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บทคัดยอ

ตํานานเชียงใหมไดเลาถึงการหารือรวมกันระหวางพญามังรายแหงเมืองเชียงราย พญารวงหรือพอขุนรามคําแหงแหง
เมอืงสุโขทัย และพญางําเมืองแหงเมืองพะเยาในการสรางเมืองเชียงใหมในปพ.ศ.1839 ตาํนานดังกลาวไดระบุถงึเกณฑ
การพิจารณาท่ีเก่ียวกับการวางผังเมืองไดแก การเลือกท่ีตั้งท่ีเปนชัยภูมิที่มีความปลอดภัยทั้งจากขาศึกศัตรูและภัยทาง
ธรรมชาติ การกําหนดขนาดของเมืองหรือจํานวนประชากรที่มีความเหมาะสม เปนตน การศึกษาวิเคราะหเกณฑการ
พจิารณาตางๆ ทีไ่ดถกูนาํมาใชในการวางผังเมืองเชียงใหมโดยการตีความตามบริบทของทฤษฎี หลกัการ และแนวความ
คิดในการวางผังเมืองในปจจุบัน ยอมจะทําใหทราบถึงภูมิปญญาในการวางผังเมืองที่มีอยูในภูมิภาคนี้ของประเทศไทย
ตั้งแตในอดีต ซึ่งเปนผลใหเมืองเชียงใหมมีความแตกตางจากเมืองอื่นๆ ในภูมิภาคน้ีโดยทั่วไป คือการเปนเมืองที่ไดมี
การวางผงักอนการสรางเมอืง และดวยเหตุผลดังกลาวไดเปนสวนสําคญัท่ีทาํใหเมืองเชยีงใหมมพีฒันาการอยางสบืเน่ือง
มาโดยตลอดจนเปนเวลายาวนานกวา 700 ปจนถึงปจจุบัน

คําสําคัญ : เชียงใหม ผังเมือง ตํานาน ภูมิปญญาทองถิ่น มังราย
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Abstract

The Chiang Mai Legend described the foundation of the city in A.D. 1296 (1839 B.E.), when Phaya Mengrai 
of Chiang Rai, Phaya Ruang of Sukhothai, and Phaya Ngam-muang of Phayao discussed about the planning 
and construction of the city.  Most interestingly, the Legend expounded the major city-planning criteria such 
as strategic location both in terms of warfare and natural disasters, the proper number of population, or the 
ideal size of the city.  The interpretations of the criteria through the perspective of recent city planning theories, 
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principles and concepts, will further expand our understanding of the local wisdom in city planning of the northern 
Thai region.  This pre-construction planning made Chiang Mai distinct from other cities and towns in the region, 
providing a signicant reason for the continuous development of the city for the past 700 years.

Keywords : Chiang Mai, City Planning, Legend, Local Knowledge, Mengrai.

ประวัติการสรางเมืองเชียงใหม
 
เมืองเชียงใหมสรางขึ้นโดยพญามังรายในป พ.ศ. 1839 
โดยในตํานานพื้นเมืองเชียงใหมไดเลาถึงการที่พญา     
มังรายหลังจากที่ไดยายจากเมืองเชียงรายซึ่งตั้งอยูใน
พื้นท่ีราบริมฝงแมนํ้ากก ลงมาสรางเมืองเวียงกุมกามใน
พืน้ทีร่าบขนาดใหญรมิฝงแมนํา้ปงแลว พญามังรายยังได
สํารวจหาพ้ืนที่สําหรับการสรางเมืองข้ึนใหม โดยไดพบ
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในบริเวณที่ราบเชิงดอยสุเทพ 
และจากนั้นจึงไดเชิญสหายจากแวนแควนใกลเคียงซึ่ง
ไดแกพญางาํเมอืงแหงเมอืงพะเยา และพญารวงแหงเมือง
สโุขทยั ใหมารวมหารอืในการพจิารณาถงึความเหมาะสม
เกีย่วกบัทีต่ัง้ ขนาดและรปูแบบของเมอืง โดยมเีกณฑการ
พจิารณาตางๆ ตามท่ีปรากฏในตาํนานพืน้เมืองเชียงใหม 
ซึ่งหากนําเกณฑการพิจารณาตางๆ ดังกลาวมาตีความ
ตามบรบิทของการผังเมอืง ยอมจะแสดงถงึภมูปิญญาของ
ทองถิ่นในการสรางบานแปงเมืองที่มีมาแตอดีตไดอยาง
ชัดเจน

สภาพที่ตั้งของเมืองเชียงใหม
 
พญามังรายหลังจากท่ีไดยายจากเมืองเชียงรายซึ่งตั้งอยู
บนที่ราบริมฝงแมนํ้ากก มาสรางเมืองขึ้นใหมที่เวียง     
กุมกามในท่ีราบริมฝงแมนํ้าปงแลวเปนเวลา 5 ป แต
เนื่องจากเวียงกุมกามมีสภาพภูมิประเทศเปนที่ลุ มมี
ปญหาจากอุทกภัยบอยคร้ัง พญามังรายจึงไดสํารวจ     
หาพื้นท่ีที่มีความเหมาะสมตอการสรางเมืองขึ้นใหมใน
บริเวณท่ีราบริมฝ งแมนํ้าปง ซึ่งในตํานานพ้ืนเมือง
เชียงใหมไดกลาววา

“เจาพระยามังรายอยูกุมกามได ๕ ป ถึงป  
รวงเหมา ศกัราชได ๖๕๓ ตวั ยงัมใีนวันหนึง่ 
พระยามังรายทรงยัวคําออกไปทิศหนเหนือ
ดวยยศบริวารเปนอันมาก ไปถึงบานแหม 
นัยหน่ึงวาเปนบานแหน ฐานะท่ีนั้นควรจัก
สรางเวยีงวาอ้ัน ยัง้อยูทีน่ัน้ ๓ คนืดนูมิติ ฝน
หันคนผูหน่ึง มาบอกวาอยูที่นี้มีทาวพระยา
มียศมากนัก เทาวาไวขาวของสมบัติดายวา
อัน้ เจามังรายปอยยายไปทิศหนเหนือ หนัท่ี
ควรสรางเวียง จึงยั้งนอนท่ีนั้น ๓ คืน คนทัง
หลายสรางเรือกมาลอมรักษาเจามังราย 
ลวดไดชื่อวาเชียงเรือกตอเทาบัดนี้ เจาอยูที่
นั้น ๓ คืน บหันนิมิตอันใด ซํ้าแอวไปในราว
ปหน่ึง ลวดไดชื่อวาเชียงตมน้ันแล เจาก็คืน
มายังกมุกาม หนัตนลานตนหน่ึงใหญนกั จงึ
เขายั้งรมลานตนน้ัน ลวดไดชื่อวายั้งพัก คือ
วาเชียงลานก็วาแล”

(ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม, 2514: 25)

จากขอความขางตนจะเห็นไดถงึการท่ีพญามังรายทําการ
สํารวจสภาพพ้ืนที่บริเวณตางๆ และแตละบริเวณที่ได
พิจารณาในเบ้ืองตนวามีความเหมาะสมไดมีการพักคาง
แรมเปนเวลา 3 คืนเพื่อการสังเกตดูนิมิตซึ่งรวมถึงความ
ฝนซ่ึงเปนส่ิงที่มีการใหความสําคัญและไดมีการตีความ
หมายกันอยางกวางขวางในอดีต อยางไรก็ตาม ความรูสกึ
นกึคิดเปนส่ิงท่ีคนในอดีตใหความสําคัญเปนอยางมาก ถงึ
แมจะไมสามารถอธบิายถงึเหตผุลแตกเ็ปนส่ิงทีย่อมรบักนั
โดยท่ัวไป นอกจากน้ีเปนทีเ่ขาใจโดยท่ัวไปวาชือ่บานนาม
เมอืงตางๆ มกัโยงเขาหาเรือ่งราวในตาํนานเพือ่ใหเหน็ถงึ
ความสําคัญของบานเมืองท่ีไดมีการอางถึงนั้นๆ
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นอกเหนือจากการสํารวจพื้นที่โดยทั่วไปแลว การเลือก   
ที่ตั้งของเมืองยังไดมีการพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสม ทั้งในดานความอุดมสมบูรณของสภาพทาง
ธรรมชาต ิความปลอดภยัจากภยัทางธรรมชาต ิและความ
เปนชยัภมูทิีม่คีวามไดเปรียบหากถูกรกุรานจากขาศึกศตัรู 
โดยขอความในตํานานพื้นเมืองเชียงใหมไดกลาวไวดังนี้

“เจาคืนมาอยูกุมกามหมดฤดูหนาวแลว เจา
มงัรายกท็รงชางมงคลตวัประเสรฐิมหีมูโยธา
แวดลอมเปนบริวาร ไปแอวเลียบตีนดอยอุชุ
ปตตา คือวาดอยสุเทพ ก็หื้อพรานปาทัง
หลายไปไลปาไลเนื้อตามตีนดอย เกี้ยวออก
ทศิวนัออกตามราวปา กไ็ปพบปาเลาลอมคา
ที่หน่ึง เปนท่ีอัจริยะ ภายนอกแหงลอมคา
เปนอนัหมดใสเปนทุงราบเพยีงยิง่นกั พระยา
เหลือบไปก็ซํ้าหันลอมคาอันนอยหนึ่ง อยู
ภายในท่ีนั้นเลา ถัดลอมคานอยน้ันออกมา
เปนเปนคุมหมามใหญนอย เปนถอยเปนชัน้
แนนหนาย่ิงนัก ในทามกลางลอมคาน้ัน เปน
ชวงราบเพียงประกอบดวย หยุงมวยคํามาน
คําไทยวาหญามุงกระตาย เกี้ยวแวดลอมกุก
กลาทกุฝาย ควรระเมาเอาใจมากนัก ในขณะ
นัน้ฟานเผือก ๒ ตวัแมลกูออกจากปาลอมคา 
เพ่ือจักไปหากินเหยื่อ ก็ผาออกมาทามกลาง
หมูหมาและคนท้ังหลายอันมาก แลวก็ยนือยู
อวายหนาอวายหลัง ผอหมูคนและหมาทั้ง
หลายนอยหนึ่ง แลวก็ขึ้นเขาไปในลอมคาที่
นั้นดังเกา สวนวาหมาทั้งหลายแลนไป
แวดลอมอยู บอาจจักเขากัดเนื้อตัวนั้นได  
เมื่อนั้นเนื้อตัวนั้นไดอยูที่ชัยภูมิ บังเกิดทิฐิ
มานะบมคีวามเกรงขามหยานกลัว กซ็ํา้แลน
ออกมาหาหมา หมาทังหลายก็กลัวแลนหนี 
บอาจจักขบยังพระยาเนื้อตัวนั้นได พรานปา
ทัง้หลายหันอจัรยิะฉนันัน้จงึมาไหวเจา     มงั
ราย เจามังรายก็ขี่ชางเขาไปในที่นั้น ปลอย
หมาไลเขาไปในลอมคาที่นั้นเลา ฟานทั้ง ๒ 
ตัวนั้นก็บเข็งบกลัว แลนออกมาตอนรบหมา 
หมากแ็ลนพายหน ีบอาจจกัขบยงัพระยาเน้ือ 
๒ ตัวนั้นไดสักตัว เจาพระยา   มังรายหันยิ่ง
อศัจรรยนกั วาแตกมูาแอวหาทีอ่นัจกัตัง้เวยีง

ก็หลายแหงแลว บพบสักแหง จึงมาพบท่ีนี้
เปนชยัภมูคิวรสรางเวยีงกรวมทีน่ี ้หือ้เปนชยั
นครควรแลในท่ีลอมคาน้ี กูจักตั้งคุ มวัง
มณเฑียรหอนอนไดอยูหื้อทรง หื้อเปนสุข
สวัสดีแล วาอั้น

แลวเจามงัรายกห็ือ้เอาหนางเขาแวดกลางจบั
ยบัเอาฟานเผอืก ๒ ตวัดวยสวสัด ีแลวหือ้เอา
ไปทิศเหนือ จิม่ใกลนํา้แมหยวก หือ้แปงลําเวียง 
ลอมฟาน ๒ ตวัน้ันไว ลวดไดชือ่วา เวยีงฟาน
ตอเทาบัดนี้แล

