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กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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เชียงใหมเมืองมรดกโลก

MONUMENTS, SITES, AND CULTURE LANDSCAPE OF CHIANG MAI, CAPITAL OF LANNA

Tentative List Submission Form
อนุสรณสถาน สถานที่ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม เมืองหลวงแหงอาณาจักรลานนา



ก ำหนดกำรสัมมนำ 

โครงกำรระดมควำมคิดเห็นประชำชนจังหวัดเชียงใหม่ในกำรเสนอพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม่ 

เป็นเมืองมรดกโลก ครั้งท่ี  1 

ระหว่ำงวันท่ี 26-27 มีนำคม 2558 

ณ.  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ววิ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

วัน /เวลำ  

26 มีนาคม  2558  

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

09.00 - 09.10 น. กล่าวเปิดการสัมมนา 

โดย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

09.10 - 09.30 น. สรุปการด าเนนิการท่ีผ่านมา – ปัจจุบัน 

โดย คุณสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ท่ีปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม 

09.30 – 10.30 น. การบรรยาย เร่ือง “คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล”ของมรดกโลก 

โดย รศ.ดร.วรลัญจน ์ บุณยสุรัตน ์ คณบดีคณะวิจิตรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10.30 – 11.30 น. สรุปพ้ืนท่ี 6 กลุ่มของเชียงใหม่ในเอกสาร Tentative list 

โดย คุณสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ท่ีปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม 

11.30 – 12.00 น. สรุปเนื้อหาการสัมมนาภาคเช้า  

โดย รศ.ดร.วรลัญจน ์ บุณยสุรัตน ์ คณบดีคณะวิจิตรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. การอภิปรายน าเสนอพ้ืนท่ีกลุ่มท่ี  1 กลุ่มภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเก่าเชียงใหม่  

1.1 อุทยานดอยสุเทพ – ปุย 

1.1.1 วัดพระธาตุดอยสุเทพ 

1.1.2 ถนนขึน้วัดพระธาตุ 

1.1.3 วัดผาลาด 

1.1.4 เจ็ดลิน 

1.2 แม่น้ าปิง 

1.3 แม่ข่า 



 
 

โดย คณะวิทยากร คุณสาวิตตรี สุวรรณสถิตย์ รศ.ดร.วรลัญจน ์ บุณยสุรัตน์ และ 

และอาจารย์อิสรา กันแตง 

14.00 – 15.00 น. การอภิปรายน าเสนอพ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 2 กลุ่มอนุสรณ์สถานส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

กลุ่มแหล่งโบราณและภูมิทัศน์วัฒนธรรมท่ีประกอบกันเป็นระบบป้องกันเมืองชั้นใน

ของเมืองเก่าเชียงใหม่  

2.1 ก าแพงเมืองชั้นใน 

2.2 คูเมืองชั้นในท้ังสี่ดา้น 

2.3 ประตูเมืองท้ัง 5 ประตู 

2.4 แจ่งเมือง 

โดย คณะวิทยากร คุณสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ รศ.ดร.วรลัญจน ์ บุณยสุรัตน ์ และ 

และอาจารย์อิสรา กันแตง 

15.00 – 16.00 น. การอภิปรายน าเสนอพ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 3 กลุ่มอนุสรณ์สถาน แหล่งโบราณ และภูมิทัศน์

วัฒนธรรมท่ีประกอบกันเป็นระบบป้องกันเมืองชั้นนอก 

3.1 ก าแพงเมืองชั้นนอก 

3.2 ประตูก าแพงด้านนอกท้ังสี่ประตู (อาจเหลอื 3 ประตู) 

โดย คณะวิทยากร คุณสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ รศ.ดร.วรลัญจน ์ บุณยสุรัตน ์ และ 

และอาจารย์อิสรา กันแตง 

16.00 – 17.00 น. สรุปการสัมมนาภาคบ่าย  

โดย รศ.ดร.วรลัญจน ์ บุณยสุรัตน ์ คณบดีคณะวิจิตรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันท่ี 27 มีนาคม 2558   

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

09.00 – 10.00 น. การอภิปรายน าเสนอพ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 4 กลุ่มอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณท่ีตั้ง 

อยู่ภายในเขตก าแพงเมือง 

4.1 อนุสรณ์สถานทางทิศเหนอื 

4.2 อนุสรณ์สถานในบริเวณกลางเมือง 

43 อนุสรณ์สถานในดา้นตะวันตก 

4.4 อนุสรณ์สถานในดา้นทิศใต้ 

4.5 อนุสรณ์สถานในดา้นตะวันออก 

โดย คณะวิทยากร คุณสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ รศ.ดร.วรลัญจน ์ บุณยสุรัตน ์ และ 

และอาจารย์อิสรา กันแตง 



 
 

10.00 – 11.00 น. การอ ภิปรายน า เสนอพ้ืน ท่ีกลุ่ม ท่ี  5 กลุ่ มอนุสรณ์สถานและแหล่งส า คัญ 

ทางประวัตศิาสตร์  

กลุ่ม 5 ก กลุ่มอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณท่ีตัง้อยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงรอบๆ  

เมืองเชียงใหม่ ในรัศมีของทิศท่ีส าคัญท้ัง 4 ทิศ (ด้านเหนอืประมาณ 6 วัด 

ตะวั นตก  ประมาณ 5 วัด  ด้ าน ใต้ และตะวันตก เฉี ยง ใต้  ประมาณ 8 วั ด  

และทิศตะวันออก 6 วัด) 

กลุ่ ม  5 ข  กลุ่ มอนุสรณ์สถานและแหล่ ง ท่ีอ ยู่ในบริเวณรอบนอกทาง ใต้ 

ของเมืองเชียงใหม่ (เวียงกุมกาม / ถนนเก่าเส้นล าพูน-เวียงกุมกาม)  

โดย คณะวิทยากร คุณสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ รศ.ดร.วรลัญจน ์ บุณยสุรัตน ์ และ 

และอาจารย์อิสรา กันแตง 

11.00 – 12.00 น. การอภิปรายน าเสนอพ้ืนท่ี กลุ่มท่ี 6 กลุ่มอนุสรณ์สถานและแหล่งท่ีเป็นตัวแทน

ของการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีท่ีส าคัญและหลากหลายในยุค

สมัยใหม่ อาทิเช่น โบสถ์คริสต์แห่งแรก อาคารเรียนแห่งแรก โรงเรียนปรินส์รอย

แยลส์วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย อาคารโรงพยาบาลแห่งแรก วัดจีนแห่งแรก 

วัดซิกห์แห่งแรก แหล่งชุมชนมุสลิมและสุเหร่าแห่งแรก  โดย คณะวิทยากร คุณ

สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ รศ.ดร.วรลัญจน ์ บุณยสุรัตน ์ และอาจารย์อิสรา กันแตง  

12.00 – 12.30 สรุปการสัมมนาภาค  

โดย รศ.ดร.วรลัญจน ์ บุณยสุรัตน ์ คณบดีคณะวิจิตรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12.30 – 13.30  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 15.00 การอภิปรายสรุปขอบเขตพ้ืนท่ีและศักยภาพของพ้ืนท่ี ท้ัง 6 กลุ่ม และอภิปราย 

ซักถาม โดย คณะวิทยากร คุณสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ รศ.ดร.วรลัญจน์ บุณยสุ

รัตน ์และอาจารย์อิสรา กันแตง 

15.30 – 16.30 สรุปผลการสัมมนาเพ่ือเสนอตอ่ผู้บริหารเมืองเชียงใหม่เพ่ือร่วมหารือแนวทางการ

ด าเนนิการตอ่ไป คณะผู้บริหารเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย  

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ 

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

ด าเนนิรายการ โดย รศ.ดร.วรลัญจน ์ บุณยสุรัตน ์ และอาจารย์อิสรา กันแตง 

16.30  ปิดการสัมมนา  

โดย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 



แบบเอกสารยื่นขอเสนอรายชื่อสถานที่เพื่อเป็นมรดกโลก

ชื่อของสถานที่

อนุสรณ์สถาน สถานที่ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 

เมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านนา

การยื่นเสนอจัดเตรียมโดย:

	 ประเทศไทย	 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้การสนับสนุนโดยกระทรวง

วัฒนธรรม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมาธิการยูเนส

โกแห่งประเทศไทย)	และ	ซีมีโอ	–	สปาฟา

 

 ชื่อ:	 	 รองศาสตราจารย์	นิเวศ	นันทจิต,	M.D.,	ประธาน

 สถาบัน:	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	ประเทศไทย

 อีเมล: 	 President@cmu.ac.th

 โทรศัพท์: 053 941 001-2

 โทรสาร: 053 217 143

 รัฐ จังหวัด ภูมิภาค:	 จังหวัดเชียงใหม่	ภาคเหนือ	ประเทศไทย

 ละติจูด (เส้นรุ้ง): N 18 47 17

 ลองจิจูด (เส้นแวง): E 98 59 16

������.indd   1 3/19/2558   20:31:30



สารบัญ
             

              หน้า

คำาอธิบายเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนา   1 

  

คำาอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ที่ยื่นเสนอชื่อ     17 

    

เกณฑ์การประเมิน	 	 	 	 	 	 	 41	
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คำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่และอ�ณ�จักรล้�นน�

แผนที่จังหวัดเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนา

ก�รสถ�ปน�จังหวัดเชียงใหม่
 

	 จากหลักฐานพบว่าเชียงใหม่ถูกสถาปนาโดยพญามังรายในปี	ค.ศ.	1296	หรือ	พ.ศ.	

1839	 เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 ของ	 “อาณาจักร

ล้านนา”	 (อาณาจักรที่มีท้องนาเป็นล้าน)	ที่ทรงตั้งขึ้นจากการขยายเมืองและรวบรวมชาวไท

ไว้ได้เป็นปึกแผ่น	 	 เชียงใหม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปิดในศูนย์กลางของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน

	 ในคริสต์ศตวรรษที่	 	 13	 	 อาณาจักรต่างๆที่เกิดขึ้นมาก่อนในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้	 	 	อันได้แก่	 	อาณาจักรทวารวดี	 	อาณาจักรจามปา	 	และอาณาจักรขอม	 ได้

เสื่อมความเจริญหรือล่มสลายไป		แล้วราชวงศ์หยวน	(มองโกล)	แห่งประเทศจีนได้เริ่มขยาย

อำานาจลงมาทางใต้อันเป็นบริเวณของรัฐและชาวเผ่าที่มีเชื้อชาติไทและใช้ภาษาไท	 ที่นับถือ

พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง	และรวมกันเป็นกลุ่มก้อนที่พึ่งพาอาศัยกัน

	 พญามังรายซึ่งมีพระมารดาเป็นเจ้าหญิงชาวไทลื้อจากเมืองเชียงรุ้ง	 อาณาจักรสิบ

สองปันนา	(ซึ่งคือเมืองคุนหมิง	ในประเทศจีนในปัจจุบัน)	เป็นกษัตริย์องค์ที่	25	แห่งราชวงศ์
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ลวะจักราช	(Lawachakaraj)	(ลาวจก-	Lao	Chok)	ตั้งแต่	ค.ศ.	1261	หรือ	พ.ศ.	1804	ทรง

ได้สืบราชบัลลังก์จากพระราชบิดาขึ้นเป็นผู้ครองหิรัญนครเงินยาง	 (Ngeonyang)	 ซึ่งอยู่

ใกล้เมืองเชียงแสน	 และได้สถาปนาอาณาจักรอย่างรวดเร็วโดยอาศัยวิธีทางการทูตและ

การทหารเพื่อรวบรวมเมืองและรัฐต่าง	 ๆ	 ของชาวไทในภูมิภาคเข้ารวมกับอาณาจักรของ

พระองค์

	 ในปี	ค.ศ.1292	หรือ	พ.ศ.	1835	หลังจากได้ทรงวางแผนอย่างรอบคอบเป็นระยะ

เวลานาน	ทรงได้ใช้กุศโลบายมากกว่าใช้กำาลัง	เพื่อกำาราบอาณาจักรมอญแห่งหริภุญไชย	ซึ่ง

ก็คือจังหวัดลำาพูนและลำาปางในปัจจุบัน	 และเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองในยุคโบราณ

ที่มีความเจริญมาก่อน	 แม้ว่าจะได้ทรงปกครองลำาพูนเป็นเวลาเพียงสองปี	 อาณาจักรมอญ

อันมีอารยธรรมอันรุ่งเรือง	 มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งสะท้อนผ่านทางศิลปะและ

สถาปัตยกรรม	 และมีระบบกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 ได้สร้างแรงบันดาลพระทัย

หลายด้านให้แก่พระองค์

	 ก่อนสถาปนาเชียงใหม่	 ซึ่งมีความหมายว่า	 “เมืองใหม่”	 พญามังรายได้ทรง

ย้ายเมืองหลวงหลายครั้ง	 	 ศูนย์กลางการปกครองก่อนเชียงใหม่	 ได้แก่	 หิรัญนครเงินยาง	

(Ngeonyang)	 เชียงราย	 ฝาง	 ลำาพูน	 เชียงของ	 เชียงตุงหรือเกงตุง	 (Kengtung)	 (ซึ่งก็คือรัฐ

ฉาน	 ประเทศพม่า	 ในปัจจุบัน)	 และท้ายที่สุดคือ	 เวียงกุมกาม	 ก่อนที่จะทรงสถาปนาเมือง

เชียงใหม่เป็นเมืองหลวง	 เมื่อย้ายเมืองหลวงแต่ละครั้ง	 ก็จะทรงมอบหมายให้บุตรชายองค์

หนึ่งพร้อมกลุ่มขุนนางที่ทรงไว้วางพระทัยให้สำาเร็จราชการปกครองเมืองหลวงเดิมแทน

	 เมื่อได้ทรงค้นพบสถานที่อันเหมาะสมต่อการสถาปนาเมืองเชียงใหม่	 	 	 ซึ่งขณะ

นั้นพญามังรายได้ทรงปกครองเวียงกุมกามมาได้ห้าปี	 	 เวียงกุมกามนี้	 	 มีกำาแพงเมืองล้อม

รอบ	 ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำาปิงในหุบเขาเชียงใหม่	 และในปัจจุบันได้รับการสำารวจและบูรณะ

ปฏิสังขรณ์โบราณสถานต่าง	ๆ	ซึ่งก็คืออำาเภอสารภีในตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่	
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ก�รสำ�รวจและคัดเลือกสถ�นที่เพื่อเป็น “ชัยภูมิ”

ชัยภูมิเชียงใหม่

 

	 เมื่อทรงมีพระชนมายุ	57	พรรษา	พญามังรายทรงครองราชย์ได้	40	ปี	และยังทรง

มีความกระตือรือร้น	 โดยจะเสด็จพระราชดำาเนินไปสถานที่ต่าง	 ๆ	 ทั่วภูมิภาคพร้อมกอง

กำาลังและที่ปรึกษาเพื่อหาสถานที่ที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างเมืองหลวงที่ถาวรขึ้น	 เมื่อทรงพบ

สถานที่ที่น่าสนใจและมีความสงบสุข	 จะทรงพักแรมหนึ่งคืนเพื่อสำารวจและหา	 “สัญลักษณ์

อันเป็นมงคล”	และ	“ลางดี”	ตามคติและความเชื่อโบราณและตามนโยบายของพระองค์

	 วันหนึ่ง	ในปี	ค.ศ.	1291	หรือ	พ.ศ.	1834	ทรงได้พบสถานที่ในอุดมคติที่เชิงดอย

สุเทพ	 ซึ่งลาดลงไปทางตะวันตกไปยังที่ราบลุ่มแม่น้ำาขนาดใหญ่ในทางทิศตะวันออก	 ใน

บริเวณตอนกลางของที่ราบอันกว้างใหญ่กลางหุบเขาแห่งนี้	 มีทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์และ

สวยงาม			ทรงพบสัตว์หายากบางสายพันธุ์ที่ไม่กลัวกองกำาลังของพระองค์		อีกทั้งยังทรงพบ

ไม้มงคลขนาดใหญ่มากมายโดยเฉพาะต้นมะเดื่อใหญ่							ทรงสังเกตเห็นน้ำาตกใสเหมือน

แก้วไหลจากดอยสุเทพไปยังลำาน้ำาต่าง	ๆ	ที่รายรอบพื้นที่	และสุดพื้นราบที่ฝั่งตะวันออก	มี

แม่น้ำากว้างใหญ่	คือ	แม่น้ำาปิง	ซึ่งไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้

	 บริเวณแห่งนี้มีชนเผ่าโบราณหลายเผ่าอาศัยอยู่มาหลายร้อยปี	 โดยเฉพาะชาว	

“ลัวะ”	 หรือ	 “ละว้า”	 ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพซึ่งชาวเผ่านี้เห็นว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์

อันเป็นที่สถิตของวิญญาณของบรรพบุรุษของตนและผู้ทรงภูมิคือสุเทวฤาษี	(Sudeva)
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	 พญามังรายทรงปรึกษาบรรดาขุนนางและโหรหลวง	 ทุกฝ่ายเห็นชอบว่าทุกสิ่ง

ที่พบเห็น	 ณ	 สถานที่แห่งนี้แสดงถึงสภาพทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	 และลางดีต่อการ

สถาปนา	“ชัยนคร”	(เมืองแห่งชัยชนะ)	ตามคติความเชื่อโบราณ	เมื่อทรงมั่นพระทัยว่าสถาน

ที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการสถาปนาเมืองใหม่	 พญามังรายได้ทรงเข้าครอง

สถานที่ดังกล่าวเมื่อวันที่	27	มีนาคม	ค.ศ.1292	หรือ	พ.ศ.	1835

 

	 จากนั้น	 พญามังรายได้ทูลเชิญพระเชษฐาร่วมสาบานสองพระองค์	 คือ	 พญางำา

เมืองแห่งพะเยา	และพระร่วงเจ้า	(พ่อขุนรามคำาแหง)	แห่งกรุงสุโขทัย	(มรดกโลกตั้งแต่ปี	ค.ศ.	

1991	หรือ	พ.ศ.	2534)	เพื่อเยือนสถานที่และเพื่อพระราชทานคำาปรึกษาถึงความเหมาะสม

ของสถานที่ตั้งและผังเมือง	 กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้สำารวจสถานที่อย่างถี่ถ้วนและสังเกต

พบสัญลักษณ์มงคลเจ็ดประการซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีน้ำาท่าสมบูรณ์	 ได้แก่	 น้ำาตก	 อ่างเก็บ

น้ำา	 ลำาธาร	 และแม่น้ำา	 ซึ่งทั้งสองพระองค์ล้วนเห็นว่าเป็นปราการสำาหรับเมือง	 (นครขันธ์)	

กษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าสมควรตั้งเมือง	ณ	บริเวณดังกล่าว

สำาหรับพญามังรายและสำาหรับกษัตริย์ทั้งสองพระองค์	 สิ่งที่สำาคัญยิ่งคือการที่เมืองหลวง

ถาวรของล้านนาจะสามารถมีประสิทธิผลในการเป็นปราการสำาคัญในทิศเหนือ	 และเป็น

ฐานการเมืองการปกครองที่มีอิทธิพลอย่างมากในการควบคุมรัฐต่าง	ๆ 	ของชาวไทในอาณา

บริเวณนี้	 เกษตรกรรมและการค้าอันเป็นอาชีพที่ช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประชากร

ก็เป็นปัจจัยสำาคัญที่ควรพิจารณา

 

	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1287	 หรือ	 พ.ศ.	 1830	 กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ได้ร่วมทำาสนธิ

สัญญาระหว่างกันเพื่อเป็นพันธมิตรร่วมต่อต้านการรุกรานจากศัตรูต่างชาติ	 	 โดยเฉพาะ

ชาวมองโกลหรือราชวงศ์หยวนของประเทศจีน	ซึ่งในปี	 	ค.ศ.	 1287	หรือ	พ.ศ.	 1800	 	 ได้

เข้าครอบครองแคว้นยูนนาน	 โดยรวมเมืองเชียงรุ้งในแคว้นสิบสองปันนา	 ซึ่งเป็นแผ่นดิน

ประสูติของพระมารดาของพญามังราย	 พันธสัญญาระหว่างทั้งสามพระองค์นี้มีความโดด

เด่นและสำาคัญยิ่งต่อภูมิภาคนี้ในยุคสมัยนั้น	 (มีการสร้าง	 “อนุสาวรีย์สามกษัตริย์”	 ซึ่งหล่อ

จากโลหะบรอนซ์สูง	2.7	เมตร	ประดิษฐานในจตุรัสซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการบูรณะในตัวเมือง

เชียงใหม่	เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการร่วมพันธสัญญาระหว่างกษัตริย์ทั้งสามพระองค์)		
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	 จากที่ระบุในงานเขียน	 "Zinme	Yazawin"	ซึ่งเขียนโดย	Sithu	Gamani	 Thingyam	

(University	of	Yangon,	2003)	ลางดีมีเจ็ดประการ	ดังต่อไปนี้:

 

	 “ลางดีประการแรกคือครอบครัวกวางเผือกเข้ามาในพื้นที่		และไม่หวาดกลัวมนุษย์	

ประการที่สองคือ	 กวางขนแดงมีปานขาวตรงหน้าผาก	 	 แนวสีขาวกลางหลัง	 	 และขาทั้งสี่

ข้างเป็นสีขาวลงมาจากป่าและขับไล่พลทหารไป	 	 ประการที่สามคือดอยสุเทพซึ่งอยู่ทางทิศ

ตะวันตก	 มีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งสำาหรับชาวละว้าในท้องที่และชาวมอญ	 เนื่องจากสร้างโดยสุ

เทวฤาษีที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้สร้างพระธาตุหริภุญไชยเช่นกัน	 	 ดังนั้นดอยสุเทพจึง

เป็นสถานที่ปกป้องทางวิญญาณและทางภูมิศาสตร์ฝั่งตะวันตก	 ประการที่สี่	 คือ	 น้ำาตกที่

ไหลลงมาจากยอดเขาและไหลไปทางทิศเหนือลงสู่ลำาน้ำา	 เลี้ยวไปด้านตะวันออกและไหล

ตามฝั่งด้านใต้ของพ้ืนที่ท่ีเป็นชัยภูมิแล้วจึงเบ่ียงไปทิศตะวันตกจึงเป็นปราการทางธรรมชาติ

ของพื้นที่บริเวณนี้	 ประการที่ห้า	 ภูมิประเทศของพื้นที่มีลักษณะที่เป็นคุณ	 เนื่องจากเป็นที่

สูงในทิศตะวันตกและลาดต่ำาไปทางทิศตะวันออก	 ประการที่หกคือลำาน้ำาที่ไหลไปทางทิศ

ตะวันออก	 ไปบรรจบแม่น้ำาปิงในด้านตะวันออกของพื้นที่อันเป็นมงคลแล้วจึงไหลไปตาม

แนวของพื้นที่	 สร้างแนวขอบของพื้นที่ในทิศใต้	 แม่น้ำาปิงก็เป็นลางดี	 เนื่องจากไหลจาก	

(ทะเลสาบ)	 สระอโนดาต	 จากทิวเขาในอำาเภอเชียงดาวและไหลไปด้านตะวันออกของเมือง	

ลางดีประการที่เจ็ด	 คือ	 มีทะเลสาบขนาดใหญ่ในบริเวณทิศตะวันออกฉียงเหนือของพื้นที่

มงคล	 ทะเลสาบแห่งนี้ถูกกล่าวถึงใน	 “ลำานำาแห่งความฝัน	 ("treatise	 on	 Dreams")	 และใน

ลำานำาเกี่ยวกับลางของศาสนาพราหมณ์	 ว่าเป็นสถานที่แห่งความสุขและเป็นทะเลสาบแห่ง

อาหารทิพย์	(lake	of	ambrosia)”

	 สำาหรับการเชื่อมโยงด้านการเกษตรและการค้า	 พื้นที่ที่ได้รับเลือก	 ซึ่งเป็นทุ่งหญ้า

