ลานนาและความเปนมาของเมืองเชียงใหม
โดย ผูชวยศาสตราจารยเขียน วันทนียตระกูล*

ลานนาประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา
และจังหวัดแมฮองสอน โดยมีศนู ยกลางรวมการปกครองขึน้ กับเมืองหลวงชื่อ “นพบุรศี รีนคร
พิงคเชียงใหม” ไดแกจังหวัดเชียงใหมในปจจุบันนี้ ดังนั้น คนลานนาจึงหมายถึงฝูงชนที่อยูใ น 8
จังหวัดภาคเหนือตอนบนนีเ้ ทานั้น
คําวา “ลานนา” เริ่มปรากฏหลักฐานเมื่อ พ.ศ. 2096 ตามศิลาจารึกและเอกสารหลาย
ฉบับ เชนตํานานเมืองเชียงใหม ฉบับหมู 4 ตัว ดังนั้นจึงเชื่อไดวา ลานนาเปนการใชภาษาที่ถกู ตอง
ที่สุดในยุคปจจุบัน ซึ่งมีหลักฐานเทียบไดดังนี้
1. หลักฐานทางศิลาจารึก จารึกหลักที่ ชม/7 (พ.ศ. 2096) มีขอ ความวา พระไชย
เชษฐาธิราช มาเปนกษัตริยลานนา ตามคําขอรองของชาวลานนา
2. หลักฐานทางชื่อภาษาบาลี จารึกที่พระธาตุศรีสองรักจังหวัดเลย ความวา “ศรีสัต
นานคหุต” แปลวาลานชาง ซึ่ง หมายถึง เมืองที่มีชางลานเชือก และคําวา “เขตฺตทสลกฺข”
แปลวาสิบแสนนาหรือลานนา ซึ่งหมายถึงเมืองที่มีนาลานไร
3. หลักฐานจากตํานานและใบลานตา ง ๆ ที่ใชภาษาเชน เดียวกัน เชน “พงศาวดาร
โยนก” (พ.ศ. 2450) ใชคําวา ลานนา “โครงมังทราตีเมืองเชียงใหม (พ.ศ. 2381) ใชคําวา
ลานนา และ “โครงนิราศหริภุญชัย” ใชคําวา ลานนา
4. หลักเหตุผลทางภาษา อัก ษรลานนาดั้งเดิมไมมีวรรณยุกต ซึ่งทําใหคนทั่วไปคิดวา
“ลานนา” นาจะเปนภาษาที่ถูกตอง จึงไดใชคําวา “ลานนา” มาชวงระยะหนึ่ง โดยมีความเขาใจวา
สภาพที่ร าบโล ง ว าเปน ลาน เชน ผืน นาที่โ ลง ราบและกวา งเรี ย กว าลานนา ซึ่ ง สอดคล องกั บ
ภาษาไทยกลางที่มักจะใชความหมายที่ราบโลง เปน ลาน เชน ลานพระบรมรู ปทรงมา ลานทอง
สนามหลวง ใน แปดจัง หวัดภาคเหนื อใหความหมายที่ร าบโลงวา “ขวง” เชน ขวงประตูทาแพ
หมายถึงลานประตูทาแพ “ขวงวัด ” หมายถึงลานวัด “ขวงลูก กุย” หมายถึง สนามมวยที่ใ ช
พื้นดินเปนเวที ดังนั้น คําวา “ลานนา” ไมมใี ชในภาคเหนือ คําวา “ลานนา” จึงเปนความหมายที่
ถูกตองที่สุด