เจามังรายจิง่ทาํนายวา ในกาลภายหนา เมือ่
อันนี้ จักมีพระยาแมลูกอยูเสวยราชสมบัติ
สืบไปหม่ืนแล วาอั้น แลวพระยามังรายจึง
หื้อหาแสนเฒาเคาเมืองมาพรอมทุกคน 
บอกนิยายอันหมาไลฟานเขาลอมคา แลว
ฟานแหหมานัน้หือ้เฒาแกทัง้หลายไดยนิทกุ
คน แลวถามเขาวา ในที่นี้สูรูขาววาเปนชื่อ
อยางฤๅชา เขาไหวพระยามังรายวา สูขาทัง
หลายไดรูสืบมาวา เหลาคาสวนขวัญเปนท่ี
อยูที่ตั้งแหงทาวพระยาทั้งหลายมาแตกอน 
กันรุงปไหน ฟานเนื้อ ๒ ตัว แมลูกลุกแตปา
ใหญมาอยูที่ชัยภูมิ์นี้ ฟาน ๒ ตัวแมลูกเปน
สัตวตัววิเศษจึงแพหมาเมื่ออ้ันดาย”

(ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม, 2514: 25-26)
 
จากขอความในตํานานพื้นเมืองเชียงใหมขางตน จะเห็น
ไดถงึขอพิจารณาเก่ียวกับความเหมาะสมตอการเปนทีต่ัง้
ของเมือง ทั้งจากสภาพพ้ืนที่ที่เปนที่ราบ และการเปน
พืน้ทีท่ีม่สีตัวกนิพชือาศัยอยู ยอมเปนพืน้ทีท่ีม่คีวามอุดม
สมบูรณดวยพืชพรรณ และดวยสัญชาติญาณของสัตวตัว
แมที่มีตอการปกปองลูกของตัว ยอมเลือกหาพ้ืนท่ีที่มี
ความปลอดภัยท้ังจากภัยทางธรรมชาติและภัยจากสัตว
ดรุายหรอืสตัวทีก่นิเนือ้ พืน้ทีด่งักลาวจงึมคีวามเหมาะสม
ตอการเปนพ้ืนท่ีการต้ังถิน่ฐานของมนุษยดวยเปนพ้ืนท่ีที่
มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเปนพื้นที่เกษตรกรรม 
ทัง้ยงัเปนพืน้ทีท่ีม่คีวามปลอดภัยทัง้จากภัยทางธรรมชาติ
และภัยจากสัตวดุราย อยางไรก็ตาม การท่ีแมสัตวตอสู
กับฝูงสุนัขลาสัตวไดอยางมีชัยชนะ ถึงแมวาจะสามารถ
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อธบิายไดดวยสญัชาตญิาณการปกปองลกูของตวั แตกไ็ด
ถูกใชในการตีความหมายอันเปนมงคลใหแกผูปกครอง
บานเมืองที่จะตั้งอยูในพื้นที่แหงนี้ตอไปในอนาคต
 
ทัง้นี ้การพจิารณาความเหมาะสมของพืน้ทีก่ารตัง้ถิน่ฐาน
ดังกลาวขางตน จะใชในการกําหนดที่ตั้งของวังที่เปนที่
ประทับของเจาผูครองนคร ซึ่งหลังจากท่ีไดกําหนดท่ีตั้ง
ของวังแลวจึงไดกาํหนดขอบเขตและขนาดความกวางยาว
ของเมืองโดยใหวังตั้งอยูตรงกลาง ดังขอความตามที่ได
ปรากฏในตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ดังนี้

“เจาพระยามงัรายไดยนิคาํอนันัน้แลว ซํา้เรง
มีความยินดีมากนักวาจักตั้งราชมณเฑียร 
แหงตนท่ีอันเปนชัยภูมิ์นั้นแล เจาพระยา   
มงัรายเขาตัง้ทีช่ยัภมูิใ์นวนัเดอืน ๗ ออก ๘ คํา่ 
วันพฤหัสบดีไทยกดไจ ติถี ๘ ตัว อินทาดิถี 
๓๐ ตวั พระจันทรเสวยนกัขตัฤกษกด ตวัถวน 
๗ ชื่อ บุณณรวสุอุตรภัทท อาโปราศี ยาม
แตรรุง ๓ ลูก อินทาปลาย ๒ บาตรน้ํา ไว
ลัคนาในมีนอาโปราศี ยามศักราชข้ึนวัน
พญาวัน ศักราชข้ึนแถมตัวหนึ่ง เปน ๖๕๔ 
ปเตาสีแล
  
กนัวาเจามังรายยายเขาราชวังทีช่ยัภมูิแ์ลว ก็
หือ้ตัง้บานเมอืงใหญทงัหลายมากนกัตามคาํ
เขารองเรียกวาบานตํ่าบานสูง ตํ่าคํามานวา
เมยีงจุราววาอ้ันแล ทีเ่จาพระยามังรายมาต้ัง
อยูที่นั้น มีหนวันออกเฉียงเหนือแหงชัยภูมิ์
นัน้ เรยีกช่ือวาเชียงหม้ันแล ทีอ่นัน้ัน จอมแควน 
พระยาห้ือขุดกุนแผวถางไปทิศหนวันออก 
ลวดไดชื่อวาเชียงถางตอเทาบัดนี้
  
เจาพระยามังรายร่ําเปงวากูจักตั้งเวียงใน
ฐานท่ีนี ้กค็วรรําเมาเอาใจแทแล ทศิวนัออก
แจงเหนือก็เปนหนองอนัใหญ เปนที่ชาง มา 
วัวควายลงอาบนํ้ากินดีนักแล เจากเรียกหา
มายังชางไมทังหลายมาแลวก็หื้อถากแตะ
ซอมไมทังหลายมากนัก ก็หื้อสรางแปงหอ 
โรงชาง โรงมาทังหลาย และหอประตู จัก
สรางเวียงอันใหญ จักเอาชัยภูมิ์ไวทามกลาง
สายดอืเมอืง วาอัน้ กห็ือ้ขดุคอื และจกัตัง้กอ

เวียงและดาน ดานละ ๓๐๐๐ วา วาอ้ัน 
พระยาซ้ํารํ่าเปงวากูจักสรางบานแปงเมือง
อันใหญแท ควรกูไปเชิญเอาพระยางําเมือง 
พระยารวงอนัเปนสหายกมูาควรแล วาอัน้ ก็
ใชใหไปเชิญเอาสหายตนคือ พระยางําเมอืง 
พระยารวงมานั้นแล”

(ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม, 2514: 26)
  
ในการพิจารณารวมกันระหวางพญามังราย พญางําเมือง
แหงเมืองพะเยา และพญารวงแหงเมืองสุโขทัยที่ไดเดิน
ทางมาตามคําเชิญของพญามังราย ไดมขีอพจิารณาเก่ียว
กับความเหมาะสมดานที่ตั้งของเมืองตามที่ไดปรากฏใน
ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ดังนี้
  

