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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
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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
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details about their production and destinations.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั “จังหวัดเชียงใหม่” รวมทังจั
้ งหวัดโดยรอบในบริ เวณภาคเหนือของไทย ถือเป็ น
เขตเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ในฐานะเป็ นศูนย์กลางหลายๆ ด้ าน ทังในด้
้ านการค้ าขาย การ
ลงทุน การท่องเที่ยว โดยเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้ านทางตอนบนของภูมิภาค มีเวียดนาม ลาว
จีน พม่า ซึง่ สามารถเชื่อมไปถึงอินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรปในที่สดุ ความสําคัญในส่วนนี ้ได้
ก่อรู ปให้ เห็นชัดเจนในสมัยที่การพัฒนาประเทศต้ องดําเนินไปโดยขึ ้นอยู่กบั แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาตินบั แต่ พ.ศ. 2500 เป็ นต้ นมา “เชียงใหม่” จึงได้ กลายเป็ นเป้าหมายในแผนพัฒนา โดยอยู่
ในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศทางภาคเหนือมาโดยตลอด ยิ่งไปกว่านัน้ นโยบาย
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั ได้ ขยายผลไปสู่ความร่ วมมือด้ านต่างๆ กับประเทศเพื่อน
บ้ านตอนบนที่เชื่อมต่อกับดินแดนส่วนนี ้ของไทย โดยกําหนดให้ “เชียงใหม่” เป็ นหัวใจของเส้ นทาง
การค้ า ที่จะเปิ ดไปสู่ภูมิภาคตอนบน ด้ วยการร่ วมกันพัฒนาเส้ นทางคมนาคมทางบกและทางนํ ้า
(ลํานํา้ โขง) ระหว่างประเทศ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของการเป็ นพืน้ ที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคเอเชียในอนาคต
ความสําคัญของ “เชียงใหม่” ในทางเศรษฐกิจที่ปรากฏให้ เห็นและเป็ นอยู่ในปั จจุบนั นี ้
มิได้ เพิ่งชัดเจนขึ ้นมาตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติดงั กล่าวข้ างต้ นแต่เพียงอย่างเดียว
หากเมื่อพิจารณาในมิติประวัติศาสตร์ แล้ ว บทบาทของ “เชียงใหม่” ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจ
และการค้ าในบริ เวณตอนบนของประเทศไทยนันมี
้ มาช้ านานและมีความเป็ นมายาวนาน ควบคูก่ บั
การกําเนิดของอาณาจักรล้ านนา กล่าวคือ “เชียงใหม่” เป็ นศูนย์กลางการเมืองการปกครองในพ.ศ.
1839 และมีสถานะเป็ นรัฐอิสระที่มีรูปแบบการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของตนเองอย่างชัดเจนต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลาเจ็ดร้ อยกว่าปี มาแล้ ว มีฐานเศรษฐกิ จที่ มาจาก
ความสัมพันธ์ทางการค้ ากับกลุม่ เมืองเพื่อนบ้ านใกล้ เคียงโดยรอบ ซึง่ มีความเกี่ยวข้ องกับดินแดนที่
อยู่ภาคพื ้นทวีปตอนบนขึ ้นไป ทังในทางภู
้
มิศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ สังคม วัฒนธรรม ดังนันการศึ
้
กษา
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจของล้ านนาภายใต้ หวั ข้ อการค้ าของอาณาจักรล้ านนาในสมัยราชวงศ์มงั
ราย ซึง่ อยู่ในระยะเวลาประมาณต้ นพุทธศตวรรษที่19 – ต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 จึงเป็ นการศึกษาที่
1
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ชี ้ให้ เห็นว่า “เชียงใหม่” และดินแดนภาคเหนือของไทยในปั จจุบนั นัน้ เคยมีบทบาททางการค้ าใน
ฐานะเป็ นแหล่งรวมสินค้ าแหล่งสําคัญจากกลุ่มเมืองตอนบน โดยเฉพาะส่วนที่เป็ นเพื่อนบ้ านซึ่ง
รายล้ อมล้ า นนา จนอาจกล่า วได้ ว่า “เชี ย งใหม่” นอกจากเป็ นศูน ย์ ก ารเมื องการปกครองของ
อาณาจักรล้ านนาในช่วงราชวงศ์มงั รายแล้ ว ยังเป็ นศูนย์กลางการค้ าของอาณาจักรล้ านนาและ
กลุ่มเมืองเพื่อนบ้ าน โดยเฉพาะตอนบนล้ านนาขึ ้นไป อย่าง กลุ่มเมืองเงี ้ยว เชียงตุง เชียงรุ่ ง ล้ าน
ช้ าง ซึง่ นับว่าเป็ นรากฐานทางประวัตศิ าสตร์ อนั เก่าแก่สําหรับแนวโน้ มใหม่ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั
และอนาคต
อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่เหนือไปกว่านัน้ ในการศึกษาการค้ าของล้ านนาช่วงต้ นพุทธ
ศตวรรษที่19 - ต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 นี ้ ก็คือ ในหลายช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ยังไม่พบการศึกษา
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิ จของล้ านนาโดยตรง โดยเฉพาะในสมัย ก่ อ นที่ พ ม่า จะเข้ ามาปกครอง
ล้ านนาคือ ก่อนพ.ศ. 2101 ด้ วยเหตุนีอ้ งค์ ความรู้ ของประวัติศาสตร์ ล้านนา โดยเฉพาะในเชิง
เศรษฐกิจจึงยังไม่ใคร่สมบูรณ์นกั
งานประวัติศาสตร์ ล้านนาที่ปรากฎอยู่ ส่วนใหญ่เป็ นการค้ นคว้ าวิจยั ในด้ านการเมือง
การปกครอง และศาสนา เช่น วิทยานิพนธ์เรื่ อง “การปฎิ รู ปการปกครองลานนาไทยในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ ห ัว ” ของ วั ล ลภา เครื อ เที ย นทอง (พ.ศ.2519),
“ความสัม พัน ธ์ ระหว่ างอยุธยาและลานนาไทย พ.ศ. 1839-2310” ของ อุษณี ย์ ธงไชย (พ.ศ.
2526), “กํ า เนิ ด อาณาจัก รลานนาไทย” ของ ธํ า รงศัก ดิ์ ทํ า บุญ (พ.ศ. 2528), “ความสัม พัน ธ์
่ ของ หวัง จี ้ หมิน (พ.ศ.2531), “การเมื อง
ระหว่างเชอหลี ่กบั เมื องปาไป่ สี ฟู่ ในพุทธศตวรรษที 19”
ล้านนาภายใต้การปกครองของพม่า ระหว่างพ.ศ.2101-2317” ของ ลัดดาวัลย์ แซ่เตียว (พ.ศ.
2536), เป็ นต้ น และมีงานค้ นคว้ าวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเศรษฐกิจล้ านนาทัง้ โดยตรงและโดยอ้ อม
บ้ า ง เช่ น วิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ ง “การค้า ของป่ าในประวัติ ศ าสตร์ อ ยุธ ยา พ.ศ. 1893-2310” ของ
ปาริ ชาต วิลาวรรณ (พ.ศ.2528), “บทบาทของตลาดในเมื องพระนครศรี อยุธยาต่อการค้าภายใน
และภายนอก พ.ศ. 2173-2310” ของ คมขํา ดีวงษา (พ.ศ.2531), “การเปลี ย่ นแปลงทางเศรษฐกิ จ
ในล้านนากับการก่อตัวของสํ านึกท้องถิ่ น พ.ศ. 2459-2480” ของ วศิน ปั ญญาวุธตระกูล (พ.ศ.
2542), “ระบบเศรษฐกิ จของราชอาณาจักรล้านช้าง (ลาว) ในสมัยคริ สต์ศตวรรษที1่ 6-17” ของ
โยซิยกู ิ มาซูฮารา (พ.ศ.2545) เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม การวิจยั ค้ นคว้ าที่เกี่ยวข้ องกับระบบเศรษฐกิของล้ านนา โดยเฉพาะใน
แง่มุมของเครื อข่ายการค้ า พ่อค้ า และสินค้ า มีกล่าวไว้ ในวิทยานิพนธ์ บางหัวข้ ออย่างน่าสนใจ
เช่น งานวิทยานิพนธ์ ของ ปาริ ชาต วิลาวรรณ เรื่ อง การค้าของป่ าในประวัติศาสตร์ อยุธยา พ.ศ.
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1893-2310 โดยเน้ นถึงสถานะของ “ของป่ า” ซึ่งบางส่วนถูกส่งมาจากพื น้ ที่ทางเหนือ ของป่ า
เหล่านี ้เป็ นสินค้ าออกที่สร้ างความมัง่ คัง่ ให้ กบั อยุธยาในฐานะเมืองใกล้ ชายฝั่ งทะเลที่รวบรวมและ
กระจายสินค้ า และทําให้ อยุธยาสามารถเชื่อมทะเลทางด้ านอ่าวไทยกับเมืองท่าทางฝั่ งทะเลอันดา
มัน และเมื อ งท่ า ในเขตทะเลจี น ใต้ โ ดยมี ลูก ค้ า จากปลายทางทัง้ สองด้ า น มี อิ น เดี ย อาหรั บ
ตะวันตก และ จีน ญี่ปนุ่ เป็ นสําคัญ
งานวิทยานิพนธ์ ของ อุษณีย์ ธงไชย ในหัวข้ อเรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างอยุธยาและ
ลานนา พ.ศ.1839-2310 โดยเฉพาะส่วนความสัมพันธ์ด้านการค้ า ได้ สะท้ อนให้ เห็นภาพชัดขึ ้นว่า
บทบาทการค้ าของอาณาจักรล้ านนามีมากพอที่จะส่งผลต่อสังคม การเมือง และนํามาสู่สงคราม
แย่งชิงดินแดนระหว่างล้ านนา อยุธยา และพม่า จนทําให้ ล้านนาอ่อนแอ กลายเป็ นเมืองขึ ้นของ
พม่าในพ.ศ.2101 นอกจากนี ใ้ นวิท ยานิพนธ์ เรื่ องนี ้ ผู้เ ขียนยัง ได้ ให้ ภาพเกี่ ยวกับระบบการค้ า
ภายในล้ านนาและเครื อข่ายสินค้ าจากภาคพื ้นทวีปตอนบนไว้ พอสังเขป ในฐานะที่เป็ นแหล่งที่มา
ของสินค้ าของป่ าและมีการแลกเปลี่ยนกับพ่อค้ าต่างถิ่น เช่น กลุม่ พ่อค้ าเงี ้ยว พ่อค้ าฮ่อ พ่อค้ าจาก
หลวงพระบาง และเวียงจันทน์ เป็ นต้ น.ซึ่งช่วยให้ ร่องรอยของการเคลื่อนไหวทางการค้ าโดยรวม
ของอาณาจักรล้ านนาและดินแดนตอนบนของภาคพื ้นทวีปปรากฏเป็ นรูปร่างชัดเจนขึ ้นสามารถใช้
เป็ นแนวทางให้ อ้างอิงและสืบค้ นต่อไป
นอกจากนี ้ ยังมีงานวิจยั อื่นๆ อีกที่ได้ ระบุและอ้ างอิงถึงบทบาทการค้ าของอาณาจักร
ล้ านนาในช่วงพ.ศ. 1839-2101 ดังเช่น วิทยานิพนธ์ เรื่ อง การเมื องล้านนาภายใต้การปกครองของ
พม่ า ระหว่ า ง พ.ศ. 2101-2310 ของ ลัด ดาวัลย์ แซ่เ ตีย ว กล่า วถึ ง ภูมิ ห ลัง ทางเศรษฐกิ จ ของ
เชี ย งใหม่ ในฐานะศูน ย์ ก ลางของอาณาจักรล้ า นนาก่ อ นหน้ า ที่ จ ะถูกครอบงํ า โดยพม่า โดยมี
ความสัม พัน ธ์ กับ รั ฐ ในภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ต อนบนตัง้ แต่ช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 1 8
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของรัฐต่างๆ ที่มีผลต่อการค้ าในย่านนี ้รวมทังล้
้ านนาด้ วย
อีกทัง้ ยังมีงานวิจัยที่เจาะจงศึกษาเรื่ องการค้ าภายในรัฐหรื ออาณาจักรบางแห่งในภาคพื ้นทวีป
อย่างล้ านช้ าง (หลวงพระบาง) ซึ่งเป็ นรัฐเพื่อนบ้ านใกล้ ชิดกับล้ านนาทางตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ปรากฏในงานวิทยานิพนธ์ของ โยซิยกู ิ มาซูฮารา เรื่ อง ระบบเศรษฐกิ จของราชอาณาจักรล้านช้าง
(ลาว) ในสมัย คริ สต์ ศตวรรษที ่ 14-17 ที่นําเสนอให้ เห็นภาพของความสัมพันธ์ ระหว่างแหล่ง
สินค้ าในภาคพื ้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนบนกับระบบเศรษฐกิจภายในล้ านช้ าง ซึง่ ทําให้
ล้ านช้ างเป็ นรัฐกึ่งเมืองท่าในที่สดุ
การศึกษาของโยซิยูกิ มาซูฮารา ทําให้ คิดว่าถ้ าอาณาจักรล้ านช้ าง ซึ่งเป็ นรัฐหนึ่งใน
ภาคพื ้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนบน และมีบทบาททางการค้ ามากจนสามารถเป็ นรัฐกึ่ง
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เมืองท่ า ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-23 (คริ สต์ ศตวรรษที่ 14-17 )ได้ แล้ ว ด้ วยสภาพทํ าเลที่ ตัง้
ลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ และช่วงเวลาที่ ใกล้ เ คียงกัน สถานภาพทางการค้ าของ
อาณาจัก รล้ า นนาจึ ง ไม่ น่ า ต่า งจากล้ า นช้ า งเท่ า ใดนัก เพราะล้ า นช้ า งและล้ า นนาอยู่ใ นเขต
้
้นฐานทางเศรษฐกิจและวิถี
ภูมิศาสตร์ เดียวกัน ทําให้ เกิดของป่ าอย่างอุดมสมบูรณ์ อีกทังสภาพพื
ชีวิตของผู้คนทําให้ เกิดอาชีพ ความถนัดในงานฝี มือที่คล้ ายคลึงกัน การปรากฏตัวของอาณาจักร
ทังสองแห่
้
งนีจ้ ึงใกล้ เคียงกัน และสองอาณาจักรยังมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันในเชิงเครื อญาติ
การเมือง และการติดต่อค้ าขาย ดังปรากฏว่าสินค้ าของป่ าหายากหลายอย่างได้ ถูกส่งจากเมือง
หลวงพระบางมายังเมืองเชียงใหม่ก่อนถูกส่งต่อไปยังเมืองปลายทางอย่างอยุธยาและเมาตะมะ
เมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ จะพบว่าที่ ตงั ้ ของล้ านนาอยู่ในทํ าเลที่ สามารถ
เดินทางติดต่อกับกลุม่ ภายนอกอื่นๆ โดยรอบรวมทังกลุ
้ ม่ เมืองทางใต้ ที่เป็ นเมืองท่าชายฝั่ ง ได้ อย่าง
้ าการเดินทางจากหลวงพระบาง เมืองท่าชายฝั่ งสําคัญๆ ที่กล่าวถึงนี ้
สะดวกและมีระยะทางสันกว่
มีสองแห่งที่สําคัญคือ บริ เวณเมืองท่าของกลุ่มมอญและกลุ่มอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองท่า
ของกลุ่มมอญมีเส้ นทางที่เชื่อมจากเชียงใหม่ได้ ใกล้ และหลายเส้ นทางอีกทัง้ ล้ านนายังสามารถ
ติดต่อได้ กบั กลุ่มเมืองทางทิศตะวันตก เช่น อังวะ(พม่าตอนบน) และอัสสัม รวมทังกลุ
้ ่มเมืองทาง
ทิศเหนือ เช่น กลุม่ บ้ านเมืองของกลุม่ เงี ้ยว (ไทยใหญ่) เชียงตุง เชียงรุ่ง ทังบริ
้ เวณทางตะวันตกและ
ทางเหนือล้ วนเป็ นแหล่งสินค้ าป่ าและแร่ธาตุที่สําคัญ จึงน่าจะมีความเป็ นไปได้ ว่า บทบาททางการ
ค้ าของล้ านนาในช่วงพุทธศตวรรตที่ 19 เป็ นต้ นมานันน่
้ าจะมีมากพอที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อน
การค้ าขายในบริ เวณดังกล่าวนีไ้ ม่น้อยไปกว่ารัฐหรื ออาณาจักรอื่นๆ ในบริ เวณใกล้ เคียงกันดัง
อาณาจักรล้ านช้ าง
นอกจากนี ้ การศึกษาสถานภาพทางการค้ าของล้ านนาน่าจะมีส่วนเกี่ ยวพันอยู่กับ
ดินแดนใกล้ เคียงที่อยู่ตอนบนขึ ้นไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้ วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ ระบบเครื อ
ญาติ ความเชื่อ การเมือง และเศรษฐกิจ การค้ าขาย โดยเฉพาะบ้ านเมืองที่ก่อตัวขึ ้นอย่างถาวรนับ
แต่ช่วงพุทธศตวรรษที่19 เป็ นต้ นมา เช่น พะเยา ล้ านนา เชียงรุ่ ง เชียงตุง ล้ านช้ าง ซึ่งพัฒนาการ
ด้ า นความสัม พัน ธ์ ข องบางกลุ่ ม เมื อ งได้ ป รากฎอยู่ ใ นวิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง หวัง จี ้ หมิ น เรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างเมื องเชอหลี ่กบั ปาไปซี ฟู ในพุทธศตวรรษที ่19 ซึ่งเน้ นการนําเสนอลักษณะ
้ นที่มีทงั ้
ความสัมพันธ์ เมืองเชอหลี่ (เชียงรุ่ ง) กับ ปาไป่ สีฟู (ล้ านนา) โดยอ้ างอิงจากเอกสารชันต้
ประเภทตํานานพื ้นเมืองไต-ยวน, ไต-ลื ้อ, บันทึกส่วนบุคคลชาวจีน และ เอกสารราชการจีนในสมัย
โบราณ ที่เป็ นภาษาดังเดิ
้ ม โดยจี ้ หวัง หมิน เป็ นผู้ถ่ายทอดเป็ นภาษาไทย ซึง่ ถือว่าเป็ นงานวิจยั ที่มี
คุ ณ ค่ า ต่ อ การศึ ก ษาเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ การค้ า ของล้ า นนาอย่ า งมาก เพราะนอกจากการที่
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วิทยานิพนธ์ ฉบับนีเ้ ป็ นเอกสารชัน้ ต้ นแล้ ว ข้ อมูลบางส่วนยังสามารถนํามาใช้ เป็ นแนวทางและ
อ้ างอิงเพื่อพิสจู น์สถานะทางการค้ าของล้ านนาได้ ด้วย
อนึ่ง ในการศึกษานี จ้ ํ าเป็ นต้ องอาศัยหลักฐานเอกสารของล้ านนาด้ วย โดยเฉพาะ
เอกสารชันต้
้ นที่ประกอบด้ วยจารึ กและตํานานต่างๆ อย่าง ศิลาจารึ กของหริ ภุญไชย ตํานานมูล
ศาสนา ชินกาลมาลีปกรณ์ ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ พื ้นเมืองเชียงแสน
พื ้นเมืองน่าน กฎหมายล้ านนาโบราณต่างๆ เป็ นต้ น ซึง่ เนื ้อหาหลักของเอกสารโบราณเหล่านี ้ก็มิได้
กล่าวถึงหรื ออ้ างถึงเรื่ องราวเศรษฐกิจของล้ านนาในสมัยโบราณมากเท่าที่ควร โดยเฉพาะในแง่มมุ
ของเครื อข่ายการค้ า พ่อค้ า และสินค้ า ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงจําเป็ นต้ องใช้ องค์ความรู้ ในเอกสารโบราณ
ดังกล่าวเพื่อสะท้ อนภาพนโยบายต่างๆ ของกษัตริ ย์ของราชวงศ์มงั ราย ว่ามีส่วนใดเกี่ยวข้ องกับ
ระบบเศรษฐกิจของล้ านนาบ้ าง ตลอดจนเพื่อสะท้ อนภาพวิถีชีวิต การทํามาหากิน การค้ าขาย
สินค้ า กลุ่มพ่อค้ าเป็ นชาวล้ านนาและชาวต่างเมืองที่เข้ ามาแลกเปลี่ยนสินค้ า รวมทังสภาพภู
้
มิ
นิเวศของล้ านนา
นอกจากนี ้ ยัง มี เอกสารชัน้ ต้ น อี กส่ว นหนึ่ง ที่ ผ้ ูวิจัย นํ า มาประกอบการศึกษาครั ง้ นี ้
แม้ ว่าจะเป็ นเอกสารที่ถกู บันทึก เขียน หรื อเป็ นงานวิจยั ขึ ้นมาภายหลังรัชสมัยราชวงศ์มงั รายนับ
หลายร้ อยปี เช่น บันทึกของ ฮอลท์ เอส. ฮาลเล็ทท์ เรื่ อง A Thousand Miles on an Elephant in
Siam จดหมายเหตุการเดินทางของราล์ฟ ฟิ ตช์ และเรื่ องโคลงมังทรารบเชียงใหม่ เป็ นต้ น ซึง่ แสดง
ให้ เห็นถึงร่ องรอยของเส้ นทางการค้ าระหว่างเมืองต่างๆ ในบริ เวณภาคพื ้นทวีปเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ตอนบน รวมทังสิ
้ นค้ า และกลุม่ พ่อค้ า และยังพบว่า เส้ นทางการสัญจรในอดีตบางเส้ นทาง
ยังคงใช้ มาจนถึงปั จจุบนั นี ้ อีกทัง้ ข้ อมูลบางส่วนในงานเหล่านีย้ ังสามารถนํามาเทียบเคียงกับ
หลัก ฐานทางโบราณคดี และหลัก ฐานเอกสารชัน้ ต้ น ประเภทตํ า นานอื่ น ๆ ดัง กล่า ว เพื่ อ ช่ ว ย
วิ เ คราะห์ แ ละยื น ยัน ข้ อ มูล ที่ ใ ช้ แ สดงได้ ว่ า อาณาจัก รล้ า นนามี บ ทบาททางการค้ า ขาย โดยมี
เชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางในช่วงพุทธศตวรรตที่ 19
ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ มี ข้ อ มูล อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ล ะเลยไม่ ไ ด้ คื อ ภูมิ ห ลัง ทางสัง คม
วัฒนธรรม การเมื อง และเศรษฐกิ จ ของสังคมหรื อชุมชนต่างๆ ในดินแดนภาคพื น้ ทวี ปเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตอนบน และปฏิเสธไม่ได้ ว่าจะต้ องให้ ความสําคัญกับเอกสารจีนในยุคโบราณที่
สะท้ อนถึงการขับเคลื่อนทางการเมือง การทูต และการค้ ามาตลอดหลายร้ อยปี นัน่ เพราะจีนเป็ น
อาณาจักรใหญ่ที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อกับดินแดนตอนบนของภาคพื ้นทวีปส่วนนี ้อย่างกว้ างขวาง
และมี อิท ธิ พ ลทางการเมื อง การทหาร การปกครอง ซึ่งส่ง อิทธิ พ ลถึง การค้ า ในบริ เ วณนี อ้ ย่า ง
มากมาย ดังตัวอย่างที่เห็นได้ ชัดก็คือ การเกิดเส้ นทางและเครื อข่ายการค้ าภายในภาคพื ้นทวีป
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ตอนบนนับแต่การเกิดขึน้ ของเส้ นทางสายไหมตังแต่
้ พ.ศ. 657 อันมีผลต่อการค้ าขายในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงเวลาของล้ านนา ที่มีเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลาง
เครื อข่ายในสมัยราชวงศ์มงั ราย ทําให้ มีพฒ
ั นาการทุกด้ านของสังคมล้ านนาในระยะนัน้ หรื ออาจ
กล่าวได้ วา่ มีผลทําให้ เชียงใหม่กลายเป็ นเมืองสําคัญในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจไทยในภาคเหนือ
มาจนถึงทุกวันนี ้
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสถานะทางการค้ าของอาณาจักรล้ านนาในช่วงราชวงศ์มงั ราย (ระหว่าง
ต้ นพุทธศตวรรตที่19 – ต้ นพุทธศตวรรษที่ 22) ในฐานะรัฐการค้ าที่เป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายกับกลุม่
เมืองเพื่อนบ้ านทางตอนบนอาณาจักรล้ านนาขึ ้นไป
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางการค้ าของอาณาจักรล้ านนา ได้ แก่ กลุ่มพ่อค้ า สินค้ า
และแหล่งที่มาของสินค้ า ซึง่ ทําให้ เกิดเครื อข่ายการค้ าทังภายในและกลุ
้
่มเมืองเพื่อนบ้ านโดยรอบ
อาณาจักรล้ านนา
สมมติฐานของการศึกษา
ปั จ จัย ทางภูมิ ศาสตร์ เ ป็ นตัว กํ า หนดสํ า คัญที่ ทํ า ให้ อ าณาจัก รล้ า นนากลายเป็ นรั ฐ
การค้ า และมีบทบาทต่อกลุ่มเมืองเพื่อนบ้ านตอนบน ในฐานะศูนย์ กลางรวบรวมสินค้ า และใน
ฐานะศูนย์กลางเครื อข่ายการค้ าในบริ เวณดังกล่าว ตลอดสมัยราชวงศ์มงั ราย โดยเฉพาะระหว่าง
ต้ นพุทธศตวรรตที่ 19 - ต้ นพุทธศตวรรตที่ 22
ขอบเขตของการศึกษา
ผู้วิ จัย ได้ กํ า หนดขอบเขตในการศึก ษาค้ น คว้ า ไว้ ใ นช่ ว งรั ช สมัย ราชวงศ์ มัง ราย คื อ
ระหว่างพ.ศ.1806 – 2101 อันเป็ นช่วงรัชสมัยที่กษัตริ ย์ในราชวงศ์มงั รายมีอํานาจเหนือดินแดน
ทางตอนบนครอบคลุมเชียงรุ่ ง เชียงตุง และกลุ่มเมืองเงีย้ วทางเหนือคือ เมืองมีด ทางตอนล่าง
ครอบคลุมเมืองเชียงชื่น (สวรรคโลก) และตาก ส่วนทางตะวันตกครอบคลุมกลุ่มเมืองเงี ้ยว เช่น
เมืองลิ เมืองปั่ น เมืองนาย ส่วนทางตะวันออกครอบคลุมบางส่วนของเมืองลาวล้ านช้ าง โดยที่
อาณาบริ เ วณดัง กล่ า วนี ้ ประกอบด้ วยพื น้ ที่ ภ ายใน ซึ่ ง เป็ นแอ่ ง ที่ ร าบลุ่ ม แม่ นํ า้ หลายแอ่ง
ประกอบด้ วย แอ่งลุ่มแม่นํ ้าโขง-กก (เชียงราย) แอ่งลุม่ แม่นํ ้าปิ ง (ตอนบน) (เชียงใหม่-ลําพูน) แอ่ง
ลุม่ แม่นํ ้าอิง(พะเยา) แอ่งลุม่ แม่นํ ้าวัง(ลําปาง) แอ่งลุม่ แม่นํ ้ายม(แพร่) และแอ่งลุม่ แม่นํ ้าน่าน (น่าน)
นอกจากนี ้ ในช่วงระหว่างพ.ศ.1806 – 2101ยังเป็ นช่วงเวลาที่ “เชียงใหม่” มีบทบบาทในฐานะ
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ศูนย์กลางการรวบรวมสินค้ าและเครื อข่ายการค้ าต่อกลุ่มเมืองเพื่อนบ้ านทางตอนบน โดยเฉพาะ
กลุ่มเมืองเงี ้ยว เชียงตุง เชียงรุ่ ง ล้ านช้ าง โดยที่ผลของความรุ่ งเรื องอันเกิดจากการค้ าได้ สง่ ผลต่อ
บ้ านเมืองล้ านนามาจนถึงปี พ.ศ. 2101 ซึง่ เป็ นช่วงที่อาณาจักรล้ านนาตกเป็ นเมืองขึ ้นของพม่าเป็ น
อย่างน้ อย.
วิธีการศึกษา
วิทยานิพนธ์นี ้ ใช้ วิธีการทางประวัตศิ าสตร์ และนําเสนอในรูปแบบการพรรณาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis) โดยอาศัยข้ อมูลจากหลักฐานหลายประเภท ทังที
้ ่เป็ นหลักฐานชันต้
้ นของ
ท้ องถิ่น และหลักฐานชันต้
้ นของต่างประเทศที่ถกู บันทึกหรื อเขียนขึ ้นในช่วงสมัยหลังราชวงศ์มงั ราย
รวมทั ง้ หลัก ฐานชั น้ ต้ นทั ง้ ของในตลอดจนงานวิ จั ย ที่ นํ า เสนออกมาในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น
วิ ท ยานิ พ นธ์ ต่า งๆ และงานวิ จัย ค้ น คว้ า ที่ เ ป็ นทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่า งประเทศ และการ
สัมภาษณ์ ผ้ ูสูงอายุตามเขตเมืองเก่าที่ปรากฎโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทัง้ หมู่บ้านที่ยังคง
ปรากฎอาชีพเก่าแก่ซงึ่ สืบทอดกันมา และเกี่ยวข้ องกับการศึกษา เช่น หมูบ่ ้ านทํากระดาษสาในเขต
อําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้ น
ปั ญหาในการศึกษา
ในการศึกษาเรื่ องเกี่ยวกับการเครื อข่ายค้ าของอาณาจักรล้ านนา ในช่วงเวลาตังแต่
้
ตอนต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 – ต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 ซึง่ ต้ องมีการระบุถึงพ่อค้ า สินค้ า และเส้ นทาง
เป็ นสําคัญนัน้ เอกสารล้ านนาโบราณที่เชื่อถือได้ เช่น ตํานานมูลศาสนา ตํานานชินกาลมาลีปกรณ์
ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ พื ้นเมืองน่าน คลองตัดคําพุทธโฆสาจารย์ กฎหมายมังรายศาสตร์ เป็ นต้ น
นันมี
้ การระบุหรื อสะท้ อนถึงภาพดังกล่าวโดยตรงบ้ างแต่ไม่มากเท่าที่ควร ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดภาพ
ความเคลื่อนไหวทางการค้ าและเครื อข่ายของอาณาจักรล้ านนาในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างชัดเจน
ขึ ้น จึงจําเป็ นต้ องอาศัยข้ อมูลหลักฐานเอกสารที่เขียนขึ ้นภายหลังช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 ไปแล้ ว
ประกอบด้ วย เป็ นต้ นว่า โคลงมังทรารบเชี ยงใหม่ กล่าวถึงเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในล้ านนาในช่วง
พ.ศ. 2158 หากในเนื ้อหาได้ ระบุถึงเส้ นทางจากเชียงใหม่ไปถึงหงสาวดีรวมทังการให้
้
ภาพความ
เจริญมัง่ คัง่ ของนครเชียงในช่วงเวลาก่อนหน้ าพ.ศ. 2158 ซึง่ ก็คือช่วงเวลาของราชวงศ์มงั รายครอง
อาณาจักรล้ านนาโดยมีเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางนัน่ เอง
นอกจากนี ้ ผู้ศึกษายังจําเป็ นต้ องใช้ เอกสารชันต้
้ นที่เป็ นจดหมายเหตุและบันทึกการ
เดินทางของชาวตะวันตกที่เดินทางขึ ้นไปยังบริเวณอาณาจักรล้ านนาและเลยไปยังบริ เวณเขตเมือง
เงี ้ยวและลาวล้ านช้ าง เช่น จดหมายเหตุการเดินทางของ Ralph Fitch (พ.ศ. 2126 / ค.ศ. 1583),
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จดหมายเหตุของ Engelbert Kaempfer (พ.ศ. 2233 / ค.ศ.1690), บันทึกของ Carl Bock (พ.ศ.
2424 / ค.ศ. 1881) และบันทึกของ Holt S. Hallet (พ.ศ. 2427 / ค.ศ.1884 ) เป็ นต้ น แม้ จะเป็ น
การบัน ทึกในสมัย หลังอาณาจัก รล้ า นนาช่ว งรั ชสมัย ราชวงศ์ มัง รายนับร้ อยปี แต่ก ารกล่าวถึง
เส้ นทาง ทังจากบริ
้
เวณที่ราบลุ่มแม่นํ ้าเจ้ าพระยาและแม่นํ ้าปิ ง (ตอนล่าง)เพื่อขึ ้นไปยังเชียงใหม่
และจากเชียงใหม่ขึ ้นไปยังกลุ่มเมืองเงี ้ยวและลาวล้ านช้ าง รวมทังการกล่
้
าวถึงวิธีการขนส่งสินค้ า
และประเภทสินค้ าที่ปรากฎอยู่ในเอกสารชัน้ ต้ นดังกล่าวนี ้ สามารถเชื่อมโยงข้ อมูลย้ อนกลับไป
ในช่วงสมัยราชวงศ์มงั รายได้ ด้วยการพิจารณาร่ วมกับเอกสารชันต้
้ นในท้ องถิ่นและหลักฐานทาง
โบราณคดี ทัง้ ที่ เป็ นโบราณวัตถุและโบราณสถาน ที่มีอายุร่วมสมัยกับช่วงเวลาที่ศึกษา ทัง้ นีก้ ็
เพื่อให้ เห็ นภาพของกระบวนการค้ าขายอย่างชัดเจนขึน้ ดังเช่น เรื่ องของเส้ นทางที่ มีมาตัง้ แต่
โบราณไม่ว่าเส้ นทางนันจะเริ
้
่ มด้ วยจุดประสงค์ของการสงคราม การทูต การค้ าก็ตาม แต่ผ้ คู นใน
ดินแดนล้ านนาและอาณาบริ เวณกลุ่มเพื่ อนบ้ านก็ ยังคงใช้ ติดต่อไปมาหาสู่แม้ จะล่วงเข้ าพุทธ
ศตวรรตที่ 22, 23, 24, 25 แล้ วก็ตาม จวบกระทั่งปั จจุบนั หลายเส้ นทางในอดีตได้ ถูกพัฒนาให้
กลายเป็ นถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์แล้ ว เป็ นต้ น
แหล่ งข้ อมลู
1. เอกสารชัน้ ต้ น
- จารึกต่างๆ เช่น ศิลาจารึก จารึกใบลาน และจารึกบนฐานพระพุทธรูป ที่ได้ รับการ
ปริ วรรตแล้ ว
- งานนิพนธ์ในท้ องถิ่นทังที
้ ่เป็ นพงศาวดาร และตํานาน ไม่ว่าจะเป็ นตํานานศาสนา
ตํานานราชวงศ์ ตํานานเมือง ที่ได้ รับการปริ วรรตแล้ ว เช่น ตํานานมูลศาสนา, ชินกาลมาลีปกรณ์,
ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ และตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ ตํานานพื ้นเมืองเชียงแสน เป็ นต้ น
- กฎหมายและคลองที่ตราขึ ้นในช่วงราชวงศ์มงั ราย เช่น มังรายศาสตร์ , คลองตัดคํา
พุทธโฆสาจารย์, กฎหมายโคสาราษฎร์ เป็ นต้ น
- คําสอนต่างๆ เช่น คําสอนพญามังราย เป็ นต้ น
- จดหมายเหตุและบันทึกการเดินทางของชาวต่างประเทศ เช่น ชาวจีน และชาว
ยุโรป และที่เป็ นภาษาต่างประเทศ ซึง่ แปลแล้ ว
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2. เอกสารที่เป็ นหลักฐานชัน้ รอง
- วิทยานิพนธ์
- งานวิจยั ค้ นคว้ าทางประวัติศาสตร์ และหนังสือประวัติศาสตร์ ทังภาษาไทย
้
และ
ภาษาต่างประเทศ
- วารสารต่างๆ เช่น วารสารเมืองโบราณ, วารสารศิลปวัฒนธรรม, วารสารสยาม
สมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์, วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในเศรษฐกิจของสังคมล้ านนา โดยเฉพาะความเจริ ญ
ทางเศรษฐกิจที่เป็ นเป็ นผลจากการค้ าของอาณาจักรล้ านนาในสมัยราชวงศ์มงั ราย
2.
ทําให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในสถานะทางการค้ าของอาณาจักรล้ านนาว่า
องค์ประกอบทางการค้ า ได้ แก่ การจัดการบริ หารการค้ าของรัฐล้ านนา กลุม่ พ่อค้ า สินค้ า เส้ นทาง
และเครื อข่ายของคูค่ ้ าโดยเฉพาะกับกลุม่ เมืองเพื่อนบ้ านทางตอนบนดินแดนล้ านนาขึ ้นไป

บทที่ 2
ความสําคัญของล้ านนาในฐานะรัฐตอนบนของภาคพืน้ ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในปั จ จุบัน การกล่า วถึง ดิน แดนล้ า นนามัก จะเข้ า ใจกัน ว่า หมายถึ ง อาณาบริ เ วณ
เฉพาะพื ้นที่ตอนบนของอาณาเขตประเทศเท่านัน้ ซึ่งประกอบด้ วยพื ้นที่ 8 จังหวัด คือ เชียงราย
เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง แพร่ และน่าน โดยเมืองต่างๆ เหล่านี ้ตังอยู
้ ่ในบริ เวณ
ที่ ราบลุ่มแม่นํา้ สายสําคัญของภาคเหนือคือ ที่ราบลุม่ แม่นํ ้ากก ที่ราบลุม่ แม่นํ้าปิ ง ที่ราบลุม่ นํั ้าวง
ที่ราบลุ่มแม่นํ ้ายม และที่ราบลุม่ แม่นํ ้าน่าน โดยอยูร่ ะหว่างเส้ นรุ้งที่ 97 20.40 ถึง 101 21.60 และ
เส้ นแวงที่ 17 13 – 20 27.60 ครอบคลุมพื ้นที่รวมทังหมดประมาณ
้
90,900 ตารางกิโลเมตร หรื อ
คิดเป็ นเนื ้อที่ร้อยละ 17 ของประเทศไทย1 เส้ นพรมแดนทางการเมืองที่ปรากฏในปั จจุบนั นี ้เป็ นผล
มาจากลัทธิ ล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 แต่ดินแดนล้ านนา
ในช่ ว งต้ น พุท ธศตวรรษที่ 19 – ต้ น พุท ธศตวรรษที่ 22 อัน เป็ นช่ ว งรั ช สมัย ราชวงศ์ มัง รายนัน้
ครอบคลุมเนือ้ ที่จดเชียงรุ่ ง เชียงตุง และกลุ่มเมืองเงีย้ ว เช่น เมืองมีด ในทางตอนบน ส่วนทาง
ตะวันตกจดกลุม่ เมืองเงี ้ยว เช่น เมืองลิ เมืองปั่ น เมืองนาย ส่วนทางตะวันออกจดเมืองลาวล้ านช้ าง
และทางใต้ จดจดเมืองตาก และเมืองเชียงชื่น (สวรรคโลก)2 อย่างไรก็ตามความกว้ างขวางของ
อาณาจักรล้ านนาโบราณต้ องถูกแบ่งส่วนให้ แก่ชาติตะวันตกที่พยายามเข้ ามายึดครองดินแดน
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 ดังเช่น พ.ศ. 2417 ล้ านนาใน
นามราชอาณาจักรสยามได้ เสียส่วนที่เป็ นรัฐกะเหรี่ ยงและรัฐฉาน (กลุ่มเมืองเงี ้ยว) ให้ แก่องั กฤษ
1

ศิริชยั นฤมิตรเรขการ, “ทรัพยากรป่ าไม้ กบั การสร้ างสรรค์เอกลักษณ์และมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมล้ านนา” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่ อง ภูมิศาสตร์ กบั วิถีชีวิต (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธรและมูลนิธิญี่ปน,
ุ่ 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. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (เชียงใหม่ :
ซิลค์เวอร์ มบุคส์, 2547), 60.
10
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และ พ.ศ. 2436 ได้ เสียดินแดนฝั่ งซ้ ายแม่นํ ้าโขงแก่ฝรั่งเศส และอีก 11 ปี ถัดมาก็ได้ เสียฝั่ งขวาของ
้ นแดนที่เหลืออยู่ก็คือ
แม่นํ ้าโขง คือ เมืองหลวงพระบาง (ล้ านช้ าง)ให้ แก่ฝรั่งเศสอีกเช่นกัน3 ดังนันดิ
ขอบเขตของล้ านนาหรื อพื ้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในปั จจุบนั
อาณาจักรล้ านนาโบราณ มีลกั ษณะทางวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะในช่วง
สมัย ของราชวงศ์ มัง ราย “ล้ า นนา” มี โครงสร้ างทางสัง คมชัดเจน ไม่ว่า จะเป็ นด้ า นวัฒ นธรรม
ศาสนาความเชื่อ ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองแบบรวมศูนย์อํานาจ อาณาเขตล้ านนา
ตังอยู
้ ่ในเขตตอนบนของภาคพื ้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็ นรอยต่อระหว่างแผ่นดินอัน
กว้ า งใหญ่ ไ พศาลของจี น กับ เขตผื น แผ่น ดิน ใหญ่ อัน มี พื น้ ที่ ร าบลุ่มแม่นํ า้ และชายฝั่ ง ทะเลทา
ตอนล่า ง เขตแดนที่ แน่ นอนของล้ านนาโบราณพิจารณาได้ จากหลักฐานตํา นานพืน้ เมื องของ
ล้ านนาเช่น พงศาวดารชินกาลมาลีปกรณ์ ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ รวมถึง
เอกสารจีนโบราณ4 ส่งผลให้ นกั วิชาการส่วนใหญ่ลงความเห็นในทิศทางเดียวกัน ซึง่ ทําให้ ภาพของ
อาณาบริเวณล้ านนาแจ่มชัดขึ ้น ดังการสรุปของ Volker Grabasky 5 คือ
ทิศเหนือ จดเมืองเชียงรุ่ง (เชอหลี่) ของสิบสองปั นนา
ทิศตะวันตก จดรัฐฉานของไทใหญ่
ทิศตะวันออก จดล้ านช้ าง เมืองซ่าว (ชวา) ของ อาณาจักรลาว
ทิศใต้ จดบ้ านเมืองบริเวณตอนกลางของลุม่ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา บริเวณเมืองเชียงชื่นหรื
สวรรคโลก

3

การปั กปั นเขตแดนตามแผนที่เพื่อแสดงอาณาเขตที่เชื่อมต่อกับพม่า (ของอังกฤษ) เป็ นผลตาม
ปฏิญญาในวันที่17 ตุลาคม พ.ศ. 2437 ดู พยนต์ ทิมเจริ ญ, “ภูมิศาสตร์ : แผนที่กับปั ญหาเขตแดนไทยและ
ประเทศข้ างเคียง” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่ อง ภูมิศาสตร์ กบั วิถีชีวิต, 25-27.
4
วินยั พงศ์ศรี เพียร, บรรณาธิการ, ปาไป่ สีฟู่ – ปาไป่ ต้ าเตี ้ยน: เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์
จีนโบราณ (กรุ งเทพมหานคร: สํานักนายกรัฐมนตรี , 2539), 30; ต้ วน ลีเซิง และ อุษณีย์ ธงไชย, ประวัติศาสตร์
ล้ านนาไทยสมัยราชวงศ์ มังรายจากเอกสารจี น (เชี ยงใหม่: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 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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นอกจากการมีขอบเขตค่อนข้ างแน่นอนแล้ ว ล้ านนายังมีลกั ษณะเฉพาะที่พิจารณาได้
จากความเจริ ญทางอารยธรรมซึ่งสืบทอดให้ ปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี ้โดยผสมผสานจากคนหลาย
กลุ่ม คือคนที่เป็ นชาวพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม เช่น ลัวะ (ละว้ า)6 กับกลุ่มคนที่เคลื่อนย้ ายเข้ ามาภายหลัง
เช่น ไทยวน7 ซึง่ ปรากฏในพงศาวดารจามเทวีวงศ์ ว่า พ.ศ.1693 (ค.ศ. 950) มีหมูบ่ ้ านไท (ยวน) ริม
ฝั่ งแม่นํ ้าปิ งแห่งหนึง่ ใกล้ ลําพูน มีอาชีพทําประมง ใช้ เรื อเป็ น ทําไร่ไถนา (เหมือนที่ทําในปั จจุบนั )
จึงกล่าวได้ ว่าคนไทยวนเป็ นพวกที่ชอบตังบ้
้ านเรื อนเป็ นหลักแหล่ง มีอาชีพทํานา และประมง เป็ น
คนอ่อนน้ อมถ่อมตนและเป็ นมิตร8 นอกจากไทยวนแล้ วยังมีคนกลุ่มอื่นๆ ในล้ านนาด้ วย เช่น ไท
ใหญ่9 ไทลื ้อ10 ไทเขิน11 ไทยอง12 ฮ่อ13 เป็ นต้ น ในสมัยหลังเรี ยกกันโดยรวมว่า “คนเมือง”14
6

ลัวะ เป็ นชนดังเดิ
้ มของภาคเหนือ แทบไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับกําเนิดของคนกลุม่ นี ้ ลัวะอยูค่ กู่ บั
มอญแถบหริภญ
ุ ไชยตังแต่
้ ก่อนที่คนไทจะเข้ ามาในเบริเวณเชียงใหม่ หลังจากพญามังรายพิชิตที่ราบลุม่ แม่นํ ้าปิ
แล้ ว มอญและลัวะจึงถูกกลืนไปในหมูค่ นไท ปั จจุบนั ชาวลัวะแท้ ๆ กลายเป็ นเพียงชนเผ่า อาศัยอยูต่ ามหมูบ้าน
บนไหล่เขา ทํานาปรัง ข้ อมูลสถาบันวิจยั ชาวเขา พ.ศ. 2541 แจ้ งว่ามีชาวลัวะในภาคเหนือราว 17,000 กว่าคน .
ดู Andrew Forbes, The People of Chiang Mai (Chiang Mai: Chiang Mai City Arts & Cultural center,
Chiang Mai Municipality, 2004), 243-245.
7
ไทยวน คาดว่าเดิมอาศัยอยูบ่ ริเวณตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน ราวคริสต์ศตวรรษที่ 10 ได้ อพยพลง
มาตังหลั
้ กแหล่งในบริเวณภาคเหนือของไทยปั จจุบนั ซึง่ เป็ นถิ่นดังเดิ
้ มของชนพื ้นเมือง ลวะและมอญ เพราะ
จักรวรรดิจีนกําลังขยายดินแดนและหาทางออกสูท่ ะเลในแถบเวียดนามเหนือและเมาะตะมะ. ดู 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 (เงี ้ยว) มีถิ่นฐานแถบเชียงตุง (รัฐฉานของพม่าปั จจุบนั ) มีความเกี่ยวข้ องกับไทยวนและ
ดินแดนแถบโยนรัฐมาตังแต่
้ ก่อนพญามังรายก่อตังอาณาจั
้
กรล้ านนาดังที่ปรากฎในตํานานล้ านนาหลายฉบับ
ปั จจุบนั ยังมีหมู่บ้านไทใหญ่แต่ดงเดิ
ั ้ มรอบๆ เชียงใหม่ โดยเฉพาะ ในเขต แม่แจ่ม แม่ริม เชียงดาว ฝาง. ดู
Andrew Forbes, The People of Chiang Mai, 236-237.
10
ไทลื ้อป็ นชาติพนั ธุ์ไทกลุม่ หนึง่ ที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภาษาใกล้ เคียงกับไทยวนมาก ถิ่นเดิม
อยูแ่ ถบสิบสองปั นนาและบางส่วนกระจายอยูล่ าวตอนเหนือ ปั จจุบนั ในเชียงใหม่และบริ เวณใกล้ เคียงมีไทลื ้อยู่
ราว 80,000 คน. ดู Andrew Forbes, The People of Chiang Mai, 234.
11
ไทเขิน (ไทขืน) เป็ นอีกกลุม่ หนึง่ ที่พดู ภาษาไทและมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับไทยวนและไทใหญ่
ถิ่นดิมอยูเ่ ชียงตุงโดยเฉพาะบริเวณทิศตะวัออกของรัฐฉานปั จจุบนั . ดู Andrew Forbes, The People of
Chiang Mai, 232.
12
ไทยอง (ไทยอง) มีลกั ษณะคล้ ายไทเขินมาก ถิ่นเดิมอยูท่ างทิศตะวันออกของรัฐฉานปั จจุบนั ไท
ยองแท้ ๆ ในภาคเหนือของไทยส่วนมากจะยังคงอยูใ่ นเขตจังหวัดลําพูนเท่านัน.้ ดู Andrew Forbes, The People
of Chiang Mai, 233.

13

คนเมืองของอาณาจักรล้ านนาส่วนใหญ่มีอาชีพด้ านเกษตรกรรม ค้ าขาย และทํางาน
หัตถกรรม ดังจะเห็นจากสินค้ าพื ้นเมืองงานหัตถกรรมโดยทัว่ ไป ไม่ว่าจะเป็ น เครื่ องไม้ แกะสลัก
เครื่ องเงิน เครื่ องเขิน เครื่ องปั น้ ดินเผา งานทอผ้ า งานกระดาษสา15 และอื่นๆ นอกจากนี ้ คนเมือง
ยังเป็ นผู้ที่ยึดมัน่ ในพระพุทธศาสนา และสืบทอดความเชื่อตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมในเชิงช่าง
มาจนถึงทุกวันนี ้ นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่า ช่วงเวลาที่มีการสัง่ สมวัฒนธรรมของคนเมืองมาก
ที่สดุ คือช่วงเวลาที่ดนิ แดนแห่งนี ้รวมตัวกันเป็ นอาณาจักรล้ านนาในสมัยพระยามังรายหลวงในช่วง
ต้ นพุทธศตวรรษที่ 19
สิ่งที่ โดดเด่นอีกประการหนึ่งของวัฒนธรรมล้ านนาก็ คือ ภาษาพูด ภาษาเขียนหรื อ
ตัวอักษร อันเป็ นแหล่งที่ มาสําคัญของหลักฐานและเอกสารของล้ านนาเอง โดยการบันทึกหรื อ
จารึกจากคําบอกเล่า ซึง่ เป็ นเครื่ องสะท้ อนให้ เห็นพัฒนาการของสังคมล้ านนาในอดีต รวมทังความ
้
เป็ นมาของกลุม่ คนที่ประกอบด้ วยชนหลายเผ่า อันเป็ นองค์ประกอบสําคัญในพัฒนาการของสังคม
ล้ านนายุคโบราณ หลักฐานการบันทึกส่วนใหญ่นัน้ แสดงออกมาในรู ปของตํานานศาสนาและ
พงศาวดาร หากเที ยบระยะเวลาของตํานานประวัติศาสตร์ กับประวัติศาสตร์ ล้านนา อายุของ
ตํ า นานล้ า นนาคงอยู่ป ระมาณช่ ว งปลายยุค ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ ถึ ง ยุค ประวัติ ศ าสตร์ แ รกเริ่ ม
(ระหว่าง พ.ศ.1000 – 1700)16 เช่น ตํ านานมลศาสนา
ตํ านานชิ นกาลมาลี ปกรณ์ อันมีเนือ้ หา
ู
เกี่ยวกับศาสนาความเชื่อ คือ พุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในบริ เวณล้ านนาตังแต่
้ ก่อนพุทธศตวรรษที่
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ชาวฮ่อ ถิ่นเดิมอยูท่ ี่ยนู นาน เป็ นพ่อค้ าที่ค้าขายกับชาวเขาและชนเผ่าแถบตะวันตกฉียงใต้ และ
ตอนใต้ ของจีน ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม พูดภาษาแมนดารินได้ จงึ ทําให้ ชาวฮ่อเป็ นทังพ่
้ อค้ าแล้ วล่าม
ระหว่างชนพื ้นเมืองกลุม่ ต่างๆ กับชาวจีนมาตังแต่
้ โบราณ. ดู Andrew Forbes, The People of Chiang Mai,
240-241.
14
คนเมือง หรื อ “ประชากรในรัฐหรื อนคร” เป็ นชื่อที่ชาวเมืองในภาคเหนือของประเทศไทยใช้ เรี ยก
ตนเอง เป็ นคําบ่งชี ้ลักษณะทางวัฒนธรรมมากกว่าชาติพนั ธุ์ เช่น ภาษาเมือง อาหารเมือง ผ้ าเมือง เป็ นต้ น ตรง
ข้ ามกับ “คนดอย” คนป่ า” ซึง่ ถือว่าเป็ นแค่ชนเผ่าที่มีวฒ
ั นธรรม และมักจะตกอยู่ภายใต้ อํานาจของ “คนเมือง”.
ดู 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 วงศ์ทางสวัสดิ์, ชุมชนโบราณในเขตล้ านนา (เชียงใหม่ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528), 1.
16
Hans Penth, A Brief History of Lan Na, 65.
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1917 อีกทังยั
้ งมี ตํ านานเมื องหิ รัญนครเงิ นยาง ตํ านานเมื องโยนกนาคพันธุ์ ตํ านานท้าวฮุ่งหรื อ
ขุนเจื อง รวมทังตํ
้ านานของ จามเทวี วงศ์ และ ราชวงศาพืน้ เมืองเชียงใหม่ อันเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับ
บุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นแถบนี ้ ในฐานะผู้นําทางสังคม และมีนยั แสดงให้ เห็นการ
เคลื่อนไหวของผู้คนและกิจกรรมด้ านต่างๆ ในสังคมล้ านนาตังแต่
้ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 (กลาง
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ) องค์ความรู้ ที่ได้ จากการตีความจากตํานานเหล่านี ้ สามารถนํามาพิจารณา
ร่วมกับจารี ตท้ องถิ่น ประกอบกับหลักฐานทางโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็ นร่ องรอยชุมชนโบราณ คันคู
เมืองเก่า รวมถึงศาสนสถานและศาสนวัตถุตา่ งๆ ซึง่ กระจายอยูต่ ามลุม่ นํ ้าอิง ลุม่ นํ ้าโขง ลุม่ นํ ้ากก
ในบริ เวณจังหวัดพะเยาและเชี ยงราย ที่เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า“แอ่งเชียงราย”18 และลุ่มนํา้ ปิ ง ใ
บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ - ลําพูน ที่เรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า “แอ่งเชียงใหม่”
ข้ างต้ นเป็ นการนําเสนอภาพโดยรวมของอาณาจักรโบราณทางตอนเหนือของประเทศ
ไทยในปั จจุบนั ที่ครัง้ หนึ่งเคยมีอาณาเขตเป็ นของตนเองชัดเจน และประกอบด้ วยกลุ่มคนที่มี
้ ตอนต้ น
วัฒนธรรม วิถีชีวิตเป็ นของตนเอง ภายใต้ กรอบการเมืองและเศรษฐกิจที่แน่นอน มาตังแต่
พุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นอย่างน้ อย โดยมีศนู ย์กลางระยะแรกในบริ เวณ “แอ่งเชียงราย” ก่อนจะมี
ย้ ายศูนย์กลางไป “แอ่งเชียงใหม่” ในชื่อ “ล้ านนา” ซึ่งสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้ อาณาจักร
ล้ านนาเกิดขึ ้นและมีบทบาททางการเมืองและการค้ าในฐานะรัฐแห่งหนึ่งในบริ เวณตอนบนของ
ภาคพื ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ ตลอดช่วงรัชสมัยราชวงศ์มงั รายและจวบจนมาถึงทุกวันนี ้ก็คือ
เงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อทังทํ
้ าเลที่ตงั ้ วิถีชีวิตของผู้คน รวมทังการดํ
้
าเนินการติดต่อด้ วย
วัตถุประสงค์ต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องด้ วยการค้ าขายกับกลุ่มเมืองเพื่อนบ้ านในเขตตอนบน
ด้ วยกัน ดังจะขอกล่าวถึงรายละเอียดในบทต่อไป
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พระธัมมรัตนเถร, พระพุทธศาสนาในอินเดียใต้ , แปลโดย ช. สุเชาว์ (กรุงเทพมหานคร : สภา
การศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย, 2520), 106-110.
18
การศึกษาประวัติศาสตร์ ล้านนา ควรให้ ความสําคัญกับดินแดนทังใน
้ “แอ่งเชียงราย” และ “แอ่ง
เชียงใหม่” เพราะเมื่อประมวลจากหลักฐานโบราณคดีและเอกสารแล้ วพบว่า “แอ่งเชียงราย” น่ามีชมุ ชนและ
พัฒนาการเป็ นรัฐตังแต่
้ ก่อนการก่อตังอาณาจั
้
กรล้ านนาในลุม่ แม่นํ ้าปิ งที่เชียงใหม่ หรื อ “แอ่งเชียงใหม่” แม้ วา่ ใน
“แอ่งเชียงใหม่” จะมีหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถกําหนดอายุได้ มากกว่าที่ “แอ่งเชียงราย” ซึง่ ทําให้ ผ้ ศู กึ ษา
ส่วนใหญ่มงุ่ ความสนใจและให้ นํ ้าหนักกับเชียงใหม่มากกว่า. ดู ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, “ขุนเจือง: ความสํานึกร่วม
ทางวัฒนธรรมของคนในลุม่ นํ ้าโขงตอนบน”, วารสารเมืองโบราณ 20, 1 (มกราคม – มีนาคม 2537): 20.

15

ภาพที่1 แผนที่ แสดงดินแดนโดยรอบของล้ านนา และแม่นํา้ สายหลัก คือ โขง กก อิง ปิ ง วัง ยม น่าน ที่เป็ น
องค์ประกอบหลักทางภูมิศาสตร์ ของอาณาจักรล้ านนา
ที่มา : ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของล้ านนาประเทศ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มติชน,
2545), 206.

16

6.
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1. ภูมิศาสตร์ และและลักษณะการตัง้ ถิ่นฐาน
หากกล่าวถึงลักษณะภูมิศาสตร์ กายภาพของล้ านนาโดยรวมแล้ ว อาณาจักรล้ านนา
ตังอยู
้ ่ระหว่างดินแดนตอนล่างของภาคพื ้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็ นพื ้นที่ราบลุ่มแม่นํ ้า
ชายฝั่ งทะเลและกลุม่ เกาะ กับดินแดนตอนบนของภาคพื ้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในส่วนที่
เรี ยกว่า ที่ราบสูงยูนนาน ซึ่งประกอบด้ วยเทือกเขาสูงเป็ นแนวเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยในทิเบต
ั้
อกเขาในเขตยูนนาน มีแม่นํ ้าสายสําคัญคือ
โดยแผ่คลุมลงมาถึงเขตจีนตอนใต้ อันเป็ นที่ตงของเทื
แม่นํ ้าโขง แม่นํ ้าสาละวิน และลํํา้ นาแยงซี เทือกเขาในเขตยูนนานนี ้เองที่ทอดยาวต่อเนื่องลงมาถึง
เขตเชียงรุ่ง เชียงตุง ลาว และ บริ เวณภาคเหนือของประเทศไทย หรื ออาณาจักรล้ านนาด้ วย ซึง่ เป็ น
ที่มาของแม่นํ ้าสายสําคัญ เช่น กก อิง ปิ ง วัง ยม น่าน เป็ นต้ น แม่นํ ้าทุกสายในบริเวณนี ้มักไหลม
รวมอยูใ่ นพื ้นที่ระหว่างหุบเขาแคบ ๆ เป็ นหย่อมๆ ทําให้ เกิดพื ้นที่ราบกว้ างไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร19
(ดังภาพที่ 1และ 2)
พื ้นที่ราบลุม่ แม่นํ ้าในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนบนจึงเป็ นที่ตั ้งบ้ านเรื อนของชาต
พันธุ์ไทกลุ่มต่างๆ ดังที่ปรากฎเมืองสําคัญคือ ทางด้ านตะวันออกเฉียงใต้ ของจีนหลายมณฑล
นับตังแต่
้ มณฑลกวางตุ้ง กวางสี รวมถึงมณฑลเจียวจื่อ (เวียดนามเหนือ) ที่มี เมืองดียนเบียนฟู
เมืองถังลอง (ฮานอย) ต่อเนื่องลงมายังดินแดนด้ านล่างคือ เมืองหลวงพระบาง(ล้ านช้ าง) เมือง
เชียงขวาง เมืองงอย และครอบคลุมพื ้นที่ไล่เรี ยงมาทางทิศตะวันตกได้ แก่ มณฑลยูนนานของจีน
ปั จจุบนั ต่อเนื่องลงมาที่เมืองเชียงรุ่ ง เมืองเชียงยอง เมืองเชียงตุง ไปจดกับเมืองอีกกลุ่มหนึ่งคือ
แคว้ นอัสสัม แคว้ นพุกาม เมืองอังวะ เมืองมีด เมืองนาย เมืองเมา รวมถึงกลุ่มเมืองที่ประกอบกัน
ขึ ้นจนกลายเป็ นรัฐไทยวนหรื ออาณาจักรล้ านนาในสมัยพญามังราย เช่น เมืองฝาง เมืองพร้ าว
เมืองเชียงแสน เมืองเชียงของ เมืองเชียงคํา เมืองเชียงราย เมืองพะเยา เมืองลําพูน (พิงครัฐ) เมือง
ลําปาง และ เมืองแพร่ เมืองน่าน ในที่สดุ ซึ่งทังหมดมี
้
รูปร่ างคล้ ายเข็มขัดเส้ นยาวพาดขวางอยู่
บริ เวณพื ้นที่ตอนบนของภาคพื ้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ต่อเนื่องจากตอนใต้ ของที่ราบสูง
ยูนนาน ภาพรวมของระบบนิเวศน์ทางภูมิศาสตร์ ทําให้ สามารถพิจารณาถึงพัฒนาการของรัฐหรื อ
้ ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 –
หน่วยการเมืองหลายกลุ่มในเขตภาคพื ้นทวีปตอนบน20 โดยเฉพาะตังแต่
19

สุมิตร ปิ ติพฒ
ั น์ และ เสมอชัย พูลสุวรรณ, คนไตในซือเหมา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน: ประวัติศาสตร์ การเมือง สังคมวัฒนธรรม (กรุงเทพมหานคร: สถาบันไทยคดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546), 9.
20
วินยั พงศ์ศรี เพียร, “สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์ ไท” การศึกษาประวัติศาสตร์ และ
วรรณกรรม ของกลุม่ ชนชาติไท, สรัสวดี อ๋องสกุล และ โยซิยกู ิ มาซูฮารา, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์อมริ นทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2002), 52.
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ต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งเป็ นช่วงที่โยนรัฐจัดตังระบบการเมื
้
องและระบบเศรษฐกิจอย่างชัดเจน
และได้ รวมแว่นแคว้ นอื่นๆ ใหญ่-น้ อยเข้ าเป็ นบริ วาร เช่น ฝาง เชียงคํา เชียงของ เมืองเซริ ง (เทิง)
แคว้ นพิงครัฐ (ลําพูน) เมืองลําปาง เป็ นต้ น เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งนําไปสู่การ
สร้ างความมั่งคั่งและมั่นคงของของโยนรั ฐจนกลายเป็ นอาณาจักรล้ านนาโดยมีเชี ยงใหม่เป็ น
ศูนย์กลาง
หากกล่าวเฉพาะส่วนของภูมิประเทศภายในล้ านนาเองแล้ ว ล้ านนาซึ่งเป็ นพืน้ ที่ ที่
ประกอบด้ วยเทือกเขาและพื ้นที่สงู ซึง่ เป็ นผืนแผ่นดินเดียวกับที่ราบสูงยูนนาน มีเนื ้อที่กว้ างขวาง
อยู่ท่ามกลางทิวเขาแดนลาว ที่กนรั
ั ้ ฐฉานไว้ ทางเหนือ ทิวเขาถนนธงชัย ที่กนแคว้
ั ้ นกะเหรี่ ยงของ
พม่าไว้ ทางตะวันตก ทิวเขาหลวงพระบาง ที่กนประเทศลาวไว้
ั้
ทางตะวันออก และทิวเขาพลึง ที่กนั ้
ภาคกลางของประเทศไทยไว้ ทางใต้ อีกทังสภาพกายภาพของเทื
้
อกเขามีลกั ษณะทอดตัวจากเหนือ
ลงใต้ ไม่ว่าจะเป็ น เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาผีปันนํ ้า เทือกเขาหลวงพระบาง เป็ นต้ น ซึง่ ทําให
พื ้นที่ระหว่างเทือกเขาสูงเหล่านี ้เกิดที่ราบลุ่มแม่นํ ้าสายใหญ่-น้ อย สลับกับเทือกเขาหรื อพื ้นที่สงู
แม่นํ ้าสายสําคัญในเขตล้ านนาที่ไหลลงสูแ่ ม่นํ ้าสายใหญ่ก่อนออกสูท่ ะเล ได้ แก่ แม่นํ้าในเขตตอ
ของล้ านนามีแม่นํ ้ากก แม่นํ ้าฝาง และแม่นํ ้าอิง ซึง่ ไหลลงสูแ่ ม่นํ้าโขงที่สทู่ ะเลฝั่ งตะวันออกของเวียด
ส่วนในเขตตอนกลางของล้ านนา มีแม่นํ ้าปิ ง วัง ยม น่าน ไหลไปบรรจบกันกลายเป็ นแม่นํ ้าเจ้ าพระ
สายใหญ่ในเขตตอนล่างของภาคพื ้นทวีปแล้ วไหลออกอ่าวไทย ส่วนทางทิศตะวันตกของล้ านนา
มีแม่นํ ้าปาย แม่นํ ้ายวม แม่นํ ้าเมย ที่ไหลลงสูแ่ ม่ํน้ าสาละวิ
ุ
น แล้ วลงสูอ่ า่ วเบงกอลในที่สด 21
แม่นํ ้าหลายสายที่แยกย่อยออกมาจากแนวเขาหรื อที่สงู ของบริเวณนี ้ ทําให้ เกิดพื ้นที่รา
ลุม่ แม่นํ ้าหลายแห่งที่มีขนาดใหญ่-น้ อยต่างกัน ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ระยะทางของแม่นํ ้า โดยที่ราบลุม่ แม่นํ
เหล่านี ้กระจายอยู่ตามแอ่งต่างๆ ในหุบเขา และมีนํ ้าหล่อเลี ้ยงผู้คนตามที่ราบหุบเขาหรื อที่ราบเชิ
เขาตลอดทัง้ ปี เป็ นปั จจัยหลักของการตัง้ ชุมชนหรื อเมืองต่างๆ ที่ ประกอบกันเป็ นอาณาจักร
ล้ านนา โดยส่งผลสองประการใหญ่ๆ คือ การทํามาหากิน ของผู้คนที่เข้ ามาตังรกรากในที
้
่ราบลุ่ม
แม่นํ ้า ซึง่ เหมาะต่อการเพาะปลูก และการสร้ างเอกภาพของรัฐหรื ออาณาจักร โดยแนวสันเขาแล
ที่สงู นี ้ได้ กลายเป็ นปราการธรรมชาติป้องกันการรุ กรานหรื อการเดินทัพของศัตรูได้ อย่างดี แม้ ว่าทํา
ให้ การควบคุมหัวเมืองต่างๆ ยากลําบาก กระนันก็
้ ตาม ก็หาเป็ นอุปสรรคต่อการคมนาคมติดต่อกับ
ดินแดนและชนเผ่าใกล้ เคียงไม่ เพราะคนสมัยก่อนชํานาญการเดินทางไปตามสันเขาซึ่งติดต่อไป
ยังดินแดนข้ างเคียงได้ โดยเฉพาะการเดินทางขึน้ ทางเหนื อของอาณาจัก รล้ านนา สินค้ าหรื อ
สัมภาระบรรทุกบนหลังสัตว์เช่น วัว ม้ า ส่วนการเดินทางโดยทางนํ ้ากระทําได้ เป็ นระยะๆ เพราะม
21

สวาท เสนาณรงค์, ภูมิศาสตร์ ประเทศไทย (พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2512), 24.
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โขดหิน เกาะแก่ง กลางลํานํ ้า และความตื ้น-ลึกไม่เสมอกันตลอดสาย แม้ ไม่สะดวกนักแต่ผ้ เู ดินทาง
มักอาศัยลํานํ ้าเป็ นแนวเส้ นทาง จึงเกิดทางสัญจรขนานตามลํานํ ้าสายต่างๆ และเส้ นทางสัญจร
ลักษณะนี ้จะนําไปบรรจบกับชุมชนหรื อเมือง ที่ตงอยู
ั ้ ่ตามริ มนํ ้าและที่ราบลุม่ แม่นํ ้านัน่ เอง22 ซึ่ง
ช่ ว ยทํ า ให้ เ กิ ด การติ ด ต่ อ ค้ า ขายอัน สร้ างความมั่ง คั่ง และพัฒ นาการทางประวัติ ศ าสตร์ ข อง
อาณาจัก ร ฉะนัน้ ด้ ว ยสภาพพื น้ ฐานทางภูมิ ศาสตร์ และการค้ า ที่ สัม พัน ธ์ กัน ทัง้ ในเรื่ อ งการตัง้
บ้ านเรื อน การทํามาหากิน และทังในเรื
้ ่ องการเกิดเส้ นทางสัญจร จึงนํามาซึง่ การก่อร่ างสร้ างเมือง
เติบโตขึ ้นได้
นอกจากนี ้ ลักษณะทางกายภาพในเขตล้ านนา ยังส่งผลดีอีกหลายประการ คือ สภาพ
ภูมิอากาศที่เป็ นเขตร้ อนชื ้นค่อนข้ างอบอุ่น และอยู่ในเขตมรสุมจึงมีฝนตกสลับกับอากาศแล้ งที่ไม่
รุ นแรง กล่าวคือเขตนี ้ได้ รับอิทธิ พลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่นํามวลอากาศชื ้น มีฝนชุกจาก
มหาสมุ ท รอิ น เดี ย เข้ ามาในช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม – ตุ ล าคม ของทุ ก ปี ขณะที่ ม รสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดความหนาวเย็นและความแห้ งแล้ งมาจากซีกโลกเหนือ มองโกเลีย และจีน
ในช่ ว งเดื อ นตุล าคม-กุม ภาพัน ธุ์ ข องทุก ปี ซึ่ง เหมาะต่อ ช่ ว งเวลาเก็ บ เกี่ ย ว อี ก ทัง้ ภูเ ขาในเขต
ภาคเหนือส่วนใหญ่เป็ นภูเขาหินปูน จึงเกิดแหล่งนํ ้าซับตามบริเวณเชิงเขาโดยทัว่ ผู้คนที่อาศัยในเข
นี ต้ ัง้ แต่ ยุค หิ น จนถึ ง ยุค ต่ อ ๆ มาไม่ ข าดแคลนนํ า้ ความอุด มสมบูร ณ์ที ่เ กิด จากระบบนิเ วศน
ธรรมชาติเหล่านี ้จึงนํามาสูค่ วามอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุตา่ งๆ23
อนึ่ง ความลงตัวทางธรรมชาติทงในด้
ั ้ านภูมิประเทศและภูมิอากาศได้ อํานวยให้ เกิด
ความสมบูรณ์ของป่ าไม้ และพืชพรรณซึง่ จัดอยู่ในเขตป่ าดิบเมืองร้ อนที่กระจายอยู่ทงบนภู
ั้
เขาและ
พืน้ ราบและส่งผลดีต่อสัตว์ ป่าและของป่ าสารพัดประเภทที่ สามารถนํ ามาใช้ ในชี วิตประจํ าวัน
รวมทังนํ
้ ามาเป็ นสินค้ าป่ าประเภทต่างๆ เช่น ป่ าดิ บชื น้ (tropical rain forest) กระจายทังในเขต
้
ที่สงู และที่ล่มุ ในเขตสูง ป่ าเป็ นจําพวกไม้ วงศ์ยาง และ ตะเคียน อบเชย จําปี ป่ า เป็ นต้ น ส่วนใน
เขตตํ่า ป่ าเป็ นจําพวกปาล์ม ไผ่ ระกํา หวาย บุกขอน เฟิ ร์ น มอส กล้ วยไม้ ป่า เถาวัลย์ อีกทัง้ ป่ า
้ ่ราบและเขาสูงแบบไม่หนาแน่นนัก พันธุไม้ เป็ น
ดิ บแล้ง (dry evergreen forest ) กระจายทังในที
จําพวก สัก ยางแดง มะค่าโมง และ ป่ าสน (coniferous forest) ส่วนใหญ่เป็ นพันธุ์สนสองใบและ
สนสามใบ กระจายอยู่เ ป็ นหย่อ มๆ ทั่ว ภาคเหนื อ ในเชี ย งใหม่ แม่ฮ่ อ งสอน เชี ย งราย ลํ า ปาง
ตลอดจน ป่ าดิ บเขา (hill evergreen forest) กระจายอยู่บนเขาสูง ปั จจุบนั เป็ นพื ้นที่อทุ ยาน
แห่งชาติต่างๆ ที่ กระจายอยู่ในเขตภาคเหนื อ ไม่ว่าจะเป็ น อุทยานแห่งชาติสาละวิน (จังหวัด
นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ชุมชนโบราณในเขตล้ านนา, 8.
23
เรื่ องเดียวกัน, 2.
22
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แม่ฮ่องสอน) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (เชียงใหม่) อุทยานแห่งชาติเชียงดาว(เชียงใหม่)
อุทยานแห่งชาติแจ้ ซ้อน (ลําปาง) อุทยานแห่งชาติดอยผ้ าห่มปก(เชียงใหม่) อุทยานแห่งชาติดอย
หลวง (เชียงราย-พะเยา) ฯลฯ ในอุทยานเหล่านี ้มีสภาพป่ าเป็ น ป่ าดิบเขา ป่ าสน ป่ าเต็งรัง และ
ป่ าเบญจพรรณ มีพนั ธุ์ไม้ ไม้ สกั ไม้ ตะเคียน สนเขา เต็ง เหียง มะเกลือ ไม้ แดง ไม้ ประดู่ ไม้ รกฟ้า
ไม้ มะค่า ไม้ เก็ดแดง ไม้ จําปี ป่ า ไม้ ตะแบก ฯลฯ นอกจากนี ้ยังมีดอกไม้ ป่าให้ พบเห็นอีกด้ วย เช่น
ฟ้ามุ่ย ช้ างแดง รองเท้ านารี และกุหลาบป่ า สําหรับมอส ข้ าวตอกฤๅษี ออสมันด้ า มีอยู่ทวั่ ไปใน
ระดับสูง24
นอกจากป่ าที่อดุ มสมบูรณ์แล้ ว ในฤดูฝนแม่นํ ้าลําธารที่ไหลลงมาจากภูเขาสูงมักนําปุ๋
ธรรมชาติที่เกิดจากการเน่าเปื่ อยของซากพืชซากสัตว์ทบั ถมตามพื ้นดินลงมาสูท่ ี่ราบ จึงทําให้ ที่ราบ
หุบ เขาเหมาะแก่ ก ารเพาะปลูก โดยเฉพาะการทํ า นา และการที่ ดิน แดนแถบนี ม้ ี ค วามอุด ม
สมบูรณ์และมีปริ มาณนํ ้าหล่อเลี ้ยงสมํ่าเสมอนี่เองย่อมเป็ นปั จจัยสาคัญ
ํ ประการหนึง่ ในการตังถิ
้ ่ นฐ
บ้ านเรื อน อันเป็ นหัวใจสําคัญในการสร้ างชุมชนหรื อเมืองภายในดินแดนล้ านนาสมัยพระยามัง
ราย25
ความอุดมสมบูรณ์อนั เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ซึง่ สัมพันธ์ กนั อย่างลง
ตัวดังกล่าวในเขตนี ้ มีสว่ นสําคัญอย่างมากที่ทําให้ บริ เวณนี ้ได้ กลายเป็ นที่พกั พิงของผู้คนมาตังแต่
้
ยุคหินใหม่เป็ นอย่างน้ อยที่สดุ โดยประเมินจากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหินขัดและขวานฟ้า
้
ซึง่ เป็ นเครื่ องมือในการใช้ ดํารงชีพและทํามาหากินที่กระจายอยู่ตามที่ราบทัว่ ภาคเหนือ คือตังแต่
คนเริ่ มรู้ จกั การเพาะปลูก และย้ ายจากถํ ้าและเพิงพักกลายเป็ นบ้ านเรื อนตามที่ราบลุม่ แม่นํ ้า ชุม
หมู่บ้าน ต่อมาก็เริ่ มมีพฒ
ั นาการกลายเป็ นเมืองขนาดเล็ก ส่วนมากอยู่ตามเชิงเขา พอเข้ าสู่ยุค
ประวัติศาสตร์ บ้ านเมืองจึงพัฒนาการเป็ นเมืองที่เติบโตขึ ้น ทังที
้ ่เป็ นเมืองที่ขยายจากแหล่งเดิม
และเมืองที่สร้ างใหม่ภายหลัง ดังที่ปรากฏจากซากโบราณสถานซึ่งยังคงมีร่องรอยของคูนํ ้าคันดิน
หรื อกําแพงเมืองล้ อมรอบ เช่น เวียงเชียงราย มีบางแห่งที่ทบั ซ้ อนกันอยู่ เช่น เวียงเชียงแสน เวียง
พางคํา และบางแห่งที่ตงอยู
ั ้ อ่ ย่างเดิม เช่น เวียงเชียงใหม่ เป็ นต้ น26
ซากโบราณสถานในสภาพที่ แ ตกต่ า งกัน ดัง กล่ า ว สะท้ อ นถึ ง การสร้ างที่ มี ค วาม
ต่อเนื่องอย่างยาวนาน และขนาดของบางเมืองที่ถูกขยายให้ ใหญ่โตในช่วงที่บ้านเมืองมีความ
24

ศิริชยั นฤมิตรเรขการ, “ทรัพยากรป่ าไม้ กบั การสร้ างสรรค์เอกลักษณ์และมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมล้ านนา”, 95-96.
25
นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ชุมชนโบราณในเขตล้ านนา. 5.
26
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, “โยนก,” วารสารเมืองโบราณ 2, 3(เมษายน – มิถนุ ายน 2519): 47.
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เจริญเติบโตขึ ้น โดยเมืองโบราณเหล่านี ้มักจะถูกพบอยู่ตามที่ราบลุม่ แม่นํ ้าและริ มฝั่ งแม่นํ ้าสายต่าง
ในอาณาเขตล้ านนา เช่น แม่นํ ้าโขง แม่นํ ้ากก แม่นํ ้าฝาง แม่ํน้ าอิง แมนํ่ ้าปิ ง แม่นํ ้ากวง แม่นํ ้าวัง แม่
แม่นํ ้าน่าน แม่นํ ้ายวม แม่นํ ้าปาย ซึง่ เมืองเก่าหลายเมืองยังคงสภาพความเป็ นเมืองใหญ่ เป็ นที่อยู่
อาศัยของผู้คนสืบมาจนปั จจุบนั เช่น เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน รวมถึง
เมืองขนาดเล็กที่กลายเป็ นเขตอําเภอ เช่น เชียงแสน เชียงของ เทิง(เซริง) เวียงชัย แม่สาย(เวียงพาง
คํา) แม่อาย ฝาง เชียงดาว พร้ าว เถิน เวียงกุมกาม เป็ นต้ น ขณะที่บางเมืองก็ร้างไปหรื อหายไป ซึง่
ปั จจุบนั ยังหาข้ อสรุ ปแน่นอนไม่ได้ ว่าอยู่จุดใดในเขตล้ านนา เช่น เมืองสุวรรณโคมคํา เมืองไชย
ปราการ เวียงมะลิกา และเมืองเงินยาง เป็ นต้ น
การที่สภาพภูมิประเทศอาณาจักรล้ านนาเป็ นส่วนหนึ่งของเขตภาคพื ้นทวีปตอนบน
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตังอยู
้ ่ในบริ เวณที่เป็ นส่วนต่อจากเทือกเขายูนนานที่ทอดตัวลงมา
ทางใต้ และเทื อกเขาส่วนต่อเหล่านี เ้ ป็ นแหล่งกํ าเนิดแม่นํา้ ใหญ่ -น้ อยหลายสาย ซึ่งไหลลงมา
รวมกันตามที่ราบระหว่างหุบเขา จึงทําให้ อาณาจักรล้ านนามีระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้ อมลักษณะ
เดี ย วกับ กลุ่ม เมื อ งตอนบนอื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย กํ า หนดวิ ถี ก ารเมื อ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนให้ มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน รวมทังเป็
้ นปั จจัยกําหนดความสัมพันธ์
ระหว่างอาณาจักรล้ านนากับกลุม่ เมืองเพื่อนบ้ านทางตอนบน ไม่ว่าจะเป็ นความสัมพันธ์ ทางเครื อ
ญาติ ทางศาสนาความเชื่อ ทางการเมือง ตลอดจนการติดต่อค้ าขายด้ วยเส้ นทางและเครื อข่าย
ภายในสภาพทางภูมิประเทศเดียวกัน ปั จจัยสภาพทางภูมิศาสตร์ จึงเป็ นพืน้ ฐานสําคัญต่อการ
กําเนิดอาณาจักรล้ านนา ที่พญามังรายทรงรวบรวมกลุม่ บ้ านเมืองตามที่ราบระหว่างหุบในบริ เวณ
นี ้ทังหมดเข้
้
าไว้ ให้ เป็ นหนึ่งดียวกัน ซึง่ จากสภาพภูมิประเทศที่มีร่องรอยการตังบ้
้ านเรื อนเป็ นชุมชน
หรื อเมืองในบริ เวณภาคเหนือของประเทศไทยนี ้ มักจะกระจายอยู่ตามแหล่งลุ่มแม่นํ ้าสายใหญ่น้ อยต่างๆ ไม่ว่าลุ่มนํ ้าต่างๆ จะอยูบ่ นพื ้นที่ราบกว้ าง, พื ้นที่ราบเชิงเขา, พื ้นที่ราบแคบๆ ในหุบเขา
และพื ้นที่สงู บนดอยหรื อสันเขาก็ตาม พื ้นที่ตามลุม่ นํ ้าสายต่างๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นแอ่งเหล่านี ้ของเข
ล้ านนา (เขตภาคเหนื อของไทยในปั จจุบัน) มีอยู่ราวหนึ่งในสี่ของพืน้ ที่ ภาคเหนื อทัง้ หมด27 ดัง
พิจารณาจากสภาพทางกายภาพที่ยงั คงปรากฎซากโบราณสถานและวัตถุโบราณหรื อแหล่งสํารวจ
ทางโบราณคดี ที่กระจายโดยทัว่ พื ้นที่ในเขตล้ านนา (ภาคเหนือ) เป็ นวงกว้ าง 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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ดําเนินการขุดค้ นศึกษาเสร็ จสมบูรณ์เพียงบางแห่งเท่านัน)
้ 28 ซึง่ แบ่งเป็ นแอ่งสําคัญๆ ในบริ เวณลุม่
นํ ้าสายหลักได้ ดังนี ้
2.1.1 แอ่งเชียงแสน-เชียงราย ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นลุม่ แม่นํ ้าโขง-กก
2.1.2 แอ่งพะเยา ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นลุม่ แม่นํ ้าอิง
2.1.3 แอ่งเชียงใหม่-ลําพูน ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นลุม่ แม่นํ ้าปิ ง
2.1.4 แอ่งลําปาง-ห้ างฉัตร ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นลุม่ แม่นํ ้าวัง
2.1.5 แอ่งแพร่ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นลุม่ แม่นํ ้ายม
2.1.6 แอ่งน่าน ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นลุม่ แม่นํ ้าน่าน

28

ประโชติ สังขนุกิจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้ านนา (กรุงเทพมหานคร :
สํานักนายกรัฐมนตรี , 2539), 15.

23

ที่มา : นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ชุมชนโบราณในเขตล้ านนา, (เชียงใหม่: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 45.
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1.1 ที่ราบลุ่มแม่ นํา้ โขง-กก หรือ แอ่ งเชียงราย
บริ เวณที่ราบลุ่มแม่นํา้ กก ซึง่ เป็ นลํานํ ้าใหญ่ที่สดุ ในแอ่งเชียงราย (ไม่รวมแม่นํ ้าโขง)
เป็ นที่ราบลุม่ ค่อนข้ างกว้ างใหญ่ แม้ นว่าที่ราบลุม่ แห่งนี ้มีที่สงู คัน่ เป็ นตอนๆ พื ้นที่ราบไม่ตอ่ เนื่องกัน
แต่พื ้นที่นีก้ ลับมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรม เพราะเป็ นเขตของที่ราบลุ่มแม่นํ ้
หลายสาย เช่น แม่นํ ้าลาว แม่นํ ้าคํา แม่นํ้าจัน แมนํ่ ้าฝาง แม่นํ ้าสาย (แม่นํ ้าละว้ า) โดยมีแม่นํ ้าก
เป็ นแม่นํ ้าสายหลัก แม่นํ ้ากกนี ้มีต้นนํ ้าอยูท่ างตอนใต้ ของเมืองเชียงตุง (ในเขตพม่าปั จจุบนั ) ไหล
ลงมาทางใต้ เข้ าเขตไทยทางตะวันตกเฉียงเหนือของท่าตอน (เขตอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่)
ผ่านท่าตอนแล้ ววกไปทางตะวันออก ตัดผ่านทิวเขาผีปันนํ ้าส่วนตะวันตก ออกสูท่ ี่ราบเชียงราย แล้
้
ไปบรรจบแม่นํ ้าโขงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอําเภอเชียงแสน29 โดยตัวของแม่นํ ้ากกนันค
อบคลุมเนื ้อที่เมืองเชียงราย บริ เวณนี ้จึงกลายเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้ านนาในช่วงแรกของ
การก่อตังอาณาจั
้
กรในชื่อ “โยนรัฐ” ลักษณะเฉพาะของที่ราบลุม่ เชียงรายเป็ นพื ้นที่กว้ าง บางส่วน
กระจายเป็ นหย่อมๆ ก่อให้ เกิดสภาพความสมบูรณ์ที่มีตามธรรมชาติ จึงมีการตังถิ
้ ่นฐานเป็ นชุมชน
และเมืองต่างๆ มาช้ านาน จากภาพถ่ายทางการอากาศเมื่อพ.ศ.2518 ในงานวิจยั ของ นวลศิริ วงศ์
ั ้ องโบราณในเขตนี ้และบริ เวณใกล้ เคียง
ทางสวัสดิ์ ในบริ เวณแอ่งเชียงรายจะพบตําแหน่งที่ตงเมื
ประมาณ 40 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นร่ องรอยที่ปรากฏในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ ้าโขง บรรดาเมืองที
กระจายอยู่ตามลุม่ นํ ้าที่เป็ นสาขาแม่นํ ้าโขง ได้ แก่ ลุม่ นํ ้ากก ลุม่ นํ้าฝาง ลุม่ นํ ้าลาว ลุมนํ่ ้าอิง และร
้ ่เป็ นที่ราบแบบขันบั
้ นได และที่ราบนํ ้าท่วมถึง ดังตัวอย่างเมืองโบราณบางแห่
แม่นํ ้าโขงเอง 30 ทังที
ที่เคยมีบทบาทและมีความเกี่ยวเนื่องกับอาณาจักรล้ านนาในแอ่งเชียงราย ในช่วงสมัยราชวงศ์มงั
ราย ได้ แก่ เวี ยงจันจว้า อยูใ่ นเขตอําเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย พบวัตถุโบราณประเภทเศษภาชนะ
ดินเผาแบบเนื ้ออ่อนและเนื ้อแกร่ ง กล้ องยาสูบดินเผา และเครื่ องถ้ วยจีน สันนิษฐานว่ามีอายุใน
ราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-22.31 และ เวี ยงร่ องหวาย อยู่เขตตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย พบเศษภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ ทัง้ แบบเนือ้ อ่อนและเนือ้ แกร่ ง และแบบ
เคลือบ เศษอิฐดินเผา และเครื่ องถ้ วยจีน สันนิษฐานว่าเวียงนี ้น่ามีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21้
้ออ่อนและ
2232 อีกทัง้ เวี ยงแก้ว อยู่ในเขตสบรวก ซึ่งพบโบราณวัตถุพบภาชนะดินเผาทังแบบเนื
แบบแกร่ ง แบบเคลือบ และกระเบื ้องดินเผา เวียงสบรวกน่าจะมีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่
นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ชุมชนโบราณในเขตล้ านนา, 44.
30
ประโชติ สังขนุกิจ, เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้ านนา, 41.
31
เรื่ องเดียวกัน, 169.
32
เรื่ องเดียวกัน, 181.
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21-2233 และ เวี ยงสา อยู่ตําบาลป่ าซาง อําเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย พบหลักฐานโบราณวัตถุ
ประเภทของใช้ ในครัวเรื อนที่เป็ นภาชนะดินเผาที ้งเนือ้ อ่อนและเนือ้ แกร่ ง เช่น สากดินเผา สาก
ทราย ฝาครอบเต้ าปูนสําริ ด กล้ องยาสูบ หลักฐานเหล่านี ้สะท้ อนถึงอายุของเวียงสาที่อยู่ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 21-22.34 นอกจากนี ้ยังมีเมืองโบราณสําคัญอื่นๆ คือ
เชียงแสน เป็ นเมืองที่ห้อมล้ อมด้ วยภูเขาขนาดย่อมที่เรี ยกว่า “ดอย” หลายลูกและ
แม่นํ ้าหลายสาย ทําให้ แยกเชียงแสนออกจากกลุม่ เมืองอื่นๆ โดยเชียงแสนดํารงฐานะเป็ นเวียงที
ประทับของเจ้ าผู้ครองนคร ซึ่งนักประวัติศาสตร์ ล้านนาเชื่อว่า เชียงแสนเป็ นเมืองโบราณที่มีมา
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 โดยพบหลักฐานซากโบราณสถานที่ถกู สร้ างทับซ้ อนด้ วยสิ่งวังและศาสน
สถานในสมัย พญาแสนภู (พ.ศ. 1868-1877) เปรี ย บเสมื อ นเป็ นเมื องศูน ย์ ก ลางของล้ า นนา
โดยเฉพาะในช่ว งพ.ศ.1870 – 1882 โดยปรากฏในตํา นานพื น้ เมื อ งเชี ย งใหม่ ผูก 3 เกี่ ย วกับ
ขอบข่ายเมืองเชียงแสนที่แน่นอน อันแสดงให้ เห็นสภาพภูมิประเทศที่ชดั เจนขึ ้นด้ วย คือ
ทางใต้ เป็ นเมืองเชียงราย มีเมืองแม่เติม เป็ นเขตต่อ
ทางตะวันตกเฉียงใต้ เป็ นเมืองฝาง มีดอยกิ่วคอหมา เป็ นเขตต่อ
ทางตะวันตก เป็ นเมืองสาด มีผาตาแหลว เป็ นเขตต่อ
ทางตะวันตกเฉียงเหนือ เป็ นเชียงตุง มีเมืองไรดอยช้ าง เป็ นเขตต่อ
ทางเหนือ เป็ นเชียงตุง มีเมืองกายสามท้ าว เป็ นเขตต่อ
ทางตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ นเชียงรุ่ง ของยูนนาน มีเมืองหลวงบ่อแร่ เป็ นเขตต่อ
ทางตะวันออก เป็ นเมืองเชียงของ มีดอยเชียงชี (ดอยเชียงชือ) เป็ นเขตต่อ
ทางตะวันตกเฉียงใต้ เป็ นเมืองเชียงของ มีกิ่วค้ างหวาย หนองงัว (กิ่ววางหวาย หนอง
งัว) เป็ นเขตต่อ 35
นอกจากภูเขาหรื อดอยหลายลูกที่ทําให้ เชียงแสนเป็ นพื ้นที่สูงเป็ นระยะๆ คล้ ายลอน
ลูกฟูก ส่วนที่เป็ นพื ้นที่ราบลุม่ นํ ้า อันเกิดจากลํานํ ้าหลายสาย ก็ล้วนมีความอุดมสมบูรณ์ทงสิ
ั ้ ้น ที่ร
33

เรื่ องเดียวกัน, 191.
เรื่ องเดียวกัน, 177.
35
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 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.
34
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ลุม่ หลายแห่งนี ้มีลกั ษณะเป็ นสี่เหลี่ยมโดยเริ่ มจากอําเภอแม่จนั ซึง่ มีลํานํ ้าแม่จนั ไหลผ่านขึ ้นไปทา
ตะวันออกเฉียงเหนือสมทบกับลําแม่นํ ้าคําที่ผา่ นมาจากดอยแม่แสลบ เข้ าอําเภอเชียงแสนแล้ วว
ออกแม่นํา้ โขงทางใต้ ของเมืองเชียงแสนน้ อยหรื อเวียงปรึกษา ส่วนภูมิประเทศทางตะวันตกส่ว
ใหญ่เป็ นเทือกเขาที่ กัน้ เขตไทยกับพม่า มีดอยสําคัญเช่น ดอยตุง ดอยจ้ อง ดอยเวา และทาง
ตะวันออกของเทือกเขาเหล่านี ้เป็ นต้ นกําเนิดลํานํ ้าสายเล็กๆ อีกหลายสายไหลมาหล่อเลี ้ยงที่ราบลุ่
ทางตะวันออก บางสายไหลมารวมกับนํ ้าคํา บางสายรวมกับแม่นํ ้ารวกแล้ วออกสูแ่ ม่นํ้าโขง เป็ นต้
ที่ราบลุ่มเชียงแสนนี ้ถูกแยกจากที่ราบลุม่ แม่นํ ้ากกทางตอนใต้ ในเขตเวี ยงหนองล่ม ซึง่ เป็ นแหล่งที่
พบเวียงโบราณตามขอบของที่ล่มุ เช่น ที่ บ้านห้วยเวี ยงหวาย ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอแม่จนั และพบ
้
้อง และ
เศษภาชนะดินเผาประเภทเนื ้ออ่อนและเนื ้อแกร่ง และประเภทเครื่ องเคลือบ รวมทังกระเบื
ยังพบชิ ้นส่วนของขวานหินขัด ก้ อนศิลาแลงทรงกระบอกเจาะรู ทะลุตลอด ซึ่งสันนิษฐานว่าเวียง
หวายน่าจะมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-2236
เวียงหนองปลาสะเด็ด อยูต่ ําบลศรี ดอนมูล อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อยู่ห่าง
จากแม่นํ ้าโขงด้ านทิศตะวันออก ราว 9 กิโลเมตร และอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองโบราณ
เชียงแสน ราว 9 กิโลเมตรเช่นกัน ส่วนทางเหนือและตะวันออกเป็ นดอยสะโง้ หรื อดอยช้ างงู เวียงนี ้
ตังอยู
้ ่บนเนินเตี ้ยๆ ของดอยช้ างงู ทางทิศใต้ และตะวันตกของเนินเตี ้ยๆ ของดอยช้ างงูเป็ นที่ราบ
ลุม่ แม่นํ ้ามะและแม่นํ ้าจัน เวียงนี ้มีผงั เมืองโบราณเป็ น 2 แห่ง เวียงแรกผังเมืองรูปวงรี ตงอยู
ั ้ ท่ างทิศ
ตะวันตกสุดของดอยช้ างงู มีการขุดคูนํ ้าโดยรอบและขุดตัดเข้ าไปในเขา เวียงที่สองน่าจะเป็ นกา
ขยายเมืองให้ กว้ างออกไปทางตะวันออกของเวียงแรก เวียงแห่งนี ้พบเศษภาชนะดินเผา ประเภท
เนือ้ อ่อนและเนือ้ แกร่ ง และภาชนะดินเผาเคลือบ กระเบื ้องดินเผา ลูกปั ดแก้ ว ภาชนะดินเผา
ประเภทเนื ้ออ่อนและเนื ้อแกร่ง เวียงนี ้น่าจะมีอายุอยูร่ ะหว่างพุทธศตวรรษที่ 21-2237
เชียงราย ถือเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้ านนาแห่งแรกตังแต่
้ พ.ศ. 1805 ซึง่ ในช่วง
เริ่มแรกรู้จกั ในนาม โยนรัฐ ตังอยู
้ บ่ ริเวณที่ราบลุม่ แม่นํ ้ากก ซึง่ แวดล้ อมด้ วยเมืองใหญ่อื่นๆ คือ เมือ
พะเยาทางใต้ เมืองเชียงแสนทางเหนือ กลุ่มเมืองเงี ้ยวทางตะวันตก เมืองเทิงกับเมืองเชียงของ
ทางตะวันออก ซึง่ ต่างเป็ นชุมทางการติดต่อกับลาวและเชียงรุ่ งโดยล่องเรื อตามลํานํ ้าโขง ด้ วยปั จจั
ทางธรรมชาติหลายประการ เช่น มีพื ้นที่ราบลุม่ ผืนใหญ่สดุ ในบริ เวณนี ้ มีทําเลที่เชื่อมกับกลุม่ เมือง

36

ประโชติ สังขนุกิจ, เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้ านนา, 173.
37
เรื่ องเดียวกัน, 190.
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ทังตอนบน
้
ตอนล่าง ตะวันออก และตะวันตก ทําให้ แอ่งในลุม่ แม่นํ ้ากกกลายเป็ นฐานที่มนั่ หลักขอ
พญามังรายในการขยายพระราชอํานาจลงไปทางใต้ 38
กําแพงเมืองและคูเมืองเดิมถูกทําลายโดยการสร้ างถนนบนแนวกําแพงเมือง คงเหลือ
เพียงด้ านทิศใต้ ซึ่งเป็ นทางระบายนํา้ 39 กลุ่มเมืองเก่าหลายเมืองได้ ปรากฏขึ ้นโดยหลักฐานทาง
โบราณคดี เช่น เวียงชัย เวียงฮุ้ง และชุมชนโบราณในลุม่ แม่นํ ้าลาว ในเขตบ้ านโพธิ์ชยั เขตบ้ านเวีย
เดิม พบร่องรอยแม่นํ ้าเปลี่ยนทางซึง่ น่าจะเป็ นสาเหตุที่ทําให้ เมืองร้ างไป เป็ นต้ น 40
เวียงพางคํา อยูใ่ นเขตบ้ านแม่สาย ตําบลแม่สาย อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หรื อ
เมืองแม่สายโบราณ เป็ นเมืองเก่าที่อยู่เหนือสุดของเขตภาคเหนือ ทิศเหนือเป็ นแนวแม่นํ ้าแม่สา
ไหลจากตะวันตกไปตะวันออก และเป็ นเส้ นพรมแดนกันระหว่
้
างไทย-พม่าในปั จจุบนั แนวเทือกเขา
ที่ผ่านจากฝั่ งไทยเข้ าไปพม่าเป็ นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว ซึ่งมีดอยคํา ดอยป่ าเลา โดยพบ
ร่องรอยคูนํ ้าตัดผ่านดอยเหล่านี ้วางเป็ นแนวจากทิศเหนือลงใต้
การสํ า รวจซากโบราณสถานภายในตัว เวี ย งพางคํ า ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่า มี ก ารแบ่ง ผัง เมื อ ง
ออกเป็ น 2 ส่วน รวมพื ้นที่ทงหมด
ั้
1,300 ไร่ วัตถุ คือ เวี ยงเดิ ม มีแนวกําแพงทิศเหนืออยู่ที่ดอยคํา
ซึ่งมีลําห้ วยไหลผ่านหุบเขา หุบเขานี ้มีลกั ษณะเหมือนประตูเมืองเรี ยกว่า ประตูขุมคํา ส่วนแนว
กําแพงทางทิศตะวันออกบางส่วนกลายเป็ นถนนพหลโยธิน ส่วนกําแพงเมืองทางทิศใต้ วางตัวเป็ น
เส้ นตรงอยู่บนที่ราบเชิงเขา ตรงกึ่งกลางของแนวถูกถนนพหลโยธินตัดขาดออกจากกัน และแนว
กําแพงทิศตะวันตกเป็ นแนวตามสภาพภูมิประเทศไปจดกับกําแพงของทิศเหนือที่ประตูเมืองชื่อ
ประตูนางแก้ ว ส่วน เวี ยงใหม่ ที่สร้ างขยายภายหลัง โดยขยายไปทางทิศเหนือ จดกับแม่นํ ้าสา
ครอบคลุมถึงดอยเงา ลาดจากเชิงเขาลงสู่ที่ราบทางทิศใต้ ถึงเขตอําเภอแม่จนั ปั จจุบนั และพบคู
เมืองเพิ่มทางทิศตะวันออก ซึง่ เป็ นพื ้นที่ราบเชิงเขาและทุ่งนา มีประตูเมืองชื่อ ประตูเจ็ดนาง
วัตถุโบราณที่พบส่วนใหญ่เป็ นภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ ทังแบบเนื
้
้ออ่อนและเครื่ อง
้ อนของทังสองเวี
้
ยง และถูก
เคลือบซึง่ สันนิษฐานได้ วา่ มีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-2241 การตังซ้
ซ้ อนด้ วยตัวเมืองแม่สายปั จจุบนั สะท้ อนถึงความสําคัญของเวี ยงพางคําว่า เป็ นชุมชนการค้ า
เพราะเป็ นจุดต่อเชื่อมถึงพม่าและยูนนานมาตังแต่
้ โบราณ บริ เวณนี ้จึงถูกเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า “นคร
ทับเวียง”
38

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของล้ านนาประเทศ, 155.
ประโชติ สังขนุกิจ, เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้ านนา, 151.
40
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของล้ านนาประเทศ, 175-176.
41
ประโชติ สังขนุกิจ, เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้ านนา, 165-166.
39
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นอกจากนี ้ความสําคัญของพื ้นแถบนี ้ยังเห็นได้ จากหลักฐานเอกสารอย่างพงศาวดาร
เงินยางเชียงแสน ประกอบกับทําเลที่ตงของเวี
ั้
ยงพางคําเชื่อมโยงกันด้ วยแม่นํ ้าสายสําคัญของแอ่
เชียงราย คือ แม่นํ ้ากก แม่นํ ้าฝาง แม่นํ ้าสาย และแม่นํ้าโขง บอกถึงความสัมพันธ์ของชุมชนในล้
ยุคโบราณถึง 4 เมืองใหญ่ คือ ไชยนารายณ์ (อยู่ที่ตําบลดอนมูล ริ มแม่นํ ้าลาว) ไชยปราการ เวียง
พางคํา และโยนกนคร (เชียงแสน) 42
เวียงมะลิกา เมืองโบราณในที่ราบลุ่มแม่นํ ้าฝางอยูก่ ลางแอ่งระหว่างหุบเขาแดนลา
และผีปันนํ า้ โดยเฉพาะเทือกเขาแดนลาวทางทิศเหนือนั ้นเป็ นพรมแดนระหว่างพม่ากับดินแด
ล้ านนา มียอดเขาสําคัญที่อยู่ใกล้ เมืองนี ้คือ ดอยรัง และดอยล้ าน ด้ านตะวันตกเป็ นพื ้นที่ราบรู ป
โค้ งจันทร์ เสี ้ยว สามารถทําการเพาะปลูกได้ เพราะเป็ นส่วนที่หล่อเลี ้ยงด้ วยแม่นํ ้าฝาง ซึง่ มีต้นนํ ้า
จากขุนแม่ตํ่าหลวง ขุนแม่ตํ่าหลวงเป็ นรอยต่อระหว่างอาเภอฝางกั
ํ
บอาเภอพร้
ํ
าว เส้ นทางของแม่น
ฝางจะไหลผ่านอํ าเภอฝาง อําเภอแม่อาย บรรจบกับแม่นํา้ กกใกล้ กบั วัดพระธาตุสบฝาง ซึง่ ถ้
พิจารณาจากลํานํ ้าต่างๆ เหล่านี ้จะเห็นเส้ นทางที่เชื่อมกันระหว่างเวียงมะลิกา กับเมืองต่างๆ ในเข
เชียงใหม่ พม่า รวมถึงเมืองในพื ้นที่เชียงรายด้ วย
แม่นํ ้ากกนั ้นมีต้นนํ ้าอยูท่ างใต้ ของเมืองเชียงตุงในเขตพม่าและไหลลงมาทางใต้ เข้ าเ
เชียงรายทางตะวันตกเฉียงเหนือของท่าตอน (เขตอําเภอแม่อาย) แล้ ววกออกทางตะวันออกตัด
ผ่านทางตะวันตกของทิวเขาผีปันนํ ้า ออกสูท่ ี่ราบเชียงราย จากนั ้นวกขึ ้นไปบรรจบกับแม่นํ ้าโขงท
ตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอําเภอเชียงแสน เวียงมะลิกาจึงน่าจะเป็ นอีกเมืองหนึ่งที่ผ้ ูคนสัญจร
ผ่านไป-มาด้ วยจุดประสงค์ตา่ งๆ มาแต่โบราณ
แม้ ว่าปั จจุบนั เวียงมะลิกาจะกลายเป็ นแค่เมืองร้ างในเขตอําเภอแม่อาย และเป็ นเพียง
เขตเพาะปลูกในเขตอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เท่านัน้ โดยปรากฏโบราณสถานที่เป็ นร่องรอย
กําแพงและคูเมืองคดเคี ้ยวไม่เป็ นรู ปเลขาคณิต และปรากฎในหลักฐานเอกสารมีเพียงชื่อเดิมว่า
เวี ยงสนธยา ส่วนชื่อ เวี ยงมะลิ กา เรี ยกตามพระนามของพระนางมะลิกา 43 ผู้ครองเมืองนี ้เมื่อราว
พ.ศ.2150 – 2191 หลัง จากนัน้ ก็ ร้างไป การสัน นิษฐานสาเหตุของการเป็ นเมื องร้ างในขัน้ ต้ น
42

