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ประวติัศาสตรเ์มืองเชียงใหม่ (สมยัราชวงศม์งัราย และสมยัพม่าปกครอง) 

อรณุรตัน์ วเิชยีรเขยีว16

∗ 

เมอืงเชยีงใหม่มชีื่อทีป่รากฏในตํานานว่า “นพบุรศีรนีครพงิคเ์ชยีงใหม่” เป็นราชธานีของ

อาณาจกัรลา้นนาไทยมาตัง้แต่พระยามงัรายไดท้รงสรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ. ๑๘๓๙ นบัถงึปจัจุบนัมอีายุรว่ม

เจด็รอ้ยปี และเมอืงเชยีงใหมไ่ดม้วีวิฒันาการสบืเน่ืองกนัมาในประวตัศิาสตรต์ลอดมา เชยีงใหมม่ฐีานะ

เป็นนครหลวงอสิระ ปกครองโดยกษตัรยิร์าชวงศม์งัราย ประมาณ ๒๐๐ ปี (ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๓๙ - 

๒๑๐๑) ในปี พ.ศ. ๒๑๐๑ เชยีงใหมไ่ดเ้สยีเอกราชใหแ้ก่กษตัรยิพ์มา่ชื่อบุเรงนอง และไดต้กอยูภ่ายใต้

การปกครองของพม่านานร่วมสองรอ้ยปี จนถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชและ      

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ไดท้รงช่วยเหลอืลา้นนาไทยภายใตก้ารนําของพระยา

กาวลิะและพระยาจา่บา้น ในการทาํสงครามขบัไลพ่มา่ออกไปจากเชยีงใหมแ่ละเมอืงเชยีงแสนไดส้าํเรจ็ 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชสถาปนาพระยากาวลิะเป็นเจา้เมอืงเชยีงใหม ่ ในฐานะ

เมอืงประเทศราชของกรงุเทพ และมเีชือ้สายของพระยากาวลิะซึง่เรยีกว่าตระกูลเจา้เจด็ตนปกครอง

เมอืงเชยีงใหม ่ เมอืงลาํพนู และลาํปางสบืต่อมา จนกระทัง่ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดโ้ปรดใหป้ฏริปูการปกครองหวัเมอืงประเทศราชไดย้กเลกิการมเีมอืงประเทศ

ราชในภาคเหนือ จดัตัง้การปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาล เรยีกว่า มณฑลพายพั และเมือ่ปี พ.ศ. 

๒๔๗๖ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัไดป้รบัปรงุการปกครองแบบจงัหวดั เชยีงใหมจ่งึมฐีานะ

เป็นจงัหวดัจนปจัจบุนั 

เพื่อใหส้ะดวกในการอ่านเรือ่งราวของเชยีงใหมแ่ละลา้นนาไทย จงึขอแบ่งยุคสมยัใน  

ประวตัศิาสตรข์องเชยีงใหมเ่ป็น ๔ สมยั ดงัน้ี 

๑. สมยัก่อนสรา้งเมอืงเชยีงใหม ่(ก่อน พ.ศ. ๑๘๓๙) 

๒. สมยัราชวงศม์งัรายปกครอง (พ.ศ. ๑๘๓๙ - ๒๑๐๑) 

๓. สมยัตกเป็นเมอืงขึน้ของพม่า (พ.ศ. ๒๑๐๑ - ๒๓๑๗) 

๔. สมยัเป็นเมอืงประเทศราชของไทย (พ.ศ. ๒๓๑๗ - ๒๔๗๖) 

สมยัก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ (ก่อน พ.ศ. ๑๘๓๙) 

ก่อนทีพ่ระยามงัรายจะสรา้งเมอืงเชยีงใหม่นัน้ ไดม้บีา้นเมอืงและชุมชนใหญ่เกดิขึน้แลว้ 

ไดแ้ก่ เมอืงหริญันครเงนิยางเชยีงแสน เมอืงหรภุิญไชย เมอืงพะเยา และยงัไดม้กีารคน้พบเมอืงเลก็ๆ 

อกีมากมายหลายเมอืงตามลุ่มน้ําต่างๆ เช่น เวยีงฝาง เวยีงปรกึษา เวยีงสทีวง เวยีงพางคาํ เวยีงสุทโธ   

เวยีงหอ้ เวยีงมะลกิา และเวยีงท่ากาน16

๑
) ฯลฯ เป็นตน้ เชื่อกนัว่าบรเิวณตอนบนของภาคเหนือ ลุม่แม่น้ํา

∗ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์วทิยาลยัครเูชยีงใหม ่
๑ ศรศีกัดิ ์วลัลโิภดม, “โยนก” วารสารเมอืงโบราณ ๒ (๓ เมษายน – มถุินายน ๒๕๑๙)หน้า ๔๖ - ๕๐  

                                         



 ๒ 

ต่างๆ เช่น แมน้ํ่ากก แม่น้ําโขง เป็นทีต่ ัง้ของชุมชนทีม่วีฒันธรรมอยูม่าก่อน ในบทความน้ีจะกล่าวถงึ

เรือ่งราวและเมอืงต่างๆ ก่อนพุทธศตวรรษที ่๑๙ พอสงัเขปดงัน้ี 

จากขอ้มลูเอกสารประเภทตํานานและพงศาวดาร ไดก้ล่าวถงึการทีชุ่มชนเผ่าไทเขา้มาตัง้

ถิน่ฐานทางตอนบนของภาคเหนือในสมยัแรกนัน้ มผีูนํ้าสาํคญั ๒ ราชวงศ ์ คอื ราชวงศไ์ทยเมอืงของ

พระเจา้สงิหนวตักุิมารและราชวงศล์วจงักราช ซึง่มเีรือ่งราวปรากฏในตํานานสงิหนวตักุิมาร พงศาวดาร

