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สารนิพนธฉ์บบัน้ีมจุีดมุง่หมายศกึษาความสมัพนัธท์างการคา้ระหวา่งเชยีงตุงกบัลา้นนา 

ระหว่าง พ.ศ. 2101-2317 ซึ่งเป็นยุคทีพ่ม่าปกครองลา้นนา    โดยศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความ
รุง่เรอืงทางการคา้ระหว่างเชยีงตุงกบัลา้นนา      ลกัษณะของความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างเชยีง
ตุงกบัลา้นนา และผลทีเ่กดิขึน้จากความสมัพนัธท์างการคา้ระหวา่งเชยีงตุงกบัลา้นนา 

ผลจากการศกึษาพบวา่ เมอืงเชยีงตุงและลา้นนามคีวามสมัพนัธก์นัในทางเศรษฐกจิและ 
สงัคมมาตัง้แต่สมยัพระยามงัรายก่อตัง้อาณาจกัรลา้นนา โดยเฉพาะในยุคทีพ่มา่ปกครองลา้นนา ถอื
เป็นช่วงที่มีความรุ่งเรืองทางการค้ามากในสมยัหน่ึงของทัง้สองดินแดน มูลเหตุปจัจยัที่นํามาสู่
ความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างเชยีงตุงกบัลา้นนา ไดแ้ก่ สภาพภูมปิระเทศทีเ่อือ้อํานวยต่อการคา้ 
การเป็นชุมทางการค้าและมแีหล่งทรพัยากรที่สําคญั ตลอดจนการเกดิขึน้ของเครอืข่ายกลุ่มคนที่
สมัพนัธก์บัการคา้ในสงัคมของเชยีงตุงและลา้นนา ปจัจยัและบทบาททางการคา้ของกลุ่มคนดงักล่าว
ไดส้ง่ผลทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมของดนิแดนทัง้สองตลอด 216 ปีทีพ่มา่ปกครองลา้นนา 
ทําให้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเชียงตุงกับล้านนาเติบโตและขยายตัวมากขึ้น มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบความสมัพนัธ์จากระบบเครอืญาตทิีม่มีาแต่เดมิใหก้ลายเป็นความสมัพนัธ์ทาง
การค้า โดยเฉพาะการแพร่ขยายของระบบเงินตรา และการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างพ่อค้า
ชาวตะวนัตกและชาวพืน้เมอืง การคา้ขายทางไกลบนเสน้ทางสายทองคาํไปยงัดนิแดนใกลเ้คยีง และ
ผลทีเ่กดิจากความรุง่เรอืงทางการคา้ดงักล่าวน้ียงัเป็นประโยชน์ต่อราชสาํนกัพมา่ในฐานะผูป้กครอง
ดนิแดนลา้นนาดว้ย 

อยา่งไรกต็าม    ลกัษณะความสมัพนัธท์างการคา้ระหวา่งเชยีงตุงกบัลา้นนาทีเ่กดิขึน้ได ้
ประสบปญัหาและอุปสรรคต่างๆ หลายประการ เชน่ เสน้ทางการคา้ทีทุ่รกนัดาร ปญัหาทางการเมอืง
ภายในของพม่าทีส่่งผลต่อการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกจิของเชยีงตุงกบัลา้นนา เป็นตน้ อยา่งไร
กต็ามกย็งัคงดําเนินต่อมาจนถงึสมยัรตันโกสนิทร ์ลกัษณะความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างเชยีงตุง
กบัลา้นนาไดม้คีวามเตบิโตและมพีฒันาการอย่างต่อเน่ืองอนัส่งผลต่อสภาพการคา้ของเชยีงตุงและ
ลา้นนาใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 

นอกจากน้ี ผูศ้กึษายงัพบวา่ ความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ทางการคา้ระหวา่งเชยีงตุงกบัลา้นนา 
ในยุคที่พม่าปกครองล้านนา เกิดจากพฒันาการอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่ยุครุ่งเรอืงของอาณาจกัร
ลา้นนา เพยีงแต่ในยุคทีพ่มา่ปกครองนัน้ ความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างเชยีงตุงกบัลา้นนามคีวาม
รุง่เรอืงมากยิง่กวา่สมยัก่อนหน้าน้ี  
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The purpose of this study is to investigate the trade relations between Chiang 
Tung and Lanna during 1558 – 1774 which was the period when Lanna was under 
Burmese control. The study focused on factors affected trade relations between Chiang 
Tung and Lanna including the types of trade relations and  effects of trade relations 
between Chiang Tung and Lanna. 

The results of the study were Chiang Tung and Lanna had economic and  social  
relations since the period of King Mangrai, especially when Lanna was  under the Burmese 
rule and was a very prosperous period. The factors help to build the trade relations 
between Chiang Tung and Lanna included geographical factors which supported the trade 
relations as well as community locations and important natural resources. Moreover, there 
were several commercial networks in Chiang Tung and Lanna. These factors brought about 
economic changes to both societies throughout 216 years when both states were under 
Burmese control. So that , the trade relations were grown up with community expansion. As 
a result, there was changing of the relations from relative networks to commercial relations. 
Particularly  the distribution of currency system, exchange of products between Western 
traders and the natives, and distant trade on the golden route to the nearly areas. These 
booming trades have also provided great advantages to Burmese rulers of Lanna at that 
time. 

However, the trade relations between Chiang Tung and Lanna have many  
problems and difficulties. For example, inconvenient trade routes and political crises in 
Burma had affected economic policies of Chiang Tung and Lanna. Nevertheless, the trade 
relations between Chiang Tung and Lanna had continuously grown and developed until 
Rattanakosin Period. 

In addition, the study was found that the trade relations between ChiangTung 
and Lanna was boomed before Burmese expansion to Lanna but it had more developed 
and boomed since the Burmese conquer this state.  
 
  

 
 



 



ประกาศคณูุปการ 
   

            สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลงไดด้ว้ยการสนบัสนุนจากบุคคลจาํนวนมากจากรายนามทีจ่กั 
กล่าวถงึ ผูเ้ขยีนไดร้บัการสนบัสนุนจากบุคคลดงัจะกล่าวต่อไปน้ี ซึง่ถอืวา่เป็นผูม้พีระคุณต่อผูเ้ขยีน 

หากสารนิพนธเ์ล่มน้ีพอจะสง่เสรมิใหผู้ท้ีไ่ดอ้า่นไดร้บัความรูอ้ยูบ่า้ง บุคคลทีม่สีว่นรว่ม 
มากทีส่ดุกค็อือาจารยผ์ูค้วบคุมสารนิพนธ ์ผูเ้ขยีนขอขอบพระคุณ อาจารยปิ์ยะนาถ องัควาณิชกุล ที่
ปรกึษาสารนิพนธ์ ครูผูท้ี่เสยีสละเวลาอนัมคี่าอ่านสารนิพนธ์เล่มน้ี และช่วยเหลอืในดา้นการเขยีน
งานวชิาการทางดา้นประวตัศิาสตร ์นอกจากอาจารยไ์ดก้รุณารบัเป็นทีป่รกึษาสารนิพนธ์เล่มน้ีแลว้ 
ท่านยงัได้ให้ขอ้สงัเกต คําแนะนํา และช่วยในเรื่องของการผลติงานทางวชิาการ ขอขอบพระคุณ  
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วงเดอืน นาราสจัจ ์ทีไ่ดก้รุณารบัเป็นประธานคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์
และอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิา ท่านไดใ้หค้วามรกัความเอน็ดู ตลอดจนแนะนําแนวทางในการศกึษา
ดา้นประวตัศิาสตรแ์ก่ผูเ้ขยีนตัง้แต่ศกึษาในรายวชิา และขอขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารยส์าวติร ี
พสิณุพงศ ์กรรมการสอบสารนิพนธ ์หวัหน้าภาควชิาประวตัศิาสตร ์และอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิา ซึง่
ท่านไดใ้หค้วามเอาใจใส่ ห่วงใยผูเ้ขยีนตัง้แต่เริม่ศกึษาในรายวชิา ตลอดจนขัน้ตอนการจดัทําสาร
นิพนธ ์

ในชว่งระหวา่งการศกึษาในรายวชิาพืน้ฐานต่างๆ ทีผ่า่นมา ผูเ้ขยีนไดร้บัทัง้ความรูแ้ละ 
แนวคดิต่างๆ   จากคณาจารย์ซึ่งทําหน้าที่บรรยายในหลกัสูตรประวตัิศาสตร์เอเชยี ผูเ้ขยีนได้รบั
ความรู้มากขึ้นจากคณาจารย์ผู้บรรยายโดยรายนามอาจารย์ที่ควรกล่าวถึงในที่ น้ีคือ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พณานานนท์ ท่านได้มอบความรูด้้านการวจิยัทางด้านประวตัิศาสตร ์
ตลอดจนแนะนําเอกสารตําราจากสาํนกัต่างๆ ใหผู้เ้ขยีนไดศ้กึษาในเรือ่งราวทางดา้นประวตัศิาสตรท์ี่
สนใจ รองศาสตราจารย์วุฒิชยั มูลศิลป์ อาจารย์ผู้คอยยํ้าเตือนให้ผู้เขียนทํางานวิชาการอย่าง
เคร่งครัด และซื่อตรงต่อหลักฐานต่างๆ และท่านยังสอนให้ผู้เขียนรู้จ ักการเขียนงานทาง
ประวตัศิาสตรอ์ย่างมคีวามเป็นกลางมากทีสุ่ด ผูช้่วยศาสตราจารยเ์ชาวล ีจงประเสรฐิ อาจารยผ์ูใ้ห้
ความเอน็ดูและสอบถามความกา้วหน้าในงานเขยีนอยู่เสมอ  รองศาสตราจารย ์ดร.สุรางค์ศร ีตนั-
เสียงสม อาจารย์ผู้สอนรายวิชา จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ถงึแมท้า่นจะเป็นอาจารยพ์เิศษแต่ทา่นกไ็ดใ้หค้วามรกั ความเป็นกนัเองแก่ผูเ้ขยีนเป็น
อย่างมากตลอดจนไดแ้นะนําในการผลติงานวชิาการทีแ่ตกต่างออกไปจากทีเ่คยศกึษามา อาจารย์
สญัญา ชีวะประเสริฐ อาจารย์ผู้ที่ให้มุมมองแปลกใหม่ในการศึกษาประวตัิศาสตร์แก่ผู้วิจยั รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ชาครติ ชุ่มวฒันะ ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ท่านไดม้คีวามห่วงใย
และคอยถามไถ่ถงึความกา้วหน้าของสารนิพนธ์อยู่เป็นระยะๆ ตลอดช่วงเวลาการศกึษา ทัง้น้ียงัมี
อาจารยพ์รพรรณ โปรง่จติร  ดร.โดม ไกรปกรณ์  ดร. คทัทยิากร ศศธิรามาศ แมว้า่ผูเ้ขยีนไมเ่คยได ้

 
 



มโีอกาสศกึษากบัอาจารยท์ัง้สามท่าน แต่อาจารยก์ไ็ดใ้หค้วามสนใจไต่ถามถงึความกา้วหน้าในการ
ทํางานอยู่เสมอ อีกทัง้ยงัมพีี่เบญกบัพี่แป๊ก บุคลากรของภาควชิาประวตัิศาสตร์ได้อํานวยความ
สะดวกในการไปติดต่อไต่ถามถึงอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนอาจารย์ท่านอื่นๆ ซึ่งผู้เขียน
ขอขอบพระคุณไวใ้นทีน้ี่ 

อยา่งไรกด็ ี     อาจารยท์ีม่หาวทิยาลยัรามคาํแหงทีผู่เ้ขยีนเคยไดศ้กึษามาแลว้ในระดบั 
 ปรญิญาตร ีผูเ้ขยีนใคร่จะเอ่ยรายนามอาจารยท์ี่รกัและเคารพดงัน้ี ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์
อดุลย์ ตะพงั อาจารย์ภาควชิาภาษาไทยเป็นอย่างยิง่ ท่านได้ใหก้ําลงัใจในการศกึษาต่อในระดบั
บณัฑติศกึษา ตลอดจนท่านไดใ้หค้วามรูด้า้นภาษาโบราณ เช่น การอ่านจารกึในสมยัต่างๆ อกัษร
ธรรม อกัษรฝกัขาม อกัษรไทยน้อย และภาษาลาว เป็นต้น  รองศาสตราจารยผ์ุสด ีจนัทวมิล รอง
ศาสตราจารย ์ดร.สมใจ ไพโรจน์ธรีะรตัน์ ศาสตราจารยจ์นัทรฉ์าย ภคัอธคิม อาจารยผ์ะอบ จงึแสง
สถติยพ์ร และอาจารยป์ระจาํภาควชิาประวตัศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหงทุกทา่น  

ในชว่งของการศกึษานัน้ไดม้ทีัง้เพือ่นรว่มรุน่   เพือ่นรุน่น้อง       และรุน่พีท่ีไ่ดแ้ลกเปลีย่น 
แนวคดิทางด้านประวตัิศาสตร์มากมายหลายความคดิ โดยรายชื่อเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่จะกล่าว
ต่อไปน้ีลว้นแต่เป็นพี ่เป็นน้อง และเพื่อนทีด่ ีเช่น อาจารยม์ติรชยั กุลแสงเจรญิ (นักวชิาการอสิระ) 
พีธ่นภาษ เดชพาวุฒกุิล (อาจารย์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์) พีเ่ฮีย้ง(อาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏั
สงขลา) เก๋(อาจารย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา) พีป่ ัน้ (อาจารยม์หาวทิยาลยัเนชัน่) เพื่อนโอ ้เพื่อน
เจ๊ก พีห่น่ึง พีโ่จ ้เพื่อนพงศ ์น้องเบริด์ น้องแพร น้องกวาง และน้องไอค ์ซึง่เป็นผูท้ีเ่ขา้ใจในงานดา้น
วชิาการทีผู่เ้ขยีนสนใจ และไดช้่วยตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํต่างๆ ในการเขยีนสารนิพนธเ์ล่มน้ี 
หากรุน่พีรุ่น่น้องทา่นใดไมไ่ดก้ล่าวถงึผูเ้ขยีนขออภยั ณ ทีน้ี่ดว้ย 

   ภายหลงัจากทีผู่เ้ขยีนศกึษาในรายวชิาจบสิน้แลว้ ผูเ้ขยีนไดเ้ขา้ทาํงานในสถาบนั 
วฒันธรรมและศลิปะ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และไดม้โีอกาสเรยีนรูง้านดา้นจดหมายเหตุจาก
ผู้บรหิารตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงานน้ี ซึ่งขอขอบคุณ อาจารย์จนัทร์ทิพย์ ลิ่มทอง อดีต
ผูอ้าํนวยการสถาบนัฯ พีตู่่ อดตีรองฝา่ยบรหิารสถาบนัฯ พีก่อ้ย ผอ.สาํนักงานสถาบนัฯ เพื่อนอน้ พี่
มกิซ์ เพื่อนสุรชยั เพื่อนนก พีส่มภพ เพื่อนป่าน น้องพทัร น้องเมย ์ตลอดจนบุคลากรทุกท่านของ
สถาบนัฯ ทัง้ในอดตีและปจัจุบนั ผูเ้ขยีนขอขอบคุณทีใ่หโ้อกาสและประสบการณ์ในการทํางานดา้น
จดหมายเหตุ ซึง่สามารถทาํใหผู้เ้ขยีนพฒันาการเขยีนทางวชิาการ และการใชห้ลกัฐานดา้นจดหมาย
เหตุเพือ่งานวชิาการดา้นประวตัศิาสตรไ์ดเ้พิม่มากขึน้ 

   ทา้ยทีส่ดุน้ี ผูเ้ขยีนขอขอบพระคุณ แมผู่ใ้หก้าํเนิด ทีท่าํใหผู้เ้ขยีนเตบิใหญ่มาจนทุกวนัน้ี  
ถงึแมแ้ม่ของผูเ้ขยีนเสยีชวีติตัง้แต่ที่ผูเ้ขยีนยงัเดก็ ผูเ้ขยีนกย็งัระลกึถงึท่านอยู่เสมอและบางครัง้ที่
ผูเ้ขยีนเกดิอาการทอ้ผูเ้ขยีนจะระลกึถงึท่านอยูเ่สมอจนสามารถเขยีนสารนิพนธเ์ล่มน้ีจนสาํเรจ็ พอ่ที่
เป็นผูใ้หก้าํลงัใจ หว่งใยและยํา้เตอืนถงึจุดมุง่หมายทีผู่เ้ขยีนตัง้ใจไว ้ พีแ่จ๋ว พีส่าวแสนดทีีใ่หก้าํลงัใจ 
 



ตลอดจนช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิทุกครัง้ทีผู่เ้ขยีนขาดแคลนทุนทรพัย ์ อากอ้ม  อาติก๊  ตลอดจน
ญาติๆ พี่น้องร่วมวงศ์สกุล สุดท้ายขอบคุณ “เบญจ” ที่ใหก้ําลงัใจในการจดัทําสารนิพนธ์เล่มน้ีจน
สําเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีตลอดจนห่วงใยในสุขภาพของผูเ้ขยีน หากผูเ้ขยีนขอบคุณผูท้ี่มเีกี่ยวขอ้งไม่
หมดและขาดตกท่านใดไป ผูเ้ขยีนขออภยัดว้ยใจจรงิ สารนิพนธ์เล่มน้ีคงไม่สําเรจ็ไดห้ากปราศจาก
กาํลงัใจจากบุคคลตามรายนามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้            
 
 

สหภสั  อนิทรยี ์
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บทท่ี 1 
บทนํา 
 

อาณาจกัรล้านนาเป็นดินแดนที่มีความสําคญัมาตัง้แต่อดีต มีศูนย์กลางตัง้อยู่บริเวณ
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อาณาจกัรลา้นนามฐีานะเป็นรฐักึ่งกลางระหว่างพม่ากบัอยุธยา 
สว่นเมอืงเชยีงตุงมคีวามสาํคญัควบคู่กบัอาณาจกัรลา้นนาตัง้แต่ลา้นนาเริม่สรา้งอาณาจกัร ปจัจุบนั  
เชยีงตุงมฐีานะเป็นเมอืงเศรษฐกจิการคา้เมอืงหน่ึงในเขตรฐัฉาน ประเทศพมา่ ตวัเมอืงตัง้อยูบ่รเิวณ
แมน้ํ่าสาํคญัสองสาย คอื แมน้ํ่าสาละวนิและแมน้ํ่าโขง จากสภาพภูมศิาสตรด์งักล่าวเป็นปจัจยัหน่ึงที่
ช่วยส่งผลให้เชยีงตุงเป็นเมอืงที่มคีวามสําคญัในด้านการเมอืงการปกครองและเศรษฐกจิในเวลา
ต่อมา 

ในช่วงเริม่สรา้งอาณาจกัรลา้นนา พระยามงัรายไดเ้ขา้ยดึครองเชยีงตุงแลว้สรา้งเมอืงขึน้
ใหม่โดยใชพ้ื้นที่เมอืงเดมิเพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ลางทางการคา้ และเพื่อความมัน่คงของอาณาจกัรทาง
ตอนเหนือทีม่พีืน้ทีต่ดิต่อกบัจนี เชยีงตุงจงึมคีวามสาํคญัอยา่งมากทัง้ทางการเมอืงการปกครองและ
เศรษฐกจิ เชยีงตุงเป็นเมอืงทีอ่ยูบ่นเสน้ทางการคา้ทางบกทีเ่ชื่อมต่อระหวา่งจนีตอนใตก้บัเมอืงต่างๆ 
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ผูค้นสามารถอาศยัเสน้ทางสายน้ีเดนิทางลงมาคา้ขายถงึเมอืงท่า
ของมอญได ้และเชื่อมต่อเสน้ทางการคา้ไปยงัอาณาจกัรลา้นชา้งซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลุ่มแม่น้ําโขง   
ซึง่จากความสําคญัทางการเมอืงการปกครองและทางเศรษฐกจิดงักล่าว ส่งผลใหล้า้นนาในช่วงต้น
ราชวงศ์มงัรายต้องส่งพระราชวงศ์ชัน้สูงไปปกครองเชยีงตุง เช่น สมยัพระยาไชยสงครามได้ส่ง
พระโอรสคอืเจา้น้ําท่วมมาปกครอง สมยัพระยาผายไูดส้ง่เจา้เจด็พนัตูมาปกครอง เป็นตน้ ซึง่การส่ง
เจ้านายราชวงศ์ชัน้สูงมาปกครองเชยีงตุงจงึก่อใหเ้กดิความสมัพนัธ์ในลกัษณะเครอืญาติระหว่าง
ดนิแดนทัง้สอง ระยะต่อมาอาณาจกัรลา้นนาไดเ้ปลีย่นนโยบายในการสง่คนไปปกครองเมอืงเชยีงตุง
โดยส่งขุนนางไปแทนเจา้นายในราชวงศ์ เพื่อป้องกนัปญัหาต่างๆทีอ่าจจะเกดิขึน้และส่งผลต่อ
เสถยีรภาพของพระราชวงศม์งัรายได ้

 

                                          
ช่วงระยะเวลานัน้ราชวงศห์ยวน(มองโกล)ตอ้งการขยายอทิธพิลลงมายงัภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียง

ใต ้ทําใหพ้ระยามงัรายไดเ้ร่งยกพลเขา้ยดึและสรา้งเมอืงเชยีงตุงขึน้มาใหมเ่พื่อป้องกนัการรุกรานจากจนีทางตอน
เหนือ ซึง่อาจยกทพัผา่นเขา้มาทางบรเิวณเมอืงเชยีงรุง้ได ้

ในสมยัพระยาแสนภูแห่งอาณาจกัรลา้นนา เจา้น้ําน่านที่ครองเชยีงตุงไดร้่วมกบัเจา้ฟ้าเมอืงนายยก
ทพัมารบเชยีงใหม่แต่แพศ้กึ ดงันัน้พระยาแสนภูจงึกําจดัเจ้าน้ําน่าน แล้วเปลี่ยนนโยบาย คอื การส่งขุนนางมา
ปกครองเชียงตุงแทน สมยัพระยาผายูได้ส่งเจ้าเจ็ดพนัตู ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ชัน้สูงมาปกครองเชียงตุง ดงันัน้
ผูป้กครองเชยีงตุงรุน่หลงัจงึสบืเชือ้สายมาจากเจา้เจด็พนัตซูึง่เป็นรชัทายาทแหง่พระราชวงศม์งัราย  
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ภาพประกอบ 1 แผนทีเ่มอืงเชยีงตุง อาณาจกัรลา้นนา และดนิแดนใกลเ้คยีง  
 

        ทีม่า : ยรุวีรรณ นทวาส.ี  (2554).  ชาวไทยยวน(คนเมอืง)ในลาํปาง. (ออนไลน์).  
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สภาพทีต่ัง้ของเมอืงเชยีงตุงเป็นปจัจยัหน่ึงทีท่าํใหส้ามารถควบคุมเสน้ทางการคา้ระหว่าง
จนีกบัดนิแดนต่างๆ ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตไ้ด ้และทาํใหล้า้นนาสามารถควบคุมเสน้ทาง
การคา้ขายบรเิวณน้ีโดยผ่านทางเมอืงเชยีงตุง ซึ่งความเคลื่อนไหวทางการคา้เริม่ตน้จากพ่อคา้ชาว
จนีเดนิทางลงมายงัเชยีงตุงเพื่อทําการคา้จากนัน้กองคาราวานสนิคา้จากจนีและพ่อคา้พืน้เมอืงได้
เดนิทางล่องลงมาเพื่อคา้ขายที่หรภุิญไชยซึ่งเป็นศูนยก์ลางอํานาจเดมิ เมื่อพระยามงัรายสถาปนา
เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนาทําให้ศูนย์กลางการค้า
เคลื่อนยา้ยจากเมอืงหรภุิญไชยไปที่เมอืงเชยีงใหม่ ทําใหก้องคาราวานสนิคา้ไดเ้ดนิทางไปคา้ขาย
จนถงึเมอืงท่าเมาะตะมะของมอญ1 ไดส้ะดวก เสน้ทางการคา้ยุคลา้นนาเริม่ตน้ทีย่นูานลงมาเชยีงรุง้ 
– เชยีงตุง – เชยีงแสน – ฝาง - เชยีงใหม ่จนถงึเมาะตะมะ เมื่อลา้นนาถูกปกครองโดยพมา่ เสน้ทาง
การคา้จงึเปลีย่นไปเป็นเสน้ทาง ยนูาน – เชยีงตุง – เชยีงราย – เชยีงใหม ่ – ลําปาง –  มะละแหมง่ 
- มณัฑะเลย ์และยา่งกุง้2 การคา้ขายในสองชว่งระยะเวลา มลีกัษณะเป็นการแลกเปลีย่นสนิคา้ต่อกนั
ระหว่างพ่อค้ากบัชาวพื้นเมอืงและมกีารใช้ระบบเงนิตราเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แต่
การคา้ขายยงัจํากดัอยู่ในกลุ่มคนบางกลุ่ม ซึง่มลีกัษณะเป็นการคา้ขายระหว่างพ่อคา้กบัพ่อคา้หรอื
พอ่คา้กบัชนชัน้ปกครองเทา่นัน้ และมกีารใชเ้งนิตราในการแลกเปลีย่นหลายชนิด เช่น หอยเบีย้ เงนิ
ทอ้ก เงนิเจยีง เงนิดอกไม ้เงนิไซซ ีเงนิพดดว้ง และเงนิดนิแดนต่างๆ หรอืเงนิตราของอาณาจกัร
อื่นๆ  เป็นตน้     

ระบบการคา้บนเสน้ทางระหวา่งเชยีงตุงกบัลา้นนา สง่ผลใหเ้กดิการแลกเปลีย่นสนิคา้ในวง
กวา้ง กล่าวคอืประเภทของสนิคา้มคีวามหลากหลายมากขึน้ เช่น สนิคา้จากจนียนูาน ไดแ้ก่ ผา้ไหม 
เครือ่งถว้ยชาม ผา้ขนสตัว ์พรม ผา้ฝ้าย หยก ผา้แพร และชา สว่นเชยีงตุงมสีนิคา้ประเภทเปลอืกไม้
สําหรบัยอ้มผา้ ยาง ครัง่ ทอง ทองแดง และผา้พืน้เมอืง สนิคา้จากล้านนา เกลอืสนิเธาว์จากเมอืง
น่านซึง่เป็นสนิคา้สาํคญั สเีสยีด ตะกัว่ สงักะสจีากเมอืงแพร ่ขา้ว สนิคา้เกษตรกรรม เครื่องเขนิ และ
เครือ่งป ัน้ดนิเผาจากเมอืงเชยีงใหม ่เป็นตน้ สนิคา้จากหวัเมอืงลา้นนา เช่น ขา้ว น้ํารกั น้ําผึง้ งาชา้ง 
นอแรด เหลก็ ไมจ้นัทน์ และกํายาน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมสีนิคา้จากหวัเมอืงต่างๆ ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง
กบัอาณาจกัรล้านนาถูกส่งมาขายในเชยีงใหม่และได้ส่งต่อไปขายที่เมอืงต่างๆ ภายในอาณาจกัร
ลา้นนาดว้ย ซึ่งรวมถงึการส่งต่อไปยงัเชยีงตุงและยูนาน สนิคา้ที่ส่งมาจากต่างเมอืงคอื สนิคา้จาก
สุโขทยั ได้แก่ ไม้ฝาง ดบุีก งาช้าง และเครื่องสงัคโลก อยุธยามสีนิค้าสําคญั ได้แก่ ผ้าฝ้าย และ

                                          
พ่อคา้ที่เดนิทางมาทําการคา้ทางไกลยงัต่างแดนนิยมใชเ้กวยีนในการขนส่งโดยมสีตัวพ์าหนะสาํคญั

ลากเกวยีนคอื โค และล่อ พอ่คา้ทีท่ําการคา้ขายในลกัษณะน้ีเรยีกว่าพอ่คา้โคต่าง ซึง่มรีะบบการคา้ขายในรปูแบบ
ของกองคาราวาน 

1ชวศิา ศริ.ิ  (2550).  การคา้ของอาณาจกัรลา้นนา ตัง้แต่พุทธศตวรรษที ่ 19 ถงึตน้พุทธศตวรรษที ่ 22. 
หน้า 4. 

2สมมะโน ณ เชยีงใหม่.  (2538).  ศูนย์กลางการค้าและเสน้ทางการค้าในอาณาจกัรล้านนาไทย ช่วง 
พ.ศ. 1839 – 2442.  หน้า 53. 
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กระจกส่องหน้า สนิค้าจากล้านช้าง ได้แก่ ยาสูบ ปลาร้า เกลือ และเส้นไหมดิบ สนิค้าจากพม่า 
ไดแ้ก่ กระจกเงา น้ํามนัก๊าด และไมข้ดีไฟ สนิคา้ทีม่าจากต่างเมอืงนัน้ ไดม้กีารนําเขา้มาคา้ขายใน
เชยีงใหม่อย่างกวา้งขวาง และถูกส่งต่อไปจําหน่ายยงัเมอืงเชยีงตุงซึง่เป็นศูนยร์วมของสนิคา้ต่างๆ  
อกีทัง้เป็นทีต่อ้งการของลา้นชา้ง จนี หรอืแมแ้ต่เมอืงไทใหญ่ เมอืงเหล่าน้ีไดอ้าศยัการซือ้สนิคา้ผา่น
กลุ่มพ่อคา้คนกลางชาวจนี พ่อคา้เชยีงตุง และพ่อคา้เงีย้ว (ไทใหญ่) ซึ่งความมัง่คัง่ทางดา้นการคา้
ของเมอืงเชยีงใหม่ดงักล่าวล้วนส่งผลต่อการเติบโตและพฒันาการของอาณาจกัรล้านนา อนัเป็น
สาเหตุหน่ึงทีท่ําใหพ้ม่าเขา้ปกครองลา้นนาใน พ.ศ. 2101 เพื่อผลประโยชน์ทางการเมอืงและเป็น
แหล่งรายไดท้ีส่าํคญัของพมา่ 

 ในขณะที่อาณาจักรล้านนาซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าและได้เปลี่ยนจาก
ความสมัพนัธท์างเครอืญาตมิาเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัทีม่ผีูป้กครองเดยีวกนันัน้ ความสมัพนัธ์
ทางการค้าระหว่างเมอืงเชยีงตุงกบัล้านนายงัคงมกีารเดนิทางเพื่อทําการซื้อขายและแลกเปลี่ยน
สนิคา้ตามเดมิ เน่ืองดว้ยระยะทางจากเชยีงตุงลงมายงัลา้นนาไมไ่กลกนัมากนกั ดนิแดนทัง้สองจงึมี
การตดิต่อกนัอยูเ่ป็นประจาํและมคีวามผกูพนัทางการคา้ต่อกนัอยูม่ากซึง่เป็นปจัจยัสาํคญัทีส่ง่เสรมิ
ใหเ้ชยีงตุงมคีวามรุ่งเรอืงทางดา้นเศรษฐกจิภายใต้การปกครองพม่า เน่ืองจากเชยีงตุงมพีืน้ทีต่ ัง้อยู่
บนเสน้ทางการคา้โบราณ อกีทัง้พม่าไม่ไดด้ําเนินการเขา้แทรกแซงระบบบรหิารบ้านเมอืงภายใน
มากนัก เน่ืองจากเชียงตุงเป็นเมืองที่ตัง้อยู่ห่างไกลจากบริเวณชายขอบของอาณาจกัรพม่าอยู่
พอสมควร       

นอกจากเศรษฐกจิระหว่างเชยีงตุงกบัลา้นนาในยุคพมา่ปกครองจะไมไ่ดร้บัผลกระทบใดๆ
แลว้ การยดึครองของพมา่ยงัเอือ้ต่อการเปิดตลาดการคา้ใหก้วา้งขึน้อกีดว้ยเพราะมพีอ่คา้พมา่เขา้มา
ทําตัง้ถิ่นฐานเพื่อการค้าขายมากขึน้  และมสีนิค้าประเภทต่างๆ แลกเปลี่ยนหมุนเวยีนในบรเิวณ
เมอืงทา่เมาะตะมะเพิม่มากขึน้ จงึสง่ผลใหเ้ศรษฐกจิการคา้ของลา้นนามคีวามรุง่เรอืงตามไปดว้ย 

ในระยะทีพ่ม่าปกครองลา้นนานัน้ การคา้ขายภายในเมอืงต่างๆ ของอาณาจกัรลา้นนาได้
เติบโตมากขึ้น เห็นได้จากหลกัฐานทางโบราณคดีที่ได้มีการขุดพบเครื่องเคลือบดินเผาของจีน 
ลา้นนา และสุโขทยั ซึ่งหลกัฐานทางโบราณคดสีามารถแสดงอายุของเครื่องใชแ้ละภาชนะต่างๆ ที่
ขดุเจอในดนิแดนลา้นนาดงักล่าว มอีายุราวพุทธศตวรรษที ่21 – 22 ซึง่อยูใ่นยุคพมา่ปกครองทัง้สิน้ 
เครื่องเคลอืบของจนียงัเป็นหลกัฐานสําคญัที่ช่วยอธบิายถึงความสมัพนัธ์ทางด้านการค้าระหว่าง
เมอืงเชยีงตุงและลา้นนาในอดตี และหลกัฐานทางโบราณคดใีนยุคทีพ่ม่าปกครองสามารถใหค้ําตอบ
บางประการเกีย่วกบัเสน้ทางสายการคา้จากเชยีงตุงลงมายงัลา้นนาโดยผา่นเชยีงแสน เชยีงราย ฝาง 
ลงมายงัเชยีงใหม ่และไดม้กีารกระจายสนิคา้ออกไปตามเมอืงต่างๆ ในลา้นนา พมา่ มอญ และเมอืง
ทางใตซ้ึง่รวมถงึสโุขทยั พษิณุโลก และอยธุยาอกีดว้ย 

                                          
ดงักรณีสงครามเชยีงตุงในสมยัรตันโกสนิทรไ์ด้ทําการเกณฑ์ไพร่พลจากหวัเมอืงเหนือ(ลา้นนาเดมิ) 

ไปทาํศกึกบัเชยีงตุง แต่กไ็มส่ามารถทาํการไดส้าํเรจ็ ดว้ยเหตุทีแ่มท่พันายกองรวมถงึไพรพ่ลเมอืงเหนือไมใ่หค้วาม
รว่มมอืเทา่ทีค่วร ทัง้น้ีเน่ืองมาจากความผกูพนัของดนิแดนทัง้สองทีเ่คยมตี่อกนัมาในอดตี 
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การปกครองของพม่าส่งผลให้กลุ่มพ่อค้าชาวพม่า พ่อค้าชาวอินเดีย รวมถึงพ่อค้า
ชาวตะวนัตกเดนิทางเขา้มาคา้ขายในลา้นนามากขึน้ เหน็ไดจ้ากการขุดพบเหรยีญตราต่างๆ ทีเ่ป็น
ของอนิเดยีในเขตล้านนา ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการขยายตวัของเศรษฐกจิในล้านนารวมถงึดนิแดน
ต่างๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีง อาจกล่าวไดว้า่ความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างเชยีงตุงกบัลา้นนา เริม่ขึน้
ตัง้แต่ก่อนสถาปนาอาณาจกัรล้านนาจนกระทัง่ถึงปจัจุบนั การค้ายงัคงดําเนินอยู่แต่รูปแบบทาง
การค้าหรอืแมแ้ต่ความต้องการสนิค้าในแต่ละชนิดก็ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ แต่อย่างไรก็ตาม
ความสมัพนัธท์างดา้นการคา้ระหวา่งดนิแดนบรเิวณน้ีกย็งัคงมคีวามสาํคญัทีส่บืเน่ืองมาจนกระทัง่ถงึ
ปจัจุบนั 

ดงันัน้การศกึษาวจิยัเรื่องความสมัพนัธ์ทางการคา้ระหว่างเชยีงตุงกบัลา้นนาในยุคสมยัที่
พม่าปกครองล้านนาจงึเป็นสิง่ที่น่าสนใจ ซึ่งผูว้จิยัได้เลอืกศกึษาเหตุการณ์เรื่องความสมัพนัธ์ทาง
การค้าระหว่างทัง้สองดินแดนในยุคที่พม่าปกครองล้านนา ซึ่งเป็นช่วงที่รุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน 
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิการค้าภายใต้การปกครองของพม่า และศกึษาต่อไปถงึช่วงที่สิน้สุดการ
ปกครองของพม่าในล้านนา พ.ศ. 2317 เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าความสมัพนัธ์ทางการค้าเป็นไปใน
ลกัษณะใด เกิดจากสาเหตุอะไร และส่งผลกระทบอย่างไรต่อดินแดนทัง้สองและพื้นที่ใกล้เคียง 
เพือ่ทีจ่ะเขา้ใจพฒันาการและประวตัศิาสตรใ์นชว่งเวลาน้ีมากขึน้          
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
           ปจัจุบนัยงัไมม่กีารศกึษาวจิยัเรื่องความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างเชยีงตุงกบัลา้นนา พ.ศ.
2101 - 2317 โดยตรง อยา่งไรกต็ามผูว้จิยัไดส้าํรวจพบงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้วจิยัในเรื่องของ
กบัสภาพเศรษฐกจิและการปกครองของอาณาจกัรล้านนา ที่ผูว้จิยัสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ได้มี
ดงัน้ี    

ชวศิา ศริ.ิ (2550). การคา้ของอาณาจกัรลา้นนา ตัง้แต่ตน้พุทธศตวรรษที ่ 19 ถงึพุทธ-
ศตวรรษที ่22.  วทิยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต ้บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร. วทิยานิพนธฉ์บบัน้ีมกีารศกึษาถงึการคา้ทัง้ภายในและ
ภายนอกอาณาจกัร ซึง่ลกัษณะสาํคญัทีส่ง่ผลต่อการคา้ของอาณาจกัรลา้นนาคอื ความแตกต่างของ
สภาพภมูปิระเทศ ทัง้มภีูมปิระเทศทีเ่ป็นภูเขาสงู มแีมน้ํ่าสายใหญ่หลายสายทีเ่อือ้ต่อการคา้ขายและ
ขนส่งสนิคา้ทางน้ํา รวมถงึมกีารศกึษาในเรื่องของเครอืข่ายการคา้ของอาณาจกัรล้านนาที่มคีวาม
หลากหลายและจะเป็นประโยชน์อย่างมากกบัการศกึษาวจิยัในเรื่องของระบบการคา้ภายในลา้นนา
มากขึน้   

 มาโนช พรหมปญัโญ. (2547). การเรอืงอาํนาจของราชวงศค์องบอง ค.ศ. 1752 – 1776.  
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมกีารศกึษาในมติิของความสําคญัของราชวงศ์คองบองในด้าน
ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การปกครอง และทาํใหท้ราบไดว้่าระยะเวลาในการปกครอง
ลา้นนาของราชวงศ์คองบองนัน้ มนีโยบายในการปกครองเป็นเช่นไร และการปกครองของพม่าใน
ลา้นนาส่งผลในดา้นต่างๆรวมถงึเศรษฐกจิในลา้นนาในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ถงึกระนัน้แมม้กีาร
กล่าวถึงนโยบายการปกครองของพม่าในล้านนา แต่ก็นํามาใช้ประกอบการศึกษาเพยีงเล็กน้อย
เน่ืองจากวทิยานิพนธฉ์บบัน้ีเน้นไปทีน่โยบายของผูป้กครองพมา่ในสมยัราชวงศค์องบองเป็นหลกั 

ลดัดาวลัย ์แซ่เซยีว. (2537). การเมอืงลา้นนาภายใตก้ารปกครองของพม่า ระหว่างปีพ.ศ. 
2101 - 2317 . วทิยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัศิาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดก้ล่าวถงึเรื่องราวทีเ่กีย่วกบัประวตัศิาสตรล์า้นนา อนั
เป็นศูนย์กลางในหลายด้าน และบทบาทในช่วงแรกของอาณาจกัร เมื่ออํานาจของพม่าเขา้มาใน
ลา้นนาทาํใหเ้กดิความสมัพนัธก์บัพมา่ในดา้นต่างๆ ซึง่แต่ละราชวงศข์องพมา่ทีม่าปกครองลา้นนาก็
ไดม้นีโยบายในการปกครองทีแ่ตกต่างกนัไป ประโยชน์ของวทิยานิพนธฉ์บบัน้ีเป็นพืน้ฐานทีช่่วยทาํ
ใหเ้กดิความเขา้ใจในระบบการปกครองของพมา่ทีป่กครองลา้นนา ทีส่ง่ผลต่อระบบการคา้และสภาพ
เศรษฐกจิในลา้นนาโดยรวม 

วราภรณ์ เรอืงศร.ี (2550). การคา้กบัเครอืขา่ยความสมัพนัธ์ของกลุ่มชาตพินัธุ์ในลา้นนา
ก่อนสถาปนาระบบเทศาภิบาล. วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์
บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. วทิยานิพนธฉ์บบัน้ีไดม้เีน้ือหาในหลายดา้นไมว่่าจะเป็น
ทางด้านภูมศิาสตร์ของล้านนา ระบบการค้าภายในล้านนาและการค้ากบัภายนอกโดยอธบิายถึง
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สภาพการคา้ เสน้ทางการคา้ ลกัษณะการคา้ในรูปแบบต่างๆ ตัง้แต่เริม่สรา้งอาณาจกัรตลอดจนได้
แสดงถงึความสมัพนัธ์ทางดา้นต่างๆ ทีส่่งผลต่อการคา้ของลา้นนา จงึทําใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็น
งานวจิยัทีช่ว่ยเตมิเตม็ในสิง่ทีข่าดหายไปของงานศกึษาวจิยัชิน้น้ีใหม้คีวามสมบรูณ์มากขึน้ได ้            

สมมะโน ณ เชยีงใหม.่  (2538).  ศูนยก์ลางการคา้และเสน้ทางการคา้ในอาณาจกัรลา้นนา
ไทยช่วง พ.ศ. 1839 – 2442. วทิยานิพนธว์ทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภูมศิาสตร ์บณัฑติ
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่ วทิยานิพนธฉ์บบัน้ีไดอ้ธบิายถงึสภาพภูมศิาสตรเ์กีย่วกบัการคา้ใน
ดินแดนล้านนาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นลําดบัตัง้แต่ช่วงสร้างอาณาจกัรล้านนาจนถึงยุคการ
ปกครองของสยาม ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคม เส้นทางการค้า ปจัจยัในการค้า สนิค้าที่เป็นที่
ตอ้งการของตลาด เป็นตน้ โดยเน้ือหาบางส่วนของวทิยานิพนธฉ์บบัน้ีทีส่ามารถนํามาเพื่อประกอบ
การศกึษาในงานวจิยัโดยเฉพาะในเรื่องของเสน้ทางการคา้ทีม่ตี ัง้แต่ยุคสรา้งอาณาจกัรลา้นนาจนถงึ
ยุคทีพ่ม่าตกเป็นอาณานิคมขององักฤษ แต่สามารถอธบิายเกี่ยวกบัระบบการคา้ในยุคทีล่า้นนาอยู่
ภายใต้การปกครองของกรุงเทพฯ จนถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของมณฑลพายพัในรชัสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่5 ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

อาสา คําภา.  (2549).  ลา้นนา และ รฐัฉาน : ความเปลีย่นแปลงภายใตก้ระบวนการรวม
ศูนยอ์ํานาจและช่วงสมยัอาณานิคมปลายครสิต์ศตวรรษที ่ 19 – 20. วทิยานิพนธ์ศลิปศาสตร-
มหาบณัฑติ สาขาวชิาภูมภิาคศกึษา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. ในขอบเขตของ
งานวจิยัในเรือ่งน้ีทาํใหผู้ว้จิยัทราบถงึลกัษณะการเขา้มาขององักฤษในดนิแดนลา้นนาและรฐัฉานทีม่ี
ความแตกต่างกนั  กล่าวคอื สยามมนีโยบายในการรวมศูนย์อํานาจเขา้มาสู่ระบบกษตัรยิ์มากขึน้ 
เน่ืองจากการแผ่ขยายของลทัธอิาณานิคม และภายหลงัล้านนาไดก้ลายเป็นแหล่งเศรษฐกจิไมส้กั
สําคญัของสยาม ส่วนการเขา้มาขององักฤษในรฐัฉานมคีวามแตกต่างจากกรณีที่สยามปกครอง
ล้านนา องักฤษเขา้มาควบคุมรฐัฉานได้เพราะได้รบัโอนอํานาจสทิธิข์าดมาจากพม่า ดงันัน้ความ
แตกต่างกนัระหวา่งรฐัฉานกบัลา้นนาจงึมอียูม่าก ดงันัน้ การทีอ่งักฤษปกครองรฐัฉานโดยดาํรงฐานะ
เป็นรฐัอารกัขาส่งผลทําใหไ้ม่เกดิการเปลีย่นแปลงภายในมากนัก ลา้นนาถูกรวมอํานาจไวเ้ป็นหน่ึง
เดยีวและถูกลดิรอนอาํนาจลงเพื่อใหย้อมรบัอํานาจของผูป้กครองกรุงเทพฯ งานวจิยัเล่มน้ีวเิคราะห์
ใหเ้หน็ถงึความเปลีย่นแปลงในดนิแดนพมา่ชว่งปลายยคุจารตีทีม่กีารเปลีย่นผา่นอาํนาจกนั ซึง่ผูว้จิยั
สามารถนําขอ้มลูบางสว่นมาใชเ้ป็นพืน้ฐานในการวเิคราะหส์ภาพทัว่ไปของอาณาจกัรลา้นนาได ้

ผลจากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา ช่วยเอือ้ใหผู้ว้จิยัสามารถนําความรูม้า
ใชเ้ป็นกรอบความคดิในการจดัทําเคา้โครงวจิยัและความรูอ้กีส่วนหน่ึงใชเ้ป็นขอ้มลูทีจ่ะช่วยกําหนด
แนวทางในการค้นควา้ขอ้มูลและอภปิรายผลในการศกึษาเรื่อง “ความสมัพนัธ์ทางการคา้ระหว่าง
เชยีงตุงกบัลา้นนา พ.ศ. 2101 – 2317” ต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการศึกษา 
  1.เพือ่ศกึษาภมูหิลงัความสมัพนัธท์างการคา้ระหวา่งเชยีงตุงกบัลา้นนาในสมยัราชวงศ ์     

มงัราย 
2.เพือ่ศกึษาปจัจยัทีผ่ลกัดนัใหเ้ชยีงตุงกบัลา้นนามกีารคา้ทีเ่จรญิรุง่เรอืงในสมยัทีอ่ยูภ่ายใต้

การปกครองของพมา่ ระหวา่ง พ.ศ. 2101 - 2317 
3.เพือ่ศกึษาผลของความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างเชยีงตุงกบัลา้นนา ระหว่าง พ.ศ.2101 

- 2317  
 
ความสาํคญัของการศึกษา 

1.ทําให้ทราบถึงภูมหิลงัของความสมัพนัธ์ทางการค้าระหว่างเชยีงตุงกบัล้านนาในสมยั
ราชวงศม์งัราย 

2.ทําใหท้ราบถงึปจัจยัสาํคญัในการเป็นแรงผลกัดนัใหเ้มอืงเชยีงตุงมคีวามสาํคญัทางดา้น
การคา้และผลจากการดาํเนินการคา้ ระหวา่ง พ.ศ. 2101 - 2317 

3.ทาํใหท้ราบถงึผลความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างเชยีงตุงกบัลา้นนาในยุคพม่าปกครอง 
ระหวา่ง พ.ศ. 2101 - 2317 

 
วิธีการศึกษาค้นคว้า  

การศกึษาวจิยัชิน้น้ีใชว้ธิกีารวจิยัทางประวตัศิาสตร ์(Historical Approach) โดยนําเสนอ
โดยการพรรณนาเชงิวเิคราะห ์(Analytical Description) โดยการวเิคราะหจ์ากเอกสารเป็นหลกั 
ประกอบด้วย เอกสารชัน้ต้น และเอกสารชัน้รอง เช่น พงศาวดาร ตํานาน เอกสารจดหมายเหตุ
โบราณที่ผ่านการปริวรรตเป็นภาษาไทย หนังสือทัง้ภาษาไทย หนังสือต่างประเทศ บทความ 
วทิยานิพนธ ์และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้การศกึษาวจิยั 
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 

งานศกึษาวจิยัชิ้นน้ี มุ่งศึกษาถึงความสมัพนัธ์ทางการค้าระหว่างเมอืงเชยีงตุงกบัเมอืง
ต่างๆ ในอาณาจกัรลา้นนาทีอ่ยูใ่นดนิแดนสยาม ตัง้แต่ พ.ศ. 2101 – 2317 ซึง่เป็นช่วงระยะเวลาที่
อาณาจกัรลา้นนาอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพมา่ 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
ล้านนา หมายถึง พื้นที่ 8 จงัหวดับริเวณภาคเหนือตอนบนในปจัจุบัน คือ เชียงใหม ่

ลําพนู ลําปาง เชยีงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ศูนยก์ลางสาํคญัของดนิแดนลา้นนานับ
จากอดตีถงึปจัจุบนัคอืเชยีงใหม่3 

เชียงตุง หมายถงึ ดนิแดนทีอ่ยูบ่รเิวณตอนเหนือของอาณาจกัรลา้นนา เชยีงตุงเป็นเมอืง
ใหญ่และมคีวามสําคญัต่ออาณาจกัรลา้นนาเป็นอย่างมาก มเีมอืงบรวิารทีส่าํคญั เช่น เมอืงสาด ท่า
ขีเ้หลก็ เมอืงพะยาก เมอืงยอง เมอืงขาก เมอืงหลวย เมอืงยาง และเมอืงเพยีง เป็นตน้4 มพีรมแดน
ตดิกบัมณฑลยูนานของจนี ปจัจุบนัคอืบรเิวณเขตรฐัฉานในพืน้ที่การปกครองของสาธารณรฐัแห่ง
สหภาพเมยีนมาร ์

อน่ึง ลาํดบัศกัราชทีใ่ชใ้นสารนิพนธฉ์บบัน้ีจะใชพ้ทุธศกัราชเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นการ 
วเิคราะหเ์หตุการณ์ในพืน้ทีข่องราชอาณาจกัรไทยในอดตีและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงเป็นสว่นใหญ่ 
 
แหล่งศึกษาค้นคว้า 

1.    สาํนกัศลิปากรที ่7 น่าน 
2.    สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
3.    หอ้งลา้นนา สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั 

                    เชยีงใหม ่
4.    ศนูยข์อ้มลูภาคเหนือ สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัพายพั 
5.    สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
6.    สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
7.    หอ้งสมดุคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
8.    สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
9.    หอ้งสบืคน้ สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

            10.   หอ้งสมดุศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร 
            11.   สถาบนัเอเชยีศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
            12.   แหล่งอื่นๆ เทา่ทีจ่าํเป็น 
 
 
 

                                          
3สรสัวด ีอ๋องสกุล.  (2553).  ประวตัศิาสตรล์า้นนา.  หน้า 29.  
4อรณุรตัน์ วเิชยีรเขยีว ; และ นฤมล เรอืงรงัษ.ี  (2538).  เรือ่งเมอืงเชยีงตุง.  หน้า 36. 



10 
 

บทท่ี 2 
เชียงตงุและล้านนาก่อนยคุพม่าปกครอง 

 
อาณาจกัรลา้นนายุคราชวงศม์งัรายมดีนิแดนทีก่วา้งใหญ่ มพีืน้ทีใ่นการเพาะปลูกมาก ซึง่

เป็นทีม่าของชื่อบา้นนามเมอืงลา้นนา เพราะมนีานับลา้น อุปมาเช่นเดยีวกบัอาณาจกัรลา้นชา้งทีม่ี
จํานวนช้างนับล้าน อาณาเขตของอาณาจกัรล้านนาแต่เดิมจะกว้างใหญ่เพยีงใดขึ้นอยู่กบัความ
เขม้แขง็ของพระมหากษตัรยิแ์ต่ละพระองค ์ขอบเขตของอาณาจกัรลา้นนาในยุคจารตีจงึไม่แน่นอน 
จากการศกึษาของศาสตราจารยส์รสัวด ีอ๋องสกุล สามารถบ่งบอกถงึเขตแดนของอาณาจกัรลา้นนา
ไดว้่าดนิแดนทางทศิใต้จรดอาณาจกัรสุโขทยั ทางทศิเหนือจรดเมอืงเชยีงรุง้ (ปจัจุบนัอยู่ในยูนาน) 
ทางทศิตะวนัออกจรดแม่น้ําโขงและตดิต่อกบัอาณาจกัรศรสีตันาคนหุต (ลา้นชา้งร่มขาว) ปจัจุบนัน้ี
อยู่ในเขตสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และทศิตะวนัตกจรดแม่น้ําสาละวนิ
ติดต่อกับไทใหญ่และพม่า อาณาจกัรล้านนาเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตัง้อยู่ระหว่าง
อาณาจกัรใหญ่อยา่งอยุธยาทางใตแ้ละพมา่ทางตะวนัตก เมื่อใดทีล่า้นนาเกดิความอ่อนแอลง จงึอาจ
ถูกรุกรานโดยอาณาจกัรดงักล่าวได ้ในด้านเศรษฐกจิล้านนามคีวามสําคญัคอื เป็นศูนยก์ลางทาง
การคา้โดยเป็นพืน้ทีห่น่ึงในการรบัสนิคา้จากจนีสง่ผา่นลงมายงัภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดย
ผ่านทางเหนือของลา้นนาลงมาทางใต้จนถงึอยุธยา และทางตะวนัตกจนถงึเมอืงท่าเมาะตะมะ ซึ่ง
ความสําคญัทางการคา้ของอาณาจกัรล้านนา บ่งบอกถงึความสมัพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกจิที่มอีย่าง
ต่อเน่ืองกบัอาณาจกัรต่างๆ โดยมกีลุ่มพอ่คา้ชาวตะวนัตกและชาวจนีเป็นผูท้ีม่บีทบาทสาํคญั 
 
1. สภาพทัว่ไปของอาณาจกัรล้านนา 

1.1 ภมิูประเทศ 
อาณาจกัรลา้นนามลีกัษณะทางกายภาพเป็นเทอืกเขาสงูชนัโดยสว่นใหญ่และมพีืน้ทีร่าบ 

อยู่ไม่มากนัก เทอืกเขาทางเหนือของอาณาจกัรมลีกัษณะเป็นเทอืกเขาสงูทีส่ลบัซบัซอ้น ซึง่เป็นทวิ
เขายาวต่อเน่ืองมาจากเทอืกเขาหมิาลยั มเีทอืกเขาทีส่าํคญั คอื เทอืกเขาถนนธงชยั เทอืกเขาผปีนั
น้ํา ทวิเขาหลวงพระบางและเทอืกเขาแดนลาว ซึง่ทีร่าบในลา้นนากระจายอยู่ตามเมอืงต่างๆ แม่น้ํา
สายสาํคญั คอื แม่น้ําโขง สาละวนิ กก องิ ปิง วงั ยม และน่าน ลา้นนายงัถูกรายลอ้มดว้ยอาณาจกัร
ต่างๆ ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง ไดแ้ก่ พม่า มอญ สุโขทยั และพะเยา ลา้นนาเป็นอาณาจกัรทีไ่ม่มพีรมแดน
ตดิต่อกบัทางทะเลเลย จงึทําใหต้้องมกีารแสวงหาเสน้ทางการคา้ทางทะเลผ่านอ่าวเมาะตะมะของ
มอญแทน  

 
                                          

ยุคพม่าปกครอง สุโขทยักลายเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรอยุธยา และพะเยาอยู่ภายใตก้ารปกครอง
ของลา้นนา โดยมพีมา่ปกครองลา้นนาอกีชัน้หน่ึง ดนิแดนมอญอยูใ่นการปกครองของพมา่เชน่กนั 
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ภาพประกอบ 2 แผนทีอ่าณาจกัรลา้นนาและดนิแดนใกลเ้คยีง 

       
 ทีม่า: เอกรนิทร ์สีม่หาศาล ; และคนอื่นๆ.  (2555).  ความเป็นมาของชาตไิทย. 

(ออนไลน์). 
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1.2 ประชากร 
ประชากรของลา้นนาโดยทัว่ไปประกอบดว้ยกลุ่มชนชาวพืน้เมอืงดัง้เดมิทีม่กีารตัง้ถิน่ฐาน 

ก่อนอาณาจกัรลา้นนาจะสถาปนาขึน้โดยพระยามงัรายผูส้บืเชื้อสายลวจกัราช หรอืลาวจก1 เมื่อ
พระองคค์รองราชยต่์อจากพระราชบดิา พระยามงัรายไดค้รอบครองดนิแดนเพิม่มากขึน้และในทีสุ่ด
สามารถยดึครองหรภุิญไชยได้สําเรจ็ หรภุิญไชยเป็นอาณาจกัรที่เคยมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมาก่อน 
ภายหลงัจงึได้มกีารสถาปนาเวยีงกุมกามขึน้เป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจกัรล้านนา ต่อมาได้
สรา้งเชยีงใหมข่ึน้เป็นราชธานี เน่ืองจากสภาพทีต่ัง้เมอืงทีเ่วยีงกุมกามนัน้มคีวามคบัแคบมาก และที่
ราบลุ่มแมน้ํ่าปิงตอนบนบรเิวณเชงิดอยสุเทพมคีวามเหมาะสมมากกว่าเวยีงกุมกาม เวยีงกุมกามจงึ
ถูกลดบทบาทลงเป็นเพยีงเมอืงบรวิารของเชยีงใหมเ่พื่อใชเ้ป็นจุดยุทธศาสตรใ์นการป้องกนัขา้ศกึใน
สมยัที่พม่าครอบครองล้านนา ต่อมาเวยีงกุมกามถูกน้ําท่วมใหญ่จนไม่สามารถบูรณะพื้นฟูเมอืง
ขึน้มาได้อกี เมื่อเชยีงใหม่ได้กลายเป็นศูนย์กลางของอาณาจกัรล้านนา จงึได้มกีารอพยพราษฎร
บางสว่นจากเมอืงบรวิารต่างๆ ในลา้นนาเขา้ไปตัง้ถิน่ฐานในเมอืงเชยีงใหม่เพื่อใหเ้ชยีงใหม่มสีภาพ
เป็นเมอืงที่มคีวามหลากหลายทางเชื้อชาติ มคีวามเป็นสงัคมนานาชาติ ที่เหมาะสมกบัการเป็น
ศูนยก์ลางทางการคา้ขาย ทาํใหเ้ชยีงใหมเ่ป็นทีพ่าํนกัของประชากรจากเมอืงต่างๆ อนัประกอบดว้ย
กลุ่มชาวเงีย้ว ชาวยวน (โยนก)  ลือ้ เขนิหรอืขนืจากเชยีงตุง ลวัะจากหรภุิญไชย มอญ และไทใหญ่   
 

 
 

ภาพประกอบ 3  คนพืน้เมอืงของรฐัฉาน (หรอืไทใหญ่) ทางภาคเหนือของ 
พมา่ (ภาพลายเสน้ฝีมอืชาวยโุรป) 
 

ทีม่า: ณรงค ์พว่งพศิ.  (2543).  ประวตัศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทย. หน้า 42.  
 