เขมชาติ เทพไชย, “เวียงพางคํา เมืองโบราณเหนือสุดแดนสยาม ท่ามกลางยุทธศาสตร์ การค้ า 5
เชียง”, วารสารเมืองโบราณ 20, 1 (มกราคม-มีนาคม 2537): 58-63.
43
พระนางมะลิกา ทรงเป็ นพระธิดาของพระฝางอุดมสินกับพระนางสามผิว ผู้ครองเมืองฝาง พระ
นางมะลิกาครองเมืองนี ้ได้ 41 ปี ร่องรอยการปกครองอย่างร่มเย็นเป็ นสุข ไม่มีการรุกรานจากพม่า เห็นได้ จาก
การที่ประชาชนรํ าลึกถึงพระนางด้ วยการสร้ างศาลเพื่อการสักการบูชาเรื่ อยมา กระทัง่ ปี พ.ศ. 2524 จึงได้ มีการ
ประดิษฐานอนุสาวรี ย์ของพระนางขึ ้น ณ กลางเวียงมะลิกา ในปั จจุบนั . ดู นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ชุมชน
โบราณในเขตล้ านนา, 43- 44.
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เป็ นไปได้ ว่ามาจากการรุ กรานของพม่าในช่วงเวลานัน้ โดยพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศที่เป็ น
รอยต่อกับพม่าตามแนวเขาแดนลาวทางเหนือ สามารถเดินทางเชื่อมถึงกันได้ ทงตามแนวเขาและ
ั้
แม่นํ ้าฝาง และมีสว่ นที่เชื่อมต่อกับเมืองฝางและเมืองพร้ าว โดยช่วงเวลาที่เมืองนี ้ร้ างไป เป็ นช่ว
ที่พม่าเข้ ามายึดครองเมืองเชียงใหม่ได้ แล้ ว การรุกรานของพม่าต่อเมืองในบริ เวณนี ้จึงทําได้ ไม่ยาก
เวียงกาหลง ปั จจุบนั อยู่ในเขตบ้ านป่ าส้ าน ตําบลเจดีย์ใหม่ อําเภอเวียงป่ าเป้า จังหวัด
เชียงราย สภาพเมืองโบราณมีคนู ํ ้าคันดินล้ อมรอบ ตัวเวียงตั ้งอยูใ่ นบริ เวณเทือกเขาดอยดงแต่ลา
ลงสู่แอ่งเวียงป่ าเป้าและแม่นํ ้าลาวทางทิศตะวันตก ซึง่ ปรากฏแหล่งเตาเผาเครื่ องเคลือบกระจา
อยู่ บริ เวณทิศตะวันออกเป็ นป่ าเขา มีลําห้ วยหลายสายไหลผ่านเช่น ห้ วยทราย ห้ วยลึก ซึ่งเป็ น
บริ เวณที่พบแหล่งเตาเผาผลิตเครื่ องเคลือบอยู่หนาแน่น ในบริ เวณวียงกาหลงไม่พบศาสนสถาน
แต่พบว่ามีการอยู่อาศัยค่อนข้ างหนาแน่น จนต้ องขยายเขตชุมชนออกมาถึงบริ เวณที่เป็ นเวียงป่ า
เป้าปั จจุบนั 44
เวียงสันมะนะ ปั จจุบนั เป็ นบ้ านสันมะนะ ตําบลแม่เจดีย์ อําเภอเวียงป่ าเป้า จังหวัด
เชียงราย ตังบนที
้
่ลาดเชิงดอยต่อเนื่องกับที่ราบปากแม่นํ ้าเจดีย์ที่ไหลลงสูท่ ี่ราบลุม่ เวียงป่ าเป้า เป็
เมืองขนาดใหญ่ มีผงั เมืองซับซ้ อน คูเมืองและกําแพงเมืองสร้ างไปตามขอบสันเนิน มีการขยาย
ออกไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โบราณสถานที่สําคัญของที่นี่มี 3 ส่วนประกอบกันคือ เมือง
โบราณรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าด้ านหนึง่ มีทรงโค้ ง เมืองส่วนนี ้มีขนาดใหญ่ที่สดุ ทางตะวันออกเฉียงใต้ ที่
้ ่ง, อ่างเก็บนํ ้าสมัยโบราณอยูท่ างทิศเหนื
เป็ นส่วนหน้ าเมือง มีคเู มืองเป็ นรู ปปี กกาโอบไว้ อีกชันหนึ
ของเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า และเมืองรูปครึ่งวงกลม มีกําแพงเมืองและคูเมืองสองชัน้ มีแนวกําแพง
ยาวลงทางใต้ เชื่อมกับคูเมืองรู ปปี กกา ไม่พบศาสนสถานในเวียงแห่งนี ้ทังที
้ ่เป็ นเวียงขนาดใหญ่
ปั จจุบนั พื ้นที่วา่ งเปล่า มีบางส่วนเป็ นไร่ข้าวโพดและสวนผลไม้
การสํารวจทางโบราณคดีพบภาชนะดินเผาแบบพื ้นเมืองล้ านนา คือเศษเครื่ องถ้ วย
แบบเนื ้ออ่อนไม่เคลือบ และเนื ้อแกร่ งไม่เคลือบ เศษเครื่ องเคลือบจากเตากาหลง –วังเหนือ เศษ
เครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งมีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21-22 หลักฐานเหล่านี ้แสดงว่า
เวี ย งแห่ ง นี น้ ่ า จะสร้ างในสมัย ล้ า นนาคื อ ช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 21 และมี ค วามสํ า คัญ เรื่ อ ยมา
โดยเฉพาะในแง่ของการอยู่บนทําเลยุทธศาสตร์ ใกล้ เวียงสันมะนะเป็ นเวียงกาหลง ซึ่งเป็ นเมือง
โบราณขนาดใหญ่ ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของที่ราบลุ่มเวียงป่ าเป้า ดังนัน้ ทัง้ เวียงสันมะนะและเวี ยง
กาหลงจึงถือเป็ นชุมทาง คือ มีเส้ นทางจากทิศตะวันออกของวังเหนือ มาตามหุบเขาเข้ าสู่ที่ราบ
เวียงป่ าเป้า หรื อ อีกทางหนึง่ มาจากทิศตะวันตกตามลํานํ ้าเจดีย์ลงสูท่ ี่ราบเวียงป่ าเป้า อีกทั ้งยังม
44

ประโชติ สังขนุกิจ, เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้ านนา, 159.
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เส้ นทางในแนวตังเหนื
้ อใต้ ตามแนวของที่ราบเวียงป่ าเป้า ในสมัยอาณาจักรล้ านนาบริ เวณที่ราบ
เวียงป่ าเป้าจึงน่าจะเป็ นแหล่งสําคัญทังในฐานะพื
้
้นที่ผลิตสินค้ าเกษตร เป็ นแหล่งผลิตภาชนะดิน
เผาในกลุ่ ม เวี ย งกาหลง-วั ง เหนื อ ขณะที่ เ ป็ นทางออกของสิ น ค้ าป่ า ชุ ม ทางบริ เ วณนี จ้ ึ ง มี
ความสําคัญอย่างมากตลอดสมัยราชวงศ์มงั ราย 45
1.2 ที่ราบลุ่มแม่ นํา้ อิง หรือ แอ่ งพะเยา
แอ่งพะเยา เป็ นที่ราบที่ยาวต่อเนื่องมาจากแอ่งเชียงรายทางตอนล่าง ตังอยู
้ ่ในที่ราบ
ลุ่มแม่นํ ้าอิง แม่นํ ้าอิงมีต้นกาเนิ
ํ ดจากเทือกเขาผีปันนํ้าบริเวณที่ใกล้ กับต้ นแมนํ่ ้าวัง ไหลลงไปทา
สูก่ ว๊ านพะเยา(หนองเอี ้ยง) แล้ วไหลขึ ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอําเภอเทิง ลงสูแ่ ม่นํ ้าโขงที
อําเภอเชียงของ มีความยาวทังสิ
้ ้นประมาณ 240 กิโลเมตร46 บริ เวณที่แม่นํ ้าอิงไหลผ่านนี ้มีสภา
เป็ นที่ราบลุ่มเป็ นแนวยาวตามลํานํ า้ ซึง่ เป็ นส่วนที่อดุ มสมบูรณ์ จึงเป็ นที่ตั ้งของเมืองสําคัญขอ
บริเวณนี ้คือ เมืองพะเยา เมืองเทิง และเมืองเชียงของ ความสมบูรณ์ของพื ้นที่ยงั เกิดจากแหล่งนํ ้าอี
แห่งคือรอบๆ กว๊ านพะเยา โดยทางตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเป็ นแหล่ง
ปลูกข้ าว มีลํานํ ้าจากเหมืองฝายไหลจากที่สงู ลงมาหล่อเลี ้ยงพื ้นที่ด้วยหลายสาย ส่วนทิศเหนือแล
้ มชน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกว๊ านเป็ นที่สงู ลาดลงมาจากเทือกเขา เป็ นที่เหมาะกับการตังชุ
เพราะนํ ้าท่วมไม่ถึง และเป็ นทําเลที่ป้องกันข้ าศึกได้ ดี จึงพบซากเมืองหลายแห่ง เช่นเวียงพะเยาเก่า
และ ใหม่ เวียงต๋อม เวียงปู่ ล่าม และเวียงแก๋ว 47
นอกจากนี ้ กลุ่มเวียงเก่าที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของพะเยา ที่อยู่ในเขตบ้ านหัวข่วงและ
บ้ านดอนไชย ตังอยู
้ ่ริมลํานํ า้ จุนเรี ยกว่า เวียงลอ เป็ นเมืองเก่าที่มีแม่นํ ้าอิงไหลผ่ากลางเมืองจ
้ ่บนฝั่ งตะวันตก
กลายเป็ นเวียงอกแตก และเวียงเทิง (เซริ ง) ซึ่งอยู่ริมดอยพระธาตุจอมจ้ อ ตังอยู
ของแม่นํา้ อิง เป็ นต้ น ตามเวียงเก่าเหล่านี ้ปรากฏซากเจดีย์ก่อด้ วยอิฐและพระหินทรายสกุลช่า
พะเยาในวัดหลายแห่ง อย่างไรก็ดี แหล่งที่ตงของชุ
ั้
มชนยังอยู่ในบริ เวณตอนปลายเทือกเขาภูยาว
้ อําเภอพานต่อเนื่องลงมาถึงใจกลาง
หรื อดอยด้ วน ซึง่ มีลกั ษณะทอดยาวจากเหนือลงใต้ เริ่ มตังแต่
เมืองพะเยา ซึ่งเป็ นเขตเมืองพะเยาปั จจุบนั ส่วนอาณาเขตของแอ่งพะเยา กําหนดพอสังเขปได้
ดังนี ้
45

เรื่ องเดียวกัน, 187.
นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ภูมิศาสตร์ กายภาพภาคเหนือของประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (เชียงใหม่
: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534), 25.
47
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ, 140.
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ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับ อําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย และเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาผีปันนํ ้าและอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภองาว จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเมืองน่าน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว48
แม้ ว่าตําแหน่งที่ตงของกลุ
ั้
่มเมืองพะเยามีข้อจํากัด เพราะแวดล้ อมด้ วยเทือกเขาสูงก็
ตาม แต่ก็สามารถเชื่อมต่อกับเมืองรายล้ อมหลายเมืองที่มีการเดินทางติดต่อกันได้ โดยพิจารณา
จากหลักฐานเอกสารและจารึ กที่ระบุถึงการติดต่อสัมพันธ์ กนั ระหว่างรัฐพะเยากับบ้ านเมืองอื่นใน
ลุ่ม แม่ นํ า้ โขง แม่นํ ้าน่า น แม่ นํ ้ายม ดัง เช่น ข้ อ ความในจารึ ก (หลัก ที่ 2) วัด ศรี ชุม ที่ ก ล่า วถึ ง
ความสัมพันธ์กบั รัฐสุโขทัยในสมัยพ่อขุนศรี นาวนําถม49 กับเมืองเชียงแสนและพะเยา ซึง่ สอดคล้ อง
กับตํานานที่กล่าวถึงพระร่ วง (พ่อขุนรามคําแหง) ทรงเป็ นพระสหายกับพระยามังรายและพระยา
งําเมือง อีกทังเคยเสด็
้
จไปเมืองพะเยาและทรงทําสัตย์สาบานกันริ มแม่นํ ้าที่เมืองพะเยาโดยทรงนั่
อิงกัน เป็ นเหตุให้ แม่นํ ้านั ้นชื่อว่า แม่นํ ้าอิง ในเวลาต่อมา จากตัวอย่างหลักฐานดังกล่าวนี ้แสดงใ
เห็นว่าตังแต่
้ ยุคก่อนพุทธศตวรรตที่ 19 ได้ มีเส้ นทางคมนาคมที่เชื่อมกลุ่มเมืองในแอ่งแม่นํ ้าอิงกั
้ ้ขอกล่าวถึงเมือง
เมืองต่างๆ ทังทางเหนื
้
อ-ใต้ ทางตะวันออกตก แล้ วแน่นอน50 อย่างไรก็ดี ในชันนี
โบราณบางแห่งที่น่าจะมีบทบาททังในด้
้ านการเมืองและการเป็ นชุมทางคมนาคมในแอ่งที่ราบลุ่ม
แม่นํ ้าอิงคือ
เวียงพะเยา ชื่อเดิมคือ พูกามยาว51 ปั จจุบนั เป็ นตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ผังเวียงเก่าคล้ ายสี่เหลี่ยมผืนผ้ า คูเวียงทางใต้ -ตะวันตกจดกว๊ านพะเยา ปั จจุบนั ถูกทําลาย
หมด เหลือเพียงด้ านตะวันออก-เหนือ ที่ยงั มีร่องรอยให้ เห็น กําแพงรอบเมืองด้ านนี ้และประตูเมือง
ที่ชื่อ ประตูชยั ถูกรื อ้ ทําถนนรอบเมือง พื ้นที่ด้านตะวันออก-เหนือเป็ นที่เนินสูงซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ
48

สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 47- 49.
49
ชื่อ พ่อขุนศรี นาวนําถม ปรากฏในจารึกหลักที่ 2 วัดศรี ชมุ ว่า พ่อขุนศรี นาวนําถุม ดู ประเสริฐ
ณ นคร, การอธิบายจารึกสมัยสุโขทัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 30-31. ซึง่
ดร.ประเสริฐ ณ นคร อธิบายเพิ่มเติมว่า คําว่า นําถุม มาจากคําว่า นํ้าท่วม ต่อมาภายหลังการเขียนชื่อ พ่อขุนศรี
นาวนําถุม มักจะตกสระอุ จึงกลายเป็ น นําถม ดังปั จจุบนั . (สัมภาษณ์วนั ที่ 15 เมษายน 2551)
50
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของล้ านนาประเทศ, 211-212.
51
สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ ฉบับสอบชําระ ( เชียงใหม่ : สภาวิจยั สังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540), 60.
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ดอยด้ วน จากสภาพผังเมืองแสดงถึงการตังบ้
้ านเรื อเป็ นกลุม่ ๆ ถึง 5 กลุม่ หรื อ 5 เมือง ร่วมสมัยกัน
คือในช่วงพุทธศตวรรที่ 20-21 ภายในเมืองทุกแห่งมีวดั รวม 18 แห่ง ซึง่ เคยเป็ นวัดร้ างมาทังหมด
้
และได้ รับการฟื ้นฟูในยุคต่อๆมา จึงมีปัญหาว่าเมื องใดคือพะเยาแห่งแรกเพราะไม่มีหลักฐาน
เอกสารกล่าวถึงการสร้ างเมือง52 กระทั่งถึงสมัยพญาสามฝั่ งแกน (พ.ศ. 1944-1984)จึงปรากฎ
หลักฐานในตํานานสิบห้ าราชวงศ์ที่กล่าวถึงว่าท้ าวยี่กมุ กามคิดชิงเมืองเชียงใหม่จากพญาสามฝั่ ง
แกน โดยขอกําลังจากพญาไสยลือไทยแห่งสุโขทัยให้ ช่วย ยกทัพเข้ ามาที่เมืองพะเยาก่อน แต่ไม่
สําเร็จ จึงหันไปประชิดเมืองเชียงใหม่ ความว่า
... พ่อท้ าวยี่กุมกามกินเมืองเชียงราย รํ าเพิงว่ากูบ่ได้ เป็ นพระยาในเมืองเชียงใหม่ เขาพ้ อยว่าชู
น้ องกู เจ้ าสามประยาฝั่ งแกน เป็ นพระยาสันนี ้หนอ ว่าอันหั
้ นแล
้ ก็เอาริ พลแต่เชียงรายมา จักชิง
น้ องกินเมืองเชี ยงใหม่ เอาบ่ได้ จิ่งเอาหมู่ชุมแห่งตนไปเพิ่งพระยาไสยลือไทยแห่งเมืองสุโขทัย
พระยาไสยลือจิ่งแต่งริพลจักมารบ คํ ้าชูหื ้อพ่อท้ าวยี่กมุ กาม หื ้กินเมืองเชียงใหม่ แล้ วก็เอาริพลเสิก
ขึ ้นมาทางเมืองพูยาว (พะเยา) จักเอาเมืองพูยาว จิ่งหื ้อตังหอเรื
้
อ(หอรบ) ที่หนองเต่าสูง 14 วา
กว้ างพอคนอยู่ได้ 700 คน ...ชาวพูยาว จิ่งไปริ ดเอาทองมุงหลังวัดมหาพน (กระเบื ้องมุงหลังคา
เป็ นทองเหลือง) มาหล่อละบู (ปื นใหญ่) เล่ม 1 ใหญ่ 4 กํา หนักล้ านทอง หื ้อตัดแป้นเล่มใหญ่... 53

หลักฐานทางโบราณวัตถุสําคัญคือ ชิ ้นส่วนพระพุทธรู ป ประติมากรรมหินทรายสกุล
ช่างพะเยา เศษภาชนะเครื่ องเคลือบแบบต่างๆ คือ เครื่ องถ้ วยสุโขทัยประเภทเครื่ องเคลือบศิลาดล
เครื่ องถ้ วยเตาสันกําแพงและเตาพะเยาซึง่ พบมากที่สดุ เครื่ องถ้ วยเวียงกาหลง รวมทังเครื
้ ่ องถ้ วย
ั้
สอดคล้ องกับหลักฐานเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น จึงเป็ นอีก
จีน 54 ซึง่ หลักฐานทางโบราณคดีทงหมด
ทางหนึง่ ที่ยืนยันถึงอายุของเมืองพูกามยาวว่าน่าจะเก่าไปถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ 2055
เวียงเทิง ปั จจุบนั เป็ นอําเภอเทิง อยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย ชื่อเดิมคือ เวียงเซริ ง56 มี
ลักษณะเป็ นเมืองอกแตกเพราะแม่นํ ้าอิงไหลผ่ากลางเวียง แหล่งโบราณคดีจงึ ปรากฏอยูท่ ั ้งสองฟา
แม่นํ ้า คือ ฝั่ งตะวันออกของแม่นํ ้าอิงมีรูปร่างคล้ ายสี่เหลี่ยมผืนผ้ า พื ้นที่ทาการเพาะปลู
ํ
กมีคอ่ นข้
52

ประโชติ สังขนุกิจ, เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้ านนา, 205.
สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ ฉบับสอบชําระ, 60.
54
ประโชติ สังขนุกิจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้ านนา, 205.
55
เรื่ องเดียวกัน, 206.
56
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (เชียงใหม่
: ซิลค์เวอร์ มบุคส์, 2547), 17.
53
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กว้ างขวางเพราะยังมีแม่นํ ้าลาวไหลผ่านอีกสายหนึง่ ด้ วย แนวกําแพงเมืองโบราณเป็ นคันดิน แล
มีอิฐเสริ มบางส่วน ส่วนฝั่ งตะวันตกแหล่งโบราณคดีที่พบมีขนาดเล็กกว่าอีกฟากแม่นํ ้า กํ าแพ
เมืองเป็ นดินปนอิฐ มีรูปร่ างไม่แน่นอน นอกเมืองไปทางทิศใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ เป็ นเนินเขา
ขนาดเล็ก นอกนันเป็
้ นที่ราบลุม่ แม่นํ ้าอิง
้
้ออ่อนและเนื ้อแกร่ ง
การสํารวจโบราณวัตถุ นักโบราณคดีพบภาชนะดินเผาทังแบบเนื
เครื่ องเคลือบจากเตาภาคเหนือ และเครื่ องถ้ วยจีน ลูกกระสุนสําริด สากดินเผา ตะเกียงแท่งดินเผา
เคลื อ บ สะเก็ ด หิ น จากภูเ ขาไฟ ตุ้ม ถ่ ว งแห กระเบื อ้ งดิ น เผา กล้ อ งยาสูบ ดิ น เผา (ภาพที่ 1)
พระพุทธรูปหินทราย พระพิมพ์ สถูปจําลอง หินสลักรูปช้ าง ซึง่ สันนิษฐานว่าแห่งโบราณคดีแห่งนี ้มี
อายุอยูร่ ะหว่างพุทธศตวรรษที่ 21-2257

ภาพที่ 4 กล้ องยาสูบดินเผาที่พบที่เวียงเทิง (เซริง) อายุอยูร่ ะหว่างพุทธศตวรรษที่ 21-22
ที่มา : ประโชติ สังขนุกิจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้ านนา, 155.

เวียงปลู่ าม อยู่ในเขตบ้ านศาลา ตําบลท่าวังทอง จังหวัดพะเยา ตังอยู
้ ่บนเนินช่วงปลาย
ของดอยด้ วน แล้ วลาดลงสู่แม่นํ ้าอิง ผังเมืองเป็ นคันดินรูปวงกลม เนินดินในเวียงนี ้มีซากเจดีย์แล
พระพุทธรูปหินทรายจํานวนมาก ประการสําคัญมีวดั อารามป่ าน้ อย เป็ นที่พบศิลาจารึกที่กล่าวชื่อ
อบ ช้ างหินทราย และส่วนประกอบของ
“วัดอารามป่ าน้ อย” และพ.ศ.2037 นอกจากนันพบไหเคลื
้
สถาปั ตยกรรมของศาสนสถาน จากหลักฐานเหล่านี ช้ ี ว้ ่า เวียงปูล่ามน่าจะมีอายุระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่ 20-21 และสันนิษฐานว่าเวียงแห่งนี ้น่าจะเป็ นเขตศาสนสถาน (เขตอรัญวาสี) สําคัญใน
เมืองใดเมืองหนึง่ ของเวียงพูกามยาว (พะเยา) 58
57

ประโชติ สังขนุกิจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้ านนา, 155.
58
เรื่ องเดียวกัน, 209.
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1.3 ที่ราบลุ่มแม่ นํา้ ยม(ตอนบน) หรือ แอ่ งแพร่
บริ เวณที่แม่นํ ้ายมไหลผ่านเป็ นที่ราบหุบเขาขนาดเล็ก เป็ นตอนๆ ลักษณะที่ราบจะยา
ไปตามลํานํา้ จากเหนือจดใต้ ที่ราบในเขตนี ้มีผลต่อการตั ้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั ้งแต่โบราณ เป็
กลุม่ เมืองในแต่ละเขต ซึง่ ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี ดังนี ้
ั้
กลุ่มที่ราบตอนเหนื อ ในเขตต้ นแม่นํา้ ยม ซึง่ มีพื ้นที่ที่เป็ นที่ราบน้ อย (เป็ นที่ตงของ
เมืองสองในปั จจุบนั ) พบเมืองโบราณ เวียงสอง และ เวียงเทพ ที่อยูต่ ดิ ลํานํ ้ายมด้ านตะวันตก และ
มีขนาดใหญ่กว่าเวี ยงสอง เป็ นเมืองโบราณที่พบคันดินคูนํ ้าเพียงชั ้นเดียว ส่วนเวี ยงสองเป็ นเมือง
โบราณที่มีคนั คูดินล้ อมรอบสามชัน้ เชื่อกันว่าคือเมื องสรองของพระเพื่อนพระแพงในลิลิตพระลอ
แต่ไม่สามารถกํ าหนดอายุที่แน่นอนได้ เพียงสัน นิษฐานว่า เมื องสอง มี ความเก่า แก่กว่าเมือง
สุโขทัย
กลุ่ มที่ราบตอนกลาง เป็ นพืน้ ที่ราบกว้ างขวางที่สุดใน 3 เขตนี ้ จึงเหมาะที่จะเป็ น
ศูนย์กลางชุมชนของแอ่งเมืองแพร่ หรื อเขตลุ่มแม่นํ ้ายม (เป็ นที่ตงของตั
ั้
วอําเภอเมือง อําเภอร้ อง
กวาง อําเภอสูงเม่น อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ในปั จจุบนั ) บริ เวณนี ้พบเมืองโบราณเพียงแห่งเดียว
คือ เวียงแพร่ ที่เป็ นเมืองรู ปหอยสังข์ (คล้ ายกับผังเมืองโบราณของหริ ภญ
ุ ชัยและเขลางค์นคร) อยู่
ริ มแม่นํ ้ายม กําแพงเมืองเป็ นคันดินคูนํ ้าชันเดี
้ ยว ส่วนที่ตงศาสนสถานส
ั้
าคัญ
ํ คือ พระธาตุช่อแฮ ซึง่
ถือเป็ นปูชนียสถานเก่าแก่คบู่ ้ านเมือง ตังอยู
้ บ่ นเนินเขาห่างจากตัวเวียงไปทางตะวันออกราว 8 – 9
กิโลเมตร59
กลุ่ มที่ราบตอนใต้ มีพืน้ ที่ ราบขนาดรองลงมาจากที่ราบตอนกลาง (เป็ นที่ตงของ
ั้
อําเภอลอง อําเภอวังชิ ้น ในปั จจุบนั ) พบเมืองโบราณ เมื องลอง และ เมื องตรอกสลอบ เมื องลอง
หรื อเมือง กุกกุฏไก่เอิ ก (เมืองไก่ขนั ) มีเจ้ าปกครองสืบเชื ้อสายกัน และมาเปลี่ยนชื่อเป็ น เวี ยงลอง
ในสมัยพระนางจามเทวี โดยพิจารณาว่าน่าจะมาจากตํานานพระธาตุวดั ศรี ดอนคํา (ห้ วยอ้ อ) ที่
กล่าวถึงพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้ จะไปหริ ภญ
ุ ไชย แต่หลงทางมาถึงเมืองนี ้ จึงโต้ เถียง
กับเสนาอํามาตย์แล้ วตรัสว่าขอลองดูก่อน ซึง่ เป็ นที่มาของชื่อ เมื องลอง เมืองนี ้เป็ นเมืองโบราณมี
คันดินคูนํา้ ที่อายุเก่าแก่มากแห่งหนึง่ 60 ส่วน เมื องตรอกสลอบ อยู่ในเขตอําเภอวังชิน้ พบซาก
59

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ, 222-224; และ สรัสวดี อ๋อง
สกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, พิมพ์ครัง้ 2 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์อมรินทร์ , 2539), 77-78.
60
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 78. อ้ างจาก “ตํานานพระธาตุดอยปูภทู บั เมืองลอง
และแหลมลี่”, ใน ประชุมตํานานพระธาตุ ภาค 1, 99.
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เมืองโบราณที่มีคนั ดินคูนํ ้าแบบไม่สมํ่าเสมอ ตังอยู
้ ร่ ิมแม่นํ ้ายมฝั่ งขวาใกล้ ปากห้ วยสลอบซึง่ พบจา
ที่กล่าวถึงเมืองนี ้ว่ามีขนุ เป็ นเจ้ าเมือง61
นอกจากนี ้ ตัวแม่นํ ้ายมที่ไหลตามแนวเหนือลงใต้ นั ้นผ่านอําเภอสอง อําเภอร้ องกวาง
อําเภอสูงเม่น อําเภอเมือง อําเภอลอง อําเภอวังชิ ้น แล้ วเลี ้ยวลงทางใต้ เข้ าเขตเมืองสุโขทัย
อย่างไรก็ดีจะพบว่า เขตที่ราบลุ่มแม่ยม มีการสร้ างแปลงเมืองอยู่ตามแหล่งแม่นํ ้าเป็ นหย่อมๆ โด
มีศนู ย์กลางอยูท่ ี่เมืองแพร่ซงึ่ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่สมบูรณ์ที่สดุ และจากหลักฐานตํานาน เช่น ตํานานพระ
ธาตุลําปางหลวง และศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงหลักที่ 1 น่าจะบอกได้ ว่า ก่อนที่พระยามังรายจะ
รวบรวมคนและสร้ างเชียงรายขึ ้นทางตอนบนนัน้ ในลุม่ แม่นํ ้ายมนี ้ได้ เกิดบ้ านเมืองอยูก่ ่อนแล้ ว คือ
ราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 14 ปู่ พญาพลได้ อพยพผู้คนส่วนหนึ่งลงมาจาก เมืองเชียงแสนไชยบุรี เวียง
พางคําลงมาทางใต้ สร้ างเมืองอยู่ริมฝั่ งแม่นํ ้ายม เรี ยกว่า "เมืองพล" หรื อ "พลนคร" ตามชื่อของปู่
พญาพล ผู้สร้ างเมือง สมัยขอมเรื องอํานาจ เรี ยกว่า เวียงโกศัย 62 ซึง่ น่าจะก่อนที่พระนางจามเทวี
จะเข้ ามาสร้ างเมืองหริ ภญ
ุ ไชยอีกด้ วย
1.4 ที่ราบลุ่มแม่ นํา้ น่ าน หรือ แอ่ งน่ าน
ที่ราบลุ่มแม่น่านอยู่ระหว่างเทือกเขาผีปันนํ ้าตะวันออกและเทือกเขาหลวงพระบาง ซึ่
เป็ นพรมแดนระหว่างไทยที่เมืองน่านและลาวที่เมืองหลวงพระบาง63 พื ้นที่ของน่านส่วนใหญ่เป็ น
เทือกเขาสูงพื ้นที่ราบจึงแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
เขตที่ราบตอนเหนื อ เป็ นพื น้ ที่ ราบขนาดเล็ก ซึ่งเป็ นต้ นนํ า้ น่าน และเป็ นที่ตั ้งของ
อําเภอท่าวังผา อําเภอสองแคว อําเภอปั ว อําเภอเชียงกลาง อําเภอทุ่งช้ าง อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ และ อําเภอบ่อเกลือ
ในอดีต “น่าน” เป็ นรัฐชายขอบขนาดเล็ก อยู่อย่างอิสระในที่ราบลุ่มแม่นํ ้าย่าง (เป็ น
สาขาของแม่นํ ้าน่าน ใกล้ เทือกเขาดอยภูคา ในเขตตําบลยม อําเภอท่าวังผา ในปั จจุบนั ) ซึง่ เป็ นที่
ราบขนาดเล็กและเป็ นตอนๆ มีลกั ษณะเป็ นแนวยาวตามลํานํ า้ น่านจากทิศเหนือจดใต้ “น่าน”
เริ่ มต้ นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่18 ต่อกับตอนต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 โดยราชวงศ์กาว หรื อภูคา
และเชื่อว่าศูนย์กลางการปกครองในช่วงแรกเรี ยกว่า เมื องย่าง (อยู่บริ เวณริ มฝั่ งด้ านใต้ ของแม่นํ้
61

เรื่ องเดียวกัน. อ้ างจาก จารึกล้ านนา ภาค 1 เล่ม 1, 246. และ ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์
โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ, 218.
62
เรื่ องเดียวกัน, 79. อ้ างจาก “ตํานานพระธาตุลําปางหลวง” ใน ประชุมพระธาตุ ภาค 1, 68-69.
63
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 85.
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ย่าง) เพราะปรากฏร่ องรอย ชุมชนในสภาพที่เป็ นคูนํา้ คันดิน กําแพงเมืองซ้ อนกันอยู่64 รวมทัง้
ร่ องรอยการสร้ างบ้ านแปลงเมืองเก่าแก่ในแถบลุ่มแม่นํ ้าน่านในเขตอําเภอปั ว ซึง่ มีพื ้นที่ราบในเข
หุบเขากว้ างกว่าที่ราบในเขตอําเภออื่นๆ และพบแหล่งชุมชนโบราณตามเนินเขาใกล้ ๆ ลํานํ ้าน่านถึ
5 แห่ง65 ซึง่ สอดคล้ องกับหลักฐานเอกสาร “พื ้นเมืองน่าน” ที่กล่าวถึงการสร้ างเมืองปั ว66 ทําให้ ถือ
กันว่า “เมืองปั ว”67 มีมาก่อนเมืองน่าน หรื ออาจเป็ นเมืองน่านเดิม
เขตที่ราบตอนล่ าง เป็ นส่วนที่ มีการสร้ างบ้ านเมืองภายหลัง โดยพญาครานเมือง
(กรานเมือง) ผู้ครองเมืองปั วได้ ย้ายมาสร้ าง เวี ยงภเพี
ู ยงแช่แห้ง 68 บนเนินฝั่ งตะวันออกของลํานํ ้
น่านใน พ.ศ.1902 ด้ วยเหตุผลของความอุดมสมบูรณ์ของพื ้นที่ราบทางใต้ ที่ลมุ่ นํ ้ามากกว่าเพราะม
ต้ นนํ ้าหลายสาขาไหลลงสูแ่ ม่นํ ้าน่านปริมาณมากในพื ้นที่ช่วงนี ้ และการติดต่อกับเมืองต่างๆ ที่อย
ทางใต้ ได้ อย่างสะดวกโดยอาศัยลํานํา้ น่าน69 อย่างไรก็ตาม การสํารวจชุมชนเมืองเก่าจะพบว่า
บริ เวณนี ม้ ีผังเมืองค่อนข้ างซับซ้ อนทัง้ ด้ านตะวันออกและตะวันตกของแม่นํา้ น่าน 70 นั่นเพราะ
64

กลุม่ ชนที่มาสร้ างบ้ านเมืองน่าน เป็ นชาวลาวและชาวกาว ดังปรากฏหลักฐานเอกสารพื ้นเมือง
น่านและจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 และ หลักที่ 45...ที่เรี ยกตนเองกลุม่ นี ้ว่า “กาวไทย” “กาวน่าน” และ “กาว” มีปฐม
กษัตริย์คือ พญาภูคา ครองเมืองย่าง และให้ โอรสองค์แรกไปสร้ างเมืองจันทบุรี (หลวงพระบาง) ปกครองชาวลาว
และ อีกองค์หนึ่งสร้ างเมืองปั ว ปกครองชาวกาว เมืองปั วจึงมีอีกชื่อหนึง่ คือ “เมืองกาวเทศ”. ใน สรัสวดี อ๋อง
สกุล ปริวรรต, พื ้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์อมรินทร์ วิชาการ, 2539), 41, 50 51.
65
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ลุม่ นํ ้าน่าน: ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของ พิษณุโลก เมืองอกแตก,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มติชน, 2546), 23-24.
66
สรัสวดี อ๋องสกุล ปริวรรต, พื ้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, 53.
67
ประเสริ ฐ ณ นคร อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “เมืองปั ว” ไว้ วา่ อําเภอปั วในปั จจุบนั เป็ นที่ตงของ
ั้
อาณาจักรน่านแห่งแรก ก่อนย้ ายไปที่เมืองน่าน ในพ.ศ. 1906 แต่เดิมคําว่า “ปั ว” มาจากคําว่า “พลัว” หรื อ
“พลัว่ ” แต่ชาวล้ านนาหรื อชาวเหนือออกเสียง พ เป็ นเสียง ป เสมอ และตัดตัวควบกลํ ้า ล ออกไป จึงออกเสียงเป็
“ปั ว” ดังปั จจุบนั (สัมภาษณ์ ศ.ดร.ประเสริ ฐ ณ นคร เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2551)
68
เวียงภเพี
้ ่บนเนินใกล้ ลํานํ ้าแม่เตียนกับแม่ลิ
ู ยงแช่แห้ง แรกสร้ างเมือง ชื่อ เวียงภเพี
ู ยง เวียงนี ้ตังอยู
ซึง่ เป็ นลํานํ ้าสายเล็กที่คอ่ นข้ างแห้ งแล้ ง ในการสร้ างเวียงแห่งใหม่ มีการสร้ างโรงหลวงให้ พญาครานเมืองในเวีย
้
งขอด ฝนก็ไม่ตก จึงมีคาว่ํา “แช่
ภูเพียง โดยนําไม้ มาแช่ในในลํานํ ้าแม่เตียนและแม่ลงิ แต่นํ ้าในลานําทัํงสองแห้
แห้ ง” ห้ อยท้ ายชื่อเวียง หมายถึง เวียงภูเพียงที่แห้ งแล้ ง. สุรัสวดี อ๋องสกุล , ผู้ปริวรรต, พื ้นเมืองน่าน, ฉบับวัดพระ
เกิด, 7.
69
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของล้ านนาประเทศ, 89.
70
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ลุม่ นํ ้าน่าน : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของ พิษณุโลก เมืองอกแตก, 24.
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บริเวณที่ตงเวี
ั ้ ยงภเพี
ู ยงแช่แห้งอยูใ่ กล้ ลํานํ ้าสายเล็กสองสายคือ ลํานํ ้าแม่เตียนและลํํา้ นาแม่ลงิ ซึง่ แ
และตื ้นเขินอันเป็ นที่มาของชื่อเวียงแห่งนี ้ จึงมีการย้ ายเวียงอีกครัง้ ไปอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าน่าน
ซึง่ เป็ นที่ราบลุ่มกว่าใน แล้ วตังชื
้ ่อเมืองแห่งใหม่ตามชื่อแม่นํ ้าว่า เวี ยงน่าน พ.ศ. 191171 และเป็ น
ที่ตงตั
ั ้ วจังหวัดน่านในปั จจุบนั
ทังนี
้ ้ เมืองโบราณอีกหลายแห่งของน่านยังไม่ได้ มีการสํารวจอย่างจริงจัง หากพิจารณา
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่มีอยู่ประกอบลักษณะนิเวศน์ ทางภูมิศาสตร์ พอจะประเมิน
ความสํ า คัญ ของแหล่ ง เมื อ งเก่ า แก่ บ างแห่ ง ได้ โดยเฉพาะ อํ า เภอบ่ อ เกลื อ ที่ ตัง้ อยู่ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือสุดของน่าน พื ้นที่อําเภอบ่อเกลือ ส่วนใหญ่เป็ นเทือกเขาสูงสลับซับซ้ อน พื ้นที่
มีความลาดชันมากกว่าร้ อยละ 40 มีพื ้นที่ราบลุ่มตามลํานํ ้าและหุบเขาแคบ ๆ เพียงร้ อยละ 1.5
ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
เทือกเขาที่สําคัญได้ แก่ เทือกเขาภูคา ภูแว ภูฟ้า ภูผีปันนํ ้า ลํานํ ้าที่สาคัํญได้ แก่ ล
นํ า้ มาง ลํานํ ้าว้ า และลําํ ้ นาน่าน อีกทังบริ
้ เวณดอยภูคา 72 และบริ เวณพรมแดนไทย-ลาว อุดม
สมบูรณ์ไปด้ วยสัตว์ป่า พันธุ์ไม้ นานาชนิด และยังเป็ นต้ นกําเนิดแม่นํ ้าน่านอีกด้ วย
เมืองบ่ อ หรื ออําเภอบ่อเกลือ นี ้มีความสําคัญมาตังแต่
้ อดีตในด้ านการเป็ นแหล่งผลิต
เกลือที่สําคัญของเขตตอนบนของภูมิภาค กระทัง่ ปั จจุบนั ยังได้ รับการกล่าวถึงว่าเป็ นแหล่งผลิต
เกลือที่อยูส่ งู ที่สดุ ในโลก เดิมเมืองนี ้เรี ยกว่า “เมืองบ่อ” หมายถึงบ่อเกลือสินเธาว์ ที่มีอยู่ 9 บ่อ จาก
หลักฐานพงศาวดารเมืองน่าน ที่รวบรวมโดยพระเจ้ าสุริยพงษผริ ตเดช ทําให้ ทราบว่า เดิมทีเป็ น
ชุมชนขนาดใหญ่และกล่าวถึงความสําคัญของการเป็ นแหล่งผลิตเกลือ ความที่เมืองบ่อเป็ นแหล่ง
เกลือที่สําคัญ จึงเป็ นสาเหตุของการยกทัพมายึดเมืองน่านโดยพระเจ้ าติโลกราชแห่งเชียงใหม่73
และยึดได้ ในปี พ.ศ. 199174 ดังนัน้ จึงพอจะสรุ ปได้ ว่า ท่ามกลางสภาพนิเวศน์ทางภูมิศาสตร์ ซึ่ง
พื ้นที่เป็ นที่ราบระหว่างหุบเขาในเขตลุ่มแม่นํ ้าน่านตอนบนนั ้น ได้ เกิดรัฐหรื อแว่นแคว้ นร่วมสมัยกั
ล้ านนาขึ ้น พัฒนาการของการสร้ างเมืองนัน้ มีการย้ ายเมืองเพื่อหาทําเลที่เหมาะสมต่อการเติบโต
71

สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 90.
72
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, ความสําคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ : กรณีศกึ ษา
บ้ านบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือใต้ กิ่งอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (สารนิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 60.
73
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 10 “เรื่ องราชวงษปกรณ์ พงศาวดารน่าน ฉบับพระเจ้ าสุริยพงษ์ ผริต
เดช”, พิมพ์ในงานปลงศพ พระเจ้ าสุริยพงษ์ ผริ ตเดช พระเจ้ านครน่าน พ.ศ. 2461, 41-42.
74
พระรัตนปั ญญา, ชินกาลมาลีปกรณ์, แสง มนวิทรู , ผู้แปล, (เชียงใหม่ : พิมพ์เป็ นอนุสรณ์แด่
นายกี นิมมานเหมินทร์ เนื่องในวันเปิ ดตึกคนไข้ พิเศษ “นิมมานเหมินทร์ -ชุติมา” ในโรงพยาบาลนครเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2510), 126.
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ของสัง คมในด้ า นต่า งๆ โดยเฉพาะตํ า แหน่ ง เมื อ งน่า นบนฝั่ ง ตะวัน ตกของแม่นํ า้ น่า นที ่ป ราก
หลักฐานชัดเจน ได้ แสดงให้ เห็นว่าแคว้ นแห่งนี ้มิได้ ดํารงอยู่อย่างโดดเดี่ยว หากแต่สามารถติดต่อ
กับเมื องอื่นได้ ในหลายทิศทาง กล่าวคือ การติดต่อกับบ้ านเมืองในเขตที่ลุ่มนํ า้ ปิ ง – ยม- น่าน
ตอนบน อันเป็ นเขตที่ตงของอาณาจั
ั้
กรล้ านนาทําได้ ง่ายกว่าการติดต่อกับบ้ านเมืองในที่ลมุ่ นํ ้าปิ ง ยม – น่านตอนล่าง อันเป็ นเขตของอาณาจักรสุโขทัย โดยในปั จจุบนั ที่ราบตามแนวยาวของเมือง
น่านมาสิ ้นสุดที่ อําเภอแม่สา และไหลผ่านช่องเขาแคบๆ ลงมาทางใต้ สู่อําเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ และต่อเนื่องลงไปที่สโุ ขทัยและบ้ านเมืองในเขตที่ราบภาคกลาง75
หลักฐานทางโบราณวัตถุที่พบในเขตน่านมีทงเครื
ั ้ ่ องถ้ วยจากเตาของจีนที่มีมากพอๆ
กับเครื่ องถ้ วยจากเตาล้ านนา เป็ นเครื่ องแบบลายคราม เช่น เครื่ องถ้ วยลายครามในสมัยราชวงศ์
หมิง พุทธศตวรรษที่ 21- 22 และเครื่ องถ้ วยลายครามสมัยราชวงศ์ชิง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 และ
เครื่ องถ้ วยสีนํา้ เงินเข้ มแบบญี่ปุ่น ช่วงพุทธศตวรรษที่ 2476 ส่วนเครื่ องถ้ วยจากเตาล้ านนาเป็ น
เครื่ องถ้ วยจากเวียงกาหลงที่พบมากที่สดุ ทังหมดมี
้
อยุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-22 นอกจากนี ้เป็ น
จากเตาเมืองพาน เตาพะเยา และเครื่ องถ้ วยจากศรี สชั นาลัยพบน้ อยที่สดุ คือ พบเพียง 1 ชิ ้น มีอายุ
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-22 77
1.5 ที่ราบลุ่มแม่ นํา้ วัง หรือ แอ่ งลําปาง – ห้ างฉัตร – เกาะคา
ที่ราบลุ่มแม่นํ ้าวังเคยเป็ นชุมชนที่มีพฒ
ั นาการมาแล้ วตั ้งแต่สมัยแคว้ นหริภญ
ุ ชัยดําร
อยู่ โดยมีทงหลั
ั ้ กฐานเอกสารเก่าแก่และหลักฐานทางโบราณคดีเป็ นเครื่ องแสดงให้ เห็นว่าบริ เวณนี ้
เคยมีบ้านเมืองมาแล้ วตังแต่
้ ก่อนการสถาปนาอาณาจักรล้ านนาในพุทธศตวรรษที่ 19 ทังนี
้ ้บริ เวณ
ที่เป็ นจังหวัดลําปางปั จจุบนั อยู่ในเขตที่ ราบลุ่มแม่นํา้ วัง โดยมีลํานํ ้าวังและลําํ ้ นาสาขาหล่อเลี
พื ้นที่ พื ้นที่ราบจึงกว้ างและเป็ นแนวยาวเหนือจดใต้ ด้ านตะวันตกเป็ นเทือกเขาผีปันนํ า้ ตะวันตก
(ขุนตาล) ทอดยาวจากอําเภอวังเหนือถึงอําเภอแม่พริ ก ด้ านตะวันออกเป็ นเทือกเขาผีปันนํ ้ากลาง
พื ้นที่ราบของเขตนี ้จึงไม่ตอ่ เนื่องแต่แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ

75

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ลุม่ นํ ้าน่าน : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของ พิษณุโลก เมืองอกแตก, 25.
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, ความสําคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ : กรณีศกึ ษา
บ้ านบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือใต้ ก่งอําเภอบ่อเกลือใต้ จังหวัดน่าน, 80.
77
เรื่ องเดียวกัน, 78.
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เขตที่ราบตอนบน พื ้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขา มีที่ราบบ้ าง ซึง่ เป็ นที่ตงของอํ
ั้
าเภอแจ้ ห่ม
และมี แ ม่ นํ า้ วัง ไหลผ่า น บริเ วณเมือ งแจ้ ห ่ม พบแหล่ง โบราณสถานซึง่ มีร่อ งรอยการตั ้งถิ ่น ฐา
กระจายอยูค่ ือ บ้ านสบมอญ บ้ านใหม่ผ้าขาว บ้ านวัดอักโขชัยคีรี
เขตที่ราบตอนกลาง มีบริ เวณใหญ่ที่สดุ ในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ ้าวัง ซึง่ อยูใ่ นเขตอําเภ
เมืองลําปาง อําเภอห้ างฉัตร อําเภอเกาะคา เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์ และ
ร่องรอยชุมชนที่ยงั เหลืออยูจ่ ะพบว่า ตําแหน่งของเมืองสําคัญของลําปางในสมัยโบราณนันซ้
้ อนกัน
อยู่ในบริ เวณที่เป็ นตัวเมืองปั จจุบนั ซึง่ เป็ นศูนย์กลางชุมชนในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ ้าวัง ด้ วยว่าปราก
กลุม่ เมืองโบราณที่ชื่อว่า “เวียงเขลางคนคร” ซึง่ มีเวียง (เมือง) อยูต่ ดิ กัน 3 เวียง ประกอบด้ วย
เวียงเขลางค์ ร่องรอยเมืองเป็ นรูปหอยสังข์ตงอยู
ั ้ ต่ ดิ แม่นํ ้าวังด้ านตะวันตก
้ ่ทางทิศ
เวียงอาลัมพางคนคร (เวียงลําพาง) เป็ นเมืองคู่แฝดกับเวียงเขลางค์ โดยตังอยู
ใต้ ติดกับเวียงเขลางค์ เข้ าใจกันว่าเวียงอาลัมพางคนครเป็ นส่วนขยายชุมชนออกมา ตํานานมูล
ศาสนา กล่าวถึงเวียงเขลางค์ที่ถกู สร้ างขึ ้นก่อนในสมัยพระนางจามเทวี ส่วนเวียงอาลัมพางคนคร
(เวียงลําพาง) พญาอนันตยสสร้ างให้ เป็ นที่ประทับของพระนางจามเทวี ทังสองเมื
้
องนี ้จึงปรากฏ
วัฒนธรรมหริ ภญ
ุ ไชยมาแต่นนมา
ั ้ 78
เวียงเขลางค์ใหม่ อยู่ริมฝั่ งแม่นํ ้าวังด้ านตะวันออก สันนิษฐานว่าสร้ างในสมัยพระยามั
ราย เมื่อยึดเมืองเขลางค์ของพญาเบิกและพญายีบาได้ แล้ ว จึงโปรดให้ ขนุ นางชาวมิลกั ขะครองใน
พ.ศ. 1845 และทิ ้งเมืองเก่ามาสร้ างเมืองนี ้ ดังความที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์วา่
…เมื่อกษัตริ ย์ทงสอง
ั้
(พระเจ้ ายีบาและพระยาเบิก อนุชา เจ้ าเมืองเขลางค์) หนีไปทางทิศใต้ พระ
เจ้ ามังรายได้ แต่งตังชนชาติ
้
มิลกั ขะ ผู้หนึง่ ให้ เป็ นใหญ่ในนครเขลางค์ และมิลกั ขะผู้เป็ นใหญ่ขึ ้นนัน้
ได้ ชกั ชวนชาวนครทังหมดละทิ
้
้งนครเขลางค์เก่า (ปั จจุบนั เรี ยก ลําปางหลวง ในเขตอําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง) เสีย แล้ วส้ างเขลางค์นครใหม่นี ้ขึ ้น เมื่อปี ฉลู จุลศักราช 663 (พ.ศ.1845) ตังแต่
้ ปี
นันมาจนถึ
้
งจุลศักราช 878 (พ.ศ.2060) นครเขลางค์นนมี
ั ้ เจ้ าครองราชย์สมบัติ 55 พระองค์....79

78

พระพุทธพุกามและพุทธญาณเจ้ า, ตํานานมูลศาสนา, สุด ศรี สมวงศ์ และ พรหม ขมาลา, แปล
ประเสริฐ ณ นคร, ตรวจสอบ (พิมพ์เป็ นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 17 ธันวาคม
2518), 153.
79
พระรัตนปั ญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, แสง มนวิทรู , แปล (เชียงใหม่ : พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ แด่
นายกี นิมมานเหมินท์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2510), 105.

40

กลุม่ เมืองเก่า “เวียงเขลางคนคร” นัน้ ถือเป็ นศูนย์กลางการปกครอง การเมือง และที่
อยูข่ องชนชันปกครอง
้
โดยมีเวียงบริ วารอยูร่ ายล้ อม และทําหน้ าที่ตา่ งกันออกไป เป็ นต้ นว่า
เวี ย งพระธาตุ ลํ า ปางหลวง ตัง้ อยู่อํ า เภอเกาะคา ห่ า งจากเมื อ งลํ า ปางไปทาง
ตะวันตกเฉี ยงใต้ 16 กิ โลเมตร ทํ าหน้ า ที่ เป็ นเวียงพระธาตุ 80 จากการสํารวจทางโบราณคดีมี
ร่ องรอยคูนํ ้าคันดิน 3 ชัน้ ทางด้ านตะวันออกและด้ านใต้ ซึ่งเป็ นที่ตงของพระธาตุ
ั้
ลําปางหลวง81
และพบว่าดินชันแรก
้
แสดงถึงชุมชนลําปางหลวงที่ร่วมสมัยกับหริ ภญ
ุ ไชย ส่วนกําแพงเวียงสามชัน้
นันสร้
้ างในสมัยล้ านนา 82 อย่างไรก็ตามการสํารวจทางโบราณคดีโดย ศรี ศกั ร วัลลิโภดม กลับยัง
ไม่พบหลักฐานเก่าแก่แบบหริ ภญ
ุ ชัย มีเพียงเศษเครื่ องปั น้ ดินเผาสีแดงคล้ ายแบบหริ ภญ
ุ ชัย และ
แท่งหินบดยาแบบทวาราวดีที่พบในบริ เวณทิศใต้ ของเมือง แต่สิ่งเหล่านี ้เป็ นโบราณวัตถุที่พบบน
ผิวดินและเคลื่อนย้ ายได้ 83 การกําหนดอายุที่ชดั เจนของเวียงพระธาตุลําปางหลวงจึงยังไม่มีความ
แน่นอน กระนันก็
้ ดี มีข้อความในตํานานพระธาตุลําปางหลวงเรี ยกชื่อพระธาตุแห่งนี ้ว่า “ลัมภะ
กัปปะเจดีย์” ส่วนคําว่า “ลําปาง”มาจากคําว่า “ลัวะกอนลําป้าง” อันหมายถึงชาวลัวะผู้หาบคอน
ไม้ ป้างนํ ้าผึ ้งและมะพร้ าวถวายแด่พระพุทธเจ้ า ดังปรากฏในตํานานพระธาตุนนั่ เอง ขณะที่บ้างก็เชื่
ว่ามาจากคําว่า “ลัมภะกัปปะนคร” ซึง่ ชาวลําปางเข้ าใจว่า เมืองนี ้คือ “เมืองลําปางเก่า” 84
นอกจากนี ้ ยังพบเวียงเก่าที่สําคัญอีกแห่งคือ เวียงตาลเวียงรมย์ อยู๋ในเขตอําเภอห้ าง
ฉัตร ผังเมืองโบราณค่อนข้ างซับซ้ อนเพราะมีทงที
ั ้ ่เป็ นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าซ้ อนกันอยู่ โดยมีรูปหนึ่งที่
ขนานไปกับแนวลํานํ ้าตาลซึง่ ถูกใช้ ในคูเมืองด้ านตะวันออกไปในตัว ส่วนอีกผังหนึง่ ยาวลํ ้าไปท
ตะวันตก ลักษณะกําแพงเมืองและคูนํ ้ายังอยูใ่ นสภาพดี มีโคกเนินบางแห่งที่พบเครื่ องปั น้ ดินเผาที
จัดเป็ นของสมัยล้ านนาทังสิ
้ ้น ถัดจากเวียงตาลไปตามลํานํ ้าไม่ไกลเป็ นสถานีขนุ ตาลในปั จจุบนั เมื่
พิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศประกอบกับซากโบราณวัตถุเห็นได้ ชดั ว่าเวียงตาลเวียงรมย์ตงอยู
ั้ ่
บนเส้ นทางคมนาคมระหว่างเชียงใหม่กับลําปางมาแต่โบราณ เหนือเวียงนี ้ขึ ้นไปยังพบเส้ นทาง
ข้ ามเทื อกเขาขุนตาลไปยังที่ ราบลุ่มเชี ยงใหม่ เวียงเก่า แห่งนี จ้ ึงน่าจะเป็ นเมืองสําคัญระหว่า ง
80

เมืองสําคัญทางศาสนา เป็ นที่ตงของศาสนสถานสํ
ั้
าคัญ เช่น สถูป เจดีย์ และเป็ นศูนย์กลางของ
พิธีกรรมและนักขัตฤกษ์ เป็ นเมืองที่สําคัญรองลงมาจากเมืองที่เป็ นศูนย์กลางการปกครองหรื อที่ประทับของเจ้ าผู้
ครองนคร. ดู ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ, 111-113.
81
เรื่ องเดียวกัน, 116.
82
ภาสกร โทณะวณิก, “การศึกษาเมืองโบราณเวียงพระธาตุลําปางหลวง จากหลักฐานทาง
โบราณคดี”, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 70.
83
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของล้ านนาประเทศ, 52.
84
เรื่ องเดียวกัน, 119.
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เส้ นทางเชียงใหม่กบั ลําปางในสมัยก่อน แต่ถ้าย้ อนตามลํานํ ้าตาลไปทางใต้ 18 กิโลเมตร ก็จะถึง
เวียงพระธาตุลําปางหลวง85
เขตที่ราบตอนใต้ เป็ นส่วนที่ตงเมื
ั ้ องเถิน หรื อ เวียงเถิน เมืองนีม้ ีความสําคัญมา
ตังแต่
้ โบราณ ที่นอกจากจะมีฐานะเป็ นเมืองยุทธศาสตร์ เพราะเป็ นปากทางเข้ าสูเ่ มืองลําปาง จาก
หลักฐานโบราณคดี พบเมืองโบราณชื่อ เวียงพญากัณฑ์ ถูกสร้ างไว้ อย่างแข็งแรงและมีลกั ษณะ
เป็ นค่ายรู ปนกกางปี ก86 ยังเป็ นเส้ นทางการเดินทัพของพม่า และ กรุ งศรี อยุธยาเข้ ามายังล้ านนา
บางคราวก็ตกอยูใ่ นอํานาจของล้ านนา บางคราวก็ตกอยูใ่ นอํานาจของพม่า นอกจากนี ้เมืองเถินยัง
เป็ นชุมทางการค้ าเก่าแก่ในดินแดนภาคเหนือ ด้ วยปรากฏซากคูเมืองและคูนํา้ โอบให้ เห็นชัดเจน
สันนิษฐานว่าคือเวียงเถิน ซึง่ คือตัวเมืองเถินในปั จจุบนั โดยมีวดั โบราณเป็ นศูนย์กลาง คือ วัดเวียง
ที่ยงั มีพระจําพรรษามาจนทุกวันนี ้ เมืองนี ้ในพงศาวดารใบลานท้ องถิ่นเรี ยกว่า “เมืองอิงฆบถรัฐ”
เล่ากันว่ากําแพงเมืองและเขตเมืองได้ พงั จมลงในแม่นํ ้าวัง ทําให้ สมัยหลังมีการสร้ างเวียงใหม่อี
สองแห่ง คือ “เวียงป้อม” และ “เวียงเป็ ง” ในสมัยเจ้ าฝั น้ เมืองครองเมืองเถิน ราวพ.ศ. 1922 การตัง้
เวียงในบริ เวณใกล้ เคียงกันทังสามแห่
้
งเป็ นสิง่ ที่บง่ บอกถึงความสําคัญของกลุม่ เมืองในบริ เวณนี ้ซึง่
เป็ นเมืองโบราณในภาคเหนือที่เคยเป็ นเขตแคว้ นล้ านนา เพราะเมืองสําคัญหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็ น
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา เชียงแสน แม้ แต่เวียงเขลางคนคร มักมีเมืองบริ วารกระจายอยู่รายล้ อม
แต่สําหรับที่นี่กลับเป็ นกลุม่ ตัวเมืองขนาดใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ โ่ ดดๆ ทางด้ านตะวันตกของแม่นํ ้าวัง
ั้
มิศาสตร์ ของ
การเป็ นชุมชนโบราณที่สําคัญของเถินก็เนื่องมาจากตําแหน่งที่ตงทางภู
ชุมชน เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่บนฝั่ งแม่นํ ้าวังที่ไหลลงมาจากลําปาง มาบรรจบกับลํานํ ้าปิ งในเขตที่ตดิ ต
กับอําเภอบ้ านตาก (จังหวัดตาก) เถินจึงอยู่บนเส้ นทางคมนาคมจากเมืองตากที่อยู่ในเขตลุม่ นํ ้าปิ
ตอนล่างกับเมืองลําปางเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้ถนนหลวงซึง่ เป็ นเส้ นทางคมนาคมปั จจุบนั ก็สร้ างทับลง
บนเส้ นทางคมนาคมแต่โบราณ นอกจากนี ้ จากเมืองเถินมีเส้ นทางข้ ามช่องเขาไปยังลํานํ ้าลี ้ที่เชื่อ
ไปถึงชุมชนในเขตเมืองลําพูนและเชียงใหม่ได้ ดังปรากฏในพงศาวดาร ฉบับหลวงประเสริ ฐอักษร
นิติ์ว่า ในพ.ศ. 1999 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ แต่งทัพให้ ไปเอาลี ้สบเถิ น87 ซึ่งพระเจ้ าติโลก
85

เรื่ องเดียวกัน.
86
สุณี หาญวงศ์, “การสํารวจชุมชนโบราณในจังหวัดลําปาง”, ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีนคร
ลําปาง (ลําปาง: วิทยาลัยครูลําปาง สหวิทยาลัยล้ านนา, 2534), 112.
87
ลี ส้ บเถิ น ประเสริฐ ณ นคร อธิบายไว้ วา่ สบ หมายถึง ปาก หรื อ จุดสิ ้นสุดของสายนํ ้า 2 สายมา
บรรจบกัน และสายใดสายหนึง่ จะถูกกลืนหายไป เช่น แม่นํ ้าปิ งไหลมาบรรจบกับแม่นํ ้าวัง ก็จะเรี ยกบริ เวณนันว
้
ปากวัง, แม่นํ ้าน่านไหลมาบรรจบแม่นํ ้ายม ก็จะเรี ยกบริเวณนันว่
้ า ปากยม และ แม่นํ ้าลี ้ไหลมาบรรจบกับแม่นํ
้ า ปากเถิ น เป็ นต้ น. (สัมภาษณ์ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2551)
เถิน ก็จะเรี ยกบริเวณนันว่
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ราชแต่งทัพจากหลายเมืองออกมารับศึกและชนะ88 แม่นํ ้าลี ้ในแขวงเมืองลี ้ จังหวัดลําพูน จึงเป็ นเข
รอยต่อกับเมืองเถินในปั จจุบนั ดังนันจะเห็
้
นว่าโดยทําเลที่ตงทํ
ั ้ าให้ กลุ่มเมืองเก่าในเขตที่ราบตอน
ใต้ แม่นํ ้าวังมีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะการเป็ นจุดเชื่อมระหว่างเมืองในภาคเหนือและภาคกลาง
รวมทัง้ ภาคเหนือกับพม่า.

88

ประเสริ ฐ ณ นคร, สารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร, นิยดา เหล่าสุนทร บรรณาธิการ
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2541), 411.
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ตงเมื
ั ้ องโบราณสําคัญๆ ในแอ่งเชียงใหม่ – ลําพูน เมืองโบราณในเขตนี ้ตังอยู
้ บ่ น
พื ้นที่ราบลุม่ แม่นํ ้าและริมฝั่ งแม่นํ ้าสายใหญ่-น้ อยเป็ นหลัก
ที่มา : ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มติชน,
2545), 72.
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1.6 ที่ราบลุ่มแม่ นํา้ ปิ ง หรือ แอ่ งลําพนู-เชียงใหม่
ที่ราบลุ่มแม่นํ ้าปิ ง หรื อ แอ่งเชียงใหม่-ลําพูน จัดเป็ นที่ราบผืนใหญ่ที่สดุ ในบรรดาพื ้นที่
ราบลุม่ แม่นํ ้าในเขตภาคเหนือตอนบน โดยวางตัวอยูร่ ะหว่างทิวเขาถนนธงชัยกับทิวเขาผีปันนํ ้า ท
ราบลุม่ แห่งนี ้เป็ นที่ราบผืนใหญ่ตดิ ต่อกัน (ดังภาพที่ 3) ไม่ถกู คัน่ เป็ นตอนๆ อย่างที่ราบอื่นๆ ในเขต
ภาคเหนือ เช่น ที่ราบลุม่ แม่นํ ้ากก-แม่นํ ้าอิง ที่ราบลุม่ แม่นํ ้าวัง ที่ราบลุม่ แม่นํ ้าน่าน เป็ นต้ น ด้ วยลัก
ทางกายภาพดังกล่าวก่อให้ เกิดความอุดมสมบูรณ์ และความสะดวกในการคมนาคมติดต่อกับ
บ้ า นเมื อ งในเขตอื่ น ๆ ส่ง ผลต่อ การเติบ โตและพัฒ นาการของบ้ า นเมื อ งในลุ่ม แม่นํ า้ เขตนี ้ตา
ช่วงเวลาต่างๆ ตังแต่
้ ครัง้ อดีต ในการศึกษาครัง้ นี ้จึงขอแบ่งกลุ่มเมืองในลุ่มแม่นํ ้าปิ งออกเป็ นสอ
กลุ่มเมือง คือ กลุ่ มเมืองในแอ่ งลําพน
ู และ กลุ่มเมืองในแอ่ งเชียงใหม่ โดยพิจารณาจาก
บทบาทและความสําคัญของบ้ านเมืองที่เป็ นมาตังแต่
้ อดีต ประกอบกับการพิจารณาอายุของการ
ก่อตังบ้
้ านเมืองที่ได้ จากหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานเอกสารทางประวัตศิ าสตร์
1.6.1 กลุ่มเมืองในแอ่ งลําพนู
แอ่งลําพูน เป็ นที่ตงของแคว้
ั้
นหริ ภุญชัย มีพฒ
ั นาการมาก่อนการก่อร่ างสร้ างอาณาจักร
ล้ านนาของพญามังรายที่มีเมืองเชียงรายในลุ่มแม่นํ ้ากกเป็ นศูนย์กลางในตอนต้ นพุทธศตวรรษที่
19 ซึ่งอย่างน้ อยที่สุด ได้ ปรากฏหลักฐานตํานานชินกาลมาลีปกรณ์ ที่กล่าวว่า หริ ภุญชัยมีอายุ
ตังแต่
้ พ.ศ.1204 มีกษัตริ ย์ปกครองนับแต่พระนางจามเทวีจนถึงพระเจ้ าญี่บา รวมทังหมด
้
50 องค์
ในช่วงเวลารวมกัน 631 ปี กระทัง่ เสียเมืองแก่พญามังรายเมื่อพ.ศ. 183689 จากหลักฐานดังกล่าว
นี ้ย่อมเป็ นสิง่ แสดงให้ เห็นว่าหริ ภญ
ุ ชัยมิได้ เป็ นแค่เมือง โดยเฉพาะการหมายถึงเมืองลําพูนประการ
เดีย วไม่ หากหมายรวมถึง กลุ่ม เมื อ งที่ มี ข อบเขตแน่ น อนและมี ร ะบอบการปกครองอย่ า งเป็ น
ุ
รู ปธรรม90 ดังจะเห็นว่าตํานานมูลศาสนาได้ ให้ ภาพของการขยายตัวของชุมชนรอบๆ เมืองหริ ภญ
ชัยว่า...เมื องหริ ภญ
ุ ไชยนี ส้ มบรณ์
ู ไปด้วยสมบัติข้าวของทุกประการแท้จริ ง มี หมู่บา้ นถึง 7,000 หมู่
บ้าน...91 ตัวเลขที่มากขนาดนี ้น่าจะสะท้ อนให้ เห็นว่าแคว้ นนี ้เป็ นแคว้ นใหญ่ ประกอบด้ วยหมู่บ้าน
หรื อชุมชนมากมาย

89

พระรัตนปั ญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, 103.
เรื่ องเดียวกัน, 45.
91
พระพุทธพุกาม และ พุทธญาณ, ตํานานมูลศาสนา, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : กรม
ศิลปากร, 2519), 227.
90
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แคว้ นหริ ภญ
ุ ชัย เป็ นกลุ่มเมืองที่เจริ ญขึ ้นในที่ราบลุ่มแม่นํ ้าปิ งในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ลําพูน และบางส่วนของที่ราบลุ่มแม่นํ ้าวังเขตจังหวัดลําปาง โดยเฉพาะในที่ราบลุม่ เชียงใหม่ เมือ
ต่า งๆ ของแคว้ น หริ ภุญชัยโบราณจะกระจายอยู่ในเขตอํ าเภอเมื อ งลํา พูน จังหวัดลํา พูน และ
อํ า เภอจอมทอง อํ า เภอสัน ป่ าตอง อํ า เภอหางดง จัง หวัดเชี ย งใหม่ ซึ่ง อาจกล่า วได้ ว่า บริ เ วณ
ดังกล่าวนี ้อยูต่ อนใต้ สดุ ของที่ราบลุม่ แม่นํ ้าปิ งในแอ่งเชียงใหม่ - ลําพูน และเป็ นส่วนที่ถกู จัดว่าเป็ น
ที่ลมุ่ มากจนสามารถทําการเพาะปลูกได้ 2 ครัง้ ต่อปี บริ เวณนี ้มีสภาพเป็ นที่ลมุ่ ตํ่าและเป็ นหนองนํ
้ ่บนที่สงู ขึ ้นมาระหว่าง 290-300 เมตรจากระดับนํ ้าทะเล 92
เสียส่วนใหญ่ บรรดาตัวเมืองจึงตังอยู
ทังนี
้ ้มีการสันนิษฐานว่าขอบเขตเหนือสุดของแคว้ นนี ้อยู่ที่ดอยอ่างสรง (ดอยเชียงดาว อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่) เพราะปรากฏในตํานานมูลศาสนาว่า ช้ างมงคลของพระนางจามเทวีได้ มา
้ ่ใกล้ ลํานํ ้าเพื่อควา
จากเชิงดอยอ่างสรง 93 เมืองต่างๆ ของแคว้ นนี ้แต่ละเมืองเป็ นเมืองเล็ก ตังอยู
สะดวกในการติดต่อกันและกัน โดยปรากฎความสําคัญจากหลักฐานทางโบราณคดีหลายแห่ง
ดังตัวอย่างเมืองเก่า 4 เมืองสําคัญ คือ เมืองลําพูน หรื อ เมืองหริ ภญ
ุ ชัย, เวียงมโน, เวียงท่ากาน
และเวียงเถาะ ซึ่งพิจารณาจากปั จจัยทางสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้ แม่นํ ้า ที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ กา
เป็ นแหล่งเพาะปลูกและเป็ นเส้ นทางคมนาคมติดต่อกันและกัน ขณะเดียวกันก็สามารถเชื่อมโยง
กับแคว้ นหรื อเมืองภายนอกได้ ไม่ยาก ซึง่ ส่งผลต่อการเติบโตของแคว้ นนี ้ในที่สดุ
ุ ไชย ตังอยู
้ ่ระหว่าง
เมืองลําพนหรื
ู อเมืองหริภุญชัย เป็ นเมืองหลวงของแคว้ นหริ ภญ
เส้ นรุ้งที่ 18 องศา 35 ลิปดาเหนือ และเส้ นแวงที่ 99 องศาตะวันออก ผังเมืองเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมวงรี มี
ุ ไชย
ลํานํ า้ ขนาบข้ างสองสาย คือ ลํานํ ้าปิ งเก่า ทางตะวันตก และ ลําํ ้ นากวงทางตะวันออก หริภญ
(ลําพูน) สร้ างขึ ้นในราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 14 เมื่อแรกสร้ างนันเมื
้ องนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของอาณาจักร
ทวาราวดีซงึ่ มีละโว้ เป็ นศูนย์กลาง และการขยายตัวจากละโว้ สดู่ นิ แดนตอนบนได้ อาศัยแม่นํ ้าปิ งเป็
เส้ นทางหลักในการติดต่อสื่อสาร94 ในยุคของล้ านนาเมืองนี ้กลายเป็ นเมืองสําคัญทางพุทธศาสนา
มีการก่อสร้ างซ่อมแซมเพิ่มเติมศาสนสถานเรื่ อยมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ และปั จจุบนั เช่น วัดหริ
ภุญชัย และเจดีย์อีกหลายแห่งที่เป็ นโบราณสถานสําคัญของเมืองอย่าง เจดีย์พระบรมธาตุ เจดีย์
เชียงยัน เป็ นต้ น แม้ นว่าตัวเมืองหริ ภญ
ุ ชัยจะมีขนาดเล็ก แต่สภาพแวดล้ อมแสดงให้ เห็นว่าเมืองนี ้
สําคัญและเป็ นเมืองใหญ่ นัน่ คือ คูเมืองที่รายล้ อมรอบเมืองห่างออกไปในรัศมี 1 กิโลเมตร บริ เวณ
รอบๆ นันมี
้ วดั ศูนย์กลางชุมชนมากมาย
92

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของ ล้ านนาประเทศ, 46.
พระพุทธพุกามและพระพุทธญาณ, ตํานานมูลศาสนา, 230.
94
สรัสวดี อ๋องสกุล, เวียงกุมกาม: การศึกษาประวัติศาสตร์ ชมุ ชนโบราณในล้ านนา, 4.
93
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โดยปรากฏร่ องรอยโบราณวัตถุและโบราณสถานที่แสดงให้ เห็นว่ามีมาตังแต่
้ สมัยหริ
ภุญชัยทังสิ
้ ้น โดยทิศตะวันตกมี วัดร้างที ศ่ าลเจ้าอิ นต๊ะ วัดจามเทวี วัดมหาวัน ทิศตะวันออกมี วัด
ต้นแก้ว วัดดอกแก้ว วัดพระยื น วัดช่างฆ้อง ทิศใต้ มี วัดประตลีู ้ วัดทุ่งกู่ร้าง ทิศเหนือมี วัดพระคง
ฤาษี วัดร้างทีศ่ าลเจ้าหัวมด
ถัดจากเขตวัดรอบเมืองออกไปเป็ นพื ้นที่ราบลุ่ม ซึ่งบางแห่งใช้ เป็ นที่ทําการเพาะปลูก
เพื่อเลี ้ยงผู้คนมาตังแต่
้ สมัยนัน้ นอกจากนี ้ตามลํานํ ้ากวงไปทางทิศใต้ ยงั มีร่องรอยวัดร้ างหลายแห่ง
เช่น วัดกู่ลมัก หรื อ วัดรมณียาราม เป็ นต้ น 95 การพบศาสนาสถานและวัตถุทางศาสนาความ
เชื่อจํานวนมากจากหลักฐานทางโบราณคดี ประกอบกับเอกสารโบราณทําให้ ทราบถึงความสําคัญ
ของเมืองนี ้ในฐานะเมืองศูนย์กลางการปกครองของแคว้ น ยังเป็ นเมืองสําคัญทางศาสนาอีกด้ วย
เวียงมโน เวียงโบราณสมัยหริ ภญ
ุ ชัยที่มีขนาดรองลงมาจากลําพูน เป็ นแคว้ นเก่าแก่
แห่งหนึ่งของแคว้ นหริ ภญ
ุ ชัย ที่มีอายุยืนยาวมานานถึงสมัยล้ านนา เมืองเก่าแห่งนี ้อยู่ทางตอน
เหนือสุดของกลุ่มเมืองหริ ภญ
ุ ชัย 96 (ปั จจุบนั อยู่ทางด้ านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองลําพูน และ
ตังอยู
้ ่ในเขตตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 97 โดยมีถนนสายลําพูน-สันป่ าตอง
ตัดผ่านขนานกับคูเมืองทางทิศเหนือ) ลักษณะเมืองเป็ นรู ปสี่เหลี่ยม ทางซีกตะวันตกและเหนือ
ของเวียงมโนอยู่บนที่สงู กว่าซีกตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ซงึ่ เป็ นที่ราบตํ่า จึงมีทางนํ ้าไหลผ่
จากด้ านตะวันตกเฉียงเหนือและด้ านเหนือลงมาหล่อเลี ้ยงบริ เวณที่ล่มุ รอบๆ ตัวเมือง แล้ วไหลไป
บรรจบแม่นํ ้าปิ งทางด้ านตะวันออก บริ เวณใกล้ คเู มืองด้ านตะวันออกมีร่องรอยที่แสดงว่าเคยเป็
เส้ นทางของลํานํ ้าใหญ่ จากคําบอกเล่าของชาวบ้ านประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศพบว่าลํานํ ้าป
เก่า ที่ ตื ้นเขินกลายเป็ นเขตทํานาและสวนผลไม้ ของชาวบ้ าน เมืองเก่าบางส่วนกลายเป็ นที่อยู่
้ ่กลางที่ราบลุ่ม มีร่องรอยของแม่นํ ้าปิ งเก่าไหลผ่า
อาศัยของราษฎรปั จจุบนั กล่าวคือ เมืองนี ้ตังอยู
ลงไปทางใต้ ตัวเมืองเก่าอยู่ในสภาพถูกทําลายเกือบหมด เหลือให้ เห็นเพียงรอยคูนํา้ และคันดิ
บางส่ว นในทางตะวัน ออก ตะวัน ตก และใต้ เท่า นัน้ ส่ว นบริ เ วณที่ เ ป็ นวัด จะมี ซ ากสถูป เจดี ย์
ภายในเมืองพบเพียงแห่งเดียว และนอกคูเมืองเพียง 3 แห่งคือ ในเขตวัดพระเจ้ าเหลื่อม ซึง่ ตังอยู
้ ่
มุมเมืองด้ านตะวันออกเฉียงใต้ บริ เวณบ้ านเรื อนของชาวบ้ านทางด้ านเหนือ และเนินดินกลางทุ่ง
นานอกคูเมืองด้ านตะวันออก
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ส่วนซากวัตถุโบราณนัน้ ภายในเมืองพบเศษเครื่ องปั น้ ดินเผาสีแดง สีดํา และสีนํ ้าตา
ชนิดไม่เคลือบที่ขุดพบในชันดิ
้ นที่ขุดลึกลงไป 1.5 เมตร จากผิวดินธรรมชาติ ภาชนะดินเผาจาก
แหล่งเวียงมโน ที่ตกแต่งด้ วยเส้ นขูดขีด แล้ วเขียนสีแดงทับ ภาชนะแบบนี ้ใช้ บรรจุกระดูกและเถ้ า
ถือเป็ นเอกลักษณ์ของหริ ภญ
ุ ไชยอย่างหนึง่ มักฝั งอยูต่ ามฐานเจดีย์ พบมากที่โบราณสถานกลุม่ วัด
กลางเมืองเวียงมโน คตินิยมการฝั งหม้ อกระดูกแบบนี ้นิยมในพม่าด้ วย ซึง่ กําหนดอายุภาชนะดิน
้
ทธรูปดินเผา ลวดลายเครื่ องประดับ
เผาแบบนี ้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 – 1998 อีกทังพบพระพุ
หุ้มสถูปเจดีย์ พระพิมพ์ดนิ เผา พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ ลูกปั ด ศิลาจารึกภาษามอญที่เก่าแก่กว่าจารึก
อื่นๆ ที่พบในเขตลําพูน99 และที่พบมากได้ แก่หม้ อบรรจุอฐั ิ มนุษย์รอบๆ ฐานสถูปเจดีย์หลายแห่งซึง่
เป็ นวิธีการที่คล้ ายกับวิธีปฏิบตั ิของชาวพยูโบราณในเขตพม่า และการปฏิบตั ิของชาวไชยาโบราณ
ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี100 เป็ นอาทิ หลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี ้เป็ นเพียงบางส่วนที่สะท้ อน
ให้ เห็นถึงลักษณะทางสังคมของคนในสมัยหริ ภญ
ุ ชัยตลอดจนความสัมพันธ์กบั อาณาจักรอื่นๆ ที่มี
การติดต่อเกี่ยวข้ องกันมาตังแต่
้ ครัง้ โบราณ
เวียงท่ ากาน ชื่อนี ้ เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับเอกสารเก่าอย่างตํานานสิบห้ าราชวงศ์
จะพบเมืองชื่อ “ตะกาน” 101 ปั จจุบนั อยู่ในเขตหมู่บ้านท่ากาน ตําบลทุ่งเสี ้ยว อําเภอสันป่ าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยอยู่ทิศใต้ ของเวียงมโน (ห่างกัน 8 กิโลเมตร) และตะวันตกเฉียงใต้ ของเมือง
ลํา พูน (ห่ า งกัน 13 กิ โลเมตร) ลัก ษณะของเมื อ งเป็ นรู ปสี่เ หลี่ย ม มี กํา แพงดิน ล้ อมรอบ 2 ชัน้
ปั จจุบนั เหลือสภาพที่เห็นได้ ชดั เพียง 3 ด้ าน มีช่องประตูอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้ วยเหตุที่
เมืองเก่าแห่งนี ้ตังอยู
้ บ่ นที่เนินสูง การตังบ้
้ านเรื อนและการทําไร่ ไถนาของคนรุ่นหลังจึงทําได้ ไม่มาก
ซากวัตถุโบราณและโบราณสถานจึงคงสภาพอยู่ค่อนข้ างมาก เช่น บ่อนํ ้า ศาสนสถานต่างๆ สถู
เจดีย์ ที่ก่อฐานด้ วยอิฐและศิลาแลง และบ่อนํ ้า อีกทั ้งยังพบร่องรอยการบูรณะซ่อมแซมและสร้ า
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เพิ่มเติมตามศาสนสถานหลายแห่ง ซึ่งแสดงว่าเมืองนีม้ ีมาแต่สมัยหริ ภุญชัยเป็ นอย่างน้ อยและ
สืบเนื่องมาถึงสมัยล้ านนา อาทิ พระเจดีย์ขนาดใหญ่ทรงระฆังฐานสี่เหลี่ยมซ้ อนลดหลัน่ ขึ ้นไป อยู่
ในเขตวัดต้ น กอก เป็ นเจดี ย์ ที่ ซ่อมสร้ างทับองค์ เ ดิม ที่ เ ป็ นแบบหริ ภุญชัย คาดว่า ซ่อมแซมครั ง้
สุดท้ า ยในสมัย พม่า ปกครองล้ า นนา และพบเจดีย์ ท รงแปดเหลี่ย มแบบหริ ภุญ ชัย เพราะไม่มี
ร่องรอยของการบูรณะเลย และมีรูปร่างลักษณะต่างจากพระเจดีย์ทวั่ ไปในล้ านนา
ส่วนสภาพการตังเมื
้ อง เวียงท่ากานตังอยู
้ ่ในพื ้นที่สงู แต่ก็มีลํานํ ้าสายเก่าที่แยกจากลํ
นํ ้าขาน ไหลเลียบผ่านเข้ ามาใกล้ และไปตัดกับแม่นํ ้าปิ งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเมือง ตามริมฝั
ลํานํ ้าสายเก่านี ้มีซากวัดเก่าเรี ยงรายเป็ นระยะ บางวัดมีร่องรอยแสดงว่ามีมาแต่สมัยหริภญ
ุ ชัย เช่น
ชิ ้นส่วนของพระพุทธรูปหินทรายแบบหริภญ
ุ ชัยจมดินอยู่ เป็ นต้ น นอกจากนี ้โบราณวัตถุอื่นๆ ที่พบ
ยังมี เศษกระเบื ้องดินเผา ชิน้ ส่วนลวดลายเครื่ องประดับซุ้มพระเจดีย์ทําด้ วยดินเผาและปูนปั น้
แบบหริ ภญ
ุ ชัย พระพิมพ์ดินเผาจํานวนมากซึง่ บางองค์นงั่ ในเรื อนแก้ ว บางองค์มีจารึ กภาษามอญ
พระพิมพ์สมั ฤทธิ์ฝีมือช่างหริ ภญ
ุ ชัยที่มีอิทธิพลศิลปะลพบุรี ปาละ ศรี วิชยั และพบโถเคลือบสมัย
ราชวงศ์หมิง บรรจุของมีคา่ และอัฐิของเจ้ าเมือง พระเถระชันผู
้ ้ ใหญ่สมัยล้ านนา วัตถุเก่าแก่เหล่านี ้
พบถูกบรรจุอยูใ่ นพระเจดีย์องค์เล็กที่มีทรวดทรงแบบล้ านนาองค์หนึง่ ในเวียงท่ากาน102
การขุดค้ นโบราณสถานและวัดเก่าหลายแห่งในเขตเวียงท่ากาน ได้ พบวัตถุโบราณ
ประเภทเครื่ องปั น้ ดินเผาพม่า ทังแบบเคลื
้
อบ (เคลือบใส เคลือบนํ ้าตาล ลายคราม เขียนสี ) และ
ไม่เคลือบ ที่ผลิตจากหลายแหล่ง ทังแหล่
้ งเตาในล้ านนา เช่น แหล่งเตาสันกําแพง สันทราย พาน
เป็ นต้ น รวมทังจากเมื
้
องภายนอก เช่น จีน เวียดนาม ตัวอย่างเช่น
ใน วัดพระอุโบสถ พบเครื่ องดินเผาเคลือบนํ ้าตาลเนื ้อแกร่ง ผลิตจากแหล่งเตาสันทราย
ราวพุทธศตวรรษที่ 21-22, เครื่ องถ้ วยจีน เป็ นภาชนะลายคราม สมัยราชวงศ์หมิง (พ.ศ. 1911ยนสีบนเคลือบ จากแหล่งเตาจิ่ง
2187) และสมัยราชวงศ์ชิง (พ.ศ.2387-2454) รวมทังภาชนะเขี
้
เต๋อเจิ ้น มณฑลเจียงซี อายุราวพุทธศตวรษที่ 22 (คริสต์ศตวรรษที่ 16) 103 เป็ นต้ น
ใน วัดต้นโพธิ์ พบเครื่ องถ้ วยเป็ นชามทรงเตี ้ยเคลือบใสและเคลือบเขียนลายสีดํา จาก
แหล่งเตาเวียงกาหลง อายุราวพุทธศตวรรษที่20-22, เครื่ องถ้ วยจี นสมัยราชวงศ์หยวน ( พ.ศ.
1823-1911) เป็ นชามเขียนลายไข่มกุ ด้ วยสีแดง อายุราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 และเครื่ องถ้ วยจีน
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สมัยราชวงศ์หมิง (พ.ศ. 1911-2187) เป็ นชามปากผาย เนื ้อดินขาวละเอียด เคลือบใส เขียนลาย
ด้ วยสีนํ ้าเงิน เขียนลายต้ นสน ดอกไม้ ก้ านขดและหอยสังข์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 เป็ นต้ น 104
ใน วัดพระเจ้ากํ่ า พบภาชนะเคลือบชามเชิงเตี ้ย มีเนื ้อดินสีแดงจากแหล่งเตาในพม่า อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 21 และภาชนะชามเชิงเตี ้ยเคลือบเขียว จากแหล่งเตาศรี สชั นาลัย อายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 19-22 เป็ นต้ น 105
ใน วัดต้นกอก พบเครื่ องถ้ วยชามเตี ้ยเขียนสีบน เคลือบด้ วยสีเขียวแดง มีตวั อักษรจีน
สมัยราชวงศ์หมิง จากแหล่งเตา จิ่งเต๋อเจิ ้น มณฑลเจียงซี อายุราวคริสต์ศตวรรษที่16106 เป็ นต้ น
ใน วัดหัวข่วง พบเครื่ องเคลือบเวียดนาม เป็ นแจกันทรงลูกแพร์ เนื ้อดินสีเหลืองเคลือบ
ใสเขียนสีนํ ้าเงินใต้ เคลือบ และเขียนสีแดงเขียวบนเคลือบ มีลายเป็ นจุดในช่องกากบาท ผลิตในสมั
ราชวงศ์หมิง(พ.ศ. 1911-2187) มีอายุราวพุทธศตวรรษที่21 เป็ นต้ น107
โบราณสถาน คูนํา้ คันดิน และวัตถุโบราณทั ้งที่เป็ นศาสนวัตถุและเครื่ องใช้ ตา่ งๆ ดั
ตัวอย่างที่ยกมาข้ างต้ น ถือเป็ นร่ องรอยแสดงให้ เห็นว่า เมืองเวียงท่ากานคงจะเริ่ มสร้ างขึ ้นในราว
พุทธศตวรรษที่ 17 สมัยพระเจ้ าอาทิตยราชแห่งอาณาจักรหริ ภญ
ุ ไชยมีความเจริ ญมากทังด้
้ าน
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีความสําคัญในฐานะเมืองหน้ าด่าน หรื อเป็ นแหล่งเสบียงอาหาร
รวมทัง้ การติดต่อแลกเปลี่ยนค้ าขาย อีกทังยั
้ งคงมีความสําคัญสืบต่อมาจนถึงสมัยล้ านนาก่อนที่
เชียงใหม่จะเสียเมืองให้ แก่พม่าในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22
เวียงเถาะ ปั จจุบนั อยู่ในบริ เวณสองแคว ตําบลสองแคว อําเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ ตัวเมืองตังอยู
้ ่ริมแม่นํา้ ปิ งฝั่ งตะวันตกใกล้ บริเวณที่ลํานํ ้าขานไหลมาบรรจบกับแม่นํ้าป
เมืองนี ้ถูกแม่นํ ้าปิ งกัดเซาะเอาตัวเมืองซีกตะวันออกพังลงเกือบครึ่งเมือง และอยูห่ ่างจากเวียงท่
กานราว 6 กิโลเมตร เวียงเถาะเป็ นเวียงเก่าที่อยูใ่ ต้ สดุ ของกลุม่ เมืองหริภญ
ุ ชัย
ร่ อ งรอยการสร้ างเมื อ งนี ้ มี ก ารพบเศษเครื่ อ งปั น้ ดิ น เผาไม่ เ คลื อ บแบบหริ ภุญ ชัย
กระจายอยูท่ วั่ ไป ส่วนมากสีแดง นํ ้าตาล และลวดลายแบบขูดขีด ส่วนบริเวณศาสนสถานอยูก่ ลา
เมืองในเขตวัดสองแควซึง่ ถูกนํ ้าเซาะพังลงบางส่วน มีวิหารวัดสองแควปั จจุบนั สร้ างทับลงบนวิหา
เดิมซึง่ มีพระพุทธรูปหินทรายแบบหริภญ
ุ ชัยตังอยู
้ ่ ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีอายุเก่าแก่ที่สดุ
104

เรื่ องเดียวกัน, 57.
เรื่ องเดียวกัน, 89-90.
106
ศิริพนั ธ์ ยับสันเทียะ และ กษมา เกาไศยานนท์, เวียงท่ากาน 2 : รายงานการขุดแต่งและบูรณะ
โบราณสถาน, 111-112.
107
เรื่ องเดียวกัน, 77.
105
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ในเขตภาคเหนือ 108 นอกนัน้ พบฐานศิลารู ปกลมประดับลวดลายกลีบบัว ศิลาจารึ กอักษรมอญ
พระพิมพ์ดินเผาแบบหริ ภญ
ุ ชัยและลพบุรี ลักษณะคล้ ายกับพระพิมพ์ที่สร้ างในรัฐศรี เกษตร และ
พุกาม ที่รับรูปแบบพระพิมพ์อินเดียในสมัยราชวงศ์ปาละ พบที่วดั สองแคว รวมทังบนกํ
้ าแพงเมือง
ด้ านตะวันตกมีร่องรอยเจดีย์ขนาดเล็กและชิ ้นส่วนของหม้ อบรรจุกระดูกฝั งไว้ เป็ นแห่งๆ 109 อีกทัง้
มีร่องรอยศาสนสถานที่มีหินปั กแสดงเขตแปดทิศด้ วย 110
หลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ที่ขุดค้ นได้ ในเขตเวียงเถาะสามารถจําแนกประเภทได้
ดังนี ้
ศิลาจารึก พบศิลาจารึกอักษรมอญโบราณที่หลังวิหารวัดสองแคว ปั จจุบนั เก็บรักษา
ไว้ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ยังไม่มีการอ่านหรื อแปล การค้ นพบศิลาจารึกอักษรมอญ
ยังพบที่ เวียงมโน เวียงกุมกาม และที่อําเภอเมืองลําพูน อีกด้ วย ซึง่ แสดงถึงความสัมพันธ์ ของ
กลุม่ บ้ านเมืองในแคว้ นหริ ภญ
ุ ไชย
ภาชนะดินเผา จากการสํารวจ พบภาชนะดินเผาจํานวนมาก
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1. ภาชนะเคลือบ พบเศษภาชนะดินเผาเคลือบ ทังเครื
้ ่ องเคลือบจีนและเครื่ องเคลือบ
เตาพื ้นเมืองล้ านนา
1.1 เครื่ องเคลือบจีน พบหลายชิ ้นด้ วยกัน ส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องถ้ วยจีนแบบลายคราม
สมัยราชวงศ์หมิง เช่น เครื่ องถ้ วยจีนที่พบบริ เวณวัดสองแควเป็ นชามขนาดเล็ก ผลิตจากเตาใน
มณฑลฝูเจี ้ยน สมัยราชวงศ์หมิงอายุพทุ ธศตวรรษที่ 21
108

พระพุทธรู ปหินทรายองค์นี ้ เป็ นพระประธานในวิหารของวัดสองแคว พระรัศมีเป็ นต่อมทรง
กรวย พระเกตุมาลาเป็ นต่อมกลม เส้ นพระเกศาขมวดก้ นหอย พระพักตร์ สี่เหลี่ยม ห่มจีวรเฉียงปลาย
สังฆาฏิ อยู่บริ เวณพระอุระปลายตัดตรง ประทับนั่งขัดสมาธิ เพชร ปางมารวิชัย หน้ าตักกว้ าง
1.83 เมตร สูง 2.59 เมตร ซึ่งหม่อมเจ้ าจันทร์ จิรายุ รัชนี ประทานความเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี ้เป็ น
พระพุทธรูปศิลปะแบบหริ ภญ
ุ ไชยตอนปลายในรัชกาลพญาสรรพสิทธิ (พ.ศ. 1616 – 1661) นับว่าพระพุทธรูป
องค์นี ้เป็ นพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ ที่มีอายุเก่าแก่ที่สดุ ในภาคเหนือ เท่าที่พบในขณะนี ้ ใน ศรี ศกั ร วัลลิโภดม,
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของ ล้ านนาประเทศ, 51.
109
เรื่ องเดียวกัน, 51.
110
การปั กหินแสดงเขตแปดทิศ ที่เรี ยกว่า เสมาหิน เป็ นลักษณะคติความเชื่อแบบเดียวกับที่พบ
ตามศาสนสถานที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้ เป็ นสิง่ บอกเขตสถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ และเป็ นศิลาจารึก
ประกาศประวัติของศาสนสถาน การพบใบเสมาหินในเขตนี ้แสดงถึงความเกี่ยวข้ องทางวัฒนธรรมระหว่างหริภญ
ุ
ชัยกับเมืองในเขตอีสานไม่มากก็น้อย. เรื่ องเดียวกัน, 58-59.
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1.2 เครื่ องเคลือบจากแหล่งเตาพื ้นเมืองล้ านนา พบเศษภาชนะเคลือบจากแหล่งเตา
ล้ านนาพอสมควร มีทงเคลื
ั ้ อบเขียว เคลือบนํ ้าตาล และเครื่ องเคลือบเขียนลายสีดําใต้ เคลือบ ผลิต
จากเตาเวียงกาหลง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 21
2. ภาชนะดินเผาไม่เคลือบ ส่วนใหญ่พบเป็ นภาชนะดินเผาเนื ้อเครื่ องดินสีเหลือง
นวล สีส้มแบบหริ ภญ
ุ ไชย มีทงที
ั ้ ่เป็ นชิ ้นส่วนของภาชนะประเภทหม้ อก้ นกลม ประเภทหม้ อนํ ้าหรื
คนโท และยังพบภาชนะดินเผาเนื ้อดินที่เรี ยกว่านํ ้าต้ น หรื อคนโทแบบลําพูน
นอกจากนี ้ ยังมีโบราณวัตถุประเภทดินเผาอื่นๆ เท่าที่สํารวจพบมีดงั นี ้ สากดินเผา สี
เหลืองนวล, ครกดิน, แวดินเผา (อุปกรณ์ส่วนหนึ่งในการทอผ้ า), ฝาโกศดินเผา พบกระจายอยู่
ทัว่ ไปมีหลายแบบ เช่น ทรงประทุนควํ่า ตกแต่งด้ วยลายขูดขีดรู ปสามเหลี่ยมหัวกลับ ลายแกะรู ป
กลีบบัว หรื อแบบที่ทําเป็ นสันลดหลัน่ กันและมีร่องขนานแนวนอนหลายร่อง
ประติมากรรมหินทรายรปบุ
ู คคล พบเพียงส่วนศีรษะภายในวัดสองแคว ขณะขุด
หลุมเพื่อก่อสร้ าง ขนาดกว้ าง 15 เซนติเมตร สูง 16 เซนติเมตร ลักษณะใบหน้ าค่อนข้ าง
เหลี่ยม หน้ าผากเป็ นรู ปเหลี่ยมกว้ าง คิ ้วเป็ นเส้ นนูนต่อกันเป็ นรู ปปี กกา และมีเส้ นขีดซ้ อนกัน
ขนานอยู่ข้างใต้ ตาใหญ่คอ่ นข้ างโปน มองตรง ดังจมู
้ กแบบปลายบาน ปากกว้ าง บางส่วนหัก
อยู่
หายไป หูยาว สวมกระบังหน้ าประดับด้ วยใบไม้ รูปสามเหลี่ยม 3 ใบ
ตรงกลางหน้ าผากและเหนือใบหู ประติมากรรมนี ้ คล้ ายกับเศียรพระพุทธรูปทรงเครื่ องหรื อเศียร
เทวดาที่พบที่วดั ประตูลี ้ จังหวัดลําพูน กําหนดอายุราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 17
เศียรพระพุทธรปดิ
ู นเผา พบจากการสํารวจเวียงเถาะ บริ เวณทุ่งนาทางทิศ
ตะวันตกภายในเขตกําแพงเมือง ขนาดกว้ าง 6 เซนติเมตร สูง 9 เซนติเมตร ลักษณะพระพักตร์
ค่อนข้ างกลม พระนลาฏกว้ าง มีขอบไรพระศก พระขนงต่อกันเป็ นรูปปี กกา พระเนตรโปนรู ปกลีบ
บัวเหลือบตํ่า มีเส้ นขีดรอบพระเนตร หางพระเนตรชี ้ขึ ้น ขมวดพระเกศาทําเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมง่าย
ๆ พระเกตุมาลาเป็ นรู ปกรวย พระกรรณยาว ลักษณะคล้ ายคลึงกับพระพุทธรู ปที่พบที่วดั พระธาตุ
หริภญ
ุ ไชย ศิลปะหริ ภญ
ุ ไชย 111
สภาพภูมิประเทศและการค้ นพบทางโบราณคดีในหลายๆ แหล่งตามเมืองเก่าทังสาม
้
แห่งของแคว้ นหริ ภญ
ุ ชัย ทําให้ ทราบว่าหริ ภญ
ุ ไชยเป็ นมิได้ ตงอยู
ั ้ ่อย่างโดดเดียว แต่ประกอบด้ วย
กลุม่ บ้ านเมืองร่วมสมัย ที่ดํารงอยูก่ ่อนหน้ าอาณาจักรล้ านนา และมีความเกี่ยวข้ องติดต่อกับแคว้ น
111

ลักษณา สัมมานิธิ และ วีริยา ศิรินาม, เวียงเถาะ [ออนไลน์], เข้ าถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2550.
เข้ าถึงได้ จาก http://www.songkwae.org/travel.php.
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หรื อบ้ านเมืองอื่นๆ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งอาจหมายรวมถึงทังการแลกเปลี
้
่ยนเปลี่ยนวัฒนธรรม
และการค้ าขาย โดยการติดต่อคมนาคมของกลุ่มเมืองหริ ภญ
ุ ไชยทังเมื
้ องหลักและเมืองบริ วารกับ
ดินแดนภายนอกทางใต้ ลงไป ได้ อาศัยลํานํา้ ปิ งเป็ นเส้ นทางหลัก ขณะเดียวกันก็มีการติดต่อกั
ดินแดนทางตอนบน ซึง่ เชื่อว่าน่าจะรวมถึงอาณาจักรจีนมาตังแต่
้ ครัง้ โบราณ การที่แคว้ นหริ ภญ
ุ ชัย
เป็ นบ้ านเมืองขึ ้นมาก่อนอาณาจักรล้ านนานับร้ อยปี ย่อมเป็ นพื ้นฐานอันสําคัญในการต่อยอดทัง้
ทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของอาณาจักรล้ านนา โดยเชื่อกันว่าการอาศัยพื ้นฐานของความรุ้ ง
เรื องของอาณาจักรหริ ภุญไชย (ลําพูน) ได้ เป็ นพืน้ ฐานให้ กับความเจริ ญรุ่ งเรื องของอาณาจักร
ล้ านนาในช่วงรัชสมัยพญามังรายหลวงเป็ นต้ นมา

ภาพที่ 6 แผนที่แสดงทําเลที่ตงเมื
ั ้ องเชียงใหม่ ซึง่ อยูใ่ นเขตที่ราบลุม่ แม่นํ ้าปิ งทางทิศตะวันออกของเมือง และ
เป็ นเขตภูเขาสูงอยูท่ างทิศตะวันตกของเมือง
ที่มา : นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ชุมชนโบราณในเขตล้ านนา (เชียงใหม่: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 50.
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1.6.2 กลุ่มเมืองในแอ่ งเชียงใหม่
เวียงเชียงใหม่ สภาพทางกายภาพโดยรวมของเชียงใหม่ซึ่งตังอยู
้ ่ในภาคเหนือของ
ประเทศไทย สูงจากระดับนํา้ ทะเล 310 เมตร ความกว้ างใหญ่ของพื ้นที่สามารถสังเกตได้ จาก
ส่วนกว้ างจากทิศตะวันตกจดทิศตะวันออกประมาณ 138 กิโลเมตร ส่วนยาวจากทิศเหนือจดทิศ
ใต้ ประมาณ 320 กิโลเมตร และอาณาเขตของแอ่งเชียงใหม่ในส่วนนี ้ มีดงั นี ้
ทิศเหนือ รัฐฉานของสหภาพพม่า โดยมีสนั ปั นนํ ้าของดอยคํา ดอยปกกลา ดอยหลักแต่ง
ดอยถํา้ ป่ อง ดอยถ้ วย ดอยผาวอก ดอยอ่างขาง อันเป็ นส่วนหนึง่ ของทิวเขาแดนลาว เป็ นเส้ นกั ้
อาณาเขต
ทิศใต้ อํ าเภอสามเงา จังหวัดตาก มีร่องนํา้ แม่ตื่นและสันปั นนํ ้า ดอยเรี่ ยม ดอยหลว
เป็ นเส้ นกันอาณาเขต
้
ทิศตะวันออก จังหวัดเชียงราย จังหวัดลําพูน และจังหวัดลําปาง ส่วนที่ติดต่อจังหวัด
เชียงรายและลําปาง มีร่องนํา้ ลึกของแม่นํ ้ากก สันปั นนํา้ ดอยซาง ดอยหลุมข้ าว ดอยแม่ววั น้ อย
ดอยวังผา ดอยแม่โต เป็ นเส้ นกันอาณาเขต
้
ส่วนที่ติดกับจังหวัดลําพูนมีดอยขุนห้ วยหละ ดอยช้ าง
สูง และร่องนํ ้าแม่ปิงเป็ นเส้ นกันอาณาเขต
้
ทิศตะวันตก อําเภอปาย อําเภอขุนยวม และอําเภอแม่สะเรี ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี
สันปั นนํ ้าดอยกิ่วแดง ดอยแปรเมือง ดอนแม่ยะ ดอยอังเกตุ ดอยแม่สรุ ิ นทร์ ดอยขุนยวม ดอยหลวง
112
และร่องแม่ริด แม่ออย และสันปั นนํ ้าดอยขุนแม่ตื่น เป็ นเส้ นกันอาณาเขต
้
ขอบเขตของแอ่ง เชี ย งใหม่ดัง กล่า ว จะพบว่า ที่ ร าบลุ่ม แม่นํ า้ ปิ งในแอ่ง เชีย งใหม่ถู
ล้ อมรอบด้ วยสันปั นนํ ้าทั ้งสี่ด้าน พื ้นที่ราบแห่งนี ้จึงเป็ นที่ราบหุบเขาที่มีขนาดใหญ่ และสันปั นนํ
ต่างๆ ที่ล้อมรอบแอ่งเชียงใหม่อยู่นี ้ ก็เป็ นต้ นนํ ้าของแม่นํ ้าสายเล็กสายน้ อยหลายสาย การไหลข
ลํานํ ้าเหล่านี ้ไหลเทลงสูพ่ ื ้นที่ลาดจากตะวันตกมายังตะวันออกซึง่ ลุม่ กว่า โดยส่วนใหญ่มารวมกั
ที่ แม่นํ า้ ปิ ง อันเป็ นสายหลักของเชียงใหม่ในทิศตะวันออกของเมืองนัน่ เอง ดังนั ้น บริเวณด้ า
ตะวันออกของเวียงเชียงใหม่ จึงกลายเป็ นที่สร้ างบ้ านแปลงเมือง และกลายเป็ นที่มาของจารี ต
โบราณที่ ปฏิ บัติกันมา จนพัฒนาเป็ นภูมิปัญญาหรื อองค์ ความรู้ ที่ เรี ยกว่า “ชัยภูมิ ” นั่นคือการ
พิจารณาการตังถิ
้ ่ นฐานของเมืองหรื อชุมชน สําหรับทําเลที่ตงเมื
ั ้ องเชียงใหม่นัน้ ถูกกํ าหนดให้
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พยนต์ ทิมเจริ ญ, “ภูมิศาสตร์ : แผนที่กบั ปั ญหาเขตแดนไทยและประเทศข้ างเคียง”, ใน เอกสาร
ประกอบการสัมมนาเรื่ อง ภูมิศาสตร์ กบั วิถีชีวิต, เรื่ องเดียวกัน, 41.
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แม่นํ ้าปิ งอยูห่ น้ าเมือง ซึง่ หันไปทางตะวันออก มีดอยสุเทพเป็ นฉากหลังซึง่ อยูท่ างทิศตะวันตก (ดัง
ภาพที่4)
การเลื อ กทํ า เลที่ ตัง้ ในลัก ษณะนี แ้ สดงถึ ง ความรู้ ด้ า นนิ เ วศโดยคํ า นึ ง ถึ ง สภาพภูมิ
ประเทศของชาวไทยวนในสมัยโบราณ กล่าวคือ เมืองเชียงใหม่ตงอยู
ั ้ ่ระหว่างดอยสุเทพและแม่นํ ้
แม่ปิง พื ้นที่จึงลาดเทจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก ทําให้ มีแม่นํา้ หล่อเลี ้ยงเมืองอยูเ่ สมอ จึ
กล่าวได้ ว่าทําเลโดยรอบเมืองเชียงใหม่อดุ มสมบูรณ์ด้วยนํ ้า หรื อเชียงใหม่ในอดีตเป็ นเมืองนํ ้า ท
ประกอบด้ วยแหล่งนํ ้า 4 แห่ง คือ ดอยสุเทพ อันเป็ นที่มาของแม่นํ ้าใหญ่น้อยหลายสาย เช่น นํ ้าแ
ท่าช้ าง ห้ วยช่างเคี่ยน ห้ วยแก้ ว เป็ นต้ น ลําห้ วยสายต่างๆ ถูกนํามาเก็บไว้ ในคูเวียงเชียงใหม่เพื่อ
แจกจ่ายใช้ ตลอดปี ภายในเขตกําแพงเมือง นํ้ าแม่ข่า มีต้นกําเนิดจากดอยสุเทพ-ดอยปุย ไหลมา
รวมกันที่หนองบัว 7 กอ ซึง่ เป็ นหนองนํ ้าโบราณที่หมดสภาพไปแล้ ว ในอดีตนํ ้าแม่ขา่ ทาหน้ํ าที่เป็ น
เวียงเชียงใหม่ชนนอกซึ
ั้
่งโอบล้ อมเวียงไว้ และใช้ เป็ นทางระบายนํ ้าที่ล้นออกสูไ่ ปแม่ปิง หนองบัว
เจ็ดกอ เป็ นแหล่งนํ ้าธรรมชาติขนาดใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียง ปั จจุบนั กลายเป็ นพื ้นที
ที่ถนนอัษฎาธรตัดจากแจ่งศรี ภูมิผ่านไปพบกับถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์ แม่นํ้าปิ ง ไหลผ่านตัวเมือง
เชียงใหม่ทางตะวันออก เป็ นเส้ นทางคมนาคมที่สําคัญเพื่อติดต่อกับดินแดนทางใต้
นอกจากนี ้ มี ยัง ฝายเก็ บ กั ก นํ า้ รูป สี ่เ หลี ่ย มคางหมู (ปั จ จุ บัน เป็ นพื น้ ที่ ข องคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เพื่อกักนํ ้าจากดอยสุเทพ แล้ วส่งไปเลี ้ยงเวียงสวนดอก แล
พื ้นที่เกษตรกรรมในบริ เวณกําแพงเมืองชันนอก
้
อีกทังยั
้ งช่วยป้องกันนํ ้าท่วมจากการบ่าทะลักข
นํ า้ ป่ าที ่ไ หลมาจากดอยสุเ ทพตั ้งแต่อ ดีต ซึ ง่ เป็ นการแสดงถึง ภูม ิปั ญ ญาในการเข้ า ใจสภา
ธรรมชาติอย่างถ่องแท้ ของชาวเชียงใหม่โบราณ113
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษารูปแบบการสร้ างบ้ านแปลงเมืองของเชียงใหม่ในยุคเริ่ มต้ น
จากโบราณสถานที่ยงั อยู่ โดยเฉพาะในยุคของพระยามังราย (พ.ศ.1806-1860) เป็ นเรื่ องค่อนข้ าง
ยาก เพราะเมืองนี ้มีการขยายตัวและทับซ้ อนของสิ่งปลูกสร้ างและสภาพแวดล้ อมทางกายภาพอยู่
ตลอดเวลา โบราณสถานที่ปรากฏรู ปรอยและหลักฐานชัดเจนอยู่ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องของสมัยพระ
เจ้ า ติโ ลกราช (พ.ศ.1985-2030) ลงมาถึง สมัย พระเมื อ งแก้ ว (พ.ศ. 2038-2069) โดยนํ า มา
พิจารณาประกอบกับหลักฐานการจารึกจดจารอีกชันหนึ
้ ง่ เช่น ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ ที่กล่าวว่า
ในสมัยพระเมืองแก้ วมีการซ่อมกํ าแพงเมืองด้ วยอิฐ114 หลักฐานอีกอย่างหนึ่งเกี่ ยวกับผังเมือง
โบราณของเชียงใหม่ปรากฏใน นิ ราศหริ ภุญชัย ที่ ว่า กวีเดินทางจากภายในเมืองเชี ยงใหม่ไป
113

สุรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 119-123.
114
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 108-109.
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นมัสการพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัยที่ลําพูน โดยผ่านประตูเมืองเชียงใหม่ด้านใต้ ผ่านวัดวาอารามต่างๆ มา
ออกประตูเมืองอีกแห่งหนึ่งชื่อ ศรี มหาทวาร ก่อนจะต่อไปถึงเวียงกุมกามและลําพูน115 ซึ่งสภาพ
เหล่านี ้สอดคล้ องกับผังเมืองเชียงใหม่ที่ยงั ปรากฏอยูจ่ นถึงปั จจุบนั 116
สุรัสวดี อ๋องสกุล ตังข้
้ อสังเกตว่า ผังเมืองเชียงใหม่มีลกั ษณะคล้ ายกับผังเมืองสุโขทัย
ในลักษณะรู ปสี่เหลี่ยมเรขาคณิต ซึง่ ไม่เคยมีมาก่อนในวัฒนธรรมไทยวน ที่ส่วนมากเน้ นการสร้ าง
เวียงโดยอาศัยแนวธรรมชาติ หลังการสร้ างเวียงเชียงใหม่แล้ ว ไม่พบการวางผังแบบนี ้ในที่ใดอีก
เลย ผังเวียงเชียงใหม่จึงมีรูปแบบพิเศษ ต่างจากเมืองอื่นๆ โดยเฉพาะในเขตล้ านนา กล่าวได้
คร่าวๆ คือ เวียงเชียงใหม่มีคเู มืองชันในล้
้ อมรอบเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส กว้ างและยาวด้ านละ 1,650
้ ซึ่งสร้ างก่อนใน
เมตร 117 กํ าแพงเมืองที่ปรากฏในปั จจุบนั นีม้ ี 2 ส่วน คือ กํ าแพงสี่เหลี่ยมชันใน
สมัยพระยามังรายโดยน่าจะก่อด้ วยดิน และกําแพงดินชันนอกซึ
้
ง่ สร้ างในสมัยท้ าวแม่กุ (พญาเม้ นเมืองที่ประกอบด้ วยกลุ่มเวียง119 ในลักษณะเดียวกับเมืองสําคัญในภูมิภาคนี ้
กุฏิ) 118 อีกทังเป็
เช่น ลําปาง เชียงราย เชียงแสน พะเยา กล่าวคือ มีเวียงใหญ่เป็ นศูนย์กลางในการปกครองและ
วัฒนธรรม และยังรายล้ อมด้ วยเวียงอื่นๆ อย่างเวียงศาสนา เวียงที่ประทับของเจ้ าผู้ครองนคร
้
ด้ านตะวันตกมีเวียงสวนดอก โดยมีผงั เป็ น
เวียงที่เป็ นหน้ าด่าน เป็ นต้ น ส่วนกําแพงเมืองชันนอก
รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส 120 มีวดั ที่บรรจุพระบรมธาตุก่อนการสร้ างดอยสุเทพ ด้ านเหนือมีเวียงเจ็ดลินโดย
้ ้ ใหญ่ และทิศใต้ ทางฝั่ งตะวันออกของแม่นํ ้
มีผงั เป็ นรูปวงกลม121 ซึง่ เป็ นที่ประทับของเจ้ านายชันผู

115

ประคอง นิมมานเหมินทร์ , ลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
สมาคมสังคมศาสตร์ แห่งประเทศไทย, 2517), 62-63.
116
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของ ล้ านนาประเทศ, 283-284.
117
นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ชุมชนโบราณในเขตล้ านนา, 39.
118
สุรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 111 และ 114.
119
คําว่า “เวียง” หากพิจารณาตามความเชื่อของคนท้ องถิ่น และพัฒนาการของเมือง โดยเฉพาะ
เมืองในภาคเหนือ โดยเฉพาะใช้ เรี ยกบริเวณที่มีคนู ํ ้า คันดิน เป็ นกําแพงล้ อมรอบ เป็ นชุมชนระดับหมูบ่ ้ านที่มีศาส
สถาน อาจรวมทังระบบชลปรานด้
้
วย โดยมักจะมีคําว่า “เวียง” นําหน้ าชื่อสถานที่แห่งนันด้
้ วย เช่น เวียงท่ากาน
เวียงสวนดอก... และเป็ นส่วนหนึง่ ของ “เมือง” หรื อ “นคร” ซึง่ มีโครงสร้ างทางสังคมที่ซบั ซ้ อนกว่า ใหญ่กว่า
สําคัญกว่า ดู ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของ ล้ านนาประเทศ, 267-269.
120
นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ชุมชนโบราณในเขตล้ านนา, 28.
121
เรื่ องเดียวกัน.
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ปิ ง มีเวียงกุมกาม ซึง่ เคยเป็ นเมืองศูนย์กลางอยู่ 2 ปี ก่อนย้ ายมาสร้ างเมืองเชียงใหม่และกลายเป็ น
เวียงศาสนาที่มีวดั ช้ างคํ ้าเป็ นประธาน122
เวียงกุมกาม เป็ นชุมชนโบราณในแอ่งที่ราบระหว่างหุบเขาเชียงใหม่-ลําพูน สร้ างใน
สมัยพระยามังรายเมื่อราว 700 กว่าปี ก่อน โดยมีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นที่ราบนํ ้าท่วมถึง มีดิ
ตะกอนทับถมจึงมีความอุดมสมบูรณ์ และมีแม่นํ ้าปิ งไหลผ่าน ปั จจุบนั อยูใ่ นเขตตําบลท่าวังตาล
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ราว 5 กิโลเมตร
จากการสํารวจชุมชนโบราณและบริ เวณใกล้ เคียง พบการตังหมู
้ ่บ้านเรี ยงรายตาม
ร่องรอยแม่นํ ้าปิ งสายเก่าที่ประสานสายกัน ( braided streams) เรี ยงจากเหนือลงใต้ ตามแนวยาว
ของลํานํ ้า โดยมีถนนสายแคบๆ เชื่อมหมูบ่ ้ านต่อถึงกัน และลึกจากถนนสายเชียงใหม่-ลําพูนเข้ า
มาราว 2-3 กิโลเมตร ได้ แก่บริ เวณวัดศรี บญ
ุ เรื อง วัดเสาหิน วัดกู่คํา วัดกานโถม วัดพระนอนบ้ าน
พิง (หนองผึ ้ง) เป็ นต้ น และวัดที่เป็ นโบราณสถาน ได้ แก่ วัดธาตุขาว วัดพระเจ้ าองค์ดํา วัดปู่ เบี ้ย
วัดอีคา่ ง วัดกุมกาม วัดหัวหนอง เป็ นต้ น ตรงจุดที่ห่างกันของแม่นํ ้าปิ งสายเก่ามีระยะ 25 กิโลเมตร
โดยไหลมาบรรจบแม่นํา้ กวงที่เหนือสะพานศรี วิไชยซึง่ เชื่อมระหว่าง อําเภอหางดง เชียงใหม่ กั
อําเภอเมื อง ลําพูน ในปั จจุบัน ตลอดระยะทาง 25 กิ โลเมตรของแม่นํา้ ปิ งส่วนนี ้มีลกั ษณะทา
กายภาพของพื ้นที่ที่แตกต่างกัน คือ บางช่วงเป็ นร่ องรอยทางนํ ้าเก่า บางส่วนเป็ นลํานํ ้าตื ้นเขินด้
ตะกอนที่ทบั ถม บางช่วงยังเป็ นแม่นํ ้า ซึง่ อยูช่ ่วงปลายร่องนํ ้าที่บรรจบกับแม่นํ ้ากวง
หลักฐานเก่าที่ สุดที่ปรากฏชื่อ เวี ยงกุมกาม คือ ศิลาจารึ กวัดพระยืน จังหวัดลําพูน
123
เขียนในพ.ศ.1913 ด้ วยอักษรไทยสุโขทัย คําว่ากุมกามอยู่ในด้ านที่1 บรรทัดที่ 3 มีคําว่า กมกาม
ู
124
นอกจากนี ้ ชื่อนี ้
และจารึกวัดศรี อโุ มงค์คํา พ.ศ. 2066 เขียนเป็ นอักษรธรรมล้ านนาว่า กมกาม
ู
ยังปรากฎอยู่ในตํานานมูลศาสนาและชินกาลมาลีปกรณ์อีกด้ วย ทังนี
้ ้ อาจารย์สรุ ัสวดีเองเสนอไว้
ว่าชื่อ กุมกาม หมายถึง รักษาบ้ านเมือง เพราะ กุม เป็ นภาษาไทยวน มีความหมายเหมือนคําว่า
คุม ในภาษาไทยกลาง ซึ่งแปลว่า ป้องกัน รักษา กํากับ ดูแล ส่วนคําว่า กาม เป็ นภาษาพม่า มา
จากจากภาษาบาลีที่วา่ คาม แปลว่า บ้ าน ซึง่ สอดคล้ องกับความเห็นของนายวิจิตร ยอดสุวรรณ ที่
122

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของล้ านนาประเทศ, 285-286.
123
สรัสวดี อ๋องสกุล, เวียงกุมกาม : การศึกษาประวัติศาสตร์ ชมุ ชนโบราณในล้ านนา รายงานการ
วิจยั (เชียงใหม่: เอกสารทางวิชาการร่วมฉลอง 700 ปี เวียงกุมกาม (พ.ศ. 1837-2537) และ 700 ปี เชียงใหม่
(พ.ศ.1839-2539), 2537), 18. อ้ างจาก ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 (พระนคร : โรงพิมพ์สํานักนายกรัฐมนตรี ,
2508), 13.
124
เรื่ องเดียวกัน. อ้ างจาก สินชัย กระบวนแสง และจินตนา ตรี สวุ รรณ, อักษรไทยภาคเหนือ,
(กรุงเทพมหานคร : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึ กหัดครู, 2517), 118.
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อธิบายความหมายของชื่อนี ้ไว้ ในนิราศหริ ภญ
ุ ไชยว่าหมายถึง การปกป้องบ้ านเมือง เพราะ คาม
แปลว่า บ้ านเมือง หมูบ่ ้ าน พระยามังรายเป็ นไทลื ้อจึงออกเสียง คาม เป็ น กาม125
อย่างไรก็ดี ก่อนที่พระยามังรายจะมาสร้ างเวียงกุมกามในบริ เวณนี ้ บริ เวณวัดกานโถม
(ศูน ย์ ก ลางเวี ย งกุม กามในสมัย ต่อ มา) เป็ นชุม ชนอยู่แ ล้ ว โดยมี ศ าสนสถานและต้ น มะเดื่ อ ที่
ชาวบ้ านสักการบูชา อันเป็ นจุดที่พระยามังรายมาสร้ างวัดกานโถมนัน่ เอง และยังปรากฏต้ นโพธิ์ที่
พระยามังรายปลูกแทนต้ นมะเดื่อที่ตายไป พร้ อมกับปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็ นวัตถุ
โบราณประเภทพระพิมพ์จํานวนมาก และเศษภาชนะดินเผาศิลปะหริ ภุญชัย เป็ นต้ น รวมทัง้ มี
โบราณสถาน อาทิ บริ เวณวิหารวัดมีร่องรอยของการสร้ างทับวัดโบราณ ซึ่งตรงกับหลักฐานที่
ปรากฏในตํานานสิบห้ าราชวงศ์ ว่า ...คนทังหลายหั
้
นก็เอากันไปสักการบูชาแล้ วปรารถนาเอายัง
ลูกหญิงลูกชายข้ าวของสมบัตอิ นั ใดก็ได้ ดงั ใจมักแห่งคนทังหลายแล
้
อยู่บน่ านเท่าใดต้ นไม้ นนเป็
ั้ น
อันลวดแก่เฒ่าตาย คนทังหลายเที
้
ยรย่อมไปสักการบูชา ที่นนั่ บ่ได้ ขาด ตราบเถิงเจ้ ามังรายมาตัง้
126
้ กฐานจากตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ได้ เอ่ยถึงชื่อนายช่าง ซึ่งเป็ นชื่อ
เวียงกุมกาม.... อีกทังหลั
เดียวกับวัด คือ กานโถม และส่วนที่บอกเกี่ยวกับการขุดคูก่อคันดิน ว่า ...เจ้ าพระยามังรายย้ ายมา
สร้ างเวียงกุมกามหือ้ ขุดคือ เวียงทัง้ สี่ด้านไปเอานํ ้าแม่ระมิงเข้ าใส่คือ ตั ้งลําเวียงรอดทุกเบื ้อง ตั ้
บ้ านเรื อนอยูม่ ากนัก เจ้ ามังรายสร้ างคุ้มวังราชมณเฑียรแปร...127.
นอกจากนี ้ ยังปรากฏเศษศิลาจารึกหลักเก่าที่สดุ ของวัดกานโถม 5 ชิ ้น ซึง่ ฮันส์ เพนธ์
วิเคราะห์ ว่า ศิลามีความหนามากเป็ นลักษณะของศิลาจารึ กมอญ อีกทัง้ อักษรเป็ นอักษรมอญ
หลักฐานนี ้แสดงให้ เห็นว่า ชุมชนแห่งนี ้เป็ นชุมชนโบราณย้ อนไปถึงสมัยหริภญ
ุ ชัย ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 17 ร่วมสมัยกับชุมชนเวียงท่ากาน เวียงมโน และเวียงเถาะ128 การปรากฏหลักฐานต่างๆ เหล่านี ้
ย่อมแสดงถึงการมีชุมชนอยู่ตงแต่
ั ้ สมัยหริ ภญ
ุ ชัย ก่อนการเข้ ามาสร้ างเวียงกุมกามของพระยามัง
รายแน่นอน และชุมชนแห่งนี ้คงมีชื่อเรี ยกขานกันมาก่อน ซึง่ ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ 129

125

ประเสริ ฐ ณ นคร, โคลงนิราศหริภญ
ุ ชัย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระจันทร์ , 2526), 199.
126
สรัสวดี อ๋องสกุล, เวียงกุมกาม : การศึกษาประวัติศาสตร์ ชมุ ชนโบราณในล้ านนา รายงานการ
วิจยั , 25. อ้ างจาก ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ เล่มที่ 2, (เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525),
73.
127
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 33-34.
128
เรื่ องเดียวกัน, 31-32.
129
สรัสวดี อ๋องสกุล, เวียงกุมกาม : การศึกษาประวัติศาสตร์ ชมุ ชนโบราณในล้ านนา รายงานการ
วิจยั , 32.

58

แม้ นว่าในอดีต ชุมโบราณแห่งนีอ้ าจจะเป็ นเพียงเวียงแห่งหนึ่งของแคว้ นหริ ภุญไชย
และดํารงอยูอ่ ย่างต่อเนื่องมาจนถึงการเข้ ายึดครองดินแดนในแถบลุม่ แม่นํ ้าปิ ง อันเป็ นช่วงเวลาขอ
การขยายอาณาเขตเพื่อรวบรวมดินแดนย่านนี ้ให้ เป็ นสังคมเดียวกัน สภาพทางกายภาพของทําเล
ที่ตงของเวี
ั้
ยงกุมกามจึงมีส่วนอย่างมากต่อการถูกเลือกให้ เป็ นเมืองสําคัญแห่งใหม่ในที่ราบลุ่ม
แม่นํ ้าปิ งของพระยามังราย นัน่ คือ ความเหมาะสมในด้ านการเป็ นศูนย์กลางการควบคุมหัวเมือ
ต่า งๆ ทัง้ ทางทิ ศ เหนื อเหนื อ ในแอ่ง เชี ย งราย-พะเยา และทางตอนใต้ คือ แอ่ง ชี ย งใหม่-ลํ า พูน
นอกจากนี ้ ยัง เหมาะในด้ า นการคมนาคม สามารถใช้ แ ม่นํ า้ ปิ งติด ต่อ กับ เมือ งทั ้งตอนบนแล
ตอนล่างได้ อย่างสะดวก และที่ นี่มีโอกาสพัฒนาเป็ นศูนย์ กลางการค้ าขายได้ ไม่ยากดังตํานาน
เชียงใหม่ที่กล่าวถึง เรื อซึง่ มาจากที่ต่างๆ เข้ ามาค้ าขายที่ตลาดกุมกาม เป็ นจํานวนมากจนเรื อชน
กันล่มทุกวัน 130 ซึ่งแสดงว่าเวียงนีเ้ ป็ นศูนย์กลางการค้ าที่สําคัญในขณะนัน้ นอกจากนี ้ ด้ วย
สภาพของพื ้นที่ที่เป็ นดินตะกอนทับถมในที่ราบลุ่มกว้ างขวาง อันเหมาะแก่การเกษตรอย่างมาก
และอยูใ่ นเขตที่สามารถผันนํ ้าเข้ ามาถึงพื ้นที่เพาะปลูกได้ อย่างทัว่ ถึง จึงปรากฏฝายหรื อเหมืองส่งนํ
มาตังแต่
้ สมัยโบราณหลายแห่ง เช่น การมีชมุ ชนหัวฝาย ซึง่ มีลกั ษณะการทําฝายพื ้นเมือง ที่ยงั ทํา
สืบต่อมาจนทุกวันนี ้ 131
การนําเสนอสภาพทางภูมิศาสตร์ ของอาณาจักรล้ านนาที่ประกอบด้ วยแอ่งที่ราบลุม่ ทัง้
6 แอ่งดังกล่าวพบว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ ทางดินแดนตอนบนของประเทศไทย โดยเฉพาะใน
บริ เวณที่เรี ยกว่าดินแดนล้ านนามีลกั ษณะเฉพาะคือเป็ นที่ราบระหว่างหุบเขา หรื ออาจกล่าวว่ามี
ลักษณะเป็ นแอ่งตามหุบเขา และมีขนาดของพื ้นที่ราบแตกต่างกันไปกระจายอยู่ทั่วเขตล้ านนา
พื ้นที่เหล่านี ้ล้ วนมีความอุดมสมบูรณ์เพราะแม่นํ ้าหลายสายใหญ่-น้ อยซึง่ เกิดจากเทือกเขาสูงไหล
มารวมกันและผ่านลงไปทางทิศใต้ สิง่ ที่มาพร้ อมกับแม่นํ ้าจากเขาสูงเหล่านี ้คือแร่ธาตุและซากพืชสัตว์ที่กลายเป็ นปุ๋ยนําความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกมาสูแ่ อ่งที่ราบทัง้ 6 แอ่งดังกล่าว
นอกจากนี ้สภาพพื ้นที่ราบที่มีแม่นํ ้าไหลผ่านยังเอื ้อต่อการติดต่อเดินทางอีกด้ วย ข้ อดีดงั กล่าวนี ้ล้ ว
เป็ นพื ้นฐานสําคัญต่อการตังรกราก
้
การทํามาหากิน และการพัฒนาชุมชนให้ เติบโตเป็ นบ้ านเมือง
และแว่นแคว้ นในที่สดุ
การสร้ างบ้ านแปลงเมืองจนเป็ นแว่นแคว้ นตามแหล่งต่างๆ ในดินแดนที่เรี ยกว่าล้ านนา
ตามพื ้นที่ราบทัง้ 6 แอ่งนี ้ก็ได้ ปรากฎได้ ดําเนินมาตังแต่
้ ก่อนที่พญามังรายจะทําการรวบรวมให้ เป็ น
130
131

วิจยั , 36.

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 33
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อาณาจักรเดียวกันในชื่อ “ล้ านนา” ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 แต่ในการสืบค้ นว่าในกลุ่มเมืองในแต่
ละแอ่งเริ่ มต้ นก่อนร่ างสร้ างเมืองในช่วงเวลาใดที่แน่นอนนันยั
้ งไม่สามารถระบุได้ ชดั เจนนัก ส่วน
หนึ่งได้ อาศัยหลักฐานทางโบราณคดีประกอบกับหลักฐานเอกสารที่เป็ นตํานานพงศาวดารในการ
พิจารณา ดังเช่น
กลุ่มเมืองในแอ่งเชี ยงราย ที่มีแม่นํ ้าโขง-กกและแม่นํ ้าสายเล็กอื่นๆ ประกอบด้ วยอย่า
แม่นํ ้าลาว แม่นํ ้าแม่สาย แม่นํ ้าฝาง เป็ นต้ น โดยมีเมืองเชียงแสน เชียงของ เวียงพางคํา ฝาง และเช
ของ เป็ นเมืองสําคัญของแอ่งทังในฐานะศู
้
นย์กลางดังเดิ
้ มและในฐานะเมืองชุมทางการติดต่อและ
สัญจรโดยเชื่อมถึงกลุม่ เมืองในลุม่ แม่นํ ้าโขงและแม่นํ ้าสาละวินตอนบนขึ ้นไป
กลุ่มเมืองในแอ่งพะเยา ที่มีแม่นํ ้าอิงที่ไหลจากเทือกเขาแถบตอนบนของเมืองแพร่แล
เมือลําปางลงสู่แม่นํ ้าโขง โดยมีเมืองพะเยา เซริง เวียงลอ เชียงม่วน เมืองปง เป็ นเมืองสําคัญทั ้งใ
ฐานะเมืองศูนย์กลางและชุมทางการสัญจรติดต่อ กลุม่ เมืองในแอ่งน่านที่มีแม่นํ ้าน่านเป็ นแม่นํ ้าส
หลัก แม้ ว่าพื ้นที่ราบของแอ่งน่านจะค่อนข้ างแคบ มีที่ราบเชิงเขามากกว่าที่ราบในแอ่งอื่นๆ แต่
ความอุดมสมบูรณ์ ของพืน้ ที่ ตามหย่อมขนาดเล็ก ประกอบกับทรั พยากรธรรมชาติที่เป็ นสินแร่
ธรรมชาติ เช่น เกลือ ทําให้ แอ่งน่านมีความสําคัญมาตังแต่
้ โบราณ โดยปรากฎกลุ่มเมืองสําคัญ
เช่น ปั ว น่าน เวียงสา ทังในฐานะเป็
้
นเมืองศูนย์กลางและเมืองชุมทางการแลกเปลี่ยนค้ าขาย
กลุม่ เมืองในแอ่งแพร่ ที่มีแม่นํ ้ายมเป็ นสายหลัก และแอ่งลําปาง-ห้างฉัตร-เกาะคา ซึง่ มี
แม่นํ ้าวังเป็ นสายหลัก ทั ้งสองแอ่งนี ้ถือเป็ นกลุม่ เมืองที่มีความสําคัญทั ้งทางการเมืองและการติดต่
เพราะอยู่ใ นตอนล่า งของอาณาจัก รล้ า นนาที่ เ ชื่ อ มติ ด กับ กลุ่ม เมื อ งของรั ฐ ใหญ่ ท างใต้ ไ ด้ แ ก่
อาณาจักรสุโขทัยและ อาณาจักรอยุธยา อันเป็ นกลุ่มเมืองที่สามารถเชื่อมโยงด้ วยแม่นํ ้า ปิ ง วัง ยม
้
งคือ แอ่งแพร่ มีเมืองตรอบสลอบ (วังชิ ้น)
น่าน ได้ ไม่ยาก ทังนี
้ ้ได้ ปรากฎเมืองสําคัญของทังสองแอ่
เวียงแพร่ เป็ ฯสําคัญ ส่วน แอ่งลําปางมี เมืองเขลางค์นคร ห้ างฉัตร เกาะคา และ เถิน เป็ นสําคัญ
ทังในฐานะเป็
้
นเมืองศูนย์กลาง เมืองหน้ าด่านสําคัญทางยุทธศาสตร์ และเมืองชุมทางการติดต่อ
นอกจากนี ้ กลุ่มเมืองในแอ่งเชี ยงใหม่-ลํ าพนู ซึง่ มีแม่นํ ้าปิ งเป็ นสายหลักและมีพื ้นที่รา
กว้ างขวางที่สดุ ในบรรดาแอ่งอื่นๆ การปรากฎกลุม่ เมืองสําคัญที่มีมาก่อนพุทธศตวรรษที่19 ทังใน
้
ฐานะเวียงศูนย์กลางการทางการเมือง ทางศาสนา และทางติดต่อสัญจรจึงมีจํานวนมาก เช่น
ุ ไชย เวียงท่ากาน เวียงกุมกาม เวียงเถาะ เป็ นต้ น ซึ่งนักประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่ เช่น
เมืองหริ ภญ
สรัสวดี อ๋องสกุล ฮันส์ เพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร เป็ นต้ น เชื่อว่ากลุม่ เมืองในบริ เวณที่ราบลุม่ แม่นํ ้าปิ
อันเป็ นที่ตงของกลุ
ั้
ม่ เมืองที่เป็ นแว่นแคว้ นของหริภญ
ุ ไชยมีความเจริญรุ่งเรื องในทุกๆ ด้ าน และเป็ น
พื น้ ฐานในการก่ อร่ า งสร้ างเมื อ งศูน ย์ ก ลางของอาณาจัก รล้ า นนาคือ เชี ย งใหม่ ตลอดจนเป็ น
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รากฐานของโครงสร้ างทางสังคม วัฒนธรรม ที่สําคัญของอาณาจักรล้ านนาในยุคราชวงศ์มงั ราย
ด้ วย นอกจากนี ้ยังมีเมืองสําคัญในฐานะศูนย์กลางการติดต่อสัญจรและการค้ าขายของอาณาจักร
ล้ านนาอยู่ในที่ราบลุม่ แม่นํ ้าปิ งนี ้อีกแห่งคือ เมืองฮอด ซึง่ ตั ้งอยูต่ อนล่างของอาณาจักรและเชื่อมต่
กับรัฐใหญ่ทางใต้ ไม่วา่ จะเป็ น อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรมอญ ขณะที่เมืองพร้ าว เชียงดาว และ
ดอยสะเก็ด เป็ นกลุ่มที่เชื่อมศูนย์กลางอาณาจักรล้ านนาในแถบลุ่มแม่นํ ้าปิ งกับกลุม่ เมืองในแอ่
ตอนบนขึ ้นไปรวมถึงกลุม่ เมืองเพื่อนบ้ านที่ในช่วงนันถื
้ อเป็ นเมืองบริ วารของอาณาจักรล้ านนาด้ วย
อย่าง กลุม่ เมืองเงี ้ยว ได้ แก่ เมืองลิ เมืองนาย เมืองปั่ น เป็ นต้ น (ดังภาพที่ 5)
กลุ่มเมืองต่างๆ ที่ กระจายอยู่ตามแอ่งทัง้ 6 เขตของดินแดนล้ านนา เมื่อถูกหลอม
รวมเข้ าเป็ นหนึ่งเดียวในต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 ความสําคัญของแต่ละเมืองซึ่งถูกกํ าหนดด้ วย
พื ้นฐานของสภาพภูมิศาสตร์ และสภาพแวดล้ อมดังกล่าวมาแล้ วจึงปรากฎบทบาทที่ชดั เจนขึ ้น ทัง้
ในบทบาทของการเป็ นเมื องหน้ า ด่านเพื่ อขยายพระราชอํ านาจของกษัตริ ย์ ในราชวงศ์ มังราย
รวมทังการเป็
้
นเมืองชุมทางติดต่อทังในเชิ
้
งของการเผยพร่ ศาสนา วัฒนธรรม พร้ อมๆ การค้ าขายที่
สร้ างฐานะของอาณาจักรให้ มงั่ คัง่ และมัน่ คงตังแต่
้ ช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 – ต้ นพุทธศตวรรษที่
22 เป็ นอย่างน้ อย
2 ความเป็ นมาและความหมาย อาณาเขต พลเมือง และภมิู หลังทาง ประวัตศิ าสตร์
2.1 ความเป็ นมาและความหมายของคําว่ า “ล้ านนา”
การเรี ยกชื่อดินแดนแถบทางเหนือของประเทศไทยในพืน้ ที่ครอบคลุม 8 จังหวัดใน
ปั จจุบนั คือ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน หรื ออีกนัยหนึ่งคือ
ดินแดนล้ านนาในอดีต โดยเฉพาะนับตังแต่
้ ต้นพุทธศตวรรตที่ 19 ซึ่งพญามังรายได้ ทรงเริ่ มสร้ าง
บ้ านเมืองในลุม่ แม่นํ ้ากก บริเวณเมืองเชียงราย-เชียงแสน ปรากฏชื่อเรี ยกว่า “โยนรัฐ” หรื อ “แคว้ น
โยน” เพราะเป็ นถิ่ น ที่ อยู่ข องชาวไทยวน 132 ส่ว นดิน แดนในลุ่ม แม่นํ า้ ปิ งคือเมืองลํา พูน เรี ย กว่
“แคว้ นพิงค์” เมื่อพญามังรายรวมสองแคว้ นใหญ่ อาณาเขตบ้ านเมืองของพญามังรายกว้ างใหญ่
ไพศาลขึ ้น และในสมัยนันก็
้ ยงั ไม่มีคําว่า “ล้ านนา” เกิดขึ ้น
คําว่า “ล้ านนา” เกิดขึ ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชดั พบเพียงหลักฐานที่เป็ นลายลักษณ์
อักษรในสมัยหลังจากย้ ายเมืองราชธานีมาอยู่ที่เชียงใหม่แล้ ว หลักฐานเก่าที่สุดในการใช้ คําว่า
132

วินยั พงศ์ศรี เพียร, บรรณาธิการ, ปาสีฟ-ปาไป่
ู่
ต้ าเตี ้ยน, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการ
สืบค้ นประวัติศาสตร์ ไทยในเอกสารจีน สํานักนายกรัฐมนตรี , 2539), 14.
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“ล้ านนา” โดยตรง ไม่ผ่านการใช้ ภาษาบาลีนนั ้ ปรากฏอยู่ในสมัยพญากือนา (พ.ศ. 1898-1928)
เพราะจารึ กหลักที่ 62 (วัดพระยืน) พ.ศ.1913 เรี ยกพญากือนาว่า ท้าวสองแสนนา แต่ความหมาย
ของ คําว่า “กือนา” แปลว่าจํานวน หนึง่ พันล้ าน133
ในพ.ศ. 1948 พญาสามฝั่ งแกน (พ.ศ. 1944-1984) ได้ สถาปนาผู้ครองนครเชียงแสน
ให้ เป็ น เจ้าศรี สวุ รรณคําล้านนาไชยสงคราม เป็ นใหญ่กว่า ล้านนาเชี ยงแสน ทัง้ ปวง และตํานาน
พญาเจื อ ง มี ข้ อ ความว่ า “...ในเมื อ ง เงิ น ยางเขตตทสลขราชธานี อัน กลาวคื เ มิ ง ลานนา....”
ข้ อความนี ้จารด้ วยภาษาบาลีและไม่มีการใช้ วรรณยุกต์โท (ไม้ โท) แต่คําว่า เขตตทสลข (เขตตทส
ลกข) แปลว่า สิบแสนนา หรื อล้ านนา134
นอกจากนี ้ ศิลาจารึ กหลักที่ ชม/7 หรื อ จารึกวัดเชียงสา (ชื่อเดิมเรี ยกจารึกวัดนางจัน)
บ้ านนางจัน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2096 ที่ปรากฏคําว่า ล้านนา ความว่า..........
สมเดจบรมบพิถฺระตน...เสวยราชพิภพทังสองแผ่นดินล้ านชางล้ านนา.......ซึ่ง ฮันส์ เพนธ์ ได้
นําเสนอว่า ล้านช้าง หมายถึงดินแดนที่พระเจ้ าไชยเชษฎาธิราชปกครองในช่วงปลายราชวงศ์มงั
ราย โดยพระองค์ปกครองคู่กบั ล้านนา จารึ กดังกล่าวนี ้จึงถือเป็ นเอกสารชันต้
้ นสุดที่ปรากฏคําว่า
“ล้ านนา” และยืนยันการเขียนชื่อนี ้ด้ วยไม้ โท135 ซึ่ง ประเสริ ฐ ณ นคร ได้ สนับสนุนความเห็นนี ้ใน
เวลาต่อมา136
ส่วนคําว่า “เจ้ าท้ าวล้ านนา” ที่เก่าที่สดุ ปรากฎในตํานานมูลศาสนา ซึ่งคาดว่าแต่งใน
ราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 21 137 อย่างไรก็ดี วินยั พงศ์ศรี เพียร ได้ เสนอไว้ ว่า แม้ ว่าเอกสารจีนในสมัย
หลังบางชิ ้นจะกล่าวถึงคําว่า “ตาวหล่านนา” (ท้ าวล้ านนา) สําหรับกษัตริ ย์เชียงใหม่ในช่วงตังแต่
้
พ.ศ.1934 แต่ถื อว่ า ไม่มี นํ า้ หนัก เพราะจากการตรวจสอบหลัก ฐานร่ว มสมัย ทั ้งศิล าจารึก แล
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อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาท, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 65.
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สุรพล ดําริห์กลุ , แผ่นดินล้ านนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ, 2539), 11. อ้ าง
จาก หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร. 0108/7941 ลงวันที่ 15 มิถนุ ายน 2530.
135
Hans Penth, “The Orthrography of the Toponym Lan Na”, Journal of Siam the Society,
68, 1 (January 1980): 128.
136
ประเสริ ฐ ณ นคร, “ล้ านนา-ลานนา”, ศิลปวัฒนธรรม 4, 11 (กันยายน 2526), 29.
137
พระพุทธพุกามและพระพุทธญาณ , สุด ศรี สมวงศ์ และ พรหม ขมาลา แปล, ตํานานมูลศาสนา,
(กรุงเทพฯ : สํารักพิมพ์บรรณาคาร, 2519), 358; อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมือง
เชียงใหม่, 76.
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เอกสารจีน ล้ วนชี ้ว่า ล้านนา น่าจะเป็ นคําที่ถกู ใช้ ตงแต่
ั ้ สมัยพระเจ้ าติโลกราช (พ.ศ. 1984 -2030)
เป็ นต้ นมา 138
ส่ ว นความหมาย ล้ า นนา น่ า จะแปลว่ า “นาหนึ่ ง ล้ า น” การสัน นิ ษ ฐานเกี่ ย วกับ
ความหมายคําว่า ล้านนา มี ความสอดคล้ องกับฐานันดรศัก ดิ์ของผู้นําในดินแดนแห่ง นี ้ ดัง ที่
ปรากฎในตํานานมูลศาสนาว่า “ท้ าวล้ านนา” โดยเรี ยกอาณาเขตในการปกครองว่า “ล้ านนา”
นอกจากนี ้ ความหมายของคํานี ย้ ังเกี่ ยวข้ องกับการแบ่งเขตปกครองที่มีมาแต่โบราณของไทย
ภาคเหนือที่ใช้ คําว่า “พันนา” 139 โดยตําแหน่ง พัน หมื่น แสน ล้ าน ซึง่ เป็ นตําแหน่งที่ให้ กบั ชนชัน้
ระดับเจ้ า หรื อ เชื ้อพระวงศ์ขึ ้นไป เช่น ระดับ “เจ้ าหมื่น” สําหรับผู้ครองนครรัฐต่างๆ เช่น ลําปาง
เชียงแสน ฝาง เป็ นต้ น140 ล้านนา นอกจากจะเป็ นตัวเลขบอกจํานวนที่นํามาใช้ ในการปกครองแล้ ว
ยังหมายถึงตัวเลขบอกปริ มาณนํ ้าหนักด้ วย ดังเช่นนํ ้าหนักแท่นหินของเจ้ าสุวรรณคาแดงจ
ํ านวนล้
ํ
หน่วย ที่ปรากฏในตํานานเมืองเชียงใหม่และบุราณตําแหน่งจารี ตพญามังราย ซึ่งบันทึกในพ.ศ.
้ นหลวงวิลงั คะให้ เป็ นใหญ่ ปรึกษาการตัง้
2409 ในโฉลกเชิงนิทานสมัยพญาคําแดง ก่อนที่จะตังขุ
ชื่อเมือง ซึ่งอํามาตย์เสนอให้ ชงั่ บัลลังก์ ของพญาคําแดงว่าหนักกี่แสน หรื อกี่ล้านนา (ชื่อมาตรา)
ตํานานตอนนีบ้ นั ทึกว่า...ก็ ชงั่ ซอง (บัลลังก์ ) มี ล้านนา เขาก็ใส่ชื่อว่า เมื องลานนา เพื อ่ อัน้ ... 141
ทังนี
้ ้เป็ นที่น่าสังเกตว่า ตามหลักฐานเอกสารโบราณบางครัง้ ก็เขียนว่า ล้านนา บางครัง้ ก็เขียนว่า
ลานนา เรื่ องนี ้ได้ กลายเป็ นประเด็นถกเถียงกันในกลุ่มนักวิชาการ ช่วงพ.ศ.2530 คณะกรรมการ
ชําระประวัตศิ าสตร์ ไทยโดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ ณ นคร เป็ นประธานการสอบชําระ ได้ ให้
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วินยั พงศ์ศรี เพียร, บรรณาธิการ, ปาไป่ สีฟู่ – ปาไป่ ต้ าเตี ้ยน : เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์
จีนโบราณ, 14. ดู ในเชิงอรรถ อ้ างถึงรายละเอียดใน บันทึกการถกแถลงของคณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์
ไทยเรื่ อง “ปั ญหาชื่อทางประวัติศาสตร์ : ลานนา หรื อ ล้ านนา”, ปั ญหาในประวัติศาสตร์ ไทย 1, 2 (กันยายน
2529 – สิงหาคม 2530), 1 - 13.
139
ระบบปกครองล้ านนา แบ่งเป็ น เมือง – พันนา – ปากนา – บ้ าน (หมูบ่ ้ าน) “ระบบพันนา” เป็ น
หน่วยปกครองที่เล็กกว่าเมือง เพื่อให้ จํานวนไพร่สมดุลกับปริ มาณที่ดิน ขนาดของเมือจึงขึ ้นกับจํานวนพันนาที่
ขึ ้นกับเมืองนันๆ
้ เช่น เชียงราย มี 32 พันนา ฝาง มี 5 พันนา เป็ นต้ น ดูรายละเอียดใน สุรัสวดี อ๋องสกุล,
ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 158-159.
140
Hans Penth, A brief History of Lan Na (Chiang Mai: Chiang Mai City Arts & Cultural
Center, 2004), 177.
141
ทิว วิชยั ขัทคะ, ล้ านนาหรื อลานนา (เชียงใหม่ : ส. ทรัพย์ การพิมพ์, 2530), 15.
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ข้ อยุติว่า คําว่า ล้านนา เป็ นคําที่ถกู ต้ องแล้ ว142 คําว่า ล้านนา จึงเป็ นคําที่เรี ยกอาณาจักรโบราณ
แห่งนี ้อย่างแพร่หลายดังปั จจุบนั
2.2 อาณาเขตของอาณาจักรล้ านนา
ในการกล่าวถึงหลักฐานซึง่ แสดงอาณาเขตที่แน่นอนของอาณาจักรล้ านนาโบราณ ได้
ปรากฏชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ ตามข้ อความที่ว่า “ ...ในสัตต
ปั ญญาสะล้านนา ๕๗ เมื อง ตัง้ แต่ลวจังกราชะเจ้ามาตราบเถิ งเจ้าพระญามังราย ด้วยลํ าดับต่อ
ท้าวเถิ งกาละบัดนี ้ ...” 143 โดย สรัสวดี อ๋องสกุล ได้ สนั นิษฐานไว้ ว่า จํานวน ๕๗ เมืองนี ้น่าจะ
หมายรวมถึงเมืองขนาดเล็กที่ยงั ปรากฏอยู่ในเขตแดนล้ านนาปั จจุบนั อย่างเมืองฝาง เมืองเชียง
ของ เมืองเชียงคํา เมืองเชียงดาว เมืองพร้ าว เมืองลี ้ เมืองลอง เมืองพาน เป็ นต้ น เพราะหากจะนับ
แค่เมืองหลักๆ อย่าง เชียงแสน เชียงใหม่ พะเยา ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน คงจะไม่ครบถึง 57
ั้
เมืองดังกล่าวอย่างแน่นอน 144 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ และที่ตงของ
ดินแดนล้ านนาโบราณ น่าจะครอบคลุมถึงเมืองที่อยู่ในเขตแดนของพม่า ลาว และทางจีนตอนใต้
บางเมืองที่มีชายแดนติดกับล้ านนาด้ วยเช่น เมืองเชียงตุง เมืองเชียงรุ่ง และพม่าตอนเหนือ ดังที่
ปรากฏในเอกสารของพม่าบางชิ ้นที่ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับปริ วรรตโดย อรุ ณรัตน์ วิเชียร
เขียวเขียว และ เดวิท เค. วัยอาจ
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เรื่ องเดียวกัน, (หน้ าคํานํา).
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชําระตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่
(เชียงใหม่: ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2538), 1.
144
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 25.
143
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นํามาอ้ างอิง ที่กล่าวถึงชื่อเมือง 57 เมือง โดยอ้ างจากบันทึกของ Holt S. Hallett ซึ่งมาเยือน
เชียงใหม่เมื่อพ.ศ.2419 ระบุว่าเมืองเชียงใหม่โบราณมี 57 เชียง มีอาณาเขตรวมเมืองน่าน แพร่
145
เชียงราย เชียงแสน เชียงตุง จดแม่นํ ้ากก แม่นํ ้าโขง แม่นํ ้าสาละวิน ทิศใต้ จดเมืองกาแพงเพชร
ํ
อีกทัง้ ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ ยังกล่าวถึงกลุม่ เมืองแถบรัฐฉาน ที่พญามังรายแผ่พระราชอํานาจไป
ถึง อย่าง กลุม่ เมืองกองไต ที่มี เมืองเชียงทอง เมืองปั่ น เมืองลี ้ เมืองนาย ซึง่ สร้ างขึ ้นเพื่อรับรองขุน
เครื อ โอรสพญามังรายผู้ถกู ส่งขึ ้นไปพํานักในหัวเมืองแถบนี ้ด้ วย 146
ชื่อเมืองต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวข้ างต้ น สอดคล้ องกับกลุม่ เมืองที่ปรากฏใน
เอกสารจีน ที่ระบุถึงขอบเขตของปาไป่ สีฟู่ (ล้ านนา) ในหยวนสื่อ ฉบับชําระใหม่ และเอกสารจีนใน
ราชวงศ์หมิง คือ 147
ทางเหนือ จดเมิ่งเขิน (เชียงตุง)
ทางใต้ จดดินแดนของหมานปอเล่อ (หรื อชาวปกเลือง หรื อปกเลิง เป็ นชื่อเรี ยกชนชาติ
ไทที่ปกครองสุโขทัย)
ทางตะวันออก จดกับเหล่าอัว (ลาว)
ทางตะวันออกเฉียงเหนือ จดภูเขาหนานเก้ อลาซาน ที่เชิงเขามีแม่นํ ้าเป็ นแนวแบ่งเข
กับเชอหลี่ (เชียงรุ่ง)
ทางตะวันตก จดมูป่ ั ง (แสนหวี) กลุม่ เมืองไทใหญ่ เช่น เมืองกองไต เมืองนาย เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี ฮันส์ เพนท์ ได้ เสนอว่าเนื่องจากอาณาจักรล้ านนาประกอบด้ วยเมืองต่างๆ
กว้ างออกไปโดยรอบ อํานาจของกษัตริ ย์จากเชียงใหม่ยิ่งลดลงเมื่อขยายอาณาเขตได้ เพิ่มมากขึ ้น
คือยิ่งไกลออกจากเมืองศูนย์ กลาง อํานาจการปกครองก็ยิ่งน้ อยลง อํ านาจของกษัตริ ย์ในช่วง
ราชวงศ์มงั รายจึงบ่งบอกเขตแดนที่ชดั เจนไม่ได้ สถานการณ์เมืองรอบนอกจึงไม่ชดั เจน ดังเช่นที่
หลายเมืองรอบนอกแม้ จะมีความสัมพันธ์ ที่แนบแน่นกับเชี ยงใหม่ แต่ไม่ได้ อยู่ภายใต้ อธิ ปไตย
145

เอกสารพม่าชื่อ Myo Saung Su Mnint Khayi Sintaing Kwa Sayin Parabaik แปลโดย
Shayhaung Sarpay thutaythi ta-u (U Tin Yi), 11; Zimme Yazawin, 17 ดู อรุ ณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด
เค. วัยอาจ ในเชิงอรรถ ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 1. อ้ างจาก Holt S. Hallett, A Thousand Miles on an
Elephant in Shan States (Bangkok : White Lotus, 1988), 97.
146
สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ ฉบับสอบชําระ (เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั สังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540), 46.
147
วินยั พงศ์ศรี เพียร, บรรณาธิการ, ปาไป่ สีฟู่ – ปาไป่ ต้ าเตี ้ยน : เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์
จีนโบราณ, 30.
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เชียงใหม่ และไม่มีสว่ นร่วมกับเขตเมืองชันในของอาณาจั
้
กร หรื ออาจกล่าวได้ ว่า ได้ รับอิทธิพลจาก
เชียงใหม่ในเรื่ องวัฒนธรรมมากกว่าการเมือง เช่น เชียงตุง หลวงพระบาง รวมทังเมื
้ องมีด เมือง
นาย เมื องเชี ยงรุ่ ง เป็ นต้ น มี เมื องอี กกลุ่มหนึ่ง ที่ เ จ้ าผู้ครองเมื องขึน้ ตรงต่อการบริ ห ารและรั บ
้ เช่น ฝาง เซริ ง เชียง
อิทธิ พลทางวัฒนธรรมจากกษัตริ ย์เชียงใหม่โดยตรง148 ที่เรี ยกว่าเมืองชันใน
ของ เชียงแสน เชียงราย พะเยา พร้ าว แช่สกั (เชียงดาว) เมืองยวม เวียงกุมกาม ลําพูน เขลางค์
แพร่ น่าน เป็ นต้ น ดังนัน้ อาณาเขตของอาณาจักรล้ านนา ในความเห็นของ ฮันส์ เพนธ์ จึงน่าจะมี
ดังต่อไป
ทางด้ านเหนือ อยู่เหนือแม่สายขึ ้นไป เป็ นดินแดนระหว่างเมืองนาย เมืองป้อน และ
เชียงตุง
ทางด้ านใต้ อยูร่ ะหว่างลําปาง อุตรดิตถ์ และตาก
ทางตะวันออก จดแม่นํ ้าโขงใกล้ กบั เชียงแสนในอดีต
ทางตะวันตก อยูร่ ะหว่างเชียงใหม่กบั แม่นํ ้าสาละวิน
นอกจากนี ้ ในระยะเริ่ มต้ นอาณาจักรล้ านนาน่าจะมีอาณาเขตครอบคลุม 5-6 จังหวัด
ในภาคเหนื อปั จจุบัน149 รวมกับดินแดนบางส่วนทางตะวันออกของพม่าจดทางใต้ ของเชียงตุง
รวมทังเชี
้ ยงตุงด้ วย รัฐทังหมดนี
้
้น่าจะอยูภ่ ายใต้ อํานาจของพญามังราย150
ขอบเขตของล้ านนาที่ยกมาข้ างต้ น ทําให้ เห็นว่า ดินแดนล้ านนาเป็ นอาณาจักรที่กว้ าง
ใหญ่ ครอบคลุมดินแดนในแอ่งลุ่มแม่นํ ้าต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นลุม่ แม่นํ ้าโขง แม่นํ ้ากก แม่ํน้ าปิ ง แมนํ่ ้
วิน ซึง่ บรรดา 57 หัวเมืองที่ปรากฏในตํานานน่าจะกระจายยูต่ ามแอ่งลุม่ นํ ้าเหล่านี ้ ซึง่ สอดคล้ องกั
ความเห็นของ Volker Grabowsky ที่มองว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ ล้านนาควรครอบคลุมพื ้นที่
ลุม่ แม่นํ ้าสาละวิน เชียงตุง และสิบสองปั นนาด้ วย เพราะ กลุม่ คนไทยวน ไทลื ้อ
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Hans Penth, A Brief History of La Na , 137-138.
ในช่วงต้ นของอาณาจักรล้ านนา เมืองแพร่ และน่าน ยังไม่ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของดินแดนล้ านนา
ดู Hans Penth, A Brief History of La Na (Chiang Mai : Chiang Mai City Arts & Cultural Center Chiang
Mai Municipality, 2004), 108-111.
150
Ibid., 105-106.
149
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ไทเขิน151 ที่คาดกันว่าเข้ ามาตังหลั
้ กปั กฐานในเขตตอนบนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตังแต่
้ ก่อนช่วงกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 11 กระจายอยูใ่ นเขตลุม่ แม่นํ ้าสาละวิน เชียงตุง และสิบสองปั
นา ซึง่ เป็ นบริเวณในวงกว้ างที่ซ้อนทับกับขอบเขตอาณาจักรล้ านนาดังกล่าวข้ างต้ น
2.3 พลเมืองล้ านนา
จากรายงานประจําปี พ.ศ. 2546 ของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ จํานวนประชากรของนคร
เชียงใหม่ในปั จจุบนั มีทงสิ
ั ้ ้นหนึง่ ล้ านห้ าแสนกว่าคนในจํานวนนี ้ไม่สามารถระบุจํานวนชาติพนั ธ์ แต่
ละกลุ่มซึ่งเป็ นชนพื ้นเมืองดัง่ เดิมได้ ชดั เจนนัก แต่สามารถระบุกลุ่มชาติพนั ธุ์ไท152กลุ่มต่างๆ โดย
153
แต่หากมองผ่านพัฒนาการทาง
พบว่ามีมากกว่าร้ อยละ 70 ของพลเมืองทังหมดโยประมาณ
้
ประวัติศาสตร์ ของอาณาจักรล้ านนาโดยเฉพาะในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 - ต้ นพุทธศตวรรษที่
22 สามารถแบ่งพลเมืองตามกลุม่ ชาติพนั ธุ์ดงเดิ
ั ้ มของล้ านนาได้ ดงั นี ้
2.3.1 ไทยวน
ไทยวนในปั จจุบนั กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ลําพูน
ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ แม่ฮ่องสอน จากพงศาวดารโยนกเชื่อว่าเดิมทีไทยวน แถบ

151

ประชาชนในเขตลุม่ แม่นํ ้าสาละวิน เชียงตุง และสิบสองปั นนา มีความเกี่ยวข้ องกันทางภาษาแล
วัฒนธรรมกันสูง จึงเป็ นเขต “วัฒนธรรมยวนเขินลื ้อ” มาจนถึงปั จจุบนั ดู 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
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ “ไท” เป็ นชื่อชนที่พดู ภาษาไท ซึง่ กระจายกันอยู่ตงแต่
ั ้ กวางตุ้ง กวางสี ตอนเหนือ
ของเวียดนามรวมถึงเกาะไหหลํา และยูนนาน จดอัสสัม ดินแดนตอนเหนือของประเทศไทย ตลอดจนถึงตอน
เหนือของคาบสมุทรมาเลเซีย ดู ประเสริฐ ณ นคร, “สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์ และวรรณกรรมของคน
ไท”, การศึกษาประวัติศาสตร์ และวรรณกรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไท (เชียงใหม่: สํานักส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มูลนิธิโตโยต้ า, 2544), 17; ฟั ง กวย ลี ( Fang Kui Li : 1959) นักภาษาศาสตร์ เชื ้อ
สายจีนแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ได้ จดั ภาษาไทในกลุม่ ตะวันตกเฉียงใต้ ( the South Western Tai ) ออกเป็ น
กลุม่ ๆ โดยดูความสัมพันธ์ของคําและเสียง คือ พม่า ได้ แก่ ไทใหญ่ ไทแดง , ลาว ได้ แก่ ไทดํา ไทแดง ,
เวียดนาม ได้ แก่ ไทขาว ไทดํา , จี น ได้ แก่ ไทลื ้อ ไทหย่า , อิ นเดีย ได้ แก่ อาหม ไทพ่าเก่ ไตดําตี่ ไตอ้ ายตอน เป็ น
ต้ น ดู ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ภาษาถิ่นไทย [ออนไลน์], เข้ าถึงเมื่อ 3
ตุลาคม 2550. เข้ าถึงได้ จาก http://cyberlab.lh1.ku.ac.th.; Hans Penth, A Brief History of Lan Na, 79.
153
Andrew Forbes, The People of Chiang Mai, 228.

68

ยูนนานในชื่อ นครราชคฤห์ โดยการนําของเจ้ าสิงหนวัติ154 โดยนัยของการอพยพลงมาของกลุ่ม
ไทยวนที่อาศัยในบริ เวณตะวันตกเฉียงใต้ ของอาณาจักรหนานเจา155 ก็เพราะนโยบายการขยาย
ดินแดนและเส้ นทางการค้ าไปยังเมืองชายทะเลในแถบเวียดนามเหนือและเมาะตะมะ รวมทังการ
้
้
านาจ
กวาดต้ อนแรงงานของน่านเจ้ านับตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 13 เป็ นต้ นมา156 รวมทังการขยายอํ
ของอาณาจักรจีนในเวลาต่อมา กระทัง่ กลุ่มไทยวนได้ เคลื่อนย้ ายมาปั กหลักในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ ้
โขง-กก มีเมืองเงินยาง-เชียงแสนเป็ นศูนย์กลางในระยะเริ่มต้ นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 และ
อาณาจักรไทยวนถูกสถาปนาอย่างชัดเจนในพ.ศ. 1805 ซึง่ มีการสร้ างเชียงรายเป็ นศูนย์กลางแห่ง
ใหม่ โดยพญามังราย แล้ วขยายลงสู่ล่มุ แม่นํ ้าปิ งและสร้ างศูนย์กลางอีกแห่งชื่อ เชียงใหม่ ในพ.ศ.
1835 ไทยวน เป็ นกลุม่ ชนที่มีภาษาพูด ภาษาเขียนของตนเอง ถือเป็ นกลุม่ ชนที่มีบทบาทต่อสังคม
ล้ านนาตังแต่
้ ช่วงนัน้ โดยมีการประนีประนอมและยอมรับวัฒนธรรมของผู้อยู่ก่อน อย่าง ลัวะและ
มอญ พร้ อมกับการผนวกดินแดนของชนพื ้นเมืองเหล่านี ้ เพื่อหลอมรวมโครงสร้ างทางสังคมด้ าน
ต่างๆ จนกลายเป็ นอาณาจักรล้ านนาที่ถาวรและรุ่งเรื องโดยเฉพาะในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19
– ต้ นพุทธศตวรรษที่ 21
ทังนี
้ ้ Volker Grabowsky วิเคราะห์เกี่ยวกับคําว่า “ยวน” หรื อ “ยนู” ของชาติพนั ธ์ ไท
กลุ่มนี ้ว่า เป็ นชื่อที่ชาวพม่าโบราณ ใช้ เรี ยกกลุ่มชนที่พูดภาษาไทซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนแถบลุ่ม
แม่นํ ้าโขง-กก มาตังแต่
้ ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 18 โดยมาจากภาษาบาลีที่ว่า yonaka (ซึง่ ต่อมามี
การแปลงเป็ น โยนก) มีความหมายพ้ องกับคําว่า yavana ในภาษาสันสกฤต หมายถึง คนต่างถิ่น
หรื อชาวต่างชาติ (foreigner) 157 และในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 ที่อาณาจักรล้ านนามีศนู ย์กลางอยู่
ที่เชียงใหม่ ชาวพม่าเรี ยกชาวเชียงใหม่วา่ โยนเชียงใหม่ และเรี ยกชาวลําปางว่า โยนลคอร158

154

พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค), พงศาวดารโยนก (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร,
2515), 136-137.
155

วินยั พงศ์ศรี เพียร, บรรณาธิการ, ปาไป่ สีฟู่ – ปาไป่ ต้ าเตี ้ยน: เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์

จีนโบราณ, 19.
156

สุชาติ ภูมิบริรักษ์ , สืบประวัติชาติไทย น่านเจ้ า อาณาจักรของใคร (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์วรรณกรรมเพื่อชีวิต, 2525), 19-23.
157
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.
158
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ศาสตร์ ล้านนา, 37.
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ชาวล้ า นนาในรุ่ น ต่อ ๆ มา โดยเฉพาะตัง้ แต่ช่ ว งต้ น พุท ธศตวรรษที่ 25 (ช่ ว งปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ) มักถูกเรี ยกว่า “คนเมือง” โดย Volker Grabasky ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตเกี่ยวกับการ
เรี ยกพลเมืองทางตอนบนของประเทศไทยว่า “คนเมือง” นันมิ
้ ได้ หมายถึงแค่คนที่อยู่ในเมืองขนาด
ใหญ่หรื อเขตศูนย์กลางเท่านัน้ หากยังครอบคลุมถึงเมืองและหมู่บ้าน โดยพิจารณาลักษณะทาง
้ กเป็ นชุมชนบ้ านเมือง ซึ่งก็คือเขตที่ราบลุ่มแม่นํา้ นัน่ เอง (นั่น
กายภาพที่เอื ้ออํานวยต่อการตังหลั
เพราะเขตที่ราบลุม่ มักจะมีความเจริ ญด้ านต่างๆโดยสภาพระบบนิเวศที่มาจากธรรมชาติ) โดยนัย
นี ้บ้ านเมืองที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตที่ราบลุม่ แม่นํ ้าในภาคเหนือจึงล้ วนถูกเรี ยกว่า “คนเมือง” และเรี ยกภาษา
พูดว่า “คําเมือง” อันหมายถึงกลุม่ คนที่อาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ที่มีเครื่ องบ่งชี ้ถึงความ
มัง่ คัง่ ความเจริ ญของชุมชนนันๆ
้ เช่น ศาสนสถาน วัดวาอาราม สิ่งปลูกสร้ างต่างๆ เป็ นต้ น ตรง
ข้ ามกับกลุ่มคนที่อยู่ในดง (ป่ า) หรื อบนดอย (ภูเขา) ซึ่งถูกเรี ยกว่า “คนดอย” หรื อ “คนป่ า” ได้ แก่
ชนกลุ่มน้ อยและชาวเขาบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ตามที่สงู และตามป่ าในปั จจุบนั อย่าง ชาวลัวะ และ
ชาวเขาเผ่าต่างๆ 159
2.3.2 ลัวะ
ก่อนที่ชาวมอญจากเมืองละโว้ จะขึ ้นไปสร้ างเมืองหริ ภญ
ุ ไชยในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่
13 และก่อนที่กลุ่มชาติพนั ธ์ ไท อย่างไทยวนจะเข้ าไปตังหลั
้ กแหล่งจนสร้ างอาณาจักรล้ านนาใน
พุทธศตวรรษที่19 ชาวลัวะหรื อลวะเป็ นชนพื ้นเมืองดังเดิ
้ มของภาคเหนือของไทยและกระจายอยู่
เป็ นวงกว้ างถึง เชียงตุง เชียงยอง (ในเขตตะวันออกของรัฐฉานปั จจุบนั ) เชียงแสน (โยนกนคร)เป็ น
อาทิ จากเอกสารตํานานสุวรรณคําแดงและพงศาวดารโยนกสะท้ อนว่ามีชนพืน้ เมื องดัง้ เดิมที่
เรี ยกว่า ชาวลัวะ อาศัยกระจายกันอยู่เป็ นวงกว้ าง โดยเฉพาะเขตเชิงดอยทัว่ ดินแดนตอนบนและ
เขตที่ สูง ทัง้ ในแอ่งเชียงราย และเรี ยงรายลงมาที่ ราบริ มแม่นํา้ ปิ ง160 รวมทัง้ ในดินแดนทางทิศ
ตะวัน ออกของแอ่ ง เชี ย งใหม่ -ลํ า พูน ด้ ว ย คื อ แอ่ ง แพร่ แ ละน่ า น ชาวลัว ะในเขตลุ่ม แม่ นํ า้ ปิ งม
159

คําว่า “เมือง” ในภาษาไทยปั จจุบนั มาจากคําว่า “เมิ่ง” ในอดีต ถือเป็ นศัพท์ทางการเมือง
หมายถึง “ความเป็ นชุมชนเมือง” (urban society) เป็ นศัพท์การเมืองที่ ดร.วินยั พงศ์ศรี เพียรเชื่อว่า ชนเผ่าไท
หยิบยืมมาจากน่านเจ้ า ดู วินยั พงศ์ศรี เพียร, “สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์ ไท”, การศึกษาประวัติศาสตร์
และวรรณกรรม ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไท, 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
สุรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 52. อ้ างจาก สงวน โชติสขุ รัตน์, “ตํานานเจ้ าสุวรรณคํา
แดง” ประชุมตํานานล้ านนาไทย, 117-160.
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ศูนย์กลางอยูท่ ี่เชิงดอยสุเทพ อีกทังปรากฎในตํ
้
านานมูลศาสนากล่าวถึงกองทัพลัวะ ที่ตอ่ สู้กบั ฝ่ าย
ของพระนางจามเทวีในระยะที่มาผนวกดินแดนแถบลุ่มแม่นํ ้าปิ งว่า มีถึง 80,000 คน โดยมีฤาษี
วาสุเทพเป็ นบรรพบุรุษ และมีขนุ หลวงวิลงั คะเป็ นหัวหน้ าลวะยุคสุดท้ าย ดังที่ปรากฎใน
...เรารับใช้ มาก็หวังก็หวังว่าจะได้ รับซึง่ ความดี บัดนี ้ก็มาได้ รับแต่คําอันร้ ายไปสูเ่ จ้ ากูแท้ หนอ แล้ ว
ก็นําความอันนัน้ ไปบอกแก่ขุนหลวงวิลงั คราชๆ ได้ ทราบความจากอํามาตย์ดังนัน้ ก็บังเกิดซึ่ง
ความโกรธขึ ้นมาทันที จึงสัง่ ให้ เตรี ยมรี พ้ ลเสนามีประมาณ 80,000 คนยกลงมาแต่เมืองวิลงั คะ มา
ตังทั
้ พอยูท่ ี่ทงุ่ นาเต็มไปทัง้ 3 ทุง่ คนทังหลายจึ
้
งเรี ยกที่นนว่
ั ้ าสามทุง่ ต่อทิมมาจนบัดนี ้ 161

ชาวลัวะเหล่านีน้ ับถื อผี มีความล้ าหลังทางวัฒนธรรม ซึ่งน่าจะเป็ นเหตุให้ พระภิกษุ
ผู้เขียนตํานานคลาสสิกล้ านนา เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ ตํานานมูลศาสนา ซึง่ แต่งขึ ้นราวช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 20-21 ได้ เปรี ยบว่าลัวะเป็ นกลุม่ คนที่เกิดในรอยเท้ าสัตว์162 ดังความว่า
...อยู่มาวันหนึ่ง ท่านวาสุเทพลงมาจากดอยอุจฉุบรรพต พบทารก 6 คน คือในรอยเท้ าช้ าง 2 คน
ในรอยเท้ าแรด 2 คน ในรอยเท้ าโคลาน 2 คน จึงเอาไปเลี ้ยงไว้ และทารกนัน้ เติบโตขึน้ มาโดย
ลําดับ ก็สมสูค่ ใู่ ครคูม่ นั ...163

อย่า งไรก็ ดี ชาวลัว ะบางส่ว นยัง คงอยู่เ ขตป่ าเขาหรื อ บนที่ สูง เช่ น เคย แต่ช าวลัว ะ
บางส่วนได้ มีสว่ นร่ วมในการสร้ างรากฐานและความเข้ มแข็งทางการเมือง วัฒนธรรม และศาสนา
ให้ กบั แคว้ นหริ ภุญชัยในช่วงสร้ างเมือง ดังที่ปรากฏว่าเมื่อพระนางจามเทวีปกครองแคว้ น ได้ จดั
เขตที่อาศัยตามชนเผ่า คือ เขตของชาวมอญจากละโว้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของแคว้ น
หริ ภุญไชย ชาวลัวะให้ ตงบ้
ั ้ านเรื อนในเขตเมืองหริ ภุญไชย และถูกผสมกลมกลืนกับชาวมอญใน
ที่สดุ ส่วนชนชาวพื ้นเมืองอื่นๆ แบ่งเขตทางทิศตะวันตก และเขตทิศใต้ 164
หลังจากที่พญามังรายพิชิตหริ ภญ
ุ ไชยในลุ่มแม่นํ ้าปิ งและเมืองต่างๆ ในลุม่ แม่นํ ้าวังไ
แล้ ว มอญและลัวะส่วนใหญ่ก็ถกู กลืนเข้ ากับชาวไทยวน ส่วนชาวลัวะที่กระจายตามเมืองที่รายล
รอบล้ านนาหรื อเป็ นเมืองบริ วารของล้ านนานัน้ บางช่วงก็ลวั ะก็ พยายามชิงดินแดนของตนคืน
161

พระพุทธพุกาม และ พระพุทธญาณ, ตํานานมูลศาสนา, 238-239.
สุรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 52.
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พระรัตนปั ญญา, แสง มนวิทรู , แปล, ชินกาลมาลีปกรณ์ , 91.
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162

71

ดังเช่นสมัยพระเจ้ าติโลกราช พ.ศ. 2028 ลัวะตีเอาเมืองเชียงยอง165 เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี ทุกวันนี ้
ชาวลัวะที่ยงั รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมรวมทังภาษาพู
้
ด ภาษาเขียน การแต่งกายไว้ ได้ เป็ น
ชาวลัวะที่อยู่ในเขตที่ สูงตามป่ าและดอย ซึ่งมีไม่เกิน 14,000 คน เช่นในแถบที่ราบสูงบ่อหลวง
ระหว่างแม่สะเรี ยงและฮอด แถบเชิงดอยสุเทพตําบลแม่เหียะ เป็ นต้ น โดยลัวะกลุ่มนี ้ในปั จจุบนั
ยังคงทํานาปรัง และรักษาประเพณีวฒ
ั นธรรมดังเดิ
้ มอย่างเคร่งครัด 166
2.3.3 ไทใหญ่
ไทใหญ่ (เงี ้ยว หรื อ เยี ้ยว) ถิ่นฐานเดิมอยู่ในรัฐฉานของพม่าปั จจุบนั ซึง่ ปรากฎชื่อกลุม่
บ้ านเมืองของชาวไทใหญ่ในเอกสารเก่าของล้ านนา เช่น เมืองปองใต้ เมืองปั่ น เมืองลิ เมืองยอง
ห้ วย เมืองตุกตู เมืองเชียงทอง และเมืองนาย ที่ชาวไทใหญ่สร้ างเพื่อแสดงออกถึงการยอมรับให้ ขนุ
เครื อ ราชบุตรพญามังรายที่ขึ ้นไปกินหัวเมืองส่วนนี ้ 167 ซึ่งกลุ่มเมืองเหล่านี ้ของไทใหญ่อยู่บนฝั่ ง
ตะวันตกของแม่นํ ้าสาละวิน (แม่นํ ้าคง) การส่งพระญาติพระวงศ์ที่มีปัญหากับเชียงใหม่ (เนรเทศ)
ไปคุมหัวเมืองเงี ้ยวในสมัยล้ านนานันน่
้ าจะเป็ นเหตุให้ เงี ้ยวได้ ใจและมักจะทําการแข็งข้ อต่อล้ านนา
หลายครั ง้ ดังในสมัยพญาไชยสงคราม168 และในยามที่ ล้านนาอ่อนแออย่างพ.ศ. 2088 สมัย
มหาเทวีจิรประภา เงี ้ยวจากเมืองยองห้ วยและเมืองนายก็ยกทัพมาล้ อมเวียงเชียงใหม่ตงทั
ั ้ พที่เวียง
สวนดอก แต่ไม่สําเร็ จ169 อย่างไรก็ตามในสมัยพระเจ้ าติโลกราชได้ ทําการปราบหัวเมืองเงี ้ยวสําเร็ จ
อย่างราบคาบและยอมส่งส่วย170 รวมถึงสมัยพญาเมืองแก้ วเจ้ าเมืองเงี ้ยวที่เชียงทองและเมืองนาย
นําไพร่พล และช้ าง ม้ า เข้ ามาบรรณาการสวามิภกั ดิ์ 171
อย่างไรก็ตาม ในอีกด้ านหนึ่งชาวไทใหญ่ (เงี ้ยว) ยังมีบทบาทด้ านการค้ าต่อเชียงใหม่
อย่างมาก พ่อค้ าชาวเงีย้ วจํานวนมากเดินทางไป-มาพร้ อมกองคาราวานในบริ เวณล้ านนาและ
พื ้นที่ตอนบนโดยเฉพาะในเขตเชียงตุง – กลุม่ เมืองเงี ้ยว – เชียงใหม่อย่างจัดเจน ซึง่ กลุม่ พ่อค้ าเงี ้ยว
นี ้เองที่เข้ ามาปั กหลักกระจายเข้ ามาถึงเขตตะวันตกของล้ านนาซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเทือกเขาและที่สงู
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อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเองเชียงใหม่, 104.
166
Andrew Forbes, The People of Chiang Mai, 245.
167
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 54-55.
168
เรื่ องเดียวกัน, 56.
169
เรื่ องเดียวกัน, 113.
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เรื่ องเดียวกัน, 99-100
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เรื่ องเดียวกัน, 109.
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ได้ แก่เขตตะวันตกของแม่แจ่ม (บริ เวณดอยอินทนนท์ในปั จจุบนั ) เขตทางเหนือของแม่ริม รวมถึง
เขตเมืองปาย เมืองเชียงดาว เมืองฝาง
ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 - (ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19) ชาวไทใหญ่เริ่ มยึดอาชีพ
อื่นๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการทําป่ าไม้ และเป็ นควาญช้ างในบริ เวณภาคเหนือของไทยด้ วย และเข้ า
มาอาศัยในเขตเชียงใหม่อย่างคึกคัก โดยมีชมุ ชนอยู่ที่บริ เวณตะวันออกเฉียงเหนือของกําแพงเก่า
ศรี ภมู ิ-ช้ างเผือก ศูนย์กลางของชาวไทใหญ่ในเชียงใหม่ยคุ หลังคือวัดป่ าเป้า บนถนนมณีนพรัตน์
้
ด-เขียน
ชาวไทใหญ่กลุม่ นี ้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น พิธีบวชลูกแก้ ว รวมทังภาษาพู
ไว้ ได้ อย่างดีจนทุกวันนี172
้
2.3.4 ไทลือ้
ชาติพนั ธุ์ไทกลุม่ หนึง่ ที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภาษาใกล้ เคียงกับไทยวนมาก ถิ่นเดิม
อยู่แถบสิบสองปั นนา อันมีเมืองหลวงคือเชี ยงรุ่ ง (จิฮง) รวมทัง้ เชี ยงตุง และเมืองยอง ซึ่งตาม
ตํานานของเมืองเหล่านี ้ระบุว่า ชาวลื ้อเป็ นฝ่ ายรุกไล่คนพื ้นเมืองเดิมคือลัวะ แล้ วตังตนเป็
้
นใหญ่ใน
แต่ล ะเมื อง173 ทัง้ นี ้ เชี ย งรุ่ งและเงิ น ยางเชี ยงแสน ตัง้ อยู่บ นริ ม แม่นํ า้ โขงจึง อาศัย แม่นํ ้าเป็ นส
สัมพันธ์ โดยสันนิษฐานว่าเมืองที่ตงตามแนวแม่
ั้
นํ ้าโขงตอนบน (รวมทังหลวงพระบางของลาวจึ
้
ง
ปรากฎว่ามีไทลื ้อกระจายอยู่ในลาวตอนเหนือด้ วย) น่าจะมีพฒ
ั นาการของบ้ านเมืองมาตังแต่
้ พทุ ธ
ศตวรรษที่ 16-17 ซึง่ เร็ วกว่าเมืองที่อยู่ตอนในเข้ าไปเช่น เชียงตุง เมืองยอง เป็ นต้ น กระนันเชี
้ ยงรุ่ง
ของชาวลื ้อยังเป็ นเมืองฝ่ ายมารดาของพญามังราย174ด้ วย ในต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 จีนราชวงศ์
หยวนผนวกเชียงรุ่ ง ทําให้ พญามังรายช่วยเหลือในฐานะบ้ านพี่เมืองน้ อง และได้ เชียงรุ่งกลับคืนใน
พ.ศ. 1839 และจากเหตุการณ์ นนทํ
ั ้ าให้ พญามังรายต้ องทําการเจรจาและการรบกับจีนและยูน
นานจนพญามังรายสิ ้นพระชนม์ ล้ านนาจึงต้ องยอมอ่อนข้ อ ยังผลให้ ความใกล้ ชิดระหว่างเชียงรุ่ ง
กับล้ านนาห่างออกไป 175 แต่ความสัมพันธ์ทางเครื อญาติยงั คงมีอยู่เพราะพระชายาของพญาแสน
เมืองมาเป็ นเจ้ าเชื ้อสายสิบสองปั นนา นอกจากนี ้ชาวลื ้อยังรับพุทธศาสนานิกายรามัญ สํานักวีด
สวนดอก และ นิกายสีหล สํานักวัดป่ าแดง ซึ่งชาวลื ้อเรี ยกว่า ป่ ายสวน (ฝ่ ายสวน) และ ป่ ายป่ า
172

Andrew Forbes, The People of Chiang Mai, 235-236.
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(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), 72-80
173

73

(ฝ่ ายป่ า) ตามลําดับ ผลของการเผยแพร่ พทุ ธศาสนาจากเชียงใหม่นนั ้ ทําให้ ความเชื่อของชาวลื ้อ
ผสมผสานระหว่ า ง ความเชื่ อ เดิ ม พุท ธ และพราหมณ์ , ทํ า ให้ ว รรณกรรมปั ญ ญาสชาดกไป
แพร่ หลายที่เชียงรุ่ ง และ ตัวอักษรธรรมของจากล้ านนาถูกปรับเป็ นตัวอักษรไทลื ้อ176 ปั จจุบนั ใน
เชียงใหม่และบริ เวณใกล้ เคียงมีไทลื ้อยูร่ าว 80,000 คน177.
2.3.5 ชาวฮ่ อ
ฮ่อ หรื อ จี นฮ่อ ถิ่ นเดิมอยู่ที่ยูนนาน ชาวฮ่อมีความเกี่ ยวพันกับกลุ่มชนเผ่าและชาติ
พันธ์ ต่างๆ รวมทัง้ ชาวเขา ในบริ เวณตอนใต้ และตะวันตกเฉี ยงใต้ ของจี นมาหลายร้ อยปี แล้ วใน
ฐานะที่เป็ นทังนั
้ กรบ นักเดินทางบก และพ่อค้ า ดังที่หม่าฮ่วน (Ma Huan) ผู้เขียนพงศาวดารจีน
สมัยราชวงศืหมิง ซึ่งเป็ นชาวยูนนานบันทึกไว้ ในราวพ.ศ.1976 ว่า “มีประตูหลังระหว่างจีนกับ
้ าจะหมายรวมถึงอาณาจักรล้ านนาด้ วย ดัง
บ้ านเมืองทางใต้ ของจีนลงไป”178 ซึ่งในช่วงเวลานันน่
ปรากฎความสัมพันธ์รหว่างจีนฮ่อกับล้ านนาในตํานานเชียงใหม่หลายบท โดยเฉพาะการที่ล้านนา
ต้ องส่งบรรณาการแก่พญาฮ่อ ดังเช่น การส่งส่วย (ข้ าวจ้ าว) ให้ แก่ฮ่อหรื อจีนจํานวน 9000 คาน...
การบรรณาการหยุดลงในสมัยพญากือนา (พ.ศ.1910-1931) คงเพราะการล่มสลายของราชวงศ์
มองโกล (หยวน) ในพ.ศ. 1911 และราชวงศ์ ห มิ ง ที่ ขึน้ มามี อํ า นาจพยายามกลับ มาเรี ย กร้ อง
บรรณาการ แต่ไม่สําเร็ จ 179 ครัน้ ในช่วงสมัยพระเจ้ าติโลกราช (พ.ศ. 1984-2030) ล้ านนาต้ องส่ง
บรรณาการแก่กษัตริ ย์ฮ่ออีกรอบ ปรากฎว่า เจ้ าลุม่ ฟ้าพญาฮ่อมาทวงบรรณาการหลายครัง้ ...อยู่บ่
นานเท่าใด เจ้ าลุ่มฟ้าใช้ ฮ่อผู้ใหญ่ 2 คน มาถามเอาเส้ นกุ้งของคัล...เครื่ องบรรณาการแก่พญาฮ่อ
ในคราวนันได้
้ แก่ เหล็กเส้ น 1,000 หาบ ทองคํา 100,000 หน่วย (ticals) และข้ าว 1,000 หาบ180
นอกจากนี ้ยังมี งาช้ าง ผ้ าม่าน (ผ้ าพม่า) ผ้ าไท นอแรด181 เป็ นต้ น
จีนฮ่อส่วนใหญ่สืบเชื ้อสายมาจากจีนหุย (เป็ นที่มาของคําว่า ฮ่อ) นับถือศาสนาอิสลาม
พูดภาษาแมนดาริ นได้ จงึ ทําให้ ชาวฮ่อเป็ นทังพ่
้ อค้ าแล้ วล่ามระหว่างชนพื ้นเมืองกลุม่ ต่างๆ กับ ชาว
จีน มาตังแต่
้ โบราณ การเข้ ามาตังรกรากของชาวฮ่
้
อในเขตล้ านนาในฐานะพ่อและล่ามจึงน่าจะมี
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มาตังแต่
้ ครัง้ นัน้ แต่การปรากฎกลุม่ ฮ่ออพยพจากยูนานลงมาอยู่ที่ เชียงราย-เชียงใหม่ระลอกใหญ่
คือคราวที่มีการปฏิวตั ิในยูนนานเมื่อพ.ศ. 2421 ชุมชนเก่าแก่มากของชาวฮ่อในเชียงใหม่คือบ้ าน
ฮ่อ ย่านถนนเจริญประเทศซอย6 และตลาดอนุสาร ทางเหนือของเมืองเชียงใหม่ 182
2.4 ภมิู หลังทางประวัตศิ าสตร์ ของอาณาจักรล้ านนาสมัยราชวงศ์ มังราย
(ช่ วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 – ต้ นพุทธศตวรรษที่ 22)
2.4.1 ช่ วงก่ อตัง้ อาณาจักร
อาณาจัก รล้ า นนาเริ่ ม ต้ น เมื่ อ พญามัง รายทรงสร้ างเมื อ งเชี ย งใหม่ ใ นพ.ศ. 1839
หลังจากรวบรวมกลุ่มบ้ านเมืองทังในแอ่
้
งที่ราบลุ่มนํ ้าโขง –กก และ ในที่ราบลุ่มแม่นํ ้าปิ งแล้ ว แล
มาประทับที่เชียงใหม่ซึ่งหมายความว่าเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรแทนเชียงราย และ
เชียงแสน แต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา
ตํ า นานพงศาวดารของภาคเหนื อ เช่ น ชิ น กาลมาลี ป กรณ์ ตํ า นานสิ บ ห้ า ราชวงศ์
ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ และพงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน ต่างระบุวา่ พญามังราย
(พ.ศ. 1806 - 1854)183 สืบเชื ้อสายจากผู้ครองนครเงินยางเชียงแสน บริ เวณลุม่ แม่นํ ้าสาย เป็ นโอร
ของเจ้ าลาวเมงกับนางเทพคําขยาย ธิดาเมืองเชียงรุ่ ง พญามังรายขึ ้นครองนครเงินยางเชียงแสน
แทนบิดา เมื่อพ.ศ. 1804 ขณะที่กลุม่ เมืองโดยรอบลุม่ แม่นํ ้าสาย แม่นํ ้าโขง แม่นํ ้ากก ไม่สามัคคีกนั
การวิวาทชิงไพร่พลและดินแดนกัน จึงปราบปรามและรวบรวมกลุม่ เมืองในบริเวณลุม่ แม่นํ ้าดังกล่าว
เช่น เมืองมอบ เมืองไล่ เมืองเชียงคํา เป็ นต้ น เข้ าด้ วยกัน ด้ วยชื่อแคว้ นโยน184 ในเบื ้องต้ น และ
สร้ างเมืองเชียงรายขึ ้นในลุม่ แม่นํ ้ากกในพ.ศ. 1805 โดยเป็ นเมืองศูนย์กลางและประทับที่เชียงราย
5 ปี จึงย้ ายไปประทับที่เมืองฝาง และยึดเมืองเชียงของในลุม่ แม่นํ ้าโขงและเมืองเซริงในลุม่ แม่นํ ้าอ
้
ายเป็ นไมตรี ต่อ
ในเวลาไล่เลี่ยกัน จนพ.ศ. 1819 ทรงยกทัพเข้ าเมืองพะเยาแต่ไม่มีการรบ ทังสองฝ่
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กัน พะเยาจึงยังคงเป็ นอิสระ ในช่วงนันสถานการณ์
้
การเมืองของบ้ านเมืองตอนบนแคว้ นโยนไม่
มัน่ คงเนื่องจากกองทัพมองโกลกําลังขยายอํานาจลงมายังดินแดนแถบตะวันตกเฉียงใต้ ตลอดตอน
ใต้ ของจีน ประกอบการที่พญามังรายทราบเกี่ยวกับความมัง่ คัง่ และอุดมสมบูรณ์ของแคว้ นหริ ภญ
ุ
ุ ไชยด้ วยการส่ง
ไชยที่มีอํานาจอยู่ในลุ่มแม่นํ ้าปิ ง – วัง จึงขยายดินแดนลงทางใต้ และผนวกหริ ภญ
ไส้ ศกึ เข้ าไปและสร้ างเมืองพร้ าวเพื่อเป็ นฐานก่อนการและยึดหริ ภญ
ุ ไชยได้ ในพ.ศ.1824 ประทับอยู่
2 ปี จึงมาสร้ างเมืองเวียงกุมกามเป็ นที่ประทับในพ.ศ.1829 และในพ.ศ.1839 ได้ สร้ างเชียงใหม่ใน
บริ เวณที่ ราบเชิงดอยสุเทพ เบื ้องแรกให้ ชื่อว่า นพบุรีศรี นครพิงค์เชียงใหม่ ซึ่งต่อได้ กลายเป็ น
ศูนย์กลางทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของล้ านนาเรื่ อยมา
เมื่อพญามังรายทรงย้ ายราชธานีหรื อศูนย์ กลางมาที่เชียงใหม่ซึ่งอยู่ในเขตที่ราบลุ่ม
แม่นํ ้าปิ ง ที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งราชธานีเดิมคือที่ราบลุม่ แม่นํ ้ากก ไม่วา่ จะด้ วยทาเลที
ํ ่ตงท
ั้
้
งที่ราบลุ่มแม่นํ ้า จึงเป็ นไปได้ วา่ ในเบื ้องต้ นของการย้ ายรา
ติดต่อถึงกันได้ หรื อผู้คนจากทังสองแอ่
ธานี พญามังรายทรงใช้ เชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางในการหลอมรวมผู้คนและวัฒนธรรมจากสองแห่ง
คือจากแคว้ นโยนและแคว้ นหริ ภญ
ุ ไชย ให้ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทังสร้
้ างระบบการเมืองการ
ปกครองของดินแดนแห่งใหม่ให้ มนั่ คง มีการปกครองแบบรวมศูนย์ โดยใช้ ระบบเครื อญาติเป็ น
เครื่ องมือ และการสร้ างสิทธิธรรมในฐานะเป็ นเชื ้อเดียวกับชนพื ้นเมืองดัง่ เดิมของดินแดนแถบนี ้คือ
ลวจักราช ขณะที่ใช้ ดนิ แดนแห่งนี ้ขยายฐานอํานาจการปกครองและอื่นๆ ออกไปโดยรอบ
2.4.2 ล้ านนาระยะเริ่มแรก (เชียงราย-เชียงแสนเป็ นเมืองหลวง
พ.ศ.1861-1888)
หลังจาก พญามังราย สิ ้นพระชนม์ในพ.ศ. 1854 ความสําคัญของเมืองศูนย์กลางถูก
ย้ ายกลับไปที่เชียงราย-เชียงแสน สาเหตุใหญ่น่าจะมาจากการแรงกดดันดินแดนตอนบนของแคว้ น
โยนของมองโกลและยูนนานที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพะเยายังเป็ นอิสระ ซึ่งอาจขยาย
อิทธิพลมายังเชียงรายได้ เสมอ จน พญาไชยสงคราม (พ.ศ.1854-1868) โอรสพญามังราย ประทับ
ในเชียงใหม่ได้ เพียง 4 เดือนก็ กลับไปปั กหลักที่ เชียงราย ส่วนเมืองใหม่ให้ พญาแสนภูโอรสของ
ตนเองปกครอง และเมื่อสิ ้นพญาไชยสงครามแล้ ว พญาแสนภู (พ.ศ.1868-1877) จึงขึ ้นไปครองที่
เชียงราย และสร้ างเมืองเชียงแสนในบริเวณที่เชื่อว่าเป็ นเมืองเงินยางเชียงแสนเดิม เป็ นที่ประทับใน
พ.ศ. 1870185 ศูนย์กลางของอาณาจักรในรัชกาลนี ้จึงย้ ายมาอยู่ที่เชียงแสน ส่วนเชียงใหม่ได้ ให้
พญาคําฟูโอรสพญาแสนภูครองแทน เพราะพญาแสนภูประทับที่เชียงแสนตลอดพระชนม์ชีพ ซึ่ง
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เป็ นเหตุให้ เชียงแสนกลับมามีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมอีกครัง้ หนึ่ง ใน
สมัยพญาคําฟู (พ.ศ.1877-1879) ยังคงใช้ เชียงแสนเป็ นศูนย์กลาง ส่วนเชียงใหม่ทรงให้ พญาผายู
โอรสครองแทน เหตุการณ์ สําคัญในสมัยพญาคําฟูคือ พ.ศ. 1881 ได้ ร่วมมือกับเมืองน่านผนวก
พะเยาสําเร็ จ แต่ขดั แย้ งกับน่าน และพยายามขยายดินแดนเข้ าไปทางแพร่แต่ยงั ไม่สําเร็จ
2.4.3 ล้ านนาระยะรุ่ งเรือง (เชียงใหม่ เป็ นเมืองหลวง
พ.ศ. 1888 – 2101)
พ.ศ. 1888 พญาผายู (พ.ศ.1880-1998) ขึ ้นครองล้ านนาต่อจากพญาคําฟู แต่ทรง
ปั กหลักอยูท่ ี่เชียงใหม่โดยตลอด และได้ ทําให้ เชียงใหม่กลายเป็ นศูนย์กลางอํานาจรัฐแทนเชียงราย
และเชียงแสนซึง่ มาจากความกังวลเกี่ยวกับแคว้ นพะเยาจบลงประกอบสถานการณ์ทางตอนบนอัน
เนื่องมาจากจีนและยูนนานคลี่คลายไปตังแต่
้ พญามังรายสิ ้นพระชนม์ กล่าวคือ จากที่แคว้ นโยน
หรื อล้ านนาเคยแข็งขืนต่อทัง้ จี นและยูนนานตลอดสมัยพญามังราย รั ชกาลต่อมาคือพญาไชย
สงครามจึงยอมอ่อนข้ อและส่งบรรณาการแก่ยนู นานมาโดยตลอด ขณะเดียวกันเจ้ านํ ้าท่วมที่ครอ
เมื องเชียงตุงได้ ยอมรั บบรรดาศักดิ์ของจี น พญาผายูจึงปั กหลักอยู่เชี ยงใหม่ตงั ้ แต่ปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ซึง่ เป็ นช่วงเดียวกับทางเมืองทางใต้ คืออาณาจักรสุโขทัย ซึง่ เป็ นสมัยของพญาลิไทมี
ความมัน่ คง ระยะนี ้อาณาจักรล้ านนาจึงปลอดจากการรบพุง่ ส่งผลให้ ล้านนามีโอกาสสะสมความ
มัน่ คงของตนเอง เครื อข่ายทางการปกครองของรัฐในระยะนี ้มีความเข้ มแข็ง และพญาผายูได้ ส่ง
โอรส-พญากื อนาไปครองศูนย์ กลางตอนบนคือเชียงราย ดังนัน้ ในรัชสมัยพญาผายูเป็ นต้ นมา
เชียงใหม่จึงอยู่ในฐานะศูนย์กลางหรื อเมืองหลวงของล้ านนาอย่างแท้ จริ ง และกษัตริ ย์องค์ต่อมา
ล้ วนประทับที่ศนู ย์กลางแห่งนี ้ทังสิ
้ ้น จึงอาจกล่าวได้ ว่านับแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมา
กระบวนการรวมดินแดนได้ เสร็จเป็ นรูปร่างอย่างสมบูรณ์186
ความรุ่งเรื องของล้ านนาเริ่ มปรากฎอย่างชัดเจนในสมัยพญากื อนา (พ.ศ.1998-1928)
ซึง่ เป็ นราชบุตรพญาผายู ที่ขึ ้นครองราชย์ในพ.ศ. 1898 ความมัน่ คงทางการเมืองในช่วงนี ้ส่งผลให้
เศรษฐกิจดี อันมาจากการบรรณาการจากเมืองบริ วาร187และการค้ าขายเป็ นสําคัญ188 สถานการณ์
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ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก” ในความสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2549).
187
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มัน่ คงทางการเมืองประกอบกับความรํ่ ารวยจากการค้ า ส่งผลให้ อาณาจักรล้ านนาเจริ ญรุ่งเรื อง ซึง่
สะท้ อนผ่านความรุ่งเรื องทางด้ านศาสนา โดยเชียงใหม่ซงึ่ เป็ นศูนย์กลางของล้ านนานับตังแต่
้ พ.ศ.
1888 เป็ นต้ นมา ได้ กลายเป็ นศูนย์กลางพุทธศาสนาแทนหริ ภุญไชย และส่งผลต่อลักษณะทาง
วัฒนธรรมอันโดดเด่นแก่ล้านนาด้ วย พุทธศาสนาฝ่ ายมหายานได้ เข้ ามามีอิทธิ พลต่อความคิด
้ ก่อนที่พญามังรายให้ กําเนิดสังคม
ความเชื่อของสังคมในบริ เวณภาคพื ้นทวีปตอนตอนบนตังแต่
ุ ไชย จึงรับเปิ ดรับพุทธศาสนาลัทธิ หินยานแบบหริ ภญ
ุ
ล้ านนา189 และเมื่อพญามังรายผนวกหริ ภญ
ไชย หรื อรามัญนิ กาย กระทัง่ มาถึงสมัยพญากือนาจึงรับพุทธศาสนาลัทธิ หินยาน นิ กายลังกาวงศ์
ซึ่งถื อว่าเป็ นศาสนาบริ สุทธิ์ เพราะมีการทําสังฆกรรมถูกต้ องมาแต่โบราณ โดยพญากื อนาที่ ได้
นิมนต์พระสุมนเถระมาจากสุโขทัยเพื่อเดินทางมาเผยแพร่ นิกายลังกาวงศ์ เบื ้องแรกมาจําวัดที่หริ
ภุญไชยแล้ วจึงย้ ายมาจําวัดสวนดอก เชียงใหม่ พระสุมนเถระเป็ นผู้วางรากฐานพุทธศาสนาแบบ
ลังกาวงศ์ในล้ านนา พญากือนาได้ สนับสนุนให้ พระภิกษุจากหัวเมือง เช่น เชียงแสน เชียงตุง เชียง
รุ่ ง เข้ ามาศึกษาที่วดั สวนดอกจึงทําให้ วดั สวนดอก เชียงใหม่กลายเป็ นศูนย์ กลางการศึกษาพระ
ปริยตั ธิ รรมและพระธรรมวินยั แทนหริ ภญ
ุ ไชย การรับพุทธศาสนาเข้ ามาจากสุโขทัยนัน้ ทําให้ มีการ
รับศิลปวัฒนธรรมแขนงอื่นๆ ตามมาด้ วย เช่น ศิลปกรรมของศาสนสถานและประติมากรรม เป็ น
ต้ น
นอกจากนี พ้ ุท ธศาสนายัง มี ผ ลต่อ วิ ถี ชี วิ ต ของชาวล้ า นนาเพราะพระสงฆ์ เ ข้ า มามี
บทบาทในด้ านการเมืองและการศึกษา ซึง่ หล่อหลอมให้ สงั คมล้ านนามีอดุ มคติในเรื่ องบุญและการ
บริ จาคทานเพื่อขึ ้นสวรรค์ในภพหน้ า จนการบริ จาคและสร้ างบุญกับวัดและศาสนาสถานกลายเป็ น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของชาวล้ านนาทุกชนชัน้ ไม่ว่าจะเป็ นบริ จาคทรัพย์สินและแรงงานเพื่อ
เพิ่มจํานวนศาสนสถาน หรื อสร้ างเสริมศาสนสถานที่มีอยู่แล้ วให้ อลังการยิ่งขึ ้น อีกทังยั
้ งพบด้ วยว่า
นับตังแต่
้ สมัยพญากือนาเป็ นต้ นไป พระสงฆ์มีส่วนร่ วมในการพิพากษาคดีความต่างๆ ร่ วมกับขุน
นาง190 รวมถึงการที่พระสงฆ์ยงั สามารถกล่าวตักเตือนกษัตริ ย์ ที่ประพฤติตนไม่ถกู ครรลองครอง
ธรรมได้ ด้วย191 อย่างไรก็ดี ในอีกด้ านหนึง่ ของอิทธิพลพุทธศาสนาที่มีตอ่ ชาวล้ านนาที่สง่ ผลต่อการ
ธํารงศักดิ์ ทําบุญ, “กําเนิดอาณาจักรลานนาไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528), 123-125.
190
วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 95.
191
อรุณรัตน์ วิเชียรเชียว, “ประวัติศาสตร์ เมืองเชียงใหม่สมัยราชวงศ์มงั รายและสมัยพม่าปกครอง”,
ใน ล้ านนาไทย (เชียงใหม่: พิมพ์เป็ นอนุสรณ์พระราชพิธีเปิ ดพระบรมราชานุสาวรี ย์สามกษัตริย์, 2527), 277278.
189
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เติบโตของสังคมแห่งนี ้ก็คือ หลักการของพุทธศาสนาที่ไม่มีการกีดกันทางชนชันในสั
้ งคม ซึง่ มีผล
อย่างมากต่อการดํารงชีพ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพ ดังจะเห็นได้ จาก คําสอนพญามังรายที่
เกี่ยวกับการทํามาหากินอย่างขยันขันแข็ง สุจริ ต ทําบุญทําทาน และอยู่ในศีลธรรมอันดีของชาว
ล้ านนาที่วา่
...ผู้ใดได้ เป็ นไพร่ บ้านและชาวเมือ ง ควรรํ าเพิงถึงรู้ ถี่ หื อ้ รู้ ที่ การตน คื อว่าไร่ นาสวนส้ า ง
(สร้ าง) เวียก (งาน) ค้ าขายเรี ยกหาเงิน ทุกวันคืนอย่าขาด อย่าประมาทสารา หมัน่ ไปหาเต้ า
สู่หือ้ ได้ ยุต้าง (ทุกทาง) อยู่กินทาน ตามใจคานตกแต่ง เลี ้ยงลูกแห่งเมียตน การเรื อนคน
แต่งส้ าง หื ้อเป็ นที่เพิ่นอ้ างใจมี หากเป็ นคอง (คลอง) ดีไว้ แก่ไพร่ ผ้ ใู หญ่น้อยชาวเมืองและ
ท่านเอย...192

ดังนันจึ
้ งอาจกล่าวได้ วา่ พุทธศาสนาในสมัยพญากือนาเป็ นเสมือนการตอกยํ ้าความเชื่
ในเชิงอุดมคติในทางความเชื่อที่ชาวล้ านนามีอยูแ่ ล้ วให้ หยัง่ ลึกและให้ เกิดประสิทธิผลต่อโครงสร้ าง
การปกครองยิ่งขึ ้น ซึง่ ล้ วนส่งผลดีตอ่ ความเจริญรุ่งเรื องของอาณาจักรล้ านนาตลอดช่วงรัชกาลของ
พระองค์และในรัชกาลต่อๆ มา โดยเป็ นเครื่ องสิง่ สะท้ อนภาพความรุ่งเรื องของสังคมล้ านนาในอดีต
ได้ อย่างดี ดังเช่นความมัง่ คัง่ รํ่ ารวยของอาณาจักรล้ านนาในช่วงราชวงศ์มงั ราย ผลประโยชน์จํานว
้
ความ
ไม่น้อยที่ถกู นํามาบริ จาคทานเพื่อบํารุ งพระสงฆ์และศาสนวัตถุรวมทังศาสนสถานตรามคติ
เชื่อของพุทธศาสนานัน่ เอง
กษัตริ ย์องค์ต่อมาคือ พญาแสนเมื องมา (พ.ศ.1928-1944) (ราชบุตรพญากือนา) มี
การชิงอํานาจ เมื่อแรกขึ ้นครองราชย์ โดยเจ้ าพรหมผู้ครองเชียงรายซึง่ เป็ นพระมาตุลา(อา) ชิงราช
สมบัติแต่ไม่สําเร็ จ จึงหนีไปพึ่งกรุ งศรี อยุธยาในสมัยพระบรมราชาที่ 1(ขุนหลวงพะงัว่ ) ซึง่ ยกทัพ
มาตีเมืองเขลางคนคร พ.ศ.1929 ไม่นานเจ้ ามหาพรหมก็กลับมาพร้ อมกับพระพุทธสิหิงค์ จาก
กําแพงเพชร เพื่อถวายพญาแสนเมืองมา (โปรดให้ ประดิษฐานที่วดั ลีเชียง / วัดพระสิงห์ปัจจุบนั )
ส่วนเจ้ าพรหมก็ ได้ ครองเมื องเชี ยงรายดั่งเดิม193 ต่อมามี เหตุจากสุโ ขทัยขัดแย้ ง กับอยุธยา ซึ่ง
ล้ านนาเข้ าไปช่วยสุโขทัย นับเป็ นจุดเริ่มต้ นความขัดแย้ งระหว่างล้ านนา สุโขทัย และอยุธยา

192

สมหมาย เปรมจิตต์, คําสอนพญามังราย ภาคปริวรรต ลําดับที่ 11 (เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519), 25.
193
สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์, 56-57.
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พญาสามฝั่ งแกน194 (พ.ศ.1944-1984) มีศึกภายในคือการแย่งชิงบัลลังก์ จากพระ
เชษฐา – ท้ าวยี่กมุ กาม ที่ปกครองเชียงราย โดยของความร่วมมือจากพญาไสยลือไทแห่งสุโขทัย195
แต่พ่ายแพ้ ทพั เชียงใหม่ ท้ าวยี่กุมกามจึงหนีไปพักพิงที่สโุ ขทัยตลอดชีวิต ขณะที่ฮ่อ (จีนที่ยนู าน)
ยกทัพมาล้ อมเชียงแสนด้ วยเรื่ องส่วยข้ าวจ้ าวสี่พนั คาน196
พระเจ้าติ โลกราช (พ.ศ.1984-2030) เหตุการณ์สําคัญประการหนึ่งที่เกิดในสมัยนี ้ก็คือ
พุทธศาสนาลัทธิ หินยาน นิ กายลังกาวงศ์สายใหม่ หรื อ สีหล ถูกนําเข้ ามาที่เชียงใหม่ ณ วัดป่ าแดง
ั้
โดยพระชาวเชียงใหม่ ชาวละโว้ และชาวมอญ นิมนต์มาเถระนิกายนี ้มาจากลังกา197 นับแต่นนมา
พระพุทธศาสนาในดินแดนล้ านนาจึงมี 3 คณะ คือ คณะพื ้นเมืองจากหริ ภญ
ุ ไชย คณะรามัญหรื อ
ลังกาวงศ์สายเก่า(วัดสวนดอก) และ คณะสีหล หรื อลังกาวงศ์สายใหม่(วัดป่ าแดง) ซึง่ เป็ นเหตุให้
พระสงฆ์แต่ละสํานักขัดแย้ งกันในช่วงปลายรัชกาลนี ้ และกลายเป็ นเงื่อนไขทางการเมืองทําให้ ท้าว
ลก (พระเจ้ าติโลกราช) ที่อยู่ฝ่ายคณะสีหล สถาปนาอํานาจด้ วยการชิงอํานาจจากพระบิดาซึง่ อยู่
ฝ่ ายคณะรามัญ และเมื่อท้ าลกได้ เป็ น พระเจ้ าติโลกราชแล้ ว จึงมีการสังคายนาพระไตรปิ ฎก อัน
เป็ นครัง้ ที่ 8 ในบวรพุทธศาสนาของโลก ที่วดั โพธารามมหาวิหาร (เจดีย์เจ็ดยอด)198
เหตุการณ์ สําคัญที่สองของรัชกาลนี ้ คือปลายพุทธศตวรรษที่20 เป็ นหัวเลี ้ยวหัวต่อ
สําคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของล้ านนา นับแต่การขึ ้นครองราชย์ของพระเจ้ าติโลกราชในพ.ศ.
1985 เนื่องจากการขึ ้นสู่อํานาจไม่ชอบธรรม ขัดกับหลักการขึ ้นครองบัลลังก์ ที่สืบทอดกันมาแต่
เดิม199 ทําให้ พระเจ้ าติโลกราชต้ องสร้ างกุศโลบายเพื่อสร้ างสิทธิธรรม ประการหนึ่งก็คือการเปิ ด