เมอืงเงนิยางเชยีงแสน และตํานานสุวรรณโคมคาํ 

ราชวงศส์งิหนวตักุิมาร16

๒
 ตํานานเล่าว่ามรีาชบุตรชื่อ สงิหนวตักุิมาร ไดอ้พยพผูค้นมาจาก

เมอืงไทยเทศเมือ่มหาศกัราช ๑๗ (ตอนตน้พุทธกาล) มาตัง้บา้นเมอืงใกลก้บัแม่น้ําโขงและไมไ่กลจาก

เมอืงสุวรรณโคมคํามากนกั เมอืงใหมช่ื่อ นาคพนัธุส์งิหนวตันิคร ขอ้ความในตํานานต่อมาสบัสนแต่จบั

ใจความไดว้่า เมอืงนาคพนัธุฯ์ น้ีไดเ้รยีกชื่ออกีอยา่งหน่ึงว่า โยนกนครไชยบุรศีรชีา้งแสน เมอืงน้ีมี

กษตัรยิป์กครองสบืมาถงึ พ.ศ. ๑๕๔๗ มคีนจบัปลาไหลเผอืกได ้ลาํตวัโตขนาดตน้ตาล ยาวประมาณ ๗ 

วา เมือ่ฆา่แลว้แจกจ่ายใหผู้ค้นในเมอืงไดนํ้าไปประกอบอาหารรบัประทาน ในเวลากลางคนื คนืนัน้ 

เมอืงน้ีไดเ้กดิภยัพบิตัฟ้ิาคะนอง แผน่ดนิไหว และเมอืงไดล้่มจมเป็นหนองน้ําไป ชาวเมอืงทีไ่มป่ระสบ

ภยัไดร้ว่มใจกนัสรา้งเมอืงใหมช่ื่อ เวยีงปรกึษาขึน้16

๓ 
ราชวงศส์งิหนวตักิส็ิน้สุดลง สาํหรบัศกัราชส่วนใหญ่

คลาดเคลื่อนไมต่รงกนั 

เมืองหิรญัเงินยางเชียงแสน และเมืองเชียงแสน 

ประมาณ พ.ศ. ๑๑๘๑ ไดเ้กดิเมอืงชื่อ หริญัเงนิยางเชยีงแสนขึน้บรเิวณดอยตุง อําเภอเชยีง

แสน จงัหวดัเชยีงราย ตามตํานานเล่าว่า พระยาลวจงักราชไดร้บับญัชาจากพระอนิทรใ์หล้งมา   

ปกครองเมอืงหริญัเงนิยางเชยีงแสน ซึง่ขณะนัน้ไม่มกีษตัรยิป์กครองและพระยาอนิรทุธไดเ้ชญิเจา้เมอืง

ทุกเมอืงไปประชุมตดัศกัราช เมอืงน้ีไมม่กีษตัรยิไ์ปประชุม จงึทลูขอผูป้กครองจากพระอนิทร ์ เทพบุตร    

ลวจงักราชจงึไดเ้สดจ็ลงมาจากสวรรค ์ พรอ้มทัง้มเหสแีละบรวิารไต่ตามบนัไดเงนิลงมาบรเิวณดอยตุง 

ชาวบา้นจงึพรอ้มใจใหเ้ป็นผูป้กครองเมอืงน้ีชื่อ หริญัเงนิยางเชยีงแสน และทรงมกีษตัรยิป์กครองสบืมา

หลายพระองคจ์นถงึพระยาลาวเมง พระราชบดิาพระยามงัราย ผูส้รา้งเมอืงเชยีงใหม ่ เรือ่งน้ีเป็นเรือ่ง

จากตํานานเมอืงเงนิยางเชยีงแสน 

มนีกัวชิาการบางท่านตคีวามเรือ่งน้ีว่า พระยาลวจงักราชนัน้ เดมิเป็นชาวพืน้เมอืงในเขต

ดอยตุง เดมิคงเรยีกว่า ปูเ่จา้ลาวจก เพราะเป็นผูม้จีอบมาก (จก = จอบ) และใหป้ระชาชนเช่าจอบเพื่อ

ทาํนา ทีเ่ป็นเช่นน้ีเพราะการทาํจอบเป็นเทคนิคชัน้สงู ผูใ้ดผลติจอบไดก้จ็ะสามารถควบคุมการผลติได ้

๒ มานิต วลัลโิภดม, ตาํนานสิงหนวติักมุารฉบบัสอบค้น (พระนคร : โรงพมิพส์าํนกั 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 ประชมุพงศาวดารภาค ๖๑ “ตํานานเมอืงเงนิยางเชยีงแสน” 

                                         



 ๓ 

ปูเ่จา้ลาวจกคงจะไดร้บัยกย่องใหเ้ป็นหวัหน้าเผ่าไทบรเิวณนัน้ และปกครองเมอืงเงนิยางเชยีงแสน และ

มเีชือ้สายสบืมาจนถงึพระยามงัราย16

๔ 

เมืองหริภญุไชย 

นอกเเหนือจากเมอืงต่างๆ ดงักล่าวนามขา้งตน้แลว้ บรเิวณลุ่มแมน้ํ่าปิงมชุีมชนสาํคญัอกี

ชุมชนหน่ึงทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงและมวีวิฒันาการสบืต่อกนัมาเป็นเวลานานคอื เมอืงหรภุิญไชย หรอื

ลาํพนู มเีอกสารหลายเรือ่งทีก่ล่าวถงึเมอืงน้ี ไดแ้ก่ ตํานานลําพนู ตํานานพระธาตุหรภุิญไชย จามเทวี

วงศ ์ ตํานานมลูศาสนา และชนิกาลมาลปีกรณ์ นอกจากน้ียงัมกีารศกึษาคน้ควา้จากโบราณสถานและ

