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เวียงกาหลงตั้งอยูในเขตการปกครองเทศบาลตําบลเวียงกาหลง
มีพื้นที่ตอนเหนือเปนแหลงเตาเวียง
กาหลงเปนที่รูจักทั่วไป ประกอบกับความสนใจของทองถิ่น ผลิตเครื่องถวยดินเผาเลียนแบบเวียงกาหลง
ประกอบกับตั้งอยูบนทางหลวง เชียงใหม-เชียงราย มีทางแยกไปออกจังหวัดลําปาง ทําใหเวียงกาหลงเปนที่สนใจ
ของนักทองเที่ยว
กําแพงเมือง-คูเมืองเวียงกาหลง ตั้งอยูบนเนินที่เปนสันปนน้ํากั้นระหวางลุมน้ําวังทางตะวันออกและลุม
น้ําแมลาวทางตะวันตก กําแพงเมือง-คูเมืองขุดลอมรอบเนินบริเวณสันปนน้ําเปนแบบเมืองปอมภูเขา กําแพง
เมือง-คูเมืองขุดลึกชั้นตามขอบเนินลอมรอบบริเวณเนินใชประโยชนในการปองกัน
คูเมืองขุดเริ่มตนเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาปจจุบันเปนที่ตั้งวัดเวียงกาหลง ภายหลังไดขยายพื้นที่โดยขุดคูลอมรอบบริเวณเพิ่มขึ้นเปนคูชั้น
เดียวคันดิน 2 ขาง และโอบลอมกําแพงเมือง-คูเมืองดานทิศใตของสวนแรกจนมีแนวคูซอนกัน 3 ชั้น ภายหลังสุด
ไดขยายสวนของตัวเมืองดานเหนือจนเปนเมืองใหญคลุมพื้นที่สรางประมาณ 350 ไร โดยมีแนวกําแพงเมือง-คู
เมืองดานตะวันออกยาวไปตามแนวสันปนน้ําในเขตการปกครอง ตําบลวังเหนือ และตําบลทุงฮั่ว อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง
กําแพงเมือง-คูเมืองเวียงกาหลงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน และกําหนดขอบเขตตามประกาศ
ของกรมศิลปากรในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 97 ตอนที่ 159 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2523 การสํารวจพบแหลง
เตาเครื่องเคลือบดินเผาที่มีลักษณะเฉพาะเปนที่รูจักทั่วไป
ในบริเวณทิศเหนือและตะวันออกของเวียงกาหลง
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ และเชื่อวาการตั้งถิ่นฐานของเวียงกาหลงมีมาแตสมัยนั้นประมาณพุทธศตวรรษที่
21-22 และโดยหลักฐานตํานานประกอบกับรูปแบบกําแพงเมือง-คูเมืองเชื่อวามีการตั้งถิ่นฐานมากอน ในฐานะ
เปนเมืองยุคเดียวกันกับเมืองเชียงลาว ปกครองโดย ลวจักราช ประมาณพุทธศตวรรษที่ 5 และเมืองในอาณาจักร
ภูกามยาวปกครองโดยพอขุนจอมธรรม และรวมอยูในอาณาจักรพะเยาสมัยเดียวกันกับอาณาจักรสุโขทัยและ
อาณาจักรเม็งราย
การกําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง
ศึกษาจากหลักฐานรูปถายทางอากาศปรากฏใหเห็นได
เดนชัดบนรูปถายทางอากาศทุกโครงการ
พบหลักฐานการกําหนดขอบเขตที่ดินไดอยางสมบูรณและแสดง
ขอบเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ

1. คํานํา
กําแพงเมือง-คูเมือง เปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามความในมาตรา 1304(3) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เปนที่ราชพัสดุโดยนัยตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดบัญญัติ
ใหกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ กรมธนารักษมีหนาที่สํารวจ เพื่อขึ้นทะเบียนเปนที่ราชพัสดุ และมีหนาที่ดําเนินการ
เพื่อใหไดมาซึ่งหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินแปลงนั้นๆ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2534 อนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง
และตอมามีการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ
กรมธนารักษใหม โดยขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงองคประกอบคณะกรรมการฯ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 28
มกราคม 2546 อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง มีอํานาจหนาที่วางหลักเกณฑ
และกําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมืองในแตละทองที่ใหเปนการแนนอน โดยคณะกรรมการฯไดวางแนวทางการกําหนด
ขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น หรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ ใหเปนขอบเขตลอมรอบ
บริเวณการตั้งถิ่นฐาน ประกอบกิจกรรมรวมกัน ใชประโยชนในการปองกัน กักเก็บน้ํา ระบายน้ํา การคมนาคม อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางประกอบกัน ดวยวิธีการศึกษาวิเคราะหจากรูปถายทางอากาศ ระวางแผนที่ หลักฐานทางประวัติศาสตร และสภาพ
ภูมิประเทศเพื่อใชเปนขอมูลกําหนดขอบเขตลงในภาคพื้นดินในขั้นตอนตอไป กรมธนารักษมีหนาที่จัดเตรียมขอมูลการศึกษา
วิเคราะหกําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมืองของแตละเมือง
ลงบนรูปถายทางอากาศที่ไดปรับแกความคลาดเคลื่อน
(Rectified) ตามมาตรฐานรูปถายทางอากาศแสดงพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม แลวนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดขอบเขต
ที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง พิจารณาใหความเห็นชอบในเบื้องตนกอนการรังวัดทําแผนที่ในภาคพื้นดิน และจัดใหมีขอมูลเอกสาร
สําหรับใชเปนหลักฐานกําแพงเมือง-คูเมือง โดยครอบคลุมขอมูลประวัติศาสตรโบราณคดี รวมทั้งรูปถายทางอากาศ ในลักษณะที่
สามารถจัดเก็บรักษาขอมูลไดสะดวก และคงสภาพถาวร
การศึกษาขอบเขตกําแพงเมือง-คูเมือง บริเวณเวียงกาหลง ตําบลเวียงกาหลง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย เปน
แผนงานหนึ่งในแผนปฏิบัติงานสํารวจที่ราชพัสดุ ประจําป พ.ศ.2552 ของกรมธนารักษ โดยไดมอบหมายให สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสานงานกับสถาบันถิ่นฐานไทย ดําเนินการศึกษาวิจัยกําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง 22
บริเวณ ไดแกที่ดินในทองที่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเชียงใหม จังหวัด
นครสวรรค จังหวัดนาน จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดลําปาง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดละ 1 บริเวณ จังหวัดพะเยา 2 บริเวณ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดละ 3 บริเวณ และจังหวัดเชียงราย 4 บริเวณ โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร
โบราณคดี สภาพแวดลอมการตั้งถิ่นฐาน และสภาพการถูกทําลายรวมถึงการตรวจสอบขอมูลในภูมิประเทศ ทําการพิจารณา
รวมกับรูปถายทางอากาศโครงการตางๆ และระวางแผนที่รูปถายทางอากาศระบบพิกัดฉากยูทีเอ็มของกรมที่ดิน หรือ รูปถายทาง
อากาศปรับแกความคลาดเคลื่อน(Orthophotos) ของหนวยงานอื่นซึ่งเปนที่ยอมรับ เพื่อใหทราบถึงลักษณะกําแพงเมือง-คูเมือง
ขอบเขตและการใชประโยชน พรอมกับกําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง ตามผลการศึกษาฯ ลงในระวางแผนที่รูปถายทาง
อากาศระบบพิกัดฉากยูทีเอ็ม หรือ รูปถายทางอากาศปรับแกความคลาดเคลื่อนดังกลาว แลวจัดทําขอมูลเปนรูปเลมเพื่อความ
สะดวกในการนําเสนอผลการศึกษาฯตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง เพื่อพิจารณาใหการ
รับรองและใชเปนหลักฐานสําหรับเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตฯในภาคสนามตอไป

2. คณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง
อธิบดีกรมธนารักษ
รองอธิบดีกรมธนารักษ ( ดานที่ราชพัสดุ )
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
กรมธนารักษ
ผูแทนสํานักแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูแทนกรมศิลปากร
ผูแทนกรมที่ดิน
ผูแทนกรมแผนที่ทหาร
ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงตั้ง
ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรมธนารักษ
ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
กรมธนารักษ
นายชางสํารวจ ระดับอาวุโส สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่ กรมธนารักษ
นายชางสํารวจ ระดับอาวุโส หรือนายชางสํารวจ ระดับชํานาญงาน
กรมธนารักษ
สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

3. คณะทํางานศึกษาขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง
ผูประสานงานกรมธนารักษ
นายสุทธิพร คงวุธ
นายมนตรี ลัคนากุล
นายสุทธิพงษ สุรปริญญากุล
นายวชิระ บัวมาศ

ผูอํานวยการสวนสํารวจและสงเสริมการรังวัด 1 สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
ผูอํานวยการสวนสํารวจและสงเสริมการรังวัด 2 สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
นายชางสํารวจ ระดับอาวุโส สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
นายชางสํารวจ ระดับอาวุโส สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ

คณะทํางาน (สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันถิ่นฐานไทย)
ผูชวยศาสตราจารยทิวา ศุภจรรยา
ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว
นายกฤษณพล วิชพันธุ
ดร.ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย
นางสาวผุสดี รอดเจริญ
นายบัญฑิต สมประสงค
นางสาวงามพรรณ เทพทา

นางสาวพรชนก ประทักษการ
นางสาวประภาสิริ อุปเทศวิศาล
นางสาวจิดาภา ศรีมุข
นางสาวโสภิณ อาชวเมธากุล
นายอุกฤษณ สายชุมอินทร
นางสาวนิธิมา เงินสุวรรณ
นายนิคม ภูปา

นายวรากร เฮงโม
นางสาวดวงดาว ชัยจักร
นางสาววาสนา ขวัญเพชร
นายสุเมธ นพแกว
นางสาววรัญชรี หลวงศรี
นางสาวอรพรรณ ปริพล
นางสาวบังอร ขันโท

4. ตําแหนงที่ตั้งเมือง

จังหวัดเชียงราย

ตําแหนงที่ตั้งเมือง
เลขที่ทะเบียน 12-35
บาน
เวียงกาหลง
ตําบล
เวียงกาหลง
อําเภอ
เวียงปาเปา
จังหวัด
เชียงราย
บริเวณ NE 47-03
ระวาง
4947 III L 7017
ตําแหนง พิกัดภูมิศาสตร ละติจูด 19 12 38 N, ลองจิจูด 99 32 39 E
พิกัดยูทีเอ็ม 557200 เมตร ตะวันออก, 2124000 เมตร เหนือ
เวียงกาหลง ตั้งอยูในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลเวียงกาหลง หมูที่ 5 บานปาสาน หมูที่ 14 บานใหมเจริญ หมูที่ 15 บาน
เวียงกาหลง ตําบลเวียงกาหลง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ตั้งอยูหางจากอําเภอเวียงปาเปาไปทางทิศใต ประมาณ 17 กิโลเมตร ตาม
ทางหลวงชนบทหมายเลข 118 ถึงสามแยกเลี้ยวซายไปทางอําเภอเหนือ ตามทางหลวงชนบทหมายเลข 120 ประมาณ 2.2 กิโลเมตร ถึงแยก
เลี้ยวซายเขาไปอีกประมาณ 500 เมตร
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5. สภาพแวดลอมการตั้งถิ่นฐานและความสําคัญในทางประวัติศาสตรโบราณคดี
สภาพแวดลอมการตั้งถิ่นฐาน

รูป 5.1 ก แผนที่แสดงสภาพแวดลอมการตั้งถิ่นฐานเวียงกาหลง และเมืองโบราณในแองที่ราบเวียงปาเปา

