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คําสําคญั :    การค้า / อาณาจกัรล้านนา/ พญามงัราย 

   ชวิศา  ศิริ : การค้าของอาณาจกัรล้านนาตัง้แต่ต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงต้นพุทธ

ศตวรรษท่ี 22.  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อ.ดร.วินยั  พงศ์ศรีเพียร.  220 หน้า. 
 

 วตัถปุระสงค์ในการทําวิทยานิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นการศึกษาการค้าของอาณาจกัรล้านนา

ในช่วงสมยัราชวงศ์มงัราย (ระหวา่งต้นพทุธศตวรรษท่ี19  ถึงต้นพทุธศตวรรษท่ี22) โดยมุ่งประเด็น

เก่ียวกับสถานะทางการค้าของอาณาจักรล้านนา ซึ่งเป็นรัฐท่ีตัง้อยู่ในเขตภาคพืน้ทวีปเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ตอนบน โดยมีเชียงใหม่ในเขตท่ีราบลุ่มแม่นํา้ปิงเป็นศนูย์กลางทางการเมืองกา

ปกครองและเป็นศูนย์รวมของเครือข่ายการค้าภายใน ภายใต้เง่ือนไขของสภาพแวดล้อมทาง

ภมูิศาสตร์ท่ีเป็นพืน้ท่ีราบลุ่มระหว่างหุบเขาสลบักบัเทือกเขาสงู จึงส่งผลต่อศกัยภาพในการผลิต 

โดยเฉพาะผลผลิตในภาคเกษตรกรรมและหัตถกรรม รวมถึงส่งผลให้อาณาจักรล้านนาอุดม

สมบรูณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ผลผลิตเหล่านีถ้กูนําไปใช้เพ่ือการยงัชีพของผู้คนและเพ่ือเป็น

สินค้ายแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเมืองภายในเองกับกลุ่มเมืองเพ่ือนบ้านท่ีอยู่โดยรอบอาณาจกัร

ล้านนา โดยเฉพาะการค้ากบักลุ่มเมืองภายนอกมีกษัตริย์และข้าราชสํานกัเป็นผู้ประกอบการค้า

หรือผู้ ค้ารายใหญ่ อีกทัง้ยังเป็นผู้ จัดการบริหารและผู้ควบคุมระบบการค้าทัง้หมดภายใต้ระบบ

จารีตประเพณีแบบโบราณของล้านนา นอกจากนีย้งัมุ่งประเด็นการศึกษาท่ีกลุ่มพ่อค้าทัง้ภายใน

และภายนอกล้านนา ผู้ มีส่วนร่วมสําคญัในการขับเคลื่อนการค้าในเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลาง

เครือขา่ยกบักลุม่เมืองเครือขา่ยตา่งๆ ภายในล้านนารวมทัง้กลุม่เมืองภายนอกโดยรอบล้านนา อีก

ทัง้ยงัมุ่งประเด็นศึกษาเก่ียวกับเส้นทางและเครือข่ายการค้าโบราณของอาณาจักรล้านนา ซึ่งมี

จดุเช่ือมโยงไปยงักลุม่เมืองทัง้ภายในอาณาจกัร และกลุม่เมืองเมืองเพ่ือนบ้านในทิศทางตา่งๆ นัน้

โดยมีแหล่งสินค้าเป็นตวักําหนดสําคญั และผู้ศกึษายงัได้กล่าวถึงรายละเอียดของประเภทสินค้า

และเส้นทางท่ีนําไปสูเ่ครือขา่ยและกลุม่เมืองปลายทางท่ีเป็นคูค้่าด้วย  
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The purpose of this thesis is to study the trade of the kingdom of Lan Na during the 

Mangrai dynasty (end of thirteenth to mid-sixteenth centuries). It focuses on Lan Na as an 

important trading state in upper mainland Southeast Asia. The rise of Chiang Mai in the Ping 

river valley as the chief city and the hub of an internal trade network owed much to its 

geography which was characterized by mountainous terrains and river plains populated by 

rice growing settlers. Lan Na trade throve on its rich natural resources and its people’s skills 

in the production of various products for local consumption and for export to various 

destinations within the kingdom as well as to neighboring countries. Trade was tied to a 

tribute system in which the king, his family, and the noblemen, were entitled to a fixed 

proportion of produce and manufactured goods. The king was the chief trader and the state 

controlled and managed trade by customs and regulations. Various groups of merchants, 

local and foreign, participated in trading activities in a network that linked Chiang Mai, the 

capital, to other important markets within Lan Na and those beyond. Major ancient trade 

routes traversed by traders, especially caravan operators from all directions, were identified 

basing on the available source materials. Apart from citing the various factors which 

contributed to the thriving Lan Na trade, the writer also provides lists of goods together with 

details about their production and destinations.     
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ปัจจบุนั “จงัหวดัเชียงใหม”่ รวมทัง้จงัหวดัโดยรอบในบริเวณภาคเหนือของไทย ถือเป็น

เขตเศรษฐกิจท่ีสําคญัของประเทศ ในฐานะเป็นศนูย์กลางหลายๆ ด้าน ทัง้ในด้านการค้าขาย การ

ลงทนุ การท่องเท่ียว โดยเช่ือมต่อกบัประเทศเพ่ือนบ้านทางตอนบนของภมูิภาค มีเวียดนาม ลาว 

จีน พม่า ซึง่สามารถเช่ือมไปถึงอินเดีย ตะวนัออกกลาง และยโุรปในท่ีสดุ ความสําคญัในสว่นนีไ้ด้

ก่อรูปให้เห็นชดัเจนในสมยัท่ีการพฒันาประเทศต้องดําเนินไปโดยขึน้อยู่กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ

แห่งชาตนิบัแต ่พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา “เชียงใหม่” จึงได้กลายเป็นเป้าหมายในแผนพฒันา โดยอยู่

ในฐานะศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศทางภาคเหนือมาโดยตลอด ยิ่งไปกว่านัน้ นโยบาย

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนัได้ขยายผลไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ กับประเทศเพ่ือน

บ้านตอนบนท่ีเช่ือมตอ่กบัดนิแดนสว่นนีข้องไทย  โดยกําหนดให้ “เชียงใหม่” เป็นหวัใจของเส้นทาง

การค้า ท่ีจะเปิดไปสู่ภูมิภาคตอนบน ด้วยการร่วมกันพฒันาเส้นทางคมนาคมทางบกและทางนํา้ 

(ลํานํา้โขง) ระหว่างประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นพืน้ท่ีสามเหล่ียมเศรษฐกิจของ

ภมูิภาคเอเชียในอนาคต 

ความสําคญัของ “เชียงใหม่” ในทางเศรษฐกิจท่ีปรากฏให้เห็นและเป็นอยู่ในปัจจบุนันี ้

มิได้เพิ่งชัดเจนขึน้มาตามแผนพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติดงักล่าวข้างต้นแต่เพียงอย่างเดียว 

หากเม่ือพิจารณาในมิติประวตัิศาสตร์แล้ว บทบาทของ “เชียงใหม่” ในฐานะศนูย์กลางเศรษฐกิจ

และการค้าในบริเวณตอนบนของประเทศไทยนัน้มีมาช้านานและมีความเป็นมายาวนาน ควบคูก่บั

การกําเนิดของอาณาจกัรล้านนา กลา่วคือ “เชียงใหม”่ เป็นศนูย์กลางการเมืองการปกครองในพ.ศ.

1839 และมีสถานะเป็นรัฐอิสระท่ีมีรูปแบบการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม

ของตนเองอย่างชัดเจนต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเจ็ดร้อยกว่าปีมาแล้ว มีฐานเศรษฐกิจท่ีมาจาก

ความสมัพนัธ์ทางการค้ากบักลุม่เมืองเพ่ือนบ้านใกล้เคียงโดยรอบ ซึง่มีความเก่ียวข้องกบัดนิแดนท่ี

อยู่ภาคพืน้ทวีปตอนบนขึน้ไป ทัง้ในทางภูมิศาสตร์ ชาติพนัธุ์ สงัคม วฒันธรรม ดงันัน้การศึกษา

ประวตัิศาสตร์เศรษฐกิจของล้านนาภายใต้หวัข้อการค้าของอาณาจกัรล้านนาในสมยัราชวงศ์มงั

ราย ซึง่อยู่ในระยะเวลาประมาณต้นพทุธศตวรรษท่ี19 – ต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 จึงเป็นการศกึษาท่ี
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ชีใ้ห้เห็นว่า “เชียงใหม่” และดินแดนภาคเหนือของไทยในปัจจุบนันัน้ เคยมีบทบาททางการค้าใน

ฐานะเป็นแหล่งรวมสินค้าแหล่งสําคญัจากกลุ่มเมืองตอนบน โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นเพ่ือนบ้านซึ่ง

รายล้อมล้านนา จนอาจกล่าวได้ว่า “เชียงใหม่” นอกจากเป็นศูนย์การเมืองการปกครองของ

อาณาจกัรล้านนาในช่วงราชวงศ์มงัรายแล้ว ยงัเป็นศนูย์กลางการค้าของอาณาจกัรล้านนาและ

กลุ่มเมืองเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะตอนบนล้านนาขึน้ไป อย่าง กลุ่มเมืองเงีย้ว เชียงตงุ เชียงรุ่ง ล้าน

ช้าง ซึง่นบัวา่เป็นรากฐานทางประวตัศิาสตร์อนัเก่าแก่สําหรับแนวโน้มใหมท่างเศรษฐกิจในปัจจบุนั

และอนาคต   

อย่างไรก็ตาม เหตุผลท่ีเหนือไปกว่านัน้ในการศึกษาการค้าของล้านนาช่วงต้นพุทธ

ศตวรรษท่ี19 - ต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 นี ้ก็คือ ในหลายช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ยงัไม่พบการศึกษา

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของล้านนาโดยตรง โดยเฉพาะในสมัยก่อนท่ีพม่าจะเข้ามาปกครอง

ล้านนาคือ ก่อนพ.ศ. 2101 ด้วยเหตุนีอ้งค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ล้านนา โดยเฉพาะในเชิง

เศรษฐกิจจงึยงัไมใ่คร่สมบรูณ์นกั 

งานประวตัิศาสตร์ล้านนาท่ีปรากฎอยู่ ส่วนใหญ่เป็นการค้นคว้าวิจยัในด้านการเมือง 

การปกครอง และศาสนา เช่น วิทยานิพนธ์เร่ือง “การปฎิรปการปกครองลานนาไทยในรัชสมยัของู

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย่หัวู ” ของ  วัลลภา เครือเทียนทอง  (พ .ศ .2519), 

“ความสมัพนัธ์ระหว่างอยุธยาและลานนาไทย พ.ศ. 1839-2310” ของ อุษณีย์ ธงไชย (พ.ศ. 

2526), “กําเนิดอาณาจักรลานนาไทย” ของ ธํารงศักดิ ทําบุญ ์ (พ.ศ. 2528), “ความสมัพนัธ์

ระหว่างเชอหลี่กบัเมืองปาไป่สีฟ่ ในพทุธศตวรรษทีู่ 19” ของ หวงั จี ้หมิน (พ.ศ.2531), “การเมือง

ล้านนาภายใต้การปกครองของพม่า ระหว่างพ.ศ.2101-2317” ของ ลดัดาวัลย์ แซ่เตียว (พ.ศ.

2536),  เป็นต้น  และมีงานค้นคว้าวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจล้านนาทัง้โดยตรงและโดยอ้อม 

บ้าง เช่น วิทยานิพนธ์เร่ือง “การค้าของป่าในประวัติศาสตร์อยุธยา พ.ศ. 1893-2310” ของ 

ปาริชาต วิลาวรรณ (พ.ศ.2528), “บทบาทของตลาดในเมืองพระนครศรีอยธุยาต่อการคา้ภายใน

และภายนอก พ.ศ. 2173-2310” ของ คมขํา ดีวงษา (พ.ศ.2531), “การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ

ในล้านนากบัการก่อตวัของสํานึกท้องถ่ิน พ.ศ. 2459-2480” ของ วศิน ปัญญาวุธตระกูล (พ.ศ.

2542), “ระบบเศรษฐกิจของราชอาณาจกัรลา้นชา้ง (ลาว) ในสมยัคริสต์ศตวรรษที1่6-17” ของ  

โยซยิกิู มาซฮูารา (พ.ศ.2545) เป็นต้น   

อย่างไรก็ตาม การวิจยัค้นคว้าท่ีเก่ียวข้องกบัระบบเศรษฐกิของล้านนา โดยเฉพาะใน

แง่มุมของเครือข่ายการค้า พ่อค้า และสินค้า  มีกล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์บางหวัข้ออย่างน่าสนใจ 

เช่น งานวิทยานิพนธ์ของ ปาริชาต วิลาวรรณ เร่ือง การค้าของป่าในประวติัศาสตร์อยธุยา พ.ศ.
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1893-2310 โดยเน้นถึงสถานะของ “ของป่า” ซึ่งบางส่วนถูกส่งมาจากพืน้ท่ีทางเหนือ ของป่า

เหลา่นีเ้ป็นสินค้าออกท่ีสร้างความมัง่คัง่ให้กบัอยธุยาในฐานะเมืองใกล้ชายฝ่ังทะเลท่ีรวบรวมและ

กระจายสนิค้า และทําให้อยธุยาสามารถเช่ือมทะเลทางด้านอ่าวไทยกบัเมืองท่าทางฝ่ังทะเลอนัดา

มัน และเมืองท่าในเขตทะเลจีนใต้โดยมีลูกค้าจากปลายทางทัง้สองด้าน มี อินเดีย อาหรับ 

ตะวนัตก และ จีน ญ่ีปุ่ น เป็นสําคญั  

งานวิทยานิพนธ์ของ อุษณีย์ ธงไชย ในหวัข้อเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างอยุธยาและ

ลานนา พ.ศ.1839-2310  โดยเฉพาะสว่นความสมัพนัธ์ด้านการค้า ได้สะท้อนให้เห็นภาพชดัขึน้ว่า

บทบาทการค้าของอาณาจกัรล้านนามีมากพอท่ีจะส่งผลต่อสงัคม การเมือง และนํามาสู่สงคราม

แย่งชิงดินแดนระหว่างล้านนา อยุธยา และพม่า จนทําให้ล้านนาอ่อนแอ กลายเป็นเมืองขึน้ของ

พม่าในพ.ศ.2101 นอกจากนีใ้นวิทยานิพนธ์เร่ืองนี  ้ผู้ เขียนยังได้ให้ภาพเก่ียวกับระบบการค้า

ภายในล้านนาและเครือข่ายสินค้าจากภาคพืน้ทวีปตอนบนไว้พอสงัเขป ในฐานะท่ีเป็นแหล่งท่ีมา

ของสินค้าของป่าและมีการแลกเปลี่ยนกบัพ่อค้าต่างถ่ิน เช่น กลุม่พ่อค้าเงีย้ว พ่อค้าฮ่อ พ่อค้าจาก

หลวงพระบาง และเวียงจนัทน์ เป็นต้น.ซึ่งช่วยให้ร่องรอยของการเคลื่อนไหวทางการค้าโดยรวม

ของอาณาจกัรล้านนาและดนิแดนตอนบนของภาคพืน้ทวีปปรากฏเป็นรูปร่างชดัเจนขึน้สามารถใช้

เป็นแนวทางให้อ้างอิงและสืบค้นตอ่ไป 

นอกจากนี ้ยงัมีงานวิจยัอ่ืนๆ อีกท่ีได้ระบุและอ้างอิงถึงบทบาทการค้าของอาณาจกัร

ล้านนาในช่วงพ.ศ. 1839-2101 ดงัเช่น วิทยานิพนธ์เร่ือง การเมืองลา้นนาภายใตก้ารปกครองของ

พม่าระหว่าง พ.ศ. 2101-2310 ของ ลัดดาวัลย์ แซ่เตียว กล่าวถึงภูมิหลังทางเศรษฐกิจของ

เชียงใหม่ ในฐานะศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาก่อนหน้าท่ีจะถูกครอบงําโดยพม่า โดยมี

ความสัมพันธ์กับรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี18 

โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของรัฐตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การค้าในย่านนีร้วมทัง้ล้านนาด้วย  

อีกทัง้ยงัมีงานวิจัยท่ีเจาะจงศึกษาเร่ืองการค้าภายในรัฐหรืออาณาจักรบางแห่งในภาคพืน้ทวีป 

อย่างล้านช้าง (หลวงพระบาง) ซึ่งเป็นรัฐเพ่ือนบ้านใกล้ชิดกับล้านนาทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ปรากฏในงานวิทยานิพนธ์ของ โยซยิกิู มาซฮูารา เร่ือง  ระบบเศรษฐกิจของราชอาณาจกัรลา้นชา้ง 

(ลาว) ในสมยั คริสต์ศตวรรษที่ 14-17  ท่ีนําเสนอให้เห็นภาพของความสมัพันธ์ระหว่างแหล่ง

สินค้าในภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตอนบนกบัระบบเศรษฐกิจภายในล้านช้าง ซึง่ทําให้

ล้านช้างเป็นรัฐกึ่งเมืองท่าในท่ีสดุ  

การศึกษาของโยซิยูกิ มาซูฮารา ทําให้คิดว่าถ้าอาณาจกัรล้านช้าง ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งใน

ภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตอนบน และมีบทบาททางการค้ามากจนสามารถเป็นรัฐกึ่ง
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เมืองท่า ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20-23 (คริสต์ศตวรรษท่ี14-17 )ได้แล้ว  ด้วยสภาพทําเลท่ีตัง้ 

ลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ และช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกัน สถานภาพทางการค้าของ

อาณาจักรล้านนาจึงไม่น่าต่างจากล้านช้างเท่าใดนัก เพราะล้านช้างและล้านนาอยู่ในเขต

ภมูิศาสตร์เดียวกนั ทําให้เกิดของป่าอย่างอดุมสมบรูณ์ อีกทัง้สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและวิถี

ชีวิตของผู้คนทําให้เกิดอาชีพ ความถนดัในงานฝีมือท่ีคล้ายคลงึกนั การปรากฏตวัของอาณาจกัร

ทัง้สองแห่งนีจ้ึงใกล้เคียงกัน และสองอาณาจกัรยงัมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกันในเชิงเครือญาต ิ

การเมือง และการติดต่อค้าขาย ดงัปรากฏว่าสินค้าของป่าหายากหลายอย่างได้ถูกส่งจากเมือง

หลวงพระบางมายงัเมืองเชียงใหมก่่อนถกูสง่ตอ่ไปยงัเมืองปลายทางอยา่งอยธุยาและเมาตะมะ  

เม่ือพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ จะพบว่าท่ีตัง้ของล้านนาอยู่ในทําเลท่ีสามารถ

เดนิทางตดิตอ่กบักลุม่ภายนอกอ่ืนๆ โดยรอบรวมทัง้กลุม่เมืองทางใต้ท่ีเป็นเมืองท่าชายฝ่ัง ได้อย่าง

สะดวกและมีระยะทางสัน้กว่าการเดินทางจากหลวงพระบาง เมืองท่าชายฝ่ังสําคญัๆ ท่ีกลา่วถึงนี ้

มีสองแห่งท่ีสําคญัคือ บริเวณเมืองท่าของกลุ่มมอญและกลุ่มอยธุยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองท่า

ของกลุ่มมอญมีเส้นทางท่ีเช่ือมจากเชียงใหม่ได้ใกล้และหลายเส้นทางอีกทัง้ล้านนายงัสามารถ

ติดต่อได้กบักลุ่มเมืองทางทิศตะวนัตก เช่น องัวะ(พม่าตอนบน) และอสัสมั รวมทัง้กลุ่มเมืองทาง

ทิศเหนือ เช่น กลุม่บ้านเมืองของกลุม่เงีย้ว (ไทยใหญ่) เชียงตงุ เชียงรุ่ง ทัง้บริเวณทางตะวนัตกและ

ทางเหนือล้วนเป็นแหลง่สนิค้าป่าและแร่ธาตท่ีุสําคญั จงึน่าจะมีความเป็นไปได้ว่า บทบาททางการ

ค้าของล้านนาในช่วงพทุธศตวรรตท่ี 19 เป็นต้นมานัน้น่าจะมีมากพอท่ีจะส่งผลต่อการขบัเคล่ือน

การค้าขายในบริเวณดงักล่าวนีไ้ม่น้อยไปกว่ารัฐหรืออาณาจักรอ่ืนๆ ในบริเวณใกล้เคียงกันดงั

อาณาจกัรล้านช้าง 

นอกจากนี ้การศึกษาสถานภาพทางการค้าของล้านนาน่าจะมีส่วนเก่ียวพันอยู่กับ

ดินแดนใกล้เคียงท่ีอยู่ตอนบนขึน้ไปอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ ระบบเครือ

ญาต ิความเช่ือ การเมือง และเศรษฐกิจ การค้าขาย โดยเฉพาะบ้านเมืองท่ีก่อตวัขึน้อย่างถาวรนบั

แต่ช่วงพทุธศตวรรษท่ี19 เป็นต้นมา เช่น พะเยา ล้านนา เชียงรุ่ง เชียงตงุ ล้านช้าง ซึ่งพฒันาการ

ด้านความสัมพันธ์ของบางกลุ่มเมืองได้ปรากฎอยู่ในวิทยานิพนธ์ของ  หวัง จี  ้หมิน เ ร่ือง 

ความสมัพนัธ์ระหว่างเมืองเชอหลี่กบัปาไปซีฟ ในพทุธศตวรรษทีู่ 19 ซึ่งเน้นการนําเสนอลกัษณะ

ความสมัพนัธ์เมืองเชอหล่ี (เชียงรุ่ง) กบั ปาไป่สีฟู (ล้านนา)  โดยอ้างอิงจากเอกสารชัน้ต้นท่ีมีทัง้

ประเภทตํานานพืน้เมืองไต-ยวน, ไต-ลือ้, บนัทึกสว่นบคุคลชาวจีน และ เอกสารราชการจีนในสมยั

โบราณ ท่ีเป็นภาษาดัง้เดมิ โดยจี ้หวงั หมิน เป็นผู้ ถ่ายทอดเป็นภาษาไทย ซึง่ถือว่าเป็นงานวิจยัท่ีมี

คุณค่าต่อการศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับการค้าของล้านนาอย่างมาก เพราะนอกจากการท่ี
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วิทยานิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นเอกสารชัน้ต้นแล้ว ข้อมูลบางส่วนยังสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางและ

อ้างอิงเพ่ือพิสจูน์สถานะทางการค้าของล้านนาได้ด้วย 

อนึ่ง ในการศึกษานีจํ้าเป็นต้องอาศัยหลักฐานเอกสารของล้านนาด้วย โดยเฉพาะ

เอกสารชัน้ต้นท่ีประกอบด้วยจารึกและตํานานต่างๆ อย่าง ศิลาจารึกของหริภุญไชย ตํานานมลู

ศาสนา ชินกาลมาลีปกรณ์  ตํานานสิบห้าราชวงศ์ ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ พืน้เมืองเชียงแสน 

พืน้เมืองน่าน กฎหมายล้านนาโบราณตา่งๆ เป็นต้น ซึง่เนือ้หาหลกัของเอกสารโบราณเหลา่นีก็้มิได้

กลา่วถึงหรืออ้างถึงเร่ืองราวเศรษฐกิจของล้านนาในสมยัโบราณมากเท่าท่ีควร  โดยเฉพาะในแงม่มุ

ของเครือข่ายการค้า พ่อค้า และสินค้า  ดงันัน้ผู้วิจยัจึงจําเป็นต้องใช้องค์ความรู้ในเอกสารโบราณ

ดงักล่าวเพ่ือสะท้อนภาพนโยบายต่างๆ ของกษัตริย์ของราชวงศ์มงัราย ว่ามีส่วนใดเก่ียวข้องกับ

ระบบเศรษฐกิจของล้านนาบ้าง ตลอดจนเพ่ือสะท้อนภาพวิถีชีวิต การทํามาหากิน การค้าขาย 

สินค้า กลุ่มพ่อค้าเป็นชาวล้านนาและชาวต่างเมืองท่ีเข้ามาแลกเปล่ียนสินค้า รวมทัง้สภาพภูมิ

นิเวศของล้านนา  

นอกจากนี  ้ยังมีเอกสารชัน้ต้นอีกส่วนหนึ่ง ท่ีผู้ วิจัยนํามาประกอบการศึกษาครัง้นี ้

แม้ว่าจะเป็นเอกสารท่ีถกูบนัทึก เขียน หรือเป็นงานวิจยั ขึน้มาภายหลงัรัชสมยัราชวงศ์มงัรายนบั

หลายร้อยปี เช่น บนัทึกของ ฮอลท์ เอส. ฮาลเล็ทท์ เร่ือง A Thousand Miles on an Elephant in 

Siam  จดหมายเหตกุารเดนิทางของราล์ฟ ฟิตช์ และเร่ืองโคลงมงัทรารบเชียงใหม ่เป็นต้น ซึง่แสดง

ให้เห็นถึงร่องรอยของเส้นทางการค้าระหว่างเมืองต่างๆ ในบริเวณภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ตอนบน รวมทัง้สนิค้า และกลุม่พอ่ค้า และยงัพบว่า เส้นทางการสญัจรในอดีตบางเส้นทาง 

ยงัคงใช้มาจนถึงปัจจุบนันี ้ อีกทัง้ข้อมูลบางส่วนในงานเหล่านีย้ังสามารถนํามาเทียบเคียงกับ

หลักฐานทางโบราณคดี และหลักฐานเอกสารชัน้ต้นประเภทตํานานอ่ืนๆ ดังกล่าว เพ่ือช่วย

วิเคราะห์และยืนยันข้อมูลท่ีใช้แสดงได้ว่าอาณาจักรล้านนามีบทบาททางการค้าขาย โดยมี

เชียงใหมเ่ป็นศนูย์กลางในช่วงพทุธศตวรรตท่ี 19   

ในการศึกษาครัง้นี  ้มีข้อมูลอีกประการหนึ่งท่ีละเลยไม่ได้คือ ภูมิหลังทางสังคม 

วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ของสังคมหรือชุมชนต่างๆ ในดินแดนภาคพืน้ทวีปเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ตอนบน และปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องให้ความสําคญักบัเอกสารจีนในยคุโบราณท่ี

สะท้อนถึงการขบัเคลื่อนทางการเมือง การทตู และการค้ามาตลอดหลายร้อยปี  นัน่เพราะจีนเป็น

อาณาจกัรใหญ่ท่ีมีอาณาเขตเช่ือมต่อกบัดินแดนตอนบนของภาคพืน้ทวีปส่วนนีอ้ย่างกว้างขวาง 

และมีอิทธิพลทางการเมือง การทหาร การปกครอง ซึ่งส่งอิทธิพลถึงการค้าในบริเวณนีอ้ย่าง

มากมาย ดงัตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัดก็คือ การเกิดเส้นทางและเครือข่ายการค้าภายในภาคพืน้ทวีป
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ตอนบนนับแต่การเกิดขึน้ของเส้นทางสายไหมตัง้แต่พ.ศ. 657 อันมีผลต่อการค้าขายในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้เป็นระยะๆ อยา่งตอ่เน่ือง จนถึงช่วงเวลาของล้านนา ท่ีมีเชียงใหม่เป็นศนูย์กลาง

เครือข่ายในสมยัราชวงศ์มงัราย ทําให้มีพฒันาการทกุด้านของสงัคมล้านนาในระยะนัน้ หรืออาจ

กลา่วได้วา่มีผลทําให้เชียงใหมก่ลายเป็นเมืองสําคญัในฐานะศนูย์กลางเศรษฐกิจไทยในภาคเหนือ

มาจนถึงทกุวนันี ้
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพ่ือศกึษาสถานะทางการค้าของอาณาจกัรล้านนาในช่วงราชวงศ์มงัราย (ระหว่าง

ต้นพทุธศตวรรตท่ี19 – ต้นพทุธศตวรรษท่ี 22) ในฐานะรัฐการค้าท่ีเป็นศนูย์กลางเครือข่ายกบักลุม่

เมืองเพ่ือนบ้านทางตอนบนอาณาจกัรล้านนาขึน้ไป  

 2.  เพ่ือศกึษาองค์ประกอบทางการค้าของอาณาจกัรล้านนา ได้แก่ กลุ่มพ่อค้า สินค้า 

และแหล่งท่ีมาของสินค้า ซึง่ทําให้เกิดเครือข่ายการค้าทัง้ภายในและกลุ่มเมืองเพ่ือนบ้านโดยรอบ

อาณาจกัรล้านนา  

  
สมมตฐิานของการศึกษา 
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เป็นตัวกําหนดสําคัญท่ีทําให้อาณาจักรล้านนากลายเป็นรัฐ

การค้า และมีบทบาทต่อกลุ่มเมืองเพ่ือนบ้านตอนบน ในฐานะศูนย์กลางรวบรวมสินค้า และใน

ฐานะศนูย์กลางเครือข่ายการค้าในบริเวณดงักล่าว ตลอดสมยัราชวงศ์มงัราย โดยเฉพาะระหว่าง

ต้นพทุธศตวรรตท่ี 19 -  ต้นพทุธศตวรรตท่ี 22 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ผู้ วิจัยได้กําหนดขอบเขตในการศึกษาค้นคว้าไว้ในช่วงรัชสมัยราชวงศ์มังราย คือ

ระหว่างพ.ศ.1806 – 2101 อนัเป็นช่วงรัชสมยัท่ีกษัตริย์ในราชวงศ์มงัรายมีอํานาจเหนือดินแดน

ทางตอนบนครอบคลุมเชียงรุ่ง เชียงตุง และกลุ่มเมืองเงีย้วทางเหนือคือ เมืองมีด ทางตอนล่าง

ครอบคลมุเมืองเชียงช่ืน (สวรรคโลก) และตาก ส่วนทางตะวนัตกครอบคลมุกลุ่มเมืองเงีย้ว เช่น  

เมืองลิ เมืองป่ัน เมืองนาย ส่วนทางตะวนัออกครอบคลุมบางส่วนของเมืองลาวล้านช้าง โดยท่ี

อาณาบริเวณดังกล่าวนี  ้ประกอบด้วยพืน้ท่ีภายใน  ซึ่งเป็นแอ่งท่ีราบลุ่มแม่นํ า้หลายแอง่

ประกอบด้วย แอ่งลุ่มแม่นํา้โขง-กก (เชียงราย) แอ่งลุม่แม่นํา้ปิง (ตอนบน) (เชียงใหม่-ลําพนู) แอ่ง

ลุม่แมนํ่า้อิง(พะเยา) แอง่ลุม่แมนํ่า้วงั(ลําปาง) แอง่ลุม่แมนํ่า้ยม(แพร่) และแอง่ลุม่แมนํ่า้น่าน (นา่น)  

นอกจากนี ้ในช่วงระหว่างพ.ศ.1806 – 2101ยงัเป็นช่วงเวลาท่ี “เชียงใหม่” มีบทบบาทในฐานะ
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ศนูย์กลางการรวบรวมสินค้าและเครือข่ายการค้าต่อกลุ่มเมืองเพ่ือนบ้านทางตอนบน โดยเฉพาะ

กลุ่มเมืองเงีย้ว  เชียงตงุ เชียงรุ่ง ล้านช้าง โดยท่ีผลของความรุ่งเรืองอนัเกิดจากการค้าได้สง่ผลต่อ

บ้านเมืองล้านนามาจนถึงปีพ.ศ. 2101 ซึง่เป็นช่วงท่ีอาณาจกัรล้านนาตกเป็นเมืองขึน้ของพม่าเป็น

อยา่งน้อย. 

 
วิธีการศึกษา 

วิทยานิพนธ์นี ้ใช้วิธีการทางประวตัศิาสตร์ และนําเสนอในรูปแบบการพรรณาวเิคราะห์  

(Descriptive Analysis) โดยอาศยัข้อมลูจากหลกัฐานหลายประเภท ทัง้ท่ีเป็นหลกัฐานชัน้ต้นของ

ท้องถ่ิน และหลกัฐานชัน้ต้นของตา่งประเทศท่ีถกูบนัทกึหรือเขียนขึน้ในช่วงสมยัหลงัราชวงศ์มงัราย   

รวมทัง้หลักฐานชัน้ต้นทัง้ของในตลอดจนงานวิจัยท่ีนําเสนออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น 

วิทยานิพนธ์ต่างๆ และงานวิจัยค้นคว้า ท่ีเป็นทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และการ

สมัภาษณ์ผู้สูงอายุตามเขตเมืองเก่าท่ีปรากฎโบราณสถาน โบราณวตัถุ รวมทัง้หมู่บ้านท่ียังคง

ปรากฎอาชีพเก่าแก่ซึง่สืบทอดกนัมา และเก่ียวข้องกบัการศกึษา เช่น หมูบ้่านทํากระดาษสาในเขต

อําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม ่เป็นต้น 
 
ปัญหาในการศึกษา 

ในการศึกษาเร่ืองเก่ียวกับการเครือข่ายค้าของอาณาจักรล้านนา ในช่วงเวลาตัง้แต่

ตอนต้นพทุธศตวรรษท่ี 19 – ต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 ซึง่ต้องมีการระบถุึงพ่อค้า สินค้า และเส้นทาง 

เป็นสําคญันัน้ เอกสารล้านนาโบราณท่ีเช่ือถือได้ เช่น ตํานานมลูศาสนา ตํานานชินกาลมาลีปกรณ์ 

ตํานานสิบห้าราชวงศ์ พืน้เมืองน่าน คลองตดัคําพทุธโฆสาจารย์ กฎหมายมงัรายศาสตร์ เป็นต้น 

นัน้มีการระบุหรือสะท้อนถึงภาพดงักล่าวโดยตรงบ้างแต่ไม่มากเท่าท่ีควร ดงันัน้เพ่ือให้เกิดภาพ

ความเคล่ือนไหวทางการค้าและเครือข่ายของอาณาจกัรล้านนาในช่วงเวลาดงักล่าวอย่างชดัเจน

ขึน้ จงึจําเป็นต้องอาศยัข้อมลูหลกัฐานเอกสารท่ีเขียนขึน้ภายหลงัช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 ไปแล้ว

ประกอบด้วย เป็นต้นว่า โคลงมงัทรารบเชียงใหม่  กล่าวถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในล้านนาในช่วง

พ.ศ. 2158 หากในเนือ้หาได้ระบุถึงเส้นทางจากเชียงใหม่ไปถึงหงสาวดีรวมทัง้การให้ภาพความ

เจริญมัง่คัง่ของนครเชียงในช่วงเวลาก่อนหน้าพ.ศ. 2158 ซึง่ก็คือช่วงเวลาของราชวงศ์มงัรายครอง

อาณาจกัรล้านนาโดยมีเชียงใหมเ่ป็นศนูย์กลางนัน่เอง 

นอกจากนี ้ผู้ศึกษายงัจําเป็นต้องใช้เอกสารชัน้ต้นท่ีเป็นจดหมายเหตแุละบนัทึกการ

เดนิทางของชาวตะวนัตกท่ีเดนิทางขึน้ไปยงับริเวณอาณาจกัรล้านนาและเลยไปยงับริเวณเขตเมือง

เงีย้วและลาวล้านช้าง  เช่น จดหมายเหตกุารเดินทางของ Ralph Fitch (พ.ศ. 2126 / ค.ศ. 1583), 
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จดหมายเหตขุอง Engelbert  Kaempfer (พ.ศ. 2233 / ค.ศ.1690), บนัทึกของ Carl Bock (พ.ศ. 

2424 / ค.ศ. 1881) และบนัทึกของ Holt  S. Hallet (พ.ศ. 2427 / ค.ศ.1884 ) เป็นต้น แม้จะเป็น

การบันทึกในสมัยหลังอาณาจักรล้านนาช่วงรัชสมัยราชวงศ์มังรายนับร้อยปี แต่การกล่าวถึง

เส้นทาง ทัง้จากบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยาและแมนํ่า้ปิง (ตอนล่าง)เพ่ือขึน้ไปยงัเชียงใหม ่

และจากเชียงใหม่ขึน้ไปยงักลุ่มเมืองเงีย้วและลาวล้านช้าง รวมทัง้การกล่าวถึงวิธีการขนส่งสินค้า

และประเภทสินค้าท่ีปรากฎอยู่ในเอกสารชัน้ต้นดงักล่าวนี ้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลย้อนกลบัไป

ในช่วงสมยัราชวงศ์มงัรายได้ด้วยการพิจารณาร่วมกบัเอกสารชัน้ต้นในท้องถ่ินและหลกัฐานทาง

โบราณคดี ทัง้ท่ีเป็นโบราณวัตถุและโบราณสถาน ท่ีมีอายุร่วมสมัยกับช่วงเวลาท่ีศึกษา ทัง้นีก็้

เพ่ือให้เห็นภาพของกระบวนการค้าขายอย่างชัดเจนขึน้ ดังเช่น เร่ืองของเส้นทางท่ีมีมาตัง้แต่

โบราณไม่ว่าเส้นทางนัน้จะเร่ิมด้วยจุดประสงค์ของการสงคราม การทูต การค้าก็ตาม แต่ผู้คนใน

ดินแดนล้านนาและอาณาบริเวณกลุ่มเพ่ือนบ้านก็ยังคงใช้ติดต่อไปมาหาสู่แม้จะล่วงเข้าพุทธ

ศตวรรตท่ี 22, 23, 24, 25 แล้วก็ตาม จวบกระทั่งปัจจุบนัหลายเส้นทางในอดีตได้ถูกพฒันาให้

กลายเป็นถนนซปุเปอร์ไฮเวย์แล้ว เป็นต้น  

 
แหล่งข้อมลู 
 1.  เอกสารชัน้ต้น   

     - จารึกตา่งๆ เช่น ศลิาจารึก จารึกใบลาน และจารึกบนฐานพระพทุธรูป ท่ีได้รับการ

ปริวรรตแล้ว  

     - งานนิพนธ์ในท้องถ่ินทัง้ท่ีเป็นพงศาวดาร และตํานาน ไม่ว่าจะเป็นตํานานศาสนา 

ตํานานราชวงศ์ ตํานานเมือง ท่ีได้รับการปริวรรตแล้ว เช่น ตํานานมลูศาสนา, ชินกาลมาลีปกรณ์, 

ตํานานสบิห้าราชวงศ์ และตํานานพืน้เมืองเชียงใหม ่ตํานานพืน้เมืองเชียงแสน เป็นต้น  

    - กฎหมายและคลองท่ีตราขึน้ในช่วงราชวงศ์มงัราย เช่น มงัรายศาสตร์, คลองตดัคํา

พทุธโฆสาจารย์, กฎหมายโคสาราษฎร์ เป็นต้น 

    - คําสอนตา่งๆ เช่น คําสอนพญามงัราย เป็นต้น  

    - จดหมายเหตแุละบนัทึกการเดินทางของชาวต่างประเทศ เช่น ชาวจีน และชาว

ยโุรป และท่ีเป็นภาษาตา่งประเทศ ซึง่แปลแล้ว 
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2.  เอกสารที่เป็นหลักฐานชัน้รอง 
     - วิทยานิพนธ์ 

     - งานวิจยัค้นคว้าทางประวตัิศาสตร์ และหนงัสือประวตัิศาสตร์ ทัง้ภาษาไทย และ

ภาษาตา่งประเทศ  

     - วารสารต่างๆ เช่น วารสารเมืองโบราณ, วารสารศิลปวฒันธรรม, วารสารสยาม

สมาคม ในพระบรมราชปูถมัภ์, วารสารอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเศรษฐกิจของสงัคมล้านนา โดยเฉพาะความเจริญ

ทางเศรษฐกิจท่ีเป็นเป็นผลจากการค้าของอาณาจกัรล้านนาในสมยัราชวงศ์มงัราย 

 2.  ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสถานะทางการค้าของอาณาจกัรล้านนาว่า

องค์ประกอบทางการค้า ได้แก่ การจดัการบริหารการค้าของรัฐล้านนา กลุม่พ่อค้า สินค้า เส้นทาง

และเครือขา่ยของคูค้่าโดยเฉพาะกบักลุม่เมืองเพ่ือนบ้านทางตอนบนดนิแดนล้านนาขึน้ไป  
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บทที่ 2 
 

ความสาํคัญของล้านนาในฐานะรัฐตอนบนของภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ในปัจจุบัน การกล่าวถึงดินแดนล้านนามักจะเข้าใจกันว่า หมายถึงอาณาบริเวณ

เฉพาะพืน้ท่ีตอนบนของอาณาเขตประเทศเท่านัน้ ซึ่งประกอบด้วยพืน้ท่ี 8 จงัหวดั คือ  เชียงราย 

เชียงใหม ่พะเยา แมฮ่่องสอน ลําพนู ลําปาง แพร่ และน่าน  โดยเมืองตา่งๆ เหลา่นีต้ัง้อยู่ในบริเวณ

ท่ีราบลุ่มแม่นํา้สายสําคญัของภาคเหนือคือ ที่ราบลุม่แมนํ่า้กก ที่ราบลุม่แม่น้ําปิง ที่ราบลุม่นํา้วั ง  

ท่ีราบลุ่มแม่นํา้ยม และท่ีราบลุม่แมนํ่า้น่าน โดยอยูร่ะหวา่งเส้นรุ้งท่ี 97 20.40 ถึง 101 21.60 และ

เส้นแวงท่ี 17 13 – 20 27.60 ครอบคลมุพืน้ท่ีรวมทัง้หมดประมาณ 90,900 ตารางกิโลเมตร หรือ

คิดเป็นเนือ้ท่ีร้อยละ 17 ของประเทศไทย1 เส้นพรมแดนทางการเมืองท่ีปรากฏในปัจจบุนันีเ้ป็นผล

มาจากลทัธิล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 แต่ดินแดนล้านนา

ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 – ต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 อันเป็นช่วงรัชสมัยราชวงศ์มังรายนัน้ 

ครอบคลุมเนือ้ท่ีจดเชียงรุ่ง เชียงตุง และกลุ่มเมืองเงีย้ว เช่น เมืองมีด ในทางตอนบน ส่วนทาง

ตะวนัตกจดกลุม่เมืองเงีย้ว เช่น เมืองล ิเมืองป่ัน เมืองนาย สว่นทางตะวนัออกจดเมืองลาวล้านช้าง 

และทางใต้จดจดเมืองตาก และเมืองเชียงช่ืน (สวรรคโลก)2 อย่างไรก็ตามความกว้างขวางของ

อาณาจักรล้านนาโบราณต้องถูกแบ่งส่วนให้แก่ชาติตะวนัตกท่ีพยายามเข้ามายึดครองดินแดน

ต่างๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 25 ดงัเช่น พ.ศ. 2417 ล้านนาใน

นามราชอาณาจกัรสยามได้เสียส่วนท่ีเป็นรัฐกะเหร่ียงและรัฐฉาน (กลุ่มเมืองเงีย้ว) ให้แก่องักฤษ 

                                                 
1 ศิริชยั นฤมิตรเรขการ, “ทรัพยากรป่าไม้กบัการสร้างสรรค์เอกลกัษณ์และมรดกทาง

ศิลปวฒันธรรมล้านนา” ใน เอกสารประกอบการสมัมนาเร่ือง ภมิูศาสตร์กบัวิถีชีวิต (กรุงเทพมหานคร: ศนูย์

มานษุยวิทยาสริินธรและมลูนิธิญ่ีปุ่ น, 2543), 90.  
2 Volker Grabowsky, “The Northern Tai of Lan Na (Babai-Dadian) Between the Late 13th 

to Mid-16th Centuries: Internal Dynamics and Relations with Her Neighbour”, in Asia Research 

Institute Working Paper Series (Singapore:  Asia Research Institue National University of Singapore, 

2004), 3; และ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (เชียงใหม ่: 

ซิลค์เวอร์มบคุส์, 2547), 60. 
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และ พ.ศ. 2436 ได้เสียดินแดนฝ่ังซ้ายแม่นํา้โขงแก่ฝร่ังเศส และอีก 11 ปีถดัมาก็ได้เสียฝ่ังขวาของ

แมนํ่า้โขง คือ เมืองหลวงพระบาง (ล้านช้าง)ให้แก่ฝร่ังเศสอีกเช่นกนั3 ดงันัน้ดินแดนท่ีเหลืออยู่ก็คือ

ขอบเขตของล้านนาหรือพืน้ท่ีภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจบุนั 

อาณาจกัรล้านนาโบราณ มีลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะในช่วง

สมัยของราชวงศ์มังราย “ล้านนา” มีโครงสร้างทางสังคมชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม 

ศาสนาความเช่ือ ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองแบบรวมศนูย์อํานาจ อาณาเขตล้านนา

ตัง้อยู่ในเขตตอนบนของภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างแผ่นดินอนั

กว้างใหญ่ไพศาลของจีนกับเขตผืนแผ่นดินใหญ่ อันมีพืน้ท่ีราบลุ่มแม่นํา้และชายฝ่ังทะเลทา

ตอนล่าง เขตแดนท่ีแน่นอนของล้านนาโบราณพิจารณาได้จากหลักฐานตํานานพืน้เมืองของ

ล้านนาเช่น พงศาวดารชินกาลมาลีปกรณ์ ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ ตํานานสิบห้าราชวงศ์ รวมถึง

เอกสารจีนโบราณ4 สง่ผลให้นกัวิชาการสว่นใหญ่ลงความเห็นในทิศทางเดียวกนั ซึง่ทําให้ภาพของ

อาณาบริเวณล้านนาแจ่มชดัขึน้ ดงัการสรุปของ Volker Grabasky 5 คือ 

 

ทิศเหนือ จดเมืองเชียงรุ่ง (เชอหล่ี) ของสบิสองปันนา 

ทิศตะวนัตก จดรัฐฉานของไทใหญ่ 

ทิศตะวนัออก จดล้านช้าง เมืองซา่ว (ชวา) ของ อาณาจกัรลาว 

ทิศใต้ จดบ้านเมืองบริเวณตอนกลางของลุม่แมนํ่า้เจ้าพระยา บริเวณเมืองเชียงช่ืนหรื

สวรรคโลก 

 

                                                 
3 การปักปันเขตแดนตามแผนท่ีเพ่ือแสดงอาณาเขตท่ีเช่ือมต่อกบัพม่า (ขององักฤษ) เป็นผลตาม

ปฏิญญาในวนัท่ี17 ตุลาคม พ.ศ. 2437 ดู พยนต์ ทิมเจริญ, “ภูมิศาสตร์: แผนท่ีกับปัญหาเขตแดนไทยและ

ประเทศข้างเคียง” ใน เอกสารประกอบการสมัมนาเร่ือง ภมิูศาสตร์กบัวิถีชีวิต, 25-27.  
4 วินยั พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ,  ปาไป่สีฟู่  – ปาไป่ต้าเตีย้น: เชียงใหม่ในเอกสารประวติัศาสตร์

จีนโบราณ (กรุงเทพมหานคร: สํานกันายกรัฐมนตรี, 2539), 30; ต้วน ลีเซิง และ อษุณีย์ ธงไชย, ประวติัศาสตร์

ล้านนาไทยสมัยราชวงศ์มังรายจากเอกสารจีน (เชียงใหม่: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2531), 4-5. 
5 Volker Grabowsky, “The Northern Tai of Lan Na (Babai-Dadian) Between the Late 13th  

to  Mid-16th Centuries: Internal Dynamics and Relations with Her Neighbour”, in Asia Research 

Institute Working Paper Series,  3. 
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นอกจากการมีขอบเขตค่อนข้างแน่นอนแล้ว ล้านนายงัมีลกัษณะเฉพาะท่ีพิจารณาได้

จากความเจริญทางอารยธรรมซึ่งสืบทอดให้ปรากฏอยู่จนถึงทุกวนันีโ้ดยผสมผสานจากคนหลาย

กลุ่ม คือคนท่ีเป็นชาวพืน้เมืองดัง้เดิม เช่น ลวัะ (ละว้า)6 กบักลุ่มคนท่ีเคล่ือนย้ายเข้ามาภายหลงั 

เช่น ไทยวน7 ซึง่ปรากฏในพงศาวดารจามเทวีวงศ์ วา่ พ.ศ.1693 (ค.ศ. 950) มีหมูบ้่านไท (ยวน) ริม

ฝ่ังแม่นํา้ปิงแห่งหนึง่ใกล้ลําพนู มีอาชีพทําประมง ใช้เรือเป็น  ทําไร่ไถนา (เหมือนท่ีทําในปัจจบุนั) 

จึงกลา่วได้ว่าคนไทยวนเป็นพวกท่ีชอบตัง้บ้านเรือนเป็นหลกัแหล่ง มีอาชีพทํานา และประมง เป็น

คนอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นมิตร8 นอกจากไทยวนแล้วยงัมีคนกลุ่มอ่ืนๆ ในล้านนาด้วย เช่น ไท

ใหญ่9 ไทลือ้10 ไทเขิน11 ไทยอง12 ฮ่อ13 เป็นต้น  ในสมยัหลงัเรียกกนัโดยรวมวา่ “คนเมือง”14  

                                                 
6ลวัะ เป็นชนดัง้เดิมของภาคเหนือ  แทบไมมี่หลกัฐานเก่ียวกบักําเนิดของคนกลุม่นี ้ ลวัะอยูคู่ก่บั

มอญแถบหริภญุไชยตัง้แตก่่อนท่ีคนไทจะเข้ามาในเบริเวณเชียงใหม ่หลงัจากพญามงัรายพิชิตท่ีราบลุม่แม่นํา้ปิ

แล้ว มอญและลวัะจงึถกูกลืนไปในหมูค่นไท ปัจจบุนัชาวลวัะแท้ๆ กลายเป็นเพียงชนเผา่ อาศยัอยูต่ามหมบู้าน

บนไหลเ่ขา ทํานาปรัง ข้อมลูสถาบนัวิจยัชาวเขา พ.ศ. 2541 แจ้งวา่มีชาวลวัะในภาคเหนือราว 17,000 กวา่คน .

ด ูAndrew Forbes, The People of Chiang Mai (Chiang Mai: Chiang Mai City Arts & Cultural center, 

Chiang Mai Municipality, 2004), 243-245. 
7 ไทยวน คาดวา่เดิมอาศยัอยูบ่ริเวณตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน ราวคริสต์ศตวรรษท่ี 10 ได้อพยพลง

มาตัง้หลกัแหลง่ในบริเวณภาคเหนือของไทยปัจจบุนั ซึง่เป็นถ่ินดัง้เดิมของชนพืน้เมือง ลวะและมอญ เพราะ

จกัรวรรดิจีนกําลงัขยายดินแดนและหาทางออกสูท่ะเลในแถบเวียดนามเหนือและเมาะตะมะ. ด ูAndrew 

Forbes, The People of Chiang Mai, 228; Hans Penth, The People of Chiang Mai, 79 
8 Hans Penth, A Brief History of Lan Na, 79-80. 
9 ไทใหญ่ (เงีย้ว) มีถ่ินฐานแถบเชียงตงุ (รัฐฉานของพมา่ปัจจบุนั) มีความเก่ียวข้องกบัไทยวนและ

ดินแดนแถบโยนรัฐมาตัง้แตก่่อนพญามงัรายก่อตัง้อาณาจกัรล้านนาดงัท่ีปรากฎในตํานานล้านนาหลายฉบบั 

ปัจจบุนัยงัมีหมู่บ้านไทใหญ่แตด่ัง้เดิมรอบๆ เชียงใหม ่โดยเฉพาะ ในเขต แมแ่จ่ม แมริ่ม เชียงดาว  ฝาง. ด ู 

Andrew Forbes, The People of Chiang Mai, 236-237. 
10 ไทลือ้ป็นชาติพนัธุ์ไทกลุม่หนึง่ท่ีมีวิถีชีวิต วฒันธรรม และภาษาใกล้เคียงกบัไทยวนมาก  ถ่ินเดิม

อยูแ่ถบสบิสองปันนาและบางสว่นกระจายอยูล่าวตอนเหนือ ปัจจบุนัในเชียงใหมแ่ละบริเวณใกล้เคียงมีไทลือ้ยู่

ราว 80,000 คน. ด ูAndrew Forbes, The People of Chiang Mai, 234. 
11 ไทเขิน (ไทขืน) เป็นอีกกลุม่หนึง่ท่ีพดูภาษาไทและมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัไทยวนและไทใหญ่ 

ถ่ินดิมอยูเ่ชียงตงุโดยเฉพาะบริเวณทิศตะวอัอกของรัฐฉานปัจจบุนั . ด ูAndrew Forbes, The People of 

Chiang Mai, 232.  
12 ไทยอง (ไทยอง) มีลกัษณะคล้ายไทเขินมาก ถ่ินเดิมอยูท่างทิศตะวนัออกของรัฐฉานปัจจบุนั ไท 

ยองแท้ๆ ในภาคเหนือของไทยสว่นมากจะยงัคงอยูใ่นเขตจงัหวดัลําพนูเทา่นัน้. ด ูAndrew Forbes, The People 

of Chiang Mai, 233. 
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คนเมืองของอาณาจกัรล้านนาส่วนใหญ่มีอาชีพด้านเกษตรกรรม ค้าขาย และทํางาน

หตัถกรรม ดงัจะเห็นจากสินค้าพืน้เมืองงานหตัถกรรมโดยทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองไม้แกะสลกั 

เคร่ืองเงิน เคร่ืองเขิน เคร่ืองปัน้ดินเผา งานทอผ้า งานกระดาษสา15 และอ่ืนๆ นอกจากนี ้คนเมือง

ยงัเป็นผู้ ท่ียึดมัน่ในพระพทุธศาสนา และสืบทอดความเช่ือตลอดจนสืบทอดวฒันธรรมในเชิงช่าง

มาจนถึงทกุวนันี ้ นกัวิชาการหลายท่านเช่ือว่า ช่วงเวลาท่ีมีการสัง่สมวฒันธรรมของคนเมืองมาก

ท่ีสดุคือช่วงเวลาท่ีดนิแดนแห่งนีร้วมตวักนัเป็นอาณาจกัรล้านนาในสมยัพระยามงัรายหลวงในช่วง

ต้นพทุธศตวรรษท่ี 19  

สิ่งท่ีโดดเด่นอีกประการหนึ่งของวัฒนธรรมล้านนาก็คือ ภาษาพูด ภาษาเขียนหรือ

ตวัอกัษร อนัเป็นแหล่งท่ีมาสําคญัของหลกัฐานและเอกสารของล้านนาเอง โดยการบนัทึกหรือ

จารึกจากคําบอกเลา่ ซึง่เป็นเคร่ืองสะท้อนให้เห็นพฒันาการของสงัคมล้านนาในอดีต รวมทัง้ความ

เป็นมาของกลุม่คนท่ีประกอบด้วยชนหลายเผา่ อนัเป็นองค์ประกอบสําคญัในพฒันาการของสงัคม

ล้านนายุคโบราณ หลกัฐานการบนัทึกส่วนใหญ่นัน้แสดงออกมาในรูปของตํานานศาสนาและ 

พงศาวดาร หากเทียบระยะเวลาของตํานานประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์ล้านนา อายุของ

ตํานานล้านนาคงอยู่ประมาณช่วงปลายยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคประวัติศาสตร์แรกเร่ิม 

(ระหว่าง พ.ศ.1000 – 1700)16 เช่น ตํานานมลศาสนา ตํานานชินกาลมาลีู ปกรณ์  อนัมีเนือ้หา

เก่ียวกบัศาสนาความเช่ือ คือ พทุธศาสนาท่ีปรากฏอยู่ในบริเวณล้านนาตัง้แต่ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 

                                                                                                                                            
13 ชาวฮ่อ ถ่ินเดิมอยูท่ี่ยนูนาน เป็นพอ่ค้าท่ีค้าขายกบัชาวเขาและชนเผา่แถบตะวนัตกฉียงใต้และ

ตอนใต้ของจีน สว่นใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม พดูภาษาแมนดารินได้จงึทําให้ชาวฮ่อเป็นทัง้พอ่ค้าแล้วลา่ม

ระหวา่งชนพืน้เมืองกลุม่ตา่งๆ กบัชาวจีนมาตัง้แตโ่บราณ. ด ูAndrew Forbes, The People of Chiang Mai, 

240-241. 
14 คนเมือง หรือ “ประชากรในรัฐหรือนคร” เป็นช่ือท่ีชาวเมืองในภาคเหนือของประเทศไทยใช้เรียก

ตนเอง เป็นคําบ่งชีล้กัษณะทางวฒันธรรมมากกว่าชาติพนัธุ์ เช่น ภาษาเมือง อาหารเมือง ผ้าเมือง เป็นต้น ตรง

ข้ามกบั “คนดอย” คนป่า” ซึง่ถือวา่เป็นแคช่นเผ่าท่ีมีวฒันธรรม และมกัจะตกอยู่ภายใต้อํานาจของ “คนเมือง”.  

ด ู Andrew Forbes, The People of Chiang Mai,  229; Volker Grabowsky, “The Northern Tai of Lan Na 

(Babai-Dadian) Between the Late 13th  to  Mid-16th Centuries: Internal Dynamics and Relations with 

Her Neighbour”, 2. 
15 นวลศิริ วงศ์ทางสวสัด์ิ, ชมุชนโบราณในเขตล้านนา (เชียงใหม่ : ภาควิชาภมิูศาสตร์ คณะ

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2528), 1. 
16 Hans Penth, A Brief History of Lan Na, 65. 
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1917  อีกทัง้ยงัมี ตํานานเมืองหิรัญนครเงินยาง  ตํานานเมืองโยนกนาคพนัธุ์  ตํานานท้าวฮุ่งหรือ

ขนุเจือง รวมทัง้ตํานานของ จามเทวีวงศ์  และ ราชวงศาพืน้เมืองเชียงใหม่ อนัเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั

บคุคลสําคญัทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินแถบนี ้ในฐานะผู้ นําทางสงัคม  และมีนยัแสดงให้เห็นการ

เคลื่อนไหวของผู้คนและกิจกรรมด้านต่างๆ ในสงัคมล้านนาตัง้แต่ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 18  (กลาง

คริสต์ศตวรรษท่ี 13 )  องค์ความรู้ท่ีได้จากการตีความจากตํานานเหลา่นี ้ สามารถนํามาพิจารณา

ร่วมกบัจารีตท้องถ่ิน ประกอบกบัหลกัฐานทางโบราณคดี  ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยชมุชนโบราณ คนัคู

เมืองเก่า รวมถึงศาสนสถานและศาสนวตัถตุา่งๆ  ซึง่กระจายอยูต่ามลุม่นํา้อิง ลุม่นํา้โขง ลุม่นํา้กก   

ในบริเวณจังหวัดพะเยาและเชียงราย ท่ีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า“แอ่งเชียงราย”18 และลุ่มนํา้ปิง ใ

บริเวณจงัหวดัเชียงใหม ่- ลําพนู ท่ีเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ “แอง่เชียงใหม”่ 

ข้างต้นเป็นการนําเสนอภาพโดยรวมของอาณาจกัรโบราณทางตอนเหนือของประเทศ

ไทยในปัจจุบนั ท่ีครัง้หนึ่งเคยมีอาณาเขตเป็นของตนเองชัดเจน  และประกอบด้วยกลุ่มคนท่ีมี

วฒันธรรม วิถีชีวิตเป็นของตนเอง ภายใต้กรอบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีแน่นอน มาตัง้แตต่อนต้น

พทุธศตวรรษท่ี 19 เป็นอย่างน้อย โดยมีศนูย์กลางระยะแรกในบริเวณ “แอ่งเชียงราย” ก่อนจะมี

ย้ายศูนย์กลางไป “แอ่งเชียงใหม่” ในช่ือ “ล้านนา”  ซึ่งสิ่งสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้อาณาจกัร

ล้านนาเกิดขึน้และมีบทบาททางการเมืองและการค้าในฐานะรัฐแห่งหนึ่งในบริเวณตอนบนของ

ภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้ตลอดช่วงรัชสมยัราชวงศ์มงัรายและจวบจนมาถึงทกุวนันีก็้คือ 

เง่ือนไขทางภมูิศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อทัง้ทําเลท่ีตัง้ วิถีชีวิตของผู้คน รวมทัง้การดําเนินการติดต่อด้วย

วตัถุประสงค์ต่างๆ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวเน่ืองด้วยการค้าขายกบักลุ่มเมืองเพ่ือนบ้านในเขตตอนบน

ด้วยกนั ดงัจะขอกลา่วถึงรายละเอียดในบทตอ่ไป  

 

                                                 
17 พระธมัมรัตนเถร, พระพทุธศาสนาในอินเดียใต้, แปลโดย ช. สเุชาว์ (กรุงเทพมหานคร : สภา

การศกึษามหามกฎุราชวิทยาลยั, 2520), 106-110. 
18 การศกึษาประวติัศาสตร์ล้านนา ควรให้ความสําคญักบัดินแดนทัง้ใน “แอง่เชียงราย” และ “แอง่

เชียงใหม่” เพราะเม่ือประมวลจากหลกัฐานโบราณคดีและเอกสารแล้วพบวา่ “แอง่เชียงราย” น่ามีชมุชนและ

พฒันาการเป็นรัฐตัง้แตก่่อนการก่อตัง้อาณาจกัรล้านนาในลุม่แม่นํา้ปิงท่ีเชียงใหม ่ หรือ “แอง่เชียงใหม่” แม้วา่ใน 

“แอง่เชียงใหม่” จะมีหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสามารถกําหนดอายไุด้มากกวา่ท่ี “แอง่เชียงราย” ซึง่ทําให้ผู้ศกึษา

สว่นใหญ่มุง่ความสนใจและให้นํา้หนกักบัเชียงใหมม่ากกวา่. ด ูศรีศกัร วลัลโิภดม, “ขนุเจือง: ความสํานกึร่วม

ทางวฒันธรรมของคนในลุม่นํา้โขงตอนบน”, วารสารเมืองโบราณ 20, 1 (มกราคม – มีนาคม 2537): 20.  
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ภาพท่ี1 แผนท่ีแสดงดินแดนโดยรอบของล้านนา และแม่นํา้สายหลกั คือ โขง กก อิง  ปิง วงั ยม น่าน  ที่เป็น       

   องค์ประกอบหลกัทางภมิูศาสตร์ของอาณาจกัรล้านนา  

ท่ีมา :  ศรีศกัร วลัลิโภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ (กรุงเทพมหานคร:  สํานกัพิมพ์มติชน, 

2545), 206. 
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1. ภมูิศาสตร์และและลักษณะการตัง้ถิ่นฐาน 
หากกล่าวถึงลกัษณะภมูิศาสตร์กายภาพของล้านนาโดยรวมแล้ว อาณาจกัรล้านนา

ตัง้อยู่ระหว่างดินแดนตอนล่างของภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพืน้ท่ีราบลุ่มแม่นํา้

ชายฝ่ังทะเลและกลุม่เกาะ  กบัดนิแดนตอนบนของภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ในสว่นท่ี

เรียกว่า ท่ีราบสงูยูนนาน ซึ่งประกอบด้วยเทือกเขาสงูเป็นแนวเดียวกบัเทือกเขาหิมาลยัในทิเบต 

โดยแผ่คลมุลงมาถึงเขตจีนตอนใต้ อนัเป็นท่ีตัง้ของเทือกเขาในเขตยนูนาน มีแม่นํา้สายสําคญัคือ

แมนํ่า้โขง แมนํ่า้สาละวิน และลํานํ ้ าแยงซี  เทือกเขาในเขตยนูนานนีเ้องท่ีทอดยาวตอ่เน่ืองลงมาถึง

เขตเชียงรุ่ง เชียงตงุ ลาว และ บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย หรืออาณาจกัรล้านนาด้วย ซึง่เป็น

ท่ีมาของแม่นํา้สายสําคญั เช่น กก อิง ปิง วงั ยม น่าน เป็นต้น แม่นํา้ทกุสายในบริเวณนีม้กัไหลม

รวมอยูใ่นพืน้ท่ีระหวา่งหบุเขาแคบ ๆ เป็นหย่อมๆ ทําให้เกิดพืน้ท่ีราบกว้างไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร19  

(ดงัภาพท่ี 1และ 2)   

พืน้ท่ีราบลุม่แมนํ่า้ในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตอนบนจงึเป็นท่ีตัง้บ้านเรือนของชาต

พนัธุ์ไทกลุ่มต่างๆ   ดงัท่ีปรากฎเมืองสําคญัคือ ทางด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของจีนหลายมณฑล 

นบัตัง้แต่  มณฑลกวางตุ้ง กวางสี รวมถึงมณฑลเจียวจ่ือ (เวียดนามเหนือ) ท่ีมี เมืองดียนเบียนฟ ู 

เมืองถังลอง (ฮานอย) ต่อเน่ืองลงมายงัดินแดนด้านล่างคือ เมืองหลวงพระบาง(ล้านช้าง)  เมือง

เชียงขวาง เมืองงอย และครอบคลมุพืน้ท่ีไล่เรียงมาทางทิศตะวนัตกได้แก่ มณฑลยนูนานของจีน

ปัจจุบนั ต่อเน่ืองลงมาท่ีเมืองเชียงรุ่ง เมืองเชียงยอง เมืองเชียงตงุ ไปจดกบัเมืองอีกกลุ่มหนึ่งคือ  

แคว้นอสัสมั แคว้นพกุาม เมืององัวะ เมืองมีด เมืองนาย เมืองเมา รวมถึงกลุ่มเมืองท่ีประกอบกนั

ขึน้จนกลายเป็นรัฐไทยวนหรืออาณาจักรล้านนาในสมัยพญามงัราย เช่น เมืองฝาง เมืองพร้าว 

เมืองเชียงแสน เมืองเชียงของ เมืองเชียงคํา เมืองเชียงราย เมืองพะเยา เมืองลําพนู (พิงครัฐ) เมือง

ลําปาง และ เมืองแพร่ เมืองน่าน ในท่ีสดุ  ซึ่งทัง้หมดมีรูปร่างคล้ายเข็มขดัเส้นยาวพาดขวางอยู่

บริเวณพืน้ท่ีตอนบนของภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีต่อเน่ืองจากตอนใต้ของท่ีราบสงู

ยนูนาน  ภาพรวมของระบบนิเวศน์ทางภมูิศาสตร์ทําให้สามารถพิจารณาถึงพฒันาการของรัฐหรือ

หน่วยการเมืองหลายกลุ่มในเขตภาคพืน้ทวีปตอนบน20  โดยเฉพาะตัง้แต่ต้นพทุธศตวรรษท่ี 19 – 
                                                 

19สมิุตร ปิติพฒัน์ และ เสมอชยั พลูสวุรรณ,  คนไตในซือเหมา มณฑลยนูนาน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน: ประวติัศาสตร์การเมือง สงัคมวฒันธรรม (กรุงเทพมหานคร: สถาบนัไทยคดี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2546), 9. 
20 วินยั พงศ์ศรีเพียร, “สถานภาพการศกึษาประวติัศาสตร์ไท” การศกึษาประวติัศาสตร์และ

วรรณกรรม ของกลุม่ชนชาติไท, สรัสวดี ออ๋งสกลุ และ โยซิยกิู มาซฮูารา, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: 

สํานกัพิมพ์อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง, 2002), 52. 
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ต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 ซึ่งเป็นช่วงท่ีโยนรัฐจดัตัง้ระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจอย่างชดัเจน 

และได้รวมแว่นแคว้นอ่ืนๆ ใหญ่-น้อยเข้าเป็นบริวาร เช่น ฝาง เชียงคํา เชียงของ เมืองเซริง (เทิง) 

แคว้นพิงครัฐ (ลําพนู) เมืองลําปาง เป็นต้น เพ่ือรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ซึ่งนําไปสู่การ

สร้างความมั่งคั่งและมั่นคงของของโยนรัฐจนกลายเป็นอาณาจักรล้านนาโดยมีเชียงใหม่เป็น

ศนูย์กลาง   

หากกล่าวเฉพาะส่วนของภูมิประเทศภายในล้านนาเองแล้ว ล้านนาซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ี

ประกอบด้วยเทือกเขาและพืน้ท่ีสงูซึง่เป็นผืนแผ่นดินเดียวกบัท่ีราบสงูยนูนาน  มีเนือ้ท่ีกว้างขวาง

อยู่ท่ามกลางทิวเขาแดนลาว ท่ีกัน้รัฐฉานไว้ทางเหนือ ทิวเขาถนนธงชยั ท่ีกัน้แคว้นกะเหร่ียงของ

พมา่ไว้ทางตะวนัตก ทิวเขาหลวงพระบาง ท่ีกัน้ประเทศลาวไว้ทางตะวนัออก และทิวเขาพลงึ ท่ีกัน้

ภาคกลางของประเทศไทยไว้ทางใต้ อีกทัง้สภาพกายภาพของเทือกเขามีลกัษณะทอดตวัจากเหนือ

ลงใต้  ไม่ว่าจะเป็น เทือกเขาถนนธงชยั เทือกเขาผีปันนํา้ เทือกเขาหลวงพระบาง เป็นต้น ซึง่ทําให

พืน้ท่ีระหว่างเทือกเขาสงูเหล่านีเ้กิดท่ีราบลุ่มแม่นํา้สายใหญ่-น้อย สลบักับเทือกเขาหรือพืน้ท่ีสงู  

แม่นํา้สายสําคญัในเขตล้านนาที่ไหลลงสูแ่มนํ่า้สายใหญ่ก่อนออกสูท่ะเล ได้แก่ แม่น้ําในเขตตอ

ของล้านนามีแม่นํา้กก แมนํ่า้ฝาง และแม่นํา้อิง ซึง่ไหลลงสูแ่ม่นํ ้ าโขงท่ีสูท่ะเลฝ่ังตะวนัออกของเวียด

สว่นในเขตตอนกลางของล้านนา มีแมนํ่า้ปิง วงั ยม น่าน ไหลไปบรรจบกนักลายเป็นแมนํ่า้เจ้าพระ

สายใหญ่ในเขตตอนล่างของภาคพืน้ทวีปแล้วไหลออกอ่าวไทย  ส่วนทางทิศตะวนัตกของล้านนา 

มีแมนํ่า้ปาย แมนํ่า้ยวม แมนํ่า้เมย ท่ีไหลลงสูแ่มน่ํ ้ าสาละวิน แล้วลงสูอ่า่วเบงกอลในท่ีสุ ด 21 

แมนํ่า้หลายสายท่ีแยกยอ่ยออกมาจากแนวเขาหรือท่ีสงูของบริเวณนี ้ทําให้เกิดพืน้ท่ีรา

ลุม่แม่นํา้หลายแห่งท่ีมีขนาดใหญ่-น้อยต่างกนั ซึง่ขึน้อยู่กบัระยะทางของแม่นํา้ โดยที่ราบลุม่แมนํ่

เหล่านีก้ระจายอยู่ตามแอ่งต่างๆ ในหบุเขา และมีนํา้หลอ่เลีย้งผู้คนตามที่ราบหบุเขาหรือที่ราบเชิ

เขาตลอดทัง้ปี   เป็นปัจจัยหลักของการตัง้ชุมชนหรือเมืองต่างๆ ท่ีประกอบกันเป็นอาณาจักร

ล้านนา  โดยส่งผลสองประการใหญ่ๆ คือ การทํามาหากิน ของผู้คนท่ีเข้ามาตัง้รกรากในท่ีราบลุ่ม

แม่นํา้ ซึง่เหมาะตอ่การเพาะปลกู และการสร้างเอกภาพของรัฐหรืออาณาจกัร โดยแนวสนัเขาแล

ท่ีสงูนีไ้ด้กลายเป็นปราการธรรมชาติป้องกนัการรุกรานหรือการเดินทพัของศตัรูได้อย่างดี แม้ว่าทํา

ให้การควบคมุหวัเมืองตา่งๆ ยากลําบาก กระนัน้ก็ตาม ก็หาเป็นอปุสรรคตอ่การคมนาคมติดตอ่กบั

ดินแดนและชนเผ่าใกล้เคียงไม่ เพราะคนสมยัก่อนชํานาญการเดินทางไปตามสนัเขาซึ่งติดต่อไป

ยังดินแดนข้างเคียงได้ โดยเฉพาะการเดินทางขึน้ทางเหนือของอาณาจักรล้านนา สินค้าหรือ

สมัภาระบรรทกุบนหลงัสตัว์เช่น ววั ม้า ส่วนการเดินทางโดยทางนํา้กระทําได้เป็นระยะๆ เพราะม

                                                 
21 สวาท เสนาณรงค์, ภมิูศาสตร์ประเทศไทย (พระนคร: ไทยวฒันาพานิช, 2512), 24. 
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โขดหิน เกาะแก่ง กลางลํานํา้ และความตืน้-ลกึไมเ่สมอกนัตลอดสาย แม้ไมส่ะดวกนกัแตผู่้ เดนิทาง

มกัอาศยัลํานํา้เป็นแนวเส้นทาง จงึเกิดทางสญัจรขนานตามลํานํา้สายตา่งๆ และเส้นทางสญัจร

ลกัษณะนีจ้ะนําไปบรรจบกับชุมชนหรือเมือง ท่ีตัง้อยู่ตามริมนํา้และที่ราบลุม่แมนํ่า้นัน่เอง22   ซึ่ง

ช่วยทําให้เกิดการติดต่อค้าขายอันสร้างความมั่งคั่งและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ

อาณาจักร ฉะนัน้ด้วยสภาพพืน้ฐานทางภูมิศาสตร์และการค้าท่ีสัมพันธ์กันทัง้ในเร่ืองการตัง้

บ้านเรือน การทํามาหากิน และทัง้ในเร่ืองการเกิดเส้นทางสญัจร จึงนํามาซึง่การก่อร่างสร้างเมือง

เตบิโตขึน้ได้ 

นอกจากนี ้ลกัษณะทางกายภาพในเขตล้านนา ยงัสง่ผลดีอีกหลายประการ คือ สภาพ

ภมูิอากาศท่ีเป็นเขตร้อนชืน้ค่อนข้างอบอุ่น และอยู่ในเขตมรสมุจึงมีฝนตกสลบักบัอากาศแล้งท่ีไม่

รุนแรง กล่าวคือเขตนีไ้ด้รับอิทธิพลจากมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ท่ีนํามวลอากาศชืน้ มีฝนชุกจาก

มหาสมุทร อิน เ ดีย  เ ข้ามาในช่วง เดือนพฤษภาคม  – ตุลาคม  ของทุก ปี  ขณะท่ีมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือพดัความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมาจากซีกโลกเหนือ มองโกเลีย และจีน

ในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธุ์ของทุกปี ซึ่งเหมาะต่อช่วงเวลาเก็บเก่ียว อีกทัง้ภูเขาในเขต

ภาคเหนือสว่นใหญ่เป็นภเูขาหินปนู จงึเกิดแหลง่นํา้ซบัตามบริเวณเชิงเขาโดยทัว่ ผู้คนท่ีอาศยัในเข

นีต้ัง้แต่ยุคหินจนถึงยุคต่อๆ มาไม่ขาดแคลนนํา้ ความอดุมสมบรูณ์ที่เกิดจากระบบนิเวศน

ธรรมชาตเิหลา่นีจ้งึนํามาสูค่วามอดุมสมบรูณ์ของแร่ธาตตุา่งๆ23 

อนึ่ง ความลงตวัทางธรรมชาติทัง้ในด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศได้อํานวยให้เกิด

ความสมบรูณ์ของป่าไม้และพืชพรรณซึง่จดัอยู่ในเขตป่าดิบเมืองร้อนท่ีกระจายอยู่ทัง้บนภเูขาและ

พืน้ราบและส่งผลดีต่อสัตว์ป่าและของป่าสารพัดประเภทท่ีสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน 

รวมทัง้นํามาเป็นสินค้าป่าประเภทตา่งๆ   เช่น ป่าดิบชืน้ (tropical rain forest)  กระจายทัง้ในเขต

ท่ีสงูและท่ีลุ่ม ในเขตสงู ป่าเป็นจําพวกไม้วงศ์ยาง และ ตะเคียน อบเชย จําปีป่า เป็นต้น ส่วนใน

เขตต่ํา ป่าเป็นจําพวกปาล์ม  ไผ ่ระกํา หวาย บกุขอน เฟิร์น มอส กล้วยไม้ป่า เถาวลัย์ อีกทัง้ ป่า

ดิบแลง้ (dry evergreen forest ) กระจายทัง้ในท่ีราบและเขาสงูแบบไม่หนาแน่นนกั  พนัธุไม้เป็น

จําพวก สกั ยางแดง มะคา่โมง และ ป่าสน (coniferous forest) สว่นใหญ่เป็นพนัธุ์สนสองใบและ

สนสามใบ กระจายอยู่เป็นหย่อมๆ ทั่วภาคเหนือ ในเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลําปาง 

ตลอดจน ป่าดิบเขา (hill evergreen forest)   กระจายอยู่บนเขาสงู ปัจจุบนัเป็นพืน้ท่ีอทุยาน

แห่งชาติต่างๆ ท่ีกระจายอยู่ในเขตภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็น อุทยานแห่งชาติสาละวิน (จังหวัด

                                                 
22 นวลศิริ วงศ์ทางสวสัด์ิ, ชมุชนโบราณในเขตล้านนา,  8.  
23 เร่ืองเดียวกนั, 2. 
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แม่ฮ่องสอน) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (เชียงใหม่)  อุทยานแห่งชาติเชียงดาว(เชียงใหม่) 

อทุยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (ลําปาง) อทุยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก(เชียงใหม่) อทุยานแห่งชาติดอย

หลวง (เชียงราย-พะเยา)  ฯลฯ  ในอทุยานเหล่านีมี้สภาพป่าเป็น ป่าดิบเขา ป่าสน ป่าเต็งรัง และ

ป่าเบญจพรรณ มีพนัธุ์ไม้ ไม้สกั ไม้ตะเคียน สนเขา เต็ง เหียง มะเกลือ ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้รกฟ้า 

ไม้มะค่า ไม้เก็ดแดง ไม้จําปีป่า ไม้ตะแบก ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีดอกไม้ป่าให้พบเห็นอีกด้วย เช่น 

ฟ้ามุ่ย ช้างแดง รองเท้านารี และกุหลาบป่า สําหรับมอส ข้าวตอกฤๅษี ออสมนัด้า มีอยู่ทัว่ไปใน

ระดบัสงู24 

นอกจากป่าท่ีอดุมสมบรูณ์แล้ว ในฤดฝูนแม่นํา้ลําธารที่ไหลลงมาจากภเูขาสงูมกันําปุ๋

ธรรมชาตท่ีิเกิดจากการเน่าเป่ือยของซากพืชซากสตัว์ทบัถมตามพืน้ดนิลงมาสูท่ี่ราบ จงึทําให้ท่ีราบ

หุบเขาเหมาะแก่การเพาะปลูก    โดยเฉพาะการทํานา และการท่ีดินแดนแถบนีมี้ความอุดม

สมบรูณ์และมีปริมาณนํา้หลอ่เลีย้งสม่ําเสมอน่ีเองยอ่มเป็นปัจจยัส ําคญัประการหนึง่ในการตัง้ถ่ินฐ

บ้านเรือน อนัเป็นหวัใจสําคญัในการสร้างชุมชนหรือเมืองภายในดินแดนล้านนาสมยัพระยามงั

ราย25 

ความอดุมสมบรูณ์อนัเกิดจากสภาพภมูิอากาศและภมูิประเทศ ซึง่สมัพนัธ์กนัอย่างลง

ตวัดงักลา่วในเขตนี ้มีสว่นสําคญัอย่างมากท่ีทําให้บริเวณนีไ้ด้กลายเป็นท่ีพกัพิงของผู้คนมาตัง้แต่

ยคุหินใหมเ่ป็นอยา่งน้อยท่ีสดุ โดยประเมินจากหลกัฐานทางโบราณคดีประเภทหินขดัและขวานฟ้า 

ซึง่เป็นเคร่ืองมือในการใช้ดํารงชีพและทํามาหากินท่ีกระจายอยู่ตามท่ีราบทัว่ภาคเหนือ คือตัง้แต่

คนเร่ิมรู้จกัการเพาะปลกู  และย้ายจากถํา้และเพิงพกักลายเป็นบ้านเรือนตามที่ราบลุม่แมนํ่า้ ชมุ

หมู่บ้าน ต่อมาก็เร่ิมมีพฒันาการกลายเป็นเมืองขนาดเล็ก ส่วนมากอยู่ตามเชิงเขา พอเข้าสู่ยุค

ประวตัิศาสตร์ บ้านเมืองจึงพฒันาการเป็นเมืองท่ีเติบโตขึน้ ทัง้ท่ีเป็นเมืองท่ีขยายจากแหล่งเดิม

และเมืองท่ีสร้างใหม่ภายหลงั ดงัท่ีปรากฏจากซากโบราณสถานซึ่งยงัคงมีร่องรอยของคนํูา้คนัดนิ

หรือกําแพงเมืองล้อมรอบ เช่น เวียงเชียงราย   มีบางแห่งท่ีทบัซ้อนกนัอยู่ เช่น เวียงเชียงแสน เวียง

พางคํา และบางแห่งท่ีตัง้อยูอ่ยา่งเดมิ เช่น เวียงเชียงใหม ่เป็นต้น26  

 ซากโบราณสถานในสภาพท่ีแตกต่างกันดังกล่าว สะท้อนถึงการสร้างท่ีมีความ

ต่อเน่ืองอย่างยาวนาน และขนาดของบางเมืองท่ีถูกขยายให้ใหญ่โตในช่วงท่ีบ้านเมืองมีความ

                                                 
24 ศิริชยั นฤมิตรเรขการ, “ทรัพยากรป่าไม้กบัการสร้างสรรค์เอกลกัษณ์และมรดกทาง

ศิลปวฒันธรรมล้านนา”, 95-96. 
25 นวลศิริ วงศ์ทางสวสัด์ิ, ชมุชนโบราณในเขตล้านนา. 5. 
26 ศรีศกัร วลัลโิภดม, “โยนก,” วารสารเมืองโบราณ 2, 3(เมษายน – มิถนุายน 2519): 47. 
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เจริญเตบิโตขึน้ โดยเมืองโบราณเหลา่นีม้กัจะถกูพบอยู่ตามท่ีราบลุม่แม่นํา้และริมฝ่ังแมนํ่า้สายตา่ง

ในอาณาเขตล้านนา เช่น แม่นํา้โขง แมนํ่า้กก แม่นํา้ฝาง แม่นํ ้ าอิง แม ่นํา้ปิง แม่ นํา้กวง แมนํ่า้วงั แม่

แมนํ่า้น่าน  แมนํ่า้ยวม แมนํ่า้ปาย ซึง่เมืองเก่าหลายเมืองยงัคงสภาพความเป็นเมืองใหญ่ เป็นท่ีอยู่

อาศยัของผู้คนสืบมาจนปัจจบุนั เช่น เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลําพนู ลําปาง แพร่ น่าน รวมถึง

เมืองขนาดเลก็ท่ีกลายเป็นเขตอําเภอ เช่น เชียงแสน เชียงของ เทิง(เซริง) เวียงชยั แมส่าย(เวียงพาง

คํา) แมอ่าย ฝาง เชียงดาว พร้าว เถิน เวียงกมุกาม เป็นต้น  ขณะท่ีบางเมืองก็ร้างไปหรือหายไป ซึง่

ปัจจุบนัยงัหาข้อสรุปแน่นอนไม่ได้ว่าอยู่จุดใดในเขตล้านนา เช่น เมืองสุวรรณโคมคํา เมืองไชย

ปราการ เวียงมะลกิา และเมืองเงินยาง เป็นต้น  

การท่ีสภาพภูมิประเทศอาณาจักรล้านนาเป็นส่วนหนึ่งของเขตภาคพืน้ทวีปตอนบน

ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยตัง้อยู่ในบริเวณท่ีเป็นสว่นตอ่จากเทือกเขายนูนานท่ีทอดตวัลงมา

ทางใต้ และเทือกเขาส่วนต่อเหล่านีเ้ป็นแหล่งกําเนิดแม่นํา้ใหญ่-น้อยหลายสาย ซึ่งไหลลงมา

รวมกนัตามท่ีราบระหว่างหบุเขา จึงทําให้อาณาจกัรล้านนามีระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อมลกัษณะ

เดียวกับกลุ่มเมืองตอนบนอ่ืนๆ ซึ่งเป็นปัจจัยกําหนดวิถีการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 

วฒันธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนให้มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั รวมทัง้เป็นปัจจยักําหนดความสมัพนัธ์

ระหว่างอาณาจกัรล้านนากบักลุม่เมืองเพ่ือนบ้านทางตอนบน ไม่ว่าจะเป็นความสมัพนัธ์ทางเครือ

ญาติ ทางศาสนาความเช่ือ ทางการเมือง ตลอดจนการติดต่อค้าขายด้วยเส้นทางและเครือข่าย

ภายในสภาพทางภูมิประเทศเดียวกัน ปัจจัยสภาพทางภูมิศาสตร์จึงเป็นพืน้ฐานสําคญัต่อการ

กําเนิดอาณาจกัรล้านนา ท่ีพญามงัรายทรงรวบรวมกลุม่บ้านเมืองตามท่ีราบระหว่างหบุในบริเวณ

นีท้ัง้หมดเข้าไว้ให้เป็นหนึ่งดียวกนั ซึง่จากสภาพภมูิประเทศท่ีมีร่องรอยการตัง้บ้านเรือนเป็นชมุชน

หรือเมืองในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนี ้มกัจะกระจายอยู่ตามแหล่งลุ่มแม่นํา้สายใหญ่-

น้อยต่างๆ ไม่ว่าลุ่มนํา้ตา่งๆ จะอยูบ่นพืน้ที่ราบกว้าง, พืน้ท่ีราบเชิงเขา, พืน้ท่ีราบแคบๆ ในหบุเขา 

และพืน้ท่ีสงูบนดอยหรือสนัเขาก็ตาม  พืน้ท่ีตามลุม่นํา้สายตา่งๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นแอง่เหลา่นีข้องเข

ล้านนา (เขตภาคเหนือของไทยในปัจจุบัน) มีอยู่ราวหนึ่งในส่ีของพืน้ท่ีภาคเหนือทัง้หมด27 ดัง

พิจารณาจากสภาพทางกายภาพท่ียงัคงปรากฎซากโบราณสถานและวตัถโุบราณหรือแหลง่สํารวจ

ทางโบราณคดี ท่ีกระจายโดยทัว่พืน้ท่ีในเขตล้านนา (ภาคเหนือ) เป็นวงกว้าง ราว 111 แห่ง (แต่

                                                 
27 Volker Grabowsky, “The Northern Tai of Lan Na (Babai-Dadian) Between the Late 13th  

to  Mid-16th Centuries: Internal Dynamics and Relations with Her Neighbour”, in Asia Research 

Institute Working Paper Series, 2. 
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ดําเนินการขดุค้นศกึษาเสร็จสมบรูณ์เพียงบางแห่งเท่านัน้)28  ซึง่แบง่เป็นแอง่สําคญัๆ ในบริเวณลุม่

นํา้สายหลกัได้ ดงันี ้

 

2.1.1 แอง่เชียงแสน-เชียงราย ซึง่ตัง้อยูบ่นลุม่แมนํ่า้โขง-กก 

2.1.2 แอง่พะเยา ซึง่ตัง้อยูบ่นลุม่แมนํ่า้อิง 

2.1.3 แอง่เชียงใหม-่ลําพนู ซึง่ตัง้อยูบ่นลุม่แมนํ่า้ปิง 

2.1.4 แอง่ลําปาง-ห้างฉตัร ซึง่ตัง้อยูบ่นลุม่แมนํ่า้วงั 

2.1.5 แอง่แพร่ ซึง่ตัง้อยูบ่นลุม่แมนํ่า้ยม 

2.1.6 แอง่น่าน ซึง่ตัง้อยูบ่นลุม่แมนํ่า้น่าน 

 
 
 

                                                 
28 ประโชติ สงัขนกิุจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหลง่ชมุชนโบราณในล้านนา (กรุงเทพมหานคร : 

สํานกันายกรัฐมนตรี, 2539), 15. 
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ท่ีมา : นวลศิริ วงศ์ทางสวสัด์ิ, ชมุชนโบราณในเขตล้านนา, (เชียงใหม:่ ภาควิชาภมิูศาสตร์ คณะสงัคม 

          ศาสตร์   มหาวิทยาลยัเชียงใหม)่, 45. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
 

24 

 1.1  ที่ราบลุ่มแม่นํา้โขง-กก หรือ แอ่งเชียงราย 
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํา้กก ซึง่เป็นลํานํา้ใหญ่ที่สดุในแอง่เชียงราย (ไม่รวมแม่นํา้โขง) 

เป็นท่ีราบลุม่คอ่นข้างกว้างใหญ่ แม้นวา่ท่ีราบลุม่แห่งนีมี้ท่ีสงูคัน่เป็นตอนๆ พืน้ท่ีราบไม่ตอ่เน่ืองกนั 

แต่พืน้ท่ีนีก้ลบัมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม เพราะเป็นเขตของท่ีราบลุ่มแม่นํ ้

หลายสาย เช่น แม่นํา้ลาว แมนํ่า้คํา แม่น้ําจนั แมน่ํา้ฝาง แม่ นํา้สาย (แม่นํา้ละว้า)  โดยมีแม่นํา้ก

เป็นแม่นํา้สายหลกั แมนํ่า้กกนีมี้ต้นนํา้อยูท่างตอนใต้ของเมืองเชียงตงุ (ในเขตพม่าปัจจบุนั) ไหล

ลงมาทางใต้ เข้าเขตไทยทางตะวนัตกเฉียงเหนือของท่าตอน  (เขตอําเภอแมอ่าย จงัหวดัเชียงใหม่) 

ผา่นท่าตอนแล้ววกไปทางตะวนัออก ตดัผ่านทิวเขาผีปันนํา้สว่นตะวนัตก ออกสูท่ี่ราบเชียงราย แล้

ไปบรรจบแมนํ่า้โขงทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือในเขตอําเภอเชียงแสน29  โดยตวัของแมนํ่า้กกนัน้ค

อบคลมุเนือ้ท่ีเมืองเชียงราย บริเวณนีจ้ึงกลายเป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรล้านนาในช่วงแรกของ

การก่อตัง้อาณาจกัรในช่ือ “โยนรัฐ” ลกัษณะเฉพาะของท่ีราบลุม่เชียงรายเป็นพืน้ท่ีกว้าง บางสว่น

กระจายเป็นหยอ่มๆ ก่อให้เกิดสภาพความสมบรูณ์ท่ีมีตามธรรมชาติ จึงมีการตัง้ถ่ินฐานเป็นชมุชน

และเมืองตา่งๆ มาช้านาน จากภาพถ่ายทางการอากาศเม่ือพ.ศ.2518 ในงานวิจยัของ นวลศิริ วงศ์

ทางสวสัดิ  ในบริเวณแอ่งเชียงรายจะพ์ บตําแหน่งท่ีตัง้เมืองโบราณในเขตนีแ้ละบริเวณใกล้เคียง

ประมาณ 40 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร่องรอยท่ีปรากฏในเขตท่ีราบลุ่มแม่นํา้โขง บรรดาเมืองที

กระจายอยู่ตามลุม่นํา้ที่เป็นสาขาแมนํ่า้โขง  ได้แก่ ลุม่นํา้กก ลุม่น้ําฝาง ลุม่นํา้ลาว ลุ ่มนํา้อิง และร

แมนํ่า้โขงเอง 30  ทัง้ท่ีเป็นท่ีราบแบบขัน้บนัได และท่ีราบนํา้ท่วมถึง ดงัตวัอยา่งเมืองโบราณบางแห่

ท่ีเคยมีบทบาทและมีความเก่ียวเน่ืองกบัอาณาจกัรล้านนาในแอ่งเชียงราย ในช่วงสมยัราชวงศ์มงั

ราย ได้แก่ เวียงจนัจวา้ อยูใ่นเขตอําเภอแมจ่นั จงัหวดัเชียงราย พบวตัถโุบราณประเภทเศษภาชนะ

ดินเผาแบบเนือ้อ่อนและเนือ้แกร่ง  กล้องยาสบูดินเผา และเคร่ืองถ้วยจีน สนันิษฐานว่ามีอายใุน

ราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22.31 และ เวียงร่องหวาย  อยู่เขตตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงชัย 

จังหวดัเชียงราย พบเศษภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ ทัง้แบบเนือ้อ่อนและเนือ้แกร่ง  และแบบ

เคลือบ เศษอิฐดินเผา และเคร่ืองถ้วยจีน  สนันิษฐานว่าเวียงนีน้่ามีอายใุนช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21-

2232 อีกทัง้  เวียงแก้ว อยู่ในเขตสบรวก ซึ่งพบโบราณวตัถพุบภาชนะดินเผาทัง้แบบเนือ้อ่อนและ

แบบแกร่ง แบบเคลือบ และกระเบือ้งดินเผา  เวียงสบรวกน่าจะมีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 

                                                 
29นวลศิริ วงศ์ทางสวสัด์ิ, ชมุชนโบราณในเขตล้านนา, 44. 
30 ประโชติ สงัขนกิุจ, เมืองและแหลง่ชมุชนโบราณในล้านนา, 41. 
31 เร่ืองเดียวกนั, 169. 
32 เร่ืองเดียวกนั, 181. 
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21-2233 และ เวียงสา อยู่ตําบาลป่าซาง อําเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย พบหลกัฐานโบราณวตัถุ

ประเภทของใช้ในครัวเรือนท่ีเป็นภาชนะดินเผาทีง้เนือ้อ่อนและเนือ้แกร่ง  เช่น สากดินเผา สาก

ทราย ฝาครอบเต้าปนูสําริด  กล้องยาสบู หลกัฐานเหล่านีส้ะท้อนถึงอายขุองเวียงสาท่ีอยู่ในช่วง

พทุธศตวรรษท่ี 21-22.34 นอกจากนีย้งัมีเมืองโบราณสําคญัอ่ืนๆ คือ 

เชียงแสน เป็นเมืองท่ีห้อมล้อมด้วยภูเขาขนาดย่อมท่ีเรียกว่า “ดอย” หลายลูกและ

แม่นํา้หลายสาย ทําให้แยกเชียงแสนออกจากกลุม่เมืองอื่นๆ โดยเชียงแสนดํารงฐานะเป็นเวียงที

ประทับของเจ้าผู้ครองนคร ซึ่งนักประวตัิศาสตร์ล้านนาเช่ือว่า เชียงแสนเป็นเมืองโบราณท่ีมีมา

ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 โดยพบหลกัฐานซากโบราณสถานท่ีถกูสร้างทบัซ้อนด้วยสิ่งวงัและศาสน

สถานในสมัยพญาแสนภู (พ.ศ. 1868-1877) เปรียบเสมือนเป็นเมืองศูนย์กลางของล้านนา

โดยเฉพาะในช่วงพ.ศ.1870 – 1882 โดยปรากฏในตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ ผูก 3 เก่ียวกับ

ขอบขา่ยเมืองเชียงแสนท่ีแน่นอน อนัแสดงให้เห็นสภาพภมูิประเทศท่ีชดัเจนขึน้ด้วย คือ 

 

ทางใต้  เป็นเมืองเชียงราย มีเมืองแมเ่ตมิ เป็นเขตตอ่ 

ทางตะวนัตกเฉียงใต้  เป็นเมืองฝาง มีดอยก่ิวคอหมา เป็นเขตตอ่ 

ทางตะวนัตก  เป็นเมืองสาด  มีผาตาแหลว  เป็นเขตตอ่ 

ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ  เป็นเชียงตงุ  มีเมืองไรดอยช้าง  เป็นเขตตอ่ 

ทางเหนือ  เป็นเชียงตงุ  มีเมืองกายสามท้าว  เป็นเขตตอ่ 

ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ  เป็นเชียงรุ่ง ของยนูนาน  มีเมืองหลวงบอ่แร่ เป็นเขตตอ่ 

ทางตะวนัออก เป็นเมืองเชียงของ  มีดอยเชียงชี  (ดอยเชียงชือ) เป็นเขตตอ่ 

ทางตะวนัตกเฉียงใต้  เป็นเมืองเชียงของ  มีก่ิวค้างหวาย หนองงวั (ก่ิววางหวาย หนอง

งวั) เป็นเขตตอ่ 35 

 

นอกจากภูเขาหรือดอยหลายลกูท่ีทําให้เชียงแสนเป็นพืน้ท่ีสูงเป็นระยะๆ คล้ายลอน

ลกูฟกู สว่นท่ีเป็นพืน้ท่ีราบลุม่นํา้ อนัเกิดจากลํานํา้หลายสาย ก็ล้วนมีความอดุมสมบรูณ์ทัง้สิน้ ท่ีร

                                                 
33 เร่ืองเดียวกนั, 191. 
34 เร่ืองเดียวกนั, 177. 
35 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 60; Volker 

Grabowsky, “The Northern Tai of Lan Na (Babai-Dadian) Between the Late 13th  to  Mid-16th 

Centuries: Internal Dynamics and Relations with Her Neighbour”, 9.   
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ลุม่หลายแห่งนีมี้ลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมโดยเร่ิมจากอําเภอแม่จนั ซึง่มีลํานํา้แมจ่นัไหลผา่นขึน้ไปทา

ตะวนัออกเฉียงเหนือสมทบกบัลําแม่นํา้คําที่ผา่นมาจากดอยแมแ่สลบ เข้าอําเภอเชียงแสนแล้วว

ออกแม่นํา้โขงทางใต้ของเมืองเชียงแสนน้อยหรือเวียงปรึกษา สว่นภมูิประเทศทางตะวนัตกสว่

ใหญ่เป็นเทือกเขาท่ีกัน้เขตไทยกับพม่า มีดอยสําคัญเช่น ดอยตุง ดอยจ้อง ดอยเวา  และทาง

ตะวนัออกของเทือกเขาเหลา่นีเ้ป็นต้นกําเนิดลํานํา้สายเลก็ๆ อีกหลายสายไหลมาหลอ่เลีย้งท่ีราบลุ่

ทางตะวนัออก บางสายไหลมารวมกับนํา้คํา บางสายรวมกบัแมนํ่า้รวกแล้วออกสูแ่ม่น้ําโขง เป็นต้

ท่ีราบลุ่มเชียงแสนนีถ้กูแยกจากท่ีราบลุม่แม่นํา้กกทางตอนใต้ในเขตเวียงหนองล่ม ซึง่เป็นแหล่งท่ี

พบเวียงโบราณตามขอบของท่ีลุ่ม เช่น ท่ี บ้านห้วยเวียงหวาย ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอแม่จนั และพบ

เศษภาชนะดินเผาประเภทเนือ้ออ่นและเนือ้แกร่ง และประเภทเคร่ืองเคลือบ รวมทัง้กระเบือ้ง และ

ยงัพบชิน้ส่วนของขวานหินขดั ก้อนศิลาแลงทรงกระบอกเจาะรูทะลตุลอด ซึ่งสนันิษฐานว่าเวียง

หวายน่าจะมีอายใุนช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21-2236 

เวียงหนองปลาสะเดด็ อยูตํ่าบลศรีดอนมลู อําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย อยู่ห่าง

จากแม่นํา้โขงด้านทิศตะวนัออก ราว 9 กิโลเมตร และอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองโบราณ

เชียงแสน ราว 9 กิโลเมตรเช่นกนั สว่นทางเหนือและตะวนัออกเป็นดอยสะโง้หรือดอยช้างง ูเวียงนี ้

ตัง้อยู่บนเนินเตีย้ๆ ของดอยช้างงู  ทางทิศใต้และตะวนัตกของเนินเตีย้ๆ ของดอยช้างงูเป็นท่ีราบ

ลุม่แมนํ่า้มะและแมนํ่า้จนั  เวียงนีมี้ผงัเมืองโบราณเป็น 2 แห่ง เวียงแรกผงัเมืองรูปวงรีตัง้อยูท่างทิศ

ตะวนัตกสดุของดอยช้างงู มีการขดุคนํูา้โดยรอบและขดุตดัเข้าไปในเขา เวียงที่สองน่าจะเป็นกา

ขยายเมืองให้กว้างออกไปทางตะวนัออกของเวียงแรก  เวียงแห่งนีพ้บเศษภาชนะดินเผา ประเภท

เนือ้อ่อนและเนือ้แกร่ง และภาชนะดินเผาเคลือบ  กระเบือ้งดินเผา ลูกปัดแก้ว  ภาชนะดินเผา 

ประเภทเนือ้ออ่นและเนือ้แกร่ง เวียงนีน้่าจะมีอายอุยูร่ะหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 21-2237 

เชียงราย ถือเป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรล้านนาแห่งแรกตัง้แตพ่.ศ. 1805  ซึง่ในช่วง

เร่ิมแรกรู้จกัในนาม โยนรฐั ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีราบลุม่แม่นํา้กก ซึง่แวดล้อมด้วยเมืองใหญ่อ่ืนๆ คือ เมือ

พะเยาทางใต้   เมืองเชียงแสนทางเหนือ กลุ่มเมืองเงีย้วทางตะวนัตก เมืองเทิงกบัเมืองเชียงของ

ทางตะวนัออก ซึง่ตา่งเป็นชมุทางการติดตอ่กบัลาวและเชียงรุ่งโดยลอ่งเรือตามลํานํา้โขง ด้วยปัจจั

ทางธรรมชาตหิลายประการ เช่น มีพืน้ท่ีราบลุม่ผืนใหญ่สดุในบริเวณนี ้มีทําเลท่ีเช่ือมกบักลุม่เมือง

                                                 
36 ประโชติ สงัขนกิุจ, เมืองและแหลง่ชมุชนโบราณในล้านนา, 173. 
37 เร่ืองเดียวกนั, 190. 
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ทัง้ตอนบน ตอนลา่ง ตะวนัออก และตะวนัตก ทําให้แอ่งในลุม่แม่นํา้กกกลายเป็นฐานท่ีมัน่หลกัขอ

พญามงัรายในการขยายพระราชอํานาจลงไปทางใต้ 38  

กําแพงเมืองและคเูมืองเดิมถกูทําลายโดยการสร้างถนนบนแนวกําแพงเมือง คงเหลือ

เพียงด้านทิศใต้ซึ่งเป็นทางระบายนํา้39 กลุ่มเมืองเก่าหลายเมืองได้ปรากฏขึน้โดยหลกัฐานทาง

โบราณคดี เช่น เวียงชยั เวียงฮุ้ง และชมุชนโบราณในลุม่แม่นํา้ลาว ในเขตบ้านโพธิชยั เขตบ้านเวีย์

เดมิ พบร่องรอยแมนํ่า้เปลี่ยนทางซึง่น่าจะเป็นสาเหตท่ีุทําให้เมืองร้างไป เป็นต้น 40 

เวียงพางคาํ อยูใ่นเขตบ้านแมส่าย ตําบลแมส่าย อําเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย หรือ

เมืองแม่สายโบราณ เป็นเมืองเก่าท่ีอยู่เหนือสดุของเขตภาคเหนือ ทิศเหนือเป็นแนวแม่นํา้แมส่า

ไหลจากตะวนัตกไปตะวนัออก และเป็นเส้นพรมแดนกัน้ระหวา่งไทย-พมา่ในปัจจบุนั แนวเทือกเขา

ท่ีผ่านจากฝ่ังไทยเข้าไปพม่าเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว ซึ่งมีดอยคํา ดอยป่าเลา โดยพบ

ร่องรอยคนํูา้ตดัผา่นดอยเหลา่นีว้างเป็นแนวจากทิศเหนือลงใต้  

การสํารวจซากโบราณสถานภายในตัวเวียงพางคําชีใ้ห้เห็นว่า มีการแบ่งผังเมือง

ออกเป็น 2 ส่วน รวมพืน้ท่ีทัง้หมด 1,300 ไร่ วตัถ ุคือ เวียงเดิม มีแนวกําแพงทิศเหนืออยู่ท่ีดอยคํา 

ซึ่งมีลําห้วยไหลผ่านหุบเขา หุบเขานีมี้ลกัษณะเหมือนประตเูมืองเรียกว่า ประตูขุมคํา ส่วนแนว

กําแพงทางทิศตะวนัออกบางสว่นกลายเป็นถนนพหลโยธิน สว่นกําแพงเมืองทางทิศใต้วางตวัเป็น

เส้นตรงอยู่บนท่ีราบเชิงเขา ตรงก่ึงกลางของแนวถกูถนนพหลโยธินตดัขาดออกจากกนั และแนว

กําแพงทิศตะวนัตกเป็นแนวตามสภาพภูมิประเทศไปจดกับกําแพงของทิศเหนือท่ีประตเูมืองช่ือ 

ประตูนางแก้ว  ส่วน เวียงใหม่ ท่ีสร้างขยายภายหลงั โดยขยายไปทางทิศเหนือ จดกับแม่นํา้สา

ครอบคลมุถึงดอยเงา ลาดจากเชิงเขาลงสู่ท่ีราบทางทิศใต้ถึงเขตอําเภอแม่จนัปัจจุบนั และพบคู

เมืองเพิ่มทางทิศตะวนัออก ซึง่เป็นพืน้ท่ีราบเชิงเขาและทุ่งนา มีประตเูมืองช่ือ ประตเูจ็ดนาง  

วตัถโุบราณท่ีพบสว่นใหญ่เป็นภาชนะดินเผาประเภทตา่งๆ ทัง้แบบเนือ้อ่อนและเคร่ือง

เคลือบซึง่สนันิษฐานได้วา่มีอายใุนช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21-2241 การตัง้ซ้อนของทัง้สองเวียง และถกู

ซ้อนด้วยตัวเมืองแม่สายปัจจุบนั สะท้อนถึงความสําคัญของเวียงพางคําว่า เป็นชุมชนการค้า

เพราะเป็นจดุตอ่เช่ือมถึงพม่าและยนูนานมาตัง้แตโ่บราณ  บริเวณนีจ้ึงถกูเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “นคร

ทบัเวียง”  

                                                 
38 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ, 155. 
39 ประโชติ สงัขนกิุจ, เมืองและแหลง่ชมุชนโบราณในล้านนา, 151. 
40 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ, 175-176. 
41 ประโชติ สงัขนกิุจ, เมืองและแหลง่ชมุชนโบราณในล้านนา, 165-166. 
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นอกจากนีค้วามสําคญัของพืน้แถบนีย้งัเห็นได้จากหลกัฐานเอกสารอย่างพงศาวดาร

เงินยางเชียงแสน ประกอบกบัทําเลท่ีตัง้ของเวียงพางคําเช่ือมโยงกนัด้วยแม่นํา้สายสําคญัของแอ่

เชียงราย คือ แม่นํา้กก แมนํ่า้ฝาง แม่นํา้สาย และแม่น้ําโขง บอกถึงความสมัพนัธ์ของชมุชนในล้

ยคุโบราณถึง 4 เมืองใหญ่ คือ ไชยนารายณ์ (อยู่ท่ีตําบลดอนมลู ริมแม่นํา้ลาว) ไชยปราการ เวียง