                                          
1สรสัวด ีอ๋องสกุล.  (2553).  เลม่เดมิ.  หน้า 116.  
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2. สภาพทัว่ไปของเมืองเชียงตงุ 
2.1 ภมิูประเทศ 
เชยีงตุงเป็นเมอืงทีส่าํคญัเมอืงหน่ึงของรฐัฉาน ในเขตสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมารใ์น  

ปจัจุบัน เมืองเชียงตุงมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ยุทธศาสตร์ การเมือง และการค้าข้าม
พรมแดนทีโ่ดดเด่นเพราะเป็นเมอืงหน้าด่านทีส่าํคญัและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิของอาณาจกัร
ล้านนาตอนเหนือในยุคจารีต กอปรกับมีสภาพภูมิประเทศที่โดดเด่น กล่าวคือมีความสูงจาก
ระดบัน้ําทะเล 2,700 ฟุต ตวัเมอืงมลีกัษณะเป็นแอ่งกระทะ มภีูเขาลอ้มรอบ ตัง้อยูร่ะหว่างแมน้ํ่าสาย
สําคญั 2 สาย คอืแม่น้ําโขงและแม่น้ําสาละวนิ โดยมแีม่น้ําเขนิหรอืขนืไหลผ่านตวัเมอืงและไหลไป
บรรจบกบัแม่น้ําโขง ลกัษณะของเมอืงมหีนองน้ํามากถงึ 9 หนอง ไดแ้ก่ หนองตุง หนองโตง หนอง
เย หนองแลง้ หนองยาง หนองโปง หนองเข ้หนองไค ้และหนองตาชา้ง หนองดงักล่าวทาํใหเ้ชยีงตุง
มคีวามอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยน้ํา เมอืงเชยีงตุงมปีระตูเมอืงทัง้สิน้ 12 ประตู ทศิเหนือตดิกบัสบิสองพนั
นาของจนี ทางใต้ตดิกบัเมอืงเชยีงแสนของลา้นนา และทางตะวนัออกตดิกบัเมอืงยอง ทศิตะวนัตก
ตดิกบัพม่า(เมอืงไทใหญ่ทีเ่ป็นเมอืงขึน้ของพม่า)  เมอืงเชยีงตุงมชีื่ออยู่หลายชื่อ เช่น เชยีงตุงคบุร ี 
เขมรฐั  เมอืงเขม  เมอืงขนื  เมอืงเขนิ และเขมรฐันครเชยีงตุง เป็นตน้  

2.2 ประชากร 
เมอืงเชยีงตุงเป็นพืน้ทีห่น่ึงทีม่คีวามสาํคญัในทางการคา้มาตัง้แต่สมยัโบราณ นอกเหนือจาก 

ความอุดมสมบูรณ์ของเมอืงแล้ว บรเิวณน้ียงัเป็นทางผ่านของเส้นทางการค้าสายสําคญัที่พ่อค้า
สามารถเดนิทางจากยนูานลงมายงัเมอืงเชยีงรุง่ เชยีงตุง เชยีงแสน ฝาง เชยีงใหม ่(หรภุิญไชย) และ
เมาะตะมะเมอืงท่าสาํคญัของมอญ ซึง่ความเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางการคา้ของเชยีงตุงน้ีเอง จงึเป็น
ปจัจยัหน่ึงทีท่าํใหม้ปีระชากรหลัง่ไหลเขา้มาอยูอ่าศยัในเมอืงเชยีงตุงเป็นจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ชาวเขนิ
หรอืขนืเป็นเจา้ของพื้นที่หรอืเรยีกว่าชาวพื้นเมอืง ชาวล้านนามกัเรยีกชาวพื้นเมอืงกลุ่มน้ีว่าพวก
เงี้ยว ไทใหญ่ ไทลื้อหรอืลวัะ นอกจากน้ียงัมชีาวจนี และชาวเขาเผ่าต่างๆ อกีด้วย ซึ่งประชากร
ทัง้หมดทีไ่ดก้ล่าวมาน้ีเป็นกลุ่มคนทีม่สีว่นในการขบัเคลื่อนเชยีงตุงใหม้คีวามเจรญิรุง่เรอืงทางการคา้
ตัง้แต่สมยัสถาปนาอาณาจกัรลา้นนาจนกระทัง่ถงึสมยัทีพ่มา่ปกครองลา้นนา 
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ภาพประกอบ 4 แผนทีเ่มอืงเชยีงตุง 

         
 ทีม่า: แผนทีเ่มอืงเชยีงตุง.  (2555).  (ออนไลน์). 
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3. การสรา้งอาณาจกัรล้านนา 
3.1 พระยามงัรายผูส้ร้างเชียงตงุและสถาปนาอาณาจกัรล้านนา 
พระยามงัรายสบืเชือ้สายลวจกัรราชโดยเป็นกษตัรยิอ์งคท์ี ่25 แหง่นครหริญัเงนิยาง1 พระ

ราชบดิามนีามว่าพระยาลาวเมง พระราชมารดามนีามว่าพระนางอัว้มิง่จอมเมอืง (พระนางเทพคํา
ขา่ยหรอืพระนางเทพคาํขยาย) เชือ้สายเมอืงเชยีงรุง่ พระยามงัรายสบืราชสมบตัต่ิอจากพระราชบดิา 
พระองค์เป็นกษัตรยิ์ที่มีความเข็มแขง็กล้าหาญ และใช้ระยะเวลาตลอดการครองราชย์รวบรวม
ดนิแดนต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งอาณาจกัรลา้นนาใหเ้ขม้แขง็ เริม่ตัง้แต่การรวบรวมเมอืงน้อยใหญ่ทีอ่ยู่
บรเิวณใกล้เคยีงกบัเมอืงนครหริญัเงนิยางเพื่อไม่ใหต่้อต้านอํานาจของเมอืงนครหริญัเงนิยาง โดย
อา้งสทิธิท์ีส่บืเชือ้สายตรงจากลวจกัราช จากนัน้พระองคไ์ดส้รา้งเมอืงเชยีงรายใน พ.ศ.1805 เพื่อ
เป็นทีม่ ัน่ในการขยายดนิแดนลงมายงัทางใต ้จากนัน้พระองคจ์งึเขา้ตเีชยีงตุง และพระองคท์รงสรา้ง
เมอืงเชยีงตุงขึน้มาใหม่ใน พ.ศ.1810 เพื่อควบคุมเสน้ทางการคา้ และใหเ้ชยีงตุงเป็นเมอืงหน้าด่าน
เพื่อเผชญิหน้ากบัจนีทางตอนเหนือ โดยระยะเวลานัน้พระยามงัรายได้ควบคุมเชยีงตุงโดยมฐีาน
อํานาจอยู่ทีเ่มอืงเชยีงราย ครอบครองเชยีงของไดใ้น พ.ศ.1812 และสรา้งเมอืงฝางใน พ.ศ. 1816 
เมือ่พระองคส์ามารถควบคุมเสน้ทางการคา้ทางตอนเหนือไดส้าํเรจ็ พระองคไ์ดส้รา้งสมัพนัธภาพกบั
กษตัรยิท์ีส่าํคญัสองพระองคใ์น พ.ศ.1830 คอื พระยางาํเมอืงแห่งแควน้พะเยา  และพระยาร่วงหรอื
พ่อขุนรามคําแหงเจ้าผู้ครองอาณาจกัรสุโขทยั ซึ่งจากการผูกมิตรกับผู้ครองแคว้นพะเยาและ
อาณาจกัรสุโขทยัน้ีเอง ส่งผลใหอ้าณาจกัรลา้นนามพีนัธมติรเพิม่มากขึน้ และลดบทบาทของผูท้ีจ่ะ
ต่อตา้นอาํนาจของอาณาจกัรลา้นนาลงไปพรอ้มๆ กนั 
 

 
       
ภาพประกอบ 5  พระบรมราชานุสาวรยีพ์ระยามงัรายมหาราช กษตัรยิผ์ูท้รงสถาปนาอาณาจกัร 

 ลา้นนา ประดษิฐานอยูท่ีอ่าํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย 
 

ทีม่า: ณรงค ์พว่งพศิ.  (2543).  ประวตัศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทย. 
หน้า 87.  

                                          
1พระยาประชากจิกรจกัร (แชม่ บุนนาค). (2516). พงศาวดารโยนก. หน้า 241.   
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ภาพประกอบ 6  แผนผงัเมอืงเชยีงใหม ่

         
 ทีม่า: ประตูผเีชยีงราย.  (2555).  (ออนไลน์) . 
 

 

 

                         ภาพประกอบ 7  ภาพถ่ายทางอากาศเมอืงเชยีงใหม ่พ.ศ. 2495 
         

 ทีม่า: ณรงค ์พว่งพศิ.  (2543).  ประวตัศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทย. 
หน้า 55.  
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จากนัน้พระองคจ์งึไดท้รงขยายดนิแดนลงมาทางใตเ้พื่อผลประโยชน์ทางการคา้และแสดง
ถึงการแผ่แสนยานุภาพของอาณาจกัรล้านนาเป็นสําคญั เมอืงทางใต้ซึ่งเป็นเป้าหมายสําคญั คอื 
แควน้หรภุิญไชย ซึง่มเีมอืงหลวงอยู่ทีเ่มอืงลําพนู โดยสามารถใชเ้ป็นเสน้ทางออกไปยงัอ่าวเมาะตะ
มะเพื่อเปิดสู่เสน้ทางการคา้ขายทางทะเลต่อไป หรภุิญไชยเป็นแควน้ทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางการ
คา้มาตัง้แต่โบราณ เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ตัง้แต่สมยัพระนางจามเทว ีพระองคท์รงวางแผนครอง
หรภุิญไชยใชเ้วลายาวนานถงึ 7 ปี และสามารถยดึครองแควน้หรภุิญไชยไดใ้น พ.ศ.1835 โดยการ
ใหอ้า้ยฟ้า1 ดาํเนินการเป็นไสศ้กึและสามารถวางแผนยดึครองหรภุิญไชยสาํเรจ็ จากนัน้จงึไดเ้มอืงเข
ลางค์นคร (ลําปาง) เป็นลําดบัต่อมา พระองค์ได้สรา้งเวยีงกุมกามขึน้บรเิวณรมิฝ ัง่แม่น้ําปิง โดย
หมายมัน่ใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิแทนทีแ่ควน้หรภุิญไชย เวยีงกุมกามเมื่อเป็นราชธานีไดไ้ม่
นานก็หมดความสําคัญลงไป เน่ืองจากทําเลที่ตัง้ไม่เหมาะสม พร้อมทัง้ประสบกับปญัหาภัย
ธรรมชาตอิยูบ่่อยครัง้ จนกระทัง่พระยามงัรายไดส้ถาปนาราชธานีแหง่ใหมบ่รเิวณเชงิดอยสุเทพซึง่มี
สภาพทาํเลทีต่ ัง้และชยัภมูทิีด่กีวา่เดมิ 

การสรา้งเมอืงใหมข่ึน้บรเิวณเชงิดอยสเุทพ พระองคไ์ดเ้ชญิพระสหายของพระองคท์ัง้สอง 
พระองค ์คอื พระยางาํเมอืงและพระยาร่วง มาร่วมพจิารณาสภาพทัว่ไปและทําเลของราชธานีแห่ง
ใหม่ใน พ.ศ.1839 และถวายนามเมอืงใหม่ว่า “เมอืงนพบุรศีรนีครพงิค์เชยีงใหม่” เป็นราชธานีของ
อาณาจกัรลา้นนาใน พ.ศ.1860 พระยามงัรายครองราชยใ์นอาณาจกัรลา้นนารวมทัง้สิน้ 58 ปี และ
ประทบัอยู่เมอืงเชยีงใหม่นานถึง 21 ปี และสวรรคตโดยการต้องอสุนีบาต (ฟ้าผ่า) คราวเสดจ็
ประพาสในตวัเมอืงเชยีงใหมน่ัน่เอง 
 
4. อาณาจกัรล้านนายคุราชวงศม์งัราย 

อาณาจกัรลา้นนาในยุคราชวงศ์มงัราย  มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงในหลายๆ ดา้นคอื กล่าวคอื
พระยามงัรายทรงรวบรวมบา้นเมอืงจนถงึสมยัเจา้เมกุฏิ2 กษตัรยิอ์งคส์ุดทา้ยของราชวงศม์งัรายซึ่ง
ถูกพม่าปกครองในสมยัพระเจา้บุเรงนองแห่งราชวงศต์องอูเรอืงอํานาจ ในช่วงปลายราชวงศม์งัราย
ทําการปกครองอาณาจกัรล้านนานัน้ มคีวามขดัแยง้ทางการเมอืงอย่างเหน็ไดช้ดั ทัง้การแบ่งฝ่าย
การซ่องสมุอาํนาจกนัเองของขนุนาง และผูค้รองหวัเมอืงต่างๆ ในลา้นนามคีวามตอ้งการทีจ่ะแยกตวั
ออกจากลา้นนา จากเหตุผลดงักล่าวทาํใหล้า้นนาเกดิความระสํ่าระสายออ่นแอลงและตกเป็นเมอืงขึน้
ของพมา่ในทีส่ดุ 

                                          
  1คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชาํระตาํนานพืน้เมอืงเชยีงใหม.่  (2538).  ตาํนานพื้นเมอืง 

เชยีงใหม ่ฉบบัเชยีงใหม ่700 ปี.  หน้า 14.      
 พระยางาํเมอืงเป็นพระประยรูญาตขิองพระยามงัราย โดยพระยางาํเมอืงสบืเชือ้สายมา 

จากลวจกัราชเชน่เดยีวกบัพระยามงัราย 
2สรสัวด ีอ๋องสกุล.  (2553).  เล่มเดมิ.  หน้า 630.  
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พระยามงัรายทรงรวบรวมเมอืงต่างๆ ไวใ้นอาํนาจของพระองคต์ัง้แต่ขึน้ครองราชยใ์นนคร
หริญัเงนิยาง ทรงรวบรวมบา้นเมอืงใหเ้ป็นปึกแผน่ และสรา้งเมอืงเชยีงรายขึน้เพื่อแสดงถงึพระบรม
เดชานุภาพของพระองค ์จากนัน้ไดค้รอบครองเมอืงเชยีงตุงและสรา้งเมอืงเชยีงตุงขึน้มาใหม ่เพื่อให้
เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ระหว่างรฐัรวมทัง้เป็นเมอืงหน้าด่านในคราวเดยีวกนั ดงันัน้เมื่อสามารถ
ยดึครองดนิแดนทางตอนเหนือไดแ้ลว้ พระองคจ์งึขยายดนิแดนลงมายงัทางใต ้และไดส้รา้งเมอืงฝาง
เพื่อใชเ้ป็นฐานที่มัน่ในการรวบรวมบ้านเมอืงทางใต้ ต่อมาพระองค์ไดส้รา้งเวยีงกุมกาม และสรา้ง
เมอืงเชยีงใหมข่ึน้ใน พ.ศ.1839 ตามลาํดบั พระองคจ์งึสถาปนาอาณาจกัรลา้นนาขึน้เป็นปึกแผน่และ
ประทับที่เชียงใหม่จนสวรรคตเมื่อ พ.ศ.1860 พระยาไชยสงคราม1 หรือ พระเจ้าไชยสงคราม
ครองราชยต่์อจากพระยามงัราย พ.ศ.1860 – 1870 เมือ่พระยามงัรายสวรรคตพระยาไชยสงครามได้
เดนิทางมาปลงพระศพพระยามงัรายถงึเมอืงเชยีงใหม่ จากนัน้ไดแ้ต่งตัง้พระยาแสนภูโอรสองคโ์ต
เป็นพระยาครองเมอืงเชยีงใหมแ่ทนพระยามงัราย ใหโ้อรสองคก์ลางทา้วน้ําทว่มไปปกครองเมอืงฝาง 
โอรสองค์เล็กท้าวงัว่ไปปกครองเมอืงเชยีงของ และพระองค์ได้เดินทางกลบัไปยงัเมอืงเชยีงราย
ดงัเดมิ ราชธานีของอาณาจกัรลา้นนาจงึอยูท่ีเ่ชยีงราย  

หลงัจากเหตุการณ์ดงักล่าวหน่ึงปีขุนเครอือนุชาพระยาไชยสงครามทีพ่ระยามงัรายใหไ้ป
ปกครองเมอืงนาย ไดย้กทพัเขา้มาชงิเอาเมอืงเชยีงใหม่จากพระยาแสนภูผูเ้ป็นหลาน โดยใชอุ้บาย
ว่าจะมาสกัการะพระอฐัธิาตุพระยามงัราย และใชอุ้บายชงิเมอืงเชยีงใหม่จากพระยาแสนภู  พระยา
แสนภูไดห้นีออกจากเมอืงเชยีงใหม่ในกลางดกึ เมื่อเดนิทางมาถงึเมอืงฝางซึ่งเป็นเมอืงของทา้วน้ํา
ท่วมพระอนุชาพระยาแสนภู ทา้วน้ําท่วมไดส้่งพระยาแสนภูขึน้กราบทูลพระยาไชยสงครามถงึเรื่อง
ขุนเครอืเขา้มาชงิเมอืง พระยาไชยสงครามทรงพระพโิรธสัง่ท้าวน้ําท่วมยกทพัจากเมอืงฝางเพื่อ
ปราบขุนเครอืทีเ่มอืงเชยีงใหม่ เมื่อทา้วน้ําท่วมไปถงึเมอืงเชยีงใหม่ ขุนเครอืเกดิความกลวัทา้วน้ํา
ท่วมและในที่สุดขุนเครอืถูกจบักุมตวัขงัไวใ้นคุก เหล่าทหารเมอืงฝางของทา้วน้ําท่วมไล่ฆ่าทหาร
เมอืงเงีย้ว (ไทใหญ่) จากเมอืงนายของขนุเครอืลม้ตายจาํนวนมาก  
 

                                          
สถานการณ์ตอนนัน้พระองค์ต้องสร้างความเป็นปึกแผ่นให้ได้มากที่สุดเน่ืองมาจากราชวงศ์หยวน 

(ราชวงศม์องโกล) ไดเ้ขา้รุกรานและยดึครองยนูานได ้พระองคเ์กรงวา่จนีจะเขา้มายดึครองดนิแดนของพระองคจ์งึ
ตอ้งขยายดนิแดนใหม้ากขึน้เพือ่เสรมิสรา้งกองทพัทีส่ามารถต่อตา้นกองทพัจนีได ้

1พระยาไชยสงครามเดมินัน้พระนามว่าขุนคราม ในช่วงที่พระยามงัรายไดเ้ขา้ครอบครองเมอืงหรภุิญ
ไชยแลว้ พระยายบีาและพระยาเบกิเจา้เมอืงเขลางค์หรอืลคร ไดแ้ต่งทพัหมายจะรบเอาบา้นเมอืงคนื ขุนครามจงึ
อาสาที่จะออกรบพุ่งกบัพระยายบีาและพระยาเบกิ ขุนครามไดส้าํเรจ็โทษพระยาเบกิและเขา้ครอบครองเมอืงเข-
ลางค ์สว่นพระยายบีาไดล้ีภ้ยัหนีไปอยูเ่มอืงพระพษิณุโลก  พระยามงัรายจงึไดป้นูบาํเหน็จศกึใหแ้ก่ขนุครามโดยตัง้
พระนามวา่พระยาไชยสงคราม เมือ่จดัการบา้นเมอืงในเมอืงเขลางคเ์สรจ็แลว้ พระยาไชยสงครามกก็ราบทลูลาพระ
ยามงัรายเพือ่กลบัไปครองเชยีงรายดงัเดมิ ดใูน สรสัวด ีอ๋องสกุล.(2553).ประวตัศิาสตรล์า้นนา.หน้า 147-148. 
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ภายหลงัจากที่จดัการเมอืงเชยีงใหม่แลว้พระยาไชยสงครามกอ็ภเิษกใหท้า้วน้ําท่วมเป็น
เจา้เมอืงเชยีงใหม ่ทา้วน้ําทว่มทรงเป็นนกัรบซึง่ไดแ้สดงฝีมอืใหพ้ระยาไชยสงครามพระราชบดิาเหน็
เมื่อคราวชงิเมอืงคนืจากขุนเครอืว่าเป็นผูท้ี่มคีวามเก่งกล้าสามารถทัง้เชงิรบพุ่งและกลศกึ พระยา
ไชยสงครามเกดิความระแวงในพระโอรส จงึสัง่ใหท้า้วน้ําท่วมไปครองเมอืงเขมรฐัหรอืเชยีงตุง ซึ่ง
เป็นเมอืงหน้าดา่นทีส่าํคญัของอาณาจกัรลา้นนา         

เมื่อพระยาไชยสงครามสวรรคต พระยาแสนภูขึน้ครองราชยต่์อจากพระราชบดิาที่เมอืง
เชยีงราย (พ.ศ.1877 – 1879) และไดอ้ภเิษกพระยาคาํฟูพระโอรสขึน้ครองเชยีงใหม ่และเสดจ็ไป
สรา้งเมอืงเชยีงแสนและประทบัอยูท่ีเ่มอืงเชยีงแสนจนสวรรคต พระเจา้คําฟู (พ.ศ.1877 – 1879) 
ครองราชยต่์อจากพระยาแสนภู สามารถรวมเอาพะเยาเขา้มาอยู่ในล้านนาไดส้ําเรจ็ พระองค์ทรง
ยา้ยราชธานีกลบัมายงัเชยีงใหม ่เชน่เดยีวกบัในสมยัของพระยามงัราย  

ในสมยัต่อมาคอืสมยัของพระเจา้ผายคูรองราชยร์ะหว่าง พ.ศ.1879 – 1898 และภายหลงั
เมื่อสวรรคตลง สมยัต่อมาคอืสมยัของพระยากอืนา (พ.ศ.1898 – 1928) ทรงครองราชยส์บืต่อจาก
พระบิดา ในสมยัของพระยากือนาบ้านเมืองมีความเข้มแข็ง พระองค์สามารถทําให้เชียงใหม่
กลายเป็นศูนยก์ลางทางพระพุทธศาสนาแทนหรภุิญไชย และวดับุปผาราม (วดัสวนดอก) ไดเ้ป็น
ศูนยก์ลางของการเผยแผ่พุทธศาสนาลทัธลิงักาวงศ์ ซึ่งทําใหพ้ระสงฆจ์ากเมอืงต่างๆ ทีอ่ยู่ในเขต
อาณาจกัรลา้นนาเดนิทางเขา้มาศกึษาพระพุทธศาสนาทีเ่ชยีงใหมแ่ละนําไปหลกัธรรมคาํสอนไปเผย
แผย่งัเมอืงใกลเ้คยีงต่างๆ ในเวลาต่อมา 

 ในสมยัของเจา้แสนเมอืงมา (พ.ศ.1928 – 1944) พระโอรสของพระยากอืนาไดป้กครอง
ลา้นนาต่อ สาํหรบัพระนามของเจา้แสนเมอืงมานัน้ เน่ืองจากเมื่อวนัประสตูเิป็นวนัทีม่เีมอืงมาขอเขา้
เป็นขณัฑสมีาของอาณาจกัรลา้นนา พระยากอืนาจงึไดใ้หช้ื่อว่าแสนเมอืงมา ยุคเจา้แสนเมอืงมาเป็น
ยคุทีม่คีวามรุง่เรอืงทางดา้นพระพทุธศาสนาต่อเน่ืองจากสมยัพระยากอืนา ยุคสมยัน้ีไดเ้ผชญิศกึจาก
อยุธยา และการต่อตา้นของเมอืงสุโขทยั ดว้ยเหตุทีส่มเดจ็พระบรมราชาธริาชที1่ (ขุนหลวงพะงัว่) 
แหง่กรงุศรอียธุยาทรงยกทพัมาตเีมอืงลาํปางใน พ.ศ.1929 แต่ไมส่ามารถตไีด ้เจา้แสนเมอืงมาจงึยก
ทพัไปตีกระหนาบกองทพัอยุธยา ประกอบกบัเหตุการณ์ในตอนนัน้สุโขทยัไดร้อ้งขอใหล้้านนาส่ง
ทหารมาช่วยรบกบักองทพัอยุธยา แต่เหตุการณ์เปลี่ยนไปเพราะขุนหลวงพะงัว่ได้ประชวรและ
สวรรคตลง อยุธยาจงึถอยทพั ทางสุโขทยัเกรงว่าลา้นนาจะเขา้ครอบครอง สุโขทยัจงึเขา้ตกีองทพั
ลา้นนาลม้ตายเป็นจาํนวนมาก สมยัเจา้แสนเมอืงมาอาณาจกัรลา้นนามคีวามเจรญิรุง่เรอืงทางการคา้ 
จึงทําให้ฐานะของอาณาจกัรมัน่คง และสามารถสร้างสรรค์งานศิลปวฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของลา้นนาได ้

                                          
พุทธศาสนาลทัธลิงักาวงศ์ มชีื่อเรยีกหลายชื่อ เช่น นิกายลงักาวงศ์ หรอืนิกายรามญั หรอืนิกายวดั

สวนดอก เป็นตน้ 
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สมยัเจา้สามฝ ัง่แกน1 ซึง่เป็นพระโอรสของเจา้แสนเมอืงมาเมื่อขึน้ครองราชยม์พีระชนมายุ
เพยีงแค ่13 พรรษา โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากพระเจา้อา ในสมยัเจา้สามฝ ัง่แกนมพีระสงฆจ์าํนวน
มากทีไ่ดเ้ดนิทางไปศกึษาพระพุทธศาสนาถงึเมอืงลงักา และนํามาเผยแผ่ในลา้นนา เรยีกว่านิกาย
สงิหล เป็นนิกายลงักาวงศ์ใหม่ หรอืนิกายวดัป่าแดง ในปลายสมยัเจ้าสามฝ ัง่แกน พระองค์ได้ถูก
พระโอรสองคท์ี ่6 นามว่าทา้วลก ซึ่งไดร้บัการสนับสนุนจากขุนนางทัง้หลายแย่งราชสมบตัจิากเจา้
สามฝ ัง่แกน และปราบดาภเิษกขึน้เป็นพระเจา้ตโิลกราช 

พระเจา้ตโิลกราชทรงเป็นพระมหากษตัรยิล์า้นนาทีไ่ดร้บัการยกย่องมาก โดยคํานําหน้า
พระนามใช้คําว่า “พระเจ้า”  ซึ่งเป็นการยกย่องเหนือกว่าพระมหากษัตรยิ์พระองค์ใดในล้านนา    
พระเจา้ตโิลกราชเป็นโอรสของเจา้สามฝ ัง่แกน พระนามเดมิทา้วลก ครองเมอืงพรา้ว (ปจัจุบนัน้ีอยู่
ในเขตอําเภอพรา้ว  จงัหวดัเชยีงใหม่) ภายหลงัไดก้ระทําความผดิ เจา้สามฝ ัง่แกนจงึส่งทา้วลกไป
ครองเมอืงยวมใต ้(ปจัจุบนัน้ีอยูใ่นอาํเภอแม่สะเรยีง  จงัหวดัแมฮ่่องสอน) ใน พ.ศ.1984 ทา้วลกได้
ชงิราชสมบตัจิากเจา้สามฝ ัง่แกนโดยมขีุนนางใหค้วามช่วยเหลอื เจา้สามฝ ัง่แกนยอมโอนราชสมบตัิ
ใหแ้ก่ทา้วลกปราบดาภเิษกเป็นพระเจา้ตโิลกราช ทําใหท้า้วซ้อยซึ่งเป็นอนุชาของพระองค์ผูค้รอง
เมอืงฝางไม่พอใจการปกครองของพระเจา้ตโิลกราช จงึยกกองทพัจากเมอืงฝางเขา้ตเีมอืงเชยีงใหม่
แต่กไ็ดแ้ตกพา่ยไป เมื่อกองทพัแตก ทา้วซอ้ยจงึขอความช่วยเหลอืจากสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่
2 กษตัรยิอ์ยุธยาใหข้ึน้มาตเีมอืงเชยีงใหม่แต่กแ็ตกพ่ายกลบัไป เมื่อพระเจา้ตโิลกราชสามารถต้าน
กองทพัอยุธยาได ้ทรงใชร้ะยะเวลาอกี 10 ปี จงึสามารถยดึครองเมอืงแพรแ่ละน่านได ้   ทําใหส้มยั
ของพระองค์อาณาจกัรล้านนามพีื้นที่กว้างใหญ่ที่สุด พระองค์เป็นพระมหากษตัรยิข์องอาณาจกัร
ลา้นนาทีม่พีระปรชีาสามารถในดา้นการรบอย่างมาก พระเจา้ตโิลกราชไดท้ําสงครามกบัอยุธยาใน
สมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถซึง่ทาํการรบอยูเ่กอืบยีส่บิปี2 และสงครามครัง้น้ียตุลิงใน พ.ศ. 2018  

ในคราวทีพ่ระเจา้ตโิลกราชตไีดเ้มอืงเชลยีง เมื่ออาณาจกัรล้านนามคีวามยิง่ใหญ่ขึน้จงึมี
เมอืงที่เขา้มาสวามภิกัดิจ์ํานวนมาก และสวามภิกัดิโ์ดยการใชก้ําลงัทางทหาร ยุคน้ีจงึเป็นยุคทอง
ของลา้นนาอยา่งแทจ้รงิ  

พระราชกรณียกิจของพระเจ้าติโลกราชไม่ได้มคีวามโดดเด่นแต่เพยีงด้านการเมอืงการ
ปกครอง และการสงครามเท่านัน้ พระองค์ยงัเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกโดยโปรดฯ ให้มีการ
สงัคายนาพระไตรปิฎกทีว่ดัมหาโพธาราม (วดัเจด็ยอด) นบัเป็นครัง้ที ่ 8 ของโลกเมื่อ พ.ศ. 2020 
พระองคไ์ดอ้อกผนวชชัว่คราวทีว่ดัป่าแดง ซึง่เป็นศูนยก์ารเผยแผ่พุทธศาสนานิกายสงิหลใหม่ ทรง
อญัเชญิพระแกว้มรกตจากเมอืงเขลางคม์าไวท้ีเ่มอืงเชยีงใหม่ ทัง้ยงัส่งพระภกิษุออกเดนิทางไปเผย
แผห่ลกัธรรมในเมอืงต่างๆ ภายในพระราชอาณาเขต รวมถงึเมอืงไทใหญ่ทีอ่ยูน่อกการปกครองของ
ลา้นนาอกีดว้ย ซึ่งจะพบว่ามทีัง้นิกายวดัสวนดอกหรอืนิกายรามญั และนิกายวดัป่าแดงหรอืนิกาย
สงิหล ในปลายรชักาลของพระองคค์วามวุ่นวายกเ็กดิขึน้โดยเกดิความหวาดระแวงขุนนางชัน้ผูใ้หญ่ 

                                          
1สรสัวด ีอ๋องสกุล.  (2553).  เล่มเดมิ.  หน้า 155.  
2แหลง่เดมิ.  หน้า 160. 
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ทาํใหข้นุนางถูกประหารโดยไรค้วามผดิ เน่ืองจากถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏและถูกตดัสนิประหารชวีติ
โดยไมเ่ป็นธรรม ดว้ยเหตุผลดงักล่าวสง่ผลใหก้ารเมอืงในลา้นนาเริม่เสื่อม อกีทัง้ช่วงระยะน้ีเป็นช่วง
ทีก่ารคา้เจรญิเตบิโต ขุนนางทอ้งถิน่และเจา้เมอืงต่างๆ มรีายไดด้ขีึน้และตอ้งการเป็นอสิระจากการ
ควบคุมของผูป้กครองเชยีงใหม่เพื่อใหส้ามารถทําการคา้ขายกบัพ่อคา้ต่างเมอืง และแสวงหารายได้
และผลประโยชน์ต่างๆ ใหก้บัตนเองได ้โดยไมต่อ้งการแบ่งผลประโยชน์เขา้สูส่ว่นกลาง ดงันัน้ตัง้แต่
ช่วงระยะน้ีเป็นตน้ไปขนุนางในลา้นนาไดเ้ริม่สะสมอาํนาจทางการเมอืงมากขึน้ พระเจา้ตโิลกราชอยู่
ในราชสมบตัยิาวนานถงึ 46 ปี และเสดจ็สวรรคตใน พ.ศ. 2030 

พระยายอดเชียงรายมีพระนามเดิมว่าท้าวยอดเมือง ทรงครองราชสมบัติต่อจากพระ
อยัยกิา พระยายอดเชยีงรายเป็นขนุศกึของพระเจา้ตโิลกราช พระองคส์ามารถทาํสงครามเพื่อขยาย
บา้นเมอืงทางทศิเหนือบรเิวณรฐัฉานซึง่เป็นพืน้ทีข่องไทใหญ่ในสมยัของพระเจา้ตโิลกราช เมื่อพระ
ยายอดเชยีงรายปกครองลา้นนา พระองคไ์ม่ไดส้นใจการปกครองของอาณาจกัรเท่าทีค่วร ส่งผลให้
ขุนนางซึ่งขณะนัน้มีอํานาจมากในอาณาจกัร ปลดพระยายอดเชียงรายออกจากราชสมบัติซึ่ง
ครองราชยไ์ดแ้ค ่8 ปีเทา่นัน้ แลว้เนรเทศไปอยูเ่มอืงซะมาด1 ในเขตเมอืงแมฮ่อ่งสอน จากนัน้ขนุนาง
กลุ่มดงักล่าวไดย้กเอาเจา้แกว้ซึง่เป็นพระโอรสของพระยายอดเชยีงรายอนัเกดิจากนางโป่งน้อยลูก
สาวของขนุนางผูใ้หญ่เมอืงเขลางคข์ึน้ครองราชย ์ จะเหน็ไดว้า่ขนุนางลา้นนาในชว่งปลายราชวงศม์งั
รายลว้นแต่มอีาํนาจเพิม่มากขึน้ตามลาํดบั และสามารถถอดถอนกษตัรยิอ์อกจากตําแหน่งได ้ 

เจา้แกว้เมือ่ขึน้ครองราชยท์รงมพีระนามใหมว่่าพระยาแกว้ ยุคน้ีไดใ้หค้วามสาํคญักบัเมอืง
เขลางคม์ากซึง่ถอืเป็นเมอืงใหญ่ทางตอนใตข้องอาณาจกัร ซึง่ลา้นนาสามารถใชเ้ป็นฐานในการขยาย
อาํนาจลงสูท่างใต ้แต่กระนัน้มกีารทาํสงครามหลายครัง้ ผลดักนัรุกและรบัระหว่างลา้นนากบัอยุธยา 
ลา้นนาไดร้บัความเสยีหายจากการรบของอยุธยาอยา่งมาก มกีารใชปื้นใหญ่ระดมยงิทาํลายเมอืงเข-
ลางคซ์ึง่เป็นเมอืงใหญ่ทางใต้ของลา้นนา ทําใหพ้ระยาแกว้ตอ้งสรา้งกําแพงเมอืงเชยีงใหม่เป็นแบบ
ก่ออฐิถอืปูนเพื่อป้องกนัการโจมตดีว้ยปืนใหญ่จากอยุธยา ดา้นพระพุทธศาสนา พระยาแก้วไดท้ํา
การทาํนุบํารุงอยา่งต่อเน่ือง มกีารซ่อมแซมวดัทีม่สีภาพทรุดโทรม และสรา้งวดัเพิม่ขึน้ สบืเน่ืองจาก
พระยาแกว้ทรงเลื่อมใสในนิกายสงิหลจงึมกีารสถาปนาพระสงัฆราชาของนิกายสงิหล และส่งเสรมิ
พระพุทธศาสนาดงัเช่นสมยัพระเจา้ตโิลกราช นอกจากนัน้ยงัมกีารรจนาวรรณกรรมทางศาสนาขึน้
ดว้ย ในปลายรชักาลพระยาแก้วไดเ้กดิปญัหาขึน้ คอืมกีารประหารขุนนางผูใ้หญ่ไม่ตํ่ากว่าสบิคน 
และอาณาจกัรล้านนาต้องสูญเสียกําลังไพร่พลจํานวนมากจากการทําศึกกับเชียงตุง ส่งผลให้
อาณาจกัรล้านนาอ่อนแอลงและถอืเป็นช่วงวกิฤตจินนําไปสู่ยุคการเปลี่ยนผ่านของผูป้กครองเดมิ
ไปสูผู่ป้กครองใหมจ่ากราชวงศต์องอใูนพมา่ 

เมื่อพระยาแก้วสวรรคตใน พ.ศ. 2068 ล้านนาในยุคราชวงศ์มงัรายปกครองก็มาถึงยุค
เสือ่มของบา้นเมอืงโดยจากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้วา่ตัง้แต่ชว่งปลายสมยัพระเจา้ตโิลกราชทีข่นุนางไดเ้ริม่

                                          
1สรสัวด ีอ๋องสกุล.  (2553).  เล่มเดมิ.หน้า 168. 
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มีการซ่องสุมอํานาจมากขึ้น จนทําให้บ้านเมืองเสื่อมลงตามลําดบั1 ต่อมาขุนนางไม่พอใจการ
ปกครองของพระยาเกสเชษฐาราช โอรสของพระยาแกว้ซึ่งเป็นผูป้กครองคนต่อมา จงึร่วมกนัถอด
ออกจากราชสมบตัิ และยกเอาท้าวซ้ายโอรสพระยาเกสเชษฐาราชขึน้ครองราชย์แทน จากนัน้ให ้ 
พระยาเกสเชษฐาราชกลับไปครองเมืองน้อยดังเดิม ท้าวซ้ายครองบ้านเมืองโดยปราศจาก
ทศพธิราชธรรมเหล่าขุนนางซึ่งมอีํานาจมากจงึจบัทา้วซ้ายประหาร แลว้อญัเชญิพระยาเกสเชษฐา
ราชกลบัมาครองราชยอ์กีเป็นครัง้ที ่2     ซึง่การครองราชยใ์นครัง้น้ีพระยาเกสเชษฐาราชไดถู้กขุน
นางกลุ่มแสนครา้วสงัหาร จากนัน้ขุนนางกลุ่มแสนครา้วไดไ้ปอญัเชญิพระยาเขมรฐัราชใหม้าครอง
เมอืงเชยีงใหม่แต่พระยาเขมรฐัราชไม่รบัราชสมบตั ิจงึไปเชญิเชือ้สายพระยามงัรายที่เมอืงนายมา
ครองลา้นนาแต่เมื่อเดนิทางยงัไม่ทนัถงึเมอืงเชยีงใหม่ ขนุนางกลุ่มของเจา้หมื่นสามลา้นอา้ยซึง่เป็น
เจา้เมอืงเขลางค ์เจา้เมอืงเชยีงราย เจา้เมอืงเชยีงแสน เจา้เมอืงพาน และขุนนางเมอืงเชยีงแสนซึ่ง
ไดร้บัการสนับสนุนจากพระมหาเทวจีริประภา ไดอ้ญัเชญิพระอุปโยอุปราชลา้นชา้งมาครองลา้นนา 
เน่ืองจากพระมารดาของพระอุปโยสบืเชือ้สายจากพระราชวงศล์า้นนา ทางฝา่ยขุนนางกลุ่มหมื่นหวั
เคยีนมคีวามตอ้งการทีจ่ะกําจดัขุนนางกลุ่มแสนครา้วจงึนําทหารมารบกนัทีเ่ชยีงใหม่ได ้3 วนั กลุ่ม
หมื่นหวัเคยีนสู้ไม่ได้ จงึหนีไปอยู่ที่เมอืงลําพูนและส่งหนังสอืไปยงักรุงศรอียุธยาเพื่อใหข้ึ้นมายดึ
ครองเชยีงใหม ่ 

ดว้ยเหตุน้ีทาํใหส้มเดจ็พระไชยราชายกทพัมายงัเชยีงใหม ่ระหวา่งรอพระอุปโยเดนิทางมา
ครองลา้นนา ขนุนางลา้นนาจงึไดเ้ชญิพระมหาเทวจีริประภาขึน้ครองราชยป์กครองเชยีงใหมช่ัว่คราว 
และเพื่อใหส้ามารถหลกีเลี่ยงภยัสงครามจากกรุงศรอียุธยาได้สําเรจ็ เมื่อพระอุปโยเดนิทางมาถึง
เมอืงเชยีงใหม่ไดเ้สดจ็ขึน้ครองราชยเ์ป็นพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชแต่ครองลา้นนาไดเ้พยีง 2 ปี พระ
เจา้โพธสิาร2พระมหากษตัรยิแ์ห่งล้านชา้งไดส้วรรคตลง พระอนุชาทัง้ 2 พระองค์ของพระเจา้ไชย
เชษฐาธริาชแย่งชงิราชสมบตักินั ทําใหด้นิแดนลา้นชา้งถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ขุนนางส่วนหน่ึงจงึ
ไดนํ้าข่าวเหตุการณ์จลาจลในอาณาจกัรล้านชา้งเขา้กราบทูลต่อพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช พระองค์
เป็นห่วงเมอืงลา้นชา้งและต้องการเสดจ็ไประงบัเหตุการณ์จลาจลดงักล่าว อกีทัง้พระองคม์คีวามไม่
สบายพระทยัเน่ืองดว้ยการเมอืงในลา้นนาเกดิความแตกแยกมาก ขุนนางแบ่งฝกัแบ่งฝ่าย ซ่องสุ่ม
อาํนาจมากขึน้ เมือ่เกดิเหตุจลาจลในลา้นชา้งพระองคจ์งึเดนิทางไปยงัลา้นชา้งพรอ้มกบัพระมหาเทวี
จริประภา โดยได้อญัเชญิพระแก้วมรกตไปด้วย เมื่อเสดจ็ถึงล้านชา้งพระอนุชาของพระองค์ทัง้ 2 
เกรงพระราชอาญาจงึคนืลา้นชา้งทัง้สองส่วนแก่พระเจา้ไชยเชษฐาธริาช ทําใหพ้ระองคเ์ป็นกษตัรยิ์
ลา้นนาและลา้นชา้งในช่วงเวลาเดยีวกนั ดา้นลา้นนาเมื่อทราบว่าพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชจะไม่เสดจ็
กลบัมาครองลา้นนาอกี  และเกรงว่าพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชจะผนวกเอาลา้นนาเป็นส่วนหน่ึงของ

                                          
1สมหมาย เปรมจติต.์  (2540).  ตาํนานสบิหา้ราชวงศฉ์บบัสอบชาํระ.  หน้า 95.   
เมอืงเขมรฐัราช มชีื่อเรยีกในเอกสารโบราณทีห่ลากหลายชื่อ ไดแ้ก่ เขมรฐันคร เมอืงเขม หรอืเชยีงตุง 
2สรสัวด ีอ๋องสกุล.  (2553).  เล่มเดมิ.  หน้า 178.  
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ล้านชา้ง ขุนนางจงึไปอญัเชญิทา้วเมกุฏเิชื้อสายขุนเครอืที่เมอืงนายมาครองล้านนาโดยขณะที่ขุน
นางพรอ้มใจกนัไปอญัเชญิทา้วเมกุฏนิัน้ ทา้วเมกุฏยิงัผนวชอยู่ที่เมอืงนาย จากนัน้ได้ลาสกิขาขึน้
ครองลา้นนาทีเ่ชยีงใหม่ เหตุการณ์บา้นเมอืงทวคีวามวุ่นวายมากขึน้เมื่อทางลา้นนาไดอ้ญัเชญิทา้ว
เมกุฏมิาครองเชยีงใหม ่เป็นเหตุใหพ้ระเจา้ไชยเชษฐาธริาชกรธีาทพัหลวงมาจากลา้นชา้งเพื่อปราบ
ล้านนาเน่ืองจากพระเจ้าไชยเชษฐาธริาชถือว่าขุนนางล้านนาได้ปล้นราชสมบตัิของพระองค์ที่ยงั
ไมไ่ดส้ละราชฯ เพือ่ใหท้า้วเมกุฏิ1ครองลา้นนา  

ดงันัน้ ทา้วเมกุฏจิงึรอ้งขอความช่วยเหลอืจากพระเจา้หงสาวด ีพระเจา้บุเรงนองไดย้กทพั
หลวงมาช่วยเพื่อป้องกนัทพัของพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช เมื่อสามารถต้านทพัพระเจา้ไชยเชษฐาธิ
ราชไปแลว้กองทพัของพระเจา้บุเรงนองไม่ไดย้กพลออกจากเมอืงเชยีงใหม่ ในทางกลบักนัทพัพม่า
ไดเ้ขา้ยดึเมอืงเชยีงใหม่ เมื่อสามารถยดึเชยีงใหมไ่ดพ้ระเจา้บุเรงนองจงึสถาปนาทา้วเมกุฏเิป็นพระ
เจา้เชยีงใหม่ตามเดมิแต่ขึน้กบัพม่า ดงันัน้เมอืงเชยีงใหม่และหวัเมอืงลา้นนากลายเป็นประเทศราช
ของพม่าโดยปรยิาย ต่อมาพระเจา้เชยีงใหม่เมกุฏไิดค้ดิฟ้ืนม่านหรอืคดิแขง็เมอืง จงึเป็นเหตุใหพ้ระ
เจ้าบุเรงนองนําตวัไปอยู่ที่พม่าและสวรรคตที่นัน่ ต่อมาพม่าได้ยกพระนางวสิุทธิเทวขีึ้นปกครอง
ล้านนา เมื่อสิ้นพระนางวิสุทธิเทวีเชียงใหม่จึงถูกพม่าปกครองโดยตรง ถือเป็นการสิ้นสุดการ
ปกครองของราชวงศม์งัราย 

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะเหน็ได้ว่าการปกครองล้านนาของราชวงศ์มงัรายสิ้นสุดโดย
ปจัจยัภายในหลายประการกล่าวคอื ประการแรก   ในชว่งปลายราชวงศม์งัรายก่อนลา้นนาจะตกเป็น
ของพมา่   ขนุนางลา้นนาไดซ้่องสุมอาํนาจ จนสามารถคานอาํนาจของพระมหากษตัรยิ ์และในทีสุ่ด
ขุนนางไดม้อีํานาจเหนือกษตัรยิ ์มกีารปลดกษตัรยิอ์อกจากราชสมบตั ิจากกรณีพระยาเกสเชษฐา
ราชทีถู่กขนุนางปลดและเชญิกลบัเขา้มาครองราชยอ์กีครัง้หน่ึง มกีารสงัหารกษตัรยิด์งักรณีของทา้ว
ซา้ย กษตัรยิจ์งึกลายเป็นเพยีงหุน่เชดิโดยปราศจากอาํนาจ เน่ืองจากอาํนาจทีแ่ทจ้รงินัน้อยูท่ีข่นุนาง 
ประการที ่2 การแยง่ชงิอาํนาจกนัเองระหวา่งขนุนาง ดงักรณทีีข่นุนางแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มในช่วงสิน้
พระยาเกสเชษฐาราช คอื กลุ่มแสนครา้ว กลุ่มเจ้าหมื่นสามล้านอ้าย และกลุ่มหมื่นหวัเคยีน และ
ประการสุดท้าย นอกจากความวุ่นวายทางการเมือง ล้านนายงัประสบปญัหาเศรษฐกิจตกตํ่า
เน่ืองจากเหตุการณ์บ้านเมอืงภายในอาณาจกัรไม่สงบ ส่วนปจัจยัภายนอกคอื การถูกรุกรานจาก
อาณาจกัรใกล้เคยีง เช่น อยุธยา ล้านช้าง เมอืงไทใหญ่และพม่า สิง่ที่ทําใหอ้าณาจกัรดงักล่าวทํา
สงครามกบัลา้นนา เพราะลา้นนามเีศรษฐกจิด ีและเป็นศูนยก์ลางทางการคา้จงึตกเป็นเป้าหมายของ
อาณาจกัรต่างๆ ที่มุ่งครอบครองล้านนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เมื่อสภาวะบ้านเมอืงภายในไม่
ปกติ บ้านเมอืงอ่อนแอและเกิดการทําสงครามระหว่างกนัอยู่บ่อยครัง้ ทําให้ล้านนาก็อ่อนแอลง 
กอปรกบัอาวุธยุทโธปกรณ์ของลา้นนานัน้กด็อ้ยประสทิธภิาพกว่าของอยุธยาและพม่า เป็นเหตุให้
พมา่ยดึครองลา้นนาไดใ้น พ.ศ. 2101  

                                          
1ทา้วเมกุฏ ิมชีื่อเรยีกทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ พญาแมกุ่  ทา้วแมกุ่ หรอืพระเมกุฏสิรุยิวงศ ์ 

ดใูน สรสัวด ีอ๋องสกุล.  (2553).  ประวตัศิาสตรล์า้นนา.  หน้า 178. 
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5. การสรา้งเมืองเชียงตงุและเชียงตงุยคุล้านนาปกครอง 
5.1 การสร้างเมืองเชียงตงุ 
การสรา้งเมอืงเชยีงตุงเริม่ตัง้แต่พระยามงัรายขยายดนิแดนเพื่อป้องกนัภยัสงครามจากจนี

ทางทศิเหนือ เมื่อขึน้ครองราชยพ์ระองคไ์ดส้รา้งความเป็นปึกแผ่นใหก้บัเมอืงหริญันครเงนิยางดว้ย
เหตุผลทางการเมอืง พระองคไ์ดต้เีมอืงน้อยใหญ่ทีต่อ้งการจะแยกตวัออกเป็นอสิระเพือ่สรา้งเอกภาพ
และต้องการกองกําลงัทีใ่หญ่ขึน้เพื่อต่อต้านอํานาจราชวงศ์หยวนของจนี ใน พ.ศ. 1805 พระยามงั
รายได้ทรงสร้างเมืองเชียงราย ซึ่งแสดงถึงการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และมีความ
ประสงคท์ีจ่ะรวบรวมอาณาจกัรทางเหนือขึน้ ขณะเดยีวกนัอาณาจกัรสุโขทยัไดก่้อกําเนิดขึน้มาทาง
ใต้แล้ว พระองค์จึงขยายดินแดนทางด้านเหนือโดยรวบรวมเมืองน้อยใหญ่เพื่อขยายอาณาจกัร 
ในขณะนัน้เมอืงเชยีงตุงมพีวกลวัะหรอืละว้าอาศยัอยู่ พระยามงัรายจงึมพีระราชดํารทิี่จะยดึเมอืง
เชยีงตุง ซึ่งเป็นเมอืงทีม่ชียัภูมทิี่ดที ัง้ดา้นการเมอืงและการคา้ใหม้าอยู่ในการปกครองของพระองค ์
จงึใหขุ้นคง ขุนลงัยกทพัเขา้ตแีต่ไม่สําเรจ็ พระยามงัรายจงึไดใ้หม้งัคุมและมงัเคยีน1 สองพีน้่องซึ่ง
เป็นชาวลวัะแต่งกลอุบายเขา้ไปอยู่กบัชาวลวัะในเมอืงเชยีงตุง ชาวลวัะในเชยีงตุงไดใ้หท้ัง้สองคน
อาศยัอยูใ่นเมอืงเชยีงตุงเพราะเหน็ว่ามงัคุมและมงัเคยีนนัน้เป็นชาวลวัะเช่นกนั ภายหลงัจากนัน้อกี 
3 ปีมงัคุมและมงัเคยีนไดส้ง่หนงัสอืแจง้ทางพระยามงัรายใหย้กทพัเขา้ตเีมอืงเชยีงตุงและสามารถจบั
ตวัมางยอยผูป้กครองเมอืงเชยีงตุงไวไ้ด ้และได้ทรงขบัไล่ชาวลวัะทัง้หลายใหข้ึน้ไปตัง้ถิ่นฐานอยู่
บรเิวณเชงิดอยสุเทพเพื่อไมใ่หส้ามารถเดนิทางลงมายงัเมอืงเชยีงตุงอกีต่อไป หรอืถา้จะเดนิทางลง
มายงัเมอืงเชยีงตุง เมื่อไดย้นิเสยีงกบเสยีงเขยีดรอ้งกข็อใหเ้จบ็ไขไ้ดป้ว่ยและมอีนัเป็นไปต่างๆนาๆ 
ดงันัน้ชาวลวัะจงึกลายเป็นชาวปา่ชาวเขานบัตัง้แต่นัน้มา2 

เมือ่สามารถยดึครองเมอืงเชยีงตุงไดแ้ลว้ พระยามงัรายจงึดาํรใิหส้รา้งเมอืงเชยีงตุงขึน้ใหม่
บรเิวณพืน้ทีเ่ดมิใน พ.ศ. 18103 เมื่อสรา้งเสรจ็พระยามงัรายทรงพระราชทานนามเมอืงว่า “เมอืง
เชยีงตุง” หรอื “เชยีงตุงคบุร”ี แต่เอกสารบางแหล่งกเ็รยีก “เมอืงเขม”  “เมอืงเขมรฐั”  “เขมรฐันคร” 
“เมอืงขนื” หรอื “เขมรฐัโชตตุิงคบุร”ี4 ซึง่ถอืวา่เป็นเมอืงเดยีวกนั  
 

                                          
1สงวน โชตสิขุรตัน์.  (2552).  ตาํนานเมอืงเหนือ.  หน้า 260.   
2แหลง่เดมิ. หน้า 245. 
3แหลง่เดมิ. หน้า 246. 
4แหลง่เดมิ. หน้า 261.  
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สาํหรบัชื่อเมอืงเชยีงตุงมคีวามเป็นมา ดงัน้ี 
1. ตํานานพืน้เมอืงของเชยีงตุงไดก้ล่าววา่มฤีๅษอีงคห์น่ึงนามวา่ตุงคฤๅษไีดท้ดน้ําออกจาก

หนองน้ําใหญ่อนัเป็นบรเิวณทีส่รา้งเมอืงเชยีงตุง และสรา้งเมอืงขึน้ จงึมกีารเรยีกเมอืงทีส่รา้งขึน้มา
ใหมน่ัน้วา่ตุงคบุร ีตามชื่อของฤๅษ ี

2. ในเมอืงเชยีงตุงมหีนองน้ําอยู่ทัง้หมด 9 หนอง แต่หนองที่อยู่ศูนย์กลางของเมอืงคอื
หนองตุง จงึนําชื่อหนองมาตัง้เป็นชื่อเมอืง  

3. แมน้ํ่าสายสาํคญัของเมอืงเชยีงตุงทีช่ื่อว่าแมน้ํ่าขนื ไดไ้หลผดิธรรมชาตโิดยไหลจากทศิ
ใตข้ึน้ไปทางเหนือจงึเป็นชื่อเมอืงขนืเพราะแมน้ํ่าขนืไหลผดิธรรมชาตนิัน้เอง 

4. ในระยะทีพ่มา่สามารถตเีมอืงเชยีงตุงไดแ้ละพระเจา้บุเรงนองใหพ้ระนามใหมแ่ก่เจา้บุญ 
นําว่า “รตันภูมนิทนรนิทรา เขมาธปิตริาชา”1 อนัมคีวามหมายว่า เจา้ผูค้รองนครเขมรฐัพระองคแ์รก 
จงึเป็นทีม่าของชื่อเมอืงเขม หรอืเขมรฐันคร 

เมอืงเชยีงตุงถอืวา่เป็นเมอืงหน้าดา่นสาํคญัและเมอืงการคา้ของอาณาจกัรลา้นนา โดยม ี
ลกัษณะพเิศษ คอื เมอืงเชยีงตุงเป็นเมอืงทีม่ ี3 จอม 7 เชยีง 9 หนอง 12 ประตู 

3 จอม จอมหรอืเนินเขา ประกอบดว้ย จอมคาํ จอมมน และจอมสกั  
7 เชยีง ความหมายในยคุนัน้คอืบา้น ประกอบดว้ย เชยีงงาม เชยีงจนั เชยีงลาน เชยีงขุม่  

เชยีงองิ เชยีงยนื และเชยีงจนิ 
9 หนอง หนองหรอืหนองน้ํา ประกอบด้วย หนองตุง หนองเย หนองยาง หนองท่าช้าง 

หนองแกว้ หนองไค ้หนองปอ่ง หนองผา และหนองเข ้
12 ประตู ซึง่บ่งบอกลกัษณะของเมอืงเชยีงตุงวา่มขีนาดใหญ่โต ประตูต่างๆ ประกอบดว้ย  

ประตูป่าแดง ประตูเชยีงลาน ประตูงามฟ้า ประตูหนองผา ประตูแจง้เมอืง ประตูยางคํา ประตูหนอง
เหลก็ ประตูน้ําบ่อออ้ย ประตูยางปึง ประตูไก่ไห ้ประตูผายงั และประตูมา่น  

การสรา้งเมอืงเชยีงตุงของพระยามงัรายทาํใหเ้ชยีงตุงเปลีย่นสภาพจากเมอืงของพวกลวัะ 
กลายเป็นเมอืงหน้าด่านทีม่คีวามสาํคญัทัง้ทางดา้นการเมอืง ยุทธศาสตร ์และการคา้ ทําใหเ้ชยีงตุง
ในยุคที่ล้านนาปกครองมกีารส่งเชื้อพระวงศ์มาปกครองซึ่งแสดงให้เหน็ถึงความสําคญัของเมอืง 
เชยีงตุงดงัจะกล่าวถงึในหวัขอ้ต่อไป 

5.2 เชียงตงุยคุล้านนาปกครอง 
จากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้วา่เชยีงตุงไดถู้กสรา้งขึน้มาใหมโ่ดยพระยามงัราย ดว้ยเหตุผล 

ประการแรก คอื ทางการเมอืง เพื่อที่จะใหเ้ชยีงตุงเป็นเมอืงหน้าด่านที่สําคญัในทางทศิเหนือของ
อาณาจกัรลา้นนา เหตุผลอกีประการหน่ึงคอื เชยีงตุงเป็นเมอืงทีส่รา้งอยู่บนเสน้ทางการคา้มาตัง้แต่
โบราณ หลงัจากสามารถยดึครองเมอืงเชยีงตุงได้แล้วพระยามงัรายไดใ้หม้งัคุมและมงัเคยีน  ผูท้ี่
สามารถใชอุ้บายศกึในการยดึครองเชยีงตุงครองเมอืงต่อไป  
 
                                          

1วดัทา่กระดาน.  (2541).  เขมรฐันครเชยีงตุง.  หน้า 69 .  
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5.2.1 เชียงตงุภายใต้การปกครองของราชวงศม์งัราย 
เมื่อมงัคุมและมงัเคยีนผู้ครองเชยีงตุงในระยะแรกได้เสยีชวีติไป เชยีงตุงอยู่ใต้การ

ปกครองของราชวงศ์มงัรายอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเจ้าน้ําท่วมเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์แรกที่
เดนิทางขึน้มาครองเชยีงตุง พระองคเ์ป็นพระโอรสของพระยาไชยสงคราม ซึง่มคีวามสามารถในการ
รบเป็นอย่างมากสามารถยดึครองเชยีงใหม่คนืมาจากเจา้อาว คอื ขุนเครอืที่ครองเมอืงนายไดย้ก
ทพัมาชิงเอาเมอืงเชียงใหม่จากพระยาแสนภู เมื่อสามารถยดึครองเชียงใหม่ได้แล้วพระยาไชย
สงครามได้ใหเ้จ้าน้ําท่วมครองเมอืงเชยีงใหม่ แต่ครองราชย์เพยีง 2 ปีพระยาไชยสงครามทรงไม่
ไว้ใจเจ้าน้ําท่วมเกรงว่าจะคิดกบฏ จึงให้เจ้าน้ําท่วมมาครองเชียงตุงเน่ืองด้วยเจ้าน้ําท่วมเป็น
พระโอรสที่มคีวามสามารถมากในการรบ และเชยีงตุงเป็นเมอืงหน้าด่านที่มคีวามสําคญัทางเหนือ
ของอาณาจกัร ขณะครองเชยีงตุงเจา้น้ําทว่มไดแ้สดงถงึความสามารถในการรบโดยพระองคส์ามารถ
รบตา้นทพัของจนีฮอ่ได ้เจา้น้ําทว่มครองเชยีงตุงจนกระทัง่ทวิงคตโดยมโีอรสพระนามว่าเจา้น้ําน่าน1

