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บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่องภูมิทัศนเมืองโบราณ และองคประกอบของเมืองรวมวัฒนธรรมลานนา 
กรณีศึกษา เมืองเชียงตุง และเมืองเชียงใหม เปนความพยายามที่จะทําความเขาใจวัฒนธรรมของ
ลานนาดวยวิธีการศึกษาแบบสหวิทยาการ เนื่องจากเมืองทั้งสองเปนเมืองที่มีจุดกําเนิดในชวงเวลา
ใกลเคียงกัน มีภูมิลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติแบบเดียวกัน มีกลุม
วัฒนธรรมในพ้ืนที่แบบเดียวกัน และมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรรวมกันมาโดยตลอด จนกระทั่ง
ถึงยุคหัวเล้ียวหัวตอทําใหเมืองทั้งสองมีพัฒนาการที่แยกกันออกไป ในวันนี้เมืองเชียงใหมพัฒนา
อยางเต็มที่ดวยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมประชาธิปไตย ในขณะท่ีเชียงตุงยังคงดําเนินชีวิตแบบ
ดั้งเดิมอยูภายใตการปกครองแบบสังคมนิยม  

ความกาวหนาในแวดวงวิชาการดานลานนาคดีไดผลิตองคความรูของลานนาออกมาเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม ในขณะที่ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเมือง
เชียงตุงมีอยูนอยยิ่งนัก การนี้จึงใชโอกาสจากผลลัพธจากขอดีและขอเสียของการพัฒนาเมืองมาเปน
ประโยชนตอการศึกษา กลาวคือ การใชองคความรูเกี่ยวกับสหวิทยาดานลานนาคดีที่กาวหนาของ
เมืองเชียงใหม แตทวาเมืองนี้ไดถูกพัฒนาทางกายภาพจนแทบไมเหลือรูปรอยเดิม มาผนวกกับ
ผลลัพธของการเสียโอกาสจากการพัฒนาของเมืองเชียงตุงใหเปนประโยชน ดวยการศึกษา
ภาคสนามในเมืองเชียงตุงซึ่งเก็บงําเรื่องราวแหงอดีตไวเปนประจักษหลักฐานอยูจํานวนมาก 
ผลลัพธของการเชื่อมโยงระหวางขอมูลสองประเภทของทั้งสองเมืองในแบบสหวิทยาการไดชวย
สรางจินตภาพของภูมิทัศนเมืองแบบโบราณ และองคประกอบของเมืองรวมวัฒนธรรมลานนาใน
อดีตไดเปนอยางดี  

จากการศึกษาพบวาการดําเนินชีวิตของคนลานนา หรือ “คนเมือง” ในอดีตเปนการ
ดําเนินชีวิตแบบใกลชิดกับส่ิงแวดลอม มีความใกลชิดในระบบเครือญาติ และมีภูมิปญญาในการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางความปกติสุขใหกับการดําเนินชีวิต จากการศึกษาพบวา
สามารถจําแนกองคประกอบของเมืองในวัฒนธรรมลานนาออกไดเปน ๔ กลุม ดังตอไปนี้ คือ 
“พื้นท่ียุทธศาสตร และความมั่นคงของเมือง” “พื้นท่ีทางจิตวิญญาณ และความศักดิ์สิทธ์ิ
ของเมือง” “พื้นท่ีใชสอยสาธารณะของเมือง” และ “พื้นท่ีอยูอาศัยของชุมชนพื้นถิ่น” 

 

 คําสําคัญ และขอตกลงเบื้องตน 

เชียงตุง, เชียงใหม, ลานนา, ภูมิทัศนเมือง, องคประกอบของเมือง 



 
 

 

ในการเอกสารนี้ผูเขียนใชคําวา “ไต” แทน คําวา “ไทย” ในความหมายถึงชาติพันธุ เชน 
ไตใหญ ไตเขิน เปนตน 

 

ภูมิทัศนเมืองโบราณ และองคประกอบของเมือง 

“เมืองเชียงตุง” มีประวัติการสรางเมืองรวมกับประวัติศาสตรลานนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
“เมืองเชียงใหม” ต้ังแตแรกตั้งเริ่มจนกระทั่งปจจุบัน ขอความในประวัติศาสตรกลาววาเมืองเชียง
ตุงเปนเมืองที่พญามังรายโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นหลังจากเสด็จประพาสปาตามกวางทองมาจนถึง
ที่ต้ังเมืองเชียงตุงนี้ เมื่อ พ.ศ. ๑๘๐๔1และมีพระราชวินิจฉัยเห็นวาเปนชัยภูมิที่เหมาะสมตอการ
สรางเมือง แตทวาพ้ืนที่แหงนี้เปนพ้ืนที่ที่มีชาวลั้วะอาศัยอยูกอนแลว ตามความในเอกสารวา “...
ทาวมังรายเจาไปลากวางคําแลว ไปหันยังบานเมืองลวะทั้งหลายกอนแล...”2 เมื่อพญามังรายมี
พระราชดําริที่จะสรางเมืองจึงโปรดเกลาฯ ใหมีการเสี่ยงทายขาวเปลือก3ตามความในเอกสารกลาว
วา “...ทานก็หื้ออุตรพราหมณผูจบเพทมาดูที่จักสรางเวียงหื้อเปนไชยมังคละแลไชยภูมิแล พราหมณ
ผูนั้นก็มาหวานเขา เขียมที่พูยนั้นมาอธิฐานวาบานเมืองที่นี้ยังจักรุงเรืองพายหนา จุงหื้อเขานี้พี
ชะงอกออมมาเปนลําแดวาอั้น เมื่อนั้นเขาเขียมนั้นก็พีชะงอกงามออกมาแทหั้นแล…”4 ผลของการ
เส่ียงทายขาวเปลือกปรากฎวามีตนขาวขึ้นงอกงามดี พราหมณจึงทํานายวาบานเมืองแหงนี้จะ
เจริญรุงเรืองขึ้นในภายภาคหนา โดยมีชัยภูมิเลือกในการสรางเมือง ๓ แหง คือ ใกลกับดอยหลวง 
เชียงเหล็ก และเชียงตุง  

แตละชัยภูมิมีขอดีขอเสียที่แตกตางกันออกไป กลาวคือ หากสรางเวียงใกลกับดอยหลวง
จะสงเสริมใหมีเดชาอานุภาพไมมีผูใดมารบชนะได แตบานเมืองจะขัดสนไมรุงเรืองเทาที่ควร สวนที่
เชียงเหล็กเปนชัยภูมิที่สงเสริมใหมีเดชาอานุภาพเชนกัน แตจะมีความรุงเรืองไมมากนัก ทาวพญาที่
ครองเมืองก็จะมีอายุส้ัน สวนที่เชียงตุงนี้ไมรายไมดีมากเทาไหรแตก็ไมขัดสนใดๆ มีส่ิงที่ควรจะมี
ตามสมควร ดังความในพงศาวดารวา “จักดีสรางเวียงทัดดอยหลวงนั้น เปนเวียงก็จักมีเตชริทธี
อานุภาพ ทาวพระญาในชมพูทวีปจักมารบย่ํายีเขาบได เทาวาบมีเขาของทาวพระญาในเมืองบ
รุงเรืองหลาย จักสรางเวียงที่เชียงเหล็กนั้นก็ยังจักมีเตชริทธี เพ่ินก็มารบเทาวาบแพเราสักเทื่อ ยังจัก
มีเขาของสมบัติเทาไพรบแพรพอกออกหลาย ทาวพระญาบมีหลาย ชาง มา ราชวังสา อายุ ทาว
พระญาก็บพอ ๑๐ ป สักคน ชาง มา บแพรแล ที่จอมตุงนี้บรายบดีสังก็ยังจักมีมนตรีชางมามากหลาย 
เขาของก็ยังจักมีตามอีนเพ่ิงอันควร บรังบไร ผูนามจันกินเมือง ผูยิงกินเมือง เพ่ินมาถามอันใด ก็จัก
ไดตามใจอันมักเพ่ินแล   ฝูงนามอันอื่นกินเมืองเพ่ินจักมาถามมารบ  เอาอันใดบสูไดดั่งใจแล” 5 

ตํานานการสรางเมืองตางๆในภาคเหนือ แบงไดเปนสองประเภท คือ ตํานานการสราง
เมืองประเภทที่หนึ่ง กลาววามีฤาษีหรือผูบําเพ็ญศีลเปนผูบงชี้วาตําแหนงนั้นๆ เปนตําแหนงที่อุดม
สมบูรณเหมาะแกการตั้งถ่ินฐาน และประเภทที่สอง คือ เมืองจะถูกสรางขึ้นบนสถานที่สําคัญที่กลาว
วาพระพุทธเจาไดเสด็จมาเยือน และมีพุทธทํานายวาพ้ืนที่ดังกลาวจะมีความเจริญรุงเรืองเปน
เมืองขึ้นในภายภาคหนา  

สําหรับกรณีแรกที่กลาววา ฤาษีเปนผูมาชี้บอกตําแหนงการสรางเมืองนั้นเปนวัฒนธรรมที่
ไดรับอิทธิพลจากพมา ซึ่งพมาไดรับอิทธิพลจากอินเดียอีกตอหนึ่ง กลาวคือในพมานอกจากจะมีการ
นับถือนัต (Nat) ในฐานะเทพยดาผูรักษาธรรมชาติแลว ยังมีความเคารพนับถือฤาษีซึ่งปรากฎอยูใน
หลักฐานของตํานานจํานวนมากของพมา6 ความเชื่อเรื่องฤาษีหรือผูทรงศีลดังกลาวไดถูกถายทอด
มาสูวัฒนธรรมลานนาอีกตอหนึ่ง ความเชื่อดังกลาวเปนความเชื่อที่มีมาแตเดิม จนกระทั่งเมื่อรับเอา



 
 

 

พุทธศาสนาเขามาจึงมีการประยุกตใหกลายเปนศาสนาที่เหมาะสม โดยจะเห็นไดวาตํานานการสราง
เมือง หรือตํานานที่วาดวยเรื่องสํานักวิชาตามเมืองตางๆจะมีฤาษีหรือผูทรงศีลเปนอาจารย เชน ใน
ตํานานการสรางเมืองหริภุญชัย ตํานานการสรางเมืองศรีสัชนาลัย ตํานานเมืองละโว เปนตน 

การที่พญามังรายเลือกสรางเมืองเชียงตุงคงเปนเพราะวาทําเลที่ต้ังของเมืองเปนชุมทาง
การคา และยุทธศาสตรของพ้ืนที่ลานนาตอนใน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระหวางเมืองเชียงใหม เมือง
เชียงรุง และเมืองมัณฑะเลย7 ความพยายามที่จะครอบครองเมืองเชียงตุงโดยอาณาจักรตางๆ จึง
เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาบนหนาประวัติศาสตรเมืองเชียงตุง 

ในการกอสรางเมืองเชียงตุงมีหลักฐานที่กลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของเมืองไวนอยมาก 
แตอยางไรก็ตามเมื่อทําการศึกษาภาคสนามในพื้นที่ประกอบกับการใชหลักฐานทางประวัติศาสตรที่
มีอยู สรุปไดวาเมืองเชียงตุงมีองคประกอบที่กอรางขึ้นเปนเมืองเชนเดียวกับเมืองอื่นๆในวัฒนธรรม
ลานนายุคโบราณ โดยมีผังเมืองแบบไมสมมาตรเปนไปตามลักษณะทางภูมิประเทศ ในที่นี้จึงขอ
แบงองคประกอบของเมืองออกเปน ๔ กลุม คือ “พื้นท่ียุทธศาสตร และความมั่นคงของเมือง” 
“พื้นท่ีทางจิตวิญญาณ และความศักดิ์สิทธ์ิของเมือง” “พื้นท่ีใชสอยสาธารณะของเมือง” 
และ “หมูบานพื้นถิ่น” 

 

พื้นท่ียุทธศาสตร และความมั่นคงของเมือง 

ปอม ปราการ ประตู คูเมือง 

 “เมืองเชียงตุง”  ไดชื่อวา “เมืองแหงสามจอม เจ็ดเชียง เกาหนอง สิบสองประตู”  
คําจํากัดความดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงขนาดของเมือง รวมไปถึงองคประกอบตางๆของเมือง 
สําหรับคําวา “เชียง” มีความหมายวา “เมืองท่ีมีกําแพงลอมรอบ”  แตไมจําเปนตองเปนกําแพง
กออิฐอาจเปนเพียงกําแพงที่เปนลักษณะคันดินก็ได     

การสรางกําแพงเมืองในอดีต สันนิษฐานวามีพัฒนาการมาจากการขุดคูน้ําลอมรอบเมือง 
โดยดินที่ไดจากการขุดคูน้ําก็นํามาพูนขึ้นเปนแนวกําแพงเมือง จากนั้นจึงเอาเสาระเนียดไมปกบน
แนวคันดินดังกลาว  ตอมาอุปกรณการรบที่ใชในการสงครามพัฒนาการขึ้น เชน มีการใชปนใหญใน
การรบ จึงตองมีการกอสรางกําแพงกออิฐที่มีความมั่นคงมากกวาการใชเสาระเนียดไม 

จากเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่พบเปนจํานวนมาก มีการขุดคูลอมรอบเมืองแลวนําดินที่
ไดมาพูนเปนคันดินลอมรอบเมืองเอาไว ในที่นี้ไมอาจจะระบุไดวามีการปกเสาระเนียดไมหรือไม 
เนื่องจากไมมีหลักฐานใดๆหลงเหลือ ถาหากไมมีการปกเสาระเนียดไมบนแนวคันดินแลว แนวคัน
ดินนี้อาจจะไมไดสรางขึ้นดวยวัตถุประสงคเพ่ือปองกันศัตรู แตอาจจะเปนแนวคันดินปองกันน้ําทวม
หลากเขาเมืองก็ได เนื่องจากเมืองโบราณสมัยทวารวดีสวนใหญต้ังอยูบนที่ราบริมฝงแมน้ําแทบ
ทั้งส้ิน 

สําหรับกําแพงเมืองเชียงใหมในระยะแรกก็คงไมไดสรางเปนกําแพงกออิฐเชนที่เหลือ
หลักฐานอยูในปจจุบัน คงเปนแนวคันดินและมีเสาระเนียดไมปกไวเทานั้น เนื่องจากกําแพงเมือง
เชียงตุงซึ่งเปนเมืองรวมสมัยก็ไมมีการกอสรางกําแพงกออิฐ อีกทั้งเมืองสุโขทัยก็ไมมีการกอสราง
กําแพงเมืองกออิฐ เปนเพียงแนวคันดินซอนกันสามชั้น หรือที่เรียกวา “ตรีบูร” เทานั้น  



 
 

 