เวียงกาหลง อยูในเขตเทศบาลตําบลเวียงกาหลงมีกําแพงเมือง-คูเมืองคลุมพื้นที่บนเนินที่เปนสัน
ปนน้ําลุมแมน้ําลาวและลุมน้ําวัง ในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลเวียงกาหลง (หมูที่ 5 บานปาสาน
หมูที่ 14 บานใหมเจริญ หมูที่ 15 บานเวียงกาหลง) อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ในดานลุมน้ําแมลาว
สวนพื้นที่ดานลุมน้ําวังอยูในเขตการปกครองตําบลวังเหนือ และตําบลทุงฮั่ว อําเภอวังเหนือ จังหวัด
ลําปาง
สภาพภูมิประเทศของเวียงกาหลง ตั้งอยูในบริเวณที่เปนตนน้ําสวนทิศใตของที่ราบลุมน้ําในหุบ
ขาลําน้ําแมลาว
ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบมีลําน้ําแมลาวไหลผานทั้งสองฝงที่ราบดาน
ตะวันตกและตะวันออกเปนพื้นที่ลอนลาดที่เปนเนินและหุบชันยกระดับจนถึงเขตภูเขา ลําน้ําแมลาว มี
ตนน้ําจากทิวเขาผีปนน้ําไหลขึ้นไปทางทิศเหนือผานอําเภอเวียงปาเปาไปบรรจบกับแมน้ํากกที่เชียงราย
และไหลลงสูแมน้ําโขงที่เวียงปรึกษาหรือเมืองเชียงแสนนอย อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
กําแพงเมือง-คูเมือง เวียงกาหลงสรางอยูบนเนินพื้นที่ลอนลาดที่ระดับความสูงประมาณ 582-620
เมตร ขอบเนินสูงสุดเปนสันปนกั้นระหวางลุมน้ําแมลาวทางตะวันตกและลุมน้ําวังดานตะวันออก พื้นที่
ดานตะวันตกลาดลงสูที่ราบทํานา เกิดจากการทับถมตะกอนในลุมน้ําแมลาวมีบริเวณกวางไปจรดบริเวณ
พื้นที่ลอนลาดฝงตะวันออกของลุมน้ําแมลาว และเปนที่ตั้งกําแพงเมือง-คูเมือง “เวียงสันมะนะ” ระยะหาง
ระหวางเมืองทั้งสอง ประมาณ 4 กิโลเมตร
กําแพงเมือง-คูเมือง เวียงกาหลงสรางขึ้นเปนรูปแบบเมืองปอมภูเขา มีคูขุดลอมรอบบริเวณไปตาม
ขอบเนินใชประโยชนในการปองกัน กําแพงเมือง-คูเมืองเวียงกาหลงมีสวนเริ่มตนบนเนินที่บานปาสาน คู
ขุดลึกลอมรอบเนินใกลบริเวณที่เปนสันปนน้ํา คูเมืองเริ่มตนเปนรูปใกลเคียงสี่เหลี่ยมผืนผาขุดลอมรอบ
บริเวณยอดเนินแนวดานตะวันออกลอมรอบเนินสวนที่เปนสันปนน้ําของลุมน้ําวัง ภายหลังขยายพื้นที่ลง
มาตามลาดเนินคลุมพื้นที่เชิงเนินจนถึงที่ราบคูเมือง สวนที่ขยายขุดลอมกําแพงเมือง-คูเมืองดานทิศใตของ
สวนแรกจนเปนแนวซอนกัน 3 แนว ทางดานเหนือขยายพื้นที่ออกไปอีก 2 สวน และครั้งหลังสุดไดขยาย
พื้นที่ตอออกไปทางดานเหนือลอมรอบเนินขนาดใหญรวมเอาสันปนน้ําไวภายในเมือง โดยมีแนวดาน
ตะวันออกเปนแนวตามสันปนน้ําและออมกลับมาตามขอบเนินดานตะวันตก ทําใหกําแพงเมือง-คูเมือง
คลุมพื้นที่กวางยาวตลอดความยาวเนินจรดรองน้ําธรรมชาติทั้งดานเหนือและดานใต
คลุมพื้นที่กวาง
ทั้งหมด ประมาณ 0.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 350 ไร

รูป 5.1 ข แผนที่แสดงสภาพแวดลอมการตั้งถิ่นฐานเวียงกาหลง และเมืองโบราณใกลเคียง
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ความสําคัญในทางประวัติศาสตรโบราณคดี

ศูนยพัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง

5.2 ภาพตัดขวางจินตภาพบริเวณเวียงกาหลง แสดงลักษณะภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งเมือง

กําแพงเมือง-คูเมืองตามทะเบียนแหลงที่ตั้งชุมชนโบราณจากรูปถายทางอากาศ แตเดิมเรียกตามชื่อบาน
ทุงสาน ซึ่งตั้งอยูเชิงเนินริมลําน้ําภายหลังเรียกวา “เวียงกาหลง” ตามความเขาใจของทองถิ่นที่เชื่อวาเปนถิ่น
กาหลงตามตํานานเรื่องพระพุทธเจา 5 พระองค เขาใจวาเวียงกาหลงเปนชื่อที่เรียกมานานกอนการสํารวจของพระ
ยาพระรามนคร(สวัสดิ์ มหากายี) ตั้งแตป พ.ศ.2467 และตีพิมพเอกสารผลการสํารวจในวารสารสยามสมาคม เมื่อ
พ.ศ.2480
เริ่มตนตั้งแตป พ.ศ.2515 กรมศิลปากรไดสํารวจบริเวณที่พบเตาเผาเครื่องถวยกาหลง ซึ่งเปนแหลง
เตาเผาคลุมพื้นที่กวางขวางจากฝงตะวันออกของลุมน้ําแมลาว บริเวณดานทิศเหนือของตัวเมืองเวียงปาเปา และลึก
เขาไปในบริเวณดานตะวันออกของตัวเมืองโบราณ ในพื้นที่เขตการปกครองอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พรอม
ทั้งไดสํารวจแนวกําแพงเมือง-คูเมืองและขุดหลุมสํารวจทางโบราณคดีในป พ.ศ.2522 และไดประกาศขึ้นทะเบียน
เปนโบราณสถาน และกําหนดขอบเขตกําแพงเมือง-คูเมืองเวียงกาหลง ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 97
ตอนที่ 159 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2523
เวียงกาหลง เปนชื่อหนึ่งในตัวอยางเมืองในความคิดความเชื่อเกี่ยวกับการเขามาของคนไทยในดินแดน
ภาคเหนือของไทย กลาวไวในหนังสือเรื่อง วัฒนธรรมพัฒนาการประวัติศาสตรเอกลักษณ และภูมิปญญาจังหวัด
เชียงราย (ศิลปากร, กรม. 2544) ตอนหนึ่งกลาววา “ราวพุทธศตวรรษที่ 5 มีพวกไทยถอยรนจากจีนตอนใตมา
สมทบไทยที่เมืองเชียงลาวมากขึ้นทุกที จึงไดขยายเมืองใหกวางขวางขึ้นอีก เรียกวา แควน ยุนชาง หรือ ยวนเชียง
มีอาณาเขตแผไปถึงหลายเมือง เชน เวียงกาหลง เวียงฮอ ดงเวียง เวียงวัง แจหม เชียงแสน ทั้งนี้ภายหลัง พ.ศ.2490
เปนตนมา”
ชื่อเวียงกาหลงที่ยังไมมีความแนชัด แตเนื่องจากตัวเวียงกาหลงอยูใกลแหลงผลิตเครื่องถวยเวียงกาหลงที่
มีลักษณะเดนเฉพาะ ไดมีผูวิเคราะห (Chiangraiphotoclub.com) โดยอาศัยตํานานและหลักฐานที่เชื่อวากําแพง
เมือง-คูเมืองที่เรียกกันวา “เวียงกาหลง” และกําแพงเมือง-คูเมือง “สันมะนะ” แหงใดแหงหนึ่งซึ่งเปนไปไดวา
เปน “เมืองแชสัก” ตามที่ปรากฏในเอกสารตํานาน ดังตอไปนี้
เมืองแชสักในตํานานพื้นเมืองนานฉบับวัดพระเกิด ซึ่งกลาวถึงพญาฮอลุมฟา กษัตริยจีน เมืองหนองแส
หลวง (ตาหลี่ฟู) สงทูตมาทวงบรรณาการหรือสวยตอพญากือนา เมื่อป พ.ศ.1908 ความวา “...ปดับไสศักราชได/
727 ตัว พญากือนายังเปนพญาหั้นแล พญาฮอลุมฟาหื้อมาถามเอาสวย ขาว 9000 คาน งาชาง 20 หาบ ผาขาว
400 ฮํา ถวยแชสัก 1000 ดวง/ ลาย 500 เขียว 200 และขาว 300 เปนสวยแกเจาฮอลุมฟา...” (สรัสวดี อองสกุล,
2539: 75-76) ถวยดังกลาวมีลักษณะเชนเดียวกับเครื่องถวยกาหลง จึงเปนไปไดวา เวียงสันมะนะและเวียงกาหลง
นาที่จะเปนบานเมืองมาอยางนอยในยุคพระเจากือนา ยุคตนๆ ของอาณาจักรลานนา และ ชื่อ “ถวยแชสัก” ซึ่ง
เปนชื่อเฉพาะของเครื่องถวย เปนที่รูจักกวางขวางไปถึงเมืองจีนในยุคนั้น อาจเปนชื่อเมือง “แชสัก” ใชเรียกเมือง
ใดเมืองหนึ่ง “เวียงกาหลง” หรือ “เวียงสันมะนะ” ก็อาจเปนได
โดยไดอางถึงเมืองแชสักตามที่ปรากฏในตํานานพื้นเมืองเชียงใหม อางถึงที่ตั้งเมืองแชสักบนเสนทาง
เดินทัพจากเชียงใหมไปรบที่เมืองชวา(หลวงพระบาง) ในสมัยพระแมกุหรือพญาเมกุฏิสุทธิวงศ กษัตริยราชวงศมัง
รายองศสุดทายที่เสียเมืองเชียงใหมใหกับพมาสมัยพระเจาบาเยงนอง หรือบุเรงนอง กษัตริยแหงกรุงหงสาวดี
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ความตอนหนึ่งวา “...ในปมะเมียปเดียวกัน(พ.ศ.2101) เดือน 5 ขึ้น 6 ค่ํา วันศุกรพระเปนเจาแมกุเสด็จยาตราไป
รบศึกชวา(เมืองหลวงพระบาง) เสด็จออกจากเชียงใหม... จากเปานอยไปพักแรมแชสักหนึ่งหมื่นวา จากแชสัก
ไปนอนเฟยไรหนึ่งหมื่นสองพันวา จากเฟยไรไปพักแรมแชแหง หนึ่งพันวา... จากกายเรืองไปถึงเมืองเชียงแสน
หกพันวา... ฯ” (สงวน โชติสุขรัตน, 2515) เฟยไร หรือ เฟยไฮ อยูในเขตตําบลบานโปง อําเภอเวียงปาเปา ขอ
สันนิษฐานตามเหตุผลดังกลาว เปนไปไดวา “แชสัก” นาจะเปนชื่อเมือง “เวียงกาหลง” หรือ “สันมะนะ” หรือ
ทั้งสองเมืองอาจเปนที่รูจักในชื่อเดียวกัน ปจจุบันไดมีผูเขาใจวาเมืองแชสักเปนอีกชื่อหนึ่งของเวียงพราว แตเมื่อ
พิจารณาระยะทางและความสะดวกในการเดินทางผานที่ราบลุมน้ําแมลาวและสันเขาผีปนน้ําจะสะดวกและสั้น
กวาการเดินทางผานเวียงพราว

