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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 ตําบลหวยซอ เปนตําบลใหญตําบลหนึ่งของอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  ตําบลหวยซอ
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงราย  อยูหางจากอําเภอเชียงของประมาณ  30  
กิโลเมตร  และหางจากอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประมาณ  80  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  
257  ตารางกิโลเมตร ในการตั้งบานในยุคแรกเรียกเปนบานผามงัว เพราะมีการเขามาเลี้ยงวัวในเขตนี้
มาก จากที่เปนเพิงพักชั่วคราวก็กลายสภาพเปนหยอมบานเล็กๆ  ตอมาขยายขนาดออกไปตั้งบานเรือน
ตามลําหวยสายหนึ่ง เรียกวา หวยซอ หรือน้ําซอ  เพราะตลอดลําหวยมีตนไมชนิดหนึ่ง เรียกวา “ไมซอ" 
ขึ้นอยูสองฟากหวยเปนจํานวนมาก เปนเหตุใหเรียกบานนี้วา บานหวยซอ และมีพัฒนาการตอมาเรื่อยๆ 
จนกลายเปนตําบลขนาดใหญของอําเภอเชียงของ เร่ืองเลาจากคนเฒาคนแกเหลานี้ ทําใหพอจะเขาใจ
แกนของวัฒนธรรมของคนในแถบนี้ในชวงแหงการตั้งบานเรือนใหมเมื่อไมนานมานี้เอง แตยังมี
โบราณวัตถุโบราณสถานอีกมากมายที่ปรากฏเปนหลักฐานชี้ชัดวา กอนการอพยพเขามาสรางสังคม
หมูบาน ในที่แหงนี้ กลับมีความเจริญรุงเรือง สรางสมวัฒนธรรมความเปนอยูที่อาจจะคลายหรือ
แตกตางจากประชากรในถิ่นปจจุบันได ส่ิงที่ตองศึกษาคือประวัติศาสตรบานเมืองในระดับที่ใหญกวา
สังคมหมูบาน และศึกษาลักษณะที่ปรากฏของโบราณสถานโบราณวัตถุ เมืองที่อยูใกลเคียงกับบริเวณที่
เปนตําบลหวยซอปจจุบันคือเมืองเชียงของ 

ประวัติศาสตรเมืองเชียงของ  เมืองในลุมแมน้ําโขง  มีความเปนมาที่เกาแกคูกับเมืองเชียงแสน
โบราณ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมืองเชียงแสน เปนศูนยกลางแมน้ําสายตางๆ ที่ไหลมารวมกับแมน้ําโขง  มี
ความเกาแกกวาเมืองเชียงราย  ที่พญามังรายทรงสรางเปนศูนยกลางของแควนในลุมแมน้ํากก กอนที่
พระองคจะเปลี่ยนศูนยกลางอํานาจจากเมืองเชียงรายไปอยูเมืองเชียงใหม  กลายสภาพเปนอาณาจักร
ลานนาแหงลุมแมน้ําปง  อาณาจักรลานนามีความเจริญรุงเรืองกวาสองศตวรรษ จนกระทั่งการเขา
ครอบครองของพมาโดยการนําของพระเจาบุเรงนอง  จากนั้นก็อยูในอํานาจของอาณาจักรพมา สลับกับ
อาณาจักรอยุธยาบางสมัย  ในเวลากวาสองศตวรรษ ตอมาอาณาจักรลานนากลายเปนสวนหนึ่งของกรุง
ธนบุรีและรัตนโกสินทรตามลําดับ  เปนเวลากวาสองศตวรรษจนถึงปจจุบัน  ขณะที่เมืองเชียงของ รัฐ
ชายขอบ  กลับไมไดรับความกระทบกระเทือนจากอํานาจของอาณาจักรตางๆ  ยังมีพัฒนาการของ
ตนเองเรื่อยมา (สมชาย  วิริจินดา. 2548 : 19) 

ในชวงเวลาที่พมาเขาครอบครองอาณาจักรลานนา  เมืองเชียงของไมไดรับผลกระทบมากนัก 
เพราะเมืองเชียงของ  กลายเปนเมืองแกนนําในการตอตานอํานาจพมาของพระเจาไชยเชษฐาธิราช  
กษัตริยลานนา-ลานชาง ขณะที่บางชวงสมัย เมืองเชียงของไปขึ้นกับเมืองนันทบุรี (นาน) มีการอพยพ
พลเมืองถายเทกันไปมา ดังนั้น เมืองเชียงของจึงมีวัฒนธรรมประเพณีที่ผสมผสานระหวางวัฒนธรรม
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ลาวกับนันทบุรี (นาน) อยูมาก และในชวงของการลาอาณานิคมของชาติตะวันตกนั้น  เมืองเชียงของ
เปนรัฐกันชนระหวางอังกฤษ (พมา) ฝร่ังเศส (ลาว) และราชอาณาจักรสยาม จนกระทั่งเกิดกบฏเงี้ยว
เมืองแพร  ในสมัยรัชกาลที่ 5 แหงราชอาณาจักรสยาม  พวกเงี้ยวหนีการปราบปรามของสยามเขามา
อาศัยเมืองกันชนเชียงของ  จนสยามไมสามารถเขามาดําเนินการได  ตองตอรองกับฝร่ังเศสเพื่อแลก
ดินแดนบางสวน  สยามจึงสามารถเขาถลมกลุมเงี้ยวได  และเมืองเชียงของจึงไดกลายเปนสวนหนึ่งของ
ราชอาณาจักรสยาม  ตั้งแตนั้นเปนตนมา ส่ิงที่นาสนใจก็คือเสนทางการเขาโจมตีพวกเงี้ยวของสยาม ใช
เสนทางที่ปจจุบันคือตําบลหวยซอ 

ตําบลหวยซอ  เปนตําบลเกาแกตําบลหนึ่งของเมืองเชียงของ  เปนชุมชนลุมแมน้ําอิงที่ไหลสู
แมน้ําโขง ขณะที่มีลําน้ําเล็กๆ หลายสายท่ีไหลมารวมกับแมน้ําอิง  จากหลักฐานการสรางชุมชนระดับ
บานนั้น  สวนใหญเปนประชากรที่อพยพมาจากจังหวัดนาน และจังหวัดแพร ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 
25 เชน  กลุมบานหวยซอ (ผามงัว)  กลุมบานแกน  กลุมบานเกี๋ยง  และกลุมบานศรีวิไล  ซ่ึงเคยรวมกับ
เวียงหวาย เวียงเกาแกอีกเวียงหนึ่งของเมืองเชียงของ 

สวนหลักฐานทางโบราณคดีนั้น  มีความเกาแกกวานั้นมาก  จากนิทานเลาขานการเกิดเมือง
หนองลม คลายนิทานเกี่ยวกับเมืองโบราณในเขตภาคเหนือที่ถูกพญานาคมาขุดควักจนเปนหนองน้ํา  
เชน  เวียงหนองลมของเมืองเชียงแสน และหนองหลวง (เกาะแมหมาย)ของอําเภอเวียงชัย  เปนตน  กลุม
เวียงเกาเหลานี้ที่มีซากใหเห็นบางคือ วัดหวยปลากั้งและวัดโปงมุน ของกลุมบานหวยซอบริเวณลุม
แมน้ําอิงและน้ําหวยซอ  ในขณะที่มีการสรางพระธาตุดอยโตนและพระธาตุดอยเงินไวบนสันเขา  ซ่ึงมี
การบูรณปฏิสังขรณในชวง พ.ศ.2495-2497  รวมถึงพระธาตุนางแลของกลุมบานแกน  และพระธาตุ
ดอยแหง ของกลุมบานศรีวิไล-บานหวาย  แมจะไมทราบลักษณะรูปแบบเกาไดชัดเจน  เพราะมีการ
บูรณะหลายครั้ง  แตจะเห็นความเกาแกของพระธาตุได  เพราะกวาที่พระธาตุจะชํารุดเสียหายจนตอง
บูรณะครั้งใหญนั้น  พระธาตุนาจะมีอายุมาแลวไมต่ํากวาหาสิบป 

ตํานานพระธาตุสามพี่นอง  คลายกับวาเปนตํานานประสาน 3 ตําบลคือ ตําบลครึ่ง ตําบลบุญ
เรือง และตําบลหวยซอ เขาเปนสายสัมพันธเดียวกัน  จากการสรางพระธาตุไว 3 องค คือ พระธาตุนาง
เขียวอยูตําบลครึ่ง พระธาตุนางปุกอยูตําบลบุญเรือง และตํานานระบุใหกลุมบานเกี๋ยง  ตําบลหวยซอ มี
พระธาตุนางเกี๋ยงไวสักการบูชา  โดยการสรางของพระนางเกี๋ยง พระธิดาของพญาแสนหมวกเหล็กแหง
เมืองเชียงของ  ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 ขณะที่บริเวณที่เปนโบราณสถานเวียงเกาในเขตบานเกี๋ยง  
ถูกขุดทําลายไปอยางนาเสียดาย 

องคการบริหารสวนตําบลหวยซอ  ตระหนักเห็นความสําคัญในการศึกษาประวัติความเปนมา
ของชุมชนบริเวณนี้  โดยเฉพาะอยางยิ่งโบราณสถานที่สําคัญตางๆ ของตําบลหวยซอ ซ่ึงปจจุบันเปน
สถานที่ที่ประชาชนเคารพนับถือสักการะ หรือเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาสถานที่ เพื่อเปนแหลงเรียนรู
ของเยาวชนและผูสนใจโดยทั่วไป  การศึกษาโบราณสถานที่สําคัญในตําบลหวยซอ  อําเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย  ในครั้งนี้มี  7  แหงดังนี้คือ 
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1. พระธาตุดอยโตน  กลุมบานหวยซอ 
2. พระธาตุนางแล  กลุมบานแกน 
3. พระธาตุนางเกี๋ยง  กลุมบานเกี๋ยง 
4. พระธาตุดอยแหง  กลุมบานศรีวิไล-บานหวาย 
5. เวียงเกา  หรือดอยเวียง  กลุมบานเกี๋ยง 
6. วัดหวยปลากั้ง  กลุมบานหวยซอ 
7. วัดโปงมุน  กลุมบานหวยซอ 
การศึกษาโบราณสถานดังกลาวนั้น  ตองการใหเปนลักษณะการศึกษาของชุมชนโดยรวม  ที่

รวมกันเปนเจาของสมบัติอันลํ้าคาทางโบราณคดีเหลานี้  การนําโบราณสถานไปขึ้นกับเขตการปกครอง
ของหมูบานใดหมูบานหนึ่ง  จะสรางความเปนเจาของเฉพาะ  ที่ไมสามารถดําเนินการดูแลโบราณสถาน
เหลานี้ไดดี  เพราะหมูบานเล็กๆ เพียงลําพังคงไมมีกําลังที่จะพัฒนาได  และหมูบานอื่นก็ไมสามารถเขา
มากาวกายได  ผลเสียจึงเกิดแกโบราณสถาน  (ศรีศักร  วัลลิโภดม.  2551 : 2)  อยางนอยที่สุด  
โบราณสถานเหลานี้นาจะเปนสมบัติสวนรวม (ของหนาหมู) ของกลุมหมูบาน  หรือของตําบลที่มี
องคการบริหารสวนตําบลดูแล  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นในระดับตําบลดูแล  จะสามารถดูแลได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   และไมจําเปนที่จะตองรอหนวยงานที่เกี่ยวของดานโบราณคดีมา
ชวยจัดการ  เพราะมันจะกลายสภาพเปนสมบัติของสังคมสวนใหญเกินไป  เปนของสวนกลางที่สวน
ทองถ่ินแทบจะทําอะไรไมได  แมจะมีงบประมาณในการพัฒนาก็ตาม 

การอนุรักษโบราณสถาน  มีหลักการที่เปนสากล  โดยมีสาระที่สําคัญ 7 ประการ คือ (กรรณิการ  
สุธีรัตนาภิรมย. 2548 : 32) 

1. ใหเนนความชัดเจนของความแตกตางระหวางของเกาและสวนตอเติม 
2. ปฏิเสธการทําเทียม 
3. จุดประสงคในการบูรณะคือ การสงวนรักษาและแสดงใหเห็นชัดเจนถึงคุณคาทาง

สุนทรียศาสตรและประวัติศาสตรของโบราณสถาน โดยอยูบนพื้นฐานของความเคารพในวัสดุ
ดั้งเดิมและเอกสารที่เปนของแท 

4. ใหหยุดการบูรณะ เมื่อถึงจุดที่ตองเดา 
5. ใหเคารพในประวัติศาสตรขอมูลในทุกยุคของโบราณสถาน การประเมินคาของสวนประกอบที่

เกี่ยวของและการตัดสินใจวาสิ่งใดถูกตอง และตองถูกเอาออกไปนั้นจะมอบใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่งรับผิดชอบแตผูเดียวไมได 

6. การบูรณะทุกครั้งจะตองมีการคนควาทางโบราณคดี และประวัติศาสตรกอนและตามหลังการ
ปฏิบัติการ 

7. แนวคิดในการเรียกโบราณสถานวา Dead Monument และ Living Monument ถือวาไมถูกตอง 
เพราะแมซากโบราณสถาน ก็เปนสิ่งมีชีวิตที่สามารถสงผานขอมูลตางๆได 
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ในการศึกษาโบราณสถานทั้ง  7  ของตําบลหวยซอ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ใหเขาใจ
อยางชัดเจนนั้น  ควรที่จะมีพื้นฐานเกี่ยวกับความเปนมาในภาพรวมของศิลปะลานนาเสียกอน  จากนั้น 
ศึกษาความเปนมาของชุมชนตางๆ ที่เกี่ยวของ  แลวจึงนําความรูมาปรับใชกับการศึกษาโบราณสถานใน
ทองถ่ินเหลานี้  อยางไรก็ตาม  การศึกษาในครั้งนี้  เปนการศึกษาในเบื้องตนเพื่อที่จะนําขอมูลตางๆ มา
เปนสารสนเทศทางการศึกษาทองถ่ินของเยาวชน  นักพัฒนาชุมชนทองถ่ินตลอดถึงผูนําทองถ่ิน   
การศึกษาในเชิงลึก ยังมีรายละเอียดอีกมากที่ผูศึกษารุนตอไปตองติดตามเติมตอใหสมบูรณในภายหลัง  
ประการสําคัญที่ขาดไมไดก็คือ  เมื่อมีการคนพบหลักฐานยืนยันใหมๆ  หรือลักษณะการพิจารณาทาง
โบราณคดีเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชัดเจนกวา  ผลการศึกษานี้ยอมตองเปลี่ยนแปลง
ไปตามความเหมาะสม 

 
 



บทที่ 2 
ความเปนมาของพระธาตุเจดียและวิหารลานนา 

 
วัด ถือไดวาเปนศูนยกลางของสังคมทองถ่ินลานนาในสมัยโบราณ เปนศูนยรวมความเชื่อทางจิต

วิญญาณ เปนศูนยการศึกษาเรียนรูในแทบทุกแขนงวิชา เปนสถานที่ที่จะยกระดับฐานะทางสังคมของคนใน
สังคม หากผานสถาบันทางศาสนานี้ ส่ิงกอสรางตางๆ ในวัด จึงเปนสัญลักษณทางความเชื่อ ความเปนอยู 
ฐานะทางสังคม ของคนที่อาศัยวัดเปนศูนยกลาง หรือ เปนคณะศรัทธาของวัด ที่จะดูแลรวมกันให
ส่ิงกอสรางเหลานั้น ดํารงคงอยูคูกับสังคมตลอดไป ซ่ึงแนนอนวาสิ่งเหลานี้จะเปนสะพานเชื่อมอดีต ปจจุบัน 
และอนาคตเขาหากันอยางแยกสวนจากกันไมได 

 
ความเปนมาของเจดีย (พระธาตุลานนา) 
   
 เจดียลานนา หรือคนลานนาเรียกวา ธาตุ  พระธาตุ  กู   หรือกูคํา  สวนใหญใชบรรจุอัฐธาตุ  สุวิภา  
พงษปวน (2541 : 57) อธิบายวา ลานนาใชคําวาพระธาตุแทนสิ่งกอสรางประเภทเจดียบรรจุพระอัฐธาตุของ
พระพุทธเจา และคําวากูแทนสถูปซึ่งใชบรรจุอัฐทั้งพระสงฆ กษัตริย  ตลอดถึงสามัญชน การสรางพระธาตุ
มิใชเพียงแตใหพุทธบริษัทแสวงบุญเทานั้น ยังเชื่อวาพระธาตุมีพลังอํานาจที่จะปกปองผูสักการะ หรือ
ตอบสนองตามแรงอธิษฐานของผูบูชาพระธาตุ (เธียรชาย  อักษรดิษฐ. 2545 : 27) การจําแนกประเภทของ
เจดียและกูจึงขึ้นอยูกับประโยชน หนาที่ หรือมูลเหตุในการสราง ดังตอไปนี้คือ 

1. เพื่อเปนศูนยกลางของเมือง 
1.1 ศูนยกลางของเมืองในฐานะมหาธาตุ เชน พระธาตุหริภุญไชย ศูนยกลางของเมืองหริภุญไชย 

(ลําพูน) 
1.2 ศูนยกลางของชุมชนในฐานะเจดียประธานของวัด  

2. ดานประเพณีหรือพิธีกรรม 
2.1 มีบทบาทหนาที่ในประเพณีไหวพระธาตุประจําปเกิด เชน พระธาตุวัดพระสิงห จังหวัด

เชียงใหม เปนพระธาตุประจําปเกิดสําหรับปมะโรง หรือพระธาตุหริภุญไชย สําหรับประกา 
เปนตน 

2.2 มีบทบาทหนาที่ในการประกอบประเพณีประจําป เชน การสรงน้ํา การบูชาพระธาตุประจําป 
2.3 มีบทบาทหนาที่ในการประกอบพิธีกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษ เชน เจดียวัดชัยชนะ มีการ

ประกอบพิธีกรรมการบูชากอนการออกไปรบกับศัตรู 
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3. เพื่อใชเปนอนุสรณ 
3.1 อนุสรณแหงชัยชนะจากการทําสงคราม เชน เจดียมหาพล สรางโดยเชลยศึกเมืองละโวที่ถูก

กวาดตอนมาอยูลําพูน 
3.2 อนุสรณเพื่อระลึกถึงบานเมืองเดิม เชนการจําลองพระธาตุจอมยอง ของชาวไทยองลําพูน เพื่อ

ระลึกถึงเมืองยองเดิม 
4. เพื่อบรรจุวัตถุมงคล 

4.1 เพื่อบรรจุพระเครื่องที่สําคัญ  เชน กรุเจดียวัดมหาวัน ใชบรรจุพระรอดลําพูน (ตํานานวัดมหา
วัน. 2532 : 15) 