เป็นผู้ครองเมืองเชียงตุงต่อจากพระบิดา เจ้าน้ําน่านเป็นผู้ครองเมืองเชียงตุงที่มีความเก่งกล้า
สามารถในการรบเช่นเดยีวกบัพระบดิา พระองคส์ามารถรบชนะและสามารถสงัหารแม่ทพัจนีฮ่อได ้
ทาํใหก้องทพัจนีฮอ่ตอ้งถอยรน่กลบัไป เจา้น้ําน่านครองเมอืงเชยีงตุงต่อมาจนทวิงคต จากนัน้ผูค้รอง
เมอืงเชยีงตุงต่อมาคอื เจา้สามหมื่นหว้ย เจา้อา้ยลก และเจา้ใส่น้ํา2 ตามลําดบั สมยัผูป้กครองเมอืง
เชยีงตุงทัง้ 3 พระองคน้ี์หลกัฐานไดช้าํรุดและขาดหายไปมกีารบนัทกึไวเ้พยีงแต่รายพระนามผูค้รอง
เมอืงเทา่นัน้ โดยไมม่กีารบนัทกึเกีย่วกบัเหตุการณ์บา้นเมอืงเอาไวเ้ลย 

5.2.2 ความรุ่งเรืองทางวฒันธรรมของเมืองเชียงตงุ 
ในสมยัของพระยาผายูล้านนาได้มกีารทําบุญครัง้ใหญ่ให้เมอืงเชียงตุงเพราะมกีาร

ทํานายเอาไวว้่าบ้านเมอืงเป็นกาลกณิี เมื่อทําบุญเมอืงเชยีงตุงแล้วพระยาผายูจงึไดด้ํารใิหเ้จา้เจด็
พนัตูโอรสของพระองคม์าครองเชยีงตุง ในขณะนัน้เจา้เจด็พนัตูมพีระชนมายุไดเ้พยีง 10 ปี สมยัเจา้
เจ็ดพนัตูมีการสร้างวดัขึ้นหลายวดัในเชียงตุง เช่น วดัพระแก้ว วดัหวัข่วง วดัฟ้ากว้าง และวดั
จอมทอง เป็นตน้  โดยวดัทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้มกีารอบรมสัง่สอนภกิษุสามเณรและราษฎรทัว่ไปใน
พระพุทธศาสนาสาขาวดัสวนดอก(นิกายรามญั) หรอืเรยีกอกีอย่างว่านิกายลงักาวงศ์ เจา้เจด็พนัตู
ทิวงคตเพราะการถูกสงัหารที่กาดตุง (กาดหมายถึงตลาด) โดยข้าเก่าตัง้แต่สมยัพระองค์เป็น

                                          
“ อาว ” ภาษาเหนือแปลว่า อาหรอืน้า ที่เป็นผูช้าย ส่วนคําว่า “ อา ” ใชเ้รยีกอาหรอืน้าที่เป็นผูห้ญิง 

โดยลกัษณะการเรยีกน้ีไม่ว่าจะเป็นน้องของพอ่หรอืน้องของแมก่ใ็ชล้กัษณะในการเรยีกเช่นเดยีวกนัน้ี โดยไมแ่บ่ง
การเรยีกดงัเชน่คนภาคกลาง 

1วดัทา่กระดาน.  (2541).  เลม่เดมิ.  หน้า 73.  
2เจา้สามหมืน่หว้ย เจา้อา้ยลก และเจา้ใสน้ํ่า ทัง้ 3 องคค์งจะเป็นขนุนางผูใ้หญ่ทีไ่ดม้าปกครองเมอืง 

เชยีงตุงเท่านัน้ จงึไม่มปีระวตัเิป็นที่แน่นอนและไม่ไดบ้นัทกึไวใ้นที่สุด พระนามที่นําหน้าดว้ยคําว่าเจา้น่าจะเป็น
การใหเ้กยีรตใินฐานะผูท้ีเ่คยปกครองเชยีงตุง ดใูน สรสัวด ีอ๋องสกุล. (2553).  ประวตัศิาสตรล์า้นนา .หน้า 228. 
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พระโอรสอยู่เมอืงเชยีงใหม่ ขา้เก่าคนน้ีชื่อว่าเลายอมซึง่มตีําแหน่งหน้าทีใ่นการเกบ็ส่วยกาด ต่อมา
ไดข้อกนิเมอืงไล่แต่พระองค์ไม่อนุญาต ทําใหเ้ลายอมเกดิความโมโหเอามดีพกแทงเจา้เจด็พนัตูที่
กาดตุงจนทวิงคต 

เจา้อา้ยอ่อนโอรสของเจา้เจด็พนัตูขึน้ครองราชยแ์ทนพระบดิา เป็นช่วงเวลาทีก่องทพั
อยุธยายกทพัมารบกบัลา้นนา เจา้อา้ยอ่อนไม่ฟงัคําโหรว่าจะเกดิภยักบัพระองค ์เจา้อา้ยอ่อนจงึยก
ทพัเชยีงตุงเขา้สมทบกบัทพัลา้นนา เมื่อถงึสุโขทยัพระองคร์บแพจ้งึถูกจบัไปยงักรุงศรอียุธยา ส่วน
กองทพัล้านนาหนีแตกพ่ายกลับมายงัล้านนา ทางเชียงตุงจึงอัญเชิญเจ้าแขนเหล็ก อนุชาเจ้า       
เจ็ดพนัตูขึ้นครองเชยีงตุงต่อจากเจ้าอ้ายอ่อนซึ่งเป็นหลานของเจ้าแขนเหล็ก สมยัน้ีมเีหตุการณ์
สําคญั คอื ทางจนีส่งบรรณาการมาใหเ้ชยีงตุงเพื่อเป็นมติรไมตรพีร้อมกบัยกตําแหน่งแสงฟูเซอ
(ตําแหน่งน้ีไม่มีเอกสารระบุชัดเจนว่าหมายถึงตําแหน่งใด จากการวิเคราะห์คาดว่าน่าจะเป็น
ตําแหน่งทางทหาร) และยกเลกิส่วยบรรณาการทีเ่ชยีงตุงตอ้งส่งไปใหจ้นีอกีดว้ย เมื่อเจา้แขนเหลก็
ทวิงคต เจา้ยี่คําอนุชาของพระองค์ขึน้ครองเมอืงเชยีงตุงต่อ ไดพ้ระนามใหม่ว่าพระยาแก้ว ในปีที่
พระองคข์ึน้ครองราชยเ์กดิฝนแลง้เจา้ยีค่ําหรอืพระยาแกว้ไดด้ํารใิหก่้อเจดยีท์รายเพื่อบูชาฟ้าดนิใน
วนัสงัขารล่องชาวบา้นชาวเมอืงเชยีงตุงตลอดจนเสนาอาํมาตยท์ัง้หลายกอ็อกมาบูชา และอาราธนา
พระสงฆม์าสวดมนตพ์ุทธวงศา จากนัน้ฝนกต็กลงมา พระยาแกว้เหน็ดงันัน้กปี็ตยินิดเีป็นอยา่งยิง่จงึ
ได้กล่าวเอาไว้ว่าขอให้มกีารบูชาฟ้าดินเป็นประจําทุกปี ก่อเจดยี์ทรายในวนัสงัขารล่อง หรอืวนั
พระยาวนั ซึง่กลายมาเป็นประเพณีจวบจนปจัจุบนัน้ี พระยาแกว้ครองราชยไ์ด ้15 ปีกท็วิงคต ไม่มี
โอรส เมอืงเชยีงตุงจงึได้เจ้าสามน้องหล้าซึ่งต่อมามทีายาทคอืเจ้าพระยาอ้ายเลาคําทามาครอง
เมอืงแทนพระยาแกว้ เจา้สามน้องหลา้เป็นผูใ้จบุญเมือ่ไปอยูเ่มอืงไหนจงึสรา้งวดัทุกที ่พระองคท์รงมี
พระราชดํารใิหม้กีารก่อกําแพงเมอืงแบบก่ออฐิถอืปูน สรา้งป้อม ขุดคูเมอืงขึน้ เจา้สามน้องหลา้อยู่
ครองเมืองได้ 25 ปีได้ทิวงคต เจ้าสามสรีครองราชย์ต่อจากพระบิดา สมัยน้ีมีการสถาปนา

                                          
 

วนัสงัขารล่องหรอืวนัพระยาวนั เป็นวนัทีปี่เก่ากําลงัจะจากไปตรงกบัในปจัจุบนัน้ีคอืวนัที ่13 เมษายน
ของทุกปี วนัที ่14 เมษายน คอื วนัเน่า ไม่ควรพดูจาปราศรยัทีไ่ม่เป็นมงคล และวนัที่ 15 เมษายน คอื วนัปีใหม ่
ซึ่งเป็นธรรมเนียมของล้านนา ทัง้หมดน้ีอยู่ในเทศกาลสงกรานต์ของชาวไทย ปจัจุบันน้ีบริเวณจังหวดัทาง
ภาคเหนือของไทยซึง่เคยอยูใ่นดนิแดนของลา้นนามาก่อนกย็งัคงใชธ้รรมเนียมน้ีมาถงึปจัจุบนั 

 เจา้พระยาอา้ยเลาคาํทาน้ีคงเป็นเชือ้พระวงศพ์ระยามงัราย พระนามนําหน้าจงึใชค้าํวา่เจา้ แต่จะเป็น
เชือ้สายมาจากทางใดนัน้ไมป่รากฏวา่เป็นโอรสของเจา้ผูค้รองเชยีงตุงองคใ์ด  เพราะเมื่อขึน้ครองราชยไ์ดม้กีารสง่
บรรณาการไปยงัเมอืงเชยีงใหม่ และทางพระเจา้ตโิลกราชไดส้ง่ชา้ง 2 ชา้ง เครื่องสงูและเครื่องราชาภเิษกมาให้
ทางเจ้าพระยาอ้ายเลาคําทา และบรรณาการที่เจ้าอ้ายเลาคําทาส่งบรรณาการให้เชยีงใหม่นัน้มเีพยีง มา้ 4 ตวั
พรอ้มเครื่องราชบรรณาการเพยีงแค่ 5 อยา่งเท่านัน้ เมื่อสงัเกตดบูรรณาการเท่าน้ีถอืวา่เป็นบรรณาการทีน้่อยมาก
สําหรบัเมอืงที่มคีวามใหญ่โตเช่นเชยีงตุง เชยีงตุงมเีมอืงบรวิารหลายเมอืงอกีทัง้อยู่บนเสน้ทางการค้า จงึถอืว่า
บรรณาการเพยีงเท่าน้ี บ่งบอกว่าเป็นการส่งบรรณาการเพื่อใหร้บัทราบเท่านัน้ว่าบดัน้ีเจ้าพระยาเลาคําทาครอง
เมอืงเชยีงตุง        
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พระพุทธศาสนานิกายวดัป่าแดงขึ้นหรือนิกายลังกาวงศ์ใหม่ เจ้าสามสรีครองราชย์ได้ 15 ปีจึง
ทวิงคต 

เจ้าพระยาอ้ายเลาคําทาขึ้นครองราชย์ต่อจากเจ้าสามสร ีพระเจ้าติโลกราชได้มอบ
เครื่องสูงและเครื่องราชาภิเษกกบัช้าง 2 ช้าง แก่เจ้าพระยาอ้ายเลาคําทา โดยมพีระนามใหม่ว่า 
“จนัทปุณณราชา” พระนามน้ีมทีีม่าเน่ืองจากพระองคม์โีอรสมากถงึ 5 องค ์เจา้พระยาอา้ยเลาคําทา
ครองราชยไ์ด1้8 ปี พระยาเลาหรอืเจา้พระยาอาทติตราราชา โอรสของเจา้พระยาอา้ยเลาคําทาได้
ครองราชยต่์อ รชักาลของพระองคบ์า้นเมอืงเป็นกาลกณิี มเีหตุการณ์รา้ยหลายอยา่งจนพระองคต์อ้ง
เสดจ็ไปประทบั ณ เชยีงพรา้ว พระยาเลาน้ีไดเ้ป็นประธานในการบูรณะพระมหาเจดยีห์ลวงจอมทอง 
โดยไดร้บับรจิาคทองคําจากราษฎรตลอดจนเสนาอํามาตยแ์ละพระราชทรพัยส์่วนพระองคร์วบรวม
กนัไดม้ากถงึ 3 หมืน่ โดยเป็นทองคาํจงัโก และนําทองคาํจงัโกดงักล่าวไวบ้นยอดเจดยี ์ 

ภายหลงัจากทีพ่ระมหาเจดยีธ์าตุหลวงจอมทองบูรณะเสรจ็สิน้แลว้ชาวเชยีงตุงเรยีกว่า
ธาตุจอมคํา เจา้พระยาอาทติตราราชาทวิงคตเมื่อครองราชยไ์ด ้34 ปี เจา้หน่อแกว้อนุชาพระยาเลา
ครองราชยต่์อแต่มคีวามต้องการทีจ่ะครองราชยโ์ดยไม่มผีูใ้ดคดัคา้นว่าแย่งเจา้สายคอซึ่งเป็นโอรส
ของพระองค ์เมื่อพระยาเลาไดเ้สดจ็ขึน้ครองราชย ์ พระองคจ์งึมคีวามประสงคท์ีจ่ะกําจดัหลาน แต่
เจา้สายคอหนีไปไดแ้ละไดนํ้าทพัจากเมอืงแลม ทพัเสรมิจากเมอืงหลวย เมอืงเชยีงคงมาช่วยรบกบั
เจา้หน่อแกว้ เจา้หน่อแกว้แพจ้งึถูกสาํเรจ็โทษทีก่าดตุงพรอ้มกบัพนัเชยีงงาม ขุนนางคนสนิทผูส้มรู้
ร่วมคิดในการปองร้ายเจ้าสายคอ เมื่อชําระความบ้านเมอืงแล้ว   เจ้าสายคอได้ครองราชย์ แต่
พระองคเ์ป็นผูท้ีม่อุีปนิสยัชอบล่าสตัวท์ําใหไ้ม่สนใจในกจิการบา้นเมอืงเลย ล่าสตัวไ์ม่เวน้กระทัง่ใน
วดั สงึเมอืงอํามาตย์ผู้ใหญ่ผู้ให้คําปรกึษาในการบรหิารบ้านเมอืงได้ตกัเตือนหา้มปรามก็ไม่ฟงั 
จากนัน้ไม่นานชาวบ้านไม่พอใจการกระทําของเจา้สายคอ ไดล้้อมจบัเจา้สายคอโดยมสีงึเมอืงเป็น
ผูนํ้าสําคญั เมื่อจบัเจา้สายคอไดท้ีว่ดัป่าแดงกนํ็าตวัไปประหารทีก่าดตุงแลว้ยกเจา้ใส่พรหมลูกพระ
ยาเลาอนุชาเจา้สายคอขึน้ครองเมอืง เหตุการณ์ในบา้นเมอืงกําลงัสงบเจา้ใส่พรหมไดค้รองเชยีงตุง 
แต่เจ้าสามเชยีงคง1ผูเ้ป็นน้องไม่พอใจ ได้ขอกําลงัพลเพิม่จากล้านนาเพื่อเขา้มายดึเมอืงเชยีงตุง    
พระยายอดเชยีงรายจงึใหไ้พรพ่ลรวมชา้งมา้ 140,000 แก่เจา้สามเชยีงคง เมือ่ไดท้พัใหญ่จากลา้นนา
แลว้สามารถตเีมอืงเชยีงตุงแตก แต่ไมส่ามารถครองเชยีงตุงได ้เพราะราษฎรรวมตวัขบัไล่โดยการสู้
รบแบบกองโจรทุกวนั อกีทัง้ฟ้าคําแลบเจา้เมอืงแสนหวนํีาไพร่พลมาช่วยขบัไล่ทพัลา้นนา เจา้สาม

                                          
 ทองจงัโก เป็นทองเหลอืงโบราณของลา้นนา มลีกัษณะเป็นแผน่บางๆ นิยมใชแ้ผ่เพื่อห่อหุม้ยอดเจดยี์

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามหลกัคตคิวามเชื่อทางพระพุทธศาสนาและยงัเป็นการป้องกนัการสกึกร่อนของยอด
เจดยีอ์กีดว้ย 

สงึเมอืงเป็นตําแหน่งขุนนางหรอือํามาตยผ์ูใ้หญ่ มหีน้าที่ปรกึษาราชการใหแ้ก่กษตัรยิห์รอืเจา้ฟ้าไท
ใหญ่ ผูท้ีค่รองตาํแหน่งน้ีมกัจะเป็นพระญาตขิองกษตัรยิห์รอืเจา้ฟ้าทีม่เีชือ้สายเดยีวกนั  
               1เจา้สามเชยีงคงเป็นหน่ึงในแมท่พัของเชยีงใหม ่เดมิทคีรองเมอืงพยาก ซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งเชยีงแสนและ
เชยีงตุง ดใูน สรสัวด ีอ๋องสกุล.  (2553).  ประวตัศิาสตรล์า้นนา .หน้า 228. 
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เชยีงคงสูไ้มไ่ดจ้งึหนีกลบัไปยงัเชยีงใหม ่และกลบัไปครองเมอืงพยากดงัเดมิ เจา้คาํหมูโ่อรสของพระ
ยาเลาขึน้ครองเมอืงแทนแต่ครองเมอืงไดเ้พยีงแค่ 1 เดอืนกบัอกี 7 วนั ชาวเชยีงตุงไดท้ําการขบัไล่
เจา้คาํหมู ่พระองคจ์งึไดล้ีภ้ยัไปอยูท่ีเ่มอืงหงสาวด ี  

5.2.3 เชียงตงุก่อนยคุพม่าปกครอง 
เจา้ทา้วคําฟูหรอืพระยาแกว้จงึครองบา้นเมอืงแทน เจา้ทา้วคําฟูเป็นหน่ึงในโอรสพระ

ยาเลา เมื่อขึน้ครองเชยีงตุงเกดิเหตุการณ์คบัขนั ดว้ยเหตุทีร่ะยะทีผ่่านมาเชยีงตุงเปลีย่นผูป้กครอง
บ่อยครัง้ทาํใหบ้า้นเมอืงออ่นแอ ฟ้าคาํแลบซึง่เป็นเจา้ฟ้าแหง่แสนหวยีกทพัมาตัง้คา่ยมคีวามประสงค์
จะตเีมอืงเชยีงตุงใหไ้ด ้เจา้ทา้วคําฟูจงึไดย้กเมอืงเพยีง ซึง่เป็นเมอืงบรวิารของเชยีงตุงทีอ่ยู่ทางทศิ
ตะวนัตกใหฟ้้าคําแลบเป็นบรรณาการ เพื่อป้องกนัภยัที่จะเกิดกบัเชยีงตุง ต่อมาเมอืงบรวิารของ
เชยีงตุง คอื เมอืงหลวย เมอืงยาง ทาํการแขง็ขอ้ต่อเชยีงตุงทาํใหเ้ชยีงตุงตอ้งยกพลไปปราบ โดยให้
เจา้เมอืงกาเป็นแม่ทพั เมื่อทําศกึสําเรจ็พระองคจ์งึมอบเมอืงยางใหก้บัเจา้เมอืงกาปกครองอกีเมอืง
หน่ึง ทางดา้นเมอืงหลวยเหน็ว่าเมอืงยางถูกปราบลงกเ็ขา้มาสวามภิกัดิเ์ชยีงตุงต่อไป เจา้ทา้วคําฟู
หรอืพระยาแก้วยอดฟ้านรทิา1เป็นกษัตรยิ์เชยีงตุงที่ได้ทํานุบํารุงศาสนามาก พระองค์ได้สรา้งวดั
หลายแห่งรวมถงึปฏสิงัขรณ์พระอารามทีท่รุดโทรม ในสมยัของพระองค์บ้านเมอืงเจรญิรุ่งเรอืงขึน้
มาก ใน พ.ศ. 2101 พระองค์ได้ให้พระภิกษุ 10 รูปเดนิทางไปยงัเมอืงหงสาวดเีพื่อเป็นทูตเจรญิ
สมัพนัธไมตรใีนสมยัพระเจา้บุเรงนอง ในขณะนัน้ล้านนาตกเป็นประเทศราชของพม่าและพระเจ้า
บุเรงนองไดใ้หเ้จา้เมกุฏคิรองลา้นนาทีเ่ชยีงใหม่ต่อไป เมื่อคณะทตูจากเชยีงตุงเดนิทางไปถงึหงสาว
ด ีพระเจา้บุเรงนองมคีวามปีตโิสมนสัมากนกั จงึไดจ้ดัเครื่องบรรณาการและพระไตรปิฎกใหค้ณะทตู
นัน้นําเอากลบัมายงัเมอืงเชียงตุง จากนัน้อีก 2 ปีต่อมาพระยาแก้วได้ล้มป่วยลงและมคีําสัง่เสยี
สุดทา้ยก่อนทวิงคตแก่สงึเมอืงว่า โอรสทัง้ 4 ของพระองค์ องคใ์ดปกครองบ้านเมอืงและศาสนาได้
ดงัเช่นตนกใ็หเ้ลอืกโอรสองคน์ัน้เป็นผูป้กครองบา้นเมอืงต่อไปเถดิ เมื่อพระยาแกว้ทวิงคตไดม้กีาร
ตัง้พระเมรุทีก่าดตุง และถอืว่าพระยาแกว้เป็นกษตัรยิอ์งคส์ุดทา้ยของเชยีงตุงในยุคลา้นนาปกครอง 
จากนัน้สมยัเจา้แกว้บุญจะเป็นยุคทีพ่มา่เริม่เขา้มามบีทบาทในอาณาจกัรลา้นนารวมถงึเมอืงเชยีงตุง
ดว้ย  
 
 
 
 
 
 

                                          
 1ทว ีสวา่งปญัญางกรู.  (2533).  พงศาวดารเมอืงเชยีงตุง. หน้า 46. 
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6. ความสมัพนัธร์ะหว่างเชียงตงุกบัล้านนายคุราชวงศม์งัรายปกครอง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างเชียงตุงกบัอาณาจกัรล้านนามมีาตัง้แต่ยุคพระยามงัรายทรงเริม่

ขยายบา้นเมอืงสรา้งเมอืงเชยีงราย ฝาง เชยีงตุง เวยีงกุมกาม และเชยีงใหม ่ในระยะเริม่แรกของการ
สรา้งอาณาจกัร พระยามงัรายไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งมากในการรวบรวมเมอืงต่างๆ น้อยใหญ่เพื่อ
รวมบา้นเมอืงใหเ้ป็นปึกแผน่ เชยีงตุงเป็นเมอืงหน่ึงทีไ่ดเ้ขา้สู่การรวมศูนยอ์ํานาจโดยการใชก้องทพั
เขา้ปราบปรามและพระยามงัรายได้สรา้งเมอืงเชยีงตุงใหใ้หญ่ขึน้ ทางด้านการปกครองเชยีงตุงมี
ฐานะเป็นเมอืงหน้าด่านทีส่าํคญั ป้องกนัภยัคุกคามทางดา้นเหนือจากจนี และทางดา้นเศรษฐกจิเพื่อ
ควบคุมเส้นทางการค้าระหว่างจนียูนานกบัเมอืงทางตอนล่าง เชยีงตุงมคีวามสมัพนัธ์กบัล้านนา
อยา่งมากทัง้ในเรือ่งของการเมอืงและการคา้ ในยุคทีร่าชวงศม์งัรายปกครองลา้นนานัน้ ความผกูพนั
ระหวา่งเชยีงตุงและลา้นนาขึน้อยูก่บันโยบายของผูป้กครองเป็นหลกั 

6.1 ความสมัพนัธท์างด้านการเมือง 
ความสมัพนัธท์างดา้นการเมอืงเริม่ขึน้เมือ่เจา้น้ําทว่มไดเ้ดนิทางมาปกครองเชยีงตุงซึง่เป็น

ผูป้กครองทีม่าจากเชือ้สายพระยามงัรายพระองคแ์รก เจา้น้ําท่วมเป็นโอรสของพระยาไชยสงคราม
พระองคม์คีวามสามารถในการรบมาก การส่งเจา้น้ําท่วมมาครองเชยีงตุงนัน้เพื่อป้องกนัภยัจากจนี
ทางตอนเหนือของอาณาจกัร ช่วงแรกทีล่า้นนาส่งผูป้กครองมายงัเชยีงตุงนัน้ ความสมัพนัธข์องทัง้
สองใกลช้ดิมากตามความสมัพนัธข์องผูป้กครอง หลงัจากเจา้น้ําท่วมทวิงคต เจา้น้ําน่านขึน้ปกครอง
แทนพระบิดา ยงัทําหน้าที่ของเชยีงตุงในฐานะเมอืงหน้าด่านทางเหนือ โดยสามารถป้องกนัการ
รุกรานจากจนีได ้ในสมยัพระยาแสนภู เจา้น้ําน่านไดก่้อกบฏต่อลา้นนาขึน้ ทําใหล้า้นนาต้องกําจดั     
เจา้น้ําน่าน พระยาแสนภูจงึเปลี่ยนจากการใหร้าชวงศ์ชัน้สูงไปครองเชยีงตุงมาเป็นขุนนางที่ไวใ้จ 
เพื่อไม่ใหเ้กดิการสะสมอํานาจซ่องสุมจนก่อกบฏขึน้อกี และเป็นการลดฐานะหรอืความสําคญัของ
เมอืงเชยีงตุงจาก “เมอืงลกูชา้งหางเมอืง” หรอืเมอืงลกูหลวง เป็นเมอืงประเทศราช  

ต่อมาในสมยัพระยาผายูล้านนาไดเ้ปลี่ยนแปลงการปกครองเมอืงเชยีงตุงโดยส่งเจา้เจด็
พนัตูขึน้มาครองเมื่อเจา้เจด็พนัตูทวิงคต เจา้อา้ยอ่อนขึน้ครองเชยีงตุงต่อจากพระบดิา สมยัเจา้อา้ย
อ่อนได้ทําการอภิเษกกับพระราชธิดาของพระยากือนา เมื่อล้านนามีศึกสงครามกับเมืองใต ้
(พงศาวดารเมอืงเชยีงตุงเรยีกว่าเมอืงอนิทปตัถนคร) เจา้อา้ยอ่อนไดย้กทพัมาเชยีงใหม่ แต่รบแพท้ี่
สุโขทยัและถูกจบัตวัไปยงัอนิทปตัถนคร1 จากนัน้ไดถู้กส่งตวัไปกรุงศรอียุธยา เมื่อเสรจ็สิน้สงคราม
ทางเชยีงตุงไดท้ราบวา่เจา้อา้ยอ่อนรบแพแ้ลว้ถูกนําตวัไปยงักรุงศรอียุธยา ขนุนางทัง้หลายจงึพรอ้ม
ใจยกเจา้แขนเหลก็ขึน้ครองเชยีงตุงต่อไป ความสมัพนัธข์องลา้นนากบัเชยีงตุงไดป้รากฏในสมยัเจา้

                                          
หลงัจากรชักาลเจา้เจด็พนัตคูรองเมอืงเชยีงตุงผูป้กครองต่อมาจงึเป็นเชือ้สายพระยามงัรายโดยมาจาก

สายพระยาผายซูึ่งเริม่ทีเ่จา้เจด็พนัตู จนกระทัง่หมดไป เจา้ฟ้าชายหลวงหรอืเจา้ชายหลวง ซึง่เป็นเจา้ผูค้รองเชยีง
ตุงองคส์ดุทา้ย    

1ลมลู จนัทน์หอม.  (2550).  ตาํนานมงัราย และตาํนานเชยีงใหม ่– เชยีงตุง ตน้ฉบบัอกัษรไทลื้อ
ตวัเขยีน และฉบบัความแปลความจากสาํนวนไทลื้อเป็นสาํนวนภาษาไทยกลาง. หน้า 43. 
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พระอ้ายเลาคําทาได้ครองเมอืงเชียงตุง โดยได้ส่งบรรณาการมาถวายแก่พระเจ้าติโลกราชแห่ง
ลา้นนา พระเจา้ตโิลกราชไดส้ง่เครือ่งสงูและบรรณาการกลบัมา ในการสง่เครือ่งราชบรรณาการครัง้น้ี
เป็นการกระชบัความสมัพนัธท์างการเมอืงและความสมัพนัธท์างเชือ้สายพระยามงัรายดว้ย ไม่นาน
เชยีงตุงไดแ้ยกออกเป็นอสิระเพราะทางลา้นนามสีงครามกบัอยุธยาบ่อยครัง้ ทาํใหล้า้นนาอ่อนแอลง
มาก ใน พ.ศ. 2066 สมยัพระยาแกว้หรอืพระเมอืงแกว้แหง่ลา้นนา ไดใ้หแ้สนยีย่กทพัลา้นนาเพื่อมา
ชว่ยใหเ้จา้สามเชยีงคงไดค้รองเชยีงตุง ในพงศาวดารเมอืงเชยีงตุงระบุว่า “เจา้เมอืงเชยีงใหมช่ื่อพระ
ยาแกว้ยอดเชยีงรายแต่งใหแ้สนยีนํ่ารพิล 1 แสน 3 หมืน่คน กบัชา้ง 3 พนัตวัมา้ 7 พนัตวัมาช่วยเจา้
สามเชยีงคง...”1  

เมื่อพจิารณาจาก พ.ศ. 2066 ซึง่ตรงกบัสมยัพระยาแกว้ ลา้นนาทาํสงครามกบัอยุธยาอยู่
บ่อยครัง้ ซึง่พระยาแกว้ไดใ้หค้วามสาํคญักบัเมอืงเขลางคห์รอืเมอืงลําปางมาก เพราะเป็นเมอืงใหญ่
ทางด้านใต้ของอาณาจกัร เป็นประตูสู่ล้านนาในการทําสงครามกบัอยุธยา ดงันัน้จํานวนไพร่พลที่
กล่าวไวใ้นพงศาวดารเมอืงเชยีงตุงว่า ลา้นนาไดส้ง่ทพัมาช่วยเจา้สามเชยีงคงทีเ่มอืงเชยีงตุงเป็นตวั
เลขทีเ่กนิความจรงิ เมือ่เกดิศกึสงครามกบัอยุธยาหลายครัง้ กองทพัอ่อนแอ ไพรพ่ลทีไ่ดใ้หแ้สนยีย่ก
ไปช่วยเจา้สามเชยีงคงรบเอาเมอืงเชยีงตุงอาจจะแค่หลกัหมื่น การทีพ่ระยาแกว้จะสถาปนาเจา้สาม
เชยีงคงครองเมอืงเชยีงตุงนัน้ เพื่อไม่ใหเ้ชยีงตุงแยกตวัเป็นอสิระและตอ้งการใหเ้ชยีงตุงกลบัมาอยู่
ในการปกครองของลา้นนาดงัเดมิ การรบครัง้น้ีเชยีงตุงไดร้บัการสนับสนุนทหารจากฟ้าคําแลบเจา้
เมอืงแสนหว ีกองทพัลา้นนาเสยีขนุนางระดบัผูบ้งัคบับญัชาและไพร่พลจํานวนมาก เจา้สามเชยีงคง
สูไ้ม่ไหวจงึนําไพร่พลลา้นนาหนีกลบัมายงัเชยีงใหม่ พระยาแกว้จงึใหเ้จา้สามเชยีงคงกลบัไปครอง
เมอืงพยากดงัเดมิ หลงัจากสมยัน้ีการปกครองของราชวงศม์งัรายเริม่เขา้สูย่คุเสือ่มถอย  

6.2 ความสมัพนัธท์างด้านศาสนา 
ความสมัพนัธร์ะหว่างเมอืงเชยีงตุงกบัอาณาจกัรลา้นนามไิดม้เีพยีงความสมัพนัธท์างดา้น

การเมอืงและเศรษฐกิจเท่านัน้ เน่ืองจากความสมัพนัธ์ทางด้านศาสนาเป็นส่วนทําให้เชยีงตุงกบั
ลา้นนากระชบัความสมัพนัธ์กนัมากขึน้ พุทธศาสนาในลา้นนาไดม้กีารเผยแผ่ออกไปยงัเมอืงต่างๆ 
ในขอบขณัฑสมีาของลา้นนาและขยายมาถงึเชยีงตุง ในปจัจุบนัเชยีงตุงยงัคงนบัถอืพุทธศาสนาตาม
แบบที่ได้รบัการเผยแผ่มาจากล้านนา ในยุคที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองคือช่วงต้น
ราชวงศม์งัรายซึง่มศีนูยก์ลางอาํนาจอยูท่ีเ่มอืงเชยีงใหม ่

พระพุทธศาสนาในล้านนาระยะแรก ไดร้บัอทิธพิลจากแคว้น(อาณาจกัร)หรภุิญไชย ซึ่ง
เป็นดนิแดนที่เก่าแก่ที่สุดในล้านนา2 ทัง้คตคิวามเชื่อพุทธศาสนาและศลิปกรรมล้านนา ล้วนไดร้บั
การถ่ายทอดมาจากหรภุิญไชย ต่อมาไดม้กีารสรา้งวดัหลายแหง่ทัง้เชยีงราย เวยีงกุมกาม และเมอืง
เขลางค ์เป็นตน้ เมอืงทีเ่คยเป็นราชธานีของลา้นนาปรากฏการสรา้งวดัจํานวนมาก ทัง้วดัหลวงและ
วดัราษฎร ์ซึ่งยดึถอืคตน้ีิทัง้สิน้ อกีทัง้ลา้นนามคีตคิวามเชื่อว่าการที่กษตัรยิส์รา้งวดัหรอืทํานุบํารุง

                                          
1ทว ีสวา่งปญัญางกรู.  (2533).  เลม่เดมิ.  หน้า 44. 
2รตันาพร เศรษฐกุล.  (2552).  ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิวฒันธรรมแอ่งเชยีงใหม-่ลาํพนู.  หน้า 29. 
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พุทธศาสนาจะยิง่มบุีญมาก และจะส่งเสรมิบารมขีองพระมหากษตัรยิ์ใหเ้ป็นที่ศรทัธาของราษฎร 
เมอืงทีเ่ดมิมพีระพทุธศาสนาเจรญิอยูแ่ลว้ไดม้กีารสรา้งวดัเพิม่เตมิ และทาํนุบาํรงุวดัเดมิทีเ่สือ่มโทรม 

พระพทุธศาสนาจากลา้นนาเริม่แผเ่ขา้มาในเชยีงตุงในสมยัทีพ่ระยาผายปูกครองลา้นนา  
ซึ่งพระองค์ไดเ้ดนิทางมายงัเมอืงเชยีงตุงพรอ้มดว้ยคณะสงฆ ์โดยมพีระมหาหงสาวดเีป็นประธาน 
ตามพงศาวดารเมอืงเชยีงตุงกล่าวไวว้า่  
 
              เจา้พายไูปวดัลเีชยีง กรวดน้ําตกฝา่มอืพระมหาเถระทัง้สี ่ ต่อหน้าพระสงฆท์ัง้หลายกลา่ววา่ 
ขา้ขอถวายเมอืงเขนิน้ีใหแ้ก่คณะสงฆเ์ป็นทาน ในวนัหน้า ผูใ้ดมากนิเมอืงน้ี กต็อ้งถวายเงนิหน่ึงหมืน่และ 
ทองคาํหน่ึงพนั  คราวน้ี  ขา้จะใหล้กูขา้กนิเมอืงเชยีงตุงซึง่ม ี7,500 นา พระสงฆเ์ทวดาทัง้หลายจะทาํอยา่ง 
ไรใหบ้า้นเมอืงมสีวสัดภิาพกข็อใหค้ณะสงฆต์รกึตรอง และสัง่สอนธรรมทัง้มวลเทอญ...1  
 

เมื่อเจ้าเจด็พนัตูขึน้ครองเมอืงเชยีงตุงก็ได้ถวายเงนิหน่ึงหมื่นและทองคําหน่ึงพนัตามที่
พระราชบดิาไดใ้หค้าํไวก้บัคณะสงฆ ์ซึง่มพีระมหาหงสาวดผีูเ้ป็นพระเถระผูใ้หญ่ จากนัน้พระองคไ์ด้
สรา้งวดัขึน้ 4 วดั คอื วดัพระแกว้ วดัหวัขว่ง วดัฟ้ากาง และวดัจอมทอง โดยใหม้กีารบวชเรยีน และ
สัง่สอนพระพุทธศาสนาอย่างกวา้งขวางในเชยีงตุง ทางดา้นลา้นนา พระพุทธศาสนารุ่งเรอืงขึน้เมื่อ
พระยากอืนาไดร้บัเอาพุทธศาสนานิกายลงักาวงศผ์า่นทางสุโขทยัเพื่อเขา้มาเผยแผใ่นลา้นนา ซึง่แต่
เดมิพระพุทธศาสนารบัมาจากหรภุิญไชย และเมื่อรบันิกายลงักาวงศจ์ากสุโขทยั พระยากอืนาจงึได้
ทาํการชาํระพระพทุธศาสนาขึน้มาใหมแ่ละใหค้ณะสงฆท์ีม่าจากสโุขทยัเผยแผอ่ยูท่ีว่ดับุปผารามหรอื
วดัสวนดอก    พระองคท์รงมพีระราชดํารใิหอ้ญัเชญิพระบรมสารรีกิธาตุประดษิฐานไวย้งัพระธาตุ
ดอยสุเทพและทีว่ดัสวนดอก ทําใหว้ดัสวนดอกกลายเป็นศูนยก์ลางของพุทธศาสนานิกายลงักาวงศ์
หรอืนิกายวดัสวนดอก ในสมยัน้ีมกีารเดนิทางของพระสงฆจ์ากเมอืงต่างๆ เช่น เมอืงเชยีงแสน  และ
เชยีงตุง เป็นตน้ ซึง่พระสงฆจ์ากหวัเมอืงในลา้นนาไดเ้ดนิทางมายงัวดัสวนดอกเพื่อศกึษาพระธรรม
วนิยัของนิกายลงักาวงศด์ว้ย  
 
 

                                          
วดัลเีชยีงเป็นวดัที่มใีนเชยีงตุงอยู่แลว้ แต่เน่ืองจากพระพุทธศาสนาในเชยีงตุงไม่ค่อยเป็นที่นิยม ซึ่ง

ทางดา้นชาวไทใหญ่ เงีย้ว เขนิ ลือ้ มกัจะนบัถอืผสีาง สิง่ลีล้บั ผบีรรพบุรุษ เมื่อพระยาผายเูดนิทางมาสถาปนา เจา้
เจด็พนัตผููค้รองเมอืงเชยีงตุงไดอ้ญัเชญิคณะสงฆเ์ดนิทางมาในครัง้น้ีดว้ย และเมือ่สงัเกตดบูรรทดัสดุทา้ยทีพ่ระองค์
กล่าวว่า “สัง่สอนธรรมทัง้มวลเทอญ” พระองค์หมายจะใหช้าวเมอืงเชยีงตุงนับถอืพระพุทธศาสนาแทนความเชื่อ
เดมิ และเป็นการสถาปนาพทุธศาสนาอยา่งเป็นทางการในเชยีงตุง ต่อมาพระพทุธศาสนาไดเ้จรญิยิง่ขึน้ในเชยีงตุง  

1รตันาพร เศรษฐกุล.  (2552).  เลม่เดมิ.หน้า 30. 



33 
 

พระพทุธศาสนาในลา้นนามคีวามเจรญิรุง่เรอืงอยา่งมากตัง้แต่สมยัพระยาผาย ูและมกีาร 
เผยแผ่ออกไปตามหวัเมอืงต่างๆ ต่อมาสมยัพระยากอืนา พระสงฆเ์ชยีงใหม่กลุ่มหน่ึงเกดิสงสยัใน
พระพทุธศาสนานิกายวดัสวนดอก ทาํใหพ้ระสงฆก์ลุ่มดงักล่าวเดนิทางไปศกึษาพทุธศาสนายงัเมอืง 
ลงักาและกลบัมาในสมยัพระยาสามฝ ัง่แกน และสถาปนานิกายสงิหล หรอืนิกายลงักาวงศ์ใหม่ขึน้
พระสงฆนิ์กายลงักาวงศใ์หมไ่ดจ้าํพรรษาอยูท่ีว่ดัป่าแดง ทาํใหเ้รยีกนิกายลงักาวงศใ์หมน้ี่อกีชื่อหน่ึง
วา่นิกายวดัปา่แดง ผลจากการตื่นตวัทางศาสนาในลา้นนาทาํใหส้มยัพระเจา้ตโิลกราชกษตัรยิล์า้นนา
ไดท้ําการสงัคายนาพระพุทธศาสนาที่วดัเจด็ยอดหรอืวดัมหาโพธารามเป็นครัง้ที่ 8 ของโลก1 และ
พระไตรปิฎกที่ได้รบัการสงัคายนาในครัง้น้ี ได้กลายเป็นแบบแผนของการศึกษาพระธรรมของ
ลา้นนาในยุคต่อมา กล่าวไดว้่าพระพุทธศาสนาในสมยัพระเจา้ตโิลกราชมคีวามเจรญิรุง่เรอืงสงูสุด มี
การศกึษาพระปรยิตัธิรรมกนัอยา่งกวา้งขวางทัง้ 2 นิกาย ทัง้นิกายวดัสวนดอกและนิกายวดัปา่แดง
จนทําให้พระสงฆ์ของทัง้สองนิกายเกิดความขัดแย้งกันขึ้น พระเจ้าติโลกราชได้สร้างและ
บูรณปฏสิงัขรณ์วดัจํานวนมาก  เช่น   วดัเจดยีเ์จด็ยอดหรอืวดัมหาโพธาราม วดัราชมณเฑยีร  วดั
ปา่ตาล เป็นตน้ พระองคเ์ป็นผูอ้ญัเชญิพระแกว้มรกตจากเมอืงเขลางค์2 เพื่อมาประดษิฐานไวท้ีเ่จดยี์
หลวง เมื่อราชธานีลา้นนาคอืเมอืงเชยีงใหม่เป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนา เมอืงต่างๆ ทีอ่ยู่ใน
ขอบขณัฑสมีาลา้นนาจงึรบัเอาความเจรญิทางพระพุทธศาสนาไปจากเชยีงใหม ่เชยีงตุงเป็นหน่ึงใน
เมอืงทีอ่ยู่ภายใตก้ารปกครองของลา้นนาและรบัเอาพุทธศาสนาจากลา้นนาดว้ย      ดงันัน้เมื่อคณะ
สงฆนิ์กายวดัป่าแดงไดเ้ดนิทางกลบัมาจากลงักาและเผยแผ่ศาสนาอยู่ในเชยีงใหม่ เชยีงตุงในสมยั
เจ้าสามสรจีงึได้รบัเอานิกายวดัป่าแดงเขา้มาเผยแผ่ในเชยีงตุงอกีนิกายหน่ึง ในสมยัเจ้าเจด็พนัตู
ครองเชยีงตุง พระยาผายผููเ้ป็นพระราชบดิาไดส้ถาปนาพระพุทธศาสนานิกายวดัสวนดอกไวท้ีเ่ชยีง
ตุงดว้ย พระพทุธศาสนาทีเ่ชยีงตุงจงึไดร้บัจากลา้นนาและอยูคู่ก่บัเชยีงตุงมาจนถงึปจัจุบนั 

6.3 ความสมัพนัธท์างด้านการค้า 
ความสมัพนัธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเชียงตุงกบัล้านนามีหลายด้านและยาวนาน ทัง้ในด้าน

การเมอืง การปกครอง ศาสนาและดา้นการคา้ โดยเชยีงตุงมคีวามสมัพนัธ์ทางดา้นการคา้กบัเมอืง
ต่างๆ ที่อยู่ในอาณาเขตของล้านนามาแต่โบราณ ซึ่งเดมิศูนยก์ลางทางการคา้อยู่ทีห่รภุิญไชยและ
เมื่อพระยามงัรายสามารถยดึครองหรภุิญไชย พระองคจ์งึสถาปนาอาณาจกัรลา้นนาขึน้โดยเปลี่ยน
ศูนยก์ลางทางการคา้มาอยู่ทีเ่ชยีงใหม่ เชยีงตุงจงึดําเนินความสมัพนัธ์ทางการคา้กบัล้านนาโดยมี
เชยีงใหมเ่ป็นศนูยก์ลางทางการคา้ และสง่สนิคา้ไปขายยงัเมอืงต่างๆ ไดส้ะดวก 

เน่ืองจากเชยีงตุงอยู่บนเสน้ทางการคา้โบราณซึง่พ่อคา้ชาวจนีไดเ้ดนิทางเขา้มาคา้ขายใน
หรภุิญไชยเพราะเป็นอาณาจกัรทีม่ ัง่คัง่และมัน่คงมาก่อนทีอ่าณาจกัรลา้นนาจะเขา้ปกครอง การคา้
ในยุคราชวงศม์งัรายเป็นการคา้ขายในรปูแบบของการแลกเปลีย่นสนิคา้ทางการเกษตรและขา้วของ
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละเมอืงเป็นหลกั การแลกเปลี่ยนสนิคา้ระยะน้ีเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง

                                          
1สงวน โชตสิขุรตัน์. (2552).  เลม่เดมิ. หน้า 444.  
2สรสัวด ีอ๋องสกุล. (2553).  เลม่เดมิ.  หน้า 162 .  
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เมอืงหรอืดนิแดนที่มลีกัษณะที่แตกต่างกนั ทําใหส้นิคา้ทางการเกษตรตลอดจนสนิคา้ที่มใีนแต่ละ
เมอืงมกีารหมุนเวยีนกนัในวงแคบ ต่อมาจงึเกดิพอ่คา้คนกลางขึน้เพื่อเป็นตวักลางทีเ่ชื่อมโยงการคา้
ขายหรอืนําสนิคา้จากเมอืงหน่ึงไปยงัอกีเมอืงหน่ึง โดยพอ่คา้คนกลางมทีัง้ชาวจนีและชาวพืน้เมอืง 

ระบบเศรษฐกจิของทัง้อาณาจกัรล้านนาและเชยีงตุงมกีารทําเกษตรกรรมเป็นหลกั และ
เป็นพืน้ฐานของการเลี้ยงชพี มกีารทําการคา้ขายควบคู่กนัไป กลุ่มพ่อคา้ชาวจนีทีเ่ดนิทางมาแบบ
กองคาราวานและเดินทางไปยงัดินแดนต่างๆ ทําหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลาง ทางด้านพ่อค้าชาว
พืน้เมอืงมหีน้าทีนํ่าสนิคา้จากถิน่ทีอ่ยู่อาศยัทีม่กีารเดนิทางยากลําบากมาขายต่อกบัพ่อคา้จากแดน
ไกล โดยนําออกมาขายยงัตลาดที่มีการค้าขายแลกเปลี่ยนกนั สินค้าที่พ่อค้าชาวจีนและพ่อค้า
พื้นเมอืงนํามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกนั จะเป็นสนิค้าที่มกีารขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของพื้นที่
ต่างๆ พอ่คา้ชาวจนีเดนิทางมาจากยนูานโดยใชล้่อ (ล่อเป็นสตัวท์ีไ่ดจ้ากการผสมพนัธุร์ะหว่างมา้กบั
ลา ดงันัน้สามารถเดนิทางไกลไดเ้หมอืนลาแต่มคีวามเรว็เหมอืนมา้) และมา้เป็นพาหนะในการขนสง่
สนิค้า เมื่อการค้าขยายตวัมากขึ้น จงึมกีารใช้โคต่างในการบรรทุกสนิค้า และมกีารเดนิทางเป็น
ขบวนในรปูแบบของกองคาราวาน ทางดา้นพอ่คา้พืน้เมอืงมกัใชโ้คขนสง่สนิคา้ การใชโ้คขนสง่สนิคา้
ของชาวพืน้เมอืงน้ีบ่งบอกถงึการทําเกษตรกรรม เพราะชาวพืน้เมอืงจะใชโ้คในการทําเกษตรกรรม
เมื่อเดนิทางมาแลกเปลีย่นสนิคา้กจ็ะใชพ้าหนะทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่และใชใ้นการทาํเกษตรกรรมอยูแ่ลว้ 
โดยมากจะเรยีกพ่อคา้เหล่าน้ีว่าพ่อคา้โคต่าง1 ล่อต่าง มา้ต่าง ซึ่งหมายถงึการเทยีมเกวยีนเพื่อ
คา้ขาย 

 

7.ลกัษณะทางการค้าของล้านนาและเชียงตงุในยคุราชวงศม์งัรายปกครอง 
ในยุคที่ราชวงศ์มงัรายปกครองอยู่นัน้ (ในยุคน้ีเชยีงตุงเป็นส่วนหน่ึงของล้านนา) เมอืง

ต่างๆ ในอาณาจกัรล้านนามกีารสรา้งตลาดไปพรอ้มๆ กบัการสรา้งเมอืง ขนาดของเมอืงบางครัง้
ขึน้อยู่กบัจํานวนของตลาดในเมอืงนัน้ ซึง่แสดงถงึการมปีระชากรอาศยัอยู่เป็นจาํนวนมาก  การคา้
ขายจงึขยายตวัตาม ผูป้กครองเมอืงจะไดร้บัผลประโยชน์จากภาษอีากรในลกัษณะต่างๆ และรายได้
จากสนิค้าที่ทํากําไรให้กบัผู้ปกครองเมอืง คือ สนิค้าผูกขาดจําพวกของป่า มลีกัษณะเป็นสนิค้า
ต้องหา้ม ราษฎรต้องนํามาส่งส่วยใหก้บัผูป้กครองหรอืเจ้าเมอืง โดยผูป้กครองสามารถคา้ขายได ้
สนิคา้ของปา่ ไดแ้ก่ น้ํารกั น้ําผึง้ งาชา้ง นอแรด ครัง่ และสเีสยีด เป็นตน้ และจะถูกสง่ไปขายใหก้บั
พอ่คา้ต่างแดนอยา่งเสร ีซึง่การคา้ขายในลา้นนาผูป้กครองเมอืงต่างๆ ในชว่งราชวงศม์งัรายปกครอง
อยู่ สามารถทําการคา้ขายและสรา้งความมัง่คัง่ใหก้บัตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งผ่านการควบคุมจากเมอืง
ศูนย์กลางการปกครอง ดงันัน้ยุคปลายของการปกครองสมยัราชวงศ์มงัรายจึงทําให้อาณาจกัร
ล้านนาสูญเสยีความเป็นเอกภาพ เน่ืองจากขุนนางตลอดจนผูป้กครองหวัเมอืงล้านนามกีารสะสม

                                          
1ชวศิา ศริ.ิ  (2550).  เลม่เดมิ.  หน้า 126.  
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อาํนาจ และทา้ทายอาํนาจของกษตัรยิ ์ทาํใหอ้าณาจกัรลา้นนาอ่อนแอลงจนนําไปสู่การล่มสลายของ
ราชวงศม์งัรายในทีส่ดุ 

กล่าวโดยสรุป ความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ระหว่างเชียงตุงกับล้านนา ทัง้ทางด้าน
การเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ซึง่มพีฒันาการจากความสมัพนัธแ์บบเครอื
ญาติ ในปลายสมยัราชวงศ์มงัรายบรรดาขุนนางไดม้กีารสะสมอํานาจมากขึน้ กอปรกบัราชสํานัก
ลา้นนาอ่อนแอ ดงันัน้การเปลีย่นแปลงทางการปกครองจงึเกดิขึน้จากปญัหาภายในเป็นหลกั โดยมี
การเปลี่ยนระบบของผู้ปกครองจากราชวงศ์มงัรายเป็นราชวงศ์แห่งกษัตรยิ์พม่า ซึ่งสามารถเขา้
ควบคุมดนิแดนของลา้นนาทัง้หมดใน พ.ศ. 2101 ซึง่จะกล่าวถงึในรายละเอยีดต่อไป 
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บทท่ี 3 
สภาพเศรษฐกิจเชียงตงุและล้านนาก่อนยคุการปกครองของพม่า 

         
เมือ่พมา่เขา้มาปกครองลา้นนารวมถงึเชยีงตุงดว้ย พมา่ไดเ้ปลีย่นแปลงการปกครองหลาย

ประการโดยมกีารส่งขุนนางเข้ามาควบคุมเมอืงในล้านนาอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เมอืงต่างๆ ใน
ลา้นนาเกดิการขดัขนืในระยะแรก มกีารแทรกแซงกจิการภายในดา้นต่างๆ เช่น การปกครอง การ
เกบ็ส่วยอากร เป็นตน้ แต่ในเรื่องการคา้ขายกลบัขยายตวั เพราะเมื่อพม่าเขา้มาปกครองลา้นนาทํา
ใหพ้่อคา้ต่างชาตเิขา้มาทําการคา้ในอาณาจกัรลา้นนาเป็นจํานวนมาก ทัง้พอ่คา้ชาวพมา่ มอญ และ
อนิเดยี ตลอดจนพอ่คา้จากชาตติะวนัตกมจีาํนวนเพิม่มากขึน้ ความหลากหลายของสนิคา้กม็มีากขึน้ 
และมกีารแลกเปลีย่นเงนิตราในสกุลต่างๆ อยา่งแพรห่ลาย เสน้ทางการคา้ขายไดร้บัการสง่เสรมิมาก
ขึน้ทัง้จากผูป้กครองชาวพม่าและผูป้กครองในระดบัต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการคา้ขายและอํานวย
ความสะดวกเพื่อใชใ้นการเดนิทพัและสง่เสบยีงในยามสงคราม การคา้ของลา้นนากบัเชยีงตุงไดเ้กดิ
ขึน้มาตัง้แต่ก่อนพระยามงัรายสถาปนาเมอืงเชยีงตุง ความสมัพนัธ์ทางการคา้มอียู่ 2 ลกัษณะ คอื 
การคา้ทางไกลและการคา้ภายในเมอืง 
 
1.ปัจจยัสาํคญัทางการค้าของเชียงตงุและล้านนา 

นบัตัง้แต่เชยีงตุงเป็นรฐัอสิระจนถงึการสถาปนาเมอืงเชยีงตุงในสมยัลา้นนา การคา้มกีาร 
เจรญิเตบิโตตามลําดบั เน่ืองจากอยู่บนเสน้ทางการคา้ทีส่าํคญัในสมยัโบราณ เป็นเสน้ทางทีช่าวจนี
ฮอ่เดนิทางจากตอนใตข้องจนีมาทําการคา้ขายแลกเปลีย่นกบัชาวพืน้เมอืง โดยศูนยก์ลางการคา้แต่
เดมิอยูท่ีห่รภุิญไชย มกีารตดิต่อคา้ขายกบัชาวพืน้เมอืงทีอ่ยูใ่นพมา่ พอ่คา้ชาวมอญ พอ่คา้ชาวละโว ้
และพ่อคา้ชาวใต้ ดว้ยเหตุน้ี ดนิแดนลา้นนาจงึเป็นศูนยก์ลางมาตัง้แต่เริม่ต้นโดยอาศยัรากฐานมา
จากหรภุิญไชย โดยปจัจยัที่สําคญัที่ทําให้ล้านนาและเชยีงตุงมคีวามสําคญัทางการค้ามอียู่หลาย
ปจัจยัดงัน้ี   

1.1 ภมิูประเทศ 
ในยคุจารตีเป็นยคุทีม่กีารปกครองในระบบกษตัรยิ ์มกีารรบพุง่เพือ่ขยายอาํนาจเป็นหลกั 

ส่วนการค้าเป็นผลสบืเน่ืองจากการครอบครองดนิแดน ภูมปิระเทศของแต่ละดนิแดนจงึเป็นส่วน
สาํคญัในการรกัษาเอกราชของแต่ละเมอืง ภูมปิระเทศทีม่ลีกัษณะเด่นของทัง้เชยีงตุงและลา้นนาทีม่ี
ภูเขาสงูและมแีม่น้ําสาํคญัหลายสายเพื่อใชใ้นการเกษตรกรรมอนัเป็นพืน้ฐานของการดํารงชวีติ อกี
ทัง้ยงัเป็นเสน้ทางในการคมนาคมทางน้ํา ลกัษณะทางภูมศิาสตรด์งักล่าวทําใหด้นิแดนเชยีงตุงและ
ลา้นนามรีะบบเศรษฐกจิทีเ่ชื่อมโยงกนัเป็นเครอืขา่ยการคา้ตัง้แต่สมยัโบราณ โดยมพีอ่คา้ชาวจนีเป็น

                                          
เมอืงใตห้รอืชาวใต ้ขณะนัน้หมายถงึอโยธยาหรอืภายหลงัคอืกรุงศรอียุธยา ปจัจุบนัคาํน้ียงัใชเ้รยีกกนั

ในภาคเหนือของประเทศไทย ทีม่กัจะเรยีกพืน้ทีเ่มอืงในภาคกลางของไทยปจัจุบนัวา่เมอืงใต ้(เป็นภาษาพดู) 



37 
 

ผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ และในขณะเดยีวกนัพอ่คา้พืน้เมอืงกม็สีว่นในการช่วย
สง่เสรมิใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัมากขึน้โดยมศีนูยก์ลางการคา้อยูท่ีแ่ควน้หรภุิญไชย  

1.1.1 ภมิูประเทศของอาณาจกัรล้านนา 
อาณาจกัรลา้นนา มลีกัษณะเป็นภเูขาสงูและมทีีร่าบลุ่มแมน้ํ่าปิงตอนบนอนัเป็นทีต่ ัง้ 

ของเมอืงต่างๆ ในลา้นนา อกีทัง้ยงัมเีมอืงเชยีงใหมเ่ป็นศนูยก์ลางทางการคา้ของลา้นนาทีข่ ึน้มาแทน
หรภุิญไชยซึง่ล่มสลายไป จากทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้เบือ้งตน้ถงึลกัษณะภมูปิระเทศของลา้นนาวา่ มคีวาม
พเิศษอยู่ที่การมภีูเขาสูง และมพีื้นที่ราบอยู่ไม่มาก ตามช่องเขามลีําธารเล็กๆ ไหลลงมาจากทศิ
เหนือลงมายงัตอนใตเ้กดิเป็นแมน้ํ่าหลายสายทีห่ล่อเลีย้งเมอืงทีอ่ยูใ่กลบ้รเิวณลําน้ําหรอืแมน้ํ่า แมน้ํ่า
ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ แมน้ํ่าปิง วงั ยม น่าน กก และแมน้ํ่าโขง เป็นตน้ แมน้ํ่าเหล่าน้ีไมเ่พยีงเป็นแหล่งน้ําที่
ใชใ้นการทําเกษตรกรรมของเมอืงต่างๆ แต่ยงัเป็นเสน้ทางคมนาคมทีส่ําคญัดว้ย ความสําคญัของ
เมอืงจงึขึน้อยู่กบัสภาพทําเลทีต่ ัง้และแหล่งน้ํา ซึ่งจะเหน็ไดจ้ากเมอืงทีส่ําคญัของอาณาจกัรลา้นนา
มกัจะมตีวัเมอืงทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลุ่มแมน้ํ่าสายสาํคญั 

1.1.2 ภมิูประเทศของเมืองเชียงตงุ 
เชยีงตุงมภีมูปิระเทศทีเ่หมาะแก่การเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ของลา้นนาทางตอน 

