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 เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น            
“เมืองเชียงราย” ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ได้จัดท าขึ้น มีความประสงค์ให้ผู้เรียน หรือเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และทราบถึงประวัติความเป็นมา พื้นฐานบรรพบุรุษของชาวเชียงราย เพื่อเยาวชนของจังหวัด
เชียงรายเกิดความรัก ความสามัคคี และหวงแหนถิ่นก าเนิดของตนเอง เกิดการรวมพลังอันจะ
น าไปสู่การพัฒนา การธ ารงรักษาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้เป็นสมบัติสืบทอดสู่ลูกหลานต่อไป 
 ส าหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น  
“เมืองเชียงราย” ส าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ เล่มท่ี ๑ ประวัติศาสตร์เมืองเชียงรายนี้ 
เป็นการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพญามังราย ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงราย ประวัติศาสตร์    
เมืองเชียงราย และประวัติเมืองส าคัญของเชียงราย ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   
โดยคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย        
ได้ระดมความรู้ ความมุ่งมั่น เพื่อท่ีจะให้การด าเนินการในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ และ         
ให้เอกสารชุดนี้มีความสมบูรณ์  น่าสนใจ  น่าอ่าน และน่าศึกษาเรียนรู้มากยิ่งขึ้น จึงได้ศึกษา
ค้นคว้ารายละเอียดประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย  จากต ารา และเอกสารท่ีสามารถอ้างอิง 
เชื่อถือได้ น ามาเรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน ท่ีมีภาพประกอบเรื่องราว     
ในเอกสารแต่ละเล่ม ท่ีสอดคล้องและสามารถสื่อความหมาย ความส าคัญกับเรื่องราว และ
เหตุการณ์ต่างๆ  พร้อมกับแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และแบบฝึกหัด  ซึ่งนอกจาก      
ผู้ศึกษาเอกสารชุดนี้จะได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายแล้ว 
ยังได้ฝึกทักษะทางด้านการอ่าน  การคิดวิเคราะห์  มีนิสัยรักการอ่าน  การแสวงหาความรู้ และ
รักและหวงแหนมรดกท่ีบรรพบุรุษของชาวเชียงรายได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดตลอดไป 
 
 
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   
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 เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น             
“เมืองเชียงราย” นี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดท าขึ้นส าหรับสถานศึกษา       
ในจังหวัดเชียงราย ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีมีความสนใจ
และมีความประสงค์ท่ีจะให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย ผู้เรียนจะได้
รู้จักจังหวัดเชียงรายได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน ผู้เรียนแสดงได้
ความสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ได้ดี  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติ ความเป็นมาของท้องถิ่นเมืองเชียงราย  
 เอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น             
“เมืองเชียงราย” นี้ มีท้ังหมด ๗ เล่ม/เรื่อง ซึ่งเป็นเนื้อหา สาระท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงราย
ท้ังหมด  เรียงล าดับเนื้อหาตามล าดับ  ได้แก่ 
 เล่มท่ี  1  ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย 
 เล่มท่ี  2  ภูมิศาสตรจ์ังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  3  การเมืองการปกครองของจังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  4  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  5  สถานท่ีส าคัญและแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  6  บุคคลส าคัญในจังหวัดเชียงราย 
 เล่มท่ี  7  อาชีพส าคัญของประชาชนในจังหวัดเชียงราย 

 ส าหรับเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics หลักสูตรท้องถิ่น             
“เมืองเชียงราย” เล่มท่ี 1 เรื่องประวัติศาสตร์เมืองเชียงรายนี้ มีเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวกับประวัติ
พญามังราย  ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย และประวัติเมืองส าคัญของจังหวัดเชียงราย และ
เพื่อให้การศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงรายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ควรปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1. ศึกษาจุดประสงค์ให้เข้าใจ  
๒. ท าแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนของตนเอง 
๓.  ศึกษาเนื้อหาสาระในเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบสื่อ Electronics  
     หลักสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” โดยละเอียด ประกอบกับการศึกษาค้นคว้า 
     ในเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องอื่น 
๔.  ท าแบบฝึกหัด 
๕.  เมื่อปฏิบัติครบทุกกิจกรรมแล้ว ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
……………………………………………………………………………………………………. 

ค าช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
แบบสื่อ Electronics หลกัสูตรท้องถิ่น “เมืองเชียงราย” 
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1. รู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงราย 

   2. อธิบายประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงรายได้ 
     3. อธิบายประวัติของพญามังรายผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายได้ 
     4. วิเคราะห์ภูมิหลัง/ความเป็นมาของประวัติศาสตร์เมืองเชียงรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง  ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย    

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียวแล้วท า   
           เครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบให้ตรงกับข้อท่ีเลือก 
 
1.  จังหวัดเชียงรายก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.ใด 

ก.   ปีพ.ศ. 1802  ข.   ปีพ.ศ. 1805 
ค.   ปีพ.ศ. 1835  ง.   ปีพ.ศ. 1860  

2.   เดิมคนไทยอพยพมาจากท่ีใด 
ก.  นครไชยศรี  ข.  นครไทยเทศ 
ค.  อาณาจักรโยนก  ง.  ดินแดนสุวณัณโคมค า 

3.  ใครเป็นผู้สร้างเมืองเชียงราย 
ก.  พญาลาวเม็ง  ข.  พ่อขุนเม็งราย 
ค.  สิงหนวัติกุมาร  ง.  เจ้าหลวงธรรมลังกา 

4.  “เชียงราย”   มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก.  นครไทยเทศ  ข.  เมืองของพญาลาวเม็ง 
ค.  เมืองโยนกเชียงแสน ง.  เมืองของพญาเม็งราย 

5.  การตั้งถิ่นฐานแห่งแรกของชาวเชียงรายมาตั้งรกรากบริเวณใด 
ก.  บริเวณภูเขาสูง   ข.  บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ ากก 
ค.  บริเวณท่ีราบระหว่างเขา         ง.  บริเวณป่าอุดุมสมบูรณ์ 

6.  กลุ่มชนในเชียงรายท่ีเป็นกลุ่มชนท่ีใหญ่ท่ีสุดคือกลุ่มชนใด 
ก.  ไทยลื้อ  ข.  ชาวเขา 
ค.  คนเมือง ง.  ไทยใหญ่ 
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๗. ข้อใดคือความหมายของ “เมืองเชียงราย”  
 ก. เมืองช้างหาย      ข. เมืองช้างตาย      
 ค. เมืองของพญามังราย      ง. เมืองของลวจังกราช 

๘. ผู้ด ารงต าแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย” คนแรก คือใคร 
 ก. หลวงรักษ์นราธร      ข. พญารัตนาณาเขต      
 ค. พญาอุดรกิจภูบาล   ง. พระราชด ารง 

๙. เมืองเชียงราย เคยตกอยู่ใต้อ านาจการปกครองของประเทศใด 
 ก. ประเทศลาว       ข. ประเทศพม่า      
 ค. ประเทศจีน       ง. ประเทศเวียดนาม     

๑๐. ปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์มังราย  คือใคร 
 ก. พญามังราย       ข. พญาลาวเม็ง      
 ค. พญากาวิละ    ง. พญาง าเมือง  
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง  ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย 