โบราณวตัถุ ซากเมอืงโบราณต่างๆ เช่น เมอืงท่ากาน เวยีงมะโน เวยีงเถาะ ซึง่เป็นเมอืงบรวิารของ

ลาํพนู อาจารย ์ร.ศ.ศรศีกัดิ ์วลัลโิภดม ไดศ้กึษาเรือ่งน้ีอยา่งละเอยีด ในรายงานเรื่องแควน้หรภุิญไชย : 

โบราณคดไีทยในทศวรรษทีผ่่านมา หลกัฐานทีส่าํคญัอกีชิน้หน่ึง คอื ศลิาจารกึสุโขทยัหลกัที ่ ๒ ได้

กล่าวถงึเมอืงลาํพนู ซึง่ตรงสมยัพ่อขนุศรนีาวนําถมผูป้กครองสุโขทยัก่อนสมยัพ่อขนุรามคําแหง จาก     

หลกัฐานต่างๆ พอช่วยใหท้ราบเรือ่งราวของหรภุิญไชยไดพ้อสรปุดงัน้ี 

เมอืงน้ีตามตํานานเล่าว่าสรา้งขึน้โดย ฤาษ ี ชื่อ วาสุเทพ เมือ่สรา้งเสรจ็ไดไ้ปทลูเชญิ     

พระนางจามเทวจีากเมอืงละโวม้าปกครอง ราว พ.ศ. ๑๒๐๐ พระนางไดนํ้าบรวิารและพระสงฆเ์สดจ็

ขึน้มาทางน้ํามาปกครองเมอืงหรภุิญไชย และมเีชือ้สายของพระนางปกครองสบืมาหลายพระองค ์ นบั

เวลานานถงึหกรอ้ยปี จนกระทัง่ถงึสมยัพระยาบาหรอืยบีา ไดเ้สยีเอกราชแก่พระยามงัรายในราว พ.ศ. 

๑๘๒๔ หรภุิญไชยจงึมสีภาพเป็นเมอืงหน่ึงของดนิแดนลา้นนาไทยเรือ่ยมา และในสมยัพระยากาวลิะได้

ฟ้ืนฟูเมอืงลาํพนูใหเ้จรญิขึน้ และมอบใหเ้ชือ้สายของพระองคไ์ปปกครองเรือ่ยมา อน่ึงในสมยัพระนาง

จามเทวน้ีี พระนางไดท้รงสรา้งเมอืงลาํปางหรอืเขลางคน์ครใหร้าชบุตรปกครองอกีเมอืงหน่ึงดว้ย16

๕ 

เมอืงหรภุิญไชยเป็นเมอืงโบราณทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ มศีลิปวฒันธรรมและ

พระพุทธศาสนารุง่เรอืงมาก มศีลิปกรรมทีม่ลีกัษณะของตนเอง คอื ศลิปสกุลช่างหรภุิญไชย ตลอดจน

พบว่ามกีารใชภ้าษามอญโบราณในศลิาจารกึของหรภุิญไชยดว้ย ปจัจบุนัหรภุิญไชยหรอืลาํพูนมฐีานะ

เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคเหนือของไทย 

 

 

๔ จติร ภมูศิกัดิ,์ ความเป็นมาของไทยสยาม, หน้า ๒๔๔ 
๕ พระโพธริงัส,ี จามเทวีวงศ ์แปลจากตน้ฉบบัภาษาบาล ีโดยพระปรยิตัธิรรมธาดาและพระญาณวจิติร (พระนคร : รุ่ง

วฒันา) ๒๕๑๖ 

ตาํนานมูลศาสนา, พมิพเ์น่ืองในงานพระราชทานเพลงิศพหม่อมหลวงเดช สนิทวงศ ์(พระนคร : โรงพมิพ์

พระจนัทร ์๒๕๑๙) หน้า ๑๒๘ 

ชนิกาลมาลปีกรณ์ แปลโดย แสง มนวทิรู 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 

                                         



 ๔ 

เมืองพะเยา 

เมอืงพะเยาเป็นเมอืงเก่าทีส่ําคญัอกีเมอืงหน่ึงก่อน พ.ศ. ๑๘๓๙ ตามเอกสารตํานานต่างๆ16

๖ 

เรยีกชื่อว่า ภกูามยาว เรือ่งราวของเมอืงน้ีกเ็ช่นเดยีวกบัหรภุิญไชย สามารถตรวจสอบไดจ้ากขอ้มลู

ต่างๆ ไดแ้ก่ เอกสารประเภทตํานาน เป็นตน้ว่า ตํานานพะเยา ฉบบัวดัศรโีคมคํา ตาํนานเมอืงพะเยา 

ฉบบัหอสมดุแห่งชาต ิ ประชุมพงศาวดารภาค ๖๑ ขอ้มลูจากศลิาจารกึสุโขทยัหลกัทีส่อง ปรากฏชื่อ

เมอืงพะเยาดว้ยดงัขอ้ความว่า 

“ … เมอืงใตอ้อกพ่อขนุนําถุม เบือ้งตะวนัออกเถงิ … เบือ้งหวันอนเถงิลุนคา               

ขนุคา ขนุด่าน … เบือ้งในหรดถีงึฉอด เวยีงเหลก็ … เบือ้งตะวนัตกเถงิ … ลาํพนู … บ ู.. 