เหนือ เพราะอยู่บรเิวณทีร่าบลุ่มแม่น้ําสําคญัถงึ 2 สายคอืแม่น้ําสาละวนิ กบัแม่น้ําโขง โดยมแีม่น้ํา
ขนื1 ขนึ หรอืเขนิไหลผ่านตวัเมอืง ดงันัน้เชียงตุงจึงสามารถแขง็เมอืงหรอืไม่ยอมรบัอํานาจการ
ปกครองของล้านนาในบางช่วงระยะเวลาที่กษตัรยิ์ราชวงศ์มงัรายอ่อนแอ หรอืเกดิปญัหาภายใน
อาณาจกัรล้านนา กรณีน้ีสามารถสงัเกตจากช่วงปลายราชวงศ์มงัราย เจา้เมอืงเชยีงตุงเอาใจออก
หา่งโดยการรบัเอาคตขิองพระพทุธศาสนาจากพมา่2 
 
2.เครอืข่ายการค้าก่อนอาณาจกัรล้านนา 

อาณาจกัรหรภุิญไชยเป็นดินแดนที่เก่าแก่ที่สุดบรเิวณภาคเหนือของไทย และมคีวาม
เจรญิรุ่งเรอืงเป็นอย่างมากทัง้ด้านเศรษฐกิจและวฒันธรรม แต่ประวตัิศาสตร์ของหรภุิญไชยเป็น
อาณาจกัรที่ไม่ได้รบัความสนใจในการศกึษาเท่าที่ควร โดยมากแล้วการศกึษาประวตัิศาสตร์ของ
อาณาจกัรในภูมภิาคน้ีจะอยู่ทีล่า้นนาเป็นหลกั ดงันัน้การศกึษาประวตัศิาสตรห์รภุิญไชยจงึถอืว่ามี
น้อยและเมื่อความสําคญัของหรภุิญไชยถูกแทนทีด่ว้ยอาณาจกัรลา้นนาของพระยามงัราย หรภุิญ-
ไชยจงึสญูสิน้ความเป็นรฐัโบราณในอดตีทีเ่คยเจรญิรุง่เรอืง 
 
 
 

                                          
1วดัทา่กระดาน.  (2541).  เลม่เดมิ.  หน้า 68 .  
2ทว ีสวา่งปญัญางกุล.  (2533).  เลม่เดมิ.  หน้า 47 . 
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หริภุญไชยเป็นอาณาจักรที่มีการปกครองเป็นเอกเทศ เมืองที่สําคญัอยู่ที่หริภุญไชย 
(ลําพูน) และเมอืงรองลงมาคอืนครเขลางค ์(ลําปาง) มคีวามสมัพนัธ์กบัอาณาจกัรอื่นๆ ทัง้ในดา้น
การเมอืง ศาสนาและเศรษฐกจิการคา้ ทางดา้นการคา้หรภุิญไชยเป็นอาณาจกัรทีเ่ป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกจิโดยอาศยัเสน้ทางสายทองคํา ที่พ่อคา้ชาวจนีฮ่อเดนิทางมาจากบรเิวณตอนใต้ของจนี 
เดนิทางผ่านบา้นเมอืงน้อยใหญ่ตามหุบเขาต่างๆ ลงมายงัหรภุิญไชยเพื่อคา้ขาย พ่อคา้บางกลุ่มได้
เดนิทางต่อไปยงัเมอืงท่าของอาณาจกัรมอญบรเิวณมะละแหม่ง ดงันัน้พระยามงัรายจงึได้เขา้ยดึ
ครองหรภุิญไชยและสถาปนาอาณาจกัรลา้นนาขึน้ โดยอาศยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิของหรภุิญไชย
บรเิวณพืน้ทีแ่อง่เชยีงใหม ่– ลาํพนู เพือ่สรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บักองทพัลา้นนา1 
 
3.ลกัษณะการค้าของอาณาจกัรล้านนายคุราชวงศม์งัราย 

เมื่อพระยามงัรายสามารถครอบครองหริภุญไชย ได้สถาปนาอาณาจักรล้านนาขึ้นที่
เชียงใหม่ โดยอาศยัพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจการค้าของหริภุญไชย เพื่อสร้างความมัง่คัง่ของ
อาณาจกัรลา้นนาของพระองค ์ดงันัน้เชยีงใหม่ซึ่งเป็นศูนยก์ลางการปกครองของล้านนาจงึมฐีานะ
เป็นศนูยก์ลางในทุกๆ ดา้นรวมทัง้การคา้แทนทีห่รภุิญไชย จนกระทัง่ลา้นนาตกเป็นประเทศราชของ
พม่า พม่าไดร้บัผลประโยชน์ทางการคา้จากลา้นนาอย่างมากและไดส้รา้งความมัง่คัง่ใหก้บักษตัรยิ์
พมา่ นอกจากความตอ้งการดา้นกาํลงัพลของลา้นนาในการยกทพัเขา้ตกีรงุศรอียธุยาแลว้ ยงัมคีวาม
ตอ้งการไดผ้ลประโยชน์ทางการคา้จากลา้นนาดว้ย  

ลา้นนาในยุคราชวงศ์มงัรายปกครองนัน้ มกีารทําเกษตรกรรมเป็นพืน้ฐานเศรษฐกจิของ
อาณาจกัร และมกีารคา้ระหว่างรฐัเพื่อสรา้งความมัง่คัง่ใหก้บักษตัรยิ ์การคา้ทําใหฐ้านะของกษตัรยิ์
ในยุคจารตีมคีวามมัน่คงและรํ่ารวยเพื่อใช้จ่ายในการทหาร ซึ่งมผีลต่อความมัน่คงของอาณาจกัร 
ดงันัน้เมื่อพระยามงัรายยดึครองหรภุิญไชย จงึทําใหก้ารสถาปนาอาณาจกัรลา้นนาไดร้บัประโยชน์
ด้านการค้าโดยสามารถค้าขายกบัเมืองท่าของมอญ สุโขทยั และกรุงศรอียุธยาได้ โดยพื้นฐาน
ทางดา้นการคา้ของหรภุิญไชย ส่งผลใหเ้ชยีงใหม่คา้ขายไดส้ะดวกกว่าเมอืงเชยีงรายและเชยีงแสน 
และเมอืงที่สําคญัทางด้านการคา้ของอาณาจกัรล้านนา คอื เชยีงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้า
ของอาณาจกัร  สว่นเชยีงแสนเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ดา้นเหนือของอาณาจกัร และเชยีงตุงเป็น
ศูนย์กลางทางการค้ากบัจนีและรฐัไททางเหนือของอาณาจกัรเพื่อส่งต่อมายงัเชยีงแสนลงมายงั
เชยีงใหม ่
 

                                          
เป็นเสน้ทางทีช่าวจนีเดนิทางซื้อขายแลกเปลีย่นกบัดนิแดนต่างๆ ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

โดยใชท้องคาํเป็นสือ่กลางในการคา้ขาย  
1รตันาพร เศรษฐกุล.  (2552).  เลม่เดมิ.  หน้า 50 . 
เชยีงตุงเป็นเมอืงในอาณาจกัรกึง่ประเทศราช มเีจา้ฟ้าหรอืกษตัรยิข์องตนเอง แต่ผูป้กครองเมอืงเป็น

เชือ้สายพระยามงัราย ดงันัน้จงึถอืวา่เชยีงตุงเป็นหวัเมอืงลา้นนาเมอืงหน่ึง ซึง่มผีูป้กครองเชือ้สายพระยามงัราย 
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4.เส้นทางเครอืข่ายทางการค้าในล้านนายคุราชวงศม์งัรายปกครอง 
เส้นทางการค้าภายในและภายนอกอาณาจกัรล้านนาในยุคน้ี สามารถสรา้งความมัง่คัง่

ใหก้บักษตัรยิ ์และสามารถสรา้งความมัน่คงต่ออาณาจกัร แต่การคา้กท็ําใหขุ้นนางลา้นนาเพิม่พูน
อาํนาจขึน้ดว้ยเพราะทาํใหส้ภาพการเมอืงภายในลา้นนาเกดิความแตกแยก ขนุนางมอีาํนาจมากขึน้ 
เน่ืองจากขุนนางได้รบัผลประโยชน์ทางด้านการค้า โดยเฉพาะในช่วงปลายราชวงศ์มงัรายเกิด
เหตุการณ์วุน่วาย โดยมตีน้เหตุมาจากขนุนางซึง่แยง่อาํนาจกนั 

4.1 เส้นทางการค้าท่ีสาํคญั 
เสน้ทางการคา้เป็นส่วนสําคญัที่ทําใหอ้าณาจกัรล้านนามเีศรษฐกจิที่ม ัน่คง ซึ่งเสน้ทางที่

สาํคญัมอียู ่3 เสน้ทาง ไดแ้ก่ 
4.1.1 เส้นทางสายทองคาํหรือเส้นทางการค้าสายเหนือ 
เส้นทางการค้าสายน้ีเริ่มต้นที่เมืองคุนหมิง – เชียงรุ้ง – เชียงตุง – เชียงแสน – 

เชยีงราย – พะเยา – เชยีงใหม่ – ลําพูน – ตาก – มะละแหม่งหรอืเมาะตะมะ เสน้ทางสายน้ีเป็น
เสน้ทางการคา้ตอนบนของอาณาจกัรลา้นนา และใชใ้นการตดิต่อคา้ขายกบัชาวจนีฮอ่ ชาวเงีย้ว และ
หวัเมอืงไทใหญ่ และเชยีงตุงมบีทบาทมากบนเสน้ทางสายน้ี เพราะเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ทีต่ดิต่อ
กบัจนี สนิคา้สําคญัคอื เครื่องเคลอืบ เครื่องทองเหลอืงจากจนี เกลอืสนิเธาวจ์ากน่าน และสนิคา้
พืน้เมอืงจากไทใหญ่ 

4.1.2 เส้นทางสายตะวนัออก 
เส้นทางสายน้ีเริ่มต้นหลวงพระบาง – เวียงจันทน์ –  แพร่ – ลําปาง – ลําพูน – 

เชยีงใหม่ เสน้ทางสายตะวนัออกน้ีเป็นเสน้ทางการคา้หลกัทีห่วัเมอืงน่านนําเกลอืสนิเธาวเ์ขา้มาส่ง
สว่ยใหก้บักษตัรยิเ์ชยีงใหม ่อกีทัง้ยงัมกีารพบว่ามกีารคา้ขายเสน้ไหมดบิ ขีผ้ึง้ กํายาน ผา้ไหม และ
พรกิแหง้อยา่งแพรห่ลาย  

4.1.3 เส้นทางสายใต้ 
การค้าขายกบัดินแดนภายนอกของล้านนาซึ่งเส้นทางสายน้ีเป็นหวัใจหลกัในการ

ค้าขายกบัรฐัภายนอก โดยเสน้ทางสายน้ีมอียู่สองสายด้วยกนัคอื เชยีงใหม่ – ลําพูน – ลําปาง – 
แพร่ – อุตรดติถ์ – สุโขทยั และ เชยีงใหม่ – ลําพนู – ตาก – สุโขทยั เสน้ทางการคา้น้ีเป็นมรดกที่
ได้รบัจากอาณาจกัรหรภุิญไชย และเมื่อการค้าขยายลงมายงัสุโขทยัสนิค้าจงึกระจายออกไปยงั
ดนิแดนต่างๆ ทางตอนใต้ สนิค้าที่มกีารเขา้มาค้าขายในล้านนาโดยผ่านเส้นทางสายใต้น้ี ได้แก่
งาชา้ง ดบุีก ผา้ฝ้าย เครือ่งสงัคโลก เหลก็ ขา้ว กาํยาน สเีสยีด และหนงัสตัวป์า่ต่างๆ 

4.2 สินค้าสาํคญัภายในอาณาจกัรล้านนา 
เศรษฐกจิการคา้ของเชยีงตุงและลา้นนามคีวามเชื่อมโยงกนัอย่างยาวนาน    มพี่อคา้จนี

ฮ่อเป็นพ่อคา้คนกลางเดนิทางไปยงัดนิแดนต่างๆ เพื่อแลกเปลีย่นสนิคา้ เช่น นําสนิคา้จากเชยีงรุง้
มาแลกเปลี่ยนยังเมืองน่าน จากนัน้ช่วงเวลาที่เดินทางกลับได้นําสินค้าจากเมืองน่านขึ้นมา
แลกเปลี่ยนยงัเมืองเชียงตุง สินค้าของเชียงตุงและล้านนามีความแตกต่างกัน แต่ละเมืองของ
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อาณาจกัรลา้นนามคีวามแตกต่างกนัดว้ยสภาพภมูปิระเทศ สง่ผลใหแ้ต่ละพืน้ทีม่สีนิคา้เศรษฐกจิและ
ความตอ้งการสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั ดงัจะไดก้ล่าวถงึต่อไป 

4.2.1 สินค้าสาํคญัของเชียงตงุ 
เชยีงตุงเป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัทางดา้นการคา้ทางตอนเหนือของอาณาจกัรลา้นนา 

อกีทัง้ยงัมคีวามอุดมสมบรูณ์ สามารถผลติสนิคา้ไดห้ลากหลายโดยผลติผลจากการเกษตรมคี่อนขา้ง
น้อยเพราะเน้ือทีก่ารทาํการเกษตรน้อย จากการทีม่สีภาพภมูปิระเทศเป็นดนิแดนทีอุ่ดมไปดว้ยภูเขา
สูงและป่าไม ้ดงันัน้สนิคา้ของเชยีงตุงจงึเป็นสนิคา้ประเภทของป่าเป็นหลกั  เช่น น้ํารกั ครัง่ พรกิ
แห้ง ของป่านานาชนิด งาช้าง น้ําผึ้ง ไม้ฝาง ไม้จนัทน์ และทาส1 เป็นสําคญั อีกทัง้ที่ตัง้ที่เป็น
เสน้ทางการคา้โบราณที่เรยีกว่า เสน้ทางสายทองคํา (Golden Road)2 ที่เริม่จากยูนานลงมายงั     
หรภุิญไชย ดงันัน้สนิคา้ของชาวจนีฮอ่มอียูม่าก เช่น เครื่องถว้ยชาม เครื่องป ัน้ดนิเผา และหยก เป็น
ตน้ สนิคา้เชยีงตุงและเมอืงไทใหญ่ไดถู้กลําเลยีงมายงัศูนยก์ลางทางการคา้ภายในอาณาจกัรลา้นนา
ระยะแรกโดยผ่านชาวจนีฮ่อ (ชาวจนีทางตอนใต้) ระยะหลงัโดยชาวเชยีงตุง และชาวพื้นเมอืงได้
เดนิทางคา้ขายกนัเองเป็นจาํนวนมาก ทาํใหก้ารคา้ของอาณาจกัรขยายตวัมากขึน้    

4.2.2 สินค้าสาํคญัของล้านนา    
อาณาจกัรลา้นนามเีมอืงในพระราชอาณาเขตอยูห่ลายเมอืงทีเ่ป็นแหล่งรวมสนิคา้  

โดยสนิคา้หลกัของลา้นนาเป็นสนิคา้ทางการเกษตร ซึง่ใชบ้รโิภคกนัในแต่ละเมอืงเป็นหลกั สนิคา้ที่
ตอ้งนํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนมกัจะเป็นสนิคา้ทีเ่ป็นทีต่้องการหรอืสนิคา้ทีจ่ําเป็นแต่ขาดแคลน และ
เมอืงชุมทางการคา้ทีเ่หน็ไดช้ดัคอื เมอืงเชยีงใหม่ หรภุิญไชย ลําปาง เชยีงแสน น่าน  แพร่ และหวั
เมอืงต่างๆ โดยสนิคา้ทีเ่ป็นทีต่อ้งการของเมอืงต่างๆ ซึ่งจําแนกได ้เช่น เมอืงเชยีงใหม่มสีนิคา้ทาง
เศรษฐกจิหลกั คอื ขา้ว เน่ืองจากการเป็นเมอืงหลวงของลา้นนาเชยีงใหม่จงึมสีนิคา้ของเมอืงต่างๆ 
ภายในอาณาจกัรซึง่อยูใ่นรปูของสว่ยอากร และมกีารออกนํามาคา้ขายเป็นจาํนวนมาก  

เน่ืองจากเชยีงใหมเ่ป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ     ทาํใหส้นิคา้และผลผลติจากเมอืง  
ต่างๆ จึงหมุนเวียนกนัมาที่เชียงใหม่ หริภุญไชยหรือลําพูน เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจที่ผูกติดกับ
เชยีงใหม่โดยลกัษณะสนิค้าสําคญัคอืขา้ว ซึ่งเป็นพชืเศรษฐกจิของเมอืงที่อยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ําปิง 
ลําปางซึง่เป็นเมอืงหน้าด่านทีส่าํคญัของอาณาจกัรลา้นนาทางตอนใต ้มพีชืเศรษฐกจิคอื ขา้ว ยาสบู
และของป่า เชยีงแสนเป็นเมอืงที่ตัง้อยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ํากก สนิคา้ที่นํามาจากเชยีงแสนโดยมากเป็น
สนิคา้ทีไ่ดร้บัจากชาวไทใหญ่ซึ่งนํามาแลกเปลี่ยน และเชยีงแสนไดนํ้ามาคา้ขายอกีทอดหน่ึง ไดแ้ก่ 
น้ํารกั ครัง่ และของป่าชนิดต่างๆ น่านเป็นเมอืงทีม่เีกลอืสนิเธาวเ์ป็นสนิคา้ส่งออกทีส่าํคญั และแพร่
เป็นเมอืงที่มสีเีสยีดจํานวนมาก นอกเหนือจากน้ียงัมทีองคํา ตะกัว่ เป็นต้น เมอืงต่างๆ ในล้านนา
มกัจะมขีองปา่ เชน่ น้ําผึง้ งาชา้ง นอแรด เหลก็ ไมจ้นัทน์ และกาํยาน เป็นตน้ 

                                          
1สมมะโน ณ เชยีงใหม.่  (2538).  เลม่เดมิ .  หน้า 37 . 
2วราภรณ์ เรอืงศร.ี  (2550). การคา้กบัเครอืขา่ยความสมัพนัธข์องกลุม่ชาตพินัธุใ์นลา้นนาก่อนการ

สถาปนาระบบเทศาภบิาล.  หน้า 68.  
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เมอืงเหล่าน้ีมรีายไดส้ว่นใหญ่มาจากการจดัเกบ็สว่ยเมอืง เมอืงทีไ่ดก้ล่าวมา 
ขา้งต้น ล้วนแต่เป็นเมอืงที่มเีศรษฐกจิที่ดแีละมคีวามสําคญัต่ออาณาจกัรล้านนาอย่างมาก เพราะ
ในช่วงปลายของราชวงศม์งัรายปกครอง ขุนนางหรอืเจา้เมอืงต่างๆ มอีํานาจมากจากการทําการคา้ 
ทําใหส้ามารถซ่องสุมอํานาจจนเกดิการต่อรองทางการเมอืง ส่งผลใหอ้าณาจกัรอ่อนแอลงและถูก
ปกครองโดยพมา่ในทีส่ดุ     
 
5.การค้าภายในอาณาจกัรล้านนายคุราชวงศม์งัรายปกครอง 

อาณาจกัรล้านนาภายใต้การปกครองของราชวงศ์มงัรายมดีนิแดนกวา้งใหญ่มคีวามเป็น
เอกเทศ โดยเชยีงตุงเป็นเมอืงหน้าด่านทีส่าํคญัของอาณาจกัรลา้นนาทางตอนเหนือ มอีาณาเขตตดิ
กบัมณฑลยูนานของจนี นับตัง้แต่การสถาปนาอาณาจกัรลา้นนา การคา้ขายภายในอาณาจกัรจงึมี
ศูนยก์ลางการคา้อยู่ทีเ่มอืงเชยีงใหม่ ส่วนเชยีงตุงนัน้เป็นประตูการคา้จากจนีลงมายงัดนิแดนทีร่าบ
ลุ่มแมน้ํ่าปิง ซึง่เป็นรากฐานของการคา้ขายทัง้ภายในอาณาจกัรและภายนอกอาณาจกัรมาตัง้แต่ยุคที่
หรภุิญไชยเจรญิรุง่เรอืง 

5.1 เมืองสาํคญัทางการค้าของล้านนายคุราชวงศม์งัราย 
ดนิแดนหรอืเมอืงในอาณาจกัรล้านนายุคแรก ทางด้านการค้าไดร้บัอทิธพิลรากฐานทาง

เศรษฐกจิการคา้มาจากอาณาจกัรหรภุิญไชย โดยการคา้โบราณน้ีมพี่อคา้พืน้เมอืงและพอ่คา้ฮ่อเป็น
หลกั ได้เดินทางมายงัหริภุญไชยจึงเกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนกนั จนกระทัง่พระยามงัราย ได้
สถาปนาอาณาจกัรลา้นนาขึน้ เชยีงใหม่จงึกลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของอาณาจกัร ส่วนเมอืง
ฝางมคีวามสาํคญัก่อนการสถาปนาอาณาจกัรลา้นนา เชยีงแสนเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ทีส่าํคญัใน
สมยัพระยาแสนภูและยุคพม่าปกครองลา้นนา ดา้นเชยีงตุงเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ทางตอนเหนือ
ของอาณาจกัรมาโดยตลอด ตัง้แต่ก่อนทีจ่ะสถาปนาอาณาจกัรลา้นนา  

5.1.1 เมืองเชียงใหม่  
เมื่อพระยามงัรายสถาปนาอาณาจกัรล้านนาขึน้ เชยีงใหม่จงึขึน้มามบีทบาทในทุกๆ

ดา้นรวมถงึการคา้ พระยามงัรายไดร้วมศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรลา้นนาไวท้ีเ่ชยีงใหม ่
รากฐานทางการคา้ของเชยีงใหม่ยงัคงไดอ้ทิธพิลจากหรภุิญไชย เดมิหรภุิญไชยเป็นศูนยก์ลางใน
ทุกๆ ดา้นก่อนทีจ่ะสถาปนาอาณาจกัรลา้นนามาเป็นระยะเวลานาน ดงันัน้เชยีงใหม่ไม่สามารถทีจ่ะ
สรา้งความเป็นศนูยก์ลางในทุกๆ ดา้นไดใ้นระยะแรก 
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ทางด้านศาสนาเชียงใหม่ได้รบัพุทธศาสนามาจากหรภุิญไชย ต่อมาจึงรบัอิทธิพล
นิกายลงักาวงศ์จากสุโขทยั ทําใหพ้ระพุทธศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงในล้านนาอย่างมาก ทางเศรษฐกจิ
ล้านนาได้เปลี่ยนศูนย์กลางทางการค้าจากหรภุิญไชยมาอยู่ที่เชียงใหม่ ดงันัน้เส้นทางการค้าจึง
เปลีย่นและมจุีดมุง่หมายอยูท่ีเ่ชยีงใหม ่ 

เมอืงเชยีงใหมเ่ป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้เพื่อรองรบัความเป็นศูนยก์ลางอยา่งแทจ้รงิ มตีลาด
อยู่หลายแห่งเพื่อรองรบัพ่อค้าจากหวัเมอืงในอาณาจกัรล้านนา หรอืพ่อค้าที่มาจากต่างแดน เช่น 
พ่อค้าชาวจีนฮ่อ พ่อค้าไทใหญ่ และพ่อค้าพื้นเมืองจากเมืองต่างๆ ในอาณาจกัร สินค้าภายใน
อาณาจกัรนัน้เป็นสนิคา้ทีใ่ชอุ้ปโภคบรโิภคภายในหวัเมอืงต่างๆ สนิคา้หวัเมอืงขึน้อยู่กบัสภาพทาง
ภูมปิระเทศของแต่ละเมอืง และเพื่อใช้ในการเมอืง เช่น ส่วยสนิค้าต่างๆ เชยีงใหม่ที่มสีภาพเป็น
ศูนย์กลางทัง้ด้านการเมอืงการปกครองและการค้าจงึมสีนิค้าจากเมอืงต่างๆ หลัง่ไหลเขา้มาเป็น
จํานวนมาก สภาพของเมอืงเชยีงใหม่จงึไม่ต่างกบัสถานทีน่ัดชุมนุมที่มกีารแลกเปลี่ยนสนิคา้อย่าง
กวา้งขวางในยคุราชวงศม์งัรายปกครองลา้นนา และสบืเน่ืองต่อไปจนถงึยคุพมา่ปกครอง 

5.1.2 เมืองหริภญุไชย 
เมอืงหรภุิญไชยก่อนการสถาปนาอาณาจกัรลา้นนา มคีวามสําคญัทางดา้นต่างๆ ใน

ดนิแดนลุ่มแมน้ํ่าปิง ดงันัน้เมือ่เมอืงเชยีงใหมถู่กสรา้งขึน้เพือ่เป็นศนูยก์ลางดา้นต่างๆ หรภุิญไชย จงึ
ถูกลดความสาํคญัลงไป เพราะจุดหมายปลายทางของพ่อคา้ไดเ้ปลีย่นมาอยู่ทีเ่ชยีงใหม่ จงึส่งผลให้
หรภุิญไชยกลายเป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัรองลงมา เพราะขณะนัน้ศนูยก์ลางทีแ่ทจ้รงิอยูท่ีเ่ชยีงใหม ่ 

5.1.3 เมืองเชียงแสน  
เชียงแสนเป็นเมอืงที่มคีวามสําคญัทางการค้าด้านเหนือของเชียงใหม่ เชียงแสนมี

ความได้เปรยีบทางด้านการค้ากว่าเมอืงต่างๆ ในล้านนาซึ่งมทีี่ตัง้อยู่ที่ราบลุ่มแม่น้ํากก และเป็น
ทางผ่านของพ่อคา้จากทางเหนือ ทัง้พ่อคา้จนีฮ่อ พ่อคา้ไทใหญ่ รวมทัง้จากพ่อคา้เชยีงตุง บางครัง้
พ่อค้าจากล้านช้างเดนิทางเขา้มาทําการค้าขายในเชยีงแสน เชยีงแสนรุ่งเรอืงมากในสมยัพระยา  
แสนภู พระองค์ได้ยกฐานะของเมอืงเชียงแสนขึ้นเป็นเมอืงหลวง จึงถือว่าพระยาแสนภูได้สร้าง
รากฐานของการคา้ขายใหก้บัเมอืงเชยีงแสนอย่างแทจ้รงิ ก่อนทียุ่คพม่าปกครองและยกฐานะของ
เมอืงเชยีงแสนใหเ้ท่ากบัเมอืงเชยีงใหม่ ด้วยเหตุผลทางการเมอืงปกครองซึ่งส่งผลดต่ีอเศรษฐกจิ
การคา้ของเชยีงแสน 

5.1.4 เมืองเชียงตงุ 
เชยีงตุงเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่บนเสน้ทางการคา้โบราณ อกีทัง้ยงัอยู่ระหว่างแม่น้ําโขงและ

สาละวินบริเวณตอนเหนือของอาณาจักรล้านนา ทําให้เชียงตุงเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทัง้
ยุทธศาสตร ์และศูนยก์ลางทางการคา้ทางตอนเหนือของอาณาจกัรลา้นนา กล่าวคอืพระยามงัราย
สรา้งเชยีงตุงขึน้มาใหม่ใหข้นาดของเมอืงใหญ่ขึน้ และทรงไดส้รา้งตลาดไวม้ากมายในเชยีงตุงเพื่อ
รองรบัการขยายตวัทางการคา้ พ่อคา้ที่เดนิทางเขา้มาทําการคา้กบัเชยีงตุง หรอืแมแ้ต่อาศยัเมอืง
เชยีงตุงเป็นเสน้ทางผ่าน เพื่อคา้ขายกบัเมอืงในอาณาจกัรลา้นนายุคราชวงศ์มงัราย คอื พ่อคา้ชาว
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จนี และลกัษณะการเดนิทางเป็นกองคาราวานขนาดไมใ่หญ่มาก มกีารเดนิทางลดัเลาะตามภูเขาสงู
ชนัเพื่อทําการคา้กบัเชยีงตุงตลอดจนเดนิทางคา้ขายกบัหวัเมอืงต่างๆ ในลา้นนา ดงันัน้กล่าวไดว้่า 
เมอืงเชยีงตุงจงึมคีวามสาํคญัในดา้นการเมอืงและการคา้อยา่งมาก  

5.1.5 เมืองลาํปางและน่าน  
เมอืงลําปางและเมอืงน่านเป็นเมอืงใหญ่ซึ่งมรีากฐานทางการคา้ทีแ่ตกต่างกนั ลําปาง

เป็นเมอืงเศรษฐกจิของหรภุิญไชยมาตัง้แต่แรกเริม่ เป็นประตูการคา้ทีส่าํคญัซึง่ตดิต่อกบัเมอืงทางใต้
หรอืภาคกลางของประเทศไทย เมือ่อยูภ่ายใตก้ารปกครองของลา้นนา สภาพเศรษฐกจิของลําปางจงึ
ยงัคงมฐีานะเป็นเมอืงการค้าสําคญัเพื่อติดต่อทางการค้ากบัเมอืงทางใต้ เมอืงน่านเป็นเมอืงที่มี
เศรษฐกจิการคา้ทีเ่จรญิรุ่งเรอืง เพราะเป็นแหล่งผลติเกลอืสนิเธาว์1 ที่มคีวามสําคญัมากในล้านนา 
และมกีารสง่ต่อเกลอืไปจําหน่ายยงัดนิแดนต่างๆ ภายในลา้นนาและส่งต่อไปไปถงึยนูาน ซึง่มคีวาม
ตอ้งการเกลอืของน่านจาํนวนมากเพือ่ใชใ้นการบรโิภค 

  
6.การค้าภายนอกอาณาจกัรล้านนายคุราชวงศม์งัรายปกครอง 

เมื่อการค้าภายในอาณาจกัรล้านนามกีารขยายตวัมากขึ้น การค้าภายนอกอาณาจกัรก็
ไดร้บัการพฒันาควบคู่กนัไปโดยมกีารคา้กบัเมอืงภายนอกมากขึน้ ซึ่งการคา้กบัดนิแดนภายนอก
อาณาจกัรทีส่าํคญัมอียูห่ลายเมอืง เช่น สุโขทยั อยุธยา ลา้นชา้ง จนี พมา่ และชาตติะวนัตก เป็นตน้ 
โดยการคา้ทีม่กีบัดนิแดนภายนอกซึง่เป็นการคา้ทีอ่ยู่บนรากฐานของความตอ้งการสนิคา้ทีแ่ตกต่าง
กนั ทาํใหล้า้นนามกีารหมนุเวยีนของสนิคา้ทัง้จากภายในและภายนอกอาณาจกัร 

6.1 บทบาทของกลุ่มพ่อค้าท่ีสาํคญั 
กลุ่มพอ่คา้ทีม่บีทบาทต่อการคา้ภายนอกอาณาจกัรยคุราชวงศม์งัรายปกครอง  มดีงัน้ี 

6.1.1 พ่อค้าเมืองทางใต้  
เมอืงทางใต้หมายถึงเมอืงที่อยู่ในทางทศิใต้ของล้านนา และเป็นเมอืงท่าทางทศิใต ้

ไดแ้ก่ สุโขทยั อยุธยา และเมอืงท่าหรอืเมอืงทีอ่ยูใ่กลช้ายฝ ัง่ สนิคา้ทีเ่มอืงทางใตนํ้าขึน้มาคา้ขายยงั
ลา้นนาโดยมากเป็นสนิคา้ฟุ่มเฟือย เช่น สนิคา้ประเภทผา้ และกระจกเงา2 ซึง่เป็นสนิคา้ทีห่ายากใน
ลา้นนา พอ่คา้จากเมอืงทางใตม้กัเดนิทางมาแลกเปลีย่นสนิคา้ดงักล่าวกบัสนิคา้พืน้เมอืง และของปา่
จากทางลา้นนา สนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยมไดแ้ก่ หนงัสตัว ์กํายาน ไมฝ้าง ชะมดเชยีง3 น้ําผึง้ ชา้ง ครัง่ 
และสเีสยีด เป็นต้น สนิคา้ทีอ่ยุธยาตอ้งการอย่างมากและเดนิทางมาทําการคา้ขายถงึเชยีงใหม่ คอื   
หนังกวาง4 เพราะมรีาคาถูกมากและสามารถนําไปคา้ขายต่อไดใ้นราคาทีสู่ง ดงันัน้พ่อคา้จากเมอืง

                                          
1สมมะโน ณ เชยีงใหม.่  (2538).  เลม่เดมิ .  หน้า 38 . 
2ชวศิา ศริ.ิ  (2550). เลม่เดมิ . 
3แหลง่เดมิ. หน้า 127.  
4ชวศิา ศริ.ิ  (2550).  เลม่เดมิ .  หน้า 128. 
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ทางใตจ้งึเดนิทางเขา้มาคา้ขายในลา้นนา จงึทําใหก้ารคา้ขายภายในอาณาจกัรมกีารขยายตวัในวง
กวา้งและมคีวามมัง่คัง่จากสนิคา้ประเภทของปา่  

6.1.2 พ่อค้าเมืองล้านช้าง 
อาณาจกัรล้านช้าง เป็นอาณาจกัรที่มคีวามสําคญัควบคู่กบัอาณาจกัรล้านนา ดงัจะ

เหน็ไดจ้ากตํานานไดก้ล่าวว่าผูนํ้าของอาณาจกัรล้านชา้งสบืเชื้อสายมาจากขุนเจอืงแห่งลวจกัราช 
ซึ่งเป็นเชื้อสายเดยีวกบัพระยามงัรายผู้สถาปนาอาณาจกัรล้านนา1 พ่อค้าจากล้านช้างติดต่อกบั
ลา้นนาโดยผ่านมาทางพะเยา เชยีงแสน เชยีงราย และน่าน โดยพ่อคา้ลา้นชา้งไดนํ้าสนิคา้ประเภท 
เกลือ ยาส้ม ปลาส้ม2 ปลาร้า ครัง่ และกํายาน เขา้มาทําการค้ากบัล้านนาถึงเชยีงใหม่ ซึ่งสนิค้า
เหล่าน้ีจะถูกสง่ต่อไปยงัดนิแดนอื่นๆ 

6.1.3 พ่อค้าจีนฮ่อ 
พ่อคา้จนีฮ่อเดนิทางมาเขา้ค้าขายในดนิแดนล้านนาโดยผ่านทางเชยีงตุง เชยีงแสน 

เชยีงราย ฝาง ลงมาถงึเชยีงใหม่ ถิน่ทีอ่ยูข่องพอ่คา้จนีฮ่ออยูท่างตอนใตข้องจนีบรเิวณยนูาน ขอ้มลู
มปีรากฏว่ากองคาราวานของพอ่คา้จนีฮ่อ เขา้มาทาํการคา้ขายในยุคราชวงศม์งัรายปกครองลา้นนา  
ปีละ 10 กวา่เทีย่ว3 สนิคา้ทีพ่อ่คา้กลุ่มน้ีไดนํ้าเขา้มาคา้ขายในลา้นนา ไดแ้ก่ ฝ่ิน ผา้ไหม เครื่องใชท้าํ
ดว้ยเหลก็ และโลหะต่างๆ เครื่องทองเหลอืง เครื่องทอง เครื่องเงนิ และของปา่หลายชนิด เช่น ขีผ้ึง้ 
ขนสตัว์ ชะมดเช็ด เป็นต้น และสินค้าเกษตร พ่อค้าชาวจีนฮ่อมีการเดินทางค้าขายโดยใช้กอง
คาราวานทีใ่ชส้ตัวเ์ป็นพาหนะ เช่น โค มา้ และล่อ รวมทัง้มกีารแลกเปลีย่นสนิคา้ตลอดเสน้ทางการ
เดนิทางมายงัลา้นนา แต่ในสมยัน้ีไม่พบรายการของสนิคา้ประเภทเครื่องเคลอืบแบบจนี เน่ืองจาก
อาจยงัไม่แพร่หลายในอาณาจกัรลา้นนา ถงึกระนัน้อาจจะดว้ยเพราะราคาสูงและแตกหกัง่ายจงึไม่
เป็นทีนิ่ยมมากนกั เมื่อพ่อคา้จนีฮ่อเดนิทางเทีย่วกลบัมกัซือ้ฝ้าย เกลอื และหมาก4 กลบัไปจําหน่าย
ยงัดนิแดนของตนดว้ย 

6.1.4 พ่อค้าพม่า 
พ่อคา้พม่าจําแนกไดห้ลายกลุ่ม กล่าวคอืมทีัง้กลุ่มพ่อคา้ที่เป็นชาวพยูเดมิซึ่งถอืเป็น

พม่าแท ้มคีวามเป็นมาตัง้แต่อาณาจกัรศรเีกษตรเจรญิรุ่งเรอืงและมคีวามรูท้างดา้นการคา้มาก ซึ่ง
ทีต่ ัง้ของพุกามในอดตีอยู่บรเิวณภาคเหนือของสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมารใ์นปจัจุบนั และอยู่
บนเส้นทางการเดินทางจากจีนไปยงัอนิเดีย ส่วนอีกกลุ่มหน่ึงคอืพวกพม่าที่ได้เข้ามาตัง้ถิ่นฐาน

                                          
1สรสัวด ีอ๋องสกุล.  (2553).  เล่มเดมิ.  หน้า 54.  
2ชวศิา ศริ.ิ (2550). เลม่เดมิ.  หน้า 125 . 
3แหลง่เดมิ.  หน้า 124. 
4ศศภิสัร ์เทีย่งมติร.  (2545).  กาดหลวงเมอืงเชยีงตุงและเมอืงเชยีงใหม ่: ศกึษาเปรยีบเทยีบ

พฒันาการและการเปลีย่นแปลงจากผลกระทบของระบบเศรษฐกจิโลกหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องถงึปจัจุบนั.  หน้า 
27. 
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แทนทีช่าวพยแูละตัง้อาณาจกัรพุกามขึน้ แต่ถูกมองโกลเขา้ยดึครองทําใหต้้องถอยร่นลงมาอยู่ทาง
ตอนเหนือของอาณาจกัรลา้นนา จงึถอืวา่ทัง้สองกลุ่มคอืกลุ่มพมา่เหมอืนกนั 

การแลกเปลี่ยนค้าขายระหว่างล้านนาและพ่อค้าพม่ามกีารค้าขายจํานวนน้อย ไม่
คกึคกัดงัเช่นพ่อคา้กลุ่มอื่น คาดว่าพ่อคา้พม่านําสนิคา้ เช่น ทองคํา ทองเหลอืง และสนิคา้ที่รบัมา
จากอินเดยีกบัอาหรบัเขา้มาขายต่อในล้านนา เป็นต้น จากการศึกษาไม่พบบนัทึกหลกัฐานทาง
การคา้ พ่อคา้พม่าเขา้มามบีทบาทในลา้นนามากขึน้ในช่วงทีล่า้นนาตกเป็นประเทศราชของพม่า 
ตามทีป่รากฏหลกัฐานวา่พอ่คา้พมา่เขา้มาอยูใ่นลาํปางและเชยีงใหมจ่าํนวนมาก1 

6.1.5 พ่อค้าเงีย้ว 
พอ่คา้เงีย้วหรอืไทใหญ่เป็นพ่อคา้ทีอ่ยู่บรเิวณรฐัฉานโดยมเีมอืงนาย  เมอืงล ิเมอืงป ัน่

และบางส่วนของเชียงตุง พ่อค้ากลุ่มน้ีมีความเชี่ยวชาญและชํานาญในการเป็นพ่อค้าคนกลาง2 
พ่อค้ากลุ่มน้ีทําการค้ากับล้านนาตัง้แต่ยงัไม่ได้สถาปนาอาณาจักรล้านนา ความสมัพนัธ์ทาง
การเมอืงมสี่วนช่วยในการพฒันาการค้าขายระหว่างกนั สนิค้าที่กลุ่มพ่อค้าเงี้ยวนํามาค้าขายคอื 
ทาส3 เกลอื และของปา่ทีห่าไดจ้ากตอนบนของทวปี การคา้ระหว่างพอ่คา้ชาวเงีย้วกบัลา้นนาเป็นไป
อยา่งราบรืน่เน่ืองดว้ยเป็นคูค่า้ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัมาอยา่งยาวนาน 

6.1.6 พ่อค้ากลุ่มไทใหญ่ ไทลือ้ และไทยอง 
พ่อค้ากลุ่มน้ีเดนิทางมาจากทางเหนือของอาณาจกัร โดยผ่านมาทางเชยีงตุงเขา้มา

ทางเชยีงของ เชยีงแสน และลงมาเมอืงน่าน เพื่อทําการค้าขาย โดยการเดนิทางมาเป็นกอง
คาราวานโคต่าง มา้ต่าง สนิคา้ทีพ่่อคา้ชาวไทกลุ่มต่างๆ น้ีนําเขา้มาคา้ขายยงัเมอืงทีไ่ดก้ล่าวมาจะ
เป็นสนิคา้ทางการเกษตร เช่น ขา้ว พรกิแหง้ ยาสบู และน้ําออ้ย เป็นตน้ และสนิคา้ประเภทของป่า 
ไดแ้ก่ หนงักวาง และเน้ือสตัวป์่าต่างๆ ทีต่ากแหง้ พอ่คา้กลุ่มน้ีอาศยัอยูบ่นพืน้ทีส่งูแถบเชยีงตุงและ
เดินทางมาค้าขายถึงเมืองน่าน โดยสินค้าสําคัญเป็นที่ต้องการคือเกลือสินเธาว์ ซึ่งเป็นสินค้า
เศรษฐกจิของเมอืงน่าน 

6.1.7 พ่อค้าชาวตะวนัตก 
ชาวตะวนัตกไดเ้ดนิทางเขา้มายงัภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งการเขา้มาของ

ชาวตะวันตกมีเหตุผลทางด้านการค้าเป็นสําคัญ ชาติแรกที่เข้ามาคือโปรตุเกส จากนัน้จึงมี
ชาวตะวนัตกกลุ่มอื่นๆ เดนิทางเขา้มาและแผข่ยายไปทัว่ทัง้ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตร้วมถงึ
อาณาจกัรลา้นนาและเมอืงเชยีงตุงดว้ย เมื่อเขา้มาแลว้กเ็ขา้ประจําการเป็นกองอาสาหรอืกองทหาร
รบัจา้งราชองครกัษ์ ทําใหก้ารคา้ขายในระยะปลายราชวงศ์มงัรายปกครองเป็นการคา้ที่เน้นสนิคา้
ประเภทอาวุธยทุโธปกรณ์ทีท่นัสมยัจากยุโรป สนิคา้ฟุม่เฟือย และสนิคา้ทางการเกษตรบา้งเลก็น้อย 
กล่าวคอืเป้าหมายหลกัของการคา้ขายของชาวตะวนัตกอยูท่ีห่มูเ่กาะเครือ่งเทศเป็นหลกั 

                                          
1สมมะโน ณ เชยีงใหม.่(2535).  เลม่เดมิ.  หน้า 54 . 
2ชวศิา ศริ.ิ(2550).    เลม่เดมิ.  หน้า 123. 
3แหลง่เดมิ. หน้า 124. 
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ภาพประกอบ 8  คนพืน้เมอืงของรฐัฉาน (หรอืไทใหญ่) 
                                                           (ภาพลายเสน้จากเอกสารของชาวต่างชาต)ิ 
         

ทีม่า: ณรงค ์พว่งพศิ.  (2543).  ประวตัศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทย. หน้า 40.  
 

 
 
 

ภาพประกอบ 9  กลุ่มชาตพินัธุต่์างๆ บรเิวณพมา่ เชยีงตุง ลาว และยนูาน  
                                                (ภาพลายเสน้จากเอกสารของชาวต่างชาต)ิ 

      
ทีม่า: ณรงค ์พว่งพศิ.  (2543).  ประวตัศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทย. หน้า 47.  
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7.ลกัษณะเงินตราในการค้าของอาณาจกัรล้านนา 
การซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ในลา้นนายุคราชวงศม์งัราย มกีารคา้ขายแลกเปลีย่นกนัโดย

มลีกัษณะของการซือ้ขายโดยการใชเ้งนิตราเขา้มาเป็นตวักลางในการแลกเปลีย่นสนิคา้มากขึน้ และ
ค่าเงนิทีป่รากฏอยูใ่นดนิแดนลา้นนาเป็นหลกัฐานทีแ่สดงถงึการคา้ขายทีม่ ัง่คัง่ของอาณาจกัรลา้นนา 
ซึ่งเงนิตราที่ถูกค้นพบใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน โดยแบ่งเป็นเงนิตราท้องถิ่นหรอืเงนิตรา
ลา้นนา และเงนิตราจากต่างแดน ดงัน้ี   

7.1 เงินตราล้านนา 
เงนิตราล้านนาเป็นเงนิตราท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเงนิตราในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน

ลา้นนาเองและยงัใชใ้นการแลกเปลีย่นกบัสนิคา้หรอืเงนิตราต่างแดน โดยผูท้ีท่าํการคา้ตอ้งมคีวามรู้
เกี่ยวกบัมูลค่าของเงนิตราเป็นอย่างด ีเพราะในยุคจารตีมูลค่าของเงนิตราแต่ละทอ้งที่แตกต่างกนั 
และเงนิตราลา้นนามอียูห่ลากหลาย ไดแ้ก่ 

7.1.1 เงินท้อกหรือเงินหอย1 
เงนิท้อกเป็นเงนิที่ใช้กนัอย่างแพร่หลายในอาณาจกัรล้านนา เป็นเงินที่หาได้เป็น

จาํนวนมาก เมอืงทีผ่ลติเงนิทอ้กไวใ้ชเ้องจะเป็นเมอืงใหญ่ทีม่เีศรษฐกจิมัง่คัง่ โดยเงนิประเภทน้ีมอียู่
หลากหลาย คอื เงนิทอ้กเชยีงใหม ่เงนิทอ้กลําปาง เงนิทอ้กน่าน เงนิเกอืกมา้ และเงนิปากหมู จาก
หลกัฐานทางโบราณคดไีดพ้บเงนิประเภทน้ี ซึง่มรีูปร่างลกัษณะ ส่วนผสม และน้ําหนักแตกต่างกนั
ดงัน้ี  

   7.1.1.1  เงินท้อกเชียงใหม่ 
   เงนิทอ้กเชยีงใหม่หรอืเงนิหอย2สนันิษฐานว่า เงนิทอ้กเชยีงใหม่น้ีเป็นการผลติ

เพือ่ใชใ้นเมอืงเชยีงใหมห่รอืเมอืงต่างๆ ในอาณาจกัรลา้นนายคุตน้ของอาณาจกัร เพราะนอกจากเงนิ
ทอ้กเชยีงใหม่แลว้ยงัมกีารคน้พบเงนิทอ้กน่าน ซึ่งน่านไดถู้กผนวกเขา้มาอยู่อาณาจกัรลา้นนาสมยั
พระเจ้าติโลกราช ซึ่งถือเป็นช่วงกลางของราชวงศ์มงัรายปกครองล้านนา เงนิท้อกเชียงใหม่มี
ส่วนผสมของโลหะเป็นส่วนใหญ่ ตะกัว่ดํา และแร่เงนิซึ่งมแีร่เงนิอยู่ไม่มาก ลกัษณะคล้ายหอยแต่
แบนมสี่วนนูนตรงกลางและบาง ทําใหเ้งนิท้อกเชยีงใหม่หกัง่าย มกีารประทบัตราคล้ายๆ กบั
ตวัอกัษรองักฤษ คอืลกัษณะคลา้ยตวั ตวั “ S ” และยงัมกีารใชเ้งนิทอ้กเชยีงใหม่ในงานพธิกีรรม
ต่างๆ ของชาวลา้นนาดว้ย 

 

                                          
1วสิทุธิ ์นาคสกุล.  (2526).  พดดว้งและเหรยีญกษาปณ์ไทยถงึยคุกรงุธนบุร.ี  หน้า 35. 
2ธนาคารแหง่ประเทศไทย.  (2540).  เงนิตราลา้นนาและผา้ไท.  หน้า 30. 
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ภาพประกอบ 10  เงนิทอ้กเชยีงใหม ่
         

ทีม่า: เงนิทอ้กเชยีงใหม.่  (2555).  (ออนไลน์) . 
 
   7.1.1.2  เงินท้อกน่าน 
   เงนิทอ้กน่าน มกีารผลติขึน้ใชใ้นน่านตัง้แต่พระเจา้ตโิลกราชสามารถผนวกน่าน

เขา้มาอยูใ่นอาณาจกัรลา้นนาไดส้าํเรจ็ โดยเงนิทอ้กน่านมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัเงนิทอ้กเชยีงใหม ่
มสีว่นผสมใกลเ้คยีงกนัคอืมโีลหะเป็นส่วนผสมหลกั มตีะกัว่ดําและมแีรเ่งนิจํานวนไมม่าก ลกัษณะที่
ทําใหเ้งนิทอ้กน่านแตกต่างจากเงนิทอ้กเชยีงใหม่ คอื มลีกัษณะตนักว่า น้ําหนักมากกว่าเงนิทอ้ก
เชยีงใหม ่ดา้นหน้ามกีารเจาะรเูพือ่ใหส้ามารถรอ้ยเงนิชนิดน้ีได ้ 

   7.1.1.3  เงินท้อกลาํปาง 
   เงนิทอ้กลําปาง หรอืเรยีกอกีชื่อว่า เงนิทอ้กวงตนีมา้1 มลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั

เงนิทอ้กเชยีงใหม่มาก แต่รูปร่างลกัษณะเป็นการทําขึน้อย่างหยาบๆ เมื่อการสรา้งเงนิชนิดน้ีขึน้ใน
ลาํปาง สว่นผสมจงึมทีุกอยา่งใกลเ้คยีงกบัเงนิทอ้กเชยีงใหม ่และประทบัตรามา้ไวท้ีข่อบดา้นบน 

7.1.2  เงินเกือกม้า 
เงนิเกอืกมา้มลีกัษณะที่บ่งบอกเพราะคล้ายเกอืกมา้ เงนิชนิดน้ีเป็นเงนิที่มสี่วนผสม

ของแรเ่งนิมาก แต่มสีว่นผสมทีเ่ป็นโลหะมน้ีอย มคีา่มากเพราะสว่นผสมมเีงนิเป็นหลกั 
 

                                          
1นวรตัน์ เลขะกุล.  (2542).  เบี้ย บาท กษาปณ์ แบงก.์  หน้า 44. 
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ภาพประกอบ 11  เงนิเกอืกมา้ 
         

 ทีม่า:  เงนิเกอืกมา้.  (2555).   (ออนไลน์) . 
 

7.1.3  เงินปากหม ู
เงนิชนิดน้ีมมีูลค่ามากเพราะทําด้วยเงนิ มสี่วนผสมของโลหะน้อย ด้านหลงัมรีูเปิด 

ลกัษณะกลมคลา้ยปากหม ูเงนิชนิดน้ีพบไมม่ากนกั 
 

 
 

ภาพประกอบ 12  เงนิปากหม ู
         

 ทีม่า:  เงนิปากหม.ู  (2555).  (ออนไลน์) . 
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7.1.4  เงินหอยโข่ง 
เงนิชนิดน้ีรูปร่างคล้ายหอย ด้านบนมผีวิที่นูนมากคล้ายหอยโข่ง เมื่อหงายขึ้นจะมี

ลกัษณะเหมอืนหอยโขง่ มหีลายขนาด สว่นผสมเป็นโลหะผสมกบัเงนิ จงึทาํใหเ้งนิหอยโขง่มมีลูคา่สงู
กวา่เงนิทอ้กเชยีงใหม ่ 

7.1.5  เงินเจียงหรือเงินกาํไล 
เงนิเจยีงเป็นเงนิทีเ่มอืงต่างๆ ในลา้นนามกัจะสรา้งเพื่อทําการคา้เพราะคําว่าเจยีงมา

จากคาํว่าเชยีงหรอืเมอืง จากการพบเงนิเจยีงของเมอืงต่างๆ จงึพบเงนิเจยีงทีม่กีารบ่งบอกถงึทีม่า
มากถงึ 60 เมอืง1 ซึ่งไดแ้ก่ เชยีงแสน เชยีงราย เชยีงใหม่ และลําปาง เงนิเจยีงเป็นเงนิตราทีม่กีาร
ผลติเพื่อใชใ้นเมอืงและคา้ขายกบัเมอืงต่างๆ ซึง่เอกลกัษณ์ของเงนิเจยีงจะมรีปูรา่งคลา้ยกนั คอืเป็น
รูปคล้ายรูปเกอืกมา้สองวงตดิกนั หรอืเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่าเงนิกําไล แต่สิง่ทีแ่สดงถงึที่มาของเงนิ
เจยีงวา่เป็นเงนิของเมอืงใด จะมกีารประทบัตราเพือ่แสดงถงึทีม่า สว่นผสมของเงนิเจยีงในยุคแรกใช้
แรส่งักะส ีแต่ต่อมาการผลติเงนิตราไดม้กีารพฒันาขึน้ ทาํใหส้ว่นผสมในระยะหลงัใชเ้น้ือเงนิค่อนขา้ง
บรสิทุธิม์ากถงึรอ้ยละ 982 เงนิเจยีงยงัถูกใชใ้นพธิกีรรมความเชื่อของทอ้งถิน่อกีดว้ย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  13   เงนิเจยีงหรอืเงนิกาํไล 

         
 ทีม่า:  เงนิเจยีงหรอืเงนิกาํไล.  (2555).   (ออนไลน์) . 

                                          
1ธนาคารแหง่ประเทศไทย.  (2540).  เลม่เดมิ. หน้า 34. 
2วสิทุธิ ์นาคสกุล.  (2526).  เลม่เดมิ. หน้า 36. 
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7.1.6  เงินดอกไม้หรือเงินผกัชี 
เงนิชนิดน้ีมสี่วนผสมเป็นเน้ือเงนิค่อนขา้งบรสิุทธิ ์มลีวดลายคล้ายก้นหอย หรอืเป็น

ลายเสน้ลกัษณะเหมอืนผกัช ี 

 
 

ภาพประกอบ 14  เงนิดอกไมห้รอืเงนิผกัช ี
         

 ทีม่า:  เงนิดอกไม.้  (2555).  (ออนไลน์) . 
 

7.1.7  เงินใบไม้หรือเงินเส้น 
เงนิชนิดน้ีมลีกัษณะนูนกลมผวิเรยีบมลีวดลายคลา้ยกบัใบไม ้มรีูเจาะเพื่อใหส้ามารถ

รอ้ยได ้มสีว่นผสมระหวา่งทองแดงกบัทองเหลอืง หรอืมสีว่นผสมระหวา่งเงนิกบัทองแดง 
 

 
  

ภาพประกอบ 15    เงนิใบไมห้รอืเงนิเสน้ 
       

 ทีม่า:  เงนิใบไม.้  (2555).   (ออนไลน์) . 
 

 



52 
 

8. ลกัษณะเงินตราในการค้าภายนอกอาณาจกัรล้านนา 
เมื่อการคา้ขายดําเนินไปอย่างมัง่คัง่ จงึทําใหเ้งนิตราภายนอกอาณาจกัรหลัง่ไหลเขา้มา

จากการตดิต่อซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยดนิแดนต่างๆ ที่อาณาจกัรล้านนาตดิต่อซื้อขายแลกเปลี่ยน
สนิคา้ ไดแ้ก่ ลา้นชา้ง อยธุยา สโุขทยั จนียนูาน ซึง่สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

8.1 เงินตราล้านช้าง 
อาณาจกัรลา้นชา้งหรอืกรุงศรสีตันาคนหุต (บางยุคเรยีกว่ากรุงศรสีตันาคนหุตลา้นชา้งร่ม

ขาว) ยุคแรกเมอืงหลวงอยู่ที่เมอืงหลวงพระบาง (เมอืงเชยีงทอง) จนกระทัง่ถงึรชัสมยัพระเจา้ไชย
เชษฐาธริาชไดย้า้ยมาอยูท่ีเ่วยีงจนัทน์ เงนิลา้นชา้งมอียู ่4 ประเภทดงัน้ี 

8.1.1  เงินฮาง 
เงนิฮางมคีวามบรสิทุธิข์องแรเ่งนิมาก มรีปูรา่งเหมอืนรางใหอ้าหารสตัวเ์ลีย้ง 

ทีเ่ลีย้งในครวัเรอืน  
 

 
 

ภาพประกอบ 16  เงนิฮาง 
         

  ทีม่า:  เงนิฮาง.  (2555).   (ออนไลน์). 
 
8.1.2  เงินฮ้อย 
เงนิฮ้อยมรีูปร่างยาวแบนคล้ายเรอืแคนนูหรอืเรอืชะล่า ไม่ปรากฏส่วนผสมมากนัก 

จากการศกึษาเงนิชนิดน้ีไม่นิยมผสมโลหะ โดยแบ่งได้เป็นเงนิฮอ้ยเงนิ เงนิฮอ้ยทองแดง และเงนิ
ฮอ้ยทองเหลอืง ทีพ่บมากคอืเงนิฮอ้ยทีม่สีว่นผสมของแรเ่งนิและมมีลูคา่มาก 
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ภาพประกอบ 17  เงนิฮอ้ย 
         

 ทีม่า:  เงนิฮอ้ย.  (2555).  (ออนไลน์). 
 

