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Tributes and Corvée Imposed by Moeng Cheng Hung of
Sipsongpanna in the First Half of the 20th Century:
Analyses from a Tai Manuscript
Kumiko KATO

1. Introduction
To discuss how Tai pre-modern political powers ruled their people is an important topic not
only for Tai pre-modern history but also for Southeast Asian history. In this paper, the case of
Sipsongpanna (Fig. 1) as a Tai pre-modern state is discussed by focusing on tributes and corvée
for the king.
Sipsongpanna was located in the mountainous region of the southernmost part of the
Yunnan Province in the People’s Republic of China. The Mekong River ran through its center,
and its tributaries made intermountain basins and small alluvial flats, where Tai people were
the main residents. On the other hand, non-Tai people mainly lived on the hills.
Sipsongpanna consisted of approximately thirty principalities, or autonomous political
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Fig. 2: Moengs in Sipsongpanna

units, called “moeng”1. Figure 2 shows the moengs in Sipsongpanna. In general, one moeng
was based on a single intermountain basin. Moeng Cheng Hung, the Capital Moeng, (“a” in
Fig. 2) was located at the center of Sipsongpanna, alongside the Mekong River.
Each moeng was governed by its own prince called “Chao Moeng,” which was generally a
hereditary position. The prince of Moeng Cheng Hung2 was also the “king” of Sipsongpanna.
He was referred to as “Chao Phaen Din”3 or “Chao Saenwii Faa.” The ruling families were Tai,
and they governed Sipsongpanna until the Chinese Communist Liberation in 1950. Most of
its former territory now belongs to the Xishuangbanna Autonomous State of Dai Nationality,
which is bordered on the south by Myanmar and Laos.
In Sipsongpanna, moeng political powers imposed “taxes” on the people. The taxes were
divided into three categories; rice, the other tributes, and corvée.
Wet rice cultivation was a common vocation among almost all Tai people, who were
the main citizens of Sipsongpanna. Rice tax, therefore, was an important economic base
of Sipsongpanna and the imposition of rice tax may have had a close relationship to how
the political powers ruled over the Tai people. On the other hand, corvée and tributes on
items other than rice, which were imposed on both Tai and non-Tai people, also might have
been important economically for political powers. By analyzing corvée and tributes, we may
understand how the political powers recognized and ruled their people.
I have previously discussed the taxation systems in Sipsongpanna [Kato 1996, 1998,
2000]. In particular to rice, I compared the taxation methods of almost all moengs with each
other, and found that the methods of Moeng Cheng Hung were different from those of other
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dominant moengs4. As for other tributes and corvée, I only discussed the case of Tai people
in Moeng Cheng Hung. In this paper, however, I widen the scope of my research to non-Tai
people.

2. Historical Sources Concerning Tributes and Corvée
There are two types of historical sources available for analyzing tributes and corvée in
Sipsongpanna; reports of the investigations by Chinese institutions in the 1950s and Tai
manuscripts written in Tham characters5.
In China, reports of the investigations were published in the 1980s and 1990s6, which
gave us the advantage of estimating the time when the affairs written in them existed. I have
used a part of them to analyze tributes and corvée to the king by Tai people in Moeng Cheng
Hung (see Section 3). Because the original report was written in April 1955, the data may show
the affairs as they existed around 1950.
In addition, because their main purpose was to obtain data for land reforms7, the reports
contain concrete data of socio-economic fields. They are useful for analyzing socio-economic
fields. The data, in contrast, contains certain drawbacks in terms of their use for historical
research. Specifically, they do not allow us to uncover the original concepts held by Tai people
at that time because the data were classified, sorted, and organized8.
In this paper, I mainly use the other type of historical document, a manuscript9. It is
written in Tai in Tham characters. Unfortunately, there is no information about its author or
copier or about when it was written or copied.
However, the front page of the manuscript provides clues about the date when it was
written or copied. The front page, which is written in Tham characters, seems to be created by
the same writer of the body of the text. This page itemizes the manuscript’s contents and shows
that the manuscript was written or copied by a person possessing knowledge of itemization.
Thus, we can estimate that the manuscript was written or copied at earliest after 1912, when
the Republic of China began influencing Sipsongpanna, and Tai children belonging to royal
and aristocratic families received a modern education. In addition, it is an indisputable fact
that its contents show the affairs of the time when Sipsongpanna still existed. Therefore, it
must have been originally written, at latest, before the 1950s.
The contents of the manuscript are as follows:
1)
2)
3)
4)
5)

Accession ceremony
The king’s rice fields
Tributes from each “panna”10 to the king
Tributes and corvée from people to the king
Events of the beginning and end of the retreat and the Tai New Year

The fourth topic listed above refers to tributes and corvée from people to the king and
seems to have been written from the viewpoint of Moeng Cheng Hung’s political power. In
this paper, I use this part as a source of information11, and thus determine the concept of
tribute and corvée held by the political power.
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3. Tributes and Corvée Imposed on Tai People in Moeng Cheng Hung
Before analyzing the current manuscript’s data, I review my previous research about the tributes
and corvée imposed on Tai people in Moeng Cheng Hung [Kato 2000]. In this research, I used
a portion of the investigation reports mentioned in Section 2 as a source.
Corvée imposed on Tai people in Moeng Cheng Hung were divided into two types;
“Kaan Moeng,” or public affairs, and direct service to the king or the ruling families. Kaan
Moeng includes construction and reconstruction of irrigation canals, roads and bridges, rituals
of guardian spirits, and soldiering in wars. Direct service to the king or ruling families includes
domestic service, building houses and warehouses, and transporting rice from the estates of the
king and high-ranking officials to storehouses.
Tai-Moeng people, who were considered the native people in Moeng Cheng Hung, had
a major share of the public affairs. On the other hand, the people called “Lek Noi” and “Hong
Haai” had a major share of the various types of direct service to the royalty.
“Investigations on Tai Society and History (Sipsongpanna 4)12 [Page 139–146] show
concrete information concerning the types of tribute or corvée imposed on the different
villages of Tai people in Moeng Cheng Hung. It includes a total of 102 types; 90 corvée and 12
tributes. The 12 tributes are rope for boats, carrying poles for drawing water, bamboo, bamboo
shoots, bamboo sticks, palm leaves, betel nuts, fruits, living fish, fermented fish, chickens, and
banana trees.