เบือ้งพายพัถงึเชียงแสนและพะเยา … ลาว … 
๗
” 

ขอ้ความในจารกึแสดงว่ามเีมอืงพะเยาก่อน พ.ศ. ๑๘๓๙ ตามตํานานเมอืงพะเยา เขยีนว่า

เมอืงน้ีสรา้งขึน้โดยพ่อขนุจอมธรรม ซึง่พระองคไ์ดเ้ป็นราชบุตรของพ่อขนุลาวเงนิหรอืขนุเงนิแห่งเมอืง

เงนิยางเชยีงแสน พ่อขนุจอมธรรมไดอ้พยพประชาชนมาสรา้งเมอืงพะเยา และมเีชือ้สายของพระองค์

ปกครองสบืมา กษตัรยิพ์ระองคส์าํคญัอกีพระองคห์น่ึงของพะเยาเป็นทีรู่จ้กัของปจัจบุนัด ี คอื พระยา   

งาํเมอืง ซึง่ตามตํานานเล่าว่าพระองคเ์ป็นพระสหายของพระยามงัราย ไดท้รงมารว่มสรา้งเมอืง

เชยีงใหมด่ว้ย 

นอกจากพระยางาํเมอืงแลว้ ตามตํานานต่างๆ ไดเ้ล่าว่า พระยาเจอืง หรอืขุนเจอืง ผูนํ้าที่

พะเยามคีวามสามารถมาก พระองคม์พีระชนมายุระหว่าง พ.ศ. ๑๖๒๕ - ๑๗๐๕ โดยพระยาเจอืงเป็น

กษตัรยิพ์ะเยา ในสมยัของพระองค ์ดนิแดนลา้นนาไทยไดข้ยายออกไปอยา่งกวา้งขวางถงึสบิสองพนันา 

เวยีตนาม (แกว) ลา้นชา้ง16

๘
 สมยัของพระองคเ์ป็นสมยัสาํคญัอกีสมยัหน่ึงของลา้นนาไทย อน่ึงจาก

การศกึษาคน้ควา้ทางดา้นโบราณคดทีีเ่มอืงพะเยาของ ร.ศ.ศรศีกัดิ ์ ไดพ้บเครือ่งมอืหนิและโลหะ คอื 

หวัขวานสาํรดิและผาลไถ ทาํดว้ยเหลก็กําหนดอายไุมไ่ดท้ีเ่มอืงพะเยา สนันิษฐานบรเิวณทีร่าบลุ่ม

เชยีงรายฝ ัง่ตะวนัตกของแม่น้ําโขง ไดพ้ฒันาเป็นสงัคมบา้นเมอืงก่อนพุทธศตวรรษที ่ ๑๙ นอกจากน้ี

๖ ตาํนานเมอืงพะเยา, ฉบบัหอสมุดแหง่ชาต ิ(ยงัไม่ไดพ้มิพเ์ผยแพร่) 

พระราชวสิทุธิโ์สภณ, ประวติัเมืองพะเยาและตาํนานเมอืงเชียงแสน, (พระนคร : รุ่งเรอืงสาสน์การพมิพ ์๒๕๒๕) 

หน้า ๒๘. 

ประชมุพงศาวดารภาค ๖๑, พงศาวดารเมอืงเงนิยางเชยีงแสน, พมิพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลงิศพพล

ตรเีจา้ราชบุตร (พระนคร : ชวนพมิพ ์๒๕๑๖) 
๗ ประเสรฐิ ณ นคร “อ่านและตคีวามจารกึใหม”่ อา้งในศรศีกัดิ ์วลัลโิภดม, ขอ้มลูใหม่ – ขอ้คดิใหม่เกีย่วกบัเชยีงแสน

และพะเยา วารสารเมืองโบราณ ๗ (๒ เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๒๔)  
๘ โปรดดรูายละเอยีดใน ท้าวฮุ่งหรอืเจือง มหาวทิยาลยัศลิปากร ๒๕๒๔ และด ู“ตามพระยาเจอืง” อรุณรตัน์ วเิชยีร

เขยีว และศรธีน คาํแปง ปรวิรรต พมิพเ์ผยแพร่โดย คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และศนูยว์ฒันธรรม

วทิยาลยัครเูชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๕ (สนบัสนุนการวจิยัโดยมลูนิธ ิToyota ประเทศญีปุ่น่) 

อานนัท ์กาญจนพนัธุ ์“ตํานานพระยาเจอืง” :การศกึษาทางประวตัศิาสตร ์วารสารมนุษยศาสตร ์๑๑ (๑ กรกฎาคม – 

ธนัวาคม ๒๕๒๕) หน้า ๑๑๙ - ๑๓๓) 

 จติร ภมูศิกัดิ,์ ความเป็นมาไทยสยาม. 

                                         



 ๕ 

เมอืงพะเยายงัมคีวามเจรญิทางศลิปกรรม ไดพ้บศลิปวตัถุจาํนวนมากทีพ่ะเยา เรยีกว่า ศลิปสกุลช่าง

พะเยา16

๙
 และไดพ้บศลิาจารกึเป็นจาํนวนมากอกีดว้ย 

เมอืงพะเยามกีษตัรยิป์กครองสบืมาต่อจากพระยาจอมธรรมหลายพระองคจ์นถงึสมยั    

พระยาคาํลอื ซึง่ขณะนัน้เชยีงใหม่มกีษตัรยิช์ื่อพระยาคาํฟู ปกครองเชยีงใหม่ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๖๖ - 

๑๘๗๙ กษตัรยิล์าํดบัที ่ ๕ พระยาคาํฟูไดร้ว่มมอืกบัพระยาเมอืงน่านยกกองทพัไปตพีะเยาและยดึครอง

พะเยาไดใ้นปี พ.ศ. ๒๐๓๘ ซึง่ปรากฏขอ้ความในศลิาจารกึวดัล ี แต่ในตํานานพะเยาเขยีนว่า พระยา   