กําแพงกออิฐของเมืองเชียงใหมจึงนาจะสรางขึ้นในเวลาตอมา เนื่องจากเมืองเชียงใหมมี
อายุเกาแกและผานพัฒนาการมาอยางยาวนาน ในที่นี้สันนิษฐานวากําแพงเมืองกออิฐของเชียงใหม 
นาจะสรางขึ้นในระหวางรัชกาลพญาติโลกราช เนื่องจากในรัชกาลของพระองคมีการสงคราม
ระหวางเชียงใหมกับอยุธยา เพ่ือแยงชิงเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเมืองนี้ก็มีการกอสรางกําแพงเมืองดวย
ศิลาแลงดวย การนี้นาจะไดเห็นความสําคัญของการสรางกําแพงเมืองกออิฐเพ่ือปองกันศัตรูจากการ
สงครามดังกลาว และมีหลักฐานกลาวถึงการที่พญาติโลกราชโปรดเกลาฯ ใหกอกําแพงเมืองหริภุญ
ชัยดวยศิลาแลงในพ.ศ. ๒๐๖๐ ความวา “ในปนี้ พระเจาพิลกปนัดดาธิราช ทรงเริ่มกอกําแพงศิลา
แลงลอมนครหริปุญชัย เพ่ือปองกันกองทัพของราชศัตรูดวย จริงอยูครั้งนั้น พระราชาตรัสส่ังใหพล
นิกายสามลานคน มีโวหริตมหาเสนาเปนหัวหนากอกําแพงศิลาแลงในยามฝนแลง เวลาอาทิตยตก
แลว วันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ํา เดือนยี่ ประกอบดวยอุตตราสาฬหะนักศัตรฤกษ เมื่อจะกอเริ่มตนกอต้ัง
แตประตูดานตะวันตก”8 จะเห็นไดวาพญาติโลกราชทรงเล็งเห็นความสําคัญของการสรางกําแพง
เมืองอยางยิ่ง 

สาเหตุที่สันนิษฐานวากําแพงเมืองกออิฐนาจะสรางขึ้นในรัชกาลพญาติโลกราช เนื่องจาก
ในโคลงนิราศหริภุญชัย ซึ่งนาจะแตงขึ้นระหวางพ.ศ. ๒๐๑๑ เปนอยางนอยแตไมเกิน พ.ศ. ๒๐๙๔9 
ซึ่งอยูในชวงตนรัชสมัยของพญาติโลกราช ซึ่งครองราชยระหวาง พ.ศ. ๑๙๘๕-๒๐๓๐ มีใจความวา 

“...ลุถึงเชียงใหมหมา  ทวารทอง 

องอาจปราการสอง   เขื่อนขั้ง 

เหราเฟอดฟดฟอง   ฅือ10 ฅาย งามเอ 

หอเลิสเลอ11ตาย12ต้ัง  ขามขาเสิก็แสลง”13 

จากโคลงนิราศขางตนสามารถตีความไดวา เมืองเชียงใหมในชวงตนรัชกาลพญาติโลกราช
มีการสรางกําแพงดินสองชั้นระหวางกลางเปนคูลึก บนคันดินเปนรั้วคายเสาระเนียดไม ซึ่งเรียกวา 
“ตาย” ทําดวยทอนซุงไมสูงใหญ ประตูมีความแข็งแรง มีคูน้ําลอมรอบ และมี “หอเลิสเลอ” ดวย 
หอเลิสหอเลอนี้คงเปนหอที่สรางขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการปองกันเมือง เพราะมักพบคํานี้อยูคูกับการ
กลาวถึงกําแพงเมืองในเอกสารโบราณตางๆเสมอ จากการสํารวจภาคสนามเก็บขอมูลในเมืองเชียง
ตุงพบวาที่เชียงตุงปรากฎมีเวียงโบราณอยูใกลเคียงอีกหลายเวียง เชน เชียงเหล็ก เชียงตั้ง เชียง
แสน ซึ่งปรากฎมีการสรางเปนคันดินสองชั้นมีความสูงชันมากระหวางกลางคันดินทั้งสองเปนคูลึก14 

จากการสํารวจภาคสนามที่เมืองเชียงตุงพบวามีเมืองที่มีคูและคันดินลอมรอบอยูเปนหลาย
เมือง อาทิเชน เชียงเหล็ก15 เชียงตั้ง เชียงแสน16 ฯลฯ ซึ่งสันนิษฐานไดวาเปนเมืองดั้งเดิมของล้ัวะ มี
ขนาดประมาณ 1-3 ตารางกิโลเมตร17 เชียงตางๆเหลานี้ต้ังอยูไมหางกันมากนักและเลือกทําเลที่
ต้ังอยูบนยอดเนินดิน ลอมรอบดวยคูและคันดินสองชั้นถัดไปเปนพ้ืนที่ลาดเอียงลงสูผืนนาที่อยู
โดยรอบ สันนิษฐานวาเปนชุมชนเมืองโบราณท่ีมีขนาดไมใหญมากนักเนื่องจากพื้นที่ภายในกําแพง
มีจํากัด การตั้งถ่ินฐานลักษณะนี้นาจะเปนผลมาจากความจําเปนที่ตองตั้งถ่ินฐานอยูรวมกันในเมือง
เพ่ือความปลอดภัยจากผูมารุกราน เมื่อมีคนมากขึ้นก็จําเปนตองหาทําเลในการสรางชุมชนใหม
เนื่องจากพื้นที่ในกําแพงมีจํากัด และพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยูโดยรอบจะมีรัศมีที่กวางขึ้นเกินกวาจะ
ดูแลไดสะดวก การนี้จึงเปนปจจัยบังคับในทางออมใหตองขยับขยายไปหาชัยภูมิใหมเพ่ือการตั้งถ่ิน
ฐานนั่นเอง 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในโคลงมังทรารบเชียงใหมเปนโคลงที่สันนิษฐานวาผูรจนาคงเปนนายทหารระดับสูงของ
เมืองเชียงใหม พรรณนาถึงการเดินทางไปคุมครองเจาหญิงองคหนึ่งในขบวนเชลยที่ถูกกวาดตอน
จากเมืองเชียงใหมไปยังพมาในยามที่พมามีชัยเหนือนครเชียงใหม ใน พ.ศ.๒๑๐๑ ความวา 

     “...มังรายเวียงเวียกสราง สรีสถาน 

วชิรปราการ   ใหมหมา 

เมโรกอหินธาน   สูงสง งามเอ 

วังแวดหอเลิอตา   เพศเพี้ยงพิมานเทว 

        ฅือเลิก็แลวเลากวาง  ปุนขาม 

ชลพํ่าเพงเตงตาม   เทิกเทา 

ภาพที่ ๑: ภาพแสดงเมืองโบราณเชียงตั้ง 

 
ภาพที่ ๒: คู และคันดินเมืองโบราณเชียงตั้ง 



 
 

 

ปทุมเรื่องเรืองงาม   ไขรขราง รสเอ 

งูเงือกจักเขเฝา   ไขวขวางขางเวียง”18 

โคลงที่กลาวมาขางตน ใหภาพเมืองเชียงใหมวาเปนเมืองที่พญามังรายสรางขึ้น และกลาว
ตอไปวามีกําแพงกอดวยอิฐหินสูงใหญ มีปอมปราการที่งดงาม คูน้ําที่ลึกและมีน้ําเต็มอยูตลอดเวลา 
จะเห็นไดวาความเขาใจของผูแตงที่มีตอกําแพงเมืองเชียงใหมคิดวาสรางขึ้นในสมัยพญามังราย แต
ในความเปนจริงแลวกําแพงเมืองกออิฐดังกลาวสรางขึ้นภายหลังดังที่สันนิษฐานไวขางตน อยางไรก็
ดีในโคลงดังกลาวไดบอกใหเห็นวากําแพงเมืองเชียงใหมที่สรางดวยอิฐนั้นมีมากอนเสียเมือง
เชียงใหมในสมัยพญาเมกุฏิ 

สําหรับเมืองเชียงตุง จากหลักฐานที่ปรากฎทําใหสันนิษฐานไดวา การขุดคูเมืองและพูนดิน
เปนกําแพงเมืองในสมัยเจาน้ําทวม โดยมีการสรางที่ประทับชั่วคราว เรียกวา “เวียงเหล็ก” เพ่ือเปน
ที่ประทับชั่วคราวระหวางรอการกอสราง “เวียงหลวง” ใหแลวเสร็จดังความวา “ต้ังแตเจาน้ํา
ถวมตนหลานเมือกินเมืองนั้นมาแลแลวก็หื้อคนในเมืองเขินแตงสรางเวียงเหล็กกอน” ในการสราง
เวียงมีการสรางกําแพงเปนเสาระเนียดไม ปอม หอสูง และขุดคูลอมรอบดวย ดังความวา “ต้ังลําไม
แล รั้วงาทอก หอหิ่ง(หอหล่ิง) หอเลอ ขุดฅือหื้อดีแลว” แตอยางไรก็ดีเชียงเหล็กแหงนี้นาจะเปนเมือง
ของล้ัวะที่มีมาแตเดิม การสรางเชียงเหล็กในที่นี้จึงไมไดหมายถึงวาการสรางใหม แตนาจะเปนการ
ปรับปรุงใหอยูในสภาพที่ดสีามารถใชการไดมากกวา 

แนวกําแพงเมืองเชียงตุงเปนคันดินที่คดโคงไปตามแนวภูมิประเทศ นับวาเปนการปรับใช
ภูมิประเทศอยางชาญฉลาด ในอดีตบนแนวคันดินดังกลาวจะมีการปกเสาระเนียดไมถ่ีๆ นอกจากนี้
ยังมี “หอหิ่ง หอเลอ” ซึ่งสันนิษฐานวาคือปอมปราการสําหรับสังเกตการณ ซึ่งหอดังกลาวตองเปน
องคประกอบที่สําคัญของเมือง เพราะในเอกสารโบราณที่กลาวถึงกําแพงเมืองเชียงใหม และเชียงตุง
จะปรากฎคํานี้อยูดวยเสมอ และจากการเก็บขอมูลภาคสนามพบชุมชนชาวไตเขินชื่อ “วานมอน
เลอ” อยูทางทิศตะวันออกของประตูปามาน ซึ่งอยูตรงตําแหนงที่เปนมุมของกําแพงเมืองซึ่งเปน
ตําแหนงยุทธศาสตรที่สําคัญมาก19 ซึ่งสอดคลองกับขอสันนิษฐานที่วา “หอหิ่งหอเลอ” นาจะมี
ความหมายถึงปอมปราการดังที่กลาวมาขางตนดวย 

กําแพงเมืองและประตูเมืองเชียงตุงคงมีการบูรณะปรับปรุงหลายครั้ง ดังมีหลักฐานในสมัย
ของเจาสาม (พญากองรัตนเภรี) พ.ศ. ๑๙๗๓ วาไดมีการเผาอิฐกอกําแพงปอมและคูเมือง20 และใน 
พ.ศ. ๒๓๕๗ ในสมัยเจามหาขนานก็มีการกออิฐเพ่ือเสริมความมั่นคงแกกําแพงอีกครั้ง21 

เมืองเชียงตุงมีสัณฐานเปนรูปทรงอิสระอีกทั้งภูมิประเทศที่ไมไดเปนที่ราบเรียบ ทําใหการ
เดินทางออมเพ่ือจะไปเขาชองประตูที่อยูถัดไปจะเสียเวลาและแรงงานมาก เหตุนี้เองจึงนาจะเปน
สาเหตุหลักที่ทําใหมีการเจาะชองประตูเมืองเปนจํานวนมากตามประโยชนใชสอย นับไดถึงสิบสอง
ประตูซึ่งแตกตางไปจากเมืองเชียงใหมซึ่งเมืองมีสัณฐานเปนรูปส่ีเหล่ียม ในการเจาะชองประตูจึง
คํานึงถึงเรื่องความสมมาตรตลอดจนเรื่องทิศที่เปนมงคลดวย 

ในบทความเรื่อง “เลาเรื่องเมืองเชียงตุง เมืองพยาก และเมืองเลน” ของอาจารยอรุณรัตน 
วิเชียรเขียว กลาววา เมืองเชียงตุงมีการสรางประตูเมืองตามทักษาของเมืองตามทิศทั้ง ๘ คือ 
บริวารเมือง (ทิศตะวันออก) อายุเมือง (ทิศตะวันออกเฉียงใต) เดชเมือง (ทิศใต) ศรีเมือง (ตะวันตก
เฉียงใต) อุตสาหะเมือง (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) มนตรีเมือง (ทิศเหนือ) และกาลกิณีเมือง (ทิศ
อีสาน) 



 
 

 

ประตูทั้ง ๑๒ ประตูมีรายชื่อดังตอไปนี้ (เริ่มจากประตูทางทิศตะวันออกเวียนตามเข็ม
นาฬิกา) ประตูปาแดง ประตูงามฟา ประตูเชียงลาน ประตูผายั้ง ประตูแจงเมือง(ประตูเจน
เมือง)22 ประตูยางคํา ประตูไกไห ประตูหนองเหล็ก ประตูหนองผา ประตูยางปง ประตูบอ
นํ้าออย ประตูปามาน  โดยสันนิษฐานวา ประตูผายั้ง ประตูไกไห ประตูปามาน และประตูบอ
น้ําออย นาจะเปนประตูที่เจาะเพิ่มขึ้นใหมภายหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จารีตในการสรางเมืองในวัฒนธรรมลานนา และพมาจะคํานึงถึงเรื่องทิศอันเปนมงคลของ
เมือง และมีการกําหนดพื้นที่ใชสอยของเมืองออกเปนสวนๆ แนวความคิดดังกลาวสอดคลองกับ
แนวคิดในการแบงเขตการใชสอยพ้ืนที่ (Zoning) ในการวางผังเมืองในปจจุบัน สําหรับประตูเมือง
ตางๆก็จะมีเรื่องทิศและคติความเชื่อเขามากํากับอยูดวยเสมอ ตัวอยางเชน พิธีขึ้นครองราชยของ
กษัตริยเชียงใหม ตองเสด็จเขาสูเมืองตามพิธีทาง “ประตูชางเผือก” ทางทิศเหนือเสมอเพราะเปน
ทิศเดชเมือง รวมไปถึงการนําศพคนตายออกไปสงสการ23ที่ปาเฮว24นอกเมืองก็คงนําออกไปทาง 
“ประตูหายยา” ซึ่งอยูในตําแหนงกาลกิณีเมืองดวย 

สําหรับเมืองเชียงตุงในเรื่องการแบงพ้ืนที่ใชสอยและทิศตางๆของเมืองไมคอยชัดเจน 
เนื่องจากไมมีเอกสารโบราณใหศึกษามากนัก แตพอจะสันนิษฐานไดวา “ประตูหนองผา”   อาจจะ
เปนประตูที่ใชนําศพออกจากเมือง    เน่ืองจากมีขอความกลาวถึงวา “...พระญาน้ําถวมตนเปนราช
บุตตแหงพระราชมังครามตนถวน ๒ ไป กินเชียงตุงเมืองเขินนานได ๑๔ ป ก็จุติตายในปกาบสี แลว
ก็สงสการเสียนอกปะตูเวียงที่หนองผาหั้น...”25 แตอยางไรก็ตามประตูหนองผานั้นอยูใกลกับประตู
ยางปงซึ่งอยูในตําแหนงกาลกิณีเมือง การนี้จึงอาจจะนําศพออกทางประตูยางปงแลวทําพิธีสงสการ
ที่บริเวณหนองผาซึ่งอยูใกลๆกันก็เปนไป 

ภาพที่ ๓: แสดงทิศมงคลทั้ง ๘ ทิศ และประตูทั้ง ๑๒ ประตูของเมืองเชียงตุง 
ดัดแปลงจาก: อรุณรัตน วิเชียรเขียว. “เลาเรื่องเมืองเชียงตุง เมืองพยาก และ
เมืองเลน”. เร่ืองเมืองเชียงตุง, เชียงใหม: สุริวงศบุกเซ็นเตอร, ๒๕๓๘. 