อันกว้างใหญ่นั้นเหมาะสำาหรับการทำาเกษตรกรรม	 โดยเฉพาะการทำานาข้าว	 แม่น้ำาปิงอัน

กว้างใหญ่และทอดยาวช่วยอำานวยความสะดวกด้านการติดต่อค้าขายกับพื้นที่อื่น	 ๆ	 และ

ยังช่วยให้สามารถควบคุมรัฐอื่น	ๆ	ได้อีกด้วย	พื้นที่แห่งนี้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับเส้นทาง

คาราวานในยุคโบราณ	 อันเป็นเส้นทางที่บรรดาพ่อค้าวาณิชจากอินเดีย	 พม่า	 และยูนนาน

ใช้เดินทางพร้อมสินค้าอันได้แก่	ใบชา	และปศุสัตว์	ผ่านเส้นทางข้ามภูเขาต่าง	ๆ	
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ก�รสร้�งเมืองในปร�ก�รป้องกัน

ผังเมืองเชียงใหม่

	 หลังสถาปนาเมืองเชียงใหม่	 สิ่งแรกสุดที่ต้องคำานึงถึงคือการปกป้องเมืองและ

ความแข็งแกร่งของเมืองทั้งในยามสงบและยามศึก	 ดังนั้นสามกษัตริย์จึงทรงออกแบบให้

เมืองเชียงใหม่เป็นปราการที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ดีสำาหรับภูมิภาคนี้และข้อวินิจฉัย

ประการนี้ก็ทำาเกิดแนวคิดว่าเมืองที่มีปราการปกป้องอันแข็งแกร่งนั้นจะไม่เล็กหรือไม่ใหญ่

จนเกินไป	 ในยามศึก	 เมืองต้องมีกำาลังไพร่พลและช้างสารเพื่อปกป้องป้อมปราการต่าง	 ๆ	

ของเมือง	 เมื่อตระหนักถึงข้อสำาคัญประการนี้	 พญามังรายจำาต้องลดขนาดเมืองลงครึ่งหนึ่ง

จากขนาดที่ทรงต้องการเมื่อแรกเริ่ม		

	 ผังเมืองเชียงใหม่มีความโดดเด่นเน่ืองจากพญามังรายได้ผสานความเช่ือด้ังเดิม

ของชาวไทเข้ากับความรู้และเทคโนโลยีของชาวละว้า	และผสานกับแนวคิดด้านจักรวาลของ

ศาสนาพุทธที่รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูอันอาจได้รับมาจากพระร่วงเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์แห่ง

กรุงสุโขทัย	 เมืองเชียงใหม่ที่มีป้อมปราการปกป้องคุ้มกันอย่างแข็งแรงนี้มีรูปทรงที่ทุกด้านมี

ความยาวเกือบเท่ากัน	เพื่อแสดวถึงร่างกายมนุษย์	มีศีรษะ	แผ่นหลัง	ท้อง	มือ	และเท้า	รูป

ทรงผังเมืองนี้แสดงถึงการท่ีมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและเช่ือม

โยงถึงกัน	 โดยใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติแต่ไม่เปลี่ยนหรือฝืนธรรมชาติ

ดังกล่าว
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	 ผังเมืองเชียงใหม่จึงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงบุคคลที่มีสันติและความมั่งคั่ง	 เอนกาย

นอนตะแคงโดยหันหลังไปด้านตะวันตกพิงภูเขาอันมั่นคงและได้รับการปกป้องจาก

วิญญาณศักดิ์สิทธิ์	 และหันส่วนท้องเข้าไปยังแม่น้ำาในฝั่งตะวันออก	 และมีความสมบูรณ์

พูนสุขจนท้องย้อยจากด้านตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงด้านใต้เหมือนท้องของสตรีมีครรภ์	

ซึ่งได้รับการปกป้องสองชั้นจากกำาแพงเมืองรอบนอกและคูน้ำา	 งานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง

ต่าง	ๆ	มิได้เริ่มจนกระทั่งปี	ค.ศ.	1269	หรือ	พ.ศ.	1812	หรือประมาณหกปีหลังเลือกสถาน

ที่ตั้งเมือง	 ก่อนจะเริ่มก่อสร้างสิ่งต่าง	 ๆ	 พญามังรายทรงได้จัดเครื่องเซ่นสังเวยสามชุด	 ชุด

แรกทรงถวายแด่เทพารักษ์และเจ้าที่เจ้าทางผู้ปกปักรักษาพื้นที่บริเวณโดยรอบ	 ชุดที่สอง

ทรงถวายแด่หนูขาวยักษ์	 ซึ่งเป็นสัตว์พิเศษซึ่งทรงพบเห็นว่ากำาลังมุดเข้าต้นไทร	 และชุดที่

สามทรงแบ่งเป็นห้าส่วนเพ่ือทรงถวายแด่วิญญาณที่สิงสถิตที่บริเวณห้าแห่งที่จะเป็นสถานที่

ตั้งของซุ้มประตูเมือง	 ได้ทรงเกณฑ์แรงงานชาย	 50,000	 นายเพื่อสร้างราชวังที่ประทับส่วน

พระองค์	ที่ประทับของบรรดาสนมนางใน	และท้องพระโรงกลาง	ตลอดจนพระคลัง			คอก

ม้าและช้างที่ใช้ในยามศึก	นอกจากนี้	ยังได้ทรงเกณฑ์แรงงานชายอีก	40,000	นายเพื่อสร้าง

กำาแพงเมือง	 หอสังเกตการณ์	 ซุ้มประตูเมือง	 คูเมือง	 และโรงเก็บเรือ	 ในขณะเดียวกัน	 	ณ		

ใจกลางเมืองเชียงใหม่ก็เปิดเป็นตลาด	 “ข่วงหลวง”	 ("	 Khuang	 Luang")	 การใช้พื้นที่ต่าง	ๆ	

ตามลักษณะภูมิประเทศผสานกับความเช่ือด้านดาราศาสตร์และพยากรณ์ศาสตร์ตามคติ

ของชาวล้านนา

	 หลังจากนั้นสี่เดือน	 การสร้างบ้านแปลงเมืองก็เสร็จสมบูรณ์	 และสามกษัตริย์ก็ได้

พระราชทานนามให้แก่เมืองใหม่ว่า	 “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่”	 หรือที่เรียกกันโดยทั่วไป

ว่า	“เชียงใหม่”	เพื่อประสาทพรให้แก่เมืองใหม่นี้

หลังจากนั้น	สามกษัตริย์ได้ทรงจัดงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่	ทรงจัดเตรียมเครื่องเซ่นสังเวย

หกชุดและเชิญวิญญาณจากสรวงสวรรค์ลงมาประทับที่เมืองเพื่อปกปักรักษาเมือง	 ณ	 จุดที่

ประทับหกจุดซึ่งทรงเล็งเห็นว่าเป็นจุดอ่อนแอของเมือง	 ได้แก่	 กลางเมือง	 และที่ซุ้มประตู

เมืองทั้งห้าซุ้ม	ตามพงศาวดารเมืองเชียงใหม่	พิธีดังกล่าวถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สามวันสาม

คืนและมีอาหารและเครื่องดื่มมากมายสำาหรับเจ้าหน้าที่และแรงงานที่เป็นผู้สร้างเมือง	
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คว�มสำ�คัญของพิธีก�รและก�รเฉลิมฉลอง
 

	 พญามังรายทรงเป็นผู้ประกอบพิธีเซ่นสรวงบูชาเมื่อเริ่มการก่อสร้างและเมื่อการ

ก่อสร้างเสร็จสิ้นลงสำาหรับการก่อสร้างส่วนสำาคัญ	 ๆ	 ของฐานเมือง	 พิธีเซ่นสรวงดังกล่าว

ดำาเนินการตามประเพณีของชาวไทยวน	(Tai	Yuan)	ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเมืองและ

รัฐต่าง	ๆ	ในอาณาจักรล้านนาภายใต้การปกครองของพญามังราย

	 ชาวไทยวน	 (Tai	 Yuan)	 และชาวไทเผ่าอื่น	 ๆ	 ส่วนใหญ่มีความเชื่อและนับถือ

เทพบนสวรรค์และบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ	 คือ	 “ผีปู่ย่า”	 และชาวลัวะหรือละว้ายังนับถือ

วิญญาณแห่งป่า	 คือ	 “ผีป่า”	 ชาวไทยังคงมีความเชื่อว่าในแต่ละหมู่บ้าน	 หรือแต่ละสถานที่

ที่มีปราการรายรอบขอบชิด	มีมีศูนย์กลางของจิตวิญญาณ	เรียกว่า	“ใจบ้าน	–	ใจเมือง”	แต่

ถ้าเป็นกรณีของเมือง	 จะเรียกว่า	 “สะดือเมือง”	 แม้ว่าชาวไทส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะนับถือ

พระพุทธศาสนา	เป็นศาสนาและหลักการดำารงชีวิต	ก็ยังคงรักษาความเชื่อดั้งเดิมไว้เช่นกัน

	 ชาวไทมีองค์การการปกครองที่เป็นระบบ	และมีอารยธรรมทางด้านสถาปัตยกรรม

ที่รุ่มรวยอย่างมาก	 มีการแสดงออกทางวัฒนธรรมและภาษาที่ก้าวหน้ากว่าชาวละว้าและ

ชาวข่า	 ผู้ซึ่งแม้จะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่า	 แต่ก็มีอารยธรรมอันเนื่องจากมีระบบ

ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะของตน	 ชาวไทยวน	 (Tai	 Yuan)	 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำา

นา	(ข้าวเหนียว)	และมีความรู้เกี่ยวกับการทำาสวน			ภาษาและวรรณคดี	ตลอดจนศิลปะและ

หัตถกรรม	ชาวไทในล้านนาและชาวไทกลุ่มอื่น	ๆ	ในเมืองต่าง	ๆ	ในบริเวณใกล้เคียงมีความ

สัมพันธ์เกี่ยวดองกันเป็นระยะเวลายาวนาน	 ชาวไทเหล่านี้มีภาษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

ทั้งในระบบการพูดและการเขียน	 ตลอดจนสืบสานวรรณคดีที่เหมือนกันเป็นมรดกตกทอด

มาแต่โบราณ

	 เมื่อพญามังรายทรงจัดพิธีเฉลิมฉลองการที่เมืองเชียงใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์	 ทรง

ได้ประกาศความยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงแห่งใหม่นี้ให้แพร่ไปยังรัฐอื่น	 ๆ	 ตลอดจนประชากร

กลุ่มต่าง	ๆ			แล้วในพิธีกรรมต่าง	ๆ	ทรงแสดงความเคารพอย่างยิ่งต่อประเพณีและความ

เชื่อของชาวไทและชาวท้องถิ่น	 แต่ก็ได้ทรงแสดงให้เป็นที่ทราบไปโดยทั่วกันว่าทรงเลื่อมใส

และอุทิศพระองค์เพื่อพระพุทธศาสนา	 ตามที่ระบุในจารึก	 	 ซึ่งพบที่วัดเชียงมั่น	 (WatChi-

angman)	 พญามังรายได้ทรงบริจาคตำาหนักที่ทรงใช้เป็นที่ประทับและทรงงานในระหว่าง

การวางแผนและการสร้างเมืองเชียงใหม่	 เพื่อแปลงเป็นวัดชื่อ	 “วัดเชียงมั่น”	 ("Wat	 Chiang	

Man")	ซึ่งหมายความว่า	“วัดแห่งความมั่นคงของเมือง”	การที่ทรงผสมผสานวัฒนธรรมของ
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ชาวไท	 ชาวละว้า	 เข้ากับวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาในการประกอบพิธีกรรมสาธารณะ

ต่าง	ๆ	ทำาให้เกิดยุคแห่งวัฒนธรรมล้านนายุคใหม่	

ศิลาจารึกวัดเชียงมั่น

เมืองเชียงใหม่หลังจากพญามังรายสิ้นพระชนม์
	 พญามังรายทรงปกครองอาณาจักรล้านนาโดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นนครหลวงเป็น

ระยะเวลา	20	ปี	ก่อนจะสิ้นพระชมน์อย่างไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อนจากการที่ทรงถูกฟ้าผ่า	ณ	

จุดกลางเมืองอันเป็นจุดที่เชื่อว่าเป็นที่สถิตของเทวดาผู้ปกปักรักษาเมือง	ซึ่งในปัจจุบันกลาย

เป็น	“วัดสะดือเมือง”	

วัดสะดือเมือง

	 อย่างไรก็ตาม		พงศาวดารเมืองเชียงใหม่บางฉบับกลับระบุว่าพญามังรายประชวร

และทรงแปรพระราชฐานไปเวียงกุมกามและสวรรคตที่เวียงกุมกามนั่นเอง	 เมื่อพญามังราย

สวรรคต	เมืองเชียงใหม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางว่าเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองและ
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จิตวิญญาณแห่งอาณาจักรล้านนา	 แม้จะไม่เข้มแข็งเท่าพญามังรายแต่กษัตริย์องค์หลัง	 ๆ	

ที่สืบราชสมบัติต่อจากพญามังราย	ก็สามารถปกครองอาณาจักรล้านนามากว่า	200	ปี	 แต่

มิใช่ว่าทุกองค์จะทรงใช้เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครอง	 เนื่องจากบางองค์โปรดที่

จะทรงใช้เมืองอื่น	ๆ	ที่พญามังรายทรงเคยใช้มาก่อนสถาปนาเมืองเชียงใหม่

ยุคทองของเชียงใหม่
 

	 ในราชวงศ์มังรายมีกษัตริย์ที่ทรงมีความโดดเด่นหลายองค์	 โดยเฉพาะองค์ที่หก	

หรือ	พญากือนา	(Kuena	ค.ศ.1355-1385	หรือ	พ.ศ.	1898-1928)	และองค์ที่เก้า	หรือ	พญา

ติโลกราช	(ค.ศ.	1441-1487	หรือ	พ.ศ.	1984-2030)	ซึ่งได้พัฒนาอาณาจักรจนมีอารยธรรม

เจริญรุ่งเรืองสูงสุด	ทั้งสองพระองค์ได้ทรงสร้างวัดพุทธ	และเจดีย์	ตลอดจนสถานที่สาธารณะ	

ที่มีความสำาคัญหลายแห่ง	 โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งแสดงออกทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่

และรุ่งเรืองซึ่งเป็นที่รู้จักในยุคหลัง	ๆ	ว่าเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกล้านนา

	 พงศาวดารเมืองเชียงใหม่ยกย่องพญากือนาว่าเป็นนักปกครองที่	 “ทรงมีความ

ยุติธรรมและความศรัทธาอันแรงกล้าต่อคำาสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า		พญากือนาได้

ทรงสร้างวัดและเจดีย์อันยิ่งใหญ่ไว้มากมาย	และทรงเป็นที่ยอมรับอย่างมากว่าทรงมีความรู้

ในหลายสาขาวิชา	เช่น	ธรรมศาสตร์	(Dharmasastra)	ราชศาสตร์	(Rajasastra)	ประวัติศาสตร์	

และงานช่างสิบหมู่		พระองค์ทรงสร้างเจดีย์ทองอันสง่างามที่วัดพระธาตุดอยสุเทพที่บริเวณ

ยอดดอยสุเทพ	 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรง

ได้รับถวายจากกรุงสุโขทัย	 เจดีย์องค์นี้และวัดพระธาตุดอยสุเทพยังคงเป็นสัญลักษณ์เชิงจิต

วิญญาณของเมืองเชียงใหม่ตราบเท่าทุกวันนี้		

การเสื่อมและการแตกแยก

	 เมื่อกษัตริย์แห่งเชียงใหม่ต้องทรงพัวพันกับสงครามในกรุงศรีอยุธยาและรัฐฉาน	

จึงทรงสูญเสียขุนนางและไพร่พลจำานวนมาก	เชียงใหม่จึงอ่อนแอลงและตกเป็นประเทศราช

ของพม่าในปี	ค.ศ.1558	หรือ	พ.ศ.	2010	 เนื่องจากกษัตริย์บาเยงนอง	 (Bayinnaung)	แห่ง

ราชวงศ์ตองอู	 (Toungoo)	ประเทศพม่าทรงขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้	 	 เชียงใหม่ตกอยู่ภาย

ใต้การปกครองของประเทศพม่าเป็นระยะเวลา	200	ปี	อันเป็นช่วงระยะเวลาที่เชียงใหม่
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กลายเป็นเมืองที่อัตคัดขัดสน			ผู้คนแตกแยก	และอารยธรรมต่าง	ๆ	ก็หยุดนิ่งซบเซา	ไม่มี

พัฒนาการใด	ๆ	ระหว่างปี	ค.ศ.	1701	และ	1733	หรือ	พ.ศ.	2244	ถึง	2276	พม่าได้แบ่ง

อาณาจักรล้านนาเป็นล้านนาตะวันออกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงแสน	 และล้านนา

ตะวันตกที่มีฐานอยู่ที่เมืองเชียงใหม่	

	 ในปี	 ค.ศ.	 1775	 หรือ	 พ.ศ.	 2318	 กลุ่มเชื้อพระวงศ์ของล้านนาได้ทรงใช้ลำาปาง

เป็นฐานในการต่อต้านการปกครองของพม่า	 และเข้าร่วมสนับสนุนแผนการศึกของสยาม

ประเทศในการขับไล่พม่าไปจากดินแดนของตน	 สยามประเทศได้เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า

ในปี	 ค.ศ.	 1767	 หรือ	 พ.ศ.	 2310	 โดยกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีและปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์

จักรีในอนาคต	 ได้ทรงดำาเนินการกู้ชาติในทันที	 	 ปฏิบัติการในการต่อต้านพม่าดำาเนินการ

เกือบ	 20	 ปี	 และเชียงใหม่	 ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสยามประเทศและประเทศพม่า	 ได้กลายเป็น

แนวหน้าในการรบพุ่งกันระหว่างสองชาติอยู่เป็นประจำา	 ในขณะที่บรรดาเชื้อพระวงศ์และ

ขุนนางต้องไปออกรบ	 ประชากรของเมืองเชียงใหม่ได้อพยพหนีไปสถานที่ที่ปลอดภัยกว่า	

ทำาให้เชียงใหม่เกือบกลายเป็นเมืองร้าง	 	 แต่เมื่อพม่าถูกขับไล่ออกไปจากดินแดนเชียงใหม่			

ทำาให้เชียงใหม่กลับมาเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านนาและกลับมามีอิทธิพลต่อเมือง

และรัฐต่าง	ๆ	ในภาคเหนือดังที่เคยเป็นมาก่อนหน้า

การเกิดใหม่ของอาณาจักรล้านนา

พระเจ้ากาวิละ
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	 ในปี	 ค.ศ.1796	 หรือ	 พ.ศ.	 2339	 พระเจ้ากาวิละทรงได้รับการสนับสนุนจากทาง

กรุงเทพมหานครเพื่อฟื้นฟูเชียงใหม่เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา	 พระเจ้า

กาวิละทรงรวบรวมประชาชนกลุ่มต่าง	 ๆ	 จากบรรดาหมู่บ้านและเมือง	 	 	 ในอาณาบริเวณ

โดยรอบให้เข้ามาลงหลักปักฐานในเมืองเชียงใหม่	 และได้บูรณปฏิสังขรณ์อาคารสำาคัญต่าง	

ๆ	 โดยเฉพาะวัดและสถานที่สำาคัญ	ๆ	ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์มังราย	พระเจ้ากาวิละทรง

สถาปนา	 ราชวงศ์	 “เจ้าเจ็ดตน”	 เพื่อครองราชบัลลังค์ปกครองเชียงใหม่และอาณาจักรล้าน

นาให้รุ่งเรืองอีกครั้ง	 แม้ว่าในขณะนั้น	 เชียงใหม่จะมีสถานะเป็นเมืองประเทศราชของกรุง

รัตนโกสินทร์	 เจ้ากาวิละทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยอย่างมากจากราชสำานักของ

กรุงรัตนโกสินทร์และทรงสามารถปกครองเชียงใหม่ได้อย่างค่อนข้างเป็นอิสระ

	 พระเจ้ากาวิละทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของล้านนา	 โดยเฉพาะพิธี

ราชาภิเษก	 ภาษาและวรรณคดี	 ตลอดจนพิธีสำาคัญ	ๆ	 ทางพระพุทธศาสนาในแบบล้านนา	

และทรงส่งเสริมพิธีกรรม	 นาฏดนตรี	 และหัตถศิลป์ของล้านนา	 พระเจ้ากาวิละทรงยึดถือ

ตามพระราชพิธีล้านนาโบราณโดยจะเสด็จฯ	 เข้าเมืองเชียงใหม่ผ่านซุ้มประตูทางทิศเหนือ	

ซึ่งเป็นซุ้มประตูที่เป็นมงคลที่สุดคือเป็น	“ประตูหัวเมือง”	(ได้รับการขนานนามใหม่ว่า	“ประตู

ช้างเผือก”	 ตั้งแต่ในรัชสมัยพระเจ้ากือนา)	 ทรงฉลองพระองค์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เต็มยศดังเช่นเครื่องทรงของกษัตริย์ในราชวงศ์มังราย	 	 ราชวงศ์ของพระองค์ได้ครองเมือง

เชียงใหม่และอาณาจักรล้านนานับร้อยปี	โดยได้รับการสนับสนุนจากกรุงรัตนโกสินทร์	

การแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมอื่น	ๆ	ในยุคสมัยใหม่	

	 เมืองเชียงใหม่ในต้นรัชสมัยของราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนกลับมีชีวิตชีวาและเจริญรุ่งเรือง

อีกครั้งโดยอาศัยการค้าและพลังการสร้างสรรค์ต่าง	 ๆ	 ดังที่ปรากฏการฟื้นฟูศิลปะและ

สถาปัตยกรรมดั้งเดิมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่	 ๆ	 เมื่อเมืองเติบโตและขยายกว้างไกลขึ้น	

ความเจริญรุ่งเรือง	 อุดมสมบูรณ์และความสวยงามของทรัพยากรทางธรรมชาติ	 และสภาพ

แวดล้อมทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ทำาให้เมืองเป็นที่สนใจของต่างชาติ	 ที่เข้ามาใน

ภูมิภาคนี้	 ในขณะนั้น	ประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสได้ครอบครองอาณาจักรรายรอบ

เมืองเชียงใหม่	 ในด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 และได้พยายามขยายอิทธิพล

เข้าสู่เชียงใหม่	

	 ประเทศอังกฤษเริ่มเข้าครอบครองประเทศพม่าในปี	ค.ศ.	1824	หรือ	พ.ศ.	2367	

และได้ชนะสงครามระหว่างอังกฤษและพม่าครั้งที่สอง	 จึงได้เข้าถือครองพม่าตอนล่างในปี	

ค.ศ.	1852	หรือ	พ.ศ.	2395	สยามประเทศก็ได้รับแรงกดดันจากประเทศอังกฤษ			จนกระทั่ง
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ยอมทำาสนธิสัญญาเบาริ่งกับประเทศอังกฤษในปี	 ค.ศ.	 1855	หรือ	พ.ศ.	 2358	 ได้มีการลง

นามในข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับเมืองต่าง	 ๆ	 ในภาคเหนือของสยามประเทศ	 ระหว่างสยาม

ประเทศและรัฐบาลประเทศอังกฤษที่ปกครองประเทศอินเดีย	สองครั้ง	คือ	ในปี	ค.ศ.	1874	

(พ.ศ.	 2417)	 และอีกครั้งในปี	 ค.ศ.	 1883	 (พ.ศ.	 2426)	 จากนั้น	 จึงมีการแต่งตั้งกงสุลแห่ง

ประเทศอังกฤษประจำาเชียงใหม่	 อันเป็นเจ้าหน้าที่การทูตรายแรกที่ประจำาภาคเหนือของ

สยามประเทศ			ดังที่กรุงรัตนโกสินทร์ได้ปูทางไว้ให้		เชียงใหม่ได้เริ่ม	“เปิดประตูเมือง”	และ

มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับต่างชาติ	 โดยรับวิทยาศาสตร์	 การแพทย์	 เทคโนโลยี	

และระบบการศึกษาสมัยใหม่แบบตะวันตก	 เมืองเชียงใหม่กลายเป็นศูนย์รวมของกลุ่มที่มี

ความชำานาญด้านต่าง	ๆ	ซึ่งมีหลักฐานแสดงผลงานสำาคัญคือผ้าและรูปแบบสถาปัตยกรรม

ของสิ่งปลูกสร้างต่าง	 ๆ	 ในเมือง	 นโยบายปฏิรูปประเทศของสยามประเทศทำาให้ต้องมีการ

ปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคด้วย	ในปี	ค.ศ.	1884	หรือ	พ.ศ.	2427	พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 5	 ได้ทรงริเริ่มการปกครองส่วนภูมิภาคในภาคเหนือโดย

โปรดเกล้าฯ	 ให้พระเจ้าน้องยาเธอ	 กรมหมื่นพิชิตปรีชากร	 (Krommoen	 Phichitpreecha-

korn)	ทรงเป็นผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ในภาคเหนือโดยทรงมีศูนย์กลางการปกครอง	ที่

เมืองเชียงใหม่	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งสยามประเทศ
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	 ในช่วงต้น	 ๆ	 ของการปฏิรูปประเทศ	 เจ้าดารารัศมี	 แห่งเมืองเชียงใหม่	 	 ทรงรับ

เครื่องหมั้นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้	 	 จากนั้นไม่นานเจ้า

ดารารัศมีก็ทรงได้รับพระราชานุญาตจากพระบิดา	คือ	 เจ้าอินทวิชยานนท์	 ให้เสด็จฯ	 ไปยัง

กรุงรัตนโกสินทร์และทรงถวายพระองค์เข้าเป็นพระชายา	 และประทับในพระบรมมหาราช

วัง		

เจ้าดารารัศมี พระชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

	 ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมในสยามประเทศได้รับการพัฒนา	เนื่องจากเป็นส่วน

หนึ่งของนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ	การเดินทางโดยเรือ	ช้าง	หรือม้านั้น	ช้า

เกินไปและยากลำาบาก	สำาหรับผู้ที่มีภารกิจด้านการเมืองการปกครอง	ในปี	ค.ศ.	1888	หรือ	

พ.ศ.	 2431	 ได้มีการตั้งสายโทรเลขระหว่างกรุงเทพมหานครกับเชียงใหม่	 ได้มีการเดินรถไฟ

สายเหนือจากกรุงเทพมหานคร	 ไปจังหวัดพิษณุโลกในปี	 ค.ศ.	 1909	 หรือ	 พ.ศ.	 2452	 ไป

จังหวัดลำาปางและเชียงใหม่ในปี	ค.ศ.	1916	(พ.ศ.	2459)	และ	ค.ศ.	1919	(พ.ศ.	2462)	ตาม

ลำาดับ	 นอกจากนี้	 ในช่วงเวลาเดียวกันนี้	 ยังมีการพัฒนาระบบการคมนาคมโดยรถโดยสาร

และรถประจำาทางไปเชียงใหม่อีกด้วย	

	 การปฏิรูปการปกครองยังคงดำาเนินต่อเนื่องจนกระทั่งสยามประเทศได้เป็น

ประชาธิปไตยในปี	 ค.ศ.	 1932	 หรือ	 พ.ศ.	 2475	 ในเวลาเดียวกันนี้การปกครองระบอบสม

บูรณาญาสิทธิราชของเชียงใหม่ก็สิ้นสุดลง	 และรัฐบาลที่ปกครองเชียงใหม่ก็เป็นคณะที่ทาง

รัฐบาลจากสยามประเทศส่งมา	
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เชียงใหม่และอารยธรรมล้านนาที่สืบต่อเนื่องมาตลอดในประวัติศาสตร์ 

 

	 เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองที่คงอยู่มาเป็นเวลา	 700	 ปี	 อารยธรรมจึงเปลี่ยน

ไปตามเวลาที่ผันเปลี่ยน	 เมื่อถึงจุดสูงสุด	 ก็เริ่มตกต่ำา	 และได้รับการฟื้นฟูในหลายรัชสมัย	

อย่างไรก็ตามเมืองเชียงใหม่มิได้มีพัฒนาการแบบโดดเดี่ยว	 แต่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์และ

พัฒนาการในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนา	ของสยามประเทศหรือประเทศไทย	ของ

ภูมิภาคเอเชีย	และของโลก

อนุสรณ์สถานและสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์และ

จิตวิญญาณของเมือง	อันรวมถึงพื้นที่เชิงวัฒนธรรม	ได้ถูกทำาลายเนื่องจากภัยสงคราม	และ

จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงหลังสงคราม	 	 แต่ผู้ที่ดำาเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ต่าง	 ๆ	

คือกษัตริย์และชุมชนแห่งล้านนาที่เปี่ยมด้วยอารมณ์และจิตวิญญาณจากวัฒนธรรมและ

ประเพณีแห่งล้านนา	

	 ในยุคปัจจุบัน	 ความก้าวหน้าทางวิทยาการและการศึกษาจากตะวันตกได้เป็นที่

ยอมรับว่ามีความจำาเป็นอย่างยิ่งในการช่วยฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเชียงใหม่และประชาชนให้

เจริญรุ่งเรืองสืบไป	

ทุกวันนี้	จังหวัดเชียงใหม่	มีประชากรกว่า	1,600,000	คน	(จากการสำารวจอย่างเป็นทางการ)	

และ	172,000	คนจากประชากรทั้งหมดอาศัยอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่	ร้อยละ	80	เกิดในท้อง

ถิ่น	และพูดภาษาล้านนา	หรือ	 “คำาเมือง”	ตลอดจนถือตามวัฒนธรรมตามพระพุทธศาสนา

แบบล้านนา	

	 เมืองเชียงใหม่เติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 เกิดสิ่งอำานวยความสะดวกแบบ

สมัยใหม่มากมาย	 เช่น	 โรงแรมชั้นหนึ่ง	 ภัตตาคาร	 โรงมหรสพ	 ศูนย์กีฬา	 สนามกอล์ฟ	

ศูนย์การค้า	ซุปเปอร์มาร์เก็ต	ตลาดสด	โรงพยาบาล	และคอนโดมิเนียม	แต่ผู้คนในท้องถิ่น

ก็ยังตระหนักถึงความโดดเด่นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีกทั้งยังพยายามอนุรักษ์

พื้นที่	 สิ่งปลูกสร้าง	 และสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์	 ตลอดจนสิ่งแวดล้อมตาม

ธรรมชาติที่แท้จริง	

	 จากการเติบโตและขยายตัวกว่า	700	ปี	 เมืองเชียงใหม่เต็มไปด้วยผลงานทั้งที่เป็น

ทางวัตถุและนามธรรมที่สะท้อนถึงความสร้างสรรค์และการวางแผนพัฒนาเมืองอย่างมี

วิสัยทัศน์	ได้แก่	คูเมือง	กำาแพงเมือง	ซุ้มประตูเมืองและหัวมุมต่าง	ๆ	วัดโบราณ	40	แห่งใน

กำาแพงเมือง	ตลอดจนชุมชนต่าง	ๆ	ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมต่างกัน
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แม้ว่าเมืองจะพัฒนาเป็นสังคมเมืองที่ทันสมัยอย่างรวดเร็ว	 อนุสรณ์สถาน	 สถานที่	 และ

พื้นที่ต่าง	 ๆ	 ที่มีความสำาคัญในเมืองเชียงใหม่	 อันเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านนา	 ก็

สมควรได้รับการเสนอให้เป็นมรดกโลก	 เนื่องจากมีการวางแผนที่โดดเด่นและสร้างสรรค์จน

ทำาให้เมืองสามารถคงอยู่และเจริญต่อไปเรื่อย	 ๆ	 ในปัจจุบัน	 การแลกเปลี่ยนทางค่านิยม

และอารยธรรมต่าง	ๆ	ของประชากรกลุ่มชาวล้านนาที่เกิดขึ้นในหลายศตวรรษ	 	 ได้ปรากฏ

ชัดเจน	 ดอยสุเทพอันเป็นพื้นที่เชิงวัฒนธรรมที่มีความศักสิทธิ์	 ที่ราบสูง	 และแม่น้ำาปิง	 ยังมี

ความสำาคัญเชิงวัตถุและจิตวิญญาณต่อเมืองและประชาชนและ	มีงานเทศกาลและประเพณี

ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่าง	ๆ	นี้	จัดขึ้นทุกปี

 

	 ทุกวันนี้	 เชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง	 ๆ	 หลายแขนง	

และเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยห้าแห่ง	 โรงเรียนในพระพุทธศาสนาและคริสตศาสนา

หลายแห่ง	 วิทยาลัยวิชาชีพหลายแห่ง	 โรงเรียนนานาชาติภาษาอังกฤษสี่แห่ง	 และโรงเรียน

ภาษาเยอรมันหนึ่งแห่ง	 อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยรัฐหนึ่งแห่งที่สอนวิชาการพยาบาล	 และ

มหาวิทยาลัยเอกชนอีกหลายแห่งที่มีโรงเรียนวิชาพยาบาลรวมอยู่ด้วย	 นอกจากนี้	 ยัง

มีสถาบันสอนภาษาของเอกชนหลายแห่งและสถาบันสอนภาษาของเอยูเอ	 บริติชเคาน์

ซิล	 ศูนย์แห่งประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์	 ตลอดจนสมาคมฝรั่งเศส	 เมือง

เชียงใหม่ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์	 สถานที่แสดงศิลปะ	 หอสมุดและห้องสมุด	 ตลอดจน

ศูนย์จัดการมรดกทางวัฒนธรรมในวัดหรือในชุมชนต่าง	 ๆ	 หลายแห่งชุมชนต่าง	 ๆ	 ใน

เชียงใหม่มักจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์	 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ	 นักเรียนนักศึกษา	 และนักวิชาการ	 ที่

รวมกลุ่มกันตามวัดประจำาชุมชนเพื่อทำากิจอาสาด้านสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนเพื่อจัด

กิจกรรมตามประเพณีหรือทางศาสนา	 ผู้คนเหล่านี้เป็นกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มสำาคัญของเชียงใหม่	

เมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา	

	 เนื่องจากเชียงใหม่อาจได้รับการเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลก	 ทางมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่จึงได้จัดการเสวนาหารือหรือรับฟังความคิดเห็นหลายครั้ง	 โดยมีผู้แทนกลุ่มอาชีพ

และกลุ่มคนที่มีช่วงอายุต่าง	 ๆ	 อันรวมถึงเจ้าอาวาสจากวัดทุกแห่งในเชียงใหม่	 และได้รับ

การตอบสนองที่ดีและการร่วมมือจากทุกฝ่าย	
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คำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับสถ�นที่ที่ยื่นเสนอชื่อ

การยื่นเสนอแบบชุด

	 การเสนอชื่อครั้งนี้เป็นแบบชุด	 ซึ่งประกอบด้วยอนุสรณ์สถาน	 สถานที่	 และพื้นที่

ทางวัฒนธรรมในเชียงใหม่		6	กลุ่มหรือ	6	ชุด	เสนอชื่อทั้งหมดในการยื่นเสนอชื่อเพียงครั้ง

เดียวเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งต่าง	ๆ	ที่เชื่อมโยงต่อกัน	ซึ่งควรเสนอให้เป็นที่ยอมรับ						

ในวงกว้างสถานที่ทั้งหกชุดนี้มีหน้าที่สัมพันธ์กันและมีความเกี่ยวข้องกัน	 คือ	 เป็นสิ่ง

ประกอบของหลักฐานเชิงวัตถุที่แสดงถึงคุณค่าอันยอดเยี่ยมในระดับสากลของเชียงใหม่

ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา	 ซึ่งสถาปนาขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่	 13	 แต่

สามารถคงอยู่เป็นระยะเวลายาวนานผ่านประวัติศาสตร์ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก	

แต่ก็ยังสามารถธำารงอัตลักษณ์ทั้งทางวัตถุและทางนามธรรมจนกระทั่งปัจจุบัน	

รายชื่อสถานที่ที่ได้รับการเสนอชื่อ
	 สถานที่ที่ได้รับการเสนอชื่อจัดเป็นหกกลุ่มดังต่อไปนี้	

แผนผังแสดงอนุสรณ์สถาน สถานที่ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่

1. กลุ่ม 1: พื้นที่ท�งวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่เก่�  
	 พื้นที่ทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่เก่าเป็นการผสมผสานระหว่างมรดกทาง

ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม	 ตามที่ผู้สถาปนาและที่ปรึกษาพิจารณาว่าเป็นลักษณะอันเป็น

มงคลของสถานที่ในอุดมคติตามหลักความเชื่อด้านการวางผังเมืองและการกำาหนดชัยภูมิ

ตามคติล้านนา	พื้นที่ทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่ในปัจจุบันยังคงความสำาคัญต่อเมืองในยุค

ใหม่	และต่อผู้คนที่ยังคงหวงแหนอัตลักษณ์ทางจิตวิญญาณของตน	
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พื้นที่ทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่ประกอบด้วย

1.1. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

แผนที่และภาพถ่ายของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

	 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยมีความหลากหลายทางชีวภาพ	 ตั้งอยู่ห่างจาก

เมืองเชียงใหม่เก่า	16	กิโลเมตร	ไปในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	และได้รับการแต่งตั้งและ

ปกป้องในฐานะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1973	หรือ	พ.ศ.	2516	อุทยาน

แห่งนี้มีพื้นที่	261	ตารางกิโลเมตร	บนภูเขาป่าสนไม่ผลัดใบสลับป่าผลัดใบ	และป่าเต็งรังใน

บริเวณส่วนล่างของภูเขา	ยอดสูงสุดอยู่ห่างจากระดับน้ำาทะเล	1,658	เมตร	ภูเขาหลายยอด

ลูกนี้เป็นเทือกเขาสำาคัญในฝั่งตะวันตกของภาคเหนือของประเทศไทย	 และชาวละว้าเคารพ

บูชาว่าเป็นสถานที่ที่วิญญาณบรรพบุรุษของตนสถิตอยู่	 เป็นระยะเวลายาวนานก่อนที่พญา

มังรายจะเสด็จฯ	มาเยือนบริเวณนี้	

	 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่าง	 ๆ	 มากมาย	

มีนกกว่า	 300	 สายพันธุ์ซึ่งหลายสายพันธุ์นั้นเป็นสัตว์หายากและเป็นสิ่งมีชีวิตถิ่นเดียว	

ได้แก่	นกกระเต็นลาย	(Banded	Kingfisher),	นกพญาปากกว้างหางยาว	(Green	Longtailed	

Broadbill),	ไก่ฟ้าหลังขาว	(Silver	Pheasant),	นกไต่ไม้ใหญ่	(Giant	Nuthatch),	ไก่ฟ้าหางลาย

ขวาง	(Mrs.	Hume's	Pheasant),	นกปากนกแก้วอกลาย	(Spot-	Breasted	Parrotbill),	และ

นกกะรางแก้มแดง	 (Red-	 faced	 Liocichla)	 อุทยานแห่งนี้มีน้ำาตกห้าแห่งในเขตป่า	 มีนกก

ว่า	 300	สายพันธุ์	 มีต้นเฟิร์นและไม้ดอกเกือบ	2,000	สายพันธุ์	 และในฤดูฝน	ก็จะมีผีเสื้อ

มากมาย	
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	 ในปี	 ค.ศ.	 1997	 (พ.ศ.	 2540)	 มีรายงานว่าป่าในหุบเขาแม่สาตอนบนถูกทำาลาย

เป็นบริเวณกว้างทำาให้ร้อยละ	 17	 ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยถูกทำาลาย	

(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,	1997)	ผลที่ตามมาคือ	ลำาน้ำาสายหลัก	ที่เป็นแหล่ง

น้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรต้องแห้งขอดลง	สถานการณ์ดังกล่าวกระตุ้นให้

ชาวบ้านได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างการตัดไม้ทำาลายป่าและการสูญเสียทรัพยากร

ในท้องถิ่น	 เมื่อประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาอย่างฉับพลัน	 	 ชาวบ้านได้อพยพย้ายถิ่นจาก	

1,300	 เมตรเหนือระดับน้ำาทะเล	 ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในปัจจุบันที่	 1,000	 เมตรเหนือระดับน้ำา

ทะเล	เมื่อประมาณ	40	ปีก่อน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ  ที่ตั้งอยู่บนยอดแห่งหนึ่งของดอยสุเทพ

	 เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบด้านลบจากการตัดไม้ทำาลายป่า	 ชาวบ้านได้รวมตัวกัน

ในชุมชนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกทำาลายซึ่งต่อมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยวิจัยเพ่ือฟื้นฟู

ป่า	(Forest	Restoration	Research	Unit)	แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งให้ข้อมูลความรู้และ

เทคนิคต่าง	ๆ	ปัจจุบันมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายงานเกี่ยวกับความหลากหลายทาง

ชีวภาพในเขตอุทยาน	 โดยเฉพาะความหลากหลายของสายพันธุ์นก	 และการฟื้นฟูพื้นที่ป่า

ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย	 ที่สำาเร็จลุล่วงและได้เผยแพร่สู่สาธารณะ	 ยังมีประเพณี

แบบดั้งเดิม	ที่ยังพบเห็นได้ในปัจจุบัน	เช่น	การบวงสรวงประจำาปีต่อ	”ปู่แสะย่าแสะ”		ซึ่งเป็น

วิญญาณบรรพบุรุษ	 และประเพณีประจำาปีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเดินเท้า

ขึ้นไปบนดอยสุเทพเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า	 อุทยานแห่ง

นี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างสำาคัญ	 ๆ	 หลายแห่ง	 ซึ่งรวมอยู่ในกลุ่มสถานที่ที่เสนอชื่อเพื่อเป็นมรดก

โลก	ดังต่อไปนี้	
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1.1.1.	 วัดพระธาตุดอยสุเทพ

	 วัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่บนยอดเขายอดหนึ่งของดอยสุเทพ	 และสามารถเห็น

แสงอาทิตย์เป็นประกายระยิบระยับจากระยะไกลในวันที่อากาศแจ่มใส	 	 สร้างโดยพญากือ

นาแห่งราชวงศ์มังรายในปี	ค.ศ.	1419	(พ.ศ.	1962)	เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ

องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า	จากกรุงสุโขทัยซึ่งพระสุมนเถระ	(Pra	Sumana	Thera)	เป็นผู้อัญเชิญ

มา

	 มีตำานานมากมายทั้งจากการบอกเล่าและการบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ

พัฒนาการของวัดแห่งนี้	 โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเลือกสถานที่สร้างวัด	 เมื่อพระสุมนเถระ

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาถึงเมืองเชียงใหม่	 มีพระบรมสารีริกธาตุเพียงองค์เดียว	 และ

พญากือนาทรงมีพระราชดำาริจะทรงสร้างเจดีย์เพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่วัดสวน

ดอกนอกซุ้มประตูเมืองด้านทิศตะวันตก	 อันเป็นบริเวณที่ตั้งพระราชวังที่ประทับ	 ติดกับ

ป้อมปราการ	 แต่พระบรมสารีริกธาตุเพิ่มเป็นสององค์	 พญากือนาจึงทรงอัญเชิญองค์หนึ่ง

ไปไว้ที่วัดสวนดอก	 สำาหรับพระองค์เอง	 และอีกองค์ต้องอัญเชิญไปไว้ในสถานที่ที่เกี่ยวข้อง

กับประชาชนทั้งเมือง	 เมื่อทรงมีพระราชดำาริดังนั้น	 	 พญากือนาจึงผูกพระบรมสารีริกธาตุ

ไว้บนหลังช้างแล้วปล่อยให้ช้างเดินออกจากเมืองผ่านซุ้มประตูหัวเมืองไปทางด้านทิศเหนือ	

ซุ้มประตูหัวเมืองจึงได้รับการขนานนามว่าประตูช้างเผือก	 ช้างเชือกดังกล่าวสามารถเดิน

ไปสถานที่ใดก็ได้	 และได้วิ่งขึ้นดอยสุเทพ	 จนถึงบริเวณหนึ่งจึงได้เดินวนสามรอบและล้มลง	

ณ	 บริเวณนั้น	 พญากือนาจึงมีพระราชวินิจฉัยว่าบริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่มงคลที่สมควร

สร้างเจดีย์และวัด	
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	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 วัดพระธาตุดอยสุเทพได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็น

สถานที่เพื่อการจาริกแสวงบุญของชาวพุทธจากทั่วอาณาจักรล้านนา	กษัตริย์องค์ต่อ	ๆ	มา

ในประวัติศาสตร์	 ได้ทรงขยายและเพิ่มเติมวัด	 และประชาชนก็ได้บริจาคตามกำาลังของตน

เพื่อสนับสนุน	 เนื่องจากชาวล้านนาในอดีตจนถึงปัจจุบัน	 มีความเชื่อว่าการบูรณะและต่อ

เติมวัดอันศักดิ์สิทธิ์จะได้บุญสูงสุดทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติหน้า

1.1.2.	ถนน

 

	 ถนนจากเชิงดอยสุเทพไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นเป็นอนุสรณ์สถานทาง

ประวัติศาสตร์ที่มีความสำาคัญยิ่ง	 ถนนสายนี้สร้างขึ้นในปี	 ค.ศ.	 1935	 (พ.ศ.	 2478)	 ภายใต้

การนำาโดยพระครูชาวล้านนาที่เป็นที่เคารพบูชาอย่างมากในภูมิภาคนี้	 คือ	 ครูบาศรีวิชัย	

(เกิดปี	ค.ศ.	1878	หรือ	พ.ศ.	2421)	ครูบาศรีวิชัยใช้ชีวิตเดินทางไปสถานที่ต่าง	ๆ	ในล้าน

นาและบูรณปฏิสังขรณ์วัดโบราณที่เสื่อมโทรมไว้หลายแห่ง	 และประสบความสำาเร็จอย่างยิ่ง

ในการระดมทุนและแรงงานจากชุมชนรอบวัดที่ต้องบูรณะ	

	 เนื่องจากมีภาวะผู้นำาและจริยวัตรที่น่าเลื่อมใสและถือเป็นแบบอย่างของพระครู	

ในแต่ละวัน	 มีผู้คนทุกช่วงอายุและจากทุกหมู่บ้านในล้านนา	 จำานวนรวมไม่ต่ำากว่า	 5,000	

ราย	 มาเข้านมัสการพระครูพร้อมนำาอุปกรณ์เครื่องมือของตนมาเพื่อก่อสร้างถนนขึ้นดอย

สุเทพ	 และเจ้าแก้วนวรัตน์ผู้ทรงปกครองเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้น	 ทรงเป็นผู้ทำาพิธีเริ่มการ

ก่อสร้างถนนสายนี้ให้	 เมื่อวันที่	 9	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.1934	 (พ.ศ.	 2477)	 ณ	 เวลา	 10.00	

นาฬิกา	ที่เชิงดอยสุเทพใกล้ห้วยแก้ว	
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	 การก่อสร้างถนนสายนี้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	5	เดือนกับอีก	22	วัน	และเปิด

ให้สาธารณชนใช้เมื่อ	 30	 เมษายน	 ค.ศ.	 1935	 (พ.ศ.	 2478)	 ถนนสายนี้แสดงถึงการทุ่มเท

อุทิศตนอย่างมากของประชาชนชาวล้านนาต่อพระบรมสารีริกธาตุในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า	

และยังสะท้อนถึงการมีจิตวิญญาณและศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อการร่วมทำาบุญ	 ถนนสายนี้

สร้างแล้วเสร็จอย่างรวดเร็วจนผู้บริหารเมืองเชียงใหม่ในขณะน้ันยังไม่อาจเช่ือได้ว่าจะเสร็จ

ภายในระยะเวลาดังกล่าว

1.2.	เวียงเจ็ดลิน

 

 

	 ชื่อเวียงเจ็ดลินหมายถึงลำาน้ำาเจ็ดสาย	เวียงเจ็ดลินตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพและห่างจาก

เมืองเชียงใหม่เก่าเพียง	 5	 กิโลเมตร	 และสามารถเห็นจากภาพถ่ายทางอากาศในปี	 ค.ศ.	