“คนัพระยาทัง้สองมาถงึแลว กเ็อากนัตัง้แบง
วินิจัยคือสนามท่ีใกลแหงชัยภูมิ์ เพื่อห้ือเปน
ทีพ่รอมเพรยีงกบัดวยกนั พระยามงัรายกม็า
พรอมกับพระยาทั้งสอง แลวกลาววา ใน
ฐานะทีน่ีม้ฟีานเผอืกสองตวัแมลกูอยูในลอม
หญาคา ที่นี้แมนหมาและคนทังหลายบอาจ
จักกระทํารายได เปนชัยภูมิ์อันวิเศษแทแล 
ขาก็มักใครสร างเวียงที่นี้ เอาชัยภูมิ์ไว 
ทามกลาง ตั้งชัยภูมิไปทางเหนือวันตกวัน
ออกและพันวา เปนดานละ ๒๐๐๐ วา ขารํ่า
เปงฉนัน้ี จงึหาสหายเจาท้ังสองมาเปนทีเ่ลง็
สติมิควรบควรเปนฉันใด เอาสหายเจาท้ัง
สองเปนท่ีพิจารณา วาอั้น

...
ในขณะนั้น ยังมีหนูเผือกตัวหน่ึงใหญเทา  
ดุมเกวียน มีบริวาร ๔ ตัว ลุกแตชัยภูมิออก
ไปวนัออกเฉยีงใต เขาสูรสูงูอนัหนึง่ ในตนไม
ผัดเรือด ไมนิโครธก็วา เปนคํามานวาไม   
พิงยอง บไกลแตชัยภูมิ์เทาใดนัก พระยาทั้ง
สามหันหนูเผือกเปนอัจริยะ จึงพรอมใจ
กนัเอาเขาตอกดอกไมไปบชูาพระยาหนทูีใ่ต
ตนนิโครธ ดวยเขาตอกดอกไมอันใสไถลคํา 
แลวกห็ือ้ลอมรกัษาห้ือด ีลวดปรากฏเปนไม
เสื้อเมือง มาตอเทาบัดนี้แล

พระยาทัง้สามห้ือกวาดแผวทีจ่กัตัง้เวียง เอา
เชอืกเขงิดรููวาแผนดนิสงูวนัตกหลิง่วันออกมี
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เดชะเปนชยัมงคลอนัมากนัก พระยางําเมือง
และพระยารวงกลาวกับพระยามังรายวา 
ดรูาเจาสหายเรา พรอมกันสรางเวียงตัง้เวยีง
ทีน่ี ้เพือ่ขาหนัชัยมงคล ๗ ประการ ดงันี ้อนั
แตกอนเราไดยินสืบมาวากวางเผือกสองตัว
แมลูก ลุกแตปาใหญหนเหนือ มาอยูชัยภูมิ์
ที่นี้ คนท้ังหลายย อมกระทําบูชาเป น
ชัยมงคลปฐมมากอนแล อันหนึ่งวาฟาน
เผือกสองตัวแมลูกมาอยูชัยภูมิ์ที่นี้รบหมา 
หมาทั้งหลายพายหนีบอาจจักจังไดสักตัว  
เปนชัยมงคลถวนสอง อันหนึ่งเลาเราทั้ง
หลายไดหันหนูเผือกกับบริวาร ๔ ตัว ออก
มาแตชัยภูมิ์ที่นี้เปนชัยภูมิ์อันถวนสาม อัน
หน่ึงภูมิฐานท่ีเราจักต้ังเวียงน้ีสูงวันตกหล่ิง
มาวันออกเปนชัยมงคลอันถวนส่ีแล อนัหน่ึง
อยูที่นี้หันนํ้าตกแตอุชุปตตาดอยสุเทพมา
เปนแมนํา้ไหลข้ึนไปหนเหนือ แลวไหลดะไป
หนวันออก แลวไหลไปได แลวไหลไปวันตก
เก้ียวเวียงกุมกาม แมนํ้านี้เปนนครคุณเก้ียว
เมืองอันนี้เปยชัยมงคลถวนหา แมนํ้าอันนี้
ไหลแตดอยมาที่ขุนนํ้า ไดชื่อวาแมขาไหล
เมือวนัออกแลวไหลไปใตเทยีบขางแมปง ได
ชือ่วาแมโถตอเทาบดันีแ้ล อนัหนึง่หนองใหญ
มีวันออกเฉียงเหนือแหงชัยภูมิ์ได ชื่อว า     
อสิาเนราชบรุ ีวาหนองใหญมหีนอสิาน ทาว
พระยาตางประเทศจักมาบูชาสักการะมาก
นักเปนชัยมงคลถวนหกแล อันหนึ่งนํ้าแม   
ระมิงคไหลมาแตอางสรง อันพระพุทธเจา
เมื่อยังทรมานไดอาบในดอยอางสรง ไหล
ออกมาเปนขุนนํ้าแมระมิงค ภายวันออก
เวียงเปนชัยมงคลถวนเจ็ดแล
 
พระยางาํเมอืงและพระยารวงสาํแดงเหตอุนั
เปนชัยมงคล ๗ ประการแกพระยามังราย
ดังนี้แล”

(ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม, 2514: 26-28)
 
ในขอความตามที่ปรากฏในตํานานพื้นเมืองเชียงใหมได
กลาวถึงการพิจารณาความเหมาะสมของท่ีตั้งรวม 7 
ประการไดแก คาํบอกเลาวาเคยมกีวางเผอืก 2 ตวัแมลกู
มาอาศัยอยูในบริเวณนี้ และเปนที่สักการบูชาของคน

ทั่วไป การที่พญามังรายไดพบฟานเผือก 2 ตัวแมลูกท่ี
สามารถตอสูกับสุนัขลาสัตวของพรานจนไดชัยชนะ และ
ในขณะท่ีพญาท้ัง 3 กําลังพิจารณาความเหมาะสมของ
พื้นท่ีอยูนั้น ไดเห็นหนูเผือกพรอมบริวาร 4 ตัวว่ิงเขา  
โคนตนไมนิโครธ จากขอความดังกลาวจะเห็นไดถึงขอ
พจิารณาเกีย่วกบัสตัวทีอ่าศยัอยูในบรเิวณพืน้ที ่สัตวทีร่ะบุ
ทั้งหมดเปนสัตวกินพืชซ่ึงยอมแสดงวาพ้ืนท่ีบริเวณน้ันมี
ความอุดมสมบูรณ อกีท้ังยังปราศจากสัตวรายซ่ึงเปนสตัว
ที่กินสัตวเปนอาหาร บริเวณพื้นที่ดังกลาวจึงเปนที่ที่มี
ความปลอดภัยจากสัตวราย การท่ีสัตวกินพืชเลี้ยงลูกใน
บริเวณพื้นที่นั้นๆ ยอมหมายความถึงความปลอดภัย   
จากภัยทางธรรมชาติทั้งปวงโดยสัญชาติญาณของสัตวที่
ตองการปกปองลูกของตัวเอง
 
