“เวียงเชียงรุ้ง” ชุมชนบนเส้นทางการค้าในเขตภาคเหนื อตอนบน :
ศึกษาจากเครื่องปัน้ ดิ นเผาเวียงเชียงรุ้ง
อุษณี ย์ ธงไชย1
บทคัดย่อ									
ในการศึกษาประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา พบว่าหลักฐานกลุ่มหนึ่งทีม่ คี วามส�ำคัญ
ั ้ นเผาเป็ นจ�ำนวนมากทีเ่ หลือทิ้งอยู่ใน
ไม่น้อยไปกว่าต�ำนานและจารึกคือ เครื่องปนดิ
ั ้ นเผาเหล่านีร้ ว่ มกับหลักฐานอืน่ ๆ
แหล่งโบราณคดีตา่ งๆ เมือ่ ศึกษาและวิเคราะห์เครือ่ งปนดิ
จะสามารถบอกเล่าเรือ่ งราวของพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ ได้เป็ นอย่างดี
“เวียงเชียงรุง้ ” ชุมชนบนเส้นทางการค้าในเขตภาคเหนือตอนบน : ศึกษาจาก
ั ้ นเผาเวียงเชียงรุง้ เป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เรือ่ ง เครือ่ งปนดิ
ั ้ นเผาเวียงเชียงรุง้
เครือ่ งปนดิ
ั ้ นเผาในเขตพื้นที่วดั เวีย งเชีย งรุ้ง ต�ำ บลทุ่ง ก่อ
ซึ่งเป็ น การเก็บตัวอย่า งเครื่องปนดิ
อ�ำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูล
ั ้ นเผาเวียงเชียงรุง้ ซึง่ ประกอบด้วยเครือ่ งปนดิ
ั ้ นเผาล้านนา สุโขทัย และจีน
เครือ่ งปนดิ
ั ้ นเผาจากแหล่งเตาต่างๆ มารวมอยูใ่ นทีแ่ ห่งเดียวกัน ประกอบกับ
การพบเครือ่ งปนดิ
ทีต่ งั ้ ของเวียงเชียงรุง้ รวมทัง้ การพบจารึกเวียงเชียงรุง้ ท�ำให้น�ำไปสูก่ ารตัง้ ค�ำถามว่า
ั ้ นเผาเป็ นจ�ำนวนมาก
พื้นที่น้ีมคี วามส�ำคัญอย่างไร เพราะเหตุใดจึงพบเครื่องปนดิ
จากหลายพืน้ ทีม่ ารวมกันในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน จากค�ำถามดังกล่าวน�ำไปสูก่ ารศึกษาหาค�ำตอบ
ั ้ นเผาจากเวียงเชียงรุง้ กับหลักฐานประวัตศิ าสตร์
ด้วยการบูรณาการผลการวิเคราะห์เครือ่ งปนดิ
เข้าด้วยกัน จากผลของการศึกษาท�ำให้ได้ขอ้ สรุปว่า เวียงเชียงรุง้ เคยมีการอยู่อาศัย
ของชุมชนมาแล้วอย่างน้อยตัง้ แต่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 ชุมชนเหล่านี้อาจจะมีทงั ้
คนทีต่ งั ้ ถิน่ ฐานถาวรและกลุม่ ทีเ่ ดินทางผ่านไปมาแวะพักแล้วเดินทางต่อ กลุม่ คนเหล่านี้
อยูก่ นั อย่างต่อเนื่องมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 25 เข้าใจว่าเมืองนีเ้ ริม่ ร้างไปเมือ่ มีการสร้างถนน
และใช้ร ถยนต์ ท� ำ ให้ก ารเดิน ทางสะดวกและรวดเร็ว ขึ้น การแวะพัก ระหว่ า งทาง
จึงไม่จ�ำเป็ นอีกต่อไป ฉะนัน้ เมืองนี้จงึ ค่อยๆ หายไปจนกลายเป็ นเมืองร้างไปในทีส่ ุด
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จากการขุดค้นทางด้านโบราณคดีในปจั จุบนั ได้พบเมืองในลักษณะเดียวกันนี้อยูไ่ ม่น้อย
ในเขตอ�ำเภอพญาเม็งราย อ�ำเภอเวียงชัย และอ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แต่ละเมือง
ได้พบหลักฐานการอยูอ่ าศัยทัง้ โบราณสถานและโบราณวัตถุกระจัดกระจายโดยทัวไป
่
เช่นเดียวกับเวียงเชียงรุง้
ั ้ นเผาเวียงเชียงรุง้ . 2. เครื่องปนดิ
ั ้ นเผาล้านนา. 3. ชุมชน
ค�ำส�ำคัญ : 1. เครื่องปนดิ
บนเส้นทางการค้า.
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“Wiang Chiang Rung”, a Community on a Trade Route in the Upper North:
A Case Study of Wiang Chiang Rung Pottery
									
Usanee Thongchai2
Abstract
In the study of Lanna history, there is one group of evidence which is
as important as a legend and inscription, that is, a large amount of pottery left in
various archeological sites. When one studies and analyzes these potteries
together with other evidences, one can get stories about the areas very well.
This paper is part of a research project entitled Wiang Chiang Rung
Pottery. This research randomly selected pottery in Wiang Chiang Rung temple
at Tung-gor sub-district, Wiang Chiang Rung district and the surrounding area to
develop a database of Wiang Chiang Rung pottery which comprises Lanna,
Sukhothai and Chinese pottery.
The discovery of pottery from various ancient kilns in one place, the
location of Wiang Chiang Rung as well as the inscription led to the question about
the significance of this area and the reasons why a large number of potteries
was found here. This study used integrated approach of ancient pottery analysis
and historical evidence analysis.
The result of the study shows that Wiang Chiang Rung area was once
a living community from the beginning of 19th century B.E. It was likely that in
this community there were people who lived here permanently and travellers who
stayed briefly and continued their journey. These groups of people continued to
live here until 25th century B.E. It is believed that this city was deserted when
there were roads and cars, which made the journey more convenient. Therefore,
people did not have to stop during their journey. As a result, the town gradually
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lost their importance until it was a deserted place. From the archeological
excavation at the present time, it is found that there are similar towns in the area
of Phaya Mengrai sub-district, Wiang Chai district and Teng district, Chiang Rai
province. Each town has evidence of inhabitance with ancient places and ancient
objects scattering around the area like those found in Wiang Chiang Rung.
Keywords: 1. Wiang Chiang Rung Pottery. 2. Lanna Pottery. 3. Community on
a Trade Route.
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เชียงใหม่ : ศูนย์กลางการค้าในเขตภูมิภาคตอนบน
ั ่ นำ้� ปิง
จุดมุง่ หมายประการหนึง่ ของพระยามังรายในการตังเมื
้ องเชียงใหม่บนริมฝงแม่
ในบริเวณทีร่ าบลุ่มแม่น้� ำปิ ง-วัง คือ ต้องการให้เชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักร
ในทุ ก ๆ ด้า น โดยเฉพาะการเป็ น ศู น ย์ก ลางการค้า ระหว่ า งภู ม ิภ าคตอนบนกับ
เมืองท่าตอนล่าง
ภูมิภาคตอนบน หมายถึง อาณาจักรล้านนาและเมืองต่างๆ ที่อยู่เหนือ
อาณาจักรล้านนาขึน้ ไป
1. อาณาจักรล้านนา เกิดจากการรวมตัวของเมืองต่างๆ ในเขตทีร่ าบลุม่ แม่น้�ำ
ซึง่ ตัง้ อยู่ในบริเวณทีร่ าบลุ่มระหว่างภูเขาสูงทีท่ อดยาวจากเหนือลงใต้ ทีร่ าบลุ่มแม่น้� ำ
เหล่านี้ประกอบด้วย
		
1.1. บริเวณทีร่ าบลุ่มแม่น้ �ำปิ ง-วัง ประกอบด้วยเมืองส�ำคัญๆ คือ
เชียงใหม่ ล�ำพูน และล�ำปาง บริเวณนีเ้ ป็นทีร่ วมของสินค้าจากเมืองตอนบนก่อนส่งออกลงสู่
เมืองท่าตอนล่าง
ั ่ ายของแม่น้ �ำโขง
		
1.2. บริเวณทีร่ าบลุ่มแม่น้ �ำกก-แม่น้ � ำอิง และฝงซ้
หรือทีเ่ รียกว่า แคว้นโยน ประกอบด้วยเมืองส�ำคัญต่างๆ ดังนี้คอื เชียงราย เชียงแสน
เชียงของ และพะเยา เป็ นต้น แคว้นโยนมีความส�ำคัญในฐานะเป็ นบริเวณที่รบั ศึก
และสินค้าทีม่ าจากเขตยูนนาน เชียงตุง และล้านช้าง เป็ นต้น
		
1.3. ทีราบลุ
่ ม่ แม่น้ �ำยม-น่าน หมายถึงบริเวณทีตั่ งของเมื
้
องแพร่และน่าน
2. เมืองต่างๆ ที่อยู่เหนื ออาณาจักรล้านนาขึน้ ไป ประกอบด้วย
		
2.1. เขตทางตอนบนของพม่ า หมายถึง เมือ งที่ต ัง้ อยู่ บ ริเ วณ
ั ่ น้ำ� สาละวินประกอบด้วยเมืองในกลุม่ ไทยใหญ่ กลุม่ คะฉิน่ และชนกลุม่ น้อยกลุม่ อืน่ ๆ
สองฝงแม่
พืน้ ทีน่ ้ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ของปา่ แร่ธาตุ และอัญมณี สินค้าเหล่านี้สง่ เข้ามายังล้านนา
โดยผ่านฝางและเชียงแสน
		
2.2. เขตทางตอนใต้ของจีน เช่น แถบยูนนาน สิบสองพันนา และเชียงรุง้
เป็ นต้น สินค้าส�ำคัญทีส่ ง่ จากพืน้ ทีน่ ้เี ข้ามายังล้านนา ประกอบด้วยน�้ำผึง้ ชะมดเช็ด และ
หม้อทองเหลือง เป็นต้น เข้าใจว่าน่าจะส่งผ่านเข้ามาทางเมืองเชียงแสน ก่อนทีจ่ ะส่งต่อลงมายัง
เชียงใหม่
		