4.2 เพื่อบรรจุของมีคา เชน พระพุทธรูป พระพิมพ ทรัพยสิน เครื่องประดับ และของมีคาตางๆ เพื่อ
ถวายเปนพุทธบูชา เกิดจากการรวบรวมของมีคาจากพระสงค และคณะศรัทธา โดยเชื่อวาสิ่ง
เหลานั้น เหมาะสําหรับบรรจุในธาตุมากกวาครอบครองเอง  

5. สําหรับบรรจุอัฐพระภิกษุสงฆ เพื่อเปนอนุสรณถึงผูเสียชีวิตที่มีช่ือเสียงเปนที่เคารพบูชาของคณะ
ศรัทธา สวนใหญสรางเปนกูกอน จากนั้นมีการบูรณะใหมีบทบาทอื่นเสริมเขามา กลายเปนธาตุ
ใหญได 

 
ลักษณะของเจดียลานนา 

1. เจดียทรงระฆัง  
 เหตุที่เรียกวาทรงระฆัง เพราะองคประกอบสําคัญของเจดียคือองคระฆัง ตนกําเนิดมาจากรูปโดม
คร่ึงวงกลมของสถูปอินเดีย ที่เรียกวา อัณฑะ หรือ ครรภะ หมายถึง ศูนยรวมของจักรวาล เมื่อแพรกระจาย
ไปตามสถานที่ตางๆ ก็มีพัฒนาการตางกันไป เจดียทรงระฆังของลานนา แบงออกเปน  3  กลุมคือ 

1.1 กลุมท่ี 1  เปนรูปแบบที่รับอิทธิพลศิลปะลังกา  ผานทางศิลปะพมาแบบพุกาม  
 เจดียทรงระฆังลานนา กลุมที่รับอิทธิพลศิลปะลังกาผานทางศิลปะพุกาม  เชน  เจดียที่วัดอุโมงค
เถรจันทร  คาดวาคงสรางขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19  และเปนหลักฐานที่อาจยืนยันถึงอิทธิพลทาง
ศิลปะจากพุกามไดเปนอยางดี  ส่ิงที่ยืนยันไดคอนขางชัดเจนคือ  ฐานปทมในผังกลมซอนลดหล่ันกันสาม
ฐาน  ที่ทองไมของแตละฐานเจาะชองสี่เหล่ียม  ซ่ึงเปนความนิยมที่สรางกันในศิลปะพมาที่พุกาม   
 หลักฐานทางศิลปกรรมสอดคลองกับหลักฐานทางประวัติศาสตร  ที่ระบุถึงการอาราธนาพระมหา
สามีอุทุมพรจากเมืองพัน มาเชียงใหมในราวตนรัชกาลของพญากือนา  อยางไรก็ตาม  เจดียองคนี้มีการ
บูรณะอยางตอเนื่อง  ดังที่ระบุไวในชินกาลมาลีปกรณวา มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เจดียองคนี้ดวย 
หลักฐานทางศิลปกรรมที่คอนขางจะใกลเคียงกับเหตุการณเมื่อกลางพุทธศตวรรษที่ 21 คือ ประติมากรรม
เทวดาที่ประดับรอบกานฉัตร แตสวนยอดที่เปนปทมบาทนั้น  คงสรางขึ้นหลังจากที่มีความนิยมสรางเจดีย
แบบศิลปะพมารุนหลังแลว   
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 เมื่อ พ.ศ.1916  พญากือนา  ไดยกอุทยานของพระองคใหเปนวัด  เพื่อเปนที่จําพรรษาของพระสมุน
เถระ  และเจดียประธานของวัด  คงจะสรางขึ้นพรอมกับคราวแรกที่สรางวัดดวย  เนื่องจากพระสุมนเถระ 
เปนพระเถระที่พญากือนาอาราธนามาจากเมืองสุโขทัย  การผสมผสานทางดานศิลปกรรมระหวางศิลปะ
สุโขทัยกับศิลปะพุกาม  ที่นาจะแพรหลายอยูแลวในลานนาจึงปรากฏขึ้น ดังจะเห็นจาก  แผนผังของเจดียวัด
สวนดอก  มีลักษณะคลายกับการยึดถือคติของพระธาตุศักดิ์สิทธของศิลปะสุโขทัย  คือ  มีเจดียบริวาร
ลอมรอบองคประธาน  แตการมีซุมโขงในแตละดานนั้น  กลับเปนแบบประจําของศิลปะพุกาม ในขณะที่
เจดียประธานกับเจดียบริวารยังคงความเปนเจดียพื้นเมือง  ที่พัฒนาจากเจดียวัดอุโมงคเถรจันทร  แตชอง
ส่ีเหล่ียมบริเวณทองไมของฐานปทมไดหายไปแลว  จากภาพถายเกาพบวาฐานเดิมของเจดียมีชางยืน
ลอมรอบ  ซ่ึงเปนรูปแบบที่นิยมสรางหลายแหงในศิลปะสุโขทัย  เจดียองคปจจุบัน  เจดียบริวาร  รวมทั้งซุม
โขง  เขาใจวาคงซอมครั้งใหญคราวครูบาศรีวิชัยเมื่อ พ.ศ. 2474  ตําแหนงที่เห็นไดชัดเจนคือ บัลลังกที่
ประดับกระจก จืน (ตะกั่ว) กานฉัตร ปลองไฉน และปลียอด  
 

 
เจดียวัดอุโมงคเถรจันทร จังหวัดเชียงใหม 
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 ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 20 ลงมา  เจดียทรงระฆังพื้นเมืองนี้  คงปรับรูปแบบที่สมบูรณมากขึ้น 
โดยสวนฐาน  เปนฐานเขียงซอนลดหล่ันกันรับฐานปทมลูกแกวอกไกยกเก็จ ตอเนื่องดวยฐานปทมลูกแกว
อกไกในผังกลมซอนลดหลั่นกันสามฐาน รับองคระฆังกลมและยอด ตัวอยางที่ชัดเจนคือ เจดียวัดพระธาตุ
หริภุญไชย  ที่ถึงแมวาตํานานจะระบุระยะเวลาการสรางตั้งแตสมัยพระเจาอาทิตยราช  ราวพุทธศตวรรษที่ 
17  แตเขาใจวาตามพัฒนาการของรูปแบบที่เห็นอยูในปจจุบัน  ควรเปนงานซอมในรัชกาลของพญาพิลก 
(พระเจาติโลกราช)  ประมาณ พ.ศ. 1990 
 รูปแบบที่สูงเพรียวข้ึนของเจดียทรงนี้  อันเนื่องมาจากการเพิ่มความสูงของชั้นฐาน  บีบใหองค
ระฆังมีขนาดเล็กลงไปอีก นาจะเปนการพัฒนาการของรูปแบบราวพุทธศตวรรษที่ 21 แลว เชน เจดียวัดปง
สนุก อําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  หรือเจดียวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน 
 

 
เจดียวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน 

 
 ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือ  มีความนิยมเปลี่ยนแผนผังของฐาน
ปทมในผังกลมใหเปนผังรูปแปดเหลี่ยม  คาดวาเปนงานในรัชกาลของพระเมืองแกว  เชน  เจดียวัดแสนเมือง
มา อําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  และยังมีเจดียรูปแบบเดียวกัน แตมีซุมจระนําที่สวนฐาน  นับวาแปลก
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ออกไปคือ เจดียวัดธาตุโขง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  คาดวาคงมีความสัมพันธกับเจดียในศิลปะพมา
ที่พุกามในระยะเวลาใกลเคียงกันดวย 
 การเพิ่มความสูงของฐานดานลาง  รวมทั้งการยืดสูงของฐานปทม ทําใหทรงของเจดียสูงขึ้นไปอีก
ที่เจดียวัดอีกาง เวียงกุมกาม อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงควรเปนงานซอมราวตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แลว การเพิ่มความสูงของฐานอีกวิธีหนึ่ง  คือการเพิ่มจํานวนของฐานปทมลูกแกวอกไกยกเก็จ  เปนสองฐาน
ซอนลดหลั่นกัน ตัวอยางไดแก เจดียวัดพระบรมธาตุศรีจอมทอง อําเภอจอมทอง   จังหวัดเชียงใหม   
ระยะเวลาคงเปนการสรางราวพุทธศตวรรษที่ 22 เชนกัน  ซ่ึงแตกตางจากตํานานของการสรางวัด  ที่ระบุวา
สรางตั้งแตคร้ังพุทธกาล อันเปนเอกลักษณของการเขียนตํานานทางลานนา  ที่มักจะอางอิงถึงความสําคัญ
ของพระธาตุตางๆ โดยอางถึงการเสด็จมาในสมัยพระเจาเลียบโลก  แสดงพุทธทํานายของพระพุทธเจาเสมอ   
ระยะเวลาในการสรางที่พิจารณาจากรูปแบบของศิลปะ นาจะพองกับเหตุการณที่ระบุในประวัติศาสตรวา มี
การซอมครั้งใหญในสมัยพระเจาสุธโทธรรมราชาเมื่อ พ.ศ. 2179  เจดียทรงระฆังกลุมนี้  นาจะมีการรื้อฟน
รูปแบบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในราวพุทธศตวรรษที่ 25  แตมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามทองถ่ิน   
 ในเมืองเชียงใหมและลําพูน  มีเจดียหลายองค  ที่สรางในสมัยของครูบาศรีวิชัย เจดียที่มีประวัติ
การสรางแนนอนองคหนึ่ง  ไดแก  เจดียที่วัดพระนอนปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ความเดนชัด
ของแทงสี่เหล่ียม  อาจจะดูคลายกับเรือนธาตุของเจดียทรงปราสาทบาง แตสวนยอดและฐานปทมในผังกลม
ก็มีความสูงเชนกัน ทําใหแทงสี่เหล่ียมนั้น  อาจเปนรูปแบบของฐานปทมที่ยกขึ้นสูงไดเชนกัน ในขณะที่
เจดียพระธาตุหนองบัว อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน สรางโดยเจาอนันตวรฤิทธิเดชฯ เมื่อ พ.ศ. 2400 กลับมี
ฐานปทมในผังสี่เหล่ียม ซ่ึงอาจมีความสัมพันธกับการสรางเจดียของลาวดวยสวนหนึ่ง 

1.2 กลุมท่ี 2  เปนรูปแบบที่รับอิทธิพลศิลปะลังกาผานทางศิลปะสุโขทัย 
 ความแตกตางที่สําคัญระหวางเจดียทรงระฆังพื้นเมืองลานนากับเจดียทรงระฆังในศิลปะสุโขทัย
นั้น อยูที่ชุดบัวถลากับชุดฐานปทม  ที่รองรับองคระฆังเปนสําคัญ ชุดบัวถลาในศิลปะสุโขทัยเปนรูปวง
แหวนรูปบัวคว่ําซอนกันสามชั้น ดังนั้นความสูงของชุดบัวถลาจึงนอยกวาชุดฐานปทมของเจดียทรงระฆัง
พื้นเมืองของลานนา  ความสูงต่ําของชุดบัวถลาจึงมีผลตอรูปของทรงระฆังตลอดจนความสูงของรูปทรง
เจดีย 
 อิทธิพลของเจดียทรงระฆังในศิลปะสุโขทัย  ที่ปรากฏในดินแดนลานนา ถึงแมจะมีบางที่เจดียวัด
จอมหมอก อําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย  ซ่ึงกําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 หรือตนพุทธ
ศตวรรษที่ 20 แตยังไมเดนชัดมากนัก รายละเอียดที่ชัดเจนพบที่เจดียวัดปาแดง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเขาใจกัน
วาเปนเจดียที่ถายแบบมาจากเจดียประธานของวัดชางลอม เมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  ความชัดเจน
ของรูปแบบที่แสดงวาเปนอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย  นอกจากชุดบัวถลาแลว ยังมีลักษณะของซุม
ประดิษฐานพระพุทธรูป รวมทั้งการประดับชางลอมที่ฐานดวย 
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 รูปแบบของการสรางเจดียที่มีชางลอมนั้น ไดนําไปใชกับเจดียในศิลปะลานนาหลายแหงนอกจาก
เจดียประธานวัดสวนดอกที่กลาวมาแลว ยังมีเจดียที่วัดหัวหนอง เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม  เจดียวัดพระ
ธาตุชางค้ํา จังหวัดนาน และเจดียทรงปราสาทวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม เปนตน 
 

  
วัดเชยีงมั่น  จงัหวัดเชียงใหม 

 
 เจดียวัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง  แสดงถึงสุนทรียภาพทางดานรูปแบบของเจดียทรง
ระฆังของศิลปะสุโขทัยในดินแดนของลานนาที่คอนขางชัดเจนมากองคหนึ่ง  ถึงแมวาสวนฐานจะเปนฐาน
ปทมลูกแกวอกไกยกเก็จ  อันเปนเอกลักษณของลานนา แตชุดบัวถลาเตี้ยๆ ซอนกันสามชั้นรับทรงระฆังที่
ใหญนั้นเปนรูปแบบของศิลปะสุโขทัยนั่นเอง เชนเดียวกับเจดียประธานวัดพระแกวดอนเตา จังหวัดลําปาง 
แตในรายละเอียดขององคประกอบสถาปตยกรรมของเจดียองคนี้ ถูกปรับเปลี่ยนแลวเนื่องจากการบูรณะ
โดยเจาบุญวาทยวงศมานิตเมื่อป พ.ศ.2450 

 
เจดียวัดชางค้ํา  จังหวดันาน 
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 ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา ชุดบัวถลาของเจดียกลุมนี้  ปรับเปนผังแปดเหลี่ยมหรือสิบสอง
เหล่ียม  บางครั้งรวมถึงบัลลังกและองคระฆังดวย เชน เจดียวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม  แมวา
ตํานานกลาวถึงการสรางครั้งรัชกาลพญากือนา แตการซอมแซมนั้น  ยังมีอีกหลายครั้ง รูปแบบการพัฒนา
ของศิลปะ  นาจะตรงกับการซอมครั้งใหญในรัชกาลของพระเกษเกลา เมื่อประมาณ พ.ศ. 2088 เจดียองคนี้
กลายเปนตนแบบใหเจดียอีกหลายๆ องคในลานนา ที่สรางขึ้นในระยะเวลาใกลเคียงกัน 
 รูปแบบของเจดียกลุมนี้ หลังจากชาวลานนาพนจากอํานาจของอาณาจักรพมาแลว  ก็ยังมีการนํามา
สรางอีก แตระเบียบขององคประกอบนั้นแตกตางไปจากตนแบบมาก เชน เจดียวัดหมอคําตวง ที่บูรณะใหม
เมื่อพ.ศ. 2480 
 

1.3 กลุมท่ี 3  เปนรูปแบบที่รับอิทธิพลศิลปะพมารุนหลังราวพุทธศตวรรษที่ 24  
 เปนกลุมที่ไดรับอิทธิพลจากเจดียในศิลปพมารุนหลังราวปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ลงมา การเริ่ม
เปลี่ยนสายอํานาจของดินแดนลานนา ไดมีการกวาดตอนเอาผูคนจากหัวเมืองตางๆ ในรัฐฉานของพมา เขา
มารวมอยูดวยกัน  โดยเฉพาะที่เมืองเชียงใหมและลําพูน  ผูคนที่ถูกกวาดตอนมาเหลานั้นไดตั้งหลักแหลง
ของตัวเองและสรางศิลปกรรมของชุมชนไวดวย  แตรูปแบบของเจดียนั้น  กลับไมมคีวามแตกตางกันมากแต
อยางใด องคประกอบของเจดีย  ที่ฐานประกอบดวยฐานปทมลูกแกวอกไกยกเก็จเตี้ยๆ ที่มุมประดบัดวยสถปู
จําลองหรือโกศรูปหมอน้ํา  ถัดไปเปนฐานปทมยกเก็จ 8 เหล่ียม โดยการยกเก็จนั้นอยูใกลกับมุมทุกมุม องค
ระฆังมีขนาดใหญและปากของระฆังผายออกมาก  เนื่องจากความเตี้ยของฐาน เหนือองคระฆังไมมีบัลลังก 
แตเปนปลองไฉน ปทมบาท ปลียอด และฉัตรโลหะ ความแตกตางของรูปแบบนาจะอยูที่ขนาดเปนสําคัญ 
ถาเปนเจดียขนาดใหญจะมีจํานวนชั้นของฐานมากขึ้น และมักจะมีบันใดทางขึ้นสูลานประทักษิณแตคง
ไมไดใชประโยชนมากนัก เชน เจดียวัดแสนฝาง เจดียบางองคก็อาจมีจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปที่ติดอยู
กับแกนกลางรับน้ําหนักขององคเจดีย เชน เจดียวัดปาเปา หรือบางองคอาจมีแผนผังในรูปแปดเหลี่ยม เชน 
เจดียวัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน 
 

2. เจดียทรงปราสาท   
 มีเรือนธาตุและยอดเรียวแหลมขึ้นไป แบงออกเปน  4  กลุมคือ 

2.1 เจดียทรงปราสาทสี่เหลี่ยม 
 เจดียทรงปราสาทสี่เหล่ียม  ที่เห็นชัดเจน  คือ  เจดียกูกุด วัดจามเทวี จังหวัดลําพูน เปนเจดียทรง
ปราสาทสี่เหล่ียมที่เกาที่สุดที่เหลืออยูของลานนา ประวัติของการสรางเกี่ยวของกับกองทัพของชาวละโว
ยกขึ้นมารบกับกองทัพของเมืองหริภุญไชยเมื่อ พ.ศ. 1616 แตรูปแบบในปจจุบันเขาใจวานาจะเปนงานซอม
ในรัชกาลของพระเจาสวาธิสิทธิ ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 ตามความในศิลาจารึก เจดียองคนี้ประกอบดวย
ฐานสี่เหล่ียมรับเรือนธาตุซอนลดหล่ันกัน 5 ช้ัน แตละดานของเรือนธาตุมีซุมจระนําประดิษฐานพระพุทธรปู
ดานละ 3 องค รวมทั้งหมด 60 องค ทุกมุมของทุกชั้นมีสถูปจําลองประดับอยู ยอดที่เรียวแหลมขึ้นไปนั้น
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ชํารุดหักหายไป จึงเปนที่มาของชื่อ กูกุด ยอดที่หายไปนั้นมีการสันนิษฐานวา  อาจจะเปนยอดดอกบัวตูม 
อยางไรก็ตามยอดที่ยังสมบูรณปรากฏที่สุวรรณเจดีย วัดพระธาตุหริภุญไชย 
 ความหมายของการประดับพระพุทธรูปในซุมจระนํา  ยังมีความเห็นที่แตกตางกันอยู  บางทาน
เขาใจวาเปนอดีตพระพุทธเจา  บางก็เขาใจวาเปนพระอดีตพุทธเจากัสสะปะ พระพุทธเจาองคปจจุบัน และ 
พระศรีอาริยะเมตไตรย และอีกความเห็นหนึ่งใชหลักฐานประวัติศาสตรของทองถ่ินอธิบายวา  หมายถึง  
พระอรหันตจํานวน 60 องค และองคสถูปหมายถึงพระพุทธเจา 
 

