไดไปมาหาสูกันอยางสงบสุข 

สวนพระนางจามเทวีไดเรียกประชุมเหลาเสนาวาการ ประวิงเวลาในครั้งแรกนั้นเวลา ก็ใกล
เขามาแลวจึงขอใหโหรรวมมือ ในการใชวิทยา อาคมใหเล่ือนเวลา ออกไปอีก โหรหลวงจึงแนะนําวา
ควรเล่ือนเวลาออกไปอีกเพราะวาเกณฑ ชะตาบานเมืองเขายุคเข็ญ ขาวน้ําจะขาดแคลน จะมีโรค
ระบาดประชาชน และสัตวเล้ียงจะลมตาย เปนอันมากตองสะเดาะ เคราะห ดวยการถือศีลกินเจ ฟง
ธรรมสักการะ พระรัตนตรัย เปนระยะเวลา ๔ ป จึงจะพนภัยพิบัตติาม ท่ีโหนทํานายไวพระนาง จึงส่ัง
ให ทูตไปรายงานเหตุการณ แกขุนหลวงวิรังคะดวยความจําเปน ตามท่ีระบุไวขุนหลวงยอม ใหมี
เล่ือนพิธีการอภิเษกสมรส และยอมถือศีลกินเจ ตามพระนางดวย 

ระหวางนั้น พระนางจามเทวี ไดเกณฑคนหนุมสาวมาฝก เปนทหารเตรียมเมือง ใหพรอม
สําหรับการทําสงคราม กับขุนหลวงวิรังคะ ในขณะเดียวกันนั้นเพ่ือมิใหชาวเมืองตกใจตื่นกลัว วิตก
กังวลกับภัยการรุกรานของ ขุนหลวงวิรังคะ จึงจัดใหมีการจัดการแสดงมหรสพ และการละเลนตางๆ
จวบจนใกล ครบ ๔ ป ขุนหลวงวิรังคะ ไดสงทูตไปขอทราบ กําหนดการอภิเษกสมรสพระนาง จึง
บอกทูตไปวาพระนางพรอม ทําตามสัญญา เพ่ือใหมีความแมนยําทรงย้ํา เร่ืองฤกษยามวาอยาใหมีการ
ผิดพลาด คณะทูตจึงไปรายงานตอ ขุนหลวงวิรังคะ ที่เมืองแมระมิงค  เชียงใหม ของลัวะฝายพระนาง
จามเทวี ก็ไดมีการแกไข ชื่อเดือนจากเดือนอาย เปนเดือนสาม (นั่นคือสาเหตุที่ทําใหการนับเดือนของ



ทางภาคเหนือ หรือลานนา เร็วกวาเดือนทางภาคกลางไป ๒ เดือน) เชนวันลอยกระทงจะตรงกับวัน
เพ็ญ ๑๕ ค่ําเดือนยี่ หรือ เดือน ๒ ของภาคกลาง 

ดังนั้นทางภาคเหนือจึงเรียกวันลอยกระทงวาเดือนยี่เปง เม่ือถึงกําหนด การอภิเษกสมรสตาม 
ท่ีไดตกลงกันไวขุนหลวงวิรังคะ จึงไดเดินทางไปเมือง ลําพูน เพ่ือเขาพิธีอภิเษกสมรสตาม ท่ีไดตกลง
กันไวแตพระนางจามเทวี ทรงบอกวาเสียใจ ท  ี่ขุนหลวงผิดนัดเอง และไดผิดนัดไปถึงสองเดือน 
ดวยกัน (เนื่องจากมอญไดมีการเล่ือนเดือน เร็วขึ้นไปสองเดือน ดังไดกลาวไวขางตน) 