4. The Broad Framework of Tributes and Corvée: From the Manuscript
4–1 What we can uncover from the first sentence
We now analyze the data in the Tai manuscript.
I focus on the first sentence that states “For a year, 12 months, people (phai moeng) have
a responsibility of offering ‘Nguat Chao’ to the king (Chao Phaen Din) as follows.” We know
from this sentence
1) that the basic time unit of tributes and corvée seems to be “a year, 12 months”
2) the people upon whom tributes and corvée were imposed were called “phai moeng”
3) the word “Nguat Chao”13 means both tributes and corvée, because this sentence is
followed by respective explanations for both tributes and corvée.
As for the concept of tributes and corvée that Moeng Cheng Hung’s political power held,
we can say that
a) they did not divide tributes from corvée. They had the concept of “Nguat Chao,”
consisting of both tributes and corvée
b) they had a concept of “phai moeng,” which refers to the people upon whom they
imposed “Nguat Chao.” They did not divide them into Tai and non-Tai people, or
Tai-Moeng and non-Tai-Moeng people.
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4–2 People upon whom tributes and/or corvée were imposed
Now, we consider the following part of the document. It is composed of explanations of what
type of people to send what type and quantity of tribute or to do what type of corvée in a
specific time span.
I made a list of tributes and corvée to analyze them (Table). There were 261 cases14 and
133 taxables and about 60 types of tributes or corvée15.
First, I determine who were imposed tributes or corvée upon.
In the list, there are 60 villages (“baan”) listed as taxables, which consist of a larger part
than any other type of taxables. If we add the eight cases referred to as “(a type of ) people
(‘khaa’) of a specific village or specific villages,” there are 68 cases. Khaa means slaves and was
often used to refer to hill people.
The unit called “kawn” ranks second in number after baan. There are 21 kawn, which
is about one-third the number of baan. Kawn might mean a unit of a hill people’s place of
residence.
We can find 12 cases of moeng, which is next to kawn in number. As mentioned in
Section 1, moeng is the largest political unit in Sipsongpanna. There are also five other cases
showing the types of people belonging to a specific moeng16.
As for the rest, there are three cases of “khawn,” 13 cases of place-names without such
words as baan, kawn, moeng, or other units, and 11 cases referring to people (tai or khaa)
with their group names or place-names, but without words identifying administrative or social
units. As is often the case, if villages have names of two syllables, they are identified without
the word baan. If we add such cases, an increased numbers of cases might include villages.
This shows that the most common taxable unit was a baan or village, which accounted
for about half of all taxables. Kawn was also a common taxable unit, accounting for more than
15 percent.

5. Types of Tributes and Corvée Shown in the Manuscript
Next, the types of tributes and corvée are discussed.
The following is a list of tributes which have more than eight cases17. The numbers behind
the names of tributes show how many taxables were imposed for payment. The numbers in
parentheses show how many parts of the text (paragraphs or sentences) mentioned the tributes.
① cotton: 41 (14) / 58 (19)
② sesame: 28 (7) / 29(8)
③ beans:
21 (5)
④ ginger:
18 (4)
⑤ silver:
14 (10)
⑥–1 fermented fish: 8 (6)
⑥–2 betel nuts: 8 (6)

Cotton ranked first in the number of cases. It has 41 cases. If cases of cotton written with
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other epithets are added, there are a total of 58 cases. These cases account for more than 15–22
percent of all the cases in this text. As for taxables, 11 of 41 cases (and 21 of 58 cases) were
kawn, which might be a hill people’s residential area. In other cases, we do not know whether
those taxable were Tai or non-Tai people. However, it seems more likely that most taxables
were non-Tai hill people, because in the report mentioned in Section 3, we could not find
cotton as a tribute imposed on Tai villages in Moeng Cheng Hung.
Next is sesame, which has 28 cases (or 29 cases if we add the case of sesame of khaaw cii),
the third is beans with 21, and the forth is ginger with 18 cases. These three are foods and,
according to the report mentioned in Section 3, were not tributes imposed on Tai villages in
Moeng Cheng Hung. In particular for ginger, 10 of 18 taxables were identified with the word
kawn, which might mean a hill people’s residential area.
The fifth is silver (14 cases). If we add a case of silver bowls, there are 15 cases. Other than
these cases, silver could be sent in lieu of animals in seven cases: muntjac(s) (3 cases), deer (1
case), serpent eagle (2 cases), and wild boar (1 case). Silver is not included as a tribute imposed
on Tai villages in Moeng Cheng Hung in the report.
Fermented fish and betel nuts, both of which had eight cases and ranked sixth, were also
imposed on Tai villages in Moeng Cheng Hung [114 of Book 4 of “Investigations on Tai Society
and History (Sipsongpanna 4)].”
As for fermented animals other than fish, there were birds, pigeons (doves), and squeals
(one case for each), which were not imposed on Tai villages in Moeng Cheng Hung. In case
of non-fermented animals, muntjac has six cases and ranks eighth, but there are also various
other animals in the list; bees (five cases), fish (five cases), deer(s) (four cases)18, serpent eagle
(three cases), neng (a type of water bug) (two cases), wild boar, porcupine, living birds, a pair
of “khaw” birds, and horse (one case each)19. Although only one case clearly indicates that its
taxable were a hill people, we may believe that many of the taxables might also be a hill people
because they had easier access to wild animals than residents in intermountain basins. We may
also believe this because we cannot find names of Tai villages in Moeng Cheng Hung listed as
their taxables.
On the whole, the above analysis shows that many of the taxables in the manuscripts
might be hill people.