194

ตามศิลาจารึกร่วมสมัยระบุวา่ พญาสามฝั่ งแกน ขึ ้นครองราชย์ พ.ศ. 1945. ดู Hans Penth, A
Brief History of Lan Na, 200.
195
สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์, 60.
196
อรุณรัตน์ วิเชียรเชียว และ เดวิด เค.วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 74-75; สมหมาย เปรม
จิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์, 65.
197
นิกายใหม่คือ สีหล เกิดจาก พระมหาธรรมคัมภีร์ ภิกษุพื ้นเมืองเชียงใหม่และคณะ เดินทางไป
แสวงหาพุทธศาสนาไหม่ในแนวทางบริสทุ ธิ์ โดยบวชใหม่ในลังกาพ.ศ. 1967 โดยภิกษุจากละโว้ (แคว้ นกัมโพช)
ชื่อ พระมหาญาณสิทธิและคณะ ร่วมทางไปด้ วย และกลับมาในพ.ศ. 1973 อ้ างจาก พระรัตนปั ญญาเถระ,แสง
มนวิทรู แปล, ชินกาลมาลีปกรณ์, 121-122.
198
พระรัตนปั ญญาเถระ, แสง มนวิทรู , แปล, ชินกาลมาลีปกรณ์, 137-138.
199
ก่อนหน้ าพ.ศ. 1985 อาณาจักรล้ านถือการมอบอํานาจให้ แก่บตุ รองค์โตของกษัตริย์ที่
สิ ้นพระชนม์ ไม่วา่ จะมีอายุน้อยเพียงใดก็ตาม เพราะถือตําแหน่งของ “พระมหาเทวี” พระมเหสีของกษัตริย์องค์
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โอกาสให้ ขุนนางชัน้ สูงมี บทบาทในอํานาจของกษัตริ ย์มากขึน้ ซึ่งเป็ นข้ อแลกเปลี่ยนกับความ
จงรักภักดีดงั กรณีของ “หมื่นลกนคร”200 ซึง่ ต่อมาส่งผลให้ ขนุ นางและเจ้ าเมืองต่างๆ ที่มีอํานาจสูง
มีบทบาทต่อกษัตริ ย์ของล้ านนามากขึ ้น ถ้ ากษัตริ ย์รัชสมัยใดเข้ มแข็ง อํานาจภายในก็ไม่กระเทือน
แต่ถ้ากษัตริ ย์รัชสมัยใดอ่อนแอ ขุนนางก็จะแสวงหาอํานาจใส่ตนและพรรคพวกจนนําไปสู่ความ
วุ่นวายของอาณาจักรล้ านนาในช่วงปลายราชวงศ์มงั ราย201 และการสร้ างสิทธิ ธรรมอีกประการ
หนึง่ ของพระองค์ก็คือ การใช้ คณะสงฆ์สายวัดป่ าแดงเป็ นฐานอํานาจของพระองค์ด้วย
เหตุการณ์ สําคัญสุดท้ ายในสมัยพระเจ้ าติโลกราช คือการขยายอํานาจออกไปยังหัว
เมืองด้ านต่างๆ นับตังแต่
้ ยึดเมืองแพร่ ในพ.ศ. 1986 และเมืองน่าน ในพ.ศ. 1991 ด้ วยเหตุผลที่
เมื อ งน่ า นเป็ นแหล่ง เกลื อ 202 และทัง้ สองเมื อ งนี เ้ ป็ นชุม ทางการค้ า และติ ด ต่อ กับ ทัง้ ใน-นอก
อาณาจักร ในพ.ศ. 1997 พระองค์ยงั ยึดได้ หวั เมืองของหลวงพระบางคือเมืองเชียงตีน ขรองน้ อย
ขรองหลวง203 อย่างไรก็ตามการขยายดินแดนไปแพร่และน่านเป็ นอีกเหตุผลหนึ่งของความขัดแย้ ง
ระหว่างล้ านนากับอยุธยา (สมัยพระบรมไตรโลกนาถ) นอกเหนือจากความขัดแย้ งที่มาจากพระยา
ยุทธิ เสถี ยรแห่งเมืองสองแคว(พิษณุโลก) 204นํ ามาสู่สงครามระหว่างอยุธยาและล้ านนาอย่า ง
ยาวนานจนทําให้ บ้านเมืองทังสองฝ่
้
ายอ่อนแอในสมัยต่อๆ มา
เมื่อพระนัดดาของพระเจ้ าติโลกราชคือ พระเจ้ายอดเชี ยงราย (พ.ศ.2030-2038) ขึ ้น
ครองราชย์ ถูกขุนนางปลดในเวลาเพียง 8 ปี แล้ วเนรเทศไปอยู่เมืองจวาดน้ อย ยกพระเมื องแก้ว
(พ.ศ.2038-2069) ราชบุตรพระเจ้ าติโลกราชขึ ้นแทน ซึ่งถือเป็ นยุคทองของล้ านนาอย่างแท้ จริ ง
แม้ วา่ จะมีการทําศึกอยู่บ้าง เช่น กับเงี ้ยวเมืองนายและเชียงตุง และลงไปตีสโุ ขทัยในพ.ศ.2050 205
เลยไปตีถึงกําแพงเพชรและเชลียง กระทัง่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งอยุธยายกทัพมาตีเขลางค์
นครแต่ยึดไม่ได้ เพียงกวาดต้ อนคนไปและทําไมตรี ต่อกันพ.ศ. 2065 และในตอนปลายรัชกาลมี
เหตุให้ ล้านนาต้ องเสียขุนนางระดับผู้ครองเมืองถึง 5 คนและไพร่ พลจํานวนมาก หลังจากแพ้ ศึก
เดิมหรื อพระมารดาของกษัตริยืองค์ใหม่เป็ นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ หลักการนี ้มีความชัดเจนและใช้ กนั มา
ตังแต่
้ สมัยพญาไชยสงคราม (พ.ศ. 1860-1870) อ้ างจาก ธํารงศักดิ์ ทําบุญ, “กําเนิดอาณาจักรล้ านนาไทย”, 84.
200
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเองเชียงใหม่, 79.
201
ฮันส์ เพนธ์, “ความเป็ นมาของล้ านนา”, ล้ านนาไทย (เชียงใหม่: พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในพิธีเปิ ดพระ
บรมราชานุสาวรี ย์สามกษัตริย์ 2527), 19-20.
202
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 10 เล่ม 9 (พระนคร: องค์การค้ าคุรุสภา, 2507), 307-308.
203
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเองเชียงใหม่, 86.
204
เรื่ องเดียวกัน, 84-89.
205
เรื่ องเดียวกัน, 107-110.
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เชียงตุงกลับมา ซึง่ มีผลต่อความแข็งแกร่งของล้ านนาในเวลาต่อมา สิ ้นพระเมืองแก้ ว อนุชาคือพระ
เกษเกล้า (พ.ศ.2069-2081)ขึ ้นครองราชย์แต่อํานาจเป็ นของขุนนางซึง่ แต่งตังและถอดกษั
้
ตริ ย์ได้
และพระองค์ถกู ถอดให้ ไปอยูเ่ มืองน้ อย206
ในช่ ว ง 25 ปี ถัด มา อาณาจัก รล้ า นนามี ก ษั ต ริ ย์ อี ก 6 พระองค์ คื อ พระเกษเกล้ า
จากนันราชบั
้
ลลังก์จึงเป็ นของโอรสพระเกษเกล้ าคือ ท้าวชาย (พ.ศ. 2081-2086) ซึง่ ถูกปลงพระ
ชนม์ พระเกษเกล้า จึงกลับมาครองราชย์อีกครัง้ (พ.ศ.2086-2088) เพียง 2 ปี ก็ถกู ปลงพระชนม์
ระหว่างนี ้ ปั ญหาภายในที่เกิดการความขัดแย้ งของขุนนางในราชสํานักรุ นแรงถึงเกิดสงครามกลาง
เมือง และขอกําลังจากภายนอก (อยุธยา) เข้ าช่วยและเชิญ มหาเทวี จิรประภา (พ.ศ. 2088-2089)
จากนันจึ
้ งอัญเชิญพระไชยเชษฐาธิ ราช (โอรสของพระโพธิสาลราช กับ พระธิดาของพระเกษเกล้ า)
จากล้ า นช้ า ง (พ.ศ. 2086-2090) พระองค์ ก ลับ ไปครองเมื อ งล้ า นช้ า งเมื่ อ พระโพธิ ส าลราช
สิ ้นพระชนม์ นับแต่นนล้
ั ้ านนาไม่มีกษัตริย์ถึง 4 ปี คือระหว่าง พ.ศ.2091-2094 ล้ านนาเข้ าสูภ่ าวะ
สงครามกลางเมือง ท้าวแม่กุ (พ.ศ. 2094-2107) จึงถูกเชิญจากเมืองนายมาครองเชียงใหม่ ความ
ขัดแย้ งในกลุ่มขุนนางยังมีอยู่ แต่เป็ นขุนนางเชียงใหม่กบั ขุนนางไทใหญ่ (เงี ้ยว)207 ล้ านนาช่วงนี ้
ระสํ่าระสายถึงกับทําให้ พม่ายกทัพมาประชิด ในพ.ศ. 2101 ชาวเมืองยอมแพ้ โดยขาดทัง้ กําลัง
ทรัพย์และกําลังคนต่อต้ าน อาณาจักรล้ านนาจึงตกอยูภ่ ายใต้ อาณัตขิ องพม่านับแต่นนมา
ั ้ 208
เหตุสําคัญของความอ่อนแอภายในคือ ขุนนางมีอํานาจมาก และขัดแย้ งกัน กษัตริ ย์
ล้ านนาส่วนใหญ่ในช่วงหลังนี ้ มักมีจดุ จบที่ไม่ดี มีทงถู
ั ้ กปลงพระชนม์ ถูกถอดพระยศ และขอสละ
ราชสมบัติ ประกอบกับความอ่อนแอของกษัตริ ย์ในราชวงศ์มงั รายช่วงหลัง ที่เริ่ มเด่นชัดหลังพระ
เมืองแก้ วสิ ้นพระชนม์ เพราะพระองค์ไม่มีโอรสสืบบัลลังก์ เจ้ านายเชื ้อสายราชวงศ์มงั รายที่มาจาก
เมืองอื่นๆ มาครองเชียงใหม่ จึงมีลกั ษณะไร้ ฐานราชอํานาจในเมืองหลวง 209
อาณาจักรล้ านนา มีความสําคัญในฐานะรัฐตอนบนของภาคพื ้นทวีปเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ เพราะอาณาจักรล้ านนาตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ที่มีลกั ษณะภูมิประเทศแนวเดียวกับเทือกเขาที่
ทอดตัวลงมาจากแถบยูนนานหรื อตอนใต้ ของจีน สลับกับการมีพื ้นที่ราบระหว่างหุบเขากว้ างบ้ าง
แคบบ้ างกระจายเป็ นหย่อมๆ ประกอบกับสภาพอากาศที่เป็ นเขตร้ อนชื ้น ทําให้ มีฝนในบางช่วง
206

เรื่ องเดียวกัน, 111-112.
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 206-207.
208
Hans Penth, A brief History of Lan Na, 181.
209
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 204
207
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เป็ นผลให้ พื ้นที่สงู เป็ นป่ าที่อดุ มสมบูรณ์ และที่ราบระหว่างเทือกเขาก็เกิดความอุดมสมบูรณ์จากลํา
นํา้ ใหญ่ -น้ อยหลายสายที่ ไหลลงจากสันเขาสู่พืน้ ที่ ด้านล่างและกลายเป็ นแอ่งในบริ เวณต่างๆ
กระจายอยู่โดยทัว่ ลักษณะทางกายภาพดังกล่าวนี ้มีผลต่อลักษณะการตังถิ
้ ่นฐานกระจายตามที่
ราบลุม่ แม่นํ ้าระหว่างหุบเขาเป็ นส่วนใหญ่ และการตั ้งบ้ านเรื อนตามพื ้นที่สงู ตามเชิงเขาอีกส่วนหนึง่
ซึง่ มีผลต่อลักษณะการทํามาหากินของผู้คน ที่มีทงการเพาะปลู
ั้
กและการได้ ประโยชน์จากของป่ า
และทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี ้สภาพกายภาพทางภูมิศาสตร์ ยงั ส่งผลต่อรูปแบบการคมนาคม
้ องเขา สัน
ที่อาศัยทังลํ
้ านํ ้าสายใหญ่-น้ อยที่มีเกาะแก่งเป็ นช่วงๆ พร้ อมๆ กับอาศัยทางบกที่มทังช่
เขา สลับพื ้นที่ราบ โดยขนานตามลํานํ ้าเป็ นหลัก
พื ้นที่ราบระหว่างหุบเขาในเขตล้ านนาที่สําคัญสามารถแบ่งได้ เป็ น 6 แอ่งตามแม่นํ ้าสา
สําคัญ คือ กก อิง ปิ ง วัง ยม น่าน ซึง่ ทําให้ เกิดกลุม่ เมืองสําคัญทังหมด
้
6 กลุม่ เมือง คือ กลุม่ เมือง
ในลุ่มแม่นํ ้ากก มีเมืองเชียงราย เป็ นเมืองสําคัญ กลุม่ เมืองในในลุม่ แม่นํ ้าอิง มีเมื องพะเยา เป็ น
เมืองสําคัญ กลุม่ เมืองในลุม่ แม่นํ ้าปิ ง มีเมื องเชี ยงใหม่ เป็ นเมืองสําคัญ กลุม่ เมืองในลุม่ แม่นํ ้าวัง ม
เมืองเขลางค์นคร เป็ นเมืองสําคัญ กลุม่ เมืองในลุม่ แม่นํ ้ายม มีเมื องแพร่ เป็ นเมืองสําคัญ และกลุม่
เมืองในลุ่มแม่นํ ้าน่าน มีเมื องน่าน-เมื องปั วเป็ นเมืองสําคัญ เมืองสําคัญที่กล่าวถึงข้ างต้ นในช่วง
สมัยราชวงศ์มงั ราย ล้ วนมีบทบาทในฐานะเมืองชุมทางการสัญจรที่สามารถเชื่อมต่อถึงกลุ่มเมือง
อื่ น ๆ ภายนอกได้ โ ดยรอบอาณาจัก รล้ า นนา ไม่ ว่ า จะเป็ นปฏิ สัม พัน ธ์ ท างการเมื อ ง สัง คม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึง่ รวมถึงการค้ าขายด้ วย
หลักฐานโบราณคดีและหลักฐานเอกสารทังตํ
้ านานเมืองและพงศาวดารของล้ านนา
โบราณแสดงว่า พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ ของอาณาจักรล้ านนาเริ่ มต้ นในช่วงต้ นพุทธศตวรรษ
ที่ 19 ที่ มีการสร้ างบ้ านแปลงเมืองซึ่งกระจายอยู่ตามลุ่มนํา้ ใหญ่-น้ อยในเขตแอ่งเชียงรายเป็ น
อันดับแรกภายใต้ โครงสร้ างทางสังคมการเมืองและความเชื่อเดียวกัน รวมถึงความสัมพันธ์ ทาง
เครื อญาติ โดยพญามังราย ในพ.ศ. 1805 ศูนย์กลางแห่งแรกจึงอยู่เมืองเชียงใหม่เขตลุ่มแม่นํ ้ากก
ต่อมาจึงขยายดินแดนลงมาทางใต้ ในเขตลุ่มแม่นํ ้าปิ งและแม่นํ ้าวังอันเป็ นที่ตงของแคว้
ั้
นหริ ภญ
ุ ไ
และเขลางค์นคร (ลําปาง) ก่อนสร้ างศูนย์กลางใหม่ขึ ้นในลุม่ แม่นําปิ งในชื่อ เมืองเชียงใหม่ในพ.ศ.
1839 ก่อนขยายอาณาเขตไปยังแอ่งอื่นๆ เช่น แอ่งแพร่ แอ่งน่าน และครอบคลุมถึงบริเวณบางส่วน
ของพม่าเช่น กลุ่มเมืองเงี ้ยว จีนตอนใต้ เช่น เชียงตุง เชียงรุ่ ง และ หลวงพระบาง ในทางตอนบน
รวมทังเมื
้ องฮอดและเมืองตากในทางตอนล่างด้ วย
นับจากพ.ศ.1839 เมืองเชียงใหม่อยู่ในฐานะศูนย์กลางการปกครอง การเมือง และ
เศรษฐกิจของอาณาจักรอย่างชัดเจนและถาวร และในช่วงเวลาเดียวกันการหลอมรวมกลุ่มคน
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หลากหลายชาติพนั ธุ์ที่มีวฒ
ั นธรรมและคติความเชื่อแตกต่างกันภายในอาณาเขตล้ านนาให้ เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน จึงได้ เกิดขึ ้นอย่างจริ งจัง โดยการเปิ ดรับอารยธรรมที่รุ่งเรื องกว่าของบางเมือง
และบางแคว้ นดังเช่น การที่พญามังรายเปิ ดรับความเชื่อในพุทธศาสนา และความรุ่ งเรื องทาง
การค้ าของแคว้ นหริ ภญ
ุ ไชยของชาวมอญ การเปิ ดรับความก้ าวหน้ าในเชิงเทคโนโลยีของชาวอังวะ
โดยการขอช่างฝี มือนับร้ อยครอบครัวมาที่ปักหลักที่เมืองเชียงใหม่ เชียแสน ของอาณาจักรล้ านนา
เป็ นต้ น
ความสําคัญของภูมิศาสตร์ มีผลต่อการสร้ างบ้ านแปลงเมืองและความเคลื่อนไหวทาง
สังคม การเมืองและเศรษฐกิจ แสดงให้ เห็นว่าในแอ่งหรื อพื ้นที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาในบริ เวณ
ตอนบนของประเทศไทย ได้ เกิดเป็ นบ้ านเมืองใหญ่น้อย ที่ประกอบด้ วยผู้คนหลายกลุม่ หลายเผ่า มี
การกําหนดอาณาบริ เวณ ซึ่งหาข้ อยุติไม่ได้ ว่าเขตแดนที่แท้ จริ งของอาณาจักรล้ านนานับแต่พทุ ธ
ศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมาสิ ้นสุดลงในบริ เวณใดบ้ าง แต่อย่างน้ อยที่สดุ ก็สามารถระบุได้ ด้วยการ
พิจารณาจากการใช้ พระราชอํานาจทางการเมืองการปกครองของกษัตริย์ล้านนาที่มีตอ่ เมืองบริวาร
ต่างๆ โดยรอบ กระทัง่ หลอมรวมเป็ นอาณาจักรล้ านนา ที่มีการขับเคลื่อนทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
ตังแต่
้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมา โดยเฉพาะการขับเคลื่อนทางด้ านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
การค้ า ขายจนนํ า มาสู่ค วามมั่ง คั่ง ทางเศรษฐกิ จ และความมั่น คงทางการเมื อ งการปกครอง
ตลอดจนความรุ่งเรื องของวัฒนธรรมล้ านนาดังจะได้ กล่าวในบทต่อไป.

บทที่ 3
การค้ าของอาณาจักรล้ านนา
การศึกษาอาณาจักรล้ านนาที่ผา่ นมายังไม่มีการกล่าวถึงพัฒนาการทางด้ านเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการค้ าของอาณาจักรล้ า นนาเท่า ที่ ค วร เพราะส่วนใหญ่ จ ะเน้ น การกล่า วถึ ง สภาพ
การเมืองในช่วงเวลาต่างๆ ดังนันการศึ
้
กษาในที่นี ้จึงเป็ นมุมมองทางเศรษฐกิจ ที่มีการค้ าขายเป็ น
องค์ประกอบสําคัญในการทําให้ สงั คมล้ านนาเติบโตและรุ่ งเรื อง ไม่ว่าจะเป็ นการค้ าภายในและ
การค้ ากับกลุ่มเมืองเครื อข่ายโดยรอบ และการค้ าได้ ทําให้ เชียงใหม่มีบทบาทในฐานะศูนย์กลาง
เครื อ ข่ า ยการค้ า กับ กลุ่ม เมื อ งโดยรอบ พร้ อมๆ กับ เป็ นศูน ย์ ก ลางการเมื อ งการปกครองของ
อาณาจักรล้ านนาในช่วงเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม พัฒนาการทางการค้ าของอาณาจักรล้ านนาเริ่ มจากสภาพพื ้นฐานทาง
ภูมิ ศาสตร์ ที่ เ ป็ นชุม ชนในพื น้ ที่ สูง และชุม ชนในพื น้ ที่ ราบลุ่ม ซึ่ง ส่ง ผลต่อเศรษฐกิ จ จนเกิ ดการ
แลกเปลี่ยนระหว่างคนบนพื ้นที่สงู และที่ราบ ต่อมามีผลผลิตส่วนเกินจนนําไปสู่ระบบแลกเปลี่ยน
สินค้ าภายใน และขยายขอบเขตการค้ าออกไปตามการขยายเขตแดนและอํานาจของกษัตริ ย์ใน
ราชวงศ์มงั ราย ทังนี
้ ้อาจกล่าวได้ ด้วยว่า การค้ าขายนี่เองที่เป็ นสาเหตุสําคัญของการขยายดินแดน
และปริ มณฑลแห่งอํานาจของพญามังรายในระยะก่อตังอาณาจั
้
กร ซึ่งนํามาสู่การขยายเส้ นทาง
และเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนสินค้ าไปยังกลุ่มเมืองรอบๆ อาณาจักรล้ านนา ซึง่ กลุ่มเมืองโดยรอบ
อาณาจักรล้ านนาได้ ดําเนิ นการติดต่อการค้ าขายและแลกเปลี่ยนสิน ค้ ากันมาตัง้ แต่ก่อนพุท ธ
ศตวรรษที่ 19 แล้ ว
1. พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของอาณาจักรล้ านนาสมัยราชวงศ์ มังราย
เศรษฐกิจพื ้นฐานของล้ านนาเป็ นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องกับชนชันไพร่
้ โดยตรง คือ ผู้ผลิต
เป็ นคนระดับล่าง ที่เรี ยกว่าไพร่ ซึ่งการผลิตส่วนใหญ่จะเป็ นไปเพื่อการยังชีพ โดยเฉพาะผลผลิต
จากการเพาะปลูก รวมทังผลผลิ
้
ตจากของป่ าและธรรมชาติอื่นๆเพื่อการบริ โภครวมถึงผลผลิตจาก
งานหัตถกรรมเพื่อการอุปโภค ผลผลิตที่เหลือหรื อส่วนเกินจากการยังชีพจึงนําไปใช้ ในจุดประสงค์
อื่นๆเช่น การแลกเปลี่ยนค้ าขาย การส่งส่วยหรื อเป็ นภาษี แก่รัฐ ทังนี
้ ้การผลิตไม่ว่าจะเพื่อประสงค์
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ใดก็ตามหากแต่การได้ มาซึง่ ผลผลิตในสังคมล้ านนาซึง่ ขึ ้นกับสภาพภูมิศาสตร์ และสภาพทางการ
เมืองการปกครอง
1.1 สภาพภมิู ศาสตร์
เนื่องจากบริ เวณภาคเหนืออันเป็ นที่ตงของอาณาจั
ั้
กรล้ านนาในอดีต มีลกั ษณะภูมิ
ประเทศเป็ นที่ราบลุ่มแม่นํ ้าระหว่างหุบเขาหรื อเป็ นแอ่ง สลับกับพื ้นที่สงู ที่ประกอบด้ วยทิวเขาเรี ย
ขนานจากเหนือลงใต้ อีกทังการที
้
่บริ เวณภาคเหนือมีสภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตร้ อนชื ้นค่อนข้ าง
อบอุ่น และอยู่ในเขตมรสุมจึงมีฝนตกสลับกับอากาศแล้ งที่ไม่รุนแรงนัก ดังกล่าวรายละเอียดไว้ ใน
บทที่ 2 ฤดูฝนในเขตนี ้จึงเป็ นบ่อเกิดของแม่นํ ้าลําธารที่ไหลลงมาจากภูเขาสูง ซึง่ นําปุ๋ยธรรมชาติที
เกิดจากการเน่าเปื่ อยของซากพืชซากสัตว์ที่ทบั ถมตามพื ้นดินที่มีต้นไม้ ขึ ้นหนาทึบบนที่สงู ลงมาสูท่ ี่
ราบเป็ นประจําทุกปี สภาพจึงทําให้ ที่ราบหุบเขามีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก 1
ไม่วา่ จะเป็ นการทํานา หรื อปลูกปลูกไร่อื่นๆ การที่ดนิ แดนแถบนี ้มีความอุดมสมบูรณ์และมีปริ มาณ
นํ ้าหล่อเลี ้ยงสมํ่าเสมอนี่เอง จึงเป็ นปั จจัยสาคัํ ญในการตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อน อันเป็ นหัวใจสาคัํ ญ
การสร้ างเมืองและอาณาจักรในเวลาต่อมา นอกจากนี ้ในเขตพื ้นที่สงู เช่น บนเขา และตามไหล่เขา
้ านเรื อนเพราะพื ้นที่บนป่ าเขา
ก็ยงั เป็ นแหล่งอุดมสมบูรณ์ด้วยอีกลักษณะหนึ่งที่ผ้ คู นสามารถตังบ้
และเชิงเขาเหล่านัน้ นอกจากจะสามารถทํากินด้ วยการเพาะปลูกแล้ ว ความอุดมสมบูรณ์ของป่ า
ในเขตนี ้ยังอํานวยต่อการดํารงชีวิตได้ ด้วย
ลักษณะการตังบ้
้ านเมืองของล้ านนาแบ่งออกเป็ นสองลักษณะใหญ่ๆ คือ ชุมชนและ
เมืองใหญ่น้อยตามบริ เวณที่ราบลุ่มแม่นํ ้า หรื อตามแอ่งต่างๆ ซึง่ พลเมืองเหล่านี ้ประกอบอาชีพด้ า
เกษตรกรรมเป็ นหลัก เช่น ปลูกข้ าวซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการทํานาในที่ลมุ่ (นาดํา) และจับปลาตาม
แหล่งนํ ้าในถิ่นที่อยูอ่ าศัย ดังที่ปรากฎในตํานานจามเทวีวงศ์ ที่ระบุวา่ เมื่อพ.ศ.1693 มีหมู่บ้านไท
ริ มฝั่ งนํ ้าแห่งหนึง่ ใกล้ ลําพูน คนที่นนั่ มีเรื อใช้ และประกอบอาชีพเป็ นชาวประมงบ้ าง ทําไร่ไถนาบ้ าง
คนไทพวกนี ้ชอบอยูเ่ ป็ นหลักแหล่งและทํานาในที่ลมุ่ หรื อนาดํา2
ส่วนพลเมืองในเขตพื ้นที่สงู ขึ ้นไป เช่น ที่ราบเชิงดอย เชิงเขา และบนภูเขา ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นที่อาศัยของชาวลัวะ จะประกอบอาชีพด้ านเกษตรกรรมในอีกลักษณะหนึ่ง คือปลูกพืชไร่ ซึง่
นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ชุมชนโบราณในเขตล้ านนา (เชียงใหม่ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528), 5.
2
Hans Penth, The People of Chiang Mai (Chiang Mai: Chiang Mai City Arts & Cultural
Center and Chiang Mai Municipality), 80.
1
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เป็ นพืชที่ไม่ต้องการนํ ้ามากหรื อตลอดทั ้งปี โดยเฉพาะการปลูกข้ าวประเภทข้ าวไร่ (นาปรัง) ข้ าว
ป้าง3 (ข้ าวโพดพันธุ์เมล็ดสีขาว)4 รวมถึงพืชผลอื่นๆ เช่น ชา5 และพืชผักต่างๆ เช่น แตงลาย นํ ้าเต้ า
ขิง ข่า ถั่ว งา พริ ก หมาก พลู กล้ วย อ้ อย ผักบัว่ ต้ นยา(ยาสูบ)6 เป็ นต้ น การเพาะปลูกพืชผัก
เหล่านี ้ทําในลักษณะนาและไร่ ขนบั
ั ้ นได ซึ่งมักมีอาชีพหลักอย่างอื่นประกอบด้ วย เช่น การเลี ้ยง
สัตว์7 การหาของป่ า8 เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี การดําเนินชีวิตของผู้คนทังในเขตที
้
่ราบลุม่ แม่นํ ้าและในเขตพื ้นที่สงู มักมีกา
เลี ้ยงสัตว์ในครัวเรื อนด้ วย ซึง่ มีจดุ ประสงค์คล้ ายคลึงกันคือ เพื่อบริ โภคและใช้ ในงานเกษตรกรรม
รวมทัง้ การขนส่งแบกหาม ซึ่ง สัตว์ เ ลีย้ งชนิ ดต่างๆ จะถูก ขายหรื อแลกเปลี่ ย นเพื่ อจุดประสงค์
เหล่านัน้ เพราะมีการกําหนดราคาสัตว์เหล่านันในตั
้ วบทกฎหมายมังรายศาสตร์ 9 เช่น ไก่ เป็ ด ห่าน
วัว เป็ นต้ น และในการตัดสินคดีความโบราณอื่นๆ ที่ระบุถึงการขายสัตว์บางชนิดเพื่อการบริ โภค
ด้ วย เช่น หมู10 เป็ นต้ น
เศรษฐกิจพื ้นฐานของอาณาจักรล้ านนาโดยภาพรวมอยูใ่ นภาคเกษตรกรรม แม้ วา่ พื ้นที่
ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา ซึ่งสามารถทําการเกษตรได้ เพียง 1ใน 4 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
แต่พื ้นที่ราบระหว่างหุบเขาเหล่านี ้มักมีแม่นํ ้าสายสั ้นๆ ที่เหมาะแก่การทดนํ ้า ซึง่ ทาให้ํ ได้ ผลผลิตม
ขึ ้นในระดับหนึ่ง พื ้นที่ราบลุ่มที่ให้ ผลผลิตสูงโดยเฉพาะข้ าว ได้ แก่ แอ่งเชียงใหม่-ลําพูน ซึง่ ถือว่า
เป็ นแหล่งผลิตที่สําคัญของอาณาจักรล้ านนามาแต่ต้น รองลงมาได้ แก่แอ่งเชียงแสน-เชียงราย
ผลผลิตข้ าวในเขตที่ราบลุ่มหุบเขาเหล่านีน้ ่าจะมีปริ มาณมากพอยังชีพ แบ่งเป็ นส่วยภาษี และ
แบ่งปั นด้ วยการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้คนที่อยู่ในเขตทีมีสภาพภูมิประเทศในเป็ นเทือกเขาสูง หรื อ
เขตที่มีพื ้นที่ราบแคบๆ และเป็ นขันบั
้ นได ทําให้ พื ้นที่ในเขตล้ านนาบางเมืองอาจมีผลผลิตข้ าวไม่
ประเสริฐ ณ นคร , ผู้เรี ยบเรี ยง, มังรายศาสตร์ ฉบับอําเภอเสาไห้ จังหวัดสะบุรี (กรุงเทพมหานคร
: ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2521), 114
3

4

สัมภาษณ์ อุ๊ยสีดา บัวคําวงศ์, 18 เมษายน 2550.
5
ประเสริ ฐ ณ นคร, มังรายศาสตร์ ฉบับอําเภอเสาไห้ จังหวัดสะบุรี, 116.
6
เรื่ องเดียวกัน, 115-117.
7
เรื่ องเดียวกัน, 40-43.
8
เรื่ องเดียวกัน, 110, 117-119
9
เรื่ องเดียวกัน , 40-43.
10
วินยั พงศ์ศรี เพียร, บรรณาธิการ, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์ (กรุงเทพมหานคร : โครงการวิจยั
เมธีอาวุโส “กฎหมายตราสามดวง: ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั , 2549), 102.
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เพียงพอ เช่น เชี ยงแสน แม่ฮ่องสอน ลําปาง แพร่ น่าน ดังปรากฏว่า ราวพ.ศ. 1881 ได้ มีการ
แลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า ระหว่ า งชาวเชี ย งแสนและชาวน่ า น เพราะทัง้ สองเมื อ งเป็ นเมื อ งในหุบ เขา
ผลผลิตทางการเพาะปลูกจึงมีปริ มาณน้ อย ชาวเชียงแสนกับชาวน่านจึงต้ องแลกเปลี่ยนค้ าขาย
สิ น ค้ า บางชนิ ด ที่ ชุ ม ชนภายในแต่ล ะแห่ ง ผลิ ต ไม่ ไ ด้ โดยมี แ หล่ ง แลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า อย่ า งเป็ น
กิจลักษณะที่เรี ยกว่ากาด (ตลาด)11
จากสภาพเศรษฐกิจแบบยังชีพของสังคมสมัยโบราณ การแลกเปลี่ยนของหรื อสินค้ า
ในระยะแรกภายในอาณาจัก รล้ า นนาจึง เป็ นสิน ค้ า ประเภทจํ า เป็ นใช้ ในชี วิ ต ประจํ า วัน ได้ แ ก่
ข้ าวเปลือกแลกกับผ้ าฝ้ายทอมือ ข้ าวเปลือกแลกกับใบยาสูบ ผ้ าฝ้ายทอมือแลกกับใบชาเพื่อทํา
เมี่ยง เป็ นต้ น การค้ าขายแบบแลกเปลี่ยนในระดับชุมชนต่อชุมชนนี ้แสดงให้ เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มคนที่อาศัยในเขตภูเขาหรื อที่สงู เช่น ลัวะ กับกลุ่มคนที่อยู่อาศัยในที่ราบลุ่มแม่นํ ้าเช่น
ไทยวน การแลกเปลี่ยนสินค้ าข้ าวของเพื่อการยังชีพระหว่างเมืองสองกลุ่มนีจ้ ึงน่าจะเกิดขึ ้นมา
ตังแต่
้ ก่อนการก่อรู ปของอาณาจักรล้ านนา ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของเกิดขึ ้นทังตาม
้
ชุม ชนพื น้ ราบในหุบ เขา หรื อ ในเขตเชิ ง เขาและที่ สูง อัน เป็ นที่ ม าของตลาดนัด (กาดนัด ) ซึ่ง
หมุนเวียนไปตามท้ องถิ่นต่างๆ ไม่เว้ นแม้ แต่ตามตามเวียงหรื อเมืองที่เป็ นศูนย์กลางการปกครอง
เขตพํานักของกษัตริ ย์หรื อเจ้ าผู้ครองนคร หรื อที่เป็ นศูนย์รวมของศาสนสถานก็ตาม
การแลกเปลี่ยนสินค้ าในเบื ้องต้ น แม้ จะเป็ นระบบของแลกของ แต่ต่อมาก็ได้ ปรากฎ
การใช้ เงินตราเป็ นสื่อกลางในการซื ้อ-ขาย ในเอกสารมังรายศาสตร์ ระบุว่า สังคมล้ านนามีหน่วย
เงินตราเป็ น เบี ย้ และ เงิ น หรื อ บาทเงิ น ตามลําดับ ซึง่ เบี ้ย (ดังภาพที่ 2) เป็ นหน่วยเงินตราที่เล็ก
กว่า เงิ น หรื อ บาทเงิ น เพราะปรากฏในเอกสารมังรายศาสตร์ ว่า “...หนึ่งแสนหนึ่งหมื ่น เบี ้ย หรื อ
ร้อย บาทเงิ นตรา...”12 โดยอาจกล่าวเป็ นภาษาปั จจุบนั ได้ ว่า หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเบี ้ย เท่ากับ ร้ อย
เงิ น บาทเงิ นตรา แม้ จะไม่ปรากฎหลักฐานว่าการใช้ เงิน เบี ้ย เริ่ มมาแต่เมื่อใด หากเฉพาะหน่วย
ของ เบีย้ ปรากฎการใช้ ในตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ตอนที่วา่ “...แล้วพญามังรายจึงแต่งหือ้ ท้าวร่ วง

11

สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539), 178. อ้ างจาก อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ,
ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ มบุคส์, 2547), 63; สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์
ฉบับสอบชําระ (เชียงใหม่: โครงการวิจยั เอกสารตัวเขียนล้ านนา 2539 สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2540), 53.
12
ประเสริ ฐ ณ นคร, ผู้เรี ยบเรี ยง, มังรายศาสตร์ ฉบับอําเภอเสาไห้ จังหวัดสะบุรี, 34.
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สมมาพญางําเมื องสหายตนเป็ นเบี ้ยเก้ารุ่งเก้ารวง (990,000 เบี ้ย) ท้าวร่ วงก็ยินดี ดว้ ยคํ าพญามัง
ราย”13
ส่วนคําว่า (เงิ น)บาท ฮันส์ เพนธ์ ระบุว่าไทยวนในอาณาจักรล้ านนาไม่เคยใช้ คําว่า
บาท มาก่อน (ใช้ กนั เฉพาะในเขตภาคกลางเท่านัน)
้ แต่การเรี ยกหน่วยเงินตราของคนทางเหนือที่
ปรากฎชัดเจนน่าจะมีตงแต่
ั ้ สมัยอาณาจักรหริ ภญ
ุ ไชย เพราะมีคํามอญที่ใช้ สืบต่อกันมาถึงทุกวันนี ้
หลายคํา เช่น คําที่มอญลําพูนเรี ยกหน่วยเงินตราในพ.ศ.1743 ว่า ทิ งเกล์ (dinkel) ซึง่ เพี ้ยนมาเป็ น
ทิ คเคิ ล (tical) ที่บรรดาพ่อค้ าตะวันตกใช้ กันในประเทศไทยมาจนเมื่อไม่กี่ศตวรรษมานี่เอง ก่อน
้
่ยงั หาหลักฐานเพิ่มเพื่อยืนยันหน่วยเงินตราที่แน่นอนไม่ได้ ในชัน้
เปลี่ยนมาใช้ บาท14 ดังนันขณะที
นี ้จึงน่าจะใช้ หน่วยเงินตราที่เล็กกว่าว่า เบี ย้ และหน่วยเงินตราที่ใหญ่กว่าว่า เงิ น ตามที่ปรากฎใน
กฎหมายมังรายศาสตร์ 15 และคลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์16

13

เบี ้ยเป็ นหอยชนิดหนึง่ ที่ใช้ แทนเงินแลกเปลี่ยนในสมัยโบราณ. ดู อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิท
เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ มบุคส์, 2547), 25.
มีความเป็ นไปได้ วา่ dinkel ไม่ใช่คํามอญ แต่มอญเอามาจากพ่อค้ าโพ้ นทะเลเพราะปรากฎว่ามี
การใช้ กนั มาตังแต่
้ โบราณ ในแถบตะวันออกกลาง และแถบชายฝั่ งอัฟริกาตะวันออกถึงหมูเ่ กาะอินโดนีเซีย
ตะวันออก แต่เขียนต่างกันเล็กน้ อย อ้ างจาก Hans Penth, A Brief History of Lan Na, 86-87.
15
ประเสริ ฐ ณ นคร, ผู้เรี ยบเรี ยง, มังรายศาสตร์ ฉบับอําเภอเสาไห้ จังหวัดสะบุรี, 14, 18, 22, 34...
16
วินยั พงศ์ศรี เพียร, บรรณาธิการ, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 225-226.
14
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ภาพที่ 8 หอยเบี ้ย ที่คาดว่าใช้ เป็ นเงินตราในอาณาจักรล้ านนา พบในหม้ อฝั งอยู่ใต้ ดิน บริ เวณแหล่งขุดค้ นต้ น
ตอง อําเภอบ่อหลวง จังหวัดน่าน
ที่มา : วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ: กรณีศกึ ษาบ้ านบ่อ
หลวง ตําบลบ่อเกลือใต้ กิ่งอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน” (สารนิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (โบราณคดี)
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 102.

1.2 ระบบการเมืองการปกครอง
การเมืองการปกครองของสังคมล้ านนาเกี่ยวข้ องกับการจัดการพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ
หลายทางดังที่ปรากฏคือ ประการแรก การควบคุมแรงงานไพร่ ด้วยระบบนายสิบซึ่งใช้ มาตังแต่
้
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 โดยแบ่งกลุม่ คนออกเป็ นหมวดหมูใ่ นระบบนับสิบคือ นายสิบ นายร้ อย เจ้ า
พัน เจ้ าหมื่น เจ้ าแสน ซึง่ ระบุในมังรายศาสตร์ โดยเรี ยงลําดับหมวดหมูว่ า่
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...ไพร่ สิบคนให้ มี (สังกัด) นายสิบ ผู้หนึ่ง...นายสิบห้ าคนให้ มี นายห้ าสิบ หนึ่ง นายห้ าสิบ
สองคนให้ มี นายร้ อย ผู้หนึ่ง นายร้ อยสิบคนให้ มี เจ้ าพัน ผู้หนึ่ง เจ้ าพันสิบคนให้ มี เจ้ า
หมื่น ผู้หนึง่ ...ดังนันไพร่
้
100 คน สังกัดนายร้ อย 1 คน17

ด้ วยว่าสังคมล้ านนาโบราณมีวตั ถุประสงค์ของการผลิตอีกประการหนึ่งคือ เพื่อเป็ น
“ส่วย” หรื อ “ภาษี ” ให้ แก่รัฐ นั่นเพราะโครงสร้ างเศรษฐกิจและการเมืองของอาณาจักรล้ านนา
ตังแต่
้ ต้นพุทธศตวรรตที่ 19 (หรื ออาจก่อนหน้ านัน้ ) ถึงราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 (พ.ศ. 18392427) ปรากฏความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครองกับไพร่ ในลักษณะที่ไพร่ต้องทําการผลิตเพื่อเจ้ าขุน
มูล นายหรื อ ชนชัน้ ปกครอง แล้ ว เจ้ า ขุน มูล นายก็ ต อบแทนด้ ว ยการให้ ค วามคุ้ม ครอง ถื อ เป็ น
โครงสร้ างการผลิตแบบศักดินานั่นเอง กล่าวคือ ไพร่ ทํามาหากินได้ ผลผลิตเท่าใด ต้ องแบ่งส่วน
จ่ายเป็ นสิ่งของแก่ ส่วนกลาง 18 ขณะเดียวกันไพร่ ต้องสังกัดมูลนายเพื่อรั บใช้ เจ้ าขุนมูลนายใน
ช่วงเวลาหนึ่ง เช่น เฝ้าเวรยาม และถูกเกณฑ์แรงงานทําไร่ ทํานาให้ เข้ านายที่ตนสังกัด ฯลฯ ดัง
ปรากฏในมังรายศาสตร์ ว่า “...ควรจัดให้ไพร่ มีเวรผลัดเปลี ่ยนกัน มาทํางานหลวง 10 วัน กลับไป
สร้างเหมื องฝาย ไร่ นาสวนเรื อกทีด่ ิ น(ของไพร่ เอง) 10 วัน…”19
ลักษณะการบังคับบัญชาตามลําดับชัน้ ดังกล่าวนีก้ ็ เพื่อดูแลไพร่ ให้ ทํางานเพิ่มผลิต
้
แรงงานไพร่ ของเจ้ าขุนมูลนายโดยตรงก็เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช
อย่างมีประสิทธิ ภาพ20 อีกทังการใช้
สวนพืชไร่ และงานภายในบ้ าน21 ขณะเดียวกันเจ้ าขุนมูลนายที่ ดูแลแรงงานไพร่ ยังสามารถยก
แรงงานภายใต้ อาณัติของตนถวายให้ เป็ นข้ าวัด ซึง่ ปรากฏในจารึ กเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ในหลายเขตทัว่
ดินแดนล้ านนา ดังเช่นที่ปรากฏในจารึกวัดมหาวัน (พ.ศ. 2032) ความว่า

ชูสทิ ธิ์ ชูชาติ, พ่อค้ าวัวต่าง : ผู้บกุ เบิกการค้ าขายในหมูบ่ ้ านภาคเหนือของประเทศไทยพ.ศ.
2398-2503, 9. อ้ างจาก สมหมาย เปรมจิตต์, ผู้แปล, มังรายศาสตร์ ฉบับวัดหมื่นเงินกอง (เชียงใหม่ : ภาควิชา
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2518), 2-3.
18
ชูสทิ ธิ์ ชูชาติ, พ่อค้ าวัวต่าง : ผู้บกุ เบิกการค้ าขายในหมูบ่ ้ านภาคเหนือของประเทศไทยพ.ศ.
2398-2503, 15.
19
ประเสริ ฐ ณ นคร, ผู้เรี ยบเรี ยง, มังรายศาสตร์ ฉบับอําเภอเสาไห้ จังหวัดสะบุรี, 5.
20
สุรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 177.
21
เรื่ องเดียวกัน. อ้ างจาก นิธิ เอียวศรี วงศ์, “สังคม-เศรษฐกิจ”, ใน ศรี รามเทพนคร: ความเรี ยงว่า
ด้ วยประวัติศาสตร์ อยุธยาตอนต้ น (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ศิลปวัฒนธรรม, 2527), 58.
17
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…นายแกเด็กญอย เอาวัดมหาวัน กับมหาเถรบุญญสิทธิ เมือถวายหื ้อเป็ นวัดมหาเทวีเจ้ า (พระ
มารดาของพระยอดเชียงราย ครองราชย์พ.ศ. 2030-2038) มหาเทวีเจ้ าก็รับเอาบุญอันนี ้ หื ้อเจ้ า
หมื่นน้ อยในดาบลีไกร (จัดการ)...จิ่ งหือ้ (เรื่ องนี )้ มาเถิงพันต่างเมืองพ่อน้ อย เมือมาใส่นายัง
พะเยาไว้ คน 6 ครัว รักษาวัด กับมหาเถรเจ้ า ชาย 4 ครัว แม่หม้ าย 2 ครัว.....22

ประการที่สอง ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพในระบบศักดินาของสังคมล้ านนา กษัตริ ย์
เป็ นผู้ถือครองที่ดินและสามารถอ้ างสิทธิในประโยชน์ที่เกิดจากที่ดินทุกส่วนของอาณาจักร การ
จัดการและจัดสรรที่ดินอย่างคุ้มค่าจึงเกิดขึ ้น โดยแบ่งเป็ นการให้ ฝ่ายสงฆ์ที่เรี ยกว่า กัลปนาที ่ดิน
ให้ แก่วดั และ การให้ ฝ่าย เจ้ าเมือง และขุนนาง เป็ นผู้รับส่วนแบ่งเพื่อนําไปบริ หารจัดการ โดย
ได้ รับมากหรื อน้ อยตามชันยศ
้ เรี ยกว่า นาขุมการเมื อง และกษัตริย์จะเก็บประโยชน์จากที่ดินนันใน
้
รู ปของ ส่วย โดยไม่สามารถนํามาเป็ นมรดกหรื อส่งต่อผู้ใด เมื่อขุนนางผู้รับเสียชีวิตต้ องคืนแก่ผ้ ู
ครองนคร ขณะเดียวกันกษัตริ ย์เองก็มีที่ดินของตนเองเรี ยกว่า ที ่ดินส่วนพระองค์ หรื อ นาหลวง
แรงงานของสามัญชนที่ เรี ยกว่า ไพร่ จะถูกเกณฑ์ แรงงานมาทํ านาให้ กษัตริ ย์การจัดการที่ ดิน
สําหรับพระองค์ วัด เจ้ าเมือง ขุนนาง คงพิจารณาจากความสมบูรณ์ของพื ้นที่ซงึ่ เป็ นที่ล่มุ และบน
ดอย23 พื ้นที่เศรษฐกิจที่อดุ มสมบูรณ์มีน้อยจึงจัดสรรให้ ผ้ มู ีอํานาจ เรื่ องของการจัดการแรงงาน
ดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้ องการจัดการที่ดินอย่างแยกไม่ออก เพราะระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็ นปั จจัย
การผลิตที่ สํ า คัญ นั่น คื อ ผู้ครองนครหรื อ กษั ตริ ย์ เ ป็ นผู้ใช้ อํา นาจสูง สุดในการดูแลประชาชน
้
รวมทังการจั
้
ดสรรที่ดิน
ขณะเดียวกันกษัตริ ย์ก็เป็ นผู้มีอํานาจสูงสุดในการครอบครองที่ดินทังหมด
แก่ ไ พร่ พ ลเมื อ งด้ ว ย (นอกเหนื อ จากจัด สรรที่ ดิ น ให้ แ ก่ ฝ่ ายศาสนจัก รและขุน นางหรื อ ชนชัน้
ปกครองในสังคมแล้ ว) เพื่อให้ มีการใช้ ประโยชน์จากที่ดินอย่างสูงสุดซึง่ หมายถึงการจัดการที่ดิน
พร้ อมกับการควบคุมแรงงาน ซึง่ ปรากฎการจัดสรรที่ดินจากกษัตริ ย์ในสมัยล้ านนาโบราณอย่าง
เหมาะสมกับจํานวนคนเพื่อให้ ได้ ผลผลิตซึง่ ในที่นี ้คือข้ าว ตามที่ระบุไว้ ในตํานานเมืองพะเยา ฉบับ
วัดศรี บญ
ุ เรื อง จังหวัดพะเยา ได้ กล่าวถึง เมืองพะเยาสมัยขุนจอมธรรมมีประชากร 180,000 คน

22

จารึกมหาวัน (พ.ศ.2032) พบที่วดั ร้ าง ตําบลแม่เย็น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย อ้ างจาก ฮันส์
เพนธ์ พรรณเพ็ญ เครื อไทย และศรี เลา เกษพรหม, ประชุมจารึกล้ านนา เล่ม 1 จารึกในพิพธภัณฑ์ฯ เชียงแสน
(เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540), 72-73.
23
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 173.
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แบ่งเป็ นพันนา24 ได้ 36 พันนา ทุก 5 คนให้ ถือเป็ น 1 นา และแต่ละนาทํานาโดยใช้ พนั ธุ์ข้าว 2.5 ถัง
...ท้ าวก็ปลงราชอาญา หือ้ อ่านนับดูคนในแขวงเมืองพุกามยาวทัง้ มวล ส่วนว่าเสนาอามาตย์
ทังหลายหื
้
้อนายหนังสือไปจดหมายเอาเส้ นคนชุบ้านชุที่รวมทังมวลมี
้
คน 180,000 คน แล้ วท้ าวจึง
ตังเป็
้ นพันนาได้ 36 พันนาและ 5 คนไหนหื ้อเปนนาหนึง่ ก็วา่ แล คนไหนหื ้อเยียะนา 5 หมื่นข้ าวเชื ้อ
แล... 25

ผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดบนที่ดินของไพร่ หรื อชาวบ้ านก็ส่งเป็ น“ส่วย” กลับคืนแก่
กษัตริ ย์ โดยผ่านมูลนายในท้ องถิ่นหลายชัน้ นับแต่เจ้าเมื อง หัวหน้าพันนา หัวหน้าหมู่บ้าน (แก่
บ้าน) และ แก่เหมื องฝาย ทําให้ “ส่วย” จากไพร่ ถูกมูลนายท้ องถิ่นรับส่วนแบ่งตามลําดับก่อนจะ
ถูกรวบรวมนําขึ ้นถวายแก่เจ้ าเมือง 26 โดยกษัตริ ย์เป็ นผู้ยินยอม ดังปรากฎในหลักฐานเอกสารที่
ระบุ ถึ ง ผู้ มี ห น้ าที่ เ ก็ บ ส่ ว ย ซึ่ ง เรี ย กว่ า ได้ เป็ นตํ า แหน่ ง งานหนึ่ ง ของคนในสัง คมล้ านนาที่ มี
ยศถาบรรดาศักดิ์ในระดับเจ้ าขุนมูลนาย (ชนชันสู
้ งกว่าไพร่ ) ที่ว่า “... มี ขุนนางผู้หนึ่งชื ่ออ้ายฟ้า
พระยามังรายเลี ย้ งหือ้ เป็ นนายหนังสือและเก็บส่วย เขารู้ ไต่ตดั ถ้อยคํา สลาดอาจรู้ ชอุ นั ...”27
นอกจากที่ ดิน ที่ ก ษั ตริ ย์มี อํ านาจครอบครองแบบผูกขาด ทรั พยากรธรรมชาติเ ป็ น
ทรัพย์สนิ อีกประเภทหนึง่ เช่นป่ าไม้ แร่ธาตุ สัตว์ป่า รวมถึงสัตว์นํ ้าแม่นํ ้าลาคลอง
ํ ที่เป็ นกรรมสิทธิ์ข
กษัตริ ย์ โดยเฉพาะในเรื่ องผลประโยชน์จากของป่ าในบริ เวณล้ านนาและโดยรอบที่สร้ างความมัง่
คัง่ ให้ กบั อาณาจักรและชนชันปกครองอย่
้
างมหาศาล ทรัพยากรที่เกิดจากป่ าและถูกผูกขาด ได้ แก่
ไม้ หอมชนิดต่างๆ นํา้ รัก นํ ้าผึ ้ง งาช้ าง นอแรด ครั่ง สีเสียด ไม้ ฝาง หนังกวาง เขาสัตว์ 28 เป็ นต้ น
ชาวบ้ านหรื อไพร่ทวั่ ไปไม่สามารถเก็บหรื อครอบครองเพื่อเป็ นเจ้ าของหรื อจัดจําหน่ายได้

24

ระบบปกครองล้ านนา แบ่งเป็ น เมือง – พันนา – ปากนา – บ้ าน (หมูบ่ ้ าน) “ระบบพันนา” เป็ น
หน่วยปกครองที่เล็กกว่าเมือง เพื่อให้ จํานวนไพร่สมดุลกับปริ มาณที่ดิน ขนาดของเมืองจึงขึ ้นกับจํานวนพันนาที่
ขึ ้นกับเมืองนันๆ
้ เช่น เชียงราย มี 32 พันนา ฝาง มี 5 พันนา เป็ นต้ น ดู สุรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา,
158-159.
25
เรื่ องเดียวกัน, 174. อ้ างจาก อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, “แนวคิดทางการเมือง: ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบพันนารายสิบและระบบชลประทาน”, เอกสารการประกอบการสัมนาวิชาการล้ านนาคดีศกึ ษา: โลกทัศน์
ล้ านนา (เชียงใหม่: สหวิทยาลัยล้ านนาวิทยาลัยครูเชียงใหม่ 11-14 กันยายน 2532), 5.
26
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 158-159.
27
สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ ฉบับสอบชําระ, 15.
28
ประเสริ ฐ ณ นคร, ผู้เรี ยบเรี ยง, มังรายศาสตร์ ฉบับอําเภอเสาไห้ จังหวัดสะบุรี, 110, 117-119.
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นอกจากนี ้ ยังมีภาษี หรื อส่วย ที่ กษัตริ ย์หรื อเจ้ าขุนมูลนายเก็ บจากไพร่ หรื อชาวไร่
ชาวนาทัว่ ไป โดยเก็บเป็ น “เบี ้ย” คือ คิดเป็ นค่าภาษี ที่ดินต่อ 1 ปี ที่ชาวไร่ ชาวนาต้ องเสียให้ รัฐ แต่
ในกรณีที่กษัตริ ย์หรื อเจ้ าขุนมูลนาย (ผู้ปกครองท้ องถิ่น) ต้ องการบริ จาคทานด้ วยทรัพย์หรื อการยก
ที่ดินถวายวัด (กัลปนา) รวมทัง้ ถวายแรงงานไพร่ในสังกัดแก่วดั ไพร่ หรื อชาวไร่ ชาวนาเหล่านันไม่
้
ต้ องจ่ายส่วยภาษี ประจําปี ที่เป็ นเบี ้ย (เงิน) นันให้
้ กษัตริย์หรื อเจ้ าขุนมูลนาย (ผู้ปกครองท้ องถิ่น) แต่
กษัตริ ย์หรื อเจ้ าขุนมูล (ผู้ปกครองท้ องถิ่น) นายสามารถยกประโยชน์นนให้
ั ้ วดั ได้ เลย เพื่อให้ วดั มี
รายได้ ประจําทุกๆ ปี 29 ดังที่ปรากฏในจารึ กวัดภขิู ง (พ.ศ. 2031)30 มีรายการภาษี (เบี ้ย) ค่าที่นา ซึง่
ถูกนําถวายวัดคือ
...เจ้ าหมื่นญีกินขงะ (เขตเมือง) หมื่นบง หื ้อ (ทาน) กับวัดภูขิง
นาเพิ่นตวาย
นาหนานหล่อ
นาตะคาว
นาพันหลวง
นากวาวบง

2,000 (เบี ้ย)
1,000
5,000
2,000
6,000....

นอกจากนี ้ ยังมีภาษี คา่ ที่นาให้ กบั วัดอีกแห่งหนึง่ ซึง่ สังกัดหรื อเป็ นวัดลูกของวัดภูขิง ความว่า
...บ้ านกลอง
นาฝาง
นาเข็น

100 (เบี ้ย)
2,000
2,000

นาชายมุน

2,000....31

29

ฮันส์ เพนธ์ พรรณเพ็ญ เครื อไทย และ ศรี เลา เกษพรหม, ประชุมจารึกล้ านนา เล่ม 1 จารึกใน
พิพิธภัณฑ์ฯ เชียงแสน, 59.
30
จารึกวัดภูขิง (พ.ศ. 2031) พบที่วดั ร้ างซึง่ พบบริเวณวัดร้ าง ในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
อ้ างจาก ฮันส์ เพนธ์ พรรณเพ็ญ เครื อไทย และ ศรี เลา เกษพรหม, ประชุมล้ านนา เล่ม 1 จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ
เชียงแสน, 55.
31
เรื่ องเดียวกัน, 57-58.
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ประการที่ สาม ด้ วยว่าเขตการปกครองของอาณาจักรล้ านนาแบ่งเป็ น 3 เขต32 คือ
เมืองชัน้ ใน หมายถึงเมืองราชธานี ซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนกลาง คือบริ เวณกลุ่มเมืองในแอ่งเชียงใหม่ลําพูนเป็ นแกนหลักและถือเป็ นส่วนกลางของการปกครอง เมืองชัน้ นอก บริ เวณที่ถัดจากกลุ่ม
แรก มีเจ้ านายเชือ้ พระวงศ์หรื อขุนนางข้ าราชสํานักเป็ นข้ าหลวง ที่ได้ รับการแต่งตังจากกษั
้
ตริ ย์
ออกไปปกครอง แล้ วเจ้ าเมืองเจ้ าเมืองสามารถบริ หารการปกครองภายในของตนอย่างอิสระโดย
้ นนางทํา
แต่งตังข้
้ าหลวงส่วนต่างๆ เอง33 ดังตัวอย่างเมื่อพญาแสนภูครองเมืองเชียงแสนได้ แต่งตังขุ
หน้ าที่ต่างๆ เช่น พิจารณาคดีความ ดูแลฉางข้ าว ดูแลรักษาพระราชฐาน เป็ นต้ น34 ถือเป็ นกลุ่ม
เมืองที่มีความสําคัญรองลงมาจากกลุ่มเมืองราชธานี และรับอิทธิพลทางการเมือง การปกครอง
วัฒนธรรมจากเมืองราชธานีโดยตรง เช่น พะเยา เชียงราย เมืองยวม ฝาง เชียงดาว เขลางค์ แพร่
เป็ นต้ น โดยที่แต่ละเมืองมีอิสระทางการเมืองการปกครองต่อกันสูงมาก
การจัดการส่วยภาษี ที่อาณาจักรล้ านนาได้ มาจากการควบคุมที่ดินและแรงงานไพร่
ดังกล่าวข้ างต้ น ถือเป็ นผลผลิตและผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นภายในดินแดนของอาณาจักรล้ านนา คือ
เมืองชันในและชั
้
นนอกของอาณาจั
้
กร โดยมีหลักเกณฑ์ในการส่งส่วยว่า สิ่งของต่างๆ ที่เป็ นส่วย
เมื่อเกิดขึ ้นในเขตเมืองใดก็ต้องนําส่งให้ แก่เมืองนัน้ ดังเช่นที่ปรากฏในตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่
ที่ว่า “...ไพร่ ไทยเมื องเชี ยงแสนทังมวล ตัง้ หื ้อเป็ นบวกเป็ นกอ เป็ นขุมเป็ นต่อไว้ ดังเจ้าเงิ นเจ้าคํ า
ช่างฆ้อง ส่วยเจ้าทังหลายก็ยืนถวายเจ้าตนกิ นเมื อง...”35 เมื่อเป็ นเช่นนี ้ เมื อง จึงเป็ นแหล่งสะสม
ส่วย (ตามแผนผังที่ 1) เมืองที่เก็บส่วยภาษี ได้ มากก็จะมีความัง่ คัง่ มาก ไม่ว่าจะเป็ นส่วยที่ได้ จาก
พื ช ผลทางการเกษตร ส่ว ยที่ ไ ด้ จ ากการหาของป่ า และสิน แร่ ธ รรมชาติ เจ้ า เมื อ งจึง สามารถ
ดํ า เนิ น การค้ า ภายในเมื องของตนได้ อย่า งอิส ระจากการควบคุม ของเมื อ งราชธานี พ อสมควร
เพราะเมืองราชธานีจะเพียงแต่ขอให้ เจ้ าเมืองต่างๆ แลกเปลี่ยนซื ้อขายสินค้ าตามอัตราที่เมืองราช
ธานีกําหนด ไม่กดราคา และไม่ใช้ เงินปลอม36 และเขตสุดท้ าย คือ เมืองประเทศราช ที่อยู่ไกล
จากพระราชอํ า นาจของกษั ต ริ ย์ เป็ นกลุ่ม เมื อ งต่า งชาติต่า งภาษา แต่มี ก ษั ต ริ ย์ ห รื อ เจ้ า เมื อ ง
32

สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 154.
33
เรื่ องเดียวกัน, 157-158.
34

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ , ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ (กรุงเทพมหานคร :
สํานักนายกรัฐมนตรี , 2514), 38.
35
เรื่ องเดียวกัน.
36
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 163. อ้ างจาก กฎหมายพระเจ้ าน่าน (เชียงใหม่ : ศูนย์
ส่งเสริ มและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่อดั สําเนา, 2533), 12.
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ปกครองตนเอง แต่ต้องยอมรับอํานาจที่เหนือกว่าและส่งเครื่ องบรรณาการหรื อส่วย และแสดง
ความภักดีด้วย “นํ ้าสัจจา”37 (ดังภาพที่ 9)
อย่ า งไรก็ ต าม ผลผลิ ต ทัง้ มวลไม่ ว่ า จะเป็ นจากการเกษตร ของมี ค่ า จากป่ าและ
ธรรมชาติ รวมทังเครื
้ ่ องใช้ จากงานหัตถกรรมต่างๆ ของอาณาจักรล้ านนาในสมัยราชวงศ์มงั ราย ที่
รวบรวมจากไพร่ ทัง้ ในเชิ ง ทรั พ ย์ สิน มี ค่า และแรงงาน รวมทัง้ ข้ า วของเงิ น ทองที่ ไ ด้ จ ากเครื่ อ ง
บรรณาการของประเทศราช ส่วนหนึ่งถูกนํามาใช้ ในกิจการส่วนรวมของรัฐ เช่น บํารุ งศาสนา การ
ป้องกันเมือง และใช้ จ่ายในวัง ดังที่ถกู ระบุไว้ ในหลักฐานเอกสารว่า
...หลังชนะศึกพญายีบาแล้ ว (พญาไชยสงคราม)..ก็หื ้อรางวันคําใส่แขนแหวนใส่ก้อยและ
ผ้ าผ่อนหือ้ แก่ขุนเมืองชุคน ...ส่วนตนเจ้ าพญาครามนัน้ เจ้ ามังรายก็หือ้ ...เมียนาง 4 คน
ช้ างพลาย 4 ตัว ช้ างพัง 4 ตัว ม้ าเถิก 4 ตัว ม้ าแม่ 4 ตัว เครื่ องคํา(ทอง) ทังมวลชุ
้
ตวั แล้ วขัน
คํา นํา้ ต้ นคํา...เจ้ า(พญาไชยสงคราม) ก็หือ้ มาแปลงฉางข้ าวไว้ ในเมืองเชียงดาวมากนัก
หื ้อพํ่าเพ็งด้ วยข้ าวไว้ เต็มฉางมากนักชุหลัง สําหรับไว้ เลี ้ยงริพลข้ าแกล้ วคนหาญแห่งตน...38

นอกจากนี ้ ผลประโยชน์จากส่วยและบรรณาการต่างๆ ยังต้ องแบ่งอีกส่วนหนึ่งเพื่อส่ง
ส่วยแก่รัฐใหญ่ เช่น ยูนนาน ด้ วย โดยมีหลักฐานว่าในช่วงต้ นสมัยราชวงศ์มงั ราย ผลผลิตข้ าวของ
ล้ านนาต้ องถูกส่งส่วย (ข้ าวจ้ าว) ให้ แก่ฮ่อหรื อจีนจํานวน 9000 คาน39 ต่อมาสมัยพญาสามฝั่ งแกน
ราวพ.ศ. 1945 กษัตริ ย์ฮ่อมาทวงส่วยข้ าวอีกครัง้ แต่ พญาสามฝั่ งแกนไม่ให้ ดังความว่า
....พญาห้ อเจ้ าลุม่ ฟ้าหื ้อห้ อผู้ใหญ่มาเอาส่วยข้ าวเชา 4 พันคาน เจ้ าพญาสามฝั่ งแกนว่าข้ าว
4 พันคานนี ้ หากเสียแต่เช่นปู่ กูเจ้ าพญากือนา วันนันดาย
้
กูบ่หื ้อได้ แลว่าอัน...
้ 40 หรื อ ...
พระยาฮ่อเจ้ าฟ้าลุ่ม หื ้อผู้ใหญ่มาเอาส่วยเข้ าเช้ า 9 พันคาน (หาบ, หนึ่งหาบเท่ากับ 60.48
กิโลกรั ม) เจ้ าพระยาสามฝั่ งแกนว่าเข้ าเช้ า 9 พันคาน หากตัดเสียแต่เช่นปู่ กูเจ้ าพระยา
41
กือนาวันนันดาย...
้

37

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 84.
เรื่ องเดียวกัน, 53.
39
การบรรณาการหยุดลงในสมัยพญากือนา (พ.ศ.1910-1931) อ้ างจาก Hans Penth, A Brief
History of Lan Na, 111-112.
40
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 15.
41
สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์, 65.
38
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ครัน้ ในช่วงสมัยพระเจ้ าติโลกราช (พ.ศ. 1984-2030) ล้ านนาต้ องส่งบรรณาการแก่
กษัตริ ย์ฮ่ออีกรอบ เพราะปรากฎว่าเจ้ าลุม่ ฟ้าพญาฮ่อมาทวงบรรณาการหลายครัง้ ดังความว่า
...อยูบ่ น่ านเท่าใด เจ้ าลุม่ ฟ้าใช้ ฮ่อผู้ใหญ่ 2 คน มาถามเอาเส้ นกุ้งของคัล.... เครื่ องบรรณาการ
แก่พญาฮ่อในคราวนันได้
้ แก่ เหล็กเส้ น 1,000 หาบ ทองคํา 100,000 หน่วย (ticals) และข้ าว
1,000 หาบ42...งาช้ าง ผ้ าม่าน (ผ้ าพม่า) ผ้ าไท นอแรด43

42

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเองเชียงใหม่, 103. อ้ างจาก Zimme
Yazawin, 43 และ ราชวงศาพื ้นเมืองเชียงใหม่.
43
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเองเชียงใหม่, 104.
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ภาพที่ 9 โครงสร้ างทางการปกครองของสังคมล้ านนา ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 – ช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22
แสดงถึงการจัดการปกครองตามลํา ดับ ชัน้ ฐานะหมู่บ้าน เมือ ง และกลุ่มหัวเมื องรอบนอกที่ขึน้ ต่อ
อาณาณาจักรล้ านนา (กลุม่ เมืองประเทศราช) ซึง่ ทังหมดนี
้
้มีผลต่อการส่งส่วย (ภาษี ) ตามลําดับฐานะ
ของหมูบ่ ้ าน เมืองชันนอก
้
และเมืองชันใน
้ (เมืองราชธานี)
ที่มา : วราวุธ ศรี โสภาค, “ชุมชนโบราณที่มีคู คันดิน ล้ อมรอบในลุม่ แม่นํ ้าอิง: การศึกษาเชิงภูมิศาสตร์ การตังถิ
้ ่น
ฐานและควาสัมพันธ์ ในระบบโครงสร้ างสังคมเมือง” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ คณะวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 115.
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ตามความที่ ได้ กล่าวแล้ วจะเห็นว่า สภาพเศรษฐกิ จพื น้ ฐานของล้ านนาในอดีตนัน้
ขึ ้นอยูก่ บั การผลิตของชนชันไพร่
้
ที่มีทงผลผลิ
ั้
ตจากการเกษตร เช่น ข้ าว พืชผักต่างๆ และการเลี ้ยง
สัตว์ ยังรวมถึงการสิ่งของเพื่อการอุปโภคบริ โภคที่ได้ จากธรรมชาติ เช่น การจับสัตว์บกและสัตว์นํ ้า
และหาของป่ า ตลอดจนการผลิ ต งานฝี มื อ เช่ น การทอผ้ า ฝ้ าย ผ้ า ไหม ทํ า เครื่ อ งนุ่ง ห่ ม และ
เครื่ องปั น้ ดินเผา และงานจักสาน ซึง่ ช่างฝี มือแต่ละประเภทจะอาศัยอยู่กนั เป็ นชุมชนหรื อหมู่บ้าน
ซึง่ กระจายอยู่ทวั่ อาณาจักรล้ านนา รวมทังเขตรอบๆ
้
เมืองใหญ่ เช่น ชุมชนผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผา
และเครื่ องเคลือบที่พบตามแหล่งเตาล้ วนมีลกั ษณะเป็ นชุมชนกระจายอยู่โดยล้ านนา44 แหล่งผลิต
กระเบื ้องดินขอ (กระเบื ้องมุงหลังคา) ที่บ้านหลวงดินขอ ในเขตใกล้ เมืองเชียงใหม่ แหล่งผลิต
ทองคําปลิว (ทองแผ่นใช้ ปิดหุ้มองค์พระพุทธรู ป) อยู่ที่บ้านเชียงพระในเขตเมืองเชียงใหม่ แหล่ง
ผลิตเครื่ องถ้ วยชามใช้ ในครัวเรื อน ที่บ้านช่างถ้ วย45 ส่วนชุมชนตีเครื่ องเงิน เครื่ องทอง จะอยู่ย่าน
ตลาดหัวเวียงในเมืองเชียงใหม่46 เป็ นต้ น ผลผลิตจากส่วนต่างๆ ดังกล่าวนี ้ส่วนหนึ่งถูกนํามาเป็ น
สินค้ า โดยชาวบ้ านชาวเมืองนํามาแลกเปลี่ยนค้ าขายกันเอง นอกเหนือจากการเสียเป็ นส่วยภาษี
แก่รัฐ และผลประโยชน์จากส่วยภาษี ที่รัฐได้ ไปในรู ปแบบของผลผลิตต่างๆ รัฐสามารถนําไปเป็ น
สินค้ าเพื่อการค้ าขายระหว่างเมือง ทําให้ เจ้ าผู้ปกครองนอกจากจะมีรายได้ ทงจากการเก็
ั้
บส่วยแล้ ว
และยังได้ ประโยชน์จากการค้ าอีกทางหนึง่ ด้ วย
2. การขยายอํานาจของพญามังรายที่ส่งผลต่ อการค้ า
ด้ วยสภาพภูมิศาสตร์ ในบริ เวณภาคเหนือของประเทศไทยในปั จจุบนั ที่ต่อเนื่องลงมา
จากสภาพทางภูมิศาสตร์ ของดินแดนตอนบนขึ ้นไป ตังแต่
้ ทางด้ านตะวันออกเฉียงใต้ ของจีนหลาย
เมือง อันเป็ นที่ตงของกลุ
ั้
ม่ เมืองใหญ่-น้ อย นับตังแต่
้ มณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี รวมถึงมณฑล
เจียวจื่อ (เวียดนามเหนือ) ที่มี เมืองเดียนเบียนฟู เมืองทาลอง (ฮานอย) ต่อเนื่องลงมายังดินแดน
ด้ านล่าง อย่าง เมืองหลวงพระบาง(ล้ านช้ าง) เชียงขวาง เมืองงอย และไล่เรี ยงมาทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ได้ แก่ มณฑลยูนนาน ที่มีเมืองคุนหมิง ครอบคลุมลงมาที่เมืองเชียงตุง เมืองเชียงรุ่ ง เมือง
ยอง ต่อเนื่องลงมาถึงเมืองอีกกลุ่มที่อยู่ทางตะวันตกของล้ านนาคือ อัสสัม พุกาม อังวะ เมืองมีด
44

สายัณต์ ไพรชาญจิตร์ , บรรณาธิการ, โบราณคดีล้านนา 1 (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน,
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่ และสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กรมศิลปากร, 2540), 8-9.
45
วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆสาจารย์, 83, 93, 100.
46
เรื่ องเดียวกัน, 58, 104.
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เมื องนาย เมื องเมา เมื องปั่ น เมืองลิ และรวมถึงกลุ่มเมืองที่ ประกอบกันขึน้ เป็ นรั ฐไทยวนหรื อ
อาณาจักรล้ านนาในสมัยพญามังราย อาทิ เมืองฝาง เมืองพร้ าว เมืองเชียงแสน เมืองเชียงของ
เมืองเชียงคํา เมืองเทิง เมืองเชียงราย เมืองพะเยา เมืองลําปาง เมืองลําพูน (พิงครัฐ) และเมืองแพร่
เมืองน่าน ในที่สดุ ภาพรวมนี ้ทําให้ เห็นการเชื่อมโยงกันของรัฐหรื อหน่วยการเมืองของสังคมเพื่อน
บ้ านที่อยู้ตอนบนขึ ้นไปตังแต่
้ ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นอย่างน้ อย เพราะระบบนิเวศทางภูมิศาสตร์
กําหนดให้ กลุ่มสังคมเหล่านี ้มีวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และความสัมพันธ์ ทางเครื อญาติ ที่ล้วน
นํามาสูร่ ะบบการเมือง วัฒนธรรม รวมถึงวิถีทางของระบบเศรษฐกิจที่ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน
หรื อคล้ ายคลึงกัน47 และวิถีทางของระบบเศรษฐกิจรู ปแบบหนึ่งที่กลุ่มสังคมบริ เวณนี ้มีตอ่ กัน มา
ตังแต่
้ ก่อนหน้ าช่วงเวลาที่พญามังรายจะสร้ างเมืองเชียงรายในลุม่ แม่นํ ้ากกก็คือ ระบบการค้ าขาย
การค้ าขายหรื อการแลกเปลี่ยนของสังคมบนภาคพื ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนบนนี ้
ั ้ ่ตอน
เท่าที่ปรากฏหลักฐานนับตังแต่
้ ราวพุทธศตวรรษที่ 5 เป็ นต้ นมา โดยจีนซึง่ เป็ นรัฐใหญ่ที่ตงอยู
เหนื อของกลุ่มบ้ านเมืองในภาคพืน้ ทวีปเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ตอนบนเป็ นผู้มีอิทธิ พลทัง้ ทาง
การเมือง และวัฒนธรรม รวมทังอิ
้ ทธิพลทางการค้ าขาย ทังในลั
้ กษณะการค้ าในฐานะเอกชน และ
การค้ าภายใต้ ระบบบรรณาการ เพราะนอกจากเหตุผลทางภูมิประเทศที่ทําให้ จีนกับเมืองหรื อรัฐ
ต่างๆ ในย่านนี ้มาอยูใ่ นแนวระนาบเดียวกันและมีรอยต่อเชื่อมโยงกันได้ ง่ายแล้ ว จีนในระยะนันยั
้ ง
เปรี ยบเสมือนมหาอํานาจทางบูรพาทิศ ดังเช่นการเป็ นผู้คมุ เส้ นทางการค้ าระหว่างโลกตะวันออก
กับโลกตะวันตกตังแต่
้ โบราณที่ชื่อ “เส้ นทางสายไหม”48 เป็ นต้ น
ต่อมาในช่ว งปลายพุท ธศตวรรษที่ 18 หนานเจาถูก จี นมองโกลผนวกในพ.ศ.1797
รวมทังกลุ
้ ม่ ชุมชนและบ้ านเมืองอื่นๆ ทังที
้ ่เป็ นเมืองบริ วารของหนานเจาและที่ดํารงตนอย่างอิสระ
ในบริ เวณภาคพืน้ ทวีปเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ตอนบนซึ่งอยู่ตอนล่างของอาณาจักรจี น เวลา
เดียวกันราชสํานักจีนได้ มีการรื อ้ ฟื น้ เส้ นทางการค้ าสายไหมพร้ อมๆ กับการขยายเส้ นทางการค้ าให้
มากขึ ้น โดยเฉพาะการหาทางออกทางทะเล ซึ่งเป็ นผลมาจากนโยบายเพิ่มผลผลิตทังหั
้ ตถกรรม
และการเกษตรตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ซงุ่ (พ.ศ.1502-1822) ประกอบกับการค้ าทางทะเลของจีนที่โดด
47

วินยั พงศ์ศรี เพียร, “สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์ ไท”, ใน การศึกษาประวัติศาสตร์ และ
วรรณกรรม ของกลุม่ ชนชาติไท, สรัสวดี อ๋องสกุล และ โยซิยกู ิ มาซูฮารา, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์อมริ นทร์ พริน้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2002), 52.
48
“เส้ นทางสายไหม” (Silk Route) ถูกบุกเบิกขึ ้นในสมัยพระเจ้ าฮัน่ อูต่ ี ้ (หลิวเช่อ) ฮ่องเต้ องค์ที่ ๕
ของราชวงศ์ฮนั่ (พ.ศ. 763) และหยุดชะงักไปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 -12 ดู Silk Road [ออนไลน์], เข้ าถึงเมื่อ
30 ธันวาคม 2550. เข้ าถึงได้ จาก http://en.wikipedia.org/riki/Silk_Road
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เด่นมาพร้ อมกับย้ ายศูนย์กลางอํานาจมาอยู่ตอนใต้ (นานกิง) ในราวพ.ศ.1669 -167049 อันเป็ น
ช่วงที่จีนต้ องการสินค้ าจากตอนในภาคพื ้นทวีปก็มากขึ ้นด้ วย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากป่ า อย่าง
งาช้ าง เครื่ องเทศ เครื่ องหอม ยางหอม ผ้ าฝ้าย กํายาน ไม้ หอม ครั่ง50 ส่งผลให้ ราชสํานักจีนใน
ราชวงศ์ถดั มาคือ หยวน (มองโกล) (พ.ศ.1822-1911 / ค.ศ.1279-1368) เห็นความสําคัญในด้ าน
การค้ า ซึ่งเป็ นเหตุให้ จีนมองโกลพยายามขยายอํ านาจลงมาทางตัง้ แต่ลุ่ม แม่นํา้ แดง แม่นํ ้าดํา
แม่นํ ้าโขง จด แม่นํ ้าสาละวิน และแม่นํ ้าอิรวดี ซึง่ เป็ นเส้ นทางและแหล่งการค้ าเดิมทังที
้ ่เป็ นทาง
ไหมและเส้ นทางที่ถกู เปิ ดไว้ ในสมัยหนานเจารุ่ งเรื อง การขยายอํานาจและเส้ นทางการของจีนมอง
โกล จึงเป็ นเหตุของการโยกย้ ายถิ่นฐานอีกระลอกหนึ่งของชนเผ่าชาติพนั ธุ์ไทในบริ เวณภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในยุคก่อนเข้ าพุทธศตวรรษที่ 19
่มบ้ านเมืองใหญ่-น้ อยในแถบภาคพืน้
ด้ วยสภาพทางกายภาพของทําเลที่ตงของกลุ
ั้
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ตอนบน ที่อยู่ในระนาบเดียวกันดังกล่าวแล้ ว การเคลื่อนไหวทาง
การเมืองและการค้ าของกลุ่มเมืองบริ เวณนี ้ซึง่ ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องนับแต่อดีต ยังคงส่งผลและ
ดําเนินต่อมาแม้ ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 ซึง่ เป็ นช่วงที่พญามังรายรวมผู้คนและตังบ้
้ านเมืองใน
บริ เวณที่ราบลุ่มแม่นํ ้าโขง-กก-อิง และสภาพการค้ าในบริ เวณนี ้ขยายตัวมากขึ ้นตามการเติบโต
ของกลุม่ สังคมที่ประกอบด้ วยจํานวนพลเมืองที่มากขึ ้น
รวมทังความก้
้
าวหน้ าทางเทคโนโลยีทางการผลิตที่มีการส่งผ่านจากรัฐหรื อเมืองที่มี
มากกว่าไปสู่กลุ่มบ้ านเมืองที่เล็กกว่าหรื อมีประสิทธิภาพในการผลิตด้ อยกว่า ประกอบกับการที่
ตลาดจี นและตลาดโพ้ นทะเลต้ องการสินค้ าบางประเภทที่ มีอยู่มากมายในภาคพืน้ ทวีปเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตอนบน โดยเฉพาะสินค้ าประเภทของป่ านับตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมา
จึงเป็ นการเพิ่มความคึกคักของการค้ าขายแลกเปลี่ยนในบริเวณกลุม่ เมืองต่างๆ รวมทัง้ เมืองในลุม่
แม่นํ ้าโขง กก อิง ปิ ง ยม น่าน ด้ วย และเป็ นแรงจูงใจสําคัญประการหนึง่ ที่ทําให้ พญามังรายซึง่ อยู
ในช่วงเริ่ มต้ นการตังบ้
้ านเมืองในชื่อของแคว้ นโยนหรื อโยนก โดยมีศนู ย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงราย
เห็นความสําคัญและความจํ าเป็ นในเรื่ องการค้ า ซึ่งมี เหตุปัจจัยภายในเป็ นส่วนประกอบด้ วย
กล่าวคือ

49

ลัดดาวัลย์ แซ่เตียว, 200 ปี พม่าในล้ านนา (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั , 2545), 20.
50
เรื่ องเดียวกัน. อ้ างจาก 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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ดินแดนล้ านนามีพื ้นที่เพียงหนึ่งในสี่ ที่สามารถเพาะปลูกให้ ผลผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะข้ าว อีกทังสภาพการเมื
้
องการปกครองที่ทําให้ ผลผลิตส่วนหนึ่งถูกแบ่งเป็ นส่วยภาษี
และเครื่ องบรรณาการแก่รัฐที่มีอํานาจมากกว่า ดังเช่น ยูนนาน และจีน ดังนันฐานเศรษฐกิ
้
จของ
ล้ า นนาในภาคเกษตรกรรม จึงไม่น่ า จะมี ม ากพอที่ จ ะแปรสภาพเป็ นสิน ค้ า หากแต่สภาพภูมิ
ประเทศส่วนที่เหลือทังหมดของดิ
้
นแดนล้ านนาเป็ นพื ้นที่สงู และเต็มไปด้ วยป่ าเขาที่อดุ มสมบูรณ์
ของป่ าและแร่ ธ าตุอัน เป็ นทรั พ ยากรธรรมชาติมี ค่า ในสมัย นัน้ ดัง นัน้ สิน ค้ า ป่ าและสิน แร่ ต าม
ธรรมชาติเหล่านี จ้ ึงเป็ นข้ อได้ เปรี ยบของอาณาจักรล้ านนาในการค้ าขาย ประกอบกับช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 19 การค้ าสินค้ าป่ าประเภทต่างๆ ในกลุ่มเมืองโดยรอบดินแดนล้ านนากําลังดําเนินไป
อย่างคึกคัก เพราะทังรั
้ ฐใหญ่อย่างจีน ซึง่ อยู่ตอนบนขึ ้นไปต้ องการค่อนข้ างมาก ขณะที่กลุ่มเมือง
ทางใต้ โดยเฉพาะอยุธยาและเมาะตะมะก็ต้องการ ดินแดนล้ านนาและกลุม่ เมืองโดยรอบที่มีสภาพ
ทางภูมิประเทศเต็มไปด้ วยป่ าเขาในเขตร้ อนชื ้นจึงกลายเป็ นแหล่งใหญ่สําหรับสินค้ าป่ า
นอกจากนี ้ ด้ วยทํ าเลที่ ตงั ้ ของดินแดนล้ านนา ที่ อยู่ระหว่างกลุ่มเมืองตอนบน เช่น
หลวงพระบาง เชียงรุ่ง ยูนนาน พยู (พม่า) เป็ นต้ น กับกลุม่ เมืองตอนล่าง เช่น ละโว้ สุโขทัย อยุธยา
เมาะตะมะ เป็ นต้ น ดินแดนล้ านนาจึงเป็ นทางผ่านของการติดต่อของดินแดนสองภาคส่วนนี ้มา
ตังแต่
้ อดีต รวมทังการติ
้
ดต่อด้ านการค้ าโดยเฉพาะของป่ าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมาด้ วย
ดังนันบริ
้ เวณดินแดนล้ านนาจึงกลายเป็ นทางผ่านของขบวนพ่อค้ าและสินค้ าจากหลายแหล่งทัง้
จากตอนบนและตอนล่าง สินค้ าจํานวนหนึง่ ที่เข้ ามาหมุนเวียนในตลาดล้ านนา โดยเฉพาะในช่วงที่
เชียงใหม่ซงึ่ เป็ นเมืองศูนย์กลาง จึงน่าจะเป็ นสินค้ าจากหัวเมืองโดยรอบ รวมถึงสินค้ าจากต่างเมือง
โดยเฉพาะรัฐใหญ่ที่อยูต่ อนบนของล้ านนาขึ ้นไป เช่น ยูนนาน ลาว เป็ นต้ น
ในเรื่ อ งการค้ า ขายในบริ เ วณตอนบนของภาคพื น้ ทวี ปที่ มี บ ทบาทต่อ บ้ า นเมื อ งใน
บริ เวณภาคพื ้นทวีปตอนบนในเวลานัน้ ย่อมเป็ นสิ่งที่พญามังรายต้ องรับรู้ มาโดยตลอด เพราะการ
ที่พญามังรายเกิดและเติบโตอยูใ่ นแถบลุม่ แม่นํ ้าโขง กก อิง อีกทังยั
้ งมีสายสัมพันธ์ทางเครื อญาติกั
เมืองเชียงรุ่ งโดยฝ่ ายแม่เป็ นชาวเชียงรุ่ ง และครองเมืองต่อจากบิดาคือท้ าวลาวเม็ง เมื่ออายุ 21 ปี
ดังปรากฎในเอกสารตํานานว่า
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....ลาวเม็งอายุ 35 ปี เป็ นพญาแทนพ่อได้ 40 ปี อายุ75 ไปสู่ปรโลก 24 ชัว่ ราชวงศ์ ส่วนเจ้ าราช
บุตรตนชื่อมังรายอายุได้ 21 ปี ได้ เป็ นพญาแทนพ่อในปี กัดเม็ด จุลสกราชได้ 621 ตัว ในเมืองเงิน
ยางนันแล
้ เจ้ าพญามังรายได้ เถิงนํ ้ามุทธาภิเสกแล้ ว ...51

เมื องเงิ นยาง ในบริ เวณลุ่มแม่นํา้ กก52 เป็ นเมืองที่พญามังรายปกครองมาก่อนที่จะ
สร้ าง เชี ยงราย เป็ นศูนย์กลางของรัฐโยนกในพ.ศ. 180653 อันเป็ นเขตการค้ าขายที่มีพ่อค้ าผ่านไปมา ซึง่ มีชี ้หลักฐานว่า เส้ นทางสายยูนนาน-เชียงตุง-เชียงราย-เชียงใหม่-ระแหง-มะละแหม่ง (เมาะ
ลําเลิง) เป็ นเส้ นทางการค้ าสายสําคัญในสมัยโบราณ54 นอกจากนี ้บริ เวณแอ่งเชียงแสน-เชียงราย
ยังมีความใกล้ ชิดกับกลุม่ ไทใหญ่ (เงี ้ยว) ซึง่ เป็ นพ่อค้ าอีกกลุม่ หนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากต่อการค้ า
ขายในล้ านนามาแต่ต้น 55 โดยชาวเงี ้ยวติดต่อกับคนในแอ่งเชียงแสน-เชียงรายเพราะเขตแดนอยู่
ใกล้ กนั คือแถบลุม่ แม่นํ ้าสาละวินที่เมืองตอน (ท่าตอน) กับเมืองฝางลุม่ แม่นํ ้าฝาง-กก ทังเมื
้ องตอน
และเมืองฝางจึงเป็ นเมืองชุมทางการค้ าที่สําคัญตังสมั
้ ยนัน้ โดยปรากฎหลักฐานทางโบราณคดีที่
จะกล่าวรายละเอียดในบทต่อไป
พญามังรายยังให้ ความสําคัญกับ เมื องฝาง โดยย้ ายขึ ้นไปพํานักอยู่ที่นนั่ ในพ.ศ.1811
ก่อนไปตีเมือง เชี ยงของ บนฝั่ งแม่นํ ้าโขงในปี ถัดมา และพ.ศ.1817 ก็ไปตีเมือง เซริ ง (เมื องเทิ ง) ใน
ที่ราบลุม่ แม่นํ ้าอิง ซึง่ เมืองเหล่านี ้ล้ วนเป็ นชุมทางการค้ าอยูท่ างทิศเหนือของพะเยาอันเป็ นแคว้ นม
ก่อนที่จะสร้ างเมืองเชียงราย ดังนันนั
้ ยของในการย้ ายขึ ้นเมืองฝางแล้ วใช้ เป็ นฐานในการผนวกเมือง
51

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 14-15; สมหมาย เปรม
จิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์, 12-13.
52
“เงินยาง” คือเมืองสาย ที่เป็ นเมืองโบราณขนาดใหญ่ ทําให้ เชื่อได้ วา่ เป็ นชุมชนในที่ราบลุม่ แม่นํ ้
กก มีพฒ
ั นาการเป็ นบ้ านเมืองชัดเจนและมีความสืบเนื่องมาถึงสมัยพญามังรายซึง่ ถือเป็ นเป็ นบุคคลใน
ประวัติศาสตร์ ของล้ านนาในระยะเริ่มต้ น. ดู วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 104; พระรัตน
ปั ญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, แสง มนวิทรู , แปล (เชียงใหม่: พิมพ์เป็ นอนุสรณ์แด่ นายกี นิมมานเหมินทร์
เนื่องในวันเปิ ดตึกคนไข้ พิเศษ “นิมมานเหมินทร์ –ชุติมา” โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12
พฤษภาคม 2510), 103-104; สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ ฉบับสอบชําระ, 6.
53
รัตนปั ญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, 104.
54
Holt S. Hallet, A Thousand Miles on An Elephant in the Shan States (London: William
Blackwood and Sons, 1890), 172.
55
ดังปรากฎกลุม่ เมืองของชาวเงี ้ยวที่มีเมืองปองใต้ เมืองลิ เมืองปั่ นที่ตงอยู
ั ้ ท่ างฝั่ งตะวันตกของ
แม่นํ ้าสาละวิน พ่อค้ าเงี ้ยวมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการค้ าในระยะต้ นของการก่อสร้ างอาณาจักรล้ านนา ดู เชิงอรรถ
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 54.
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อีกสองแห่งคือ เชี ยงของ และ เซริ ง ในเวลาไล่เลี่ยกันก็คือ การหาเมืองบริ วารที่เป็ นชุมทางการค้ า
เพื่อเป็ นฐานในการเชื่อมโยงออกไปยังเมืองแดนไกลอื่นๆ ในทุกทิศทุกทาง ดังปรากฎในตํานาน
พื ้นเมืองเชียงใหม่วา่
...เถิงปี เปิ กสี (พ.ศ.1811/13) เจ้ ามังรายไปอยู่เมืองฝางได้ ปี 1 ในปี กัดไส้ (พ.ศ.1812/13) เจ้ ามัง
รายเอาริ พลไปปล้ นเอาเมืองผาแดงเชียงของ....แล้ วคืนมาอยู่เมืองฝางเลี ้ยงดูเสนาอมาจคนแกล้ ว
หาญมากนัก...เถิงปี กาบเส็ด (พ.ศ.1817/18) อายุเจ้ ามังรายได้ 36 เอาริ พลไปปล้ นเมืองเซริ ง ...ได้
เมืองแล้ วแต่งลูกขุนกิน แล้ วเอาริ พลคืนมาอยู่ฝางเลี ้ยงดูเสนาอมาจ 3 วัน 3คืน ก็อยู่เสวยราช
สมบัติด้วยสวัสดีสขุ สานต์ ไพร่ยคุ ้ าข้ ายุขายก็มีแล...56

ความที่ปรากฎในตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ตอนนี ้เป็ นความที่ต่อเนื่องกับการกล่าวถึง
พ่อค้ าเมืองหริ ภุญไชย อันเป็ นที่มาของการต้ องการผนวกดินแดนบนลุ่มแม่นํ ้าปิ ง ซึง่ น่าเชื่อได้ วา่
เหตุผลสําคัญที่ทําให้ พญามังรายต้ องการผนวกเมืองหริ ภญ
ุ ไชยมีสองประการใหญ่ๆ คือ ทําเลที่ตงั ้
ในที่ราบลุม่ แม่นํ ้าปิ งอันกว้ างขวางพอที่จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเช่น ข้ าว ได้ อย่างเพียงพอที่จ
แบ่งส่วนเป็ นเครื่ องบรรณาการแก่รัฐใหญ่อย่างยูนนานและเป็ นสินค้ าส่งออก อีกประการคือการที่
พญามังรายทราบว่าเมืองหริ ภญ
ุ ไชยเป็ นเมืองศูนย์กลางค้ าขายทังจากเมื
้
องไกลอย่างจีน และยูน
นาน รวมถึง เมาะตะมะ ดังปรากฎทัง้ ในตํานานมูลศาสนา57 ตํานานพืน้ เมืองเชี ยงแสน58 และ
ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ โดยมีเนื ้อความกล่าวในทํานองดียวกันว่า ขณะที่พญามังรายประทับที่
เมื อ งฝางได้ พ บพ่ อ ค้ า จากหริ ภุญ ไชยที่ ม าค้ า ขายที่ ฝ างจํ า นวนมากและได้ ส อบถามถึ ง สภาพ
บ้ านเมืองและการค้ าขาย
....เจ้ ามังรายจึงหาพ่อค้ ามาถามดูว่าเมืองหริ ภญ
ุ ไชยที่สอู ยู่พ้ นู ยังสมริ ทธี รู้ ว่าบ่สมริ ทธีเป็ น
สัน ใด พ่อ ค้ า ทังหลายไว้ ว่า เมื องหริ ภุญไชยที่ ตูข้ า อยู่โพ้ น ก็สมฤทธี ด้ว ยข้ าวของมากนัก
พ่อค้ าทางบก/นํ ้า เทียวมาค้ าชุเมืองทางนํ ้าก็เถิงเมืองโยธิยาก็มาค้ าเถิงยุทา่ งค้ าขาย ชาวเมื
ก็สมฤทธีเป็ นดีมากนักแล พญาซํ ้าถามว่าพญาเจ้ าเมืองสูยงั สมฤทธีด้วยริช้างม้ าข้ าคนสร
สมบัติบ้านเมืองดังรื อนันชา
้ พ่อค้ าทังหลายไหว้
้
ว่า พญาเจ้ า/ในเมืองตูข้าโพ้ นสมริ ทธี ด้วย
56

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 17.
พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณ, ตํานานมูลศานา, แปลโดย สุด ศรี สมวงศ์ และ พรหม ขมา
ลา, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2519), 301.
58
สรัสวดี อ๋องสกุล, พื ้นเมืองเชียงแสน : ประชุมพงศาวดารฉบับราษฎร์ ภาคที่ 4
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์อมรินทร์ , 2546.), 60.
57

104
ช้ างม้ าข้ าคนมากนัก ควรสนุกบัวรมวลด้ วยสมบัติชเุ ยื่องดีหลีดาย พญามังรายได้ ยินว่าหริ
ภุญไชยสมริทธีนกั ลวดบังเกิดโลภจิตมักใคร่ได้ มาเป็ นเมืองของตน...59

ข้ อ ความที่ ป รากฎอยู่ใ นตํ า นานเมื อ งเหนื อ เหล่า นี ้ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ประเด็ น ในด้ า น
เศรษฐกิ จค่อนข้ างชัดเจน ด้ วยว่าเศรษฐกิ จย่อมมีส่วนสําคัญในการขยายอํ านาจหรื อรวบรวม
อํานาจ หรื อสร้ างบ้ านแปลงเมืองให้ เข้ มแข็งนัน่ เอง โดยเฉพาะภาพของแคว้ นหริ ภญ
ุ ไชยที่เป็ นเมือง
ั ญาหารและมัง่ คัง่ ด้ วยทรัพย์สินเงิน
มหาธาตุ (เมืองพุทธศาสนา)60 ที่อดุ มสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธญ
ทองอันเกิดจากการค้ าขาย เพราะเป็ นเมืองชุมทางการค้ าที่กว้ างใหญ่ไพศาลสามารถติดต่อกับ
บ้ านเมืองกลุม่ อื่นๆ ได้ มากกว่าชุมทางหลายแห่งในบริเวณแอ่งเชียงแสน – เชียงราย เช่น ฝาง เซริ ง
เชียงของ เวียงพาน เป็ นต้ นตลอดจนการติดต่อกับกลุ่มเมืองใหญ่-น้ อย ทางใต้ อนั เป็ นแดนใกล้
ชายฝั่ งทะเล โดยถูกระบุชดั เจนว่า เป็ นที่ชมุ นุมการค้ าขายแห่งลูกค้ านานาประเทศ ทางนํ ้าตลอดถึ
ละโว้ และ อโยธยา และทางบกก็ มาได้ ทุกเมือง ดังที่ มีหลักฐานยืนยันประกอบด้ วยว่าในสมัย
โบราณมีเส้ นทางคาราวานของจีนโบราณผ่านเข้ ามาในรัฐฉานพม่า และในสยามด้ วย บางเส้ นทาง
มุ่งไปยังเมืองลําปาง น่าน และเลยไปยังหลวงพระบาง61 ซึ่งมีเส้ นทางผ่านมาที่แคว้ นหริ ภุญไชย
เช่น จากพม่าสามารถข้ ามแม่นํ ้าสาละวินเข้ ามาจุดใดจุดหนึง่ ของแนวเขาแดนลาวทางตะวันตก เช่น
เมืองหาง เมืองเชี ยงดาว เมืองยวม หรื อเมื องฮอด เป็ นต้ น โดยเฉพาะเมืองฮอด ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ และไม่ห่างจากหริ ภญ
ุ ไชยเท่าใดนัก มีหลักฐานชัดเจนในสมัยสิ ้นสุดราชวงศ์มงั
รายจากโคลงมังทรารบเชี ยงใหม่ว่าเป็ นชุมทางการค้ าขายที่คึกคักโดยเป็ นจุดเชื่อมพ่อค้ าจาก
ุ ไชยในลุม่ แม่นํ ้
อยุธยาและจากเมืองแถบหริ ภญ
ุ ไชยด้ วย62 เส้ นทางทางเศรษฐกิจของแคว้ นหริ ภญ
ปิ งจึงกว้ างขวางซึง่ นํามาสูค่ วามมัง่ คัง่ ได้ มากกว่าแคว้ นโยนในลุม่ แม่นํ ้าโขง-กกของพระองค์
เมื่อพญามังรายเริ่ มสถาปนาอํานาจของตนในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ ้าปิ งได้ ในเบื ้องต้ น ม
เวียงกุมกามเป็ นศูนย์ กลางในพ.ศ.1837 พร้ อมๆ กับการสร้ างวัง เวียง กํ าแพงเมือง และวัดวา
อารามต่างๆ และปลูกสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกในการการคมนาคมสัญจรของบรรดาพ่อค้ าที่
เข้ ามาค้ าขายภายในเชียงใหม่ เป็ นต้ นว่าสะพานเชื่อมคลองและแม่นํ ้าภายในเวียง (เมืองที่ประทับ)
59

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 17.
พระพุทธพุกาม และ พระพุทธญาณ, ตํานานมูลศาสนา, 306.
61
Victor Purcell, The Chinese in Southeast Asia 2nd Edition, (London : Oxford University
Press, 1952 ), 109.
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สิงฆะ วรรณสัย, ถอดความ, โคลงเรื่ องมังทรารบเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : งานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติปี, 1-8 เมษายน 2522), 59.
60
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อีกทังทรงสร้
้
างตลาดหรื อกาด อันเป็ นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้ าขึ ้นภายในเขตเวียง พร้ อมกับปลอม
ตัวเป็ นชาวบ้ านไปสํารวจตลาด ดังที่ปรากฏในตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ที่วา่
...เจ้ าพญามังรายหื ้อตังกาดกุ
้
มกาม หื ้อเป็ นที่ซื ้อขายแห่งคนทังหลายแล เจ้ ามังรายรํ าเพงว่าไพร่กู
นี ้ยังสุขทุกข์เป็ นสันใดใคร่ ร้ ู จึงแต่งตัวปลอมจึงถือกุบ ตองตึงนุ่งผ้ าผืนควรค่าร้ อยคําพายในนุ่งผ้ า
ไทพายนอก ไปเข้ ากาดกุมกาม นัง่ อยู่ริมแม่พิงอว่ายหน้ าเมือ วันออกเล็งดูคนทังหลายเข้ ากาด...
และ ...เจ้ ามังรายหันชาวแช่ช้าง เชียงเรื อ ขี่เรื อมากาดกุมกาม เรื อล่มวัน 2 เล่ม 3 เล่ม ชุวนั เข้ ามัง
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รายคระนิงใจว่าไพร่กบู ว่ า่ อันชะรื
้ อ จึงแปลงขัวกุมกามแต่นนมาแล...
ั้

ความพยายามส่งเสริ มให้ อาณาจักรล้ านนาเป็ นสังคมแห่งการค้ า ดังที่มีให้ ความสําคัญ
กับตลาด และการสัญจร ในคราวสร้ างเวียงกุมกามนัน้ น่าจะเป็ นผลมาจากการยึดถือตามพระ
ธรรมเทศนาที่ พ ระติส สะเถระแสดงแก่ พ ญามัง รายเมื่ อ ทรงขึน้ ครองหริ ภุญ ไชย ซึ่ง มี คํ า สอนที่
เกี่ยวข้ องกับด้ านเศรษฐกิจของบ้ านเมือง ดังนี ้
...ภยา (พระยา) ตนใดได้ เป็ นใหญ่...หื ้อแปงบวย ๘ ลูก ...คือว่าหื ้อเลี ้ยงข้ าชัน้ ในไว้ ผู้มีประยา
(ปั ญญา) อาจหื ้อแล้ วยังราชกิจชุประการ ประมาณ ๘ คน ๑เพื่อหื ้อนํามายังลาภโชคบัณณาการ
้ วนั แล...หื ้อเลี ้ยง
แต่บ้านน้ อยเมืองใหญ่ทงหลาย
ั้
๘ พิศ มาใส่เหล้ ม ใส่สาง (ฉาง) แห่งพระยานันชุ
ล้ าน ๓ หัว...คือว่าหื ้อเลี ้ยงเสฎฐี ๓ คนผู้ ๑ อยูพ่ ายเหนือเวียง ผู้ ๑ อยู่พายกลางเวียง ผู้ ๑ อยู่พาย
ั้
ประชานราษฎร์ ชาวเมือง
ใต้ เวียง หื ้ไว้ เป็ นที่เขาไปหายังเข้ าของเงินคํา แห่งเสนาอามาตย์ทงหลาย
ทังหลายเยี
้
ยะคนหื ้อมีข้าวของเงินไว้ เยียะล้ านนัน...รวมทั
้
ง...หื
้ ้อเลี ้ยงแขกหลายทาง...คือว่าฟั นเรื อ
ไว้ หลายท่า หม่าเข้ าไว้ หลายมื ้อ หื ้อมีไมตรี สนิทติดต่อกับด้ วยบ้ านเมืองน้ อยใหญ่ทงหลายทุ
ั้
กแจ่ง
64
ที่จิ่งดีและ...