พางคํา และโยนกนคร (เชียงแสน) 42 

เวียงมะลิกา เมืองโบราณในท่ีราบลุ่มแม่นํา้ฝางอยูก่ลางแอง่ระหวา่งหบุเขาแดนลา

และผีปันนํา้ โดยเฉพาะเทือกเขาแดนลาวทางทิศเหนือนัน้เป็นพรมแดนระหวา่งพมา่กบัดนิแด

ล้านนา  มียอดเขาสําคญัท่ีอยู่ใกล้เมืองนีคื้อ ดอยรัง และดอยล้าน ด้านตะวนัตกเป็นพืน้ท่ีราบรูป

โค้งจนัทร์เสีย้ว สามารถทําการเพาะปลกูได้เพราะเป็นส่วนท่ีหล่อเลีย้งด้วยแม่นํา้ฝาง ซึง่มีต้นนํา้

จากขนุแมต่ํ่าหลวง ขนุแมตํ่่าหลวงเป็นรอยตอ่ระหวา่งอ ําเภอฝางกบัอ ําเภอพร้าว เส้นทางของแม่น

ฝางจะไหลผ่านอําเภอฝาง อําเภอแม่อาย บรรจบกับแม่นํา้กกใกล้กบัวดัพระธาตสุบฝาง ซึง่ถ้

พิจารณาจากลํานํา้ตา่งๆ เหลา่นีจ้ะเห็นเส้นทางท่ีเช่ือมกนัระหวา่งเวียงมะลกิา กบัเมืองตา่งๆ ในเข

เชียงใหม ่พมา่  รวมถึงเมืองในพืน้ท่ีเชียงรายด้วย 

แม่นํา้กกนัน้มีต้นนํา้อยูท่างใต้ของเมืองเชียงตงุในเขตพมา่และไหลลงมาทางใต้เข้าเ

เชียงรายทางตะวนัตกเฉียงเหนือของท่าตอน (เขตอําเภอแม่อาย) แล้ววกออกทางตะวนัออกตดั

ผ่านทางตะวนัตกของทิวเขาผีปันนํา้ ออกสูที่่ราบเชียงราย  จากนัน้วกขึน้ไปบรรจบกบัแมนํ่า้โขงท

ตะวนัออกเฉียงเหนือในเขตอําเภอเชียงแสน  เวียงมะลิกาจึงน่าจะเป็นอีกเมืองหนึ่งท่ีผู้คนสญัจร

ผา่นไป-มาด้วยจดุประสงค์ตา่งๆ มาแตโ่บราณ  

แม้ว่าปัจจบุนัเวียงมะลิกาจะกลายเป็นแค่เมืองร้างในเขตอําเภอแม่อาย และเป็นเพียง

เขตเพาะปลกูในเขตอําเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่เท่านัน้ โดยปรากฏโบราณสถานท่ีเป็นร่องรอย

กําแพงและคเูมืองคดเคีย้วไม่เป็นรูปเลขาคณิต  และปรากฎในหลกัฐานเอกสารมีเพียงช่ือเดิมว่า 

เวียงสนธยา ส่วนช่ือ เวียงมะลิกา เรียกตามพระนามของพระนางมะลิกา 43  ผู้ครองเมืองนีเ้ม่ือราว 

พ.ศ.2150 – 2191 หลังจากนัน้ก็ร้างไป การสันนิษฐานสาเหตุของการเป็นเมืองร้างในขัน้ต้น 
                                                 

42 เขมชาติ เทพไชย, “เวียงพางคํา เมืองโบราณเหนือสดุแดนสยาม ทา่มกลางยทุธศาสตร์การค้า 5 

เชียง”, วารสารเมืองโบราณ 20, 1 (มกราคม-มีนาคม 2537): 58-63. 
43 พระนางมะลกิา ทรงเป็นพระธิดาของพระฝางอดุมสนิกบัพระนางสามผิว ผู้ครองเมืองฝาง  พระ

นางมะลกิาครองเมืองนีไ้ด้ 41 ปี ร่องรอยการปกครองอยา่งร่มเย็นเป็นสขุ ไมมี่การรุกรานจากพม่า เหน็ได้จาก

การท่ีประชาชนรําลกึถงึพระนางด้วยการสร้างศาลเพ่ือการสกัการบชูาเร่ือยมา กระทัง่ปีพ.ศ. 2524  จงึได้มีการ

ประดิษฐานอนสุาวรีย์ของพระนางขึน้ ณ กลางเวียงมะลกิา ในปัจจบุนั.  ด ูนวลศิริ  วงศ์ทางสวสัด์ิ,  ชมุชน

โบราณในเขตล้านนา, 43- 44. 
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เป็นไปได้ว่ามาจากการรุกรานของพม่าในช่วงเวลานัน้ โดยพิจารณาจากสภาพภมูิประเทศท่ีเป็น

รอยต่อกบัพม่าตามแนวเขาแดนลาวทางเหนือ สามารถเดินทางเช่ือมถึงกนัได้ทัง้ตามแนวเขาและ

แม่นํา้ฝาง    และมีสว่นท่ีเช่ือมตอ่กบัเมืองฝางและเมืองพร้าว โดยช่วงเวลาท่ีเมืองนีร้้างไป เป็นช่ว

ท่ีพมา่เข้ามายดึครองเมืองเชียงใหมไ่ด้แล้ว การรุกรานของพมา่ตอ่เมืองในบริเวณนีจ้งึทําได้ไมย่าก 

เวียงกาหลง ปัจจุบนัอยู่ในเขตบ้านป่าส้าน ตําบลเจดีย์ใหม่ อําเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดั

เชียงราย สภาพเมืองโบราณมีคนํูา้คนัดนิล้อมรอบ ตวัเวียงตัง้อยูใ่นบริเวณเทือกเขาดอยดงแตล่า

ลงสู่แอ่งเวียงป่าเป้าและแม่นํา้ลาวทางทิศตะวนัตก ซึง่ปรากฏแหลง่เตาเผาเคร่ืองเคลือบกระจา

อยู่  บริเวณทิศตะวนัออกเป็นป่าเขา มีลําห้วยหลายสายไหลผ่านเช่น ห้วยทราย ห้วยลึก ซึ่งเป็น

บริเวณท่ีพบแหล่งเตาเผาผลิตเคร่ืองเคลือบอยู่หนาแน่น  ในบริเวณวียงกาหลงไม่พบศาสนสถาน

แต่พบว่ามีการอยู่อาศยัค่อนข้างหนาแน่น จนต้องขยายเขตชมุชนออกมาถึงบริเวณท่ีเป็นเวียงป่า

เป้าปัจจบุนั44 

เวียงสันมะนะ  ปัจจุบนัเป็นบ้านสนัมะนะ ตําบลแม่เจดีย์ อําเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัด

เชียงราย ตัง้บนท่ีลาดเชิงดอยตอ่เน่ืองกบัท่ีราบปากแม่นํา้เจดีย์ท่ีไหลลงสูที่่ราบลุม่เวียงป่าเป้า  เป็

เมืองขนาดใหญ่ มีผงัเมืองซบัซ้อน  คเูมืองและกําแพงเมืองสร้างไปตามขอบสนัเนิน  มีการขยาย

ออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ  โบราณสถานท่ีสําคญัของท่ีน่ีมี 3 ส่วนประกอบกันคือ  เมือง

โบราณรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าด้านหนึง่มีทรงโค้ง  เมืองสว่นนีมี้ขนาดใหญ่ท่ีสดุ  ทางตะวนัออกเฉียงใต้ท่ี

เป็นส่วนหน้าเมือง มีคเูมืองเป็นรูปปีกกาโอบไว้อีกชัน้หนึ่ง, อ่างเก็บนํา้สมยัโบราณอยูท่างทิศเหนื

ของเมืองรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า และเมืองรูปคร่ึงวงกลม มีกําแพงเมืองและคเูมืองสองชัน้  มีแนวกําแพง

ยาวลงทางใต้เช่ือมกบัคเูมืองรูปปีกกา  ไม่พบศาสนสถานในเวียงแห่งนีท้ัง้ท่ีเป็นเวียงขนาดใหญ่ 

ปัจจบุนัพืน้ท่ีวา่งเปลา่ มีบางสว่นเป็นไร่ข้าวโพดและสวนผลไม้  

การสํารวจทางโบราณคดีพบภาชนะดินเผาแบบพืน้เมืองล้านนา คือเศษเคร่ืองถ้วย

แบบเนือ้อ่อนไม่เคลือบ และเนือ้แกร่งไม่เคลือบ เศษเคร่ืองเคลือบจากเตากาหลง –วงัเหนือ เศษ

เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หมิง ซึ่งมีอายรุะหว่างพทุธศตวรรษท่ี 21-22  หลกัฐานเหล่านีแ้สดงว่า

เวียงแห่งนีน้่าจะสร้างในสมัยล้านนาคือช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 และมีความสําคัญเร่ือยมา

โดยเฉพาะในแง่ของการอยู่บนทําเลยุทธศาสตร์ ใกล้เวียงสนัมะนะเป็นเวียงกาหลง ซึ่งเป็นเมือง

โบราณขนาดใหญ่ท่ีอยู่อีกฟากหนึ่งของท่ีราบลุ่มเวียงป่าเป้า ดงันัน้ทัง้เวียงสนัมะนะและเวียง

กาหลงจึงถือเป็นชุมทาง คือ มีเส้นทางจากทิศตะวนัออกของวงัเหนือ มาตามหุบเขาเข้าสู่ท่ีราบ

เวียงป่าเป้า  หรือ อีกทางหนึง่มาจากทิศตะวนัตกตามลํานํา้เจดีย์ลงสูท่ี่ราบเวียงป่าเป้า  อีกทัง้ยงัม

                                                 
44 ประโชติ สงัขนกิุจ, เมืองและแหลง่ชมุชนโบราณในล้านนา, 159. 
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เส้นทางในแนวตัง้เหนือใต้ตามแนวของท่ีราบเวียงป่าเป้า  ในสมยัอาณาจกัรล้านนาบริเวณท่ีราบ

เวียงป่าเป้าจึงน่าจะเป็นแหลง่สําคญัทัง้ในฐานะพืน้ท่ีผลิตสินค้าเกษตร  เป็นแหลง่ผลิตภาชนะดิน

เผาในกลุ่มเวียงกาหลง-วังเหนือ ขณะท่ีเป็นทางออกของสินค้าป่า ชุมทางบริเวณนีจ้ึงมี

ความสําคญัอยา่งมากตลอดสมยัราชวงศ์มงัราย 45  
 

1.2  ที่ราบลุ่มแม่นํา้องิ หรือ แอ่งพะเยา 
แอ่งพะเยา เป็นท่ีราบท่ียาวต่อเน่ืองมาจากแอ่งเชียงรายทางตอนล่าง ตัง้อยู่ในท่ีราบ

ลุ่มแม่นํา้อิง แมนํ่า้อิงมีต้นก ําเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ําบริเวณที่ใกล้กับต้นแมนํ่า้วงั ไหลลงไปทา

สูก่ว๊านพะเยา(หนองเอีย้ง) แล้วไหลขึน้ไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือผ่านอําเภอเทิง ลงสูแ่ม่นํา้โขงที

อําเภอเชียงของ มีความยาวทัง้สิน้ประมาณ 240 กิโลเมตร46 บริเวณท่ีแม่นํา้อิงไหลผา่นนีม้ีสภา

เป็นท่ีราบลุ่มเป็นแนวยาวตามลํานํา้ซึง่เป็นสว่นที่อดุมสมบรูณ์ จงึเป็นที่ตัง้ของเมืองสําคญัขอ

บริเวณนีคื้อ เมืองพะเยา เมืองเทิง และเมืองเชียงของ ความสมบรูณ์ของพืน้ท่ียงัเกิดจากแหลง่นํา้อี

แห่งคือรอบๆ กว๊านพะเยา โดยทางตะวนัตกเฉียงเหนือ ตะวนัตกเฉียงใต้  และตะวนัออกเป็นแหลง่

ปลกูข้าว  มีลํานํา้จากเหมืองฝายไหลจากท่ีสงูลงมาหลอ่เลีย้งพืน้ท่ีด้วยหลายสาย สว่นทิศเหนือแล

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของกว๊านเป็นท่ีสงูลาดลงมาจากเทือกเขา เป็นท่ีเหมาะกบัการตัง้ชุมชน

เพราะนํา้ท่วมไมถ่ึง และเป็นทําเลท่ีป้องกนัข้าศกึได้ดี จงึพบซากเมืองหลายแห่ง เช่นเวียงพะเยาเก่า

และ ใหม ่ เวียงตอ๋ม เวียงปู่ ลา่ม และเวียงแก๋ว 47 

นอกจากนี ้กลุ่มเวียงเก่าท่ีสําคญัอีกแห่งหนึ่งของพะเยา ท่ีอยู่ในเขตบ้านหวัข่วงและ

บ้านดอนไชย ตัง้อยู่ริมลํานํา้จนุเรียกวา่ เวียงลอ  เป็นเมืองเก่าที่มีแมนํ่า้อิงไหลผา่กลางเมืองจ

กลายเป็นเวียงอกแตก  และเวียงเทิง (เซริง) ซึ่งอยู่ริมดอยพระธาตจุอมจ้อ ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวนัตก

ของแม่นํา้อิง เป็นต้น  ตามเวียงเก่าเหลา่นีป้รากฏซากเจดีย์ก่อด้วยอิฐและพระหินทรายสกลุช่า

พะเยาในวดัหลายแห่ง  อย่างไรก็ดี แหลง่ท่ีตัง้ของชมุชนยงัอยู่ในบริเวณตอนปลายเทือกเขาภยูาว 

หรือดอยด้วน ซึง่มีลกัษณะทอดยาวจากเหนือลงใต้ เร่ิมตัง้แต่อําเภอพานตอ่เน่ืองลงมาถึงใจกลาง

เมืองพะเยา ซึ่งเป็นเขตเมืองพะเยาปัจจุบนั  ส่วนอาณาเขตของแอ่งพะเยา กําหนดพอสงัเขปได้

ดงันี ้

                                                 
45 เร่ืองเดียวกนั, 187. 
46 นวลศิริ  วงศ์ทางสวสัด์ิ, ภมิูศาสตร์กายภาพภาคเหนือของประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (เชียงใหม่ 

: ภาควิชาภมิูศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2534), 25. 
47 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ  ล้านนาประเทศ, 140. 
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ทิศเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือตดิตอ่กบั อําเภอเมืองจงัหวดัเชียงราย และเชียงของ  

จงัหวดัเชียงราย 

ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบั เทือกเขาผีปันนํา้และอําเภอวงัเหนือ  จงัหวดัลําปาง 

ทิศใต้ ตดิตอ่กบัอําเภองาว จงัหวดัแพร่ 

ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบัเมืองน่าน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว48 

 

แม้ว่าตําแหน่งท่ีตัง้ของกลุ่มเมืองพะเยามีข้อจํากัด เพราะแวดล้อมด้วยเทือกเขาสงูก็

ตาม แต่ก็สามารถเช่ือมต่อกบัเมืองรายล้อมหลายเมืองท่ีมีการเดินทางติดต่อกนัได้ โดยพิจารณา

จากหลกัฐานเอกสารและจารึกท่ีระบถุึงการติดต่อสมัพนัธ์กนัระหว่างรัฐพะเยากบับ้านเมืองอ่ืนใน

ลุ่มแม่นํา้โขง แมนํ่า้น่าน แม่นํา้ยม ดงัเช่น ข้อความในจารึก (หลักท่ี 2) วัดศรีชุม ท่ีกล่าวถึง

ความสมัพนัธ์กบัรัฐสโุขทยัในสมยัพอ่ขนุศรีนาวนําถม49 กบัเมืองเชียงแสนและพะเยา ซึง่สอดคล้อง

กบัตํานานท่ีกล่าวถึงพระร่วง (พ่อขนุรามคําแหง) ทรงเป็นพระสหายกบัพระยามงัรายและพระยา

งําเมือง  อีกทัง้เคยเสด็จไปเมืองพะเยาและทรงทําสตัย์สาบานกนัริมแม่นํา้ที่เมืองพะเยาโดยทรงนั่

อิงกนั เป็นเหตใุห้แม่นํา้นัน้ชื่อวา่ แมนํ่า้อิง ในเวลาตอ่มา จากตวัอยา่งหลกัฐานดงักลา่วนีแ้สดงใ

เห็นว่าตัง้แต่ยุคก่อนพุทธศตวรรตท่ี 19 ได้มีเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมกลุ่มเมืองในแอ่งแม่นํา้อิงกั

เมืองตา่งๆ ทัง้ทางเหนือ-ใต้ ทางตะวนัออกตก  แล้วแน่นอน50 อย่างไรก็ดี ในชัน้นีข้อกลา่วถึงเมือง

โบราณบางแห่งท่ีน่าจะมีบทบาททัง้ในด้านการเมืองและการเป็นชมุทางคมนาคมในแอ่งท่ีราบลุ่ม

แมนํ่า้อิงคือ 

เวียงพะเยา ช่ือเดิมคือ พกูามยาว51 ปัจจบุนัเป็นตําบลในเวียง อําเภอเมือง จงัหวดั

พะเยา  ผงัเวียงเก่าคล้ายส่ีเหล่ียมผืนผ้า คเูวียงทางใต้-ตะวนัตกจดกว๊านพะเยา ปัจจบุนัถกูทําลาย

หมด เหลือเพียงด้านตะวนัออก-เหนือ ท่ียงัมีร่องรอยให้เห็น กําแพงรอบเมืองด้านนีแ้ละประตเูมือง

ท่ีช่ือ ประตชูยั ถกูรือ้ทําถนนรอบเมือง พืน้ท่ีด้านตะวนัออก-เหนือเป็นท่ีเนินสงูซึง่เป็นสว่นหนึ่งของ

                                                 
48 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 47- 49. 
49  ช่ือ พ่อขนุศรีนาวนําถม  ปรากฏในจารึกหลกัท่ี 2 วดัศรีชมุ วา่ พ่อขนุศรีนาวนําถมุ ด ูประเสริฐ 

ณ นคร, การอธิบายจารึกสมยัสโุขทยั, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2547), 30-31.  ซึง่ 

ดร.ประเสริฐ ณ นคร อธิบายเพิ่มเติมวา่ คําวา่ นําถมุ มาจากคําวา่ น้ําท่วม  ตอ่มาภายหลงัการเขียนช่ือ พ่อขนุศรี

นาวนําถมุ มกัจะตกสระอ ุจงึกลายเป็น นําถม ดงัปัจจบุนั. (สมัภาษณ์วนัท่ี 15 เมษายน 2551) 
50 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ, 211-212. 
51 สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์ ฉบบัสอบชําระ ( เชียงใหม ่: สภาวิจยัสงัคม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2540), 60. 
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ดอยด้วน จากสภาพผงัเมืองแสดงถึงการตัง้บ้านเรือเป็นกลุม่ๆ ถึง 5 กลุม่หรือ 5 เมือง ร่วมสมยักนั

คือในช่วงพทุธศตวรรท่ี 20-21 ภายในเมืองทุกแห่งมีวดัรวม 18 แห่ง ซึง่เคยเป็นวดัร้างมาทัง้หมด 

และได้รับการฟื้นฟูในยุคต่อๆมา จึงมีปัญหาว่าเมืองใดคือพะเยาแห่งแรกเพราะไม่มีหลกัฐาน

เอกสารกล่าวถึงการสร้างเมือง52 กระทั่งถึงสมยัพญาสามฝ่ังแกน (พ.ศ. 1944-1984)จึงปรากฎ

หลกัฐานในตํานานสิบห้าราชวงศ์ท่ีกลา่วถึงว่าท้าวย่ีกมุกามคิดชิงเมืองเชียงใหม่จากพญาสามฝ่ัง

แกน โดยขอกําลงัจากพญาไสยลือไทยแห่งสโุขทยัให้ช่วย ยกทพัเข้ามาท่ีเมืองพะเยาก่อน แต่ไม่

สําเร็จ จงึหนัไปประชิดเมืองเชียงใหม ่ ความวา่ 

 
... พ่อท้าวย่ีกุมกามกินเมืองเชียงราย รําเพิงว่ากูบ่ได้เป็นพระยาในเมืองเชียงใหม่  เขาพ้อยว่าชู

น้องก ูเจ้าสามประยาฝ่ังแกน เป็นพระยาสนันีห้นอ ว่าอัน้หัน้แล  ก็เอาริพลแต่เชียงรายมา  จกัชิง

น้องกินเมืองเชียงใหม่  เอาบ่ได้จ่ิงเอาหมู่ชุมแห่งตนไปเพิ่งพระยาไสยลือไทยแห่งเมืองสุโขทัย  

พระยาไสยลือจ่ิงแตง่ริพลจกัมารบ คํา้ชหืูอ้พอ่ท้าวย่ีกมุกาม หืกิ้นเมืองเชียงใหม ่แล้วก็เอาริพลเสกิ

ขึน้มาทางเมืองพยูาว (พะเยา) จกัเอาเมืองพูยาว  จ่ิงหือ้ตัง้หอเรือ(หอรบ) ท่ีหนองเต่าสงู 14 วา 

กว้างพอคนอยู่ได้ 700 คน ...ชาวพยูาว จ่ิงไปริดเอาทองมงุหลงัวดัมหาพน (กระเบือ้งมงุหลงัคา

เป็นทองเหลือง) มาหลอ่ละบ ู(ปืนใหญ่) เลม่ 1 ใหญ่ 4 กํา หนกัล้านทอง หือ้ตดัแป้นเลม่ใหญ่... 53 

 

หลกัฐานทางโบราณวตัถุสําคญัคือ ชิน้ส่วนพระพุทธรูป ประติมากรรมหินทรายสกุล

ช่างพะเยา เศษภาชนะเคร่ืองเคลือบแบบตา่งๆ คือ เคร่ืองถ้วยสโุขทยัประเภทเคร่ืองเคลือบศิลาดล  

เคร่ืองถ้วยเตาสนักําแพงและเตาพะเยาซึง่พบมากท่ีสดุ  เคร่ืองถ้วยเวียงกาหลง  รวมทัง้เคร่ืองถ้วย

จีน 54 ซึง่หลกัฐานทางโบราณคดีทัง้หมด สอดคล้องกบัหลกัฐานเอกสารดงักลา่วข้างต้น จึงเป็นอีก

ทางหนึง่ท่ียืนยนัถึงอายขุองเมืองพกูามยาววา่น่าจะเก่าไปถึงช่วงพทุธศตวรรษท่ี 2055  

เวียงเทิง  ปัจจบุนัเป็นอําเภอเทิง อยู่ในเขตจงัหวดัเชียงราย ช่ือเดิมคือ เวียงเซริง56  มี

ลกัษณะเป็นเมืองอกแตกเพราะแมนํ่า้อิงไหลผา่กลางเวียง แหลง่โบราณคดีจงึปรากฏอยูท่ัง้สองฟา

แม่นํา้ คือ ฝ่ังตะวนัออกของแมนํ่า้อิงมีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า พืน้ที่ท ําการเพาะปลกูมีคอ่นข้

                                                 
52 ประโชติ สงัขนกิุจ, เมืองและแหลง่ชมุชนโบราณในล้านนา, 205. 
53 สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์ ฉบบัสอบชําระ,  60.  
54 ประโชติ สงัขนกิุจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหลง่ชมุชนโบราณในล้านนา,  205. 
55 เร่ืองเดียวกนั,  206. 
56 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (เชียงใหม ่

: ซิลค์เวอร์มบคุส์, 2547), 17. 
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กว้างขวางเพราะยงัมีแม่นํา้ลาวไหลผา่นอีกสายหนึง่ด้วย  แนวกําแพงเมืองโบราณเป็นคนัดนิ แล

มีอิฐเสริมบางส่วน  ส่วนฝ่ังตะวนัตกแหล่งโบราณคดีท่ีพบมีขนาดเล็กกว่าอีกฟากแม่นํา้  กําแพ

เมืองเป็นดินปนอิฐ มีรูปร่างไม่แน่นอน นอกเมืองไปทางทิศใต้และตะวนัตกเฉียงใต้เป็นเนินเขา

ขนาดเลก็ นอกนัน้เป็นท่ีราบลุม่แมนํ่า้อิง 

การสํารวจโบราณวตัถ ุนกัโบราณคดีพบภาชนะดินเผาทัง้แบบเนือ้อ่อนและเนือ้แกร่ง 

เคร่ืองเคลือบจากเตาภาคเหนือ และเคร่ืองถ้วยจีน ลกูกระสนุสําริด สากดินเผา ตะเกียงแท่งดินเผา

เคลือบ สะเก็ดหินจากภูเขาไฟ ตุ้ มถ่วงแห กระเบือ้งดินเผา กล้องยาสูบดินเผา (ภาพท่ี 1) 

พระพทุธรูปหินทราย พระพิมพ์ สถปูจําลอง หินสลกัรูปช้าง ซึง่สนันิษฐานว่าแห่งโบราณคดีแห่งนีมี้

อายอุยูร่ะหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 21-2257 

 

 
 

ภาพท่ี 4 กล้องยาสบูดินเผาท่ีพบท่ีเวียงเทิง (เซริง) อายอุยูร่ะหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 21-22 
ท่ีมา : ประโชติ สงัขนกิุจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหลง่ชมุชนโบราณในล้านนา, 155. 

 

เวียงปล่ามู  อยู่ในเขตบ้านศาลา ตําบลท่าวงัทอง จงัหวดัพะเยา ตัง้อยู่บนเนินช่วงปลาย

ของดอยด้วน แล้วลาดลงสู่แม่นํา้อิง ผงัเมืองเป็นคนัดนิรูปวงกลม เนินดนิในเวียงนีม้ีซากเจดีย์แล

พระพทุธรูปหินทรายจํานวนมาก  ประการสําคญัมีวดัอารามป่าน้อย เป็นท่ีพบศิลาจารึกท่ีกลา่วช่ือ 

“วดัอารามป่าน้อย” และพ.ศ.2037 นอกจากนัน้พบไหเคลือบ ช้างหินทราย และส่วนประกอบของ

สถาปัตยกรรมของศาสนสถาน จากหลักฐานเหล่านีชี้ว้่า เวียงปูล่ามน่าจะมีอายุระหว่างพุทธ

ศตวรรษท่ี 20-21 และสนันิษฐานว่าเวียงแห่งนีน้่าจะเป็นเขตศาสนสถาน (เขตอรัญวาสี) สําคญัใน

เมืองใดเมืองหนึง่ของเวียงพกูามยาว (พะเยา) 58  
                                                 

57  ประโชติ สงัขนกิุจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหลง่ชมุชนโบราณในล้านนา, 155. 
58 เร่ืองเดียวกนั, 209. 
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 1.3  ที่ราบลุ่มแม่นํา้ยม(ตอนบน) หรือ แอ่งแพร่ 

บริเวณท่ีแม่นํา้ยมไหลผา่นเป็นที่ราบหบุเขาขนาดเลก็ เป็นตอนๆ ลกัษณะที่ราบจะยา

ไปตามลํานํา้จากเหนือจดใต้  ที่ราบในเขตนีม้ีผลตอ่การตัง้ถิ่นฐานของผู้คนมาตัง้แตโ่บราณ เป็

กลุม่เมืองในแตล่ะเขต ซึง่ปรากฏหลกัฐานทางโบราณคดี ดงันี ้

กลุ่มที่ราบตอนเหนือ ในเขตต้นแม่นํา้ยม ซึง่มีพืน้ที่ที่เป็นที่ราบน้อย (เป็นท่ีตัง้ของ

เมืองสองในปัจจบุนั) พบเมืองโบราณ เวียงสอง และ เวียงเทพ ท่ีอยูต่ดิลํานํา้ยมด้านตะวนัตก  และ

มีขนาดใหญ่กว่าเวียงสอง  เป็นเมืองโบราณท่ีพบคนัดินคนํูา้เพียงชัน้เดียว สว่นเวียงสองเป็นเมือง

โบราณท่ีมีคนัคดูินล้อมรอบสามชัน้ เช่ือกนัว่าคือเมืองสรองของพระเพ่ือนพระแพงในลิลิตพระลอ  

แต่ไม่สามารถกําหนดอายุท่ีแน่นอนได้ เพียงสันนิษฐานว่า เมืองสอง มีความเก่าแก่กว่าเมือง

สโุขทยั 

กลุ่มที่ราบตอนกลาง เป็นพืน้ท่ีราบกว้างขวางท่ีสุดใน 3 เขตนี ้จึงเหมาะท่ีจะเป็น

ศนูย์กลางชุมชนของแอ่งเมืองแพร่หรือเขตลุ่มแม่นํา้ยม (เป็นท่ีตัง้ของตวัอําเภอเมือง อําเภอร้อง

กวาง อําเภอสงูเมน่ อําเภอเดน่ชยั จงัหวดัแพร่ ในปัจจบุนั) บริเวณนีพ้บเมืองโบราณเพียงแห่งเดียว

คือ เวียงแพร่  ท่ีเป็นเมืองรูปหอยสงัข์ (คล้ายกบัผงัเมืองโบราณของหริภญุชยัและเขลางค์นคร) อยู่

ริมแมนํ่า้ยม กําแพงเมืองเป็นคนัดนิคนํูา้ชัน้เดียว สว่นท่ีตัง้ศาสนสถานส ําคญัคือ พระธาตชุ่อแฮ ซึง่

ถือเป็นปชูนียสถานเก่าแก่คูบ้่านเมือง ตัง้อยูบ่นเนินเขาห่างจากตวัเวียงไปทางตะวนัออกราว 8 – 9 

กิโลเมตร59 

กลุ่มที่ราบตอนใต้  มีพืน้ท่ีราบขนาดรองลงมาจากท่ีราบตอนกลาง (เป็นท่ีตัง้ของ

อําเภอลอง อําเภอวงัชิน้ ในปัจจบุนั)  พบเมืองโบราณ เมืองลอง และ เมืองตรอกสลอบ เมืองลอง

หรือเมือง กุกกฏุไก่เอิก (เมืองไก่ขนั) มีเจ้าปกครองสืบเชือ้สายกนั และมาเปลี่ยนช่ือเป็น เวียงลอง 

ในสมยัพระนางจามเทวี โดยพิจารณาว่าน่าจะมาจากตํานานพระธาตวุดัศรีดอนคํา (ห้วยอ้อ)  ท่ี

กลา่วถึงพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้จะไปหริภญุไชย  แตห่ลงทางมาถึงเมืองนี ้จึงโต้เถียง

กบัเสนาอํามาตย์แล้วตรัสว่าขอลองดกู่อน  ซึง่เป็นท่ีมาของช่ือ เมืองลอง เมืองนีเ้ป็นเมืองโบราณมี

คนัดินคูนํา้ที่อายเุก่าแก่มากแห่งหนึง่60  ส่วน เมืองตรอกสลอบ อยู่ในเขตอําเภอวงัชิน้  พบซาก

                                                 
59 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ ล้านนาประเทศ, 222-224; และ สรัสวดี ออ๋ง

สกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครัง้ 2 (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์อมรินทร์, 2539), 77-78. 
60 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 78. อ้างจาก “ตํานานพระธาตดุอยปภูทูบั เมืองลอง

และแหลมล่ี”, ใน ประชมุตํานานพระธาต ุภาค 1, 99. 
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เมืองโบราณท่ีมีคนัดนิคนํูา้แบบไมส่ม่ําเสมอ  ตัง้อยูริ่มแมนํ่า้ยมฝ่ังขวาใกล้ปากห้วยสลอบซึง่พบจา

ท่ีกลา่วถึงเมืองนีว้า่มีขนุเป็นเจ้าเมือง61 

นอกจากนี ้ตวัแม่นํา้ยมที่ไหลตามแนวเหนือลงใต้นัน้ผา่นอําเภอสอง อําเภอร้องกวาง 

อําเภอสงูเม่น อําเภอเมือง  อําเภอลอง อําเภอวงัชิน้  แล้วเลีย้วลงทางใต้เข้าเขตเมืองสโุขทยั  

อย่างไรก็ดีจะพบว่า เขตท่ีราบลุ่มแม่ยม มีการสร้างแปลงเมืองอยู่ตามแหล่งแม่นํา้เป็นหยอ่มๆ โด

มีศนูย์กลางอยูท่ี่เมืองแพร่ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ และจากหลกัฐานตํานาน เช่น ตํานานพระ

ธาตลํุาปางหลวง และศลิาจารึกพอ่ขนุรามคําแหงหลกัท่ี 1 น่าจะบอกได้ว่า ก่อนท่ีพระยามงัรายจะ

รวบรวมคนและสร้างเชียงรายขึน้ทางตอนบนนัน้  ในลุม่แม่นํา้ยมนีไ้ด้เกิดบ้านเมืองอยูก่่อนแล้ว คือ

ราวต้นพทุธศตวรรษท่ี 14  ปู่ พญาพลได้อพยพผู้คนสว่นหนึ่งลงมาจาก เมืองเชียงแสนไชยบรีุ เวียง

พางคําลงมาทางใต้ สร้างเมืองอยู่ริมฝ่ังแม่นํา้ยม เรียกวา่ "เมืองพล" หรือ "พลนคร" ตามช่ือของปู่

พญาพล ผู้สร้างเมือง สมยัขอมเรืองอํานาจ เรียกว่า เวียงโกศยั 62  ซึง่น่าจะก่อนท่ีพระนางจามเทวี

จะเข้ามาสร้างเมืองหริภญุไชยอีกด้วย 
 

1.4 ที่ราบลุ่มแม่นํา้น่าน หรือ แอ่งน่าน 
ท่ีราบลุ่มแม่น่านอยู่ระหว่างเทือกเขาผีปันนํา้ตะวนัออกและเทือกเขาหลวงพระบาง ซึ่

เป็นพรมแดนระหว่างไทยท่ีเมืองน่านและลาวท่ีเมืองหลวงพระบาง63 พืน้ท่ีของน่านส่วนใหญ่เป็น

เทือกเขาสงูพืน้ท่ีราบจงึแบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 

เขตที่ราบตอนเหนือ เป็นพืน้ท่ีราบขนาดเล็ก ซึ่งเป็นต้นนํา้น่าน และเป็นที่ตัง้ของ

อําเภอท่าวังผา อําเภอสองแคว อําเภอปัว  อําเภอเชียงกลาง  อําเภอทุ่งช้าง  อําเภอเฉลิมพระ

เกียรต ิและ  อําเภอบอ่เกลือ  

ในอดีต “น่าน” เป็นรัฐชายขอบขนาดเล็ก อยู่อย่างอิสระในท่ีราบลุ่มแม่นํา้ยา่ง (เป็น

สาขาของแม่นํา้น่าน ใกล้เทือกเขาดอยภคูา ในเขตตําบลยม อําเภอท่าวงัผา ในปัจจบุนั) ซึง่เป็นท่ี

ราบขนาดเล็กและเป็นตอนๆ มีลกัษณะเป็นแนวยาวตามลํานํา้น่านจากทิศเหนือจดใต้ “น่าน” 

เร่ิมต้นในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี18 ตอ่กบัตอนต้นพทุธศตวรรษท่ี 19 โดยราชวงศ์กาว หรือภคูา 

และเช่ือว่าศนูย์กลางการปกครองในช่วงแรกเรียกว่า เมืองย่าง (อยู่บริเวณริมฝ่ังด้านใต้ของแม่น้ํ

                                                 
 61เร่ืองเดียวกนั. อ้างจาก จารึกล้านนา ภาค 1 เลม่ 1, 246. และ ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์

โบราณคดีของ ล้านนาประเทศ, 218. 
62เร่ืองเดียวกนั, 79. อ้างจาก “ตํานานพระธาตลํุาปางหลวง” ใน ประชมุพระธาต ุภาค 1, 68-69. 
63 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 85. 
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ย่าง) เพราะปรากฏร่องรอย ชุมชนในสภาพท่ีเป็นคนํูา้ คนัดนิ กําแพงเมืองซ้อนกนัอยู่64  รวมทัง้

ร่องรอยการสร้างบ้านแปลงเมืองเก่าแก่ในแถบลุ่มแม่นํา้น่านในเขตอําเภอปัว ซึง่มีพืน้ที่ราบในเข

หบุเขากว้างกวา่ท่ีราบในเขตอําเภออ่ืนๆ และพบแหลง่ชมุชนโบราณตามเนินเขาใกล้ๆ ลํานํา้น่านถึ

 5 แห่ง65  ซึง่สอดคล้องกบัหลกัฐานเอกสาร “พืน้เมืองน่าน” ท่ีกลา่วถึงการสร้างเมืองปัว66 ทําให้ถือ

กนัวา่ “เมืองปัว”67 มีมาก่อนเมืองน่าน หรืออาจเป็นเมืองน่านเดมิ 

เขตที่ราบตอนล่าง เป็นส่วนท่ีมีการสร้างบ้านเมืองภายหลัง โดยพญาครานเมือง 

(กรานเมือง) ผู้ครองเมืองปัวได้ย้ายมาสร้าง เวียงภเพียงแช่แห้งู  68 บนเนินฝ่ังตะวนัออกของลํานํ ้

น่านใน พ.ศ.1902 ด้วยเหตผุลของความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ท่ีราบทางใต้ท่ีลุม่นํา้มากกวา่เพราะม

ต้นนํา้หลายสาขาไหลลงสูแ่มนํ่า้น่านปริมาณมากในพืน้ที่ช่วงนี ้และการตดิตอ่กบัเมืองตา่งๆ ท่ีอย

ทางใต้ได้อย่างสะดวกโดยอาศยัลํานํา้น่าน69 อย่างไรก็ตาม การสํารวจชุมชนเมืองเก่าจะพบว่า 

บริเวณนีมี้ผังเมืองค่อนข้างซับซ้อนทัง้ด้านตะวันออกและตะวันตกของแม่นํา้น่าน70 นั่นเพราะ

                                                 
64 กลุม่ชนท่ีมาสร้างบ้านเมืองน่าน เป็นชาวลาวและชาวกาว ดงัปรากฏหลกัฐานเอกสารพืน้เมือง

น่านและจารึกสโุขทยัหลกัท่ี 1 และ หลกัท่ี 45...ท่ีเรียกตนเองกลุม่นีว้า่ “กาวไทย”  “กาวน่าน” และ “กาว” มีปฐม

กษัตริย์คือ พญาภคูา ครองเมืองยา่ง และให้โอรสองค์แรกไปสร้างเมืองจนัทบรีุ (หลวงพระบาง) ปกครองชาวลาว 

และ อีกองค์หนึ่งสร้างเมืองปัว ปกครองชาวกาว เมืองปัวจงึมีอีกช่ือหนึง่คือ “เมืองกาวเทศ”.  ใน  สรัสวดี ออ๋ง

สกลุ ปริวรรต, พืน้เมืองน่าน ฉบบัวดัพระเกิด (กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์อมรินทร์วิชาการ, 2539), 41, 50 - 

51. 
65 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ลุม่นํา้น่าน: ประวติัศาสตร์โบราณคดี ของ พิษณโุลก เมืองอกแตก, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์มติชน, 2546), 23-24. 
66 สรัสวดี ออ๋งสกลุ ปริวรรต, พืน้เมืองน่าน ฉบบัวดัพระเกิด, 53. 
67 ประเสริฐ ณ นคร อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบั “เมืองปัว” ไว้วา่ อําเภอปัวในปัจจบุนั เป็นท่ีตัง้ของ

อาณาจกัรน่านแหง่แรก ก่อนย้ายไปท่ีเมืองน่าน ในพ.ศ. 1906 แต่เดิมคําวา่ “ปัว” มาจากคําวา่ “พลวั” หรือ 

“พลัว่” แตช่าวล้านนาหรือชาวเหนือออกเสียง พ เป็นเสียง ป เสมอ และตดัตวัควบกลํา้ ล ออกไป จงึออกเสียงเป็

 “ปัว” ดงัปัจจบุนั  (สมัภาษณ์ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2551) 
68 เวียงภเพียงแช่แหงู้  แรกสร้างเมือง ช่ือ เวียงภเพียงู  เวียงนีต้ัง้อยู่บนเนินใกล้ลํานํา้แมเ่ตียนกบัแม่ลิ

ซึง่เป็นลํานํา้สายเลก็ท่ีคอ่นข้างแห้งแล้ง ในการสร้างเวียงแหง่ใหม ่มีการสร้างโรงหลวงให้พญาครานเมืองในเวีย

ภเูพียง  โดยนําไม้มาแช่ในในลํานํา้แมเ่ตียนและแมล่งิแตนํ่า้ในล ําน ําทัง้สองแห้งขอด ฝนก็ไม่ตก จงึมีค ําวา่ “แช่

แห้ง” ห้อยท้ายช่ือเวียง หมายถงึ เวียงภเูพียงท่ีแห้งแล้ง. สรัุสวดี อ๋องสกลุ , ผู้ปริวรรต, พืน้เมืองน่าน, ฉบบัวดัพระ

เกิด, 7. 
69 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ, 89.  
70 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ลุม่นํา้น่าน : ประวติัศาสตร์โบราณคดี ของ พิษณโุลก เมืองอกแตก, 24. 
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บริเวณท่ีตัง้เวียงภเพียงแช่แหงู้ อยูใ่กล้ลํานํา้สายเลก็สองสายคือ ลํานํา้แมเ่ตียนและลํานํ ้ าแมล่งิซึง่แ

และตืน้เขินอนัเป็นท่ีมาของช่ือเวียงแห่งนี ้จึงมีการย้ายเวียงอีกครัง้ไปอยู่ฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้น่าน

ซึง่เป็นท่ีราบลุ่มกว่าใน แล้วตัง้ช่ือเมืองแห่งใหม่ตามช่ือแม่นํา้วา่  เวียงน่าน พ.ศ. 191171 และเป็น

ท่ีตัง้ตวัจงัหวดัน่านในปัจจบุนั 

ทัง้นี ้เมืองโบราณอีกหลายแห่งของน่านยงัไมไ่ด้มีการสํารวจอยา่งจริงจงั หากพิจารณา

จากหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีมีอยู่ประกอบลกัษณะนิเวศน์ทางภูมิศาสตร์  พอจะประเมิน

ความสําคัญของแหล่งเมืองเก่าแก่บางแห่งได้  โดยเฉพาะ อําเภอบ่อเกลือ ท่ีตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือสดุของน่าน พืน้ท่ีอําเภอบอ่เกลือ สว่นใหญ่เป็นเทือกเขาสงูสลบัซบัซ้อน พืน้ท่ี

มีความลาดชนัมากกว่าร้อยละ 40 มีพืน้ท่ีราบลุ่มตามลํานํา้และหบุเขาแคบ ๆ เพียงร้อยละ 1.5 

ของพืน้ท่ีทัง้หมด เทือกเขาท่ีสําคญัได้แก่ เทือกเขาภคูา ภแูว ภฟู้า ภผีูปันนํา้ ลํานํา้ท่ีส ําคญัได้แก่ ล

นํา้มาง ลํานํา้ว้า และลํานํ ้ าน่าน อีกทัง้บริเวณดอยภคูา 72 และบริเวณพรมแดนไทย-ลาว อุดม

สมบรูณ์ไปด้วยสตัว์ป่า พนัธุ์ไม้นานาชนิด และยงัเป็นต้นกําเนิดแมนํ่า้น่านอีกด้วย 

เมืองบ่อ หรืออําเภอบ่อเกลือ นีมี้ความสําคญัมาตัง้แตอ่ดีตในด้านการเป็นแหล่งผลิต

เกลือท่ีสําคญัของเขตตอนบนของภูมิภาค กระทัง่ปัจจุบนัยงัได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นแหล่งผลิต

เกลือท่ีอยูส่งูท่ีสดุในโลก เดมิเมืองนีเ้รียกวา่ “เมืองบอ่” หมายถึงบอ่เกลือสินเธาว์ ท่ีมีอยู่ 9 บอ่ จาก

หลกัฐานพงศาวดารเมืองน่าน ท่ีรวบรวมโดยพระเจ้าสริุยพงษผริตเดช ทําให้ทราบว่า เดิมทีเป็น

ชมุชนขนาดใหญ่และกล่าวถึงความสําคญัของการเป็นแหล่งผลิตเกลือ ความท่ีเมืองบอ่เป็นแหล่ง

เกลือท่ีสําคญั จึงเป็นสาเหตขุองการยกทพัมายึดเมืองน่านโดยพระเจ้าติโลกราชแห่งเชียงใหม่73 

และยึดได้ในปี พ.ศ. 199174 ดงันัน้ จึงพอจะสรุปได้ว่า ท่ามกลางสภาพนิเวศน์ทางภมูิศาสตร์  ซึ่ง

พืน้ท่ีเป็นท่ีราบระหว่างหบุเขาในเขตลุ่มแม่นํา้น่านตอนบนนัน้ ได้เกิดรัฐหรือแวน่แคว้นร่วมสมยักั

ล้านนาขึน้ พฒันาการของการสร้างเมืองนัน้ มีการย้ายเมืองเพ่ือหาทําเลท่ีเหมาะสมต่อการเติบโต

                                                 
71 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 90. 
72 วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ, ความสําคญัของเกลือสนิเธาว์ท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชนโบราณ : กรณีศกึษา

บ้านบอ่หลวง ตําบลบอ่เกลือใต้ ก่ิงอําเภอบอ่เกลือ จงัหวดัน่าน (สารนิพนธ์หลกัสตูรศิลปศาสตร์บณัฑิต 

(โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2533), 60. 
73 ประชมุพงศาวดารภาคท่ี 10 “เร่ืองราชวงษปกรณ์ พงศาวดารน่าน ฉบบัพระเจ้าสริุยพงษ์ผริต

เดช”, พิมพ์ในงานปลงศพ พระเจ้าสริุยพงษ์ผริตเดช พระเจ้านครน่าน พ.ศ. 2461, 41-42. 
74 พระรัตนปัญญา, ชินกาลมาลีปกรณ์,  แสง มนวิทรู, ผู้แปล, (เชียงใหม ่: พิมพ์เป็นอนสุรณ์แด ่

นายกี นิมมานเหมินทร์ เน่ืองในวนัเปิดตกึคนไข้พิเศษ “นิมมานเหมินทร์-ชติุมา” ในโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2510), 126.  
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ของสังคมในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะตําแหน่งเมืองน่านบนฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้น่านที่ปราก

หลกัฐานชดัเจน ได้แสดงให้เห็นว่าแคว้นแห่งนีม้ิได้ดํารงอยู่อย่างโดดเดี่ยว หากแต่สามารถติดต่อ

กับเมืองอ่ืนได้ในหลายทิศทาง กล่าวคือ การติดต่อกับบ้านเมืองในเขตท่ีลุ่มนํา้ปิง – ยม- น่าน

ตอนบน อนัเป็นเขตท่ีตัง้ของอาณาจกัรล้านนาทําได้ง่ายกว่าการติดตอ่กบับ้านเมืองในท่ีลุม่นํา้ปิง - 

ยม – น่านตอนล่าง อนัเป็นเขตของอาณาจกัรสโุขทยั  โดยในปัจจบุนัท่ีราบตามแนวยาวของเมือง

น่านมาสิน้สุดท่ีอําเภอแม่สา และไหลผ่านช่องเขาแคบๆ ลงมาทางใต้สู่อําเภอท่าปลา จังหวัด

อตุรดติถ์ และตอ่เน่ืองลงไปท่ีสโุขทยัและบ้านเมืองในเขตท่ีราบภาคกลาง75 

หลกัฐานทางโบราณวตัถท่ีุพบในเขตน่านมีทัง้เคร่ืองถ้วยจากเตาของจีนท่ีมีมากพอๆ 

กบัเคร่ืองถ้วยจากเตาล้านนา เป็นเคร่ืองแบบลายคราม เช่น เคร่ืองถ้วยลายครามในสมยัราชวงศ์ 

หมิง พทุธศตวรรษท่ี 21- 22 และเคร่ืองถ้วยลายครามสมยัราชวงศ์ชิง ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 24 และ

เคร่ืองถ้วยสีนํา้เงินเข้มแบบญี่ปุ่ น ช่วงพทุธศตวรรษที่ 2476 ส่วนเคร่ืองถ้วยจากเตาล้านนาเป็น

เคร่ืองถ้วยจากเวียงกาหลงท่ีพบมากท่ีสดุทัง้หมดมีอยใุนช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21-22 นอกจากนีเ้ป็น

จากเตาเมืองพาน เตาพะเยา และเคร่ืองถ้วยจากศรีสชันาลยัพบน้อยท่ีสดุคือ พบเพียง 1 ชิน้ มีอายุ

ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 20-22 77 
 
1.5  ที่ราบลุ่มแม่นํา้วัง หรือ แอ่งลาํปาง – ห้างฉัตร – เกาะคา 
ท่ีราบลุ่มแม่นํา้วงัเคยเป็นชมุชนที่มีพฒันาการมาแล้วตัง้แตส่มยัแคว้นหริภญุชยัดําร

อยู ่โดยมีทัง้หลกัฐานเอกสารเก่าแก่และหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี ้

เคยมีบ้านเมืองมาแล้วตัง้แตก่่อนการสถาปนาอาณาจกัรล้านนาในพทุธศตวรรษท่ี 19  ทัง้นีบ้ริเวณ

ท่ีเป็นจังหวัดลําปางปัจจุบนัอยู่ในเขตท่ีราบลุ่มแม่นํา้วงั  โดยมีลํานํา้วงัและลํานํ ้ าสาขาหลอ่เลี

พืน้ท่ี พืน้ท่ีราบจึงกว้างและเป็นแนวยาวเหนือจดใต้ ด้านตะวนัตกเป็นเทือกเขาผีปันนํา้ตะวนัตก 

(ขนุตาล) ทอดยาวจากอําเภอวงัเหนือถึงอําเภอแม่พริก  ด้านตะวนัออกเป็นเทือกเขาผีปันนํา้กลาง

พืน้ท่ีราบของเขตนีจ้งึไมต่อ่เน่ืองแตแ่บง่ออกเป็น 3 ตอน คือ 

 

                                                 
75 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ลุม่นํา้น่าน : ประวติัศาสตร์โบราณคดี ของ พิษณโุลก เมืองอกแตก, 25. 
76 วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ, ความสําคญัของเกลือสนิเธาว์ท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชนโบราณ : กรณีศกึษา

บ้านบอ่หลวง ตําบลบอ่เกลือใต้ ก่งอําเภอบอ่เกลือใต้ จงัหวดัน่าน, 80. 
77 เร่ืองเดียวกนั, 78. 
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เขตที่ราบตอนบน พืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นภเูขา มีท่ีราบบ้าง ซึง่เป็นท่ีตัง้ของอําเภอแจ้ห่ม 

และมีแม่นํา้วงัไหลผา่น  บริเวณเมืองแจ้ห่มพบแหลง่โบราณสถานซึง่มีร่องรอยการตัง้ถิ่นฐา

กระจายอยูคื่อ บ้านสบมอญ บ้านใหมผ้่าขาว  บ้านวดัอกัโขชยัคีรี 

เขตที่ราบตอนกลาง มีบริเวณใหญ่ท่ีสดุในเขตท่ีราบลุ่มแม่นํา้วงั ซึง่อยูใ่นเขตอําเภ

เมืองลําปาง  อําเภอห้างฉตัร  อําเภอเกาะคา เม่ือพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางภมูิศาสตร์และ

ร่องรอยชมุชนท่ียงัเหลืออยูจ่ะพบวา่ ตําแหน่งของเมืองสําคญัของลําปางในสมยัโบราณนัน้ซ้อนกนั

อยู่ในบริเวณท่ีเป็นตวัเมืองปัจจบุนั ซึง่เป็นศนูย์กลางชมุชนในเขตท่ีราบลุ่มแม่นํา้วงั  ด้วยวา่ปราก

กลุม่เมืองโบราณท่ีช่ือวา่ “เวียงเขลางคนคร” ซึง่มีเวียง (เมือง) อยูต่ดิกนั 3 เวียง ประกอบด้วย 

เวียงเขลางค์ ร่องรอยเมืองเป็นรูปหอยสงัข์ตัง้อยูต่ดิแมนํ่า้วงัด้านตะวนัตก 

เวียงอาลมัพางคนคร (เวียงลําพาง) เป็นเมืองคู่แฝดกบัเวียงเขลางค์ โดยตัง้อยู่ทางทิศ

ใต้ติดกับเวียงเขลางค์ เข้าใจกันว่าเวียงอาลมัพางคนครเป็นส่วนขยายชุมชนออกมา ตํานานมูล

ศาสนา กลา่วถึงเวียงเขลางค์ท่ีถกูสร้างขึน้ก่อนในสมยัพระนางจามเทวี สว่นเวียงอาลมัพางคนคร 

(เวียงลําพาง)  พญาอนนัตยสสร้างให้เป็นท่ีประทบัของพระนางจามเทวี ทัง้สองเมืองนีจ้ึงปรากฏ

วฒันธรรมหริภญุไชยมาแตน่ัน้มา 78 

เวียงเขลางค์ใหม่ อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้วงัด้านตะวนัออก สนันิษฐานวา่สร้างในสมยัพระยามั

ราย เม่ือยดึเมืองเขลางค์ของพญาเบกิและพญายีบาได้แล้ว  จงึโปรดให้ขนุนางชาวมิลกัขะครองใน

พ.ศ. 1845 และทิง้เมืองเก่ามาสร้างเมืองนี ้ดงัความท่ีปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์วา่  
 

…เม่ือกษัตริย์ทัง้สอง (พระเจ้ายีบาและพระยาเบิก อนชุา เจ้าเมืองเขลางค์) หนีไปทางทิศใต้ พระ

เจ้ามงัรายได้แตง่ตัง้ชนชาติมิลกัขะ ผู้หนึง่ให้เป็นใหญ่ในนครเขลางค์ และมิลกัขะผู้ เป็นใหญ่ขึน้นัน้ 

ได้ชกัชวนชาวนครทัง้หมดละทิง้นครเขลางค์เก่า (ปัจจบุนัเรียก ลําปางหลวง ในเขตอําเภอเกาะคา 

จงัหวดัลําปาง) เสีย แล้วส้างเขลางค์นครใหม่นีข้ึน้ เม่ือปีฉล ูจลุศกัราช 663 (พ.ศ.1845) ตัง้แต่ปี

นัน้มาจนถงึจลุศกัราช 878 (พ.ศ.2060) นครเขลางค์นัน้มีเจ้าครองราชย์สมบติั 55 พระองค์....79 

 

                                                 
78 พระพทุธพกุามและพทุธญาณเจ้า, ตํานานมลูศาสนา, สดุ ศรีสมวงศ์ และ พรหม ขมาลา, แปล 

ประเสริฐ ณ นคร, ตรวจสอบ (พิมพ์เป็นอนสุรณ์งานพระราชทานเพลงิศพ หมอ่มหลวงเดช สนิทวงศ์ 17 ธนัวาคม 

2518), 153. 
79พระรัตนปัญญาเถระ,  ชินกาลมาลีปกรณ์,  แสง มนวิทรู, แปล (เชียงใหม ่:  พิมพ์เป็นอนสุรณ์ แด่ 

นายกี นิมมานเหมินท์ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2510), 105. 
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กลุม่เมืองเก่า “เวียงเขลางคนคร” นัน้ ถือเป็นศนูย์กลางการปกครอง การเมือง และท่ี

อยูข่องชนชัน้ปกครอง โดยมีเวียงบริวารอยูร่ายล้อม และทําหน้าท่ีตา่งกนัออกไป เป็นต้นวา่ 

เวียงพระธาตุลําปางหลวง ตัง้อยู่อําเภอเกาะคา ห่างจากเมืองลําปางไปทาง

ตะวันตกเฉียงใต้ 16 กิโลเมตร ทําหน้าท่ีเป็นเวียงพระธาตุ 80 จากการสํารวจทางโบราณคดีมี

ร่องรอยคูนํา้คนัดนิ 3 ชัน้ทางด้านตะวนัออกและด้านใต้ ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของพระธาตุลําปางหลวง81  

และพบวา่ดนิชัน้แรก แสดงถึงชมุชนลําปางหลวงท่ีร่วมสมยักบัหริภญุไชย สว่นกําแพงเวียงสามชัน้

นัน้สร้างในสมยัล้านนา 82  อย่างไรก็ตามการสํารวจทางโบราณคดีโดย ศรีศกัร วลัลิโภดม กลบัยงั

ไม่พบหลกัฐานเก่าแก่แบบหริภญุชยั มีเพียงเศษเคร่ืองปัน้ดินเผาสีแดงคล้ายแบบหริภญุชยั และ

แท่งหินบดยาแบบทวาราวดีท่ีพบในบริเวณทิศใต้ของเมือง  แต่สิ่งเหล่านีเ้ป็นโบราณวตัถท่ีุพบบน

ผิวดนิและเคล่ือนย้ายได้ 83 การกําหนดอายท่ีุชดัเจนของเวียงพระธาตลํุาปางหลวงจึงยงัไม่มีความ

แน่นอน  กระนัน้ก็ดี มีข้อความในตํานานพระธาตลํุาปางหลวงเรียกช่ือพระธาตแุห่งนีว้่า  “ลมัภะ

กปัปะเจดีย์” ส่วนคําว่า “ลําปาง”มาจากคําว่า “ลวัะกอนลําป้าง” อนัหมายถึงชาวลวัะผู้หาบคอน

ไม้ป้างนํา้ผึง้และมะพร้าวถวายแดพ่ระพทุธเจ้า ดงัปรากฏในตํานานพระธาตนุัน่เอง ขณะท่ีบ้างก็เช่ื

วา่มาจากคําวา่ “ลมัภะกปัปะนคร” ซึง่ชาวลําปางเข้าใจวา่ เมืองนีคื้อ “เมืองลําปางเก่า” 84 

นอกจากนี ้ยงัพบเวียงเก่าท่ีสําคญัอีกแห่งคือ เวียงตาลเวียงรมย์  อยู๋ในเขตอําเภอห้าง

ฉตัร ผงัเมืองโบราณค่อนข้างซบัซ้อนเพราะมีทัง้ท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าซ้อนกนัอยู่ โดยมีรูปหนึ่งท่ี

ขนานไปกับแนวลํานํา้ตาลซึง่ถกูใช้ในคเูมืองด้านตะวนัออกไปในตวั  สว่นอีกผงัหนึง่ยาวลํา้ไปท

ตะวนัตก  ลกัษณะกําแพงเมืองและคนํูา้ยงัอยูใ่นสภาพดี มีโคกเนินบางแห่งท่ีพบเคร่ืองปัน้ดนิเผาที

จดัเป็นของสมยัล้านนาทัง้สิน้ ถดัจากเวียงตาลไปตามลํานํา้ไมไ่กลเป็นสถานีขนุตาลในปัจจบุนั เม่ื

พิจารณาจากลกัษณะภมูิประเทศประกอบกบัซากโบราณวตัถเุห็นได้ชดัวา่เวียงตาลเวียงรมย์ตัง้อยู่

บนเส้นทางคมนาคมระหว่างเชียงใหม่กับลําปางมาแต่โบราณ เหนือเวียงนีข้ึน้ไปยงัพบเส้นทาง

ข้ามเทือกเขาขุนตาลไปยังท่ีราบลุ่มเชียงใหม่ เวียงเก่าแห่งนีจ้ึงน่าจะเป็นเมืองสําคัญระหว่าง

                                                 
80 เมืองสําคญัทางศาสนา เป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานสําคญั เช่น สถปู เจดีย์ และเป็นศนูย์กลางของ

พิธีกรรมและนกัขตัฤกษ์ เป็นเมืองท่ีสําคญัรองลงมาจากเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางการปกครองหรือท่ีประทบัของเจ้าผู้

ครองนคร. ด ูศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ  ล้านนาประเทศ, 111-113. 
81 เร่ืองเดียวกนั, 116. 
82ภาสกร โทณะวณิก, “การศกึษาเมืองโบราณเวียงพระธาตลํุาปางหลวง จากหลกัฐานทาง

โบราณคดี”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2529), 70.  
83 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ, 52.   
84 เร่ืองเดียวกนั, 119.    
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เส้นทางเชียงใหม่กบัลําปางในสมยัก่อน แต่ถ้าย้อนตามลํานํา้ตาลไปทางใต้ 18 กิโลเมตร ก็จะถึง

เวียงพระธาตลํุาปางหลวง85 

เขตที่ราบตอนใต้ เป็นส่วนท่ีตัง้เมืองเถิน หรือ เวียงเถิน เมืองนีมี้ความสําคญัมา

ตัง้แตโ่บราณ  ท่ีนอกจากจะมีฐานะเป็นเมืองยทุธศาสตร์ เพราะเป็นปากทางเข้าสูเ่มืองลําปาง จาก

หลกัฐานโบราณคดี พบเมืองโบราณช่ือ เวียงพญากณัฑ์ ถูกสร้างไว้อย่างแข็งแรงและมีลกัษณะ

เป็นค่ายรูปนกกางปีก86 ยงัเป็นเส้นทางการเดินทพัของพม่า และ กรุงศรีอยุธยาเข้ามายงัล้านนา 

บางคราวก็ตกอยูใ่นอํานาจของล้านนา บางคราวก็ตกอยูใ่นอํานาจของพมา่ นอกจากนีเ้มืองเถินยงั

เป็นชุมทางการค้าเก่าแก่ในดินแดนภาคเหนือ ด้วยปรากฏซากคูเมืองและคูนํา้โอบให้เห็นชดัเจน

สนันิษฐานวา่คือเวียงเถิน ซึง่คือตวัเมืองเถินในปัจจบุนั โดยมีวดัโบราณเป็นศนูย์กลาง คือ วดัเวียง 

ท่ียงัมีพระจําพรรษามาจนทกุวนันี ้ เมืองนีใ้นพงศาวดารใบลานท้องถ่ินเรียกว่า “เมืองอิงฆบถรัฐ” 

เล่ากนัว่ากําแพงเมืองและเขตเมืองได้พงัจมลงในแม่นํา้วงั  ทําให้สมยัหลงัมีการสร้างเวียงใหมอี่

สองแห่ง คือ “เวียงป้อม” และ “เวียงเป็ง” ในสมยัเจ้าฝัน้เมืองครองเมืองเถิน ราวพ.ศ. 1922  การตัง้

เวียงในบริเวณใกล้เคียงกนัทัง้สามแห่งเป็นสิง่ท่ีบง่บอกถึงความสําคญัของกลุม่เมืองในบริเวณนีซ้ึง่

เป็นเมืองโบราณในภาคเหนือท่ีเคยเป็นเขตแคว้นล้านนา เพราะเมืองสําคญัหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น

เชียงใหม ่เชียงราย พะเยา เชียงแสน แม้แตเ่วียงเขลางคนคร มกัมีเมืองบริวารกระจายอยู่รายล้อม  

แตสํ่าหรับท่ีน่ีกลบัเป็นกลุม่ตวัเมืองขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยูโ่ดดๆ ทางด้านตะวนัตกของแมนํ่า้วงั 

การเป็นชุมชนโบราณท่ีสําคญัของเถินก็เน่ืองมาจากตําแหน่งท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ของ

ชมุชน เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่บนฝ่ังแม่นํา้วงัที่ไหลลงมาจากลําปาง มาบรรจบกบัลํานํา้ปิงในเขตที่ตดิต

กบัอําเภอบ้านตาก (จงัหวดัตาก)  เถินจึงอยู่บนเส้นทางคมนาคมจากเมืองตากท่ีอยู่ในเขตลุม่นํา้ปิ

ตอนล่างกบัเมืองลําปางเป็นสําคญั ทัง้นีถ้นนหลวงซึง่เป็นเส้นทางคมนาคมปัจจบุนั ก็สร้างทบัลง

บนเส้นทางคมนาคมแต่โบราณ นอกจากนี ้จากเมืองเถินมีเส้นทางข้ามช่องเขาไปยงัลํานํา้ลีที้่เชื่อ

ไปถึงชมุชนในเขตเมืองลําพนูและเชียงใหม่ได้ ดงัปรากฏในพงศาวดาร ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษร

นิติว่า ์ ในพ.ศ. 1999 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้แต่งทพัให้ไปเอาลี้สบเถิน87 ซึ่งพระเจ้าติโลก
                                                 

85 เร่ืองเดียวกนั. 
86 สณีุ หาญวงศ์, “การสํารวจชมุชนโบราณในจงัหวดัลําปาง”, ประวติัศาสตร์และโบราณคดีนคร

ลําปาง (ลําปาง: วิทยาลยัครูลําปาง สหวิทยาลยัล้านนา, 2534), 112.  
87 ลีส้บเถิน ประเสริฐ ณ นคร อธิบายไว้วา่ สบ หมายถงึ ปาก หรือ จดุสิน้สดุของสายนํา้ 2 สายมา

บรรจบกนั และสายใดสายหนึง่จะถกูกลืนหายไป เช่น แมนํ่า้ปิงไหลมาบรรจบกบัแมนํ่า้วงั ก็จะเรียกบริเวณนัน้ว

 ปากวงั, แมนํ่า้น่านไหลมาบรรจบแมนํ่า้ยม ก็จะเรียกบริเวณนัน้วา่ ปากยม และ แมนํ่า้ลีไ้หลมาบรรจบกบัแมนํ่

เถิน ก็จะเรียกบริเวณนัน้วา่ ปากเถิน เป็นต้น. (สมัภาษณ์ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2551) 
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ราชแตง่ทพัจากหลายเมืองออกมารับศกึและชนะ88  แมนํ่า้ลีใ้นแขวงเมืองลี ้จงัหวดัลําพนู จงึเป็นเข

รอยต่อกบัเมืองเถินในปัจจุบนั ดงันัน้จะเห็นว่าโดยทําเลท่ีตัง้ทําให้กลุ่มเมืองเก่าในเขตท่ีราบตอน

ใต้แม่นํา้วงัมีความสําคญัอยา่งยิ่ง เพราะการเป็นจดุเช่ือมระหวา่งเมืองในภาคเหนือและภาคกลาง

รวมทัง้ ภาคเหนือกบัพมา่. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
88 ประเสริฐ ณ นคร, สารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร, นิยดา เหลา่สนุทร บรรณาธิการ 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2541), 411.  
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ภาพท่ี 5 แผนท่ีแสดงตําแหน่งท่ีตัง้เมืองโบราณสําคญัๆ ในแอง่เชียงใหม ่– ลําพนู เมืองโบราณในเขตนีต้ัง้อยูบ่น

พืน้ท่ีราบลุม่แม่นํา้และริมฝ่ังแม่นํา้สายใหญ่-น้อยเป็นหลกั 

ท่ีมา : ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ ล้านนาประเทศ (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์มติชน, 

2545), 72. 
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1.6  ที่ราบลุ่มแม่นํา้ปิง หรือ แอ่งลาํพนู-เชียงใหม่ 
ท่ีราบลุ่มแม่นํา้ปิง หรือ แอง่เชียงใหม่-ลําพนู จดัเป็นท่ีราบผืนใหญ่ท่ีสดุในบรรดาพืน้ท่ี

ราบลุม่แมนํ่า้ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยวางตวัอยูร่ะหวา่งทิวเขาถนนธงชยักบัทิวเขาผีปันนํา้  ท

ราบลุม่แห่งนีเ้ป็นท่ีราบผืนใหญ่ตดิตอ่กนั (ดงัภาพท่ี 3) ไม่ถกูคัน่เป็นตอนๆ อย่างท่ีราบอ่ืนๆ ในเขต

ภาคเหนือ เช่น ท่ีราบลุม่แม่นํา้กก-แม่นํา้อิง ท่ีราบลุม่แมนํ่า้วงั ท่ีราบลุม่แม่นํา้น่าน เป็นต้น ด้วยลกั

ทางกายภาพดงักล่าวก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และความสะดวกในการคมนาคมติดต่อกับ

บ้านเมืองในเขตอ่ืนๆ ส่งผลต่อการเติบโตและพัฒนาการของบ้านเมืองในลุ่มแม่นํา้เขตนีต้า

ช่วงเวลาต่างๆ ตัง้แต่ครัง้อดีต ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงขอแบ่งกลุ่มเมืองในลุ่มแม่นํา้ปิงออกเป็นสอ

กลุ่มเมือง คือ กลุ่มเมืองในแอ่งลําพนู  และ กลุ่มเมืองในแอ่งเชียงใหม่  โดยพิจารณาจาก

บทบาทและความสําคญัของบ้านเมืองท่ีเป็นมาตัง้แต่อดีต ประกอบกบัการพิจารณาอายขุองการ

ก่อตัง้บ้านเมืองท่ีได้จากหลกัฐานทางโบราณคดีและหลกัฐานเอกสารทางประวตัศิาสตร์ 

 
1.6.1 กลุ่มเมืองในแอ่งลาํพนู 

แอ่งลําพูน เป็นท่ีตัง้ของแคว้นหริภุญชยั มีพฒันาการมาก่อนการก่อร่างสร้างอาณาจกัร

ล้านนาของพญามงัรายท่ีมีเมืองเชียงรายในลุ่มแม่นํา้กกเป็นศนูย์กลางในตอนต้นพทุธศตวรรษท่ี

19 ซึ่งอย่างน้อยท่ีสุด  ได้ปรากฏหลกัฐานตํานานชินกาลมาลีปกรณ์ท่ีกล่าวว่า หริภุญชัยมีอายุ

ตัง้แต ่พ.ศ.1204 มีกษัตริย์ปกครองนบัแตพ่ระนางจามเทวีจนถึงพระเจ้าญ่ีบา รวมทัง้หมด 50 องค์ 

ในช่วงเวลารวมกนั 631 ปี  กระทัง่เสียเมืองแก่พญามงัรายเม่ือพ.ศ. 183689  จากหลกัฐานดงักลา่ว

นีย้อ่มเป็นสิง่แสดงให้เห็นวา่หริภญุชยัมิได้เป็นแคเ่มือง โดยเฉพาะการหมายถึงเมืองลําพนูประการ

เดียวไม่ หากหมายรวมถึงกลุ่มเมืองท่ีมีขอบเขตแน่นอนและมีระบอบการปกครองอย่างเป็น

รูปธรรม90  ดงัจะเห็นว่าตํานานมลูศาสนาได้ให้ภาพของการขยายตวัของชมุชนรอบๆ เมืองหริภญุ

ชยัวา่...เมืองหริภญุไชยนีส้มบรณ์ไปดว้ยสมบติัข้าวของทุู กประการแทจ้ริง มีหม่บา้นถึง ู 7,000 หมู่

บา้น...91 ตวัเลขท่ีมากขนาดนีน้่าจะสะท้อนให้เห็นว่าแคว้นนีเ้ป็นแคว้นใหญ่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน

หรือชมุชนมากมาย 

                                                 
89 พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์,  103. 
90 เร่ืองเดียวกนั, 45. 
91 พระพทุธพกุาม และ พทุธญาณ, ตํานานมลูศาสนา, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : กรม

ศิลปากร, 2519), 227. 
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แคว้นหริภญุชยั เป็นกลุ่มเมืองท่ีเจริญขึน้ในท่ีราบลุ่มแม่นํา้ปิงในเขตจงัหวดัเชียงใหม่

ลําพนู และบางสว่นของท่ีราบลุ่มแม่นํา้วงัเขตจงัหวดัลําปาง โดยเฉพาะในที่ราบลุม่เชียงใหม ่เมือ

ต่างๆ ของแคว้นหริภุญชัยโบราณจะกระจายอยู่ในเขตอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน และ 

อําเภอจอมทอง อําเภอสันป่าตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าบริเวณ

ดงักลา่วนีอ้ยูต่อนใต้สดุของท่ีราบลุม่แมนํ่า้ปิงในแอง่เชียงใหม ่- ลําพนู และเป็นสว่นท่ีถกูจดัว่าเป็น

ท่ีลุม่มากจนสามารถทําการเพาะปลกูได้ 2 ครัง้ตอ่ปี  บริเวณนีมี้สภาพเป็นท่ีลุม่ต่ําและเป็นหนองนํ

เสียส่วนใหญ่  บรรดาตวัเมืองจึงตัง้อยู่บนท่ีสงูขึน้มาระหว่าง 290-300 เมตรจากระดบันํา้ทะเล 92 

ทัง้นีมี้การสนันิษฐานว่าขอบเขตเหนือสดุของแคว้นนีอ้ยู่ท่ีดอยอ่างสรง (ดอยเชียงดาว อําเภอเชียง

ดาว จงัหวดัเชียงใหม่) เพราะปรากฏในตํานานมลูศาสนาว่า ช้างมงคลของพระนางจามเทวีได้มา

จากเชิงดอยอ่างสรง 93 เมืองต่างๆ ของแคว้นนีแ้ต่ละเมืองเป็นเมืองเล็ก ตัง้อยู่ใกล้ลํานํา้เพื่อควา

สะดวกในการติดต่อกันและกัน โดยปรากฎความสําคญัจากหลกัฐานทางโบราณคดีหลายแห่ง   

ดงัตวัอย่างเมืองเก่า 4 เมืองสําคญั คือ เมืองลําพนู หรือ เมืองหริภญุชยั, เวียงมโน, เวียงท่ากาน 

และเวียงเถาะ ซึ่งพิจารณาจากปัจจยัทางสภาพภมูิประเทศท่ีอยู่ใกล้แม่นํา้ ที่เอือ้ประโยชน์ตอ่กา

เป็นแหล่งเพาะปลกูและเป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อกนัและกนั ขณะเดียวกนัก็สามารถเช่ือมโยง

กบัแคว้นหรือเมืองภายนอกได้ไมย่าก ซึง่สง่ผลตอ่การเตบิโตของแคว้นนีใ้นท่ีสดุ 

เมืองลําพนหรือเมืองหริภุญชัยู  เป็นเมืองหลวงของแคว้นหริภญุไชย ตัง้อยู่ระหว่าง

เส้นรุ้งท่ี 18 องศา 35 ลปิดาเหนือ และเส้นแวงท่ี 99 องศาตะวนัออก ผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมวงรี มี

ลํานํา้ขนาบข้างสองสาย คือ ลํานํา้ปิงเก่า ทางตะวนัตก และ ลํานํ ้ ากวงทางตะวนัออก  หริภญุไชย 

(ลําพนู) สร้างขึน้ในราวต้นพทุธศตวรรษท่ี 14 เม่ือแรกสร้างนัน้เมืองนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของอาณาจกัร

ทวาราวดีซึง่มีละโว้เป็นศนูย์กลาง  และการขยายตวัจากละโว้สูด่นิแดนตอนบนได้อาศยัแมนํ่า้ปิงเป็

เส้นทางหลกัในการติดตอ่ส่ือสาร94 ในยคุของล้านนาเมืองนีก้ลายเป็นเมืองสําคญัทางพทุธศาสนา  

มีการก่อสร้างซ่อมแซมเพิ่มเติมศาสนสถานเร่ือยมาจนถึงยคุรัตนโกสินทร์ และปัจจบุนั เช่น วดัหริ

ภญุชยั และเจดีย์อีกหลายแห่งท่ีเป็นโบราณสถานสําคญัของเมืองอย่าง เจดีย์พระบรมธาต ุเจดีย์

เชียงยนั เป็นต้น แม้นว่าตวัเมืองหริภญุชยัจะมีขนาดเล็ก แต่สภาพแวดล้อมแสดงให้เห็นว่าเมืองนี ้

สําคญัและเป็นเมืองใหญ่ นัน่คือ คเูมืองท่ีรายล้อมรอบเมืองห่างออกไปในรัศมี 1 กิโลเมตร บริเวณ

รอบๆ นัน้มีวดัศนูย์กลางชมุชนมากมาย  

                                                 
92 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดี ของ ล้านนาประเทศ, 46. 
93 พระพทุธพกุามและพระพทุธญาณ,  ตํานานมลูศาสนา, 230. 
94 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, เวียงกมุกาม: การศกึษาประวติัศาสตร์ชมุชนโบราณในล้านนา, 4. 
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โดยปรากฏร่องรอยโบราณวตัถแุละโบราณสถานท่ีแสดงให้เห็นว่ามีมาตัง้แต่สมยัหริ

ภญุชยัทัง้สิน้ โดยทิศตะวนัตกมี วดัร้างทีศ่าลเจ้าอินต๊ะ วดัจามเทวี วดัมหาวนั ทิศตะวนัออกมี วดั

ตน้แก้ว วดัดอกแก้ว วดัพระยืน วดัช่างฆ้อง ทิศใต้มี วดัประตลี้ วดัทุ่งก่ร้างู ู  ทิศเหนือมี วดัพระคง

ฤาษี วดัร้างทีศ่าลเจ้าหวัมด  

ถดัจากเขตวดัรอบเมืองออกไปเป็นพืน้ท่ีราบลุ่ม ซึ่งบางแห่งใช้เป็นท่ีทําการเพาะปลกู

เพ่ือเลีย้งผู้คนมาตัง้แตส่มยันัน้  นอกจากนีต้ามลํานํา้กวงไปทางทิศใต้ยงัมีร่องรอยวดัร้างหลายแห่ง

เช่น วดักู่ลมกั หรือ วดัรมณียาราม เป็นต้น 95      การพบศาสนาสถานและวตัถทุางศาสนาความ

เช่ือจํานวนมากจากหลกัฐานทางโบราณคดี ประกอบกบัเอกสารโบราณทําให้ทราบถึงความสําคญั

ของเมืองนีใ้นฐานะเมืองศนูย์กลางการปกครองของแคว้น ยงัเป็นเมืองสําคญัทางศาสนาอีกด้วย 

เวียงมโน  เวียงโบราณสมยัหริภญุชยัท่ีมีขนาดรองลงมาจากลําพนู เป็นแคว้นเก่าแก่

แห่งหนึ่งของแคว้นหริภญุชยั  ท่ีมีอายยืุนยาวมานานถึงสมยัล้านนา   เมืองเก่าแห่งนีอ้ยู่ทางตอน

เหนือสดุของกลุ่มเมืองหริภญุชยั 96 (ปัจจุบนัอยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองลําพนู และ

ตัง้อยู่ในเขตตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 97  โดยมีถนนสายลําพนู-สนัป่าตอง

ตดัผ่านขนานกับคเูมืองทางทิศเหนือ)  ลกัษณะเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียม ทางซีกตะวนัตกและเหนือ

ของเวียงมโนอยู่บนท่ีสงูกว่าซีกตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต้ซึง่เป็นท่ีราบต่ํา จงึมีทางนํา้ไหลผ่

จากด้านตะวนัตกเฉียงเหนือและด้านเหนือลงมาหล่อเลีย้งบริเวณท่ีลุ่มรอบๆ ตวัเมือง แล้วไหลไป

บรรจบแม่นํา้ปิงทางด้านตะวนัออก บริเวณใกล้คเูมืองด้านตะวนัออกมีร่องรอยที่แสดงวา่เคยเป็

เส้นทางของลํานํา้ใหญ่ จากคําบอกเลา่ของชาวบ้านประกอบกบัภาพถ่ายทางอากาศพบวา่ลํานํา้ป

เก่า ท่ีตืน้เขินกลายเป็นเขตทํานาและสวนผลไม้ของชาวบ้าน เมืองเก่าบางส่วนกลายเป็นท่ีอยู่

อาศยัของราษฎรปัจจุบนั กล่าวคือ เมืองนีต้ัง้อยู่กลางท่ีราบลุ่ม มีร่องรอยของแม่นํา้ปิงเก่าไหลผา่

ลงไปทางใต้ ตวัเมืองเก่าอยู่ในสภาพถูกทําลายเกือบหมด เหลือให้เห็นเพียงรอยคูนํา้ และคนัดิ

บางส่วนในทางตะวันออก ตะวันตก และใต้ เท่านัน้ ส่วนบริเวณท่ีเป็นวัดจะมีซากสถูปเจดีย์ 

ภายในเมืองพบเพียงแห่งเดียว และนอกคเูมืองเพียง 3 แห่งคือ ในเขตวดัพระเจ้าเหล่ือม ซึง่ตัง้อยู่

มมุเมืองด้านตะวนัออกเฉียงใต้  บริเวณบ้านเรือนของชาวบ้านทางด้านเหนือ  และเนินดินกลางทุ่ง

นานอกคเูมืองด้านตะวนัออก 

                                                 
95 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดี ของ ล้านนาประเทศ, 46-47. 
96 เร่ืองเดียวกนั, 92. 
97 สรัสวดี ออ๋งสกลุ,  ประวติัศาสตร์ล้านนา, 62. 
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ส่วนซากวตัถโุบราณนัน้ ภายในเมืองพบเศษเคร่ืองปัน้ดินเผาสีแดง สีดํา  และสีนํา้ตา

ชนิดไม่เคลือบท่ีขุดพบในชัน้ดินท่ีขุดลึกลงไป 1.5 เมตร จากผิวดินธรรมชาติ ภาชนะดินเผาจาก

แหลง่เวียงมโน ท่ีตกแตง่ด้วยเส้นขดูขีด แล้วเขียนสีแดงทบั ภาชนะแบบนีใ้ช้บรรจกุระดกูและเถ้า 

ถือเป็นเอกลกัษณ์ของหริภญุไชยอยา่งหนึง่ มกัฝังอยูต่ามฐานเจดีย์ พบมากท่ีโบราณสถานกลุม่วดั

กลางเมืองเวียงมโน คตินิยมการฝังหม้อกระดกูแบบนีนิ้ยมในพม่าด้วย ซึง่กําหนดอายภุาชนะดิน

เผาแบบนีป้ระมาณพทุธศตวรรษท่ี 17 – 1998 อีกทัง้พบพระพทุธรูปดินเผา ลวดลายเคร่ืองประดบั

หุ้มสถปูเจดีย์  พระพิมพ์ดนิเผา พระพทุธรูปสมัฤทธิ ลกูปัด ศลิาจารึกภาษามอญท่ีเก่าแก่กว่าจารึก์

อ่ืนๆ ท่ีพบในเขตลําพนู99 และท่ีพบมากได้แก่หม้อบรรจอุฐิัมนษุย์รอบๆ ฐานสถปูเจดีย์หลายแห่งซึง่

เป็นวิธีการท่ีคล้ายกบัวิธีปฏิบตัิของชาวพยโูบราณในเขตพม่า และการปฏิบตัิของชาวไชยาโบราณ  

ในเขตจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี100 เป็นอาทิ หลกัฐานทางโบราณคดีเหลา่นีเ้ป็นเพียงบางส่วนท่ีสะท้อน

ให้เห็นถึงลกัษณะทางสงัคมของคนในสมยัหริภญุชยัตลอดจนความสมัพนัธ์กบัอาณาจกัรอ่ืนๆ ท่ีมี

การตดิตอ่เก่ียวข้องกนัมาตัง้แตค่รัง้โบราณ 

เวียงท่ากาน ช่ือนี ้เม่ือพิจารณาเทียบเคียงกบัเอกสารเก่าอย่างตํานานสิบห้าราชวงศ์ 

จะพบเมืองช่ือ “ตะกาน” 101 ปัจจุบนัอยู่ในเขตหมู่บ้านท่ากาน ตําบลทุ่งเสีย้ว  อําเภอสนัป่าตอง  

จงัหวดัเชียงใหม่  โดยอยู่ทิศใต้ของเวียงมโน (ห่างกนั 8 กิโลเมตร)  และตะวนัตกเฉียงใต้ของเมือง

ลําพูน (ห่างกัน 13 กิโลเมตร) ลักษณะของเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียม มีกําแพงดินล้อมรอบ 2 ชัน้  

ปัจจบุนัเหลือสภาพท่ีเห็นได้ชดัเพียง 3 ด้าน มีช่องประตอูยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ด้วยเหตท่ีุ

เมืองเก่าแห่งนีต้ัง้อยูบ่นท่ีเนินสงู การตัง้บ้านเรือนและการทําไร่ไถนาของคนรุ่นหลงัจึงทําได้ไม่มาก  

ซากวตัถโุบราณและโบราณสถานจึงคงสภาพอยู่ค่อนข้างมาก  เช่น บ่อนํา้ ศาสนสถานตา่งๆ สถู

เจดีย์ ท่ีก่อฐานด้วยอิฐและศิลาแลง และบ่อนํา้ อีกทัง้ยงัพบร่องรอยการบรูณะซอ่มแซมและสร้า

                                                 
98 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ, 93-94. 
99เร่ืองเดียวกนั, 95.  อ้างจาก Griswold,  A.B. and Prasert na Nagara, 1971. An Inscription in 

Old Mon from Vieng Mano  in Chieng Mai Province : Epigraghic and Historical Studies, No.6 in JSS. 

Vol. 59 part 1, 153-156. 
100 การขดุค้นทางโบราณคดีของพมา่ท่ีเมืองเบกทาโน เมืองฮาลนิ เมืองศรีเกษตร ซึง่มีอายรุะหวา่ง

คริสต์ศตวรรษท่ี 2-9 ซึง่เป็นเมืองของชาวพย ูพบหม้ออฐิัจํานวนมากฝังอยู่ตามกําแพงเมืองและในเขตสถปูเจดีย์ 

และการพบหม้อท่ีมีลวดลายสญัลกัษณ์บรรจอุฐัจํานวนมาก ท่ีเมืองไชยาโบราณมีอายใุนช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี  7-

14 . ใน เร่ืองเดียวกนั, 96-97. 
101 สมหมาย เปรมจิตต์,  ตํานานสิบห้าราชวงศ์ (เชียงใหม ่: สภาวิจยัสงัคม มาหวิทยาลยัเชียงใหม,่ 

2540), 69. 
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เพิ่มเติมตามศาสนสถานหลายแห่ง ซึ่งแสดงว่าเมืองนีมี้มาแต่สมยัหริภุญชัยเป็นอย่างน้อยและ

สืบเน่ืองมาถึงสมยัล้านนา อาทิ พระเจดีย์ขนาดใหญ่ทรงระฆงัฐานส่ีเหล่ียมซ้อนลดหลัน่ขึน้ไป อยู่

ในเขตวัดต้นกอก เป็นเจดีย์ท่ีซ่อมสร้างทับองค์เดิมท่ีเป็นแบบหริภุญชัย คาดว่าซ่อมแซมครัง้

สุดท้ายในสมัยพม่าปกครองล้านนา และพบเจดีย์ทรงแปดเหล่ียมแบบหริภุญชัย เพราะไม่มี

ร่องรอยของการบรูณะเลย และมีรูปร่างลกัษณะตา่งจากพระเจดีย์ทัว่ไปในล้านนา 

สว่นสภาพการตัง้เมือง  เวียงท่ากานตัง้อยู่ในพืน้ท่ีสงู  แตก็่มีลํานํา้สายเก่าท่ีแยกจากลํ

นํา้ขาน ไหลเลียบผา่นเข้ามาใกล้และไปตดักบัแมนํ่า้ปิงทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของเมือง ตามริมฝั

ลํานํา้สายเก่านีม้ีซากวดัเก่าเรียงรายเป็นระยะ บางวดัมีร่องรอยแสดงวา่มีมาแตส่มยัหริภญุชยั  เช่น

ชิน้สว่นของพระพทุธรูปหินทรายแบบหริภญุชยัจมดนิอยู ่เป็นต้น  นอกจากนีโ้บราณวตัถอ่ืุนๆ ท่ีพบ

ยงัมี เศษกระเบือ้งดินเผา ชิน้ส่วนลวดลายเคร่ืองประดบัซุ้มพระเจดีย์ทําด้วยดินเผาและปูนปัน้

แบบหริภญุชยั พระพิมพ์ดินเผาจํานวนมากซึง่บางองค์นัง่ในเรือนแก้ว บางองค์มีจารึกภาษามอญ 

พระพิมพ์สมัฤทธิฝีมือช่างหริภญุชยัท่ีมีอิทธิพลศิลปะลพบรีุ ปาละ ศรี์ วิชยั  และพบโถเคลือบสมยั

ราชวงศ์หมิง บรรจขุองมีคา่และอฐิัของเจ้าเมือง พระเถระชัน้ผู้ ใหญ่สมยัล้านนา วตัถเุก่าแก่เหลา่นี ้

พบถกูบรรจอุยูใ่นพระเจดีย์องค์เลก็ท่ีมีทรวดทรงแบบล้านนาองค์หนึง่ในเวียงท่ากาน102 

การขุดค้นโบราณสถานและวดัเก่าหลายแห่งในเขตเวียงท่ากาน ได้พบวัตถุโบราณ

ประเภทเคร่ืองปัน้ดินเผาพม่า ทัง้แบบเคลือบ (เคลือบใส เคลือบนํา้ตาล ลายคราม เขียนสี )  และ

ไม่เคลือบ ท่ีผลิตจากหลายแหล่ง ทัง้แหล่งเตาในล้านนา เช่น แหล่งเตาสนักําแพง สนัทราย พาน 

เป็นต้น รวมทัง้จากเมืองภายนอก เช่น จีน เวียดนาม ตวัอยา่งเช่น 

ใน วดัพระอโุบสถ พบเคร่ืองดินเผาเคลือบนํา้ตาลเนือ้แกร่ง ผลติจากแหลง่เตาสนัทราย

ราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22, เคร่ืองถ้วยจีน เป็นภาชนะลายคราม สมยัราชวงศ์หมิง (พ.ศ. 1911-

2187) และสมยัราชวงศ์ชิง (พ.ศ.2387-2454) รวมทัง้ภาชนะเขียนสีบนเคลือบ จากแหล่งเตาจ่ิง

เตอ๋เจิน้ มณฑลเจียงซี อายรุาวพทุธศตวรษท่ี 22 (คริสต์ศตวรรษท่ี 16) 103  เป็นต้น 

ใน วดัตน้โพธ์ิ พบเคร่ืองถ้วยเป็นชามทรงเตีย้เคลือบใสและเคลือบเขียนลายสีดํา  จาก

แหล่งเตาเวียงกาหลง อายุราวพุทธศตวรรษท่ี20-22, เคร่ืองถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน ( พ.ศ.

1823-1911) เป็นชามเขียนลายไข่มกุด้วยสีแดง อายรุาวต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 และเคร่ืองถ้วยจีน

                                                 
102 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดี ของ ล้านนาประเทศ, 49-50. 
103 ศิริพนัธ์  ยบัสนัเทียะ และ กษมา เกาไศยานนท์, เวียงทา่กาน 2 : รายงานการขดุแตง่และบรูณะ

โบราณสถาน (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534), 28. 
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สมยัราชวงศ์หมิง (พ.ศ. 1911-2187) เป็นชามปากผาย เนือ้ดินขาวละเอียด เคลือบใส เขียนลาย

ด้วยสีนํา้เงิน เขียนลายต้นสน ดอกไม้ ก้านขดและหอยสงัข์ อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้น 104 

ใน วดัพระเจ้าก่ํา พบภาชนะเคลือบชามเชิงเตีย้ มีเนือ้ดินสีแดงจากแหลง่เตาในพม่า อายรุาวพทุธ

ศตวรรษท่ี 21 และภาชนะชามเชิงเตีย้เคลือบเขียว จากแหลง่เตาศรีสชันาลยั อายรุาวพทุธศตวรรษ

ท่ี 19-22 เป็นต้น 105 

ใน วดัตน้กอก พบเคร่ืองถ้วยชามเตีย้เขียนสีบน เคลือบด้วยสีเขียวแดง  มีตวัอกัษรจีน 

สมยัราชวงศ์หมิง จากแหลง่เตา จ่ิงเตอ๋เจิน้ มณฑลเจียงซี  อายรุาวคริสต์ศตวรรษท่ี16106 เป็นต้น 

ใน วดัหวัข่วง พบเคร่ืองเคลือบเวียดนาม เป็นแจกนัทรงลกูแพร์ เนือ้ดินสีเหลืองเคลือบ

ใสเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบ และเขียนสีแดงเขียวบนเคลือบ มีลายเป็นจดุในช่องกากบาท ผลติในสมั

ราชวงศ์หมิง(พ.ศ. 1911-2187) มีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี21 เป็นต้น107 

โบราณสถาน คูนํา้คนัดนิ และวตัถโุบราณทัง้ที่เป็นศาสนวตัถแุละเคร่ืองใช้ตา่งๆ ดั

ตวัอย่างท่ียกมาข้างต้น ถือเป็นร่องรอยแสดงให้เห็นว่า เมืองเวียงท่ากานคงจะเร่ิมสร้างขึน้ในราว

พทุธศตวรรษท่ี 17 สมยัพระเจ้าอาทิตยราชแห่งอาณาจกัรหริภญุไชยมีความเจริญมากทัง้ด้าน

ศาสนาและศิลปวฒันธรรม มีความสําคญัในฐานะเมืองหน้าด่าน หรือเป็นแหล่งเสบียงอาหาร 

รวมทัง้ การติดต่อแลกเปล่ียนค้าขาย อีกทัง้ยงัคงมีความสําคญัสืบต่อมาจนถึงสมยัล้านนาก่อนท่ี

เชียงใหมจ่ะเสียเมืองให้แก่พมา่ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 

เวียงเถาะ  ปัจจุบนัอยู่ในบริเวณสองแคว ตําบลสองแคว อําเภอดอยหล่อ จังหวัด

เชียงใหม่ ตวัเมืองตัง้อยู่ริมแม่นํา้ปิงฝ่ังตะวนัตกใกล้บริเวณที่ลํานํา้ขานไหลมาบรรจบกบัแม่น้ําป

เมืองนีถู้กแม่นํา้ปิงกดัเซาะเอาตวัเมืองซีกตะวนัออกพงัลงเกือบคร่ึงเมือง และอยูห่่างจากเวียงท่

กานราว 6 กิโลเมตร เวียงเถาะเป็นเวียงเก่าท่ีอยูใ่ต้สดุของกลุม่เมืองหริภญุชยั 

ร่องรอยการสร้างเมืองนี  ้มีการพบเศษเคร่ืองปัน้ดินเผาไม่เคลือบแบบหริภุญชัย

กระจายอยูท่ัว่ไป สว่นมากสีแดง นํา้ตาล และลวดลายแบบขดูขีด  สว่นบริเวณศาสนสถานอยูก่ลา

เมืองในเขตวดัสองแควซึง่ถกูนํา้เซาะพงัลงบางสว่น  มีวิหารวดัสองแควปัจจบุนัสร้างทบัลงบนวิหา

เดมิซึง่มีพระพทุธรูปหินทรายแบบหริภญุชยัตัง้อยู ่ซึง่เป็นพระพทุธรูปขนาดใหญ่ท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสดุ

                                                 
104 เร่ืองเดียวกนั, 57. 
105 เร่ืองเดียวกนั, 89-90. 
106 ศิริพนัธ์  ยบัสนัเทียะ และ กษมา เกาไศยานนท์, เวียงทา่กาน 2 : รายงานการขดุแตง่และบรูณะ

โบราณสถาน, 111-112. 
107 เร่ืองเดียวกนั, 77. 
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ในเขตภาคเหนือ 108 นอกนัน้พบฐานศิลารูปกลมประดบัลวดลายกลีบบวั ศิลาจารึกอกัษรมอญ 

พระพิมพ์ดินเผาแบบหริภญุชยัและลพบุรี ลกัษณะคล้ายกบัพระพิมพ์ท่ีสร้างในรัฐศรีเกษตร  และ

พกุาม ท่ีรับรูปแบบพระพิมพ์อินเดียในสมยัราชวงศ์ปาละ  พบท่ีวดัสองแคว รวมทัง้บนกําแพงเมือง

ด้านตะวนัตกมีร่องรอยเจดีย์ขนาดเล็กและชิน้สว่นของหม้อบรรจกุระดกูฝังไว้เป็นแห่งๆ 109   อีกทัง้

มีร่องรอยศาสนสถานท่ีมีหินปักแสดงเขตแปดทิศด้วย 110  

หลกัฐานทางโบราณคดีอ่ืนๆ ท่ีขุดค้นได้ในเขตเวียงเถาะสามารถจําแนกประเภทได้

ดงันี ้

ศิลาจารึก  พบศลิาจารึกอกัษรมอญโบราณท่ีหลงัวิหารวดัสองแคว  ปัจจบุนัเก็บรักษา

ไว้ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาตเิชียงใหม ่ยงัไมมี่การอา่นหรือแปล  การค้นพบศิลาจารึกอกัษรมอญ

ยงัพบท่ี  เวียงมโน  เวียงกมุกาม  และท่ีอําเภอเมืองลําพนู  อีกด้วย ซึง่แสดงถึงความสมัพนัธ์ของ

กลุม่บ้านเมืองในแคว้นหริภญุไชย 

ภาชนะดนิเผา จากการสํารวจ  พบภาชนะดนิเผาจํานวนมาก

แบง่เป็น  2 ประเภท ได้แก่ 

1.  ภาชนะเคลือบ พบเศษภาชนะดินเผาเคลือบ ทัง้เคร่ืองเคลือบจีนและเคร่ืองเคลือบ

เตาพืน้เมืองล้านนา 

1.1 เคร่ืองเคลือบจีน พบหลายชิน้ด้วยกนั สว่นใหญ่เป็นเคร่ืองถ้วยจีนแบบลายคราม

สมยัราชวงศ์หมิง เช่น เคร่ืองถ้วยจีนท่ีพบบริเวณวดัสองแควเป็นชามขนาดเล็ก ผลิตจากเตาใน

มณฑลฝเูจีย้น สมยัราชวงศ์หมิงอายพุทุธศตวรรษท่ี 21 

                                                 
108 พระพทุธรูปหินทรายองค์นี ้ เป็นพระประธานในวิหารของวดัสองแคว  พระรัศมีเป็นต่อมทรง

กรวย  พระเกตมุาลาเป็นต่อมกลม  เส้นพระเกศาขมวดก้นหอย  พระพกัตร์ส่ีเหล่ียม  ห่มจีวรเฉียงปลาย

สงัฆาฏิ  อยู่บริเวณพระอุระปลายตัดตรง ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร  ปางมารวิชัย  หน้าตักกว้าง 

1.83  เมตร  สงู  2.59  เมตร  ซึ่งหม่อมเจ้าจนัทร์จิราย ุ รัชนี ประทานความเห็นว่าพระพทุธรูปองค์นีเ้ป็น

พระพทุธรูปศิลปะแบบหริภญุไชยตอนปลายในรัชกาลพญาสรรพสิทธิ  (พ.ศ. 1616 – 1661)  นบัว่าพระพทุธรูป

องค์นีเ้ป็นพระพทุธรูปขนาดใหญ่  ท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสดุในภาคเหนือ เท่าท่ีพบในขณะนี ้ ใน ศรีศกัร วลัลิโภดม, 

ประวติัศาสตร์โบราณคดี ของ ล้านนาประเทศ, 51.   
109 เร่ืองเดียวกนั, 51.   
110 การปักหินแสดงเขตแปดทิศ ท่ีเรียกวา่ เสมาหิน เป็นลกัษณะคติความเช่ือแบบเดียวกบัท่ีพบ

ตามศาสนสถานท่ีพบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ใช้เป็นสิง่บอกเขตสถานท่ีศกัดิสทิธิ และเป็นศิลาจารึก์ ์

ประกาศประวติัของศาสนสถาน การพบใบเสมาหินในเขตนีแ้สดงถงึความเก่ียวข้องทางวฒันธรรมระหวา่งหริภญุ

ชยักบัเมืองในเขตอีสานไมม่ากก็น้อย. เร่ืองเดียวกนั, 58-59.   
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1.2 เคร่ืองเคลือบจากแหล่งเตาพืน้เมืองล้านนา พบเศษภาชนะเคลือบจากแหล่งเตา

ล้านนาพอสมควร มีทัง้เคลือบเขียว เคลือบนํา้ตาล และเคร่ืองเคลือบเขียนลายสีดําใต้เคลือบ ผลิต

จากเตาเวียงกาหลง อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 20 – 21 

  2.  ภาชนะดินเผาไม่เคลือบ ส่วนใหญ่พบเป็นภาชนะดินเผาเนือ้เคร่ืองดินสีเหลือง

นวล สีส้มแบบหริภญุไชย มีทัง้ท่ีเป็นชิน้ส่วนของภาชนะประเภทหม้อก้นกลม ประเภทหม้อนํา้หรื

คนโท และยงัพบภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิท่ีเรียกวา่นํา้ต้น หรือคนโทแบบลําพนู   

นอกจากนี ้ ยงัมีโบราณวตัถปุระเภทดินเผาอ่ืนๆ   เท่าท่ีสํารวจพบมีดงันี ้สากดินเผา สี

เหลืองนวล, ครกดิน, แวดินเผา (อปุกรณ์ส่วนหนึ่งในการทอผ้า), ฝาโกศดินเผา พบกระจายอยู่

ทัว่ไปมีหลายแบบ เช่น ทรงประทนุคว่ํา ตกแต่งด้วยลายขดูขีดรูปสามเหลี่ยมหวักลบั ลายแกะรูป

กลีบบวั หรือแบบท่ีทําเป็นสนัลดหลัน่กนัและมีร่องขนานแนวนอนหลายร่อง 

ประตมิากรรมหนิทรายรปบุคคลู  พบเพียงสว่นศีรษะภายในวดัสองแคว   ขณะขดุ

หลมุเพ่ือก่อสร้าง  ขนาดกว้าง  15  เซนติเมตร  สงู 16 เซนติเมตร  ลกัษณะใบหน้าคอ่นข้าง

เหล่ียม  หน้าผากเป็นรูปเหล่ียมกว้าง คิว้เป็นเส้นนนูต่อกนัเป็นรูปปีกกา  และมีเส้นขีดซ้อนกนั

ขนานอยู่ข้างใต้  ตาใหญ่คอ่นข้างโปน  มองตรง  ดัง้จมกูแบบปลายบาน  ปากกว้าง  บางสว่นหกั

หายไป  หูยาว สวมกระบงัหน้าประดบัด้วยใบไม้รูปสามเหลี่ยม  3  ใบ   อยู ่

ตรงกลางหน้าผากและเหนือใบห ู ประติมากรรมนี ้  คล้ายกบัเศียรพระพทุธรูปทรงเคร่ืองหรือเศียร

เทวดาท่ีพบท่ีวดัประตลีู ้ จงัหวดัลําพนู   กําหนดอายรุาวคร่ึงหลงัของพทุธศตวรรษท่ี  17 

   เศียรพระพุทธรปดินเผาู  พบจากการสํารวจเวียงเถาะ บริเวณทุ่งนาทางทิศ

ตะวนัตกภายในเขตกําแพงเมือง ขนาดกว้าง 6 เซนติเมตร สงู 9 เซนติเมตร ลกัษณะพระพกัตร์

คอ่นข้างกลม พระนลาฏกว้าง มีขอบไรพระศก พระขนงตอ่กนัเป็นรูปปีกกา พระเนตรโปนรูปกลีบ

บวัเหลือบต่ํา มีเส้นขีดรอบพระเนตร หางพระเนตรชีข้ึน้ ขมวดพระเกศาทําเป็นรูปส่ีเหล่ียมง่าย 

ๆ พระเกตมุาลาเป็นรูปกรวย พระกรรณยาว ลกัษณะคล้ายคลงึกบัพระพทุธรูปท่ีพบท่ีวดัพระธาตุ

หริภญุไชย ศลิปะหริภญุไชย 111 

สภาพภมูิประเทศและการค้นพบทางโบราณคดีในหลายๆ แหล่งตามเมืองเก่าทัง้สาม

แห่งของแคว้นหริภญุชยั ทําให้ทราบว่าหริภญุไชยเป็นมิได้ตัง้อยู่อย่างโดดเดียว แต่ประกอบด้วย

กลุม่บ้านเมืองร่วมสมยั ท่ีดํารงอยูก่่อนหน้าอาณาจกัรล้านนา และมีความเก่ียวข้องติดตอ่กบัแคว้น

                                                 
 111 ลกัษณา สมัมานิธิ และ วีริยา ศิรินาม, เวียงเถาะ  [ออนไลน์], เข้าถงึเม่ือ 5 สงิหาคม 2550. 