นอกจากนี ้การมพีืน้ทีส่งูทางทศิตะวนัตกและเอยีงลาดไป
ทางทศิตะวนัออก ไดแสดงใหเหน็ถงึการพจิารณาถงึความ
ลาดชันของพื้นที่ดิน ในขอความดังกลาวจะสื่อถึงสภาพ
ความเอียงลาดซ่ึงหมายถึงการมีสภาพพื้นท่ีที่ไมมีความ
ลาดชนัมากเกนิไป อกีทัง้ยังมทีศิทางการเอยีงลาดจากทศิ
ตะวันตกไปทิศตะวันออกซ่ึงหมายถึงการลาดเอียงจาก
ดอยสุเทพลงสูแมนํ้าปง ซึ่งยอมหมายถึงทิศทางการไหล
ของน้ําจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกไดอยางสะดวก
และไมกอใหเกิดสภาพนํ้าทวมขังในบริเวณพื้นท่ี
 
การมีนํ้าตกไหลจากดอยสุเทพ โอบลอมตัวเมืองไว ยอม
หมายถึงการที่เมืองจะมีนํ้าจากแหลงน้ําธรรมชาติที่มี
ความสะอาด สามารถใชสาํหรบัการบรโิภคของประชากร
เมืองซ่ึงมักอยูอาศัยดวยระดับความหนาแนนที่เกินกวา
การมีสุขลักษณะท่ีดี นอกจากน้ี การมีหนองน้ําใหญอยู
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง และปรากฏวา
เคยเปนท่ีเคารพสักการะของทาวพระยาเมืองตางๆ มา
แลว และขณะน้ันก็ยังเปนท่ีเคารพสักการะของประชาชน
อยู ยอมหมายถงึการมแีหลงน้ําขนาดใหญซึง่นาจะมีความ
เหมาะสมสําหรับการใชในการอุปโภค การเลี้ยงสัตวและ
การเพาะปลูกท่ีจะสรางผลผลิตไดพอเพียงตอการเล้ียง
ประชากรเมือง
 
และทายที่สุด การมีแมนํ้าระมิงคหรือแมนํ้าปงซ่ึงเปน
แมนํา้ท่ีเกดิจากเทือกเขาผีปนนํา้ ซึง่บนเทือกเขาน้ันมลีกู
หน่ึงชือ่วาอางสลงุ ซึง่ไดมคีวามเชือ่ถอืกนัวาเปนทีส่รงนํา้
ของพระพุทธเจา ไหลผานตัวเมือง จงึนับวาเปนมงคลแก
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ตํานานเชียงใหมกับการตีความตามบริบทของการผังเมือง

บานเมือง อีกทั้งแมนํ้าปงยังเปนทั้งแหลงนํ้าและเปนเสน
ทางคมนาคมขนสงที่สําคัญโดยมีทาแพเปนที่การข้ึนลง
และขนถายสินคาของเมือง

รูปแบบของเมืองเชียงใหม

เมืองเชียงใหมมีรูปแบบเปนส่ีเหล่ียมเกือบจัตุรัส ซึ่งหาก
เปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆ ในลานนา จะเห็นไดถึงความ
แตกตางอยางชดัเจนทีเ่มอืงอืน่ๆ ทัง้หมดจะมรีปูแบบเปน
วงกลม วงรี หรือรูปทรงอิสระ (free form) โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการมีรูปแบบเปนวงรีหัวแหลมทายปานซ่ึงมักมี
การเปรียบเทยีบกบัรูปหอยสงัขเพือ่ความเปนสริมิงคลของ
เมืองนั้นๆ เชนเมืองลําพูน เมืองแพร เมืองลําปาง ฯลฯ 
รปูแบบดงักลาวเกดิขึน้จากสภาพความเปนพืน้ทีส่นัทราย
ริมแมนํ้า ซึ่งเปนรูปแบบที่สามารถตานทานความรุนแรง
จากการไหลหลากของนํ้าที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิประเทศ
ที่เปนภูเขาสูง ความแตกตางดังกลาวจึงเห็นไดถึงการ
กาํหนดรปูแบบของเมอืงโดยเทยีบเคยีงกบัเมอืงอืน่ๆ ทีต่ัง้
อยูภายนอกภูมิภาคลานนา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมืองที่ตั้ง
อยูในพืน้ทีท่ีม่สีภาพภมูปิระเทศเปนทีร่าบโดยทัว่ไปซึง่มกั
มรีปูแบบเปนวงกลม วงรี หรอืรปูทรงอิสระท่ีไมใชรปูแบบ
ที่เปนวงรีแบบหัวแหลมทายปาน ดังเชนเมืองลพบุรีใน
ทีร่าบลุมภาคกลาง และเมอืงบุรรีมัยในทีร่าบสงูภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ เปนตน

เมืองที่มีรูปแบบเปนวงรีหัวแหลมทายปาน หรือเมือง       
ที่มีรูปหอยสังขดังเชนเมืองลําพูน ไดมีการกลาวถึงใน 
“จามเทวีวงศ” ซึ่งไดแตงขึ้นโดยพระโพธิรังสีในป พ.ศ. 
2020 โดยไดกลาวถึงการสรางเมืองหริภณุไชยหรือ  เมอืง
ลําพูนโดยฤๅษี 2 ตน ซึ่งไดแกพระสุกกทันตและ  พระวา
สุเทพ โดยไดนําเอาหอยสังขทะเลมากําหนดเปนรูปแบบ
ของเมืองดังนี้

“ลําดับนั้น พระวาสุเทพไดกลาวกะพระ      
สุกกทันตบัณฑิตมหาฤๅษีวา ดูราสหาย เรา
จกัทาํสณัฐานนครนีใ้หเปนสีเ่หลีย่ม ฤๅทาํให
เปน กลม

พระสุกกทันตจึงกลาววา ดูราสหาย เราจัก
ทํานครนี้ใหมีสัณฐานเหมือนเปลือกสังข
ทะเล (สมุททสังขปตตสัณฐาน)

...