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวทางการค้ าของกลุ่มบ้ านเมืองต่างๆ ในบริ เวณภาคพื ้น
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนบน โดยเฉพาะเมืองสําคัญที่รายล้ อมเมืองเชียงรายในช่วงต้ น
พุทธศตวรรษที่ 19 ได้ มีบทบาททางการค้ าในฐานะเมืองชุมทางการติดต่อ ดังเช่น เมืองเซริ ง เมือง
ุ
ฝาง เมืองเชียงของ เป็ นต้ น และยังเห็นได้ ชดั จากการเป็ นชุมทางการค้ าและการติดต่อของหริ ภญ
ไชย ที่นําความรํ่ ารวยและรุ่งเรื องในในหลายๆ ด้ านมาสูบ่ ้ านเมือง เป็ นแรงจูงใจพญามังรายจึงขยา
63

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 33-34.
สมหมาย เปรมจิตต์, คําสอนพญามังราย ภาคปริวรรต ลําดับที่ 11 (เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519), 1-3.
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ดินแดนไปยังรอบๆ เมืองเชียงราย และลงมาทางใต้ บริ เวณแว่นแคว้ นหริ ภญ
ุ ไชย กระทัง่ สามารถ
ครอบครองพื ้นที่ล่มุ แม่นํ ้าปิ งตอนบนทั ้งหมดในช่วงทศวรรษที่ 1830 เป็ นต้ นมา โดยมีศนู ย์กลาง
แห่ งใหม่คือ เชี ยงใหม่ ซึ่งสามารถกล่าวได้ ว่าการขยายดินแดนของพญามัง รายในคราวนัน้
หมายถึงการขยายฐานทางเศรษฐกิจของอาณาจักรของพระองค์ ซึ่งหมายรวมถึงการเป็ นเมือง
ศูนย์กลางของเครื อข่ายการค้ า ในตอนบนของภาคพื ้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่บทบาท
ทางค้ าขายของเชียงใหม่ในเวลานันเป็
้ นทังสถานที
้
่รวบรวมและผ่องถ่ายสินค้ าจากหลายทิศทาง
เพื่อส่งไปยังปลายทางเช่น ยูนนาน เมาะตะมะ ลาว เป็ นต้ น ขณะที่เป็ นปลายทางของสินค้ าบาง
ประเภทเช่นกัน
3. เชียงใหม่ กับการค้ าของอาณาจักรล้ านนา
เมืองเชียงใหม่ นอกจากจะมีที่ตงที
ั ้ ่เหมาะในการเป็ นศูนย์กลางทางการปกครองของ
อาณาจักรล้ านนา อีกบทบาทหนึ่งซึ่งมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ การเป็ นศูนย์กลาง
การค้ า ทัง้ ภายในกลุ่มเมืองบริ วารที่ อยู่รายรอบ และกลุ่มเมืองภายนอกอื่ นๆ ที่อยู่รอบนอกใน
ภาคพื ้นทวีปเดียวกัน โดยอาศัยพื ้นฐานของการส่งส่วยหรื อบรรณาการ เหตุผลสําคัญก็เพราะเมือง
เชียงใหม่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ราบลุ่มแม่นํ ้าปิ ง ซึง่ เป็ นพื ้นที่ราบลุม่ แม่นํ ้าที่ใหญ่ที่สดุ ของภาคเหนือหรื อตอน
ของดินแดนไทยในปั จจุบนั เมื่อเปรี ยบเทียบกับแอ่งอื่นๆ อีกทังภายในแอ่
้
งที่ราบเชียงใหม่ยงั มีแม่นํ ้
สายเล็กๆ หลายสายไหลมาจากต้ นนํ ้าบนเทือกเขาด้ านตะวันตกและบรรจบกับแม่นํ ้าปิ ง ซึง่ นอกจ
ความอุดมสมบูรณ์ ของหน้ าดินทังในพื
้
้นที่ราบและไหล่เขาแล้ ว ลักษณะเช่นนี ้ยังเอื ้อต่อการติดต่อ
กับที่ราบลุ่มอีกหลายแห่งโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็ นที่ราบลุ่มแม่นํ ้าโขง กก อิง ยม น่าน แพร่ วัง ยวม ซึ่
กลายเป็ นเส้ นทางสัญจรโดยธรรมชาติ แม้ ว่าจะเป็ นเทือกเขาสลับพื ้นที่ราบลุ่มแม่นํ ้าของภาคเหนือ
แต่สามารถล่องลํานํา้ หรื อเดินบกตามเส้ นทางนํ ้าและเดินข้ ามช่องเขาได้ ทาใํห้ เชียงใหม่สามา
ควบคุมการค้ าทังภายในรวมถึ
้
งภายนอกอาณาจักรได้ โดยรอบ เชียงใหม่จึงมีข้อได้ เปรี ยบในการที่
จะเชื่อมต่อกับกลุม่ เมืองที่รายล้ อมอยู่
อย่ า งไรก็ ดี สภาพพื น้ ฐานทางเศรษฐกิ จ ของอาณาจัก รล้ า นนานับ ตัง้ แต่ช่ ว งพุท ธ
ศตวรรษที่ 19 แม้ จะเป็ นการผลิตแบบยังชีพ แต่ปริ มาณผลผลิตบางประเภทยังมีส่วนเกินเพื่อการ
แลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มเมืองภายใน ส่วนการแลกเปลี่ยนสินค้ ากับกลุ่มเมืองรอบนอกที่รายล้ อม
ล้ านนาอยู่นนั ้ อาณาจักรล้ านนามีชมุ ทางการค้ าตามหัวเมืองทางเหนือ ตะวันตก ตะวันออก และ
ทางใต้ ซึง่ เป็ นเมืองที่ถกู ผนวกโดยการขยายอํานาจของพญามังราย และเมืองที่ถกู ผนวกในรัชสมัย
ต่อๆ มาของกษัตริ ย์ในราชวงศ์มงั ราย อีกทังหั
้ วเมืองที่เป็ นชุมทางการค้ าตามทิศทางต่างๆ เหล่านี ้
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ยังเป็ นแหล่งรวมสินค้ าบางประเภท ที่มีการนําเจ้ ามาจากเมืองรอบนอกอาณาจักรล้ านนา ดังเช่น
จากหัวเมืองเงี ้ยวทางทิศตะวันตกที่ผา่ นเข้ ายังเมืองฝาง จากกลุม่ เมืองเชียงตุง เมืองยอง เมืองเชียง
รุ่ง หลวงพระบางที่ผ่านเข้ ามายังชุมทางทิศเหนือ เช่น เมืองเซริ ง เชียงของ และเชียงแสน และน่าน
จากกลุ่มเมืองทางใต้ เช่น เมาะตะมะ อยุธยา สุโขทัย ลพบุรี ที่ผ่านเข้ ามาทาง เมืองฮอด เมืองลี ้
เมืองเถิน เมืองแพร่ นอกจากนี ้ยังมีสนิ ค้ าที่ผลิตได้ จากบรรดาเมืองใหญ่-น้ อย ภายในล้ านนาซึง่ เชื่อ
ว่ามีผลผลิตส่วนเกินที่ถกู นํามาเป็ นสินค้ าแลกเปลี่ยนภายใน และมีสนิ ค้ าสําคัญอย่างสินค้ าป่ าและ
สิ น ค้ า จากธรรมชาติ ใ นพื น้ ที่ ล้ า นนาที่ ถูก นํ า มาค้ า ขายกับ กลุ่ม เมื อ งภายนอก โดยกลุ่ม เมื อ ง
ภายนอกได้ นําสินค้ าที่เป็ นพืชผลการเกษตร งานหัตถกรรมและสินค้ าประเภทฟุ่ มเฟื อย และสินค้ า
ที่อาศัยการผลิตด้ วยเทคโนโลยีที่สงู กว่าเข้ ามา เช่น เครื่ องถ้ วย อัญมณี เครื่ องประดับ ผ้ าแพร ผ้ า
ไหม ผ่านเข้ ามายังเมืองชุมทางก่อนเข้ าไปที่เชียงใหม่
ลักษณะทํ าเลที่ ตงั ้ ของเมื องเชี ยงใหม่ที่สัมพันธ์ กับหัวเมืองชุมทางในทิศต่างๆ โดย
สภาพธรรมชาติ ประกอบกับ ประเภทสิน ค้ า ที่ ทํ า การแลกเปลี่ย นดัง กล่า วข้ า งต้ น ได้ ส่ง ผลต่อ
เชียงใหม่ ในการเป็ นสถานที่รองรับการแลกเปลี่ยนสินค้ า และการพบปะของผู้คนที่เป็ นกลุม่ พ่อค้ า
ทังจากหั
้
วเมืองภายในและเมืองต่างๆ จากภายนอก เชียงใหม่จงึ อยูใ่ นตําแหน่งศูนย์กลางเครื อข่าย
การค้ ากับกลุม่ เมืองรอบนอกในเขตตอนบนของภาคพื ้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นบั ตังแต่
้ ช่วง
ทศวรรษ 1830 เป็ นต้ นมา จึงแบ่งพื ้นที่ในการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นการแลกเปลี่ยน
และค้ าขายภายในอาณาจักรล้ านนา และ ส่วนที่เป็ นการแลกเปลี่ยนและค้ าขายระหว่างอาณาจักร
ล้ านนากับเมืองหรื อรัฐอื่นๆ โดยรอบอาณาจักรล้ านนา ได้ แก่พื ้นที่ตงแต่
ั ้ อังวะ กลุม่ เมืองเงี ้ยว เชียง
รุ่ ง เชี ย งตุง เชี ย งยอง หลวงพระบาง สุโ ขทัย กลุ่ม เมื อ งมอญ และอยุธ ยา ซึ่ง ทัง้ สองพื น้ ที่ นี ม้ ี
เครื อข่ายโยงใยเชื่อมต่อถึงกัน โดยมีเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลาง
3.1 เชียงใหม่ กับเครื อข่ ายการค้ าภายใน
การค้ าภายในสมัยอาณาจักรล้ านนา เริ่ มต้ นจากการแลกเปลี่ยนสินค้ าหรื อสิ่งของกับ
บางพืน้ ที่ที่ผลิตสินค้ าเองไม่ได้ หรื อผลิตไม่พอเพียงแก่ความต้ องการใช้ สอย ขณะที่บางเขตได้
ผลผลิตสิ่งของหรื อสินค้ าบางประเภทมากจนมีสว่ นเกิน การกระจายผลผลิตส่วนเกินไปยังแหล่งที่
ขาดแคลนจึงเกิดขึ ้น จึงทําให้ ทกุ ท้ องถิ่นเกิดความสมดุลในแง่ของเครื่ องอุปโภค-บริ โภค ระบบการ
แลกเปลี่ยนเช่นนี ้เป็ นความจําเป็ นสําหรับชุมชนหรื อสังคมในหุบเขาและเขตภูเขาสูง ที่มีผลผลิต
ต่างกัน และระบบการแลกเปลี่ยนเช่นนี ้จึงนํามาสู่ “ตลาดนัด” (กาดนัด)ทังในเขตเมื
้
องและชุมชน
หมู่บ้านนอกเมืองโดยทัว่ ไป ซึง่ แหล่งที่เป็ นตลาดนัดมักจะเป็ นสถานที่ที่เป็ นศูนย์รวมของเมืองและ
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ชุมชนหมูบ่ ้ าน เช่น บริ เวณใกล้ วงั วัด และศาสนสถานต่างๆ รวมทังบริ
้ เวณประตูเมือง ดังที่ปรากฎ
ว่ามี กาดหัวเวี ยง บริ เวณประตูช้างเผือก และ ตลาดหน้ าวัดพระสิงห์ ที่ชาวเชียงใหม่แต่โบราณ
เรี ยกว่า ลี เชี ยงพระ (ลี แปลว่า ตลาด, เชียงพระ เป็ นชื่อชุมชน)65 โดยหมุนเวียนไปตามชุมชนหรื อ
สังคมตามระยะเวลาที่ กําหนดจากโดยคร่ าวๆ ก็กลายเป็ นประจํา ผู้คนที่ไปกาดจะนําสินค้ าไป
้
กและขนาดใหญ่ที่ยงั
แลกเปลี่ยนกับ แต่ละคนเป็ นทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย66 ชุมชนหรื อสังคมทังขนาดเล็
ต้ องพึ่งระบบนีอ้ ยู่จนปั จจุบนั นีเ้ ช่น สิบสองปั นนา ลาว ยูนนาน กลุ่มเมืองในภาคเหนือของไทย
ปั จจุบนั เป็ นต้ น
ในการนําสินค้ าไปขายยังกาดหรื อตลาดต่างหมู่บ้าน ต่างชุมชน และต่างเมือง ภายใน
เขตล้ านนาเองนัน้ หากอยู่ไม่ห่างกันนักมักจะเป็ นการหาบของและเดิน หรื อ การใช้ เกวียน รวมถึง
การใช้ เรื อในการสัญจรขนส่ง ซึ่งปรากฎเป็ นกฎหมายคุ้มครองผู้สญ
ั จรเพื่อการค้ าในกฎหมายมัง
รายศาสตร์ ฉบับอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี67 อย่างไรก็ตามการค้ าระหว่างเมืองภายในอาณาจักร
ล้ านนาที่อยู่ห่างไกลกัน โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ที่อยู่ในแต่ละแอ่งที่ราบลุม่ แม่นํ ้า ก็มกั จะอาศัยวั
ต่าง(บรรทุก) สินค้ าไปยังปลายทาง ซึ่งพ่อค้ าแม่ขายเหล่านี ้ ส่วนมากมักไม่ใช่พ่อค้ าแม่ขายโดย
อาชีพ หากก็คือชาวนาชาวไร่ ที่กระจายกันอยู่ตามหมู่บ้านทัว่ อาณาจักรล้ านนานัน่ เอง โดยใช้ เวลา
ว่าหลังเพาะปลูกมาค้ าขาย ใน 1 ปี จะออกไปค้ าขายได้ เพียง 1-2 ครัง้ เท่านัน้ เมื่อถึงฤดูเพาะปลูก
หรื อเก็บเกี่ยวก็กลับมา 68 ตัวอย่างของการค้ าขายข้ ามเมืองภายในล้ านนาดังเช่น แม่ค้าเชียงใหม่
ไปค้ าที่เมืองพร้ าว ดังที่ปรากฎในเอกสารสมัยพญากือนา “...คําแม่นอ้ ยจิ่ งว่า พริ กเทนนี ้ หากพริ ก
ข้าไปค้ายังเมื องพร้าว มาขายด่ายมาอัน้ ...”69 และพ่อค้ าเชียงแสนมาค้ าที่เชียงใหม่70 และร่ องรอย
ของแม่ค้าเมืองน่านมาค้ าขายแลกเปลี่ยนของกันในตลาดเชียงแสนและเชียงราย71
3.2 เชียงใหม่ กับเครื อข่ ายการค้ าภายนอก
ดังกล่าวตอนต้ นแล้ วว่าเหตุผลสําคัญประการหนึ่งในการสร้ าง เชี ยงใหม่ ขึน้ มา คือ
ความได้ เปรี ยบทางสภาพทําเลที่ตงั ้ เพื่อเป็ นศูนย์กลางรับซื ้อสินค้ าจากพ่อค้ าต่างเมือง พร้ อมกับ
65

สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 179.
66
เรื่ องเดียวกัน, 181.
67
ประเสริ ฐ ณ นคร, เรี ยบเรี ยง, กฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี, 59-62.
68
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 181.
69
วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 91.
70
เรื่ องเดียวกัน, 224-225.
71
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 62-63.
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ขายสินค้ าที่ผลิตได้ เองภายในและสินค้ าที่รับซื ้อจากภายนอกในฐานะพ่อค้ าคนกลาง เพื่อนําส่งยัง
เมืองอื่นๆ และจําหน่ายจําหน่ายให้ พอ่ ค้ าเมืองอื่นๆ ที่อยูโ่ ดยรอบล้ านนา โดยมีหลักฐานกล่าวถึงไว้
ชัดเจน ดังเช่น ในคลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์ระบุว่า “...ยังมี ชาวต่างเมื องผู้หนึ่งมาราน (มาต่อ
ราคา) ดหืู ้อถกนั
ู ก...”72 ซึง่ อาจกล่าวได้ ว่าบทบาททางการค้ าของเชียงใหม่ในฐานะศูนย์กลาง
การค้ าของอาณาจักรล้ านนาคือการรวบรวมสินค้ า โดยเฉพาะสินค้ าของป่ าของอาณาจักรล้ านนา
เองและจากกลุ่มเมืองที่รายล้ อมล้ านนาทางตอนบน เพื่อนําส่งผ่านไปยังกลุ่มเมืองตอนล่างที่เป็ น
เมืองท่าชายฝั่ งในเขตดินแดนของอยุธยาและหัวเมืองมอญ73 โดยผู้ที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้ค้าหรื อพ่อค้ า
ในส่วนนี ้คือกษัตริ ย์ โดยมีข้าหลวงหรื อตัวแทนเป็ นผู้เจรจาและติดต่อค้ าขาย พ่อค้ าต่างเมืองเข้ ามา
ทําการแลกเปลี่ยนสินค้ ายังเมืองหลวงและหัวเมืองสําคัญ
แหล่งค้ าขายแลกเปลี่ยนสําหรับการติดต่อค้ าขายกับภายนอก อันเป็ นแหล่งรวมสินค้ า
สําคัญ เช่ น ของป่ า ก็ คือ ตลาดหรื อกาดย่านเดี ยวกับแหล่ง ที่ ใช้ แลกเปลี่ยนสินค้ าภายในของ
ชาวบ้ าน อย่างไรก็ดีผ้ ทู ี่สามารถติดต่อค้ าขายกับพ่อค้ าภายนอกนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็ นข้ าราชหรื อ
ตัวแทนจากทางการ นับตังแต่
้ ตวั แทนของเจ้ าเมืองต่างๆ ที่มีตลาดในพื ้นที่ของตน ไปจนถึงตัวแทน
ของกษัตริ ย์ รวมทัง้ การส่งตัวแทนของเจ้ าเมืองแต่ละแห่งไปค้ าขายในตลาดต่างเมืองยังปรากฎ
ด้ วยเช่นกัน
นอกจากนี ้ยังมีการกล่าวถึงพ่อค้ าจํานวนมาก ที่มาจากหลายเมือง และเป็ นชนหลาย
เผ่าพันธุ์หลายภาษา เข้ ามาในเชียงใหม่ ดังปรากฎในกฎหมายล้ านนาว่า “...คนฝงอั
ู นลุกทิ ศานุทิศ
มา ม่าน เม็ ง ฮ่อ กุลวา...”74 และเงีย้ ว75 ชาติพนั ธุ์ที่กล่าวถึงนี ้มาจากเมืองและรัฐต่างๆ คือกลุ่ม
เมืองของพุกาม เช่น อังวะ กลุม่ เมืองยูนนาน จากกลุม่ เมืองไทใหญ่ เช่น เมืองนาย เมืองปั่ น เมืองลิ
ตลอดจนจากเมืองเมาะตะมะ พะโค และเมืองล้ านช้ าง76 (หลวงพระบาง) นอกจากนี ้ยังปรากฎการ
เดินทางมาค้ าขายในเขตเมืองฮอดอันเป็ นเมืองชุมทางการค้ าของอาณาจักรล้ านนาของพ่อค้ า
อยุธ ยา 77 ซึ่ง ประสงค์ ห ลัก ของพ่ อ ค้ า ทัง้ หมดนี ก้ ็ คื อ เพื่ อ ติ ด ต่อ แลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า ทํ า ให้ สัง คม
72

วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 99.
73
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 184.
74
กฎหมายลานนา ภาคปริวรรตลําดับที่ 3 (เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2518), 6.
75
วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 129.
76
หวญ., บัญชีหนังสือจ้ างแปล แฟ้มที่ 10 เลขที่ 29 กฎหมายโคสาราษฎร์ , 68.
77
หวัง จี ้ หมิง, “ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเชอหลีกบั ปาไป่ สีฟู ในพุทธศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), 72-80.
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เชียงใหม่ตงแต่
ั ้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ น สังคมสิ บสองภาษา78 ซึง่ จะเห็นภาพได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
เมื่อพิจารณาประกอบกับโคลงมังทรารบเชียงใหม่ในช่วงที่มีการอพยพผู้คนชาวล้ านนาไปหงสาวดี
ในช่วงสิ ้นสุดสมัยของราชวงศ์มงั ราย ที่ระบุถึงผู้คนจากล้ านนา โดยเฉพาะที่ถูกเกณฑ์ จากเมือง
เชียงใหม่วา่ มีหลายชาติพนั ธุ์ อย่าง เงี ้ยว มอญ แขก ขอม ลาว ลัวะ ลื ้อ และไท(ยวน) 79
อย่า งไรก็ ต าม จากการพิจ ารณาการค้ า ของอาณาจัก รล้ า นนา ที่ มี ศูน ย์ ก ลางอยู่ที่
เชียงใหม่ โดยแบ่งกลุม่ เมืองคูค่ ้ าออกเป็ นสองกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มการค้ าภายในเมืองเชียงใหม่ กับ
กลุ่มการค้ าระหว่างเมืองที่อยู่รายล้ อม ซึง่ คู่ค้าจะเป็ นกลุ่มเมืองที่อยู่ภายนอกเมืองเหล่านี ้อาจเป็ น
เมืองหรื อรัฐบรรณาการของล้ านนา หรื ออาจเป็ นอิสระไม่ขึ ้นตรงต่อก็ได้ เช่น กลุ่มหัวเมืองเงี ้ยว หง
สาวดี อังวะ กลุม่ หัวเมืองเงี ้ยวทางตะวันออกเฉียงเหนือของล้ านนา เชียงตุง เชียงรุ่ง หลวงพระบาง
สุโขทัย ตาก เป็ นต้ น
4. การจัดการและการควบคุมการค้ าของอาณาจักรล้ านนา
การจัดการและควบคุมการค้ าของรัฐล้ านนา สําหรับการค้ าและแลกเปลี่ยนภายใน คือ
ในหมู่ชาวเมืองล้ านนาด้ วยกัน ดําเนินไปเพียงเพื่อการดํารงชีพ การเก็บส่วยหรื อภาษี จากการค้ า
ขายแลกเปลี่ ย นในส่ ว นนี จ้ ึ ง ไม่ ป รากฎต่ า งจากการค้ า ขายกับ กลุ่ม เมื อ งอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ร ายล้ อ ม
อาณาจักรล้ านนา เพราะสินค้ าที่ สร้ างรายได้ และเป็ นที่ ต้องการของตลาดอย่างมากนับตัง้ แต่
พุทธศจวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมา คือ สินค้ าป่ า จึงเป็ นสินค้ าที่รัฐหรื อชนชันปกครองเข้
้
ามากํากับดูแล
อย่างใกล้ ชิด โดยผูกขาดการซื ้อ-ขาย รวมทัง้ แร่ ธาตุที่ได้ จากธรรมชาติ โดยเฉพาะเกลือ สินค้ า
ดังกล่าวนี ล้ ้ วนมีมูลค่าสูง สามารถสร้ างผลประโยชน์ ให้ กับรัฐหรื อชนชัน้ ผู้นําของล้ านนาอย่าง
มากมาย จึงอาจกล่าวได้ ว่า ในการค้ าสินค้ าป่ าและแร่ ธาตุบางชนิด สินค้ าป่ าและแร่ ธาตุซึ่งถูก
ผูกขาดนี ้ รัฐได้ มาทังด้
้ วยการเก็บเกี่ยวภายในอาณาเขตล้ านนา โดยใช้ มีมลู นายเป็ นผู้จดั หา ซึ่ง
แรงงานไพร่ พลเมืองใต้ สงั กัดมูลนายนันๆ
้ เป็ นผู้จดั เก็บ รวมทังได้
้ มาด้ วยการจากการรัฐนําสินค้ า
ภายไปแลกจากกลุ่มเมืองตอนบนทัง้ ใกล้ -ไกล และพ่อค้ าต่างเมืองในเขตตอนบนนําเข้ ามาขาย
ให้ แก่รัฐโดยตรง
การค้ ากับต่างเมืองที่สามารถสร้ างผลประโยชน์ให้ กับรัฐหรื อชนชันปกครองได้
้
อย่าง
มหาศาล จึงมีการดูแลและจัดการการค้ าภายในล้ านนา โดยกษัตริ ย์ล้านนาจะเข้ ามามีบทบาท
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สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 179. อ้ างจาก สุรสิงห์สํารวม ฉิมพะเนาว์ ปริวรรต,
บันทึกการตัดสินคดีโบราณล้ านนา 60 คดี (คลองเจือแห่งพระยากือนา), 30.
79
สิงฆะ วรรณสัย, โคลงมังทรารบเชียงใหม่, 44.
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อย่างสูงในการค้ าระหว่างรัฐ พระองค์จะใช้ พระราชอํานาจทางการเมืองแสวงหารายได้ จาการค้ า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ าสินค้ าป่ าทัง้ หมด โดยกํ าหนดเป็ นสินค้ าผูกขาด ด้ วยบทบัญญัติที่ว่า
กษั ต ริ ย์ เ ป็ นเจ้ า ทรั พ ยากรและผลิ ต ผลจากป่ าแต่เ พี ย งผู้เ ดี ย ว รวมทัง้ เจ้ า เมื อ ง ต่า งๆที่ เ ป็ น
ข้ าหลวง ทําหน้ าที่จดั เก็บและรวบรวมของป่ าก็ต้องนํามาถวายต่อกษัตริ ย์80 โดยที่ เจ้ าเมือง หรื อ
ข้ าหลวง เหล่านี ้ ต้ องโยกย้ ายไปตามคําสัง่ ของกษัตริย์ และการอยูใ่ นตําแหน่งมักได้ ประโยชน์จาก
การเก็บส่วยภาษี 81 เป็ นค่าตอบแทน รวมทัง้ ยังได้ รับผลประโยชน์ จากกษัตริ ย์โดยตรงด้ วย เช่น
อ้ ายฟ้าผู้มีหน้ าที่เก็บส่วยของพญามังราย เมื่อทําความชอบจากงานผนวกเมืองลําพูนได้ สําเร็ จ
พญามังรายก็ข้าวของเงินทองแก่อ้ายฟ้าเป็ นอย่างมาก82 ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าขาย
ของคนเหล่านี ้ ถือเป็ นว่าเป็ นคนละส่วนจากผลประโยชน์จากที่ดนิ ซึง่ ได้ มาพร้ อมกับตําแหน่ง
โดยเฉพาะตําแหน่งระดับ “เจ้ าผู้ครองนคร” ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นพระญาติพระวงศ์ หรื อ
เจ้ าขุนมูลนายระดับสูง จะมีรายได้ อีกส่วนหนึ่งมาจากการค้ า โดยเฉพาะการค้ าสินค้ าผูกขาดซึง่ จะ
ได้ รับสิทธิในการค้ าขายสินค้ าผูกขาดจากกษัตริ ย์ และแบ่งผลประโยชน์แก่กษัตริ ย์ในรู ปของส่วย
ภาษี ส่วยภาษี ตา่ งๆ ที่เก็บได้ จากการค้ าจะถูกนํามาแบ่งเป็ นผลประโยชน์ระหว่างกษัตริ ย์ เจ้ านาย
และขุนนางภายในอาณาจักร โดยมีการระบุไว้ ในมังรายศาสตร์ (ฉบับนอตอง) ว่า “...พระเมื อง 20
เงิ น แม่พระเป็ นเจ้า 10 เงิ น ต้นหมื ่นเชี ยง 2 เงิ น หมื ่น 3 ล้าน 2 เงิ น...” และเมื่อมีการเพิ่มอัตรา
ภาษี ส่วนแบ่งก็เพิ่มตามไปด้ วย83
ส่วนในกลุม่ ข้ าราชบริ พารหรื อมูลนายระดับล่าง ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นคนในท้ องถิ่นที่ตน
รับผิดชอบ ก็จะมีล่ทู างทํามาหากินจากที่ดินที่ได้ รับตามตําแหน่ง หรื อจากกิจการพาณิชย์ขนาด
เล็กของตนเอง
อนึ่ง ในการจัดการและดูแลการค้ าขายของรัฐ นอกจาก เจ้ าเมือง หรื อ ข้ าหลวง ทํา
้ นนาง
หน้ าที่จดั เก็บและรวบรวมสินค้ าของป่ าและส่วยอื่นๆ ที่มีมลู ค่าสูงแล้ ว กษัตริ ย์จะแต่งตังขุ
คอยกํากับดูแลอยู่ในส่วนกลางโดยมี ท้ องพระคลัง ดูแลรายได้ ที่เข้ ามา และมีคณะเจ้ าหน้ าที่ทํา
หน้ าที่ควบคุมการซื ้อ-ขายสินค้ า การกําหนดราคาสินค้ า พร้ อมกับอนุญาตการเข้ า-ออกของพ่อค้ า
80

สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 182-183.
Hans Penth, A Brief History of Lan Na, (Chiang Mai : Chiang Mai City Arts & Cultural
Center, 2004), 120.
82
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 32.
83
เรื่ องเดียวกัน, 98. อ้ างจาก มังรายศาสตร์ ฉบับนอตอง (เชียงใหม่ : ศูนย์สง่ เสริมและศึกษา
วัฒนธรรมลานนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2524), 65.
81
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จากต่างเมือง ตําแหน่งที่ปรากฏดังกล่าวนีค้ ือ ตําแหน่งหมื่นล่ าม หรื อ หมื่นพายล่ าม84 หมื่น
หลวง และ หมื่ น แขก เป็ นผู้ทํ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาอนุญาตแก่ พ่อค้ า ต่า งเมื อ งในการซือ้ สิน ค้ า
ประเภทต่าง ที่จําเป็ นต่อบ้ านเมือง ได้ แก่ ช้ าง ม้ า ข้ าคน วัว ควาย เรื อ ทองคํา ถ้ ามีพ่อค้ าต่างเมือง
มาติดต่อขอซื ้อสินค้ าดังกล่าวนี ้ ชาวบ้ านผู้ขายหรื อพ่อค้ าในล้ านนาต้ องนําสินค้ ามาให้ ขุนนาง
ดังกล่าวตรวจสอบและกําหนดราคาสินค้ าว่าควรขายจํานวนไม่เกินเท่าใด ราคาเท่าไร และเพื่อ
สร้ างความเป็ นธรรมให้ แก่ทงผู
ั ้ ้ ซื ้อและผู้ขายด้ วย85 โดยปรากฎในคลองพิจารณาตัดคําถ้ อยชนคํา
ลักษณะการวินิจฉัยและตัดสินคดี ในสมัยพระพญากื อนา พระเจ้ าติโลกราช และพระยายอด
เชียงราย ด้ วยที่วา่
...ผู้ใดจะขายช้ างม้ า ข้ าคน วัวควาย เรื อ และขายทองคําให้ แก่แขกต่างเมือง ให้ บอกเล่าแก่
2 หมื่นล่าม หมื่นหลวง เพื่อได้ พิจารณากัน ขุนแขกกําหนดควรค่าแล้ วควรให้ ขายจึงขาย.. 86

นอกจากนี ้ ยังมีการจัดเก็บภาษี สินค้ าต่างๆ ถ้ าเป็ นการค้ าทางเรื อ ภาษี จะเก็ บเป็ น
อัตราน้ อย-มาก ตามขนาดเรื อ ดังที่กฎหมายโคสาราษฎร์ ระบุว่า “...ผิ เรื อขัน้ 5 ศอก เอา 3 เงิ น
...”87 ถ้ าเป็ นการเดินทางทางบกจะเก็บภาษี ตามประเภทสินค้ า ดังเช่น “...ขายช้างเอาเชื อกละ 5
ขายม้าเอากึ่ง...”88
ตามที่ได้ กล่าวข้ างต้ นแล้ วว่า การค้ าขายทางไกล หรื อการติดต่อต่อค้ าขายกับพ่อค้ า
ที่มาจากต่างเมือง ส่วนใหญ่ เป็ นกิจการของราชสํานักโดยผ่านการทํางานของเจ้ าขุนมูลนายที่
แต่งตังให้
้ ควบคุมดูแลทังการจั
้
ดหาสินค้ า รวบรวมสินค้ า และส่งสินค้ า โดยผู้ทําหน้ าที่ดงั กล่าวนี ้
จะกระจายอยู่ตามเมืองบริ วารหรื อหัวเมืองต่างๆ ของอาณาจักรล้ านนา โดยเฉพาะเมืองที่เป็ นชุม
ทางการค้ า การติด ต่อ เพื่ อ สะดวกในการรั บ ซือ้ และจํ า หน่ า ยสิน ค้ า กับ บรรดาพ่อ ค้ า ต่า งเมื อ ง
84

วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 129.
85
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 184. อ้ างจาก อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ปริวรรต, มังราย
ศาสตร์ ฉบับวัดช้ างคํ ้า อําเภอเมือง จังหวัดน่าน,14-15.
86
อุษณีย์ ธงไชย, “ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยาและลานนา พ.ศ.1839-2310.” 97. อ้ างจาก มณี
พยอมยงค์, ผู้ถ่ายทอดและเรี ยบเรี ยง, คลองพิจารณาตัดถ้ อยชนตํา ลักษณะการวินิจฉัยและตัดสินคดีในสมัย
พระเจ้ ากือนา พระเจ้ าติโลกราช และพระยายอดเชียงราย (กรุงเทพฯมหานคร : โครงการไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์
มห2วิทยาลัย, 2518), 42.
87
หวญ. บัญชีหนังสือจ้ างแปล แฟ้มที่ 10 เลขที่ 9 กฎหมายโคสาราษฎร์ , 68.
88
เรื่ อวเดียวกัน ,54.
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โดยเฉพาะการค้ าขายแลกเปลี่ยนสินค้ าป่ าหายาก เช่น นํ ้าผึ ้ง รังไหม89 เป็ นต้ น กับสินค้ าฟุ่ มเฟื อย90
เช่น ผ้ าไหม วัตถุปะเภทโลหะ เงิน ทองเหลือง เป็ นต้ น ตามที่ถกู ระบุไว้ ว่า “...แว่น (กระจก) และ
ช้อนเงิ น...”91 รวมถึงพืชเกษตรและของป่ าบางประเภท เช่น พริก ฝ้าย92 เป็ นต้ น
ชุมทางการค้ าที่อยู่บนเส้ นทางการติดต่อภายในหัวเมืองสําคัญของอาณาจักรล้ านนา
จะถูกกําหนดให้ มีนายด่าน ที่เรี ยกว่า นายเกินนายอ่ าย คอยตรวจตราคนเดินทางและพ่อค้ า เช่น
เส้ นทางเชียงใหม่กบั หัวเมืองสําคัญในลุม่ แม่นํ ้าโขง-กก-อิง เช่น เมืองเชียงแสน เป็ นต้ น เพราะเส้ น
ทางผ่านบริ เวณนี ้มีชุมทางการค้ าสําคัญหลายจุด น่าจะมีด่านตรวจมากกว่าเส้ นทางจากทิศอื่นๆ
ตําแหน่ง นายเกินนายอ่ าย น่าจะมีประจําตามเมืองที่เป็ นชุมทางสําคัญของล้ านนาตามเมืองอื่นๆ
ด้ วย93 ขณะที่ชื่อตําแหน่งนี ้ยังรากฎในจารึกวัดเวียงชัย จังหวัดเชียงราย แต่เรี ยกว่า นายอ่ ายดาบ
เรื อน ซึง่ ฮันส์ เพนธ์ อธิบายว่าน่าจะเป็ นตําแหน่งของผู้ดแู ลความสงบเรี ยบร้ อยภายใน พร้ อมกับ
ทําหน้ าที่เกี่ยวกับการเก็บภาษี ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้ จากป่ า ด้ วย94
อย่างไรก็ดี ก่อนจะกล่าวถึงรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการและควบคุมการค้ า
ของล้ านนา ใคร่ ขอสรุ ปถึงตําแหน่งที่น่าจะมีความเป็ นไปได้ และน่าจะมีอยู่จริ งในสังคมล้ านนา
ในช่วงราชวงศ์มงั ราย ดังปรากฎตามหลักฐานเอกสารที่กล่าวถึงข้ างต้ น คือ
1. เจ้ าเมือง หรื อ ข้ าหลวง นอกจากทําหน้ าที่ดแู ลไพร่ ฟ้าและบ้ านเมืองแทนกษัตริ ย์
แล้ ว ต้ องทําหน้ าที่จดั เก็บและรวบรวมของป่ าก็ต้องนํามาถวายต่อกษัตริย์ 95
2. เหล้ มนคร หรื อ พระคลังหลวง เป็ นตําแหน่งที่มีในทุกหัวเมือง เช่น พระคลังหลวง
เมืองลําปาง พระคลังหลวงเมืองเชียงแสน96 เป็ นต้ น
89

สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 184.
ชูสทิ ธิ์ ชูชาติ, พ่อค้ าวัวต่าง : ผู้บกุ เบิกการค้ าขายในหมูบ่ ้ านภาคเหนือของประเทศไทยพ.ศ.
2398-2503, 28.
91
วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 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 อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 178.
94
ฮันส์ เพนธ์ พรรณเพ็ญ เครื อไทย และ ศรี เลา เกษพรหม, ประชุมจารึกล้ านนา เล่ม 1 จารึกใน
พิพิธภัณฑ์เชียงแสน (เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540), 111-112.
95
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 182-183.
96
เรื่ องเดียวกัน, 133.
90
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3. แสนผึง้ น่าจะมีหน้ าที่ดแู ลสินค้ าป่ า และเป็ นผู้ติดต่อซื ้อ-ขายสินค้ าประเภทนี ้กับ
ต่างเมืองโดยตรง ดังที่ปรากฎในเอกสารเก่าว่า แสนผึ ้งเคยเดินทางไปที่อยุธยาในสมัยพญาสามฝั่ ง
แกน โดยเดินทางร่ วมกับกลุ่มพระสงฆ์ ที่จะไปลังกา 97 และตําแหน่งแสนผึง้ นี ย้ ังคงปรากฎอยู่
กระทัง่ ในสมัยพม่าปกครองล้ านนาแล้ ว98
4. หมื่นหลวง มีหน้ าที่พิจารณาว่าสินค้ าใดเป็ นสินค้ าต้ องห้ าม หรื อควรขายจํานวน
มากน้ อยเท่าใด และ ตรวจตราความเรี ยบร้ อยของสินค้ าที่จะขาย หรื อที่ตา่ งชาติจะรับซื ้อ รวมทังที
้ ่
สัง่ ซื ้อ 99
5. หมื่นล่ าม หรื อ หมื่นพายล่ าม100 มีหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานระหว่างข้ าราชการ
ระดับสูงในตําแหน่ง หมื่น ด้ วยกัน101
6. ชาวอ่ ายดาบเรื อน102 เป็ นตําแหน่งของผู้ดแู ลความสงบเรี ยบร้ อยภายใน เรี ยกว่า
ดาบเรื อนและในที่นี ้ ทําหน้ าที่เกี่ยวกับการเก็บภาษี ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้ จากป่ าเรี ยกว่านายอ่าย103
ด้ วย
8. นายเกินนายอ่ าย เป็ นตําแหน่งนายด่านที่คอยตรวจตราคนเดินทางและพ่อค้ าเข้ าออกระหว่างเมือง104
9. นายร้ อย (นายฮ้ อย) หรื อหัวหน้ ากองคาราวานของเจ้ าเมือง105 ซึง่ ในแต่ละเมืองมี
ตําแหน่งนายฮ้ อยได้ หลายคน ขึ ้นกันฐานะทางการเงินของเจ้ าเมืองนันๆ
้
97

เรื่ องเดียวกัน. อ้ างจาก ตํานานมูลศาสตร์ ฉบับวัดป่ าแดง, ภาคปริวรรตลําดับที่ 9, (เชียงใหม่ :
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519), 14-17.
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จากการสัมภาษณ์ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2551.
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ฮันส์ เพนธ์ พรรณเพ็ญ เครื อไทย และ ศรี เลา เกษพรหม, ประชุมจารึกล้ านนา เล่ม 1 จารึกใน
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10. ขุนแขก (เอกสารบางฉบับเรี ยกว่า หมื่นแขก106) เป็ นผู้กําหนดราคาสินค้ า107 ให้
เกิดความเป็ นธรรมแก่ทงผู
ั ้ ้ ซื ้อและผู้ขาย
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดการ พ่ อค้ าทางไกลชาวล้ านนา โดยกล่าวไปแล้ วว่า
การค้ าทางไกลของล้ านนาเกี่ ยวข้ องอยู่กับสินค้ าบางประเภทที่มีผลประโยชน์ มหาศาล พ่อค้ า
ทางไกลในนามชาวล้ านนา จึงเป็ นกลุ่มพ่อค้ าในบังคับบัญชาของกษัตริ ย์นนั่ เอง ภายใต้ การกํากับ
ดูแลของ เจ้ าเมือง หรื อ ข้ าหลวง ดังกล่าวแล้ ว ซึง่ มักให้ หัวหน้ าหม่ ูบ้าน ภายในอาณัติของตน
จัดตังเป็
้ นกองคาราวานสินค้ า โดยมีตําแน่ง นายร้ อย (นายฮ้ อย) หรื อหัวหน้ ากองคาราวานพ่วง
เข้ าด้ วยอีกตําแหน่งหนึง่ หรื อบางครัง้ ตําแหน่ง นายร้ อย (นายฮ้ อย) อาจเป็ นผู้ที่ค้าขายหรื อต่อรอง
เก่ง ซึ่งมักจะมีฐานะเป็ นเศรษฐี หรื อคหบดีของเมือง ซึ่งในแต่ละเมืองมี นายฮ้ อย ได้ หลายคน
ขึ ้นกับฐานะทางการเงินของเจ้ าเมืองนันๆ
้
ในการตัง้ กองคาราวานที่ ออกไปค้ ายังต่างเมื องของพ่อค้ าล้ านนา มักมี เ จ้ าหน้ า ที่
ตําแหน่งต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น เช่น หมื่นหลวง เป็ นผู้ตรวจสอบสินค้ า และ ขุนแขก เป็ นผู้กําหนด
ราคา เป็ นต้ น ก่อนนําออกเดินทาง ขณะเดียวกันกษัตริ ย์ก็สามารถส่งข้ าหลวงที่ทําหน้ าที่ติดต่อ
การค้ าส่วนพระองค์ ออกไปติดต่อค้ าขายต่างเมืองด้ วย ดังเช่น ปรากฎหลักฐานที่ แสดงถึงการ
เดินทางออกไปค้ าขายยังต่างเมืองต่างรัฐของพ่อค้ าล้ านนาเช่นกัน และปรากฎหลักฐานเอกสาร
ระบุว่ากษัตริ ย์เชียงใหม่ได้ ส่งขุนนาง “แสนผึ ้ง” ที่มีหน้ าที่เกี่ยวกับการค้ าขาย เดินทางไปยังเมืองคู่
ค้ าทางใต้ คือ อยุธยาเพื่อติดต่อค้ าขายนํ ้าผึ ้ง108
การจัดการการค้ าของอาณาจักรล้ านนา ยังรวมถึงกฎมายคุ้มครองพ่อค้ าต่างเมืองที่
เดินทางมาค้ าขายภายในอาณาจักรด้ วย ตามที่ปรากฎในกฎหมายล้ านนาที่ว่า “...ผิ ฆ่าคนฝงอั
ู นลุ
105

วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 83.
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 184. อ้ างจาก อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ปริวรรต, มังราย
ศาสตร์ ฉบับวัดช้ างคํ ้า อําเภอเมือง จังหวัดน่าน, หน้ า14-15.
107
อุษณีย์ ธงไชย, ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยาและลานนา พ.ศ. 1839-2310, 97. อ้ างจากมณี
พยอมยงค์, ผู้ถ่ายทอดและเรี ยบเรี ยง, คลองพิจารณาตัดถ้ อยชนคํา ลักษณะการวินิจฉัยและตัดสินคดีในสมัย
พระเจ้ ากือนา พระเจ้ าติโลกราช และพระยายอดเชียงราย (กรุงเทพฯมหานคร : โครงการไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์
มห2วิทยาลัย, 2518), 42.
108
หวัง จี ้ หมิง, “ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเชอหลี่กบั เมืองปาไป่ ซิฟู ในพุทธศตวรรษที่ 19”
(วิทยานิพนธ์ปริ ญญาอักษรศาสตร์ มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2531), 72-80.
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ทิ ศ านุทิ ศ มา ม่ า น เม็ ง ไทยฮ่ อ กุ ล วา อัน ท่ อ งเที ่ ย วไปมานั้น ตาย ได้เ สี ย เงิ น ร้ อ ยบาท...”109
้ งมีกฎหมายตัดสิน
ตลอดจนมีกฎหมายตัดสินความเกี่ยวกับขโมยสินค้ าในเรื อของพ่อค้ า110 อีกทังยั
ข้ อพิพาทอันอาจเกิดจากอุบตั ิเหตุในการเดินทางเข้ ามาค้ าขายในเขตอาณาจักรล้ านนา เช่น กรณี
เรื อชนกัน หรื อ เกวียนชนกัน111
ในส่วนของ “ไพร่ ” ที่ เกี่ ยวข้ องกับสินค้ าผูกขาดของรั ฐ ไพร่ เป็ นเพียงแรงงานในการ
จัดหาของป่ ามาเป็ นส่วย และไพร่ ไม่มีสิทธิ ในการค้ าขายหรื อจําหน่าย รวมทังครอบครองสิ
้
นค้ า
ผูกขาดไว้ ด้วย ดังมีหลักหลักฐานที่กล่าวถึงบทลงโทษผู้ลกั ขโมยของป่ ามาเป็ นของตน เช่น “…
อันหนึ่งลักกิ นผึ้ง ไหมรัง 52 ผิ ว่าเผิ้ งอันได้ถวายพญาแล้ว ก็รงั ไหม 110 เงิ น ผิ ว่าได้ (ข้า) ฆ่าคนลัก
ตาย ลกเมี
ู ยยัง แต่งหื อ้ ลกเมี
ู ยใช้...”112
นอกจากนี ้ งานล่ า สัต ว์ น่ า จะทํ า กัน อย่ า งเป็ นลํ่ า เป็ นสัน โดยทัว่ อาณาเขตล้ า นนา
อุบตั ิเหตุหรื อข้ อผิดพลาดจากการล่าสัตว์คงเกิดขึ ้นอยู่บอ่ ยครัง้ ดังพิจารณาจากการออกกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ที่วา่
...ผิผ้ ใู ดยิงหน้ าไม้ ยิงกงธนู ซัดหอก ไม้ ท้าว ก้ อนดิน ปั กหอก ไว้ ห่าว (เครื่ องมือสายใช้ ขึง)...เพราะ
ท่านก็ดี ถูกคนตายโดยไม่เจตนาก็ดี ให้ มันชดใช้ ค่าคนตายตามโบราณเมืองเถิด ผิไม่ถึงตาย
เพียงแต่บาดเจ็บให้ ผ้ นู นรั
ั ้ กษาจนกระทัง่ ค่อยยังชัว่ ผิผ้ บู าดเจ็บไม่ยินยอม แต่จะไหมให้ จนได้ ก็
ประมาณดูวา่ สินใช้ ควรเป็ นเท่าใด ...113

จากที่กล่าวมาทังหมด
้
จะเห็นได้ ว่าการระบบการค้ าขายของอาณาจักรล้ านนาในช่วง
สมัยราชวงศ์มงั ราย (ต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 – ต้ นพุทธศตวรรตที่ 22) ได้ เกิดขึ ้นอย่างเป็ นรู ปร่ าง
ชัดเจน โดยอาศัยปั จจัยพื ้นฐานทังภายใน
้
อันได้ อนั แก่ สภาพการเมืองและเศรษฐกิจของล้ านนาที่
ถูกกําหนดโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ และปั จจัยพื ้นฐานภายนอก อันได้ แก่การขับเคลื่อนทางการค้ า
109

อุษณีย์ ธงไชย, “ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยาและลานนา พ.ศ.1839-2310”, 98. อ้ างจาก
กฎหมายลานนา, ภาคปริวรรตลําดับที่ 3 (เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2518), 6.
110
หวญ., บัญชีหนังสือจ้ างแปล แฟ้มที่ 10 เลขที่ 9 กฎหมายโคสาราษฎร์ , 53.
111
ประเสริ ฐ ณ นคร, ผู้เรี ยบเรี ยบ, มังรายศาสตร์ ฉบับอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี, 59-61.
112
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 184. อ้ างจาก อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ปริวรรต, มังราย
ธรรมศาสตร์ ฉบับวัดช้ างคํ ้า อําเภอเมือง จังหวัดน่าน, 54.
113
ประเสริ ฐ ณ นคร เรี ยบเรี ยง, มังรายศาสตร์ ฉบับเสาไห้ , 62-63.
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ที่ดําเนินมาก่อนหน้ ารัชสมัยราชวงศ์มงั ราย ในบริ เวณภาคพื ้นทวีปตอนบน ประกอบกับนโยบาย
ของพญามังรายในเรื่ องเศรษฐกิจที่ทรงเล็งเห็นจากการรับรู้ ความเป็ นไปของสถานการณ์รอบตัว ที่
มีการเคลื่อนไหวทังทางการเมื
้
องและการค้ าขายระหว่างกลุม่ เมืองตอนบนของภาคพื ้นทวีป โดยรัฐ
ใหญ่อย่างยูนนานภายใต้ การปกครองของจีนเป็ นแรงผลักดัน
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พญามังรายทรงก่อร่ างสร้ างอาณาจักร เป็ นช่วงเดียวกับที่
ความต้ องการสินค้ าป่ าของตลาดจีนและตะวันตกเพิ่มมากขึ ้น และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจต่อของ
ล้ านนาอย่างมาก ด้ วยว่า พ่อค้ าจากทางตอนบนของล้ านนา เช่น พ่อค้ าชาวจีน ชาวฮ่อ พยู(พม่า)
เงี ้ยว เขิน ยอง ลื ้อ แกว ลาว และพ่อค้ าจากทางใต้ ของล้ านนาเช่น พ่อค้ าชาวสุโขทัย ชาวอยุธยา
ชาวมอญ มุง่ ให้ ความสําคัญเชียงใหม่ เมืองหลวงถาวรของล้ านนา ด้ วยเหตุผลสําคัญคือ เชียงใหม่
เป็ นศุนย์รวมสินค้ าป่ าแหล่งใหญ่ของภาคพื ้นทวีปตอนบน สินค้ าป่ าเหล่านี ้มาจากผืนป่ าภายใน
อาณาจักรล้ านนาเอง อีกส่วนหนึ่งเป็ นการรับซื ้อจากพ่อค้ าภายนอก โดยเฉพาะพ่อค้ าจากตอนบน
้
านนา
ภาคพื ้นทวีป ที่เป็ นเขตสภาพธรรมชาติเดียวกับล้ านนา และกษัตริ ย์หรื อชนชันปกครองของล้
ในสมัยนันเป็
้ นมีสถานภาพคล้ ายกับพ่อค้ าคนกลางไปในตัวด้ วย เพื่อทําการรวบรวมสินค้ าป่ าทัง้
จากส่ ว นภายในและจากส่ ว นที่ รั บ ซื อ้ จากภายนอก เพื่ อ ขายต่ อ ให้ กั บ กลุ่ม เมื อ งปลายทาง
โดยเฉพาะเมื อ งที่ เ ป็ นท่ า เรื อ ชายฝั่ ง ทะเล เช่ น เมาะตะมะ เมาะลํ า เลิ ง และอยุธ ยา รวมทัง้
ปลายทางที่อยู่ตอนบน เช่น จีน ซึง่ มีความต้ องการใช้ สินค้ าประเภทของป่ าจํานวนมาก และกลุ่ม
เมืองคู่ค้าดังกล่าวนี ้ก็ได้ นําสินค้ า ที่ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าฟุ่ มเฟื อยเข้ ามาแลกเปลี่ยนหรื อค้ าขายใน
ล้ านนา โดยเฉพาะในเมืองศูนย์กลางอย่างเชียงใหม่ที่มีตลาดสําหรับการแลกเปลี่ยนอย่างถาวรอยู่
หลายแห่ง
แม้ ว่า ระบบการค้ าของอาณาจักรล้ า นนาในช่ ว งต้ น พุทธศตวรรษที่ 19 – ต้ น พุท ธ
ศตวรรษที่ 22 ประกอบด้ วยสินค้ าที่ผลิตได้ จากภายในอาณาจักรส่วนหนึ่ง ซึง่ เป็ นส่วนที่หมุนวียน
แลกเปลี่ยนเพื่อการดํารงชี พของชาวล้ านนาและเพื่อนบ้ านใกล้ เคียง แต่กลุ่มสินค้ าที่ทํารายได้
ให้ กับรั ฐล้ า นนาในเวลานัน้ จึง ได้ แก่ สิน ค้ า ป่ าและสิ น แร่ ต่า งๆ ที่ ได้ จ ากธรรมชาติทัง้ หมด ซึ่ง
้ าในสังคม
กลายเป็ นสินค้ าผูกขาดโดยรัฐ และมีการควบคุมและจัดการอย่างเป็ นระบบจากชนชันนํ
ได้ แ ก่ ก ษั ต ริ ย์ แ ละเครื อ ญาติ รวมทัง้ ขุ น นางหรื อ ข้ าหลวงชั น้ ผู้ ใหญ่ ตลอดจนมี ก ารจั ด สรร
ผลประโยชน์ในหมูผ่ ้ ปู ระกอบชันสู
้ งเท่านัน้
อย่างไรก็ตาม นอกจากการที่ล้านนามากด้ วยทรัพยากรธรรมชาติจากป่ าและสินแร่
ต่างๆ ข้ อได้ เปรี ยบของล้ านนาในเรื่ องทําเลที่ตงั ้ ซึง่ เป็ นจุดเชื่อมโยงกลุม่ กลุม่ บ้ านเมืองตอนบน กับ
กลุม่ บ้ านเมืองตอนใต้ ของภาคพื ้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือว่าเป็ นเหตุผลสําคัญอีกประการ
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หนึ่ง ที่ทําให้ อาณาจักรล้ านนามีบทบาททางการค้ ามาก เพราะนัน่ หมายถึงความสามารถในการ
ส่งผ่านสินค้ า และการเดินทางเข้ า-ออกของสินค้ าและกลุ่มพ่อค้ าไปยังบ้ านเมืองต่างๆ ระหว่าง
ตอนบนและตอนล่างของพื ้นที่ในภาคพื ้นทวีปทังตอนล่
้
างและตอนบน ซึ่งทําให้ เกิดเส้ นทางและ
เครื อข่ายการค้ าโดยมีเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลาง ดังจะได้ กล่าวถึงในบทต่อไป.

5. ตลาด
สํ า หรั บ การซื อ้ -ขาย ทัง้ ในระดับ ปลี ก ย่อ ย และเหมารวม จะทํ า กัน ในสถานที่ ที่ ถูก
กํ า หนดขึ น้ อย่ า งเป็ นกิ จ ลัก ษณะ ซึ่ง เป็ นสถานที่ พ่ อ ค้ า ทัง้ ภายในและจากภายนอกใช้ เ ป็ นที่
แลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า และเจรจาต่ อ รองกั น เรี ย กว่ า กาด (ตลาด) ซึ่ ง ปรากฏว่ า ภายในล้ า นนา
้
ละชุมชนรอบๆ ตัวเมืองมีกาดอยู่หลายแห่ง ทังในรอบรั
้
ว้
โดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม่ รวมทังในแต่
วัง รอบกําแพงวัด และบริ เวณทางเข้ า-ออกเมือง หรื อประตูเมือง ซึ่งบางแห่งยังคงสถานะในการ
เป็ นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้ ามาจนปั จจุบนั
หลักฐานเอกสารบางชิ ้น เช่น ตํานานพืน้ เมื องเชี ยงใหม่ ระบุถึงตลาดบางแห่งในเวียง
กุมกาม เช่น กาดอ้ายช้าง 114 และในคลองเจื อแห่งพญากื อนา แสดงให้ เห็นความเป็ นสังคมเมืองที่
มีการแลกเปลี่ยนสินค้ าของเชียงใหม่อย่างเป็ นลํ่าเป็ นสัน โดยกล่าวถึงตลาดในเชียงใหม่วา่ มีถึง 4
แห่ง คือ
- กาดหัวเวียง อยูบ่ ริเวณประตูช้างเผือกซึง่ อยูท่ างทิศเหนือของเชียงใหม่115
- กาดกลางเวี ยง เป็ นกาดใหญ่อยูใ่ นกําแพงเมือง
- กาดเชี ยงเรื อก เป็ นสถานที่ขายสินค้ าจากการเกษตร ซึง่ นํามาจากหมูบ่ ้ านโดยรอบ
เช่น ข้ าว พริ ก หมาก พลู ฝ้าย เครื่ องจักสาน เป็ นต้ น116 เป็ นตลาดอยูใ่ กล้ ประตูเมือง
- กาดเปิ กแล117
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อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิท เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 67.
วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 58.
116
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ศาสตร์ ล้านนา , 179. อ้ างจาก สุรสิงห์สํารวม ฉิมพะเนา
ปริวรรต, บันทึกการตัดสินคดีโบราณล้ านนา 60 คดี (คลองเจือแห่งพระเจ้ ากือนา), 30; วินยั พงศ์ศรี เพียร,
บรรณาธิการ, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 99.
117
วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 82 , 99.
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นอกจากนี ้ เอกสารเก่ า ของล้ านนาบางฉบับ ระบุ ว่ า ตลาดหรื อ แหล่ ง จํ า หน่ า ย
ทองคําเปลวน่าจะอยูบ่ ้ านเชียงพระ ดังความที่ว่า “...ยังมี ผู1้ ชื อ่ รัดประยา เป็ นช่างใส่คําปลิ ว มี ผู1้
ชื ่อเทพา ก็เป็ นช่างใส่คําปลิ ว ขาทังสองอยู่บ้านเชี ยงพระ...” และในตลาดมีร้านเครื่ องเงินเครื่ อง
ทอง..ดังความที่ว่า “..ผิ เขาไถ่ยงั กาดมาตีเครื ่องเงิ นเครื ่องคําใส่ อัน้ ก็ดี อันเขาจักขายผู้พนั 1 ก็มี 2
พันก็มีด่าย...” และ “…เจ้าไทย ลงกว้านตัดคํา หมื น่ รอไปรั้งเมื องน่าน หื อ้ เอา (เครื ่อง) เงิ นไปขาย
ยังกาดน่าน 50 เงิ น ... “118
ภายในตลาดโดยเฉพาะในเวียงเชียงใหม่ยงั ประกอบด้ วยการค้ าขายสินค้ าประเภท
อื่ น ๆ ด้ ว ย อย่า ง ช่างตัดผม ช่า งทองคํา พ่อค้ า เหมี ย้ ง 119 ช่ างเครื่ อ งทองเหลือง ช่า งทองสํา ริ ด
(ทองแดงผสมดีบกุ ) ช่างทองเหลือง-ทองแดง เป็ นต้ น ซึง่ พ่อค้ าจะนําสินค้ าที่ตนผลิตมาจําหน่าย
ตามตลาดหรื อ แหล่ง ซื อ้ -ขายอัน เป็ นสถานที่ ถ าวรในเขตเมื อง เช่ น กาดกลางเวี ย ง 120 เป็ นต้ น
บรรดาช่างต่างๆ มักจะมีสถานที่หรื อบ้ านช่องอยูใ่ กล้ แหล่งค้ าขายในเมืองนันๆ
้ ด้ วย
นอกจากนี ้ ยังมีสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้ าที่กระจายอยู่ตามชนบท หรื อชุมชนขนาดเล็ก
หรื อภายนอกตัวเมืองหรื อตัวเวียง เรี ยกว่าตลาดนัด หรื อกาดนัด ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของวิถีชีวติ ของคน
ในบ้ านเมืองตามเมืองใหญ่ -น้ อยทางตอนบนของภาคพื ้นทวีปเอเชียตะวันอกเฉี ยงใต้ ตอนบนนี ้
อาทิ กลุม่ เมืองของล้ านนา กลุม่ เมืองของสิบสองพันนา กลุม่ เมืองของเชียงตุง กลุม่ เมืองของหลวง
พระบาง เป็ นต้ น ที่ยงั มีให้ พบเห็นมาจนถึงทุกวันนี ้ นัน่ เพราะผลผลิตจากการเพาะปลูกในแต่ละ
ช่วงปี และผลงานหัตถกรรมที่ผลิตออกมา ส่วนหนึ่งกลายเป็ นต้ นทุนของชาวบ้ านหรื อชาวเมือง
(ไพร่)ในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ดังนันการค้
้
าขายจึงกลายเป็ นอาชีพหนึ่งที่จริ งจัง และทําให้ ชาว
ล้ านนาดํารงชีพไปได้ ในแต่ละช่วงปี เพราะเป็ นการค้ าเป็ นวงจรหนึ่งที่ต่อจากการเพาะปลูก ใน
กฎหมายโบราณก็ได้ ระบุถึงการค้ าขายที่ต้องใช้ เงินทุนเช่นกัน “...นางแก้วผู้แม่ก็หื้อเงิ น 300 แก่
นางยอดเป็ นทืน (ทุน) ค้า ทืนค้าผู้ผวั ก็มี 300 เท่ากัน...”121 ดังนี ้เป็ นต้ น
อีกลักษณะหนึ่งของกาดหรื อตลาดที่กระจายกันอยู่ตามรอบนอกเวียงหรื อเมืองใหญ่ก็
คือ เกิดจากการพักแรมของเหล่าพ่อค้ าต่างเมืองหรื อต่างรัฐ ที่เข้ ามาทําการค้ าขาย และรอเวลารับ
สินค้ าที่อาจเป็ นสินค้ าที่ผลิตในท้ องที่นนหรื
ั ้ อเป็ นสินค้ าที่ต้องนํามาจากแหล่งอื่นๆ ที่ถกู นํามาส่งยัง
แหล่งหรื อเมืองชุมทาง ตลาดนัด หรื อกาดนัด ในแต่ละช่วงเวลาตามที่บรรดาพ่อค้ าและชาวเมือง
118

เรื่ องเดียวกัน, 93, 104, 113.
เรื่ องเดียวกัน, 23, 57, 59.
120
เรื่ องเดียวกัน, 58-59, 61, 79.
121
วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 114.
119
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ตกลงกันไว้ ก็เกิดขึ ้น เช่น พ่อค้ าจีนฮ่อที่มารอรับซื ้อเกลือที่เมืองน่าน ยังปรากฎร่ องรอยการปั กหลัก
ค้ าขาย และกลายเป็ นหมูบ้านหรื อชุมชนไปเลยก็มี122
6. พ่ อค้ า
พ่อค้ าในล้ านนา ประกอบด้ วยพ่อค้ า 2 กลุ่ม คือ พ่อค้ าที่ เป็ นชาวล้ านนา และกลุ่ม
พ่อค้ าที่มาจากต่างแดนหรื อภายนอก
6.1 พ่ อค้ าล้ านนา
การค้ าของอาณาจักรล้ านนาประกอบด้ วยพ่อค้ าทังที
้ ่เป็ นชาวล้ านนา ซึ่งอยู่ตามกลุ่ม
เมื อ งในแอ่ ง ต่า งๆ มี แอ่ ง เชี ย งราย แอ่ง พะเยา แอ่ ง แพร่ แอ่ ง น่ า น แอ่ง ลํ า ปาง-ห้ า งฉัต ร แอ่ ง
เชียงใหม่-ลําพูน การค้ าขาภายในแอ่งต่างๆ ดังกล่าวนี ้ มีสินค้ าซึ่งผลิตได้ และหาได้ จากเขตพื ้นที่
นัน้ ๆ เช่ น แอ่ง น่ า นมี เ ป็ นแหล่ง ผลิต เกลือสิน เธาว์ แอ่ง เชี ย งใหม่-ลํ า พูน เป็ นแหล่ง พื ช ผลทาง
การเกษตรอย่ า งข้ า ว และผลิ ต ภัณ ฑ์ หัต ถกรรมอย่ า งเครื่ อ งปั น้ ดิ น เผา เป็ นต้ น และเป็ นการ
แลกเปลี่ยนสิน ค้ า จํ าเป็ นในการดํารงอยู่ห รื อเพื่อยัง ชี พ ซึ่ง ในชุมชนหมู่บ้านบางเขตผลิตไม่ได้
อย่างไรก็ตามชาวบ้ านชาวเมืองในแต่ละแห่งคงมิได้ ทําการค้ าขายทุกครัวเรื อน ยกเว้ นหมู่บ้านที่มี
ลัก ษณะพิเศษที่ ผลิตสิน ค้ าบางชนิดกันทัง้ หมู่บ้าน เช่น หมู่บ้า นค้ า เมี่ย ง 123 หมู่บ้า นผลิตเกลือ
สินธาว์124 หมูบ่ ้ านค้ าดินขอ (กระเบื ้องมุงหลังคา) หมูบ่ ้ านเครื่ องถ้ วย (ดินเผา) 125 เป็ นต้ น
การค้ าขายในหมู่พ่อค้ าแม่ขายล้ านนาปรากฎในเอกสารโบราณด้ วย เช่น กฎหมายมัง
126
รายศาสตร์ และการตัดสินคดีความในสมัยพญากือนา พญาแสนเมือง และพระเจ้ าติโลกราชใน
คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์127 ที่กล่าวถึงการลงทุนค้ าขาย และอาชีพแม่ค้า พ่อค้ าในหมู่ชาวบ้ าน
ชาวเมืองตามตลาดประจําเมืองหรื อหมู่บ้านหรื อกลุ่มเมืองภายในเขตล้ านนาที่ใช้ เวลาเดินทางไม่
นาน ทัง้ นี ้ พ่อค้ าที่ ทําการติดต่อค้ าขายภายในเขตล้ านนามีหลายระดับ เช่น ระดับหมู่บ้านกับ
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วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ: กรณีศกึ ษา
บ้ านบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือใต้ กิ่งอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน”, 131.
123
วิถี พานิชพันธ์, วิถีล้านนา (เชียงใหม่ : สํานักพิมพ์ซิลค์แวอร์ ม, 2548), 16.
124
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, ความสําคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ : กรณีศกึ ษา
บ้ านบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือใต้ ก่งอําเภอบ่อเกลือใต้ จังหวัดน่าน, 80.
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วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 82-83, 100.
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ประเสริ ฐ ณ นคร, มังรายศาสตร์ ฉบับวัดเสาไห้ จังหวัดสระบุรี, 22, 24-25.
127

วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 95,99,114.
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หมู่บ้าน หรื อเมืองกับเมือง เช่น พ่อค้ าจากเชียงแสน มาค้ าขายที่เชียงใหม่ 128 พ่อค้ าจากเมืองยวม
เมืองปาย เดินทางมาค้ าขายในเชียงใหม่ พ่อค้ าจากเชียงใหม่ไปค้ าขายที่เวียงกุมกาม129 พ่อค้ าจาก
ฮอดรั บซื ้อสินค้ าที่ชาวอยุธยานําขึน้ มาขาย แล้ วนําไปขายอีกต่อหนึ่งแก่ชาวบ้ านแถบเชียงใหม่
ลําปาง โดยพิจารณาประกอบกับความรํ่ ารวยของชาวเมืองฮอดในฐานะที่เป็ นชุมทางการค้ าแล
การสัญจรดังที่ปรากฎอยู่ในโคลงมังทรารบเชียงใหม่130 และ พ่อค้ าเมืองน่านนําเกลือและของที่รับ
ซื อ้ จากพ่ อค้ า ลื อ้ และพ่อค้ า ฮ่ อ เช่ น เครื่ อ งโลหะ เครื่ อ งเหล็ก นํ า้ อ้ อย หนัง กวางแห้ ง มาขายใ
เชียงใหม่ เป็ นต้ น เหล่านี ้ มักจะใช้ พาหนะในการขนสินค้ าเป็ นวัว เพราะวัวเป็ นสัตว์ที่ใช้ ทําไร่ไถนา
อยู่แล้ ว การเป็ นพ่อค้ าวัวต่างของล้ านนาจึงสืบทอดมาจนถึงสมัยหลังๆ ก่อนที่จะมีการสร้ างทาง
รถไฟสายเหนือ
แม้ วา่ อาชีพ “ค้ าขาย” ในหมู่ชาวบ้ านและชาวเมืองจะมีข้อจํากัดในเรื่ องเวลาที่ใช้ ท่มุ เท
ให้ กบั การค้ าขายไม่ตลอดทังปี
้ ด้ วยว่าพ่อค้ าแม่ขายที่เป็ นชาวบ้ านสามารถค้ าขายได้ เฉพาะช่วง
หลังฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลในไร่ นา และหลังจากต้ องไปเข้ าเวรกับมูลนายที่ตนสังกัดในฐานะ “ไพร่ ”
แต่อาชีพค้ าขายที่จํากัดวงอยู่ภายในเขตล้ านนาเป็ นอาชีพที่ชาวบ้ านชาวเมืองซึ่งมีสถานะเป็ น
“ไพร่ ” ในสัง คมล้ า นนาสามารถทํ า ได้ และยัง เป็ นอาชี พ ที่ ส ร้ างรายได้ แ ละฐานะดี ก ว่า ทํ า การ
เพาะปลูกอย่างเดียว ดังนันผู
้ ้ ประกอบการค้ าขายจึงมักทําการเกษตรไปด้ วย โดยนําผลผลิตของตน
้
พ “พ่อค้ าแม่ค้า” ในสังคมล้ านนาจึงเป็ น
ออกขายพร้ อมกับการแลกเปลี่ยนสินค้ าอื่นๆ ดังนันอาชี
อาชีพที่ขึ ้นหน้ าขึ ้นตาและสร้ างฐานะได้ ดีกว่าการเป็ น “ชาวไร่ชาวนาชาวสวน” อย่างเดียว
การที่อาชีพค้ าขายเป็ นอาชีพขึ ้นหน้ าขึ ้นตาของสังคมล้ านนา ประการหนึง่ น่าจะมาจาก
การสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้ปกครองหรื อกษัตริย์ให้ ชาวบ้ านและชาวเมืองประกอบอาชีพ ซึง่ ถือ
ว่า เป็ นการกระตุ้น เศรษฐกิ จ ของชนชัน้ ปกครองของอาณาจัก รล้ า นนา ดัง ปรากฏใน คํ า สอน
พญามังราย ที่วา่
...ผู้ใดได้ เป็ นไพร่ฟ้าและชาวเมือง ควรรํ าเพิงรู้ถี่ รู้การตนคือว่าไร่นาสวนส้ าง (สร้ าง) เวียก
(งาน) ค้ าขายเรี ยกหาเงิน ทุกวันคืนอย่าขาด...และ...คันว่าเป็ นพ่อค้ าอย่าอาดว่าเข้ าของ
หลายหื ้อ ได้ ซอนดูยงั ที่ขายและที่ซื ้อ อย่านับหื ้อเทเอาเยาเสียของทืนเกล่า (ทุนเดิม) ท่านจัก
เล่าเถิงขวัญ ลางวันย้ อน 3 บาด ลางกาดย้ อน 3 ขัน เพิ่นบ่หันมีหน้ า เรี ยกว่าเป็ นพ่อค้ า
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สิงฆะ วรรณสัย, ผู้ถอดความ, โคลงเรื่ องมังทรารบเชียงใหม่, 59.
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122
เสียดาย เหตุดงั อันจิ
้ ่งควรดีขงขวายดาตกแต่งวิริยะแห่งตน สัน(ฉัน)ใดจักได้ เงินคํามีเหลือเก
ล่า (เก่า) หื ้อค่อยลมเล้ าขายปั น ค่าควรหันมาสู.่ ..131

นอกจากนี ้ ยังมีสงิ่ ที่สะท้ อนถึงสถานะทางสังคมที่สงู ขึ ้นของอาชีพพ่อค้ าแม่ค้าในสังคม
ล้ านนา ก็คือพ่อค้ าแม่ขายสมัยนันสามารถมี
้
“ทาส” ไว้ ในการดูแลได้ เช่นเดียวกับไพร่ ที่ประกอบ
อาชีพอื่นๆ เช่น ช่างทอง ช่างเงิน ตามที่มีการอ้ างไว้ ในกฎหมายมังรายศาสตร์ ฉบับเสาไห้ ที่ว่า ...
หากผัวเป็ นข้า (ทาส) ของไพร่ หรื อของพ่อค้า...132 ดังนี ้เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม พ่อค้ าที่รํ่ารวยและมีฐานะในระดับเศรษฐี ของหมูบ่ ้ านสามารถทําการค้
ได้ จริ งจังนัน้ อาจเป็ นทังหั
้ วหน้ าหมู่บ้าน จ่าบ้ าน หรื อผู้มีตําแหน่งจากการแต่งตังของทางการ
้
(เจ้ า
เมื อง) ให้ ทํ า หน้ า ที่ ติ ดต่อ การค้ า ขายหรื อ รวบรวมส่ว ยสิน ค้ า จากชาวบ้ า น พร้ อมกับ เป็ นผู้คุม
คาราวานออกไปค้ าขายแลกเปลี่ยนด้ วยซึง่ เรี ยกว่า นายฮ้อย 133 โดยใช้ แรงงานไพร่ในสังกัด หรื อข้ า
ทาส ไปกับขบวน เป็ นต้ น พ่อค้ าในท้ องถิ่นต่างๆ ของล้ านนาที่เดินทางออกไปค้ าขายไกลออกไปยัง
ต่างเมือง ส่วนมากจะไป กลุ่มเมืองเงี ้ยว เชียงตุง เชียงรุ่ ง ในทางตอนบน และไปที่ ระแหง มะละแหม่ง ของเมืองมอญ รวมทังสุ
้ โขทัย และ อยุธยา ในทางตอนล่าง เป็ นต้ น
6.2 พ่ อค้ าต่ างเมือง
พ่อค้ าอีกกลุม่ หนึง่ ที่เข้ ามามีบทบาทในเชียงใหม่ศนู ย์กลางอาณาจักรล้ านนาอย่างมาก
้
ที่รายล้ อมอาณาจักรล้ านนา ซึง่ มีหลายเผ่าพันธุ์หลายชาติ
คือ พ่อค้ าจากต่างแดนทังไกลและใกล้
ดังที่ปรากฎในกฎหมายล้ านนาระบุว่า “...คนฝงอั
ู นลุทิศานุทิศมา ม่าน เม็ง ไท ฮ่อ กุลวา...”134
และพ่อค้ าเงีย้ ว หรื อ ไทใหญ่135 ซึ่งเป็ นพ่อค้ าระหว่างรัฐหรื อพ่อค้ าทางไกล ที่คมุ กองคาราวาน
บรรทุกสินค้ ามาแลกเปลี่ยนค้ าขาย ระหว่างพม่า ล้ านนา จีนตอนใต้ ลาว และบางทีก็เลยลงไปถึง
เมืองท่าชายฝั่ งทางใต้ ของล้ านนาอย่างอยุธยา เมาะตะมะและเมาะลําเลิงของอาณาจักรมอญ ถ้ า
เปรี ยบเทียบพ่อค้ าระหว่างพ่อค้ าเงี ้ยว กับฮ่อ แล้ ว ฮ่อเป็ นพ่อค้ าทางไกลที่คมุ กองคาราวานเดินทาง
ค้ าขายในระยะไกลกว่าเงี ้ยวโดยใช้ ม้าและล่อบรรทุกของเป็ นหลัก แต่พ่อค้ าเงี ้ยวมักใช้ ทงวั
ั ้ วและ
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ประเสริ ฐ ณ นคร, มังรายศาสตร์ ฉบับวัดเสาไห้ จังหวัดสระบุรี, 23.
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ม้ า บรรทุก ของ อี ก ทัง้ ยัง เป็ นกลุ่ม ที่ เ ดิ น ทางค้ า ขายระยะไกลกว่ า พ่ อ ค้ า วัว ต่ า งจากกลุ่ม เมื อ ง
ล้ านนา136 อีกทัง้ พ่อค้ าเงีย้ วและพ่อค้ าฮ่อยังเป็ นคนกลางสําคัญเชื่อมการค้ าระหว่างกลุ่มเมือง
ต่างๆ ในภาคพื ้นทวีปตอนอย่างทัว่ ถึง รวมทังลงมาถึ
้
งหัวเมืองทางตอนล่างอย่างเมืองทาบริ เวณ
ชายฝั่ งอ่าวเมาะตะมะ โดยเฉพาะบทบาทในการการติดต่อค้ าขายกับอาณาจักรล้ านนานัน้ ดังจะ
ขอกล่าวเป็ นกลุม่ ๆ ดังนี ้
1. กลุม่ พ่อค้าเงีย้ ว แหล่งใหญ่ของเงี ้ยวหรื อไทใหญ่อยูบ่ ริเวณเมืองปั่ น เมืองนาย เมือง
ลิ และเชียงตุงในเขตรัฐฉานของพม่าปั จจุบนั มีความเชี่ยวชาญในการค้ าขายโดยเฉพาะการเป็ น
้ ก่อนก่อตัง้
พ่อค้ าคนกลาง พ่อค้ าเงี ้ยวน่าจะเข้ ามาติดต่อค้ าขายกับชาวล้ านนากลุ่มแรกๆ ตังแต่
อาณาจัก รล้ า นนา เพราะมีอาณาเขตติดกัน ความสัมพันธ์ โดยผู้คนและสังคมการเมื องน่า จะ
เอื ้ออํานวยตังแต่
้ โบราณ และต่อเนื่องมาถึงช่วงหลังในสมัยพญากือนา ดังหลักฐานที่ระบุไว้ ว่า...
เจ้าไทยทังหลายลงกว้านพร้อมกัน ตัดคําต่อพ่อหมืน่ พายล่ามซื ้อข้าผู้1 ด้วยพ่อค้าเยี ย้ ว...137
สินค้ าที่ พ่อค้ าเงีย้ วนํ ามาแลกเปลี่ยนในเชี ยงใหม่และล้ านนามักจะเป็ นของป่ าจาก
ตลาดตอนบนภาคพื ้นทวีป รวมทังทาส
้
และเกลือ 138 ที่รับมาจากเมืองบ่อแร่ ในสิบสองปั นนา และ
เมืองน่าน และเชื่อว่าชาวเงี ้ยวหรื อไท บางส่วนที่มาค้ าขายกับล้ านนาตังแต่
้ โบราณและบางส่วน
ปั กหลักอยู่แถบรอยต่อระหว่างเมืองนาย เมืองปั่ นกับล้ านนา โดยเฉพาะ ท่าตอน ฝาง บางเขตของ
เชี ยงดาว เวียงแหง เข้ ามาถึงขุนยวม สะเมิง แม่ลาน้ อย139 ด้ วยเหตุผลของทําเลที่ อยู่ระหว่าง
อาณาจักรล้ านนาและกลุม่ เมืองภายนอกเขตล้ านนาด้ าน อีกทังยั
้ งเป็ นอยู่บนเส้ นทางทางผ่านจาก
ตอนบนลงสู่อ่านเมาะตะมะ แม้ ว่าสภาพภูมิประเทศทางตะวันตกของล้ านนาจะเป็ นเทือกเขาสูง
สลับที่รายลุม่ นํ ้าแคบๆ เป็ นหย่อมเล็กๆ เท่านัน้
2. กลุ่ม พ่อค้า ฮ่ อ หลัก แหล่ง เดิมอยู่ยูน นาน ทางตอนใต้ ข องจี น มี ชายแดนจดกับ
อาณาจักรจีน ความสัมพันธ์เชิงการค้ าระหว่างพ่อค้ าฮ่อหรื อชาวยูนนาน ไม่มีเอกสารระบุชดั เจนว่า
มีมาแต่เมื่อใด แต่เมื่ อพิจารณาจากกฎหมายล้ านนา ภาคปริ ววรตลําดับที่ 3 ตํานานพืน้ เมือง
เชียงใหม่ และ การวิเคราะห์ของ ธิดา สารยา ในหัวข้ อ “กว่าจะเป็ นคนไท” ทําให้ เห็นความเป็ นไป
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ชูสทิ ธิ์ ชูชาติ, พ่อค้ าวัวต่าง : ผู้บกุ เบิกการค้ าขายในหมูบ่ ้ านภาคเหนือของประเทศไทยพ.ศ.

2398-2503, 50.
137

วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 129.
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ : กรณีศกึ ษา
บ้ านบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือใต้ กิ่งอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน”, 131
139
ชูสทิ ธิ์ ชูชาติ, พ่อค้ าวัวต่าง : ผู้บกุ เบิกการค้ าขายในหมูบ่ ้ านภาคเหนือของประเทศไทยพ.ศ.
2398-2503, 19.
138

124

ได้ ว่า พ่อค้ าฮ่อลงมาค้ าขายติดต่อกับชาวล้ านนาตังแต่
้ สมัยพญามังราย เพราะชุมชนแถบลุม่ แม่นํ ้
กกมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พวกฮ่ อ มานานตัง้ แต่ก่ อ นเกิ ด การรวมตัว เป็ นอาณาจัก รล้ า นนา และ
ความสัมพันธ์ ทงในเชิ
ั้
งการเมือง การสงคราม มีความต่อเนื่องตลอดช่วงราชวงศ์มงั ราย อย่างใน
สมัยพญาสามฝั่ งแกน พระเจ้ าติโลกราช
ส่วนความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับอาณาจักรล้ านนาและเชียงใหม่ดงั ปรากฎว่าพ่อค้ า
ฮ่อมักนํากองคาราวานหมุนเวียนกันตระเวนค้ าขายราว 10 กว่าเที่ยวในปี หนึ่งๆ สินค้ าที่พ่อค้ าฮ่อ
นําเข้ ามาแลกเปลี่ยนกับชาวล้ านนา มี สินค้ าหลายประเภทจากที่ต่างๆ ตามทางผ่านมาจําหน่าย
พร้ อมกับจําหน่ายแลกเปลี่ยนตลอดทาง รวมทัง้ เมืองปลายทางอย่างเชียงใหม่ น่าน ฮอด เช่น
เครื่ อ งใช้ เ หล็ ก โลหะ 140 และเครื่ อ งทองเหลื อ ง 141 โดยเฉพาะสิน ค้ า ป่ านานาชนิ ด เช่ น ชะมด
ตลอดจน เครื่ องทอง เครื่ องเงิน สินค้ าเกษตร ซึ่งประเมินสภาพตลาดในเชียงใหม่จากบันทึกการ
เดินทางของ ราล์ฟ ฟิ ตช์ ที่วา่
...พ่อค้ าจํานวนมากเดินทางมาจากจีนมายังจามาเฮย์ (เชียงใหม่) และนําชะมด ทอง เงิน จํานวน
มากและสิ่งของอื่นๆ มากมายอันเป็ นผลผลิตของจีนมาด้ วย ...จามาเฮย์เป็ นแหล่งทองแดง และ
ยางกํายาน ...142

พ่อค้ าชาวจีนฮ่อ มีเส้ นทางเดินทางเข้ ามาล้ านนาด้ วยกันหลายทาง จากทางตอนบน
ไม่วา่ จะเป็ นทางเชียงแสน เชียงของ น่าน รวมทัง้ ฝาง และเข้ ามาตามเส้ นทางภายในที่กระจายอยู่
ตามแอ่งต่างๆ โดยมีปลายทางที่ เชี ยงใหม่ และอาจต่อลงไปทางใต้ ด้วยเส้ นทางที่ ไปฮอด หรื อ
ลําปาง-วังชิ ้น เป็ นต้ น
3.
กลุ่ม พ่ อ ค้ า หลวงพระบางและเวี ย งจัน ทน์ เป็ นกลุ่ม เมื อ งที่ อ ยู่ ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของอาณาจักรล้ านนา สามารถเดินทางติดต่อกันได้ สะดวกทางเชียงแสน
เชียงราย พะเยา และ น่าน มีความสัมพันธ์ อนั ดีทางการเมืองกับอาณาจักรล้ านนาทางการเมือง
และการศาสนา มาตลอดช่วงราชวงศ์มงั ราย โดยเฉพาะในช่วงปลายสมัยราชวงศ์มงั รายดังปรากฎ
ในเอกสารชินกาลมาลีปกรณ์ และตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ เป็ นอาทิ ส่วนในทางเศรษฐกิจนัน้
ปรากฎในหลัก ฐานเอกสาร เช่ น กฎหมายโคสาราษฎร์ ว่า มี พ่อค้ า หลวงพระบาง (ลาว) และ
140

วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ : กรณีศกึ ษา
บ้ านบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือใต้ กิ่งอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน”, 131
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Holt S. Hallett, A Thousand Miles on Elephant in the Shan States, 280.
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ราล์ฟ ฟิ ตช์, จดหมายเหตุการเดินทางของราล์ฟ ฟิ ชต์, นันทา สุตกุล, แปล, 29.
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เวียงจันทน์นําสินค้ าประเภทเกลือ ยาส้ ม ปลาร้ า เข้ ามาขายยังล้ านนา143 นอกจากนันยั
้ งมีร่องรอย
การค้ าที่ยาวนานต่อเนื่องมาจนถึงช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 (ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19) ดังจะพบ
ได้ ในเอกสารการบันทึกของ Holt S.Hallett (เดินทางเข้ ามาสยามพ.ศ.2427/ค.ศ. 1884) ว่า มี
พ่อค้ าจากหลวงพระบางนําของป่ าประเภท ครั่ง กํายาน มาจําหน่ายที่เชียงใหม่ 144 โดยพิจารณา
ประกอบกับการระบุของ ราล์ฟ ฟิ ตช์ (เดินทางเข้ ามาสยามพ.ศ. 1583 /ค.ศ. 2126) ที่ว่า เชียงใหม่
เป็ นแหล่งกํายาน ซึง่ เป็ นสินค้ าส่งออกที่สําคัญ145
4. กลุ่มพ่อค้าพยู และ พุกาม (พม่า) เดิมทีพ่อค้ าจากทางตะวันตกของแคว้ นเงินยาง
เชียงแสน คือชาวพยู เพราะพยูเป็ นกลุม่ บ้ านเมืองทางตะวันตกของลุม่ แม่นํ ้าโขง-กก (ดินแดนที่เป็ น
ประเทศพม่าตอนบนปั จจุบนั ) ตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 14 มีเมืองสําคัญ เช่น หะลินยี มองกะโม เป็ น
ต้ น ซึง่ อยูบ่ นเส้ นทางการค้ าระหว่างจีนกับอินเดีย ชาวพยูจงึ น่าจะชํานาญเรื่ องการค้ า แต่ถกู รุกราน
จากอาณาจักรน่านเจ้ าในพุทธศตวรรษที่ 15
ส่วนชนเผ่าพม่า ได้ เ ข้ า มาแทนที่ ชาวพยู โดยตัง้ อาณาจักรพุก าม (Pagan) ในพุท ธ
ศตวรรษที่ 14 ซึ่งเชื่อว่าการติดต่อระหว่างพ่อค้ าจากบริ เวณอาณาจักรทางตะวันตกกับกลุ่มเมือง
ในลุม่ แม่นํ ้าโขง – กก – อิง -ปิ ง ยังดําเนินอย่างดี ด้ วยว่าบริ เวณลุม่ แม่นํ ้าปิ งในช่วงนั ้นเกิดแคว้ นหร
ภุญไชยขึ ้น ซึง่ มีหลักฐานถึงการเป็ นศูนย์กลางการค้ าที่รุ่งเรื องของแคว้ นนี ้ ทังนี
้ ้อาณาจักรพุกามถูก
มองโกลผนวกพ.ศ.1832 กระทัง่ ในช่วงที่อาณาจักรล้ านนามีศนู ย์กลางอยู่ที่เชียงใหม่ และกําลัง
รุ่ งเรื อง อาณาจักรพุกามก็มีศนู ย์ กลางแห่งใหม่อยู่ที่ เมืองอังวะ และถูกเงีย้ วครอบครองในพ.ศ.
2070
พัฒนาการของบ้ านเมืองทางตะวันตกของล้ านนาแห่งนี ้จึงมีพฒ
ั นาการไปพร้ อมกับการ
เคลื่อนไหวของพ่อค้ าชาวพยูและพม่านัน่ เอง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ปรากฏในตํานานพื ้นเมือง
เชียงใหม่ ตอนที่พญามังรายเดินทางไปพุกามตามความว่า “...เรารู้ ข่าวเมื องพุกามอังวะสมริ ทธี
ด้วยช้างม้าทุกอัน อัน 1 เรารู้ ข่าวว่าศาสนาพุทธเจ้ารุ่งเรื องมากนัก เราจึ งแสร้งมาแอ่วดู...”146 ซึ่ง
การรับรู้ถึงความมัง่ คัง่ บริ บรู ณ์ของพุกามก็น่าจะมาจากการติดต่อกันไป-มาระหว่างผู้คนสองกลุม่ นี ้
และภารกิจหนึ่งของผู้คนที่ติดต่อกันนี ้ย่อมเป็ นการค้ าขาย ซึง่ หมายถึงว่า มีพ่อค้ าจากพุกามมาค้ า
143

อุษณีย์ ธงไชย, “ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยาและลานนา พ.ศ. 1839-2310”, 91. อ้ างจาก
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126

ที่ เ ชี ย งใหม่ แ ละพ่ อ ค้ า เชี ย งใหม่ ไ ปพุ ก าม เพราะธรรมชาติ ข องการค้ า ขาย คู่ค้ า ย่ อ มมี ก าร
แลกเปลี่ยนทังสองฝ่
้
าย
อีกทัง้ การที่พ่อค้ ากลุ่มนีถ้ ูกกล่าวถึงน้ อยในหลักฐานเอกสารโบราณ น่าจะมีเหตุมา
จากที่ ว่า ระหว่างอาณาจักรล้ านนากับพุกาม ตังอยู
้ ่ระหว่างกลุ่มเมืองเงีย้ วที่ เรี ยกว่ารั ฐฉานใน
ปั จจุบนั การติดต่อค้ าขาย จึงน่าจะเป็ นพ่อค้ าเงี ้ยวที่เชี่ยวชาญเรื่ องค้ าขายและการเดินทางเป็ น
ตัวกลาง ประกอบปั ญหาการเมืองภายในของพุกามที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยเฉพาะในช่วง
เวลาของอาณาจักรล้ านนา การค้ าระหว่างพ่อค้ าเมืองเชียงใหม่และเมืองอังวะโดยตรง จึงไม่คกึ คัก
เท่าที่ควร ส่วนสินค้ าที่พ่อค้ าพยู-พุกามนําเข้ ามาในเชียงใหม่และเมืองในเขตล้ านนา น่าจะเป็ น
สินค้ าฟุ่ มเฟื อยที่มาจากกลุม่ เมืองของพุกามเอง เช่น ทองคํา ทองเหลือง รวมถึงสินค้ าที่นํามาจาก
อินเดียและอาหรับอีกทอดหนึง่
5. กลุม่ พ่อค้าเมื องใต้ หมายถึงกลุม่ พ่อค้ าจากเมืองท่าหรื อเมืองใกล้ ชายฝั่ ง บางแห่ง
ที่อยู่ทิศใต้ ของอาณาจักรล้ านนา โดยขึ ้นมาค้ าขายยังล้ านนา เช่น พ่อค้ าพม่า พ่อค้ ามอญ พ่อค้ า
อยุธยา ซึง่ สินค้ าจากแหล่งตอนล่างที่นํามาเป็ นสินค้ าประเภทของฟุ่ มเฟื อย เช่น สินค้ าประเภทผ้ า
้
และกระจกเงาเพื่อแลกเปลี่ยนกับของป่ าจากทางตอนบนซึง่ เป็ นสินค้ าที่เมืองชายฝั่ งทังเมาะตะมะ
และอยุธยาต้ องการอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ น หนังสัตว์ กํ ายาน ไม้ ฝาง ชะมดเรี ยง นํา้ ผึ ้ง ช้ าง ครั่ง
้ ้ มี
้ หลักฐานว่า ที่ตลาดเชียงใหม่มีราคาถูกมาก 147 ทังนี
สีเสียด ฯลฯ โดยเฉพาะหนังกวางนันมี
หลักฐานเกี่ ยวกับพ่อค้ าอยุธยาที่ เดินทางเข้ ามาค้ าขายถึงเมืองฮอด ศูนย์ กลางการค้ าแห่งของ
อาณาจักรล้ านนาในสมัยนัน้ ความว่า
...เพราะเรื อยุธิเยศค้ า
มีกาดแกมรี เริง
ชาวเชียงหลัง่ ไหลเถิง
สนุกสนัน่ ขายแล้ วซื ้อ

เทียวเทิง
ชู่มื ้อ
เมืองฮอด เรี ยมเอย
พร่องถ้ านเป็ นเสรษฐี ... 148

6. กลุม่ พ่อค้าไทลือ้ ไทเขิ น ไทยอง จากแถบเมืองเงิน (หลวงพระบาง) เมืองยอง
(สิบสองปั นนา) และบางส่วนที่มาจากกวางสี และล้ านช้ าง (หลวงพระบาง) ตอนเหนือ ซึง่ ส่วนมาก
จะเข้ ามาทางด้ านเชียงของ เชียงแสน และ น่าน โดยใช้ ววั ต่าง ม้ าต่าง บรรทุกสินค้ าประเภท ข้ าว
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กรมศิลปากร, บันทึกสัมพันธภาพระหว่างกรุงสยามกับนานาประเทศในคริสตศตวรรษที่ 17,
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สิงฆะ วรรณสัย, ถอดความภาษาไทย, โคลงมังทรารบเชียงใหม่, 59.
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พริ กแห้ ง ยาสูบ นํ ้าอ้ อย เนื ้อสัตว์ป่าแห้ ง เช้ น เนื ้อเก้ ง เนื ้อกวาง รวมทั ้งของป่ า อย่างหนังกวาง ม
แลกของจําเป็ นใช้ โดยเฉพาะเกลือ เป็ นต้ น149 นอกจากนี ้ ยังมีกลุ่มขมุ ลัวะ ที่มาจากตอนบนของ
อาณาจักรล้ านนา นําของป่ าเล็กๆ น้ อยๆ เช่น ครั่ง ชะมด มาแลกของจําเป็ นใช้ เป็ นต้ น150
อย่างไรก็ตาม การค้ าขายกับพ่อค้ าจากแดนไกลหรื อต่างถิ่นดังกล่าวนี ้ เป็ นการค้ าที่มี
มูลค่าซื ้อขายมากกว่าการค้ าขายภายในอาณาจักรล้ านนา ซึ่งพ่อค้ าส่วนมากเป็ นไพร่ พลเรื อนใน
อาณาจักร อีกทัง้ สินค้ าที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างพ่อค้ าแดนไกลกับพ่อค้ าล้ านนามักจะมีจํานวน
้ ง เจ้ าขุนมูลนาย อย่างเจ้ าเมือง
มาก ดังนันพ่
้ อค้ าในล้ านนากลุ่มนี ้จึงจํากัดวงคือ กษัตริ ย์ ชนชันสู
ขุนนาง และสินค้ าที่ทํารายได้ สงู อย่างมากคือ สินค้ าป่ า 151
7. สินค้ า
สินค้ าที่ปรากฎอยู่ในวงจรการค้ าของอาณาจักรล้ านนา มี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็ นสินค้ า
จากภายในอาณาจักรล้ านนาที่มีชนชันไพร่
้ หรื อชาวบ้ านเป็ นผู้ผลิต โดยเป็ นส่วนเกินจากการผลิต
พืชผลทางการเกษตรและเลี ้ยงสัตว์แล้ ว รวมทังหั
้ ตถกรรมอื่นๆ ที่ได้ จากการ เลี ้ยงไหม ปลูกฝ้าย
ปลูกนุ่น ทอผ้ า การทําสีย้อมผ้ า การทําเครื่ องมือเครื่ องใช้ จากการจักสาน152 และเครื่ องปั น้ ดินเผา
เป็ นต้ น ซึ่ง ผลผลิ ตเหล่า นี ้ นอกจากมี ป ริ ม าณหรื อจํ า นวนเพี ย งพอสํ า หรั บยัง ชี พ ผลผลิต ยัง มี
บางส่วนที่ใช้ แลกเปลี่ยนเป็ นสินค้ า ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการแลกเปลี่ยนภายใน และอีกบางส่วนถูกแบ่ง
และในส่วนที่เป็ นส่วยหรื อภาษี นี่เอง ที่รัฐหรื อชน
ไว้ เพื่อเป็ นส่วยหรื อภาษี แก่รัฐหรื อชนชันปกครอง
้
ชันปกครองนํ
้
ามาเป็ นสินค้ าเพื่อค้ าขายกับพ่อค้ าต่างเมือง
นอกจากนี ้ ยังมีสินค้ าของป่ าที่ได้ ทงจากพื
ั้
ชสมุนไพร ครั่ง กํายาน และสัตว์ป่าหลาก
ชนิด รวมทังสิ
้ นแร่มีคา่ ที่นํามาแปรรูปเป็ นเครื่ องใช้ และอาหาร เช่น เกลือ ผลผลิตเหล่านี ้กลายเป็ น
สินค้ าสําคัญที่ทํารายได้ ให้ กบั รัฐหรื อชนชันปกครองโดยตรงและมี
้
มลู ค่าสูง จึงเป็ นสินค้ าผูกขาดที่
รัฐหรื อชนชันปกครองเท่
้
านันที
้ ่สามารถเก็บเกี่ยวและซื ้อ-ขายได้ และเป็ นกลุ่มสินค้ าที่รัฐหรื อชนชัน้
ปกครองทําการค้ าหรื อส่งออกไปยังต่างรัฐ เช่น ยูนนาน อยุธยา หงสาวดี ซึง่ เป็ นเมืองปลายทางที่มี
ความต้ องสินค้ ากลุม่ นี ้ค่อนข้ างสูงมาตังแต่
้ สมัยพญามังรายมีศนู ย์กลางอยูใ่ นบริเวณลุม่ แม่นํ ้ากก
149

วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ : กรณีศกึ ษา
บ้ านบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือใต้ กิ่งอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน”, 131.
150
เรื่ องเดียวกัน, 130.
151
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 182.
152
วิถี พานิชพันธ์, วิถีล้านนา, 36 และ 40.
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สินค้ าที่ ค้าขายแลกเปลี่ ยนในสังคมล้ านนาในช่วงราชวงศ์ มัง รายอี ก ส่ว นหนึ่ง ก็ คือ
สินค้ าที่นําเข้ ามาจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็ นจากเมืองบริ วารของล้ านนาโดยรอบ และเมืองใหญ่น้ อยที่ไม่ใช่เมืองบริวาร ซึง่ พ่อค้ าต่างเมืองเหล่านี ้จะนําสินค้ าบางประเภทที่ล้านนาไม่สามารถผลิต
ได้ หรื อผลิตได้ น้อยเข้ ามาจําหน่าย เช่น สินค้ าฟุ่ มเฟื อยต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น เครื่ องเคลือบที่มีคณ
ุ ภาพ
และงานฝี มื อ ดี ก ว่า เครื่ อ งเคลื อ บจากแหล่ ง เตาล้ า นนา, ผ้ า แพร ผ้ า ไหม ผ้ า ต่ว น กระจกเงา
เครื่ องประดับอัญมณี รวมถึงเครื่ องใช้ โลหะบางประเภท เป็ นต้ น อีกยังมีสินค้ าประเภทของป่ า
ประเภทต่างๆ ที่พ่อค้ าต่างเมืองนําเข้ ามาค้ าขายในตลาดล้ านนาจํานวนไม่น้อย แม้ จะไม่ปรากฏ
หลักฐานเกี่ ยวกับจํ านวนหรื อปริ มาณสินค้ าป่ าประเภทต่างๆ ที่พ่อค้ าต่างเมืองนําเข้ ามาค้ ากับ
อาณาจักรล้ านนาในช่วงราชวงศ์มงั ราย แต่น่าจะอนุมานได้ จากเส้ นทางและความเคลื่อนไหวของ
พ่อค้ าต่างเมือง ที่ มุ่งเข้ ามาทัง้ ในลักษณะผ่านทางและติดต่อกับตลาดตามเมืองชุมทางการค้ า
โดยเฉพาะเมืองศูนย์กลางอย่างเชียงใหม่ ซึง่ ส่วนมากเป็ นพ่อค้ าจากเมืองตอนบนที่เป็ นแหล่งป่ าอัน
อุดมสมบูรณ์ เช่น พุกาม หลวงพระบาง เชียงรุ่ ง เชียงตุง ยอง พยาก กลุ่มเมืองเงี ้ยว กลุ่มเมืองใน
เขตสิบสองจุไท และอื่นๆ รวมทังกลุ
้ ม่ เมืองในอาณาจักรล้ านนา สินค้ าส่วนมากจึงเป็ นสินค้ าป่ า อัน
เป็ นไปตามความต้ องการอย่างมากของตลาดปลายทางโดยเฉพาะกลุ่มตลาดเมืองท่าทางใต้ ใน
เวลานัน้
อย่างไรก็ดี ในการศึกษาเกี่ยวกับสินค้ าที่มีการเคลื่อนไหวในวงการค้ าของล้ านนาใน
เวลานัน้ จึงขอแบ่งสินค้ าออกเป็ นสองกลุม่ คือสินค้ าที่ผลิตได้ ภายในอาณาจักรล้ านนา และสินค้ า
ที่นําเข้ ามาจากภายนอ ดังจะขอกล่าวถึงรายละเอียดดังต่อไปนี ้
7.1 สินค้ าจากภายในล้ านนา
7.1.1 สินค้ าเกษตร
ก่อนพุทธศตวรรษที่24 (ก่อนคริ สตศตวรรษที่ 19) สินค้ าที่แลกเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่
ภายในตลาดเชียงใหม่และรอบนอก มีสินค้ าจากการเกษตรโดยเฉพาะข้ าว พืชผักต่างๆ แล้ วยังมี
สินค้ าอื่นๆ ที่ได้ จากธรรมชาติ เกลือ เครื่ องใช้ ทําด้ วยเหล็ก ปลาแห้ ง เป็ นต้ น และที่แปรรู ปจากพืช
เกษตรให้ กลายเป็ นของกิน ของใช้ เช่น ผ้ าไหม เมี่ยง ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้ าจากการเกษตรนัน้
สามารถจําแนกได้ ดงั นี ้
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ข้ าว
ผลผลิตทางการเกษตรของล้ านนาประเภท ข้าว น่าจะเป็ นผลผลิตในอันดับต้ นๆ เพราะ
ชาวล้ านนาบริ โภคข้ าวเป็ นหลัก และน่าจะผลิตได้ มากพอที่จะเลี ้ยงประชากรของล้ านนาทังหมด
้
ขณะเดียวกันก็แบ่งส่วนเป็ นสินค้ าได้ ด้วย ดังปรากฎหลักฐานถึงการมีท่าข้ าวเปลือกอยู่ในเขตเชียง
้ งมีพอที่จะแจกจ่ายหรื อแลกเปลี่ยนหรื อจําหน่ายกับสิ่งของเมืองในเขตที่สมบูรณ์
แสน153 อีกทังยั
น้ อยกว่าหรื อเมืองที่ขาดแคลน เช่น แม่ฮ่องสอน ลําปาง แพร่ น่าน154 โดยเฉพาะสินค้ าประเภทข้ าว
ฮันส์ เพนธ์ เสนอว่าเบือ้ งต้ นชาวล้ านนาปลูกเป็ นข้ าวเหนี ยวเพราะผู้คนบริ โภคข้ าวเหนี ยวเป็ น
หลัก155 ตามหลักฐานโบราณวัตถุรูปหล่อสําริ ดฤาษี ดาบสแห่งดอยตุง ทางเหนือของเชียงราย ที่
กล่าวถึงพงศาวดารดอยตุงโดยระบุว่ารู ปหล่อนี ้สร้ างขึ ้นในพ.ศ. 2148 บนฐานรู ปหล่อมีกานํ ้าแล
กระติบ ภาชนะที่ชาวไทยวนใช้ ใส่ข้าวเหนียว156 (ซึง่ ชาวล้ านนายังใช้ กนั มาจนทุกวันนี ้) เวลาต่อมา
ภายหลังชาวล้ านนาจึงปลูกข้ าวจ้ าวด้ วย น่าจะมาจากเหตุผลของการค้ าขายกับคนภายนอกอย่าง
ชาวยูนนานและจีน เพราะสองชาติใหญ่ทางตอนบนบริ โภคข้ าวจ้ าวเป็ นหลัก เป็ นต้ น
ประกอบกับเหตุผลที่ว่าจีน-มองโกลที่ปกครองยูนนาน (ไทยวนเรี ยกว่าพญาฮ่อเจ้ าลุ่ม
ฟ้า หรื อ เพาพิมาน) เรี ยกเก็ บส่วยเป็ นข้ าวจ้ าวจากล้ านนา โดยปรากฎในเอกสารพงศาวดาร
เชี ย งใหม่ ว่า ในครั ง้ หนึ่ ง ล้ า นนาถูก เรี ย กเก็ บ ส่ว ยข้ า วจ้ า วมากถึ ง จํ า นวน 4000 คาน(หาบ) 157.
ปริมาณข้ าวที่สง่ ส่วยในครัง้ นันมี
้ ปริ มาณมาก ข้ าวจ้ าวจึงน่าเป็ นพืชเกษตรที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งใน
ขณะนันด้
้ วย ซึง่ ฮันส์ เพนธ์ สันนิษฐานด้ วยว่าชาวล้ านนาน่าจะปลูกข้ าวจ้ าว พร้ อมกับปลูกทังข้
้ าว
เหนียวที่มีมาก่อน ตังแต่
้ ก่อนพ.ศ. 1843 (ค.ศ. 1300) หรื อไม่ผ้ ปู กครองอาจสัง่ ซื ้อข้ าวจ้ าวมาจากที่
อื่นเพื่อขายต่อและเป็ นเครื่ องบรรณาการ 158

153

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 62; และ มานิต วัลลิโภ
ดม, ตํานานสิงหนวติกมุ าร ฉบับสอบค้ น, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์
สํานักนายกรัฐมนตรี , 2516), 97.
154
สวัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 172.
155
Hans Penth, A Brief History of La Na, p. 94.
156
รูปหล่อดาบสแห่งดอยตุงปั จจุบนั อยูท่ ี่พิพธภัณฑ์เชียงแสน
157
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 74.
158
Hans Penth, A Brief History of La Na, 112.
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พืชผักต่ างๆ
สิ น ค้ า เกษตรที่ เ พาะปลูก เพื่ อ บริ โ ภคและแบ่ง แลกเปลี่ ย นกับ สิ น ค้ า อื่ น ๆ ที่ จํ า เป็ น
นอกเหนือจากข้ าวแล้ ว ยังมีพืชผักต่างๆ ส่วนใหญ่เป็ นพืชผักสวนครัว เช่น แตงลาย นํ้าเต้า ขิ ง ข่า
ถัว่ งา พริ ก กล้วย อ้อย ผักบัว่ (ต้นหอม) ข้าวป้ าง (ข้าวโพดเมล็ ดสี ขาว) 159 เป็ นต้ น และมีพืช
ประเภทอื่นๆ เช่น ต้นยา (ยาสบู)160 และ ใบชา161 หมาก พลู 162 เป็ นต้ น และอีกบางส่วนเป็ น
ประเภทพื ช ฝ้ าย ที่ ใ ช้ ใ นการถัก ทอเครื่ อ งนุ่ง ห่ ม โดยเฉพาะ ฝ้ าย พริ ก ชนิ ด ต่า งๆ เป็ นสิ น ค้ า ที่
แลกเปลี่ยนหรื อขายกันในหมู่ชาวล้ านนา รวมทังหมู
้ ่เพื่อนบ้ านรอบๆ มาตังแต่
้ อดีตเพราะในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 20 ล่วงแล้ ว พืชเกษตรที่จําเป็ นใช้ ในครัวเรื อนยังเป็ นสินค้ าของผู้คนในย่านนี ้ ดัง
ปรากฎในการบันทึกการเดินทางของชาวตะวันตกที่เดินทางขึ ้นไปยังเขตภาคเหนือของไทยและของ
ลาวในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25163
7.1.2 สินค้ าหัตถกรรม
สินค้ าหัตถกรรมของล้ านนามีมาตังแต่
้ อดีต ที่เชื่อได้ วา่ ผลผลิตทางหัตถกรรมส่วนใหญ่
มีการถ่ายทอดกรรมวิธีและเทคโนโลยีจากแหล่งที่เจริ ญก้ าวหน้ ากว่า โดยผ่านทางการปฏิสมั พันธ์
ในเชิงต่างๆ ทังระดั
้ บผู้คน ชุมชนและบ้ านเมือง ที่ดําเนินมาตังแต่
้ อดีต ซึง่ ไม่มีหลักฐานยืนยันได้ ว่า
การแลกเปลี่ยนหรื อถ่ายเทคโนโลยีหรื อกรรมวิธีเหล่านี ้มีมาแต่เมื่อใด อย่างไรก็ดี ในเบื ้องแรกเป็ น
การประดิษฐ์ ข้าวของเครื่ องใช้ น่าจะทําขึ ้นตามสภาพความจําเป็ นของวิถีชีวิต และเวลาต่อมาถูก
นํามาออกมาเป็ นสินค้ าแลกเปลี่ยนเฉพาะตลาดภายในเท่านัน้ มิได้ แพร่ หลายและกลายเป็ นสินค้ า
ส่งออกต่างประทศหรื อต่างรัฐดังเช่นทุกวันนี ้
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ประเสริ ฐ ณ นคร, ผู้เรี ยบเรี ยง, มังรายศาสตร์ ฉบับอําเภอเสาไห้ จังหวัดสะบุรี, 116; วินยั พงศ์
ศรี เพียร, บรรณาธิการ, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 59.
160
ประเสริ ฐ ณ นคร, ผู้เรี ยบเรี ยง, มังรายศาสตร์ ฉบับอําเภอเสาไห้ จังหวัดสะบุรี, 114-117;
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161
ใบชาใช้ ทําเมี่ยงซึง่ เป็ นของขบเคี ้ยวยามว่างหรื ออมแทนหมาก ใช้ รับแขก สิง่ ที่ต้องมีคกู่ บั การกิน
เมี่ยงคือบุหรี่ มวนโตเรี ยกว่าขี ้โย. ดู วิถี พานิชพันธ์, วิถีล้านนา, 16.
162
ประเสริ ฐ ณ นคร, ผู้เรี ยบเรี ยง, มังรายศาสตร์ ฉบับอําเภอเสาไห้ จังหวัดสะบุรี, 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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เครื่ องปั ้นดินเผาและเครื่องเคลือบ
เครื่ อ งปั น้ ดิ น เผาและเครื่ อ งเคลื อ บในเขตล้ า นนาหรื อ ตอนบนของประเทศไทยใน
ปั จจุบนั ตามหลักฐานทางโบราณคดีคาดว่า ได้ เริ่ มผลิตมานานแล้ วหลายร้ อยปี ก่อน และฮันส์
เพนธ์ สันนิษฐาน ว่ามอญและคนไทน่าจะเป็ นผู้เริ่ มผลิตเครื่ องถ้ วยศิลาดลมานับหลายร้ อยปี (หรื อ
อาจเป็ นพันปี ) แล้ ว164 เพราะภาชนะศิลาดล 2 ชิ ้นแรกที่พบจากเตาอินทขีล อําเภอแม่แตง ขุดค้ น
เมื่อพ.ศ. 2539)165 ซึง่ อยู่ห่างจากเชียงใหม่ 30 กิโลเมตร ขึ ้นไปทางเหนือ ชิ ้นที่หนึ่งผลิตออกมาเมื่อ
้ นเตาแบบช่องเดียวอยู่บนดิน
พ.ศ. 1963 ส่วนชิ ้นที่สองผลิตเมื่อพ.ศ. 1998166 ด้ วยว่าเตาที่พบนันเป็
แบบเปิ ดด้ านข้ างให้ ลมเข้ า-ออก (cross-draft) ซึ่งใช้ ในหมู่ชาวไทยวนของล้ านนาในระยะต่อมา
และจากโบราณวัตถุที่พบในแหล่งเตาแห่งนี ้เป็ นภาชนะที่ผลิตมีทงตุ
ั ้ ่ม ไห ถ้ วย ชาม แบบเคลือบ
เขียวหรื อนํ ้าเคลือบนํ ้าตาล ในล้ านนายุคนันน่
้ าจะมีเตาประเภทนี ้ทัว่ ไปเพื่อผลิตภาชนะต่างๆไว้ ใช้ ง
ในครัวเรื อนและขาย167
นอกจากนี ้ยังพบเตาอื่นๆ ที่กระจายอยู่ทั่วดินแดนล้ านนา เท่าที่สํารวจพบแล้ วมี 13
แหล่ง ได้ แก่ แหล่งเตาเวี ยงกาหลง อําเภอเวียงป่ าเป้า จังหวัดเชียงราย , แหล่งเตาวังเหนื อ อําเภอ
วังเหนื อ จังหวัดลําปาง แหล่งเตาสันกํ าแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งเตาพาน
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย แหล่งเตาทุ่งเตาไหหรื อม่อนวัด ตําบลต้ นธงชัย อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง แหล่งเตาบ้านแม่เตาไห อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งเตาห้วยแม่ตํ๋า อําเภอ
พะเยา จังหวัดพะเยา แหล่งเตาม่อนออม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แหล่งเตาห้วยนํ้
หยวก อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน แหล่งเตาบ้านบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน แหล่ง
เตาวังไฮ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน แหล่งเตาเวี ยงท่ากาน อําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และ
แหล่งเตาอิ นทขิ ล บ้ านสังนป่ าตองและบ้ านมืดกา ตําบลอินทขิล อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่168
164

