ประวัติศาสตร์จงั หวัดเชียงใหม่
ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (สมัยราชวงศ์มงั ราย และสมัยพม่าปกครอง)

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ∗
เมืองเชียงใหม่มชี ่อื ทีป่ รากฏในตํานานว่า “นพบุรศี รีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็ นราชธานีของ
อาณาจักรล้านนาไทยมาตัง้ แต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๑๘๓๙ นับถึงปจั จุบนั มีอายุรว่ ม
เจ็ดร้อยปี และเมืองเชียงใหม่ได้มวี วิ ฒ
ั นาการสืบเนื่องกันมาในประวัตศิ าสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มฐี านะ
เป็ นนครหลวงอิสระ ปกครองโดยกษัตริยร์ าชวงศ์มงั ราย ประมาณ ๒๐๐ ปี (ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๓๙ ๒๑๐๑) ในปี พ.ศ. ๒๑๐๑ เชียงใหม่ได้เสียเอกราชให้แก่กษัตริยพ์ ม่าชื่อบุเรงนอง และได้ตกอยูภ่ ายใต้
การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี
จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงช่วยเหลือล้านนาไทยภายใต้การนํ าของพระยา
กาวิละและพระยาจ่าบ้าน ในการทําสงครามขับไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และเมืองเชียงแสนได้สาํ เร็จ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนาพระยากาวิละเป็ นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะ
เมืองประเทศราชของกรุงเทพ
และมีเชือ้ สายของพระยากาวิละซึง่ เรียกว่าตระกูลเจ้าเจ็ดตนปกครอง
เมืองเชียงใหม่ เมืองลําพูน และลําปางสืบต่อมา จนกระทังในรั
่ ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้โปรดให้ปฏิรปู การปกครองหัวเมืองประเทศราชได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศ
ราชในภาคเหนือ จัดตัง้ การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และเมือ่ ปี พ.ศ.
๒๔๗๖ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ปรับปรุงการปกครองแบบจังหวัด เชียงใหม่จงึ มีฐานะ
เป็ นจังหวัดจนปจั จุบนั
เพื่อให้สะดวกในการอ่านเรือ่ งราวของเชียงใหม่และล้านนาไทย
จึงขอแบ่งยุคสมัยใน
ประวัตศิ าสตร์ของเชียงใหม่เป็ น ๔ สมัย ดังนี้
๑. สมัยก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ (ก่อน พ.ศ. ๑๘๓๙)
๒. สมัยราชวงศ์มงั รายปกครอง (พ.ศ. ๑๘๓๙ - ๒๑๐๑)
๓. สมัยตกเป็ นเมืองขึน้ ของพม่า (พ.ศ. ๒๑๐๑ - ๒๓๑๗)
๔. สมัยเป็ นเมืองประเทศราชของไทย (พ.ศ. ๒๓๑๗ - ๒๔๗๖)
16

สมัยก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ (ก่อน พ.ศ. ๑๘๓๙)
ก่อนทีพ่ ระยามังรายจะสร้างเมืองเชียงใหม่นนั ้
ได้มบี า้ นเมืองและชุมชนใหญ่เกิดขึน้ แล้ว
ได้แก่ เมืองหิรญ
ั นครเงินยางเชียงแสน เมืองหริภุญไชย เมืองพะเยา และยังได้มกี ารค้นพบเมืองเล็กๆ
อีกมากมายหลายเมืองตามลุ่มนํ้าต่างๆ เช่น เวียงฝาง เวียงปรึกษา เวียงสีทวง เวียงพางคํา เวียงสุทโธ
เวียงห้อ เวียงมะลิกา และเวียงท่ากาน ๑) ฯลฯ เป็ นต้น เชื่อกันว่าบริเวณตอนบนของภาคเหนือ ลุม่ แม่น้ํา
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∗
๑

ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่
ศรีศกั ดิ ์ วัลลิโภดม, “โยนก” วารสารเมืองโบราณ ๒ (๓ เมษายน – มิถุนายน ๒๕๑๙)หน้า ๔๖ - ๕๐

๒
ต่างๆ เช่น แม่น้ํ ากก แม่น้ํ าโขง เป็ นทีต่ งั ้ ของชุมชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมอยูม่ าก่อน ในบทความนี้จะกล่าวถึง
เรือ่ งราวและเมืองต่างๆ ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ พอสังเขปดังนี้
จากข้อมูลเอกสารประเภทตํานานและพงศาวดาร ได้กล่าวถึงการทีช่ ุมชนเผ่าไทเข้ามาตัง้
ถิน่ ฐานทางตอนบนของภาคเหนือในสมัยแรกนัน้ มีผนู้ ําสําคัญ ๒ ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์ไทยเมืองของ
พระเจ้าสิงหนวัตกิ ุมารและราชวงศ์ลวจังกราช ซึง่ มีเรือ่ งราวปรากฏในตํานานสิงหนวัตกิ ุมาร พงศาวดาร
เมืองเงินยางเชียงแสน และตํานานสุวรรณโคมคํา
ราชวงศ์สงิ หนวัตกิ ุมาร ๒ ตํานานเล่าว่ามีราชบุตรชื่อ สิงหนวัตกิ ุมาร ได้อพยพผูค้ นมาจาก
เมืองไทยเทศเมือ่ มหาศักราช ๑๗ (ตอนต้นพุทธกาล) มาตัง้ บ้านเมืองใกล้กบั แม่น้ําโขงและไม่ไกลจาก
เมืองสุวรรณโคมคํามากนัก เมืองใหม่ช่อื นาคพันธุส์ งิ หนวัตนิ คร ข้อความในตํานานต่อมาสับสนแต่จบั
ใจความได้ว่า เมืองนาคพันธุฯ์ นี้ได้เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า โยนกนครไชยบุรศี รีชา้ งแสน เมืองนี้ม ี
กษัตริยป์ กครองสืบมาถึง พ.ศ. ๑๕๔๗ มีคนจับปลาไหลเผือกได้ ลําตัวโตขนาดต้นตาล ยาวประมาณ ๗
วา เมือ่ ฆ่าแล้วแจกจ่ายให้ผคู้ นในเมืองได้นําไปประกอบอาหารรับประทาน ในเวลากลางคืน คืนนัน้
เมืองนี้ได้เกิดภัยพิบตั ฟิ ้ าคะนอง แผ่นดินไหว และเมืองได้ล่มจมเป็ นหนองนํ้ าไป ชาวเมืองทีไ่ ม่ประสบ
ภัยได้รว่ มใจกันสร้างเมืองใหม่ช่อื เวียงปรึกษาขึน้ ๓ ราชวงศ์สงิ หนวัตกิ ส็ น้ิ สุดลง สําหรับศักราชส่วนใหญ่
คลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน
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เมืองหิ รญ
ั เงิ นยางเชียงแสน และเมืองเชียงแสน
ประมาณ พ.ศ. ๑๑๘๑ ได้เกิดเมืองชื่อ หิรญ
ั เงินยางเชียงแสนขึน้ บริเวณดอยตุง อําเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย ตามตํานานเล่าว่า พระยาลวจังกราชได้รบั บัญชาจากพระอินทร์ให้ลงมา
ปกครองเมืองหิรญ
ั เงินยางเชียงแสน ซึง่ ขณะนัน้ ไม่มกี ษัตริยป์ กครองและพระยาอนิรทุ ธได้เชิญเจ้าเมือง
ทุกเมืองไปประชุมตัดศักราช เมืองนี้ไม่มกี ษัตริยไ์ ปประชุม จึงทูลขอผูป้ กครองจากพระอินทร์ เทพบุตร
ลวจังกราชจึงได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ พร้อมทัง้ มเหสีและบริวารไต่ตามบันไดเงินลงมาบริเวณดอยตุง
ชาวบ้านจึงพร้อมใจให้เป็ นผูป้ กครองเมืองนี้ช่อื หิรญ
ั เงินยางเชียงแสน และทรงมีกษัตริยป์ กครองสืบมา
หลายพระองค์จนถึงพระยาลาวเมง พระราชบิดาพระยามังราย ผูส้ ร้างเมืองเชียงใหม่ เรือ่ งนี้เป็ นเรือ่ ง
จากตํานานเมืองเงินยางเชียงแสน
มีนกั วิชาการบางท่านตีความเรือ่ งนี้ว่า พระยาลวจังกราชนัน้ เดิมเป็ นชาวพืน้ เมืองในเขต
ดอยตุง เดิมคงเรียกว่า ปูเ่ จ้าลาวจก เพราะเป็ นผูม้ จี อบมาก (จก = จอบ) และให้ประชาชนเช่าจอบเพื่อ
ทํานา ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะการทําจอบเป็ นเทคนิคชัน้ สูง ผูใ้ ดผลิตจอบได้กจ็ ะสามารถควบคุมการผลิตได้

๒

มานิต วัลลิโภดม, ตํานานสิ งหนวัติกมุ ารฉบับสอบค้น (พระนคร : โรงพิมพ์สาํ นัก ๒๕๑๖) หน้า ๒๗ - ๙๘ และ
M. Vickery “The LION Prince and Related Remarks on Northern History” Journal of Siam Society V. 64 Part
I, Jan 1976 Page 362 - 63
๓
ประชุมพงศาวดารภาค ๖๑ “ตํานานเมืองเงินยางเชียงแสน”

๓
ปูเ่ จ้าลาวจกคงจะได้รบั ยกย่องให้เป็ นหัวหน้าเผ่าไทบริเวณนัน้ และปกครองเมืองเงินยางเชียงแสน และ
มีเชือ้ สายสืบมาจนถึงพระยามังราย ๔
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เมืองหริ ภญ
ุ ไชย
นอกเเหนือจากเมืองต่างๆ ดังกล่าวนามข้างต้นแล้ว บริเวณลุ่มแม่น้ํ าปิ งมีชุมชนสําคัญอีก
ชุมชนหนึ่งทีม่ คี วามเจริญรุง่ เรืองและมีววิ ฒ
ั นาการสืบต่อกันมาเป็นเวลานานคือ เมืองหริภุญไชย หรือ
ลําพูน มีเอกสารหลายเรือ่ งทีก่ ล่าวถึงเมืองนี้ ได้แก่ ตํานานลําพูน ตํานานพระธาตุหริภุญไชย จามเทวี
วงศ์ ตํานานมูลศาสนา และชินกาลมาลีปกรณ์ นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาค้นคว้าจากโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ ซากเมืองโบราณต่างๆ เช่น เมืองท่ากาน เวียงมะโน เวียงเถาะ ซึง่ เป็ นเมืองบริวารของ
ลําพูน อาจารย์ ร.ศ.ศรีศกั ดิ ์ วัลลิโภดม ได้ศกึ ษาเรือ่ งนี้อย่างละเอียด ในรายงานเรื่องแคว้นหริภุญไชย :
โบราณคดีไทยในทศวรรษทีผ่ ่านมา หลักฐานทีส่ าํ คัญอีกชิน้ หนึ่ง คือ ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๒ ได้
กล่าวถึงเมืองลําพูน ซึง่ ตรงสมัยพ่อขุนศรีนาวนําถมผูป้ กครองสุโขทัยก่อนสมัยพ่อขุนรามคําแหง จาก
หลักฐานต่างๆ พอช่วยให้ทราบเรือ่ งราวของหริภุญไชยได้พอสรุปดังนี้
เมืองนี้ตามตํานานเล่าว่าสร้างขึน้ โดย ฤาษี ชื่อ วาสุเทพ เมือ่ สร้างเสร็จได้ไปทูลเชิญ
พระนางจามเทวีจากเมืองละโว้มาปกครอง ราว พ.ศ. ๑๒๐๐ พระนางได้นําบริวารและพระสงฆ์เสด็จ
ขึน้ มาทางนํ้ ามาปกครองเมืองหริภุญไชย และมีเชือ้ สายของพระนางปกครองสืบมาหลายพระองค์ นับ
เวลานานถึงหกร้อยปี จนกระทังถึ
่ งสมัยพระยาบาหรือยีบา ได้เสียเอกราชแก่พระยามังรายในราว พ.ศ.
๑๘๒๔ หริภุญไชยจึงมีสภาพเป็ นเมืองหนึ่งของดินแดนล้านนาไทยเรือ่ ยมา และในสมัยพระยากาวิละได้
ฟื้นฟูเมืองลําพูนให้เจริญขึน้ และมอบให้เชือ้ สายของพระองค์ไปปกครองเรือ่ ยมา อนึ่งในสมัยพระนาง
จามเทวีน้ี พระนางได้ทรงสร้างเมืองลําปางหรือเขลางค์นครให้ราชบุตรปกครองอีกเมืองหนึ่งด้วย ๕
เมืองหริภุญไชยเป็ นเมืองโบราณทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์
มีศลิ ปวัฒนธรรมและ
พระพุทธศาสนารุง่ เรืองมาก มีศลิ ปกรรมทีม่ ลี กั ษณะของตนเอง คือ ศิลปสกุลช่างหริภุญไชย ตลอดจน
พบว่ามีการใช้ภาษามอญโบราณในศิลาจารึกของหริภุญไชยด้วย ปจั จุบนั หริภุญไชยหรือลําพูนมีฐานะ
เป็ นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของไทย
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๔

จิตร ภูมศิ กั ดิ,์ ความเป็ นมาของไทยสยาม, หน้า ๒๔๔
พระโพธิรงั สี, จามเทวีวงศ์ แปลจากต้นฉบับภาษาบาลี โดยพระปริยตั ธิ รรมธาดาและพระญาณวิจติ ร (พระนคร : รุ่ง
วัฒนา) ๒๕๑๖
ตํานานมูลศาสนา, พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ (พระนคร : โรงพิมพ์
พระจันทร์ ๒๕๑๙) หน้า ๑๒๘
ชินกาลมาลีปกรณ์ แปลโดย แสง มนวิทรู หน้า ๙๒
Danold Swearer, "Myth, Legend and History in the Northern thai Chronicles” Journal of Siam Society, V 62
pi, Jan 1974 p 66 - 87

๕

๔
เมืองพะเยา
เมืองพะเยาเป็ นเมืองเก่าทีส่ ําคัญอีกเมืองหนึ่งก่อน พ.ศ. ๑๘๓๙ ตามเอกสารตํานานต่างๆ ๖
เรียกชื่อว่า ภูกามยาว เรือ่ งราวของเมืองนี้กเ็ ช่นเดียวกับหริภุญไชย สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ เอกสารประเภทตํานาน เป็ นต้นว่า ตํานานพะเยา ฉบับวัดศรีโคมคํา ตํานานเมืองพะเยา
ฉบับหอสมุดแห่งชาติ ประชุมพงศาวดารภาค ๖๑ ข้อมูลจากศิลาจารึกสุโขทัยหลักทีส่ อง ปรากฏชื่อ
เมืองพะเยาด้วยดังข้อความว่า
“ … เมืองใต้ออกพ่อขุนนําถุม เบือ้ งตะวันออกเถิง … เบือ้ งหัวนอนเถิงลุนคา
ขุนคา ขุนด่าน … เบือ้ งในหรดีถงึ ฉอด เวียงเหล็ก … เบือ้ งตะวันตกเถิง … ลําพูน … บู ..
เบือ้ งพายัพถึงเชียงแสนและพะเยา … ลาว … ๗”
ข้อความในจารึกแสดงว่ามีเมืองพะเยาก่อน พ.ศ. ๑๘๓๙ ตามตํานานเมืองพะเยา เขียนว่า
เมืองนี้สร้างขึน้ โดยพ่อขุนจอมธรรม ซึง่ พระองค์ได้เป็ นราชบุตรของพ่อขุนลาวเงินหรือขุนเงินแห่งเมือง
เงินยางเชียงแสน พ่อขุนจอมธรรมได้อพยพประชาชนมาสร้างเมืองพะเยา และมีเชือ้ สายของพระองค์
ปกครองสืบมา กษัตริยพ์ ระองค์สาํ คัญอีกพระองค์หนึ่งของพะเยาเป็ นทีร่ จู้ กั ของปจั จุบนั ดี คือ พระยา
งําเมือง ซึง่ ตามตํานานเล่าว่าพระองค์เป็ นพระสหายของพระยามังราย ได้ทรงมาร่วมสร้างเมือง
เชียงใหม่ดว้ ย
นอกจากพระยางําเมืองแล้ว ตามตํานานต่างๆ ได้เล่าว่า พระยาเจือง หรือขุนเจือง ผูน้ ําที่
พะเยามีความสามารถมาก พระองค์มพี ระชนมายุระหว่าง พ.ศ. ๑๖๒๕ - ๑๗๐๕ โดยพระยาเจืองเป็ น
กษัตริยพ์ ะเยา ในสมัยของพระองค์ ดินแดนล้านนาไทยได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางถึงสิบสองพันนา
เวียตนาม (แกว) ล้านช้าง ๘ สมัยของพระองค์เป็ นสมัยสําคัญอีกสมัยหนึ่งของล้านนาไทย อนึ่งจาก
การศึกษาค้นคว้าทางด้านโบราณคดีทเ่ี มืองพะเยาของ ร.ศ.ศรีศกั ดิ ์ ได้พบเครือ่ งมือหินและโลหะ คือ
หัวขวานสําริดและผาลไถ ทําด้วยเหล็กกําหนดอายุไม่ได้ทเ่ี มืองพะเยา สันนิษฐานบริเวณทีร่ าบลุ่ม
ั ่ นตกของแม่น้ําโขง ได้พฒ
เชียงรายฝงตะวั
ั นาเป็ นสังคมบ้านเมืองก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ นอกจากนี้
16
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๖

ตํานานเมืองพะเยา, ฉบับหอสมุดแห่งชาติ (ยังไม่ได้พมิ พ์เผยแพร่)
พระราชวิสทุ ธิโสภณ,
ประวัติเมืองพะเยาและตํานานเมืองเชียงแสน, (พระนคร : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์ ๒๕๒๕)
์
หน้า ๒๘.
ประชุมพงศาวดารภาค ๖๑, พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน, พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพล
ตรีเจ้าราชบุตร (พระนคร : ชวนพิมพ์ ๒๕๑๖)
๗
ประเสริฐ ณ นคร “อ่านและตีความจารึกใหม่” อ้างในศรีศกั ดิ ์ วัลลิโภดม, ข้อมูลใหม่ – ข้อคิดใหม่เกีย่ วกับเชียงแสน
และพะเยา วารสารเมืองโบราณ ๗ (๒ เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๒๔)
๘
โปรดดูรายละเอียดใน ท้าวฮุ่งหรือเจือง มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๒๔ และดู “ตามพระยาเจือง” อรุณรัตน์ วิเชียร
เขียว และศรีธน คําแปง ปริวรรต พิมพ์เผยแพร่โดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วฒ
ั นธรรม
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๕ (สนับสนุนการวิจยั โดยมูลนิธิ Toyota ประเทศญีป่ นุ่ )
อานันท์ กาญจนพันธุ์ “ตํานานพระยาเจือง” :การศึกษาทางประวัตศิ าสตร์ วารสารมนุษยศาสตร์ ๑๑ (๑ กรกฎาคม –
ธันวาคม ๒๕๒๕) หน้า ๑๑๙ - ๑๓๓)
จิตร ภูมศิ กั ดิ,์ ความเป็ นมาไทยสยาม.

๕
เมืองพะเยายังมีความเจริญทางศิลปกรรม ได้พบศิลปวัตถุจาํ นวนมากทีพ่ ะเยา เรียกว่า ศิลปสกุลช่าง
พะเยา ๙ และได้พบศิลาจารึกเป็ นจํานวนมากอีกด้วย
เมืองพะเยามีกษัตริยป์ กครองสืบมาต่อจากพระยาจอมธรรมหลายพระองค์จนถึงสมัย
พระยาคําลือ ซึง่ ขณะนัน้ เชียงใหม่มกี ษัตริยช์ ่อื พระยาคําฟู ปกครองเชียงใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๖๖ ๑๘๗๙ กษัตริยล์ าํ ดับที่ ๕ พระยาคําฟูได้รว่ มมือกับพระยาเมืองน่ านยกกองทัพไปตีพะเยาและยึดครอง
พะเยาได้ในปี พ.ศ. ๒๐๓๘ ซึง่ ปรากฏข้อความในศิลาจารึกวัดลี แต่ในตํานานพะเยาเขียนว่า พระยา
คําฟูยกทัพไป พ.ศ. ๑๘๘๑ ๑๐ อย่างไรก็ตาม สงครามครัง้ นี้ ทําให้พะเยาเสียเอกราชตกเป็ นเมืองใน
อาณาเขตของแคว้นล้านนาตัง้ แต่นนั ้ มา
โดยสรุป ดินแดนภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณแม่น้ํ าต่างๆ คือ แม่น้ํากก แม่น้ํ าโขง
แม่น้ํ าปิง แม่น้ําอิง ฯลฯ มีชุมชนตัง้ อยูแ่ ล้วก่อนทีพ่ ระยามังรายจะสร้างเมืองเชียงใหม่ เมือ่ เป็ นเช่นนี้
ดินแดนบริเวณนี้มวี ฒ
ั นธรรมเจริญรุง่ เรืองหลายด้าน
และเมือ่ พระยามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่แล้ว
สันนิษฐานว่าจะมีการแลกเปลีย่ นถ่ายทอดและรับเอาวัฒนธรรมของชุมชนทีม่ อี ยูแ่ ละเจริญรุง่ เรืองแล้วมา
เป็ นของตนเอง เป็ นต้นว่าล้านนาไทยเชียงใหม่อาจจะรับเอากฎหมายธรรมสัตถของมอญซึง่ ใช้อยูใ่ นหริ
ภุญไชยมาตราเป็ นกฎหมายมังรายศาสตร์ และรับเอาอักษรมอญมาดัดแปลงเป็ นอักษรพืน้ เมืองล้านนา
หรืออักษรไทย นอกจากนี้อาจจะรับเอาพุทธศาสนาของแคว้นหริภุญไชยมาด้วย เพราะหริภุญไชยมี
ความเจริญรุง่ เรืองทางด้านพุทธศาสนา
เป็ นศูนย์กลางพุทธศาสนามาจนถึงอย่างน้อยสมัยพระเจ้า
๑๑
กือนา กษัตริยร์ าชวงศ์มงั รายปกครองเชียงใหม่เป็ นลําดับที่ ๖ (พ.ศ. ๑๘๙๘ - ๑๙๒๘) พระยากือนา
จึงได้พยายามสร้างให้เชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางของพุทธศาสนา
อนึ่ง สันนิษฐานว่า ก่อนทีพ่ ระยามังรายจะสร้างเมืองเชียงใหม่นนั ้ ดินแดนบริเวณนี้คงจะ
เป็ นทีอ่ ยูข่ องพวกละว้าหรือลัวะ (Lawa, Sua) กล๋อมหรือขอมดํา พวกนี้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ ชดั ว่าเข้า
มาตัง้ ถิน่ ฐานบริเวณนี้เมือ่ ใด สันนิษฐานว่าจะอยู่นานแล้วก่อนจะสร้างเมืองเชียงใหม่ ดังปรากฏหลักฐาน
ในจามเทวีวงศ์และชินกาลมาลีปกรณ์ได้เล่าว่า ขุนหลวงวิลงั คะเป็ นกษัตริยล์ วั ะปกครองบ้านเมืองอยู่
บริเวณดอยสุเทพ และเป็ นผูท้ ป่ี ระสงค์จะได้พระนางจามเทวีเป็ นพระมเหสีของตน ๑๒
หลักฐานอื่นๆ เกีย่ วกับลัวะพบทัวไปในบริ
่
เวณจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ได้พบเนิน
ั่
ดินหรือกู่เก่าๆ ในเขตอําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑๓ และปจั จุบนั พวกลัวะก็ยงั อาศัยอยูท่ วไปใน
เขตอําเภอแม่สะเลียง อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อําเภอจอมทองและอําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่
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๙

น.ณ. ปากนํ้า “ศิลปสมัยเชียงแสนพะเยา” วารสารเมืองโบราณ ๗ (๒ เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๒๔)
หน้า ๔๙ - ๖๐.
๑๐
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๕๗ จารึกวัดลี จารึกว่าพะเยาเสียเอกราช จ.ศ. ๘๕๗ แต่ตํานานเมืองพะเยา เขียนว่าเสีย
เอกราชนี้ จ.ศ. ๗๐๐
๑๑
Danold Swearer, Ibid, P 86.
๑๒
ดูรายละเอียดใน จามเทวีวงศ์ และ ชิ นกาลมาลีปกรณ์
๑๓
พระยาอนุมานราชธน, เรือ่ งของชาติ ไทย (พระนคร : คุรุสภา ๒๕๑๔) หน้า ๒๑๘

๖
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ อาจารย์ถนิ่ รัตกิ นก และคณะ ได้ทาํ การศึกษา วิจยั ด้านประวัตศิ าสตร์
และมนุ ษยวิทยาเกีย่ วกับวัฒนธรรมประเพณีของละว้า ทีบ่ า้ นบ่อหลวง บ้านกองลอย บ้านอุมลอง บ้าน
แม่โถ บ้านวังกอง บ้านขุน และบ้านนาฟ่อน รวม ๗ หมูบ่ า้ น อําเภอฮอด เชียงใหม่ ซึง่ ประชาชนเป็ น
ชาติลวั ะ และพวกลัวะนอกจากจะอาศัยอยูใ่ นดินแดนดังกล่าวแล้ว ยังมีชนเผ่าลัวะอาศัยอยูท่ เ่ี วียงหนอง
สอง อําเภอปา่ ซาง ลําพูน และทีบ่ า้ นแม่เหียะ ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่อกี ด้วย ผลของ
การศึกษาพบว่า วัฒนธรรมประเพณีของลัวะหลายประการท่อาจจะตกทอดมาถึงคนในเชียงใหม่เพราะมี
ประเพณีคล้ายกับประเพณีเชียงใหม่ปจั จุบนั คือ ประเพณีการเกิดมี “แม่ฮบั ” หรือหมอตําแย ประเพณี
การอยูไ่ ฟหลังการคลอดบุตรเรียกว่า “อยูเ่ ดือน” ความเชื่อเรือ่ งผีบา้ น ผีเมือง ผีบรรพบุรษุ ประเพณีการ
บูชาเสาหลักเมือง หรือเสาอินทขิล ความเชื่อเรือ่ งการปลูกบ้านทีเ่ สามงคลหรือเสาเอก หลังคาบ้านนิยม
ทําไม้ไขว้เป็ นรูปสามเหลีย่ มเรียกว่า “กาแล” และประเพณีทาํ ศพทีม่ กี ารจุดไฟยามหน้าศพ ตุงสามหาง
และตุงห่อข้าวใช้ในกระบวนแห่ศพไปฌาปนกิจ ๑๔ ฯลฯ สิง่ เหล่านี้เป็ นวัฒนธรรมประเพณีของลัวะทีพ่ บ
ในประเพณีของเชียงใหม่ในปจั จุบนั
ดังนัน้ สันนิษฐานว่า ก่อนทีจ่ ะสร้างเมืองเชียงใหม่โดยพระยามังราย พ.ศ. ๑๘๓๙ นัน้
บริเวณลุ่มนํ้ าต่างๆ มีเมืองสําคัญๆ เกิดขึน้ หลายเมือง เป็ นต้นว่า หริภุญไชย พะเยา เชียงแสน มี
วัฒนธรรมทีเ่ ป็ นของตนเอง และได้มกี ารผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชนต่างๆ ด้วย

พระยามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่
พระยามังรายตํานานเล่าว่าทรงเป็ นราชบุตรของพระยาลาวเมงและพระนางเทพคําข่าย
เจ้าหญิงแห่งเมืองเชียงรุง้ เสด็จขึน้ ครองราชย์ทเ่ี มืองเงินยางเชียงแสน ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๕ พระองค์
ทรงมีพระประสงค์ทจ่ี ะรวบรวมแคว้นต่างๆ ทีก่ ระจัดกระจายและเป็ นอิสระต่างๆ ให้รวมเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน โดยจะทรงขยายอํานาจลงมาทางใต้บริเวณลุ่มแม่น้ําปิง และพยายามขยายลงไปถึงบริเวณ
ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาและสาละวิน บริเวณลุ่มแม่น้ํ าปิงขณะนัน้ มีเมืองหริภุญไชยเป็ นเมืองสําคัญและมีความ
อุดมสมบูรณ์มงคั
ั ่ งทางเศรษฐกิ
่
จ พระยามังรายมีพระประสงค์จะยึดครองเมืองหริภุญไชยไว้ในอํานาจ
จึงทรงย้ายเมืองหลวงหรือทรงมาสร้างเมืองอีกเมืองหนึ่ง คือ เมืองเชียงรายทางใต้ลงมาในราว พ.ศ.
๑๘๐๖ แต่พระองค์พบว่าภูมปิ ระเทศไม่เหมาะแก่การขยายอํานาจลงมาทางใต้ จึงทรงย้ายไปประทับที่
เมืองฝางในราวปี พ.ศ. ๑๘๑๗ ทีเ่ มืองนี้อยูไ่ ม่ไกลจากเมืองหริภุญไชยมากนัก พระองค์ทราบถึงความ
มันคงและความมั
่
งคั
่ งของรั
่
ฐหริภุญไชยดี จึงดําเนินนโยบายแบบบ่อนทําลาย โดยให้อา้ ยฟ้าทหารของ
พระองค์มาเป็ นไส้ศกึ ในเมืองหริภุญไชย โดยใช้เวลาทัง้ หมดเกือบ ๗ ปี อ้ายฟ้าสามารถทําให้ประชาชน
ในเมืองนี้ไม่พอใจพระยายีบาหรือพระยาบา กษัตริยข์ องตนโดยอ้ายฟ้าดําเนินกลวิธตี ่างๆ หลายวิธ ี เช่น
๑๔

ถิน่ รัตกิ นก และคณะรายงานการวิ จยั เรือ่ ง ลัวะ (ละว้า) บ่อหลวง (People who inhabited in the MepingValley Prior to the settlement of the Thais) ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มิถุนายน ๒๕๑๒ (อัดสําเนา) และโปรดดูรายละเอียดใน J.J.Boeles, “A Note on the Ancient City called Lawapura”
J.S.S. v. is Part I, January 1967 P. 113 และ G.coedes, “Les Peuple de la Peninsule Indochinoise” J.S.S. v.
15 Jan. 1967.