2.3. หลวงพระบาง สินค้าทีส่ ำ� คัญของทีน่ ค่ี อื ครังและก�
่
ำยาน มีหลักฐาน
กล่าวว่า หลวงพระบางเป็ นแหล่งก�ำยานทีด่ ที ส่ี ุด และเชื่อว่าก�ำยานเหล่านี้ถูกส่งผ่าน
เข้ามายังเชียงใหม่ แล้วส่งออกลงสูเ่ มืองท่าตอนล่าง เนื่องจากมีหลักฐานปรากฏในบันทึก
ของพ่อค้าต่างชาติว่าเชียงใหม่เป็ นแหล่งส่งก�ำยานทีส่ ำ� คัญ (Fine Arts Department,
1975: 102) สันนิษฐานว่าสินค้าเหล่านี้ถูกส่งเข้ามาโดยผ่านเมืองเชียงของ เชียงแสน
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และเชียงใหม่ ตามล�ำดับ
เมืองท่ าตอนล่าง หมายถึง เมืองท่าส่งออกสินค้าจากภายในภูมภิ าคไปสู่
เมืองภายนอกภูมภิ าค เช่น จีน ญีป่ นุ่ อินเดีย และอาหรับ เป็นต้น เมืองท่าตอนล่างแบ่งเป็น
ั่
เมืองท่าสองฝงมหาสมุ
ทร คือ
ั ่ าวไทย ประกอบด้วย อยุธยาและกรุงเทพฯ ตามล�ำดับ
เมืองท่าทางฝงอ่
ั ่ นดามัน หมายถึง เมืองท่าตอนล่างของพม่าหรือหัวเมืองมอญ
เมืองท่าทางฝงอั
ประกอบด้วย พะโค เมาะตะมะ มะริด ทวาย และตะนาวศรี เป็ นต้น
ด้วยสภาพการค้าจากเหนือลงใต้ดงั กล่าวนี้ ท�ำให้เชียงใหม่เป็ นศูนย์กลาง
ทีเ่ หมาะสมเนื่องจากตัง้ อยูก่ ง่ึ กลางระหว่างแคว้นโยนกับเขตทีร่ าบลุ่มแม่น้� ำปิ งตอนบน
รวมทัง้ ยังสามารถติดต่อกับเมืองท่าตอนล่างได้อย่างสะดวกโดยใช้แม่น้�ำปิงเป็นเส้นทาง
สายหลัก
จากความเหมาะสมดังกล่าวท�ำให้มหี ลักฐานของล้านนาจ�ำนวนไม่น้อยกล่าวถึง
การเดินทางของกลุ่มพ่อค้าจากที่ต่างๆ เข้ามาท�ำการค้าขายในอาณาจักรล้านนา
เป็นจ�ำนวนมาก เช่น กฎหมายล้านนากล่าวว่า “...คนฝูงอันลุกทิศานุทศิ มา ม่าน เม็ง ไทย
ฮ่อ และกุลวา...” และในค่าวกาวิละกล่าวว่า “...ฝูงพ่อค้าต่างพันนา...ชาวเหนือชาวใต้ตา่ ง
อันมี ต่างค้า...” (Lanana Custom Law, 1975: 6)
ดังทีก่ ล่าวแล้วว่าอาณาจักรล้านนาเกิดจากการรวมตัวของเมืองต่างๆ ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ น
บริเวณทีร่ าบลุม่ แม่น้ำ� ทีต่ งอยู
ั ้ ร่ ะหว่างเทือกเขาสูง ซึง่ เมือ่ หากดูเผินๆ แล้ว เทือกเขาสูงเหล่านี้
คืออุปสรรคส�ำคัญในการติดต่อระหว่างเมืองต่างๆ แต่โดยความจริงแล้วเทือกเขาสูงเหล่านี้
กลับมีคุณค่าต่ออาณาจักรล้านนาอย่างมาก คือ นอกจากจะเป็ นแหล่งทีอ่ ุดมสมบูรณ์
ไปด้วยสินค้าของป่านานาชนิดจ�ำพวก น�้ ำผึ้ง ครัง่ ยางรัก และแร่ธาตุ ซึ่งสามารถ
สร้างรายได้อย่างสูงให้กบั อาณาจักรล้านนาแล้ว เทือกเขาสูงเหล่านี้ยงั เป็ นต้นก�ำเนิด
ของแม่น้�ำสายส�ำคัญๆ เช่น แม่น้�ำปิง แม่น้�ำกก แม่น้�ำลาว และแม่น้�ำอิง เป็ นต้น
นอกจากแม่น้ำ� สายใหญ่ดงั กล่าวแล้ว ยังมีแม่น้ำ� สายเล็กๆ อีกมากมาย เช่น น�้ำปาย
น�้ ำยวม น�้ ำฝาง น�้ ำค�ำ น�้ ำแม่สาย น�้ ำแม่จนั และน�้ ำแม่เมย เป็ นต้น แม่น้� ำทัง้ สายใหญ่
และสายเล็กเหล่านี้ท�ำหน้าทีเ่ ชื่อมต่อกันเป็ นใยแมงมุมครอบคลุมพืน้ ทีต่ ่างๆ ราวกับ
เป็ น โครงข่า ยการคมนาคมขนาดใหญ่ ท่ีเ ชื่อ มต่ อ ระหว่า งเมือ งต่ า งๆ ควบคู่ไ ปกับ
การคมนาคมทางบกของคาราวานพ่อค้าวัวต่างและม้าต่าง ตัวอย่างของการเดินทาง
ระหว่างเมืองทีส่ ำ� คัญ เช่น
การติ ดต่อระหว่างเชียงใหม่กบั บริ เวณแคว้นโยน ใช้การล่องน�้ำปิงสลับกับ
การเดินบก ซึง่ จะเห็นได้จากการเดินทางของคาร์ลบ็อค ซึง่ เล่าเรือ่ งการเดินทางไปกลับ
ระหว่างเมืองเชียงใหม่ เชียงราย และเชียงแสนไว้ดงั นี้
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...ออกจากเชียงใหม่ วันที ่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2425 หนทางสูพ่ ร้าว
ต้องผ่านแม่น้ �ำแมงกาบ (แม่น้ �ำแม่งดั ) (Meh Ngat?) ทีไ่ หลเชีย่ ว ...ออกจาก
เมืองพร้าวไปเมืองฝางพร้อมช้าง 9 เชือก และลูกช้างอีก 2 เชือก หนทางสู่
เมืองฝางผ่านช่องเขาสูงชันข้ามแม่น้ �ำแมงกาบ พักแรม 1 คืน ข้ามแม่น้ �ำฝาง
พบขบวนพ่อค้าเงีย้ ว พักแรมใกล้กนั รุง่ เช้าเดินผ่านทีราบพบขบวนล่
่
าสัตว์ของ
เจ้าเมืองเชียงใหม่ ...ออกเดินทางจากฝางไปหมูบ่ า้ นเงีย้ วทีท่ า่ ตอน ...จากท่าตอน
ล่องเรือไปตามแม่น้ � ำกก 2 วัน ถึงเชียงราย... จากเชียงรายล่องแม่กกไป
เชียงแสน... จากเชียงรายเดินทางด้วยเรือฝา่ สายน�้ำทีไ่ หลเชีย่ วถึงท่าตอนและ
เดินบกต่อเข้าเมืองฝาง ...ทีเมื
่ องฝางหมูบ่ า้ นริมน�้ำปิงเพือต่
่ อแพและน�ำสัมภาระล่องไป
เชียงใหม่... ถึงเชียงใหม่วนั ที 7่ พฤษภาคม พ.ศ. 2425… (Fine Arts, Departments,
1987: 21, 28)
เนื่องจากการเดินทางทีย่ ากล�ำบากและใช้เวลานานกว่าจะถึงจุดหมาย ท�ำให้
บนเส้นทางคมนาคมแต่ละเส้นมักจะมีเมืองหรือชุมชนต่างๆ ทีท่ �ำหน้าทีเ่ อือ้ ประโยชน์
ให้กบั พ่อค้าในการเดินทางค้าขายไปมา บางเมืองเป็นแหล่งแวะพักเติมเสบียงทัง้ อาหาร
และน�้ำ รวมทัง้ ซือ้ ขายสินค้าต่างๆ เช่น การเดินทางล่องแม่น้�ำปิงระหว่างตากถึงเชียงใหม่
เป็ น เส้น ทางที่นัก เดิน ทางต่ า งทราบดีว่า มีค วามล�ำ บากมากเพราะมีเ กาะแก่ ง และ
กระแสน�้ ำเชีย่ วมาก ดังจะเห็นได้จากการอธิบายภาพการเดินทางผ่านเกาะแก่งแห่งนี้
ของปิแอร์ โอต นักกฎหมายชาวเบลเยีย่ มทีเ่ ดินทางขึน้ ไปเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2440 ดังนี้
...ในบางตอนกระแสน�้ำเชียวจั
่ ดจนลูกเรือต้องยอมแพ้...อันตรายอย่างยิง่
อีกประการหนึง่ ซึง่ ต้องคอยระวังอย่างมากได้แก่ ท่อนซุงทีล่ อยมาตามน�้ำ...
ข้าพเจ้าแลเห็นท่อนซุงขนาดมหึมาก�ำลังพุง่ มาใส่เราด้วยก�ำลังแรง พวกลูกเรือ
เห็นทันเวลาและเอาเรือหลบหลังโขดหินเสียก่อน... (Chantharawithan, 1996:
61-63)
จากความยากล�ำบากเช่นนี้ทำ� ให้การเดินทางค่อนข้างช้าและต้องใช้เวลา ฉะนัน้
ั ่ น้ �ำ...” บางหมูบ่ า้ นทีแ่ วะพัก
ตามรายทางจึงมี “..หมูบ่ า้ นเรียงรายติดต่อกันทัง้ สองฝงแม่
ก็มชี าวบ้านน�ำอาหารมาขาย “...ประมาณบ่ายสามโมงเรามาถึงหมูบ่ า้ นของพวกขมุเป็ น
หมูบ่ า้ นแรกทีเ่ ราพบหลังล่องเรือมานานชาวบ้านทีย่ ากจนอาศัยอยูไ่ ด้โดยเก็บผักและผล
ไม้ขายให้เรือแพทีผ่ า่ นไปมา...” (Chantharawithan, 1996: 66)
การเดินทางจากทีร่ าบลุม่ แม่น้�ำปิงไปยังเขตทีร่ าบลุม่ แม่น้�ำกกก็มเี มืองแวะพัก
เช่นเดียวกันนี้ เช่นเมืองแกน เป็ นเมืองแวะพักจากพร้าวเข้าสูเ่ ชียงใหม่ เวียงกาหลงและ
ั ้ นเผาเพื่อส่งออก ท�ำให้มกี ลุ่มพ่อค้าแวะเข้าไปเพื่อ
เวียงบัวเป็ นแหล่งผลิตเครื่องปนดิ
ั ้ นเผาไปขายยังพืน้ ทีต่ ่างๆ เป็ นต้น
น�ำเครือ่ งปนดิ
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ภาพที ่ 1 เส้นทางสูเ่ มืองล�ำปางในเดือนพฤษภาคม ภาพที ่ 2 การเดินทางล่องแม่น้ำ� ปิงในช่วงเดือนพฤษภาคม
พ.ศ.2425 ของคาร์ล บ็อค
พ.ศ.2425 ของคาร์ล บ็อค
(Phantharangsi and Theekhara,2007) (Phantharangsi and Theekhara,2007)

เมืองเหล่านีน้ อกจากจะพบร่องรอยของการอยูอ่ าศัย เช่น เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ตา่ งๆ
ั ้ นเผาและเครื่องมือโลหะแล้ว ยังพบร่องรอยของ ศาสนสถานอยู่ทวไป
ทัง้ เครื่องปนดิ
ั่
แทบจะทุกเมือง เช่น จากการส�ำรวจในบริเวณเมืองแกนซึง่ เป็ นเมืองแวะพักจากพร้าว
ั ้ นเผา ซึง่ ปจั จุบนั เรียกว่าเตาอินทขิล
เข้าสูเ่ ชียงใหม่ ได้พบทัง้ แหล่งเตาผลิตเครือ่ งปนดิ
และพบซากวัดร้างอีกไม่น้อยกว่า 30 แห่ง
เวียงเชียงรุ้ง : เมืองบนเส้นทางผ่านในเขตภาคเหนื อตอนบน
เวียงเชียงรุง้ หรือเวียงฮุง้ มีลกั ษณะเป็ นเนินสูงคล้ายหลังเต่าตัง้ อยูก่ ลางทุ่งนา
มีเนื้อทีป่ ระมาณ 500-600 ไร่ เป็ นเมืองโบราณชนิดทีม่ คี นู ้�ำคันดิน 3 ชัน้ คือ
1. คูเมืองชัน้ ในสุด มีลกั ษณะเป็ นรูปวงแหวน ชาวบ้านเรียกว่า ร่องทราย
ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร กว้าง 14 เมตรและลึกประมาณ 3 เมตร
2. คูเมืองชัน้ กลาง ตัง้ อยูห่ า่ งจากคูเมืองชัน้ ในประมาณ 50 เมตร ชาวบ้าน
เรียกว่า “ฮ่อง (ร่อง) ลึก” ยาวรอบเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร กว้าง 30 เมตร ลึก 5-7 เมตร
3. คูเมืองชัน้ นอก ตัง้ อยูห่ า่ งจากคูเมืองชัน้ กลางประมาณ 1.82 เมตร ชาวบ้าน
เรียกว่า “ฮ่องจิก” ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้าง 12 เมตร ลึก 2 เมตร ส�ำหรับคูเมืองชันนอก
้
ั
ทางด้านทิศตะวันตกใช้แม่น้ำ� ลาวเป็นคูเมืองส่วนหนึง่ ปจจุบนั แม่นำ้� ลาวทีไ่ หลผ่านเวียงเชียงรุง้
ตืน้ เขินและเปลีย่ นทางเดินกลายเป็นแม่นำ้� ลาวร้างไปแล้ว (Khunsri And Chuenchom, 2010: 18)
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ภาพที ่ 3 แผนทีว่ ดั เวียงเชียงรุง้