1957	 (พ.ศ.	 2500)	 ว่าเป็นพื้นที่ทรงกลมมีกำาแพงล้อมสองชั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	

900	เมตร	แต่ยังไม่มีผู้ใดทราบประวัติความเป็นมาหรือหน้าที่ของเวียงแห่งนี้	หน่วย	6	ของ

สำานักโบราณคดี	 กรมศิลปากร	 ได้สำารวจเวียงแห่งนี้	 และคาดว่าเวียงแห่งนี้เป็นเมืองมีป้อม

ปราการและคูน้ำาล้อมรอบซึ่งปกครองโดยขุนหลวงวิลังคะ	 (Khun	 Wiranka)	 กษัตริย์ผู้ทรง

ปกครองชาวละว้าซึ่งในพงศาวดารระบุว่า	ราวคริสต์ศตวรรษที่	8		ได้ทรงส่งสารไปขอให้เจ้า

แม่จามเทวีแห่งอาณาจักรหริภุญไชยยอมเข้าร่วมอาณาจักรของพระองค์	เมื่อเจ้าแม่จามเทวี

ทรงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว	 ขุนหลวงวิลังคะ	 ก็ทรงกริ้วและยกทัพไปก่อสงครามกับอาณา

จักรหริภุญไชย	 แต่ก็ทรงถูกดูหมิ่นและตีแตกพ่ายโดยพระโอรสสองพระองค์ของเจ้าแม่จาม

เทวี	 เวียงนี้จึงถูกปล่อยร้าง	 แต่ป้อมปราการของเมืองเคยถูกครอบครองโดยทัพของกรุง

สุโขทัยในช่วงที่กรุงสุโขทัยทำาศึกสงครามกับพญาสามฝั่งแกน(Samfangkaen	 พ.ศ.1945	 –	

1985)	แห่งเมืองเชียงใหม่	นอกจากนี้	ยังพบวัดพุทธโบราณในเวียงนี้	อันเป็นหลักฐานแสดง

 

���������������������.indd   22 3/19/2558   17:14:15



- 23 -

ว่าเชียงใหม่ได้แผ่อิทธิพลของตนเข้าในดินแดนอื่นนอกเขตเมืองของตน	 เวียงแห่งนี้ถูกแบ่ง

เป็นสองส่วนโดยถนนสาธารณะที่ตัดจากเมืองตรงไปขึ้นดอยสุเทพ	 ฝั่งตะวันตกซึ่งกักเก็บ

น้ำาที่ไหลบ่ารุนแรงในฤดูฝนจากดอยสุเทพได้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำาตามธรรมชาติและมีตล่ิง

เป็นคันดิน	 อ่างเก็บน้ำาแห่งนี้เสมือนมีปราการโดยรอบเนื่องจากเชื่อมต่อกับกับสำานักพัฒนา

พันธุ์สัตว์ของกรมป่าไม้และสวนสัตว์เชียงใหม่	 	 แต่ก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากถนนสายหลัก	

อ่างเก็บน้ำาแห่งนี้เป็นสถานที่สำาคัญที่แสดงไว้ในสัญลักษณ์ตามข้างทางด้วย	 ฝั่งตะวันออก

ของเวียงเจ็ดลินมีพื้นที่กว้างกว่าและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชมงคล	 วิทยาเขตเจ็ดลิน	

นักวิชาการของมหาวิทยาลัยแห่งน้ีได้สำารวจพ้ืนที่อย่างจริงจังและพบร่องรอยตลอดจนเศษ

วัตถุที่แสดงถึงการตั้งรกรากของมนุษย์ในบริเวณนี้	ซึ่งอาจเป็นระยะเวลายาวนานกว่า	5,000	

ปีก่อน	ล่าสุด	ทางรัฐบาลได้สนับสนุนโครงการเพื่อการอนุรักษ์และวิจัยพื้นที่บริเวณนี้	

1.3.	แม่น้ำาปิง

	 แม่น้ำาสายนี้มีต้นกำาเนิดในอำาเภอเชียงดาว	 	 บริเวณเทือกเขาอินทนนท์	 อันเป็น

พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีล้านนาและป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว	 จึงได้รับการคุ้มครองโดย

กฎหมาย	 แม่น้ำาปิงเป็นแม่น้ำาสายที่กว้างที่สุดในภาคเหนือไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ทำาให้

เกิดที่ราบลุ่มแม่น้ำาขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์ทางฝั่งตะวันออกของเชียงใหม่	 แม่

น้ำาปิงยังเป็นเส้นทางการค้าและการติดต่อกันระหว่างเชียงใหม่กับบรรดารัฐในล้านนาที่อยู่

ภายใต้การปกครองของเชียงใหม่	ตลอดจนโลกภายนอกด้วย	
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	 เช่นเดียวกับแม่น้ำาส่วนใหญ่ในโลก	 	 	 แม่น้ำาปิงได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ปี	

ค.ศ.	 1997	 (พ.ศ.	 2540)	 โดยโครงการจัดการลุ่มแม่น้ำาปิงตอนบนโดยมูลนิธิคุ้มครองสัตว์

ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย	 ได้ดำาเนินการฟื้นฟูแม่น้ำาปิง	 โดยมีเครือข่ายชุมชนในลุ่ม

แม่น้ำาปิงและเครือข่ายการบำาบัดแม่น้ำาปิงซึ่งรวมหมู่บ้านต่าง	 ๆ	 มากกว่าร้อยแห่ง	 เข้าร่วม

โครงการ	 ยิ่งไปกว่านั้น	 ในปี	 ค.ศ.	 1992	 (พ.ศ.	 2535)	 องค์กรไม่แสวงผลกำาไรชื่อ	 “กลุ่มรัก

แม่ปิง”	 	 ได้ก่อตัวขึ้น	 (ดู	 รายงาน	Global	Perspectives	on	 Integrated	Water	Resources	

Management	โดย	Ganesh	Pangare,VirajShah;	และ	Rivers	in	Jeopardy	and	the	Role	of	

Civil	Society	in	River	Restoration:	Thai	Experience,	โดย	วสันต์	จอมภักดี	ประธานคณะ

กรรมการความร่วมมือเพื่อปกป้องที่ราบลุ่มแม่น้ำาปิงและสิ่งแวดล้อม	 (Coordinating	 Com-

mittee	for	the	Protection	of	the	Ping	River	Basin	and	the	Environment	-	CCPE)	และรอง

คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)	

 

1.4	ลำาน้ำาแม่ข่า

 

 

 

	 ลำาน้ำาแม่ข่าเป็นลำาน้ำาที่ทอดจากทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่เก่าและโค้งตามแนว

คูเมืองชั้นนอก	 ทำาให้เกิดเป็นคูเมืองธรรมชาติอีกชั้นที่ล้อมจากด้านตะวันออกเฉียงเหนือ

ไปถึงด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่เก่า	 ในปัจจุบัน	 ลำาน้ำาแม่ข่ามีมลพิษระดับสูง	

ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลเมืองเชียงใหม่กำาลังหาสาเหตุและทางแก้ปัญหา	
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2. กลุ่ม 2 : อนุสรณ์สถ�น สถ�นที่ และพื้นที่สำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์ ซึ่งเป็นปร�ก�ร

ชั้นในของเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วยสถ�นที่ต่�ง ๆ ดังต่อไปนี้:
 

	 2.1.	 กำาแพงเมืองชั้นในทั้งสี่ด้าน	 ซึ่งมีบางส่วนถูกทำาลายแต่ก็ได้รับการบูรณ

ปฏิสังขรณ์	จนอยู่ในสภาพดี	

	 2.2.	 คูเมืองชั้นในทั้งสี่ด้าน	 ซึ่งได้รับการขุดลอกและทำาความสะอาดเป็นประจำา	 มี

สวนและภูมิทัศน์ประจำาเมืองในปัจจุบัน	

 

 

	 2.3.	 ซุ้มประตูเมืองทั้งห้ามีชื่อเฉพาะ	 และตั้งอยู่ในในทิศทั้งห้า	 ได้รับการฟื้นฟูใน

ยุคต่าง	ๆ 	และซุ้มสุดท้ายได้รับการบูรณะโดยเทศบาลเมืองและกรมศิลปากร	ตามข้อมูลจาก

การศึกษาด้านโบราณคดีและภาพถ่ายเก่า	ๆ	ซุ้มประตูต่าง	ๆ	มีชื่อดังต่อไปนี้
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	 ก)	ประตูช้างเผือก	(ประตูหัวเวียงเดิม)	ทางทิศเหนือ	ซึ่งนับกันว่าเป็นประตูที่สำาคัญ

ที่สุดของเมือง

	 ข)	ประตูสวนดอก	ทางทิศตะวันตก	ซึ่งเป็นทางไปสู่พื้นที่ป่า

	 ค)	ประตูท่าแพ	ทางทิศตะวันออก	ซึ่งเป็นทางออกไปสู่แม่น้ำา	

	 ง)	 ประตูท้ายเวียง	 ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นประตูเชียงใหม่ใน

ภายหลัง		ซึ่งเป็นทางไปสู่เวียงกุมกามและลำาพูน

	 จ)	ประตูแสนปุง	หรือประตูสวนปรุง	ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้	ซึ่งรู้จักในชื่อ	ประตู

หายยา	ซึ่งเป็นทางไปสู่สุสานหายยา	

	 2.4.	 มุมเมืองทั้งสี่	 (แจ่ง)	 ซึ่งตั้งเป็นค่ายทั้งสี่ทิศ	 และมีชื่อมาแต่โบราณ	 ได้รับการ

บูรณะและในปัจจุบัน	กลายเป็นสวนและภูมิทัศน์ของเมือง	

           

 

	 ก)	แจ่งศรีภูมิ	ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ข)	แจ่งก๊ะต้ำา	ทางทิศตะออกเฉียงใต้	

	 ค)	แจ่งกู่เฮือง	ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้		

	 ง)	แจ่งหัวลิน	ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

	 ปราการของเมืองเชียงใหม่มีความโดดเด่นทั้งในด้านกายภาพ	 ด้านเทคนิค	 และ

ด้านจิตวิญญาณ	 แนวคิดหลักของปราการเมืองเชียงใหม่แสดงถึงขอบเขตของเมืองอันเป็น

มงคล	 (ศรีนคร)	 ซึ่งมีปราการล้อมเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีซุ้มประตูห้าซุ้ม	 และเชื่อกัน

ว่าพื้นที่กลางเมืองหรือสะดือเมืองได้รับการพิทักษ์ปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง	ซึ่งมาสถิต

เนื่องจากได้รับการบวงสรวงสังเวยในพิธี			
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	 ในยุคปัจจุบันพิธีการบวงสรวงสังเวยต่อเทวาอารักษ์และวิญญาณที่ปกป้องเมือง

ตลอดจนซุ้มประตู้ช้ันในจัดโดยผู้ปกครองและเทศบาลเมืองโดยร่วมกับประชาชนชาว

เชียงใหม่	ในรัชสมัยของราชวงศ์มังราย	คูเมืองเดิม	กำาแพงเมือง	และซุ้มประตูต่าง	ๆ	ได้รับ

การทำาความสะอาดและซ่อมแซมอย่างสม่ำาเสมอตามที่กษัตริย์ผู้ครองราชย์สืบราชวงศ์มัง

รายทรงมีพระวินิจฉัยว่าสมควร	 	 หลังจากนั้นมีสงครามอันยาวนานกับประเทศพม่า	 จน

กระทั่งสมัยพระเจ้ากาวิละแห่งราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนทรงบูรณะปราการต่าง	 ๆ	 ของเมือง

เนื่องจากยังเกิดมีศึกสงครามอยู่		อนุสรณ์สถานและสถานที่ต่าง	ๆ	ในรายการข้างต้นเป็นสิ่ง

ที่เป็นปราการปกป้องคุ้มครองอำานาจการเมืองการปกครองของส่วนกลาง	 โดยแบ่งแยกกับ

พื้นที่ต่าง	ๆ	โดยรอบ	เกือบทุกสิ่งข้างต้นได้รับการบูรณะในปี	ค.ศ.	1985-86	 (พ.ศ.	2528-

29)	โดยเทศบาลเมืองเชียงใหม่	และกรมศิลปากร		

3. กลุ่ม 3:อนุสรณ์สถ�น สถ�นที่ และพื้นที่สำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์นอกปร�ก�รชั้น

นอกของเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วยสถ�นที่ต่�ง ๆ ดังต่อไปนี้:

 

	 กำาแพงเมืองและคูเมืองชั้นนอกของเมืองเชียงใหม่ไม่เป็นไปตามแนวของปราการ

ชั้นใน	 สร้างเป็นแนวยาวเริ่มจากมุมตะวันออกเฉียงเหนือ	 คือ	 “แจ่งศรีภูมิ”	 ไปตามแนวฝั่ง

ตะวันออกของเมือง	 เหมือนแนวโค้งของครรภ์สตรี	 และย้อยลงด้านใต้เป็นแนวโค้งไปจรด

มุมตะวันตกเฉียงใต้	คือ	“แจ่งกู่เฮือง”	
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สถานที่ต่าง	ๆ	ที่ยื่นเสนอชื่อเพื่อเป็นมรดกโลกมีดังต่อไปนี้:

	 3.1.	กำาแพงเมืองชั้นนอก	ซึ่งเรียกว่า	“กำาแพงดิน”	อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศใต้	

	 3.2.	ซุ้มประตูสี่ซุ้มตั้งอยู่ตามแนวกำาแพงเมืองชั้นนอก	และมีชื่อเฉพาะแต่ละซุ้ม	

	 3.3.	คูเมืองชั้นนอกตามแนวกำาแพงเมืองชั้นนอก

4. กลุ่ม 4: อนุสรณ์สถ�น และสถ�นที่สำ�คัญในกำ�แพงเมืองชั้นใน

แผนผังเมืองเชียงใหม่ (copyright David Wyatt)

	 อนุสรณ์สถาน	 และสถานที่ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้มาจากรัชสมัยราชวงศ์มังราย	 แม้ว่า

เมืองจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 มีการเปลี่ยนเจ้าของที่ดิน	 และมีการก่อสร้างอาคารใหม่	 ๆ	

อนุสรณ์สถาน	 และสถานที่ต่าง	 ๆ	 ภายในกำาแพงเมืองกลับได้รับการอนุรักษ์อย่างดี	 การ

ฟื้นฟูบูรณะสถานที่ต่าง	ๆ 	ดำาเนินการโดยกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองและประชาชนในชุมชนต่าง	

ๆ	 ตามที่เห็นสมควร	 เนื่องจากสถานที่ส่วนใหญ่	 คือ	 วัดพุทธ	 ซึ่งได้รับการทำานุบำารุงรักษา

โดยใช้เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่ต้องการเห็นวัดพุทธต้องเสื่อมโทรม	 ในยุคปัจจุบัน	

การบูรณะอนุสรณ์สถานที่มีความสำาคัญเชิงประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมวางแผนและ

ควบคุมโดยกรมศิลปากร	 แต่ส่วนใหญ่ก็มีการอนุญาตและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วม		
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	 อนุสรณ์สถานต่าง	 ๆ	 ในกลุ่มนี้เป็นหลักฐานสำาคัญที่แสดงถึงพัฒนาการของเมือง

เชียงใหม่ในประวัติศาสตร์	สถานที่กลุ่มนี้สร้างโดยพญามังรายและกษัตริย์องค์อื่น	ๆ	ที่ทรง

สืบทอดราชบัลลังก์ต่อมา	 และแสดงออกถึงความโดดเด่นของรูปแบบพุทธสถาปัตยกรรม

และพุทธศิลป์แบบล้านนาที่เจริญรุ่งเรืองจวบจนปัจจุบัน	 	 	 สถานที่ต่าง	ๆ	 เหล่านี้มีห้ากลุ่ม

ย่อยสำาหรับทิศทั้งสี่และใจกลางเมือง	ดังต่อไปนี้:

4.1.	อนุสรณ์สถานทางทิศเหนือ:	6	แห่ง

 

	 (1)	วัดเชียงมั่น	เป็นวัดแห่งแรกซึ่งสร้างในรัชสมัยพญามังรายในปี	ค.ศ.	1296	(พ.ศ.

1839)	มีจารึกที่อธิบายเหตุการณ์สำาคัญในรัชสมัยพญามังราย

 

	 (2)	 วัดหัวข่วง-แสนเมืองมาหลวงสร้างในรัชสมัยพญาเมืองแก้ว	 ในปีค.ศ.	 1521	

(พ.ศ.	2064)	

	 (3)	วัดหม้อคำาดวง	สร้างโดยพญาติโลกราช	ในปี	ค.ศ.	1476	(พ.ศ.	2019)

	 (4)	วัดควรค่าม้าสร้างโดยพญายอดเชียงราย	ในปี	ค.ศ.	1492	(พ.ศ.	2035)

	 (5)	คุ้มบุรีรัตน์	พระราชวังของเจ้าแก้วมุ่นเมือง

	 (6)	วัดล่ามช้าง	สร้างโดยพญามังรายไม่ปรากฏช่วงเวลาที่สร้าง	
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4.2.	อนุสรณ์สถานในพื้นที่ส่วนกลาง	:	7แห่ง

 

	 (1)	วัดเจดีย์หลวง	สร้างโดยพระเจ้าแสนเมืองมาในปี	ค.ศ.	1411	(พ.ศ.	1954)	

 

	 (2)	วัดอินทขิลหรือวัดสะดือเมือง	

	 (3)	วัดพันเตา	

 

 

 

	 (4)	วัดดวงดี	สร้างโดยพญาเมืองแก้ว	ในปี	ค.ศ.	1496	(พ.ศ.	2039)	(ตามที่ระบุใน	

จารึก)	

	 (5)	วัดชัยพระเกียรติ	สร้างโดยพญาเมืองแก้ว	ในปี	ค.ศ.	1517	(พ.ศ.	2060)

	 (6)	พื้นที่ส่วนกลางข่วงหลวง	และตลาด	สร้างโดยพญามังรายในปี	ค.ศ.	1296	(พ.ศ.	

1839)

	 (7)	 วัดพระเจ้าเม็งราย	สร้างโดยพญามังรายในปี	 ค.ศ.	 1296	 (พ.ศ.	 1839)	 เป็นที่

ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนซึ่งหล่อโดยพญามังราย
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4.3.	อนุสรณ์สถานทางทิศตะวันตก:	7	แห่ง

 

	 (1)	วัดพระสิงห์	(วัดลีเชียง)	สร้างโดยพญาพายุ	ในปี	ค.ศ.	1345-1355	(พ.ศ.	1888-

1898)	

 

	 (2)	วัดปราสาท	สร้างโดยพญายอดเชียงราย	ในปี	ค.ศ.	1492	(พ.ศ.	2035)

	 (3)	วัดสระเกิด	สร้างโดยพญาเมืองแก้ว	ในปี	ค.ศ.	1517	(พ.ศ.	2060)

	 (4)	วัดทุงยู	สร้างโดยพญาเมืองแก้ว	ในปี	ค.ศ.	1517	(พ.ศ.	2060)

	 (5)	วัดผาบ่อง	สร้างโดยพญายอดเชียงราย	ในปี	ค.ศ.	1492	(พ.ศ.	2035)

	 (6)	วัดหมื่นเงินกอง	สร้างโดยพญาเจ้ากือนา	ในปี	ค.ศ.	1339-1347	(พ.ศ.	1882-

1890)

	 (7)	วัดเมธัง	
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4.4.	อนุสรณ์สถานทางทิศใต้:	10	แห่ง

	 (1)	วัดพวกหงส์	สร้างโดยพญาเมืองแก้ว	ในปี	ค.ศ.	1517	(พ.ศ.	2060)	

 

	 (2)	 วัดพวกแต้ม	 สร้างโดยพญาเมืองแก้ว	 ในปี	 ค.ศ.	 1517	 (พ.ศ.	 2060)	 ได้รับ

อิทธิพลจากศิลปะพม่าและมอญ	สร้างโดยใช้ศิลปะงานโลหะและงานทองของท้องถิ่น	

 
	 (3)	สวนบวกหาด

	 (4)	วัดพันแหวน

	 (5)	วัดเจ็ดลิน

	 (6)	วัดฟอนสร้อย	สร้างโดยพญายอดเชียงราย	ในปี	ค.ศ.	1488	(พ.ศ.	2031)

	 (7)	วัดหมื่นตูม

	 (8)	วัดช้างแต้ม

	 (9)	วัดทรายมูลเมือง	

	 (10)	วัดทรายมูลพม่า
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4.5.	อนุสรณ์สถานทางทิศเหนือ:	10	แห่ง

 

	 (1)	วัดหมื่นลาน

	 (2)	วัดหมื่นตูม

	 (3)	วัดดอกคำา	

	 (4)	วัดดอกเอื้อง

	 (5)	วัดพันอ้น

	 (6)	วัดผ้าขาว

	 (7)	วัดสำาเภา	

	 (8)	วัดบ้านปิง

	 (9)	วัดอุโมงค์	แถนจันทร์

	 (10)	วัดดวงดี
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5. กลุ่ม 5: อนุสรณ์สถ�น และสถ�นที่สำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์ นอกปร�ก�รชั้นในของ

เมืองเชียงใหม่
 

	 อนุสรณ์สถานและสถานที่ต่าง	 ๆ	 นอกปราการชั้นในของเมืองก็มีความสำาคัญทั้ง

ในทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรม	 สถานที่เหล่านี้	 แสดงถึงพัฒนาการของพุทธศิลป์	

และสถาปัตยกรรมของเมืองเชียงใหม่	

	 สถานที่ในกลุ่มนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มย่อย:	 กลุ่ม	 5.A	 คืออนุสรณ์สถานที่ตั้งในเมือง

เชียงใหม่ล้อมโดยป้อมปราการทั้งสี่ทิศ	และ	กลุ่ม	5B	คืออนุสรณ์สถานนอกพื้นที่ด้านนอก

ตัวเมืองเชียงใหม่ทางฝั่งทิศใต้	

5.A	อนุสรณ์สถานและสถานที่ในเมืองเชียงใหม่		

	 5.A.1.	ฝั่งทิศเหนือ:	6	แห่ง

  

	 	 1)	วัดโลกโมฬี

	 	 2)	วัดเจ็ดยอด	สร้างโดยพญาติโลกราช	ในฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	

	 	 3)	วัดเชียงยืน	

	 	 4)	วัดป่าเป้า

	 	 5)	วัดกู่เต้า	

	 	 6)	วัดเชียงโฉม

	 	 7)	วัดชัยศรีภูมิ	
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5.A.2.	ฝั่งทิศตะวันตก:	5	แห่ง

 

	 1)	วัดสวนดอก	

 

	 2)	วัดอุโมงค์	

 

	 3)	วัดป่าแดงมหาวิหาร
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5.A.3.	ฝั่งทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้:	8	แห่ง

	 1)	วัดโป่งน้อย

	 2)	วัดร่ำาเปิง	

	 3)	วัดอุโบสถ	

	 4)	วัดพระธาตุดอยคำา	

 

	 5)	วัดดอยแก้ว

	 6)	วัดบ้านฟ่อน

 

 

	 7)	วัดหนองควาย

	 8)	วัดต้นเกว๋น		
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5.A.4.	ฝั่งทิศตะวันออก:	6	แห่ง

	 1)	วัดบุปผาราม

	 2)	วัดเกตการาม	

	 3)	สะพานนวรัตน์

	 4)	กาดวโรรส

	 5)	กาดต้นลำาไย

 

	 6)	สถานีรถไฟเชียงใหม่	
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5.B	อนุสรณ์สถานและสถานที่นอกตัวเมืองเชียงใหม่		

	 5.B.1.	เวียงกุมกาม	

 