 
เจดียกูกดุ วดัจามเทวี จังหวดัลําพูน 

 
 เจดียส่ีเหล่ียม หรือ กูคํา เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม  เขาใจวาถายแบบมาจากเจดียกูกุดในสมัย
ของพญามังราย  ผลจากการขุดแตงเพื่อการบูรณะของเจดียองคนี้โดยกรมศิลปากร  พบวาถูกซอมแซมมา
หลายครั้ง สภาพที่เห็นอยูในปจจุบันเปนการดัดแปลงทั้งหมด  โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของซุม
ใหเปนศิลปะแบบพมา ตลอดจนเพิ่มจํานวนซุมที่ฐานใหเปน 64 ซุมเพื่อใหพองกับอายุของผูซอมคือ หลวง
โยนการพิจิตร เมื่อ พ.ศ. 2449 
 ความนิยมสรางเจดียรูปแบบนี้คอนขางนอย เพราะพบอีกแหงหนึ่งที่เจดียวัดพญาวัด อําเภอเมือง 
จังหวัดนาน เชื่อกันวาสรางไมเกากวากลางพุทธศตวรรษที่ 21 และหลังจากนั้นก็ไมเปนที่นิยมของลานนา
ตอไป 
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2.2 เจดียทรงปราสาทยอดเจดีย 
 เปนกลุมที่นิยมสรางมากที่สุดในเจดียทรงปราสาท  หลักฐานเทาที่มีอยูในขณะนี้สันนิษฐานวา
นาจะสรางขึ้นราวตนพุทธศตวรรษที่ 19 ไดแก เจดียวัดเกาะกลาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  ลักษณะฐาน
ของเจดียคอนขางเตี้ย  รับเรือนธาตุที่มีแกนกลางรับน้ําหนักสวนยอดนั้น  เปนลักษณะของศิลปะพมาที่พุกาม   
ตลอดจนมุขยื่นออกทั้งสี่ทิศดวย  เหนือเรือนธาตุเปนชั้นวงแหวนซอนลดหลั่นกัน  ที่มุมทั้งสี่ควรมีสถูป
จําลอง องคระฆังนั้นมีขนาดใหญ เชนเดียวกับเจดียที่วัดอุโมงคอารยมณฑล จังหวัดเชียงใหม แตเจดียองคนี้
มีวิหารตอเนื่องทางดานหนาดวย  ยอดที่หักหายไปอาจเปรียบเทียบไดกับยอดของเจดียวัดเชียงยัน จังหวัด
ลําพูน  คือ  เหนือองคระฆังไมมีบัลลังก เปนกลุมกลีบบัวสลับกับลูกแกวกลม  ถึงแมวาทรงของเจดียเชียงยัน
จะสูงเพรียวกวา  แตก็คงสรางราวปลายพุทธศตวรรษเดียวกัน ทั้งนี้ไมรวมถึงงานปูนปนประดับที่ถูก
ซอมแซมราวพุทธศตวรรษที่ 21 แลว 
 

 
เจดียวัดเกาะกลาง อําเภอปาซาง จังหวดัลําพูน   

 
 เจดียองคสําคัญอีกองคหนึ่งที่สรางราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 คือ เจดียวัดปาสัก อําเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย  ส่ิงที่เพิ่มเติมขึ้นมา  คือ  ฐานประดิษฐานพระพุทธรูปสลับกับเทวดา  ซ่ึงเขาใจวาอาจ
เกี่ยวของกับรูปแบบของเจดียกูกุด  จังหวัดลําพูน  นอกเหนือจากนั้นเปนรูปแบบเชนเดียวกัน  แตที่สําคัญคือ
ลายปูนปนที่หลงเหลืออยูนั้น สันนิษฐานวา  เปนงานที่สรางขึ้นพรอมกับคราวแรกสรางองคเจดีย โดยเฉพาะ
รูปแบบของซุมฝกเพกาที่เปนลักษณะเฉพาะของศิลปะพุกาม ลวดลายละเอียดที่ประดับ  สะทอนถึง
แนวความคิดจากศิลปะจีน ศิลปะพมาที่พุกาม ศิลปะสุโขทัยหลอหลอมเขาดวยกัน จนกลายเปนเอกลักษณ
และตนแบบของศิลปะลานนาในยุคตอมา 
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เจดียวัดปาสกั อําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชยีงราย 

 
 ราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตัวอยางของเจดียแบบนี้เหลือหลักฐานนอย เชน  เจดียวัดพระยืน จังหวัด
ลําพูน  ที่มีจารึกกลาวถึงการมาพํานักของพระสุมนเถระ  เมื่อ พ.ศ. 1916 คงไดรับการดัดแปลงไปแลว แตยัง
พอสังเกตเคาโครงได  จากการสรางทรงแทงสี่เหล่ียมของเรือนธาตุ ตลอดจนชั้นหลังคาลาดวาควรเกี่ยวของ
กับศิลปะพุกามดวย 
 

 
เจดียวัดพระยนื จังหวัดลําพนู 
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 เจดียวัดเจดียหลวง จังหวัดเชียงใหม  ตํานานกลาวถึงการสรางตั้งแตรัชกาลพญาแสนเมืองมา  แต
มาสรางเสร็จเมื่อ พ.ศ. 1954  สันนิษฐานวาแตเดิมควรเปนเจดียทรงปราสาท 5 ยอด และถูกปรับเปลี่ยนใหมี
ยอดเปนยอดเดียวในสมัยพญาพิลก(พระเจาติโลกราช)  เมื่อ พ.ศ.2021 และยอดนั้นหักพังลงคราว
แผนดินไหวครั้งใหญ  เมื่อ พ.ศ. 2088  จึงเปนปญหาใหถกเถียงกันจนทุกวันนี้  
 สภาพปจจุบันถูกซอมแลวโดยกรมศิลปากร ทั้งสี่ดานของเจดียเดิม  มีบันไดทางขึ้นสูลาน
ประทักษิณ แตกรมศิลปากรเลือกที่จะเทปูนปดบันไดเหลานั้น โดยเหลือไวแตบันไดทางดานทิศตะวันออก 
เรือนธาตุของเจดีย  มีการเพิ่มมุมขนาดใหญ  ซ่ึงแตกตางไปจากการยกเก็จของศิลปะลานนา จึงเปนที่เขาใจวา
อาจไดรับอิทธิพลจากการเพิ่มมุมของสถาปตยกรรมในศิลปะอยุธยา ทั้งสี่ดานของเรือนธาตุมีซุมจระนํา
ประดิษฐานพระพุทธรูป  และเชื่อกันวาซุมจระนําดานทิศตะวันออก  เปนที่ประดิษฐานพระแกวมรกตที่
อัญเชิญมาจากเมืองลําปาง  ยอดเหนือเรือนธาตุเปนชั้นหลังคาลาด  ซ่ึงคาดวาเปนเทคนิคที่ไมเอื้อใหมีการ
ประดับสถูปจําลองที่มุมอีกตอไป  ถัดไปเปนมาลัยเถาแปดเหลี่ยม  และยอดที่หักหายไปตอจากนั้นคงเปน
องคระฆัง บัลลังก ปลองไฉนและปลีตามแบบของเจดียทรงระฆังทั่วไป 
 

 
เจดียวัดเจดยีหลวง จังหวัดเชยีงใหม 

 
 รูปแบบของเจดียแบบนี้  ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา คงมีการพัฒนาไปหลากหลายแบบ ใน
เร่ืองของรูปแบบฐานนั้น  มีการพัฒนาใหสูงขึ้น  โดยการเพิ่มฐานเปนสองชั้น  การเพิ่มมุมของเรือนธาตุมี
มากขึ้นเชน เจดียวัดโลกโมฬี  ที่แตกตางกันคอนขางชัดเจนคือองคประกอบของยอด บางองคเหนือเรือนธาตุ
ยังคงเปนมาลัยเถา บางองคเปนชั้นฐานปทม บางองคเปนชั้นหลังคาลาด และในรายละเอียดของชางทองถ่ิน
ก็แตกตางกันไปดวย เชน เจดียวัดหนองจลิน เจดียวัดศรีชุม จังหวัดแพร เจดียวัดผาขาวปาน อําเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย เปนตน 
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 หลังจากอาณาจักรพมา  เขาครองเมืองเชียงใหมเมื่อ พ.ศ. 2101 แลว งานการสรางเจดีย  คงลด
นอยลงหลงเหลือเพียงงานซอมเทานั้น เชน เจดียวัดเชียงมั่น ที่ซอมเมื่อ พ.ศ. 2114 เมืองรอบนอก เชน เมือง
นานยังคงมีการสรางดวย เชน เจดียวัดหัวขวง แตมีลักษณะฐานสี่เหล่ียมไมยกเก็จ  ตลอดจนเรือนธาตุที่ยก
เก็จตื้น ช้ันหลังคาลาดและชุดฐานที่ซอนลดกันเหนือเรือนธาตุมีจํานวนมากขึ้น ทําใหองคระฆังมีขนาดเล็ก
ลงไปมาก จึงควรเปนงานสรางราวพุทธศตวรรษที่ 22 แลว 
 เจดียรุนหลัง  ราวพุทธศตวรรษที่ 24 ลงมา  เกิดการผสมผสานลักษณะของยอดเจดียทรงระฆังที่
รับอิทธิพลศิลปะพมารุนหลังในระยะเดียวกันก็ปรากฏขึ้นในเจดียแบบนี้ดวย เชน เจดียรายวัดพระสิงหฯ 
จังหวัดเชียงใหม หรือเจดียวัดทาวคําวัง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  ที่สรางเมื่อพ.ศ. 2472 

2.3 เจดียทรงปราสาทแปดเหลี่ยมและเจดียปลอง 
 เจดียแปดเหลี่ยมที่วัดจามเทวี จังหวัดลําพูน นาจะเปนตัวอยางที่เกาแกที่สุดของเจดียทรงนี้ใน
ลานนา  ตํานานมูลศาสนากลาววา  สรางขึ้นในรัชกาลของพระเจาสวาธิสิทธิ  เจดียองคนี้ไดรับการบูรณะ
แลว  ซ่ึงรายละเอียดของฐานไมสามารถอธิบายไดชัดเจนนัก แตเรือนธาตุนั้นอยูในผังแปดเหลี่ยม มีซุม
จระนําประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทุกดาน  กรอบซุมจระนํายังคงประดับดวยใบระกาทรงสูงซึ่งนาจะ
เกี่ยวของกับศิลปะพุกาม เหนือเรือนธาตุเปนชั้นลดรับทรงระฆัง  รองรอยที่เหลืออยูดานบนของทรงระฆัง 
เขาใจวาอาจมีลักษณะคลายกับยอดของเจดียเชียงยัน  จังหวัดลําพูนก็ได 
 

 
เจดียวัดทาวคําวัง อําเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม 

 
 เจดียแปดเหลี่ยมที่วัดอินทขีล (สะดือเมือง) จังหวัดเชียงใหม สันนิษฐานวานาจะไดรับอิทธิพลจาก
เจดียแปดเหลี่ยม วัดจามเทวี จังหวัดลําพูน  แตเนื่องจากมีรูปทรงที่เตี้ยกวาและการเจาะอุโมงคเล็กๆเขาใน
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องคเจดีย  ทําใหมีขอสงสัยถึงเจดียแปดเหลี่ยมทํานองเดียวกันนี้ในพุกาม  และเจดียองคนี้บางความเห็น
สันนิษฐานวา  เปนเจดียบรรจุอัฐิพญามังรายดวย  รูปทรงของเจดียองคนี้คงไมถูกเปลี่ยนแปลงมากนักในการ
ซอมแตละครั้ง ยกเวนงานปูนปนประดับที่เห็นรองรอยการสรางทับของเดิมสองครั้ง 
 

 
อนิมิตเจดยีที่วดัมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) จังหวดัเชยีงใหม 

 
 อนิมิตเจดียที่วัดมหาโพธาราม จังหวัดเชียงใหม เขาใจวาเปนการพัฒนาการของเจดียแบบนี้ที่สราง
ขึ้นราว พ.ศ. 1998 และเปนหนึ่งในสัตตมหาสถานที่สรางขึ้นในสมัยพญาพิลก (รัชกาลพระเจาติโลกราช) 
คราวกระทําสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 8 การพัฒนาที่ตอเนื่องชัดเจน  คือ  ช้ันบัวถลาแปดเหลี่ยมเหนือ
เรือนธาตุ  ไดยืดสูงขึ้นและประดับดวยซุมวงโคงในแตละดาน  ยืนยันถึงรูปแบบที่ขาดหายไปของเจดียวัด
อินทขีล  จังหวัดเชียงใหม ไดเปนอยางดี 
 กลุมเจดียปลอง  ที่มีอยูจํานวน 3 องคในเชียงใหมที่มีลักษณะคลายกันคือ เจดียวัดตะโปทาราม 
เจดียวัดพวกหงษ และเจดียวัดเชียงโฉม นาจะสรางขึ้นในระยะเวลาใกลเคียงกัน  เพราะพบจารึก  ระบุการ
สรางเจดียวัดตะโปทารามวาสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2035  ในรัชกาลของพระเจายอดเชียงราย  ความเห็นเกี่ยวกับ
อิทธิพลทางรูปแบบ  บางทานอธิบายวาเปนการยืดตัวสูงขึ้นของฐานบัวในผังกลมของเจดียทรงระฆัง  เชน 
เจดียวัดพระธาตุหริภุญไชย  จังหวัดลําพูน  แลวประดับซุมจระนําไวตามทองไม แตอีกความเห็นหนึ่ง
กลาวถึงอิทธิพลของ “ถะ” ในศิลปจีน (เจดียแบบจีนที่ซอนกันเปนชั้น)  
 การอางถึงศิลปะจีนนาสนใจไมนอย เพราะเจดียแบบนี้  เพิ่งปรากฏในรัชกาลของพระเจายอด
เชียงรายเทานั้น และชวงที่จะขึ้นครองราชยพระเจายอดเชียงราย  ไดสงทูตไปขอใหจีนรับรองในการ
ครองราชยคร้ังนั้นดวย  อยางไรก็ตามอิทธิพลทางรูปแบบคงเปนแนวความคิดเทานั้น  แตเทคนิคการกอสราง
ยังคงเปนการสรางอิงกับเทคนิคการสรางเจดียแปดเหลี่ยม  ที่เคยสรางในทองถ่ินมากอนหนานี้แลว ดังนั้นจึง
รวมเจดียทั้งสองแบบเขาเปนกลุมเดียวกัน 
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เจดียวัดตะโปทาราม จังหวดัเชียงใหม 

 
 การพัฒนาของเจดียปลอง  ปรากฏขึ้นอีกแหงหนึ่งที่เจดียวัดกูเตา อําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย   
แตไมพบการประดับพระพุทธรูปในซุมจระนําอีกตอไป  คงเปนการประดับรอบแกนของเจดียเทานั้น  และ
จากลักษณะของประติมากรรมที่ประดับแลว เขาใจวาคงสรางราวพุทธศตวรรษที่ 22  สําหรับเจดียวัดกูเตา 
จังหวัดเชียงใหมนั้น ถึงแมวามีเอกสารอางอิงถึงราว พ.ศ.2035 ดวย แตองคเจดียปจจุบัน  คงถูกแกไข
ดัดแปลงไปมากแลว  จากการประดับกระจกปะปนไปกับกระเบื้องที่ตัดมาจากเครื่องถวย ทําใหเขาใจวาคง
เปนการใชกรรมวิธีรวมสมัยที่นิยมสรางกันในกรุงรัตนโกสินทรราวสมัยรัชกาลที่ 3 สวนพระพุทธรูปภายใน
ซุมคงไดรับการซอมแซมครั้งสุดทายเมื่อ พ.ศ.2490 นี้เอง 

       
เจดียวัดกูเตา จงัหวัดเชียงใหม 
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2.4 เจดียทรงมณฑปปราสาท 
 มณฑป  คือ  อาคารที่มีรูปผังสี่เหล่ียมมียอดเรียวแหลม การนํามาใชแบงแยกกลุมของเจดีย  เพราะ
ตองการเนนถึงยอดที่เปนชั้นซอนลดหลั่นกัน  เจดียทรงมณฑปทายวิหารลายคําวัดพระสิงห จังหวัด
เชียงใหม  นาจะเปนตัวอยางรุนแรกของเจดียทรงนี้  ลักษณะสวนฐานของเจดียเตี้ย เรือนธาตุยกเก็จยื่น
ออกมามากโดยเฉพาะดานทิศตะวันออกยื่นออกไปติดกับผนังของวิหาร  ซ่ึงอาจจะตรงกับความหมายของ 
มูลคันธกุฎีได  เหนือเรือนธาตุเปนชั้นลด  5  ยอด รูปแบบนี้สันนิษฐานวาควรมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 
20 และอาจเปนอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงคเมื่อ พ.ศ.1974 ดวย 
 เจดียวัดปนสาท สันนิษฐานวามีการพัฒนาไปแลว  และเปนตัวอยางของรูปแบบราวพุทธศตวรรษ
ที่ 21 คือ สวนฐานที่ยกสูงขึ้นซอนกันสองชั้น เรือนธาตุยกเก็จคอนขางตื้น ทําใหสวนยอดที่เปน  5  ยอดดู
คลายกับเปนยอดเดียว ทั้งที่ดานทั้งสี่ยังมีการประดับยอดอยู 
 เจดียทรงมณฑปปราสาทนี้  ถูกนําไปใชในอาคารเปนสถาปตยกรรม ที่ชาวลานนาเรียกวา โขง
พระเจา เชน มณฑปปราสาทในวัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง  หรือในวิหารวัดพระบรมธาตุศรี
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม  เปนตน 
 

 
เจดียวัดปนสาท 
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3. เจดียทรงอ่ืนๆ  
3.1 เจดียทรงพุมขาวบิณฑ 

