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หนังสอืคราวซอ  เรื่องตาํนาน แล สางวดัสวน
ดอกไม 
นคอรเชียงใหม 
 

 หนังสือคราวซอเรื่องนี้ ไมปรากฏชื่อผูแตง พิมพท่ีโรงพิมพอเมริกัน ถนนเจริญเมือง จังหวัด
เชียงใหม ลงวันที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๔ โดยพมิพครั้งที่หนึ่ง ๑,๐๐๐ เลม เนื้อเร่ืองแบง

ออกเปน ๔ บท หรือ ๔ ตอน มีความยาวทัง้สิ้น ๒๖ หนา และมีใจความโดยยอดังนี ้
 บทนึ่ง  เม่ือไหวครูแลวก็เริ่มกลาวเทาความถึงครั้งที่พระพุทธเจาเสด็จมาบิณฑบาตกับปูแสะ
ยาแสะ พระพุทธองคไดประทานพระเกสธาตุหนึ่งเสน และตรัสวาในภายหนาจะมีพระสุมนเถระและ
พระญาองคหนึ่ง (พระญากอืนา พ.ศ.๑๙๑๐–๑๙๓๑)นําเอาพระธาตุสมองของพระองคมาประดิษฐาน
ไวดวย ครั้งนั้นพระอินทเสด็จลงมาสรางอุโมงคบรรจุพระเกสธาตุลงในโกศตางๆ พรอมกับของมคีาแลว
บรรจุในอุโมงคนั้น 
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    (พระประธานวัดสวนดอก อ.เมือง เชียงใหม) 
 
 บทสอง ในเมื่อวัดสวนดอกไมนี้เปนวัดเกาแกด้ังเดิมแตรกรางมานาน วิหารพังทลาย คนตอง
เอาใบตองมุงถวายพระพุทธรูปเปนการชัว่คราว  ตอมาเจาแกวนวรฐัซ่ึงเปนเจาผูครองนครเชียงใหมใน
ขณะนัน้ และพระราชชายาเจาดารารัศมีใหคนไปอาราธนาครูบาสวีิชัยหรือครูบาสีลธมัมทีท่ั่วไปรูจักใน
นาม “ครูบาศรีวิชัย” วัดบานพาง อ.ล้ี จ.ลําพูน มาเปนประธานในการบูรณะ ใน พ.ศ. ๒๔๗๔ ครัง้นั้นมี
ทั้งพระภิกษุสามเณรและประชาชนมารวมบริจาคเงินและแรงงานกนัอยางลนหลาม ไดมีการ “ตาง
ฉัตต” คือยกฉัตรพระเจดียในเดือนสิบสองเพ็ญ จากนัน้กไ็ดสรางวิหารยาว ๓๓ วา กวาง ๑๒ วา 
จัดระบบไฟฟา มีการซื้อ “ดินจี”่ หรือกอนอิฐเพื่อรวมปฏิสังขรณวัดราคากอนละ ๑ สตางค  และแมจะ
ขึ้นราคาถึงกอนละ ๒ สตางค ก็ยังมีผูซ้ือไปถวายเชนกนั  อีกทั้งยังมีการซื้อปูนและทรายไปบริจาคอีก
ดวย 
 บทสาม  จากนั้นก็ไดมกีารสรางเจดียประจําทิศรอบเจดียประธานโดยความรวมมือของศรัทธา
ประชาชนอยางคับคั่ง พวกทีเ่อาอาหารมาถวายทานก็มากจนเหลือเฟอ  เสาวิหาร ๒๘ ตน ราคาตนละ 
๒๕๐ รูปก็มีผูรับเปนเจาภาพกันมากหนา  เมื่อเขาทีแ่ลวจึงนัดกนัวาจะมีงานสลากภัตตในเดือนเกียง 
(ประมาณเดือนตุลาคม) ขึน้ ๑๑ คํ่า ถัดนั้นก็มีการสรางวหิารตอไป 
 บทสี่ มีผูรับเปนเจาภาพขื่อและแปกันอยางเนืองแนน มีการแหฉัตรมาในวนัเดือนยี่ขึน้ ๑๐ คํ่า 
แบวหบอพระพทธรูป ๒ องคขนาดความสูงเทาครูบาสีวิชโย  จากนั้นมีการทําบญุถวายทานเปนงาน
ใหญ 
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   (พระยืน ดานหลังพระประธาน วัดสวนดอก อ.เมือง เชียงใหม) 