๗
เกณฑ์แรงงานอย่างหนักในการไปขุดเหมืองชลประทาน ทีเ่ รียกว่า เหมืองอ้ายฟ้าหรือเหมืองแข็ง เกณฑ์
ประชาชนตัดไม้ลากไม้ในฤดูฝนมาทําคุม้ ทีป่ ระทับของพระยาบา ทําให้ไร่นาของประชาชนได้รบั ความ
เสียหายมาก
นอกจากนี้อา้ ยฟ้ายังได้กราบทูลให้พระยาบาห้ามประชาชนเข้ามาร้องทุกข์กบั กษัตริย์
โดยตรงดังเช่นทีเ่ คยปฏิบตั มิ า ให้ทุกคนติดต่อร้องทุกข์กบั อ้ายฟ้า แล้วอ้ายฟ้าก็ตดั สินไม่ถูกต้องตาม
ทํานองคลองธรรม ทําให้ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนมาก ๑๕
อ้ายฟ้าได้กล่าวกับประชาชนว่า
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีต่ นทําไปนัน้ เป็ นบัญชาจากพระยาบา
ทัง้ สิน้ ประชาชนจึงไม่ชอบพระยาบามาก และเมือ่ มีศกึ พระยามังรายมาประชิด ประชาชนจึงไม่
กระตือรือร้นจะช่วยรบกับผูป้ กครอง ในทีส่ ุดพระยามังรายจึงยึดหริภุญไชยไว้ในอํานาจได้สาํ เร็จเมือ่
พ.ศ. ๑๘๒๔
ปญั หามีว่า ทําไมพระยาบาจึงเชื่อคําแนะนํ าของอ้ายฟ้า จึงให้อา้ ยฟ้าเข้ามามีอํานาจใน
เมืองหริภุญไชยเช่นนี้ ทัง้ ทีอ่ า้ ยฟ้าเป็ นขุนนางจากเมืองอื่น คําตอบหรือข้อสันนิษฐานเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ม ี
ได้หลายทาง ข้อแรกผูเ้ ขียนขอเสนอข้อสันนิษฐานจากหลักฐานกฎหมายว่า ทีพ่ ระยาบาเชื่อคําแนะนํา
อ้ายฟ้าเพราะมีขอ้ ความตอนหนึ่งในกฎหมายหลายฉบับระบุว่า “บุคคลผูร้ สู้ นั ฐานต่างประเทศ” เป็ น
บุคคลหรือไพร่เมืองชัน้ ดีและจัดว่าเป็ นไพร่ทห่ี าได้ยาก
ถ้าทําผิดให้ลงโทษสูงสุดให้เนรเทศแทนการ
๑๖
อ้ายฟ้าเป็ นขุนนางทีม่ าจากต่างประเทศและเป็ นผูร้ สู้ นั ฐานเรือ่ งราวของต่างประเทศ
ประหารชีวติ
นอกเหนือจากเมืองหริภุญไชย พระยาบาจึงยอมรับความเป็ นผูร้ ขู้ องอ้ายฟ้า และพร้อมทีย่ กย่องอ้ายฟ้า
โดยง่ายเพราะอ้ายฟ้าอาจจะมีความรูเ้ รือ่ งเมืองหิรญ
ั เงินยางเชียงแสน เมืองเชียงราย และเมืองฝางดีกว่า
ทุกคนในเมืองหริภุญไชย อีกประการหนึ่งสันนิษฐานว่าพระยาบาอาจจะมีความขัดแย้งกับขุนนางของ
ตน
จึงได้ยกย่องอ้ายฟ้าขึน้ เป็ นผูช้ ่วยของพระองค์ทุกด้านโดยไม่เฉลียวใจว่าจะมาเป็ นไส้ศกึ ของ
กระยามังราย
เมือ่ พระยามังรายได้เมืองหริภุญไชยแล้ว ได้ประทับอยูร่ ะยะหนึ่ง แล้วยกให้อา้ ยฟ้าไป
ปกครองแทนพระองค์ โดยพระองค์ได้สร้างเมืองใหม่อกี เมืองหนึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่อเมือง
ชะแว เมืองนี้น้ําท่วมจึงได้ยา้ ยมาสร้างเมืองอีกเมืองหนึ่ง คือ เวียงกุมกาม ซึง่ อยูใ่ นเขตอําเภอสารภีใน
ปจั จุบนั เมืองนี้น้ํ าก็ท่วมอีก ไม่เหมาะจะให้เป็ นเมืองหลวงถาวรได้ จึงได้พยายามแสวงหาทําเล
ภูม ิ
ประเทศเพื่อสร้างเมืองใหม่
ในทีส่ ุดทรงพบบริเวณทีร่ าบลุ่มแม่น้ํ าปิง ตอนเหนือของเวียงกุมกาม บริเวณเชิงภูเขาสุเทพ
จึงได้เชิญพระสหายของพระองค์มาช่วยคิดการสร้างเมือง คือ พระยาร่วง (พ่อขุนรามคําแหง) แห่งเมือง
สุโขทัย พระยางําเมืองแห่งเมืองพะเยา ดังปรากฏข้อความเรือ่ งนี้ในตํานาน ราชวงศ์พน้ื เมืองเชียงใหม่
ความว่า

๑๕

ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่
มณี พยอมพงค์ (ถ่ายทอดและเรียบเรียง) ธรรมศาสตร์และกฎหมาย พระยามังราย, เอกสารงานวิจยั ถ่ายทอด
คัมภีรโ์ บราณ, โครงการไทยศึกษา จุฬาฯ ๒๕๒๘ , หน้า ๔๒. อ้างใน อรุณรัตน์วเิ ชียรเขียว “วิเคราะห์สงั คมเชียงใหม่
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากต้นฉบับใบลานภาคเหนือ” วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต จุฬา ๒๕๒๐ หน้า ๑๘๕
๑๖

๘
“ … สหายคําพระยางําเมือง พระยาร่วงทัง้ สองนัน้ กูจกั เรียกร้องเสงปองโฟ่จา (ปรึกษา)
แล้วจึงควรตัง้ ชะแล … พระยามังรายก็ใช้อํามาตย์ผรู้ ผู้ ูห้ ลวกไปเมืองพรุยาว (พะเยา) ที่
อยูพ่ ระยางําเมือง และเมืองสุกโขทัยทีพ่ ระยาล่วง (ร่วง) ก็เรียกร้องเอาพระยาทัง้ สองอัน
เป็ นมิตรรักกับด้วยพระยามังราย ก็ชกั เชิญว่า จักตัง้ บ้านใหญ่เมืองหลวง … พระยา
มังราย พระยางําเมือง พระยาร่วง ๓ คน ทัง้ เสนา อ ามาตย์ไพร่บา้ นไพเมือง
สมณพรามณ์ ช่างไม้ ช่างต้อง (แกะสลัก) ช่างแต้ม ทัง้ หลายพร้อมเพรียงเสงปองกัน จัก
เบิกบายชื่อโสรกยังเวียงว่า ชนพบุรศี รีนครเชียงใหม่ ก็โสรกมีสน้ิ นี้” ๑๗
เมือ่ สร้างเสร็จใน พ.ศ. ๑๘๓๙ จึงให้ช่อื เมืองนี้ว่า นพบุรศี รีนครพิงค์เชียงใหม่ เป็ น
ศูนย์กลางการเมืองการปกครองและศูนย์กลางความเจริญของล้านนาตลอดมา
30

30

เชียงใหม่สมัยราชวงศ์มงั ราย
เมือ่ พ่อขุนมังรายสร้างเมืองเชียงใหม่แล้ว
ได้ทรงปกครองและประทับอยูเ่ มืองนี้ตลอด
พระชนม์ชพี ของพระองค์ พระองค์เป็ นกษัตริยท์ ม่ี พี ระปรีชาสามารถ ทรงเป็ นนักรบ นักปกครอง และ
อาจจะกล่าวว่าพระองค์เป็ นนักพัฒนาก็ได้ ด้วยทรงเป็ นผูน้ ําในการสร้างบ้านเมืองหลายเมือง ด้านการ
ปกครองในสมัยนี้สนั นิษฐานว่าพ่อขุนมังรายจะทรงปกครองเฉพาะเมืองเชียงใหม่เท่านัน้ ส่วนเมืองอื่น
เช่นเมืองเชียงราย เมืองหริภุญไชยนัน้ คงแต่งตัง้ ให้ราชโอรสหรือข้าราชการขุนนางทีม่ คี วามสามารถไป
ปกครองแทน เช่น เมืองเชียงรายได้ให้ราชโอรสขุนครามไปปกครอง เมืองหริภุญไชยให้อา้ ยฟ้าอามาตย์
เอกไปครอง๑๘ ส่วนด้านการตุลาการหรือการพิจารณาคดีนนั ้ สันนิษฐานว่าพ่อขุนมังรายจะทรงรวบรวม
กฎหมายขึน้ ใช้ปกครองทีเ่ รียกว่า มังรายศาสตร์๑๙ ซึง่ สันนิษฐานว่ามังรายศาสตร์น้อี าจจะได้รบั
อิทธิพลมาจากกฎหมายธรรมศาสตร์ของมอญจากหริภุญไชยก็อาจเป็ นได้
และกฎหมายนี้คงได้ใช้
๒๐
ปกครองบ้านเมืองสืบมา
ด้านการส่งเสริมอาชีพประชาชน พ่อขุนมังรายได้ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพหลาย
อาชีพ นอกเหนือจากการเกษตรกรรม ได้พบข้อความในตํานานต่างๆ กล่าวว่าพระองค์ได้นําช่างฝี มอื

๑๗

ภาควิชาสังคมวิทยามานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. ราชวงศาพืน้ เมืองเชียงใหม่, ฉบับวัดเชียงหมัน้ อ.เมือง
เชียงใหม่, (สิงหาคม ๒๕๑๘) หน้า ๑๓
๑๘
พระรัตนปญั ญาเถระ, ชิ นกาลมาลีปกรณ์ แปลจากต้นฉบับภาษาบาลี โดย แสง มนวิฑรู (พระนครมิตรนราการ
พิมพ์ ๒๕๑๐) ๑๐๕.
๑๙
มังรายศาสตร์ ปจั จุบนั ค้นพบมี ๕ ฉบับ คือ ๑. มังรายศาสตร์ฉบับวัดเสาไห้ อ.เมือง ลพบุรี ๒. มังรายศาสตร์ฉบับ
คัดลอกโดยกงศุลฝรังเศสประจํ
่
าเชียงใหม่ (นอตอง)* ๓. มังรายศาสตร์ฉบับวัดเชียงหมัน้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทัง้ สาม
ฉบับปริวรรตโดย ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ๔. มังรายศาสตร์ฉบับวัดหมื่นเงินกอง ปริวรรตและพิมพ์
เผยแพร่ โดยภาควิชาคณะมานุษยวิทยา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ๕ มังรายศาสตร์ ฉบับวัด
ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
๒๐
ศาตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร มังรายศาสตร์ฉบับเสาไห้ พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงโหตร
กิตยานุพนั ธ์ ๔ เมษายน ๒๕๑๔ โรงพิมพ์เลียงเซีย้ งเจริญ ๒๕๑๔, หน้าคํานํา

๙
ประเภทต่างๆ เช่น ช่างทอง ช่างต้อง ช่างเหล็ก ช่างเงิน ฯลฯ มาจากเมืองพุกามเมื่อคราวเสด็จไปเมือง
พุกาม ระบุว่า
“ … ดังเจ้าอังวะพุกามนัน้ ก็เสงปองโฟ่จากันแล … คันแสงปองกันแล้ว ยังช่างหล่อ ช่างตี
ช่างฆ้อง ผูท้ รงสราด (ฉลาด) ทัง้ หลายมาก็เลือกเอาผูอ้ นั ช่างหล่อ ช่างตีทงั ้ หลาย ช่างตีฆอ้ ง
๒ หัว ทังลูกสิถ (ศิษย์) ลูกน้องทังมวล ๕๐๐ ทังเครือ่ งพร้อมแล้ว จักยืน่ ถวายท้าวล้านนา
…” ๒๑
ด้านความสัมพันธ์กบั อาณาจักรเพื่อนบ้านนัน้ เชียงใหม่มคี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั อาณาจักร
สุโขทัย และอาณาจักรพะเยาตลอดจนอาณาจักรพุกาม ซึง่ ความสัมพันธ์น้ีจะนําไปสู่การแลกเปลีย่ นและ
การรับเอาวัฒนธรรมระหว่างล้านนาไทยเชียงใหม่กบั อาณาจักรใกล้เคียง เช่น ในเวลาต่อมาเชียงใหม่รบั
เอาพุทธศาสนานิกายหินยานจากสุโขทัย เป็ นต้น พ่อขุนมังรายสิน้ พระชนม์ราว พ.ศ. ๑๘๕๔
เมือ่ สิน้ สมัยพ่อขุนมังรายแล้ว เชียงใหม่ได้ปกครองโดยราชโอรสเชือ้ สายราชวงศ์มงั รายอีก
หลายพระองค์ คือ พระยาคราม (พ.ศ. ๑๘๕๕ - ๑๘๕๕) พระยาแสนภู (พ.ศ. ๑๘๕๕ - ๑๘๘๗) พระ
ยานํ้าท่วม (พ.ศ. ๑๘๖๕ - ๑๘๖๖) พระยาคําฟู (พ.ศ. ๑๘๖๖ - ๑๘๖๙) และ (พ.ศ. ๑๘๗๘-๑๘๗๙)
และ พระยาผายู (พ.ศ. ๑๘๘๐ - ๑๘๙๙) ในช่วงระยะเวลาทีพ่ ระยาดังกล่าวปกครองบ้านเมืองนัน้
บ้านเมืองอยูใ่ นระยะก่อร่างสร้างเมืองให้มนคงยิ
ั ่ ง่ ขึน้ ในทีน่ ้ีจะขอกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของกษัตริย์
เชียงใหม่เฉพาะพระองค์ทส่ี าํ คัญเท่านัน้ หลังจากสมัยพระยาผายูแล้วกษัตริยอ์ งค์ต่อมาคือ พระยากือนา
ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๙๘ - ๑๙๒๘
พระยากือนา ทรงเป็ นราชโอรสของพระยาผายูเป็ นกษัตริยล์ าํ ดับที่ ๖ ของราชวงศ์มงั ราย
ในรัชสมัยของพระองค์นนั ้ พุทธศาสนาลัทธิลงั กาวงศ์ได้เข้ามาแพร่หลายและประดิษฐานในล้านนาไทย
กล่าวคือ ในราว พ.ศ. ๑๙๑๒ พระยากือนาได้อาราธนาพระสงฆ์จากอาณาจักรสุโขทัย สุมนเถระนําเอา
พุทธศาสนาลัทธิลงั กาวงศ์เข้ามาเผยแพร่ประดิษฐานในล้านนาไทยและเจริญรุง่ เรืองสืบมาจนทุกวันนี้
ในสมัยโบราณก่อนทีร่ บั ลัทธิลงั กาวงศ์เข้ามาเผยแพร่พุทธศาสนาในล้านนานัน้
จากหลักฐานทาง
โบราณคดีตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่าง สันนิษฐานว่าล้านนาไทยจะนับถือพุทธศาสนามา
ก่อนแล้ว เป็ นนิกายมหายาน เพราะได้มกี ารขุดพบเศียรพระพุทธรูปแบบทวารวดีทห่ี ริภุญไชย และพบ
เจดียม์ นต์ตามคติมหายาน เพราะได้มกี ารขุดพบเศียรพระพุทธรูปแบบทวารวดีทห่ี ริภุญไชย และพบ
เจดียม์ นต์ตามคติมหายานทีอ่ ําเภอเชียงแสนและล้านนาไทยมีประเพณีทาํ บุญปอยข้าวสัง อุทศิ ส่วนกุศล
แก่ ผูต้ ายซึง่ ประเพณีน้ีเหมือนพิธกี งเต๊กตามคติมหายาน เป็ นต้น ๒๒
เมือ่ พุทธศาสนาเข้ามาแพร่หลายในล้านนาแล้ว
มีผลทําให้มกี ารแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
ระหว่างล้านนาไทยกับอาณาจักรสุโขทัย ทัง้ ทางศาสนา ศิลปกรรม ประเพณีและพุทธศาสนาได้เข้ามามี
๒๑

ราชวงศ์เมืองเชียงใหม่ ฉบับวัดเชียงหมัน้ พิมพ์เผยแพร่โดย ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๑๘, หน้า ๘.
๒๒
แสง มนวิทรู , “ความเป็ นมาเกีย่ วกับพุทธศาสนาในล้านนาไทย” จุลสารโครงการตํารา สังคมศาสตร์และ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม่
มนุษยศาสตร์, (๓ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๑๙), หน้า ๘๔ - ๘๖. พิมพ์เผยแพร่โดยศูนย์วฒ
วิทยาลัยครูเชียงใหม่

๑๐
บทบาทในการดําเนินชีวติ ของคนล้านนาไทยด้วย พระสงฆ์มบี ทบาทและได้รบั การยกย่องจากสังคม
ล้านนามาก เช่น ทางด้านการศึกษา พระสงฆ์มฐี านะเป็ นครูของประชาชน ด้านการเมืองตัง้ แต่สมัย
พระยากือนาเป็ นต้นไปพบหลักฐานว่าพระสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินคดีต่างๆ ๒๓
ร่วมกับขุนนางของบ้านเมือง นอกจากนี้พระสงฆ์ยงั มีบทบาทในการว่ากล่าวตักเตือนกษัตริยล์ า้ นนาไทย
ผูป้ ระพฤติไม่ถูกต้องอีกด้วย และเป็ นทีพ่ ง่ึ ของประชาชนในยามบ้านเมืองอยูใ่ นความยุง่ ยาก เช่น
สงคราม เป็ นต้น นับว่าพระสงฆ์เริม่ มีบทบาทตัง้ แต่สมัยพระเจ้ากือนาเป็ นต้นไป
เมือ่ สิน้ สมัยพระยากือนาแล้ว กษัตริยอ์ งค์ต่อมาคือ พระยาแสนเมืองมา (พ.ศ. ๑๙๒๙ ๒๔
ในรัชกาลของพระองค์ พ.ศ. ๑๙๖๗ มีพระเถระชาว
๑๙๔๕) และต่อมาก็ถงึ สมัย พระยาสามฝังแกน
่
เชียงใหม่ ๒๕ องค์ พระชาวลพบุร ี ๘ องค์ พระรามัญ ๑ องค์ ได้ไปศึกษาภาษาบาลีและพุทธศาสนาใน
ลังกา เมือ่ กลับมาได้นิมนต์พระพุทธศาสนา ๓ คณะ คือ ๑. คณะพืน้ เมือง ๒. คณะรามัญ ๓. คณะสีหล
(พ.ศ. ๑๙๔๕ - ๑๙๘๕) กษัตริยต์ ่อมาเป็ นกษัตริยอ์ งค์สาํ คัญพระองค์หนึ่งของล้านนาไทย คือ พระยาติ
โลกราช ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๘๔ - ๒๐๓๐
ั่
พระยาติ โลกราช หรือพิลกราช ทรงเป็ นราชโอรสของพระยาสามฝงแกน
เป็ นกษัตริย์
ลําดับที่ ๑๐ ของราชวงศ์มงั ราย ทรงเป็ นกษัตริยท์ ม่ี พี ระปรีชาสามารถพระองค์หนึ่ง ทรงทะนุ บาํ รุง
บ้านเมืองให้เจริญรุง่ เรืองทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านการเมืองและศาสนา ทางด้านการเมืองนัน้ ฐานะ
ของเมืองเชียงใหม่มนคงมาก
ั่
พระองค์ทรงขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางถึงเมืองแพร่ เมือง
น่ าน
หัวเมืองไทยใหญ่ เช่น เมืองปนั ่ เมืองสีป่ ้ อ เมืองนาย เมืองลอกจอก เป็ นต้น นอกจากนี้
เชียงใหม่ยงั ได้ทําสงครามกับอาณาจักรอยุธยาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถหลายครัง้ ในปี พ.ศ. ๑๙๙๔
เชียงใหม่กบั อยุธยาทําสงครามชิงดินแดน เนื่องจากพระยายุทธิษเฐียร เจ้าเมืองสองแคว เอาใจออกห่าง
จากอยุธยามาสวามิภกั ดิ ์ต่อเชียงใหม่ ได้นําทัพเชียงใหม่ไปตีหวั เมืองเหนือของอยุธยา อยุธยาจึงส่ง
กองทัพมาขับไล่ และ พ.ศ. ๒๐๐๓ พระยาเชลียง เจ้าเมืองสวรรคโลก เอาใจออกห่างจากอยุธยามา
สวามิภกั ดิ ์ต่อเชียงใหม่ นํ ากองทัพเชียงใหม่ไปตีหวั เมืองของอยุธยา จึงเกิดสงครามนี้ขน้ึ ปรากฏว่า
เชียงใหม่ไม่สามารถตีเมืองได้ พอดีเกิดศึกฮ่อ เชียงใหม่จงึ ยกทัพกลับ พ.ศ. ๒๐๑๘ พระยาติโลกราชจึง
ทรงติดต่อขอทําไมตรีต่ออยุธยาเป็ นการยุตสิ งคราม อยุธยาเองก็บอบชํ้าจากการทําสงครามกับล้านนา
๒๓

มณี พยอมยงค์, (ปริวรรต) คลองพิ จารณาแต่งถ้อยชนคํา ฉบับวัดผาบ่องและวัดล้อมแรด เอกสารงานวิจยั
โครงการไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๘ เอกสารฉบับนี้ เรียกพระสงฆ์ผเู้ ข้าพิจารณาตัดสินคดีว่า เจ้า
ไทยลงกว้าน กว้านหมายถึงศาล
๒๔
ั่
พระเจ้าสามฝงแกน
ตามตํานานกล่าวว่าประสูติ ณ เมืองแกน ปจั จุบนั สันนิษฐานว่าอยู่ทต่ี ําบลอินทขิล อําเภอแม่
แตง จ.เชียงใหม่ บริเวณเมืองเก่านี้มแี ม่น้ํา ๓ สาย ได้แก่ ๑. แม่น้ําแกน (สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากคําว่า กังแก๊
่ น ซึง่
ตํานานเมืองแกนกล่าวว่า เป็ นอาการคับแค้นใจของประชาชนในเมืองแกนทีถ่ ูกศัตรูรุกราน แล้วกวาดต้อนผูค้ นไปทําให้
พลัดพรากกัน หรืออาจจะมาจากคําว่า แก๋น แปลว่า กลาง – ผูเ้ ขียน) ๒. แม่น้ําปิ ง และ ๓. แม่น้ําสงัด หรืองัด บริเวณ
เมืองทีเ่ รียกว่า ทุ่งพันแอกพันเผือเมืองแกน อุดมสมบูรณ์มาก กรรมการศูนย์วฒ
ั นธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่ได้ทาํ การ
ั่
ั่
วิจยั เรื่องนี้แล้ว พระเจ้าสามฝงแกนอาจจะมาจากแม่
น้ําสามฝงแกนหรื
อพันนาแกน (โปรดดูรายละเอียดใน “รายงาน
การสํารวจพืน้ ฐาน” ทุ่งพันแอกพันเผือเมืองแกน ศูนย์วฒ
ั นธรรมเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ เอกสารลําดับ ๖
ตุลาคม ๒๕๒๕)

๑๑
ไทย ประกอบกับอยุธยาสามารถตีหวั เมืองเหนือคือสุโขทัยจากล้านนาไทยได้ใน พ.ศ. ๒๐๐๕ เมือ่ ได้
ดินแดนทัง้ หมดกลับคืนจึงไม่มเี หตุทําสงครามกันอีกต่อไป สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทรงยอมรับ
ไมตรีจากล้านนาไทย ในตอนปลายสมัยพระยาติโลกราช ๒๕ อย่างไรก็ตามสงครามนี้ยงั ผลให้ลา้ นนาไทย
อ่อนกําลังและเสียรีพ้ ลเป็ นจํานวนมาก ทําให้บา้ นเมืองอ่อนแอลง จนเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าํ ให้เสียเอกราช
แก่พม่าในทีส่ ุด
ในสมัยพระยาติโลกราช พุทธศาสนามีความเจริญรุง่ เรืองสูงสุด พระองค์ทรงเลื่อมใสในพุทธ
ศาสนามาก ทรงสร้างวัดขึน้ หลายวัด เช่น วัดโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) ซึง่ ต่อมาพระองค์ได้โปรดให้ทํา
การสังคายนาพระไตรปิ ฎกขึน้ ทีว่ ดั นี้ ประมาณ พ.ศ. ๒๐๒๐ นับเป็ นการสังคายนาพระไตรปิฎกโลก
ครัง้ ที่ ๘ นอกจากนี้ยงั ได้อญ
ั เชิญพระแก้วมรกตมาจากวัดพระธาตุลาํ ปางหลวง มาประดิษฐานไว้ทว่ี ดั
เจดียห์ ลวงด้วย อาจกล่าวได้ว่า ในสมัยพระยาติโลกราชนี้ลา้ นนาไทยมีความเจริญรุง่ เรืองสูงสุดสมัย
หนึ่ง หลังจากสมัยพระยามังรายแล้ว บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์เป็ นปึกแผ่นมันคงมาก
่
อาจเรียกว่า
เป็ นยุคทองล้านนาไทยก็ได้
เมือ่ สิน้ สมัยพระยาติโลกราชแล้ว กษัตริยพ์ ระองค์ต่อมาคือ พระยายอดเชียงราย (พ.ศ.
๒๐๓๑ - พ.ศ. ๒๐๔๐) และหลังจากนี้กเ็ ป็ นสมัยของพระยาเมืองแก้ว ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๓๘
- ๒๐๖๘ ในสมัยนี้เป็ นสมัยทีส่ าํ คัญอีกสมัยหนึ่ง พระยาเมืองแก้วเป็ นราชโอรสของพระยอดเชียงรายใน
สมัยนี้เป็ นสมัยทีว่ รรณคดีของล้านนาไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาก พระสงฆ์มคี วามรูแ้ ตกฉานเชีย่ วชาญ
ในภาษาบาลีมาก ซึง่ เป็ นภาษาในพระไตรปิ ฎกฝา่ ยหินยาน พระสงฆ์ในสมัยนี้ได้แต่งคัมภีรไ์ ว้มากมาย
มีความไพเราะมาก เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์หรือชินกาลมาลินี แต่งโดยพระรัตนปญั ญาเถระ คัมภีร์
มังคลัตถทีปนี และเวสันตรปนี แต่งโดยพระศิรมิ งั คลาจารย์ จามเทวีวงศ์ แต่งโดยพระโพธิรงั สี เป็ นต้น
(คัมภีรม์ งั คลัตถทีปนี ปจั จุบนั ใช้เป็ นหลักสูตรสอบปริยตั ธิ รรมประโยค ๔, ๖, ๗) หลังจากสมัยพระเมือง
แก้วแล้ว พระสงฆ์ลา้ นนาก็ได้แต่งคัมภีรท์ ม่ี ชี ่อื เสียงไว้อกี หลายเล่ม เช่น สารัถทีปนี แต่งโดยพระญาณ
วิลาสเถระ รัตนพิมพวงศ์ แต่งโดยพระพรมปญั ญาชาวลําปาง และสิหงิ คนิทาน ฯลฯ ๒๖ อาจจะกล่าวได้
ว่าสมัยนี้เป็ นยุคทองของวรรณกรรม
สิน้ สมัยพระเมืองแก้วแล้ว ข้าราชการประชาชนได้แต่งตัง้ พระยาเกษเกล้า อนุชาของพระยา
เมืองแก้วขึน้ เป็ นกษัตริยส์ บื มา ด้วยพระเมืองแก้วไม่มรี าชโอรส พระยาเกษเกล้าหรือพระเมืองเกษเกล้า
ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๑๐๖๙ - ๒๐๘๑ สมัยนี้บา้ นเมืองตกอยูส่ มัยเสื่อม ซึง่ เริม่ อ่อนแอลงตัง้ แต่สน้ิ
สมัยพระยาติโลกราชแล้ว ได้เกิดการจลาจลแย่งชิงราชสมบัตใิ นสมัยพระเมืองเกษเกล้า อํานาจการ
ปกครองตกอยูใ่ นมือของข้าราชการขุนนาง ข้าราชการมีอํานาจมากถึงกับสามารถถอดถอนและแต่งตัง้
กษัตริยไ์ ด้ ข้าราชการขุนนางได้พร้อมใจกันปลดพระเมืองเกษเกล้าออกจากตําแหน่ งกษัตริยเ์ ชียงใหม่
แล้วเนรเทศพระองค์ไปอยูเ่ มืองน้อย และได้อญ
ั เชิญท้าวซายคํา ราชโอรสของพระเมืองเกษเกล้าขึน้ เป็ น
๒๕

รอง ศยามานนท์, พลตรีดาํ เนิร เลขะกุล และวิลาสวงศ์ นพรัตน์, ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา แผ่นดิน
รามาธิบดีท่ี ๑ ถึงแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระนคร คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๓
หน้า ๖๔ - ๖๕.
๒๖
แสง มนวิทรู , เรือ่ งเดิ ม, หน้า ๙๐ - ๙๑.

๑๒
กษัตริยเ์ ชียงใหม่แทน
ต่อมาข้าราชการเห็นว่าท้าวซายคําปกครองบ้านเมืองไม่ชอบด้วยราชธรรม
ปกครองไม่เป็ นธรรม ข้าราชการจึงได้รว่ มมือกันปลงพระชนม์ทา้ วคําซายเสีย แล้วกลับไปอัญเชิญ
พระเมืองเกษเกล้าจากเมืองน้อยกลับมาครองราชย์อกี ครัง้ หนึ่ง และต่อมาไม่นานพระเมืองเกษเกล้า
ถูกลอบปลงพระชนม์อกี
ในระยะนี้ขนุ นางเชียงใหม่ได้อญ
ั เชิญพระนางจิรประภาเทวีขน้ึ ปกครองอยู่
ระยะหนึ่ง
หลังจากนัน้
ข้าราชการขุนนางได้พร้อมใจกันเชิญพระไชยเชษฐาธิราชแห่งเมืองล้านช้าง
ซึง่ เป็ นราชโอรสของพระนางยอดคําทิพ พระราชธิดาของพระเมืองเกษเกล้ากับพระเจ้าโพธิสารให้มา
ปกครองเชียงใหม่ พระไชยเชษฐาปกครองระหว่าง พ.ศ. ๒๐๘๙ - ๒๐๙๐ ปกครองเชียงใหม่ได้ประมาณ
สองปี พระเจ้าโพธิสารราชบิดาสิน้ พระชนม์ พระองค์จงึ ได้เสด็จกลับไปปกครองเมืองล้านช้าง เมือง
เชียงใหม่จงึ ว่างกษัตริยล์ งอีกครัง้ หนึ่ง
ต่อมา ข้าราชการขุนนางจึงพิจารณาเห็นพ้องกันว่าให้อญ
ั เชิญพระเมกุฏิ (เจ้าฟ้าแม่กุ) แห่ง
เมืองนาย ซึง่ พระเมกุฏทิ รงเป็ นเชือ้ สายของขุนเครือราชบุตรพ่อขุนมังรายมาปกครองเชียงใหม่ พระ
เมกุฏปิ กครองระหว่าง ๒๐๙๔ - ๒๑๐๑ นับเป็ นกษัตริยพ์ ระองค์สุดท้ายของราชวงศ์มงั รายทีป่ กครอง
เชียงใหม่ก่อนทีจ่ ะตกเป็ นเมืองขึน้ ของพม่า
จากหลักฐานตํานานเชียงใหม่ฉบับวัดหมื่นล้านกล่าวว่า บ้านเมืองในสมัยพระเมกุฏนิ นั ้ อยู่
ในสภาพยุง่ เหยิง ประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนนานับประการจากการกระทําของขุนนางพม่า ๒๗ ที่
พระเมกุฏมิ อบอํานาจให้ปกครองบ้านเมือง ได้มกี ารสังเกณฑ์
่
แรงงานจากประชาชนอย่างหนัก เรียกเก็บ
ภาษีมาก ทําให้ประชาชนไม่พอใจและเดือดร้อนมาก ดังปรากฏข้อความว่า
“ … ในขณะนัน้ บ้านเมืองทัง้ มวลก็ควํ่าเขือก เป็ นทุกข์ดว้ ยกาน (การ) บ้านกานเมืองมาก
นัก ผัวไปทางหนึ่งเมียไปทางหนึ่ง ต่อเก็บส่วยไรก็พน้ ประหมาน (มาก) ชุอนั เป็ นหย่อม
หญ้าข้าเมืองนัน้ แล เขานังไหนไห้
่
(ร้องไห้) หัน้ … ด้วยมหาราชเจ้ามีอาชญา หือ้ คนพาลา
เก็บส่วนไร้ร่าํ ล้นพ้นประมาณ ไพร่ฟ้าข้าเมืองหาสังจักออกจักเสียก็บ่ได้ เขาก็นงไหนไห้
ั่
หนั ้
… ขณะนัน้ บ้านเมืองทังมวลเกิดโกลาหนชุบา้ นชุท่ี ทุกขภัยอยากนํ้ ากัน้ ข้าวมากนัก บ้าน
เหนือรบบ้านใต้ บ้านใต้รบบ้านเหนือ ครุบชิงกัน (แย่งชิงกัน) เอาข้าวของหัน้ แล บ้านเมือง
ทังมวล ก็ตระหมอดหอดหิว (อดอยาก) แห้งแล้งมากนัก นํ้าฟ้านํ้าฝนก็บ่ตกมาได้แล …๒๘”
สําหรับความเสือ่ มของเมืองเชียงใหม่ ตามความเชื่อของคนสมัยโบราณซึง่ ได้เขียนไว้ใน
ตํานานเชียงใหม่ ฉบับวัดหมืน่ ล้าน (พิมพ์โดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๑๙ ปจั จุบนั เท่าทีพ่ บเป็ นตํานาน
เรือ่ งเดียวทีก่ ล่าวถึงความเสื่อมของเชียงใหม่) กล่าวว่าเมือ่ บ้านเมืองกําลังระสํ่าระสายนัน้ ประชาชนและ
ขุนนางได้อาราธนาสมเด็จสามีสงั ฆราชมหาเถระไปกราบทูลพระเมกุฏทิ รงทราบว่า บ้านเมืองจะพินาศ
๒๗

ขุนนางพม่า ผูเ้ ขียนสันนิษฐานว่า เป็ นขุนนางของพระเมกุฏทิ ร่ี ว่ มคณะมาจากเมืองนาย ขุนนางเหล่านี้ตามตํานาน
เรียกว่า ขุนนางพม่า หมายความว่า ไม่ใช่ขนุ นางล้านนาไทย.
๒๘
ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ ฉบับวัดหมื่นล้าน ปริวรรต และพิมพ์เผยแพร่ โดย ภาควิชาสังคมวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๒๙, หน้า ๖.