6. Comparison between the Information in the Manuscript and Report
To fully analyze the information in the manuscript, I compare them with the information in
the report mentioned in Section 3.
First, we should consider the proportion of the types of tributes to that of corvée. In the
manuscript there are 52 types of tributes (approximately 87%), whereas there are only eight
types of corvée (approximately 13%). In contrast, in the report there are 12 types of tributes
(approximately 12%) and no less than 90 types of corvée (approximately 88%); the two are,
therefore, opposites. One possible reason for this is that the main taxables in the manuscript
were hill or other moeng’s people that were unable to travel to Moeng Cheng Hung for corvée.
Next, I compare the variety of tributes. Only three types are common to both documents;
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fermented fish, betel nuts, and rope for boats. A possible reason for this paucity is that,
regardless of whether agricultural or anything edible obtained by hunting-gathering, a number
of the tributes in the manuscript were difficult to acquire in intermountain basins20. In
addition, taxables in the manuscript are not identical to taxables in the report.
As for types of corvée, while the report refers to 90, as mentioned in Section 3, the
manuscript only shows eight types of corvée:
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

(be people to) collect firewood
(be people to) draw water
guard the Khom Noi Gate of the king
make klawng (drums) for the king
produce rice for the king
construct storehouses for the king’s rice at Baan Cheng Laan
(be people to) build toilets
install fences around the king’s field

In the report, we only find four corvée that are the same as those found in the manuscript;
collecting firewood, drawing water, and making storehouses and toilets.
If we focus on the names of taxables, we find
1) among the four villages that had corvée to build toilets in the manuscript, three are
Tai villages in Moeng Cheng Hung21
2) all taxables to make rice for the king in the manuscript are Tai villages in Moeng
Cheng Hung.
Corvée to build toilets in the two sources appears identical, while corvée to make rice for
the king is not shown in that part of the report, but is written as rice tax in a separate part.

7. Concluding Remarks
This analysis shows that the descriptions of tributes and corvée in the manuscript include
many cases of non-Tai hill people and people of other moengs, although it also refers to corvée
for Tai villages in Moeng Cheng Hung.
According to the manuscript, the political power of Cheng Hung could exercise influence
not only on Tai people in Moeng Cheng Hung but also on hill people and certain people in
other moengs.
However, when the political power of Cheng Hung imposed tributes or corvée on them,
it did not divide them into Tai and non-Tai people, but instead recognized all of them by
the concept of “phai moeng.” Similarly, they did not divide tributes from corvée, but instead
recognized them under one concept of “Nguat Chao.”
The most common taxable unit in the manuscript was baan or village, which was the only
taxable unit for the Tai people in Moeng Cheng Hung. In addition, kawn, a hill people’s unit,
was the next most common taxable unit in the manuscript.
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Notes
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

This word is pronounced as “muang” in Thai.
This is pronounced as “Muang Chiang Rung” in Thai.
This means “the owner of the earth” or “lord of the land.
Moeng Cheng Hung gained rice from estates of the king and the high-ranking officials. The other moengs
imposed rice tax on households, villages, or larger administrative units. The tax was called “Khaaw Khaang.”
This peculiar “taxation” method of Moeng Cheng Hung was possibly due to its position as the capital moeng of
Sipsongpanna and also could have allowed Moeng Cheng Hung to maintain that position.
Tham letters have been used in the northern part of Mainland Southeast Asia, mainly by Tai people. It was
originally used to write documents about Buddhism.
They are “Investigations on Tai Society and History (Sipsongpanna 1–10)” and “General Investigations on
Sipsongpanna Tai Society,” which were published by Nationality Publishing House Yunnan.
These reforms were implemented in 1956.
The reports contain documents that have different origins, namely, the translations from Tai manuscripts into
Chinese. They can be used as secondary sources of Tai manuscripts, although it is occasionally difficult to identify
original Tai words transliterated into Chinese characters.
I borrowed and replicated Dr. M.R. Rujaya Abhakorn’s copy, who had obtained his copy at Kunming of China
when he visited China for his academic purposes. My deepest gratitude goes to Dr. M.R. Rujaya.
Panna was a unit that consisted of one or few moeng.
The third topic also has the word “tribute” but it does not refer to tributes and corvée imposed on ordinary people.
It is a part of the reports mentioned in Section 2. Hereinafter, I will refer to it as “the report.”
“Nguat Chao” may have its origin in a Chinese word, chaogong 朝貢.
One type of tribute or corvée which was imposed on one taxable is recognized as one case. If two types of tributes
were imposed on one taxable, I count them as two cases. Similarly, if one type of tribute was imposed on two
taxables, I also count them as two cases.
There are many cases that seem to be very similar but with certain differences in expressions.
Namely, Lek Noi people, fishermen and hunters, Hawk people, and two cases of khaa, which means hill people.
There are no corvée that has more than six cases.
It includes two cases of “loins of deer.”
Living birds might have been used for being released at Buddhist ceremonies. Bee, khaw birds, and horse also
might not have been used as food. The other animals, including fermented ones, might have been used as food.
Of course, poor variety of tributes in the report is also a reason.
However, only one village is identical in the report. It might have occurred due to difference in time when writing
or gathering the data.
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Table: Tributes and Corvee in the Manuscript
Tai words transliterated into Thai characters are shown after English translations.
Names of villages or other units
paying tributes or providing
labor
45 Baan Chaw บ้านเชาะ
49 Baan Lae บ้านแล
49 Baan Lae บ้านแล