เข้าถงึได้จาก http://www.songkwae.org/travel.php. 
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หรือบ้านเมืองอ่ืนๆ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งอาจหมายรวมถึงทัง้การแลกเปลี่ยนเปล่ียนวฒันธรรม

และการค้าขาย โดยการติดต่อคมนาคมของกลุ่มเมืองหริภญุไชยทัง้เมืองหลกัและเมืองบริวารกบั

ดินแดนภายนอกทางใต้ลงไป ได้อาศยัลํานํา้ปิงเป็นเส้นทางหลกั ขณะเดียวกนัก็มีการตดิตอ่กั

ดนิแดนทางตอนบน ซึง่เช่ือวา่น่าจะรวมถึงอาณาจกัรจีนมาตัง้แตค่รัง้โบราณ การท่ีแคว้นหริภญุชยั

เป็นบ้านเมืองขึน้มาก่อนอาณาจกัรล้านนานบัร้อยปี ย่อมเป็นพืน้ฐานอนัสําคญัในการต่อยอดทัง้

ทางวฒันธรรมและเศรษฐกิจของอาณาจกัรล้านนา โดยเช่ือกันว่าการอาศยัพืน้ฐานของความรุ้ง

เรืองของอาณาจักรหริภุญไชย (ลําพูน) ได้เป็นพืน้ฐานให้กับความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร

ล้านนาในช่วงรัชสมยัพญามงัรายหลวงเป็นต้นมา  
 

 
 

ภาพท่ี  6  แผนท่ีแสดงทําเลท่ีตัง้เมืองเชียงใหม่ ซึง่อยูใ่นเขตท่ีราบลุม่แมนํ่า้ปิงทางทิศตะวนัออกของเมือง และ  

  เป็นเขตภเูขาสงูอยูท่างทิศตะวนัตกของเมือง  

ท่ีมา :  นวลศิริ วงศ์ทางสวสัด์ิ, ชมุชนโบราณในเขตล้านนา (เชียงใหม:่ ภาควิชาภมิูศาสตร์ คณะสงัคม 

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม)่, 50. 
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1.6.2 กลุ่มเมืองในแอ่งเชียงใหม่ 
เวียงเชียงใหม่ สภาพทางกายภาพโดยรวมของเชียงใหม่ซึ่งตัง้อยู่ในภาคเหนือของ

ประเทศไทย สูงจากระดบันํา้ทะเล 310  เมตร ความกว้างใหญ่ของพืน้ท่ีสามารถสงัเกตได้จาก 

ส่วนกว้างจากทิศตะวนัตกจดทิศตะวนัออกประมาณ 138  กิโลเมตร ส่วนยาวจากทิศเหนือจดทิศ

ใต้ประมาณ 320 กิโลเมตร  และอาณาเขตของแอง่เชียงใหมใ่นสว่นนี ้มีดงันี ้

ทิศเหนือ รัฐฉานของสหภาพพมา่ โดยมีสนัปันนํา้ของดอยคํา ดอยปกกลา ดอยหลกัแตง่

ดอยถํา้ป่อง ดอยถ้วย ดอยผาวอก ดอยอา่งขาง อนัเป็นสว่นหนึง่ของทิวเขาแดนลาว เป็นเส้นกั ้

อาณาเขต 

ทิศใต้ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก มีร่องนํา้แมตื่่นและสนัปันนํา้ ดอยเร่ียม ดอยหลว

เป็นเส้นกัน้อาณาเขต 

ทิศตะวนัออก จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัลําพนู และจงัหวดัลําปาง ส่วนท่ีติดต่อจงัหวดั

เชียงรายและลําปาง มีร่องนํา้ลกึของแมนํ่า้กก  สนัปันนํา้ดอยซาง ดอยหลมุข้าว ดอยแมว่วัน้อย

ดอยวงัผา ดอยแม่โต เป็นเส้นกัน้อาณาเขต สว่นท่ีติดกบัจงัหวดัลําพนูมีดอยขนุห้วยหละ ดอยช้าง

สงู  และร่องนํา้แมปิ่งเป็นเส้นกัน้อาณาเขต 

ทิศตะวนัตก อําเภอปาย อําเภอขนุยวม และอําเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มี

สนัปันนํา้ดอยก่ิวแดง ดอยแปรเมือง ดอนแมย่ะ ดอยองัเกต ุดอยแมส่ริุนทร์ ดอยขนุยวม ดอยหลวง

และร่องแมริ่ด แมอ่อย และสนัปันนํา้ดอยขนุแมต่ื่น เป็นเส้นกัน้อาณาเขต112 

ขอบเขตของแอ่งเชียงใหม่ดังกล่าว จะพบว่าท่ีราบลุ่มแม่นํา้ปิงในแอง่เชียงใหมถู่

ล้อมรอบด้วยสนัปันนํา้ทัง้สี่ด้าน พืน้ที่ราบแห่งนีจ้งึเป็นที่ราบหบุเขาที่มีขนาดใหญ่  และสนัปันนํ

ต่างๆ ท่ีล้อมรอบแอ่งเชียงใหม่อยู่นี ้ก็เป็นต้นนํา้ของแมนํ่า้สายเลก็สายน้อยหลายสาย การไหลข

ลํานํา้เหลา่นีไ้หลเทลงสูพื่น้ที่ลาดจากตะวนัตกมายงัตะวนัออกซึง่ลุม่กวา่  โดยสว่นใหญ่มารวมกั

ท่ีแม่นํา้ปิง อนัเป็นสายหลกัของเชียงใหมใ่นทิศตะวนัออกของเมืองนัน่เอง  ดงันัน้ บริเวณด้า

ตะวนัออกของเวียงเชียงใหม่ จึงกลายเป็นท่ีสร้างบ้านแปลงเมือง และกลายเป็นท่ีมาของจารีต

โบราณท่ีปฏิบัติกันมา จนพัฒนาเป็นภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ท่ีเรียกว่า “ชัยภูมิ” นั่นคือการ

พิจารณาการตัง้ถ่ินฐานของเมืองหรือชุมชน สําหรับทําเลท่ีตัง้เมืองเชียงใหม่นัน้ ถูกกําหนดให้

                                                 
112 พยนต์ ทิมเจริญ, “ภมิูศาสตร์: แผนท่ีกบัปัญหาเขตแดนไทยและประเทศข้างเคียง”, ใน เอกสาร

ประกอบการสมัมนาเร่ือง ภมิูศาสตร์กบัวิถีชีวิต, เร่ืองเดียวกนั, 41. 
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แม่นํา้ปิงอยูห่น้าเมือง ซึง่หนัไปทางตะวนัออก มีดอยสเุทพเป็นฉากหลงัซึง่อยูท่างทิศตะวนัตก (ดงั

ภาพท่ี4) 

การเลือกทําเลท่ีตัง้ในลักษณะนีแ้สดงถึงความรู้ด้านนิเวศโดยคํานึงถึงสภาพภูมิ

ประเทศของชาวไทยวนในสมยัโบราณ  กล่าวคือ เมืองเชียงใหม่ตัง้อยู่ระหว่างดอยสเุทพและแม่นํ ้

แม่ปิง พืน้ท่ีจึงลาดเทจากทิศตะวนัตกมาทิศตะวันออก ทําให้มีแม่นํา้หลอ่เลีย้งเมืองอยูเ่สมอ จึ

กล่าวได้ว่าทําเลโดยรอบเมืองเชียงใหม่อดุมสมบูรณ์ด้วยนํา้ หรือเชียงใหมใ่นอดีตเป็นเมืองนํา้ ท

ประกอบด้วยแหลง่นํา้ 4 แห่ง คือ  ดอยสเุทพ อนัเป็นท่ีมาของแม่นํา้ใหญ่น้อยหลายสาย เช่น นํา้แ

ท่าช้าง ห้วยช่างเค่ียน ห้วยแก้ว เป็นต้น ลําห้วยสายต่างๆ ถกูนํามาเก็บไว้ในคเูวียงเชียงใหม่เพ่ือ

แจกจ่ายใช้ตลอดปีภายในเขตกําแพงเมือง น้ําแม่ข่า มีต้นกําเนิดจากดอยสเุทพ-ดอยปยุ ไหลมา

รวมกนัท่ีหนองบวั 7 กอ ซึง่เป็นหนองนํา้โบราณท่ีหมดสภาพไปแล้ว ในอดีตนํา้แม่ขา่ท ําหน้าท่ีเป็น

เวียงเชียงใหม่ชัน้นอกซึ่งโอบล้อมเวียงไว้ และใช้เป็นทางระบายนํา้ที่ล้นออกสูไ่ปแมปิ่ง  หนองบวั

เจ็ดกอ เป็นแหลง่นํา้ธรรมชาตขินาดใหญ่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเวียง ปัจจบุนักลายเป็นพืน้ที

ท่ีถนนอษัฎาธรตดัจากแจ่งศรีภูมิผ่านไปพบกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์   แม่น้ําปิง  ไหลผ่านตวัเมือง

เชียงใหมท่างตะวนัออก เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีสําคญัเพ่ือตดิตอ่กบัดนิแดนทางใต้  

นอกจากนี  ้มียังฝายเก็บกักนํา้รูปสี ่เหลี ่ยมคางหม  ู (ปัจจุบันเป็นพืน้ท่ีของคณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม)่  เพ่ือกกันํา้จากดอยสเุทพ แล้วสง่ไปเลีย้งเวียงสวนดอก  แล

พืน้ท่ีเกษตรกรรมในบริเวณกําแพงเมืองชัน้นอก อีกทัง้ยงัช่วยป้องกันนํา้ท่วมจากการบา่ทะลกัข

นํา้ป่าที ่ไหลมาจากดอยสเุทพตัง้แตอ่ดีต ซึง่เป็นการแสดงถึงภมู ิปัญญาในการเข้าใจสภา

ธรรมชาตอิยา่งถ่องแท้ของชาวเชียงใหมโ่บราณ113 

อยา่งไรก็ตาม ในการศกึษารูปแบบการสร้างบ้านแปลงเมืองของเชียงใหม่ในยคุเร่ิมต้น

จากโบราณสถานท่ียงัอยู่ โดยเฉพาะในยคุของพระยามงัราย (พ.ศ.1806-1860) เป็นเร่ืองคอ่นข้าง

ยาก เพราะเมืองนีมี้การขยายตวัและทบัซ้อนของสิ่งปลกูสร้างและสภาพแวดล้อมทางกายภาพอยู่

ตลอดเวลา โบราณสถานท่ีปรากฏรูปรอยและหลกัฐานชดัเจนอยู่ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของสมยัพระ

เจ้าติโลกราช (พ.ศ.1985-2030) ลงมาถึงสมัยพระเมืองแก้ว (พ.ศ. 2038-2069)  โดยนํามา

พิจารณาประกอบกบัหลกัฐานการจารึกจดจารอีกชัน้หนึง่ เช่น ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ ท่ีกลา่ววา่ 

ในสมัยพระเมืองแก้วมีการซ่อมกําแพงเมืองด้วยอิฐ114  หลกัฐานอีกอย่างหนึ่งเก่ียวกับผังเมือง

โบราณของเชียงใหม่ปรากฏใน นิราศหริภุญชยั ท่ีว่า กวีเดินทางจากภายในเมืองเชียงใหม่ไป

                                                 
113 สรัุสวดี  ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา,  119-123. 
114 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 108-109. 
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นมสัการพระธาตหุริภญุชยัท่ีลําพนู โดยผา่นประตเูมืองเชียงใหมด้่านใต้ ผา่นวดัวาอารามตา่งๆ มา

ออกประตเูมืองอีกแห่งหนึ่งช่ือ ศรีมหาทวาร  ก่อนจะต่อไปถึงเวียงกุมกามและลําพนู115 ซึ่งสภาพ

เหลา่นีส้อดคล้องกบัผงัเมืองเชียงใหมท่ี่ยงัปรากฏอยูจ่นถึงปัจจบุนั 116 

สรัุสวดี อ๋องสกลุ ตัง้ข้อสงัเกตว่า ผงัเมืองเชียงใหม่มีลกัษณะคล้ายกบัผงัเมืองสโุขทยั  

ในลกัษณะรูปส่ีเหล่ียมเรขาคณิต ซึง่ไม่เคยมีมาก่อนในวฒันธรรมไทยวน ท่ีส่วนมากเน้นการสร้าง

เวียงโดยอาศยัแนวธรรมชาติ หลงัการสร้างเวียงเชียงใหม่แล้ว ไม่พบการวางผงัแบบนีใ้นท่ีใดอีก

เลย ผงัเวียงเชียงใหม่จึงมีรูปแบบพิเศษ ต่างจากเมืองอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเขตล้านนา  กล่าวได้

คร่าวๆ คือ เวียงเชียงใหมมี่คเูมืองชัน้ในล้อมรอบเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส กว้างและยาวด้านละ 1,650 

เมตร 117  กําแพงเมืองท่ีปรากฏในปัจจุบนันีมี้ 2 ส่วน คือ กําแพงส่ีเหล่ียมชัน้ใน ซึ่งสร้างก่อนใน

สมยัพระยามงัรายโดยน่าจะก่อด้วยดิน และกําแพงดินชัน้นอกซึง่สร้างในสมยัท้าวแม่ก ุ(พญาเม-

กฏิุ) 118   อีกทัง้เป็นเมืองท่ีประกอบด้วยกลุ่มเวียง119   ในลกัษณะเดียวกบัเมืองสําคญัในภมูิภาคนี ้

เช่น ลําปาง เชียงราย เชียงแสน พะเยา  กล่าวคือ มีเวียงใหญ่เป็นศนูย์กลางในการปกครองและ

วฒันธรรม และยงัรายล้อมด้วยเวียงอ่ืนๆ  อย่างเวียงศาสนา เวียงท่ีประทับของเจ้าผู้ครองนคร  

เวียงท่ีเป็นหน้าด่าน เป็นต้น ส่วนกําแพงเมืองชัน้นอก ด้านตะวนัตกมีเวียงสวนดอก โดยมีผงัเป็น

รูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส 120 มีวดัท่ีบรรจพุระบรมธาตกุ่อนการสร้างดอยสเุทพ ด้านเหนือมีเวียงเจ็ดลินโดย

มีผงัเป็นรูปวงกลม121  ซึง่เป็นท่ีประทบัของเจ้านายชัน้ผู้ ใหญ่ และทิศใต้ทางฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ ้

                                                 
115 ประคอง นิมมานเหมินทร์, ลกัษณะวรรณกรรมภาคเหนือ (กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์

สมาคมสงัคมศาสตร์แหง่ประเทศไทย, 2517), 62-63. 
116 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดี ของ ล้านนาประเทศ, 283-284. 
117 นวลศิริ วงศ์ทางสวสัด์ิ, ชมุชนโบราณในเขตล้านนา, 39. 
118 สรัุสวดี  ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 111 และ 114. 
119 คําวา่ “เวียง” หากพิจารณาตามความเช่ือของคนท้องถ่ิน และพฒันาการของเมือง โดยเฉพาะ

เมืองในภาคเหนือ โดยเฉพาะใช้เรียกบริเวณท่ีมีคนํูา้ คนัดิน เป็นกําแพงล้อมรอบ เป็นชมุชนระดบัหมูบ้่านท่ีมีศาส

สถาน อาจรวมทัง้ระบบชลปรานด้วย โดยมกัจะมีคําวา่ “เวียง” นําหน้าช่ือสถานท่ีแหง่นัน้ด้วย เช่น เวียงทา่กาน 

เวียงสวนดอก...  และเป็นสว่นหนึง่ของ “เมือง” หรือ “นคร” ซึง่มีโครงสร้างทางสงัคมท่ีซบัซ้อนกว่า ใหญ่กวา่ 

สําคญักวา่ ด ูศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดี ของ ล้านนาประเทศ, 267-269. 
120 นวลศิริ วงศ์ทางสวสัด์ิ, ชมุชนโบราณในเขตล้านนา,  28. 
121 เร่ืองเดียวกนั.    
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ปิง มีเวียงกมุกาม ซึง่เคยเป็นเมืองศนูย์กลางอยู ่2 ปี ก่อนย้ายมาสร้างเมืองเชียงใหมแ่ละกลายเป็น

เวียงศาสนาท่ีมีวดัช้างคํา้เป็นประธาน122 

เวียงกุมกาม  เป็นชมุชนโบราณในแอ่งท่ีราบระหว่างหบุเขาเชียงใหม่-ลําพนู สร้างใน

สมยัพระยามงัรายเม่ือราว 700 กว่าปีก่อน โดยมีลกัษณะทางกายภาพเป็นท่ีราบนํา้ท่วมถึง มีดิ

ตะกอนทบัถมจึงมีความอุดมสมบูรณ์ และมีแม่นํา้ปิงไหลผา่น ปัจจบุนัอยูใ่นเขตตําบลท่าวงัตาล

อําเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม ่ห่างจากตวัเมืองเชียงใหมไ่ปทางตะวนัออกเฉียงใต้ราว 5 กิโลเมตร 

จากการสํารวจชุมชนโบราณและบริเวณใกล้เคียง  พบการตัง้หมู่บ้านเรียงรายตาม

ร่องรอยแม่นํา้ปิงสายเก่าท่ีประสานสายกนั ( braided streams) เรียงจากเหนือลงใต้ตามแนวยาว

ของลํานํา้ โดยมีถนนสายแคบๆ เชื่อมหมูบ้่านตอ่ถึงกนั และลกึจากถนนสายเชียงใหม่-ลําพนูเข้า

มาราว 2-3 กิโลเมตร  ได้แก่บริเวณวดัศรีบญุเรือง  วดัเสาหิน วดักู่คํา วดักานโถม วดัพระนอนบ้าน

พิง (หนองผึง้)  เป็นต้น และวดัท่ีเป็นโบราณสถาน ได้แก่ วดัธาตขุาว วดัพระเจ้าองค์ดํา  วดัปู่ เบีย้  

วดัอีคา่ง วดักมุกาม วดัหวัหนอง เป็นต้น ตรงจดุท่ีห่างกนัของแมนํ่า้ปิงสายเก่ามีระยะ 25 กิโลเมตร 

โดยไหลมาบรรจบแม่นํา้กวงที่เหนือสะพานศรีวิไชยซึง่เชื่อมระหวา่ง อําเภอหางดง เชียงใหม ่กั

อําเภอเมือง ลําพูน ในปัจจุบัน ตลอดระยะทาง 25 กิโลเมตรของแม่นํา้ปิงสว่นนีม้ีลกัษณะทา

กายภาพของพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกนั  คือ บางช่วงเป็นร่องรอยทางนํา้เก่า บางสว่นเป็นลํานํา้ตืน้เขินด้

ตะกอนท่ีทบัถม  บางช่วงยงัเป็นแมนํ่า้ ซึง่อยูช่่วงปลายร่องนํา้ท่ีบรรจบกบัแมนํ่า้กวง 

หลกัฐานเก่าท่ีสุดท่ีปรากฏช่ือ เวียงกุมกาม คือ ศิลาจารึกวัดพระยืน จังหวัดลําพูน 

เขียนในพ.ศ.1913 ด้วยอกัษรไทยสโุขทยั คําวา่กมุกามอยู่ในด้านท่ี1 บรรทดัท่ี 3 มีคําว่า กมกามู 123 

และจารึกวดัศรีอโุมงค์คํา พ.ศ. 2066 เขียนเป็นอกัษรธรรมล้านนาว่า กมกามู  124  นอกจากนี ้ช่ือนี ้

ยงัปรากฎอยู่ในตํานานมลูศาสนาและชินกาลมาลีปกรณ์อีกด้วย ทัง้นี ้อาจารย์สรัุสวดีเองเสนอไว้

ว่าช่ือ กุมกาม หมายถึง รักษาบ้านเมือง เพราะ กุม เป็นภาษาไทยวน มีความหมายเหมือนคําว่า 

คมุ ในภาษาไทยกลาง ซึ่งแปลว่า ป้องกนั รักษา กํากับ ดแูล ส่วนคําว่า กาม เป็นภาษาพม่า มา

จากจากภาษาบาลีท่ีวา่ คาม แปลวา่ บ้าน ซึง่สอดคล้องกบัความเห็นของนายวิจิตร ยอดสวุรรณ ท่ี
                                                 

122 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ,  285-286. 
123 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, เวียงกมุกาม : การศกึษาประวติัศาสตร์ชมุชนโบราณในล้านนา รายงานการ

วิจยั (เชียงใหม:่ เอกสารทางวิชาการร่วมฉลอง 700 ปีเวียงกมุกาม (พ.ศ. 1837-2537) และ 700 ปี เชียงใหม่ 

(พ.ศ.1839-2539), 2537), 18. อ้างจาก ประชมุศิลาจารึก  ภาคท่ี 3 (พระนคร : โรงพิมพ์สํานกันายกรัฐมนตรี, 

2508), 13. 
124 เร่ืองเดียวกนั. อ้างจาก สนิชยั กระบวนแสง และจินตนา ตรีสวุรรณ, อกัษรไทยภาคเหนือ, 

(กรุงเทพมหานคร : หน่วยศกึษานิเทศก์ กรมการฝึกหดัครู, 2517), 118. 
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อธิบายความหมายของช่ือนีไ้ว้ในนิราศหริภญุไชยว่าหมายถึง การปกป้องบ้านเมือง เพราะ  คาม 

แปลวา่ บ้านเมือง หมูบ้่าน พระยามงัรายเป็นไทลือ้จงึออกเสียง คาม เป็น กาม125 

อยา่งไรก็ดี ก่อนท่ีพระยามงัรายจะมาสร้างเวียงกมุกามในบริเวณนี ้บริเวณวดักานโถม 

(ศูนย์กลางเวียงกุมกามในสมัยต่อมา) เป็นชุมชนอยู่แล้วโดยมีศาสนสถานและต้นมะเด่ือท่ี

ชาวบ้านสกัการบชูา อนัเป็นจดุท่ีพระยามงัรายมาสร้างวดักานโถมนัน่เอง และยงัปรากฏต้นโพธิท่ี์

พระยามงัรายปลูกแทนต้นมะเด่ือท่ีตายไป พร้อมกับปรากฏหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเป็นวัตถุ

โบราณประเภทพระพิมพ์จํานวนมาก และเศษภาชนะดินเผาศิลปะหริภุญชยั เป็นต้น  รวมทัง้มี

โบราณสถาน อาทิ บริเวณวิหารวัดมีร่องรอยของการสร้างทับวัดโบราณ ซึ่งตรงกับหลักฐานท่ี

ปรากฏในตํานานสิบห้าราชวงศ์ ว่า ...คนทัง้หลายหนัก็เอากนัไปสกัการบูชาแล้วปรารถนาเอายงั

ลกูหญิงลกูชายข้าวของสมบตัอินัใดก็ได้ดงัใจมกัแห่งคนทัง้หลายแล  อยู่บน่านเท่าใดต้นไม้นัน้เป็น

อนัลวดแก่เฒ่าตาย คนทัง้หลายเทียรย่อมไปสกัการบชูา ท่ีนัน่บ่ได้ขาด ตราบเถิงเจ้ามงัรายมาตัง้

เวียงกุมกาม....126  อีกทัง้หลกัฐานจากตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ได้เอ่ยถึงช่ือนายช่าง ซึ่งเป็นช่ือ

เดียวกบัวดั คือ กานโถม และสว่นท่ีบอกเก่ียวกบัการขดุคกู่อคนัดิน ว่า ...เจ้าพระยามงัรายย้ายมา

สร้างเวียงกุมกามหือ้ขุดคือ เวียงทัง้ส่ีด้านไปเอานํา้แมร่ะมิงเข้าใสค่ือ ตัง้ลําเวียงรอดทกุเบือ้ง ตั ้

บ้านเรือนอยูม่ากนกั  เจ้ามงัรายสร้างคุ้มวงัราชมณเฑียรแปร...127. 

นอกจากนี ้ ยงัปรากฏเศษศิลาจารึกหลกัเก่าท่ีสดุของวดักานโถม 5 ชิน้ ซึง่ ฮนัส์ เพนธ์ 

วิเคราะห์ว่า ศิลามีความหนามากเป็นลกัษณะของศิลาจารึกมอญ อีกทัง้อกัษรเป็นอกัษรมอญ 

หลกัฐานนีแ้สดงให้เห็นวา่ ชมุชนแห่งนีเ้ป็นชมุชนโบราณย้อนไปถึงสมยัหริภญุชยั ราวพทุธศตวรรษ

ท่ี 17 ร่วมสมยักบัชมุชนเวียงท่ากาน เวียงมโน และเวียงเถาะ128 การปรากฏหลกัฐานตา่งๆ เหลา่นี ้

ย่อมแสดงถึงการมีชุมชนอยู่ตัง้แต่สมยัหริภญุชยั ก่อนการเข้ามาสร้างเวียงกุมกามของพระยามงั

รายแน่นอน และชมุชนแห่งนีค้งมีช่ือเรียกขานกนัมาก่อน ซึง่ไมมี่หลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองนี ้129 

                                                 
125 ประเสริฐ ณ นคร, โคลงนิราศหริภญุชยั (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระจนัทร์, 2526), 199. 
126 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, เวียงกมุกาม : การศกึษาประวติัศาสตร์ชมุชนโบราณในล้านนา รายงานการ

วิจยั, 25. อ้างจาก ตํานานสบิห้าราชวงศ์ เลม่ท่ี 2, (เชียงใหม ่: สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2525), 

73. 
127 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 33-34. 
128 เร่ืองเดียวกนั, 31-32. 
129 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, เวียงกมุกาม : การศกึษาประวติัศาสตร์ชมุชนโบราณในล้านนา รายงานการ

วิจยั, 32. 
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แม้นว่าในอดีต ชุมโบราณแห่งนีอ้าจจะเป็นเพียงเวียงแห่งหนึ่งของแคว้นหริภุญไชย 

และดํารงอยูอ่ยา่งตอ่เน่ืองมาจนถึงการเข้ายดึครองดนิแดนในแถบลุม่แม่นํา้ปิง อนัเป็นช่วงเวลาขอ

การขยายอาณาเขตเพ่ือรวบรวมดินแดนย่านนีใ้ห้เป็นสงัคมเดียวกนั สภาพทางกายภาพของทําเล

ท่ีตัง้ของเวียงกุมกามจึงมีส่วนอย่างมากต่อการถูกเลือกให้เป็นเมืองสําคญัแห่งใหม่ในท่ีราบลุ่ม

แม่นํา้ปิงของพระยามงัราย นัน่คือ ความเหมาะสมในด้านการเป็นศนูย์กลางการควบคมุหวัเมือ

ต่างๆ ทัง้ทางทิศเหนือเหนือในแอ่งเชียงราย-พะเยา  และทางตอนใต้คือแอ่งชียงใหม่-ลําพูน  

นอกจากนี  ้ยังเหมาะในด้านการคมนาคม สามารถใช้แม่นํา้ปิงตดิตอ่กบัเมืองทัง้ตอนบนแล

ตอนล่างได้อย่างสะดวก และท่ีน่ีมีโอกาสพฒันาเป็นศูนย์กลางการค้าขายได้ไม่ยากดงัตํานาน

เชียงใหม่ท่ีกล่าวถึง เรือซึง่มาจากท่ีต่างๆ เข้ามาค้าขายท่ีตลาดกมุกาม เป็นจํานวนมากจนเรือชน

กันล่มทุกวนั 130   ซึ่งแสดงว่าเวียงนีเ้ป็นศูนย์กลางการค้าท่ีสําคญัในขณะนัน้   นอกจากนี ้ด้วย

สภาพของพืน้ท่ีท่ีเป็นดินตะกอนทบัถมในท่ีราบลุ่มกว้างขวาง อนัเหมาะแก่การเกษตรอย่างมาก 

และอยูใ่นเขตท่ีสามารถผนันํา้เข้ามาถึงพืน้ท่ีเพาะปลกูได้อยา่งทัว่ถึง จงึปรากฏฝายหรือเหมืองสง่นํ

มาตัง้แตส่มยัโบราณหลายแห่ง เช่น การมีชมุชนหวัฝาย  ซึง่มีลกัษณะการทําฝายพืน้เมือง ท่ียงัทํา

สืบตอ่มาจนทกุวนันี ้131 

การนําเสนอสภาพทางภมูิศาสตร์ของอาณาจกัรล้านนาท่ีประกอบด้วยแอ่งท่ีราบลุม่ทัง้ 

6 แอ่งดังกล่าวพบว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ทางดินแดนตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะใน

บริเวณท่ีเรียกว่าดินแดนล้านนามีลกัษณะเฉพาะคือเป็นท่ีราบระหว่างหุบเขา หรืออาจกล่าวว่ามี

ลกัษณะเป็นแอ่งตามหุบเขา และมีขนาดของพืน้ท่ีราบแตกต่างกันไปกระจายอยู่ทั่วเขตล้านนา 

พืน้ท่ีเหล่านีล้้วนมีความอดุมสมบรูณ์เพราะแม่นํา้หลายสายใหญ่-น้อยซึง่เกิดจากเทือกเขาสงูไหล

มารวมกนัและผา่นลงไปทางทิศใต้  สิง่ท่ีมาพร้อมกบัแมนํ่า้จากเขาสงูเหลา่นีคื้อแร่ธาตแุละซากพืช-

สตัว์ท่ีกลายเป็นปุ๋ ยนําความอดุมสมบรูณ์เหมาะแก่การเพาะปลกูมาสูแ่อ่งท่ีราบทัง้ 6 แอ่งดงักลา่ว 

นอกจากนีส้ภาพพืน้ท่ีราบท่ีมีแม่นํา้ไหลผา่นยงัเอือ้ตอ่การตดิตอ่เดนิทางอีกด้วย ข้อดีดงักลา่วนีล้้ว

เป็นพืน้ฐานสําคญัตอ่การตัง้รกราก การทํามาหากิน และการพฒันาชมุชนให้เติบโตเป็นบ้านเมือง

และแวน่แคว้นในท่ีสดุ  

การสร้างบ้านแปลงเมืองจนเป็นแวน่แคว้นตามแหลง่ตา่งๆ ในดินแดนท่ีเรียกว่าล้านนา

ตามพืน้ท่ีราบทัง้ 6 แอง่นีก็้ได้ปรากฎได้ดําเนินมาตัง้แตก่่อนท่ีพญามงัรายจะทําการรวบรวมให้เป็น

                                                 
130 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 33 
131 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, เวียงกมุกาม : การศกึษาประวติัศาสตร์ชมุชนโบราณในล้านนา รายงานการ

วิจยั, 36. 
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อาณาจกัรเดียวกนัในช่ือ “ล้านนา” ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 แต่ในการสืบค้นว่าในกลุ่มเมืองในแต่

ละแอ่งเร่ิมต้นก่อนร่างสร้างเมืองในช่วงเวลาใดท่ีแน่นอนนัน้ยงัไม่สามารถระบุได้ชดัเจนนกั ส่วน

หนึ่งได้อาศยัหลกัฐานทางโบราณคดีประกอบกบัหลกัฐานเอกสารท่ีเป็นตํานานพงศาวดารในการ

พิจารณา ดงัเช่น  

กลุ่มเมืองในแอ่งเชียงราย ท่ีมีแม่นํา้โขง-กกและแม่นํา้สายเลก็อื่นๆ ประกอบด้วยอยา่

แมนํ่า้ลาว แมนํ่า้แมส่าย แมนํ่า้ฝาง เป็นต้น โดยมีเมืองเชียงแสน เชียงของ เวียงพางคํา ฝาง และเช

ของ เป็นเมืองสําคญัของแอ่งทัง้ในฐานะศนูย์กลางดัง้เดิมและในฐานะเมืองชมุทางการติดตอ่และ

สญัจรโดยเช่ือมถึงกลุม่เมืองในลุม่แมนํ่า้โขงและแมนํ่า้สาละวินตอนบนขึน้ไป   

กลุ่มเมืองในแอ่งพะเยา ท่ีมีแม่นํา้อิงที่ไหลจากเทือกเขาแถบตอนบนของเมืองแพร่แล

เมือลําปางลงสู่แม่นํา้โขง โดยมีเมืองพะเยา เซริง เวียงลอ เชียงมว่น เมืองปง เป็นเมืองสําคญัทัง้ใ

ฐานะเมืองศนูย์กลางและชมุทางการสญัจรติดต่อ กลุม่เมืองในแอ่งน่านท่ีมีแม่นํา้น่านเป็นแมนํ่า้ส

หลกั แม้ว่าพืน้ท่ีราบของแอ่งน่านจะค่อนข้างแคบ มีท่ีราบเชิงเขามากกว่าท่ีราบในแอ่งอ่ืนๆ แต่

ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ท่ีตามหย่อมขนาดเล็ก ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นสินแร่

ธรรมชาติ เช่น เกลือ ทําให้แอ่งน่านมีความสําคญัมาตัง้แต่โบราณ โดยปรากฎกลุ่มเมืองสําคญั 

เช่น ปัว น่าน เวียงสา ทัง้ในฐานะเป็นเมืองศนูย์กลางและเมืองชมุทางการแลกเปลี่ยนค้าขาย  

กลุม่เมืองในแอ่งแพร่ ท่ีมีแมนํ่า้ยมเป็นสายหลกั และแอ่งลําปาง-หา้งฉตัร-เกาะคา ซึง่มี

แม่นํา้วงัเป็นสายหลกั ทัง้สองแอง่นีถื้อเป็นกลุม่เมืองท่ีมีความสําคญัทัง้ทางการเมืองและการตดิต่

เพราะอยู่ในตอนล่างของอาณาจักรล้านนาท่ีเช่ือมติดกับกลุ่มเมืองของรัฐใหญ่ทางใต้ได้แก่ 

อาณาจกัรสโุขทยัและ อาณาจกัรอยธุยา อนัเป็นกลุ่มเมืองท่ีสามารถเช่ือมโยงด้วยแม่นํา้ ปิง วงั ยม

น่าน ได้ไม่ยาก ทัง้นีไ้ด้ปรากฎเมืองสําคญัของทัง้สองแอ่งคือ แอ่งแพร่มีเมืองตรอบสลอบ (วงัชิน้) 

เวียงแพร่ เป็ฯสําคญั ส่วน แอ่งลําปางมี เมืองเขลางค์นคร ห้างฉัตร เกาะคา และ เถิน เป็นสําคญั

ทัง้ในฐานะเป็นเมืองศนูย์กลาง เมืองหน้าดา่นสําคญัทางยทุธศาสตร์ และเมืองชมุทางการตดิตอ่ 

นอกจากนี ้กลุ่มเมืองในแอ่งเชียงใหม่-ลําพนู  ซึง่มีแม่นํา้ปิงเป็นสายหลกัและมีพืน้ที่รา

กว้างขวางท่ีสดุในบรรดาแอ่งอ่ืนๆ การปรากฎกลุม่เมืองสําคญัท่ีมีมาก่อนพทุธศตวรรษท่ี19 ทัง้ใน

ฐานะเวียงศูนย์กลางการทางการเมือง ทางศาสนา และทางติดต่อสญัจรจึงมีจํานวนมาก  เช่น 

เมืองหริภญุไชย เวียงท่ากาน เวียงกุมกาม เวียงเถาะ เป็นต้น ซึ่งนกัประวตัิศาสตร์ส่วนใหญ่ เช่น 

สรัสวดี ออ๋งสกลุ ฮนัส์ เพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร เป็นต้น  เช่ือวา่กลุม่เมืองในบริเวณท่ีราบลุม่แม่นํา้ปิ

อนัเป็นท่ีตัง้ของกลุม่เมืองท่ีเป็นแวน่แคว้นของหริภญุไชยมีความเจริญรุ่งเรืองในทกุๆ ด้าน และเป็น

พืน้ฐานในการก่อร่างสร้างเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาคือ เชียงใหม่ ตลอดจนเป็น
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รากฐานของโครงสร้างทางสงัคม วฒันธรรม ท่ีสําคญัของอาณาจกัรล้านนาในยคุราชวงศ์มงัราย

ด้วย  นอกจากนีย้งัมีเมืองสําคญัในฐานะศนูย์กลางการตดิตอ่สญัจรและการค้าขายของอาณาจกัร

ล้านนาอยู่ในท่ีราบลุม่แม่นํา้ปิงนีอี้กแห่งคือ เมืองฮอด ซึง่ตัง้อยูต่อนลา่งของอาณาจกัรและเชื่อมต่

กบัรัฐใหญ่ทางใต้ ไมว่า่จะเป็น อาณาจกัรอยธุยา อาณาจกัรมอญ ขณะท่ีเมืองพร้าว เชียงดาว และ

ดอยสะเก็ด เป็นกลุ่มท่ีเช่ือมศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาในแถบลุ่มแม่นํา้ปิงกบักลุม่เมืองในแอ่

ตอนบนขึน้ไปรวมถึงกลุม่เมืองเพ่ือนบ้านท่ีในช่วงนัน้ถือเป็นเมืองบริวารของอาณาจกัรล้านนาด้วย

อยา่ง กลุม่เมืองเงีย้ว ได้แก่ เมืองล ิเมืองนาย เมืองป่ัน เป็นต้น (ดงัภาพท่ี 5) 

กลุ่มเมืองต่างๆ ท่ีกระจายอยู่ตามแอ่งทัง้ 6 เขตของดินแดนล้านนา เม่ือถูกหลอม

รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวในต้นพุทธศตวรรษท่ี 19  ความสําคัญของแต่ละเมืองซึ่งถูกกําหนดด้วย

พืน้ฐานของสภาพภมูิศาสตร์และสภาพแวดล้อมดงักล่าวมาแล้วจึงปรากฎบทบาทท่ีชดัเจนขึน้ ทัง้

ในบทบาทของการเป็นเมืองหน้าด่านเพ่ือขยายพระราชอํานาจของกษัตริย์ในราชวงศ์มังราย  

รวมทัง้การเป็นเมืองชมุทางติดตอ่ทัง้ในเชิงของการเผยพร่ศาสนา วฒันธรรม พร้อมๆ การค้าขายท่ี

สร้างฐานะของอาณาจกัรให้มัง่คัง่และมัน่คงตัง้แต่ช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 19 – ต้นพทุธศตวรรษท่ี 

22 เป็นอยา่งน้อย 

 
2  ความเป็นมาและความหมาย อาณาเขต พลเมือง และภมิหลังทางู  ประวัตศิาสตร์ 
 

2.1  ความเป็นมาและความหมายของคาํว่า “ล้านนา” 
การเรียกช่ือดินแดนแถบทางเหนือของประเทศไทยในพืน้ท่ีครอบคลุม 8 จังหวัดใน

ปัจจบุนั คือ  เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลําพนู ลําปาง แพร่  น่าน หรืออีกนยัหนึ่งคือ

ดินแดนล้านนาในอดีต โดยเฉพาะนบัตัง้แต่ต้นพทุธศตวรรตท่ี 19 ซึ่งพญามงัรายได้ทรงเร่ิมสร้าง

บ้านเมืองในลุม่แม่นํา้กก บริเวณเมืองเชียงราย-เชียงแสน ปรากฏช่ือเรียกว่า “โยนรัฐ” หรือ “แคว้น

โยน” เพราะเป็นถ่ินท่ีอยู่ของชาวไทยวน132 ส่วนดินแดนในลุ่มแม่นํา้ปิงคือเมืองลําพนู เรียกว่

 “แคว้นพิงค์” เม่ือพญามงัรายรวมสองแคว้นใหญ่ อาณาเขตบ้านเมืองของพญามงัรายกว้างใหญ่

ไพศาลขึน้ และในสมยันัน้ก็ยงัไมมี่คําวา่ “ล้านนา” เกิดขึน้ 

คําว่า “ล้านนา” เกิดขึน้เม่ือใดไม่มีหลกัฐานแน่ชดั พบเพียงหลกัฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษรในสมยัหลงัจากย้ายเมืองราชธานีมาอยู่ท่ีเชียงใหม่แล้ว หลกัฐานเก่าท่ีสุดในการใช้คําว่า 

                                                 
132 วินยั พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, ปาสีฟู่ -ปาไป่ต้าเตีย้น, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการ

สืบค้นประวติัศาสตร์ไทยในเอกสารจีน สํานกันายกรัฐมนตรี, 2539), 14. 
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“ล้านนา” โดยตรง ไม่ผ่านการใช้ภาษาบาลีนัน้ ปรากฏอยู่ในสมยัพญากือนา (พ.ศ. 1898-1928) 

เพราะจารึกหลกัท่ี 62 (วดัพระยืน) พ.ศ.1913 เรียกพญากือนาว่า ทา้วสองแสนนา แต่ความหมาย

ของ คําวา่ “กือนา” แปลวา่จํานวน หนึง่พนัล้าน133 

ในพ.ศ. 1948 พญาสามฝ่ังแกน (พ.ศ. 1944-1984)  ได้สถาปนาผู้ครองนครเชียงแสน

ให้เป็น เจ้าศรีสวุรรณคําล้านนาไชยสงคราม เป็นใหญ่กว่า ล้านนาเชียงแสน ทัง้ปวง และตํานาน

พญาเจือง มีข้อความว่า “...ในเมือง เงินยางเขตตทสลขราชธานี อันกลาวคืเมิงลานนา....” 

ข้อความนีจ้ารด้วยภาษาบาลีและไม่มีการใช้วรรณยกุต์โท (ไม้โท) แตคํ่าว่า เขตตทสลข (เขตตทส

ลกข) แปลวา่ สบิแสนนา หรือล้านนา134   

นอกจากนี ้ศิลาจารึกหลกัท่ี ชม/7 หรือ จารึกวดัเชียงสา (ช่ือเดิมเรียกจารึกวดันางจนั) 

บ้านนางจนั อําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย พ.ศ.2096 ท่ีปรากฏคําว่า ล้านนา ความว่า..........

สมเดจบรมบพิถฺระตน...เสวยราชพิภพทงัสองแผ่นดินล้านชางล้านนา.......ซึ่ง ฮนัส์ เพนธ์ ได้

นําเสนอว่า ล้านช้าง หมายถึงดินแดนท่ีพระเจ้าไชยเชษฎาธิราชปกครองในช่วงปลายราชวงศ์มงั

ราย โดยพระองค์ปกครองคู่กบั ล้านนา จารึกดงักล่าวนีจ้ึงถือเป็นเอกสารชัน้ต้นสดุท่ีปรากฏคําว่า 

“ล้านนา” และยืนยนัการเขียนช่ือนีด้้วยไม้โท135  ซึ่ง ประเสริฐ ณ นคร ได้สนบัสนุนความเห็นนีใ้น

เวลาตอ่มา136 

ส่วนคําว่า “เจ้าท้าวล้านนา” ท่ีเก่าท่ีสดุปรากฎในตํานานมลูศาสนา ซึ่งคาดว่าแต่งใน

ราวต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 137 อย่างไรก็ดี วินยั พงศ์ศรีเพียร ได้เสนอไว้ว่า แม้ว่าเอกสารจีนในสมยั

หลงับางชิน้จะกล่าวถึงคําว่า “ตาวหล่านนา” (ท้าวล้านนา) สําหรับกษัตริย์เชียงใหม่ในช่วงตัง้แต่

พ.ศ.1934 แต่ถือว่าไม่มีนํา้หนกั เพราะจากการตรวจสอบหลกัฐานร่วมสมยัทัง้ศลิาจารึกแล

                                                 
133 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาท, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่  65. 
134 สรุพล ดําริห์กลุ, แผน่ดินล้านนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์เมืองโบราณ, 2539), 11. อ้าง

จาก หนงัสือสํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ี นร. 0108/7941 ลงวนัท่ี 15 มิถนุายน 2530. 
135 Hans Penth, “The Orthrography of the Toponym Lan Na”, Journal of Siam the Society, 

68, 1 (January 1980): 128. 
136 ประเสริฐ ณ นคร, “ล้านนา-ลานนา”, ศิลปวฒันธรรม 4, 11 (กนัยายน 2526), 29. 
137 พระพทุธพกุามและพระพทุธญาณ , สดุ ศรีสมวงศ์ และ พรหม ขมาลา แปล, ตํานานมลูศาสนา, 

(กรุงเทพฯ : สํารักพิมพ์บรรณาคาร, 2519), 358; อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมือง

เชียงใหม,่ 76. 
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เอกสารจีน ล้วนชีว้่า ล้านนา น่าจะเป็นคําท่ีถกูใช้ตัง้แตส่มยัพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1984 -2030) 

เป็นต้นมา 138   

ส่วนความหมาย  ล้านนา น่าจะแปลว่า “นาหนึ่งล้าน” การสันนิษฐานเก่ียวกับ

ความหมายคําว่า ล้านนา มีความสอดคล้องกับฐานันดรศักดิของผู้ นําในดินแดนแห่งนี  ้ ดังท่ี์

ปรากฎในตํานานมูลศาสนาว่า “ท้าวล้านนา” โดยเรียกอาณาเขตในการปกครองว่า “ล้านนา” 

นอกจากนี ้ความหมายของคํานีย้ังเก่ียวข้องกับการแบ่งเขตปกครองท่ีมีมาแต่โบราณของไทย

ภาคเหนือท่ีใช้คําว่า “พนันา” 139 โดยตําแหน่ง พนั  หม่ืน แสน ล้าน ซึง่เป็นตําแหน่งท่ีให้กบัชนชัน้

ระดบัเจ้า หรือ เชือ้พระวงศ์ขึน้ไป  เช่น ระดบั “เจ้าหม่ืน” สําหรับผู้ครองนครรัฐต่างๆ เช่น ลําปาง 

เชียงแสน ฝาง เป็นต้น140  ลา้นนา นอกจากจะเป็นตวัเลขบอกจํานวนท่ีนํามาใช้ในการปกครองแล้ว 

ยงัหมายถึงตวัเลขบอกปริมาณนํา้หนกัด้วย ดงัเช่นนํา้หนกัแท่นหินของเจ้าสวุรรณค ําแดงจ ํานวนล้

หน่วย ท่ีปรากฏในตํานานเมืองเชียงใหม่และบุราณตําแหน่งจารีตพญามงัราย ซึ่งบนัทึกในพ.ศ. 

2409 ในโฉลกเชิงนิทานสมยัพญาคําแดง  ก่อนท่ีจะตัง้ขนุหลวงวิลงัคะให้เป็นใหญ่ ปรึกษาการตัง้

ช่ือเมือง  ซึ่งอํามาตย์เสนอให้ชัง่บลัลงัก์ของพญาคําแดงว่าหนกัก่ีแสน หรือก่ีล้านนา (ช่ือมาตรา) 

ตํานานตอนนีบ้นัทึกว่า...ก็ชัง่ซอง (บลัลงัก์) มีล้านนา เขาก็ใส่ชื่อว่า เมืองลานนา เพือ่อัน้... 141 

ทัง้นีเ้ป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ตามหลกัฐานเอกสารโบราณบางครัง้ก็เขียนว่า ล้านนา บางครัง้ก็เขียนว่า 

ลานนา เร่ืองนีไ้ด้กลายเป็นประเด็นถกเถียงกนัในกลุ่มนกัวิชาการ ช่วงพ.ศ.2530  คณะกรรมการ

ชําระประวตัศิาสตร์ไทยโดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นประธานการสอบชําระ ได้ให้

                                                 
138 วินยั พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, ปาไป่สีฟู่  – ปาไป่ต้าเตีย้น : เชียงใหมใ่นเอกสารประวติัศาสตร์

จีนโบราณ,  14. ด ูในเชิงอรรถ อ้างถงึรายละเอียดใน บนัทกึการถกแถลงของคณะกรรมการชําระประวติัศาสตร์

ไทยเร่ือง “ปัญหาช่ือทางประวติัศาสตร์: ลานนา หรือ ล้านนา”, ปัญหาในประวติัศาสตร์ไทย 1, 2 (กนัยายน 

2529 – สงิหาคม 2530), 1 - 13. 
139 ระบบปกครองล้านนา แบง่เป็น เมือง – พนันา – ปากนา – บ้าน (หมูบ้่าน)   “ระบบพนันา” เป็น

หน่วยปกครองท่ีเลก็กวา่เมือง เพ่ือให้จํานวนไพร่สมดลุกบัปริมาณท่ีดิน ขนาดของเมือจงึขึน้กบัจํานวนพนันาท่ี

ขึน้กบัเมืองนัน้ๆ เช่น เชียงราย มี 32 พนันา ฝาง มี 5 พนันา เป็นต้น ดรูายละเอียดใน สรัุสวดี ออ๋งสกลุ, 

ประวติัศาสตร์ล้านนา, 158-159.  
140 Hans Penth, A brief History of Lan Na (Chiang Mai: Chiang Mai City Arts & Cultural 

Center, 2004), 177. 
141 ทิว วิชยัขทัคะ, ล้านนาหรือลานนา (เชียงใหม่ : ส. ทรัพย์ การพิมพ์, 2530), 15. 
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ข้อยตุิว่า คําว่า ล้านนา เป็นคําท่ีถกูต้องแล้ว142 คําว่า ล้านนา จึงเป็นคําท่ีเรียกอาณาจกัรโบราณ

แห่งนีอ้ยา่งแพร่หลายดงัปัจจบุนั 

 

2.2  อาณาเขตของอาณาจักรล้านนา 

ในการกล่าวถึงหลกัฐานซึง่แสดงอาณาเขตท่ีแน่นอนของอาณาจกัรล้านนาโบราณ ได้

ปรากฏชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรในตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ ตามข้อความท่ีว่า “ ...ในสตัต

ปัญญาสะลา้นนา ๕๗  เมือง ตัง้แต่ลวจงักราชะเจ้ามาตราบเถิงเจ้าพระญามงัราย ดว้ยลําดบัต่อ

ท้าวเถิงกาละบดันี้ ...” 143  โดย สรัสวดี อ๋องสกุล ได้สนันิษฐานไว้ว่า จํานวน ๕๗ เมืองนีน้่าจะ

หมายรวมถึงเมืองขนาดเล็กท่ียงัปรากฏอยู่ในเขตแดนล้านนาปัจจุบนั อย่างเมืองฝาง เมืองเชียง

ของ เมืองเชียงคํา เมืองเชียงดาว เมืองพร้าว เมืองลี ้เมืองลอง เมืองพาน เป็นต้น เพราะหากจะนบั

แค่เมืองหลกัๆ อย่าง เชียงแสน เชียงใหม่ พะเยา ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน  คงจะไม่ครบถึง 57 

เมืองดงักล่าวอย่างแน่นอน 144  อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากสภาพทางภูมิศาสตร์และท่ีตัง้ของ

ดินแดนล้านนาโบราณ น่าจะครอบคลมุถึงเมืองท่ีอยู่ในเขตแดนของพม่า ลาว และทางจีนตอนใต้

บางเมืองท่ีมีชายแดนติดกบัล้านนาด้วยเช่น เมืองเชียงตงุ เมืองเชียงรุ่ง   และพม่าตอนเหนือ  ดงัท่ี

ปรากฏในเอกสารของพม่าบางชิน้ท่ีตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบบัปริวรรตโดย อรุณรัตน์ วิเชียร

เขียวเขียว และ เดวิท เค. วยัอาจ  

 

 

 

                                                 
142 เร่ืองเดียวกนั, (หน้าคํานํา). 
143 คณะอนกุรรมการตรวจสอบและชําระตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม ่

(เชียงใหม่: ศนูย์วฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ และศนูย์ศิลปวฒันธรรม สถาบนัราชภฎัเชียงใหม,่ 2538), 1. 
144 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 25. 
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นํามาอ้างอิง ท่ีกล่าวถึงช่ือเมือง 57 เมือง โดยอ้างจากบนัทึกของ Holt S. Hallett ซึ่งมาเยือน

เชียงใหม่เม่ือพ.ศ.2419 ระบุว่าเมืองเชียงใหม่โบราณมี 57 เชียง มีอาณาเขตรวมเมืองน่าน แพร่ 

เชียงราย เชียงแสน เชียงตงุ จดแมนํ่า้กก แมนํ่า้โขง แมนํ่า้สาละวิน ทิศใต้จดเมืองก ําแพงเพชร145 

อีกทัง้ ตํานานสิบห้าราชวงศ์ ยงักลา่วถึงกลุม่เมืองแถบรัฐฉาน ท่ีพญามงัรายแผ่พระราชอํานาจไป

ถึง อยา่ง กลุม่เมืองกองไต ท่ีมี เมืองเชียงทอง  เมืองป่ัน เมืองลี ้เมืองนาย ซึง่สร้างขึน้เพ่ือรับรองขนุ

เครือ โอรสพญามงัรายผู้ถกูสง่ขึน้ไปพํานกัในหวัเมืองแถบนีด้้วย 146 

ช่ือเมืองต่างๆ ท่ีปรากฏในเอกสารดงักล่าวข้างต้น สอดคล้องกบักลุม่เมืองท่ีปรากฏใน

เอกสารจีน ท่ีระบถุึงขอบเขตของปาไป่สีฟู่  (ล้านนา) ในหยวนส่ือ ฉบบัชําระใหม่ และเอกสารจีนใน

ราชวงศ์หมิง คือ 147 

ทางเหนือ  จดเม่ิงเขิน (เชียงตงุ) 

ทางใต้  จดดนิแดนของหมานปอเลอ่ (หรือชาวปกเลือง หรือปกเลงิ เป็นช่ือเรียกชนชาติ

ไทท่ีปกครองสโุขทยั) 

ทางตะวนัออก จดกบัเหลา่อวั (ลาว) 

ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ จดภเูขาหนานเก้อลาซาน  ท่ีเชิงเขามีแม่นํา้เป็นแนวแบง่เข

กบัเชอหล่ี (เชียงรุ่ง) 

ทางตะวนัตก จดมูปั่ง (แสนหวี) กลุม่เมืองไทใหญ่ เช่น เมืองกองไต เมืองนาย เป็นต้น 

 

อยา่งไรก็ดี ฮนัส์ เพนท์  ได้เสนอว่าเน่ืองจากอาณาจกัรล้านนาประกอบด้วยเมืองตา่งๆ 

กว้างออกไปโดยรอบ อํานาจของกษัตริย์จากเชียงใหม่ยิ่งลดลงเม่ือขยายอาณาเขตได้เพิ่มมากขึน้ 

คือยิ่งไกลออกจากเมืองศูนย์กลาง อํานาจการปกครองก็ยิ่งน้อยลง อํานาจของกษัตริย์ในช่วง

ราชวงศ์มงัรายจึงบ่งบอกเขตแดนท่ีชดัเจนไม่ได้ สถานการณ์เมืองรอบนอกจึงไม่ชดัเจน ดงัเช่นท่ี

หลายเมืองรอบนอกแม้จะมีความสมัพันธ์ท่ีแนบแน่นกับเชียงใหม่ แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้อธิปไตย

                                                 
145 เอกสารพมา่ช่ือ Myo Saung Su Mnint Khayi Sintaing Kwa Sayin Parabaik  แปลโดย 

Shayhaung Sarpay thutaythi ta-u (U Tin Yi), 11; Zimme Yazawin, 17  ด ูอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด 

เค. วยัอาจ ในเชิงอรรถ ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 1. อ้างจาก Holt S. Hallett,  A Thousand Miles on an 

Elephant in Shan States (Bangkok : White Lotus, 1988), 97. 
146 สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์ ฉบบัสอบชําระ (เชียงใหม ่: สถาบนัวิจยัสงัคม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2540), 46. 
147 วินยั พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, ปาไป่สีฟู่  – ปาไป่ต้าเตีย้น : เชียงใหมใ่นเอกสารประวติัศาสตร์

จีนโบราณ, 30. 
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เชียงใหม ่และไมมี่สว่นร่วมกบัเขตเมืองชัน้ในของอาณาจกัร หรืออาจกลา่วได้ว่า ได้รับอิทธิพลจาก

เชียงใหม่ในเร่ืองวฒันธรรมมากกว่าการเมือง  เช่น เชียงตงุ หลวงพระบาง รวมทัง้เมืองมีด เมือง

นาย เมืองเชียงรุ่ง เป็นต้น  มีเมืองอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเจ้าผู้ ครองเมืองขึน้ตรงต่อการบริหารและรับ

อิทธิพลทางวฒันธรรมจากกษัตริย์เชียงใหม่โดยตรง148 ท่ีเรียกว่าเมืองชัน้ใน เช่น ฝาง เซริง เชียง

ของ เชียงแสน เชียงราย พะเยา พร้าว แช่สกั (เชียงดาว) เมืองยวม เวียงกุมกาม ลําพูน เขลางค์ 

แพร่ น่าน เป็นต้น   ดงันัน้ อาณาเขตของอาณาจกัรล้านนา ในความเห็นของ ฮนัส์ เพนธ์ จงึน่าจะมี

ดงัตอ่ไป 

ทางด้านเหนือ อยู่เหนือแม่สายขึน้ไป เป็นดินแดนระหว่างเมืองนาย เมืองป้อน และ

เชียงตงุ 

ทางด้านใต้  อยูร่ะหวา่งลําปาง อตุรดติถ์ และตาก 

ทางตะวนัออก  จดแมนํ่า้โขงใกล้กบัเชียงแสนในอดีต 

ทางตะวนัตก  อยูร่ะหวา่งเชียงใหมก่บัแมนํ่า้สาละวิน 

 

นอกจากนี ้ในระยะเร่ิมต้นอาณาจกัรล้านนาน่าจะมีอาณาเขตครอบคลมุ 5-6 จงัหวดั

ในภาคเหนือปัจจุบัน149 รวมกับดินแดนบางส่วนทางตะวันออกของพม่าจดทางใต้ของเชียงตุง

รวมทัง้เชียงตงุด้วย รัฐทัง้หมดนีน้่าจะอยูภ่ายใต้อํานาจของพญามงัราย150 

ขอบเขตของล้านนาท่ียกมาข้างต้น ทําให้เห็นว่า ดินแดนล้านนาเป็นอาณาจกัรท่ีกว้าง

ใหญ่ ครอบคลมุดินแดนในแอ่งลุ่มแม่นํา้ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นลุม่แมนํ่า้โขง แม่นํา้กก แม่นํ ้ าปิง แม ่นํ ้

วิน  ซึง่บรรดา 57 หวัเมืองท่ีปรากฏในตํานานน่าจะกระจายยูต่ามแอง่ลุม่นํา้เหลา่นี ้ ซึง่สอดคล้องกั

ความเห็นของ Volker Grabowsky ท่ีมองว่าการศกึษาประวตัิศาสตร์ล้านนาควรครอบคลมุพืน้ท่ี

ลุม่แมนํ่า้สาละวิน เชียงตงุ และสบิสองปันนาด้วย เพราะ กลุม่คนไทยวน ไทลือ้  

 

 

 

                                                 
148 Hans Penth,  A Brief History of La Na , 137-138. 
149 ในช่วงต้นของอาณาจกัรล้านนา  เมืองแพร่ และน่าน ยงัไมไ่ด้เป็นสว่นหนึง่ของดินแดนล้านนา  

ด ูHans  Penth, A Brief History of La Na (Chiang Mai :  Chiang Mai City Arts & Cultural Center Chiang 

Mai Municipality, 2004), 108-111.  
150Ibid., 105-106. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
 

67 

ไทเขิน151 ท่ีคาดกนัว่าเข้ามาตัง้หลกัปักฐานในเขตตอนบนของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ตัง้แตก่่อนช่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 11 กระจายอยูใ่นเขตลุม่แมนํ่า้สาละวิน เชียงตงุ และสบิสองปั

นา ซึง่เป็นบริเวณในวงกว้างท่ีซ้อนทบักบัขอบเขตอาณาจกัรล้านนาดงักลา่วข้างต้น 
 

2.3  พลเมืองล้านนา 
จากรายงานประจําปีพ.ศ. 2546 ของสํานกังานสถิตแิห่งชาต ิจํานวนประชากรของนคร

เชียงใหมใ่นปัจจบุนัมีทัง้สิน้หนึง่ล้านห้าแสนกว่าคนในจํานวนนีไ้ม่สามารถระบจํุานวนชาติพนัธ์แต่

ละกลุ่มซึ่งเป็นชนพืน้เมืองดัง่เดิมได้ชดัเจนนกั แต่สามารถระบุกลุ่มชาติพนัธุ์ไท152กลุ่มต่างๆ โดย

พบว่ามีมากกว่าร้อยละ 70 ของพลเมืองทัง้หมดโยประมาณ153 แต่หากมองผ่านพฒันาการทาง

ประวตัิศาสตร์ของอาณาจกัรล้านนาโดยเฉพาะในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 19 - ต้นพทุธศตวรรษท่ี 

22 สามารถแบง่พลเมืองตามกลุม่ชาตพินัธุ์ดัง้เดมิของล้านนาได้ดงันี ้
 
2.3.1 ไทยวน  

ไทยวนในปัจจุบนักระจายอยู่ตามจงัหวดัต่างๆ ในเขตภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ลําพนู 

ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ แมฮ่่องสอน จากพงศาวดารโยนกเช่ือวา่เดิมทีไทยวน แถบ

                                                 
151ประชาชนในเขตลุม่แมนํ่า้สาละวิน เชียงตงุ และสิบสองปันนา มีความเก่ียวข้องกนัทางภาษาแล

วฒันธรรมกนัสงู จงึเป็นเขต “วฒันธรรมยวนเขินลือ้” มาจนถงึปัจจบุนั ด ู Volker Grabowsky, “The Northern 

Tai of Lan Na (Babai-Dadian) Between the Late 13th  to  Mid-16th Centuries: Internal Dynamics and 

Relations with Her Neighbour”, Asia Research Institute Working Paper Series,  2. 
152  กลุม่ชาติพนัธุ์ “ไท” เป็นช่ือชนท่ีพดูภาษาไท ซึง่กระจายกนัอยู่ตัง้แตก่วางตุ้ง  กวางสี ตอนเหนือ

ของเวียดนามรวมถงึเกาะไหหลํา และยนูนาน จดอสัสมั ดินแดนตอนเหนือของประเทศไทย ตลอดจนถงึตอน

เหนือของคาบสมทุรมาเลเซีย ด ูประเสริฐ ณ นคร, “สถานภาพการศกึษาประวติัศาสตร์และวรรณกรรมของคน

ไท”, การศกึษาประวติัศาสตร์และวรรณกรรมของกลุม่ชาติพนัธุ์ไท  (เชียงใหม่: สํานกัสง่เสริมศิลปวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และ มลูนิธิโตโยต้า, 2544), 17;  ฟัง กวย ลี ( Fang Kui Li : 1959) นกัภาษาศาสตร์เชือ้

สายจีนแหง่มหาวิทยาลยัวอชิงตนั ได้จดัภาษาไทในกลุม่ตะวนัตกเฉียงใต้ ( the South Western Tai ) ออกเป็น

กลุม่ๆ โดยดคูวามสมัพนัธ์ของคําและเสียง คือ พม่า ได้แก่ ไทใหญ่ ไทแดง ,  ลาว ได้แก่ ไทดํา ไทแดง , 

เวียดนาม ได้แก่ ไทขาว ไทดํา ,  จีน ได้แก่ ไทลือ้ ไทหยา่ , อินเดีย ได้แก่ อาหม ไทพา่เก่ ไตดําต่ี ไตอ้ายตอน  เป็น

ต้น ด ูภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ภาษาถ่ินไทย [ออนไลน์], เข้าถงึเม่ือ 3 

ตลุาคม 2550. เข้าถงึได้จาก  http://cyberlab.lh1.ku.ac.th.; Hans Penth, A Brief History of Lan Na, 79. 
153 Andrew Forbes, The People of Chiang Mai, 228. 
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ยนูนานในช่ือ นครราชคฤห์ โดยการนําของเจ้าสิงหนวตัิ154 โดยนยัของการอพยพลงมาของกลุ่ม

ไทยวนท่ีอาศยัในบริเวณตะวนัตกเฉียงใต้ของอาณาจกัรหนานเจา155 ก็เพราะนโยบายการขยาย

ดินแดนและเส้นทางการค้าไปยงัเมืองชายทะเลในแถบเวียดนามเหนือและเมาะตะมะ รวมทัง้การ

กวาดต้อนแรงงานของน่านเจ้านบัตัง้แต่พทุธศตวรรษท่ี 13 เป็นต้นมา156 รวมทัง้การขยายอํานาจ

ของอาณาจกัรจีนในเวลาต่อมา กระทัง่กลุ่มไทยวนได้เคล่ือนย้ายมาปักหลกัในเขตท่ีราบลุ่มแม่นํ ้

โขง-กก มีเมืองเงินยาง-เชียงแสนเป็นศนูย์กลางในระยะเร่ิมต้นในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 17 และ

อาณาจกัรไทยวนถกูสถาปนาอย่างชดัเจนในพ.ศ. 1805 ซึง่มีการสร้างเชียงรายเป็นศนูย์กลางแห่ง

ใหม่ โดยพญามงัราย แล้วขยายลงสู่ลุ่มแม่นํา้ปิงและสร้างศนูย์กลางอีกแห่งช่ือ เชียงใหม ่ในพ.ศ. 

1835  ไทยวน เป็นกลุม่ชนท่ีมีภาษาพดู ภาษาเขียนของตนเอง ถือเป็นกลุม่ชนท่ีมีบทบาทตอ่สงัคม

ล้านนาตัง้แต่ช่วงนัน้ โดยมีการประนีประนอมและยอมรับวฒันธรรมของผู้อยู่ก่อน อย่าง ลวัะและ

มอญ พร้อมกบัการผนวกดินแดนของชนพืน้เมืองเหล่านี ้เพ่ือหลอมรวมโครงสร้างทางสงัคมด้าน

ตา่งๆ จนกลายเป็นอาณาจกัรล้านนาท่ีถาวรและรุ่งเรืองโดยเฉพาะในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 

– ต้นพทุธศตวรรษท่ี 21   

ทัง้นี ้Volker Grabowsky วิเคราะห์เก่ียวกบัคําว่า  “ยวน” หรือ “ยนู ” ของชาติพนัธ์ไท

กลุ่มนีว้่า เป็นช่ือท่ีชาวพม่าโบราณ ใช้เรียกกลุ่มชนท่ีพูดภาษาไทซึ่งอาศยัอยู่ในดินแดนแถบลุ่ม

แม่นํา้โขง-กก มาตัง้แต่ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 โดยมาจากภาษาบาลีท่ีว่า yonaka  (ซึง่ตอ่มามี

การแปลงเป็น โยนก)  มีความหมายพ้องกบัคําว่า yavana ในภาษาสนัสกฤต หมายถึง คนตา่งถ่ิน

หรือชาวตา่งชาติ (foreigner) 157 และในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19 ท่ีอาณาจกัรล้านนามีศนูย์กลางอยู่

ท่ีเชียงใหม ่ชาวพมา่เรียกชาวเชียงใหมว่า่ โยนเชียงใหม่ และเรียกชาวลําปางวา่ โยนลคอร158 

                                                 
154 พระยาประชากิจกรจกัร์ (แช่ม บนุนาค), พงศาวดารโยนก (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 

2515), 136-137. 
155 วินยั พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, ปาไป่สีฟู่  – ปาไป่ต้าเตีย้น: เชียงใหมใ่นเอกสารประวติัศาสตร์

จีนโบราณ, 19. 
156 สชุาติ ภมิูบริรักษ์, สืบประวติัชาติไทย น่านเจ้า อาณาจกัรของใคร (กรุงเทพมหานคร : 

สํานกัพิมพ์วรรณกรรมเพ่ือชีวิต, 2525), 19-23. 
157Volker Grabowsky, “The Northern Tai of Lan Na (Babai-Dadian) Between the Late 13th  

to  Mid-16th Centuries: Internal Dynamics and Relations with Her Neighbour”, Asia Research Institute 

Working Paper Series,  2. 
158 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ศาสตร์ล้านนา, 37. 
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ชาวล้านนาในรุ่นต่อๆ มา โดยเฉพาะตัง้แต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 (ช่วงปลาย

คริสต์ศตวรรษท่ี 18 ) มกัถกูเรียกวา่ “คนเมือง” โดย Volker Grabasky ได้ตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการ

เรียกพลเมืองทางตอนบนของประเทศไทยว่า “คนเมือง” นัน้มิได้หมายถึงแคค่นท่ีอยู่ในเมืองขนาด

ใหญ่หรือเขตศนูย์กลางเท่านัน้ หากยงัครอบคลมุถึงเมืองและหมู่บ้าน โดยพิจารณาลกัษณะทาง

กายภาพท่ีเอือ้อํานวยต่อการตัง้หลกัเป็นชุมชนบ้านเมือง ซึ่งก็คือเขตท่ีราบลุ่มแม่นํา้นัน่เอง (นั่น

เพราะเขตท่ีราบลุม่มกัจะมีความเจริญด้านตา่งๆโดยสภาพระบบนิเวศท่ีมาจากธรรมชาติ)  โดยนยั

นีบ้้านเมืองท่ีตัง้อยูใ่นเขตท่ีราบลุม่แมนํ่า้ในภาคเหนือจงึล้วนถกูเรียกวา่ “คนเมือง” และเรียกภาษา

พดูว่า “คําเมือง”   อนัหมายถึงกลุม่คนท่ีอาศยัอยู่ในแหลง่ชมุชนขนาดใหญ่ท่ีมีเคร่ืองบง่ชีถ้ึงความ

มัง่คัง่ ความเจริญของชุมชนนัน้ๆ เช่น ศาสนสถาน วดัวาอาราม สิ่งปลกูสร้างต่างๆ เป็นต้น  ตรง

ข้ามกบักลุ่มคนท่ีอยู่ในดง (ป่า) หรือบนดอย (ภเูขา) ซึ่งถกูเรียกว่า “คนดอย” หรือ “คนป่า” ได้แก่

ชนกลุ่มน้อยและชาวเขาบางกลุ่มท่ีอาศยัอยู่ตามท่ีสงูและตามป่าในปัจจุบนั อย่าง ชาวลวัะ และ

ชาวเขาเผา่ตา่งๆ 159 

 
2.3.2 ลัวะ 

ก่อนท่ีชาวมอญจากเมืองละโว้จะขึน้ไปสร้างเมืองหริภญุไชยในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 

13  และก่อนท่ีกลุ่มชาติพนัธ์ไท อย่างไทยวนจะเข้าไปตัง้หลกัแหล่งจนสร้างอาณาจกัรล้านนาใน

พทุธศตวรรษท่ี19 ชาวลวัะหรือลวะเป็นชนพืน้เมืองดัง้เดิมของภาคเหนือของไทยและกระจายอยู่

เป็นวงกว้างถึง เชียงตงุ เชียงยอง (ในเขตตะวนัออกของรัฐฉานปัจจบุนั) เชียงแสน (โยนกนคร)เป็น

อาทิ จากเอกสารตํานานสุวรรณคําแดงและพงศาวดารโยนกสะท้อนว่ามีชนพืน้เมืองดัง้เดิมท่ี

เรียกว่า ชาวลวัะ อาศยักระจายกนัอยู่เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะเขตเชิงดอยทัว่ดินแดนตอนบนและ

เขตท่ีสูง ทัง้ในแอ่งเชียงราย และเรียงรายลงมาท่ีราบริมแม่นํา้ปิง160 รวมทัง้ในดินแดนทางทิศ

ตะวันออกของแอ่งเชียงใหม่-ลําพูนด้วย คือแอ่งแพร่และน่าน ชาวลัวะในเขตลุ่มแม่นํา้ปิงม

                                                 
159 คําวา่ “เมือง” ในภาษาไทยปัจจบุนั มาจากคําวา่ “เม่ิง” ในอดีต ถือเป็นศพัท์ทางการเมือง 

หมายถงึ “ความเป็นชมุชนเมือง” (urban society) เป็นศพัท์การเมืองท่ี ดร.วินยั พงศ์ศรีเพียรเช่ือวา่ ชนเผา่ไท

หยิบยืมมาจากน่านเจ้า  ด ูวินยั พงศ์ศรีเพียร, “สถานภาพการศกึษาประวติัศาสตร์ไท”, การศกึษาประวติัศาสตร์

และวรรณกรรม ของกลุม่ชาติพนัธุ์ไท, 44; Volker Grabasky, “The Northern Tai of Lan Na (Babai-Dadian) 

Between the Late 13th  to  Mid-16th Centuries: Internal Dynamics and Relations with Her Neighbour”, 

Asia Research Institute Working Paper Series,  2. 
160 สรัุสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 52. อ้างจาก สงวน โชติสขุรัตน์, “ตํานานเจ้าสวุรรณคํา

แดง” ประชมุตํานานล้านนาไทย, 117-160. 
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ศนูย์กลางอยูท่ี่เชิงดอยสเุทพ อีกทัง้ปรากฎในตํานานมลูศาสนากลา่วถึงกองทพัลวัะ ท่ีตอ่สู้กบัฝ่าย

ของพระนางจามเทวีในระยะท่ีมาผนวกดินแดนแถบลุ่มแม่นํา้ปิงวา่ มีถึง 80,000 คน โดยมีฤาษี

วาสเุทพเป็นบรรพบรุุษ  และมีขนุหลวงวิลงัคะเป็นหวัหน้าลวะยคุสดุท้าย  ดงัท่ีปรากฎใน 

 
...เรารับใช้มาก็หวงัก็หวงัวา่จะได้รับซึง่ความดี  บดันีก็้มาได้รับแต่คําอนัร้ายไปสูเ่จ้ากแูท้หนอ แล้ว

ก็นําความอันนัน้ไปบอกแก่ขุนหลวงวิลงัคราชๆ ได้ทราบความจากอํามาตย์ดังนัน้ ก็บังเกิดซึ่ง

ความโกรธขึน้มาทนัที จงึสัง่ให้เตรียมรีพ้ลเสนามีประมาณ 80,000 คนยกลงมาแตเ่มืองวิลงัคะ มา

ตัง้ทพัอยูท่ี่ทุง่นาเตม็ไปทัง้ 3 ทุง่ คนทัง้หลายจงึเรียกท่ีนัน้วา่สามทุง่ตอ่ทิมมาจนบดันี ้161    

 

ชาวลวัะเหล่านีน้ับถือผี มีความล้าหลงัทางวฒันธรรม ซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้พระภิกษุ

ผู้ เขียนตํานานคลาสสิกล้านนา เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ ตํานานมลูศาสนา ซึง่แตง่ขึน้ราวช่วงพทุธ

ศตวรรษท่ี 20-21 ได้เปรียบวา่ลวัะเป็นกลุม่คนท่ีเกิดในรอยเท้าสตัว์162 ดงัความวา่ 

 
...อยู่มาวนัหนึ่ง ท่านวาสเุทพลงมาจากดอยอจุฉบุรรพต พบทารก 6 คน คือในรอยเท้าช้าง 2 คน 

ในรอยเท้าแรด 2 คน ในรอยเท้าโคลาน 2 คน จึงเอาไปเลีย้งไว้ และทารกนัน้เติบโตขึน้มาโดย

ลําดบั ก็สมสูคู่ใ่ครคูม่นั ...163 

 

อย่างไรก็ดี ชาวลัวะบางส่วนยังคงอยู่เขตป่าเขาหรือบนท่ีสูงเช่นเคย แต่ชาวลัวะ

บางสว่นได้มีสว่นร่วมในการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งทางการเมือง วฒันธรรม และศาสนา

ให้กบัแคว้นหริภุญชยัในช่วงสร้างเมือง ดงัท่ีปรากฏว่าเม่ือพระนางจามเทวีปกครองแคว้น ได้จดั

เขตท่ีอาศยัตามชนเผ่า คือ เขตของชาวมอญจากละโว้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ของแคว้น

หริภุญไชย ชาวลวัะให้ตัง้บ้านเรือนในเขตเมืองหริภุญไชย และถูกผสมกลมกลืนกับชาวมอญใน

ท่ีสดุ สว่นชนชาวพืน้เมืองอ่ืนๆ แบง่เขตทางทิศตะวนัตก และเขตทิศใต้ 164   

หลงัจากท่ีพญามงัรายพิชิตหริภญุไชยในลุ่มแม่นํา้ปิงและเมืองตา่งๆ ในลุม่แมนํ่า้วงัไ

แล้ว มอญและลวัะสว่นใหญ่ก็ถกูกลืนเข้ากบัชาวไทยวน  สว่นชาวลวัะท่ีกระจายตามเมืองท่ีรายล

รอบล้านนาหรือเป็นเมืองบริวารของล้านนานัน้ บางช่วงก็ลวัะก็พยายามชิงดินแดนของตนคืน 

                                                 
161พระพทุธพกุาม และ พระพทุธญาณ, ตํานานมลูศาสนา, 238-239. 
162 สรัุสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 52. 
163 พระรัตนปัญญา, แสง มนวิทรู, แปล, ชินกาลมาลีปกรณ์ , 91. 
164 พระพทุธพกุาม และ พระพทุธญาณ, ตํานานมลูศาสนา, 166. 
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ดงัเช่นสมยัพระเจ้าติโลกราช พ.ศ. 2028 ลวัะตีเอาเมืองเชียงยอง165 เป็นต้น อย่างไรก็ดี ทุกวนันี ้

ชาวลวัะท่ียงัรักษาขนบธรรมเนียมวฒันธรรมรวมทัง้ภาษาพดู ภาษาเขียน การแต่งกายไว้ได้เป็น

ชาวลวัะท่ีอยู่ในเขตท่ีสูงตามป่าและดอย ซึ่งมีไม่เกิน 14,000 คน เช่นในแถบท่ีราบสูงบ่อหลวง

ระหว่างแม่สะเรียงและฮอด แถบเชิงดอยสเุทพตําบลแม่เหียะ เป็นต้น โดยลวัะกลุ่มนีใ้นปัจจุบนั

ยงัคงทํานาปรัง และรักษาประเพณีวฒันธรรมดัง้เดมิอยา่งเคร่งครัด 166 
 
2.3.3 ไทใหญ่ 

ไทใหญ่ (เงีย้ว หรือ เยีย้ว) ถ่ินฐานเดิมอยู่ในรัฐฉานของพม่าปัจจบุนั ซึง่ปรากฎช่ือกลุม่

บ้านเมืองของชาวไทใหญ่ในเอกสารเก่าของล้านนา เช่น เมืองปองใต้ เมืองป่ัน เมืองลิ เมืองยอง

ห้วย เมืองตกุต ูเมืองเชียงทอง และเมืองนาย ท่ีชาวไทใหญ่สร้างเพ่ือแสดงออกถึงการยอมรับให้ขนุ

เครือ ราชบุตรพญามงัรายท่ีขึน้ไปกินหวัเมืองส่วนนี ้167  ซึ่งกลุ่มเมืองเหล่านีข้องไทใหญ่อยู่บนฝ่ัง

ตะวนัตกของแม่นํา้สาละวิน (แม่นํา้คง) การส่งพระญาติพระวงศ์ท่ีมีปัญหากบัเชียงใหม่ (เนรเทศ) 

ไปคมุหวัเมืองเงีย้วในสมยัล้านนานัน้น่าจะเป็นเหตใุห้เงีย้วได้ใจและมกัจะทําการแข็งข้อตอ่ล้านนา 

หลายครัง้ ดังในสมัยพญาไชยสงคราม168 และในยามท่ีล้านนาอ่อนแออย่างพ.ศ. 2088 สมัย

มหาเทวีจิรประภา เงีย้วจากเมืองยองห้วยและเมืองนายก็ยกทพัมาล้อมเวียงเชียงใหม่ตัง้ทพัท่ีเวียง

สวนดอก แตไ่มสํ่าเร็จ169  อยา่งไรก็ตามในสมยัพระเจ้าตโิลกราชได้ทําการปราบหวัเมืองเงีย้วสําเร็จ

อยา่งราบคาบและยอมสง่สว่ย170 รวมถึงสมยัพญาเมืองแก้วเจ้าเมืองเงีย้วท่ีเชียงทองและเมืองนาย

นําไพร่พล และช้าง ม้า เข้ามาบรรณาการสวามิภกัด ์ิ171  

อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งชาวไทใหญ่ (เงีย้ว) ยงัมีบทบาทด้านการค้าตอ่เชียงใหม่

อย่างมาก  พ่อค้าชาวเงีย้วจํานวนมากเดินทางไป-มาพร้อมกองคาราวานในบริเวณล้านนาและ

พืน้ท่ีตอนบนโดยเฉพาะในเขตเชียงตงุ – กลุม่เมืองเงีย้ว – เชียงใหมอ่ยา่งจดัเจน ซึง่กลุม่พอ่ค้าเงีย้ว

นีเ้องท่ีเข้ามาปักหลกักระจายเข้ามาถึงเขตตะวนัตกของล้านนาซึง่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและท่ีสงู 

                                                 
165 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เองเชียงใหม,่ 104. 
166 Andrew Forbes, The People of Chiang Mai, 245. 
167 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 54-55. 
168 เร่ืองเดียวกนั, 56. 
169 เร่ืองเดียวกนั, 113. 
170 เร่ืองเดียวกนั, 99-100 
171 เร่ืองเดียวกนั, 109. 
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ได้แก่เขตตะวนัตกของแม่แจ่ม (บริเวณดอยอินทนนท์ในปัจจุบนั) เขตทางเหนือของแม่ริม รวมถึง

เขตเมืองปาย เมืองเชียงดาว เมืองฝาง   

ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 - (ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19) ชาวไทใหญ่เร่ิมยึดอาชีพ

อ่ืนๆ โดยเฉพาะเก่ียวกบัการทําป่าไม้และเป็นควาญช้างในบริเวณภาคเหนือของไทยด้วย และเข้า

มาอาศยัในเขตเชียงใหม่อย่างคกึคกั โดยมีชมุชนอยู่ท่ีบริเวณตะวนัออกเฉียงเหนือของกําแพงเก่า

ศรีภมูิ-ช้างเผือก ศนูย์กลางของชาวไทใหญ่ในเชียงใหม่ยคุหลงัคือวดัป่าเป้า บนถนนมณีนพรัตน์  

ชาวไทใหญ่กลุม่นีย้งัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น พิธีบวชลกูแก้ว รวมทัง้ภาษาพดู-เขียน

ไว้ได้อยา่งดีจนทกุวนันี ้172  

 
2.3.4 ไทลือ้ 

ชาตพินัธุ์ไทกลุม่หนึง่ท่ีมีวิถีชีวิต วฒันธรรม และภาษาใกล้เคียงกบัไทยวนมาก  ถ่ินเดิม

อยู่แถบสิบสองปันนา อันมีเมืองหลวงคือเชียงรุ่ง (จิฮง) รวมทัง้เชียงตุง และเมืองยอง ซึ่งตาม

ตํานานของเมืองเหลา่นีร้ะบวุ่า ชาวลือ้เป็นฝ่ายรุกไลค่นพืน้เมืองเดิมคือลวัะ แล้วตัง้ตนเป็นใหญ่ใน

แต่ละเมือง173  ทัง้นี  ้เชียงรุ่งและเงินยางเชียงแสน ตัง้อยู่บนริมแม่นํา้โขงจงึอาศยัแมนํ่า้เป็นส

สมัพนัธ์ โดยสนันิษฐานว่าเมืองท่ีตัง้ตามแนวแม่นํา้โขงตอนบน (รวมทัง้หลวงพระบางของลาวจึง

ปรากฎว่ามีไทลือ้กระจายอยู่ในลาวตอนเหนือด้วย) น่าจะมีพฒันาการของบ้านเมืองมาตัง้แตพ่ทุธ

ศตวรรษท่ี 16-17 ซึง่เร็วกว่าเมืองท่ีอยู่ตอนในเข้าไปเช่น เชียงตงุ เมืองยอง เป็นต้น  กระนัน้เชียงรุ่ง

ของชาวลือ้ยงัเป็นเมืองฝ่ายมารดาของพญามงัราย174ด้วย  ในต้นพทุธศตวรรษท่ี 19 จีนราชวงศ์

หยวนผนวกเชียงรุ่ง ทําให้พญามงัรายช่วยเหลือในฐานะบ้านพ่ีเมืองน้อง และได้เชียงรุ่งกลบัคืนใน

พ.ศ. 1839  และจากเหตกุารณ์นัน้ทําให้พญามงัรายต้องทําการเจรจาและการรบกับจีนและยูน

นานจนพญามงัรายสิน้พระชนม์ ล้านนาจึงต้องยอมอ่อนข้อ ยงัผลให้ความใกล้ชิดระหว่างเชียงรุ่ง

กบัล้านนาห่างออกไป 175 แตค่วามสมัพนัธ์ทางเครือญาติยงัคงมีอยู่เพราะพระชายาของพญาแสน

เมืองมาเป็นเจ้าเชือ้สายสิบสองปันนา นอกจากนีช้าวลือ้ยงัรับพทุธศาสนานิกายรามญั สํานกัวีด

สวนดอก และ นิกายสีหล สํานกัวดัป่าแดง ซึ่งชาวลือ้เรียกว่า ป่ายสวน (ฝ่ายสวน) และ ป่ายป่า 

                                                 
172 Andrew Forbes, The People of Chiang Mai, 235-236. 
173 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 192. 
174 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เองเชียงใหม,่ 13. 
175 หวงั จี ้หมิง , ความสมัพนัธ์ระหวา่งเมืองเชอหล่ีกบัเมืองปาไป่สีฟ ูในพทุธศตวรรษท่ี 19, 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาประวติัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2531),  72-80 
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(ฝ่ายป่า) ตามลําดบั ผลของการเผยแพร่พทุธศาสนาจากเชียงใหม่นัน้ ทําให้ความเช่ือของชาวลือ้

ผสมผสานระหว่าง ความเช่ือเดิม พุทธ และพราหมณ์ , ทําให้วรรณกรรมปัญญาสชาดกไป

แพร่หลายท่ีเชียงรุ่ง และ ตวัอกัษรธรรมของจากล้านนาถกูปรับเป็นตวัอกัษรไทลือ้176  ปัจจุบนัใน

เชียงใหมแ่ละบริเวณใกล้เคียงมีไทลือ้ยูร่าว 80,000 คน177.  
 
2.3.5 ชาวฮ่อ  

ฮ่อ หรือ จีนฮ่อ ถ่ินเดิมอยู่ท่ียูนนาน ชาวฮ่อมีความเก่ียวพันกับกลุ่มชนเผ่าและชาติ

พนัธ์ต่างๆ รวมทัง้ชาวเขา ในบริเวณตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมาหลายร้อยปีแล้วใน

ฐานะท่ีเป็นทัง้นกัรบ นกัเดินทางบก และพ่อค้า ดงัท่ีหม่าฮ่วน (Ma Huan) ผู้ เขียนพงศาวดารจีน

สมัยราชวงศืหมิง ซึ่งเป็นชาวยูนนานบนัทึกไว้ในราวพ.ศ.1976 ว่า “มีประตูหลงัระหว่างจีนกับ

บ้านเมืองทางใต้ของจีนลงไป”178  ซึ่งในช่วงเวลานัน้น่าจะหมายรวมถึงอาณาจกัรล้านนาด้วย ดงั

ปรากฎความสมัพนัธ์รหวา่งจีนฮ่อกบัล้านนาในตํานานเชียงใหม่หลายบท โดยเฉพาะการท่ีล้านนา

ต้องสง่บรรณาการแก่พญาฮ่อ ดงัเช่น การสง่ส่วย (ข้าวจ้าว) ให้แก่ฮ่อหรือจีนจํานวน 9000 คาน...

การบรรณาการหยดุลงในสมยัพญากือนา (พ.ศ.1910-1931) คงเพราะการล่มสลายของราชวงศ์

มองโกล (หยวน) ในพ.ศ. 1911 และราชวงศ์หมิงท่ีขึน้มามีอํานาจพยายามกลับมาเรียกร้อง

บรรณาการ แตไ่ม่สําเร็จ 179  ครัน้ในช่วงสมยัพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1984-2030) ล้านนาต้องส่ง

บรรณาการแก่กษัตริย์ฮ่ออีกรอบ ปรากฎว่า เจ้าลุม่ฟ้าพญาฮ่อมาทวงบรรณาการหลายครัง้...อยู่บ่

นานเท่าใด เจ้าลุ่มฟ้าใช้ฮ่อผู้ ใหญ่ 2 คน มาถามเอาเส้นกุ้ งของคลั...เคร่ืองบรรณาการแก่พญาฮ่อ

ในคราวนัน้ได้แก่ เหล็กเส้น 1,000 หาบ ทองคํา 100,000 หน่วย (ticals) และข้าว 1,000 หาบ180 

นอกจากนีย้งัมี งาช้าง ผ้ามา่น (ผ้าพมา่) ผ้าไท นอแรด181 เป็นต้น 

จีนฮ่อสว่นใหญ่สืบเชือ้สายมาจากจีนหยุ (เป็นท่ีมาของคําวา่ ฮ่อ) นบัถือศาสนาอิสลาม 

พดูภาษาแมนดารินได้จงึทําให้ชาวฮ่อเป็นทัง้พอ่ค้าแล้วลา่มระหวา่งชนพืน้เมืองกลุม่ตา่งๆ กบั ชาว

จีน มาตัง้แตโ่บราณ  การเข้ามาตัง้รกรากของชาวฮ่อในเขตล้านนาในฐานะพ่อและลา่มจึงน่าจะมี

                                                 
176 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 187-188. 
177 Andrew Forbes, The People of Chiang Mai, 234. 
178 Ibid., 240. 
179 Hans Penth, A Brief History of Lan Na, 111-112. 
180 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เองเชียงใหม,่ 103. อ้างจาก  Zimme 

Yazawin, 43; ราชวงศาพืน้เมืองเชียงใหม.่ 
181 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เองเชียงใหม,่ 104. 
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มาตัง้แตค่รัง้นัน้ แตก่ารปรากฎกลุม่ฮ่ออพยพจากยนูานลงมาอยู่ท่ี เชียงราย-เชียงใหม่ระลอกใหญ่

คือคราวท่ีมีการปฏิวตัิในยนูนานเม่ือพ.ศ. 2421 ชุมชนเก่าแก่มากของชาวฮ่อในเชียงใหม่คือบ้าน

ฮ่อ ยา่นถนนเจริญประเทศซอย6 และตลาดอนสุาร ทางเหนือของเมืองเชียงใหม ่182 
 
2.4  ภมิหลังทางประวัตศิาสตร์ของู อาณาจักรล้านนาสมัยราชวงศ์มังราย 
(ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 – ต้นพุทธศตวรรษที่ 22) 

 
2.4.1 ช่วงก่อตัง้อาณาจกัร 

 อาณาจักรล้านนาเร่ิมต้นเม่ือพญามังรายทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ในพ.ศ. 1839 

หลงัจากรวบรวมกลุ่มบ้านเมืองทัง้ในแอ่งท่ีราบลุ่มนํา้โขง –กก และ ในท่ีราบลุ่มแม่นํา้ปิงแล้ว แล

มาประทบัท่ีเชียงใหม่ซึ่งหมายความว่าเชียงใหม่เป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรแทนเชียงราย และ 

เชียงแสน แตน่ัน้เป็นต้นมา  

 ตํานานพงศาวดารของภาคเหนือ เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ ตํานานสิบห้าราชวงศ์ 

ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม ่และพงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน ตา่งระบวุา่ พญามงัราย  

(พ.ศ. 1806 - 1854)183 สืบเชือ้สายจากผู้ครองนครเงินยางเชียงแสน บริเวณลุม่แม่นํา้สาย เป็นโอร

ของเจ้าลาวเมงกบันางเทพคําขยาย ธิดาเมืองเชียงรุ่ง พญามงัรายขึน้ครองนครเงินยางเชียงแสน

แทนบดิา เม่ือพ.ศ. 1804 ขณะท่ีกลุม่เมืองโดยรอบลุม่แมนํ่า้สาย แมนํ่า้โขง แม่นํา้กก ไมส่ามคัคีกนั

การวิวาทชิงไพร่พลและดนิแดนกนั จงึปราบปรามและรวบรวมกลุม่เมืองในบริเวณลุม่แมนํ่า้ดงักลา่ว

เช่น เมืองมอบ เมืองไล่ เมืองเชียงคํา เป็นต้น เข้าด้วยกัน ด้วยช่ือแคว้นโยน184 ในเบือ้งต้น  และ

สร้างเมืองเชียงรายขึน้ในลุม่แม่นํา้กกในพ.ศ. 1805 โดยเป็นเมืองศนูย์กลางและประทบัท่ีเชียงราย 

5 ปี จงึย้ายไปประทบัท่ีเมืองฝาง และยดึเมืองเชียงของในลุม่แม่นํา้โขงและเมืองเซริงในลุม่แมนํ่า้อ

ในเวลาไลเ่ล่ียกนั จนพ.ศ. 1819 ทรงยกทพัเข้าเมืองพะเยาแตไ่ม่มีการรบ ทัง้สองฝ่ายเป็นไมตรีต่อ

                                                 
182 Andrew Forbes, The People of Chiang Mai, 241. 
183 ระยะเวลาครองราชย์ของกษัตริย์ในราชวงศ์มงัรายในท่ีนี ้เป็นการอ้างอิง  พงศาวดารชินกาล

มาลีปกรณ์ ซึง่นกัประวติัศาสตร์สว่นใหญ่เหน็วา่มีความแมน่ยําท่ีสดุในกลุม่หลกัฐานเอกสารล้านนาท่ีมีอยู ่

เพราะเป็นพงศาวดารท่ีบนัทกึขึน้ในช่วงพ.ศ.2060-2070 อนัเป็นเวลาท่ีอาณาจกัรล้านนารุ่งเรือง และยงัไมไ่ด้รับ

ความเสียหายจากสงครามระหวา่งเชียงใหมก่บัพมา่  ดงันัน้ข้อมลูจงึยงัครบถ้วน ประกอบกบัพงศาวดารชินกาล

มาลีปกรณ์บนัทกึขึน้ด้วยอกัษรธรรม คือภาษาบาลี ซึง่มีการระบตุวัเลข ชดัเจน  ตวัเลขตา่งๆ เช่น ปีพทุธศกัราช 

จงึไมน่่าคลาดเคล่ือน (สมัภาษณ์ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2551). 
184 พระรัตนปัญญา, ชินกาลมาลีปกรณ์, 104. 
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กนั พะเยาจึงยงัคงเป็นอิสระ ในช่วงนัน้สถานการณ์การเมืองของบ้านเมืองตอนบนแคว้นโยนไม่

มัน่คงเน่ืองจากกองทพัมองโกลกําลงัขยายอํานาจลงมายงัดนิแดนแถบตะวนัตกเฉียงใต้ตลอดตอน

ใต้ของจีน ประกอบการท่ีพญามงัรายทราบเก่ียวกบัความมัง่คัง่และอดุมสมบรูณ์ของแคว้นหริภญุ

ไชยท่ีมีอํานาจอยู่ในลุ่มแม่นํา้ปิง – วงั จึงขยายดินแดนลงทางใต้ และผนวกหริภญุไชยด้วยการส่ง

ไส้ศกึเข้าไปและสร้างเมืองพร้าวเพ่ือเป็นฐานก่อนการและยดึหริภญุไชยได้ในพ.ศ.1824 ประทบัอยู ่

2 ปีจึงมาสร้างเมืองเวียงกมุกามเป็นท่ีประทบัในพ.ศ.1829 และในพ.ศ.1839 ได้สร้างเชียงใหม่ใน

บริเวณท่ีราบเชิงดอยสุเทพ เบือ้งแรกให้ช่ือว่า นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่   ซึ่งต่อได้กลายเป็น

ศนูย์กลางทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ วฒันธรรมของล้านนาเร่ือยมา  

เม่ือพญามงัรายทรงย้ายราชธานีหรือศูนย์กลางมาท่ีเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในเขตท่ีราบลุ่ม

แม่นํา้ปิง ที่สามารถเชื่อมโยงกบัแหลง่ราชธานีเดมิคือที่ราบลุม่แมนํ่า้กก ไม่วา่จะด้วยท ําเลที่ตัง้ท

ติดต่อถึงกนัได้ หรือผู้คนจากทัง้สองแอ่งท่ีราบลุ่มแม่นํา้ จงึเป็นไปได้วา่ในเบือ้งต้นของการย้ายรา

ธานี พญามงัรายทรงใช้เชียงใหม่เป็นศนูย์กลางในการหลอมรวมผู้คนและวฒันธรรมจากสองแห่ง

คือจากแคว้นโยนและแคว้นหริภญุไชย ให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั รวมทัง้สร้างระบบการเมืองการ

ปกครองของดินแดนแห่งใหม่ให้มัน่คง มีการปกครองแบบรวมศนูย์ โดยใช้ระบบเครือญาติเป็น

เคร่ืองมือ และการสร้างสิทธิธรรมในฐานะเป็นเชือ้เดียวกบัชนพืน้เมืองดัง่เดิมของดินแดนแถบนีคื้อ 

ลวจกัราช ขณะท่ีใช้ดนิแดนแห่งนีข้ยายฐานอํานาจการปกครองและอ่ืนๆ ออกไปโดยรอบ  

  
2.4.2 ล้านนาระยะเร่ิมแรก (เชียงราย-เชียงแสนเป็นเมืองหลวง  
พ.ศ.1861-1888) 

 หลงัจาก พญามงัราย สิน้พระชนม์ในพ.ศ. 1854 ความสําคญัของเมืองศนูย์กลางถกู

ย้ายกลบัไปท่ีเชียงราย-เชียงแสน สาเหตใุหญ่น่าจะมาจากการแรงกดดนัดนิแดนตอนบนของแคว้น

โยนของมองโกลและยูนนานท่ีมีมาอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับพะเยายงัเป็นอิสระ ซึ่งอาจขยาย

อิทธิพลมายงัเชียงรายได้เสมอ จน พญาไชยสงคราม (พ.ศ.1854-1868) โอรสพญามงัราย ประทบั

ในเชียงใหม่ได้เพียง 4 เดือนก็กลบัไปปักหลกัท่ีเชียงราย ส่วนเมืองใหม่ให้พญาแสนภูโอรสของ

ตนเองปกครอง  และเม่ือสิน้พญาไชยสงครามแล้ว พญาแสนภู (พ.ศ.1868-1877) จึงขึน้ไปครองท่ี

เชียงราย และสร้างเมืองเชียงแสนในบริเวณท่ีเช่ือวา่เป็นเมืองเงินยางเชียงแสนเดมิ เป็นท่ีประทบัใน

พ.ศ. 1870185 ศูนย์กลางของอาณาจักรในรัชกาลนีจ้ึงย้ายมาอยู่ท่ีเชียงแสน ส่วนเชียงใหม่ได้ให้

พญาคําฟูโอรสพญาแสนภคูรองแทน เพราะพญาแสนภปูระทบัท่ีเชียงแสนตลอดพระชนม์ชีพ ซึ่ง

                                                 
185 เร่ืองเดียวกนั, 173.  
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เป็นเหตใุห้เชียงแสนกลบัมามีความสําคญัทางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมอีกครัง้หนึ่ง ใน

สมยัพญาคําฟ ู(พ.ศ.1877-1879) ยงัคงใช้เชียงแสนเป็นศนูย์กลาง ส่วนเชียงใหม่ทรงให้พญาผายู

โอรสครองแทน เหตกุารณ์สําคญัในสมยัพญาคําฟูคือ พ.ศ. 1881 ได้ร่วมมือกับเมืองน่านผนวก

พะเยาสําเร็จ แตข่ดัแย้งกบัน่าน และพยายามขยายดนิแดนเข้าไปทางแพร่แตย่งัไมสํ่าเร็จ  

  
2.4.3 ล้านนาระยะรุ่งเรือง (เชียงใหม่เป็นเมืองหลวง  
พ.ศ. 1888 – 2101) 

พ.ศ. 1888 พญาผายู (พ.ศ.1880-1998) ขึน้ครองล้านนาต่อจากพญาคําฟู แต่ทรง

ปักหลกัอยูท่ี่เชียงใหมโ่ดยตลอด และได้ทําให้เชียงใหมก่ลายเป็นศนูย์กลางอํานาจรัฐแทนเชียงราย

และเชียงแสนซึง่มาจากความกงัวลเก่ียวกบัแคว้นพะเยาจบลงประกอบสถานการณ์ทางตอนบนอนั

เน่ืองมาจากจีนและยนูนานคล่ีคลายไปตัง้แต่พญามงัรายสิน้พระชนม์ กล่าวคือ จากท่ีแคว้นโยน

หรือล้านนาเคยแข็งขืนต่อทัง้จีนและยูนนานตลอดสมัยพญามังราย รัชกาลต่อมาคือพญาไชย

สงครามจงึยอมออ่นข้อและสง่บรรณาการแก่ยนูนานมาโดยตลอด   ขณะเดียวกนัเจ้านํา้ท่วมท่ีครอ

เมืองเชียงตุงได้ยอมรับบรรดาศักดิของจีน  ์ พญาผายูจึงปักหลักอยู่เชียงใหม่ตัง้แต่ปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี 19 ซึง่เป็นช่วงเดียวกบัทางเมืองทางใต้คืออาณาจกัรสโุขทยั ซึง่เป็นสมยัของพญาลิไทมี

ความมัน่คง  ระยะนีอ้าณาจกัรล้านนาจงึปลอดจากการรบพุง่ สง่ผลให้ล้านนามีโอกาสสะสมความ

มัน่คงของตนเอง เครือข่ายทางการปกครองของรัฐในระยะนีมี้ความเข้มแข็ง และพญาผายไูด้ส่ง

โอรส-พญากือนาไปครองศูนย์กลางตอนบนคือเชียงราย  ดงันัน้ในรัชสมัยพญาผายูเป็นต้นมา 

เชียงใหม่จึงอยู่ในฐานะศนูย์กลางหรือเมืองหลวงของล้านนาอย่างแท้จริง  และกษัตริย์องค์ต่อมา

ล้วนประทบัท่ีศนูย์กลางแห่งนีท้ัง้สิน้ จึงอาจกล่าวได้ว่านบัแต่ปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา 

กระบวนการรวมดนิแดนได้เสร็จเป็นรูปร่างอยา่งสมบรูณ์186 

  ความรุ่งเรืองของล้านนาเร่ิมปรากฎอยา่งชดัเจนในสมยัพญากือนา (พ.ศ.1998-1928) 

ซึง่เป็นราชบตุรพญาผาย ูท่ีขึน้ครองราชย์ในพ.ศ. 1898 ความมัน่คงทางการเมืองในช่วงนีส้ง่ผลให้

เศรษฐกิจดี อนัมาจากการบรรณาการจากเมืองบริวาร187และการค้าขายเป็นสําคญั188 สถานการณ์

                                                 
186 เร่ืองเดียวกนั, 33. 
187 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 66. 
188 ความเคล่ือนไหวทางการค้าขายท่ีคกึคกัสะท้อนจากการตดัสนิคดีความท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ค้าขายและพอ่ค้าโดยเฉพาะในสมยัพญากือนา แสนเมืองมา และ พระเจ้าติโลกราช ด ูวินยั พงศ์ศรีเพียร, 

บรรณาธิการ, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์ (กรุงเทพมหานคร : โครงการเมธีวิจยัอาวโุส “กฎหมายตราสามดวง : 

ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก” ในความสนบัสนนุของสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั, 2549).  
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มัน่คงทางการเมืองประกอบกบัความร่ํารวยจากการค้า สง่ผลให้อาณาจกัรล้านนาเจริญรุ่งเรือง ซึง่

สะท้อนผา่นความรุ่งเรืองทางด้านศาสนา  โดยเชียงใหมซ่ึง่เป็นศนูย์กลางของล้านนานบัตัง้แตพ่.ศ. 

1888 เป็นต้นมา ได้กลายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแทนหริภุญไชย และส่งผลต่อลกัษณะทาง

วฒันธรรมอันโดดเด่นแก่ล้านนาด้วย พุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้เข้ามามีอิทธิพลต่อความคิด

ความเช่ือของสงัคมในบริเวณภาคพืน้ทวีปตอนตอนบนตัง้แต่ก่อนท่ีพญามงัรายให้กําเนิดสงัคม

ล้านนา189 และเม่ือพญามงัรายผนวกหริภญุไชย จึงรับเปิดรับพทุธศาสนาลทัธิหินยานแบบหริภญุ

ไชย หรือรามญันิกาย กระทัง่มาถึงสมยัพญากือนาจึงรับพทุธศาสนาลทัธิหินยาน นิกายลงักาวงศ์ 

ซึ่งถือว่าเป็นศาสนาบริสุทธิเพราะมีการทําสงัฆกรรมถูกต้องมาแต่โบราณ โดยพ์ ญากือนาท่ีได้

นิมนต์พระสมุนเถระมาจากสโุขทยัเพ่ือเดินทางมาเผยแพร่นิกายลงักาวงศ์ เบือ้งแรกมาจําวดัท่ีหริ

ภญุไชยแล้วจึงย้ายมาจําวดัสวนดอก เชียงใหม่ พระสมุนเถระเป็นผู้วางรากฐานพทุธศาสนาแบบ

ลงักาวงศ์ในล้านนา พญากือนาได้สนบัสนนุให้พระภิกษุจากหวัเมือง เช่น เชียงแสน เชียงตงุ เชียง

รุ่ง เข้ามาศึกษาท่ีวดัสวนดอกจึงทําให้วดัสวนดอก เชียงใหม่กลายเป็นศนูย์กลางการศึกษาพระ

ปริยตัธิรรมและพระธรรมวินยัแทนหริภญุไชย การรับพทุธศาสนาเข้ามาจากสโุขทยันัน้ ทําให้มีการ

รับศิลปวฒันธรรมแขนงอ่ืนๆ ตามมาด้วย เช่น ศิลปกรรมของศาสนสถานและประติมากรรม เป็น

ต้น  

นอกจากนีพุ้ทธศาสนายังมีผลต่อวิถีชีวิตของชาวล้านนาเพราะพระสงฆ์เข้ามามี

บทบาทในด้านการเมืองและการศกึษา ซึง่หลอ่หลอมให้สงัคมล้านนามีอดุมคตใินเร่ืองบญุและการ

บริจาคทานเพ่ือขึน้สวรรค์ในภพหน้า จนการบริจาคและสร้างบญุกบัวดัและศาสนาสถานกลายเป็น

ส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวนัของชาวล้านนาทกุชนชัน้ ไม่ว่าจะเป็นบริจาคทรัพย์สินและแรงงานเพ่ือ

เพิ่มจํานวนศาสนสถาน หรือสร้างเสริมศาสนสถานท่ีมีอยู่แล้วให้อลงัการยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัพบด้วยว่า 

นบัตัง้แตส่มยัพญากือนาเป็นต้นไป พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการพิพากษาคดีความต่างๆ ร่วมกบัขนุ

นาง190 รวมถึงการท่ีพระสงฆ์ยงัสามารถกล่าวตกัเตือนกษัตริย์ ท่ีประพฤติตนไม่ถกูครรลองครอง

ธรรมได้ด้วย191 อยา่งไรก็ดี ในอีกด้านหนึง่ของอิทธิพลพทุธศาสนาท่ีมีตอ่ชาวล้านนาท่ีสง่ผลตอ่การ

                                                 
189 ธํารงศกัดิ ทําบญุ์ , “กําเนิดอาณาจกัรลานนาไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชา

ประวติัศาสตร์ อกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2528), 123-125. 
190 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 95. 
191อรุณรัตน์ วิเชียรเชียว, “ประวติัศาสตร์เมืองเชียงใหมส่มยัราชวงศ์มงัรายและสมยัพมา่ปกครอง”, 

ใน ล้านนาไทย (เชียงใหม:่ พิมพ์เป็นอนสุรณ์พระราชพิธีเปิดพระบรมราชานสุาวรีย์สามกษัตริย์, 2527), 277-

278. 
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เติบโตของสงัคมแห่งนีก็้คือ  หลกัการของพทุธศาสนาท่ีไม่มีการกีดกนัทางชนชัน้ในสงัคม ซึง่มีผล

อย่างมากต่อการดํารงชีพ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพ ดงัจะเห็นได้จาก คําสอนพญามงัรายท่ี

เก่ียวกับการทํามาหากินอย่างขยนัขนัแข็ง สจุริต ทําบุญทําทาน และอยู่ในศีลธรรมอนัดีของชาว

ล้านนาท่ีวา่ 

 
...ผู้ ใดได้เป็นไพร่บ้านและชาวเมือง ควรรําเพิงถึงรู้ถ่ี หือ้รู้ท่ีการตน คือว่าไร่นาสวนส้าง 

(สร้าง) เวียก (งาน) ค้าขายเรียกหาเงิน ทกุวนัคืนอยา่ขาด อยา่ประมาทสารา หมัน่ไปหาเต้า

สู่หือ้ได้ยุต้าง (ทุกทาง) อยู่กินทาน ตามใจคานตกแต่ง เลีย้งลูกแห่งเมียตน การเรือนคน

แต่งส้าง  หือ้เป็นท่ีเพิ่นอ้างใจมี หากเป็นคอง (คลอง) ดีไว้แก่ไพร่ผู้ ใหญ่น้อยชาวเมืองและ

ทา่นเอย...192 

 

ดงันัน้จงึอาจกลา่วได้วา่ พทุธศาสนาในสมยัพญากือนาเป็นเสมือนการตอกยํา้ความเช่ื

ในเชิงอดุมคตใินทางความเช่ือท่ีชาวล้านนามีอยูแ่ล้วให้หยัง่ลกึและให้เกิดประสทิธิผลตอ่โครงสร้าง

การปกครองย่ิงขึน้ ซึง่ล้วนสง่ผลดีตอ่ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรล้านนาตลอดช่วงรัชกาลของ

พระองค์และในรัชกาลตอ่ๆ มา โดยเป็นเคร่ืองสิง่สะท้อนภาพความรุ่งเรืองของสงัคมล้านนาในอดตี

ได้อยา่งดี ดงัเช่นความมัง่คัง่ร่ํารวยของอาณาจกัรล้านนาในช่วงราชวงศ์มงัราย ผลประโยชน์จํานว

ไม่น้อยท่ีถกูนํามาบริจาคทานเพ่ือบํารุงพระสงฆ์และศาสนวตัถรุวมทัง้ศาสนสถานตรามคติความ

เช่ือของพทุธศาสนานัน่เอง 

 กษัตริย์องค์ต่อมาคือ พญาแสนเมืองมา (พ.ศ.1928-1944) (ราชบุตรพญากือนา) มี

การชิงอํานาจ เม่ือแรกขึน้ครองราชย์ โดยเจ้าพรหมผู้ครองเชียงรายซึง่เป็นพระมาตลุา(อา) ชิงราช

สมบตัิแต่ไม่สําเร็จ  จึงหนีไปพึ่งกรุงศรีอยธุยาในสมยัพระบรมราชาท่ี 1(ขนุหลวงพะงัว่) ซึง่ยกทพั

มาตีเมืองเขลางคนคร พ.ศ.1929 ไม่นานเจ้ามหาพรหมก็กลับมาพร้อมกับพระพุทธสิหิงค์จาก

กําแพงเพชร เพ่ือถวายพญาแสนเมืองมา (โปรดให้ประดิษฐานท่ีวดัลีเชียง / วดัพระสิงห์ปัจจุบนั) 

ส่วนเจ้าพรหมก็ได้ครองเมืองเชียงรายดั่งเดิม193 ต่อมามีเหตุจากสุโขทัยขัดแย้งกับอยุธยา ซึ่ง

ล้านนาเข้าไปช่วยสโุขทยั นบัเป็นจดุเร่ิมต้นความขดัแย้งระหวา่งล้านนา สโุขทยั และอยธุยา  

                                                 
192 สมหมาย เปรมจิตต์, คําสอนพญามงัราย ภาคปริวรรต ลําดบัท่ี 11 (เชียงใหม ่: ภาควิชาสงัคม

วิทยาและมานษุยวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2519), 25. 
193 สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์,  56-57. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   
 

79 

พญาสามฝ่ังแกน194 (พ.ศ.1944-1984) มีศึกภายในคือการแย่งชิงบัลลังก์จากพระ

เชษฐา – ท้าวย่ีกมุกาม ท่ีปกครองเชียงราย โดยของความร่วมมือจากพญาไสยลือไทแห่งสโุขทยั195 

แต่พ่ายแพ้ทพัเชียงใหม่ ท้าวย่ีกุมกามจึงหนีไปพกัพิงท่ีสโุขทยัตลอดชีวิต ขณะท่ีฮ่อ (จีนท่ียนูาน) 

ยกทพัมาล้อมเชียงแสนด้วยเร่ืองสว่ยข้าวจ้าวส่ีพนัคาน196  

พระเจ้าติโลกราช (พ.ศ.1984-2030) เหตกุารณ์สําคญัประการหนึ่งท่ีเกิดในสมยันีก็้คือ 

พทุธศาสนาลทัธิหินยาน นิกายลงักาวงศ์สายใหม่ หรือ สีหล ถกูนําเข้ามาท่ีเชียงใหม่ ณ วดัป่าแดง 

โดยพระชาวเชียงใหม่ ชาวละโว้ และชาวมอญ นิมนต์มาเถระนิกายนีม้าจากลงักา197 นบัแตน่ัน้มา

พระพทุธศาสนาในดินแดนล้านนาจึงมี 3 คณะ คือ คณะพืน้เมืองจากหริภญุไชย คณะรามญัหรือ

ลงักาวงศ์สายเก่า(วดัสวนดอก) และ คณะสีหล หรือลงักาวงศ์สายใหม่(วดัป่าแดง) ซึง่เป็นเหตใุห้

พระสงฆ์แตล่ะสํานกัขดัแย้งกนัในช่วงปลายรัชกาลนี ้และกลายเป็นเง่ือนไขทางการเมืองทําให้ท้าว

ลก (พระเจ้าติโลกราช) ท่ีอยู่ฝ่ายคณะสีหล สถาปนาอํานาจด้วยการชิงอํานาจจากพระบิดาซึง่อยู่

ฝ่ายคณะรามญั และเม่ือท้าลกได้เป็น พระเจ้าติโลกราชแล้ว จึงมีการสงัคายนาพระไตรปิฎก อนั

เป็นครัง้ท่ี 8 ในบวรพทุธศาสนาของโลก ท่ีวดัโพธารามมหาวิหาร (เจดีย์เจ็ดยอด)198 

เหตุการณ์สําคญัท่ีสองของรัชกาลนี ้คือปลายพุทธศตวรรษท่ี20 เป็นหัวเลีย้วหัวต่อ

สําคญัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของล้านนา นบัแตก่ารขึน้ครองราชย์ของพระเจ้าตโิลกราชในพ.ศ. 