๑๓
ฉิบหายด้วยพระองค์ได้ละทิง้ จารีตประเพณีดงั ้ เดิมของบ้านเมือง และการกระทําบางอย่างเป็ นเหตุให้
บ้านเมืองเสื่อมหรือฉิบหาย ซึง่ ภาษาล้านนาไทยเรียกว่า “ต้องขึด” สมเด็จสามีสงั ฆราชมหาเถระ
กราบทูลขอให้พระเมกุฏทิ รงปฏิบตั ติ ามจารีตประเพณีของล้านนาไทย ทัง้ นี้เพราะพระเมกุฏแิ ละขุนนาง
จากเมืองนายมีวฒ
ั นธรรมประเพณีบางอย่างแตกต่างจากล้านนาไทย
การกระทําบางอย่างคนเมือง
เหนือถือว่าไม่เสียหายแต่คนล้านนาไทยถือว่าจะเป็ นเหตุให้บา้ นเมืองเสื่อมหรือ “ต้องขึด” จากตํานาน
เชียงใหม่พอสรุปว่าบ้านเมืองเชียงใหม่เสื่อมเพราะการกระทําของพระเมกุฏแิ ละขุนนางของพระองค์ได้
ดังนี้
ประการแรก พระเมกุฏอิ นุ ญาตให้สร้างกําแพงใหม่ลอ้ มกําแพงเก่าในลักษณะราหูอมจันทร์
ประการทีส่ อง พระเมกุฏไิ ม่ควบคุมดูแลขุนนางพม่า (ทีม่ าจากเมืองนาย) อนุ ญาตให้ประชาชนนําศพ
ผ่านออกประตูชา้ งเผือก อ้อมไปทางแจ่งหัวริน ผ่านประตูสวนดอกและแจ่งกู่เฮืองแล้วจึงเผา เชื่อว่าเป็ น
การยํ่าอายุเมืองเชียงใหม่ ประการทีส่ าม ขุนนางอนุ ญาตให้ประชาชนนําโลงศพทีเ่ ผาศพแล้วเหลือโลงไว้
นําโลงกลับเข้ามาในเมือง ซึง่ ผิดจารีตประเพณีเดิม ประการทีส่ ่ี ขุนนางอนุ ญาตให้ประชาชนบางคนเผา
ั ่ น้ํ า บริเวณเกาะ และในวัด ซึง่ ไม่ทาํ กันมาก่อน ประการทีห่ า้ อนุ ญาตให้
ศพภายในกําแพงเมือง ริมฝงแม่
ประชาชนกวนนํ้าและระบายนํ้าในหนองบัว ๗ กอให้แห้ง (ปจั จุบนั สันนิษฐานว่าคือบริเวณทีล่ ุ่มตรงข้าม
คูเมืองบริเวณแจ่งศรีภมู )ิ ซึง่ เป็ นหนองนํ้าสําคัญของเมือง ประการทีห่ ก ลํานํ้ าห้วยแก้วมีประชาชนไป
กัน้ ทางนํ้าให้ไหลเข้าเมืองโดยสะดวก ประการทีเ่ จ็ด เกณฑ์ประชาชนตัดไม้ชกั ลากมาในฤดูฝนล่องตาม
แม่น้ํ าและเหมืองฝาย ทําให้ทาํ นาได้ไม่สะดวก ประชาชนได้รบั ความลําบากมาก ประการทีแ่ ปด พระเม
กุฏหิ า้ มประชาชนบูชาบวงสรวงเทพยดาอารักษ์ เสาอินทขีล และผีบา้ นผีเมือง ซึง่ เป็ นประเพณีสาํ คัญ
ของคนล้านนาไทย การกระทําดังกล่าวของพระเมกุฏแิ ละขุนนางของพระองค์ คนล้านนาไทยเชื่อว่าทํา
ให้บา้ นเมืองเสื่อม เทพยดาอารักษ์ไม่ปกปกั ษ์รกั ษาบ้านเมือง เมือ่ พม่ายกกองทัพมาโจมตี จึงเสียเมือง
แก่พม่า (พระเจ้าบุเรงนอง) โดยง่าย
ดังนัน้ จะเห็นว่าเมืองเชียงใหม่สมัยพระเมกุฏปิ กครองนัน้ บ้านเมืองอ่อนแอ ประชาชน
ข้าราชการ ขุนนาง แตกความสามัคคี จนยากจะแก้ไขให้เข้มแข็งดังเดิมได้ จึงเสียเอกราชแก่พระเจ้า
บุเรงนองในปี พ.ศ. ๒๑๐๑ ตกเป็ นเมืองขึน้ ของพม่านานนับสองร้อยปีเศษ จึงสามารถขับไล่พม่าออกไป
ในสมัยราชวงศ์กาวิละ

เชียงใหม่เมืองประเทศราชของพม่า
เมือ่ บุเรงนองยึดเมืองเชียงใหม่ได้แล้ว ในระยะแรกนี้พม่ามิได้เข้ามาปกครองโดยตรง แต่ได้
แต่งตัง้ ให้พระเมกุฏเิ จ้าเมืองเชียงใหม่ปกครองบ้านเมืองตามเดิม ในฐานะเมืองประเทศราชของพม่าซึง่
เชียงใหม่จะต้องส่งเครือ่ งบรรณาการ ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง จะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินปีละ ๑ ครัง้
เป็ นอย่างน้อย จะต้องส่งส่วยเป็ นสิง่ ของตามทีพ่ ม่าต้องการ เช่น ช้าง ม้า นํ้ารัก เครือ่ งแพรพรรณต่างๆ
และจะต้องจัดหากําลังคน เสบียงอาหารช่วยพม่าในยามเกิดศึกสงคราม ๒๙ ต่อมาพม่าได้ปลดพระเมกุฏิ
๒๙

สมเด็จกรมดํารงราชานุภาพ (แปล) “กฎมณเฑียรบาลพม่า” ใน ลัทธิ ธรรมเนี ยม ภาค ๒๖ หน้า ๑๖ อ้างใน ปริศนา
, ศิรนิ าม, เรื่องเดิม, หน้า ๓๒

๑๔
ออกจากตําแหน่ งเจ้าเมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ. ๒๑๐๗ โดยพม่าอ้างว่าพระเมกุฏคิ ดิ การเป็ นกบฎ พม่าได้
แต่งตัง้ สตรีเชือ้ สายราชวงศ์มงั รายเป็ นเจ้าเมืองเชียงใหม่คอื นางพระยาราชเทวี หรือพระนางวิ สทุ ธิ เทวี ซึง่ นับเป็ นเจ้าเมืองเชียงใหม่เชือ้ สายราชวงศ์มงั รายองค์สุดท้ายทีป่ กครองบ้านเมืองฐานะประเทศ
ราชของพม่า เมือ่ นางพระยาราชเทวีสน้ิ พระชนม์ พม่าก็ได้แต่งตัง้ ให้เจ้านายและข้าราชการของพม่ามา
ปกครองเมืองเชียงใหม่โดยตรง กษัตริยเ์ ชียงใหม่สมัยทีพ่ ม่าปกครองรวมทัง้ สิน้ จํานวน ๑๓ พระองค์
การปกครองของพม่าในล้านนาไทย พม่าพยายามปกครองหัวเมืองล้านนาไทยอย่างใกล้ชดิ
เพื่อป้องกันการกบฏ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชนชัน้ ผูป้ กครองบ้านเมือง พม่าจะควบคุมเป็ นพิเศษ พม่าได้
ควบคุมนโยบายสําคัญๆ ทัง้ ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ โดยได้ควบคุมการแต่งตัง้ โยกย้ายถอดถอน
เจ้าเมืองล้านนาไทย ตลอดจนการปูนบําเหน็จและการลงโทษด้วย ควบคุมการเกณฑ์กําลังคนเพื่อใช้ใน
ยามสงคราม และพม่าได้นําตัวราชบุตรหรืออนุ ชาเจ้าเมืองประเทศราชไปไว้เป็ นตัวประกันทีเ่ มืองพม่า
ด้วย
สําหรับการปกครองภายในบ้านเมืองนัน้
กิจการใดทีไ่ ม่ขดั กับผลประโยชน์ของพม่า
สันนิษฐานว่าพม่าคงอนุ โลมให้เจ้าเมืองในล้านนาไทยมีอสิ ระ ปกครองกันเองภายใต้อํานาจของพม่า
สําหรับเมืองเชียงใหม่นัน้ ในฐานะทีเ่ ป็ นเมืองสําคัญ พม่าได้แต่งตัง้ ขุนนางและกษัตริยพ์ ม่าเข้ามาทําการ
ปกครองโดยตรง นับตัง้ แต่สน้ิ สมัยนางพระยาราชเทวีเป็ นต้นมา ได้พบหลักฐานข้อความในเอกสาร
คัมภีรโ์ บราณ ได้เขียนเกีย่ วกับกฎหมายทีพ่ ม่าใช้ปกครองในเมืองเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่าพม่า
ดําเนินการปกครองตามจารีตประเพณีทเ่ี คยปกครองมาแต่ก่อน เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเชียงใหม่
เกลีย่ ดชังผูป้ กครองพม่าซึง่ อาจจะก่อให้เกิดการต่อต้านพม่าก็เป็ นได้ อย่างไรก็ตามพม่าก็ได้ควบคุมและ
จัดการเกีย่ วกับบางเรือ่ งอย่างเข้มงวดกวดขัน ซึง่ ได้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับเรือ่ งนี้ในคัมภีรร์ าชวงศา
พืน้ เมืองเชียงใหม่ ฉบับวัดเชียงมัน่ พอสรุปได้ดงั นี้
่ ขา้ ราชการขุนนางพม่าเลีย้ งดู รักษา
พม่ากับไพร่เมือง ๓๐เชียงใหม่ ได้พบว่าพม่ามีคาํ สังให้
ไพร่ไทอย่าให้ไพร่ไทเดือดร้อนทุกข์ยาก ให้ไพร่มเี สรีภาพในการประกอบอาชีพ และให้ไพร่ยนิ ดีทจ่ี ะ
ทํางานให้ทางบ้านเมือง ดังปรากฏข้อความว่า
“ … สักราชได้ ๙๓๑ ตัว (พ.ศ. ๒๑๑๒) เดือน ๑๑ ออก ๑๐ คํ่า วัน ๗ รักชื่อโกชนะ ๑๖ ลูก
กินเมืองพิง จาเรนัน้ ก็หอ้ื มังแรส่วย ต้องเข้าภิทรู ไหว้สาเจ้าตนบุญใหญ่ ธัมมราชาหลวง
เมืองเชียงใหม่แต่เช่นเกล่า (เก่า) ราชาทัง้ หลายมีรดี เกล่ารอยหลังมา อันได้แต่งกินเมือง
เชียงใหม่ เก็บหอมไพร่ไทอวบฟกั รักสา บ่หอ้ื รีดมล้าง เยืองสันใด (ฉันใด) ไพร่ไทไพร่บา้ น
ไทเมืองบ่รอ้ นบ่ไหม้บ่ทุกข์ยาก ก็หอ้ื เสมอกับด้วยกัน หือ้ มีสมันตหือ้ สุขหนุ กชุ่มเย็น … ดัง่
ข้าใหญ่ไพร่ไทกูทงั ้ หลาย เช่น กูน้กี ม็ ใี จชื่นชมยินดีเวียกส้าง (ทํางาน) ซือ้ ขายกินไปใกล้ไป
ไกลนังนอนก็
่
เสมอดังพร้
่ อมกันพร้อมเพรียง …”
เกีย่ วกับการบุกเบิกทีน่ าของไพร่หรือประชาชน พม่าให้อนุ โลมตามกฎหมายมังรายศาสตร์
ว่าเรือกสวนไร่นาใดกลายเป็ นนาร้างนาน ๑๐ ปี ต่อมาไพร่ไทได้แผ้วถางบุกเบิกให้เป็ นไร่นา ให้ไพร่
๓๐

ไพร่เมืองหมายถึงประชาชนในล้านนาไทยทีเ่ ป็ นอิสระชน มีหน้าทีม่ าทํางานหรือเข้าเวรให้กบั ทางราชการหรือ
บ้านเมือง ในสมัยโบราณตามกฎหมายต่างๆ เรียกว่า “ไพร่เอาการเมือง”

๑๕
ทํานาโดยไม่เก็บค่านา ๓ ปี ถ้าเกิน ๓ ปีไปแล้ว ให้ขนุ กินเมืองเก็บภาษีตามประเพณีโบราณ ดัง
ข้อความว่า
“ … ประการ ๑ ดังข้
่ าเจ้าคนในทัง้ หลาย ไร่นาเรือกสวนห้วยร้องปลาบวกหนองทัง้ หลายนัน้
เปล่าห่าง ๑๐ ปี ไพร่ไทข้าเจ้า (ข้า หมายถึงทาส) เอาการทัง้ หลาย แผ้วถางถากฟนั เยียะไร่
แปลงนานัน้ บ่ล้าํ สามปี อย่าได้เอาของฝาก (ภาษีหรือค่าเช่า) คันลํ้าสามปีไปหากเยียะสร้าง
ก็ด ี ขุนกินเมืองกินแคว้น แก่หวั ทัง้ หลาย หือ้ ได้หยังแยงหยุ
่
ดผ่อน อย่าเอาเต็มอาเจียรบู
๓๑
ราณ (โบราณ) ”
กรณีทไ่ี พร่ไปรบในสงครามได้กเู้ งินในระหว่างทําสงคราม เมือ่ กลับมาถึงบ้านเมืองแล้ว ให้ผู้
กูใ้ ช้คนื สองเท่า ถ้าลูกหรือสามีไปกูเ้ งินในระหว่างไปรบ มีผรู้ เู้ ห็นหลายคนว่ากูไ้ ปจริง (สันนิษฐานว่า
กรณีน้ผี กู้ ูอ้ าจจะตายในสงคราม – ผูเ้ ขียน) ให้ลกู เมียใช้หนี้แทนถ้าไม่มเี งินใช้เพราะยากจน ให้เจ้านาย
ของไพร่ (อมวยขระกูล) ๓๒ใช้แทน ถ้าเจ้านายไม่ใช้แทน ให้ขา้ ราชการขุนนางพม่าประชุมปรึกษากันแล้ว
ใช้เงินแทนไพร่ ๓๓เพื่อให้ไพร่ไปรบข้าศึก นับเป็ นสวัสดิการอย่างหนึ่งของพม่าทีใ่ ห้แก่ไพร่ผอู้ ุทศิ เวลา
และชีวติ ไปรบในสงคราม นอกจากนี้ พม่ายังได้ออกกฎหมายไพร่เกีย่ วกับความสะดวกสบายของ
ลูกหลานไพร่ทไ่ี ปรบว่า ถ้าลูกหรือสามีของไพร่ผใู้ ดไปช่วยรบในสงครามต่างบ้านต่างเมือง ขุนกินเมือง
ข้อนี้นับเป็นการให้สทิ ธิ
หรือผูป้ กครองไพร่ผนู้ นั ้ จะเรียกลูกหรือภรรยาของผูศ้ กึ ษาไปใช้งานมิได้๓๔
พิเศษแก่ลกู และภรรยาของผูไ้ ปรบสงครามประการหนึ่งเช่นกัน
เกีย่ วกับการควบคุมไพร่เมืองหรือประชาชนนัน้
ได้พบข้อความทีแ่ สดงให้เห็นว่าพม่าได้
พยายามควบคุมไพร่เมือง เพราะไพร่เป็ นกําลังสําคัญของบ้านเมืองทัง้ ยามสงบและยามสงคราม พม่า
อนุ ญาตให้ไพร่เมืองย้ายถิน่ ฐานได้ แต่หา้ มมิให้ไพร่เมืองหลบหนีไปอยู่ปา่ หรือหลบออกจากเมืองไปอยู่
ในทีๆ่ พม่าควบคุมไม่ถงึ ถ้าพบว่าคนใดหลบหนีไปอยู่ปา่ ให้จดชื่อของคนผูน้ ัน้ แล้วนําไปแจ้งให้เจ้านาย
ทราบ เพื่อจะได้สงดํ
ั ่ าเนินการกับไพร่ผนู้ นั ้ ต่อไป ดังปรากฏข้อความว่า
“ประการ ๑ ดังเมื
่ องอันได้แต่งเก็บหอมนัน้ แต่บา้ น ๑ ก็ยา้ ยออกไปอยูบ่ า้ น ๑ แก่หวั สิบ
ซาว (นายสิบนายซาว) ๓๕ทัง้ หลายเรียกร้องเอานัน้ ดังแก่บา้ นพ่อเมืองนัน้ อย่าเกิง้ อย่าเกิด๊

ประเสริฐ ณ นคร มังรายศาสตร์, หน้า ๖ กล่าวเกีย่ วกับไพร่สร้างไร่นาว่า “มาตรา ๑ ไพร่อตุ สาหะสร้างปา่ คานาร้าง
สวนร้างให้เป็ นนา เป็ นสวน เป็ นบ้าน เป็ นเมือง ให้กนิ ข้าวไปก่อนสามปี ต่อจากนัน้ จึงเก็บค่าสวนค่านา …”
๓๒
อมวย – ภาษาพม่า หมายถึง มรดก
๓๓
ราชวงศาพืน้ เมืองเชียงใหม่, หน้า ๔๐
๓๔
เรือ่ งเดิ ม, หน้า ๔๑ ความว่า “ประการ ๑ ดังลู
่ กผัวนัน้ ไปการ คันเจ้าเฝ้าขุนนอนมือ้ นอนวังไปเสิก (ศึก) ทีไ่ กล ขอบ
นํ้าแผ่นดิน ขุนกินเมืองแก่บา้ นจาเร (ข้าราชการพม่า) ทัง้ หลาย อย่าเรียกร้องลูกเมียเขามาเยียะเวียก (งาน กระทําการ
ใช้สอย) อันไปอันมาก็อย่าได้กระทํา”
๓๕
นายสิบ นายซาว เป็ นตําแหน่งข้าราชการล้านนาไทย มีหน้าทีค่ วบคุมไพร่ นายสิบคุมไพร่สบิ คน นายซาวคุมไพร่
ยีส่ บิ คน หรือนายสิบสองคน
๓๑

๑๖
(อย่าขัดขวาง) อย่าห้ามทาประมาณ ๑ ออกแต่บา้ นนัน้ ไปลีล้ บั ซงอยูน่ นั ้ (ไปซ่อนอยู่) หือ้
ได้เหมียดหมายซื่อแล้ว หือ้ ได้เข้าไหว้สาทีส่ นามคา ๓๖ … ”๓๗
อนึ่ง พม่าได้กําหนดให้ไพร่ทาํ งานให้กบั ทางราชการบ้านเมืองตามประเพณีแต่โบราณมา
ซึง่ ในสมัยราชวงศ์มงั รายไพร่ทุกคนมีหน้าทีม่ าทํางานให้บา้ นเมืองตามทีก่ ําหนด เรียกว่า “ไพร่เอา
การเมือง” พม่าได้ควบคุมมิให้ไพร่หนีงาน ถ้าราชการมีงานให้ไพร่ทาํ แล้วไพร่ทาํ อุบายหลบหนีงานให้
ควบคุมไว้ หากเมือ่ ทํางานเสร็จแล้วขุนนางพม่าอนุ ญาตให้กลับบ้าน ไพร่ตอ้ งไปอยู่ทเ่ี ดิมหรือสังกัดเดิม
แต่ทาํ อุบายจะหลบหนีอกี ให้ลงโทษจําคุก (ปนั ราชวัตร) ไพร่ผนู้ นั ้ ๓๘
ถ้ากรณีบา้ นเมืองมีงานให้ไพร่ทาํ พ่อแม่ของไพร่ผนู้ ัน้ ทราบแล้วว่าจะต้องให้ลกู ของตนไป
ทํางานนัน้ แต่พ่อแม่ละเลยหลีกเลีย่ งโดยได้ส่งลูกของตนไปอยูท่ อ่ี ่นื หรือให้ลกู ของตนไปหลบอยูต่ ามปา่
เขา ถือว่าหลีกเลีย่ งงานราชการ ให้จบั กุมพ่อแม่แล้วให้ลงโทษประหารชีวติ ซึง่ ถือว่าเป็ นโทษสถานหนัก
แสดงว่าพม่าควบคุมแรงงานไพร่อย่างเข้มงวดกวดขันมาก ในทางตรงกันข้ามก็สนั นิษฐานได้ว่า พม่า
ลงโทษอย่างรุนแรงนี้กอ็ าจจะเป็ นเพราะมีไพร่เมืองพยายามหลบหนีงานราชการมากก็เป็ นได้ จึงลงโทษ
สถานหนักเพื่อให้คนเกรงกลัวต่อโทษทีจ่ ะได้รบั นัน้
ซึง่ ข้อนี้อาจเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ ําให้ประชาชน
เชียงใหม่ไม่พอใจการปกครองของพม่าแล้วหาทางเป็ นกบฏจากพม่าตลอดเวลา เกีย่ วกับเรือ่ งนี้มคี วาม
ระบุว่า
“ประการ ๑ ดังกิ
่ จการราชการเจ้าเกิดมีกห็ ากรูจ้ กั ว่า จักได้ลกู เอาราชการก็เอาลูกเต้าไปส่ง
เสียทีไ่ กลแล้ว ก็ซุกซ่อนหว่างห้วยพูดอยป่าเถื่อนบุบุ่นไปซุกซ่อนตั ๋วอยูย่ งั หว่างห้วยพูดอย
พูเขา (ภูเขา) เป็ นผูห้ ลีกเว้นยังการเจ้าดังเขาทั
่
ง้ หลายนัน้ ก็หอ้ื ไล่กุมกํายับเอาทัง้ แม่หญิง
พ่อชายหือ้ เสีย้ งแล้ว หัวเขาตกดินนับเสีย้ ง (ฆ่าเสีย)” ๓๙
เกีย่ วกับเรือ่ งของข้าทาสนัน้ พม่ากําหนดว่าผูใ้ ดทุบตีทาส (ข้า) ของผูอ้ ่นื ตายให้แจ้งความ
ให้ขนุ นางพม่าทราบ อย่าได้ปิดบังไว้ แสดงว่าพม่าควบคุมทาสในเชียงใหม่ดว้ ย ๔๐
ขบวนการยุตธิ รรมในบ้านเมือง
กรณีมคี ดีพพิ าทเกิดขึน้ ในบ้านเมืองให้ผปู้ กครองหรือ
เจ้าขุนเป็ นผูต้ ดั สินคดี ถ้าเป็ นคดีสาํ คัญหรือคดีใหญ่ให้มกี ารประชุมเจ้าเมือง (ขุนกินเมือง) เลขานุ การ
(จาเรแคว้น) หัวหน้าแคว้นและล่าม ให้ประชุมพร้อมกันทีก่ ว้าน (ศาล) แล้วจึงให้พจิ ารณาตัดสินตาม

สนามคํา สันนิษฐานว่า จะเป็ นสถานทีร่ บั ฟ้อง หรือทีพ่ จิ ารณาคดีนายสิบ นายซาว เป็ นตําแหน่งข้าราชการล้านนา
ไทย มีหน้าทีค่ วบคุมไพร่ นายสิบคุมไพร่สบิ คน นายซาวคุมไพร่ยส่ี บิ คน หรือนายสิบสองคน
๓๗
ราชวงศาพืน้ เมืองเชียงใหม่, หน้า ๓๘.
๓๘
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๔๒ ระบุวา่ “ประการ ๑ คันราชการเจ้ามีนนั ้ ก็อุบายปริยายมายาแข่งกระทําแล้ว ก็แตกลงและ
หลีกเว้นนัน้ อย่าหือ้ ได้รางหือ้ ได้เก็บหอมเอาแล้ว หือ้ ได้เอาการเจ้าคันหากเมือ้ น (เสร็จ) การรางการเจ้า หากหือ้ คืนมา
ก็หอ้ื อยู่ทเ่ี กล่า (เก่า) มัน ดันบ่ออยู่ซ้าํ กระทําอุบายเยียะเชือ้ ๑ แถม หือ้ ได้ปนั ราชวัตรแกมัน”
๓๙
ราชวงศาพืน้ เมืองเชียงใหม่, หน้า ๔๒.
๔๐
เรือ่ งเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
๓๖

๑๗
ธรรมศาสตร์ (รีดคลองธัมมสาด) ราชศาสตร์ อย่าได้ตดั สินโดยเห็นแก่สนิ บนหรือตัดสินโดยลําเอียง ๔๑
นับว่าพม่าได้ให้ความยุตธิ รรมแก่ประชาชนในปกครองของพม่าพอสมควร
เกีย่ วกับการควบคุมข้าราชการของพม่านัน้
ได้พบข้อความทีแ่ สดงว่าพม่าปกครอง
เชียงใหม่อย่างมีระเบียบแบบแผน
ได้กําหนดอํานาจหน้าทีข่ องขุนนางพม่าทีท่ าํ หน้าทีผ่ ูป้ กครอง
บ้านเมืองอย่างรัดกุม เพื่อให้การปกครองเป็นไปอย่างเป็ นระเบียบเรียบร้อยและตามทีพ่ ม่าต้องการ และ
เป็ นการป้องกันมิให้ขา้ ราชการพม่าใช้อํานาจข่มเหงประชาชน
ดังพอจะสรุปถึงข้อกําหนดเกี่ยวกับ
ข้าราชการพม่าได้ดงั นี้
ห้ามข้าราชการพม่า ปรับไหมหรือลงโทษประชาชน โดยทีก่ ฎหมายมิได้กําหนดว่าเป็ น
ความผิด ถ้าจะมีการพิจารณาตัดสินคดีหา้ มตัดสินคดีตามใจชอบ ให้พจิ ารณาโดยละเอียด รอบคอบ
ก่อนแล้วจึงตัดสิน ๔๒
ลูกหลานของขุนนางพม่าในเชียงใหม่ หากไปเทีย่ วตามหมู่บา้ นต่างๆ ห้ามใช้อํานาจไป
บังคับประชาชนให้นําอาหาร หมู เป็ ด ไก่ หมาก เมีย่ ง พลู ของขบเคีย้ วต่างๆ จากชาวบ้าน ซึง่ จะทําให้
ชาวบ้านเดือดร้อน ๔๓
สําหรับทหารพม่าทีม่ าจากหงสาวดีและอังวะ เข้าตัง้ เมืองเชียงใหม่แล้วให้ปลูกโรงช้างโรง
ม้าบ้านเรือนขึน้ ใหม่ อย่าได้ขม่ เหงขุนนาง (ขุนกินบ้านกินเมือง) เชียงใหม่ทงั ้ หลายให้เดือดร้อน เขา
แบ่งปนั ให้เท่าใดให้รบั เอาเพียงเท่านัน้ อย่าได้แก่งแย่งครุบชิงเอาของเขา ๔๔
ส่วนประชาชนพม่าในเมืองเชียงใหม่นนั ้
ห้ามแอบอ้างเอากฎหมายหรือหนังสือทาง
บ้านเมืองไปข่มเหงเบียดเบียน ปรับไหมประชาชน ถ้าผูใ้ ดได้กระทําเช่นนี้ ให้ขุนนางทัง้ หลายจับกุม
ผูท้ าํ ผิดและครอบครัวทีค่ นพม่าผูน้ นั ้ ไปละเมิดปรับไหมข่มเหงเขา
ให้นํามามอบให้ขนุ นางผูใ้ หญ่
๔๕
พิจารณา ลงโทษ
ด้านภาษีอากร พม่าได้พยายามควบคุมทรัพยากรต่างๆ ให้นํามาใส่พระคลังไว้ มิให้
ข้าราชการซ่อนหรืออําหรือใช้สอยของของทางราชการ ดังความว่า

๔๑

เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๔๐.
๑๖ อ้างใน ปริศนา ศิรนิ าม, เรื่องเดิม, หน้า ๓๒.
๔๒
ราชวงศาพืน้ เมืองเชียงใหม่, หน้า ๓๙ ระบุว่า “หนังสืออาชญาหน้าจีด ตราหางหนังสือเลีย้ มบ่มกี อ็ ย่าหือ้ ได้บาป
ได้ไหม อย่าได้กระทําอาชญาหนังสือเลีย้ มมีเป็ นหนี้เก่าหนี้หลังนัน้ ขุนกินเมืองโหมยหว่าน (ข้าไปเสิก (ศึก) ทีไ่ กล
ขอบนํ้าแผ่นดิน ขุนกินเมืองแก่บา้ นจาเร (ข้าราชการพม่า) ทัง้ หลาย อย่าเรียกร้องลูกหลวง) พ่อเมืองแก่หวั ทัง้ หลาย
หือ้ ได้จดั เจียงคันหมาแม่นแล้ว หือ้ ได้ตดั แต่ง อย่าได้ตดั แต่งตามใจสํ่าคนใช้”
๔๓
เรือ่ งเดียวกัน, หน้าเดียวกัน ระบุว่า “ลูกท้าวคนในลูกหลานขุนเข้าซือ้ ทัง้ หลายไปแอ่วล่าล่าอมินต่อ (คําสัง)่
อาชญาบ่มี เขาก็ไปด้วยการเขาทัง้ หลายได้ไปรอดบ้านรอดเมือง ก็รอ้ นไหม้ กินข้าวนํ้าคําของเคีย้ วของกินหมูไก่หมาก
และเมีย่ ง พู (พลู) ยาข่มเหงถามเอากินนัน้ ก็อย่าเยียะอย่ากิน”
๔๔
โปรดดูรายละเอียดใน ราชสงศาพืน้ เมืองเชียงใหม่, หน้า ๓๙.
๔๕
เรือ่ งเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.

๑๘
“ … วัตถุกบั นํ้า คันไร่นา เรือกสวนบ้านปา่ คนทัง้ หลายฝูงนัน้ ดังขุ
่ มกินบ้านกินเมือง
ทัง้ หลาย อย่าซ่อนอย่าอําไว้ … อย่าได้ใช้สอย ก็หอบขมาเข้าทีร่ าชสมบัติ …” ๔๖
สําหรับของทีเ่ ป็ นของทางราชการบ้านเมืองมาก่อน
(สมัยราชวงศ์มงั ราย)
อย่าได้
เปลีย่ นแปลงล้มล้างเสีย เดิมเคยเก็บเข้าคลังอย่างใดก็ให้ปฏิบตั ติ ามเดิมเช่นนัน้ ทัง้ นี้เพื่อป้องกันมิให้
สมบัตขิ องบ้านเมืองในสมัยพม่าปกครองลดจํานวนลง ๔๗
กรณีทป่ี ระชาชนหรือเจ้าขุนนําส่วยมาให้เป็ นส่วยเดือนหรือส่วยปี เป็ นนํ้ ามันดิน หรือ
สิง่ ของอื่นๆ ข้าราชการขุนนางพม่าอย่าได้เก็บไว้เป็ นของตน ดังปรากฏข้อความว่า
“… คันข้าเจ้าคนในทัง้ หลาย อันส่วยเขาด้วยเขาปลี (ปี) เขาเดือน เชาเดือน เชานํ้ามันดิน
กาง (กลาง) ท่า หอบสิง่ ดังข้
่ าเจ้าคนในทัง้ หลายฝูงนี้อย่าได้เก็บเอา”๔๘
ส่วนฉางหลวงหรือพระคลังหลวงนัน้ ให้ได้นําข้าว พืชพันธ์ (เครือ่ งปลูก) อาหารต่างๆ มา
เก็บรักษาไว้ตามประเพณีทเ่ี คยมา เพื่อฉางหลวงคลังหลวงจะได้มขี า้ วของเงินทองไว้ใช้สอยในกิจการ
บ้านเมืองหรือคราวจําเป็ น เช่น ยามสงคราม ดังปรากฏข้อความว่า
“… ประการ ๑ ดังสาง (ฉาง) หลวงเหล้ม (เล่ม หลวง อันได้หล่อได้ปนั ตาม เช่นเกล่า ตาม
เช่นเกล่า (เก่า) รอยหลัง ก็หอ้ื ได้จดั ถามแล้ว หือ้ ได้เปล่าเติน (ประกาศเตือน) สร้างแปลง
ข้าว ยา ยาเคีย้ ว เครือ่ งปลูกทัง้ หลาย หือ้ ได้ใส่ได้หล่อ ตามเช้นเกล่าบูราณ …” ๔๙
ในกรณีทท่ี างราชการบ้านเมืองมีความจําเป็ นรีบด่วนในการจะเรียกเกณฑ์เงินทอง
ข้าวเปลือก ข้าวสาร เช่น ในภาวะสงคราม ทางราชการจะเรียกเก็บจากประชาชนก็ไม่ทนั การณ์ ให้
ข้าราชการเจ้าเมืองทัง้ หลายจ่ายทดแทนไปก่อนแล้วจึงเรียกเก็บจากไพร่และอย่าได้เก็บค่าดอกเบีย้ หรือ
ค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยทดแทนครัง้ นัน้ ให้เรียกเก็บเท่าทีจ่ า่ ยทดแทนไป ดังปรากฏข้อความว่า
“ประการ ๑ ขุนกินบ้านกินเมืองแก่หวั จาเรทัง้ หลาย ดังกิ
่ จจราชการหากเกิดมีมานัน้ และดัง่
เงินทองข้าวเปือก (เปลือก) ข้าวสาน (สาร) นัน้ หากบ่ทนั เก็บเป็ นการอันรีบนัน้ หือ้ แก่
หัวขุนกินบ้านกินเมืองทัง้ หลายได้ออกปนั ก่อน คันออกแล้วเบีย้ เงินข้าวเปือกข้าวสานนัน้ ดัง่
ขุนกินบ้านกินเมืองทัง้ หลาย ดังคนเวี
่
ยกคนการทัง้ หลาย ลูกบ้านลูกเมืองทัง้ หลาย ก็อย่าได้
ขึน้ ดอกออกปลายเอามาเสียกว่า (มากกว่า) อันออกนัน้ …” ๕๐

๔๖

เรือ่ งเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
โปรดดูรายละเอียดใน ราชวงศาพืน้ เมืองเชียงใหม่, หน้า ๓๙.
๔๘
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๔๐.
๔๙
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑.
๕๐
เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.
๔๗

๑๙
จากข้อความในกฎหมายพม่า ๕๑
เกีย่ วกับเรือ่ งไพร่เมือง
การควบคุมไพร่เมืองและ
ข้าราชการพม่าด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนพ่อค้าประชาชนพม่าในเชียงใหม่ และเรือ่ งความยุตธิ รรม
ดังกล่าวข้างต้น อาจจะกล่าวได้ว่า พม่าได้พยายามปกครองเมืองเชียงใหม่อย่างรัดกุมและมีระเบียบ
เพื่อให้การปกครองเป็ นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย
ตลอดจนได้พยายามปกครองโดยอนุ โลมตาม
ประเพณีดงั ้ เดิมทีเ่ คยปฏิบตั มิ า เช่น เรือ่ งเกีย่ วกับการบุกเบิกไร่นาของพม่า เป็ นต้น
การทีพ่ ม่าอนุ โลมให้ใช้กฎหมายมังรายศาสตร์และได้แก้ไขเพิม่ เติมบางตอนนัน้ ด้วยได้พบ
ข้อความในกฎหมายมังรายศาสตร์ว่า
“ ตามคลองยายีมา่ น ว่าด้วยลักษณะมักเมียท่าน อันนี้อยูน่ อกคลองมังรายศาสตร์แล …” ๕๒
หมายว่าตามกฎหมายพม่าว่าด้วยการไปชอบเมียผูอ้ ่นื ให้ลงโทษหนัก
ซึง่ ข้อนี้ไม่ใช่
กฎหมายมังรายศาสตร์ ทีพ่ ม่าอนุ โลมเช่นนี้อาจเป็ นเพราะพม่าได้ป้องกันมิให้คนเชียงใหม่หรือล้านนา
ไทยเดือดร้อน และรูส้ กึ ถึงความเปลีย่ นแปลงด้านการปกครองจากพม่า อันจะก่อให้เกิดความวุ่นวาย
หรือประชาชนเกลียดชังพม่าทําให้ยากแก่การควบคุมและอาจจะมีการจลาจลขึน้ ได้ อย่างไรก็ตามก็จะ
พบว่า แม้พม่าอนุ โลมตามประเพณีดงั ้ เดิมของล้านนาไทยบางเรือ่ งทีไ่ ม่กระทบกระเทือนต่อความมันคง
่
ของพม่าก็ตาม แต่เรือ่ งทีส่ ําคัญและเป็ นผลประโยชน์ของพม่า เช่น เรือ่ งการควบคุมไพร่ การทํางานของ
ไพร่ ฯลฯ จะเห็นว่าพม่าได้เข้ามาควบคุมอย่างเข้มงวดกวดขัน อันเป็ นสาเหตุหนึ่งทีค่ นล้านนาไทยไม่
พอใจและคิดการกบฏต่อพม่าตลอดมา เมือ่ ฝา่ ยไทยมาช่วยเหลือเพือ่ ขับไล่พม่าออกจากบ้านเมืองคน
ล้านนาไทยจึงร่วมมือกับฝ่ายไทยด้วยดี จนสามารถขับไล่พม่าออกไปได้สาํ เร็จ
วัฒนธรรมประเพณี พม่าในล้านนาไทย
ตลอดระยะเวลาทีพ่ ม่าปกครองล้านนาไทยเป็ นเวลาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๑๐๑ ถึง พ.ศ. ๒๓๑๗
นัน้ พม่าได้นําเอาวัฒนธรรมประเพณีของตนเข้ามาเผยแพร่ในล้านนาไทยหลายด้าน ทัง้ ด้านศิลปกรรม
สถาปตั ยกรรม ความเชื่อ การแต่งกาย อาหาร ฯลฯ ทางด้านศิลปกรรม โดยเฉพาะศิลปกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
ศาสนา เช่น เจดียใ์ นเชียงใหม่หลายวัดสร้างตามแบบเจดียพ์ ม่า เช่น เจดียว์ ดั แสนฝาง เป็ นต้น ประเพณี
การสร้างรูปสิงห์ตามวัดต่างๆ นิยมสร้างตามประเพณีพม่า ด้านปติมากรรมพบพระพุทธรูปแบบพม่าใน
วัดต่างๆ ในล้านนาไทยทัวไป
่ เช่น พระพุทธรูปวัดพระแก้วดอนเต้า อําเภอลําปาง ๕๓ การทีค่ นล้านนา
ไทยนิยมบวชเณรมากกว่าบวชพระภิกษุนนั ้ เป็ นประเพณีนิยมของพม่าอย่างหนึ่งเช่น ๕๔ การนิยมสัก
ตามร่างกายเป็ นประเพณีของพม่า ซึง่ คนพม่าถือว่าเด็กผูช้ ายของพม่าจะถือว่าเป็ นหนุ่ มต่อเมือ่ ได้สกั
16
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๕๑