*

อาจารยประจํา มมริวทยาเขตลานนา เชียงใหม
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ปฐมกษัตริยผูสรางอาณาจักรลานนา
พระยามังราย เปนกษัตริยราชวงศลวจังกราชองคท่ี 25 แหงเมืองชยวรนครเงินยาง
(เชียงราย) เปนพระมหากษัตริยที่มีสายพระเนตรอันยาวไกล มีบริวารมาก ชอบสรางมิตรมากกวา
ศัตรู จึงไดเจริญสัมพันธไมตรีกับกษัตริยเมืองอื่น ๆ เชน พระยางําเมือง กษัตริยเมืองพะเยา พระ
ยารวง (พอขุนรามคําแหง) กษัตริยเมืองสุโขทัย เปนพระสหาย รวมค้ําชูอาณาจักรลานนาใหเปน
ปกแผนมัน่ คง ดังคําสุภาษิตทีก่ ลาววา “นกไมมขี น คนไมมเี พื่อน ยอมขึ้นสูทสี่ ูงไมได”
พระยามังรายทราบวา เมืองหริภุญชัย (ลําพูน) เปนเมืองที่มีความอุดมสมบูรณดวยไพร
พลและพืชพันธธัญญาหาร จึงคิดพยายามจะยึดเมืองหริภุญชัยไวครอบครอง ซึ่งพยายามหลายปก็
สามารถยึดเมืองลําพูนได และตอมาก็ตามไปยึดถึงเมืองลําปาง ชื่อเสียงของพระยามังรายจึงเปนที่
เกรงขามของเจาเมืองในภูมภิ าคนี้เปนอยางมาก เมื่อยึดเมืองทั้งสองไดก็ไมทรงประทับอยู แตได
ไปสรางเมืองแหงใหมขึ้นทางดานทิศเหนือของเมืองลําพูนที่ราบลุมแมน้ําปง ตัง้ ชื่อวาเมือง “กุม
กาม” หรือ เวียงกุมกาม เมื่อป พ.ศ. 1829 เมืองแหงนี้มคี วามเจริญรุง เรืองมากทั้งทางดาน
การคา การเกษตรและการศาสนา ปจจุบนั สถานที่เวียงกุมกามตัง้ อยูท่ตี ําบลวังตาล อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม การสรางเมืองกุมกามของพระยามังรายยังไมสําเร็จก็ถกู น้ําปงเขาทวมในฤดูน้ํา
หลากเปน็ฯประจําทุกป พระยามังรายจึงไปปรึกษาพระสหายทัง้ สอง คือ พระยางําเมือง แหงเมือง
พะเยา พระยารวง (พระขุนรามคําแหง) แหงเมืองสุโขทัย หลังจากทรงปรึกษากันแลว จึงทรงตัดสิน
พระทัยไปหาที่สรางเมืองใหม ที่ราบลุมเทือกเขา (ดอยสุเทพ) ซึ่งมีชัยภูมอิ ันเหมาะสม ตั้งชื่อวา
“นพบุรศี รีนครพิงคเชียงใหม” และตอมาไดกลายเปนจุดศูนยกลางของอาณาจักรลานนา

เชียงใหมจุดศูนยกลางอาณาจักรลานนา
พระยามังรายทรงสรางเมืองเชียงใหม โดยมีพระสหายทรงรวมพิจารณา ดวยคือ พระยางํา
เมือง พระยารวง (ขุนรามคําแหง) เมื่อป พ.ศ.1839 ที่บริเวณราบลุมดอยสุเทพ มีความกวาง 900
วา ยาว 1,000 วา แลวตั้งชื่อวา “นพบุรศี รีนครพิงคเชียงใหม” พระยามังรายไดทรงพัฒนา
บานเมือง พรอมทั้งการกอสรางวัดวาอาราม เปนจํานวนมาก และทรงรับเอาพระพุทธศาสนา
นิกายลังกาวงศเขามาเผยแพรในอาณาจักรลานนา
ทําใหพระภิกษุสงฆในลานนาสนใจศึกษา
พระพุทธศาสนาเปนอยางมาก ซึง่ ใชภาษาบาลีอักษรลานนาอยางแพรหลาย มีพระภิกษุสงฆ
แตกฉานในดานบาลีและพระไตรปฎกเปนจํานวนมาก จนลุถึงสมัยพระยาติโลกราช ไดมกี าร
สังคายนาพระไตรปฎกขึน้ เปนครั้งแรกของไทยที่วดั เจ็ดยอด ลานนามีความเจริญรุง เรืองมาเปน
ลําดับ จนลุถึง พ.ศ. 2068
สมัยพระยาเมืองเกษเกลา เชียงใหมถึงยุคเสือ่ ม เพราะเจาเมืองมีความออนแอและแยงชิง
อํานาจซึ่งกันและกัน และในที่สดุ ราชวงศมังรายก็สนิ้ สุดลงในรัชสมัยองคที่ 18 พระนางวิสุทธิ
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เทวี เมืองเชียงใหมและลานนาไทยไดเสียอิสระภาพใหแกพมา นับตัง้ แตป พ.ศ. 2122 เปนตนมา
ชวงที่พมาเขามาครองเมืองเชียงใหมเปนเวลายาวนานถึง 200 กวาป

พระเจากาวิละกูเมือง
ลานนาไทยตกอยูใ นอํานาจการปกครองของพมาเปนเวลานาน ทําใหบานเมืองเกิดความ
ปนปวน เกิดการจราจลบอยครั้ง ประชาชนอยูอยางไมปกติสุขจนถึง พ.ศ. 2331 โปมะยุงวน หรือ
โปหัวขาว ที่พมาสงมาปกครองเชียงใหม (โป ภาษาลานนาหมายถึงหัวหนาหรือผูนํา สวนหัวขาว
เปนลักษณะของคนวัยกลางคนที่มีผมเปนสีขาว) ปูหัวขาว ชาวบานก็เรียก ไดทําการกดขี่ขมเหง
ชาวลานนาตาง ๆ นานา ชาวลานนาไดรับความเดือดรอนอยางแสนสาหัส ไมสามารถสูรบปรบมือ
กับคนผมขาวคนนี้ได จึงกมหนากมตารับกรรม รอวันฟาเปลี่ยนสี ในที่สดุ ก็มวี ีระบุรุษผูรกั บานเกิด
เมืองนอน ทนดูพฤติกรรมของโปหัวขาวคนนีไ้ มไหว จึงรวบรวมไพรพลคนใจถึง ซึ่งประกอบดวย
พระยาจาบาน เปนตน คิดปลดแอกการปกครองจากพมา โดยไดเดินทางไปขอความรวมมือจาก
พระเจาตากสินมหาราช หรือเจากรุงธนบุรี นํากองทัพมาชวยปราบปราม จนสามารถขับไลพมาออกจาก
ดินแดนลานนาไดสําเร็จเมื่อป พ.ศ. 2352