  
 ข้อที่  1 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ค. 
 ข้อที่  2 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ข. 
 ข้อที่  3 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ข. 
 ข้อที่  4 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ง. 
 ข้อที่  5 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ข. 
 ข้อที่  6 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ค. 
 ข้อที่  7 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ค. 
 ข้อที่  8 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ข. 
 ข้อที่  9 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ข. 
 ข้อที่  10 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ก. 
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เนื้อหา หน้า 
ค าน า ก 
ค าชี้แจง ข 
จุดประสงค์การเรียนรู้ ค 
แบบทดสอบก่อนเรียน ง-ฉ 
สารบัญ ช 
ประวัติพญามังราย   ๑ 
ประวัติศาสตรเ์มืองเชียงราย ๕ 
ประวัติเมืองส าคัญของเชียงราย ๙ 
     - ประวัติเมืองสุวัณณโคมค า ๙ 
     - ประวัติเมืองเชียงแสน ๑๑ 
     - ประวัติเมืองพะเยา ๑๓ 
     - ดินแดน 5 เชียง ๑๔ 
บรรณานุกรม ๑๖ 
ภาคผนวก ๑๗ 
     - ใบงานท่ี 1 ๑๘ 
     - ใบงานท่ี 2  ๑๙ 
     - ใบงานท่ี 3 ๒๐ 
แบบทดสอบหลังเรียน ๒๑ 
เฉลยแบบทดสอบ ๒๓ 
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พญามังรายพญามังรายผู้สร้างเมืองเชียงรายผู้สร้างเมืองเชียงราย  
  

 พญามังราย หรือเป็นท่ีรู้จักกันในนามของ “พ่อขุนเม็งรายมหาราช” เป็นราชโอรสของ
พระเจ้าลาวเม็งแห่งราชวงศ์ลวจังกราช  ผู้ครองหิรัญนคร  เงินยางกับพระนางอั้วมิ่งจอมเมือง 
หรือพระนางเทพคําข่าย  ราชธิดาของท้าวรุ่งแก่นชายเจ้าเมืองเชียงรุ้ง  พระองค์ประสูติเมื่อ     
วันอาทิตย ์ แรม 9 ค่ํา  เดือน 3  ปีจอ  สัมฤทธิ์ศกจุลศักราช 600  ตรงกับพุทธศักราช 1782 
เมื่อมีพระชนม์ได้ 16 พรรษา พระบิดาได้สู่ขอธิดาเจ้าเมืองเชียงเรืองมาเป็นคู่อภิเษก  แล้วโปรด
ให้เม็งรายราชเป็นมหาอุปราช  เมื่อพระเจ้าลาวเม็งสวรรคตใน พ.ศ. 1802 พญามังรายจึง              
เสวยราชสมบัติปกครองเมืองหิรัญนครเงินยางสืบมา  นับเป็นรัชกาลท่ี 25 แห่งราชวงศ์           

ประวัติพญามังราย 
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ลวจังกราช เมื่อพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติแล้วจึงทรงมีพระราชดําริในการรักษาความเป็น
ปึกแผ่นของบ้านเมือง จึงมีพระประสงค์ท่ีจะรวบรวมหัวเมืองต่างๆ เข้าเป็นอันหนึ่งกันเดียวกัน   
มีวิธีดําเนินการก็คือ แต่งพระราชสาสน์ไปถึงบรรดาหัวเมืองต่างๆ ให้เข้ามายอมอ่อนน้อม        
ในพระบรมโพธิสมภารของพระองค์เสียแต่โดยดี หาไม่แล้วพระองค์จะยกกองทัพไปปราบปราม 1 

 พ.ศ.1805 พญามงัรายทรงสร้างเมืองเชียงรายโดยการก่อกําแพงเมืองโอบดอยจอมทอง  
และได้พํานัก ณ เมืองเชียงรายระยะหนึ่ง 

 พ.ศ.1818 ทรงประทับอยู่ท่ีเมืองฝาง ซึ่งเป็นเมืองท่ีสร้างมาแต่ครั้งพระเจ้าลวจังกราช  
และมีพระราชประสงค์ท่ีจะผนวกดินแดนเมืองหริภุญไชย และมุ่งมั่นท่ีจะขยายพระราชอํานาจ
เหนือดินแดนลุ่มแม่น้ําปิงตอนบนให้ได้ จึงมอบเมืองเชียงรายให้แก่เจ้าขุนเครื่องปกครอง     
ส่วนพระองค์ก็ได้ประทับอยู่ท่ีเมืองฝาง 

 พ.ศ.1824 พญามังรายยกทัพเข้าตีเมืองหริภุญไชยได้ พระองค์ทรงมอบเมืองหริภุญไชย
ให้อ้ายฟูาปกครอง  ส่วนพระองค์ได้มาสร้างเมืองขึ้นใหม่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
หริภุญไชยและให้ชื่อว่า “เวียงกุมกาม”  

 พ.ศ.1839  พญามังรายได้สร้างเมืองแห่งใหม่ขึ้นให้นามว่า “เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหม่”  หรือเรียกว่า “นครเชียงใหม่”  พญามังราย ได้ย้ายเมืองหลวงจากเวียงกุมกาม
สถาปนาเมืองใหม่แห่งนี้เป็นศูนย์กลาง  การปกครองของอาณาจักรล้านนา มีอํานาจเหนือ
ดินแดนลุ่มแม่น้ําปิง  แม่น้ําวัง  แม่น้ํากก ถึงแม่น้ําโขงตอนกลาง จนถึงหัวเมืองไทใหญ่ (เงี้ยว)               
11 หัวเมืองลุ่มแม่น้ําสาละวิน  อาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรืองท้ังทางด้านการเมืองการปกครอง  
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นท่ียอมรับของอาณาจักรข้างเคียง 2 

 

 

 

 

 
1. อนุสรณ์การสมโภชน์เมืองเชียงราย 725 ปี. เชียงใหม่ : เชียงใหม่สหนวกิจ, 2529. 
2. อุดม  เชยกีวงศ์. พระเจ้ามังรายมหาราช (พญามังรายมหาราช). กรุงเทพ : สํานักพิมพ์ภูมิปัญญา,  
    2550. 
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 พระราชกรณียกิจท่ีสําคัญของพระองค์ประมวลได้โดยสังเขป มีดังนี้ 
 1. ทรงสร้างเมืองเอกในแว่นแคว้น 3 เมือง  ได้แก่ 3 

- เมืองเชียงราย เมื่อ พ.ศ. 1805 
- เมืองกุมกาม (อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อ พ.ศ. 1824 
- เมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 1839 

 นอกจากนั้น  พระองค์ยังได้ทรงบูรณะเมืองหิรัญนครเงินยาง และในปี พ.ศ. 1811       
ได้บูรณะเมืองฝางเพื่อใช้เป็นท่ีชุมนุมไพร่พลของพระองค์ และโปรดให้ขุนอ้ายเครือคําลก หรือ    
ขุนเครื่อง ราชโอรสองค์ใหญ่ไปครองเมืองฝาง 
 2. ทรงแผ่พระเดชาในทางการรบ  กล่าวคือหลังจากได้ส่งกองทัพ ไปปราบเมืองมอบ 
เมืองไร และเมืองเชียงคําได้แล้ว ใน พ.ศ.1824  ตีเมืองหริภุญไชยจากพระยายีบา         
กษัตริย์ขอมได้  โดยท่ัวอาณาจักรลา้นนาในรัชสมัยของพระองค์มีอาณาเขตกว้างไกล  ดังนี้ 