ั บนั เวียงเชียงรุง้ ตังอยู
ปจจุ
้ ท่ บ่ี า้ นห้วยเคียน หมู่ 10 ต�ำบลทุง่ ก่อ อ�ำเภอเวียงเชียงรุง้
จังหวัดเชียงราย จากการส�ำรวจของหน่วยศิลปากรในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเวียงชัยและอ�ำเภอ
พญาเม็งราย ซึง่ มีพน้ื ทีต่ ดิ ต่อกับอ�ำเภอเวียงเชียงรุง้ ได้พบเมืองโบราณเป็ นจ�ำนวนมาก
เช่น ในเขตอ�ำเภอเวียงชัยมีประมาณ 28 เมือง โดยเฉพาะในเขตต�ำบลทุง่ ก่อมีถงึ 5 เมือง
(ยังไม่นบั เวียงเชียงรุง้ ) ในเขตอ�ำเภอพญาเม็งรายมีประมาณ 10 เมือง เมืองโบราณที่
พบมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับเวียงเชียงรุง้ คือส่วนใหญ่ตงั ้ อยูบ่ นเนินน�้ำท่วมไม่ถงึ เป็ นเมือง
ทีม่ คี นู ้� ำคันดินและอยู่ใกล้แหล่งน�้ ำ นอกจากนัน้ ในแต่ละเมืองยังพบซากโบราณสถาน
ั ้ นเผา
และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้แบบเดียวกันโดยเฉพาะ เครือ่ งใช้ในชีวติ ประจ�ำวันในกลุม่ เครือ่ งปนดิ
ซึง่ มีทงชนิ
ั ้ ดเคลือบและไม่เคลือบ รวมทัง้ กล้องยาสูบด้วย เป็ นต้น (Thongchai, 2011:
Appendix 7)
สันนิษฐานว่าเมืองโบราณเหล่านี้คงจะตัง้ ขึน้ มาเพื่อตอบสนองการเดินทาง
ไปมาของผู้คนจากทีต่ ่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ นี้เพราะพืน้ ทีน่ ้ีตงั ้ อยู่บนเส้น
ทางการคมนาคม ระหว่างเชียงรายเชียงแสน เชียงของ และน่าน ซึง่ เป็นจุดผ่านขึน้ ไปยัง
เมืองต่างๆ ทีอ่ ยูเ่ หนืออาณาจักรล้านนาขึน้ ไป เช่น
เชี ยงแสน เป็ นประตูเข้าออกไปยังกลุ่มหัวเมืองตอนบนคือ ยูนนาน สิบสอง
พันนา และกลุม่ หัวเมืองไทยใหญ่ เป็ นต้น ดังจะเห็นได้จาก เมือ่ คาร์ล บ็อค ต้องการ
เดินทางไปเชียงตุง เขาต้องเดินทางผ่านเชียงแสน จึงเข้าไปขออนุญาตเจ้าเมืองเชียงราย

ภาพที ่ 4 เรือที่คาร์ล บ็อคใช้ในการเดินทางเชียงแสน (Fine Arts, Department, 1987: 1)
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เพือ่ จะเดินทางไปเชียงตุง แต่เจ้าเมืองเชียงตุงไม่อนุ ญาต เพราะกลัวจะไม่ปลอดภัย
เนื่องจากในขณะนัน้ “...พวกเงีย้ วก�ำลังสะสมดินปืน กระสุนปืนและก�ำลังซ่องสุมผูค้ นอยู่
คาดว่า หัวหน้าในเขตใกล้เคียงคงจะยกพวกมายึดเอาเชียงแสนครึง่ หนึง่ เร็วๆนี้...”
(Phantharangsi and Theekhara, 2007: 298-299) หรือเมือ่ ศาสนาจารย์ เดเนียล แมคกิล
วารี จะเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาทีเ่ มืองเลน เมืองสิงห์ และสิบสองพันนา ท่านก็เดินทาง
จากเชี ย งใหม่ เชี ย งรายผ่ า นเชี ย งแสนและข้ า มแม่ น้� ำ โขงที่ เ ชี ย งแสนขึ้น ไป
(Tanrattanakul, 1994: 420-421, 452-453)
เข้าใจว่าแม่นำ้� กกน่าจะเป็นแม่นำ้� สายใหญ่ เพราะเรือทีค่ าร์ล บ็อคใช้ในการเดินทางเป็น
“...เรือล�ำใหญ่ทเี ่ จ้าเมืองเกียงราย (เชียงราย) กรุณาให้ยมื ...” (Fine Arts, Department,
1987: 5)
เชียงของและน่ าน เป็นประตูเข้าออกไปยังกลุม่ หัวเมืองตะวันออกเฉียงเหนือ
คือหลวงพระบาง ดังจะเห็นได้จากเมือ่ เฮอร์เบิรท์ วาริงตัน สมิทธ์ ต้องการจะเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ไปหลวงพระบางนัน้ เขาได้ผา่ นเมืองน่านและเชียงของก่อนเข้าสูห่ ลวงพระบาง
“...จากเมืองน่าน ขัน้ ตอนต่อไป คือค้นหาเส้นทางทีด่ ที สี ่ ดุ ทีข่ า้ พเจ้าจะสามารถเดินข้าม
สันปนั น�้ำไปยังเชียงของบริเวณทีร่ าบลุม่ แม่น้ �ำโขงได้ ...การเดินทางจากเชียงของไปยัง
หลวงพระบาง (หรือเมืองหลวงทีคนทั
่ วไปเขาเรี
่
ยกกันว่า มหานคร great town) หากไม่มอี ปุ สรรค
ระยะทางทีจ่ ะใช้เวลาในการเดินทางราว 5 ชัวโมง
่
(การเดินทางเทีย่ วกลับใช้เวลา
ในการเดินทาง 10-15 วัน)...” (Thongtan, 2001: 69)
เชี ยงราย เป็ นหัวเมืองหลักในการเดินทางจากแคว้นโยนลงสู่เมืองต่างๆ
ในเขตทีร่ าบลุม่ แม่น้�ำปิง ก่อนลงสูเ่ มืองท่าตอนล่างทัง้ สองฝงั ่
ศาสนสถานทีพ่ บมากมายในเมืองเหล่านี้เป็นหลักฐานอย่างดีทอ่ี ธิบายให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของเมืองดังกล่าวมาตังแต่
้ สมัยราชวงศ์มงั รายจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในขณะที่
หลักฐานการเดินทางของชาวต่างชาติทเ่ี ดินทางเข้ามาในพืน้ ทีน่ ้ตี งั ้ แต่สมัยรัชกาลที่ 4-5
ได้อธิบายให้เห็นภาพของกิจกรรมค้าขายภายในเมืองเหล่านี้ได้เป็ นอย่างดี
1. บันทึกการเดินทางของ ปิ แอร์ โอร์ต นักกฎหมายชาวเบลเยีย่ มทีเ่ ดินทางขึน้ ไป
พิจารณาคดีทเ่ี มืองเชียงใหม่และเดินทางเข้าไปยังเชียงแสน เมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2440
เล่าถึงการค้าในเมืองแม่ข ิ ซึง่ ตัง้ อยู่ใกล้กบั เชียงแสน และอยู่บนเส้นทางทีเ่ ป็ นเส้นตัด
ระหว่างเชียงแสน และเชียงตุงก่อนเข้าสูเ่ มืองเชียงราย
		
...การค้าทัง้ หลายของรัฐฉานและยูนนานกับลาวต้องผ่านบ้านแม่ข ิ
การค้าเหล่านี้อยูใ่ นมือของพวกฮ่อ ซึง่ จะเดินทางผ่านลงมากลุม่ ละ 20-100 คน
้ง
บรรดาชาวฮ่อไม่เพียงแต่จะน�ำสินค้าจากดินแดนของตนอันได้แก่เส้นหมีและแป
่
เป็ นส่วนใหญ่มาขายแล้ว ยังรับส่งสินค้าให้กบั คนอืน่ ๆ อีกด้วย โดยจะเดินทาง
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จากเชียงรายไปยังเชียงใหม่ จากนัน้ ก็จะเดินทางต่อไปยังมะละแหม่ง เพือน�
่ ำสินค้า
จากมะละแหม่งกลับมายังเชียงใหม่... (Chantharawitan, 1996: 144)
2. บันทึกการเดิ นทางของ นายเฮอร์เบิ รท์ วาริ งตัน สมิ ธ นักธรณีวทิ ยา
ชาวอังกฤษ ลูกจ้างของรัฐบาลสยามในกรมราชโลหกิจและภูมวิ ทิ ยา เขาได้เดินทางขึน้ มา
ในเขตภาคเหนือเพือ่ ตรวจสอบทางธรณีวทิ ยาเสนอต่อรัฐบาลสยาม ได้เขียนบันทึกเล่าเรือ่ ง
การเดินทางของกลุม่ พ่อค้าในระหว่างการเดินทางจากเมืองน่านขึน้ ไปยังเมืองเชียงของ
ไว้ดงั นี้
...นอกจากก�ำแพงอิฐสีแดงของเมืองน่าน... ข้าพเจ้าได้เห็นเรือขนส่ง
จ�ำนวนมากบรรทุกฝ้ายมา และมีอกี หลายล�ำทีก่ ำ� ลังล่องไปทางใต้ ...และเมือง
ระหว่างทางจากน่านไปเชียงของ เขาได้พบคาราวานสินค้าต่างๆ เช่น ทีเมื
่ องงอม
ได้พบพวกฮ่อและขบวนล่อบรรทุกสินค้ามาจากทางเหนือ... เมือเดิ
่ นทางขึน้ ไป
ตอนบนของห้วยซาเกง (Houy Saking) พบวัวบรรทุกของ 4 ตัว เดินมาตามทาง...
ทีเมื
่ องเชียงเลน พวกเราพบพ่อค้าจ�ำนวนมากขนสินค้าเดินทางมาจากทางเหนือ
ดูหน้าตาคล้ายชาวพม่า... (Thongtan, 2001: 44, 47, 55)
จากภาพการค้าทีค่ กึ คักดังทีก่ ล่าวมาแล้ว น�ำมาสูข่ อ้ สันนิษฐานว่าบนเส้นทางคมนาคม
แต่ละเส้นคงจะมีเมืองต่างๆ ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างเมืองภายในกับภายนอกพืน้ ที่
ดังจะเห็นได้จากผลสรุปการศึกษา เรือ่ งเวียงเทิง ของอาจารย์ศรีศกั ร วัลลิโภดม
...เวียงเทิงนี้ตงั ้ อยูใ่ นจุดศูนย์กลางการคมนาคม เพราะถ้าเดินทางข้าม
บริเวณเขาเตี้ยๆ ในทางทิศตะวันตกก็จะลงสูบ่ ริเวณทีร่ าบลุม่ แม่น้ � ำลาว อันมี
เวียงชัยเป็นส�ำคัญ ต่อจากนัน้ ก็ขา้ มแม่น้ ำ� ลาวไปยังเมืองเชียงรายในลุม่ แม่น้ ำ� กกได้
เข้าใจว่าการติดต่อระหว่างเทิง เชียงค�ำ กับเมืองเชียงรายทีจะต่
่ อไปยังเชียงแสน
หรือแม่สายนัน้ คงจะผ่านมาทางเวียงชัยตามทีกล่
่ าวมานี้... (Wongthet, 1995: 108)
ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมือ่ ปิแอร์ โอร์ต ผูช้ ว่ ยทีป่ รึกษากฎหมายชาวเบลเยีย่ ม เดิน
ทางจากเชียงรายไปยังเมืองเทิงยังต้องผ่านพืน้ ทีน่ ้ีดว้ ย
...วันที ่2 ตุลาคม พ.ศ. 2440 ออกจากเชียงรายตอนเทียงครึ
่ ง่ เดินทางผ่าน
แม่น้ �ำลาวเมือบ่
่ าย 2.30 น. อากาศเลว มีฝนตกทึม และเมฆลอยต�ำ่ ... วันที ่ 23
ตุลาคม พ.ศ. 2440 พักทีบ้่ านเชียงเคียน...
่ วันที ่24 ตุลาคม พ.ศ. 2440 ออกเดินทาง
่
5.30 น. ทางเดินตัดเข้าไปในปาและหนทางสะดวก... 11.00 น. มาถึงบ้านปง
มีศาลาปลูกไว้รบั รองข้าพเจ้า แต่ขา้ พเจ้าตัดสินใจไม่หยุดพักจนกว่าจะถึงเมืองเทิง
ั ่ น้ �ำอิงต้องใช้เรือข้าม คนส่วนใหญ่ของ
ในวันนี้ บ่าย 2 โมง 50 นาที เราถึงฝงแม่
ั ่ ายของแม่น้ �ำ... (Chantharawitan, 1996: 148-149)
เมืองเทิงอยูท่ างฝงซ้
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สันนิษฐานว่าเวียงเชียงรุง้ คงจะท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นเมืองเชื่อมต่อกับเมืองต่างๆ
ั ่ น้�ำลาว
ทัง้ ภายในและภายนอกพืน้ ทีเ่ ช่นเดียวกัน ทัง้ นี้เพราะเวียงเชียงรุง้ ตัง้ อยูร่ มิ ฝงแม่
และอยูห่ า่ งจากบริเวณสบกกเพียง 2500 เมตร (Ditsayadet et al., 1982 : 3) เท่านัน้
สบกกคือบริเวณทีแ่ ม่น้�ำลาวไหลลงแม่น้�ำกกซึง่ เป็ นแม่น้�ำทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างเชียงราย
กับเชียงแสน ฉะนัน้ พื้นที่น้ีจงึ เป็ นพื้นที่ส�ำคัญที่เป็ นแหล่งรวมของกลุ่มคนที่เดินทาง
มาตามล�ำน�้ำทัง้ สอง