ข้อความในเอกสาร ราชวงศาพืน้ เมืองเชียงใหม่ ในตอนต้นและตอนท้ายทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายพม่าระบุคาํ สังนี
่ ้ "เจ้าตน
บุญใหญ่ธมั มราชาหลวงเมืองเชียงใหม่ เจ้าเมืองพิงเชียงใหม่ อันเป็ นเจ้าหอคํามังธราหลวงเชียงใหม่ เป็ นผูส้ งหรื
ั ่ อผู้
ออกอาญา ในตอนท้ายระหว่าง "เจ้าตนบุญใหญ่ ตนประเสริฐตนเป็ นเจ้ารัตนช้างเผือกนังหอคํ
่ าเชียงใหม่กม็ ดี วงมาด
อาชญาฉันนี้แล…" ตอนจบระบุว่าได้คดั ลอกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓ โดยคัดลอกจากฉบับเดิมซึง่ เขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๙.
๕๒
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, มังรายศาสตร์.
๕๓
รําไพพรรณ แก้วสุรยิ ะ, “เทีย่ ววัดใหญ่ในนครลําปาง” อนุสาร อ.ส.ท. ๘ (มีนาคม ๒๕๑๘), หน้า ๖๕
อวบ สาณะเสน, “เปิ ดเมืองพม่า” อนุสาร อ.ส.ท. ๔ (พฤศจิกายน ๒๕๑๕) หน้า ๕๕.
๕๔
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เที่ยวเมืองพม่า, พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, ๒๕๑๔. หน้า ๙๑

๒๐
ตามร่างกายแล้ว โดยสักเป็ นรูปสัตว์ต่างๆ และเชื่อว่าทําให้คงกระพัน ประเพณีการสักนี้ พม่านําเข้ามา
ใช้ในล้านนาไทยด้านศาสนา ๕๕ พม่าได้เอาพุทธศาสนาหีนยานแบบพม่า เรียกว่า นิกายม่าน เข้ามา
เผยแพร่ในล้านนาไทย แต่สนั นิษฐานว่าไม่ได้รบั ความนิยมเท่าทีค่ วร แม้ว่าพม่าจะนํ าเอาพระสงฆ์เข้ามา
ส่วนความนิยมและสิง่ ทีพ่ ม่านํ าไปจากเชียงใหม่หรือล้านนาไทยนัน้
และสร้างวัดพม่าก็ตาม ๕๖
สันนิษฐานว่าพม่าคงนําไปน้อยมาก เพราะคนพม่าทีเ่ ข้ามาปกครองล้านนาไทยนัน้ มีจาํ นวนน้อยและอยู่
ในฐานะผูป้ กครองล้านนา จึงไม่เลื่อมใสยกย่องวัฒนธรรมของคนทีต่ นปกครองอยู่ อย่างไรก็ตามพม่าได้
นําเอาวิธกี ารบางอย่างทีพ่ ม่าไม่สามารถทําได้นําไปใช้ในบ้านเมืองของตน เช่น พม่านําเอาวิธขี ดุ พืน้ รัก
ลงเป็ นรูปภาพต่างๆ ไปจากเชียงใหม่ ๕๗ พม่าปกครองเชียงใหม่นาน ๒๐๐ ปี จนถึงสมัยพระยากาวิละ
ได้รว่ มมือกับฝ่ายไทยขับไล่อํานาจพม่าออกไปได้สาํ เร็จ ล้านนาไทยจึงเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของไทย
เรือ่ ยมา
16

16
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ประวัติศาสตร์การปกครองเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๓๑๗ - ๒๔๗๖ Τ
(ตรงกับสมัยกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสิ นทร์ (รัชกาลที่ ๑ - ๗))
16

สรัสวดี อ๋องสกุล ΤΤ
เชียงใหม่ในช่วงเวลานับตัง้ แต่เป็ นประเทศราชของไทยใน พ.ศ. ๒๓๑๗ จนถึง พ.ศ.
๒๔๗๖ ได้เปลีย่ นแปลงรูปลักษณะการปกครองต่างไปจากสมัยก่อนหน้านัน้ และเมือ่ พิจารณาสามารถ
แบ่งออกเป็ น ๒ สมัย ดังนี้
๑. เชียงใหม่สมัยเป็ นประเทศราชของไทย (พ.ศ. ๒๓๑๗ - ก่อนการปฏิรปู สมัยรัชกาลที่ ๕)
๒. เชียงใหม่สมัยปฏิรปู การปกครองมณฑลพายัพ (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๗๖)
16

๑.๑ เชียงใหม่สมัยเป็ นประเทศราชของไทย (พ.ศ. ๒๓๑๗ - ก่อนการปฏิ รปู สมัย
รัชกาลที่ ๕)
การฟื้ นม่านและการเข้าสวามิภกั ดิ์ ต่อไทย
เชียงใหม่ตกเป็ นเมืองขึน้ พม่าระหว่าง พ.ศ. ๒๑๐๑ - ๒๓๑๗ ในช่วงเวลาสองร้อยกว่าปี
เชียงใหม่ยงั คงเป็ นศูนย์กลางของหัวเมืองล้านนาไทยทีพ่ ม่ายึดเป็ นฐานทีม่ นั ่ โดยส่งข้าหลวงมาปกครอง
๕๕

เอกสารรัชกาลที่ ๕ ต. ๔๐/๓ ปึ กที่ ๒ เขตแดนอังกฤษทางหัวเมืองมณฑลลาวเฉียง ปี ร.ด. ๑๐๙ อ้างในปริศนา
ศิรนิ าม “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศราชในหัวเมืองล้านนาไทย สมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น”,
ปริญญามหาบัณฑิต วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๒๕๑๖. หน้า ๘๓
๕๖
รายชื่อวัดและนิกายสงฆ์โบราณเชียงใหม่, พิมพ์เผยแพร่โดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๑๘, หน้า ๑๐.
๕๗
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เทีย่ วเมืองพม่า, หน้า ๔๑๙
Τ

ผูเ้ ขียนขอขอบคุณ อาจารย์สมโชติ อ๋องสกุล ทีอ่ ่านต้นฉบับและให้ขอ้ เสนอแนะทีท่ าํ ให้งานเขียนชิน้ นี้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
อย่างไรก็ตามข้อคิดเห็นในบทความนี้เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ ขียนเพียงผูเ้ ดียว
ΤΤ
อาจารย์ประจําภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๑
โดยตรง เข้าใจว่ามีการควบคุมอย่างเข้มงวด ชาวเชียงใหม่ได้ก่อการกบฏหลายครัง้ โดยเฉพาะในช่วง
ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ซึง่ เป็ นช่วงทีก่ ษัตริยพ์ ม่าอ่อนแอลง เชียงใหม่สามารถแยกตัวเป็ นอิสระอยู่
ระยะหนึ่งและถึงปี พ.ศ. ๒๓๐๖ พม่าก็สามารถตีเชียงใหม่ได้อกี ครัง้ ซึง่ ในครัง้ หลังนี้พม่าได้กวาดต้อน
ผูค้ นไปเป็ นเชลยจํานวนมาก ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่กล่าวว่า “ … ไพร่ไทยชาวเชียงใหม่ไปอังวะนับ
่
าลังมิให้เชียงใหม่รวมกําลังต่อต้านพม่าได้อกี
เสีย้ ง …” ๕๓ ทัง้ นี้เพื่อบันทอนกํ
อย่างไรก็ตามความคิดของชาวเชียงใหม่ทจ่ี ะ “ฟื้นม่าน” ก็ยงั มีอยูเ่ สมอดังปรากฏเหตุการณ์
การต่อสูก้ บั โป่มะยุงว่ น (โปห่ วั ขาว) เจ้าเมืองเชียงใหม่ ทีก่ ลางเมืองเชียงใหม่มสี องครัง้ ครัง้ แรก พ.ศ.
๒๓๑๒ จักกายน้อยพรหมเสียชีวติ ในทีร่ บ ครัง้ ทีส่ อง พ.ศ. ๒๓๑๔ โดยพระยาจ่าบ้าน (บุญมา) ซึง่ มี
กําลังน้อยและอาวุธก็ไม่พร้อมจึงพ่ายแพ้
พระยาจ่าบ้านหนีไปหาพระยากาวิละเจ้าเมืองลําปางเพื่อ
๕๔
ปรึกษาทางฟื้ นม่านซึง่ ได้ตกลงจะร่วมมือกัน โดยใช้วธิ หี นั ไปสวามิภกั ดิ ์ต่อฝา่ ยไทยแล้วช่วยกันขับไล่
พม่าออกไปในปี พ.ศ. ๒๓๑๗
ความคิดทีจ่ ะฟื้นม่านของผูน้ ําชาวล้านนาไทย ตรงกับความต้องการของฝ่ายไทยทีพ่ ยายาม
ขับไล่พม่าออกไปจากล้านนาไทยอยูแ่ ล้ว กล่าวคือเมือ่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกูอ้ สิ รภาพและ
จัดตัง้ กรุงธนบุรเี ป็ นราชธานี ทรงปราบปรามชุมนุ มต่างๆ ทีต่ งั ้ ตนเป็ นอิสระจนสามารถรวบรวมหัวเมือง
ภายในให้เป็ นปึกแผ่นอีกครัง้ หนึ่งในราว พ.ศ. ๒๓๑๓ หลังจากนัน้ ทรงเห็นความจําเป็ นทีต่ อ้ งขับไล่
พม่าออกไปจากล้านนาไทยให้ได้ ทัง้ นี้เป็ นปญั หาทีเ่ กี่ยวข้องกับจุดยุทธศาสตร์ของล้านนาไทย ซึง่ อยู่
ระหว่างพม่ากับไทย หากไทยไม่สามารถครอบครองล้านนาไทยไว้ในอํานาจ อันตรายจากพม่าจะมาถึง
และเข้าใจว่าสาเหตุทพ่ี ระเจ้าตากสินและกษัตริยแ์ ห่งกรุงรัตนโกสินทร์ให้ความสําคัญต่อหัวเมืองประเทศ
ราชล้านนาไทยมากนัน้
เพราะเป็ นบทเรียนจากการเสียกรุงศรีอยุธยาทัง้ สองครัง้ พม่าสามารถยึดเอา
ล้านนาไทยเป็ นแหล่งสะสมเสบียงอาหาร อาวุธ และกําลังคนเข้าร่วมในสงคราม ทําให้ไทยเสียเปรียบ
มากจนพ่ายแพ้สงคราม ดังนัน้ เพื่อความอยู่รอดของไทยต้องยึดล้านนาไทยให้ได้ แนวความคิดดังกล่าว
เห็นได้จากพระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๑ มีความตอนหนึ่งว่า “และราชการข้างหัวเมืองฝา่ ยเหนือ แม้
กรมหลวงอนุ รกั ษ์เทเวศร์คดิ ทําไม่สําเร็จ พระเศียรก็จะไม่ได้คงอยู่กบั พระกายเป็ นแท้ ” ๕๕(ขีดเส้นใต้
โดยผูเ้ ขียน)
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่ครัง้ แรก พ.ศ. ๒๓๑๓ โดยให้
เจ้าพระยาสุรสีห์ (บุญมา) เป็ นทัพหน้า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนําทัพหลวง ๑๕,๐๐๐ คน เข้า
ล้อมเมืองไว้ กองทัพไทยสามารถยกขึน้ ไปถึงลําพูนได้โดยสะดวก ไม่ได้รบั การต่อสูข้ ดั ขวางจาก

๕๓

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัตศิ าสตร์, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ (พระนคร : โรงพิมพ์สาํ นักนายก
รัฐมนตรี, ๒๕๑๔), หน้า ๘๕
๕๔
คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัตศิ าสตร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๖
๕๕
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๑, (พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๕), หน้า
๑๑๒.

๒๒
หัวเมืองรายทางเลย แต่การตีเชียงใหม่ครัง้ แรกไม่ได้ผล ๕๖ พระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกกองทัพไปอีก
ครัง้ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๗ ครัง้ นี้เป็ นโอกาสของผูน้ ําชาวล้านนาไทยจะได้รว่ มมือกับกองทัพไทยขับไล่พม่า
ออกไป
สาเหตุสาํ คัญทีท่ ําให้ผนู้ ําล้านนาไทยทําการฟื้ นม่านและตัดสินใจเลือกข้างฝา่ ยไทยนัน้ ตาม
หลักฐานเท่าทีป่ รากฏเข้าใจว่าเป็ นผลมาจากการปกครองของโปม่ ะยุงว่ น (โปห่ วั ขาว) ทีใ่ ช้นโยบาย
แข็งกร้าวกระทําการกดขีข่ ่มเหงชาวล้านนาไทยมากยิง่ กว่าโปอ่ ภัยคามิณเี จ้าเมืองคนก่อนซึง่ ปรากฏใน
หลักฐานพืน้ เมืองว่า
“ในกาลหว่างนัน้ อาชญามารก็แฮงกล้าแข็งฮ้อนไหม้ หาทีจ่ กั ไว้อก วางใจก็บ่ได้ เก็บเงินคํา
ใส่ฑณ
ั ฑ์กรรมผูกมัดฮักมุบแขนขา เอาแม่ฮา้ ง นางสาว ส่งหาบนาบคาว ยามโป่หวั หงอก
มาเป็ นมยุโหงวร นังแต่
่ งอยูเ่ มืองพิงซํ้าฮ้ายนักบางปีกบ็ ่มสี กั เตื่อแล” ๕๗
ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่กล่าวว่า “โปห่ วั ขาวกระทําร้อนไหม้แก่บา้ นเมืองแล” ๕๘
นอกจากนัน้ หลักฐานทางฝ่ายพม่าคือพงศาวดารฉบับหอแก้ว ๕๙ กล่าวถึงโปม่ ะยุงว่ น (โป่
หัวขาว) กระทําการริดรอนอํานาจของพระยาจ่าบ้าน พระยาสามล้าน พระยาแสนหลวงแห่งเมือง
เชียงใหม่และพระยากาวิละ เจ้าเมืองลําปาง ซึง่ ผูป้ กครองพืน้ เมืองดังกล่าวเคยคุมไพร่พลไปช่วย
ราชการศึกจีนทีก่ รุงอังวะ ๖๐ มีความดีความชอบกษัตริยพ์ ม่าให้อํานาจปกครองตามเดิม ความบาดหมาง
ระหว่างพระยาจ่าบ้านกับโป่มะยุงว่ น (โปห่ วั ขาว) ทําให้มกี ารปะทะกันทีก่ ลางเมืองเชียงใหม่และพระยา
จ่าบ้านชักชวนพระยากาวิละ “ฟื้นม่าน” ส่วนโป่มะยุงว่ นใช้วธิ จี บั ครอบครัวของพระยาจ่าบ้านและพระยา
กาวิละคุมขังไว้ และออกคําสังจั
่ บพระยาจ่าบ้านและพระยากาวิละส่งไปชําระโทษทีก่ รุงอังวะ ซึง่ น่ าจะ
เป็ นแรงบีบคัน้ ให้พระยาทัง้ สองเข้ามาสวามิภกั ดิ ์กับฝ่ายไทย

๕๖

“พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรแี ละจดหมายเหตุรายวันทัพสมัยกรุงธนบุร”ี ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๔๐ (พระนคร :
องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๒), หน้า ๕๓ - ๕๖.
๕๗
ประชัน รักพงษ์, “ประวัตพิ ่อเจ้าทิพย์ชา้ ง (พระยาสุลวะลือไชย) ”, วารสารมนุษยศาสตร์วิทยาลัยครูลาํ ปาง ๑
(มีนาคม ๒๕๒๖) : ๔๗ - ๕๕ (อ้างจากหอวชิรญาณ (ต่อไป ย่อ หวญ.) เอกสารเลขที่ ๒๒ ก. ตํานานเจ้าเจ็ดพระองค์
เชียงใหม่ ต้นฉบับเป็ นใบลานจารเป็ นอักษรและภาษาล้านนาไทย ปริวรรตโดยหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม
๒๕๐๙)
๕๘
คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัตศิ าสตร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๖
๕๙
.”Relationship With Burma …” J.S.S., Part II, 1959, p 75 - 78 และขจร สุขพานิช “อัจฉริยะของขุนหลวงตาก”.
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์พเิ ศษ ขจร สุขพานิช (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศรีอนันต์, ๒๕๒๑),
หน้า ๑๒๗.
๖๐
ผูป้ กครองชาวเชียงใหม่เกณฑ์ไพร่ไปรัง้ เมืองพม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๒ เพื่อป้องกันทัพฮ่อ ตัง้ แต่เดือนอ้ายปี ชวดจนถึง
เดือน ๖ ปี ฉลู แต่ทพั ฮ่อก็ไม่มาจึงให้ไพร่กลับคืนเมือง การเกณฑ์ไพร่เป็ นเวลานานนับปี นอกจากจะสร้างความ
เดือดร้อนต่อไพร่โดยตรงแล้ว คงมีสว่ นทําให้ผปู้ กครองชาวเชียงใหม่เห็นภาพความเป็ นไปในกรุงอังวะ แต่จะมีสว่ น
ผลักดันให้เกิดความคิดฟื้นม่านขึน้ มาหรือไม่นนั ้ ไม่ปรากฏหลักฐาน ดู พระยาประชากิจกรจักร์ พงศาวดารโยนก
พิมพ์ครัง้ ที่ ๗ (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, ๒๕๑๖), หน้า ๔๓๗.

๒๓
เมือ่ พิจารณาการตัดสินใจเข้ากับฝา่ ยไทยของพระยาจ่าบ้านและพระยากาวิละ ถือได้ว่าเป็ น
จุดเปลีย่ นแปลงประวัตศิ าสตร์ลา้ นนาไทยทีส่ าํ คัญ จากฐานะเมืองขึน้ ของพม่ามาเป็ นประเทศราชของ
ไทย โดยทีก่ ่อนหน้านัน้ ผูน้ ํ าชาวล้านนาไทยต่างยอมรับในอํานาจของพม่า เช่น พระยาสุลวะลือไชย
(ทิพย์ชา้ ง) ในทีส่ ุดต้องยอมรับอํานาจของกษัตริยอ์ งั วะโดยส่งบรรณาการไปให้ ซึง่ ความดีความชอบครัง้
นัน้ กษัตริยอ์ งั วะได้พระราชทานชื่อให้ใหม่ว่า พระยาไชยสงคราม ๖๑ เจ้าชายแก้ว ๖๒ได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากกษัตริยอ์ งั วะโดยส่งกองทัพมาช่วยปราบท้าวลิน้ กาง บุตรพ่อเมืองคนเก่าทีแ่ ย่งชิงเมืองไป
เมือ่ การสูร้ บยุตลิ งกษัตริยอ์ งั วะแต่งตัง้ ให้เจ้าชายแก้วเป็ นเจ้าเมืองลําปางในปี พ.ศ. ๒๓๐๗ ๖๓
แผนการของพระยาจ่าบ้านและพระยากาวิละทีจ่ ะเข้าสวามิภกั ดิ ์กับฝา่ ยไทยนัน้ เริม่ ต้นโดย
พระยาจ่าบ้านอาสากับโปสุพลาแม่ทพั พม่าทีอ่ ยูเ่ ชียงใหม่ว่าจะเป็นกองหน้าล่องลงไปก่อนเพื่อเอาสวะ
และไม้ซงุ ออก ทัพเรือจะได้ยกไปตีกรุงธนบุรสี ะดวก โปสุพลาเห็นชอบเกณฑ์ไพร่พลติดตามพระยา
จ่าบ้านไป เมือ่ สบโอกาสพระยาจ่าบ้านสังหารไพร่พลพม่าแล้วรีบไปหาเจ้าพระยาจักรี (รัชกาลที่ ๑)
แม่ทพั ฝา่ ยไทยทีก่ ําแพงเพชร
ส่วนพระยากาวิละได้ออกอุบายให้เจ้าคําโสมแต่งกองทัพคุมกําลังพม่าส่วนใหญ่แสร้งยกทัพ
ไปสกัดกองทัพไทยเพื่อไม่ให้พม่าระแวงสงสัย เมือ่ ได้โอกาสพระยากาวิละคุมไพร่พลสังหารทหารพม่า
ซึง่ อยูร่ กั ษาการณ์ในเมืองลําปางล้มตายจํานวนมาก รวมทัง้ จักกายศิรจิ อสูแม่ทพั พม่าด้วย จากนัน้ มอบ
ให้เจ้าดวงทิพย์ล่วงหน้าไปสวามิภกั ดิ ์ต่อพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วพระยากาวิละก็นําบรรณาการออก
ต้อนรับกองทัพหลวง และกองทัพพระยากาวิละได้รว่ มกับกองทัพหลวงเข้าตีเมืองเชียงใหม่สาํ เร็จ
เมือ่ เสร็จสงครามเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๓๑๗ พระเจ้าตากสินมหาราชทรงตอบแทนความดี
ความชอบ โดยโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ พระยาจ่าบ้านเป็ นพระยาวิเชียรปราการครองเมืองเชียงใหม่ พระยา
กาวิละครองเมืองลําปาง พร้อมทัง้ ทรงแต่งตัง้ ญาติพน่ี ้องของพระยาจ่าบ้านและพระยากาวิละให้ดํารง
ตําแหน่ งต่างๆ เพื่อช่วยราชการบ้านเมืองทัง้ สองด้วย ๖๔ นับเป็ นการวางรากฐานการปกครองหัวเมือง
ประเทศราชล้านนาไทยเป็ นครัง้ แรก และครัง้ นี้พระเจ้าตากสินมหาราชทรงมอบ “อาญาสิทธิ ์” แก่
เจ้าเมืองทัง้ สองให้ปกครองบ้านเมืองกันเองตามธรรมเนียมเดิมของล้านนาไทย
หลังจากทีเ่ ชียงใหม่ตกเป็ นประเทศราชของไทยแล้ว พม่ายังพยายามยึดเชียงใหม่กลับคืน
โดยยกกองทัพเข้าเมืองมาหลายครัง้ (ครัง้ แรก พ.ศ. ๒๓๑๘) พระยาจ่าบ้านป้องกันเมืองเชียงใหม่อย่าง

๖๑

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัตศิ าสตร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๘
เจ้าชายแก้วบุตรของพระยาสุลวะลือไชยเป็ นบิดาของพระยากาวิละ ซึง่ มีบตุ รชายรวม ๗ คน เป็นทีม่ าของตระกูล
เจ้าเจ็ดตน ประกอบด้วย ๑. เจ้ากาวิละ ๒. เจ้าคําโสม ๓. เจ้าน้อยธรรมลังกา ๔. เจ้าดวงทิพย์ ๕. เจ้าหมูล่า ๖. เจ้าคําฝนั ้ ๗. เจ้าบุญมา
๖๓
ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๐๗ - ๒๓๑๖ ลําปางตกเป็ นเมืองขึน้ ของพม่า พระยากาวิละได้ช่วยกษัตริยอ์ งั วะรบศึกฮ่อ และ
ร่วมกับกองทัพพม่าตีเมืองเวียงจันทน์สาํ เร็จ ขณะทีม่ อี ายุ ๒๗ ปี ภายหลังพระยากาวิละดํารงตําแหน่งเจ้าเมืองลําปาง
ต่อจากบิดาซึง่ ชราภาพมากแล้ว ดูพระยาประชากิจกรจักร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๓๕ - ๔๔๓.
๖๔
“พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรแี ละจดหมายเหตุรายวันทันสมัย กรุงธนบุร”ี ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๔๐ หน้า ๖๑
๖๒

๒๔
เข้มแข็ง แต่ในทีส่ ุดก็รกั ษาเมืองไว้ไม่ได้เพราะผูค้ นมีน้อยและอยูใ่ นสภาพอดอยาก ตํานานพืน้ เมือง
เชียงใหม่กล่าวถึงสภาพบ้านเมืองเชียงใหม่ในขณะนัน้ ว่า
“ … เจ้าพระยาจ่าบ้านมีกําลังฉกรรจ์ ๑,๙๐๐ ข้ามขางเวียงอยู่ ผูค้ นเป็ นอันอยากนํ้ ากัน้ เข้า
มามากนัก ช้าง ม้า วัว ควาย เป็ ด ไก่ หมู หมา หัวบุกหัวบอน หัวกล้วย … จักก่
๊ า จะเล้อ
จิง้ หรีด ตึก๋ แตน ก็บ่คา้ ง …” และ “ยามนัน้ เวียงเชียงใหม่เป็ นห่ารกอุกต้นอันด้วยคุ่มเครือ
เขาเถาวัลย์ เป็ นทีแ่ รดช้างเสือหมีผคู้ นก็บ่หลายข้อนกันอยูเ่ ท่าพอหมดแต่ร่มชายคาแลฯ
หนทางเดินไปมาหากันเหตุว่าบ่มโี อกาสจักแผ้วจักถาง” ๖๕
พระยาจ่าบ้านจึงต้องถอยไปตัง้ มันที
่ ว่ งั พร้าวและลําปาง เมือ่ กองทัพพม่ากลับไปพระยา
จ่าบ้านก็จะกลับไปตัง้ เมืองเชียงใหม่อกี ในช่วงเวลาสัน้ ๆ จึงเป็ นลักษณะกลับไปกลับมา และช่วงปลาย
สมัยธนบุร ี เชียงใหม่ถูกปล่อยให้เป็ นเมืองร้างรวมทัง้ เมืองอื่นๆ ในล้านนาไทยด้วย จะมีแต่เมืองลําปางที่
เป็ นแหล่งทีม่ นของฝ
ั่
า่ ยไทย
การฟื้ นฟูเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๓๓๙ - ๒๓๔๗)
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึน้ ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๒๕ พระยา
กาวิละพร้อมด้วยเจ้านายพีน่ ้องลงมาเฝ้าถวายเครือ่ งราชบรรณาการและกราบบังคมทูลข้อราชการ ใน
โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ พระยากาวิละเป็ นเจ้า
เมืองเชียงใหม่แทนพระยาจ่าบ้าน (บุญมา) ซึง่ เสียชีวติ ลงในปลายสมัยธนบุร ี๖๖ และโปรดเกล้าฯ ให้น้อง
พระยากาวิละดํารงตําแหน่ งสําคัญในเมืองเชียงใหม่และลําปาง ดังนี้ เจ้าคําโสมเป็ นเจ้าเมืองลําปาง เจ้า
ธรรมลังกาเป็ นอุปราชเมืองเชียงใหม่ เจ้าดวงทิพย์เป็นอุปราชเมืองลําปาง เจ้าหมูล่าเป็ นพระยาราชวงศ์
ั ้ นเจ้าบุรรี ตั น์เมืองเชียงใหม่ ๖๗ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๕๗ จึงได้เป็ นเจ้าเมือง
เมืองลําปาง และเจ้าคําฝนเป็
ลําพูน ๖๘
จากการแต่งตัง้ ตําแหน่ งต่างๆ ดังกล่าวจะเห็นว่าเมืองเชียงใหม่มฐี านะสูงกว่าเมืองลําปาง
และลําพูน ในระยะแรกบรรดาเจ้าเจ็ดตนจะเลื่อนตําแหน่งจากเจ้าเมืองลําพูนเป็ นเจ้าเมืองลําปาง และ
จากเจ้าเมืองลําปางเป็ นเจ้าเมืองเชียงใหม่ขน้ึ เป็ นลําดับ แต่ในเวลาต่อมาการเลื่อนตําแหน่ งเจ้าเมืองจะ
๖๕

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัตศิ าสตร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๕
ในช่วงปลายสมัยธนบุรี พระยาจ่าบ้านและพระยากาวิละถูกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลงโทษพระยาจ่าบ้านใน
ข้อหาฆ่าอุปราชก้อนแก้วผูเ้ ป็ นหลานใน พ.ศ. ๒๓๑๙ เนื่องจากไม่พอใจทีอ่ ุปราชก้อนแก้วเก็บเสบียงอาหารโดยไม่
แบ่งปนั ให้ พระยาจ่าบ้านเสียชีวติ ในทีค่ มุ ขัง ส่วนพระยากาวิละต้องโทษฐานฆ่าข้าหลวง กล่าวคือ ปี พ.ศ. ๒๓๒๒ พระ
เจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีหไ์ ปตีเวียงจันทน์ แม่ทพั ทัง้ สองได้แต่งข้าหลวง
๓๐๐ คนให้มาตรวจราชการทางเมืองน่าน แพร่ และลําปาง พวกข้าหลวงฉุดคร่าสตรีชาวพืน้ เมือง พระยากาวิละขัดใจ
ฆ่าข้าหลวงตายจํานวนมาก พระเจ้าตากสินมหาราชเรียกตัวให้พระยากาวิละเข้าเฝ้าถึงสองสามครัง้ ก็ไม่ไปเพราะพระ
ยากาวิละคิดจะทําความชอบเสียก่อน หลังจากถูกลงโทษแล้วพระยากาวิละอาสาไปตีเมืองเชียงแสนแก้โทษ เมื่อกวาด
เชลยมาไว้ทล่ี าํ ปางแล้วก็เป็ นช่วงทีส่ มเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึน้ ครองราชย์ พระยากาวิละจึงลงมาเฝ้า
๖๗
พระยาประชากิจกรจักร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๕๐ - ๔๕๑.
๖๘
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์รชั กาลที่ ๒ (พระนคร : องค์การค้า
ของคุรุสภา, ๒๕๐๔), หน้า ๕๐๗.
๖๖

๒๕
แต่งตัง้ จากเจ้านายบุตรหลานของเมืองนัน้ เอง จึงเป็ นการแยกราชวงศ์เชียงใหม่ วงศ์ลาํ ปาง และลําพูน
เด่นชัดยิง่ ขึน้ สําหรับอํานาจสิทธิขาด เจ้าเมืองเชียงใหม่มอี าญาสิทธิ ์สูงสุดถึงขัน้ ประหารชีวติ ด้วยการใช้
ดาบตัดศีรษะ เจ้าเมืองลําปางเข้าใจว่ามีสทิ ธิเพียงใช้หอกเสียบอก ๖๙ และเจ้าเมืองลําพูนมีสทิ ธิลดลงอีก
่
าดับ
โดยใช้หอกเสียบบัน้ เอว ๗๐ อํานาจของเจ้าเมืองจึงลดหลันตามลํ
การทีร่ ชั กาลที่ ๑ ทรงแต่งตัง้ ให้ตระกูลเจ้าเจ็ดตนครองเมืองเชียงใหม่และลําปางในทันที
เข้าใจว่าเป็ นเหตุผลทีต่ อ้ งการให้รว่ มกันสร้างความเป็ นปึกแผ่นแก่ลา้ นนาไทย โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่
ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของล้านนาไทยขณะนัน้ อยูใ่ นสภาพเมืองร้าง จําเป็ นต้องฟื้นฟูขน้ึ มาใหม่ พร้อมกับ
กวาดล้างอิทธิพลของพม่าให้หมดไป พระยากาวิละจึงมีหน้าที่ “สร้างบ้านแปงเมือง” เชียงใหม่อกี ครัง้
หนึ่ง และโดยทีเ่ ชียงใหม่อยู่ในอิทธิพลพม่า พระยากาวิละไม่สามารถตัง้ เมืองได้ทนั ที จึงเริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ.
๒๓๒๕ ด้วยการตัง้ เวียงปา่ ซางก่อน และตัง้ มันอยู
่ ถ่ งึ ๑๔ ปี จึงสามารถตัง้ เมืองเชียงใหม่ได้ใน พ.ศ.
๒๓๓๙ ส่วนอิทธิพลของพม่าในล้านนาไทยถือว่าสิน้ สุดลงในสงครามขับไล่พม่าปี พ.ศ. ๒๓๔๗ โดย
กองทัพเชียงใหม่รวมกับกองทัพฝา่ ยไทยยกไปตีเมืองเชียงแสนซึง่ เป็ นศูนย์กลางการปกครองของพม่า
สําเร็จ
การฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่เริม่ ตัง้ แต่ตงั ้ เมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๓๓๙ จนถึงขับไล่พม่าออกไป
จากล้านนาไทยในปี พ.ศ. ๒๓๔๗ ซึง่ เป็ นช่วงทีม่ กี ารรวบรวมพลเมืองเข้ามาในเมืองเชียงใหม่ เป็ นยุคที่
เรียกว่า “เก็บผักใส่ซา้ เก็บข้าใส่เมือง” ๗๑ พระยากาวิละกวาดต้อนชาวเมืองเชียงใหม่ทห่ี ลบหนีเข้าป่าให้
กลับสู่เมือง และเริม่ กวาดต้อนผูค้ นจากสิบสองปนั นา ไทยใหญ่ ไทยลือ้ ไทยเขิน และยอง ผูค้ นทีก่ วาด
ต้อนมามีหลายชนิดเข้าใจว่าเป็ นช่างฝีมอื หรือไพร่เมืองชัน้ ดีจะให้ตงั ้ ถิน่ ฐานในตัวเมือง เช่น เขิน ทีถ่ นน
วัวลาย ส่วนไพร่ทไ่ี ม่เป็ นช่างฝีมอื จะไว้นอกเมือง เช่น เขินทีส่ นั ทราย ยองทีล่ ําพูน ผูค้ นทีถ่ ูกกวาดต้อน
มาก็จะตัง้ ชื่อหมูบ่ า้ นของตนตามชื่อบ้านเมืองเดิมทีต่ นถูกกวาดต้อนลงมา เช่น เมืองวะ เมืองเลน เมือง
ขอน เมืองกาย พยาก เป็ นต้น เชียงใหม่สมัยพระยากาวิละจึงพ้นจากสภาพเมืองร้าง
นอกจากพระยากาวิละจะ “เก็บข้าใส่เมือง” ดังกล่าวแล้ว ยังมีการฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ราชประเพณี โดยการกระทําพิธรี าชาภิเษก สถาปนาราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนขึน้ ปกครอง
สืบต่อจากราชวงศ์มงั ราย การทํานุ บาํ รุงพุทธศาสนา โดยสร้างวัด พระพุทธรูป การสร้างกําแพงเมืองขึน้
ใหม่ การเปลีย่ นชื่อเมืองเป็ นรัตนตึงษาอภินวบุร ี เป็ นต้น ๗๒ นับว่าพระยากาวิละและเจ้านายบุตรหลาน
ได้สร้างความเป็ นปึกแผ่นมันคงแก่
่
เมืองเชียงใหม่ และล้านนาไทยยิง่
๖๙