ทิศเหนือ จด สิบสองปันนา 
ทิศใต้ จด อาณาจักรสุโขทัย 
ทิศตะวันออก จด แคว้นลาว 
ทิศตะวันตก จด แม่น้ําสาละวิน 

 3. ทรงนําความเจริญในด้านศิลปกรรม เกษตรกรรมและพาณิชยกรรม มาสู่แคว้น
ล้านนา โดยเมื่อครั้งท่ียกทัพไปตีเมืองพุกาม พระองค์ได้นําช่างฝีมือต่าง ๆ  เช่น ช่างฆ้อง 
ช่างทอง และช่างเหล็ก ชาวพุกามเข้ามาฝึกสอนชาวล้านนาเมื่อจํานวนไพร่ฟูาข้าแผ่นดิน      
ของพระองค์มีมากขึ้น ก็ทรงจัดหาทําเลท่ีตั้ง ท่ีเหมาะสมในการเกษตรและการค้าเพื่อให้มีอาชีพ     
ท่ัวหน้า 
 4. ทรงเป็นนักปกครองท่ีมีพระปรีชาและคุณธรรมสูงส่ง พญามังรายทรงเลื่อมใส          
ในพระพุทธศาสนา โดยทรงนําหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปกครองราษฎรของพระองค์     
ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข  มีศีลธรรมอันดี มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีแก่คนท่ัวไป  ซึ่งเป็นมรดก  
ด้านคุณธรรมท่ีตกทอดถึงลูกหลานชาวล้านนา จนตราบเท่าทุกวันนี้  แม้ว่าพระองค์ทรงเป็น
กษัตริย์นักรบ แต่การใดท่ีจะนําไปสู่ความหายนะ เป็นเหตุให้เสียเลือดเนื้อระหว่างคนไทยด้วยกัน  
พระองค์จะทรงหลีกเลี่ยง ดังจะเห็นได้จากการท่ีพระองค์ ทรงรับไมตรีจากเจ้าผู้ครองนครต่าง ๆ 
และการกระทําสัตย์ปฏิญาณระหว่างสามกษัตริย์  ได้แก่  พญามังราย  พญางําเมือง และ        
พ่อขุนรามคําแหง  
_______________________________________________________________________ 
3. อุดม  เชยกีวงศ์. พระเจ้ามังรายมหาราช (พญามังรายมหาราช). กรุงเทพ : สํานักพิมพ์ภูมิปัญญา,  
    2550. 
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 พญามังรายสวรรคตขณะเสด็จประพาสกลางเมืองเชียงใหม่ โดยถูกอสุนีบาตตกต้อง
พระองค์เมื่อปี พ.ศ. 1860 รวมพระชนม์มายุได้ 80 พรรษา  พระยาชัยสงครามพระราชโอรสได้
ครองเมืองเชียงรายต่อมา 
 ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการ  ด้วยพระอัจฉริยะและด้วยพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อ
อาณาประชาราษฎรตลอดพระชนม์ชีพ จึงได้รับเทิดพระนามให้ทรงเป็นมหาราช ท่ีคนท่ัวไปรู้จัก
ในพระนามพ่อขุนเม็งรายมหาราช “มหาราชแห่งแคว้นล้านนา…ผู้สร้างเมืองเชียงราย” 
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เมืองเชียงรายนั้นมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน  จากหลักฐานท่ีปรากฏในพงศาวดาร
เหนือ ท่ีเป็นจารึกท่ีปรากฏอยู่ด้วยอักษรล้านนา บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเมือง
เชียงรายมากว่า 700 ปี ก่อนท่ีจะเป็นเมืองเชียงราย  ตามท่ีได้บันทึกไว้ในหนังสืออนุสรณ์     
การสมโภชเมืองเชียงราย 725 ปี (2529 : 44-45) ความว่า  ครั้นเมื่อพญามังราย มีพระชนม์
ได้ 22 ปี ก็ขึ้นครองราชย์สมบัติท่ีเมืองหิรัญนครเงินยาง เมื่อ พ.ศ.1802  พระองค์จึงให้หา 
พระยามหานครท้ังหลายไปถวายบังคม และตีเมืองต่าง ๆ ได้แก่ เมืองมอบ เมืองไร  เมืองเชียงคํา 
แล้วปลดเจ้าผู้ครองนครนั้นเสีย และเมื่อรวบรวมหัวเมืองต่าง ๆ ทางเหนือได้แล้ว ก็จึงคิดจะ
ปราบหัวเมืองฝุายใต้อีก จึงลงไปอยู่ ณ เมืองลาวกู่เต๊า  ตําบลเต่าร้อย  เผอิญช้างมงคล          
ของพญามังรายเกิดพลัดหลงไป  พญามังรายได้เสด็จตามช้างไปถึงดอยจอมทอง ซึ่งอยู่บริเวณ  
ริมแม่น้ํากก  พระองค์ทรงเห็นภูมิประเทศท่ีเป็นชัยภูมิดี จึงได้สร้างพระนครไว้ ณ ท่ีนั้น  และ
ขนานนามว่า “เมืองเชียงราย” ในปี พ.ศ.1805 เมืองเชียงรายจึงถูกสร้างขึ้นในปีนี้นั่นเอง   
 เชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  โดยสามารถแบ่งออกเป็น     
4  สมัย ดังต่อไปนี้ 4 
 11..    สมัสมัยชุมชนก่อนประวตัิศาสตร์ยชุมชนก่อนประวตัิศาสตร์  
 ในยุคสมัยนี้ เริ่มตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 1800 โดยชุมชนส่วนใหญ่จะตั้งรกรากอยู่ใน
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ํากก ตามประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่าศูนย์กลางทางการเมือง ได้ตั้งอยู่
บริเวณแม่น้ําสาย  ซึ่งอยู่เหนือแม่น้ํากกไปเพียงเล็กน้อย  ยังมีตํานานสิงหนวัติจดบันทึกไว้ 
อีกว่า ราชวงศ์กษัตริย์ไทเมือง ชื่อสิงหนวัติกุมาร ได้มีการอพยพคนไทยจากนครไทยเทศ     
ในยูนนานลงมาตั้งอาณาจักรโยนกนาคพันธุ์ อยู่บริเวณละว้านที (แม่น้ําสาย) และแม่น้ําโขง  
ตั้งแต่ต้นพุทธกาลได้ชื่อว่าโยนก  บริเวณนี้เป็นดินแดนสุวรรณโคมคําแต่รกร้างไปแล้ว  เมื่อ
สิงหนวัติกุมารนําไพร่บ้านพลเมืองมาจากนครไทยเทศ จึงมาสร้างเมืองขึ้นใหม่ชื่อว่า          
“สิงหนวัตินคร” ซึ่งภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โยนกนครไชยบุรี” ราชธานีศรีช้างแสน 
(ช้างแสน แปลว่า ช้างร้อง)  และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็นเชียงแสน และ 
เรียกพลเมืองของโยนกนครว่า “ชาวยวน”   นอกจากนี้ยังมีการค้นพบร่องรอยต่าง ๆ ท่ีแสดง
ให้เห็นว่า มีชุมชนตั้งอยู่ในบริเวณท่ีราบลุ่มน้ํากก  เช่น ซากเมืองโบราณท่ีมีอยู่เกลื่อนกลาด 
บนสองฝั่งแม่น้ํากก ถึง 27 เมือง ตั้งแต่ต้นแม่น้ํากกบริเวณอําเภอฝาง จนถึงเมืองเชียงแสน 
_________________________________________________________________ 
4. จังหวัดเชียงราย. ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงราย. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :  
    http://intranet.m- culture.go.th/chiangrai/. 2550. 
 