Hans Penth, A Brief History of Lan Na, 135.
ตําบลอินทขีล อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเรี ยกว่า “เมืองแกน” หรื อ “พันนาฝั่ งแกน”
เป็ นบริเวณกว้ างอุดมสมบูรณ์ มีแม่นํ ้า 3 สายไหลผ่าน คือ ปิ ง แกน และแม่งดั เป็ นที่พบแหล่งเตาเครื่ องถ้ วย
เก่าแก่ของอาณาจักรล้ านนา ดู อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิท เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 30. อ้ าง
จาก อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ปริวรรต, “ตํานานทุง่ พันแอกพันเฝื อเมืองแกน”; สายัณห์ ไพรชาญจิตร์ , “การขุดค้ น
ศึกษาทางโบราณคดีแหล่งเตาอินทขีล”, โบราณคดีล้านนา, 7-24.
165

166

เรื่ องเดียวกัน, 30. อ้ างจาก อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ปริวรรต, “ตํานานทุง่ พันแอกพันเฝื อเมือง
แกน”; สายัณห์ ไพรชาญจิตร์ , “การขุดค้ นศึกษาทางโบราณคดีแหล่งเตาอินทขีล”, ใน โบราณคดีล้านนา, 7-24.
167
Hans Penth, A Brief History of Lan Na, 135.
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สายัณต์ ไพรชาญจิตร์ , บรรณาธิการ, โบราณคดีล้านนา 1 , 8-9.
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อย่างไรก็ดี ศรี ศกั ร วัลลิโภดม มีความเห็นว่า การผลิตเครื่ องถ้ วยในล้ านนาน่าจะมีมา
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 20 สันนิษฐานจาก การพบภาชนะเคลือบสองสีและถ้ วยชามที่เคลือบด้ าน
เดียว ซึง่ พบที่แหล่งเตาที่อําเภอสันกําแพง มีลกั ษณะคล้ ายๆ เครื่ องถ้ วยของชาวมอญที่พบในแหล่ง
ผลิตเกาะน้ อยเมืองศรี สชั นาลัย ที่มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 17-18169 ครัน้ ถึงพุทธศตวรรษที่ 20
บ้ านเมืองล้ านนามีความมัน่ คงและมีการติดต่อกับแคว้ นอื่นๆ โดยเฉพาะสุโขทัย ความเจริ ญด้ าน
เทคโนโลยีจึงแพร่ เข้ ามาซึง่ น่าจะเป็ นช่างจีนหรื อชาวจีนเข้ ามาริ เริ่ มการผลิตให้ เหมือนกับทางกลุ่ม
เมื อ งสุโ ขทัย เพราะพบลัก ษณะร่ ว มกั น กับ เครื่ อ งถ้ วยสุโ ขทัย ทัง้ ในด้ า นรู ป แบบและวิ ธี ก าร
โดยเฉพาะการเขียนลวดลายประดับภาชนะด้ วยสีดําและนํ ้าเงินก่อนการเผาเพื่อเคลือบนํ ้ายา เป
ลักษณะเฉพาะของจี นในสมัยราชวงศ์ หยวนและหมิง อันเป็ นรู ปแบบในช่วงพุทธศตวรรษที่1920170 หรื ออาจเป็ นชาวสุโขทัยที่ชํานาญการนี ้ขึ ้นมาสอนและเริ่ มให้ เอง เพราะพื ้นฐานสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างสุโขทัยกับล้ านนาและพะเยาตังแต่
้ สมัยพญามังรายช่วงพุทธศตวรรตที่ 19-20 โดยที่มี
การพบแหล่งเตาสําคัญทัง้ ในเขตน่า น พะเยา ลําปาง เชี ยงใหม่ และเชี ยงราย กระจายอยู่ทั่ว
โดยเฉพาะเครื่ องถ้ วยจากแหล่งเตาเวียงกาหลง มีวิธีและเทคนิคในการผลิตใกล้ เคียงกับเครื่ องถ้ วย
ของจีนเป็ นอย่างมาก ซึง่ กล่าวได้ ว่าระดับความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและฝี มือช่างของแหล่งเตา
แห่งนี ้เหนือกว่าเตาแหล่งอื่นๆ ในประเทศไทยที่ร่วมสมัยเดียวกัน นัน่ คือ วิธีการเคลือบนํ ้ายาที่ม
ความสมํ่ า เสมอและทัว่ ถึง ภาชนะแต่ล ะชิ ้น ที ่เ ป็ นวิธีเ ดีย วกับ เครื ่ อ งเคลือ บนํ ้าเงิน ขาวของจีน
ราชวงศ์ซ้อง จะต่างกับเครื่ องเคลือบจีนตรงที่เนื ้อดินของเครื่ องเคลือบเวียงกาหลงด้ อยคุณภาพ
้ ผลต่อการ
กว่าของจีน เนื ้อดินที่จีนใช้ คือดินเกาลินที่ทําให้ เนื ้อภาชนะมีความแน่นและใส อีกทังมี
เคลือบสีนํ ้าเงิน ซึง่ ไม่มีดนิ เกาลินในเขตล้ านนา171
การผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาและเครื่ องเคลือบในเขตล้ านนาตังแต่
้ อดีตนัน้ จะพบได้ จาก
การเป็ นวัตถุโบราณที่กระจายตามท้ องที่ต่างๆ โดยทั่ว จนกล่าวได้ ว่าเมื่อนํามารวมกันสามารถ
สะท้ อนความสําคัญของการผลิตสินค้ าประเภทนี ้ในเขตล้ านนาว่ามีความสําคัญพอๆ กับเขตศรี สชั
นาลัย และสุโขทัยที เดียว การมีจํานวนมากดังกล่าวย่อมสะท้ อนถึงการผลิตมากจนเกิ นความ
169

เกาะน้ อย อําเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย ตังอยู
้ ท่ ี่บ้านเกาะน้ อย อยูเ่ หนือเมืองศรี สชั นาลัยไป
อีกประมาณ 4 กิโลเมตร มีเตาเผาที่ขดุ พบแล้ วกว่า 500 เตา ในบริเวณยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ถือได้ วา่ เป็ น
นิคมอุตสาหกรรมของเมืองศรี สชั นาลัยในอดีต ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ,
317.
170
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, “ล้ านนาค้ าเครื่ องเคลือบกับชาวเขา” ใน ศิลปวัฒนธรรม, ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2
ธันวาคม 2528, 68.
171
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ, 320.
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จําเป็ นใช้ งานของคนในพื ้นที่หรื อชาวล้ านนาอย่างแน่นอน แต่สงิ่ ที่เป็ นส่วนเกินนี ้ไม่ได้ ถกู ส่งออกใน
ฐานะสินค้ าเลย ซึง่ ต่างจากเครื่ องปั น้ ดินเผาจากเตาศรี สชั นาลัยและสุโขทัยในยุคเดียวกัน172 เพราะ
ไม่พบหลักฐานทางโบราณวัตถุที่เป็ นเครื่ องเคลือบของล้ านนาในบริ เวณเมืองอื่นๆ ตังแต่
้ สโุ ขทัย
เมืองในลุม่ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา และเมืองชายฝั่ งทะเลตะวันออกและใต้ รวมทังในบริ
้
เวณกลุม่ เมืองเชีย
ตุง เชียงรุ่ ง หลวงพระบางและเวียดนาม อย่างไรก็ดีในกลุ่มเมืองที่ไกลที่สดุ เท่าที่ปรากฎหลักฐาน
เศษเครื่ องเคลือบและเครื่ องปั น้ ดินเผาจากเตาของล้ านนาพบในบริ เวณที่สงู ตามแนวเทือกเขาถนน
ธงชัย – ตะนาวศรี ผ่านไปตามเส้ นทางจากแม่ตื่น (อําเภออมก๋อย) ติดกับท่าสองยาง (จังหวัดตาก)
ครอบคลุมเข้ าไปยังบ้ านเมืองในเขตลุม่ แม่นํ ้าเมยซึง่ เป็ นสาขาของแม่นํ ้าสาละวิน เป็ นบริเวณวงกว้
ที่พบเศษภาชนะเคลือบและเนื ้อแกร่งของล้ านนา173
ในชันนี
้ ้จึงสรุปได้ ว่าเครื่ องปั น้ ดินเผาและเครื่ องเคลือบจากแหล่งเตาต่างๆ ของล้ านนา
โบราณเป็ นการผลิตเพื่อใช้ งานในครัวเรื อนพร้ อมกับจําหน่ายหรื อแลกเปลี่ยนเฉพาะในเขตล้ านนา
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนกับสินค้ าต่างๆ ในเมืองหรื อชุมชนที่ไม่มีการผลิต มิใช่ผลิตเพื่อส่งออก
อย่างสินค้ าบางประเภท อย่างไรก็ดี เป็ นไปได้ ว่า ปริ มาณการผลิตเครื่ องถ้ วยในล้ านนาเอง อาจไม่
เพียงพอต่อความต้ องการที่มากของชาวล้ านนา เพราะจากการกระจายอยู่ของเศษเครื่ องเคลือบ
ตามแหล่งต่างๆ ทั่วอาณาเขตล้ านนาทัง้ ในแอ่งเชี ยงแสน-เชี ยงราย แอ่งพะเยา แอ่งเชี ยงใหม่ลําพูน แอ่งแพร่และน่าน ดังได้ กล่าวถึงรายละเอียดหลักฐานไว้ ในบทที่ 2 โดยมีเครื่ องถ้ วยจากต่าง
รั ฐ หรื อ ภายนอกปะปนอยู่ไ ม่ น้ อ ย ดัง เช่ น เครื่ อ งเคลื อ บของจี น สุโ ขทัย พม่า เวี ย ดนาม ย่อ ม
หมายถึงการสัง่ ซื ้อ หรื อนําเข้ ามาในลักษณะใดลักษณะหนึง่ จากเมือง
เครื่ องปั น้ ดินเผาและเครื่ องเคลือบจึงนับเป็ นสินค้ า สําคัญตามเมืองใหญ่ ทัง้ ในเขต
ศูนย์กลางอย่างเชียงใหม่และเมืองบริ วาร ไม่วา่ เมืองนันจะมี
้
ฐานะเป็ นเมืองสําคัญในระดับใด ทังที
้ ่
อยู่ในบริ เวณพื ้นราบ และที่สูงตามเทือกเขา อาทิ เวียงศาสนา เวียงศูนย์กลางการปกครองหรื อ
เวียงพระราชฐาน เวียงหน้ าด่าน และชุมชนขนาดเล็ก เพราะผลผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผาสามารถใช้ ใน
ชี วิ ต ประจํ า วัน ได้ ห ลากหลายตัง้ แต่ เ ครื่ อ งใช้ ใ นครั ว เรื อ น ไปจนถึ ง กระเบื อ้ งมุง หลัง คา และ
ส่วนประกอบของเครื่ องมือทําหากินต่างๆ อาทิ กระสวยกรอฝ้าย เป็ นต้ น ดังปรากฎว่าตามชุมชน
หมู่บ้านขนาดเล็กก็ มีการทําเครื่ องปั น้ ดินเผาเป็ นอาชีพอย่างหนึ่งที่เป็ นลํ่าเป็ นสัน โดยถูกระบุใ
172

เรื่ องเดียวกัน, 321.
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, “ภาคเหนือ: ขายของกับชาวเขาบนที่สงู ”, ใน เครื่ องปั น้ ดินเผาและเครื่ อง
เคลือบ กับ พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของสยาม, สุจิตต์ วงษ์ เทศ, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพ์มติชน, 2550), 88.
173
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เอกสารโบราณ เช่ น หมู่บ้า นกระเบือ้ งดิน ขอสํา หรั บ มุง หลัง คา 174 หมู่บ้ า นช่ า งถ้ ว ย 175 เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ เครื่ อ งปั น้ ดิ น เผาและเครื่ อ งเคลื อ บยัง จํ า เป็ นในพิ ธี ก รรมทางศาสนา และในเรื่ อ ง
ศิ ล ปกรรมสถาปั ต ยกรรม รวมทัง้ การเป็ นเครื่ อ งแสดงฐานะทางสัง คมทัง้ ที่ เ ป็ นผู้นํ า และไพร่
ประชาชนทัว่ ไปด้ วย อย่างไรก็ตาม ความรุ่งเรื องของการผลิตเครื่ องเคลือบในล้ านนาที่มีมาตังแต่
้
พุทธศตวรรษที่ 19-22 หรื อในยุคราชวงศ์มงั ราย นันได้
้ เสื่อมลงเนื่องจากการสงครามระหว่าง
ล้ านนากับอยุธยา และสิ ้นสุดลงเมื่อล้ านนาถูกยึดครองโดยพม่า176

ภาพที่ 10 แจกัน เขียนลายใต้ เคลือบ จากเตาเวียงกาหลง อําเภอเวียงป่ าเป้า จังหวัดเชียงราย
ที่มา : ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ, 316.
174

วินยั พงศ์ศรี เพียร, บรรณาธิการ, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 83.
เรื่ องเดียวกัน, 100.
176
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, “ภาคเหนือ : ขายของกับชาวเขาบนที่สงู ”, ใน เครื่ องปั น้ ดินเผาและเครื่ อง
เคลือบ กับ พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของสยาม, สุจิตต์ วงษ์ เทศ, บรรณาธิการ, 90.
175
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ผ้ าทอมือ
อาณาจักรล้ านนามีผ้าใช้ กนั แล้ วเช่นเดียวกับอาณาจักรอื่นๆ ในยุคเดียวกัน หรื อที่
เจริ ญในระยะเวลาร่ วมสมัยกัน ในการทําบุญทางศาสนา มีการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ซึง่ มีผ้า
รวมอยู่ด้วย เช่น ถวายจีวรห่มแก่พระ และผ้ าอื่นๆ ให้ เป็ นทานแก่คนยากจน ทหารแต่งกายด้ วยผ้ า
สีเขียว ชันสู
้ งและเศรษฐี มีผ้าแพร ผ้ าสักหลาด ผ้ าสีจนั ทน์ขาว ผ้ าสีจนั ทน์แดง ผ้ าสีดอกจําปา พวก
ชนชัน้ สูงผู้ชายมีผ้ากัมพลใช้ พนั เอวด้ วย ในทางศาสนาผ้ าที่เป็ นเครื่ องใช้ สําหรับพระสงฆ์ มี
รัดประคดผ้ าผลัดอาบนํ ้า อาสนะปูนงั่ ผ้ าปูลาดและผ้ ากรองนํ ้า นอกเหนือไปจากไตรจีวร และยังม
ผ้ าตุง (ธงตะขาบ) และผ้ าพระบฎในพิธีการทางศาสนา ส่วนคนสามัญใช้ ผ้าธรรมดา ที่ทอด้ วยใย
ฝ้าย ใยปอ177
นอกจากนี ้ ภายในวิหารลายคํา วัดพระสิงห์ ภายในโบสถวัดบวกครกหลวง จังหวัด
เชียงใหม่ ภายในวิหารพระเจ้ าล้ านทองรอบศาลาการเปรี ยญ วัดพระธาตุลําปางหลวงจังหวัด
ลําปาง มีจิตรกรรมฝาผนังที่ล้วนแสดงให้ เห็นถึงลักษณะลวดลายผ้ าไหมและผ้ าซิ่นที่ใช้ สืบต่อกัน
เรื่ อยมา178
ตํานานเมืองเงินยางเชียงแสน ได้ กล่าวไว้ ตอนหนึ่งว่าราวปี พ.ศ.1735 เมื่อขุนเจือง
(แห่งเมืองเงินยาง) รับคําท้ ารบของพระยาแมนตาตอกคขอกตายืนแล้ ว เห็นว่าตนจะแพ้ แน่แล้ ว ก็
เปลื ้องเสื ้อและผ้ าพันพระเศียรใส่ผอบทองคํา ใช้ ทหารนํากลับมาให้ มเหสี ดังความว่า...บ่หลาง
อาจจะแพ้เพิ่ นได้ อันหนึ่งช้างก็เถ้า ก็จิ่งจักแก้เสือ้ ผ้าคาดหัว ใส่อูบคํา แล้วก็ใช้เอาคืนมาหาลกหา
ู
เมีย ว่าหื อ้ ดมเสือ้ ผ้านีต้ ่างเราเตอะ...179
จากสิ่งกล่าวข้ างต้ น สะท้ อนอย่างหนึ่งว่าชาวล้ านนาเครื่ องนุ่งห่มเหล่านี ้ได้ เป็ นสินค้ า
ประเภทหนึ่งในตลาดทัว่ ไปของล้ านนาอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็ นผ้ าทอมือ ที่นํามาตัดเย็บเป็ นเสื ้อ
สวมใส่ และนําผ้ าแพรมาพันโพกศีรษะ โดยทัว่ ไปการผลิตผ้ าและเครื่ องนุ่งห่มของคนพื ้นเมืองใน
เชียงใหม่จะทําเพื่อใช้ สอยในครอบครัว ซึ่งมีตงแต่
ั ้ เสื ้อและผ้ านุ่งสําหรับทังหญิ
้ งชาย ผ้ าผวย ผ้ า
แพร หมวกกันหนาว (ว่อม ) ผ้ าห่ม ผ้ าสําหรับทําที่นอนยัดนุ่น (สลี) รวมทังตุ
้ ง (ธง ถวายวัด) และ
ผ้ าพระบฎเป็ นต้ น โดยใช้ วสั ดุที่มีในท้ องถิ่นทังจากปลู
้
กเองและเก็บจากป่ า ไม่ว่าจะเป็ นเส้ นใยซึง่ มี
177

ณัฎฐภัทร จันทวิช, “เชียงแสนหรื อล้ านนาไทย”, ใน สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน [ออนไลน์].
เข้ าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2550. เข้ าถึงได้ จาก http://guru.sanook.com/search.
178
ณัฎฐภัทร จันทวิช, “เชียงแสนหรื อล้ านนาไทย”, สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน [ออนไลน์].
เข้ าถึงเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2550. เข้ าถึงได้ จาก http://guru.sanook.com/search.
179
สรัสวดี อ๋องสกุล ปริวรรต, ประชุมพงศาวดารฉบับราษฎร์ พื ้นเมืองเชียงแสน, 44.
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ทังฝ
้ ้ าย ปอ และไหม, นุ่น และสีย้อมผ้ าฝ้าย , ผ้ าไหม เป็ นต้ น อย่างไรก็ดี ในเบื ้องต้ นคาดว่ามีการ
ทอและผลิตผ้ าเพื่อใช้ สอยเฉพาะในครัวเรื อน และทํากันทุกเรื อน โดยมีเครื่ องปั่ น ถัก ทอ ประจํา
บ้ าน เพราะทําเครื่ องนุ่งห่มทุกๆ ครัวเรื อน จะมีผลิตเกินความจําเป็ นก็เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้ า
ประเภทอื่นๆ เช่น ผ้ าและกับข้ าวเปลือก เป็ นต้ น
กระทัง่ มีการผลิตเครื่ องปั่ นฝ้ายจําหน่าย180 จึงเริ่ มมีการทอผ้ าและผลิตเครื่ องนุ่งห่ม
เพื่ อ เป็ นสิ น ค้ า อย่า งเป็ นกิ จ ลัก ษณะ และต่อมาเมื่ อ ตลาดในเมื องขยายตัว สิน ค้ า ประเภทนี ก้ ็
ขยายตัวตาม ดังปรากฎในเอกสารโบราณว่า “...ข้ าปั กเครื่ อง ปั กว่อมขาย...”181 นอกจากนี ้ผ้ าชนิด
ต่างๆ น่าจะกลายเป็ นสินค้ าจริ งจังเพราะการซื ้อ-ขายผ้ ายังถูกแสดงไว้ ในกฎหมายล้ านนาโบราณ
ว่า “...ข้ าปั่ นฝ้ายและพันนํ ้าฝ้ ายดอกด้ าย 300 ฝ้ายเส้ น ขาย 100 ฝ้ายเส้ น ได้ 800 เบี ้ยแล...”หรื อ
ที่วา่ “...ว่าขอพี่ 100 นึง่ ก่อน ข้ าใคร่ซื ้อผ้ าจันทร์ นาว่าอัน...”
้ 182
เครื่องจักสานและเครื่องไม้
ผลผลิตในกลุ่มนี ้ส่วนมากเป็ นเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน เช่น เอิบ (กล่องสานด้ วยไม้ ไผ่หรื อ
ใบตาลสําหรับใส่ของเหมือนกระเป๋ า) อูบ (กล่องหรื อตลับสานด้ วยไม้ ไผ่เหมือนกระติบ ใส่ข้าว
เหนียว)183 เป็ นต้ นเครื่ องมือในการทํ ามาหากิ นเช่น เครื่ องมือประมงนํา้ จืด, ภาชนะใส่ของเช่น
กระบุง ตระกร้ า(ส่า) เสวียน(ถังใส่เกลือ)184 เครื่ องมือดักสัตว์ป่า, เครื่ องมือทอผ้ า เช่น เครื่ องปั่ น
ด้ าย เครื่ องสาวไหม หูกทอผ้ า เป็ นต้ น เครื่ องเกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่อ เช่น ตาแหลว (หรื อเฉลว เครื่ องป้องกันสิ่งชั่วร้ ายเข้ าบ้ าน จะติดไว้ หน้ าบ้ าน) เป็ นต้ น เช่น เครื่ องใช้ ในเครื่ องเรื อนและ
ประกอบอาชีพ เช่น ครกตําข้ าว, ล้ อ, เกวียน, เรื อ ฯลฯ

180

สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ศาสตร์ ล้านนา, 179. อ้ างจาก สุรสิงห์สํารวม ฉิมพะเนา
ปริวรรต, บันทึกการตัดสินคดีโบราณล้ านนา 60 คดี (คลองเจือแห่งพระเจ้ ากือนา), 42-43.
181
“ว่อม” หมวกผ้ าสวมศีรษะ คลุมลงมาปิ ดหน้ าเว้ นช่องตา ชาวล้ านนาใช้ ในหน้ าหนาว ดู
วินยั พงศ์ศรี เพียร, บรรณาธิการ, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 95.
182
เรื่ องเดียวกัน, 101-102.
183
เรื่ องเดียวกัน, 98-99.
184
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ : กรณีศกึ ษา
บ้ านบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือใต้ กิ่งอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน”, 145.

137

เครื่ องเขิน
เครื่ องเขินเป็ นงานฝี มือชันสู
้ งที่พฒ
ั นามาจากเครื่ องจักสาน เชื่อกันว่ามีจดุ เริ่ มต้ นจาก
เมืองจีน ที่กลุม่ ชนเผ่าในบริเวณตะวันตกฉียงใต้ และทางใต้ ของจีนรับอิทธิพลแพร่หลายมา ปรากฎ
ทีชนเผ่าที่เชี่ยวชาญการทําเครื่ องเขินคือ กลุม่ ไทเขิน ในบริ เวณเชียงตุง ระยะแรกที่อิทธิพลการทํา
เครื่ องเขินแพร่ หลายเข้ ามาในล้ านนาในหมู่กลุ่มชนชันสู
้ งเท่านัน้ อีกทังยั
้ งปรากฎเอกสารที่เรี ยก
เครื่ องเขินจากเชียงใหม่ในสมัยโบราณว่า โยนเถ่ 185 ในระยะหลังราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 จึง
แพร่ หลายในกลุ่มสามัญชนด้ วย ภาชนะเครื่ องเขินใช้ ที่สานด้ วยไม้ ไผ่แล้ วเคลือบด้ วยรั กเขี ยน
ลวดลายประดับ ตกแต่งด้ วยชาด ทองคําเปลวหรื อเงินเปลวที่ผลิตขึ ้น ชาวล้ านนามักเรี ยกว่า ครัว
ฮักครัวหางบ้ าง เครื่ องฮักเครื่ องหางหรื อ เครื่ องฮักเครื่ องคํา (ทอง)บ้ าง ขันฮักขันคําบ้ าง ทังนี
้ ้เป็ นไป
ตามลักษณะภาชนะและการประดับตกแต่งว่าจะตกแต่งด้ วยชาดหรื อปิ ดทองคําเปลว และจะ
เรี ยกชื่อผลิตภัณฑ์แต่ละชิ ้นไปตามหน้ าที่การใช้ สอยของภาชนะในครัวเรื อน เช่น ขันดอก (สํารับ
อาหารหรื อใช้ ในงานพิธีกรรมใส่ดอกไม้ ธูปเทียน) ขันหมาก (สํารับหมากพลู) ขันโอ (ขันใบใหญ่)
หีบผ้ า แอ๊ บ อูบ ปุง (คล้ ายไหใบเล็กมีฝาปิ ด) เป็ นต้ น โดยเฉพาะเครื่ องเขินเครื่ องคํา(ทอง) นอกจาก
จะใช้ ในราชสํานักและชนชัน้ สูงแล้ ว ยังเป็ นเครื่ องใช้ สนองกิ จกรรมของสงฆ์ และศาสนา อาทิ
ประกับคัมภีร์โบราณ ฝาบาตร เชิงบาตร กล่องพระธรรม186
เครื่องกระดาษ
หัตถกรรมกระดาษในสมัยก่อนไม่ได้ ทํากันอย่างแพร่ หลายเหมือนสมัยนี ้ แต่ทํากัน
เฉพาะเมื่อต้ องการเขียนยันต์ ทําไส้ เทียน ทําตุง (ธง) และโคม ในพิธีกรรมต่างๆ รวมทังทํ
้ าร่ม อีกทัง้
กระดาษที่ ทําขึน้ มาในใช้ เพื่ อบันทึกเรื่ องราวหรื อเขี ยนหนังสือเรี ยกว่าปั๊ บสา (สมุดข่อย)187 ทัง้
กระดาษสาและใบลานของล้ านนา สามารถเก็บรักษาความรู้ ไว้ ได้ นานหลายร้ อยปี ตัวอย่างเช่น
เรื่ อ งพระปฐมสมโพธิ ที่ จ ารึ ก เป็ นภาษาบาลีแ ละคัด ลอกไว้ เ มื่ อพ.ศ. 2020 ปี เดีย วกับที่ มี ก าร

185

สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ศาสตร์ ล้านนา, 37. อ้ างจาก ไกรศรี นิมมานเหมินทร์ “ความรู้
พื ้นฐานด้ านลานนาคดี : ด้ านศาสนาและวัฒนธรรม” ใน ลานนาปริทศั น์, พิมพ์เนื่องในวาระครบรอบปี คล้ ายวัน
มรณะ นางกิมฮ้ อ นิมมานเหมินทร์ 2525, 60.
186
“เครื่ องเขินคืออะไร”, เครื่ องเขิน [ออนไลน์], เข้ าถึงเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2550. เข้ าถึงได้ จาก
http://www.yupparaj.ac.th/webpage/computer/student/topic24/part9.html
187
ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี , 2519), 3.
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สังคายนาศาสนาขึ ้นในเชียงใหม่188 ซึง่ มีการจารึกพระธรรมคัมภีร์และพระไตรปิ ฎกอีกมากมายใน
สมัยต่อๆ มา
7.1.3 สินค้ าสัตว์
สัตว์ที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ในสังคมล้ านนาโบราณแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ สัตว์ที่
เลี ้ยงหรื อจับมาเพื่อใช้ แรงงาน กับเพื่อการบริโภค
สัตว์ เพื่อใช้ งาน
สัตว์เพื่อใช้ งาน เช่น สัตว์ที่ถูกใช้ เป็ นพาหนะและการขนส่ง เช่น วัว ช้ าง ม้ า ลา และ
สัตว์ที่ใช้ งานในภาคเกษตรกรรม เช่น วัว ควาย ความจําเป็ นของสัตว์ไม่วา่ จะเพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อ
การเกษตรกรรม เป็ นพาหนะ แม้ แต่การบริ โภค ที่เรี ยกว่าปศุสตั ว์ ที่จริ งเป็ นกิจการที่มีในสังคม
บริ เวณภาคพื ้นทวีปตอนบนนี ้มานานแล้ วเพราะสภาพสังคมตอนบนโดยกว้ าง ผู้คนจะดํารงชีวิต
ด้ วยการเพาะปลูก และค้ าขายเป็ นพื ้นฐาน แม้ จะไม่มีหลักฐานระบุถึงจุดเริ่มต้ นอย่างชัดเจน แต่น่า
อนุมานได้ ว่า นับแต่มนุษย์ร้ ู จกั ใช้ ประโยชน์จากสัตว์ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อยังชีพและพัฒนารูปแบบ
นันพร้
้ อมกับการขยายตัวของจํานวนประชากรและการทํามาหากิน
หลักฐานสําคัญที่ แสดงถึงการปศุสตั ว์ ระหว่างชนกลุ่มต่างๆ ในบริ เวณตอนบนของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงก่อนหน้ าที่จะมีก่อร่ างสร้ างเมืองเชียงราชในต้ นพุทธศตวรรษที่ 19
ดังเช่น ตระกูลของ Pan Ku นักประวัติศาสตร์ ของจีนก็รํ่ารวยด้ วยการค้ าปศุสตั ว์บริเวณพรมแดนจี
กับชนเผ่าต่างๆในบริ เวณดังกล่าวนี ้ 189 ซึง่ แสดงว่าการเลี ้ยงสัตว์ในบริ เวณภาคพื ้นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ตอนบนเพื่อใช้ งานได้ มีมานานแล้ ว หากกล่าวเฉพาะแลกเปลี่ยนค้ าขายสัตว์เพื่อการเกษตร
และการขนส่งในสังคมล้ านนา ได้ ปรากฎในพงศาวดารของภาคเหนือที่มีอายุราว 500 ปี มาแล้ ว ที่
สะท้ อนถึงความสามารถในการเพาะปลูกพืชไร่ ของชนพื ้นเมืองดังเดิ
้ มอย่างชาวลัวะ โดยใช้ สตั ว์
บางประเภทเป็ นเครื่ องทุ่นแรง โดยเฉพาะกลุม่ ลัวะที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยูบ่ ริเวณเทือกเขาทางตะวันตกของ
แอ่งเชียงใหม่-ลําพูน ประกอบกับหลักฐานจากศิลาจารึกบนฐานพระอิศวรที่เมืองกําแพงเพชรซึง่ มี
อายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 มีข้อความระบุข้อห้ ามว่า...ไม่ให้ขายวัวแก่พวกลัวะ(ละว้า)..ซึ่ง
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม สันนิษฐานว่า ลัวะ(ละว้ า) ที่ปรากฎนี ้ น่าจะเป็ นชนกลุ่มใหญ่พอที่จะส่งผลต่อ
188

ประเสริ ฐ ณ นคร, “ภูมิปัญญาด้ านวิทยาศาสตร์ ของชาวล้ านนา” ใน สารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ
นคร, นิยะดา เหล่าสุนทร, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2541), 529.
189
ธิดา สารยา, กว่าจะเป็ นคนไท, 37. อ้ างจาก 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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เศรษฐกิ จที่ ต้อ งกํ า หนดเป็ นกฎเกณฑ์ อ อกมา อี ก ทัง้ ยัง ต้ อ งเป็ นกลุ่ม ใหญ่ พ อที่ จ ะมี การติดต่อ
แลกเปลี่ยนหรื อซื ้อขายสิง่ ของและสัตว์เลี ้ยงกับชาวเมืองหรื อชาวพื ้นราบ ซึง่ ชาวลัวะ(ละว้ า) นี ้ก็คอื
กลุ่มคนที่ ตงหลั
ั ้ กแหล่งอยู่บนพืน้ ที่สูงทางทิศตะวันตกของอาณาจักรล้ านนาที่เป็ นแนวเขายาว
ั้
่มเมืองเช่น สุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค์ เป็ นต้ น
ต่อเนื่องลงมาถึงตอนล่างอันเป็ นที่ตงของกลุ
190

สัตว์ เพื่อบริโภค
สัตว์เพื่อบริ โภคในสังคมล้ านนา เป็ นสัตว์เลี ้ยงประเภท หมู แพะ เป็ ด ไก่ ห่าน191 รวมทัง้
วัว ควาย บริโภคเนื ้อสัตว์เหล่านี ้ปรากฎในเอกสารโบราณอาทิ
...ม้ าโรงสินว่า ข้ ามักปอดหมูกบั ดูกข้ าง หมูปิง้ ไขว่พอใดพอนัน้ จ่าว่า กินปอดหมูกบั ดูกข้ าว
คาบเข้ าเดียวฤา มันว่า ครันซื ้อปอด บ่ซื ้อดูกข้ าง....192

นอกจากนี ้ สัตว์แต่ละประเภทดังกล่าวนี ้ ล้ วนถูกกําหนดราคาไว้ ในกฎหมายเรี ยบร้ อย
แล้ ว เช่น
แพะ (ขโมยแพะตี ราคาตัวละ 10 เงิน ให้ ไหม 3 เท่า) ,วัว (ขโมยวัว ตีราคาตัวละ 110 เงิน
ใช้ 4 ตัว...วัวตัวเมียตีราคาตัวละ 52 เงิน ไหม 4 เท่า ลูกในท้ องคิดให้ ตวั ละ 10 เงิน ใช้ 4
เท่า), หมู (ขโมยตีหมู ตีราคาตัวละ 10,000 เบี ้ย ไหม 9 เท่า), ไก่ (ขโมยไก่มิใช่ไก่ต่อไก่ชนตี
ราคาตัวละพันเบี ้ย ใช้ 9 ตัว), เป็ ด (ตีราคา 1,500 เบี ้ย ใช้ 9 เท่า) เป็ นต้ น 193

7.1.4 สินค้ าทาส
การค้ าคนในฐานะทาสของสังคมล้ านนา ถือเป็ นเรื่ องถูกกฎหมายและถูกกําหนดไว้ ใน
กฎหมายดังที่ปรากฎในคลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์กรณีที่ “...นางบัวกับนางสร้อย เอาข้านางแก้ว
นมดีไปค้าค่า 500 เงิ น ไปขายแห่งสีชาวม้า สีชาวม้าเอาไปค่า 520 เงิ น ส่งเงิ นหื อ้ แก่นางแก้วนมดี

190

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ, 322-326.
ประเสริ ฐ ณ นคร, มังรายศาสตร์ ฉบับอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี, 40-43.
192
วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 102.
193
ประเสริ ฐ ณ นคร, ผู้เรี ยบเรี ยง, มังรายศาสตร์ ฉบับอําเภอเสาไห้ จังหวัดสะบุรี
(กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2521.), 40-43.
191
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นางแก้วนมดี หือ้ นางบัวกับนางสร้อยกิ นคนและ 10 เงิ น...”194 หรื อในกรณีอีบญ
ุ มาทําผิดอาญาต่อ
ราชสํานัก ถูกขายไปต่างเมือง แล้ วกลับมาเชียงใหม่จงึ ถูกขายได้ อีก ดังความว่า
..เจ้ าไทยทังหลายตั
้
ดคําอีบุญมา..ผิดอาชญาเจ้ าพระยายอดเชียงราย พระยายอดเชียงรายหือ้
หมื่นจุฬาเอาไปขายเสียแก่เล้ มนคร(พระคลังหลวงเมืองนครลําปาง) เล้ มนครขายแก่เจ้ าเมืองน่าน
เจ้ าเมืองน่านหื ้อมากับลูกท่านยังเชียงใหม่…มีวนั หนึ่งลูกเจ้ าเมืองน่านไปไหว้ ลงุ เจ้ าพระยา (ลุง)
ุ มา เอามา
เจ้ าพระยาก็หนั หน้ าอีบญ
ุ มาไปด้ วย หอหลัง (พี่อีบุญมาชื่อหอหลัง) จวบน้ องมันอีบญ
ยื่นแก่เจาพระยายอดยังคุ้มหลวง พระยาเป็ นเจ้ าเทสนาแก่ลุงพระเป็ นเจ้ า พ่อท้ าวยีหือ้ คนทัง
หลายเอาไปขายยังเมืองเชียงแสนแก่หมื่นเข้ าเล้ มค่า 650 เงิน หมื่นเข้ าเล้ มขายแก่หมื่นเชียงลุน
หมื่นเชียงลุนขายไปแห่งพันน้ อยคําเต็ม พันน้ อยคําเต็มขายไปแก่พวกคําครัว พวกคําครัวหื ้อเอา
ไปขายยังเมืองน่าน . บ่ทนั ขายเทื่อ...เจ้ าเมืองน่านว่า...หื ้อเอาเมือเชียงใหม่กบั ลูกกูดาย...195
…พ่อหมื่นพายล่ามซื ้อข้ าผู้หนึ่งด้ วยพ่อค้ าเยี ้ยว (เงี ้ยว) 600 เงิน ข้ าผู้นัน้ หลีกหนีนานได้ 2 ขวบ
ปลายพ่อหมื่นพายหันข้ าผู้นนแห่
ั ้ งสวนหงส์บ้านทิด พ่อหมื่นพายชักเอามาไว้ สวนหงส์บ้านทิดว่า
กูไถ่ข้าผู้นีแ้ ห่งมงคล มงคลว่ากูไถ่ข้าผู้นีแ้ ห่งพ่อค้ าเยี ้ยวผู้หนึ่ง ชื่อคางหินพัน เป็ นค่า 450 เงินกู
ขายแก่สวนหงส์บ้านทิดเป็ นค่า 500 เงิน มีแท้ ... 196

อย่างไรก็ ตาม ทาสในอาณาจักรล้ านนาสามารถหาเงินมาไถ่ถอนตนเองให้ พ้นจาก
สถานะทาส และกลายเป็ นไพร่ในสังคมได้ เช่นกัน
7.1.5 สินค้ าจากธรรมชาติ
เป็ นสินค้ าที่ได้ จากสินแร่ ที่อยู่ตามพื ้นดิน ใต้ ดิน และในแม่นํา้ ลําธาร โดยสินแร
ต่างๆ ที่จะถูกนํามาใช้ ประโยชน์ตลอดจนกลายเป็ นสินค้ ามีคา่ ที่ใช้ แลกเปลี่ยนหรื อซื ้อขายกันได้ นนั ้
ต้ องผ่านกระบวนการสกัดหรื อถลุง ด้ วยการผึ่ง กรอง ต้ ม เผา อย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็ นวิธีที่สงั คม
บรรพกาลทํ า กันมา ก่ อ นที่ จ ะนํ ามาแปรรู ป ตามงานหัตถกรรมแต่ละประเภท เพื่ อ ออกมาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ นัน่ เอง

194

วินยั พงศ์ศรี เพียร, บรรณาธิการ, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 131.
เรื่ องเดียวกัน, 133.
196
เรื่ องเดียวกัน, 129.
195
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เกลือ
เกลือเป็ นทรัพยากรธรรมชาติสําคัญต่อผู้คนในบริ เวณภาคพื ้นทวีปตอนบนมาตังแต่
้
โบราณ ความเคลื่อนไหวทางการค้ าขายในบริเวณภายในภูมิภาคส่วนนี ้ เพราะบริ เวณภาคพื ้นทวีป
ตอนบน มีสภาพทางกายภาพส่วนใหญ่ประกอบด้ วยเทือกเขาสูงซึง่ ห่างไกลจากทะเล การหาแหล่ง
เกลือสินเธาว์ธรรมชาติเพื่อการดําเนินชีวิตรวมทังการบริ
้
โภคจึงเป็ นเรื่ องจําเป็ น และแหล่งเกลือจึง
กลายเป็ นเรื่ องสําคัญ เกลือสินเธาว์เป็ นสินค้ าสําคัญดําเนินมาตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่11 เป็ นอย่าง
ช้ า197 รวมทัง้ ทางตอนใต้ ของสิบสองปั นนาที่เชื่ อมกับตอนเหนื อของหลวงพระบางมีบ่อเกลือ
สินเธาว์ โดยเฉพาะที่เมืองบ่อหลวง และเมืองบ่อแร่ ซึง่ อยู่ไม่ห่างจากแหล่งเกลือที่สําคัญอีกแหล่ง
หนึ่งในเขตล้ านนาคือ บ่อเกลือที่เมืองน่าน โดยลงมาตามแม่นํ ้าทาที่มาบรรจบแม่นํ ้าโขงไม่ห่างจ
เชียงของ และน่านเท่าใดนัก198
โดยเฉพาะความสําคัญของเกลือต่อสังคมล้ านนา ได้ ปรากฎในพงศาวดารเมืองน่าน
ซึ่งพระเจ้ าสุริยพงษ์ ผริ ตเดชให้ แต่งรวบรวมไว้ มีข้อความเกี่ยวกับการที่น่านเป็ นแหล่งผลิตเกลือ
สําคัญจนเป็ นเหตุให้ พระเจ้ าติโลกราชแห่งเชียงใหม่ยกทัพมายึดเมืองน่าน เมื่อพ.ศ. 1991 ความว่า
...เมื่อนัน้ ท่านแต่งผู้ใช้ เอาเกลือบ่อมางไปเป็ นแขก ถวายพระยาติโลกเมืองเชียงใหม่นนแล
ั ้ ลุนแต่
นันหน่
้ อยหนึ่ง พระยาติโลกมักใคร่ ได้ เมืองน่านไปส่วยค้ าเมืองปิ งเชียงใหม่ ก็จิ่งจัดขับเอาจตุรงค
เสนาสี่จําพวก รี พ้ ลคนศึกทังหลายมวลพร้
้
อมแล้ ว ท้ าวก็เสด็จออกเมืองปิ งเชียงใหม่ ท้ าวก็ข่มพล
ั้ พ
ไปทางเมืองลอ เอาเจ้ าลอเป็ นหัวหน้ า มาทางเมืองปง เมืองควัน...มาฮอดเมืองน่านแล้ วก็ตงทั
อยู่สวนตาลหงหันแล
้
เมื่อนันพระเจ้
้
าอินต๊ ะแก่นท้ าวบ่อาจต่อรี พ้ ลท้ าวตนใหญ่ได้ จิงเอาลูกเมีย
199
หนีไปเมืองใต้ ไปพึง่ พระยาเชลียงสหายตนหันแล....
้

ทองคํา
แร่ ทองคํา200 มีความสําคัญต่อกลุ่มสังคมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนบนหรื อ
ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ และทางใต้ ของอาณาจักรจีนมาตังแต่
้ พุทธศตวรรษที่13-14 เป็ นอย่างน้ อย
197

ธิดา สารยา, กว่าจะเป็ นคนไท, 37. อ้ างจาก 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 ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ศิลปะ (กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2530), 58.
199
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 10 เล่มที่ 9, (พระนคร : องค์การคุรุสภา, 2507), 307-308.
200
แร่ทองคําตามธรรมชาติเกิดจากนํ ้าแร่ร้อนผสมซิลกิ าทําให้ เกิดการสะสมตัวของแร่ทองคําบนหิ
ต่างๆ เช่น หินชัน้ หินแปร หินอัคนี มีการฝั งตัวของแร่ทองคําในหินหรื อแทรกในหินเป็ นสายที่เรี ยกว่าสายแร่ และ
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โดยปรากฏในหลักฐานเอกสารการบันทึกของฝั นฉัวว่า บริ เวณตะวันตกเฉี ยงใต้ และทางใต้ ของ
อาณาจักรจีนอุดมไปด้ วยแร่ทองคํา และสังคมบริ เวณดังกล่าวนี ้มีวิธีการทําเหมืองด้ วยการขุดหลุม
ใหญ่ตามห้ วยต่างๆ เวลาฝนตกนํ ้าท่วมหลุมจะพัดเอากรวดทรายมาลงหลุม วีธีนี ้ได้ ทองเป็ นก้ อ
มากกว่าการร่อนตามลํานํ ้า 201
ในสังคมล้ านนาทองคําเป็ นสินค้ ามีค่าและราคาสูง บางทีก็สผมกับทองแดงที่เรี ยกว่า
“นาก” 202 ประการหนึง่ เพราะทองคําที่อยูใ่ นรูปของเครื่ องใช้ และเครื่ องประดับ ล้ วนเป็ นเครื่ องบอก
สถานภาพทางสังคม อาทิ เครื่ องสูงของกษัตริ ย์, ภาชนะเครื่ องใช้ ในราชสํานัก ตลอดจนเครื่ องใช้
ในครัวเรื อนสําหรับเจ้ าขุนมูลนาย คหบดี อย่าง ชุดสํารับหมาก พาน สร้ อย กํ าไล เป็ นต้ น ดังที่
ปรากฎว่าทองคํากลายเป็ นเครื่ องบรรณาการที่มีคา่ มากพอๆ กับข้ าว เช่น เครื่ องบรรณาการที่พระ
เจ้ าลุ่มฟ้าจากฮ่อเรี ยกร้ องจากอาณาจักรล้ านในราวพ.ศ.2023 พร้ อมกับเหล็กจํานวนมากนันคื
้ อ
ทองคํา 100,000 หน่วย203 ซึง่ ฮันส์ เพนธ์ ระบุว่าเท่ากับ 110 กิโลกรัม204 ปริ มาณทองคํามากเช่นนี ้
ย่อมแสดงถึงความสามารถในการผลิตทองคําหรื อหาทองคําภายในอาณาจักรล้ านนาในสมัย
ราชวงศ์มงั ราย ประกอบกับการนําช่างทองเข้ ามาจากเมืองอังวะแห่งพุกามในสมัยพญามังราย
ด้ วย205 แม้ ว่าการหลักฐานเกี่ยวกับการทําเหมืองแร่ เหล็กจะยังไม่ปรากฎก็ตาม อีกทัง้ ยังปรากฎ
อาชีพช่างทองในสังคมล้ านนา206 และการซื ้อ-ขายทองคํายังมีทัง้ ร้ านหรื อแหล่งรับซื ้อตามย่าน
ตลาดเป็ นกิจลักษณะ ดังความที่วา่ “...อ้ ายชูจิ่งเอาจิกต้ นปูน(ทองคํา)นันไปขายหื
้
้อผู้ญิงนายนึ่งยัง
กลางกาดหัวเวียง (ทิศเหนือของเมือง) ว่าเจ้ าเอาจิกต้ นปูนอันนี ้ไปขายแห่งนางผู้ช่างขาย(แม่ค้า)
เครื่ องทอง...” 207
นอกจากนี ้ ทองคํายังถูกผลิตออกมาในรู ปของทองคําแผ่นบาง ที่รียกว่าทองคําเปลว
ซึ่งใช้ ในการช่างต่างๆ โดยเฉพาะการช่างเกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ อาทิ ใช้ ประดับตกแต่งองค์
มีการสึกกร่อนจากหินแล้ วถูกนํ ้าพัดพาไปสะสมในแหล่งใหม่เช่น เชิงเขา ลําห้ วย หรื อเป็ นตะกอนกรวดทรายในลํ
นํ ้า. อ้ างจาก กรมทรัพยากรธรณี, การเกิดแร่ทองคํา [Online], Accessed 1 January 2008. Available from
http://th.wikipedia.org/wiki.
201
ฝั นฉัว, หมานซู, แปลโดย, หลินเซียะว์ และ พิสฐิ ศรี เพ็ญ, 66.
202
วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 57, 67.
203
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิท เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 103.
204
Hans Penth, A Brief History of Lan Na, 154.
205
สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ ฉบับสอบชําระ, 29.
206
วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 104
207
เรื่ องเดียวกัน, 58-59.
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พระพุทธรู ป บานประตู-หน้ าต่างผนัง ตู้ และหีบ ที่ใช้ ในศาสนสถานต่างๆ ตลอดจนลายปูนปั น้
ของโบสถ์ วิ ห าร เป็ นต้ น และการประกอบพิ ธี ธ รรมทางศาสนา ในสัง คมล้ า นนามี ช่ า งผลิ ต
ทองคําเปลวพร้ อมกับรับประดับ(ติด)ทองด้ วย ดังความที่ระบุในคลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์ว่า “...
ยังมี ผูห้ นึ่งชื ่อรัดประยาเป็ นช่างใส่คําปลิ ว มี ผูห้ นึ่งชื ่อเทพาก็เป็ นช่างใส่คําปลิ ว ขาทังสองอยู่บ้าน
เชี ยงพระ...” 208
อย่างไรก็ตาม แหล่งแร่ ทองคําในอาณาจักรล้ านนาไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีในบริ เวณ
ใดบ้ าง หากพิจารณาจากแหล่งแร่ ทองคําที่ยงั คงมีอยู่ในบริ เวณภาคเหนือของประเทศไทย น่าจะ
อนุมานตามแหล่งที่พบได้ เช่น แหล่งดอยตุง จังหวัดเชียงราย, แหล่งบ้ านผาช้ างมูบ จังหวัดพะเยา
และแหล่งบ้ านทุ่งฮัง้ จังหวัดลําปาง209 เป็ นต้ น
เงิน
เงิน เป็ นแร่ ธาตุชนิดหนึ่ง เป็ นโลหะสีขาวมีลกั ษณะแข็ง สามารถตีแผ่เป็ นแผ่นหนา
บาง หรื อเปลี่ยนรูปทรง และหลอมละลายให้ อ่อนตัวได้ มีราคารองลงมาจากแร่ธาตุทองคํา เงิน
พบในธรรมชาติทวั่ ไป มีทงชนิ
ั ้ ดก้ อนและชนิดผงที่ปนอยู่ในทราย มนุษย์ร้ ู จกั นําแร่ เงินมาใช้
ประโยชน์นานพอกับการนําทองคํามาใช้ การทําเครื่ องเงินของไทยมีมาตังแต่
้ สมัยสุโขทัยเป็ นอย่าง
ช้ า การใช้ เครื่ องเงินต่างกับเครื่ องประดับทองซึง่ เป็ นเครื่ องประดับของชนชันสู
้ งที่ใช้ กบั กษัตริ ย์หรื อ
ผู้มี ยศศัก ดิ์ แต่เครื่ อ งเงิ น ส่ว นมากทํ า เป็ นภาชนะใส่ข องเป็ นของใช้ สํา หรั บ ชนชัน้ สูงและใช้ ใ น
พิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะเจ้ าเมืองทางเหนือของประเทศไทย นิยมใช้ ภาชนะเครื่ องเงิน
การทําเครื่ องเงินของชาวเหนือ ในอดีตเป็ นหัตถกรรมพื ้นบ้ านทํา ใช้ เฉพาะใน
ครอบครัว ต่อมาได้ แพร่ หลายทํากันอย่างกว้ างขวาง เงิน 100% คือ โลหะเงินล้ วนไม่ผสมกับโลหะ
อื่นใด มีความอ่อนตัวสูง เงิน 90% คือเงินผสมโลหะอื่น มีความแข็งแรงกว่าเงิน 100% นิยมใช้ ทํา
เครื่ องประดับหรื อภาชนะใส่ของที่ต้องการความแข็งแรง เช่น กําไลข้ อมือ เข็มขัด กล่องใส่บหุ รี่ ถาด
พาน 210และเชื่ อ ว่ า เครื่ อ งเงิ น น่ า จะมี ค วามสํ า คัญ มากขึ น้ ทัง้ ในฐานะเครื่ อ งใช้ แ ละสิ น ค้ า ใน

208

เรื่ องเดียวกัน, 93.
กรมทรัพยากรธรณี, การเกิดแร่ทองคํา [ออนไลน์], เข้ าถึงเมื่อ 1 มกราคม 2551. เข้ าถึงได้ จาก
http://th.wikipedia.org/wiki.
210
วรรณรัตน์ อินทร์ อํ่า “งานเครื่ องเงิน”, ศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม และศิลปาชีพ (2535) : 48
[ออนไลน์], เข้ าถึงเมื่อ 1 มกราคม 2551. เข้ าถึงได้ จาก www.swu.ac.th/royal/book7/b7c3t123hml
209
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อาณาจักรล้ านนาเช่นเดียวกับเครื่ องทองคํา เมื่อพญามังรายขอช่างฝี มือ ทัง้ ช่างเงิน ช่างทองมา
จากพุกาม211
เครื่ องเงินเป็ นของมี ค่าอี กประเภทหนึ่งที่ เป็ นสามารถเป็ นมรดกได้ 212 และถูกใช้ ใน
รู ปแบบของเครื่ องเรื อน เช่น พาน และเครื่ องประดับต่างๆ เพราะดังปรากฎว่า กษัตริ ย์มกั จะใช้ เงิน
(คูก่ บั ทองคํา)เป็ นรางวัลแก่ผ้ ทู ําความดีความชอบ เช่น...ส่วนไพร่ ทงั หลายเจ้า(พญาไชยสงคราม)ก็
หื อ้ ข้าวของเงิ น คํา ของจ่ายหือ้ พร้อมชุคน...213
นอกจากนี ้ เครื่ องเงินกับไพร่ สามัญทั่วไป ถื อว่าเครื่ องเป็ นของมีราคาที่สามารถโอน
ถ่ายเป็ นมรดก, ถูกลักขโมย และจํ าหน่ายจ่ายแจกได้ โดยช่างเครื่ องเงินจะแปรรู ปออกมาเป็ น
ภาชนะใช้ ในครัวเรื อน อย่าง ชุดสํารับหมาก, หม้ อ และชะหลอบเงินย้ อม (ขันเงินชุบ) เป็ นต้ น214
สําริด
สําริ ด (Bronze) คือการนําเอาแร่ ทองแดงที่ผ่านการถลุงแล้ วมาผสมกับดีบกุ ตะกัว่ แร่
พลวง สังกะสี หรื อสารหนู เพื่อให้ มีความแข็งตัวหล่อหลอมเป็ นอาวุธ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ต่าง ๆ
และการที่มนุษย์ร้ ู จกั ใช้ สําริ ด ย่อมแสดงถึงความก้ าวหน้ าของมนุษย์ยุคโบราณมาอีกระดับหนึ่ง
โดยผ่านการใช้ เครื่ องมือหินและดินเผามาแล้ ว ในช่วงแรกนันมนุ
้ ษย์นําสําริ ดมาทําเครื่ องประดับ
215
และอาวุธ ต่อมาจึงพัฒนามาทําเครื่ องใช้ ตา่ งๆ
ในสังคมล้ านนาเรี ยก สํ าริ ด ว่า ทอง216 ถื อเป็ นสินค้ ามีราคาอีกประเภทหนึ่งที่มีค่า
เพราะปรากฎว่าเป็ นของที่ถูกลักขโมยและจําหน่ายได้ ดังเช่น “...มี พ่อค้าชาวเชี ยงแสนผู้นึ่งชื ่อ
สามแก้วมาพักนอนอยู้กลางศาลาแห่งหนึ่งจนพลบคํ่า...ฝนได้ตกลงมา มี คนร้ายแอบย่องเข้ามาลัก
เอาหม้อทองของสามแก้วไปเมื อ่ เวลาใดไม่รู้...”217

211

สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ ราชวงศ์ ฉบับสอบชําระ, 29.
212
วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 67.
213
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิท เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 53.
214
วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 101.
215
สุรพล นาถะพินธุ, “เครื่ องมือเครื่ องใช้ โลหะ”, การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี (2528): 37
[ออนไลน์], เข้ าถึงเมื่อ 2, กุมภาพันธ์, 2551. เข้ าถึงได้ จาก
http://eestud.en.kku.ac.th/~u4020226/archeology_2_ch_4.htm
216
วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 57.
217
เรื่ องเดียวกัน, 224-225.
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ช่ า งทองสํ า ริ ด ในอาณาจัก รล้ า นนา 218 ทํ า หน้ า ที่ แ ปรรู ป ออกมาเป็ นภาชนะใช้ ใ น
ครัวเรื อน เช่น ชุดสํารับหมาก และ หม้ อ219 เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นเครื่ องแสดงฐานะทางสังคมได้ ในระดับ
หนึ่งและใช้ ในพิธีกรรมทางศาสนาด้ วย นอกจากนี ้ การใช้ ทองสําริ ดสร้ างพระพุทธรู ปถวายวัดเพื่อ
สร้ างบุญให้ ตนเองยังเป็ นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชาวล้ านนา ดังพบว่าพระพุทธรูปจํานวนมากที่พบ
ตามวัดต่างๆ ซึง่ กระจายอยู่ทนั่ เมืองเชียงใหม่ ตังแต่
้ ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 เรื่ อยมาจนถึงราวกลาว
พุทธศตวรรษที่ 22 ล้ วนสร้ างด้ วยทองสําริ ดทังสิ
้ ้น เช่น พระพุทธรู ปทองสําริ ด ที่วดั เชียงมัน่ สร้ าง
ในพ.ศ. 2008 พระพุ ท ธรู ป ทองสํ า ริ ด “พระเจ้ าทองทิ พ ย์ ” ที่ วัด พระสิ ง ห์ ส ร้ างในพ.ศ.2020
พระพุทธรู ปทองสําริ ด ที่วดั อุโมงค์ สร้ างในพ.ศ.2057 พระพุทธรู ปทองสําริ ด ที่วดั ชัยพระเกียรติ
สร้ างในพ.ศ. 2134 เป็ นต้ น
เหล็ก
การใช้ แร่ เ หล็ ก ของมนุ ษ ย์ ใ นอดี ต เกิ ด ขึ น้ มานานแล้ วตัง้ แต่ ก ารใช้ แร่ เ ฮมาไทต์
(Haematite) ซึง่ เป็ นอ๊ อกไซด์ของเหล็กในการเขียนสีแดงบนภาชนะดินเผาหรื อโดยบนร่ างของคน
ตายในพิธีกรรมการฝั งศพ แต่การรู้ จักใช้ แร่ เหล็กและการถลุงเหล็กมาเป็ นเครื่ องใช้ เท่าที่ พบ
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ เมื่อประมาณ 4,000 ปี มาแล้ ว นอกจากนันหลั
้ กฐานของชุมชนโบราณ
หลายแหล่งยังพบร่ องรอยของการถลุงเหล็กและการใช้ เครื่ องมือเหล็กโดยทัว่ ไป เนื่องจากการถลุง
และการผลิตเครื่ องมือเครื่ องใช้ จากแร่ เหล็ก ต้ องใช้ ความร้ อนมากกว่าการถลุงทองแดงหรื อโลหะ
อื่นคืออุณหภูมิที่สงู กว่า 1,100 องศาเซลเซียส การถลุงเหล็กจึงปรากฏตาม ชุมชนตังถิ
้ ่นฐานแบบ
ถาวรซึง่ มีความซับซ้ อนมากขึ ้นในอีกระดับหนึ่ง220 ในสมัยอาณาจักรล้ านนารุ่ งเรื องเทคนิคการ
ผลิตเครื่ องเหล็กใช้ วิธีการตี โดยแหล่งแร่ เหล็กของอาณาจักรล้ านนา น่าจะอนุมานได้ จากร่ องรอย
เหมืองแร่ เหล็กที่ยงั ปรากฏอยู่ในปั จจุบนั ซึง่ มีอยู่หลายแหล่ง เช่น อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
้ อดีตคือ
อําเภอเสริ มงาม จังหวัดลําปาง และแหล่งสินแร่ เหล็กขนาดใหญ่ที่มีความเป็ นมาตังแต่
ตําบลนํ ้าพี ้ อําเภอแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์221 เป็ นต้ น

218

เรื่ องเดียวกัน, 197.
เรื่ องเดียวกัน, 126.
220
“เครื่ องมือเครื่ องใช้ โลหะ”, การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี [ออนไลน์], เข้ าถึงเมื่อ 2
มกราคม 2551. เข้ าถึงได้ จาก http://eestud.en.kku.ac.th/~u4020226/archeology_2_ch_4.htm
221
ประภาพร พูลสุข. รายงานฐานข้ อมูลท้ องถิ่นอุตสาหกรรมเหล็กนํ ้าพี ้และแหล่งท่องเที่ยวบ่อเหล็
นํ ้าพี ้ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ . (อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 2550)
219
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นอกจากนี ้ แร่ เหล็กที่ ถูกนํามาผลิตเป็ นสินค้ าและข้ าวของเครื่ องใช้ ในสังคมล้ านนา
เท่าที่ปรากฎหลักฐานเอกสาร พบว่าเป็ นทรัพย์สินมีค่าที่เรี ยกว่า “ขาง” (ชื่อเหล็กชนิดหนึ่งไม่เป็ น
สนิมแต่เปราะ ถลุงจากแร่ ที่ติดอยู่ตามหินกรวด)222 ส่วนใหญ่ทําเป็ นเครื่ องครัว เครื่ องมือทํามาหา
กิน และอาวุธและของมีคมต่างๆ เช่น ดาบ223 มีดพร้ า224 อีกทัง้ ยังปรากฎชุมชนผลิตเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ จากเหล็กหลายชนิด เช่น เหล็กที่ใช้ ในการกลึงวัตถุอื่นๆ ให้ ขึ ้นรู ป ซึง่ ชาวล้ านนาเรี ยกว่า
“เหล็กเคี่ยน” รวมทังเครื
้ ่ องมือเหล็กอื่นๆ ที่ชาวล้ านนามีชื่อเรี ยกเฉพาะ เช่น เหล็กเกิ่ม (เหล็กสกัด)
และมี เหล็ก บุ่น (สว่านขนาดใหญ่ ), เหล็กปี่ น (ตะปู) เหล็ก ขี เ้ หมี ย้ ง (เหล็ก ที่ มี สนิ ม) เหล็กแผ่
(เครื่ องมือเหล็กที่ใชข้ ดดั ฟั นเลื่อย) เหล็กจาร (อุปกรณ์ ใช้ จารคัมภีร์ใบลาน) 225 เหล็กไหล (ใน
ความหมายของชาวเหนือหมายถึง ดีบกุ แผ่นดีบกุ และสังกะสี) 226 อย่างไรก็ดี ชาวล้ านนาแต่ดงั่
เดิมมีคําเรี ยกสินแร่เหล็กอีกคําหนึง่ คือ “อายะ”227 ซึง่ ชาวล้ านนาในยุคปั จจุบนั ไม่ร้ ูจกั เท่าที่ควร
การผลิตเครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่ทําจากสินแร่ เหล็กในสังคมล้ านนา น่าจะแพร่ หลายมาก
ขึ ้นและกลายเป็ นสินค้ าที่ขายทังภายในและภายนอกอาณาจั
้
กรล้ านนามาตังแต่
้ สมัยพญามังราย
เพราะพระองค์น่าจะต้ องการเพิ่มปริ มาณการผลิตเครื่ องเหล็กดังเช่น ทองคํา ทอง (สําริ ด) และเงิน
จึงมีการเกณฑ์ ช่างเหล็กจากพุกามมาที่เชียงใหม่และเมืองสําคัญอื่นๆ ของอาณาจักรล้ านนาใน
เวลาเดียวกัน228 ดังปรากฎข้ อความว่า
...เรารู้ ข่าวว่าเมืองพุกามอังวะสมฤทธี ด้วยช้ างม้ าชุอนั ...เราจึงแสร้ งมาแอ่วดูประเทศบ้ านเมือง
พุกามอังวะ จักมักหื ้อวัตถุเยื่องใดแก่เรานัน...เราบ่
้
ประโยชนะแลเท่าประโยชนะด้ วยช่างทังหลาย
เป็ นต้ นว่าช่างคํา ช่างฆ้ อง ช่างเหล็ก ....พระเจ้ าอังวะจึงแต่งช่างเหล็ก ช่างทอง(เหลือง) ช่างเงิน
ช่างคํา(ทองคํา) ประมาณ 500 ครัวถวายแก่พญามังราย เมื่อนําช่างเหล่านี ้กลับเวียงกุมกาม และ
แบ่งช่างทองคําไปอยูท่ ี่เชียงตุง ช่างฆ้ องไปอยูท่ ี่เชียงแสน...229
[ออนไลน์], เข้ าถึงเมื่อ 2 มกราคม 2551. เข้ าถึงได้ จาก
http://human.uru.ac.th/Major/LIB1/Present_Report/pou11/p1.htm
222
วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์, 67.
223
เรื่ องเดียวกัน, 145.
224
เรื่ องเดียวกัน, 250.
225
อุดม รุ่งเรื องศรี , รวบรวม, พจนานุกรมล้ านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ตอน 2, 1467.
226
เรื่ องเดียวกัน, 1468.
227
เรื่ องเดียวกัน, 1560.
228
สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ ฉบับสอบชําระ, 29.
229
เรื่ องเดียวกัน, 29.
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นอกจากนี ้ ความสําคัญของสินแร่ เหล็ก ยังเห็นได้ ในสมัยพระเจ้ าติโลกราชราวพ.ศ.
2023 มีการเรี ยกร้ องส่วยจากเจ้ าลุ่มฟ้าพญาฮ่อที่ว่า “...เจ้าลุ่มฟ้าใช้ห้อผู้ใหญ่ 2 คน มาถามเอา
เส้นกุ้งของคัล...”230 ซึง่ ข้ อมูลจากการค้ นคว้ าของ อันส์ เพนธ์ ระบุว่า “ส่วยหรื อเครื ่องบรรณาการ
ในครั้งนัน้
คื อ เหล็กห้าพันหาบ (150 ตัน)”231 แสดงว่าเป็ นที่รับรู้ โดยทัว่ ไปในอาณาจักรหรื อ
บ้ านเมืองแถบตอนบนของภาคพื ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่า ล้ านนาเป็ นแหล่งเหล็ก232 เพราะ
นอกจากการอนุมานแหล่งแร่เหล็กในเขต ภาคเหนือของประเทศไทยดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ยังปรากฏว่าใน
เขตอําเภอเชียงม่วน ประเทศลาว ในปั จจุบนั ก็ยงั ปรากฏแหล่งแร่เหล็กขนาดใหญ่อยูด่ ้ วย233
ปลา
ด้ วยสภาพทางภูมิศาสตร์ ของเขตตอนบนของอาณาจักรล้ านนา นิเวศของทําเลที่ชาว
ล้ านนาเลือกตังถิ
้ ่นฐาน ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบลุ่มแม่นํา้ ทั ้งแม่นํ ้าสายยาวและสายสันระหว่
้
างหุบเข
กทังในเขตที
้
่ราบลุม่ แม่นํ ้ามักเกิดเป็ นห้ วยหนองกระจายอยูเ่ ป็ นหย่อม ดังมีในตํานานจามเทวีวงศ์
กล่าวว่าเมื่อพ.ศ.1693 มีหมู่บ้านไทริ มฝั่ งนํ ้าแห่งหนึง่ ใกล้ ลําพูน คนที่นนั่ มีเรื อใช้ และประกอบอาชี
เป็ นชาวประมง234 การจับ ปลาเพื่ อบริ โ ภคจึง เกิ ด ขึน้ และน่ า จะมี ม ากพอทํ า ปลาตากแห้ ง เพื่ อ
จําหน่ายหรื อแลกเปลี่ยนกับสิง่ ของอื่นๆ ในเขตที่สงู
7.1.4 สินค้ าป่ า
ดังที่ทราบแล้ วว่า สภาพภูมิประเทศของล้ านนาเต็มไปด้ วยเทือกเขาสูงอันเป็ นต้ นนํ ้าใหญ่น้ อยหลายสาย (ดังที่กล่าวไว้ ในบทที่ 2 ) ซึง่ นอกจากจะส่งผลต่อในการคมนาคมติดต่อแล้ ว ยังทํา
ให้ บริ เวณป่ าเขาของล้ านนาและโดยรอบเต็มไปด้ วยพรรณไม้ ใหญ่-น้ อยมากมาย ตลอดจนผล
230

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิท เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 17.
231
“หาบ” ในที่นี ้หมายถึงของที่ห้อยอยูป่ ลายคานสองข้ าง ที่คนแบก ช่วงคริ สต์ศตวรรตที่ 19 นํ ้าหนั
1 หาบจีนเท่ากับ 30 กิโลกรัม แต่ของไทยเป็ น 2 เท่าคือ 60 กิโลกรัม ซึง่ เท่ากับ 1 พิคลุ (picul) ฉะนันตรงนี
้
้จึง
เท่ากับ 300 ตัน อ้ างจาก เชิงอรรถของ Hans Penth, A Brief Hirtory of Lan Na, 154. อ้ างจาก Muller 1894
Ein Brief : 330.
232
Hans Penth, A Brief Hirtory of Lan Na, 154.
233
แหล่งแร่เหล็กในประเทศไทย [ออนไลน์], เข้ าถึงเมื่อ 2 มกราคม 2551. เข้ าถึงได้ จาก
http://www.drm.go.th/board/data/0855.html
234
Hans Penth, The People of Chiang Mai, 80.
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พลอยที่ได้ จากป่ า โดยเฉพาะอย่างป่ าดิ บเขา (hill evergreen forest) ที่กระจายอยู่บนเขาสูงใน
เขตล้ านนาจดกลุ่มเมืองอื่นๆ ตอนบนขึ ้นไป โดยขอยกตัวอย่างเฉพาะแหล่งป่ าไม้ และของป่ าใน
ของล้ านนาในพืน้ ที่ ปัจจุบัน อาทิ เขตอุทยานแห่งชาติสาละสิน (จังหวัดแม่ฮ่ องสอน) อุท ยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ (เชียงใหม่) อุทยานแห่งชาติเชียงดาว(เชียงใหม่) อุทยานแห่งชาติแจ้ ซ้อน
(ลําปาง) อุทยานแห่งชาติดอยผ้ าห่มปก(เชียงใหม่) ดอยหลวง (เชียงราย-พะเยา) เป็ นต้ น โดยไม้
ประเภทต่างๆ จากผืนป่ าของล้ านนา เช่น ยาง สัก เต็ง รัง สัก ตะเคียน ตะแบก ยางแดง มะค่าโมง
เป็ นต้ น รวมทังหวาย
้
รวก และเถาวัลย์ นอกจากนี ้มีพืชสมุนไพรและเครื่ องหอมจากป่ า เช่นไม้
จัณฑ์ ชะมดเรี ยง และอื่นๆ ที่ได้ จากป่ า มี นํ ้ารัก นํ ้าผึ ้ง ครั่ง สีเสียด สีย้อมผ้ า (เช่น ไม้ มะเกลือ ไม้
ฝาง เป็ นต้ น) พืชพรรณและของป่ าตามแหล่งต่างๆ เหล่านี ้ได้ นํามาซึง่ สินค้ าส่งออก
พื ้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ด้วยสินค้ านานาประเภทดังกล่าวข้ างต้ นนี ้ ล้ วนอยู่ในบริ เวณด้ าน
ตะวันตกของอาณาจัก รล้ านนา ซึ่งเป็ นเขตเทื อกเขาสูง สลับซับซ้ อน โดยมี เทื อกเขาหลักๆ คือ
เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย พื ้นที่ป่าบนเขาสูงจึงมีความยาวตังแต่
้ เหนือทอดตัวลงมา
ั ้ กแหล่งของชนพื ้นเมือง
ทางใต้ อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางป่ าผืนใหญ่ในด้ านตะวันตกนี ้ เป็ นที่ตงหลั
ดังเดิ
้ มโดยเฉพาะชาวลัวะ และชนเผ่าชาติพนั ธุ์อื่นๆ ปะปนกันอยู่ การเติบโตของชุมชน หมู่บ้านจน
กลายเป็ นเมืองสําคัญอย่างถาวรกระจายเป็ นย่อมย่านบนเทือกเขาสูงและในหุบเขาขนาดเล็ก
เหล่านี ้ มีผลสําคัญมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ได้ จากการแลกเปลี่ยนค้ าขาย กับคนในพื ้น
ราบ โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 อันเป็ นช่วงที่อาณาจักรล้ านนา มีการเติบโตในทุกๆ
ด้ าน รวมทังด้
้ านเศรษฐกิจ ความต้ องการสินค้ าป่ าเพื่อการค้ าขายจึงมีสงู ด้ วยเช่นกัน การค้ าขาย
ระหว่างสินค้ าจากพื ้นราบบางประเภท เช่น ข้ าวเปลือก ฝ้าย เกลือ ปลาแห้ ง อาวุธ ภาชนะเครื่ อง
เคลือบต่างๆ สัตว์พาหนะต่างๆ ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้ าป่ านานาชนิดจากเมืองบนเทือกเขา
สูงในเขตป่ าตะวันตกจึงเกิดขึ ้น235 จนนําความมัง่ คัง่ มาให้ กบั บ้ านเมืองบนที่สงู เหล่านี ้ โดยเฉพาะ
เทือกเขาทางตะวันตกของอาณาจักรล้ านนา ซึ่งเป็ นพื ้นที่ของเทือกเขาแดนลาวที่ยาวต่อเนื่องขึ ้น
ตอนบนของล้ านนา เป็ นแนวเขาเดียวกับเทือกเขาอื่นอีกหลายตอนที่ไปสุดที่ยูนนาน ก็เป็ นพื ้นที่
อุดมสมบูรณ์ ด้วยต้ นไม้ ลสั ินค้ าป่ านานาประเภทเช่นกัน ดังที่ คาร์ ล บ็อค ได้ ให้ ภาพไว้ ในบันทึก
ตอนหนึง่ ว่า

235

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, “ภาคเหนือ : ขายของกับชาวเขาบนที่สงู ”, ใน เครื่ องปั น้ ดินเผาและเครื่ อง
เคลือบ กับ พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของสยาม, 89.
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....ตอนเที่ยงเรามาถึงที่ราบสูงเล็กๆ แห่งหนึ่ง พื ้นเป็ นดินปนทราย มีต้นสนเป็ นหย่อมๆ ตรงนี ้ถือ
เป็ นชายป่ าเพราะถัดจากนี ้ไปที่ราบกว้ างมีหญ้ าขึ ้นสูง ระหว่างที่ขบวนของเราเดินข้ ามที่ราบนี ้ ได้
สวนทางกับขบวนล่าสัตว์ของเจ้ านายชันสู
้ งจากเชียงใหม่ ที่กลับจากการล่าสัตว์ ที่เมืองฝาง ป็ น
ขบวนช้ างพลายถึง 12 เชือก สัตว์ที่ลา่ มาได้ มีช้าง 1 ตัว ควาย 1 ตัว และกวาง 1 ตัว นอกนันเป็
้ น
หนังสัตว์ กีบและอุ้งตีนสัตว์ อย่างอุ้งตีนช้ าง เขา งา ฟั น และกระดูกทังหมดของสั
้
ตว์ เพื่อขายให้
พ่อค้ าจีน ซึ่งของป่ าเหล่านี ้เป็ นสินค้ าที่ขายดีมากประเภทหนึ่งในบรรดาสินค้ าประเภทต่างๆ จาก
แถบล้ านนา(ทางเหนือ).... 236

เกี่ ย วกับคํ า ว่ า “สิ น ค้ า ป่ า” หรื อ “ของป่ า” นัน้ ปาริ ช าต วิ ล าวรรณ ได้ เ สนอไว้ ใ น
“การค้ าของป่ าในประวัติศาสตร์ อยุธยา พ.ศ. 1893-2130” ว่า เป็ นผลิตผลตามธรรมชาติที่มีต้น
้ ตผลที่ได้
กําเนิดจากป่ า ยังมิได้ ผ่านกระบวนการปรุ งแต่ง และปรากฎในรู ปของสัตว์ป่า รวมทังผลิ
จากสัต ว์ ป่ า และพื ช พรรณและสมุน ไพร ซึ่ง ได้ ม าจากสองแห่ ง สํ า คัญ คื อ จากแหล่ ง ภายใน
อาณาจักรล้ านนา โดยใช้ แรงงานคนเก็บหา และผ่านระบบส่วยเพื่อนําไปเป็ นสินค้ า237 และจาก
แหล่งหัวเมืองตอนบนที่ เป็ นป่ าเขาผืนใหญ่ตามลักษณะภูมิประเทศที่ต่อเนื่ องกันระหว่างพืน้ ที่
ตอนบนของภาคพื ้นทวีปกับล้ านนานัน่ เอง ความอุดมสมบูณของป่ าตอนบนจึงเป็ นอีกแหล่งหนึ่ง
ของสินค้ าป่ าที่ถูกนําเข้ ามายังเมืองศูนย์กลางคือเชียงใหม่ของอาณาจักรล้ านนา โดยพ่อค้ าต่าง
เมืองต่างรัฐโดยรอบอาณาจักรล้ านนา โดยเฉพาะกลุม่ บ้ านเมืองทางตอนบน เช่น พ่อค้ าจีน พ่อค้ า
ฮ่อ พ่อค้ าเงี ้ยว พ่อค้ าพยู พ่อค้ าหลวงพระบาง เพื่อการแลกเปลี่ยนกับสินค้ าอื่นๆ ในเชียงใหม่แล้ ว
นํ า กลับ ไปเมื อ งปลายทางที่ อยู่ตอนบน หรื อ นํ า สิ น ค้ า ร่ องต่อ ไปยัง กลุ่ม เมื อ งชายฝั่ ง ทะเลทาง
ตอนล่าง เช่น อยุธยา และเมาะตะมะ ซึง่ ปาริชาต วิลาวรรณได้ จําแนกออกเป็ นสองประเภท คือ
1.ประเภทสัตว์ ป่าและผลิตผลที่ได้ จากสัตว์ ป่า ได้ แก่ ช้ าง เสือดาว เสือโคร่ ง หมีดํา
นกยูง นกก้ าห้ าสี เต่าหกขา งาช้ าง ฟั นช้ าง นอแรด เขากวาง หนังกวาง เอ็นกวาง หนังเสือ เขาสัตว์
และหนังสัตว์อื่นๆ ปี กนกกระเต็น ขนนก รังนก ขี ้ผึ ้ง นํ ้าผึ ้ง มูลค้ างคาว ชะมดเช็ด ชะมดเรี ยง
2.ประเภทพืชพรรณและสมุนไพร ได้ แก่ ไม้ ฝาง ไม้ กฤษณา ไม้ สกั ไม้ แดง ไม้ จันทน์
หอม ไม้ พะยูง ไม้ ยาง ไม้ สกั ไม้ เต็ง ไม้ รัง ไม้ ตะเคียน ไม้ ตะแบก ไม้ ยางแดง ไม้ มะค่าโมง ไม้ แสม
เป็ นต้ น รวมทังหวาย
้
รวก เถาวัลย์ เปลือกไม้ โกงกาง เปลือสีเสียด เปลือกสน เปลือกสมุลแว้ ง แก่น
236

Carl Bock, Temples and Elephants : The Narative of a Journey of Exploration through
Upper Siam and Lao, 268-269.
237
ปาริชาต วิลาวรรณ, “การค้ าของป่ าในประวัติศาสตร์ อยุธยา พ.ศ. 19-893-2310” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528), 14.
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ไม้ มะเกลือ แก่นคูณ ไม้ กระวานหอม ลูกกระวาน แก่นกรักชี นํ ้ามันสน ยางสน ยางรัก ยางขนุนนก
หวาย เร่ ว ครั่ง รง กํายาน อบเชย การบูร กานพลู จันทน์ชะมด เม็ดกระเบา หอระดาน สมอ ปรง
ดีปลี ยาดํา ไต้ 238
สินค้ าป่ าเหล่านี ้ถือเป็ นสินค้ าที่มีมลู ค่าและมีผลต่อการค้ าอาณาจักรล้ านนาอย่างมาก
ทังแง่
้ ของการเป็ นเครื่ องบรรณาการ และเป็ นสินค้ า โดยเฉพาะการเป็ นสินค้ าที่รัฐอื่นๆ ต้ องการ
จากบริ เวณภาคพื ้นทวีปตอนบนอันเป็ นแหล่งของป่ าที่สมบูรณ์ โดยมีเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลาง หรื อ
อาจกล่าวได้ ว่าสินค้ าป่ ามีบทบาทต่อการค้ าระหว่างรัฐหรื อการค้ าทางไกลของอาณาจักรล้ านนา
โดยตรงนั่น เอง ดัง ที่ เอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์ ชาวเยอรมัน ที่ เ ข้ า มาพํ า นัก ในอยุธ ยาในสมัย
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ในช่วงพ.ศ.2233-2235 ได้ กล่าวถึงสินค้ าป่ าจากทางเหนือของสยาม
โดยเข้ าใจว่า “เชียงใหม่” เป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรลาว เป็ นอาณาจักรใหญ่ มีป่าเขากันแยก
้
จากแว่นแคว้ นใกล้ เคียง ใช้ เวลาเดินทางข้ ามเขาสูงและลําห้ วยจากอยุธยาขึ ้นไปราวเดือนหนึ่ง ที่นี่
มีกํายานและครั่งอย่างดี และยังมีชะมดคุณภาพดี ทองคํา ทับทิม และอัญมณีตา่ งๆ ด้ วย ซึง่ สินค้ า
ป่ าทางทางเหนือนี ้ถูกส่งลงมาที่อยุธยา และพ่อค้ าคนกลาง เช่น ชาวฮอลันดามารับซื ้อเพื่อนําไป
ขายต่อที่กมั พูชาและญี่ปนุ่ 239
โดยเฉพาะกํายานที่ถกู กล่าวถึงข้ าต้ นนี ้ ก็ได้ ปรากฎในบันทึกของชาวตะวันตกหลายคน
ที่เข้ ามาค้ าขายกับกรุ งศรี อยุธยาว่า มีแหล่งกํายานอย่างดีอยู่ที่เชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นบันทุกของ
ราล์ ฟ ฟิ ตช์ ที่ ก ล่า วว่า เชี ย งใหม่มี กํา ยานเป็ นสิน ค้ า ส่ง ออกที่ สํ า คัญ240 และชาวอัง กฤษที่ เ คย
เดินทางมาเชียงใหม่ก็กล่าวว่าเชียงใหม่เป็ นแหล่งครั่งและกํายานมาก241 อีกทังเอกสารของชาติ
้
อื่นๆ ยังระบุด้วยว่าพ่อค้ าชาวอังกฤษที่เดินทางกลับจากเชียงใหม่ ได้ นํากํ ายานอย่างดีกลับมา
้
้
ด้ วย242อย่างไรก็ดี จากสินค้ าที่ผลิตและจัดหาได้ จากภายในอาณาจักรล้ านนาที่กล่าวมาทังหมดนี
สรุปเป็ นตารางดังต่อไปนี ้
238

เรื่ องเดียวกัน, 15.
239
เอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์ , ไทยในจดหมายเหตุแกมเฟอร์ , แปลโดย อัมพร สายสุวรรณ
(กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2545), 56-57.
240
ราฟล์ ฟิ ตช์, , จดหมายเหตุการเดินทางของราล์ฟ ฟิ ตช์, แปลโดย นันทา สุตกุล, (พระนคร : โรง
พิมพ์สามมิตร, 2513), 29.
241
กรมศิลปากร, บันทึกสัมพันธภาพระหว่างกรุ งสยามกับนานาประเทศในคริ สตศตวรรษที่ 17,
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมศาสนา, 2525), 102.
242
กรมศิลปากร, เอกสารของชาวฮอลันดาสมัยกรุงศรี อยุธยา พ.ศ. 2151-2163 และ พ.ศ. 21672185, แปลโดย นันทา สุตกุล (พระนคร : กรมศิลปากร, 2513.), 60.
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ตารางที่ 1 แสดงรายการสินค้ าภายในอาณาจักรล้ านนา ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 19-21
ประเภทสินค้ า
เกษตร

หัตถกรรม
สัตว์

รายละเอียดสินค้ า
ตลาดปลายทาง
พืชผักที่ใช้ ในการบริโภค ข้ าว พริก และพืช ภายในล้ านนา
ต่างๆที่ใช้ เป็ นเครื่ องแกง และหมาก พลู ฯลฯ เว้ น พริกแห้ ง นําไปขาย
ภายนอก
เครื่ องปั น้ ดินเผา, สิง่ ทอ, เครื่ องไม้ , เครื่ องจัก ภายในล้ านนาและหัว
สาน, เครื่ องเขิน, เครื่ องกระดาษ
เมืองโดยรอบ
-สัตว์เพื่อบริ โภค:โค หมู เป็ ด ไก่
-ภายในล้ านนา
-สัตว์เพื่อพาหนะและขนส่ง:โค กระบือ ม้ า
-สัตว์เพื่อการเกษตร: โค กระบือ
-ภายในและภายนอก

ทาส
ทาส-ทาสี
สินค้ าจากธรรมชาติ -เกลือ
-สินแร่ : ทองคํา เงิน เหล็ก
-ปลา : ปลาตากแห้ ง
สินค้ าป่ า
-ส่วนต่างๆ ของสัตว์ป่า
-ส่วนที่ได้ จากพืช

-ภายในและภายนอก
ภายในและภายนอก
ภายในและภายนอก

ภายนอก

ที่มา : วินยั พงศ์ศรี เพียร, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์ (กรุงเทพมหานคร : กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)”,
2549); ประเสริ ฐ ณ นคร, ผู้เรี ยบเรี ยง, มังรายศาสตร์ ฉบับอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (กรุงเทพมหานคร:
ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2521); อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิท
เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, พิมพ์ครัง้ 2 (เชียงใหม่: สํานักพิมพ์ซิลค์เวอร์ มบุคส์, 2547); สรัสวดี อ๋อง
สกุล, ประวัติศาสตร์ ศาสตร์ ล้านนา, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์อมรินทร์ , 2539), 179. อ้ างจาก
สุรสิงห์สํารวม ฉิมพะเนา ปริ วรรต, บันทึกการตัดสินคดีโบราณล้ านนา 60 คดี (คลองเจือแห่งพระเจ้ ากือนา) ;
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
จดหมายเหตุแกมป์เฟอร์ , แปล, อัมพร สายสุวรรณ (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2545).
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7.2 สินค้ านําเข้ า
การเป็ นเมื อ งศูน ย์ ก ลางทางการค้ าของเชี ย งใหม่นัน้ น่า จะมี การนํ า เข้ า สิน ค้ า บาง
ประเภทเพื่อเพิ่มปริ มาณหรื อจํานวนสินค้ าที่ผลิตได้ ภายในอยู่แล้ ว ทังนี
้ ้ก็เพื่อจําหน่ายให้ กบั พ่อค้ า
คนกลางที่เข้ ามารับซื ้อและนําไปขายต่อ รวมทังเพื
้ ่อจําหน่ายเป็ นเครื่ องอุปโภค-บริ โภค รวมทังเป็
้ น
เครื่ องยกระดับฐานะของคนในสังคมล้ านนาในยุคนัน้ ดังนัน้ สิน ค้ าที่ นําเข้ ามาในอาณาจัก ร
ล้ านนาจึงมีอยู่เพียงบางประเภทเท่าที่ปรากฎหลักฐาน เช่น ทองคํา เครื่ องเงิน เครื่ องทอง(สําริ ด)
เครื่ องเหล็ก รวมทังสิ
้ นค้ าประเภทเครื่ องเคลือบ เครื่ องประดับประเภทอัญมณี และของฟุ่ มเฟื อย
อื่นๆ เช่นกระจก ผ้ าไหม ผ้ าต่วน เป็ นอาทิ
สินค้ าแร่ โลหะ
ทัง้ นีป้ รากฎหลักฐานแสดงถึงแหล่งที่มาของทองคํา เงิน เหล็ก ในสมัยนัน้ ว่า น่าจะ
นําเข้ ามาจากกลุม่ เมืองที่อยู่ทางกลุม่ เมืองที่อยู่ตอนบนของล้ านนาขึ ้นไปจรดยูนนาน ซึง่ ถูกระบุว่า
เป็ นแหล่งอุดมสมบูรณ์ ด้วยแร่ ธาตุต่างๆ และแร่ มีค่าอย่างเพชรพลอยและทองคํามาตังแต่
้ พ ุท ธ
้ แม่นํา้ สาละวินจ
ศตวรรษที่ 14243 โดยเฉพาะแหล่งแร่ ทองคําทางทิศตะวันตกของล้ านนาตังแต่
แม่นํ ้าอิวรวดี อันเป็ นที่อยูเ่ ผ่าพยู (พม่าปั จจุบนั ) มีการร่ อนแร่ ทองคํามาตังแต่
้ อดีตก่อนหน้ าพุทธ
้ อสังเกตที่ว่า ศาสนาพุทธรุ่ งเรื องมากในดินแดนพุกามมาแต่
ศตวรรษที่ 19244 ประกอบกับการตังข้
โบราณและมีการใช้ ทองคํามากมายสร้ างศาสนสถานมาตังแต่
้ โบราณ จึงน่าจะเป็ นสิ่งบอกได้ ว่า
บริเวณอาณาจักรพุกาม เช่นเมืองอังวะ และ หงสาวดี เป็ นเขตที่มีสนิ แร่ทอง
นอกจากนี ้ยังมีอีกแหล่งหนึ่ง ได้ แก่ทองคําจากหลวงพระบาง ที่ใช้ วิธีร่อนทองที่มากับ
สายนํ ้า ซึง่ เป็ นวิธีเดียวกับแถบพยู (พุกาม) ผลิตทองคํา โดยปรากฎว่าทองเป็ นสินค้ าออกที่สําคัญ
อย่างในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-22 ของหลวงพระบาง245 นอกจากนี ้ยังมีบนั ทึกอีกหลายเล่มในทํา
เดียวกัน เช่น Gaspar da Cruz (Boxer 1953: 76), G. Van Wuysthoff (Lejosne 1987: 103104.)246 เป็ นต้ น

243

ฝั นฉัว, หมานซู , แปลโดย หลินเซียะว์ และ พิสฐิ ศรี เพ็ญ, 58.
เรื่ องเดียวกัน, 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
โยซิยกู ิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ ของ ราชอาณาจักรลาวล้ านช้ าง สมัยคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 14-17 จากรัฐการค้ าภายในภาคพื ้นทวีปไปสูร่ ัฐกึง่ เมืองท่า (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มติชน, 2546), 113.
244
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ส่วนแร่ เ หล็ก และเครื่ องใช้ ที่ ผลิต จากเหล็ก นัน้ น่า จะมี แ หล่ง จากทางยูน นาน ดัง ที่
ปรากฎว่าคาราวานจากยูนนานมักนําสินค้ าเหล็ก เช่น หม้ อ มาแลกกับเกลือที่เมืองน่าน ซึ่งกรณี
ชาวเมืองน่านที่ผลิตเกลือมีความต้ องการใช้ สินค้ าประเภทนี ้มาก และพ่อค้ าชาวฮ่อหรื อยูนนาน
มักจะได้ สนิ ค้ าเกลืออย่างรวดเร็วกว่าพ่อค้ าจากที่อื่นที่ไปรอซื ้อเกลือ247
สินค้ าอัญมณีต่างๆ
ในบริ เวณตอนเหนือของล้ านนา ปรากฏสินค้ าเครื่ องประดับอัญมณีจํานวนมากมา
้
นตกของล้ านนา ตังแต่
้ ในเขตอินเดีย ศรี ลงั กา โดยมีการ
ตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 14248 รวมทังทางตะวั
นําสินค้ าประเภทนีม้ าแลกเปลี่ยนในเขตล้ านนา โดยผ่านพ่อค้ าชาวอัสสัมและพยู (พุกาม หรื อ
พม่าโบราณ) อย่างไรก็ดี อัญมณีโดยเฉพาะพลอยสีต่างๆ ก็สามารถผลิตได้ ในแถบพุกาม (พ.ศ.
1587-1832) เช่นกัน โดยเฉพาะเขตที่เรี ยกว่า โมกอก (Mokok) ที่ยงั ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นแหล่ง
ทับทิมดีที่สดุ ในโลกมาจนถึงปั จจุบนั และชาวโมกอกยังยึดอาชีพผลิตทับทิมเป็ นอาชีพอาชีพหลัก
้ ่ได้ รับอนุญาต
พร้ อมๆ กับมีการลักลอบค้ าทับทิมมากที่สดุ มาตังแต่
้ โบราณ249 ในการค้ าขายทังที
จากทางการและลักลอบ มีสืบเนื่องมาจากสมัยอาณาจักรพุกามเป็ นอย่างน้ อยนัน้ ตลาดทับทิม
แห่งหนึง่ ในอดีตน่าจะเป็ นเมืองแถบอาณาจักรล้ านนาด้ วย
สินค้ าเครื่องเคลือบ
สินค้ าประเภทเครื่ องเคลือบน่าจะมีการนําเข้ ามาจําหน่ายแก่ชาวล้ านนาหรื อกลุม่ เมือง
ในบริ เวณที่กลายเป็ นอาณาจักรล้ านนาช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 โดยพ่อค้ าชาวจีน (ฮัน่ ) ซึง่ น่าจะเดิน
บกลงมาติดต่อกับกลุ่มเมืองในบริ เวณลุ่มแม่นํา้ ยม-น่าน (คืออาณาจักรสุโขทัย ในเวลาต่อมา)
ตังแต่
้ ราวพ.ศ. 1793 และเมื่อพญามังรายสร้ างเมืองเชียงใหม่ในพ.ศ. 1835 ตามที่มีหลักฐานแน่ชดั
แล้ วว่ามีการติดต่อค้ าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจีน และมีชาวจีนเดินทางเข้ ามาบริ เวณนี ้ เป็ น
ประจํา250 โดยเฉพาะการค้ าขายเคลื่องเคลือบ ซึ่งพบหลักฐานโบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะ
เครื่ องเคลือบและเครื่ องถ้ วยที่ พบกระจายเป็ นวงกว้ างตามแอ่งที่ราบลุ่มเขตต่างๆ ของล้ านนา
247

วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ: กรณีศกึ ษา
บ้ านบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือ กิ่งอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน”, 131.
248
ฝั นฉัว, หมานซู , แปลโดย หลินเซียะว์ และ พิสฐิ ศรี เพ็ญ, 58.
249
อัญมณี : เครื่ องประดับประจําวันเกิด [ออนไลน์], เข้ าถึงเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2550. เข้ าถึงได้ จาก
http://wwwky.ac.th/~numfon/page10.htm
250
Andrew Forbes, The Peoples of Chiang Mai, 239.
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น่าจะกําหนดอายุการติดต่อกันระหว่างชนสองชาตินี ้ว่าตังแต่
้ ราวพุทธศตวรรษที่ 19 หรื อ 22 เช่น
เครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน (พ.ศ.1823-1911/ ค.ศ.1280-1368) เป็ นชามเขียนลายไข่มกุ ด้ วย
สีแดง251 เครื่ องถ้ วยลายครามเครื่ องถ้ วยจีน เป็ นภาชนะลายคราม สมัยราชวงศ์หมิง (พ.ศ. 19112187 / ค.ศ. 1368-1644 ) 252 และเขียนสีแดงเขียวบนเคลือบ มีลายเป็ นจุดในช่องกากบาท ผลิต
ในสมัยราชวงศ์หมิง ราวพุทธศตวรรษที่21 เป็ นต้ น และ เครื่ องเคลือบเวียดนาม เป็ นแจกันทรงลูก
้
ยงท่ากาน (จังหวัด
แพร์ เนื ้อดินสีเหลืองเคลือบใสเขียนสีนํ ้าเงินใต้ เคลือบ 253 ทังหมดพบในเขตเวี
ลําพูน) และอีกหลายแห่งในเขตเชียงแสน-เชียงราย และ แอ่งพะเยา (ดูรายละเอียดไนบทที่ 2 )
เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ในแอ่งน่านหรื อแถบที่ราบลุ่มแม่นํ ้าน่าน ยังได้ พบเครื่ องแบบลายครามอี
จํานวนมากเป็ นวงกว้ าง ซึง่ เป็ นเครื่ องจากหลายแหล่งภายนอกที่ปะปนกันอยู่ เช่น เครื่ องถ้ วยลาย
ครามในสมัยราชวงศ์หมิง พุทธศตวรรษที่ 21- 22 และเครื่ องถ้ วยลายครามสมัยราชวงศ์ชิง ช่วง
พุทธศตวรรษที่ 24 และเครื่ องถ้ วยสีนํ ้าเงินเข้ มแบบญี่ปนุ่ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24254 รวมทัง้ เครื่ อง
ถ้ วยจากศรี สชั นาลัยพบน้ อยที่สดุ มีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-22255 เป็ นต้ น
สินค้ าฟุ่ มเฟื อยอื่นๆ
คําว่า “สินค้ าฟุ่ มเฟื อย” หรื อ “ของฟุ่ มเฟื อย” ในปั จจุบนั ก็คือ สินค้ าหรื อข้ าวของ
เครื่ องใช้ ของชนชันสู
้ งหรื อราชสํานัก ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องนุ่งห่มและเครื่ องใช้ ส่วนตัวเครื่ องประดับ
เครื่ องบอกยศ ตําแหน่ง และเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน ที่ล้วนทําจากวัสดุมีราคา ฝี มือปราณีต ส่วนใหญ่
จะนําเข้ าจากกลุ่มเมืองที่เป็ นรัฐใหญ่กว่าและรัฐที่ติดต่อกับรัฐที่ติดต่อกับเมืองในดินแดนห่างไกล
สะดวก ดังเช่น เมืองอังวะ เมืองหงสาวดี เมืองเมาะตะ เมืองอยุธยา รวมทังเมื
้ องใหญ่ที่อยู่ตอนบน
เช่น ยูน นาน จี น เป็ นผู้นํ าสิน ค้ า ฟุ่ มเฟื อยหรื อสิน ค้ าชัน้ สูงเข้ า มาสู่ราชสํ า นัก ล้ านนา ปรากฎ
หลักฐานเป็ นจดหมายเหตุจีนที่บนั ทึกเกี่ยวกับดินแดนของไทยไว้ ตงแต่
ั ้ สมัยราชวงศ์สุยเมื่อพุทธ
ศตวรรษที่ 10-11 และได้ มีการลอกต่อๆ มา ปรากฏข้ อความเกี่ยวกับผ้ าบันทึกอยู่ในภาพเขียน "คน
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ศิริพนั ธ์ ยับสันเทียะ และ กษมา เกาไศยานนท์, เวียงท่ากาน 2 : รายงานการขุดแต่งและบูรณะ
โบราณสถาน, 57.
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เรื่ องเดียวกัน, 28.
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เรื่ องเดียวกัน, 77.
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วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ : กรณีศกึ ษา
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ไทย" จากส่วนหนึง่ ของแผ่นภาพบันทึกเรื่ องชาติตา่ งๆ ที่ถวายเครื่ องราชบรรณาการจีนภาพนี ้เขียน
โดยเซียะสุย (Hsich-Sui) จิตรกรแห่งราชสํานักจีน และมีบนั ทึกในสมัยราชวงศ์ชิงกี่ยวกับกลุม่ คนที่
เรี ยกว่า “คนไทย” เป็ นข้ อความภาษาจีนและภาษาแมนจู แปลได้ ความว่า ขุนนางปกติจะสวม
หมวกทองที่มียอดสูง และประดับด้ วยอัญมณีต่างๆ ชันตํ
้ ่าลงมาใช้ ผ้าโพกศีรษะ ซึ่งจีนเรี ยกว่า
หลงต้ วน ทําด้ วยผ้ าไหม กํามะหยี่ ผ้ าเหล่านี ้ปั กอย่างสวยงามและทอด้ วยเส้ นทอง หรื อมีผ้าสันที
้ ่มี
ลายพิเศษด้ านนอก ผู้ชายมีผ้าคาดเอวทําด้ วยผ้ าปั กไหม ผู้หญิงมีปิ่นทองหรื อปิ่ นเงินปั กผมผ้ าคลุม
้ ชาติ ชูสิทธิ์ยงั ให้
ชันนอกมี
้
หลายสี ส่วนผ้ าชันในมี
้ สีสนั สวยงามและทอผสมกับเส้ นทอง256 อีกทังชู
ความเห็นไว้ ด้วยว่า เฉพาะกรณีภาคเหนือตังแต่
้ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 25 ที่สินค้ าประเภทฟุ่ มเฟื อย
เป็ นการค้ าขายอยูใ่ นวงจํากัดระหว่างพ่อค้ าต่างเมืองกับราชสํานักและขุนนาง257
อย่างไรก็ตาม ในระดับสามัญชนโดยเฉพาะในกลุ่มเศรษฐี พ่อค้ า ตลอดจนไพร่ ทวั่ ไป
สามารถครอบครองและใช้ สินค้ าฟุ่ มเฟื อยบางประเภทตังแต่
้ สมัยพญากือนาเป็ นอย่างน้ อย เช่น
ผ้ า ไหม ผ้ า แพร กระจกกรอบสํ า ริ ด กระจกกรอบงาช้ า ง ดัง ที่ ปรากฎการครอบครองทรั พ ย์ สิน
ประเภทนี ้ในหมู่ชาวบ้ านหรื อไพร่ ในการตัดสินคดีความสมัยพญากือนา258 ของอาณาจักรล้ านนา
เป็ นต้ น
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นจะพบว่า การค้ าในอาณาจักรล้ านนาแบ่งเป็ นสองระดับคือ ระดับ
ชาวบ้ านค้ าขายแลกเปลี่ยนกันเองเพื่อการยังชีพ โดยมีการแลกเปลี่ยนในสถานที่ ขนาดย่อมที่
หมุนเวียนไปตามวันเวลาที่นดั หมายกัน ที่เรี ยกว่ากาดนัด แต่ทงนี
ั ้ ้ในเมืองใหญ่และหมู่บ้านขนาด
เล็กก็มกั จะมีตลาดกลางเมืองประจําอยู่ด้วยเสมอ อีกระดับหนึ่งเป็ นการค้ าขายที่มีเจ้ าเมืองตาม
เมืองต่างๆ ในอาณาจักรล้ านนา รวมทัง้ กษัตริ ย์เป็ นผู้ค้า โดยมีสินค้ าผูกขาดที่ชาวบ้ านทั่วไปไม่
สามารถทําการค้ าขายได้ อนั ได้ แก่สินค้ าป่ า โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษที่19 เป็ นต้ นมานัน้
การค้ าระหว่างเมืองต่อเมืองและภูมิภาคต่อภูมิภาคกําลังขยายตัวด้ วยความต้ องการสินค้ าป่ าและ
แร่ ธาตุ ซึง่ ภายในเขตภูมิภาคตอนบนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นแหล่งใหญ่สําหรับสินค้ าเหล่านี ้
บทบาททางการค้ าในอาณาจักรล้ านนาจึงเกิดขึ ้นด้ วยเงื่อนไขภายนอก และประกอบกับเงื่อนไข
256
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การค้ าภายใน คือการขยายพระราชอํานาจไปตามหัวเมืองที่รายล้ อมล้ านนาอยู่นัน้ จึงเป็ นการ
ขยายชุมทางการค้ าและการสัญจรพร้ อมกับขยายแหล่งที่มาของสินค้ าประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ
สินค้ าป่ าและแร่ ธาตุ อาณาจักรล้ านนาในช่วงเวลานัน้ มีศูนย์ กลางอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ และเป็ น
ศูนย์กลางการค้ าขายด้ วย ภายในเมืองเชียงใหม่ และเมืองใหญ่ๆ ภายในอาณาจักรล้ านนาล้ วนมี
ตลาดเป็ นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้ า ด้ วยว่าแหล่งผลิตสินค้ าหลายประเภทจะกระจายกันอยู่ตาม
ชุมชนในแอ่งลุม่ นํ ้าต่างๆ ที่เป็ นที่ตงของเมื
ั้
องสําคัญ พ่อค้ าต่างเมืองจึงเดินทางเข้ า-ออกยังเมืองที่มี
สินค้ าที่ตนต้ องการแลกเปลี่ยน เช่น แอ่งน่านเป็ นแหล่งผลิตเกลือ แอ่งเชียงใหม่-ลําพูนเป็ นแหล่ง
ผลิต ข้ า วและเครื่ อ งปั น้ ดิ น เผา เป็ นต้ น โดยเฉพาะตลาดในเชี ย งใหม่นัน้ ด้ ว ยเหตุที่ เ ป็ นเมื อ ง
พระราชฐานซึ่งเป็ นที่พํานักของกษัตริ ย์และชนชัน้ ปกครองระดับอื่นๆ ด้ วย ซึ่งคนกกลุ่มนี เ้ ป็ นมี
้ ่มาจากส่วย
สถานะเป็ นผู้ค้าด้ วยเชียงใหม่จึงกลายเป็ นแหล่งรวมสินค้ าป่ าและแร่ ธาตุสําคัญทังที
ภาษี และการรั บซือ้ จากพ่อค้ าต่างเมื อง ขณะเดียวกันเชียงใหม่ก็เป็ นแหล่งรั บซือ้ สินค้ าป่ าจาก
บ้ านเมืองตอนบน ไม่ว่าจะเป็ น ลาว เงี ้ยว ฮ่อ เป็ นต้ น เพื่อนําขายอีกทอดหนึ่งในตลาดเชียงใหม่
รวมทังบางคราวผู
้
้ ค้าในเชียงใหม่เป็ นผู้นําส่งสินค้ าป่ าด้ วยตนเองโดยจัดเป็ นขบวนสินค้ า

บทที่ 4
เครือข่ ายและเส้ นทางการค้ าของอาณาจักรล้ านนา
สภาพภูมิประเทศของอาณาจักรล้ านนาโดยรวม มีพื ้นที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้ วยเทือกเขา
สูงและป่ าไม้ นานาพันธุ์ แต่ทําเลที่ตงเมื
ั ้ องศูนย์กลางและเมืองสําคัญหลายเมือง เช่น เชียงใหม่
เมืองฮอด เมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองเซริง เมืองเชียงราย เมืองฝาง เป็ นต้ น มักจะอยูใ่ นบริ เวณที่ราบ
ลุม่ แม่นํ ้าตามแอ่งต่างๆ ซึง่ แม่นํ ้าสายใหญ่น้อยในบริเวณแอ่งต่างๆ นี ้เองที่เป็ นหัวใจหลักของเส้ นท
สัญจร เพราะบริ เวณที่ลํานํ ้าสายต่างๆ ในเขตล้ านนามักจะไหลมาบรรจบกัน มักจะกลายเป็ นที่ตั ้ง
เมืองสําคัญๆ ทังสิ
้ ้น และชาวล้ านนาก็ได้ ใช้ ลํานํ ้าสายต่างๆ เป็ นแนวทางการสัญจรติดต่อกันและกั
การเชื่อมต่อระหว่างเมืองเช่นนี ้ มิได้ มีเฉพาะภายในเขตอาณาจักรล้ านนาเท่านัน้ ด้ วย
สภาพภูมิประเทศที่อยู่ในระนาบเดียวกับพื ้นที่ตอนบนของอาณาจักรล้ านนาขึ ้นไปซึง่ เป็ นที่ตงของ
ั้
กลุม่ เมืองซึง่ เป็ นทังเมื
้ องบริวารและเพื่อนบ้ านในช่วงพุทธศตวรรษที่19 – ต้ นพุทธศตวรรษที่22 เช่น
เชียงตุง เชียงรุ่ ง กลุ่มหัวเมืองเงี ้ยว ที่ประกอบด้ วยเมืองมีด เมืองนาย เมืองปั่ น เมืองลิ เมืองเมา
เป็ นต้ น เส้ นทางสัญจรทัง้ ทางนํ ้าสลับกับทางบกที่เป็ นช่องเขาและสันเขาเชื่อมขึ ้นไปถึงกลุม่ เมือ
้ ่มเมืองทางทิศตะวันออก เช่น กลุม่ เมืองของล้ านช้ าง กลุ่มเมืองทางทิศ
ตอนบนดังกล่าว รวมทังกลุ
ตะวันตก เช่น กลุ่มเมืองอังวะ กลุ่มเมืองมอญ และกลุ่มเมืองตอนล่าง เช่น สุโขทัย ละโว้ อยุธยา
เมาะตะมะ หงสาวดี เป็ นต้ น
ชาวล้ านนาใช้ เส้ นทางสัญจรที่สภาพธรรมชาติเอื ้ออํานวยทังทางนํ
้
้าและทางบกติดต่อกั
และกัน ด้ วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของเครื อญาติ การเมืองการปกครอง การ
สงคราม การเผยแพร่ ศาสนาความเชื่ อ รวมทัง้ การค้ าขายเพื่อแลกเปลี่ยนและการนําส่งสินค้ า
ชุมชนหรื อเมืองในแอ่งต่างๆ ภายในเขตล้ านนา เมืองหรื อชุมชนที่อยูบ่ นเส้ นทางสัญจรจึงกลายเป็ น
ชุมทางและเครื อข่ายใหญ่ขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้ างและมีความสําคัญมากบ้ างน้ อยบ้ างตามสภาพ
ที่ตงั ้ ซึ่งส่งผลต่อความสะดวกในการสัญจรและการเข้ าถึง โดยเฉพาะชุมทางที่มีทางติดต่อโยงใย
จากหลายทิศทาง ชุมทางแห่งนันๆ
้ ก็จะเติบโตเป็ นเมืองขนาดใหญ่ เช่น ฮอด เถิน วังชิ ้น เซริ ง เชียง
ของ เชียงแสน เวียงพางคํา(แม่สาย) ฝาง เชียงดาว พร้ าว เวียงป่ าเป้า วังเหนือ ปง น่าน เป็ นต้ น
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ชุมทางการสัญจรดังกล่าวนี ้ของอาณาจักรล้ านนาจะตังรายล้
้
อมเมืองเชียงใหม่ ดังนัน้ เส้ นทางเข้ าออกระหว่างเชียงใหม่กบั หัวเมืองที่เป็ นชุมทางจึงมีหลายเส้ นทาง พร้ อมกันนันจากชุ
้
มทางตามหัว
เมืองของล้ านนาก็สามารถโยงออกไปถึงกลุ่มเมืองภายนอกอาณาจักรล้ านนาตามทิศทางต่างๆ
ด้ วยเส้ นทางสัญจรและเมื่อเส้ นทางสัญจรดังกล่าวนีถ้ ูกใช้ ด้วยเหตุผลแห่งการค้ า จึงกลายเป็ น
เครื อข่ า ยทางการค้ า ที่ สํ า คัญ ของอาณาจัก รล้ า นนา โดยมี ศูน ย์ ก ลางเครื อ ข่า ยอยู่ที่ เ ชี ย งใหม่
โดยเฉพาะตังแต่
้ ช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมา
ดัง นัน้ ในการกล่า วถึ ง เครื อ ข่า ยการค้ า หรื อ เส้ น ทางขนส่ง และแลกเปลี่ ย นสิน ค้ า
นับตังแต่
้ ช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่19 จึงใช้ หวั เมืองที่มีบทบาทเป็ นชุมทางการติดต่อในแต่ละทิศทาง
เป็ นจุดสังเกตหลัก ซึง่ ทุกเส้ นทางมีศนู ย์รวมหลักอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาเส้ นทาง
การค้ าจากชุมทางแต่ละจุดได้ อาศัยหลักฐานเอกสารร่ วมสมัย รวมทังเอกสารในสมั
้
ยต่อๆ มาที่
แสดงถึ ง ร่ อ งรอยของเส้ น ทางที่ ใ ช้ ม าแต่อ ดี ต และสื บ เนื่ อ งมาจนถึ ง ปั จ จุบัน ประกอบเข้ า กับ
หลักฐานทางโบราณคดี ในการหาเส้ นทางและเครื อข่ายการค้ าที่แน่นอน โดยแบ่งหัวข้ อย่อยตาม
ชุมทางสําคัญในทิศต่างๆ ทัง้ 4 ทิศ ดังนี ้
ทิศเหนือ มีชมุ ทางการค้ าสําคัญที่ เมืองตอน(ฝาง), เวียงพางคํา(แม่ สาย), เชียงของ
และเมืองเซริง(เทิง)
ทิศตะวันออก มีชมุ ทางการค้ าสําคัญที่ เมืองน่ าน โดยมีเส้ นทางที่โยงมาจากทิศเหนือ
ได้ หลายจุด และเชื่อมถึงทิศใต้ แล้ ววกเข้ าที่ราบลุม่ เชียงใหม่-ละพูน
ทิศตะวันตก มีชมุ ทางการค้ าสําคัญที่ เมืองยวม โดยสามารถเชื่อมมาจากเมืองตอน
(ฝาง) ส่วนทิศใต้ มีชมุ ทางสําคัญที่ เมืองฮอด ที่โยงลงไปตากก่อนแยกไปที่กลุ่มเมืองในที่ราบลุ่ม
เจ้ าพระยาสายหนึ่ง และแยกไปที่ล่มุ แม่นํ ้าสาละวิน และอิรวดีตอนล่างอีกสายหนึง่ และ เมืองวัง
ชิน้ (แพร่ ) ที่ โ ยงไปที่ ก ลุ่ม เมื องในที่ ราบลุ่มแม่นํ า้ ยม และมี เ มืองเถิน และ เมื องลี ้ ดัง จะขอ
กล่าวถึงรายละเอียดของเส้ นทางอันเป็ นเครื อข่ายการค้ าของล้ านนาดังต่อไปนี ้
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ที่มา : ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของล้ านนาประเทศ (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2545), 206.