ยุคเก็บผักใสซาเก็บขาใสเมือง
พระยาจาบานและเจากาวิละ เมื่อยึดเมืองเชียงใหมไดแลว ก็ไมไดอยูครองเมืองเชียงใหม
แตกลับไปอยูท ี่เมืองลําปาง และตอมาไดมาตั้งคายรวบรวมพลอยูท ี่เวียงปาซางลําพูน เนื่องจาก
เมืองเชียงใหมไดแปรสภาพเปนเมืองราง ไรผคู น บานเมืองถูกเผาทําลาย ผูคนลมตาย และ
บางสวนถูกตอนไปเมืองพมา ที่เหลือก็แตกกระจายไปอยูตามปาเขา เปนกลุมเล็กกลุมนอย ตอมา
เจากาวิละไดมอบหมายใหพระยาจาบานและเจาอุปราชชัยลังกา นํากองทัพไปตีเมืองตาง ๆ เพื่อ
กวาดตอนเอาผูคนเมืองตาง ๆ มาอยูใ นลานนาไทย เพือ่ ชวยกันทํานุบํารุงบูรณะซอมแซมเมืองและ
สรางกองกําลังอันแข็งแกรงตอไป เมืองตาง ๆ เหลานั้นประกอบดวยเมืองเชียงตุง, เมืองยอง,
เมืองโก, เมืองไชย, เมืองสาด, เมืองปุ, เมืองสะตอย, เมืองสอยไร, วังลุง, วังกาด, เมืองยู, เมืองหล
วะ, เมืองวะ, เมืองเลน, เมืองลวง,เมืองขาง, เมืองตองกาย, เมืองแหง, เมืองปาย, เมืองขะตวน,
เมืองขอน,ฯลฯ นําผูคนเหลานั้นมากระจายเปนกลุม ๆ ใครมาจากเมืองไหนก็ใหตั้งชื่อกลุมตาม
เมืองนั้น เชน เมืองศาสตรหลวง เมืองศาสตรนอย ทาสะตอย เมืองวะ เมืองเลน เปนตน

เมื่อไดร วมไพร พลจนมี กําลั ง พอ จึ ง ไดเ ขามาบูร ณะซอ มแซมสร างเมืองเชีย งใหม จน
บานเมืองกลับเขาสูสภาพปกติอีกครั้ง ไดขนานนามเมืองบูรณะใหมวา “เมืองรัตนติงสาอภิณบุร”ี
แตคนทั่วไปเรียกเมืองเชียงใหมตามเดิม พระเจากาวิละไดรับการแตงตั้งจาก สมเด็จพระพุทธยอด
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ฟาจุฬาโลก ใหดํารงตําแหนงเจาเมืองเชียงใหม โดยมีพระนามวา พระบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงค
องคอนิ ทรสุรศักดิ์ สมญามหาขัตยิ ราช ชาติราชาไชยสวรรคเจาขัณฑสีมาพระนครเชียงใหม
ราชธานี
ลานนาไทยไดกลับมามีความเจริญรุง เรืองเปนลําดับมา
ภายใตการดูแลของสยาม
(ประเทศไทย) จนถึงสมัยเจาแกวนวรัฐ เปนอันสิน้ สุดเจาเมืองผูครองนครเชียงใหม เชือ้ เจาเจ็ดตน
ลง เมืองเชียงใหม เปนจุดศูนยกลาง อาณาจักรลานนาไดถกู ยุบสลายกลายมาเปน มลฑลพายัพ
และเปลี่ยนมาเปนจังหวัดเชียงใหม จังหวัดนี้ใหญเปนอันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร ภาษา
พูด (คําเมือง) ภาษาเขียน (ตั๋วเมือง) ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ถูกสังคมที่เขาเรียกวาศิ
วิไลทเขามาครอบงํา ทําใหคนลานนาหลงลืมรากเหงาของตนเอง ไหลไปตามกระแสแหงการ
เปลี่ยนแปลง สมัยเมื่อทานอาจารยไกรศรี นิมมานเหมินท ยังมีชีวติ อยู เคยถามพอแมคนเมืองคู
หนึ่งอยางนาตกใจวา “ โห! ปอกอเมืองแมกอเมือง จะใดบะอูกําเมืองกับลูก”
ดินแดนลานนา เคยอบอวลดวยภาษาพูดคําเมือง ภาษาเขียนตัวเมือง ดวยสําเนียงภาษาอัน
ไพเราะเปน เอกลัก ษณ ของวัฒนธรรมลานนาที่บรรพบุรุ ษไดรั ก ษาสืบสานตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนาน จะมาสิ้นสุดในยุคของเรากระนั้นหรือ อยาเลยครับ เรามาชวยกันอนุรักษพัฒนาสืบสานคํา
เมือง ตัวเมือง ใหอยูช ั่วลูกชั่วหลานกันเถิด.