ภาพที ่ 5 แผนทีแ่ สดงจุดเชือ่ มระหว่างแม่น้�ำกกและแม่น้�ำลาว

เมื่อ พิจ ารณาการเลื อ กท� ำ เลในการตัง้ เวี ย งเชี ย งรุ้ ง พบว่ า ผู้ ต ัง้ เมือ ง
มีความชาญฉลาดมาก เพราะเวียงเชียงรุง้ ตัง้ อยูบ่ นเนินคล้ายหลังเต่า ท�ำให้น้�ำไม่ทว่ มเมือง
ั ่ น้�ำลาวและใช้แม่น้�ำลาวเป็ นคูเมืองทางทิศตะวันตก การสร้างเมือง
ทัง้ ๆ ทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ฝงแม่
โดยมีคนู ้�ำคันดินถึง 3 ชัน้ และคูเมืองแต่ละชันค่
้ อนข้างกว้างและลึกกล่าวคือ คูเมืองชันนอก
้
ลึกประมาณ 2 เมตร กว้าง 12 เมตร คูเมืองชัน้ กลางลึก 5-7 เมตร กว้าง 30 เมตร และ
ชัน้ ในลึก 3 เมตร กว้าง 14 เมตร ความลึกของคูเมืองแต่ละชัน้ ท�ำหน้าทีใ่ นการชะลอ
ไม่ให้น้�ำท่วมในเวลาหน้าน�้ำ และเป็ นพืน้ ทีเ่ ก็บกักน�้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้ นอกจากนัน้
คูเมืองเหล่านี้ยงั กว้างพอทีจ่ ะใช้เป็ นเส้นทางคมนาคมเข้าถึงตัวเมืองได้
นอกจากนัน้ มีขอ้ ทีน่ ่าสังเกตคือ คันดินแต่ละชัน้ ค่อนข้างกว้าง คือคันดินระหว่าง
ชัน้ ในและชัน้ กลางกว้างประมาณ 650 เมตร คันดินระหว่างชัน้ กลางและชัน้ นอกกว้าง
ประมาณ 182 เมตร เมตร (Ditsayadet et al., 1982: 5) สันนิษฐานว่าบริเวณคันดินนี้
อาจจะเป็นพืน้ ทีเ่ พาะปลูกหรืออยูอ่ าศัยได้ในช่วงทีม่ ใิ ช่หน้าน�้ำ นอกจากนัน้ ภายในตัวเมือง
ก็มขี นาดกว้างมากถึง 500-600 ไร่ ท�ำให้สามารถรองรับการอยู่อาศัยของชุมชนได้
ไม่น้อยเลยทีเดียว
ฉะนัน้ หากดูจากสภาพภูมปิ ระเทศและการคัดเลือกท�ำเลการตังเมื
้ อง สันนิษฐานว่า
พืน้ ทีน่ ค้ี งจะมีความอุดมสมบูรณ์และสามารถรองรับผูค้ นได้เป็นจ�ำนวนมาก กลุม่ คนเหล่านี้
อาจจะมีทงั ้ คนที่ตงั ้ ถิน่ ฐานถาวรและกลุ่มที่เดินทางไปมาแล้วแวะพักที่เวียงเชียงรุง้
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ก่อนไปถึงจุดหมายปลายทาง หลักฐานทีส่ นับสนุนข้อสันนิษฐานดังกล่าวคือ หลักฐานต่างๆ
ทีพ่ บในบริเวณเวียงเชียงรุง้ ซึง่ ประกอบด้วย
1. โบราณสถาน-วัตถุที่เกี่ยวเนื่ องในศาสนา คือ กองอิฐ พระพุทธรูปหินทราย
4 องค์ และใบเสมาหินทราย 3 ชิน้ การพบกองอิฐหลายแห่งและพระพุทธรูปหินทราย 4 องค์
แสดงให้เห็นว่าภายในเวียงเชียงรุง้ มีวดั เป็นศูนย์กลางของชุมชน และอาจจะมีมากกว่า 1 วัด
เพราะกองอิฐบางกองตัง้ อยูห่ า่ งกันเกินกว่าจะเป็ นสิง่ ก่อสร้างภายในสถานทีเ่ ดียวกันได้
หลักฐานทีก่ ล่าวสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานนีค้ อื จารึกทีพ่ บภายในเวียงเชียงรุง้ ได้กล่าวถึง
ชื่อพระสงฆ์ท่วี ดั เวียงเชียงรุง้ ...เจ้าเถรพุทธรักขิตเชียงรุง้ ... และการสร้างอุโบสถ
พร้อมกับการถวายกัลปนาของหมืน่ ขวา “...ตนกูหมืน่ ขวามาท�ำบุญทีน่ ้ี หือ้ ตัง้ สังฆสีมา
แล้วดาย จึงฝงั หินจารึกนี้ไว้แก่นางหลวงนี้แล...” (Thongchai, 2011: Appendix 6.1)
เข้าใจว่าวัดนี้น่าจะเป็ นวัดขนาดใหญ่และมีความส�ำคัญมาก ทัง้ นี้เนื่องจาก
เมือ่ มีการท�ำบุญถวายกัลปนาทีว่ ดั แห่งนี้พบว่ามีพระสงฆ์เข้าร่วมถึง 10 รูป และแต่ละรูป
เป็นพระผูใ้ หญ่แทบทังสิ
้ น้ เช่น มหาสามีปา่ รวก เจ้าเถรโสมวัดมหานาม เจ้าเถรสุวดั ปา่ หลวง
เจ้าเถรญาณสุนทโรวัดหมืน่ ยอด มหาเถรญาณก�ำเพียนวัดสันขอบ เจ้าเถรอโนมาทัตสี
วัดพันพอน เจ้าเถรสังฆะโพธิวดั ดอนนา เจ้าเถรพุทธรักขิตเชียงรุง้ เจ้าเถรธรรมสาบ้านท่า
และมหาสามีเจ้าดอนยาง (Thongchai, 2011: Appendix 6.1)
นอกจากนัน้ ในรายชือ่ ผูถ้ วายกัลปนา ก็ลว้ นเป็นคนส�ำคัญ เช่น หมืน่ ขวาผูป้ กครอง
เวียงเชียงรุง้ และ “นางหลวง” “ ...ส่วนบุญ(ของ)นางหลวง เพือจั
่ กให้ผลจ�ำเริญแก่มหาราช
เจ้า แผ่น ดิน ยัง หลานมันสีค่ น ผู้หนึ ง่ ชือ่ พ่อน้ อ ย ผู้ห นึ ง่ ชือ่ เชีย งบุ ญ ผู้ห นึ ง่ ชือ่ ยีส อง
ผูห้ นึง่ ชือ่ สนยม เขาบักนี้ไว้ห้อื รักษาพระพุทธรูปเจ้า ทีน่ ้ีแล...” (Thongchai, 2011:
Appendix 6.1) แม้นางหลวงคนนี้ อาจจะมิได้หมายถึงพระมเหสีของผูป้ กครองทีเ่ ชียงใหม่
ก็ตาม แต่น่าจะหมายถึงบุคคลทีม่ คี วามส�ำคัญทัง้ ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ จึงสามารถ
ถวายกัลปนาคนให้กบั วัดได้
การพบใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่ 3 ชิน้ และการทีห่ มืน่ ขวา “...หือ้ ตังสั
้ งฆสีมา...”
แสดงให้เห็นว่ามีการสร้างอุโบสถหรือโบสถ์ท่วี ดั แห่งหนึ่ง ทัง้ นี้เพราะใบเสมาเป็ น
เครื่องหมายบอกอาณาเขตของพระอุโบสถ วัดนัน้ อาจจะเป็ นวัดเวียงเชียงรุง้ ก็เป็ นได้
ทัง้ นี้เพราะใบเสมาทัง้ 3 นี้พบบริเวณเดียวกับจารึกวัดเวียงเชียงรุง้ ทีเ่ ล่าเรือ่ งการท�ำบุญ
ของหมืน่ ขวา
ั ้ นเผา
2. ชิ้ นส่วนของเครือ่ งปัน้ ดิ นเผา ซึง่ พบเป็นจ�ำนวนมากมีทงั ้ เครือ่ งปนดิ
ั ้ นเผาจากกลุม่ เตาเกาะน้อย อ�ำเภอศรีสชั นาลัย
ทีน่ �ำเข้ามาจากพืน้ ทีอ่ น่ื เช่นเครือ่ งปนดิ
ั ้ นเผาจากกลุม่ เตาล้านนา ประกอบด้วย กลุม่ เตาเวียงกาหลง
จังหวัดสุโขทัย และเครือ่ งปนดิ
กลุ่ ม เตาพะเยา และกลุ่ ม เตาพาน รวมทัง้ เครื่อ งป นั ้ ดิน เผาจากกลุ่ ม เตาจีน และ
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กลุม่ เตาพืน้ บ้าน ซึง่ อาจจะผลิตในพืน้ ทีน่ ้ีหรือสังเข้
่ ามาจากแหล่งผลิตอื่น (Thongchai,
ั ้ นเผาเหล่านี้สามารถแยกตามประโยชน์
2011: Appendix 7) ชิน้ ส่วนของเครื่องปนดิ
ใช้สอยได้ดงั ต่อไปนี้
		
2.1 เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่นจาน ชาม ถ้วย หม้อ
ั ้ นเผาในกลุ่มเครื่องมือเครื่องใช้นัน้ พบภาชนะ
และไห เป็ นที่น่าสังเกตว่าเครื่องปนดิ
ในกลุม่ จาน-ชามและถ้วยน้อยมากเมือ่ เทียบกับกลุม่ ภาชนะพวกไห ซึง่ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวนี้
มิได้หมายความว่า ในพืน้ ทีน่ ม้ี คี นอยูอ่ าศัยน้อย ทังนี
้ เ้ พราะมีหลักฐานว่าชาวล้านนาบางกลุม่
มักจะไม่ใช้จานชามและถ้วยในการรับประทานอาหาร
		