Things paid as
tributes/ kinds of
labor provided
deer’s loin สันกวาง
banana flowers ปี
banana leaves ตอง
banana leaves ตอง

amount

frequency

1 leg เล่ม
1 phaa พา
5 phaa พา

per year
per year
per year

2 phaa พา

whenever needed

beans ถั่ว
beans ถั่ว
beans ถั่ว
beans ถั่ว
beans ถั่ว
beans ถั่ว
beans ถั่ว
beans ถั่ว
beans ถั่ว
beans ถั่ว
beans ถั่ว
beans ถั่ว
beans ถั่ว
beans ถั่ว
beans ถั่ว
beans ถั่ว
beans ถั่ว
beans ถั่ว

5 phan พัน
1 mun หมื่น
5 faa ฝา
5 phan พัน
5 phan พัน
1 mun หมื่น
1 mun หมื่น
1 mun หมื่น
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน

per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year

beans ถั่ว

5 phan พัน

per year

Khwaen of them is related by
blood to Moeng Khua เจ้าแคว่น
เชื้อเมืองเครือ)
21 Nong Yaang หนองยาง
30 Maang Phaa Phung มางผาผึ้ง

beans ถั่ว

20 hai ไห

beans ถั่ว
bee ผึ้ง

1 mun หมื่น
5 phan พัน

46 Moeng Ham เมืองรำ�

bee ผึ้ง

3 mun หมื่น

per year
per year
the beginning of the
retreat ถึงวันเข้าวัสสา

1 Moeng He เมืองแฮะ
43 People of Baan Mawn ข้าบ้านมอน
42 People of Nam Luang ข้าน้ำ�เหลือง
Khaai people ไทข่าย(Chao
Khwaen of them is related by
28
blood to Moeng Khua เจ้าแคว่น
เชื้อเมืองเครือ)

bee ผึ้ง
bee ผึ้ง
bee ผึ้ง

1 mun หมื่น
2 phan พัน
1 phan พัน

per year
per year
per year

beeswax ขี้ผึ้ง

1 phan พัน

47 Baan Khaw Hoe บ้านค้อเรือ

betel nuts หมาก

47 Baan Muang Khaw บ้านม่วงเค้า

betel nuts หมาก

1 hoi 50 (150) kaan
per year
ร้อย 50 ก้าน
1 hoi 50 (150) kaan
per year
ร้อย 50 ก้าน

48 Baan Waai บ้านหวาย
Baan Hung บ้านหูง
Baan Laan บ้านลาน
People of Baan Maa ข้าบ้านมา
Baan Pok บ้านปวก
Baan Hai บ้านไร่
Baan Saan บ้านสาน
Baan Yaa บ้านย้า
Baan Yom บ้านยม
Kawn Khae กอนแค
Kawn Lawng กอนลอง
Kawn Maak กอนมาก
Kawn Mok กอนโมก
Kawn Noe กองเหนือ
Kawn Haanthin กอนรานถิน
Kawn Hom กอนรม
Kawn Saa กอนสา
Kawn Sawng กอนสอง
Kawn Uam กอนอวม
People of Ho Sip of Moeng
23 Chae (Kawn Song, etc.) ข้าหัวสิบ
9
21
24
9
9
21
21
21
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

อยู่เมืองแช่ มีกอนสองเป็นเค้า
Khaai people ไทข่าย(Chao

28

กล้วย

เอามา

9
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47 Baan Paak Noe บ้านปากเหนือ

betel nuts หมาก

Baan Swan Mawn of Moeng
Ham บ้านสวนมอนเมืองรำ�

betel nuts หมาก

47

47 Baan Tham บ้านถ้ำ�

betel nuts หมาก

47 Baan Thaw บ้านเท้า

betel nuts หมาก

47
55
52
52
52

Ho Dawn หัวดอน
Yiu Law (Jinuo) people ยิ่วล้อ
Khawn Khae ขอนแค่
Khawn Lot ขอนลด
Khawn Maang ขอนมาง

19 Baan Naa Ning บ้านนานิง

21 Baan Laan บ้านลาน
49 Baan Lae บ้านแล
35 Baan Long บ้านหลวง
24 Baan Maa’s people ข้าบ้านมา
37 Baan Mai Tawi บ้านใหม่ต่อย
5 Baan Ngae Khaem บ้านแงแขม
39 Baan Paek บ้านแปก
35 Baan Phin บ้านพิน
21 Baan Saan บ้านสาน
34 Baan Saan บ้านสาน
21 Baan Yaa บ้านย้า
39 Baan Yaang บ้านยาง
35 Baan Yaang บ้านหยาง
35 Baan Yae บ้านแย้
21 Baan Yom บ้านยม
39
8
8
35
8
38
8
38
35
35
39

Kaem Daeng แก้มแดง
Kawn Hang กอนรัง
Kawn Hiit กอนรีด
Kawn Loei กอนเลย
Kawn Lot กอนลด
Kawn Lot กอนลด
Kawn Maang กอนมาง
Kawn Maang กอนมาง
Kawn Mawk กอนมอก
Kawn Rang กอนรัง
Kawn Sawng กอนสอง

1 phan 4 hoi (1400)
kaan พันปลาย 4ร้อย per year

ก้าน

1 mun 1 hoi 5
(10105) kaan หมื่น
ปลาย ร้อย 5 ก้าน
50 kaan ก้าน
5 hoi kaan (500)
5 ร้อย ก้าน
50 kaan ก้าน

betel nuts หมาก
firewood เป็นคนเอาฟืน
cast net แห
1phun ผืน
cast net แห
1phun ผืน
cast net แห
1phun ผืน
tool for pull ships (if
broken, need to be
changed by them)
“เกี่ยวเรือเจ้าลู่”คันเกี่ยว

เรือเจ้าลู่ก็ตกเขาเปลี่ยน
ใหม่
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย

1 saen แสน 5 mun

หมื่น

per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year

per year

2 mun หมื่น
per year
1 mun หมื่น
per year
5 mun หมื่น
per year
1 mun หมื่น 5 phan
per year