แนวการศึกษาภาษาและอักษรลานนา
1. มีความตั้งใจจริง ตองเรียนดวยความตั้งใจจริงและเห็นคุณคาของภาษาและอักษร
ลานนาอยางแทจริง โดยมุงหวังอนุรกั ษพัฒนาภาษาและอักษรลานนาที่บรรพบุรุษไดรกั ษาสืบสาน
มาจนถึงปจจุบนั
2. การฝกหัด ตองฝกหัดอยางสม่ําเสมอทั้งการอานและการเขียนอักขระ พยัญชนะ
ทั้งหมดใหขนึ้ ใจเสียกอน โดยเฉพาะการอาน จะตองอานออกเสียงใหชัด ไมควรอานในใจ เพราะ
อักษรบางตัวออกเสียงไมเหมือนภาษาไทยกลาง หลังจากนั้นแลวควรฝกหัดผสมอักษรตอไป
3. การเรียน ควรเรียนตั้งแตบทแรกไปกอนแลวคอยเรียนบทตอ ๆ ไปจนถึงบทสุดทาย
หรือตามที่ผูสอนชีแ้ นะใหเรียน แตทงั้ นี้ไมควรขามบทเรียน ถายังจําไมได เกิดสงสัย หรือสับสนอยู
ตองกลับไปเรียนซ้ําอีก
4. เวลาเรียน ควรกําหนดเวลาเรียนที่เหมาะสม จะทําใหประสบความสําเร็จไดเร็ววัน
ความวิตกกังวล ทําใหเกิดความลมเหลว ตามปกติสถาบันที่จดั การเรียนการสอนจะกําหนดเวลาที่
เหมาะสมอยูแลว
5. กลุมผูเรียน การเรียนกับผูที่มีวุฒิภาวะที่ใกลเคียงกัน จะทําใหเกิดความเพลิดเพลิน
สนุกสนาน ไมเครียด คอยเปนคอยไป แตเปนไปตามเปาหมาย หรือจุดประสงคท่ตี ั้งไว
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6. อุปกรณการเรียน การเรียนภาษาและอักษรลานนาก็เปนเชนเดียวกับการเรียนทั่วไป
คือมีหนังสือเรียน (แบบเรียน) สมุด ปากกา เพื่อจดบันทึก แตถาจะใหเขาบรรยากาศแบบอดีต ก็
ตองมีกระดานชนวน เขียนดวยชอลก ก็จะทําใหเกิดความเพลิดเพลินและสรางแรงจูงใจในระดับ
หนึ่ง แตในปจจุบันนี้ ปากกาและดินสอ ก็นาจะเปนการเพียงพอแลว
7. การเรียนภาษาและอักษรลานนา เรียนไดงาย ไมยาก เพราะเปนภาษาเดิมที่เรา
พูดคุยในวิถีชีวติ ของคนลานนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั
เพียงแตเราใหความสนใจและทําความ
เขาใจเรียนรูสระ พยัญชนะ วรรณยุกต การผสมอักษร และหลักในการอาน การเขียน แลวเราก็
สามารถอานเอกสาร นิทาน ประวัติศาสตร ศิลาจารึก ปบสา ใบลาน และคัมภีรตาง ๆ ที่มีอยู
มากมายในลานนาไทยไดอยางสะดวกสบาย เกิดจิตสํานึกหวงแหนอนุรกั ษพัฒนาสืบทอด และสง
ตอใหแกลกู หลานไดอยางมีเปาหมายอยางเปนระบบตอไป
หมายเหตุ ปจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา ไดจดั ใหมกี าร
เรียนการสอน อักษรลานนา ขึน้ เปนประจําทุกปการศึกษา ในชั้น ระดับตน กลาง และระดับปลาย
ผูสนใจสามารถสมัครเรียนได (ฟรี) หรือโทรสอบถามรายละเอียดไดที่ ๐๕๓-๒๗๐๙๗๕ ตอ ๑๑
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