 ลักษณะของเจดียทรงพุมขาวบิณฑ  ประกอบดวยฐานเขียงสี่เหล่ียมซอนลดหลั่นกันรับฐานปทม  
ลูกแกวอกไกรับฐานแวนฟา  และแทงสี่เหล่ียมสูงตอดวยทรงดอกบัว  ปลองไฉนและปลียอด  ซ่ึงเปนเจดียที่
เปนเอกลักษณเฉพาะของศิลปะสุโขทัย ที่เริ่มสรางขึ้นในรัชกาลของพญาลิไท 
 เจดียทรงพุมขาวบิณฑในลานนา  พบที่เจดียวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงคงสรางพรอมกับ
การมาของพระสุมนเถระเมื่อ พ.ศ.1916 แตปจจุบันถูกเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแลว เจดียทรงพุมขาวบิณฑที่
จังหวัดนาน  ก็พบที่วัดสวนตาล  แตก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปแลวเชนกัน ที่ยังคงเหลือสภาพคอนขางสมบูรณ  
คือ  เจดียรางในวัดพระเจาองคดํา ริมแมน้ําปง อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  และอีกองคหนึ่งที่ยังคงเคา
โครงสวนใหญไวไดคือ เจดียวัดธาตุกลาง แตปจจุบันผานการบูรณะไปแลว สวนฐานจึงเปลี่ยนไปอยาง
ชัดเจน แตยอดที่เหลืออยูยังพอแสดงถึงเคาโครงที่ชางพยายามสรางใหใกลเคียงกับรูปแบบเดิม แตก็ไม
คลายคลึงมากนัก เขาใจวาคงเปนการรื้อฟนหลังจากกระแสของพุทธศาสนาและศิลปะจากเมืองสุโขทัยจาง
หายไปแลว 

3.2 เจดียเพิ่มมุม 
 การศึกษาพบวาเจดียเพิ่มมุมนั้น เปนเจดียที่พัฒนาขึ้นในศิลปะอยุธยาตอนกลาง และแพรกระจาย
ในภาคกลางของไทยจนถึงศิลปะรัตนโกสินทร  ซ่ึงแตเดิมเรียกกันวา  เจดียยอมุม  ในศิลปะลานนานั้น
ตัวอยางที่พบไดแก  เจดียวัดหมื่นตูม ลักษณะองคประกอบสวนฐานและชั้นฐานปทมนั้น  เปนศิลปะลานนา
ราวพุทธศตวรรษที่ 22  ซ่ึงแตกตางไปจากศิลปะอยุธยา แตการยกเก็จที่ลึกมากตลอดทั้งองค  ไมเคยพบมา
กอนในศิลปะลานนา  ดังนั้นควรเปนลักษณะการเพิ่มมุมของศิลปะอยุธยามากกวา เหตุการณที่เกี่ยวของกับ
อยุธยาที่ชัดเจนในระยะนี้ก็คือ การขึ้นมาปกครองลานนาอยูช่ัวระยะหนึ่งในรัชกาลของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ราว พ.ศ. 2138 – 2141 แตการปกครองอาจจะไมสงผลตอการและเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก็ได 

 
เจดียวัดหมื่นตมู จังหวดัเชยีงใหม 
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 เจดียนอย  ที่วัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2455  นาจะเปนอิทธิพลจากเจดีย
ยอมุมจากศิลปะรัตนโกสินทร และอีกองคหนึ่งที่เจดียวัดศรีโขง จังหวัดเชียงใหม  รูปทรงโดยรวมอาจ
เปรียบไดกับเจดียทองในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ  แตลักษณะการยกเก็จยังมีความถนัดของชาง
ลานนาปะปนอยูบาง 
 
ความเปนมาของโบสถและวิหารลานนา 
 
 โบสถและวิหาร เปนศาสนสถานทางพระพุทธศาสนา มีประโยชนใชสอยเพื่อประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา (พีระนันท  นันทขวาง.  2544 : 37-38) โบสถหรือพระอุโบสถนั้น ในชวงแรกของอาณาจักร
ลานนาไมนิยมสรางเทาใดนัก และเมื่อมีการสรางก็จะสรางโบสถเล็กๆ ที่สามารถจุคนไดประมาณ  21  คน
ตามองคประกอบที่สามารถที่จะจัดกิจกรรมสงฆแบบสมบูรณที่สุดได  ประเภทของโบสถลานนามี  2  
ลักษณะคือ โบสถทั่วไป เปนอาคารทึบตีฝาไม หรือกอผนังปดลอมโดยรอบอาคาร เชน โบสถวัดดวงดี 
จังหวัดเชียงใหม และโบสถวัดสุชาดาราม  จังหวัดลําปาง เปนตน  อีกประเภทหนึ่งคือ โบสถแบบมหาอุด 
หมายถึง  โบสถที่ปดผนังทึบปดลอมทั้ง  4  ดาน  โดยไมเจาะชองหนาตางเลย  หรือเจาะแค 1-2 ชองเทานั้น  
โดยดานสกัดหนา-หลังอาคารกอปูนทึบจนถึงอกไก  เชน  โบสถวัดพระธาตุแชแหง  จังหวัดลําปาง  และ
โบสถวัดหลวง  จังหวัดแพร  เปนตน 

   
 วัดดวงดี จังหวัดเชยีงใหม   วัดสุชาดาราม จังหวดัลําปาง 
 
 วิหาร  ในสมัยพุทธกาล  หมายถึง  สถานที่อยูของพระสงฆ (กุฏิ) ตอมาเมื่อมีการสรางพระพุทธรูป
ขึ้น  วิหารจึงกลายเปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปและใชประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา คนลานนา
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นิยมสรางวิหารมากกวาโบสถ  แตคนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยปจจุบันกลับนิยมบูรณะวิหารให
กลายเปนโบสถ  อยางไรก็ตาม  วิหารลานนาแบงออกเปน  4  ประเภทคือ 

1. พระวิหาร  หมายถึง  อาคารที่ทําหนาที่เปนพระวิหารทั่วๆ ไปในผังพุทธาวาส  เปนที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธรูป  โดยอาจมีสถานภาพเปนหลักประธานหรือพระวิหารรองก็ได โดยทั่วไป มักใช
เรียกอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองคสําคัญ  เชน  วิหารวัดศรีโคมคํา  จังหวัดพะเยา  เปนตน 

2. วิหารหลวง  หมายถึง  วิหารที่ทําหนาที่เปนองคประกอบรองจากพระเจดียธาตุ  วิหารหลวงปกติจะ
สรางดานหนาของเจดีย  เชน  วิหารหลวงวัดพระธาตุลําปางหลวง  จังหวัดลําปาง  เปนตน 

3. วิหารนอย  หมายถึง  วิหารขนาดยอมที่สรางขึ้นโดดๆ ไมอยูในเกณฑหลักของผังพุทธาวาส  วิหาร
นอยสรางขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปที่สรางใหมเปนพุทธบูชา  เชน  วิหารนอยวัดบุพพาราม  
จังหวัดเชียงใหม  เปนตน 

4. วิหารพระนอน  หมายถึง  กลุมวิหารที่มีความสําคัญรองลงมาจากวิหารหลวง  สรางขึ้นเพื่อ
ประดิษฐานพระพุทธรูป ปางไสยาสน (ประทับนอน)  

 
 พัฒนาการทางสังคมของชุมชน  มีการรับ สง ปรับและเปลี่ยนวัฒนธรรมหลากหลาย  วัฒนธรรม
จึงสั่งสมมาอยางไมขาดสาย  เพียงแตวา  การมองสภาพจากสิ่งที่เห็นในปจจุบัน  ไดฉาบทาวัฒนธรรมรวม
สมัยทับสวนวัฒนธรรมเกากอนที่เจริญรุงเรืองอยูภายใน  ดังนั้น  โบราณสถานแหงหนึ่งยอมกองสุม
วัฒนธรรมของกลุมคนเจาของอยางยาวนาน การที่จะระบุใหชัดแจงวาเปนสมบัติกลุมใดนั้น เปนสิ่งที่ทํา
ไมได ดวยเหตุที่โบราณสถานเหลานั้นเปนของ “หนาหมู” ของคนในอดีตและคนปจจุบัน 



บทที่ 3 
ประวัติความเปนมาของตําบลหวยซอ 

 
สภาพโดยทั่วไป 
 ตําบลหวยซอ เปนหนึ่งในเจ็ดตําบลของอําเภอเชียงของ ซ่ึงตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจังหวัดเชียงราย  ตําบลหวยซออยูหางจากอําเภอเชียงของประมาณ  30  กิโลเมตร  และหางจาก
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประมาณ  80  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  257  ตารางกิโลเมตร 
 ตําบลหวยซอ แบงการปกครองจํานวน  23 หมูบาน  ประชากรทั้งหมด สํารวจเมื่อเดือน 
มิถุนายน พ.ศ.2552  มีจํานวน  12,233  คน  จํานวน 4,530 หลังคาเรือน แยกเปนชาย  6,201  คน  หญิง  
6,032   คน  ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพ ทางการเกษตร  (ทํานา  ทําไรขาวโพด  ทําสวน)  อาชีพ
เสริม เล้ียงสัตว  ทอผา  มีการอยูดี กินดี  สภาวะทางการเงิน เศรษฐกิจคลองตัวดี 

ตําบลหวยซอ มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจําตําบล 1  แหง  คือ โรงเรียนหวยซอวิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก  มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ม.1-3)   1  แหง  คือ โรงเรียนบานเวียงหมอก  
โรงเรียนประถมศึกษาที่เปนของรัฐ  3  แหง และมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาของเอกชน  1  แหง  มี
ศูนยบริการการเรียนหรือศูนยการเรียนนอกระบบ  3  แหง  มีวัดทางพุทธศาสนา  8  วัด  วัดจี้กงหรือวัด
แบบจีน  1 แหง  และคริสตจักร  3  แหง 

การคมนาคมไปมาระหวาง  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล และหมูบานตางๆ  สะดวก มีรถยนต
โดยสารสองแถว และรถโดยสารประจําทาง ผานตลอดทุกเสนทาง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของราษฎรมีความปลอดภัยสูง  เพราะคณะกรรมการหมูบานไดจัดเวรยามออกตรวจดูแลรักษาความ
สงบเรียบรอยอยูเปนประจํา และมีเจาหนาที่ตํารวจจาก สถานีตํารวจภูธรบุญเรือง  ใหความพิทักษดูแล
อยูตลอดเวลา 

 
1. สภาพทางภูมิศาสตร 
 ลักษณะภูมิประเทศ  ตําบลหวยซอมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขา และที่ราบระหวางภูเขา  มีปา
ไมเบญจพรรณขึ้นตามภูเขาที่อยูลอมรอบ  มีแมน้ําและลําหวยไหลผานหลายสาย  และเปนตําบลที่มี
ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ  1,000  ฟุต 

อาณาเขต   
ทิศเหนือ ติดกับตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันออก ติดกับตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
ทิศใต  ติดกับตําบลตาดควัน  อําเภอพญาเม็งราย  ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล                             

จังหวัดเชียงราย 
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ทิศตะวันตก ติดกับตําบลโชคชัย  อําเภอดอยหลวง  และตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง 
จังหวัดเชียงราย 

ลักษณะภูมิอากาศ  ตําบลหวยซอ  มีลักษณะภูมิอากาศอยูในเขตรอน หรือรอนชื้นสลับแลง 
หรือทุงหญาสะวันนา  มีฝนตกปานกลาง มีฤดูรอนคั่นเปนเวลานานหลายเดือน  พืชผลเปนทุงหญา  ปา
ไมเปนปาโปรง หรือปาเบญจพรรณ 

ฤดูกาล 
ฤดูรอน  ระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิสูงสุด  38  องศา 
ฤดูฝน  ระหวางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ปริมาณน้ําฝนสูงสุด  168  มิลลิเมตร 
ฤดูหนาว ระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ  อุณหภูมิต่ําสุด  5  องศา 
 ทรัพยากร  คือ  ส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษยสามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนตอการดํารงชีวิตได 

1. ทรัพยากรดิน  ตําบลหวยซอมีลักษณะดินอยูในกลุม"ดินไรดี", กลุมดินตื้น และกลุมดนิ
ภูเขา  สวนมากใชทําไร ทําสวน และทํานาผืนไมใหญนัก 

2. ทรัพยากรน้ํา  มีแมน้ําอิงไหลผาน และมีลําหวยอีกหลายสาย เชน หวยซอ (น้ําซอ)  
หวยขอนแกน  น้ําเกี๋ยง  ฯลฯ  ซ่ึงชาวบานจัดระบบเหมืองฝาย เพื่อบริหารจัดการแบงการใชน้ําอยางเปน
ระบบ และมีประสิทธิภาพ  สามารถนําน้ํามาใชทางการเกษตรไดอยางดี  สวนแหลงน้ําใตดินนั้น  มี
ปริมาณน้ําปานกลาง ถึงน้ํานอย (10 - 200  แกลลอนตอนาที)  และน้ํามีคุณภาพต่ํา มีสนิมเหล็ก หรือ
ตะกอนผสมอยูมาก 

3. ทรัพยากรปาไม  ปาเบญจพรรณ มีไมที่สําคัญ เชน ไมสัก  ประดู  ไมกระยาเลย  ใน
สมัยกอนมีการลักลอบตัดไมขาย  จนเหลือปริมาณไมมากนัก  นอกจากนี้  ยังมีไมไผชนิดตาง ๆ อยู
หนาแนน  เชน  ไผรวก  ไผซาง  ไผไร  เปนตน  มีการลักลอบตัดไมไผและขุดหนอไปขาย  ปจจุบัน  
ชาวบานมีมาตรการในการปองกัน และปรับไหมผูละเมิด  โดยตั้งเปนพื้นที่เขตปาชุมชนขึ้น  ทาํใหผืนปา
เร่ิมฟนขึ้นมาอีก  โดยเฉพาะ  มีการประกาศใหพื้นที่ปาดอยหลวง - น้ํายาว - น้ําซอ (พื้นที่  132,812  ไร)  
เปนเขตปาสงวนแหงชาติ 

4. ทรัพยากรแรธาตุ  ยังไมมีการสํารวจที่ชัดเจน  และสภาพการลงทุนทําเหมืองแรและ
แตงแร ยังไมเปดดําเนินการ  ที่บานโจโก  ตําบลเวียง  อําเภอเชียงของ  มีโรงแตงแรโดยวิธีคัดแรดวยมือ  
เพื่อรองรับแรถานหิน ที่นําเขามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  แลวขายใหกับ
บริษัท  ปูนซีเมนตไทย  จํากัด 

นอกจากนี้  มีการสํารวจพบแรฟลูออไรท  ดินขาว  และไพโรฟลไลท  กระจายอยูในเขตตําบล
บุญเรืองและบางสวนของตําบลหวยซอ  และกรมทรัพยากรธรณี  กําลังสํารวจแหลงแรทองคําในทองที่
ตําบลหวยซออีกดวย 
 



 25

2. สภาพสังคม 
 ตําบลหวยซอ  มีประชากรจากหลายพื้นที่อพยพเขามาจับจองที่ดินทํากินเปนเวลานานมาแลว  
โดยมีพัฒนาการของหมูบาน แบงเปน  4  กลุมใหญ  คือ   

กลุมแรกเปนกลุมบานหวยซอ  ประชากรรุนบุกเบิกยายมาจากตําบลบุญเรือง  อําเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย  โดยเขามาเลี้ยงวัวและสรางคอกวัวไว เรียกบริเวณนี้วา “บานผามงัวหรือบานผามวัว” 
(หมายถึง คอกวัว) ตอมาไดมาตั้งบานเรือนเปนหยอมบานขึ้น และประชากรบางสวนอพยพมาจาก
จังหวัดแพร และจังหวัดนาน  โดยเขามาอยูประมาณ พ.ศ. 2436  ตอมามีประชากรจากหลายทองที่มา
สมทบอีกมากมาย  จนตองแบงเขตการปกครองออกเปนหมูบานตางๆ คือ บานหวยซอเหนือ หมู 1, บาน
หวยซอใตหมู 2, บานรองหัวฝาย หมู 12, บานชัยพัฒนา หมู16 ,บานเกษตรสมบูรณ หมู 19,และบาน
พัฒนารุงเรือง หมู 18 

กลุมที่สอง เปนกลุมหมูบานแกน  ซ่ึงประชากรกลุมแรก ๆ อพยพมาจากตําบลบุญเรือง  อําเภอ
เชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เพื่อมาเลี้ยงสัตวและทําไร บริเวณนี้เรียกวา “บานหวยขอนแกน” (เพราะ
บริเวณดังกลาว เปนลําหวยที่มีไมเนื้อแกนลมระเกะระกะเปนสะพานขามลําหวย) และประชากร
บางสวนอพยพมาจากจังหวัดนาน  โดยเขามาอยูประมาณ พ.ศ. 2440  ตอมามีพัฒนาการและแบงการ
ปกครองหมูบานออกเปนหมูบานตางๆ คือ บานแกนเหนือ หมู3,  บานแกนใต หมู 5,  บานแกนนคร   
หมู13,  บานเนินสมบูรณ หมู 8, บานแกน หมู 14, บานแกนเจริญ หมู 20 ,และบานกาสะลองคํา หมู 23 

กลุมที่สาม เปนกลุมหมูบานเกี๋ยง  โดยเริ่มพัฒนาการของกลุมหมูบานประมาณ  พ.ศ. 2450  ซ่ึง
ประชากรกลุมดั้งเดิมอพยพยายถ่ินมาจากตําบลบุญเรือง,  ตําบลครึ่ง,  ตําบลเวียง,  ตําบลสถาน  อําเภอ
เชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เขามาเลี้ยงสัตวและทําไรนา บริเวณนี้เรียกวา “บานหวยเก๋ียง” เหตุผล
หลากหลาย คือ บอกวาบริเวณดังกลาวเปนลําหวยที่มีตนมะเกี๋ยง (ลูกหวา) อยูมาก บางคนบอกวาตั้งชื่อ
บาน ตามชื่อสกุลของผูนําหมูบานคนแรกที่นามสกุล เกี๋ยงเถิน(นายคํา  เกี๋ยงเถิน) สวนตํานานพระธาตุ
สามพี่นอง บอกวาพระนางเกี๋ยง มาสรางพระธาตุบริเวณนี้ ดังนั้น จึงนาจะเปนที่มาของชื่อบานหวยเกี๋ยง  
และประชากรบางสวนอพยพมาจากจังหวัดนาน  ตอมามีประชากรจากหลายที่ยายเขามาอยูดวยและแบง
การปกครองออกเปนหมูบานตางๆ คือ บานเกี๋ยงเหนือ หมู 4,  บานเกี๋ยงใต หมู 6,  บานใหมดอนแกว 
หมู 9,  บานศรีวิไล หมู 7,  บานเวียงทอง หมู 11,  บานภูเวียง หมู 15, บานเกี๋ยง หมู 17, บานใหมศรี
รมเย็น หมู 21, และบานเวียงคํา 22 

กลุมที่ 4 เปนกลุมคนบนที่สูง คือ หมูบานเวียงหมอก หมู 10 ซ่ึงประชากรกลุมแรก  เปนกลุมมง 
อพยพมาจากดอยผาตั้ง ตอมากลุมจีนฮอ ซ่ึงเปนทหารจีนคณะชาติกลุมที่แตกพายจากการโจมตีในพมา 
หนีเขามาทางเมืองหลวงน้ําทาของประเทศลาว แลวขามแมน้ําโขงเขามาอยูที่บานหัวเวียง อําเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย (พรอมกับครอบครัวภรรยาที่เปนไทยลื้อและชาวอาขา) ตอมาไดอพยพมาอยูที่บาน
เวียงหมอก อยูในเขตการปกครองของบานเกี๋ยง (สมชาย  วิริจินดา. 2546 : 12) 
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ปจจุบัน  ตําบลหวยซอประกอบไปดวยประชากรหลากหลายเชื้อชาติและเผาพันธุ  เชน  คน
เมือง (ไทยเมือง ; คนสวนใหญของตําบล)  คนไทลื้อ  คนไทญอง  คนจีนฮอ  มง  เยา  อาขา  ลาหู  และ
ขมุ  เปนตน 
 