 
 

 

ลักษณะของซุมประตูเมืองเชียงตุงที่ปจจุบันเหลืออยูในสภาพที่คอนขางสมบูรณ คือ 
“ประตูปาแดง” เปนประตูกออิฐสอปูน และฉาบปูนทาสีขาวที่ผิวนอก โครงสรางประตูออกแบบเปน
ชองเปดดานบนเปนวงโคงที่แสดงถึงเทคนิคทางวิศวกรรมขั้นสูง มีความกวางประมาณ ๕ เมตร สูง
ประมาณ ๘ เมตร สวนซุมประตูหลังอื่นๆถูกทําลายลงเพื่อขยายถนนจนกลายเปนเพียงชองทาง
สัญจรระหวางกําแพงเมืองที่ถูกเจาะไปเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีทางจิตวิญญาณ ความศักดิ์สิทธ์ิของเมือง  

ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ 

ธรรมเนียมในการนับถือภูเขาศักดิ์สิทธิ์เปนความเขาใจพื้นฐานของผูคนในภูมิภาคเอเชียที่
มีตอภูเขาในฐานะเปนศูนยกลางความศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง โลกทัศนของผูคนเห็นวายอดเขาเปนจุดที่อยู
ใกลชิดทองฟามากที่สุด ณ ตําแหนงนี้จึงเปนตําแหนงที่เหมาะสมที่สุดที่จะเปนที่ประทับของทวย
เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

 ความเชื่อเรื่องภูเขาศักดิ์สิทธิ์อาจมีรากทางวัฒนธรรมเนื่องในศาสนาฮินดูจากอินเดียที่เชื่อ
วาภูเขาหิมาลัย คือ ตําแหนงศูนยกลางของจักรวาลอันเปนที่ประทับของเทพสําคัญทั้งหลาย หรือที่
รูจักกันในนามของเขาพระสุเมรุนั่นเอง ความเชื่อเร่ืองภูเขาศักดิ์สิทธิ์ถูกถายทอดและคลี่คลายมาสู
การสรางสรรคงานศิปะสถาปตยกรรมในเวลาตอมาศาสนาสถานเนื่องในศาสนาฮินดูถูกสรางเปน
ทรง “สิขร” ลักษณะเปนอาคารเรือนยอดแบบที่เรียกวา “ปราสาท” หรือ “กุฎาคาร” ซึ่งลักษณะ
ดังกลาวเปนคล่ีคลายจากความเชื่อเรื่องพระสุเมรุอันเปนที่สถิตของทวยเทพตามความเชื่อในศาสนา
นั่นเอง  

สําหรับศาสนาพุทธซึ่งเกิดขึ้นมาทีหลังแนวคิดจากคัมภีรพระเวทซึ่งไดหย่ังรากลึกลงไปกับ
วิถีวัฒนธรรมของชาวภารตะประเทศ การเผยแพรศาสนาพุทธยอมมีความยากลําบากในการที่ตอง
ลมลางความเชื่อถือในศาสนาเดิม และเผยแพรศาสนาใหประชาชนหันมารับรีตใหม แตดวยแนวคิด
ที่เปนเหตุเปนผล และใชชองวางจากความไมยุติธรรมระหวางวรรณะทําใหมีประชาชนจํานวนมาก

 

ภาพที่ ๔: ประตูปาแดงประตูเมืองหลัง
สุดทายที่เหลืออยูในสภาพที่สมบูรณ 

ภาพที่ ๕: ประตูปามานที่ถูกร้ือลงเพื่อขยายถนน และแนวกําแพงดินก็ถูก
ทลายลงเพื่อสรางที่อยูอาศัย 



 
 

 

หันมานับถือพุทธศาสนามากขึ้น แกนหลักของศาสนาที่เนนทางวัตรปฏิบัติที่มักปลีกตัวแยกออกไป
จากความวุนวายทางโลก วัดในพุทธศาสนาจึงมักตั้งอยูหางจากหมูบานและความวุนวาย แตก็ไม
ไกลเกินกวาที่พระสงฆจะออกบิณฑบาตรหรือพุทธศาสนิกชนจะไปบําเพ็ญบุญ วัดในพุทธศาสนาจึง
มักเลือกพ้ืนที่ปาละเมาะหรือเนินเขาเพื่อสรางศาสนสถาน อาทิเชน กลุมของศาสนาสถานที่สาญจี 
เมืองวิทิษา ประเทศอินเดีย และอีกตัวอยางหนึ่งที่นาสนใจ คือ เกาะลังกา ซึ่งมีศาสนาสถานเนื่องใน
พระพุทธศาสนาที่สรางบนยอดเนินหรือยอดเขาอยูเปนจํานวนมาก พุทธศาสนาในลังกานี่เองที่สง
อิทธิพลสูอาณาจักรสุโขทัยดวย เนื่องจากในสมัยสุโขทัยมีการไปสืบศาสนาและเลาเรียนทางธรรมที่
เมืองพันเมาะตะมะ ซึ่งไดสืบศาสนามาจากเมืองลังกาอีกตอหนึ่ง ในเมืองสุโขทัยและเมืองอื่นๆใน
วัฒนธรรมสุโขทัยจึงปรากฏวัดที่ต้ังอยูบนเขาจํานวนมาก อาทิ “วัดตะพานหิน” “วัดพระบาท
นอย” เมืองสุโขทัย “วัดสุวรรณครี” “วัดเขาพนมเพลิง” “วัดเจดียเกายอด” เมืองศรีสัชนาลัย 
วัดตางๆเหลานี้ไดทําหนาที่เปนสถานที่จาริกแสวงบุญของเหลาพุทธศาสนิกชนชาวสุโขทัยในฐานะ
ของวัดอรัญญิก หรือวัดปาที่พระภิกษุที่จําพรรษาอยูมุงเนนวตัรปฏิบัติ 

แสงเทียนแหงพุทธศาสนาจากอาณาจักรสุโขทัยไดสองแสงไปยังเมืองอื่นๆใกลเคียงรวมท้ัง
หัวเมืองลานนาดวย ความนิยมในการสรางวัดบนเขาเพื่อเปนศูนยกลางของเมืองจึงไดรับการสืบ
สานตอมายังลานนา กลายเปนความนิยมในการสรางพระบรมธาตุเจดียบนยอดเขาในวัฒนธรรม
ลานนา โดยทั่วไปแลวปรากฎวาพระธาตุที่สรางขึ้นบนยอดดอยนั้นมีอายุการกอสรางนอยกวาพระ
ธาตุเจดียที่สรางขึ้นในเมือง ซึ่งเปนผลมาจากอิทธิพลของพุทธศาสนาลังกาวงศที่แพรหลายมาเขาสู
ลานนาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เปนตนมา ทําใหคติความเชื่อที่ใหความสําคัญแกพระบรม
สารีริกธาตุ รอยพระพุทธบาท และพระธาตุเจดียที่ปรากฎในหนังสือเรื่องมหาวงศ อันเปน
พงศาวดารที่กลาวถึงลังกาทวีป และการสถาปนาพุทธศาสนาในเกาะลังกาไดแพรหลายเขามาสู
ลานนาดวย26 

สาเหตุที่พบพระบรมธาตุซึ่งสรางอยูบนยอดเขาจํานวนมากกวาพระบรมธาตุที่สรางอยูใน
เมือง แตพระบรมธาตุที่สรางอยูบนยอดเขามีอายุการกอสรางนอยกวาพระบรมธาตุที่อยูในเมือง 
ตัวอยางพระบรมธาตุที่สรางในเมือง ไดแก “พระธาตุหริภุญไชย” “พระธาตุลําปางหลวง” เปน
ตน สืบเนื่องมาจากการสรางเมืองในชวงแรกๆเปนเมืองที่สรางอยูบนที่ราบริมฝงแมน้ํา สภาพสังคม
ยังไมมีความซับซอนเน่ืองจากอยูในชวงเวลาระหวางการสั่งสมความรุงเรืองในดานตางๆ จนกระทั่ง
เมืองมีพัฒนาการมากขึ้นเปนสังคมที่มีโครงสรางซับซอน และไดรับแนวคิดจากพุทธศาสนานิกาย
ลังกาวงศที่เขามาใหมในภายหลัง จึงมีการสรางวัดจํานวนมากขึ้นในตั้งแตศตวรรษที่ ๒๐ เปนตนมา 
และสวนใหญก็เปนวัดพระบรมธาตุที่สรางขึ้นบนยอดเขานั่นเอง 

แตในความเปนจริงแลวการสรางพระบรมธาตุในเมืองบนที่ราบริมฝงแมน้ํานั้น ก็มักจะหา
เนินดินที่สูงที่สุดในชุมชนเพ่ือสรางวัด เชน “วัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง” ก็มีการเลือกพ้ืนที่เนิน
เขาในการสรางศาสนสถาน และประดิษฐานพระบรมธาตุ หรือหากไมมีเนินเขาก็จะมีการกอเนินดิน
ขึ้นเพ่ือเปนที่ต้ังของวัด ซึ่งนอกจากจะมีนัยยะแสดงถึงยอดเขาศักดิ์สิทธิ์แลว ยังนาจะมีแนวความคิด
ที่จะสรางวัดอยูบนพ้ืนที่สูงกวาระดับของหมูบานซึ่งเปนพ้ืนระดับที่เปนการดําเนินชีวิตประจําวันซึ่งมี
การประพฤติปฏิบัติในทางโลก เมื่อถมดินสรางเนินแลวจึงประดิษฐานพระบรมธาตุกอพระเจดียบน
ยอดเนินแหงนั้น และมีการสรางบานแปงเมืองอยูโดยรอบศูนยกลางชุมชนแหงนั้น อาทิเชน “พระ
ธาตุลําปางหลวง” “พระธาตุดอนเตา” “พระธาตุปงสนุก” เปนตน    ซึ่งทั้งสามวัดไดสรางขึ้นที่
ราบลุมแมน้ําวังในจังหวัดลําปาง 



 
 

 

ธรรมเนียมการสรางวัดบนยอดดอยเพื่อเปนศูนยกลางทางศาสนาแลว วัดยังกลายเปน
ศูนยกลางจิตใจของชาวเมืองในฐานะหลักเมืองอีกดวย ซึ่งคติการสรางเสาหลักเมืองเปนคติความ
เชื่อเกาที่มีอยูในพ้ืนที่ลานนาและอุษาคเนยตอนบน คือการสราง “เสาใจบาน” หรือ “เสาสะกาง” 
เพ่ือเปนศูนยกลางของหมูบาน ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปนเสาอินทขีล และเสาหลักเมืองในเวลาตอมา 
จากจารีตความนิยมในการสรางวัดบนยอดเขาทําใหภูเขาดังกลาวกลายเปนพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ เปนสิริ
มงคล รวมไปถึงการเปนหลักชัย และหมายตาของเมืองอีกดวย ตัวอยางเชน “วัดพระธาตุดอยคํา” 
ที่เมืองเชียงราย เปนตน  

เมืองเชียงตุงที่ถูกสถาปนาขึ้นบนพ้ืนที่ที่มีชุมชนชาวลั้วะอาศัยอยูกอนดังที่กลาวมาขางตน 
โดยกลุมชาวลั้วะที่อาศัยอยูในทองที่เชียงตุงนี้จะเรียกแทนตัวเองวา “ไตดอย”  (อานวา ไตหลอย)  
ซึ่งก็คือ “ลั้วะ” “ละวา” หรือ “ตํามิละ” นั่นเอง การเขามาของพญามังรายเพ่ือการสถาปนาเมือง
แบบรัฐจารีต ซึ่งเปนส่ิงใหมในสายตาของชาวลั้วะซึ่งดํารงชีวิตและมีโครงสรางและการจัดการทาง
ทางสังคมแบบชุมชนบุพกาล ยังมีประวัติศาสตรมุขปาฐะของชุมชนที่ยังเลาตอกันมาวา “หลอยตํามิ
ละ อาศัยอยูที่เวียงเชียงเหล็กมาตั้งแตโบราณ จนกระทั่งพญามังรายตามลากวางคํามายังบริเวณ
ดังกลาว เห็นวาเปนชัยภูมิที่เหมาะสมตอการตั้งบานเมือง จึงสงคนมารบกับหลอยตํามิละที่อยูเดิม 
หลอยตํามิละรบแพจึงอพยพหนีไปอยูที่อ่ืน”27 ประวัติศาสตรการบอกเลาดังกลาวมีเนื้อหาสอดคลอง
กับประวัติศาสตรการจดบันทึกที่จดจารกันในเอกสารโบราณในวัฒนธรรมลานนา  

ล้ัวะมีระบบความเชื่อเปนศาสนาแบบดั้งเดิม (Animism)  คือ การนับถือผี นับถือ
บรรพบุรุษ และการเคารพตอสภาพแวดลอม ระบบความเชื่อดังกลาวเกิดขึ้นมาจากการที่มนุษยต้ัง
คําถามกับสภาพแวดลอมและปรากฏการณทางธรรมชาติ ดวยความลาหลังทางวิทยาศาสตรและ
กระบวนการคนควาหาเหตุผล เมื่อมีปรากฏการณใดเกิดขึ้นมาและไมสามารถจะหาเหตุผลอธิบาย
ได จึงเชื่อวาเกิดจากการบันดาลโดยผีหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ ศาสนาดั้งเดิมแสดงออกใน
รูปแบบตางๆ อาทิเชน การบูชาธรรมชาติ การบวงสรวงเจาที่ การเซนไหวบรรพบุรุษ และการติดตอ
กับโลกเหนือธรรมชาติโดยผานระบบพอมดหมอผี28 