ประวัติศาสตร์เมอืงเชียงราย 
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 22..    สมัยสร้างบ้านแปงเมอืงของราชวงศ์มังรายสมัยสร้างบ้านแปงเมอืงของราชวงศ์มังราย  
 โดยสมัยนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นศตวรรษท่ี 19 มีการสร้างบ้านแปลงเมือง โดยพญามังราย 
(พ.ศ. 1781 - 1860) เป็นยุคสมัยท่ีเกิดราชธานีชื่อว่า “เชียงราย” ขึ้น  จากประวัติศาสตร์
เล่าว่า พญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ มังราย  บุตรของพญาลาวเม็ง (ผู้ครองหิรัญนคร
เงินยาง) และพระนางเทพคําข่าย (เจ้าหญิงแห่งเมืองเชียงรุ้ง) ได้เสด็จขึ้นครองราชย์แทน  
พญาลาวเม็งท่ีเมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสนในปี พ.ศ. 1802 และได้ทรงย้ายราชธานี   
จากเมืองหิรัญนครเงินยาง (ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเมืองเชียงแสน) มาสร้างราชธานีแห่งใหม่ท่ีริมฝั่ง
แม่น้ํากก เมื่อ พ.ศ. 1805 และได้ขนานนามราชธานีแห่งนี้ว่า “เชียงราย” ซึ่งมีความหมาย
ว่า “เมืองของพญามังราย”  
 จากนั้นได้มีการรวบรวมหัวเมืองต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ เชื้อสายลัวะจักราช  
ต่อมาพระองค์ได้ขยายอํานาจสู่ดินแดนลุ่มแม่น้ําปิง  สามารถยึดเมืองหริภุญชัย (ลําพูน) ได้
ในปี 1827 และได้เมืองอังวะพุกามในปี 1832  โดยได้นําเอาช่างจากพุกามมาไว้ท่ี      
เชียงแสนด้วย  
 หลังจากนั้น พระองค์จึงย้ายราชธานีมายังบริเวณลุ่มแม่น้ําปิง โดยสร้าง เมือง     
“นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีเมื่อ พ.ศ. 1839  และครองราชย์อยู่ท่ีเชียงใหม่
ตลอด  โดยให้ขุนครามราชโอรสไปครองเมืองเชียงรายแทน  เชียงรายจึงกลายสภาพเป็นเมือง
บริวารของเชียงใหม่   ภายหลังการย้ายราชธานีของพ่อขุนเม็งราย  เชียงรายก็ถูกเปลี่ยนเป็น
ท่ีประทับของพระมหาอุปราชและในระยะต่อมาบทบาทเมืองเชียงรายก็ถูกลิดรอนลง       
เมื่อเชียงใหม่เกิดสงครามกลางเมืองแย่งชิงอํานาจกันเอง  อาณาจักรล้านนาก็เริ่มเสื่อมและ
เสียเอกราชให้แก่พระเจ้าบุเรงนอง  กษัตริย์พม่า เมื่อ พ.ศ. 2101 เมืองเชียงรายจึงตกอยู่ใต้
อํานาจการปกครองของพม่านานถึง 200 ปี 

33..    สมัยเป็นเมืองสมัยเป็นเมืองบริวารต้นกรุงรัตนโกสินทร์บริวารต้นกรุงรัตนโกสินทร์    
 สมัยนี้เริ่มเมื่อต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้เกิดการสู้รบกับ
พม่าหลายครั้ง เพื่อช่วยขับไล่พม่าออกไปจากล้านนาไทย  แต่ก็ยังไม่สําเร็จ  ต่อมา       
พญากาวิละได้ เกลี้ยกล่อมให้บรรดาเมืองต่าง ๆ ในล้านนาร่วมมือกันต่อสู้พม่ า 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ทรงเห็นความสําคัญของอาณาจักรล้านนาไทย 
จึงทรงสนับสนุนให้กองทัพมาช่วย ได้ยกทัพไปตีเมืองเชียงแสนและกวาดต้อนผู้คนบริเวณ
เมืองต่าง ๆ ออกไปทั้งหมดทําให้เมืองต่าง ๆ รวมท้ังเมืองเชียงรายกลายเป็นเมืองร้าง  
 ในปี พ.ศ. 2386 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมือง
เชียงรายได้รับการฟื้นฟูบูรณะขึ้นอีกครั้ง   มีฐานะเป็นเมืองบริวารของเชียงใหม่  โดยมี       
เจ้าหลวงธรรมลังกาเป็นเจ้าเมืององค์แรก นับแต่ปี 2400 เป็นต้นมา  
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44..    สมัยการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลสมัยการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล    
สมัยนี้เป็นสมัยของรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

ดําเนินนโยบายสร้างความเป็นเอกภาพทางการเมือง โดยค่อย ๆ ลิดรอนอํานาจของเจ้า    
ผู้ครองนคร  มีการดึงอํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง รัฐบาลได้ส่งข้าหลวงคือ พ.ต. หลวงภูวนาท
นฤบาล มาดูแลเมืองเชียงราย โดยให้รวมเมือง เชียงราย  เมืองฝาง เวียงปุาเปูา         
เมืองพะเยา แม่ใจ ดอกคําใต้ แม่สรวย เชียงคํา เชียงของ ตั้งเป็นหัวเมืองจัตวาเรียกว่า 
“เมืองเชียงราย” อยู่ในมณฑลพายัพ  ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 ได้มีการยกเลิก          
การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองเชียงรายจึงมีฐานะเป็นจังหวัด      
 ต่อมาในป ีพ.ศ.2453 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกเมืองเชียงรายเป็นเมืองจัตวา  
รวมอยู่ในมณฑลพายัพ  และได้มีประกาศยกเมืองเชียงรายเป็นหัวเมืองจัตวา รวมอยู่ในมณฑล
พายัพ  ดังต่อไปนี้     
 “มีพระราชโองการดํารัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบท่ัวหน้ากันว่าแต่เดิมเมือง
เชียงราย  เมืองฝาง  เวียงปุาเปูา  เมืองพะเยา  อําเภอแม่ใจ  อําเภอดอกคําใต้  อําเภอแม่สรวย  
อําเภอเชียงคํา  อําเภอเชียงของ  ได้จัดรวมเข้าเป็นจังหวัด เรียกว่า “จังหวัดพายัพภาคเหนือ”  
ต่อมาเมืองเหล่านี้มีความเจริญยิ่งขึ้น  จนเป็นเหตุให้เห็นว่าการจัดตั้งให้เป็นเมืองไม่พอ          
แก่ราชการ และความเจริญสมควรเลื่อนการปกครองขึ้นให้สมกับราชการและความเจริญ        
ในท้องถิ่น  จึงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองเชียงแสน เมืองเชียงราย  เมืองฝาง  เวียงปุาเปูา  
เมืองพะเยา  อําเภอแม่ใจ  อําเภอดอกคําใต้  อําเภอแม่สรวย  อําเภอเชียงคํา  อําเภอเชียงของ  
ตั้งเป็นเมืองจัตวา เรียกว่า “เมืองเชียงราย” อยู่ในมณฑลพายัพ  และจัดแบ่งการปกครอง
ออกเป็น  10  อําเภอ  คือ อําเภอเมืองเชียงราย  อําเภอเชียงแสน  อําเภอเมืองฝาง  อําเภอ 
เวียงปุาเปูา  อําเภอเมืองพะเยา  อําเภอแม่ใจ  อําเภอดอกคําใต้  อําเภอแม่สรวย  อําเภอเชียงคํา  
อําเภอเชียงของ  เหมือนอย่างหัวเมืองชั้นในท่ีขึ้นกับกรุงเทพฯ ท้ังปวง  และทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้พระภักดีณรงค์  ซึ่งเป็นข้าหลวงประจําจังหวัดพายัพภาคเหนือ  เป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงรายรับสนองพระเดชพระคุณสืบไป” 
            ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 
               ประกาศ ณ วันท่ี  9  มิถุนายน รัตนโกสินทร์ศก 129  
             (ลงพระนาม) ดํารงราชานุภาพ 
                เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
 
______________________________________________________________________ 
5. อนุสรณ์การสมโภชน์เมืองเชียงราย 725 ปี. เชียงใหม่ : เชียงใหม่สหนวกิจ, 2529. 
 