คาํฟูยกทพัไป พ.ศ. ๑๘๘๑
๑๐

 อยา่งไรกต็าม สงครามครัง้น้ี ทาํใหพ้ะเยาเสยีเอกราชตกเป็นเมอืงใน

อาณาเขตของแควน้ลา้นนาตัง้แต่นัน้มา 

โดยสรปุ ดนิแดนภาคเหนือของประเทศไทย บรเิวณแมน้ํ่าต่างๆ คอื แมน้ํ่ากก แมน้ํ่าโขง 

แมน้ํ่าปิง แม่น้ําองิ ฯลฯ มชุีมชนตัง้อยูแ่ลว้ก่อนทีพ่ระยามงัรายจะสรา้งเมอืงเชยีงใหม ่ เมือ่เป็นเช่นน้ี   

ดนิแดนบรเิวณน้ีมวีฒันธรรมเจรญิรุง่เรอืงหลายดา้น และเมือ่พระยามงัรายสรา้งเมอืงเชยีงใหมแ่ลว้ 

สนันิษฐานว่าจะมกีารแลกเปลีย่นถ่ายทอดและรบัเอาวฒันธรรมของชุมชนทีม่อียูแ่ละเจรญิรุง่เรอืงแลว้มา

เป็นของตนเอง เป็นตน้ว่าลา้นนาไทยเชยีงใหมอ่าจจะรบัเอากฎหมายธรรมสตัถของมอญซึง่ใชอ้ยูใ่นหริ

ภุญไชยมาตราเป็นกฎหมายมงัรายศาสตร ์ และรบัเอาอกัษรมอญมาดดัแปลงเป็นอกัษรพืน้เมอืงลา้นนา

หรอือกัษรไทย นอกจากน้ีอาจจะรบัเอาพุทธศาสนาของแควน้หรภุิญไชยมาดว้ย เพราะหรภุิญไชยมี

ความเจรญิรุง่เรอืงทางดา้นพุทธศาสนา เป็นศูนยก์ลางพุทธศาสนามาจนถงึอยา่งน้อยสมยัพระเจา้       

กอืนา
๑๑

 กษตัรยิร์าชวงศม์งัรายปกครองเชยีงใหมเ่ป็นลาํดบัที ่ ๖ (พ.ศ. ๑๘๙๘ - ๑๙๒๘) พระยากอืนา

จงึไดพ้ยายามสรา้งใหเ้ชยีงใหมเ่ป็นศูนยก์ลางของพุทธศาสนา 

อน่ึง สนันิษฐานว่า ก่อนทีพ่ระยามงัรายจะสรา้งเมอืงเชยีงใหม่นัน้ ดนิแดนบรเิวณน้ีคงจะ

เป็นทีอ่ยูข่องพวกละวา้หรอืลวัะ (Lawa, Sua) กล๋อมหรอืขอมดาํ พวกน้ีไมป่รากฏหลกัฐานแน่ชดัว่าเขา้

มาตัง้ถิน่ฐานบรเิวณน้ีเมือ่ใด สนันิษฐานว่าจะอยู่นานแลว้ก่อนจะสรา้งเมอืงเชยีงใหม่ ดงัปรากฏหลกัฐาน

ในจามเทววีงศแ์ละชนิกาลมาลปีกรณ์ไดเ้ล่าว่า ขนุหลวงวลิงัคะเป็นกษตัรยิล์วัะปกครองบา้นเมอืงอยู่

บรเิวณดอยสุเทพ และเป็นผูท้ีป่ระสงคจ์ะไดพ้ระนางจามเทวเีป็นพระมเหสขีองตน
๑๒

 

หลกัฐานอื่นๆ เกีย่วกบัลวัะพบทัว่ไปในบรเิวณจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละแมฮ่่องสอน ไดพ้บเนิน

ดนิหรอืกู่เก่าๆ ในเขตอําเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
๑๓

 และปจัจบุนัพวกลวัะกย็งัอาศยัอยูท่ ัว่ไปใน

เขตอําเภอแมส่ะเลยีง อําเภอขนุยวม จงัหวดัแมฮ่่องสอน อําเภอจอมทองและอําเภอสะเมงิ จงัหวดั

เชยีงใหม ่

๙ น.ณ. ปากน้ํา “ศลิปสมยัเชยีงแสนพะเยา” วารสารเมอืงโบราณ ๗ (๒ เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๒๔)            

หน้า ๔๙ - ๖๐. 
๑๐ เรือ่งเดียวกนั, หน้า ๕๗ จารกึวดัล ีจารกึว่าพะเยาเสยีเอกราช จ.ศ. ๘๕๗ แต่ตํานานเมอืงพะเยา เขยีนว่าเสยี      

เอกราชน้ี จ.ศ. ๗๐๐ 
๑๑ Danold Swearer, Ibid, P 86. 
๑๒ ดรูายละเอยีดใน จามเทวีวงศ ์และ ชินกาลมาลีปกรณ์ 
๑๓ พระยาอนุมานราชธน, เรือ่งของชาติไทย (พระนคร : คุรุสภา ๒๕๑๔) หน้า ๒๑๘ 

                                         



 ๖ 

เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ อาจารยถ์ิน่ รตักินก และคณะ ไดท้าํการศกึษา วจิยัดา้นประวตัศิาสตร์

และมนุษยวทิยาเกีย่วกบัวฒันธรรมประเพณขีองละวา้ ทีบ่า้นบ่อหลวง บา้นกองลอย บา้นอุมลอง บา้น

แมโ่ถ บา้นวงักอง บา้นขุน และบา้นนาฟ่อน รวม ๗ หมูบ่า้น อําเภอฮอด เชยีงใหม ่ ซึง่ประชาชนเป็น 

ชาตลิวัะ และพวกลวัะนอกจากจะอาศยัอยูใ่นดนิแดนดงักล่าวแลว้ ยงัมชีนเผ่าลวัะอาศยัอยูท่ีเ่วยีงหนอง

สอง อําเภอปา่ซาง ลาํพูน และทีบ่า้นแมเ่หยีะ ตําบลสุเทพ อําเภอเมอืงเชยีงใหมอ่กีดว้ย ผลของ