ตอมาเมื่อมีการเผยแพรศาสนาพุทธเขามายังดินแดนตอนบนของอุษาคเนย ศาสนาดั้งเดิม
ก็ไดผสมกลมกลืนกับพุทธศาสนาที่เขาใหมกลายเปนศาสนาที่เหมาะสมตอการดําเนินชีวิตรวมไปถึง
การเมืองการปกครอง กลายเปนแบบแผนวัฒนธรรมใหมขึ้น อยางไรก็ดีความเคารพตอธรรมชาติยัง
สะทอนออกมาใหเห็นแมวาจะมีการนับถือศาสนาพุทธแลวก็ตาม เชนการสรางวัดหรือพระธาตุไวบน
ยอดเขา เพราะมีความเชื่อวาบนยอดเขาเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปนตําแหนงที่พ้ืนดินอยูใกลทองฟา
มากที่สุด การสรางศานสถานในอาณาจักรลานนาซึ่งรวมไปถึงเชียงตุงจึงมีความนิยมสรางบนยอด
เนิน และตั้งชุมชนอยูเบ้ืองลางในพื้นที่ที่ตํ่ากวา การผสมกลมกลืนกันกลายเปนศาสนาที่เหมาะสม
ดังที่กลาวมาขางตน กอใหเกิดความยอมรับ และสรางสิทธิธรรมในการครอบครองพื้นที่ และการ
ควบคุมชนพ้ืนเมืองที่มีอยูเดิมใหอยูภายใตพระราชอํานาจของกษัตริยลานนา 

เมืองเชียงตุงปรากฎมีการสรางวัดอยูบนยอดเนิน หรือยอดเขาอยูเปนจํานวนมากทําให
ยอดเขาและพื้นที่โดยรอบกลายเปนพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิทางจิตวิญญาณของชุมชนไปโดยปริยาย 
ตัวอยางเชน วัดพระธาตุจอมทอง ซึ่งสรางขึ้นบนยอดเนินที่สูงสุดของเมืองเชียงตุง ซึ่งนอกจากเปน
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์แลวยังทําหนาที่เปนศูนยกลางของเมืองในแงภูมิทัศน และองคประกอบที่สําคัญของ
เมืองดวย ความเชื่อดังกลาวยังคงมีอยูกับชุมชนชาวเชียงตุงมาตราบจนปจจุบันนี้29 

 



 
 

 

วัด 

นอกจากมีการสรางวัดบนยอดเขาตามคติเรื่องภูเขาศักดิ์สิทธิ์ดังที่กลาวมาแลวนั้น เมือง
เชียงตุงเปนเมืองที่กอรางสรางตัวขึ้นมาในชวงเวลาใกลเคียงๆกับเมืองอื่นๆในลานนา และมี
พัฒนาการควบคูกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะเมืองที่สถาปนาขึ้นภายใตอํานาจของเมืองเชียงใหม 
อาทิเมอืง เชียงราย เมืองเชียงตุง ฯลฯ มักจะปรากฎมีวัดที่มีชื่อเดียวกัน อาทิเชน วัดปาแดง วัดพระ
แกว วัดหัวขวง วัดพระสิงห ฯลฯ  

สาเหตุที่มีการตั้งชื่อวัดซ้ํากันในเมืองตางๆมีหลายสาเหตุดวยกันหลายประการ ประการ
แรก คือ มุงหมายที่จะแสดงความสัมพันธระหวางเมืองตางๆ ซึ่งเปนเครือญาติกัน และเปนผลสืบ
เนื่องมาจากการที่ปกครองในลักษณะเมืองลูกหลวงที่พระมหากษัตริยมีพระกรุณาโปรดเกลาฯให
พระราชโอรสไปครองราชยยังเมืองยุทธศาสตรที่สําคัญตางๆ การนี้กษัตริยพระองคใหมที่ผูกพันทาง
จิตวิญญาณกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเคารพบูชา จึงมีโปรดเกลาฯ ใหสรางวัดและพระพุทธรูปตาม
แบบเดิมเพ่ือเปนที่สักการะบูชาของพระองคในเมืองที่ไปทรงครองราชยอยูก็เปนได ในกรณีนี้มีคง
คลายคลึงกับธรรมเนียมการสรางพระบรมธาตุประจําเมืองตางๆที่ปรากฏมีอยูในอาณาจักรลุมน้ํา
เจาพระยานั่นเอง 

ประการที่สอง คือ หนาที่หรือตําแหนงที่ต้ังของวัด ทําใหมีการตั้งชื่อที่เหมือนกัน เชน วัด
หัวขวง เปนวัดที่ต้ังอยูบริเวณใกลกับขวงหลวง หรือที่โลงขนาดใหญที่อยูไมไกลจากพระราชวัง 
ตัวอยางเชน ในเมืองเชียงใหมมี “วัดหัวขวง” ซึ่งเรียกวา “วัดหัวขวงแสนเมืองมา” ต้ังอยูใกลกับ
ประตูชางเผือกซึ่งเปนทิศเดชเมืองในอดีตมีการสรางหอคําที่ประทับของพระมหากษัตริยบริเวณเดช
เมืองนี้ ใกลๆกับวัดหัวขวงตองมีขวงหลวงซึ่งเปนลานโลงเอนกประสงคเพ่ือเปนสถานที่ประกอบการ
พระราชพิธี หรือกิจกรรมตางๆ เชนเดียวกับทองสนามหลวงที่กรุงรัตนโกสินทรนั่นเอง แตทวาใน
ปจจุบันขวงหลวงดังกลาวไดถูกครอบครองพื้นที่โดยเอกชนจึงมีการปลูกอาคารที่พักอาศัย จนไม
สามารถจะคนหาขอบเขต และตําแหนงที่แนชัดของขวงหลวงได นอกจากเชียงใหมแลวยังปรากฎมี
วัดชื่อวัดหัวขวงอยูอีกหลายๆเมืองเชน เมืองยอง เมืองลําปาง เมืองแพร เมืองนาน เมืองพะเยา30 

สําหรับเมืองเชียงตุงก็มีวัดหัวขวงเชนกัน โดยมีชื่อวา “วัดราชฐานหลวงหัวโขง” โดย
ที่ต้ังของวัดอยูใกลกับขวงหลวง และหอคําของเจาฟา ซึ่งในปจจุบันขวงหลวงนี้ไดปรับสภาพเปน
สนามกีฬาของเมืองและที่จัดงานปอยตางๆ ซึ่งยังสะทอนลักษณะการเปนที่โลงสาธารณะของขวง
หลวงเชนในอดีตไดเปนอยางดี คําวา “ราชฐานหลวง” ไดแสดงถึงความสําคัญในฐานะของวัด
หลวงที่เจาฟาเปนองคศาสนูปถัมภก และใชเปนที่จัดงานพระราชประเพณีของราชสํานัก 

ประการที่สาม คือ การเปนวัดของกลุมชน  หรือสรางโดยกลุมชนกลุมใดกลุมหนึ่งที่อพยพ
มาตั้ง ถ่ินฐานยังแหลงใหม เชน วัดยางกวงในเมืองเชียงใหมซึ่งปจจุ บันเปนวัดราง31 ก็มี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับวัดยางกวง (ยางโกง) ที่ต้ังอยูในหมูบานยางโกงซึ่งเปนหมูบานที่ทํา
เครื่องปนดินเผาที่เมืองเชียงตุง ชาวบานยางโกงเมื่อถูกอพยพมาตั้งถ่ินฐานใหมในเมืองเชียงใหมใน
ยุคเก็บผักใสซาเก็บขาใสเมืองสมัยเจาพญากาวิละ จึงไดสรางวัดใหมในชื่อเดิมเพ่ือเปนศูนยกลาง
ของชุมชน และเปนเครื่องระลึกถึงถ่ินที่อยูเดิมดวย 

วัดทั้งหมดที่พบในตัวเมืองเชียงตุงในปจจุบัน เปนวัดที่ไดรับการบูรณะปฏิสังขรณอยู
ตลอดเวลา ตามความเชื่อและศรัทธาวาจะไมยอมใหศาสนาสถานในพุทธศาสนาเศราหมองผุพัง เรา
จึงไมพบอาคารที่เกาแกทรุดโทรมในวัดเลย อยางไรก็ตามในอดีตรูปแบบของสถาปตยกรรมของวัด
ในเมืองเชียงตุงคงจะมีหนาที่ และรูปแบบคลายคลึงกับเมืองอื่นๆในลานนา กลาวคือมี พระวิหารท่ี



 
 

 

ประดิษฐานพระพุทธประธานของวัด และเปนที่ทํากิจกรรมเนื่องในศาสนา มีอุโบสถขนาดเล็ก 
เนื่องจากในการทําสังฆกรรมไมอนุญาตใหผูอ่ืนที่มีใชภิกษุเขาไปในมณฑลพิธี จึงไมมีความจําเปนที่
จะตองสรางอุโบสถใหมีขนาดใหญโต สวนพระเจดียประธานมักสรางอยูในแนวแกนหลักของวัด 
สําหรับอุโบสถและพระเจดียนั้นไมจําเปนตองมีทุกวัด รูปแบบของวิหาร และอุโบสถในแบบเดิมนั้น
คงมีลักษณะคลายคลึงกับวิหารในลานนา แตเนื่องจากเมืองเชียงตุงเปนเมืองที่ถูกครอบงําทาง
การเมืองและวัฒนธรรมจากกลุมอํานาจที่หลากหลาย เหตุการณทางการเมืองในประวัติศาสตรได
สะทอนออกมาในศิลปะและสถาปตยกรรมดวย ดวยเหตุดังกลาวจึงพบเห็นอาคารแบบลานนา ไต
ใหญ ไตล้ือ และพมาในวัดของเมืองเชียงตุง 

 

เวียงแกวหอคํา 

องคประกอบของเมืองในระบบรัฐจารีตที่มีการปกครองโดยพระมหากษัตริยจะมีการสราง
พระราชวังเพ่ือเปนที่ประทับของพระองค พระราชวังที่ประทับนอกจากมีหนาที่ทางตรงคือเปนที่
ประทับแลวยังเปรียบเสมือนกับองคประกอบที่สําคัญของเมืองในฐานะของศูนยกลางของระบบการ
ปกครอง และแสดงถึงพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย สําหรับเมืองในวัฒนธรรมลานนาก็
เชนกัน มีธรรมเนียมการสรางพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริยที่เรียกวา “คุมหลวง” หรือ 
“เวียงแกว” โดยสถาปตยกรรมที่อยูภายในเวียงแกวนี้จะทําหนาที่นอกเหนือจากการเปนที่อยูอาศัย
แลว ยังแสดงออกถึงฐานานุศักดิ์ของผูที่อยูอาศัยภายในอาคารหลังนั้นดวย 

ภายในคุมหลวงนอกจากจะมีอาคารที่เปนที่ประทับของพระมหากษัตริย และพระบรมวงศา
นุวงศแลว ยังตองมีอาคารที่มีประโยชนใชสอยดานตางๆ องคประกอบสําคัญที่แสดงถึงพระราช
อํานาจของพระมหากษัตริย คือ “หอคํา” ซึ่งเปรียบไดกับทองพระโรงที่ใชสําหรับออกมหาสมาคม 
วาราชการ และการพระราชพิธี โดยพระราชพิธีท่ีสําคัญที่ดําเนินขึ้นในหอคํา คือ การราชาภิเศกที่
เรียกวา “ข้ึนหอน่ังเมือง” 32 ในการทําพิธีนี้ในสมัยเจาพญากาวิละตนตระกูลเจาเจ็ดตนไดรับโปรด
เกลาฯ จากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทร33 
ในพิธีดังกลาวผูปกครองเมืองตองเขาสูเมืองเชียงใหมทางประตูชางเผือกซึ่งเปนทิศเดชเมือง โดย
เสด็จตามหลังคนล้ัวะที่สะพาย ”ซา” คือ ตระกราทรงสูงสําหรับสะพายหลัง และจูงสุนัขเขามาใน
เมืองกอน ตามความวา “...ตามบุพทํานองโบราณแหงทาวพระยาท้ังหลายฝูงอันเปนแลวแตกอนบ
หอนและเสียปรเวณี ก็ปททนะวัดกระหวัดไปทิศหนใตลําดับไปดวยดานตะวันตกไปถึงวัดเชียงยืน
ดานเหนือ พระเปนเจาเขาไปสักการะบูชาพระเจาวัดเชียงยืน แลวถึงเวลายามจักใกลเที่ยงทาวก็ยก
เอาหมูยศบริวารเขาเวียงหลวงดวยประตูขางเผือกทิศหนเหนือ หื้อล้ัวะจูงหมาพาแซก34เขากอนไป
สถิตสําราญนอนเชียงขวางหนาวัดเชียงยืนไดคืนหนึ่ง...”35 และในพิธีการเฉลิมหอคําใหมของเมือง
เชียงตุงจะมีการใหล้ัวะขึ้นหอคํากอนแลวจึงมีคนขึ้นไปไลล้ัวะนั้นลงจากหอคํา  จากนั้นเจาฟาจึงจะ
ขึ้นสูหอคํา พิธีการในลักษณะดังกลาวมีนัยยะที่แสดงถึงการเปนผูที่อยูในแผนดินแหงนี้มากอนการ
สถาปนาขึ้นเปนเมืองแบบจารีตนั่นเอง 

สําหรับที่ต้ังของเวียงแกวหอคําเมืองเชียงตุงตั้งอยูใกลๆกับขวงหลวง หนองตุง วัดราชฐาน
หลวงหัวขวง และวัดราชฐานหลวงเชียงยืน แตเดิมทีแลวหอคําและสถาปตยกรรมภายในเวียงแกว
คงกอสรางดวยเครื่องไมเปนหลัก ตามรูปแบบการกอสรางอาคารของลานนา มีหลังคาทรงจั่วซอน
ชั้นเชนเดียวกับอาคารวิหารที่ปรากฎอยูทั่วไป หลังคาคงมุงดวยกระเบื้องดินขอ ขอมูลที่กลาวมา
ขางตนเปนเพียงขอสันนิษฐานที่ไดจากกรณีศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือสรางจินตนาการถึงหอคําเมือง



 
 

 

เชียงตุงหลังเกาเทานั้น เนื่องจากไมมีหลักฐานยืนยันถึงลักษณะของสถาปตยกรรมของหอคํา และ
อาคารหลังอื่นๆในเวียงแกวเมืองเชียงตุงกอนที่จะเปล่ียนแปลงเปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตกที่มี
รูปถายโบราณอยู แตเมื่อพิจารณาถึงภาพถายโบราณของหอคําเมืองลําปาง ซึ่งเมืองโบราณ จังหวัด
สมุทรปราการ ไดสรางขึ้นใหมจากหลักฐานภาพถายโบราณดังกลาว และหอคําของพระเจามโหตร
ประเทศ เจาผูครองนครเชียงใหม ลําดับที่ ๕ ไดถูกรื้อไปสรางใหมอุทิศถวายเปนวิหารใหแกวัดพัน
เตาก็มีลักษณะเปนอาคารหลังคาทรงจั่วซอนชั้นมีการประดับตกแตงดวยฝมืออันวิจิตร 