8 

 

 
 
     
 
 
      
 
 
 
 

  
 

  ก าแพงเมืองในอดีตของจังหวัดเชียงราย 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพเมืองเชียงรายในอดีต 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
 
 
  
  
 “เมืองสุวัณณโคมคํา”  ถือเป็นเมืองโบราณในตํานานของเชียงราย ซึ่งตาม
พงศาวดารโยนก กล่าวว่า “ในช่วงปลายศาสนาของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ นั้น ได้เกิด
โรคระบาด ราชบุตรแห่งเมืองปาตลีบุตรจึงอพยพผู้คนไปตั้งเมืองอยู่ในเขตโพธิสารหลวง  
ต่อมาราชบุตรท่ีมีชื่อว่า กุรุวงสากุมารได้สร้างเมืองขึ้นมา ต่อมาได้เรียกชื่อแคว้นนั้นว่า    
“กุรุรัช และเรียกประชาชนว่า “กล๋อม” เล่ากันว่ามีกษัตริย์สืบมาถึง ๔,๔๘๐๐ องค์ จนถึง
สมัยพญาศรีวงสาได้ครองเมืองโพธิสารหลวง พระองค์มีราชบุตรสององค์ คือ อินทรวงสา 
และไอยกุมาร โดยอินทรวงสาได้ครองราชย์สืบจากพระราชบิดา และมีไอยกุมารเป็น
อุปราช สมัยต่อมาราชบุตรของอินทรวงสา ชื่ออินทรปฐมได้อภิเษกกับธิดาของไอยอุปราช  
 พระนางอุรสาเทวีของพญาอินทรปฐมคลอดราชบุตรออกทางปากมีชื่อว่า “สุวัณณ
มุขทวาร” ทําให้พาหิรปุโรหิตใส่ร้าย และลอยแพในแม่น้ําโขงจนไปถึงท่าโคมคํา         
ไอยอุปราชจึงได้สร้างเมืองให้ชื่อว่า "สุวัณณโคมคํา” ฝุายเมืองโพธิสารหลวงเกิดโรคระบาด
หลังจากใส่ร้ายพระราชเทวีและกุมาร ผู้คนท่ีเหลือจึงได้หนีออกจากเมือง ไปอยู่ท่ีเมือง
สุวรรณโคมคํา  ต่อมากษัตริย์ในเมืองสุวัณณโคมคําสืบต่อจากพญาสุวัณณมุกขทวาร       
มีถึ ง ๘๔,๕๕๐ องค์  จึงสิ้นสุดลง และเชื้อสายพาหิรปุ โรหิตได้ เป็นใหญ่ในเมือง         
สุวัณณโคมคํา ได้ข่มเหงชาวเมืองให้ได้รับความเดือดร้อน จนกระท่ังพญานาคนามว่า    
“ศรีสัตตนาค” ได้ขุดฝั่งน้ําของหรือน้ําโขงทําให้เมืองล่มในราตรี ทําให้เจ้าเมืองและ
ชาวเมืองจมน้ําตายเป็นอันมาก เมืองสุวัณณโคมคําจึงกลายเป็นเมืองร้าง และเป็นท่าหลวง
ชื่อว่า “ท่าโคมคํา 
 ตามท่ีหนังสือท่ีระลึกเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี  60     
(2553 :  4-6) ได้ระบุไว้ว่า  สุวัณณโคมคํา หรือสุวรรณโคมคํานั้น  ถือเป็นอาณาจักรแรกของ
แผ่นดินเชียงราย  ซึ่งตั้งคร่อมแม่น้ําโขงท้ังสองฟาก  ปัจจุบันคือบริเวณส่วนหนึ่งของเชียงแสน 
และบริเวณท่ีเรียกกันว่า “สุวรรณโคมคํา” ในประเทศลาว มีตํานานกล่าวไว้ว่า “... พระเจ้า     
สิริวงสา กษัตริย์ของนครโพธิสารหลวง (นครโคตรปูระ หรือ โคตรบูร หรือศรีโคตรตะบอง       
เขตเมืองท่าแขกในปัจจุบัน) มีพระราชบุตรสองพระองค์ องค์แรกมีพระนามว่าอินทรวงศา     
ส่วนองค์น้องทรงพระนามว่า “ไอยกุมาร”  เมื่อพระบิดาสวรรคต ราชโอรสองค์โตก็ขึ้นครองราชย์
สมบัติและองค์รองเป็นมหาอุปราช พระยาอินทรวงศา มีพระโอรส ทรงพระนามว่า             
พญาอินทปฐม และพญาไอยกุมาร  มีพระธิดา  พระนามว่า “นางอูรสา” และพระโอรสพระธิดา