ลําดับน้ัน พระมหาฤๅษีทั้งสองน้ัน ก็ถือเอา
สังขปตรนั้นแลวหงายขึ้นในภูมิที่นั้นแลวแผ
ออกไป

ก็ประเทศน้ันจึงไดมีสัณฐานเปนสังขปตร 
อยางนัน้ ทัง้ดานยาวและดานกวาง โดยรอบ
ทั้งสิ้นเปน ๑๕๕๐ วา”

(เรื่องจามเทวีวงศ, 2554: 68-74)

ภาพที่ 1: เมืองลําพูน

ภาพที่ 2: เมืองแพร
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ขอความตามท่ีปรากฏในตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหมยังได
กลาวถึงรูปแบบของเมืองลําพูนไวเชนเดียวกัน ดังนี้

“พระยารวงซํ้ากลาววา สุทโธฤษีและสุทกก
ทันตฤษี ก็ยังไดไชยนเสมาปติอภิญญาณ มี
เดชะอานุภาพแมนจักหื้อกวางหม่ืนโยชน
แสนโยชน ก็ไดดาย เพื่อเล็งอนาคตภัยเมื่อ
ภายลูนแล สรางเวียงลําพูนจึงเอาหนาหอย
ควบเอาเปนประมาณดาย วาอั้น

(ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม, 2514: 27)

เมอืงเชยีงใหมทีม่รีปูแบบเปนส่ีเหลีย่มเกอืบจตัรุสันัน้อาจ
เทียบเคียงกับเมืองอื่นๆ ในชวงเวลาเดียวกันไดแกเมือง
สุโขทัย และพระนครธมแหงอาณาจักรกัมพูชา เมือง
เชียงใหมที่มีรูปแบบเปนสี่เหล่ียมเกือบจัตุรัสนี้ยอมไดรับ
การถายทอดมาจากรูปแบบเมืองสุโขทัย ซึ่งตามตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหมไดกลาวถึงการที่พญารวงแหงเมือง
สุโขทัยเปนผูรวมการพิจารณาในการสรางเมืองเชียงใหม 
และเมืองสุโขทัยท่ีมีรูปแบบเปนสี่เหล่ียมผืนผาท่ีคอนขาง
เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมแสดงถึงรูปแบบของเมืองที่ไดรับ
อทิธพิลจากอาณาจกัรกัมพชูาอยางชัดเจน อยางไรกต็าม 
เมืองเชียงใหมจะมีรูปแบบที่ใกลเคียงกับพระนครธม
มากกวาเมอืงสโุขทยัเนือ่งจากเมืองเชียงใหมและพระนคร
ธมมีประตูเมืองจํานวน 5 ประตู ซึ่งตางจากเมืองสุโขทัย
ซึ่งมีประตูเมืองจํานวน 4 ประตู ความแตกตางดังกลาว
อาจเปนขอพิจารณาไดวาเมืองสุโขทัยไมมีการแยกประตู
ผอีอกโดยเฉพาะ หรอือาจใชประตูใดประตูหนึง่เปนประตู
ผเีชนเดยีวกบัเมอืงในอาณาจกัรกมัพชูาอืน่ๆ ดงัเชนเมอืง
พิมายท่ีมีประตูผีตั้งอยูทางทิศเหนือซ่ึงเปนดานหลังของ
เมือง เปนตน

อยางไรกต็าม มคีวามแตกตางระหวางเมอืงเชยีงใหมและ
พระนครธมโดยไดมีการปรับเปลี่ยนทิศของประตูผี โดย
ตําแหนงของประตูผีของพระนครธมจะเปนประตูในแนว
แกนกลางดานทิศตะวันออก โดยอีกประตูหนึ่งซึ่งอยูใน
ดานเดียวกันเปนประตูชัยเนื่องจากตั้งอยูในแนวแกนที่
ตรงเขาสูสนามชัยหนาพระราชวัง สวนประตูผีของเมือง
เชียงใหมจะตั้งอยูดานทิศใตซึ่งเปนรูปแบบเดียวกับเมือง
โดยทั่วไปในภูมิภาคลานนาท่ีมีประตูผีตั้งอยูดานทิศใต
ของเมือง ดังเชนประตูมารของเมืองลําพูน และประตูลี้
ของเมืองแพร เปนตน ดานทศิใตของเมืองในภูมภิาคลาน

ภาพที่ 3: เมืองสุโขทัย

นาจะเปนที่ตั้งของปาแหวซึ่งเปนสุสานและฌาปนสถาน
ของเมือง 

ทั้งน้ี ดวยขอความตามที่ปรากฏในตํานานพื้นเมือง
เชียงใหม ไดระบุถึงการสรางเมืองเชียงใหมที่ไดใหความ
สําคัญกับหอคํา เสื้อเมือง และประตูเมืองท้ัง 5 แหง โดย
การสรางกําแพงเมืองไดเริ่มจากมุมเมืองดานตะวันออก
เฉียงเหนือเวียนขวาหรือทักษิณาวัตรมาบรรจบกัน ดังนี้
  

“พระยามังรายคิดใจวา สหายกู เจาพระยา
ทั้งสองมีความรู ความฉลาด สัพพสิลป
ศาสตรเภทลกัขณะอันเปนชยัมงคลยิง่นักแท
ดาย วาฉันน้ันแลว พระยามังรายก็ชวนเอา 
พระยาท้ังสองไปเลียบดูที่จักขุดคือเวียงทั้งสี่
ดาน กับที่อันจักกอปราการเวียงทุกแหงทั้ง
ทีจ่กัควรแปงประต ูแลวพระยาทัง้สามเอากนั
มานัง่อยูหนอสีาน พระยามงัรายกห็ือ้พระยา
ทั้งสองกินแถมแลว ก็หื้อเลี้ยงดูริพลสกล
เสนาของเจาพระยาทัง้สองหือ้อิม่ดวยเขานํา้ 
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ตํานานเชียงใหมกับการตีความตามบริบทของการผังเมือง

ภาพที่ 4: พระนครธม

ชิ้นปลา อาหารพรอมทุกคนแลว เจาทั้งสอง
หือ้แตงเคร่ืองบริกรรมบูชาเทวดาท้ังหลายฝูง
รักษาเมือง กระทําบริกรรมบูชาแตงเปน ๓ 
โกฐาก บูชาที่ชัยภูมิ์อันตั้งอยูที่หอนอน ที่
สองบชูาเสือ้เมอืง ทีพ่ระยาหนูเผอืกอยูกลาง
เวียง โกฐากหน่ึงมาทําเปน ๕ สวนไปบูชาที่
จักทําประตูทั้ง ๕ แหง
  