1
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6. การกําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง
การศึกษากําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง ที่บานเวียงกาหลง ตําบลเวียงกาหลง อําเภอเวียงปา
เปา จังหวัดเชียงราย ไดศึกษาสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเปนรองรอยกําแพงเมือง-คูเมือง สภาพแวดลอมการตั้งถิ่น
ฐาน ประกอบกับการศึกษาขอมูลดานประวัติศาสตรโบราณคดี และสภาพการเปลี่ยนแปลงตามที่ปรากฏบนรูป
ถายทางอากาศ รวมถึงการตรวจสอบขอมูลในภูมิประเทศ และไดกําหนดขอบเขตกําแพงเมือง-คูเมือง โดยจัดทํา
เปนแผนที่ทาบบนรูปถายทางอากาศที่ปรับแกความคลาดเคลื่อนและกําหนดพิกัดฉากยูทีเอ็ม ตามแผนที่ภาพถาย
ออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1:4,000 ที่กรมพัฒนาที่ดินจัดทําขึ้น วิธีการศึกษาและการจัดทําแผนที่กําหนด
ขอบเขตกําแพงเมือง-คูเมือง มีรายละเอียดดังตอไปนี้
6.1 รูปถายทางอากาศที่ใชในการศึกษาและทําแผนที่