ในพ.ศ. ๒๑๐๑ ที่พระเจาบุเรงนองไดยกทัพพมามาลอมเมืองเชียงใหม ทําใหอาณาจักร
ลานนาตกเปนเมืองขึ้นของพมา ในระยะแรกพมาไมไดเขามาควบคุมเชียงใหมโดยตรง ไดแตงตั้ง
พญาเมกุฏิปกครองเชียงใหมตามเดิม ตอมาแตงตั้งใหพระนางสุทธิเทวีเปนเจาเมืองแทน หลังจากที่
พระนางสุทธิเทวีส้ินพระชนมพมาจึงไดแตงตั้งใหขาราชการในราชสํานักพมาเขามาปกครอง
เชียงใหมโดยตรง ภายใตการปกครองของพมาความสัมพันธระหวางเชียงใหมกับเชียงตุงก็
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่เคยเปน จากเมืองเชียงตุงที่เคยเปนเมืองระบบเครือญาติ และอยูภายใต
พระราชอํานาชของราชธานีเชียงใหมตางก็เปล่ียนสถานภาพมาเปนเมืองที่อยูภายใตการปกครอง
ของพมาแทน ในชวงระยะเวลากวา ๒๐๐ ปที่อยูภายใตการปกครองของพมามีหลักฐานที่แสดงถึง
สถานภาพและความสัมพันธระหวางเชียงใหมกับเชียงตุงอยูนอยมาก 

 “การฟนมาน” หรือการกอบกูเอกราชจากพมาเริ่มมีขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๑๔ โดยการนําของ
พญาจาบานบุญมา และพญากาวิละไดรวมกันกอบกูเอกราชโดยเขารวมมือกับพระเจากรุงธนบุรี จน
ขับไลพมาออกไปไดหมดใน พ.ศ. ๒๓๔๗ ระยะเวลากวา ๓๐ ปที่ลานนาอยูในภาวะการณสงคราม 
ภาระยิ่งใหญที่พญากาวิละตองดําเนินทําเปนประการแรกคือการฟนฟูบานเมืองที่ชํารุดทรุดโทรมอัน
เปนผลเนื่องมาจากการสงคราม อีกทั้งพญากาวิละเปนตนตระกูลเจาเจ็ดตน ซึ่งเปนราชวงศใหมมิได
สืบตอมาจากราชวงศมังรายอีกตอไป ความสัมพันธระหวางลานนากับเชียงตุงในแงของระบบเครือ
ญาติที่ใกลชิดก็ส้ินสูญลงไปดวย ทั้งเมืองเชียงใหมและเชียงตุงจึงเปนเมืองที่อิสระจากกันและกัน
ต้ังแตนั้นเปนตนมา 

 ความพยายามที่จะครอบครองเมืองเชียงตุงของรัตนโกสินทรผานหัวเมืองประเทศราช
เชียงใหมมีอยูบางในสมัยรัชกาลที่ ๓ และท่ี ๔ แตวาดวยความไกลหางทางภูมิศาสตร และปญหา
ภายในของราชสํานักรัตนโกสินทเองทําใหความพยายามดังกลาวไมสัมฤทธิ์ผล กําแพงที่กั้นกลาง
ของความสัมพันธระหวางเมืองเชียงตุงกับเชียงใหมก็ทวีความหนามากขึ้นเปนเทาทวีคูณ จนกระทั่ง
เมื่อกระแสของการแสวงหาอาณานิคมของชาติตะวันตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ทางรัตนโกสินทรมีความจําเปนตองดูแลพ้ืนที่ในราชอาณาจักรที่ลอแหลมตอการ
สูญเสียดินแดนจึงทําใหหมดความสนใจพื้นที่เชียงตุงลงไปโดยสิ้นเชิง 

 เมื่ออังกฤษมีชัยเหนือราชสํานักพระเจาสีปอซึ่งมีศูนยกลางพระราชอํานาจอยูที่เมือง
มัณฑะเลย ในพ.ศ. ๒๔๒๑ อังกฤษมุงที่จะใชรัฐฉานเปนเสนทางเพื่อติดตอกับจีนผานทางยูนนาน 
ทําใหคนพมาและคนไตในรัฐฉานจึงกลายเปนคนในบังคับของอังกฤษไปโดยปริยาย อังกฤษยกเลิก
สถาบันกษัตริยของพมาลง แตใหรักษาระบบเจาเมืองเดิมในเขตรัฐฉานไวรวมท้ังที่เชียงตุงดวย 

ในชวงเวลานี้เองที่มีการสรางหอคําหลังใหม เปนอาคารสองชั้นแบบตะวันตก-อินเดีย และ
คงมีการรื้อถอนหอคํา และอาคารประกอบตางๆของเวียงแกวเมืองเชียงตุงที่สรางดวยเครื่องไมหลัง
เดิมลง ตามหลักฐานที่บันทึกไวโดยหมอดอดดซึ่งไปสอนศาสนาที่เมืองเชียงตุง เมื่อเดือนเมษายน 
พ.ศ. ๒๒๔๗ ถึงการสรางหอคําเมืองเชียงตุงอยูส้ันๆ ความวา “...วังของเจาฟาซึ่งทําดวยไมไดชํารุด



 
 

 

และพังลง เจาฟาไดเริ่มสรางวังใหมดวยอิฐ ทําใหญโตมาก ชาวอินเดียเปนนายชางกอสรางตาม
แบบอยางอินเดีย สรางอยูหลายปจึงเสร็จ ในขณะที่กําลังสรางวังใหม เจาฟาตองประทับอยูในเรือน
เล็กๆที่สรางดวยไมไผ”36  

หอคําหลังใหมเปนอาคารสองชั้นที่สรางขึ้นนั้นมีรูปแบบตะวันตกสกุลชางอินเดีย คงเปน
ความพยายามที่จะสรางอาคารแบบตะวันตกดวยชางพ้ืนเมือง ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวคนชางอินเดีย
ที่เขามาอยูในพมาเปนจํานวนมากพรอมกับการมาของอังกฤษนั่นเอง หนาตาของอาคารเลยมีความ
โนมเอียงไปคลายกับอาคารที่มียอดโดมแบบอิสลามของอินเดีย  ผังพ้ืนที่ใชสอยของอาคารเปน
จตุรมุขมีมุขหนาและหลังยาว ที่มุขหนาชั้นลางเปนที่เทียบรถ ทั้งปกซายและขวาเปนหอคอยสามชั้น
ตอนบนเปนยอดโดมตกแตงผิวนอกดวยปูนปนเปนกลีบๆ ซุมหนาตางและประตูของอาคาร
ออกแบบเปนทรงโคงแหลม (Pointed Arch) อาคารประธานมีผังเปนกากบาทมีหลังทรงจั่วแบบ
จตุรมุขบนสันหลังคาตรงตําแหนงที่มุขทั้งส่ีตัดกันสรางเปนยอดโดมแปดเหลี่ยมเปนหอคอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอคําหลังนี้ไดถูกใชเปนที่วาราชการและจัดงานราชพิธีตางๆ ลักษณะของหอคําและชีวิต
ในราชสํานักเชียงตุงถูกถายทอดออกมาโดย หมอมธาดา ขุนศึกเม็งราย ในเรื่องชีวิตเจาฟา ความวา 
“...หอหลวงดานหนาเปนหอคําเปนหอคําของเจาฟารัตนะกอนแกวอินแถลง เจาผูครองนครเชียงตุง 
ชั้นที่ ๒ ตรงหนาตาง ๓ ชอง เปนหองพักทองพระโรงเวลาเจาฟาประทับวาราชการ หอหลวงดานขาง
เปนที่อยูของนางฟา ๒ องค ๒ หอง พรอมราชบุตรและราชธิดา ดานหลังหอคําหองใหญตรงกลาง
เปนหองประทับสวนพระองคเจาฟารัตนะกอนแกวอินแถลง หองดานขางเปนที่อยูของมหาเทวี ดาน
ละ ๒ หอง พรอมดวยราชบุตรและราชธิดา...”37 

ความสัมพันธระหวางเชียงใหม และเชียงตุงไดสถาปนาขึ้นอีกหลังจากโรยลาไปชวง
ระหวางสงครามกับพมาดวยการอภิเษกสมรสระหวางเจานายของทั้งสองเมืองอยูหลายคราว อาทิ
เชน เจาฟาเมืองเหล็กพรหมลือกับเจาหญิงทิพวรรณ ณ ลําปาง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ และเมื่อคราวของ

ภาพที่ ๖: หอคําเมืองเชียงตุงที่สรางข้ึนใหมในแบบตะวันตก 



 
 

 

เจาอินทนนทราชบุตรของพลตรีเจาแกวนวรัฐ กับเจานางสุคันธาพระธิดาของเจาฟารัตนะกอนแกว
อินแถลง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ก็ไดใชหอคําหลังนี้ในการจัดงานอภิเษกสมรสดวย 

ระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ กองทัพไทยภายใตการนําของพลตรีผิน ชุณหะวัณ ไดเขาตี
เมืองเชียงตุงในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๘๕ โดยรัฐบาลไทยอางความสัมพันธทางเชื้อชาติ และ
ประวัติศาสตรเพ่ือเปนสิทธิธรรมในการเขาปกครองเชียงตุง โดยใชชื่อวา “สหรัฐไทยเดิม” การนี้จึง
ไดเชิญเจาเมืองเหล็กพรหมลือ กับเจาทิพวรรณ (ณ ลําปาง) ณ เชียงตุง กลับมาเปนผูครองนคร
เชียงตุง และพลตรีผิน ชุณหะวัณ ดํารงตําแหนงขาหลวงใหญสหรัฐไทยเดิม ตอมาเมื่อประเทศญี่ปุน
และเยอรมันแพสงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลไทยจึงไดคืนเมืองเชียงตุงใหกลับสหประชาชาติ อังกฤษ
จึงเขามามีบทบาทเหนือเมืองเชียงตุงอีกครั้งหนึ่ง 

หลังจากที่พมาไดเอกราชจากอังกฤษไมนาน นายพลเนวินไดทําการปฏิวัติรัฐประหาร
รัฐบาลของนายพลอูอองซานและทําการปดประเทศ เหตุการณดังกลาวจึงนับไดวาเปนการปดฉาก
ความรุงเรืองของการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยของราชสํานักเชียงตุงลงโดยสิ้นเชิง และ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทางรัฐบาลทหารพมาโดยการนําของนายพลเนวิน ก็มีคําส่ังใหทุบหอคําเชียงตุง
เพ่ือใชพ้ืนที่สรางโรงแรมนิวเชียงตุง นับวาเปนการลมลางสัญลักษณของราชสํานักเชียงตุงและ
ศูนยกลางทางจิตวิญญาณที่ชาวเชียงตุงลงโดยสิ้นเชิง 

 

หอเสื้อ และตนไมหลวง 

พ้ืนฐานความเชื่อของคนในอุษาคเนยมีความเชื่อเรื่องส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ โดยเชื่อ
วา ส่ิงศักดิ์สิทธิ์มีอํานาจในการบันดาลใหเกิดความอุดมสมบูรณ หรือบันดาลใหเกิดความวิบัติหาก
ไมพึงพอใจ จากปรากฎการณทางธรรมชาติที่คนในสังคมบุพกาลไมสามารถหาคําตอบที่เปน
รูปธรรมได การเกิดเหตุการณตางๆจึงถูกยกใหเปนผลจากอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

ในพมามีความเชื่อที่นับถือส่ิงศักดิ์สิทธิ์หรือเทพาอารักษที่ สิงสถิตอยูในส่ิงตางๆใน
ธรรมชาติ อาทิ ภูเขา ตนไมขนาดใหญ เปนตน โดยเรียก ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตางๆเหลานี้วา “นัต” ความ
เชื่อลักษณะดังกลาวเปนระบบความเชื่อที่เกาแกกอนที่จะมีการรับพระพุทธศาสนา แตทวาเมื่อรับ
ศาสนาพุทธเขามาเปนศาสนาที่ยึดเหนี่ยวทางใจแลว ความเชื่อเรื่องส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติที่มีอยู
เดิมก็มิไดถูกลมลางลงไป แตกลับผสมผสานกลายเปนศาสนาที่เหมาะสมกับสังคม 

ในลานนาก็มีความเชื่อเรื่องส่ิงสักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยูในธรรมชาติ ภูเขา ตนไม และเจาที่เจา
ทาง การนี้จึงมักมีการสรางหอเสื้อเพ่ือใหเปนที่สถิตของบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูและปกปกรักษา
สถานที่ หรือตนไมขนาดใหญ เชน หอเส้ือวัด คือ หอที่สถิตของผีที่ดูแลรักษาวัด หอเส้ือบาน คือ หอ
ที่สถิตของอารักษที่ดูแลหมูบาน รวมไปถึงหออารักษที่อยูตามตนไมขนาดใหญดวย เชน การสราง
หอผีเจาหลวงคําแดงซึ่งเชื่อวาสถิตอยูที่ดอยหลวงเชียงดาวที่วัดถํ้าเชียงดาว การสรางหอผีปูแสะ ยา
แสะผูเปนอารักษปกปกรักษาเมืองเชียงใหมที่วัดพระธาตุดอยคํา เปนตน 

นอกจากมีการสรางหอผีแลว ยังมีการเคารพบูชาตนไมใหญ หรือที่เรียกวา “ไมหลวง” 
ดวยเชื่อวาตนไมขนาดใหญเปนที่สถิตของเทวดาอารักษและผีปา การตัดตนไมใหญดังกลาวจะ
เปนขึด หรือจะกอใหเกิดความวิบัติกับผูกระทําและชุมชน แตจากการสังเกตพบวาชนิดพันธุไมที่
เปนไมหลวงนี้ สวนใหญเปนไมเนื้อออนที่ไมสามารถนํามาใชประโยชนได อาทิ ตนไทร ตนง้ิว เปน
ตน 



 
 

 

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่อง “ไมหมายเมือง” คือ ตนไมที่เปนสัญลักษณของเมือง 
ศูนยกลางของเมือง และสิริมงคลของเมือง จากในประวัติศาสตรลานนาที่กลาวถึงการสรางเมือง
เชียงใหมในสมัยพญามังราย ไดเลือกสรางเวียงเชียงใหมตรงบริเวณแจงศรีภูมิ38เปนปฐมฤกษ 
เพราะเปนตําแหนงที่เปน “ศรี” ซึ่งหมายถึง ความดีงาม และความเปนสิริมงคล ดวยมี “ตนสรี” 
(ตนโพธิ์) ขนาดใหญอยู  

ในตํานานพื้นเมืองเชียงใหม39 มีความตอนหนึ่งกลาวถึง ความรุงเรืองของเมืองเชียงใหม
ในสัมยพญาติโลกราช เปนเมืองที่มีความมั่นคงเนื่องจากมีตนนิโครธ หรือตนไทรเปนสิริมงคลของ
เมืองอยู เมื่อทําการสงครามกับเมืองใดจึงมีแตชัยชนะอยูเสมอ พระบรมราชาเจาเมืองศรีสัชนาลัยที่
เสียเมืองใหแกพญาติโลกราชใน พ.ศ. ๒๐๐๒ จึงใหภิกษุชาวพมามาทําอุบายหลอกพญาติโลกราช
ทําลายไมนิโครธไมหลักเมือง และกฤติยาคุณของเชียงใหม ดังความวา “สวนหาน40พรหมสะทาน 
มันปลอมเขามาเมืองเชียงใหม มันค็แวดเมืองชียงใหมรอดทุกเบ้ือง มันเทาหันไมนิโครธ41ตนใหยสูง 
มีฉายารมกวางมากนัก มีหนอีสานพายนอกฅือเวียงพายนอกที่ต้ังสรีภูมิบัดนี้ ฅนทังหลายเทียรยอม
เขาไพอยูรมไมนั้นควรสนุกแกใจนัก มังจิ่งกตหมาย42ใจวา ตนไมตนนี้เปนสรีเมืองพิงเชียงใหม จิ่งมี
เตชะ43แลวาอั้น”44 