การศกึษาพบว่า วฒันธรรมประเพณขีองลวัะหลายประการท่อาจจะตกทอดมาถงึคนในเชยีงใหมเ่พราะมี

ประเพณคีลา้ยกบัประเพณเีชยีงใหม่ปจัจบุนั คอื ประเพณกีารเกดิม ี “แมฮ่บั” หรอืหมอตําแย ประเพณี

การอยูไ่ฟหลงัการคลอดบุตรเรยีกว่า “อยูเ่ดอืน” ความเชื่อเรือ่งผบีา้น ผเีมอืง ผบีรรพบุรษุ ประเพณกีาร

บชูาเสาหลกัเมอืง หรอืเสาอนิทขลิ ความเชื่อเรือ่งการปลกูบา้นทีเ่สามงคลหรอืเสาเอก หลงัคาบา้นนิยม

ทาํไมไ้ขวเ้ป็นรปูสามเหลีย่มเรยีกวา่ “กาแล” และประเพณทีาํศพทีม่กีารจดุไฟยามหน้าศพ ตุงสามหาง

และตุงห่อขา้วใชใ้นกระบวนแห่ศพไปฌาปนกจิ
๑๔

 ฯลฯ สิง่เหล่าน้ีเป็นวฒันธรรมประเพณขีองลวัะทีพ่บ

ในประเพณีของเชยีงใหมใ่นปจัจบุนั 

ดงันัน้ สนันิษฐานว่า ก่อนทีจ่ะสรา้งเมอืงเชยีงใหมโ่ดยพระยามงัราย พ.ศ. ๑๘๓๙ นัน้ 

บรเิวณลุ่มน้ําต่างๆ มเีมอืงสาํคญัๆ เกดิขึน้หลายเมอืง เป็นตน้ว่า หรภุิญไชย พะเยา เชยีงแสน ม ี   

วฒันธรรมทีเ่ป็นของตนเอง และไดม้กีารผสมผสานทางดา้นวฒันธรรมระหว่างกลุ่มชนต่างๆ ดว้ย 

พระยามงัรายสร้างเมืองเชียงใหม่ 

พระยามงัรายตํานานเล่าว่าทรงเป็นราชบุตรของพระยาลาวเมงและพระนางเทพคาํขา่ย  

เจา้หญงิแห่งเมอืงเชยีงรุง้ เสดจ็ขึน้ครองราชยท์ีเ่มอืงเงนิยางเชยีงแสน ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๕ พระองค์

ทรงมพีระประสงคท์ีจ่ะรวบรวมแควน้ต่างๆ ทีก่ระจดักระจายและเป็นอสิระต่างๆ ใหร้วมเป็นอนัหน่ึงอนั

เดยีวกนั โดยจะทรงขยายอํานาจลงมาทางใตบ้รเิวณลุ่มแม่น้ําปิง และพยายามขยายลงไปถงึบรเิวณ   

ลุ่มน้ําเจา้พระยาและสาละวนิ บรเิวณลุ่มแมน้ํ่าปิงขณะนัน้มเีมอืงหรภุิญไชยเป็นเมอืงสาํคญัและมคีวาม

อุดมสมบูรณ์มัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ พระยามงัรายมพีระประสงคจ์ะยดึครองเมอืงหรภุิญไชยไวใ้นอํานาจ  

จงึทรงยา้ยเมอืงหลวงหรอืทรงมาสรา้งเมอืงอกีเมอืงหน่ึง คอื เมอืงเชยีงรายทางใตล้งมาในราว พ.ศ. 

๑๘๐๖ แต่พระองคพ์บว่าภูมปิระเทศไมเ่หมาะแก่การขยายอํานาจลงมาทางใต ้ จงึทรงยา้ยไปประทบัที่

เมอืงฝางในราวปี พ.ศ. ๑๘๑๗ ทีเ่มอืงน้ีอยูไ่มไ่กลจากเมอืงหรภุิญไชยมากนกั พระองคท์ราบถงึความ

มัน่คงและความมัง่คัง่ของรฐัหรภุิญไชยด ี จงึดาํเนินนโยบายแบบบ่อนทาํลาย โดยใหอ้า้ยฟ้าทหารของ

พระองคม์าเป็นไสศ้กึในเมอืงหรภุิญไชย โดยใชเ้วลาทัง้หมดเกอืบ ๗ ปี อา้ยฟ้าสามารถทาํใหป้ระชาชน

ในเมอืงน้ีไมพ่อใจพระยายบีาหรอืพระยาบา กษตัรยิข์องตนโดยอา้ยฟ้าดําเนินกลวธิต่ีางๆ หลายวธิ ีเช่น 

๑๔ ถิน่ รตักินก และคณะรายงานการวิจยัเรือ่ง ลวัะ (ละว้า) บ่อหลวง (People who inhabited in the Meping-

Valley Prior to the settlement of the Thais) ภาควชิาประวตัศิาสตร ์คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

มถุินายน ๒๕๑๒ (อดัสาํเนา) และโปรดดรูายละเอยีดใน 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 

เกณฑแ์รงงานอย่างหนกัในการไปขดุเหมอืงชลประทาน ทีเ่รยีกว่า เหมอืงอา้ยฟ้าหรอืเหมอืงแขง็ เกณฑ์

ประชาชนตดัไมล้ากไมใ้นฤดฝูนมาทาํคุม้ทีป่ระทบัของพระยาบา ทาํใหไ้รน่าของประชาชนไดร้บัความ

เสยีหายมาก นอกจากน้ีอา้ยฟ้ายงัไดก้ราบทลูใหพ้ระยาบาหา้มประชาชนเขา้มารอ้งทุกขก์บักษตัรยิ์