เจ้าเมืองลําปางมีศกั ดิเที
์ ยบเท่าเจ้าเมืองหลวงพระบาง จึงเข้าใจว่ามีสทิ ธิในการประหารชีวติ ในลักษณะเดียวกัน ดู
เสาวภา ภาระพฤติ, “ปญั หาการปกครองของไทยในประเทศราชหลวงพระบางและหัวเมืองลาว ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๑
- ๒๔๔๖” (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๕๒๒) หน้า ๘๓
๗๐
เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลําพูน ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ สรัสวดี ประยูรเสถียร ผูส้ มั ภาษณ์ทค่ี มุ้ เจ้าพงศ์ธาดา เลขที่ ๓๗๘ ถนน
อินทยงยศ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒.
๗๑
ไกรศรี นิมมานเหมินท์, “เก็บผักใส่ซา้ เก็บข้าใส่เมือง”, ล้านนาไทยคดี, ประคอง นิมมานเหมินท์ และ ทรงศักดิ ์
ปรางค์วฒ
ั นากุล, บรรณาธิการ (เชียงใหม่ : สํานักพิมพ์ศนู ย์หนังสือเชียงใหม่, ๒๕๒๑) หน้า ๔๘ - ๖๒
๗๒
คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัตศิ าสตร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๖ - ๑๐๗

๒๖
การปกครองภายในเมืองเชียงใหม่ก่อนการปฏิ รปู การปกครองมณฑลพายัพ
ในสมัยพระยากาวิละได้นําระบบการปกครองบางอย่างของไทยไปปรับปรุงใช้ทเ่ี ชียงใหม่
เช่น การแต่งตัง้ พระยาแสนหลวง พระยาสามล้าน พระยาจ่าบ้าน และพระยาเด็กชาย ให้อยูใ่ นตําแหน่ ง
ปฐมอัครมหาเสนาบดี ทัง้ ๔ ทําหน้าทีเ่ หมือนจตุสดมภ์ของไทย คือเป็ น เวียง วัง คลัง นา ตามลําดับ
โดยถือว่าตําแหน่ งดังกล่าวสูงกว่าข้าราชการอื่นๆ ดังตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ระบุว่า “ … มีพระยาแสน
หลวง พระยาสามล้าน พระยาจ่าบ้าน พระยาเด็กชาย ๗๓ เป็ นใหญ่แก่ทา้ วพระยาทัง้ หลาย …” ๗๔ และ
การตัง้ ตําแหน่ งวังหน้าและวังหลังเพิม่ ขึน้ ซึง่ พระยากาวิละแต่งตัง้ ให้พระยาอุปราชดํารงตําแหน่ ง วัง
หน้า พระยาบุรรี ตั น์ดํารงตําแหน่ งวังหลังเป็ นครัง้ แรก สิง่ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของไทยในด้าน
ความคิดและแบบอย่างทางการปกครองทีม่ ตี ่อเมืองเชียงใหม่
โครงสร้างทางการปกครองของเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วยเจ้าขัน ๕ ใบ ได้แก่ เจ้าเมือง
และผูช้ ่วยเหลือในการปกครองอีก ๔ ตําแหน่ ง คือ พระยาอุปราช พระยาราชบุตร พระยาราชวงศ์ และ
พระยาบุรรี ตั น์ ในทางทฤษฎีตําแหน่ งเจ้าขัน ๕ ใบนี้ จะได้รบั การแต่งตัง้ และถอดถอนจากกรุงเทพฯ แต่
ในทางปฏิบตั เิ จ้านายชัน้ สูงในเชียงใหม่จะเสนอชื่อผูเ้ ห็นสมควรจะได้รบั ตําแหน่ งนี้ขน้ึ มา โดยทางรัฐบาล
กลางทีก่ รุงเทพฯ จะแต่งตัง้ ตามทีเ่ สนอมา นับว่าการเมืองภายในเชียงใหม่มอี สิ ระอยูม่ าก
ส่วนหน้าทีข่ องตําแหน่ งเจ้าขัน ๕ ใบ ในระยะแรกซึง่ อยูใ่ นช่วงสงครามระหว่างไทยกับพม่า
จึงเข้าใจว่าหน้าทีห่ ลักคือการควบคุมกําลังรบ แต่ในระยะต่อมาเมือ่ ราชการสงครามเบาบางลง หน้าที่
ของเจ้าขัน ๕ ใบ จึงเปลีย่ นแปลงไปดังมีผสู้ นั นิษฐานว่า ตําแหน่ งอุปราชทําหน้าทีก่ ารคลัง เจ้าราชบุตร
และเจ้าราชวงศ์มหี น้าทีเ่ กีย่ วกับทหาร และเจ้าบุรรี ตั น์เป็นผูจ้ ดั การปกครองภายในเมือง ๗๕ โดยมี
เจ้าเมืองเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดควบคุมกิจการทัวไป
่
ตําแหน่ งผูช้ ่วยราชการของเจ้าเมืองนี้ ในสมัยต่อมาเมือ่ ราชการขยายออกไปและเจ้านาย
บุตรหลานก็มจี าํ นวนเพิม่ ขึน้ จึงทําการแต่งตัง้ เพิม่ เติมอีกหลายตําแหน่ งและหลายครัง้ เป็ นลําดับดังนี้คอื
เดิมนัน้ มีเพียงเจ้าขัน 5 ใบ ครัน้ ในสมัยพระเจ้ากาวิโรรสสุรยิ วงศ์ (พ.ศ ๒๓๙๙ - ๒๔๑๒) รัชกาลที่ ๔
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เพิม่ อีก ๓ ตําแหน่ ง คือ เจ้าราชภาคินยั พระยาอุตรการโกศล พระยาไชยสงคราม
ในสมัยต่อมาเจ้าอินทวิชยานนท์ (พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๒๔๓๙) รัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตัง้ เพิม่ อีก
๓ ตําแหน่ ง คือ เจ้าราชภาติกวงษ์ เจ้าราชสัมพันธ์สงศ์ และเจ้าสุรยิ วงศ์ ราว พ.ศ. ๒๔๓๗ ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้เพิม่ อีก ๒ ตําแหน่ ง คือ เจ้าทักษิณนิเกตน์ และเจ้านิเวศอุดร ครัน้ พ.ศ.๒๔๔๑ หลังจาก
ตราพระราชบัญญัตศิ กั ดินาเจ้านายแล้ว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เพิม่ อีก ๔ ตําแหน่ ง คือ เจ้าประพันธ์พงษ์
เจ้าวรญาติ เจ้าราชญาติ และเจ้าไชยวรเชษฐ ๗๖
๗๓

ตําแหน่งทัง้ ๔ นี้ เริม่ มีมาตัง้ แต่สมัยอาณาจักรล้านนาไทย แต่ไม่ปรากฏชัดว่ามีหน้าทีอ่ ะไรบ้าง ทราบเพียงว่าเป็ น
ข้าราชการชัน้ สูงเท่านัน้ และตามตํานานต่างๆ ไม่เคยกล่าวถึงตําแหน่งทัง้ ๔ พร้อมกันเลย
๗๔
คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัตศิ าสตร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๙ - ๑๑๑
๗๕
Nigel J, Brailey. The Origins of the Siamese Forward Movement in Western Laos 1850 - 1892.
(Unpublished Ph. D. Thesis London University, 1968) p.37.
๗๖
ปราณี ศิรธิ ร ณ พัทลุง, เพ็ชร์ลานนา เล่ม ๑ หน้า ๙๗ - ๙๘

๒๗
นอกจากตําแหน่ งเจ้าขัน ๕ ใบ และตําแหน่งผูช้ ่วยเจ้าผูค้ รองนครทีแ่ ต่งตัง้ เพิม่ ขึน้
ตามลําดับดังกล่าวแล้ว ในการบริหารบ้านเมืองยังมีคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่าเค้าสนามหลวง ซึง่ จะ
ประกอบด้วยเจ้านายชัน้ สูง ๓๒ คน เข้าใจว่าจะมีเจ้าขัน ๕ ใบ และเจ้านายอื่นๆ เช่น พระยาจ่าบ้าน
พระยาสามล้าน พระยาแสนหลวง เค้าสนามหลวงมีหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาราชการบ้านเมืองของเจ้าเมือง
และช่วยเหลือในการบริหารบ้านเมือง มีทท่ี ําการอยู่ทค่ี มุ้ ของเจ้าเมือง ซึง่ เป็ นศูนย์กลางของการ
ปกครอง ตําแหน่ งเค้าสนามหลวงไม่ปรากฏชัดว่าเริม่ มีมาตัง้ แต่เมือ่ ใด แต่ในสมัยรัชกาลที่ ๒ (พ.ศ.
๒๓๕๒ - ๒๓๖๗) ก็ปรากฏว่ามีตําแหน่ งเค้าสนามหลวงนี้แล้ว ๗๗
ส่วนการปกครองในระดับท้องถิน่ จะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นตําบลและหมูบ่ า้ น ตําบล
มีกํานัน (แคว่น) ปกครอง หมูบ่ า้ นมีผใู้ หญ่บา้ น (แก่บา้ น) ปกครอง โดยทําหน้าทีด่ แู ลความทุกข์สุข
ทัวไปแต่
่
อํานาจแท้จริงอยู่ทเ่ี ค้าสนามหลวง ทัง้ แคว่นและแก่บา้ นจะมียศเป็ นแสนท้าว หรือพญา ซึง่
เข้าใจว่าท้องถิน่ ทีอ่ ยูใ่ กล้และขึน้ ตรงต่อเชียงใหม่ เจ้าเมืองจะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้
การปกครองในส่วนหัวเมือง อาจจะแบ่งเป็ นหัวเมืองภายใน และหัวเมืองชายแดน หัวเมือง
ภายในจะขึน้ โดยตรงต่อเชียงใหม่ เช่น ฝาง เชียงดาว พร้าว เข้าใจว่าเจ้าเมืองเชียงใหม่จะแต่งตัง้ คนที่
ไว้วางใจไปปกครองและทําหน้าทีเ่ ก็บส่วยข้าวส่งฉางหลวง และในกรณีเมืองทีอ่ ยูห่ ่างไกลจะให้ส่งของ
ปา่ หายากแทนการส่งส่วยข้าว ส่วนหัวเมืองชายแดนซึง่ ขึน้ เชียงใหม่มหี ลายเมือง เนื่องจากเชียงใหม่ใน
สมัยพระยากาวิละได้ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ในทางเหนือจดเมืองเชียงรุง้ เชียงขวาง
สิบสองปนั นา ๗๘ ส่วนทางตะวันตกสามารถครอบครองหัวเมืองด้านตะวันออกของแม่น้ําสาละวิน เช่น
เมืองจวด เมืองทา เมืองต่วน เมืองสาด เมืองหาง หรือทีเ่ รียกว่า “หัวเมืองเงีย้ วทัง้ ห้า” เมืองเหล่านี้ได้มา
ด้วยวิธกี าร ๒ อย่าง คือ การเกลีย้ กล่อมเข้าไว้ในอํานาจโดยไม่ตอ้ งสูร้ บกัน ซึง่ หากไม่ยอมก็จะใช้วธิ กี าร
ปราบปรามเมือ่ ปราบสําเร็จก็จะกวาดต้อนผูค้ นในเมืองนัน้ มา โดยปล่อยให้เมืองนัน้ ร้างไว้๗๙ ขณะ
เดียวกันก็ถอื ว่าเมืองร้างนัน้ เป็ นดินแดนส่วนหนึ่งของเชียงใหม่และหัวเมืองชายแดนจะปกครองตาม
ธรรมเนียมเดิมของตน

ดังต่อไปนี้

การปกครองเมืองเชียงใหม่ในฐานะประเทศราชของไทย
ในการปกครองเมืองเชียงใหม่ รัฐบาลกลางทีก่ รุงเทพฯ ได้ใช้นโยบายและวิธกี ารต่างๆ

๑. นโยบายการปกครองเมืองเชียงใหม่
รัฐบาลกลางทัง้ ในสมัยธนบุรแี ละรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่างมีนโยบายสนับสนุนให้
เชียงใหม่เป็ นเมืองหน้าด่านฝา่ ยเหนือทีเ่ ข้มแข็งเพียงพอทีจ่ ะป้องกันการรุกรานจากพม่า ดังจะเห็นได้ว่า
พระเจ้าตากสินมหาราชทรงตระหนักถึงความจําเป็ นทีจ่ ะต้องให้ความช่วยเหลือให้เชียงใหม่ฟ้ื นตัว
๗๗

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๒ (พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา,
๒๕๐๔), หน้า ๗๘.
๗๘
พระยาประชากิจวรจักร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๕๒ - ๔๕๓.
๗๙
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๕๓.

๒๘
โดยเร็ว โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระยาจ่าบ้านเป็ นเจ้าเมืองเชียงใหม่ให้รกั ษาเมืองจากการโจมตีของพม่า
แต่ไม่สาํ เร็จเนื่องจากเชียงใหม่อยูใ่ นสภาวะสงครามมานานบ้านเมืองจึงทรุดโทรม ขาดแคลนกําลังคนที่
จะช่วยกันรักษาเมืองไว้ได้๘๐ ครัน้ ถึงสมัยรัชกาลที่ ๑ พระองค์มพี ระบรมราโชบายเช่นเดียวกับพระเจ้า
ตากสินมหาราชจึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยากาวิละเจ้าเมืองลําปางให้ขน้ึ ไปครองเมืองเชียงใหม่ เพราะ
พระยากาวิละมีฝีมอื ในการรบสามารถป้องกันการรุกรานของพม่าได้หลายครัง้ ด้วยเหตุน้เี มืองเชียงใหม่
จึงได้รบั การฟื้ นฟูให้มนคงเป็
ั่
นศูนย์กลางของดินแดนล้านนาไทยอีกครัง้ หนึ่ง
วิธกี ารดําเนินงานเพื่อให้เชียงใหม่มคี วามเข้มแข็ง รัฐบาลกลางในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ได้กระทําการช่วยเหลือเชียงใหม่หลายรูปแบบ
ประการแรก การช่วยเหลือด้านอาวุธเพื่อใช้ในราชการสงครามนับเป็ นสิง่ ทีร่ ฐั บาลกลางให้
ความช่วยเหลือเสมอมา ดังปรากฏหลักฐานในสมัยรัชกาลที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๓๔๕ เมือ่ ทรงมีพระราชดําริให้
เมืองเชียงใหม่และลําปางยกทัพขึน้ ไปตีเมืองเชียงแสน ซึง่ เป็ นทีม่ นของฝ
ั่
า่ ยพม่า ทรงพระราชทานอาวุธ
ปืนและกระสุนจํานวนหนึ่ง ๘๑ และในสมัยรัชกาลที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๔๐๐ เมืองเชียงใหม่ขอพระราชทานปืน
หามแล่น ๑๐๐ กระบอก ๘๒
ประการทีส่ อง การส่งกองทัพหลวงช่วยเหลือป้องกันเมืองเชียงใหม่ ในระยะทีเ่ พิง่ จะตัง้
เมืองในสมัยพระยากาวิละในปี พ.ศ. ๒๓๔๐ ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่กล่าวว่าพระยากาวิละไม่สามารถ
ป้องกันเมืองเชียงใหม่ตามลําพัง เนื่องจากกําลังคนมีไม่เพียงพอจึงขอทัพหลวงมาช่วย ซึง่ รัชกาลที่ ๑
โปรดเกล้าฯ ให้กรมพระราชวังบวรฯ ยกกองทัพไปช่วย ได้รว่ มกันสูร้ บจนพม่าพ่ายไป ๘๓ และใน
สงครามขับไล่พม่าออกจากเชียงแสนใน พ.ศ. ๒๓๔๗ กองทัพหลวงก็ขน้ึ ไปช่วยกองทัพเชียงใหม่ดว้ ย
ประการทีส่ าม การคืนครัวเรือนทีเ่ ชียงใหม่กวาดต้อนมาได้ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นกําลังช่วยกันรักษา
และทํานุ บาํ รุงบ้านเมือง ดังเช่น พระยากาวิละยกทัพไปตีเมืองสาด เมืองปนั เมืองปุ แล้วกวาดครัวมา
ถวายรัชกาลที่ ๑ ๆ ทรงพระราชทานคืนครัวเรือนทีก่ วาดต้อนมาได้คนื เชียงใหม่ไป อีกทัง้ ยัง
พระราชทานเงินและเสือ้ ผ้าเป็ นบําเหน็จความดีความชอบแก่นายทหารในครัง้ นัน้ ด้วย ๘๔ การคืนครัวนี้
สืบมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึง่ พระราชทานกลับคืนไปเช่นกัน ๘๕
ประการทีส่ ่ี การตัง้ เมืองลําพูนและเชียงรายเพื่อเป็ นกําลังช่วยเหลือเชียงใหม่ เมือ่ มีราชการ
สงครามเกิดขึน้ โดยตัง้ เมืองลําพูนสมัยรัชกาลที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๕๗ ซึง่ เป็ นช่วงทีเ่ ชียงใหม่มคี วามมันคง
่
ระดับหนึ่งแล้ว ส่วนเมืองเชียงรายจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๘๖ โดยเจ้าเมืองเชียงใหม่
๘๐

ปริศนา ศิรนิ าม, “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศราชในหัวเมืองล้านนาไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น”
(ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร,
๒๕๑๖), หน้า ๑๒๓.
๘๑
หวญ. ร. ๑ จ.ศ. ๑๑๖๔ เลขที่ ๑ ร่างพระบรมราชโองการตัง้ เจ้าพระยาเชียงใหม่ จ.ศ. ๑๑๖๔
๘๒
หวญ. ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๑๙ เลขที่ ๒๖ ศุภอักษรเมืองเชียงใหม่ จ.ศ. ๑๒๑๙
๘๓
คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัตศิ าสตร์, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๖.
๘๔
หวญ. ร. ๑ จ.ศ. ๑๑๖๔ เลขที่ ๑ ร่างพระบรมราชโองการตัง้ เจ้าพระยาเชียงใหม่ จ.ศ. ๑๑๖๔
๘๕
ปริศนา ศิรนิ าม, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๖.

๒๙
ลําปาง และลําพูนขอพระราชทานตัง้ เมืองขึน้ ใหม่๘๖ อาจกล่าวได้ว่าเมืองลําพูนและเชียงราย ตลอดจน
ลําปางในสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็ นเมืองบริวารของเชียงใหม่เพราะทรงถือว่าเมืองเชียงใหม่มเี จ้าเมืองเป็ น
ญาติผใู้ หญ่กว่าเมืองอื่นๆ ซึง่ สืบสายตระกูลเจ้าเจ็ดตนเช่นเดียวกัน จึงให้สทิ ธิ ์แก่เจ้าเมืองเชียงใหม่ เช่น
สามารถว่ากล่าว ตักเตือน และลงโทษเจ้าเมืองและเจ้านายบุตรหลานเมืองอื่นๆ ได้๘๗ และยังมีสทิ ธิ
เสนอชื่อผูท้ ส่ี มควรดํารงตําแหน่ งเจ้าเมืองและอุปราชเมืองลําพูน ๘๘
อนึ่ง สารตราสมัยรัชกาลที่ ๓ ถึงเจ้าเมืองเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน จะเน้นเสมอถึงการให้ทงั ้
สามเมืองช่วยกันปกครองบ้านเมืองและป้องกันภัยจากพม่า
จากความพยายามสนับสนุ นให้เชียงใหม่มคี วามเข้มแข็งได้ประสบความสําเร็จในปลาย
รัชกาลที่ ๑ เมืองเชียงใหม่ฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว สามารถขับไล่พม่าจากฐานทีม่ นในเมื
ั่
องเชียงแสนในปี
พ.ศ. ๒๓๔๗ และหลังจากสงครามครัง้ นัน้ พม่าไม่ได้ยกทัพมาโจมตีหวั เมืองล้านนาไทยเป็ นกองทัพใหญ่
อีก จะมีแต่กองทัพจากเมืองเชียงใหม่และเมืองอื่นๆ ในล้านนาไทยร่วมกันยกไปตีเขตหัวเมืองขึน้ ของ
พม่า ซึง่ ในปี พ.ศ. ๒๓๔๘ ก็สามารถขยายอาณาเขตไปถึงเชียงตุง เชียงรุง้ เมืองลือ้ สิบสองปนั นา
อาณาเขตของล้านนาไทยจึงขยายออกไปอย่างกว้างขวาง๘๙
๒) วิ ธีการควบคุมเชียงใหม่ในฐานะเมืองประเทศราช
เมือ่ พิจารณาลักษณะการปกครองภายในเมืองเชียงใหม่ตามหัวข้อทีก่ ล่าวมาแล้วจะ
เห็นว่ารัฐบาลกลางให้เชียงใหม่มอี สิ ระในการปกครองตนเองอย่างมาก
โดยทีร่ ฐั บาลกลางไม่เข้าไป
ยุง่ เกีย่ วในกิจการภายใน เชียงใหม่สามารถกําหนดรูปแบบการปกครองตนเองตามขนบธรรมเนียมของ
ท้องถิน่
อย่างไรก็ตามรัฐบาลกลางก็ไม่ปล่อยให้เป็ นอิสระเสียทีเดียว เพราะรัฐบาลกลางใช้วธิ กี าร
ควบคุมโดยอ้อม ซึง่ มีหลายวิธกี ารด้วยกันทีจ่ ะให้เชียงใหม่ตอ้ งตระหนักถึงอํานาจของรัฐบาลกลางที่
เหนือกว่าอยูเ่ สมอ
วิธกี ารซึง่ อาจกล่าวได้ว่าเป็ นการควบคุมทีส่ ําคัญคือ การแต่งตัง้ ตําแหน่ งเจ้าขัน ๕ ใบ
ซึง่ เป็ นตําแหน่ งทางการเมืองในระดับสูงทีพ่ ระมหากษัตริยจ์ ะพระราชทานตําแหน่ งให้๙๐ โดยบุคคลที่
ได้รบั การแต่งตัง้ ตําแหน่ งใหม่จะต้องเข้าเฝ้าทีก่ รุงเทพฯ ทุกครัง้ เพื่อรับตราตัง้ และเครือ่ งยศ ในการ
พระราชทานเครือ่ งยศแล้วแต่โอกาส ตําแหน่ งเดียวกันอาจจะรับเครือ่ งยศต่างกัน และเครือ่ งยศทุกชิน้

๘๖

ในครัง้ นัน้ ตัง้ ๓ เมืองพร้อมกัน คือ เชียงราย พะเยา และงาว โดยให้พะเยากับงาวขึน้ ต่อเมืองลําปาง ดู หวญ. ร. ๓
จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที่ ๒๑ บัญชีเครือ่ งยศหัวเมืองต่างๆ
๘๗
หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๓๐ เรื่องพระยานครลําปางกับพระยาฤทธิภญ
ิ โญยศประพฤติการชัวร้
่ าย
๘๘
หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๒๐๔ เลขที่ ๑๕ สําเนาใบบอกเมืองเชียงใหม่ และ หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๒๑๐ ที่ ๑๖ ร่างสารตราถึง
พระยาลําพูน เรื่องตัง้ พระยาราชวงศ์เป็ นทีพ่ ระยาอุปราชเมืองลําพูน
๘๙
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๑, หน้า ๒๗๗.
๙๐
ในสมัยรัชกาลที่ ๔ นอกจากเจ้าขัน ๕ ใบแล้ว มีหลักฐานว่าทรงพระราชทานสัญญาบัตรและเครือ่ งยศให้แก่พระยา
สามล้าน และพระยาไชยสงคราม ดู หวญ. ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๒๐ เลขที่ ๑๗ ร่างศุภอักษรถึงเจ้านครเชียงใหม่ และ หวญ.
ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๒๒ เลขที่ ๑๗ ร่างศุภอักษรถึงเจ้านครลําปาง

๓๐
จะต้องคืนเมือ่ ถึงแก่กรรม โดยทางกรุงเทพฯ จะตรวจนับเครือ่ งยศ มีหลักฐานว่าการส่งคืนเครือ่ งยศของ
เจ้าเชียงใหม่พุทธวงษ์ (พ.ศ. ๒๓๖๗ - ๒๓๘๙) ขาดไป ๕ สิง่ ซึง่ ทางกรุงเทพฯ ไม่ทวงถาม ๙๑
นอกจากนัน้ มีพธิ กี ารต่างๆ ทีต่ อ้ งแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยท์ ก่ี รุงเทพฯ
เช่น เมือ่ มีการผลัดเปลีย่ นแผ่นดิน เจ้าเมืองและเจ้านายบุตรหลานต้องลงมาร่วมในงานพระบรมศพและ
เข้าเฝ้าพระมหากษัตริยอ์ งค์ใหม่ดว้ ย การกระทําพิธถี อื นํ้าพระพิพฒ
ั น์สจั จา ปีละ ๒ ครัง้ โดยประกอบ
พิธที ว่ี ดั สําคัญ มีเจ้าขัน ๕ ใบและเจ้านายบุตรหลานอื่นๆ ร่วมด้วย พิธนี ้ีมกี ารให้สตั ย์สาบาน
รัฐบาลกลางจึงถือว่าเป็ นพิธสี าํ คัญทีแ่ สดงความจงรักภักดี ผูท้ ไ่ี ม่รว่ มพิธจี ะถูกเพ่งเล็ง ในสมัยรัชกาลที่
๓ และรัชกาลที่ ๔ พบหลักฐานเสมอทีท่ รงยํา้ ให้กระทําพิธนี ้ี ๙๒
อย่างไรก็ตามทีก่ ล่าวมาเป็ นรูปพิธกี ารยอมรับอํานาจของรัฐบาลกลางมากกว่า
ส่วน
วิธกี ารควบคุมทีแ่ สดงอํานาจทีเ่ ฉียบขาด เช่น การเรียกตัวให้เข้าเฝ้าเพื่อสอบสวนความผิดดังกรณีพระ
เจ้าตากสินมหาราชเรียกตัวพระยาจ่าบ้านและพระยากาวิละซึง่ มีการลงโทษตัดขอบหูพระยา กาวิละ
และขังพระยาจ่าบ้านตามทีก่ ล่าวมาแล้ว และกรณีรชั กาลที่ ๔ เรียกตัวเจ้ากาวิโลรสสุรยิ วงษ์เข้าเฝ้า
เพราะได้ขา่ วว่าฝกั ใฝพ่ ม่า ซึง่ ผลปรากฏว่าไม่มคี วามผิดจึงให้กลับไปครองเมืองตามเดิม ๙๓ นอกจากนัน้
ถ้ารัฐบาลกลางไม่แน่ ใจว่าจะจงรักภักดีกจ็ ะให้ทําราชการในกรุงเทพฯ เช่นกรณีพระยาแพร่มงั ไชยเคย
ถูกพม่าจับตัวไปและอยูก่ บั พม่า ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๓๑๘ - ๒๓๒๘) ได้หนั มาช่วยกองทัพไทยโดยยกทัพไป
ตีเชียงแสนและสามารถจับตัวเจ้าเมืองเชียงแสนนํ าส่งมากรุงเทพฯ ได้ นับว่ามีความดีความชอบมาก
แต่รชั กาลที่ ๑ ยังแคลงพระทัยจึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาแพร่มงั ไชยรับราชการทีก่ รุงเทพฯ มิให้กลับไป
ครองเมือง ๙๔
๓) พันธะของเมืองเชียงใหม่ต่อรัฐบาลกลางที่กรุงเทพฯ
สิง่ ทีเ่ ชียงใหม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องเมืองประเทศราชแบ่งได้เป็ น ๒ ประการ
ประการแรก การส่งเครือ่ งราชบรรณาการ ส่วย และสิง่ ของต่างๆ
เครื่องราชบรรณาการ ต้องส่ง ๓ ปีต่อครัง้ เป็ นเครือ่ งหมายของการยอมอยูใ่ ต้การ
บังคับบัญชา หากไม่ส่งจะถือว่ากบฏ เครือ่ งราชบรรณาการประกอบด้วยสิง่ สําคัญคือต้นไม้ทองเงิน
ขนาดเท่ากัน ๑ คู่ และสิง่ ของอีกจํานวนหนึ่งตามความเหมาะสม โดยไม่กําหนดชนิดและจํานวน
หลักฐานในสมัยรัชกาลที่ ๔ พบว่าส่งต้นไม้ทองเงินสูง ๓ ศอกคืบ ๗ ชัน้ และไม้ขอนสัก ๓๐๐ ต้น หรือ

๙๑

หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๓ เรื่องสารตราถึงเจ้าเมืองเชียงใหม่
ดู หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๗ สารตราถึงเมืองเชียงใหม่ นครลําพูน นครลําปาง เรื่องตัง้ พระยาอุปราช และ
และ หวญ. ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๒๒ เลขที่ ๑๐ ร่างพระบรมราโชวาท
๙๓
พรพรรณ จงวัฒนา, “กรณีพพิ าทระหว่างเจ้านครเชียงใหม่กบั คนในบังคับอังกฤษอันเป็ นเหตุให้รฐั บาลสยามจัดการ
ปกครองมณฑลพายัพ (พ.ศ. ๒๔๐๑ - ๒๔๔๕)” (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๗), หน้า ๖๐ - ๖๑.
๙๔
เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ ๑, หน้า ๑๔๐.
๙๒

๓๑
บางปีส่งนํ้ารักแทนในจํานวน ๑๕๐ หรือ ๓๐๐ กระบอก ๙๕ ต้นไม้ทองเงินทีส่ ่งมาถวายเข้าใจว่าไม่น่าจะมี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากนัก เมือ่ เทียบกับส่วยและการเกณฑ์สงิ่ ของซึง่ มีมลู ค่าสูงกว่ามาก
ส่วย เป็ นสิง่ ของทีต่ อ้ งส่งทุกปี ในอัตราทีค่ ่อนข้างแน่ นอน ส่วยทีส่ าํ คัญของเชียงใหม่ คือ
ไม้ขอนสัก ซึง่ เป็ นของหาง่ายในท้องถิน่ ตามหลักฐานสมัยรัชกาลที่ ๓ พบว่าเชียงใหม่ซง่ึ เป็ นเมืองใหญ่
ส่งไม้ขอนสัก ๕๐๐ ต้น น่ าน ๔๐๐ ต้น ลําปาง ๔๐๐ ต้น แพร่ ๒๐๐ ต้น ลําพูน ๒๐๐ ต้น๙๖
อย่างไรก็ตามการส่งส่วยบางครัง้ ไม่ครบจํานวน มีการค้างส่วย ซึง่ สําหรับเมืองเชียงใหม่
ไม่พบหลักฐานการทวงส่วยให้ส่งให้ครบหรือเร่งให้ส่ง เท่าทีพ่ บมีเมืองแพร่ส่งไม้ขอนสักไม่ครบรัฐบาล
กลางเร่งให้ส่งด่วน ๙๗ และเมืองน่ านเจ้าเมืองของดส่งส่วยไม้ขอนสัก ๓ ปี ซึง่ รัชกาลที่ ๔ ไม่ยอมและ
ถูกว่ากล่าวตักเตือน๙๘
นอกจากไม้ขอนสักแล้วเชียงใหม่ส่งผ้าขาวเพลา ปีละ ๒๐๐ เพลา และนํ้ ารัก ๕๓๗
๙๙
ทะนาน
นอกจากจะต้องส่งเครือ่ งราชบรรณาการและส่วยแล้ว เมือ่ มีงานพระราชพิธ ี เช่น พระ
บรมศพ รัฐบาลกลางจะเกณฑ์สงิ่ ของ ตามหลักฐานในงานพระราชพิธบี รมศพรัชกาลที่ ๑ พ.ศ.๒๓๕๒
เชียงใหม่ถูกเกณฑ์กระดาษหัว ๒๐,๐๐๐ แผ่น ลําปางส่งกระดาษหัว ๑๕,๐๐๐ แผ่น ลําพูนส่งกระดาษ
หัว ๕,๐๐๐ แผ่น แพร่ส่งกระดาษหัว ๒๐,๐๐๐ แผ่น ปา่ น ๕ หาบ และเมืองน่ านต้องส่งกระดาษหัว
๓,๐๐๐ แผ่น ป่าน ๕ หาบ ๑๐๐ และเมือ่ รัฐบาลกลางมีการก่อสร้างพระราชวังและวัดก็จะเรียกเกณฑ์ไม้
ขอนสัก เช่น รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างพระราชวังทีล่ พบุรตี อ้ งใช้ไม้ขอนสักจํานวนมาก เท่าทีค่ น้ คว้าไม่พบ
หลักฐานว่าเมืองเชียงใหม่ถูกเกณฑ์เท่าไร พบแต่หลักฐานว่าเมืองลําปางต้องส่งไม้ขอนสักครัง้ นัน้ ถึง
๑,๐๐๐ ต้น ๑๐๑
อย่างไรก็ตามเมือ่ เชียงใหม่ส่งเครือ่ งราชบรรณาการและส่วยลงมา รัฐบาลกลางจะส่ง
สิง่ ของตอบแทนให้กลับไปใช้สอยในบ้านเมือง โดยพระราชทานแก่ผคู้ ุมบรรณาการหรือส่วย สิง่ ของที่
พระราชทานมักจะเป็ นของทีท่ างเชียงใหม่ขาดแคลนและขอร้องมา แต่ในการพระราชทานไม่แน่ นอนว่า
เป็ นอะไร และมีจาํ นวนเท่าใด สมัยรัชกาลที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๔๕ พระราชทาน ดังนี้
ปืนนกคุม้ กระสุน ๒ นิ้ว
๒ บอก
ปืนเล็กกระสุน ๓ นิ้ว
๒ บอก
๓ นิ้ว
๙๕