...เรือ่ งมีด และช้ อ นส้อ มนั น้ ไม่ ต้ อ งพู ด ถึง เหมือ นกับ เรือ่ งจาน
เพราะไม่มกี ารใช้กนั เลย คนจนมักมีใบตองอยูใ่ กล้มอื ส�ำหรับใช้แทนถ้วยชาม
เมือใช้
่ เสร็จแล้วก็โยนทิง้ ไปได้ โดยไม่ตอ้ งกังวลถึงการช�ำระล้างและการเสียเงินเสียทอง..
(Phantharangsi and Theekhara, 2007: 282)
สันนิษฐานว่ากลุ่มคนที่ใช้จาน ชาม และถ้วย คงจะเป็ นกลุ่มคนชัน้ สูงและ
คนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี รวมทังกลุ
้ ม่ พระสงฆ์ ทังนี
้ เ้ นื่องจากการส�ำรวจแหล่งโบราณสถาน
ทีเ่ ป็นวัดร้าง มักจะพบเครือ่ งเป็นดินเผาในกลุม่ จาน ชาม ถ้วยและภาชนะอืน่ ๆ เป็นจ�ำนวนมาก
เข้าใจว่าเครื่องใช้เหล่านี้คงจะถวายเพื่อเป็ นของใช้ในชีวติ ประจ�ำวันของพระสงฆ์และ
ถวายเป็ นพุทธบูชาให้กบั วัดด้วยการฝงั ไว้ใต้ฐานเจดีย์ วิหาร และโบสถ์ เป็ นต้น
ั ้ นเผากลุ่มไหเป็ นจ�ำนวนมาก
ในทางกลับกันการพบชิ้นส่วนของเครื่องปนดิ
น่าจะแสดงให้เห็นถึง การรวมกลุม่ ของคนเป็นจ�ำนวนมาก ทังนี
้ ้เพราะไหเป็นภาชนะส�ำคัญ
ภายในครัว เรือ น “...เครือ่ งใช้ ใ นบ้ า นมีเ พีย งหม้ อ ไห กระทะ ท� ำ ด้ ว ยดิน เผา
แบบพืน้ เมือง...” (Phantharangsi and Theekhara, 2007: 282) ไหเป็นภาชนะส�ำหรับเก็บน�้ำ
และอาหาร เช่น ปลาร้าและเกลือ ซึ่งเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นในชีวติ ประจ�ำวันของคนล้านนา
ดังจะเห็นได้จาก เมือ่ คาร์ล บ็อก เดินทางมาถึงเชียงราย เขาเล่าว่า ปลาร้าและเกลือ
เป็ นอาหารทีส่ ำ� คัญมากของชุมชนแถบนี้
...กลิน่ อาหารทีแ่ พร่กระจายกลบกลิน่ อืน่ ๆ หมดคือ กลิน่ คาวปลา ซึง่
เหมือนกับพวกสเปนทีไม่
่ เคยขาดอาหารประเภทมีกลิน่ กระเทียม ทีมี่ กลิน่ อย่างนี้
ก็เพราะอาหารทุกอย่างจะต้องเจือปลาเน่าทีพ่ วกพม่าเรียกว่า งาปิ (ปลาร้า?)
อยูเ่ สมอ ...ข้าวทีกิ่ นส่วนมากมักจะต้มหรือ นึง่ ใส่กระชุเล็กๆ ยกมาให้แต่ละคน
เป็ นรายตัว และมักมีเกลือเม็ดยกมาต่างหากด้วย มีหลายคนเอาเกลือติดตัวไว้
ั ้ นก้อน แล้วจิ้มปลาร้าเหม็น
เป็ นประจ�ำ แล้วใช้มอื หยิบข้าวจากกระชุมาปนเป็
หรือแกง... (Phantharangsi and Theekhara, 2007: 282)
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ั ้ นเผากลุม่ นี้พบเป็ นจ�ำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็ น
2.2 ตะเกียงแขวน เครือ่ งปนดิ
ของกลุ่มเตาพาน ตะเกียงเหล่านี้อาจจะใช้ในบ้านของผูม้ ฐี านะหรือวัดก็ได้ แต่แสงไฟ
ั ้ นเผากลุม่ นี้แสดงให้เห็นถึงการมีชมุ ชนอาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ และเป็นจุดหมาย
จากเครือ่ งปนดิ
ของคนเดินทางทีผ่ า่ นไปมาในช่วงเย็นถึงค�่ำได้แวะพักก่อนเดินทางต่อไปในวันรุง่ ขึน้

ภาพที ่ 6 ตะเกียงแขวน พบทีว่ ดั เวียงเชียงรุง้ กลุม่ เตาล้านนาทีผ่ ลิตตะเกียงแขวนมาก คือ กลุม่ เตาพาน
และเวียงกาหลง

2.3 กล้องยาสูบหรือกล้องบูยา ในรายงานของ เฮอร์เบิรท์ วาริงตัน สมิท
นักธรณีวทิ ยาชาวอังกฤษที่เข้ามาในล้านนาในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวว่า พวกที่ใช้
กล้องยาสูบเหล่านี้เป็ น “...พ่อค้าทีม่ าจากทางเหนือคล้ายชาวพม่า พวกเขาสูบยาจาก
กล้องยายาวๆ สวมกางเกงสีน้ �ำเงิน...” (Thongtan, 2001: 55)

ภาพที ่ 7 กล้องยาสูบ พบทีว่ ดั เวียงเชียงรุง้ กล้องยาสูบแบบนีพ้ บทัวไปในเมื
่
องต่างๆ ภายในอาณาจักรล้านนา
ั
แต่ปจจุบนั ยังไม่ทราบว่ากล้องยาสูบเหล่านี้มแี หล่งผลิตอยูท่ ใ่ี ดแน่

ในขณะทีค่ าร์ล บ็อกกล่าวว่า คนเมือง พวกเงีย้ วและหญิงชาวมูเซอร์นิยมใช้
กล้องยาสูบ “...ชาวเหนือนิยมสูบยาด้วยกล้องสูบกันทุกเพศทุกวัย...” (Fine Arts,
Department, 1975: 102) จากหลัก ฐานดัง กล่า วนี้ สันนิ ษฐานว่า ในเวีย งเชีย งรุ้ง
คงจะเป็ นแหล่งรวมของผูค้ นจากทีต่ ่างๆ อาจจะเข้าตัง้ ถิน่ ฐาน หรือแวะพักค้าขายแล้ว
เดินทางต่อไปยังทีอ่ น่ื
อนึ่งการพบโบราณวัตถุทม่ี ใิ ช้เป็ นของทีผ่ ลิตในพืน้ ที่ แต่เป็ นของทีผ่ ลิตจาก
พืน้ ทีต่ า่ งๆทังภายในและภายนอกอาณาจั
้
กร แสดงให้เห็นว่าเวียงเชียงรุง้ เป็นทีร่ วมของผูค้ น
จากทีต่ ่างๆซึง่ น�ำของเหล่านัน้ เข้ามา
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ภาพที ่ 8 - 9 ผูห้ ญิงมูเซอ (ซ้าย) ผูช้ ายเงีย้ ว (ขวา) (Phantharangsi and Theekhara, 2007: 279, 169)

เวียงเชียงรุง้ ในระบบการปกครองของล้านนา
ล้านนาแบ่งการปกครองออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้
1. ศูนย์กลาง หมายถึง หน่วยการปกครองสูงสุด ตังอยู
้ ท่ เ่ี ชียงใหม่อนั เป็นทีป่ ระทับ
ของพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และแนวความเชือ่
2. เมือง หมายถึง หน่ วยการปกครองส่วนภูมภิ าคทีม่ อี �ำนาจรองลงไปจาก
ศูนย์กลาง ประกอบด้วยเมืองต่างๆ ดังนี้คอื ล�ำพูน ล�ำปาง ฝาง พร้าว พะเยา เชียงราย
และเชียงแสน ส�ำหรับผูป้ กครองในระดับเมืองนัน้ หากเป็ นเมืองส�ำคัญ ศูนย์กลางจะส่ง
เชือ้ พระวงศ์ออกไปปกครอง ส่วนเมืองอืน่ ๆ อาจจะเลือกเชือ้ สายผูป้ กครองเมืองเดิมหรือ
ส่งขุนนางทีไ่ ว้พระทัยเข้าไปปกครอง
3. พันนา หมายถึง หน่วยการปกครองทีอ่ ยูภ่ ายใต้ศนู ย์กลางและเมือง หรือ
กล่าวอีกนัยหนึง่ ว่า ทังศู
้ นย์กลางและเมืองมีพนั นาเป็นบริวาร ดังจะเห็นได้จากเมือ่ พระยาแสนภู
ทรงสร้างเมืองเชียงแสน พระองค์ได้กำ� หนดให้เชียงแสนมีพนั นาเป็ นบริวาร 32 พันนา
(Chotesukrat, 1977: 38)
ในแต่พนั นามีผปู้ กครองต�ำแหน่งหมืน่ ดูแล เช่น หมืน่ เรืองปกครองพันนาท่ากาน
หมื่น ทวรปกครองพัน นาทวร เป็ น ต้น หน้ า ที่ข องพัน นาคือ ส่ ง ส่ ว ยและก� ำ ลัง คน
ให้กบั เมืองทีข่ น้ึ อยูด่ ว้ ย เช่น “...ส่วยเจ้าทัง้ หลาย ก็ยนื ่ ถวายเจ้าตนกินเมือง” หรือ “...
คนส่วยเข้าหือ้ ไว้กบั แคว้น สิง่ สินอากรอันเป็ นส่วยเข้าเท่ารูเ้ อากับเจ้าแคว้น...” และเมือ่
มีการท�ำสงครามพวกพันนาต่างๆ จะถูกเกณฑ์มาช่วยในการท�ำสงคราม “...ยามนัน้
ผูก้ นิ เมืองเชียงแสนจัดเครือ่ งลูกพันนา 130,000 เครือ่ ง” (Chotesukrat, 1977: 38)
4. บ้า น หมายถึง หน่ ว ยการปกครองที่อ ยู่ภ ายใต้พ นั นา ส่ว นใหญ่ แ ล้ว
บ้านมักจะไม่คอ่ ยสัมพันธ์กบั เมืองและศูนย์กลางมากนัก ค�ำสังจากส่
่
วนกลางทีเ่ ข้ามาสู่
บ้านนัน้ จะผ่านมายังเมืองสูพ่ นั นา และส่งเข้ามาในหมูบ่ า้ นอีกต่อหนึ่ง
เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์และความส�ำคัญของพืน้ ทีด่ งั ทีก่ ล่าวมาแล้วในข้างต้น
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ท�ำให้เวียงเชียงรุง้ ถูกก�ำหนดให้เป็ นพันนาหนึ่ง เรียกว่าพันนาเชียงรุง้ ซึง่ มีหลักฐาน
ปรากฏในสมัยพระเจ้าติโลกราช เมือ่ พระองค์ขน้ึ ครองราชย์ทเ่ี มืองเชียงใหม่ ได้โปรดให้
นายร้อ ยก้ อ นทองมาเป็ น หมื่น ขวาที่พ ัน นาเชีย งรุ้ง “...ในกาละเมือ่ พะญาผู้ชือ่
ท้าวติโลกะติลกสารราชาธิบดีสรีธรรมิกะจักะวัดติราชเจ้า เสวยในเมิงเนาวะชาติบรุ เี ชียงใหม่
ใส่กผู ชู้ อื ่ ร้อยก้อนทองมาเป็นหมืนขวาในพั
่
นนาเชียงรุง้ ...” (Thongchai, 2011: Appendix 6.1)
ข้อความดังกล่าวปรากฏในจารึกวัดเวียงเชียงรุง้ ซึง่ เป็นหลักฐานลายลักษณ์อกั ษร
เพีย งชิ้น เดีย วที่ก ล่ า วถึง เวีย งเชีย งรุ้ง ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากเมื่อ ตรวจสอบเอกสารต่ า งๆ
ไม่พบชือ่ “เวียงเชียงรุง้ ” ปรากฏอยูใ่ นเอกสารใดๆ เลย แม้เมือ่ ตรวจสอบรายชือ่ พันนา
ของเชีย งแสน เชีย งราย และพะเยาก็ไ ม่พ บชื่อ พัน นาเชีย งรุ้ง อยู่ใ นรายชื่อ พัน นา
ของเมืองทัง้ สามเช่นกัน ซึง่ อาจจะเป็ นไปได้ว่าเวียงเชียงรุง้ เพิง่ จะตัง้ ขึน้ เป็ นพันนาใน
สมัยพระเจ้าติโลกราช
เวียงเชียงรุ้งในบริ บทของเมืองในเขตภูมิภาคตอนบน
เวียงเชียงรุ้งในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21-22
...ศรีสทิ ธิจงจ�ำเริญ ในกาลเมือ่ พญาผูช้ อื ่ ท้าวติโลกติลกสารราชาธาชธิปติศรี
ธรรมิกจักรวรรดิราชเจ้า เสวย(ราชย์) ในเมืองเนาวชาติบุรศี รีเชียงใหม่ ไส้ กูผู้ชอื ่
ร้อยก้อนทอง มาเป็นหมืน่ ขวา ในพันนาเชียงรุง้ นี้ เมือ่ ปีรวายสัน เดือน 11 แรม 2 ค�ำ่ ไทย
(ว่า) วันเบิกไจ้ เม็ง (ว่า) วันพฤหัส...ในปีเปิกเส็ด เดือน4 แรม5ค�ำ่ ไทย (ว่า) วันเมืองเป้า
ตนกูมนื ่ ขวามาท�ำบุญทีน่ ี.่ .. (Thongchai, 2011: Appendix 6.1)
ข้อความทีป่ รากฏในจารึกวัดเวียงเชียงรุง้ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2019 และพ.ศ. 2024 ได้ปรากฏพันนาเชียงรุง้ ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นบริเวณไม่หา่ งจากสบลาว
มากนัก และเข้าใจว่าคงจะเป็นพันนาทีส่ ำ� คัญไม่นอ้ ย ทังนี
้ ้เพราะเมือ่ ดูจากจ�ำนวนพระสงฆ์
ทีเ่ ข้าร่วมในพิธี “...ท�ำบุญตัง้ สังฆสีมา...ฝงั หินจารึก...” กับหมื่นขวาเจ้าพันนาเชียงรุง้
มีถงึ 11 องค์ และส่วนใหญ่ลว้ นเป็นพระสงฆ์ชนั ้ ผูใ้ หญ่แทบทัง้ สิน้ เช่น พระมหาสามี (วัด)
ปา่ รวกและมหาสามีวดั ดอนยาง เป็ นต้น
นอกจากจารึกดังกล่าวแล้วยังพบหลักฐานทางด้านโบราณคดีอ่นื ๆ ทีม่ อี ายุ
สอดคล้องกับจารึกหลักนี้ดว้ ย เช่น
1. พระพุทธรูป พระพุทธรูปทีพ่ บในเวียงเชียงรุง้ มี 4 องค์ เป็ นพระพุทธรูป
หินทราย ประทับนัง่ ปางมารวิชยั สกุลช่างพะเยาอายุอยูใ่ นราวพุทธศตวรรษที่ 21
2. เครื่องปัน้ ดิ นเผา ประกอบด้วย
		