ประวัติเมอืงส าคัญของเชียงราย 

ต านานเมืองสุวัณณโคมค า 
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ท้ังสองพระองค์ได้อภิเษกสมรสกัน คร้ันพญาอินทรวงศาสวรรคต พญาอินทปฐมกุมารก็ขึ้น
ครองราชย์แทน  
 เมื่อนั้น พญาไอยกุมารผู้เป็นอาและพ่อตา ได้สละตําแหน่งมหาอุปราช แล้วพาบริวาร
เดินเรือกลับขึ้นตามแม่น้ําโขง เป็นเวลา 3 เดือน จึงถึงเกาะเขิน ซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายปากแม่น้ํากก 
ทางทิศตะวันตก พญาไอยกุมาร จึงตัดสินใจ ตั้งราชนครท่ีเกาะเขิน อันประกอบด้วยครัวเรือน
เบื้องต้น 3,000 ครัวเรือน  ต่อมาได้ขยายอิทธิพลออกไป มีอาณาเขตทิศเหนือถึงหนองกระแส  
ทิศใต้ ถึงฝายนาคหรือแก่งลี่ผี  ทิศตะวันออกถึงแม่น้ําแตกหรือน้ําแท้ (น้ําดําหรือซองโบ         
ในเวียดนาม) ทิศตะวันตกถึงแม่น้ําตูในรัฐฉาน (อยู่ระหว่างอิรวดีกับสาละวิน) เมืองสุวรรณโคมคํา 
มีความเจริญอย่างรวดเร็ว  ใช้เวลาเพียง 3 ปี ขยายอาณาเขตได้ถึง 300,000 ครัวเรือน 
 ตามบันทึกทางหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมืองสุวรรณโคมคํานั้นตั้งขึ้นในสมัยใด และ
เชื้อกษัตริย์เมืองโพธิสารหลวงนั้นเป็นชาติพันธุ์ใด ตามตํานานของประเทศศรีลังกา ซึ่งท่าน    
ฟรังซีส  การเย  เขียนไว้ในหนังสือการสํารวจแม่น้ําโขง เขียนไว้ในหนังสือการสํารวจแม่น้ําโขง 
ในศตวรรษท่ี 19 ได้กล่าวไว้ว่า เมืองสุวรรณโคมคํานั้นปรากฏตัวอยู่ ในศตวรรษท่ี5             
ของคริสตกาล และตามตํานานน้ําท่วมโลก ซึ่งได้กล่าวถึงพระยาศรีสัตนาค ท่ีครองเมืองหนอง
กระแสแสนย่าน ได้นํากําลัง 7 โกฏิ (7 พันล้าน) ยกลงมาตามแม่น้ําโขง และเป็นต้นกําเนิด    
ของนาค 15 ตระกูล   ในหลวงพระบางและต่อมาชาวเมืองโพธิสารหลวง (ศรีโคตรตะบอง หรือ
โคตรบูร) นั้นเป็นเชื้อสายขอม  
 ครั้นต่อมาเจ้าเมืองสุวรรณโคมคํา มีการประพฤติไม่ซื่อสัตย์ต่อพ่อค้า ซึ่งเป็นพวกนาค
ชาวหลวงพระบาง ทําให้เกิดการขัดแย้งกัน ชาวหลวงพระบางจึงได้ยกกําลังมาบุกทําลายเมือง
สุวรรณโคมคําจนราบ ทําให้ชาวเมืองแตกตื่นอพยพไปท่ัวสารทิศ เช่น หนีกลับนครไทเทศ หนีเข้า
อุโมงค์ไปศรีสัชนาลัยและหลวงพระบาง ท้ังนี้ได้นําประเพณีไหลเรือไฟไปปฏิบัติด้วย 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
6. หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ี 60. เชียงราย :  
   สํานักพิมพ์ล้อล้านนา, 2553.  
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ประวัติเมืองเชียงแสน  

 

 

 

 
 
 
 

 เชียงแสน เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สําหรับ     
ในยุคประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสนท่ีถูกทิ้งร้างไป และได้รับการสถาปนาขึ้นมาใหม่ในสมัย    
พระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพญามังราย  โดยได้แสวงหาท่ีท่ีมีชัยภูมิดีอันสมควรจะสร้าง
เป็นมหานครราชธานี  อํามาตย์ท้ังหลายตรวจหาได้ท่ีรอบเมืองเก่าริมแม่น้ําโขง ซึ่งเป็นเมือง       
โยนกนาคบุรีแต่โบราณ  เป็นท่ีซึ่งสมควรท่ีจะสร้างเป็นมหานครได้ จึงโปรดให้สร้างนครขึ้น       
ณ ท่ีนั้น  โดยให้ขุดคูก่อปราการ 3 ด้าน  ได้แก่  ด้านตะวันออกเว้นเอาแม่น้ําโขงเป็นคูปราการ  
ตั้งพิธีฝังหลักเมืองเมื่อวันศุกร์ เดือนห้า ขึ้นสองค่ํา ปีมะโรง  พ.ศ. 1871  เมื่อสร้างพระนคร
สําเร็จบริบูรณ์แล้ว พระเจ้าแสนภูก็เสด็จมาจากเชียงรายเพื่อครองนครอันสร้างใหม่นี้  และได้       
ขนานนามนครนี้ว่า “หิรัญนครชัยบุรีศรีเชียงแสน”  พระเจ้าแสนภูครองราชย์สมบัติอยู่           
ณ  หิรัญนครชัยบุรีศรีเชียงแสน ได้จนถึง พ.ศ.1877 จนเสด็จทิวงคต  ต่อมาพระเจ้าคําฟู             
ได้ครองราชสมบัติแทน  จนกระท่ังปี พ.ศ. 1899 พระเจ้าคําฟูได้ทิวงคตลง  พระเจ้าผายูจึงให้
พระเจ้ากือนา ซึ่งเป็นราชบุตรไปปกครองเมือง หิรัญนครชัยบุรีศรีเชียงแสน  และเมื่อ              
ปีพ.ศ.1910 พระเจ้าผายูเสด็จทิวงคตลงอีก  พระเจ้ากือนาจึงได้กลับไปสืบราชสมบัติแทน   
พระเจ้าผายูซึ่งเป็นพระบิดา  และได้โปรดให้พระมหาพรหม พระอนุชามาครองเมืองเชียงแสน
แทน  ต่อมาเมืองเชียงแสนในระยะหลัง ๆ มักถูกรุกรานจากจีนฮ่ออยู่เนืองๆ และไม่ได้เป็นเมือง
ราชธานีเหมือนดังแต่ก่อน แต่ยังคงเป็นเมืองหน้าด่านของล้านนาไทย 
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 ปัจจุบันเมืองเชียงแสนยังคงมีซากกําแพงเมืองล้อมรอบอยู่ภายในคูเมืองมีวัดเก่าแก่
หลายวัดที่สร้างไว้เมื่อครั้งท่ีสร้างเมืองเชียงแสน นอกจากวัดเก่าแก่ให้นักท่องเท่ียวชมแล้ว   
เชียงแสนยังมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ให้นักท่องเท่ียวได้ไปสัมผัสและได้พักผ่อนอีกด้วย   

         
  

 
 
 
 
 
 
 
 

วัดป่าสัก  อ.เชียงแสน  สร้างเม่ือปี พ.ศ.1838 
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ประวัติเมืองพะเยา 

 
 เมืองพะเยาเป็นอีกเมืองหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองเชียงรายมาช้านาน ตามประวัติศาสตร์ 
ได้ปรากฏเหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ ของเมืองพะเยาตามท่ีหนังสืออนุสรณ์การสมโภชเมืองเชียงราย 
725 ปี (2529 :  52-53)  ได้บันทึกประวัติของเมืองพะเยาไว้ความว่า “พระยาลาวเงิน ผู้สืบ      
เชื้อสายมาจากราชวงศ์ลวจังกราช  มีพระราชโอรส 2 พระองค์ คือ  ขุนชิณ  และขุนจอมธรรม  
พระเจ้าลาวเงิน ซึ่งเป็นพระบิดา ได้ให้ขุนจอมธรรมครองเมืองพุกามยาว ซึ่งก็คือเมืองพะเยา       
ในปัจจุบัน  ในปี พ.ศ.1638    เมื่อพระองค์ได้ครองราชย์ได้ 3 ปี จึงได้ราชโอรสองค์หนึ่ง ชื่อว่า 
ขุนเจื๋อง และต่อมาขุนจอมธรรมก็ได้โอรสอีกองค์หนึ่งชื่อ ขุนชอง 

 ปีพ.ศ.1662 ขุนจอมธรรมได้เสด็จทิวงคต ขุนเจื๋องราชโอรสได้ครองราชสมบัติคือ
เมืองพะเยาต่อไป  ต่อมาอีก 6 ปี ได้มีศึกยวนมาประชิดเมืองหิรัญนครเงินยาง ขุนชิน       
ผู้ครองหิรัญนครเงินยางได้ขอให้ขุนเจื๋อง ยกทัพไปช่วย จนกระทั่งตีกองทัพยวนแตก จนได้
อภิเษกกับนางอั้วคําพระธิดาของขุนชินเป็นชายา  และพระองค์ก็ได้ยกทัพไปตีเมืองล้านช้าง     
เมืองญวน จนได้เป็นเจ้าผู้ครองเมืองญวน และในท่ีสุดก็ได้เสด็จทิวงคต  ลาวเงินเรือง     
ราชบุตรของขุนเจ๋ืองท่ีอยู่เมืองพะเยาได้มาครองราชย์อยู่ท่ีหิรัญนครเงินยาง  พระราชโอรส
ของลาวเงินเรืองนี้ได้สืบสันติวงศ์มาจนถึงพญาลาวเม็ง ผู้เป็นพระราชบิดาของพญามังราย 
นั่นเอง 