8.1.3  เงินลาด 
เงนิลาดเป็นเงนิทีม่แีรเ่งนิเป็นหลกั มลีกัษณะคลา้ยกบัเงนิฮอ้ยแต่แตกต่างกนัคอืมตีรา

ประทบัอยู ่3 แบบคอื ประทบัตราชา้ง ตราจกัร และตราป ูและปลา 
 

 
 

ภาพประกอบ 18   เงนิลาด 
 

 ทีม่า:  เงนิลาด.  (2555).  (ออนไลน์). 
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8.1.4  เงินตู้ 
เงนิตูเ้ป็นเงนิตราทีค่ลา้ยกบัเงนิฮางแต่มคีวามกวา้งและยาวน้อยกวา่ เป็นแทง่ และ 

มแีรเ่งนิเป็นสว่นประกอบอยูม่าก  
8.2 เงินตราสโุขทยั 
อาณาจกัรสโุขทยัมคีวามสมัพนัธท์างดา้นการเมอืงการปกครองกบัอาณาจกัรลา้นนาตัง้แต่

เริม่สถาปนาอาณาจกัร กล่าวคอืพ่อขุนรามคําแหงแห่งกรุงสุโขทยั พ่อขุนงาํเมอืงแห่งแควน้พะเยา 
และพระยามงัรายแหง่นครหริญัเงนิยาง ไดเ้ป็นพระสหายกนัและไดร้ว่มมอืกนัสรา้งเมอืงเชยีงใหมข่ึน้
โดยใหเ้ป็นเมอืงศูนยก์ลางการปกครองของล้านนา ซึ่งมพีระยามงัรายเป็นกษตัรยิ ์เมื่อการเมอืงมี
ความสมัพนัธ์ที่แนบแน่น  จงึส่งผลทําใหก้ารคา้ระหว่างลา้นนากบัสุโขทยัมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมาก 
ในอดีตสุโขทยัมคีวามสมัพนัธ์ทางการค้ากบัหรภุิญไชย เมื่อเปลี่ยนศูนย์กลางทางการเมอืงการ
ปกครอง สภาพการคา้จงึมกีารเปลีย่นแปลงไปตามศนูยก์ลางทางการคา้ดว้ย 

8.2.1 เงินพดด้วงสโุขทยั 
มนีักวชิาการหลายท่าน ไดส้นันิษฐานว่าพ่อขุนรามคําแหงมหาราชคงจะสรา้งเงนิพด

ดว้งใหเ้หมอืนรูปร่างของหอยเบี้ยที่เคยใช้มาตัง้แต่อดตี เงนิพดด้วงของสุโขทยัแบ่งได้อยู่ 3 แบบ 
และแต่ละแบบมพีฒันาการเป็นยคุตน้และยคุปลาย  
 

 
 

ภาพประกอบ 19  เงนิพดดว้งสโุขทยั 
         

 ทีม่า:  เงนิพดดว้งสโุขทยั.  (2555).  (ออนไลน์) . 
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   8.2.1.1 เงินพดด้วงสโุขทยั แบบท่ี 1 
   เงนิพดดว้งชนิดแรก ในยุคต้นเป็นเงนิทีเ่หมาะแก่การคา้ขาย มรีปูร่างกลมยาว

โคง้เขา้หากนัเกลีย้งและเหมาะกบัการพกพาและหอ้ย ในยุคหลงัมกีารการประทบัตรา ซึง่สนันิษฐาน
วา่ผูป้กครองหรอืเจา้เมอืงเป็นผูส้รา้งขึน้ 

   8.2.1.2 เงินพดด้วงสโุขทยั แบบท่ี 2 
   เงนิพดดว้งชนิดที ่2 ในยุคตน้รปูรา่งกลมระหว่าง 2 ขามรีเูพื่อหอ้ย มรีอยตําหนิ

ที่ขาทัง้รอยบากและรอยค้อน ปลายขาเรียวเล็ก น้ําหนักอยู่ที่ 1 บาทมตีราประทบัรูปธรรมจกัร 
ราชสหี ์และตราราชวตัร ในยุคหลงัรูปร่างกลมคลา้ยกบัเงนิพดดว้งอยุธยา ขาสัน้ มตีราประทบัคอื 
ตราราชวตัร ตราสงัข ์และตราชา้ง 

   8.2.1.3 เงินพดด้วงสโุขทยั แบบท่ี 3 
   เงนิพดดว้งชนิดน้ีนักวชิาการบางท่านเรยีกว่า เงนิคุก มกีารใชแ้บบพมิพใ์นการ

ผลติ โลหะทีใ่ชท้ํามสี่วนผสมของดบุีก นิเกลิ และทองแดง มตีราประทบัคอื ตราธรรมจกัร ตราชา้ง 
ตราราชวตัร ตรายนัต ์และตราจกัร 

8.3 ลกัษณะและความหมายของตราประทบั 
ตราประทบัของสุโขทยัทีนํ่ามาเป็นเครื่องหมายบนเงนิพดดว้งนัน้ ลว้นแต่มคีวามหมายใน

รปูแบบต่างๆ ดงัน้ี 
8.3.1 ตราราชวตัร  
รูปร่างของตราราชวตัรเป็นสี่เหลี่ยมมจุีดภายใน หมายความถึงอาณาจกัรหรอืพระ

ราชอาณาจกัร 
8.3.2 ตราราชสีห ์ 
หมายถงึ ความมอีาํนาจ หรอืมกีารสรา้งหรอืผลติมาจากหน่วยงานทางการปกครอง 
8.3.3 ตราธรรมจกัร  
หมายถงึ พระพทุธศาสนา 
8.3.4  ตรากงล้อ  
หมายถงึ กฎหมาย 
8.3.5  ตราช้าง  
หมายถงึ ความยิง่ใหญ่ เพราะชา้งเป็นสตัวย์ิง่ใหญ่อกีทัง้เป็นพาหนะของกษตัรยิ ์และ

เป็นเครือ่งหมายแทนหน่วยงานทางทหาร 
8.3.6  ตรายนัต ์ 
หมายถงึ ความหมายทางดา้นพระคาถาหรอืความคงกระพนั 
8.3.7  ตราสงัข ์ 
หมายถงึ ความอุดมสมบรูณ์เกีย่วกบัพนัธุพ์ชืและน้ํา 

 



56 
 

8.3.8  ตราจกัร  
หมายถงึ อาวุธของพระวษิณุ หรอือกีความหมายหน่ึงเป็นอาวุธหรอืทหารองครกัษ์ของ

พระมหากษตัรยิ ์1  
 

8.4 เงินตราอยธุยา 
อาณาจกัรลา้นนามกีารตดิต่อกบัอยุธยาทางดา้นการคา้ ซึ่งเป็นการแสดงถงึการขยายตวั

ทางด้านการค้ามาตัง้แต่ในอดตี ถึงแม้บางครัง้ล้านนาและอยุธยามปีญัหาทางด้านการเมอืง และ
สง่ผลกระทบถงึการคา้ แต่จากหลกัฐานทางโบราณคดพีบว่าการคา้ระหว่างลา้นนากบัอยุธยายงัคงมี
อยู่แมก้ระทัง่ช่วงระยะทีล่า้นนาตกเป็นเมอืงขึน้ของพม่ากต็าม และเงนิของอยุธยาใชห้น่วยเดยีวคอื
เงนิพดดว้งหรอืเรยีกว่าเงนิพดดว้งอยุธยา สรา้งหรอืผลติโดยหน่วยงานทีข่ ึน้ตรงกบักษตัรยิ ์และมี
การประทบัตราประจาํรชักาล กบัตราประจาํแผน่ดนิ ซึง่แบง่เป็น 2 สมยัคอื  

 

 
 

ภาพประกอบ 20   เงนิพดดว้งอยธุยา 
         

 ทีม่า:  เงนิพดดว้งอยธุยา.  (2555).  (ออนไลน์) . 
 

                                          
1นวรตัน์ เลขะกุล.  (2542). เลม่เดมิ.  หน้า 46-48. 
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8.4.1 เงินพดด้วงอยธุยา สมยัแรก 
เงนิพดดว้งอยุธยายุคน้ีเป็นเงนิพดดว้งทีม่ลีกัษณะเหมอืนเงนิพดดว้งสุโขทยักล่าวคอื

ไดร้บัอทิธพิลจากการใชเ้งนิตราของสุโขทยั และเงนิพดดว้งยุคน้ีใชถ้งึรชัสมยัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่
21 

 

 
 

   ภาพประกอบ 21   เงนิพดดว้งอยธุยาขาบาก 
         

 ทีม่า:  เงนิพดดว้งอยธุยาขาบาก.  (2555).   (ออนไลน์) . 
 

 
8.4.2 เงินพดด้วงอยธุยา สมยัหลงั 
เงนิพดดว้งอยุธยายุคน้ีไดร้บัการดดัแปลงจากเงนิพดดว้งในยุคแรก แตกต่างกนัทีเ่งนิ

พดดว้งยุคน้ีไม่มกีารทําตําหนิรอยบาก แต่มกีารสรา้งตําหนิเป็นเมลด็ขา้วสารทีบ่รเิวณขาขา้งใดขา้ง
หน่ึงแทน2 
 
 
 
 

                                          
1วสิทุธิ ์นาคสกุล.(2526). เลม่เดมิ.หน้า 59. 
2แหลง่เดมิ. หน้า 60. 
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นอกจากเงนิตราที่กล่าวมาขา้งต้นยงัมเีงนิตราอกีประเภทหน่ึง ซึ่งเป็นเงนิตราที่ใช้เป็น
สากล คอื สามารถนําไปใชด้นิแดนอื่นๆ ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ได ้ไดแ้ก่  เงนิไซซขีอง
จีนยูนาน ซึ่งเป็นอาณาจกัรใหญ่และเป็นผู้ค้าสําคญัของอาณาจกัรล้านนาและดินแดนต่างๆ อีก
ประเภทหน่ึง คอื หอยเบี้ย ซึง่เป็นเงนิตราโบราณทีม่กีารนํามาใชท้ัว่ไป เพราะเน่ืองจากเป็นหอยที่
อยู่ในทะเล โดยมากจะมกีารนําเขา้มาจากดนิแดนศรลีงักา และนําเขา้มาใชต้ัง้แต่ก่อนจะมกีารหล่อ
โลหะมาทําเงนิตราเพื่อซือ้ขาย และทองคํา ในบรรดาแร่มคี่า ทองคําถอืว่าเป็นแร่ทีม่มีลูค่ามากทีสุ่ด 
ซึง่ในการซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ หากพอ่คา้คนใดใชท้องคาํในการซือ้ขายสนิคา้ สามารถอนุมานวา่
เป็นพ่อค้ารายใหญ่มทีรพัย์สนิมาก รํ่ารวย หรอืแม้แต่เป็นชนชัน้ผู้ปกครอง ตวัอย่างของเงนิตรา
ลกัษณะดงักล่าวมดีงัต่อไปน้ี 

8.5 เงินไซซีของจีนยนูาน 
เงนิไซซขีองจนีทางตอนใต้ การที่จะใชเ้งนิชนิดน้ี มูลค่าของเงนิจะขึน้อยู่กบัน้ําหนักของ

เงนิแต่ละชิน้ ส่วนผสมเป็นแร่เงนิ ซึง่เงนิประเภทน้ีทีม่รีปูร่างคลา้ยกนัขนาดเท่ากนั มอียู่ 3 แบบที่
เป็นทีนิ่ยมคอื แบบอานมา้ เรอืสาํเภา และแบบขนมครก มลูค่าของเงนิชนิดน้ีมลูค่าขึน้อยูก่บัน้ําหนกั
ของเงนิ โดยมาตรฐานของเงนิชนิดน้ีผูใ้ชห้รอืพอ่คา้ทีจ่ะทาํการแลกเปลีย่นกบัชาวจนีทีนํ่าเงนิไซซมีา
ใชน้ัน้ จงึตอ้งมตีราชัง่ไวส้าํหรบัชัง่มลูคา่ของเงนิดว้ย  
 

 

 
 

ภาพประกอบ 22    เงนิไซซขีองจนียนูาน 
  

 ทีม่า:  เงนิไซซ ี.  (2555). (ออนไลน์) . 
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8.6 หอยเบีย้ 
หอยเบี้ยเป็นเงนิตราโบราณและมกีารใชใ้นหลายประเทศ จากหลกัฐานทางโบราณคดทีี่

นํามาใชเ้ป็นเงนิตราคอื หอยเบีย้จัน่และเบีย้นาง เป็นเงนิตราทีม่มีาตัง้แต่ดัง้เดมิก่อนทีจ่ะมกีารนําแร่
ต่างๆ มาถลุงเพื่อหล่อเป็นเงนิตรา ราษฎรมคีวามคุน้เคยกบัหอยเบี้ยมากซึ่งมูลค่ามไีม่มากนักและ
เขา้ถงึไดง้า่ย พอ่คา้มกัจะใชห้อยเบีย้ในการเป็นหน่วยยอ่ยเทา่นัน้ และมอีตัราการแลกเปลีย่นไมค่งที ่
 
 

 

 
 

 
ภาพประกอบ  23    หอยเบีย้ 

         
 ทีม่า:  หอยเบี้ย.  (2555).  (ออนไลน์) . 

 
8.7  ทองคาํ  
ทองคําเป็นแร่โลหะทีม่คี่าสงูตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั ซึง่เป็นแร่ทีม่คี่ามากในระบบการซื้อ

ขายแลกเปลี่ยน  ในยุคจารตีไม่นิยมนําทองคํามาใชเ้ป็นเครื่องประดบั เวน้แต่พระมหากษตัรยิ ์เชือ้
พระวงศ ์และขนุนางระดบัต่างๆ เพื่อแสดงถงึความมัง่คัง่และบรรดาศกัดิใ์นราชการ ซึง่การนํามาซือ้
ขายแลกเปลีย่นในยุคจารตีมกีารนิยมหล่อเป็นรปูทรงต่างๆ เช่น ทองแท่ง กอ้นทองคํา แผ่นทองคํา 
และผงทองคํา เป็นต้น โดยเฉพาะทางตอนใต้ของจนี มกีารตตีราเพื่อแสดงถงึความบรสิุทธิข์อง
ทองคาํเพือ่สะดวกต่อการแสดงมลูคา่อกีดว้ย 
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ภาพประกอบ  24   เหรยีญทองคาํโบราณลา้นนา 
 
 ทีม่า:  ทองคาํลา้นนา.  (2555).  (ออนไลน์) . 
 

กล่าวโดยสรุป สภาพเศรษฐกิจของเชยีงตุงกบัล้านนาก่อนยุคการปกครองของพม่านัน้ 
ขึน้อยู่กบัปจัจยัทางดา้นต่างๆ ได้แก่ ภูมปิระเทศ   เมอืงศูนย์กลางทางการค้า เครอืข่ายทางด้าน
การค้า เส้นทางการค้า พ่อค้า และประเภทของสินค้าที่มีอยู่หลากหลาย ซึ่งทําการค้าภายใน
ตลอดจนภายนอกอาณาจกัร มกีารใชเ้งนิตราเพื่อเป็นสื่อกลางในการคา้ขาย การคา้ช่วงระยะเวลาน้ี
ภายใต้การปกครองของราชวงศ์มงัรายมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางการคา้มาก และเป็นสาเหตุหน่ึงที่
ส่งผลทําใหล้า้นนาไดถู้กพม่ายดึครอง เมื่อพม่าไดเ้ขา้มาปกครองลา้นนาทัง้หมด ผูป้กครองพม่าได้
วางนโยบายในการปกครองเพือ่ควบคุมเมอืงต่างๆ ในลา้นนาและเมอืงประเทศราช จากนโยบายการ
ปกครองของพม่าเป็นส่วนหน่ึงที่ส่งผลให้การค้าของเชียงตุงกบัล้านนายุคพม่าปกครองมคีวาม
รุง่เรอืง  
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บทท่ี 4 
         นโยบายการปกครองของพม่าท่ีส่งผลต่อการค้าในเมืองประเทศราช 
 
 

ปญัหาความไม่สงบและการแตกความสามคัคภีายในอาณาจกัรลา้นนาส่งผลทําใหล้า้นนา
ต้องตกเป็นประเทศราชของพม่าใน พ.ศ. 2101 และเมื่อพม่าเขา้มาปกครองล้านนาไดท้ัง้หมด 
นโยบายการปกครองทีพ่ม่าเขา้ไปควบคุมลา้นนาไดแ้ตกต่างออกไปในแต่ละหวัเมอืง ซึง่จะกล่าวถงึ
กลุ่มเมอืงในเขตแดนลา้นนาและเชยีงตุง ซึง่มลีกัษณะแตกต่างกนั และนโยบายการปกครองของพมา่
แต่ละราชวงศท์ีม่คีวามแตกต่างกนั สง่ผลต่อความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นการคา้ทัง้ลา้นนาและเชยีงตุง  

 
1. นโยบายการปกครองล้านนาและเชียงตงุ  

เหตุการณ์ไม่สงบในล้านนาที่เกดิขึน้ช่วงปลายราชวงศ์มงัรายปกครองล้านนานัน้ ทําให้
บา้นเมอืงอ่อนแอและเป็นสาเหตุทีท่ําใหพ้ม่าสามารถเขา้ยดึครองลา้นนา โดยพระเจา้บุเรงนองแห่ง
ราชวงศต์องอ ูจากนัน้พมา่ไดย้กทพัไปปราบปรามเมอืงทีเ่คยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของลา้นนาทาง
เหนือ พม่าใชเ้ชยีงแสนเป็นศูนยก์ลางในการปราบปรามหวัเมอืงทางเหนือ จากสภาพภูมปิระเทศ
ของเชยีงตุงทาํใหก้ารทีจ่ะใชก้าํลงัทหารเขา้ยดึครองเชยีงตุงนัน้กระทาํไดย้าก พระเจา้บุเรงนองจงึได้
มพีระราชสาสน์ไปถงึเจา้แกว้บุญนําเจา้ฟ้าเชยีงตุงใหเ้ขา้เฝ้าพระเจา้บุเรงนองทีเ่ชยีงแสน ทรงกล่าว
ว่า “ใหลู้กเรา เจา้หอคําเชยีงตุงลงมาพบขา้ในเมอืงเชยีงแสนน้ี...”1 ใน พ.ศ. 2107 ทพัเมอืงเชยีงตุง
โดยเจา้แกว้บุญนําหรอืพระยารตันภูมนิทน์รนิทาเขมาธบิตริาชา เดนิทางเพื่อมาเขา้เฝ้าพระเจา้บุเรง
นอง เมื่อเชียงตุงเข้ามาอยู่ในการปกครองพม่า ได้ส่งผลต่อการค้ากับล้านนาอย่างมาก เพราะ
นโยบายปกครองของพมา่สง่ผลดต่ีอระบบการคา้ระหวา่งลา้นนากบัเชยีงตุงและเมอืงต่างๆ 
           เมือ่สามารถจดัการดนิแดนลา้นนาและดนิแดนต่างๆ ใหส้งบเรยีบรอ้ยแลว้ พระเจา้บุเรงนอง
จงึไดว้างนโยบายในการปกครองเมอืงประเทศราชทัง้หลายภายในเขตของลา้นนาและเขตไทใหญ่ 
หรอืเงีย้วไวแ้ตกต่างกนั ซึ่งนโยบายที่แตกต่างกนัน้ีเองเป็นเพราะสภาพภูมปิระเทศและเชือ้ชาตทิี่
แตกต่างกนั 
 
2.  นโยบายการปกครองเมืองประเทศราช (ล้านนาและไทใหญ่) 

การทีพ่ม่ามกีารเปลี่ยนราชวงศ์ในการปกครองอยู่ถงึ 3 ราชวงศ์ จงึส่งผลใหน้โยบายการ
ปกครองประเทศราชไมต่่อเน่ือง การปกครองประเทศราชจงึขึน้อยูก่บันโยบายของแต่ละราชวงศแ์ละ
กษัตรยิ์แต่ละพระองค์ซึ่งมนีโยบายที่แตกต่างกนั ทางด้านล้านนา พม่าได้จดัการปกครองอย่าง
เขม้งวดเพราะมอีาณาเขตที่กวา้งใหญ่อกีทัง้เป็นดนิแดนที่ตดิต่อกบัอาณาจกัรอยุธยา ดว้ยเหตุผล

                                          
1ทว ีสวา่งปญัญางกรู.  (2533).  เลม่เดมิ.  หน้า 48. 



62 
 

ดงักล่าวส่งผลใหล้้านนามฐีานะเป็นมณฑลหน่ึงของพม่า ในยุคราชวงศ์นยองยาน (ตองอูยุคฟ้ืนฟู) 
ไดแ้ยกเชยีงแสนออกจากล้านนา เพื่อสอดส่องดูแลทางดา้นการเกบ็ภาษีต่างๆ ควบคุมการคา้ที่มี
การติดต่อกบัพ่อค้าจีนและเงี้ยว (ไทใหญ่) ทางตอนเหนือและเชียงแสนซึ่งอยู่ใกล้พม่ามากกว่า
เชยีงใหม่อนัเป็นศูนยก์ลางทางการปกครองของลา้นนา การปกครองเชยีงแสนจงึขึน้ตรงต่อกษตัรยิ์
ทาํใหเ้ชยีงแสนมฐีานะเทยีบเทา่เชยีงใหม ่ถอืวา่เป็นนโยบายทีแ่บ่งการปกครองลา้นนาออกจากกนั 

ตัง้แต่พระยามงัรายไดส้ถาปนาราชวงศม์งัรายขึน้ปกครองลา้นนา ไดส้่งเสรมิใหเ้ชยีงใหม่
เป็นศูนยก์ลางในดา้นต่างๆ เมื่อพระเจา้บุเรงนองสามารถเขา้ยดึครองเชยีงใหมไ่ดใ้น พ.ศ. 2101 จงึ
สามารถปกครองลา้นนาไดอ้ย่างเบด็เสรจ็ พระเจา้บุเรงนองไดใ้หก้องทพัพม่าตัง้มัน่อยู่ในเชยีงใหม่
โดยอา้งเหตุผลเพื่อป้องกนัเชยีงใหมจ่ากการรุกราน เหตุผลอกีประการหน่ึงพระเจา้บุเรงนองมคีวาม
ตอ้งการทีจ่ะรกัษาอาํนาจเหนือลา้นนาของพมา่ อกีทัง้ยงัสามารถเพิม่ความแขง็แกรง่ใหก้บัพระเจา้เม
กุฏกิษตัรยิเ์ชยีงใหม ่เพือ่จะไดป้กครองลา้นนาต่อไปโดยอยูใ่ตร้ม่เงาของพมา่ และสามารถใหก้ษตัรยิ์
ลา้นนาจดัสรรผลประโยชน์ดา้นต่างๆ ในล้านนาโดยผ่านกษตัรยิเ์ชยีงใหม่ กล่าวคอืจากการทีพ่ม่า
เป็นกลุ่มคนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ทําให้พระเจ้าบุเรงนองตระหนักว่าหากพม่าจดัการปกครอง
ล้านนาต้องอาศยัความช่วยเหลือจากกลุ่มเจ้าเมอืงและขุนนาง ดงันัน้ระยะแรกที่ล้านนาตกเป็น
ประเทศราชของพม่า จงึยงัคงมเีชือ้พระวงศร์าชวงศม์งัรายปกครองลา้นนาอยู่ ทางดา้นเชยีงตุงเมื่อ
เจา้แกว้บุญนํายอมรบัอาํนาจจากพมา่ในพ.ศ. 2107 ทาํใหเ้ชยีงตุงและเชยีงใหมห่รอืลา้นนามลีกัษณะ
ความสมัพนัธ์ที่เปลี่ยนไปเป็นมผีูป้กครองคนเดยีวกนัซึ่งจากเดมิเป็นความสมัพนัธ์แบบเครอืญาต ิ
ความแตกต่างทางการปกครองของพม่าระหว่างล้านนาและเชยีงตุง คอืระยะแรกพม่าแต่งตัง้เชื้อ
ราชวงศม์งัรายปกครองลา้นนา และหลงัรชักาลพระนางวสิุทธเิทวจีงึเปลีย่นมาเป็นเชือ้พระวงศพ์ม่า 
ขุนนาง หรอืผูท้ีก่ษตัรยิพ์ม่าเหน็ชอบ ทางดา้นเชยีงตุงมกีารปกครองทีอ่สิระกว่าลา้นนาในเรื่องของ
ผูป้กครอง ตัง้แต่เจา้แกว้บุญนํายอมรบัอํานาจพม่า เชยีงตุงกม็ผีูป้กครองเชือ้สายเดยีวกนัมาตลอด
จนกระทัง่พม่ายกเลิกตําแหน่งเจ้าเมอืงไปในราว พ.ศ.25051 โดยการปกครองเชียงตุงของพม่า
ในช่วงราชวงศ์ตองอู พม่าได้ให้เจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงปกครองกนัตามเดิม ซึ่งมีตําแหน่งเป็นเจ้า
ประเทศราชและมหีน้าทีส่ง่เครือ่งราชบรรณาการตามกาํหนด        

เมื่อสิน้สุดสมยัของพระนางวสิุทธเิทว ีพมา่ไดส้ถาปนาอํานาจในลา้นนามากขึน้โดยการส่ง
พระโอรสของพระเจา้บุเรงนอง คอื มงันรธาช่อ หรอืนรธาเมงสอเสดจ็ขึน้ครองเชยีงใหม่ ทําใหพ้ม่า
สรา้งศูนยก์ลางอํานาจรองขึน้ที่ล้านนาเพื่อสอดส่องดูแลเมอืงประเทศราชและเมอืงดา้นตะวนัออก 
ไดแ้ก่ ล้านนา เงีย้ว(ไทใหญ่) ล้านชา้งและอยุธยา การส่งพระโอรสพระองค์น้ีมาครองเชยีงใหม่ยงั
เป็นการลดความตงึเครยีดภายในหมู่เชื้อพระวงศ์พม่า โดยการส่งมาครองเมอืงที่เมอืงขนาดใหญ่
กว่าเดมิ เพราะเดมิมงันรธาช่อปกครองเพยีงเมอืงเลก็ๆ มงันรธาช่อสามารถสรา้งฐานอํานาจใหแ้ก่
ตนเองได้รบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิจากการปกครองล้านนา โดยได้รบัผลประโยชน์จากภาษี
ต่างๆ อกีทัง้ยงัไดร้บัผลประโยชน์ทางการคา้ มงันรธาช่อไดส้รา้งความสมัพนัธ์กบัเมอืงต่างๆ โดย

                                          
1สรสัวด ีอ๋องสกุล.  (2553).  เล่มเดมิ.  หน้า 228. 
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อาศยัหลกัการปกครองเดยีวกบัราชวงศ์มงัรายเคยกระทํา เช่น การส่งโอรสของพระองค์ไปครอง
เมอืงต่างๆ ภายหลงัการต่อต้านกษตัรยิเ์ชยีงใหม่มมีากขึน้ มงันรธาช่อไดเ้ขา้สวามภิกัดิอ์าณาจกัร
อยุธยาในรชักาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พ.ศ.21391 ความขดัแยง้ของชนชัน้ปกครองในลา้นนา
ก่อใหเ้กดิกบฏจากเจา้เมอืงใหญ่หลายเมอืงจนขาดเอกภาพ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชจงึใหพ้ระ
อนุชาธริาชสมเดจ็พระเอกาทศรถเสดจ็มายงัลา้นนาเพื่อระงบัเหตุ ไกล่เกลี่ยขอ้พพิาทและบงัคบัให้
เมอืงต่างๆ อยูภ่ายใตก้ารปกครองของเชยีงใหมต่ามเดมิ สมเดจ็พระเอกาทศรถนําโอรสของมงันรธา
ช่อมาประทบัทีก่รุงศรอียุธยา จากนัน้เมื่อมงันรธาช่อสวรรคตโอรสของพระองคไ์ดแ้ย่งชงิอํานาจกนั
เพื่อปกครองลา้นนา แต่สมเดจ็พระเอกาทศรถไม่ทรงแทรกแซงแต่อย่างใด ทําใหพ้ระเจา้อนอคเพท
ลุนซึง่สามารถรวบรวมพม่าใหม้เีอกภาพขึน้อกีครัง้ ไดถ้อืโอกาสเขา้ยดึครองลา้นนาใน พ.ศ. 2157 
พม่าสามารถสถาปนาอํานาจเหนือล้านนาอกีครัง้ภายใต้การปกครองของราชวงศ์นยองยานหรอื
ราชวงศต์องอยูคุฟ้ืนฟู  
             ราชวงศน์ยองยานปกครองลา้นนาในระยะแรก ไดม้นีโยบายตามธรรมเนียมเดมิทีร่าชวงศ ์ 
ตองอูปฏบิตัมิา กล่าวคอื ผูป้กครองเชยีงใหม่มอีํานาจเหนือเมอืงต่างๆ ในล้านนา การใชเ้ครื่องสูง
ของผูป้กครองเมอืงในล้านนา เจา้เมอืงต่างๆ ของล้านนาจงึมฐีานะที่ดอ้ยกว่าผูป้กครองเชยีงใหม ่
เมื่อเทยีบกนัแลว้มสีถานะเทยีบไดก้บัขนุนางชัน้ผูใ้หญ่ในเมอืงเชยีงใหม่ ดงันัน้ความไมเ่ท่าเทยีมกนั
จงึเกิดขึ้น ปญัหาดงักล่าวทําให้ราชสํานักพม่าจึงเริม่วางนโยบายการบรหิารล้านนาให้เขา้สู่การ
ปกครองของลา้นนาโดยตรงในเวลาต่อมา ดา้นเชยีงตุงเมื่อกลบัเขา้ไปอยู่ภายใตก้ารปกครองของ
พม่าอกีครัง้ ภายใต้นโยบายการปกครองของราชวงศ์นยองยานนัน้ ได้ครอบคลุมถึงในเรื่องการ
บรหิารจดัการภายในเมอืงเชยีงตุงในด้านต่างๆ ซึ่งมขีุนนางพม่าเขา้มาช่วยจดัการในการบรหิาร
บา้นเมอืง ใหม้คีวามเป็นระบบระเบยีบมากขึน้ และสอดส่องความเคลื่อนไหวของผูป้กครองเชยีงตุง 
เมื่อราชวงศ์นยองยานไดล้่มสลายลงไป ระบบการบรหิารบ้านเมอืงของพม่ายงัคงอยู่ทัง้ในล้านนา
และเชยีงตุง  
            จากเหตุการณ์วุ่นวายในพม่าทําให้ราชวงศ์อลองพญาสามารถรวบรวมดนิแดนพม่าได้
ทัง้หมดดงันัน้จงึกลบัเขา้มาในลา้นนาและเชยีงตุงอกีครัง้หน่ึง แต่เหตุการณ์เปลีย่นไปเมื่อการบรหิาร
เมอืงขึน้ของราชสาํนกัพมา่ยคุน้ีไมไ่ดส้รา้งความแตกต่างจากราชวงศน์ยองยานปกครองเมอืงขึน้ ทาํ
ใหเ้กดิการกบฏขึน้อยู่หลายครัง้ จนกระทัง่ลา้นนาไดเ้ขา้ร่วมกบักองทพัสยาม และแยกตวัออกจาก
การปกครองของพมา่ไดใ้นทีสุ่ดเมื่อ พ.ศ. 2317 จงึเป็นการสิน้สุดการปกครองของพม่าในอาณาจกัร
ลา้นนาและเชยีงตุงซึ่งถอืเป็นบา้นพีเ่มอืงน้องของลา้นนา และเป็นจุดเริม่ต้นของอาณาจกัรล้านนา
สมยัเป็นเมอืงประเทศราชของกรงุรตันโกสนิทรใ์นเวลาต่อมา 
 

                                          
1ลดัดาวลัย ์แซ่เซยีว.  (2545).  200 ปี พมา่ในลา้นนา.  หน้า 86. 
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3.นโยบายการปกครองของราชสาํนักพม่า 
ปจัจยัทางด้านการเมอืงการปกครองเป็นส่วนหน่ึงที่กระตุ้นการขบัเคลื่อนความสมัพนัธ์

ระหว่างล้านนากบัเชียงตุงทางด้านการค้า เพราะเน่ืองจากระยะเวลาที่ล้านนาและเชียงตุงเป็น
เมอืงขึ้นของพม่า ราชสํานักพม่าได้วางนโยบายทางการปกครองไว้เพื่อปกครองทัง้ล้านนาและ  
เชยีงตุง ดงันัน้นโยบายทางการปกครองจงึเป็นปจัจยัหน่ึงทีส่ง่เสรมิความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่าง
ล้านนากบัเชยีงตุง การปกครองล้านนาของพม่าอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า 3 ราชวงศ์ซึ่งมี
ความแตกต่างกนัดงัน้ี  

3.1 นโยบายการปกครองยคุราชวงศต์องอ ูระหว่าง พ.ศ. 2101 – 2143 
เมือ่พระเจา้บุเรงนองสามารถยดึครองลา้นนาไดส้าํเรจ็แลว้ พระองคจ์งึใหพ้ระเมกุฏกิษตัรยิ์

ล้านนาครองบ้านเมอืงตามเดิม เมื่อวิเคราะห์จากการให้พระเมกุฏิครองล้านนาต่อไปก็เพราะว่า
เหตุการณ์ในลา้นนายงัไมส่งบดนีัก อกีทัง้ยงัป้องกนัการก่อกบฏจากเหล่าบรรดาเชือ้พระวงศแ์ละขุน
นางของลา้นนาตามเมอืงต่างๆ ดงันัน้เมื่อสิน้สุดราชวงศม์งัรายปกครองลา้นนา พระเจา้บุเรงนองจงึ
ไดใ้หน้รธาเมงสอหรอืมงันรธาช่อมาปกครองลา้นนา เพื่อใหล้า้นนาทัง้ปวงอยูภ่ายใตอ้าํนาจพมา่โดย
ไม่คดิแขง็เมอืง และลดความขดัแยง้ในเหล่าบรรดาพระโอรสของพระเจา้บุเรงนองที่ปกครองเมอืง
ต่างๆ ในพมา่  

 เชียงตุงซึ่งอยู่ไกลจากกรุงหงสาวดีมาก เชียงตุงเข้ามาอยู่ในการปกครองของพม่า
แตกต่างจากลา้นนา กล่าวคอืเชยีงตุงเขา้สวามภิกัดิพ์ม่าไม่ไดถู้กยดึเมอืงเหมอืนลา้นนา ดงันัน้เจา้
ฟ้าของเชยีงตุงยงัคงอยู่ในตําแหน่งเจา้ฟ้าต่อไป และมกีารส่งเครื่องราชบรรณาการตามโบราณราช
ประเพณี จากการทีล่า้นนาและเชยีงตุงมผีูป้กครองเป็นเชือ้สายราชวงศม์งัรายเหมอืนกนั ทาํใหก้าร
เดนิทางค้าขายระหว่างกนัยงัคงดําเนินอยู่เช่นยุคราชวงศ์มงัรายปกครองล้านนา จงึทําใหก้ารค้า
ไม่ไดร้บัผลกระทบแต่อย่างใด ในทางกลบักนัความสมัพนัธด์งักล่าวยงัส่งผลดกีบัการดําเนินการคา้ 
เน่ืองจากพม่าไดส้่งเสรมิใหท้ําการคา้อย่างมากภายใตก้ารปกครองลา้นนาและเชยีงตุงของราชวงศ์
ตองอู พ่อคา้ชาวจนีฮ่อเดนิทางเขา้มามากขึน้ และการคา้ไดข้ยายตวัเป็นวงกวา้งไปยงัเมอืงบรวิาร
ต่างๆ ทัง้ทีอ่ยู่ในการควบคุมของลา้นนา พม่า ตลอดจนพ่อคา้ไทใหญ่ ภายหลงัปลายราชวงศต์องอู
เกดิความแตกแยกภายในราชสาํนักพม่า ทําใหล้า้นนาอยู่ภายใตก้ารปกครองของพม่าอย่างหลวมๆ 
เน่ืองจากการเมอืงในพมา่มคีวามไมแ่น่นอน ต่อมาพมา่ไดถู้กผนวกเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัอกีครัง้ใน
สมยัราชวงศน์ยองยาน  (ตองอยูคุฟ้ืนฟู)   
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3.2 นโยบายการปกครองยคุราชวงศน์ยองยาน (ตองอยูคุฟ้ืนฟ)ู ระหว่าง พ.ศ. 2157 
– 2295 

เจา้นยองยาน1 (อนุชาพระเจา้นันทบุเรง) แห่งราชวงศ์ตองอู กษตัรยิเ์มอืงองัวะ พระองค ์
สามารถรวบรวมพม่าทีแ่ตกแยกไปใหก้ลบัมาดงัเดมิ และสามารถสถาปนาอํานาจเหนือพม่าอกีครัง้ 
จากนัน้พระเจ้าอนอคเพทลุน  พระโอรสเจา้นยองยานได้สถาปนาราชวงศ์นยองยานหรอืราชวงศ ์
ตองอยูคุฟ้ืนฟู พระองคไ์ดว้างนโยบายการปกครองทีร่ดักุมและเขม้งวดขึน้มาก และสามารถยดึครอง
เชยีงใหมไ่ดอ้กีครัง้ ลา้นนาจงึตอ้งอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพมา่ทีเ่ขม้งวด มกีารสง่ขนุนางจากราช
สํานักพม่าเขา้มาประจําตามเมอืงต่างๆ จนบางครัง้เกดิความขดัแยง้กบัขุนนางหรอืผูป้กครองชาว
พืน้เมอืง ราษฎรไดร้บัความทุกขจ์ากการขูดรดีภาษีจากราชสํานัก ช่วงระยะเวลาน้ีเมอืงเชยีงแสน
ไดร้บัการยกฐานะใหม้คีวามเท่าเทยีมกบัเชยีงใหม่และขึน้กบัพม่าโดยตรง กอปรดว้ยเชยีงแสนเป็น
เมอืงทีม่เีศรษฐกจิทีด่ ีเป็นศูนยก์ลางการคา้ของลา้นนา ราษฎรของเชยีงแสนจงึไดร้บัผลกระทบดา้น
ภาษีที่มากกว่าหวัเมอืงล้านนาอื่นๆ อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ ขอ้ดขีองการเขา้ปกครองล้านนาอย่าง
เข้มงวดของพม่าคอืทําให้เศรษฐกิจของหวัเมอืงใหญ่ในล้านนาขยายตวัมากขึ้น เช่น  เชียงใหม ่ 
เชยีงแสน ลําปาง และเชยีงราย เป็นต้น เน่ืองจากราชสํานักสนับสนุนทําใหพ้่อคา้พม่าเขา้มายงัหวั
เมอืงลา้นนาเพื่อทําการคา้ พ่อคา้พม่าเขา้มาปกัหลกัทํารา้นคา้ในเมอืงเชยีงใหมแ่ละลําปางเป็นหลกั
เพราะเมอืงทัง้สองเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ เชยีงใหม่เป็นศูนยก์ลางของลา้นนาทางตอนกลาง โดย
รบัสนิคา้จากเชยีงตุง เชยีงแสน ลําปาง และน่านไดง้่าย และสามารถกระจายสนิคา้ไดส้ะดวก ส่วน
ลําปางเป็นเมอืงศูนย์กลางทางการค้าที่มกีารค้าขายติดต่อการค้ากบัเมอืงทางใต้ (ตาก สุโขทยั 
อุตรดติถ ์พษิณุโลก และอยุธยา) เมื่อเชยีงแสนไดร้บัการยกฐานะเทยีบเท่าเชยีงใหมจ่งึมขีนุนางและ
ชาวพม่าอยู่จํานวนมาก ดงันัน้การคา้ของล้านนาจงึถูกพม่าเกบ็เกี่ยวผลประโยชน์ไปจนหมดทําให้
เกดิปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืงระหว่างผูป้กครองชาวพืน้เมอืงกบัขนุนางชาวพมา่ และรวมตวั
เป็นกบฏขึน้ปลายยคุพมา่ปกครอง สว่นเมอืงเชยีงตุงมรีะบบการปกครองต่างจากลา้นนามาก เพราะ
เชยีงตุงอยูไ่กลจากพมา่และยากทีจ่ะควบคุม มขีนุนางพมา่ประจาํอยู ่แต่เป็นเพยีงผูช้่วยเหลอืเจา้ฟ้า
ในการปกครองด้านต่างๆ ภายในดินแดนเชียงตุงเท่านัน้ ด้านการค้าเชียงตุงได้ก้าวเข้ามาเป็น
ศนูยก์ลางการคา้ทางตอนเหนืออยา่งแทจ้รงิ สามารถคา้ขายกบัพอ่คา้ชาวจนี ไทใหญ่ เงีย้ว ลา้นชา้ง 
และหวัเมอืงลา้นนา อกีทัง้ยงัสง่ผลใหพ้อ่คา้ชาวเชยีงตุงทําการคา้ขึน้เองโดยไมต่อ้งพึง่พอ่คา้ชาวจนี
ดงัเชน่ยคุราชวงศม์งัรายปกครอง  

พ่อค้าชาวเชยีงตุงมฐีานะเป็นเพยีงพ่อค้าคนกลางหรอืเป็นผู้ติดตามเพื่อเดนิทางมาทํา
การคา้กบัพอ่คา้ชาวจนี จากเหตุผลดงักล่าวทาํใหช้่วงระยะเวลาทีร่าชวงศน์ยองยานปกครองลา้นนา
และเชยีงตุง เป็นยุคที่ทําใหก้ารค้าเจรญิรุ่งเรอืงอย่างมาก ความเจรญินัน้เกดิมาจากการเมอืงการ
ปกครองที่มัน่คงและมกีารส่งเสรมิทางด้านการค้าจากราชสํานักพม่า แต่ภายหลงัจากนัน้ในยุค
ราชวงศอ์ลองพญา (คองบอง) การคา้ภายในอาณาจกัรลา้นนาเริม่ลดบทบาทและความสาํคญัลง    
                                          

1สรสัวด ีอ๋องสกุล. (2553).  เลม่เดมิ.  หน้า 280. 
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3.3 นโยบายการปกครองยุคราชวงศอ์ลองพญา (คองบอง) ระหว่าง พ.ศ. 2306 – 
23171  

เมื่อราชวงศ์นยองยานล่มสลาย พระเจ้าอลองพญาสามารถรวบรวมพม่าได้อีกครัง้
เชน่เดยีวกนักบัทีร่าชวงศต์องอแูละราชวงศน์ยองยานเคยปกครองพมา่มาก่อน และอาศยัลา้นนาเป็น
ฐานในการรวบรวมเสบยีง ไพรพ่ล เพือ่เดนิทางไปตกีรงุศรอียธุยาตัง้แต่รชักาลพระเจา้อลองพญา ใน
รชัสมยัพระเจา้มงัระสามารถตกีรุงศรอียุธยาแตกใน พ.ศ. 2310 จากเหตุการณ์ทีพ่มา่ไดท้าํสงคราม
กบักรุงศรอียุธยาถึงสองครัง้ สภาพความเป็นอยู่ของชาวล้านนาตกอยู่ในความเดอืดร้อน ดงันัน้
ในช่วงระยะเวลาทีล่้านนาถูกพม่าปกครองโดยราชวงศ์อลองพญา ราษฎรในล้านนาถูกเกณฑเ์ป็น
ทหาร เสบียง และภาษีอากรต่างๆ ทําให้ราษฎรเกิดความไม่พอใจในการปกครองของพม่าโดย
บรรดาผูป้กครองชาวพื้นเมอืงและราษฎร จนกระทัง่มกีารรวมตวักนัก่อกบฏขึน้ ระยะแรกการก่อ
กบฏของชาวล้านนาไม่มเีอกภาพจงึถูกปราบปราม การค้าของล้านนาและเชยีงตุงในสมยัน้ียงัคง
ดําเนินอย่างปกติ การค้าทางไกลได้รบัผลกระทบน้อย และยงัเป็นรายได้หลกัของราชสํานักพม่า 
ในช่วงปลายของสมยัราชวงศอ์ลองพญา การหลัง่ไหลเขา้มาของพ่อคา้อนิเดยีทําใหม้กีารนําเงนิรูปี
เขา้มาใช้ในล้านนามากขึน้ พ่อค้าอนิเดยียงัเขา้มาทําการค้าตามเมอืงต่างๆ ของล้านนา และเมื่อ
ลา้นนาสวามภิกัดิส์ยามจนสามารถขบัไล่อทิธพิลของพม่าออกจากลา้นนาไดแ้ล้วจงึทําใหท้ัง้พ่อคา้
อนิเดยี และพ่อคา้พมา่ไดล้ดจาํนวนลงและถูกแทนทีด่ว้ยพอ่คา้ชาวจนีทีไ่ดเ้ขา้มาทาํการคา้ตลอดจน
มกีารขยายตวัของชุมชนการคา้อยา่งรวดเรว็ในสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้เป็นตน้มา 

3.4 การเข้าสู่ระบบบริหารแบบรวมศนูยข์องพม่า 
ภายใต้การปกครองของราชวงศ์นยองยานล้านนาถูกปกครองอย่างเข้มงวดมากขึ้น

เน่ืองจากความขดัแยง้ของผูป้กครอง อกีทัง้เพื่อปิดช่องทางการแทรกแซงจากอาณาจกัรอยุธยา และ
ไดม้กีารตดิต่อกบัชาตติะวนัตกมากขึน้ ทําใหม้อีาวุธยุทโธปกรณ์ทีท่นัสมยัเป็นจํานวนมาก อกีทัง้มี
ผูป้กครองทีม่คีวามสามารถในการรบจนสามารถเขา้มาแทรกแซงในหวัเมอืงมอญ ดว้ยเหตุน้ีพมา่จงึ
ไดจ้ดัใหล้า้นนาถูกปกครองโดยตรงจากกษตัรยิพ์ม่าและไดแ้ต่งตัง้ตําแหน่งต่างๆ ใหส้อดคล้องกบั
ระบบการปกครองของพมา่     

ระบบบรหิารดงักล่าวมกีารแต่งตัง้ผูป้กครองทีส่าํคญัคอื “เมยีวหวุ่น” (Myo - Wun)2 คอื
ตําแหน่งผูป้กครองเมอืงและตําแหน่งรองลงมาคอื “สเิก” (Sike) ซึง่ตําแหน่งต่างๆ ทีพ่มา่ไดต้ัง้ขึน้มา
ใหมใ่นยคุราชวงศน์ยองยานน้ีลว้นแต่เป็นผูป้กครองชาวพมา่ทัง้สิน้ 

ในยคุราชวงศน์ยองยานตอนตน้มกีารเผชญิหน้ากบัการรุกรานจากจนี ปญัหากบฏมอญใน
เมอืงเมาะตะมะ ทําใหพ้ม่าต้องปกครองล้านนาอย่างเขม้งวดขึน้ เพื่อควบคุมล้านนาไม่ใหเ้ขา้มา
สวามภิกัดิอ์ยธุยา และพมา่ไดก้าํหนดตําแหน่งทางการปกครองทีส่าํคญัใหแ้ก่ชาวพมา่ทีไ่ดร้บัแต่งตัง้
จากราชสาํนกัองัวะ ลา้นนาเป็นรฐักึง่กลางระหวา่งพมา่กบัอยธุยา ดงันัน้ลา้นนาจงึเป็นดนิแดนสาํคญั

                                          
1ลดัดาวลัย ์แซ่เซยีว.  (2537).  เลม่เดมิ.  หน้า 136. 
2สรสัวด ีอ๋องสกุล.  (2553).  เล่มเดมิ.  หน้า 294. 
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ทีพ่ม่าต้องการจะมอีํานาจเหนืออยุธยา ส่วนอยุธยากพ็ยายามแทรกแซงอยู่เนืองๆ เมื่อพม่าไดว้าง
กฎเกณฑใ์นการปกครองลา้นนาขึน้มาใหม่ โดยใชขุ้นนางจากพม่าเขา้มาปกครองเมอืงต่างๆ อกีทัง้
ยงัสามารถจาํกดัอาํนาจของเชือ้พระวงศล์า้นนาตามเมอืงต่างๆ ในลา้นนาได ้และเป็นการรวมอาํนาจ
เขา้สู่ศูนยก์ลาง สามารถเกบ็ผลประโยชน์ทางดา้นภาษอีากรต่างๆ ได ้รวมถงึผลประโยชน์ทางดา้น
การคา้ จากการทีเ่ชยีงใหม่ เชยีงแสน ลําปาง และเชยีงตุงเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางการคา้มาแต่เดมิ 
เมื่อขุนนางพม่าปกครองเมอืงเหล่าน้ียงัเป็นการช่วยส่งเสรมิเสถียรภาพทางด้านการเมอืงใหเ้กิด
ความมัน่คงมากขึน้ ทางดา้นเชยีงตุงถงึแมร้าชวงศน์ยองยานจะสามารถเขา้ปกครองเชยีงตุง แต่กไ็ม่
สามารถที่จะจดัการปกครองเองได้อย่างเบ็ดเสรจ็ ซึ่งเชยีงตุงมเีจ้าฟ้าปกครองอยู่อกีทัง้เป็นเมอืง
ประเทศราชทีห่่างไกล และเป็นศูนยก์ลางการคา้กบัพ่อคา้จนีตอนใต ้ดงันัน้ทางราชสาํนกัพม่าจงึส่ง
ขุนนางเข้ามาช่วยราชการในเชียงตุงด้านต่างๆ รวมถึงการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางการค้า 
ตลอดจนสอดสอ่งดแูลความเคลื่อนไหวของเจา้ฟ้าเพือ่ไมใ่หเ้ป็นกบฏต่อราชสาํนกัพมา่อกีดว้ย  

การบรหิารราชการในราชสาํนกัพมา่ทีไ่ดส้ง่ขนุนางในระดบัต่างๆ มาปกครองเมอืงประเทศ
ราช โดยผ่านมติของสภา “หลุดดอ” สภาน้ีเป็นสภาของเหล่าบรรดาอคัรเสนาบดีพม่า มีหน้าที่
พจิารณาตดัสนิคด ีหรอื การป้องกนัราชอาณาจกัร ซึ่งมหีน้าที่หรอือํานาจรองจากกษตัรยิร์าชวงศ ์
นยองยาน ซึง่เหล่าบรรดาขุนนางทีส่่งมาปกครองเมอืงประเทศราชทัง้ เหมยีววุ่น สเิก และตําแหน่ง
ต่างๆ ลว้นแต่ขึน้ตรงกบัสภาหลุดดอทัง้สิน้ ตําแหน่ง “เมยีวหวุ่น” เป็นตําแหน่งผูบ้รหิารสูงสุดของ
เมืองเชียงใหม่โดยให้เป็นศูนย์กลางการปกครองล้านนา มีตําแหน่ง “สิเก” หรือ “จงักาย” หรือ    
“เชคกาย”1 ทาํหน้าทีด่แูลความสงบในเมอืงต่างๆ คอยช่วย “เมยีวหวุ่น” ในการพจิารณาตดัสนิคดใีน
เมอืงของตน ในดนิแดนพม่าตําแหน่ง “สเิก” หากอยู่ในกองทพัตําแหน่งน้ีจะถูกจํากดัอยู่ทีช่าวพม่า
ทัง้สิน้  แต่ถา้หากอยูฝ่า่ยพลเรอืนอาจจะเป็นชาวทอ้งถิน่หรอืชาวพมา่ทีไ่ดร้บัความไวว้างใจใหด้ํารง
ตําแหน่งน้ีกไ็ด ้ตําแหน่งทีส่าํคญัอกีตําแหน่งหน่ึงในการบรหิารงานของราชสาํนกัพมา่กค็อื “นาขาม” 
มลีกัษณะเป็นผูต้รวจตราการปกครอง และคอยสอดสอ่งดแูลขนุนางในระดบัต่างๆ ทีอ่ยูใ่นแต่ละเมอืง
เพือ่รายงานสูส่ภาหลุดดอ หรอืบางครัง้มกีารรายงานโดยตรงถงึพระมหากษตัรยิพ์มา่ทีก่รงุองัวะ การ
ที่เมยีววุ่นซึ่งปกครองเชียงใหม่ได้สร้างฐานอํานาจให้ตนเอง ทําให้สมยัพระเจ้าเส่นมนิ ได้มกีาร
ปรบัเปลี่ยนตําแหน่งในการปกครองเชยีงใหม่ โดยให้ขุนนางตําแหน่ง “โป่”2 ปกครองเมอืงแทน 
“เมียววุ่น” ในเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ อีกทัง้ยงัให้กองทพัพม่ามาประจําอยู่ที่เชียงใหม่และ
หมุนเวยีนทุกๆ 3 ปี เพื่อป้องกนัการแทรกแซงอํานาจพม่าของอยุธยา อกีทัง้เตรยีมความพรอ้ม
ทางดา้นกาํลงัพลและเสบยีง เมือ่ถงึคราวตอ้งทาํสงครามกบัอยธุยา  
 

                                          
1ลดัดาวลัย ์แซ่เซยีว.  (2545). เลม่เดมิ.  หน้า 91.  
2แหลง่เดมิ.  หน้า 118.  
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3.5 การยกฐานะเชียงแสนเทียบเท่ากบัเชียงใหม่ 
จากที่ได้กล่าวไวต้อนต้นถึงบทบาทเมอืงเชยีงแสนที่มสีภาพภูมปิระเทศที่เหมาะแก่การ

เป็นศูนย์กลางการปกครองของล้านนาตอนบน ซึ่งราชสํานักพม่าที่กรุงองัวะได้เหน็ว่าเชยีงแสน
สามารถเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางการปกครองของพม่าในลา้นนาได ้โดยเชยีงแสนมรีะยะทางในการ
เดนิระหว่างกรุงองัวะกบัเชยีงแสนไม่ไกลมากนักและมรีะยะทีใ่กลก้ว่าเชยีงใหม่ เชยีงแสนตัง้อยู่บน
เสน้ทางการคา้ทีผ่่านมาจากจนีและเชยีงตุงลงมายงัเชยีงใหม่ตัง้แต่โบราณ ขณะนัน้เชยีงแสนมกีาร
ตดิต่อกบัเมอืงทางตอนบน และมกีารขยายตวัทางการคา้กบัเมอืงทีอ่ยู่ทางตอนบนอนัประกอบดว้ย
เชยีงตุง จนี พม่า และเงีย้ว (ไทใหญ่) ความเป็นศูนยก์ลางการคา้ของเชยีงใหม่ไดล้ดบทบาทและ
ความสาํคญัลง เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเชยีงแสนในขณะนัน้  

กล่าวคอืเมื่อพระเจา้นยองยานมนิสามารถรกัษาความสงบภายในพม่าและสรา้งความเป็น
เอกภาพของพม่าขึน้ พระองคไ์ดด้ํารยิา้ยเมอืงหลวงจากหงสาวด ี(หรอืพะโคทีอ่ยู่ในเขตมอญ เป็น
เมอืงหลวงเดมิของราชวงศ์ตองอู) ไปอยู่กรุงองัวะ ดงันัน้เพื่อความสงบเรยีบร้อยของอาณาจกัร
พระองคโ์ปรดใหส้รา้งถนนเพิม่ขึน้ เพื่อประโยชน์ในการเดนิทางทัง้ในดา้นการปกครอง ทางทหาร
และอํานวยความสะดวกในการค้าระหว่างเมอืง กอปรดว้ยนโยบายของราชวงศ์นยองยานมคีวาม
ตอ้งการสรา้งความมัง่คัง่จากการคา้ ทางดา้นตอนใตข้องจนีกม็คีวามตอ้งการสนิคา้อุปโภคบรโิภคที่
มากขึน้ ทําใหก้องคาราวานพ่อคา้จนีเดนิทางเขา้มายงัเชยีงตุง และลา้นนามากขึน้ ทําใหข้นาดกอง
คาราวานสนิคา้ใหญ่ขึน้ ส่งผลทําใหเ้ชยีงตุง และเชยีงแสนมเีศรษฐกจิทีเ่ตบิโตขึน้มาก ประกอบกบั
เชยีงใหม่ในอดตีมบีทบาทการเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการปกครอง และการคา้ที่เป็นศูนยร์วมของ
สนิคา้ไดถู้กลดบทบาทไป ดงันัน้บทบาททางดา้นการคา้ การปกครองจงึโน้มเอยีงไปยงัเชยีงแสนทํา
ให ้พ.ศ. 2243 พมา่ไดจ้ดัการปกครองใหเ้ชยีงแสนขึน้ตรงต่อราชสาํนกัพมา่โดยตรง มกีารสง่ “เมยีว
วุ่น” ซึ่งเป็นตําแหน่งเดยีวกบัที่เมอืงเชยีงใหม่ ดงันัน้เชยีงแสนจงึมฐีานะเทยีบเท่าเชยีงใหม่ เชยีง
แสนมเีมอืงในการดูแลเป็นเงีย้วหรอืไทใหญ่ แต่ไม่ไดร้วมเชยีงตุงเพราะเชยีงตุงอยู่ในตําแหน่งทีสู่ง
กวา่ กล่าวคอื เชยีงตุงปกครองโดยเจา้ฟ้าของตนเอง มหีน้าทีส่ง่เครื่องราชบรรณาการ และภาษจีาก
การค้าเท่านัน้ พม่าเป็นเพียงผู้ได้ร ับผลประโยชน์จากการป้องกันอาณาจักร และการเก็บ
ผลประโยชน์โดยไม่เขา้ไปแทรกแซงการเมอืงภายในเชยีงตุง แต่กระนัน้ราชสาํนกัพม่ายงัส่งขุนนาง
เขา้ไปประจาํในเชยีงตุง เพื่อช่วยเหลอืเจา้ฟ้าในการบรหิารบา้นเมอืง และสอดสอ่งดแูลไมใ่หเ้ชยีงตุง
ทําการแขง็เมอืง เชยีงแสนมเีมอืงในการปกครองเป็นไทใหญ่ที่นอกเหนืออํานาจการปกครองจาก
เชยีงตุง ส่วนหวัเมอืงล้านนาใหข้ึน้กบัเชยีงใหม่ตามเดมิ จากที่ไดก้ล่าวไวแ้ล้วในเบื้องต้นว่า เมอืง
เชยีงใหม่จะต้องมกีองทพัพม่าประจําอยู่และผลดัเปลี่ยนทุกๆ 3 ปี1 ทําใหผู้ป้กครองเชยีงใหม่มี
อํานาจมากขึ้น หากยงัปล่อยให้เชยีงแสนอยู่ในการปกครองของเชยีงใหม่ จะเป็นการส่งเสรมิให้
เชยีงใหม่สามารถทีจ่ะก่อการกบฏต่อราชสํานักพม่าได ้เพราะมกีําลงัทางทหารและความมัง่คัง่ทาง
เศรษฐกจิ ดงันัน้เพื่อปิดโอกาสไม่ให ้“เมยีววุ่น” ของเชยีงใหม่สรา้งอํานาจขึน้แขง่กบัราชสาํนักพม่า
                                          

1ลดัดาวลัย ์แซ่เซยีว.  (2537).  เลม่เดมิ .  หน้า 188. 
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พม่าจงึแยกเชยีงแสนออกจากเชยีงใหม่เพื่อตดัผลประโยชน์ทางการคา้ ทําใหเ้ชยีงใหมเ่ป็นเมอืงทีม่ี
กําลงัทางทหารทีเ่ขม้แขง็ เพื่อป้องกนัการขยายอํานาจของอยุธยาใหส้ามารถแทรกแซงลา้นนาและ
หวัเมอืงมอญ สว่นเชยีงแสนเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของพมา่บนพืน้ทีล่า้นนาเดมิ โดยพมา่ไดย้ก
ฐานะใหเ้ทา่เทยีมกบัเชยีงใหมเ่พือ่การควบคุมทางดา้นผลประโยชน์ทางการคา้เป็นหลกั   
 
4. สภาพของเชียงตงุและล้านนาในยคุพม่าปกครอง 

ความเป็นอยู่ของเมอืงในล้านนายุคที่พม่าปกครองมคีวามยากลําบาก ราษฎรเกดิความ
ทุกขใ์นเรื่องของความเป็นอยู่อย่างมาก ถูกกดขีใ่นการปกครอง และถูกจดัเกบ็ภาษีในปรมิาณมาก 
สมยัทีพ่มา่ปกครองลา้นนาเป็นยุคแหง่ความยากลําบากของลา้นนาตลอดจนประเทศราชอื่นๆ ความ
ลําบากไม่ได้จํากดัเฉพาะราษฎรชาวพื้นเมอืงเท่านัน้ ปญัหาความเป็นอยู่ยงัส่งผลถึงผู้ปกครอง
ทอ้งถิน่ ทําใหเ้กดิความขดัแยง้กนัเกดิขึน้ มกีารส่งฎกีารอ้งทุกขไ์ปยงัราชสาํนักพม่าจากผูป้กครอง
หลายครัง้ สดุทา้ยผูนํ้าทอ้งถิน่จงึเขา้รว่มกบักองทพัของพระเจา้กรงุธนบุร ีและทาํการขบัไล่พมา่ออก
จากดนิแดนลา้นนาไดส้าํเรจ็  

4.1 การเมืองภายในเชียงตงุยคุพม่าปกครองตัง้แต่ พ.ศ. 2107 – 2317 
จากการทีเ่ชยีงตุงยอมรบัอํานาจของพม่าตัง้แต่ พ.ศ.2107 ในระยะแรกนัน้ เชยีงตุงเป็น

ฐานกําลงัสาํคญัของพมา่ในการทําสงครามขยายอาณาจกัรของพระเจา้บุเรงนอง และมกีารสถาปนา
ความสมัพนัธ์ใหแ้นบแน่นขึน้โดยทางพม่าได้ส่งสิง่ของต่างๆ ช้าง 10 เชอืก1ใหก้บัเจ้าฟ้าเชยีงตุง 
ทางเชยีงตุงไดถ้วายนางแกว้คาํ (นางอิน่แกว้)2 ซึง่เป็นธดิาของเจา้เมอืงเชยีงตุงในขณะนัน้ใหก้บัพระ
เจา้บุเรงนองเพือ่นําไปเป็นบาทบรจิารกิาในราชสาํนกัพมา่  