พัน

2 mun หมื่น
5 mun หมื่น
1 mun หมื่น
1 saen แสน 5 mun

per year
per year
per year

หมื่น

per year

หมื่น

per year

หมื่น

per year

2 mun หมื่น
1 saen แสน 5 mun
5 mun หมื่น
1 mun หมื่น
1 mun หมื่น
1 saen แสน 5 mun

per year
per year
per year

5 mun หมื่น
2 mun หมื่น
2 mun หมื่น
1 mun หมื่น
2 mun หมื่น
2 mun หมื่น
2 mun หมื่น
2 mun หมื่น
1 mun หมื่น
1 mun หมื่น
5 mun หมื่น

per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
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8 Kawn Thin กอนถิน
cotton ฝ้าย
People of Ho Sip of Moeng
23 Chae (Kawn Song, etc.) ข้าหัวสิบ cotton ฝ้าย

อยู่เมืองแช่ มีกอนสองเป็นเค้า
35 Mai Khaem ไหมแคม
35 Mawng Phawt ม่องพอด
1 Moeng He เมืองแฮะ
33 Ngawn Long People ข้าง่อนหลวง
21 Nong Yaang หนองยาง
37 People of Baan Phae ข้าบ้านแภ้
People of Baan Rim Ho Cheng
36 in Tha Law ข้าบ้านรินหัวเชียง อัน

อยู่ท่าล้อ

cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย

2 mun หมื่น

per year

5 mun หมื่น

per year

1 mun หมื่น
1 mun หมื่น
4 ham รำ�
3 saen แสน
1 saen แสน 5 mun

per year
per year
per year
per year

หมื่น

per year

2 mun หมื่น

per year

5 mun หมื่น

per year

37 People of Phaa Noe ข้าผาเหนือ

cotton ฝ้าย

37 People of Phaa Tai ข้าผาใต้

cotton ฝ้าย

People of Pu Kham ข้าปู่คำ�
Phaa Sing ผาสิง
Phaa Thang ผาทั่ง
Si Ting สิติง
Moeng Un เมืองอูน
People of Baan Kai ข้าบ้านไก่
Baan Huung บ้านหูง
Baan Pok บ้านปวก
Baan Hai บ้านไร่
Kawn Khae กอนแค
Kawn Lawng กอนลอง
Kawn Maak กอนมาก
Kawn Mok กอนโมก
Kawn Noe กองเหนือ
Kawn Haanthin กอนรานถิน
Kawn Hom กอนรม
Kawn Saa กอนสา
Kawn Sawng กอนสอง
Kawn Uam กอนอวม
People of Baan Rim Ho Cheng
36 in Tha Law ข้าบ้านรินหัวเชียง อัน

cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้าย
cotton ฝ้ายดอก
cotton ฝ้ายดอก
cotton ฝ้ายบ้าน
cotton ฝ้ายบ้าน
cotton ฝ้ายบ้าน
cotton ฝ้ายบ้าน
cotton ฝ้ายบ้าน
cotton ฝ้ายบ้าน
cotton ฝ้ายบ้าน
cotton ฝ้ายบ้าน
cotton ฝ้ายบ้าน
cotton ฝ้ายบ้าน
cotton ฝ้ายบ้าน
cotton ฝ้ายบ้าน
cotton ฝ้ายบ้าน

1 mun 5 phan หมื่น
5 พัน
1 mun 5 phan หมื่น
5 พัน
5 mun หมื่น
5 mun หมื่น
1 mun หมื่น
5 mun หมื่น
9 mun หมื่น
3 phan พัน
1 mun หมื่น
1 mun หมื่น
1 mun หมื่น
1 mun หมื่น
1 mun หมื่น
1 mun หมื่น
1 mun หมื่น
1 mun หมื่น
1 mun หมื่น
1 mun หมื่น
1 mun หมื่น
1 mun หมื่น
1 mun หมื่น

cowries เบี้ย

3 Hoi ร้อย

per year

crossbow ปืนก่าง
51 Moeng Naw เมืองหนอ
Cheng Hung (only fisherman
deer กวาง
13
and hunters) เชียงรุ่งค่าเป็นไทภาน
deer กวาง or silver
43 People of Baan Mawn ข้าบ้านมอน

1 bang บั้ง

per year

1 deer ตัว

every month

2 deers ตัว

every 3 years

45 Naa Saan นาซาน

1 leg เล่ม

per year

39
39
35
39
2
40
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

อยู่ท่าล้อ

55 Baan Maak บ้านมาก
55 Baan Phi บ้านพี้

เงิน

deer’s loin สันกวาง
draw water เป็นคน

ตักน้ำ�

draw water เป็นคน

ตักน้ำ�

per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year

Kumiko Kato

12

54

Baan Luu of Cheng Hung บ้าน

54

Baan Thoe of Cheng Hung บ้าน

16

ลื้อ เชียงรุ่ง

เทอ เชียงรุ่ง

earthernware pot and
earthernware bowl

หม้อดินหว่านดิน

earthernware pot and
earthernware bowl

หม้อดินหว่านดิน

Baan Cheng Wan of Haai people fermented birds ส้ม

บ้านเชียงวัน ไทห่าย
45 Baan Chaw บ้านเชาะ

นก

fermented fish ส้มปลา
Cheng Hung (only fisherman
fermented fish ส้มปลา
13
and hunters) เชียงรุ่งค่าเป็นไทภาน
fermented fish ส้มปลา
31 Moeng Phing เมืองพิง
29 Moeng Saak เมืองสาก
fermented fish ส้มปลา
3 Moeng Thaan เมืองถาน

2 bang บั้ง
2 bang บั้ง

per year

3 bang บั้ง

every 10 days

8 bang บั้ง
12 bang บั้ง
40 bang บั้ง = 80
fermented fish ส้มปลา
kin กิ้น
fermented fish ส้มปลา 2 bang บั้ง