 ส่วนทางด้านเมืองพะเยานั้น  ท้าวจอมผาเรือง ราชบุตรพระองค์เล็กของขุนเจื๋อง  
ได้ขี้นครองราชสมบัติจนถึงแก่พิราลัย ขุนแพงราชบุตรของท้าวจอมผาเรืองได้ครองราชย์
สมบัติต่อมาอีก 7 ปี  ก็ถูกขุนชอง อนุชาของขุนเจื๋องชิงราชสมบัติ  เมื่อขุนชองพิราลัย 
(ตาย) แล้วราชบุตรและราชนัดดาของขุนชองก็ได้ครองราชสมบัติสืบทอดต่อกันเรื่อยมา
จนถึงพระเจ้างําเมือง  พระเจ้างําเมืองนี้เป็นพระราชบุตรของพระเจ้ามิ่งเมือง   

        ครั้นพระชนมายุได้ 16 พรรษา ได้ไปเรียนศิลปท่ีกรุงละโว้ ซึ่งเป็นพระอาจารย์
เดียวกับสมเด็จพระร่วง เจ้ากรุงสุโขทัย  ครั้นเมื่อปี พ.ศ.1803 พระเจ้ามิ่งเมืองถึงแก่
พิราลัย  พระเจ้างําเมืองจึงได้ครองราชย์เมืองพะเยาแทนพระราชบิดาสืบไป 7  
 
_____________________________________________________________  
7. อนุสรณ์การสมโภชน์เมืองเชียงราย 725 ปี. เชียงใหม่ : เชียงใหม่สหนวกิจ, 2529. 
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ดินแดน 5 เชียง 
 

บริเวณรอยต่อสี่ประเทศแถบลุ่มแม่น้ําโขง เป็นต้นกําเนิดของคนไทยมาเป็นเวลานาน
ก่อนอพยพแยกย้ายออกไปตั้งชุมชนยังดินแดนต่าง ๆ จนกลายเป็นดินแดน 5 เชียง 

เมือง 5 เชียงลุ่มน้ําโขง  คือ เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงแสน เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปัน
นา – จีน) เชียงตุง (สมาพันธรัฐไทยเดิม-พม่า)  และเชียงทอง (หลวงพระบาง-ลาว) ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกลุ่มเมือง 5 เชียงนี้เป็นเสมือนเครือข่ายเชื่อมโยงสังคมคนไทกลุ่มใหญ่             
เข้าด้วยกัน ท้ังนี้เนื่องจาก คําว่าคนไทท่ีสะกดโดยไม่มีตัว “ย ยักษ์”   คือกลุ่มคนเชื้อชาติไท   
ท่ีอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามท่ีราบลุ่มเชิงเขาตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมา มีรากฐานทางสังคม
วัฒนธรรมเดียวกัน ดังเห็นได้จากการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทท่ีมีความคล้ายคลึงกันของตัวอักษร 
ไวยากรณ ์สําเนียงการพูด รวมไปถึงประเพณี  โครงสร้างสังคม  และระบบความเชื่อท่ีเกี่ยวกับผี
เหมือนกัน 

แผนที่ดินแดน 5 เชียง 
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 กลุ่มเมืองท้ังห้าเชียงไม่ได้ถือกําเนิดขึ้นพร้อมกัน  เมืองเชียงรุ่งแห่งอาณาจักรสิบสอง  
ปันนาเกิดขึ้นก่อน โดยกลุ่มคนเมืองต่าง ๆ ได้รวมกันจนเป็นอาณาจักรใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของจีน 
ในพุทธศตวรรษท่ี  12  โดยมีขุนเจื๋องเป็นปฐมกษัตริย์  จากนั้นเมืองเชียงทองแห่งอาณาจักร   
ศรีสัตนาคนหุตล้านช้าง  ได้รวมบ้านเมืองน้อยใหญ่ได้  จึงสถาปนาเมืองขึ้นราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 16-17 โดยขุนช่วง  ใกล้เคียงกับการก่อตั้งเมืองเงินยางหรือหิรัญนคร  ท่ีสร้างโดยกษัตริย์ 
ราชวงค์ลาวผู้มีเชื้อสายของลวจังกราช  ภายหลังพญาแสนพูแห่งราชวงศ์มังราย ได้ฟื้นเมือง     
ขึ้นใหม่ เรียกชื่อใหม่ว่า  เมืองเชียงแสน  จากนั้นพญามังราย  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย     
ผู้มีเชื้อสายของลวจังกราช ได้สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นใน พ.ศ.1839  เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
อาณาจักรล้านนา  ส่วนเมืองเชียงตุงนั้นยังไม่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีอ้างการเกิดขึ้น
ของเมืองอย่างชัดเจน  แต่ในพงศาวดารเมืองเชียงตุงอ้างว่า  ครั้งเมื่อพญามังรายประพาสปุา    
มาจนถึงเมืองเชียงตุงก็เกิดความต้องการท่ีจะครองเมือง จึงส่ง “มังคุมมังเคียน” มารบกับพวก
ลั๊วะ จนสามารถได้ชิงเมืองได้ในปี พ.ศ. 1772  จากนั้นจึงส่งเจ้าราชบุตรมาปกครอง  และสร้าง
ความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องแต่นั้นมา 
 ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของกลุ่มไทท้ัง  5 เชียง  ไม่ได้เป็นสิ่งกีดกั้นการเชื่อมโยง
สร้างความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายเครือญาติขนาดใหญ่ของคนไทกลุ่มต่าง ๆ  แม้ว่าเชียงรุ่งจะเป็น
ลื้อ  เชียงทองเป็นลาว  เชียงแสนและเชียงใหม่เป็นยวน  และเชียงตุงเป็นเขินก็ตาม  
 สังคมของกลุ่ม 5  เชียงในอดีตมีลักษณะเป็นโลกาภิวัตน์  เพราะยังไม่มีการแบ่งเขต
ประเทศอย่างชัดเจน กลุ่มคนเมืองต่าง ๆ จะไปมาหาสู่กันตลอดเวลาโดยเฉพาะในด้าน       
การค้าขายก็จะมีวิธีการค้าไปตามเส้นทางวัวต่าง  ม้าต่าง  ท่ีผ่านเมืองสําคัญๆ  เพื่อแลกเปลี่ยน
สินค้าและของหายาก จากเมืองหนึ่งไปสู่เมืองหนึ่งได้อย่างสะดวก ซึ่งทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ทางสังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมตามไปด้วย  แต่ภายหลังท่ีประเทศแถบตะวันตกมาสร้าง
ขอบเขตประเทศแล้วแบ่งพื้นท่ีออกจากกันอย่างชัดเจน  ทําให้เครือข่าย 5 เชียง                   
ล่มสลายไป จนกระท่ังปัจจุบันได้มีการร้ือฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท้ัง 5 เชียง          
ลุ่มน้ําโขงขึ้น ได้แก่  เมืองเชียงรุ่งประเทศจีน  เมืองหลวงพระบางประเทศลาว  เมืองเชียงราย
และเชียงใหม่ประเทศไทย และเชียงตุงประเทศพม่า อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกัน
เพื่อพัฒนาทางด้านสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอีกครั้ง 8 
 
_____________________________________________________________ 
8. วิริยะธุรกิจจํากัด. “นายรอบรู้” นักเดินทาง : เชียงราย.  พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร :  
 สํานักพิมพ์สารคดี, 2543. 
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รัตนาพร  เศรษฐกุล และคณะ.  โครงการสิทธิชุมชนชาวเขาในภาคเหนือของ 
ประเทศไทยอดตีและปัจจบุัน. เชียงราย : ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย,  
2549.  