3. สภาพทางเศรษฐกิจ 

1. การเกษตร เปนอาชีพหลัก โดยทํานา ทําไร และทําสวน แตผลผลิตทางการเกษตรตอไร
คอนขางต่ํา จึงผลิตเพื่อบริโภคเทานั้น 

2. การปศุสัตว  เพื่อการใชงานและบริโภค ที่นิยมเลี้ยงกันมากคือ สุกร และโค นอกนั้นเปนการ
เล้ียงสัตวในครัวเรือน เชน เปด ไก เปนตน 

3. การประมง มีการขุดบอเล้ียงปลากันมาก เพื่อเปนรายไดเสริมจากการทํานา ปลาที่เล้ียงสวน
ใหญเปนปลาดุก ปลานิล ปลาไน และกบ นอกจากนี้ยังมีการจับสัตวจับปลาตามแหลงน้ําธรรมชาติ และ
ตามทุงนาอีกดวย 

4. การคาและธุรกิจ   
1) ตลาดสด  เปนตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาบริโภคอุปโภคโดยทั่วไป  ซ่ึงสวนใหญ

เปนตลาดเชามีอยูทุกหมูบาน  บางหมูบานเปดตอนเย็นดวย โดยเฉพาะตลาดสดบานแกน และบานเกี๋ยง 
ถือวาเปนตลาดสดที่ใหญที่สุดของตําบลหวยซอ 

2) รานขายของชํา  เปนรานที่ดําเนินการโดยใชทุนไมมากนัก  มีทุกหมูบาน 
 

4. การเมืองการปกครอง   
ตําบลหวยซอแบงการปกครองออกเปน  23  หมูบาน  คือ  หมูที่ 

1. บานหวยซอเหนือ 
2. บานหวยซอใต 
3. บานแกนเหนือ 
4. บานเกี๋ยงเหนือ 
5. บานแกนใต 
6. บานเกี๋ยงใต 
7. บานศรีวิไล 
8. บานเนินสมบูรณ 
9. บานใหมดอนแกว 
10. บานเวียงหมอก 
11. บานเวียงทอง 
12. บานรองหัวฝาย 
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13. บานแกนนคร 
14. บานแกน 
15. บานภูเวียง 
16. บานชัยพัฒนา 
17. บานเกี๋ยง 
18. บานพัฒนารุงเรือง 
19. บานเกษตรสมบูรณ 
20. บานแกนเจริญ 
21. บานใหมศรีรมเย็น 
22. บานเวียงคํา 
23. บานกาสะลองคํา 

5. การศึกษา 
1) ระดับมัธยมศึกษา 
- โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 
-  โรงเรียนบานเวียงหมอก (ขยายโอกาสทางการศึกษา)   
2) ระดับประถมศึกษา 
-  โรงเรียนบานหวยซอ    
-  โรงเรียนบานแกนวิทยา   
-  โรงเรียนบานเกี๋ยง   
3) สถานศึกษาเอกชน 
-  โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป  

6. การสาธารณสุข 
3) สถานีอนามัยบานหวยซอเหนือ 
4) สถานีอนามัยตําบลหวยซอ 
5) สถานีอนามัยบานใหมดอนแกว 

7. การคมนาคม   
 ตําบลหวยซอมีเสนทางคมนาคมติดตอไดหลายเสนทาง คือ 

1) จากอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ตามเสนทางหลวงสาย  1173  ผานอําเภอเวียงชัย  เขา
เวียงเชียงรุง (ปาซาง)  เขาดอยหลวง  ถึงสามแยกบานแมเลียบแมบง  เล้ียวขวามาตามเสนทางสาย  1098  
(กิ่วพราว - แกน)  ถึงสี่แยกบานแกน  เล้ียวขวามาตามเสนทางสาย  1174  ถึงที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหวยซอ  รวมระยะทางประมาณ  80  กิโลเมตร 
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2) จากอําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ตามเสนทางหลวงสาย  1020  ถึงสามแยกบาน
สถาน  เล้ียวขวามาตามเสนทางสาย  1174  ถึงที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยซอ  รวมระยะทาง
ประมาณ  30  กิโลเมตร 

3) จากอําเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  ตามเสนทางสาย  1174  ถึงที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหวยซอ  รวมระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร 

สวนทางดานโทรคมนาคมนั้น  มีตูโทรศัพทสาธารณะ กระจายตามหมูบานตาง ๆ มากมาย  แต
ใชงานไดนอยมาก และในปจจุบันมีโทรศัพทบานพื้นฐานที่สามารถเชื่อมตอกับระบบอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง (ADSL) แทบทุกหมูบานแลว 
8. การสาธารณูปโภค 

1) ไปรษณียอนุญาต  1  แหง  เปดทําการที่บานซอเหนือ ตําบลหวยซอ จังหวัดเชียงราย 
2) ประปาภูเขาของกลุมหมูบาน ทุกครัวเรือนตอน้ําเขาใชในบานโดยไมคิดคาบริการรายเดือน 
3) ประปาหมูบาน  มีทั้งระบบประปาผิวดิน และประปาบาดาล สามารถแจกจายตามบานที่ขอ

ใชบริการ  คิดคาบริการหนวยละประมาณ  7  บาท 
 

ประวัติหมูบานกลุมบานหวยซอ 
จากบานผามงัว ถึงบานหวยซอ 
 ประมาณ พ.ศ. 2436 ชาวบุญเรืองใต นําวัวมาเลี้ยงบริเวณนี้เปนประจํา นานวันเขาก็ไดสรางเพิง
พักชั่วคราว และคอกเลี้ยงวัวกันขึ้น เพระหนทางไปกลับในสมัยนั้นลําบาก และมีโจรผูรายชุกชุม ดังนั้น 
จึงมาสรางเพิงพักและคอกวัวใกลกัน เมื่อมาอยูรวมกันมากขึ้นจึงเรียกบริเวณนี้วา บานผามงัว ("ผาม” คือ 
คอก,ที่กั้น,ที่บัง “งัว” คือ วัว) ตอมาจึงอพยพครัวเรือนกันมาตั้งบานเรือนเปนการถาวร ทําการจับจองที่
ทํากินกัน และกลุมเครือญาติตางก็ทยอยกันมาจับจองที่ดินทํากินและที่อยูอาศัย จนมีประชากรหนาแนน
ขึ้นเรื่อยๆ 
 นอกจากนี้ยังมีกลุมคนจากจังหวัดแพรและจังหวัดนาน อพยพยายถ่ินฐานเขามาสมทบ โดย
ประชากรสวนใหญ ตั้งบานเรือนตามลําหวยสายหนึ่ง เรียกวา หวยซอ หรือน้ําซอ  เพราะตลอดลําหวยมี
ตนไมชนิดหนึ่ง เรียกวา “ไมซอ" ขึ้นอยูสองฟากหวยเปนจํานวนมาก ตอมาจึงเปลี่ยนชื่อบานผามวัว มา
เปนบานหวยซอ  และบานซอ ตามภาษาที่เรียกกันโดยทั่วไป ตามลําดับ 
 พ.ศ 2439  ทางราชการประกาศตั้งเปนหมูบานอยางเปนทางการ 
พ.ศ. 2472   :    แบงการปกครองหมูบานออกเปน 2 หมูบาน คือ 

1. บานซอเหนือ  หมูที่ 1 
2. บานซอใต        หมูที่ 2 

พ.ศ. 2480   :   บานซอใต เลือกตั้งผูใหญบาน นายยศ อินเทพ ไดรับการเลือกตั้งเปนผูใหญบาน 
พ.ศ. 2538  :    แบงการปกครองหมูบานซอเหนือ ออกเปน 2 หมูบาน คือ 
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1. บานซอเหนือ       หมูที่ 1 
2. บานรองหัวฝาย   หมูที่ 12 

พ.ศ. 2542  :   แบงการปกครองหมูบานซอใต ออกเปน 2 หมูบานคือ 
1. บานซอใต          หมูที่ 2 
2. บานชัยพัฒนา   หมูที่ 16 

พ.ศ. 2544  :  แบงการปกครองหมูบานรองหัวฝาย  ออกเปน  2  หมูบาน คือ 
1. บานรองหัวฝาย   หมูที่ 12 
2. บานพัฒนารุงเรือง   หมูที่ 18 

พ.ศ. 2545  :  แบงการปกครองหมูบานหวยซอใต  ออกเปน  2  หมูบาน คือ 
1. บานหวยซอใต   หมูที่ 2 
2. บานเกษตรสมบูรณ  หมูที่ 19 

 สรุปแลวหมูบานที่มีประวัตหิมูบานอยูในกลุมบานหวยซอมี 6 หมูบาน คือ 
1. บานซอเหนือ   หมูที่ 1 
2. บานซอใต             หมูที่  2 
3. บานรองหัวฝาย     หมูที่ 12 
4. บานชัยพัฒนา       หมูที่ 16 
5. บานพัฒนารุงเรือง   หมูที่ 18 
6. บานเกษตรสมบูรณ   หมูที่ 19 

 
ทําเนียบผูใหญบาน , กํานัน บานซอเหนือ หมูท่ี 1 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชวงเวลา/พ.ศ หมายเหตุ 
1 

นายหมืน่เชิดชยั  ไชยชนะ 
2460-2485  

2 นายคําอาย  สุยานะ 2485-2487  
3 นายปน  แสงสวาง 2487-2489  
4 นายจนัทร  ไชยชนะ 2489-2529  
5 นายคํา   สารคาม 2529-2531  
6 นายก่ํา  ไชยชนะ 2531-2536  
7 นายลัย  วรรณขันธ 2536-2541  
8 นายสงศักดิ์  ขนัธพันธ 2541- ปจจุบัน  
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ทําเนียบผูใหญบาน , กํานัน บานซอใต หมูท่ี 2 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ชวงเวลา/พ.ศ หมายเหตุ 

1 
นายยศ  อินเทพ 

2480-2488  

2 
นายยนื  กลับมา 

2488-2492  

3 
นายยศ  อินเทพ 

2492-2498  

 
 

2498-2504 กํานัน 

4 
นายแกว  สุริยะคํา 

2504-2512  

5 
นายอน  ระจัน 

2512-2524  

6 
นายสมบูรณ  ไชยชนะ 

2524-2536  

 
 

2536- ปจจุบัน กํานัน 
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ทําเนียบผูใหญบาน บานรองหัวฝาย  หมูท่ี 12 
ลําดับ ชื่อ – สกุล ชวงเวลา/พ.ศ หมายเหตุ 

1 
นายคํา  สารคาม 

2538-2543  

2 
นายวรรณลพ  ปนลํา 

2543- ปจจุบัน  

 
ทําเนียบผูใหญบาน  บานชัยพัฒนา  หมูท่ี 16 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชวงเวลา/พ.ศ หมายเหตุ 
1 นายทวีศักดิ์  พรมปญญายืน 2542- ปจจุบัน  

 
ทําเนียบผูใหญบาน  บานพัฒนารุงเรือง  หมูท่ี 18 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชวงเวลา/พ.ศ หมายเหตุ 
1 

นายบุญธรรม  ศรีจา 
2544 -  5 ก.ย 44 

2 
นายสมาน  จนัทะกอง 

- ปจจุบัน  

 
ทําเนียบผูใหญบาน  บานเกษตรสมบรูณ  หมูท่ี 19 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชวงเวลา/พ.ศ หมายเหตุ 
1 

นายบุญศรี  วงศอ่ินแกว 
2545 -  8 ส.ค 45 

2 
นายทรงเดช  รัฐชั่ง 

- ปจจุบัน  
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ประวัติหมูบานกลุมบานแกน 
 
จากบานหวยขอนแกน ถึงบานแกน 
 ประมาณ พ.ศ 2440  (บางกลุมบอกวา พ.ศ. 2432)  กลุมคนเมือง  อพยพครอบครัวจาก บานบุญ
เรืองและ จังหวัดนาน เขามาจับจองที่อยูอาศัย ตลอดลําหวยสายหนึ่ง ซ่ึงเปนลําหวยที่มีตนน้ํามาจากดอย
กิ่วหก ชาวบานเรียกลําหวยนี้วา ลําหวยขอนแกน เพราะในชวงสมัยนั้น ตลอดลําหวยจะมีไมเนื้อแข็ง 
เชน ไมเต็ง ไมประดู ไมตะเคียน ฯลฯ ขึ้นอยูเปนจํานวนมาก และลมลง ระเกะระกะเปนสะพาน
ธรรมชาติขามลําหวย ก็มากมาย  นานวันเขา ไมที่ลมตายลง เปลือกก็กะเทาะออกเหลือเนื้อไมหรือแกน
ของไมเทานั้น ดังนั้น จึงเรียกชื่อวา ลําหวยขอนแกน (“หวย” คือ ลําคลอง ลําธาร ลําหวย  “ขอน” คือ 
ทอนไม  “แกน” คือ แกนของไมเนื้อแข็ง)  
 เมื่อชาวบานอพยพมาอาศัยตามลําหวยขอนแกนนี้ จึงเรียกวา บานหวยขอนแกน ตอมาก็กรอน
เสียงลงเปน บานขอนแกน และสุดทายเปน บานแกน ในปจจุบัน  
พ.ศ. 2452  :  ทางราชการประกาศตั้งเปนหมูบานอยางเปนทางการ โดยมี นายแกว วิชานุ  ไดรับเลือกตั้ง
เปนผูใหญบานคนแรก 
พ.ศ. 2467  :  แบงการปกครองออกเปน 2 หมูบาน คือ 

1. บานแกนเหนอื หมูที่ 3 
2. บานแกนใต     หมูที่ 5 

พ.ศ. 2524  :  แบงการปกครองบานแกนเหนือ ออกเปน 2 หมูบาน คือ 
          1. บานแกนเหนือ    หมูที่ 3 

2. บานเนินสมบูรณ หมูที่ 8 
พ.ศ. 2538  :  แบงการปกครองบานแกนใตออกเปน 2 หมูบาน คือ 
          1.    บานแกนใต   หมูที ่5 

2. บานแกนนคร หมูที่ 13 
พ.ศ. 2545  :  แบงการปกครองบานแกนใต  ออกเปน  2  หมูบาน คือ 

1. บานแกนใต   หมูที่ 5 
2. บานแกนเจริญ   หมูที่ 20 

พ.ศ. 2546 : แบงการปกครองบานแกน ออกเปน 2 หมูบาน คือ 
1. บานแกน    หมูที่ 14 
2. บานกาสลองคํา หมูที่ 23 
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 สรุปแลวหมูบานที่มีประวัตอิยูในกลุมบานแกน มี 7 หมูบาน คือ 
1. บานแกนเหนอื   หมูที่ 3 
2. บานแกนใต           หมูที่ 5 
3. บานเนินสมบรูณ   หมูที่ 8 
4. บานแกนนคร        หมูที่ 13 
5. บานแกน              หมูที่ 14 
6. บานแกนเจริญ    หมูที่ 20 
7. บานกาสลองคํา  หมูที่ 23 

 
ทําเนียบผูใหญบานแกนเหนอื หมูท่ี 3 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชวงเวลา / พ.ศ. หมายเหตุ 
1 นายแกว  วิชานุ 2452-2461 ผูใหญบานคนแรก

(ของกลุม) 
2 นายปญญา  วงษา 2462-2468  
3 นายอุด  สารอดุม 2469-2478  
4 นายไชย  แปลงกลาง 2479-2482  
5 นายใจ  อะทะไชย 2483-2486  
6 นายถา  จันตา 2487-2492  
7 นายรส  จันตา 2493-2499  
8 นายลือ  ชัยมงคล 2500-2504  
9 นายแกว  แปลงกลาง 2505-2510  
10 นายเมือง  ไชยเขียว 2511-2519  
11 นายปน ทะนนัไชย 2520-2524  
12 นายสุธน  นันทะเสน   2525-2529  
13 นายหมอง  ยะอิ่นแกว 2530-2532  
14 นายไสว  นอยหมอ 2532-2542  
15 นายรัตน  จนิะสาม            2542-  
16 นายทับทิม  พนัธเลิศ - ปจจุบัน  
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ทําเนียบผูใหญบานแกนใต หมูท่ี 5 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชวงเวลา / พ.ศ. หมายเหตุ 
1 นายตา  ปาโท 2467-2478  
2 นายวัน ทะจันทร 2479-2484  
3 นายศิริ  ปาโท 2485-2498  
4 นายผอง  จองคํา 2499-2510  
5 นายสะอาด  ปาโท 2511-2520  
6 นายเลื่อน  จนิะแกว 2521-2521  
7 นายมอญ  จันตา 2522-2524  
8 นายโต  ทาลอ 2524-2535  
9 นายแสวง  ทะจันทร 2535-2542  
10 นายทวี  จินะแกว 2542-  
11 นายเมืองใจ  ศรีคํา - ปจจุบัน  
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ทําเนียบผูใหญบานเนินสมบรูณ หมูท่ี 8 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ชวงเวลา / พ.ศ. หมายเหตุ 

1 นายอิ่น  ธันยะ 2525-2529  
2 นายตา หลวงไชย 2530-2531  
3 นายอิ่น  ธันยะ 2532-2535 (คร้ังที่ 2) 
4 นายนอง  ไชยเขียว 2536-2539  
5 นายรัตน  สนัน่รัตนสกุล 2540-2545  
6 นายอิ่น  ธันยะ 2545- (คร้ังที่ 3) 
7 นายอํานวย  หลวงไชย - ปจจุบัน  

 
ทําเนียบผูใหญบานแกนนคร หมูท่ี 13 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ชวงเวลา / พ.ศ. หมายเหต ุ
1 

นายบุญยัง  หลวงไชย 
   2538-2544  

2 นายสมชาย  ปญญาอิ่นแกว 2544-  
3 นายประดิษฐ สิทธิวงค - ปจจุบัน-  

 
ทําเนียบผูใหญบานแกน หมูท่ี 14 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชวงเวลา / พ.ศ. หมายเหตุ 
1 นายสวัสดิ์  บญุแกว 2540-2545  
2 นายดี  อะทะไชย 2545-2546  
3 นายสวัสดิ์  บญุแกว 2546-  
4 นายสุบิน  ศรีคํา - ปจจุบัน  

 
ทําเนียบผูใหญบานแกนเจริญ หมูท่ี 20 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ชวงเวลา / พ.ศ. หมายเหตุ 
1 