1985 เน่ืองจากการขึน้สู่อํานาจไม่ชอบธรรม ขดักับหลกัการขึน้ครองบลัลงัก์ท่ีสืบทอดกันมาแต่

เดิม199 ทําให้พระเจ้าติโลกราชต้องสร้างกศุโลบายเพ่ือสร้างสิทธิธรรม ประการหนึ่งก็คือการเปิด

                                                 
194 ตามศิลาจารึกร่วมสมยัระบวุา่ พญาสามฝ่ังแกน ขึน้ครองราชย์ พ.ศ. 1945. ด ูHans Penth, A 

Brief History of Lan Na, 200. 
195 สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์, 60. 
196 อรุณรัตน์ วิเชียรเชียว และ เดวิด เค.วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่  74-75; สมหมาย เปรม

จิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์, 65. 
197 นิกายใหม่คือ สีหล เกิดจาก พระมหาธรรมคมัภีร์ ภิกษุพืน้เมืองเชียงใหมแ่ละคณะ เดินทางไป

แสวงหาพทุธศาสนาไหมใ่นแนวทางบริสทุธิ โดยบวชใหมใ่นลงักาพ์ .ศ. 1967  โดยภิกษุจากละโว้ (แคว้นกมัโพช) 

ช่ือ พระมหาญาณสทิธิและคณะ ร่วมทางไปด้วย และกลบัมาในพ.ศ. 1973 อ้างจาก พระรัตนปัญญาเถระ,แสง 

มนวิทรู แปล, ชินกาลมาลีปกรณ์, 121-122. 
198 พระรัตนปัญญาเถระ, แสง มนวิทรู, แปล, ชินกาลมาลีปกรณ์, 137-138. 
199 ก่อนหน้าพ.ศ. 1985 อาณาจกัรล้านถือการมอบอํานาจให้แก่บตุรองค์โตของกษัตริย์ท่ี

สิน้พระชนม์ ไม่วา่จะมีอายนุ้อยเพียงใดก็ตาม เพราะถือตําแหน่งของ “พระมหาเทวี” พระมเหสีของกษัตริย์องค์
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โอกาสให้ขุนนางชัน้สูงมีบทบาทในอํานาจของกษัตริย์มากขึน้ ซึ่งเป็นข้อแลกเปล่ียนกับความ

จงรักภกัดีดงักรณีของ “หม่ืนลกนคร”200  ซึง่ตอ่มาสง่ผลให้ขนุนางและเจ้าเมืองตา่งๆ ท่ีมีอํานาจสงู

มีบทบาทตอ่กษัตริย์ของล้านนามากขึน้ ถ้ากษัตริย์รัชสมยัใดเข้มแข็ง อํานาจภายในก็ไม่กระเทือน 

แต่ถ้ากษัตริย์รัชสมยัใดอ่อนแอ ขุนนางก็จะแสวงหาอํานาจใส่ตนและพรรคพวกจนนําไปสู่ความ

วุ่นวายของอาณาจกัรล้านนาในช่วงปลายราชวงศ์มงัราย201 และการสร้างสิทธิธรรมอีกประการ

หนึง่ของพระองค์ก็คือ การใช้คณะสงฆ์สายวดัป่าแดงเป็นฐานอํานาจของพระองค์ด้วย  

เหตุการณ์สําคญัสุดท้ายในสมยัพระเจ้าติโลกราช คือการขยายอํานาจออกไปยงัหัว

เมืองด้านต่างๆ นับตัง้แต่ยึดเมืองแพร่ในพ.ศ. 1986 และเมืองน่าน ในพ.ศ. 1991 ด้วยเหตุผลท่ี

เมืองน่านเป็นแหล่งเกลือ202  และทัง้สองเมืองนีเ้ป็นชุมทางการค้าและติดต่อกับทัง้ใน-นอก

อาณาจกัร ในพ.ศ. 1997 พระองค์ยงัยึดได้หวัเมืองของหลวงพระบางคือเมืองเชียงตีน ขรองน้อย 

ขรองหลวง203 อย่างไรก็ตามการขยายดินแดนไปแพร่และน่านเป็นอีกเหตผุลหนึ่งของความขดัแย้ง

ระหวา่งล้านนากบัอยธุยา (สมยัพระบรมไตรโลกนาถ) นอกเหนือจากความขดัแย้งท่ีมาจากพระยา

ยุทธิเสถียรแห่งเมืองสองแคว(พิษณุโลก) 204นํามาสู่สงครามระหว่างอยุธยาและล้านนาอย่าง

ยาวนานจนทําให้บ้านเมืองทัง้สองฝ่ายออ่นแอในสมยัตอ่ๆ มา  

 เม่ือพระนดัดาของพระเจ้าติโลกราชคือ พระเจ้ายอดเชียงราย (พ.ศ.2030-2038) ขึน้

ครองราชย์ ถูกขุนนางปลดในเวลาเพียง 8 ปี แล้วเนรเทศไปอยู่เมืองจวาดน้อย ยกพระเมืองแก้ว 

(พ.ศ.2038-2069) ราชบุตรพระเจ้าติโลกราชขึน้แทน  ซึ่งถือเป็นยคุทองของล้านนาอย่างแท้จริง 

แม้วา่จะมีการทําศกึอยู่บ้าง เช่น กบัเงีย้วเมืองนายและเชียงตงุ และลงไปตีสโุขทยัในพ.ศ.2050 205

เลยไปตีถึงกําแพงเพชรและเชลียง กระทัง่สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 แห่งอยธุยายกทพัมาตีเขลางค์

นครแต่ยึดไม่ได้ เพียงกวาดต้อนคนไปและทําไมตรีต่อกันพ.ศ. 2065 และในตอนปลายรัชกาลมี

เหตใุห้ล้านนาต้องเสียขุนนางระดบัผู้ครองเมืองถึง 5 คนและไพร่พลจํานวนมาก หลงัจากแพ้ศึก

                                                                                                                                            
เดิมหรือพระมารดาของกษัตริยืองค์ใหมเ่ป็นผู้ สําเร็จราชการแทนพระองค์ หลกัการนีมี้ความชดัเจนและใช้กนัมา

ตัง้แตส่มยัพญาไชยสงคราม (พ.ศ. 1860-1870) อ้างจาก ธํารงศกัดิ ทําบญุ์ , “กําเนิดอาณาจกัรล้านนาไทย”, 84. 
200 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เองเชียงใหม,่ 79. 
201 ฮนัส์ เพนธ์, “ความเป็นมาของล้านนา”, ล้านนาไทย (เชียงใหม่: พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในพิธีเปิดพระ

บรมราชานสุาวรีย์สามกษัตริย์ 2527), 19-20. 
202 ประชมุพงศาวดาร ภาคท่ี 10 เลม่ 9 (พระนคร: องค์การค้าครุุสภา, 2507), 307-308. 
203 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เองเชียงใหม,่ 86. 
204 เร่ืองเดียวกนั, 84-89. 
205 เร่ืองเดียวกนั, 107-110. 
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เชียงตงุกลบัมา ซึง่มีผลตอ่ความแข็งแกร่งของล้านนาในเวลาตอ่มา สิน้พระเมืองแก้ว อนชุาคือพระ

เกษเกล้า (พ.ศ.2069-2081)ขึน้ครองราชย์แต่อํานาจเป็นของขนุนางซึง่แต่งตัง้และถอดกษัตริย์ได้ 

และพระองค์ถกูถอดให้ไปอยูเ่มืองน้อย206  

ในช่วง 25 ปีถัดมา อาณาจักรล้านนามีกษัตริย์อีก 6 พระองค์  คือพระเกษเกล้า  

จากนัน้ราชบลัลงัก์จึงเป็นของโอรสพระเกษเกล้าคือ ทา้วชาย (พ.ศ. 2081-2086)  ซึง่ถกูปลงพระ

ชนม์ พระเกษเกล้า จึงกลบัมาครองราชย์อีกครัง้ (พ.ศ.2086-2088) เพียง 2 ปีก็ถกูปลงพระชนม์ 

ระหวา่งนี ้ปัญหาภายในท่ีเกิดการความขดัแย้งของขนุนางในราชสํานกัรุนแรงถึงเกิดสงครามกลาง

เมือง และขอกําลงัจากภายนอก (อยธุยา) เข้าช่วยและเชิญ มหาเทวีจิรประภา (พ.ศ. 2088-2089) 

จากนัน้จงึอญัเชิญพระไชยเชษฐาธิราช (โอรสของพระโพธิสาลราช กบั พระธิดาของพระเกษเกล้า) 

จากล้านช้าง (พ.ศ. 2086-2090) พระองค์กลับไปครองเมืองล้านช้างเม่ือพระโพธิสาลราช

สิน้พระชนม์  นบัแตน่ัน้ล้านนาไมมี่กษัตริย์ถึง 4 ปี คือระหวา่ง พ.ศ.2091-2094  ล้านนาเข้าสูภ่าวะ

สงครามกลางเมือง ทา้วแม่กุ (พ.ศ. 2094-2107) จึงถกูเชิญจากเมืองนายมาครองเชียงใหม่ ความ

ขดัแย้งในกลุ่มขนุนางยงัมีอยู่ แต่เป็นขุนนางเชียงใหม่กบัขุนนางไทใหญ่ (เงีย้ว)207  ล้านนาช่วงนี ้

ระส่ําระสายถึงกบัทําให้พมา่ยกทพัมาประชิด ในพ.ศ. 2101 ชาวเมืองยอมแพ้โดยขาดทัง้กําลงั

ทรัพย์และกําลงัคนตอ่ต้าน อาณาจกัรล้านนาจงึตกอยูภ่ายใต้อาณตัขิองพมา่นบัแตน่ัน้มา 208 

เหตสํุาคญัของความอ่อนแอภายในคือ ขุนนางมีอํานาจมาก และขดัแย้งกัน กษัตริย์

ล้านนาสว่นใหญ่ในช่วงหลงันี ้มกัมีจดุจบท่ีไม่ดี มีทัง้ถกูปลงพระชนม์  ถกูถอดพระยศ และขอสละ

ราชสมบตัิ  ประกอบกบัความอ่อนแอของกษัตริย์ในราชวงศ์มงัรายช่วงหลงั ท่ีเร่ิมเด่นชดัหลงัพระ

เมืองแก้วสิน้พระชนม์ เพราะพระองค์ไมมี่โอรสสืบบลัลงัก์  เจ้านายเชือ้สายราชวงศ์มงัรายท่ีมาจาก

เมืองอ่ืนๆ มาครองเชียงใหม ่จงึมีลกัษณะไร้ฐานราชอํานาจในเมืองหลวง 209  

 

อาณาจกัรล้านนา มีความสําคญัในฐานะรัฐตอนบนของภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ เพราะอาณาจักรล้านนาตัง้อยู่บนพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศแนวเดียวกับเทือกเขาท่ี

ทอดตวัลงมาจากแถบยนูนานหรือตอนใต้ของจีน  สลบักบัการมีพืน้ท่ีราบระหว่างหบุเขากว้างบ้าง

แคบบ้างกระจายเป็นหย่อมๆ ประกอบกับสภาพอากาศท่ีเป็นเขตร้อนชืน้ ทําให้มีฝนในบางช่วง 

                                                 
206 เร่ืองเดียวกนั, 111-112. 
207 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา,  206-207. 
208 Hans Penth, A brief History of Lan Na, 181. 
209 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 204 
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เป็นผลให้พืน้ท่ีสงูเป็นป่าท่ีอดุมสมบรูณ์ และท่ีราบระหวา่งเทือกเขาก็เกิดความอดุมสมบรูณ์จากลํา

นํา้ใหญ่-น้อยหลายสายท่ีไหลลงจากสนัเขาสู่พืน้ท่ีด้านล่างและกลายเป็นแอ่งในบริเวณต่างๆ 

กระจายอยู่โดยทัว่ ลกัษณะทางกายภาพดงักลา่วนีมี้ผลตอ่ลกัษณะการตัง้ถ่ินฐานกระจายตามท่ี

ราบลุม่แมนํ่า้ระหวา่งหบุเขาเป็นสว่นใหญ่ และการตัง้บ้านเรือนตามพืน้ท่ีสงูตามเชิงเขาอีกสว่นหนึง่

ซึง่มีผลต่อลกัษณะการทํามาหากินของผู้คน ท่ีมีทัง้การเพาะปลกูและการได้ประโยชน์จากของป่า

และทรัพยากรธรรมชาต ินอกจากนีส้ภาพกายภาพทางภมูิศาสตร์ยงัสง่ผลตอ่รูปแบบการคมนาคม

ท่ีอาศยัทัง้ลํานํา้สายใหญ่-น้อยท่ีมีเกาะแก่งเป็นช่วงๆ พร้อมๆ กบัอาศยัทางบกท่ีมทัง้ช่องเขา สนั

เขา สลบัพืน้ท่ีราบ โดยขนานตามลํานํา้เป็นหลกั   

พืน้ท่ีราบระหวา่งหบุเขาในเขตล้านนาท่ีสําคญัสามารถแบง่ได้เป็น 6 แอ่งตามแม่นํา้สา

สําคญั คือ กก อิง ปิง วงั ยม น่าน ซึง่ทําให้เกิดกลุม่เมืองสําคญัทัง้หมด 6 กลุม่เมือง คือ กลุม่เมือง

ในลุ่มแม่นํา้กก  มีเมืองเชียงราย เป็นเมืองสําคญั กลุม่เมืองในในลุม่แมนํ่า้อิง มีเมืองพะเยา เป็น

เมืองสําคญั กลุม่เมืองในลุม่แมนํ่า้ปิง มีเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองสําคญั กลุม่เมืองในลุม่แม่นํา้วงั ม

เมืองเขลางค์นคร เป็นเมืองสําคญั  กลุม่เมืองในลุม่แมนํ่า้ยม มีเมืองแพร่ เป็นเมืองสําคญั และกลุม่

เมืองในลุ่มแม่นํา้น่าน มีเมืองน่าน-เมืองปัวเป็นเมืองสําคญั เมืองสําคญัท่ีกล่าวถึงข้างต้นในช่วง

สมยัราชวงศ์มงัราย ล้วนมีบทบาทในฐานะเมืองชมุทางการสญัจรท่ีสามารถเช่ือมต่อถึงกลุ่มเมือง

อ่ืนๆ ภายนอกได้โดยรอบอาณาจักรล้านนา ไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง สังคม 

วฒันธรรม และเศรษฐกิจ ซึง่รวมถึงการค้าขายด้วย  

หลกัฐานโบราณคดีและหลกัฐานเอกสารทัง้ตํานานเมืองและพงศาวดารของล้านนา

โบราณแสดงวา่ พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ของอาณาจกัรล้านนาเร่ิมต้นในช่วงต้นพทุธศตวรรษ

ท่ี 19 ท่ีมีการสร้างบ้านแปลงเมืองซึ่งกระจายอยู่ตามลุ่มนํา้ใหญ่-น้อยในเขตแอ่งเชียงรายเป็น

อนัดบัแรกภายใต้โครงสร้างทางสงัคมการเมืองและความเช่ือเดียวกัน รวมถึงความสมัพนัธ์ทาง

เครือญาติ โดยพญามงัราย ในพ.ศ. 1805 ศนูย์กลางแห่งแรกจึงอยู่เมืองเชียงใหม่เขตลุ่มแม่นํา้กก 

ต่อมาจึงขยายดินแดนลงมาทางใต้ในเขตลุ่มแม่นํา้ปิงและแมนํ่า้วงัอนัเป็นที่ตัง้ของแคว้นหริภญุไ

และเขลางค์นคร (ลําปาง)  ก่อนสร้างศนูย์กลางใหม่ขึน้ในลุม่แม่นําปิงในช่ือ เมืองเชียงใหม่ในพ.ศ. 

1839 ก่อนขยายอาณาเขตไปยงัแอง่อ่ืนๆ เช่น แอง่แพร่ แอง่น่าน และครอบคลมุถึงบริเวณบางสว่น

ของพม่าเช่น กลุ่มเมืองเงีย้ว จีนตอนใต้ เช่น เชียงตงุ เชียงรุ่ง และ หลวงพระบาง ในทางตอนบน 

รวมทัง้เมืองฮอดและเมืองตากในทางตอนลา่งด้วย  

นับจากพ.ศ.1839 เมืองเชียงใหม่อยู่ในฐานะศูนย์กลางการปกครอง การเมือง และ

เศรษฐกิจของอาณาจักรอย่างชัดเจนและถาวร และในช่วงเวลาเดียวกันการหลอมรวมกลุ่มคน
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หลากหลายชาติพนัธุ์ ท่ีมีวฒันธรรมและคติความเช่ือแตกต่างกนัภายในอาณาเขตล้านนาให้เป็น

อนัหนึ่งอนัเดียวกนั จึงได้เกิดขึน้อย่างจริงจงั โดยการเปิดรับอารยธรรมท่ีรุ่งเรืองกว่าของบางเมือง

และบางแคว้นดงัเช่น การท่ีพญามังรายเปิดรับความเช่ือในพุทธศาสนา และความรุ่งเรืองทาง

การค้าของแคว้นหริภญุไชยของชาวมอญ การเปิดรับความก้าวหน้าในเชิงเทคโนโลยีของชาวองัวะ 

โดยการขอช่างฝีมือนบัร้อยครอบครัวมาท่ีปักหลกัท่ีเมืองเชียงใหม่ เชียแสน ของอาณาจกัรล้านนา  

เป็นต้น  

ความสําคญัของภมูิศาสตร์มีผลต่อการสร้างบ้านแปลงเมืองและความเคลื่อนไหวทาง

สงัคม การเมืองและเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่าในแอ่งหรือพืน้ท่ีราบลุ่มระหว่างหุบเขาในบริเวณ

ตอนบนของประเทศไทย ได้เกิดเป็นบ้านเมืองใหญ่น้อย ท่ีประกอบด้วยผู้คนหลายกลุม่หลายเผ่า มี

การกําหนดอาณาบริเวณ ซึ่งหาข้อยตุิไม่ได้ว่าเขตแดนท่ีแท้จริงของอาณาจกัรล้านนานบัแต่พทุธ

ศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมาสิน้สดุลงในบริเวณใดบ้าง แต่อย่างน้อยท่ีสดุก็สามารถระบุได้ด้วยการ

พิจารณาจากการใช้พระราชอํานาจทางการเมืองการปกครองของกษัตริย์ล้านนาท่ีมีตอ่เมืองบริวาร

ตา่งๆ  โดยรอบ กระทัง่หลอมรวมเป็นอาณาจกัรล้านนา ท่ีมีการขบัเคลื่อนทางสงัคมอย่างต่อเน่ือง 

ตัง้แตช่่วงพทุธศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา โดยเฉพาะการขบัเคล่ือนทางด้านเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องกบั

การค้าขายจนนํามาสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเมืองการปกครอง 

ตลอดจนความรุ่งเรืองของวฒันธรรมล้านนาดงัจะได้กลา่วในบทตอ่ไป. 
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บทที่ 3 
 

การค้าของอาณาจักรล้านนา 
 

การศกึษาอาณาจกัรล้านนาท่ีผา่นมายงัไมมี่การกลา่วถึงพฒันาการทางด้านเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะการค้าของอาณาจักรล้านนาเท่าท่ีควร เพราะส่วนใหญ่จะเน้นการกล่าวถึงสภาพ

การเมืองในช่วงเวลาต่างๆ ดงันัน้การศกึษาในท่ีนีจ้ึงเป็นมมุมองทางเศรษฐกิจ ท่ีมีการค้าขายเป็น

องค์ประกอบสําคญัในการทําให้สงัคมล้านนาเติบโตและรุ่งเรือง  ไม่ว่าจะเป็นการค้าภายในและ

การค้ากบักลุ่มเมืองเครือข่ายโดยรอบ และการค้าได้ทําให้เชียงใหม่มีบทบาทในฐานะศนูย์กลาง

เครือข่ายการค้ากับกลุ่มเมืองโดยรอบ พร้อมๆ กับเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองของ

อาณาจกัรล้านนาในช่วงเวลาเดียวกนั 

อย่างไรก็ตาม พฒันาการทางการค้าของอาณาจกัรล้านนาเร่ิมจากสภาพพืน้ฐานทาง

ภูมิศาสตร์ท่ีเป็นชุมชนในพืน้ท่ีสูงและชุมชนในพืน้ท่ีราบลุ่ม ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจจนเกิดการ

แลกเปล่ียนระหว่างคนบนพืน้ท่ีสงูและท่ีราบ ต่อมามีผลผลิตส่วนเกินจนนําไปสู่ระบบแลกเปลี่ยน

สินค้าภายใน และขยายขอบเขตการค้าออกไปตามการขยายเขตแดนและอํานาจของกษัตริย์ใน

ราชวงศ์มงัราย ทัง้นีอ้าจกลา่วได้ด้วยว่า การค้าขายน่ีเองท่ีเป็นสาเหตสํุาคญัของการขยายดินแดน

และปริมณฑลแห่งอํานาจของพญามงัรายในระยะก่อตัง้อาณาจกัร ซึ่งนํามาสู่การขยายเส้นทาง

และเครือข่ายการแลกเปล่ียนสินค้าไปยงักลุ่มเมืองรอบๆ อาณาจกัรล้านนา ซึง่กลุ่มเมืองโดยรอบ

อาณาจักรล้านนาได้ดําเนินการติดต่อการค้าขายและแลกเปล่ียนสินค้ากันมาตัง้แต่ก่อนพุทธ

ศตวรรษท่ี 19 แล้ว  

 
1. พืน้ฐานทางเศรษฐกิจของอาณาจักรล้านนาสมัยราชวงศ์มังราย 

เศรษฐกิจพืน้ฐานของล้านนาเป็นเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องกบัชนชัน้ไพร่โดยตรง คือ ผู้ผลติ

เป็นคนระดบัล่าง ท่ีเรียกว่าไพร่ ซึ่งการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นไปเพ่ือการยงัชีพ โดยเฉพาะผลผลิต

จากการเพาะปลกู รวมทัง้ผลผลิตจากของป่าและธรรมชาติอ่ืนๆเพ่ือการบริโภครวมถึงผลผลิตจาก

งานหตัถกรรมเพ่ือการอปุโภค  ผลผลิตท่ีเหลือหรือสว่นเกินจากการยงัชีพจึงนําไปใช้ในจดุประสงค์

อ่ืนๆเช่น การแลกเปล่ียนค้าขาย การสง่สว่ยหรือเป็นภาษีแก่รัฐ ทัง้นีก้ารผลิตไม่ว่าจะเพ่ือประสงค์
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ใดก็ตามหากแต่การได้มาซึง่ผลผลิตในสงัคมล้านนาซึง่ขึน้กบัสภาพภมูิศาสตร์และสภาพทางการ

เมืองการปกครอง 

 
1.1 สภาพภมิศาสตร์ู   

เน่ืองจากบริเวณภาคเหนืออนัเป็นท่ีตัง้ของอาณาจักรล้านนาในอดีต มีลกัษณะภูมิ

ประเทศเป็นท่ีราบลุ่มแม่นํา้ระหวา่งหบุเขาหรือเป็นแอง่ สลบักบัพืน้ที่สงูที่ประกอบด้วยทิวเขาเรีย

ขนานจากเหนือลงใต้  อีกทัง้การท่ีบริเวณภาคเหนือมีสภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตร้อนชืน้ค่อนข้าง

อบอุ่น และอยู่ในเขตมรสมุจึงมีฝนตกสลบักบัอากาศแล้งท่ีไม่รุนแรงนกั ดงักล่าวรายละเอียดไว้ใน

บทท่ี 2 ฤดฝูนในเขตนีจ้ึงเป็นบอ่เกิดของแม่นํา้ลําธารที่ไหลลงมาจากภเูขาสงู ซึง่นําปุ๋ ยธรรมชาตทีิ

เกิดจากการเน่าเป่ือยของซากพืชซากสตัว์ท่ีทบัถมตามพืน้ดินท่ีมีต้นไม้ขึน้หนาทึบบนท่ีสงูลงมาสูท่ี่

ราบเป็นประจําทุกปี  สภาพจึงทําให้ท่ีราบหุบเขามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลกู 1   

ไมว่า่จะเป็นการทํานา หรือปลกูปลกูไร่อ่ืนๆ การท่ีดนิแดนแถบนีมี้ความอดุมสมบรูณ์และมีปริมาณ

นํา้หลอ่เลีย้งสมํ่าเสมอนี่เอง จงึเป็นปัจจยัส ําคญัในการตัง้ถิ่นฐานบ้านเรือน อนัเป็นหวัใจส ําคญั

การสร้างเมืองและอาณาจกัรในเวลาตอ่มา นอกจากนีใ้นเขตพืน้ท่ีสงู เช่น บนเขา และตามไหลเ่ขา 

ก็ยงัเป็นแหล่งอดุมสมบรูณ์ด้วยอีกลกัษณะหนึ่งท่ีผู้คนสามารถตัง้บ้านเรือนเพราะพืน้ท่ีบนป่าเขา

และเชิงเขาเหล่านัน้ นอกจากจะสามารถทํากินด้วยการเพาะปลกูแล้ว ความอดุมสมบูรณ์ของป่า

ในเขตนีย้งัอํานวยตอ่การดํารงชีวิตได้ด้วย 

ลกัษณะการตัง้บ้านเมืองของล้านนาแบ่งออกเป็นสองลกัษณะใหญ่ๆ คือ ชุมชนและ

เมืองใหญ่น้อยตามบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํา้ หรือตามแอง่ตา่งๆ ซึง่พลเมืองเหลา่นีป้ระกอบอาชีพด้า

เกษตรกรรมเป็นหลกั  เช่น ปลกูข้าวซึง่ส่วนใหญ่เป็นการทํานาในท่ีลุม่ (นาดํา)  และจบัปลาตาม

แหล่งนํา้ในถ่ินที่อยูอ่าศยั ดงัที่ปรากฎในตํานานจามเทวีวงศ์ ที่ระบวุา่เมื่อพ.ศ.1693 มีหมู่บ้านไท

ริมฝ่ังนํา้แห่งหนึง่ใกล้ลําพนู คนที่นัน่มีเรือใช้และประกอบอาชีพเป็นชาวประมงบ้าง ทําไร่ไถนาบ้าง

คนไทพวกนีช้อบอยูเ่ป็นหลกัแหลง่และทํานาในท่ีลุม่ หรือนาดํา2 

สว่นพลเมืองในเขตพืน้ท่ีสงูขึน้ไป เช่น ท่ีราบเชิงดอย เชิงเขา และบนภเูขา ซึง่สว่นใหญ่

เป็นท่ีอาศยัของชาวลวัะ จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในอีกลกัษณะหนึ่ง คือปลกูพืชไร่ ซึง่

                                                 
1 นวลศิริ วงศ์ทางสวสัด์ิ, ชมุชนโบราณในเขตล้านนา (เชียงใหม่ : ภาควิชาภมิูศาสตร์ คณะ

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2528), 5. 
2 Hans Penth, The People of Chiang Mai (Chiang Mai: Chiang Mai City Arts & Cultural 

Center and Chiang Mai Municipality), 80. 
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เป็นพืชท่ีไม่ต้องการนํา้มากหรือตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะการปลกูข้าวประเภทข้าวไร่ (นาปรัง) ข้าว

ป้าง3 (ข้าวโพดพนัธุ์เมล็ดสีขาว)4 รวมถึงพืชผลอ่ืนๆ เช่น ชา5 และพืชผกัต่างๆ เช่น แตงลาย นํา้เต้า

ขิง ข่า ถั่ว งา พริก หมาก พลู กล้วย อ้อย ผักบัว่ ต้นยา(ยาสูบ)6 เป็นต้น  การเพาะปลูกพืชผัก

เหล่านีทํ้าในลกัษณะนาและไร่ขัน้บนัได ซึ่งมกัมีอาชีพหลกัอย่างอ่ืนประกอบด้วย เช่น การเลีย้ง

สตัว์7 การหาของป่า8 เป็นต้น  

อยา่งไรก็ดี การดําเนินชีวิตของผู้คนทัง้ในเขตท่ีราบลุม่แม่นํา้และในเขตพืน้ท่ีสงูมกัมีกา

เลีย้งสตัว์ในครัวเรือนด้วย ซึง่มีจดุประสงค์คล้ายคลงึกนัคือ เพ่ือบริโภคและใช้ในงานเกษตรกรรม 

รวมทัง้การขนส่งแบกหาม ซึ่งสัตว์เลีย้งชนิดต่างๆ จะถูกขายหรือแลกเปล่ียนเพ่ือจุดประสงค์

เหลา่นัน้ เพราะมีการกําหนดราคาสตัว์เหลา่นัน้ในตวับทกฎหมายมงัรายศาสตร์9 เช่น ไก่ เป็ด ห่าน 

ววั เป็นต้น และในการตดัสินคดีความโบราณอ่ืนๆ ท่ีระบุถึงการขายสตัว์บางชนิดเพ่ือการบริโภค

ด้วย เช่น หมู10 เป็นต้น   

เศรษฐกิจพืน้ฐานของอาณาจกัรล้านนาโดยภาพรวมอยูใ่นภาคเกษตรกรรม แม้วา่พืน้ท่ี

ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มระหว่างหุบเขา ซึ่งสามารถทําการเกษตรได้เพียง 1ใน 4 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 

แต่พืน้ท่ีราบระหว่างหบุเขาเหล่านีม้กัมีแม่นํา้สายสัน้ๆ ที่เหมาะแก่การทดนํา้ ซึง่ทาให้ได้ผลผลติมํ

ขึน้ในระดบัหนึ่ง  พืน้ท่ีราบลุ่มท่ีให้ผลผลิตสงูโดยเฉพาะข้าว ได้แก่ แอ่งเชียงใหม่-ลําพนู ซึง่ถือว่า

เป็นแหล่งผลิตท่ีสําคญัของอาณาจักรล้านนามาแต่ต้น รองลงมาได้แก่แอ่งเชียงแสน-เชียงราย 

ผลผลิตข้าวในเขตท่ีราบลุ่มหุบเขาเหล่านีน้่าจะมีปริมาณมากพอยังชีพ แบ่งเป็นส่วยภาษี และ

แบ่งปันด้วยการแลกเปลี่ยนกบักลุ่มผู้คนท่ีอยู่ในเขตทีมีสภาพภมูิประเทศในเป็นเทือกเขาสงู หรือ

เขตท่ีมีพืน้ท่ีราบแคบๆ และเป็นขัน้บนัได ทําให้พืน้ท่ีในเขตล้านนาบางเมืองอาจมีผลผลิตข้าวไม่

                                                 
3 ประเสริฐ ณ นคร , ผู้ เรียบเรียง, มงัรายศาสตร์ ฉบบัอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสะบรีุ (กรุงเทพมหานคร 

: ภาควิชาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2521), 114 

4
 สมัภาษณ์ อุ๊ยสีดา บวัคําวงศ์, 18 เมษายน 2550. 

5 ประเสริฐ ณ นคร, มงัรายศาสตร์ ฉบบัอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสะบรีุ, 116. 
6 เร่ืองเดียวกนั, 115-117. 
7 เร่ืองเดียวกนั, 40-43. 
8 เร่ืองเดียวกนั, 110, 117-119 
9 เร่ืองเดียวกนั , 40-43. 
10 วินยั พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์ (กรุงเทพมหานคร : โครงการวิจยั

เมธีอาวโุส “กฎหมายตราสามดวง: ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก” สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการ

วิจยั, 2549), 102. 
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เพียงพอ เช่น เชียงแสน แม่ฮ่องสอน ลําปาง แพร่ น่าน  ดงัปรากฏว่า ราวพ.ศ. 1881 ได้มีการ

แลกเปล่ียนสินค้าระหว่างชาวเชียงแสนและชาวน่าน เพราะทัง้สองเมืองเป็นเมืองในหุบเขา 

ผลผลิตทางการเพาะปลกูจึงมีปริมาณน้อย  ชาวเชียงแสนกับชาวน่านจึงต้องแลกเปลี่ยนค้าขาย

สินค้าบางชนิดท่ีชุมชนภายในแต่ละแห่งผลิตไม่ได้ โดยมีแหล่งแลกเปล่ียนสินค้าอย่างเป็น

กิจลกัษณะท่ีเรียกวา่กาด (ตลาด)11 

จากสภาพเศรษฐกิจแบบยงัชีพของสงัคมสมยัโบราณ การแลกเปล่ียนของหรือสินค้า

ในระยะแรกภายในอาณาจักรล้านนาจึงเป็นสินค้าประเภทจําเป็นใช้ในชีวิตประจําวัน ได้แก่ 

ข้าวเปลือกแลกกับผ้าฝ้ายทอมือ ข้าวเปลือกแลกกับใบยาสบู ผ้าฝ้ายทอมือแลกกับใบชาเพ่ือทํา

เม่ียง เป็นต้น   การค้าขายแบบแลกเปล่ียนในระดบัชุมชนต่อชุมชนนีแ้สดงให้เห็นความสมัพนัธ์

ระหว่างกลุ่มคนท่ีอาศยัในเขตภเูขาหรือท่ีสงู เช่น ลวัะ กบักลุ่มคนท่ีอยู่อาศยัในท่ีราบลุ่มแม่นํา้เช่น

ไทยวน  การแลกเปล่ียนสินค้าข้าวของเพ่ือการยงัชีพระหว่างเมืองสองกลุ่มนีจ้ึงน่าจะเกิดขึน้มา

ตัง้แต่ก่อนการก่อรูปของอาณาจกัรล้านนา ระบบการแลกเปล่ียนสิ่งของต่อสิ่งของเกิดขึน้ทัง้ตาม

ชุมชนพืน้ราบในหุบเขา หรือในเขตเชิงเขาและท่ีสูง อันเป็นท่ีมาของตลาดนัด (กาดนัด) ซึ่ง

หมนุเวียนไปตามท้องถ่ินต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ตามตามเวียงหรือเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางการปกครอง 

เขตพํานกัของกษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองนคร หรือท่ีเป็นศนูย์รวมของศาสนสถานก็ตาม 

การแลกเปล่ียนสินค้าในเบือ้งต้น แม้จะเป็นระบบของแลกของ แต่ต่อมาก็ได้ปรากฎ

การใช้เงินตราเป็นส่ือกลางในการซือ้-ขาย ในเอกสารมงัรายศาสตร์ระบุว่า สงัคมล้านนามีหน่วย

เงินตราเป็น เบีย้ และ เงิน หรือ บาทเงิน ตามลําดบั ซึง่ เบี้ย (ดงัภาพท่ี 2) เป็นหน่วยเงินตราท่ีเล็ก

กว่า เงิน หรือ บาทเงิน เพราะปรากฏในเอกสารมงัรายศาสตร์ว่า “...หน่ึงแสนหน่ึงหมื่น เบี้ย หรือ 

ร้อย บาทเงินตรา...”12  โดยอาจกล่าวเป็นภาษาปัจจุบนัได้ว่า หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเบี้ย เท่ากบั ร้อย

เงิน  บาทเงินตรา แม้จะไม่ปรากฎหลกัฐานว่าการใช้เงิน เบี้ย เร่ิมมาแต่เม่ือใด หากเฉพาะหน่วย

ของ เบีย้ ปรากฎการใช้ในตํานานพืน้เมืองเชียงใหมต่อนท่ีวา่ “...แลว้พญามงัรายจึงแต่งหือ้ทา้วร่วง

                                                 
11 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะ

มนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2539), 178. อ้างจาก อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, 

ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม ่(เชียงใหม ่: ซิลค์เวอร์มบคุส์, 2547), 63; สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสบิห้าราชวงศ์ 

ฉบบัสอบชําระ (เชียงใหม่: โครงการวิจยัเอกสารตวัเขียนล้านนา 2539 สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 

2540), 53. 
12 ประเสริฐ ณ นคร, ผู้ เรียบเรียง, มงัรายศาสตร์ ฉบบัอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสะบรีุ, 34. 
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สมมาพญางําเมืองสหายตนเป็นเบี้ยเก้ารุ่งเก้ารวง (990,000 เบี้ย) ทา้วร่วงก็ยินดีดว้ยคําพญามงั

ราย”13 

ส่วนคําว่า (เงิน)บาท ฮันส์ เพนธ์ ระบุว่าไทยวนในอาณาจักรล้านนาไม่เคยใช้คําว่า 

บาท มาก่อน (ใช้กนัเฉพาะในเขตภาคกลางเท่านัน้)   แตก่ารเรียกหน่วยเงินตราของคนทางเหนือท่ี

ปรากฎชดัเจนน่าจะมีตัง้แตส่มยัอาณาจกัรหริภญุไชย เพราะมีคํามอญท่ีใช้สืบตอ่กนัมาถึงทกุวนันี ้

หลายคํา เช่น คําท่ีมอญลําพนูเรียกหน่วยเงินตราในพ.ศ.1743 ว่า ทิงเกล์ (dinkel) ซึง่เพีย้นมาเป็น 

ทิคเคิล (tical) ท่ีบรรดาพ่อค้าตะวนัตกใช้กันในประเทศไทยมาจนเม่ือไม่ก่ีศตวรรษมาน่ีเอง ก่อน

เปล่ียนมาใช้ บาท14  ดงันัน้ขณะท่ียงัหาหลกัฐานเพิ่มเพ่ือยืนยนัหน่วยเงินตราท่ีแน่นอนไม่ได้ ในชัน้

นีจ้ึงน่าจะใช้หน่วยเงินตราท่ีเล็กกว่าว่า เบีย้ และหน่วยเงินตราท่ีใหญ่กว่าว่า เงิน ตามท่ีปรากฎใน

กฎหมายมงัรายศาสตร์15 และคลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์16  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 เบีย้เป็นหอยชนิดหนึง่ท่ีใช้แทนเงินแลกเปล่ียนในสมยัโบราณ. ด ูอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิท 

เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ พิมพ์ครัง้ท่ี 2  (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบคุส์, 2547), 25.  
14 มีความเป็นไปได้วา่ dinkel ไมใ่ช่คํามอญ แตม่อญเอามาจากพอ่ค้าโพ้นทะเลเพราะปรากฎวา่มี

การใช้กนัมาตัง้แตโ่บราณ ในแถบตะวนัออกกลาง และแถบชายฝ่ังอฟัริกาตะวนัออกถงึหมูเ่กาะอินโดนีเซีย

ตะวนัออก แตเ่ขียนตา่งกนัเลก็น้อย อ้างจาก Hans Penth,  A Brief History of Lan Na, 86-87. 
15 ประเสริฐ ณ นคร, ผู้ เรียบเรียง, มงัรายศาสตร์ ฉบบัอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสะบรีุ, 14, 18, 22, 34... 
16 วินยั พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ,  คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 225-226. 
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ภาพท่ี 8 หอยเบีย้ ท่ีคาดว่าใช้เป็นเงินตราในอาณาจักรล้านนา พบในหม้อฝังอยู่ใต้ดิน บริเวณแหล่งขุดค้นต้น

ตอง อําเภอบอ่หลวง จงัหวดัน่าน  

ท่ีมา : วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคญัของเกลือสนิเธาว์ท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชนโบราณ: กรณีศกึษาบ้านบอ่

หลวง ตําบลบอ่เกลือใต้ ก่ิงอําเภอบอ่เกลือ จงัหวดัน่าน” (สารนิพนธ์หลกัสตูรศิลปศาสตร์บณัฑิต (โบราณคดี) 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2533), 102. 

 

1.2 ระบบการเมืองการปกครอง  

การเมืองการปกครองของสงัคมล้านนาเก่ียวข้องกบัการจดัการพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 

หลายทางดงัท่ีปรากฏคือ ประการแรก การควบคุมแรงงานไพร่ด้วยระบบนายสิบซึ่งใช้มาตัง้แต่

ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 โดยแบง่กลุม่คนออกเป็นหมวดหมูใ่นระบบนบัสบิคือ นายสบิ นายร้อย เจ้า

พนั เจ้าหม่ืน เจ้าแสน ซึง่ระบใุนมงัรายศาสตร์ โดยเรียงลําดบัหมวดหมูว่า่  
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...ไพร่สิบคนให้มี (สงักดั) นายสิบ ผู้หนึ่ง...นายสิบห้าคนให้มี นายห้าสิบ หนึ่ง นายห้าสิบ

สองคนให้มี นายร้อย ผู้หนึ่ง นายร้อยสิบคนให้มี เจ้าพัน ผู้หนึ่ง เจ้าพนัสิบคนให้มี เจ้า

หม่ืน ผู้หนึง่...ดงันัน้ไพร่ 100 คน สงักดันายร้อย 1 คน17  

 

ด้วยว่าสงัคมล้านนาโบราณมีวตัถุประสงค์ของการผลิตอีกประการหนึ่งคือ เพ่ือเป็น 

“ส่วย” หรือ “ภาษี” ให้แก่รัฐ นั่นเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมืองของอาณาจักรล้านนา

ตัง้แต่ต้นพุทธศตวรรตท่ี 19 (หรืออาจก่อนหน้านัน้) ถึงราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 (พ.ศ. 1839-

2427) ปรากฏความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปกครองกบัไพร่ ในลกัษณะท่ีไพร่ต้องทําการผลิตเพ่ือเจ้าขนุ

มูลนายหรือชนชัน้ปกครอง แล้วเจ้าขุนมูลนายก็ตอบแทนด้วยการให้ความคุ้ มครอง ถือเป็น

โครงสร้างการผลิตแบบศกัดินานั่นเอง กล่าวคือ ไพร่ทํามาหากินได้ผลผลิตเท่าใด ต้องแบ่งส่วน

จ่ายเป็นสิ่งของแก่ส่วนกลาง18 ขณะเดียวกันไพร่ต้องสังกัดมูลนายเพ่ือรับใช้เจ้าขุนมูลนายใน

ช่วงเวลาหนึ่ง เช่น เฝ้าเวรยาม และถกูเกณฑ์แรงงานทําไร่ทํานาให้เข้านายท่ีตนสงักดั ฯลฯ  ดงั

ปรากฏในมงัรายศาสตร์ว่า “...ควรจดัใหไ้พร่มีเวรผลดัเปลี่ยนกนั มาทํางานหลวง 10 วนั กลบัไป

สร้างเหมืองฝาย ไร่นาสวนเรือกทีดิ่น(ของไพร่เอง) 10 วนั…”19   

ลกัษณะการบงัคบับญัชาตามลําดบัชัน้ดงักล่าวนีก็้เพ่ือดูแลไพร่ให้ทํางานเพิ่มผลิต

อย่างมีประสิทธิภาพ20 อีกทัง้การใช้แรงงานไพร่ของเจ้าขุนมลูนายโดยตรงก็เพ่ือเพิ่มผลผลิตพืช

สวนพืชไร่และงานภายในบ้าน21 ขณะเดียวกันเจ้าขุนมูลนายท่ีดูแลแรงงานไพร่ยังสามารถยก

แรงงานภายใต้อาณตัิของตนถวายให้เป็นข้าวดั ซึง่ปรากฏในจารึกเก่ียวกบัเร่ืองนีใ้นหลายเขตทัว่

ดนิแดนล้านนา ดงัเช่นท่ีปรากฏในจารึกวดัมหาวนั (พ.ศ. 2032) ความวา่ 

 

 

                                                 
17 ชสูทิธิ ชชูาติ์ , พ่อค้าววัตา่ง : ผู้บกุเบิกการค้าขายในหมูบ้่านภาคเหนือของประเทศไทยพ.ศ. 

2398-2503, 9.  อ้างจาก สมหมาย เปรมจิตต์, ผู้แปล, มงัรายศาสตร์ ฉบบัวดัหม่ืนเงินกอง (เชียงใหม ่: ภาควิชา

สงัคมวิทยาและมนษุยวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2518), 2-3. 
18 ชสูทิธิ ชชูาติ์ , พ่อค้าววัตา่ง : ผู้บกุเบิกการค้าขายในหมูบ้่านภาคเหนือของประเทศไทยพ.ศ. 

2398-2503, 15.  
19 ประเสริฐ ณ นคร, ผู้ เรียบเรียง, มงัรายศาสตร์ ฉบบัอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสะบรีุ, 5. 
20 สรัุสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 177. 
21เร่ืองเดียวกนั. อ้างจาก นิธิ เอียวศรีวงศ์, “สงัคม-เศรษฐกิจ”, ใน ศรีรามเทพนคร: ความเรียงวา่

ด้วยประวติัศาสตร์อยธุยาตอนต้น (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์ศิลปวฒันธรรม, 2527), 58. 
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…นายแกเด็กญอย เอาวดัมหาวนั กบัมหาเถรบุญญสิทธิ เมือถวายหือ้เป็นวดัมหาเทวีเจ้า (พระ

มารดาของพระยอดเชียงราย ครองราชย์พ.ศ. 2030-2038) มหาเทวีเจ้าก็รับเอาบุญอนันี ้หือ้เจ้า

หม่ืนน้อยในดาบลีไกร (จัดการ)...จ่ิงหือ้ (เร่ืองนี)้ มาเถิงพันต่างเมืองพ่อน้อย เมือมาใส่นายัง

พะเยาไว้คน 6 ครัว รักษาวดั กบัมหาเถรเจ้า ชาย 4 ครัว แมห่ม้าย 2 ครัว.....22 

 

ประการท่ีสอง ระบบเศรษฐกิจแบบยงัชีพในระบบศกัดินาของสงัคมล้านนา กษัตริย์

เป็นผู้ ถือครองท่ีดินและสามารถอ้างสิทธิในประโยชน์ท่ีเกิดจากท่ีดินทุกส่วนของอาณาจกัร การ

จดัการและจดัสรรท่ีดินอย่างคุ้มค่าจึงเกิดขึน้ โดยแบ่งเป็นการให้ฝ่ายสงฆ์ท่ีเรียกว่า กลัปนาที่ดิน

ให้แก่วดั และ การให้ฝ่าย เจ้าเมือง และขุนนาง เป็นผู้ รับส่วนแบ่งเพ่ือนําไปบริหารจัดการ โดย

ได้รับมากหรือน้อยตามชัน้ยศ เรียกวา่ นาขมุการเมือง และกษัตริย์จะเก็บประโยชน์จากท่ีดินนัน้ใน

รูปของ ส่วย โดยไม่สามารถนํามาเป็นมรดกหรือส่งต่อผู้ ใด เม่ือขุนนางผู้ รับเสียชีวิตต้องคืนแก่ผู้

ครองนคร  ขณะเดียวกนักษัตริย์เองก็มีท่ีดินของตนเองเรียกว่า ที่ดินส่วนพระองค์  หรือ นาหลวง  

แรงงานของสามัญชนท่ีเรียกว่า ไพร่ จะถูกเกณฑ์แรงงานมาทํานาให้กษัตริย์การจัดการท่ีดิน

สําหรับพระองค์ วดั เจ้าเมือง ขนุนาง คงพิจารณาจากความสมบรูณ์ของพืน้ท่ีซึง่เป็นท่ีลุ่มและบน

ดอย23 พืน้ท่ีเศรษฐกิจท่ีอดุมสมบรูณ์มีน้อยจึงจดัสรรให้ผู้ มีอํานาจ  เร่ืองของการจดัการแรงงาน

ดงักล่าวมีส่วนเก่ียวข้องการจดัการท่ีดินอย่างแยกไม่ออก เพราะระบบกรรมสิทธ์ิท่ีดินเป็นปัจจยั

การผลิตท่ีสําคัญ  นั่นคือ ผู้ ครองนครหรือกษัตริย์เป็นผู้ ใช้อํานาจสูงสุดในการดูแลประชาชน 

ขณะเดียวกนักษัตริย์ก็เป็นผู้ มีอํานาจสงูสดุในการครอบครองท่ีดินทัง้หมด รวมทัง้การจดัสรรท่ีดิน

แก่ไพร่พลเมืองด้วย (นอกเหนือจากจัดสรรท่ีดินให้แก่ ฝ่ายศาสนจักรและขุนนางหรือชนชัน้

ปกครองในสงัคมแล้ว)   เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างสงูสดุซึง่หมายถึงการจดัการท่ีดิน

พร้อมกบัการควบคมุแรงงาน  ซึง่ปรากฎการจดัสรรท่ีดินจากกษัตริย์ในสมยัล้านนาโบราณอย่าง

เหมาะสมกบัจํานวนคนเพ่ือให้ได้ผลผลิตซึง่ในท่ีนีคื้อข้าว ตามท่ีระบไุว้ในตํานานเมืองพะเยา ฉบบั

วดัศรีบญุเรือง จงัหวดัพะเยา ได้กลา่วถึง เมืองพะเยาสมยัขนุจอมธรรมมีประชากร 180,000 คน 

 

                                                 
22 จารึกมหาวนั (พ.ศ.2032) พบท่ีวดัร้าง ตําบลแมเ่ยน็ อําเภอพาน จงัหวดัเชียงราย อ้างจาก ฮนัส์ 

เพนธ์ พรรณเพ็ญ เครือไทย และศรีเลา เกษพรหม, ประชมุจารึกล้านนา เลม่ 1 จารึกในพิพธภณัฑ์ฯ เชียงแสน 

(เชียงใหม ่: สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2540), 72-73. 
23 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 173. 
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แบง่เป็นพนันา24 ได้ 36 พนันา ทกุ 5 คนให้ถือเป็น 1 นา และแตล่ะนาทํานาโดยใช้พนัธุ์ข้าว 2.5 ถงั  
 

...ท้าวก็ปลงราชอาญา หือ้อ่านนับดูคนในแขวงเมืองพุกามยาวทัง้มวล ส่วนว่าเสนาอามาตย์

ทัง้หลายหือ้นายหนงัสือไปจดหมายเอาเส้นคนชบุ้านชท่ีุรวมทัง้มวลมีคน 180,000 คน แล้วท้าวจึง

ตัง้เป็นพนันาได้ 36 พนันาและ 5 คนไหนหือ้เปนนาหนึง่ก็วา่แล คนไหนหือ้เยียะนา 5 หม่ืนข้าวเชือ้

แล... 25 

 

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีเกิดบนท่ีดินของไพร่หรือชาวบ้านก็ส่งเป็น“ส่วย” กลบัคืนแก่

กษัตริย์ โดยผ่านมลูนายในท้องถ่ินหลายชัน้ นบัแต่เจ้าเมือง หวัหน้าพนันา หวัหน้าหม่บ้าน ู (แก่

บ้าน) และ แก่เหมืองฝาย ทําให้ “ส่วย” จากไพร่ ถกูมลูนายท้องถ่ินรับส่วนแบ่งตามลําดบัก่อนจะ

ถกูรวบรวมนําขึน้ถวายแก่เจ้าเมือง 26 โดยกษัตริย์เป็นผู้ยินยอม ดงัปรากฎในหลกัฐานเอกสารท่ี

ระบุถึงผู้ มีหน้าท่ีเก็บส่วย ซึ่งเ รียกว่าได้เป็นตําแหน่งงานหนึ่งของคนในสังคมล้านนาท่ีมี

ยศถาบรรดาศกัดิในระดบัเจ้าขนุมลูนาย ์ (ชนชัน้สงูกว่าไพร่) ท่ีว่า “... มีขุนนางผห้น่ึงชื่ออา้ยฟ้า ู

พระยามงัรายเลีย้งหือ้เป็นนายหนงัสือและเก็บส่วย เขาร้ไต่ตดัถอ้ยคํา สลาดอาจร้ชอุนัู ู ...”27 

นอกจากท่ีดิน ท่ีกษัตริย์มีอํานาจครอบครองแบบผูกขาด ทรัพยากรธรรมชาติเป็น

ทรัพย์สนิอีกประเภทหนึง่ เช่นป่าไม้ แร่ธาต ุสตัว์ป่า รวมถึงสตัว์นํา้แมนํ่า้ล ําคลอง ท่ีเป็นกรรมสทิธิข์

กษัตริย์ โดยเฉพาะในเร่ืองผลประโยชน์จากของป่าในบริเวณล้านนาและโดยรอบท่ีสร้างความมัง่

คัง่ให้กบัอาณาจกัรและชนชัน้ปกครองอย่างมหาศาล ทรัพยากรท่ีเกิดจากป่าและถกูผกูขาด ได้แก่ 

ไม้หอมชนิดต่างๆ นํา้รัก นํา้ผึง้ งาช้าง นอแรด ครั่ง สีเสียด ไม้ฝาง หนงักวาง เขาสตัว์28 เป็นต้น 

ชาวบ้านหรือไพร่ทัว่ไปไมส่ามารถเก็บหรือครอบครองเพ่ือเป็นเจ้าของหรือจดัจําหน่ายได้   

                                                 
24 ระบบปกครองล้านนา แบง่เป็น เมือง – พนันา – ปากนา – บ้าน (หมูบ้่าน) “ระบบพนันา” เป็น

หน่วยปกครองท่ีเลก็กวา่เมือง เพ่ือให้จํานวนไพร่สมดลุกบัปริมาณท่ีดิน ขนาดของเมืองจงึขึน้กบัจํานวนพนันาท่ี

ขึน้กบัเมืองนัน้ๆ เช่น เชียงราย มี 32 พนันา ฝาง มี 5 พนันา เป็นต้น ด ูสรัุสวดี อ๋องสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 

158-159. 
25 เร่ืองเดียวกนั, 174. อ้างจาก อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, “แนวคิดทางการเมือง: ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ระบบพนันารายสิบและระบบชลประทาน”, เอกสารการประกอบการสมันาวิชาการล้านนาคดีศกึษา: โลกทศัน์

ล้านนา (เชียงใหม:่  สหวิทยาลยัล้านนาวิทยาลยัครูเชียงใหม่ 11-14 กนัยายน 2532), 5. 
26 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 158-159. 
27 สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์ ฉบบัสอบชําระ, 15. 
28 ประเสริฐ ณ นคร, ผู้ เรียบเรียง, มงัรายศาสตร์ฉบบัอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสะบรีุ, 110, 117-119. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 93 

นอกจากนี  ้ยังมีภาษี หรือส่วย ท่ีกษัตริย์หรือเจ้าขุนมูลนายเก็บจากไพร่หรือชาวไร่

ชาวนาทัว่ไป  โดยเก็บเป็น “เบีย้” คือ คิดเป็นคา่ภาษีท่ีดินต่อ 1 ปี ท่ีชาวไร่ชาวนาต้องเสียให้รัฐ แต่

ในกรณีท่ีกษัตริย์หรือเจ้าขนุมลูนาย (ผู้ปกครองท้องถ่ิน) ต้องการบริจาคทานด้วยทรัพย์หรือการยก

ท่ีดินถวายวดั (กลัปนา) รวมทัง้ ถวายแรงงานไพร่ในสงักดัแก่วดั ไพร่หรือชาวไร่ชาวนาเหล่านัน้ไม่

ต้องจ่ายสว่ยภาษีประจําปีท่ีเป็นเบีย้ (เงิน) นัน้ให้กษัตริย์หรือเจ้าขนุมลูนาย (ผู้ปกครองท้องถ่ิน) แต่

กษัตริย์หรือเจ้าขนุมลู (ผู้ปกครองท้องถ่ิน) นายสามารถยกประโยชน์นัน้ให้วดัได้เลย เพ่ือให้วดัมี

รายได้ประจําทกุๆ ปี29 ดงัท่ีปรากฏในจารึกวดัภขิง ู (พ.ศ. 2031)30 มีรายการภาษี (เบีย้) คา่ท่ีนา ซึง่

ถกูนําถวายวดัคือ 
 

...เจ้าหม่ืนญีกินขงะ (เขตเมือง) หม่ืนบง หือ้ (ทาน) กบัวดัภขิูง  
นาเพิ่นตวาย  2,000  (เบีย้) 

นาหนานหลอ่    1,000 

นาตะคาว  5,000  

นาพนัหลวง  2,000 

นากวาวบง  6,000.... 
 

นอกจากนี ้ยงัมีภาษีคา่ท่ีนาให้กบัวดัอีกแห่งหนึง่ ซึง่สงักดัหรือเป็นวดัลกูของวดัภขิูง ความวา่ 
 

...บ้านกลอง  100 (เบีย้) 

นาฝาง  2,000 

นาเข็น  2,000 

นาชายมนุ  2,000....31 

 

                                                 
29 ฮนัส์ เพนธ์ พรรณเพญ็ เครือไทย และ ศรีเลา เกษพรหม, ประชมุจารึกล้านนา เลม่ 1 จารึกใน

พิพิธภณัฑ์ฯ เชียงแสน, 59. 
30 จารึกวดัภขิูง (พ.ศ. 2031) พบท่ีวดัร้างซึง่พบบริเวณวดัร้าง ในเขตอําเภอเวียงชยั จงัหวดัเชียงราย 

อ้างจาก ฮนัส์ เพนธ์ พรรณเพญ็ เครือไทย  และ ศรีเลา เกษพรหม, ประชมุล้านนา เลม่ 1 จารึกในพิพิธภณัฑ์ฯ 

เชียงแสน, 55. 
31 เร่ืองเดียวกนั, 57-58. 
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ประการท่ีสาม ด้วยว่าเขตการปกครองของอาณาจักรล้านนาแบ่งเป็น  3 เขต32 คือ 

เมืองชัน้ใน หมายถึงเมืองราชธานี ซึง่ถือว่าเป็นส่วนกลาง คือบริเวณกลุ่มเมืองในแอ่งเชียงใหม่-

ลําพูนเป็นแกนหลกัและถือเป็นส่วนกลางของการปกครอง เมืองชัน้นอก บริเวณท่ีถัดจากกลุ่ม

แรก มีเจ้านายเชือ้พระวงศ์หรือขุนนางข้าราชสํานักเป็นข้าหลวง ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากกษัตริย์

ออกไปปกครอง แล้วเจ้าเมืองเจ้าเมืองสามารถบริหารการปกครองภายในของตนอย่างอิสระโดย

แตง่ตัง้ข้าหลวงสว่นตา่งๆ เอง33 ดงัตวัอยา่งเม่ือพญาแสนภคูรองเมืองเชียงแสนได้แตง่ตัง้ขนุนางทํา

หน้าท่ีต่างๆ เช่น พิจารณาคดีความ ดแูลฉางข้าว ดแูลรักษาพระราชฐาน เป็นต้น34 ถือเป็นกลุ่ม

เมืองท่ีมีความสําคญัรองลงมาจากกลุ่มเมืองราชธานี และรับอิทธิพลทางการเมือง การปกครอง 

วฒันธรรมจากเมืองราชธานีโดยตรง เช่น พะเยา เชียงราย เมืองยวม ฝาง เชียงดาว เขลางค์ แพร่ 

เป็นต้น โดยท่ีแตล่ะเมืองมีอิสระทางการเมืองการปกครองตอ่กนัสงูมาก  

การจัดการส่วยภาษีท่ีอาณาจักรล้านนาได้มาจากการควบคุมท่ีดินและแรงงานไพร่

ดงักลา่วข้างต้น ถือเป็นผลผลติและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ภายในดินแดนของอาณาจกัรล้านนา คือ

เมืองชัน้ในและชัน้นอกของอาณาจกัร โดยมีหลกัเกณฑ์ในการส่งส่วยว่า สิ่งของต่างๆ ท่ีเป็นส่วย

เม่ือเกิดขึน้ในเขตเมืองใดก็ต้องนําส่งให้แก่เมืองนัน้ ดงัเช่นท่ีปรากฏในตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่

ท่ีว่า “...ไพร่ไทยเมืองเชียงแสนทงัมวล ตัง้หื้อเป็นบวกเป็นกอ เป็นขุมเป็นต่อไว้ ดงัเจ้าเงินเจ้าคํา

ช่างฆ้อง ส่วยเจ้าทงัหลายก็ยืนถวายเจ้าตนกินเมือง...”35 เม่ือเป็นเช่นนี ้เมือง จึงเป็นแหล่งสะสม 

ส่วย (ตามแผนผงัท่ี 1) เมืองท่ีเก็บส่วยภาษีได้มากก็จะมีความัง่คัง่มาก ไม่ว่าจะเป็นส่วยท่ีได้จาก

พืชผลทางการเกษตร ส่วยท่ีได้จากการหาของป่า และสินแร่ธรรมชาติ เจ้าเมืองจึงสามารถ

ดําเนินการค้าภายในเมืองของตนได้อย่างอิสระจากการควบคุมของเมืองราชธานีพอสมควร  

เพราะเมืองราชธานีจะเพียงแต่ขอให้เจ้าเมืองต่างๆ แลกเปล่ียนซือ้ขายสินค้าตามอตัราท่ีเมืองราช

ธานีกําหนด ไม่กดราคา และไม่ใช้เงินปลอม36 และเขตสดุท้าย คือ เมืองประเทศราช ท่ีอยู่ไกล

จากพระราชอํานาจของกษัตริย์ เป็นกลุ่มเมืองต่างชาติต่างภาษา แต่มีกษัตริย์หรือเจ้าเมือง

                                                 
32 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 154. 
33 เร่ืองเดียวกนั, 157-158. 
34 คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ (กรุงเทพมหานคร : 

สํานกันายกรัฐมนตรี, 2514), 38. 
35 เร่ืองเดียวกนั. 
36 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 163. อ้างจาก กฎหมายพระเจ้าน่าน (เชียงใหม ่: ศนูย์

สง่เสริมและศกึษาวฒันธรรมลานนาไทย วิทยาลยัครูเชียงใหมอ่ดัสําเนา, 2533), 12.  
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ปกครองตนเอง แต่ต้องยอมรับอํานาจท่ีเหนือกว่าและส่งเคร่ืองบรรณาการหรือส่วย และแสดง

ความภกัดีด้วย “นํา้สจัจา”37 (ดงัภาพท่ี 9) 

อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทัง้มวลไม่ว่าจะเป็นจากการเกษตร ของมีค่าจากป่าและ

ธรรมชาต ิรวมทัง้เคร่ืองใช้จากงานหตัถกรรมตา่งๆ  ของอาณาจกัรล้านนาในสมยัราชวงศ์มงัราย ท่ี

รวบรวมจากไพร่ทัง้ในเชิงทรัพย์สินมีค่า และแรงงาน รวมทัง้ข้าวของเงินทองท่ีได้จากเคร่ือง

บรรณาการของประเทศราช ส่วนหนึ่งถกูนํามาใช้ในกิจการสว่นรวมของรัฐ เช่น บํารุงศาสนา การ

ป้องกนัเมือง และใช้จ่ายในวงั ดงัท่ีถกูระบไุว้ในหลกัฐานเอกสารวา่ 

 
...หลงัชนะศึกพญายีบาแล้ว (พญาไชยสงคราม)..ก็หือ้รางวนัคําใส่แขนแหวนใส่ก้อยและ

ผ้าผ่อนหือ้แก่ขุนเมืองชุคน ...ส่วนตนเจ้าพญาครามนัน้ เจ้ามังรายก็หือ้...เมียนาง 4 คน 

ช้างพลาย 4 ตวั ช้างพงั 4 ตวั ม้าเถิก 4 ตวั ม้าแม่ 4 ตวั เคร่ืองคํา(ทอง) ทัง้มวลชตุวัแล้วขนั

คํา นํา้ต้นคํา...เจ้า(พญาไชยสงคราม) ก็หือ้มาแปลงฉางข้าวไว้ในเมืองเชียงดาวมากนัก 

หือ้พ่ําเพง็ด้วยข้าวไว้เตม็ฉางมากนกัชหุลงั สําหรับไว้เลีย้งริพลข้าแกล้วคนหาญแหง่ตน...38 

 

นอกจากนี ้ผลประโยชน์จากส่วยและบรรณาการต่างๆ ยงัต้องแบ่งอีกส่วนหนึ่งเพ่ือส่ง

สว่ยแก่รัฐใหญ่ เช่น ยนูนาน ด้วย โดยมีหลกัฐานว่าในช่วงต้นสมยัราชวงศ์มงัราย ผลผลิตข้าวของ

ล้านนาต้องถกูสง่สว่ย (ข้าวจ้าว) ให้แก่ฮ่อหรือจีนจํานวน 9000 คาน39 ตอ่มาสมยัพญาสามฝ่ังแกน 

ราวพ.ศ. 1945 กษัตริย์ฮ่อมาทวงสว่ยข้าวอีกครัง้แต ่พญาสามฝ่ังแกนไมใ่ห้ ดงัความวา่ 

 
....พญาห้อเจ้าลุม่ฟ้าหือ้ห้อผู้ใหญ่มาเอาสว่ยข้าวเชา 4 พนัคาน เจ้าพญาสามฝ่ังแกนว่าข้าว 

4 พนัคานนี ้หากเสียแต่เช่นปู่ กเูจ้าพญากือนา วนันัน้ดาย กูบ่หือ้ได้แลว่าอัน้...40 หรือ ...

พระยาฮ่อเจ้าฟ้าลุ่ม หือ้ผู้ ใหญ่มาเอาส่วยเข้าเช้า 9 พนัคาน (หาบ, หนึ่งหาบเท่ากบั 60.48 

กิโลกรัม) เจ้าพระยาสามฝ่ังแกนว่าเข้าเช้า 9 พันคาน หากตัดเสียแต่เช่นปู่ กูเจ้าพระยา

กือนาวนันัน้ดาย...41 

 

                                                 
37อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 84.  
38 เร่ืองเดียวกนั, 53. 
39 การบรรณาการหยดุลงในสมยัพญากือนา (พ.ศ.1910-1931) อ้างจาก Hans Penth,  A Brief 

History of Lan Na, 111-112. 
40 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 15.   
41 สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์, 65. 
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ครัน้ในช่วงสมยัพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1984-2030) ล้านนาต้องส่งบรรณาการแก่

กษัตริย์ฮ่ออีกรอบ เพราะปรากฎวา่เจ้าลุม่ฟ้าพญาฮ่อมาทวงบรรณาการหลายครัง้ดงัความวา่ 

 
...อยูบ่น่านเทา่ใด เจ้าลุม่ฟ้าใช้ฮ่อผู้ใหญ่ 2 คน มาถามเอาเส้นกุ้งของคลั.... เคร่ืองบรรณาการ

แก่พญาฮ่อในคราวนัน้ได้แก่ เหลก็เส้น 1,000 หาบ ทองคํา 100,000 หน่วย (ticals) และข้าว 

1,000 หาบ42...งาช้าง ผ้ามา่น (ผ้าพมา่) ผ้าไท นอแรด43 

 

 

 

 

                                                 
42 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เองเชียงใหม,่ 103. อ้างจาก  Zimme 

Yazawin, 43 และ ราชวงศาพืน้เมืองเชียงใหม่. 
43 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เองเชียงใหม,่ 104. 
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ภาพท่ี 9 โครงสร้างทางการปกครองของสงัคมล้านนา ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 19 – ช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 22

แสดงถึงการจัดการปกครองตามลําดับชัน้ฐานะหมู่บ้าน เมือง และกลุ่มหัวเมืองรอบนอกท่ีขึน้ต่อ

อาณาณาจกัรล้านนา (กลุม่เมืองประเทศราช) ซึง่ทัง้หมดนีมี้ผลต่อการสง่สว่ย (ภาษี) ตามลําดบัฐานะ

ของหมูบ้่าน เมืองชัน้นอก และเมืองชัน้ใน (เมืองราชธานี) 

ท่ีมา : วราวธุ ศรีโสภาค, “ชมุชนโบราณท่ีมีค ูคนัดิน ล้อมรอบในลุม่แม่นํา้อิง: การศกึษาเชิงภมิูศาสตร์การตัง้ถ่ิน

ฐานและควาสมัพันธ์ในระบบโครงสร้างสงัคมเมือง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมัย

ประวติัศาสตร์ คณะวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2533), 115. 
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ตามความท่ีได้กล่าวแล้วจะเห็นว่า สภาพเศรษฐกิจพืน้ฐานของล้านนาในอดีตนัน้ 

ขึน้อยูก่บัการผลิตของชนชัน้ไพร่ ท่ีมีทัง้ผลผลิตจากการเกษตร เช่น ข้าว พืชผกัตา่งๆ และการเลีย้ง

สตัว์ ยงัรวมถึงการสิ่งของเพ่ือการอปุโภคบริโภคท่ีได้จากธรรมชาติ เช่น การจบัสตัว์บกและสตัว์นํา้

และหาของป่า ตลอดจนการผลิตงานฝีมือเช่น การทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม ทําเคร่ืองนุ่งห่ม และ

เคร่ืองปัน้ดินเผา และงานจกัสาน ซึง่ช่างฝีมือแต่ละประเภทจะอาศยัอยู่กนัเป็นชมุชนหรือหมู่บ้าน

ซึง่กระจายอยู่ทัว่อาณาจกัรล้านนา รวมทัง้เขตรอบๆ เมืองใหญ่  เช่น ชมุชนผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา

และเคร่ืองเคลือบท่ีพบตามแหล่งเตาล้วนมีลกัษณะเป็นชมุชนกระจายอยู่โดยล้านนา44 แหล่งผลิต

กระเบือ้งดินขอ (กระเบือ้งมุงหลงัคา) ท่ีบ้านหลวงดินขอ ในเขตใกล้เมืองเชียงใหม่ แหล่งผลิต

ทองคําปลิว (ทองแผ่นใช้ปิดหุ้มองค์พระพทุธรูป) อยู่ท่ีบ้านเชียงพระในเขตเมืองเชียงใหม่ แหล่ง

ผลิตเคร่ืองถ้วยชามใช้ในครัวเรือน ท่ีบ้านช่างถ้วย45   สว่นชมุชนตีเคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง จะอยู่ย่าน

ตลาดหวัเวียงในเมืองเชียงใหม่46 เป็นต้น ผลผลิตจากส่วนต่างๆ ดงักล่าวนีส้่วนหนึ่งถกูนํามาเป็น

สินค้า โดยชาวบ้านชาวเมืองนํามาแลกเปล่ียนค้าขายกนัเอง  นอกเหนือจากการเสียเป็นส่วยภาษี

แก่รัฐ และผลประโยชน์จากส่วยภาษีท่ีรัฐได้ไปในรูปแบบของผลผลิตต่างๆ รัฐสามารถนําไปเป็น

สนิค้าเพ่ือการค้าขายระหวา่งเมือง ทําให้เจ้าผู้ปกครองนอกจากจะมีรายได้ทัง้จากการเก็บสว่ยแล้ว 

และยงัได้ประโยชน์จากการค้าอีกทางหนึง่ด้วย 

  
2. การขยายอาํนาจของพญามังรายที่ส่งผลต่อการค้า 

ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบนัท่ีต่อเน่ืองลงมา

จากสภาพทางภมูิศาสตร์ของดินแดนตอนบนขึน้ไป ตัง้แตท่างด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของจีนหลาย

เมือง อนัเป็นท่ีตัง้ของกลุม่เมืองใหญ่-น้อย นบัตัง้แต ่ มณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี รวมถึงมณฑล

เจียวจ่ือ (เวียดนามเหนือ) ท่ีมี เมืองเดียนเบียนฟ ู เมืองทาลอง (ฮานอย) ต่อเน่ืองลงมายงัดินแดน

ด้านลา่ง อยา่ง เมืองหลวงพระบาง(ล้านช้าง)  เชียงขวาง เมืองงอย และไลเ่รียงมาทางทิศตะวนัตก

เฉียงใต้ได้แก่ มณฑลยนูนาน ท่ีมีเมืองคนุหมิง ครอบคลมุลงมาท่ีเมืองเชียงตงุ เมืองเชียงรุ่ง เมือง

ยอง  ตอ่เน่ืองลงมาถึงเมืองอีกกลุ่มท่ีอยู่ทางตะวนัตกของล้านนาคือ  อสัสมั พกุาม องัวะ เมืองมีด 

                                                 
44

 สายณัต์ ไพรชาญจิตร์, บรรณาธิการ, โบราณคดีล้านนา 1 (กรุงเทพมหานคร : สํานกังาน, 

โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติท่ี 6 เชียงใหม ่และสํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ 

กรมศิลปากร, 2540), 8-9.  
45 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆสาจารย์, 83, 93, 100. 
46 เร่ืองเดียวกนั, 58, 104. 
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เมืองนาย เมืองเมา เมืองป่ัน เมืองลิ และรวมถึงกลุ่มเมืองท่ีประกอบกันขึน้เป็นรัฐไทยวนหรือ

อาณาจกัรล้านนาในสมยัพญามงัราย อาทิ เมืองฝาง เมืองพร้าว เมืองเชียงแสน เมืองเชียงของ 

เมืองเชียงคํา เมืองเทิง เมืองเชียงราย เมืองพะเยา เมืองลําปาง เมืองลําพนู (พิงครัฐ) และเมืองแพร่ 

เมืองน่าน ในท่ีสดุ ภาพรวมนีทํ้าให้เห็นการเช่ือมโยงกนัของรัฐหรือหน่วยการเมืองของสงัคมเพ่ือน

บ้านท่ีอยู้ตอนบนขึน้ไปตัง้แตต้่นพทุธศตวรรษท่ี 19 เป็นอยา่งน้อย เพราะระบบนิเวศทางภมูิศาสตร์

กําหนดให้กลุ่มสงัคมเหล่านีมี้วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ และความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ ท่ีล้วน

นํามาสูร่ะบบการเมือง วฒันธรรม รวมถึงวิถีทางของระบบเศรษฐกิจท่ีดําเนินไปในทิศทางเดียวกนั

หรือคล้ายคลงึกนั47 และวิถีทางของระบบเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งท่ีกลุ่มสงัคมบริเวณนีมี้ตอ่กนั มา

ตัง้แตก่่อนหน้าช่วงเวลาท่ีพญามงัรายจะสร้างเมืองเชียงรายในลุม่แมนํ่า้กกก็คือ ระบบการค้าขาย 

การค้าขายหรือการแลกเปล่ียนของสงัคมบนภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตอนบนนี ้

เท่าท่ีปรากฏหลกัฐานนบัตัง้แตร่าวพทุธศตวรรษท่ี 5 เป็นต้นมา โดยจีนซึง่เป็นรัฐใหญ่ท่ีตัง้อยู่ตอน

เหนือของกลุ่มบ้านเมืองในภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตอนบนเป็นผู้ มีอิทธิพลทัง้ทาง

การเมือง และวฒันธรรม รวมทัง้อิทธิพลทางการค้าขาย  ทัง้ในลกัษณะการค้าในฐานะเอกชน และ

การค้าภายใต้ระบบบรรณาการ เพราะนอกจากเหตผุลทางภมูิประเทศท่ีทําให้จีนกบัเมืองหรือรัฐ

ตา่งๆ ในยา่นนีม้าอยูใ่นแนวระนาบเดียวกนัและมีรอยตอ่เช่ือมโยงกนัได้ง่ายแล้ว จีนในระยะนัน้ยงั

เปรียบเสมือนมหาอํานาจทางบรูพาทิศ ดงัเช่นการเป็นผู้คมุเส้นทางการค้าระหว่างโลกตะวนัออก

กบัโลกตะวนัตกตัง้แตโ่บราณท่ีช่ือ “เส้นทางสายไหม”48 เป็นต้น     

ต่อมาในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี18 หนานเจาถูกจีนมองโกลผนวกในพ.ศ.1797 

รวมทัง้กลุม่ชมุชนและบ้านเมืองอ่ืนๆ ทัง้ท่ีเป็นเมืองบริวารของหนานเจาและท่ีดํารงตนอย่างอิสระ

ในบริเวณภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนซึ่งอยู่ตอนล่างของอาณาจักรจีน เวลา

เดียวกนัราชสํานกัจีนได้มีการรือ้ฟืน้เส้นทางการค้าสายไหมพร้อมๆ กบัการขยายเส้นทางการค้าให้

มากขึน้ โดยเฉพาะการหาทางออกทางทะเล ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายเพ่ิมผลผลิตทัง้หตัถกรรม

และการเกษตรตัง้แตส่มยัราชวงศ์ซุง่ (พ.ศ.1502-1822) ประกอบกบัการค้าทางทะเลของจีนท่ีโดด

                                                 
47 วินยั พงศ์ศรีเพียร, “สถานภาพการศกึษาประวติัศาสตร์ไท”, ใน การศกึษาประวติัศาสตร์และ

วรรณกรรม ของกลุม่ชนชาติไท, สรัสวดี ออ๋งสกลุ และ โยซิยกิู มาซฮูารา, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: 

สํานกัพิมพ์อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง, 2002), 52. 
48 “เส้นทางสายไหม” (Silk Route) ถกูบกุเบิกขึน้ในสมยัพระเจ้าฮัน่อูตี่ ้(หลวิเช่อ) ฮ่องเต้องค์ท่ี ๕ 

ของราชวงศ์ฮัน่ (พ.ศ. 763) และหยดุชะงกัไปในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 7 -12 ด ูSilk Road [ออนไลน์], เข้าถงึเม่ือ 

30 ธนัวาคม 2550. เข้าถงึได้จาก  http://en.wikipedia.org/riki/Silk_Road 
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เด่นมาพร้อมกบัย้ายศนูย์กลางอํานาจมาอยู่ตอนใต้ (นานกิง) ในราวพ.ศ.1669 -167049   อนัเป็น

ช่วงท่ีจีนต้องการสินค้าจากตอนในภาคพืน้ทวีปก็มากขึน้ด้วย โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์จากป่า อย่าง 

งาช้าง เคร่ืองเทศ เคร่ืองหอม  ยางหอม  ผ้าฝ้าย กํายาน ไม้หอม คร่ัง50 ส่งผลให้ราชสํานกัจีนใน

ราชวงศ์ถดัมาคือ หยวน (มองโกล) (พ.ศ.1822-1911 / ค.ศ.1279-1368)  เห็นความสําคญัในด้าน

การค้า ซึ่งเป็นเหตุให้จีนมองโกลพยายามขยายอํานาจลงมาทางตัง้แต่ลุ่มแม่นํา้แดง แมนํ่า้ดํา

แม่นํา้โขง จด แมนํ่า้สาละวิน และแม่นํา้อิรวดี ซึง่เป็นเส้นทางและแหลง่การค้าเดิมทัง้ที่เป็นทาง

ไหมและเส้นทางท่ีถกูเปิดไว้ในสมยัหนานเจารุ่งเรือง การขยายอํานาจและเส้นทางการของจีนมอง

โกล จึงเป็นเหตุของการโยกย้ายถ่ินฐานอีกระลอกหนึ่งของชนเผ่าชาติพนัธุ์ไทในบริเวณภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในยคุก่อนเข้าพทุธศตวรรษท่ี 19 

ด้วยสภาพทางกายภาพของทําเลท่ีตัง้ของกลุ่มบ้านเมืองใหญ่-น้อยในแถบภาคพืน้

ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบน ท่ีอยู่ในระนาบเดียวกันดงักล่าวแล้ว การเคลื่อนไหวทาง

การเมืองและการค้าของกลุ่มเมืองบริเวณนีซ้ึง่ดําเนินมาอย่างต่อเน่ืองนบัแต่อดีต ยงัคงส่งผลและ

ดําเนินตอ่มาแม้ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 19 ซึง่เป็นช่วงท่ีพญามงัรายรวมผู้คนและตัง้บ้านเมืองใน

บริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํา้โขง-กก-อิง  และสภาพการค้าในบริเวณนีข้ยายตวัมากขึน้ตามการเติบโต

ของกลุม่สงัคมท่ีประกอบด้วยจํานวนพลเมืองท่ีมากขึน้  

รวมทัง้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการผลิตท่ีมีการส่งผ่านจากรัฐหรือเมืองท่ีมี

มากกว่าไปสู่กลุ่มบ้านเมืองท่ีเล็กกว่าหรือมีประสิทธิภาพในการผลิตด้อยกว่า ประกอบกับการท่ี

ตลาดจีนและตลาดโพ้นทะเลต้องการสินค้าบางประเภทท่ีมีอยู่มากมายในภาคพืน้ทวีปเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ตอนบน โดยเฉพาะสินค้าประเภทของป่านบัตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา 

จงึเป็นการเพิ่มความคกึคกัของการค้าขายแลกเปล่ียนในบริเวณกลุม่เมืองตา่งๆ รวมทัง้ เมืองในลุม่

แม่นํา้โขง กก อิง ปิง ยม น่าน ด้วย และเป็นแรงจงูใจสําคญัประการหนึง่ที่ทําให้พญามงัรายซึง่อยู

ในช่วงเร่ิมต้นการตัง้บ้านเมืองในช่ือของแคว้นโยนหรือโยนก โดยมีศนูย์กลางอยู่ท่ีเมืองเชียงราย  

เห็นความสําคัญและความจําเป็นในเร่ืองการค้า ซึ่งมีเหตุปัจจัยภายในเป็นส่วนประกอบด้วย 

กลา่วคือ 

                                                 
49 ลดัดาวลัย์  แซเ่ตียว, 200 ปีพม่าในล้านนา (กรุงเทพมหานคร : สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการ

วิจยั, 2545), 20. 
50เร่ืองเดียวกนั. อ้างจาก G.F. Hudson, “The Medieval Trade of Chaina”, Islam and the 

Trade of Asia, A Colloquium, D.S. Richards (ed) (London : Bruno Cassier Oxford. 1970), 163-164. 
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ดินแดนล้านนามีพืน้ท่ีเพียงหนึ่งในส่ี ท่ีสามารถเพาะปลูกให้ผลผลิตทางการเกษตร 

โดยเฉพาะข้าว อีกทัง้สภาพการเมืองการปกครองท่ีทําให้ผลผลิตส่วนหนึ่งถูกแบ่งเป็นส่วยภาษี 

และเคร่ืองบรรณาการแก่รัฐท่ีมีอํานาจมากกว่า ดงัเช่น ยนูนาน และจีน ดงันัน้ฐานเศรษฐกิจของ

ล้านนาในภาคเกษตรกรรม จึงไม่น่าจะมีมากพอท่ีจะแปรสภาพเป็นสินค้า หากแต่สภาพภูมิ

ประเทศส่วนท่ีเหลือทัง้หมดของดินแดนล้านนาเป็นพืน้ท่ีสงูและเต็มไปด้วยป่าเขาท่ีอดุมสมบูรณ์

ของป่าและแร่ธาตุอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีค่าในสมัยนัน้ ดังนัน้สินค้าป่าและสินแร่ตาม

ธรรมชาติเหล่านีจ้ึงเป็นข้อได้เปรียบของอาณาจักรล้านนาในการค้าขาย ประกอบกับช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 19 การค้าสินค้าป่าประเภทต่างๆ ในกลุ่มเมืองโดยรอบดินแดนล้านนากําลงัดําเนินไป

อย่างคกึคกั เพราะทัง้รัฐใหญ่อย่างจีน ซึง่อยู่ตอนบนขึน้ไปต้องการค่อนข้างมาก ขณะท่ีกลุ่มเมือง

ทางใต้โดยเฉพาะอยธุยาและเมาะตะมะก็ต้องการ ดนิแดนล้านนาและกลุม่เมืองโดยรอบท่ีมีสภาพ

ทางภมูิประเทศเตม็ไปด้วยป่าเขาในเขตร้อนชืน้จงึกลายเป็นแหลง่ใหญ่สําหรับสนิค้าป่า 

นอกจากนี  ้ด้วยทําเลท่ีตัง้ของดินแดนล้านนา ท่ีอยู่ระหว่างกลุ่มเมืองตอนบน เช่น 

หลวงพระบาง เชียงรุ่ง ยนูนาน พย ู(พมา่) เป็นต้น กบักลุม่เมืองตอนลา่ง เช่น ละโว้ สโุขทยั อยธุยา 

เมาะตะมะ เป็นต้น ดินแดนล้านนาจึงเป็นทางผ่านของการติดต่อของดินแดนสองภาคส่วนนีม้า

ตัง้แตอ่ดีต รวมทัง้การตดิตอ่ด้านการค้าโดยเฉพาะของป่าในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมาด้วย  

ดงันัน้บริเวณดินแดนล้านนาจึงกลายเป็นทางผ่านของขบวนพ่อค้าและสินค้าจากหลายแหล่งทัง้

จากตอนบนและตอนลา่ง สนิค้าจํานวนหนึง่ท่ีเข้ามาหมนุเวียนในตลาดล้านนา โดยเฉพาะในช่วงท่ี

เชียงใหมซ่ึง่เป็นเมืองศนูย์กลาง จงึน่าจะเป็นสนิค้าจากหวัเมืองโดยรอบ รวมถึงสนิค้าจากตา่งเมือง

โดยเฉพาะรัฐใหญ่ท่ีอยูต่อนบนของล้านนาขึน้ไป เช่น ยนูนาน ลาว เป็นต้น   

ในเร่ืองการค้าขายในบริเวณตอนบนของภาคพืน้ทวีปท่ีมีบทบาทต่อบ้านเมืองใน

บริเวณภาคพืน้ทวีปตอนบนในเวลานัน้ ย่อมเป็นสิ่งท่ีพญามงัรายต้องรับรู้มาโดยตลอด เพราะการ

ท่ีพญามงัรายเกิดและเตบิโตอยูใ่นแถบลุม่แมนํ่า้โขง กก อิง  อีกทัง้ยงัมีสายสมัพนัธ์ทางเครือญาติกั

เมืองเชียงรุ่งโดยฝ่ายแม่เป็นชาวเชียงรุ่ง และครองเมืองตอ่จากบิดาคือท้าวลาวเม็ง เม่ืออาย ุ21 ปี  

ดงัปรากฎในเอกสารตํานานวา่ 
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....ลาวเม็งอาย ุ35 ปี เป็นพญาแทนพ่อได้ 40 ปี อาย7ุ5 ไปสู่ปรโลก 24 ชัว่ราชวงศ์ ส่วนเจ้าราช

บตุรตนช่ือมงัรายอายไุด้ 21 ปี ได้เป็นพญาแทนพ่อในปีกดัเม็ด จลุสกราชได้ 621 ตวั ในเมืองเงิน

ยางนัน้แล เจ้าพญามงัรายได้เถิงนํา้มทุธาภิเสกแล้ว ...51 

 

 เมืองเงินยาง ในบริเวณลุ่มแม่นํา้กก52 เป็นเมืองท่ีพญามังรายปกครองมาก่อนท่ีจะ

สร้าง เชียงราย เป็นศนูย์กลางของรัฐโยนกในพ.ศ. 180653 อนัเป็นเขตการค้าขายท่ีมีพ่อค้าผ่านไป-

มา ซึง่มีชีห้ลกัฐานว่า เส้นทางสายยนูนาน-เชียงตงุ-เชียงราย-เชียงใหม่-ระแหง-มะละแหม่ง (เมาะ

ลําเลิง) เป็นเส้นทางการค้าสายสําคญัในสมยัโบราณ54 นอกจากนีบ้ริเวณแอ่งเชียงแสน-เชียงราย

ยงัมีความใกล้ชิดกบักลุม่ไทใหญ่ (เงีย้ว) ซึง่เป็นพ่อค้าอีกกลุม่หนึ่งท่ีมีบทบาทอย่างมากตอ่การค้า

ขายในล้านนามาแต่ต้น 55 โดยชาวเงีย้วติดต่อกบัคนในแอ่งเชียงแสน-เชียงรายเพราะเขตแดนอยู่

ใกล้กนัคือแถบลุม่แมนํ่า้สาละวินท่ีเมืองตอน (ท่าตอน) กบัเมืองฝางลุม่แม่นํา้ฝาง-กก ทัง้เมืองตอน

และเมืองฝางจึงเป็นเมืองชุมทางการค้าท่ีสําคญัตัง้สมยันัน้ โดยปรากฎหลกัฐานทางโบราณคดีท่ี

จะกลา่วรายละเอียดในบทตอ่ไป  

พญามงัรายยงัให้ความสําคญักบั เมืองฝาง โดยย้ายขึน้ไปพํานกัอยู่ท่ีนัน่ในพ.ศ.1811 

ก่อนไปตีเมือง เชียงของ บนฝ่ังแม่นํา้โขงในปีถดัมา และพ.ศ.1817 ก็ไปตีเมือง เซริง (เมืองเทิง) ใน

ท่ีราบลุม่แม่นํา้อิง ซึง่เมืองเหลา่นีล้้วนเป็นชมุทางการค้าอยูท่างทิศเหนือของพะเยาอนัเป็นแคว้นม

ก่อนท่ีจะสร้างเมืองเชียงราย ดงันัน้นยัของในการย้ายขึน้เมืองฝางแล้วใช้เป็นฐานในการผนวกเมือง

                                                 
51 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 14-15; สมหมาย เปรม

จิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์, 12-13. 
52 “เงินยาง” คือเมืองสาย ท่ีเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ ทําให้เช่ือได้วา่เป็นชมุชนในท่ีราบลุม่แมนํ่ ้

กก มีพฒันาการเป็นบ้านเมืองชดัเจนและมีความสืบเน่ืองมาถงึสมยัพญามงัรายซึง่ถือเป็นเป็นบคุคลใน

ประวติัศาสตร์ของล้านนาในระยะเร่ิมต้น. ด ูวินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 104; พระรัตน

ปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, แสง มนวิทรู, แปล (เชียงใหม่: พิมพ์เป็นอนสุรณ์แด ่นายกี นิมมานเหมินทร์ 

เน่ืองในวนัเปิดตกึคนไข้พิเศษ “นิมมานเหมินทร์–ชติุมา” โรงพยาบาลนครเชียงใหม ่มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 12 

พฤษภาคม 2510), 103-104; สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์ ฉบบัสอบชําระ, 6. 
53 รัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, 104. 
54Holt S. Hallet, A Thousand Miles on An Elephant in the Shan States (London: William 

Blackwood and Sons, 1890), 172. 
55 ดงัปรากฎกลุม่เมืองของชาวเงีย้วท่ีมีเมืองปองใต้ เมืองล ิเมืองป่ันท่ีตัง้อยูท่างฝ่ังตะวนัตกของ

แมนํ่า้สาละวิน พอ่ค้าเงีย้วมีสว่นเก่ียวข้องกบัการค้าในระยะต้นของการก่อสร้างอาณาจกัรล้านนา ด ูเชิงอรรถ  

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 54. 
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อีกสองแห่งคือ เชียงของ และ เซริง ในเวลาไล่เล่ียกนัก็คือ การหาเมืองบริวารท่ีเป็นชมุทางการค้า

เพ่ือเป็นฐานในการเช่ือมโยงออกไปยงัเมืองแดนไกลอ่ืนๆ ในทุกทิศทุกทาง ดงัปรากฎในตํานาน

พืน้เมืองเชียงใหมว่า่ 

 
...เถิงปีเปิกสี (พ.ศ.1811/13) เจ้ามงัรายไปอยู่เมืองฝางได้ปี 1 ในปีกดัไส้ (พ.ศ.1812/13) เจ้ามงั

รายเอาริพลไปปล้นเอาเมืองผาแดงเชียงของ....แล้วคืนมาอยู่เมืองฝางเลีย้งดเูสนาอมาจคนแกล้ว

หาญมากนกั...เถิงปีกาบเสด็ (พ.ศ.1817/18) อายเุจ้ามงัรายได้ 36 เอาริพลไปปล้นเมืองเซริง ...ได้

เมืองแล้วแต่งลูกขุนกิน แล้วเอาริพลคืนมาอยู่ฝางเลีย้งดูเสนาอมาจ 3 วัน 3คืน ก็อยู่เสวยราช

สมบติัด้วยสวสัดีสขุสานต์ ไพร่ยคุ้าข้ายขุายก็มีแล...56 

 

ความท่ีปรากฎในตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ตอนนีเ้ป็นความท่ีต่อเน่ืองกบัการกล่าวถึง

พ่อค้าเมืองหริภุญไชย อนัเป็นท่ีมาของการต้องการผนวกดินแดนบนลุ่มแม่นํา้ปิง ซึง่น่าเชื่อได้วา่

เหตผุลสําคญัท่ีทําให้พญามงัรายต้องการผนวกเมืองหริภญุไชยมีสองประการใหญ่ๆ คือ ทําเลท่ีตัง้

ในท่ีราบลุม่แมนํ่า้ปิงอนักว้างขวางพอท่ีจะเพิ่มผลผลติทางการเกษตรเช่น ข้าว ได้อยา่งเพียงพอท่ีจ

แบ่งส่วนเป็นเคร่ืองบรรณาการแก่รัฐใหญ่อย่างยนูนานและเป็นสินค้าส่งออก อีกประการคือการท่ี

พญามงัรายทราบว่าเมืองหริภญุไชยเป็นเมืองศนูย์กลางค้าขายทัง้จากเมืองไกลอย่างจีน และยนู

นาน รวมถึง เมาะตะมะ ดงัปรากฎทัง้ในตํานานมูลศาสนา57 ตํานานพืน้เมืองเชียงแสน58 และ

ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ โดยมีเนือ้ความกล่าวในทํานองดียวกนัว่า ขณะท่ีพญามงัรายประทบัท่ี

เมืองฝางได้พบพ่อค้าจากหริภุญไชยท่ีมาค้าขายท่ีฝางจํานวนมากและได้สอบถามถึงสภาพ

บ้านเมืองและการค้าขาย 

 
....เจ้ามงัรายจึงหาพ่อค้ามาถามดวู่าเมืองหริภญุไชยท่ีสอูยู่พู้นยงัสมริทธี รู้ว่าบ่สมริทธีเป็น

สันใด พ่อค้าทังหลายไว้ว่าเมืองหริภุญไชยท่ีตูข้าอยู่โพ้นก็สมฤทธีด้วยข้าวของมากนัก 

พ่อค้าทางบก/นํา้ เทียวมาค้าชเุมืองทางนํา้ก็เถิงเมืองโยธิยาก็มาค้าเถิงยทุา่งค้าขาย ชาวเมื

ก็สมฤทธีเป็นดีมากนกัแล  พญาซํา้ถามวา่พญาเจ้าเมืองสยูงัสมฤทธีด้วยริช้างม้าข้าคนสร

สมบติับ้านเมืองดงัรือนัน้ชา พ่อค้าทัง้หลายไหว้ว่า พญาเจ้า/ในเมืองตขู้าโพ้นสมริทธีด้วย

                                                 
56 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 17.  
57 พระพทุธพกุาม และพระพทุธญาณ, ตํานานมลูศานา, แปลโดย สดุ ศรีสมวงศ์ และ พรหม ขมา

ลา, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2519), 301. 
58 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, พืน้เมืองเชียงแสน : ประชมุพงศาวดารฉบบัราษฎร์ ภาคท่ี 4 

(กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์อมรินทร์, 2546.), 60. 
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ช้างม้าข้าคนมากนกั  ควรสนกุบวัรมวลด้วยสมบติัชเุย่ืองดีหลีดาย พญามงัรายได้ยินว่าหริ

ภญุไชยสมริทธีนกั ลวดบงัเกิดโลภจิตมกัใคร่ได้มาเป็นเมืองของตน...59   

 

ข้อความท่ีปรากฎอยู่ในตํานานเมืองเหนือเหล่านี  ้สะท้อนให้เห็นประเด็นในด้าน

เศรษฐกิจค่อนข้างชัดเจน ด้วยว่าเศรษฐกิจย่อมมีส่วนสําคัญในการขยายอํานาจหรือรวบรวม

อํานาจ หรือสร้างบ้านแปลงเมืองให้เข้มแข็งนัน่เอง โดยเฉพาะภาพของแคว้นหริภญุไชยท่ีเป็นเมือง

มหาธาต ุ (เมืองพทุธศาสนา)60 ท่ีอดุมสมบรูณ์ด้วยพืชพนัธุ์ธญัญาหารและมัง่คัง่ด้วยทรัพย์สินเงิน

ทองอนัเกิดจากการค้าขาย  เพราะเป็นเมืองชุมทางการค้าท่ีกว้างใหญ่ไพศาลสามารถติดต่อกับ

บ้านเมืองกลุม่อ่ืนๆ ได้มากกวา่ชมุทางหลายแห่งในบริเวณแอง่เชียงแสน – เชียงราย เช่น ฝาง เซริง 

เชียงของ เวียงพาน เป็นต้นตลอดจนการติดต่อกับกลุ่มเมืองใหญ่-น้อย ทางใต้อนัเป็นแดนใกล้

ชายฝ่ังทะเล โดยถกูระบชุดัเจนว่า เป็นท่ีชมุนมุการค้าขายแห่งลกูค้านานาประเทศ ทางนํา้ตลอดถึ

ละโว้ และ อโยธยา และทางบกก็มาได้ทุกเมือง ดังท่ีมีหลักฐานยืนยันประกอบด้วยว่าในสมัย

โบราณมีเส้นทางคาราวานของจีนโบราณผา่นเข้ามาในรัฐฉานพม่า และในสยามด้วย บางเส้นทาง

มุ่งไปยงัเมืองลําปาง น่าน และเลยไปยงัหลวงพระบาง61  ซึ่งมีเส้นทางผ่านมาท่ีแคว้นหริภุญไชย 

เช่น จากพมา่สามารถข้ามแมนํ่า้สาละวินเข้ามาจดุใดจดุหนึง่ของแนวเขาแดนลาวทางตะวนัตก เช่น

เมืองหาง เมืองเชียงดาว เมืองยวม หรือเมืองฮอด เป็นต้น โดยเฉพาะเมืองฮอด ซึ่งอยู่ทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงใต้ และไม่ห่างจากหริภญุไชยเท่าใดนกั มีหลกัฐานชดัเจนในสมยัสิน้สดุราชวงศ์มงั

รายจากโคลงมังทรารบเชียงใหม่ว่าเป็นชุมทางการค้าขายท่ีคึกคกัโดยเป็นจุดเช่ือมพ่อค้าจาก

อยธุยาและจากเมืองแถบหริภญุไชยด้วย62  เส้นทางทางเศรษฐกิจของแคว้นหริภญุไชยในลุม่แม่นํ ้

ปิงจงึกว้างขวางซึง่นํามาสูค่วามมัง่คัง่ได้มากกวา่แคว้นโยนในลุม่แมนํ่า้โขง-กกของพระองค์ 

เม่ือพญามงัรายเร่ิมสถาปนาอํานาจของตนในเขตท่ีราบลุ่มแม่นํา้ปิงได้ในเบือ้งต้น ม

เวียงกุมกามเป็นศูนย์กลางในพ.ศ.1837 พร้อมๆ กับการสร้างวัง เวียง กําแพงเมือง และวัดวา

อารามต่างๆ  และปลกูสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการการคมนาคมสญัจรของบรรดาพ่อค้าท่ี

เข้ามาค้าขายภายในเชียงใหม ่เป็นต้นวา่สะพานเช่ือมคลองและแมนํ่า้ภายในเวียง (เมืองท่ีประทบั)  

                                                 
59  อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 17. 
60 พระพทุธพกุาม และ  พระพทุธญาณ, ตํานานมลูศาสนา, 306. 
61 Victor Purcell, The Chinese in Southeast Asia 2nd Edition, (London : Oxford University 

Press, 1952 ), 109. 
62 สงิฆะ วรรณสยั, ถอดความ, โคลงเร่ืองมงัทรารบเชียงใหม ่(เชียงใหม ่: งานสปัดาห์หนงัสือ

แหง่ชาติปี, 1-8 เมษายน 2522), 59. 
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อีกทัง้ทรงสร้างตลาดหรือกาด อนัเป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนสนิค้าขึน้ภายในเขตเวียง พร้อมกบัปลอม

ตวัเป็นชาวบ้านไปสํารวจตลาด ดงัท่ีปรากฏในตํานานพืน้เมืองเชียงใหมท่ี่วา่ 

 
...เจ้าพญามงัรายหือ้ตัง้กาดกมุกาม หือ้เป็นท่ีซือ้ขายแห่งคนทงัหลายแล เจ้ามงัรายรําเพงว่าไพร่กู

นีย้งัสขุทกุข์เป็นสนัใดใคร่รู้ จึงแต่งตวัปลอมจึงถือกบุ ตองตึงนุ่งผ้าผืนควรค่าร้อยคําพายในนุ่งผ้า

ไทพายนอก ไปเข้ากาดกมุกาม นัง่อยู่ริมแม่พิงอว่ายหน้าเมือ วนัออกเล็งดคูนทงัหลายเข้ากาด...  