วิริยะธุรกิจจ ากัด. “นายรอบรู”้ นักเดินทาง : เชียงราย.  พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพมหานคร :  
 ส านักพิมพ์สารคดี, 2543. 

ส านักงานจังหวัดเชียงราย.  ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย.   
กรุงเทพมหานคร : ประสานมิตร, 2548. 

หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 60. เชียงราย :  
ส านักพิมพ์ล้อล้านนา, 2553.  

อนุสรณ์การสมโภชน์เมืองเชียงราย 725 ปี. เชียงใหม่ : เชียงใหม่สหนวกิจ, 2529. 

อุดม  เชยกีวงศ์. พระเจ้ามังรายมหาราช (พญามังรายมหาราช). กรุงเทพ : ส านักพิมพ์ 
 ภูมิปัญญา, 2550. 
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ใบงานที่ 1 
 

ค าช้ีแจง จงน าค าท่ีก าหนดให้มาเติมในช่องว่างให้มีความสัมพันธ์กัน 

ก. พญามังราย          ข.พญาไอยกุมาร      ค. พระเจ้าแสนภู 
 

ง.พระเจ้ากือนา           จ.รัชกาลท่ี 3                 ฉ.รัชกาลท่ี 5 

 
 1. กษัตริย์ผู้ครองเมืองสุวรรณโคมค า   
 2. กษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงแสนสืบราชสมบัติแทนพระเจ้าผายู  
 3. กษัตริย์ผู้ได้สถาปนาเมืองเชียงแสนขึ้นมาใหม่ หลังจากที่ 
     เชียงแสนได้ถูกทิ้งร้างไป   
 4. กษัตริย์ผู้สร้างเมืองกุมกาม 
 5. กษัตริย์ผู้สร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่  
 6. กษัตริย์ผู้ครองราชย์สมบัติที่เมืองหิรัญนครเงินยางเป็น 
    รัชกาลท่ี 25    
 7. กษัตริย์ผู้สร้างเมืองหิรัญนครชัยบุรีศรีเชียงแสน    
 8. กษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงราย ในปี พ.ศ.1805      
 9. กษัตริย์ผู้จัดตั้งเมืองเชียงรายฟื้นคืนให้เป็นบ้านเมืองใหม่ใน ปี พ.ศ.2386   
 10. กษัตริย์ผู้โปรดเกล้าฯ ให้จัดการปกครองมณฑลพายัพใหม่    
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   ใบงานที่ 2 
 
 ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนตอบค าถามหรืออธิบายสั้น ๆ 
 
1. การท่ีพญามังรายได้มีพระราชด าริจะรวบรวมเมืองใหญ่เมืองน้อยเป็นอาณาจักรเดียวกัน 

และสร้างเมืองใหม่ นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................   
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 
 2. หลังจากย้ายราชธานีไปอยู่  “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่”  บทบาทเมืองเชียงรายก็ถูก 
     ลิดรอนลง นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................   
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
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ใบงานที่ 3 
 
ค าช้ีแจง ในฐานะนักเรียนเป็นชาวจังหวัดเชียงราย  ได้รับมอบหมายให้พาเพื่อนนักเรียน

จากต่างจังหวัด มาทัศนศึกษาท่ีจังหวัดเชียงราย นักเรียนจะเล่าประวัติของ
จังหวัดเชียงรายโดยย่อ ให้เพื่อนต่างจังหวัดทราบได้อย่างไร 

 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง  ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย    

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียวแล้วท า   
           เครื่องหมาย  ลงในกระดาษค าตอบให้ตรงกับข้อท่ีเลือก 
 

๑.   เดิมคนไทยอพยพมาจากท่ีใด 
ก.  นครไชยศรี  ข.  นครไทยเทศ 
ค.  อาณาจักรโยนก  ง.  ดินแดนสุวณัณโคมค า 

๒.  ใครเป็นผู้สร้างเมืองเชียงราย 
ก.  พญาลาวเม็ง  ข.  พ่อขุนเม็งราย 
ค.  สิงหนวัติกุมาร  ง.  เจ้าหลวงธรรมลังกา 

๓.  จังหวัดเชียงรายก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.ใด 
ก.   ปีพ.ศ. 1802  ข.   ปีพ.ศ. 1805 
ค.   ปีพ.ศ. 1835  ง.   ปีพ.ศ. 1860  

๔.  กลุ่มชนในเชียงรายท่ีเป็นกลุ่มชนท่ีใหญ่ท่ีสุดคือกลุ่มชนใด 
ก.  ไทยลื้อ  ข.  ชาวเขา 
ค.  คนเมือง ง.  ไทยใหญ่ 

๕.  “เชียงราย”   มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก.  นครไทยเทศ  ข.  เมืองของพญาลาวเม็ง 
ค.  เมืองโยนกเชียงแสน ง.  เมืองของพญาเม็งราย 

๖. เมืองเชียงราย เคยตกอยู่ใต้อ านาจการปกครองของประเทศใด 
 ก. ประเทศลาว       ข. ประเทศพม่า      
 ค. ประเทศจีน       ง. ประเทศเวียดนาม     
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๗.  การตั้งถิ่นฐานแห่งแรกของชาวเชียงรายมาตั้งรกรากบริเวณใด 
ก.  บริเวณภูเขาสูง   ข.  บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ ากก 
ค.  บริเวณท่ีราบระหว่างเขา         ง.  บริเวณป่าอุดุมสมบูรณ์ 

๘. ข้อใดคือความหมายของ “เมืองเชียงราย”  
 ก. เมืองช้างหาย      ข. เมืองช้างตาย      
 ค. เมืองของพญามังราย      ง. เมืองของลวจังกราช 

๙. ปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์มังราย  คือใคร 
 ก. พญามังราย       ข. พญาลาวเม็ง      
 ค. พญากาวิละ    ง. พญาง าเมือง  

๑๐. ผู้ด ารงต าแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย” คนแรก คือใคร 
 ก. หลวงรักษ์นราธร      ข. พญารัตนาณาเขต      
 ค. พญาอุดรกิจภูบาล   ง. พระราชด ารง 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง  ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย 

  
 ข้อที่  1 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ข. 
 ข้อที่  2 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ข. 
 ข้อที่  3 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ค. 
 ข้อที่  4 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ค. 
 ข้อที่  5 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ง. 
 ข้อที่  6 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ข. 
 ข้อที่  7 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ข. 
 ข้อที่  8 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ค. 
 ข้อที่  9 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ก. 
 ข้อที่  10 ค าตอบท่ีถูกต้อง คือ ข้อ ข. 

 
 
 
 
 
 
 