นายจรูญ  จนัตา 
2545- 9 ส.ค 45 

2 
นายเลิศ  ทะจนัทร 

- ปจจุบัน  
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ทําเนียบผูใหญบานกาสลองคาํ หมูท่ี 23 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ชวงเวลา / พ.ศ. หมายเหตุ 

1 
นายดี  อะทะไชย 

2546-  

2 
นายอินผอง  โนจิต 

- ปจจุบัน  

 
ประวัติหมูบานกลุมบานเกี๋ยง 

 
 ประชากรบานเกี๋ยงในอดีต อพยพครัวเรือนมาจาก บานซาววา และ บานบุญเรือง และบางสวน
อพยพมาจากจังหวัดนาน โดยไมทราบศักราชแนชัด  ไดมาจับจองที่ทํากินและที่อยูอาศัยตามลําหวยสาย
หนึ่ง ซ่ึงมีตนมะเกี๋ยง (ลูกหวา) อยูมาก ชาวบานจึงเรียกเปนหวยเกี๋ยง และเรียกชื่อบานวา บานเกี๋ยง ซ่ึง
ความเปนมาของชื่อหมูบานนั้น มีการเลากันมาหลายความเห็น  ความเห็นแรกนั้น  คนเฒาคนแกบอกวา  
ตั้งชื่อหมูบานตามลักษณะของลําหวยที่มีตนมะเกี๋ยง (ลูกหวา) อยูมาก ความเห็นตอมา  บอกวาตั้งชื่อ
หมูบาน  ตามนามสกุลของผูที่กอตั้งหมูบาน  คือนายคํา  เกี๋ยงเถิน  
 นอกจากนี้  ยังมีเร่ืองราวกลาวไวในตํานานพระธาตุสามพี่นอง วาประมาณ  พ.ศ. 2001 พระยา
ขุนแสนหมวกเหล็ก มีพระธิดาอยูสามองค คือพระนางปุก พระนางบัวเขียว และพระนางเกี๋ยง ทั้ง 3  ธิดา
ไดสรางพระธาตุของตนเองขึ้น รวมเปนพระธาตุสามพี่นอง โดยพระนางปุกสรางบริเวณที่เปนบานหก 
ตําบลบุญเรือง เรียกวา  พระธาตุนางปุก  พระนางบัวเขียวสรางบริเวณที่เปนบานครึ่งเหนือ ตําบลครึ่ง 
เรียกวา  พระธาตุนางเขียว หรือพระธาตุเขาเขียว  และพระนางเกี๋ยงสรางบริเวณที่เปนบานใหมดอนแกว 
(เมื่อกอนอยูในการปกครองของบานเกี๋ยง) ตําบลหวยซอ จังหวัดเชียงราย คือ พระธาตุนางเกี๋ยง หรือ
พระธาตุเขาเขียว  อาจเปนไปไดวา ช่ือบานเกี๋ยงนาจะไดช่ือตามชื่อของพระนางเกี๋ยง ที่ไดมาสรางพระ
ธาตุไวบริเวณนี้ และอาจจะพาพสกนิกรมาอยูแถวนี้ก็เปนได แตไมสามารถยืนยันได  เพราะหากเปน
ความนิยมสรางบานเมืองตามชื่อผูนําแลว  นาจะมีบานนางปุก บานนางเขียว  เพราะอยูรวมสมัยเดียวกัน  
ซ่ึงเรื่องชื่อบานนามเมืองนี้ยังตองหาหลักฐานมายืนยันกันตอไป 
 พ.ศ. 2450 ทางราชการประกาศตั้งเปนหมูบานอยางเปนทางการ โดยมี  นายคํา  เก๋ียงเถิน ไดรับ
การเลือกตั้งเปนผูใหญบานเปนคนแรก 
 
พ.ศ. 2472  : แบงการปกครองออกเปน 2 หมูบาน คือ 
  1. บานเกี๋ยงเหนือ    หมูที่ 4 
  2. บานเกี๋ยงใต        หมูที่ 6 
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พ.ศ. 2514  :  แบงการปกครองบานเกี๋ยงใต  ออกเปน 2 หมูบาน คือ  
1. บานเกี๋ยงใต              หมูที่ 6 
2. บานใหมดอนแกว     หมูที่ 9 

พ.ศ. 2522  :  แบงการปกครองบานเกี๋ยงใต  ออกเปน  2  หมูบาน คือ 
1. บานเกี๋ยงใต   หมูที่  6 
2. บานศรีวิไล     หมูที่  7 

พ.ศ. 2534  :  แบงการปกครองบานเกี๋ยงเหนือ ออกเปน 2 หมูบาน คือ 
1. บานเกี๋ยงเหนือ   หมูที่ 4 
2. บานเวียงทอง    หมูที่ 11 

พ.ศ. 2540 ;  แบงการปกครองหมูบานเกี๋ยงเหนือ ออกเปน 2 หมูบาน คือ 
1. บานเกี๋ยงเหนือ   หมูที่ 4 
2. บานภูเวียง        หมูที่ 15 

พ.ศ. 2543 :  แบงการปกครองหมูบานเกี๋ยงเหนือ  ออกเปน 2 หมูบาน คือ 
1. บานเกี๋ยงเหนือ   หมูที่  4 
2. บานเกี๋ยง           หมูที่ 17 

พ.ศ. 2545  :  แบงการปกครองหมูบานเวียงทอง  ออกเปน  2  หมูบาน คือ 
1. บานเวียงทอง   หมูที่ 11 
2. บานเวียงคํา   หมูที่ 22 

พ.ศ. 2545  :  แบงการปกครองหมูบานศรีวิไล ออกเปน 2 หมูบานคือ 
1. บานศรีวิไล    หมูที่ 7 
2. บานใหมศรีรมเย็น   หมูที่ 21 

 สรุปแลวหมูบานที่มีประวัติหมูบานอยูในกลุมบานเกี๋ยง  มี 9 หมูบาน คือ 
1. บานเกี๋ยงเหนือ    หมูที่ 4 
2. บานเกี๋ยงใต  หมูที่ 6 
3. บานศรีวิไล  หมูที่ 7 
4. บานใหมดอนแกว หมูที่ 9 
5. บานเวียงทอง  หมูที่ 11 
6. บานภูเวียง  หมูที่ 15 
7. บานเกี๋ยง  หมูที่ 17 
8. บานใหมศรีรมเย็น หมูที่ 21 
9. บานเวียงคํา  หมูที่ 22 
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ทําเนียบผูใหญบาน บานเกี๋ยงเหนือ หมูท่ี 4 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ชวงเวลา/พ.ศ. หมายเหตุ 

1 นายคํา  เกีย๋งเถิน 2450-2471  
2 นายเสนา  เสนาวงศ 2471-2478  
3 นายยศ   นุธรรม  2478-2483  
4 นายหลวง  ใจมิภักดิ ์ 2483-2485  
5 นายเสาร  เสารแกว 2485-2487  
6 นายตา  นนัทะชัย 2487-2492  
7 นายเลิศ  ปญญาอิ่นแกว 2492-2494  
8 นายติ๊บ  คละไฮ 2494-2497  
9 นายแกว  พรมปญญา 2497-2502  
10 นายบุญมา  ยศปนตา 2502-2522  
11 นายศรีนวล  กนัทะนดิ 2522-2524  
12 นายเสาร  จันตะ 2524-2526  
13 นายแปง  ตาคํา 2526-2536 2529-2536 

 เปนกํานนั 
14 นายแกว  ปญญาอิ่นแกว 2536-2541  
15 นายธีระไชย  ยศปนตา 2541-2542  
16 นายเจริญ  ปญญาเริน 2542-2546  
17 นายเมืองใจ  ศรีคํา 2546-  
18 นายเจริญ  ปญญาเริน - ปจจุบัน  
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ทําเนียบผูใหญบาน บานเกี๋ยงใต หมูท่ี 6 
ลําดับ ชื่อ – สกุล ชวงเวลา/พ.ศ. หมายเหตุ 

1 นายกัน๋  พรมโลกา 2472-2483  
2 นายแอ  ชลอยเมฆ 2483-2493  
3 นายคําจนัทร  คํายา 2493-2500  
4 นายคํา ราชคม 2500-2512  
5 นายจนัทร  ทาแกง 2512-2519  
6 นายดี  อาน ุ 2519-2530  
7 นายแกว  ชลอยเมฆ 2530-2544  
8 นายประเสริฐ  แสนธนโชคชัย 2544-  
9 นายเหนี่ยม  อาษายศ - ปจจุบัน  

 
ทําเนียบผูใหญบาน บานศรีวิไล หมูท่ี 7 

ลําดับ 
ช่ือ- สกุล 

ชวงเวลา/พ.ศ. หมายเหต ุ

1 นายแกว  นันทะชัย 2522-2525  
2 นายฉลาด  เขือ่นแกว 2525-2529  
3 นายปน  ชูชวย 2529-2533  
4 นายเสาร  มาแกว 2533-2545  
5 นายชิน  บูรณพงษพิพัฒน 2545-  
6 นายประดิษฐ  มอยม ี -  ปจจุบัน  
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ทําเนียบผูใหญบาน บานใหมดอนแกว หมูท่ี 9 
ลําดับ ชื่อ – สกุล ชวงเวลา/พ.ศ. หมายเหตุ 

1 
นายอิ่น  ปญโญใหญ 

2514-2519  

2 นายปน  ราชคม 2519-2524  
3 นายอินจันทร  ทาแกง 2524-2526  
4 นายสุวรรณ  ทาแกง 2526-2532  
5 นายคําอาย  วงศคม 2532-2542  
6 นายองอาจ  ปญโญใหญ 2542- 2552  
7 นายชาติไทย  นอยหมอ ปจจุบัน  

 
ทําเนียบผูใหญบาน บานเวียงทอง  หมูท่ี 11 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชวงเวลา/พ.ศ. หมายเหตุ 
1 

นายศรีจันทร  ปญญาอิ่นแกว 
2534-2535  

2 นายเหรียญ  ถาแหลง 2535-2540  
3 นายประสิทธิ์  ธนะวงศ 2540-2546  
4 นายบุญเรือง  ราชคม 2546 - 2552  
5 นายมนัส วงคษา ปจจุบัน  

 
ทําเนียบผูใหญบาน บานภูเวียง หมูท่ี 15 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชวงเวลา/พ.ศ. หมายเหตุ 
1 

นายวร  นุธรรม 
2540-2546  

2 
นายจรูญ  แสนธนโชคชัย 

2546-  

3 
นายเอนก  นุธรรม 

- ปจจุบัน  
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ทําเนียบผูใหญบาน บานเกี๋ยง  หมูท่ี 17 
ลําดับ ชื่อ – สกุล ชวงเวลา/พ.ศ. หมายเหตุ 

1 
นาเจริญ  ปญญาสุ 

2543-  

2 
นายเมธี  เกีย๋งเถิน 

- ปจจุบัน  

 
ทําเนียบผูใหญบาน บานใหมศรีรมเย็น  หมูท่ี 21 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชวงเวลา/พ.ศ. หมายเหตุ 
1 

นายแสง  อุปส ุ
2545 -  9 ส.ค 45 

2 
นายปญญา  กองพีระ 

- ปจจุบัน  

 
ทําเนียบผูใหญบาน บานเวียงคํา  หมูท่ี 22 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ชวงเวลา/พ.ศ. หมายเหตุ 
1 

นายจนัติ๊บ  สลีออน 
2545 -  9 ส.ค 45 

2 
นายเผชิญ  อาษายศ 

- ปจจุบัน  

 
ประวัติหมูบานเวียงหมอก 

  

หมูบานเวียงหมอก  มีทําเลที่ตั้งเปนเนินเขาเตี้ย ๆ ใกลหมูบานใหมดอนแกว  ทําเลที่ตั้งแตกตาง
จากหมูบานพื้นราบโดยทั่วไป ประชากรกลุมแรกที่เขามาจับจองที่ดิน ทําไรและที่อยูอาศัย คือ กลุมมง 
(แมว) โดยการนําของพอเฒาเลาเปา แซเลา จากดอยผาตั้ง หนีการแทรกแซงของขบวนการคอมมิวนิสต
แหงประเทศไทยมาทําสวนมะมวงและทําไรตามเชิงเขา โดยทางอําเภอเชียงของใหการดูแลและอนุญาต
ใหตั้งถ่ินฐานได ตอมา กลุมมงบางสวนไดกลับไปอยูที่ดอยผาตั้ง และก็มีบางสวนที่ยายเขามาสมทบที่
เวียงหมอก  

 ประมาณ พ.ศ. 2519 กลุมจีนฮอ ซ่ึงเปนทหารจีนคณะชาติที่มีบทบาทอยูทางตอนใตของ
ประเทศจีน ตอมาเมื่อทางจีนคอมมิวนิสตและพมาทําการกวาดลางอยางหนัก กลุมดังกลาวไดแตกทัพ
เขามาในประเทศไทย กลุมทหารไมติดอาวุธกลุมหนึ่งพรอมดวยครอบครัวที่เปนคนจีนฮอ ไทยล้ือ และ
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ชาวอาขา แตกพายมาทางเมืองหลวงน้ําทา ของประเทศลาว และไดขามแมน้ําโขงเขามาอยูที่บานหัว
เวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตอมาทางราชการไทยมีนโยบายที่จะจัดที่อยูใหกลุมนี้เพื่อที่จะ
สามารถที่จะควบคุมดูแลไดอยางทั่วถึง จึงใหอพยพยายถ่ินจาก บานหัวเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย เขามาอาศัยรวมกับกลุมมง ซ่ึงคนกลุมตางๆ ทยอยเขามาอาศัยตามสายเครือญาติ และจากสภาพ
ทางภูมิศาสตรเปนเนินเขา มีหมอกหนาตลอดป จึงเรียกบริเวณนี้วา “เวียงหมอก”   

 พ.ศ. 2525  : ทางการประกาศตั้งเปนหมูบานเวียงหมอก หมูที่ 10   ตําบลหวยซอ  อําเภอเขชียง
ของ  จังหวัดเชียงราย  มีนายเลาตั๋ว   แซเลา ไดรับเลือกตั้งเปนผูใหญบานคนแรก 

ทําเนียบผูนํา/ผูใหญบาน บานเวียงหมอก หมูท่ี 10 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ชวงเวลา/พ.ศ. หมายเหตุ 

1 นายยหีลิง  แซโฟง - ผูนําหมูบาน 

2 นายมุงเหยนิ  แซหลี - “ 

3 นายซุนฟา  แซหวัง - “ 

4 นายยีเ่ซิน  แซเหยา - “ 

5 นายเลาตัว๋  แซเลา 2525-2532  

6 นายนเรศ  ใจมีสุขทุกเพลา 2532-2538  

7 นางกัณหา  ใจรักบานนา 2538- ปจจุบัน  

 



บทที่ 4 
โบราณสถานที่สําคัญในตําบลหวยซอ 

 
ประวัติพระธาตุดอยโตน 
            

พระธาตุดอยโตน ตั้งอยูบนดอยไมสูงนัก ในเขตหมูบานชัยพัฒนา  หมูที่  16  ตําบลหวยซอ  
อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  พิกัดที่ตั้ง  UTM 47 Q 0632564  2213376  สมัยกอนนั้นดอยนี้เรียกวา 
“ดอยเขานอย” ในบริเวณนั้นเคยเปนปาไมมีถนนและหมูบาน  และเมื่อมีการกอตั้งหมูบานที่ช่ือวา บาน
ผามงัว (ช่ือเดิมของหมูบานหวยซอ) ขึ้น ก็เร่ิมมีผูคนเริ่มอพยพมาตั้งถ่ินฐานกันมากขึ้น ซ่ึงมีเร่ืองเลาตอๆ 
กันมาวา ดอยเขานอยนี้ มีสระน้ําขนาดใหญอยูใตดอย ซ่ึงน้ําในสระไดผุดออกมาเปนบอน้ํา ชาวบานใน
ละแวกนั้น มีความศรัทธาและนับถือ เรียกบอน้ํานี้วา “น้ําบอทิพย” เมื่อมีคนปวยเปนไข ก็จะนําเอา
ดอกไม ธูป เทียน มากราบไหว หรือพูดขอใหส่ิงศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลใหคนที่ปวยหายจากอาการปวย 
แลวก็ตักเอาน้ําจากบอไปใหคนปวยกิน แลวคนปวยนั้น ก็จะหายจากอาการเปนไข นอกจากจะเปนน้ํา
บอทิพยแลว ยังเปนแหลงน้ําที่ชาวบานใชในการอุปโภคบริโภคอีกดวย นับวาเปนแหลงน้ําแหลงแรกที่
สะอาดที่สุดของหมูบาน แตในปจจุบันน้ําบอทิพยนี้ไมมีใหเห็นแลว 
 พระธาตุดอยโตน เปนที่เคารพสักการะของชาวบาน  ซ่ึงเชื่อวา มีลูกแกวขนาดเล็กประมาณ
เทากับลูกแกวที่เด็กๆ เลนกันมีสีใส คลายกับสารสม ลูกแกวจะอยูรวมกับธาตุพระพุทธเจาที่อยูใตหิน
ใหญ ในคืนเดือนยี่เปง (วันเพ็ญเดือนสอง ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของภาคกลาง) ลูกแกวจะลอยขึ้น
จากกนธาตุ ซ่ึงก็ไมมีใครทราบวาลูกแกว จะลอยออกมาจากทางไหน ลูกแกวที่ลอยออกมาจะมีแสงสวาง
มากแผออกเหมือนเปนรัศมี ชาวบานบางคน มักจะเห็นแสงกระพริบของลูกแกวลอยไปมาระหวางพระ
ธาตุดอยโตน ไปหาพระธาตุดอยเงิน ประมาณครึ่งคืน ลูกแกวของพระธาตุดอยโตนก็จะกลับมาอยูที่เดิม 

ประมาณป พ.ศ. 2490  ก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งคือ ครูบาแกว  อาโน ตอนเด็กครูบาแกว  อาโน มีช่ือ
วา แกว และเมื่ออุปสมบทแลวมีฉายาวา พระอาโน ซ่ึงชาวบานเชื่อวา ทานมีบุญญาธิการ  มีคาถาอาคมที่
ศักดิ์สิทธิ์ ทานจึงไดมีช่ือวา “ครูบา”  ครูบาแกว ไดขึ้นไปบนดอยเขานอย และไดพบหลุมใหญกลางดอย 
ซ่ึงในหลุมนั้นมีกอนหินกอนใหญอยูในหลุมนั้น ครูบาแกวไดชักชวนชาวบานจํานวนหนึ่ง เพื่อจะขุดเอา
หินในหลุมขึ้นมา  ขณะที่กําลังจะขุดก็เกิดพายุขึ้นอยางแรง เพราะใตหินมีธาตุของพุทธเจาบรรจุอยู และ
มีแกว แหวน เงินทองอยูดวย ซ่ึงใตหินนั้นอาจมีเครื่องปองกันทางไสยศาสตร หรือคาถาอาคมปองกันอยู 
หรือที่ชาวเรียกวา “โยน” ครูบาแกว และชาวบานก็เลยรวบรวมของมีคาเล็กๆ นอยๆ ใสลงในผอบ แลว
นําไปใสในหลุมนั้น นําดินมาถมทับอีกทีหนึ่ง และหลังจากนั้นประมาณป พ.ศ. 2494 ครูบาแกว ไดพา
ชางมาสรางธาตุ สรางไดไมถึง 1 ป ธาตุก็ไดลมลง และประมาณป พ.ศ. 2495 ครูบาแกวไดจางใหหนาน
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วัง  คนชวา (ลาว)1 มาสรางพระธาตุ และชาวบานตางเรียกกันวา พระธาตุดอยโตน ซ่ึงพระธาตุที่หนาน
วังสราง คือองคพระธาตุที่ปรากฏอยูถึงปจจุบัน 