ง) รูปถายทางอากาศโครงการ LTP
บันทึกภาพวันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2530
มวนที่ 27 เลขที่ภาพ 4485, 4487, 4489

จ) รูปถายทางอากาศโครงการ MOAC
บันทึกภาพวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2545
มวนที่ 39 เลขที่ภาพ 187-188

ก) รูปถายทางอากาศโครงการ WWS
กรมแผนที่ทหารไมสามารถจัดทําได
เนื่องจากฟลมชํารุด
(สําเนาจากทะเบียนแหลงที่ตั้งชุมชน
โบราณจากรูปถายทางอากาศ)

ข) รูปถายทางอากาศโครงการ VAP 61 V1
กรมแผนที่ทหารไมสามารถจัดทําได
เนื่องจากฟลมชํารุด

ฉ) แผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1:4,000
ระวาง 4947 III ภาพเลขที่ 5622, 5624
จากรูปถายทางอากาศโครงการ MOAC
บันทึกภาพเมื่อป พ.ศ. 2545
จัดทําโดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2552

ค) รูปถายทางอากาศโครงการ N.S.3
บันทึกภาพวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2519
มวนที่ N 21 เลขที่ภาพ 058-059

6

6.2 การเตรียมภาพเพื่อใชเปนฐานขอมูล และจัดทําแผนที่
ในการเตรียมภาพเพื่อใชเปนฐานขอมูลแผนที่ ไดนําแผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตรา
สวน 1:4,000 ผลิตโดยกรมพัฒนาที่ดิน และจัดทําสําเนาภาพโดยการสแกนรูปถายทางอากาศโครงการ
ตางๆ ใหคลุมบริเวณกําแพงเมือง-คูเมืองที่บานเวียงกาหลง และประกอบภาพบริเวณกําแพงเมือง-คูเมือง
ใหซอนทับเปนตําแหนงเดียวกัน โดยปรับแกใหมีความถูกตองตามตําแหนงในแผนที่ภาพถายออรโธสี
เชิงเลข ที่ มาตราสวน 1:4,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน และนํามาจัดทําเปนแผนภาพขนาด A3 แสดง
บริเวณกําแพงเมือง-คูเมืองทั้งเมืองบนแผนเดียวกัน และแสดงแนวขอบเขตกําแพงเมือง-คูเมือง ขนาด
มาตราสวน 1:4,000 แยกเปนสวนๆ ใหแตละสวนมีพื้นที่ขนาด 1 ตารางกิโลเมตร ตอเนื่องและครอบคลุม
ขอบเขตกําแพงเมือง-คูเมือง จนครบทั้งบริเวณ
6.3 การกําหนดขอบเขตกําแพงเมือง-คูเมือง
ในการศึกษาเพื่อกําหนดขอบเขตกําแพงเมือง-คูเมืองที่บานเวียงกาหลง ไดเริ่มตนศึกษารองรอย
ที่เปนหลักฐานเพื่อกําหนดแนวที่เปนขอบเขตกําแพงเมือง-คูเมือง โดยอาศัยหลักฐานขอมูลที่ปรากฏให
เห็นไดในรูปถายทางอากาศชวงเวลาตางๆ ประกอบการศึกษาสภาพแวดลอมการตั้งถิ่นฐานแหลงชุมชน
โบราณและหลักฐานทางประวัติศาสตรโบราณคดี
ตอจากนั้น ไดพิจารณาศึกษากําหนดแนวที่เปน
ขอบเขตกําแพงเมือง-คูเมือง ลงบนรูปถายทางอากาศที่ปรับแกความคลาดเคลื่อนและกําหนดพิกัดฉากยูที
เอ็ม มาตราสวน 1:4,000 ตามภาพที่ใชเปนฐานขอมูล และแสดงแนวที่เปนขอบเขตกําแพงเมือง-คูเมือง