45 Naa Saan นาซาน
people remained at Long Hae ค่า
fermented fish ส้มปลา 12 bang บั้ง
20

อันเกิ๊ดอยู่ลวงแฮะ

Tai Phaan Long of Ho Khawng
20 ไทภานหลวงอยู่หัวของ (Baan Long fermented fish ส้มปลา 8 bang บั้ง
บ้านหลวง and Baan Laan บ้านลาน)
21 Tai 4 Phan ไท 4 พัน
4 Moeng Phaan เมืองพาน
15
15
15
15
15
12

fermented squeals

per year
per year
per year

per year (the 11th
or 12th month เดือน
11เดือน 12)

12 bang บั้ง

per year

fish caught by casting
Tai Naao of Cheng
net ปลาแหวาง
Taaiไทน้าวเชียงทาย
Tai Fawi of Baw Phewไทฝอย บ่อ fish caught by casting
เผียว
net ปลาแหวาง
fish caught by casting
Baan Kaw บ้านค้อ
net ปลาแหวาง
fish caught by casting
Baan Phuung บ้านพูง
net ปลาแหวาง
fish caught by
mawng (a kind of
Mawng People ไทมอง
trap) ปลามอง
Baan Coeng of Mong Phaan บ้าน
ginger ขิง
5 baat บาท

per year

เจิงเมืองพาน

9 Baan Hung บ้านหูง
9 Baan Pok บ้านปวก
9 Baan Hai บ้านไร่
Baan Siling of Moeng Yaang บ้าน
11
9
9
9
9
9
9
9
9

fermented pigeons or
10 bang บั้ง
doves ส้มนกตู้

per year
every 3 years

สิลิงเมืองยาง

Kawn Khae กอนแค
Kawn Lawng กอนลอง
Kawn Maak กอนมาก
Kawn Mok กอนโมก
Kawn Noe กองเหนือ
Kawn Haanthin กอนรานถิน
Kawn Hom กอนรม
Kawn Saa กอนสา

ส้มรอก

ginger ขิง
ginger ขิง
ginger ขิง

5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน

per year
per year
per year

ginger ขิง

1 bung บุง

per year

ginger ขิง
ginger ขิง
ginger ขิง
ginger ขิง
ginger ขิง
ginger ขิง
ginger ขิง
ginger ขิง

5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน

per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
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ginger ขิง
ginger ขิง
ginger ขิง
ginger ขิง
ginger ขิง

5 phan พัน
5 phan พัน
2 haap หาบ
2 haap หาบ
2 haap หาบ

46 Moeng Ham เมืองรำ�

horse ม้า

1 horse ตัว

55 Baan Khae Maa บ้านแข่ม่า

husk rice เป็นคนตำ�เข้า
keep the Khom Noi
Gate of the king เฝ้า

9
9
26
26
26

22

Kawn Sawng กอนสอง
Kawn Uam กอนอวม
Laang Noe ลางเหนือ
Moeng Khaang เมืองขาง
Moeng Ngaat เมืองงาด

Baan Nok Ong of Moeng
Khaang บ้านนกองเมืองขาง

4 Moeng Phaan เมืองพาน
21 Tai 4 Phan ไท 4 พัน
19 Baan Naa Ning บ้านนานิง
32 Moeng Daeng เมืองแดง
19 Baan Naa Ning บ้านนานิง
22

Baan Nok Ong of Moeng
Khaang บ้านนกองเมืองขาง
Baan Ling of Cheng Hung บ้าน

ประตูค้มน้อยเจ้าแผ่นดิน
keng ? เกียง
living birds นกเป็น
maak khom หมากขม
maak waaw หมากวาว
make balcony for
the king แปงชานเจ้า

5 กอนติกอนแตน ?
4 birds ตัว
2 haap หาบ
3 haap หาบ

per year
per year
per year
per year
per year
the beginning of the
retreat ถึงวันเข้าวัสสา

เอามา

the forth month
เดือน 4
per year
per year

แผ่นดิน

make klawng (drum)
for the king แปงกลอง

ถวายเจ้าแผ่นดิน

make ? rice for the
55
หลิ่ง เชียงรุ่ง
king เป็นแปงเข้าเจ้า
Baan Saa of Cheng Hung บ้าน
make ? rice for the
55
สา เชียงรุ่ง
king เป็นแปงเข้าเจ้า
make storehouse for
rice of the king at
33 Ngawn Long People ข้าง่อนหลวง Baan Cheng Laan

55

Baan Dawn Doe of Moeng Ham

บ้านดอนเดื่อเมืองรำ�

55

Baan Niu of Cheng Hung บ้าน

55

Baan Thaa of Cheng Hung บ้าน

ท่า เชียงรุ่ง

55

เทอ เชียงรุ่ง

นิว เชียงรุ่ง

Baan Thoe of Cheng Hung บ้าน

37 Baan Mai Tawi บ้านใหม่ต่อย
Baan Phaw of Cheng Faw บ้านผ้อ
14

เชียงฟอง

17

Baan Saew (hunters of Saew) บ้าน

แส่วเป็นภานแส่ว

แปงเยเข้าเจ้าแผ่นดินที่
บ้านเชียงล้าน
make toilets เป็นคน
แปงท่อม
make toilets เป็นคน
แปงท่อม
make toilets เป็นคน
แปงท่อม
make toilets เป็นคน
แปงท่อม
muntjac ฟาน
1 muntjac ตัว
muntjac ฟาน
3 muntjacs ตัว
muntjac ฟาน

2 muntjacs ตัว

Cheng Hung (only fisherman
muntjac ฟาน
2 muntjacs ตัว
and hunters) เชียงรุ่งค่าเป็นไทภาน
muntjac ฟาน or silver
1muntjac ตัว
43 People of Baan Mawn ข้าบ้านมอน
13