หวญ. ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๑๓ เลขที่ ๑๐๗ บัญชีเจ้าเมืองลาวพุงดําพุงขาวส่งเครือ่ งบรรณาการประจําปี .
ปริศนา ศิรนิ าม, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๕. (อ้างจาก หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๑๙๗ เลขที่ ๕ บัญชีรายวันเรื่องส่งไม้ขอน
สักหัวเมืองต่างๆ เข้ามาถวาย)
๙๗
หวญ. ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๒๑ เลขที่ ๒๑๐ สารตราถึงเมืองแพร่, พิษณุโลกและเมืองกําแพงเพชร จ.ศ. ๑๒๒๑
๙๘
หวญ. ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๒๑ เลขที่ ๑๙๖ ร่างตราน้อยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ เรื่องเจ้าเมืองน่านของดส่งไม้ ฯลฯ
๙๙
หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๒๐๔ เลขที่ ๑๓ สารตราถึงเจ้าเมืองเชียงใหม่เรื่องตอบรับเครื่องยศของนายหนานมหาเทพ
๑๐๐
ปริศนา ศิรนิ าม, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๙.(อ้างจาก หวญ. ร. ๒ จ.ศ. ๑๑๗๑ เลขที่ ๑ ศุภอักษรถึงเจ้าประเทศราช
ฯ และเกณฑ์กระดาษเพลา ปา่ น ใช้ในการพระบรมศพ ฯลฯ)
๑๐๑
หวญ. ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๑๘ เลขที่ ๖๙ ตราใหญ่ถงึ นครลําปางให้จดั หาไม้ขอนสักพันต้น
๙๖

๓๒
กระสุนปืนใหญ่ ๔ นิ้ว
๒,๕๐๐ ลูก
๕ นิ้ว
ดีบุกหนัก
๕ หาบ
สุพนั ถันหนัก
๓ หาบ
ฉาบพล
๒,๐๐๐ ใบ
กะทะเหล็ก
๗ ใบ
ทองคําเปลว
๕,๐๐๐ แผ่น
กระจกหนัก
๑๐ หาบ ๑๐๒
ฯลฯ เป็ นต้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๙๐ พระราชทานพานไถนาโดยให้แวะรับเจ้าภาษีเหล็กที่
เมืองชัยนาท และพบว่าการเข้าเฝ้าครัง้ นัน้ มีเจ้าอุปราชเชียงใหม่นํามา มีผคู้ นติดตามถึง ๓๔๙ คน ใน
ระหว่างการเข้าเฝ้าและเดินทางกลับทรงพระราชทานสิง่ ของเครือ่ งอุปโภคบริโภคซึง่ ประกอบด้วย
ข้าวสาร ๓๔๙ ถัง ๑๐๓ ฟืน ๕๐๐ ดุน้ เสื่อ ๔๒ ผืน นํ้ามันมะพร้าว ๑๓๐ ทะนาน เป็นต้น ๑๐๔
เมือ่ พิจารณาจากการตอบบรรณาการและส่วยแล้วนับว่าทัง้ เมืองเชียงใหม่และรัฐบาล
กลางต่างมีพนั ธะทีต่ อ้ งช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน และคงมีส่วนทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่
และกรุงเทพฯ สมัยก่อนการปฏิรปู การปกครองดําเนินไปด้วยความราบรื่น
ประการทีส่ อง การป้องกันประเทศ ถือเป็ นหน้าทีส่ ําคัญของเมืองประเทศราชทีต่ อ้ ง
ช่วยเหลือรัฐบาลกลาง เช่น ยามมีศกึ สงครามจะถูกเกณฑ์กําลังทหารซึง่ จะต้องส่งกําลังมาช่วยอย่าง
รวดเร็วเพื่อไม่ให้ถกู เพ่งเล็ง กองทัพเชียงใหม่เคยถูกเกณฑ์ราชการศึกหลายครัง้ เช่น คราวกบฏ
เจ้าอนุ วงศ์ พ.ศ. ๒๓๖๙ และเมือ่ สถานการณ์ปกติเมืองประเทศราชต้องอยูใ่ นสภาพเตรียมพร้อมป้องกัน
บ้านเมืองเสมอ ดังสารตราในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทีส่ ่งถึงเมืองเชียงใหม่ตอนหนึ่งมีความว่า
“ … อีกประการหนึ่งให้ตรวจตราค่ายคูประตูเมือง ป้อมกําแพง หอรบเชิงเทินตึก ปื นดิน
สําหรับบ้านเมือง สิง่ ใดชํารุดหักอยูใ่ ห้จดั แจงตกแต่งซ่อมแปลงทําขึน้ ไว้ให้มนคงจะได้
ั่
เป็ นสง่างามกับ
บ้านเมือง สัตรูจะไม่ได้ประมาตขึน้ ได้ กับให้บาํ รุงทหาร จัดแจงปื น กระสุนดินดํา เครือ่ งสาตราวุธ
รวบรวมเสบียงอาหารใส่ยงุ้ ฉางให้พร้อมสรรพไว้กบั บ้านเมือง
มีราชการกิจสงครามคุกคามคํ่าคืน
ประการใดก็ให้พร้อมมูล อีกประการหนึ่งให้แต่งกองลาดตระเวณตรวจตรารักษาด่านสืบราชการปลาย
แดนอย่าให้ขาด ถ้ามีเหตุการณ์ชายแดนให้บอกเมืองลคอร, ลําพูน แลหัวเมืองทีไ่ กลให้รรู้ าชการ ให้เร่ง

๑๐๒

หวญ. ร. ๑ จ.ศ. ๑๑๖๔ เลขที่ ๑ ร่างพระบรมราชโองการเรื่องตัง้ เจ้าพระยาเชียงใหม่ จ.ศ. ๑๑๖๔
จํานวนข้าวสารนี้เข้าใจว่าให้เท่าจํานวนคนเพราะพบหลักฐานสมัยรัชกาลที่ ๔ เมืองลําพูนส่งคนมาเฝ้า ๒๖ คน ได้
พระราชทานข้าวสาร ๒๖ ถัง ดู หวญ. ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๑๙ เลขที่ ๑๕๘ คัดบอกเมืองลําพูน เมืองแพร่ เรื่องส่งไม้สกั และ
ต้นไม้ทองเงิน จ.ศ. ๑๒๑๙
๑๐๔
หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๓ สารตราเมืองเชียงใหม่ เรื่องตอบรับเครื่องยศของ นายหนาน มหาเทพ
๑๐๓

๓๓
รีบบอกลงกรุงเทพฯ ให้เมืองเชียงใหม่, ลําพูน, ลําปางช่วยกันรบพุ่งต้านทานไว้กว่ากองทัพกรุงเทพฯ
กองทัพหัวเมืองจะขึน้ ไปถึง อย่าให้เสียเขตแดนบ้านเมือง …” ๑๐๕

๒.๒ เชียงใหม่สมัยปฏิ รปู การปกครองมณฑลพายัพ (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๕๗๖)๑๐๖

ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเชียงใหม่นับตัง้ แต่ตกเป็ นประเทศราชของไทยใน พ.ศ.
๒๓๑๗ จนถึงช่วงก่อนการปฏิรปู สมัยรัชกาลที่ ๕ สถานการณ์โดยทัวไปในเชี
่
ยงใหม่อาจกล่าวได้ว่าไม่
ก่อให้เกิดปญั หาอย่างใดต่อรัฐบาลกลาง แม้ว่าวิธกี ารควบคุมเมืองเชียงใหม่จะไม่รดั กุมเท่าไรนักก็ตาม
การเปลีย่ นแปลงในรูปทีร่ ฐั บาลกลางต้องเข้าไปควบคุมกิจการภายในมากขึน้ ตามลําดับ
จนกระทัง่
ในทีส่ ุดก็ผนวกเอาเชียงใหม่เข้าเป็ นส่วนหนึ่งของไทยนัน้ เกิดขึน้ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึง่ เป็ นยุคแห่ง
การปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตก ด้านการปกครองหัวเมืองมีการยกเลิกระบบการปกครองเมือง
ประเทศราชซึง่ เคยปฏิบตั กิ นั มาช้านาน โดยจัดตัง้ การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึน้ แทน มี
ข้าหลวงเทศาภิบาลทีร่ ฐั บาลกรุงเทพฯ ส่งไปปกครองและขึน้ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ระบบมณฑล
เทศาภิบาลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ จึงเป็ นการสร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติรฐั ซึง่ มีอํานาจรวมศูนย์ท่ี
องค์พระมหากษัตริย์
มูลเหตุของการปฏิ รปู การปกครอง เกิดจากปญั หา ๒ ประการ คือ ปญั หาเกีย่ วกับ
กิจการป่าไม้และปญั หาความวุ่นวายในหัวเมืองชายแดน ซึง่ เป็ นปญั หาทีส่ บื เนื่องมาจากสถานการณ์ใน
เชียงใหม่ได้เปลีย่ นแปลงไปหลังจากอังกฤษเข้าครอบครองดินแดนพม่า ทําให้คนในบังคับอังกฤษเข้ามา
มีความสัมพันธ์กบั เชียงใหม่มากขึน้ และกลายเป็ นปญั หาในเวลาต่อมา
ประการแรก ปญั หาเกีย่ วกับกิจการป่าไม้ ทีม่ าของปญั หาเกิดจากแต่เดิมป่าไม้ทงั ้ หมดเป็ น
ของเจ้าเมืองและเจ้านายบุตรหลานและยังไม่มรี าคามากนัก มีการตัดไม้ขายแต่น้อย การขายมักจะอยู่
ในรูปเจ้าของปา่ อนุ ญาตให้ลกู หลานใช้บ่าวไพร่ตดั ขายคราวละ ๑๐๐ - ๒๐๐ ต้น โดยไม่คดิ เงินทอง ๑๐๗
ต่อมาคนในบังคับอังกฤษเข้ามาทํากิจการปา่ ไม้ตงั ้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๓ และกิจการได้ขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ปา่ ไม้จงึ มีมลู ค่ามหาศาล เกิดการแข่งขันกันเพื่อให้ได้ทาํ สัมปทานป่าไม้ ซึง่ เจ้าของป่าไม้กใ็ ห้
สัมปทานซํ้าซ้อนในปา่ เดียวกันเสมอ จึงเกิดเป็ นกรณีพพิ าทฟ้องร้องต่อกงศุลอังกฤษและรัฐบาลไทยเป็ น
คดีความมากมาย ดังปรากฏว่า พ.ศ. ๒๔๑๖ ทีเ่ ชียงใหม่มคี ดีฟ้องร้องด้วยเรือ่ งปา่ ไม้ ๔๒ เรือ่ ง เมือ่ มี
๑๐๕

หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที่ ๑๗ สารตราถึงเมืองเชียงใหม่, นครลําพูน, นครลําปาง เรื่องตัง้ พระยาอุปราช
ั บนั คือ ๘ จังหวัดในภาคเหนือ ตอนบนประกอบด้วย เชียงใหม่ ลําพูน
ดินแดนมณฑลพายัพหรือล้านนาไทย ปจจุ
ลําปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน โดยมีเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางของมณฑลพายัพ
หัวข้อนี้ผเู้ ขียนขอปรับปรุงจากบทความเรื่อง “กระบวนการรวมหัวเมืองประเทศราชล้านนาไทยเข้าสูส่ ว่ นกลาง
(พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๗๖)” สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๑ เมษายน – กันยายน ๒๕๒๔) : ๒๓ - ๓๘ ส่วน
รายละเอียดเกีย่ วกับเรื่องนี้ ดู สรัสวดี ประยูรเสถียร, “การปฏิรปู การปกครองมณฑลพายัพ พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๗๖”
(ปริญญานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร, ๒๕๒๒), หน้า ๓๗๑.
๑๐๗
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เอกสารรัชกาลที่ ๕ (ต่อไปย่อ หจช. ร. ๕) ม. ๕๘/๘๘ รายงานกรมหมื่น
พิชติ ปรีชากรเรื่องจัดราชการเชียงใหม่ ลําพูน และลําปาง ลงวันที่ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๐๓
๑๐๖

๓๔
การชําระคดีตอ้ งยกฟ้อง ๓ เรือ่ ง อีก ๑๑ เรือ่ ง มีหลักฐานว่าจําเลยคือเจ้าอินทรวิชยานนท์ เจ้าเมือง
เชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๒๔๓๙) ผิดจริงต้องชดใช้เป็ นค่าปรับถึง ๔๖๖,๐๑๕ รูปี ๑๐๘ ซึง่ เป็ นเงินจํานวน
มาก รัฐบาลกลางจึงจ่ายให้ก่อนโดยให้เจ้าอินทรวิชยานนท์ผ่อนใช้ ๗ ปี ๑๐๙
ประการทีส่ อง ปญั หาความวุ่นวายในหัวเมืองชายแดน หัวเมืองชายแดนทีเ่ กิดเป็ นปญั หา
คือบริเวณทีเ่ รียกว่าหัวเมืองเงีย้ วทัง้ ห้า ๑๑๐ ประกอบด้วยเมืองหาง เมืองสาด เมืองต่วน เมืองทา และ
ั ่ นออกของแม่น้ํ าสาละวินและอยู่ระหว่างเขตแดนของ
เมืองจวด (จวาด) เมืองเหล่านี้ตงั ้ อยูท่ างฝงตะวั
เชียงใหม่กบั พม่า เชียงใหม่ได้หวั เมืองเงีย้ วทัง้ ห้าในสมัยพระยากาวิละฟื้ นฟูบา้ นเมือง แต่ดว้ ยวิธกี าร
ปกครองเมืองขึน้ ของเชียงใหม่ทป่ี ล่อยให้ปกครองตนเองอย่างอิสระ จึงมีฐานะเป็ นเมืองขึน้ แต่เพียงใน
นาม เท่านัน้ และเมือ่ อังกฤษเข้าครอบครองพม่า บรรดาหัวเมืองชายแดนพม่าต่างพยายามแยกตัว
เป็ นอิสระมีการรบพุ่งกันเสมอ และมักจะลํ้าแดนเข้ามาเกณฑ์ราษฎรในเขตหัวเมืองเงีย้ วทัง้ ห้าเสมอ และ
สถานการณ์ดงั กล่าวไม่ได้รบั การแก้ไขจากทางเชียงใหม่ ทําให้ความวุ่นวายในหัวเมืองชายแดนขยาย
วงกว้างยิง่ ขึน้ เกิดโจรผูร้ า้ ยชุกชุมมีการปล้นฆ่าคนในบังคับอังกฤษซึง่ เข้ามาติดต่อค้าขายในล้านนาไทย
ดังเช่นในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ เกิดกรณีปล้นฆ่ามองตาทวย มองอุนอง และลูกจ้าง ซึง่ ต่างเป็ นคนในบังคับ
อังกฤษ โดยเจ้าเมืองเชียงใหม่ไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้๑๑๑ รัฐบาลอังกฤษทีอ่ นิ เดียจึงต้องการให้
รัฐบาลไทยรักษาความสงบในหัวเมืองชายแดนเพื่อคนในบังคับอังกฤษจะได้ปลอดภัย
จากปญั หาทัง้ สองประการทีเ่ กิดขึน้ นัน้
เป็ นมูลเหตุสาํ คัญทีท่ ําให้รฐั บาลกลางต้องจัดการ
ปฏิรปู การปกครองมณฑลพายัพในเวลาต่อมา
และเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของคนในบังคับ
อังกฤษ รัฐบาลอังกฤษทีอ่ นิ เดียกับรัฐบาลไทยจึงตกลงทําสัญญาเชียงใหม่ (The Treaty of Chiengmai)
ฉบับแรก พ.ศ. ๒๔๑๖ โดยมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญเพื่อทีจ่ ะจัดการป้องกันผูร้ า้ ยทีป่ ล้นสดมภ์ตามชายแดน
เชียงใหม่ และอังกฤษยินยอมให้คนเอเชียในบังคับอังกฤษทีม่ คี ดีแพ่งขึน้ ศาลทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ทีเ่ ชียงใหม่
แต่มขี อ้ แม้ว่าในกรณีทค่ี นในบังคับอังกฤษยินยอมเท่านัน้
หากไม่ยนิ ยอมต้องส่งคดีนนั ้ ให้แก่กงศุล
อังกฤษทีก่ รุงเทพฯ หรือเจ้าหน้าทีอ่ งั กฤษทีย่ องสะลินในพม่าเป็ นผูด้ าํ เนินการตัดสิน
สนธิสญ
ั ญาเชียงใหม่ฉบับนี้นบั เป็ นครัง้ แรกทีอ่ งั กฤษยินยอมให้อํานาจทางการศาลแก่ไทย
บ้าง แม้จะไม่สมบูรณ์นกั ก็ตาม อย่างไรก็ดสี นธิสญ
ั ญาฉบับนี้มขี อ้ บกพร่องหลายประการ โดยเฉพาะ
เกีย่ วกับการป้องกันโจรผูร้ า้ ยตามบริเวณหัวเมืองชายแดน ซึง่ เป็ นปญั หาใหญ่เกินกําลังทีเ่ มืองเชียงใหม่
จะจัดการให้เรียบร้อยได้๑๑๒ และด้านคดีความต้องส่งมาฟ้องร้องต่อกงศุลอังกฤษทีก่ รุงเทพฯ เสมอ เพื่อ
๑๐๘

๑ รูปี (แถบ) มีค่าประมาณ ๘๐ สตางค์
สงวน โชติสขุ รัตน์, คนดีเมืองเหนือ (นครหลวงกรุงเทพธนบุรี : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๑๕), หน้า ๘๙.
๑๑๐
หัวเมืองเงีย้ วทัง้ ห้านี้ไทยต้องเสียให้แก่องั กฤษในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ดู นคร พันธุณ
์ รงค์, “การเจรจาและข้อตกลง
ระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลอังกฤษ เกีย่ วกับหัวเมืองชายแดนล้านนาไทยและพม่าสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ระยะ พ.ศ. ๒๔๒๘ - ๒๔๓๘” (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร, ๒๕๑๖), ๓๔๗ หน้า
๑๑๑
หจช. ร. ๕ สารบาญสมุดพิเศษ เล่ม ๖ หน้า ๔๒๐
๑๑๒
หจช. ร. ๕ สารบาญสมุดพิเศษ เล่ม ๘ หน้า ๘๓
๑๐๙

๓๕
เป็ นการแก้ไขปญั หาจึงเกิดทําสนธิสญ
ั ญาเชียงใหม่ฉบับทีส่ อง พ.ศ. ๒๔๒๖ โดยขยายอํานาจศาลไทย
ให้กว้างขึน้ อีกคือ กําหนดให้คนในบังคับอังกฤษต้องขึน้ ศาลต่างประเทศทัง้ คดีแพ่งและคดีอาญา ซึง่ เป็ น
การยกเลิกสิทธิของคนในบังคับอังกฤษทีเ่ คยได้รบั ตามสัญญาเชียงใหม่ฉบับแรกทีว่ ่า จะขึน้ ศาลไทย
ต่อเมือ่ ตนเองยินยอม อย่างไรก็ตามการพิจารณาคดีต่างๆ กงศุลหรือรองกงศุลมีสทิ ธิถอนคดีจากศาล
ต่างประเทศไปชําระทีศ่ าลกงศุลได้ทุกเวลาทีเ่ ห็นสมควร
จากสัญญาเชียงใหม่ฉบับทีส่ อง
ทําให้รฐั บาลไทยยินยอมให้รฐั บาลอังกฤษจัดตัง้ กงศุล
ประจําเมืองเชียงใหม่ และจากการทําสัญญาเชียงใหม่ทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ สองครัง้ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ
ตะวันตกทีเ่ ข้ามามากขึน้ โดยเฉพาะอังกฤษมีผลประโยชน์ผกู พันอยูเ่ ป็ นอันมาก จนรัฐบาลไทยต้องเร่ง
ดําเนินงานแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในเชียงใหม่ การปฏิรปู การปกครองมณฑลพายัพจึงเกิดขึน้ ตัง้ แต่ พ.ศ.
๒๔๒๗
ข้าหลวงสามหัวเมืองกับการแก้ไขปัญหาที่เชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๑๗ - ๒๔๒๖)
หลังจากทําสนธิสญ
ั ญาเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๖ รัฐบาลกลางได้ส่งพระนรินทรราชเสนี (พุ่ม
ศรีไชยยันต์) ไปเป็ นข้าหลวงสามหัวเมืองประจําทีเ่ ชียงใหม่ เพื่อควบคุมดูแลและแก้ไขปญั หาในเมือง
เชียงใหม่ ลําปาง และลําพูน ๑๑๓ ตามทีร่ ะบุในสัญญานัน้ ซึง่ นับเป็ นครัง้ แรกทีร่ ฐั บาลกลางได้ส่งข้าหลวง
ขึน้ ไปประจําการ ความมุง่ หมายของการส่งข้าหลวงสามหัวเมืองพอสรุปได้ ๓ ประการคือ ประการแรก
เพื่อให้ขา้ หลวงทําหน้าทีช่ ําระคดีความทีเ่ กี่ยวข้องกับคนในบังคับอังกฤษจึงมีฐานะเป็ น
“ข้าหลวง
ตระลาการ ศาลต่างประเทศ” ประการทีส่ องเพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างกรุงเทพฯ กับ
เชียงใหม่ ประการทีส่ ามเพื่อแนะนําให้เจ้าเมืองเชียงใหม่ปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาเชียงใหม่และปฏิบตั ติ าม
คําสังของรั
่
ฐบาล ดังนัน้ ในระยะแรกนี้จงึ ไม่มนี โยบายถึงขัน้ ยกเลิกฐานะเมืองประเทศราชหรือยกเลิก
ตําแหน่ งเจ้าเมืองเชียงใหม่
เพียงแต่ตอ้ งการให้เจ้าเมืองเชียงใหม่ยอมปฏิบตั ติ ามความต้องการของ
รัฐบาลกลางทีก่ รุงเทพฯ จึงอาจเปรียบเสมือน “หุ่น” หรือเครือ่ งจักรทีร่ ฐั บาลกลางจะหมุนไปทางไหนก็
ได้ นับว่าเป็ นการเริม่ ใช้วธิ กี ารดําเนินงานแบบค่อยเป็ นค่อยไป ซึง่ จะไม่สร้างความรูส้ กึ บังคับจิตใจของ
เจ้าเมืองเชียงใหม่ ทัง้ นี้เห็นได้จากพระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕ ซึง่ มีไปถึงข้าหลวงสามหัวเมือง (พ.ศ.
๒๔๒๖ - ๒๔๒๘) มีความตอนหนึ่งว่า
“ … การทีเ่ ป็ นข้าหลวงสามหัวเมืองนี้ ต้องถือว่าเป็ นผูร้ กั อํานาจแลรักษาคําสังกรุ
่ งเทพฯ ที่
จะให้เป็ นไปได้ตามคําสังทุ
่ กประการ แลต้องรูค้ วามประสงค์ของกรุงเทพฯ ว่าเราถือว่าเมืองเชียงใหม่ ยัง
ไม่เป็ นพระราชอาณาเขตรของเราแท้ เพราะยังเป็นประเทศราชอยูต่ ราบใด แต่เราก็ไม่ได้คดิ จะรือ้ ถอน
วงษ์ตระกูลมิให้เป็ นประเทศราช เป็ นแต่อยากจะถือยึดเอาอํานาจ ทีจ่ ริง … เมือ่ จะว่าโดยย่อแล้ว ให้ลาว
เป็ นเหมือนหนึ่งเครือ่ งจักร ซึง่ เราจะหมุนไปข้างน่ าฤามาข้างหลังก็ได้ตามชอบใจ … แต่เป็ นการจําเป็ น
ทีจ่ ะต้องทําการอย่างนี้ดว้ ยสติปญั ญาเป็ นมากกว่าอํานาจกําลัง ต้องอย่าให้ลาวเห็นว่าเป็ นการบีบคัน้ กด
ขี่ ต้องชีใ้ ห้เห็นในการทีเ่ ป็ นประโยชน์ แลไม่เป็ นประโยชน์เป็ นพืน้ …” ๑๑๔
หจช. ร. ๕ บ. ๑.๒/๕ รัชกาลที่ ๕ ทูลสมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระบําราบปรปกั ษ์ ร. ที่
๒๘๔/๔๔
๑๑๔
หจช. ร. ๕ บ. ๑.๑ ก/๘ รัชกาลที่ ๕ ถึงพระยาราชสัมภารากร ลงเดือน ๘ จ.ศ. ๑๒๔๕
๑๑๓

๓๖
พระบรมราโชบายทีร่ ชั กาลที่ ๕ ทรงวางไว้ดงั กล่าวนับว่าเหมาะสมกับหัวเมืองประเทศราช
เชียงใหม่ ซึง่ เจ้าเมืองเชียงใหม่เคยปกครองบ้านเมืองอย่างค่อนข้างจะอิสระและมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อ
กรุงเทพฯ เมือ่ เทียบกับหัวเมืองประเทศราชในภาคใต้เช่น ไทรบุร ี และปตั ตานี ซึง่ พยายามต่อต้าน
อํานาจรัฐบาลกลางเสมอ
การทีจ่ ะดําเนินการควบคุมเชียงใหม่ให้มากขึน้ กว่าเดิมย่อมจะต้อง
กระทบกระเทือนจิตใจต่อเจ้าเมืองผูต้ อ้ งสูญเสียอํานาจต่างๆ ทีเ่ คยได้รบั รัชกาลที่ ๕ จึงทรงกําชับ
ข้าหลวงทีส่ ่งมาประจําการทีเ่ ชียงใหม่เสมอ เช่น ให้ระมัดระวังไม่ให้เจ้าเมืองเชียงใหม่รสู้ กึ ว่าถูกกดขี,่ สิง่
ทีข่ า้ หลวงกระทําต้องได้รบั ความเห็นชอบจากเจ้าเมือง ๑๑๕ ข้าหลวงต้องสร้างสัมพันธไมตรีอนั ดีกบั เจ้า
เมือง
หากข้าหลวงคนใดมีเรือ่ งบาดหมางกับเจ้าเมืองและเจ้านายบุตรหลานจะเรียกตัวกลับ ๑๑๖
นอกจากนัน้ ยังห้ามเรียกร้องกะเกณฑ์สงิ่ ใดทีจ่ ะสร้างความเดือดร้อนแก่เจ้าเมืองเชียงใหม่ ๑๑๗
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลกลางจะแก้ไขปญั หาโดยส่งข้าหลวงมาประจําการทีเ่ ชียงใหม่ แต่
ปญั หาทัง้ กรณีพพิ าทเรือ่ งป่าไม้และปญั หาความวุ่นวายทางชายแดนก็หาได้ยตุ ลิ งไม่
ในทีส่ ุดรัฐบาล
อังกฤษกับรัฐบาลไทยต้องทําสนธิสญ
ั ญาเชียงใหม่ฉบับที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๔๒๖ โดยมีความมุง่ หมายเพื่อให้
รัฐบาลไทยแก้ไขปญั หาอย่างจริงจัง
สาเหตุทท่ี าํ ให้ขา้ หลวงสามหัวเมืองไม่สามารถแก้ไขปญั หาต่างๆ ได้ พอสรุปได้ ๒ ประการ
ประการแรก ข้าหลวงสามหัวเมืองไม่มอี ํานาจชําระคดีเต็มที่ โดยข้อบังคับกําหนดให้มอี ํานาจชําระความ
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ รูปี ๑๑๘ ซึง่ ส่วนใหญ่มกั จะเกิน ดังนัน้ คดีความต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเชียงใหม่จะมาสิน้ สุดกัน
ทีก่ รุงเทพฯ เสมอ ประการที่ ๒ นโยบายของรัฐบาลกลางยังไม่ประสงค์จะเปลีย่ นแปลงใดๆ มากนัก
ทัง้ นี้เพราะเกรงปฏิกริ ยิ าจากเจ้าเมืองเชียงใหม่และเจ้านายบุตรหลานจึงเป็ นแต่เพียงส่งข้าหลวงสามหัว
เมืองมาปูทางให้กบั การปฏิรปู ในครัง้ ต่อไป ดังนัน้ ข้าหลวงทีส่ ่งมาประจําเชียงใหม่ใน พ.ศ. ๒๔๑๗ จึงมี
ยศเพียงชัน้ พระ (พระนรินทรราชเสนี พุ่ม ศรีไชยยันต์) ข้าหลวงคนแรกตําแหน่ งเดิมเป็ นปลัดบัญชีกรม
พระกลาโหม ซึง่ มีส่วนทําให้เจ้านายบุตรหลานไม่ยาํ เกรงเท่าทีค่ วร ๑๑๙

การปฏิ รปู การปกครองในเมืองเชียงใหม่
หลังจากทีร่ ฐั บาลอังกฤษกับรัฐบาลไทยทําสนธิสญ
ั ญาเชียงใหม่ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๒๖ ซึง่
สัญญาฉบับนี้องั กฤษมุง่ หมายให้ไทยแก้ไขปญั หาต่างๆ ทีเ่ ชียงใหม่อย่างแท้จริง โดยอังกฤษต้องการให้
ไทยส่งข้าหลวงทีม่ อี ํานาจเต็มขึน้ ไปดําเนินการ เพราะขณะทีก่ ําลังเจรจาทําสัญญาฉบับนี้ บรรดา
๑๑๕

หจช. ร. ๕ สารบาญสมุดพิเศษ เล่ม ๘ หน้า ๘๓
หจช. ร. ๕ สารบาญสมุดพิเศษ เล่ม ๑๐ หน้า ๗๘ - ๘๒
๑๑๗
“พระราชบัญญัตสิ าํ หรับข้าหลวงชําระความหัวเมือง” ราชกิ จจานุเบกษา เล่ม ๑ ลงวันอาทิตย์ เดือน ๑๒ แรม ๖
คํ่า จ.ศ. ๑๒๓๖ หน้า ๒๗๔ - ๒๗๖ และ หจช. ร. ๕ “ข้อบังคับให้อาํ นาจกับข้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ในความทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคนในบังคับอังกฤษ” สารบาญสมุดพิเศษ เล่ม ๑๐ หน้า ๑๙๔ - ๑๙๕
๑๑๘
“พระราชบัญญัตสิ าํ หรับข้าหลวงชําระความหัวเมือง” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑ ลงวันอาทิตย์ เดือน ๑๒ แรม ๖ คํ่า
จ.ศ. ๑๒๓๖ หน้า ๒๗๔ - ๒๗๖ และ หจช. ร. ๕ “ข้อบังคับให้อาํ นาจกับข้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ในความทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คนในบังคับอังกฤษ” สารบาญสมุดพิเศษ เล่ม ๑๐ หน้า ๑๙๔ - ๑๙๕
๑๑๙
หจช. ร. ๕ สารบาญสมุดพิเศษ เล่ม ๑๐ หน้า ๗๙
๑๑๖

๓๗
หัวเมืองขึน้ พม่าต่างเป็ นอิสระทําการสะสมเสบียงอาหารโดยยกกําลังเข้าโจมตีหวั เมืองชายแดนลานนา
ไทย ๑๒๐ และความวุ่นวายทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เกินกําลังทีเ่ มืองเชียงใหม่จะจัดการให้เรียบร้อยได้ ประกอบกับ
สถานการณ์ภายในเชียงใหม่ขณะนัน้ กําลังยุง่ ยาก เพราะเจ้าเทพไกรษรชายาของเจ้าอินทรวิชยานนท์ผู้
มีความสามารถในการปกครองถึงแก่พริ าลัย ในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ เจ้าอินทรวิชยานนท์กไ็ ม่มคี วามเข้มแข็ง
เพียงพอ เจ้านายชัน้ สูงในเชียงใหม่จงึ แย่งชิงอํานาจกัน นับเป็ นโอกาสดีของรัฐบาลกลางทีจ่ ะดําเนินการ
ปฏิรปู การปกครองมณฑลพายัพโดยมีศูนย์กลางการดําเนินงานทีเ่ ชียงใหม่๑๒๑
การปฏิรปู การปกครองในเมืองเชียงใหม่เป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิรปู การปกครองมณฑล
พายัพ ซึง่ เป็ นกระบวนการรวมหัวเมืองประเทศราชลานนาไทยเข้ากับส่วนกลาง รัฐบาลกลางวาง
เป้าหมายของการปฏิรปู การปกครองเพื่อสร้างเอกภาพแห่งชาติ ซึง่ มีองค์พระมหากษัตริยเ์ ป็ นศูนย์รวม
อํานาจเพียงแห่งเดียว ในการดําเนินการจะต้องกระทําสิง่ สําคัญ ๒ ประการ คือ ประการแรก ยกเลิก
ฐานะหัวเมืองประเทศราชทีเ่ ป็ นมาแต่เดิม โดยจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ส่งข้าหลวงมา
ปกครอง ขณะเดียวกันก็พยายามยกเลิกตําแหน่ งเจ้าเมืองเสีย โดยรัฐบาลกลางริดรอนอํานาจของ เจ้า
เมืองอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ซึง่ ในทีส่ ุดตําแหน่ งเจ้าเมืองก็สลายตัวไป ประการทีส่ อง การผสม
กลมกลืนชาวพืน้ เมืองให้มคี วามรูส้ กึ เป็ นพลเมืองไทยเช่นเดียวกับพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ
กล่าวคือให้เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของชนในชาติ รัฐบาลกลางใช้วธิ จี ดั การปฏิรปู การศึกษาใน
ลานนาโดยจัดระบบโรงเรียนหนังสือไทยซึง่ เป็ นระบบการศึกษาแบบใหม่เข้าแทนที่ การเรียนในวัดและ
กําหนดให้เรียนภาษาไทยกลางแทนภาษาไทยยวน ๑๒๒
การปฏิรปู การปกครองในเมืองเชียงใหม่มลี กั ษณะการดําเนินงานทีต่ ่อเนื่องและยาวนาน ซึง่
สามารถแบ่งเป็ น ๒ สมัย
- สมัยก่อนจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๔๒)
- สมัยจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล (พ.ศ. ๒๔๔๒ - ๒๔๗๖)
เชียงใหม่สมัยก่อนจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิ บาล (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๔๒)
เชียงใหม่สมัยปฏิ รปู การปกครองหัวเมืองลาวเฉี ยง (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๓๕)