	 ตามพงศาวดารเชียงใหม่มีสถานที่ทางโบราณคดีอันมีความสำาคัญแห่งนี้	 ซึ่งเป็น

เมืองหลวงของพญามังรายก่อนเชียงใหม่	อยู่ในอำาเภอสารภี	ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเชียงใหม่	

เนื่องจากประสบอุทกภัยและถูกทิ้งร้างนานนับหลายศตวรรษ	 เวียงกุมกามได้ถูกสำารวจแล้ว

ได้รับการบูรณะ	 และในปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูให้กลายเป็นอุทยานทางประวัติศาสตร์และ

โบราณคดี	อนุสรณ์สถานที่สำาคัญในบริเวณพื้นที่นี้มีดังต่อไปนี้	

	 1)	วัดเจดีย์เหลี่ยม	

	 2)	วัดพระเจ้าองค์ดำา	-	พญามังราย	

	 3)	วัดธาตุขาว

	 4)	วัดปู่เปี้ย

	 5)	วัดศรีบุญเรือง

	 6)	วัดเสาหิน

	 7)	วัดกู่อ้ายหลาน

	 8)	วัดกู่มะเกลือ

	 9)	วัดต้นโชค

	 10)	วัดโบสถ์

	 11)	วัดกานโถม	(ช้างค้ำา)

	 12)	วัดอีก้าง	
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	 13)	วัดกุมกาม

	 14)	วัดธาตุน้อย

	 15)	กู่ป้าดอม

	 16)	วัดหัวหนอง

	 17)	วัดไม้ซ้ง

	 18)	วัดพระนอนหนองผึ้ง

	 19)	วัดหนองพุง

	 20)	วัดหนานช้าง

	 21)	วัดพระอุด

	 22)	วัดบ่อน้ำาทิพย์

5.B.2.	ถนนสายเก่าจากลำาพูนไปเวียงกุมกาม	

 

	 ถนนสายนี้ยาว	 10	 กิโลเมตร	 และมีต้นเต็งปลูกตามรายทาง	 เมื่อเริ่มตัดถนนเมื่อ	

100	 ปีก่อน	 สมัยก่อน	 มีต้นยางนาขนาดใหญ่ตามรายทางมากกว่า	 5,000	 ต้น	 ช่วงสองถึง

สามทศวรรษที่ผ่านมา	 ได้มีการขยายเมืองจนทำาให้ต้องตัดต้นไม้ส่วนใหญ่ออกไป	 เพื่อสร้าง

ถนนสายต่าง	ๆ	และอาคารบ้านเรือน	อย่างไรก็ตาม	กลุ่มอนุรักษ์แห่งเชียงใหม่และลำาพูนได้

ประสบความสำาเร็จในการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ถนนและต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์

เหล่านี้	
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6.กลุ่ม 6:อนุสรณ์สถ�นและสถ�นที่ในยุคสมัยใหม่ สถ�นที่ในกลุ่มนี้แสดงให้เห็นกิจกรรม

สำ�คัญของผู้คน ในยุคใหม่ ประกอบด้วยสถ�นที่ต่�ง ๆ ดังต่อไปนี้:

	 1)	 สถานเผยแพร่ศาสนาคริสเตียน	 (The	 First	 Christian	 Mission)	 แห่งเมือง

เชียงใหม่	

	 2)	อาคารเรียนแห่งแรกของปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย		

	 3)	อาคารเรียนแห่งแรกของดาราวิทยาลัย

	 4)	อาคารโรงพยาบาลแห่งแรก	โรงพยาบาลแมคคอร์มิค	(McCormick	Hospital)	

	 5)	วัดศาลเจ้าในชุมชนจีนแห่งแรก	

	 6)	โบสถ์ซิกข์แห่งแรก

	 7)	ชุมชนมุสลิมและมัสยิดแห่งแรก

���������������������.indd   40 3/19/2558   17:14:17



- 41 -

2. เกณฑ์การประเมิน:

	 ดังที่ระบุข้างต้น	การเสนอรายชื่อสถานที่แบบชุด	ต้องพิจารณาเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

	 เกณฑ์:	1,2,	3	และ	6	เหตุผลคือ:	อนุสรณ์สถาน	สถานที่	และพื้นที่เชิงวัฒนธรรม

ต่าง	ๆ	ที่ได้รับการเสนอชื่อแบบชุดนี้มีคุณค่าในเชิงสากลตามเกณฑ์ที่	 1,2,	3	และ	6	 (โดย

พื้นที่เชิงวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์นี้)	 ดังที่อธิบายในรายละเอียดของสถานที่ที่ได้

รับการเสนอชื่อ		

3. ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งชาติ

	 สถานที่ทุกแห่งที่ได้รับการเสนอชื่อล้วนเป็นสถานที่ที่ได้มีการศึกษา	อนุรักษ์	 และ/

หรือ	 คงสภาพดังเดิมไว้	 อีกทั้งยังต้องได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำาคัญ

ระดับชาติและต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	 	 แล้วกฎหมายที่คุ้มครองสถานที่ที่ได้รับ

การเสนอชื่อ	มีดังต่อไปนี้:

	 ก)	 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย	 ได้รับการจดทะเบียนและอยู่ภายใต้การ

คุ้มครองของกฎหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข)	 อนุสรณ์สถานและสถานที่ทางโบราณคดี	 ได้รับการคุ้มครองในฐานะที่เป็นโบราณสถาน

ภายใต้พระราชบัญญัติโบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 ศิลปวัตถุ	 และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	

พ.ศ.	2535

	 ค)	กฎของเทศบาลเมืองเชียงใหม่อันเกี่ยวกับประเภท	รูปแบบ	ระยะ	และความสูง

ของอาคารสิ่งปลูกสร้าง	และข้อห้ามเกี่ยวกับการก่อสร้าง	การทำาลาย	การปรับ	หรือการส่ง

ผ่าน	 อาคารสิ่งปลูกสร้างบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่	 พ.ศ....(ดูคณะกรรมการ

ชำาระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี	 เมืองและ

แหล่งชุมชนโบราณล้านนา	ในประเทศไทย	พ.ศ.	2525;	3;	Elliott	and	Cubit,	the	National	

Parks	of	Thailand	2001)
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การประเมินตามคุณค่าสากล:

	 ดังที่ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดของสถานที่ที่ได้รับการเสนอชื่อ	 แบ่งเป็น	 6	 กลุ่ม

เพื่อยื่นเสนอชื่อแบบชุด	 และเป็นหลักฐานทางวัตถุที่แสดงให้เห็นคุณค่าสากลอันเยี่ยมยอด

ของเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา	ตามเกณฑ์สี่ประการดังต่อไปนี้:

	 (ก)	เกณฑ์	1:

	 เชียงใหม่	 เมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านนา	 เป็นผลงานอันยอดเยี่ยมที่แสดงอัจฉ

ริยภาพของมนุษย์ในด้านการวางผังเมือง	 สะท้อนคติสำาคัญของชาวไทโบราณทั้งที่เป็น

คุณค่าด้านสังคม	วัฒนธรรม	และจิตวิญญาณของการดำารงชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ

โดยเคารพอำานาจอันมิอาจมองเห็นได้ของภูเขา	หุบเขา	และแม่น้ำา	เมืองแห่งนี้ยังสะท้อนถึง

พระอัจฉริยภาพของพระผู้ทรงสถาปนาเมืองเน่ืองจากทรงสามารถใช้ประโยชน์จากปราการ

และความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติได้อย่างย่ังยืนจนทำาให้เมืองเชียงใหม่นี้เจริญเติบโต

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน	
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เมืองเชียงใหม่ได้รับการออกแบบให้มีหน้าที่หลากหลายดังต่อไปนี้:

	 ก)	 การปกป้องเมือง

	 ข)	 การปกครองโดยส่วนกลางเพื่อควบคุมรัฐต่าง	 ๆ	 จำานวนมากที่เคยเป็น

อิสระมาก่อน	 และบางรัฐก็อยู่ห่างไกล	 เพื่อให้รวมกันเพื่อสร้างอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นมี

ความมั่นคง

	 ค)	 การเชื่อมต่อกับธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่	ภูมิทัศน์โดยรอบ

	 ง)	 ความรุ่งเรืองจากการทำานา

	 จ)	 ความรุ่งเรืองจากการค้า	ทั้งที่ผ่านเส้นทางการค้าโบราณที่บรรทุกลำาเลียง

สินค้าด้วยม้าและเกวียนเทียมวัว	 ซึ่งเชื่อมกับเส้นทางสายแพรไหมในประเทศจีน	 ประเทศ

อินเดีย	 และดินแดนอื่น	 ๆ	 และการค้าที่ผ่านระบบการคมนาคมทางแม่น้ำา	 โดยอาศัยเรือ

ขนาดต่าง	ๆ	ซึ่งเชื่อมกับอาณาจักรอื่น	ๆ	ที่ใช้ชีวิตอิงสายน้ำา	

	 ฉ)	 การพัฒนาอารยธรรมล้านนาแบบใหม่ผ่านการแสดงออกและการแลก

เปลี่ยนทางวัฒนธรรมทั้งที่เป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมโดยกลุ่มประชากรที่หลากหลาย

ในพื้นที่หุบเขาเชียงใหม่และทั่วอาณาจักรล้านนา

	 การออกแบบผังเมืองสะท้อนอัจฉริยภาพอันโดดเด่น	 เมืองเชียงใหม่มีรูปร่าง

เหมือนร่างกายมนุษย์โดยมีกำาแพงเมืองชั้นในเป็นกรอบกำาหนดรูปร่างของเมืองให้เป็น

สี่เหลี่ยมจตุรัส	 (เดิมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า)	 ปราการด้านนอกในฝั่งทิศตะวันออกและทิศใต้เป็น

แนวยาวเหมือนท้องมนุษย์	ด้วยเหตุนี้	เมืองเชียงใหม่จึงมีหัว	มือ	เท้า	หลัง	ท้อง	และสะดือ	

สะดือเมืองอยู่กลางเมืองอันเป็นที่สถิตของบรรดาวิญญาณที่พิทักษ์เมือง	

	 การวางแผนผังของเมืองเชียงใหม่ให้ความสำาคัญกับทิศที่สำาคัญ	 คำานวณตามหลัก

โหราศาสตร์	 และตามฤกษ์ชั่วโมง	 วัน	 เดือน	 และปี	 ตามที่ได้วางแผนไว้	 อันเป็นฤกษ์การ	

“เกิด”	 ของเมืองเพื่อให้สามารถสถาปนาเมืองได้สำาเร็จและเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป	

จากการศึกษาทางวิชาการ	ทิศต่าง	ๆ	ของเมืองมี	“ทักษา”	ซึ่งคำานวณตามหลักโหราศาสตร์	

และได้วางแผนและก่อสร้างวัดที่สำาคัญตามทักษาเช่นกัน	 (ดูแผนภูมิแสดงทิศสำาคัญและวัด

ในเชียงใหม่	ศึกษาและแปลความโดย	สรัสวดี	อ๋องสกุล	และคณะ)	

	 แนวคิดการวางผังเมืองเป็นเสมือนร่างกายมนุษย์	 ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวไท	 ที่

มีลำาดับชั้น	 ซึ่งเป็นการพิจารณาการใช้พื้นที่และการแบ่งพื้นที่ทั้งในและนอกปราการเมือง	

อย่างชาญฉลาดและมีตรรกะ		การใช้พื้นที่ในและนอกปราการเมืองนั้นมีความสร้างสรรค์
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และวิสัยทัศน์	 เชื่อมกับความรู้ดั้งเดิมและความเชื่อในท้องถิ่นซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้าง

ขวางในยุคนั้นและเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเก่ียวกับการใช้พื้นที่ของประชาชนกลุ่ม

ต่าง	ๆ	

	 (ข)	เกณฑ์	3:

	 สถานที่ที่ ได้ รับการเสนอชื่อแบบชุดมีคุณลักษณะร่วมกันที่แสดงให้เห็นถึง

อารยธรรมที่ยังคงอยู่และรู้จักกันโดยทั่วไปว่า	“อารยธรรมล้านนา”	

	 อารยธรรมนี้เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่	 13	 พร้อมกับการตั้งรกรากของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ไทหลายกลุ่ม	 ที่มีภาษาแตกต่างและสร้างเมืองต่าง	 ๆ	 ของพวกตนในภาคเหนือ

ของประเทศไทย	 ซึ่งในภายหลังได้รวมกันเป็นปึกแผ่นกลายเป็นอาณาจักรล้านนาภายใต้

การปกครองของพญามังราย	

	 อารยธรรมล้านนาแสดงออกในหลายรูปแบบ	 หลายชั้น	 และหลายมิติ	 เป็น

อารยธรรมที่อิงพระพุทธศาสนาที่มีวัดถึงกว่า	 300	 แห่งเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่	 แต่ก็

มีองค์ประกอบสำาคัญ	 ๆ	 ที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนก็เคารพบูชาธรรมชาติและภูตผีวิญญาณ	

อารยธรรมนี้รวมวัฒนธรรมและประเพณีต่าง	 ๆ	 ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง	 ๆ	 ที่อยู่อาศัยใน

ภูมิภาคนี้	ผู้คนในอารยธรรมล้านนามีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ		แล้วมีความกลมกลืน

กับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ	อันเป็นแก่นของอารยธรรมล้านนา	

	 ในยุคที่เจริญสูงสุดนั้น	 อารยธรรมล้านนาไม่เพียงสะท้อนออกทางศิลปะและ

สถาปัตยกรรมทางศาสนา	 แต่ยังสะท้อนผ่านระบบความรู้อันซับซ้อนเกี่ยวกับศาสตร์ทาง

ธรรมชาติและการแพทย์	ตลอดจนวิทยาการด้านต่าง	ๆ	โดยเฉพาะวิทยาการด้านงานโลหะ

และงานทอง	ที่ใช้ประดับสถาปัตยกรรม	 เรียกว่า	 “ทองจังโก”	 (ดูภาพประกอบ)	ศิลปะเกี่ยว

กับผ้าและหัตถศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง	 ๆ	 วิทยาการด้านงานไม้และงานไม้ไผ่	 กฎหมาย	

ตลอดจนภาษาและวรรณคดีอีกด้วย	
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	 อารยธรรมล้านนาพัฒนา	และเจริญรุ่งเรืองไปตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์	 จาก

ยุคที่เริ่มเจริญขึ้นในรัชสมัยพญามังราย	 วัฒนธรรมและวิทยาการของล้านนาได้ผสมผสาน

ประเพณีและความเชื่อของชาวลัวะหรือละว้า	 ตลอดจนประเพณีความเชื่อของชาวไทกลุ่ม

ต่าง	ๆ	อีกทั้งยังได้รวมองค์ประกอบบางส่วนของอารยธรรมมอญแห่งอาณาจักรหริภุญไชย

และอารยธรรมของกรุงสุโขทัยไว้ด้วย	อารยธรรมล้านนายังรวมระบบความรู้หลายสาขาวิชา

ทั้งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมไว้ด้วย	 ซึ่งเป็นที่ยึดถือปฏิบัติตามโดยราชวงศ์	 ขุนนาง	 พระ

สงฆ์	นักวิชาการ	ตลอดจนผู้นำาและสมาชิกในชุมชน	

	 ส่วนประกอบต่าง	 ๆ	 ของวัฒนธรรมและประเพณีล้านนาได้ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นไป

ยังชุมชนต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาคที่เรียกว่า	 “อาณาจักรล้านนา”และได้พัฒนาสูงสุดในยุคที่เรียก

ว่า	 “ยุคทองของล้านนา”	 	 ในช่วงเวลาดังกล่าว	อารยธรรมก็มีองค์ประกอบ	ปัจจัย	และมิติ

มากมาย	ทำาให้ขยายอิทธิพลให้แพร่หลายยิ่งขึ้นในอาณาจักรล้านนา		

	 อารยธรรมล้านนาเริ่มอ่อนแอลง	หยุดนิ่ง	และเสื่อมถอยเป็นระยะเวลา	200	ปี	ใน

ช่วงที่ประเทศพม่าเข้าครอบครองดินแดนบริเวณนี้และระหว่างช่วงสงครามขับไล่พม่า	 ยุคนี้

ทำาให้เกิดยุคแห่งการชะงักงันและการแตกฉานซ่านเซ็นของประชาชนที่ต้องหนีสงคราม

อารยธรรมล้านนาได้รับการฟื้นฟูโดยพระเจ้ากาวิละแห่งราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนที่ทรงสถาปนา

เชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาอีกครั้ง	 และทรงรวบรวมประชาชนจากทุก

กลุ่มและทุกเผ่าให้มาอยู่ร่วมกันภายในเขตเมืองเก่า	 ในที่สุด	 เชียงใหม่จึงสามารถกลับมามี

อิทธิพลต่อรัฐอื่น	ๆ	ใกล้เคียงเฉกเช่นอิทธิพลในยุคก่อนอีกครั้ง	

สถูปที่บรรจุพระสรีรางคารของสมาชิกราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน วัดสวนดอก
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	 ในยุคต่อมา	 อารยธรรมล้านนายังคงอยู่	 และเจริญขึ้นไปอีกในยุคปัจจุบัน	 แม้ว่า

ราชวงศ์ล้านนาซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบการเมืองการปกครองจะไม่มีอยู่อีกต่อไป

อันเนื่องมาจากการที่สยามประเทศได้เปลี่ยนระบอบการเมืองการปกครองเป็นแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในปี	ค.ศ.	1932	(พ.ศ.	2475)	วัฒนธรรม	

ประเพณี	 และวิถีชีวิตแบบล้านนายังคงมีอยู่อย่างมั่นคงและเป็นที่ยึดถือปฏิบัติโดยชุมชน

และครัวเรือนต่าง	ๆ	ทั้งในระดับภูมิภาค	ระดับท้องถิ่น	และระดับหมู่บ้าน		

 

	 แต่ในปัจจุบัน	 อารยธรรมล้านนาดูเหมือนจะประสบปัญหาความเสื่อมถอยจาก

การที่เมืองยุคใหม่พัฒนาอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่จะควบคุมได้	 การเกิดสิ่งปลูกสร้างยุคใหม่	

การตัดไม้ทำาลายป่า	 การไม่ใช้ชีวิตอย่างสัมพันธ์กลมกลืนกับธรรมชาติอีกต่อไป	 ตลอดจน

การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่เก่าและสภาพ

แวดล้อมของเมือง	 การที่ผู้คนย้ายถิ่นฐานมาอยู่และนักท่องเที่ยวจำานวนมากเดินทางมา

เยี่ยมชมพื้นที่ต่าง	ๆ	อันรวมถึงพื้นที่ทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่	ทำาให้เกิดความกังวล

เกี่ยวกับ	“สมรรถนะในการรองรับคน”	ของจังหวัดเชียงใหม่	อย่างไรก็ตาม	ท่ามกลางกระแส

โลกาภิวัตน์อันพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้	ผู้คนกลุ่มต่าง	ๆ	ซึ่งประกอบด้วยผู้คนทุกเพศทุกวัย	ได้

พยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้	 กลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประจำาวัดหรือประจำา

ชุมชน	เช่น	“กลุ่มพิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม”	และ	“กลุ่มวัฒนธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพ”	ซึ่ง

ดำาเนินการอย่างเงียบ	 ๆ	 เพื่ออนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น	 ส่งเสริมเครือข่ายชุมชน	 และเป็น

อาสาสมัครจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและทางศาสนาตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง	ๆ	

จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ศาสตร์หลายแขนงตั้งแต่ยุคโบราณ	

 

	 ทุกวันนี้จังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนและวิทยาลัยหลายแห่งที่สอนวิชาภาษาและ

วรรณกรรมท้องถิ่น	 เพลงและนาฏศิลป์แบบล้านนา	 ตลอดจนศิลปะและหัตถศิลป์แขนง

อื่น	 ๆ	 ซึ่งรวมคิดเป็นร้อยละ	 30	 ของหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นซึ่งกำาหนดโดยกระทรวง

วัฒนธรรม	 หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง	 ๆ	 และตามความสนใจของผู้เรียน	 นักวิชาการ

และผู้ชำานาญการจากสถาบันอุดมศึกษาจำานวนมากได้ศึกษาวิจัย	 และช่วยซ่อมแซม	 และ

ฟื้นฟูงานศิลปะต่าง	ๆ	ในวัด	ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม	อีกทั้งยังเผยแพร่งานวิจัยของ

ตนอันเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม	 ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม	 จากเชียงใหม่และล้าน

นา	ยิ่งไปกว่านั้น	ได้มีบรรดาองค์กรไม่แสวงผลกำาไรที่ดำาเนินโครงการต่าง	ๆ	มากมาย				
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เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น	 ล่าสุด	 ทางเทศบาลเมืองต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาค	

วัด	 โรงเรียน	 และชุมชนต่าง	 ๆ	 ได้สนับสนุนโครงการการศึกษาสังคมและโครงการการแลก

เปลี่ยนวัฒนธรรมในท้องถิ่น	ถนนคนเดิน	ตลาดสินค้าทำามือ	และสถานแสดงงานศิลปะ	ซึ่ง

แสดงองค์ประกอบต่าง	ๆ	ของอารยธรรมล้านนา	กลายเป็นสิ่งที่ทันสมัย	และเป็นเวทีอันที่

นิยมเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง	ๆ	และระหว่างชาวท้องถิ่นกับ

ชาวต่างชาติ					
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(ค)	เกณฑ์	2:

	 สถานที่ต่าง	ๆ	ที่ได้รับการเสนอชื่อแบบชุดล้วนมีความสำาคัญในการแสดงการแลก

เปลี่ยนค่านิยมระหว่างมนุษย์	ในยุคต่าง	ๆ	ยาวนานกว่า	700	ปี	ในท้องถิ่นทางวัฒนธรรมที่

เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่	12-13	อันเป็นพื้นที่ที่เรียกกันว่า	อาณาจักรล้านนา	

การแลกเปลี่ยนค่านิยมผ่านการค้าขาย 
	 การแลกเปลี่ยนค่านิยมลักษณะนี้ครอบคลุมถึงการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปล่ียนกับ

ผู้คนและชุมชนต่าง	ๆ	 นอกอาณาจักรล้านนา	 โดยผ่านการอพยพ	 การค้า	 การศึกสงคราม	

และการทูต	 ชุมชนเหล่านี้อยู่ในบางพื้นที่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 การแลก

เปลี่ยนค่านิยมเกิดข้ึนต้ังแต่ยุคโบราณโดยผ่านความสัมพันธ์ทางสายเลือดและความ

สัมพันธ์ใกล้ชิด	 รากฐานทางภาษา	 วัฒนธรรมการพูดและการเขียน	 การเป็นสัมพันธมิตร

ทางการทูต	การอภิเษกสมรส	การศึกสงคราม	และการค้า	ซึ่งยังคงดำาเนินต่อเนื่องในลักษณะ

เดียวกันในยุคปัจจุบัน	และก็ยังมีปฏิสัมพันธ์รูปแบบใหม่	ๆ	เกิดขึ้นด้วย		

	 การแลกเปลี่ยนค่านิยมในประวัติศาสตร์เริ่มจากการผสมผสานองค์ประกอบต่าง	

ๆ	ของความเป็นพหุนิยมในด้านวัฒนธรรมและปะเพณีของรัฐไทต่าง	ๆ	และกลุ่มชนโบราณ	

ในภายหลังจากนั้นการแลกเปลี่ยนก็ปรากฏในสถาปัตยกรรมและศิลปะหลายรูปแบบและ

หลายลักษณะ	 โดยเฉพาะพุทธศิลป์และสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันรุ่งเรือง	 ซึ่งได้รับ

อิทธิพลจากอารยธรรมมอญแห่งอาณาจักรหริภุญไชย		อารยธรรมสุโขทัยซึ่งรับอิทธิพลจาก

ศาสนาพุทธลังกาวงศ์	(ศรีลังกา)		สถาปัตยกรรมและพุทธศิลป์แบบพม่า	ตลอดจนศิลปะและ

สถาปัตยกรรมของชาวไทกลุ่มต่าง	ๆ	ในพื้นที่	เช่น	เมืองเชียงแสน	เมืองเชียงราย	และเมือง