 ไมหมายเมืองคูบานคูเมืองของเมืองเชียงใหม คือ ตนยางนาตนใหญขางหอ     อินทขิลใน
วัดเจดียหลวง สวนไมหมายเมืองของเมืองเชียงตุงอยูที่บนดอยจอมสักซึ่งมีประวัติวาปลูกโดยพระ
เจาอลองพญามีอายุประมาณ ๒๐๐ ปแลวในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากไมหมายเมืองตนยางใหญแลว วัดในลานนาจะมีการปลูกตนโพธิ์ ซึ่งเปนตนไมที่มี
ความสําคัญตอพุทธศาสนิกชน เนื่องจากเปนตัวแทนการตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงมี
ประเพณีในการสักการะตนโพธิ์แมวาตนโพธิ์เหลานี้ก็ไมไดเปนหนอเชื้อของตนโพธิ์ที่พระพุทธเจา
ตรัสรูก็ตาม ปรากฎอยูทั่วไปในประเทศไทย ลาว พมา กัมพูชา45 โดยเฉพาะในเขตลานนาของไทย 
และรัฐฉานของพมา 

ภาพที่ ๙: ประเพณีการถวายไม
ค้ําโพธิ์ในวันสงกรานตของชาว
ลานนา 

  
ภาพที่ ๗: ตนยางไมหมายเมืองเชียงตุง   
ภาพโดย: วรนันท โสวรรณี 

ภาพที่ ๘: ไมหลวงของชุมชนวานก่ํา 
ภาพโดย: มนทัต เหมพัฒน 



 
 

 

ธรรมเนียมการปลูกตนโพธิ์ในฐานะตัวแทนของพุทธศาสนาในประเทศไทยเกาแกต้ังแต
สมัยทวารวดีที่ “เมืองศรีมหาโพธิ์”  ปจจุบันอยูในจังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัย
สุโขทัยหลังจากการไปสืบศาสนาจากลังกา จารึกหลักที่ 2 ที่พบที่วัดศรีชุมไดกลาวยกยอง “สมเด็จ
พระมหาเถรศรีศรัทธาจุฬามณีศรีรัตนลังกาทีปมหาสามี วาใหปลูกพระศรีมหาโพธิ์ที่วัดมหาธาตุ และ
อุทิศใหคนดูแล” และจารึกหลักที่ 3 ของวัดนครชุม เมืองกําแพงเพชร ก็กลาวถึง “พระธรรมราชาที่ 1 
หรือพญาลือไทยไดทรงปลูกตนศรีมหาโพธิ์ที่เมืองศรีสัชนาลัย”  จากแนวความคิดเรื่องการปลูกพระ
ศรีมหาโพธิ์เพ่ือถวายแกพระพุทธศาสนาของสุโขทัยยอมสงอิทธิพลตอมายังเชียงใหม เนื่องจากใน
สมัยพญาติโลกราชก็มีการปลูกตนศรีมหาโพธิ์ในอารามที่สรางขึ้นเพ่ือเปนที่เปนสถานที่สังคายนา
พระไตรปฎก และใหชื่อวัดมหาโพธาราม แมไมมีหลักฐานกลาวถึงการปลูกตนโพธิ์ในเชียงตุง แต
อยางไรกต็ามแนวคิดดังกลาวตองมีการสงผานมาจากเชียงใหมสูเมืองเชียงตุงอยางแนนอน 

 

พื้นท่ีใชสอยสาธารณะของเมือง 

กาด 

 คําวา “กาด” เปนคําเรียก “ตลาด” ในวัฒนธรรมลานนา ในเมืองเชียงตุงจะมีกาด
หมุนเวียนอยูหลายตลาด เรียกวา “กาดนัด” แตสําหรับตลาดที่สําคัญที่สุดของเมืองไดแก “กาด
หลวง”  มีอีกชื่อหนึ่งวา “กาดตุง”  คําวา “หลวง” หมายความวา “ใหญ โต” แรกเริ่มเดิมทีกาด
หลวงนี้ต้ังอยูบริเวณหนาวัดเชียงจันทร ตรงใกลๆกับสุสานหลวงของเจาฟาเชียงตุง46 โดยมีหัวตลาด
อยูที่บริเวณวัดหัวกาด และทายตลาดอยูที่บริเวณวัดหัวขวงซึ่งอยูใกลกับเวียงแกวหอคําของเจาฟา 
ตอมาเมื่อมีผูคนมาคาขายมากยิ่งขึ้นจึงยายมาสรางตรงที่เรียกวา “หนองแลง”  และ “หนองเย”  
ซึ่งเปนที่ต้ังของตลาดในปจจุบัน47ในตํานานมูลศาสนาฝายวัดปาแดงเชียงตุงกลาววามี “กาดนอย” 
หรือตลาดขนาดเล็กอยูที่เชียงจิน ดวย48  

 หมอดอดดเดินทางจากเชียงใหมไปสอนศาสนาที่เมืองเชียงตุงใน พ.ศ. ๒๔๔๗ เมื่อ
ประมาณรอยกวาปกอน ไดบันทึกภาพของกาดหลวงไวอยางนาสนใจวา “ตลาดในเมืองเชียงตุงสนุก
ที่สุด และเปนที่ออกหนาออกตาของเมืองเชียงตุง ที่เรียกวาตลาดใหญ (กาดหลวง) ก็ใหญสมชื่อ และ
เอาอยางมาจากจีน คือ เปนตลาดนัด มีกําหนดที่ประชาชนมาประชุมซื้อขาย ๕ วันตอครั้ง ใชถนน
ตางตลาดเปนที่ประชุมซื้อขายกัน เวลาตลาดออกนั้นตามสองขางถนนเต็มไปดวยของขายวางราย
ไปตามพ้ืนดินจนไมใครมีทางเดิน รานโรง และเพิงที่ทําสําหรับตั้งของขายนั้นมีนอย โดยมากในถนน
ใหญวางขายตามพื้นดินทั้งนั้น เชนถวยชามและผาตางๆ เปนตน เพราะไมมีรถหรือเกวียนที่จะเดิน
ในถนนนั้น ถึงแมชาวตางประเทศจะมีจักรยานหรือเกวียนวัวใชบาง ก็จะเดินบนถนนขณะที่ตลาด
กําลังออกไมได แมพวกลาตางและควายตางก็ตองอยูเสียใหพนตลาด ตามปกติผูขายของซึ่งใชถนน
เปนตลาดนั้น ยอมรูสึกปราศจากอันตรายจากรถเกวียน หรือสัตวพาหนะ แมของนั้นจะวางบนเสื่อ
หรือมาเตี้ยๆ กลางถนนก็ตาม 

 คนมาประชุมอยูที่ตลาดจากทุกทิศทุกทาง ระยะทางที่เดินมาบางทีต้ังสองหรือสามวัน มีทั้ง
ชาวเมือง ชาวเขา และชาวทุง พวกที่มานั้นมีพวกไทยสาขาตางๆ ซึ่งมีภาษาและเครื่องแตงกาย
ตางๆกัน พวกชาวเขาที่ปราศจากการศึกษาก็มาก นอกจากนั้นมีพมา จีน แขก อินเดีย ฝรั่งชาว
อังกฤษที่เปนขาราชการ และมิสชันนารีอเมริกัน รวมท้ังคนที่เปนโรคเรื้อน ซึ่งจะขาดเสียไมไดในที่
ชุมนุมใหญเชนนี้ดวย 



 
 

 

 ส่ิงของตางๆที่ขายนั้นของตางประเทศมีนอย ที่มีเชน เครื่องเหล็กตางๆมีตะปู เปนตน ผา
ตางๆ เชน ผาไหม ผาดอก ผาขนสัตว เส้ือผา หมวก รองเทา ฯลฯ เครื่องแตงบาน เชน กรอบกระจก 
ส่ิงของที่ต้ังขายเปนตลาดอันยืดยาวไปตามถนนนั้น โดยมากเปนของที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และ
ของที่ทําดวยฝมือของคนพื้นเมือง รานขายของที่เปนรานอาหารก็มี ผัก ผลไม ขาว เนื้อหมู เนื้อวัว 
ปลาสด ตม แกง น้ําเมาที่ทําจากขาว ฝนซึ่งอาจจะสูบไดในขณะน้ัน และไมตางๆ เมื่อพูดรวมแลว 
ของพ้ืนเมืองที่เกิดและทําในเมืองนี้ยอมนํามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน ณ ตลาดนี้ทั้งส้ิน”49 

จากขอความขางตน แมวาระยะเวลาหางกันรวม ๑๐๐ กวาป แตก็ใหภาพที่ไมแตกตางกับ
กาดหลวงในปจจุบันมากนัก จะมีก็เพียงแตสินคาเทานั้นที่เปล่ียนไปบาง โดยในปจจุบันสินคาจาก
พรมแดนไทยและจีนไดลนทะลักมากับถนนลาดยางที่สะดวกสบายซึ่งสรางเชื่อมตอมาจากชายแดน
จีนที่เมืองเชียงรุง และชายแดนไทยที่อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

ในอดีตกาดหลวงเปนตลาดขนาดใหญที่รวบรวมสินคาประเภทตางๆ ซึ่งมีทั้งสินคา
เกษตรกรรมที่ผลิตในทองถ่ิน และสินคาที่พอคาสัตวตาง50ที่นํามาจากเมืองตางๆ โดยสินคาเหลานั้น
มาจากทั้งหัวเมืองตางๆในลานนา เชียงรุง และมัณฑะเลย เนื่องจากทองที่เชียงตุงมีที่ราบสําหรับ
การเกษตรกรรมอยางจํากัด ผูคนสวนใหญจึงมักมีอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการคาทั้งส้ิน นอกจากนี้ยังมี
สินคาของปาที่ชนเผาตางๆนํามาขายเพื่อแลกซื้อสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิตกลับไปยังชุมชน
ของตนดวย 

ในกาดหลวงนอกจากจะมีแผงคาขายถาวรแลว ยังมีพ้ืนที่สวนหนึ่งที่แบงเปนพ้ืนที่สําหรับ
ตลาดนัดหมุนเวียนดวย ระบบการจัดตลาดนัดเปนการจัดการการคาของสังคมชนบทที่สภาพสังคม
ไมไดมีความซับซอนและแบงหนาที่การงานของประชากรอยางชัดเจน การนี้จึงไมมีความจําเปนตอง
ซื้อหาขาวของเครื่องใชทุกๆวัน แมบานจึงตองวางแผนและตระเตรียมจัดซื้อขาวของเครื่องใชให
พอเพียงกับการใชในครัวเรือน จนกวาจะถึงวันนัดรอบถัดไป ผูคาในตลาดนัดจึงไมไดประกอบ
กิจการการคาเปนอาชีพหลัก เมื่อไมไดทําการคาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเตรียมสินคามา
ขายในวันนัด หรือหากเปนผูคาคนกลางก็จะใชเวลาในชวงวันที่ไมมีนัดไปรวบรวมสินคามาจาก
แหลงตางๆเพื่อขายในวันนัดที่กําลังจะมาถึง  

ตลาดนัดในเมืองเชียงตุงจะมีชวงเวลาการหมุนเวียน ๕ วันครั้ง โดยวันแรกจะเรียกวา “วัน
กาดหลวง” ซึ่งเปนวันที่กาดหลวงจะคึกคักมากที่สุด ขาวของสารพัดจากหลายแหลง และหลาย
กลุมชาติพันธุจะถูกนํามาแลกเปลี่ยนกันในวันกาดหลวง วัดถัดมาจะเปน “วันวายกาดหลวง” จะมี
การคาขายเพียงเล็กนอยๆเทานั้น เนื่องจากมีการซื้อขายแลกเปล่ียนกันไปเกือบจะหมดส้ินแลว
ต้ังแตเมื่อวาน วันนี้จึงคงเหลือเพียงขาวของที่คาขายไมหมดตั้งแตวันกาดหลวง วัดถัดมาเปน “วัน
กาดลี” เปนวันที่มีผูคนมาจับจายใชสอยมากรองลงมาจากวันกาดหลวง โดยสินคาที่นํามาคาขาย
กันสวนใหญเปนสินคาอุปโภค วันถัดมาคือ “วันวายกาดลี” เปนวันที่มีการคาขายเล็กๆนอยเทานั้น 
วันสุดทายของรอบ คือ “วันกาดขวง” โดยแตเดิมจะติดตลาดนัดที่บริเวณขวงหลวงแตตอมาไดยาย
มารวมอยูที่กาดหลวง ในวันนี้เปนวันที่ผูคาเริ่มเขามาเตรียมตัวคาขายในวันกาดหลวงในวันรุงขึ้น 
การคาในวันนี้จึงเปนวันที่บรรดาผูคามักจะแลกเปลี่ยนสินคาซึ่งกันและกันเอง 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีกาดอื่นๆอยูตามหมูบานขนาดใหญตางๆดวยเพ่ือใหคนในชุมชนซื้อหา
สินคาโดยไมตองเขามาซื้อสินคาที่กาดหลวง แตกาดตามหมูบานเหลานี้มักมีชนิดสินคาใหเลือกมาก
นัก หากตองการเลือกซื้อสินคาบางประเภทหรือซื้อสินคาเปนจํานวนมากชาวบานก็จะเขามาซื้อที่
กาดหลวงเนื่องจากมีใหเลือกสรรและราคาถูกกวากันดวย ตัวอยางกาดของหมูบาน เชน “กาดบาน
กลางนาโหลง” “กาดนอยบานปามาน” เปนตน 

สําหรับตลาดนัดคาขายหมุนเวียนอีกหลายตลาด เชน “กาดบุง” ซึ่งออกนอกเมืองไป
ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร จัดขึ้นในวันเดียวกับวันวายกาดหลวง โดยผูคาในกาดบุงจะเปนผูคาคน
กลางไปซื้อหาสินคาอุปโภคบริโภคจากกาดหลวง และนํามาขายที่กาดบุงในวันรุงขึ้น นอกจากเปน
สถานีกระจายสินคาจากสวนกลางไปยังชุมชนแลว กาดบุงก็ยังทําหนาที่เปนสถานีรวบรวมสินคา
จากปาและชุมชน แลวจึงลําเลียงเขามาขายยังกาดหลวงในวันรุงขึ้นซึ่งเปนวันกาดลี  