เจาพระยามังรายหื้อเสนาอํามาตยผูฉลาด
ดวยราชกิจการแตงกอเวียงท้ังหลายปูนละ ๕ 
หมื่นคน หื้อเวียกที่ชัยภูมิ์ หื้อสรางมณเฑียร
หอนอน ราชวงัคุมนอย โรงกนั เลม ฉาง โรง
ชางมา สรรพกิจอันควรเวียกในคุมนอยทุก

ประการ ยังกอเวียง ๔ หมื่นคนห้ือเขาดาขุด
คือกอปราการเวียงท้ังสี่ดาน หื้อดาแรกทํา
เข่ือนประต ูหอหือ้หอเรอื หือ้พรอมชอุนั เจา
พระยามังรายหื้อแตงหมู ชุม พอเวียกทั้ง
หลายสัพครบพรอมแลวทุกประการ ก็แรก
ตั้งราชมณเฑียรคุมนอย ขุดคือกอปราการ
กําแพงเวียงทั้งมวลในศักราช ๖๕๘ ตัว ป    
รวายสี เดือนแปด เพ็ญเม็งวันพฤหัสบดี 
ฤกษกรกฎได ๑๖ ตัว ยามแตรใกลรุง ไว
ลัคนาในมิน อาโปราศี หื้อต้ังแรกสรางทํา
สรรพทั้งมวล แรกขุดคือกอปราการเวียงหน
อีสานกอน คะหวัดหนทักขิณ แวดรอดท้ังสี่
ดานห้ือพรอมบกอนบลูนกัน แรกตั้งกาด
เชียงใหม ก็ขณะยามเดียวกันน้ัน
 
เจาพระยาท้ังสามก็หื้อชางแตงบริกรรมเปน 
๖ โกฐาก อกังลาดราธนาเทพยดาท้ังหลาย
มาอยูรักษาท่ีชัยภูมิ์ ที่ทามกลางเวียงและ
ประตูทั้งหาวันน้ันแลฯ เจาพระยาท้ังสาม
พรอมกนัสรางเวยีงธาตุทาวปราการ คุมนอย
ราชมณเฑียร สัพพทั้งมวลนานได ๔ เดือน
จงึแลว บวัรมูลทุกประการเจาพระยามังราย
ก็หื้อเลมมหรสพ ๓ วัน ๓ คืน เลี้ยงเสนา
โยธาและคนกระทําการกอเวียงทั้งหลายอ่ิม
ดวยเขา เหลา ชิ้นปลาอาหารทุกคน พระ
ยามงัรายและพระยาทัง้สองจงึพรอมกนัเบกิ
นามเมอืงวา นพบรุศีรนีครพงิคเชยีงใหม ใน
ลอมครอันเปนชัยภูมิ์ตั้งหอนอนกวมท่ีนั้น 
ลวดปรากฏวาราชวังหอคําตอเทาบัดนี้แล
 
แลวพระยางําเมืองพระยารวงก็สั่งอําลาพระ
ยามังราย อันเปนสหายแหงตนแลวตางตน
ก็ตางเมือสูเมืองตนวันน้ันแล”

(ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม, 2514: 28-29)

ขนาดของเมืองเชียงใหม
 
การกําหนดขนาดของเมืองเชียงใหมตามขอความตามท่ี
ไดปรากฏในตํานานพื้นเมืองเชียงใหมไดกลาววา

ภาพที่ 5: เมืองเชียงใหม
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“คนัพระยาทัง้สองมาถงึแลว กเ็อากนัตัง้แบง
วินิจัยคือสนามที่ใกลแหงชัยภูมิ์ เพื่อหื้อเปน
ทีพ่รอมเพรยีงกับดวยกนั พระยามังรายก็มา
พรอมกับพระยาทั้งสอง แลวกลาววา ใน
ฐานะทีน่ีม้ฟีานเผอืกสองตวัแมลกูอยูในลอม
หญาคา ที่นี้แมนหมาและคนทังหลายบอาจ
จักกระทํารายได เปนชัยภูมิ์อันวิเศษแทแล 
ขาก็มักใครสร างเวียงที่นี้ เอาชัยภูมิ์ไว 
ทามกลาง ตั้งชัยภูมิไปทางเหนือวันตกวัน
ออกและพันวา เปนดานละ ๒๐๐๐ วา ขารํา่เปง 
ฉันนี้ จึงหาสหายเจาทั้งสองมาเปนที่เล็งสติ
มิควรบควรเปนฉันใด เอาสหายเจาทั้งสอง
เปนที่พิจารณา วาอั้น
 
พระยางําเมืองวาสหายจักตัง้เวียงแลดานละ 
๒๐๐๐ วา บควรแล วาอั้น พระยารวงวา
สหายเจาพระยางาํเมืองวานัน้กห็ากแมนแล 
เทาวาเปนฉันทาคติเสีย ควรรํ่าเปงการสัม
ปติและกาลวิบัติและภายหนาบุคคลผู มี
ปญญาจักดูแควน วาบรูรํ่าเปงภายหนาภาย
หลัง จักวาอั้นแล ภายหนาหลอนอมิตต
ขาศึกมาแวดวัง ดงัหากบุคคลอยูจกัเฝาแหน
บได บอวนบเต็ม ก็จักยากแกอนาคตกาล 
และขามักใครตั้งแตชัยภูมิ์ไปวันตก วันออก 
ใต เหนือปูน ๕๐๐ วาและวาอั้น
  
พระยามงัรายกลาววาสหายเจาพระยารวงวา
นัน้ดีแทแล เทาวาเปนโทสาคติเสยีนอยหนึง่ 
กส็หายเจาทัง้สองนี ้ผูใดขากบ็ละเสยี เทาหือ้
เปนฉันทอันชอบธรรมเทอญ วาฉันนั้นแลว
เสนาอํามาตยทั้งหลายเปงใจคําพระยา      
งําเมืองนั้น ๓ ปูน มีปูน ๑ เปงใจคําพระยา
รวงแควนมาก พระยารวงซํ้ากลาววา สุทโธ
ฤษแีละสทุกกทนัตฤษี กย็งัไดไชยนเสมาปติ
อภิญญาณ มีเดชะอานุภาพแมนจักหื้อกวาง
หมื่นโยชนแสนโยชน ก็ไดดาย เพื่อเล็ง
อนาคตภัยเมื่อภายลูนแล สรางเวียงลําพูน
จึงเอาหนาหอยควบเอาเปนประมาณดาย  
วาอั้น
  