เชียงตุง		

	 พุทธศาสนสถานโบราณจำานวนมากมายในจังหวัดเชียงใหม่	 อันรวมวัดพุทธ	 37	

แห่งในตัวเมืองชั้นใน	 สร้างขึ้นในยุคสมัยต่างๆ	 ตลอดจนใช้เทคนิคการสร้างและมีรูปแบบ

แตกต่างกันออกไป	 ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดยกษัตริย์ในรัชสมัยต่างๆ	 จากราชวงศ์มัง

ราย	และในยุคฟื้นฟูในรัชสมัยของพระเจ้ากาวิละแห่งราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน			

	 ในยุคปัจจุบัน	 โดยเฉพาะในยุคของการปฏิรูปประเทศซึ่งพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 5	 ทรงเป็นผู้ริเริ่ม	 เมืองเชียงใหม่ก็เปิดรับการเปลี่ยนแปลง

ให้มีความทันสมัย	การพัฒนาทางวิทยาการ	การค้าระดับสากลทั่วโลก	และอุตสากรรมอัน
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ทำาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบสถานที่พักอาศัย	 การดำาเนินชีวิต	 และความเป็นไป

ของเมือง	 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	ได้ทรงประกาศให้อิสรภาพการนับถือศาสนาแก่ประชาชน

ในปี	พ.ศ.	2421	อันเป็นการเปิดให้พ่อค้าวาณิชชาวจีนมุสลิมจากยูนนาน	หมอเผยแผ่คริสต

ศาสนา	 และชุมชนมุสลิมจากปากีสถานและบังกลาเทศ	 อพยพเข้ามาตั้งรกรากในจังหวัด

เชียงใหม่	 คนกลุ่มต่าง	 ๆ	 นี้ได้อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของตนภายในชุมชนของตนซึ่ง

กลายเป็นวัฒนธรรมย่อย	ๆ	ซึ่งรวมกันเป็นมรดกล้ำาค่าทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่	

สถานเผยแผ่คริสต์ศาสนา

 

	 หมอแมคกิลวารีและภรรยาเป็นหมอสอนศาสนาคู่แรกที่มาถึงจังหวัดเชียงใหม่โดย

เรือกลไฟจากกรุงเทพมหานคร	 และได้เข้าเฝ้าฯ	 พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์แห่งเชียงใหม่และ

ได้รับประทานพระอนุญาตให้ต้ังศูนย์เผยแผ่ศาสนาบนท่ีดินท่ีครอบครัวของพระเจ้ากาวิโล

รสสุริยวงศ์ประทานให้	ปัจจุบัน	ศูนย์แห่งนี้กลายเป็นโบสถ์คริสต์แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่			

หมอแมคกิลวารียังได้ให้บริการด้านการแพทย์โดยใช้ยาควินิน	และวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ	

หลังจากที่หมอสอนศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเข้ามา	 หมอสอนศาสนาคริสต์นิกาย

เพรสไบทีเรียนก็ตามเข้ามาซึ่งหมอสอนศาสนาหลายรายเป็นผู้มีความรู้ทางการแพทย์	 ใน

ปี	 ค.ศ.	 1880	 (พ.ศ.	 2423)	 ได้มีการตั้งโรงพยาบาลแมคคอร์มิค	 (McCormick)	 เพื่อให้การ

สงเคราะห์ด้านการแพทย์แก่คนชรา	 โดยมีเตียงผู้ป่วยจำานวนหนึ่งสำาหรับผู้ป่วยในด้วย	 ในปี	

ค.ศ.		1920	(พ.ศ.	2463)	ได้มีการส้างอาคารหลังใหม่บนสถานที่ใหม่จากเงินบริจาคโดย
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นางไซรัส	แมคคอร์มิค	 (Mrs.	Cyrus	McCormick)	ณ	สถานพยาบาลแห่งใหม่นี้	 สมเด็จเจ้า

ฟ้ามหิดลหรือสมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน	 และ

ทรงเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศไทย	 เคยทรงงานเป็นแพทย์ประจำาโรง

พยาบาลจนกระทั่งประชวรและเสด็จฯ	นิวัติสู่กรุงเทพมหานครและสิ้นพระชนม์ในที่สุด		

	 วันที่	 19	 มีนาคม	 ค.ศ.	 1887	 (พ.ศ.	 2430)	 ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนชายล้วนแห่ง

แรกในภาคเหนือของประเทศไทย	 คือ	 “โรงเรียนชายเชียงใหม่”	 ซึ่งในภายหลังได้เติบโตเกิน

สมรรถนะของโรงเรียน	 จึงได้มีการระดมทุนในระดับสากลทั่วโลกเพื่อซื้อที่ดินและสร้าง

อาคารเรียนแห่งใหม่	วันที่	2	มกราคม	ค.ศ.	1906	 (พ.ศ.	2449)	สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ	

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 5	 ได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์	 ให้แก่

อาคารเรียนหลังแรก	 และได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น	 “วิทยาลัยปริ๊นซ์	 รอแยล”	 ในปี	

ค.ศ.	1878	(พ.ศ.	2421)	ได้มีการตั้งโรงเรียนสำาหรับนักเรียนหญิงล้วนแห่งแรก	ซึ่งเปลี่ยนชื่อ

เป็น	 “โรงเรียนสตรีพระราชชายา”	 (ตามพระนามของพระราชชายาดารารัศมี	 พระชายาใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 5	 ซึ่งทรงเป็นชาวเชียงใหม่โดยกำาเนิด)	

ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่าโรงเรียนดารา

ชุมชนมุสลิม

	 ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่	 19	 ได้มีผู้อพยพจำานวนมากจากรัฐเบงกอล	 ประเทศ

อินเดีย	 เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่โดยผ่านประเทศพม่า	 ชาวเผ่าหุยซึ่งเป็นชาวมุสลิมอพยพจาก

ยูนนาน	ประเทศจีน	ซึ่งเรียกว่าชาว	“จีนฮ่อ”	และชาวมุสลิมจากมาเลย์มาตั้งรกราก	

	 แม้ว่าจะมีจำานวนไม่มากนัก	 แต่ประชากรชาวมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่มีความโดด

เด่นเนื่องจากมีมัสยิด	 ร้านอาหารฮาลาล	 และการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวมุสลิม	

โดยพื้นที่สองบริเวณที่เป็นแหล่งอาศัยของชาวมุสลิม	(ช้างเผือก	และช้างคลานใต้)	เป็น
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แหล่งที่อาศัยของชาวเบงกอลหรือชาวมุสลิมจากภูมิภาคเอเชียใต้	 ผู้ค้าปศุสัตว์ในมะละแห

ม่งซึ่งอพยพเข้าประเทศพม่าจากแคว้นจิตตะกองในประเทศบังกลาเทศ	 เป็นชาวมุสลิมกลุ่ม

แรกที่เข้ามาตั้งรกรากในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ประมาณปี	ค.ศ.1830	(พ.ศ.	2373)

	 แหล่งที่อาศัยของชาวมุสลิมอีกสองแหล่ง	 (บ้านฮ่อและสันป่าข่อย)	 เป็นแหล่งของ

ชาวมุสลิมจากยูนนาน	 ที่เรียกกันว่า	 “จีนฮ่อ”	 	 ซึ่งตั้งรกรากในบริเวณถนนช้างคลานตอน

บนในพื้นที่ที่เรียกว่า	 “บ้านฮ่อ”	 ขบวนอพยพชาวฮ่อจากยูนนานที่เข้ามาในประเทศไทย

เพิ่มจำานวนขึ้นมากในคริสต์ศตวรรษที่	 19	 ดังที่มีบันทึกโดยนักท่องเที่ยวและหมอสอน

ศาสนาชาวตะวันตกซึ่งเดินทางในภูมิภาคนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน	 ในช่วงครึ่งหลังของคริสต์

ศตวรรษที่	 20	 ชาวมุสลิมจากยูนนานจำานวนมากหนีมาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และเมืองใกล้

เคียงจากประเทศจีนผ่านประเทศพม่าเพื่อหนีจากความวุ่นวายทางการเมือง	 สงคราม	 และ

สงครามกลางเมือง	และชุมชนมัสยิดบ้านฮ่อก็เติบโตอย่างรวดเร็ว	

	 ชาวมุสลิมท้ังสามกลุ่มเข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์และแต่งงานระหว่างกันและกับชาวไทย

ท้องถิ่น	 และได้รับอิทธิพลจากภาษาไทยล้านนาและประเพณีต่าง	 ๆ	 ที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา	

มัสยิดและตลาดบ้านฮ่อ	 ตลอดจนแหล่งอาศัยของชาวมุสลิมในเขตช้างคลานเป็นชุมชน

มุสลิมท่ีเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ซ่ึงไม่เพียงสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวมุสลิมแต่ยังเป็น

แหล่งอาหารมุสลิมอันหลากหลายให้ผู้ที่สนใจได้ลิ้มลอง	
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ชุมชนชาวจีน

 

	 ชุมชนชาวจีนที่ไม่ใช่ผู้นับถือศาสนาอิสลามอาจเข้ามาตั้งรกรากในเมืองเชียงใหม่

ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและได้เจริญขึ้นในยุคกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์

ตอนต้น	 ในระหว่างรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 5	 ได้มี

ชาวจีนกลุ่มใหญ่อพยพเข้ามาเข้ามาในเมืองเชียงใหม่	 ชาวจีนอพยพกลุ่มนี้มีบทบาทสำาคัญ

ในด้านการค้าและการจ่ายภาษีอากรแก่กษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่	 อีกทั้งยังได้สัมปทาน

ที่ดินในบริเวณตลาดอันทำาให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบใหม่ในบริเวณนี้	

“ศาลเจ้าพ่อปุนเถ้ากง”	 เป็นศาลเจ้าจีนที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเชียงใหม่	 ศาลเจ้าแห่งเดิมสร้าง

ขึ้นในปี	 ค.ศ.	 1876	 (พ.ศ.	 2419)	 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	 5	 ซึ่งได้เสื่อมโทรมลงอย่างมากจนชุมชนชาวจีนได้ระดมทุนเพื่อสร้างศาลเจ้าแห่ง

ใหม่เพื่อฉลองที่จังหวัดเชียงใหม่มีอายุครบ	700	ปี	ในปี	ค.ศ.	1998	(พ.ศ.	2541)

(ง)	เกณฑ์	6

	 อนุสรณ์สถานและสถานที่ท่ีได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการเสนอชื่อยังมีความ

สัมพันธ์อันเป็นรูปธรรมกับพิธีกรรม	การเฉลิมฉลอง	เทศกาล	และงานประเพณีต่าง	ๆ	ที่จัด

ขึ้นโดยวัดและชุมชนต่าง	ๆ	เป็นประจำา	

	 พิธีกรรมและเทศกาลต่าง	ๆ	เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาซึ่ง

ชาวพุทธทั่วโลกถือปฏิบัติสืบต่อกันมากว่า	2,000	ปี	ดังนั้นจึงมีคุณค่าในระดับสากล
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	 อย่างไรก็ตาม	 ประเพณีดังกล่าวส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากประเพณีล้านนาในด้าน

ที่เกี่ยวกับการบูชาอำานาจที่มองไม่เห็นแห่งธรรมชาติ	 และความเชื่อในโลกหลังความตาย	

ความเชื่อเหล่านี้มีความโดดเด่นแต่ก็เป็นสากล	 และมีประเพณีที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นทุกเดือน

ของหนึ่งปี	ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

	 1.	ประเพณีเดือนเจ็ด	(เมษายน)	เป็นเทศกาลฉลองปีใหม่ตามปีทางจันทรคติและมี

การเฉลิมฉลองที่บ้าน	ในครอบครัว	ที่วัด	และในชุมชน	

	 2.	 ประเพณีเดือนแปด	 (พฤษภาคม)	 เป็นเทศกาลงานบวชและบูชาพระบรม

สารีริกธาตุในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	และบวงสรวงแก่วิญญาณพิทักษ์เมืองเพื่อให้เมืองมี

ความเจริญรุ่งเรือง	

	 3.	 ประเพณีเดือนเก้า	 (มิถุนายน)	 เป็นการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษฝั่งมารดา	

ทำาความสะอาดแม่น้ำาลำาคลอง	และเตรียมปลูกข้าว	

	 4.	ประเพณีเดือนสิบ	(กรกฎาคม)	เพื่อแสดงการเริ่มเทศกาลเข้าพรรษา	อันสืบทอด

มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล	

	 5.	 ประเพณีเดือนสิบเอ็ด	 (สิงหาคม)	 เพื่อถือศีลแปด	 และแสดงความกตัญญูรู้คุณ

ต่อกระบือที่ได้ทำางานหนักในนา	และบูชาพระแม่โพสพ	เทพีแห่งข้าว	

	 6.	ประเพณีเดือนสิบสอง	 (กันยายน)	 เพื่อทำาทานให้แก่ผู้ยากไร้และคนชรา	ตลอด

จนเพื่อบริจาคเงินให้วัด	

	 7.	ประเพณีเดือนอ้าย	(ตุลาคม)	เพื่อแสดงการสิ้นสุดเทศกาลเข้าพรรษา	และมีงาน

ทอดกฐินให้แก่พระสงฆ์	

	 8.	 ประเพณีเดือนยี่	 (พฤศจิกายน)	 จัดในคืนวันเพ็ญ	 เพื่อลอยเคราะห์และเพื่อฟัง

เทศน์ทศชาติชาดก	
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สรุป

	 จังหวัดเชียงใหม่มิใช่เมืองโบราณที่หยุดนิ่งในกระแสเวลา	คุณค่าของเมืองมีพลวัตร

อยู่ตลอด	 	 ในยุคสมัยต่าง	 ๆ	 ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา	 แม้ว่าจะเป็นเมืองที่แสดงอัจฉริย

ภาพของมนุษย์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่	13	เชียงใหม่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และ

เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นเมืองหน่ึงของโลกที่มีประชากรที่มีวัฒนธรรมและประเพณีหลาก

หลายแต่ผสมผสานรวมกันจนกลายเป็นอารยธรรมที่รุ่มรวยซึ่งคงอยู่มานานกว่า	700	ปี

ในปัจจุบันนี้	 โบราณสถาน	 อนุสรณ์สถาน	 และวัดพุทธหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่	 ได้รับ

การบูรณะจนมีสภาพสมบูรณ์	มีหลายแห่งที่ถูก	“ปรับแต่ง”	ในหลายยุคสมัยทั้งในยุคโบราณ

และในยุคปัจจุบัน	 ดังนั้น	 สถานที่เหล่านี้จึงมิใช่เป็นเพียงอนุสรณ์สถานอันน่าเศร้าที่แสดง

ถึงอารยธรรมที่ดับสูญไปแล้ว	 แต่เป็นสถานที่ที่เป็นมรดกอันมีชีวิต	 	 ที่ยังคงทำาหน้าที่ทาง

วัฒนธรรมอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต	

	 ทุกวันนี้	 เมืองเชียงใหม่ยังคงได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง	 และยังคงแสดงระบบ

ปราการเมืองอันโดดเด่นได้อย่างภาคภูมิใจ	 ระบบปราการเมืองนี้รวมกำาแพงและคูเมืองชั้น

นอกและชั้นใน	 ตลอดจนวัดพุทธที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างสวยงามซึ่งตั้งอยู่ตามทิศ

ต่าง	ๆ	ตามหลักโหราศาสตร์	และเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนต่าง	ๆ	ทั้งในและนอกตัวเมือง		

ได้มีการทำาความสะอาดและปรับภูมิทัศน์พื้นที่ต่าง	ๆ		รวมทั้งทางสังคมและทางวัฒนธรรม

เพื่อให้เหมือนผังเมืองโบราณ	 แม้ว่าจะทำาได้อย่างยากลำาบากเนื่องจากเมืองมีการพัฒนา

ตามยุคสมัย		มีจำานวนผู้อพยพและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น	ตลอดจนมีกิจกรรมสมัยใหม่

เกิดขึ้นมากมายในเมืองเชียงใหม่		อนุสรณ์สถาน		สถานที่	และพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมกลับได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างดี	 และยังมีหน้าที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้าง

อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม	 เพื่อถ่ายทอดความรู้และค่านิยม	 แล้วเพื่อเสริมสร้าง

คุณค่าอันโดดเด่นระดับสากลของเมือง		
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คำาแถลงเกี่ยวกับความเป็นจริงและบูรณภาพ

1.	ความเป็นจริง

				 1.1.	แนวคิดเรื่อง	"การวางผังเมือง"เป็น"การสร้างสรรค์ของมนุษย์"	อย่างแท้จริง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในการวางผังเมืองนั้นต้องเริ่มต้นด้วยการคัดเลือกแหล่งหรือ	 ชัยภูมิที่จะสร้าง

เมืองเป็นประการแรก	 	 	 ซึ่งการคัดเลือกแหล่งหรือชัยภูมิเพื่อสร้างเมืองนั้นถือว่าเป็นการ

สร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แท้จริง	 ด้วยนครเชียงใหม่เป็นผลงานสร้างสรรค์ด้านวางผังเมืองที่

โดดเด่นเป็นพิเศษ	 ซึ่งผลงานดังกล่าวสะท้อนถึงประเด็นเกี่ยวกับความเป็นของแท้จริงด้วย		

เนื่องจากพญามังรายและพระสหายผู้วางผังและออกแบบก่อสร้างเมืองนั้น	 ทรงเป็นผู้ที่มี

ความรู้และประสบการณ์อย่างแท้จริง	 	 จากการที่ได้ก่อตั้งเมืองเพื่อเป็นนครหลวงและได้

อาศัยอยู่ในเมืองหลวงในอดีตมาหลายเมืองแล้ว	 นอกจากนี้ยังได้ทรงศึกษาหาข้อมูลเพิ่ม

เติมจากการปรึกษาหารือกับนักปราชญ์	 ราชครู	 ทำาให้ทรงสามารถเลือกแหล่งอันเป็นชัยภูมิ

เพื่อออกแบบก่อสร้างนครหลวงแห่งใหม่ของพระองค์	 	ให้เป็นเมืองที่มีความยั่งยืนนานและ

เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้

	 องค์ความรู้ดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากคติในเรื่อง"ชัยภูมิ"ของคนไทในล้านนา	 ผสม

ผสานกับคติฮินดู-พุทธในเรื่องจักรวาลวิทยา	 สำาหรับคติเรื่องชัยภูมินั้นมีบันทึกไว้อย่าง

ละเอียดในตำานานท้องถิ่นหลายฉบับ	 โดยเฉพาะในตำานานเมืองเชียงใหม่ซึ่งตกทอดมาถึง

คนในรุ่นปัจจุบัน		ในรูปของเอกสารใบลานที่จารในอักษรล้านนาหลายฉบับหลายสำานวนซึ่ง

มีผู้ศึกษาไว้หลายท่าน		 	 	ดร	ฮันส์	 เพ้นท์	ผู้เชี่ยวชาญภาษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น

ผู้หนึ่งที่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียด	 และได้ขอต้นฉบับที่ท่านเห็นว่ามีรายละเอียดสำาคัญ

น่าเชื่อถือได้จากวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มาศึกษาเพิ่มเติมและได้เขียนรายงานเรื่องนี้

ไว้	ซึ่งบางส่วนได้ตีพิมพ์แจกในงานศพของท่าน			ต่อมาต้นฉบับเอกสารใบลานฉบับดังกล่าว

ได้ถูกนำามาศึกษาอย่างละเอียดและแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยศาสตราจารย์	 เดวิด	 	 เค.	 วัย

อาจ	 นักประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้จากมหาวิทยาลัยคอร์แนลในสหรัฐอเมริกา	

โดยแปลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภาษาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคือ	 ศาสตราจารย์	 อรุณรัตน์	

วิเชียรเขียว	 อาจารย์ประจำาสาขาวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และภาคีสมาชิก	 สำานักธรรมศาสตร์และ

การเมือง	 ราชบัณฑิตยสถาน	 หนังสือดังกล่าวอ่านกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักศึกษาวิชา

เอเซียตะวันออกเฉียง	ใต้ในประเทศในตะวันตก	และปัจจุบันยังหาซื้อได้ทางอินเตอร์เน็ต
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1.2. ความเป็นจริงของรูปแบบผังเมืองเชียงใหม่

       

	 เอกสารตำานานเมืองเชียงใหม่	 ได้บรรยายกระบวนการออกแบบผังเมืองเชียงใหม่

ไว้	 มีการระบุวันที่เริ่มก่อสร้างชัดเจนโดยเป็นวันที่มีการคำานวณฤกษ์ยามทาง	 โหราศาสตร์

และเป็นวันที่ระบุไว้ตรงกันในตำานานเมืองเชียงใหม่หลายฉบับ		และยังมีระบุไว้ในศิลาจารึก

ที่สร้างขึ้นในปีคศ	 1592	 ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดเชียงมั่น	 อันเป็นวัดแห่งแรกที่พญามัง

รายได้สร้างขึ้นในเมืองเชียงใหม่	 หลักฐานข้อมูลที่ปรากฎเป็นลายลักษณ์ทั้งหมด	 ยังระบุว่า

พญามังรายผู้ก่อตั้งอาณาจักรล้านนา	 มิได้ทรงตัดสินพระทัยในด้านการออกแบบผังเมือง

เชียงใหม่แต่โดยลำาพัง	 แต่ได้ทรงเชิญพระสหายร่วมสาบานสองพระองค์จากพะเยาและ

สุโขทัย	 มาร่วมพิจารณาปัจจัยแวดล้อมและตัดสินพระทัยด้วยกัน	 ศิลาจารึกวัดเชียงมั่นยัง

มีดวงเมืองแสดงดวงดาวสถิตย์ในราศีต่างๆ	 เมื่อเวลาที่ก่อตั้งเมืองตลอดจนรายละเอียด

อื่นๆในช่วงแรกๆของการพัฒนาเมืองเชียงใหม่	อีกด้วย

	 หลักฐานทางกายภาพทั้งหมดของเมืองเชียงใหม่	 ที่บรรยายไว้ในหลักฐานลาย

ลักษณ์ว่ารูปร่างและรูปแบบของเมืองเชียงใหม่ดังที่พรรณาไว้นั้น	 เป็นของแท้จริงนั้น	 ก็ยัง

ยืนยันได้ในยุคปัจจุบันจากภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายเก่าๆจากอดีต	นอกจากนี้	 ร่อง

รอยหลักฐานทางโบราณคดีก็ยังมีหลงเหลืออยู่	 ตลอดจนรายงานการขุดแต่งและรายงาน

การบูรณะปฎิสังขรณ์	 ทางโบราณคดีของหน่วยศิลปากรเชียงใหม่จัดทำาไว้ในช่วงเวลา	 2-3	

ทศวรรษที่ผ่านมาก็เป็นหลักฐานแสดงความเป็นของแท้จริงของผังเมืองเชียงใหม่ด้วย
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1.3  การยืนยันว่าเมืองเชียงใหม่เป็นนครหลวงของล้านนา
 

	 เรื่องนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานติดต่อกันกว่า	 700	 ปี	 ตลอดระยะ

เวลาดังกล่าว	 มีการบันทึกเหตุการณ์สำาคัญๆทางประวัติศาสตร์ไว้ในพงศาวดารหลาย

ฉบับซึ่งบรรยายไว้ว่าเชียงใหม่มีอำานาจทางการเมืองเหนือดินแดนกว้างใหญ่ตั้งแต่รัฐ	 ฉาน

(	 ปัจจุบันอยู่ในพม่า)	 มาจนถึงหลวงพระบาง(	 อยู่ในลาวปัจจุบัน)	 และเรื่อยไปจนถึงสิบสอง

ปันนา	 (	 ปัจจุบันอยู่ในจีนทางตะวันตกเฉียงใต้)	 อาณาจักร	 ล้านนาได้มีระบุถึงไว้ในตำานาน	