2.1 เครื่องปัน้ ดิ นเผาจากกลุ่มเตาเกาะน้ อย สันนิษฐานว่ามีอายุ
อยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-22 (Pinsri et al., 1992: 116)
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ั ้ นเผา
2.2 เครื่องปัน้ ดิ นเผาจากกลุ่มเตาล้านนา ประกอบด้วย เครือ่ งปนดิ
จากกลุม่ เตาพาน พะเยา และเวียงกาหลง สันนิษฐานว่ามีอายุอยูใ่ นราวพุทธศตวรรษที่
20-24 (Thongchai, 2011: Appendix 6.1)
2.3 เครือ่ งปัน้ ดินเผาจีน ชนิดลายคราม (ชนิดเขียนลวดลายสีน้ำ� เงินใต้เคลือบ) ซึง่
ดร.ปริวรรต ธรรมปรีชากร (หัวหน้าแผนกวิจยั และส่งเสริมการศึกษา พิพธิ ภัณฑสถานเครือ่ ง
ั ้ นเผา จาก
ถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ) อธิบายว่า เป็นเครือ่ งปนดิ
กลุม่ เตาจิง๋ เต๋อเจิน้ มณฑลเจียงซี สมัยราชวงศ์หมิง รัชสมัยจักรพรรดิเจิน้ ถงถึงรัชกาล
จักรพรรดิเทียนซุ่น สันนิษฐานว่ามีอายุอยูใ่ นราวพุทธศตวรรษที่ 20

ั ้ นเผาจีนสมัยราชวงศ์หมิง ชนิดเขียนลายใต้เคลือบสีน้� ำเงิน พบทีเ่ วียงเชียงรุง้
ภาพที ่ 10 เครือ่ งปนดิ
ปจั จุบนั จัดแสดงทีว่ ดั เวียงเชียงรุง้

เวียงเชียงรุ้งก่อนรัชสมัยพระเจ้าติ โลกราช
จากหลักฐานทีไ่ ด้จากขุดค้นทางด้านโบราณคดีพบว่า ในบริเวณทีร่ าบลุม่ แม่น้�ำ
กก-อิง-โขง มีการอยู่อาศัยของชุมชนมาตัง้ แต่สมัยหินเก่าแล้ว เนื่องจากการขุดค้น
ทางโบราณคดีของวีรพันธ์ มาไลยพันธุ์ และนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในบริเวณทีร่ าบลุม่ แม่น้ำ� โขงและแม่น้ำ� ค�ำ ท้องทีอ่ ำ� เภอเชียงแสน ได้พบเครื่องมือ
หินกะเทาะแบบขูดสับและสับตัด (chopper-chopping tools) ซึง่ ก�ำหนดอายุอยูใ่ น
ราว 200,000-10,000 ปีมาแล้ว (Fine Arts, Department, 1996: 43) เครือ่ งมือดังกล่าว
จัดเป็ นเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ของชุมชนในสมัยหินเก่าและหินกลางหรือในสมัยไพลสโตซีน
ตอนปลาย ซึง่ เป็ นสมัยของชุมชนทีด่ ำ� รงชีวติ ด้วยการร่อนเร่หาของปา่ ล่าสัตว์และยังไม่
ตัง้ ถิน่ ฐานถาวร (hunting and food gathering) สันนิษฐานว่าการรวมกลุ่มมีขนาด
ไม่ใหญ่มากนัก อาจจะเพียง 1-2 ครอบครัวเท่านัน้ เพือ่ ให้การเคลือ่ นย้ายมีความคล่องตัว
จากชุมชนร่อนเร่และด�ำรงชีพด้วยการหาของป่าล่าสัตว์ พัฒนามาสู่ชุ ม ชน
ท� ำ เกษตรกรรม มีก ารตัง้ บ้ า นเรือ นอยู่ อ ย่ า งถาวร แต่ ไ ม่ ม ีห ลัก ฐานว่ า ชุมชน
เกษตรกรรมเหล่านี้มคี วามต่อเนื่องมาจากชุมชนหาของป่าล่าสัตว์หรือไม่ แต่จาก
หลักฐานทีพ่ บ ท�ำให้ทราบว่ามีชมุ ชนท�ำเกษตรกรรมตังถิ
้ น่ ฐานอยูใ่ นพืน้ ทีน่ ้ี การตังบ้
้ านเรือน
ั
่
อยู่อาศัยมีลกั ษณะกระจายอยู่ทวไป
ั ่ ทัง้ บริเวณริมฝงแม่น้� ำ และบริเวณทีร่ าบเชิงเขา
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การรวมกลุม่ น่าจะมีจำ� นวนมากขึน้ ในแต่ละกลุม่
การปรากฏตัวของชุมชนสมัยนีอ้ ธิบายได้จากการพบเครือ่ งมือหินขัดและเครือ่ งประดับ
หินทีพ่ บในพืน้ ที่ เช่น มีดหินทีบ่ า้ นร่องเบ้อนอก ต�ำบลห้วยสัก อ�ำเภอเมือง เครือ่ งมือหินขัด
คล้ายสิว่ ทีบ่ า้ นหนองบัว ต�ำบลผางาม อ�ำเภอเวียงชัย เครือ่ งมือหินขัดคล้า ยใบหอกและ
ขวานที่อ� ำ เภอแม่ จ ัน เครื่อ งมือ หิน ขัด ที่พ บทัว่ ไปในบริเ วณทีเ่ ป็นเนินเขาเตีย้ ๆ ใน
เขตจังหวัดเชียงราย รวมทังชิ
้ น้ ส่วนก�ำไลหิน ทีพ่ บทีบ่ า้ นต้นฮ้าง อ�ำเภอแม่จนั และโกลนแผ่นหิน
ทีน่ �ำมาเจาะเพือ่ ท�ำก�ำไลหิน จากแหล่งโบราณคดีบา้ นไร่ ต�ำบลบ้านดู่ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย เป็ นต้น (Fine Arts, Department, 1996: 22-25)
เครื่องมือหินขัดเหล่านี้นบั เป็ นเครื่องมือของชุมชนท�ำการเกษตรในยุคแรกๆ
เครือ่ งมือหินเหล่านี้ ถูกน�ำมาฝนและขัดจนคม เพือ่ ใช้ในกิจกรรมการเพาะปลูกและใช้ใน
ครัวเรือน
หลักฐานอีกกลุม่ ของชุมชนท�ำการเกษตร คือ กลองมโหระทึกส�ำริดหรือกลองกบ
ซึ่งพบที่เวียงหนองหล่ม อ�ำเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย (ปจั จุบนั เก็บรักษาอยู่ ท่ี
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย) สันนิษฐานว่ากลองมโหระทึก
เหล่านี้นอกจากใช้ในการท�ำสงครามแล้ว ยังใช้ในพิธขี อฝนเพือ่ ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
ฉะนัน้ การพบกลองส�ำริดจึงสอดคล้องกับการท�ำมาหากินของคนในพืน้ ทีน่ ้ีทม่ี วี ถิ ที ำ� กิน
อยู่กบั การเกษตรซึง่ ต้องอาศัยน�้ ำจากธรรมชาติหรือน�้ำจากฟ้า
ต่ อ จากสมัย ก่ อ นประวัติส าสตร์ ที่ร าบลุ่ ม แม่น้� ำ กก-อิง -โขง ได้ก้า วเข้า สู่
สมัยประวัตศิ าสตร์ ซึง่ เป็ นยุคของการรวมตัวกันเป็ นเมือง ในต�ำนานปรากฏเมืองต่างๆ
ในแถบนี้มากมายหลายเมือง เช่น เมืองสุวรรณโคมค�ำและเมืองโยนกนาคพันธุน์ ครหรือ
นาคพันธุสงิ หนวัตนิ คร แม้ว่าจะไม่พบหลักฐานของเมืองเหล่านี้มากนักพบแต่เพียง
เรือ่ งเล่าในต�ำนาน แต่สงิ่ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการมีชมุ ชนอาศัยอยูแ่ ล้วในพืน้ ทีน่ ้ี
การพัฒนาอีกขัน้ ทีส่ ำ� คัญคือ การตัง้ แคว้นหิรณ
ั นครเงินยาง โดยลวจังกราช
แคว้นดัง กล่ า วนี้ นั บ เป็ น ฐานอ� ำ นาจส�ำ คัญ ในการก่ อ รูป ของอาณาจัก รล้า นนาใน
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19
ั บนั นีย้ งั ไม่สามารถระบุได้วา่ เมืองหิรญั นครเงินยาง ตังอยู
ในปจจุ
้ ท่ ใ่ี ดแน่ จิตร ภูมศิ กั ดิ ์
สันนิษฐานว่า เมืองนี้ตงั ้ อยูใ่ นเขตอ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (Phumisak, 1976:
117)
จากเมืองหิรณ
ั นครได้มกี ารขยายเมืองออกไปในเขตทีร่ าบลุม่ แม่น้�ำกก-อิง-โขง
อย่า งกว้า งขวาง ในรูปของการสร้า งบ้า นแปงเมือ ง และเมืองต่ า งๆ เหล่า นี้ ต่ อมา
ได้ก ลายเป็ น ฐานอ� ำ นาจส�ำ คัญ ในการก่ อ รูป อาณาจัก รล้า นนาของพระยามัง ราย
พัฒนาการทางการเมืองทีส่ ำ� คัญของแคว้นหิรณ
ั นครเงินยางประกอบด้วย
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1. การแยกตัวออกไปตังเมื
้ องภูกามยาว สมัยขุนจอมธรรมได้มกี ารแยกตัวออกไป
ตัง้ เมืองภูกามยาวในเขตทีร่ าบลุม่ แม่น้�ำอิง (Phraya Prachakit Korachak, 1972: 232)
ภูกามยาวเป็นแคว้นทีม่ คี วามเข้มแข็งมาก จนสามารถแข่งขันอ�ำนาจกับแคว้นหิรณ
ั นครเงินยาง
ได้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19
ผูป้ กครองทีส่ ร้างความเข้มแข้งให้กบั แคว้นภูกามยาวคือ พระยาเจือ๋ ง โอรสของ
ขุนจอมธรรม ในต�ำนานไม่ระบุเวลาว่าพระยาเจือ๋ งมีอำ� นาจอยูใ่ นช่วงใด กล่าวแต่เพียง
ความยิง่ ใหญ่ของพระยาเจือ๋ ง เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าความยิง่ ใหญ่ของพระยาเจือ๋ งนัน้ มิไ ด้
ปรากฏเฉพาะในเขตทีร่ าบลุ่มแม่น้� ำกก-อิง-โขงเท่านัน้ แต่พระยาเจือ๋ งยังเป็ นทีร่ ูจ้ กั
โดยทัวไปในฐานะบรรพบุ
่
รษุ ของชุมชนต่างๆ ของเขตภูมภิ าคตอนบนอีกด้วย
2. การตัง้ อาณาจัก รล้ านนาในสมัย พระยามังราย พระยามัง รายเป็ น
เชือ้ สายทีส่ บื ทอดโดยตรงมาจากลวจังกราชผูก้ อ่ ตังแคว้
้ นหิรณ
ั นครเงินยาง ทรงเป็นพระราชโอรส
ของพระยาลาวเม็งกับพระนางเทพค�ำข่ายพระธิดาเจ้าเมืองเชียงรุง้ (สิบสองพันนา)
จากหลัก ฐานดัง กล่ า วในข้า งต้น แสดงให้เ ห็น ว่ า ในเขตภู ม ิภ าคตอนบน
ได้ปรากฏชุมชนมาแล้วตัง้ แต่ยคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์ตอ่ เนื่องมาถึงสมัยประวัตศิ าสตร์ มี
การรวมตัวตังเป็
้ นเมืองขึน้ ในบริเวณต่างๆ สันนิษฐานว่า เมืองเหล่านีม้ ไิ ด้อยูก่ นั อย่างโดดเดีย่ ว
แต่มคี วามสัมพันธ์ตดิ ต่อกันทัง้ ทางด้านการค้าและการท�ำสงครามแย่งชิงอ�ำนาจ
ตัว อย่า งของความสัม พัน ธ์ท างการค้า เช่ น ต� ำ นานเมือ งพะเยา ฉบับ
หอสมุ ด แห่ ง ชาติ กล่ า วถึง ความสัม พัน ธ์ท างด้า นเศรษฐกิจ ระหว่ า งชุ ม ชนไตและ
ชุมชนลัวะ ในต�ำนานเล่มนี้เล่าว่า ลัวะเป็นชุมชนทีต่ งั ้ บ้านเรือนอยูใ่ นเขตทีส่ งู มีอาชีพท�ำ
ไร่ทำ� นามีรายได้จากการน�ำผลผลิตทีไ่ ด้ลงมาขายให้กบั กลุม่ ไต ซึง่ อาศัยอยูใ่ นเมืองลุม่
(Wichiankhiaw, 1976: 1) หรือต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึง การค้าระหว่าง
เมืองหริภุญไชยกับเมืองฝาง (Chotesukrat, 1972: 11) เป็ นต้น
ตัว อย่ า งของการท� ำ สงครามแย่ ง ชิง อ� ำ นาจ เช่ น การขยายอ� ำ นาจของ
พระยาเจือ๋ งแห่งเมืองภูกามยาว หรือการท�ำสงครามเพือ่ รวบรวมแคว้นหิรณ
ั นครเงินยาง
ในสมัยพระยามังราย เป็ นต้น (Chotesukrat, 1972: 11)
ในจ�ำนวนเมืองต่างๆ ทีต่ งขึ
ั ้ น้ ในเขตภูมภิ าคตอนบนตามทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ อาจจะ
มีเวียงเชียงรุง้ รวมอยูด่ ว้ ยก็ได้ ทัง้ นี้เพราะโบราณวัตถุทเ่ี ก็บรวบรวมไว้ในวัดมีหลักฐาน
กลุ่ ม หนึ่ ง ประกอบด้ว ย กลุ่ ม เครื่อ งมือ หิน ขัด เครื่อ งมือ ที่ท�ำ ด้ว ยส�ำ ริด และเหล็ก
ซึง่ เป็ นกลุ่มเครื่องมือที่นิยมใช้กนั มาตัง้ แต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม
การพบหลัก ฐานกลุ่ ม นี้ อ าจจะมิไ ด้ ห มายความว่ า มีก ารตัง้ ชุ ม ชนที่น่ี ม าตัง้ แต่
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ แต่มหี ลักฐานบางชิน้ ทีส่ ามารถอธิบายได้วา่ บริเวณเวียงเชียงรุง้
มีการรวมตัวเป็นชุมชนมาตัง้ แต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 19 แล้ว หลักฐานเหล่านี้ประกอบด้วย
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ั ้ นเผาจีน ชนิดเซลาดอน 2 ชิน้
1. ชิ้ นส่วนของจาน-ชาม ในกลุ่มเครื่องปนดิ
ั ้ นเผาทัง้ สองเป็ นชิน้ ส่วนของ
ที่ ดร.ปริวรรต ธรรมปรีชากร ก�ำหนดอายุวา่ เครือ่ งปนดิ
จาน-ชามจากกลุม่ เตาหลงเฉวียน (หลงฉวน) มณฑลเจ้อเจียง ผลิตในสมัยราชวงศ์เหยีย๋ น
(หยวน) มีอายุอยูใ่ นราวกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 19
2. จารึ ก วัด เวี ย งเชี ย งรุ้ ง ซึ่ง พบบริเ วณศาลเจ้ า แม่ ค� ำ แตง ด้ า นหน้ า
วัดเวียงเชียงรุง้ จารึกหลักนี้เหลือข้อความเพียง 4 บรรทัด มีขอ้ ความว่า
(1) . . . . . . . . บ . .
		