หจช. ร. ๕ ม. ๒.๑๒ ก/๔๑ เล่ม ๒๑ ศุภอักษรพระเจ้าอินทรวิชยานนท์กราบทูลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
ั และ หจช. ร. ๕ ม. ๒.๒๑ ก/๑๑ เล่ม ๓ พระยาราชสัมภารากรกราบทูลสมเด็จ
มหามาลา กรมพระบําราบปรปกษ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระบําราบปรปกั ษ์
๑๒๑
เชียงใหม่เป็ นทีต่ งั ้ ของศาลาว่าการมณฑลพายัพ ซึง่ มีช่อื เรียกต่างกันคือในช่วง พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๓๕ ดินแดน
ส่วนนี้เรียกว่าหัวเมืองลาวเฉียง ดําเนินการปฏิรปู เฉพาะเมืองเชียงใหม่ ลําปาง และลําพูน มีขา้ หลวงห้าหัวเมืองจัดการ
ปกครอง (เนื่องจากสนธิสญ
ั ญาเชียงใหม่ฉบับที่ ๒ ขยายอํานาจศาลครอบคลุมจากเดิมเฉพาะเชียงใหม่ ลําปาง และ
ลําพูน ออกไปถึงแพร่และน่าน จึงเรียกข้าหลวงสามหัวเมืองเป็ นข้าหลวงห้าหัวเมือง) ช่วง พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๔๒ เป็ น
มณฑลลาวเฉียง พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็ นมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ และช่วง พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๗๖ เป็ นมณฑลพายัพ
๑๒๒
รายละเอียดเกีย่ วกับเรื่องนี้ดู สรัสวดี อ๋องสกุล, “การปฏิรปู การศึกษาในลานนา : การสร้างเอกภาพแห่งชาติ (พ.ศ.
๒๔๔๖ - ๒๔๗๕)”, ศึกษาศาสตร์สาร ๒ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๒๔ - กันยายน ๒๕๒๕) : ๒๙ - ๔๘
๑๒๐

๓๘
การปฏิรปู หัวเมืองลาวเฉียงเป็ นการเข้าควบคุมเมืองเชียงใหม่อย่างแท้จริงเป็ นครัง้ แรก ซึง่
รัชกาลที่ ๕ มีพระราชดําริว่าในการวางรากฐานการปฏิรปู ต้องส่งพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชติ ปรีชากรไปปูทางเพราะนอกจากเป็ นเชือ้ พระวงศ์ชนั ้ สูงแล้ว ยังเป็นผูท้ ม่ี คี วามสามารถรอบรูแ้ ละมีความ
ตัง้ พระทัยในการดําเนินงาน
ทําให้เจ้าเมืองเชียงใหม่และเจ้านายบุตรหลานยําเกรงและยอมรับการ
๑๒๓
เปลีย่ นแปลง
การดําเนินงานกรมหมื่นพิชติ ปรีชากรทรงปรับปรุงด้านการปกครองให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิน่
โดยยังคงให้มตี ําแหน่ งเค้าสนามหลวงแต่ลดความสําคัญลงจนยกเลิกไปเอง
จากนัน้ ทรงแต่งตัง้ เสนา ๖ ตําแหน่ งขึน้ มาใหม่ ประกอบด้วยกรมมหาดไทย กรมทหาร กรมคลัง กรม
ยุตธิ รรม กรมวัง และกรมนา แต่ละกรมมีเจ้านายบุตรหลานดํารงตําแหน่งเสนา เป็ นผูบ้ งั คับบัญชากรม
ข้าราชการจากส่วนกลางเป็ นผูช้ ่วยเสนา ทําหน้าทีใ่ ห้คาํ แนะนําและช่วยเหลือเจ้านายบุตรหลานทีย่ งั ไม่
เข้าใจรูปแบบการปกครองอย่างใหม่ ดังนัน้ ผูช้ ่วยเสนาจึงเป็ นผูค้ ุมอํานาจการปกครองและทําหน้าที่
จัดการด้านต่างๆ อย่างแท้จริง นอกจากนัน้ มีตําแหน่ งพระยารองซึง่ สงวนไว้ให้เจ้านายบุตรหลาน หรือ
ขุนนางพืน้ เมืองเป็ นตําแหน่ งทีไ่ ม่มคี วามสําคัญมาก แต่มไี ว้เพื่อถนอมนํ้าใจชาวพืน้ เมือง ในแต่ละกรมจึง
ประกอบด้วยตําแหน่ งพระยาว่าการกรม (เสนา) พระยาผูช้ ่วยไทย (ผูช้ ่วยเสนา) และพระยา
รอง
๑๒๔
ลาว
ตําแหน่ งเสนาทัง้
๖ ตัง้ ขึน้ เพื่อมิให้เจ้านายบุตรหลานรูส้ กึ ว่าต้องสูญเสียอํานาจและ
เกียรติยศไป สําหรับเหตุผลของการตัง้ เสนา ๖ ตําแหน่ ง เพื่อจะกระจายอํานาจของเจ้าเมือง ซึง่ เคยมี
๑๑ วนกลาง ซึง่ เป็ นกลจักรสําคัญของการ
อย่างมากไปสู่เจ้านายบุตรหลานและโดยเฉพาะข้าราชการจากส่
ควบคุมอํานาจ
อย่างไรก็ตามตําแหน่ งเสนาทัง้ ๖ เป็ นตําแหน่งการเมืองซึง่ คัดเลือกโดยเค้าสนามหลวงแล้ว
เสนอให้เจ้าเมืองแต่งตัง้ และมีสทิ ธิโยกย้ายหรือถอดถอนได้ ซึง่ เป็ นการให้เจ้าเมืองเชียงใหม่ทาํ หน้าที่
ควบคุมเสนาทัง้ ๖ ด้วย และเป็ นนโยบายทีต่ อ้ งการไม่ให้ตําแหน่ งเสนาทัง้ ๖ เป็ นอิสระจนเกินไป ซึง่ มี
ผลทําให้เสนาทัง้ ๖ และเค้าสนามหลวงมีความสัมพันธ์กนั ๑๒๕
การจัดการปกครองแบบใหม่จาํ เป็ นต้องใช้เงินเป็ นจํานวนมาก จําเป็นต้องเก็บภาษีจาก
ท้องถิน่ เพิม่ มากขึน้ เพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จา่ ย โดยทีร่ ฐั บาลกลางไม่ตอ้ งส่งเงินมาช่วย และเมือ่ มีเงิน
เหลือจ่ายตามงบประมาณในแต่ละปีกําหนดว่าต้องนําส่งรัฐบาลกลาง เพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของ
การปฏิรปู การปกครองจึงมีการปรับปรุงการเก็บภาษีอากรให้เป็นแบบเดียวกับระบบกรุงเทพ ดังนี้
ประการแรก การจัดระบบผูกขาดให้เจ้าภาษีนายอากรประมูล ครัง้ แรกมีภาษี ๕ ชนิด คือ
ภาษีสุรา ภาษีสุกร ภาษีนา ภาษีครัง่ และสมพัตสรต้นไม้๑๒๖
๑๒๓

หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๘๘ รายงานกรมหมื่นพิชติ ปรีชากร ลงวันที่ ๖ ฯ ๘ คํ่า จ.ศ. ๑๒๔๖
หจช. ร. ๕ บ. ๑๐/๓๕ แบบตัง้ ตําแหน่งของกรมหลวงพิชติ ปรีชากร
๑๒๕
เรื่องเดียวกัน
๑๒๖
ั ลงวันที่ ๖ ฯ ๓
หจช. ร. ๕ ม. ๙๙/๓ รายงานหลวงอนุรกั ษ์ภูเบศกราบทูลเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระบําราบปรปกษ์
คํ่า ปี วอก จ.ศ. ๑๒๔๖
๑๒๔

๓๙
ประการทีส่ อง การเพิม่ ชนิดของภาษีอากรขึน้ ใหม่หลายอย่าง แยกตามหมวดหมูไ่ ด้ถงึ ๙
ประเภท ซึง่ แต่เดิมเท่าทีพ่ บมีภาษีขา้ วและภาษีหลังคาเรือนเท่านัน้ ๑๒๗
ประการสุดท้าย รูปแบบการเก็บภาษี เดิมเก็บเป็ นผลผลิต เช่น ปลูกข้าวเสียภาษีเป็ นข้าว
แต่ระบบใหม่ตอ้ งเสียภาษีเป็ นเงิน ทัง้ ทีร่ ะบบเศรษฐกิจแบบเงินตรายังไม่แพร่หลาย ราษฎรยังเคยชิน
กับการแลกเปลีย่ นสิง่ ของและระบบเศรษฐกิจคงเป็ นแบบเลีย้ งตัวเอง
การจัดเก็บภาษี “ระบบกรุงเทพฯ” ดังกล่าว นับว่าเกิดการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
ครัง้ ใหญ่ในล้านนาไทยทีม่ ผี ลกระทบกระเทือนต่อราษฎรอย่างยิง่ เพราะราษฎรนอกจากจะถูกขูดรีดจาก
เจ้าภาษีนายอากรแล้วยังต้องจ่ายภาษีเป็ นเงินจํานวนมาก ราษฎรจึงเดือดร้อน
กรมหมืน่ พิชติ ปรีชากรทรงทําหน้าทีว่ างรากฐานกับการปฏิรปู หัวเมืองลาวเฉียงเท่านัน้ โดย
ใช้เวลาเพียงปีเศษ (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๒๘) ก็เสด็จกลับกรุงเทพฯ เพื่อช่วยราชการด้านอื่นต่อไป
รัฐบาลกลางได้จดั ส่งข้าหลวงคนต่อมาปกครอง โดยมีนโยบายให้จดั การปกครองตามแบบทีก่ รมหมืน่
พิชติ ปรีชากรทรงวางรากฐานไว้ แต่รปู แบบทีก่ รมหมืน่ พิชติ ปรีชากรทรงวางไว้เสื่อมคลายลงเป็ นลําดับ
นับตัง้ แต่พระยาเพชรพิไชย (จิน จารุจนิ ดา) (พ.ศ. ๒๔๓๑) ดํารงตําแหน่ งข้าหลวงห้าหัวเมือง พระยา
เพชรพิไชยแทนทีจ่ ะรักษาอํานาจและผลประโยชน์ของรัฐบาลกลาง กลับเป็ นใจให้เจ้าอินทรวิชยานนท์
เจ้าเมืองเชียงใหม่ลม้ เลิกระเบียบแบบแผนต่างๆ โดยเจ้าอินทรวิชยานนท์ออกหนังสือประกาศเรียกร้อง
ให้รฐั บาลกลางยกเลิกเสนา ๖ ตําแหน่ ง ยกเลิกระบบภาษีอากรแบบกรุงเทพฯ ขอใช้ระบบเดิมคือเก็บ
๑
ส่วยในอัตรา ๑๐ ชัก ๒ แล้วให้นําส่งเค้าสนาม ขอเก็บภาษีขา้ วเป็ นผลผลิตและเก็บภาษีหลังคาเรือน ใน
คําประกาศนัน้ อ้างว่าเทพยดาทีร่ กั ษาบ้านเมืองไม่พอใจการดําเนินงานของกรมหมื่นพิชติ ปรีชากร จึง
บันดาลให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
และพืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหารก็ไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนสมัยเจ้าเมือง
๑๒๘
นับเป็ นวิธกี ารทีอ่ า้ งความเชื่อถือของราษฎรเป็นเครือ่ งมือต่อรอง ซึง่ เข้าใจว่า
เชียงใหม่คนก่อนๆ
ราษฎรบางส่วนคงเห็นด้วยกับคําประกาศ เพราะกําลังเดือดร้อนกับการกดขีข่ องเจ้าภาษีนายอากรอยู่
แล้ว
หลังจากเจ้าอินทรวิชยานนท์ออกหนังสือประกาศให้ราษฎรทราบแล้ว
ก็นําความกราบ
บังคมทูลต่อรัชกาลที่ ๕ ซึง่ รัชกาลที่ ๕ ไม่ยอมให้มกี ารเปลีย่ นแปลงใดๆ เข้าสูร่ ะบบเดิม แต่เมือ่ เวลา
ผ่านไปไม่กเ่ี ดือน พระยาเพชรพิไชยกลับยินยอมให้เจ้าอินทรวิชยานนท์ยกเลิกระบบการเก็บภาษีแบบ
กรุงเทพฯ โดยพลการ นอกจากนัน้ พระยาเพชรพิไชยยังใช้ตําแหน่ งหาผลประโยชน์ เช่น ทุจริตเงิน
หลวงถึง ๑๖,๓๗๗ รูปี ๑๒๙ และร่วมมือกับเจ้าเมืองเชียงใหม่ให้อนุ ญาตเปิดบ่อนการพนัน ทัง้ ทีเ่ มือ่ สมัย
กรมหมืน่ พิชติ ปรีชากรทรงมีประกาศห้ามเล่นการพนันทุกชนิดเป็ นอันขาด ๑๓๐
๑๒๗

หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๑๙๓ พิกดั ภาษีอากรมณฑลพายัพ (ร.ศ. ๑๐๓ - ๑๐๔)
หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๘๙ พระเจ้าอินทรวิชยานนท์กราบทูลราชการเมืองเชียงใหม่ ลงวันที่ ๓ ฯ ๑๐ คํ่า ปีชวด จ.ศ.
๑๒๕๐
๑๒๙
หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๙๓ เจ้าพระยารัตนบดินทร์กราบบังคมทูลรัชกาลที่ ๕ ลงวันที่ ๓ เมษายน ร.ศ. ๑๐๘ - ๒๗
มิถุนายน ร.ศ. ๑๐๘
๑๓๐
หจช. ร. ๕ มท. จ.ศ. ๑๒๕๐ เล่ม ๓๖ หน้า ๑๙๔ - ๑๙๘
๑๒๘

๔๐
พระยาเพชรพิไชยกระทําผิดอย่างร้ายแรงดังกล่าว จึงถูกเรียกตัวกลับกรุงเทพฯ ทันที และ
ผลการปฏิบตั งิ านของพระยาเพชรพิไชยสร้างความแตกแยกในหมู่ขา้ ราชการไทยทีส่ ่วนกลางส่งมา
เนื่องจากมีขา้ ราชการไทยอีกกลุ่มหนึ่งพยายามรักษาอํานาจรัฐบาลกลางอย่างเต็มที่ ความแตกแยกของ
ข้าราชการไทยทําให้ราชการต่างๆ หยุดชะงักลง และเป็ นโอกาสให้เจ้าเมืองเชียงใหม่เรียกร้องอํานาจ
และผลประโยชน์คนื
ในการแก้ไขปญั หารัฐบาลกลางส่งข้าหลวงชุดใหม่มา ประกอบด้วย พระเจ้าน้องยาเธอ
พระองค์เจ้าโสณบัณฑิตย์ ดํารงตําแหน่ งข้าหลวงพิเศษ และพระยามหาเทพในตําแหน่ งข้าหลวงห้า
หัวเมือง ดําเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยพยายามรักษาอํานาจรัฐบาลกลาง แต่สถานการณ์กลับทวี
ความรุนแรงมากขึน้ จนกลายเป็ นกบฏพระยาปราบสงคราม (พญาผาบ)
กบฏพระยาปราบสงครามเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ทีต่ ําบลหนองจ๊อม อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ๑๓๑ เรือ่ งราวเกีย่ วกับกบฏพระยาปราบสงครามเป็ นสิง่ ทีน่ ่ าสนใจยิง่ จึงมีการศึกษา
ค้นคว้ากันมาบ้างแล้ว ๑๓๒ แต่ยงั สามารถตีความในแนวทางอื่นได้อกี ซึง่ ผูเ้ ขียนพยายามศึกษาเรือ่ งนี้
โดยใช้หลักฐานจากการสัมภาษณ์บุคคลทีส่ งู อายุในท้องถิน่
ประกอบกับหลักฐานของทางราชการที่
หอ จดหมายเหตุแห่งชาติ
๙
จากการศึกษาพบว่า พระยาปราบสงครามผูน้ ํากบฏมีตําแหน่ งเป็ นแม่ทพั เมืองเชียงใหม่ ซึง่
มีความสามารถสูง และเป็ นผูป้ กครองระดับท้องถิน่ โดยได้รบั ความไว้วางใจจากเจ้าเมืองเชียงใหม่ให้
ั ่ นออกของแม่น้ําปิง คือบริเวณแขวงจ๊อม (หนองจ๊อม) แขวงคือ (แม่
ปกครองและเก็บภาษีดา้ นฝงตะวั
คือ) และแขวงกอก ๑๓๓ จากหลักฐานของทางราชการระบุชดั เจนว่าพระยาปราบสงครามเป็ นแคว่น
(กํานัน) แต่เมือ่ พิจารณาหน้าทีข่ องพระยาปราบสงครามซึง่ ได้ปกครองแคว่นและแก่บา้ น (ผูใ้ หญ่บา้ น)
โดยพิจารณาจากคํากราบบังคมทูลรัชกาลที่ ๕ ของเจ้าพระยาพลเทพ มีความตอนหนึ่งว่า “เป็ นต้นท้าว
ขุนกรมการแขวงกํานันนายบ้าน” ๑๓๔ เพราะฉะนัน้ หากเทียบอํานาจหน้าทีน่ ้คี งเท่ากับนายอําเภอ แต่ใน
สมัยนัน้ บริเวณ ๓ แขวงดังกล่าวขึน้ กับเมืองเชียงใหม่ ยังไม่มกี ารจัดตัง้ เป็ นอําเภอดังปจั จุบนั จากการ
สัมภาษณ์บุคคลในท้องถิน่ ต่างมีความเห็นตรงกันว่า พระยาปราบสงครามเป็ นผูน้ ํ าท้องถิน่ ทีเ่ ก่งกล้า
ด้านไสยศาสตร์และการรบพุ่ง เป็ นทีย่ อมรับนับถือและเลื่องลือในหมูบ่ า้ นละแวกนัน้ ซึง่ คงมีส่วนทําให้
๑๓๑

รายละเอียดเรื่องพระยาปราบสงคราม (พญาผาบ) ดู สรัสวดี อ๋องสกุล, “กบฏพระยาปราบสงคราม แม่ทพั เมือง
เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๓๒” ๑๔ หน้า (อัดสําเนา)
๑๓๒
ชูสทิ ธิ ์ ชูชาติ, “กบฏพญาผาบ (ปราบสงคราม) : กบฏชาวนาในภาคเหนือ”, วารสารสังคมศาสตร์, ๒ (ตุลาคม
ั
๒๕๒๒ - มีนาคม ๒๕๒๓) : ๒๔ - ๓๔ ชูสทิ ธิเน้
จและพยายามชีว้ ่าพญาผาบ (ปราบสงคราม) เป็ น
์ นปญหาเศรษฐกิ
ชาวนาธรรมดาไม่มตี ําแหน่งทางราชการเลยและวัลลภ รุ่งศิรแิ สงรัตน์, “กบฏไทยเขินเมืองเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๔๓๒”,
แถลงงานประวัติศาสตร์เอกสารโบราณคดี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๒๓) : ๖๗ - ๖๘ วัลลภา ตีความใน
แนวทางปญั หาการเมืองระหว่างประเทศ โดยเน้นว่าอังกฤษมีสว่ นรูเ้ ห็นเป็ นใจด้วยกับการช่วยเหลือพระยาปราบ
สงครามของเจ้าเมืองเชียงตุง และอังกฤษต้องการขยายอิทธิพลทางการเมืองในลานนา
๑๓๓
ในปจั จุบนั ๓ แขวงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอําเภอสันทราย อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอสันกําแพง จากการ
สํารวจมีบริเวณกว้างขวางเทียบได้กบั อําเภอหนึ่ง
๑๓๔
หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๑ เจ้าพระยาพลเทพกราบบังคมทูลรัชกาลที่ ๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ร.ศ. ๑๐๘

๔๑
ราษฎรทีเ่ ดือดร้อนจากการเก็บภาษีเข้าร้องเรียนต่อพระยาปราบสงคราม พระยาปราบสงครามจึงออก
ปกป้องราษฎรจนลุกลามเป็ นกบฏพระยาปราบสงคราม
เหตุการณ์กบฏพระยาปราบสงครามมีจดุ เริม่ ต้นจากระบบเก็บภาษีอากรผูกขาด โดยเฉพาะ
ภาษีหมาก พลู มะพร้าว เมือ่ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิตย์กําหนดให้เก็บอากรพืชสวนแบบกรุงเทพฯ คือ
ออกเก็บปีละครัง้ แทนระบบเดิมทีก่ รมหมืน่ พิชติ ปรีชากรกําหนดให้มกี ารเสียภาษีเฉพาะเมือ่ มีการซือ้
ขายเกิดขึน้ เท่านัน้
ฉะนัน้ ระบบใหม่แม้ไม่มกี ารซือ้ ขายก็ตอ้ งถูกเก็บภาษีหรือยังไม่ทนั ขายก็ตอ้ งเสีย
ภาษีแล้ว ทําให้ราษฎรไม่สามารถหาเงินมาเสียได้ทนั ราษฎรจึงต้องการเสียภาษีเป็ นผลผลิตทางเกษตร
ตามระบบการเก็บภาษีแบบเดิมของลานนาไทย
น้อยวงษ์เป็ นผูป้ ระมูลภาษีหมาก มะพร้าว พลู ได้ในอัตราปีละ ๔๑,๐๐๐ รูปี ซึง่ สูงกว่า
อัตราเดิมถึง ๑๖,๐๐๐ รูปี ๑๓๕ ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องเก็บภาษีอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้เงินกลับคืนมาให้มาก
ทีส่ ุด น้อยวงษ์ได้ออกเก็บภาษีตงั ้ แต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ เป็ นต้นมา ในอัตราทีส่ งู กว่าเดิม คือ
หมาก ๒ ต้น ต่อวิน่ มะพร้าว ๑ ต้น ต่อวิน่ (๑ วิน่ = ๑๒.๕ สตางค์) ราษฎรทีป่ ลูกพืชสวนดังกล่าวได้รบั
การเดือดร้อนจากการข่มเหงของพวกเจ้าภาษีทบ่ี งั คับให้จา่ ยค่าภาษีตามทีต่ นกําหนดซึง่ เป็ นเงินจํานวน
มาก โดยเฉพาะแขวงคือ แขวงจ๊อม และแขวงกอก ในเขตพระยาปราบสงครามปกครอง เป็ นบริเวณที่
นิยมปลูกต้นหมากกันมากมายจนต้องใช้วธิ กี ารนับโดยจักตอกมัดละร้อย นําไปมัดตามโคนต้นหมาก
แล้วหักลบออกจากตอกทีเ่ หลือ ๑๓๖ แต่ละบ้านจะต้องเสียภาษีระหว่าง ๘๐ - ๒๐๐ รูปี ๑๓๗ ซึง่ เป็ นอัตราที่
สูงมาก ๑๓๘ เมือ่ เทียบกับสมัยทีพ่ ระยาปราบสงครามทําหน้าทีเ่ ก็บภาษีส่งให้เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่ จะ
เก็บภาษีหลังคาเรือนครอบครัวละ ๕ รูปี ส่วนข้าวก็เก็บตามจํานวนพันธุท์ ใ่ี ช้ปลูกในอัตราพันธุข์ า้ วปลูก
๑ ถัง เสียส่วย ๒ ถัง
เมือ่ พวกเจ้าภาษีมาเก็บอากรพืชสวนดังกล่าวในเขตแขวงจ๊อม (ตําบลหนองจ๊อม อําเภอ
สันทรายในปจั จุบนั ) ราษฎรส่วนหนึ่งไม่สามารถนําเงินมาชําระค่าภาษีได้จงึ ขอเสียเป็นผลผลิต พวก
เจ้าภาษีไม่ยอมกลับข่มเหงจําขือ่ มือเท้าราษฎร สร้างความไม่พอใจแก่ราษฎรทีพ่ บเห็นเกิดรวมตัวกัน
ต่อต้านพวกเจ้าภาษีโดยมีพระยาปราบสงครามเป็ นผูน้ ํา
ซึง่ เริม่ ต่อต้านด้วยการประกาศห้ามไม่ให้
เจ้าภาษีเก็บภาษีในเขตตําบลหนองจ๊อมแล้วลุกลามใหญ่โตถึงกับวางแผนจะเข้าโจมตีเมืองเชียงใหม่
โดยมุง่ หมายจะสังหารข้าราชการจากส่วนกลางและเจ้าภาษีชาวจีนในฐานะผูส้ ร้างความเดือดร้อน ๑๓๙
แต่ถูกทางการปราบปรามเสียก่อนโดยทีพ่ ระยาปราบสงครามหลบหนีไปได้จงึ รวมกําลังขึน้ อีกครัง้ หนึ่ง

๑๓๕

หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๑ เจ้าพระยาพลเทพกราบบังคมทูลรัชกาลที่ ๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ร.ศ. ๑๐๘
สัมภาษณ์ลุงหนาน นันตา อายุ ๕๑ ปี บ้านสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๒๓
๑๓๗
หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๙๘ พระยามหาเทพกราบเรียน พณฯ สมุหนายก ที่ ๒๓/๑๐๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ร.ศ. ๑๐๘
๑๓๘
แต่เดิมเข้าใจว่าไม่มกี ารจัดเก็บภาษีประเภทนี้มาก่อน และราษฎรไม่เคยเสียภาษีอากรมากมายถึงเพียงนี้ ดู หจช.
ร. ๕ ม. ๕๘/๑ เจ้าพระยามหาพลเทพฯ กราบบังคมทูลรัชกาลที่ ๕ วันที่ ๒๐ มีนาคม ร.ศ. ๑๐๘
๑๓๙
หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๙๘ พระยามหาเทพกราบเรียน พณฯ สมุหนายก ที่ ๒๓/๑๐๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ร.ศ. ๑๐๘
๑๓๖

๔๒
ซึง่ ครัง้ หลังได้รบั ความช่วยเหลือจากเจ้าเมืองเชียงตุง สามารถยึดเมืองฝางได้ อย่างไรก็ตามในทีส่ ุดก็ถูก
ทางการปราบปรามจนสําเร็จ ๑๔๐
สาเหตุของกบฏพระยาปราบสงครามเป็นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองการ
ปกครองและเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการปฏิรปู การปกครองในเมืองเชียงใหม่ ซึง่ ทําให้เจ้าเมือง
เชียงใหม่และเจ้านายบุตรหลานต้องสูญเสียอํานาจและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จึงพยายามต่อต้าน
การดําเนินงานปฏิรปู การปกครองตลอดมา และในเหตุการณ์กบฏพระยาปราบสงคราม เจ้านายในเมือง
เชียงใหม่กม็ สี ่วนสนับสนุ นอยูเ่ บือ้ งหลัง๑๔๑
ในการตีความเท่าทีผ่ ่านมาต่างก็ยอมรับว่าเจ้านายในเมืองเชียงใหม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกับการ
๑๔๒
แต่ไม่มผี ใู้ ดพิจารณาต่อไปว่าการปฏิรปู การปกครองของกรมหมื่นพิชติ ปรีชากรนัน้ ได้
กบฏด้วย
กระทบกระเทือนถึงโครงสร้างทางการปกครองในระดับล่างทัง้ หมด ซึง่ รวมถึงแคว่นและแก่บา้ นด้วย
ข้าราชการท้องถิน่ เหล่านี้
ก่อนหน้าจะปฏิรปู การปกครองเป็ นกลุ่มทีเ่ คยมีผลประโยชน์ต่อการเก็บ
รวบรวมภาษีอากรให้เจ้าเมืองเชียงใหม่ ข้าราชการท้องถิน่ จึงสูญเสียผลประโยชน์ และรูส้ กึ ว่ารัฐบาล
กลางเข้ามายุง่ เกีย่ วมากเกินไป หลักฐานทีส่ นับสนุ นนัน้ เห็นได้ชดั ว่าผูร้ ว่ มก่อการกบฏครัง้ นี้ลว้ นเป็ น
ข้าราชการระดับท้องถิน่ ทัง้ สิน้ เช่น พระยาปราบสงคราม แคว่นและแก่บา้ น ประกอบด้วย พระยาขัตยิ ะ
(แคว่นแม่คอื ) ท้าวยาวิไชย (แก่บา้ นปา่ บง) พระยารัตนคูหา (แก่บา้ นถํ้า) พระยาจินใจ (แคว่นจ๊อม) พระ
ยาชมภู (แก่หวั ฝาย) ท้าวเขื่อนคํา (แคว่นกอก) และท้าวขัด ท้าวใจ ท้าวเขือ่ นแก้ว ท้าวราช ท้าวขันคํา
แสนเทพสุรนิ ทร์ เป็ นต้น ๑๔๓
สําหรับสาเหตุทผ่ี ลักดันให้พระยาปราบสงครามก่อการกบฏผูเ้ ขียนเข้าใจว่าเป็ นผลโดยตรง
ั ่ นออก
จากการสูญเสียผลประโยชน์ดา้ นการจัดเก็บภาษีดา้ นแม่ปิงฝงตะวั
นอกจากนัน้ ยังมีสาเหตุ
ประกอบการตัดสินใจของพระยาปราบสงครามอีกด้วย ได้แก่ การได้รบั ความสนับสนุ นจากเจ้านายใน
เมืองเชียงใหม่ และไม่พอใจการทําทารุณต่อราษฎรในความปกครอง ซึง่ พระยาปราบสงครามตาม
คําบอกเล่าเป็ นคนดีรกั ความยุตธิ รรม
หลังจากเกิดกบฏพระยาปราบสงคราม อํานาจของรัฐบาลกลางเริม่ ลดลงตามลําดับจนมี
ลักษณะคล้ายระบบเดิมอีกครัง้ หนึ่ง ซึง่ รัชกาลที่ ๕ ทรงเข้าพระทัยถึงความรูส้ กึ กระทบกระเทือนใจของ
เจ้านายในเมืองเชียงใหม่ทเ่ี กิดขึน้ ตลอดเวลาทีด่ าํ เนินการปฏิรปู ในช่วงหลังกบฏพระยาปราบสงคราม
(พ.ศ. ๒๔๓๒ - ๒๔๓๕) จึงไม่มกี ารแก้ไขปญั หาทันที
เชียงใหม่สมัยปฏิ รปู การปกครองมณฑลลาวเฉี ยง (พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๔๒)

๑๔๐

หจช. ร. ๕ ต. ๔๐/๓ รายงานหลวงประชาคดีกจิ กราบทูลพระองค์เจ้าโสณบัณฑิตย์ เรื่องปราบกบฏพระยาปราบ
สงคราม ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ร.ศ. ๑๐๘
๑๔๑
หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๑๐๓ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิตย์กราบบังคมทูลรัชกาลที่ ๕ ที่ ๑๘/๑๑๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ร.ศ.
๑๐๘
๑๔๒
ดู ชูสทิ ธิ ์ ชูชาติ, เรื่องเดียวกัน และวัลลภา รุ่งศิรแิ สงรัตน์ เรื่องเดียวกัน
๑๔๓
หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๙๘ พระยามหาเทพกราบเรียน พณฯ สมุหนายก ที่ ๒๓/๑๐๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ร.ศ. ๑๐๘