Yuanchoa	Chronicle	บทที่	149	และใน	Ming	Chronicle	บทที่	315	เรียกว่า	อาณาจักร	"	

บาไบฉีฟู"	อันเป็นอาณาจักรที่เจ้าเมืองมีสนมถึง	800	องค์.	ชื่อที่ปรากฏในภาษาจีนสะท้อน

ให้เห็นประเพณีที่เจ้าเมืองเล็กเมืองน้อยต้อง	 ส่งพระราชธิดาไปถวายเจ้าผู้ครองอาณาจักร

ใหญ่เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ	 เพื่อประกันว่าจะได้รับความคุ้มครอง	 นอกจากนี้ระบุว่า

ยังเป็นอาณาจักรพุทธ	มีหมู่บ้านเป็นหมื่นๆหมู่บ้านกระจายกันอยู่	และบริเวณรอบๆ	แต่ละ

หมู่บ้านยังมีวัดและเจดีย์เป็นของแต่ละหมู่บ้านด้วย

	 ตำานานหลายฉบับ	รวมทั้งตำานานเมืองเชียงใหม่	ตำานานเมืองหริภุญชัย	น่าน	เชียง

ตุง	และตำานานอื่นๆ	ตลอดจนคัมภีร์ใบลานทางพุทธศาสนาได้ระบุชื่อ	วันเดือนปี	และราย

ละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการสร้างอนุสรณ์สถานทางพุทธศาสนาและแหล่งต่างๆ	 ที่มีความ

สำาคัญทางประวัติศาสตร์	 	 	 ซึ่งหลักฐานต่างๆ	 ข้างต้นได้มีการอ่าน	 ชำาระ	 และแปลออก

เป็นตำาราสมัยใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนาที่ได้มีการเขียนและ	 พิมพ์ออกมาโดยนัก

ประวัติศาสตร์ไทยและต่างประเทศหลายคน		

	 เอกสาร	จีนโบราณ	เช่น	พงศาวดารราชวงศ์หยวน	(	หมายเลข-49)	และพงศาวดาร

หมิว	 (หมายเลข315)	 ได้มีกล่าวถึงอนุสรณ์สถานและแหล่งสำาคัญบางแห่ง	 นอกจากนี้	 ยังมี

การค้นพบใบลานที่จารึกเรื่องราวประวัติศาสตร์เชียงใหม่ที่เขียนไว้โดย	 พระภิกษุโดยมีราย

ละเอียดหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างวัดหลายแห่ง	 เอกสารเหล่านี้ได้มีการทำาสำาเนาคัดลอกไว้

เพื่อการอนุรักษ์สืบต่อๆกันมาหลายรุ่น	 	 สะท้อนให้เห็นถึงความแท้จริงของเมืองเชียงใหม่

ทั้งทางกายภาพ	 ทางวัฒนธรรมและทางจิตวิญญาณ	 หลักฐานที่ชัดเจนและพิสูจน์ได้ทาง

วิทยาศาสตร์เหล่านี้	 ยังถูกนำาไปสร้างสรรค์เป็นนิทานและตำานานพื้นเมืองมากมายเกี่ยวกับ

เมืองเชียงใหม่และล้านนา
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	 อาณาจักรล้านนามั่งคั่ง	 รุ่งเรืองขึ้นจากการเพาะปลูกข้าว	 	 ผลิตผลทางเกษตรรวม

ทั้งเครื่องเทศ	สมุนไพรยา	สมุนไพรย้อมผ้า	หนังสัตว์	และงาช้าง	แล้วช้างเป็นสัตว์ใช้ในการ

ศึกสงครามและใช้ในการขนส่งคมนาคม	 	 โดยเฉพาะในการเดินทางในพื้นที่ภูเขาและผ่าน

ช่องเขา	

	 การที่มีเส้นทางติดต่อคมนาคมกับดินแดนใกล้ไกล	 โดยใช้สัตว์เป็นพาหนะเดิน

ทางผ่านช่องเขาที่สลับซับซ้อนที่คนพื้นถิ่นรู้จักและใช้มานาน	 ทำาให้เชียงใหม่อยู่ในเส้นทาง

ยุทธศาสตร์และการค้าโบราณอันเป็นสาขาย่อยของเส้นทางสายไหม	 	 มีกองคาราวานของ

จีนที่บรรทุกสินค้าประเภทไหมและเครื่องปั้นดินเผา	 งาช้าง	 ไม้แก่นจันทน์	 เดินทางผ่าน

เชียงใหม่ต่อไปยังเมืองท่าที่เมาะลำาเลิง	 (	 ในประเทศเมียนมาร์ปัจจุบัน)	 เนื่องจากแม่น้ำา

สาละวินไหลออกไปสู่ทะเลอันดามัน	 และอีกทางหนึ่งก็สามารถล่องแม่น้ำาปิงลงมาสู่เมือง

อยุธยาอันเป็นตลาดนานาชาติ	และออกทะเลทางอ่าวไทยด้วย
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1.4. ความเป็นจริงของเอกสารหลักฐานลายลักษณ์ ที่ใช้อ้างอิง
       

	 อาณาจักรล้านนาและเมืองอื่นๆ	 ในบริเวณใกล้เคียงล้วนแต่มีเอกสารหลักฐาน

ลายลักษณ์ที่มั่งคั่งและน่าเชื่อถือได้	 ทั้งนี้เพราะมีประเพณีการบันทึกเหตุการณ์สำาคัญๆ	 ที่

เกิดขึ้นในระดับต่างๆ	 บนใบลาน	 และในหนังสือกระดาษสาที่พับเป็นเล่ม	 ทั้งในระดับราช

อาณาจักร	 	 ระดับวัด	 และระดับชุมชน	 ตัวอักษรที่ใช้เขียน	 จารึกหรือบันทึกนั้นใช้	 "	 อักษร

ธรรม"	 ที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะแต่เดิมมา	 เป็นตัวอักษรที่ใช้เขียนคัมภีร์ทางพุทธศาสนา	 อักษร

ธรรมยังมีพบว่าใช้จารึกบนศิลาจารึกของวัดหลายแห่งในล้านนา	 โดยเฉพาะจารึกวัดเชียง

มั่น	 และใช้ในคัมภีร์ใบลานที่เก็บตกทอดกันมาในวัดต่างๆในล้านนาเกือบทุกวัด	 แต่บางที่ก็

เรียกว่าอักษรล้านนา	อักษรนี้ใช้กันมาตั้งแต่	คศ	1300	จนถึงปัจจุบัน	และใช้ในหมู่คนไทกลุ่ม

ต่างๆ	โดยเฉพาะไทยวน		ไทลื้อ	และไทเขิน		นอกจากนี้ยังเป็นภาษาที่ใช้ในเมืองเชียงใหม่	

จึงเรียกว่า	 "คำาเมือง"	 ปัจจุบันใช้เป็นภาษาสื่อสารทั่วไปในภาคเหนือของไทย	 มีจำานวนคน

พูดมากถึง	6	ล้านคน

	 การที่มีอักษรล้านนาใช้กันอย่างกว้างขวางนั้น	 ทำาให้นักประวัติศาสตร์สามารถ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ยุคต่างๆ	 ของล้านนาได้	 โดยเฉพาะยุคทองของล้านนา	 	 (คศ	 1400-	

1525)	 และยุคฟื้นฟูอาณาจักรและศิลปะวิทยาการของล้านนา	 (ค.ศ.1775	 จนถึงปัจจุบัน)	

ยุคสมัยทั้งสองเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากปลอดสงคราม	 	 มีสันติสุขและมีความ

มั่นคงในนครเชียงใหม่เมืองหลวงของล้านนา	ในช่วงนี้มีการทำาสำาเนาคัดลอกคัมภีร์โบราณที่

ตกทอดกันมาและสร้างคัมภีร์ใบลาน	 อักษรธรรมขึ้นใหม่จำานวนมากเพื่อใช้ในการศึกษาของ

พระภิกษุตามวัดต่างๆ	 และนักปราชญ์ในเมืองต่างๆ	 เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา	 ใช้ใน

พิธีกรรม	และศึกษาโบราณศาสตร์ต่างๆ		ทำาให้วัฒนธรรมพุทธเผยแพร่ไปได้กว้างขวางและ

พัฒนาขึ้นเป็นอารยธรรมพุทธศาสนา	 และยังเชื่อมโยงวัดต่างๆเข้าเป็นเครือข่ายกันอันยังมี

อยู่ถึงทุกวันนี้
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เอกสารอ้างอิงในส่วนนี้:

 

	 1.Lanna	Thai	palm	leaf	manuscript,Southeast	Asia	Special	Collection,	1900.

	 2.	National	Museum	-	Lanna	Palm-Leaf	Manuscripts:	art,	archaeology	and	

literature	by	Dr	François	Lagirarde,	28-Jan-2010.,

	 3.	A	brief	history	of	Lan	Na,	Hans	Penth	-	ISBN	974-7551-32-2

	 4.	Khon	Muang	Neu	Kap	Phasa	Muang	 [Attitudes	of	Northern	Thai	Youth	

towards	Kammuang	and	the	Lanna	Script]	(M.A.	Thesis),	Natnapang	Burutphakdee,	

(October	2004)

	 5.	Research	Institute	of	Chiang	Mai	University	[Unknown	Binding],	Wannakam	

Lanna	(Lan	Na	literature):	catalogue	of	954	secular	titles	among	the	3,700	palm-leaf	

manuscripts	borrowed	from	Wats	throughout	northern	region.

	 6.	Carol	Stratton,	Buddhist	Sculptures	of	Northern	Thailand
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1.5 ความเป็นจริงในเทคนิคการบูรณะปฎิสังขรณ์
       

	 อนุสรณ์สถานและแหล่งต่างๆที่เสนอขึ้นทะเบียนในเอกสารครั้งนี้	 ส่วนใหญ่เป็น

วัดและพื้นที่สาธารณะ	 ที่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติและประวัติศาสตร์ท้อง

ถิ่น	 ซึ่งส่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมไปยังชุมชนใกล้เคียงหรือในภูมิภาคนั้น	 	 	 ในส่วนที่เป็นวัด	

เช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้น	 ถือว่ามีความสำาคัญระดับชาติและระดับนานาชาติ	 วัดในล้าน

นาจะมีกำาแพงสูงและมีซุ้มประตูอยู่ทุกทิศที่สำาคัญ	 กำาแพงโดยรอบเป็นการประกาศว่าเป็น

เขตพื้นที่ที่ศักดิสิทธิ์แม้ว่าจะเป็นสถานที่สาธารณะที่เปิดให้คนเข้าไปได้	 ภายในกำาแพงจะมี

กลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นในหลายยุคหลายสมัย	 มีการซ่อมบำารุงและเสริมสร้างเพิ่มเติม	 	 ตาม

ความต้องการความจำาเป็นทางสังคมและวัฒนธรรม

	 การซ่อมบำารุงและการสร้างเสริมปรับปรุงวัด	 โดยประเพณีจะต้องพึ่งพากำาลังคน		

กำาลังทรัพย์ของชุมชน		ผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัด	ดังนั้นจึงสอดคล้องกับหลัก

การที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ที่นครกุสินาราและในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการมรดกโลก

ในเรื่องนี้		เช่น

	 1.	ในด้านรูปแบบและการออกแบบ		

	 2.	ในด้านวัสดุและแก่นสารสำาคัญ

	 3.	ในด้านการใช้สอยและบทบาทหน้าที่	

	 4.	ในด้านที่ตั้งและทิวทัศน์หรือสภาพแวดล้อม

	 ในทั้งสี่ด้านนี้	 แต่เดิมชุมชนเจ้าศรัทธาและผู้เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ซ่อมบำารุงวัด

ย่อมจะ	 ต้องดูแลและร่วมตัดสินใจอยู่แล้ว	 วัตถุประสงค์ของการสร้างเสริมหรือซ่อมบำารุงก็

เพื่อจะรักษามรดกของปู่ย่าตายายทีฝากไว้ในอดีตไม่ให้เสื่อมสลายทรุดโทรมลงไป	 แต่ทำาให้

ยังมีคุณค่าและใช้ประโยชน์ต่อเนื่องมาถึงลูกหลานปัจจุบันและในอนาคต	 ทั้งในรูปแบบและ

ลักษณะที่แสดงอัตลักษณ์ของล้านนาที่รุ่งเรืองมากในยุคทอง	รวมทั้งในด้านจิตวิญญาณของ

ชุมชนด้วย
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	 ปัจจุบันชาวบ้านมักจะบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมวัดที่ทรุดโทรมลง	 และเจ้าอาวาส

กับกรรมการวัดที่เป็นตัวแทนชุมชนจะเป็นผู้ดูแลการซ่อมหรือการก่อสร้าง	 แต่หากวัดใดขึ้น

ทะเบียนโบราณสถานไว้แล้ว	 กรมศิลปากรจะมีหน้าที่รับผิดชอบในแผนการและรูปแบบการ

บูรณะ	 ซึ่งก็มีประเด็นเรื่องเทคนิคและประเพณีช่างที่เป็นประเด็นใหญ่ที่กลุ่มอนุรักษ์เขียง

ใหม่ตลอดจนนักวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ความสำาคัญและคอยเป็นปากเสียงในประเด็น

เหล่านี้อยู่

1.6. ความเป็นจริงที่จับต้องไม่ได้
							 ภายในเขตกำาแพงเมืองเชียงใหม่นั้น	 มีวัดอยู่	 38	 วัดที่เป็นพื้นที่สาธารณะสำาหรับ

กิจกรรมทางวัฒนธรรม	การศึกษา	และนันทนาการ	นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่แสวงธรรมของ

ผู้คนด้วย	 แต่เนื่องจากเชียงใหม่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมและเส้นทางการค้าทางดังกล่าว	

แล้วทำาให้วัดมีบทบาทสำาหรับเป็นที่พักแรมของคนเดินทางที่เดินทางมาไกลในยุคสมัยที่ยัง

ไม่มีโรงแรมและบ้านพักสำาหรับให้เช่า		ซึ่งแม้ในปัจจุบันนี้วัดหลายแห่งก็ยังให้ผู้เดินทางแสวง

บุญจากต่างเมืองมาพักอาศัยรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ขออนุญาต	ด้วยวิธีทางในพุทธศาสนา

	 สำาหรับวัดที่อยู่นอกกำาแพงเมืองก็มีจำานวนมาก	 บางแห่งกลายเป็นวัดร้างและขึ้น

ทะเบียนเป็นโบราณสถาน	 	 แต่หลายแห่งได้รับการซ่อมแซม	 	 อนุรักษ์และปฏิสังขรณ์โดย

พระและชุมชน	 	 ดำาเนินการโดยใช้ช่างในท้องถิ่นเข้ามาช่วยการปฎิสังขรณ์ทำาด้วยความ

ศรัทธาและความเสียสละ		ใช้วัสดุและมุ่งแก่นสาระตามของเก่าดั้งเดิม	เพื่อให้วัดเหล่านั้นใช้

ประโยชน์ตามที่บรรพบุรุษสร้างไว้สืบต่อไป	 	 ในชุมชนยังมีมรดกที่จับต้องมองเห็นไม่ได้เช่น

ประเพณีทางวัฒนธรรม	งานเทศการต่างๆที่จัดกันในวัดและในแหล่งต่างๆในเชียงใหม่	 เช่น

ประเพณีวันวิสาขะบูชาซึ่งเป็นงานประเพณีของพุทธศาสนาแต่จัดตามแบบล้านนาที่แปลก

และพิเศษไปกว่าประเพณีในภูมิภาคอื่นๆ	

	 นอกจากนี้ยังมีประเพณีท่ีไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและจัดกันเป็นประจำาทุกปีใน

ล้านนาโดยเฉพาะ	 ประเพณีบูชาเสา	 อินทขีล	 หรือเสาหลักเมืองเพื่อความมั่นคงและเจริญ

รุ่งเรือง	ทั้งนี้จะมีการไหว้108	จุดรอบๆเสาอินทขีล	งานนี้จัดโดยเทศบาลเมืองเชียงใหม่และ

ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ร่วมกับชุมชน		ประเพณีความเชื่ออื่นๆ		ได้แก่การบูชารูปปั้นเทพยดา

ผู้รักษาเมือง	 การฉลองต้นยางไม้หมายเมืองเชียงใหม่ที่คนเดินทางแต่โบราณมองเห็นได้แต่

ไกล	เป็นสัญญาณว่าใกล้ถึงเมืองเชียงใหม่แล้ว	
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	 แจ่งเมืองทั้งสี่มุม	 และประตูเมืองเชียงใหม่ทั้ง	 5	 ประตูก็ยังถือกันว่าเป็นสถานที่

สำาคัญมีความศักดิสิทธิ์เป็นท่ีสิงสถิตย์ของเทพยดาอารักษ์ท่ีผู้ก่อตั้งเมืองและครองเมืองใน

อดีตได้บูชาอัญเชิญมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเมืองสืบต่อๆกันมา		ทุกวันนี้ก็ยังมีการทำาพิธีบูชาที่

จัดเป็นงานใหญ่	 โดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ	 ตลอดจนชุมชนเข้ามาร่วมมือกันจัด

งานโดยตรงนับเป็นประเพณีของผู้ปกครองเมืองร่วมกับชาวบ้านที่ทำาต่อเนื่องกันมาจนทุก

วันนี้

	 นอกจากน้ียังมีประเพณีและวิถีชีวิตของชุมชนที่ไม่ใช่ชาวพุทธแต่ได้เข้ามตั้งรกราก

อาศัยอยู่ในเชียงใหม่สืบต่อกันมา	 หลายรุ่นคน	 มีมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำาคัญ	 และยัง

มีประเพณีปฎิบัติตลอดจนวิถีชีวิตที่น่าสนใจที่ปฏิสืบต่อกันมาเป็น	ประจำา	เช่นประเพณีศาล

เจ้าของชาวจีน	ประเพณีและวิถีชีวิตของอิสลาม	และประเพณีของชาวคริสต์เป็นต้น	

1.7. ความเป็นจริงในการบูรณะอนุสรณ์สถานที่ไม่ใช่ศาสนสถาน
 

	 การบูรณะสงวนรักษามรดกที่ไม่ใช่ศาสนสถานซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว	 ที่ดำาเนิน

การโดยกรมศิลปากรเช่นกำาแพงเมือง	 ประตูเมืองนั้น	 ทำาโดยอาศัยหลักฐานร่องรอยทาง

โบราณคดีประกอบกับภาพถ่ายเก่าๆที่เก็บรักษาไว้ในหอจดหมายเหตุและภาพของเอกชน	
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2.บูรณภาพ

	 บูรณภาพของอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆ	 และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่

นครหลวงของล้านนา	พิจารณาได้จากพื้นฐานที่สำาคัญ	คือ

	 1.	บูรณภาพของร่องรอยทางกายภาพเมืองเชียงใหม่โบราณที่ยังหลงเหลืออยู่

	 2.	 บูรณภาพของความทรงจำาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อๆ	 กันมาทางตำานานที่

เขียนในภาษาล้านนาและวรรณกรรมล้านนา	

	 3.	บูรณภาพของอัตลักษณ์ทางจิตวิญญาณของชาวเชียงใหม่และชาวล้านนา

ในส่วนของร่องรอยทางกายภาพที่หลงเหลืออยู่นั้น	 มีทั้งกำาแพงเมืองชั้นในและชั้นนอก

คูเมือง	 ป้อมประตูและป้อมตรงแจ่ง	 รอบด้านซึ่งกำาหนดขอบเขตและพื้นที่เมืองโบราณ

ภายในล้อมรอบกำาแพงนั้น	 นั่นคือพื้นที่ที่เมืองเชียงใหม่เดิมถูกก่อสร้างขึ้นในสมัยของพญา

มังราย	 	 ร่องรอยที่เหลืออยู่เป็นตัวแทนของวิธีการก่อสร้างในแบบประเพณีการสร้างเมือง

ในแบบของล้านนาโบราณ	ส่วนที่เป็นเนินดินก็ยังมีหลงเหลืออยู่	กำาแพงเมืองทางด้านตะวัน

ตกยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์	 ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการออกแแบสร้างกำาแพงสองชั้น	 	 ส่วน

ประตูเมืองนั้นแม้จะได้มีการปรับสร้างในยุคพัฒนา	แต่ความสำาคัญของประตูแต่ละด้านและ

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับโครงสร้างของการออกแบบตัวเมืองก็ยังหลงเหลืออยู่อย่างชัดเจน

โดยเฉพาะในส่วนที่ได้มีการสร้าง	 ปรับปรุงและฟื้นฟูเมืองใหม่ในสมัยพระเจ้ากาวิละในปี	

ค.ศ.1782	หลังจากสงครามกับพม่าสิ้นสุดลงแล้ว

	 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มทรัพย์สิน	 หรือมรดกกลุ่มต่างๆในเมืองเชียงใหม่ทั้งที่อยู่

ภายในกำาแพงเมืองและนอกกำาแพง	 เมือง	 ที่ได้รับการคัดเลือกและนำาเสนอในการเสนอ

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มหรือชุดๆมรดกในชุดเหล่านี้	 แสดงคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตาม

เกณฑ์ที่1,	2,	3,	และ	6	ซึ่งทั้งหมดยังมีความบริบูรณ์	และไม่ได้เสียหายจนสิ้นเชิงจนหาร่อง

รอยมิได้	 หรือถูกทำาลายจนหมดสิ้นคุณค่าไป	 ในแง่ของความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ

เชียงใหม่นั้น	 มีธรรมชาติแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสำาคัญโดยเฉพาะดอยสุเทพ	 และแหล่ง

ธรรมชาติของเมืองโดยเฉพาะแม่น้ำาปิง	 องค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมานั้นล้วนยังได้รับการ

ดูแลรักษาเอาไว้	หรือบูรณะปฏิสังขรณ์ตามความจำาเป็น	เพื่อแสดงคุณค่าโดดเด่นสากลตาม

หลักเกณฑ์ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในบทต้นๆ
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	 แม้ว่าอนุสรณ์สถานหลายแห่งจะเสื่อมโทรมไปเนื่องจากกาลเวลา	 ธรรมชาติ	 การ

ถูกทอดทิ้งในบางยุคสมัย	และจากภัยสงคราม		แต่ก็ได้รับการซ่อมบำารุงและบูรณปฏิสังขรณ์

อยู่ตลอดมา	 	 เนื่องจากอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณในเชียงใหม่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง

สัมพันธ์	กับอัตลักษณ์ทางจิตวิญญาณของผู้คนในเมือง	การซ่อมบำารุงและบูรณะปฏิสังขรณ์

ก็มักจะใช้ช่างฝีมือและช่างก่อสร้างท่ีมีความชำานาญในพื้นที่และบูรณะด้วยวัตถุประสงค์ที่

จะให้มรดกเหล่าน้ันได้มีความสมบูรณ์สวยงามครบถ้วนตามต้นแบบเดิมให้มากที่สุดเท่าที่

ช่างจะมีความรู้ความสามารถจะทำาได้	 	 งานช่างฝีมือล้านนาอันเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้นี้

ได้เรียนรู้และสืบทอดกันมายาวนานในครอบครัวช่างและภายในชุมชนที่อยู่ใกล้ๆ	 วัด	 	 ซึ่ง

วัด	 ชุมชนและครอบครัวสกุลช่างล้านนาเหล่านี้ก็ยังมีบทบาทสำาคัญในการสืบทอดความรู้

เทคนิคศิลปกรรม	สถาปัตยกรรมต่างๆ	ซึ่งทำาให้ลักษณะศิลปะ	และสถาปัตยกรรมของล้าน

นายังคงสืบทอดและรักษาบูรณภาพเอาไว้ได้โดยรวมจนถึงทุกวันนี้
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3. ภัยคุกคามและความเสี่ยง

	 ภัยคุกคามที่ทำาอันตรายต่อบูรณภาพของนครเชียงใหม่โดยรวมก็คือการพัฒนา

ที่มากและรวดเร็วเกินไป	 จนกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คน	 	 นอกจากนี้เขต