ไวในแผนที่รูปที่ 6.1 สําหรับขอบเขตกําแพงเมือง-คูเมืองซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่ตรวจพบจาก
หลักฐานรูปถายทางอากาศชวงเวลาตางๆ ไดแสดงรายละเอียดขอมูลบนแผนที่แสดงแนวที่เปนขอบเขต
กําแพงเมือง-คูเมือง พรอมดวยป พ.ศ. รูปถายทางอากาศไวในแผนที่รูปที่ 6.2
6.4 สภาพกําแพงเมือง-คูเมืองและขอเสนอแนะ
หลักฐานกําแพงเมือง-คูเมือง ตามที่ปรากฏในรูปถายทางอากาศเห็นไดเดนชัดในทุกโครงการ
ไดแก ภาพโครงการ WWS พ.ศ.2497, NS.3 พ.ศ.2519, LTP พ.ศ.2530 และ MOAC พ.ศ.2545 ในบริเวณ
ที่ราบบนเนินที่มีกําแพงเมือง-คูเมืองลอมรอบมีการถางปาทําพืชไรตลอดทั้งบริเวณ และตลอดเรื่อยมาจน
ปจจุบัน บริเวณที่เปนสวนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาสรางขึ้นเปนครั้งแรก ปจจุบันเปนที่ตั้งศูนยพัฒนาศีลธรรม
เวียงกาหลงเต็มทั้งบริเวณสภาพกําแพงเมือง-คูเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเฉพาะบางสวนดังแสดงไวใน
รูปที่ 6.2 ความชัดเจนของภาพและการดูแลของทองถิ่นทําใหกําแพงเมือง-คูเมืองอยูในสภาพสมบูรณ
และกําหนดแนวขอบเขตที่ดินกําแพงเมืองไดสมบูรณทั้งเมือง
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7. การสํารวจในภูมิประเทศ
การสํารวจในภูมิประเทศ มีเปาหมายเพื่อตรวจสอบขอมูลการศึกษาขอบเขตกําแพงเมือง-คูเมืองจากรูปถาย
ทางอากาศ และเพื่อศึกษาบันทึกภาพภาคสนาม โดยไดเลือกบันทึกภาพเฉพาะบริเวณที่แสดงลักษณะกําแพงเมือง-คู
เมืองของเวียงกาหลง และลักษณะการเปลี่ยนแปลงเพื่อประกอบการอธิบายการกําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คู
เมือง และเปลี่ยนแปลงในสวนตาง ๆ ของเมือง โดยไดจัดทําเปนภาพประกอบรายงาน จํานวน 58 ภาพ แตละ
ภาพไดเขียนคําอธิบาย และแสดงตําแหนงและทิศทางการบันทึกภาพลงบนแผนที่กําแพงเมือง-คูเมือง
กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษากําหนดขอบเขตที่ดินกําแพงเมือง-คูเมืองเวียงกาหลง
คณะผูดําเนินการศึกษาไดรับความ
อนุเคราะหในการจัดทําแผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1:4,000 จากกรมพัฒนาที่ดิน การบริการในการ
จัดทํารูปถายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศจากกรมแผนที่ทหาร เทศบาลตําบลเวียงกาหลง, ศูนยพัฒนาศีลธรรม
เวียงกาหลง, ปรีชา จันทะสินธิ์ อาจารยโรงเรียนแมเจดียวิทยาคม และเจาหนาที่ประจําสํานักงานธนารักษพื้นที่
เชียงราย ที่ใหการสนับสนุนเปนอยางดี
คณะผูดําเนินการศึกษา รูสึกเปนพระคุณอยางยิ่งและขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้

7.1 แผนที่แสดงตําแหนงและทิศทางการบันทึกภาพ
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