(2) . บบจ๖จยา . .
		
(3) . เวทน๕า[บจ๖จ]ย
		
(4) . . . . . . . . . .
ศรีเลา เกษพรหม และ อภิรดี เตชะศิรวิ รรณ อธิบายว่า ข้อความดังกล่าวเป็น
บทสวดปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ ทีเ่ ริม่ ด้วย “อะวิชชาปจั จะยา สังขารา สังขาระ
ปจั จะยา” . . . จบที่ “ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหติ”
สิง่ ทีน่ ่ าสนใจของจารึกหลักนี้คอื ตัวอักษรทีจ่ ารึกเป็ นอักษรธรรมล้านนาซึง่ มี
รูปร่างที่ยงั คงผสมผสานกับอักษรมอญโบราณ ซึ่งนิยมใช้กนั ในสมัยพระยามังราย
(Thongchai, 2011: Appendix 6.2)
เวียงเชียงรุ้งในสมัยหลังพุทธศตวรรษที่ 22
จากโบราณวัตถุกลุ่มหนึ่งทีพ่ บในวัดเวียงเชียงรุง้ แสดงให้เห็นว่า ในพืน้ ทีน่ ้ี
มีชุมชนอาศัยอยูต่ ่อเนื่องมาจนถึงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-25 โบราณวัตถุกลุ่มนี้คอื
ก้อนอิฐขนาดต่างๆทีจ่ ารึกตัวอักษรและรูปสัตว์ (Thongchai, 2011: Appendix 6.3) ซึง่
ท่านรองเจ้าอาวาสกล่าวว่ามักพบเสมอเมือ่ มีการถางปา่ และขุดดินปลูกต้นไม้ จากการตรวจสอบ
ตัวอักษรบนก้อนอิฐของศรีเลา เกษพรหมและอภิรดี เตชะศิรวิ รรณ เจ้าหน้าทีค่ ลังข้อมูล
ล้านนา สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าตัวอักษรเหล่านีน้ ่าจะมีอายุอยูใ่ นราว
พุทธศตวรรษที่ 24-25
อายุของตัวอักษรบนก้อนอิฐเหล่านี้ดจู ะสอดคล้องกับบันทึกการเดินทางของ
ชาวตะวันตกทีเ่ ดินทางเข้ามาท�ำกิจกรรมต่างๆในเขตภูมภิ าคตอนบน ในช่วงพุทธศตวรรษที่
25 ตัวอย่างของชาวตะวันตกเหล่านี้ประกอบด้วย
1. เฮอร์เ บิ ร์ท วาริ ง ตัน สมิ ธ นั ก ธรณี วิ ท ยาชาวอัง กฤษ ข้า ราชการ
ชาวต่างประเทศในกรมราชโลหกิจและภูมวิ ทิ ยาของรัฐบาลสยาม ในระหว่างปี พ.ศ. 24382439 ได้รบั แต่งตัง้ เป็นเจ้ากรมราชโลหกิจและภูมวิ ทิ ยา มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานส�ำรวจและ
ตรวจสอบแหล่งแร่ในเมืองต่างๆเมือ่ มีผมู้ าขออนุญาตขุดและท�ำเหมืองแร่
ในปี พ.ศ. 2435 เขาได้รบั มอบหมายจากรัฐบาลสยามให้ด�ำเนินการส�ำรวจ
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อุษณีย์ ธงไชย

ภูมปิ ระเทศในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณทีร่ าบลุม่ แม่น้�ำโขงตอนบนเพือ่
ตรวจสอบหาแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุทุกแห่งทีส่ ามารถรวบรวมได้ในการเดินทางครัง้ นี้
เขาเริม่ เดินทางจากกรุงเทพฯขึน้ มาทางภาคเหนือก่อน ผ่านชัยนาท อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
น่าน เชียงของและข้ามแม่นำ้� โขงไปยังเมืองหลวงพระบาง จากนัน้ จึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย
ใช้เส้นทางผ่านเมืองหนองคายและโคราช (Thongton, 2001: 1)
2. คาร์ล บ็อค (Carl Bock) นักธรรมชาติวทิ ยาชาวนอร์เวย์ จุดประสงค์สำ� คัญ
ในการเดินทาง คือ ส�ำรวจทางด้านภูมศิ าสตร์และธรรมชาติวทิ ยาทางภาคเหนือในระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2424-มิถุนายน พ.ศ.2425 เขาเริม่ เดินทางจากกรุงเทพฯ
ปากน�้ำโพ ก�ำแพงเพชร ระแหง ล�ำปาง เชียงใหม่ เชียงรายและเชียงแสน แล้วเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทางเดิม
3. ปิ แอร์ โอร์ต นักกฎหมายชาวเบลเยีย่ ม ท�ำหน้ าที่เป็ นผูช้ ่วยเจ้าพระยา
อภัยราชา(โรลัง จักแมงส์)ทีป่ รึกษาทางด้านกฎหมายในสมัยรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2440
ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ขึน้ มาเชียงใหม่เพือ่ สอบสวน
คดีท่นี ายอีว ี เคลเลตท์ รองกงสุลอเมริกนั ถูกทหารยามท�ำร้าย โดยท�ำงานร่วมกับ
นายจอห์น บาเรตท์ ราชทูต นายอีอวี ี เคลเลตท์เป็ นรองกงสุลที่ทางสหรัฐอเมริกา
ส่ง มาประจ�ำ ที่เ ชีย งใหม่เ พื่อ คุ้ม ครองทรัพ ย์ส ิน ของหมอชีก อดีต หมอสอนศาสนา
ที่หนั มาท�ำธุรกิจปา่ ไม้ ในขณะทีก่ ารพิจารณาคดีกำ� ลังจะเสร็จสิน้ เขาได้รบั ค�ำสังจากพระยา
่
อภั ย ราชาให้ อ อกไปเยี่ ย มหั ว เมื อ งต่ า งๆ ในเขตภาคเหนื อ และภาคอี ส าน
(Chanthorawithan, 1996: 33-37)
เป็ นทีน่ ่ าสนใจว่าในบันทึกการเดินทางของชาวต่างประเทศเหล่านี้ นอกจาก
จะบันทึกเรือ่ งราวทีเ่ ป็ นจุดประสงค์หลักของการเดินทางของแต่ละคนแล้ว พวกเขายัง
ได้บนั ทึกเรือ่ งราวต่างๆ ทีพ่ บเห็นตามเส้นทางทีไ่ ด้ผา่ นไปมา เช่น ปิแอร์ โอร์ต บันทึก
เรือ่ งการค้าของพวกฮ่อทีเ่ มืองแม่ขซิ ง่ึ ตัง้ อยูบ่ นเส้นทางตัดระหว่างเชียงแสนและเชียงตุง
และบันทึกถึงพ่อค้าชาวจีนทีล่ ำ� ปาง “...เมืองล�ำปาง ยังมีชาวจีนจ�ำนวนพอควรทีท่ �ำการ
ค้าขายอยู.่ ..” (Chanthorawithan, 1996: 122 and 144) และเฮอร์เบิรท์ วาริงตัน สมิธ
เล่ า เรื่อ งการเดิน ทางค้า ขายของกลุ่ ม พ่ อ ค้า บนเส้น ทางระหว่ า งน่ า นถึง เชีย งของ
(Thongton, 2001: 44, 55) เป็ นต้น
การสลายตัวของเวียงเชียงรุ้ง
สันนิษฐานว่าเวียงเชียงรุง้ ค่อยๆ ร้างไปในช่วงทศวรรษที่ 2460 เมือ่ ทางรถไฟ
ม าถึ ง ล� ำ ป า งแล ะเ ชี ย ง ใ ห ม่ ต า ม ล� ำ ดั บ พ ร้ อ มๆ กั บ กา รตั ด ถน น เชื่ อ มต่ อ
เส้นทางคมนาคมระหว่างเมืองและชุมชนต่างๆ และมีการน�ำรถยนต์เข้ามาใช้ แม้วา่ บางพืน้ ที่
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รถยนต์ยงั ไม่สามารถเข้าถึงก็ตาม แต่การใช้ล้อเกวียน (วัวเทียมเกวียน) ก็เป็ นอีก
ทางเลือกทีด่ ี ถึงจะไม่รวดเร็วเหมือนรถยนต์กต็ ามแต่กส็ ามารถบรรทุกสินค้าได้ครังละมากๆ
้
เหมือนการขนส่งด้วยรถยนต์ ด้วยเหตุน้ีการคมนาคมทางบกจึงมีความเจริญเติบโต
มากขึน้ ในขณะทีก่ ารคมนาคมทางน�้ำค่อยๆ ลดบทบาทลง รวมทัง้ การพักระหว่างทาง
ก็มคี วามจ�ำเป็ นน้ อยลงด้วย เมืองใดที่ถนนตัดผ่าน เมือ งนัน้ ก็ย งั คงมีบ ทบาทต่ อไป
เช่น เชียงดาว ฝาง และเชียงราย ในขณะทีเ่ มืองทีอ่ ยูน่ อกเส้นทางค่อยๆ ร้างไปในทีส่ ดุ
สัน นิ ษ ฐานว่ า เมื่อ การคมนาคมทางน�้ ำ เริ่ม ลดบทบาทลง การเดิน ทาง
ทีม่ คี วามสะดวกและเร็วขึน้ รวมทัง้ การแวะพักระหว่างทางมีความจ�ำเป็ นน้อยลง ท�ำให้
การเดินทางผ่านเวียงเชียงรุง้ ลดน้อยลง เพราะเวียงเชียงรุง้ ตัง้ อยูบ่ นเส้นทางคมนาคม
ทางน�้ ำ คือ น�้ ำกกและน�้ ำลาว อีกทัง้ เวียงเชียงรุง้ เองก็มไิ ด้เป็ นแหล่งผลิตสินค้าหลัก
ที่ส�ำคัญ ฉะนัน้ จากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ผูค้ นค่อยๆ อพยพออกไป
จนกลายเป็ นเมืองร้างไปในทีส่ ดุ
ช่วงทศวรรษที่ 2490 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2500 มีผคู้ นจากภาคอีสานอพยพหนี
ความแห้งแล้งจากชุมชนเดิมเข้ามาตัง้ บ้านเรือนและท�ำไร่ท�ำนาอยู่บริเวณรายรอบ
วัดเวียงเชียงรุง้ เป็ นจ�ำนวนมาก เนื่องจากเห็นว่าเป็ นบริเวณทีค่ วามอุดมสมบูรณ์
แต่ เ ป็ นที่ น่ า สัง เกตว่ า ไม่ ม ี ผู้ ค นกล้ า เข้ า ไปตั ง้ ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นบริ เ วณ
วัดเวียงเชียงรุง้ เลย ปล่อยให้เป็นทีร่ กร้างว่างเปล่า มีไร่นาของชาวบ้านตังอยู
้ ร่ ายรอบ ทีเ่ ป็นเช่นนี้
เพราะพวกเขาเชือ่ ว่าพืน้ ทีน่ ม้ี คี วามศักดิ ์สิทธิ ์ ลึกลับและน่ากลัวระคนกันไป
จนกระทังในปี
่
พ.ศ. 2523 ได้ม ชี าวบ้า นกลุ่ม หนึ่ ง กับ นายโกเมศ ขุน ศรี
ปลัดพัฒนาอ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เข้าไปส�ำรวจในเวียงเชียงรุง้ ท�ำให้ทราบว่าบริเวณนี้
เคยเป็ นเมืองโบราณมาก่อน ท�ำให้มคี วามพยายามที่จะพัฒนาพื้นที่น้ี โดยเริม่ จาก
ในปี พ.ศ. 2524 ได้มกี ารจัดตัง้ ส�ำนักวิปสั สนาวัดแก้วอุปการามเวียงเชียงรุง้ ซึง่ ต่อมา
ั บนั วัดเวียงเชียงรุง้ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ได้พฒั นาเป็นวัดเวียงเชียงรุง้ ปจจุ
จากกรมศิลปากร และจัดตังเป็
้ นวนอุทยานประวัตศิ าสตร์เวียงเชียงรุง้
บทสรุป