ขุนหลวงวิรังคะจึงโกรธแคน เปนอันมากท่ีถูกปฏิเสธ จึงกลับไปเตรียม ไพรพลไดประมาณ 
๔๐,๐๐๐ คนจัดทัพเตรียมบุกลําพูน และเม่ือเคล่ือนทัพไป ถึงเมืองลําพูนส่ังไพรพลลอมเมืองเอาไว 
หวังใหอาหารหมดไปจนตองยอมจํานน และในเวลานั้นเปนชวงปลายเดือน ๙ หรือเดือน ๗ ของภาค
กลาง เปนเวลาใกลจะเขาฤดูฝน ลอมเมืองไดไมนานฝน ก็ตกเจ็ดวันเจ็ดคืน น้ําเหนือไหลหลากไหล
เช่ียว ทวมไพรพลลมตาย เปนอันมาก 

ขุนหลวงวิรังคะ เห็นวา สถานการณไมดีจึงยกทัพกลับไปกอน จากนั้นจึงไดรวบรวมไพรพล
ขึ้นมาใหม โดยมีไพรพลครั้งนี้ รวมมาไดประมาณ ๘๐,๐๐๐ คน บุกเขาตีเมืองลําพูน และลูกชายฝา
แฝดของพระนางจามเทว ีไดขี่ชางพลายก่ํางาเขียวตานไวจนทัพ ของขุนหลวง แตกพายไป ขณะทีแตก
พานหนีนั้น ชางของ ขุนหลวงวิรังคะราช ไดไปเบียดประตูเมืองลําพูน จนตกชางขาหักพวกทหารลัวะ 
มาอุม พาหลบหนีไป ประตูเมืองลําพูน จึงมีช่ือวา ประตูชางสี มาจวบจนทุกวันนี้ 

ขุนหลวงวิรังคะ รักษาอาการบาดเจ็บตลอดระยะเวลาถึง ๓ เดือนจนรูสึก หายดีแลวจึงสงทูต
ไปขู เพ่ือท่ีจะขอแตงงานกับ พระนางจามเทวอีีก พระนางจามเทว ีจึงวางแผนขึ้นมาใหมโดยใหมีการ
พุงเสนา (หมายถึงการพุงหอก)จากดอยสุเทพ ไปตกใจกลางเมืองลําพูน ไดเม่ือไหรก็ จะยอมอภิเษก
สมรสดวย ดังนั้นขุนหลวงวิรังคะ พรอมไพรพลและคณะทูตมอญ ลําพูนไดมีกระตระเตรียมการพุงเส
นา โดยรอสัญญาณไฟจากกลางใจเมือง ลําพูน การพุงเสนานี้ใหโอกาส ๓ ครั้งโดยจะพุงกันทุกๆ ๗ 
วัน จนครบสาม ครั้ง 

การพุงเสนาครั้งแรกขุนหลวงวิรังคะราช นั้นปรากฏวาพลาดเปาไปหนอย เดียวเนื่องจากถูก
คณะทูตจากลําพูน ของพระนางจามเทวียั่วใหโกรธ เสียสมาธิ จึงพุงไปตกนอกกําแพง เมืองดาน
ตระวันตกเฉียงเหนือ อยูบริเวณหลัง วัดมหาวัน จึงเรียกวา หนองเสนา เคยคนพบอาวุธ เปนกระบอก
เสนาหนาใหญและยาว ประมาณ ๒ วา จมอยูมีลักษณะปลายแหลม เขาใจวานาจะเปนปลายเสนา 
กอนจะถึงวันพุงเสนา ครั้งท่ีสอง พระนางจามเทวี ทําพิธีขม ขุนหลวงวิรังคะราช ดวยพิธีทางไสย
ศาสตร เชนใชเศษผานุงช้ันในเย็บ ทําเปนหมวก เสร็จเรียบรอยแลวให เสนาเมืองลําพูน นําถวาย
บรรณาการ แกขุนหลวง ณ ยอด ดอยสุเทพ และทําใหขุนหลวง ไมสบายและพุงเสนา ไปตกท่ีเชิงดอย



สุเทพจึง รูวาไดถูก มนตรขม จุดท่ีเสนาไปตกในหนองน้ําเล็กๆ สมัยกอนเรียกวาหนองเสนา อยูหลัง
โรงเรียนประชาบาล เชิงดอยสุเทพ 