โดยตรงดงัเช่นทีเ่คยปฏบิตัมิา ใหทุ้กคนตดิต่อรอ้งทุกขก์บัอา้ยฟ้า แลว้อา้ยฟ้ากต็ดัสนิไมถู่กตอ้งตาม

ทาํนองคลองธรรม ทาํใหป้ระชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้นมาก
๑๕

 

อา้ยฟ้าไดก้ล่าวกบัประชาชนว่า ทุกสิง่ทุกอยา่งทีต่นทาํไปนัน้เป็นบญัชาจากพระยาบา    

ทัง้สิน้ ประชาชนจงึไมช่อบพระยาบามาก และเมือ่มศีกึพระยามงัรายมาประชดิ ประชาชนจงึไม่

กระตอืรอืรน้จะช่วยรบกบัผูป้กครอง ในทีสุ่ดพระยามงัรายจงึยดึหรภุิญไชยไวใ้นอํานาจไดส้าํเรจ็เมือ่ 

พ.ศ. ๑๘๒๔ 

ปญัหามวี่า ทาํไมพระยาบาจงึเชื่อคาํแนะนําของอา้ยฟ้า จงึใหอ้า้ยฟ้าเขา้มามอีํานาจใน

เมอืงหรภุิญไชยเช่นน้ี ทัง้ทีอ่า้ยฟ้าเป็นขุนนางจากเมอืงอื่น คาํตอบหรอืขอ้สนันิษฐานเกีย่วกบัเรือ่งน้ีมี

ไดห้ลายทาง ขอ้แรกผูเ้ขยีนขอเสนอขอ้สนันิษฐานจากหลกัฐานกฎหมายว่า ทีพ่ระยาบาเชื่อคาํแนะนํา

อา้ยฟ้าเพราะมขีอ้ความตอนหน่ึงในกฎหมายหลายฉบบัระบุว่า “บุคคลผูรู้ส้นัฐานต่างประเทศ” เป็น

บุคคลหรอืไพรเ่มอืงชัน้ดแีละจดัว่าเป็นไพร่ทีห่าไดย้าก ถา้ทาํผดิใหล้งโทษสงูสุดใหเ้นรเทศแทนการ

ประหารชวีติ
๑๖

 อา้ยฟ้าเป็นขุนนางทีม่าจากต่างประเทศและเป็นผูรู้ส้นัฐานเรือ่งราวของต่างประเทศ   

นอกเหนือจากเมอืงหรภุิญไชย พระยาบาจงึยอมรบัความเป็นผูรู้ข้องอา้ยฟ้า และพรอ้มทีย่กยอ่งอา้ยฟ้า

โดยงา่ยเพราะอา้ยฟ้าอาจจะมคีวามรูเ้รือ่งเมอืงหริญัเงนิยางเชยีงแสน เมอืงเชยีงราย และเมอืงฝางดกีว่า

ทุกคนในเมอืงหรภุิญไชย อกีประการหน่ึงสนันิษฐานว่าพระยาบาอาจจะมคีวามขดัแยง้กบัขุนนางของ

ตน จงึไดย้กยอ่งอา้ยฟ้าขึน้เป็นผูช่้วยของพระองคทุ์กดา้นโดยไมเ่ฉลยีวใจว่าจะมาเป็นไสศ้กึของ

กระยามงัราย 

เมือ่พระยามงัรายไดเ้มอืงหรภุิญไชยแลว้ ไดป้ระทบัอยูร่ะยะหน่ึง แลว้ยกใหอ้า้ยฟ้าไป    

ปกครองแทนพระองค ์ โดยพระองคไ์ดส้รา้งเมอืงใหมอ่กีเมอืงหน่ึงทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ ชื่อเมอืง

ชะแว เมอืงน้ีน้ําท่วมจงึไดย้า้ยมาสรา้งเมอืงอกีเมอืงหน่ึง คอื เวยีงกุมกาม ซึง่อยูใ่นเขตอําเภอสารภใีน

ปจัจบุนั เมอืงน้ีน้ํากท่็วมอกี ไมเ่หมาะจะใหเ้ป็นเมอืงหลวงถาวรได ้จงึไดพ้ยายามแสวงหาทาํเล       ภูมิ

ประเทศเพื่อสรา้งเมอืงใหม่ 

ในทีสุ่ดทรงพบบรเิวณทีร่าบลุ่มแมน้ํ่าปิง ตอนเหนือของเวยีงกุมกาม บรเิวณเชงิภเูขาสุเทพ 

จงึไดเ้ชญิพระสหายของพระองคม์าช่วยคดิการสรา้งเมอืง คอื พระยารว่ง (พ่อขนุรามคาํแหง) แห่งเมอืง

สุโขทยั พระยางาํเมอืงแห่งเมอืงพะเยา ดงัปรากฏขอ้ความเรือ่งน้ีในตํานาน ราชวงศพ์ืน้เมอืงเชยีงใหม่ 

ความว่า 

๑๕ ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม ่
๑๖ มณี พยอมพงค ์(ถ่ายทอดและเรยีบเรยีง) ธรรมศาสตรแ์ละกฎหมาย พระยามงัราย, เอกสารงานวจิยัถ่ายทอด

คมัภรีโ์บราณ, โครงการไทยศกึษา จฬุาฯ ๒๕๒๘ , หน้า ๔๒. อา้งใน อรุณรตัน์วเิชยีรเขยีว “วเิคราะหส์งัคมเชยีงใหม่

สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ จากตน้ฉบบัใบลานภาคเหนือ” วทิยานิพนธป์รญิญา มหาบณัฑติ จุฬา ๒๕๒๐ หน้า ๑๘๕ 

                                         



 ๘ 

“ … สหายคาํพระยางาํเมอืง พระยารว่งทัง้สองนัน้ กูจกัเรยีกรอ้งเสงปองโฟ่จา (ปรกึษา) 