“กาดเตา” เปนตลาดที่อยูที่เอิ่งกาดเตาอยูหางจากเชียงตุงทางทิศตะวันตกทางประตู
หนองผา เปนระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร กาดแหงนี้จะติดตลาดในวันถัดมาจากวันกาดบุง 
สินคาสวนใหญเปนสินคาของชุมชนที่อยูขางเคียงทั้งสินคาเกษตรกรรมและหัตถกรรม โดยกาดเตานี้
จะรองรับชุมชนที่อยูโดยรอบประมาณ ๑๕ หมูบาน 

“กาดทาย” อยูหางจากเมืองเชียงตุงไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ ๑๒ กิโลเมตร เปน
กาดขนาดเล็กมากเพราะรองชุมชนโดยรอบไมกี่หมูบาน และมีสินคาจากสวนกลางมาขายนอยและ

 
 ภาพที่ ๑๐-๑๒: บรรยากาศการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาในกาดหลวงตอนเชา 

ภาพที่ ๑๓: กาดเชาบานกลางนา ภาพที่ ๑๔: กาดนอย บานปามาน 



 
 

 

ไมมีใหเลือกมากมายนัก เนื่องจากสินคาสวนใหญเหลือจากการขายที่กาดบุงและกาดเตา แตกาด
ทายนี้มีบทบาทในการรวบรวมสินคาจากปาและชุมชนเพื่อนําไปขายยังกาดหลวง 

“กาดฟา” อยูที่บานกาดฟาอยูหางจากตัวเมืองประมาณ ๘ กิโลเมตรบนถนนที่ไปเมืองลา 
บานกาดฟาเปนตําแหนงแวะพักของขบวนคาราวานคาขายระหวางเมืองเชียงตุงและเชียงรุงมา
ต้ังแตโบราณ ริมถนนมีการปลูกเรือนแถวคาขายชั้นเดียวติดพ้ืนเพ่ือคาขายแกผูผานทาง ดานหลัง
เรือนแถวชั้นเดียวนี้เปนกาดฟาซึ่งมีเพิงคาขายชั่วคราวอยู กาดฟามีแนวโนมวาจะลดความสําคัญลง
เนื่องมาจากกาดฟาจะติดตลาดในวันเดียวกับวันกาดหลวงและกาดฟานี้ต้ังอยูไมไกลจากตัวเมือง
มากนัก ในปจจุบันที่มีการคมนาคมสะดวกทําใหชาวบานนิยมเขามาซื้อของที่กาดหลวงโดยตรงเลย 

สําหรับในเมืองเชียงใหมกลาววามีการตั้งตลาดสดซึ่งเปน “กาดหมั้ว” 51 บนถนนหนาวัด
พระสิงหไปจนถึงส่ีแยกกลางเวียงซึ่งเรียกกันวา “กาดลีเชียงพระ” ตลาดดังกลาวถือไดวาเปน
ตลาดที่เกาแกที่สุดของเมืองเชียงใหมที่ ต้ังมาพรอมกับการสรางเวียง นอกจากนี้ยังมีหลักฐาน
กลาวถึงตลาดอื่นๆในกําแพงเวียง คือ “กาดหัวเวียง”  ซึ่งตั้งอยูบริเวณประตูชางเผือก และ “กาด
เชียงเรือก”  ซึ่งนาจะตั้งอยูแถบประตูทาแพในปจจุบัน หลังจากมีการพัฒนาการของเมืองตั้งแตชวง
รัตนโกสินทรตอนตนเปนตนมา พ้ืนที่นอกกําแพงเมืองตั้งแตประตูเชียงเรือก หรือประตูทาแพไป
จนถึงริมแมน้ําปง หรือที่เรียกวา “ขวงพระเมรุ” ไดกลายเปนพ้ืนที่ที่ถูกพัฒนาในเชิงพาณิชยกรรม 
เนื่องจากเปนพ้ืนที่ต้ังอยูริมน้ําแมปงและมีการตั้งถ่ินฐานของชาวตางชาติ ตรงบริเวณดังกลาวก็ไดมี
การสราง “กาดหลวง” หรือ “กาดวโรรส” เพ่ือเปนแหลงคาขายแลกเปลี่ยนสินคา โดยกาดหลวงนี้
เปนกาดที่ไดรับการพัฒนาและอยูภายใตการดูแลของเจาแกวนวรัฐผูครองนครเชียงใหม และพระ
วรชายาเจาดารารัศมีซึ่งมีคุมหลวงอยูไมไกลจากบริเวณดังกลาว ในชวงเวลาดังกลาวมีการสราง
อาคารโรงคาผังอาคารเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา หลังคาเปนแบบปนหยาเอียง ๔๕ องศา ตอชายคาป
กนกลงทั้งส่ีดาน ตรงตําแหนงรอยตอระหวางหลังคาประธานดานบนกับหลังคาปกนกโดยรอบจะยก
คอสองสูงเพ่ือระบายอากาศ มุงหลังคาดวยกระเบื้องดินขอ รวมจํานวน ๓ หลัง และรอบๆตลาดก็มี
การสรางอาคารหองแถวสําหรับคาขายอยูรายรอบตลาด จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๙๒ ไดมีการพัฒนา
กาดหลวงวโรรสจากเดิมที่ขาดสุขอนามัย ดวยการสรางตลาดใหมซึ่งออกแบบโดยศาสตราจารยอัน 
นิมมาเหมินท ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๑๑ ไดเกิดอัคคีภัยครั้งใหญทําใหเพลิงเผาผลาญทั้งตลาดและเรือน
แถวคาขายที่อยูรายรอบจนราบเตียน จากเหตุการณนั้นจึงมีการออกแบบสรางอาคารตลาดขึ้นใหม
เชนปจจุบัน52  

 พัฒนาการของกาดหลวงเมืองเชียงตุง และกาดหลวงหรือกาดวโรรสเชียงใหมมีจุดกําเนิด 
และพัฒนาการมาคลายคลึงกัน แตชวงเวลา ๓๐ ปที่ผานมาที่ประเทศพมาปดประเทศลงทําใหกาด
หลวงเมืองเชียงตุงเก็บงําเอาบรรยากาศแบบลานนาโบราณไวไดมากดังที่กลาวมาขางตน ในขณะท่ี
กาดหลวงเมืองเชียงใหมมีพัฒนาการสูความเปนตลาดที่ทันสมัยและสินคาที่ขายนั้นก็เปนสินคา
สมัยใหมแลว อยางไรก็ดีในอนาคตกาดหลวงเชียงตุงก็คงเจริญรอยตามกาดหลวงเมืองเชียงใหมใน
ไมชา 

 

ศาลา 

 “ศาลา” เปนส่ิงปลูกสรางมีเครื่องมุง ภายในศาลาเปนโถงใชเปนที่พักผอนสําหรับผู
เดินทาง53ศาลาเปนอาคารที่เปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญของเมือง จากหลักฐานทางโบราณคดี
ยืนยันแนวคิดเรื่องการสรางศาลาที่พักดังกลาว คือ “อโรคยาศาล” หรือ “บานมีไฟ” ที่ระบุในจารึก



 
 

 

ปราสาทพระขรรคในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ซึ่งพบอยูบนแนวเสนทางโบราณที่เชื่อมตอกัน
ระหวางเมืองในวัฒนธรรมเขมร ศาลาเหลานี้ สามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ เชน ศาลาที่พัก
ระหวางทาง ศาลาหนาเมือง ศาลาพักคอย เปนตน 

สําหรับศาลาที่พักระหวางทางจะสรางขึ้นบนเสนทางซึ่งเชื่อมตอกันระหวางเมือง ระยะหาง
ระหวางที่พักแตละจุดจะขึ้นอยูกับระยะทาง  ซึ่งตามปกติแลวจะพอดีกับการเดินทางในเวลาหนึ่งวัน 
นอกจากอโรคยาศาลที่ยกตัวอยางมาขางตนนั้นซึ่งดูจะไกลตัวไปเนื่องจากเปนชวงในประวัติศาสตที่
หางไกลและไมสืบเนื่องกับปจจุบัน เรายังพบการสรางศาลาที่พักใหแกนักเดินทางที่ปจจุบันยังคง
หลงเหลืออยูบางในบริเวณพ้ืนที่รอบทะเลสาบสงขลา คนในทองถ่ินเลากันวานอกจากจะใหนัก
เดินทางไดพักอาศัยแลว บางครั้งจะแขวนเครื่องครัวและของแหงตางๆไวดวย เพ่ือนักเดินทางที่
ไมไดตระเตรียมเสบียงกรังผานทางมาจะไดใชหุงหาอาหาร เมื่อมาครั้งหนาหากมีของแหงเหลือเฟอ
ก็จะแขวนเอาไวใหนักเดินทางผูอ่ืนๆตอไป   

 นอกจากการสรางศาลาที่พักนักเดินทางระหวางเสนทางแลว ยังมีการสรางศาลาที่พักอยูที่
หนาเมือง เนื่องจากหากนักเดินทางมาถึงเมืองในยามพลบค่ําจะไมอนุญาตใหเขาเมืองจนกวาจะ
ไดรับการตรวจสอบในรุงขึ้น จึงจะอนุญาตใหเขามาในเมืองได การนี้จึงมีการสรางศาลาที่พักเอาไว
บริเวณหนาประตูเมืองเพ่ือใหนักเดินทางไดพักผอนในเวลากลางคืน สําหรับศาลาหนาเมืองที่ยังพอ
มีตัวอยางเหลือใหเห็น เชน ศาลาหนาเมืองนครศรีธรรมราช เปนตน นอกจากนี้ยังมีศาลาที่สราง
หนาวัดตางๆอีกดวย ในเชียงตุงและเชียงใหมเคยปรากฎมีศาลาที่พักอยูเปนจํานวนมาก แตสําหรับ
เมืองเชียงใหมในปจจุบันที่มีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปทําใหมีการรื้อศาลาตางๆเหลานี้ทิ้งจนหมด
ส้ิน 

 จากบันทึกของศาสนาจารยเดเนียล แมคกิลวารี ดี. ดี. ผูเดินทางเขามาเผยแพรศาสนา
คริสตยังเมืองเชียงใหม เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๑๐ วา “...พวกเรายังไมสามารถหาบานเพื่อใช
เปนที่พักอาศัยได เพราะไมมีบานวางเลยแมแตหลังเดียว พอดีตรงบริเวณดานนอกของประตูเมือง
ดานตะวันออก มีศาลาพักอยูหลังหนึ่งที่ใชสําหรับคนทั่วๆไป เจาหนาที่จากเมืองระแหงเพ่ิงสราง
เสร็จ เพ่ือ “ทําบุญ” ตามประเพณีทางศาสนาพุทธ เจาหนาที่ผูนั้นยังคงอางสิทธิในศาลาหลังนั้นอยู
บาง อยางไรก็ดี ผูแทนจากเจาผูครองนครไดอนุญาตใหใชพักอาศัยได ศาลาหลังนี้สรางขึ้นอยาง
มั่นคงแข็งแรง มีหลังคามุงกระเบ้ือง พ้ืนศาลานั้นปูดวยไมสักเปนอยางดี มีผนังอยูสามดาน สวน
ดานหนาเปดออกไปยังระเบียงสูงกวางถึงหกฟุต ภายในศาลามีหองเพียงหองเดียวมีขนาดกวางสิบ
สองฟุตยาวยี่สิบฟุต ซึ่งพวกเราใชเปนหองเก็บขาวของทั้งหมด และยังใชเปนหองนอน หองรับแขก 
หองอาหาร และหองทํางานไปในตัว...” 54 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๑๕-๑๗: ศาลาที่พักระหวางทางสําหรับผูมาจาริกแสวงบุญ และศาลาหนาวัด 



 
 

 

คานิยมในการสรางถาวรวัตถุเพ่ืออุทิศใหไวในพระพุทธศาสนาเปนธรรมเนียมที่คนลานนา
ในอดีตไดปฏิบัติกันมา นอกจากการสรางถาวรวัตถุ อาทิ พระวิหาร พระเจดีย พระพุทธรูป และกุฏิ
ที่จําพรรษาของพระภิกษุภายในวัดแลว ยังมีการสรางศาลาที่พักใหสําหรับนักเดินทาง พอคา55 และ
ผูจาริกแสวงบุญดวย ในเมืองเชียงตุงปรากฎมีศาลาที่พักอยูเปนจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระหวางทางเขาสูวัด และที่ดานหนาของวัดที่สําคัญ ซึ่งนาจะเปนอิทธิพลของธรรมเนียมการ “ชุ
ธาตุ” 56ประจําปเกิดของลานนา ทําใหพุทธศาสนิกชนแสวงหาโอกาสไปสักการะพระธาตุประจําป
เกิดของตนตามหัวเมืองในลานนา และพมา แมวาหนทางดังกลาวจะยากลําบากเพียงใดก็ตาม57 
ธรรมเนียมดังกลาวยอมสงอิทธิพลตอการเดินทางไปนมัสการ และทําบุญยังวัดสําคัญตางๆ ซึ่ง
ถึงแมวาจะไมใชวัดที่มีพระธาตุประจําปเกิดดวย ระหวางเสนทางเขาถึงพระธาตุเจดียหรือวัดที่สําคัญ
จะมีการสรางศาลาพักระหวางทางเอาไวเปนระยะๆ โดยผูสรางมีจุดมุงหมายเพื่อการบํารุงพระ
ศาสนาในทางออมนั่นเอง ศาลาแตละหลังจะมีประดับตกแตงตามกําลังทรัพยของเจาศรัทธาดวย 

 

พื้นท่ีอยูอาศัยของชุมชนพื้นถิ่น 

 เมืองเชียงตุงไดชื่อวาเมืองแหงเจ็ดเชียง ซึ่งคําวาเจ็ดเชียงดังกลาวนั้นหมายถึงชุมชนขนาด
ใหญ ๗ แหงที่อยูภายในกําแพงเมือง แตละเชียงจะประกอบดวยหมูบานหลายหมูบาน ในภาษาไต
เขิน-ไตใหญออกเสียงเรียก “หมูบาน” วา “หมูวาน”58 เชน “บานชาย” ออกเสียงวา “วานจาย” 
จากการสํารวจภาคสนามพบเมืองที่มีรองคูออกเสียงวา “ฅือ” และแนวคันดินลอมรอบเวียงถัด
ออกมาคือที่ลาดเอียงลงสูทุงนา ตอมาเมื่อชุมชนมีพัฒนาการซับซอนขึ้นจึงมีการขยายตัวออกมาจน
ประสานกันกลายเปนเมืองใหญ พ้ืนที่เกษตรกรรมที่เคยอยูรอบชุมชนก็ถูกผลักออกไปอยูนอกเมือง
เพ่ือใชพ้ืนที่ในเมืองเปนที่อาศัยและทําการคาขาย 