ช่วงระยะเวลาทีเ่ชยีงตุงอยู่ภายใตก้ารปกครองของพม่า เชยีงตุงอยู่ในฐานะเมอืงประเทศ
ราช การปกครองภายในไม่ต้องขึ้นกบัราชสํานักพม่า แต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการตามธรรม
เนียมโบราณราชประเพณี ซึ่งเครื่องราชบรรณาการอาจจะแตกต่างกนัตามช่วงเวลาที่กําหนด ส่ง
ภาษอีากรต่างๆ ประเภทของป่ามคี่า เงนิ เหลก็ ทอง และหยก3  เมื่อพม่าทําสงครามตอ้งจดัส่งไพร่
พลไปชว่ยในการศกึ เมือ่กษตัรยิพ์มา่ตอ้งการเรยีกพบเพือ่ปรกึษาขอ้ราชการหรอืเหตุผลใดกต็ามเจา้
ฟ้าเชยีงตุงต้องเดนิทางไปเขา้เฝ้ากษตัรยิพ์ม่า การปกครองของพม่ามกีารดําเนินนโยบายต่อเมอืง
ประเทศราชโดยการส่งตวัประกนั เพื่อสรา้งความใกลช้ดิต่อราชสาํนักพม่า(ลกัษณะเดยีวกบัสมเดจ็
พระนเรศวรที่เสดจ็ไปเป็นองค์ประกนัในราชสํานักพม่า) อกีประการหน่ึงพม่าไดท้ําลายความเป็น
เอกภาพของเมอืงประเทศราช ซึง่อาศยัความขดัแยง้ทางการเมอืงเป็นเครือ่งมอืในการปกครอง 
 

                                          
1ทว ีสวา่งปญัญางกรู.  (2533).  เลม่เดมิ.  หน้า 49. 
2แหลง่เดมิ. หน้า 50. 
3อรณุรตัน์ วเิชยีรเขยีว ; และ นฤมล เรอืงรงัษ.ี  (2538).  เลม่เดมิ.  หน้า 35. 
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ประเทศราช ในระยะแรกทีพ่ม่าปกครองเชยีงตุง ระบบการบรหิารบา้นเมอืงมลีกัษณะคลา้ยกบัเมอืง
เชยีงใหม ่จนถงึสมยัราชวงศน์ยองยานจงึไดม้กีารส่งขนุนางพมา่เขา้ไปช่วยจดัการบรหิารบา้นเมอืง 
ความขดัแยง้ระหว่างผูป้กครองเชยีงตุงกบัขุนนางพมา่นัน้มอียู่ไม่มาก แต่ไม่มากเหมอืนกบัหวัเมอืง
ลา้นนาทีม่กัจะก่อกบฏอยูบ่่อยครัง้จนมกีารเขา้รว่มกบัทพัสยามเพือ่ขบัไล่พมา่  

4.2 การเมืองภายในล้านนายคุพม่าปกครอง 
จากการทีล่า้นนาตกเป็นประเทศราชพมา่ตัง้แต่ พ.ศ.2101 หากในชว่งระยะแรกพมา่เขา้มา

ปกครองลา้นนาโดยตรง ซึง่เป็นการเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีอํานาจการปกครองลา้นนา ดงันัน้พระเจา้บุเรง
นองจงึใหผู้ป้กครองที่เป็นเชื้อสายราชวงศ์มงัรายปกครองดงัเดมิ โดยใหเ้จา้เมกุฏปิกครองล้านนา
ดงัเดมิและสามารถลดการต่อต้านพม่าของชาวพืน้เมอืง อน่ึงพม่าถอืว่าเป็นชาวต่างชาตต่ิางภาษา 
ดงันัน้การทีใ่หผู้ป้กครองทอ้งถิน่หรอืผูป้กครองเดมิปกครอง จงึเป็นสิง่ทีส่ามารถกระทาํไดใ้นขณะนัน้ 
และมฐีานะเป็นเจา้ประเทศราชมหีน้าทีถ่วายเครื่องราชบรรณาการตามโบราณราชประเพณีซึง่พม่า
ไม่ไดเ้ขา้ไปแทรกแซงการเมอืงภายใน จนกระทัง่ พ.ศ. 21211 เมื่อสิน้สุดพระนางวสิุทธเิทวเีชือ้สาย
ราชวงศม์งัรายองคส์ุดทา้ยสวรรคตลง มงันรธาช่อเขา้มาปกครองลา้นนามฐีานะเป็นเจา้ประเทศราช
ซึง่เป็นผูป้กครองคนแรกทีค่รองลา้นนาโดยเป็นชาวพม่า มงันรธาช่อไดส้รา้งเครอืขา่ยความสมัพนัธ์
ทางการปกครองระบบเครอืญาตขิึน้ ซึ่งวธิกีารปกครองเช่นน้ีเกดิขึน้ในลา้นนาตัง้แต่ยุคราชวงศม์งั-
รายปกครองลา้นนา แต่จุดอ่อนของระบบการปกครองแบบความสมัพนัธร์ะบบเครอืญาตทิีต่วับุคคล
มากเกนิไปจนเกดิความแตกแยกขึน้ เมื่อผูป้กครองสูงสุดสิ้นพระชนม์ลงไป ดงักรณีที่มงันรธาช่อ
สิน้พระชนม ์บรรดาพระโอรสของมงันรธาช่อทําการแย่งชงิราชสมบตั ิกรณีในพม่าเกดิขึน้เมื่อพระ
เจา้บุเรงนองสวรรคต โอรสของพระองค์ทีค่รองเมอืงต่างๆ ไดแ้ยกตวัเป็นอสิระและทําใหเ้กดิกบฏ
ตลอดรชักาลพระเจา้นันทบุเรง สภาพบ้านเมอืงขาดเอกภาพทําใหร้าชวงศ์ตองอูล่มสลายลงไปใน
ทีสุ่ด และพระเจา้นยองยานมนิสามารถควบคุมพม่าใหเ้ป็นเอกภาพอกีครัง้หน่ึง (พระโอรสพระเจา้
บุเรงนองผู้ปกครองเมอืงองัวะ) และพระเจ้าอนอคเพทลุนสามารถรวบรวมล้านนากลบัไปอยู่ใต้
อาํนาจของพมา่ไดอ้กีครัง้หน่ึง หลงัจากทีล่า้นนาไดเ้ขา้มาอยูใ่นการปกครองของอาณาจกัรอยุธยาใน
รชัสมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 

เมื่อการเมอืงภายในพม่าสามารถควบคุมไดแ้ล้วพระเจา้อนอคเพทลุนจงึไดเ้ขา้ปกครอง
ลา้นนาอกีครัง้ ซึ่งการเขา้มาลา้นนาในครัง้น้ีราชสํานักพม่าที่กรุงองัวะของราชวงศ์นยองยานไดนํ้า
รปูแบบการปกครองแบบรวมศูนยม์าดว้ย สง่ผลใหล้า้นนากลายเป็นสว่นหน่ึงของพมา่ไปโดยปรยิาย 
และมผีูป้กครองเป็นขุนนางพมา่มาปกครองในแต่ละเมอืง ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้มาจากราชสาํนักพม่า
ใหม้าปกครองลา้นนาตามเมอืงต่างๆ “เหมยีวหวุ่น”เป็นผูท้ีม่อีาํนาจสงูสุดในลา้นนา “สเิก” “เชคคาย”
หรอื “จงักาย” มหีน้าทีช่ว่ยเหลอืเมยีวหวุ่นในการบรหิารบา้นเมอืงและดแูลเรื่องกําลงัพลทางทหาร สิ
เกมอียู่ 2 คนต่อหน่ึงเมอืง สเิกหรอืเชคคายมทีัง้ชาวพม่าและชาวพืน้เมอืงลา้นนา มตีําแหน่งทีม่ไีว้
เกบ็ส่วยหรอืภาษีอากรในแต่ละเมอืง คอื นาซ้ายและนาขวา โดยตําแหน่งเหล่าน้ีจะขึน้ตรงกบัราช
                                          

1สรสัวด ีอ๋องสกุล. (2553).  เลม่เดมิ.  หน้า 276. 
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สาํนกัพมา่ทัง้หมดและตอ้งผา่นการเหน็ชอบจากสภาหลุดดอ เพื่อแต่งตัง้มาประจาํยงัเมอืงในลา้นนา 
แต่ตําแหน่งนาขามที่มอียู่ประจําอกีเมอืงละ 2 คน มหีน้าที่สอดส่องดูแลการปกครองของขุนนาง
ขา้งต้น และนาขามไม่ไดข้ึน้ตรงต่อสภาหลุดดอแต่อย่างใด แต่ขึน้ตรงกบัพระมหากษตัรยิพ์ม่าเพื่อ
ดแูลการบรหิารเมอืงของขนุนางทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากราชสาํนกัตําแหน่งต่างๆ ทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

การเมอืงภายในลา้นนาระยะน้ีมกีารสบืทอดอาํนาจกนัจากพอ่สูล่กู ถูกจาํกดัอยูท่ีผู่ป้กครอง
ชาวพื้นเมือง กล่าวคือราชสํานักพม่าได้ให้อํานาจการปกครองแต่ละเมืองแก่ชาวพื้นเมืองเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ปกครองพม่า ดังนัน้ผู้ปกครองที่มีอํานาจมากที่สุดในแต่ละเมืองจะเป็นเมียวหวุ่น 
ผูป้กครองชาวพืน้เมอืงแต่ละเมอืงจะมอียู ่4 คน ซึง่เรยีกว่าพอ่เมอืงทัง้สี ่เป็นคนพืน้เมอืงทัง้สิน้แต่ละ
คนมอีํานาจคานกนั ทางดา้นผูป้กครองหรอืขุนนางระดบัต่างๆ ชาวพม่ามกีารสลบัสบัเปลี่ยนกนัอยู่
บ่อยครัง้เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างฐานอํานาจในเขตปกครองของตนเอง ในช่วงระยะที่ล้านนาถูก
ปกครองในยุคราชวงศ์คองบองระบบการปกครองเมอืงประเทศราชยงัคงใช้ระบบเดยีวกบัยุคของ
ราชวงศ์นยองยานอยู่ แต่ความวุ่นวายทางการเมอืงภายในของราชวงศ์คองบองมมีากกว่า การ
ควบคุมขุนนางทีส่่งมาปกครองหวัเมอืงลา้นนาไม่ค่อยมเีท่าทีค่วร เป็นการเปิดช่องโอกาสใหขุ้นนาง
สร้างฐานอํานาจและหาผลประโยชน์เข้าตนเอง ดงันัน้จึงเกิดการกระทบกระทัง่กบับรรดากลุ่ม
ผูป้กครองพืน้เมอืงจนเป็นตน้เหตุใหผู้ป้กครองชาวลา้นนาเขา้รว่มกบักองทพักรุงธนบุร ีและสามารถ
ขบัไล่พมา่ออกไปจากลา้นนาไดส้าํเรจ็ใน พ.ศ. 23171  

 

 
 

    ภาพประกอบ  25  พระเจา้กาวลิะ ผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัในการขบัไล่กองทพัพมา่ออกจากเชยีงใหม ่
 

ทีม่า:  กรมวชิาการ, กระทรวงศกึษาธกิาร. (2543). เชยีงใหม ่: นพบุรศีรนีครพงิค.์ 
หน้า 35. 
 

                                          
1อาสา คําภา.  (2549).  ลา้นนา และ รฐัฉาน : ความเปลีย่นแปลงภายใตก้ระบวนการรวมศูนยอ์ํานาจ 

และ ชว่งสมยัอาณานิคม ปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 – 20.  หน้า 38. 
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5. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสมัพนัธด้์านต่างๆ ยคุพม่าปกครอง 
จากทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ความสมัพนัธร์ะหว่างลา้นนากบัเชยีงตุงมอียูท่ ัง้รปูความสมัพนัธ์

ทางการเมอืง สงัคม และทางเศรษฐกจิการคา้ ตัง้แต่ยุคราชวงศม์งัรายปกครองอาณาจกัรลา้นนาอยู ่
ดงันัน้เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางดา้นการเมอืง ทําใหท้ัง้ลา้นนาและเชยีงตุงอยู่ในสภาพเป็นเมอืงขึน้
ของพมา่ และทาํใหเ้กดิปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสมัพนัธท์างการคา้ระหวา่งกนัดงัน้ี 

5.1 ปัจจยัส่งเสริมการค้า 
การคา้ในล้านนามอียู่หลายรูปแบบทัง้การคา้ทางไกลผ่านมาทางเชยีงตุง การคา้ระหว่าง

หวัเมอืงมกีารซือ้ขายแลกเปลีย่นในรปูแบบเก่า คอืการนําสนิคา้มาแลกเปลีย่นกนัโดยตรงกบัการใช้
เงนิตราในการซื้อขาย ซึง่เป็นทีนิ่ยมของเหล่าบรรดาผูป้กครองในระดบัต่างๆ กบัพ่อคา้ในช่วงแรก 
แต่ในระยะหลงัก่อนทีล่า้นนาแยกตวัออกจากพมา่แลว้มาอยูก่บัสยาม ปรากฏหลกัฐานว่าชาวลา้นนา
นิยมใชเ้งนิตรากนัมากในระยะน้ีไปจนถงึช่วงระยะทีอ่ยู่ภายใตก้ารปกครองของสยาม ดงันัน้ปจัจยัที่
สง่เสรมิการคา้จงึมอียูห่ลายปจัจยั ไดแ้ก่ 

5.1.1 การค้าทางไกล 
การคา้ทางไกลเปรยีบเสมอืนวธิหีลกัในการแสวงหาผลประโยชน์ของราชสํานักพม่า 

ซึ่งดําเนินการค้าด้วยพ่อค้าชาวจีนและชาวเชียงตุงเป็นหลัก รูปแบบการค้าเป็นลักษณะกอง
คาราวานทีม่สีตัวเ์ป็นพาหนะ เชน่ โค ล่อ และมา้ จงึมกัเรยีกวา่ พอ่คา้โคต่าง ล่อต่าง และมา้ต่างโดย
จะเรยีกชื่อตามสตัว์ที่ใช้เป็นพาหนะ พ่อค้าจนีในระยะแรกมกีารเดนิทางโดยกองคาราวานที่เลก็มี
จาํนวนสตัวต่์างเป็นจาํนวนหลกัสบิ แต่เมือ่การคา้ขยายตวัเพิม่มากขึน้กองคาราวานจงึใหญ่ขึน้และมี
จํานวนสตัว์ต่างถงึหลกัรอ้ย พ่อคา้เชยีงตุงมบีทบาทขึน้มากทางดา้นการคา้ทางไกลในช่วงทีม่กีาร
ขยายตวัทางการคา้ โดยทําหน้าทีเ่ป็นทัง้พ่อคา้คนกลางและพ่อคา้กองคาราวาน มหีน้าทีนํ่าสนิคา้
พืน้เมอืงมาขายใหก้บัพอ่คา้จนีและนําสนิคา้จากชาวจนีมาขายใหก้บัชาวพืน้เมอืงตามหวัเมอืงต่างๆ    

5.1.2 การค้าระหว่างหวัเมือง 
การคา้ระหวา่งหวัเมอืงเป็นการคา้ทางเป็นการคา้ทีเ่ป็นการซือ้ขายแลกเปลีย่นระหว่าง

ชาวพืน้เมอืง ซึ่งเป็นการซื้อขายสนิคา้ทีจ่ําเป็นใชใ้นชวีติประจําวนั หรอืสนิคา้ทีเ่กี่ยวกบัการดําเนิน
ชวีติประจําวนั การคา้ขายระหว่างหวัเมอืงจะอยูใ่นรปูแบบของพอ่คา้เมอืงหน่ึงนําสนิคา้ไปคา้ขายยงั
อกีเมอืงหน่ึง โดยมากเมอืงที่เป็นศูนย์กลางการค้าจะเป็นเมอืงใหญ่ คอื เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงแสน 
เชยีงตุง ลาํปาง เชยีงราย หรอืลาํพนู เมือ่สงัเกตขอ้แตกต่างระหว่างการคา้ทางไกลกบัพอ่คา้ระหว่าง
หวัเมอืงนัน้ การค้าทางไกลจะเป็นการค้ากบับรรดาผูป้กครองชาวล้านนาและผูป้กครองชาวพม่า 
การแลกเปลีย่นสนิคา้จะอยูใ่นรปูแบบของเงนิตรา สว่นทางดา้นการคา้ระหวา่งหวัเมอืงพอ่คา้เป็นชาว
พืน้เมอืงตามเมอืงต่างๆ และเดนิทางคา้ขายตามหวัเมอืง การแลกเปลี่ยนเน้นหนักไปทางนําสนิคา้
แลกเปลีย่นกนั ชว่งหลงัมกีารนําเงนิตรามาใชอ้ยา่งแพรห่ลายทาํใหม้กีารใชเ้งนิตรามากขึน้และใชจ้น
มาถงึยคุลา้นนาอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสยาม 
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5.1.3  พ่อค้า 
พ่อคา้เป็นกลไกหลกัของระบบการคา้ พ่อคา้เป็นผูท้ีนํ่าสนิคา้จากเมอืงหน่ึงแลว้นําไป

คา้ขายยงัอกีเมอืงหน่ึง ซึง่พ่อคา้ในลา้นนามทีัง้พอ่คา้จากต่างแดน กล่าวคอืพอ่คา้ต่างชาตต่ิางภาษา 
นําสนิค้ามาขายตามหวัเมอืงล้านนา นอกเหนือจากนัน้ยงัมพี่อค้าชาวพื้นเมอืงที่ทําหน้าที่เป็นคน
กลางระหว่างชาวพื้นเมอืงกบัพ่อค้าต่างแดน พ่อค้าที่สําคญั ได้แก่ พ่อค้าชาวจนี พ่อค้าชาวพม่า 
ตลอดจนพอ่คา้จากหวัเมอืงในลา้นนาทีเ่ป็นทัง้พอ่คา้คนกลางและพอ่คา้รายยอ่ย 

5.1.4  สินค้า 
วถิชีวีติความเป็นอยู่ของประชาชนทัว่ไปนัน้ดํารงชพีดว้ยการทําเกษตรกรรม ดงันัน้

สนิค้าพื้นถิ่นของชาวล้านนาจึงเป็นสนิค้าเกษตร การแลกเปลี่ยนซื้อขายสนิค้ากนัในระยะแรกมี
ลกัษณะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างหมู่บ้าน และระหว่างเมอืง เมื่อการคา้ทางไกลเริม่ขยายตวัขึน้
ทางการเกษตรสนิคา้ไดป้รบัเปลีย่นไป จากเดมิการทําเกษตรของชาวลา้นนามลีกัษณะเป็นการทํา
เพือ่เลีย้งชพี เมื่อเหลอืจากการบรโิภคจงึนําไปแลกเปลีย่นซือ้ขาย และการคา้ทางไกลขยายตวัทาํให้
ชาวลา้นนาทําการเกษตรมากขึน้เพื่อคา้ขายใหก้บัพ่อคา้ทางไกลทีเ่ดนิทางเขา้มาทําการคา้ พ่อคา้
ทางไกลมสีิง่ของทีจ่าํเป็นในชวีติประจาํวนั ตลอดจนสนิคา้ฟุม่เฟือยจากต่างแดนทีนํ่ามาขายในตลาด
ของศูนย์กลางทางการค้าในล้านนาซึ่งเป็นเมอืงใหญ่ ดงันัน้สนิค้าก็จะถูกกระจายไปตามหวัเมอืง
ต่างๆ โดยผา่นพอ่คา้คนกลางของแต่ละเมอืง   

5.1.5  ระบบเงินตรา 
เงนิตราเป็นสิง่จําเป็นเพื่อใชใ้นการซือ้ขายแลกเปลีย่นในปจัจุบนั แต่ในอดตีเงนิตราที่

ใชซ้ื้อขายกนัในล้านนาในยุคแรกๆ นัน้ มใีชเ้ฉพาะชนชัน้ผูป้กครองกบัชนชัน้สูงเท่านัน้ เน่ืองจาก
ลา้นนายุคราชวงศม์งัรายปกครองอยู่ราษฎรไม่นิยมใชเ้งนิตราเพื่อการแลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างกนั 
และเมือ่ลา้นนาตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพมา่ทาํใหเ้งนิตราหลัง่ไหลเขา้มามากขึน้แต่กย็งัมใีชอ้ยู่
ในวงจํากดัเพราะลกัษณะการคา้ยงัอยู่ในรปูแบบเดมิ แต่จากทีพ่ม่าปกครองลา้นนายาวนานถงึ 200 
ปี ทําใหช้่วงปลายของการปกครองของพม่ามกีารหลัง่ไหลของพ่อคา้จากหลากหลายที่และมคีวาม
นิยมแลกเปลี่ยนสนิคา้ดว้ยเงนิตรามากขึน้ อกีทัง้พ่อคา้ชาวอนิเดยีทีเ่ป็นคนในบงัคบัขององักฤษได้
เขา้มาคา้ขายในลา้นนาและไดนํ้าเงนิรปีูมาใชจ้นแพร่หลายในลา้นนา ทางลา้นนาเองกไ็ดม้กีารผลติ
เงนิตราขึน้มาใชเ้องโดยเรยีกว่าเงนิทอ้ก และใชเ้ป็นสื่อกลางทางการคา้ทัว่ไปทีแ่พรห่ลายในดนิแดน
ลา้นนา     

5.2 ปัจจยัทางด้านสงัคม 
ในยุคราชวงศม์งัรายปกครองลา้นนา ชาวลา้นนามคีวามเป็นอยู่ทีเ่รยีบง่าย มวีถิชีวีติจาก

การดาํเนินการทาํเกษตรกรรมเพือ่เลีย้งชพีเป็นหลกั เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทางการเมอืง พมา่ไดเ้ขา้
มาปกครองล้านนาทําใหช้าวพืน้เมอืงต้องดิ้นรนในการหาเลี้ยงชพีมากขึน้เพราะพม่าปกครองโดย
การเกบ็ส่วยอากรจํานวนมาก ดงันัน้การทําเกษตรกรรมแบบหาเลีย้งชพีจงึเปลีย่นไปกลายเป็นการ
ผลติเพื่อป้อนสนิคา้ทางการเกษตรเขา้สู่ตลาด โดยมพี่อคา้คนกลางเป็นตวักลางในการรบัซือ้สนิคา้
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จากชาวพื้นเมืองเพื่อจําหน่ายให้กับพ่อค้าทางไกลและส่งส่วยอากรให้กับพม่า ดังนัน้สังคม
การเกษตรของชาวล้านนาที่มมีาตัง้แต่เริม่แรกจงึต้องเปลี่ยนไปเป็นการผลิตเพื่อขาย เพราะการ
ขยายตวัทางการคา้ทาํใหก้ารดาํเนินชวีติของชาวลา้นนาเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 
 
6. อปุสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธท์างด้านการค้ายคุพม่าปกครอง 

ผลกระทบในดา้นต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ลว้นสง่ผลทาํใหเ้กดิอุปสรรคต่อการดาํเนินความสมัพนัธ์
ระหว่างลา้นนากบัเชยีงตุง โดยอุปสรรคทีส่่งผลกระทบต่อความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างเชยีงตุง
และลา้นนามอียูห่ลายประการ ดงัน้ี 

6.1 อปุสรรคด้านการเมือง 
ตัง้แต่พม่าปกครองลา้นนาและเชยีงตุง ไดม้กีารเปลี่ยนราชวงศข์องผูป้กครองถงึ 3 ครัง้ 

ดงันัน้อุปสรรคประการแรกคอืระบบการปกครองหรอืนโยบายทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละราชวงศ ์เช่น ใน
สมยัราชวงศต์องอูปกครองไดใ้หผู้ป้กครองเดมิปกครองลา้นนาต่อไปเพื่อลดการต่อตา้นจากผูอ้ยู่ใต้
การปกครอง ดงันัน้เมื่อปลายราชวงศต์องอปูกครองลา้นนา สมยัของนรธาเมงสอทีพ่ระเจา้บุเรงนอง
ได้สถาปนาขึน้เป็นกษตัรยิ์เชยีงใหม่ปกครองล้านนานัน้ จงึไม่มเีหตุการณ์วุ่นวายเกดิขึน้ แต่ยุคน้ี
การค้ายงัเป็นของชนชัน้สูงดังนัน้ราษฎรไม่ได้รบัผลกระทบใดๆ ในยุคราชวงศ์นยองยานการ
เปลี่ยนแปลงทางการปกครองทําใหร้าษฎรเกดิความเดอืดรอ้นมากขึน้ เน่ืองจากการเรยีกเกบ็ส่วย
อากรในพกิดัอตัราทีส่งู เมื่อสภาพการคา้ในลา้นนาไดข้ยายตวัขึน้ราษฎรทีอ่ยู่ในเมอืงศูนยก์ลางทาง
การค้าทัง้หลายของล้านนาจึงประสบปญัหาทางด้านส่วยอากร และการค้าทางไกลซึ่งเป็นแหล่ง
รายไดห้ลกัของราชสาํนกัพมา่กถ็ูกเกบ็ภาษตีามจุดต่างๆ เป็นจาํนวนมาก อยา่งไรกด็กีารคา้ทางไกล
ยงัคงมีอยู่มากแต่ราคาสินค้าได้ขยบัสูงขึ้นตามภาษีที่ถูกจดัเก็บโดยราชสํานักพม่า และในการ
ปกครองของราชวงศ์อลองพญาไดม้กีารทําสงครามกบักรุงศรอียุธยาถงึ 2 ครัง้ ทําใหส้ิน้เปลอืง
ทรพัยากรและไพรพ่ล จงึทาํใหส้ภาพการคา้ทรงตวั ประจวบกบัเหตุการณ์ภายในลา้นนาไดเ้กดิกบฏ
ใหญ่ๆ ขึน้อยูห่ลายครัง้ ดงันัน้ทัง้สงครามภายในและภายนอกอาณาจกัรลา้นนาลว้นสง่ผลต่อการคา้
อยา่งมาก  

เมื่อพม่าถูกองักฤษยดึครองไดแ้ละล้านนาเขา้สวามภิกัดิส์ยาม การคา้ในล้านนาจงึไดร้บั
การส่งเสรมิขึน้อกีครัง้จากบทบาทของพ่อค้าชาวอนิเดยีในช่วงปลายยุคพม่าปกครองล้านนาและ
พอ่คา้ชาวจนีในยคุลา้นนาภายใตก้ารปกครองของสยาม 

6.2 อปุสรรคด้านภมิูประเทศ 
ดนิแดนล้านนาทัง้หมดตามที่ไดก้ล่าวมา เมอืงต่างๆ ตัง้อยู่บนที่สูง ดงันัน้ภูมปิระเทศจงึ

เป็นอุปสรรคสําคญัในการเดนิทางเพื่อทําการคา้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาฤดูฝนการคา้ทางไกลกไ็ม่
สามารถที่จะนําสนิค้ามาค้าขายในล้านนาได้เน่ืองด้วยสภาพภูมอิากาศที่ไม่เอื้ออํานวย กอปรกบั
สภาพหลกัที่มีภูเขาสูงเป็นจํานวนมาก จึงทําให้เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการค้าขายทัง้การค้า
ทางไกลและการคา้ระหวา่งหวัเมอืง 
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6.3 อปุสรรคด้านการสงคราม    
เมื่อยามเกดิสงครามจะมกีารเรยีกเกณฑไ์พรพ่ลเพื่อจดัเตรยีมกําลงัพล และเสบยีง ดงันัน้

ในช่วงราชวงศอ์ลองพญาทําสงครามกบักรุงศรอียุธยาถงึ 2 ครัง้ ทาํใหป้ระชากรในลา้นนาและหวั
เมอืงต่างๆ (รวมถงึเชยีงตุง) มจีาํนวนลดลง การซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้กม็จีาํนวนลดลงตามลําดบั 
เพราะขาดแคลนแรงงานในการผลติสนิคา้ ขาดแคลนแรงงานสตัวท์ีใ่ชใ้นการขนส่งสนิคา้ และสนิคา้
ประเภทขา้วตอ้งสง่ไปเป็นเสบยีงใหก้บักองทพั ดงันัน้ในภาวะสงครามจงึมสีว่นทําใหก้ารคา้ระหว่าง
หวัเมอืงและการคา้ทางไกลไดร้บัผลกระทบไปดว้ย  

6.4 อปุสรรคด้านเศรษฐกิจการค้า (การจดัเกบ็ภาษีอากรและส่วยเมือง) 
ตัง้แต่ราชวงศ์ตองอูเขา้มาปกครองล้านนาและเชยีงตุง พม่าไม่ได้แทรกแซงการจดัเก็บ

ภาษีอากรของล้านนาและเมอืงประเทศราชทัง้หลาย ใหเ้จา้ผูค้รองเมอืงเดมิเป็นผูจ้ดัเกบ็แลว้ส่งให้
ทางราชสํานักพม่าในรูปแบบเครื่องราชบรรณาการ แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
ราชวงศ์นยองยาน ดงันัน้การจดัเกบ็ภาษีอากรจงึเริม่ขึน้ เพราะราชวงศ์นยองยานสามารถควบคุม
การปกครองลา้นนา และดงึอํานาจการปกครองลา้นนาเขา้สู่ศูนยก์ลางทีก่รุงองัวะไดส้าํเรจ็ การเกบ็
ภาษีอากรจากเมอืงต่างๆ ในลา้นนา และผลประโยชน์นัน้ตกอยู่กบับรรดาขุนนางชาวพม่าในระดบั
ต่างๆ ทีส่่งไปปกครองแต่ละเมอืง ส่งผลทําใหเ้กดิปญัหาต่างๆ และทําใหร้าษฎรชาวลา้นนามคีวาม
ลําบากมากขึน้จากภาษทีีข่นุนางชาวพมา่เรยีกเกบ็ บางครัง้เมื่อขุนนางชาวพม่าเขา้รบัตําแหน่งใหม่
กจ็ะมกีารเรยีกเกบ็ภาษเีพิม่อาจเป็นการสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั หรอืการซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยัของขนุนางคน
เดมิ ลกัษณะน้ีจะอยู่ในรปูแบบของแรงงาน บางครัง้อยูใ่นรปูแบบของเครื่องอุปโภคและบรโิภค เช่น 
ถ่าน ฝ้าย และของป่าชนิดต่างๆ เป็นต้น การจดัเก็บภาษีให้กบัราชสํานักพม่าไม่ได้จํากดัเพยีง
ราษฎรเท่านัน้ หากแต่รวมถึงชนชัน้ผู้ปกครองของพม่าทัง้ที่เป็นชาวพม่า ชาวล้านนา หรอืชาว
พืน้เมอืงทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากทางราชสํานักพม่าใหป้กครอง ซึ่งราษฎรลา้นนาต้องแบกรบัภาษีที่
ถูกเรยีกเกบ็จากขุนนางอกี ทัง้ยงัตอ้งสง่ไปยงัราชสาํนักพม่าทีก่รุงองัวะ เพื่อราชสาํนักจะนําสนิคา้ที่
ได้จากการเรยีกเก็บส่วยอากรไปทําการคา้ขาย ทางด้านเมอืงเชยีงแสนที่เป็นเมอืงศูนยก์ลางทาง
การคา้ทีส่าํคญัของพม่า ราษฎรไดร้บัความเดอืดรอ้นเน่ืองจากราชสาํนักพม่าเรยีกเกบ็ภาษสีงู ซึง่มี
การเรยีกเกบ็ภาษีเป็นทอง ทองแดง และหอยเบี้ยอนัเน่ืองจากเป็นเมอืงการคา้ อน่ึงเน่ืองดว้ยช่วง
ระยะเวลาที่ราชวงศ์นยองยานปกครองพม่าการค้าขยายตวัขึ้นมาก ทําใหค้วามจําเป็นของสนิค้า
ต่างๆ ที่เรยีกเกบ็ในรูปแบบของภาษีเป็นทีต่้องการของราชสํานักพม่าเพื่อไปทําการคา้ต่ออกีทอด
หน่ึง ราษฎรทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากการเกบ็ภาษอีากรมอียูท่ ัว่ไปในอาณาจกัรพมา่มทีัง้ราษฎรใน
เมอืงทีอ่ยู่ในพม่า ลา้นนา และมอญ ซึง่ต่างไดร้บัความเดอืนรอ้นอย่างยิง่ แต่ทางดา้นเมอืงประเทศ
ราชเงีย้วหรอืไทใหญ่นัน้ยงัจ่ายภาษีอากรในรูปแบบเครื่องราชบรรณาการตลอดจนทรพัย์สนิมคี่า
ต่างๆ ดว้ยเหตุทีบ่รรดาเมอืงไทใหญ่มเีจา้ฟ้าปกครอง 
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เมื่อสิ้นสุดการปกครองของราชวงศ์นยองยาน และการขึน้สู่อํานาจของราชวงศ์คองบอง
หรอื ราชวงศ์อลองพญา การเมอืงภายในของราชสํานักพม่าช่วงแรกนัน้ยงัไม่สามารถทีจ่ะควบคุม
อาณาเขตไดก้วา้งใหญ่เท่ายุคราชวงศน์ยองยานได ้ทําใหเ้มอืงต่างๆ แขง็เมอืงและแยกตวัออกเป็น
อสิระ ทางดา้นลา้นนากเ็ช่นกนัแต่อยู่เป็นอสิระไดไ้ม่นานพม่ากเ็ขา้ปกครองอกีครัง้ใน พ.ศ. 23061 
ราชสํานักพม่าได้ยดึหลกัการปกครองตามแบบเดิม โดยให้ขุนนางพม่าปกครองเมืองต่างๆ แต่
เน่ืองจากสภาพบา้นเมอืงยงัไม่สงบอนัเกดิภยัคุกคามจากจนี และการก่อกบฏในหวัเมอืงมอญ เป็น
การเปิดโอกาสให้เหล่าบรรดาขุนนางพม่าที่ดูแลหัวเมืองในล้านนาเดิม ถือโอกาสเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์ในทอ้งทีท่ีป่กครองอยู่ ทําใหเ้กดิความขดัแยง้กบับรรดาผูป้กครองลา้นนา เป็นเหตุให้
ผู้ปกครองล้านนาได้เข้าร่วมกบักองทพักรุงธนบุรแีละสามารถขบัไล่พม่าออกจากล้านนาได้เป็น
ผลสาํเรจ็ใน พ.ศ. 2317 

กล่าวโดยสรุป เมื่อพม่าเขา้มาปกครองลา้นนาเพื่อการเมอืง และแสวงหาผลประโยชน์จาก
การค้าเพื่อสร้างความมัง่คัง่ให้กับราชสํานักพม่า โดยการใช้นโยบายต่างๆ ทัง้ด้านการเมืองที่
เขม้งวด การเรยีกเกบ็ภาษจีาํนวนมาก และดา้นการคา้มมีาตรการทางดา้นการเกบ็สว่ยอากรทีเ่รยีก
เกบ็ในอตัราทีส่งูตามด่านต่างๆ จนกระทัง่สง่ผลใหผู้ป้กครองพืน้เมอืงชาวลา้นนาเขา้รว่มกบักองทพั
กรุงธนบุรแีละสามารถขบัไล่พม่าออกไปจากดนิแดนลา้นนาไดส้าํเรจ็เมื่อ พ.ศ. 2317 จากมาตรการ
ต่างๆ ดงักล่าวไวข้า้งตน้ เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงทางการคา้ระหว่างเชยีงตุงกบัลา้นนา
ในชว่งระยะเวลาทีพ่มา่ปกครองตลอด 216 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
1อาสา คาํภา.  (2549).  เลม่เดมิ.  หน้า 38.  
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บทท่ี 5 
สภาพเศรษฐกิจของเชียงตงุและล้านนาในยคุการปกครองของพม่า 

 
การที่พม่าสามารถครอบครองดินแดนของอาณาจักรล้านนาได้ทัง้หมด ทําให้ได้ร ับ

ผลประโยชน์จากลา้นนาหลายดา้น เป้าหมายประการแรกของพม่าทีเ่ขา้มายดึครองลา้นนานัน้เพื่อ
ต้องการโจมตีอาณาจกัรอยุธยา อย่างไรก็ดกีารเขา้ครอบครองล้านนา พม่ายงัได้รบัผลประโยชน์
ทางดา้นการคา้ของลา้นนาอกีดว้ย        

การค้าในยุคราชวงศ์มังรายในล้านนานัน้ เป็นการค้าที่มีการค้ากับเครือข่ายภายใน
อาณาจกัรและภายนอกอาณาจกัร แต่การคา้กบัพมา่นัน้มอียูไ่มม่ากและการคา้เป็นรปูแบบทีม่ชีาวไท
ใหญ่หรอืเงีย้วนําสนิคา้พม่ามาขาย อกีทัง้พม่านัน้กไ็ม่ไดใ้หค้วามสนใจในการทําการคา้กบัล้านนา
มากนกัเน่ืองจากพมา่เน้นการคา้กบัเมอืงมอญโดยตรงและทาํการคา้ขายกบัพอ่คา้ชาวอนิเดยี ดงันัน้
การคา้ของลา้นนาในยุคราชวงศม์งัรายปกครองจงึอยูท่ีเ่มอืงทางใต ้หรอืไมก่พ็่อคา้ชาวจนีทีเ่ป็นชาว
ต่างแดน การคา้ระหว่างหวัเมอืงจงึเป็นการคา้ขายของขุนนางชัน้สงูของหวัเมอืงต่างๆ เท่านัน้ ส่วน
การคา้ระหวา่งพอ่คา้กเ็ป็นลกัษณะพอ่คา้รายยอ่ย ยกเวน้กรณพีอ่คา้ชาวจนีทีเ่ดนิทางมาทาํการคา้ใน
รูปแบบกองคาราวานกบัพ่อคา้เมอืงใต้ที่มกีารซื้อขายจํานวนมาก ที่ก่อใหเ้กดิความรุ่งเรอืงทาง
การคา้ในบรเิวณพืน้ทีด่งักล่าวเป็นอยา่งมาก 
 
1. สภาพการค้ายคุพม่าปกครอง 

ลกัษณะของการค้าระหว่างเชยีงตุงกบัล้านนาในยุคน้ี ได้มกีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ 
เน่ืองจากเดมิมกีารค้าขายโดยการแลกเปลี่ยนสนิค้ากนัโดยตรง แต่ยุคน้ีมกีารนําเงนิตรารูปแบบ
ต่างๆ เขา้มาในระบบการคา้มากขึน้ เสน้ทางการคา้ขยายตวั พ่อคา้ชาวพม่าเขา้มาเป็นพ่อคา้กลุ่ม
สาํคญัและมบีทบาทมากขึน้ดว้ย เน่ืองจากลา้นนาถูกปกครองจากพมา่ ทาํใหพ้อ่คา้ชาวพมา่สามารถ
เขา้มาทําการคา้ในลา้นนาเพิม่มากขึน้ ดา้นพ่อคา้ทางไกลยงัคงเป็นพ่อคา้ชาวจนีและเงีย้ว และใช้
กองคาราวานสตัวต่์าง เดนิทางผา่นเชยีงตุงลงมาทาํการคา้ เป็นกลุ่มพอ่คา้ทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้จากเดมิ 
มกีารนําสนิคา้เขา้มาคา้ขายในเชยีงใหมแ่ต่ละปีจาํนวนมากถงึ 7,000 – 8,000 ตวั1 โดยไดม้หีลกัฐาน 
 
 
 
 

                                          
1ศศภิสัร ์เทีย่งมติร.  (2545).  เลม่เดมิ. หน้า 42. 
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ระบุถงึบทบาทของพ่อคา้เชยีงตุงว่าเป็นกลุ่มพ่อคา้โคต่างที่ใหญ่ที่สุด พ่อคา้พม่าตัง้รา้นคา้หรอืทํา
การคา้ในเมอืงลําปาง เมอืงเชยีงใหม่1 และเชยีงแสนเป็นส่วนใหญ่ พ่อคา้ชาวจนีมกีองคาราวานโค
ต่าง ล่อต่าง เดนิทางเป็นกองคาราวานใหญ่มจุีดหมายคอืเมอืงเชยีงใหม่ เชยีงแสนและเมาะตะมะ
หรอืมะละแหมง่ซึง่เป็นศนูยก์ลางและเมอืงหน้าดา่นในการรบัสนิคา้จากพอ่คา้ชาวตะวนัตก  
 
2. เครอืข่ายทางการค้าของอาณาจกัรล้านนายคุพม่าปกครอง 

ในยุคของการเป็นประเทศราชของพม่า อาณาจกัรล้านนาไดม้กีารคา้ที่ขยายตวัมากขึน้ 
เน่ืองจากพม่าไดร้บัผลประโยชน์จากการทาํการคา้ในรปูแบบต่างๆ กล่าวคอืไม่ว่าจะเป็นการคา้ของ
กษตัรยิพ์ม่า หรอืแมแ้ต่การคา้กบัชาวต่างชาตทิีม่มีากขึน้ ในทางกลบักนัลา้นนาไดร้บัผลประโยชน์
ทางด้านการค้าเพิม่ขึ้นเช่นกนั เมื่อพม่าเข้ามาเป็นผู้ปกครองล้านนาแล้วยงัอํานวยความสะดวก
ทางด้านการค้าให้กบัล้านนา กล่าวคือทางราชสํานักพม่ามีความมัน่คงทางการเมืองทําให้การ
เดนิทางเพื่อทําการคา้สะดวกมากขึน้ การคา้ในล้านนาเป็นอกีแหล่งผลประโยชน์ของกษตัรยิพ์ม่า
ในทางกลบักนั สองรอ้ยกว่าปีทีพ่ม่าปกครองลา้นนาตัง้แต่สมยัราชวงศ์ตองอู ราชวงศ์นยองยาน 
(ตองอูยุคฟ้ืนฟู) หรอืแมแ้ต่ราชวงศอ์ลองพญา (คองบอง) ซึง่เขา้ปกครองลา้นนาอย่างเขม้งวด และ
ทาํใหเ้กดิความขดัแยง้กบัขนุนางลา้นนา ชาวพืน้เมอืงอยูบ่่อยครัง้ ดว้ยเหตุทีพ่มา่เกบ็สว่ยและขดูรดี
ราษฎรล้านนาอย่างมากเพื่อผลประโยชน์ของกษตัรยิพ์ม่าและขุนนางพม่าในระดบัต่างๆ และเมื่อ
พมา่เกดิปญัหาภายในหรอืไมเ่ขม้งวดกบัลา้นนา ชาวพืน้เมอืงมกัจะก่อกบฏขึน้  

2.1 เส้นทางการค้าภายในอาณาจกัรล้านนา 
การคา้ในอดตีเป็นส่วนสําคญัในการกําหนดลกัษณะสนิคา้ต่างๆ และทําประโยชน์ใหก้บั

ผูป้กครอง ซึง่เสน้ทางการคา้ของลา้นนาทีส่าํคญัมอียู ่3 เสน้ทางคอื 
2.1.1 เส้นทางสายทองคาํหรือเส้นทางการค้าสายเหนือ    
เสน้ทางการคา้สายน้ีเริม่ตน้ทีคุ่นหมงิ – เชยีงรุง้ – เชยีงตุง – เชยีงแสน – เชยีงราย – 

พะเยา – เชยีงใหม ่– ลาํพนู – ตาก – มะละแหมง่หรอืเมาะตะมะ เสน้ทางการคา้สายน้ีมคีวามสาํคญั
ตัง้แต่ก่อนอาณาจกัรลา้นนาจะสถาปนาขึน้ กองคาราวานของพอ่คา้จนีและกองคาราวานพอ่คา้เงีย้ว 
(ไทใหญ่) เดินทางมาค้าขายกบัล้านนาโดยอาศยัเส้นทางสายน้ี เมืองที่สําคญัในการค้าขายบน
เสน้ทางสายน้ี ไดแ้ก่ เชยีงตุง เชยีงแสน เชยีงใหม่ และเมาะตะมะหรอืมะละแหม่ง และพ่อคา้ชาว
พมา่ไดใ้ชเ้สน้ทางสายน้ีเดนิทางเขา้มาคา้ขายในลา้นนา  
 

                                          
             1สมมะโน ณ เชยีงใหม.่(2538).  เลม่เดมิ.  หน้า 54. 
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2.1.2 เส้นทางสายตะวนัออก 
เสน้ทางสายน้ีเริม่ต้นที่เมอืงหลวงพระบาง – เวยีงจนัทน์ –  น่าน – แพร่ – ลําพูน –

เชยีงใหม่ – พะเยา1 เสน้ทางสายตะวนัออกน้ีเป็นเสน้ทางสายหลกัทีพ่่อคา้จากหลวงพระบาง(เชยีง
ทอง) และเวยีงจนัทน์เดนิทางมาคา้ขายในลา้นนาและทาํใหเ้มอืงลาํปาง (เขลางคห์รอืลคร) กลายเป็น
เมอืงสําคญัทางดา้นการคา้ขึน้มาอนัเน่ืองจากทางเชยีงใหม่มปีญัหาภายในหลายครัง้ทําใหบ้ทบาท
ทางการคา้ของเชยีงใหม่ลดความสําคญัลงในช่วงระยะหน่ึง ลําปางจงึกลายเป็นเมอืงการคา้สําคญั
ขึน้มาแทนทีเ่ชยีงใหม ่สงัเกตจากเสน้ทางการคา้สายน้ีอยูใ่กลเ้มอืงลําปาง ความจรงิแลว้เมอืงลําปาง
เคยเป็นเมอืงสําคญัทางการคา้ตัง้แต่อาณาจกัรหรภุิญไชยในอดตีมาก่อน ภายหลงัการสถาปนา
อาณาจกัรล้านนาแล้ว ศูนย์กลางทางการค้าในบรเิวณภาคเหนือตอนบนจึงเปลี่ยนไปอยู่ที่เมอืง
เชยีงใหมแ่ทน 

2.1.3 เส้นทางสายใต้ 
เสน้ทางสายน้ีเป็นหวัใจหลกัในการคา้ขายกบัรฐัภายนอกทางใต ้โดยเสน้ทางสายน้ีเริม่

ทีศู่นยก์ลางของลา้นนา คอื เชยีงใหม่ – ลําพนู – ตาก – สุโขทยั – อุตรดติถ์ – แพร่ – ลําปาง จาก
เสน้ทางสายตะวนัออกทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าเมอืงลําปางมคีวามสาํคญัอยา่งมากทางดา้น
การคา้ โดยเฉพาะศนูยก์ลางเครอืขา่ยการคา้บรเิวณตอนใตข้องอาณาจกัรลา้นนา 
 
3. การเปล่ียนแปลงศนูยก์ลางทางการค้ายคุพม่าปกครอง 

การเปลีย่นแปลงศูนยก์ลางทางการคา้ในลา้นนานัน้ เริม่ขึน้เมื่อพมา่เขา้มาปกครองลา้นนา
อย่างเข้มงวด ซึ่งแตกต่างจากยุคราชวงศ์มงัรายที่มีศูนย์กลางทางการค้าอยู่ที่เมืองเชียงใหม ่      
และ         หรภุิญไชย มาเป็นเมอืงเชยีงใหม ่ลาํปาง (ปลายยคุพมา่ปกครอง) เชยีงแสน และเชยีงตุง 
การเปลีย่นแปลงศนูยก์ลางทางการคา้ยคุพมา่ปกครองลา้นนา ทาํใหก้ารคา้เกดิการขยายตวัขึน้อยา่ง
มาก ซึง่สามารถวเิคราะหใ์หเ้หน็ไดด้งัน้ี 

3.1 การขยายตวัทางการค้าของพ่อค้า  
ลา้นนายุคพม่าปกครองนัน้การคา้ขยายตวัขึน้อย่างมาก พ่อคา้ชาวพม่าเขา้มาคา้ขายใน

ลา้นนาและทําการคา้อย่างกวา้งขวาง อกีทัง้ในช่วงปลายยุคพม่าปกครองพม่าตกเป็นเมอืงขึน้ของ
องักฤษในบางสว่น พอ่คา้ชาวอนิเดยีซึง่เป็นคนในบงัคบัขององักฤษไดเ้ดนิทางเขา้มาคา้ขายใน  

 
 

 
                                          

1สมมะโน ณ เชยีงใหม.่  (2538).  เลม่เดมิ.  หน้า 54. 
การตกเป็นอาณานิคมของพม่านัน้เริม่ที่ดินแดนพม่าบรเิวณชายฝ ัง่ ดงันัน้เมื่อพม่าเริม่ถูกองักฤษ

ครอบครอง พอ่คา้ชาวอนิเดยีจงึเขา้มาทําการคา้กบัลา้นนามากขึน้โดยผ่านทางเมอืงตามชายฝ ัง่ทะเลพมา่และเขา้
มาทาํการคา้กบัลา้นนา 
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ลา้นนามากขึน้ พอ่คา้ชาวอนิเดยีเขา้มาคา้ขายในเมอืงเชยีงใหมไ่มน้่อยกว่าพอ่คา้พมา่ ทางดา้นเมอืง
ลําปางพ่อคา้ชาวพม่ายงัมอีทิธพิลทางดา้นการคา้อยู่ และเมื่อลา้นนาตกเป็นประเทศราชของสยาม
พ่อคา้ชาวพม่าและพ่อคา้ชาวอนิเดยีจงึลดบทบาทลง โดยถูกแทนทีด่ว้ยพ่อคา้ชาวจนีและขยายตวั
ขึน้อยา่งรวดเรว็ 

3.2 การค้าทางไกลทางตะวนัตก  
จากทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้ว่าเมื่ออนิเดยีเขา้มาทําการคา้กบัลา้นนา ทําใหร้ะบบเงนิตราของ

อนิเดยี คอื เงนิรปีูจงึไดห้ลัง่ไหลเขา้มาจากการนําเขา้ของพอ่คา้ชาวอนิเดยี ซึง่การเปลีย่นแปลงครัง้
น้ีทาํใหล้า้นนามกีารคา้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้โดยการใชเ้งนิตรามากขึน้ 

3.3 รปูแบบสินค้า  
ในอดีตสินค้าที่มีการค้าขายในล้านนานัน้ มกัจะเป็นสินค้าเกษตรเป็นหลกั สินค้าจาก

ชาวตะวนัตกมีอยู่น้อย คือจํากัดอยู่ในวงแคบเพราะมีแต่กลุ่มผู้นําทางการปกครองเท่านัน้ที่จะ
สามารถซื้อหาสนิคา้ชาวตะวนัตกได ้การเปลี่ยนแปลงเริม่เมื่อชาวตะวนัตกเขา้มาในดนิแดนเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใตม้ากขึน้ สนิคา้ยโุรปจงึหาไดง้า่ยขึน้ ดงันัน้เสือ้ผา้สาํเรจ็รปูจากองักฤษทีเ่ขา้มาผา่น
อนิเดยี พม่าและเมอืงที่เป็นเมอืงท่าที่สําคญัคอืเมาะตะมะหรอืมะละแหม่ง จงึเป็นเมอืงศูนย์กลาง
การคา้ของกลุ่มพอ่คา้ชาวตะวนัตก 

3.4 เส้นทางสินค้า 
จากการขยายตวัทางการคา้ทีม่มีากขึน้ เสน้ทางสนิคา้ทางไกลจงึเปลีย่นไปจากคุนหมงิ – 

เชยีงตุง – เชยีงใหม่ –มะละแหม่ง1เป็นเสน้ทางทีม่คีวามยาวมากขึน้ เป็นคุนหมงิ – เชยีงรุง้ – เชยีง
ตุง – เชยีงแสน – เชยีงราย – พะเยา – เชยีงใหม่ – ลําพนู – ตาก – แม่สอด –   มะละแหม่ง เน่ือง
ดว้ยเกดิการขยายตวัของการคา้และความตอ้งการสนิคา้ทีม่ากขึน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ  26  ประตูปา่แดง เมอืงเชยีงตุง 
 

  ทีม่า:  วงศกุ์ลพทัธ ์สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ; และคนอื่นๆ .  (2552).  ศกึเชยีงตุง : การแผ ่
แสนยานุภาพของสยามประเทศ ยคุเปลีย่นผา่นเมอืงอุตมทศิ สงครามจารตีครัง้สดุทา้ยของสยาม
ประเทศ. หน้า 119. 

                                          
1สมมะโน ณ เชยีงใหม.่  (2538).  เลม่เดมิ.  หน้า 58. 
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3.5 ความชดัเจนของเขตการค้า 
เมื่อพมา่ปกครองลา้นนา เมอืงทีอ่ยูใ่กลพ้มา่จงึไดร้บัผลประโยชน์จากการคา้มาก กล่าวคอื

พ่อคา้ชาวพม่าเขา้มาคา้ขายในเมอืงที่อยู่ใกล้กบัพม่า และขยายไปยงัเมอืงลําปางและเชยีงใหม่ใน
ทีสุ่ด อกีทัง้เมอืงที่อยู่ทางเหนือของล้านนาตัง้อยู่บนเสน้ทางการคา้ทางไกลทีม่จีนีเป็นผูข้บัเคลื่อน
สําคญั ดงันัน้เมอืงทางเหนือของลา้นนาจงึกา้วเขา้มามคีวามสําคญัทางดา้นการคา้มากขึน้จากเดมิ 
ดงัจะเห็นได้จากเศรษฐกิจของเมืองเชียงตุงและเชียงแสน ทําให้เชียงแสนกลายเป็นเมืองที่มี
ความสาํคญัทางดา้นการคา้จนราชสาํนกัพมา่ตอ้งเขา้ปกครองโดยตรง และแยกออกจากการปกครอง
จากเชยีงใหม ่เมอืงเมาะตะมะหรอืมะละแหมง่กลายเป็นศูนยก์ลางของสนิคา้จากชาวตะวนัตกเพราะ
เป็นเมอืงทา่ทีส่าํคญั 

3.6 การเปล่ียนศนูยก์ลางทางการค้า 
 ศูนยก์ลางทางการคา้ทีส่าํคญัในยุคราชวงศม์งัรายจากทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้อยู่ทีเ่ชยีงใหม่

และเมอืงหรภุิญไชยตามลําดบั    เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงทางการปกครองและมกีารขยายตวัทาง
การคา้มากขึน้ ทําใหเ้มอืงสาํคญัทางดา้นการคา้เปลีย่นไปเป็นเมอืงเชยีงใหม ่เชยีงแสน ลําปาง และ
เชยีงตุง ซึ่งเมอืงดงักล่าวเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่ําคญัและเป็นแหล่งทีส่ามารถตกัตวง
ผลประโยชน์และทรพัยากรทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อพมา่ในอาณาจกัรลา้นนาไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 
4. เมืองสาํคญัทางด้านการค้ายคุพม่าปกครอง 

หวัเมอืงในลา้นนาเป็นหวัเมอืงสําคญัทางการคา้ของพม่า เน่ืองจากลา้นนาเป็นดนิแดนที่
อยู่กึง่กลางระหว่างพม่าและสยาม ดงันัน้เมอืงต่างๆ ของลา้นนาเมื่อตกเป็นเมอืงขึน้ของพม่า ทําให้
กษตัรยิพ์มา่สง่ขนุนางมาปกครองอยา่งใกลช้ดิและเมอืงทีม่คีวามสาํคญัทางดา้นการคา้ ไดแ้ก่ 

4.1 เมืองเชียงใหม่ 
เมอืงเชยีงใหม่ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรล้านนาและเป็น

ศูนยก์ลางของความเจรญิในดา้นต่างๆ รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางทางดา้นการคา้ เมื่ออาณาจกัรลา้นนา
ตกเป็นของพม่า เชยีงใหม่กย็งัคงมบีทบาทในการเป็นศูนยก์ลางของการปกครองล้านนาของพม่า 

                                          
ในช่วงแรกของการปกครองลา้นนาของราชวงศต์องอูไดใ้หเ้ชือ้สายราชวงศม์งัรายปกครองดูแลความ

สงบในระยะแรก จากนัน้จงึใหน้รธาเมงสอหรอืมงันรธาช่อพระโอรสของพระองค์เดนิทางมาปกครอง จากนัน้เกดิ
เหตุการณ์แยง่ชงิราชสมบตักินัในระหวา่งพระโอรสของนรธาเมงสอ ดงันัน้เมื่อสิน้เชือ้สายของนรธาเมงสอ กษตัรยิ์
พม่าจึงได้ให้ขุนนางในระดบัเมยีววุ่น (ตําแหน่งที่อยู่ในระดบัเดียวกบัเหมยีววุ่น คือ เจ้าเมืองล้านนาเดิม) มา
ปกครองแทนโดยมขีุนนางในระดบัต่างๆ คอยช่วยปกครองบา้นเมอืงควบคู่กบัขุนนางชาวพืน้เมอืง การที่เปลี่ยน
จากเชือ้พระวงศข์องพม่าในการปกครองลา้นนา ซึ่งอาจจะเป็นดว้ยเหตุทีผู่ป้กครองเป็นเชือ้สายราชวงศพ์ม่าเกรง
ว่าจะก่อกบฏตัง้ตนเป็นอิสระ และอกีทัง้เน่ืองจากล้านนาเป็นดนิแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก ถ้าหากผู้ปกครอง
สามารถรวบรวมอาํนาจไวท้ีผู่ป้กครองกจ็ะเป็นภยัต่อราชสาํนกัพมา่ หากผูป้กครองเขา้สวามภิกัดิส์ยามกจ็ะเป็นภยั
อยา่งมากกบักษตัรยิพ์มา่เชน่กนั 
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และเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ ดงันัน้พมา่จงึใหค้วามสาํคญักบัเชยีงใหม ่เมื่อพมา่ทาํศกึกบัสยามพมา่
จะอาศยัเชยีงใหมเ่ป็นฐานในการรวบรวมกําลงัพล และเสบยีงทีใ่ชใ้นการทาํสงครามกบัสยาม ดงันัน้
เชยีงใหมจ่งึเป็นเมอืงทีส่าํคญัทัง้ดา้นการเมอืงการปกครอง และดา้นการคา้ 

4.2 เมืองลาํปาง 
เมอืงลําปางเป็นเมอืงทีม่บีทบาททางดา้นการคา้มาตัง้แต่อาณาจกัรหรภุิญไชย จากนัน้ใน

ยคุพมา่ปกครองลาํปางมคีวามสาํคญัทางดา้นการคา้ขึน้มาก เน่ืองจากเป็นเมอืงทีม่พีอ่คา้ชาวพมา่ตัง้
รา้นคา้อยู่มาก อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีม่กีารตดิต่อคา้ขายกบัพอ่คา้ทางไกลจากจนี และเชยีงตุง รวมทัง้
เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้ากบัเมอืงใต้ก่อนที่สนิค้าต่างๆ จะส่งผ่านมายงัเชยีงใหม่ ภายใต้การ
ปกครองของพม่า ลําปางจึงเป็นเมอืงที่มคีวามสําคญัทางเศรษฐกิจ ดงัจะเห็นได้ว่าภายในเมอืง
ลาํปางมวีดัวาอารามทีม่รีปูแบบของสถาปตัยกรรมพมา่อยูม่าก  

4.3 เมืองเชียงตงุ 
เชยีงตุงเป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัทางดา้นการเมอืงและการคา้ตัง้แต่พระยามงัรายไดเ้ขา้ยดึ

ครอง ในระยะแรกพระยามงัรายตอ้งการใหเ้ชยีงตุงเป็นเมอืงหน้าด่าน เพื่อต่อตา้นการรุกรานจากจนี 
แต่ในทางกลบักนัเชยีงตุงยงัเป็นเมอืงที่อยู่บนเสน้ทางการค้าสําคญั ดงันัน้การค้าทางไกลจงึผ่าน
เมอืงเชยีงตุง ส่งผลใหเ้มอืงเชยีงตุงเป็นเมอืงสําคญัของอาณาจกัรล้านนา สงัเกตไดจ้ากผูป้กครอง
เชยีงตุงมเีชือ้สายราชวงศ์มงัรายมาตัง้แต่พระยาไชยสงครามไดใ้หเ้จา้น้ําท่วมพระโอรสมาปกครอง
เชยีงตุง เชยีงตุงจงึมฐีานะทีเ่หนือกว่าหวัเมอืงในลา้นนาอื่นๆ จากการทีเ่ชยีงตุงตัง้อยู่ในชยัภูมทิีด่มีี
อาณาเขตตดิกบัยูนานและพม่า อกีทัง้ยงัอยู่ระหว่างกลางแม่น้ําสายสําคญัถงึ 2 สาย คอืแม่น้ําโขง 
และแม่น้ําสาละวนิ จงึสามารถทําการคา้ทางน้ํากบัหลวงพระบางหรอืเชยีงทองได ้อกีทัง้ระยะเวลา
การเดนิทางระหว่างเชยีงใหม่ไปยงัเชยีงตุงใชร้ะยะเวลาเพยีง 2 สปัดาหห์รอืประมาณ 15 วนั1 
เสน้ทางทีเ่ชยีงตุงใชท้ําการคา้ในยุคพม่าปกครองคอื จากยนูานลงมายงัเชยีงตุง เชยีงรายหรอืเชยีง
แสน เชยีงใหม ่ลาํปาง เมาะตะมะ มณัฑะเลย ์ยา่งกุง้ พอ่คา้ทีม่บีทบาทในเมอืงเชยีงตุง ไดแ้ก่ พอ่คา้
ชาวจนีทีเ่ดนิทางมาทําการคา้โดยใชก้องคาราวานโคต่าง ล่อต่าง ในช่วงพม่าปกครองการคา้ กลุ่ม
พ่อค้าชาวพื้นเมอืงของเชียงตุงจะมบีทบาทมากกว่าพ่อค้าชาวจีน เป้าหมายทางการค้ายุคพม่า
ปกครองของพ่อค้าที่เดนิทางผ่านเชยีงตุงอยู่ที่เชยีงใหม่หรอืลําปาง ดงันัน้ทางด้านการเมอืงจงึมี
ความสมัพนัธก์นั ซึง่พจิารณาไดจ้ากเหตุการณ์ทีห่นานทพิยช์า้งชาวเมอืงลําปางทีส่ามารถปราบทา้ว
มหายศ และไดใ้ชค้วามสมัพนัธ์ทีม่กีบัผูป้กครองเมอืงเชยีงตุงเพื่อขอรบัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเจา้เมอืง
ลําปางจากกษตัรยิพ์มา่ จากความสมัพนัธข์องเมอืงลําปางและเมอืงเชยีงตุงขา้งตน้ สามารถอนุมาน
ไดว้า่เมอืงเชยีงตุงเป็นเมอืงทีส่าํคญัแหง่หน่ึงในขณะนัน้2       

 
             

                                          
1สมมะโน ณ เชยีงใหม.่  (2538).  เลม่เดมิ.  หน้า 53.  
2สมหมาย เปรมจติต.์  (2540).  เลม่เดมิ.  หน้า 119. 
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4.4 เมืองเชียงแสน 
เมอืงเชยีงแสนเดมิเป็นเมอืงโบราณและได้รบัการสถาปนาขึน้มาใหม่โดยพระยาแสนภ ู

ดงันัน้จากความเป็นเมืองเก่ามาก่อน พื้นฐานทางเศรษฐกิจนัน้ยงัคงมีอยู่ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่บน
เสน้ทางการคา้ระหว่างเชยีงใหม่กบัเชยีงตุงอกีทัง้ทีต่ ัง้ของเมอืงอยู่ไม่ไกลมากนักจากเชยีงราย เมื่อ
พม่ายุคราชวงศน์ยองยานเขา้มาปกครองลา้นนา เชยีงแสนไดม้คีวามสําคญัขึน้มาก เน่ืองจากเชยีง
แสนอยู่ใกล้พม่ามากกว่าเชยีงใหม่ อกีทัง้เป็นการปิดกัน้ผลประโยชน์ทางดา้นการคา้ของเชยีงใหม ่
โดยให้เชียงแสนแยกออกจากการปกครองของเชียงใหม่และขึ้นตรงกบัพม่า เพื่อจะได้ควบคุม
ผลประโยชน์ทางดา้นการคา้จากเชยีงแสน ดงันัน้เมอืงเชยีงแสนตัง้แต่ราชวงศ์นยองยานไดเ้ขา้มา
ปกครองพมา่ เชยีงแสนจงึเป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัของลา้นนาเทยีบเทา่กบัเชยีงใหม ่
 

 
 

ภาพประกอบ  27  เวยีงหนองล่ม (ทะเลสาบเชยีงแสน) 
                                                      อาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย  

 
 ทีม่า:  ณรงค ์พว่งพศิ.  (2543).  ประวตัศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทย. หน้า 61. 