160

1. เส้ นทางและเครื อข่ าย
1.1 ทิศเหนือ
การเดิ น ทางจากเชี ย งใหม่ ไ ปยัง ตอนบนของอาณาจัก รล้ า นนานับ ตัง้ แต่ ต้ น พุท ธ
ศตวรรษที่ 19 สามารถแบ่งเส้ นทางออกเป็ น 2 ทางหลักคือ จาก เชียงใหม่ สามารถใช้ เส้ นทาง
เมืองพร้ าว – เมืองเชียงดาว และการใช้ เส้ นทาง ดอยสะเก็ด เป็ นเส้ นทางหลัก
1.1.1 เส้ นทาง เมืองพร้ าว - เมืองเชียงดาว - ฝาง
เส้ นทางนี ้ สามารถทํ าให้ เชื่ อมต่อไปยังเมื องฝางอัน มีเมื องตอน (ท่ าตอน) -เป็ น
จุดเชื่อมกับกลุม่ เมืองเงี ้ยว (ไทใหญ่) เช่น เมืองกองไต เมืองลิ เมืองปั่ น เมืองนาย และขึ ้นไปถึงเชียง
ตุงได้ ขณะที่สามารถแยกไปยังเมืองเชียงราย -เชียงแสน - เวียงพางคําได้ โดยอาศัยเส้ นทางแม่นํ ้าก
ั ้ ่เชื่อมได้ ทงั ้
ความสําคัญของเมืองพร้ าวหรื อเมืองพร้ าววังหิน1 เกิดจากทําเลที่ตงที
จากเมืองทางตอนบนอย่างเชียงราย เมืองนาย และเมืองทางตอนใต้ อย่าง ลําพูน ลําปาง เชียงใหม่
เมืองพร้ าว จากตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ระบุวา่ เป็ นทังเมื
้ องชุมทางการเดินทางทังการรบซึ
้
ง่ เป็ นทัง้
เมืองหน้ าด่านเพื่อต่อต้ านไทใหญ่ และเป็ นเมืองตังกองกํ
้
าลังเพื่อรุกหริ ภญ
ุ ไชยในพ.ศ. 1832 ต่อมา
กลายเป็ นเมืองกองกําลังพล (เขตทหาร) ของเชียงใหม่ตลอดสมัยอาณาจักรล้ านนา เมืองพร้ าวจึงมี
ฐานะเป็ นเมื อ งลูก หลวง ดัง เช่ น ที่ พ ญาสามฝั่ ง แกนให้ ท้ า วลก ราชบุ ต รมาครอง พร้ อมๆกับ
ความสําคัญในเชิงการเมืองการปกครอง พร้ าววังหินก็มีความสําคัญในการเป็ นช่องทางผ่านไป-มา
ของผู้คนในล้ านนาและภายนอกด้ วย และด้ วยปั ญหาการเมืองภายในจึงทําให้ เมืองพร้ าวในสมัย
นันสํ
้ าคัญเท่ากับเมืองเชียงราย เชียงแสน ฝาง และเขลางค์
ส่วนความสําคัญของเชียงดาว (ดอยอ่างสลอง หรื อ สลุง 2 หรื อ แช่สกั 3) ได้ ปรากฎ
ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ว่าเป็ นต้ นแม่นํ ้าปิ งที่วา่ ...อัน 1 แม่ระมิ งค์ มาแต่สระอันพระพุทธเจ้าเมื ่อ
ยังธรมานได้มาอาบในดอยอ่างสรง ไหลออกมาเป็ นขุนนํ้ าแม่ระมิ งพายวันออกเวี ยงเป็ นไชยมงค
1

อรุ ณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, พิมพ์ครัง้ ที่2 (เชียงใหม่ :
สํานักพิมพ์ซิลค์เวอร์ มบุคส์, 2547), 30; สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ ฉบับสอบชําระ (เชียงใหม่ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540), 67.
2
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 45.
3
พระพุทธพุกาม และ พระพุทธญาณ, ตํานานมูลศาสนา, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : กรม
ศิลปากร, 2519), 303-304 ; อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิดวัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 30.
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7 ถ้วน แล...4 นอกจากนี ้เส้ นทางเดินทัพของพญามังรายเมื่อคราวยกพลเข้ ายึดเมืองลําพูน ซึ่ง
แสดงไว้ ว่า ...ออกจากฝางมาทางแช่สกั ลวดหื อ้ สร้างเวี ยงทีน่ นั้ ...แล้วจึ งแว่ขึ้นมาห้วยหก ในทีน่ นั้
ประกอบด้วยพลโยธามากนัก เมื องอันนัน้ ได้ชือ่ ว่าเมืองพร้าว ...5
เชียงดาวอยู่ในฐานะเมืองลูกหลวงมาตังแต่
้ สมัยพญามังราย ตามที่ระบุว่า...หลังจาก
เจ้ าไชยสงครามชนะศึกพญายีบาแล้ ว พญามังรายได้ ยกเมืองเชียงดาวทังมวลเป็
้
นรางวัล...หื อ้ เป็ น
ั ้ งสงคราม
ทีจ่ อด(จด) ไปมาแต่เมืองเชียงใหม่และเมืองเชี ยงราย..6 นอกจากนี ้ ความสัมพันธ์ทงในเชิ
และการทูตระหว่างหัวเมืองเงี ้ยวกับอาณาจักรล้ านนาที่ปรากฎในรัชสมัยต่างๆ ในช่วงราชวงศ์มงั
ราย ก็ปรากฎการติดต่อและดําเนินความสัมพันธ์ ด้วยเส้ นทางเชียงใหม่ – พร้ าว - เชียงดาว - ฝาง
ดังเช่น ในสมัยพญาไชยสงคราม7 และในสมัยพระเจ้ าติโลกราช8 เป็ นต้ น
เมื่อเชียงดาวเป็ นจุดที่มีการคมนาคมสะดวก และติดต่อกับเมืองต่างๆ ได้ ไม่ยาก ทังที
้ ่
เป็ นเมืองในเขตหุบเขา โดยปรากฎหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าจะเกี่ ยวข้ องกับการแลกเปลี่ยน
ค้ าขายในบริ เวณตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาวในปั จจุบนั เช่นเศษภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ
้ ่ องถ้ วยจีน และอิฐเผา ซึง่ กําหนดอายุอยู่ในราว
ทังแบบเนื
้
้อดิน เนื ้อหิน และแบบเคลือบ รวมทังเครื
9
พุทธศตวรรษที่ 18-19
เส้ น ทางเชี ย งใหม่ – เชี ย งดาว – ฝาง และต่อเนื่ องไปถึง กลุ่ม เมื องในแอ่งเชี ย งราย
รวมทังกลุ
้ ่มหัวเมืองเงี ้ยวทางตะวันตกเฉียงเหนือของอาณาจักรล้ านนา ปรากฎกลุ่มบ้ านเมืองใน
ลุ่มแม่นํ ้าฝาง ได้ แก่ซากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่นกั เดินทางในสมัยหลังพุทธศตวรรษที่ 19
พบระหว่างเดินทางขึ ้นไปทางดินแดนตอนบนของสยาม เช่น คาร์ ล บ็อค ผู้เดินทางเข้ ามาเมื่อพ.ศ.
2424 ดังปรากฏในบันทึกว่า

4

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 45.
5
เรื่ องเดียวกัน, 30.
6
เรื่ องเดียวกัน, 53.
7
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 56.
8
สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ ฉบับสอบชําระ, 69; อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด
เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 99-100, 109, 113.
9
ประโชติ สังขนุกิจ, เมื องและแหล่งชุมชนโบราณในล้ านนา (กรุ งเทพมหานคร : สํานัก
นายกรัฐมนตรี , 2539), 133.
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...วันรุ่งขึ ้นต้ องผ่านไปในทุง่ หญ้ า จึงถึงประตูเมืองที่เป็ นซากปรักหักพังของเมืองฝาง มีซากกําแพง
เมือง เจดีย์ และวัดอยู่หลายแห่งซึง่ บางส่วนจมอยู่ใต้ เนินดินหญ้ าและป่ าทึบไม่เหลือสภาพความ
เป็ นเมืองเพราะไม่มีทางเดินและบ้ านเรื อน มีเพียงชาวบ้ านบางตาและกระท่อมที่พกั ชัว่ คราว... 10

ข้ อมูลดังกล่าวสอดคล้ องกับการสํารวจทางโบราณคดีในสมัยต่อๆ มา ในบริ เวณเมือง
ฝาง และบริเวณใกล้ เคียง ที่พบแนวกําแพงเมืองเก่าเป็ นเมืองโบราณถึง 6 เมือง แต่ไม่สามารถระบุ
ได้ ชดั เจนว่าเป็ นเมืองใดบ้ าง11 กล่าวคือ ตามเส้ นทางของแม่นํ ้าฝางที่ไหลผ่านอําเภอฝาง อําเภ
แม่ อ าย บรรจบกั บ แม่ นํ า้ กกใกล้ ก บั ว ดั พระธาตุส บฝาง และเมื อ งตอน ห่ า งไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของแม่อาย (เวียงมะลิกา) เพียง 7 กิโลเมตร และมีเมืองตอนเป็ นเมืองสําคัญ
เพราะอยูบ่ นจุดที่แม่นํ ้าฝางมาบรรจบกับแม่นํ ้ากก (สบฝาง) ที่เรี ยกว่าท่ าตอนในปั จจุบนั ซึง่ น่าเชื่อ
ได้ วา่ เป็ นชุมชนหรื อเมืองรอยต่อระหว่างล้ านนากับกลุม่ เมืองนาย เมืองกองไตเมืองปั่ น เมืองลิ ของ
เงี ้ยว และเชียงตุงมาแต่โบราณ โดยมีเหตุผลสําคัญอีกประการคือ บริ เวณใกล้ เคียงเมืองตอน (ท่า
ตอน ปั จจุบนั ) ปรากฏเมืองสําคัญในตํานานประวัตศิ าสตร์ ล้านนา เช่น ไชยปราการ ฝาง เวียงมะลิ
้
เวณลุม่ นํ ้าแม่นํ ้ากก-ฝาง ยังปรากฎชุมชนเก่าที่มีศาสนสถานและ
กา(แม่อาย) เป็ นต้ น อีกทังในบริ
โบราณสถานอื่นๆ กําหนดอายุราวก่อนการสร้ างเมืองเชียงรายในปี พ.ศ. 1806 เช่น วัดร้ างที่ชื่อ
ว่าวัดท่าตอน (บูรณะเมื่อพ.ศ. 2479) ห่างวัดนี ้ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตรเป็ นที่ตงั ้
ของเมืองเก่า ชื่อ เวียงแข่ ยังคงมีคเู มืองปรากฏอยู่ และห่างไปอีกราว 5 กิโลเมตรเป็ นพระธาตุสบ
้ ่บนยอดเขาริ มแม่นํ ้ากก อย่างไรก็ดีไม่ปรากฏหลักฐานว่าโบราณสถานเหล่านี ้ทั ้งหมดถู
ฝางตังอยู
สร้ างในสมัยใด พบเพียงหลักฐานเป็ นคําจารึกในฐานพระพุทธรูปเก่าที่วดั ศรี บญ
ุ เรื องเขตอําเภอแม่
12
อายว่าสร้ างในจุลศักราช 221 (พ.ศ. 1403) และพบพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์โบราณตามวัดร้ างใน
10

Carl 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. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 17.
12
ธรรมเนียมการสร้ างพระพุทธรูปถวายวัดในอาณาจักรล้ านนาเริ่ มปรากฏและเป็ นที่นิยมกระทํา
กันมากในสมัยพระเจ้ าติโลกราชเป็ นอย่างน้ อย ( โดยไม่นบั รวมเจ้ าเมืองน่าน ที่ปรากฏการสร้ างพระพุทธรู ปถวาย
วัดในพ.ศ. 1960) เพราะ จ.ศ. 221 (พ.ศ.1403) ที่พบบนฐานพระพุทธรู ปดังกล่าวมีอายุย้อนไปไกลเกินไป แต่
เป็ นไปได้ วา่ เป็ นการจารึกปี ศักราชแบบย่อหรื อสัน้ ตามธรรมเนียมการเอ่ยถึงปี พุทธศักราชของชาวลาวอีสานและ
ชาวล้ านนา ที่มกั จะกล่าวถึงเลข 2-3 ตัว ท้ ายเท่านัน้ ดังเช่นที่ปรากฏในปั จจุบนั ที่มกั จะหล่างถึงปี พุทธศักราช
2551 ว่า “ปี 51” เป็ นต้ น ดังนัน้ ปี พุทธศักราชบนฐานดังกล่าวนี ้น่าจะเป็ น จ.ศ. 1221 (พ.ศ. 2403) ไม่ใช่ จ.ศ.
221. สัมภาษณ์ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร, 15 เมษายน 2551.
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ท้ องนา ตามพื ้นดิน และริมแม่นํ ้าฝางจํานวนมาก13
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากลํานํ ้ากก-ฝางจะเห็นเส้ นทางที่เชื่อมระหว่างเวียงมะลิกา
กับเมืองต่างๆ ในเขตเชียงใหม่ พม่า รวมถึงเมืองในเขตเชียงราย-พะเยา นัน่ เพราะแม่นํ ้ากกมีต้นนํ
อยู่ทางใต้ ของเมืองเชียงตุงในเขตพม่าและไหลลงมาทางใต้ เข้ าเขตเชียงรายทางตะวันตกเฉี ยง
เหนือของท่าตอน (เขตอําเภอแม่อายปั จจุบนั ) จึงวกออกทางตะวันออกตัดผ่านทางตะวันตกของทิว
เขาผีปันนํ ้า ออกสูท่ ี่ราบเชียงราย จากนันจึ
้ งวกขึ ้นไปบรรจบกับแม่นํ ้าโขงทางตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตอําเภอเชียงแสน 14
ความสําคัญของแม่นํ า้ โขงต่อกลุม่ เมืองในเขตที่ราบแม่นํ ้ากก อิง นัน้ ด้ วยสภาพข
แม่นํา้ โขง15 ที่ เป็ นแม่นํา้ สายหลักของภาคพื ้นทวีปตอนบนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีควา
เกี่ยวข้ องโดยตรงในการเป็ นเส้ นทางติดต่อระหว่างกลุ่มเมืองทางตอนบนขึ ้นไปโดยเชื่อมจากเชียง
รุ่ งในเขตสิบสองปั นนาลงมายังกลุม่ เมืองในแอ่งเชียงแสน-เชียงราย-พะเยา ซึง่ สามารถเชื่อมลงไป
ได้ ถึงหลวงพระบาง เวียงจันทน์ของประเทศลาว โดยเฉพาะกลุ่มเมืองในแอ่งเชียงแสน-เชียงรายพะเยานี ้ แม่นํ ้าโขงถือเป็ นแม่นํ ้าสายหลักของแม่นํ ้าสายย่อยที่เกิดจากเทือกเขาภายในเขตนี ้ โดย
นํ ้าย่อยทุกสายในเขตนี ้ไหลลงสูแ่ ม่นํ ้าโขงทังสิ
้ ้นคือ แม่นํ ้ารวก แม่นํ้าสาย (ละว้ า) แม่นํ ้าคํา แม่นํ ้าจั
แม่นํ ้าอิง แม่นํ ้ากก (ยกเว้ นแม่นํ ้าฝางและแม่นํ ้าลาวมาบรรจบกับแม่นํ ้ากกก่อนลงสูแ่ ม่นํ้าโขง) ซึง่
สายนํ ้าภายในเหล่านี ้ล้ วนมีความสําคัญต่อสังคมหรื อกลุม่ เมืองในบริเวณนี ้ทังหมด
้
ทังในแง่
้
ของกา
เกษตรกรรม และการสัญจรติดต่อภายในและภายนอก
นอกจากนี ้ เวียงพางคํา (แม่ สาย) ที่อยู่ในบริ เวณที่ราบลุ่มเขตอําเภอแม่สาย เชียง
แสน ถึงแม่จนั เชียงรายในปั จจุบนั อันเป็ นเขตที่ลมุ่ แม่นํ ้ากกเป็ นสายหลัก และมีข้อสันนิษฐานหลา
ประการที่แสดงถึงการเป็ นย่านชุมทางการค้ าของอาณาจักรล้ านนาตังแต่
้ ช่วงต้ นก่อตังอาณาจั
้
กร

13

พระพุทธรูปเหล่านี ้ บางส่วนเก็บไว้ ตามวัดในท้ องที่ บางส่วนเก็บไว้ ที่วดั มุงเมือง จังหวัดเชียงราย
และส่วนกลาง และพระพุทธขนาดใหญ่ (ใช้ คน 4 คนหาม) 2 องค์ คาร์ ล บ็อค มาสํารวจเมืองฝางและขนกลับไป
ด้ วย อ้ างจาก Carl Bock, Temples and Elephants: The Narative of a Journey of Exploration through
Upper Siam and Lao, 276-279.
14
นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ชุมชนโบราณในเขตล้ านนา, 43- 44.
15
แม่นํ ้าโขงมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ที่ราบสูงทิเบตสูท่ ะเลจีนใต้ โดยผ่านประเทศจีนที
มณฑลชิงไห่ พม่า ลาว ไทยเวียดนาม เขมร ความยาวทังหมด
้
4,880 กิโลเมตร เป็ นความยาวในประเทศจีน
2,130 กิโลเมตร ซึง่ เรี ยกชื่อว่าหลานชางเจียง หรื อ แม่นํ ้าล้ านช้ าง สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 190.
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เพราะปรากฎซากเมืองโบราณขนาดใหญ่ ชื่อเวียงพางคํา16 ใกล้ กบั ลํานํ ้าแม่สาย (นํ ้าละว้ า) ที่ถกู
ทับซ้ อนด้ วยผังเมืองของอําเภอแม่สายปั จจุบนั และทางตะวันตกเฉียงเหนือจากเวียงพางคํา (แม่
สาย)เป็ นเชียงตุง และจากชียงตุง ไปเชียงรุ่งและยูนนาน ไปได้ สองสาย
สายแรก แยกไปเมืองเชียงตุง17 เมืองลา เมืองต้ าลัว้ และเชียงรุ่ ง เป็ นเส้ นทางที่คน
เดินทางใช้ มากกว่าอี กเส้ นทางหนึ่ง ซึ่งก็ คือ สายที ่สอง ผ่านเมืองยอง18 เมืองย้ ู เมืองหลวย
เมืองลวง และเชียงรุ่ ง ด้ วยเหตุว่า เชียงตุงมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากกว่าเมืองยอง เพราะ
โดยสภาพเมืองภูมินิเวศของเมืองยองเป็ นเมืองในหุบเขา แต่ก็มีพื ้นที่ราบลุม่ ลํานํ ้ายองเพาะปลูกได
เพี ย งเพื่ อ เลี ย้ งประชากร การค้ า ขายจึง เป็ นส่ว นเสริ ม ด้ ว ยการเป็ นตัว กลางแลกเปลี่ย นสิน ค้ า
ระหว่างเมืองใหญ่โดยรอบทังชาวล้
้
านนาและชาวฮ่อกับชาวพื ้นเมืองที่อยู่บนดอย เช่น ลัวะ ที่นํา
ของป่ าลงมาจําหน่าย
ขณะที่ เ มื อ งยองมี ระยะห่า งจากเชี ย งตุง เพี ย ง 80 กิ โ ลเมตร โดยที่ เ ชี ย งตุง เป็ นชุม
ทางการค้ าขายที่ใหญ่กว่า การเคลื่อนไหวของผู้คนและสินค้ าหลากหลายกว่า การรับสินค้ าป่ าจาก
เมืองยองจึงเป็ นการเพิ่มสินค้ าอีกทางหนึ่งของเชียงตุงก่อนส่งลงมายังเมืองศูนย์กลางตอนล่าง
อย่างเชียงใหม่ ด้ วยมีการระบุถึงเส้ นทางนี ้ว่ามีความสําคัญถึงกับเรี ยกว่า “ทางสายทองคํา” 19
เพราะเป็ นเส้ นทางสายที่เริ่ มจากต้ นทางคือ ยนนาน
–เชี ยงตุง – เชี ยงราย – เชี ยงใหม่ สุดทางทีม่ ะ
ู
ละแหม่ ง (เมาะลํ าเลิ ง ) ที ่เมื องมอญ เป็ นเส้ นทางการค้ าที่ สํ าคัญในสมัยโบราณ พ่อค้ าฮ่อจะ
เดินทางมาทุกปี สินค้ าที่ผ่านมาทางนี ้มีมลู ค่าสูงมาก ดังพบว่า กองคาราวานของพ่อค้ าฮ่อ ขบวน
หนึ่งมีม้า หรื อล่อบรรทุกสินค้ าจํานวน 45 ตัว มีพ่อค้ าฮ่อและผู้ช่วย 23 คน บางขบวนมีล่อ 60 ตัว
บรรทุกสินค้ ามีมลู ค่าประมาณ 12,000 – 15,000 ดอลล่าร์ 20
อย่างไรก็ตาม บริ เวณแอ่งตอนบนของอาณาจักรล้ านนา ศรี ศกั ร วัลลิโภดม แบ่งย่อย
เป็ น 2 กลุม่ เมืองหรื อ 2 แคว้ น คือ กลุ่มลุม่ นํ ้ากก-โขง มีเมืองเชียงราย-เชียงแสนเป็ นเมืองสําคัญ
มีพระยามังรายเป็ นผู้ปกครอง ซึ่งสภาพภูมิประเทศในบริ เวณนี ้มีผลต่อการโยงในเครื อข่ายไปยัง
16

เขมชาติ เทพไชย, “เวียงพางคํา: เมืองโบราณเหนือแดนสุดสยามท่ามกลางยุทธศาสตร์ การค้ า 5
เชียง,” วารสารเมืองโบราณ 20, 1 (มกราคม-มีนาคม 2537): 58-67.
17
แม่สายมีระยะห่างจากเชียงตุง 168 กิโลเมตร ไปทางเหนือของแม่สาย อ้ างจาก สรัสวดี อ๋อง
สกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 189.
18
แม่สาย มีระยะห่างจากเมืองยอง 157 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแม่สาย,
เรื่ องเดียวกัน.
19
เรื่ องเดียวกัน, 192. อ้ างจาก 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 และยังมีอีกกลุ่มหนึ่ง คือกลุ่มลุ่มแม่นํ ้าอิง มีเมืองพะเยา
เป็ นเมืองสําคัญ และพระยางําเมืองเป็ นผู้ปกครอง ซึง่ โดยสภาพภูมิประเทศของบริ เวณกลุ่มเมือง
พะเยาทังหมด
้
ทําให้ เครื อข่ายการค้ าภายในบริ เวณนี ้เกี่ยวข้ องกับกลุ่มเมืองบริ เวณลุ่มแมนํ ้าน่าน
แม่นํ ้าน่าน แม่ยํ ้ายม รวมถึงแม่นํ ้าวังอย่างแยกไม่ออก
ั้
ยงแสนและพะเยานันเป็
้ นเมืองที่อยู่ใน
สภาพทางภูมิศาสตร์ ที่กําหนดทําเลที่ตงของเชี
ตําแหน่งควบคุมเส้ นทางคมนาคมที่จะขึ ้นไปทางเหนือหรื อข้ ามโขงไปยังไปบ้ านเมืองในดินแดน
้ ่บน
ลาว เวียดนาม และจีน21 เมืองชุมทางสําคัญในบริ เวณนี ้ได้ แก่ เมืองเซริง หรื อ เวียงเทิง ตังอยู
เนิ นเขาคลุมแม่นํา้ นํ ้าอิงทังสองฟาก
้
ถือเป็ นเมืองขนาดใหญ่ ที่คมุ เส้ นทางคมนาคมแห่งหนึง่ ข
อาณาจักรล้ านนาตอนบน โดยปรากฎวัตถุโบราณบางประเภทที่แสดงถึงการค้ าขายในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 21-22 เช่น ภาชนะดินเผาแบบเนื ้ออ่อน เนื ้อแกร่ ง และเคลือบจากเตาล้ านนา รวมทัง้
เครื่ องถ้ วยจีน กล้ องยาสูบดินเผา ลูกกระสุนสําริ ด สากดินเผา ตะเกียงแท่งดินเผาเคลือบ ชิ ้นส่วน
ตุ๊ก ตาดิน ตุ้ม ถ่ ว งแห กระเบื อ้ งดิน เผา หิ น สลัก รู ปช้ า ง22 ปะปนอยู่กับ พระพุท ธรู ป และชิ น้ ส่ว น
พระพุทธรู ปสกุลช่างพะเยาตามที่ต่างๆ ในบริ เวณนี ้ นอกจากนีย้ ังพบโบราสถานสําคัญที่ยังคง
สภาพบางส่วนอยู่คือวัดเสาหินที่เหลือซากพระวิหาร เศียรพระพุทธรู ปประธานขนาดใหญ่ และ
สถูปเจดีย์ วัดเสาหินแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกของแม่นํ ้าอิง ส่วนทางตะวันตกของแม่นํ ้าอิงมีว
นแต่ไกล ซึง่ การพบศาสนาสถานขนาดใหญ่ตาม
พระธาตุจอมซิ่น ซึง่ มีสถูปก่ออิฐใหญ่ตงบนเขาเห็
ั้
เมืองที่เป็ นชุมทางการคมนาคมเช่นนี ้ ย่อมแสดงถึงการเติบโตของเมืองนัน้ ที่เป็ นผลมาจากการมี
เศรษฐกิจที่ดีในโสตหนึง่ ด้ วย23
กระนันก็
้ ดี เมืองเซริ ง หรื อ เวียงเทิง ยังมีลกั ษณะทางภูมิประเทศเกี่ยวกับทําเลที่ตงั ้
ที่เอื ้อต่อการเป็ นชุมทางคมนาคม โดยแยกออกไปได้ หลายเส้ นทางก็คือ
- จากตัวเมืองเทิงสามารถเดินข้ ามเนินเขาเตี ้ยๆ ในทางตะวันตกไปสูท่ ี่ราบลุม่ แม่นํ ้าลาว
อันเป็ นที่ตงของเมื
ั้
องเวียงชัย ซึง่ พบพบเศษภาชนะเครื่ องถ้ วยแบบต่างๆ และเครื่ องถ้ วยจีนและ
24
้
ามแม่นํ ้าลาวเข้ าไปยังเมืองเชียงรายในลุม่ แม่นํ ้ากกได้ และจากเชียงรายยั
อิฐ จากนันสามารถข้
21

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, นครหลวงของไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ, 2540), 165.
ประโชติ สังขนุกิจ, เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้ านนา, 155.
23
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
มติชน, 2545), 228.
24
คณะกรรมการชํ าระประวัติศาสตร์ ไทย, ประโชติ สังขนุกิข, เมืองและแหล่งชุมชนโบราณใน
ล้ านนา, 181.
22
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สามารถต่อ ไปถึ ง เชี ย งแสน – แม่ ส าย (เวี ย งพางคํา ) 25 และต่อ ขึน้ ไปยัง เชี ย งตุง เชี ย งรุ่ ง ได้
ดังกล่าวแล้ ว
- จากตัวเมืองเทิง สามารถเดินตามลํานํ ้าอิงขึ ้นไปทางทิศเหนือ ก็จะเป็ นที่ราบลุม่ ใน
หุบ เขาที่ แ ม่ นํ า้ อิง ไหลออกสูแ่ ม่นํ ้าโขง ในเขตบ้ า นสบอิง เหนือ สบอิง ขึ ้นไปตามลําํ ้ น าโขง 7
กิโลเมตร ก็เป็ นที่ตงเมื
ั ้ องเชียงของ บนเชิงเขาริ มโขง ซึง่ เป็ นชุมชนรูปกลมรี มีคนู ํ ้า กําแพงล้ อมรอ
ทางทิศเหนือ ที่ยงั คงสภาพให้ เห็นชัดเจน เชียงของเป็ นเมืองปลายสุดของลุม่ แม่นํ ้าอิง เมื่อพิจารณ
โดยตําแหน่งแล้ ว เชียงของจึงเป็ นชุมทางติดต่อกับชุมชนหรื อเมืองภายนอก ที่ขึ ้นล่องตามลําแม่นํ ้
และจีนทางใต้ 27 ด้ วยการ
โขง26 ทัง้ จากกลุ่มเมืองในเขตสิบสองปั นนา และต่อไปถึง ยนนาน
ู
เดินทางบกมาที่เชียงรุ่ งแล้ วล่องแม่นํ ้าโขงลงมานัน่ เอง รวมทั ้งกลุม่ เมืองต่างๆ จากลาว สิบสองจุ
ไท และเดียนเบียนฟู (เวียดนาม) ที่เดินทางบกมาที่แม่นํ ้าทาซึง่ มี เมืองหลวงนํา้ ทา28 และที่
แม่นํ ้าอู29 ซึ่งแม่นํ ้าทั ้งสองสายอยูใ่ นเขตตอนใต้ ของสิบสองปั นนาจดตอนเหนือของหลวงพระบาง
อัน เป็ นชุม ทางสํ า คัญ อี ก จุด หนึ่ ง ทางตอนบนของภาคพื น้ ทวี ป แล้ ว ล่อ งลํ า นํ า้ ทามาจดแม่นํ ้าโข

25

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ, 228.
เรื่ องเดียวกัน, 229.
27
หลักฐานเอกสารหนึ่งที่ยืนยันว่ายูนนานสามารถติดต่อกับบริ เวณจีนตอนใต้ คือ พงศาวดารจีน
สมัยราชวงศ์หมิง ที่หม่าฮวน (Ma Huan) ซึง่ เป็ นชาวยูนนาน บันทึกเปรี ยบเทียบไว้ ว่า ยูนนานเป็ น “ประตูหลัง”
ระหว่างจีนกับดินแดนตอนบนของดินแดนแถบภาคเหนือของไทย อ้ างจาก Andrew Forbes, The Peoples of
Chiang Mai (Chiang Mai : Chiang Mai City Arts & Cultural municipality),140.
28
เพราะจากเมืองหลวงนํา้ ทาสามารถแยกไปเมืองแถนหรื อเดียนเบียนฟู (ทางทิศตะวันออก)
ขณะที่แยกไปทางบ่อแร่ เมืองพง เมืองล่า ของสิบสองปั นนา (ทางทิศตะวันตก) ได้ ดูรายละเอียดใน วลัยลักษณ์
ทรงศิริ, “ความสําคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ: กรณีศกึ ษา บ้ านบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือ
ใต้ กิ่ ง อํ า เภอบ่อ เกลื อ จัง หวัด น่ า น” (สารนิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต ภาควิ ช าโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 173.
29
ซึง่ มีเส้ นทางตามลํานํ ้าที่ตอ่ กับแม่นํ ้าอู ทาให้ํ สามารถเดินทางขึ ้นไปทางเหนือํน้ าไปติดต่อกับเม
ลุง เมืองไล ในเขตสิบสองจุไท และเมืองแถงได้ ขณะที่ความเกี่ยวพันระหวางคนในแอ่งเชียงรายและแอ่งพะเยา
กับบริ เวณลาวตอนเหนือในบริ เวณลุ่มแม่นํ ้าดํา แม่นํ ้าแท้ แม่นํ้าอู ต่อเนื่องถึงแกว (ญวน –เวียดนาม) นอกจาก
เห็นได้ จากสภาพภูมิศาสตร์ แล้ วยังเห็นได้ จากตํานานที่เกี่ยวข้ องกัน เช่น ตํานานขุนเจื๋อง และตํานานที่เกี่ยวข้ อง
กับปรัมปราของจีนและชนเผ่าตามลําแม่นํ ้าโขงที่นบั ถือมังกรและนาค อ้ างจาก ธิดา สาระยา, กว่าจะเป็ นคน
ไทย (กรุงเทพมหานคร: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 61.
26
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จากนันล่
้ องนํ ้าโขงลงมาไม่นานนัก30 ก็ถึงกลุม่ เมืองในลุม่ นํ ้ากก-อิง-น่าน โดยเฉพาะเมืองริ มโขงนับ
แต่เชียงของ เชียงแสน เชี ยงแสนน้ อย (เวียงปรึ กษา) ซึ่งกลุ่มเมืองทัง้ สามนีแ้ ม้ อยู่ในไม่ห่างกัน
เท่าใดนักแต่ติดต่อทางบกลําบากมากเพราะทิวเขาสูงขวางกัน้ และทุรกันดาร31 จึงต้ องล่องนํ ้าโข
ติดต่อกัน นอกจากนี ้ ตํานานหลวงพระบางยังกล่าวว่าการติดต่อระหว่างกลุ่มเมืองของล้ านนา
ตอนบนกับกลุม่ เมืองลาวว่า เมืองหลวงพระบางนันเกิ
้ ดในบริ เวณที่เรี ยกว่า เมืองเชียงดง และเมือง
เชียงทอง (ใกล้ หลวงพระบาง) มาก่อน บริ เวณนี ้เป็ นที่ที่พวกพ่อค้ าจากเมืองเวียงจันทน์มาค้ าขาย
ประจํารัฐค้ าขาย และเดินทางเลยขึ ้นมาถึงเชียงราย32 โดยขึ ้นฝั่ งที่เชียงของ และเชียงแสน นัน่ เอง
ดังนัน้ ในกลุม่ เมืองที่มาจากเชียงดาวและฝาง จึงสามารถเชื่อมมายังกลุม่ เมืองในเชียง
แสน-เชียงราย และชุมทางที่เมืองเซริงกับเชียงของ โดยต่อเนื่องถึงเมืองภายนอกได้ ดงั นี ้
- พร้ าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิกา (แม่อาย) – ท่าตอน – เมืองนาย – อังวะ/
พุกาม
- พร้ าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิกา – ท่าตอน – เวียงพางคํา (แม่สาย) – เชียงตุง
– เชียงรุ่ง –ยูนนาน - จีนตอนใต้
- พร้ าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิกา – ท่าตอน – เชียงแสน / เชียงราย – เวียงชัย –
เซริง(เทิง)- -เชียงของ – เชียงรุ่ง – ยูนนาน – จีนตอนใต้
- พร้ าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิกา – ท่าตอน – เชียงแสน / เชียงราย – เวียงชัย –
เทิง- -เชียงของ – หลวงนํ ้าทา(ฝั่ งทางทิศตะวันตก) – บ่อแร่ (บ่อแฮ่) – เมืองพง – เมืองล่า (สิบสอง
ปั นนา) – เชียงรุ่ง – ยูนนาน – จีนตอนใต้
- พร้ าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิกา – ท่าตอน – เชียงแสน / เชียงราย – เวียงชัย –
เทิง- -เชียงของ –ล้ านช้ าง(หลวงพระบาง) – เมืองแถน(เดียนเบียนฟู) – สิบสองจุไท
- พร้ าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิกา – ท่าตอน – เชียงแสน / เชียงราย – เวียงชัย –
เทิง – เวียงลอ(จุน) – ปง – ปั ว
30

วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, ความสําคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ : กรณีศกึ ษา
บ้ านบ่อหลวง ตํ าบลบ่อเกลือใต้ กิ่วําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, 173-174. อ้ างจาก คําสัมภาษณ์ (เมื่อพ.ศ.
2533) ของคุณยายเพ็ง พงษ์ สวรรค์ อายุ 84 ปี อดีตเคยเป็ นแม่ค้าขึน้ ล่องแถบเมืองหลวงพระบางและบริ เวณ
รอบๆ ปั จจุบนั พักอยูท่ ี่บ้านถนนริมโขง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย.
31
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ล้ านนาประเทศ, 229.
32
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, สยามประเทศ : ภูมิหลังของประเทศไทยตังแต่
้ ยคุ ดึกดําบรรพ์ จนถึงสมัยกรุง
ศรี อยุธยาราชอาณาจักรสยาม, พิมพ์ครัง้ ที่ 4 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน 2547), 158.
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นอกจากนี ้ บทบาทของเมืองเทิงในฐานะเมืองชุมทางการค้ าและการติดต่อในบริ เวณ
ตอนบนของอาณาจักรล้ านนา ยังมีต่อการติดต่อกับพื ้นที่ในแอ่งพะเยาและเชื่อมลงไปถึงตอนล่าง
ของแอ่งพะเยา ซึง่ ก็คือกลุม่ เมืองในเขตตะวันออกเฉียงใต้ ของอาณาจักรล้ านนา อย่างตอนล่างของ
น่าน และแพร่ กล่าวคือ
- จากตัวเมืองเทิง ไปทางทิศตะวันตกของแอ่งพะเยา สามารถเชื่อมต่อกับอําเภอวัง
เหนือ (จังหวัดลําปาง) เพราะแม่นํ ้าอิงมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาผีปันนํ ้า (บริ เวณที่ใกล้ กบั ต้ นกําเนิด
แม่ นํ า้ วัง ) โดยแม่ นํ า้ อิง ไหลลงไปทางใต้ สู ก่ ว๊ า นพะเยา (หนองเอี ย้ ง) แล้ วไหลขึ น้ ไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านเวียงเทิง ลงสู่แม่นํ ้าโขงที่อําเภอเชียงของ (เชียงราย) มีความยาวทังสิ
้ ้น
ประมาณ 240 กิโลเมตร33 แต่เส้ นทางที่คนโบราณมักใช้ กนั เป็ นเส้ นทางจากตัวเวียงเทิงข้ าม
เทือกเขาเตี ้ยๆ ไปที่ เวียงลอ (เมืองจุน) (พะเยา)
เวียงลอ(เมืองจุน) เป็ นเมืองสําคัญเมืองหนึ่งของแคว้ นพะเยาจากการสํารวจของ
ฮันส์ เพนธ์ พบบ่อนํ ้ากรุอิฐจํานวนมาก และวัดร้ างอีกราว 50 กว่าแห่ง ซึ่งมีพระพุทธรู ปหินทราย
และสําริ ดจํานวนมากนอกจากนี ้ยังพบเจดีย์แบบล้ านนาและแบบพะเยาซางเจดีย์เหล่านี ้คงสร้ าง
ขึ ้นภายหลังราว พุทธศตวรรษที่ 21 อีกทังพบจารึ
้
กที่ระบุว่าสร้ างพ.ศ. 2040 โดยเจ้ าหมื่นล่อเทพศรี
จุฬา ถวายแด่กษัตริ ย์ผ้ คู รองเชียงใหม่ ในจารึกกล่าวถึงผังเมืองเวียงลอ และทําให้ ทราบว่าเวียงลอ
(ล่อ) เป็ นชื่อที่ใช้ มาตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 21 โดยสร้ างมาก่อนพ.ศ. 2040 ความสําคัญของเวียงลอ
ในฐานะเมืองระหว่างเส้ นทางการติดต่อระหว่างเชียงแสน เชียงของ เทิง พะเยา น่าน และล้ านช้ าง
ได้ ปรากฎในตํานานพระเจ้ าทองทิพย์วดั สวนตาล เมืองน่านว่า ในพ.ศ. 1993 คราวที่พระเจ้ าติโลก
ราชตีเมืองน่านได้ ยกทัพผ่านเมืองลอและตังขุ
้ นนางครองเมืองลอด้ วย34
จาก เมืองจุนเวียงลอ สามารถเข้ าไปที่เมืองปง (พะเยา) จึงถึงที่ราบของเชียงม่ วน
(พะเยา) เดินทางผ่านซอกเขาเข้ าไปที่ตําบลสะเอียบ แล้ งเลียบตามลํานํ ้ายมลงไปที่เมืองสอง หรื อ
เมืองสรอง (แพร่ ) เส้ นทางนี ้เป็ นเส้ นทางโบราณเพราะชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มกั กระจาย
นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ภูมิศาสตร์ กายภาพภาคเหนือของประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (เชียงใหม่ :
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534), 25.
34
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ ไทย, ประโชติ สังขนุกิจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหล่งชุมชน
โบราณในล้ านนา, 219. อ้ างจาก ฮันส์ เพนธ์ และคณะ, “เวียงลอ: ศึกษาจากการสํารวจตํานานและจารึก,” ใน
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการชุมชนเรื่ อง ชุมชนโบราณคดีในภาคเหนือ (เชียงใหม่: วิทยาลัยครู
เชียงใหม่, 2529 ), เอกสารโรเนียว.
33
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กันอยู่ตามที่สงู และหุบเขาดังที่ปรากฎที่เชียงม่วนและปง 35 และปรากฎร่องรอยให้ คนในสมัยต่อๆ
มาใช้ สญ
ั จร นอกจากนี ้ยังปรากฎหลักฐานสนับสนุนด้ วยว่าเมืองสอง (อยู่เหนือสุดของจังหวัดแพร่
ปั จ จุ บัน คื อ บ้ า นต้ น ผึ ง้ ตํ า บลบ้ า นกลาง อํ า เภอสอง จัง หวัด แพร่ ) อยู่ ใ นทํ า เลที่ ค นในสมัย
ประวัตศิ าสตร์ ใช้ เป็ นเส้ นคมนาคมระหว่างเมืองในลุม่ นํ ้ายมจากเมืองแพร่ขึ ้นไปยังพะเยา โดยผ่านไ
เชียงเชียงแสน เชียงราย และน่าน เพราะปรากฎหลักฐานโบราณสถานว่าเป็ นเมืองเก่า มีกําแพง
เมืองถึง 3 ชัน้ และคูเมือง 2 ชัน้ ประกอบกับพบเศษเครื่ องเคลือบของล้ านนา จากเตาเวียงกําหลง
เตาพาน (โป่ งแดง) จํานวนมาก ซึง่ สันนิษฐานว่าเมืองนี ้น่าถูกสร้ างขึ ้นตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 2036
อย่างไรก็ตาม ถัดจากเวียงสองลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็ นที่ตงของเวี
ั้
ยง
สําคัญอีกแห่งหนึ่งคือเวียงแพร่ ซึ่งเป็ นตัวจังหวัดแพร่ ในปั จจุบนั โดยทางทิศตะวันออกของเวียง
แพร่ จะจดกับเขตเวียงสา-นาน้ อยของน่าน และทุ่งยัง้ (อุตรดิตถ์) โดยมีเทือกเขากัน้ กล่าวเฉพาะ
เวียงแพร่ เป็ นชุมชนมาตังแต่
้ พุทธศตวรรษที่ 12-13 ตามพงศาวดารและจารึ กหลายแห่ง เช่น
ตํานานพระธาตุช่อแฮ แต่ปรากฎในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 ที่จารึกโดยพ่อขุนรามคําแหงในช่วง
พ.ศ. 1826-1835 ประกอบกับหลักฐานทางโบราณคดีในชันดิ
้ นแรกที่เป็ นภาชนะเครื่ องเคลือบแบบ
เชลียงแหล่งเตารุ่ นเก่าของศรี สชั นาลัย จํานวนมาก อายุราวพุทธศวรรษที่ 18-19 ซึง่ ชี ้ว่าเวียงแพร่
ในที่ราบลุ่มแม่นํ ้ายมนี ้มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับสุโขทัย เมืองทางใต้ ของล้ านนามาแต่ต้น และม
ความสัมพันธ์กบั ล้ านนาในพ.ศ. 1986 หลังถูกผนวกเป็ นของล้ านนาในสมัยพระเจ้ าติโลกราช37
ดังนันลั
้ กษณะเส้ นทางส่วนนี ้จะเป็ นดังนี ้
เทิง – เวียงลอ (เมืองจุน) – เมืองปง (พะเยา) – เชียงม่วน (พะเยา) – เมืองสอง
หรื อสรอง(แพร่) - เมืองแพร่– เวียงสา/นาน้ อย (น่าน) – เมืองน่าน
อีกเส้ นทางหนึง่ ที่เมื่อเดินทางจากแอ่งพะเยาเข้ ามาที่เมืองสองหรื อสรองแล้ ว สามารถ
แยกไปตามเส้ นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยตามลํานํ ้ายมขึ ้นไป ลํานํ ้ายมจะไหลไปบรรจบก
แม่นํ ้างาว ณ บริเวณที่เรี ยกว่าสบงาว (จังหวัดลําปางปั จจุบนั ) แล้ วต่อไปเมืองลําปางและวังเหนือ

35

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ, 225.
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ ไทย, ประโชติ สังขนุกิจ, บรรณาธิ การ, เมืองและแหล่งชุมชน
โบราณในล้ านนา, 231.
37
เรื่ องเดียวกัน, 223-224.
36
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(ลําปาง) 38และสามาถเดินทางต่อไปที่เวียงป่ าเป้า ดอยสะเก็ดและเข้ าเชียงใหม่ (โดยจะขอ
กล่าวรายละเอียดหลักฐานในส่วนถัดไป) ดังนันลั
้ กษณะเส้ นทางส่วนนี ้จะเป็ นดังนี ้
เทิง – เวียงลอ (เมืองจุน) – เมืองปง (พะเยา) – เชียงม่วน (พะเยา) – เมืองสองหรื อสร
อง (แพร่) – สบงาว (ลําปาง) – วังเหนือ (ลําปาง) – เวียงป่ าเป้า – ดอยสะเก็ด – เชียงใหม่
เทิง – เวียงลอ (เมืองจุน) – เมืองปง – เชียงม่วน – เมืองสองหรื อสรอง (แพร่ ) - เมือง
งาว (ลําปาง) – เมืองวังเหนือ (ลําปาง) – เวียงป่ าเป้า (เชียงราย) – ดอยสะเก็ด– เชียงใหม่
(หรื อจากดอยสะเก็ดสามารถขึ ้นไปเชียงราย เชียงแสน ได้ เช่นกัน)
ส่วนในเขตตะวันตกของจังหวัดแพร่ปัจจุบนั ปรากฎโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่
เมื องลอง ซึ่งน่าจะเป็ น อี กชุมทางหนึ่งที่เชื่ อมระหว่างชาวใต้ ที่อยู่ตอนล่างล้ านนาเช่น ท่ าอิฐ
(อุตรดิตถ์ ) และศรี สัชนาลัย(อาณาจักรสุโขทัย) กับชาวล้ านนา ทัง้ ในแอ่งพะเยา - เชียงแสน
และแอ่งเชียงใหม่ – ลําพูน ด้ วยการเดินขึ ้นไปตามลํานํ ้ายมถึงเขตอําเภอวังชิ ้น (แพร่) และตามลํานํ ้
ยมขึ ้นต่อไป ซึง่ เป็ นพื ้นที่สงู ไม่นานนักก็จะถึงพื ้นที่ราบลุม่ ในหุบเขาของเมืองลอง และข้ ามหุบเขา
เข้ าเมืองปง (พะเยา)
ความสําคัญของเมื องลองนัน้ คือ เมื องลองอยู่ที่ราบแคบๆ แต่ยาวขึน้ ไปทางเหนื อ
บริ เวณที่ราบของเมืองลองนี ้พบชุมชนโบราณ มีคนู ํ ้า คันดินขนาดเล็กบนเนินหลายแห่ง เช่นเนินเข
้
้ออ่อน แกร่ ง และเคลือบ จากเตาสุโขทัย และ
ในเขตแม่บงเหนือ พบเศษภาชนะดินเผาทังแบบเนื
เตาล้ านนา กระจายตามผิวดินจํานวนมาก อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 และในตัวเวียงลองยังมีวดั
้ ลาจารึ กเมืองลองมีอายุในช่วงประมาณ
โบราณอีกหลายแห่ง และพระธาตุแบบล้ านนา39 รวมทังศิ
พ.ศ. 1903 – 200040 ลักษณะเส้ นทางส่วนนี ้จะเป็ นดังนี ้
เทิง – เวียงลอ (เมืองจุน) – เมืองปง (พะเยา) – เชียงม่วน (พะเยา) – เมืองลอง (แพร่ ) –
ท่าอิฐ / ศรี สชั นาลัย
นอกจากนี ้ ถัดลงมาใต้ สดุ ของจังหวัดแพร่ ปัจจุบนั ยังพบร่ องรอยชุมชนโบราณ มีคนู ํ ้า
กําแพงดินอีกแห่งหนึ่ง อยู่ริมลํานํ ้ายมบริเวณห้ วยสลอบ ซึง่ เป็ นชุมชนขนาดเล็กบนฝั่ งตะวันตกขอ
แม่นํ ้ายม ตรงห้ วยสลอบนี ้เองที่มีวดั เก่าแก่ (ปั จจุบนั เรี ยกวัดบางสนุก) ซึง่ มีสถูปเจดีย์และวิหารเป็ น
38

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของล้ านนาประเทศ, 217.
เรื่ องเดียวกัน, 219-220.
40
พรรเพ็ญ เครื อไทย อภิรดี เตชะศิริวรรณ และ ศราวุธ ศรี ทา, ประชุมจารึกล้ านนา เล่ม 9 จารึกใน
จังหวัดแพร่ (เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548), 133.
39
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แบบวัดล้ านนา ขณะที่ปรากฏศิลาจารึ กภาษาบาลีและภาษาไทยแบบสุโขทัย ระบุปีที่สร้ างพ.ศ.
1882ในจารึ กกล่าวถึง.... เจ้ าเมืองตรอกสลอบและขุนนางที่ชกั ชวนให้ คนทําบุญสร้ างเจดีย์ บรรจุ
พระพิมพ์ที่ทําด้ วยดินและเหียก จํานวน 11,800 องค์....บริ เวณจึงน่าจะเป็ นเมืองตรอกสลอบใน
อดี ตนั่น เอง เมื่ อพิ จ ารณาชุมชนโบราณตรอกสลอบกับ ความสัม พัน ธ์ ท างสภาพแวดล้ อ มทาง
ภูมิศาสตร์ ในลุม่ แม่นํ ้ายม ที่เป็ นเพียงที่ราบในหุบเขาขนาดเล็ก แต่เกิดเป็ นชุมชนถาวรที่ยงั คงสภา
บางส่วนมาถึงปั จจุบนั ก็อาจกล่าวได้ วา่ ชุมชนโบราณตรอกสลอบ (อําเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร่ ใน
ปั จจุบนั ) ตังอยู
้ ่ในตําแหน่งสําคัญต่อการสัญจรในข่ายของสายแม่นํ ้ายมที่ตอ่ เนื่องขึ ้นไปถึงอําเภ
เชียงม่วนและปง(พะเยา)ดังกล่าวข้ างต้ น41 จากชุมชนโบราณตรอกสลอบ สามารถแยกเส้ นทาง
ไปยังกลุ่มเมืองในลุ่มแม่นํ ้าปิ งได้ ด้วย(ดังจะขอกล่าวรายละเอียดของเส้ นทางในหมวด ข. เส้ นทาง
ลงใต้ )
ในชันนี
้ ้ จะเห็นว่า เขตเมืองแพร่ประกอบด้ วยชุมชนโบราณหลายแห่ง แต่ละแห่งล้ วนมี
ความสําคัญในเชิงการเป็ นชุมทางการคมนาคมซึ่งน่าจะรวมถึงการเป็ นย่านค้ าขายด้ วย ไม่ว่าจะ
เป็ นตัวเวียงแพร่ ตรอกสลอบ เมืองลอง เมืองสอง ที่มีสําคัญของล้ านนากับกลุ่มเมืองที่อยู่ทาง
ตอนล่างลงไป เช่น สุโขทัย ด้ วยหลักฐานทางโบราณคดีที่กระจายโดยทัว่ ดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น
จากกลุ่มเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ ของอาณาจักรล้ านนา เช่น เมืองตอนล่างของเขต
น่าน และเขตแพร่ซงึ่ เป็ นแหล่งชุมทางคมนาคมแหล่งใหญ่ ยังสามารถรองรับการสัญจรของผู้คนทัง้
จากลุ่มแม่นํ ้าแม่ปิงตอนบนอย่างแอ่งเชียงใหม่ – ลําพูน, แอ่งลําปาง- ห้ างฉัตร-เกาะคา กล่าวโดย
ย่อคือ
เทิง – เวียงลอ (เมืองจุน) – เมืองปง (พะเยา) – เชียงม่วน (พะเยา) – เมืองสองหรื อสร
อง (แพร่) – ตรอกสลอบ (วังชิ ้น-แพร่) – เถิน (ลําปาง) – ลี ้ (ลําพูน) – สันป่ าตอง (เชียงใหม่) - เมือง
เชียงใหม่
น่าน – เวียงสา/นาน้ อย – เวียงแพร่ – ตรอกสลอบ (วังชิ ้น) – เถิน (ลําปาง) – ลี ้ (ลําพูน)
– สันป่ าตอง (เชียงใหม่) – เมืองเชียงใหม่

1.1.2 เส้ นทางดอยสะเก็ด
ั้
องด้ วย อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
บริ เวณดอยสะเก็ด ซึง่ เป็ นที่ตงของเมื
เชียงใหม่ ดังปรากฎในตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ตอนอ้ ายฟ้าเกณฑ์ชาวบ้ านเมืองลําพูนมาสร้ าง
41

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ, 218-219.
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เหมืองฝาย (ต่อมาเรี ยกเหมืองอ้ ายฟ้า หรื อ เหมืองแข็ง หรื อเหมืองขี ้หนี ้ ) ในช่วงราวพ.ศ. 1820 1823 เป็ นระยะทางราว 34 กิโลเมตร (18,000 วา) ซึง่ ทางนํ ้าของฝายนี ้ผ่านเชิงเขาหลายลูก รวมทั ้
เส้ นทางจากดอยสะเก็ดขึน้ ไปยังเวียงป่ าเป้า
ทางตะวันตกของเมืองดอยสะเก็ ดด้ วย 42
(เชียงรายปั จจุบนั ) แม้ จะต้ องผ่านภูเขาหลายลูก หากเป็ นการเลาะไปตามซอกที่ไม่สงู ชันนัก (ซึ่ง
เส้ นทางนี ้ถูกตัดเป็ นถนนในปั จจุบนั )
ทังนี
้ ้ บริ เวณอันเป็ นที่ตงของเวี
ั้
ยงป่ าเป้า ปรากฎกลุ่มเมืองบริ วารเป็ นวงกว้ าง โดยมี
เวียงหรื อเมืองสําคัญคือ เวียงกาหลง และเวียงสันมะนะ
เวียงกาหลง ปั จจุบนั เป็ นตําบลเวียงกาหลง อําเภอเวียงป่ าเป้า จังหวัดเชียงราย เวียง
เดิมตังอยู
้ บนเทือกเขาดอยดง ลาดลงสู่แอ่งแม่นํ ้าลาวในทางตะวันตก ส่วนตะวันออกเป็ นลําห้ ว
หลายสาย เช่น ห้ วยทราย ห้ วยลึก ซึ่งเป็ นบริ เวณที่พบเตาเผาผลิตเครื่ องเคลือบกระจายอยู่อย่าง
หนาแน่น ครอบคลุมพืน้ ที่ บางส่วนทางด้ านทิ ศตะวันตกด้ วย เมื องแห่ง นี เ้ ป็ นแหล่งผลิตเครื่ อง
เคลือบล้ านนา43 และมี เวียงสันมะนะ ปั จจุบนั เป็ นบ้ านสันมะนะ อําเภอเวียงป่ าเป้า จังหวัด
เชียงราย เมืองโบราณอีกแห่งตังอยู
้ ่บนที่ลาดเชิงดอย ต่อเนื่องกับพื ้นที่ราบของปากนํ ้าแม่เจดีย์ ที
ไหลลงสูท่ ี่ราบเวียงป่ าเป้า เป็ นเมืองขนาดใหญ่ มีผงั เมืองซับซ้ อน มีการขยายเมืองครอบคลุมที่ลาด
เนินเขาและร่ องนํ ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเวียง ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าเวียงนี ้สําคัญมาตั ้งแต
สมัยอดีต ในฐานะเมืองยุทธศาสตร์ ทังในแง่
้
ป้องกันศัตรูเพราะลักษณะคูเมืองเป็ นป้อมปราการ ทัง้
ในแง่ชุมทางการสัญจรและการค้ า เพราะระหว่าง เวียงสันมะนะ กับ เวียงกาหลง คือ เวียงป่ า
เป่ า
ขณะที่เวียงป่ าเป้ามีทางเชื่อมกับ เชียงใหม่ โดยเดินทางลงใต้ ถึง วังเหนือ (ลําปาง)
โดยเดินทางไปทางตะวันออกได้ ถึง 2 เส้ นทางคือ ผ่านที่ราบเวียงป่ าเป้าแล้ วเดินตามหุบเขาเข้ าวัง
เหนือ หรื อ เลาะตามลํานํ ้าแม่เจดีย์ลงสูท่ ี่ราบเวียงป่ าเป้ าเข้ าวังเหนือได้ เช่นกัน การติดต่อระหว่า
กลุ่มเมืองเวียงป่ าเป้ากับวังเหนือน่าจะมีความหมายต่อกันชัดเจนเพราะพบว่าวังเหนือเป็ นแหล่ง
เตาเครื่ องถ้ วยที่อยู่ใกล้ กับแหล่งเตาบริ เวณเวียงป่ าเป้า เช่น แหล่งเตาห้ วยทราย ในเขตวังเหนือ

42

อรุ ณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 28 ; Hans Penth, A
Brief History of Lan Na (Chiang Mai: Chiang Mai City Arts & Cultural municipality), 99.
43
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ ไทย, ประโชติ สังขนุกิจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหล่งชุมชน
โบราณในล้ านนา, 159.

173

(ลําปางปั จจุบนั ) ซึ่งสามารถเรี ยกพื ้นที่ที่พบแหล่งเตาทังสองแหล่
้
งรวมกันว่าเป็ นแหล่งเตากลุ่ม
เวียงกาหลง44 โดยที่การเดินทางจาก
- จากวังเหนื อผ่านช่องเขาในเขตบ้ านแม่หยวก ขึ ้นไปยังทางตอนเหนือของเมือง
พะเยาได้ อีกทางหนึง่ หรื อ
- จากวังเหนือผ่านหุบเขาที่มีแม่นํ ้าวังไหลผ่านลงมาที่สบงาว แล้ วจึงเข้ าเขตเมืองสอง
หรื อสรอง ขึ ้นไปตามลํานํ ้ายม ผ่านซอกเขา เข้ าเชียงม่ วน และเข้ าสูท่ ี่ราบในเขตปง ก่อนจะขึ ้นถึง
เวียงลอ(จุน) เทิง และเชียงของ ตามลําดับ45
ดังนัน้ ทังสองเวี
้
ยงนี ้จึงทําให้ เวียงป่ าเป้ามีความสําคัญต่ออาณาจักรล้ านนาอย่างมาก
เพราะเป็ นทังแหล่
้ งผลิตเครื่ องถ้ วยแหล่งใหญ่ของล้ านนา โดยกลุ่มเตาเวียงกาหลง เป็ นแหล่งปลูก
ข้ าวป้าง (ข้ าวโพดเมล็ดสีขาว) ได้ มาก เป็ นทางออกของสินค้ าป่ าไปยังตอนบนด้ วย ชุมทางบริ เวณ
นี ้จึงมีบทบาทในหลายด้ านตลอดสมัยราชวงศ์มงั ราย 46
จากเวียงป่ าเป้าเข้ าเขตเมืองแม่ สรวย ซึ่งพื ้นที่จะเป็ นที่ราบอย่างต่อเนื่องไปถึงที่ราบ
เมืองเชียงรายและเชียงแสน ซึง่ จากเชียงรายสามารถแยกไปอีกหลายทาง กล่าวโดยสรุปคือ
- เชียงแสน/เชียงราย –เวียงพางคํา (แม่สาย) - เชียงตุง – เชียงรุ่ง – ยูนนาน
- เชียงแสน/เชียงราย – กลุ่มเมืองในลุ่มแม่นํ ้ากก-ฝาง – เชียงดาว – พร้ าว – เมือง
เชียงใหม่
- เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชัย – เวียงเทิง – เชียงของ – ล้ านช้ าง – แถน – สิบสองจุไท
- เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชัย – เวียงเทิง – เชียงของ – เชียงรุ่ง – ยูนนาน
- เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชัย – เวียงเทิง- เวียงลอ(จุน) – ปง – เชียงม่วน – เวียงสอง
(แพร่) – วังชิ ้น (แพร่) – เถิน – ลี ้ – ลําพูน – เชียงใหม่
- เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชัย – เวียงลอ(จุน) – ปง – ปั ว – น่าน – เวียงสา (น่าน) –
วังชิ ้น (แพร่) – เถิน – ลี ้ – ลําพูน – เชียงใหม่
44

วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ : กรณีศกึ ษา
บ้ านบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือใต้ กิ่งอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน,” 69. อ้ างจาก สมศักดิ์ ธรรมปรี ชากร, เครื่ อง
ถ้ วยในเอเชียอาคเนย์ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15-22, 89.
45
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ, 217-218.
46
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ ไทย , ประโชติ สังขนุกิจ บรรณาธิการ, เมืองและแหล่งชุมชน
โบราณในล้ านนา, 187-189.
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- เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชัย – เวียงลอ(จุน)– ปง – ปั ว –บ้ านห้ วยโก๋น/ห้ วยสะแตง–
ไซยะบูลี – หลวงพระบาง – แถนหรื อเดียนเบียนฟู (เวียดนามตอนบน) – สิบสองจุไท
- เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชัย – เวียงลอ(จุน)– ปง – ปั ว –บ้ านห้ วยโก๋น/ห้ วยสะแตง–
ไซยะบูลี – อุดมไชย – หลวงนํ ้าทา –เมืองพยาก – เชียงตุง – เชียงรุ่ง – ยูนนาน - จีน
- เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชัย – เวียงลอ(จุน)– ปง – ปั ว –บ้ านห้ วยโก๋น/ห้ วยสะแตง–
ไซยะบูลี –อุดมไชย – หลวงนํ ้าทา – เชียงรุ่ง – ยูนนาน – จีน
- เวียงป่ าเป้า – วังเหนือ (ลําปาง) – เมืองพะเยา – เทิง – เชียงของ
- เวียงป่ าเป้า – วังเหนือ (ลําปาง) – สบงาว – สอง/สรอง – เชียงม่วน – ปง – เวียงลอ –
เทิง – เชียงของ
1.2 ทิศใต้
การเดินทางจากเชียงใหม่ลงไปยังกลุม่ บ้ านเมืองทางใต้ อันได้ แก่ อาณาจักรสุโขทัย
อาณาจักรอยุธยา และ อาณาจักรมอญ-พุกามตอนล่าง เช่น เมืองเมาะตะมะ เมืองเมาะลําเลิง
และ เมืองหงสาวดี ตามลําดับ โดยมีจดุ เชื่อมสําคัญหรื อชุมทางสําคัญที่เชื่อมขึ ้นมาทางเชียงใหม่
ของอาณาจักรล้ านนา ปรากฎอยู่หลายจุด ตามหลักฐานเอกสารล้ านนาหลายชิ ้น ดังเช่นตํานาน
พื ้นเมืองเชียงใหม่ โคลงมังทรารบเชียงใหม่ (พ.ศ. 2156) และหลักฐานทางโบราณคดี ชุมทางที่
เป็ นรอยต่อสําคัญของเส้ นทางลงสูด่ นิ แดนทางตอนล่างนี ้ก็คือ วังชิน้ เถิน ลี ้ ฮอด
ในเขตจังหวัดแพร่ปัจจุบนั ตังแต่
้ อดีตน่าจะเป็ นพื ้นที่ที่เป็ นชุมทางการสัญจรติดต่อมา
ตังแต่
้ โบราณ เพราะปรากฎชุมชนโบราณกระจายอยูโ่ ดยทัว่ ทุกทิศทางของเขตลุม่ แม่นํ ้ายมในเข
แพร่ กล่าวคือ
ทิศเหนือ เป็ นชุมชนโบราณเมืองสองหรื อสรอง47 ที่เชื่อมขึ ้นไปยังแอ่งพะเยาและแอ่ง
เชียงราย
ทิศตะวันออกเป็ นชุมชนโบราณเวียงแพร่ 48 ที่ตดิ ต่อกับเวียงสา-นาน้ อยของน่าน
ทิ ศ ตะวัน ตกซึ่ง มี ชุม ชนโบราณเวี ย งลอง49 ซึ่ง เป็ นรอยต่อสํ า คัญ ในเขตลุ่ม แม่นํ า้ วั
และปิ งของล้ านนา ที่เชื่อมถึงแอ่งลําปาง – ห้ างฉัตร – เกาะคา กับกลุม่ เมืองทางตะวันออกเฉียงใต้
47

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ, 223.
เรื่ องเดียวกัน, 221.
49
เรื่ องเดียวกัน, 219; คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ ไทย, ประโชติ สังขนุกิจ บรรณาธิ การ,
เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้ านนา, 191.
48
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ของล้ านนา อย่าง แพร่ และเชื่อมกับกลุ่มอาณาจักรใหญ่ทางทิศใต้ อย่างสุโขทัย อยุธยา เมาะตะ
มะ
โดยเฉพาะทิศใต้ มี เวียงตรอกสลอบ ซึ่งตังอยู
้ ่บนห้ วยสลอบ สาขาของแม่นํา้ ยมใน
เขตวังชิน้ ถือเป็ นชุมทางที่จะเชื่อมกับอาณาจักรใหญ่ทางทิศใต้ ของอาณาจักรล้ านนา โดยเป็ น
ชุมชนโบราณที่ปรากฎหลักฐานโบราณคดีและในหลักฐานเอกสารเก่าว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษที่
19 เป็ นอย่างน้ อย50 ดังกล่าวรายละเอียดไว้ ข้างต้ น
ทัง้ นี ้ การเดินทางจากเถิน (ลําปาง) เข้ าไปที่ตรอกสลอบ (แพร่ ) ในสมัยโบราณนัน้
ต้ องไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเถิน ตรงจุดที่ลํานํ ้าแม่ปะบรรจบกับแม่นํ ้าวัง เดินตามลําน
แม่ปะขึ ้นไปยังต้ นนํ ้าซึง่ เป็ นภูเขาสูง แต่มีชมุ ชนและหมูบ่ ้ านตั ้งอยูต่ ลอดทางเช่น บ้ านปางกุ่ม บ้ า
ท่ามะเกว่น เป็ นต้ น พอถึงต้ นนํ ้าก็จะข้ ามซอกเขาในบริเวณสันปั นนํ ้า และมุง่ หน้ าลงสันปั นนํ ้าตาม
นํ ้าสร้ อย เข้ าเขตบ้ านวังคํา บ้ านปางขัน ลงสูท่ ี่ราบในเขตบ้ านแพะ ผ่านบ้ านแม่ลา บ้ านป่ าสัก แล
อีกหลายหมูบ่ ้ าน ไปถึงบ้ านปางไฮ ก็จะพบกับแม่นํ ้ายม จึงเดินเลียบแม่นํ ้ายมขึ ้นไปทางเหนือก็จะถ
อําเภอวังชิ ้นหรื อเมืองตรอกสลอบในอดีต51 ดังนัน้ เส้ นทางสายนี ้จึงเป็ นดังนี ้
เมืองปง (พะเยา) – เชียงม่วน – เมืองสอง/สรอง (แพร่ ) – ตรอกสลอบ/วังชิ ้น (แพร่ ) –
เถิน (ลําปาง)
นอกจากนี ้ ด้ วยทําเลที่ ชุมชนโบราณตรอกสลอบ ตังอยู
้ ่ระหว่างลุม่ แม่นํ ้าน่านและลุ่
้ ่ใกล้ กบั เวียงสา (น่ าน)
แม่นํ ้าวัง-ปิ ง ดังนัน้ ถ้ าไปทางตะวันออกสามารถขึ ้นไปที่เวียงแพร่ ซึง่ ตังอยู
โดยผ่านซอกเขาที่กัน้ ระหว่างเวียงแพร่ กับเวียงสา (สภาพทางกายภาพคล้ ายกับปง ของพะเยา
และ ปั ว ของน่าน) ภูเขานี ้จะเป็ นต้ นนํ ้าลําห้ วยสายเล็กๆ หลายสายที่ไหลลงจากเขาด้ านตะวันตกม
สูท่ ี่ราบเวียงสาในทางตะวันออก ทําให้ ที่ราบเวียงสา ซึง่ เป็ นที่ราบกว้ างใหญ่มากเมื่อเทียบกับที่ราบ
้ พทุ ธศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมา
ในหุบเขาอื่นๆ ในย่านนี ้ มีความอุดมสมบูรณ์เป็ นบ้ านเมืองมาตังแต่
จาก ชุมชนโบราณตรอกสลอบ ไปทางตะวันตกสามารถแยกเส้ นทางไปยังกลุ่มเมืองในลุ่มแม่นํ ้
ปิ งได้ ด้วย ไปตามลําห้ วยสลอบ ข้ ามห้ วยและหุบเขาไปถึง เมืองเถิน (ลําปาง) ซึง่ เป็ นแหล่งชุมชน
โบราณของลํ า ปางอี ก แห่ ง หนึ่ ง เช่ น กัน โดยพิ จ ารณาจากสภาพภูมิ ศ าสตร์ และหลัก ฐานทาง
โบราณคดีแล้ ว พบว่า เถินเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ่บนเส้ นทางคมนาคมระหว่าง เมืองในลุ่ม
แม่นํ ้าปิ ง วัง และ ยม ดังนันการเดิ
้
นทางไป-กลับเชียงใหม่และน่านจึงผ่านเส้ นทางนี ้ได้ คือ
50

เรื่ องเดียวกัน, 218-219.
51
เรื่ องเดียวกัน, 302-305.
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เชียงใหม่ – เมืองลี ้ (ลําพูน) – เถิน (ลําปาง) – ตรอกสลอบ (แพร่) – เวียงแพร่ - อําเภอ
เวียงสาและนาน้ อย (น่าน)
เวียงเถิน ในฐานะชุมทางที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของเส้ นทางการค้ าเก่าแก่ในดินแดน
ภาคเหนือ และมีฐานะเป็ นเมืองยุทธศาสตร์ เพราะอยู่บนเส้ นทางการเดินทัพของพม่า และ กรุ งศรี
อยุธยา ที่เข้ ามายังล้ านนาดังที่ปรากฎจากหลักฐานโบราณคดี พบเมืองโบราณในเขตเถินที่เรี ยกว่า
้ งพบ
เวียงพญากัณฑ์ ซึ่งถูกสร้ างไว้ อย่างแข็งแรงและมีลกั ษณะเป็ นค่ายรู ปนกกางปี ก52 อีกทังยั
ร่ องรอยคูนํ ้าคันดินล้ อมรอบบริเวณที่เชื่อว่าน่าจะเป็ นเวียงอยู่ 3 แห่ง แห่งหนึ่งคือตัวเมืองเถินใน
ปั จจุบนั ที่มีวดั เวียงเป็ นศูนย์กลาง เมืองนี ้ปรากฎชื่อในใบลานท้ องถิ่นเรี ยกว่า “เมืองอิงฆบถรัฐ”
เล่ากันว่ากําแพงเมืองและเขตเมืองได้ พงั จมลงในแม่นํ ้าวัง ทําให้ สมัยหลังมีการสร้ างเวียงใหม่อี
สองแห่ง คือ “เวียงป้อม” และ “เวียงเป็ ง” ในราวพ.ศ. 1922 การตังเวี
้ ยงในบริ เวณใกล้ เคียงกันทัง้
สามแห่งเป็ นสิง่ ที่บง่ บอกถึงความสําคัญของกลุม่ เมืองในบริ เวณนี ้ซึง่ เป็ นเมืองโบราณในภาคเหนือ
ที่เคยเป็ นเขตแคว้ นล้ านนา เพราะเมืองสําคัญหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็ นเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา
เชียงแสน แม้ นแต่เวียงเขลางคนคร มักมีเมืองบริ วารอยู่กระจายอยู่รายล้ อม แต่ที่นี่กลับเป็ นกลุ่ม
ตัวเมืองขนาดใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ โ่ ดดๆ ทางด้ านตะวันตกของแม่นํ ้าวัง53
เมืองเถิน ยังพัฒนาความเป็ นเมืองชุมทางการสัญจรไป-มา จนถึงทุกวันนี ้ นัน่ เพราะ
ทําเลที่ตงที
ั ้ ่ราบตอนใต้ ของลุม่ แม่นํ ้าวัง เป็ นปากทางเข้ าสูเ่ มืองลําปาง กล่าวคือ เถินตั ้งอยูบ่ นริมฝั่
แม่นํ ้าวังที่ไหลมาจากตัวเวียงลําปาง ไปบรรจบแม่นํ ้าปิ งทางใต้ ในเขตเมืองตาก ซึง่ ปั จจุบนั เส้ นท
สายระหว่างเถินมาลําปางนี ้ถูกสร้ างทับด้ วยถนนหลวง54
จาก เมืองเถิน ยังมีเส้ นทางข้ ามช่องเขาไปยังลํานํ ้าลี ้ บริ เวณบ้ านโฮ่ง ของจังหวัด
ลําพูน และต่อขึ ้นถึงเชียงใหม่ได้ หากพิจารณาจากลักษณะที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ และหลักฐานทาง
โบราณคดีเพิ่มเติมแล้ ว พบว่าเมืองเถินไม่ได้ เพียงแต่ตงอยู
ั ้ ่บนเส้ นทางคมนาคมระหว่างลุม่ นํ ้าวังกั
ลุม่ นํ ้าปิ ง (ระหว่างเมืองตาก เมืองเถิน เมืองลําปาง เมืองลี ้ เมืองลําพูน และเมืองเชียงใหม่) เท่านัน้
หากเป็ นศูนย์กลางที่สามารถติดต่อไปยังบรรดาบ้ านเมืองลุม่ นํ ้ายมในเขตจังหวัดสุโขทัย โดยผ่าน

52

สุณี หาญวงศ์, “การสํารวจชุมชนโบราณในจังหวัดลําปาง,” ใน ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
นครลําปาง (ลําปาง: วิทยาลัยครูลําปาง สหวิทยาลัยล้ านนา, 2534), 112.
53
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ, 305-306.
54
เรื่ องเดียวกัน, 301.
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แพร่และวังชิ ้น (ดังกล่าวแล้ ว) และอีกทางหนึง่ คือ ผ่านแม่นํ ้าลี ้ เดินบกเข้ าเมืองฮอด สบเมย ลงไปที
ระแหง(ตาก) ซึง่ ออกดินแดนมอญได้ ด้วย ดังนัน้ ภาพของเครื อข่ายภายในบริ เวณนี ้จะเป็ นดังนี ้
ตรอกสลอบ/วังชิ ้น(แพร่) – เถิน (ลําปาง) – สบลี ้ (ลําพูน) – เมืองฮอด – ระแหง (ตาก) –
มะละแหม่ง/เมาะตะมะ
โดยเฉพาะ สบลี ้ ได้ ปรากฎชื่อ “ลิ” “ลี ้” หรื อ “ลิบ” ในเอกสารประวัติศาสตร์ หลายชิ ้น
อย่ า ง ลิ ลิ ต ยวนพ่ า ย และ พระวิ นิ จ ฉัย ในสมเด็ จ ฯ กรมพระยาดํ า รงราชานุภ าพ ในพระราช
พงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ที่บนั ทึกเหตุการณ์ ความขัดแย้ ง ทางการเมืองการปกครอง
ระหว่างกรุงศรี อยุธยากับล้ านนาตังแต่
้ พ.ศ. 1999 โดยที่ชื่อ “ลิ” “ลี ้” หรื อ “ลิบ” หมายถึงแม่นํ ้าลี ้
แขวงเมืองลี ้ (บ้ านโฮ่ง อําเภอลี ้ จังหวัดลําพูน ปั จจุบนั ) อันเป็ นเขตรอยต่อกับเมืองเถิน จังหวัด
ลําปางในปั จจุบนั 55 ดังปรากฎหลักฐานเอกสารยืนยันถึงการเชื่อมโยงระหว่างเมืองลี ้กับเมืองเถิน
คือ ข้ อความในพระราชพงศาวดารกรุงศรี อยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต56์ิ
เมืองลี ้ เป็ นเมืองที่มีประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาเก่าแก่ โดยได้ ก่อตังเมื
้ องมาตังแต่
้ สมัย
กรุงสุโขทัย ก่อน พ.ศ. 1800 มีพระนางจามะรี เป็ นราชธิดาของเจ้ าเมืองหลวงพระบาง เป็ นหัวหน้ า
ใน การอพยพผู้คนหลบหนีลี ้ภัยข้ าศึกและโรคระบาดจากเมืองหลวงพระบางลงมายังทางทิศใต้ สู่
แคว้ นลานนาไทย ได้ สร้ างเมือง ณ บริ เวณ วัดพระธาตุดวงเดียว เนื่องจากมีลกั ษณะภูมิประเทศ
เหมาะสม มีสายนํ ้า 3 สาย มาบรรจบ(สบ) กัน จึงเรี ยกว่า “สบลี ้” แม่นํ ้าสายนี ้คือ "แม่ลี ้" "แม่แต๊ ะ"
และ "แม่ไป" จึงตังชื
้ ่อเมืองว่า "เมืองลี ้" เมืองลี ้เจริ ญรุ่ งเรื องตลอดมา จวบจนทางกรุ งสุโขทัยได้ ยก
ทัพมาตี โดยกวาดต้ อนผู้คนและ ทรัพย์สินไปยังกรุ งสุโขทัย เมืองลี ้จึงกลายเป็ นเมืองร้ าง ต่อมามี
ผู้คนอพยพมาจาก เชียงใหม่ ลําพูน เถิน และตาก เข้ ามาตังหลั
้ กแหล่งอยู่อาศัย บริ เวณที่สร้ าง
เมืองลี ้ในอดีต ปั จจุบนั ยังคงปรากฏหลักฐานซากกําแพงเมืองให้ เห็นบริ เวณวัดพระธาตุดวงเดียว
วัดพระธาตุห้าดวง วัดพระธาตุแท่นคํา วัดลี ้หลวง วัดโปงกาง (ปั จจุบันวัดนีเ้ ป็ นวัดร้ าง) ซึ่งวัด
้
นว่า โดยทําเล
ดังกล่าวตังอยู
้ ่บริ เวณ 2 ข้ างทางถนนสายพหลโยธิน ในเขตตําบลลี57้ ดังนันจะเห็
ที่ ตัง้ ทํ าให้ ก ลุ่มเมื องเมื องลี ้ และ เมืองเถิ น ในอดีต เป็ นชัย ภูมิที่ เหมาะต่อการคมนาคมติดต่อ

55

คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ ไทย, ประโชติ สังขนุกิจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหล่งชุมชน
โบราณในล้ านนา, 201.
56
ประเสริ ฐ ณ นคร, สารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร, นิยดา เหล่าสุนทร, บรรณาธิการ
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2541), 411.
57
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, 156.
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ระหว่างเมืองในแอ่งเชียงใหม่-ลําพูนกับกลุ่มบ้ านเมืองตอนล่าง รวมทังพม่
้ า และยังถือเป็ นหน้ า
ด่านที่สําคัญของล้ านนาด้ วย
เมืองฮอด ตังอยู
้ ่บนริ มแม่นํ ้าปิ ง เป็ นเมืองหน้ าด่านทางยุทธศาสตร์ พร้ อมๆ กับเป็ นชุ
ทางการค้ าและการเดินทางอีกแห่งหนึ่งของล้ านนาที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทางทิศตะวันตก
ติดต่อกับแม่ สะเรี ยงและสบเมย และทางทิศตะวันออกติดต่อกับลี(้ ลําพนู) ฮอดจึงเป็ นที่รับ-ส่ง
สินค้ ากันชุกชุม ซึง่ สามารถเดินทางบกไปถึงระแหง เข้ าสูต่ อนล่างพม่าคือเมืองมะละแหม่งได้ โดย
มีทงพ่
ั ้ อค้ าจากอยุธยา ขึ ้นมาติดต่อค้ าขายกับเชียงใหม่และเมืองอื่นๆ ของล้ านนาที่เมืองฮอดอย่าง
58
ดังปรากฎในหลักฐาน
ั้
คึกคัก อีกทังยั
้ งปรากฎด้ วยว่าผู้คนในเมืองส่วนใหญ่มีฐานะดีขนเศรษฐี
เอกสารว่า
...เพราะเรื อยุธิเยศค้ า
มีกาดแกมรี เลิง
ชาวเชียงหลังไหลเถิง
สนุกสนัน่ ขายแล้ วซื ้อ

เทียงเทิง
ชู่มื ้อ
เมืองหอด เรี ยมเอย
พร่องถ้ านเป้นเสฏฐี ฯ....

...เมียเรี ยมซํ ้าชูชบู
ยังมากมาวลหลากหลี

สาวเสฎฐี
หอดหัน....
้ 59

และ

อีกทังยั
้ งมีความเป็ นไปได้ ว่าการเดินทางของขบวนสินค้ าชาวฮ่อหรื อชาวจีนในยูนนาน
ที่มีมลู ค่าสูง เพื่อส่งสินค้ าไปที่เมืองท่าชายทะเลตอนล่างอย่างเมาะตะมะในช่วงกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 20 (คริ สต์ศตวรรษที่ 15) เป็ นต้ นมา
ในส่วนที่ เมืองเถิน เป็ นชุมทางเชื่อมระหว่างดินแดนล้ านนากับดินแดนตอนล่างคือ
อาณาจักรสุโขทัยลงไปนัน้ ปรากฎมีเส้ นทางคมนาคมจากเถินไปทุ่งเสลี่ยมและสวรรคโลก โดย
อาศัยเส้ นทางไปตามลํานํ ้าแม่มอก ที่มีต้นนํ ้าอยูท่ ี่เขาดอยขุนแม่มอก ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมืองเถิน ลํานํ ้านี ้จะไหลลงไปทางใต้ ผา่ นบ้ านแม่มอกใต้ ลงสู่ที่ล่มุ ในเขตบ้ านสะพานหิน แล้ ว
ผ่านซอกเขาลงสูท่ ี่ลมุ่ ผ่านบ้ านห้ วยริ น บ้ านสะเลียมหวาน บ้ านปางอ้ า(บริ เวณอ่างเก็บนํ ้าปางอ้ า)
58

เรื่ องเดียวกัน, 178.
59
สิงฆะ วรรณสัย, โคลงเรื่ องมังทรารบเชียงใหม่, 59.
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ไหลผ่านมายังบ้ านแม่พุ แล้ วลํานํ ้าหักวกผ่านช่องเขาในเขตบ้ านแม่บอ่ ทอง และบ้ านโป่ งฝางมาทา
ตะวันออก เข้ าสูเ่ ขตพื ้นที่ราบลุ่มของห้ วยกลางดง ซึง่ เป็ นบริ เวณชุมชนที่ตงอํ
ั ้ าเภอทุ่งเสลี่ยมใน
ปั จจุบนั ผ่านบ้ านใหม่เขาแก้ ว (บริเวณตําบลเขาแก้ ว และตําบลบ้ านใหม่ไชยมงคล) แล้ วลงสูท่ ี่ราบ
ลุม่ ของฝั่ งนํ ้ายมในเขตอําเภอศรี สําโรง อันเป็ นบริ เวณที่มีลํานํ ้าหลายสายจากภูเขาและที่สงู ในทิ
ตะวันตกไหลมารวมกัน ลํานํ ้าแม่มอกนี ้ ตอนที่ผ่านเขตอําเภอทุ่งเสลี่ยมลงมามีเชื่อเรี ยกอีกอย่าง
ว่า “ลํานํ ้าฝากระดาน” เป็ นชื่อที่มีมาแต่โบราณ ตรงที่ลํานํ ้าฝากระดานผ่านเขตบ้ านท่าวิเศษ เป็ น
บริ เวณที่มีถนนพระร่ วง อันเป็ นคันดินหรื อถนนโบราณที่ตดั จากเมืองสุโขทัย ผ่านขึ ้นไปยังเมือง
ศรี สชั นาลัยทางทิศเหนือ
ก่อนการตัดถนนหลวงจากอําเภอสวรรคโลก ทุ่งเสลี่ยม และเถิน ผู้คนโบราณจะ
เดินทางจากเถินมายังทุ่งเสลี่ยมและสวรรคโลกต่างก็เดินทางตามถนนโบราณติดต่อไปมาหาสู่กนั
สิ่งที่ปรากฏเป็ นหลักฐานสําคัญคือราษฏรในเขตอําเภอทุ่งเสลี่ยมนันส่
้ วนใหญ่เป็ นผู้ที่อพยพมา
จากเมืองเถิน ในสายตาของคนในเขตอําเภอเมืองสุโขทัย และอําเภอบ้ านด่านลานหอย (พูด
สําเนียงไทยภาคกลาง) มีความเห็นว่าคนที่อยู่ในเขตอําเภอทุ่งเสลี่ยมเป็ นคนลาว (หมายถึงคน
ล้ านนาหรื อชาวเหนือ) มีประเพณี วัฒนธรรม สถาปั ตยกรรม การสร้ างบ้ านเรื อนและวัดวาอาราม
เป็ นเอกลักษณ์ของศิลปะล้ านนา และมีลกั ษณะเป็ นแบบลาวที่อยู่ทางเถิน ลําปาง ลําพูนและ
้ นทางที่จากตอนล่างของอาณาจักรล้ านนาไปยังลุ่มแม่นํ ้ายมของอาณาจัก
เชียงใหม่60 ดังนันเส้
สุโขทัยจึงไปได้ โดย เมืองเถิน(ลําปาง) – ข้ ามทุ่งเสลี่ยม – สวรรคโลก - สุโขทัย
ส่วนเส้ นทางจาก เมืองเถิน ไปยังเชียงใหม่ สามารถข้ ามช่องเขาไปยังลํานํ ้าลี ้ ที่เชื่อมต่
กับชุมชนในเขตลําพูนและเชียงใหม่ ดังนันจะเห็
้
นว่า เส้ นทางนี ้จะเป็ นภาพของ เมืองเถิน(ลําปาง) –
เมืองลี ้ – ลําพูน – เชียงใหม่ และเส้ นทางโดยตรงจากเชียงใหม่ลงไปที่ทางใต้ โดยเฉพาะสุโขทัย ได้
แก เชียงใหม่ – เวียงท่ากาน (สันป่ าตอง) – ลี ้(ลําพูน) – เถิน(ลําปาง) – สุโขทัย และเชียงใหม่ –
เวียงท่ากาน (สันป่ าตอง) – ลี ้(ลําพูน) – ฮอด – ระแหง – เมาะตะมะ/อยุธยา
ความเคลื่อนบนเส้ นทางเหล่า นี ใ้ นสมัยราชวงศ์ มังราย ได้ ปรากฎโดยเกี่ ยวข้ องกับ
เส้ นทางอื่นตามที่กล่าวมาแล้ วทังหมดข้
้
างต้ น

60

สมชาย เดือนเพ็ญ, “เมืองบางขลัง,” ใน บางขลง บางฉลงง บางขลัง (เอกสารงานสัมนาเรื่ อง
“เมืองบางขลัง” เนื่องในวันคล้ ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวัน
อนุรักษ์ มรดกไทย บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด และ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) วันที่ 2-3 เมษยน 2539), 5975 ; ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ, 302-304.
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1.3 ทิศตะวันอออก
ดังกล่าวแล้ วว่า บริ เวณทิศตะวันออกของอาณาจักรล้ านนา ครอบคลุมบางส่วนของ
พะเยา บางส่วนของแพร่ และบริ เวณแอ่งน่านทังหมด
้
ดังนัน้ เครื อข่ายการติดต่อภายในบริ เวณนี ้
จึงสามารถเชื่อมต่อได้ ทกุ ทิศทาง แต่จะขอกล่าวถึงเส้ นทางสายหลักตามบริ เวณเมืองหรื อชุมชนที่
เป็ นจุดระหว่างทาง ที่ ปรากฎหลักฐานโบราณคดี บางแหล่งนัน้ สามารถพิจารณาประกอบกับ
สภาพภูมิประเทศและหลักฐานเอกสารได้
การเดินทางจากตัวเมืองเทิง ยังสามารถเดินตามลํานํ ้าอิงข้ าม เวียงลอ(เมืองจุน) ไป
ทางทิศตะวันออกของแอ่งพะเยา จะพบกับเมืองปง ตังอยู
้ ่ในลุ่มแม่นํ ้ายมตอนบน แล้ วข้ ามเขาไป
เมืองปั ว ซึ่งอยู่ในลุ่มแม่นํ ้าน่าน ฮันส์ เพนธ์ระบุวา่ ราวพ.ศ. 1793 ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองปั วคือ
ชาวแกวหรื อกาวโดยชื่อนี ้ปรากฎในหลักฐานประวัติศาสตร์ หลายครัง้ 61 ถือว่าเป็ นเมืองในสมัยแรก
ของชาวน่าน ก่อนจะมาสร้ างเวียงพระธาตุแช่แห้ งและเมืองน่านในช่วงต้ นพุทธศตวรรตที่ 19 และ
เมื อ งปั วแยกตัว เป็ นอิ ส ระ เมื อ งปั วมี แ นวกํ า แพงดิ น และร่ อ งรอยคูนํ า้ เหลือ อยู ่ และมีเ พีย
โบราณสถานพระธาตุเบ็งสะบัด ที่เป็ นเจดีย์แบบล้ านนาคล้ ายพระธาตุดอยสุเทพ (เป็ นพระธาตุ
แปดเหลี่ยมบนฐานสูงย่อเก็จ) อายุราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 2162 เท่านัน้
เมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศของลุม่ นํ ้าในหุบเขาทั ้งสองแห่งนี ้จะพบว่าเมืองปง
(พะเยา) กับเมืองปั ว (น่าน) อยู่ไม่ไกลกัน บริ เวณทิวเขาที่กนสองเมื
ั้
องนี ้มีลํานํ ้าไหลจากสันปั นนํ ้า
มายัง แม่ นํ า้ ยมและแม่นํ ้าน่า น ซึง่ เป็ นเส้ น ทางที่ใ ช้ ไ ปมาหาสูก่ นั ระหว่า งคนสองเมือ งนี ้จนถ
ปั จจุบนั 63
บริ เวณตอนบนของน่านนี ้เองที่เป็ นทางผ่านอีกทางหนึ่งของชนจากบ้ านเมืองภายนอก
เข้ ามายังน่านและผ่านทางไปยังส่วนอื่นๆ ของอาณาจักรล้ านนาได้ ไม่ว่าจะเป็ น ชนกลุ่มต่างๆ
อย่างไทลื ้อ ไทเขิน ลาว เวียดนาม จีน สามารถเข้ ามาในอาณาจักรล้ านนาทางเมืองน่านได้ ด้วย
โดยเข้ ามาตามช่องทางที่เป็ นหมู่บ้านในบริ เวณตอนเหนือสุดซึง่ เป็ น บ้ านห้ วยโกร๋ น บ้ านห้ วยสะ
แตง (ปั จจุบนั อยู่ในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน) เพราะสภาพภูมิประเทศเป็ นแผ่นดิน

61

Hans Penth, A Brief History of Lan Na. 108.
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ ไทย, ประโชติ สังขนุกิจ, บรรณาธิการ, เมืองและแหล่งชุมชน
โบราณในล้ านนา, 237.
63
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ล้ านนาประเทศ, 217.
62
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ติ ด กับ บ้ า นหว้ า น เมื อ งเงิ น (แขวงไซยะบลีู ) 64 ของลาวปั จ จุบัน ) สมัย ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารแบ่ง
พรมแดนลาว-ไทย น่าจะมีการไปมาหาสู่กันของผู้คนในบริ เวณเป็ นเรื่ องปกติ เพราะปรากฎชื่อ
เรี ยกเส้ นทางบางแห่งที่ยังคงเรี ยกกันมาถึงปั จจุบนั เช่น ห้ วยโก๋ น ห้ วยสะแตง เป็ นต้ น อีกทัง้
ปั จจุบนั ยังปรากฎ เส้ นทางบกเชื่อมระหว่างล้ านนาตะวันออกสุดคือบริ เวณห้ วยโก๋น-แม่สะแตง กับ
เมืองพยาก (รั ฐฉาน – พม่ า) ลาว เวียดนาม ยนนาน
ู
โดยทางบก ดังที่ระบุไว้ คือ ห้ วยโก๋น ห่างจากหงสา (เขตเศรษฐกิจพิเศษของลาว) 35
กิโลเมตร, หลวงพระบาง 152 กิโลเมตร, เมืองลา (จีน) 295 กิโลเมตร และ แถน (เดียนเบียนฟู หรื อ
เวียดนามตอนบน) 406 กิโลเมตร และสภาพตลาดในห้ วยโก๋นและแม่สะแตงที่เต็มไปด้ วยชนหลาย
เผ่าที่ยงั ค้ าขายด้ วยวิธีเงินแลกของและของแลกของ ซึ่งมีให้ เห็นจนทุกวันนี ้ 65 คือ ชาวลาวส่วน
ใหญ่เป็ นแม่ค้าผู้หญิงเข้ ามาซื ้อหรื อแลกของแล้ วหาบของกลับ, ชาวลื ้อจากเมืองเงิน จะใช้ ววั ต่าง
ม้ าต่าง บรรทุกข้ าว ยาสูบ นํ ้าอ้ อย หนังเก้ งกวางแห้ ง มาแลกกับเกลือ และขายเอาเงินด้ วย, ฮ่อ
บรรทุกวัวต่าง ม้ าต่าง นํ าสินค้ าหลายอย่าง โดยเฉพาะโลหะ กะทะเหล็กมาขาย และแลกกับ
เกลือ66 เป็ นต้ น ดังนัน้ บริ เวณที่ ตงั ้ ของตะวันออกสุดของล้ านนาจึงเป็ นช่องทางเข้ ามายังเขต
อาณาจักรล้ านนาได้ อีกทางหนึ่ง โดยไม่ต้องผ่านเชียงของ และ เทิง หรื อ จะมาทางลํานํ ้าน่านถึงเข
เมืองน่าน ข้ ามเทือกแล้ วลงสูท่ ี่ราบระหว่างหุบเขาของเมืองปง (พะเยา) ก็สามารถต่อขึ ้นไปในเขต
เชียงราย เชียงแสน โดยลําดับจนเข้ าสูด่ นิ แดนเชียงตุง สิบสองปั นนา และยูนนาน67
64

ไซยะบูลี เป็ นแขวงหนึ่งของประเทศลาวที่ตงอยู
ั ้ ่ทางตะวันตกสุดของประเทศ มีพืน้ ที่ติดกับ
ประเทศไทย ทางด้ านจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย เชียงราย และพะเยา เคยเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศ
ไทยก่อนเสียดินแดนเมื่อปี พ.ศ. 2447 ทําให้ แขวงนีไ้ ปขึน้ กับอินโดจีนของฝรั่งเศส ไทยได้ กลับคืนมาชั่วคราว
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เมื่อได้ กลับคืนมาจึงตังเป็
้ นจังหวัดลานช้ าง แต่ต้องคืนกลับไปเหมือนเดิมหลังสงคราม
อ้ างจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว [ออนไลน์]. เข้ าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2550. เข้ าถึงได้ จาก
http://th.wikipedia.org./wiki
65
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ลุม่ นํ ้าน่าน : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของ พิษณุโลก เมืองอกแตก, 30 ; ห้ วย
โกร๋ น ห้ วยสะแตง และบ้ านชายแดนใหม่ ปั จจุบนั เป็ นจุดผ่อนปรนในการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างลาวกับไทยใน
เขตจังหวัดน่าน อ้ างจาก “จังหวัดน่าน” [ออนไลน์ ], เข้ าถึงเมื่อ 8 ตุลาคม 2550. เข้ าถึงได้ จาก
http://th.wikipedia.org./wiki; http://board.trekkingthai.com/broad.
66
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “ความสําคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ: กรณีศกึ ษา
บ้ านบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือใต้ กิ่งอําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน”, 131.
67
พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์ , “อุตรดิตถ์ เมืองแห่งท่านํ ้า,” ใน เพราะขอบฟ้ากว้ าง (กรุงเทพฯ : โรงเรี ยน
นายร้ อยพระจุลจอมเกล้ าฯ จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาส พลโทหญิ ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พระชนมายุครบ 40 พรรษา, 2538), 125.
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การเดินทางจากเชียงใหม่ ที่ เริ่ มต้ นจากพร้ าว-เชี ยงดาว เข้ ามาในแอ่งเชี ยงแสนเชียงรายนัน้ จะพบว่า จากแอ่งนี ้สามารถเชื่อมต่อออกไปยังกลุ่มเมืองภายนอกอาณาจักรล้ านนา
ได้ ในหลายทาง ทังทางตะวั
้
นตกคือ อาณาจักรพุกาม ทางตอนบนหรื อตอนเหนืออาณาจักรล้ านนา
ขึ ้นไปจดตอนใต้ ของจีน ตลอดจนกลุม่ เมืองในฟากตะวันออก อันได้ แก่ จีนทางใต้ สิบสองจุไท แถน
หรื อ เดียนเบียนฟู (เวียดนามตอนเหนือ) รวมทัง้ ล้ านซ้ าง (หลวงพระบาง) และเวียงจันทน์ พอจะ
สรุปเส้ นทางหลากหลายได้ ดงั นี ้
- พร้ าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิกา – ท่าตอน – เชียงแสน / เชียงราย – เวียงชัย –
เทิง – เวียงลอ(จุน) – ปง – ปั ว
- ห้ วยโก๋น/ห้ วยแม่สะแตง (น่าน) –– ไซยะบูลี – อุดมไชย – หลวงนํ ้าทา – เชียงรุ่ง(สิบ
สองปั นนา) – ยูนนาน – จีน
- ห้ วยโก๋น/ห้ วยแม่สะแตง (น่าน) –– ไซยะบูลี – อุดมไชย – หลวงนํ ้าทา –เมืองพยาก –
เชียงตุง – เชียงรุ่ง – ยูนนาน - จีน
- ห้ วยโก๋น/ห้ วยแม่สะแตง (น่าน) –– ไซยะบูลี – หลวงพระบาง – แถนหรื อเดียนเบียนฟู
(เวียดนามตอนบน) - สิบสองจุไท
1.4 ทิศตะวันตก
ชุมทางการติดต่อและการค้ าสําคัญบนเขตที่สงู ทางทิศตะวันตกของอาณาจักรล้ านนา
เท่าที่ปรากฎหลักฐานในการเป็ นเมืองสําคัญมาก่อน พร้ อมกับการเป็ นเมืองแห่งการค้ าขายคือ
เมืองยวม หรื อ ขุนยวม เพราะเมืองตังอยู
้ บ่ ริเวณที่แม่นํ ้าลําห้ วยหลายสายมาบรรจบกันโดยมีแม่นํ
ยวมเป็ นสายหลัก สมัย นัน้ แบ่งเป็ นยวมเหนื อกับยวมใต้ ปั จจุบันคืออําเภอแม่สะเรี ยง จังหวัด
ั้
องยวม น่าจะเป็ นเมืองที่อยู่ในเขตป่ า
แม่ฮ่องสอน 68 จากสภาพทางกายภาพและทําเลที่ตงของเมื
เขาที่เข้ าถึงยาก คือเดินทางเข้ าถึงโดยตรงไม่ได้ ต้ องอ้ อมผ่านแม่ริมและเสมิง หรื อ อ้ อมไปทาง
พร้ าวผ่านเวียงแหงแล้ วจึงเข้ าเขตยวม ซึง่ พิจารณาประกอบกับการที่พญาสามฝั่ งแกนเนรเทศท้ าว
ลก ราชบุตรไว้ ครองเมืองยวมใต้ คราวที่ทําผิดต่อบิดา69
เส้ นทางนี ้สําคัญเพราะเป็ นเส้ นทางที่ชาวเงี ้ยวและชาวฮ่อจากทางตอนบนและจากด้ าน
ตะวันตกของล้ านนาใช้ ขนสินค้ าไปยังมะละแหม่ง เมาตะมะ โดยเริ่ มจาก ยนนาน
–เชียงตุง –
ู