เชียงตุงประกอบดวยหลากหลายกลุมชาติพันธุ อาทิเชน ไตเขิน ไตใหญ ไตล้ือ ล้ัวะ พมา 
และชนเผาตางๆ เปนตน โดยแตละกลุมชาติพันธุจะตั้งถ่ินฐานอยูรวมกันเปนหมูบาน ดวยสภาพ
ภูมิศาสตรที่เปนปจจัยจํากัดในการตั้งถ่ินฐานทําให และเปนปจจัยสําคัญในการเลือกที่ต้ังของกลุม
ชาติพันธุตางๆดวย เชน กลุมชาติพันธุไตจะตั้งถ่ินฐานบนที่ราบหรือเนินที่ไมสูงมากนักเนื่องจาก
ประกอบอาชีพการทํานาลุมเปนหลัก สวนชนเผาตางที่พบในเชียงตุง อาทิ แอน อาขา ล้ัวะ กลุม
เหลานี้จะแยกตัวออกไปตั้งถ่ินฐานบนเขาสูง เพราะประกอบอาชีพการหาของปา ปลูกขาวไร และใบ
ชา 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๑๘: การตั้งถ่ินฐานบนที่ราบของชาวไตเขิน จะ
เห็นวัดประจําหมูบานและมีทุงนาอยูโดยรอบ 
 

ภาพที่ ๑๙: หมูบานเผาแอนตั้งถ่ินฐานอยูบนเขาสูง 
 



 
 

 

 สภาพภูมิลักษณโดยรวมของพื้นที่ภายในกําแพงเมืองเชียงตุง และพ้ืนที่รอบนอกเมืองเปน
พ้ืนที่ที่มีความตางระดับกันทั้งส้ิน59 สําหรับการตั้งถ่ินฐานภายในกําแพงเมืองเชียงตุง ซึ่งคนสวน
ใหญเปนชาวไตกลุมตางๆ สามารถแบงออกไดเปนสองแบบ คือ การตั้งถ่ินฐานรวมกันเปนหมูบาน
บนที่ราบ และการตั้งถ่ินฐานรวมกันเปนหมูบานบนที่เนิน จากการสํารวจภาคสนามพบวา เรือนที่มี
อายุมากที่สุดของแตละหมูบานมักจะอยูบนเนินและอายุนอยลงจะสรางเกาะกลุมไลตามลงมาตาม
ความลาดเอียงของพ้ืนที่ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการตั้งถ่ินฐานของแตละเชียงตามที่เสนอ
มาแลวขางตน ผังของหมูบานแบงออกไดเปนสองรูปแบบ คือ “ผังหมูบานแบบดั้งเดิม” และ “ผัง
หมูบานแบบใหมแบบระบบตารางกริด” กลาวคือ แบบดั้งเดิมเปนผังหมูบานที่เกิดขึ้นพัฒนาไป
พรอมกับการสรางบานเรือน เสนทางสัญจรระหวางเรือนจึงถูกกําหนดโดยที่ต้ังของเรือนแตละหลัง 
สวนผังหมูบานแบบใหมจะเปนการวางผังหมูบานโดยการตัดถนนเพื่อแบงพ้ืนที่เปนสวนๆกอนจึงมี
การสรางเรือน พบเห็นไดจากหมูบานที่สรางใหม อยางไรก็ดีพ้ืนที่ในกําแพงเมืองเชียงตุงจะพบการ
วางผังหมูบานแบบดั้งเดิมเทานั้น สวนผังหมูบานแบบใหมจะพบเห็นไดในหมูบานที่อยูนอกเมืองซึ่ง
มีที่ราบกวางขวางเอื้อใหเกิดการตั้งถ่ินฐานใหมได เชน บานหนองออที่อพยพมาเนื่องจากหมูบาน
เกาเกิดอุทกภัยบอยครั้ง60 บานกลางนาเปนหมูบานชาวไตใหญนับถือศาสนาคริสตซึ่งอพยพมาจาก
เมืองยาง เปนตน 

 องคประกอบของผังหมูบานจะประกอบดวย วัดประจําหมูบาน เทวดาบาน บอน้ํา ขวง
บาน61 และใจบาน แตในปจจุบันเสาใจบานถูกสรางใหมในลักษณะเดียวกับหอเส้ือหรือหอเทวดา
บาน คนรุนใหมจึงไมรูจักใจบานแตจะรูจักรวมๆกันในนามหอเทวดาแทน62 หอเทวดาบานมักจะ
ต้ังอยูบริเวณใตไมหลวง หรือตนไมขนาดใหญของหมูบานดวยเชื่อวาตนไมใหญเปนที่สถิตยของ
เทพยดาอารักษ สําหรับบอน้ําของหมูบานมักจะตั้งอยูบริเวณใกลกับวัดหรือขวงของหมูบานซึ่งเปน
พ้ืนที่สาธารณะ โดยบอน้ําจะมีการสรางเปนศาลาหรืออุโมงคคลุมเพ่ือปองกันส่ิงสกปรกตกหลนลงไป 
ในอดีตบอน้ําหมูบานมีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตและการอุปโภค
บริโภคโดยตรง ในอดีตการขุดบอน้ําและการดูแลรักษาเปนหนาที่ของผูชายในหมูบานที่จะตองเอา
แรงกัน แตทวาในปจจุบันการขุดบอน้ําทําไดสะดวกมากขึ้นรวมไปถึงมีการขุดบอน้ําบาดาลประจํา
ครัวเรือน ทําใหบอน้ําประจําหมูบานลดความสําคัญลงไปมาก จนบอน้ําของบางหมูบานไดถูกทิ้งราง
ไปไมไดรับการดูแลรักษาและใชประโยชนเชนในอดีตอีกตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๒๐: ใจบานถูกสรางใหมเปน
ศาลคลายหอเสื้อ หรือหอเทวดาบาน 
 

ภาพที่ ๒๑: การเอาแรงซอมแซมศาลาคลุมบอนํ้า และการทําความ
สะอาดบอนํ้าของชาวไตใหญวานเชียงแสน 
 



 
 

 

จากการศึกษาของศาสตราจารยอรศิริ ปาณินท ในหัวขอ “สถาปตยกรรมสิ่งแวดลอมใน
เรือนไทเขินเชียงตุง”63 และใน “บานไตลื้อ สิบสองปนนา”64 ไดใหภาพขององคประกอบของ
หมูบานและรูปลักษณของบานของกลุมชาติพันธุไตกลุมตางๆ และสอดคลองกับผลการสํารวจใน
เมืองเชียงตุงที่พบมีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุไตอยูรวมกัน สําหรับองคประกอบของ
หมูบานและรูปลักษณของเรือนแตละกลุมมีลักษณะคลายคลึงกันมาก จนไมสามารถจําแนกใหเห็น
ความแตกตางกันไดดวยสายตาจําเปนตองใชสัมภาษณเก็บขอมูลประกอบดวย สาเหตุของความ
คลายคลึงดังกลาวเปนผลสืบเนื่องมาจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตที่
คลายคลึงกันนั่นเอง 

จากองคประกอบของหมูบานดังที่กลาวมาขางตน หนวยที่ยอยลงมาก็คือ “เรือน” อาน
ออกเสียงวา “เฮิน” ดานหนาของเรือนจะหันสูเสนทางสัญจรหลักของหมูบาน โดยจะมี “ร้ัวเรือน” 
อานออกเสียงวา “โหเฮิน” เปนรั้วเตี้ยๆที่มีนัยยะแสดงขอบเขตของพื้นที่ รั้วที่พบเห็นสวนใหญเปน
รั้วไมไผเปนแผงทึบที่เรียกวา “ร้ัวสะลาบ” และร้ัวไมไผขัดเปนตาหางที่เรียกวา “ร้ัวตาแสง” หรือ
ปลูกตนไมเปนแนวเพื่อบอกขอบเขต ประตูทางเขาจะเวนรั้วเปนชองไว หรือทําเปน “ร้ัวคาว” ที่มี
ไมสอดขวางเพื่อกันสัตวลวงลํ้าเขาไปในเขตบาน หรือกันสัตวที่เล้ียงไวในบานออกไปนอกบาน ถัด
จากรั้วเขาไปจะเปนที่วางโลง ที่เรียกวา “ขวงเฮิน” หรือ “วางเฮิน” ซึ่งเปนพ้ืนที่ประกอบกิจกรรม
เอนกประสงคของบาน ตัวเรือนเปนเรือนยกพ้ืนสูงเสาเรือนเปนไมวางอยูบนเสาตอมอหินหรือ
คอนกรีตอีกทีหนึ่ง รูปทรงหลังคามีทั้งแบบหลังคาจั่ว หลังคาปนหยา และหลังคาจั่วปนหยา ซึ่งสวน
ใหญมักพบหลังคาแบบจั่วปนหยามากที่สุด65 หลังคาของเรือนจะมุงดวย “กระเบื้องดินขอ” ใตถุน
เรือนที่ยกสูงนั้นมักจะใชทํากิจกรรมยามวางจากการทํานา เชน ทําการจักสาน ซอมแซมอุปกรณทํา
นาและการหาปลา ฯลฯ รวมไปถึงเล้ียงสัตวประเภทตางๆดวย ภายในบริเวณบานจะมีการสรางยุง
ขาวที่เรียกวา “เยขาว” เพ่ือใชเก็บขาวเปลือกเปนอาคารแยกออกมาจากตัวบานอีกหลังหนึ่ง ที่ใต
ถุนหลองขาวมักใชเก็บอุปกรณเครื่องใชที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรดวย หากบานที่ไมมีหลองขาวจะ
เก็บขาวเปลือกไวใน “เสวียนขาว” ที่วางไวใตหลังคาเพิงที่ตอออกมาจากเรือน นอกจากนี้ยังมีการ
ปลูกพืชผักสวนครัวเล็กๆนอยๆเพ่ือใชบริโภคกันในครัวเรือน รวมไปถึงมีการเก็บสะสมฟน ที่
เรียกวา “ไมหลัว” เพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ภาพท่ี ๒๓: เยขาวและกองไมหลัว
หมูบานไตเขินวานจาย 
 

ภาพท่ี ๒๒: ขวงเฮิน หรือ วางเฮิน เปน
พื้นที่ทํากิจกรรมเอนกประสงคของเรือน 
หมูบานไตเขินวานจาย 

ภาพที่ ๒๔: ใตถุนเรือนชาวไตเขินวานยางเกง 



 
 

 

อยางไรก็ตามเรือนสวนใหญในเมืองก็มีการปรับเปล่ียนซอมแซมเรือนดวยวัสดุกอสราง
สมัยใหม อาทิการเปล่ียนกระเบื้องมุงหลังคาจากเดิมที่ใชกระเบ้ืองดินขอมาเปนกระเบื้องลอนหรือ
สังกะสี รวมไปถึงการกออิฐเปนรั้วบานและกอลอมใตถุนเรือนดวย 

นอกจากเรือนเดี่ยวที่กลาวมาขางตน ตามริมถนนในเมืองเชียงตุงจะมีการกอสรางอาคาร
เรือนแถวเพ่ือทําการคาขายมีทั้งอาคารเรือนแถวชั้นเดียวและอาคารเรือนแถวสองชั้น การกอสราง
อาคารลักษณะนี้นาจะสรางขึ้นในชวงที่อังกฤษอยูภายใตบังคับของอังกฤษ เนื่องจากรูปแบบอาคาร
เปนแบบอิทธิพลตะวันตก และสอดคลองกับประวัติศาสตรพัฒนาการของเมืองเชียงตุงในชวงเวลา
ดังกลาววามีการใหอิสระในการทําการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาทําใหมีการสรางอาคารเรือนแถวเพ่ือ
การคาขายอยูเปนจํานวนมาก ลักษณะของอาคารเปนอาคารกออิฐถือปูนหนากวางประมาณ ๕ 
เมตรมีจํานวนคูหาตอหนึ่งแถวประมาณ ๓-๕ คูหา แตในปจจุบันเรือนแถวในเมืองเหลานี้ไมไดใชใน
การคาขายอยางรุงเรืองเชนในอดีตเปนเพียงที่อยูอาศัยหรือทําการคาขายเล็กๆนอยเทานั้น 

 

สรุป 

การศึกษาเรื่องภูมิทัศนเมืองโบราณ และองคประกอบของเมืองรวมวัฒนธรรมลานนา โดย
ใชกรณีศึกษาจากเมืองเชียงตุง และเมืองเชียงใหมนี้เปนความพยายามศึกษาในลักษณะอยางสห
วิทยาการ ดวยมีเหตุผลวาการทําความเขาใจในเรื่องวัฒนธรรมจะประสบความสําเร็จไมไดเลยหาก
ไมใชแวนตาแหงสหวิทยาการ 

การดําเนินชีวิตของคนลานนาในอดีตมีการดําเนินชีวิตที่ใกลชิดส่ิงแวดลอม มีระบบเครือ
ญาติที่ใกลชิด และมีภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมภายในทองถ่ินเพ่ือความปกติ
สุขของการดําเนินชีวิต การที่มนุษยกระทําตอธรรมชาติในการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมไปถึง
เหตุผลทางวัฒนธรรม และแนวความคิดทางศาสนา แตการกระทําดังกลาวอยูภายใตขอจํากัด
ทางเทคโนโลยี จึงไมอาจเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยางพลิกฟาคว่ําแผนดิน และในทาง
กลับกันธรรมชาติก็มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตมนุษยในฐานะที่เปนปจจัยจํากัด เปนสาเหตุ
ใหมนุษยตองหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อใหการดําเนินชีวิตอยูรวมกับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาตินั้นๆไดอยางปกติสุข ผลลัพธที่ปรากฏออกมาเปนประจักษหลักฐาน คือ “ภูมิทัศน
วัฒนธรรม” 

ผลลัพธของการจัดการสะทอนออกใหเห็นในภาพของภูมิทัศนเมือง จากการศึกษา
ภาคสนามในพื้นที่ และการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลจากผลการศึกษาเชิงสหวิทยาการดานลานนา
คดี พบวาเมืองในวัฒนธรรมลานนามีองคประกอบที่สําคัญ ๔ สวน คือ “พื้นท่ียุทธศาสตร และ
ความมั่นคงของเมือง”  “พื้นท่ีทางจิตวิญญาณ และความศักดิ์สิทธ์ิของเมือง” “พื้นท่ีใชสอย
สาธารณะของเมือง”  และ “พื้นท่ีอยูอาศัยของชุมชนพื้นถิ่น” 

องคประกอบทั้งหมดที่กลาวมาขางตน เปนองคประกอบที่สําคัญของเมืองลานนาในอดีต
กอนที่จะมีการเปล่ียนแปลงไป การศึกษาขอมูลเอกสารประวัติศาสตรที่มีอยูจํานวนมากในประเทศ
ไทย บูรณาการกับขอมูลที่เปนประจักษหลักฐานที่ไดรับจากการลงพื้นที่ศึกษาในเมืองเชียงตุงและ
พ้ืนที่ใกลเคียง ไดยืนยันใหเห็นความสัมพันธทางวัฒนธรรมกันอยางแนบแนนระหวางเมืองทั้งสอง 
ทั้งนี้ไดสรางจินตภาพถึงอดีตของเมืองในวัฒนธรรมลานนา รวมไปถึงภูมิทัศนวัฒนธรรม และการ
ดําเนินชีวิตของผูคนในอดีตไดเปนอยางดี  
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