จากเหตุการณท้ังหมด ท่ีเกิดขึ้นทําให ขุนหลวงวิรังคะราช ไดฉุกคิดไดวา อยูดีๆเกิดอาการ
วิงเวียน ใจส่ันเพลียกายคลายถูกขม จึงรูวาตนถูกพระนางจามเทว ีหลอกและกล่ันแกลง ดวยปญญามา
โดยตลอด คิดไดก็เกิดความละอายใจท่ี ทําใหชาวลัวะ ตองมาพลอยลําบาก กับตนเอง จึงบังเกิด
อารมณพุงพลาน วิ่งออกไปลานกลางแจง ควาเสนาพุงขึ้นฟาแลวหอกก็ดิ่งตกจากฟา ขุนหลวงวิรังคะ
ราชเจา แบะอกรองรับปลายหอกเสนาเสียบทะลุอกขุนลัวะรองดวยความเจ็บปวด 

คณะทูตจากลําพูน เห็นทาไมคอยจะสูดีนัก จึงหนีกลับลําพูน แลวกราบทูลเหตุการณตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นท่ีดอยสุเทพแกพระนางจามเทวี ใหทรงทราบ ขุนหลวงวิรังคะราช กอนจะส้ินใจไดเรียกคน
ใกลชิด มาส่ังเสียโดยเปรียบ เปรยตนเองวาเปนเพียง หวหนาเผาลัวะ ผูอาศัยอยูตามปา ไมมีการศึกษา
มีแต กําลัง ขาดสติปญญาไมอาจเปรียบเทียบกับ พระนางจามเทว ีซ่ึงเปนชาวเมือง เปนผูมีการศึกษา มี
สติปญญา ตนเปรียบเสมือนเอ้ืองแซะ ซึงจะงดงามก็ตอเม่ือ อยูในท่ีอันควรตาม ธรรมชาติ ของเอ้ือง
แซะ จะขึ้นในปาลึก มีกล่ินหอมช่ืนใจ เสมือนกับชาวลัวะ ซ่ึงชํานาญการ อยูตามปาเขาสามารถดํารง
ชีพ อยูอยางมีความสุขสบายตามสภาพ 

ขุนหลวงวิรังคะ รูวาตนกําลังจะหมดลมหายใจจึง ส่ังเสียกับคนใกลชิดวา ชนเผาลัวะ จะออก
จากปาหาผูปกปอง ท่ีม่ันคงอยางพระนางจามเทว ีก็ไดหรือจะตัดสินใจอพยพเขาปา ใหหางเมืองก็ได
ตามใจ แตมียอดดอยหินใหญ อยูเหนือขึ้นไปเปนสถาน ท่ีไดเลือกไวแลว หากตนไดตายไป แลวให
หามศพไปตามไหลเขา ขอสําคัญอยาขามลําน้ําหวยเปนอันขาดเกรงวาน้ํา จะแหงไรนาจะเสียหาย 
เวลาวางศพ ใหหันหนาสูทิศใต ปรับระดับใหมองเห็นเมืองลําพูนอยูตรงระดับสายตา 

เม่ือส่ังเสียเรียบรอยแลวขุนหลวงวิรังคะราช ก็ถึงกาลมมรณะลม หายใจคอยๆ ขาดชวงจน
ส้ินลมหายใจไป ขบวนแหศพ ไดเคล่ือน ไปตามสันเขา ดอยสุเทพผานสถานท่ีตางๆ ซ่ึงมีช่ือตกทอด
มาถึงปจจุบันนี้ 