ครูบาแกว  อาโน  ผูเปนบุคคลสําคัญ ที่ไดรวมสรางพระธาตุดอยโตนขึ้นมา ทานไดมรณภาพ
ไปแลว ทานมรณภาพตอนทําพิธีสักการบูชาพระธาตุดอยโตน มีทั้งชาวบาน เณรและพระสงฆ ที่ขึ้นไป
รับศีลรับพร หลังจากที่รับศีลรับพรเสร็จ มีการจุดบั้งไฟ ระหวางที่จุดบั้งไฟก็มีการใหพรพรอมกันไป 
ในระหวางนั้น ครูบาแกวก็เกิดลมลงทั้งที่ทานประนมมืออยู  พระสงฆและชาวบานไดเก็บรางหรือศพ
ของครูบาแกวไว 1 ป โดยกออิฐครอบโลงศพของทานเอาไว เมื่อครบ 1 ป  ก็นํารางของพระครูบาแกว 
ไปทําพิธีฌาปนกิจศพ  ชาวบานบางคน (ผูชาย) ที่มีความศรัทธา และเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธ ก็นําลูกประคํา
ที่คลองคอครูบาแกว มากิน เพราะเชื่อวาฟน แทงไมเขา ไมทราบวาผลออกมาเปนอยางไร ครูบาแกว
มรณภาพไดประมาณ 4-5 ป ก็มีตนโพธิ์ (ตนสะหรี) 2 ตน โผลออกมา โดยตนโพธ์ิตนแรกอยูทางทิศใต 
(เทาของครูบาแกว) ตนที่ 2 อยูทางทิศเหนือ (ศีรษะของครูบาแกว) ซ่ึงจะเปนความบังเอิญหรือเปนเพราะ
ทานมีบุญมาก จึงทําใหตนโพธิ์ 2 ตน โตเปนรมเงาตรงที่ทานมรณภาพพอดี 

พระธาตุดอยโตน บานชัยพัฒนา (กลุมบานหวยซอ) และพระธาตุนางแล บานกาสลองคํา (กลุม
บานแกน) มีการบูรณะปฏิสังขรณใหมในชวงเวลาใกลเคียงกัน คือ พ.ศ. 2495 และ พ.ศ.2497 ตามลําดับ 
และอาจจะเปนนายชางคนเดียวกัน ทําใหรูปลักษณะของพระธาตุคลายคลึงกัน   

  พระธาตุดอยโตนมีการกอกําแพงลอมรอบองคพระธาตุ มีบันไดทางขึ้นและประตูทางเขาเล็กๆ 
ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของการสรางพระธาตุ ที่ตองจํากัดบริเวณไวเปนเขตบริสุทธิ์  หามผูหญิงเขาไปยุง
เกี่ยวในบริเวณเหลานี้  หางจากกําแพงเขาไปประมาณ  1  เมตร  เปนองคพระธาตุ มีฐานเขียงที่กออิฐถือ
ปูนขึ้นแบบธรรมดาจํานวน  1  ช้ัน  ฐานสูงถัดขึ้นไปเปนฐานยอเก็จไมสิบสองจํานวน  4  ช้ัน  แลวสราง
เปนฐานบัวหงายรองรับซุมปราสาท ถัดจากนั้นสรางเปนซุมปราสาทซึ่งยังคงยอเก็จไมสิบสองอยู ตรง
กลางซุมปราสาทแตละดาน เปนซุมจรนําเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปางตางๆ ถัดขึ้นไปเปนฐานบัว
คว่ํา และฐานยอไมสิบสองรองรับองคระฆัง จากนั้นเปนองคระฆัง (ไมประดับประดับกระจกสี หรือ
อาจจะชํารุด) ถัดไปเปนปลองไฉนหรือฐานบัวหงายบัวคว่ํารองรับองคระฆังอีกลูกหนึ่ง  ถัดจากองค
ระฆังลูกเล็กแลว เปนคอระฆัง และปลียอด  มีการประดับฉัตรโลหะอยางสวยงาม   

ป พ.ศ.2551 มีการสํารวจเพิ่มเติม พบวามีการตอเติมสรางสิ่งกอสรางประกอบหลายประการ ซ่ึง
ดวยเจตนาดีแตอาจจะทําใหบรรยากาศของโบราณวัตถุสถานเสียไปได โดยมีการปรับปรุงสถานที่ใหม 
มีการสรางถนนคอนกรีตจากทางเขาไปจนถึงพระธาตุ ปรับลานดินใหเรียบโดยการขุดดินใหลึกเพื่อ
เกลี่ยดินใหเสมอกัน ทําใหตองมีการหลอฐานรากเสริมองคพระธาตุ เพราะกลัวพระธาตุจะพังลงมา มี
การสรางศาลาจัดกิจกรรมพิธีทางดานขาง 1 หลัง สวนทางดานหนาองคพระธาตุ มีการสรางพระพุทธรูป

                                                        
1 บางคนบอกวาเปนนายวัง บานซาววา ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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ปูนปางมารวิชัย ขนาดใหญคอเอียง ไมสังกัดศิลปะแบบไทยและลานนา การสรางพระพุทธรูปดังกลาว 
ทําใหบดบังองคพระธาตุดอยโตน  เมื่อมองจากดานลาง หมดสภาพของโบราณสถานไปอีก 1 แหง 
 

 
สภาพองคพระธาตุดอยโตน ที่มีการปรับแนวดนิใหมและเสริมฐานรากอีกชั้นหนึ่ง 

 
พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปพื้นบาน  สรางขึ้นภายหลัง  ควรนําไปประดิษฐานที่อ่ืน 
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ลักษณะการชํารุดของกําแพงลอมองคพระธาตุ ควรใหเจาหนาที่ตรวจสอบและบูรณะ 
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ลักษณะแผนซเีมนตจารึกเรื่องราวการบูรณะพระธาตุ ในป พ.ศ.2495 

 

 
พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ ไมสังกัดศิลปะ  บดบังบรรยากาศพระธาตุ 
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พระธาตุนางเกี๋ยง (พระธาตุเขาเขียว) 
 

พระธาตุนางเกี๋ยง (พระธาตุเขาเขียว 12) ตั้งอยูที่บานใหมดอนแกว หมูที่ 9  ตําบลหวยซอ 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  พิกัดที่ตั้ง  UTM 47 Q 0637162  2221969  หางจากโรงเรียนหวยซอ
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประมาณ 2 กิโลเมตร และอยูติดกับสถานีอนามัยบานใหมดอนแกว ตําบลหวย
ซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

พระธาตุนางเกี๋ยง มีประวัติรวมสมัยกับพระธาตุเขาเขียวของบานครึ่งเหนือ ตําบลครึ่ง อําเภอ
เชียงของ  จังหวัดเชียงราย  และพระธาตุนางปุก บานหก ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ  จังหวัด
เชียงราย  พระธาตุนางเกี๋ยง เปนพระธาตุหนึ่งใน พระธาตุสามพี่นอง ผูบอกตํานานหรือเร่ืองราวคือพอ
อาจารยหนานแกว พัฒนพงษศิริ ผูสูงอายุบานครึ่งเหนือ ไดอานและคัดมาจากสมุดขอย (ปบกระดาษ
สา) ซ่ึงเปนภาษาลานนา (ตั๋วเมือง) เขียนออกมาเปนภาษาไทยมีความ ดังนี้  

ประมาณ พ.ศ. 20013 พระยาขุนแสนหมวกเหล็ก (บางหลักฐานวาเปนเจาพญาเมืองเชียงของ) 
ซ่ึงมีบุตรสาวอยู 3 คน บุตรสาวคนแรกชื่อนางปุก ไดสรางพระธาตุที่บานหก ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย คือ พระธาตุนางปุก คนที่สองชื่อนางบัวเขียว ไดสรางพระธาตุที่บานครึ่งเหนือ 
ตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย คือ พระธาตุเขาเขียว หรือพระธาตุนางเขียว สวนบุตรสาว
คนที่สาม ช่ือนางเกี๋ยง4 ไดสรางพระธาตุที่บานเกี๋ยง ตําบลหวยซอ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย คือ 
พระธาตุกูคํา หรือพระธาตุเขาเขียว หรือพระธาตุนางเกี๋ยง รวมเรียกพระธาตุทั้งสามองคนี้วา “พระธาตุ
สามพี่นอง”  

พระธาตุนางปุกและพระธาตุเขาเขียว มีการเลาตํานานที่คลายกัน สวนพระธาตุกูคํา หรือพระ
ธาตุเขาเขียวที่บานใหมดอนแกว ตําบลหวยซอนั้น ไมมีหลักฐานเการะบุไว แตสันนิษฐานวา นาจะเปน
พระธาตุนางเกี๋ยง เพราะมีเพียงพระธาตุเดียวที่ตั้งอยูบริเวณที่เปนบานเกี๋ยงเกา สวนใหญ ชาวบานจะ
เรียกพระธาตุกูคํา หรือไมก็เรียกเปนพระธาตุเขาเขียวไป อยางไรก็ตาม เราควรจะเรียกชื่อ พระธาตุนาง
เกี๋ยง ตามตํานานการสรางพระธาตุสามพี่นอง พระธาตุไดถูกคนมาแอบขุดเจาะ เพื่อนําวัตถุโบราณไป

                                                        
2 ปายพระธาตุบริเวณทางขึน้พระธาตุ ซ่ึงเปนชื่อพระธาตทุี่ไมถูกตองตามหลักฐานที่พบในปจจบุัน 
3 ตํานานพระธาตุนางปุก บอกวา พ.ศ.1781 ซ่ึงตองตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง เพราะหากเปนจริง พระ
ธาตุจะสรางขึ้นกอนการสรางเมืองเชียงราย พ.ศ.1805  
4 นางเกี๋ยง โดยทั่วไปจะตั้งชื่อ “เกี๋ยง” สําหรับบุตรสาวคนแรกของคนลานนา คลายกับเดือนเกีย๋ง คือ
เดือนที่ 1 เดือนยี่ คือเดือนที่ 2 อาจจะเปนความคลาดเลื่อนของการคัดลอกหลักฐานกนัสืบมาก็เปนได 
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ขาย หรือไปบูชา ทําใหฐานของพระธาตุเสียหาย ดังนั้น ใน พ.ศ.24975 พระบุญมา ยศปนตา ซ่ึงเปนเจา
อาวาสวัดเกี๋ยงเหนือในขณะนั้น ไดนําชาวบานขึ้นไปบูรณะ ซอมแซม โดยมีผูนําฝายฆราวาสคือ พอ
หลวงแกว พรหมปญญา โดยรวมใจกันบูรณะใหคงสภาพรูปแบบองคพระธาตุเดิมไวมากที่สุด พระธาตุ
บูรณะเสร็จในป พ.ศ.2500 ไดมีการหลอปูน (สะตาย) จารึกเรื่องราวการบูรณะไวขางพระธาตุ 
 พระธาตุนางเกี๋ยง  มีลักษณะแตกตางจากพระธาตุดอยโตนและพระธาตุนางแล ทั้งที่มีการ
บูรณปฏิสังขรณในชวงเวลาเดียวกัน  โดยมีความกวางของฐานเขียงที่กอข้ึนธรรมดา  ดานละประมาณ  
6.5  เมตร  สูงประมาณ  1  เมตร  ฐานสูงขึ้นไปเปนฐานยอเก็จไมยี่สิบจํานวน  3  ช้ัน  ตอดวยฐานบัวคว่ํา 
ถัดจากนั้นเปนทองไมที่ยอขนาดไมกวาง มีการประดับกระจกกลมโดยรอบทองไม (แตกตางจากพระ
ธาตุดอยโตน พระธาตุนางแล หรือพระธาตุดอยแหง) ที่สําคัญนั้นยังคงยอเก็จไมยี่สิบอยู  ถัดขึ้นไปอีก  1  
ช้ันบัวหงายและเปนฐานยอเก็จฯ อีก  3  ช้ัน  ถัดจากนั้นเปนบัวถลาอีก  3  ช้ัน ปดดวยมาลัยเถาหนึ่งวง
ประดับกระจกรองรับองคระฆังที่ประดับกระจกสีอยางปราณีต ถัดไปเปนคอระฆังตกแตงกระจกสี และ
ที่แตกตางจากพระธาตุองคอ่ืนๆ คือ  มีการสรางองคระฆังเล็ก หรืออาจจะเปนปนขาวบิณฑ  สลับกับ
ปลองไฉนที่ประดับกระจกไปจนถึงปลียอด  และมีการประดับฉัตรโลหะอยางสวยงาม   

ป พ.ศ.2551 จากการสํารวจโบราณสถานเพิ่มเติม พบวาหนวยงานปกครองทองถ่ินรวมกับ
ชาวบานปรับปรุงสภาพแวดลอมและสรางสิ่งกอสรางประกอบหลายอาคาร เชน การสรางถนน
คอนกรีตจากทางเขาจนถึงองคพระธาตุ การสรางศาลาสําหรับจัดพิธีกรรมตางๆ 2 หลัง มีที่พักของพระ
ธุดงค  ส่ิงเหลานี้สรางความสะดวกสบายใหกับผูมานมัสการองคพระธาตุ 

ส่ิงที่สงผลตอองคพระธาตุ  คือ  มีการสรางบันไดทางขึ้นพระธาตุแบบสมัยใหม พรอมราว
บันได ซ่ึงทําใหบันไดทางขึ้นแบบเดิมและประตูทางเขาพระธาตุหายไป  มีการเทพื้นคอนกรีตรอบฐาน
องคพระธาตุ เพราะกลัวคนเขามาขุดทําลายอีก  และมีการกอกูสมัยใหม (แบบศาลเจา) ตั้งไวหนาองค
พระธาตุ ส่ิงเหลานี้ทําใหจิตวิญญาณของพระธาตุหรือภูมิทัศนทางวัฒนธรรมรูปแบบเดิมเสียไป  เราไม
สามารถศึกษาลักษณะการกออิฐโบราณบริเวณบันไดและกําแพงรอบพระธาตุไดอยางชัดเจนอีกตอไป  
ส่ิงที่ทําไดคือ หาภาพเกาๆ มาประกอบการศึกษาแทน 
 

                                                        
5 เปนชวงเวลาที่มีการบูรณะโบราณสถานหลายแหงในเขตตําบลหวยซอ ไมวาจะเปนพระธาตุดอยโตน 
ของกลุมบานหวยซอ พระธาตุนางแลของกลุมบานแกน มาถึงพระธาตุนางเกีย๋งของกลุมบานเกี๋ยง 
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สภาพแวดลอมใหมของพระธาตุนางเกีย๋ง 

 

 
ลักษณะองคพระธาตุนางเกีย๋ง หลังการบูรณะในป พ.ศ.2551 
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แนวกําแพงรอบพระธาตุถูกคอนกรีตเททบัจนเกือบมดิกําแพง 

 
 

 
แนวกําแพงทางเขาพระธาตุถูกคอนกรีตเททับและบันไดสมัยใหมแทนที่บันไดเกาแก 
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ประวัติพระธาตุนางแล 
            

พระธาตุนางแล ตั้งอยูบนดอยในเขตหมูบานกาสลองคํา  หมูที่  23  ตําบลหวยซอ  อําเภอเชียง
ของ  จังหวัดเชียงราย  พิกัดที่ตั้ง  UTM 47 Q 0633075  2217729  ซ่ึงปจจุบันองคพระธาตุอยูทามกลาง
สวนยางพาราทั้งดานเหนือและดานใต  ทางทิศตะวันออกจะเปนไรขาวโพด  และทิศตะวันตกเปนสวน
ลําไย 

พระธาตุนางแล  ไมปรากฏหลักฐานผูกอสราง และเวลาสราง  ตอมาพระธาตุพังลงมา และมีคน
ขุดหาสมบัติโบราณ  จนเหลือแคมูลดิน กับคําเลาขานของคนเฒาคนแกรุนแลวรุนเลา  ที่ยังเชื่อวาองค
พระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจายังคงประดิษฐานอยูที่นั่น  ในวันสําคัญทางศาสนาหรือวันศีลวัน
ธรรม  ตอนกลางคืนจะเห็นองคพระธาตุออกมาวนเวียนตามยอดไม อันเปนที่ตั้งของพระธาตุนางแล  
จากขอมูลในแผนปูนซีเมนตจารึก (สะตาย)  กลาวถึงการบูรณะพระธาตุนางแล  ในป พ.ศ.2497 โดย
พระอธิการตาคํา  เจาอาวาสวัดแกนใตในขณะนั้น ไดชักชวนญาติโยม คณะศรัทธาในหมูบานแกนเหนือ
และแกนใต โดยจางนายวัง6 คนหมูบานซาววา  ตําบลบุญเรือง อําเภอเชียงของ มาเปนชางในการ
กอสรางปฏิสังขรณขึ้นใหม เปนพระธาตุทรงสูง ประมาณ  10  เมตร รอบฐานกวางดานละประมาณ  3.6  
เมตร  สรางเสร็จในปเดียวกัน  และมีการทําบุญฉลองพระธาตุ 

พระธาตุนางแล บานกาสลองคํา (กลุมบานแกน) และพระธาตุดอยโตน บานชัยพัฒนา (กลุม
บานหวยซอ) มีการกอสรางปฏิสังขรณใหมในชวงเวลาใกลเคียงกัน คือ พ.ศ. 2497 และ พ.ศ.2495 
ตามลําดับ และอาจจะเปนนายชางคนเดียวกัน ทําใหรูปลักษณะของพระธาตุคลายคลึงกัน   