๔๓
ความจําเป็ นต้องปรับปรุงการปกครองมณฑลลาวเฉียงหรือมณฑลพายัพในเวลาต่อมา
เกิดขึน้ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากทีร่ ฐั บาลไทยต้องยอมยกหัวเมืองเงีย้ วทัง้ ห้าและหัวเมืองกะเหรีย่ ง ซึง่ มี
ปญั หาวุ่นวายเสมอมาให้แก่รฐั บาลอังกฤษในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ และในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ไทยก็เสียดินแดน
ั ่ ายแม่น้ํ าโขงแก่ฝรังเศสในวิ
ฝงซ้
่
กฤตกาล ร.ศ. ๑๑๒ ทําให้เขตแดนด้านตะวันออกของมณฑลลาวเฉียง
ั่
ต้องเผชิญกับการรุกรานของฝรังเศสตลอดมา
่
ในทีส่ ุดไทยต้องเสียหัวเมืองฝงขวาแม่
น้ํ าโขง ซึง่ ขึน้ กับ
เมืองน่ านแก่ฝรังเศสใน
่
พ.ศ. ๒๔๔๖
การดําเนินงานครัง้ นี้มพี ระยาทรงสุรเดช (อัน้ บุนนาค) ดํารงตําแหน่งข้าหลวงใหญ่มณฑล
ลาวเฉียงเป็นเวลา ๖ ปี (พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๔๒) และได้ขยายเขตการปฏิรปู ออกไปจากเดิมถึงเมืองแพร่
และเมืองน่ านด้วย ซึง่ ในทีน่ ้ีจะกล่าวถึงเฉพาะเมืองเชียงใหม่เท่านัน้ พระยาทรงสุรเดชจัดการหลายด้าน
ซึง่ สามารถรวมอํานาจเข้าสู่รฐั บาลกลางสําเร็จอีกขัน้ หนึ่ง
ด้านการปกครองในระดับมณฑล พระยาทรงสุรเดชริเริม่ จัดตัง้ กองมณฑลลาวเฉียงซึง่ เป็ น
หน่ วยงานทีส่ ําคัญมาก กองมณฑลมีพระยาทรงสุรเดชข้าหลวงใหญ่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุด และมี
ข้าหลวงรองในตําแหน่ งข้าหลวงมหาดไทย ข้าหลวงยุตธิ รรม ข้าหลวงคลัง ข้าหลวงปา่ ไม้ และมี
ข้าราชการระดับเสมียนพนักงานประจําอยูใ่ นกองมณฑล
รูปแบบการปกครองดังกล่าวจะเห็นว่ามี
ลักษณะคล้ายคลึงกับการปกครองมณฑลเทศาภิบาลซึง่ จะจัดในสมัยต่อมา ซึง่ อาจกล่าวได้ว่าเป็ นช่วงที่
รัฐบาลกลางได้เตรียมพืน้ ฐานทีจ่ ะปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในมณฑลพายัพให้เป็ นแบบแผน
เช่นเดียวกับมณฑลภายใน และข้อบกพร่องครัง้ นี้จะได้รบั การแก้ไขในสมัยมณฑลเทศาภิบาล
ส่วนการปกครองในเมืองเชียงใหม่ พระยาทรงสุรเดชตัง้ ตําแหน่ งพระยาผูช้ ่วยเสนาทัง้ ๖
ให้ครบทุกตําแหน่ ง หลังจากทีถ่ ูกเจ้าเมืองเชียงใหม่ยกเลิกไปในครัง้ ทีเ่ จ้าพระยาพลเทพเป็ นข้าหลวง
พิเศษในพ.ศ. ๒๔๓๓ การตัง้ เสนา ๖ ตําแหน่ ง พระยาทรงสุรเดชใช้วธิ กี ารทีเ่ รียกว่า “อุบายเกีย้ ว
ลาว” ๑๔๔ โดยเกลีย้ กล่อมเจ้าเมืองเชียงใหม่ให้แต่งตัง้ ผูช้ ่วยเสนา ๖ ตําแหน่ งขึน้ ซึง่ ประสบความสําเร็จ
พระยาทรงสุรเดชดึงตัวข้าราชการทีท่ าํ การในกองมณฑลมาดํารงตําแหน่ งสําคัญ เช่น ผูช้ ่วยเสนาคลัง
และ ผูช้ ่วยเสนานา ทัง้ ยังดึงเอาตําแหน่ งสําคัญทัง้ สองมารวมไว้ทว่ี ่าการมณฑลลาวเฉียง การกระทํา
ดังกล่าวก็เท่ากับทีว่ ่าการมณฑลแย่งตําแหน่ งและงานต่างๆ ทีร่ ะดับเมืองเคยทํา ซึง่ เจ้านายบุตรหลาน
เริม่ ไม่พอใจเพราะเกรงว่าจะสูญเสียอํานาจต่างๆ ทีม่ อี ยู่อย่างรวดเร็ว และเกรงว่ารัฐบาลจะยกตําแหน่ ง
ต่างๆ ไปไว้ ณ ทีว่ ่าการมณฑลเสียหมดจนกระทังตนไม่
่
มอี ํานาจหน้าทีจ่ ะทํากิจการใดๆ ความไม่พอใจ
การกระทําของพระยาทรงสุรเดช เป็ นสาเหตุให้เจ้านายในเมืองเชียงใหม่ทําหนังสือร้องเรียนนําขึน้ กราบ
บังคมทูลรัชกาลที่ ๕
การปกครองในเมืองอื่นๆ
พระยาทรงสุรเดชจัดส่งข้าหลวงไปประจําเมืองตามลําดับ
ความสําคัญคือ พระยาทรงสุรเดชถือเป็ นข้าหลวงที่ ๑ ประจําอยู่ทเ่ี มืองเชียงใหม่ โดยเขตการปกครอง
รวมไปถึงเมืองลําพูนด้วย รองลงมามีขา้ หลวงที่ ๒ ประจําอยู่ทเ่ี มืองลําปางและเมืองน่าน และข้าหลวงที่

๑๔๔

หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๓๓ พระยาศรีสหเทพกราบทูลกรมหลวงดํารงราชานุภาพ ลับที่ ๑๐/๑๓๕๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน
ร.ศ. ๑๑๙

๔๔
๓ ประจําทีเ่ มืองแพร่ ข้าหลวงทีส่ ่งไปประจําเมืองจะเป็ นตัวแทนของข้าหลวงใหญ่ ทําหน้าทีใ่ ห้คาํ ปรึกษา
แก่เจ้านายบุตรหลานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกลาง
อย่างไรก็ตามในช่วงทีพ่ ระยาทรงสุรเดชดําเนินการปฏิรปู ไม่ปรากฏว่า
ได้มกี าร
เปลีย่ นแปลงในระดับอําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ นแต่อย่างใด คงปล่อยให้มสี ภาพดังเดิม การเปลีย่ นแปลง
ในระดับท้องถิน่ จะเด่นชัดในสมัยทีม่ กี ารปกครองแบบเทศาภิบาล
ในด้านการคลัง
พระยาทรงสุรเดชรวบอํานาจไว้ไม่ให้เจ้าเมืองเชียงใหม่และเจ้านาย
บุตรหลานใช้จ่ายอย่างอิสระ โดยกําหนดให้เจ้าเมืองเชียงใหม่ได้รบั เงินผลประโยชน์ (ไม่รวมค่าตอไม้)
ปีละ ๘๐,๐๐๐ รูปี ๑๔๕ซึง่ ในขณะทีด่ าํ เนินการอยู่นนั ้ เจ้าเชียงใหม่อนิ ทรวิชยานนท์ถงึ แก่พริ าลัย พระยา
ทรงสุรเดชจึงตัดเงินผลประโยชน์ให้เหลือปีละ ๓๐,๐๐๐ รูปี พร้อมทัง้ ลดเงินเดือนเจ้านายบุตรหลานทีร่ บั
ราชการ
และจัดการโยกย้ายถอดถอนบางตําแหน่ งแล้วให้ขา้ ราชการไทยเป็นแทนพร้อมกับเพิม่
เงินเดือนให้
การจัดการของพระยาทรงสุรเดชสร้างความรูส้ กึ บีบคัน้ ต่อเจ้านายบุตรหลานในเมือง
เชียงใหม่มากจนเกิดการแตกแยกแบ่งเป็ นฝา่ ยข้าหลวงและฝา่ ยเจ้านายบุตรหลาน ซึง่ มีความรุนแรงถึง
ขนาดแบ่งเขตแดนกัน โดยฝา่ ยข้าหลวงอยูด่ า้ นริมแม่น้ําปิง ๑๔๖ ส่วนเจ้านายบุตรหลานอยูใ่ นกําแพง
เมืองและทัง้ สองฝา่ ยมุง่ ประทุษร้ายต่อกัน สถานการณ์จงึ ตึงเครียดขึน้ อีกครัง้ หนึ่ง รัชกาลที่ ๕ ทรงแก้ไข
โดยเรียกตัวพระยาทรงสุรเดชกลับกรุงเทพฯ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้พระยานริศรราชกิจ (สาย โชติก
เสถียร) ซึง่ ไม่เข้มงวดเช่นพระยาทรงสุรเดชขึน้ ไปเป็ นข้าหลวงเทศาภิบาลแทน และจัดการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาล โดยมีพระยาศรีสหเทพ (เส็ง วิรยศิร)ิ ดําเนินการปฏิรปู (ธันวาคม ๒๔๔๒ เมษายน ๒๔๔๓)
เชียงใหม่สมัยจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิ บาล (พ.ศ. ๒๔๔๒ - ๒๔๗๖)
การจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาลเริม่ จากหัวเมืองชัน้ ในก่อน แล้วขยายไปยังหัวเมืองประเทศราชเริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถึง พ.ศ. ๒๔๔๙ จึงทัวพระราชอาณาจั
่
กร มณฑลพายัพจัดเป็ นมณฑล
เทศาภิบาล พ.ศ. ๒๔๔๒ อย่างไรก็ตามดินแดนส่วนนี้ได้รบั การปฏิรปู มาตัง้ แต่ก่อนหน้าเป็ นมณฑล
เทศาภิบาลแล้ว (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๔๒) การจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเป็ นการยกเลิก
ฐานะหัวเมืองประเทศราชลานนาไทย มาเป็ นดินแดนส่วนหนึ่งในพระราชอาณาจักรอย่างแท้จริง
รูปแบบของมณฑลเทศาภิบาลได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการปกครองแบบเดิม โดย
กําหนดให้แต่ละเมืองมีคณะกรรมการบริหารเรียกว่าเค้าสนามหลวง ประกอบด้วยข้าหลวงประจําเมือง
เจ้าเมือง และข้าหลวงผูช้ ่วย ซึง่ ตําแหน่ งข้าหลวงประจําเมืองเชียงใหม่ คือ พระยาอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ ์
(ม.ร.ว.ประยูร อิศรศักดิ ์) เจ้าอุปราช (เจ้าอินทวโรรสสุรยิ วงษ์) รัง้ ตําแหน่ งเจ้าเมือง และขุนรัฐกิจ
ข้าหลวงผูช้ ่วย
ด้านอํานาจหน้าทีเ่ ป็ นของข้าหลวงประจําเมือง
โดยเจ้าเมืองไม่มหี น้าทีป่ กครอง
๑๔๕

หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๔๐ เรื่องจัดระเบียบเก็บเงินค่าราชการแลผลประโยชน์ในมณฑลพายัพ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ร.ศ.
๑๑๕
๑๔๖
ทีท่ าํ การข้าหลวงอยู่รมิ แม่น้ําปิง ปจั จุบนั คือบริเวณทีต่ งั ้ ศาลาเทศบาลนครเชียงใหม่

๔๕
บ้านเมืองโดยตรง ได้แต่ยกย่องให้เกียรติในนามเท่านัน้ อย่างไรก็ตามเจ้าอุปราชซึง่ รัง้ ตําแหน่ งเจ้าเมือง
เชียงใหม่ไม่พอใจการเข้าควบคุมของรัฐบาล จึงเรียกร้องให้ขา้ หลวงเทศาภิบาลลดอํานาจของข้าหลวง
ประจําเมืองลง และขอมีอํานาจกลับคืนดังเดิม ๑๔๗ แต่ไม่ได้ผล
นอกจากจัดตัง้ เค้าสนามหลวงเป็ นคณะกรรมการบริหารสูงสุดแล้ว ยังคงรูปแบบเสนา ๖
ตําแหน่ งไว้ตามเดิม แม้ว่าจะไม่เหมาะสมกับกาลสมัยนักก็ตาม แต่เพื่อไม่ให้เจ้านายบุตรหลานซึง่ ดํารง
ตําแหน่ งเสนาต่างๆ ไม่พอใจการดําเนินงานของรัฐบาล และรัฐบาลใช้วธิ คี ่อยๆ เลิกเสนา ๖ ตําแหน่งไป
โดยจัดข้าราชการจากส่วนกลางเข้าดํารงตําแหน่ งกรมการเมืองต่างๆ แทน เช่น ปลัดเมือง ยกกระบัตร
จ่าเมือง และสัสดี เป็ นต้น
ในด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรัฐบาลเข้าควบคุมมากยิง่ ขึน้ โดยกําหนดให้เจ้าเมืองต้อง
เสียภาษีทด่ี นิ เช่นเดียวกับราษฎรทัวไป
่ วิธกี ารนี้ทาํ ให้รฐั บาลมีรายได้เพิม่ ขึน้ เกือบ ๑๐ เท่า เพราะทีด่ นิ
ส่วนใหญ่เป็ นของเจ้านายเมืองเหนือ และรัฐบาลก็ได้จดั สรรรายได้ของเจ้าเมืองออกเป็ นเงินเดือน เงิน
ส่วนแบ่งค่าตอไม้ และเงินส่วนแบ่งค่าแรงแทนเกณฑ์ รวมแล้วปีหนึ่งเจ้าอินทวโรรสสุรยิ วงษ์จะมีรายได้
ไม่น้อยนักคือ ประมาณ ๒๔๐,๒๗๗ บาท ๑๔๘ แต่รายได้น้ไี ม่คงทีข่ น้ึ อยูก่ บั จํานวนเงินค่าตอไม้และเงิน
แทนเกณฑ์ซง่ึ เก็บได้ไม่แน่ นอน และในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้ขอรับพระราชทานผลประโยชน์เป็ น
เงินเดือนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๔๙ อย่างไรก็ตามในระยะแรกทีจ่ ดั สรรรายได้ดงั กล่าว เจ้าอินทวโรรสสุร ิ
ยวงษ์ไม่พอใจนักแต่กต็ อ้ งยอมรับการเปลีย่ นแปลง
ส่วนราษฎรก็ได้รบั การกระทบกระเทือนจากการปฏิรปู ระบบการเก็บภาษีอากรเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะการเก็บเงินแทนเกณฑ์จากชายฉกรรจ์จาํ นวน ๔ บาทต่อปี ซึง่ มักจะเสียเงินแล้วยังถูกเกณฑ์
แรงงานเสมอ โดยทางการไม่จ่ายค่าตอบแทนให้ ซึง่ ตามปกติกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้จ่าย
ค่าตอบแทนในอัตราวันละ ๒ สลึง ราษฎรจึงเดือดร้อนและไม่พอใจข้าราชการจากส่วนกลางทีก่ วดขัน
เกณฑ์แรงงานสร้างถนนและสะพานทัง้ ในเมืองและนอกเมือง
หลังจากจัดการปกครองแบบเทศาภิบาลผ่านไป ๓ ปี ปญั หาต่างๆ ก็ตามมา เนื่องจาก
ความไม่พอใจของราษฎรและเจ้านายเมืองเหนือผูเ้ สียอํานาจและผลประโยชน์และปญั หาการขาดแคลน
ข้าราชการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะตําแหน่งนายแขวง (นายอําเภอ) ซึง่ รัฐบาล
กําหนดว่าต้องเป็ นข้าราชการจากส่วนกลางนัน้ มีจาํ นวนน้อยมาก ดังนัน้ แต่ละแขวงทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ จึงมีพน้ื ที่
กว้างขวางมาก ทัง้ การคมนาคมก็ยากลําบากนายแขวงจึงดูแลไม่ทวถึ
ั ่ ง ซํ้านายแขวงส่วนหนึ่งไม่เข้าถึง
ประชาชน ดูหมิน่ ชาวพืน้ เมืองและใช้อํานาจกดขีเ่ กณฑ์แรงงานจนเกินไป ปญั หาเหล่านี้มอี ยู่ทวไปตาม
ั่
เมืองต่างๆ ในมณฑลพายัพ แต่ทล่ี ุกลามเป็ นการต่อต้านครัง้ ใหญ่เกิดทีเ่ มืองแพร่ในเหตุการณ์กบฏเงีย้ ว
พ.ศ. ๒๔๔๕ พวกกบฏเป็ นกองโจรเงีย้ วทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นจากเจ้านายเมืองแพร่ ครัน้ พวกกบฏ
๑๔๗

หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๔๒ พระยาศรีสหเทพกราบทูลกรมหลวงดํารงราชานุภาพ ที่ ๕๘๓/๘๒๒๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม
ร.ศ. ๑๑๘
๑๔๘
หจช. ร. ๕ ม. ๒๘.๑/๔ กรมหลวงจันทบุรนี ฤนาถกราบบังคมทูลรัชกาลที่ ๕ ที่ ๘๘/๘๑๘๒ ลงวันที่ …..
กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๗
๑๔๙
เรื่องเดียวกัน

๔๖
ยึดเมืองสําเร็จ เงีย้ วชาวเมืองและราษฎรได้รว่ มมือกับโจรเงีย้ วเข่นฆ่าข้าราชการจากส่วนกลางถึง ๒๐
กว่าคน
สําหรับเมืองเชียงใหม่มกี ารต่อต้านเช่นเดียวกันซึง่ เกิดก่อนกบฏเงีย้ วเมืองแพร่แต่ไม่รนุ แรง
เท่า การต่อต้านการเกณฑ์แรงงานของราษฎรในเมืองเชียงใหม่เท่าทีพ่ บหลักฐานจากหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติครัง้ แรกวันที่ ๑๘ มีนาคม ปลายปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ๑๕๐ โดยพระยานริศรราชกิจโทรเลขแจ้งทาง
กรุงเทพฯ ว่า “ราษฎรแลแก่บา้ นแขวงเมืองเชียงใหม่รอ้ งว่าเค้าสนามหลวงได้กะเกณฑ์ทาํ ถนนหนทาง
แลว่าได้เสียเงินแทนเกณฑ์แล้วยังถูกเกณฑ์อกี ” ๑๕๑ และวันที่ ๒๓ เมษายน ต้นปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ราษฎร
แขวงแม่วงั และแขวงเกืองหลายร้อยคนขัดขืนไม่ยอมทําถนน ความรุนแรงของการประท้วงไม่ยอมทํา
ตามคําสังของทางราชการเกิ
่
ดขึน้ อีกเมือ่ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ ณ ทีท่ าํ การแขวงแม่งดั มี
ราษฎรประมาณ ๖๐๐ คน พร้อมอาวุธมีดดาบและไม้ พากันไปชุมนุ มประท้วงกรมการแขวงแม่งดั และ
ได้เกิดการปะทะกัน ตํารวจซึง่ อยูร่ ว่ มกับกรมการแขวงแม่งดั จํานวน ๑๐ นาย ใช้ปืนยิงถูกราษฎร ผล
ราษฎรตาย ๖ คน บาดเจ็บ ๒ คน ส่วนพวกกรมการแขวงบาดเจ็บ ๒ คน
ผลของกบฏเงีย้ วเมืองแพร่เปิดโอกาสให้รฐั บาลเข้าจัดการปกครองมณฑลพายัพได้อย่าง
เต็มที่ โดยส่งกําลังทหารเข้าปราบพวกกบฏอย่างเฉียบขาด พร้อมกับลงโทษเจ้านายเมืองแพร่ดว้ ยการ
ปลดออก แล้วให้ขา้ ราชการจากส่วนกลางดํารงตําแหน่ งใหม่ทงั ้ หมด ทัง้ นี้เพื่อเป็ นตัวอย่างให้เมืองอื่นๆ
เห็นว่าการต่อต้านรัฐบาลไม่มที างสําเร็จ นอกจากยอมสนับสนุ นแต่โดยดี หลังจากเกิดกบฏเงีย้ วท่าที
ของเจ้านายเมืองเหนือจึงยอมรับอํานาจรัฐทุกอย่าง
ในการดําเนินงานปฏิรปู การปกครองช่วงหลังกบฏเงีย้ วมีพระยาสุรสีหว์ ศิ ษิ ฐ์ศกั ดิ ์
(เชย
กัลยาณมิตร) (พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๕๘) เป็ นข้าหลวงเทศาภิบาลซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถสูง พระยา
สุรสีหว์ ศิ ษิ ฐ์ศกั ดิ ์เริม่ ต้นแก้ไขปญั หาบุคลากร โดยคัดเลือกข้าราชการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและเข้าถึง
ราษฎร
นับว่าเป็ นสิง่ สําคัญมาก
นอกจากนัน้ ก็ใช้นโยบายผ่อนปรนไม่เกณฑ์แรงงานจนเกินไป
ขณะเดียวกันก็สร้างความเจริญให้แก่ทอ้ งถิน่ ทัง้ ด้านการศึกษา การไปรษณียโ์ ทรเลข การสาธารณสุข
และการซ่อมสร้างถนนและสะพานอย่างมากมาย
ส่วนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเจ้าเมืองเชียงใหม่ปรากฏว่าเจ้าอินทวโรรสสุรยิ วงษ์ของรับเป็ นเงินเดือนเพียงอย่างเดียว โดยรัฐบาลกลางใช้วธิ คี าํ นวณจากรายได้เท่าทีผ่ ่านมาโดยเฉลีย่ แล้ว
กําหนดเป็ นเงินเดือนซึง่ ได้เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนเจ้าแก้วนวรัฐเจ้าเมืองคนสุดท้ายได้เงินเดือนๆ
ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อมาเพิม่ เป็ น ๑๒,๐๐๐ บาท ๑๕๒ เงินเดือนนี้ถอื เป็ นการพระราชทานเฉพาะบุคคลเมือ่
สิน้ ชีวติ จะงดจ่ายทันที
และการให้ผลประโยชน์เป็ นเงินเดือนก็เท่ากับว่าเจ้าเมืองมีฐานะเหมือน
ข้าราชการทัวไป
่ นับเป็ นความสําเร็จทีจ่ ะนํ าไปสู่การยกเลิกตําแหน่งเจ้าเมืองประเทศราชในเวลาต่อมา
พระยาสุรสีหว์ ศิ ษิ ฐ์ศกั ดิ ์จัดการปกครองอยู่ ๑๓ ปี (พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๕๘) ก็ประสบ
ความสําเร็จเป็ นทีพ่ อใจของรัฐบาลยิง่ โดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็ นช่วงทีเ่ กิดการปฏิรปู การศึกษาใน
๑๕๐

ช่วงนัน้ นับ ๑ เมษายน เป็ นวันขึน้ ปี ใหม่
หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๒๑ ราษฎรขัดขืนไม่ยอมทําตามคําสังทางราชการ
่
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๑
๑๕๒
หจช. ร. ๖ ค. ๑๑/๑ เงินเดือนเจ้าแก้วนวรัฐเจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
๑๕๑

๔๗
ล้านนา ราษฎรนิยมเรียนหนังสือไทยกันมาก การผสมกลมกลืนให้มคี วามรูส้ กึ เป็ นพลเมืองไทยค่อย
ประสบความสําเร็จเป็ นลําดับ
ส่วนเจ้าเมืองเชียงใหม่และเจ้านายบุตรหลานให้การสนับสนุ นการ
ดําเนินงานของรัฐบาลทัง้ ด้านการศึกษา และการทํานุ บาํ รุงบ้านเมือง
มณฑลพายัพในช่วง พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๖๘ จะจัดเป็ นระเบียบแบบแผนเช่นเดียวกับ
มณฑลภายในทุกประการ และช่วงนี้มกี ารจัดตัง้ มณฑลมหาราษฎร์ประกอบด้วย ลําปาง แพร่ น่าน แล้ว
รวมกับมณฑลพายัพเป็ นมณฑลภาคพายัพ อย่างไรก็ตามการเปลีย่ นแปลงทีส่ ําคัญในเชียงใหม่จะเกิด
หลังจากทางรถไฟสายเหนือมาถึงปลายทางทีเ่ ชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ซึง่ ทําให้เศรษฐกิจเปลีย่ นไป
อย่างรวดเร็ว มีการขยายเนื้อทีเ่ พาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อส่งเป็ นสินค้าออก ๑๕๓ และสินค้า
จากส่วนกลางก็เข้ามาเชียงใหม่มากขึน้ รวมทัง้ วิทยาการความเจริญในทุกๆ ด้านด้วย
การปกครองเมืองเชียงใหม่ช่วง พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๖ เป็ นการปรับปรุงช่วงสุดท้ายก่อน
ยกเลิกระบบเทศาภิบาล ได้เริม่ เมือ่ รัชกาลที่ ๗ ขึน้ ครองราชย์ ทรงยกเลิกระเบียบแบบแผนต่างๆ ทีจ่ ดั
ขึน้ ในช่วง พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๖๘ ทรงยุบเลิกตําแหน่ งและหน่ วยงานทีไ่ ม่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่า เช่น ยุบมณฑลมหาราษฎร์เข้ากับมณฑลพายัพ ยุบเลิกตําแหน่ งเสนาทัง้ ๖ ซึง่ ว่างมานานแล้ว
และทรงดําเนินนโยบายยกเลิกตําแหน่ งเจ้าเมืองโดยเด็ดขาด ซึง่ กําหนดว่านับตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็ น
ต้นไป ๑๕๔ หากตําแหน่ งเจ้าเมืองใดว่างลงจะไม่โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ขึน้ อีก ส่วนเจ้าเมืองทีม่ ชี วี ติ อยูก่ ไ็ ด้
เงินเดือนจนถึงแก่พริ าลัย ซึง่ เจ้าแก้วนวรัฐเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้ายถึงแก่พริ าลัยใน พ.ศ. ๒๔๘๒
จึงเป็ นการสิน้ สุดตําแหน่ งเจ้าเมืองเชียงใหม่ และหลังจากคณะราษฎร์เปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.
๒๔๗๕ ได้ยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาลลงใน พ.ศ. ๒๔๗๖ มณฑลพายัพจึงสลายตัว ส่วนเมือง
เชียงใหม่ซง่ึ เคยเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาไทยในอดีตก็มฐี านะเป็ นเพียงจังหวัดเช่นเดียวกับ
จังหวัดอื่นๆ สืบมาจนปจั จุบนั

บทสรุป
เชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาไทย ซึง่ มีประวัตคิ วามเป็ นมาทีเ่ ก่าแก่ โดย
เป็ นอิสระในสมัยทีร่ าชวงศ์มงั รายปกครอง
ครัน้ ถึงสมัยพระเจ้าบุเรงนองพม่ามีความเข้มแข็งมาก
สามารถตีเชียงใหม่สาํ เร็จใน พ.ศ. ๒๑๐๑ และในเวลาต่อมาก็โจมตีอยุธยาสําเร็จอีกใน พ.ศ. ๒๑๑๒
อยุธยาสามารถเป็ นอิสระจากพม่าหลังจากถูกครอบครอง ๑๕ ปี ส่วนล้านนาไทยพยายามดิน้ รนเป็ น
อิสระอยูห่ ลายครัง้ แต่กไ็ ม่สามารถพ้นจากอิทธิพลของพม่าได้
ล้านนาไทยมีสภาพทีอ่ ่อนแอถูกพม่า
ครอบครองเกือบตลอดเวลา มีช่วงเวลาสัน้ ๆ ทีฝ่ า่ ยอยุธยาเข้าครอบครอง ๑๕๕
อย่างไรก็ตามความคิดทีจ่ ะ “ฟื้นม่าน” (ต่อต้านพม่า) ของชาวเชียงใหม่เกิดขึน้ เสมอ แต่ไม่
สําเร็จเชียงใหม่ไม่สามารถขับไล่พม่าโดยลําพังได้ ในทีส่ ุดใน พ.ศ. ๒๓๑๗ พระยาจ่าบ้านและพระยา กา
๑๕๓

หจช. ร. ๖ ก.๑/๒๗ รายงานตรวจราชการกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘
หจช. ร. ๗ รล. ๒/๖ รายงานประชุมสภา ครัง้ ที่ ๗/๒๔๖๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
๑๕๕
ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. ๒๑๓๓ - ๒๑๔๘) และสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ ๒๒๓๑) อยุธยาครอบครองเชียงใหม่อยู่ระยะหนึ่ง
๑๕๔

๔๘
วิละเข้าสวามิภกั ดิ ์ต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
แล้วร่วมกับกองทัพไทยขับไล่พม่าออกไปนับ
ตัง้ แต่นนั ้ มาเชียงใหม่จงึ มีฐานะเป็ นเมืองประเทศราชของไทย
ในสมัยธนบุรแี ละรัตนโกสินทร์ตอนต้น พม่ายังคงรุกรานเชียงใหม่และหัวเมืองประเทศราช
ล้านนาไทยเพื่อหวังจะกลับมาปกครองอีก รัฐบาลสมัยนัน้ ต้องช่วยเหลือให้ลา้ นนาไทยเข้มแข็งสามารถ
ต่อต้านกับพม่าได้ สมัยรัชกาลที่ ๑ มีนโยบายฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ให้เป็ นศูนย์กลางของล้านนาไทยที่
เข้มแข็ง โดยแต่งตัง้ พระยากาวิละเป็ นเจ้าเมืองเชียงใหม่ทําหน้าที่ “ฟื้นเมืองเชียงใหม่” และขับไล่
อิทธิพลพม่าให้หมดไป ซึง่ ประสบความสําเร็จในปลายรัชกาลที่ ๑ เมืองเชียงใหม่ฟ้ืนตัวอย่างมันคงและ
่
สามารถขับไล่พม่าออกไปจากทีม่ นที
ั ่ เ่ มืองเชียงแสนใน พ.ศ. ๒๓๔๗
การปกครองเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองประเทศราช
รัฐบาลกลางไม่เข้าไปยุง่ เกีย่ วใน
กิจการภายในทัง้ ด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และขนบธรรมเนียมประเพณี เจ้าเมืองเชียงใหม่จงึ มีอสิ ระ
ในการบริหารบ้านเมืองของตนเป็ นอันมาก แต่มไิ ด้หมายความว่ารัฐบาลกลางจะไม่ควบคุมเชียงใหม่เสีย
ทีเดียว เพราะรัฐบาลกลางใช้วธิ กี ารทีแ่ สดงตนว่ามีฐานะทีเ่ หนือกว่าเชียงใหม่ เช่น การแต่งตัง้ ตําแหน่ง
เจ้าขัน ๕ ใบ ซึง่ เป็ นตําแหน่ งทางการเมืองในระดับสูง บุคคลทีไ่ ด้รบั ตําแหน่ งต้องยอมรับในอํานาจของ
พระมหากษัตริย์ โดยการเข้าเฝ้าเพื่อรับตราตัง้ และเครื่องยศ และวิธกี ารให้กระทําพิธถี อื นํ้าพระพิพฒ
ั น์
สัจจาซึง่ มีการสาบานว่าจะจงรักภักดี
นอกจากนัน้ ยังให้เมืองเชียงใหม่ปฏิบตั ติ ามพันธะของเมือง
ประเทศราชในรูปของการส่งต้นไม้เงินทอง เครือ่ งราชบรรณาการ ส่วยและการเกณฑ์ของ และการ
เกณฑ์ช่วยราชการสงคราม เป็ นต้น
วิธกี ารปกครองเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองประเทศราชดังกล่าว
นับว่าเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในสมัยนัน้ ซึง่ รัฐบาลกลางมีกําลังน้อยควบคุมไม่ถงึ การคมนาคมไม่สะดวก และไม่
จําเป็ นต้องเพิม่ ภาระเพราะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีไ่ ด้รบั ก็เพียงพออยูแ่ ล้ว
ในส่วนเจ้าเมือง
เชียงใหม่กต็ อ้ งการมีสทิ ธิในการปกครองตามขนบธรรมเนียมของตน อย่างไรก็ตามเมือ่ ตะวันตกเข้ามา
สภาพการปกครองหัวเมืองประเทศราชดังกล่าว
ได้กลายเป็ นปญั หาทีท่ ําให้รฐั บาลกลางต้องเข้าไป
ควบคุมมากขึน้ ตามลําดับ การปฏิรปู การปกครองในเมืองเชียงใหม่จงึ เกิดขึน้ ใน พ.ศ. ๒๔๒๗ ซึง่ พร้อม
กับเมืองลําปางและลําพูน รวมเรียกว่าหัวเมืองลาวเฉียง นับเป็ นดินแดนแห่งแรกในพระราชอาณาจักรที่
รัฐบาลกลางต้องเร่งดําเนินการด้วยมีปญั หาเกีย่ วพันกับคนในบังคับอังกฤษ
การปฏิรปู การปกครองในเมืองเชียงใหม่เป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิรปู การปกครองมณฑล
พายัพ โดยมีเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางของการปฏิรปู ลักษณะการดําเนินงานเป็ นการผนวกดินแดนหัว
เมืองประเทศราชเชียงใหม่และล้านนาไทยเข้าเป็ นส่วนหนึ่งในพระราชอาณาจักรทีใ่ ช้เวลายาวนานถึง
๔๙ ปี (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๗๖) โดยมีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านการปกครอง การศาล การภาษีอากร การ
คลัง การศึกษา และอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะตําแหน่ งเจ้าเมืองเชียงใหม่ รัฐบาลไม่ยกเลิก
ในทันทียงั คงให้ดาํ รงตําแหน่ งอย่างมีเกียรติ แต่ขณะเดียวกันก็พยายามลดอํานาจและผลประโยชน์ของ
เจ้าเมืองเชียงใหม่อย่างค่อยเป็ นค่อยไป ดังจะเห็นว่าในช่วงแรกทีร่ ฐั บาลกลางส่งข้าหลวงสามหัวเมือง
ขึน้ มาแก้ไขปญั หาทีเ่ มืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๗ - ๒๔๒๖ ยังไม่ได้ควบคุมเจ้าเมืองเชียงใหม่โดยตรง
เพียงแต่ส่งข้าหลวงขึน้ ไปแนะนํ าให้เจ้าเมืองเชียงใหม่ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามสนธิสญ
ั ญาเชียงใหม่และตาม

๔๙
คําสังของรั
่
ฐบาลเท่านัน้ ครัน้ ต่อมาในช่วง พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๔๒ รัฐบาลดําเนินการปฏิรปู การปกครอง
ซึง่ เริม่ เข้าควบคุมอํานาจและผลประโยชน์บางอย่างและเป็ นการวางรากฐานก่อนการจัดการปกครอง
แบบมณฑลเทศาภิบาล เพราะเมือ่ จัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลใน พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็ นเวลาที่
รัฐบาลสามารถดําเนินการขัน้ ตอนยกเลิกฐานะหัวเมืองประเทศราช พร้อมกับเข้าควบคุมอํานาจทางการ
ปกครองและผลประโยชน์จากเจ้าเมืองเหนือได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะหลังกบฏเงีย้ ว พ.ศ. ๒๔๔๕
ในปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ (ปี พ.ศ ๒๔๕๑) เจ้าอินทวโรรสสุรยิ วงษ์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ.
๒๔๔๕ - ๒๔๕๒) ขอรับผลประโยชน์เป็ นเงินเดือนประจําจึงเริม่ มีฐานะเหมือนข้าราชการทัวไป
่
และ
สมัยรัชกาลที่ ๖ เจ้าเมืองเหนือทีเ่ หลืออยูก่ ข็ อรับพระราชทานเงินเดือนเช่นเดียวกันหมด ในสมัยรัชกาล
ที่ ๗ พระองค์ทรงดําเนินการในขัน้ ต่อมาคือ ยกเลิกตําแหน่ งเจ้าเมือง โดยกําหนดว่าหากเจ้าเมืององค์ใด
ถึงแก่พริ าลัยแล้วจะไม่โปรดเกล้าฯ ให้ผใู้ ดดํารงตําแหน่ งอีก เท่ากับยกเลิกตําแหน่ งไปโดยปริยาย
สัญลักษณ์ของเมืองประเทศราชจึงค่อยสลายตัวลง ครัน้ เมือ่ คณะราษฎรยกเลิกการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาลใน พ.ศ. ๒๔๗๖ มณฑลพายัพจึงถูกยุบ แต่ผลของการเปลีย่ นแปลงในช่วงการปฏิรปู การ
ปกครองคงเป็ นรากฐานสืบมาถึงปจั จุบนั
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