เมืองเชียงใหม่ก็ขยายรวดเร็ว	 ตลอดจนมีการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว	 (ปีละ	 5	 ล้าน

เข้ามาสู่เชียงใหม่	 และ	 ปีละ	 1	 ล้านที่ขึ้นไปเที่ยวดอยสุเทพ)	 เกิดความแออัดในพื้นที่บาง

แห่ง	 	 นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการอพยพย้ายถิ่นของผู้คนจากนอกภูมิภาคล้านนามาตั้ง

บ้านเรือนเพื่อพักผ่อนหรือเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลาย	 	 รวมทั้งมีคนงานที่ไร้ฝีมืออพยพเข้าจาก

พื้นที่ใกล้เคียงมาทำางานลักษณะต่างๆ	 โดยเฉพาะในตลาดกลางคืนหรือไน้ท์บาซาร์	 และ

ตลาดขายของที่ระลึกตามถนนคนเดินยามราตรี	 ทำาให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา	 กรรม

สิทธ์ที่ดินเปลี่ยนมือบ่อยมากขึ้น	 	 ย่านที่อยู่อาศัยในเมืองที่เคยสงบเงียบก็กลายเป็นย่าน

อึกทึก	 ยามราตรีมีไน้ท์คลับ	 บาร์คาราโอเกะ	 และแหล่งบรรเทิงเกิดขึ้นมากมาย	 	 กลุ่มรัก

เชียงใหม่และองค์กรเอกชนเพื่อพัฒนาหลายกลุ่ม	 	 พยายามจะรณรงค์ให้การพัฒนาเป็นไป

ในแนวทางที่มีคุณภาพต่อชีวิต	เป็นประโยชน์กับสังคมวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้มากขึ้น

เทศบาลเมืองเชียงใหม่ได้พยายามที่จะออกเทศบัญญัติเพื่อป้องกันการรื้อถอน	 ดัดแปลง	

ก่อสร้างใหม่ในย่านประวัติศาสตร์และในบริเวณพื้นที่ที่มีการประกาศคุ้มครอง	ซึ่งน่าจะมีผล

ใช้บังคับและส่งผลดีต่อการอนุรักษ์เขตประวัติศาสตร์ในอนาคต
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*การเปรียบเทียบกับแหล่งมรดกโลกอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน*
     

	 ในแบบฟอร์มเสนอการขอขึ้นทะเบียน	Tentative	List	ของยูเนสโก	กำาหนดให้กรอก

รายละเอียดการทำาการศึกษาเปรียบเทียบมรดกที่จะเสนอใหม่กับมรดกอื่นๆ	 ที่มีลักษณะ

ล้ายคลึงกันอยู่ด้วย	 ซึ่งในแบบฟอรมของเชียงใหม่ได้ทำาการเปรียบเทียบเชียงใหม่กับแหล่ง

มรดกโลกที่	ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไว้แล้วดังนี้

1. หลวงพระบาง

		 มรดกโลกหลวงพระบางได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยคุณค่าที่โดดเด่นเป็น

สากล	ตามหลักเกณฑ์3ข้อ	ซึ่งเน้นในด้านสถาปัตยกรรม	คือ

	 ข้อ	 (ii):	 หลวงพระบางแสดงถึงการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบประเพณี

ของลาวกับสถาปัตยกรรมยุโรป	ในคิสตศตวรรษที่	19-20	

	 ข้อ	 (iv):	 หลวงพระบางเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมที่รวม

เอาความ	 โอ่อ่าสง่างามของอาคารทางศาสนา	 อาคารพื้นบ้าน	 และอาคารแบบโคโลเนียล

ของยุโรปที่ได้สร้างมาในช่วงเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว

 

	 ข้อ		(v):	เขตและสภาพเมืองหลวงพระบางที่โดดเด่นนั้นได้รับการดูและสงวนรักษา

ไว้เป็นอย่างดีแสดงให้เห็นช่วงระยะเวลาที่ประเพณีวัฒนธรรมสองสกุลผสานกันได้ดี

 

	 การ	 เปรียบเทียบหลวงพระบางกับเชียงใหม่นั้นสำาคัญมาก	 เพราะเมืองทั้งสอง

เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันมาแต่โบราณ	 ทั้งในด้านความเกี่ยวพันทางสายตระกูลและในด้าน

วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา	 	 ดังนั้นจึงพบว่ามีความคล้ายคลึงกันในด้านวัฒนธรรมพุทธ	

ภาษา	 ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม	 	 แต่ก็มีความแตกต่างกันมากในหลายด้านเช่น	 บริบท

ทางประวัติศาสตร์	 	 ขนาดของเมือง	 	 ช่วงระยะเวลาที่เมืองเป็นนครหลวง	 การพัฒนาเมือง

ขยายใหญ่ขึ้นในสมัยใหม่		และขนาดของประชากรในปัจจุบันเป็นต้น
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2. เมืองมะละกาและเมืองจอร์จทาวน์ (ปีนัง) 

	 เมืองทั้งสองของมาเลเซีย	 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่นทาง

คุณค่าสากลตามหลักเกณฑ์	3ข้อ		คือ

	 ข้อ	(ii):	เป็นตัวอย่างของเมืองที่มีการค้าขายกันอยู่ระหว่างกลุ่มชนหลายวัฒนธรรม		

คือชาวมาเลย์	ชาวจีน	อินเดีย	และชาวยุโรปอีก	3		ชาติ	ที่เข้ามายึดครองในช่วงต่างๆกันใน

เวลา	500ปี	ทุก	 กลุ่มก็ต่างทิ้งร่องรอยมรดกทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ไว้ในรูปของ

สถาปัตยกรรมและการตั้งถิ่นฐานในเมือง	 เทคโนโนโลยี	 และศิลปกรรมที่ยิ่งใหญ่	 ทั้งสอง

เมืองแสดงถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนาน	 และทั้งสองเมือง

สนับสนุนสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

  

	 ข้อ	 (iii):	 มะละกาและจอร์จทาวน์	 เป็นประจักษ์พยานที่ยังมีคงอยู่ที่สะท้อนมรดก

วัฒนธรรมของคนหลายชาติในเอเซีย	 และวัฒนธรรมผู้มายึดครองในยุคอาณานิคม	 ดังจะ

เห็นได้จากอาคารทางศาสนาของหลายๆศาสนา	 ย่านชุมชนหลายๆกลุ่มชาติพันธ์	 ภาษา

ของผู้คนที่พูดกันในเมือง	งานฉลองของแต่ละชุมชนชาติพันธ์	ดนตรี	อาหาร	เป็นต้น

	 ข้อ	 (iv):	 ทั้งเมืองมะละกาและเมืองจอร์จทาวน์สะท้อนอิทธิพลที่ผสมผสานกันที่

ทำาให้เกิดสถาปัตยกรรม	 วัฒนธรรมและขอบเขตความเป็นเมืองที่แปลกและโดดเด่นไม่มี

เมืองอื่นใดในเอเซียเหมือน	 	 มีทั้งตึกแถวร้านค้าแบบจีนและทาวน์เฮ้าส์แบบโปรตุเกสและ

ดัทช์ในยุคต่างๆ	กัน

	 เมืองทั้งสองมีบูรณภาพและมีความเป็นจริง	 แม้จะได้รับการบูรณะแต่ก็ดูแลให้รูป

แบบ	วัสดุ	 วิธีการ	ช่างฝีมือในการใช้ซ่อมบูรณะปฎิสังขรณ์ให้เป็นตามหลักการและแนวทาง

อนุรักษ์	นอกจากนี้ยังมีมาตรการป้องกันอันตรายที่คุกคามและมีแผนการบริหารจัดการ	เขต

มรดกโลกที่ดี
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	 ในการเปรียบเทียบมะละกาและจอ์จทาวน์กับเชียงใหม่	นั้น	มีทั้งประเด็นที่เหมือน

กันและต่างกัน	 ทั้งสองเมืองของมาเลเซียเติบโตจากการค้าขายของกลุ่มชนหลายๆกลุ่ม	

และจากการเข้ามายึดครองของประเทศในยุโรปในยุคอาณานิคมในช่วง	500	ปี		

	 แต่กรณีของเชียงใหม่เป็นการวางแผนเมืองที่ชาญฉลาดของผู้ก่อตั้งเมือง	 เริ่ม

ตั้งแต่การเลือกชัยภูมิเพื่อสร้างเมืองให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ	 	 ใช้ธรรมชาติหล่อเลี้ยงและ

ป้องกันเมือง	 	 การวางแผนเมืองก็ต้องการให้เป็นนครหลวงของชนกลุ่มไทในล้านนาที่มี

ความสัมพันธ์และมีอำานาจเหนือเมืองอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง	 ที่ตั้งและผังเมืองเมืองก็ได้

เอื้ออำานวยให้เมืองพัฒนารุ่งเรืองในด้านเกษตร	การค้าขายทางบกและทางน้ำามาตลอดเวลา	

700	กว่าปีจนถึงปัจจุบัน		ส่วนการมีปฎิสัมพันธ์กับเมืองอื่นๆ	มีมาหลายช่วงหลายสมัย	ใน

ยุคแรกๆ	ทำาให้มีการพัฒนาอารยธรรมด้านพุทธศาสนา	การเมืองการปกครอง	ต่อมามีการ

ร่วมมือกับสยามเพื่อทำาสงครามขับไล่พม่า	 	 ทิ้งร่องรอยหลักฐานที่สำาคัญต่อเมืองเชียงใหม่

ไว้ไม่น้อย	 ในขณะเดียวกันการค้าขายก็นำามาซึ่งกลุ่มชนต่างศาสนาที่อพยพเข้ามาตั้งบ้าน

เรือนและมีร่องรอยที่ยังเห็นอยู่ในปัจจุบัน	 ส่วนชาวตะวันตกที่เข้ามานั้นก็ได้เข้ามาตามน

โบายประเทศในรัชกาลที่	 5	 และได้นำาเทคโนโลยีวิชาการสมัยใหม่	 การแพทย์	 การศึกษา

สมัยใหม่	 	 เข้ามาอันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่สำาคัญประการหนึ่ง	 	 ทำาให้เชียงใหม่มีความเจริญ

รุ่งเรืองมีประจักษ์พยานทางสถาปัตยกรรมอยู่มาก	 	 ซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับความชาญฉลาด

ในการสร้างเมืองยังมีอยู่ครบถ้วน	 	 หลักฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่ม

ชนชาติพันธ์และศาสนาต่างๆ	 ก็ยังมีประจักษ์พยานอยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และส่วนใหญ่

ยังมีชีวิตชีวาอยู่จนถึงปัจจุบัน	 สำาหรับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเชียงใหม่ก็สะท้อน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้แก่ประเพณี	งานฉลอง	การแต่งกาย	ภาษาและอาหาร
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3. วัดภูและภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องของจำาปาศักดิ์

	 วัดภูและภูมิทัศน์ของจำาปาศักดิ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยคุณค่าอันโดดเด่น

เป็นสากลตามหลักเกณฑ์	3	ข้อคือ

 

	 ข้อ	 iii	 วัดภูและบริเวณโดยรอบเป็นประจักษ์พยานที่พิเศษแสดงถึงวัฒนธรรมของ

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคที่อาณาจักรอิศานปุระของขอมมีอำานาจครอบครองภูมิภาคนี้

ในคริสต์ศตวรรษที่	10-14

		 ข้อ	iv	พื้นที่ทั้งหมดของวัดภูเป็นตัวอย่างของการมีบูรณภาพของภูมิทัศน์วัฒนธรรม

ที่เป็นสัญลักษณ์ของความสำาคัญยิ่งทางจิตวิญญาณกับเขตพื้นที่โดยรอบ

	 ข้อ	vi	วัดภูและกลุ่มอาคารทางศาสนาและอื่นๆ	ที่ตั้งอยู่บนภูเขา		สะท้อนให้เห็น

คติฮินดูในเรื่องสัมพันธภาพและบูรณภาพระหว่างธรรมชาติและมวลมนุษย์	 ซึ่งคติดังกล่าว

จะมีองค์ประกอบคือภูเก้าที่ถือว่าเป็นตัวแทนภูเขาพระสุเมรุ	ตั้งตระหง่านเหนือบริเวณพื้นที่

ราบลุ่มเชิงเขา	 และมีแม่น้ำาไหลผ่านซึ่งการวิจัยในระยะหลังแสดงให้เห็นว่ามีการตั้งถิ่นฐานที่

อยู่อาศัยขนาดใหญ่	 ตรงตีนเขาที่ค่อนข้างจะเป็นระบบโดยมีทะเลสาปที่กักเก็บน้ำาจากภูเขา

และเชื่อมต่อกับแม่น้ำา	 ส่วนกลุ่มอาคารโบราณสถานบนภูเขาที่ประกอบกันเป็นวัดภูนั้น	 ก็

เป็นงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่แสดงความมั่นคงในความเชื่อทางศาสนา	 	ที่

รุ่งเรืองอยู่จนปลายศตวรรษที่13	อันเป็นระยะที่อาณาจักรขอมเสื่อมความเจริญ

 

	 การเปรียบเทียบภูมิทัศน์	 วัฒนธรรมจำาปาศักดิ์และมรดกทางศาสนาฮินดูของวัด

ภูนั้นมีประเด็นน่าสนใจตรงที่ทั้งสองกรณีมีภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ต่างก็สะท้อนความเช่ือเรื่อง

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์	การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขาและมีการเชื่อมโยงกับน้ำา		อย่างไรก็ตาม

มีความต่างกันในยุคสมัย	 นอกจากนี้วัดภูยังเป็นวัดขนาดใหญ่ตามคติฮินดูอย่างแท้จริง	 จึง

เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตีนเขา	 	 ในขณะที่เชียงใหม่นั้นนำาความเชื่อเรื่อง

ภูเขาและป่าศักดิสิทธ์ของชาวลัวะพื้นถิ่นมาผสมผสานกับคติชัยภูมิของคนไทผนวกกับคติ

จักรวาลของฮินดูพุทธ	 	 และเมืองเชียงใหม่ได้พัฒนาขึ้นเป็นเมืองที่มีความสำาคัญโดดเด่น

ทางพุทธศาสนา	 แต่ก็ยังสืบทอดประเพณีความเชื่อเรื่องภูเขาศักดิสิทธ์ตามคติของชาวลัวะ

ในท้องถิ่น	 และยังมีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาภายหลังที่มีความ

เชื่อแตกต่างกันเช่นกลุ่มคนจีนในตลาดที่มีศาลเจ้า	กลุ่มมุสลิมฮ่อและมุสลิมบังคลาเทศ	และ

กลุ่มคริสต์ศาสนิกชนหลายนิกาย
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4. สุโขทัยและเมืองบริวาร

 

	 สุโขทัย	ศรีสัชนาลัยและกำาแพงเพชร	ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก	และได้พิสูจน์ว่า

มีคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโก	2	ข้อคือ

	 ข้อ	(i):	เป็นตัวอย่างของการสร้างสรรค์ชิ้นเอกของอาณาจักรแห่งแรกของสยาม	ทั้ง

ในด้านการออกแบบผังเมือง	รูปแบบสถาปัตยกรรมทางศาสนาและอื่นๆ	การวางโครงสร้าง

พื้นฐานของเมือง	และระบบการบริหารจัดการน้ำาที่ก้าวหน้า	

	 ข้อ(iii):	สุโขทัยและเมืองบริวารทั้งสองเป็นตัวแทนของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

ของสยามในยุคแรกๆ	ที่เรียกว่า"ศิลปะแบบสุโขทัย"	รวมทั้งในด้านภาษา	วรรณกรรม	ศาสนา	

และการตรากฏหมาย	 ซึ่งต่อมาเมื่อสุโขทัยเสื่อมอำานาจลงและถูกผนวกเข้าไว้ในอาณาจักร

อยุธยาแต่ศิลปกรรม	สถาปัตยกรรมตลอดจนภาษาและวรรณกรรมของสุโขทัยก็เป็นพื้นฐาน

สำาคัญในอารยธรรมของอาณาจักรอยุธยาสืบต่อมาด้วย

			 การเปรียบเทียบสุโขทัยกับเชียงใหม่นั้นมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ		

ประการแรกในเร่ืองผังเมืองเพราะพระร่วงเจ้ากับพญามังรายพร้อมด้วยพญางำาเมืองได้เป็น

สหายร่วมสาบานกันเพ่ือที่จะร่วมกันป้องกันมิให้กองทัพมองโกลรุกรานเข้ามายึดครองดิน

แดนในแถบนี้	 	 และเมื่อพระเจ้ามังรายได้เลือกพื้นที่อันเป็นชัยภูมิเพื่อสร้างเมืองเชียงใหม่

นั้นก็ได้ให้เชิญพระร่วงเจ้าจากสุโขทัยข้ึนไปสำารวจพื้นที่และช่วยออกแบบสร้างเมืองด้วย	

เพราะมีวัตถุประสงค์จะให้เป็นเมืองป้อมปราการที่แข็งแรงและเป็นศูนย์กลางการ	 ปกครอง

และการค้าที่ยิ่งใหญ่ในภาคเหนือ	 	 ดังนั้นในตำานานเมืองเชียงใหม่จึงระบุว่าพระร่วงเจ้ามี

บทบาทในการเสนอปรับแก้ไขผังเมืองเชียงใหม่ให้มีขนาดเล็กลงด้วยเหตุผลสำาคัญทางการ

	 ทหารและการป้องกันดินแดน	 สำาหรับผังเมืองนั้นเมืองสุโขทัยซึ่งสร้างมาก่อน

เชียงใหม่ก็มีอิทธิพลต่อการออกแบบรูปร่างของเมืองที่มีรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าและมีคูเมือง

กำาแพงเมืองล้อมรอบด้วย	 นอกจากนี้สุโขทัยซึ่งเป็นเมืองที่รุ่งเรืองทางพุทธศาสนามาก่อนก็

ยังส่งอิทธิพลในทางพุทธศาสนาต่อเชียงใหม่อีกด้วย
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	 อย่างไรก็ตามสุโขทัยมีช่วงที่เจริญรุ่งเรื่องสั้นกว่าเชียงใหม่	 โดยสุโขทัยมีราชวงศ์

พระร่วงปกครองอยู่ไม่นานก็เสื่อมอิทธิพลลงและถูกอยุธยาผนวกเข้าไปอยู่ในอาณาจักร

อยุธยา	 แม้ว่าศิลปกรรมแบบสุโขทัยจะยังมีการสืบต่อมาก็ตาม	 	 และต่อมาเมืองสุโขทัยเดิม

ก็ทิ้งร้างเป็นเมืองโบราณ	 เพิ่งจะมีการสำารวจและอนุรักษ์	 	 บูรณะในภายหลัง	 	 ต่อมาจึงได้

จัดการบริหารให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์	และเสนอขึ้นเป็นมรดกโลก

 

	 สำาหรับเชียงใหม่มีช่วงอายุยืนยาวกว่าสุโขทัย	 โดยในยุคแรกมีราชวงศ์มังราย

ปกครองสืบต่อกันมายาวนานเกือบ	 200	 ปีและได้พัฒนาศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมขึ้น

สู่ยุคทองของล้านนา	 หลังจากนั้นจึงได้ถูกพม่าเข้ายึดครองในสมัยพระเจ้าบาเยงนองและ

พม่าครอบครองอยู่	นาน	100	กว่าปี		ต่อมาเมืองเชียงใหม่ยอมเป็นพันธมิตรกับพระเจ้าตาก

แล้วช่วยเหลือกรุงธนบุรี	และกรุงเทพขับไล่พม่าออกไปแล้ว		หลังจากนั้นพระเจ้ากาวิละก็ได้

ฟื้นฟูนครเชียงใหม่ให้เป็นเมืองหลวงของล้านนาอีกครั้ง	 แม้จะมีฐานะเป็นเจ้าประเทศราช

ของสยามกรุงเทพ	แต่ก็ได้ตั้งราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนขึ้นปกครองสืบต่อมา	ได้ฟื้นฟูประเพณี	ศิลป

วัฒนธรรม	 	 และเปิดรับความเจริญจากภายนอกเข้ามาหลายทางโดยเฉพาะทางด้านการ

ค้าขาย	การแพทย์	การศึกษา	และเทคโนโลยี		มีผู้คนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาเข้าอาศัย

อยู่และช่วยสร้างสรรค์พัฒนาเมือง	 จนเชียงใหม่เข้าสู่ยุคสมัยใหม่	 และพัฒนาขยายเมือง

อย่างรวดเร็วสืบต่อมาจนทุกวันนี้	

���������������������.indd   72 3/19/2558   17:14:19



- 73 -

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 

	 1.Sgnuan	 chotesukrat:	 Tamnan	 Muang	 Nua	 and	 KonDee	 Muang	 Nua	 (in	

Thai),	BE	2552;	

	 2.David	Wyatt,	Thailand-	A	Short	History,1982;	

	 3.Suropol	Damrkul,	Pandin	Lanna	(in	Thai)	,	BE	2545;	

	 4.	 Srassawadi	 Ongsakul,	 History	 of	 Lanna,	 translated	 by	 ChirapornTan-

ratanakul,	2005;	

	 5.	Sudara	Sujchaya,	editor,	Chiang	Mai,	Sarakadee	Printing	House,	BE	2543.	

5.	

	 6.	Kana	Anukammakarn	Truachsob	lae	Chamra	Tamnan	Punmuang	Chiang	

Mai,	"Tamnan	Punmuang	Chiang	Mai	Chabab	700	Pi",	in	Thai,	published	on	the	oc-

casion	of	700	anniversary	of	the	founding	of	Chiang	Mai,	BE	2538.	

	 7.	David	Wyatt	and	Arurut	Wichienkeeo,	translators,	The	Chronicle	of	Chiang	

Mai	translated	from	the	Hans	Penth's	palm	leave	manuscript,	1997.	

	 8.	 Hans	 Penth,	 A	 Brief	 History	 of	 Lanna,	 Civilazation	 of	 North	 Thailand,	

1994.		 9.	Chirichan	Vongluekiat	Prateepasen,	Chun	Chuang	Liang	Luekiat---	Desce-

dant	of	Cheng	Heu,	the	centenial	of	tea	horse	caravans	to	Chiang	Mai,	in	Thai,	BE	

2548	

	 10.	Kana	Kammakarn	Chamra	Prawattisart	Thai,	Fine	Arts	Department,	Lan-

na	Inscription,	part	2,	BE	2551.	

	 11.	Andrew	Forbes,	The	People	of	Chiang	Mai,	2004	

	 12.	The	Office	of	Archaeology	and	National	Museum,	Unit	6,	Chiang	Mai,	

Report	of	the	Excavation	and	Restoration	of	the	Fortified	Walls	of	the	City	of	Chiang	

Mai,	submitted	to	the	Municipality	of	Chiang	Mai,	BE	2540,	in	Thai.	

	 13.	Sithu	Gamani	Thingyan,	Translator	--Thaw	Kaung	and	Ni	Ni	Myint,	Edi-

tor--	Tun	Aung	Chain;	"Zinme	Yazawin"	(	Chronicle	of	Chiang	Mai);	University	Historical	

Research	Centre,	Yangon,	2003.	

 

���������������������.indd   73 3/19/2558   17:14:19



- 74 -

	 14.	Report	of	the	public	hearing	meetings	conducted	by	the	University	of	chi-

angmai	in	2013,	on	Chiang	Mai	on	the	way	to	the	World	Heritage.รายงานการประชุม

หารือเรื่องการนำาเชียงใหม่สู่มรดกโลก

	 15.	 รายชื่อโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร	 จังหวัดเชียงใหม่	 List	 of	

monuments	in	Chiang	Mai	and	status	of	their	Protection	(Wikipedia	in	Thai)

���������������������.indd   74 3/19/2558   17:14:19



����������������������.indd   1 3/19/2558   20:39:42


	qq
	กำหนดการประชุมเมืองมรดกโลก
	มรดกโลก.pdf
	qq.pdf
	กำหนดการประชุมเมืองมรดกโลก
	แบบยื่นเสนอมรดกโลก