 
4.5 หวัเมืองล้านนา 
ความสําคญัทางการค้าของเมอืงต่างๆ ในล้านนา มลีกัษณะเป็นเมอืงต้นทางในการรบั

สนิคา้จากที่ต่างๆ  โดยหวัเมอืงต่างๆ ในอาณาจกัรล้านนา มกีารส่งสนิคา้ออกไปเพื่อแลกเปลี่ยน
ตามเมอืงศูนยก์ลางการคา้ ทัง้เมอืงเชยีงใหม่ เชยีงแสน เชยีงตุงและลําปาง ดงันัน้ความสาํคญัของ
เมอืงศนูยก์ลางทางการคา้ทีส่าํคญั จงึเป็นหวัใจหลกัของการคา้ขายภายในและภายนอกลา้นนา โดย 
กลุ่มคนทีไ่ดร้บัผลประโยชน์จากการคา้ ไดแ้ก่ กษตัรยิพ์ม่า ขุนนางพม่า และผูป้กครองทอ้งถิน่เป็น
หลกั 
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5. ปัจจยัท่ีส่งเสริมการค้าและอปุสรรคทางการค้ายคุพม่าปกครองล้านนา 
การคา้ระหว่างรฐัในอดตีนัน้ มปีจัจยัอยู่หลายปจัจยัทีส่่งเสรมิการคา้ เช่น ปจัจยัทางดา้น

การเมอืง และดา้นสงัคม เป็นตน้ 
5.1 ปัจจยัส่งเสริมด้านการค้า 
ปจัจยัทีช่ว่ยสง่เสรมิการคา้มหีลายปจัจยัดงัต่อไปน้ี 

5.1.1 ปัจจยัด้านการเมือง  
ในช่วงที่ล้านนาตกเป็นเมอืงขึน้ของพม่า และต่อมาเชยีงตุงจงึเขา้สวามภิกัดิพ์ม่าใน 

พ.ศ. 2101 นัน้ สนิคา้ที่พม่ามคีวามต้องการมากจากล้านนาและเชยีงตุง คอื เสบยีงต่างๆ รวมถึง
สตัวต่์าง เช่น กระบอืจากลา้นชา้ง ทําใหพ้่อคา้ชาวพม่าเขา้มาทําการคา้ในลา้นนามากขึน้ ในการน้ี
พอ่คา้ชาวพมา่ไดเ้ลอืกเมอืงเชยีงใหม ่และลาํปางเป็นเมอืงทีท่าํการคา้ของตน ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุน
จากราชสํานักพม่า พ่อค้าพม่าเขา้มาทําการค้าในล้านนาทําใหส้ภาพเศรษฐกจิในล้านนาเกดิการ
ขยายตวัอย่างมาก ส่วนเชยีงตุงการคา้ขายมกีารขยายตวัมากขึน้ เน่ืองจากราชสาํนักพม่าใหก้าร
สนบัสนุนในฐานะทีเ่ป็นแหล่งผลประโยชน์ในดา้นภาษอีากรในรปูแบบต่าง ราชสาํนักพม่าไดอ้าํนวย
ความสะดวกในการเดนิทางของพอ่คา้จากต่างแดนใหเ้ขา้ไปทาํการคา้ทีเ่ชยีงตุง และมดี่านตรวจเป็น
จาํนวนมากระหวา่งเสน้ทางการคา้ 

5.1.2 ปัจจยัด้านสงัคม 
ราษฎรส่วนใหญ่ของล้านนายังคงเลี้ยงชีพด้วยการทําเกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรจึงมีอยู่มาก ขณะเดียวกนัชาวล้านนาก็มีความต้องการสินค้าจากชาวตะวนัตก โดย
ปลายทางของการค้าขายจะอยู่ที่เมอืงเมาะตะมะหรอืมะละแหม่ง ซึ่งเป็นเมอืงท่าและศูนย์กลาง
ทางการคา้กบัชาวตะวนัตก สว่นเชยีงตุงมพีืน้ทีท่าํเกษตรไมม่าก เหน็ไดจ้ากลกัษณะภูมปิระเทศของ
เมอืงที่ตัง้อยู่บนเขาสูงดงันัน้การทําเกษตรทําแค่เลี้ยงชพี แต่ชาวเชยีงตุงก็มคีวามชํานาญในการ
เดนิทางบนภูเขาสงู ทําใหช้าวเชยีงตุงออกเดนิทางตดิตามพ่อคา้ชาวจนีเพื่อทําการคา้ และต่อมาจงึ
ผนัตวัมาเป็นพอ่คา้คนกลาง การทีล่า้นนาและเชยีงตุงมพีืน้ฐานทางสงัคมแบบเกษตร โคจงึเป็นสตัว์
เศรษฐกิจอกีประเภทหน่ึง นอกจากใช้ในการทําเกษตรกรรมแล้วยงัสามารถนํามาใช้เป็นพาหนะ
เทยีมเกวยีนเพื่อขนส่งสนิคา้ไปจําหน่ายยงัที่ต่างๆ ได้ ดงันัน้โคจงึถอืเป็นสตัว์อกีชนิดหน่ึงที่มี
ความสาํคญัในลา้นนา  

5.1.3  ปัจจยัความต้องการสินค้าท่ีหลากหลาย  
สนิคา้ของชาวลา้นนาแต่ละหวัเมอืงนัน้มคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้การคา้ขายจงึมกีาร

แลกเปลีย่นจากเมอืงสู่เมอืงมากขึน้ กล่าวคอืแต่ละเมอืงมผีลผลติทีต่่างกนัและมคีวามตอ้งการสนิคา้
ซึ่งกนัและกนั จงึก่อใหเ้กดิพ่อคา้ระหว่างเมอืงหรอืพ่อคา้รายย่อยขึน้ พ่อคา้เหล่าน้ีจะนําสนิคา้จาก
เมอืงของตนไปคา้ขายยงัเมอืงต่างๆ จากนัน้เมื่อเดนิทางกลบักจ็ะนําสนิคา้จากเมอืงต่างๆ กลบัมา
คา้ขายยงัเมอืงของตนดว้ย 
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5.2 อปุสรรคทางด้านการค้า 
อุปสรรคทางดา้นการคา้ทีเ่กดิขึน้มหีลายประการดงัต่อไปน้ี 

5.2.1 อปุสรรคด้านการเดินทาง  
การเดนิทางในระบบการค้าทางไกลนัน้ อุปสรรคสําคญัอยู่ที่สภาพภูมอิากาศ ทําให้

การเดนิทางเพื่อไปคา้ขายจะอยู่ในช่วงฤดูแลง้เท่านัน้ เพราะดนิแดนลา้นนาเป็นดนิแดนทีม่ภีูเขาสูง 
หวัเมอืงต่างๆ ตัง้อยูใ่กลแ้มน้ํ่า หากเดนิทางในฤดฝูน1การเดนิทางจะเป็นอุปสรรคต่อการขนสง่สนิคา้
อยา่งมาก ลา้นนายงัมกีารประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั ดงันัน้ฤดฝูนจะเป็นช่วงทีช่าวลา้นนา
ทาํเกษตรกรรม ไมเ่อือ้ต่อการทาํการคา้ 

5.2.2 อปุสรรคด้านการเมือง  
ในช่วงปลายของการปกครองของพม่านัน้ เมอืงเชียงใหม่ที่เคยเป็นศูนย์กลางทาง

การค้าใหญ่กลายเป็นเมอืงรา้ง เน่ืองจากเกดิการกบฏทําใหพ้ม่ากวาดต้อนราษฎรเชยีงใหม่ไปยงั
พม่า ศูนยก์ารคา้ในลา้นนาจงึเปลีย่นจากเชยีงใหม่ไปอยู่ทีเ่มอืงลําปาง เมอืงเชยีงแสน และเชยีงตุง
ทางตอนเหนือของลา้นนา เป็นตน้ การคา้ทางไกลลดบทบาทลงเหลอืเพยีงการคา้ระหว่างเมอืงเป็น
สว่นใหญ่อกีทัง้การคา้ยงัคงมคีวามคกึคกัอยูท่างตอนเหนือของลา้นนา 
 
6. สินค้าสาํคญัยคุพม่าปกครอง 

สนิคา้แต่ละยุคมกีารเปลีย่นแปลงขึน้มากทัง้เสน้ทางการคา้และสนิคา้ต่างๆ โดยสนิคา้ทีม่ี
การคา้กนัมอียูห่ลากหลายไดแ้ก่ 

6.1 สินค้าเกษตร 
สนิคา้จําพวกเกษตรเป็นสนิคา้หลกัของชาวลา้นนาทีม่กีารซือ้ขายแลกเปลี่ยนกนั ซึ่งมอียู่

หลากหลายดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
6.1.1 ข้าว 
อาณาจกัรล้านนาในอดีตนัน้วิเคราะห์จากชื่อของอาณาจกัรเป็นดินแดนที่มกีารทํา

เกษตรและพชืเศรษฐกจิสําคญัคอืขา้วจงึได้ชื่อว่าล้านนา โดยแปลว่ามนีาอยู่เป็นล้าน ชาวล้านนา
บรโิภคขา้วเป็นหลกัรวมทัง้เป็นส่วยและนํามาคา้ขายแลกเปลี่ยนกบัสนิคา้อื่นๆ ที่ลา้นนาไม่ม ีชาว
ลา้นนามกีารบรโิภคขา้วกนัอย่างแพร่หลายและโดยมากเป็นขา้วเหนียว ซึ่งปจัจุบนัน้ีชาวลา้นนาก็
ยงัคงบรโิภคขา้วเหนียวเป็นอาหารหลกัอยู ่เมื่อเวลาผา่นไปมกีารตดิต่อซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้กนั
มากขึน้ ชาวล้านนาจงึปลูกขา้วเจา้หรอืขา้วสวยมากขึน้เพื่อประโยชน์ในการทําการคา้ทางไกลกบั
ดนิแดนจนีตอนใต้ เน่ืองดว้ยชาวจนีนิยมบรโิภคขา้วเจา้มาก จากการขยายตวัทางการคา้ของชาว

                                          
1การเดนิทางในฤดฝูน กลุม่พอ่คา้จะทาํการคา้ขายไดอ้ยา่งลาํบากมาก เน่ืองจากตอ้งรอฝนหมดและให้

สภาพการเดนิทางสะดวก กองคาราวานฮอ่เดนิทางมาถงึเชยีงใหมร่าวกลางเดอืนธนัวาคมทุกปี ซึง่ถอืวา่มคีวาม
ลา่ชา้มากถา้เทยีบกบัการเดนิทางในชว่งอื่นๆ ดใูน รตันาพร เศรษฐกุล. (2552).  ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิ
วฒันธรรมแอ่งเชยีงใหม-่ลาํพนู.  หน้า 136. 
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ลา้นนาจะถูกเกบ็ส่วยเป็นขา้วเจา้ใหก้บัผูป้กครอง ซึง่เป็นผลประโยชน์ดา้นการคา้ของผูป้กครองอกี
ทอดหน่ึง ดงันัน้ขา้วจงึเป็นทัง้เป็นพชืทีใ่ชบ้รโิภคในครวัเรอืน เป็นส่วยใหก้บัผูป้กครอง และยงัเป็น
สนิคา้สาํคญัของชาวลา้นนาอกีชนิดหน่ึง 

6.1.2 พืชพรรณนานาชนิด 
สนิค้าเกษตรในล้านนาไม่ได้จํากดัแต่เพยีงขา้วอย่างเดยีวเพราะภูมปิระเทศของหวั

เมอืงต่างๆ บางครัง้อยู่ในที่สูง หรอืไม่ก็ปลูกพชืหมุนเวยีนเพื่อรกัษาดนิให้อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ 
ดงันัน้พชืพรรณของลา้นนาทีส่ามารถทําการเพาะปลูกไดจ้งึมอียู่หลากหลาย เช่น ฝ้าย พรกิ หมาก 
พล ู ใบชา ตน้ยาสบู งา ถัว่ ขงิ และขา่ เป็นตน้ พชืพรรณนานาชนิดเหล่าน้ี โดยมากจะเป็นสนิคา้ทีม่ี
การคา้ขายอยูใ่นหวัเมอืงลา้นนาเท่านัน้เพื่อใชบ้รโิภคเท่านัน้ ไมนิ่ยมเป็นสนิคา้ส่งออกไปยงัดนิแดน
ภายนอกจงึเป็นเพยีงสนิคา้ทีใ่ชภ้ายในครวัเรอืน 

6.2 สินค้าหตัถกรรม  
สินค้าหตัถกรรมเป็นสินค้าที่ชาวพื้นเมืองได้ทําขึ้นเพื่อใช้ในครวัเรือน มีการทําอย่าง

หยาบๆ และไม่ได้เป็นสนิค้าเพื่อส่งออกแต่อย่างใด มเีพยีงเครื่องเขนิที่มกีารส่งต่อไปยงัดนิแดน
ต่างๆซึง่เป็นเครื่องแสดงถงึอาํนาจและบารมขีองชนชัน้ผูป้กครองในสมยัน้ี ตวัอยา่งสนิคา้หตัถกรรม 
ไดแ้ก่  

6.2.1  เครื่องเขิน 
เครื่องเขนิถอืเป็นงานหตัถกรรมอย่างหน่ึง เป็นงานฝีมอืทีใ่ชค้วามชํานาญและทกัษะ

สูง โดยมากเมอืงที่ทําเครื่องเขนิไดอ้ย่างชํานาญคอืชาวเขนิในเมอืงเชยีงตุง1 จงึเรยีกว่าเครื่องเขนิ 
(เพราะชาวเชยีงตุงเป็นชาวไทเขนิหรอืขนื) เครื่องเขนิเป็นสนิคา้หตัถกรรมทีไ่ดร้บัความนิยมมากใน
บรรดาชนชัน้สูงของล้านนา แต่ช่วงระยะตอนปลายที่พม่าปกครองล้านนานัน้ เครื่องเขนิได้เริ่ม
แพรห่ลายในกลุ่มบรรดาราษฎรทัว่ไป ดงันัน้สนิคา้ประเภทน้ีจงึเป็นสนิคา้สาํคญัของเมอืงเชยีงตุงอกี
ประเภทหน่ึง  

6.2.2  เครื่องปัน้ดินเผา  
เครื่องป ัน้ดนิเผาและเครื่องเคลอืบเป็นสนิคา้หตัถกรรมของชาวล้านนามาตัง้แต่อดตี 

ได้แก่ ถ้วยชาม หม้อ ไห และกระเบื้อง เครื่องป ัน้ดินเผาและเครื่องเคลือบเป็นเครื่องใช้ภายใน
ครวัเรอืนและเป็นสนิคา้ทีไ่ดก้ระจายตามหวัเมอืงลา้นนาอยูอ่ยา่งกวา้งขวา้ง การผลติขึน้มาเพื่อใชใ้น
ครวัเรอืนและจากนัน้จงึซือ้ขายแลกเปลี่ยนกบัสนิคา้อื่นๆ ทีค่นในหวัเมอืงต่างๆ ขาดแคลน แต่จาก
หลกัฐานทางโบราณคดทีีไ่ดพ้บจากบรเิวณเมอืงโบราณของลา้นนา ปรากฏว่ามเีครื่องเคลอืบดนิเผา
ของสุโขทยัและจนีอยู่ดว้ย ดงันัน้เครื่องเคลอืบของล้านนาที่ทําขึน้เองตามหวัเมอืงต่างๆ เป็นการ
ผลติเพือ่ใชข้องราษฎรและสง่ไปขายใหก้บัราษฎรของลา้นนาในระดบัเดยีวกนั สว่นเครือ่งเคลอืบจาก
สุโขทยัและจนีคาดว่าเป็นสนิคา้สําหรบัผูท้ี่มฐีานะสูง เช่น ผูป้กครอง เพราะสนิคา้ที่นําเขา้จากจนี 

                                          
1ชวศิา ศริ.ิ  (2550).  เลม่เดมิ. หน้า 137. 
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และสุโขทยัมรีาคาสูง เมื่อล้านนาตกเป็นประเทศราชของพม่าทําใหก้ารผลติเครื่องป ัน้ดนิเผาและ
เครือ่งเคลอืบลดลง และเหลอืเพยีงการผลติเพือ่ใชใ้นครวัเรอืน 

6.2.3  ผา้ทอ 
อาณาจกัรลา้นนาในอดตียคุราชวงศม์งัรายไดม้กีารทอผา้ใชใ้นครวัเรอืนเพื่อนุ่งหม่และ

ทาํตุงเพื่อไวใ้ชป้ระดบัในวนัสาํคญัและงานประเพณีทางศาสนา ดงันัน้การทอผา้จงึเป็นหตัถกรรมใน
ครวัเรอืน แต่เมื่อพมา่เขา้มาในลา้นนามากขึน้ การคา้ขายผา้ทอจงึเกดิขึน้เพราะการขยายตวัทัง้ดา้น
การเมืองและการค้า การหลัง่ไหลเข้ามาในล้านนาของเหล่าขุนนางชาวพม่า ดังนัน้การทํา
เครือ่งนุ่งหม่จากผา้ทอจงึกลายเป็นสนิคา้ขึน้มาดว้ยเหตุผลดงักล่าว 

6.2.4  เครื่องใช้ท่ีทาํจากไม้ 
จากอาชพีหลกัของชาวล้านนาทีเ่ป็นการทําเกษตรกรรม ดงันัน้เครื่องใชไ้มส้อยที่ทํา

จากไมน้ัน้ชาวลา้นนาและชาวเชยีงตุงมกัจะใชใ้นการเกษตรกรรมและการหาเลีย้งชพี มกีารทาํเครื่อง
จกัสานจากไม ้เช่น ขอ้ง  ซึ่งไว้ใช้ใส่ปลา กบ และเขยีด ที่สามารถจบัมาจากทุ่งนาเพื่อไม่ใหส้ตัว์
ดงักล่าวหนี นอกจากนัน้ยงัมโีต๊ะ ขนัโตกไม ้กบัดกัสตัวต่์างๆ สา้(ตะกรา้) กะชะ(ภาชนะสานชนิด
หน่ึงคล้ายตะกรา้ ใช้บรรจุสิง่ของในการเดนิทาง) ไถ คราด เกวยีน เรอื ซึ่งทัง้หมดน้ีล้วนแต่เป็น
เครื่องใชใ้นการหาเลี้ยงชพีและมกีารผลติเพื่อจําหน่ายตามหวัเมอืงต่างๆ และทัง้หมดทํามาจากไม้
ทัง้สิน้  

6.3  สินค้าประเภทปศสุตัว ์
สนิคา้ประเภทปศุสตัวม์อียู ่2 ชนิดคอื สตัวใ์ชง้าน และสตัวท์ีใ่ชเ้ป็นอาหาร 

6.3.1  สินค้าประเภทสตัวท่ี์ใช้ทาํอาหาร   
สตัวท์ีใ่ชเ้ป็นอาหาร ไดแ้ก่ สุกร ไก่ เป็ด แพะ หา่น โค และกระบอื สนิคา้ประเภทสตัว์

น้ีมีการค้าขายที่อยู่ในวงกว้าง ทัง้เป็นสนิค้าที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนกนัภายในเมือง หมู่บ้าน ส่วน
กระบอืนัน้มกีารบนัทกึวา่ไดนํ้าเขา้มาจากลา้นชา้งเพือ่นํามาบรโิภคเป็นหลกั 

6.3.2  สินค้าประเภทสตัวใ์ช้งาน  
สตัวท์ีท่ําการซื้อขายเพื่อนําไปใชง้าน ไดแ้ก่ โค กระบอื ชา้ง มา้ ลา ล่อ สตัวท์ีใ่ชง้าน

เหล่าน้ีมกีารใชง้านทีแ่ตกต่างกนั โคและกระบอืมกัใชใ้นภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ชา้ง มา้ ลา 
ล่อใชใ้นการเป็นพาหนะเพือ่ใชเ้ดนิทาง สว่นกองคาราวานในการคา้ขายมกัใชโ้ค และล่อในการขนสง่
สนิคา้เป็นหลกั 

6.4  สินค้าท่ีได้จากป่า 
สนิคา้ที่เกบ็หรอืหาไดใ้นผนืป่าอนัอุดมสมบูรณ์ของล้านนาและเชยีงตุง ทําใหร้าษฎรบาง

กลุ่มยดึอาชพีหาของปา่ สนิคา้ทีไ่ดจ้ากปา่เป็นสนิคา้สง่ออกไปยงัดนิแดนอื่น ไดแ้ก่ พลอย1 ไมจ้นัทน์ 

                                          
ปจัจุบนัน้ีชาวลา้นนายงัเรยีกตะกรา้วา่ “ สา้ ” อยู ่ 
1ชวศิา ศริ.ิ  (2550).  เลม่เดมิ.  หน้า 148. 
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น้ําผึง้ น้ํารกั ชะมดเชด็ ครัง่ สเีสยีด นอกจากนัน้ยงัมสีนิคา้ทีเ่ป็นสตัวป์า่ เช่น ชา้ง เสอืดาว เสอืโครง่ 
หมดีํา นกยูง นกเก้าหาง เต่าหกขา งาช้าง นอแรด เขากวาง หนังสตัว์ต่างๆ เป็นต้น และสนิค้า
ประเภทพชืพรรณไมต่้างๆ ทีไ่ดจ้ากปา่ ไดแ้ก่ ไมฝ้าง ไมก้ฤษณา ไมส้กั ไมแ้ดง ไมจ้นัทน์หอม  
ไมพ้ะยงู ไมเ้ตง็ ไมต้ะเคยีน ไมต้ะแบก ไมม้ะคา่โมง ไมแ้สม เปลอืกสเีสยีด เปลอืกไมโ้กงกาง เปลอืก
สน ลูกกระวาน น้ํามนัสน ยางสน ยางรกั ครัง่ กํายาน อบเชย การบูร กานพลู จนัทน์ชะมด ดปีล ี
และไต้(ยางไม้ที่ใช้จุดเป็นเชื้อเพลิง) เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่าน้ีล้วนสร้างความมัง่คัง่ให้กบัชนชัน้
ผูป้กครองในระดบัต่างๆ ภายใตอ้ทิธพิลการปกครองของพมา่  

6.5  สินค้าทรพัยากรธรรมชาติ 
สินค้าประเภททรัพยากรธรรมชาติคือสินค้าที่ได้จากพื้นดิน แม่น้ําลําธารสายต่างๆ 

โดยมากจะเป็นแร่ต่างๆ นํามาผ่านกรรมวธิก่ีอนที่จะสามารถเป็นสนิคา้ที่นํารายได้มาสู่ดนิแดนได ้
และกรรมวธิทีีใ่ชม้อียู่หลากหลาย เช่น การกรอง ตม้ หรอืเผา ตามรปูแบบทีเ่คยปฏบิตักินัมาตัง้แต่
สมยัโบราณ และเมือ่ผา่นกรรมวธิดีงักล่าวแลว้จะไดแ้รธ่าตุดงัน้ี 

6.5.1  เกลือ  
เกลอืเป็นสนิคา้ทีส่าํคญัของเมอืงน่าน และหลวงพระบาง เกลอืจากเมอืงน่านและหลวง

พระบางเป็นเกลอืสนิเธาวท์ีห่าไดจ้ากดนิ ซึง่มคีวามสาํคญัในการประกอบอาหารของชาวลา้นนามาก 
เพราะอยู่ห่างไกลจากทะเลอกีทัง้ยงัเป็นสนิคา้ทีเ่ป็นความตอ้งการของเหล่าบรรดาเมอืงตอนในของ
ภมูภิาคจนไปถงึตอนใตข้องจนี เมอืงทีม่คีวามตอ้งการบรโิภคเกลอื ไดแ้ก่ เชยีงตุง เชยีงรุง้ และเมอืง
ไทใหญ่ทัง้หลาย ดงันัน้กองคาราวานของพอ่คา้ชาวจนีและพอ่คา้จากเชยีงตุงจงึมกัเดนิทางเขา้มายงั
น่านเพือ่ซือ้ขายแลกเปลีย่นกบัเกลอืสนิเธาวข์องน่าน 

6.5.2  ทองคาํ  
ทองคําเป็นแร่มคี่าทีม่กีารคา้ขายอยู่ในเสน้ทางการคา้ระหว่างเชยีงใหม่ไปถงึคุนหมงิ 

ซึง่เสน้ทางสายน้ีถูกเรยีกวา่เสน้ทางสายทองคาํ ดงันัน้ทองคาํถูกคา้ขายตัง้แต่ภาคใตข้องจนีจนมาถงึ
เชียงใหม่ ทองคําเป็นแร่ที่มีค่ามาก กษัตริย์ และชนชัน้ผู้ปกครองในระดบัต่างๆ มกัจะใช้เป็น
เครื่องใชไ้มส้อยเพื่อแสดงฐานะของตน สนิคา้ประเภททองคํานัน้ส่วนมากจะเป็นสนิคา้ทีล่า้นนาได้
นําเขา้จากทางตอนใต้ของจนี ซึ่งมหีลกัฐานปรากฏว่าบรเิวณตะวนัตกเฉียงใตแ้ละทางใต้ของจนีจะ
อุดมไปดว้ยแรท่องคาํ1  

6.5.3  เงิน 
แร่เงนิเป็นแร่ทีม่มีลูค่ารองลงมาจากทองคํา นิยมนํามาใชเ้ป็นภาชนะในการใส่สิง่ของ

ต่างๆ ของผูท้ี่มฐีานะสูง เงนิถูกนํามาเป็นเครื่องใช้โดยเป็นงานหตัถกรรมหลายประเภทมกีารทํา
ลวดลายใหส้วยงาม เชน่ กาํไลขอ้มอื เขม็ขดั กล่องใสย่าสบูหรอืบุหรี ่ถาด สลุงพาน สิง่ของดงักล่าว
                                          

1ชวศิา ศริ.ิ  (2550).  เลม่เดมิ .  หน้า 142. 
สลุงมลีกัษณะเป็นขนัแต่มลีวดลายสวยงาม และมขีนาดใหญ่กว่าขนั ใช้ใส่น้ํา ปจัจุบนัน้ีผู้สูงอายุใน

จงัหวดัทางภาคเหนือของไทยจะใชใ้สน้ํ่าขมิน้สม้ปอ่ยไปวดั 
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มไีวเ้พื่อแสดงฐานะสงัคมของผูค้รอบครอง ดงันัน้เงนิจงึเป็นทัง้สนิคา้ทีนํ่ามาทําเป็นเครื่องใชต่้างๆ 
และสนิคา้แลกเปลีย่นกนัอกีดว้ย  

6.5.4  สาํริด 
สาํรดิไดม้าจากการนําทองแดง ดบุีก ตะกัว่ พลวง และสงักะสมีาหลอมผสมกนัเพื่อขึน้

รปูหรอืนํามาใสพ่มิพท์าํเพือ่ตเีป็นเครือ่งใชต่้างๆ เชน่ อาวุธ และเครือ่งมอืเครื่องใชต่้างๆ ชาวลา้นนา
โบราณเรยีกว่าทองแต่ไม่ใช่ทองคําที่มคี่ามากกว่า แต่ก็ถือเป็นโลหะมรีาคา บางครัง้ราษฎรชาว
ลา้นนาทีพ่อจะมฐีานะกไ็ดห้ล่อพระพทุธรปูสาํรดิขึน้มา ดงัจะเหน็ไดต้ามวดัทางภาคเหนือของไทยใน
ปจัจุบนัทีจ่ะมพีระพทุธรปูสาํรดิอยูม่าก สาํรดิเป็นสนิคา้ประเภทหน่ึงทีม่มีลูค่าตํ่ากว่าเงนิและสามารถ
ซือ้ขายแลกเปลีย่นกนัได ้ 

6.5.5  เหลก็ 
แร่เหลก็ในลา้นนานัน้มหีลายชนิด เช่น เหลก็ขาง คอืเหลก็ทีใ่ชท้ําเครื่องครวั มดี ดาบ 

และเครือ่งมอืทาํมาหากนิ และเหลก็ทีใ่ชท้าํใหข้ึน้รปูตามแบบต่างๆ คอื เหลก็เคีย่น เครื่องมอืทีท่าํมา
จากเหล็ก ชาวล้านนามีการเรียกเฉพาะ เช่น เหล็กขี้เมี่ยงคือเหล็กที่เป็นสนิม และเหล็กป่ินซึ่ง
หมายถึงตะปู สินค้าประเภทเหล็กเป็นสนิค้าที่มใีช้กนัแพร่หลายในล้านนาและมใีช้กนัเกือบทุก
ครวัเรอืน ดงันัน้สนิคา้ประเภทน้ีจงึเป็นสนิคา้ทอ้งถิน่มากกวา่สนิคา้สง่ออกหรอืนําเขา้ 

6.5.6  ปลา 
เน่ืองดว้ยภูมปิระเทศที่มภีูเขาสูงและหวัเมอืงต่างๆ ไดส้รา้งตามที่ราบลุ่มน้ํา การทํา

ประมงน้ําจดืจงึเป็นสิง่ที่อยู่ควบคู่กบัการทําการเกษตร การทําประมงเมื่อได้ปลาจงึนํามาซื้อขาย
แลกเปลี่ยนกนัภายในหมู่บ้านหรอืนํามาถนอมอาหารเป็นปลารา้และปลาแหง้1 ซึ่งสามารถพกพา
เดนิทางตดิตวัไปยงัดนิแดนต่างๆ รวมทัง้นําไปขายยงัหวัเมอืงทีต่ ัง้อยูบ่นทีร่าบสงูดว้ย 

6.6 สินค้านําเข้าจากต่างดินแดน 
ล้านนาเป็นดนิแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยภูเขา ลําธารและพืน้ที่ทางเกษตร ดงันัน้สนิค้า

บางชนิดจงึเป็นสนิคา้นําเขา้โดยการแลกเปลี่ยนสนิคา้กบัผลติผลทีม่อียู่ภายในลา้นนา และมพี่อคา้
คนกลางเป็นสือ่กลางในการคา้ขายสนิคา้ทีม่าจากภายนอก ช่วงปลายการปกครองของพมา่มกีารซือ้
ขายโดยการใชเ้งนิตรามากขึน้สนิคา้นําเขา้จากภายนอก ไดแ้ก่ 

6.6.1  แร่โลหะ 
สนิคา้ประเภทโลหะ เป็นสนิคา้ทีถู่กนําเขา้มาเน่ืองดว้ยเป็นสนิคา้ทีไ่มเ่พยีงพอต่อความ

ต้องการภายในล้านนาเอง ทัง้น้ี ลา้นนาสามารถหาหรอืผลติไดเ้องแต่ไม่พอเพยีงต่อความต้องการ 
จงึมกีารนําเขา้จากดนิแดนภายนอก แรท่องคาํทีล่า้นนานําเขา้มาในลา้นนานัน้มอียู ่ 2 แหล่งคอืจาก
หลวงพระบางและพม่า ส่วนทางตอนใต้ของจนีนัน้ไม่ไดม้ปีรากฏว่าลา้นนาไดนํ้าเขา้ทองคํามาจาก
จนี แต่มกีารนําเขา้แร่เหลก็จากจนีมากกว่า และพ่อคา้ชาวจนีใชแ้ร่เหลก็แลกกบัเกลอืสนิเธาว์จาก

                                          
1รตันาพร เศรษฐกุล.  (2552).  เลม่เดมิ.  หน้า 118.  
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น่าน รวมทัง้พ่อคา้เชยีงตุงทีท่ําหน้าทีเ่ป็นคนกลางในการจดัหาสนิคา้ใหก้บักองคาราวานพ่อคา้ชาว
จนี เน่ืองดว้ยสภาพการเดนิทางไปยงัน่านนัน้ลาํบากมแีต่ภเูขาทุรกนัดาร ชาวเชยีงตุงมคีวามชาํนาญ
มากกว่าชาวจนี ทําใหช้าวเชยีงตุงสามารถซือ้เกลอืสนิเธาวจ์ากน่านไปขายใหพ้่อคา้ชาวจนีอกีทอด
หน่ึง 

6.6.2  อญัมณีต่างๆ 
สนิคา้ประเภทน้ีไดนํ้าเขา้มาเพื่อแสดงฐานะของชนชัน้สูงในยุคจารตี โดยมกีารนํามา

ทาํเป็นเครื่องประดบัในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่พอ่คา้ชาวพม่าไดนํ้ามาคา้ขายในลา้นนา ซึง่อญั-
มณีทีนํ่ามาคา้ขายในลา้นนานัน้มทีัง้ไดร้บัมาจากพอ่คา้ชาวอนิเดยี พอ่คา้แขก และจากแหล่งผลติใน
พม่า คอื บ่อทบัทมิโมโคก (เมอืงโคก)1 หากแต่การค้าขายอญัมณีพม่าเป็นสนิค้าหวงห้ามเพราะ
สินค้าประเภทอัญมณีเป็นสินค้าสําหรับกษัตริย์2 และชนชัน้สูงเท่านั ้น และมีไว้ค้าขายกับ
ชาวตะวนัตกเท่านัน้ ดงันัน้อญัมณีที่ได้นํามาค้าขายในล้านนาจึงเป็นอญัมณีที่มาจากภายนอก
ดนิแดนพมา่  

6.6.3  เครื่องเคลือบ 
สนิคา้ประเภทน้ีเป็นสนิคา้ที่ล้านนาสามารถผลติไดเ้องหากแต่เป็นการผลติไวใ้ชเ้อง

ตามหวัเมอืงต่างๆ โดยมากเป็นกระเบือ้งดนิเผาหรอืหลงัคาดนิเผา สว่นเครื่องเคลอืบทีนํ่าเขา้มาจาก
สุโขทยัและจนี เป็นสนิคา้ของชนชัน้สูงหรอืชนชัน้ผูป้กครอง เน่ืองจากเป็นการนําเขา้จงึมรีาคาทีสู่ง
มาก 

 
 

ภาพประกอบ  28  ไหเคลอืบ เครือ่งป ัน้ดนิเผาลา้นนา 
 

 ทีม่า: สรสัวด ีอ๋องสกุล.  (2553).  ประวตัศิาสตรล์า้นนา. หน้า 158. 

                                          
1พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ.์ (2550).  พระราชพงศาวดารพมา่.  หน้า 915.   

                 2แหลง่เดมิ.  หน้า 914.   
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6.6.4  สินค้าฟุ่ มเฟือย 
สนิคา้ฟุ่มเฟือยหรอืของฟุม่เฟือยเป็นสนิคา้ทีม่ขีายอยูใ่นวงจาํกดัอยู่ทีช่นชัน้สงูเท่านัน้ 

สนิคา้ประเภทน้ีเป็นสนิคา้ทีเ่ขา้มาขายยงัลา้นนาเพื่อตอบสนองความต้องการความหรูหราของชน
ชัน้สงู สนิคา้ฟุ่มเฟือยมตีัง้แต่เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใชส้่วนตวั เครื่องประดบั ตลอดจนเครื่องใชภ้ายใน
ครวัเรอืน สนิค้าแต่ละชนิดถูกผลติจากวตัถุดบิที่มคีุณภาพและมรีาคาสูง มคีวามประณีตสวยงาม 
โดยมากจะนําเขา้มาจากรฐัหรอืเมอืงทีใ่หญ่กว่า ดงันัน้สนิคา้ประเภทน้ีจะนําเขา้มาทางพม่า อยุธยา
หรอืแมแ้ต่เมอืงทา่เมาะตะมะเพราะเป็นเมอืงทีเ่ป็นชุมทางการตดิต่อคา้ขายกบัพอ่คา้ชาวตะวนัตก 

กล่าวโดยสรปุ สภาพเศรษฐกจิการคา้ในยคุพมา่ปกครองเชยีงตุงและลา้นนา มกีารสง่เสรมิ
การคา้เพือ่ขยายอทิธพิลของพมา่ และเกบ็เกีย่วผลประโยชน์เขา้สูร่าชสาํนกัพมา่เป็นหลกั ทัง้น้ีขึน้อยู่
กบัปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ เสน้ทางการคา้ พอ่คา้ สนิคา้ นโยบายการปกครอง มาตรการการเกบ็ภาษแีละ
ส่วยเมอืง และบรรดาเมอืงศูนยก์ลางทางการคา้ ล้วนมสี่วนส่งเสรมิใหร้าชสํานักพม่ามคีวามมัง่คัง่ 
จากนโยบายทีเ่ขม้งวดและรดักุมในเรื่องผลประโยชน์จากการคา้ และขุนนางพม่าทีถู่กส่งไปประจํา
ตามหวัเมอืงลา้นนา สง่ผลใหเ้กดิความขดัแยง้กบักลุ่มผูป้กครองชาวพืน้เมอืงเดมิ ในทีสุ่ดจงึไดม้กีาร
รวมตวักนัเพื่อขบัไล่พม่าออกจากดนิแดนลา้นนา และสาเหตุทีพ่มา่ควบคุมลา้นนาอยา่งเขม้งวดเป็น
เพราะลา้นนาอยู่บนเสน้ทางสายเศรษฐกจิทีอ่ยูก่ึง่กลางระหว่างพมา่และสยาม ลา้นนาเป็นดนิแดนที่
มคีวามสาํคญัทางการเมอืง และการคา้ระหวา่งรฐัในยุคจารตี ลา้นนามรีะบบการคา้ทัง้ในดนิแดนและ
ตามหัวเมืองต่างๆ โดยมีการค้าขายกับสยาม พม่า อินเดีย และจีนตอนใต้ รวมทัง้พ่อค้า
ชาวตะวนัตก ซึ่งผลของความสมัพนัธ์ด้านการค้าระหว่างเชยีงตุงกบัล้านนาที่เกดิขึน้ในยุคสมยัที่
พมา่ปกครองไดก่้อใหเ้กดิคุณอนนัตต่์อพืน้ทีแ่ถบน้ีเป็นอยา่งมาก  
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บทท่ี 6 
ผลของความสมัพนัธท์างการค้าระหว่างเชียงตงุกบัล้านนา 

พ.ศ. 2101 – 2317 
 

ความสมัพนัธ์ระหว่างเชยีงตุงกบัล้านนามอียู่ดว้ยกนัหลายดา้น และมพีฒันาการมาจาก
ความสมัพนัธ์ทางด้านการเมอืงจากผู้ปกครองที่มลีกัษณะเครอืญาติ การเปลี่ยนสถานภาพของ
ผูป้กครองจากกษตัรยิร์าชวงศม์งัรายมาเป็นกษตัรยิพ์มา่ ความสมัพนัธท์างการปกครองจงึมลีกัษณะ
ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ไม่อาจส่งผลต่อความสมัพนัธ์ทางด้านการค้าที่เกิดขึน้ระหว่างกนัได้ ดงันัน้
ความสมัพนัธท์างการคา้จงึมสีว่นชว่ยสง่เสรมิใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งเชยีงตุงกบัลา้นนาเป็นไปอยา่ง
แน่นแฟ้นมากขึน้  
 
1. ความสมัพนัธท์างการค้าท่ีส่งผลต่อการเมืองการปกครองในยคุพม่าปกครอง     

ความสมัพนัธร์ะหว่างเชยีงตุงกบัลา้นนายุคพม่าปกครองส่งผลต่อความสมัพนัธใ์นรปูแบบ
ของการปกครองทีเ่ปลีย่นไปดงัน้ี 

1.1 การเปล่ียนแปลงลกัษณะการปกครอง  
การเปลีย่นแปลงทางระบบการปกครองของพม่าเกดิขึน้ภายหลงัจากทีร่าชวงศ์นยองยาน

สามารถเขา้มายดึครองลา้นนาและเชยีงตุงไดอ้กีครัง้ การปกครองทีเ่ขม้งวดโดยการใชข้นุนางพมา่ที่
เขา้มาปกครองดนิแดน สง่ผลกระทบต่อความสมัพนัธร์ะหว่างเชยีงตุงกบัลา้นนาอย่างมาก จากเดมิ
ความสมัพนัธ์ที่อยู่ในรูปความสมัพนัธ์ระหว่างเครอืญาต ิตลอดจนความสมัพนัธ์ที่ดต่ีอกนัในระดบั
ต่างๆ ขุนนางพม่าเข้ามาสอดส่องดูแลผลประโยชน์ด้านการค้าเป็นหลกั กระนัน้ความสมัพนัธ์
ทางการปกครองระหว่างหวัเมืองล้านนาทัง้หมดรวมถึงเมอืงประเทศราชอย่างเชียงตุงยงัได้รบั
ผลกระทบจากบทบาทของขุนนางพม่า โดยเฉพาะการติดต่อขอ้ราชการเรื่องต่างๆ จะถูกควบคุม
อยา่งใกลช้ดิจากกลุ่มคนดงักล่าว  

ความสมัพนัธ์ทางด้านการเมอืงระหว่างเชยีงตุงกบัหวัเมอืงล้านนาในยุคน้ี จงึอยู่ภายใต้
การควบคุมของขุนนางพม่า และจากการบริหารเมืองประเทศราชของพม่ามคีวามต้องการรวม
อาํนาจไวท้ีศู่นยก์ลางในราชสาํนักพม่า มกีารกระจายอาํนาจจากขนุนางพมา่ลงสูท่อ้งถิน่มากขึน้ ทํา
ใหก้ลุ่มอาํนาจเดมิถูกลดบทบาทลง ดงันัน้ทาํใหเ้มอืงเชยีงตุงและอาณาจกัรลา้นนาต่างอยูใ่นสภาวะที่
ไม่สามารถดําเนินความสมัพนัธ์ระหว่างกนัอย่างราบรื่นนัก เชยีงตุงและลา้นนาจงึไดม้กีารส่งเสรมิ
ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปกครองเดิมที่มอียู่ ตลอดจนส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างกนัในรูปของ
เศรษฐกจิการคา้เป็นหลกั  
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1.2 ลกัษณะของอาํนาจ 
อาํนาจของผูป้กครองเชยีงตุงกบัลา้นนามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมาก ซึง่ในชว่งราชวงศ ์

นยองยานและราชวงศ์คองบอง อํานาจการปกครองของลา้นนาถูกลดทอนลงไปเรื่อยๆ ตัง้แต่สมยั
พระเจา้ตะลุน1แหง่ราชวงศน์ยองยานไดด้าํรใิหม้กีารบรหิารราชการแบบรวมศนูยอ์าํนาจ 

จากนโยบายการบรหิารราชการของราชวงศ์นยองยานที่รวมอํานาจเขา้สู่ศูนยก์ลาง การ
ปกครองเมอืงประเทศราชในขอบขณัฑสมีาของพมา่ ดงันัน้การปกครองบา้นเมอืงจงึเปลีย่นแปลงไป
จากเดมิ กล่าวคอืเมื่อนโยบายรวมอํานาจเขา้สู่ศูนย์กลางส่งผลทําใหอ้ํานาจของผูป้กครองเดมิถูก
ลดทอนลงไป กอปรดว้ยการหลัง่ไหลของขุนนางพม่าในระดบัต่างๆ ได้เขา้บรหิารหวัเมอืงในเขต
พม่าและประเทศราช ผูป้กครองเชยีงตุงกบัล้านนาจงึถูกแทรกแซงจากเหล่าขุนนางพม่า หากแต่
เชยีงตุงมสีถานะที่ดกีว่าเมื่อเทยีบกบัหวัเมอืงลา้นนาในขณะนัน้ ผูป้กครองสูงสุดของเชยีงตุงยงัคง
เป็นเจา้ฟ้าเชือ้สายพระยามงัราย ซึง่มอีาํนาจบรหิารบา้นเมอืงอยา่งเจา้ประเทศราช แต่มขีนุนางพมา่
ช่วยเหลอืในการปกครองและเกบ็เกี่ยวผลประโยชน์ในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งไปยงัราชสํานักพม่า ดา้น
หวัเมอืงลา้นนาผูป้กครองชาวพืน้เมอืงถูกลดทอนอาํนาจลงมาก ผูป้กครองสงูสดุเป็นขนุนางชาวพมา่
ตลอดจนขนุนางระดบัล่างกย็งัเป็นคนในบงัคบัพม่า ผูป้กครองชาวพืน้เมอืงจงึมหีน้าทีเ่รยีกเกบ็ส่วย
อากรต่างๆ ใหก้บัขุนนางชาวพม่า ดงันัน้จงึเกดิการรวมตวักนัก่อกบฏอยู่หลายครัง้ เพื่อขบัไล่พม่า
ออกจากดนิแดนลา้นนา ในทีสุ่ดกส็ามารถขบัไล่พมา่ออกจากดนิแดนไดใ้น พ.ศ. 2317 ซึง่ไดร้บัการ
ชว่ยเหลอืจากสยาม ซึง่นําโดยทพัของพระยากาวลิะและพระยาจา่บา้น 

 
2. ความสมัพนัธท์างการค้าท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในยคุพม่าปกครอง 

ระบบเศรษฐกจิเป็นส่วนทีส่าํคญัทีส่่งผลต่อความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตีของอาณาจกัรต่างๆ 
ในยคุจารตี ความสมัพนัธท์างดา้นเศรษฐกจิการคา้ระหว่างเชยีงตุงกบัดนิแดนลา้นนาเป็นสว่นสาํคญั
ประการหน่ึง ที่ทําใหท้ัง้เชยีงตุงและล้านนาตกเป็นเมอืงขึน้ของพม่าในที่สุด และปจัจยัที่ส่งผลต่อ
ความสมัพนัธต่์อระบบเศรษฐกจิการคา้ระหวา่งกนัมดีงัน้ี 

2.1 เส้นทางคมนาคม  
ในอดตีการตดิต่อคา้ขายขึน้อยู่กบัปจัจยัที่สําคญั คอื เสน้ทางการคมนาคมที่มที ัง้ทางบก

และทางน้ํา โดยเมอืงต่างๆ ซึ่งมลีกัษณะที่คล้ายๆ กนั กล่าวคอืตัง้อยู่บรเิวณที่ราบลุ่มแม่น้ําเพื่อ
อาศยัน้ําในการทาํเกษตรกรรมเป็นหลกั และการคา้ขายมกัมสีนิคา้ทางการเกษตรซึง่เป็นปจัจยัหลกั
ในช่วงแรก ในระยะเวลาต่อมาเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป สนิคา้มจีํานวนมากและหลากหลายมากขึน้ 
การคมนาคมจงึมสีว่นสง่เสรมิใหก้ารคา้ขายเจรญิกา้วหน้าขึน้ และในยุคทีพ่มา่เขา้มาปกครองลา้นนา
และเชยีงตุงไดก่้อใหเ้กดิผลต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ตามมาโดยเฉพาะความเป็นสงัคมแหง่การคา้  
 

                                          
  1มาโนช พรหมปญัโญ.  (2547). การเรอืงอาํนาจของราชวงคค์องบอง ค.ศ. 1752-1776. หน้า 55. 
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2.1.1 ทางบก 
เสน้ทางการคา้ทางบกเปรยีบเสมอืนเป็นเสน้เลอืดหลกัของการคา้ระหว่างดนิแดนทาง

ตอนใตจ้ากจนีลงมายงัเชยีงใหม่ต่อไปเมาะตะมะหรอืมะละแหม่ง ดงันัน้จะเหน็ว่าเสน้ทางสายน้ีเป็น
ถนนการคา้ทีม่คีวามสาํคญัตัง้แต่ก่อนพระยามงัรายสถาปนาอาณาจกัรลา้นนา เสน้ทางสายสาํคญัน้ี
เรยีกว่าเส้นทางสายทองคํา1 ซึ่งในช่วงระยะเวลาประมาณเกือบสองรอ้ยปีที่พม่าปกครองล้านนา 
เสน้ทางสายน้ีเป็นเสน้ทางสายสาํคญั ทีใ่หผ้ลประโยชน์ในดา้นต่างๆ แก่พมา่ เช่น เสน้ทางเศรษฐกจิ
การค้าที่สําคญั เส้นทางการเดินทางของเสบียงกรณีทําสงคราม และใช้เป็นเส้นทางผ่านในการ
เดนิทพั เป็นตน้  

จากความสาํคญัดงักล่าว เสน้ทางสายทองคําจงึเป็นปจัจยัสาํคญัทีท่ําใหพ้ม่าสามารถ
ปกครองล้านนาได้เป็นระยะเวลานาน นอกเหนือจากเสน้ทางสายทองคํานัน้ ยงัมเีสน้ทางการค้า
ระหว่างหวัเมอืงทีเ่ป็นส่วนกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างเชยีงตุงกบัหวัเมอืงล้านนา ไดแ้ก่ เสน้ทาง
จากเชยีงตุง – เชยีงแสน – เชยีงราย – พะเยา - น่าน  เชยีงตุง – เชยีงแสน – เชยีงราย – พะเยา – 
งาว – ลําปาง  เชยีงตุง – เชยีงแสน – เชยีงราย – พะเยา – แพร่ และเสน้ทางเชยีงตุง – เชยีงแสน 
– เชยีงราย – ฝาง – เชยีงใหม ่จากเสน้ทางขา้งตน้ความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างเชยีงตุงและหวั
เมอืงล้านนามลีกัษณะที่กระจายเป็นวงกวา้งและสามารถเขา้ถงึเมอืงการคา้หลกัไดโ้ดยตรง ซึ่งหวั
เมอืงทีก่ล่าวขา้งตน้ไดม้กีารกระจายสนิคา้ไปอกีทอดหน่ึง ดงันัน้เมื่อสถานการณ์ทางการเมอืงทีถู่ก
ปกครองอยา่งรดักุมในยคุพมา่ปกครอง ความสมัพนัธท์างการเมอืงไดถู้กลดทอนลงตามลําดบั ทาํให้
ความสมัพนัธบ์นเสน้ทางการคา้ทางบกจงึมบีทบาทมากขึน้ในระยะน้ี 

2.1.2 ทางน้ํา 
การคมนาคมทางการคา้มทีัง้ทางบกและทางน้ํา ซึง่เชยีงตุงเป็นเมอืงทีม่ภีูมปิระเทศที่

อุดมสมบูรณ์ รายลอ้มดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ และอยู่ระหว่างกลางแม่น้ําสายสําคญัถงึ 2 สายคอืแม่น้ํา
โขงกบัแม่น้ําสาละวนิ การคา้ระหว่างเชยีงตุงกบัหวัเมอืงลา้นนาทีส่าํคญัอยูใ่นรปูการคา้ทางบก จาก
ทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งต้น กระนัน้การคา้ทางน้ํากม็ปีรากฏใหเ้หน็อยู่บา้งแต่ไม่มากเท่ากบัการคา้ทางบก 
และจาํกดัการคา้กบับางเมอืง การคา้ทางน้ําระหว่างเชยีงตุงกบัหวัเมอืงลา้นนา จากการศกึษาพบว่า
มกีบัหวัเมอืงลา้นนาทีอ่ยู่ใกลก้บัแม่น้ําโขง เช่น เมอืงกลุ่มเชยีงแสน – เชยีงราย – พะเยา2 และน่าน
เป็นตน้ ตลอดจนมกีารตดิต่อสมัพนัธท์างการคา้กบัอาณาจกัรลา้นชา้ง เช่น เมอืงหลวงพระบางหรอื
เชยีงทองและเวยีงจนัทน์ เป็นตน้  

การค้าทางน้ําของเชียงตุงอาจจะดูไม่โดดเด่นเท่ากับการค้าทางบก แต่สามารถ
ชีใ้หเ้หน็ถงึสภาพความเป็นเมอืงท่าทางการคา้ขายของเชยีงตุงไดอ้ยา่งชดัเจน โดยเฉพาะการคา้กบั
ลา้นนาซึ่งสามารถเดนิทางจากเชยีงตุงลงมายงักลุ่มเมอืงเชยีงแสน เชยีงราย พะเยา และน่านโดย

                                          
1มาโนช พรหมปญัโญ.  (2547).  เลม่เดมิ.  หน้า 56. 
2ชวศิา ศริ.ิ  (2550).  เลม่เดมิ.  หน้า 163.   
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อาศยัเสน้ทางน้ํา สะท้อนใหเ้หน็มติิในการค้าของเชยีงตุงที่มต่ีอหวัเมอืงล้านนาที่ไม่ได้มจีํากดัแค่
การคา้ทางบกเทา่นัน้ 

2.2 ระบบเศรษฐกิจ 
ปจัจยัทีส่ง่เสรมิพฒันาการทางเศรษฐกจิของรฐัในยุคจารตีมอียูห่ลากหลายปจัจยั ซึง่แต่ละ

ปจัจยัเป็นสิง่ทีเ่สรมิใหเ้ชยีงตุงมคีวามสมัพนัธท์างเศรษฐกจิการคา้กบัลา้นนาในยุคพม่าปกครอง ซึง่
ปจัจยัหลกั เช่น สนิคา้ พ่อคา้ และระบบเงนิตรา เป็นต้น ดงันัน้รูปแบบความสมัพนัธ์ทางการคา้ที่
เชยีงตุงมต่ีอหวัเมอืงล้านนาได้สะท้อนใหเ้หน็ถึงสภาพทัว่ไปของเศรษฐกจิการค้าบรเิวณภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้นยคุจารตี  ซึง่สามารถพอทีจ่ะแจกแจงใหเ้หน็รายละเอยีดได ้ดงัน้ี 

2.2.1  สินค้า   
ในอดตีการคา้ขายโดยใชเ้งนิตราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่นมอียูใ่นวงจาํกดัและไม่

มากนัก มีเพียงบางกลุ่มชนเท่านัน้ที่รู้จกัการใช้เงนิตรา ดงันัน้การค้าขายช่วงแรกจึงใช้วิธีการ
แลกเปลี่ยนสนิคา้กนัโดยตรง ซึ่งสนิคา้โดยมากจะเป็นผลผลติทางการเกษตร ขา้วของเครื่องใชใ้น
ชวีติประจาํวนั ตลอดจนผลผลติจากธรรมชาต ิ ซึง่เป็นสนิคา้ทีนํ่ามาแลกเปลีย่นกนั เมื่อววิฒันาการ
ของชาวพืน้เมอืงมมีากขึน้ ทาํใหส้นิคา้ทางการเกษตรมกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบมากขึน้จนกลายเป็น
สนิคา้อุปโภคบรโิภคทีจ่าํเป็นในชวีติประจาํวนั  