  พระธาตุนางแล  มีการกอกําแพงลอมรอบองคพระธาตุ มีความกวางดานละประมาณ  7.5  
เมตร  มีประตูทางเขาเล็กๆ ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของการสรางพระธาตุ ที่ตองจํากัดบริเวณไวเปนเขต
บริสุทธิ์  หามผูหญิงเขาไปยุงเกี่ยวในบริเวณเหลานี้  หางจากกําแพงเขาไปประมาณ  1  เมตร  เปนองค
พระธาตุ มีฐานเขียงที่กออิฐถือปูนขึ้นแบบธรรมดาจํานวน  1  ช้ัน  ฐานสูงถัดขึ้นไปเปนฐานยอเก็จไม
สิบสองจํานวน  3  ช้ัน  แลวสรางเปนฐานบัวหงายรองรับซุมปราสาท ถัดจากนั้นสรางเปนซุมปราสาท
ซ่ึงยังคงยอเก็จไมสิบสองอยู ถัดขึ้นไปเปนฐานบัวคว่ํา และฐานยอเก็จไมสิบสองรองรับองคระฆัง 
จากนั้นเปนองคระฆังประดับกระจกสีอยางสวยงาม ถัดไปเปนบัวถลาสลับกับปลองไฉนประดับกระจก
สี จํานวน  3  ช้ันจนถึงปลียอด  มีการประดับฉัตรโลหะอยางสวยงาม  

พระธาตุนางแล  ยังคงรักษาภูมิทัศนทางวัฒนธรรมเอาไวไดอยางดี  เพียงแตวาหากมีการพัฒนา
ถนนใหสามารถเขาถึงไดสะดวก  พัฒนาอาคารประกอบที่ไมไปทําลายบรรยากาศรอบโบราณสถาน  จะ
ทําใหพระธาตุนางแลมีผูมานมัสการมาก  และสามารถสืบสานวัฒนธรรมสู เยาวชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

                                                        
6 บางคนบอกวาช่ือหนานวัง คนชวา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ลักษณะองคพระธาตุนางแล ยังคงสภาพเดมิไวได 

 

 
ลักษณะองคพระธาตุนางแล มีสภาพสมบูรณนาจะศึกษากอนที่จะมีการบูรณะเปลี่ยนแปลง 
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ลักษณะแผนซเีมนตจารึกเรื่องราวการบูรณะพระธาตุ ในป พ.ศ.2497 
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ประวัติพระธาตุดอยแหง   
            

พระธาตุดอยแหง หรือดอยแง ที่ตั้งปจจุบันอยูบนดอยที่สูงชันในเขตหมูบานศรีวิไล  หมูที่  7  
ตําบลหวยซอ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  พิกัดที่ตั้ง  UTM 47 Q 0638805  2221969  ทางทิศ
เหนือจะเปนหมูบานหวาย7 ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทางทิศใตและทิศ
ตะวันออก ลงจากดอยก็จะเปนทุงนา สวนทางทิศตะวันตกนั้นนั้น ติดกับสวนยางพารา  การเขาไป
นมัสการพระธาตุที่งายและสะดวกนั้น  ตองเดินลัดสวนยางพารา ตัดขึ้นไปบนดอยที่คอนขางสูงชัน 

จากคําบอกเลาของคนเฒาคนแก พระธาตุสรางขึ้นมาเมื่อใด ไมมีใครทราบ  รูแตวาพออุยสาน  
มาแกว  อพยพครัวเรือนมาอยูบานหวาย  ตอนที่ทานมีอายุประมาณ  12  ขวบ  ตอมาทานไดไปหาของ
ปา  ก็ไดมาพบพระธาตุดอยแหง  ที่ชํารุดเหลือแตซาก  จึงเกิดความศรัทธาในองคพระธาตุ  ทานพาคน
ไปนมัสการกราบไหวตลอดมา  จนกระทั่งในป พ.ศ.2514  พออุยสาน  มาแกว,  พอหลวงมี  มาแกว  
และพอหนานตา  หมื่นอุดม  ไดพาชาวบานหมูบานหวาย  มาบูรณะองคพระธาตุใหคงสภาพจนถึง
ปจจุบัน 

  พระธาตุดอยแหง  มีลักษณะแตกตางจากพระธาตุในบริเวณเดียวกันมาก  โดยมีความกวางของ
ฐานเขียงที่กอขึ้นธรรมดา  ดานละประมาณ  5  เมตร  ฐานสูงขึ้นไปเปนฐานเขียง (หนากระดาน) ยอเก็จ
ไมสิบสองจํานวน  2  ช้ัน  และฐานบัวคว่ํา  1  ช้ัน ถัดจากนั้นเปนมาลัยเถา  1  ช้ันและซุมปราสาทซึ่ง
ยังคงยกเก็จยอไมสิบสองอยู ถัดขึ้นไปเปนมาลัยเถาอีก  2  ช้ันตอดวยฐานบัวหงายยกเก็จยอไมสิบสอง
รองรับบัวถลาและฐานองคระฆัง อีกชั้นหนึ่งเปนองคระฆังซึ่งรูปทรงไมไดสัดสวนมากนัก  ประดับ
กระจกสี ถัดไปเปนปลองไฉนที่เปนกอนกลม 5 กอนประดับกระจกสีจนถึงปลียอด  มีการประดับฉัตร
โลหะเกาชั้นในภายหลัง และฉัตรชํารุดเสียหายแลว หากนับเวลาตั้งแตการบูรณปฏิสังขรณคร้ังลาสุด  
พระธาตุก็มีอายุเพียง  38 ปเทานั้น (นับถึงป พ.ศ.2552)  

พระธาตุดอยแหง  สันนิษฐานวาคงเปนชางพื้นเมืองที่ชวยกันบูรณะ  จะเห็นวามีลักษณะ
แตกตางกันในรายละเอียดของพระธาตุ  เชน  การประดับกระจกในแตละดาน  การเขาฉากเขามุม  การ
ประดับตกแตงยังไมประณีตเทาใดนัก อยางไรก็ตาม พระธาตุถูกคนขุดเจาะองคพระธาตุจนชํารุด
เสียหาย  เหลือเศษเครื่องมือเครื่องใช และวัตถุโบราณบางชิ้นที่ตกอยู  หรือชาวบานบอกวา  มีคนเอามา
คืนพระธาตุเพราะกลัวอาถรรพ  ชาวบานและพระไดนําไปไวที่วัดบานหวาย  จากนั้นชาวบานไดชวยกัน
นําอิฐที่คนรายคุยออกมากองขางนอกพระธาตุ ถมเขาไปในองคพระธาตุ  แตยังไมไดบูรณะใหสมบูรณ 
และแนนอนวา  ชาวบานเชื่อวาพระธาตุยังคงอยูที่เดิม  เพราะยังมีคนเห็นพระธาตุออกมาเลนตามองค
พระธาตุในคืนวันศีลวันธรรมสวนะ  จากการพูดคุยกับผูนําชุมชน  บอกวาการบูรณปฏิสังขรณองคพระ
                                                        
7 เปนที่ตั้งของเวียงหวาย เวียงโบราณเกาแกอีกแหงหนึ่งของอําเภอเชียงของ ที่มีความเจริญเคียงคูกับ
เมืองเชียงของ เวียงหนองลมหวยซอ เวยีงเกาบานเกีย๋ง เวยีงน้ํามา ฯลฯ 
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ธาตุจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล โดยเฉพาะทางขึ้นพระธาตุที่ลําบากเพราะไมมีถนนทางขึ้น  ซ่ึงในการ
บูรณะนั้น  หนวยงานที่รับผิดชอบควรที่จะดูแลการบูรณะใหคงสภาพของเดิมไวมากที่สุด  รักษาสภาพ
บรรยากาศเกาแก  หรือภูมิทัศนทางวัฒนธรรมเอาไวใหได  แตตองมีการพัฒนาความสะดวกที่เขาถึงได
งาย  มีประเพณีรองรับเปนชวงๆ  เพื่อที่จะมีเวลาดูแลพระธาตุใหคงสภาพอยางสม่ําเสมอ 

 

 
พระธาตุดอยแหงหรือดอยแง 

 
การประดับกระจกสีบนองคระฆัง ศิลปะพมาลานนา 
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หัวใจพระธาต ุ (หินโกลน) มีคนนําไปจากพระธาตุ ไปไววดับานหวาย  เพราะกลัวจะถูกขโมย 

 

 
โบราณวัตถุทีพ่บบริเวณพระธาตุ  และนําไปเก็บไวที่วดับานหวาย  
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ประวัติวัดหนองปลากั้ง  
            

วัดหนองปลากั้ง หรือบางคนเรียกวา  พระธาตุกูใต  มีลักษณะที่ตั้งแตกตางจากโบราณสถาน
อ่ืนๆ ที่ตั้งอยูบนดอยหรือภูเขา  วัดหนองปลากั้งตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําในเขตหมูบานพัฒนารุงเรือง 
(กลุมบานหวยซอ)  หมูที่  18  ตําบลหวยซอ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  พิกัดที่ตั้ง  UTM 47 Q 
0635617  2213038  ทางทิศเหนือออกจากปาไปจะเปนบริเวณที่เล้ียงวัวของหมูบาน ทิศตะวันออกจะ
เปนปาลุมน้ํา สวนใหญเปนปาไผ มีความรกทึบ เมื่อเขาไปในปานี้แลว  อาจจะหลงทางไดงาย  เพราะมี
ไมที่มีลักษณะเหมือนๆ กัน  ซึ่งหนวยงานปกครองที่รับผิดชอบ  มีนโยบายที่จะสรางถนนเล็กๆ ใหคน
เขาชมโบราณสถานไดงายและปลอดภัยมากกวาปจจุบัน  สวนทางทิศใตและทิศตะวันตกติดกับแมน้ําอิง  

ลักษณะโดยทั่วไปของวัดหนองปลากั้ง  ประกอบดวยเจดียหรือกู  2  องคและวิหารหลวง  1  
หลัง  (ไมปรากฏใบเสมาที่แสดงถึงการเปนโบสถ)  ลักษณะที่สํารวจพบคือ วิหารหลวงนั้นเหลือ
รองรอยของฐานชุกชีพระประธาน  ซ่ึงถูกคนขุดจนเปนโพลงลึก และผนังกออิฐของวิหาร บริเวณวิหาร
มีความกวางประมาณ  17  เมตร  และมีความยาวประมาณ  38  เมตร  ซากของเจดียองคหนึ่งอยูดานหลัง
วิหารหลวง  สวนอีกองคหนึ่งอยูทางใตของวิหารหลวง โบราณสถานทั้ง  3  ถูกคนขุดจนไมเหลือ
รองรอยรูปลักษณชัดเจน ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญทางโบราณคดีมาชวยเติมสวนที่ขาดหายไป 

เลากันวา  วัดหนองปลากั้ง  ถูกภัยธรรมชาติจากน้ําที่ทวมจนวัดเสียหาย  กลายเปนวัดรางกลาง
ปา  และมีคนเขาทําลายเพิ่มเขาไปอีก  ชาวบานบอกวาเปนคนจากขางนอกเขามาทําลาย  เพราะชาวบาน
ตางไมกลาเขาไปในปาแถบนี้ดวยซํ้าเพราะกลัวอาถรรพ “โยน” หรืออาวุธทางไสยศาสตรของคนสมัย
โบราณ  ที่สรางขึ้นเพื่อปองกันสิ่งชั่วรายที่จะมาบุกรุกศาสนสถาน 

 

 

แผนผังโบราณสถานวัดหนองปลากัง้ 

ซากเจดยีหรือกูซากเจดยีหรือกู

ซากฐานชุกชพีระ
วิหารหลวง 

(R)    ไมใชมาตราสวน
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ทางเขาโบราณสถานวัดหนองปลากั้ง 

 
สภาพบริเวณโบราณสถานที่ถูกขุดทําลาย 
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ฐานชุกชีพระประธานในวหิารหลวง ถูกคนขุดทําลาย 

 
ลักษณะการเรยีงอิฐบริเวณผนังวิหารหลวง 
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ประวัติวัดโปงมุน  
            

วัดโปงมุน มีลักษณะที่ตั้งแตกตางจากโบราณสถานอื่นๆ ที่ตั้งอยูบนดอย  หรือตั้งอยูบริเวณที่
ราบลุมน้ําทวมถึง วัดโปงมุนตั้งอยูกลางทุงนาในเขตหมูบานชัยพัฒนา (กลุมบานหวยซอ)  หมูที่  16  
ตําบลหวยซอ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ทางทิศตะวันออกติดกับหนองน้ํา  และทิศที่เหลือติด
กับทองทุงนาทั้งหมด  หากอยูที่วัดโปงมุนแลว สามารถมองเห็นดอยเขานอย หรือดอยโตนอันเปนที่ตั้ง
ของพระธาตุดอยโตน  และถัดไปเปนดอยสูงชันอันเปนที่ตั้งของพระธาตุดอยเงิน ซ่ึงทั้ง  2  องคเปน
พระธาตุคูบานของกลุมบานหวยซอ 

ลักษณะโดยทั่วไปของวัดโปงมุน  ประกอบดวยเจดียหรือกู  2  องคและวิหารหลวง  1  หลัง  
(ไมปรากฏใบเสมาที่แสดงถึงการเปนโบสถ)  ลักษณะที่สํารวจพบคือ วิหารหลวงนั้นเหลือรองรอยของ
ฐานชุกชีพระประธาน  ซ่ึงถูกคนขุดจนเปนโพลงลึก และผนังกออิฐของวิหาร  ซากของเจดียองคหนึ่งอยู
ดานหลังวิหารหลวงทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ  สวนอีกองคหนึ่งอยูทางเหนือของวิหารหลวง 
โบราณสถานทั้ง  3  ถูกคนขุดจนไมเหลือรองรอยรูปลักษณชัดเจน ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญทางโบราณคดี
มาชวยเติมสวนที่ขาดหายไป 

เลากันวา  วัดโปงมุน  ถูกภัยธรรมชาติจากน้ําที่ทวมจนวัดเสียหาย  กลายเปนวัดรางกลางทุงนา
และหนองน้ํา ชาวบานบอกวาเปนคนจากขางนอกเขามาทําลาย  เพราะชาวบานตางไมกลาเขาไปยุงเกี่ยว
แถบนี้ดวยซํ้าเพราะกลัวอาถรรพ “โยน” หรืออาวุธทางไสยศาสตรของคนสมัยโบราณ  ที่สรางขึ้นเพื่อ
ปองกันสิ่งชั่วรายที่จะมาบุกรุกศาสนสถาน 

 

แผนผังโบราณสถานวัดโปงมุน 

ซากเจดยีหรือกู
ซากเจดยีหรือกู

โกลนหิน 2 กอน 
ซากฐานชุกชพีระ

วิหารหลวง 

(R)    ไมใชมาตราสวน
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บริเวณที่เปนวหิาร เหลือเพยีงรองรอยการขุดหาสมบัต ิ

 

 
ฐานชุกชีในวหิารหลวง ถูกขุดทําลายเสียหาย 
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ลักษณะการกออิฐของโบราณสถานวัดโปงมุน 

 

 
ลักษณะของอิฐดินเผาโบราณขนาด 12 นิว้ 
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หลุมซากเจดยีหรือกูโบราณ ที่ถูกขุดทําลายเสียหาย 

 
ลักษณะหินโกลนซอนกัน อยูบริเวณวหิารวัด 
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ประวัติเวียงเกา หรือดอยเวียง  
            

เวียงเกา หรือดอยเวียง ตั้งอยูบนดอยที่ไมสูงมากนักในเขตหมูบานเกี๋ยง  หมูที่  17  ตําบลหวย
ซอ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  พิกัดที่ตั้ง  UTM 47 Q 0632564  2213376  ทางทิศเหนือจะเปน
สวนยางพารา สวนอีกสามดานนั้น ติดกับทุงนา  เวียงเกาอยูหางจากหมูบานเกี๋ยงไปประมาณ 1 
กิโลเมตร และจัดใหเปนปาอนุรักษของหมูบาน  

การที่เรียกวาเวียงเกา หรือดอยเวียง เพราะมีรองรอยคูเมืองเกาที่ขุดลึกประมาณ  3 -5 เมตร 
ความกวางประมาณ 10 เมตร ปจจุบัน  ยังเห็นรองรอยคูน้ําคันดินอยูอยางชัดเจน เพื่อปองกันขาศึกเขามา
รุกราน   และยังมีเร่ืองเลาตอๆ กันมาวา  คนในสมัยนั้นชวยกันขุดและตองใชแรงงานชาวบานจํานวน
มาก  ลักษณะการเกณฑแรงงานไดมากขนาดนี้ แสดงวาเปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรือง และมีชุมชนที่
อาศัยกันหนาแนน  มีประชากรจํานวนมาก  และคนเฒาคนแกบอกวาเปนสถานที่ติดตอช้ือขายสินคากัน 
ชาวบานจึงเรียกกันวาดอยเวียง เหมือนกับเวียงเชียงของ (เมืองเชียงของ) ซ่ึงชาวบานเรียก “เวียง” จนถึง
ปจจุบัน 

นอกจากเรื่องเลาของคนเฒาคนแกแลว  ยังพบพระธาตุและโบราณสถานอีกหลายแหงบริเวณ
ใกลเคียง  โดยมีลักษณะคลายวัด  มีกําแพงดินเผาลอมรอบ เชน วัดดงปามวง วัดปารัญ ดอยกู ดอยปูออ 
เปนที่นาเสียดายที่โบราณสถานเหลานี้  ถูกคนลักลอบขุดหาสมบัติจนเสียหาย  ไมเห็นซากชัดเจน
เหมือนโบราณสถานอื่นๆ ปจจุบันชาวบานที่ทําไรก็ยังพบวัตถุโบราณจําพวก ถวย ชาม ไห กระเบื้อง
ตางๆ อยู  ทั้งตามพื้นผิวดิน และขุดเจอใตดิน  ชาวบานยังเลาถึงการเห็นแกวสี (พระธาตุ?) ออกมาเลน
ตามยอดไมบริเวณเวียงเกา  ในคืนวันศีลวันธรรมสวนะ   

เวียงเกาหรือดอยเวียง นาจะมีความเจริญและอายุเกาแก  อาจจะอยูในสมัยเดียวกับพระธาตุนาง
เกี๋ยงที่ตั้งอยูในบานใหมดอนแกว หมูที่ 9 ตําบลหวยซอ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย หรืออาจจะ
เปนศูนยกลางเมืองของพระนางเกี๋ยงผูสรางพระธาตุนางเกี๋ยงก็เปนได  โดยเฉพาะ  เวียงเกาถือไดวาอยู
ในบริเวณที่มีการขุดพบพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของเมืองเชียงของ ในชวงสมัยรัชกาลที่ 5 คือ หลวงพอ
เพชร ซ่ึงปจจุบันประดิษฐานอยูที่วัดศรีดอนชัย  ตําบลเวียง  อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซ่ึงความ
เปนมาของเวียงเกา  ตองศึกษากันในรายละเอียดตอไป 
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รองรอยฐานโบราณสถาน  ที่ถูกขุดจนไมทราบรูปลักษณที่ชัดเจน 

 

 
รองรอยเศษโบราณวัตถุตางๆ ตามผิวดิน 
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