เงิน

37 People of Baan Phae ข้าบ้านแภ้

muntjac ฟาน or silver 1muntjac ตัว or 1
hawng ร่อง of silver
เงิน

per year
per year
per year
every 10 days
every 3 years
per year

Kumiko Kato

14

25

Hill People of Moeng Maang ข้า

หัวเถื่อนเมืองมาง

41 People of Baan Toem ข้าบ้านเติน
People of Baan Rim Ho Cheng
36 in Tha Law ข้าบ้านรินหัวเชียง อัน
50

neng (a kind of bug
living in water)
14 bang บั้ง

per year

neng (a kind of bug
living in water)
120 bawk บอก

per year

nok khaw (bird) นก

1 pair คู่

per year

1 mun หมื่น

per year

piit cotton ฝ้ายปีด

3 phan พัน

per year

polished rice เข้าสาร

100 faa ฝา

per year

polished rice เข้าสาร

100 faa ฝา

per year

เหนี้ยง
เหนี้ยง

อยู่ท่าล้อ

ขอ

ยางบวก

หมากเยา

people of Baan Yaang Bok ข้าบ้าน oil of mak yao น้ำ�มัน

40 People of Baan Kai ข้าบ้านไก่
Baan Khaa of Moeng Wang บ้าน
27 คาเมืองวัง (belong to Baan Pet เข้า
กับบ้านเปด)
Baan Saay of Cheng Hung บ้าน
ซายเชี
ยงรุ่ง (people of white rice
27
for the king เป็นข้าเข้าขาวเจ้า
แผ่นดิน)
44 Baan Lim บ้านหลิม
18 Baan Khaw บ้านเขาะ

18 Baan Laan บ้านลาน

18 Baan Lung บ้านหลุง

18 Baan Om Phaan บ้านอมพาน

18 Baan Phaa Thawng บ้านผาทอง
19 Baan Naa Ning บ้านนานิง
Baan Khaw บ้านเขาะ
Baan Laan บ้านลาน
Baan Lung บ้านหลุง
Baan Om Phaan บ้านอมพาน
Baan Phaa Thawng บ้านผาทอง
People of Baan Rim Ho Cheng
36 in Tha Law ข้าบ้านรินหัวเชียง อัน
18
18
18
18
18

อยู่ท่าล้อ

19 Baan Naa Ning บ้านนานิง

porcupine เม่น
1 porcupine
put fences around
the field of the king

per year

ล้อมรั้วสวนเฝ้าสวนเจ้า
แผ่นดิน

put fences around
the field of the king

ล้อมรั้วสวนเฝ้าสวนเจ้า
แผ่นดิน

put fences around
the field of the king

ล้อมรั้วสวนเฝ้าสวนเจ้า
แผ่นดิน

put fences around
the field of the king

ล้อมรั้วสวนเฝ้าสวนเจ้า
แผ่นดิน

put fences around
the field of the king

ล้อมรั้วสวนเฝ้าสวนเจ้า
แผ่นดิน
rattan for boats หวาย
2 hoi ร้อย
กับเรือ
rattan หวาย
rattan หวาย
rattan หวาย
rattan หวาย
rattan หวาย
rice hulls แกบ
rope for boats เชือก

เรือ

every yaer
twice a year
twice a year
twice a year
twice a year
twice a year

10 laai ลาย

per year

1 mun หมื่น

every yaer
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rope made from po
tree ปอ
rope made from po
Baan Laan บ้านลาน
tree ปอ
rope made from po
Baan Lung บ้านหลุง
tree ปอ
rope made from po
Baan Om Phaan บ้านอมพาน
tree ปอ
rope made from po
Baan Phaa Thawng บ้านผาทอง
tree ปอ
serpant eagle รุ้ง
Baan Mai Tawi บ้านใหม่ต่อย
serpant eagle รุ้ง or
People of Baan Mawn ข้าบ้านมอน
silver เงิน
serpant eagle รุ้ง or
People of Baan Phae ข้าบ้านแภ้
silver เงิน
sesame of khaaw cii
Baan Maa’s people ข้าบ้านมา

18 Baan Khaw บ้านเขาะ

twice a year

18

twice a year

18
18
18

twice a year
twice a year
twice a year
1 eagle ตัว

per year

1 eagle ตัว

every 3 years

1 eagle ตัว or 1 บาท
baat of silver เงิน

per year

2 faa ฝา

per year

sesame งา
sesame งา
sesame งา

4 mun หมื่น
5 phan พัน
5 phan พัน

per year
per year
per year

sesame งา

4 mun หมื่น

per year

Baan Ngae Khaem บ้านแงแขม
Baan Pok บ้านปวก
Baan Hai บ้านไร่
Baan Saan บ้านสาน
Baan Sang บ้านสั้ง
Baan Thung บ้านทุ่ง
Baan Yaa บ้านย้า
Baan Yom บ้านยม
Kawn Khae กอนแค
Kawn Khae กอนแค
Kawn Lawng กอนลอง
Kawn Maak กอนมาก
Kawn Mok กอนโมก
Kawn Noe กองเหนือ
Kawn Haanthin กอนรานถิน
Kawn Hom กอนรม
Kawn Saa กอนสา
Kawn Sawng กอนสอง
Kawn Uam กอนอวม
People of Ho Sip of Moeng Chae
23 (Kawn Song, etc.) ข้าหัวสิบอยู่เมือง

sesame งา
sesame งา
sesame งา
sesame งา
sesame งา
sesame งา
sesame งา
sesame งา
sesame งา
sesame งา
sesame งา
sesame งา
sesame งา
sesame งา
sesame งา
sesame งา
sesame งา
sesame งา
sesame งา

1 mun หมื่น
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
4 mun หมื่น
4 mun หมื่น
5 phan พัน
5 phan พัน
4 mun หมื่น
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน
5 phan พัน

per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year
per year

sesame งา

5 phan พัน

per year

Lek Noi People of Moeng Ngaat

sesame งา

4 mun หมื่น

per year

sesame งา

4 mun หมื่น

per year

sesame งา

5 phan พัน

per year

37
43
37
24

7 Baan Faek บ้านแฝก
9 Baan Hung บ้านหูง
21 Baan Laan บ้านลาน
Baan Long of Moeng Khawng
6
5
9
9
21
7
6
21
21
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