และ ...เจ้ามงัรายหนัชาวแช่ช้าง เชียงเรือ ข่ีเรือมากาดกมุกาม เรือลม่วนั 2 เลม่ 3 เลม่ ชวุนั เข้ามงั

รายคระนิงใจวา่ไพร่กบูว่า่อัน้ชะรือ จงึแปลงขวักมุกามแตน่ัน้มาแล... 63 

 

ความพยายามสง่เสริมให้อาณาจกัรล้านนาเป็นสงัคมแห่งการค้า ดงัท่ีมีให้ความสําคญั

กับตลาด และการสญัจร ในคราวสร้างเวียงกุมกามนัน้ น่าจะเป็นผลมาจากการยึดถือตามพระ

ธรรมเทศนาท่ีพระติสสะเถระแสดงแก่พญามังรายเม่ือทรงขึน้ครองหริภุญไชย ซึ่งมีคําสอนท่ี

เก่ียวข้องกบัด้านเศรษฐกิจของบ้านเมือง ดงันี ้ 

 
...ภยา (พระยา) ตนใดได้เป็นใหญ่...หือ้แปงบวย ๘ ลกู ...คือว่าหือ้เลีย้งข้าชัน้ในไว้ ผู้ มีประยา 

(ปัญญา) อาจหือ้แล้วยงัราชกิจชปุระการ ประมาณ ๘ คน ๑เพ่ือหือ้นํามายงัลาภโชคบณัณาการ 

แต่บ้านน้อยเมืองใหญ่ทัง้หลาย ๘ พิศ มาใสเ่หล้ม ใสส่าง (ฉาง) แห่งพระยานัน้ชวุนัแล...หือ้เลีย้ง

ล้าน ๓ หวั...คือวา่หือ้เลีย้งเสฎฐี ๓ คนผู้ ๑ อยูพ่ายเหนือเวียง ผู้  ๑ อยู่พายกลางเวียง ผู้  ๑ อยู่พาย

ใต้เวียง หืไ้ว้เป็นท่ีเขาไปหายงัเข้าของเงินคํา แหง่เสนาอามาตย์ทัง้หลาย ประชานราษฎร์ชาวเมือง

ทัง้หลายเยียะคนหือ้มีข้าวของเงินไว้เยียะล้านนัน้...รวมทัง้...หือ้เลีย้งแขกหลายทาง...คือว่าฟันเรือ

ไว้หลายท่า หม่าเข้าไว้หลายมือ้ หือ้มีไมตรีสนิทติดต่อกบัด้วยบ้านเมืองน้อยใหญ่ทัง้หลายทกุแจ่ง

ท่ีจ่ิงดีและ...64 

 

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวทางการค้าของกลุ่มบ้านเมืองต่างๆ ในบริเวณภาคพืน้

ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตอนบน โดยเฉพาะเมืองสําคญัท่ีรายล้อมเมืองเชียงรายในช่วงต้น

พทุธศตวรรษท่ี 19 ได้มีบทบาททางการค้าในฐานะเมืองชมุทางการติดต่อ ดงัเช่น เมืองเซริง เมือง

ฝาง เมืองเชียงของ เป็นต้น และยงัเห็นได้ชดัจากการเป็นชุมทางการค้าและการติดต่อของหริภญุ

ไชย ท่ีนําความร่ํารวยและรุ่งเรืองในในหลายๆ ด้านมาสูบ้่านเมือง เป็นแรงจงูใจพญามงัรายจงึขยา

                                                 
63 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 33-34. 
64 สมหมาย เปรมจิตต์, คําสอนพญามงัราย  ภาคปริวรรต ลําดบัท่ี 11 (เชียงใหม ่: ภาควิชาสงัคม

วิทยาและมานษุยวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2519), 1-3. 
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ดินแดนไปยงัรอบๆ เมืองเชียงราย และลงมาทางใต้บริเวณแว่นแคว้นหริภญุไชย กระทัง่สามารถ

ครอบครองพืน้ท่ีลุ่มแม่นํา้ปิงตอนบนทัง้หมดในช่วงทศวรรษที่ 1830 เป็นต้นมา โดยมีศนูย์กลาง

แห่งใหม่คือ เชียงใหม่  ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าการขยายดินแดนของพญามังรายในคราวนัน้

หมายถึงการขยายฐานทางเศรษฐกิจของอาณาจกัรของพระองค์ ซึ่งหมายรวมถึงการเป็นเมือง

ศนูย์กลางของเครือข่ายการค้า ในตอนบนของภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยท่ีบทบาท

ทางค้าขายของเชียงใหม่ในเวลานัน้เป็นทัง้สถานท่ีรวบรวมและผ่องถ่ายสินค้าจากหลายทิศทาง

เพ่ือส่งไปยงัปลายทางเช่น ยนูนาน เมาะตะมะ ลาว เป็นต้น ขณะท่ีเป็นปลายทางของสินค้าบาง

ประเภทเช่นกนั   

 
3. เชียงใหม่กับการค้าของอาณาจักรล้านนา 

เมืองเชียงใหม่ นอกจากจะมีท่ีตัง้ท่ีเหมาะในการเป็นศนูย์กลางทางการปกครองของ

อาณาจกัรล้านนา อีกบทบาทหนึ่งซึ่งมีความสําคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ การเป็นศนูย์กลาง

การค้า ทัง้ภายในกลุ่มเมืองบริวารท่ีอยู่รายรอบ และกลุ่มเมืองภายนอกอ่ืนๆ ท่ีอยู่รอบนอกใน

ภาคพืน้ทวีปเดียวกนั โดยอาศยัพืน้ฐานของการสง่สว่ยหรือบรรณาการ  เหตผุลสําคญัก็เพราะเมือง

เชียงใหม่ตัง้อยู่บนท่ีราบลุ่มแม่นํา้ปิง ซึง่เป็นพืน้ที่ราบลุม่แมนํ่า้ท่ีใหญ่ที่สดุของภาคเหนือหรือตอน

ของดนิแดนไทยในปัจจบุนั เม่ือเปรียบเทียบกบัแอ่งอ่ืนๆ อีกทัง้ภายในแอ่งท่ีราบเชียงใหม่ยงัมีแม่นํ ้

สายเล็กๆ หลายสายไหลมาจากต้นนํา้บนเทือกเขาด้านตะวนัตกและบรรจบกบัแมนํ่า้ปิง ซึง่นอกจ

ความอดุมสมบรูณ์ของหน้าดินทัง้ในพืน้ท่ีราบและไหล่เขาแล้ว ลกัษณะเช่นนีย้งัเอือ้ต่อการติดต่อ

กบัท่ีราบลุ่มอีกหลายแห่งโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็นท่ีราบลุ่มแม่นํา้โขง กก อิง ยม น่าน แพร่ วงั ยวม ซึ่

กลายเป็นเส้นทางสญัจรโดยธรรมชาติ แม้ว่าจะเป็นเทือกเขาสลบัพืน้ท่ีราบลุ่มแม่นํา้ของภาคเหนือ

แต่สามารถล่องลํานํา้หรือเดนิบกตามเส้นทางนํา้และเดนิข้ามช่องเขาได้  ทาใํห้เชียงใหมส่ามา

ควบคมุการค้าทัง้ภายในรวมถึงภายนอกอาณาจกัรได้โดยรอบ เชียงใหม่จึงมีข้อได้เปรียบในการท่ี

จะเช่ือมตอ่กบักลุม่เมืองท่ีรายล้อมอยู ่

อย่างไรก็ดี สภาพพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของอาณาจักรล้านนานับตัง้แต่ช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 19  แม้จะเป็นการผลิตแบบยงัชีพ แตป่ริมาณผลผลิตบางประเภทยงัมีส่วนเกินเพ่ือการ

แลกเปล่ียนระหว่างกลุ่มเมืองภายใน ส่วนการแลกเปลี่ยนสินค้ากบักลุ่มเมืองรอบนอกท่ีรายล้อม

ล้านนาอยู่นัน้ อาณาจกัรล้านนามีชมุทางการค้าตามหวัเมืองทางเหนือ ตะวนัตก ตะวนัออก และ

ทางใต้ ซึง่เป็นเมืองท่ีถกูผนวกโดยการขยายอํานาจของพญามงัราย และเมืองท่ีถกูผนวกในรัชสมยั

ตอ่ๆ มาของกษัตริย์ในราชวงศ์มงัราย อีกทัง้หวัเมืองท่ีเป็นชมุทางการค้าตามทิศทางต่างๆ เหล่านี ้
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ยงัเป็นแหล่งรวมสินค้าบางประเภท ท่ีมีการนําเจ้ามาจากเมืองรอบนอกอาณาจกัรล้านนา ดงัเช่น 

จากหวัเมืองเงีย้วทางทิศตะวนัตกท่ีผา่นเข้ายงัเมืองฝาง จากกลุม่เมืองเชียงตงุ เมืองยอง เมืองเชียง

รุ่ง หลวงพระบางท่ีผ่านเข้ามายงัชมุทางทิศเหนือ เช่น เมืองเซริง เชียงของ และเชียงแสน และน่าน 

จากกลุ่มเมืองทางใต้ เช่น เมาะตะมะ อยุธยา สโุขทยั ลพบุรี ท่ีผ่านเข้ามาทาง เมืองฮอด เมืองลี ้

เมืองเถิน เมืองแพร่ นอกจากนีย้งัมีสนิค้าท่ีผลติได้จากบรรดาเมืองใหญ่-น้อย ภายในล้านนาซึง่เช่ือ

วา่มีผลผลติสว่นเกินท่ีถกูนํามาเป็นสนิค้าแลกเปล่ียนภายใน และมีสนิค้าสําคญัอยา่งสนิค้าป่าและ

สินค้าจากธรรมชาติในพืน้ท่ีล้านนาท่ีถูกนํามาค้าขายกับกลุ่มเมืองภายนอก โดยกลุ่มเมือง

ภายนอกได้นําสินค้าท่ีเป็นพืชผลการเกษตร งานหตัถกรรมและสินค้าประเภทฟุ่ มเฟือย และสินค้า

ท่ีอาศยัการผลิตด้วยเทคโนโลยีท่ีสงูกว่าเข้ามา เช่น เคร่ืองถ้วย อญัมณี เคร่ืองประดบั ผ้าแพร ผ้า

ไหม ผา่นเข้ามายงัเมืองชมุทางก่อนเข้าไปท่ีเชียงใหม ่

ลกัษณะทําเลท่ีตัง้ของเมืองเชียงใหม่ท่ีสัมพันธ์กับหัวเมืองชุมทางในทิศต่างๆ โดย

สภาพธรรมชาติ ประกอบกับประเภทสินค้าท่ีทําการแลกเปล่ียนดังกล่าวข้างต้น ได้ส่งผลต่อ

เชียงใหม ่ในการเป็นสถานท่ีรองรับการแลกเปล่ียนสินค้า และการพบปะของผู้คนท่ีเป็นกลุม่พ่อค้า

ทัง้จากหวัเมืองภายในและเมืองตา่งๆ จากภายนอก เชียงใหมจ่งึอยูใ่นตําแหน่งศนูย์กลางเครือข่าย

การค้ากบักลุม่เมืองรอบนอกในเขตตอนบนของภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นบัตัง้แตช่่วง

ทศวรรษ 1830 เป็นต้นมา จึงแบง่พืน้ท่ีในการศกึษาออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นท่ีเป็นการแลกเปล่ียน

และค้าขายภายในอาณาจกัรล้านนา และ สว่นท่ีเป็นการแลกเปลี่ยนและค้าขายระหว่างอาณาจกัร

ล้านนากบัเมืองหรือรัฐอ่ืนๆ โดยรอบอาณาจกัรล้านนา ได้แก่พืน้ท่ีตัง้แต ่องัวะ กลุม่เมืองเงีย้ว เชียง

รุ่ง เชียงตุง เชียงยอง หลวงพระบาง สุโขทัย กลุ่มเมืองมอญ และอยุธยา ซึ่งทัง้สองพืน้ท่ีนีมี้

เครือขา่ยโยงใยเช่ือมตอ่ถึงกนั โดยมีเชียงใหมเ่ป็นศนูย์กลาง 

 
3.1 เชียงใหม่กับเครือข่ายการค้าภายใน 
การค้าภายในสมยัอาณาจกัรล้านนา เร่ิมต้นจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของกบั

บางพืน้ท่ีท่ีผลิตสินค้าเองไม่ได้ หรือผลิตไม่พอเพียงแก่ความต้องการใช้สอย ขณะท่ีบางเขตได้

ผลผลิตสิ่งของหรือสินค้าบางประเภทมากจนมีสว่นเกิน การกระจายผลผลิตส่วนเกินไปยงัแหล่งท่ี

ขาดแคลนจึงเกิดขึน้ จึงทําให้ทกุท้องถ่ินเกิดความสมดลุในแง่ของเคร่ืองอปุโภค-บริโภค ระบบการ

แลกเปล่ียนเช่นนีเ้ป็นความจําเป็นสําหรับชุมชนหรือสงัคมในหุบเขาและเขตภูเขาสงู ท่ีมีผลผลิต

ต่างกนั และระบบการแลกเปล่ียนเช่นนีจ้ึงนํามาสู่ “ตลาดนดั” (กาดนดั)ทัง้ในเขตเมืองและชุมชน

หมู่บ้านนอกเมืองโดยทัว่ไป ซึง่แหลง่ท่ีเป็นตลาดนดัมกัจะเป็นสถานท่ีท่ีเป็นศนูย์รวมของเมืองและ
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ชมุชนหมูบ้่าน เช่น บริเวณใกล้วงั วดั และศาสนสถานตา่งๆ รวมทัง้บริเวณประตเูมือง ดงัท่ีปรากฎ

ว่ามี กาดหวัเวียง บริเวณประตชู้างเผือก และ ตลาดหน้าวดัพระสิงห์ ท่ีชาวเชียงใหม่แต่โบราณ

เรียกว่า ลีเชียงพระ (ลี แปลว่า ตลาด, เชียงพระ เป็นช่ือชมุชน)65 โดยหมนุเวียนไปตามชมุชนหรือ

สงัคมตามระยะเวลาท่ีกําหนดจากโดยคร่าวๆ ก็กลายเป็นประจํา ผู้คนท่ีไปกาดจะนําสินค้าไป

แลกเปล่ียนกบั แตล่ะคนเป็นทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย66 ชมุชนหรือสงัคมทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ท่ียงั

ต้องพึ่งระบบนีอ้ยู่จนปัจจุบนันีเ้ช่น สิบสองปันนา ลาว ยูนนาน กลุ่มเมืองในภาคเหนือของไทย

ปัจจบุนั เป็นต้น  

ในการนําสินค้าไปขายยงักาดหรือตลาดต่างหมู่บ้าน ต่างชมุชน และต่างเมือง ภายใน

เขตล้านนาเองนัน้ หากอยู่ไม่ห่างกนันกัมกัจะเป็นการหาบของและเดิน หรือ การใช้เกวียน รวมถึง

การใช้เรือในการสญัจรขนส่ง ซึ่งปรากฎเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้สญัจรเพ่ือการค้าในกฎหมายมงั

รายศาสตร์ ฉบบัอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ67 อยา่งไรก็ตามการค้าระหวา่งเมืองภายในอาณาจกัร

ล้านนาท่ีอยู่ห่างไกลกนั โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ท่ีอยู่ในแต่ละแอ่งท่ีราบลุม่แม่นํา้ ก็มกัจะอาศยัวั

ต่าง(บรรทุก) สินค้าไปยงัปลายทาง ซึ่งพ่อค้าแม่ขายเหล่านี ้ส่วนมากมกัไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายโดย

อาชีพ หากก็คือชาวนาชาวไร่ท่ีกระจายกนัอยู่ตามหมู่บ้านทัว่อาณาจกัรล้านนานัน่เอง โดยใช้เวลา

วา่หลงัเพาะปลกูมาค้าขาย ใน 1 ปี จะออกไปค้าขายได้เพียง 1-2 ครัง้เท่านัน้  เม่ือถึงฤดเูพาะปลกู

หรือเก็บเก่ียวก็กลบัมา 68 ตวัอย่างของการค้าขายข้ามเมืองภายในล้านนาดงัเช่น แม่ค้าเชียงใหม่

ไปค้าท่ีเมืองพร้าว ดงัท่ีปรากฎในเอกสารสมยัพญากือนา “...คําแม่นอ้ยจ่ิงว่า พริกเทนนี ้หากพริก

ข้าไปคา้ยงัเมืองพร้าว มาขายด่ายมาอัน้...”69 และพ่อค้าเชียงแสนมาค้าท่ีเชียงใหม่70 และร่องรอย

ของแมค้่าเมืองน่านมาค้าขายแลกเปล่ียนของกนัในตลาดเชียงแสนและเชียงราย71  
 

3.2 เชียงใหม่กับเครือข่ายการค้าภายนอก  
ดงักล่าวตอนต้นแล้วว่าเหตุผลสําคญัประการหนึ่งในการสร้าง เชียงใหม่ ขึน้มา คือ

ความได้เปรียบทางสภาพทําเลท่ีตัง้ เพ่ือเป็นศนูย์กลางรับซือ้สินค้าจากพ่อค้าต่างเมือง พร้อมกบั

                                                 
65 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 179. 
66 เร่ืองเดียวกนั, 181. 
67 ประเสริฐ ณ นคร, เรียบเรียง, กฎหมายมงัรายศาสตร์ ฉบบัอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ, 59-62. 
68 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 181. 
69 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 91. 
70 เร่ืองเดียวกนั, 224-225. 
71  อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 62-63. 
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ขายสนิค้าท่ีผลติได้เองภายในและสินค้าท่ีรับซือ้จากภายนอกในฐานะพ่อค้าคนกลาง เพ่ือนําสง่ยงั

เมืองอ่ืนๆ และจําหน่ายจําหน่ายให้พอ่ค้าเมืองอ่ืนๆ ท่ีอยูโ่ดยรอบล้านนา โดยมีหลกัฐานกลา่วถึงไว้

ชดัเจน ดงัเช่น ในคลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์ระบวุ่า “...ยงัมีชาวต่างเมืองผห้น่ึงมาราน ู (มาต่อ

ราคา) ดหื้อถกนกัู ู ...”72  ซึง่อาจกล่าวได้ว่าบทบาททางการค้าของเชียงใหม่ในฐานะศนูย์กลาง

การค้าของอาณาจกัรล้านนาคือการรวบรวมสินค้า โดยเฉพาะสินค้าของป่าของอาณาจกัรล้านนา

เองและจากกลุ่มเมืองท่ีรายล้อมล้านนาทางตอนบน เพ่ือนําส่งผ่านไปยงักลุ่มเมืองตอนล่างท่ีเป็น

เมืองท่าชายฝ่ังในเขตดินแดนของอยธุยาและหวัเมืองมอญ73 โดยผู้ ท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้ ค้าหรือพ่อค้า

ในสว่นนีคื้อกษัตริย์ โดยมีข้าหลวงหรือตวัแทนเป็นผู้ เจรจาและตดิตอ่ค้าขาย พ่อค้าตา่งเมืองเข้ามา

ทําการแลกเปล่ียนสนิค้ายงัเมืองหลวงและหวัเมืองสําคญั 

แหลง่ค้าขายแลกเปลี่ยนสําหรับการติดตอ่ค้าขายกบัภายนอก อนัเป็นแหล่งรวมสินค้า

สําคัญ เช่น ของป่า ก็คือ ตลาดหรือกาดย่านเดียวกับแหล่งท่ีใช้แลกเปล่ียนสินค้าภายในของ

ชาวบ้าน อย่างไรก็ดีผู้ ท่ีสามารถติดต่อค้าขายกับพ่อค้าภายนอกนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชหรือ

ตวัแทนจากทางการ นบัตัง้แตต่วัแทนของเจ้าเมืองตา่งๆ ท่ีมีตลาดในพืน้ท่ีของตน  ไปจนถึงตวัแทน

ของกษัตริย์ รวมทัง้การส่งตวัแทนของเจ้าเมืองแต่ละแห่งไปค้าขายในตลาดต่างเมืองยงัปรากฎ

ด้วยเช่นกนั  

นอกจากนีย้งัมีการกล่าวถึงพ่อค้าจํานวนมาก ท่ีมาจากหลายเมือง และเป็นชนหลาย

เผา่พนัธุ์หลายภาษา เข้ามาในเชียงใหม่ ดงัปรากฎในกฎหมายล้านนาว่า “...คนฝงอนัลกุทิศานทิุศู

มา ม่าน เม็ง ฮ่อ กุลวา...”74 และเงีย้ว75 ชาติพนัธุ์ ท่ีกล่าวถึงนีม้าจากเมืองและรัฐต่างๆ คือกลุ่ม

เมืองของพกุาม เช่น องัวะ กลุม่เมืองยนูนาน จากกลุม่เมืองไทใหญ่ เช่น เมืองนาย เมืองป่ัน เมืองล ิ

ตลอดจนจากเมืองเมาะตะมะ พะโค และเมืองล้านช้าง76 (หลวงพระบาง) นอกจากนีย้งัปรากฎการ

เดินทางมาค้าขายในเขตเมืองฮอดอันเป็นเมืองชุมทางการค้าของอาณาจักรล้านนาของพ่อค้า

อยุธยา77 ซึ่งประสงค์หลักของพ่อค้าทัง้หมดนีก็้คือเพ่ือติดต่อแลกเปล่ียนสินค้า ทําให้สังคม

                                                 
72 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 99. 
73 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 184. 
74 กฎหมายลานนา ภาคปริวรรตลําดบัท่ี 3 (เชียงใหม ่: ภาควิชาสงัคมวิทยาและมนษุยวิทยา คณะ

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2518), 6. 
75 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 129. 
76 หวญ., บญัชีหนงัสือจ้างแปล แฟ้มท่ี 10 เลขท่ี 29 กฎหมายโคสาราษฎร์, 68. 
77 หวงั จี ้หมิง, “ความสมัพนัธ์ระหวา่งเมืองเชอหลีกบัปาไป่สีฟ ูในพทุธศตวรรษท่ี 19” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2531), 72-80. 
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เชียงใหม่ตัง้แต่ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19 เป็น สงัคมสิบสองภาษา78  ซึง่จะเห็นภาพได้ชดัเจนยิ่งขึน้

เม่ือพิจารณาประกอบกบัโคลงมงัทรารบเชียงใหม่ในช่วงท่ีมีการอพยพผู้คนชาวล้านนาไปหงสาวดี

ในช่วงสิน้สดุสมยัของราชวงศ์มงัราย ท่ีระบุถึงผู้คนจากล้านนา โดยเฉพาะท่ีถูกเกณฑ์จากเมือง

เชียงใหมว่า่มีหลายชาตพินัธุ์ อยา่ง เงีย้ว มอญ แขก ขอม ลาว ลวัะ  ลือ้ และไท(ยวน) 79 

อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาการค้าของอาณาจักรล้านนา ท่ีมีศูนย์กลางอยู่ท่ี

เชียงใหม่ โดยแบ่งกลุม่เมืองคูค้่าออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มการค้าภายในเมืองเชียงใหม่ กบั

กลุ่มการค้าระหว่างเมืองท่ีอยู่รายล้อม ซึง่คู่ค้าจะเป็นกลุ่มเมืองท่ีอยู่ภายนอกเมืองเหล่านีอ้าจเป็น

เมืองหรือรัฐบรรณาการของล้านนา หรืออาจเป็นอิสระไม่ขึน้ตรงต่อก็ได้ เช่น กลุ่มหวัเมืองเงีย้ว หง

สาวดี องัวะ กลุม่หวัเมืองเงีย้วทางตะวนัออกเฉียงเหนือของล้านนา เชียงตงุ เชียงรุ่ง หลวงพระบาง 

สโุขทยั ตาก เป็นต้น  
 
4. การจัดการและการควบคุมการค้าของอาณาจักรล้านนา 

การจดัการและควบคมุการค้าของรัฐล้านนา สําหรับการค้าและแลกเปล่ียนภายใน คือ

ในหมู่ชาวเมืองล้านนาด้วยกนั ดําเนินไปเพียงเพ่ือการดํารงชีพ การเก็บส่วยหรือภาษีจากการค้า

ขายแลกเปลี่ยนในส่วนนีจ้ึงไม่ปรากฎต่างจากการค้าขายกับกลุ่มเมืองอ่ืนๆ ท่ีอยู่รายล้อม

อาณาจักรล้านนา เพราะสินค้าท่ีสร้างรายได้และเป็นท่ีต้องการของตลาดอย่างมากนับตัง้แต่

พทุธศจวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา คือ สินค้าป่า จึงเป็นสินค้าท่ีรัฐหรือชนชัน้ปกครองเข้ามากํากบัดแูล

อย่างใกล้ชิด โดยผูกขาดการซือ้-ขาย รวมทัง้แร่ธาตุท่ีได้จากธรรมชาติ โดยเฉพาะเกลือ สินค้า

ดงักล่าวนีล้้วนมีมูลค่าสูง สามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับรัฐหรือชนชัน้ผู้ นําของล้านนาอย่าง

มากมาย จึงอาจกล่าวได้ว่า ในการค้าสินค้าป่าและแร่ธาตุบางชนิด สินค้าป่าและแร่ธาตุซึ่งถูก

ผูกขาดนี ้รัฐได้มาทัง้ด้วยการเก็บเก่ียวภายในอาณาเขตล้านนา โดยใช้มีมลูนายเป็นผู้จดัหา ซึ่ง

แรงงานไพร่พลเมืองใต้สงักดัมลูนายนัน้ๆ เป็นผู้จดัเก็บ รวมทัง้ได้มาด้วยการจากการรัฐนําสินค้า

ภายไปแลกจากกลุ่มเมืองตอนบนทัง้ใกล้-ไกล และพ่อค้าต่างเมืองในเขตตอนบนนําเข้ามาขาย

ให้แก่รัฐโดยตรง   

การค้ากับต่างเมืองท่ีสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับรัฐหรือชนชัน้ปกครองได้อย่าง

มหาศาล จึงมีการดแูลและจัดการการค้าภายในล้านนา โดยกษัตริย์ล้านนาจะเข้ามามีบทบาท

                                                 
78 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 179. อ้างจาก สรุสงิห์สํารวม ฉิมพะเนาว์ ปริวรรต, 

บนัทกึการตดัสินคดีโบราณล้านนา 60 คดี (คลองเจือแหง่พระยากือนา), 30. 
79 สงิฆะ วรรณสยั, โคลงมงัทรารบเชียงใหม,่ 44. 
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อย่างสงูในการค้าระหว่างรัฐ พระองค์จะใช้พระราชอํานาจทางการเมืองแสวงหารายได้จาการค้า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าสินค้าป่าทัง้หมด โดยกําหนดเป็นสินค้าผูกขาด ด้วยบทบญัญัติท่ีว่า 

กษัตริย์เป็นเจ้าทรัพยากรและผลิตผลจากป่าแต่เพียงผู้ เดียว รวมทัง้ เจ้าเมือง ต่างๆท่ีเป็น 

ข้าหลวง ทําหน้าท่ีจดัเก็บและรวบรวมของป่าก็ต้องนํามาถวายตอ่กษัตริย์80 โดยท่ี เจ้าเมือง หรือ 

ข้าหลวง เหลา่นี ้ต้องโยกย้ายไปตามคําสัง่ของกษัตริย์  และการอยูใ่นตําแหน่งมกัได้ประโยชน์จาก

การเก็บส่วยภาษี81  เป็นค่าตอบแทน รวมทัง้ยงัได้รับผลประโยชน์จากกษัตริย์โดยตรงด้วย เช่น 

อ้ายฟ้าผู้ มีหน้าท่ีเก็บส่วยของพญามงัราย เม่ือทําความชอบจากงานผนวกเมืองลําพูนได้สําเร็จ 

พญามงัรายก็ข้าวของเงินทองแก่อ้ายฟ้าเป็นอย่างมาก82 ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับการค้าขาย

ของคนเหลา่นี ้ถือเป็นวา่เป็นคนละสว่นจากผลประโยชน์จากท่ีดนิซึง่ได้มาพร้อมกบัตําแหน่ง   

โดยเฉพาะตําแหน่งระดบั “เจ้าผู้ครองนคร” ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นพระญาติพระวงศ์ หรือ

เจ้าขนุมลูนายระดบัสงู จะมีรายได้อีกสว่นหนึ่งมาจากการค้า โดยเฉพาะการค้าสินค้าผกูขาดซึง่จะ

ได้รับสิทธิในการค้าขายสินค้าผกูขาดจากกษัตริย์ และแบ่งผลประโยชน์แก่กษัตริย์ในรูปของส่วย

ภาษี  สว่ยภาษีตา่งๆ ท่ีเก็บได้จากการค้าจะถกูนํามาแบง่เป็นผลประโยชน์ระหว่างกษัตริย์ เจ้านาย 

และขนุนางภายในอาณาจกัร โดยมีการระบไุว้ในมงัรายศาสตร์ (ฉบบันอตอง) ว่า “...พระเมือง 20 

เงิน แม่พระเป็นเจ้า 10 เงิน ต้นหมื่นเชียง 2 เงิน หมื่น 3 ล้าน 2 เงิน...” และเม่ือมีการเพิ่มอตัรา

ภาษี สว่นแบง่ก็เพิ่มตามไปด้วย83 

สว่นในกลุม่ข้าราชบริพารหรือมลูนายระดบัลา่ง  ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นคนในท้องถ่ินท่ีตน

รับผิดชอบ ก็จะมีลู่ทางทํามาหากินจากท่ีดินท่ีได้รับตามตําแหน่ง หรือจากกิจการพาณิชย์ขนาด

เลก็ของตนเอง  

อนึ่ง ในการจดัการและดแูลการค้าขายของรัฐ นอกจาก เจ้าเมือง หรือ ข้าหลวง ทํา

หน้าท่ีจดัเก็บและรวบรวมสินค้าของป่าและส่วยอ่ืนๆ ท่ีมีมลูค่าสูงแล้ว กษัตริย์จะแต่งตัง้ขุนนาง

คอยกํากบัดแูลอยู่ในส่วนกลางโดยมี ท้องพระคลัง ดแูลรายได้ท่ีเข้ามา และมีคณะเจ้าหน้าท่ีทํา

หน้าท่ีควบคมุการซือ้-ขายสินค้า การกําหนดราคาสินค้า พร้อมกบัอนญุาตการเข้า-ออกของพ่อค้า

                                                 
80 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 182-183.  
81 Hans Penth, A Brief  History of Lan Na, (Chiang Mai : Chiang Mai City Arts & Cultural 

Center, 2004), 120. 
82 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 32. 
83 เร่ืองเดียวกนั, 98. อ้างจาก มงัรายศาสตร์ ฉบบันอตอง (เชียงใหม ่: ศนูย์สง่เสริมและศกึษา

วฒันธรรมลานนาไทย วิทยาลยัครูเชียงใหม่, 2524), 65. 
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จากต่างเมือง ตําแหน่งท่ีปรากฏดงักล่าวนีคื้อ  ตําแหน่งหมืนล่าม่  หรือ หมืนพายล่าม่ 84 หมืน่

หลวง และ หมืนแขก่    เป็นผู้ ทําหน้าท่ีพิจารณาอนุญาตแก่พ่อค้าต่างเมืองในการซือ้สินค้า

ประเภทตา่ง ท่ีจําเป็นตอ่บ้านเมือง ได้แก่ ช้าง ม้า ข้าคน ววั ควาย เรือ ทองคํา ถ้ามีพ่อค้าตา่งเมือง

มาติดต่อขอซือ้สินค้าดงักล่าวนี ้ชาวบ้านผู้ ขายหรือพ่อค้าในล้านนาต้องนําสินค้ามาให้ขุนนาง

ดงักล่าวตรวจสอบและกําหนดราคาสินค้าว่าควรขายจํานวนไม่เกินเท่าใด ราคาเท่าไร และเพ่ือ

สร้างความเป็นธรรมให้แก่ทัง้ผู้ซือ้และผู้ขายด้วย85  โดยปรากฎในคลองพิจารณาตดัคําถ้อยชนคํา 

ลกัษณะการวินิจฉัยและตัดสินคดี ในสมัยพระพญากือนา พระเจ้าติโลกราช และพระยายอด

เชียงราย ด้วยท่ีวา่ 

 
...ผู้ใดจะขายช้างม้า ข้าคน ววัควาย เรือ และขายทองคําให้แก่แขกต่างเมือง  ให้บอกเลา่แก่ 

2 หม่ืนลา่ม หม่ืนหลวง เพ่ือได้พิจารณากนั ขนุแขกกําหนดควรคา่แล้วควรให้ขายจงึขาย.. 86 

 
นอกจากนี ้ยังมีการจัดเก็บภาษีสินค้าต่างๆ ถ้าเป็นการค้าทางเรือ ภาษีจะเก็บเป็น

อตัราน้อย-มาก ตามขนาดเรือ ดงัท่ีกฎหมายโคสาราษฎร์ระบวุ่า “...ผิเรือขัน้ 5 ศอก เอา 3 เงิน

...”87  ถ้าเป็นการเดินทางทางบกจะเก็บภาษีตามประเภทสินค้า ดงัเช่น “...ขายช้างเอาเชือกละ 5 

ขายมา้เอาก่ึง...”88  

ตามท่ีได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า การค้าขายทางไกล หรือการติดต่อต่อค้าขายกับพ่อค้า

ท่ีมาจากต่างเมือง ส่วนใหญ่เป็นกิจการของราชสํานักโดยผ่านการทํางานของเจ้าขุนมูลนายท่ี

แต่งตัง้ให้ควบคมุดแูลทัง้การจดัหาสินค้า รวบรวมสินค้า และส่งสินค้า โดยผู้ ทําหน้าท่ีดงักล่าวนี ้

จะกระจายอยู่ตามเมืองบริวารหรือหวัเมืองต่างๆ ของอาณาจกัรล้านนา โดยเฉพาะเมืองท่ีเป็นชมุ

ทางการค้าการติดต่อ เพ่ือสะดวกในการรับซือ้และจําหน่ายสินค้ากับบรรดาพ่อค้าต่างเมือง 

                                                 
84 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 129. 
85 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 184. อ้างจาก อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ปริวรรต,  มงัราย

ศาสตร์ ฉบบัวดัช้างคํา้ อําเภอเมือง จงัหวดัน่าน,14-15. 
86  อษุณีย์ ธงไชย,  “ความสมัพนัธ์ระหวา่งอยธุยาและลานนา พ.ศ.1839-2310.” 97. อ้างจาก มณี  

พยอมยงค์, ผู้ ถ่ายทอดและเรียบเรียง, คลองพิจารณาตดัถ้อยชนตํา ลกัษณะการวินิจฉยัและตดัสินคดีในสมยั

พระเจ้ากือนา พระเจ้าติโลกราช และพระยายอดเชียงราย (กรุงเทพฯมหานคร : โครงการไทยศกึษา จฬุาลงกรณ์

มห2วิทยาลยั, 2518), 42. 
87 หวญ. บญัชีหนงัสือจ้างแปล แฟ้มท่ี 10 เลขท่ี 9 กฎหมายโคสาราษฎร์, 68. 
88 เร่ือวเดียวกนั ,54. 
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โดยเฉพาะการค้าขายแลกเปล่ียนสนิค้าป่าหายาก เช่น นํา้ผึง้ รังไหม89 เป็นต้น กบัสนิค้าฟุ่ มเฟือย90  

เช่น ผ้าไหม วตัถปุะเภทโลหะ เงิน ทองเหลือง เป็นต้น  ตามท่ีถกูระบไุว้ว่า “...แว่น (กระจก) และ 

ชอ้นเงิน...”91 รวมถึงพืชเกษตรและของป่าบางประเภท เช่น พริก ฝ้าย92  เป็นต้น  

ชมุทางการค้าท่ีอยู่บนเส้นทางการติดต่อภายในหวัเมืองสําคญัของอาณาจกัรล้านนา

จะถกูกําหนดให้มีนายดา่น ท่ีเรียกว่า นายเกินนายอ่าย คอยตรวจตราคนเดินทางและพ่อค้า เช่น 

เส้นทางเชียงใหมก่บัหวัเมืองสําคญัในลุม่แม่นํา้โขง-กก-อิง เช่น เมืองเชียงแสน เป็นต้น  เพราะเส้น

ทางผ่านบริเวณนีมี้ชุมทางการค้าสําคญัหลายจุด น่าจะมีด่านตรวจมากกว่าเส้นทางจากทิศอ่ืนๆ

ตําแหน่ง นายเกินนายอ่าย น่าจะมีประจําตามเมืองท่ีเป็นชมุทางสําคญัของล้านนาตามเมืองอ่ืนๆ 

ด้วย93   ขณะท่ีช่ือตําแหน่งนีย้งัรากฎในจารึกวดัเวียงชยั จงัหวดัเชียงราย แตเ่รียกวา่ นายอ่ายดาบ

เรือน ซึง่ ฮนัส์ เพนธ์ อธิบายว่าน่าจะเป็นตําแหน่งของผู้ดแูลความสงบเรียบร้อยภายใน พร้อมกบั

ทําหน้าท่ีเก่ียวกบัการเก็บภาษีทรัพยากรธรรมชาตท่ีิได้จากป่า ด้วย94 

อย่างไรก็ดี ก่อนจะกล่าวถึงรายละเอียดอ่ืนๆ เก่ียวกับการจดัการและควบคมุการค้า

ของล้านนา ใคร่ขอสรุปถึงตําแหน่งท่ีน่าจะมีความเป็นไปได้และน่าจะมีอยู่จริงในสงัคมล้านนา

ในช่วงราชวงศ์มงัราย ดงัปรากฎตามหลกัฐานเอกสารท่ีกลา่วถึงข้างต้น คือ  

 

1. เจ้าเมือง หรือ ข้าหลวง นอกจากทําหน้าท่ีดแูลไพร่ฟ้าและบ้านเมืองแทนกษัตริย์

แล้ว ต้องทําหน้าท่ีจดัเก็บและรวบรวมของป่าก็ต้องนํามาถวายตอ่กษัตริย์  95 

2. เหล้มนคร หรือ พระคลงัหลวง เป็นตําแหน่งท่ีมีในทกุหวัเมือง เช่น พระคลงัหลวง

เมืองลําปาง พระคลงัหลวงเมืองเชียงแสน96 เป็นต้น  

                                                 
89 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 184. 
90 ชสูทิธิ ชชูาติ์ , พ่อค้าววัตา่ง : ผู้บกุเบิกการค้าขายในหมูบ้่านภาคเหนือของประเทศไทยพ.ศ. 

2398-2503, 28. 
91 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์,  101.  
92 Carl Bock, Temples and Elephants : The Narative of a Journey of Exploration through 

Upper Siam and Lao (London : Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, 1884), 268. 
93 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 178. 
94 ฮนัส์ เพนธ์ พรรณเพญ็ เครือไทย และ ศรีเลา เกษพรหม, ประชมุจารึกล้านนา เลม่ 1 จารึกใน

พิพิธภณัฑ์เชียงแสน (เชียงใหม ่: สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540), 111-112. 
95 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 182-183.  
96 เร่ืองเดียวกนั, 133. 
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3. แสนผึง้ น่าจะมีหน้าท่ีดแูลสินค้าป่า และเป็นผู้ติดต่อซือ้-ขายสินค้าประเภทนีก้บั

ตา่งเมืองโดยตรง ดงัท่ีปรากฎในเอกสารเก่าว่า แสนผึง้เคยเดินทางไปท่ีอยธุยาในสมยัพญาสามฝ่ัง

แกน โดยเดินทางร่วมกับกลุ่มพระสงฆ์ท่ีจะไปลังกา97  และตําแหน่งแสนผึง้นีย้ังคงปรากฎอยู่

กระทัง่ในสมยัพมา่ปกครองล้านนาแล้ว98 

4. หม่ืนหลวง  มีหน้าท่ีพิจารณาว่าสินค้าใดเป็นสินค้าต้องห้าม หรือควรขายจํานวน

มากน้อยเท่าใด และ ตรวจตราความเรียบร้อยของสินค้าท่ีจะขาย หรือท่ีตา่งชาติจะรับซือ้ รวมทัง้ท่ี

สัง่ซือ้ 99 

5. หม่ืนล่าม หรือ หม่ืนพายล่าม100 มีหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานระหว่างข้าราชการ

ระดบัสงูในตําแหน่ง หม่ืน ด้วยกนั101  

6. ชาวอ่ายดาบเรือน102 เป็นตําแหน่งของผู้ดแูลความสงบเรียบร้อยภายใน เรียกว่า

ดาบเรือนและในท่ีนี ้ทําหน้าท่ีเก่ียวกบัการเก็บภาษี ทรัพยากรธรรมชาติท่ีได้จากป่าเรียกว่านายอ่าย103 

ด้วย 

8. นายเกินนายอ่าย เป็นตําแหน่งนายดา่นท่ีคอยตรวจตราคนเดินทางและพ่อค้าเข้า-

ออกระหวา่งเมือง104 

9. นายร้อย (นายฮ้อย) หรือหวัหน้ากองคาราวานของเจ้าเมือง105 ซึง่ในแต่ละเมืองมี

ตําแหน่งนายฮ้อยได้หลายคน ขึน้กนัฐานะทางการเงินของเจ้าเมืองนัน้ๆ  

                                                 
97 เร่ืองเดียวกนั. อ้างจาก  ตํานานมลูศาสตร์ ฉบบัวดัป่าแดง, ภาคปริวรรตลําดบัท่ี 9, (เชียงใหม ่: 

ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2519), 14-17. 
98 มณี พยอมยงค์, ถ่ายทอดและเรียบเรียง, คลองพิจารณาตดัถ้อยชนคํา ลกัษณะการวินิจฉยัและ

ตดัสนิคดี ในสมยัพระเจ้ากือนา พระเจ้าติโลกราช และพระยายอดเชียงราย, (กรุงเทพมหานคร : โครงการไทย

ศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2518), 56. 
99 เร่ืองเดียวกนั, 42.  
100 เร่ืองเดียวกนั, 129. 
101 จากการสมัภาษณ์ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2551. 
102 ฮนัส์ เพนธ์ พรรณเพญ็ เครือไทย และ ศรีเลา เกษพรหม, ประชมุจารึกล้านนา เลม่ 1 จารึกใน

พิพิธภณัฑ์เชียงแสน (เชียงใหม ่: สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540), 111-112. 
103 คําวา่ “อา่ย” แปลวา่ ภาษี, ดา่น, ดา่นภาษี เรียกคนเก็บภาษีวา่ “นายอา่ย” ใน อดุม รุ่งเรืองศรี, 

รวบรวม, พจนานกุรมล้านนา-ไทย ฉบบัแมฟ้่าหลวง ตอน 2 (กรุงเทพมหานคร : จดัทําเน่ืองในวโรกาสท่ี “แมฟ้่า

หลวง” เจริญพระชนมายคุรบ 90 พรรษา 21 ตลุาคม 2533), 1559. 
104 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 178 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 115 

10. ขุนแขก (เอกสารบางฉบบัเรียกว่า หม่ืนแขก106) เป็นผู้ กําหนดราคาสินค้า107 ให้

เกิดความเป็นธรรมแก่ทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย  

 

อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของการจดัการ พ่อค้าทางไกลชาวล้านนา  โดยกลา่วไปแล้วว่า 

การค้าทางไกลของล้านนาเก่ียวข้องอยู่กับสินค้าบางประเภทท่ีมีผลประโยชน์มหาศาล พ่อค้า

ทางไกลในนามชาวล้านนา จึงเป็นกลุ่มพ่อค้าในบงัคบับญัชาของกษัตริย์นัน่เอง ภายใต้การกํากบั

ดแูลของ เจ้าเมือง หรือ ข้าหลวง ดงักล่าวแล้ว ซึง่มกัให้ หัวหน้าหม่บ้านู  ภายในอาณตัิของตน 

จดัตัง้เป็นกองคาราวานสินค้า โดยมีตําแน่ง นายร้อย (นายฮ้อย) หรือหวัหน้ากองคาราวานพ่วง

เข้าด้วยอีกตําแหน่งหนึง่ หรือบางครัง้ตําแหน่ง นายร้อย (นายฮ้อย) อาจเป็นผู้ ท่ีค้าขายหรือตอ่รอง

เก่ง ซึ่งมักจะมีฐานะเป็นเศรษฐีหรือคหบดีของเมือง ซึ่งในแต่ละเมืองมี นายฮ้อย ได้หลายคน 

ขึน้กบัฐานะทางการเงินของเจ้าเมืองนัน้ๆ  

 ในการตัง้กองคาราวานท่ีออกไปค้ายังต่างเมืองของพ่อค้าล้านนา มักมีเจ้าหน้าท่ี

ตําแหน่งตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้น เช่น หมืนหลวง ่ เป็นผู้ตรวจสอบสนิค้า และ ขุนแขก เป็นผู้ กําหนด

ราคา เป็นต้น ก่อนนําออกเดินทาง ขณะเดียวกันกษัตริย์ก็สามารถส่งข้าหลวงท่ีทําหน้าท่ีติดต่อ

การค้าส่วนพระองค์ออกไปติดต่อค้าขายต่างเมืองด้วย ดังเช่น ปรากฎหลกัฐานท่ีแสดงถึงการ

เดินทางออกไปค้าขายยงัต่างเมืองต่างรัฐของพ่อค้าล้านนาเช่นกนั  และปรากฎหลกัฐานเอกสาร

ระบวุ่ากษัตริย์เชียงใหม่ได้ส่งขนุนาง “แสนผึง้” ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการค้าขาย เดินทางไปยงัเมืองคู่

ค้าทางใต้คือ อยธุยาเพ่ือตดิตอ่ค้าขายนํา้ผึง้108  

การจดัการการค้าของอาณาจกัรล้านนา ยงัรวมถึงกฎมายคุ้มครองพ่อค้าต่างเมืองท่ี

เดินทางมาค้าขายภายในอาณาจกัรด้วย ตามท่ีปรากฎในกฎหมายล้านนาท่ีว่า “...ผิฆ่าคนฝงอนัลุู

                                                                                                                                            
105  วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 83. 
106 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 184. อ้างจาก อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ปริวรรต, มงัราย

ศาสตร์ ฉบบัวดัช้างคํา้ อําเภอเมือง จงัหวดัน่าน, หน้า14-15. 
107 อษุณีย์ ธงไชย,  ความสมัพนัธ์ระหวา่งอยธุยาและลานนา พ.ศ.  1839-2310, 97. อ้างจากมณี 

พยอมยงค์, ผู้ ถ่ายทอดและเรียบเรียง, คลองพิจารณาตดัถ้อยชนคํา ลกัษณะการวินิจฉยัและตดัสินคดีในสมยั

พระเจ้ากือนา พระเจ้าติโลกราช และพระยายอดเชียงราย (กรุงเทพฯมหานคร : โครงการไทยศกึษา จฬุาลงกรณ์

มห2วิทยาลยั, 2518), 42. 
108 หวงั จี ้หมิง, “ความสมัพนัธ์ระหวา่งเมืองเชอหล่ีกบัเมืองปาไป่ซิฟ ูในพทุธศตวรรษท่ี 19” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2531), 72-80. 
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ทิศานุทิศมา ม่าน เม็ง ไทยฮ่อ กุลวา อันท่องเที่ยวไปมานั้นตาย ได้เสียเงินร้อยบาท...”109  

ตลอดจนมีกฎหมายตดัสนิความเก่ียวกบัขโมยสินค้าในเรือของพ่อค้า110 อีกทัง้ยงัมีกฎหมายตดัสิน

ข้อพิพาทอนัอาจเกิดจากอบุตัิเหตใุนการเดินทางเข้ามาค้าขายในเขตอาณาจกัรล้านนา เช่น กรณี

เรือชนกนั หรือ เกวียนชนกนั111 

ในส่วนของ “ไพร่” ท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าผูกขาดของรัฐ ไพร่เป็นเพียงแรงงานในการ

จดัหาของป่ามาเป็นส่วย และไพร่ไม่มีสิทธิในการค้าขายหรือจําหน่าย รวมทัง้ครอบครองสินค้า

ผูกขาดไว้ด้วย ดงัมีหลกัหลกัฐานท่ีกล่าวถึงบทลงโทษผู้ลกัขโมยของป่ามาเป็นของตน เช่น “…

อนัหน่ึงลกักินผ้ึง ไหมรงั 52 ผิว่าเผ้ิงอนัไดถ้วายพญาแลว้ ก็รงัไหม 110 เงิน ผิว่าได ้(ขา้) ฆ่าคนลกั

ตาย ลกเมียยงั แต่งหือ้ลกเมียใชู้ ู ...”112 

นอกจากนี  ้งานล่าสัตว์น่าจะทํากันอย่างเป็นล่ําเป็นสนัโดยทัว่อาณาเขตล้านนา

อบุตัิเหตหุรือข้อผิดพลาดจากการล่าสตัว์คงเกิดขึน้อยู่บอ่ยครัง้ ดงัพิจารณาจากการออกกฎหมาย

เก่ียวกบัเร่ืองนีท่ี้วา่ 

 
...ผิผู้ใดยิงหน้าไม้ ยิงกงธน ูซดัหอก ไม้ท้าว ก้อนดิน ปักหอก ไว้ห่าว (เคร่ืองมือสายใช้ขึง)...เพราะ

ท่านก็ดี ถูกคนตายโดยไม่เจตนาก็ดี ให้มันชดใช้ค่าคนตายตามโบราณเมืองเถิด  ผิไม่ถึงตาย

เพียงแต่บาดเจ็บให้ผู้นัน้รักษาจนกระทัง่ค่อยยงัชัว่ ผิผู้บาดเจ็บไม่ยินยอม แต่จะไหมให้จนได้ ก็

ประมาณดวูา่สนิใช้ควรเป็นเทา่ใด ...113  
 

จากท่ีกล่าวมาทัง้หมด จะเห็นได้ว่าการระบบการค้าขายของอาณาจกัรล้านนาในช่วง

สมยัราชวงศ์มงัราย (ต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 – ต้นพุทธศตวรรตท่ี 22) ได้เกิดขึน้อย่างเป็นรูปร่าง

ชดัเจน โดยอาศยัปัจจยัพืน้ฐานทัง้ภายใน อนัได้อนัแก่ สภาพการเมืองและเศรษฐกิจของล้านนาท่ี

ถกูกําหนดโดยสภาพทางภมูิศาสตร์ และปัจจยัพืน้ฐานภายนอก อนัได้แก่การขบัเคล่ือนทางการค้า

                                                 
109 อษุณีย์ ธงไชย,  “ความสมัพนัธ์ระหวา่งอยธุยาและลานนา พ.ศ.1839-2310”, 98. อ้างจาก 

กฎหมายลานนา, ภาคปริวรรตลําดบัท่ี 3 (เชียงใหม ่: ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2518), 6. 
110 หวญ., บญัชีหนงัสือจ้างแปล แฟ้มท่ี 10 เลขท่ี 9 กฎหมายโคสาราษฎร์, 53. 
111 ประเสริฐ ณ นคร, ผู้ เรียบเรียบ,  มงัรายศาสตร์ ฉบบัอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ, 59-61. 
112 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 184. อ้างจาก อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ปริวรรต, มงัราย

ธรรมศาสตร์ ฉบบัวดัช้างคํา้ อําเภอเมือง จงัหวดัน่าน, 54.  
113 ประเสริฐ ณ นคร เรียบเรียง, มงัรายศาสตร์ ฉบบัเสาไห้,  62-63. 
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ท่ีดําเนินมาก่อนหน้ารัชสมยัราชวงศ์มงัราย ในบริเวณภาคพืน้ทวีปตอนบน ประกอบกบันโยบาย

ของพญามงัรายในเร่ืองเศรษฐกิจท่ีทรงเล็งเห็นจากการรับรู้ความเป็นไปของสถานการณ์รอบตวั ท่ี

มีการเคลื่อนไหวทัง้ทางการเมืองและการค้าขายระหว่างกลุม่เมืองตอนบนของภาคพืน้ทวีป โดยรัฐ

ใหญ่อยา่งยนูนานภายใต้การปกครองของจีนเป็นแรงผลกัดนั   

โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีพญามังรายทรงก่อร่างสร้างอาณาจักร เป็นช่วงเดียวกับท่ี

ความต้องการสนิค้าป่าของตลาดจีนและตะวนัตกเพิ่มมากขึน้ และสง่ผลตอ่ระบบเศรษฐกิจตอ่ของ

ล้านนาอย่างมาก ด้วยว่า พ่อค้าจากทางตอนบนของล้านนา เช่น พ่อค้าชาวจีน ชาวฮ่อ พย(ูพม่า) 

เงีย้ว เขิน ยอง ลือ้ แกว ลาว และพ่อค้าจากทางใต้ ของล้านนาเช่น พ่อค้าชาวสโุขทยั ชาวอยธุยา 

ชาวมอญ มุง่ให้ความสําคญัเชียงใหม ่เมืองหลวงถาวรของล้านนา ด้วยเหตผุลสําคญัคือ เชียงใหม่

เป็นศนุย์รวมสินค้าป่าแหล่งใหญ่ของภาคพืน้ทวีปตอนบน สินค้าป่าเหล่านีม้าจากผืนป่าภายใน

อาณาจกัรล้านนาเอง อีกสว่นหนึ่งเป็นการรับซือ้จากพ่อค้าภายนอก โดยเฉพาะพ่อค้าจากตอนบน

ภาคพืน้ทวีป ท่ีเป็นเขตสภาพธรรมชาติเดียวกบัล้านนา และกษัตริย์หรือชนชัน้ปกครองของล้านนา

ในสมยันัน้เป็นมีสถานภาพคล้ายกบัพ่อค้าคนกลางไปในตวัด้วย เพ่ือทําการรวบรวมสินค้าป่าทัง้

จากส่วนภายในและจากส่วนท่ีรับซือ้จากภายนอก เพ่ือขายต่อให้กับกลุ่มเมืองปลายทาง

โดยเฉพาะเมืองท่ีเป็นท่าเรือชายฝ่ังทะเล เช่น เมาะตะมะ เมาะลําเลิง และอยุธยา รวมทัง้

ปลายทางท่ีอยู่ตอนบน เช่น จีน ซึง่มีความต้องการใช้สินค้าประเภทของป่าจํานวนมาก และกลุ่ม

เมืองคู่ค้าดงักล่าวนีก็้ได้นําสินค้า ท่ีส่วนใหญ่เป็นสินค้าฟุ่ มเฟือยเข้ามาแลกเปล่ียนหรือค้าขายใน

ล้านนา โดยเฉพาะในเมืองศนูย์กลางอยา่งเชียงใหม่ท่ีมีตลาดสําหรับการแลกเปล่ียนอย่างถาวรอยู่

หลายแห่ง  

แม้ว่า ระบบการค้าของอาณาจักรล้านนาในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 – ต้นพุทธ

ศตวรรษท่ี 22 ประกอบด้วยสินค้าท่ีผลิตได้จากภายในอาณาจกัรส่วนหนึ่ง ซึง่เป็นส่วนท่ีหมนุวียน

แลกเปล่ียนเพ่ือการดํารงชีพของชาวล้านนาและเพ่ือนบ้านใกล้เคียง แต่กลุ่มสินค้าท่ีทํารายได้

ให้กับรัฐล้านนาในเวลานัน้ จึงได้แก่ สินค้าป่าและสินแร่ต่างๆ ท่ีได้จากธรรมชาติทัง้หมด ซึ่ง

กลายเป็นสินค้าผกูขาดโดยรัฐ และมีการควบคมุและจดัการอย่างเป็นระบบจากชนชัน้นําในสงัคม 

ได้แก่กษัตริย์และเครือญาติ รวมทัง้ขุนนางหรือข้าหลวงชัน้ผู้ ใหญ่ ตลอดจนมีการจัดสรร

ผลประโยชน์ในหมูผู่้ประกอบชัน้สงูเท่านัน้  

อย่างไรก็ตาม นอกจากการท่ีล้านนามากด้วยทรัพยากรธรรมชาติจากป่าและสินแร่

ตา่งๆ ข้อได้เปรียบของล้านนาในเร่ืองทําเลท่ีตัง้ ซึง่เป็นจดุเช่ือมโยงกลุม่กลุม่บ้านเมืองตอนบน กบั

กลุม่บ้านเมืองตอนใต้ของภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ถือว่าเป็นเหตผุลสําคญัอีกประการ
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หนึ่ง ท่ีทําให้อาณาจกัรล้านนามีบทบาททางการค้ามาก เพราะนัน่หมายถึงความสามารถในการ

ส่งผ่านสินค้า และการเดินทางเข้า-ออกของสินค้าและกลุ่มพ่อค้าไปยงับ้านเมืองต่างๆ ระหว่าง

ตอนบนและตอนล่างของพืน้ท่ีในภาคพืน้ทวีปทัง้ตอนล่างและตอนบน ซึ่งทําให้เกิดเส้นทางและ

เครือขา่ยการค้าโดยมีเชียงใหมเ่ป็นศนูย์กลาง ดงัจะได้กลา่วถึงในบทตอ่ไป. 
 

5.  ตลาด  

สําหรับการซือ้-ขาย ทัง้ในระดับปลีกย่อย และเหมารวม จะทํากันในสถานท่ีท่ีถูก

กําหนดขึน้อย่างเป็นกิจลักษณะ ซึ่งเป็นสถานท่ีพ่อค้าทัง้ภายในและจากภายนอกใช้เป็นท่ี

แลกเปล่ียนสินค้าและเจรจาต่อรองกัน เรียกว่ากาด (ตลาด) ซึ่งปรากฏว่าภายในล้านนา 

โดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม่ รวมทัง้ในแตล่ะชมุชนรอบๆ ตวัเมืองมีกาดอยู่หลายแห่ง ทัง้ในรอบรัว้

วงั รอบกําแพงวดั และบริเวณทางเข้า-ออกเมือง หรือประตเูมือง ซึ่งบางแห่งยงัคงสถานะในการ

เป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนสนิค้ามาจนปัจจบุนั   

หลกัฐานเอกสารบางชิน้ เช่น ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ ระบุถึงตลาดบางแห่งในเวียง

กมุกาม เช่น กาดอา้ยชา้ง 114  และในคลองเจือแห่งพญากือนา แสดงให้เห็นความเป็นสงัคมเมืองท่ี

มีการแลกเปล่ียนสินค้าของเชียงใหม่อย่างเป็นล่ําเป็นสนั  โดยกลา่วถึงตลาดในเชียงใหมว่า่มีถึง 4 

แห่ง คือ  

 

- กาดหวัเวียง อยูบ่ริเวณประตชู้างเผือกซึง่อยูท่างทิศเหนือของเชียงใหม่115    

- กาดกลางเวียง เป็นกาดใหญ่อยูใ่นกําแพงเมือง   

- กาดเชียงเรือก เป็นสถานท่ีขายสนิค้าจากการเกษตร ซึง่นํามาจากหมูบ้่านโดยรอบ 

เช่น ข้าว พริก หมาก พล ูฝ้าย เคร่ืองจกัสาน เป็นต้น116 เป็นตลาดอยูใ่กล้ประตเูมือง  

- กาดเปิกแล117 

 

                                                 
114 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิท เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 67. 
115 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์,  58. 
116 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ศาสตร์ล้านนา , 179. อ้างจาก สรุสงิห์สํารวม ฉิมพะเนา 

ปริวรรต, บนัทกึการตดัสนิคดีโบราณล้านนา 60 คดี (คลองเจือแหง่พระเจ้ากือนา), 30; วินยั พงศ์ศรีเพียร,  

บรรณาธิการ, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์,  99. 
117 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์,  82 , 99. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 119 

นอกจากนี  ้เอกสารเก่าของล้านนาบางฉบับระบุว่า ตลาดหรือแหล่งจําหน่าย

ทองคําเปลวน่าจะอยูบ้่านเชียงพระ ดงัความท่ีว่า “...ยงัมีผู้1 ชือ่รัดประยา เป็นช่างใส่คําปลิว มีผู้1 

ชื่อเทพา ก็เป็นช่างใส่คําปลิว ขาทงัสองอย่บ้านเชียงพระู ...” และในตลาดมีร้านเคร่ืองเงินเคร่ือง

ทอง..ดงัความท่ีว่า “..ผิเขาไถ่ยงักาดมาตีเคร่ืองเงินเคร่ืองคําใส่ อัน้ก็ดี อนัเขาจกัขายผพ้นั ู 1 ก็มี 2 

พนัก็มีด่าย...” และ “…เจ้าไทย ลงกวา้นตดัคํา หมืน่รอไปรั้งเมืองน่าน หือ้เอา (เคร่ือง) เงินไปขาย

ยงักาดน่าน 50 เงิน ... “118 

ภายในตลาดโดยเฉพาะในเวียงเชียงใหม่ยงัประกอบด้วยการค้าขายสินค้าประเภท

อ่ืนๆ ด้วย อย่าง ช่างตัดผม ช่างทองคํา พ่อค้าเหมีย้ง119 ช่างเคร่ืองทองเหลือง ช่างทองสําริด 

(ทองแดงผสมดีบกุ) ช่างทองเหลือง-ทองแดง เป็นต้น ซึง่พ่อค้าจะนําสินค้าท่ีตนผลิตมาจําหน่าย

ตามตลาดหรือแหล่งซือ้-ขายอันเป็นสถานท่ีถาวรในเขตเมือง เช่น กาดกลางเวียง120 เป็นต้น  

บรรดาช่างตา่งๆ มกัจะมีสถานท่ีหรือบ้านช่องอยูใ่กล้แหลง่ค้าขายในเมืองนัน้ๆ ด้วย 

นอกจากนี ้ยงัมีสถานท่ีแลกเปล่ียนสินค้าท่ีกระจายอยู่ตามชนบท หรือชมุชนขนาดเล็ก 

หรือภายนอกตวัเมืองหรือตวัเวียง เรียกวา่ตลาดนดั หรือกาดนดั ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของวิถีชีวติของคน

ในบ้านเมืองตามเมืองใหญ่-น้อยทางตอนบนของภาคพืน้ทวีปเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ตอนบนนี ้ 

อาทิ กลุม่เมืองของล้านนา กลุม่เมืองของสิบสองพนันา กลุม่เมืองของเชียงตงุ กลุม่เมืองของหลวง

พระบาง เป็นต้น ท่ียงัมีให้พบเห็นมาจนถึงทกุวนันี ้    นัน่เพราะผลผลิตจากการเพาะปลกูในแตล่ะ

ช่วงปี และผลงานหตัถกรรมท่ีผลิตออกมา ส่วนหนึ่งกลายเป็นต้นทุนของชาวบ้านหรือชาวเมือง 

(ไพร่)ในช่วงหลงัฤดกูาลเก็บเก่ียว ดงันัน้การค้าขายจึงกลายเป็นอาชีพหนึ่งท่ีจริงจงั และทําให้ชาว

ล้านนาดํารงชีพไปได้ในแต่ละช่วงปี เพราะเป็นการค้าเป็นวงจรหนึ่งท่ีต่อจากการเพาะปลูก ใน

กฎหมายโบราณก็ได้ระบุถึงการค้าขายท่ีต้องใช้เงินทุนเช่นกัน “...นางแก้วผแ้ม่ก็หื้อเงิน ู 300 แก่

นางยอดเป็นทืน (ทนุ) คา้ ทืนคา้ผผ้วัก็มี ู 300 เท่ากนั...”121 ดงันีเ้ป็นต้น 

อีกลกัษณะหนึ่งของกาดหรือตลาดท่ีกระจายกนัอยู่ตามรอบนอกเวียงหรือเมืองใหญ่ก็

คือ เกิดจากการพกัแรมของเหลา่พ่อค้าตา่งเมืองหรือตา่งรัฐ ท่ีเข้ามาทําการค้าขาย และรอเวลารับ

สนิค้าท่ีอาจเป็นสนิค้าท่ีผลติในท้องท่ีนัน้หรือเป็นสนิค้าท่ีต้องนํามาจากแหลง่อ่ืนๆ ท่ีถกูนํามาสง่ยงั

แหล่งหรือเมืองชมุทาง ตลาดนดั หรือกาดนดั ในแต่ละช่วงเวลาตามท่ีบรรดาพ่อค้าและชาวเมือง

                                                 
118 เร่ืองเดียวกนั, 93, 104, 113. 
119 เร่ืองเดียวกนั, 23, 57, 59. 
120 เร่ืองเดียวกนั, 58-59, 61, 79. 
121 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 114. 
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ตกลงกนัไว้ก็เกิดขึน้  เช่น พอ่ค้าจีนฮ่อท่ีมารอรับซือ้เกลือท่ีเมืองน่าน ยงัปรากฎร่องรอยการปักหลกั

ค้าขาย และกลายเป็นหมบู้านหรือชมุชนไปเลยก็มี122  
 

6. พ่อค้า  
พ่อค้าในล้านนา ประกอบด้วยพ่อค้า 2 กลุ่ม คือ พ่อค้าท่ีเป็นชาวล้านนา และกลุ่ม

พอ่ค้าท่ีมาจากตา่งแดนหรือภายนอก   

 
 6.1 พ่อค้าล้านนา 

การค้าของอาณาจกัรล้านนาประกอบด้วยพ่อค้าทัง้ท่ีเป็นชาวล้านนา ซึ่งอยู่ตามกลุ่ม

เมืองในแอ่งต่างๆ มี แอ่งเชียงราย แอ่งพะเยา แอ่งแพร่ แอ่งน่าน แอ่งลําปาง-ห้างฉัตร แอ่ง

เชียงใหม่-ลําพนู การค้าขาภายในแอ่งต่างๆ ดงักล่าวนี ้มีสินค้าซึ่งผลิตได้และหาได้จากเขตพืน้ท่ี

นัน้ๆ  เช่น แอ่งน่านมีเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ แอ่งเชียงใหม่-ลําพูน เป็นแหล่งพืชผลทาง

การเกษตรอย่างข้าว และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมอย่างเคร่ืองปัน้ดินเผา เป็นต้น และเป็นการ

แลกเปล่ียนสินค้าจําเป็นในการดํารงอยู่หรือเพ่ือยังชีพ ซึ่งในชุมชนหมู่บ้านบางเขตผลิตไม่ได้ 

อย่างไรก็ตามชาวบ้านชาวเมืองในแต่ละแห่งคงมิได้ทําการค้าขายทกุครัวเรือน ยกเว้นหมู่บ้านท่ีมี

ลักษณะพิเศษท่ีผลิตสินค้าบางชนิดกันทัง้หมู่บ้าน เช่น หมู่บ้านค้าเม่ียง123 หมู่บ้านผลิตเกลือ

สนิธาว์124 หมูบ้่านค้าดนิขอ (กระเบือ้งมงุหลงัคา) หมูบ้่านเคร่ืองถ้วย (ดนิเผา) 125 เป็นต้น  

การค้าขายในหมู่พ่อค้าแม่ขายล้านนาปรากฎในเอกสารโบราณด้วย เช่น กฎหมายมงั

รายศาสตร์126 และการตดัสินคดีความในสมยัพญากือนา พญาแสนเมือง และพระเจ้าติโลกราชใน 

คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์127  ท่ีกลา่วถึงการลงทนุค้าขาย และอาชีพแม่ค้า พ่อค้าในหมู่ชาวบ้าน

ชาวเมืองตามตลาดประจําเมืองหรือหมู่บ้านหรือกลุ่มเมืองภายในเขตล้านนาท่ีใช้เวลาเดินทางไม่

นาน ทัง้นี ้พ่อค้าท่ีทําการติดต่อค้าขายภายในเขตล้านนามีหลายระดบั เช่น  ระดบัหมู่บ้านกับ

                                                 
122 วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคญัของเกลือสนิเธาว์ท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชนโบราณ: กรณีศกึษา 

บ้านบอ่หลวง ตําบลบอ่เกลือใต้ ก่ิงอําเภอบอ่เกลือ จงัหวดัน่าน”, 131. 
123  วิถี พานิชพนัธ์, วิถีล้านนา (เชียงใหม ่: สํานกัพิมพ์ซิลค์แวอร์ม, 2548), 16. 
124 วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ, ความสําคญัของเกลือสนิเธาว์ท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชนโบราณ : กรณีศกึษา

บ้านบอ่หลวง ตําบลบอ่เกลือใต้ ก่งอําเภอบอ่เกลือใต้ จงัหวดัน่าน, 80. 
125 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 82-83, 100. 
126 ประเสริฐ ณ นคร,  มงัรายศาสตร์ ฉบบัวดัเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ, 22, 24-25. 
127 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 95,99,114. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 121 

หมู่บ้าน หรือเมืองกบัเมือง เช่น พ่อค้าจากเชียงแสน มาค้าขายท่ีเชียงใหม่ 128 พ่อค้าจากเมืองยวม 

เมืองปาย เดนิทางมาค้าขายในเชียงใหม ่พอ่ค้าจากเชียงใหมไ่ปค้าขายท่ีเวียงกมุกาม129 พอ่ค้าจาก

ฮอดรับซือ้สินค้าท่ีชาวอยุธยานําขึน้มาขาย แล้วนําไปขายอีกต่อหนึ่งแก่ชาวบ้านแถบเชียงใหม ่

ลําปาง  โดยพิจารณาประกอบกบัความร่ํารวยของชาวเมืองฮอดในฐานะที่เป็นชมุทางการค้าแล

การสญัจรดงัท่ีปรากฎอยู่ในโคลงมงัทรารบเชียงใหม่130 และ พ่อค้าเมืองน่านนําเกลือและของท่ีรับ

ซือ้จากพ่อค้าลือ้และพ่อค้าฮ่อเช่น เคร่ืองโลหะ เคร่ืองเหล็ก นํา้อ้อย หนงักวางแห้ง มาขายใ

เชียงใหม่ เป็นต้น เหลา่นี ้มกัจะใช้พาหนะในการขนสินค้าเป็นววั เพราะววัเป็นสตัว์ท่ีใช้ทําไร่ไถนา

อยู่แล้ว  การเป็นพ่อค้าววัต่างของล้านนาจึงสืบทอดมาจนถึงสมยัหลงัๆ ก่อนท่ีจะมีการสร้างทาง

รถไฟสายเหนือ  

แม้วา่อาชีพ “ค้าขาย” ในหมู่ชาวบ้านและชาวเมืองจะมีข้อจํากดัในเร่ืองเวลาท่ีใช้ทุ่มเท

ให้กบัการค้าขายไม่ตลอดทัง้ปี ด้วยว่าพ่อค้าแม่ขายท่ีเป็นชาวบ้านสามารถค้าขายได้เฉพาะช่วง

หลงัฤดเูก็บเก่ียวพืชผลในไร่นา และหลงัจากต้องไปเข้าเวรกับมลูนายท่ีตนสงักัดในฐานะ “ไพร่”  

แต่อาชีพค้าขายท่ีจํากัดวงอยู่ภายในเขตล้านนาเป็นอาชีพท่ีชาวบ้านชาวเมืองซึ่งมีสถานะเป็น 

“ไพร่” ในสังคมล้านนาสามารถทําได้ และยังเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้และฐานะดีกว่าทําการ

เพาะปลกูอยา่งเดียว ดงันัน้ผู้ประกอบการค้าขายจงึมกัทําการเกษตรไปด้วย โดยนําผลผลติของตน

ออกขายพร้อมกบัการแลกเปล่ียนสินค้าอ่ืนๆ ดงันัน้อาชีพ “พ่อค้าแม่ค้า” ในสงัคมล้านนาจึงเป็น

อาชีพท่ีขึน้หน้าขึน้ตาและสร้างฐานะได้ดีกวา่การเป็น “ชาวไร่ชาวนาชาวสวน” อยา่งเดียว  

การท่ีอาชีพค้าขายเป็นอาชีพขึน้หน้าขึน้ตาของสงัคมล้านนา ประการหนึง่น่าจะมาจาก

การสนบัสนนุและสง่เสริมจากผู้ปกครองหรือกษัตริย์ให้ชาวบ้านและชาวเมืองประกอบอาชีพ ซึง่ถือ

ว่าเป็นการกระตุ้ นเศรษฐกิจของชนชัน้ปกครองของอาณาจักรล้านนา ดังปรากฏใน คําสอน

พญามงัราย ท่ีวา่ 

 

...ผู้ ใดได้เป็นไพร่ฟ้าและชาวเมือง  ควรรําเพิงรู้ถ่ี รู้การตนคือว่าไร่นาสวนส้าง (สร้าง) เวียก 

(งาน) ค้าขายเรียกหาเงิน ทุกวนัคืนอย่าขาด...และ...คนัว่าเป็นพ่อค้าอย่าอาดว่าเข้าของ

หลายหือ้ ได้ซอนดยูงัท่ีขายและท่ีซือ้ อยา่นบัหือ้เทเอาเยาเสียของทืนเกลา่ (ทนุเดิม) ท่านจกั

เล่าเถิงขวัญ ลางวันย้อน 3 บาด ลางกาดย้อน 3 ขัน เพิ่นบ่หันมีหน้าเรียกว่าเป็นพ่อค้า

                                                 
128 เร่ืองเดียวกนั, 126. 
129 สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์ ฉบบัสอบชําระ, 58. 
130 สงิฆะ วรรณสยั, ผู้ถอดความ, โคลงเร่ืองมงัทรารบเชียงใหม่,  59. 
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เสียดาย เหตดุงัอัน้จ่ิงควรดีขงขวายดาตกแตง่วิริยะแหง่ตน สนั(ฉนั)ใดจกัได้เงินคํามีเหลือเก

ลา่ (เก่า) หือ้คอ่ยลมเล้าขายปัน  คา่ควรหนัมาสู.่..131 

 

นอกจากนี ้ยงัมีสิง่ท่ีสะท้อนถึงสถานะทางสงัคมท่ีสงูขึน้ของอาชีพพ่อค้าแม่ค้าในสงัคม

ล้านนา ก็คือพ่อค้าแม่ขายสมยันัน้สามารถมี “ทาส” ไว้ในการดแูลได้เช่นเดียวกับไพร่ท่ีประกอบ

อาชีพอ่ืนๆ เช่น ช่างทอง ช่างเงิน ตามท่ีมีการอ้างไว้ในกฎหมายมงัรายศาสตร์ ฉบบัเสาไห้ ท่ีว่า ...

หากผวัเป็นขา้ (ทาส) ของไพร่ หรือของพอ่คา้...132 ดงันีเ้ป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม พ่อค้าท่ีร่ํารวยและมีฐานะในระดบัเศรษฐีของหมูบ้่านสามารถทําการค้

ได้จริงจงันัน้ อาจเป็นทัง้หวัหน้าหมู่บ้าน จ่าบ้าน หรือผู้ มีตําแหน่งจากการแตง่ตัง้ของทางการ (เจ้า

เมือง) ให้ทําหน้าท่ีติดต่อการค้าขายหรือรวบรวมส่วยสินค้าจากชาวบ้าน พร้อมกับเป็นผู้ คุม

คาราวานออกไปค้าขายแลกเปล่ียนด้วยซึง่เรียกวา่ นายฮอ้ย 133 โดยใช้แรงงานไพร่ในสงักดั หรือข้า 

ทาส ไปกบัขบวน เป็นต้น พอ่ค้าในท้องถ่ินตา่งๆ ของล้านนาท่ีเดินทางออกไปค้าขายไกลออกไปยงั

ตา่งเมือง  สว่นมากจะไป กลุ่มเมืองเงีย้ว เชียงตงุ เชียงรุ่ง ในทางตอนบน และไปท่ี ระแหง มะละ-

แหมง่ ของเมืองมอญ รวมทัง้สโุขทยั และ อยธุยา ในทางตอนลา่ง เป็นต้น 

  
6.2 พ่อค้าต่างเมือง 
พอ่ค้าอีกกลุม่หนึง่ท่ีเข้ามามีบทบาทในเชียงใหมศ่นูย์กลางอาณาจกัรล้านนาอย่างมาก

คือ พ่อค้าจากต่างแดนทัง้ไกลและใกล้ท่ีรายล้อมอาณาจกัรล้านนา ซึง่มีหลายเผ่าพนัธุ์หลายชาต ิ 

ดงัท่ีปรากฎในกฎหมายล้านนาระบุว่า “...คนฝงอนัลุทิศานุทิศมา ม่าน เม็ง ไท ฮ่อ กุลวาู ...”134 

และพ่อค้าเงีย้ว หรือ ไทใหญ่135  ซึ่งเป็นพ่อค้าระหว่างรัฐหรือพ่อค้าทางไกล ท่ีคมุกองคาราวาน

บรรทกุสินค้ามาแลกเปล่ียนค้าขาย ระหว่างพม่า ล้านนา จีนตอนใต้ ลาว และบางทีก็เลยลงไปถึง

เมืองท่าชายฝ่ังทางใต้ของล้านนาอย่างอยธุยา เมาะตะมะและเมาะลําเลิงของอาณาจกัรมอญ ถ้า

เปรียบเทียบพอ่ค้าระหวา่งพอ่ค้าเงีย้ว กบัฮ่อ แล้ว ฮ่อเป็นพอ่ค้าทางไกลท่ีคมุกองคาราวานเดินทาง

ค้าขายในระยะไกลกว่าเงีย้วโดยใช้ม้าและล่อบรรทุกของเป็นหลกั  แต่พ่อค้าเงีย้วมกัใช้ทัง้ววัและ

                                                 
131 สมหมาย เปรมจิตต์, คําสอนพญามงัราย ภาคปริวรรต ลําดบัท่ี 11, 25. 
132 ประเสริฐ ณ นคร,  มงัรายศาสตร์ ฉบบัวดัเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ, 23. 
133 เร่ืองเดียวกนั, 83. 
134 กฎหมายลานนา, ภาคปริววรตลําดบัท่ี 3 (เชียงใหม ่: ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 

คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2518), 6. 
135วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 129.  
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ม้าบรรทุกของ อีกทัง้ยังเป็นกลุ่มท่ีเดินทางค้าขายระยะไกลกว่าพ่อค้าวัวต่างจากกลุ่มเมือง

ล้านนา136 อีกทัง้พ่อค้าเงีย้วและพ่อค้าฮ่อยังเป็นคนกลางสําคญัเช่ือมการค้าระหว่างกลุ่มเมือง

ต่างๆ ในภาคพืน้ทวีปตอนอย่างทัว่ถึง รวมทัง้ลงมาถึงหวัเมืองทางตอนล่างอย่างเมืองทาบริเวณ

ชายฝ่ังอ่าวเมาะตะมะ  โดยเฉพาะบทบาทในการการติดตอ่ค้าขายกบัอาณาจกัรล้านนานัน้ ดงัจะ

ขอกลา่วเป็นกลุม่ๆ ดงันี ้

1. กลุม่พอ่คา้เงีย้ว แหลง่ใหญ่ของเงีย้วหรือไทใหญ่อยูบ่ริเวณเมืองป่ัน เมืองนาย  เมือง

ลิ และเชียงตงุในเขตรัฐฉานของพม่าปัจจบุนั  มีความเช่ียวชาญในการค้าขายโดยเฉพาะการเป็น

พ่อค้าคนกลาง พ่อค้าเงีย้วน่าจะเข้ามาติดต่อค้าขายกับชาวล้านนากลุ่มแรกๆ ตัง้แต่ก่อนก่อตัง้

อาณาจักรล้านนา เพราะมีอาณาเขตติดกัน ความสัมพันธ์โดยผู้ คนและสังคมการเมืองน่าจะ

เอือ้อํานวยตัง้แต่โบราณ และต่อเน่ืองมาถึงช่วงหลงัในสมยัพญากือนา ดงัหลกัฐานท่ีระบุไว้ว่า...

เจ้าไทยทงัหลายลงกวา้นพร้อมกนั ตดัคําต่อพอ่หมืน่พายล่ามซ้ือขา้ผู้1 ดว้ยพอ่คา้เยีย้ว...137  

สินค้าท่ีพ่อค้าเงีย้วนํามาแลกเปล่ียนในเชียงใหม่และล้านนามักจะเป็นของป่าจาก

ตลาดตอนบนภาคพืน้ทวีป รวมทัง้ทาส และเกลือ 138 ท่ีรับมาจากเมืองบอ่แร่ ในสิบสองปันนา และ

เมืองน่าน  และเช่ือว่าชาวเงีย้วหรือไท บางส่วนท่ีมาค้าขายกบัล้านนาตัง้แต่โบราณและบางส่วน

ปักหลกัอยู่แถบรอยตอ่ระหว่างเมืองนาย เมืองป่ันกบัล้านนา โดยเฉพาะ ท่าตอน ฝาง บางเขตของ

เชียงดาว เวียงแหง เข้ามาถึงขุนยวม สะเมิง แม่ลาน้อย139  ด้วยเหตุผลของทําเลท่ีอยู่ระหว่าง

อาณาจกัรล้านนาและกลุม่เมืองภายนอกเขตล้านนาด้าน อีกทัง้ยงัเป็นอยู่บนเส้นทางทางผ่านจาก

ตอนบนลงสู่อ่านเมาะตะมะ แม้ว่าสภาพภูมิประเทศทางตะวนัตกของล้านนาจะเป็นเทือกเขาสงู

สลบัท่ีรายลุม่นํา้แคบๆ เป็นหยอ่มเลก็ๆ เท่านัน้  

2.  กลุ่มพ่อค้าฮ่อ หลักแหล่งเดิมอยู่ยูนนาน ทางตอนใต้ของจีน มีชายแดนจดกับ 

อาณาจกัรจีน ความสมัพนัธ์เชิงการค้าระหวา่งพอ่ค้าฮ่อหรือชาวยนูนาน ไม่มีเอกสารระบชุดัเจนว่า

มีมาแต่เม่ือใด แต่เม่ือพิจารณาจากกฎหมายล้านนา ภาคปริววรตลําดบัท่ี 3 ตํานานพืน้เมือง

เชียงใหม่ และ การวิเคราะห์ของ ธิดา สารยา ในหวัข้อ “กว่าจะเป็นคนไท” ทําให้เห็นความเป็นไป

                                                 
136 ชสูทิธิ ชชูาติ์ , พ่อค้าววัตา่ง : ผู้บกุเบิกการค้าขายในหมูบ้่านภาคเหนือของประเทศไทยพ.ศ. 

2398-2503, 50. 
137 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 129. 
138 วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคญัของเกลือสนิเธาว์ท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชนโบราณ : กรณีศกึษา 

บ้านบอ่หลวง ตําบลบอ่เกลือใต้ ก่ิงอําเภอบอ่เกลือ จงัหวดัน่าน”, 131 
139 ชสูทิธิ ชชูาติ์ , พ่อค้าววัตา่ง : ผู้บกุเบิกการค้าขายในหมูบ้่านภาคเหนือของประเทศไทยพ.ศ. 

2398-2503, 19. 
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ได้ว่า พ่อค้าฮ่อลงมาค้าขายติดตอ่กบัชาวล้านนาตัง้แตส่มยัพญามงัราย เพราะชมุชนแถบลุม่แม่นํ ้

กกมีความสัมพันธ์กับพวกฮ่อ มานานตัง้แต่ก่อนเกิดการรวมตัวเป็นอาณาจักรล้านนา และ

ความสมัพนัธ์ทัง้ในเชิงการเมือง การสงคราม มีความต่อเน่ืองตลอดช่วงราชวงศ์มงัราย อย่างใน

สมยัพญาสามฝ่ังแกน พระเจ้าตโิลกราช  

สว่นความสมัพนัธ์ด้านเศรษฐกิจกบัอาณาจกัรล้านนาและเชียงใหม่ดงัปรากฎว่าพ่อค้า

ฮ่อมกันํากองคาราวานหมนุเวียนกนัตระเวนค้าขายราว 10 กว่าเท่ียวในปีหนึ่งๆ สินค้าท่ีพ่อค้าฮ่อ

นําเข้ามาแลกเปล่ียนกบัชาวล้านนา มี สินค้าหลายประเภทจากท่ีต่างๆ ตามทางผ่านมาจําหน่าย 

พร้อมกับจําหน่ายแลกเปล่ียนตลอดทาง รวมทัง้เมืองปลายทางอย่างเชียงใหม่ น่าน ฮอด  เช่น 

เคร่ืองใช้เหล็ก โลหะ140 และเคร่ืองทองเหลือง141 โดยเฉพาะสินค้าป่านานาชนิด เช่น ชะมด 

ตลอดจน เคร่ืองทอง เคร่ืองเงิน สินค้าเกษตร ซึ่งประเมินสภาพตลาดในเชียงใหม่จากบนัทึกการ

เดนิทางของ ราล์ฟ ฟิตช์ ท่ีวา่ 

 
...พ่อค้าจํานวนมากเดินทางมาจากจีนมายงัจามาเฮย์ (เชียงใหม่) และนําชะมด ทอง เงิน จํานวน

มากและสิ่งของอ่ืนๆ มากมายอนัเป็นผลผลิตของจีนมาด้วย  ...จามาเฮย์เป็นแหล่งทองแดง และ

ยางกํายาน ...142 

 

พ่อค้าชาวจีนฮ่อ มีเส้นทางเดินทางเข้ามาล้านนาด้วยกันหลายทาง จากทางตอนบน 

ไมว่า่จะเป็นทางเชียงแสน เชียงของ น่าน รวมทัง้ ฝาง และเข้ามาตามเส้นทางภายในท่ีกระจายอยู่

ตามแอ่งต่างๆ โดยมีปลายทางท่ีเชียงใหม่ และอาจต่อลงไปทางใต้ด้วยเส้นทางท่ีไปฮอด หรือ

ลําปาง-วงัชิน้ เป็นต้น  

3. กลุ่มพ่อค้าหลวงพระบางและเวียงจันทน์  เป็นกลุ่มเมืองท่ีอยู่ทางทิศ 

ตะวนัออกเฉียงเหนือของอาณาจักรล้านนา สามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวกทางเชียงแสน 

เชียงราย พะเยา และ น่าน มีความสมัพนัธ์อนัดีทางการเมืองกับอาณาจกัรล้านนาทางการเมือง 

และการศาสนา มาตลอดช่วงราชวงศ์มงัราย โดยเฉพาะในช่วงปลายสมยัราชวงศ์มงัรายดงัปรากฎ

ในเอกสารชินกาลมาลีปกรณ์และตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ เป็นอาทิ  ส่วนในทางเศรษฐกิจนัน้ 

ปรากฎในหลักฐานเอกสาร เช่น กฎหมายโคสาราษฎร์ ว่ามีพ่อค้าหลวงพระบาง (ลาว) และ

                                                 
140 วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคญัของเกลือสนิเธาว์ท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชนโบราณ : กรณีศกึษา 

บ้านบอ่หลวง ตําบลบอ่เกลือใต้ ก่ิงอําเภอบอ่เกลือ จงัหวดัน่าน”, 131 
141 Holt S. Hallett,  A Thousand Miles on Elephant in the Shan States, 280. 
142 ราล์ฟ ฟิตช์, จดหมายเหตกุารเดินทางของราล์ฟ ฟิชต์, นนัทา สตุกลุ, แปล, 29. 
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เวียงจนัทน์นําสินค้าประเภทเกลือ ยาส้ม ปลาร้า เข้ามาขายยงัล้านนา143 นอกจากนัน้ยงัมีร่องรอย

การค้าท่ียาวนานตอ่เน่ืองมาจนถึงช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 (ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19) ดงัจะพบ

ได้ในเอกสารการบนัทึกของ Holt S.Hallett (เดินทางเข้ามาสยามพ.ศ.2427/ค.ศ. 1884) ว่า มี

พ่อค้าจากหลวงพระบางนําของป่าประเภท คร่ัง กํายาน มาจําหน่ายท่ีเชียงใหม่ 144 โดยพิจารณา

ประกอบกบัการระบขุอง ราล์ฟ ฟิตช์ (เดินทางเข้ามาสยามพ.ศ. 1583 /ค.ศ. 2126) ท่ีว่า เชียงใหม่

เป็นแหลง่กํายาน ซึง่เป็นสนิค้าสง่ออกท่ีสําคญั145 

4.  กลุ่มพ่อค้าพย ู และ พกุาม (พม่า) เดิมทีพ่อค้าจากทางตะวนัตกของแคว้นเงินยาง

เชียงแสน คือชาวพย ูเพราะพยเูป็นกลุม่บ้านเมืองทางตะวนัตกของลุม่แมนํ่า้โขง-กก (ดนิแดนท่ีเป็น

ประเทศพม่าตอนบนปัจจบุนั) ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 14 มีเมืองสําคญั เช่น หะลินยี มองกะโม เป็น

ต้น ซึง่อยูบ่นเส้นทางการค้าระหวา่งจีนกบัอินเดีย ชาวพยจูงึน่าจะชํานาญเร่ืองการค้า แตถ่กูรุกราน

จากอาณาจกัรน่านเจ้าในพทุธศตวรรษท่ี 15   

ส่วนชนเผ่าพม่า ได้เข้ามาแทนท่ีชาวพยู โดยตัง้อาณาจักรพุกาม (Pagan) ในพุทธ

ศตวรรษท่ี 14 ซึ่งเช่ือว่าการติดต่อระหว่างพ่อค้าจากบริเวณอาณาจกัรทางตะวนัตกกบักลุ่มเมือง

ในลุม่แมนํ่า้โขง – กก – อิง -ปิง ยงัดําเนินอยา่งดี ด้วยว่าบริเวณลุม่แม่นํา้ปิงในช่วงนัน้เกิดแคว้นหร

ภญุไชยขึน้ ซึง่มีหลกัฐานถึงการเป็นศนูย์กลางการค้าท่ีรุ่งเรืองของแคว้นนี ้ทัง้นีอ้าณาจกัรพกุามถกู

มองโกลผนวกพ.ศ.1832 กระทัง่ในช่วงท่ีอาณาจกัรล้านนามีศนูย์กลางอยู่ท่ีเชียงใหม่ และกําลงั

รุ่งเรือง อาณาจกัรพุกามก็มีศนูย์กลางแห่งใหม่อยู่ท่ี เมืององัวะ และถูกเงีย้วครอบครองในพ.ศ. 

2070   

พฒันาการของบ้านเมืองทางตะวนัตกของล้านนาแห่งนีจ้ึงมีพฒันาการไปพร้อมกบัการ

เคล่ือนไหวของพ่อค้าชาวพยแูละพม่านัน่เอง อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์ท่ีปรากฏในตํานานพืน้เมือง

เชียงใหม่ ตอนท่ีพญามงัรายเดินทางไปพกุามตามความว่า “...เราร้ข่าวเมืองพกุามองัวะสมริทธีู

ดว้ยช้างม้าทกุอนั อนั 1 เราร้ข่าวว่าศาสนาพทุธเจ้ารุ่งเรืองมู ากนกั เราจึงแสร้งมาแอ่วดู...”146 ซึ่ง

การรับรู้ถึงความมัง่คัง่บริบรูณ์ของพกุามก็น่าจะมาจากการตดิตอ่กนัไป-มาระหว่างผู้คนสองกลุม่นี ้

และภารกิจหนึ่งของผู้คนท่ีติดตอ่กนันีย้่อมเป็นการค้าขาย ซึง่หมายถึงว่า มีพ่อค้าจากพกุามมาค้า

                                                 
143 อษุณีย์ ธงไชย, “ความสมัพนัธ์ระหวา่งอยธุยาและลานนา พ.ศ. 1839-2310”, 91. อ้างจาก 

กฎหมายโคสาราษฎร์ แฟ้มท่ี 10 เลขท่ี 29, 68. 
144 Holt S. Hallett, A Thousand Miles on Elephant in the Shan States, 280.  
145 ราล์ฟ ฟิตช์, จดหมายเหตกุารเดินทางของราล์ฟ ฟิชต์, แปลโดย นนัทา สตุกลุ,  29. 
146 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 38. 
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ท่ีเชียงใหม่และพ่อค้าเชียงใหม่ไปพุกาม เพราะธรรมชาติของการค้าขาย คู่ค้าย่อมมีการ

แลกเปล่ียนทัง้สองฝ่าย  

อีกทัง้ การท่ีพ่อค้ากลุ่มนีถู้กกล่าวถึงน้อยในหลกัฐานเอกสารโบราณ น่าจะมีเหตุมา

จากท่ีว่า ระหว่างอาณาจักรล้านนากับพุกาม ตัง้อยู่ระหว่างกลุ่มเมืองเงีย้วท่ีเรียกว่ารัฐฉานใน

ปัจจุบนั การติดต่อค้าขาย จึงน่าจะเป็นพ่อค้าเงีย้วท่ีเช่ียวชาญเร่ืองค้าขายและการเดินทางเป็น

ตวักลาง ประกอบปัญหาการเมืองภายในของพุกามท่ีมีการเปล่ียนแปลงบ่อย โดยเฉพาะในช่วง

เวลาของอาณาจกัรล้านนา การค้าระหวา่งพอ่ค้าเมืองเชียงใหมแ่ละเมืององัวะโดยตรง จึงไม่คกึคกั

เท่าท่ีควร  ส่วนสินค้าท่ีพ่อค้าพยู-พกุามนําเข้ามาในเชียงใหม่และเมืองในเขตล้านนา น่าจะเป็น

สินค้าฟุ่ มเฟือยท่ีมาจากกลุม่เมืองของพกุามเอง เช่น ทองคํา ทองเหลือง รวมถึงสินค้าท่ีนํามาจาก

อินเดียและอาหรับอีกทอดหนึง่ 

 5.   กลุม่พอ่คา้เมืองใต ้หมายถึงกลุม่พอ่ค้าจากเมืองท่าหรือเมืองใกล้ชายฝ่ัง บางแห่ง

ท่ีอยู่ทิศใต้ของอาณาจกัรล้านนา โดยขึน้มาค้าขายยงัล้านนา เช่น พ่อค้าพม่า พ่อค้ามอญ พ่อค้า

อยธุยา ซึง่สนิค้าจากแหลง่ตอนลา่งท่ีนํามาเป็นสินค้าประเภทของฟุ่ มเฟือย เช่น  สินค้าประเภทผ้า 

และกระจกเงาเพ่ือแลกเปล่ียนกบัของป่าจากทางตอนบนซึง่เป็นสินค้าท่ีเมืองชายฝ่ังทัง้เมาะตะมะ

และอยุธยาต้องการอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น หนังสตัว์ กํายาน ไม้ฝาง ชะมดเรียง นํา้ผึง้ ช้าง คร่ัง

สีเสียด ฯลฯ โดยเฉพาะหนงักวางนัน้มีหลกัฐานว่า ท่ีตลาดเชียงใหม่มีราคาถกูมาก 147  ทัง้นี ้มี

หลกัฐานเก่ียวกับพ่อค้าอยุธยาท่ีเดินทางเข้ามาค้าขายถึงเมืองฮอด ศูนย์กลางการค้าแห่งของ

อาณาจกัรล้านนาในสมยันัน้ ความวา่ 

 
...เพราะเรือยธิุเยศค้า  เทียวเทิง 

มีกาดแกมรีเริง   ชู่มือ้ 

ชาวเชียงหลัง่ไหลเถิง  เมืองฮอด เรียมเอย 

สนกุสนัน่ขายแล้วซือ้  พร่องถ้านเป็นเสรษฐี... 148 

 

6. กลุม่พอ่คา้ไทลือ้ ไทเขิน ไทยอง จากแถบเมืองเงิน (หลวงพระบาง)  เมืองยอง  

(สบิสองปันนา) และบางสว่นท่ีมาจากกวางสี และล้านช้าง (หลวงพระบาง) ตอนเหนือ ซึง่สว่นมาก

จะเข้ามาทางด้านเชียงของ เชียงแสน และ น่าน โดยใช้ววัต่าง ม้าต่าง บรรทกุสินค้าประเภท ข้าว 

                                                 
147 กรมศิลปากร, บนัทกึสมัพนัธภาพระหวา่งกรุงสยามกบันานาประเทศในคริสตศตวรรษท่ี 17,  

101-102. 
148 สงิฆะ วรรณสยั, ถอดความภาษาไทย, โคลงมงัทรารบเชียงใหม่, 59.  
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พริกแห้ง  ยาสบู นํา้อ้อย เนือ้สตัว์ป่าแห้ง เช้น เนือ้เก้ง เนือ้กวาง รวมทัง้ของป่า อยา่งหนงักวาง ม

แลกของจําเป็นใช้ โดยเฉพาะเกลือ เป็นต้น149 นอกจากนี ้ยงัมีกลุ่มขม ุลวัะ ท่ีมาจากตอนบนของ

อาณาจกัรล้านนา นําของป่าเลก็ๆ น้อยๆ เช่น คร่ัง ชะมด มาแลกของจําเป็นใช้ เป็นต้น150 

 

อยา่งไรก็ตาม การค้าขายกบัพอ่ค้าจากแดนไกลหรือตา่งถ่ินดงักลา่วนี ้เป็นการค้าท่ีมี  

มลูค่าซือ้ขายมากกว่าการค้าขายภายในอาณาจกัรล้านนา ซึ่งพ่อค้าส่วนมากเป็นไพร่พลเรือนใน

อาณาจักร อีกทัง้สินค้าท่ีแลกเปล่ียนกันระหว่างพ่อค้าแดนไกลกับพ่อค้าล้านนามกัจะมีจํานวน

มาก ดงันัน้พ่อค้าในล้านนากลุ่มนีจ้ึงจํากดัวงคือ กษัตริย์ ชนชัน้สงู เจ้าขนุมลูนาย อย่างเจ้าเมือง 

ขนุนาง และสนิค้าท่ีทํารายได้สงูอยา่งมากคือ สนิค้าป่า 151  
  

7. สินค้า 
สินค้าท่ีปรากฎอยู่ในวงจรการค้าของอาณาจกัรล้านนา มี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นสินค้า

จากภายในอาณาจกัรล้านนาท่ีมีชนชัน้ไพร่หรือชาวบ้านเป็นผู้ผลิต  โดยเป็นส่วนเกินจากการผลิต

พืชผลทางการเกษตรและเลีย้งสตัว์แล้ว รวมทัง้หตัถกรรมอ่ืนๆ ท่ีได้จากการ เลีย้งไหม ปลกูฝ้าย  

ปลกูนุ่น ทอผ้า การทําสีย้อมผ้า การทําเคร่ืองมือเคร่ืองใช้จากการจกัสาน152 และเคร่ืองปัน้ดินเผา 

เป็นต้น ซึ่งผลผลิตเหล่านี  ้นอกจากมีปริมาณหรือจํานวนเพียงพอสําหรับยังชีพผลผลิต ยังมี

บางสว่นท่ีใช้แลกเปล่ียนเป็นสนิค้า ซึง่สว่นใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนภายใน และอีกบางสว่นถกูแบง่

ไว้เพ่ือเป็นสว่ยหรือภาษีแก่รัฐหรือชนชัน้ปกครอง และในส่วนท่ีเป็นส่วยหรือภาษีน่ีเอง ท่ีรัฐหรือชน

ชัน้ปกครองนํามาเป็นสนิค้าเพ่ือค้าขายกบัพอ่ค้าตา่งเมือง  

นอกจากนี ้ยงัมีสินค้าของป่าท่ีได้ทัง้จากพืชสมนุไพร คร่ัง กํายาน และสตัว์ป่าหลาก

ชนิด รวมทัง้สนิแร่มีคา่ท่ีนํามาแปรรูปเป็นเคร่ืองใช้และอาหาร เช่น เกลือ  ผลผลิตเหลา่นีก้ลายเป็น

สินค้าสําคญัท่ีทํารายได้ให้กบัรัฐหรือชนชัน้ปกครองโดยตรงและมีมลูค่าสงู จึงเป็นสินค้าผกูขาดท่ี

รัฐหรือชนชัน้ปกครองเท่านัน้ท่ีสามารถเก็บเก่ียวและซือ้-ขายได้ และเป็นกลุ่มสินค้าท่ีรัฐหรือชนชัน้

ปกครองทําการค้าหรือสง่ออกไปยงัตา่งรัฐ เช่น ยนูนาน อยธุยา หงสาวดี ซึง่เป็นเมืองปลายทางท่ีมี

ความต้องสนิค้ากลุม่นีค้อ่นข้างสงูมาตัง้แตส่มยัพญามงัรายมีศนูย์กลางอยูใ่นบริเวณลุม่แมนํ่า้กก  
                                                 

149 วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคญัของเกลือสนิเธาว์ท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชนโบราณ : กรณีศกึษา 

บ้านบอ่หลวง ตําบลบอ่เกลือใต้ ก่ิงอําเภอบอ่เกลือ จงัหวดัน่าน”, 131. 
150 เร่ืองเดียวกนั, 130. 
151 สรัสวดี ออ๋งสกลุ,  ประวติัศาสตร์ล้านนา, 182. 
152 วิถี พานิชพนัธ์, วิถีล้านนา, 36 และ 40. 
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สินค้าท่ีค้าขายแลกเปล่ียนในสังคมล้านนาในช่วงราชวงศ์มังรายอีกส่วนหนึ่งก็คือ 

สินค้าท่ีนําเข้ามาจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นจากเมืองบริวารของล้านนาโดยรอบ และเมืองใหญ่-

น้อยท่ีไมใ่ช่เมืองบริวาร ซึง่พอ่ค้าตา่งเมืองเหลา่นีจ้ะนําสินค้าบางประเภทท่ีล้านนาไม่สามารถผลิต

ได้หรือผลติได้น้อยเข้ามาจําหน่าย เช่น สนิค้าฟุ่ มเฟือยตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น เคร่ืองเคลอืบท่ีมีคณุภาพ

และงานฝีมือ ดีกว่าเคร่ืองเคลือบจากแหล่งเตาล้านนา, ผ้าแพร ผ้าไหม ผ้าต่วน กระจกเงา 

เคร่ืองประดบัอัญมณี รวมถึงเคร่ืองใช้โลหะบางประเภท เป็นต้น อีกยังมีสินค้าประเภทของป่า

ประเภทต่างๆ ท่ีพ่อค้าต่างเมืองนําเข้ามาค้าขายในตลาดล้านนาจํานวนไม่น้อย แม้จะไม่ปรากฏ

หลกัฐานเก่ียวกับจํานวนหรือปริมาณสินค้าป่าประเภทต่างๆ ท่ีพ่อค้าต่างเมืองนําเข้ามาค้ากับ

อาณาจกัรล้านนาในช่วงราชวงศ์มงัราย แต่น่าจะอนมุานได้จากเส้นทางและความเคล่ือนไหวของ

พ่อค้าต่างเมือง ท่ีมุ่งเข้ามาทัง้ในลกัษณะผ่านทางและติดต่อกับตลาดตามเมืองชุมทางการค้า 

โดยเฉพาะเมืองศนูย์กลางอยา่งเชียงใหม ่ซึง่สว่นมากเป็นพอ่ค้าจากเมืองตอนบนท่ีเป็นแหลง่ป่าอนั

อดุมสมบูรณ์ เช่น พกุาม หลวงพระบาง เชียงรุ่ง เชียงตงุ ยอง พยาก กลุ่มเมืองเงีย้ว กลุ่มเมืองใน

เขตสบิสองจไุท และอ่ืนๆ รวมทัง้กลุม่เมืองในอาณาจกัรล้านนา สนิค้าสว่นมากจงึเป็นสนิค้าป่า อนั

เป็นไปตามความต้องการอย่างมากของตลาดปลายทางโดยเฉพาะกลุ่มตลาดเมืองท่าทางใต้ใน

เวลานัน้  

อย่างไรก็ดี ในการศึกษาเก่ียวกบัสินค้าท่ีมีการเคล่ือนไหวในวงการค้าของล้านนาใน

เวลานัน้ จึงขอแบง่สินค้าออกเป็นสองกลุม่ คือสินค้าท่ีผลิตได้ภายในอาณาจกัรล้านนา และสินค้า

ท่ีนําเข้ามาจากภายนอ ดงัจะขอกลา่วถึงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
7.1 สินค้าจากภายในล้านนา 
 

7.1.1 สินค้าเกษตร  
ก่อนพุทธศตวรรษท่ี24 (ก่อนคริสตศตวรรษท่ี 19) สินค้าท่ีแลกเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่

ภายในตลาดเชียงใหม่และรอบนอก มีสินค้าจากการเกษตรโดยเฉพาะข้าว พืชผกัต่างๆ แล้วยงัมี

สินค้าอ่ืนๆ ท่ีได้จากธรรมชาติ เกลือ เคร่ืองใช้ทําด้วยเหล็ก ปลาแห้ง  เป็นต้น และท่ีแปรรูปจากพืช

เกษตรให้กลายเป็นของกิน ของใช้  เช่น ผ้าไหม เม่ียง ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าจากการเกษตรนัน้

สามารถจําแนกได้ดงันี ้
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ข้าว   
ผลผลติทางการเกษตรของล้านนาประเภท ขา้ว น่าจะเป็นผลผลติในอนัดบัต้นๆ เพราะ

ชาวล้านนาบริโภคข้าวเป็นหลกั และน่าจะผลิตได้มากพอท่ีจะเลีย้งประชากรของล้านนาทัง้หมด

ขณะเดียวกนัก็แบง่สว่นเป็นสินค้าได้ด้วย ดงัปรากฎหลกัฐานถึงการมีท่าข้าวเปลือกอยู่ในเขตเชียง

แสน153 อีกทัง้ยงัมีพอท่ีจะแจกจ่ายหรือแลกเปล่ียนหรือจําหน่ายกับสิ่งของเมืองในเขตท่ีสมบูรณ์

น้อยกวา่หรือเมืองท่ีขาดแคลน  เช่น แมฮ่่องสอน ลําปาง แพร่ น่าน154 โดยเฉพาะสนิค้าประเภทข้าว 

ฮันส์ เพนธ์เสนอว่าเบือ้งต้นชาวล้านนาปลูกเป็นข้าวเหนียวเพราะผู้ คนบริโภคข้าวเหนียวเป็น

หลกั155 ตามหลกัฐานโบราณวตัถรูุปหล่อสําริดฤาษี ดาบสแห่งดอยตงุ ทางเหนือของเชียงราย ท่ี

กล่าวถึงพงศาวดารดอยตงุโดยระบุว่ารูปหล่อนีส้ร้างขึน้ในพ.ศ. 2148  บนฐานรูปหล่อมีกานํา้แล

กระติบ ภาชนะท่ีชาวไทยวนใช้ใส่ข้าวเหนียว156 (ซึง่ชาวล้านนายงัใช้กนัมาจนทกุวนันี)้ เวลาตอ่มา

ภายหลงัชาวล้านนาจึงปลกูข้าวจ้าวด้วย น่าจะมาจากเหตผุลของการค้าขายกบัคนภายนอกอย่าง

ชาวยนูนานและจีน เพราะสองชาตใิหญ่ทางตอนบนบริโภคข้าวจ้าวเป็นหลกั เป็นต้น  

ประกอบกบัเหตผุลท่ีว่าจีน-มองโกลท่ีปกครองยนูนาน (ไทยวนเรียกว่าพญาฮ่อเจ้าลุ่ม

ฟ้า หรือ เพาพิมาน) เรียกเก็บส่วยเป็นข้าวจ้าวจากล้านนา โดยปรากฎในเอกสารพงศาวดาร

เชียงใหม่ว่าในครัง้หนึ่งล้านนาถูกเรียกเก็บส่วยข้าวจ้าวมากถึงจํานวน 4000 คาน(หาบ)157. 