ตํานานกลาวไววาบริเวณท่ีเปนผาสวา (ผารูปฉาบ) และผาเด็ง(ผารูประฆัง) นั้นมีความเปนมา
วา ขบวนท่ีหามศพ และผูคนไปรวมพิธีงานศพ เกิดพลัดหลงกันขึ้นบางพวกเดินขาม บางพวกเดิน
ลอดใตเถาวัลยท่ีมีช่ือวา เครือเขาหลง ทําใหพวกท่ีเดินลอดใต เครือเขาหลง มีความจําเส่ือม ไป
ช่ัวขณะทําใหนักดนตรี ท่ีไปรวมขบวนงานศพ เกิดเลนขัดกันระหวางพวกสวา (ฉาบ) กับพวกเด็ง 
(ระฆัง) ในท่ีสุดก็พากันท้ิงเครื่องดนตรี หนีกลับลงดอย ไปเครื่องดนตรีเหลานั้น ไดกลายเปนหิน
เกล่ือนกลาด กระจัดกระจายอยูบนสันเขา ตางๆ เชน ผาฆอง ผากลอง ผาสวา ผาเด็ง  

สวนพวกท่ีแบกหามศพ พากันเดินจนถึงยอดดอย แหงหนึ่งจึงวางศพของ ขุนหลวงวิรังคะ
ราชเจา นอนตะแคง ใหหันศพหันหนา ไปทางทิศใตคลายดังวา กําลังมองดูเมืองลําพูน ตอจากนั้นได



ขนเอาหนาม มาวางปองกนัสัตวปาท้ังหลาย ท่ีจะมากินซากศพ แลวเอาโลงคว่ําครอบศพไว ตอมาโลง
ศพ ก็ไดกลายเปนหิน ปจจุบันเรียก ดอยมอนลอง หรือท่ีชาวบานเรียกวา “มอนคว่ําลอง” สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพ ของเมืองเชียงใหม บริเวณถนนเสนแมริม - สะเมิง ไดแก ตัวอําเภอแมริม ตัว
อําเภอสะเมิง สวนพฤกษศาสตร เอราวัณรีสอรท หมูบานแมสาใหม หมูบานโปงแยง หมูบานสาม
หลัง รวมถึงทิวทัศน บริเวณสันเขา ดอยสุเทพ และดอยปุย 

นักทองเท่ียวสามารถ ขับรถขึ้นไปชมวิวไดสองจุดคือ จุดสูงสุดของ ดอยมองลอง และจุดฝง
ศพของ พอขุนหลวงวิรังคะ ซ่ึงเปนท่ีตั้ง ของศาลเจาพอขุนหลวงวิรังคะราชเจา หนาผาหินสูงชันซ่ึงมี
ความสูง จากระดับน้ําทะเล 1,450 เมตร ศาลเจาพอขุนหลวงวิรังคะ ขึ้นช่ือดานความชวยเหลือ แก
หนุมสาวใหสมหวัง ในความรักและใหสมปารถนา ทุกส่ิงทุกประการ และดลบันดาล ใหมีลูกตามท่ี
ไดบนบานไว 

เม่ือพอขุนเม็งรายมหาราช สรางเมืองเชียงใหม ในป พ.ศ.๑๘๓๙ เวลานั้น คนไทยทางตอน
เหนือ ท่ีอยูอาศัยปะปน กับพวกลัวะหรือละวา เปนเวลาชานาน รวม ๕๐๐ ถึง ๖๐๐ ปมาแลว และได
อยูรวมกันอยางสงบสุข 

เม่ือมีกษัตริยขึ้นปกครองชาวลัวะ ก็พอใจท่ีจะรับเอาวัฒนธรรมและประเพณีไปถือปฏิบัติ
ขณะ เดียวกันคนไทย ก็ไดรวมพิธีฆากระบือ เพ่ือเปนการเชน สังเวยวิญญาณของบรรพบุรุษ ตาม
ความเช่ือของลัวะ โดยเต็มใจและยอมรับวาผีลัวะ เปนผูมีอํานาจคุมครอง รักษา เมืองเชียงใหม โดยทํา
พิธีบวงสรวงปูแสะ ยาแสะ และลูกชายคือ สุเทวะฤาษ ีและขาดเสียมิไดคือ ขุนหลวงวิรังคะ 