บ้านลง เมืองของ

แช่ มีกอนสองเป็นเค้า

6

ข้าเลกน้อยเมืองงาด (4บ้าน)

Moeng Khaang and Moeng
Maang เมืองขางมาง
21 Nong Yaang หนองยาง
6

งาเข้าจี่

Kumiko Kato

16

People of Baan Rim Ho Cheng
36 in Tha Law ข้าบ้านรินหัวเชียง อัน

sesame งา

26 Laang Noe ลางเหนือ

shaft of spear called
yawng daeng คันหอก

26 Moeng Khaang เมืองขาง

shaft of spear called
yawng daeng คันหอก

26 Moeng Ngaat เมืองงาด

shaft of spear called
yawng daeng คันหอก

อยู่ท่าล้อ

Baan Hawk of Moeng Haai บ้าน

54

หอกเมืองราย

54

หอกเมืองหุน

54

Hawk People of Moeng Hun ไท
Laam Muun people of Cheng
Coeng ไทล่ามหมื่นเชียงเจิง

6 kin กิ้น

per year

the beginning of the
retreat ถึงวันเข้าวัสสา

ยองแดง
ยองแดง
ยองแดง

shaft of spear คันหอก
shaft of spear คันหอก
shaft of spear คันหอก

46 Moeng Ham เมืองรำ�

silver bowl หว่านเงิน

44 Baan Lim บ้านหลิม
Baan Long of Moeng Khawng
6

silver เงิน

2 bowl หน่วย (each
bowl weighs 1 hoi
ร้อย)
3 hoi ร้อย

silver เงิน

50 hawng ร่อง

per year

silver เงิน

5 hawng ร่อง

per year

silver เงิน

7 baat บาท

per year

silver เงิน
silver เงิน
silver เงิน

50 hawng ร่อง
10 hawng ร่อง
10 hawng ร่อง

per year
per year
per year

silver เงิน

50 hawng ร่อง

per year

silver เงิน

1 saen แสน

the beginning of the
retreat ถึงวันเข้าวัสสา

silver เงิน

50 hawng ร่อง

per year

silver เงิน
silver เงิน

10 hawng ร่อง
3 hoi laang ร้อยล้าง

per year
per year

silver เงิน

12 hawng (12 ร่อง
แกบกับซาวร่อง ลาย)

per year

10 hawng ร่อง

per year

บ้านลง เมืองของ

Baan Phaan of Moeng Haai บ้าน

10

พานเมืองราย

11

สิลิงเมืองยาง

Baan Siling of Moeng Yaang บ้าน

6 Baan Thung บ้านทุ่ง
38 Kawn Lot กอนลด
38 Kawn Maang กอนมาง
Lek Noi People of Moeng Ngaat
6
ข้าเลกน้อยเมืองงาด (4บ้าน)
46 Moeng Ham เมืองรำ�
6
43
41
53

Moeng Khaang and Moeng
Maang เมืองขางมาง
People of Baan Mawn ข้าบ้านมอน
People of Baan Toem ข้าบ้านเติน
People of Baan Yeng, Sii Tunng,
Baan Sip, Baan Muuk and Baan
Saang ข้าบ้านเหียง สีถูงบ้านสิบ บ้าน

มูก บ้านซาง

42 People of Nam Luang ข้าน้ำ�เหลือง silver เงิน
Baan Pet of Cheng Hung บ้าน
steam rice เป็นคน
55

เปดเชียงรุ่ง

55

Baan Saai of Cheng Hung บ้าน

ซายเชียงรุ่ง

40 People of Baan Kai ข้าบ้านไก่

เอามา

per year

เอามา

หนึ้งเข้า

steam rice เป็นคน

หนึ้งเข้า

suup chaang cotton

ฝ้ายสืบช้าง
43 People of Baan Mawn ข้าบ้านมอน tea ล้า

per year
8 suan ส่วน

every 3 years
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Chenkaan เชียนการ (famous
potters ชมเป็นช่างหม้อ)
Faakoom ฝาโกม (famous potters
54
ชมเป็นช่างหม้อ)
19 Baan Naa Ning บ้านนานิง

54

44
29
45
45
18
18
18
18
18
16
19

various kinds of
earthernwares สัพพะ
various kinds of
earthernwares สัพพะ
watermelon แตงน้ำ�
wild boar หมูเถื่อน or
Baan Lim บ้านหลิม
silver เงิน
wood for
Moeng Saak เมืองสาก
boatsไม้แผ่นเรือ
Baan Chaw บ้านเชาะ
เกขาว (a kind of nut)
Naa Saan นาซาน
เกขาว (a kind of nut)
Baan Khaw บ้านเขาะ
ropes เสี้ยวค่าวนา
Baan Laan บ้านลาน
ropes เสี้ยวค่าวนา
Baan Lung บ้านหลุง
ropes เสี้ยวค่าวนา
Baan Om Phaan บ้านอมพาน
ropes เสี้ยวค่าวนา
Baan Phaa Thawng บ้านผาทอง
ropes เสี้ยวค่าวนา
นกเป็น living birds to
Baan Cheng Wan of Haai people
be released to drive
บ้านเชียงวัน ไทห่าย
away bad luck
pulley for making
Baan Naa Ning บ้านนานิง
ropes หอกฝั้น

whenever needed
whenever needed
2 haap หาบ
1 pig ตัว or 6 baat
บาท of silver
for the last 3 boats
(3ลำ� ปลาย)
4 mun หมื่น
4 mun หมื่น

6 birds ตัว

per year
per year
every 3 years
per year
per year
twice a year
twice a year
twice a year
twice a year
twice a year
Sang Khaang Pii Mai
(Tai new year)
every yaer