ปริมาณข้าวท่ีสง่สว่ยในครัง้นัน้มีปริมาณมาก ข้าวจ้าวจึงน่าเป็นพืชเกษตรท่ีสําคญัอีกอย่างหนึ่งใน

ขณะนัน้ด้วย  ซึง่ฮนัส์ เพนธ์ สนันิษฐานด้วยวา่ชาวล้านนาน่าจะปลกูข้าวจ้าว พร้อมกบัปลกูทัง้ข้าว

เหนียวท่ีมีมาก่อน  ตัง้แตก่่อนพ.ศ. 1843 (ค.ศ. 1300) หรือไมผู่้ปกครองอาจสัง่ซือ้ข้าวจ้าวมาจากท่ี

อ่ืนเพ่ือขายตอ่และเป็นเคร่ืองบรรณาการ 158 
 
 
 

                                                 
153 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 62; และ มานิต วลัลโิภ

ดม, ตํานานสงิหนวติกมุาร ฉบบัสอบค้น, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์ 

สํานกันายกรัฐมนตรี, 2516), 97. 
154 สวสัวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 172. 
155 Hans Penth,  A Brief History of La Na, p. 94. 
156 รูปหลอ่ดาบสแหง่ดอยตงุปัจจบุนัอยูท่ี่พิพธภณัฑ์เชียงแสน 
157 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 74. 
158 Hans Penth,  A Brief History of La Na, 112. 
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พืชผักต่างๆ   
สินค้าเกษตรท่ีเพาะปลูกเพ่ือบริโภคและแบ่งแลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น

นอกเหนือจากข้าวแล้ว ยงัมีพืชผกัต่างๆ  ส่วนใหญ่เป็นพืชผกัสวนครัว เช่น แตงลาย น้ําเตา้ ขิง ข่า

ถัว่ งา พริก กล้วย อ้อย ผกับัว่ (ต้นหอม) ข้าวป้าง (ข้าวโพดเมล็ดสีขาว) 159  เป็นต้น และมีพืช

ประเภทอ่ืนๆ เช่น  ตน้ยา (ยาสบู )160  และ ใบชา161 หมาก พล ู 162 เป็นต้น และอีกบางส่วนเป็น

ประเภทพืชฝ้าย ท่ีใช้ในการถักทอเคร่ืองนุ่งห่ม โดยเฉพาะ ฝ้าย พริกชนิดต่างๆ เป็นสินค้าท่ี

แลกเปล่ียนหรือขายกันในหมู่ชาวล้านนา รวมทัง้หมู่เพ่ือนบ้านรอบๆ มาตัง้แต่อดีตเพราะในช่วง

พทุธศตวรรษท่ี 20 ล่วงแล้ว พืชเกษตรท่ีจําเป็นใช้ในครัวเรือนยงัเป็นสินค้าของผู้คนในย่านนี ้ดงั

ปรากฎในการบนัทกึการเดนิทางของชาวตะวนัตกท่ีเดนิทางขึน้ไปยงัเขตภาคเหนือของไทยและของ

ลาวในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25163 
 
7.1.2 สินค้าหตัถกรรม 

สนิค้าหตัถกรรมของล้านนามีมาตัง้แตอ่ดีต ท่ีเช่ือได้วา่ ผลผลติทางหตัถกรรมสว่นใหญ่

มีการถ่ายทอดกรรมวิธีและเทคโนโลยีจากแหล่งท่ีเจริญก้าวหน้ากว่า โดยผ่านทางการปฏิสมัพนัธ์

ในเชิงตา่งๆ ทัง้ระดบัผู้คน ชมุชนและบ้านเมือง ท่ีดําเนินมาตัง้แตอ่ดีต ซึง่ไม่มีหลกัฐานยืนยนัได้ว่า

การแลกเปล่ียนหรือถ่ายเทคโนโลยีหรือกรรมวิธีเหล่านีมี้มาแต่เม่ือใด อย่างไรก็ดี ในเบือ้งแรกเป็น

การประดิษฐ์ข้าวของเคร่ืองใช้น่าจะทําขึน้ตามสภาพความจําเป็นของวิถีชีวิต และเวลาต่อมาถกู

นํามาออกมาเป็นสนิค้าแลกเปล่ียนเฉพาะตลาดภายในเท่านัน้ มิได้แพร่หลายและกลายเป็นสินค้า

สง่ออกตา่งประทศหรือตา่งรัฐดงัเช่นทกุวนันี ้
 

                                                 
159 ประเสริฐ ณ นคร, ผู้ เรียบเรียง, มงัรายศาสตร์ ฉบบัอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสะบรีุ, 116; วินยั พงศ์

ศรีเพียร, บรรณาธิการ, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 59. 
160 ประเสริฐ ณ นคร, ผู้ เรียบเรียง, มงัรายศาสตร์ ฉบบัอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสะบรีุ, 114-117; 

สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ศาสตร์ล้านนา, 179. อ้างจาก สรุสงิห์สํารวม ฉิมพะเนา ปริวรรต, บนัทกึการ

ตดัสนิคดีโบราณล้านนา 60 คดี (คลองเจือแหง่พระเจ้ากือนา), 30. 
161 ใบชาใช้ทําเม่ียงซึง่เป็นของขบเคีย้วยามวา่งหรืออมแทนหมาก ใช้รับแขก สิง่ท่ีต้องมีคูก่บัการกิน

เม่ียงคือบหุร่ีมวนโตเรียกวา่ขีโ้ย. ด ูวิถี พานิชพนัธ์, วิถีล้านนา, 16. 
162 ประเสริฐ ณ นคร, ผู้ เรียบเรียง, มงัรายศาสตร์ ฉบบัอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสะบรีุ, 116. 
163 Carl Bock, Temples and Elephants : Narrative of a Jiurney of Exploration Through 

Upper Siam and Lao (Bangkok : White Lotus Press, 1996), 268. 
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เคร่ืองป้ันดนิเผาและเคร่ืองเคลือบ    
เคร่ืองปัน้ดินเผาและเคร่ืองเคลือบในเขตล้านนาหรือตอนบนของประเทศไทยใน

ปัจจุบนั ตามหลกัฐานทางโบราณคดีคาดว่า ได้เร่ิมผลิตมานานแล้วหลายร้อยปีก่อน และฮันส์ 

เพนธ์ สนันิษฐาน วา่มอญและคนไทน่าจะเป็นผู้ เร่ิมผลิตเคร่ืองถ้วยศิลาดลมานบัหลายร้อยปี (หรือ

อาจเป็นพนัปี) แล้ว164 เพราะภาชนะศิลาดล 2 ชิน้แรกท่ีพบจากเตาอินทขีล อําเภอแม่แตง ขดุค้น

เม่ือพ.ศ. 2539)165 ซึง่อยู่ห่างจากเชียงใหม่ 30 กิโลเมตร ขึน้ไปทางเหนือ ชิน้ท่ีหนึ่งผลิตออกมาเม่ือ

พ.ศ. 1963 สว่นชิน้ท่ีสองผลติเม่ือพ.ศ. 1998166 ด้วยวา่เตาท่ีพบนัน้เป็นเตาแบบช่องเดียวอยู่บนดิน 

แบบเปิดด้านข้างให้ลมเข้า-ออก (cross-draft) ซึ่งใช้ในหมู่ชาวไทยวนของล้านนาในระยะต่อมา 

และจากโบราณวตัถุท่ีพบในแหล่งเตาแห่งนีเ้ป็นภาชนะท่ีผลิตมีทัง้ตุ่ม ไห ถ้วย ชาม แบบเคลือบ

เขียวหรือนํา้เคลือบนํา้ตาล ในล้านนายคุนัน้น่าจะมีเตาประเภทนีท้ัว่ไปเพ่ือผลติภาชนะตา่งๆไว้ใช้ง

ในครัวเรือนและขาย167  

นอกจากนีย้งัพบเตาอ่ืนๆ ท่ีกระจายอยู่ทั่วดินแดนล้านนา เท่าท่ีสํารวจพบแล้วมี 13 

แหลง่ ได้แก่ แหล่งเตาเวียงกาหลง อําเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย , แหล่งเตาวงัเหนือ อําเภอ

วงัเหนือ จังหวดัลําปาง แหล่งเตาสนักําแพง อําเภอสนักําแพง จังหวดัเชียงใหม่ แหล่งเตาพาน  

อําเภอพาน จงัหวดัเชียงราย  แหล่งเตาทุ่งเตาไหหรือม่อนวดั ตําบลต้นธงชยั อําเภอเมือง จงัหวดั

ลําปาง  แหล่งเตาบ้านแม่เตาไห  อําเภอสนัทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  แหล่งเตาห้วยแม่ต๋ํา อําเภอ

พะเยา จงัหวดัพะเยา  แหล่งเตาม่อนออม  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวดัพะเยา  แหล่งเตาห้วยน้ํ

หยวก อําเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  แหล่งเตาบ้านบ่อสวก อําเภอเมือง จงัหวดัน่าน แหล่ง

เตาวงัไฮ อําเภอเมือง จงัหวดัลําพนู แหล่งเตาเวียงท่ากาน อําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ และ

แหล่งเตาอินทขิล บ้านสงันป่าตองและบ้านมืดกา ตําบลอินทขิล อําเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม่168  

                                                 
164 Hans Penth, A Brief History of Lan Na,  135. 
165 ตําบลอินทขีล อําเภอแมแ่ตง จงัหวดัเชียงใหม่  เดิมเรียกวา่ “เมืองแกน” หรือ “พนันาฝ่ังแกน” 

เป็นบริเวณกว้างอดุมสมบรูณ์ มีแมนํ่า้ 3 สายไหลผา่น คือ ปิง แกน และแมง่ดั  เป็นท่ีพบแหลง่เตาเคร่ืองถ้วย

เก่าแก่ของอาณาจกัรล้านนา ด ูอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิท เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่  30. อ้าง

จาก อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ปริวรรต, “ตํานานทุง่พนัแอกพนัเฝือเมืองแกน”; สายณัห์  ไพรชาญจิตร์, “การขดุค้น

ศกึษาทางโบราณคดีแหลง่เตาอินทขีล”,  โบราณคดีล้านนา, 7-24.  
166 เร่ืองเดียวกนั, 30. อ้างจาก อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ปริวรรต, “ตํานานทุง่พนัแอกพนัเฝือเมือง

แกน”; สายณัห์ ไพรชาญจิตร์, “การขดุค้นศกึษาทางโบราณคดีแหลง่เตาอินทขีล”, ใน โบราณคดีล้านนา, 7-24. 
167 Hans Penth, A Brief History of Lan Na, 135. 
168 สายณัต์ ไพรชาญจิตร์, บรรณาธิการ, โบราณคดีล้านนา 1 , 8-9.  
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อย่างไรก็ดี ศรีศกัร วลัลิโภดม มีความเห็นว่า การผลิตเคร่ืองถ้วยในล้านนาน่าจะมีมา

ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 20 สนันิษฐานจาก การพบภาชนะเคลือบสองสีและถ้วยชามท่ีเคลือบด้าน

เดียว ซึง่พบท่ีแหลง่เตาท่ีอําเภอสนักําแพง มีลกัษณะคล้ายๆ เคร่ืองถ้วยของชาวมอญท่ีพบในแหลง่

ผลติเกาะน้อยเมืองศรีสชันาลยั ท่ีมีอายรุะหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 17-18169 ครัน้ถึงพทุธศตวรรษท่ี 20 

บ้านเมืองล้านนามีความมัน่คงและมีการติดต่อกบัแคว้นอ่ืนๆ โดยเฉพาะสโุขทยั ความเจริญด้าน

เทคโนโลยีจึงแพร่เข้ามาซึง่น่าจะเป็นช่างจีนหรือชาวจีนเข้ามาริเร่ิมการผลิตให้เหมือนกบัทางกลุ่ม

เมืองสุโขทัย เพราะพบลักษณะร่วมกันกับเคร่ืองถ้วยสุโขทัยทัง้ในด้านรูปแบบและวิธีการ 

โดยเฉพาะการเขียนลวดลายประดบัภาชนะด้วยสีดําและนํา้เงินก่อนการเผาเพื่อเคลือบนํา้ยา เป

ลกัษณะเฉพาะของจีนในสมยัราชวงศ์หยวนและหมิง อนัเป็นรูปแบบในช่วงพุทธศตวรรษท่ี19-

20170  หรืออาจเป็นชาวสโุขทยัท่ีชํานาญการนีข้ึน้มาสอนและเร่ิมให้เอง เพราะพืน้ฐานสมัพนัธภาพ

อนัดีระหวา่งสโุขทยักบัล้านนาและพะเยาตัง้แตส่มยัพญามงัรายช่วงพทุธศตวรรตท่ี 19-20 โดยท่ีมี

การพบแหล่งเตาสําคัญทัง้ในเขตน่าน พะเยา ลําปาง เชียงใหม่ และเชียงราย กระจายอยู่ทั่ว 

โดยเฉพาะเคร่ืองถ้วยจากแหลง่เตาเวียงกาหลง มีวิธีและเทคนิคในการผลิตใกล้เคียงกบัเคร่ืองถ้วย

ของจีนเป็นอย่างมาก ซึง่กลา่วได้ว่าระดบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและฝีมือช่างของแหล่งเตา

แห่งนีเ้หนือกว่าเตาแหล่งอ่ืนๆ ในประเทศไทยท่ีร่วมสมยัเดียวกัน นัน่คือ วิธีการเคลือบนํา้ยาที่ม

ความสม่ําเสมอและทัว่ถึงภาชนะแตล่ะชิน้ ที่เป็นวิธีเดียวกบัเครื่องเคลือบนํา้เงินขาวของจีน

ราชวงศ์ซ้อง จะต่างกับเคร่ืองเคลือบจีนตรงท่ีเนือ้ดินของเคร่ืองเคลือบเวียงกาหลงด้อยคณุภาพ

กว่าของจีน เนือ้ดินท่ีจีนใช้คือดินเกาลินท่ีทําให้เนือ้ภาชนะมีความแน่นและใส อีกทัง้มีผลต่อการ

เคลือบสีนํา้เงิน ซึง่ไมมี่ดนิเกาลนิในเขตล้านนา171 

การผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาและเคร่ืองเคลือบในเขตล้านนาตัง้แต่อดีตนัน้ จะพบได้จาก

การเป็นวตัถุโบราณท่ีกระจายตามท้องท่ีต่างๆ โดยทั่ว จนกล่าวได้ว่าเม่ือนํามารวมกันสามารถ

สะท้อนความสําคญัของการผลติสนิค้าประเภทนีใ้นเขตล้านนาว่ามีความสําคญัพอๆ กบัเขตศรีสชั

นาลัย และสุโขทัยทีเดียว การมีจํานวนมากดงักล่าวย่อมสะท้อนถึงการผลิตมากจนเกินความ
                                                 

169 เกาะน้อย อําเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั ตัง้อยูท่ี่บ้านเกาะน้อย อยูเ่หนือเมืองศรีสชันาลยัไป

อีกประมาณ 4 กิโลเมตร มีเตาเผาท่ีขดุพบแล้วกวา่ 500 เตา ในบริเวณยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ถือได้วา่เป็น

นิคมอตุสาหกรรมของเมืองศรีสชันาลยัในอดีต ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ ล้านนาประเทศ, 

317.  
170ศรีศกัร วลัลโิภดม, “ล้านนาค้าเคร่ืองเคลือบกบัชาวเขา” ใน ศิลปวฒันธรรม, ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 

ธนัวาคม 2528, 68. 
171 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ ล้านนาประเทศ, 320.  
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จําเป็นใช้งานของคนในพืน้ท่ีหรือชาวล้านนาอยา่งแน่นอน แตส่ิง่ท่ีเป็นสว่นเกินนีไ้ม่ได้ถกูสง่ออกใน

ฐานะสนิค้าเลย ซึง่ตา่งจากเคร่ืองปัน้ดนิเผาจากเตาศรีสชันาลยัและสโุขทยัในยคุเดียวกนั172 เพราะ

ไม่พบหลกัฐานทางโบราณวตัถุท่ีเป็นเคร่ืองเคลือบของล้านนาในบริเวณเมืองอ่ืนๆ ตัง้แต่สโุขทยั 

เมืองในลุม่แมนํ่า้เจ้าพระยา และเมืองชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและใต้ รวมทัง้ในบริเวณกลุม่เมืองเชีย

ตงุ เชียงรุ่ง หลวงพระบางและเวียดนาม อย่างไรก็ดีในกลุ่มเมืองท่ีไกลท่ีสดุเท่าท่ีปรากฎหลกัฐาน

เศษเคร่ืองเคลือบและเคร่ืองปัน้ดนิเผาจากเตาของล้านนาพบในบริเวณท่ีสงูตามแนวเทือกเขาถนน

ธงชยั – ตะนาวศรี ผา่นไปตามเส้นทางจากแมต่ื่น (อําเภออมก๋อย) ตดิกบัท่าสองยาง (จงัหวดัตาก) 

ครอบคลมุเข้าไปยงับ้านเมืองในเขตลุม่แม่นํา้เมยซึง่เป็นสาขาของแมนํ่า้สาละวิน เป็นบริเวณวงกว้

ท่ีพบเศษภาชนะเคลือบและเนือ้แกร่งของล้านนา173   

ในชัน้นีจ้ึงสรุปได้ว่าเคร่ืองปัน้ดินเผาและเคร่ืองเคลือบจากแหล่งเตาตา่งๆ ของล้านนา

โบราณเป็นการผลิตเพ่ือใช้งานในครัวเรือนพร้อมกบัจําหน่ายหรือแลกเปล่ียนเฉพาะในเขตล้านนา 

โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนกบัสินค้าต่างๆ ในเมืองหรือชุมชนท่ีไม่มีการผลิต มิใช่ผลิตเพ่ือส่งออก

อย่างสินค้าบางประเภท อย่างไรก็ดี เป็นไปได้ว่า ปริมาณการผลิตเคร่ืองถ้วยในล้านนาเอง อาจไม่

เพียงพอต่อความต้องการท่ีมากของชาวล้านนา เพราะจากการกระจายอยู่ของเศษเคร่ืองเคลือบ

ตามแหล่งต่างๆ ทั่วอาณาเขตล้านนาทัง้ในแอ่งเชียงแสน-เชียงราย แอ่งพะเยา แอ่งเชียงใหม่-

ลําพนู แอง่แพร่และน่าน ดงัได้กลา่วถึงรายละเอียดหลกัฐานไว้ในบทท่ี 2  โดยมีเคร่ืองถ้วยจากตา่ง

รัฐหรือภายนอกปะปนอยู่ไม่น้อย ดังเช่น เคร่ืองเคลือบของจีน สุโขทัย พม่า เวียดนาม ย่อม

หมายถึงการสัง่ซือ้ หรือนําเข้ามาในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่จากเมือง  

เคร่ืองปัน้ดินเผาและเคร่ืองเคลือบจึงนับเป็นสินค้าสําคัญตามเมืองใหญ่ทัง้ในเขต

ศนูย์กลางอยา่งเชียงใหมแ่ละเมืองบริวาร ไมว่า่เมืองนัน้จะมีฐานะเป็นเมืองสําคญัในระดบัใด ทัง้ท่ี

อยู่ในบริเวณพืน้ราบ และท่ีสูงตามเทือกเขา อาทิ เวียงศาสนา เวียงศูนย์กลางการปกครองหรือ

เวียงพระราชฐาน เวียงหน้าดา่น และชมุชนขนาดเล็ก เพราะผลผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาสามารถใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้หลากหลายตัง้แต่เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ไปจนถึงกระเบือ้งมุงหลังคา และ

สว่นประกอบของเคร่ืองมือทําหากินตา่งๆ อาทิ กระสวยกรอฝ้าย เป็นต้น  ดงัปรากฎว่าตามชมุชน

หมู่บ้านขนาดเล็กก็มีการทําเคร่ืองปัน้ดินเผาเป็นอาชีพอย่างหนึ่งท่ีเป็นล่ําเป็นสนั โดยถกูระบใุ

                                                 
172 เร่ืองเดียวกนั, 321. 
173 ศรีศกัร วลัลโิภดม, “ภาคเหนือ: ขายของกบัชาวเขาบนท่ีสงู”, ใน เคร่ืองปัน้ดินเผาและเคร่ือง

เคลือบ กบั พฒันาการทางเศรษฐกิจและสงัคมของสยาม, สจิุตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: 

สํานกัพิมพ์มติชน, 2550), 88. 
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เอกสารโบราณ เช่น หมู่บ้านกระเบือ้งดินขอสําหรับมุงหลังคา174 หมู่บ้านช่างถ้วย175 เป็นต้น  

นอกจากนี  ้เคร่ืองปัน้ดินเผาและเคร่ืองเคลือบยังจําเป็นในพิธีกรรมทางศาสนา และในเร่ือง

ศิลปกรรมสถาปัตยกรรม รวมทัง้การเป็นเคร่ืองแสดงฐานะทางสังคมทัง้ท่ีเป็นผู้ นําและไพร่

ประชาชนทัว่ไปด้วย  อยา่งไรก็ตาม ความรุ่งเรืองของการผลติเคร่ืองเคลือบในล้านนาท่ีมีมาตัง้แต ่

พทุธศตวรรษท่ี 19-22 หรือในยคุราชวงศ์มงัราย นัน้ได้เส่ือมลงเน่ืองจากการสงครามระหวา่ง 

ล้านนากบัอยธุยา และสิน้สดุลงเม่ือล้านนาถกูยดึครองโดยพมา่176 

 

 
 

ภาพท่ี 10 แจกนั เขียนลายใต้เคลือบ จากเตาเวียงกาหลง อําเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 

ท่ีมา : ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ ล้านนาประเทศ, 316. 

                                                 
174 วินยั พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ,  คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์,  83. 
175เร่ืองเดียวกนั, 100. 
176 ศรีศกัร วลัลโิภดม, “ภาคเหนือ : ขายของกบัชาวเขาบนท่ีสงู”, ใน เคร่ืองปัน้ดินเผาและเคร่ือง

เคลือบ กบั พฒันาการทางเศรษฐกิจและสงัคมของสยาม, สจิุตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, 90. 
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ผ้าทอมือ    
อาณาจกัรล้านนามีผ้าใช้กนัแล้วเช่นเดียวกับอาณาจกัรอ่ืนๆ ในยคุเดียวกนั หรือท่ี

เจริญในระยะเวลาร่วมสมยักนั ในการทําบญุทางศาสนา มีการถวายจตปัุจจยัไทยธรรม ซึง่มีผ้า

รวมอยู่ด้วย เช่น ถวายจีวรห่มแก่พระ และผ้าอ่ืนๆ ให้เป็นทานแก่คนยากจน ทหารแตง่กายด้วยผ้า

สีเขียว ชัน้สงูและเศรษฐีมีผ้าแพร ผ้าสกัหลาด ผ้าสีจนัทน์ขาว ผ้าสีจนัทน์แดง ผ้าสีดอกจําปา พวก

ชนชัน้สูงผู้ ชายมีผ้ากัมพลใช้พนัเอวด้วย ในทางศาสนาผ้าท่ีเป็นเคร่ืองใช้สําหรับพระสงฆ์ มี 

รัดประคดผ้าผลดัอาบนํา้ อาสนะปนูัง่ ผ้าปลูาดและผ้ากรองนํา้ นอกเหนือไปจากไตรจีวร และยงัม

ผ้าตงุ (ธงตะขาบ) และผ้าพระบฎในพิธีการทางศาสนา ส่วนคนสามญัใช้ผ้าธรรมดา ท่ีทอด้วยใย

ฝ้าย ใยปอ177 

นอกจากนี ้ภายในวิหารลายคํา วดัพระสิงห์ ภายในโบสถวดับวกครกหลวง จงัหวดั

เชียงใหม่ ภายในวิหารพระเจ้าล้านทองรอบศาลาการเปรียญ วดัพระธาตลํุาปางหลวงจงัหวดั

ลําปาง มีจิตรกรรมฝาผนงัท่ีล้วนแสดงให้เห็นถึงลกัษณะลวดลายผ้าไหมและผ้าซิ่นท่ีใช้สืบตอ่กนั

เร่ือยมา178 

ตํานานเมืองเงินยางเชียงแสน ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าราวปีพ.ศ.1735 เม่ือขุนเจือง 

(แห่งเมืองเงินยาง) รับคําท้ารบของพระยาแมนตาตอกคขอกตายืนแล้ว เห็นว่าตนจะแพ้แน่แล้ว ก็

เปลือ้งเสือ้และผ้าพนัพระเศียรใส่ผอบทองคํา ใช้ทหารนํากลบัมาให้มเหสี ดงัความว่า...บ่หลาง

อาจจะแพเ้พ่ินได ้อนัหน่ึงชา้งก็เถา้ ก็จ่ิงจกัแก้เสือ้ผา้คาดหวั ใส่อบคํา แลว้ก็ใชเ้อาคืนมาหาลกหาู ู

เมีย ว่าหือ้ดมเสือ้ผา้นีต่้างเราเตอะ...179 

จากสิ่งกล่าวข้างต้น สะท้อนอย่างหนึ่งว่าชาวล้านนาเคร่ืองนุ่งห่มเหล่านีไ้ด้เป็นสินค้า

ประเภทหนึ่งในตลาดทัว่ไปของล้านนาอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอมือ ท่ีนํามาตดัเย็บเป็นเสือ้

สวมใส่ และนําผ้าแพรมาพนัโพกศีรษะ โดยทัว่ไปการผลิตผ้าและเคร่ืองนุ่งห่มของคนพืน้เมืองใน

เชียงใหม่จะทําเพ่ือใช้สอยในครอบครัว ซึ่งมีตัง้แต่ เสือ้และผ้านุ่งสําหรับทัง้หญิงชาย ผ้าผวย ผ้า

แพร หมวกกนัหนาว (ว่อม ) ผ้าห่ม ผ้าสําหรับทําท่ีนอนยดันุ่น (สลี) รวมทัง้ตงุ (ธง ถวายวดั) และ

ผ้าพระบฎเป็นต้น โดยใช้วสัดท่ีุมีในท้องถ่ินทัง้จากปลกูเองและเก็บจากป่า ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยซึง่มี

                                                 
177 ณฎัฐภทัร จนัทวิช,  “เชียงแสนหรือล้านนาไทย”, ใน สารานกุรมไทยฉบบัเยาวชน [ออนไลน์]. 

เข้าถงึเม่ือ 30 ธนัวาคม 2550. เข้าถงึได้จาก http://guru.sanook.com/search.   
178 ณฎัฐภทัร จนัทวิช,  “เชียงแสนหรือล้านนาไทย”, สารานกุรมไทยฉบบัเยาวชน [ออนไลน์]. 

เข้าถงึเม่ือ 2 พฤศจิกายน 2550. เข้าถงึได้จาก http://guru.sanook.com/search.  
179 สรัสวดี ออ๋งสกลุ ปริวรรต, ประชมุพงศาวดารฉบบัราษฎร์ พืน้เมืองเชียงแสน,  44. 
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ทัง้ฝ้าย ปอ และไหม, นุ่น และสีย้อมผ้าฝ้าย , ผ้าไหม เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในเบือ้งต้นคาดว่ามีการ

ทอและผลิตผ้าเพ่ือใช้สอยเฉพาะในครัวเรือน และทํากันทุกเรือน โดยมีเคร่ืองป่ัน ถัก ทอ ประจํา

บ้าน เพราะทําเคร่ืองนุ่งห่มทุกๆ ครัวเรือน จะมีผลิตเกินความจําเป็นก็เพ่ือแลกเปล่ียนกับสินค้า

ประเภทอ่ืนๆ เช่น ผ้าและกบัข้าวเปลือก เป็นต้น   

กระทัง่มีการผลิตเคร่ืองป่ันฝ้ายจําหน่าย180  จึงเร่ิมมีการทอผ้าและผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม

เพ่ือเป็นสินค้าอย่างเป็นกิจลักษณะ และต่อมาเม่ือตลาดในเมืองขยายตัว สินค้าประเภทนีก็้

ขยายตวัตาม ดงัปรากฎในเอกสารโบราณวา่ “...ข้าปักเคร่ือง ปักว่อมขาย...”181  นอกจากนีผ้้าชนิด

ต่างๆ น่าจะกลายเป็นสินค้าจริงจงัเพราะการซือ้-ขายผ้ายงัถกูแสดงไว้ในกฎหมายล้านนาโบราณ

ว่า “...ข้าป่ันฝ้ายและพนันํา้ฝ้ายดอกด้าย 300 ฝ้ายเส้น ขาย 100 ฝ้ายเส้น ได้ 800 เบีย้แล...”หรือ

ท่ีวา่ “...วา่ขอพ่ี 100 นึง่ก่อน ข้าใคร่ซือ้ผ้าจนัทร์นาวา่อัน้...”182 
 
เคร่ืองจักสานและเคร่ืองไม้    

ผลผลิตในกลุ่มนีส้่วนมากเป็นเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เช่น เอิบ (กล่องสานด้วยไม้ไผ่หรือ

ใบตาลสําหรับใส่ของเหมือนกระเป๋า)  อูบ (กล่องหรือตลบัสานด้วยไม้ไผ่เหมือนกระติบ ใส่ข้าว

เหนียว)183  เป็นต้นเคร่ืองมือในการทํามาหากินเช่น เคร่ืองมือประมงนํา้จืด, ภาชนะใส่ของเช่น

กระบุง ตระกร้า(ส่า) เสวียน(ถังใส่เกลือ)184 เคร่ืองมือดกัสตัว์ป่า, เคร่ืองมือทอผ้า เช่น เคร่ืองป่ัน

ด้าย เคร่ืองสาวไหม หกูทอผ้า เป็นต้น เคร่ืองเก่ียวกบัพิธีกรรมความเช่ือ เช่น ตาแหลว (หรือเฉลว - 

เคร่ืองป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้าบ้าน จะติดไว้หน้าบ้าน) เป็นต้น  เช่น เคร่ืองใช้ในเคร่ืองเรือนและ

ประกอบอาชีพ เช่น ครกตําข้าว, ล้อ, เกวียน, เรือ ฯลฯ 

 
 
 

                                                 
180 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ศาสตร์ล้านนา, 179. อ้างจาก สรุสงิห์สํารวม ฉิมพะเนา 

ปริวรรต, บนัทกึการตดัสนิคดีโบราณล้านนา 60 คดี (คลองเจือแหง่พระเจ้ากือนา), 42-43. 
181 “วอ่ม” หมวกผ้าสวมศีรษะ คลมุลงมาปิดหน้าเว้นช่องตา ชาวล้านนาใช้ในหน้าหนาว ด ู

 วินยั พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 95. 
182เร่ืองเดียวกนั, 101-102. 
183 เร่ืองเดียวกนั, 98-99. 
184 วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคญัของเกลือสนิเธาว์ท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชนโบราณ : กรณีศกึษา

บ้านบอ่หลวง ตําบลบอ่เกลือใต้ ก่ิงอําเภอบอ่เกลือ จงัหวดัน่าน”, 145. 
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เคร่ืองเขิน    
เคร่ืองเขินเป็นงานฝีมือชัน้สงูท่ีพฒันามาจากเคร่ืองจกัสาน เช่ือกนัว่ามีจดุเร่ิมต้นจาก

เมืองจีน ท่ีกลุม่ชนเผา่ในบริเวณตะวนัตกฉียงใต้และทางใต้ของจีนรับอิทธิพลแพร่หลายมา ปรากฎ

ทีชนเผ่าท่ีเช่ียวชาญการทําเคร่ืองเขินคือ กลุม่ไทเขิน ในบริเวณเชียงตงุ ระยะแรกท่ีอิทธิพลการทํา

เคร่ืองเขินแพร่หลายเข้ามาในล้านนาในหมู่กลุ่มชนชัน้สงูเท่านัน้ อีกทัง้ยงัปรากฎเอกสารท่ีเรียก

เคร่ืองเขินจากเชียงใหม่ในสมัยโบราณว่า โยนเถ่185 ในระยะหลงัราวพุทธศตวรรษท่ี 23-24 จึง

แพร่หลายในกลุ่มสามัญชนด้วย ภาชนะเคร่ืองเขินใช้ท่ีสานด้วยไม้ไผ่แล้วเคลือบด้วยรักเขียน

ลวดลายประดบั ตกแตง่ด้วยชาด ทองคําเปลวหรือเงินเปลวท่ีผลิตขึน้ ชาวล้านนามกัเรียกว่า ครัว

ฮกัครัวหางบ้าง เคร่ืองฮกัเคร่ืองหางหรือ เคร่ืองฮกัเคร่ืองคํา (ทอง)บ้าง ขนัฮกัขนัคําบ้าง ทัง้นีเ้ป็นไป

ตามลกัษณะภาชนะและการประดบัตกแต่งว่าจะตกแต่งด้วยชาดหรือปิดทองคําเปลว และจะ

เรียกช่ือผลิตภณัฑ์แต่ละชิน้ไปตามหน้าท่ีการใช้สอยของภาชนะในครัวเรือน เช่น ขนัดอก (สํารับ

อาหารหรือใช้ในงานพิธีกรรมใส่ดอกไม้ธูปเทียน) ขนัหมาก (สํารับหมากพล)ู ขนัโอ (ขนัใบใหญ่) 

หีบผ้า แอ๊บ อบู ปงุ (คล้ายไหใบเลก็มีฝาปิด) เป็นต้น โดยเฉพาะเคร่ืองเขินเคร่ืองคํา(ทอง) นอกจาก

จะใช้ในราชสํานักและชนชัน้สูงแล้ว ยังเป็นเคร่ืองใช้สนองกิจกรรมของสงฆ์ และศาสนา อาทิ 

ประกบัคมัภีร์โบราณ ฝาบาตร เชิงบาตร กลอ่งพระธรรม186  
 
เคร่ืองกระดาษ   

หัตถกรรมกระดาษในสมัยก่อนไม่ได้ทํากันอย่างแพร่หลายเหมือนสมัยนี ้แต่ทํากัน

เฉพาะเม่ือต้องการเขียนยนัต์ ทําไส้เทียน ทําตงุ (ธง) และโคม ในพิธีกรรมตา่งๆ รวมทัง้ทําร่ม อีกทัง้

กระดาษท่ีทําขึน้มาในใช้เพ่ือบันทึกเร่ืองราวหรือเขียนหนังสือเรียกว่าป๊ับสา (สมุดข่อย)187 ทัง้

กระดาษสาและใบลานของล้านนา สามารถเก็บรักษาความรู้ไว้ได้นานหลายร้อยปี ตวัอย่างเช่น 

เร่ืองพระปฐมสมโพธิ ท่ีจารึกเป็นภาษาบาลีและคัดลอกไว้เม่ือพ.ศ. 2020 ปีเดียวกับท่ีมีการ

                                                 
185 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ศาสตร์ล้านนา, 37. อ้างจาก ไกรศรี นิมมานเหมินทร์ “ความรู้

พืน้ฐานด้านลานนาคดี : ด้านศาสนาและวฒันธรรม” ใน ลานนาปริทศัน์, พิมพ์เน่ืองในวาระครบรอบปีคล้ายวนั

มรณะ นางกิมฮ้อ นิมมานเหมินทร์ 2525, 60. 
186 “เคร่ืองเขินคืออะไร”, เคร่ืองเขิน [ออนไลน์], เข้าถงึเม่ือ 2 พฤศจิกายน  2550. เข้าถงึได้จาก 

http://www.yupparaj.ac.th/webpage/computer/student/topic24/part9.html 
187 ฮนัส์ เพนธ์, คําจารึกท่ีฐานพระพทุธรูปในนครเชียงใหม ่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดัพิมพ์

เอกสารประวติัศาสตร์ สํานกันายกรัฐมนตรี, 2519), 3. 
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สงัคายนาศาสนาขึน้ในเชียงใหม่188 ซึง่มีการจารึกพระธรรมคมัภีร์และพระไตรปิฎกอีกมากมายใน

สมยัตอ่ๆ มา  
7.1.3 สินค้าสัตว์  

  สตัว์ท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์ในสงัคมล้านนาโบราณแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สตัว์ท่ี

เลีย้งหรือจบัมาเพ่ือใช้แรงงาน กบัเพ่ือการบริโภค 

 
สัตว์เพื่อใช้งาน 

สตัว์เพ่ือใช้งาน เช่น สตัว์ท่ีถูกใช้เป็นพาหนะและการขนส่ง เช่น ววั ช้าง ม้า ลา และ

สตัว์ท่ีใช้งานในภาคเกษตรกรรม เช่น ววั ควาย ความจําเป็นของสตัว์ไมว่า่จะเพ่ือวตัถปุระสงค์ เพ่ือ

การเกษตรกรรม เป็นพาหนะ แม้แต่การบริโภค ท่ีเรียกว่าปศุสตัว์ ท่ีจริงเป็นกิจการท่ีมีในสงัคม

บริเวณภาคพืน้ทวีปตอนบนนีม้านานแล้วเพราะสภาพสงัคมตอนบนโดยกว้าง ผู้คนจะดํารงชีวิต

ด้วยการเพาะปลกู และค้าขายเป็นพืน้ฐาน แม้จะไมมี่หลกัฐานระบถุึงจดุเร่ิมต้นอย่างชดัเจน แตน่่า

อนมุานได้ว่า นบัแต่มนษุย์รู้จกัใช้ประโยชน์จากสตัว์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือยงัชีพและพฒันารูปแบบ

นัน้พร้อมกบัการขยายตวัของจํานวนประชากรและการทํามาหากิน  

หลกัฐานสําคญัท่ีแสดงถึงการปศุสตัว์ระหว่างชนกลุ่มต่างๆ ในบริเวณตอนบนของ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในช่วงก่อนหน้าท่ีจะมีก่อร่างสร้างเมืองเชียงราชในต้นพทุธศตวรรษท่ี 19   

ดงัเช่น ตระกลูของ Pan Ku นกัประวตัิศาสตร์ของจีนก็ร่ํารวยด้วยการค้าปศสุตัว์บริเวณพรมแดนจี

กบัชนเผา่ตา่งๆในบริเวณดงักลา่วนี ้189 ซึง่แสดงวา่การเลีย้งสตัว์ในบริเวณภาคพืน้เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ตอนบนเพ่ือใช้งานได้มีมานานแล้ว หากกลา่วเฉพาะแลกเปล่ียนค้าขายสตัว์เพ่ือการเกษตร

และการขนสง่ในสงัคมล้านนา  ได้ปรากฎในพงศาวดารของภาคเหนือท่ีมีอายรุาว 500 ปีมาแล้ว ท่ี

สะท้อนถึงความสามารถในการเพาะปลกูพืชไร่ของชนพืน้เมืองดัง้เดิมอย่างชาวลวัะ โดยใช้สตัว์

บางประเภทเป็นเคร่ืองทุ่นแรง โดยเฉพาะกลุม่ลวัะท่ีตัง้ถ่ินฐานอยูบ่ริเวณเทือกเขาทางตะวนัตกของ

แอ่งเชียงใหม่-ลําพนู ประกอบกบัหลกัฐานจากศิลาจารึกบนฐานพระอิศวรท่ีเมืองกําแพงเพชรซึง่มี

อายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 20 มีข้อความระบุข้อห้ามว่า...ไม่ให้ขายววัแก่พวกลวัะ(ละว้า)..ซึ่ง 

ศรีศกัร วลัลิโภดม สนันิษฐานว่า ลวัะ(ละว้า) ท่ีปรากฎนี ้น่าจะเป็นชนกลุ่มใหญ่พอท่ีจะส่งผลต่อ

                                                 
188 ประเสริฐ ณ นคร, “ภมิูปัญญาด้านวิทยาศาสตร์ของชาวล้านนา” ใน  สารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ 

นคร, นิยะดา เหลา่สนุทร, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2541), 529.  
189 ธิดา สารยา, กวา่จะเป็นคนไท, 37. อ้างจาก เอกสารจีน Ch’ien Han Su ,100a : 1a.  และ  

Hou Han Shu,  63: 7a, 120 : 2b  และ  Esson M. Gale, “Discourses on Salt and Iron”,   (Leyden, 1931). 
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เศรษฐกิจท่ีต้องกําหนดเป็นกฎเกณฑ์ออกมา อีกทัง้ยังต้องเป็นกลุ่มใหญ่พอท่ีจะมีการติดต่อ

แลกเปล่ียนหรือซือ้ขายสิง่ของและสตัว์เลีย้งกบัชาวเมืองหรือชาวพืน้ราบ  ซึง่ชาวลวัะ(ละว้า) นีก็้คือ 

กลุ่มคนท่ีตัง้หลกัแหล่งอยู่บนพืน้ท่ีสูงทางทิศตะวันตกของอาณาจักรล้านนาท่ีเป็นแนวเขายาว

ต่อเน่ืองลงมาถึงตอนล่างอนัเป็นท่ีตัง้ของกลุ่มเมืองเช่น  สโุขทยั กําแพงเพชร นครสวรรค์ เป็นต้น 
190 
 
สัตว์เพื่อบริโภค  

สตัว์เพ่ือบริโภคในสงัคมล้านนา เป็นสตัว์เลีย้งประเภท หม ูแพะ เป็ด ไก่ หา่น191 รวมทัง้ 

ววั ควาย บริโภคเนือ้สตัว์เหลา่นีป้รากฎในเอกสารโบราณอาทิ 
 

...ม้าโรงสนิวา่ ข้ามกัปอดหมกูบัดกูข้าง หมปิูง้ไขวพ่อใดพอนัน้ จ่าวา่ กินปอดหมกูบัดกูข้าว

คาบเข้าเดียวฤา มนัวา่ ครันซือ้ปอด บซื่อ้ดกูข้าง....192 
 

นอกจากนี ้สตัว์แต่ละประเภทดงักล่าวนี ้ล้วนถกูกําหนดราคาไว้ในกฎหมายเรียบร้อย

แล้ว เช่น  
 

แพะ (ขโมยแพะตี ราคาตวัละ 10 เงิน ให้ไหม 3 เท่า) ,ววั (ขโมยววั ตีราคาตวัละ 110 เงิน 

ใช้ 4 ตวั...ววัตวัเมียตีราคาตวัละ 52 เงิน ไหม 4 เท่า ลกูในท้องคิดให้ตวัละ 10 เงิน ใช้ 4 

เทา่), หม ู(ขโมยตีหม ูตีราคาตวัละ 10,000 เบีย้  ไหม 9 เท่า), ไก่ (ขโมยไก่มิใช่ไก่ต่อไก่ชนตี 

ราคาตวัละพนัเบีย้ ใช้ 9 ตวั), เป็ด (ตีราคา 1,500 เบีย้ ใช้ 9 เทา่) เป็นต้น 193 

 
7.1.4 สินค้าทาส  

การค้าคนในฐานะทาสของสงัคมล้านนา ถือเป็นเร่ืองถกูกฎหมายและถกูกําหนดไว้ใน

กฎหมายดงัท่ีปรากฎในคลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์กรณีท่ี “...นางบวักบันางสร้อย เอาข้านางแก้ว

นมดีไปคา้ค่า 500 เงิน ไปขายแห่งสีชาวมา้ สีชาวมา้เอาไปค่า 520 เงิน ส่งเงินหือ้แก่นางแก้วนมดี 

                                                 
190 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ ล้านนาประเทศ,  322-326. 
191 ประเสริฐ ณ นคร, มงัรายศาสตร์ ฉบบัอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ, 40-43. 
192 วินยั พงศ์ศรีเพียร,  คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 102. 
193 ประเสริฐ ณ นคร, ผู้ เรียบเรียง, มงัรายศาสตร์ ฉบบัอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสะบรีุ 

(กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2521.), 40-43. 
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นางแก้วนมดีหือ้นางบวักบันางสร้อยกินคนและ 10 เงิน...”194 หรือในกรณีอีบญุมาทําผิดอาญาตอ่

ราชสํานกั ถกูขายไปตา่งเมือง แล้วกลบัมาเชียงใหมจ่งึถกูขายได้อีก ดงัความวา่ 

 
..เจ้าไทยทัง้หลายตดัคําอีบุญมา..ผิดอาชญาเจ้าพระยายอดเชียงราย พระยายอดเชียงรายหือ้

หม่ืนจฬุาเอาไปขายเสียแก่เล้มนคร(พระคลงัหลวงเมืองนครลําปาง)  เล้มนครขายแก่เจ้าเมืองน่าน 

เจ้าเมืองน่านหือ้มากบัลกูท่านยงัเชียงใหม่…มีวนัหนึ่งลกูเจ้าเมืองน่านไปไหว้ลงุเจ้าพระยา (ลงุ)

เจ้าพระยาก็หนัหน้าอีบญุมาไปด้วย หอหลงั (พ่ีอีบุญมาช่ือหอหลงั) จวบน้องมนัอีบญุมา เอามา

ย่ืนแก่เจาพระยายอดยังคุ้ มหลวง พระยาเป็นเจ้าเทสนาแก่ลุงพระเป็นเจ้า พ่อท้าวยีหือ้คนทัง

หลายเอาไปขายยงัเมืองเชียงแสนแก่หม่ืนเข้าเล้มค่า 650 เงิน หม่ืนเข้าเล้มขายแก่หม่ืนเชียงลนุ 

หม่ืนเชียงลนุขายไปแห่งพนัน้อยคําเต็ม พนัน้อยคําเต็มขายไปแก่พวกคําครัว พวกคําครัวหือ้เอา

ไปขายยงัเมืองน่าน . บท่นัขายเท่ือ...เจ้าเมืองน่านวา่...หือ้เอาเมือเชียงใหมก่บัลกูกดูาย...195   

 

…พ่อหม่ืนพายล่ามซือ้ข้าผู้หนึ่งด้วยพ่อค้าเยีย้ว (เงีย้ว) 600 เงิน ข้าผู้นัน้หลีกหนีนานได้ 2 ขวบ

ปลายพ่อหม่ืนพายหนัข้าผู้นัน้แห่งสวนหงส์บ้านทิด พ่อหม่ืนพายชกัเอามาไว้ สวนหงส์บ้านทิดว่า 

กูไถ่ข้าผู้ นีแ้ห่งมงคล มงคลว่ากูไถ่ข้าผู้ นีแ้ห่งพ่อค้าเยีย้วผู้หนึ่ง ช่ือคางหินพนั เป็นค่า 450 เงินกู

ขายแก่สวนหงส์บ้านทิดเป็นคา่ 500 เงิน มีแท้... 196 

 

อย่างไรก็ตาม ทาสในอาณาจักรล้านนาสามารถหาเงินมาไถ่ถอนตนเองให้พ้นจาก

สถานะทาส และกลายเป็นไพร่ในสงัคมได้เช่นกนั 

 
7.1.5 สินค้าจากธรรมชาต ิ

 เป็นสินค้าท่ีได้จากสินแร่ท่ีอยู่ตามพืน้ดิน ใต้ดิน และในแม่นํา้ลําธาร โดยสนิแร

ตา่งๆ ท่ีจะถกูนํามาใช้ประโยชน์ตลอดจนกลายเป็นสนิค้ามีคา่ท่ีใช้แลกเปล่ียนหรือซือ้ขายกนัได้นัน้ 

ต้องผ่านกระบวนการสกดัหรือถลงุ ด้วยการผึ่ง กรอง ต้ม เผา อย่างใดอย่างหนึ่งอนัเป็นวิธีท่ีสงัคม

บรรพกาลทํากันมา ก่อนท่ีจะนํามาแปรรูปตามงานหัตถกรรมแต่ละประเภท เพ่ือออกมาเป็น

ผลติภณัฑ์ตา่งๆ นัน่เอง 
 

 

                                                 
194 วินยั พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ,  คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 131. 
195เร่ืองเดียวกนั, 133. 
196 เร่ืองเดียวกนั, 129. 
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เกลือ  
เกลือเป็นทรัพยากรธรรมชาติสําคญัต่อผู้คนในบริเวณภาคพืน้ทวีปตอนบนมาตัง้แต่

โบราณ ความเคล่ือนไหวทางการค้าขายในบริเวณภายในภมูิภาคสว่นนี ้เพราะบริเวณภาคพืน้ทวีป

ตอนบน มีสภาพทางกายภาพสว่นใหญ่ประกอบด้วยเทือกเขาสงูซึง่ห่างไกลจากทะเล การหาแหลง่

เกลือสินเธาว์ธรรมชาติเพ่ือการดําเนินชีวิตรวมทัง้การบริโภคจึงเป็นเร่ืองจําเป็น และแหล่งเกลือจึง

กลายเป็นเร่ืองสําคญั เกลือสินเธาว์เป็นสินค้าสําคญัดําเนินมาตัง้แต่พทุธศตวรรษท่ี11 เป็นอย่าง

ช้า197   รวมทัง้ทางตอนใต้ของสิบสองปันนาท่ีเช่ือมกับตอนเหนือของหลวงพระบางมีบ่อเกลือ

สินเธาว์ โดยเฉพาะท่ีเมืองบ่อหลวง และเมืองบ่อแร่ ซึง่อยู่ไม่ห่างจากแหล่งเกลือท่ีสําคญัอีกแหล่ง

หนึ่งในเขตล้านนาคือ บ่อเกลือท่ีเมืองน่าน โดยลงมาตามแม่นํา้ทาที่มาบรรจบแมนํ่า้โขงไม่ห่างจ

เชียงของ และน่านเท่าใดนกั198   

โดยเฉพาะความสําคญัของเกลือต่อสงัคมล้านนา ได้ปรากฎในพงศาวดารเมืองน่าน 

ซึ่งพระเจ้าสริุยพงษ์ผริตเดชให้แต่งรวบรวมไว้ มีข้อความเก่ียวกับการท่ีน่านเป็นแหล่งผลิตเกลือ

สําคญัจนเป็นเหตใุห้พระเจ้าตโิลกราชแห่งเชียงใหมย่กทพัมายดึเมืองน่าน เม่ือพ.ศ. 1991  ความวา่ 

 
...เม่ือนัน้ ท่านแต่งผู้ ใช้เอาเกลือบ่อมางไปเป็นแขก ถวายพระยาติโลกเมืองเชียงใหม่นัน้แล ลนุแต่

นัน้หน่อยหนึ่ง พระยาติโลกมกัใคร่ได้เมืองน่านไปส่วยค้าเมืองปิงเชียงใหม่ ก็จ่ิงจดัขบัเอาจตรุงค

เสนาส่ีจําพวก รีพ้ลคนศึกทัง้หลายมวลพร้อมแล้ว ท้าวก็เสด็จออกเมืองปิงเชียงใหม่ ท้าวก็ข่มพล

ไปทางเมืองลอ เอาเจ้าลอเป็นหวัหน้า มาทางเมืองปง เมืองควนั...มาฮอดเมืองน่านแล้วก็ตัง้ทพั

อยู่สวนตาลหงหัน้แล  เม่ือนัน้พระเจ้าอินต๊ะแก่นท้าวบ่อาจต่อรีพ้ลท้าวตนใหญ่ได้ จิงเอาลกูเมีย

หนีไปเมืองใต้ ไปพึง่พระยาเชลียงสหายตนหัน้แล.... 199 

 

ทองคาํ 
แร่ทองคํา200 มีความสําคญัต่อกลุ่มสงัคมในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตอนบนหรือ

ทางตะวนัตกเฉียงใต้และทางใต้ของอาณาจกัรจีนมาตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี13-14 เป็นอย่างน้อย 

                                                 
197 ธิดา สารยา, กวา่จะเป็นคนไท, 37.  อ้างจาก เอกสารจีน Ch’ien Han Su ,100a : 1a; Hou Han 

Shu,  63: 7a, 120 : 2b; Esson M. Gale, “Discourses on Salt and Iron”,   (Leyden, 1931). 
198 กรมศิลปากร, เมืองน่าน โบราณคดี ประวติัศาสตร์ และประวติัศาสตร์ศิลปะ (กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2530), 58. 
199 ประชมุพงศาวดาร ภาคท่ี 10 เลม่ท่ี 9, (พระนคร : องค์การครุุสภา, 2507), 307-308. 
200 แร่ทองคําตามธรรมชาติเกิดจากนํา้แร่ร้อนผสมซิลกิาทําให้เกิดการสะสมตวัของแร่ทองคําบนหิ

ตา่งๆ เช่น หินชัน้ หินแปร หินอคันี มีการฝังตวัของแร่ทองคําในหินหรือแทรกในหินเป็นสายท่ีเรียกวา่สายแร่ และ
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โดยปรากฏในหลกัฐานเอกสารการบนัทึกของฝันฉัวว่า บริเวณตะวนัตกเฉียงใต้และทางใต้ของ

อาณาจกัรจีนอดุมไปด้วยแร่ทองคํา และสงัคมบริเวณดงักลา่วนีมี้วิธีการทําเหมืองด้วยการขดุหลมุ

ใหญ่ตามห้วยต่างๆ เวลาฝนตกนํา้ท่วมหลมุจะพดัเอากรวดทรายมาลงหลมุ วีธีนีไ้ด้ทองเป็นก้อ

มากกวา่การร่อนตามลํานํา้ 201  

ในสงัคมล้านนาทองคําเป็นสินค้ามีค่าและราคาสงู บางทีก็สผมกบัทองแดงท่ีเรียกว่า 

“นาก” 202 ประการหนึง่เพราะทองคําท่ีอยูใ่นรูปของเคร่ืองใช้ และเคร่ืองประดบั ล้วนเป็นเคร่ืองบอก

สถานภาพทางสงัคม อาทิ เคร่ืองสงูของกษัตริย์, ภาชนะเคร่ืองใช้ในราชสํานกั ตลอดจนเคร่ืองใช้

ในครัวเรือนสําหรับเจ้าขุนมูลนาย คหบดี อย่าง ชุดสํารับหมาก พาน สร้อย กําไล เป็นต้น ดงัท่ี

ปรากฎว่าทองคํากลายเป็นเคร่ืองบรรณาการท่ีมีคา่มากพอๆ กบัข้าว เช่น เคร่ืองบรรณาการท่ีพระ

เจ้าลุ่มฟ้าจากฮ่อเรียกร้องจากอาณาจกัรล้านในราวพ.ศ.2023 พร้อมกบัเหล็กจํานวนมากนัน้คือ 

ทองคํา 100,000 หน่วย203 ซึง่ ฮนัส์ เพนธ์ ระบวุ่าเท่ากบั 110 กิโลกรัม204 ปริมาณทองคํามากเช่นนี ้

ย่อมแสดงถึงความสามารถในการผลิตทองคําหรือหาทองคําภายในอาณาจักรล้านนาในสมัย

ราชวงศ์มงัราย ประกอบกับการนําช่างทองเข้ามาจากเมืององัวะแห่งพุกามในสมยัพญามงัราย

ด้วย205 แม้ว่าการหลกัฐานเก่ียวกบัการทําเหมืองแร่เหล็กจะยงัไม่ปรากฎก็ตาม  อีกทัง้ ยงัปรากฎ

อาชีพช่างทองในสงัคมล้านนา206 และการซือ้-ขายทองคํายังมีทัง้ร้านหรือแหล่งรับซือ้ตามย่าน

ตลาดเป็นกิจลกัษณะ ดงัความท่ีวา่ “...อ้ายชจ่ิูงเอาจิกต้นปนู(ทองคํา)นัน้ไปขายหือ้ผู้ญิงนายนึ่งยงั

กลางกาดหวัเวียง (ทิศเหนือของเมือง) ว่าเจ้าเอาจิกต้นปนูอนันีไ้ปขายแห่งนางผู้ช่างขาย(แม่ค้า)

เคร่ืองทอง...” 207  

นอกจากนี ้ทองคํายงัถูกผลิตออกมาในรูปของทองคําแผ่นบาง ท่ีรียกว่าทองคําเปลว 

ซึ่งใช้ในการช่างต่างๆ โดยเฉพาะการช่างเก่ียวกับศาสนา ความเช่ือ อาทิ ใช้ประดบัตกแต่งองค์

                                                                                                                                            
มีการสกึกร่อนจากหินแล้วถกูนํา้พดัพาไปสะสมในแหลง่ใหมเ่ช่น เชิงเขา ลําห้วย หรือเป็นตะกอนกรวดทรายในลํ

นํา้. อ้างจาก กรมทรัพยากรธรณี, การเกิดแร่ทองคํา [Online], Accessed 1 January 2008. Available from 

http://th.wikipedia.org/wiki. 
201 ฝันฉวั, หมานซ,ู แปลโดย, หลนิเซียะว์ และ พิสฐิ ศรีเพญ็, 66. 
202 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 57, 67. 
203 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิท เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่  103. 
204 Hans Penth,  A Brief History of Lan Na, 154. 
205 สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์ ฉบบัสอบชําระ, 29. 
206 วินยั พงศ์ศรีเพียร,  คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 104 
207 เร่ืองเดียวกนั, 58-59. 
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พระพุทธรูป  บานประต-ูหน้าต่างผนงั ตู้  และหีบ ท่ีใช้ในศาสนสถานต่างๆ ตลอดจนลายปูนปัน้ 

ของโบสถ์ วิหาร เป็นต้น และการประกอบพิธีธรรมทางศาสนา ในสังคมล้านนามีช่างผลิต

ทองคําเปลวพร้อมกบัรับประดบั(ตดิ)ทองด้วย ดงัความท่ีระบใุนคลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์ว่า “...

ยงัมีผห้น่ึงชื่อรัดประยาเป็นช่างใส่คําปลิว มีผห้น่ึงชื่อเทพาก็เป็นช่างใส่คําปู ู ลิว ขาทงัสองอย่บ้านู

เชียงพระ...” 208 

อย่างไรก็ตาม แหล่งแร่ทองคําในอาณาจกัรล้านนาไม่ปรากฏหลกัฐานว่ามีในบริเวณ

ใดบ้าง หากพิจารณาจากแหล่งแร่ทองคําท่ียงัคงมีอยู่ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย น่าจะ

อนมุานตามแหลง่ท่ีพบได้ เช่น แหลง่ดอยตงุ จงัหวดัเชียงราย, แหลง่บ้านผาช้างมบู จงัหวดัพะเยา 

และแหลง่บ้านทุ่งฮัง้ จงัหวดัลําปาง209 เป็นต้น    
 
เงนิ 

เงิน  เป็นแร่ธาตชุนิดหนึ่ง  เป็นโลหะสีขาวมีลกัษณะแข็ง สามารถตีแผ่เป็นแผ่นหนา

บาง หรือเปล่ียนรูปทรง และหลอมละลายให้อ่อนตวัได้  มีราคารองลงมาจากแร่ธาตทุองคํา  เงิน

พบในธรรมชาติทัว่ไป มีทัง้ชนิดก้อนและชนิดผงท่ีปนอยู่ในทราย  มนุษย์รู้จกันําแร่เงินมาใช้

ประโยชน์นานพอกบัการนําทองคํามาใช้ การทําเคร่ืองเงินของไทยมีมาตัง้แตส่มยัสโุขทยัเป็นอย่าง

ช้า การใช้เคร่ืองเงินตา่งกบัเคร่ืองประดบัทองซึง่เป็นเคร่ืองประดบัของชนชัน้สงูท่ีใช้กบักษัตริย์หรือ

ผู้ มียศศักดิ์ แต่เคร่ืองเงินส่วนมากทําเป็นภาชนะใส่ของเป็นของใช้สําหรับชนชัน้สูงและใช้ใน

พิธีกรรมทางศาสนา  โดยเฉพาะเจ้าเมืองทางเหนือของประเทศไทย นิยมใช้ภาชนะเคร่ืองเงิน   

การทําเคร่ืองเงินของชาวเหนือ  ในอดีตเป็นหัตถกรรมพืน้บ้านทํา ใช้เฉพาะใน

ครอบครัว ตอ่มาได้แพร่หลายทํากนัอย่างกว้างขวาง เงิน 100% คือ โลหะเงินล้วนไม่ผสมกบัโลหะ

อ่ืนใด มีความออ่นตวัสงู เงิน 90% คือเงินผสมโลหะอ่ืน มีความแข็งแรงกว่าเงิน 100%   นิยมใช้ทํา

เคร่ืองประดบัหรือภาชนะใสข่องท่ีต้องการความแข็งแรง เช่น กําไลข้อมือ เข็มขดั กลอ่งใสบ่หุร่ี ถาด 

พาน210และเช่ือว่า เคร่ืองเงินน่าจะมีความสําคัญมากขึน้ทัง้ในฐานะเคร่ืองใช้และสินค้าใน

                                                 
208เร่ืองเดียวกนั, 93. 
209 กรมทรัพยากรธรณี, การเกิดแร่ทองคํา [ออนไลน์], เข้าถงึเม่ือ 1 มกราคม 2551. เข้าถงึได้จาก 

http://th.wikipedia.org/wiki. 
210 วรรณรัตน์  อินทร์อ่ํา “งานเคร่ืองเงิน”, ศิลปวฒันธรรม ศิลปกรรม และศิลปาชีพ  (2535) : 48 

[ออนไลน์], เข้าถงึเม่ือ 1 มกราคม 2551. เข้าถงึได้จาก  www.swu.ac.th/royal/book7/b7c3t123hml 
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อาณาจกัรล้านนาเช่นเดียวกับเคร่ืองทองคํา เม่ือพญามงัรายขอช่างฝีมือ ทัง้ช่างเงิน ช่างทองมา

จากพกุาม211  

เคร่ืองเงินเป็นของมีค่าอีกประเภทหนึ่งท่ีเป็นสามารถเป็นมรดกได้212 และถูกใช้ใน

รูปแบบของเคร่ืองเรือน เช่น พาน และเคร่ืองประดบัต่างๆ เพราะดงัปรากฎว่า กษัตริย์มกัจะใช้เงิน 

(คูก่บัทองคํา)เป็นรางวลัแก่ผู้ ทําความดีความชอบ เช่น...ส่วนไพร่ทงัหลายเจ้า(พญาไชยสงคราม)ก็

หือ้ขา้วของเงิน คํา ของจ่ายหือ้พร้อมชคุน...213   

นอกจากนี ้เคร่ืองเงินกับไพร่สามญัทั่วไป ถือว่าเคร่ืองเป็นของมีราคาท่ีสามารถโอน

ถ่ายเป็นมรดก, ถูกลักขโมย และจําหน่ายจ่ายแจกได้ โดยช่างเคร่ืองเงินจะแปรรูปออกมาเป็น

ภาชนะใช้ในครัวเรือน อยา่ง ชดุสํารับหมาก, หม้อ และชะหลอบเงินย้อม (ขนัเงินชบุ) เป็นต้น214  
 

สาํริด 
สําริด (Bronze) คือการนําเอาแร่ทองแดงท่ีผ่านการถลงุแล้วมาผสมกบัดีบกุ ตะกัว่ แร่

พลวง สงักะสี หรือสารหนู เพ่ือให้มีความแข็งตวัหล่อหลอมเป็นอาวุธ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ 

และการท่ีมนุษย์รู้จกัใช้สําริด ย่อมแสดงถึงความก้าวหน้าของมนุษย์ยุคโบราณมาอีกระดบัหนึ่ง 

โดยผ่านการใช้เคร่ืองมือหินและดินเผามาแล้ว  ในช่วงแรกนัน้มนษุย์นําสําริดมาทําเคร่ืองประดบั 

และอาวธุ ตอ่มาจงึพฒันามาทําเคร่ืองใช้ตา่งๆ 215  

ในสงัคมล้านนาเรียก สําริด ว่า ทอง216  ถือเป็นสินค้ามีราคาอีกประเภทหนึ่งท่ีมีค่า

เพราะปรากฎว่าเป็นของท่ีถูกลกัขโมยและจําหน่ายได้ ดงัเช่น “...มีพ่อค้าชาวเชียงแสนผ้น่ึงชื่อู

สามแกว้มาพกันอนอยก้ลางศาลาแห่งหน่ึงจนพลบค่ําู ...ฝนไดต้กลงมา มีคนร้ายแอบย่องเขา้มาลกั

เอาหมอ้ทองของสามแกว้ไปเมือ่เวลาใดไม่รู้...”217   

                                                 
211 สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ราชวงศ์ ฉบบัสอบชําระ, 29. 
212 วินยั พงศ์ศรีเพียร,  คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 67. 
213 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิท เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 53. 
214 วินยั พงศ์ศรีเพียร,  คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 101. 
215 สรุพล นาถะพินธุ, “เคร่ืองมือเคร่ืองใช้โลหะ”, การวิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดี (2528): 37 

[ออนไลน์], เข้าถงึเม่ือ 2, กมุภาพนัธ์, 2551. เข้าถงึได้จาก 

http://eestud.en.kku.ac.th/~u4020226/archeology_2_ch_4.htm 
216 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 57. 
217 เร่ืองเดียวกนั, 224-225. 
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ช่างทองสําริดในอาณาจักรล้านนา218  ทําหน้าท่ีแปรรูปออกมาเป็นภาชนะใช้ใน

ครัวเรือน เช่น ชดุสํารับหมาก และ หม้อ219 เป็นต้น ซึง่เป็นเคร่ืองแสดงฐานะทางสงัคมได้ในระดบั

หนึ่งและใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วย นอกจากนี ้การใช้ทองสําริดสร้างพระพทุธรูปถวายวดัเพ่ือ

สร้างบญุให้ตนเองยงัเป็นท่ีนิยมอย่างมากในหมู่ชาวล้านนา ดงัพบว่าพระพทุธรูปจํานวนมากท่ีพบ

ตามวดัต่างๆ ซึง่กระจายอยู่ทัน่เมืองเชียงใหม่ ตัง้แตต้่นพทุธศตวรรษท่ี 21 เร่ือยมาจนถึงราวกลาว

พทุธศตวรรษท่ี 22 ล้วนสร้างด้วยทองสําริดทัง้สิน้ เช่น  พระพทุธรูปทองสําริด ท่ีวดัเชียงมัน่ สร้าง

ในพ.ศ. 2008 พระพุทธรูปทองสําริด “พระเจ้าทองทิพย์” ท่ีวัดพระสิงห์สร้างในพ.ศ.2020 

พระพุทธรูปทองสําริด ท่ีวดัอุโมงค์ สร้างในพ.ศ.2057 พระพุทธรูปทองสําริด ท่ีวดัชัยพระเกียรต ิ

สร้างในพ.ศ. 2134 เป็นต้น  
 
เหล็ก  

การใช้แร่เหล็กของมนุษย์ในอดีตเกิดขึน้มานานแล้วตัง้แต่การใช้แร่เฮมาไทต์  

(Haematite)  ซึง่เป็นอ๊อกไซด์ของเหล็กในการเขียนสีแดงบนภาชนะดินเผาหรือโดยบนร่างของคน

ตายในพิธีกรรมการฝังศพ   แต่การรู้จักใช้แร่เหล็กและการถลุงเหล็กมาเป็นเคร่ืองใช้เท่าท่ีพบ

หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์เม่ือประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว  นอกจากนัน้หลกัฐานของชมุชนโบราณ

หลายแหลง่ยงัพบร่องรอยของการถลงุเหล็กและการใช้เคร่ืองมือเหล็กโดยทัว่ไป เน่ืองจากการถลงุ

และการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้จากแร่เหล็ก  ต้องใช้ความร้อนมากกว่าการถลงุทองแดงหรือโลหะ

อ่ืนคืออณุหภมูิท่ีสงูกวา่ 1,100  องศาเซลเซียส  การถลงุเหล็กจึงปรากฏตาม ชมุชนตัง้ถ่ินฐานแบบ

ถาวรซึง่มีความซบัซ้อนมากขึน้ในอีกระดบัหนึ่ง220  ในสมยัอาณาจกัรล้านนารุ่งเรืองเทคนิคการ

ผลิตเคร่ืองเหล็กใช้วิธีการตี โดยแหล่งแร่เหล็กของอาณาจกัรล้านนา น่าจะอนมุานได้จากร่องรอย

เหมืองแร่เหล็กท่ียงัปรากฏอยู่ในปัจจบุนั ซึง่มีอยู่หลายแหล่ง เช่น อําเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่

อําเภอเสริมงาม จังหวดัลําปาง และแหล่งสินแร่เหล็กขนาดใหญ่ท่ีมีความเป็นมาตัง้แต่อดีตคือ 

ตําบลนํา้พี ้อําเภอแสนขนั จงัหวดัอตุรดติถ์221 เป็นต้น  

                                                 
218 เร่ืองเดียวกนั, 197. 
219เร่ืองเดียวกนั, 126. 
220 “เคร่ืองมือเคร่ืองใช้โลหะ”, การวิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดี  [ออนไลน์], เข้าถงึเม่ือ  2 

มกราคม 2551. เข้าถงึได้จาก http://eestud.en.kku.ac.th/~u4020226/archeology_2_ch_4.htm 
221ประภาพร พลูสขุ. รายงานฐานข้อมลูท้องถ่ินอตุสาหกรรมเหลก็นํา้พีแ้ละแหลง่ทอ่งเท่ียวบอ่เหล็

นํา้พี ้โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์. (อตุรดิตถ์ : มหาวิทยาลยัราชภฎัอตุรดิตถ์, 2550) 
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นอกจากนี ้แร่เหล็กท่ีถูกนํามาผลิตเป็นสินค้าและข้าวของเคร่ืองใช้ในสงัคมล้านนา

เท่าท่ีปรากฎหลกัฐานเอกสาร พบว่าเป็นทรัพย์สินมีค่าท่ีเรียกว่า “ขาง” (ช่ือเหล็กชนิดหนึ่งไม่เป็น

สนิมแตเ่ปราะ ถลงุจากแร่ท่ีติดอยู่ตามหินกรวด)222 สว่นใหญ่ทําเป็นเคร่ืองครัว เคร่ืองมือทํามาหา

กิน และอาวุธและของมีคมต่างๆ เช่น ดาบ223  มีดพร้า224  อีกทัง้ยงัปรากฎชุมชนผลิตเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้จากเหล็กหลายชนิด เช่น เหล็กท่ีใช้ในการกลงึวตัถอ่ืุนๆ ให้ขึน้รูป  ซึง่ชาวล้านนาเรียกว่า 

“เหล็กเค่ียน” รวมทัง้เคร่ืองมือเหล็กอ่ืนๆ ท่ีชาวล้านนามีช่ือเรียกเฉพาะ เช่น เหล็กเก่ิม (เหล็กสกดั) 

และมี เหล็กบุ่น (สว่านขนาดใหญ่), เหล็กป่ีน (ตะปู) เหล็กขีเ้หมีย้ง (เหล็กท่ีมีสนิม) เหล็กแผ ่

(เคร่ืองมือเหล็กท่ีใชข้ดดัฟันเล่ือย) เหล็กจาร (อุปกรณ์ใช้จารคมัภีร์ใบลาน) 225 เหล็กไหล (ใน

ความหมายของชาวเหนือหมายถึง ดีบกุ แผ่นดีบกุ และสงักะสี) 226  อย่างไรก็ดี ชาวล้านนาแต่ดัง่

เดมิมีคําเรียกสนิแร่เหลก็อีกคําหนึง่คือ “อายะ”227 ซึง่ชาวล้านนาในยคุปัจจบุนัไมรู้่จกัเท่าท่ีควร 

การผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทําจากสินแร่เหล็กในสงัคมล้านนา น่าจะแพร่หลายมาก

ขึน้และกลายเป็นสินค้าท่ีขายทัง้ภายในและภายนอกอาณาจกัรล้านนามาตัง้แต่สมยัพญามงัราย 

เพราะพระองค์น่าจะต้องการเพิ่มปริมาณการผลิตเคร่ืองเหล็กดงัเช่น ทองคํา ทอง (สําริด) และเงิน 

จึงมีการเกณฑ์ช่างเหล็กจากพุกามมาท่ีเชียงใหม่และเมืองสําคญัอ่ืนๆ ของอาณาจกัรล้านนาใน

เวลาเดียวกนั228 ดงัปรากฎข้อความวา่ 

 
...เรารู้ข่าวว่าเมืองพุกามองัวะสมฤทธีด้วยช้างม้าชุอนั...เราจึงแสร้งมาแอ่วดูประเทศบ้านเมือง

พกุามองัวะ จกัมกัหือ้วตัถเุย่ืองใดแก่เรานัน้...เราบ่ประโยชนะแลเท่าประโยชนะด้วยช่างทงัหลาย 

เป็นต้นว่าช่างคํา ช่างฆ้อง  ช่างเหล็ก ....พระเจ้าองัวะจึงแต่งช่างเหล็ก ช่างทอง(เหลือง) ช่างเงิน 
ช่างคํา(ทองคํา) ประมาณ 500 ครัวถวายแก่พญามงัราย เม่ือนําช่างเหลา่นีก้ลบัเวียงกมุกาม และ

แบง่ช่างทองคําไปอยูท่ี่เชียงตงุ ช่างฆ้องไปอยูท่ี่เชียงแสน...229   

                                                                                                                                            
[ออนไลน์], เข้าถงึเม่ือ 2 มกราคม 2551. เข้าถงึได้จาก

http://human.uru.ac.th/Major/LIB1/Present_Report/pou11/p1.htm 
222 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์, 67. 
223 เร่ืองเดียวกนั, 145. 
224เร่ืองเดียวกนั, 250. 
225 อดุม รุ่งเรืองศรี, รวบรวม, พจนานกุรมล้านนา-ไทย ฉบบัแมฟ้่าหลวง ตอน 2, 1467. 
226 เร่ืองเดียวกนั, 1468. 
227 เร่ืองเดียวกนั, 1560. 
228 สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์ ฉบบัสอบชําระ, 29. 
229เร่ืองเดียวกนั, 29. 
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นอกจากนี ้ความสําคญัของสินแร่เหล็ก ยงัเห็นได้ในสมยัพระเจ้าติโลกราชราวพ.ศ.

2023 มีการเรียกร้องส่วยจากเจ้าลุ่มฟ้าพญาฮ่อท่ีว่า “...เจ้าลุ่มฟ้าใช้ห้อผใ้หญ่ ู 2 คน มาถามเอา

เสน้กุ้งของคลั...”230 ซึง่ข้อมลูจากการค้นคว้าของ อนัส์ เพนธ์ ระบวุ่า “ส่วยหรือเคร่ืองบรรณาการ

ในครั้งนัน้ คือ เหล็กห้าพนัหาบ (150 ตนั)”231 แสดงว่าเป็นท่ีรับรู้โดยทัว่ไปในอาณาจกัรหรือ

บ้านเมืองแถบตอนบนของภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ว่า ล้านนาเป็นแหล่งเหล็ก232 เพราะ

นอกจากการอนมุานแหลง่แร่เหลก็ในเขต ภาคเหนือของประเทศไทยดงักลา่วข้างต้นแล้ว ยงัปรากฏวา่ใน

เขตอําเภอเชียงมว่น ประเทศลาว ในปัจจบุนัก็ยงัปรากฏแหลง่แร่เหลก็ขนาดใหญ่อยูด้่วย233 

 
ปลา 

ด้วยสภาพทางภมูิศาสตร์ของเขตตอนบนของอาณาจกัรล้านนา นิเวศของทําเลท่ีชาว

ล้านนาเลือกตัง้ถ่ินฐาน ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มแม่นํา้ทัง้แมนํ่า้สายยาวและสายสัน้ระหวา่งหบุเข

กทัง้ในเขตท่ีราบลุม่แม่นํา้มกัเกิดเป็นห้วยหนองกระจายอยูเ่ป็นหยอ่ม  ดงัมีในตํานานจามเทวีวงศ์

กล่าวว่าเม่ือพ.ศ.1693 มีหมู่บ้านไทริมฝ่ังนํา้แห่งหนึง่ใกล้ลําพนู คนที่นัน่มีเรือใช้และประกอบอาชี

เป็นชาวประมง234  การจับปลาเพ่ือบริโภคจึงเกิดขึน้และน่าจะมีมากพอทําปลาตากแห้งเพ่ือ

จําหน่ายหรือแลกเปล่ียนกบัสิง่ของอ่ืนๆ ในเขตท่ีสงู 
 
7.1.4 สินค้าป่า  

ดงัท่ีทราบแล้วว่า สภาพภมูิประเทศของล้านนาเต็มไปด้วยเทือกเขาสงูอนัเป็นต้นนํา้ใหญ่-

น้อยหลายสาย (ดงัท่ีกลา่วไว้ในบทท่ี 2 ) ซึง่นอกจากจะส่งผลตอ่ในการคมนาคมติดตอ่แล้ว ยงัทํา

ให้บริเวณป่าเขาของล้านนาและโดยรอบเต็มไปด้วยพรรณไม้ใหญ่-น้อยมากมาย ตลอดจนผล

                                                 
230 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิท เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 17. 
231 “หาบ” ในท่ีนีห้มายถงึของท่ีห้อยอยูป่ลายคานสองข้าง ท่ีคนแบก ช่วงคริสต์ศตวรรตท่ี 19 นํา้หนั

 1 หาบจีนเทา่กบั 30 กิโลกรัม แตข่องไทยเป็น 2 เทา่คือ 60 กิโลกรัม ซึง่เทา่กบั 1 พิคลุ(picul) ฉะนัน้ตรงนีจ้งึ

เทา่กบั 300 ตนั อ้างจาก เชิงอรรถของ Hans Penth,  A Brief Hirtory of Lan Na,  154. อ้างจาก Muller 1894 

Ein Brief : 330. 
232 Hans Penth,  A Brief Hirtory of Lan Na,  154. 
233 แหลง่แร่เหลก็ในประเทศไทย  [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 2 มกราคม 2551. เข้าถงึได้จาก

http://www.drm.go.th/board/data/0855.html 
234 Hans Penth, The People of Chiang Mai, 80. 
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พลอยท่ีได้จากป่า  โดยเฉพาะอย่างป่าดิบเขา (hill evergreen forest)   ท่ีกระจายอยู่บนเขาสงูใน

เขตล้านนาจดกลุ่มเมืองอ่ืนๆ ตอนบนขึน้ไป โดยขอยกตวัอย่างเฉพาะแหล่งป่าไม้และของป่าใน

ของล้านนาในพืน้ท่ีปัจจุบัน อาทิ เขตอุทยานแห่งชาติสาละสิน (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) อุทยาน

แห่งชาติดอยอินทนนท์ (เชียงใหม่)  อทุยานแห่งชาติเชียงดาว(เชียงใหม่) อทุยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 

(ลําปาง) อทุยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก(เชียงใหม่) ดอยหลวง (เชียงราย-พะเยา) เป็นต้น  โดยไม้

ประเภทตา่งๆ จากผืนป่าของล้านนา เช่น ยาง สกั เต็ง รัง สกั ตะเคียน ตะแบก ยางแดง มะคา่โมง 

เป็นต้น รวมทัง้หวาย รวก และเถาวลัย์ นอกจากนีมี้พืชสมนุไพรและเคร่ืองหอมจากป่า เช่นไม้

จณัฑ์ ชะมดเรียง และอ่ืนๆ ท่ีได้จากป่า มี นํา้รัก นํา้ผึง้ คร่ัง สีเสียด สีย้อมผ้า (เช่น ไม้มะเกลือ ไม้

ฝาง เป็นต้น) พืชพรรณและของป่าตามแหลง่ตา่งๆ เหลา่นีไ้ด้นํามาซึง่สนิค้าสง่ออก 

 พืน้ท่ีป่าอนัอดุมสมบรูณ์ด้วยสินค้านานาประเภทดงักลา่วข้างต้นนี ้ล้วนอยู่ในบริเวณด้าน

ตะวันตกของอาณาจักรล้านนา ซึ่งเป็นเขตเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน โดยมีเทือกเขาหลักๆ คือ 

เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนนธงชยั พืน้ท่ีป่าบนเขาสงูจึงมีความยาวตัง้แต่เหนือทอดตวัลงมา

ทางใต้อย่างต่อเน่ือง ท่ามกลางป่าผืนใหญ่ในด้านตะวนัตกนี ้เป็นท่ีตัง้หลกัแหล่งของชนพืน้เมือง

ดัง้เดมิโดยเฉพาะชาวลวัะ และชนเผ่าชาติพนัธุ์อ่ืนๆ ปะปนกนัอยู่ การเติบโตของชมุชน หมู่บ้านจน

กลายเป็นเมืองสําคญัอย่างถาวรกระจายเป็นย่อมย่านบนเทือกเขาสูงและในหุบเขาขนาดเล็ก

เหล่านี ้มีผลสําคญัมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนค้าขาย กบัคนในพืน้

ราบ โดยเฉพาะในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19 – 22 อนัเป็นช่วงท่ีอาณาจกัรล้านนา มีการเติบโตในทกุๆ 

ด้าน รวมทัง้ด้านเศรษฐกิจ ความต้องการสินค้าป่าเพ่ือการค้าขายจึงมีสงูด้วยเช่นกนั การค้าขาย

ระหว่างสินค้าจากพืน้ราบบางประเภท เช่น ข้าวเปลือก ฝ้าย เกลือ ปลาแห้ง อาวธุ ภาชนะเคร่ือง

เคลือบตา่งๆ สตัว์พาหนะตา่งๆ  ฯลฯ เพ่ือแลกเปล่ียนกบัสินค้าป่านานาชนิดจากเมืองบนเทือกเขา

สงูในเขตป่าตะวนัตกจึงเกิดขึน้235 จนนําความมัง่คัง่มาให้กบับ้านเมืองบนท่ีสงูเหล่านี ้โดยเฉพาะ

เทือกเขาทางตะวนัตกของอาณาจกัรล้านนา ซึ่งเป็นพืน้ท่ีของเทือกเขาแดนลาวท่ียาวต่อเน่ืองขึน้

ตอนบนของล้านนา เป็นแนวเขาเดียวกับเทือกเขาอ่ืนอีกหลายตอนท่ีไปสดุท่ียูนนาน ก็เป็นพืน้ท่ี

อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ลสัินค้าป่านานาประเภทเช่นกัน ดงัท่ี คาร์ล บ็อค ได้ให้ภาพไว้ในบนัทึก

ตอนหนึง่วา่  

 

                                                 
235 ศรีศกัร วลัลโิภดม, “ภาคเหนือ : ขายของกบัชาวเขาบนท่ีสงู”, ใน เคร่ืองปัน้ดินเผาและเคร่ือง

เคลือบ กบั พฒันาการทางเศรษฐกิจและสงัคมของสยาม, 89. 
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....ตอนเท่ียงเรามาถึงท่ีราบสงูเล็กๆ แห่งหนึ่ง พืน้เป็นดินปนทราย มีต้นสนเป็นหย่อมๆ ตรงนีถื้อ

เป็นชายป่าเพราะถดัจากนีไ้ปท่ีราบกว้างมีหญ้าขึน้สงู ระหว่างท่ีขบวนของเราเดินข้ามท่ีราบนี ้ได้

สวนทางกบัขบวนล่าสตัว์ของเจ้านายชัน้สงูจากเชียงใหม่ ท่ีกลบัจากการล่าสตัว์ ท่ีเมืองฝาง ป็น 

ขบวนช้างพลายถงึ 12 เชือก   สตัว์ท่ีลา่มาได้มีช้าง 1 ตวั ควาย 1 ตวั และกวาง 1 ตวั นอกนัน้เป็น

หนงัสตัว์ กีบและอุ้งตีนสตัว์ อย่างอุ้ งตีนช้าง  เขา งา ฟัน และกระดกูทัง้หมดของสตัว์ เพ่ือขายให้

พ่อค้าจีน ซึ่งของป่าเหล่านีเ้ป็นสินค้าท่ีขายดีมากประเภทหนึ่งในบรรดาสินค้าประเภทต่างๆ จาก

แถบล้านนา(ทางเหนือ)....  236 

 

เก่ียวกับคําว่า “สินค้าป่า”  หรือ “ของป่า” นัน้ ปาริชาต วิลาวรรณ  ได้เสนอไว้ใน 

“การค้าของป่าในประวตัิศาสตร์อยุธยา พ.ศ. 1893-2130” ว่า เป็นผลิตผลตามธรรมชาติท่ีมีต้น

กําเนิดจากป่า ยงัมิได้ผ่านกระบวนการปรุงแต่ง และปรากฎในรูปของสตัว์ป่า รวมทัง้ผลิตผลท่ีได้

จากสัตว์ป่า และพืชพรรณและสมุนไพร ซึ่งได้มาจากสองแห่งสําคัญ คือจากแหล่งภายใน

อาณาจกัรล้านนา โดยใช้แรงงานคนเก็บหา และผ่านระบบส่วยเพ่ือนําไปเป็นสินค้า237 และจาก

แหล่งหัวเมืองตอนบนท่ีเป็นป่าเขาผืนใหญ่ตามลักษณะภูมิประเทศท่ีต่อเน่ืองกันระหว่างพืน้ท่ี

ตอนบนของภาคพืน้ทวีปกบัล้านนานัน่เอง ความอดุมสมบูณของป่าตอนบนจึงเป็นอีกแหล่งหนึ่ง

ของสินค้าป่าท่ีถูกนําเข้ามายงัเมืองศนูย์กลางคือเชียงใหม่ของอาณาจกัรล้านนา โดยพ่อค้าต่าง

เมืองตา่งรัฐโดยรอบอาณาจกัรล้านนา โดยเฉพาะกลุม่บ้านเมืองทางตอนบน เช่น พ่อค้าจีน พ่อค้า

ฮ่อ พ่อค้าเงีย้ว พ่อค้าพย ูพ่อค้าหลวงพระบาง เพ่ือการแลกเปล่ียนกบัสินค้าอ่ืนๆ ในเชียงใหม่แล้ว

นํากลับไปเมืองปลายทางท่ีอยู่ตอนบน หรือนําสินค้าร่องต่อไปยังกลุ่มเมืองชายฝ่ังทะเลทาง

ตอนลา่ง เช่น อยธุยา และเมาะตะมะ ซึง่ ปาริชาต วิลาวรรณได้จําแนกออกเป็นสองประเภท คือ 

1.ประเภทสตัว์ป่าและผลิตผลท่ีได้จากสตัว์ป่า ได้แก่ ช้าง เสือดาว เสือโคร่ง หมีดํา 

นกยงู นกก้าห้าสี เตา่หกขา งาช้าง ฟันช้าง นอแรด เขากวาง หนงักวาง เอ็นกวาง หนงัเสือ เขาสตัว์

และหนงัสตัว์อ่ืนๆ ปีกนกกระเตน็ ขนนก รังนก ขีผ้ึง้ นํา้ผึง้ มลูค้างคาว ชะมดเช็ด ชะมดเรียง  

2.ประเภทพืชพรรณและสมุนไพร ได้แก่ ไม้ฝาง ไม้กฤษณา ไม้สกั ไม้แดง ไม้จันทน์

หอม ไม้พะยงู ไม้ยาง ไม้สกั ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ตะเคียน ไม้ตะแบก ไม้ยางแดง ไม้มะค่าโมง ไม้แสม 

เป็นต้น รวมทัง้หวาย รวก เถาวลัย์ เปลือกไม้โกงกาง เปลือสีเสียด เปลือกสน เปลือกสมลุแว้ง แก่น

                                                 
236 Carl Bock, Temples and Elephants : The Narative of a Journey of Exploration through 

Upper Siam and Lao,  268-269. 
237 ปาริชาต วิลาวรรณ, “การค้าของป่าในประวติัศาสตร์อยธุยา พ.ศ. 19-893-2310” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาประวติัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2528), 14. 
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ไม้มะเกลือ แก่นคณู ไม้กระวานหอม ลกูกระวาน แก่นกรักชี นํา้มนัสน ยางสน ยางรัก ยางขนนุนก

หวาย เร่ว คร่ัง รง กํายาน อบเชย การบรู กานพล ูจนัทน์ชะมด เม็ดกระเบา หอระดาน สมอ ปรง 

ดีปลี ยาดํา ไต้ 238  

สินค้าป่าเหลา่นีถื้อเป็นสินค้าท่ีมีมลูคา่และมีผลตอ่การค้าอาณาจกัรล้านนาอย่างมาก

ทัง้แง่ของการเป็นเคร่ืองบรรณาการ และเป็นสินค้า  โดยเฉพาะการเป็นสินค้าท่ีรัฐอ่ืนๆ ต้องการ

จากบริเวณภาคพืน้ทวีปตอนบนอนัเป็นแหลง่ของป่าท่ีสมบรูณ์ โดยมีเชียงใหม่เป็นศนูย์กลาง หรือ

อาจกล่าวได้ว่าสินค้าป่ามีบทบาทต่อการค้าระหว่างรัฐหรือการค้าทางไกลของอาณาจกัรล้านนา

โดยตรงนั่นเอง  ดังท่ี เอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์ ชาวเยอรมันท่ีเข้ามาพํานักในอยุธยาในสมัย

แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ในช่วงพ.ศ.2233-2235 ได้กล่าวถึงสินค้าป่าจากทางเหนือของสยาม 

โดยเข้าใจว่า “เชียงใหม่” เป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรลาว เป็นอาณาจกัรใหญ่ มีป่าเขากัน้แยก

จากแว่นแคว้นใกล้เคียง ใช้เวลาเดินทางข้ามเขาสงูและลําห้วยจากอยธุยาขึน้ไปราวเดือนหนึ่ง ท่ีน่ี

มีกํายานและคร่ังอยา่งดี และยงัมีชะมดคณุภาพดี ทองคํา ทบัทิม และอญัมณีตา่งๆ ด้วย ซึง่สินค้า

ป่าทางทางเหนือนีถ้กูส่งลงมาท่ีอยธุยา และพ่อค้าคนกลาง เช่น ชาวฮอลนัดามารับซือ้เพ่ือนําไป

ขายตอ่ท่ีกมัพชูาและญ่ีปุ่ น239    

โดยเฉพาะกํายานท่ีถกูกลา่วถึงข้าต้นนี ้ก็ได้ปรากฎในบนัทกึของชาวตะวนัตกหลายคน

ท่ีเข้ามาค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาว่า มีแหล่งกํายานอย่างดีอยู่ท่ีเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบนัทุกของ

ราล์ฟ  ฟิตช์ท่ีกล่าวว่า เชียงใหม่มีกํายานเป็นสินค้าส่งออกท่ีสําคัญ240 และชาวอังกฤษท่ีเคย

เดินทางมาเชียงใหม่ก็กล่าวว่าเชียงใหม่เป็นแหล่งคร่ังและกํายานมาก241  อีกทัง้เอกสารของชาติ

อ่ืนๆ ยงัระบุด้วยว่าพ่อค้าชาวอังกฤษท่ีเดินทางกลบัจากเชียงใหม่ ได้นํากํายานอย่างดีกลบัมา

ด้วย242อย่างไรก็ดี จากสินค้าท่ีผลิตและจดัหาได้จากภายในอาณาจกัรล้านนาท่ีกลา่วมาทัง้หมดนี ้

สรุปเป็นตารางดงัตอ่ไปนี ้

                                                 
238เร่ืองเดียวกนั, 15. 
239 เอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์,  ไทยในจดหมายเหตแุกมเฟอร์, แปลโดย อมัพร สายสวุรรณ

(กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2545), 56-57. 
240 ราฟล์ ฟิตช์, , จดหมายเหตกุารเดินทางของราล์ฟ ฟิตช์, แปลโดย นนัทา สตุกลุ, (พระนคร : โรง

พิมพ์สามมิตร, 2513), 29. 
241กรมศิลปากร, บันทึกสมัพนัธภาพระหว่างกรุงสยามกับนานาประเทศในคริสตศตวรรษท่ี 17, 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมศาสนา, 2525), 102. 
242 กรมศิลปากร, เอกสารของชาวฮอลนัดาสมยักรุงศรีอยธุยา พ.ศ. 2151-2163 และ พ.ศ. 2167-

2185, แปลโดย นนัทา สตุกลุ (พระนคร : กรมศิลปากร, 2513.), 60. 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายการสนิค้าภายในอาณาจกัรล้านนา ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 19-21 

 

ประเภทสนิค้า รายละเอียดสนิค้า ตลาดปลายทาง 

เกษตร พืชผกัท่ีใช้ในการบริโภค ข้าว พริก และพืช

ตา่งๆท่ีใช้เป็นเคร่ืองแกง และหมาก พล ูฯลฯ 

ภายในล้านนา 

เว้น พริกแห้ง นําไปขาย

ภายนอก 

หตัถกรรม เคร่ืองปัน้ดนิเผา, สิง่ทอ, เคร่ืองไม้, เคร่ืองจกั

สาน, เคร่ืองเขิน, เคร่ืองกระดาษ 

ภายในล้านนาและหวั

เมืองโดยรอบ 

สตัว์ -สตัว์เพ่ือบริโภค:โค หม ูเป็ด ไก่ 

-สตัว์เพ่ือพาหนะและขนสง่:โค กระบือ ม้า 

-สตัว์เพ่ือการเกษตร: โค กระบือ 

-ภายในล้านนา 

 

-ภายในและภายนอก 

 

-ภายในและภายนอก 

ทาส ทาส-ทาสี ภายในและภายนอก 

สนิค้าจากธรรมชาต ิ -เกลือ 

-สนิแร่ : ทองคํา เงิน เหลก็ 

-ปลา : ปลาตากแห้ง 

ภายในและภายนอก 

สนิค้าป่า -สว่นตา่งๆ ของสตัว์ป่า 

-สว่นท่ีได้จากพืช  

ภายนอก 

 

ท่ีมา :  วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์ (กรุงเทพมหานคร : กองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.)”, 

2549); ประเสริฐ ณ นคร, ผู้ เรียบเรียง, มงัรายศาสตร์ ฉบบัอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ (กรุงเทพมหานคร: 

ภาควิชาประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2521); อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิท 

เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ พิมพ์ครัง้ 2 (เชียงใหม:่ สํานกัพิมพ์ซิลค์เวอร์มบคุส์, 2547); สรัสวดี ออ๋ง

สกลุ, ประวติัศาสตร์ศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพ์อมรินทร์, 2539), 179. อ้างจาก 

สรุสงิห์สํารวม ฉิมพะเนา ปริวรรต, บนัทกึการตดัสนิคดีโบราณล้านนา 60 คดี (คลองเจือแหง่พระเจ้ากือนา) ; 

Carl Bock, Temples and Elephants : Narrative of a Jiurney of Exploration Through Upper Siam and 

Lao (Bangkok : White Lotus Press, 1996); Hans Penth, A Brief History of La Na (Chiang Mai :  Chiang 

Mai City Arts & Cultural Center Chiang Mai Municipality, 2004); เอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์, ไทยใน

จดหมายเหตแุกมป์เฟอร์ , แปล, อมัพร สายสวุรรณ (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2545). 
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7.2 สินค้านําเข้า 

การเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าของเชียงใหม่นัน้ น่าจะมีการนําเข้าสินค้าบาง

ประเภทเพ่ือเพิ่มปริมาณหรือจํานวนสินค้าท่ีผลิตได้ภายในอยู่แล้ว ทัง้นีก็้เพ่ือจําหน่ายให้กบัพ่อค้า

คนกลางท่ีเข้ามารับซือ้และนําไปขายตอ่  รวมทัง้เพ่ือจําหน่ายเป็นเคร่ืองอปุโภค-บริโภค รวมทัง้เป็น

เคร่ืองยกระดับฐานะของคนในสังคมล้านนาในยุคนัน้  ดังนัน้ สินค้าท่ีนําเข้ามาในอาณาจักร

ล้านนาจึงมีอยู่เพียงบางประเภทเท่าท่ีปรากฎหลกัฐาน เช่น ทองคํา เคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง(สําริด) 

เคร่ืองเหล็ก  รวมทัง้สินค้าประเภทเคร่ืองเคลือบ เคร่ืองประดบัประเภทอญัมณี และของฟุ่ มเฟือย

อ่ืนๆ เช่นกระจก ผ้าไหม ผ้าตว่น เป็นอาทิ  
 

สินค้าแร่โลหะ 
ทัง้นีป้รากฎหลกัฐานแสดงถึงแหล่งท่ีมาของทองคํา เงิน เหล็ก ในสมัยนัน้ว่า น่าจะ

นําเข้ามาจากกลุม่เมืองท่ีอยู่ทางกลุม่เมืองท่ีอยู่ตอนบนของล้านนาขึน้ไปจรดยนูนาน ซึง่ถกูระบวุ่า

เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่างๆ และแร่มีค่าอย่างเพชรพลอยและทองคํามาตัง้แต่พุทธ

ศตวรรษท่ี 14243  โดยเฉพาะแหล่งแร่ทองคําทางทิศตะวนัตกของล้านนาตัง้แต่แม่นํา้สาละวินจ

แม่นํา้อิวรวดี อนัเป็นที่อยูเ่ผา่พย ู(พม่าปัจจุบนั) มีการร่อนแร่ทองคํามาตัง้แต่อดีตก่อนหน้าพทุธ

ศตวรรษท่ี 19244 ประกอบกบัการตัง้ข้อสงัเกตท่ีว่า ศาสนาพทุธรุ่งเรืองมากในดินแดนพกุามมาแต่

โบราณและมีการใช้ทองคํามากมายสร้างศาสนสถานมาตัง้แต่โบราณ จึงน่าจะเป็นสิ่งบอกได้ว่า 

บริเวณอาณาจกัรพกุาม เช่นเมืององัวะ และ หงสาวดี เป็นเขตท่ีมีสนิแร่ทอง   

นอกจากนีย้งัมีอีกแหล่งหนึ่ง ได้แก่ทองคําจากหลวงพระบาง ท่ีใช้วิธีร่อนทองท่ีมากบั

สายนํา้ ซึง่เป็นวิธีเดียวกบัแถบพย ู(พกุาม) ผลิตทองคํา โดยปรากฎว่าทองเป็นสินค้าออกท่ีสําคญั

อย่างในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21-22 ของหลวงพระบาง245  นอกจากนีย้งัมีบนัทึกอีกหลายเล่มในทํา

เดียวกนั เช่น  Gaspar da Cruz (Boxer 1953: 76), G. Van Wuysthoff (Lejosne 1987: 103-

104.)246 เป็นต้น 

                                                 
243 ฝันฉวั, หมานซู , แปลโดย หลนิเซียะว์ และ พิสฐิ ศรีเพญ็, 58. 
244 เร่ืองเดียวกนั,  83. 
245 G.F. de Marini, translation by Walter E.J.Tips and Claudio Bertuccio, A New and 

Interesting Description of the Lao Kingdom ( 1642-1648) (Bangkok : White Lotus, 1998), 5-6. 
246 โยซิยกิู มาซฮูารา, ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ ของ ราชอาณาจกัรลาวล้านช้าง สมยัคริสต์ศตวรรษ

ท่ี 14-17 จากรัฐการค้าภายในภาคพืน้ทวีปไปสูรั่ฐกึง่เมืองทา่ (กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์มติชน, 2546), 113.  
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ส่วนแร่เหล็กและเคร่ืองใช้ท่ีผลิตจากเหล็กนัน้ น่าจะมีแหล่งจากทางยูนนาน ดังท่ี

ปรากฎว่าคาราวานจากยนูนานมกันําสินค้าเหล็ก เช่น หม้อ มาแลกกบัเกลือท่ีเมืองน่าน ซึ่งกรณี

ชาวเมืองน่านท่ีผลิตเกลือมีความต้องการใช้สินค้าประเภทนีม้าก และพ่อค้าชาวฮ่อหรือยูนนาน

มกัจะได้สนิค้าเกลืออยา่งรวดเร็วกวา่พอ่ค้าจากท่ีอ่ืนท่ีไปรอซือ้เกลือ247 
 
สินค้าอัญมณีต่างๆ  

ในบริเวณตอนเหนือของล้านนา ปรากฏสินค้าเคร่ืองประดบัอญัมณีจํานวนมากมา

ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 14248 รวมทัง้ทางตะวนัตกของล้านนา ตัง้แตใ่นเขตอินเดีย ศรีลงักา โดยมีการ

นําสินค้าประเภทนีม้าแลกเปลี่ยนในเขตล้านนา โดยผ่านพ่อค้าชาวอสัสมัและพยู (พุกาม หรือ 

พม่าโบราณ) อย่างไรก็ดี อญัมณีโดยเฉพาะพลอยสีต่างๆ ก็สามารถผลิตได้ในแถบพกุาม (พ.ศ. 

1587-1832) เช่นกนั โดยเฉพาะเขตท่ีเรียกว่า โมกอก (Mokok) ท่ียงัได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่ง

ทบัทิมดีท่ีสดุในโลกมาจนถึงปัจจุบนั และชาวโมกอกยงัยึดอาชีพผลิตทบัทิมเป็นอาชีพอาชีพหลกั 

พร้อมๆ กับมีการลกัลอบค้าทบัทิมมากท่ีสดุมาตัง้แต่โบราณ249 ในการค้าขายทัง้ท่ีได้รับอนุญาต

จากทางการและลกัลอบ มีสืบเน่ืองมาจากสมยัอาณาจกัรพุกามเป็นอย่างน้อยนัน้ ตลาดทบัทิม

แห่งหนึง่ในอดีตน่าจะเป็นเมืองแถบอาณาจกัรล้านนาด้วย 
 
สินค้าเคร่ืองเคลือบ 

สนิค้าประเภทเคร่ืองเคลือบน่าจะมีการนําเข้ามาจําหน่ายแก่ชาวล้านนาหรือกลุม่เมือง

ในบริเวณท่ีกลายเป็นอาณาจกัรล้านนาช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19 โดยพอ่ค้าชาวจีน (ฮัน่) ซึง่น่าจะเดนิ

บกลงมาติดต่อกับกลุ่มเมืองในบริเวณลุ่มแม่นํา้ยม-น่าน (คืออาณาจักรสุโขทัย ในเวลาต่อมา) 

ตัง้แตร่าวพ.ศ. 1793 และเม่ือพญามงัรายสร้างเมืองเชียงใหมใ่นพ.ศ. 1835 ตามท่ีมีหลกัฐานแนช่ดั

แล้วว่ามีการติดต่อค้าขายแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัจีน และมีชาวจีนเดินทางเข้ามาบริเวณนี ้เป็น

ประจํา250  โดยเฉพาะการค้าขายเคล่ืองเคลือบ ซึ่งพบหลกัฐานโบราณวตัถุประเภทเศษภาชนะ

เคร่ืองเคลือบและเคร่ืองถ้วยท่ีพบกระจายเป็นวงกว้างตามแอ่งท่ีราบลุ่มเขตต่างๆ ของล้านนา 

                                                 
247 วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคญัของเกลือสนิเธาว์ท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชนโบราณ: กรณีศกึษา

บ้านบอ่หลวง ตําบลบอ่เกลือ ก่ิงอําเภอบอ่เกลือ จงัหวดัน่าน”, 131. 
248 ฝันฉวั, หมานซู , แปลโดย หลนิเซียะว์ และ พิสฐิ ศรีเพญ็, 58. 
249 อญัมณี : เคร่ืองประดบัประจําวนัเกิด [ออนไลน์], เข้าถงึเม่ือ 2 พฤศจิกายน 2550. เข้าถึงได้จาก 

http://wwwky.ac.th/~numfon/page10.htm     
250 Andrew Forbes, The Peoples of Chiang Mai, 239.  
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น่าจะกําหนดอายกุารติดต่อกนัระหว่างชนสองชาตินีว้่าตัง้แต่ราวพทุธศตวรรษท่ี 19 หรือ 22 เช่น 

เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หยวน (พ.ศ.1823-1911/ ค.ศ.1280-1368) เป็นชามเขียนลายไข่มกุด้วย

สีแดง251 เคร่ืองถ้วยลายครามเคร่ืองถ้วยจีน เป็นภาชนะลายคราม สมยัราชวงศ์หมิง (พ.ศ. 1911-

2187 / ค.ศ. 1368-1644  ) 252  และเขียนสีแดงเขียวบนเคลือบ มีลายเป็นจดุในช่องกากบาท ผลิต

ในสมยัราชวงศ์หมิง ราวพทุธศตวรรษท่ี21 เป็นต้น และ เคร่ืองเคลือบเวียดนาม เป็นแจกนัทรงลกู

แพร์ เนือ้ดินสีเหลืองเคลือบใสเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบ 253 ทัง้หมดพบในเขตเวียงท่ากาน (จงัหวดั

ลําพนู)  และอีกหลายแห่งในเขตเชียงแสน-เชียงราย และ แอ่งพะเยา (ดรูายละเอียดไนบทท่ี 2 ) 

เป็นต้น  

นอกจากนี ้ในแอ่งน่านหรือแถบท่ีราบลุ่มแม่นํา้น่าน ยงัได้พบเคร่ืองแบบลายครามอี

จํานวนมากเป็นวงกว้าง  ซึง่เป็นเคร่ืองจากหลายแหลง่ภายนอกท่ีปะปนกนัอยู่ เช่น เคร่ืองถ้วยลาย

ครามในสมยัราชวงศ์หมิง พทุธศตวรรษท่ี 21- 22 และเคร่ืองถ้วยลายครามสมยัราชวงศ์ชิง ช่วง
พทุธศตวรรษท่ี 24 และเคร่ืองถ้วยสีนํา้เงินเข้มแบบญ่ีปุ่ น ช่วงพทุธศตวรรษที่ 24254 รวมทัง้ เคร่ือง

ถ้วยจากศรีสชันาลยัพบน้อยท่ีสดุ มีอายใุนช่วงพทุธศตวรรษท่ี 20-22255 เป็นต้น  

 
สินค้าฟุ่มเฟือยอ่ืนๆ 

คําว่า “สินค้าฟุ่ มเฟือย” หรือ “ของฟุ่ มเฟือย” ในปัจจุบนัก็คือ สินค้าหรือข้าวของ

เคร่ืองใช้ของชนชัน้สงูหรือราชสํานกั ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองใช้ส่วนตวัเคร่ืองประดบั 

เคร่ืองบอกยศ ตําแหน่ง และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ท่ีล้วนทําจากวสัดมีุราคา ฝีมือปราณีต สว่นใหญ่

จะนําเข้าจากกลุ่มเมืองท่ีเป็นรัฐใหญ่กว่าและรัฐท่ีติดต่อกบัรัฐท่ีติดต่อกบัเมืองในดินแดนห่างไกล

สะดวก ดงัเช่น เมืององัวะ เมืองหงสาวดี เมืองเมาะตะ เมืองอยธุยา รวมทัง้เมืองใหญ่ท่ีอยู่ตอนบน 

เช่น ยูนนาน จีน เป็นผู้ นําสินค้าฟุ่ มเฟือยหรือสินค้าชัน้สูงเข้ามาสู่ราชสํานักล้านนา   ปรากฎ

หลกัฐานเป็นจดหมายเหตจีุนท่ีบนัทึกเก่ียวกับดินแดนของไทยไว้ตัง้แต่สมยัราชวงศ์สุยเม่ือพุทธ

ศตวรรษท่ี 10-11 และได้มีการลอกตอ่ๆ มา ปรากฏข้อความเก่ียวกบัผ้าบนัทึกอยู่ในภาพเขียน "คน

                                                 
251 ศิริพนัธ์  ยบัสนัเทียะ และ กษมา เกาไศยานนท์, เวียงทา่กาน 2 : รายงานการขดุแตง่และบรูณะ

โบราณสถาน, 57. 
252 เร่ืองเดียวกนั, 28. 
253 เร่ืองเดียวกนั, 77. 
254 วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคญัของเกลือสนิเธาว์ท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชนโบราณ : กรณีศกึษา

บ้านบอ่หลวง ตําบลบอ่เกลือใต้ ก่งอําเภอบอ่เกลือใต้ จงัหวดัน่าน”, 78. 
255 เร่ืองเดียวกนั, 69-79. 
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ไทย" จากสว่นหนึง่ของแผ่นภาพบนัทึกเร่ืองชาติตา่งๆ ท่ีถวายเคร่ืองราชบรรณาการจีนภาพนีเ้ขียน

โดยเซียะสยุ (Hsich-Sui) จิตรกรแห่งราชสํานกัจีน และมีบนัทกึในสมยัราชวงศ์ชิงก่ียวกบักลุม่คนท่ี

เรียกว่า “คนไทย” เป็นข้อความภาษาจีนและภาษาแมนจู แปลได้ความว่า ขุนนางปกติจะสวม

หมวกทองท่ีมียอดสงู และประดบัด้วยอญัมณีต่างๆ ชัน้ต่ําลงมาใช้ผ้าโพกศีรษะ ซึ่งจีนเรียกว่า

หลงต้วน ทําด้วยผ้าไหม กํามะหย่ี  ผ้าเหลา่นีปั้กอยา่งสวยงามและทอด้วยเส้นทอง หรือมีผ้าสัน้ท่ีมี

ลายพิเศษด้านนอก ผู้ชายมีผ้าคาดเอวทําด้วยผ้าปักไหม ผู้หญิงมีป่ินทองหรือป่ินเงินปักผมผ้าคลมุ

ชัน้นอกมีหลายสี สว่นผ้าชัน้ในมีสีสนัสวยงามและทอผสมกบัเส้นทอง256 อีกทัง้ชชูาติ ชสูิทธิยงัให้์

ความเห็นไว้ด้วยว่า เฉพาะกรณีภาคเหนือตัง้แต่ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 25 ท่ีสินค้าประเภทฟุ่ มเฟือย

เป็นการค้าขายอยูใ่นวงจํากดัระหวา่งพอ่ค้าตา่งเมืองกบัราชสํานกัและขนุนาง257 

อย่างไรก็ตาม ในระดบัสามญัชนโดยเฉพาะในกลุ่มเศรษฐี พ่อค้า ตลอดจนไพร่ทัว่ไป 

สามารถครอบครองและใช้สินค้าฟุ่ มเฟือยบางประเภทตัง้แต่สมยัพญากือนาเป็นอย่างน้อย เช่น  

ผ้าไหม ผ้าแพร กระจกกรอบสําริด กระจกกรอบงาช้าง ดังท่ีปรากฎการครอบครองทรัพย์สิน

ประเภทนีใ้นหมู่ชาวบ้านหรือไพร่ในการตดัสินคดีความสมยัพญากือนา258 ของอาณาจกัรล้านนา 

เป็นต้น  
 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะพบว่า การค้าในอาณาจกัรล้านนาแบ่งเป็นสองระดบัคือ ระดบั

ชาวบ้านค้าขายแลกเปล่ียนกันเองเพ่ือการยังชีพ โดยมีการแลกเปล่ียนในสถานท่ีขนาดย่อมท่ี

หมนุเวียนไปตามวนัเวลาท่ีนดัหมายกนั ท่ีเรียกว่ากาดนดั แต่ทัง้นีใ้นเมืองใหญ่และหมู่บ้านขนาด

เล็กก็มกัจะมีตลาดกลางเมืองประจําอยู่ด้วยเสมอ อีกระดบัหนึ่งเป็นการค้าขายท่ีมีเจ้าเมืองตาม

เมืองต่างๆ ในอาณาจักรล้านนา รวมทัง้กษัตริย์เป็นผู้ ค้า โดยมีสินค้าผูกขาดท่ีชาวบ้านทั่วไปไม่

สามารถทําการค้าขายได้อนัได้แก่สินค้าป่า  โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษท่ี19 เป็นต้นมานัน้ 

การค้าระหว่างเมืองตอ่เมืองและภมูิภาคตอ่ภมูิภาคกําลงัขยายตวัด้วยความต้องการสินค้าป่าและ

แร่ธาต ุซึง่ภายในเขตภมูิภาคตอนบนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นแหล่งใหญ่สําหรับสินค้าเหล่านี ้

บทบาททางการค้าในอาณาจกัรล้านนาจึงเกิดขึน้ด้วยเง่ือนไขภายนอก และประกอบกบัเง่ือนไข

                                                 
256 ณฎัฐภทัร จนัทวิช. “ เชียงแสนหรือล้านนาไทย”, สารานกุรมไทยฉบบัเยาวชน [ออนไลน์], 

เข้าถงึเม่ือ  12 กมุภาพนัธ์ 2551. เข้าถงึได้จากhttp://guru.sanook.com/search.  
257 ชสูทิธิ ชชูาติ์ , พ่อค้าววัตา่ง : ผู้บกุเบิกการค้าขายในหมูบ้่านภาคเหนือของประเทศไทยพ.ศ. 