สนิค้าที่มกีารซื้อขายแลกเปลี่ยนกนัระหว่างพ่อค้าพื้นเมอืงชาวเชยีงตุงกบัหวัเมอืง
ลา้นนามอียู่หลากหลายประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ ขา้ว ฝ้าย พรกิ หมาก พลู ใบชา งา ถัว่ ใบยาสูบ 
เกลอืสนิเธาว ์สเีสยีด ขงิ ขา่ ครัง่ น้ํารกั ชา้ง เสอืดาว เสอืโคร่ง หมดีาํ นกยงู ชะมดเชด็ นกเกา้หาง 
เต่าหกขา งาช้าง เขากวาง นอแรด ไม้สกั ไม้ฝาง ไม้กฤษณา ไม้แดง ไม้จนัทน์หอม น้ําผึ้ง ไม้
ตะเคียน ไม้เต็ง ไม้แสม ไม้มะค่าโมง เปลือกสน ลูกกระวาน น้ํายางสน ยางรกั กํายาน การบูร 
อบเชย กานพลู ดปีล ีทาส เครื่องเคลอืบ เครื่องป ัน้ดนิเผา เครื่องเขนิ ผา้ทอ เครื่องจกัสานต่างๆ 
เครื่องมอืทางการเกษตร สตัว์เลี้ยงไว้ใช้งาน สตัว์เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร ปลา แร่ทองคํา แร่เงนิ แร่
เหล็ก สําริด อัญมณีต่างๆ ตลอดจนสินค้าฟุ่มเฟือยจากตะวันตก เป็นต้น สินค้าเหล่าน้ีมีการ
หมุนเวยีนเพื่อซื้อขายกนัในหวัเมอืงล้านนาโดยผ่านพ่อค้าชาวเชยีงตุงและพ่อค้าชาวจนีเป็นหลกั 
เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีมคีวามชํานาญในการเดนิทางในระยะทางทีไ่กล โดยมกีารขนส่งสนิคา้แต่ละครัง้
เป็นจาํนวนมากและเดนิทางเป็นกองคาราวาน 

2.2.2  บทบาทของตลาดการค้า 
การคา้ตัง้แต่ยุคจารตีในแต่ละอาณาจกัรยอ่มมเีมอืงศูนยก์ลางทางการคา้ ทีม่ที ัง้ขนาด

ใหญ่และขนาดเลก็ โดยมหีน้าทีเ่ป็นศูนยร์บัและกระจายสนิคา้ไปยงัหวัเมอืงต่างๆ ตลอดจนกระจาย
ไปยงัดนิแดนอื่นๆ ที่ทําการค้า ดงันัน้สภาพการค้าภายในดนิแดนล้านนาและเชยีงตุงในยุคพม่า
ปกครองนัน้ มเีมอืงทีส่าํคญัอยู่หลายเมอืง เช่น เชยีงใหม่ เชยีงแสน เชยีงราย เชยีงตุง ลําปาง และ
ฝาง เป็นตน้ โดยเฉพาะเชยีงตุงเป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัทัง้ทางการคา้และการเมอืงการปกครอง ทีม่ี
อาณาเขตตดิต่อกบัจนีทางตอนใต ้และพอ่คา้ชาวจนีเหล่าน้ีเดนิทางผา่นเชยีงตุงเพือ่ทาํการคา้อยูเ่ป็น
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ประจํา และมจีํานวนเพิม่มากขึน้ทุกปี ดงันัน้ระบบเศรษฐกจิของลา้นนาจงึไม่สามารถแยกออกจาก
เชยีงตุงได้ อกีทัง้พ่อค้าเชยีงตุงยงัเป็นพ่อค้าคนกลางที่สําคญัในการกระจายสนิค้าใหก้บัหวัเมอืง
ล้านนา อน่ึงจากสภาพที่เชยีงตุงกบัล้านนาเป็นเมอืงขึน้พม่าเช่นกนั ทําให้การค้าขายในดนิแดน
ล้านนาของพ่อค้าชาวเชยีงตุงมมีากขึ้น และสามารถเขา้ถึงตลาดการค้าหรอืหวัเมอืงสําคญัด้าน
การคา้งา่ยขึน้ สง่ผลใหห้วัเมอืงต่างๆ มคีวามสมัพนัธก์บัเมอืงเชยีงตุงเพิม่มากขึน้ โดยมรีะบบการคา้
เป็นตวัเชื่อมความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัในสงัคม 

2.2.3  ระบบเงินตรา  
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าการค้าของอาณาจักรล้านนาในอดีตนัน้ มีการใช้

เงนิตราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอยู่น้อยมาก และเงนิตรามใีช้อยู่อย่างจํากดั การค้าในช่วง
ระยะทีอ่าณาจกัรลา้นนาอยู่ภายใต้การปกครองจากราชวงศ์มงัราย การคา้ขายมลีกัษณะทีเ่ป็นการ
แลกเปลี่ยนกนัโดยตรง เงนิตรามใีช้เฉพาะกลุ่มชนชัน้สูงหรอืชนชัน้ผูป้กครอง ที่นําเงนิตรามาใช้
แลกเปลีย่นสนิคา้กบัพอ่คา้ต่างเมอืง เชน่ พอ่คา้จากจนี พอ่คา้เมอืงใต ้หรอืแมแ้ต่พอ่คา้ชาวตะวนัตก
ทีเ่ขา้มาในชว่งปลายของราชวงศม์งัราย เป็นตน้  

เงนิตราเขา้มาแพร่หลายในดนิแดนลา้นนาช่วงพม่าเขา้มาปกครอง เน่ืองจากพม่าให้
ความสาํคญักบัการคา้ในลา้นนามาก ทําใหน้โยบายการปกครองลา้นนาและเมอืงประเทศราชต่างๆ 
ของพมา่ มจุีดประสงคเ์พือ่ตอ้งการแสวงหาผลประโยชน์เขา้สูร่าชสาํนกัของตนเป็นหลกั ดงันัน้ทาํให้
เชยีงตุงซึ่งเป็นดนิแดนตน้ทางการคา้ทางไกลระหว่างลา้นนากบัดนิแดนจนีตอนใตไ้ดม้บีทบาทมาก
ขึน้ โดยเฉพาะเชยีงตุงเป็นพ่อคา้ทีส่ําคญัทีม่บีทบาทในระบบการคา้ระหว่างหวัเมอืง โดยทําหน้าที่
เป็นพอ่คา้คนกลางทีส่าํคญั เน่ืองจากภมูปิระเทศของดนิแดนลา้นนามลีกัษณะเป็นภเูขาสงูชนัยากต่อ
การเดินทาง พ่อค้าชาวจนีไม่มคีวามชํานาญในการเดนิทางบนพื้นที่ๆ มคีวามทุรกนัดาร ดงันัน้
พอ่คา้เชยีงตุงจงึเปรยีบเสมอืนตวัเชื่อมระบบการคา้ระหว่างพอ่คา้ชาวจนีกบัดนิแดนลา้นนา และจาก
ข้อจํากัดในการเดินทางของพ่อค้าชาวจีนดังกล่าวน้ีเอง ทําให้พ่อค้าเชียงตุงสามารถสร้าง
ความสมัพนัธด์า้นการคา้กบัหวัเมอืงลา้นนาไดส้ะดวกมากขึน้  

จากข้อความข้างต้นเมื่อการค้าขยายตวัเพิม่มากขึ้น เงนิตราจึงกลายเป็นสื่อกลาง
สําคญั และจําเป็นในการค้าขาย ระบบเงนิตราชนิดแรกที่ถูกใช้ในล้านนา สนันิษฐานได้ว่าเป็น
เงนิตราจากจนี ต่อมาล้านนามกีารผลิตขึ้นไว้ใช้เองในแต่ละเมอืงโดยเมอืงที่มเีงนิตราใช้เป็นของ
ตนเองจะเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางการคา้ ซึ่งจากเงนิตราทีพ่บในดนิแดนลา้นนามทีัง้เงนิตราของจนี 
เชยีงใหม ่ลาํปาง เชยีงแสน เชยีงราย และน่าน เป็นตน้ ดา้นเงนิรปีูของอนิเดยีสนันิษฐานไดว้่าน่าจะ
ถูกนําเขา้มาใชใ้นช่วงราชวงศ์อลองพญาที่ปกครองล้านนาในระยะเวลาอนัสัน้ พฒันาการทางดา้น
เงนิตราทําใหด้นิแดนล้านนามคีวามสําคญั ตลอดจนเป็นดนิแดนที่มกีารหมุนเวยีนของสนิค้าและ
เงนิตรา โดยผ่านการคา้ขายในระบบทางไกลโดยมพี่อคา้จนีและพอ่คา้ชาวเชยีงตุงเป็นผูท้ีม่บีทบาท
ทางการคา้สาํคญั 
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2.2.4   ฐานะและอาํนาจของพ่อค้า 
ความเจรญิทางด้านการค้าในอาณาจกัรล้านนาส่งผลใหก้ลุ่มชนชัน้สูง และผูนํ้าชาว

พื้นเมอืงมบีทบาททางการค้ามากขึน้ การค้าเป็นแหล่งผลประโยชน์ที่สร้างความมัง่คัง่ใหก้บัราช
สํานักพม่า อย่างไรก็ดีความมัง่คัง่ไม่ได้ถูกจํากัดที่ราชสํานักพม่าแต่เพียงอย่างเดียว อีกทัง้ยงั
เสรมิสรา้งความมัง่คัง่ใหก้บับรรดาขุนนางพืน้เมอืงที่ทําการคา้ในรูปแบบต่างๆ ก่อนพม่าจะเขา้มา
ปกครองล้านนาความมัง่คัง่ของขุนนางพื้นเมืองเคยปรากฏมาตัง้แต่ยุคราชวงศ์มงัรายปกครอง
ลา้นนา จนทาํใหเ้กดิความวุน่วายทางการปกครองจนเป็นเหตุใหพ้มา่เขา้ปกครองลา้นนาไดใ้นทีส่ดุ   

ดงันัน้ฐานะของพอ่คา้จงึเป็นสิง่สาํคญัมาก เพราะขนุนางชาวพืน้เมอืงเป็นผูท้ีม่บีทบาท
ในการคา้ขาย และสามารถนําความมัง่คัง่ทีไ่ดร้บัจากการคา้ขายไปพฒันาความเจรญิในดา้นต่างๆ 
ของบา้นเมอืง สงัเกตจากนโยบายการปกครองลา้นนาของพมา่ทีพ่ยายามลดทอนอาํนาจของขนุนาง
พื้นเมอืงชาวล้านนา โดยการส่งขุนนางพม่าในระดบัต่างๆ เข้ามาประจําอยู่ตามหวัเมอืงล้านนา 
เน่ืองจากการคา้ทางไกลสามารถทํากําไรใหก้บัขุนนางพืน้เมอืงและพ่อคา้อย่างมาก อย่างไรกด็เีมื่อ
ราชวงศ์อลองพญาเขา้มาปกครองลา้นนาในช่วงปลายและปกครองลา้นนาอย่างเขม้งวด ทําใหก้าร
กบฏขึน้หลายครัง้จนทาํใหล้า้นนาสามารถขบัไล่พมา่ออกจากดนิแดนลา้นนาไดใ้นทีสุ่ดโดยการไดร้บั
ความชว่ยเหลอืจากสยาม 

2.2.5   กลุ่มคนท่ีมีความสมัพนัธก์บัระบบการค้า 
จากสภาพการค้าที่มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงเป็นอย่างมาก ทําให้ความสมัพนัธ์ทางด้าน

การคา้ระหวา่งเชยีงตุงและลา้นนา มกีลุ่มคนทีส่รา้งความสมัพนัธร์ะหว่างกนัอยูห่ลากหลายกลุ่ม เช่น 
ระหว่างพ่อคา้เชยีงตุงและพ่อชาวพืน้เมอืง พ่อคา้เชยีงตุงกบัผูป้กครองชาวพืน้เมอืง พ่อคา้เชยีงตุง
กบัผูป้กครองชาวพม่า เป็นต้น เช่น ในยุคที่พม่าปกครองล้านนาช่วงทา้ยนัน้  เมีอ่หนานทพิยช์า้ง
สามารถขบัไล่ทหารลําพนูออกจากลําปางไดส้าํเรจ็ พระอธกิารวดัชมภูและบรรดาราษฎรชาวลําปาง
จงึไดก้ระทาํการปราบดาภเิษกเจา้ทพิยเ์ทพบุญเรอืนหรอืหนานทพิยช์า้งขึน้เป็น “ เจา้พญาสุละวะฦา
ไชยสงคราม ” เมื่อไดค้รองลําปางโดยการสนับสนุนของราษฎรชาวลําปาง เจา้พญาสุละวะฦาไชย
สงครามเห็นว่าหากจะปกครองบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยจึงต้องได้ร ับการแต่งตัง้จาก
พระมหากษตัรยิท์ีอ่งัวะ(ระยะนัน้ลา้นนายงัอยู่ภายใตก้ารปกครองของพม่า) เจา้พญาสุละวะฦาไชย
สงครามจงึเดนิทางไปยงัเมอืงเชยีงตุง เพื่อใหขุ้นนางพม่าและเจา้ฟ้าเมอืงเชยีงตุงพาเจา้พญาสุละ-
วะฦาไชยสงครามเดนิทางนําเครื่องราชบรรณาการไปราชสํานักพม่า เพื่อขอรบัการแต่งตัง้เป็นเจา้
เมอืงจากกษตัรยิพ์ม่า เพื่อสรา้งความชอบธรรมตลอดจนความปลอดภยัของราษฎร ซึง่บนัทกึกล่าว
ไวว้า่ 
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เจา้พระยาสลุะวะลอืไชยรํ่าเพงิวา่     แผน่น้ําหนงัดนิกบ็ม่ใีผปงหือ้ เทา่มแีต่ประชาราษฎร ์  
บา้นเมอืง  หากยกยอหือ้เจา้เป็นใหญ่     จิง่มปีณัณาการฝากดอกไมค้นัทอใชไ้ปเถงิโปม่า่นหนองมยุยงัเมอืง 
เชยีงตุง ขอเป็นทีก่ราบไหว ้ทลูไหวส้าเถงิกษตัรยิเ์จา้องัวะโปห่นองมยุไดแ้จง้แลว้ กล็งไปไหวส้าปฏบิตักิราบทลู
กษตัรยิอ์งัวะ กษตัรยิก์จ็ิง่ปงวางแผน่น้ําหนงัดนิเมอืงละครหือ้แลว้ ทา่ใสช่ือ้หือ้แถมใหมว่า่พระยาไชยสงครามแล...1 
 

จากขอ้ความทีค่ดัมาดงักล่าว จะเหน็ไดว้่าเมอืงเชยีงตุงกบัเมอืงลําปางมคีวามสมัพนัธ์
ที่ดีต่อกัน โดยผ่านทางการค้าที่มีความสัมพันธ์กันมาเป็นระยะเวลานาน หากวิเคราะห์จาก
เหตุการณ์การเดนิทางไปยงัเชยีงตุงของเจา้พญาสุละวะฦาไชยสงคราม เพื่อใหเ้จา้ฟ้าเมอืงเชยีงตุง
กบัขุนนางพม่าพาไปยงัราชสาํนกัพมา่เพื่อขอรบัตําแหน่งเจา้ครองเมอืงลําปางนัน้ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
ความสัมพันธ์ระหว่างเชียงตุงกับเมืองลําปางมีความใกล้ชิดกันมาก ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจาก
ความสมัพนัธท์างการคา้เป็นหลกั 

2.2.6 การขยายตวัของหวัเมืองต่างๆ ในพระราชอาณาเขต 
ในยุคที่พม่าปกครองล้านนาเมอืงศูนย์กลางทางการค้าขนาดต่างๆ มขีนาดใหญ่ขึ้น

ทัง้ตวัเมอืง และบรเิวณตลาดทีม่กีารคา้หนาแน่น จากทีไ่ดก้ล่าวขา้งต้นว่าการคา้ทางไกลเป็นหวัใจ
หลกัของการคา้ระหว่างเชยีงตุงกบัหวัเมอืงลา้นนา ดงันัน้บรรดาเมอืงศูนยก์ลางทางการคา้จงึมกีาร
เตบิโตและกา้วขึน้มามบีทบาทเป็นอย่างมาก ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและการเมอืง เช่น เมอืงเชยีงแสน
สามารถยกฐานะจากเมืองภายใต้การปกครองของขุนนางพม่าที่เชียงใหม่ เมื่อการค้าทางไกล
ขยายตวัมากขึน้เมอืงการคา้ทีส่าํคญัอยา่งเชยีงแสนจงึถูกราชสาํนักพม่าปกครองโดยตรง และไมข่ึน้
ตรงต่อเมอืงเชียงใหม่อีกต่อไป อีกทัง้ยงัเป็นการตัดผลประโยชน์ทางการค้าของขุนนางพม่าใน
เชยีงใหม่ ดงันัน้เชยีงใหม่จงึเป็นเพยีงเมอืงที่มกีองกําลงัทหารที่แขง็แกร่ง เชยีงแสนจงึกลายเป็น
เมอืงศูนย์กลางทางการค้าแทนที่เชยีงใหม่ตัง้แต่ราชวงศ์นยองยานปกครองล้านนา สนันิษฐานว่า
เชยีงแสนไดแ้ยกตวัออกจากการบรหิารบา้นเมอืงจากเชยีงใหมต่ัง้แต่รชัสมยัพระเจา้ตะลุนเป็นตน้มา 

จากกรณีเมอืงเชยีงแสนสะทอ้นถงึการขยายตวัของเมอืง เน่ืองดว้ยประจกัษ์ในความ
เจรญิรุ่งเรอืงดา้นการคา้ ส่งผลใหร้าชสํานักพม่าแยกเมอืงเชยีงแสนออกจากเมอืงเชยีงใหม่ เพื่อส่ง
ขนุนางพมา่ไปปกครองโดยราชสาํนกัพมา่ และตอ้งการตดัผลประโยชน์ดา้นการคา้ของเชยีงใหม ่ 
 
 
 
 
 

                                          
1สมหมาย เปรมจติต.์  (2540).  เลม่เดมิ.  หน้า 119. 
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3. ความสมัพนัธท์างการค้าท่ีส่งผลสงัคมและวฒันธรรมในยคุพม่าปกครอง            
ในช่วงพม่าปกครองล้านนาความสัมพันธ์ระหว่างเชียงตุงกับอาณาจักรล้านนานัน้ 

ก่อใหเ้กดิการเชื่อมโยงทางวฒันธรรมหรอืแมแ้ต่การอพยพเคลื่อนยา้ยของกลุ่มคนเพื่อเขา้มาตัง้ถิน่
ฐานตามย่านการค้าต่างๆ ที่ขยายตัวขึ้นมาในช่วงน้ี ทําให้ล้านนาเป็นดินแดนที่มีประชากรที่
หลากหลาย เป็นสงัคมพหุวฒันธรรม ซึ่งการคา้ในยุคพม่าปกครองที่มคีวามเจรญิอย่างมาก ทําให้
เกิดปจัจยัในการเดินทางเข้ามาอยู่ในล้านนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการค้า ดงันัน้ทําให้
ลกัษณะทางดา้นสงัคมและวฒันธรรมทีม่อียูใ่นลา้นนาเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 

3.1 การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมด้านต่างๆ 
การเคลื่อนยา้ยถิน่ฐานมปีรากฏตัง้แต่ยคุก่อนประวตัศิาสตร ์ซึง่จากปรากฏการณ์เหล่าน้ีได้

ทําใหเ้กดิการหลอมรวมทางดา้นวฒันธรรม อนัเป็นผลมาจากสภาพทางสงัคม วฒันธรรม รวมถึง
ลกัษณะทางกายภาพทีม่คีวามแตกต่างกนั นํามาซึ่งการผสมผสานทางดา้นวฒันธรรมระหว่างกลุ่ม
คนทีเ่คลื่อนยา้ยถิน่เขา้มากบักลุ่มชนพืน้เมอืงทีอ่าศยัอยูใ่นลา้นนามาแต่เดมิ  

เมื่อการค้าในล้านนารุ่งเรอืงขึ้นจากการค้าทางไกล พ่อค้าจากดนิแดนต่างๆ เข้ามาทํา
การคา้ในดนิแดนลา้นนามากขึน้ สง่ผลใหล้า้นนามสีภาพเป็นดนิแดนทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ ยิง่
อยู่ภายใตก้ารปกครองของพมา่ ซึง่นโยบายของพมา่ในการปกครองลา้นนาส่งผลกบัการคา้โดยตรง 
เน่ืองจากอาณาจกัรลา้นนาเป็นแหล่งรายไดใ้หก้บัราชสํานักพม่า และผลอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ตามมา คอื 
พอ่คา้ทีเ่ดนิทางเขา้มาประกอบการคา้ในลา้นนาเป็นจาํนวนมาก เชน่ พอ่คา้ชาวจนี เงีย้ว ไทใหญ่ ลือ้ 
พม่า อนิเดยี และชนเผ่าต่างๆ เป็นต้น กล็ว้นเป็นกลุ่มคนทีท่ําใหอ้าณาจกัรลา้นนาเป็นยุคทองแห่ง
การคา้ และสิง่เหล่าน้ีลว้นทําใหเ้กดิวฒันธรรมที่ผสมผสานกนัระหว่างกลุ่มคนที่เคลื่อนยา้ยถิน่ฐาน
กบัชาวพืน้เมอืง โดยแต่ละกลุ่มคนต่างกม็เีอกลกัษณ์ทางดา้นวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั แต่กส็ามารถ
อยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสนัตสิบืมา 

3.2 ความเป็นสงัคมนานาชาติของอาณาจกัรล้านนา 
การเคลื่อนยา้ยถิน่ฐานทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้เป็นการทาํใหด้นิแดนลา้นนามสีภาพเป็นสงัคม

นานาชาตใินเวลาต่อมาและมอียู่หลากหลายกลุ่มดว้ยกนั ซึง่การยา้ยถิน่ฐานเพื่อทําการเกษตรและ
การคา้สง่ผลใหด้นิแดนลา้นนามคีวามหลากหลายทางชาตพินัธุ ์เริม่ตัง้แต่พมา่เขา้มาปกครองลา้นนา 
และนโยบายทางการปกครองของพม่าส่งผลใหพ้่อคา้ชาวพม่าเดนิทางเขา้มาเพื่อสรา้งหา้งรา้นใน
การคา้ขาย เมอืงทีม่พีอ่คา้พมา่เขา้มาทาํการคา้อยูจ่าํนวนมาก ไดแ้ก่ เมอืงเชยีงใหม ่และลําปาง การ
ยา้ยถิน่ฐานไม่ไดจ้ํากดัเพยีงแค่พ่อคา้พม่าแต่เพยีงกลุ่มเดยีว หากแต่พ่อคา้พม่าเป็นกลุ่มทีย่า้ยถิน่
ฐานมาอยู่ในลา้นนาเป็นจํานวนมากที่สุด กลุ่มพ่อคา้ต่างเมอืงเมื่อเขา้มาไดอ้ยู่แบบกระจดักระจาย
ตามหวัเมอืงต่างๆ เมอืงลําปางเป็นเมอืงทีม่พี่อคา้ชาวพม่าอาศยัอยู่มากทีสุ่ดในช่วงปลายสมยัการ
ปกครองลา้นนาของพมา่ เน่ืองจากสภาพทางการเมอืงในเชยีงใหมเ่กดิความวุ่นวาย หลงัจากนัน้เมื่อ
กองทพัพระเจ้ากรุงธนบุรรี่วมมอืกบักองทพัผู้ปกครองท้องถิ่นชาวพื้นเมอืง ขบัไล่พม่าออกจาก
ลา้นนาไดส้าํเรจ็ใน พ.ศ. 2317 พอ่คา้ชาวพมา่ไดท้ยอยเดนิทางออกจากลา้นนาและทีห่ลงเหลอืมอียู่
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ไม่มาก ส่วนพ่อคา้ทีเ่ดนิทางมาอยู่ในลา้นนาแทนทีพ่่อคา้ชาวพม่าคอืพ่อคา้ชาวจนีซึ่งขยายจํานวน
เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ และมบีทบาททางการคา้แทนพอ่คา้ชาวพมา่ในชว่งระยะเวลาต่อมา  

3.3 การเปล่ียนแปลงทางสงัคม 
การค้าทางไกลในยุคพม่าปกครองมสี่วนที่ทําใหส้งัคมล้านนามกีารเปลี่ยนแปลงไปมาก 

เน่ืองจากการคา้ทางไกลสง่ผลทาํใหม้กีารเคลื่อนยา้ยถิน่ฐาน การเปลีย่นแปลงทางการผลติสนิคา้เพือ่
ป้อนเขา้สู่ตลาดการคา้ ตลอดจนส่งผลถงึความสมัพนัธก์นัระหว่างพ่อคา้เชยีงตุงกบัชาวลา้นนาทีไ่ด้
ตดิต่อทาํการคา้ระหวา่งกนั  

นโยบายการปกครองของพมา่ทีม่คีวามเขม้งวดเป็นอยา่งมาก เป็นเหตุผลสาํคญัทีส่ง่ผลต่อ
ความสมัพนัธร์ะหว่างเชยีงตุงกบัลา้นนาใหเ้ปลีย่นไป เกดิความสมัพนัธท์างการเมอืงอยา่งแนบแน่น 
โดยมีผู้ปกครองคนเดียวกัน ตลอดจนมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือเครือญาติ ดังนั ้น
ความสมัพนัธร์ะหว่างเชยีงตุงกบัหวัเมอืงลา้นนาจงึปรบัเปลีย่นใหก้ารคา้เป็นสว่นเชื่อมความสมัพนัธ์
ระหว่างกนั เมื่อการคา้ทางไกลมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากขึน้ สภาพสงัคมของลา้นนาจงึเปลีย่นแปลง
ไปเน่ืองจากหลายๆ ดา้น เช่น การขยายตวัของเมอืง การผลติสนิคา้เพื่อการคา้ ดงันัน้การขยายตวั
ทางการคา้ส่งผลทําใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมในอาณาจกัรลา้นนาดว้ย ซึ่งสงัคมลา้นนาแต่
เดมิเป็นสงัคมเกษตรกรรม เมื่อการค้าขยายตวัมากขึน้โดยเฉพาะการค้าทางไกล ความต้องการ
สนิคา้มจีํานวนเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ลกัษณะการทําเกษตรกรรมของลา้นนาจงึเปลี่ยนไปเป็นการผลติ
เพื่อป้อนผลผลติเขา้สู่ระบบการคา้ ทาํใหเ้มอืงการคา้มขีนาดใหญ่และเตบิโตมากขึน้ เช่น เมอืงเชยีง
แสน และเมอืงลําปาง ซึง่เมอืงการคา้เหล่าน้ีมกีารขยายขึน้เพื่อรองรบัการคา้ทีข่ยายตวั มพีอ่คา้ต่าง
เมอืง พอ่คา้ชาวอนิเดยี พ่อคา้ชาวจนี และพ่อคา้ชาวพม่าเขา้มาทาํการคา้มากขึน้ ดว้ยปจัจยัเหล่าน้ี
ทาํใหล้กัษณะทางสงัคมในหวัเมอืงลา้นนามคีวามหลากหลายทางชาตพินัธุ ์และทาํใหล้กัษณะสงัคม
ของลา้นนาเปลีย่นไปจากสงัคมชาวพืน้เมอืงเป็นสงัคมนานาชาตมิาจนกระทัง่ถงึในปจัจุบนั 

กล่าวโดยสรุป ผลของความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างเชยีงตุงกบัลา้นนาทีเ่กดิขึน้  สง่ผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ โดยมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครอง การ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ และการเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคมวฒันธรรม โดยเฉพาะความสมัพนัธ์
ทางการคา้ระหว่างเชยีงตุงและลา้นนาในสมยัทีพ่มา่ปกครองลา้นนาเป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ําใหเ้กดิความ
เปลี่ยนแปลงของระบบการคา้ทัง้ภายในและภายนอกพระราชอาณาเขตทีเ่คยมมีาก่อนหน้าน้ี  และ
สิง่เหล่าน้ีไดส้่งผลสบืเน่ืองมาถงึความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิระหว่างภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทยกบัรฐัฉาน ซึง่เป็นพืน้ทีห่น่ึงในการปกครองของสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมารใ์นปจัจุบนั 
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บทท่ี 7  
บทสรปุ 

 
เมอืงเชยีงตุงและอาณาจกัรลา้นนาเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรม์าตัง้แต่อดตี  

โดยเฉพาะอาณาจกัรล้านนาที่มีบทบาทและความสําคัญในฐานะศูนย์กลางการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกจิ และสงัคมวฒันธรรมของพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน จากลกัษณะดงักล่าวทําใหเ้มอืงเชยีงตุงมี
ความสาํคญัในฐานะเป็นเมอืงหน้าดา่นทีส่าํคญัเมอืงหน่ึงในขอบขณัฑสมีาของอาณาจกัรลา้นนา และเป็น
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของอาณาจกัรลา้นนาทางตอนเหนือในยคุจารตี ประกอบกบัดนิแดนทัง้สองต่างมี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งยาวนาน เน่ืองดว้ยการมพีรมแดนทีต่ดิกนัเป็นประการสาํคญั  

เป็นที่ยอมรบักนัโดยทัว่ไปว่าภายหลงัจากที่พระยามงัรายได้สถาปนาอาณาจกัรล้านนาขึ้น
บรเิวณภาคเหนือของประเทศไทย และพื้นที่บางส่วนของรฐัฉานใน พ.ศ. 1839 นัน้ เป็นช่วงที่
ความสมัพนัธ์ระหว่างเมอืงเชยีงตุงและอาณาจกัรล้านนามคีวามใกล้ชดิกนัมากขึน้ทัง้ในทางการเมอืง 
เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม โดยสามารถแบ่งลกัษณะความสมัพนัธอ์อกไดเ้ป็นสองช่วงเวลา ช่วงแรก 
คอื ความสมัพนัธ์นับตัง้แต่สถาปนาอาณาจกัรลา้นนา พ.ศ.1839 ถงึก่อนยุคทีพ่ม่าปกครองลา้นนาใน 
พ.ศ. 2101 และช่วงที ่2 เมื่อเริม่การปกครองของพม่าในลา้นนาจนถงึสิน้สุดการปกครองของพม่าใน
ลา้นนา พ.ศ. 2317 

เชยีงตุงและลา้นนามคีวามสมัพนัธก์นัตัง้แต่เริม่สถาปนาอาณาจกัรลา้นนา ผูป้กครองของเชยีง
ตุงและลา้นนามคีวามเป็นเครอืญาตกินั ภายหลงัจากทีถู่กปกครองโดยพม่าแลว้ทําใหค้วามสมัพนัธ์เริม่
ลดลง อย่างไรก็ตามดินแดนทัง้สองยงัมคีวามสมัพนัธ์ทางอ้อมอยู่ คือ ความสมัพนัธ์ด้านการค้า ซึ่ง
สามารถสร้างความสมัพนัธ์กนัโดยผ่านระบบการค้า อน่ึง จากระบบการค้าทางไกลที่มกีารติดต่อกบั
ดนิแดนทางตอนใตข้องจนี ดงันัน้ ขบวนสนิคา้ของพอ่คา้ชาวจนีทีเ่ดนิทางเขา้มาคา้ขายในลา้นนาจงึตอ้ง
ผ่านทางเชยีงตุงเป็นหลกั และจุดหมายปลายทางของกลุ่มพ่อคา้ทีท่ําการคา้ขายทางไกล คอื เชยีงใหม ่
ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของลา้นนา ทําใหค้วามสมัพนัธ์ของเชยีงตุงและลา้นนามกีารตดิต่อกนัทางดา้นการคา้
เป็นหลกั 

ชว่งราชวงศน์ยองยานปกครองพมา่อยูถ่อืเป็นชว่งระยะเวลาทีม่กีารสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่าง
เชยีงตุงกบัลา้นนาอยา่งมาก เพราะนโยบายของราชสาํนกัพมา่เน้นใหข้นุนางพมา่เขา้ไปช่วยปกครองหวั
เมอืงล้านนาตลอดจนเมอืงเชยีงตุงเพื่อเกบ็เกี่ยวผลประโยชน์ส่งไปยงัราชสํานักพม่า ดงันัน้การคา้จงึมี
การขยายตวัมากขึน้โดยเฉพาะระบบการคา้ทางไกล ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลกัของพม่านอกเหนือจาก
ส่วยอากรต่างๆ ทีร่าษฎรชาวลา้นนาต้องจ่ายใหพ้ม่าในอตัราสูง เมื่อการคา้ขยายตวั การตดิต่อซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสนิคา้เป็นสิง่ทีเ่ชื่อมความสมัพนัธ์ของเชยีงตุงและลา้นนาโดยผ่านการคา้จงึทวคีวามสําคญั
มากขึน้ ดงันัน้ ความสมัพนัธร์ะหว่างลา้นนากบัเชยีงตุงในช่วงระยะเวลาน้ีเชื่อมกนัดว้ยการคา้ทางไกลที่
ขยายตวั จาํนวนพอ่คา้ชาวพมา่มจีาํนวนมากขึน้ในลา้นนา เน่ืองจากราชสาํนักพมา่ส่งเสรมิใหท้าํการคา้ 
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สถานภาพทางการเมอืงมคีวามมัน่คง ส่งผลทําใหก้ารค้ามคีวามรุ่งเรอืงมากขึน้ ถงึแมจ้ะมปีญัหาและ
อุปสรรคเกดิขึน้บา้ง แต่กไ็มไ่ดส้ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงของระบบการคา้ของดนิแดนทัง้สองมากนกั 

กล่าวเฉพาะในทางการคา้ งานศกึษาทีผ่่านมาสว่นใหญ่นัน้มกัจะอธบิายความสมัพนัธท์างการ
ค้าระหว่างดนิแดนทัง้สองในช่วงสมยัก่อนการยดึครองของพม่าว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึน้จาก
ความตอ้งการของอาณาจกัรลา้นนาเป็นหลกัทีจ่ะมนีโยบายสง่เสรมิการคา้ใหเ้พิม่มากขึน้ ทัง้น้ี เน่ืองจาก
เชยีงใหม่ไดด้ํารงฐานะเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรล้านนาในยุคราชวงศ์มงัรายปกครอง 
และสามารถควบคุมเสน้ทางการคา้บรเิวณภาคเหนือตอนบนไดท้ัง้หมด 

สําหรบัความสมัพนัธ์ในช่วงที่พม่าได้ปกครองอาณาจกัรล้านนานัน้ งานศึกษาส่วนใหญ่มกั
มองขา้มความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างดนิแดนทัง้สอง  ส่วนใหญ่จะเน้นถงึบทบาททางการเมอืงของ
พืน้ที่สําคญัๆ อย่างพม่า หรอืล้านนามากกว่า ส่วนเมอืงที่มคีวามสําคญัเป็นลําดบัรองๆ อย่างเชยีงตุง 
การศกึษาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัมากนัก ดงันัน้ การศกึษาเรื่องน้ีจงึถอืเป็นการเปิดประเดน็
ใหมท่างการศกึษาประวตัศิาสตรข์องไทยกบัดนิแดนใกลเ้คยีง โดยใชว้ธิวีเิคราะหแ์ละประมวลผลโดยเน้น
การศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างเมอืงเชยีงตุงและลา้นนาในยุคทีพ่มา่ปกครองลา้นนา
เป็นหลกั 

การเขา้มายดึครองลา้นนาโดยพมา่ใน พ.ศ. 2101 นัน้ ส่งผลทําใหค้วามสมัพนัธท์างการคา้ที่
ดาํเนินอยูก่่อนหน้าตอ้งหยดุชะงกัลง และมกีารเปลีย่นโฉมหน้าใหมไ่ปสูค่วามสมัพนัธท์ีต่ ัง้อยูบ่นฐานของ
เป้าหมายในระดบัความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้มากขึน้โดยมรีาชสาํนกัพมา่อยูเ่บือ้งหลงัและเป็นผูท้ีม่ ี
บทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายการคา้ของดนิแดนทัง้สอง ดงันัน้ในช่วงระยะเวลาทีล่า้นนาตกอยู่
ภายใต้การปกครองของพม่าตัง้แต่ พ.ศ. 2101 ถงึ พ.ศ. 2317 ซึ่งระยะเวลาดงักล่าวไดเ้กดิความ
เปลีย่นแปลงในพมา่อยา่งมาก กล่าวคอื มกีารเปลีย่นราชวงศถ์งึ 3 ราชวงศ ์ดงันัน้ การกําหนดนโยบาย
ในการปกครองทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลทัง้ทางการเมอืง และระบบเศรษฐกจิการคา้เป็นอยา่งมาก  

พมา่ปกครองอาณาจกัรลา้นนาจนถงึ พ.ศ. 2317 เมื่อพระเจา้กรุงธนบุรสีามารถขบัไล่พมา่ออก
จากล้านนาและสถาปนาผู้ครองอาณาจกัรล้านนาใหม่ ทําให้ผู้ปกครองเมอืงต่างๆ ในล้านนาหนัมา
สวามภิกัดิต่์อกรุงธนบุรแีละกรุงรตันโกสนิทร ์ทําใหใ้นสมยัรตันโกสนิทรต์อนต้น ความสมัพนัธ์ทางการ
คา้ระหว่างเชยีงตุงกบัลา้นนาไดม้กีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ อย่างไรกด็ ีในช่วงระยะเวลาทีเ่ชยีงตุงกบั
ลา้นนาไดอ้ยู่ภายใตก้ารปกครองของราชวงศน์ยองยาน ส่งผลโดยตรงต่อระบบการคา้ใหม้กีารขยายตวั
และเป็นพืน้ฐานของการคา้ในยคุต่อมาจนกระทัง่ถงึปจัจุบนั ซึง่ปจัจุบนั การคา้ชายแดนไทย – พมา่ยงัคง
ดาํเนินตามเสน้ทางการคา้เดมิทีเ่คยมมีาตัง้แต่ในอดตี 

แต่อย่างไรกต็ามถงึแมว้่าพม่าจะพยายามควบคุมดนิแดนทัง้สองดงักล่าวดว้ยการเขา้มาสวม
บทบาทของผูนํ้านโยบายทางการคา้ของดนิแดนทัง้สองใหเ้จรญิขึน้ แต่ในอกีดา้นหน่ึงกพ็ยายามอาศยั
อาํนาจทางเศรษฐกจิและการคา้ของเชยีงตุงและลา้นนาเพื่อยกระดบั “สถานภาพของราชสาํนกัพมา่” ซึง่
เพิง่ถูกสรา้งขึน้มาอยา่งรวดเรว็ใหเ้ตบิโตขึน้เป็นศนูยก์ลางของสวุรรณภมูดิว้ยเชน่กนั 

อาจสรุปไดว้่าความสมัพนัธ์ทางการคา้ระหว่างเมอืงเชยีงตุงกบัลา้นนาในสมยัทีพ่ม่าปกครอง
ลา้นนานัน้ ถอืว่าเป็นตวัอย่างทีผู่นํ้าของทัง้สองดนิแดนจะใชศ้กึษาทัง้ส่วนทีด่แีละส่วนทีบ่กพร่องในการ
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กําหนดนโยบายทางการคา้ระหว่างเชยีงตุงและลา้นนาเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิการคา้ในยุคต่อมา 
ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่าความสมัพนัธ์ทางการค้าระหว่างเชียงตุงกับล้านนาในระยะเวลาดงักล่าวน้ีมี
ความสมัพนัธก์นัอยู่ใน 2 ลกัษณะคอื ตอนแรกเป็นลกัษณะดนิแดนเลก็ต่อดนิแดนเลก็ มกีารช่วยเหลอื
เกื้อกูลกนั ตัง้แต่หลงัการเขา้ปกครองของพม่าในลา้นนาเป็นต้นมา ความสมัพนัธ์กเ็ปลี่ยนไปเป็นแบบ
ดนิแดนมหาอํานาจกบัดนิแดนเลก็ พม่าพยายามทีจ่ะเอาเปรยีบเชยีงตุงและลา้นนาในทุกทาง และผูนํ้า
ของทัง้สองดนิแดนกส็ามารถหลกีเลีย่งไดด้ว้ยดตีลอดมา 

จากประเดน็ขา้งตน้ทีผู่ว้จิยัไดอ้ภปิรายมาทัง้หมดน้ี ยอ่มชีใ้หเ้หน็วา่ผลของการศกึษา 
สามารถอธบิายใหเ้หน็ถงึปรากฏการณ์ในประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิในช่วง พ.ศ. 2101-2317 ผ่านการ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ทางการคา้ระหว่างเชยีงตุงกบัลา้นนา ทัง้น้ีผูว้จิยัไดพ้ยายามอธบิายเชื่อมโยงให้
เหน็ปรากฏการณ์ดงักล่าวในมติิของประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นอนัสมัพนัธ์กบับรบิทของอาณาจกัรล้านนา 
ในชว่งเวลาดงักล่าวโดยอาศยัระเบยีบวธิทีางประวตัศิาสตรใ์นการวเิคราะหเ์ป็นสาํคญั 

อน่ึง ผูว้จิยัขอเสนอแนะผลจากการศกึษา 2 ประการ คอื เอกสารชัน้ตน้ทีไ่ดม้กีารสาํรวจพบ
สว่นใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกีย่วกบัตํานาน นิทานพืน้บา้น พืน้เมอืงของหวัเมอืงใหญ่น้อยในภาคเหนือ ยิง่
ไปกว่านัน้ เอกสารบางฉบบักช็ํารุดทรุดโทรมมาก ขาดการดูแลรกัษา รวมทัง้การจดัระเบยีบเอกสารยงั
ไม่เรยีบรอ้ยเพยีงพอ เป็นเหตุใหเ้กดิความยากลําบากในการศกึษาคน้ควา้มาก และดว้ยขอ้จํากดัดา้น
ภาษาและเวลาของผู้วจิยั ทําให้งานวจิยัน้ีต้องอาศยัการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่ปรวิรรตแล้ว ซึ่ง
จดัเป็นกลุ่มของเอกสารชัน้ตน้ทีถู่กตพีมิพแ์ลว้เป็นหลกั 

อกีประการหน่ึง เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกบัเรื่องที่วจิยัน้ีมจีํานวนจํากดัจงึไม่
อาจนํามาใชใ้นการวจิยัอย่างเตม็ที ่อย่างไรกด็ ีผูเ้ขยีนกไ็ดพ้ยายามศกึษาคน้ควา้จากหลกัฐานทีม่ ีและ
วจิยัเรือ่งน้ีดว้ยความเป็นกลางทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทาํได ้ดงันัน้ ควรสง่เสรมิใหม้กีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบั
เอกสารทางประวตัศิาสตรท์ีม่ทีางภาคเหนือของประเทศไทยในเชงิประวตัศิาสตรนิ์พนธใ์นเชงิลกึมากขึน้ 
เพือ่ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการอา้งองิทางวชิาการไดใ้นอนาคต 

ประเดน็ดงักล่าวเป็นเพยีงการยกตวัอย่างใหเ้หน็ถงึลกัษณะความสมัพนัธ์ที่เกี่ยวขอ้งกนักบั
บทบาททางการค้าขายโดยตรงเท่านัน้ และยงัคงมปีระเดน็อื่นๆ อกีเช่นกนั ซึ่งงานวจิยัชิ้นน้ียงัไม่ได้
กล่าวถงึอย่างละเอยีดมากนัก เช่น พืน้ฐานทางเศรษฐกจิ แหล่งการคา้ การลําเลยีงขนส่งสนิคา้ ตลาด
การค้า และพฒันาการของระบบเงินตรา เป็นต้น ซึ่งประเด็นต่างๆ ดงักล่าวน้ียงัคงเป็นประเด็นที่
น่าสนใจศกึษาเพิม่เตมิต่อไป อน่ึง จากการศกึษาเรื่องน้ี อาจจะเป็นลู่ทางทําใหเ้ขา้ใจปญัหาบางประการ
ของความสมัพนัธ์ทางการค้าระหว่างรฐัฉานกบัดนิแดนตอนบนของประเทศไทยในยุคปจัจุบนัไดต้าม
สมควร 
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ภาคผนวก ก 
ลาํดบักษตัริยร์าชวงศม์งัราย1 

 
กษตัริย ์       ช่วงเวลาครองราชย ์
 
พญามงัราย       พ.ศ. 1804 – 1854  
พญาไชยสงคราม      พ.ศ. 1854 – 1868  
พญาแสนพ ู       พ.ศ. 1868 – 1877  
พญาคาํฟู       พ.ศ. 1877 – 1879  
พญาผาย ู       พ.ศ. 1879 – 1898  
พญากอืนา       พ.ศ. 1898 – 1928  
พญาแสนเมอืงมา      พ.ศ. 1928 – 1944  
พญาสามฝ ัง่แกน      พ.ศ. 1945 – 1984  
พญาตโิลกราช (พระเจา้ตโิลกราช)    พ.ศ. 1984 – 2030  
พญายอดเชยีงราย      พ.ศ. 2031 – 2038  
พญาแกว้ (พระเมอืงแกว้)     พ.ศ. 2038 – 2068   
พญาเกสเชษฐราช (พระเมอืงเกษเกลา้)    พ.ศ. 2069 – 2081 (ครัง้ที1่)  
ทา้วชาย       พ.ศ. 2081 – 2086  
พญาเกสเชษฐราช (พระเมอืงเกษเกลา้)    พ.ศ. 2086 – 2088 (ครัง้ที2่) 
มหาเทวจีริประภา      พ.ศ. 2088 – 2089  
พญาอุปเยาว ์(พระไชยเชษฐา)     พ.ศ. 2089 – 2090  
พญาแมกุ่ (ทา้วแมกุ่)      พ.ศ. 2094 – 2107  
พระนางวสิทุธเิทว ี      พ.ศ. 2107 – 2121  
  

 
 
 
 
 
 

                                          
1สรสัวด ีอ๋องสกุล.  (2553).  ประวตัศิาสตรล์า้นนา.  หน้า 630. 
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ภาคผนวก ข 
ลาํดบัผูค้รองเมืองเชียงใหม่สมยัพม่าปกครอง2  

(พ.ศ. 2121 – 2317)   
 

ผูค้รองเมืองเชียงใหม่   ศกัราชท่ีครอง  หลกัฐาน 
 
นรธาเมงสอ    พ.ศ. 2122 – 2150 (พงศาวดารโยนก) 
     พ.ศ. 2121 – 2150 (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
     พ.ศ. 2121 – 2150 (โคลงมงัทรารบเชยีงใหม)่ 
พระชอ้ย (มองซวยเทา)  พ.ศ. 2150 – 2152 (พงศาวดารโยนก) 
  (สโทกอย)  พ.ศ. 2150 – 2151 (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
     พ.ศ. 2150 – 2151 (โคลงมงัทรารบเชยีงใหม)่ 
พระชยัทพิ (มองกอยต่อ)  พ.ศ. 2152 – 2154 (พงศาวดารโยนก) 
     พ.ศ. 2151 – 2156 (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
     พ.ศ. 2151 – 2156 (โคลงมงัทรารบเชยีงใหม)่ 
พระชอ้ย (ครัง้ที ่2)  พ.ศ. 2154 – 2157 (พงศาวดารโยนก) 
     พ.ศ. 2156 – 2158 (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
     พ.ศ. 2156 – 2157 (โคลงมงัทรารบเชยีงใหม)่ 
เจา้เมอืงน่าน    พ.ศ. 2157 – 2174 (พงศาวดารโยนก) 
     พ.ศ. 2158 – 2174 (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
พญาหลวงทพิเนตร   พ.ศ. 2174 – 2193 (พงศาวดารโยนก) 
     พ.ศ. 2174 – 2198 (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
พระแสนเมอืง    พ.ศ. 2193 – 2206 (พงศาวดารโยนก) 
     พ.ศ. 2198 – 2202 (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
เจา้เมอืงแพร ่    พ.ศ. 2206 – 2215 (พงศาวดารโยนก) 
     พ.ศ. 2202 – 2215 (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
อุปราชอึง้แซะ (กรงุองัวะ)  พ.ศ. 2215 – 2228 (พงศาวดารโยนก) 
     พ.ศ. 2215 – 2218 (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
 
 
 

                                          
2สรสัวด ีอ๋องสกุล.  (2553).  เล่มเดมิ.  หน้า 631 - 632. 
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ภาคผนวก ข (ต่อ) 
ลาํดบัผูค้รองเมืองเชียงใหม่สมยัพม่าปกครอง  

(พ.ศ. 2121 – 2317)   
 
ผูค้รองเมืองเชียงใหม่   ศกัราชท่ีครอง  หลกัฐาน 
 
บุตรเจา้เจกุตรา (เจพตูราย)  พ.ศ. 2228 – ไมป่รากฏหลกัฐาน    
        (พงศาวดารโยนก) 
     พ.ศ. 2218 – ไมป่รากฏหลกัฐาน    
        (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
มงัแรนรา่    พ.ศ. 2250 – 2270 (พงศาวดารโยนก) 
     พ.ศ. 2250 – 2270 (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
เทพสงิห ์    พ.ศ. 2270 – 2270 (พงศาวดารโยนก) 
     พ.ศ. 2270 – 2270 (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
องคด์าํ     พ.ศ. 2270 – 2302 (พงศาวดารโยนก) 
     พ.ศ. 2270 – ไมป่รากฏหลกัฐาน    
        (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
เจา้จนัทร ์    พ.ศ. 2302 – 2304 (พงศาวดารโยนก) 
     พ.ศ. ไมป่รากฏหลกัฐาน – 2304    
        (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
อดตีภกิษุวดัดวงด ี (เจา้ขีห้ดุ) พ.ศ. 2304 – 2306 (พงศาวดารโยนก) 
     พ.ศ. 2304 – 2306 (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
โปอ่ภยัคามนีิ (โปอ่ะเกยีคามนีุ) พ.ศ. 2306 – 2312 (พงศาวดารโยนก) 
     พ.ศ. 2306 – 2311 (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
โปม่ะยงุว่น    พ.ศ. 2312 – 2317 (พงศาวดารโยนก) 
     พ.ศ. 2311 – 2317 (ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม)่ 
      
 
 
 
 
 
 



118 
 

ภาคผนวก ค 
รายพระนามเจ้าฟ้าเมืองเชียงตงุ3 

 
 
1. เจา้น้ําทว่ม   2. เจา้น้ําน่าน   3. เจา้สามหมืน่หว้ย 
4. เจา้อา้ยลก   5. เจา้ใสน่่าน   6. เจา้เจด็พนัตู 
7. เจา้อา้ยออ่น   8. เจา้บุญช ู   9. เจา้ยีค่าํขา 
10. เจา้สาม   11. เจา้สามสร ี   12. เจา้อา้ยเลาคาํทา 
13. เจา้อา้ยเลา   14. เจา้หน่อแกว้  15. เจา้สายคอ 
16. เจา้ใสพ่รหม   17. เจา้สามเชยีงคง  18. เจา้คาํหมู ่
19. เจา้ทา้วคาํฟู   20. เจา้แกว้บุญนํา  21. เจา้คาํทา้ว 
22. เจา้ขาก   23. เจา้อา้ยอุน่   24. เจา้อนิคาํ 
25. เจา้รามหมืน่   26. เจา้แกว้บุญมา  27. เจา้สามปี 
28. เจา้เมอืงชื่น   29. เจา้มอ่งมิว้   30. เจา้ตถินนัทราชา 
31. เจา้เมอืงสาม  32. เจา้กองไตย   33. เจา้มหาขนาน 
34.  เจา้มหาพรหม  35. เจา้คาํแสน   36. เจา้หมอ่มเชยีงแขง็ 
37. เจา้หมอ่มกองคาํฟู  38. เจา้กอ้นแกว้อนิแถลง 39. เจา้กองไตย 
40. เจา้ฟ้าพรหมลอื  41. เจา้ชายหลวง (องคส์ดุทา้ย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
3ประวทิย ์ตนัตลานุกุล ;  ครภูมูปิญัญาไทย ; และ  วฒุอิาสาธนาคารสมอง.  (2553).  เชยีงใหม ่– เชยีงตุง 

บา้นพีเ่มอืงน้อง.  หน้า 17. 
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ภาคผนวก ง 
แผนท่ีจาํลองเครือข่ายและเส้นทางการค้าของเชียงตงุและล้านนาในอดีต 

 
 

 
 

 ภาพประกอบ ก    แผนทีเ่สน้ทางการคา้ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตต้อนบน 
 
ทีม่า: วงศกุ์ลพทัธ ์สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ; และคนอื่นๆ .  (2552).   ศกึเชยีงตุง : การแผ ่

แสนยานุภาพของสยามประเทศ ยุคเปลีย่นผ่านเมืองอุตมทิศ สงครามจารีตครัง้สุดท้ายของสยาม
ประเทศ. หน้า 131. 
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ภาคผนวก จ 
ภาพประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัเมืองเชียงตงุ  

 

 
 

ภาพประกอบ ข     ภาพถ่ายมมุสงูของเมอืงเชยีงตุง 
 

ทีม่า: ณรงค ์พว่งพศิ.  (2543).  ประวตัศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทย.หน้า 62.  
 

 
 

 ภาพประกอบ ค    หนองตุง แหล่งน้ําขนาดใหญ่กลางเมอืงเชยีงตุง 
 

ทีม่า: วงศกุ์ลพทัธ ์สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ; และคนอื่นๆ .  (2552).  ศกึเชยีงตุง : การแผ ่
แสนยานุภาพของสยามประเทศ ยุคเปลีย่นผ่านเมืองอุตมทิศ สงครามจารีตครัง้สุดท้ายของสยาม
ประเทศ.  หน้า 113. 
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ภาคผนวก จ (ต่อ) 
ภาพประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัเมืองเชียงตงุ  

 
 

 
 

ภาพประกอบ ง  แผนผงัเมอืงเชยีงตุงในปจัจุบนั 

 
  ทีม่า: วงศกุ์ลพทัธ ์สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ; และคนอื่นๆ .  (2552).  ศกึเชยีงตุง : การแผ ่

แสนยานุภาพของสยามประเทศ ยคุเปลีย่นผา่นเมอืงอุตมทศิ สงครามจารตีครัง้สดุทา้ยของสยาม
ประเทศ. หน้า 118. 
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ภาคผนวก ฉ 
ภาพประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัอาณาจกัรล้านนาในยคุราชวงศม์งัราย  

(พ.ศ. 1839-2101) 
 

 
 

ภาพประกอบ จ     วดัพระธาตุดอยสเุทพ ปชูนียสถานสาํคญัทีเ่ป็นศนูยร์วมจติใจของชาวเชยีงใหม ่
                         ในอดตีบรเิวณน้ีเคยเป็นชยัภมูสิาํคญัทีพ่ระยามงัรายก่อรา่งสรา้งอาณาจกัร   
                         ลา้นนาบรเิวณทีร่าบเชยีงใหม ่(ลุ่มแมน้ํ่าปิงตอนบน) 
 

ทีม่า: กรมวชิาการ, กระทรวงศกึษาธกิาร. (2543). เชยีงใหม ่: นพบุรศีรนีครพงิค.์ หน้า 16. 
 

 
 
ภาพประกอบ ฉ  พระบรมราชานุสาวรยีส์ามกษตัรยิ ์คอื พระยามงัราย พระยางาํเมอืง และพระยา 

 รว่ง บรเิวณหน้าหอศลิปวฒันธรรมเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่  
     
ทีม่า: กรมวชิาการ, กระทรวงศกึษาธกิาร. (2543). เชยีงใหม ่: นพบุรศีรนีครพงิค.์ หน้า 39. 
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ภาคผนวก ฉ (ต่อ) 
ภาพประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัอาณาจกัรล้านนาในยคุราชวงศม์งัราย  

(พ.ศ. 1839-2101) 
 

 
 

ภาพประกอบ ช  เจดยีว์ดัเจด็ยอด (วดัมหาโพธาราม) 
 

ทีม่า: กรมวชิาการ, กระทรวงศกึษาธกิาร. (2543). เชยีงใหม ่: นพบุรศีรนีครพงิค.์ หน้า 4. 
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ภาคผนวก ฉ (ต่อ) 
ภาพประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัอาณาจกัรล้านนาในยคุราชวงศม์งัราย  

(พ.ศ. 1839-2101) 
 

 
 

   ภาพประกอบ ซ  วดัสวนดอก วดัซึง่ผกูพนักบัราชวงศเ์ชยีงใหม ่ 
      

          ทีม่า: กรมวชิาการ, กระทรวงศกึษาธกิาร. (2543). เชยีงใหม ่: นพบุรศีรนีครพงิค.์ หน้า 30. 
 

 
 
ภาพประกอบ ฌ บรเิวณเชงิดอยสเุทพ อดตีดนิแดนแหง่น้ีเป็นทีอ่ยูข่องชาวพืน้เมอืงทีเ่รยีกวา่ “ ลวัะ ” 
 

ทีม่า: กรมวชิาการ, กระทรวงศกึษาธกิาร. (2543). เชยีงใหม ่: นพบุรศีรนีครพงิค.์ หน้า 35. 
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ภาคผนวก ช 
แผนท่ีแสดงดินแดนล้านนาในปัจจบุนั 

 
 

 
 

 
ภาพประกอบ ญ  แผนทีแ่สดงดนิแดนลา้นนาในปจัจุบนั 
 

          ทีม่า: กรมวชิาการ, กระทรวงศกึษาธกิาร. (2543).  เชยีงใหม ่: นพบุรศีรนีครพงิค.์ หน้า 33. 
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ภาคผนวก ซ 
แผนท่ีแสดงตาํแหน่งวดัสาํคญัในตวัเมืองเชียงใหม่ 

สมยัราชวงศม์งัราย 
 
 

 
 

ภาพประกอบ ฎ  แผนทีแ่สดงตําแหน่งวดัสาํคญัในตวัเมอืงเชยีงใหมส่มยัราชวงศม์งัราย 
 

ทีม่า: อรณุรตัน์ วเิชยีรเขยีว ; และเดวดิ เค วยัอาจ. (2543).  ตํานานพื้นเมอืงเชยีงใหม.่  
หน้า 20. 
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ภาคผนวก ฌ 
สภาพเมืองเชียงใหม่ในปัจจบุนั 

 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ ฏ  เมอืงเชยีงใหมต่ัง้อยูบ่นทีร่าบเชยีงใหม ่เป็นเมอืงสาํคญัทางภาคเหนือ 

                                ตอนบน นบัตัง้แต่แรกสรา้งจนมาถงึปจัจุบนั 
 

ทีม่า: ดนยั ไชยโยธา. (2546).  ประวตัศิาสตรไ์ทย : ยคุก่อนประวตัศิาสตรถ์งึสิ้นอาณาจกัร 
สโุขทยั. หน้า 79.  
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ภาคผนวก ญ 
สภาพเมืองเชียงตงุในปัจจบุนั 

 

 
 

ภาพประกอบ ฐ  ทีร่าบลุ่มแมน้ํ่าขนืทีม่ภีเูขารายรอบ 
 แหล่งเกษตรกรรมทีส่าํคญัของเมอืงเชยีงตุง 

 
  ทีม่า: วงศกุ์ลพทัธ ์สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ; และคนอื่นๆ .  (2552).  ศกึเชยีงตุง : การแผ ่

แสนยานุภาพของสยามประเทศ ยคุเปลีย่นผา่นเมอืงอุตมทศิ สงครามจารตีครัง้สดุทา้ยของสยาม
ประเทศ. หน้า 112. 

 

 
 

ภาพประกอบ ฑ  ตลาดในเมอืงเชยีงตุง ยา่นการคา้ทีส่ะทอ้นสภาพเศรษฐกจิของเมอืง 
  เชยีงตุงจากอดตีสูป่จัจุบนั  

 
  ทีม่า: วงศกุ์ลพทัธ ์สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ; และคนอื่นๆ .  (2552).  ศกึเชยีงตุง : การแผ ่

แสนยานุภาพของสยามประเทศ ยคุเปลีย่นผา่นเมอืงอุตมทศิ สงครามจารตีครัง้สดุทา้ยของสยาม
ประเทศ. หน้า 121. 
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