“เวียงเชียงรุง้ ” ชุมชนบนเส้นทางการค้าในเขตภาคเหนือตอนบน : ศึกษาจาก
ั ้ นเผาเวียงเชียงรุ้ง เป็ นงานศึกษาโดยการบูรณาการหลักฐานชนิดทีเ่ ป็น
เครื่องปนดิ
ลายลักษณ์อกั ษรและหลักฐานโบราณคดี (หลักฐานชนิดไม่เป็นลายลักษณ์อกั ษร) เข้าด้วยกัน
การศึกษาด้วยวิธกี ารนี้เป็ นแนวทางการศึกษาเรื่องเมืองโบราณในล้านนาที่ส�ำคัญ
แนวทางหนึ่ง ทัง้ นี้เพราะเมืองโบราณในล้านนาส่วนใหญ่และมักจะไม่พบหลักฐาน
ลายลักษณ์อกั ษรทีก่ ล่าวถึงมากนัก แต่ในทางกลับกันมักจะพบหลักฐานทางโบราณคดี
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ั ้ นเผา ซากปรักหักพังของอาคารสถานที่ และชิ้นส่วนของพระพุทธรูป
เช่นเครื่องปนดิ
เป็นจ�ำนวนมาก เวียงเชียงรุง้ ก็เช่นเดียวกันพบหลักฐานทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรเพียงชิน้ เดียว
คือ จารึกวัดเวียงเชียงรุง้ ซึง่ ก็มไิ ด้อธิบายเกีย่ วกับเวีย งแห่ ง นี้ ม ากนั ก แต่ จ ากการส� ำ รวจ
ั ้ นเผาจากกลุ่มเตาต่างๆ ทัง้ ล้านนา
ในบริเวณทีเ่ ป็ นเวียงเชียงรุง้ ได้พบทัง้ เครื่องปนดิ
สุ โ ขทัย และจีน ชิ้น ส่ว นของพระพุทธรูป และซากปรักหักพังของอาคาร ซึง่ สันนิษฐาน
ว่าเป็ นศาสนสถาน เมือ่ น�ำหลักฐานเหล่านีม้ าศึกษาร่วมกับสภาพทีต่ งของวี
ั้
ยงและหลักฐาน
อืน่ ๆ ทังต�
้ ำนาน จารึก และเอกสารชาวต่างชาติทเ่ี ดินทางผ่านเข้ามาในบริเวณใกล้เคียง
ท�ำให้สามารถสรุปได้วา่ ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-25 เวียงเชียงรุง้ เป็ นเมืองแวะพัก
เมืองหนึ่งบนเส้นทางการค้าในเขตบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้� ำกก-ลาว มีทงั ้ ผู้คนเข้ามา
อยูอ่ าศัยและแวะพักเพือ่ เดินทางต่อไปยังทีอ่ ่นื
อนึ่ง ในช่วงปี 2557-2558 ได้มสี ำ� รวจวัดโบราณเวียงเดิม ต�ำบลเวียงเหนือ
อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึง่ ตัง้ อยูไ่ ม่หา่ งวัดเวียงเชียงรุง้ มากนัก กล่าวคือสามารถ
มองเห็นวัดเวียงเชียงรุง้ ได้จากวัดโบราณเวียงเดิมได้ชดั เจน ส�ำหรับโครงการวัดโบราณ
เวียงเดิม ในขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการเก็บและวิเคราะห์หลักฐาน ซึง่ ส่วนใหญ่มลี กั ษณะ
ั ้ นเผา พระพุทธรูป
คล้ายคลึงกับหลักฐานทีพ่ บในเวียงเชียงรุง้ คือมีทงั ้ จารึก เครื่องปนดิ
และซากปรักหักพังของอาคาร จากการท�ำงานไปได้ระยะหนึ่งท�ำให้ได้ขอ้ สรุปในเบือ้ งต้น
ว่า ในเขตภาคเหนือตอนบนบริเวณทีร่ าบลุม่ แม่น้�ำกก-ลาว เป็นบริเวณทีม่ กี ารตัง้ ถิน่ ฐาน
ของชุมชนกระจายอยูท่ วไป
ั ่ แต่ละเมืองอาจท�ำหน้าทีเ่ ดียวกัน หรือต่างกันก็เป็ นได้





128



ปีที่่ 35 ฉบับที่ ่ 2 พ.ศ. 2558

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

References
Chantharawithan, P. (Trans.). (1996). Thai Lanna in the Reign of King Rama V
(ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง). Bangkok: Plan Printing Co., Ltd.
Chotesukrat, J. (Trans.). (1972). Chiang Mai Chronicle (ต�ำนานพืน้ เมืองเชียงใหม่).
Bangkok: Publication Committee of Historical Documents.
Ditsayadet, P. et al. (1982). Survey Report of Wiang Chiang Rung (Wiang Hung)
Wiangchai District, Chiang Rai (รายงานการส�ำรวจเวียงเชียงรุง้ (เวียงฮุง่ )
อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย). Academic Report 1 (5). (Typed Version).
Fine Arts, Department. (1975). Records of Relations Between Siam and Foreign
Countries in the 17th Century Volume 1 (บันทึกสัมพันธภาพระหว่าง
กรุงสยามกับนานาประเทศในคริ สต์ศตวรรษที่ 17 เล่ม: 1). Bangkok:
Karn Sassana Printing House.
Fine Arts, Department. (1987). Thailand s Hundred Years Ago, from a Narrative:
Carl Bock (เมืองไทยเมือ่ หนึ่ งร้อยปี จากบันทึกการเดินทางของคาร์ล บ็อค).
Bangkok: Rungsilp Printing.
Fine Arts, Department. (1990). Chiang Rai Archaeology (โบราณคดีเชียงราย). Bangkok:
Victory Powerpoint Co., Ltd.
Fine Arts, Department. (1996). Towns and Communities in Lanna (เมืองและแหล่ง
ชุมชนในล้านนา). Bangkok: Idea Square.
Hourte, P. (2003). Thai Lanna in the Reign of Rama V (ล้านนาไทยสมัย
พระพุทธเจ้าหลวง). Bangkok: Saitharn Publishing.
Khunsri K. and Chuenchom, S. (2010). Navarith Buddha Image of Wiang Chiang Rung
Temple, Chiang Rai (พระพุทธนวฤทธิ์ วดั เวียงเชียงรุง้ อ�ำเภอเวียงเชียงรุง้
จังหวัดเชียงราย). Printed on the occasion of the monastic boundary
ceremony of Wiang Chiang Rung (Ancient City) 7 March 2010, Chiang Rai:
Chanthiang Printing.
Lanna Custom Law: Transliteration No. 3 (กฎหมายล้านนา: ภาคปริวรรตล�ำดับที่ 3).
(1975). Chiang Mai: Sociology and Anthropology, Faculty of Social Science,
Chiang Mai University.
Phantharangsi, S. and Theekhara, A. (Trans. and Eds.). (2007). Temples and
Elephant: The Narrative Journey of Exploration Through Upper Siam
129

“เวียงเชียงรุง้ ” ชุมชนบนเส้นทางการค้าในเขตภาคเหนือตอนบน

อุษณีย์ ธงไชย

and Lao (ท้องถิ่ นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง). Bangkok: Matichon.
Phumisak, C. (1976). The Origin of Siamaese, Thai, Laotian, and Khmer and
Social Characteristics of Nationality Names (ความเป็ นมาของค�ำสยาม
ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ). Bangkok:
Social Science and Humanities Textbook Project, Association of Social
Science of Thailand.
Pinsri, K. et al. (1992). Sukhothai Pottery: the Development of Thai Potteries
(เครื่องถ้วยสุโขทัย: พัฒนาการของเครื่องถ้วยไทย). Bangkok: Amarin
Printing Group Co. Ltd.
Prachakitkorachak (Chaem Boonnark), Phraya. (1972). Yonok Annals (พงศาวดารโยนก).
Bangkok: Phraepitthaya.
Tanrattanakul, J. (Trans. and Ed.). (1994). A Half Century among the Siamese
and Lao: An Autobiography of the Reverend Daniel Macgilvary D.D.
(กึง่ ศตวรรษในหมูค่ นไทยและคนลาว: อัตชีวประวัติของศาสนาจารย์ เดเนียล
แมคกิ ลวารี ดี.ดี.). Bangkok: Samakkisara.
Thongchai, U. (2011). Wiang Chiang Rung Pottery (เครือ่ งปัน้ ดินเผาเวียงเชียงรุง้ ).
Chiang Mai: Department of History, Faculty of Humanities, Chiang Mai
University.
Thongtan, P. (Trans. and Ed.). (2001). Notes of a Journey on the Upper Mekong,
Siam (บันทึกการเดิ นทางสู่แม่น�้ำโขงตอนบนประเทศสยาม). Bangkok:
Fine Art Department.
Wichiankhiaw, A. (Transliterator). (1976). Payao Chronicle National Archive
Version (typed) (ต�ำนานเมืองพะเยาฉบับหอสมุดแห่งชาติ (พิ มพ์ดีด)).
Wongthet, S. (1995). History and Cultural Development of Payao (ท้องถิ่นสยาม
ยุคพระพุทธเจ้าหลวง). Bangkok: Matichon.

130