2398-2503, 28-29. 
258 วินยั พงศ์ศรีเพียร, คลองตดัคําพระพทุธโฆษาจารย์, 103. 
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การค้าภายใน คือการขยายพระราชอํานาจไปตามหัวเมืองท่ีรายล้อมล้านนาอยู่นัน้จึงเป็นการ

ขยายชุมทางการค้าและการสญัจรพร้อมกบัขยายแหล่งท่ีมาของสินค้าประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ

สินค้าป่าและแร่ธาตุ อาณาจักรล้านนาในช่วงเวลานัน้มีศูนย์กลางอยู่ท่ีเมืองเชียงใหม่ และเป็น

ศนูย์กลางการค้าขายด้วย ภายในเมืองเชียงใหม่ และเมืองใหญ่ๆ ภายในอาณาจกัรล้านนาล้วนมี

ตลาดเป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนสินค้า ด้วยว่าแหล่งผลิตสินค้าหลายประเภทจะกระจายกนัอยู่ตาม

ชมุชนในแอง่ลุม่นํา้ตา่งๆ ท่ีเป็นท่ีตัง้ของเมืองสําคญั พอ่ค้าตา่งเมืองจงึเดนิทางเข้า-ออกยงัเมืองท่ีมี

สินค้าท่ีตนต้องการแลกเปล่ียน เช่น แอ่งน่านเป็นแหล่งผลิตเกลือ แอ่งเชียงใหม่-ลําพนูเป็นแหล่ง

ผลิตข้าวและเคร่ืองปัน้ดินเผา เป็นต้น โดยเฉพาะตลาดในเชียงใหม่นัน้ ด้วยเหตุท่ีเป็นเมือง

พระราชฐานซึ่งเป็นท่ีพํานักของกษัตริย์และชนชัน้ปกครองระดบัอ่ืนๆ ด้วย ซึ่งคนกกลุ่มนีเ้ป็นมี

สถานะเป็นผู้ ค้าด้วยเชียงใหม่จึงกลายเป็นแหล่งรวมสินค้าป่าและแร่ธาตสํุาคญัทัง้ท่ีมาจากส่วย

ภาษีและการรับซือ้จากพ่อค้าต่างเมือง ขณะเดียวกันเชียงใหม่ก็เป็นแหล่งรับซือ้สินค้าป่าจาก

บ้านเมืองตอนบน ไม่ว่าจะเป็น ลาว เงีย้ว ฮ่อ เป็นต้น  เพ่ือนําขายอีกทอดหนึ่งในตลาดเชียงใหม ่

รวมทัง้บางคราวผู้ ค้าในเชียงใหมเ่ป็นผู้ นําสง่สนิค้าป่าด้วยตนเองโดยจดัเป็นขบวนสนิค้า 
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บทที่ 4 
 

เครือข่ายและเส้นทางการค้าของอาณาจักรล้านนา 

 
สภาพภมูิประเทศของอาณาจกัรล้านนาโดยรวม มีพืน้ท่ีส่วนใหญ่เต็มไปด้วยเทือกเขา

สงูและป่าไม้นานาพนัธุ์ แต่ทําเลท่ีตัง้เมืองศูนย์กลางและเมืองสําคญัหลายเมือง เช่น เชียงใหม ่

เมืองฮอด เมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองเซริง เมืองเชียงราย เมืองฝาง เป็นต้น มกัจะอยูใ่นบริเวณท่ีราบ

ลุม่แมนํ่า้ตามแอง่ตา่งๆ ซึง่แมนํ่า้สายใหญ่น้อยในบริเวณแอง่ตา่งๆ นีเ้องท่ีเป็นหวัใจหลกัของเส้นท

สญัจร เพราะบริเวณท่ีลํานํา้สายตา่งๆ ในเขตล้านนามกัจะไหลมาบรรจบกนั มกัจะกลายเป็นท่ีตัง้

เมืองสําคญัๆ ทัง้สิน้ และชาวล้านนาก็ได้ใช้ลํานํา้สายตา่งๆ เป็นแนวทางการสญัจรตดิตอ่กนัและกั

  

การเช่ือมต่อระหว่างเมืองเช่นนี ้มิได้มีเฉพาะภายในเขตอาณาจกัรล้านนาเท่านัน้ ด้วย

สภาพภมูิประเทศท่ีอยู่ในระนาบเดียวกบัพืน้ท่ีตอนบนของอาณาจกัรล้านนาขึน้ไปซึง่เป็นท่ีตัง้ของ

กลุม่เมืองซึง่เป็นทัง้เมืองบริวารและเพ่ือนบ้านในช่วงพทุธศตวรรษท่ี19 – ต้นพทุธศตวรรษท่ี22 เช่น 

เชียงตงุ เชียงรุ่ง กลุ่มหัวเมืองเงีย้ว ท่ีประกอบด้วยเมืองมีด เมืองนาย เมืองป่ัน เมืองลิ เมืองเมา 

เป็นต้น เส้นทางสญัจรทัง้ทางนํา้สลบักบัทางบกที่เป็นช่องเขาและสนัเขาเชื่อมขึน้ไปถึงกลุม่เมือ

ตอนบนดงักลา่ว รวมทัง้กลุ่มเมืองทางทิศตะวนัออก เช่น กลุม่เมืองของล้านช้าง กลุ่มเมืองทางทิศ

ตะวนัตก เช่น กลุ่มเมืององัวะ กลุ่มเมืองมอญ และกลุ่มเมืองตอนล่าง เช่น สโุขทยั ละโว้ อยุธยา 

เมาะตะมะ หงสาวดี เป็นต้น   

ชาวล้านนาใช้เส้นทางสญัจรท่ีสภาพธรรมชาตเิอือ้อํานวยทัง้ทางนํา้และทางบกติดตอ่กั

และกัน ด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเครือญาติ การเมืองการปกครอง การ

สงคราม การเผยแพร่ศาสนาความเช่ือ รวมทัง้การค้าขายเพ่ือแลกเปล่ียนและการนําส่งสินค้า 

ชมุชนหรือเมืองในแอง่ตา่งๆ ภายในเขตล้านนา เมืองหรือชมุชนท่ีอยูบ่นเส้นทางสญัจรจงึกลายเป็น

ชมุทางและเครือข่ายใหญ่ขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างและมีความสําคญัมากบ้างน้อยบ้างตามสภาพ

ท่ีตัง้ ซึ่งส่งผลต่อความสะดวกในการสญัจรและการเข้าถึง โดยเฉพาะชุมทางท่ีมีทางติดต่อโยงใย

จากหลายทิศทาง ชมุทางแห่งนัน้ๆ ก็จะเตบิโตเป็นเมืองขนาดใหญ่ เช่น ฮอด เถิน วงัชิน้ เซริง เชียง

ของ เชียงแสน เวียงพางคํา(แม่สาย) ฝาง เชียงดาว พร้าว เวียงป่าเป้า วงัเหนือ ปง น่าน เป็นต้น  
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ชมุทางการสญัจรดงักลา่วนีข้องอาณาจกัรล้านนาจะตัง้รายล้อมเมืองเชียงใหม ่ดงันัน้ เส้นทางเข้า-

ออกระหว่างเชียงใหม่กบัหวัเมืองท่ีเป็นชมุทางจึงมีหลายเส้นทาง พร้อมกนันัน้จากชมุทางตามหวั

เมืองของล้านนาก็สามารถโยงออกไปถึงกลุ่มเมืองภายนอกอาณาจกัรล้านนาตามทิศทางต่างๆ 

ด้วยเส้นทางสญัจรและเม่ือเส้นทางสญัจรดงักล่าวนีถู้กใช้ด้วยเหตุผลแห่งการค้า จึงกลายเป็น

เครือข่ายทางการค้าท่ีสําคัญของอาณาจักรล้านนา โดยมีศูนย์กลางเครือข่ายอยู่ท่ีเชียงใหม่

โดยเฉพาะตัง้แตช่่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา  

  ดังนัน้ ในการกล่าวถึงเครือข่ายการค้าหรือเส้นทางขนส่งและแลกเปล่ียนสินค้า

นบัตัง้แต่ช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี19 จึงใช้หวัเมืองท่ีมีบทบาทเป็นชมุทางการติดต่อในแต่ละทิศทาง

เป็นจดุสงัเกตหลกั ซึง่ทกุเส้นทางมีศนูย์รวมหลกัอยู่ท่ีเมืองเชียงใหม่ ทัง้นี ้ในการพิจารณาเส้นทาง

การค้าจากชุมทางแต่ละจุดได้อาศยัหลกัฐานเอกสารร่วมสมยั รวมทัง้เอกสารในสมยัต่อๆ มาท่ี

แสดงถึงร่องรอยของเส้นทางท่ีใช้มาแต่อดีตและสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน  ประกอบเข้ากับ

หลกัฐานทางโบราณคดี ในการหาเส้นทางและเครือข่ายการค้าท่ีแน่นอน โดยแบ่งหวัข้อย่อยตาม

ชมุทางสําคญัในทิศตา่งๆ ทัง้ 4 ทิศ ดงันี ้  

ทิศเหนือ มีชมุทางการค้าสําคญัท่ี เมืองตอน(ฝาง), เวียงพางคาํ(แม่สาย), เชียงของ 

และเมืองเซริง(เทงิ) 

ทิศตะวนัออก มีชมุทางการค้าสําคญัท่ี เมืองน่าน โดยมีเส้นทางท่ีโยงมาจากทิศเหนือ

ได้หลายจดุ และเช่ือมถึงทิศใต้ แล้ววกเข้าท่ีราบลุม่เชียงใหม-่ละพนู 

ทิศตะวนัตก มีชมุทางการค้าสําคญัท่ี เมืองยวม โดยสามารถเช่ือมมาจากเมืองตอน 

(ฝาง) ส่วนทิศใต้ มีชมุทางสําคญัท่ี เมืองฮอด ท่ีโยงลงไปตากก่อนแยกไปท่ีกลุ่มเมืองในท่ีราบลุ่ม

เจ้าพระยาสายหนึ่ง และแยกไปท่ีลุ่มแม่นํา้สาละวิน และอิรวดีตอนลา่งอีกสายหนึง่และ เมืองวัง

ชิน้ (แพร่) ท่ีโยงไปท่ีกลุ่มเมืองในท่ีราบลุ่มแม่นํา้ยม และมีเมืองเถิน และ เมืองลี  ้ดังจะขอ

กลา่วถึงรายละเอียดของเส้นทางอนัเป็นเครือขา่ยการค้าของล้านนาดงัตอ่ไปนี ้ 
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ท่ีมา : ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2545), 206. 
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1.   เส้นทางและเครือข่าย 
 

1.1 ทศิเหนือ 
การเดินทางจากเชียงใหม่ไปยังตอนบนของอาณาจักรล้านนานับตัง้แต่ต้นพุทธ

ศตวรรษท่ี 19  สามารถแบ่งเส้นทางออกเป็น 2 ทางหลกัคือ จาก เชียงใหม่ สามารถใช้เส้นทาง 

เมืองพร้าว – เมืองเชียงดาว และการใช้เส้นทาง ดอยสะเก็ด เป็นเส้นทางหลกั 

 
1.1.1 เส้นทาง เมืองพร้าว - เมืองเชียงดาว - ฝาง  

เส้นทางนี  ้สามารถทําให้เช่ือมต่อไปยังเมืองฝางอันมีเมืองตอน (ท่าตอน) -เป็น

จดุเช่ือมกบักลุม่เมืองเงีย้ว (ไทใหญ่) เช่น เมืองกองไต เมืองล ิเมืองป่ัน เมืองนาย และขึน้ไปถึงเชียง

ตงุได้ ขณะท่ีสามารถแยกไปยงัเมืองเชียงราย -เชียงแสน - เวียงพางคําได้โดยอาศยัเส้นทางแมนํ่า้ก

  

  ความสําคญัของเมืองพร้าวหรือเมืองพร้าววังหิน1 เกิดจากทําเลท่ีตัง้ท่ีเช่ือมได้ทัง้

จากเมืองทางตอนบนอยา่งเชียงราย เมืองนาย และเมืองทางตอนใต้อยา่ง ลําพนู ลําปาง เชียงใหม ่

เมืองพร้าว จากตํานานพืน้เมืองเชียงใหมร่ะบวุา่เป็นทัง้เมืองชมุทางการเดนิทางทัง้การรบซึง่เป็นทัง้

เมืองหน้าดา่นเพ่ือตอ่ต้านไทใหญ่ และเป็นเมืองตัง้กองกําลงัเพ่ือรุกหริภญุไชยในพ.ศ. 1832 ตอ่มา

กลายเป็นเมืองกองกําลงัพล (เขตทหาร) ของเชียงใหมต่ลอดสมยัอาณาจกัรล้านนา เมืองพร้าวจงึมี

ฐานะเป็นเมืองลูกหลวง ดังเช่นท่ีพญาสามฝ่ังแกนให้ท้าวลก ราชบุตรมาครอง พร้อมๆกับ

ความสําคญัในเชิงการเมืองการปกครอง พร้าววงัหินก็มีความสําคญัในการเป็นช่องทางผ่านไป-มา

ของผู้คนในล้านนาและภายนอกด้วย และด้วยปัญหาการเมืองภายในจึงทําให้เมืองพร้าวในสมยั

นัน้สําคญัเท่ากบัเมืองเชียงราย  เชียงแสน ฝาง และเขลางค์  

สว่นความสําคญัของเชียงดาว (ดอยอ่างสลอง หรือ สลงุ 2 หรือ แช่สกั 3)  ได้ปรากฎ

ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ว่าเป็นต้นแม่นํา้ปิงที่วา่...อนั 1 แม่ระมิงค์มาแต่สระอนัพระพทุธเจ้าเมื่อ

ยงัธรมานได้มาอาบในดอยอ่างสรง ไหลออกมาเป็นขุนน้ําแม่ระมิงพายวนัออกเวียงเป็นไชยมงค

                                                 
1 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่, พิมพ์ครัง้ท่ี2 (เชียงใหม่ : 

สํานกัพิมพ์ซิลค์เวอร์มบคุส์, 2547), 30; สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์ ฉบบัสอบชําระ (เชียงใหม่ : 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2540), 67. 
2 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 45. 
3 พระพทุธพกุาม และ พระพทุธญาณ, ตํานานมลูศาสนา, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : กรม

ศิลปากร,  2519), 303-304 ; อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิดวยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 30. 
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 7 ถ้วน แล...4  นอกจากนีเ้ส้นทางเดินทพัของพญามงัรายเม่ือคราวยกพลเข้ายึดเมืองลําพนู ซึ่ง

แสดงไว้ว่า ...ออกจากฝางมาทางแช่สกั ลวดหือ้สร้างเวียงทีน่ัน้ ...แลว้จึงแว่ข้ึนมาหว้ยหก ในทีน่ัน้

ประกอบดว้ยพลโยธามากนกั เมืองอนันัน้ไดชื้อ่ว่าเมืองพร้าว ...5 

เชียงดาวอยู่ในฐานะเมืองลกูหลวงมาตัง้แต่สมยัพญามงัราย ตามท่ีระบุว่า...หลงัจาก

เจ้าไชยสงครามชนะศกึพญายีบาแล้ว พญามงัรายได้ยกเมืองเชียงดาวทัง้มวลเป็นรางวลั...หือ้เป็น

ทีจ่อด(จด) ไปมาแต่เมืองเชียงใหม่และเมืองเชียงราย..6 นอกจากนี ้ความสมัพนัธ์ทัง้ในเชิงสงคราม

และการทตูระหว่างหวัเมืองเงีย้วกบัอาณาจกัรล้านนาท่ีปรากฎในรัชสมยัต่างๆ ในช่วงราชวงศ์มงั

ราย ก็ปรากฎการติดต่อและดําเนินความสมัพนัธ์ด้วยเส้นทางเชียงใหม่ – พร้าว - เชียงดาว - ฝาง 

ดงัเช่น ในสมยัพญาไชยสงคราม7 และในสมยัพระเจ้าตโิลกราช8 เป็นต้น 

เม่ือเชียงดาวเป็นจดุท่ีมีการคมนาคมสะดวก และติดต่อกบัเมืองต่างๆ ได้ไม่ยาก ทัง้ท่ี

เป็นเมืองในเขตหุบเขา โดยปรากฎหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีน่าจะเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียน

ค้าขายในบริเวณตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาวในปัจจบุนั  เช่นเศษภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ 

ทัง้แบบเนือ้ดิน เนือ้หิน และแบบเคลือบ รวมทัง้เคร่ืองถ้วยจีน และอิฐเผา ซึง่กําหนดอายอุยู่ในราว

พทุธศตวรรษท่ี 18-199   

เส้นทางเชียงใหม่ – เชียงดาว – ฝาง และต่อเน่ืองไปถึงกลุ่มเมืองในแอ่งเชียงราย 

รวมทัง้กลุ่มหวัเมืองเงีย้วทางตะวนัตกเฉียงเหนือของอาณาจกัรล้านนา ปรากฎกลุ่มบ้านเมืองใน

ลุ่มแม่นํา้ฝาง ได้แก่ซากโบราณสถานและโบราณวตัถทีุ่นกัเดนิทางในสมยัหลงัพทุธศตวรรษที่ 19 

พบระหว่างเดินทางขึน้ไปทางดินแดนตอนบนของสยาม เช่น คาร์ล บ็อค ผู้ เดินทางเข้ามาเม่ือพ.ศ.

2424 ดงัปรากฏในบนัทกึวา่ 

 

 

 

                                                 
4 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 45. 
5 เร่ืองเดียวกนั, 30. 
6 เร่ืองเดียวกนั, 53. 
7 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 56. 
8 สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์ ฉบบัสอบชําระ, 69; อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด 

เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 99-100, 109, 113. 
9 ประโชติ สงัขนุกิจ, เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้านนา (กรุงเทพมหานคร : สํานัก

นายกรัฐมนตรี, 2539), 133. 
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...วนัรุ่งขึน้ต้องผา่นไปในทุง่หญ้า จงึถงึประตเูมืองท่ีเป็นซากปรักหกัพงัของเมืองฝาง มีซากกําแพง

เมือง เจดีย์ และวดัอยู่หลายแห่งซึง่บางส่วนจมอยู่ใต้เนินดินหญ้าและป่าทึบไม่เหลือสภาพความ

เป็นเมืองเพราะไมมี่ทางเดินและบ้านเรือน มีเพียงชาวบ้านบางตาและกระทอ่มท่ีพกัชัว่คราว... 10 
 

ข้อมลูดงักลา่วสอดคล้องกบัการสํารวจทางโบราณคดีในสมยัตอ่ๆ มา ในบริเวณเมือง

ฝาง และบริเวณใกล้เคียง ท่ีพบแนวกําแพงเมืองเก่าเป็นเมืองโบราณถึง 6 เมือง แตไ่ม่สามารถระบุ

ได้ชดัเจนว่าเป็นเมืองใดบ้าง11  กล่าวคือ ตามเส้นทางของแม่นํา้ฝางที่ไหลผา่นอําเภอฝาง อําเภ

แม่อาย  บรรจบกับแม่ นํ า้กกใกล้ก บัว ดัพระธาตสุบฝาง  และ เ มืองตอน  ห่างไปทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของแม่อาย (เวียงมะลิกา) เพียง 7 กิโลเมตร และมีเมืองตอนเป็นเมืองสําคญั 

เพราะอยูบ่นจดุท่ีแมนํ่า้ฝางมาบรรจบกบัแมนํ่า้กก (สบฝาง) ท่ีเรียกวา่ท่าตอนในปัจจบุนั ซึง่น่าเช่ือ

ได้วา่เป็นชมุชนหรือเมืองรอยตอ่ระหวา่งล้านนากบักลุม่เมืองนาย เมืองกองไตเมืองป่ัน เมืองลิ ของ

เงีย้ว และเชียงตงุมาแตโ่บราณ  โดยมีเหตผุลสําคญัอีกประการคือ บริเวณใกล้เคียงเมืองตอน (ท่า

ตอน ปัจจบุนั) ปรากฏเมืองสําคญัในตํานานประวตัศิาสตร์ล้านนา เช่น ไชยปราการ ฝาง เวียงมะลิ

กา(แม่อาย) เป็นต้น อีกทัง้ในบริเวณลุม่นํา้แมนํ่า้กก-ฝาง ยงัปรากฎชมุชนเก่าท่ีมีศาสนสถานและ

โบราณสถานอ่ืนๆ  กําหนดอายรุาวก่อนการสร้างเมืองเชียงรายในปี พ.ศ. 1806  เช่น วดัร้างท่ีช่ือ

ว่าวดัท่าตอน (บรูณะเม่ือพ.ศ. 2479)  ห่างวดันีไ้ปทางทิศตะวนัออกประมาณ 6 กิโลเมตรเป็นท่ีตัง้

ของเมืองเก่า ช่ือ เวียงแข่  ยงัคงมีคเูมืองปรากฏอยู่ และห่างไปอีกราว 5 กิโลเมตรเป็นพระธาตสุบ

ฝางตัง้อยู่บนยอดเขาริมแม่นํา้กก อยา่งไรก็ดีไมป่รากฏหลกัฐานวา่โบราณสถานเหลา่นีท้ัง้หมดถู

สร้างในสมยัใด พบเพียงหลกัฐานเป็นคําจารึกในฐานพระพทุธรูปเก่าท่ีวดัศรีบญุเรืองเขตอําเภอแม่

อายวา่สร้างในจลุศกัราช 22112 (พ.ศ. 1403) และพบพระพทุธรูปทองสมัฤทธิโบราณตามวดัร้างใน์  

                                                 
10Carl Bock, Temples and Elephants: The Narative of a Journey of Exploration through 

Upper Siam and Lao (Bangkok: White Lotus, 1988), 268-270.  
11 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 17. 
12 ธรรมเนียมการสร้างพระพทุธรูปถวายวดัในอาณาจกัรล้านนาเร่ิมปรากฏและเป็นท่ีนิยมกระทํา

กนัมากในสมยัพระเจ้าติโลกราชเป็นอยา่งน้อย ( โดยไมน่บัรวมเจ้าเมืองน่าน ท่ีปรากฏการสร้างพระพทุธรูปถวาย

วดัในพ.ศ. 1960) เพราะ จ.ศ. 221 (พ.ศ.1403) ท่ีพบบนฐานพระพุทธรูปดงักล่าวมีอายยุ้อนไปไกลเกินไป แต่

เป็นไปได้วา่เป็นการจารึกปีศกัราชแบบยอ่หรือสัน้ ตามธรรมเนียมการเอ่ยถึงปีพทุธศกัราชของชาวลาวอีสานและ

ชาวล้านนา ท่ีมกัจะกล่าวถึงเลข 2-3 ตวั ท้ายเท่านัน้ ดงัเช่นท่ีปรากฏในปัจจุบนัท่ีมกัจะหล่างถึงปีพุทธศกัราช 

2551 ว่า “ปี 51” เป็นต้น ดงันัน้ ปีพทุธศกัราชบนฐานดงักล่าวนีน้่าจะเป็น จ.ศ. 1221 (พ.ศ. 2403) ไม่ใช่ จ.ศ. 

221.  สมัภาษณ์ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร, 15 เมษายน 2551. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 163 

ท้องนา ตามพืน้ดนิ และริมแมนํ่า้ฝางจํานวนมาก13 

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากลํานํา้กก-ฝางจะเห็นเส้นทางท่ีเช่ือมระหว่างเวียงมะลิกา 

กบัเมืองตา่งๆ ในเขตเชียงใหม ่พมา่  รวมถึงเมืองในเขตเชียงราย-พะเยา นัน่เพราะแม่นํา้กกมีต้นนํ

อยู่ทางใต้ของเมืองเชียงตุงในเขตพม่าและไหลลงมาทางใต้เข้าเขตเชียงรายทางตะวนัตกเฉียง

เหนือของท่าตอน (เขตอําเภอแมอ่ายปัจจบุนั) จงึวกออกทางตะวนัออกตดัผา่นทางตะวนัตกของทิว

เขาผีปันนํา้ ออกสูท่ี่ราบเชียงราย  จากนัน้จงึวกขึน้ไปบรรจบกบัแมนํ่า้โขงทางตะวนัออกเฉียงเหนือ

เขตอําเภอเชียงแสน 14 

ความสําคัญของแม่นํา้โขงตอ่กลุม่เมืองในเขตที่ราบแมนํ่า้กก อิง นัน้ ด้วยสภาพข

แม่นํา้โขง15  ท่ีเป็นแม่นํา้สายหลกัของภาคพืน้ทวีปตอนบนของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีควา

เก่ียวข้องโดยตรงในการเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างกลุ่มเมืองทางตอนบนขึน้ไปโดยเช่ือมจากเชียง

รุ่งในเขตสิบสองปันนาลงมายงักลุม่เมืองในแอ่งเชียงแสน-เชียงราย-พะเยา ซึง่สามารถเช่ือมลงไป

ได้ถึงหลวงพระบาง เวียงจนัทน์ของประเทศลาว โดยเฉพาะกลุ่มเมืองในแอ่งเชียงแสน-เชียงราย-

พะเยานี ้แม่นํา้โขงถือเป็นแมนํ่า้สายหลกัของแม่นํา้สายยอ่ยที่เกิดจากเทือกเขาภายในเขตนี ้โดย

นํา้ยอ่ยทกุสายในเขตนีไ้หลลงสูแ่มนํ่า้โขงทัง้สิน้คือ แม่นํา้รวก แม่นํ ้ าสาย (ละว้า) แม่นํา้คํา แมนํ่า้จั

แม่นํา้อิง แมนํ่า้กก (ยกเว้นแม่นํา้ฝางและแมนํ่า้ลาวมาบรรจบกบัแม่นํา้กกก่อนลงสูแ่ม่น้ําโขง)  ซึง่

สายนํา้ภายในเหลา่นีล้้วนมีความสําคญัตอ่สงัคมหรือกลุม่เมืองในบริเวณนีท้ัง้หมด ทัง้ในแง่ของกา

เกษตรกรรม และการสญัจรตดิตอ่ภายในและภายนอก  

นอกจากนี ้เวียงพางคํา (แม่สาย) ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีราบลุ่มเขตอําเภอแม่สาย เชียง

แสน ถึงแมจ่นั เชียงรายในปัจจบุนั อนัเป็นเขตท่ีลุม่แมนํ่า้กกเป็นสายหลกั และมีข้อสนันิษฐานหลา

ประการท่ีแสดงถึงการเป็นย่านชมุทางการค้าของอาณาจกัรล้านนาตัง้แต่ช่วงต้นก่อตัง้อาณาจกัร 

                                                 
13 พระพทุธรูปเหลา่นี ้บางสว่นเก็บไว้ตามวดัในท้องท่ี  บางสว่นเก็บไว้ท่ีวดัมงุเมือง จงัหวดัเชียงราย 

และสว่นกลาง  และพระพทุธขนาดใหญ่ (ใช้คน 4 คนหาม) 2 องค์ คาร์ล บ็อค มาสํารวจเมืองฝางและขนกลบัไป

ด้วย   อ้างจาก  Carl Bock, Temples and Elephants: The Narative of a Journey of Exploration through 

Upper Siam and Lao, 276-279. 
14 นวลศิริ วงศ์ทางสวสัด์ิ, ชมุชนโบราณในเขตล้านนา, 43- 44. 
15 แม่นํา้โขงมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาหิมาลยั ที่ราบสงูทิเบตสูท่ะเลจีนใต้ โดยผา่นประเทศจีนที

มณฑลชิงไห่ พม่า ลาว ไทยเวียดนาม เขมร  ความยาวทัง้หมด 4,880 กิโลเมตร เป็นความยาวในประเทศจีน 

2,130 กิโลเมตร ซึง่เรียกช่ือวา่หลานชางเจียง หรือ แมนํ่า้ล้านช้าง สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 190. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 164 

เพราะปรากฎซากเมืองโบราณขนาดใหญ่ ช่ือเวียงพางคาํ16  ใกล้กบัลํานํา้แมส่าย (นํา้ละว้า) ท่ีถกู

ทบัซ้อนด้วยผงัเมืองของอําเภอแม่สายปัจจบุนั และทางตะวนัตกเฉียงเหนือจากเวียงพางคํา (แม่

สาย)เป็นเชียงตงุ และจากชียงตงุ ไปเชียงรุ่งและยนูนาน ไปได้สองสาย  

สายแรก แยกไปเมืองเชียงตุง17 เมืองลา เมืองต้าลัว้ และเชียงรุ่ง เป็นเส้นทางท่ีคน

เดินทางใช้มากกว่าอีกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งก็คือ สายที่สอง ผ่านเมืองยอง18 เมืองย้ เมืองหลวย ู

เมืองลวง  และเชียงรุ่ง ด้วยเหตวุ่า เชียงตงุมีความสําคญัทางเศรษฐกิจมากกว่าเมืองยอง เพราะ

โดยสภาพเมืองภมูินิเวศของเมืองยองเป็นเมืองในหบุเขา แตก็่มีพืน้ท่ีราบลุม่ลํานํา้ยองเพาะปลกูได

เพียงเพ่ือเลีย้งประชากร การค้าขายจึงเป็นส่วนเสริมด้วยการเป็นตัวกลางแลกเปล่ียนสินค้า

ระหว่างเมืองใหญ่โดยรอบทัง้ชาวล้านนาและชาวฮ่อกบัชาวพืน้เมืองท่ีอยู่บนดอย เช่น ลวัะ ท่ีนํา

ของป่าลงมาจําหน่าย  

 ขณะท่ีเมืองยองมีระยะห่างจากเชียงตุงเพียง 80 กิโลเมตร โดยท่ีเชียงตุงเป็นชุม

ทางการค้าขายท่ีใหญ่กวา่ การเคลื่อนไหวของผู้คนและสนิค้าหลากหลายกว่า การรับสินค้าป่าจาก

เมืองยองจึงเป็นการเพิ่มสินค้าอีกทางหนึ่งของเชียงตุงก่อนส่งลงมายงัเมืองศูนย์กลางตอนล่าง

อย่างเชียงใหม่  ด้วยมีการระบุถึงเส้นทางนีว้่ามีความสําคญัถึงกบัเรียกว่า “ทางสายทองคํา” 19 

เพราะเป็นเส้นทางสายท่ีเร่ิมจากต้นทางคือ ยนนาน ู –เชียงตงุ – เชียงราย – เชียงใหม่ สดุทางทีม่ะ

ละแหม่ง (เมาะลําเลิง) ที่เมืองมอญ เป็นเส้นทางการค้าท่ีสําคัญในสมัยโบราณ พ่อค้าฮ่อจะ

เดินทางมาทกุปี สินค้าท่ีผ่านมาทางนีมี้มลูค่าสงูมาก ดงัพบว่า กองคาราวานของพ่อค้าฮ่อ ขบวน

หนึ่งมีม้า หรือล่อบรรทกุสินค้าจํานวน 45 ตวั มีพ่อค้าฮ่อและผู้ช่วย 23 คน บางขบวนมีล่อ 60 ตวั 

บรรทกุสนิค้ามีมลูคา่ประมาณ 12,000 – 15,000 ดอลลา่ร์ 20 

อย่างไรก็ตาม บริเวณแอ่งตอนบนของอาณาจกัรล้านนา ศรีศกัร วลัลิโภดม แบ่งย่อย

เป็น 2 กลุม่เมืองหรือ 2 แคว้น คือ กลุ่มลุม่นํา้กก-โขง มีเมืองเชียงราย-เชียงแสนเป็นเมืองสําคญั 

มีพระยามงัรายเป็นผู้ปกครอง ซึ่งสภาพภมูิประเทศในบริเวณนีมี้ผลต่อการโยงในเครือข่ายไปยงั

                                                 
16 เขมชาติ เทพไชย, “เวียงพางคํา: เมืองโบราณเหนือแดนสดุสยามท่ามกลางยทุธศาสตร์การค้า 5 

เชียง,” วารสารเมืองโบราณ 20, 1 (มกราคม-มีนาคม 2537): 58-67.  
17 แม่สายมีระยะห่างจากเชียงตงุ 168 กิโลเมตร ไปทางเหนือของแม่สาย  อ้างจาก  สรัสวดี อ๋อง

สกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 189. 
18 แมส่าย มีระยะหา่งจากเมืองยอง 157 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของแมส่าย,  

เร่ืองเดียวกนั. 
19 เร่ืองเดียวกนั, 192. อ้างจาก Archibald R. Colquhoun, Amongst the Shans, 300. 
20 Holt S. Hallet,  A Thousnad Miles on Elephant in the Shan States, 172. 
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เมืองกลุ่มเมืองภายนอกทางตอนบนได้  และยงัมีอีกกลุ่มหนึ่ง คือกลุ่มลุ่มแม่นํา้อิง มีเมืองพะเยา

เป็นเมืองสําคญั และพระยางําเมืองเป็นผู้ปกครอง ซึง่โดยสภาพภมูิประเทศของบริเวณกลุ่มเมือง

พะเยาทัง้หมด ทําให้เครือข่ายการค้าภายในบริเวณนีเ้ก่ียวข้องกับกลุ่มเมืองบริเวณลุ่มแมนํา้น่าน

แมนํ่า้น่าน แมยํ่า้ยม รวมถึงแมนํ่า้วงัอยา่งแยกไมอ่อก  

สภาพทางภมูิศาสตร์ท่ีกําหนดทําเลท่ีตัง้ของเชียงแสนและพะเยานัน้เป็นเมืองท่ีอยู่ใน

ตําแหน่งควบคุมเส้นทางคมนาคมท่ีจะขึน้ไปทางเหนือหรือข้ามโขงไปยงัไปบ้านเมืองในดินแดน

ลาว เวียดนาม และจีน21 เมืองชมุทางสําคญัในบริเวณนีไ้ด้แก่ เมืองเซริง หรือ เวียงเทงิ ตัง้อยู่บน

เนินเขาคลุมแม่นํา้นํา้อิงทัง้สองฟาก ถือเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่คมุเส้นทางคมนาคมแห่งหนึง่ข

อาณาจกัรล้านนาตอนบน โดยปรากฎวตัถุโบราณบางประเภทท่ีแสดงถึงการค้าขายในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 21-22  เช่น ภาชนะดินเผาแบบเนือ้อ่อน เนือ้แกร่ง และเคลือบจากเตาล้านนา รวมทัง้

เคร่ืองถ้วยจีน กล้องยาสบูดินเผา ลกูกระสนุสําริด สากดินเผา ตะเกียงแท่งดินเผาเคลือบ ชิน้ส่วน

ตุ๊ กตาดินตุ้มถ่วงแห กระเบือ้งดินเผา หินสลักรูปช้าง22  ปะปนอยู่กับพระพุทธรูปและชิน้ส่วน

พระพุทธรูปสกุลช่างพะเยาตามท่ีต่างๆ ในบริเวณนี ้นอกจากนีย้ังพบโบราสถานสําคญัท่ียังคง

สภาพบางส่วนอยู่คือวดัเสาหินท่ีเหลือซากพระวิหาร เศียรพระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ และ

สถปูเจดีย์  วดัเสาหินแห่งนีต้ัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของแม่นํา้อิง สว่นทางตะวนัตกของแมนํ่า้อิงมีว

พระธาตจุอมซิ่น ซึง่มีสถปูก่ออิฐใหญ่ตัง้บนเขาเห็นแตไ่กล ซึง่การพบศาสนาสถานขนาดใหญ่ตาม

เมืองท่ีเป็นชมุทางการคมนาคมเช่นนี ้ ย่อมแสดงถึงการเติบโตของเมืองนัน้ ท่ีเป็นผลมาจากการมี

เศรษฐกิจท่ีดีในโสตหนึง่ด้วย23  

กระนัน้ก็ดี เมืองเซริง หรือ เวียงเทิง ยงัมีลกัษณะทางภมูิประเทศเก่ียวกบัทําเลท่ีตัง้ 

ท่ีเอือ้ตอ่การเป็นชมุทางคมนาคม โดยแยกออกไปได้หลายเส้นทางก็คือ   

- จากตวัเมืองเทิงสามารถเดินข้ามเนินเขาเตีย้ๆ ในทางตะวนัตกไปสูท่ี่ราบลุม่แม่นํา้ลาว

อนัเป็นท่ีตัง้ของเมืองเวียงชัย ซึง่พบพบเศษภาชนะเคร่ืองถ้วยแบบต่างๆ และเคร่ืองถ้วยจีนและ

อิฐ24 จากนัน้สามารถข้ามแม่นํา้ลาวเข้าไปยงัเมืองเชียงรายในลุม่แม่นํา้กกได้ และจากเชียงรายยั

                                                 
21 ศรีศกัร วลัลโิภดม, นครหลวงของไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์เมืองโบราณ, 2540), 165. 
22 ประโชติ สงัขนกิุจ, เมืองและแหลง่ชมุชนโบราณในล้านนา, 155.  
23 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ ล้านนาประเทศ (กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพ์

มติชน, 2545), 228. 
24 คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ไทย, ประโชติ สังขนุกิข, เมืองและแหล่งชุมชนโบราณใน

ล้านนา, 181. 
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สามารถต่อไปถึงเชียงแสน – แม่สาย (เวียงพางคํา)25 และต่อขึน้ไปยังเชียงตุง เชียงรุ่งได้

ดงักลา่วแล้ว  

- จากตวัเมืองเทิง สามารถเดนิตามลํานํา้อิงขึน้ไปทางทิศเหนือ ก็จะเป็นท่ีราบลุม่ใน 

หุบเขาท่ีแม่นํา้อิงไหลออกสูแ่มนํ่า้โขง ในเขตบ้านสบอิง  เหนือสบอิงขึน้ไปตามลํานํ ้ าโขง 7 

กิโลเมตร ก็เป็นท่ีตัง้เมืองเชียงของ บนเชิงเขาริมโขง ซึง่เป็นชมุชนรูปกลมรี มีคนํูา้ กําแพงล้อมรอ

ทางทิศเหนือ ท่ียงัคงสภาพให้เห็นชดัเจน  เชียงของเป็นเมืองปลายสดุของลุม่แม่นํา้อิง เมื่อพิจารณ

โดยตําแหน่งแล้ว เชียงของจงึเป็นชมุทางติดตอ่กบัชมุชนหรือเมืองภายนอก ท่ีขึน้ลอ่งตามลําแม่นํ ้

โขง26  ทัง้จากกลุ่มเมืองในเขตสิบสองปันนา และต่อไปถึง ยนนานู และจีนทางใต้27 ด้วยการ

เดินทางบกมาท่ีเชียงรุ่งแล้วล่องแม่นํา้โขงลงมานัน่เอง รวมทัง้กลุม่เมืองตา่งๆ จากลาว สิบสองจุ

ไท และเดียนเบียนฟ ู (เวียดนาม) ท่ีเดินทางบกมาท่ีแม่นํา้ทาซึง่มี เมืองหลวงนํา้ทา28 และท่ี

แม่นํา้อู29 ซึ่งแม่นํา้ทัง้สองสายอยูใ่นเขตตอนใต้ของสบิสองปันนาจดตอนเหนือของหลวงพระบาง  

อันเป็นชุมทางสําคัญอีกจุดหนึ่งทางตอนบนของภาคพืน้ทวีปแล้วล่องลํานํา้ทามาจดแมนํ่า้โข

                                                 
25 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ ล้านนาประเทศ, 228.  
26 เร่ืองเดียวกนั, 229. 
27 หลกัฐานเอกสารหนึ่งท่ียืนยนัว่ายนูนานสามารถติดต่อกบับริเวณจีนตอนใต้คือ พงศาวดารจีน

สมยัราชวงศ์หมิง ท่ีหม่าฮวน (Ma Huan) ซึง่เป็นชาวยนูนาน บนัทกึเปรียบเทียบไว้ว่า ยนูนานเป็น “ประตหูลงั” 

ระหว่างจีนกบัดินแดนตอนบนของดินแดนแถบภาคเหนือของไทย อ้างจาก Andrew Forbes, The Peoples of 

Chiang Mai (Chiang Mai : Chiang Mai City Arts & Cultural municipality),140. 
28 เพราะจากเมืองหลวงนํา้ทาสามารถแยกไปเมืองแถนหรือเดียนเบียนฟ ู(ทางทิศตะวนัออก) 

ขณะท่ีแยกไปทางบอ่แร่ เมืองพง เมืองลา่ ของสบิสองปันนา (ทางทิศตะวนัตก) ได้  ดรูายละเอียดใน  วลยัลกัษณ์ 

ทรงศิริ, “ความสําคญัของเกลือสินเธาว์ท่ีมีผลกระทบต่อชมุชนโบราณ: กรณีศกึษา บ้านบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือ

ใต้ ก่ิงอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน” (สารนิพนธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2533), 173. 
29 ซึง่มีเส้นทางตามลํานํา้ที่ตอ่กบัแมนํ่า้อ ู ทาให้สามารถเดินทางขึน้ไปทางเหนือนํ ้ าไปติํ ดต่อกบัเม

ลงุ เมืองไล ในเขตสิบสองจไุท และเมืองแถงได้ ขณะท่ีความเก่ียวพนัระหวางคนในแอ่งเชียงรายและแอ่งพะเยา

กบับริเวณลาวตอนเหนือในบริเวณลุ่มแม่นํา้ดํา แมนํ่า้แท้ แม่น้ําอ ูตอ่เน่ืองถงึแกว (ญวน –เวียดนาม) นอกจาก

เห็นได้จากสภาพภมิูศาสตร์แล้วยงัเห็นได้จากตํานานท่ีเก่ียวข้องกนั เช่น ตํานานขนุเจ๋ือง และตํานานท่ีเก่ียวข้อง

กบัปรัมปราของจีนและชนเผ่าตามลําแม่นํา้โขงที่นบัถือมงักรและนาค อ้างจาก ธิดา สาระยา,  กว่าจะเป็นคน

ไทย (กรุงเทพมหานคร: สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั), 61.  
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จากนัน้ลอ่งนํา้โขงลงมาไมน่านนกั30 ก็ถึงกลุม่เมืองในลุม่นํา้กก-อิง-น่าน โดยเฉพาะเมืองริมโขงนบั

แต่เชียงของ เชียงแสน เชียงแสนน้อย (เวียงปรึกษา) ซึ่งกลุ่มเมืองทัง้สามนีแ้ม้อยู่ในไม่ห่างกัน

เท่าใดนกัแต่ติดต่อทางบกลําบากมากเพราะทิวเขาสงูขวางกัน้และทุรกันดาร31 จึงต้องล่องนํา้โข

ติดต่อกนั  นอกจากนี ้ตํานานหลวงพระบางยงักล่าวว่าการติดต่อระหว่างกลุ่มเมืองของล้านนา

ตอนบนกบักลุม่เมืองลาววา่ เมืองหลวงพระบางนัน้เกิดในบริเวณท่ีเรียกว่า เมืองเชียงดง และเมือง

เชียงทอง (ใกล้หลวงพระบาง) มาก่อน บริเวณนีเ้ป็นท่ีท่ีพวกพ่อค้าจากเมืองเวียงจนัทน์มาค้าขาย

ประจํารัฐค้าขาย และเดนิทางเลยขึน้มาถึงเชียงราย32 โดยขึน้ฝ่ังท่ีเชียงของ และเชียงแสน นัน่เอง  

 

ดงันัน้ ในกลุม่เมืองท่ีมาจากเชียงดาวและฝาง จงึสามารถเช่ือมมายงักลุม่เมืองในเชียง  

แสน-เชียงราย และชมุทางท่ีเมืองเซริงกบัเชียงของ โดยตอ่เน่ืองถึงเมืองภายนอกได้ดงันี ้  

- พร้าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิกา (แม่อาย) – ท่าตอน – เมืองนาย – องัวะ/

พกุาม 

- พร้าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิกา – ท่าตอน – เวียงพางคํา (แม่สาย) – เชียงตงุ 

– เชียงรุ่ง –ยนูนาน -  จีนตอนใต้ 

- พร้าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลกิา – ท่าตอน – เชียงแสน / เชียงราย – เวียงชยั – 

เซริง(เทิง)- -เชียงของ – เชียงรุ่ง – ยนูนาน – จีนตอนใต้ 

- พร้าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลกิา – ท่าตอน – เชียงแสน / เชียงราย – เวียงชยั – 

เทิง- -เชียงของ – หลวงนํา้ทา(ฝ่ังทางทิศตะวนัตก) – บอ่แร่(บ่อแฮ่) – เมืองพง – เมืองล่า (สิบสอง

ปันนา) – เชียงรุ่ง – ยนูนาน – จีนตอนใต้ 

- พร้าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลกิา – ท่าตอน – เชียงแสน / เชียงราย – เวียงชยั – 

เทิง- -เชียงของ –ล้านช้าง(หลวงพระบาง) – เมืองแถน(เดียนเบียนฟ)ู – สบิสองจไุท  

- พร้าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลกิา – ท่าตอน – เชียงแสน / เชียงราย – เวียงชยั – 

เทิง – เวียงลอ(จนุ) – ปง – ปัว 
                                                 

30 วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ, ความสําคญัของเกลือสินเธาว์ท่ีมีผลกระทบต่อชมุชนโบราณ : กรณีศกึษา 

บ้านบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือใต้ ก่ิวําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, 173-174. อ้างจาก  คําสัมภาษณ์ (เม่ือพ.ศ. 

2533) ของคุณยายเพ็ง พงษ์สวรรค์ อายุ 84 ปี อดีตเคยเป็นแม่ค้าขึน้ล่องแถบเมืองหลวงพระบางและบริเวณ

รอบๆ  ปัจจบุนัพกัอยูท่ี่บ้านถนนริมโขง อําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย. 
31 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ล้านนาประเทศ, 229. 
32 ศรีศกัร วลัลิโภดม, สยามประเทศ : ภมิูหลงัของประเทศไทยตัง้แต่ยคุดกึดําบรรพ์ จนถึงสมยักรุง

ศรีอยธุยาราชอาณาจกัรสยาม, พิมพ์ครัง้ท่ี 4 (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์มติชน 2547), 158. 
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นอกจากนี ้บทบาทของเมืองเทิงในฐานะเมืองชมุทางการค้าและการติดตอ่ในบริเวณ

ตอนบนของอาณาจกัรล้านนา ยงัมีต่อการติดต่อกบัพืน้ท่ีในแอ่งพะเยาและเช่ือมลงไปถึงตอนล่าง

ของแอง่พะเยา ซึง่ก็คือกลุม่เมืองในเขตตะวนัออกเฉียงใต้ของอาณาจกัรล้านนา อยา่งตอนลา่งของ

น่าน และแพร่  กลา่วคือ  

- จากตวัเมืองเทิง ไปทางทิศตะวนัตกของแอ่งพะเยา สามารถเช่ือมต่อกบัอําเภอวงั

เหนือ (จงัหวดัลําปาง) เพราะแมนํ่า้อิงมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาผีปันนํา้ (บริเวณท่ีใกล้กบัต้นกําเนิด

แม่นํ า้วงั) โดยแม่นํา้อ ิงไหลลงไปทางใต้สูก่ว๊านพะเยา  (หนองเอีย้ง) แล้วไหลขึน้ไปทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือผ่านเวียงเทิง ลงสู่แม่นํา้โขงที่อําเภอเชียงของ (เชียงราย) มีความยาวทัง้สิน้

ประมาณ 240 กิโลเมตร33  แต่เส้นทางท่ีคนโบราณมกัใช้กนัเป็นเส้นทางจากตวัเวียงเทิงข้าม

เทือกเขาเตีย้ๆ ไปท่ี เวียงลอ (เมืองจุน) (พะเยา)  

เวียงลอ(เมืองจุน) เป็นเมืองสําคญัเมืองหนึ่งของแคว้นพะเยาจากการสํารวจของ 

ฮนัส์ เพนธ์ พบบ่อนํา้กรุอิฐจํานวนมาก และวดัร้างอีกราว 50 กว่าแห่ง ซึ่งมีพระพทุธรูปหินทราย

และสําริดจํานวนมากนอกจากนีย้งัพบเจดีย์แบบล้านนาและแบบพะเยาซางเจดีย์เหล่านีค้งสร้าง

ขึน้ภายหลงัราว พทุธศตวรรษท่ี 21 อีกทัง้พบจารึกท่ีระบวุ่าสร้างพ.ศ. 2040 โดยเจ้าหม่ืนลอ่เทพศรี

จฬุา ถวายแดก่ษัตริย์ผู้ครองเชียงใหม่ ในจารึกกลา่วถึงผงัเมืองเวียงลอ และทําให้ทราบว่าเวียงลอ

(ลอ่) เป็นช่ือท่ีใช้มาตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 21 โดยสร้างมาก่อนพ.ศ. 2040  ความสําคญัของเวียงลอ 

ในฐานะเมืองระหวา่งเส้นทางการติดตอ่ระหว่างเชียงแสน เชียงของ เทิง พะเยา น่าน และล้านช้าง 

ได้ปรากฎในตํานานพระเจ้าทองทิพย์วดัสวนตาล เมืองน่านว่า ในพ.ศ. 1993 คราวท่ีพระเจ้าติโลก

ราชตีเมืองน่านได้ยกทพัผา่นเมืองลอและตัง้ขนุนางครองเมืองลอด้วย34  

จาก เมืองจุนเวียงลอ สามารถเข้าไปท่ีเมืองปง (พะเยา) จึงถึงท่ีราบของเชียงม่วน 

(พะเยา) เดนิทางผา่นซอกเขาเข้าไปท่ีตําบลสะเอียบ แล้งเลียบตามลํานํา้ยมลงไปท่ีเมืองสอง หรือ 

เมืองสรอง (แพร่) เส้นทางนีเ้ป็นเส้นทางโบราณเพราะชมุชนในยคุก่อนประวตัิศาสตร์มกักระจาย

                                                 
33 นวลศิริ วงศ์ทางสวสัด์ิ, ภมิูศาสตร์กายภาพภาคเหนือของประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (เชียงใหม่ : 

ภาควิชาภมิูศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2534), 25. 
34 คณะกรรมการชําระประวติัศาสตร์ไทย, ประโชติ สงัขนกิุจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหล่งชมุชน

โบราณในล้านนา, 219.  อ้างจาก ฮนัส์ เพนธ์ และคณะ, “เวียงลอ: ศกึษาจากการสํารวจตํานานและจารึก,” ใน

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบติัการชุมชนเร่ือง ชุมชนโบราณคดีในภาคเหนือ (เชียงใหม่: วิทยาลยัครู

เชียงใหม,่ 2529 ), เอกสารโรเนียว. 
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กนัอยู่ตามท่ีสงูและหบุเขาดงัท่ีปรากฎท่ีเชียงม่วนและปง 35 และปรากฎร่องรอยให้คนในสมยัตอ่ๆ 

มาใช้สญัจร นอกจากนีย้งัปรากฎหลกัฐานสนบัสนนุด้วยวา่เมืองสอง (อยู่เหนือสดุของจงัหวดัแพร่ 

ปัจจุบันคือบ้านต้นผึง้ ตําบลบ้านกลาง อําเภอสอง จังหวัดแพร่) อยู่ในทําเลท่ีคนในสมัย

ประวตัศิาสตร์ใช้เป็นเส้นคมนาคมระหวา่งเมืองในลุม่นํา้ยมจากเมืองแพร่ขึน้ไปยงัพะเยา โดยผา่นไ

เชียงเชียงแสน เชียงราย และน่าน  เพราะปรากฎหลกัฐานโบราณสถานว่าเป็นเมืองเก่า มีกําแพง

เมืองถึง 3 ชัน้ และคเูมือง 2 ชัน้ ประกอบกบัพบเศษเคร่ืองเคลือบของล้านนา จากเตาเวียงกําหลง 

เตาพาน (โป่งแดง) จํานวนมาก ซึง่สนันิษฐานวา่เมืองนีน้่าถกูสร้างขึน้ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 2036  

อย่างไรก็ตาม ถัดจากเวียงสองลงมาทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ จะเป็นท่ีตัง้ของเวียง

สําคญัอีกแห่งหนึ่งคือเวียงแพร่ ซึ่งเป็นตวัจงัหวดัแพร่ในปัจจุบนั โดยทางทิศตะวนัออกของเวียง

แพร่จะจดกบัเขตเวียงสา-นาน้อยของน่าน และทุ่งยัง้ (อตุรดิตถ์) โดยมีเทือกเขากัน้ กล่าวเฉพาะ

เวียงแพร่เป็นชุมชนมาตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 12-13 ตามพงศาวดารและจารึกหลายแห่ง เช่น 

ตํานานพระธาตชุ่อแฮ แตป่รากฎในศิลาจารึกสโุขทยัหลกัท่ี 1 ท่ีจารึกโดยพ่อขนุรามคําแหงในช่วง

พ.ศ. 1826-1835 ประกอบกบัหลกัฐานทางโบราณคดีในชัน้ดนิแรกท่ีเป็นภาชนะเคร่ืองเคลือบแบบ

เชลียงแหล่งเตารุ่นเก่าของศรีสชันาลยั จํานวนมาก อายรุาวพทุธศวรรษท่ี 18-19 ซึง่ชีว้่าเวียงแพร่

ในท่ีราบลุ่มแม่นํา้ยมนีม้ีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัสโุขทยั เมืองทางใต้ของล้านนามาแตต้่น และม

ความสมัพนัธ์กบัล้านนาในพ.ศ. 1986 หลงัถกูผนวกเป็นของล้านนาในสมยัพระเจ้าตโิลกราช37  

ดงันัน้ลกัษณะเส้นทางสว่นนีจ้ะเป็นดงันี ้

เทิง – เวียงลอ (เมืองจนุ) – เมืองปง (พะเยา) – เชียงมว่น (พะเยา) – เมืองสอง 

หรือสรอง(แพร่) - เมืองแพร่– เวียงสา/นาน้อย (น่าน) – เมืองนา่น 

 

อีกเส้นทางหนึง่ท่ีเม่ือเดนิทางจากแอง่พะเยาเข้ามาท่ีเมืองสองหรือสรองแล้ว สามารถ  

 แยกไปตามเส้นทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ โดยตามลํานํา้ยมขึน้ไป ลํานํา้ยมจะไหลไปบรรจบก

แมนํ่า้งาว ณ บริเวณท่ีเรียกวา่สบงาว (จงัหวดัลําปางปัจจบุนั) แล้วตอ่ไปเมืองลําปางและวังเหนือ

                                                 
35 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ ล้านนาประเทศ, 225. 
36คณะกรรมการชําระประวติัศาสตร์ไทย, ประโชติ สงัขนกิุจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหล่งชมุชน

โบราณในล้านนา, 231. 
37 เร่ืองเดียวกนั, 223-224. 
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(ลาํปาง) 38และสามาถเดนิทางตอ่ไปท่ีเวียงป่าเป้า ดอยสะเก็ดและเข้าเชียงใหม่ (โดยจะขอ

กลา่วรายละเอียดหลกัฐานในสว่นถดัไป) ดงันัน้ลกัษณะเส้นทางสว่นนีจ้ะเป็นดงันี ้

เทิง – เวียงลอ (เมืองจนุ) – เมืองปง (พะเยา) – เชียงม่วน (พะเยา) – เมืองสองหรือสร

อง (แพร่) – สบงาว (ลําปาง) – วงัเหนือ (ลําปาง) – เวียงป่าเป้า – ดอยสะเก็ด – เชียงใหม ่ 

เทิง – เวียงลอ (เมืองจุน) – เมืองปง – เชียงม่วน – เมืองสองหรือสรอง (แพร่) - เมือง

งาว (ลําปาง) – เมืองวงัเหนือ (ลําปาง) – เวียงป่าเป้า (เชียงราย) – ดอยสะเก็ด– เชียงใหม ่

(หรือจากดอยสะเก็ดสามารถขึน้ไปเชียงราย เชียงแสน ได้เช่นกนั) 

 

สว่นในเขตตะวนัตกของจงัหวดัแพร่ปัจจบุนั ปรากฎโบราณสถาน และโบราณวตัถท่ีุ  

เมืองลอง ซึ่งน่าจะเป็น อีกชุมทางหนึ่งท่ีเช่ือมระหว่างชาวใต้ท่ีอยู่ตอนล่างล้านนาเช่น ท่าอิฐ

(อุตรดิตถ์) และศรีสัชนาลัย(อาณาจักรสุโขทัย) กับชาวล้านนา ทัง้ในแอ่งพะเยา - เชียงแสน 

และแอง่เชียงใหม ่– ลําพนู ด้วยการเดนิขึน้ไปตามลํานํา้ยมถึงเขตอําเภอวงัชิน้ (แพร่) และตามลํานํ ้

ยมขึน้ตอ่ไป ซึง่เป็นพืน้ท่ีสงูไม่นานนกัก็จะถึงพืน้ท่ีราบลุม่ในหบุเขาของเมืองลอง และข้ามหบุเขา

เข้าเมืองปง (พะเยา)  

ความสําคญัของเมืองลองนัน้ คือ เมืองลองอยู่ท่ีราบแคบๆ แต่ยาวขึน้ไปทางเหนือ 

บริเวณท่ีราบของเมืองลองนีพ้บชมุชนโบราณ มีคนํูา้ คนัดนิขนาดเลก็บนเนินหลายแห่ง เช่นเนินเข

ในเขตแม่บงเหนือ  พบเศษภาชนะดินเผาทัง้แบบเนือ้อ่อน แกร่ง และเคลือบ จากเตาสโุขทยั และ

เตาล้านนา กระจายตามผิวดินจํานวนมาก  อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 20 และในตวัเวียงลองยงัมีวดั

โบราณอีกหลายแห่ง และพระธาตแุบบล้านนา39 รวมทัง้ศิลาจารึกเมืองลองมีอายใุนช่วงประมาณ

พ.ศ. 1903 – 200040 ลกัษณะเส้นทางสว่นนีจ้ะเป็นดงันี ้

เทิง – เวียงลอ (เมืองจนุ) – เมืองปง (พะเยา) – เชียงมว่น (พะเยา) – เมืองลอง (แพร่) – 

ท่าอิฐ / ศรีสชันาลยั 

นอกจากนี ้ถัดลงมาใต้สดุของจงัหวดัแพร่ปัจจุบนั ยงัพบร่องรอยชุมชนโบราณ มีคนํูา้

กําแพงดินอีกแห่งหนึ่ง อยู่ริมลํานํา้ยมบริเวณห้วยสลอบ ซึง่เป็นชมุชนขนาดเลก็บนฝ่ังตะวนัตกขอ

แมนํ่า้ยม ตรงห้วยสลอบนีเ้องท่ีมีวดัเก่าแก่ (ปัจจบุนัเรียกวดับางสนกุ) ซึง่มีสถปูเจดีย์และวิหารเป็น

                                                 
38 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ,  217. 

                    39 เร่ืองเดียวกนั, 219-220.  
40 พรรเพญ็ เครือไทย อภิรดี เตชะศิริวรรณ และ ศราวธุ ศรีทา, ประชมุจารึกล้านนา เลม่ 9 จารึกใน

จงัหวดัแพร่ (เชียงใหม ่: สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2548), 133. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 171 

แบบวดัล้านนา ขณะท่ีปรากฏศิลาจารึกภาษาบาลีและภาษาไทยแบบสโุขทยั ระบุปีท่ีสร้างพ.ศ. 

1882ในจารึกกล่าวถึง.... เจ้าเมืองตรอกสลอบและขนุนางท่ีชกัชวนให้คนทําบญุสร้างเจดีย์ บรรจุ

พระพิมพ์ท่ีทําด้วยดินและเหียก จํานวน 11,800 องค์....บริเวณจึงน่าจะเป็นเมืองตรอกสลอบใน

อดีตนั่นเอง เม่ือพิจารณาชุมชนโบราณตรอกสลอบกับความสัมพันธ์ทางสภาพแวดล้อมทาง

ภมูิศาสตร์ในลุม่แม่นํา้ยม ท่ีเป็นเพียงท่ีราบในหบุเขาขนาดเลก็ แตเ่กิดเป็นชมุชนถาวรท่ียงัคงสภา

บางสว่นมาถึงปัจจบุนั ก็อาจกลา่วได้วา่ ชุมชนโบราณตรอกสลอบ (อําเภอวงัชิน้ จงัหวดัแพร่ ใน

ปัจจุบนั) ตัง้อยู่ในตําแหน่งสําคญัต่อการสญัจรในข่ายของสายแม่นํา้ยมที่ตอ่เนื่องขึน้ไปถึงอําเภ

เชียงมว่นและปง(พะเยา)ดงักลา่วข้างต้น41  จากชุมชนโบราณตรอกสลอบ สามารถแยกเส้นทาง

ไปยงักลุ่มเมืองในลุ่มแม่นํา้ปิงได้ด้วย(ดงัจะขอกล่าวรายละเอียดของเส้นทางในหมวด ข. เส้นทาง

ลงใต้)  

 ในชัน้นี ้จะเห็นว่า เขตเมืองแพร่ประกอบด้วยชมุชนโบราณหลายแห่ง แตล่ะแห่งล้วนมี

ความสําคญัในเชิงการเป็นชุมทางการคมนาคมซึ่งน่าจะรวมถึงการเป็นย่านค้าขายด้วย ไม่ว่าจะ

เป็นตวัเวียงแพร่ ตรอกสลอบ เมืองลอง เมืองสอง  ท่ีมีสําคญัของล้านนากับกลุ่มเมืองท่ีอยู่ทาง

ตอนลา่งลงไป เช่น สโุขทยั  ด้วยหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีกระจายโดยทัว่ดงักลา่วแล้วข้างต้น  

 จากกลุ่มเมืองทางตะวนัออกเฉียงใต้ของอาณาจกัรล้านนา เช่น เมืองตอนลา่งของเขต

น่าน และเขตแพร่ซึง่เป็นแหลง่ชมุทางคมนาคมแหลง่ใหญ่ ยงัสามารถรองรับการสญัจรของผู้คนทัง้

จากลุ่มแม่นํา้แมปิ่งตอนบนอยา่งแอง่เชียงใหม ่– ลําพนู, แอ่งลําปาง- ห้างฉตัร-เกาะคา กลา่วโดย

ยอ่คือ  

เทิง – เวียงลอ (เมืองจนุ) – เมืองปง (พะเยา) – เชียงม่วน (พะเยา) – เมืองสองหรือสร

อง (แพร่) – ตรอกสลอบ (วงัชิน้-แพร่) – เถิน (ลําปาง) – ลี ้(ลําพนู) – สนัป่าตอง (เชียงใหม่) - เมือง

เชียงใหม ่

น่าน – เวียงสา/นาน้อย – เวียงแพร่ – ตรอกสลอบ (วงัชิน้) – เถิน (ลําปาง) – ลี ้(ลําพนู) 

– สนัป่าตอง (เชียงใหม)่ – เมืองเชียงใหม ่
 
 
1.1.2 เส้นทางดอยสะเก็ด   

บริเวณดอยสะเก็ด ซึง่เป็นท่ีตัง้ของเมืองด้วย อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมือง

เชียงใหม่ ดงัปรากฎในตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ตอนอ้ายฟ้าเกณฑ์ชาวบ้านเมืองลําพนูมาสร้าง

                                                 
41 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ ล้านนาประเทศ, 218-219. 
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เหมืองฝาย (ต่อมาเรียกเหมืองอ้ายฟ้า หรือ เหมืองแข็ง หรือเหมืองขีห้นี ้) ในช่วงราวพ.ศ. 1820 -

1823 เป็นระยะทางราว 34 กิโลเมตร (18,000 วา) ซึง่ทางนํา้ของฝายนีผ้า่นเชิงเขาหลายลกู รวมทั ้

ทางตะวันตกของเมืองดอยสะเก็ดด้วย 42   เส้นทางจากดอยสะเก็ดขึน้ไปยังเวียงป่าเป้า 

(เชียงรายปัจจุบนั) แม้จะต้องผ่านภเูขาหลายลกู หากเป็นการเลาะไปตามซอกท่ีไม่สงูชนันกั (ซึ่ง

เส้นทางนีถ้กูตดัเป็นถนนในปัจจบุนั)  

ทัง้นี ้บริเวณอนัเป็นท่ีตัง้ของเวียงป่าเป้า ปรากฎกลุ่มเมืองบริวารเป็นวงกว้าง โดยมี

เวียงหรือเมืองสําคญัคือ เวียงกาหลง และเวียงสนัมะนะ 

เวียงกาหลง ปัจจบุนัเป็นตําบลเวียงกาหลง อําเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย เวียง

เดิมตัง้อยบูนเทือกเขาดอยดง  ลาดลงสู่แอ่งแม่นํา้ลาวในทางตะวนัตก สว่นตะวนัออกเป็นลําห้ว

หลายสาย เช่น ห้วยทราย ห้วยลึก ซึ่งเป็นบริเวณท่ีพบเตาเผาผลิตเคร่ืองเคลือบกระจายอยู่อย่าง

หนาแน่น ครอบคลุมพืน้ท่ีบางส่วนทางด้านทิศตะวันตกด้วย เมืองแห่งนีเ้ป็นแหล่งผลิตเคร่ือง

เคลือบล้านนา43  และมี เวียงสันมะนะ ปัจจุบนัเป็นบ้านสนัมะนะ อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด

เชียงราย เมืองโบราณอีกแห่งตัง้อยู่บนท่ีลาดเชิงดอย ต่อเน่ืองกบัพืน้ท่ีราบของปากนํา้แมเ่จดีย์ ที

ไหลลงสูท่ี่ราบเวียงป่าเป้า เป็นเมืองขนาดใหญ่ มีผงัเมืองซบัซ้อน มีการขยายเมืองครอบคลมุท่ีลาด

เนินเขาและร่องนํา้ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเวียง ซึง่แสดงให้เห็นวา่เวียงนีสํ้าคญัมาตัง้แต

สมยัอดีต ในฐานะเมืองยทุธศาสตร์ ทัง้ในแง่ป้องกนัศตัรูเพราะลกัษณะคเูมืองเป็นป้อมปราการ ทัง้

ในแง่ชุมทางการสญัจรและการค้า เพราะระหว่าง เวียงสันมะนะ กบั เวียงกาหลง คือ เวียงป่า
เป่า  

ขณะท่ีเวียงป่าเป้ามีทางเช่ือมกบั เชียงใหม่ โดยเดินทางลงใต้ถึง วังเหนือ (ลําปาง) 

โดยเดินทางไปทางตะวนัออกได้ถึง 2 เส้นทางคือ ผ่านท่ีราบเวียงป่าเป้าแล้วเดินตามหบุเขาเข้าวงั

เหนือ หรือ เลาะตามลํานํา้แมเ่จดีย์ลงสูที่่ราบเวียงป่าเป้าเข้าวงัเหนือได้เช่นกนั การตดิตอ่ระหวา่

กลุ่มเมืองเวียงป่าเป้ากบัวงัเหนือน่าจะมีความหมายต่อกนัชดัเจนเพราะพบว่าวงัเหนือเป็นแหล่ง

เตาเคร่ืองถ้วยท่ีอยู่ใกล้กับแหล่งเตาบริเวณเวียงป่าเป้า เช่น แหล่งเตาห้วยทราย ในเขตวงัเหนือ 

                                                 
42 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่, 28 ; Hans Penth, A 

Brief History of Lan Na (Chiang Mai: Chiang Mai City Arts & Cultural municipality), 99. 
43 คณะกรรมการชําระประวติัศาสตร์ไทย, ประโชติ สงัขนกิุจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหล่งชมุชน

โบราณในล้านนา, 159. 
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(ลําปางปัจจุบนั) ซึ่งสามารถเรียกพืน้ท่ีท่ีพบแหล่งเตาทัง้สองแหล่งรวมกันว่าเป็นแหล่งเตากลุ่ม

เวียงกาหลง44   โดยท่ีการเดนิทางจาก 

- จากวังเหนือผ่านช่องเขาในเขตบ้านแม่หยวก ขึน้ไปยงัทางตอนเหนือของเมือง

พะเยาได้อีกทางหนึง่ หรือ 

- จากวังเหนือผา่นหบุเขาท่ีมีแมนํ่า้วงัไหลผา่นลงมาท่ีสบงาว แล้วจึงเข้าเขตเมืองสอง

หรือสรอง ขึน้ไปตามลํานํา้ยม ผา่นซอกเขา เข้าเชียงม่วน และเข้าสูท่ี่ราบในเขตปง ก่อนจะขึน้ถึง 

เวียงลอ(จุน) เทงิ และเชียงของ ตามลําดบั45  

 

ดงันัน้ ทัง้สองเวียงนีจ้ึงทําให้เวียงป่าเป้ามีความสําคญัตอ่อาณาจกัรล้านนาอย่างมาก 

เพราะเป็นทัง้แหลง่ผลิตเคร่ืองถ้วยแหลง่ใหญ่ของล้านนา โดยกลุ่มเตาเวียงกาหลง เป็นแหลง่ปลกู

ข้าวป้าง (ข้าวโพดเมล็ดสีขาว) ได้มาก เป็นทางออกของสินค้าป่าไปยงัตอนบนด้วย ชมุทางบริเวณ

นีจ้งึมีบทบาทในหลายด้านตลอดสมยัราชวงศ์มงัราย 46  

จากเวียงป่าเป้าเข้าเขตเมืองแม่สรวย ซึ่งพืน้ท่ีจะเป็นท่ีราบอย่างต่อเน่ืองไปถึงท่ีราบ

เมืองเชียงรายและเชียงแสน ซึง่จากเชียงรายสามารถแยกไปอีกหลายทาง กลา่วโดยสรุปคือ 

- เชียงแสน/เชียงราย –เวียงพางคํา (แมส่าย)  - เชียงตงุ – เชียงรุ่ง – ยนูนาน 

- เชียงแสน/เชียงราย – กลุ่มเมืองในลุ่มแม่นํา้กก-ฝาง – เชียงดาว – พร้าว – เมือง

เชียงใหม ่ 

- เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชยั – เวียงเทิง – เชียงของ – ล้านช้าง – แถน – สบิสองจไุท 

- เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชยั – เวียงเทิง – เชียงของ – เชียงรุ่ง – ยนูนาน 

- เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชยั – เวียงเทิง- เวียงลอ(จนุ) – ปง  – เชียงม่วน – เวียงสอง 

(แพร่) – วงัชิน้ (แพร่) – เถิน – ลี ้– ลําพนู – เชียงใหม ่ 

- เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชยั – เวียงลอ(จนุ) – ปง – ปัว – น่าน – เวียงสา (น่าน) – 

วงัชิน้ (แพร่) – เถิน – ลี ้– ลําพนู – เชียงใหม ่ 

                                                 
44 วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคญัของเกลือสินเธาว์ท่ีมีผลกระทบต่อชมุชนโบราณ : กรณีศกึษา 

บ้านบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือใต้ ก่ิงอําเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน,” 69.  อ้างจาก สมศกัดิ ธรรมปรีชากร์ , เคร่ือง

ถ้วยในเอเชียอาคเนย์ระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 15-22, 89.  
45 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ ล้านนาประเทศ, 217-218. 
46 คณะกรรมการชําระประวติัศาสตร์ไทย , ประโชติ สงัขนกิุจ บรรณาธิการ, เมืองและแหลง่ชมุชน

โบราณในล้านนา, 187-189. 
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- เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชยั – เวียงลอ(จนุ)– ปง – ปัว –บ้านห้วยโก๋น/ห้วยสะแตง– 

ไซยะบลีู – หลวงพระบาง – แถนหรือเดียนเบียนฟ ู(เวียดนามตอนบน) – สบิสองจไุท 

- เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชยั – เวียงลอ(จนุ)– ปง – ปัว –บ้านห้วยโก๋น/ห้วยสะแตง– 

ไซยะบลีู – อดุมไชย – หลวงนํา้ทา –เมืองพยาก – เชียงตงุ – เชียงรุ่ง – ยนูนาน - จีน 

- เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชยั – เวียงลอ(จนุ)– ปง – ปัว –บ้านห้วยโก๋น/ห้วยสะแตง–

ไซยะบลีู –อดุมไชย – หลวงนํา้ทา – เชียงรุ่ง – ยนูนาน – จีน  

- เวียงป่าเป้า – วงัเหนือ (ลําปาง) – เมืองพะเยา – เทิง – เชียงของ 

- เวียงป่าเป้า – วงัเหนือ (ลําปาง) – สบงาว – สอง/สรอง – เชียงม่วน – ปง – เวียงลอ – 

เทิง – เชียงของ  

 
1.2 ทศิใต้  
การเดนิทางจากเชียงใหมล่งไปยงักลุม่บ้านเมืองทางใต้ อนัได้แก่ อาณาจกัรสโุขทยั   

อาณาจักรอยุธยา และ อาณาจักรมอญ-พุกามตอนล่าง เช่น เมืองเมาะตะมะ เมืองเมาะลําเลิง 

และ เมืองหงสาวดี ตามลําดบั โดยมีจดุเช่ือมสําคญัหรือชมุทางสําคญัท่ีเช่ือมขึน้มาทางเชียงใหม่

ของอาณาจกัรล้านนา ปรากฎอยู่หลายจุด ตามหลกัฐานเอกสารล้านนาหลายชิน้ ดงัเช่นตํานาน

พืน้เมืองเชียงใหม่ โคลงมงัทรารบเชียงใหม่  (พ.ศ. 2156) และหลกัฐานทางโบราณคดี  ชมุทางท่ี

เป็นรอยตอ่สําคญัของเส้นทางลงสูด่นิแดนทางตอนลา่งนีก็้คือ วังชิน้ เถนิ ลี ้ฮอด 

ในเขตจงัหวดัแพร่ปัจจบุนั ตัง้แตอ่ดีตน่าจะเป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นชมุทางการสญัจรตดิตอ่มา 

 ตัง้แตโ่บราณ เพราะปรากฎชมุชนโบราณกระจายอยูโ่ดยทัว่ทกุทิศทางของเขตลุม่แมนํ่า้ยมในเข

แพร่ กลา่วคือ  

ทิศเหนือ เป็นชมุชนโบราณเมืองสองหรือสรอง47 ท่ีเช่ือมขึน้ไปยงัแอ่งพะเยาและแอ่ง

เชียงราย  

ทิศตะวนัออกเป็นชมุชนโบราณเวียงแพร่48  ท่ีตดิตอ่กบัเวียงสา-นาน้อยของน่าน   

ทิศตะวันตกซึ่งมีชุมชนโบราณเวียงลอง49 ซึ่งเป็นรอยต่อสําคัญในเขตลุ่มแม่นํา้วั

และปิงของล้านนา ท่ีเช่ือมถึงแอง่ลําปาง – ห้างฉตัร – เกาะคา กบักลุม่เมืองทางตะวนัออกเฉียงใต้

                                                 
47 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ ล้านนาประเทศ, 223. 
48 เร่ืองเดียวกนั, 221. 
49 เร่ืองเดียวกนั, 219; คณะกรรมการชําระประวติัศาสตร์ไทย, ประโชติ สงัขนกิุจ บรรณาธิการ, 

เมืองและแหลง่ชมุชนโบราณในล้านนา, 191. 
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ของล้านนา อย่าง แพร่ และเช่ือมกบักลุ่มอาณาจกัรใหญ่ทางทิศใต้ อย่างสโุขทยั อยธุยา เมาะตะ

มะ  

โดยเฉพาะทิศใต้ มี เวียงตรอกสลอบ ซึ่งตัง้อยู่บนห้วยสลอบ สาขาของแม่นํา้ยมใน 

เขตวังชิน้  ถือเป็นชมุทางท่ีจะเช่ือมกบัอาณาจกัรใหญ่ทางทิศใต้ของอาณาจกัรล้านนา โดยเป็น

ชมุชนโบราณท่ีปรากฎหลกัฐานโบราณคดีและในหลกัฐานเอกสารเก่าว่ามีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 

19 เป็นอยา่งน้อย50  ดงักลา่วรายละเอียดไว้ข้างต้น  

ทัง้นี ้การเดินทางจากเถิน (ลําปาง) เข้าไปท่ีตรอกสลอบ (แพร่) ในสมยัโบราณนัน้ 

ต้องไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ของเถิน ตรงจดุท่ีลํานํา้แมป่ะบรรจบกบัแมนํ่า้วงั เดนิตามลําน

แม่ปะขึน้ไปยงัต้นนํา้ซึง่เป็นภเูขาสงู แตม่ีชมุชนและหมูบ้่านตัง้อยูต่ลอดทางเช่น บ้านปางกุ่ม บ้า

ท่ามะเกวน่ เป็นต้น  พอถึงต้นนํา้ก็จะข้ามซอกเขาในบริเวณสนัปันนํา้ และมุง่หน้าลงสนัปันนํา้ตาม

นํา้สร้อย เข้าเขตบ้านวงัคํา บ้านปางขนั ลงสูท่ี่ราบในเขตบ้านแพะ  ผา่นบ้านแมล่า บ้านป่าสกั แล

อีกหลายหมูบ้่าน ไปถึงบ้านปางไฮ ก็จะพบกบัแมนํ่า้ยม จงึเดนิเลียบแมนํ่า้ยมขึน้ไปทางเหนือก็จะถ

อําเภอวงัชิน้หรือเมืองตรอกสลอบในอดีต51 ดงันัน้ เส้นทางสายนีจ้งึเป็นดงันี ้

เมืองปง (พะเยา) – เชียงม่วน – เมืองสอง/สรอง (แพร่) – ตรอกสลอบ/วงัชิน้ (แพร่) – 

เถิน (ลําปาง) 

 

นอกจากนี ้ด้วยทําเลท่ี ชุมชนโบราณตรอกสลอบ ตัง้อยู่ระหว่างลุม่แม่นํา้น่านและลุ่

แม่นํา้วงั-ปิง ดงันัน้ ถ้าไปทางตะวนัออกสามารถขึน้ไปท่ีเวียงแพร่ ซึง่ตัง้อยู่ใกล้กบัเวียงสา (น่าน) 

โดยผ่านซอกเขาท่ีกัน้ระหว่างเวียงแพร่กับเวียงสา (สภาพทางกายภาพคล้ายกับปง ของพะเยา 

และ ปัว ของน่าน) ภเูขานีจ้ะเป็นต้นนํา้ลําห้วยสายเลก็ๆ หลายสายท่ีไหลลงจากเขาด้านตะวนัตกม

สูท่ี่ราบเวียงสาในทางตะวนัออก ทําให้ท่ีราบเวียงสา ซึง่เป็นท่ีราบกว้างใหญ่มากเม่ือเทียบกบัท่ีราบ

ในหบุเขาอ่ืนๆ ในย่านนี ้ มีความอดุมสมบรูณ์เป็นบ้านเมืองมาตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา 

จาก ชุมชนโบราณตรอกสลอบ ไปทางตะวนัตกสามารถแยกเส้นทางไปยงักลุ่มเมืองในลุ่มแม่นํ ้

ปิงได้ด้วย  ไปตามลําห้วยสลอบ ข้ามห้วยและหบุเขาไปถึง เมืองเถิน (ลําปาง) ซึง่เป็นแหลง่ชมุชน

โบราณของลําปางอีกแห่งหนึ่งเช่นกัน โดยพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ และหลักฐานทาง

โบราณคดีแล้ว พบว่า เถินเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่บนเส้นทางคมนาคมระหว่าง เมืองในลุ่ม

แมนํ่า้ปิง วงั และ ยม ดงันัน้การเดนิทางไป-กลบัเชียงใหมแ่ละน่านจงึผา่นเส้นทางนีไ้ด้คือ  

                                                 
50 เร่ืองเดียวกนั, 218-219. 
51 เร่ืองเดียวกนั, 302-305. 
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เชียงใหม ่– เมืองลี ้(ลําพนู) – เถิน (ลําปาง) – ตรอกสลอบ (แพร่) – เวียงแพร่ - อําเภอ

เวียงสาและนาน้อย (นา่น)  
 
เวียงเถิน ในฐานะชุมทางท่ีสําคญัอีกแห่งหนึ่งของเส้นทางการค้าเก่าแก่ในดินแดน

ภาคเหนือ และมีฐานะเป็นเมืองยทุธศาสตร์ เพราะอยู่บนเส้นทางการเดินทพัของพม่า และ กรุงศรี

อยธุยา ท่ีเข้ามายงัล้านนาดงัท่ีปรากฎจากหลกัฐานโบราณคดี พบเมืองโบราณในเขตเถินท่ีเรียกว่า 

เวียงพญากัณฑ์ ซึ่งถูกสร้างไว้อย่างแข็งแรงและมีลกัษณะเป็นค่ายรูปนกกางปีก52  อีกทัง้ยงัพบ

ร่องรอยคนํูา้คนัดนิล้อมรอบบริเวณที่เชื่อวา่น่าจะเป็นเวียงอยู ่3 แห่ง แห่งหนึ่งคือตวัเมืองเถินใน

ปัจจุบนั ท่ีมีวดัเวียงเป็นศนูย์กลาง เมืองนีป้รากฎช่ือในใบลานท้องถ่ินเรียกว่า “เมืองอิงฆบถรัฐ” 

เล่ากันว่ากําแพงเมืองและเขตเมืองได้พงัจมลงในแม่นํา้วงั ทําให้สมยัหลงัมีการสร้างเวียงใหมอี่

สองแห่ง คือ “เวียงป้อม” และ “เวียงเป็ง” ในราวพ.ศ. 1922  การตัง้เวียงในบริเวณใกล้เคียงกนัทัง้

สามแห่งเป็นสิง่ท่ีบง่บอกถึงความสําคญัของกลุม่เมืองในบริเวณนีซ้ึง่เป็นเมืองโบราณในภาคเหนือ

ท่ีเคยเป็นเขตแคว้นล้านนา เพราะเมืองสําคญัหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 

เชียงแสน แม้นแต่เวียงเขลางคนคร มกัมีเมืองบริวารอยู่กระจายอยู่รายล้อม  แต่ท่ีน่ีกลบัเป็นกลุ่ม

ตวัเมืองขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยูโ่ดดๆ ทางด้านตะวนัตกของแมนํ่า้วงั53 

  เมืองเถิน ยงัพฒันาความเป็นเมืองชุมทางการสญัจรไป-มา จนถึงทกุวนันี ้นัน่เพราะ

ทําเลท่ีตัง้ท่ีราบตอนใต้ของลุม่แม่นํา้วงั เป็นปากทางเข้าสูเ่มืองลําปาง กลา่วคือ เถินตัง้อยูบ่นริมฝ่ั

แม่นํา้วงัที่ไหลมาจากตวัเวียงลําปาง ไปบรรจบแมนํ่า้ปิงทางใต้ในเขตเมืองตาก ซึง่ปัจจุบนัเส้นท

สายระหวา่งเถินมาลําปางนีถ้กูสร้างทบัด้วยถนนหลวง54   

จาก เมืองเถิน ยงัมีเส้นทางข้ามช่องเขาไปยงัลํานํา้ลี ้บริเวณบ้านโฮ่ง ของจงัหวดั

ลําพนู และตอ่ขึน้ถึงเชียงใหม่ได้ หากพิจารณาจากลกัษณะท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ และหลกัฐานทาง

โบราณคดีเพิ่มเติมแล้ว พบว่าเมืองเถินไม่ได้เพียงแตต่ัง้อยู่บนเส้นทางคมนาคมระหว่างลุม่นํา้วงักั

ลุม่นํา้ปิง (ระหวา่งเมืองตาก เมืองเถิน เมืองลําปาง เมืองลี ้เมืองลําพนู และเมืองเชียงใหม่) เท่านัน้ 

หากเป็นศนูย์กลางท่ีสามารถติดตอ่ไปยงับรรดาบ้านเมืองลุม่นํา้ยมในเขตจงัหวดัสโุขทยั โดยผ่าน

                                                 
52 สณีุ หาญวงศ์, “การสํารวจชมุชนโบราณในจงัหวดัลําปาง,” ใน ประวติัศาสตร์และโบราณคดี

นครลําปาง (ลําปาง: วิทยาลยัครูลําปาง  สหวิทยาลยัล้านนา, 2534), 112.  
53 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ ล้านนาประเทศ, 305-306. 
54 เร่ืองเดียวกนั, 301. 
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แพร่และวงัชิน้ (ดงักลา่วแล้ว) และอีกทางหนึง่คือ ผา่นแมนํ่า้ลี ้เดนิบกเข้าเมืองฮอด สบเมย ลงไปที

ระแหง(ตาก) ซึง่ออกดนิแดนมอญได้ด้วย  ดงันัน้ ภาพของเครือขา่ยภายในบริเวณนีจ้ะเป็นดงันี ้ 

ตรอกสลอบ/วงัชิน้(แพร่) – เถิน (ลําปาง) – สบลี ้(ลําพนู) – เมืองฮอด – ระแหง (ตาก) – 

มะละแหมง่/เมาะตะมะ 

โดยเฉพาะ สบลี ้ได้ปรากฎช่ือ “ลิ” “ลี”้ หรือ “ลิบ” ในเอกสารประวตัิศาสตร์หลายชิน้ 

อย่าง ลิลิตยวนพ่าย และ พระวินิจฉัยในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในพระราช

พงศาวดาร ฉบบัพระราชหัตถเลขา ท่ีบนัทึกเหตุการณ์ความขดัแย้ง ทางการเมืองการปกครอง

ระหว่างกรุงศรีอยธุยากบัล้านนาตัง้แตพ่.ศ. 1999  โดยท่ีช่ือ “ลิ” “ลี”้ หรือ “ลิบ” หมายถึงแม่นํา้ลี ้

แขวงเมืองลี ้(บ้านโฮ่ง อําเภอลี ้จังหวดัลําพูน ปัจจุบนั) อนัเป็นเขตรอยต่อกับเมืองเถิน จังหวัด

ลําปางในปัจจบุนั 55 ดงัปรากฎหลกัฐานเอกสารยืนยนัถึงการเช่ือมโยงระหว่างเมืองลีก้บัเมืองเถิน

คือ ข้อความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ5์6  

เมืองลี ้เป็นเมืองท่ีมีประวตัศิาสตร์ความเป็นมาเก่าแก่ โดยได้ก่อตัง้เมืองมาตัง้แตส่มยั

กรุงสโุขทยั ก่อน พ.ศ. 1800 มีพระนางจามะรี เป็นราชธิดาของเจ้าเมืองหลวงพระบาง เป็นหวัหน้า

ใน การอพยพผู้คนหลบหนีลีภ้ยัข้าศึกและโรคระบาดจากเมืองหลวงพระบางลงมายงัทางทิศใต้สู่

แคว้นลานนาไทย ได้สร้างเมือง ณ บริเวณ วดัพระธาตดุวงเดียว เน่ืองจากมีลกัษณะภมูิประเทศ

เหมาะสม มีสายนํา้ 3 สาย มาบรรจบ(สบ) กนั จึงเรียกว่า “สบลี”้  แม่นํา้สายนีค้ือ "แม่ลี"้ "แม่แต๊ะ" 

และ "แม่ไป" จึงตัง้ช่ือเมืองว่า "เมืองลี"้ เมืองลีเ้จริญรุ่งเรืองตลอดมา จวบจนทางกรุงสโุขทยัได้ยก

ทพัมาตี โดยกวาดต้อนผู้คนและ ทรัพย์สินไปยงักรุงสโุขทยั เมืองลีจ้ึงกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมามี

ผู้คนอพยพมาจาก เชียงใหม่ ลําพูน เถิน และตาก เข้ามาตัง้หลกัแหล่งอยู่อาศยั บริเวณท่ีสร้าง

เมืองลีใ้นอดีต ปัจจุบนัยงัคงปรากฏหลกัฐานซากกําแพงเมืองให้เห็นบริเวณวดัพระธาตดุวงเดียว 

วัดพระธาตุห้าดวง วัดพระธาตุแท่นคํา วัดลีห้ลวง วัดโปงกาง (ปัจจุบันวัดนีเ้ป็นวัดร้าง) ซึ่งวัด

ดงักล่าวตัง้อยู่บริเวณ 2 ข้างทางถนนสายพหลโยธิน ในเขตตําบลลี ้57 ดงันัน้จะเห็นว่า โดยทําเล

ท่ีตัง้ทําให้กลุ่มเมืองเมืองลี ้และ เมืองเถิน ในอดีต เป็นชัยภูมิท่ีเหมาะต่อการคมนาคมติดต่อ 

                                                 
55 คณะกรรมการชําระประวติัศาสตร์ไทย, ประโชติ สงัขนกิุจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหล่งชมุชน

โบราณในล้านนา, 201. 
56 ประเสริฐ ณ นคร, สารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร, นิยดา เหลา่สนุทร, บรรณาธิการ

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2541), 411.  
57 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวติัศาสตร์ล้านนา, 156. 
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ระหว่างเมืองในแอ่งเชียงใหม่-ลําพูนกับกลุ่มบ้านเมืองตอนล่าง รวมทัง้พม่า และยงัถือเป็นหน้า

ดา่นท่ีสําคญัของล้านนาด้วย 

เมืองฮอด ตัง้อยู่บนริมแม่นํา้ปิง  เป็นเมืองหน้าดา่นทางยทุธศาสตร์พร้อมๆ กบัเป็นชุ

ทางการค้าและการเดินทางอีกแห่งหนึ่งของล้านนาท่ีอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ทางทิศตะวนัตก

ติดต่อกบัแม่สะเรียงและสบเมย และทางทิศตะวนัออกติดต่อกบัลี(้ลําพนู )  ฮอดจึงเป็นท่ีรับ-ส่ง

สนิค้ากนัชกุชมุ ซึง่สามารถเดนิทางบกไปถึงระแหง เข้าสูต่อนลา่งพม่าคือเมืองมะละแหม่งได้  โดย

มีทัง้พอ่ค้าจากอยธุยา ขึน้มาตดิตอ่ค้าขายกบัเชียงใหม่และเมืองอ่ืนๆ ของล้านนาท่ีเมืองฮอดอย่าง

คกึคกั อีกทัง้ยงัปรากฎด้วยว่าผู้คนในเมืองสว่นใหญ่มีฐานะดีขัน้เศรษฐี58  ดงัปรากฎในหลกัฐาน

เอกสารวา่  

 
...เพราะเรือยธิุเยศค้า   เทียงเทิง  

มีกาดแกมรีเลงิ    ชู่มือ้   

ชาวเชียงหลงัไหลเถิง   เมืองหอด เรียมเอย  

สนกุสนัน่ขายแล้วซือ้   พร่องถ้านเป้นเสฏฐีฯ.... 

 

และ 

 

...เมียเรียมซํา้ชชูบู  สาวเสฎฐี 

ยงัมากมาวลหลากหลี  หอดหัน้....59 

 

อีกทัง้ยงัมีความเป็นไปได้ว่าการเดินทางของขบวนสินค้าชาวฮ่อหรือชาวจีนในยนูนาน

ท่ีมีมลูคา่สงู เพ่ือสง่สนิค้าไปท่ีเมืองท่าชายทะเลตอนลา่งอยา่งเมาะตะมะในช่วงกลางพทุธศตวรรษ

ท่ี 20 (คริสต์ศตวรรษท่ี 15) เป็นต้นมา  

ในส่วนท่ี เมืองเถิน เป็นชุมทางเช่ือมระหว่างดินแดนล้านนากับดินแดนตอนล่างคือ 

อาณาจกัรสโุขทยัลงไปนัน้  ปรากฎมีเส้นทางคมนาคมจากเถินไปทุ่งเสล่ียมและสวรรคโลก โดย

อาศยัเส้นทางไปตามลํานํา้แมม่อก ท่ีมีต้นนํา้อยูท่ี่เขาดอยขนุแมม่อก ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของเมืองเถิน ลํานํา้นีจ้ะไหลลงไปทางใต้ผา่นบ้านแมม่อกใต้ ลงสู่ท่ีลุ่มในเขตบ้านสะพานหิน แล้ว

ผ่านซอกเขาลงสูท่ี่ลุม่ผ่านบ้านห้วยริน บ้านสะเลียมหวาน บ้านปางอ้า(บริเวณอ่างเก็บนํา้ปางอ้า) 

                                                 
58 เร่ืองเดียวกนั, 178. 
59 สงิฆะ วรรณสยั, โคลงเร่ืองมงัทรารบเชียงใหม,่ 59. 
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ไหลผา่นมายงับ้านแมพ่ ุแล้วลํานํา้หกัวกผา่นช่องเขาในเขตบ้านแมบ่อ่ทอง และบ้านโป่งฝางมาทา

ตะวนัออก เข้าสูเ่ขตพืน้ท่ีราบลุ่มของห้วยกลางดง ซึง่เป็นบริเวณชมุชนท่ีตัง้อาํเภอทุ่งเสล่ียมใน

ปัจจบุนั ผา่นบ้านใหมเ่ขาแก้ว (บริเวณตําบลเขาแก้ว และตําบลบ้านใหมไ่ชยมงคล) แล้วลงสูท่ี่ราบ

ลุม่ของฝ่ังนํา้ยมในเขตอําเภอศรีสําโรง อนัเป็นบริเวณท่ีมีลํานํา้หลายสายจากภเูขาและที่สงูในทิ

ตะวนัตกไหลมารวมกนั  ลํานํา้แมม่อกนี ้ ตอนท่ีผ่านเขตอําเภอทุ่งเสล่ียมลงมามีเช่ือเรียกอีกอย่าง

ว่า “ลํานํา้ฝากระดาน” เป็นช่ือท่ีมีมาแตโ่บราณ ตรงท่ีลํานํา้ฝากระดานผา่นเขตบ้านท่าวิเศษ เป็น

บริเวณท่ีมีถนนพระร่วง อนัเป็นคนัดินหรือถนนโบราณท่ีตดัจากเมืองสโุขทยั ผ่านขึน้ไปยงัเมือง

ศรีสชันาลยัทางทิศเหนือ  

ก่อนการตดัถนนหลวงจากอําเภอสวรรคโลก ทุ่งเสล่ียม และเถิน ผู้คนโบราณจะ

เดินทางจากเถินมายงัทุ่งเสล่ียมและสวรรคโลกต่างก็เดินทางตามถนนโบราณติดต่อไปมาหาสู่กนั 

สิ่งท่ีปรากฏเป็นหลกัฐานสําคญัคือราษฏรในเขตอําเภอทุ่งเสล่ียมนัน้ส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีอพยพมา

จากเมืองเถิน ในสายตาของคนในเขตอําเภอเมืองสุโขทยั และอําเภอบ้านด่านลานหอย (พูด

สําเนียงไทยภาคกลาง) มีความเห็นว่าคนท่ีอยู่ในเขตอําเภอทุ่งเสล่ียมเป็นคนลาว (หมายถึงคน

ล้านนาหรือชาวเหนือ) มีประเพณี วฒันธรรม สถาปัตยกรรม การสร้างบ้านเรือนและวดัวาอาราม 

เป็นเอกลกัษณ์ของศิลปะล้านนา และมีลกัษณะเป็นแบบลาวท่ีอยู่ทางเถิน ลําปาง ลําพนูและ

เชียงใหม่60  ดงันัน้เส้นทางท่ีจากตอนลา่งของอาณาจกัรล้านนาไปยงัลุ่มแม่นํา้ยมของอาณาจกั

สโุขทยัจงึไปได้โดย เมืองเถิน(ลําปาง) – ข้ามทุ่งเสลี่ยม – สวรรคโลก - สโุขทยั 

สว่นเส้นทางจาก เมืองเถนิ ไปยงัเชียงใหม ่สามารถข้ามช่องเขาไปยงัลํานํา้ลี ้ท่ีเช่ือมต่

กบัชมุชนในเขตลําพนูและเชียงใหม ่ดงันัน้จะเห็นวา่ เส้นทางนีจ้ะเป็นภาพของ เมืองเถิน(ลําปาง) – 

เมืองลี ้– ลําพนู – เชียงใหม่ และเส้นทางโดยตรงจากเชียงใหม่ลงไปท่ีทางใต้ โดยเฉพาะสโุขทยั ได้

แก เชียงใหม่ – เวียงท่ากาน (สนัป่าตอง) – ลี(้ลําพูน) – เถิน(ลําปาง) – สโุขทยั และเชียงใหม่ – 

เวียงท่ากาน (สนัป่าตอง) – ลี(้ลําพนู) – ฮอด – ระแหง – เมาะตะมะ/อยธุยา 

ความเคล่ือนบนเส้นทางเหล่านีใ้นสมัยราชวงศ์มังราย ได้ปรากฎโดยเก่ียวข้องกับ

เส้นทางอ่ืนตามท่ีกลา่วมาแล้วทัง้หมดข้างต้น   

 

                                                 
60 สมชาย เดือนเพ็ญ, “เมืองบางขลงั,” ใน บางขลง บางฉลงง บางขลงั (เอกสารงานสมันาเร่ือง 

“เมืองบางขลงั” เน่ืองในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี และวนั

อนรัุกษ์มรดกไทย บริษัท การบินกรุงเทพ จํากดั และ บริษัท มติชน จํากดั (มหาชน) วนัท่ี 2-3 เมษยน 2539), 59-

75 ; ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ ล้านนาประเทศ, 302-304.   
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1.3 ทศิตะวันอออก 

ดงักล่าวแล้วว่า บริเวณทิศตะวนัออกของอาณาจกัรล้านนา ครอบคลมุบางส่วนของ

พะเยา บางส่วนของแพร่ และบริเวณแอ่งน่านทัง้หมด ดงันัน้ เครือข่ายการติดต่อภายในบริเวณนี ้

จึงสามารถเช่ือมต่อได้ทกุทิศทาง แต่จะขอกล่าวถึงเส้นทางสายหลกัตามบริเวณเมืองหรือชมุชนท่ี

เป็นจุดระหว่างทาง ท่ีปรากฎหลักฐานโบราณคดี บางแหล่งนัน้สามารถพิจารณาประกอบกับ

สภาพภมูิประเทศและหลกัฐานเอกสารได้  

การเดนิทางจากตวัเมืองเทงิ ยงัสามารถเดินตามลํานํา้อิงข้าม เวียงลอ(เมืองจุน) ไป

ทางทิศตะวนัออกของแอ่งพะเยา จะพบกบัเมืองปง ตัง้อยู่ในลุ่มแม่นํา้ยมตอนบน แล้วข้ามเขาไป

เมืองปัว ซึ่งอยู่ในลุ่มแม่นํา้น่าน ฮนัส์ เพนธ์ระบวุา่ราวพ.ศ. 1793 ผู้คนท่ีอาศยัอยู่ในเมืองปัวคือ

ชาวแกวหรือกาวโดยช่ือนีป้รากฎในหลกัฐานประวตัิศาสตร์หลายครัง้61 ถือว่าเป็นเมืองในสมยัแรก

ของชาวน่าน ก่อนจะมาสร้างเวียงพระธาตแุช่แห้งและเมืองน่านในช่วงต้นพทุธศตวรรตท่ี 19 และ

เมืองปัวแยกตัวเป็นอิสระ เมืองปัวมีแนวกําแพงดินและร่องรอยคูนํา้เหลืออยู  ่และมีเพ ีย

โบราณสถานพระธาตเุบ็งสะบดั ท่ีเป็นเจดีย์แบบล้านนาคล้ายพระธาตดุอยสเุทพ (เป็นพระธาตุ

แปดเหล่ียมบนฐานสงูยอ่เก็จ)  อายรุาวช่วงพทุธศตวรรษท่ี 2162 เท่านัน้ 

เม่ือพิจารณาจากสภาพภมูิประเทศของลุม่นํา้ในหบุเขาทัง้สองแห่งนีจ้ะพบวา่เมืองปง 

(พะเยา) กบัเมืองปัว (น่าน) อยู่ไม่ไกลกนั บริเวณทิวเขาท่ีกัน้สองเมืองนีมี้ลํานํา้ไหลจากสนัปันนํา้

มายังแม่นํา้ยมและแมนํ่า้น่าน  ซึง่เป็นเส้นทางที่ใช้ไปมาหาสูก่นัระหวา่งคนสองเมืองนีจ้นถ

ปัจจบุนั63   

บริเวณตอนบนของน่านนีเ้องท่ีเป็นทางผ่านอีกทางหนึ่งของชนจากบ้านเมืองภายนอก

เข้ามายงัน่านและผ่านทางไปยงัส่วนอ่ืนๆ ของอาณาจักรล้านนาได้ ไม่ว่าจะเป็น ชนกลุ่มต่างๆ 

อย่างไทลือ้ ไทเขิน ลาว เวียดนาม จีน สามารถเข้ามาในอาณาจกัรล้านนาทางเมืองน่านได้ด้วย 

โดยเข้ามาตามช่องทางท่ีเป็นหมู่บ้านในบริเวณตอนเหนือสดุซึง่เป็น บ้านห้วยโกร๋น บ้านห้วยสะ

แตง (ปัจจบุนัอยู่ในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัน่าน)  เพราะสภาพภมูิประเทศเป็นแผ่นดิน

                                                 
61 Hans Penth, A Brief History of Lan Na. 108. 
62 คณะกรรมการชําระประวติัศาสตร์ไทย, ประโชติ สงัขนกิุจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหลง่ชมุชน

โบราณในล้านนา, 237. 
63 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ล้านนาประเทศ, 217. 
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ติดกับบ้านหว้าน เมืองเงิน (แขวงไซยะบลีู )64 ของลาวปัจจุบัน) สมัยก่อนท่ีจะมีการแบ่ง

พรมแดนลาว-ไทย  น่าจะมีการไปมาหาสู่กันของผู้คนในบริเวณเป็นเร่ืองปกติ เพราะปรากฎช่ือ

เรียกเส้นทางบางแห่งท่ียังคงเรียกกันมาถึงปัจจุบนั เช่น ห้วยโก๋น ห้วยสะแตง เป็นต้น อีกทัง้

ปัจจบุนัยงัปรากฎ เส้นทางบกเช่ือมระหวา่งล้านนาตะวนัออกสดุคือบริเวณห้วยโก๋น-แม่สะแตง กบั 
เมืองพยาก (รัฐฉาน – พม่า) ลาว เวียดนาม ยนนานู   

โดยทางบก ดงัท่ีระบุไว้คือ ห้วยโก๋น ห่างจากหงสา (เขตเศรษฐกิจพิเศษของลาว) 35 

กิโลเมตร, หลวงพระบาง 152 กิโลเมตร, เมืองลา (จีน) 295 กิโลเมตร และ แถน (เดียนเบียนฟ ูหรือ

เวียดนามตอนบน) 406 กิโลเมตร และสภาพตลาดในห้วยโก๋นและแมส่ะแตงท่ีเต็มไปด้วยชนหลาย

เผ่าท่ียงัค้าขายด้วยวิธีเงินแลกของและของแลกของ  ซึ่งมีให้เห็นจนทุกวนันี ้65  คือ ชาวลาวส่วน

ใหญ่เป็นแม่ค้าผู้หญิงเข้ามาซือ้หรือแลกของแล้วหาบของกลบั, ชาวลือ้จากเมืองเงิน จะใช้ววัต่าง 

ม้าต่าง บรรทุกข้าว ยาสูบ นํา้อ้อย หนงัเก้งกวางแห้ง มาแลกกบัเกลือ และขายเอาเงินด้วย, ฮ่อ 

บรรทุกวัวต่าง ม้าต่าง นําสินค้าหลายอย่าง โดยเฉพาะโลหะ กะทะเหล็กมาขาย และแลกกับ

เกลือ66 เป็นต้น  ดังนัน้ บริเวณท่ีตัง้ของตะวันออกสุดของล้านนาจึงเป็นช่องทางเข้ามายังเขต

อาณาจกัรล้านนาได้อีกทางหนึ่ง โดยไม่ต้องผ่านเชียงของ และ เทิง หรือ จะมาทางลํานํา้น่านถึงเข

เมืองน่าน ข้ามเทือกแล้วลงสูท่ี่ราบระหว่างหบุเขาของเมืองปง (พะเยา) ก็สามารถตอ่ขึน้ไปในเขต

เชียงราย เชียงแสน โดยลําดบัจนเข้าสูด่นิแดนเชียงตงุ สบิสองปันนา และยนูนาน67  

                                                 
64 ไซยะบูลี เป็นแขวงหนึ่งของประเทศลาวท่ีตัง้อยู่ทางตะวนัตกสุดของประเทศ มีพืน้ท่ีติดกับ 

ประเทศไทย ทางด้านจงัหวดัน่าน อตุรดิตถ์ พิษณุโลก เลย เชียงราย และพะเยา เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ

ไทยก่อนเสียดินแดนเม่ือปี พ.ศ. 2447 ทําให้แขวงนีไ้ปขึน้กับอินโดจีนของฝร่ังเศส ไทยได้กลบัคืนมาชั่วคราว

ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เม่ือได้กลบัคืนมาจงึตัง้เป็นจงัหวดัลานช้าง แตต้่องคืนกลบัไปเหมือนเดิมหลงัสงคราม 

อ้างจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ออนไลน์].  เข้าถึงเม่ือ 8 ตลุาคม 2550.  เข้าถึงได้จาก 
http://th.wikipedia.org./wiki 

65 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ลุม่นํา้น่าน : ประวติัศาสตร์โบราณคดี ของ พิษณโุลก เมืองอกแตก, 30 ; ห้วย

โกร๋น ห้วยสะแตง และบ้านชายแดนใหม่ ปัจจบุนัเป็นจดุผ่อนปรนในการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างลาวกบัไทยใน

เขตจังหวัดน่าน อ้างจาก “จังหวัดน่าน” [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 8 ตุลาคม 2550.  เข้าถึงได้จาก 
http://th.wikipedia.org./wiki;  http://board.trekkingthai.com/broad.  