พระยามังรายไดยินอุปเทศเจาฤษีทั้งสอง 
สรางเวียงลําพนู จงึรํา่เปงดกูาลสัมปตต ิและ
กาลวิบัติ จึงวา ขาแกสหายท้ังสอง ผิวาอัน
เราจักตัง้ลวงแปพันวา ลวงช่ือ ๙๐๐ วาเทอะ 
วาอั้น แลวพระยาทั้งสามก็มีฉันทวาทีถูก
แมนกับดวยกันน้ันแล พระยามังรายก็ชวน
เอาพระยาท้ังสองไปสูทีช่ยัภมูิเ์พือ่จกัแรกต้ัง
หอนอนและคุมนอยน้ันแล”

(ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม, 2514: 26-27)
 
พญามังรายมีดําริแตแรกในการสรางเมืองเชียงใหมดวย
ขนาดความกวางยาวดานละ 2,000 วา หรือประมาณ 4 
กิโลเมตร แตเมื่อไดหารือรวมกับพญางําเมืองแหงเมือง
พะเยาไดใหความเห็นชอบ แตพญารวงแหงเมืองสุโขทัย
กลบัทักทวงวาขนาดของเมืองดังกลาวใหญเกนิกวาความ
สามารถในการปองกนัรกัษาขาศกึศตัร ูควรทีจ่ะลดขนาด
ของเมืองเชียงใหมลงใหเหลือเพียงกวางยาวดานละ 
1,000 วา หรือ 2.0 กิโลเมตร พญามังรายไดเห็นชอบ
ตามทีพ่ญารวงเสนอ จงึไดลดขนาดของเมอืงเชยีงใหมเปน
ดานกวาง 800 วา หรือ 1.6 กิโลเมตร และมีดานยาว 
1,000 วา หรือ 2 กิโลเมตร หรือโดยประมาณ1 ใน 4 
ของขนาดที่ไดกําหนดไวเดิม

เปนท่ีนาสังเกตวาขนาดและรูปแบบของเมืองตามท่ี
ปรากฏในตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหมตั้งแตแรกท่ีพญา     
มังรายคิดวาจะสรางนั้น เปนผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาดกวางยาวดานละ 3,000 วา หรือ 6 กิโลเมตร ซึ่ง
เปนรูปแบบและขนาดท่ีอาจเทียบเคียงไดกับยโศธรปุระ
ซึ่งเปนมหานครที่สรางขึ้นโดยพระเจายโศธรวรมันที่ 1 
แหงอาณาจักรกัมพูชา ขอพิจารณาดังกลาวอาจแปล  
ความประสงคของพญามังรายที่ตองการสรางศูนยกลาง
อาณาจกัรแหงใหมใหมคีวามเจริญเทาเทยีมกบัยโศธรปรุะ 
ที่เคยเปนมหานครท่ีมีความเจริญรุงเรืองมาในอดีต แต
เมื่อพญางําเมืองแหงเมืองพะเยาและพญารวงแหงเมือง
สโุขทยัไดเดินทางมารวมพิจารณาการสรางเมอืงเชยีงใหม
ตามคาํเชิญของพญามงัราย ขนาดของเมอืงตามทีร่ะบุใน
ตาํนานพืน้เมอืงเชยีงใหมกลบัมขีนาดทีเ่ลก็ลงเปนดานละ 
2,000 วา หรือ 4 กิโลเมตร ซึ่งเปนขนาดที่เทากับ
พระนครธมท่ีสรางข้ึนโดยพระเจาชัยวรมันที่ 7 แหง
อาณาจักรกัมพูชา
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อยางไรก็ตาม ขนาดของเมืองตามท่ีพญามังรายไดเสนอ
ตอการพิจารณาไดรับการคัดคานจากพญางําเมืองและ
พญารวงโดยไดใหเหตุผลถึงปญหาความยากลําบากใน
การปองกันการโจมตีจากขาศึกศัตรู และไดเสนอใหลด
ขนาดของเมืองลงใหเหลอืเพยีงดานละประมาณ 900 ถงึ 
1,000 วา หรือ 1.8 ถึง 2.0 กิโลเมตร ซึ่งทําใหเมือง
เชียงใหมมีรูปแบบและขนาดท่ีใกลเคียงกับเมืองสุโขทัย 
ในแงมมุหนึง่ของเหตผุลทีใ่ชในการพจิารณา อาจมสีาเหตุ
มาจากการทีพ่ญางาํเมอืงและพญารวงอาจนกึเกรงวาหาก
เมืองเชียงใหมมีขนาดท่ีใหญกวาเมืองพะเยาและเมือง
สโุขทยัแลว เมอืงท้ังสองกอ็าจไดรบัภยัจากการรกุรานของ
เมืองเชียงใหมตอไปในอนาคต

สรุป
 
การนําตํานานพื้นเมืองเชียงใหมในสวนท่ีไดมีการกลาว
ถึงการที่พญามังราย พญางําเมือง และพญารวง ไดรวม
กันพิจารณาเก่ียวกับการกําหนดที่ตั้ง รูปแบบ และขนาด
ที่มีความเหมาะสมของเมืองเชียงใหมเม่ือกวา 700 ปมา
แลว มาสูการตคีวามหมายตามบรบิทของการวางผังเมือง
ในปจจุบัน ไดแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาทองถิ่นในการ
พิจารณาเก่ียวกับความเหมาะสมของท่ีตั้ง โดยการ
พิจารณาถึงสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนพืชและสัตวที่
สามารถบงบอกถึงสภาพความอุดมสมบูรณและความ
ปลอดภัยจากภัยทางธรรมชาติ ทั้งนี้ การพิจารณาเก่ียว
กบัรูปแบบของเมืองไดมขีอพจิารณาเปรียบเทียบระหวาง
การใชรูปแบบเปนวงรีที่มีหัวแหลมทายปานหรือรูปหอย
สงัขซึง่เปนรปูแบบของเมอืงรวมสมยัทวารวดี กบัเมอืงรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ไดรับอิทธิพลจากรูป
แบบเมืองในอาณาจักรกัมพชูา สวนการพิจารณาเก่ียวกับ
ขนาดของเมืองตามการตีความยอมหมายถึงความ
พยายามในการรักษาสมดุลทางอํานาจของเมืองใน
อาณาจักรขางเคียงอยางชัดเจน
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