68

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, 77.
69
หน้ าเดียวกัน.
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เชียงราย – เชียงใหม่ - ระแหง (จังหวัดตากปั จจุบนั ) – เมาะตะมะ 70 โดยก่อนจะถึงระแหงใน
เขตจังหวัดตากปั จจุบนั นี ้ พ่อค้ าฮ่อและเงี ้ยวเหล่านี ้น่าจะผ่านเข้ ามาทางเชียงดาวที่บ้านระแหง
(ปั จจุบนั เป็ นอําเภอเวียงแหง จังวัดเชียงใหม่) ตัดเข้ าตอนเหนือของแม่ ฮ่องสอน(เขตอําเภอปาง
มะผ้ าปั จจุบนั ) มีเส้ นทางลงมาที่พื ้นที่อาํ เภอปายปั จจุบัน แล้ วเข้ าแม่ แจ่ ม จากนันเข้
้ าขุนยวม
ลงมาตามลํานํ า้ ขุนยวมเข้ าแม่ ลาน้ อย เมืองสะเรี ยง และถึงสบเมย ก่อนเข้ าระแหง (ตาก)
เส้ นทางนี ้ปั จจุบนั เป็ นเส้ นทางจากเชียงดาวเข้ าลงมาถึงจังหวัดตาก หรื อเมื่อออกจากปายเข้ า แม่
แจ่ ม ลงสู่เมืองฮอด จากนันจึ
้ งเข้ าสู่แม่ ลาน้ อย และ แม่ สะเรี ยง และลงไปสบเมย กับ ระแหง
(ตาก) เป็ นเส้ นทางที่ยงั ใช้ อยูจ่ นทุกวันนี ้
เมื่ อ พิ จ ารณาประกอบกับ เส้ น ทางการเดิ น ทางของกองทัพ พม่ า เกณฑ์ เ ชลยชาว
เชียงใหม่ไปเมืองหงสาวดี เมื่อพ.ศ.2156 71 ที่เดินทางมาทางเวียงท่ากาน (ในเขตอําเภอสันป่ าตอง
ปั จจุบนั ) ผ่านพระธาตุดอยน้ อย และ พระธาตุจอมทอง (ในเขตอําเภอจอมทอง ปั จจุบนั ) เข้ าเขต
แม่ แจ่ ม ตามลํ า นํ า้ แม่แ จ่ม ที ่เ ชื ่อม เมื องฮอด (ในเขตจัง หวัด เชี ย งใหม่ ปั จจุบัน ) และตัดเข้ า
้ ้
ตอนล่างของแม่นํ ้ายวมหรื อขุนยวม ในเขตเมืองยวม (ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปั จจุบนั ) ทังนี
ช่วงที่เดินทางตามลํานํ ้ายวมลงมาที่ระแหงก่อนตัดเข้ าเขตเมาะตะมะหรื อ พม่านั ้น ในเอกสารโคล
โบราณเรื่ องมังทรารบเชียงใหม่ระบุว่า ผ่านดอยวอก ลงมาพบแม่นํ้าสองแคว แม่ตอ้ งคง อ่างทอง
ดอยแสนเต้า ดอยป่ เจ้
ู า ซึง่ บริ เวณนี ้ปั จจุบนั คือบริ เวณที่เป็ นเขตอําเภอแม่ สะเรี ยง และ อําเภอ
สบเมย ตามลําดับ จากนันจึ
้ งถึงเมาะตะมะ ข้ ามแม่นํ ้านาวา วังผึ ้ง และนํ ้าอาสา ในเขตพม่า จึงถ
หงสาวดี ใ นบริ ว เณลุ่ม แม่ นํ า้ อิร วดี ใช้ เ วลา สามเดือ นเต็ม ตามที ่เ อกสารเรื ่ อ งโคลงมัง ทราร
เชียงใหม่ระบุไว้ 72
ส่วนอีกเส้ นทางหนึ่งที่ สําคัญอย่างยิ่งต่อการติดต่อการค้ าของอาณาจักรล้ านนาคือ
จากเชียงใหม่ อนั เป็ นเมืองศูนย์กลางอาณาจักร สามารถเดินทางลงทิศใต้ ด้วยเส้ นทางที่ผ่านเวียง
ท่ ากาน (ในเขตอําเภอสันป่ าตอง ปั จจุบนั ) เข้ าเขตจอมทอง แม่ แจ่ ม ฮอด เมืองยวม แม่ ลา
้ นทางอื่นๆ ที่ผ่านเวียงท่ากานลงไปที่ลําพูน ลี ้ ลําปาง และตัดเข้ าวังชิ ้น
น้ อย สบเมย รวมทังเส้
(แพร่ ) ตามที่กล่าวถึงรายละเอียดไว้ แล้ งข้ างต้ น จะเห็นว่าการเดินทางจากตัวเวียงเชียงใหม่ลงสู่
ดินแดนตอนใต้ นนั ้ สามารถแยกไปได้ 2 ทางหลัก ๆคือ ผ่านทางลําพูน หรื อ ผ่านทางฮอดนัน่ เอง
70

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

172.
71

สิงฆะ วรรณสัย, ผู้ถอดความ, โคลงเรื่ องมังทรารบเชียงใหม่, 1.
72
เรื่ องเดียวกัน, 37- 87.
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ดังนัน้ เส้ นทางจากล้ านนาตอนบน และเชียงใหม่ เพื่อลงสู่อาณาจักรตอนล่างที่เป็ น
เมืองท่าชายฝั่ งคือ อยุธยา และเมาะตะมะในสมัยราชวงศ์มงั รายจึงสรุปได้ ดงั นี ้
- เชียงใหม่ - เวียงท่ากาน (สันป่ าตอง) – จอมทอง – แม่แจ่ม – ฮอด – แม่ลาน้ อย – สบ
เมย – ระแหง – ตาก
- ฝาง – เชียงดาว – เวียงแหง – ตอนเหนือของปาย – แม่ฮ่องสอน – ขุนยวม – แม่ลา
น้ อย – แม่สะเรี ยง - สบเมย – แม่ระแหง (ตาก)
- ฝาง – เชียงดาว – เวียงแหง – ตอนเหนือของปาย – ปาย – แม่แจ่ม – ฮอด – ตอนล่าง
ของขุนยวม - แม่สะเรี ยง – แม่ระแหง (ตาก)
- ฝาง – เชียงดาว – เวียงแหง – ตอนเหนือของปาย – ปาย – แม่แจ่ม – ฮอด –อําเภอลี ้/
บ้ านโฮ่ง(ลําพูน) – ลําปาง- -วังชิ ้น (แพร่) – สุโขทัย
อย่างไรก็ตาม ทังที
้ ่สภาพภูมิประเทศในบริเวณทิศตะวันตกของอาณาจักรล้ านนา ล้ วน
เป็ นพื ้นที่สงู ด้ วยเทือกเขาอย่างน้ อย 90 เปอร์ เซ็นต์ของพื ้นที่ในส่วนนี ้ ซึง่ ประกอบด้ วยเทือกเขาแดน
ลาวทางตะวันตกสุดอันเป็ นเครื่ องกันพรมแดนขนาดใหญ่
้
ระหว่างล้ านนาและพม่า ตอนกลางของ
พื ้นที่ตะวันตกของล้ านนายังถูกขวางด้ วยเทือกเขาถนนธงไชย ซึง่ คดโค้ งคล้ ายรูปตัวยู ( U ) กลับหัว
อยูต่ รงกลางพื ้นที่ แต่เทือกเขาเหล่านี ้เป็ นต้ นนํ ้าลําห้ วยอีกหลายสายที่ทําให้ เกิดพื ้นที่ลมุ่ ตามหุบเข
ั้
งชุมชนหรื อเมือง โดยเฉพาะ
ขนาดเล็ก ซึ่งตามจุดบรรจบของลําห้ วยเหล่านี ้มักเป็ นที่ตงของแหล่
บางเมืองหรื อชุมชนที่กลายเป็ นแหล่งสัญจรที่สําคัญ ซึง่ ทําให้ มีการเชื่อมต่อระหว่างภายใน รวมถึง
ภายนอก และเมืองเหล่านี ้ทําหน้ าที่เป็ นรอยต่อที่เป็ นทังจุ
้ ดแวะพัก หรื อค้ าขายระหว่างทาง ของ
พ่อค้ า เช่น เวียงแหงหรื อเมืองตาก เมืองแม่สะเรี ยง เมืองสบเมย เมืองแม่ลาน้ อย เมืองฮอด เมือง
ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน เมืองปาย เมืองแปง เมืองปางมะผ้ า บ้ านเวียงแหง เมืองเชียงดาว เป็ น
ต้ น ซึ่งการติดต่อของกลุ่มเมืองบนพื ้นที่สงู ทางทิศตะวันตกของอาณาจักรล้ านนาเหล่านี ้ ถือเป็ น
จุดเชื่อมผ่านที่สําคัญระหว่างแอ่งเชียงแสน-เชียงราย รวมทังชาวเมื
้
องอื่นทางดินแดนตอนบนกับ
กลุ่มเมืองปากอ่าวออกทะเลทางตอนล่าง รวมทัง้ กลุ่มเมืองในแอ่งเชียงใหม่-ลําพูนกับกลุ่มเมือง
ปากอ่าวออกทะเลทางตอนล่างกลุม่ เดียวกัน
สิ่งยืนยันประการหนึ่งถึงการดํารงอยู่ของสังคมบนพื ้นที่ภเู ขาแถบตะวันตก และเติบโต
จนเป็ นเส้ นทางหลักเส้ นหนึ่งในการติดต่อกับสังคมโดยรอบและมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
ตังแต่
้ อดีตต่อเนื่องถึงปั จจุบนั นี ้ก็คือ การที่เป็ นพื ้นที่ที่สามารถลัดเข้ าสูเ่ มืองท่าฝั่ งทะเลอย่างมะละ
แหล่ง และเมาตะมะ หรื ออาจจะเลยไปถึงหงสาวดี ได้ ในระยะทางที่สนกว่
ั ้ าเมือ่นเทียบกับการต้ อง
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เดินทางผ่านลุม่ แม่นํ ้าวัง-ยม ไปที่วงั ชิ ้นแล้ วลงไปสุโขทัยก่อนเข้ าสูร่ ะแหง(ตาก) ซึง่ เป็ นเสมือนเมือง
ปากทางของกลุ่มเมืองในที่ราบลุ่มแม่นํ ้าสาละวิน-อิรวดี กับกลุ่มเมืองในที่ราบลุ่มมนํ ้าปิ ง-วัง- ยม
ุ ชัยรุ่ งเรื องในดินแดนแถบ
ซึง่ เมื่อพิจารณาประกอบกับความสัมพันธ์ พื ้นฐานที่มีมาตังแต่
้ ยคุ หริ ภญ
ลุม่ แม่นํ ้าปิ งตอนบน การติดต่อระหว่างมอญในลุม่ แม่นํ ้าปิ งตอนบนกับมอญในลุม่ สาละวิน-อิรวดี
น่าจะใช้ เส้ นทางนี ม้ าตัง้ แต่ต้น ตลอดจนการเป็ นเส้ นทางเดินทัพหลายครัง้ ในสมัยต่อๆ มา ใน
ดินแดนแถบนี ้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็ คือ สังคมบนพื น้ ที่ สูงในทิศตะวันตกของล้ านนา น่าจะมี
ความสําคัญทางการเมืองในฐานะรอยต่อของล้ านนากับมอญ-พม่า และกับอยุธยา 73
หลักฐานสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ หลักฐานทางโบราณคดีที่มีการพบหลุมฝั งศพมนุษย์
โบราณบนเทือกเขาถนนธงชัย-ตะนาวศรี พร้ อมกับพบเครื่ องถ้ วยชามภาชนะเคลือบทังของเตา
้
สุโ ขทัย ศรี สัช นาลัย ล้ า นนา และจี น ฝั ง รวมกัน อยู่เ ป็ นจํ า นวนมากและเป็ นวงกว้ า ง ตัแ้ ต่เ ขต
อุทยั ธานี กําแพงเพชร ตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จนน่าจะกล่าวได้ วา่ พื ้นที่ทงหมดที
ั้
่พบเครื่ อง
ถ้ วยเหล่านี ้น่าจะเป็ นตลาดสังคโลกที่สําคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของอาณาจักรล้ านนา - สุโขทัยในอดีต
อย่างไรก็ดี เครื่ องสังคโลกได้ สะท้ อนถึงความสัมพันธ์ เชิงเศรษฐกิจอย่างแน่นอน เพราะสภาพทาง
กายภาพของกลุ่มสังคมในเขตป่ าเขาและที่สงู เช่นนี ้ ย่อมเต็มไปด้ วยทรัพยากรธรรมชาติ ได้ แก่แร่
ธาตุและของป่ านานาชนิ ด ซึ่งเป็ นที่ ต้องการของสังคมในพื น้ ที่ ราบลุ่ม โดยเฉพาะในช่วงพุท ธ
ศตวรรษที่ 19-20 เป็ นต้ นมา 74
เส้ นทางและเครื อข่ายการค้ าของอาณาจักรล้ านนาที่ปรากฎในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่
19 เป็ นต้ นมานัน้ มีปัจจัยทางสภาพทางภูมิประเทศเป็ นตัวกําหนด ซึง่ ส่งผลให้ เกิดเมืองเครื อข่าย
และเมืองชุมทางสัญจรในหลายแห่งทัว่ อาณาจักรล้ านนาด้ วย กล่าวคือ ลักษณะการไหลของแม่นํ ้
ซึง่ เกิดจากเทือกเขาสูงสายใหญ่-น้ อย มักจะมาบรรจบกันในเขตที่ราบระหว่างหุบเขา เส้ นทางนํ ้าที
เกิดขึ ้นนี ้เป็ นการกําหนดเส้ นทางสัญจรของผู้คนโดยใช้ สายนํ ้าเป็ นแนวเส้ นทาง ทั ้งในรูปแบบขอ
การเดินทางบก และล่องลํานํ ้าสลับกันไป ด้ วยว่าลํานํ ้าในเขตที่สงู ดังเช่นในเขตล้ านนานี ้ มีเกาะแก่
โขดหิน ระหว่างเส้ นทางนํ ้า มิได้ เป็ นลํานํ ้าราบเรี ยบตลอดสายดังเช่นแม่นํ้าในเขตพื ้นที่ราบกว้ างขว
โขดหินและเกาะแก่งที่เกิดตามลํานํ ้ามักจะเกิดเมื่อลํานํ ้าไหลผ่านที่สงู โดยเฉพาะบริเวณที่เป็ นต้ นํน้
เทือกเขา
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ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของ ล้ านนาประเทศ, 325.
74
เรื่ องเดียวกัน, 322 - 324.
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การใช้ ลํานํ ้าเป็ นแนวทางการสัญจรจะทําให้ ผ้ สู ญ
ั จรได้ พบกับเมืองหรื อชุมชนในบริเว
แอ่งต่างๆ ที่นํ ้ามาบรรจบกันหรื อบริ เวณแอ่งที่แม่นํ ้าไหลผ่านเสมอ นัน่ เพราะธรรมชาติของการตั
บ้ านเรื อนของผู้คนที่ดําเนินมาแต่โบราณก็คือการเลือกทําเลในที่ราบลุ่มแม่นํ ้า นอกจากนี ้จากเมือ
ชุมทางการสัญจรและเมืองเครื อข่ายการค้ าหลายแห่งของอาณาจักรล้ านนายังสามารถเชื่อมต่อไป
ยังเมืองบริ วารรอบนอก ตลอดจนกลุม่ เมืองเพื่อนบ้ านที่รายล้ อมอาณาจักรล้ านนาได้ อย่างสะดวก
ไม่ว่าจะด้ วยเส้ นทางทางนํา้ ที่มีแม่นํ ้าสายหลักในพื ้นที่แต่ละแห่งเชื่อมถึงกัน เช่น แม่นํ ้าอิง แม่ํน้
ไหลลงแม่นํ า้ โขงที ่เชียงของ เชียงแสน แม่นํ ้าแม่ยวมไหลลงแม่นํ ้าสาละวินที่สบเมย แม่ํน้ าลี ้ไ
แม่นํา้ วังที่เถิน เป็ นต้ น แม่นํ ้าสายหลักไม่วา่ จะเป็ นแม่นํ ้าวัง แม่นํ้าสาละวิน แมนํ่ ้าโขง ล้ วนแต
แม่นํ ้าสายหลักของอาณาจักรล้ านนาและกลุม่ เมืองเพื่อนบ้ านของอาณาจักรล้ านนาทั ้งสิ ้น ดังนั ้นสิ่
ที่เป็ นเครื่ องแสดงทิศทางของเส้ นทางและเครื อข่ายการค้ าของล้ านนาในช่วงรัชสมัยราชวงศ์มงั ราย
นี ้ จึงใช้ เส้ นทางของลํานํ ้าสายย่อยและสายนํ ้าเป็ นหลัก โดยพิจารณาจากกลุม่ เมืองในทิศทางต่าง
ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังกลุม่ เมืองเพื่อนบ้ านและบริ วารต่างๆ ที่รายล้ อมล้ านนาอยู่ ซึง่ แต่ละทิศยัง
ปรากฎเส้ นทางและเครื อข่ายกระจายอยู่หลายจุด ดังเช่น เส้ นทางจากเชียงใหม่ ไปแอ่งเชียงราย
และแอ่งพะเยา สามารถผ่านไปในเส้ นทางของพร้ าว – เชียงดาว และเส้ นทางผ่านของ ดอยสะเก็ด
– เวียงป่ าเป้า ได้ เช่นกัน (รายละเอียดของเส้ นทางในทิศต่างๆ และในแต่ละทิศทางประกอบด้ วยกี่
เส้ นทาง โปรดดูรายละเอียดในตารางที่ 2 และ แผนที่ที่ 6 ในบทที่ 4) เป็ นต้ น
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ตารางที่ 2 เครื อข่ายการค้ าล้ านนา โดยเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 19-ต้ น
พุทธศตวรรษที่ 21 (ปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 13- กลาง 16)
ทิศ
เส้ นทาง
หัวเมือง/เมืองบริวาร
ต่ างเมือง
ทิศเหนือ 1.พร้ าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิ เมืองนาย
อังวะ/พุกาม
(จาก
กา(แม่อาย) – ท่าตอน
เชียงใหม่
สายพร้ าว- 2.พร้ าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิ เชียงตุง – เชียงรุ่ง
ยูนนาน - จีน
เชียงดาว) กา – ท่าตอน – เวียงพางคํา (แม่สาย)
กลุ่มที่ 1
ยูนนาน - จีน
3.พร้ าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิ เชียงรุ่ง
กา – ท่าตอน – เชียงแสน / เชียงราย
– เวียงชัย – เซริ ง(เทิง)- -เชียงของ
4.พร้ าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิ
กา – ท่าตอน – เชียงแสน / เชียงราย
– เวียงชัย – เซริ ง(เทิง) – เชียงของ

หลวงนํ ้าทา –
บ่อแร่– เมือง
พง – เมืองล่า
(สิบสองปั น
นา) – เชียงรุ่ง
– ยูนนาน –
จีน

5.พร้ าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิ
กา – ท่าตอน – เชียงแสน / เชียงราย
– เวียงชัย – เซริ ง(เทิง) – เชียงของ

ล้ านช้ าง เมืองแถน
(เดียนเบียน
ฟู) – สิบสอง
จุไท

6.พร้ าว – เชียงดาว – ฝาง – เวียงมะลิ
กา – ท่าตอน – เชียงแสน/เชียงราย –
เวียงชัย – เทิง–เวียงลอ(จุน)–ปง –ปั ว
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ทิศ
เส้ นทาง
หัวเมือง/เมืองบริวาร
ต่ างเมือง
กลุ่มที่2
เมาะตะมะ/
1.เซริ ง (เทิง) – เวียงลอ(จุน) – เมืองปง ระแหง(ตาก)
(สายพร้ าว- (พะเยา) – เชียงม่วน(พะเยา) – เมือง
มะละแหม่ง
เชียงดาว
สอง/สรอง(แพร่) – ตรอกสลอบ/วังชิ ้น
เข้ ามาใน
(แพร่) – เถิน(ลําปาง)
แอ่ง
เชียงราย
2.เซริ ง(เทิง) – เวียงลอ(เมืองจุน) –
เริ่มที่มืองเซ เมืองปง(พะเยา) – เชียงม่วน(พะเยา)
ริง(เทิง)
– เมืองสอง/สรอง(แพร่) – สบงาว
(ลําปาง) – วังเหนือ(ลําปาง) – เวียงป่ า
เป้า – ดอยสะเก็ด – เชียงใหม่
3.เซริ ง(เทิง) – เวียงลอ(เมืองจุน) –
เมืองปง – เชียงม่วน – เมืองสอง/สรอง
(แพร่) - เมืองงาว(ลําปาง) – เมืองวัง
ชิ ้น(ลําปาง) – เวียงป่ าเป้า(เชียงราย) –
ดอยสะเก็ด– เชียงใหม่
4.เซริ ง(เทิง) – เวียงลอ(เมืองจุน) –
เมืองปง(พะเยา) – เชียงม่วน(พะเยา)
– เมืองสองหรื อสรอง(แพร่) – ตรอกสล
อบ(วังชิ ้น-แพร่) – เถิน(ลําปาง) – ลี ้
(ลําพูน) – สันป่ าตอง(เชียงใหม่) เมืองเชียงใหม่
5.เซริ ง(เทิง) – เวียงลอ(เมืองจุน) –
เมืองปง(พะเยา) – เชียงม่วน(พะเยา)
– เมืองสอง/สรอง(แพร่) - เมืองแพร่–

ไซยะบูลี – หลวงพระ
บาง

แถนหรื อเดียน
เบียนฟู
(เวียดนาม
ตอนบน) –
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ทิศ
เส้ นทาง
เวียงสา/นาน้ อย(น่าน) – เมืองน่าน

หัวเมือง/เมืองบริวาร

ต่ างเมือง
สิบสองจุไท

เชียงตุง - เชียงรุ่ง

ยูนนาน – จีน

3.เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชัย – เซ
ริ ง(เทิง) – เชียงของ

เชียงรุ่ง

ยูนนาน – จีน

4. เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชัย - เซ
ริ ง(เทิง) – เชียงของ

หลวงนํ ้าทา- บ่อแร่ เชียงรุ่ง

ยูนนาน – จีน

กลุ่มที่ 3
(เริ่ มจาก
น่าน)

1.น่าน – เวียงสา/นาน้ อย – เวียงแพร่
– ตรอกสลอบ(วังชิ ้น) – เถิน(ลําปาง) –
ลี ้(ลําพูน) – สันป่ าตอง(เชียงใหม่) –
เมืองเชียงใหม่

กล่ มที่4
(เริ่ มจาก
เชียงแสน/
เชียงราย)

1.เชียงแสน/เชียงราย –เวียงพางคํา
(แม่สาย)
2.เชียงแสน/เชียงราย – กลุม่ เมืองใน
ลุม่ แม่นํ ้ากก-ฝาง – เชียงดาว – พร้ าว
– เมืองเชียงใหม่

5.เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชัย –
เวียงเทิง- เวียงลอ(จุน) – ปง – เชียง
ม่วน – เวียงสอง (แพร่) – วังชิ ้น (แพร่)
– เถิน(ลําปาง) – ลี ้(ลําพูน) – เชียงใหม่
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ทิศ
เส้ นทาง
6 เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชัย –
เวียงลอ(จุน)– ปง – ปั ว –บ้ านห้ วย
โก๋น/ห้ วยสะแตง
7.เชียงแสน/เชียงราย – เวียงชัย –
เวียงลอ(จุน)– ปง – ปั ว –บ้ านห้ วย
โก๋น/ห้ วยสะแตง

หัวเมือง/เมืองบริวาร
ต่ างเมือง
ไซยะบูลี – อุดมไชย – ยูนนาน – จีน
หลวงนํ ้าทา –เมือง
พยาก – เชียงตุง – เชียง
รุ่ง
ไซยะบูลี – อุดมไชย – ยูนนาน – จีน
หลวงนํ ้าทา – เชียงรุ่ง

กลุ่มที่ 5
1.เวียงป่ าเป้า – วังเหนือ (ลําปาง) – หลวงนํ ้าทา – เชียงรุ่ง
(เริ่ มจาก
เมืองพะเยา – เซริ ง(เทิง) – เชียงของ ...
เวียงป่ าเป้า)

ทิศใต้

ยูนนาน – จีน

2.เวียงป่ าเป้า – วังเหนือ (ลําปาง) –
เมืองพะเยา – เซริ ง(เทิง) – เชียงของ

เชียงรุ่ง

ยูนนาน – จีน

3.เวียงป่ าเป้า – วังเหนือ (ลําปาง) –
สบงาว(ลําปาง) – สอง/สรอง (แพร่)–
เชียงม่วน(พะเยา) – ปง(พะเยา) –
เวียงลอ(จุน) – เทิง – เชียงของ

หลวงนํ ้าทา – เชียงรุ่ง

ยูนนาน – จีน

4.เวียงป่ าเป้า – วังเหนือ (ลําปาง) –
สบงาว(ลําปาง) – สอง/สรอง (แพร่)–
เชียงม่วน(พะเยา) – ปง(พะเยา) –
เวียงลอ(จุน) – เทิง – เชียงของ

เชียงรุ่ง

ยูนนาน – จีน

1.เชียงใหม่ – เวียงท่ากาน (สันป่ า
ตอง) – ลี ้(ลําพูน) – เถิน(ลําปาง)

สุโขทัย
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ทิศ
เส้ นทาง
2.เชียงใหม่ – เวียงท่ากาน (สันป่ า
ตอง) – ลี ้(ลําพูน) – ฮอด – สบเมย

หัวเมือง/เมืองบริวาร
ต่ างเมือง
เมาะตะมะ/
ระแหง(ตาก)
อยุธยา
มะละแหม่ง/
เมาะตะมะ

3.เชียงใหม่ – เมืองลี ้ (ลําพูน) – เถิน
(ลําปาง)– ตรอกสลอบ(แพร่) – เวียง
แพร่ - อําเภอเวียงสาและนาน้ อย
(น่าน)
4.ตรอบสลอบ/วังชิ ้น(แพร่) – เถิน
(ลําปาง) – สบลี ้(ลําพูน) – เมืองฮอด สบเมย

ทิศ
ตะวันออก
(เส้ นทาง
ตะวันออก
จะเชื่อมกับ
ชุมทางทิศ
เหนือ)

4.เมืองเถิน(ลําปาง)

ทุ่งเสลีย่ ม – สวรรคโลก

สุโขทัย

1.ห้ วยโก๋น/ห้ วยแม่สะแตง(น่าน)

ไซยะบูลี – อุดมไชย –
หลวงนํ ้าทา – เชียงรุ่ง
(สิบสองปั นนา)
ไซยะบูลี – อุดมไชย –
หลวงนํ ้าทา – เมือง
พยาก – เชียงตุง – เชียง
รุ่ง
ไซยะบูลี – หลวงพระ
บาง

ยูนนาน – จีน

2.ห้ วยโก๋น/ห้ วยแม่สะแตง(น่าน)

3.ห้ วยโก๋น/ห้ วยแม่สะแตง(น่าน)

ยูนนาน - จีน

แถนหรื อเดียน
เบียนฟู
(เวียดนาม
ตอนบน) - สิบ
สองจุไท
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ทิศ
เส้ นทาง
หัวเมือง/เมืองบริวาร
ต่ างเมือง
ทิศ
1.เชียงใหม่ – เวียงท่ากาน (สันป่ า
สุโขทัย
ตะวันตก
ตอง) – ลําพูน – ลําปาง – วังชิ ้น (แพร่)
2.เชียงใหม่ - เวียงท่ากาน (สันป่ า
ตอง) – จอมทอง – แม่แจ่ม – ฮอด –
แม่ลาน้ อย – สบเมย

ระแหง (ตาก)....

เมาะตะมะ/
มะละแหม่ง

3.ฝาง – เชียงดาว – เวียงแหง – ตอน
เหนือของปาย – แม่ฮ่องสอน –
ขุนยวม – แม่ลาน้ อย – แม่สะเรี ยง สบเมย –

ระแหง (ตาก).

เมาะตะมะ/
มะละแหม่ง

4.ฝาง – เชียงดาว – เวียงแหง – ตอน
เหนือของปาย – แม่แจ่ม – ฮอด –
ตอนล่างของขุนยวม

ระแหง (ตาก).....

เมาะตะมะ/
มะละแหม่ง

5.ฝาง – เชียงดาว – เวียงแหง – ตอน
เหนือของปาย – ปาย – แม่แจ่ม – ฮอด
–อําเภอลี ้/บ้ านโฮ่ง(ลําพูน) – ลําปาง- วังชิ ้น (แพร่)

สุโขทัย

ที่มา: ทิศเหนือ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่, พิมพ์ครัง้
ที่2 (เชียงใหม่ : สํานักพิมพ์ซิลค์เวอร์ มบุคส์, 2547); สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์
ฉบับสอบชําระ (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540); พระพุทธพุกาม และ พระพุทธญาณ,
ตํานานมูลศาสนา, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2519); นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ,์
ชุ ม ชนโบราณในเขตล้ า นนา (เชี ย งใหม่ :
ภาควิ ช าภู มิ ศ าสตร์ คณะสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528); ราล์ฟ ฟิ ตช์, นันทา สุตกุล, แปล, จดหมายเหตุการเดินทางของ
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ราล์ฟ ฟิ ตช์ (พระนคร: โรงพิมพ์สามมิตร, 2513); ประโชติ สังขนุกิจ บรรณาธิการ, หลักฐาน
โบราณคดีจาก เมืองและแหล่งชุมชนโบราณในล้ านนา (กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ,
2539); วินยั พงศ์ศรี เพียร, บรรณาธิการ, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์ (กรุงเทพฯ: กองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.), 2549); ศรี ศักร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของล้ านนาประเทศ
(กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน, 2545); สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา (กรุ งเทพฯ:
สํานักพิมพ์อมริ นทร์ , 2539). ทิศใต้ พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์ , “อุตรดิตถ์ เมืองแห่งท่านํ ้า,” ใน เพราะ
ขอบฟ้ากว้ าง (กรุงเทพฯ : โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ าฯ จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาส พลโทหญิง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 40 พรรษา, 2538) ; ศิริพนั ธ์
ยับสันเที ย ะ และ กษมา เกาไศยานนท์ , เวี ยงท่ า กาน 2 :
รายงานการขุดแต่งและบูรณะ
โบราณสถาน (กรุ งเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534); ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์
โบราณคดีของล้ านนาประเทศ (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2545); สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา
(กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ , 2539); สิงฆะ วรรณสัย, โคลงเรื่ องมังทรารบเชียงใหม่ (เชียงใหม่: ศูนย์
หนังสือเชียงใหม่, 2522); สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ (เชียงใหม่: สถาบันวิจยั
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540); อรุ ณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานาน
พื ้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่: สํานักพิมพ์ซิลค์เวอร์ ม บุคส์, 2547); เอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์ ,
อัมพร สายสุวรรณ, แปล, ไทยในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์ (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545);
ประเสริ ฐ ณ นคร, สารนิพนธ์ ประเสริ ฐ ณ นคร, นิยดา เหล่าสุนทร, บรรณาธิ การ (กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2541); สมชาย เดือนเพ็ญ, “เมืองบางขลัง,” ใน บางขลง บางฉลงง
บางขลัง (เอกสารงานสัม นาเรื่ อ ง “เมื อ งบางขลัง ” เนื่ อ งในวัน คล้ า ยวัน พระราชสมภพสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์ มรดกไทย บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
และ บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน) วันที่ 2-3 เมษยน 2539), 59-75. ทิศตะวันออก วลัยลักษณ์
ทรงศิริ, “ความสําคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ : กรณีศกึ ษา บ้ านบ่อหลวง
ตํ า บลบ่อ เกลื อ ใต้ กิ่ ง อํ า เภอบ่ อ เกลื อ จัง หวัด น่ า น” (สารนิ พ นธ์ หลัก สูต รศิล ปศาสตร์ บัณ ฑิ ต
ภาควิ ช าโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร, 2533); วิ นั ย พงศ์ ศ รี เ พี ย ร,
บรรณาธิการ, คลองตัดคําพุทธโฆษาจารย์ (กรุ งเทพฯ: กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), 2549);
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของล้ านนาประเทศ (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน,
2545); สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา (กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์อมริ นทร์ , 2539); ศรี ศกั ร
วัลลิโภดม, ลุ่มนํา้ น่าน : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ของ พิษณุโลก เมืองอกแตก,(กรุ งเทพฯ :
สํานักพิมพ์มติชน, 2546); สรัสวดี อ๋องสกุล, ปริ วรรต, พื ้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, (กรุงเทพฯ :
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สํานักพิมพ์อมริ นทร์ วิชาการ, 2539). ทิศตะวันตก อรุ ณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ,
ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่: สํานักพิมพ์ซิลค์เวอร์ ม บุคส์, 2547); ศรี ศกั ร วัลลิโภดม,
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีของล้ านนาประเทศ (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2545); สรัสวดี อ๋องสกุล,
ประวัตศิ าสตร์ ล้านนา (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ , 2539); สิงฆะ วรรณสัย, โคลงเรื่ องมังทรารบเชียงใหม่
(เชียงใหม่: ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2522); สมหมาย เปรมจิตต์, ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ (เชียงใหม่:
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540).
2. การขนส่ ง
จากการกล่าวถึงเส้ นทางและเครื่ องข่ายการค้ าของอาณาจักรล้ านนา ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตภูมิ
ประเทศซึ่งเต็มไปด้ วยเทือกเขาสูงสับแอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ ้า ดังนั ้นการสัญจรและการคมนาคมขนส่
ของอาณาจักรล้ านนาจึงมี ลักษณะเฉพาะต่างไปจากการสัญจรและขนส่งในกลุ่มเมืองที่ มีภูมิ
ประเทศเป็ นพื ้นที่ราบและทุ่งหญ้ า อย่างไรก็ตาม การสัญจรและขนส่งของผู้คนในแถบภาคพื ้นทวีป
ตอนบนนี ้ จึงมีทงการเดิ
ั้
นทาง การใช้ เรื อ และ การใช้ สตั ว์ที่มีความอดทนต่อสภาพภูมิประเทศและ
สามารถเดินทางได้ ทงในที
ั ้ ่ราบและที่สงู ชัน เพื่อประกอบกิจกรรมเดินทางรวมทังกิ
้ จการค้ าขาย ทังนี
้ ้
จึง ขอแบ่งการสัญจรและขนส่งของชาวล้ านนาออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นการสัญจรในชุมชน
และในเมืองหรื อเวียง ที่ต้องมีย่านค้ าขายหรื อตลาด และส่วนที่เป็ นทางสัญจรทางไกล จากเมือง
เชื่อมเมือง หรื อ เมืองกับหมูบ่ ้ าน
การสัญจรในเขตเมืองหรื อเวียง มีภาพถนนที่ถูกกล่าวถึงในบันทึกของชาวต่างชาติที่
เดิน ทางเข้ า มาเชี ย งใหม่ใ นช่ ว งปลายราชวงศ์ มัง ราย ดัง กล่า วว่า ...เมื อ งเชี ย งใหม่เ ป็ นเมื องที่
สวยงามและใหญ่โต มีบ้านเรื อนสร้ างด้ วยหินอย่างงดงาม (เข้ าใจว่าคงเป็ นกําแพงเวียงหรื อวัง)
ถนนหนทางกว้ างขวาง ...พ่อค้ าจํานวนมากเดินทางมาจากจีนมายังเชียงใหม่... 75
นอกจากนี ้ จากหลักฐานเอกสารสมัยพญามังรายที่แสดงถึงภาพการสัญจรและการ
ขนส่งในสังคมล้ านนา โดยเฉพาะในเขตเมืองอย่างเชียงใหม่หรื อย่านที่เป็ นตลาดน่าจะมีความ
คึกคัก จึงถูกระบุข้อห้ ามหรื อข้ อบังคับบางอย่างไว้ ในกฎหมายดังเช่น
...หาบเบาชนหาบหนัก ทําให้ หาบหนักเสียหายเท่าใด ให้ หาบเบาใช้ ค่าเสียหายทังสิ
้ ้น ผิผ้ หู าบของ
หนักเจ็บป่ วยหกล้ ม ให้ ไหม(ปรั บ) ผู้หาบของเบา 2 เท่า...ผู้ไปตัวเปล่าชนผู้หาบของเสียหาย
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ราล์ฟ ฟิ ตช์, จดหมายเหตุการเดินทางของราล์ฟ ฟิ ชต์, แปลโดย นันทา สุตกุล, 28-29.
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เท่าใด ให้ ผ้ ไู ปตัวเปล่าใช้ ค่าเสียหายทังสิ
้ ้น ผิผ้ หู าบของบาดเจ็บให้ ไหมผู้ไปตัวเปล่าผู้เดินชนนัน้ ...
เกวียนเบาชนเกวียนหนัก เสียหายเท่าใด ให้ ฝ่ายเกวียนเบาชดใช้ ทงสิ
ั ้ ้น....76
…ให้ ช้างหลีกเกวียน ผิทะนงตนไม่ยอมหลีก ทําให้ ของเสียหาย เกวียนหักก็ดี ให้ นายช้ างชดใช้
คืนเท่าที่เสียหายไป...77
...ให้ นายม้ าหลีกให้ นายช้ างผู้มียศสูงกว่าตน ให้ พลเท้ าหลีกให้ พลม้ า ให้ คนธรรมดาหลีกคนเดิน
เท้ า ...ให้ คนธรรมดา พลเดินเท้ าหลีกหาบค้ าและหาบข้ าขุนหาบหญ้ า.. 78

นอกจากนี ้ยังเดินทางโดยทางเรื อข้ ามฟาก เรื อแพล่องตามลํานํ ้า ในสมัยล้ านนาน่าจ
เป็ นที่นิยมใช้ มากพอสมควร ด้ วยสภาพทางกายภาพของเมืองส่วนใหญ่ที่มกั ตังอยู
้ ่ตามลํานํ ้า เพรา
จะพบว่าในกฎหมายมังรายศาสตร์ ถึงกับกําหนดข้ อบังคับเกี่ยวกับการสัญจรทางเรื อไว้ หลายแง่มมุ
ดังเช่น
....ผู้ใดรับจ้ างถ่อเรื อพาท่านข้ ามฟาก บรรทุกมากจนเรื อจม ถ้ าผู้เรื อช่วยได้ ก็สิ ้นเรื่ องไป หากคน
จมนํ ้าตายให้ มนั ใช้ เงิน 660 เงิน ผิผ้ อู ื่นช่วยไว้ ได้ ให้ ผ้ รู ับจ้ างถ่อเรื อใช้ เงินให้ แก่ผ้ ชู ่วยนัน้ 110,000
เลี ้ย เป้นการรู้คณ
ุ ท่าน...เรื อเบาชนเรื อหนัก ทําให้ เรื อหนักเสียหายเท่าใด ให้ เรื อเบาใช้ ค่าเสียหาย
ทังสิ
้ ้น ผิมีคนตายให้ เรื อเบาใช้ 330 เงิน ผิเรื อหนักต่อเรื อหนักชนกัน เสียหายเท่าใด ให้ ออกเงินคน
ละครึ่ง...79

ส่วนการสัญจรและการขนส่งสินค้ าระหว่างเมืองกับเมืองหรื อชุมชนกับชุมชน ตลอดจน
ทางไกลของผู้คนในสมัยนัน้ ด้ วยสภาพเส้ นทางคมนาคมซึง่ เป็ นที่ราบลุ่มแม่นํ ้าสลับภูเขาสูง อันเป็
ลักษณะภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนบนขึ ้นไป จึงเป็ นเรื่ องลําบากและใช้
เวลานาน ดังที่ถูกกล่าวไว้ ในบันทึกของนักสํารวจที่เข้ ามาเชียงใหม่ในพ.ศ.2126 ว่า...จากพะโค
เดิ นทางไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนือใช้เวลา 25 วันไปถึงเชียงใหม่...80
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ประเสริฐ ณ นคร, ผู้เรี ยบเรี ยง, มังรายศาสตร์ ฉบับเสาไห้ จังหวัดสระบุรี, 60-61.
เรื่ องเดียวกัน, 62.
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เรื่ องเดียวกัน, 61.
79
เรื่ องเดียวกัน, 59-60.
80
ราล์ฟ ฟิ ตช์, จดหมายเหตุการเดินทางของราล์ฟ ฟิ ชต์, 28
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และจากบันทึกอีกชิ ้นหนึ่งโดยชาวตะวันตก เอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์ ที่เข้ ามาอยุธยา
พ.ศ.2233 ที่วา่
...เชียงใหม่เป็ นอาณาจักรใหญ่และมีกําลังมากมีป่าและที่รกร้ างกันดารกันแยกจากแว่
้
นแคว้ น
ใกล้ เคียง กินเวลาเดินทางจากอยุธยาขึ ้นไปราวหนึง่ เดือน เป็ นหนทางกันดารและลําบากมากทัง้
ทางบกเพราะต้ องข้ ามเขาสูง และทางนํ ้า ซึง่ มากได้ ด้วยแก่งและหิน ถึงต้ องทําเรื อให้ เป็ นส่วนๆ
ยกข้ ามที่ตื ้นเขินได้ เพื่อให้ เดินทางต่อไปได้ โดยตลอด...81

ดังนัน้ พาหนะในการเดินทางและขนส่งในสมัยนันจึ
้ งต้ องพึง่ พาสัตว์คือ
ช้ าง – ใช้ บรรทุกของและคน แต่ใช้ เฉพาะเจ้ านาย ขุนนาง เท่านัน้
ม้ า – ใช้ ขี่เพื่อเดินทางไกล แต่ใช้ กันน้ อยในล้ านนา จะพบเพียงกลุ่มไทลื ้อในล้ านนา
เท่านันที
้ ่ใช้ ม้าบรรทุกสิง่ ของบ้ าง แต่กลุม่ พ่อค้ ายูนนาน (จีนฮ่อ) จะนิยมใช้ ม้าบรรทุกสินค้ า
เกวียน เกวียนเทียมวัว หรื อควาย ใช้ บรรทุกของจํานวนมากระหว่างชุมชนหรื อระหว่าง
เมือง ในเส้ นทางเรี ยบ
วัว – โดยทัว่ ไปวัวจะถูกใช้ ทํางานในการเพาะปลูก เช่น ไถนา วัวยังใช้ บรรทุกสินค้ าที่
เรี ยกว่า “ต่างสินค้ า” เพราะวัวสามารถเดินทางผ่านที่กันดารและทางแคบๆ เช่นซอกเขา สันเขา
เลาะตามต้ นไม้ ใหญ่ในป่ า เป็ นต้ น
“วัวต่าง” จึงถูกใช้ มากในหมู่ชาวล้ านนาและกลุ่มเมืองต่างๆ ในภาคพื ้นทวีปตอนบน
ดังที่นกั สํารวจหลายคนที่เข้ ามาในบริ เวณภาคเหนือของสยามขึ ้นไปถึงบริ เวณตอนบนจะพบว่ามี
พาหนะวัวต่าง ม้ าต่าง ล่อต่างของ ลําเลียงสิ่งของ สินค้ าระหว่างยูนนาน รัฐฉานของพม่า ล้ านนา
หรื อตอนเหนือของสยามอย่างเชียงใหม่ ฮอด ท่าอิฐ (อุตรดิตถ์) หลวงพระบาง เวียงจันทน์ และมะ
ละแหม่ง 82 หลักฐานอีกชิน้ หนึ่งที่ สะท้ อนให้ เห็นการเดินทางของวัวต่างเพื่อขนข้ าวของในสมัย
โบราณ ปรากฎในโคลงเรื่ องมังทรารบเชียงใหม่ที่เขียนขึ ้นในหลังการสิ ้นสุดของราชวงศ์มงั รายไม่กี่
ปี ที่วา่
งัวเรี ยมชื่ออ้ าย
หื ้อปาบปลาแปลงปอน

81

อัสดร
เพื่อเจ้ า

เอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์ , ไทยในจดหมายแกมเฟอร์ , 57.
82
ชูสทิ ธิ์ ชูชาติ, พ่อค้ าวัวต่าง, บทนํา.
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ปลดต่างเรี ยมเอย...83.

รุ่งขึ ้นปี นเปี ยงพัน
ดอยชื่อกังสุนกั ขา
บางงัวยาดเพพา
ครัวเรี่ ยรายหม้ อข้ าว

ปั พพตา
ไต่เต้ า
ทังต่าง ตกเอย
แตกท้ อเททุม84

และ

อย่างไรก็ดี มีหลักฐานในสมัยพญามังรายที่ระบุถึงการใช้ วัวต่างไว้ โดยตรงว่า ...จักค้า
วัวหื ้อผ่อดตู่ างเยี ยวเครื ่ องห้างปุดตาย….หมายความว่า ถ้ าต้ องการค้ าขายใช้ ววั ต่างเป็ นพาหนะ
ขนส่งสินค้ าแล้ วให้ ตวรจสอบเครื่ องมือสําหรับบรรทุกสินค้ าให้ อยู่ในสภาพเรี ยบร้ อย85 ซึง่ หลักฐาน
เหล่านี ้แสดงถึงการใช้ พาหนะขนส่งและเดินทางด้ วย “วัวต่าง” มาตังแต่
้ สมัยเริ่ มต้ นของอาณาจักร
ล้ านนาในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 หรื ออาจจะมีมาก่อนหน้ านันก็
้ เป็ นได้
ดังที่ได้ กล่าว รายละเอียดของเส้ นทางและเครื อข่ายของอาณาจักรล้ านนาในช่วงต้ น
พุทธศตวรรษที่19 ว่ามีสภาพภูมิประเทศเป็ นตัวกําหนดสําคัญ ทําให้ เกิดทังเส้
้ นทางและเมืองอัน
เป็ นเครื อข่าย ด้ วยปั จจัยเดียวกันอันเกิดจากสภาพภูมิประเทศ ที่เป็ นตัวกําหนดวิธีการเดินทางและ
ขนส่ ง ของสัง คมล้ า นนาในช่ ว งนัน้ กล่ า วคื อ แม้ ว่ า การเดิ น ทางทางนํ า้ เพราะพื ้นที ่ท างเหนื
ประกอบด้ วยแม่นํา้ สายใหญ่-น้ อยจํานวนมาก แต่ก็เป็ นเพียงการล่องลํานํ า้ ได้ ในระยะทางสั ้นๆ
เท่า นัน้ โดยต้ องสลับกับ การเดิน บกเสีย เป็ นส่ว นใหญ่ และในการเดิน บกท่ า มกลางสภาพภูมิ
ประเทศที่เป็ นเทือกเขาสูง ซึง่ เส้ นทางการสัญจรจะเกิดได้ ตามบริ เวณไหล่เขา ช่องเขา และสันเขา
ดังนันการพึ
้
่งพาทังแรงคน
้
(ทาส) ในการขนส่งสินค้ าจึงเป็ นทางออกหนึ่งเท่านัน้ หากอีกทางออก
หนึง่ ของชาวล้ านนาในการขนส่งสินค้ าและข้ าวของในการเดินทางคือการขนส่งด้ วยสัตว์ ที่เรี ยกว่า
“วัวต่าง” สําหรับการเดินทางในระยะใกล้ และในพื ้นที่ที่เป็ นที่ราบมักจะมีการใช้ สตั ว์ประเภทอื่นๆ
และวิธีอื่นๆ ด้ วยเช่นกัน อย่าง ช้ าง ม้ า และวัวเทียมเกวียน เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม ในการรวบรวมข้ อมูลทังจากเอกสารชั
้
นต้
้ นที่ยงั คงมีอยู่ในท้ องถิ่นได้ แก่
ตํานานและพงศาวดารต่างๆ เช่น ตํานานสิบห้ าราชวงศ์ ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ คลองตัดคํา
83

สิงฆะ วรรณสัย, ผู้ถอดความ, โคลงมังทรารบเชียงใหม่, 58.
เรื่ องเดียวกัน, 61.
85
สมหมาย เปรมจิตต์ , คําสอนพญามังราย, 14.
84
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พุทธโฆสาจารย์ และวรรณกรรมเชิงประวัติศาสตร์ เรื่ อง โคลงมังทรารบเชียงใหม่ โดยพิจารณา
ประกอบกับโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีอายุร่วมสมัยกับการศึกษา ซึ่งโบราณสถานและ
โบราณวัตถุเหล่านี ้ถูกขุดค้ นพบตามแอ่งและเมืองเมืองสําคัญๆ ทังนี
้ ้ ยังมีการใช้ เอกสารที่เป็ นทัง้
บันทึกการเดินทางในเขตภาคเหนือของประเทศไทยในสมัยหลังพ.ศ. 2101 เช่น จดหมายเหตุการ
เดินทางของ ราล์ฟ ฟิ ตช์ ที่บนั ทึกในพ.ศ. 2126, ไทยในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์ ของ เอนเยลเบิร์ต
แกมป์เฟอร์ ที่บนั ทึกในพ.ศ.2233 เป็ นต้ น ข้ อมูลเกี่ยวกับเส้ นทางที่ปรากฎในเอกสารเหล่านี ้
สามารถนํามาเป็ นแนวทางในการค้ นหาเส้ นทางในสมัยโบราณได้ อย่างใกล้ เคียงขึ ้น ประการหนึ่งน
เพราะโดยธรรมชาติของการใช้ เส้ นทางสัญจรและคมนาคมมักจะมีเส้ นทางดังเดิ
้ มที่ถกู ใช้ มาเป็ น
แนวทางในสมัยหลังและสมัยต่อๆ มา เช่น เส้ นทางเชียงใหม่ – ฮอด - ลี ้ – เถิน ที่ปรากฎในโคลงมัง
ทรารบเชียงใหม่ ได้ ถกู ใช้ เป็ นทางสัญจรเรื่ อยมากระทัง่ มีการสร้ างถนนทับเส้ นทางเดิม กลายเป็ น
ถนนสายหลักจากจังหวัดตากขึ ้นไปจังหวัดในเขตภาคเหนือในปั จจุบนั เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ การนําข้ อมูลทังที
้ ่เป็ นเอกสารชันต้
้ นร่ วมสมัยและเอกสารชันต้
้ นสมัยหลัง
เหล่านี ้มาร่ วมพิจารณาประกอบกับการศึกษาทางโบราณคดีรวมถึงภาพถ่ายทางอากาศ ดังเช่น
งานวิจยั เมืองโบราณในเขตล้ านนาของ นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์ ทําให้ พบว่าบนเส้ นทางที่ถกู เอ่ยอ้ าง
ถึงในเอกสารต่างๆ ดัง กล่า วนัน้ มักจะปรากฎเมื องโบราณในลักษณะแตกต่างกัน บางแห่ ง มี
กํ า แพงและคูเ มื อ งเพี ย งชัน้ เดี ย ว บางแห่ ง มี กํ า แพงและคูเ มื อ งหลายชัน้ ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญและบทบาทมาก-น้ อยของเมื องแห่งนัน้ ๆ โดยเฉพาะเมื องที่ปรากฎจากหลักฐาน
เอกสารว่าเป็ นเมืองชุมทางและเครื อข่ายการค้ า เช่น เมืองฮอด เมืองฝาง เวียงเซริ ง เวียงพางคํา
เวียงป่ าเป้า เวียงแพร่ เป็ นต้ น มักจะปรากฎซากเมืองซ้ อนทับกันและมีร่องรอยการขยายกําแพงคู
เวียง พร้ อมๆ กับการพบโบราณวัตถุประเภทที่เป็ นสินค้ าแลกเปลี่ยนจากต่างถิ่นปะปนอยู่ด้วย เช่น
เครื่ องเคลือบชันดี
้ กล้ องยาสูบดินเผา เครื่ องประดับต่างๆ ดังที่กล่าวรายละเอียดแล้ วในบทที่ 2
ดังนี ้เป็ นต้ น การพิจารณาเส้ นทางและเครื อข่ายการค้ าของอาณาจักรล้ านนาในสมัยโบราณ จึง
คลี่คลายและเกิดเป็ นภาพเส้ นทางอย่างเป็ นรูปเป็ นร่างขึ ้น ดังปรากฎในภาพที่ 11

บทที่ 5
บทสรุ ป
การศึกษาเรื่ องการค้ าของอาณาจักรล้ านนาในช่วงราชวงศ์มังราย ระหว่างต้ นพุทธ
ศตวรรษที่ 19 - ต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 จําเป็ นต้ องทําความเข้ าใจสภาพทางภูมิศาสตร์ พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ และกลไกในการจัดการบริ หารของรัฐล้ านนาก่อน กล่าวคือเนื่ องจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ ของอาณาจักรล้ านนามีพื ้นที่ติดต่อกับเขตแดนของพม่า ลาว และยูนนานซึ่งเป็ นส่วน
หนึ่งของจีนทางด้ านทิศตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือ และทางทิศเหนือตามลําดับ ทําให้ เห็นได้
ชัดว่า พื น้ ที่ ข องอาณาจัก รล้ า นนามี ค วามสํ า คัญ ในฐานะเป็ นส่ว นหนึ่ง ของภาคพื น้ ทวี ปเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตอนบน นัน่ เพราะสภาพภูมิศาสตร์ ของอาณาจักรล้ านนาเป็ นส่วนต่อของเขต
ภูเขาและพื ้นที่สงู รวมทังแม่
้ นํ ้าที่ไหลมาจากแผ่นดินตอนบนของภาคพื ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย
ลักษณะเช่นนี ้ถือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญต่อลักษณะที่ตงของอาณาจั
ั้
กรล้ านนาที่มีแม่นํ ้าสายใหญ่ขนา
สองข้ างทางทิศตะวันตกคือแม่นํ ้าสาละวินและทางทิศเหนืออ้ อมมาทางทิศตะวันออกคือแม่นํ ้าโข
ส่วนพื น้ ที่ ภายในอาณาจักรก็ มีแม่นํา้ สายสําคัญคือ แม่นํ ้ากก แม่นํ้าอิง แมนํ่ ้าปิ ง แม่นํ ้าวัง แม่น
แม่นํ ้าน่าน และแม่นํ ้าสายย่อยอื่นๆ ไหลแผ่คลุมตามที่ราบหุบเขาใหญ่-น้ อยทัว่ อาณาจักรล้ านนา
อี ก ทัง้ มี ลัก ษณะทางกายภาพทางภูมิ ป ระเทศที่ มี ลัก ษณะเป็ นแอ่ ง ที่ ร าบ ซึ่ง ทํ า ให้ เ กิ ด ระบบ
เศรษฐกิจและระบบคมนาคมที่สมั พันธ์ กนั และส่งผลให้ กลุ่มเมืองของอาณาจักรล้ านนาสามารถ
ติดต่อกันได้ ทงภายในรวมถึ
ั้
งรัฐและเมืองอื่นๆ ภายนอกด้ วย และด้ วยสภาพภูมิศาสตร์ ดงั กล่าวนี ้
ทําให้ แอ่งที่ราบซึ่งมีแม่นํ ้าไหลผ่านโดยสามารถตั ้งบ้ านเรื อนและทําการเกษตรได้ อย่างดี และตา
พื ้นที่สงู บนไหล่เขาขึ ้นไปจนถึงที่สงู ตามสันเขาโดยเป็ นแหล่งป่ าไม้ อนั อุดมสมบูรณ์
้ ่ตามแอ่งอันเป็ นที่ราบลุ่ม
ดังนัน้ เมืองต่างๆ ของอาณาจักรล้ านนาส่วนใหญ่จึงตังอยู
แม่นํ ้า ซึง่ ล้ วนเป็ นชุมชนหรื อเมืองที่ถือกําเนิดมาก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นส่วนใหญ่ เช่น กลุ่ม
เมืองในแอ่งพะเยา เป็ นต้ น กลุม่ เมืองตามแอ่งที่ราบลุม่ ต่างๆ จึงกลายเป็ นฐานทางสังคมที่แข็งแรง
ที่จะประกอบกันขึ ้นเป็ นอาณาจักรล้ านนาในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 อีกทัง้ การที่ เมืองต่างๆ
ตังอยู
้ ใ่ นที่ราบลุม่ มีแม่นํ ้าไหลผ่าน นอกจากจะทําให้ พื ้นที่อดุ มสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร แล
สภาพป่ าเขาซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นแหล่งต้ นนํ ้าอุดมด้ วยแร่ธาตุ พืชป่ า และสัตว์ป่าแล้ ว การไหลมาบรรจ
กันของแม่นํ ้าใหญ่-น้ อย ย่อมอํานวยความสะดวกต่อการเดินทางของกลุม่ เมืองและชุมชนในแอ่งๆ
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ต่างๆ อีกทางหนึ่งด้ วย ยิ่งไปกว่านัน้ แม่นํ ้าใหญ่-น้ อยของแอ่งสําคัญในดินแดนล้ านนาได้ แก่ แม่นํ ้
ํ ก ารติด ต่อ เดิน ทาง
โขง แม่ นํ า้ กก แม่นํ ้าอิง แม่ นํ ้าปิ ง แม่ํน้ าวัง แม นํ่ ้ายม แม่ นํ ้าน่า น ยัง ทาให้
ล้ านนาเชื่อมออกไปยังเมืองภายนอกได้ โดยรอบ โดยเฉพาะเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่บนแม่นํ ้าสายสําคัญใหญ่น้ อย ที่เป็ นจุดเชื่อมกับดินแดนภายนอกเขตล้ านนาหลายแห่งได้ กลายเป็ นเมืองชุมทางการสัญจร
และการค้ าขายไปโดยปริยาย เช่น เวียงพางคํา เชียงแสน เมืองฝาง เชียงของ
เซริง เมืองปั ว วังชิ ้น ลี ้ เถิน ฮอด ขุนยวม เป็ นต้ น
สภาพทางภูมิศาสตร์ ที่อาณาบริ เวณของล้ านนาส่วนใหญ่ประกอบด้ วยเทือกเขาสลับ
พื ้นที่ที่ราบเป็ นหย่อมๆ กระจายโดยทัว่ ล้ านนา ซึง่ มีแอ่งสําคัญๆ คือ แอ่งพะเยา แอ่งเชียงราย แอ่ง
เชียงใหม่-ลําพูน แอ่งน่าน แอ่งแพร่ และ แอ่งลําปาง-ห้ างฉัตร-เกาะคา ตลอดจนพื ้นที่ตามเชิงเขา
และสูงขันไป
้ ดังนันผลที
้
่เกิดคือ ลักษณะการทํามาหากินและอาชีพจึงแตกต่างกัน อันเป็ นที่มาของ
ผลผลิตที่เกิดขึ ้นในแต่ละเขตก็ต่างกันไปด้ วย นั่นย่อมหมายถึงความหลากหลายของสินค้ าเมื่อ
ผลผลิตจากแอ่งต่างๆ รวมทังจากเขตที
้
่สงู ต้ องเข้ าสูร่ ะบบตลาด
นอกจากนี ้ แรงกดดันจากการรุ กรานพร้ อมๆ กับการขับเคลื่อนการค้ าของจีนในช่วงต้ น
้ ่ในเขตภาคพื ้น
รัชสมัยราชวงศ์มงั ราย ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ง นัน่ เพราะการที่อาณาจักรล้ านนาตังอยู
ทวีปตอนบน อันมีอาณาบริ เวณติดต่อและเกี่ยวข้ องกับกลุ่มบ้ านเมืองทางตอนบนอื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี มณฑลเจียวจื่อ (เวียดนามเหนือ) ที่มี เมืองเดียนเบียนฟู เมือง
ทาลอง (ฮานอย) เมืองหลวงพระบาง(ล้ านช้ าง) เชียงขวาง เมืองงอย และ มณฑลยูนนาน ที่มีเมือง
คุนหมิง เชียงตุง เชียงรุ่ ง เมืองยอง ตลอดจนเมืองอัสสัม พุกาม อังวะ เมืองมีด เมืองนาย เมืองเมา
เมืองปั่ น เมืองลิ และรวมถึงกลุม่ เมืองที่ประกอบกันขึ ้นเป็ นรัฐไทยวนที่มี เมืองฝาง เมืองพร้ าว เมือง
เชียงแสน เมืองเชียงของ เมืองเชียงคํา เมืองเซริ ง เมืองเชียงราย เมืองพะเยา เมืองลําพูน (พิงครัฐ)
้ อดีต
และ เมืองปั ว เป็ นต้ น กลุ่มสังคมในเมืองต่างๆ ดังกล่าวนี ้ ล้ วนมีความเกี่ยวข้ องกันมาตังแต่
ก่อนหน้ าที่พญามังรายจะสร้ างเมืองเชียงรายในพ.ศ. 1806 ไม่ว่าจะด้ วยความสัมพันธ์ ทางเครื อ
ญาติ การเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกัน รวมทัง้ การมีความคิดความเชื่อร่ วมกัน ดังนันเมื
้ ่อพญามัง
รายพยายามสร้ างบ้ านเมืองให้ เป็ นปึ กแผ่นทังเพื
้ ่อต้ านทานการรุ กรานทางการเมืองจากจีน และ
เพื่อสร้ างอาณาจักรที่เป็ นศูนย์กลางแห่งการค้ าในย่านนี ้ จึงไม่ใช่เรื่ องยากจนเกินไปในการผสานชน
หลายเผ่าหลายกลุ่มสังคมใหญ่-น้ อยเข้ าด้ วยกัน โดยเฉพาะการสานต่อเส้ นทางการค้ าที่มีมาแต่
เดิมจากที่จีนและยูนนานรวมถึงชนเผ่าตอนบนได้ เริ่ มไว้ ในอดีตก่อนหน้ า เพื่อขยายการค้ าของ
อาณาจักรล้ านนาให้ เติบโตโดยมีเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางย่อมเป็ นสิ่งที่พญามังรายทรงมองเห็น
ประโยชน์อยูแ่ ล้ ว
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อย่างไรก็ตาม ความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรล้ านนาทังในพื
้
้นที่ราบลุม่ และพื ้นที่สงู
เป็ นพืน้ ฐานสําคัญต่อสภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรล้ านนา โดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบยังชี พที่
ขึ ้นกับการเกษตรกรรมและการประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น การทําเครื่ องหัตถกรรมเพื่อประโยชน์ใช้
สอยในครัวเรื อนและการทํามาหากิน รวมทังการหาของป่
้
า และการค้ าขายแลกเปลี่ยนสินค้ าที่แต่
ละท้ อ งถิ่ น ขาดหรื อผลิตไม่ได้ เช่น ชาวล้ า นนาบนพื น้ ที่ สูง มีข องป่ าและแร่ ธาตุบางชนิ ดนํ า มา
แลกเปลี่ยนกับข้ าวและปลาแห้ งในเขตที่ราบลุ่ม เป็ นต้ น ซึง่ อาจกล่าวได้ ว่าการแลกเปลี่ยนค้ าขาย
ภายในอาณาจักรล้ านนาระหว่างชาวล้ านนาในพื ้นที่สงู และพื ้นที่ล่มุ เป็ นพื ้นฐานทางการค้ าของ
อาณาจักรล้ านนาในระยะแรกๆ โดยเฉพาะช่วงเริ่ มสร้ างบ้ านเมืองให้ เป็ นปึ กแผ่นในแถบลุ่มแม่นํ ้
โขง แม่นํ ้ากก แม่นํ ้าอิงของพญามังราย โดยมีเมืองศูนย์กลางคือ เชียงราย ซึง่ ทรงใช้ เป็ นฐานในการ
ขยายอํานาจและดินแดนออกไปโดยรอบ รวมทังทางใต้
้
บริเวณลุม่ แม่นํ ้าปิ งตอนบนอันเป็ นอาณาเข
ของแคว้ นหริ ภุญไชยจนกระทั่งสร้ างเมืองเชียงใหม่ให้ เป็ นศูนย์ กลาง ทัง้ นี เ้ หตุผลสําคัญในการ
ขยายปริ มณฑลแห่งอํานาจลงมาเหนือบริ เวณลุ่มแม่นํ ้าปิ ง กระทัง่ สร้ างเมืองหลวงหรื อศูนย์กลา
แห่ ง ใหม่ ที่ เ ชี ย งใหม่ ใ นพ.ศ.1839 ก็ คื อ ความตื่ น ตัว ทางการค้ า ในบริ เ วณภาคพื น้ ทวี ป เอเชี ย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ต อนบนซึ่ง ส่ ง ผลมาจากการเคลื่ อ นไหวทางการค้ า ทัง้ ทางทะเลและจี น ใน
ช่วงเวลานัน้ ซึง่ การค้ านี ้เองที่ทําให้ บ้านเมืองมัง่ คัง่ และกลายเป็ นรากฐานสําคัญอย่างหนึ่งในการ
สร้ างความมัน่ คงให้ กับอาณาจักรล้ านนาโดยเฉพาะนับจากการที่เมืองเชียงใหม่เป็ นศูนย์ กลาง
ถาวรนับจากพ.ศ.1888 ในสมัยพญาผายู (พ.ศ.1880-1998) เป็ นต้ นมายังผลให้ เกิดความมัน่ คง
และเป็ นปึ กแผ่นแก่อาณาจักรล้ านนามากยิ่งขึ ้น และเป็ นผลให้ การผลิตและการค้ าขายขยายตัว
ตามไปด้ วย
ส่วนกลไกในการจัดการบริ หารของรัฐล้ านนา ในระบบการปกครองรู ปแบบอาณาจักร
นัน้ เมืองศูนย์กลางย่อมมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุด เช่นเดียวกับทางการเมือง ดังนัน้
เมืองศูนย์กลางจึงเป็ นตัวควบคุมระบบการค้ าของอาณาจักรซึง่ รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทังใน
้
ด้ านส่วยภาษี บรรณาการต่างๆ ตลอดจนการที่รัฐเป็ นผู้นําทางการค้ าเอง ดังนัน้ บรรดาชนชัน้
ปกครองในระดับต่างๆ จึงเข้ ามามีส่วนร่ วมและเกี่ ยวข้ อง รวมถึงการได้ รับส่วนแบ่งจากระบบ
การค้ าของอาณาจักรในรูปแบบต่างๆ
ระบบกษัตริ ย์แบบล้ านนา ถือว่า กษัตริ ย์เป็ นเจ้ าของทรัพยากรและผลผลิตที่เกิดจาก
ที่ดินทัว่ อาณาจักรโดยการใช้ แรงงานจากไพร่ ฟ้า จึงมีการเก็บส่วยภาษี จากผลผลิตของชาวเมือง
ในการเก็บผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจนี ้ มีชนชัน้ ปกครองในระดับหัวเมืองและระดับหมู่บ้านทํา
หน้ าที่นนและได้
ั้
รับผลประโยชน์จากการเข้ าควบคุมการค้ าหรื อการทําการค้ าโดยตรงอีกด้ วย ใน
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สังคมการเมืองของล้ านนานอกจากอํานาจของกษัตริ ย์แล้ ว ยังมีตําแหน่งชันปกครองต่
้
างๆทังใน
้
เมืองหลวงและท้ องถิ่นอื่นๆ ที่มีอํานาจหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการทําการค้ าคือ เจ้าเมื องหรื อข้าหลวง
ซึง่ ต้ องรวบรวมส่วยให้ กษัตริ ย์ยงั เมืองศูนย์กลาง ผู้ดแู ลพระคลังหรื อ เหล้มนคร และ นายอ่ายดาบ
เรื อน เป็ นผู้ดแู ลการเดินทางเข้ า-ออกของพ่อค้ าและเก็บภาษี ผ่านด่านตามหัวเมืองชุมทางการค้ า
ต่างๆ นายฮ้อยหรื อนายร้ อย เป็ นผู้ควบคุมกองคาราวานของเจ้ าเมืองที่นําสินค้ าไปค้ าทางไกล
นอกจากนี ้นยังมีตําแหน่งหมื ่นล่าม ที่ช่วยทําให้ การติดต่อและการประสานงานระหว่างส่วนต่างๆ
เกี่ยวกับการค้ าให้ คล่องตัวและสะดวกขึ ้น และตําแหน่งขุนแขกหรื อหมื ่นแขก เป็ นผู้กําหนดราคา
สินค้ า เป็ นต้ น นอกจากนี ก้ ลไกการจัดการค้ า ขณะที่ภายในเชียงใหม่และเมืองชุมทางสําคัญๆ
หลายแห่งอยู่ภายใต้ ระบบการจัดการบริ หารของรัฐที่มีบุคคลในตําแหน่งต่างๆ เป็ นผู้จดั การหรื อ
เป็ นทํางานต่างพระเนตรพระกรรณ รัฐล้ านนายังมีตวั บทกฎหมายเป็ นเครื่ องมือในการดูแลการ
ดํา เนิ น การให้ ราบรื่ น พร้ อมกับรั กษาผลประโยชน์ ข องรั ฐไว้ เช่น การออกกฎหมายเรื่ อ งสิน ค้ า
ต้ องห้ ามเช่น สินค้ าป่ า เป็ นต้ น สินค้ าที่ต้องควบคุม เช่น ช้ าง วัว เป็ นต้ น รวมทังมี
้ กฏระเบียบใน
การเข้ า-ออกเมืองสําคัญภายในเขตอาณาจักรล้ านนา นอกจากนี ้ยังมีการจัดการระบบขนส่ง และ
ตลาด เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ทู ี่เข้ ามาค้ าขายด้ วย
ระบบการปกครองในสังคมล้ านนา มีการแบ่งชันสั
้ งคมที่ประกอบด้ วยมูลนายและไพร่
เป็ นสําคัญ ไพร่เมืองใดก็อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของเจ้ าเมืองนัน้ และในเมืองนันก็
้ จะมีระบบย่อยลง
ไปตามหมูบ่ ้ านเพื่อควบคุมไพร่ให้ งา่ ยขึ ้น เช่น ไพร่ 100 คน สังกัด รายร้ อย 1 คน เป็ นต้ น และไพร่
นี่เองที่เป็ นแหล่งแรงงานและแหล่งที่มาของส่วย ซึง่ เป็ นทังผลผิ
้ ตจากการเพาะปลูก และผลผลิตที่
เก็บเกี่ยวได้ จากธรรมชาติ โครงสร้ างทางการปกครองของสังคมล้ านนา ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่
19 – ช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 เป็ นเครื่ องมือในการจัดการและกําหนดส่วยภาษี ตามลําดับชัน้
ตังแต่
้ หมูบ่ ้ าน เมือง และกลุม่ หัวเมืองรอบนอกที่ขึ ้นต่ออาณาณาจักรล้ านนา (กลุม่ เมืองประเทศ
ราช) โดยส่วนหนึง่ ที่ถกู รวบรวมและนําส่งต่อเจ้ าเมืองและกษัตริย์ก็จะกลายเป็ นสินค้ าส่งออกที่ทํา
รายได้ ให้ กบั รัฐล้ านนา
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นอกจากระบบการเมืองการปกครองที่ไพร่ ต้องส่งส่วยภาษี แก่รัฐศูนย์กลางแล้ ว และ
เมื อ งบริ ว ารต่า งๆ ต้ อ งส่ง ส่ว ยภาษี แก่ ศูน ย์ ก ลางของรั ฐ นั่น คื อ ผลประโยชน์ ข องรั ฐขึน้ อยู่กับ
โครงสร้ างทางการปกครองที่ถือตามลําดับชันตั
้ งแต่
้ หมู่บ้าน กลุม่ เมืองชันในของอาณาจั
้
กรล้ านนา
และกลุ่มเมืองชันนอกหรื
้
อหัวเมืองประเทศราช ซึ่งต้ องส่งส่วยภาษี ไปยังเมืองศูนย์กลางหรื อเมือง
ราชธานี ดัง นัน้ ชนชัน้ ปกครองสูงสุดในเมื อ งราชธานี (กษตริ ย์ ) เป็ นผู้ได้ รับประโยชน์ สูง สุด
โดยตรง ทังนี
้ ้ส่วยภาษี ดงั กล่าวนี ้มีทงทรั
ั ้ พยากรธรรมชาติที่เป็ นทังของป่
้
าและแร่ธาตุและพืชผลทาง
เกษตรรวมถึ งผลผลิต จากหัตถกรรมต่า งๆ บางส่ว นรั ฐ จะนํ าไปเป็ นส่วยแก่ รัฐที่ ใ หญ่ ก ว่า เช่ น
อาณาจัก รจี น โดยผ่ า นยูน นาน บางส่ ว นจะกลายเป็ นทรั พ ย์ ก องกลางเพื่ อ บํ า รุ ง กองทัพ และ
บ้ านเมือง อีกทังบางส่
้
วนจะถูกนําไปเป็ นทุนทังในรู
้ ปของเงินตราและสินค้ าของรัฐที่จะนําไปค้ าขาย
แลกเปลี่ยนกับกลุ่มเมืองเพื่อนบ้ านหรื อรัฐใหญ่โดยรอบ เช่น กลุ่มเมืองเงี ้ยว พม่า หลวงพระบาง
ยูนนาน เป็ นต้ น ตลอดจนกลุ่มเมืองปลายทางในบริ เวณชายฝั่ งทะเลทางใต้ เช่น อยุธยา มอญ
เป็ นต้ น
าวได้ ว่า รัฐและกลไกของรัฐเป็ นปั จจัยสําคัญที่ผลักดันให้ การค้ าเติบโต
ดังนันอาจกล่
้
เพราะนอกจากจะเป็ นฝ่ ายรวบรวมและควบคุมทรัพยากรภายในอาณาจักรได้ มากที่สดุ แล้ ว ยังเป็ น
ฝ่ ายที่มีความต้ องการทรัพยากรและสินค้ าที่มาจากภายนอกอาณาจักรมากด้ วย การค้ าจึงเป็ นการ
แลกเปลี่ยนทางทรั พยากรและทางการผลิตระหว่างกันโดยมีการเมือง การปกครองเป็ นเครื่ อง
เชื่ อ มโยง ทัง้ นี ้ ระบบการเมื อ งการปกครองของระบบล้ า นนานัน้ ถูก กํ า หนดโดยลัก ษณะทาง
ภูมิศาสตร์ เป็ นสําคัญ คือ ภูมิประเทศที่เป็ นพื ้นที่ราบระหว่างหุบเขาและมีแม่นํ ้าหลายสายใหญ่น้ อยไหลผ่าน จึงมีชมุ ชนที่พฒ
ั นาเป็ นเมือง (เชียง หรื อ เวียง) สถาปนาขึ ้นตามแอ่งต่างๆ กลายเป็ น
จุดศูนย์กลางของสังคมขนาดเล็กเช่น หมูบ่ ้ าน ซึง่ เป็ นแหล่งผลิต อีกทังเมื
้ องต่างๆ ภายในก็สามารถ
ติดต่อกันได้ ด้วยเส้ นทางของแม่นํ ้าที่ไหลจากแอ่งหนึง่ สูอ่ ีกแอ่งหนึง่ รวมทั ้งจากพื ้นที่สงู อันเป็ นต้ นนํ
ลงสู่แอ่งต่างๆ ที่ตํ่ากว่า อีกทั ้งยังสามารถเชื่อมต่อออกไปรอบนอกอาณาจักรล้ านนาได้ ด้วย กา
เชื่อมโยงติดต่อนี ้กลายเป็ นเส้ นทางทางการค้ าและเครื อข่ายการค้ าที่สําคัญของอาณาจักรล้ านนา
โดยรอบทุกทิศดังปรากฎเมืองศูนย์กลางคมนาคมสําคัญ เช่น เชียงใหม่ เชียงแสน เชียงราย น่าน
แพร่ ฮอด เมืองเหล่านี ้โยงไปสูก่ ารติดต่อกับเมืองชุมทางที่เป็ นเครื อข่ายย่อยลงมาอีกจํานวนมากที่
กระจายอยู่โดยทั่วอาณาจักรล้ านนา เช่น เมืองพร้ าว เชี ยงดาว ฝาง เวียงพางคํา ดอยสะเก็ ด
พะเยา เซริ ง เชียงของ เชียงม่วน ปั ว วังเหนือ วังชิ ้น เถิน เป็ นต้ น เครื อข่ายบางแห่งยังสามารถโยง
ต่อไปยังนอกอาณาจักรล้ านนาออกไปยัง สุโขทัย ละโว้ อยุธยา อังวะ พุกาม หงสาวดี เชียงรุ่ ง ยูน
นาน หลวงพระบาง แถน (เดียนเบียนฟู) เป็ นต้ น
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นอกจากนี ้ ด้ วยสภาพภูมิประเทศของอาณาจักรล้ านนาที่เป็ นแอ่งและมีเส้ นทางนํ ้าไห
ผ่านทํ าให้ เ กิ ดเส้ นทางคมนาคมโดยธรรมชาติก็ตาม แต่ลักษณะการติดต่อทางการค้ าภายใน
อาณาจักรด้ วยกันเอง และระหว่างอาณาจักรล้ านนากับภายนอกกลับมีลกั ษณะเฉพาะคือ การ
ขนส่งโดยสัตว์พาหนะ เช่น ช้ าง ม้ า ล่อ วัว ควาย ในกลุม่ สัตว์เหล่านี ้ วัวเป็ นสัตว์ที่ถกู ใช้ งานในการ
ั้
ยมเกวียนและบรรทุกของบนหลังที่เรี ยว่า “วัวต่าง” ซึง่ แสดงถึงว่า
ขนส่งสินค้ ามากที่สดุ มีทงการเที
การค้ าที่มีการขนส่งด้ วยสัตว์พาหนะมักเกิดขึ ้นในแถบชุมชนซึ่งมีทงพื
ั ้ ้นที่ราบและในเขตภูเขาสูง
โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนบน ซึง่ เป็ นวัฒนธรรมทางการค้ าที่มีมาก่อน
การค้ าทางทะเลจะก่อตัวและเฟื่ องฟูและทําให้ รัฐชายฝั่ งทะเลมีบทบาททางเศณษฐกิจขึ ้นมาแทน
รัฐในแอ่งที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขาอย่างอาณษจักรล้ านนา ทังที
้ ่เป็ นรัฐที่มีความรุ่ งเรื องทางการค้ า
และวัฒนธรรมอย่างมากในช่วงระหว่างต้ นพุทธศตวรรษที่ 19-ต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 ดังกล่าวแล้ ว
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าพัฒนาการทางการค้ าของอาณาจักรล้ านนาจะมีกลไกของรัฐเข้ า
มาเป็ นตัวกําหนดให้ เป็ นการผลิตเพื่อการส่งส่วย ซึง่ รัฐจะเป็ นผู้ได้ ประโยชน์โดยตรงก็ตาม หากใน
ส่วนการผลิตของชุมชนระดับเมืองและชุมชนระดับหมู่บ้านภายในอาณาจักรล้ านนา เริ่ มต้ นด้ วย
การแลกเปลี่ยนเพื่อยังชีพระหว่างชุมชนบนที่สูงกับชุมชนในพื ้นที่ราบลุ่ม แต่ก็มีการขยายตัวจน
นําไปสู่การแลกเปลี่ยนโดยมีระบบตลาด (กาด) ซึ่งเป็ นสถานที่รองรับการแลกเปลี่ยนทังในระดั
้
บ
หมูบ่ ้ าน และชุมชนย่อยในเมืองขนาดใหญ่ รวมถึงเมืองใหญ่ที่ทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางทางศาสนา
้
และเป็ นเขตพระราชฐาน ดังเช่น ลําพูน ลําปาง เชียงราย และเชียงใหม่ นัน่ เพราะชนชันปกครอง
มักจะทําหน้ าที่เป็ นผู้ค้าในฐานะผู้มีสิทธิ เหนือทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น
และชนชัน้ ปกครองที่เป็ นผู้ค้าก็กลายเป็ นผู้ขบั เคลื่อนการค้ าและระบบเศรษฐกิจที่สําคัญของรัฐ
ล้ านนานัน่ เอง ผู้ค้าระดับสูงเหล่านี ้จะติดต่อค้ าขายกับกลุ่มเมืองชันนอกของอาณาจั
้
กรและขยาย
ไปถึงกลุม่ เมืองอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบอาณาจักรล้ านนา อีกทังสิ
้ นค้ าที่ผ้ คู ้ าชันสู
้ งผูกขาดการค้ าขายไว้
เฉพาะกลุ่มตนล้ วนเป็ นสินค้ าสําคัญที่มีมลู ค่าสูง ได้ แก่ สินค้ าป่ าเกือบทุกชนิด รวมทังแร่
้ ธาตุบาง
ประเภทเช่น เกลือ และสัตว์ใหญ่ เช่น ช้ าง ม้ า โค กระบือ รวมถึงทาส เป็ นต้ น
สภาพโดยรวมที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงเกิดการหมุนเวียนสินค้ าในตลาดตามเมืองใหญ่น้ อยตามในทุกชุมชนหมู่บ้านและในทุกเมือง สินค้ าที่ หมุนเวียนในตลาดภายในล้ านนามักเป็ น
สินค้ าที่ผลิตและจัดหาได้ จากภายในล้ านนาเอง หากแต่ตลาดใหญ่ตามเมืองสําคัญมักจะเป็ น
แหล่งแลกเปลี่ยน พร้ อมๆ กับการเป็ นศูนย์รวมสินค้ าสําคัญๆ ที่ทํารายได้ มหาศาลแก่รัฐและชนชัน้
ปกครอง โดยมีพ่อค้ าต่างแดนจากกลุ่มเมืองรอบๆ ดินแดนล้ านนา นําสินค้ าจากภายนอกเข้ ามา
แลกเปลี่ยนบ้ างหรื อบางรายนํ าสินค้ าเข้ ามาส่งบ้ าง เช่น โลหะหรื อสินค้ ามีค่า ผ้ าแพร ผ้ าต่วน
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กระจก อัญมณีมีค่าต่างๆ รวมถึงสินค้ าป่ า เช่น เขากวาง ครั่ง รัก กํายาน ฯลฯ จากกลุ่มเมืองทาง
ตอนบนมาแลกกับสินค้ าประเภทอื่นๆ ของล้ านนา เช่น เกลือ เป็ นต้ น
ส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่ทําให้ ขบั เคลื่อนคือ “พ่อค้ า” อาจกล่าวได้ ว่า พ่อค้ าในอาณาจักร
ล้ านนามักเป็ นกลุ่มคนที่อยู่ตามเมืองหรื อเขตหมู่บ้านที่อยู่ในบริ เวณพื ้นที่ราบลุ่มหรื อแอ่งต่างๆ ซึง่
ได้ รับการสนับสนุนจากชนชันปกครอง
้
นับแต่เจ้ าเมืองไปจนถึงกษัตริ ย์เพื่อให้ เป็ นตัวแทนการค้ า
ของตน และทําให้ ผ้ ทู ี่รับสิทธิในการค้ าขายหรื อเป็ นตัวแทนในการทําการค้ ากลายเป็ นผู้มีฐานะมัง่
คัง่ รํ่ ารวย และเป็ นชนชั ้นนํ ้าของชุมชนหมูบ่ ้ านหรื อเมือง โดยจะเป็ นผู้ควบคุมกองคาราวานหรื อก
เกวียนไปค้ าขายยังต่างเมือง ซึง่ มีตําแหน่งเรี ยกว่า “นายร้ อย” ขณะเดียวกันการค้ าของอาณาจักร
ล้ านนาก็มีพอ่ ค้ าต่างเมือง เช่น พ่อค้ าเงี ้ยว พยู ฮ่อ ลาว เข้ ามาค้ าขายตามตลาดในหัวเมืองสําคัญๆ
รวมทัง้ เชี ยงใหม่โดยเดินทางมาเป็ นขบวนคาราวานนํ าสินค้ าสําคัญประเภทเครื่ องโลหะเหล็ก
ทองเหลือง และอื่นๆ เข้ ามา นอกจากนี ้ยังมีพ่อค้ ากลุ่มชาติพนั ธุ์ไทเผ่าต่างๆ จาก เชียงตุง เชียงรุ่ ง
และลาวหลวงพระบาง นํ าสินค้ าประเภทผลผลิตจากการเกษตรที่ มีทัง้ พริ ก ฝ้ายสําหรั บทอผ้ า
รวมทังสิ
้ นค้ าป่ าต่างๆ อย่างครั่ง เขากวาง และกํายาน เป็ นต้ น โดยผ่านเข้ ามาทางเชียงแสน เชียง
ของ แม่สาย (เวียงพางคํา) น่าน รวมทังท่
้ าตอนในเขตเมืองฝาง ก่อนลงมายังเมืองเชียงใหม่ ซึง่ บาง
รายอาจแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า แล้ ว เดิ น ทางลงไปถึ ง ฮอด เพื่ อ ไปปลายทางที่ เ มาะตะมะ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ยังมีพอ่ ค้ าชาวพยู กุลวา และพม่า จากบริเวณเมืองอังวะ พุกาม เข้ ามาติดต่อค้ าขายกับ
พ่อในเชียงใหม่โดยมีสนิ ค้ าที่นําเข้ ามาเช่น ทองคํา ทองเหลือง และสินค้ าฟุ่ มเฟื อยจากอาหรับและ
อินเดีย นอกจากกลุ่มพ่อค้ าดังกล่าวข้ างวต้ น ยังมีกลุ่มพ่อค้ าจากรั ฐและกลุ่มเมื องทางใต้ ของ
อาณาจักรล้ านนา ซึง่ เป็ นพ่อค้ าชาวอยุธยา ชาวมอญ เป็ นต้ น
หากกล่าวเฉพาะเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีฐานะสําคัญต่อการเป็ นเมืองศูนย์กลางทางการ
ค้ าขายแลกเปลี่ยนมากพอๆ กับการเป็ นเมืองศูนย์ กลางทางการปกครองตลอดช่วงราชมังราย
เนื่องจากการปกครองรวมศูนย์อยู่เชียงใหม่อนั เป็ นเมืองที่ประทับของกษัตริ ย์ผ้ มู ีอํานาจสูงสุดใน
การเป็ นผู้ค้าสินค้ าสําคัญๆ โดยเฉพาะสินค้ าป่ า การรวมศูนย์ของการแลกเปลี่ยนสินค้ าที่มีมลู ค่า
มหาศาลจึงอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกัน เชียงใหม่จึงเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้ าและจําหน่ายสินค้ า
สําคัญของการค้ าในช่วงเวลานัน้ ซึ่งทําให้ เชียงใหม่สามารถพัฒนาตัวเองเป็ นศูนย์กลางการค้ า
ภายในอาณาจักรล้ านนาและกลุ่มเมืองต่างๆ โดยรอบ และด้ วยสภาพภูมิศาสตร์ ดงั ได้ กล่าวแล้ ว
เชียงใหม่จึงอยู่ในจุดที่สามารถเชื่อมโยงการค้ าภายในอาณาจักรออกไปติดต่อกับรัฐใกล้ เคียง
โดยรอบได้ ไม่ยาก เช่น อังวะ กลุ่มเมืองเงี ้ยวอันได้ แก่ เมืองลิ เมืองปั่ น เมืองนาย เมืองมีด เชียงตุง
เชียงรุ่ง หลวงพระบาง สุโขทัย อยุธยา และเมาะตะมะ รวมทังเมื
้ องหงสาวดี
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ด้ วยปั จจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น ได้ นําไปสูก่ ารเป็ นอาณาจักรแห่งการค้ าของล้ านนา
ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง ต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลาง จากการ
พิจารณาจากหลักฐานเอกสารโบราณของล้ านนา โดยใช้ พงศาวดารชินกาลมาลีปกรณ์ ตํานาน
พื ้นเมืองเชียงใหม่ ตํานานสิบห้ าราชวงษ์ และกฎหมายล้ านนาโบราณ ประกอบกับหลักฐานทาง
โบราณคดี และเอกสารที่เป็ นบันทึกเส้ นทางของชาวตะวันตกบางคนในสมัยหลัง ทําให้ กล่าวได้ ว่า
มีผ้ คู นหลากเผ่าหลายพันธุ์เข้ ามาค้ าขายอาณาจักรล้ านนาโดยเฉพาะ เมืองเชียงใหม่ นอกเหนือ
การติดต่อสัมพันธ์ ด้านการเมือง การศาสนา และเชียงใหม่ได้ กลายเป็ นศูนย์กลางทางการค้ า โดย
เป็ นแหล่งรวมสินค้ าพร้ อมๆ กับเป็ นแหล่งรับซื ้อสินค้ าจากพ่อค้ าหลายชาติพนั ธุ์ โดยพ่อค้ าคนกลาง
ชาวล้ านนาซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นตัวแทนของรัฐหรื อกษัตริย์และเศรษฐี หรื อผู้มีฐานะที่กษัตริย์อนุญาตให้
ค้ าขายสินค้ าสําคัญบางประเภท ดังกล่าวแล้ ว
ความสําเร็ จในการเป็ นศูนย์ กลางและศูนย์รวมการค้ าของอาณาจักรล้ านนาในช่วง
สมัยราชวงศ์มงั รายนัน้ ได้ สง่ ผลต่อความเจริญก้ าวหน้ าของบ้ านเมืองโดยรวม ซึง่ สะท้ อนผ่านความ
วิจิตรและอลังการของสิง่ ปลูกสร้ าง โดยเฉพาะปราสาทราชวัง ศาสนสถาน และวัตถุธรรมทังหลาย
้
เช่ น พระพุท ธรู ป และศิล าจารึ ก การกระทํ า กรรมดี ด้ ว ยการบริ จ าคทางทัง้ ทรั พ ย์ แ ละแรงงาน
มากมาย ที่กลายเป็ นโบราณวัตถุและโบราณสถานในปั จจุบนั นี ้ ด้ วยว่าความมัง่ คัง่ รํ่ ารวยของผู้ค
ทุกระดับชันในสั
้ งคมล้ านนาเวลานัน้ มักจะถูกนํามาถวายในกิจกรรมทางพุทธศาสนา ตามแบบ
สังคมอุดมคติที่เชื่อในการสร้ างบุญเพื่อโลกหน้ าของชาวพุทธ นอกจากนี ้ความมัง่ คัง่ ยังสะท้ อนให้
เห็นได้ จากความอุดมสมบูรณ์ของกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ในการรบของกองทัพตลอดช่วง
ราชวงศ์มงั ราย ไม่วา่ จะเป็ นในสมัยพญาไชยสงคราม พญาคําฟู พญาแสนเมืองมา และโดยเฉพาะ
พระเจ้ าติโลกราช และพระเมืองแก้ วนัน่ เอง
อย่ างไรก็ตาม การศึกษาวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ ทําให้ ผ้ ูศึกษาได้ พบข้ อเท็จจริ งหลาย
ประการเกี่ยวกับความรุ่ งเรื องทางการค้ าของอาณาจักรล้ านนาในยุคโบราณโดยมีปัจจัยสําคัญ
หลายประการคือ สภาพภูมิศาสตร์ และที่ตงั ้ ซึ่งนอกจากจะเป็ นปั จจัยต่อพัฒนาการทางการค้ า
ดังกล่าวแล้ ว ยัง มี ผลต่อการกํ าหนดเขตแดน การทํ าให้ เ กิ ดระบบเมื อง (เวี ยง) ตามแอ่ง ต่า งๆ
รวมทัง้ ส่งผลต่อระบบคมนาคมและเครื อข่ายการค้ าของอาณาจักรล้ านนา ตลอดจนเป็ นปั จจัย
กําหนดประเภทและรูปแบบของสินค้ า การควบคุมของรัฐที่มีผลต่อการกําหนดความต้ องการของ
สินค้ า และกลุม่ พ่อค้ าที่เข้ ามาติดต่อ รวมทังคนของรั
้
ฐที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการดําเนินการค้ ากับรัฐ
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อื่ น ๆ ในการรวมผู้ค นหลายกลุ่ม หลายเผ่ า ให้ เ ป็ นปึ กแผ่ น ในสมัย พญามัง ราย และการสร้ าง
เสถียรภาพของอาณาจักรในสมัยต่อๆ มาของกษัตริย์ราชวงศ์มงั ราย
ส่วนผลลัพท์ทางการค้ าในด้ านดีต่ออาณาจักรล้ านนาในช่วงราชวงศ์มงั ราย คือทําให้
ระบบเศรษฐกิจของอาณาจักรมัง่ คัง่ และรํ่ ารวย อันเป็ นพื ้นฐานทางเศรษฐกิจสําคัญที่ทําให้ สงั ค
และวัฒนธรรมเจริ ญก้ าวหน้ า โดยเห็นได้ ชดั จากความรุ่ งเรื องทางพุทธศาสนา อันเป็ นความเชื่อใน
อุดมคติของสังคมล้ านนาที่ถูกหล่อหลอมในกลุ่มผู้คนมาเป็ นเวลายาวนาน สิ่งที่แสดงผลความ
รุ่ งเรื องและความสําเร็ จทางการค้ าของอาณาจักร นอกจากจะสะท้ อนผ่านปราสาทราชวังและ
กําแพงเมืองแล้ ว ยังสะท้ อนผ่านสิ่งปลูกสร้ างศาสนสถานและศาสนวัตถุมากมาย เช่น สถูป เจดีย์
วัด วิหาร วัดขนาดใหญ่-น้ อยที่เกิดขึ ้นทัว่ อาณาจักรล้ านนาในช่วงราชวงศ์มงั รายปกครองล้ านนา
รวมทังพระพุ
้
ทธรู ป และจารึ กต่างๆ ที่ประกาศการบริ จาคทานของชาวล้ านนาทุกระดับชันในเขต
้
พุทธสถานที่กระจายเป็ นวงกว้ างทัว่ เขตแคว้ นของล้ านนา ซึง่ ทังหมดนี
้
้ยังคงปรากฎเป็ นหลักฐานใน
รูปของโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายกระจายอยูท่ วั่ ดินแดนตอนบนของประเทศไทย ทังใน
้
รู ปของทรั พ ย์ สิน และข้ าวของเครื่ องใช้ ต่างๆ ที่ ขุดค้ นพบตามแอ่ง สําคัญๆ ของล้ า นนา รวมถึง
แรงงานมากมายเพื่อสร้ างและเพิ่มพูนผลผลิตให้ กับสังคมดังปรากฎตามศิลาจารึ กที่ทําขึ ้นเพื่อ
ประกาศการบริ จาคทานของชนชัน้ ปกครองล้ านนา ซึ่งในการบริ จาคทานวัตถุสิ่งของที่มีอย่างอุ
มดมบูรณ์ในช่วงสมัยราชวงศ์มงั รายนัน้ ดําเนินไปภายใต้ กรอบของความมีศีลมีธรรมในการเป็ น
พุทธศาสนิกชนของชาวล้ านนา ซึ่งทําให้ พบว่าคติความเชื่อตามแบบพุทธศาสนาไม่ได้ มีผลต่อ
การเมืองและสังคมเท่านัน้ แต่ยงั นํามาซึง่ ความต้ องการทางทรัพยากรและทรัพย์สินเพื่อตอบสนอง
้
งคมล้ านนาอีก
ต่อระบบความเชื่อ ดังเช่น ความศรัทธาในการสร้ างกุศลของคนทุกระดับชันในสั
ด้ วย
นอกจากนี ้ ระบบเศรษฐกิจที่มงั่ คัง่ รํ่ ารวยจากการค้ าของล้ านนา ยังเป็ นพื ้นฐานสําคั
ต่อการขยายพระราชอํานาจของกษัตริ ย์และการสร้ างความเสถี ยรภาพให้ กับอาณาจักรล้ านนา
ตลอดช่วงเวลาตังแต่
้ ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 – ต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งเป็ นพื ้นฐานความเข้ มแข็ง
ทางการเมื อ งและการปกครองอาณาจัก ร กล่า วคื อ การค้ า มี ส่ว นอย่า งมากในการเสริ ม สร้ าง
ศักยภาพกองทัพของล้ านนาให้ มีแสนยานุภาพอย่างยิ่งตลอดช่วงสมัยของราชวงศ์มงั ราย ซึง่ เห็น
ได้ ชดั ในสมัย พญาไชยสงคราม พญาคําฟู พญาแสนเมืองมา พระเจ้ าติโลกราช และพระเมืองแก้ ว
ทําให้ อาณาจักรล้ านนาขยายออกไปอย่างกว้ างขวางโดยเฉพาะนับตังแต่
้ ปลายพุทธศตวรรษที่ 19
เป็ นต้ นมา

208

กระนัน้ ก็ ดี การศึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นี ้ ยัง ทํ า ให้ ผ้ ูศึก ษาได้ พ บด้ ว ยว่ า ระหว่ า งพุท ธ
ศตวรรษที่ 22 -23 เป็ นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ านเศรษฐกิจการค้ าในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อย่างมาก สิ่งที่เป็ นปั จจัยสําคัญทําให้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี 2
ประการ คือ การเข้ ามาของพ่อค้ ามุสลิมอาหรับและการเกิดรัฐอิสลามในคาบสมุทรและกลุ่มเกาะ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกประการหนึง่ คือ การเปิ ดการค้ าทางทะเลจากซีกโลกตะวันตกโดยมี
ปอร์ ตเุ กสเป็ นผู้นําซึง่ ทําให้ ชาติตะวันตกอื่นๆ ติดตามกันเข้ ามาในบริ เวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเปลี่ยนแปลงนี ้ทําให้ โครงสร้ างและระบบการค้ าขายของกลุ่มสังคมต่างๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จากเดิมเป็ นการติดต่อค้ าขายกันเองภายในภูมิภาคและค้ าขายกับรัฐใหญ่ภายนอกอย่าง
จีนและอินเดีย ต้ องเปิ ดรับการทําการค้ าจากชาวตะวันตกด้ วย ซึ่งส่งผลให้ การค้ าทางทะเลของ
กลุ่มเมืองชายฝั่ งทะเลของเอชียตะวันออกเฉียงใต้ กว้ างขวางออกไปพร้ อมกับรับวัฒนธรรมใหม่ๆ
เข้ ามา และทําให้ อาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนล่างที่อยู่ใกล้ ชายฝั่ งทะเลเติบโตทาง
เศรษฐกิจและพัฒนาอํานาจทางการเมืองขึ ้นมาในระยะนัน้ เช่น มะละกา มะธะรัม อาเจห์ อยุธยา
และหงสาวดี เป็ นต้ น ในสถานการณ์ เ ช่ น นี เ้ องที่ อ าณาจัก รเคยรุ่ ง เรื อ งในภาคพื น้ ทวี ป เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตอนบน ดังเช่น อาณาจักรพุกาม อาณาจักรล้ านช้ าง และอาณาจักรล้ านนา เริ่ ม
อ่อนแอ กล่าวเฉพาะอาณาจักรล้ านนา แม้ ว่าช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 เป็ นต้ นมา อาณาจักรล้ านนา
ถูกอาณาจักรอยุธยาและพม่าคุกคาม กระทัง่ ถูกพม่ายึดครองได้ สําเร็จในพ.ศ.2101 นอกเหนือจาก
เหตุผลเกี่ยวกับความขัดแย้ งภายในที่มีการชิงอํานาจกันระหว่างกษัตริย์กบั ขุนนาง
สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให้ ล้านนาเจริ ญรุ่ งเรื องได้ ไม่นานหรื อรุ่งเรื องอยู่เพียง
ช่วงเวลาก่อนหน้ าพุทธศตวรรษที่ 22 เท่านัน้ มาจากเรื่ องทําเลที่ตงั ้ ซึ่งตังอยู
้ ่ในเขตภูเขา แม้ ว่า
เมืองที่มีบทบาททางการค้ าสูงอย่างเชียงใหม่ จะอยูใ่ นบริเวณที่ราบลุม่ หุบเขาที่มีแม่นํ ้าสายหลักไห
ผ่าน และชาวล้ านนามีศกั ยภาพดําเนินการค้ าในรู ปแบบกองคาราน อันเป็ นลักษณะเฉพาะของ
การขนส่งของกลุม่ เมืองตามเขตเทือกเขาและที่สงู แต่ในอีกด้ านหนึ่งสภาพภูมิประเทศของล้ านนา
ทําให้ เกิดข้ อจํากัดในการเปิ ดรับระบบความคิด เทคโนโลยี และวัฒนธรรมรู ปแบบใหม่จากสังคม
ภายนอก ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาวิถีชีวิตของผู้คนและการเติบโตของสังคมล้ านนา
อย่างไรก็ตาม การแสวงหาข้ อเท็จจริ งต่างๆ ในวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้ยังทําได้ ไม่สมบูรณ์ดี
นัก ทังนี
้ ้ด้ วยข้ อจํากัดของหลักฐาน ความสามารถของผู้เขียน และข้ อจํากัดของเวลา จึงมีจดุ อ่อน
และมีข้อที่ยงั ไม่กระจ่างหลายประการ ซึง่ ควรจะได้ มีการแก้ ไขและศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ผู้เขียนจึง
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ขอเสนอไว้ ณ ที่ นี เ้ พื่ อ เป็ นแนวทางสํ า หรั บ การศึก ษาที่ ลึก ซึง้ และได้ ข้ อ มูล หลัก ฐานตลอดจน
รายละเอียดมากขึ ้น คือ
1. หลักฐานเกี่ยวกับปหล่งที่ตงของตลาดหรื
ั้
อชุมชนการค้ าในเมืองศูนย์กลางการค้ า
เมืองสําคัญระหว่างเส้ นทางการค้ าที่เป็ นเครื อข่าย และเมืองชุมทางการค้ า
2. หลักฐานเกี่ยวกับแหล่งผลิตสินค้ าทังภาคเกษตรกรรม
้
หัตถกรรม แหล่งสินแร่และ
การผลิตเครื่ องโลหะ และการหาของป่ า
3. หลักฐานเกี่ยวหับการเดินทางและเส้ นทางการค้ าของพ่อค้ ากลุม่ ต่างๆ ตลอดจน
ชุมทางการค้ าของบรรดาพ่อค้ าจากเมืองไกล
นอกจากนี ้ ส่วนของประเด็นในระดับลึกสําหรับการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อและยังไม่
กระจ่าง คือ การค้ าที่ทําโดยรัฐของอาณาจักรล้ านนาในสมัยราชวงศ์มงั ราย มีระบบที่ชดั เจน
อย่างไรก็ตามการรวบรวมส่วยชนิดต่างๆ การเก็บส่วยภาษี โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ อวกับการค้ า
ขาย เช่น ภาษี ตลาด ภาษี ด่าน และอื่นๆ มีระบบอย่างไร รวมทังมาตรฐานการแบ่
้
งสัมปทานหรื อ
สิทธิทางการค้ า โดยเฉพาะการค้ าสินค้ าผูกขาดแก่เอกชนเป็ นอย่างไร
จากการค้ นคว้ าของผู้เขียนที่ได้ ทํามาแล้ วเห็นว่าหัวข้ อเกี่ยวกับการค้ าในช่วงต้ นพุทธ
ศตวรรษที่ 19- ต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 เป็ นหัวข้ อที่บุกเบิกและยังยากที่จะหาข้ อมูลและหลักฐาน
อย่างละเอี ยดและชัดเจนจํ านวนมากเพื่ อนํ าไปสู่ข้อสรุ ป แต่ก็ ควรที่ จะทํ าการศึกษาต่อไปโดย
พยายามหาหลัก ฐานจากกประเทศเพื่ อ นบ้ า น เช่ น พม่า ลาว เวี ย ดนาม รวมทัง้ ท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ล้ านนา ยิ่งไปกว่านันยั
้ งต้ องแสวงหาหลักฐานที่มีความหลากหลายจากสาขาวิชา
การอื่นๆ เพื่อนํามาบูรณาการประกอบการศึกษาด้ วย
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