66 วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคญัของเกลือสินเธาว์ท่ีมีผลกระทบต่อชมุชนโบราณ: กรณีศกึษา 

บ้านบอ่หลวง ตําบลบอ่เกลือใต้ ก่ิงอําเภอบอ่เกลือ จงัหวดัน่าน”, 131. 
67 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, “อตุรดิตถ์ เมืองแห่งท่านํา้,” ใน เพราะขอบฟ้ากว้าง  (กรุงเทพฯ : โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ จัดพิมพ์เน่ืองในวโรกาส พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุารี พระชนมายคุรบ 40 พรรษา, 2538), 125. 
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การเดินทางจากเชียงใหม่ ท่ีเร่ิมต้นจากพร้าว-เชียงดาว เข้ามาในแอ่งเชียงแสน-

เชียงรายนัน้ จะพบว่า จากแอ่งนีส้ามารถเช่ือมต่อออกไปยงักลุ่มเมืองภายนอกอาณาจกัรล้านนา

ได้ในหลายทาง ทัง้ทางตะวนัตกคือ อาณาจกัรพกุาม ทางตอนบนหรือตอนเหนืออาณาจกัรล้านนา

ขึน้ไปจดตอนใต้ของจีน ตลอดจนกลุม่เมืองในฟากตะวนัออก อนัได้แก่ จีนทางใต้ สิบสองจไุท แถน 

หรือ เดียนเบียนฟ ู(เวียดนามตอนเหนือ) รวมทัง้ ล้านซ้าง (หลวงพระบาง) และเวียงจนัทน์  พอจะ

สรุปเส้นทางหลากหลายได้ดงันี ้

- พร้าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลกิา – ท่าตอน – เชียงแสน / เชียงราย – เวียงชยั – 

เทิง – เวียงลอ(จนุ) – ปง – ปัว 

- ห้วยโก๋น/ห้วยแม่สะแตง (น่าน) –– ไซยะบลีู – อดุมไชย – หลวงนํา้ทา – เชียงรุ่ง(สิบ

สองปันนา) – ยนูนาน – จีน  

- ห้วยโก๋น/ห้วยแม่สะแตง (น่าน) –– ไซยะบลีู – อดุมไชย – หลวงนํา้ทา –เมืองพยาก – 

เชียงตงุ – เชียงรุ่ง – ยนูนาน - จีน 

- ห้วยโก๋น/ห้วยแมส่ะแตง (น่าน) –– ไซยะบลีู – หลวงพระบาง – แถนหรือเดียนเบียนฟ ู

(เวียดนามตอนบน) - สบิสองจไุท 

 
1.4   ทศิตะวันตก 
ชมุทางการติดตอ่และการค้าสําคญับนเขตท่ีสงูทางทิศตะวนัตกของอาณาจกัรล้านนา 

เท่าท่ีปรากฎหลกัฐานในการเป็นเมืองสําคญัมาก่อน พร้อมกับการเป็นเมืองแห่งการค้าขายคือ 

เมืองยวม หรือ ขุนยวม เพราะเมืองตัง้อยูบ่ริเวณท่ีแมนํ่า้ลําห้วยหลายสายมาบรรจบกนัโดยมีแมนํ่

ยวมเป็นสายหลัก สมัยนัน้แบ่งเป็นยวมเหนือกับยวมใต้ ปัจจุบันคืออําเภอแม่สะเรียง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 68  จากสภาพทางกายภาพและทําเลท่ีตัง้ของเมืองยวม น่าจะเป็นเมืองท่ีอยู่ในเขตป่า

เขาท่ีเข้าถึงยาก คือเดินทางเข้าถึงโดยตรงไม่ได้ ต้องอ้อมผ่านแม่ริมและเสมิง หรือ อ้อมไปทาง

พร้าวผ่านเวียงแหงแล้วจึงเข้าเขตยวม ซึง่พิจารณาประกอบกบัการท่ีพญาสามฝ่ังแกนเนรเทศท้าว

ลก ราชบตุรไว้ครองเมืองยวมใต้คราวท่ีทําผิดตอ่บดิา69   

เส้นทางนีสํ้าคญัเพราะเป็นเส้นทางท่ีชาวเงีย้วและชาวฮ่อจากทางตอนบนและจากด้าน

ตะวนัตกของล้านนาใช้ขนสินค้าไปยงัมะละแหม่ง เมาตะมะ โดยเร่ิมจาก ยนนาน ู –เชียงตุง – 

                                                 
68 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ 77. 
69หน้าเดียวกนั. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 183 

เชียงราย – เชียงใหม่ - ระแหง (จงัหวดัตากปัจจบุนั) – เมาะตะมะ 70  โดยก่อนจะถึงระแหงใน

เขตจงัหวดัตากปัจจบุนันี ้พ่อค้าฮ่อและเงีย้วเหล่านีน้่าจะผ่านเข้ามาทางเชียงดาวที่บ้านระแหง 

(ปัจจบุนัเป็นอําเภอเวียงแหง จงัวดัเชียงใหม)่  ตดัเข้าตอนเหนือของแม่ฮ่องสอน(เขตอําเภอปาง

มะผ้าปัจจบุนั)  มีเส้นทางลงมาท่ีพืน้ท่ีอาํเภอปายปัจจุบัน แล้วเข้าแม่แจ่ม จากนัน้เข้าขุนยวม 

ลงมาตามลํานํา้ขนุยวมเข้าแม่ลาน้อย เมืองสะเรียง และถึงสบเมย ก่อนเข้าระแหง (ตาก) 

เส้นทางนีปั้จจบุนัเป็นเส้นทางจากเชียงดาวเข้าลงมาถึงจงัหวดัตาก หรือเม่ือออกจากปายเข้า แม่

แจ่ม ลงสู่เมืองฮอด จากนัน้จึงเข้าสู่แม่ลาน้อย และ แม่สะเรียง และลงไปสบเมย กบั ระแหง 

(ตาก) เป็นเส้นทางท่ียงัใช้อยูจ่นทกุวนันี ้  

เม่ือพิจารณาประกอบกับเส้นทางการเดินทางของกองทัพพม่าเกณฑ์เชลยชาว

เชียงใหมไ่ปเมืองหงสาวดี เม่ือพ.ศ.2156 71 ท่ีเดินทางมาทางเวียงท่ากาน (ในเขตอําเภอสนัป่าตอง 

ปัจจบุนั) ผ่านพระธาตดุอยน้อย และ พระธาตจุอมทอง (ในเขตอําเภอจอมทอง ปัจจุบนั) เข้าเขต

แม่แจ่มตามลํานํา้แมแ่จ่ม ที่เชื ่อม เมืองฮอด (ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน) และตัดเข้า

ตอนล่างของแม่นํา้ยวมหรือขนุยวม ในเขตเมืองยวม (ในเขตจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ปัจจุบนั) ทัง้นี ้

ช่วงท่ีเดินทางตามลํานํา้ยวมลงมาที่ระแหงก่อนตดัเข้าเขตเมาะตะมะหรือ พมา่นัน้ ในเอกสารโคล

โบราณเร่ืองมงัทรารบเชียงใหม่ระบุว่า ผ่านดอยวอก ลงมาพบแม่น้ําสองแคว แม่ตอ้งคง อ่างทอง

ดอยแสนเต้า ดอยป่เจ้าู  ซึง่บริเวณนีปั้จจุบนัคือบริเวณท่ีเป็นเขตอําเภอแม่สะเรียง และ อําเภอ

สบเมย ตามลําดบั จากนัน้จงึถึงเมาะตะมะ  ข้ามแม่นํา้นาวา วงัผึง้ และนํา้อาสา ในเขตพมา่ จงึถ

หงสาวดีในบริวเณลุ่มแม่นํา้อิรวดี ใช้เวลา สามเดือนเตม็ ตามที่เอกสารเรื่องโคลงมงัทราร

เชียงใหมร่ะบไุว้ 72 

ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งท่ีสําคญัอย่างยิ่งต่อการติดต่อการค้าของอาณาจักรล้านนาคือ 

จากเชียงใหม่อนัเป็นเมืองศนูย์กลางอาณาจกัร  สามารถเดนิทางลงทิศใต้ด้วยเส้นทางท่ีผ่านเวียง

ท่ากาน (ในเขตอําเภอสนัป่าตอง ปัจจุบนั) เข้าเขตจอมทอง  แม่แจ่ม ฮอด เมืองยวม แม่ลา

น้อย สบเมย  รวมทัง้เส้นทางอ่ืนๆ ท่ีผ่านเวียงท่ากานลงไปท่ีลําพนู ลี ้ลําปาง และตดัเข้าวงัชิน้ 

(แพร่) ตามท่ีกล่าวถึงรายละเอียดไว้แล้งข้างต้น จะเห็นว่าการเดินทางจากตวัเวียงเชียงใหม่ลงสู่

ดนิแดนตอนใต้นัน้ สามารถแยกไปได้ 2 ทางหลกั ๆคือ ผา่นทางลําพนู หรือ ผา่นทางฮอดนัน่เอง 

                                                 
70Holt S. Hallet, A Thousand Miles on An Elephant in the Shan States, preface page and 

172. 
71 สงิฆะ วรรณสยั, ผู้ถอดความ, โคลงเร่ืองมงัทรารบเชียงใหม,่ 1. 
72 เร่ืองเดียวกนั, 37- 87. 
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ดงันัน้ เส้นทางจากล้านนาตอนบน และเชียงใหม่ เพ่ือลงสู่อาณาจกัรตอนล่างท่ีเป็น

เมืองท่าชายฝ่ังคือ อยธุยา และเมาะตะมะในสมยัราชวงศ์มงัรายจงึสรุปได้ดงันี ้ 

- เชียงใหม ่- เวียงท่ากาน (สนัป่าตอง) – จอมทอง – แม่แจ่ม – ฮอด – แม่ลาน้อย – สบ

เมย – ระแหง – ตาก 

- ฝาง – เชียงดาว – เวียงแหง – ตอนเหนือของปาย – แม่ฮ่องสอน – ขนุยวม – แม่ลา

น้อย – แมส่ะเรียง - สบเมย – แมร่ะแหง (ตาก) 

- ฝาง – เชียงดาว – เวียงแหง – ตอนเหนือของปาย – ปาย – แมแ่จ่ม – ฮอด – ตอนลา่ง

ของขนุยวม - แมส่ะเรียง – แมร่ะแหง (ตาก) 

- ฝาง – เชียงดาว – เวียงแหง – ตอนเหนือของปาย – ปาย – แม่แจ่ม – ฮอด –อําเภอลี/้

บ้านโฮ่ง(ลําพนู) – ลําปาง- -วงัชิน้ (แพร่) – สโุขทยั 

 

อยา่งไรก็ตาม ทัง้ท่ีสภาพภมูิประเทศในบริเวณทิศตะวนัตกของอาณาจกัรล้านนา ล้วน

เป็นพืน้ท่ีสงูด้วยเทือกเขาอยา่งน้อย 90 เปอร์เซน็ต์ของพืน้ท่ีในสว่นนี ้ซึง่ประกอบด้วยเทือกเขาแดน

ลาวทางตะวนัตกสดุอนัเป็นเคร่ืองกัน้พรมแดนขนาดใหญ่ระหว่างล้านนาและพม่า  ตอนกลางของ

พืน้ท่ีตะวนัตกของล้านนายงัถกูขวางด้วยเทือกเขาถนนธงไชย ซึง่คดโค้งคล้ายรูปตวัย ู( U ) กลบัหวั

อยูต่รงกลางพืน้ท่ี  แตเ่ทือกเขาเหลา่นีเ้ป็นต้นนํา้ลําห้วยอีกหลายสายท่ีทําให้เกิดพืน้ท่ีลุม่ตามหบุเข

ขนาดเล็ก ซึ่งตามจุดบรรจบของลําห้วยเหล่านีม้กัเป็นท่ีตัง้ของแหล่งชุมชนหรือเมือง โดยเฉพาะ

บางเมืองหรือชมุชนท่ีกลายเป็นแหลง่สญัจรท่ีสําคญั ซึง่ทําให้มีการเช่ือมตอ่ระหว่างภายใน รวมถึง

ภายนอก  และเมืองเหล่านีทํ้าหน้าท่ีเป็นรอยต่อท่ีเป็นทัง้จุดแวะพกั หรือค้าขายระหว่างทาง ของ

พ่อค้า เช่น เวียงแหงหรือเมืองตาก เมืองแม่สะเรียง เมืองสบเมย เมืองแม่ลาน้อย เมืองฮอด เมือง

ขนุยวม เมืองแม่ฮ่องสอน  เมืองปาย เมืองแปง เมืองปางมะผ้า บ้านเวียงแหง เมืองเชียงดาว เป็น

ต้น  ซึ่งการติดต่อของกลุ่มเมืองบนพืน้ท่ีสงูทางทิศตะวนัตกของอาณาจกัรล้านนาเหล่านี ้ถือเป็น

จดุเช่ือมผ่านท่ีสําคญัระหว่างแอ่งเชียงแสน-เชียงราย รวมทัง้ชาวเมืองอ่ืนทางดินแดนตอนบนกบั

กลุ่มเมืองปากอ่าวออกทะเลทางตอนล่าง รวมทัง้ กลุ่มเมืองในแอ่งเชียงใหม่-ลําพนูกบักลุ่มเมือง

ปากอา่วออกทะเลทางตอนลา่งกลุม่เดียวกนั   

สิ่งยืนยนัประการหนึ่งถึงการดํารงอยู่ของสงัคมบนพืน้ท่ีภเูขาแถบตะวนัตก และเติบโต

จนเป็นเส้นทางหลกัเส้นหนึ่งในการติดต่อกบัสงัคมโดยรอบและมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ือง

ตัง้แตอ่ดีตตอ่เน่ืองถึงปัจจบุนันีก็้คือ  การท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถลดัเข้าสูเ่มืองท่าฝ่ังทะเลอย่างมะละ

แหลง่ และเมาตะมะ หรืออาจจะเลยไปถึงหงสาวดี ได้ในระยะทางท่ีสัน้กว่าเมือ่นเทียบกบัการต้อง
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เดนิทางผา่นลุม่แมนํ่า้วงั-ยม ไปท่ีวงัชิน้แล้วลงไปสโุขทยัก่อนเข้าสูร่ะแหง(ตาก) ซึง่เป็นเสมือนเมือง

ปากทางของกลุ่มเมืองในท่ีราบลุ่มแม่นํา้สาละวิน-อิรวดี กบักลุ่มเมืองในท่ีราบลุ่มมนํา้ปิง-วงั- ยม  

ซึง่เม่ือพิจารณาประกอบกบัความสมัพนัธ์พืน้ฐานท่ีมีมาตัง้แต่ยคุหริภญุชยัรุ่งเรืองในดินแดนแถบ

ลุม่แม่นํา้ปิงตอนบน การตดิตอ่ระหวา่งมอญในลุม่แมนํ่า้ปิงตอนบนกบัมอญในลุม่สาละวิน-อิรวดี 

น่าจะใช้เส้นทางนีม้าตัง้แต่ต้น ตลอดจนการเป็นเส้นทางเดินทัพหลายครัง้ในสมัยต่อๆ มา ใน

ดินแดนแถบนี  ้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สังคมบนพืน้ท่ีสูงในทิศตะวันตกของล้านนา น่าจะมี

ความสําคญัทางการเมืองในฐานะรอยตอ่ของล้านนากบัมอญ-พมา่ และกบัอยธุยา 73  

หลกัฐานสําคญัอีกอย่างหนึ่งคือ หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีมีการพบหลมุฝังศพมนษุย์

โบราณบนเทือกเขาถนนธงชัย-ตะนาวศรี พร้อมกับพบเคร่ืองถ้วยชามภาชนะเคลือบทัง้ของเตา

สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ล้านนา และจีน ฝังรวมกันอยู่เป็นจํานวนมากและเป็นวงกว้าง ตัแ้ต่เขต

อทุยัธานี กําแพงเพชร ตาก เชียงใหม ่และแมฮ่่องสอน จนน่าจะกลา่วได้วา่พืน้ท่ีทัง้หมดท่ีพบเคร่ือง

ถ้วยเหล่านีน้่าจะเป็นตลาดสงัคโลกท่ีสําคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งของอาณาจกัรล้านนา - สโุขทยัในอดีต  

อย่างไรก็ดี เคร่ืองสงัคโลกได้สะท้อนถึงความสมัพนัธ์เชิงเศรษฐกิจอย่างแน่นอน เพราะสภาพทาง

กายภาพของกลุ่มสงัคมในเขตป่าเขาและท่ีสงูเช่นนี ้ย่อมเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่แร่

ธาตุและของป่านานาชนิด ซึ่งเป็นท่ีต้องการของสังคมในพืน้ท่ีราบลุ่ม โดยเฉพาะในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 19-20 เป็นต้นมา 74 

 

เส้นทางและเครือข่ายการค้าของอาณาจกัรล้านนาท่ีปรากฎในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 

19 เป็นต้นมานัน้ มีปัจจยัทางสภาพทางภมูิประเทศเป็นตวักําหนด ซึง่ส่งผลให้เกิดเมืองเครือข่าย

และเมืองชมุทางสญัจรในหลายแห่งทัว่อาณาจกัรล้านนาด้วย กล่าวคือ ลกัษณะการไหลของแม่นํ ้

ซึง่เกิดจากเทือกเขาสงูสายใหญ่-น้อย มกัจะมาบรรจบกนัในเขตท่ีราบระหว่างหบุเขา เส้นทางนํา้ที

เกิดขึน้นีเ้ป็นการกําหนดเส้นทางสญัจรของผู้คนโดยใช้สายนํา้เป็นแนวเส้นทาง ทัง้ในรูปแบบขอ

การเดนิทางบก และลอ่งลํานํา้สลบักนัไป ด้วยวา่ลํานํา้ในเขตท่ีสงูดงัเช่นในเขตล้านนานี ้มีเกาะแก่

โขดหิน ระหว่างเส้นทางนํา้ มิได้เป็นลํานํา้ราบเรียบตลอดสายดงัเช่นแม่น้ําในเขตพืน้ที่ราบกว้างขว

โขดหินและเกาะแก่งท่ีเกิดตามลํานํา้มกัจะเกิดเม่ือลํานํา้ไหลผา่นท่ีสงู โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นต้นนํ ้

เทือกเขา  

                                                 
73 ศรีศกัร วลัลโิภดม, ประวติัศาสตร์โบราณคดีของ ล้านนาประเทศ, 325. 
74 เร่ืองเดียวกนั, 322 - 324. 
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การใช้ลํานํา้เป็นแนวทางการสญัจรจะทําให้ผู้สญัจรได้พบกบัเมืองหรือชมุชนในบริเว

แอ่งต่างๆ ท่ีนํา้มาบรรจบกนัหรือบริเวณแอง่ที่แมนํ่า้ไหลผา่นเสมอ นัน่เพราะธรรมชาตขิองการตั

บ้านเรือนของผู้คนท่ีดําเนินมาแต่โบราณก็คือการเลือกทําเลในท่ีราบลุ่มแม่นํา้ นอกจากนีจ้ากเมือ

ชมุทางการสญัจรและเมืองเครือขา่ยการค้าหลายแห่งของอาณาจกัรล้านนายงัสามารถเช่ือมตอ่ไป

ยงัเมืองบริวารรอบนอก ตลอดจนกลุม่เมืองเพ่ือนบ้านท่ีรายล้อมอาณาจกัรล้านนาได้อย่างสะดวก 

ไม่ว่าจะด้วยเส้นทางทางนํา้ที่มีแมนํ่า้สายหลกัในพืน้ที่แตล่ะแห่งเชื่อมถึงกนั เช่น แม่นํา้อิง แม่นํ ้

ไหลลงแม่นํา้โขงที่เชียงของ เชียงแสน แมนํ่า้แมย่วมไหลลงแม่นํา้สาละวินที่สบเมย แม่นํ ้ าลีไ้

แม่นํา้วงัที่เถิน เป็นต้น แมนํ่า้สายหลกัไม่วา่จะเป็นแม่นํา้วงั แม่น้ําสาละวิน แม ่นํา้โขง  ล้วนแต

แมนํ่า้สายหลกัของอาณาจกัรล้านนาและกลุม่เมืองเพ่ือนบ้านของอาณาจกัรล้านนาทัง้สิน้ ดงันัน้สิ่

ท่ีเป็นเคร่ืองแสดงทิศทางของเส้นทางและเครือขา่ยการค้าของล้านนาในช่วงรัชสมยัราชวงศ์มงัราย

นี ้จึงใช้เส้นทางของลํานํา้สายยอ่ยและสายนํา้เป็นหลกั โดยพิจารณาจากกลุม่เมืองในทิศทางตา่ง

ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยงักลุม่เมืองเพ่ือนบ้านและบริวารตา่งๆ ท่ีรายล้อมล้านนาอยู่ ซึง่แตล่ะทิศยงั

ปรากฎเส้นทางและเครือข่ายกระจายอยู่หลายจุด  ดงัเช่น เส้นทางจากเชียงใหม่ ไปแอ่งเชียงราย 

และแอง่พะเยา สามารถผ่านไปในเส้นทางของพร้าว – เชียงดาว และเส้นทางผ่านของ ดอยสะเก็ด 

– เวียงป่าเป้า ได้เช่นกนั (รายละเอียดของเส้นทางในทิศตา่งๆ และในแต่ละทิศทางประกอบด้วยก่ี

เส้นทาง โปรดดรูายละเอียดในตารางท่ี 2 และ แผนท่ีท่ี 6 ในบทท่ี 4) เป็นต้น 
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ตารางท่ี 2 เครือข่ายการค้าล้านนา โดยเชียงใหม่เป็นศนูย์กลางในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 19-ต้น

พทุธศตวรรษท่ี 21 (ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 13- กลาง 16) 

ทศิ เส้นทาง หวัเมือง/เมืองบริวาร ต่างเมือง 
ทศิเหนือ 
(จาก

เชียงใหม่

สายพร้าว-

เชียงดาว) 
กลุ่มที่ 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.พร้าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิ

กา(แมอ่าย) – ท่าตอน 

 

2.พร้าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิ

กา – ท่าตอน – เวียงพางคํา (แมส่าย) 

 

3.พร้าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิ

กา – ท่าตอน – เชียงแสน / เชียงราย 

– เวียงชยั – เซริง(เทิง)- -เชียงของ  

 

4.พร้าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิ

กา – ท่าตอน – เชียงแสน / เชียงราย 

– เวียงชยั – เซริง(เทิง) – เชียงของ  

 

 

 

 

 

5.พร้าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิ

กา – ท่าตอน – เชียงแสน / เชียงราย 

– เวียงชยั – เซริง(เทิง) – เชียงของ  

 

 

6.พร้าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิ

กา – ท่าตอน – เชียงแสน/เชียงราย – 

เวียงชยั – เทิง–เวียงลอ(จนุ)–ปง –ปัว 

เมืองนาย 

 

 

เชียงตงุ – เชียงรุ่ง 

 

 

เชียงรุ่ง  
 

องัวะ/พกุาม 
 
 

ยนูนาน - จีน 
 
 

ยนูนาน - จีน 

 

 

 

หลวงนํา้ทา – 

บอ่แร่– เมือง

พง – เมืองลา่ 

(สบิสองปัน

นา) – เชียงรุ่ง 

– ยนูนาน – 

จีน 

 

ล้านช้าง  - 

เมืองแถน

(เดียนเบียน

ฟ)ู – สบิสอง

จไุท 
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ตารางท่ี 2 (ตอ่) 

ทศิ เส้นทาง หวัเมือง/เมืองบริวาร ต่างเมือง 
กลุ่มที่2 
(สายพร้าว-

เชียงดาว 

เข้ามาใน

แอง่

เชียงราย 

เร่ิมท่ีมืองเซ

ริง(เทิง) 

 

1.เซริง (เทิง) – เวียงลอ(จนุ) – เมืองปง 

(พะเยา) – เชียงมว่น(พะเยา) – เมือง

สอง/สรอง(แพร่) – ตรอกสลอบ/วงัชิน้

(แพร่) – เถิน(ลําปาง) 

 

2.เซริง(เทิง) – เวียงลอ(เมืองจนุ) – 

เมืองปง(พะเยา) – เชียงมว่น(พะเยา) 

– เมืองสอง/สรอง(แพร่) – สบงาว

(ลําปาง) – วงัเหนือ(ลําปาง) – เวียงป่า

เป้า – ดอยสะเก็ด – เชียงใหม ่ 

 

3.เซริง(เทิง) – เวียงลอ(เมืองจนุ) – 

เมืองปง – เชียงมว่น – เมืองสอง/สรอง

(แพร่) - เมืองงาว(ลําปาง) – เมืองวงั

ชิน้(ลําปาง) – เวียงป่าเป้า(เชียงราย) – 

ดอยสะเก็ด– เชียงใหม ่

 

4.เซริง(เทิง) – เวียงลอ(เมืองจนุ) – 

เมืองปง(พะเยา) – เชียงมว่น(พะเยา) 

– เมืองสองหรือสรอง(แพร่) – ตรอกสล

อบ(วงัชิน้-แพร่) – เถิน(ลําปาง) – ลี ้

(ลําพนู) – สนัป่าตอง(เชียงใหม)่ - 

เมืองเชียงใหม ่

 

5.เซริง(เทิง) – เวียงลอ(เมืองจนุ) – 

เมืองปง(พะเยา) – เชียงมว่น(พะเยา) 

– เมืองสอง/สรอง(แพร่) - เมืองแพร่– 

ระแหง(ตาก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไซยะบลีู – หลวงพระ

บาง 

 

เมาะตะมะ/

มะละแหมง่ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แถนหรือเดียน

เบียนฟ ู

(เวียดนาม

ตอนบน) – 
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ตารางท่ี 2 (ตอ่) 

ทศิ เส้นทาง หวัเมือง/เมืองบริวาร ต่างเมือง 

 

 
กลุ่มที่ 3 
(เร่ิมจาก

น่าน) 
 
 
กล่มที่4 
(เร่ิมจาก

เชียงแสน/

เชียงราย) 
 
 
 

เวียงสา/นาน้อย(น่าน) – เมืองนา่น 

 

1.น่าน – เวียงสา/นาน้อย – เวียงแพร่ 

– ตรอกสลอบ(วงัชิน้) – เถิน(ลําปาง) – 

ลี(้ลําพนู) – สนัป่าตอง(เชียงใหม)่ – 

เมืองเชียงใหม ่

 

1.เชียงแสน/เชียงราย –เวียงพางคํา 

(แมส่าย) 

 

2.เชียงแสน/เชียงราย – กลุม่เมืองใน

ลุม่แมนํ่า้กก-ฝาง – เชียงดาว – พร้าว 

– เมืองเชียงใหม ่ 

 

3.เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชยั – เซ

ริง(เทิง) – เชียงของ 

 

4. เชียงแสน/เชียงราย –  เวียงชยั - เซ

ริง(เทิง) – เชียงของ 

 

5.เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชยั – 

เวียงเทิง- เวียงลอ(จนุ) – ปง  – เชียง

มว่น – เวียงสอง (แพร่) – วงัชิน้ (แพร่) 

– เถิน(ลําปาง) – ลี(้ลําพนู) – เชียงใหม ่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชียงตงุ - เชียงรุ่ง 

 

 

 

 

 

 

เชียงรุ่ง 

 

 

หลวงนํา้ทา- บอ่แร่ - 

เชียงรุ่ง 

 

 

สบิสองจไุท 

 

 

 

 

 

 

ยนูนาน – จีน 

 

 

 

 

 

 

ยนูนาน – จีน 

 

 

ยนูนาน – จีน 
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ตารางท่ี 2 (ตอ่) 

ทศิ เส้นทาง หวัเมือง/เมืองบริวาร ต่างเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มที่ 5 
(เร่ิมจาก

เวียงป่าเป้า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทศิใต้ 
 

6 เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชยั – 

เวียงลอ(จนุ)– ปง – ปัว –บ้านห้วย

โก๋น/ห้วยสะแตง  

 

7.เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชยั – 

เวียงลอ(จนุ)– ปง – ปัว –บ้านห้วย

โก๋น/ห้วยสะแตง 

 

1.เวียงป่าเป้า – วงัเหนือ (ลําปาง) – 

เมืองพะเยา – เซริง(เทิง) – เชียงของ ... 

 

2.เวียงป่าเป้า – วงัเหนือ (ลําปาง) – 

เมืองพะเยา – เซริง(เทิง) – เชียงของ 

 

3.เวียงป่าเป้า – วงัเหนือ (ลําปาง) – 

สบงาว(ลําปาง) – สอง/สรอง (แพร่)– 

เชียงมว่น(พะเยา) – ปง(พะเยา) – 

เวียงลอ(จนุ) – เทิง – เชียงของ  

 

4.เวียงป่าเป้า – วงัเหนือ (ลําปาง) – 

สบงาว(ลําปาง) – สอง/สรอง (แพร่)–  

เชียงมว่น(พะเยา) – ปง(พะเยา) – 

เวียงลอ(จนุ) – เทิง – เชียงของ 

 

1.เชียงใหม ่– เวียงทา่กาน (สนัป่า

ตอง) – ลี(้ลําพนู) – เถิน(ลําปาง) 

  

ไซยะบลีู – อดุมไชย – 

หลวงนํา้ทา –เมือง

พยาก – เชียงตงุ – เชียง

รุ่ง 

ไซยะบลีู – อดุมไชย – 

หลวงนํา้ทา – เชียงรุ่ง 

 

 

หลวงนํา้ทา – เชียงรุ่ง 

 

 

เชียงรุ่ง 

 

 

หลวงนํา้ทา – เชียงรุ่ง 

 

 

 

 

เชียงรุ่ง 

 

ยนูนาน – จีน 

 

 

 

ยนูนาน – จีน 

 

 

 

ยนูนาน – จีน 

 

 

ยนูนาน – จีน 

 

 

ยนูนาน – จีน 

 

 

 

 

ยนูนาน – จีน 

 

 

 

 

สโุขทยั 
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ตารางท่ี 2 (ตอ่) 

ทศิ เส้นทาง หวัเมือง/เมืองบริวาร ต่างเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทศิ
ตะวันออก 
(เส้นทาง

ตะวนัออก

จะเช่ือมกบั

ชมุทางทิศ

เหนือ) 

 

2.เชียงใหม ่– เวียงทา่กาน (สนัป่า

ตอง) – ลี(้ลําพนู) – ฮอด – สบเมย 

 

3.เชียงใหม ่– เมืองลี ้(ลําพนู) – เถิน

(ลําปาง)– ตรอกสลอบ(แพร่) – เวียง

แพร่ - อําเภอเวียงสาและนาน้อย 

(น่าน)  

 

4.ตรอบสลอบ/วงัชิน้(แพร่) – เถิน

(ลําปาง) – สบลี(้ลําพนู) – เมืองฮอด  -  

สบเมย  

 

4.เมืองเถิน(ลําปาง)  

 

1.ห้วยโก๋น/ห้วยแมส่ะแตง(นา่น)  

 

 

2.ห้วยโก๋น/ห้วยแมส่ะแตง(นา่น)  

 

 

 

3.ห้วยโก๋น/ห้วยแมส่ะแตง(นา่น) 

 

 

ระแหง(ตาก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุ่งเสลีย่ม – สวรรคโลก 

 

ไซยะบลีู – อดุมไชย – 

หลวงนํา้ทา – เชียงรุ่ง

(สบิสองปันนา) 

ไซยะบลีู – อดุมไชย – 

หลวงนํา้ทา – เมือง

พยาก – เชียงตงุ – เชียง

รุ่ง 

ไซยะบลีู – หลวงพระ

บาง 

 

 

เมาะตะมะ/

อยธุยา 

 

มะละแหมง่/

เมาะตะมะ 

 

 

 

 

 

 

 

สโุขทยั 

 

ยนูนาน – จีน  

 

 

ยนูนาน - จีน 

 

 

 

แถนหรือเดียน

เบียนฟ ู

(เวียดนาม

ตอนบน) - สบิ

สองจไุท 
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ตารางท่ี 2 (ตอ่) 

ทศิ เส้นทาง หวัเมือง/เมืองบริวาร ต่างเมือง 
ทศิ
ตะวันตก 
 

1.เชียงใหม ่– เวียงทา่กาน (สนัป่า

ตอง) – ลําพนู – ลําปาง – วงัชิน้ (แพร่) 

 

2.เชียงใหม ่-  เวียงทา่กาน (สนัป่า

ตอง) – จอมทอง – แมแ่จ่ม – ฮอด – 

แมล่าน้อย – สบเมย  

 

3.ฝาง – เชียงดาว – เวียงแหง – ตอน

เหนือของปาย – แมฮ่่องสอน – 

ขนุยวม – แมล่าน้อย – แมส่ะเรียง - 

สบเมย –  

 

4.ฝาง – เชียงดาว – เวียงแหง – ตอน

เหนือของปาย – แมแ่จ่ม – ฮอด – 

ตอนลา่งของขนุยวม 

 

5.ฝาง – เชียงดาว – เวียงแหง – ตอน

เหนือของปาย – ปาย – แมแ่จ่ม – ฮอด 

–อําเภอลี/้บ้านโฮ่ง(ลําพนู) – ลําปาง- -

วงัชิน้ (แพร่) 

 

 

 

ระแหง (ตาก).... 

 

 

 

ระแหง (ตาก). 

 

 

 

 

ระแหง (ตาก)..... 

สโุขทยั 

 

 

เมาะตะมะ/

มะละแหมง่ 

 

 

เมาะตะมะ/

มะละแหมง่ 

 

 

 

เมาะตะมะ/

มะละแหมง่ 

 

 

สโุขทยั 

 
ที่มา: ทศิเหนือ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม,่ พิมพ์ครัง้

ท่ี2 (เชียงใหม่ : สํานกัพิมพ์ซิลค์เวอร์มบุคส์, 2547);  สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์ 

ฉบบัสอบชําระ (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540); พระพทุธพกุาม และ พระพทุธญาณ, 

ตํานานมลูศาสนา, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : กรมศลิปากร,  2519); นวลศริิ วงศ์ทางสวสัดิ,์ 

ชุมชนโบราณในเขตล้านนา (เชียงใหม่: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2528); ราล์ฟ ฟิตช์, นนัทา สตุกลุ, แปล, จดหมายเหตกุารเดินทางของ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 193 

ราล์ฟ ฟิตช์ (พระนคร: โรงพิมพ์สามมิตร, 2513); ประโชติ สงัขนกิุจ บรรณาธิการ, หลกัฐาน

โบราณคดีจาก เมืองและแหลง่ชมุชนโบราณในล้านนา (กรุงเทพฯ: สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 

2539); วินยั พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์ (กรุงเทพฯ: กองทนุสนบัสนนุ

การวิจัย (สกว.), 2549); ศรีศักร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ 

(กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์มติชน, 2545); สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวตัิศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ: 

สํานกัพิมพ์อมรินทร์, 2539).  ทศิใต้ พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, “อตุรดิตถ์ เมืองแห่งท่านํา้,” ใน เพราะ

ขอบฟ้ากว้าง  (กรุงเทพฯ : โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้าฯ จดัพิมพ์เน่ืองในวโรกาส พลโทหญิง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี พระชนมายคุรบ 40 พรรษา, 2538) ; ศิริพนัธ์  

ยับสันเทียะ และ กษมา เกาไศยานนท์, เวียงท่ากาน 2 : รายงานการขุดแต่งและบูรณะ

โบราณสถาน (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534); ศรีศกัร วลัลิโภดม, ประวตัิศาสตร์

โบราณคดีของล้านนาประเทศ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545); สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัิศาสตร์ล้านนา 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2539); สิงฆะ วรรณสยั, โคลงเร่ืองมงัทรารบเชียงใหม่ (เชียงใหม่: ศนูย์

หนงัสือเชียงใหม่, 2522); สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์ (เชียงใหม่: สถาบนัวิจยั

สงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540); อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, ตํานาน

พืน้เมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่: สํานกัพิมพ์ซิลค์เวอร์ม บคุส์, 2547); เอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์, 

อมัพร สายสวุรรณ, แปล, ไทยในจดหมายเหตแุกมป์เฟอร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545); 

ประเสริฐ ณ นคร, สารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร, นิยดา เหล่าสุนทร, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2541); สมชาย เดือนเพ็ญ, “เมืองบางขลงั,” ใน บางขลง บางฉลงง 

บางขลัง (เอกสารงานสัมนาเร่ือง “เมืองบางขลัง” เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี และวนัอนรัุกษ์มรดกไทย บริษัท การบนิกรุงเทพ จํากดั 

และ บริษัท มติชน จํากดั (มหาชน) วนัท่ี 2-3 เมษยน 2539), 59-75. ทศิตะวันออก วลยัลกัษณ์ 

ทรงศิริ, “ความสําคญัของเกลือสินเธาว์ท่ีมีผลกระทบตอ่ชมุชนโบราณ : กรณีศกึษา บ้านบอ่หลวง 

ตําบลบ่อเกลือใต้ ก่ิงอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน” (สารนิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2533); วินัย พงศ์ศรีเพียร , 

บรรณาธิการ, คลองตดัคําพทุธโฆษาจารย์ (กรุงเทพฯ: กองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.), 2549); 

ศรีศกัร วลัลิโภดม, ประวตัิศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์มติชน, 

2545); สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัิศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์อมรินทร์, 2539); ศรีศกัร 

วลัลิโภดม, ลุ่มนํา้น่าน : ประวตัิศาสตร์โบราณคดี ของ พิษณุโลก เมืองอกแตก,(กรุงเทพฯ : 

สํานกัพิมพ์มติชน, 2546); สรัสวดี อ๋องสกลุ, ปริวรรต, พืน้เมืองน่าน ฉบบัวดัพระเกิด, (กรุงเทพฯ : 
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สํานกัพิมพ์อมรินทร์วิชาการ, 2539). ทิศตะวันตก อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วยัอาจ, 

ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่: สํานกัพิมพ์ซิลค์เวอร์ม บคุส์, 2547); ศรีศกัร วลัลิโภดม, 

ประวตัิศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545); สรัสวดี อ๋องสกุล, 

ประวตัศิาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2539); สิงฆะ วรรณสยั, โคลงเร่ืองมงัทรารบเชียงใหม ่

(เชียงใหม่: ศนูย์หนงัสือเชียงใหม่, 2522); สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้าราชวงศ์ (เชียงใหม่: 

สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2540). 
 
2.  การขนส่ง  

จากการกลา่วถึงเส้นทางและเคร่ืองขา่ยการค้าของอาณาจกัรล้านนา ท่ีตัง้อยูใ่นเขตภมูิ

ประเทศซึ่งเต็มไปด้วยเทือกเขาสงูสบัแอ่งท่ีราบลุ่มแม่นํา้ ดงันัน้การสญัจรและการคมนาคมขนส่

ของอาณาจักรล้านนาจึงมีลักษณะเฉพาะต่างไปจากการสัญจรและขนส่งในกลุ่มเมืองท่ีมีภูมิ

ประเทศเป็นพืน้ท่ีราบและทุ่งหญ้า อยา่งไรก็ตาม การสญัจรและขนสง่ของผู้คนในแถบภาคพืน้ทวีป

ตอนบนนี ้จึงมีทัง้การเดินทาง การใช้เรือ และ การใช้สตัว์ท่ีมีความอดทนตอ่สภาพภมูิประเทศและ

สามารถเดนิทางได้ทัง้ในท่ีราบและท่ีสงูชนั เพ่ือประกอบกิจกรรมเดนิทางรวมทัง้กิจการค้าขาย ทัง้นี ้

จึง ขอแบ่งการสญัจรและขนส่งของชาวล้านนาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นการสญัจรในชมุชน 

และในเมืองหรือเวียง ท่ีต้องมีย่านค้าขายหรือตลาด และส่วนท่ีเป็นทางสญัจรทางไกล จากเมือง

เช่ือมเมือง หรือ เมืองกบัหมูบ้่าน 

การสญัจรในเขตเมืองหรือเวียง มีภาพถนนท่ีถูกกล่าวถึงในบนัทึกของชาวต่างชาติท่ี

เดินทางเข้ามาเชียงใหม่ในช่วงปลายราชวงศ์มังราย ดังกล่าวว่า...เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองท่ี

สวยงามและใหญ่โต มีบ้านเรือนสร้างด้วยหินอย่างงดงาม (เข้าใจว่าคงเป็นกําแพงเวียงหรือวงั) 

ถนนหนทางกว้างขวาง ...พอ่ค้าจํานวนมากเดนิทางมาจากจีนมายงัเชียงใหม.่.. 75 

นอกจากนี ้จากหลกัฐานเอกสารสมยัพญามงัรายท่ีแสดงถึงภาพการสญัจรและการ

ขนส่งในสงัคมล้านนา โดยเฉพาะในเขตเมืองอย่างเชียงใหม่หรือย่านท่ีเป็นตลาดน่าจะมีความ

คกึคกั  จงึถกูระบขุ้อห้ามหรือข้อบงัคบับางอยา่งไว้ในกฎหมายดงัเช่น 
 

...หาบเบาชนหาบหนกั ทําให้หาบหนกัเสียหายเทา่ใด ให้หาบเบาใช้ค่าเสียหายทัง้สิน้ ผิผู้หาบของ

หนักเจ็บป่วยหกล้ม  ให้ไหม(ปรับ) ผู้หาบของเบา 2 เท่า...ผู้ ไปตัวเปล่าชนผู้หาบของเสียหาย

                                                 
75 ราล์ฟ ฟิตช์, จดหมายเหตกุารเดินทางของราล์ฟ ฟิชต์, แปลโดย นนัทา สตุกลุ, 28-29. 
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เทา่ใด ให้ผู้ ไปตวัเปลา่ใช้ค่าเสียหายทัง้สิน้ ผิผู้หาบของบาดเจ็บให้ไหมผู้ ไปตวัเปลา่ผู้ เดินชนนัน้ ...

เกวียนเบาชนเกวียนหนกั เสียหายเทา่ใด ให้ฝ่ายเกวียนเบาชดใช้ทัง้สิน้....76 

 

             …ให้ช้างหลีกเกวียน ผิทะนงตนไม่ยอมหลีก ทําให้ของเสียหาย เกวียนหกัก็ดี ให้นายช้างชดใช้  

คืนเทา่ท่ีเสียหายไป...77  

 

...ให้นายม้าหลีกให้นายช้างผู้ มียศสงูกว่าตน  ให้พลเท้าหลีกให้พลม้า ให้คนธรรมดาหลีกคนเดิน

เท้า ...ให้คนธรรมดา พลเดินเท้าหลีกหาบค้าและหาบข้าขนุหาบหญ้า..  78 

 

นอกจากนีย้งัเดินทางโดยทางเรือข้ามฟาก เรือแพล่องตามลํานํา้ ในสมยัล้านนาน่าจ

เป็นท่ีนิยมใช้มากพอสมควร ด้วยสภาพทางกายภาพของเมืองสว่นใหญ่ท่ีมกัตัง้อยู่ตามลํานํา้ เพรา

จะพบวา่ในกฎหมายมงัรายศาสตร์ถึงกบักําหนดข้อบงัคบัเก่ียวกบัการสญัจรทางเรือไว้หลายแง่มมุ 

ดงัเช่น  

 
....ผู้ ใดรับจ้างถ่อเรือพาท่านข้ามฟาก บรรทกุมากจนเรือจม ถ้าผู้ เรือช่วยได้ก็สิน้เร่ืองไป หากคน

จมนํา้ตายให้มนัใช้เงิน 660 เงิน  ผิผู้ อ่ืนช่วยไว้ได้ ให้ผู้ รับจ้างถ่อเรือใช้เงินให้แก่ผู้ช่วยนัน้ 110,000 

เลีย้ เป้นการรู้คณุท่าน...เรือเบาชนเรือหนกั ทําให้เรือหนกัเสียหายเท่าใด ให้เรือเบาใช้ค่าเสียหาย

ทัง้สิน้ ผิมีคนตายให้เรือเบาใช้ 330 เงิน ผิเรือหนกัต่อเรือหนกัชนกนั เสียหายเท่าใด ให้ออกเงินคน

ละคร่ึง...79  
 

สว่นการสญัจรและการขนสง่สนิค้าระหวา่งเมืองกบัเมืองหรือชมุชนกบัชมุชน ตลอดจน

ทางไกลของผู้คนในสมยันัน้ ด้วยสภาพเส้นทางคมนาคมซึง่เป็นท่ีราบลุ่มแม่นํา้สลบัภเูขาสงู อนัเป็

ลกัษณะภมูิประเทศของภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตอนบนขึน้ไป  จึงเป็นเร่ืองลําบากและใช้

เวลานาน ดงัท่ีถูกกล่าวไว้ในบนัทึกของนกัสํารวจท่ีเข้ามาเชียงใหม่ในพ.ศ.2126 ว่า...จากพะโค

เดินทางไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือใชเ้วลา 25 วนัไปถึงเชียงใหม่...80   

 

                                                 
76 ประเสริฐ ณ นคร, ผู้ เรียบเรียง, มงัรายศาสตร์ ฉบบัเสาไห้ จงัหวดัสระบรีุ, 60-61. 
77 เร่ืองเดียวกนั, 62. 
78เร่ืองเดียวกนั, 61. 
79 เร่ืองเดียวกนั, 59-60. 
80 ราล์ฟ ฟิตช์, จดหมายเหตกุารเดินทางของราล์ฟ ฟิชต์, 28 
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และจากบนัทึกอีกชิน้หนึ่งโดยชาวตะวนัตก เอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์ ท่ีเข้ามาอยธุยา

พ.ศ.2233 ท่ีวา่ 

 
 ...เชียงใหมเ่ป็นอาณาจกัรใหญ่และมีกําลงัมากมีป่าและท่ีรกร้างกนัดารกัน้แยกจากแวน่แคว้น 

ใกล้เคียง กินเวลาเดินทางจากอยธุยาขึน้ไปราวหนึง่เดือน เป็นหนทางกนัดารและลําบากมากทัง้ 

ทางบกเพราะต้องข้ามเขาสงู และทางนํา้ ซึง่มากได้ด้วยแก่งและหิน ถงึต้องทําเรือให้เป็นสว่นๆ  

ยกข้ามท่ีตืน้เขินได้ เพ่ือให้เดินทางตอ่ไปได้โดยตลอด...81 

 

ดงันัน้ พาหนะในการเดนิทางและขนสง่ในสมยันัน้จงึต้องพึง่พาสตัว์คือ 

ช้าง – ใช้บรรทกุของและคน แตใ่ช้เฉพาะเจ้านาย ขนุนาง เท่านัน้  

ม้า – ใช้ข่ีเพ่ือเดินทางไกล แต่ใช้กันน้อยในล้านนา จะพบเพียงกลุ่มไทลือ้ในล้านนา

เท่านัน้ท่ีใช้ม้าบรรทกุสิง่ของบ้าง แตก่ลุม่พอ่ค้ายนูนาน (จีนฮ่อ) จะนิยมใช้ม้าบรรทกุสนิค้า 

เกวียน เกวียนเทียมววั หรือควาย ใช้บรรทกุของจํานวนมากระหว่างชมุชนหรือระหว่าง

เมือง ในเส้นทางเรียบ   

ววั – โดยทัว่ไปววัจะถกูใช้ทํางานในการเพาะปลกู เช่น ไถนา ววัยงัใช้บรรทุกสินค้าท่ี

เรียกว่า “ต่างสินค้า” เพราะววัสามารถเดินทางผ่านท่ีกันดารและทางแคบๆ เช่นซอกเขา สนัเขา 

เลาะตามต้นไม้ใหญ่ในป่า เป็นต้น   

“ววัต่าง” จึงถูกใช้มากในหมู่ชาวล้านนาและกลุ่มเมืองต่างๆ ในภาคพืน้ทวีปตอนบน 

ดงัท่ีนกัสํารวจหลายคนท่ีเข้ามาในบริเวณภาคเหนือของสยามขึน้ไปถึงบริเวณตอนบนจะพบว่ามี

พาหนะววัตา่ง ม้าต่าง ลอ่ต่างของ ลําเลียงสิ่งของ สินค้าระหว่างยนูนาน รัฐฉานของพม่า ล้านนา

หรือตอนเหนือของสยามอยา่งเชียงใหม ่ฮอด ท่าอิฐ (อตุรดิตถ์)  หลวงพระบาง เวียงจนัทน์ และมะ

ละแหม่ง 82 หลกัฐานอีกชิน้หนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นการเดินทางของววัต่างเพ่ือขนข้าวของในสมัย

โบราณ ปรากฎในโคลงเร่ืองมงัทรารบเชียงใหม่ท่ีเขียนขึน้ในหลงัการสิน้สดุของราชวงศ์มงัรายไม่ก่ี

ปี ท่ีวา่  

 
งวัเรียมช่ืออ้าย  อสัดร 

หือ้ปาบปลาแปลงปอน เพ่ือเจ้า 

                                                 
81 เอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์, ไทยในจดหมายแกมเฟอร์, 57. 
82 ชสูทิธิ ชชูาติ์ , พ่อค้าววัตา่ง, บทนํา. 
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ครันเถิงท่ีคราวนอน ปลดตา่งเรียมเอย...83. 

 

และ 
รุ่งขึน้ปีนเปียงพนั  ปัพพตา 

ดอยช่ือกงัสนุกัขา ไตเ่ต้า 

บางงวัยาดเพพา  ทงัตา่ง ตกเอย 

ครัวเร่ียรายหม้อข้าว แตกท้อเททมุ84 

 

อยา่งไรก็ดี มีหลกัฐานในสมยัพญามงัรายท่ีระบถุึงการใช้ ววัตา่งไว้โดยตรงวา่ ...จกัคา้

ววัหื้อผ่อดต่างเยียวเคร่ืองห้างปดุู ตาย….หมายความว่า ถ้าต้องการค้าขายใช้ววัต่างเป็นพาหนะ

ขนสง่สินค้าแล้วให้ตวรจสอบเคร่ืองมือสําหรับบรรทกุสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย85 ซึง่หลกัฐาน

เหลา่นีแ้สดงถึงการใช้พาหนะขนสง่และเดินทางด้วย “ววัตา่ง” มาตัง้แตส่มยัเร่ิมต้นของอาณาจกัร

ล้านนาในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 19 หรืออาจจะมีมาก่อนหน้านัน้ก็เป็นได้ 

 

ดงัท่ีได้กล่าว รายละเอียดของเส้นทางและเครือข่ายของอาณาจกัรล้านนาในช่วงต้น

พทุธศตวรรษท่ี19 ว่ามีสภาพภมูิประเทศเป็นตวักําหนดสําคญั ทําให้เกิดทัง้เส้นทางและเมืองอนั

เป็นเครือขา่ย ด้วยปัจจยัเดียวกนัอนัเกิดจากสภาพภมูิประเทศ ท่ีเป็นตวักําหนดวิธีการเดินทางและ

ขนส่งของสังคมล้านนาในช่วงนัน้ กล่าวคือ แม้ว่าการเดินทางทางนํา้เพราะพืน้ที ่ทางเหนื

ประกอบด้วยแม่นํา้สายใหญ่-น้อยจํานวนมาก แต่ก็เป็นเพียงการล่องลํานํา้ได้ในระยะทางสัน้ๆ

เท่านัน้ โดยต้องสลับกับการเดินบกเสียเป็นส่วนใหญ่ และในการเดินบกท่ามกลางสภาพภูมิ

ประเทศท่ีเป็นเทือกเขาสงู ซึง่เส้นทางการสญัจรจะเกิดได้ตามบริเวณไหล่เขา ช่องเขา และสนัเขา 

ดงันัน้การพึ่งพาทัง้แรงคน (ทาส) ในการขนส่งสินค้าจึงเป็นทางออกหนึ่งเท่านัน้ หากอีกทางออก

หนึง่ของชาวล้านนาในการขนสง่สินค้าและข้าวของในการเดินทางคือการขนสง่ด้วยสตัว์ ท่ีเรียกว่า 

“ววัต่าง” สําหรับการเดินทางในระยะใกล้และในพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีราบมกัจะมีการใช้สตัว์ประเภทอ่ืนๆ 

และวิธีอ่ืนๆ ด้วยเช่นกนั อยา่ง ช้าง ม้า และววัเทียมเกวียน เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ในการรวบรวมข้อมลูทัง้จากเอกสารชัน้ต้นท่ียงัคงมีอยู่ในท้องถ่ินได้แก่ 

ตํานานและพงศาวดารต่างๆ เช่น ตํานานสิบห้าราชวงศ์ ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ คลองตดัคํา

                                                 
83 สงิฆะ วรรณสยั, ผู้ถอดความ, โคลงมงัทรารบเชียงใหม,่ 58. 
84 เร่ืองเดียวกนั, 61. 
85 สมหมาย เปรมจิตต์ , คําสอนพญามงัราย, 14. 
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พุทธโฆสาจารย์ และวรรณกรรมเชิงประวตัิศาสตร์ เร่ือง โคลงมงัทรารบเชียงใหม่ โดยพิจารณา

ประกอบกับโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีมีอายุร่วมสมัยกับการศึกษา ซึ่งโบราณสถานและ

โบราณวตัถเุหล่านีถ้กูขดุค้นพบตามแอ่งและเมืองเมืองสําคญัๆ  ทัง้นี ้ยงัมีการใช้เอกสารท่ีเป็นทัง้

บนัทึกการเดินทางในเขตภาคเหนือของประเทศไทยในสมยัหลงัพ.ศ. 2101 เช่น จดหมายเหตกุาร

เดนิทางของ ราล์ฟ ฟิตช์  ท่ีบนัทกึในพ.ศ. 2126, ไทยในจดหมายเหตแุกมป์เฟอร์ ของ เอนเยลเบร์ิต 

แกมป์เฟอร์ ท่ีบนัทึกในพ.ศ.2233 เป็นต้น ข้อมูลเก่ียวกับเส้นทางท่ีปรากฎในเอกสารเหล่านี ้

สามารถนํามาเป็นแนวทางในการค้นหาเส้นทางในสมยัโบราณได้อย่างใกล้เคียงขึน้ ประการหนึ่งน

เพราะโดยธรรมชาติของการใช้เส้นทางสญัจรและคมนาคมมกัจะมีเส้นทางดัง้เดิมท่ีถกูใช้มาเป็น

แนวทางในสมยัหลงัและสมยัตอ่ๆ มา เช่น เส้นทางเชียงใหม่ – ฮอด - ลี ้– เถิน ท่ีปรากฎในโคลงมงั

ทรารบเชียงใหม่ ได้ถกูใช้เป็นทางสญัจรเร่ือยมากระทัง่มีการสร้างถนนทบัเส้นทางเดิม กลายเป็น

ถนนสายหลกัจากจงัหวดัตากขึน้ไปจงัหวดัในเขตภาคเหนือในปัจจบุนั เป็นต้น 

นอกจากนี ้การนําข้อมลูทัง้ท่ีเป็นเอกสารชัน้ต้นร่วมสมยัและเอกสารชัน้ต้นสมยัหลงั

เหล่านีม้าร่วมพิจารณาประกอบกับการศึกษาทางโบราณคดีรวมถึงภาพถ่ายทางอากาศ ดงัเช่น 

งานวิจยัเมืองโบราณในเขตล้านนาของ นวลศริิ วงศ์ทางสวสัด ิทําให้พบว่าบนเส้นทางท่ีถกูเอ่ยอ้าง์

ถึงในเอกสารต่างๆ ดังกล่าวนัน้ มักจะปรากฎเมืองโบราณในลักษณะแตกต่างกัน บางแห่งมี

กําแพงและคูเมืองเพียงชัน้เดียว บางแห่งมีกําแพงและคูเมืองหลายชัน้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความสําคญัและบทบาทมาก-น้อยของเมืองแห่งนัน้ๆ  โดยเฉพาะเมืองท่ีปรากฎจากหลกัฐาน

เอกสารว่าเป็นเมืองชุมทางและเครือข่ายการค้า เช่น เมืองฮอด เมืองฝาง เวียงเซริง  เวียงพางคํา 

เวียงป่าเป้า เวียงแพร่  เป็นต้น มกัจะปรากฎซากเมืองซ้อนทบักนัและมีร่องรอยการขยายกําแพงคู

เวียง พร้อมๆ กบัการพบโบราณวตัถปุระเภทท่ีเป็นสินค้าแลกเปล่ียนจากตา่งถ่ินปะปนอยู่ด้วย เช่น 

เคร่ืองเคลือบชัน้ดี กล้องยาสบูดินเผา เคร่ืองประดบัต่างๆ ดงัท่ีกล่าวรายละเอียดแล้วในบทท่ี 2 

ดงันีเ้ป็นต้น การพิจารณาเส้นทางและเครือข่ายการค้าของอาณาจกัรล้านนาในสมยัโบราณ จึง

คล่ีคลายและเกิดเป็นภาพเส้นทางอยา่งเป็นรูปเป็นร่างขึน้ ดงัปรากฎในภาพท่ี 11 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 199 

 
 

บทที่ 5 
 

บทสรุป 
 

การศึกษาเร่ืองการค้าของอาณาจักรล้านนาในช่วงราชวงศ์มังราย ระหว่างต้นพุทธ

ศตวรรษท่ี 19 - ต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 จําเป็นต้องทําความเข้าใจสภาพทางภมูิศาสตร์ พฒันาการ

ทางประวตัิศาสตร์ และกลไกในการจัดการบริหารของรัฐล้านนาก่อน กล่าวคือเน่ืองจากสภาพ

ภมูิศาสตร์ของอาณาจกัรล้านนามีพืน้ท่ีติดต่อกับเขตแดนของพม่า ลาว และยูนนานซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของจีนทางด้านทิศตะวนัตก ตะวนัออกเฉียงเหนือ และทางทิศเหนือตามลําดบั ทําให้เห็นได้

ชัดว่าพืน้ท่ีของอาณาจักรล้านนามีความสําคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของภาคพืน้ทวีปเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ตอนบน นัน่เพราะสภาพภมูิศาสตร์ของอาณาจกัรล้านนาเป็นส่วนต่อของเขต

ภเูขาและพืน้ท่ีสงูรวมทัง้แมนํ่า้ท่ีไหลมาจากแผน่ดนิตอนบนของภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย 

ลกัษณะเช่นนีถื้อวา่เป็นปัจจยัสําคญัตอ่ลกัษณะท่ีตัง้ของอาณาจกัรล้านนาท่ีมีแม่นํา้สายใหญ่ขนา

สองข้างทางทิศตะวนัตกคือแม่นํา้สาละวินและทางทิศเหนืออ้อมมาทางทิศตะวนัออกคือแมนํ่า้โข

ส่วนพืน้ท่ีภายในอาณาจักรก็มีแม่นํา้สายสําคญัคือ แมนํ่า้กก แม่น้ําอิง แมนํ่า้ปิง แม่ นํา้วัง แมน่

แม่นํา้น่าน และแมนํ่า้สายยอ่ยอื่นๆ ไหลแผค่ลมุตามที่ราบหบุเขาใหญ่-น้อยทัว่อาณาจกัรล้านนา 

อีกทัง้มีลักษณะทางกายภาพทางภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเป็นแอ่งท่ีราบ ซึ่งทําให้เกิดระบบ

เศรษฐกิจและระบบคมนาคมท่ีสมัพนัธ์กนัและส่งผลให้กลุ่มเมืองของอาณาจกัรล้านนาสามารถ

ติดต่อกนัได้ทัง้ภายในรวมถึงรัฐและเมืองอ่ืนๆ ภายนอกด้วย และด้วยสภาพภมูิศาสตร์ดงักล่าวนี ้

ทําให้แอ่งท่ีราบซึ่งมีแม่นํา้ไหลผา่นโดยสามารถตัง้บ้านเรือนและทําการเกษตรได้อยา่งดี และตา

พืน้ท่ีสงูบนไหลเ่ขาขึน้ไปจนถึงท่ีสงูตามสนัเขาโดยเป็นแหลง่ป่าไม้อนัอดุมสมบรูณ์ 

ดงันัน้ เมืองต่างๆ ของอาณาจักรล้านนาส่วนใหญ่จึงตัง้อยู่ตามแอ่งอนัเป็นท่ีราบลุ่ม

แม่นํา้ ซึง่ล้วนเป็นชมุชนหรือเมืองที่ถือกําเนิดมาก่อนพทุธศตวรรษที่ 19 เป็นส่วนใหญ่ เช่น กลุ่ม

เมืองในแอง่พะเยา เป็นต้น กลุม่เมืองตามแอ่งท่ีราบลุม่ตา่งๆ จึงกลายเป็นฐานทางสงัคมท่ีแข็งแรง

ท่ีจะประกอบกันขึน้เป็นอาณาจักรล้านนาในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 19  อีกทัง้การท่ีเมืองต่างๆ 

ตัง้อยูใ่นท่ีราบลุม่ มีแมนํ่า้ไหลผา่น นอกจากจะทําให้พืน้ท่ีอดุมสมบรูณ์ด้วยพืชพนัธุ์ธญัญาหาร แล

สภาพป่าเขาซึง่สว่นใหญ่เป็นแหลง่ต้นนํา้อดุมด้วยแร่ธาต ุพืชป่า และสตัว์ป่าแล้ว การไหลมาบรรจ

กนัของแม่นํา้ใหญ่-น้อย ย่อมอํานวยความสะดวกตอ่การเดินทางของกลุม่เมืองและชมุชนในแอ่งๆ 
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ตา่งๆ อีกทางหนึ่งด้วย ยิ่งไปกว่านัน้ แม่นํา้ใหญ่-น้อยของแอ่งสําคญัในดินแดนล้านนาได้แก่ แม่นํ ้

โขง แม่นํา้กก แมนํ่า้อิง แม่นํา้ปิง แม่นํ ้ าวงั แม ่นํา้ยม แม่ นํา้น่าน ยงัทาให้การตดิตอ่เดนิทางํ

ล้านนาเช่ือมออกไปยงัเมืองภายนอกได้โดยรอบ โดยเฉพาะเมืองท่ีตัง้อยู่บนแม่นํา้สายสําคญัใหญ่-

น้อย ท่ีเป็นจดุเช่ือมกบัดินแดนภายนอกเขตล้านนาหลายแห่งได้กลายเป็นเมืองชมุทางการสญัจร

และการค้าขายไปโดยปริยาย เช่น  เวียงพางคํา    เชียงแสน เมืองฝาง   เชียงของ  

เซริง เมืองปัว วงัชิน้ ลี ้เถิน ฮอด ขนุยวม เป็นต้น  

สภาพทางภมูิศาสตร์ท่ีอาณาบริเวณของล้านนาส่วนใหญ่ประกอบด้วยเทือกเขาสลบั

พืน้ท่ีท่ีราบเป็นหย่อมๆ กระจายโดยทัว่ล้านนา ซึง่มีแอ่งสําคญัๆ คือ แอ่งพะเยา แอ่งเชียงราย แอ่ง

เชียงใหม่-ลําพนู แอ่งน่าน แอ่งแพร่ และ แอ่งลําปาง-ห้างฉตัร-เกาะคา ตลอดจนพืน้ท่ีตามเชิงเขา

และสงูขัน้ไป ดงันัน้ผลท่ีเกิดคือ ลกัษณะการทํามาหากินและอาชีพจึงแตกตา่งกนั อนัเป็นท่ีมาของ

ผลผลิตท่ีเกิดขึน้ในแต่ละเขตก็ต่างกันไปด้วย นั่นย่อมหมายถึงความหลากหลายของสินค้าเม่ือ

ผลผลติจากแอง่ตา่งๆ รวมทัง้จากเขตท่ีสงูต้องเข้าสูร่ะบบตลาด  

นอกจากนี ้แรงกดดนัจากการรุกรานพร้อมๆ กบัการขบัเคล่ือนการค้าของจีนในช่วงต้น

รัชสมยัราชวงศ์มงัราย ก็เป็นอีกปัจจยัหนึ่ง นัน่เพราะการท่ีอาณาจกัรล้านนาตัง้อยู่ในเขตภาคพืน้

ทวีปตอนบน อนัมีอาณาบริเวณติดต่อและเก่ียวข้องกับกลุ่มบ้านเมืองทางตอนบนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะ

เป็นมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี มณฑลเจียวจ่ือ (เวียดนามเหนือ) ท่ีมี เมืองเดียนเบียนฟ ู เมือง

ทาลอง (ฮานอย) เมืองหลวงพระบาง(ล้านช้าง)  เชียงขวาง เมืองงอย และ มณฑลยนูนาน ท่ีมีเมือง

คนุหมิง เชียงตงุ เชียงรุ่ง เมืองยอง ตลอดจนเมืองอสัสมั พกุาม องัวะ เมืองมีด เมืองนาย เมืองเมา 

เมืองป่ัน เมืองล ิและรวมถึงกลุม่เมืองท่ีประกอบกนัขึน้เป็นรัฐไทยวนท่ีมี เมืองฝาง เมืองพร้าว เมือง

เชียงแสน เมืองเชียงของ เมืองเชียงคํา เมืองเซริง เมืองเชียงราย เมืองพะเยา เมืองลําพนู (พิงครัฐ) 

และ เมืองปัว เป็นต้น กลุ่มสงัคมในเมืองต่างๆ ดงักล่าวนี ้ล้วนมีความเก่ียวข้องกันมาตัง้แต่อดีต

ก่อนหน้าท่ีพญามงัรายจะสร้างเมืองเชียงรายในพ.ศ. 1806 ไม่ว่าจะด้วยความสมัพนัธ์ทางเครือ

ญาติ การเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์เดียวกนั รวมทัง้ การมีความคิดความเช่ือร่วมกัน ดงันัน้เม่ือพญามงั

รายพยายามสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นทัง้เพ่ือต้านทานการรุกรานทางการเมืองจากจีน และ

เพ่ือสร้างอาณาจกัรท่ีเป็นศนูย์กลางแห่งการค้าในยา่นนี ้จงึไมใ่ช่เร่ืองยากจนเกินไปในการผสานชน

หลายเผ่าหลายกลุ่มสงัคมใหญ่-น้อยเข้าด้วยกนั โดยเฉพาะการสานต่อเส้นทางการค้าท่ีมีมาแต่

เดิมจากท่ีจีนและยูนนานรวมถึงชนเผ่าตอนบนได้เร่ิมไว้ในอดีตก่อนหน้า เพ่ือขยายการค้าของ

อาณาจกัรล้านนาให้เติบโตโดยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางย่อมเป็นสิ่งท่ีพญามงัรายทรงมองเห็น

ประโยชน์อยูแ่ล้ว 
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อย่างไรก็ตาม ความอดุมสมบรูณ์ของอาณาจกัรล้านนาทัง้ในพืน้ท่ีราบลุม่และพืน้ท่ีสงู

เป็นพืน้ฐานสําคญัต่อสภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรล้านนา โดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบยังชีพท่ี

ขึน้กับการเกษตรกรรมและการประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น การทําเคร่ืองหตัถกรรมเพ่ือประโยชน์ใช้

สอยในครัวเรือนและการทํามาหากิน รวมทัง้การหาของป่า และการค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าท่ีแต่

ละท้องถ่ินขาดหรือผลิตไม่ได้ เช่น ชาวล้านนาบนพืน้ท่ีสูงมีของป่าและแร่ธาตุบางชนิดนํามา

แลกเปล่ียนกบัข้าวและปลาแห้งในเขตท่ีราบลุ่ม เป็นต้น ซึง่อาจกลา่วได้ว่าการแลกเปลี่ยนค้าขาย

ภายในอาณาจกัรล้านนาระหว่างชาวล้านนาในพืน้ท่ีสงูและพืน้ท่ีลุ่มเป็นพืน้ฐานทางการค้าของ

อาณาจกัรล้านนาในระยะแรกๆ โดยเฉพาะช่วงเร่ิมสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นในแถบลุ่มแม่นํ ้

โขง แมนํ่า้กก แมนํ่า้อิงของพญามงัราย โดยมีเมืองศนูย์กลางคือ เชียงราย ซึง่ทรงใช้เป็นฐานในการ

ขยายอํานาจและดนิแดนออกไปโดยรอบ รวมทัง้ทางใต้บริเวณลุม่แมนํ่า้ปิงตอนบนอนัเป็นอาณาเข

ของแคว้นหริภุญไชยจนกระทั่งสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลาง ทัง้นีเ้หตุผลสําคญัในการ

ขยายปริมณฑลแห่งอํานาจลงมาเหนือบริเวณลุ่มแม่นํา้ปิง กระทัง่สร้างเมืองหลวงหรือศนูย์กลา

แห่งใหม่ท่ีเชียงใหม่ในพ.ศ.1839 ก็คือ ความต่ืนตัวทางการค้าในบริเวณภาคพืน้ทวีปเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนซึ่งส่งผลมาจากการเคล่ือนไหวทางการค้าทัง้ทางทะเลและจีนใน

ช่วงเวลานัน้  ซึง่การค้านีเ้องท่ีทําให้บ้านเมืองมัง่คัง่และกลายเป็นรากฐานสําคญัอย่างหนึ่งในการ

สร้างความมัน่คงให้กับอาณาจักรล้านนาโดยเฉพาะนับจากการท่ีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง

ถาวรนบัจากพ.ศ.1888 ในสมยัพญาผาย ู(พ.ศ.1880-1998) เป็นต้นมายงัผลให้เกิดความมัน่คง

และเป็นปึกแผ่นแก่อาณาจกัรล้านนามากยิ่งขึน้ และเป็นผลให้การผลิตและการค้าขายขยายตวั

ตามไปด้วย 

สว่นกลไกในการจดัการบริหารของรัฐล้านนา ในระบบการปกครองรูปแบบอาณาจกัร

นัน้ เมืองศนูย์กลางย่อมมีความสําคญัทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด เช่นเดียวกับทางการเมือง ดงันัน้

เมืองศนูย์กลางจงึเป็นตวัควบคมุระบบการค้าของอาณาจกัรซึง่รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทัง้ใน

ด้านส่วยภาษี บรรณาการต่างๆ ตลอดจนการท่ีรัฐเป็นผู้ นําทางการค้าเอง ดงันัน้ บรรดาชนชัน้

ปกครองในระดับต่างๆ จึงเข้ามามีส่วนร่วมและเก่ียวข้อง รวมถึงการได้รับส่วนแบ่งจากระบบ

การค้าของอาณาจกัรในรูปแบบตา่งๆ  

ระบบกษัตริย์แบบล้านนา ถือว่า กษัตริย์เป็นเจ้าของทรัพยากรและผลผลิตท่ีเกิดจาก

ท่ีดินทัว่อาณาจกัรโดยการใช้แรงงานจากไพร่ฟ้า จึงมีการเก็บส่วยภาษีจากผลผลิตของชาวเมือง  

ในการเก็บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนี ้มีชนชัน้ปกครองในระดบัหัวเมืองและระดบัหมู่บ้านทํา

หน้าท่ีนัน้และได้รับผลประโยชน์จากการเข้าควบคมุการค้าหรือการทําการค้าโดยตรงอีกด้วย ใน
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สงัคมการเมืองของล้านนานอกจากอํานาจของกษัตริย์แล้ว ยงัมีตําแหน่งชัน้ปกครองต่างๆทัง้ใน

เมืองหลวงและท้องถ่ินอ่ืนๆ ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการทําการค้าคือ เจ้าเมืองหรือข้าหลวง 

ซึง่ต้องรวบรวมสว่ยให้กษัตริย์ยงัเมืองศนูย์กลาง ผู้ดแูลพระคลงัหรือ เหลม้นคร และ นายอ่ายดาบ

เรือน เป็นผู้ดแูลการเดินทางเข้า-ออกของพ่อค้าและเก็บภาษีผ่านด่านตามหวัเมืองชมุทางการค้า

ต่างๆ นายฮ้อยหรือนายร้อย เป็นผู้ควบคุมกองคาราวานของเจ้าเมืองท่ีนําสินค้าไปค้าทางไกล 

นอกจากนีน้ยงัมีตําแหน่งหมื่นล่าม ท่ีช่วยทําให้การติดต่อและการประสานงานระหว่างส่วนต่างๆ 

เก่ียวกบัการค้าให้คล่องตวัและสะดวกขึน้ และตําแหน่งขุนแขกหรือหมื่นแขก เป็นผู้ กําหนดราคา

สินค้า เป็นต้น นอกจากนีก้ลไกการจัดการค้า ขณะท่ีภายในเชียงใหม่และเมืองชุมทางสําคญัๆ 

หลายแห่งอยู่ภายใต้ระบบการจดัการบริหารของรัฐท่ีมีบุคคลในตําแหน่งต่างๆ เป็นผู้จดัการหรือ

เป็นทํางานต่างพระเนตรพระกรรณ รัฐล้านนายงัมีตวับทกฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการดูแลการ

ดําเนินการให้ราบร่ืนพร้อมกับรักษาผลประโยชน์ของรัฐไว้ เช่น การออกกฎหมายเร่ืองสินค้า

ต้องห้ามเช่น สินค้าป่า เป็นต้น  สินค้าท่ีต้องควบคมุ เช่น ช้าง ววั เป็นต้น รวมทัง้มีกฏระเบียบใน

การเข้า-ออกเมืองสําคญัภายในเขตอาณาจกัรล้านนา นอกจากนีย้งัมีการจดัการระบบขนสง่ และ

ตลาด เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ท่ีเข้ามาค้าขายด้วย  

ระบบการปกครองในสงัคมล้านนา มีการแบง่ชัน้สงัคมท่ีประกอบด้วยมลูนายและไพร่

เป็นสําคญั ไพร่เมืองใดก็อยูภ่ายใต้การควบคมุของเจ้าเมืองนัน้ และในเมืองนัน้ก็จะมีระบบยอ่ยลง

ไปตามหมูบ้่านเพ่ือควบคมุไพร่ให้งา่ยขึน้ เช่น ไพร่ 100 คน สงักดั รายร้อย 1 คน เป็นต้น และไพร่

น่ีเองท่ีเป็นแหลง่แรงงานและแหลง่ท่ีมาของสว่ย ซึง่เป็นทัง้ผลผิตจากการเพาะปลกู และผลผลติท่ี

เก็บเก่ียวได้จากธรรมชาต ิโครงสร้างทางการปกครองของสงัคมล้านนา ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 

19 – ช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 เป็นเคร่ืองมือในการจดัการและกําหนดสว่ยภาษี ตามลําดบัชัน้

ตัง้แตห่มูบ้่าน เมือง และกลุม่หวัเมืองรอบนอกท่ีขึน้ตอ่อาณาณาจกัรล้านนา (กลุม่เมืองประเทศ

ราช) โดยสว่นหนึง่ท่ีถกูรวบรวมและนําสง่ตอ่เจ้าเมืองและกษัตริย์ก็จะกลายเป็นสนิค้าสง่ออกท่ีทํา

รายได้ให้กบัรัฐล้านนา
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นอกจากระบบการเมืองการปกครองท่ีไพร่ต้องส่งส่วยภาษีแก่รัฐศนูย์กลางแล้ว และ

เมืองบริวารต่างๆ ต้องส่งส่วยภาษีแก่ศูนย์กลางของรัฐ  นั่นคือผลประโยชน์ของรัฐขึน้อยู่กับ

โครงสร้างทางการปกครองท่ีถือตามลําดบัชัน้ตัง้แตห่มู่บ้าน กลุม่เมืองชัน้ในของอาณาจกัรล้านนา 

และกลุ่มเมืองชัน้นอกหรือหวัเมืองประเทศราช ซึ่งต้องส่งส่วยภาษีไปยงัเมืองศนูย์กลางหรือเมือง

ราชธานี    ดังนัน้ชนชัน้ปกครองสูงสุดในเมืองราชธานี (กษตริย์) เป็นผู้ ได้รับประโยชน์สูงสุด

โดยตรง ทัง้นีส้ว่ยภาษีดงักลา่วนีมี้ทัง้ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิเป็นทัง้ของป่าและแร่ธาตแุละพืชผลทาง

เกษตรรวมถึงผลผลิตจากหัตถกรรมต่างๆ บางส่วนรัฐจะนําไปเป็นส่วยแก่รัฐท่ีใหญ่กว่า เช่น 

อาณาจักรจีนโดยผ่านยูนนาน บางส่วนจะกลายเป็นทรัพย์กองกลางเพ่ือบํารุงกองทัพและ

บ้านเมือง อีกทัง้บางสว่นจะถกูนําไปเป็นทนุทัง้ในรูปของเงินตราและสนิค้าของรัฐท่ีจะนําไปค้าขาย

แลกเปล่ียนกบักลุ่มเมืองเพ่ือนบ้านหรือรัฐใหญ่โดยรอบ เช่น กลุ่มเมืองเงีย้ว พม่า หลวงพระบาง 

ยูนนาน เป็นต้น ตลอดจนกลุ่มเมืองปลายทางในบริเวณชายฝ่ังทะเลทางใต้  เช่น อยุธยา มอญ 

เป็นต้น  

ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า รัฐและกลไกของรัฐเป็นปัจจยัสําคญัท่ีผลกัดนัให้การค้าเติบโต

เพราะนอกจากจะเป็นฝ่ายรวบรวมและควบคมุทรัพยากรภายในอาณาจกัรได้มากท่ีสดุแล้ว ยงัเป็น

ฝ่ายท่ีมีความต้องการทรัพยากรและสนิค้าท่ีมาจากภายนอกอาณาจกัรมากด้วย การค้าจึงเป็นการ

แลกเปล่ียนทางทรัพยากรและทางการผลิตระหว่างกันโดยมีการเมือง การปกครองเป็นเคร่ือง

เช่ือมโยง ทัง้นี  ้ระบบการเมืองการปกครองของระบบล้านนานัน้ถูกกําหนดโดยลักษณะทาง

ภมูิศาสตร์เป็นสําคญั คือ ภูมิประเทศท่ีเป็นพืน้ท่ีราบระหว่างหุบเขาและมีแม่นํา้หลายสายใหญ่-

น้อยไหลผา่น จงึมีชมุชนท่ีพฒันาเป็นเมือง (เชียง หรือ เวียง) สถาปนาขึน้ตามแอ่งตา่งๆ กลายเป็น

จดุศนูย์กลางของสงัคมขนาดเลก็เช่น หมูบ้่าน ซึง่เป็นแหลง่ผลติ อีกทัง้เมืองตา่งๆ ภายในก็สามารถ

ตดิตอ่กนัได้ด้วยเส้นทางของแมนํ่า้ท่ีไหลจากแอง่หนึง่สูอี่กแอง่หนึง่ รวมทัง้จากพืน้ท่ีสงูอนัเป็นต้นนํ

ลงสู่แอ่งต่างๆ ท่ีต่ํากวา่  อีกทัง้ยงัสามารถเชื่อมตอ่ออกไปรอบนอกอาณาจกัรล้านนาได้ด้วย  กา

เช่ือมโยงติดตอ่นีก้ลายเป็นเส้นทางทางการค้าและเครือข่ายการค้าท่ีสําคญัของอาณาจกัรล้านนา

โดยรอบทุกทิศดงัปรากฎเมืองศนูย์กลางคมนาคมสําคญั เช่น เชียงใหม่ เชียงแสน เชียงราย น่าน 

แพร่ ฮอด เมืองเหลา่นีโ้ยงไปสูก่ารติดตอ่กบัเมืองชมุทางท่ีเป็นเครือข่ายย่อยลงมาอีกจํานวนมากท่ี

กระจายอยู่โดยทั่วอาณาจักรล้านนา เช่น เมืองพร้าว เชียงดาว ฝาง เวียงพางคํา ดอยสะเก็ด 

พะเยา เซริง เชียงของ เชียงม่วน ปัว วงัเหนือ วงัชิน้ เถิน เป็นต้น เครือข่ายบางแห่งยงัสามารถโยง

ตอ่ไปยงันอกอาณาจกัรล้านนาออกไปยงั สโุขทยั ละโว้ อยธุยา องัวะ พกุาม หงสาวดี เชียงรุ่ง ยนู

นาน หลวงพระบาง แถน (เดียนเบียนฟ)ู เป็นต้น  
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นอกจากนี ้ด้วยสภาพภมูิประเทศของอาณาจกัรล้านนาท่ีเป็นแอ่งและมีเส้นทางนํา้ไห

ผ่านทําให้เกิดเส้นทางคมนาคมโดยธรรมชาติก็ตาม แต่ลักษณะการติดต่อทางการค้าภายใน

อาณาจักรด้วยกันเอง และระหว่างอาณาจักรล้านนากับภายนอกกลบัมีลกัษณะเฉพาะคือ การ

ขนสง่โดยสตัว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า ลอ่ ววั  ควาย ในกลุม่สตัว์เหลา่นี ้ววัเป็นสตัว์ท่ีถกูใช้งานในการ

ขนส่งสินค้ามากท่ีสดุมีทัง้การเทียมเกวียนและบรรทกุของบนหลงัท่ีเรียว่า “ววัต่าง” ซึง่แสดงถึงว่า

การค้าท่ีมีการขนส่งด้วยสตัว์พาหนะมกัเกิดขึน้ในแถบชุมชนซึ่งมีทัง้พืน้ท่ีราบและในเขตภเูขาสงู 

โดยเฉพาะในแถบภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตอนบน ซึง่เป็นวฒันธรรมทางการค้าท่ีมีมาก่อน

การค้าทางทะเลจะก่อตวัและเฟ่ืองฟูและทําให้รัฐชายฝ่ังทะเลมีบทบาททางเศณษฐกิจขึน้มาแทน

รัฐในแอ่งท่ีราบลุ่มระหว่างหุบเขาอย่างอาณษจกัรล้านนา ทัง้ท่ีเป็นรัฐท่ีมีความรุ่งเรืองทางการค้า

และวฒันธรรมอยา่งมากในช่วงระหวา่งต้นพทุธศตวรรษท่ี 19-ต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 ดงักลา่วแล้ว  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพฒันาการทางการค้าของอาณาจกัรล้านนาจะมีกลไกของรัฐเข้า

มาเป็นตวักําหนดให้เป็นการผลิตเพ่ือการส่งส่วย ซึง่รัฐจะเป็นผู้ ได้ประโยชน์โดยตรงก็ตาม หากใน

ส่วนการผลิตของชุมชนระดบัเมืองและชุมชนระดบัหมู่บ้านภายในอาณาจกัรล้านนา เร่ิมต้นด้วย

การแลกเปล่ียนเพ่ือยงัชีพระหว่างชุมชนบนท่ีสูงกับชุมชนในพืน้ท่ีราบลุ่ม แต่ก็มีการขยายตวัจน

นําไปสู่การแลกเปลี่ยนโดยมีระบบตลาด (กาด) ซึ่งเป็นสถานท่ีรองรับการแลกเปล่ียนทัง้ในระดบั

หมูบ้่าน และชมุชนย่อยในเมืองขนาดใหญ่  รวมถึงเมืองใหญ่ท่ีทําหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางทางศาสนา 

และเป็นเขตพระราชฐาน ดงัเช่น ลําพนู ลําปาง เชียงราย และเชียงใหม่ นัน่เพราะชนชัน้ปกครอง

มกัจะทําหน้าท่ีเป็นผู้ ค้าในฐานะผู้ มีสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติและท่ีดินดงักล่าวแล้วข้างต้น 

และชนชัน้ปกครองท่ีเป็นผู้ ค้าก็กลายเป็นผู้ขบัเคลื่อนการค้าและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคญัของรัฐ

ล้านนานัน่เอง  ผู้ ค้าระดบัสงูเหล่านีจ้ะติดตอ่ค้าขายกบักลุ่มเมืองชัน้นอกของอาณาจกัรและขยาย

ไปถึงกลุม่เมืองอ่ืนๆ ท่ีอยู่โดยรอบอาณาจกัรล้านนา  อีกทัง้สินค้าท่ีผู้ ค้าชัน้สงูผกูขาดการค้าขายไว้

เฉพาะกลุ่มตนล้วนเป็นสินค้าสําคญัท่ีมีมลูค่าสงู ได้แก่ สินค้าป่าเกือบทุกชนิด รวมทัง้แร่ธาตบุาง

ประเภทเช่น เกลือ และสตัว์ใหญ่ เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ รวมถึงทาส เป็นต้น  

สภาพโดยรวมท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงเกิดการหมนุเวียนสินค้าในตลาดตามเมืองใหญ่-

น้อยตามในทุกชุมชนหมู่บ้านและในทุกเมือง สินค้าท่ีหมุนเวียนในตลาดภายในล้านนามกัเป็น

สินค้าท่ีผลิตและจัดหาได้จากภายในล้านนาเอง หากแต่ตลาดใหญ่ตามเมืองสําคญัมักจะเป็น

แหลง่แลกเปล่ียน พร้อมๆ กบัการเป็นศนูย์รวมสินค้าสําคญัๆ ท่ีทํารายได้มหาศาลแก่รัฐและชนชัน้

ปกครอง โดยมีพ่อค้าต่างแดนจากกลุ่มเมืองรอบๆ ดินแดนล้านนา นําสินค้าจากภายนอกเข้ามา

แลกเปล่ียนบ้างหรือบางรายนําสินค้าเข้ามาส่งบ้าง เช่น โลหะหรือสินค้ามีค่า ผ้าแพร ผ้าต่วน 
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กระจก อญัมณีมีค่าต่างๆ รวมถึงสินค้าป่า เช่น เขากวาง คร่ัง รัก กํายาน ฯลฯ จากกลุ่มเมืองทาง

ตอนบนมาแลกกบัสนิค้าประเภทอ่ืนๆ ของล้านนา เช่น เกลือ  เป็นต้น  

สว่นสําคญัสว่นหนึ่งท่ีทําให้ขบัเคล่ือนคือ “พ่อค้า” อาจกล่าวได้ว่า พ่อค้าในอาณาจกัร

ล้านนามกัเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ตามเมืองหรือเขตหมู่บ้านท่ีอยู่ในบริเวณพืน้ท่ีราบลุ่มหรือแอ่งตา่งๆ ซึง่

ได้รับการสนบัสนุนจากชนชัน้ปกครอง นบัแต่เจ้าเมืองไปจนถึงกษัตริย์เพ่ือให้เป็นตวัแทนการค้า

ของตน และทําให้ผู้ ท่ีรับสิทธิในการค้าขายหรือเป็นตวัแทนในการทําการค้ากลายเป็นผู้ มีฐานะมัง่

คัง่ ร่ํารวย และเป็นชนชัน้นํา้ของชมุชนหมูบ้่านหรือเมือง โดยจะเป็นผู้ควบคมุกองคาราวานหรือก

เกวียนไปค้าขายยงัตา่งเมือง ซึง่มีตําแหน่งเรียกว่า “นายร้อย”  ขณะเดียวกนัการค้าของอาณาจกัร

ล้านนาก็มีพอ่ค้าตา่งเมือง เช่น พอ่ค้าเงีย้ว พย ูฮ่อ ลาว เข้ามาค้าขายตามตลาดในหวัเมืองสาํคญัๆ 

รวมทัง้เชียงใหม่โดยเดินทางมาเป็นขบวนคาราวานนําสินค้าสําคัญประเภทเคร่ืองโลหะเหล็ก 

ทองเหลือง และอ่ืนๆ เข้ามา นอกจากนีย้งัมีพ่อค้ากลุ่มชาติพนัธุ์ไทเผ่าต่างๆ จาก เชียงตงุ เชียงรุ่ง 

และลาวหลวงพระบาง นําสินค้าประเภทผลผลิตจากการเกษตรท่ีมีทัง้พริก ฝ้ายสําหรับทอผ้า  

รวมทัง้สินค้าป่าต่างๆ อย่างคร่ัง เขากวาง และกํายาน เป็นต้น โดยผ่านเข้ามาทางเชียงแสน เชียง

ของ แมส่าย (เวียงพางคํา) น่าน รวมทัง้ท่าตอนในเขตเมืองฝาง ก่อนลงมายงัเมืองเชียงใหม ่ซึง่บาง

รายอาจแลกเปล่ียนสินค้าแล้วเดินทางลงไปถึงฮอด เพ่ือไปปลายทางท่ีเมาะตะมะ เป็นต้น 

นอกจากนีย้งัมีพอ่ค้าชาวพย ูกลุวา และพมา่ จากบริเวณเมืององัวะ พกุาม เข้ามาติดตอ่ค้าขายกบั

พอ่ในเชียงใหมโ่ดยมีสนิค้าท่ีนําเข้ามาเช่น ทองคํา ทองเหลือง  และสินค้าฟุ่ มเฟือยจากอาหรับและ

อินเดีย นอกจากกลุ่มพ่อค้าดังกล่าวข้างวต้น ยังมีกลุ่มพ่อค้าจากรัฐและกลุ่มเมืองทางใต้ของ

อาณาจกัรล้านนา ซึง่เป็นพอ่ค้าชาวอยธุยา ชาวมอญ เป็นต้น  

  หากกล่าวเฉพาะเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีฐานะสําคญัต่อการเป็นเมืองศนูย์กลางทางการ

ค้าขายแลกเปล่ียนมากพอๆ กับการเป็นเมืองศูนย์กลางทางการปกครองตลอดช่วงราชมังราย 

เน่ืองจากการปกครองรวมศนูย์อยู่เชียงใหม่อนัเป็นเมืองท่ีประทบัของกษัตริย์ผู้ มีอํานาจสงูสดุใน

การเป็นผู้ ค้าสินค้าสําคญัๆ โดยเฉพาะสินค้าป่า การรวมศนูย์ของการแลกเปลี่ยนสินค้าท่ีมีมลูค่า

มหาศาลจึงอยู่ท่ีน่ีด้วยเช่นกนั เชียงใหม่จึงเป็นศนูย์กลางในการรวบรวมสินค้าและจําหน่ายสินค้า

สําคญัของการค้าในช่วงเวลานัน้ ซึ่งทําให้เชียงใหม่สามารถพฒันาตวัเองเป็นศูนย์กลางการค้า

ภายในอาณาจกัรล้านนาและกลุ่มเมืองต่างๆ โดยรอบ และด้วยสภาพภมูิศาสตร์ดงัได้กล่าวแล้ว 

เชียงใหม่จึงอยู่ในจุดท่ีสามารถเช่ือมโยงการค้าภายในอาณาจักรออกไปติดต่อกับรัฐใกล้เคียง

โดยรอบได้ไม่ยาก เช่น องัวะ กลุ่มเมืองเงีย้วอนัได้แก่ เมืองลิ เมืองป่ัน เมืองนาย เมืองมีด เชียงตงุ 

เชียงรุ่ง หลวงพระบาง สโุขทยั อยธุยา และเมาะตะมะ รวมทัง้เมืองหงสาวดี  
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ด้วยปัจจยัตา่งๆ ท่ีกลา่วมาข้างต้น ได้นําไปสูก่ารเป็นอาณาจกัรแห่งการค้าของล้านนา

ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 19 ถึง ต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นศนูย์กลาง จากการ

พิจารณาจากหลกัฐานเอกสารโบราณของล้านนา โดยใช้พงศาวดารชินกาลมาลีปกรณ์ ตํานาน

พืน้เมืองเชียงใหม่ ตํานานสิบห้าราชวงษ์ และกฎหมายล้านนาโบราณ ประกอบกบัหลกัฐานทาง

โบราณคดี และเอกสารท่ีเป็นบนัทึกเส้นทางของชาวตะวนัตกบางคนในสมยัหลงั ทําให้กล่าวได้ว่า 

มีผู้คนหลากเผ่าหลายพนัธุ์เข้ามาค้าขายอาณาจกัรล้านนาโดยเฉพาะ เมืองเชียงใหม่ นอกเหนือ

การติดต่อสมัพนัธ์ด้านการเมือง การศาสนา และเชียงใหม่ได้กลายเป็นศนูย์กลางทางการค้า โดย

เป็นแหลง่รวมสนิค้าพร้อมๆ กบัเป็นแหลง่รับซือ้สนิค้าจากพอ่ค้าหลายชาตพินัธุ์ โดยพอ่ค้าคนกลาง

ชาวล้านนาซึง่สว่นใหญ่เป็นตวัแทนของรัฐหรือกษัตริย์และเศรษฐีหรือผู้ มีฐานะท่ีกษัตริย์อนญุาตให้

ค้าขายสนิค้าสําคญับางประเภท ดงักลา่วแล้ว  

ความสําเร็จในการเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมการค้าของอาณาจักรล้านนาในช่วง

สมยัราชวงศ์มงัรายนัน้ ได้สง่ผลตอ่ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองโดยรวม ซึง่สะท้อนผา่นความ

วิจิตรและอลงัการของสิง่ปลกูสร้าง โดยเฉพาะปราสาทราชวงั ศาสนสถาน และวตัถธุรรมทัง้หลาย 

เช่น พระพุทธรูป และศิลาจารึกการกระทํากรรมดีด้วยการบริจาคทางทัง้ทรัพย์และแรงงาน

มากมาย ท่ีกลายเป็นโบราณวตัถแุละโบราณสถานในปัจจบุนันี ้ด้วยว่าความมัง่คัง่ร่ํารวยของผู้ค

ทุกระดบัชัน้ในสงัคมล้านนาเวลานัน้ มกัจะถูกนํามาถวายในกิจกรรมทางพทุธศาสนา ตามแบบ

สงัคมอดุมคติท่ีเช่ือในการสร้างบญุเพ่ือโลกหน้าของชาวพทุธ  นอกจากนีค้วามมัง่คัง่ยงัสะท้อนให้

เห็นได้จากความอดุมสมบรูณ์ของกําลงัพลและอาวธุยทุโธปกรณ์ในการรบของกองทพัตลอดช่วง

ราชวงศ์มงัราย ไมว่า่จะเป็นในสมยัพญาไชยสงคราม พญาคําฟ ูพญาแสนเมืองมา และโดยเฉพาะ

พระเจ้าตโิลกราช และพระเมืองแก้วนัน่เอง  
 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ทําให้ผู้ ศึกษาได้พบข้อเท็จจริงหลาย

ประการเก่ียวกับความรุ่งเรืองทางการค้าของอาณาจักรล้านนาในยุคโบราณโดยมีปัจจัยสําคญั

หลายประการคือ สภาพภูมิศาสตร์และท่ีตัง้ ซึ่งนอกจากจะเป็นปัจจัยต่อพฒันาการทางการค้า

ดังกล่าวแล้ว ยังมีผลต่อการกําหนดเขตแดน การทําให้เกิดระบบเมือง (เวียง) ตามแอ่งต่างๆ 

รวมทัง้ส่งผลต่อระบบคมนาคมและเครือข่ายการค้าของอาณาจักรล้านนา ตลอดจนเป็นปัจจัย

กําหนดประเภทและรูปแบบของสินค้า  การควบคมุของรัฐท่ีมีผลตอ่การกําหนดความต้องการของ

สนิค้า และกลุม่พอ่ค้าท่ีเข้ามาตดิตอ่ รวมทัง้คนของรัฐท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบัการดําเนินการค้ากบัรัฐ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 207 

อ่ืนๆ ในการรวมผู้ คนหลายกลุ่มหลายเผ่าให้เป็นปึกแผ่นในสมัยพญามังราย และการสร้าง

เสถียรภาพของอาณาจกัรในสมยัตอ่ๆ มาของกษัตริย์ราชวงศ์มงัราย  

ส่วนผลลพัท์ทางการค้าในด้านดีต่ออาณาจกัรล้านนาในช่วงราชวงศ์มงัราย คือทําให้

ระบบเศรษฐกิจของอาณาจกัรมัง่คัง่และร่ํารวย อนัเป็นพืน้ฐานทางเศรษฐกิจสําคญัที่ทําให้สงัค

และวฒันธรรมเจริญก้าวหน้า โดยเห็นได้ชดัจากความรุ่งเรืองทางพทุธศาสนา อนัเป็นความเช่ือใน

อุดมคติของสงัคมล้านนาท่ีถูกหล่อหลอมในกลุ่มผู้คนมาเป็นเวลายาวนาน สิ่งท่ีแสดงผลความ

รุ่งเรืองและความสําเร็จทางการค้าของอาณาจักร นอกจากจะสะท้อนผ่านปราสาทราชวงัและ

กําแพงเมืองแล้ว ยงัสะท้อนผ่านสิ่งปลกูสร้างศาสนสถานและศาสนวตัถมุากมาย เช่น สถปู เจดีย์ 

วดั วิหาร วดัขนาดใหญ่-น้อยท่ีเกิดขึน้ทัว่อาณาจกัรล้านนาในช่วงราชวงศ์มงัรายปกครองล้านนา 

รวมทัง้พระพทุธรูป และจารึกต่างๆ ท่ีประกาศการบริจาคทานของชาวล้านนาทุกระดบัชัน้ในเขต

พทุธสถานท่ีกระจายเป็นวงกว้างทัว่เขตแคว้นของล้านนา ซึง่ทัง้หมดนีย้งัคงปรากฎเป็นหลกัฐานใน

รูปของโบราณสถานและโบราณวตัถมุากมายกระจายอยูท่ัว่ดนิแดนตอนบนของประเทศไทย ทัง้ใน

รูปของทรัพย์สินและข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีขุดค้นพบตามแอ่งสําคัญๆ ของล้านนา รวมถึง

แรงงานมากมายเพ่ือสร้างและเพิ่มพูนผลผลิตให้กับสงัคมดงัปรากฎตามศิลาจารึกท่ีทําขึน้เพ่ือ

ประกาศการบริจาคทานของชนชัน้ปกครองล้านนา ซึ่งในการบริจาคทานวตัถุสิ่งของท่ีมีอย่างอุ

มดมบูรณ์ในช่วงสมยัราชวงศ์มงัรายนัน้ ดําเนินไปภายใต้กรอบของความมีศีลมีธรรมในการเป็น

พุทธศาสนิกชนของชาวล้านนา ซึ่งทําให้พบว่าคติความเช่ือตามแบบพุทธศาสนาไม่ได้มีผลต่อ

การเมืองและสงัคมเท่านัน้ แตย่งันํามาซึง่ความต้องการทางทรัพยากรและทรัพย์สินเพ่ือตอบสนอง

ต่อระบบความเช่ือ ดงัเช่น ความศรัทธาในการสร้างกุศลของคนทุกระดบัชัน้ในสงัคมล้านนาอีก

ด้วย 

นอกจากนี ้ระบบเศรษฐกิจท่ีมัง่คัง่ร่ํารวยจากการค้าของล้านนา ยงัเป็นพืน้ฐานสําคั

ต่อการขยายพระราชอํานาจของกษัตริย์และการสร้างความเสถียรภาพให้กับอาณาจกัรล้านนา

ตลอดช่วงเวลาตัง้แต่ต้นพทุธศตวรรษท่ี 19 – ต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 ซึ่งเป็นพืน้ฐานความเข้มแข็ง

ทางการเมืองและการปกครองอาณาจักร กล่าวคือการค้ามีส่วนอย่างมากในการเสริมสร้าง

ศกัยภาพกองทพัของล้านนาให้มีแสนยานภุาพอย่างยิ่งตลอดช่วงสมยัของราชวงศ์มงัราย ซึง่เห็น

ได้ชดัในสมยั พญาไชยสงคราม พญาคําฟ ูพญาแสนเมืองมา พระเจ้าติโลกราช และพระเมืองแก้ว 

ทําให้อาณาจกัรล้านนาขยายออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะนบัตัง้แต่ปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 

เป็นต้นมา  
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กระนัน้ก็ดี การศึกษาวิทยานิพนธ์นี  ้ยังทําให้ผู้ ศึกษาได้พบด้วยว่า ระหว่างพุทธ

ศตวรรษท่ี 22 -23 เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจการค้าในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้อย่างมาก  สิ่งท่ีเป็นปัจจยัสําคญัทําให้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เปล่ียนแปลงดงักล่าวมี 2 

ประการ คือ การเข้ามาของพ่อค้ามสุลิมอาหรับและการเกิดรัฐอิสลามในคาบสมทุรและกลุ่มเกาะ

ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อีกประการหนึง่คือ การเปิดการค้าทางทะเลจากซีกโลกตะวนัตกโดยมี

ปอร์ตเุกสเป็นผู้ นําซึง่ทําให้ชาติตะวนัตกอ่ืนๆ ติดตามกนัเข้ามาในบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

การเปลี่ยนแปลงนีทํ้าให้โครงสร้างและระบบการค้าขายของกลุ่มสงัคมต่างๆ ในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ จากเดิมเป็นการติดต่อค้าขายกนัเองภายในภมูิภาคและค้าขายกบัรัฐใหญ่ภายนอกอย่าง

จีนและอินเดีย ต้องเปิดรับการทําการค้าจากชาวตะวนัตกด้วย ซึ่งส่งผลให้การค้าทางทะเลของ

กลุ่มเมืองชายฝ่ังทะเลของเอชียตะวนัออกเฉียงใต้กว้างขวางออกไปพร้อมกบัรับวฒันธรรมใหม่ๆ 

เข้ามา และทําให้อาณาจกัรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตอนล่างท่ีอยู่ใกล้ชายฝ่ังทะเลเติบโตทาง

เศรษฐกิจและพฒันาอํานาจทางการเมืองขึน้มาในระยะนัน้ เช่น มะละกา มะธะรัม อาเจห์ อยธุยา  

และหงสาวดี เป็นต้น ในสถานการณ์เช่นนีเ้องท่ีอาณาจักรเคยรุ่งเรืองในภาคพืน้ทวีปเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ตอนบน ดงัเช่น อาณาจกัรพกุาม อาณาจกัรล้านช้าง และอาณาจกัรล้านนา เร่ิม

อ่อนแอ กลา่วเฉพาะอาณาจกัรล้านนา แม้ว่าช่วงพทุธศตวรรษท่ี 22 เป็นต้นมา อาณาจกัรล้านนา

ถกูอาณาจกัรอยธุยาและพมา่คกุคาม กระทัง่ถกูพมา่ยดึครองได้สําเร็จในพ.ศ.2101 นอกเหนือจาก

เหตผุลเก่ียวกบัความขดัแย้งภายในท่ีมีการชิงอํานาจกนัระหวา่งกษัตริย์กบัขนุนาง  

สาเหตสํุาคญัอีกประการหนึ่งท่ีทําให้ล้านนาเจริญรุ่งเรืองได้ไม่นานหรือรุ่งเรืองอยู่เพียง

ช่วงเวลาก่อนหน้าพุทธศตวรรษท่ี 22 เท่านัน้ มาจากเร่ืองทําเลท่ีตัง้ ซึ่งตัง้อยู่ในเขตภูเขา แม้ว่า

เมืองท่ีมีบทบาททางการค้าสงูอยา่งเชียงใหม ่จะอยูใ่นบริเวณท่ีราบลุม่หบุเขาท่ีมีแม่นํา้สายหลกัไห

ผ่าน และชาวล้านนามีศกัยภาพดําเนินการค้าในรูปแบบกองคาราน อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของ

การขนสง่ของกลุม่เมืองตามเขตเทือกเขาและท่ีสงู แต่ในอีกด้านหนึ่งสภาพภมูิประเทศของล้านนา

ทําให้เกิดข้อจํากดัในการเปิดรับระบบความคิด  เทคโนโลยี และวฒันธรรมรูปแบบใหม่จากสงัคม

ภายนอก ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาวิถีชีวิตของผู้คนและการเตบิโตของสงัคมล้านนา  

 

อยา่งไรก็ตาม การแสวงหาข้อเท็จจริงตา่งๆ ในวิทยานิพนธ์ฉบบันีย้งัทําได้ไม่สมบรูณ์ดี

นกั ทัง้นีด้้วยข้อจํากดัของหลกัฐาน ความสามารถของผู้ เขียน และข้อจํากดัของเวลา จึงมีจดุอ่อน

และมีข้อท่ียงัไม่กระจ่างหลายประการ ซึง่ควรจะได้มีการแก้ไขและศกึษาเพิ่มเติมต่อไป ผู้ เขียนจึง
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ขอเสนอไว้ ณ ท่ีนีเ้พ่ือเป็นแนวทางสําหรับการศึกษาท่ีลึกซึง้และได้ข้อมูลหลักฐานตลอดจน

รายละเอียดมากขึน้ คือ  

1. หลกัฐานเก่ียวกบัปหลง่ท่ีตัง้ของตลาดหรือชมุชนการค้าในเมืองศนูย์กลางการค้า 

เมืองสําคญัระหวา่งเส้นทางการค้าท่ีเป็นเครือขา่ย และเมืองชมุทางการค้า 

2. หลกัฐานเก่ียวกบัแหลง่ผลติสนิค้าทัง้ภาคเกษตรกรรม หตัถกรรม แหลง่สนิแร่และ

การผลติเคร่ืองโลหะ และการหาของป่า  

3. หลกัฐานเก่ียวหบัการเดนิทางและเส้นทางการค้าของพอ่ค้ากลุม่ตา่งๆ ตลอดจน

ชมุทางการค้าของบรรดาพอ่ค้าจากเมืองไกล 

  

 นอกจากนี ้ส่วนของประเด็นในระดบัลกึสําหรับการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อและยงัไม่

กระจ่าง คือ การค้าท่ีทําโดยรัฐของอาณาจักรล้านนาในสมยัราชวงศ์มงัราย มีระบบท่ีชดัเจน 

อย่างไรก็ตามการรวบรวมส่วยชนิดต่างๆ การเก็บส่วยภาษี โดยเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้อวกบัการค้า

ขาย เช่น ภาษีตลาด ภาษีด่าน และอ่ืนๆ มีระบบอย่างไร รวมทัง้มาตรฐานการแบ่งสมัปทานหรือ

สทิธิทางการค้า โดยเฉพาะการค้าสนิค้าผกูขาดแก่เอกชนเป็นอยา่งไร  

จากการค้นคว้าของผู้ เขียนท่ีได้ทํามาแล้วเห็นว่าหวัข้อเก่ียวกับการค้าในช่วงต้นพุทธ

ศตวรรษท่ี 19- ต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 เป็นหวัข้อท่ีบุกเบิกและยงัยากท่ีจะหาข้อมูลและหลกัฐาน

อย่างละเอียดและชัดเจนจํานวนมากเพ่ือนําไปสู่ข้อสรุป แต่ก็ควรท่ีจะทําการศึกษาต่อไปโดย

พยายามหาหลักฐานจากกประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น พม่า ลาว เวียดนาม รวมทัง้ท้องถ่ิน ท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัล้านนา ยิ่งไปกว่านัน้ยงัต้องแสวงหาหลกัฐานท่ีมีความหลากหลายจากสาขาวิชา

การอ่ืนๆ เพ่ือนํามาบรูณาการประกอบการศกึษาด้วย 
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