เปนที่นาสังเกตวา ในการเฉลิมฉลองวัดสวนดอกในครั้งนั้น ทาวสนุทรพจนกิจ ซ่ึงเปนกวี
สําคัญของพระราชชายาเจาดารารัศมี ก็ไดแตง “ตํานานวัดสวนดอก” เปนสํานวนเทศน ลงวันที ่ ๑๒ 
มกราคม พ.ศ.๒๔๗๔ และกลาววาไดจัดพิมพเอกสารดังกลาวจํานวน ๖,๐๐๐ เลมเพื่อแจกจายแก
ศรัทธาประชาชนทีไ่ปรวมงานในครั้งนั้น  การที่มีผูแตงคราวซอเร่ืองนี้ขึ้นมากอ็าจเปนการทาํงานที่
ตรงกันโดยมิไดนัดหมายกนัมากอน และการที่งานนีมี้การพิมพครั้งที่ ๑ เพียง ๒,๐๐๐ เลม อีกทั้งยัง
ไมไดบอกชื่อผูแตงไวดวย ก็อาจถือวาเปนการที่ผูเผยแพรงานนี้ใหความยกยองตองานของทาวสนุทรพ
จนกิจจึงไมอาจพิมพเผยแพรในจํานวนมากและไมอาจเสนอตนเปนคูแขงกับทาวสนุทรพจนกิจกไ็ด 

 

ส่ิงที่นาสนใจในหนังสือเลมนี้ประการหนึ่งก็คือ ในตอนทายเลม ผูพิมพไดลงโฆษณาขาย
หนังสือจํานวน ๒ เลม คือ  ๑. กฎหมายคูมือ ซ่ึงวาดวยการทําสัญญาและพนิัยกรรมพรอมทั้งมีแบบ
สัญญาและพนัิยกรรมไวดวย  มีกฎหมายปกครอง ระบุหนาทีข่องกาํนนัผูใหญบานและแพทยประจํา
ตําบล พรอมกับคําพิพากษาศาลฎีกาอีกกวา ๑๐ เรื่อง ราคาเลมละ ๒ บาท คาสงทางไปรษณยีอีกเลม
ละ ๒๐ สตางค  ถาซื้อ ๕ เลมจะไดแถมอีก ๑ เลม   ถาซื้อ ๓ เลมขึ้นไปไมคิดคาสง 

๒.กฎหมายผวัเมียใหม คือพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะผวัเมีย พ.ศ.๒๔๗๓ 
วาดวยการจดทะเบียนผวัเมีย การจดทะเบียนแสดงฐานะภรรยาหลวง การหยา การรับรองบุตร การ
ฟองขออนุญาตแตงงาน การฟองขอคาเลี้ยงดู  และระบุวากฎหมายนี้จะเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียม
ใหเหมาะสมกบัประเทศที่เจริญแลว ราคาเลมละ ๖๐ สตางค  ถาซื้อรวมกับกฎหมายคูมือจะคิดแค ๓๐ 
สตางค ไมคิดคาสง ถาซื้อมากกวา ๕ เลมจะไดแถม ๑ เลม  ส่ังซื้อที่ นายอินทร สิงหเนตร ทนายความ
เจาของสํานักงานทนายความ ถนนเจริญเมือง เชียงใหม  และส่ังซื้อกับตัวแทนทกุหัวเมืองและอําเภอ
ตางๆ 
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