แลว้จงึควรตัง้ชะแล … พระยามงัรายกใ็ชอ้ํามาตยผ์ูรู้ผู้ห้ลวกไปเมอืงพรยุาว (พะเยา) ที่

อยูพ่ระยางาํเมอืง และเมอืงสุกโขทยัทีพ่ระยาล่วง (รว่ง) กเ็รยีกรอ้งเอาพระยาทัง้สองอนั

เป็นมติรรกักบัดว้ยพระยามงัราย กช็กัเชญิว่า จกัตัง้บา้นใหญ่เมอืงหลวง … พระยา     

มงัราย พระยางาํเมอืง พระยารว่ง ๓ คน ทัง้เสนา30อ30ามาตยไ์พรบ่า้นไพเมอืง 

สมณพรามณ์ ช่างไม ้ ช่างตอ้ง (แกะสลกั) ช่างแตม้ ทัง้หลายพรอ้มเพรยีงเสงปองกนั จกั

เบกิบายชื่อโสรกยงัเวยีงว่า ชนพบุรศีรนีครเชยีงใหม ่กโ็สรกมสีิน้น้ี”
๑๗

 

เมือ่สรา้งเสรจ็ใน พ.ศ. ๑๘๓๙ จงึใหช้ื่อเมอืงน้ีว่า นพบุรศีรนีครพงิคเ์ชยีงใหม่ เป็น       

ศูนยก์ลางการเมอืงการปกครองและศูนยก์ลางความเจรญิของลา้นนาตลอดมา 

เชียงใหม่สมยัราชวงศม์งัราย 

เมือ่พ่อขนุมงัรายสรา้งเมอืงเชยีงใหมแ่ลว้ ไดท้รงปกครองและประทบัอยูเ่มอืงน้ีตลอด    

พระชนมช์พีของพระองค ์ พระองคเ์ป็นกษตัรยิท์ีม่พีระปรชีาสามารถ ทรงเป็นนกัรบ นกัปกครอง และ

อาจจะกล่าวว่าพระองคเ์ป็นนกัพฒันากไ็ด ้ ดว้ยทรงเป็นผูนํ้าในการสรา้งบา้นเมอืงหลายเมอืง ดา้นการ

ปกครองในสมยัน้ีสนันิษฐานว่าพ่อขนุมงัรายจะทรงปกครองเฉพาะเมอืงเชยีงใหมเ่ท่านัน้ สว่นเมอืงอื่น

เช่นเมอืงเชยีงราย เมอืงหรภุิญไชยนัน้ คงแต่งตัง้ใหร้าชโอรสหรอืขา้ราชการขุนนางทีม่คีวามสามารถไป

ปกครองแทน เช่น เมอืงเชยีงรายไดใ้หร้าชโอรสขุนครามไปปกครอง เมอืงหรภุิญไชยใหอ้า้ยฟ้าอามาตย์

เอกไปครอง
๑๘

 ส่วนดา้นการตุลาการหรอืการพจิารณาคดนีัน้ สนันิษฐานว่าพ่อขุนมงัรายจะทรงรวบรวม

กฎหมายขึน้ใชป้กครองทีเ่รยีกว่า มงัรายศาสตร์๑๙ ซึง่สนันิษฐานว่ามงัรายศาสตรน้ี์อาจจะไดร้บั    

อทิธพิลมาจากกฎหมายธรรมศาสตรข์องมอญจากหรภุิญไชยกอ็าจเป็นได ้ และกฎหมายน้ีคงไดใ้ช ้   

ปกครองบา้นเมอืงสบืมา
๒๐

  

ดา้นการส่งเสรมิอาชพีประชาชน พ่อขุนมงัรายไดส้่งเสรมิใหป้ระชาชนประกอบอาชพีหลาย

อาชพี นอกเหนือจากการเกษตรกรรม ไดพ้บขอ้ความในตํานานต่างๆ กล่าวว่าพระองคไ์ดนํ้าช่างฝีมอื

๑๗ ภาควชิาสงัคมวทิยามานุษยวทิยา คณะสงัคมศาสตร ์มช. ราชวงศาพืน้เมืองเชียงใหม,่ ฉบบัวดัเชยีงหมัน้ อ.เมอืง 

เชยีงใหม,่ (สงิหาคม ๒๕๑๘) หน้า ๑๓ 
๑๘ พระรตันปญัญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์ แปลจากตน้ฉบบัภาษาบาล ีโดย แสง มนวฑิรู (พระนครมติรนราการ

พมิพ ์๒๕๑๐) ๑๐๕. 
๑๙ มงัรายศาสตร ์ปจัจุบนัคน้พบม ี๕ ฉบบั คอื ๑. มงัรายศาสตรฉ์บบัวดัเสาไห ้อ.เมอืง ลพบุร ี๒. มงัรายศาสตรฉ์บบั

คดัลอกโดยกงศุลฝรัง่เศสประจาํเชยีงใหม่ (นอตอง)* ๓. มงัรายศาสตรฉ์บบัวดัเชยีงหมัน้ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ ทัง้สาม

ฉบบัปรวิรรตโดย ศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ ณ นคร ๔. มงัรายศาสตรฉ์บบัวดัหมื่นเงนิกอง ปรวิรรตและพมิพ์

เผยแพร่ โดยภาควชิาคณะมานุษยวทิยา คณะอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ฉบบัที ่๕ มงัรายศาสตร ์ฉบบัวดั

ไชยสถาน อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่
๒๐ ศาตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ ณ นคร มงัรายศาสตรฉ์บบัเสาไห้ พมิพเ์น่ืองในงานพระราชทานเพลงิศพ หลวงโหตร  

กติยานุพนัธ ์๔ เมษายน ๒๕๑๔ โรงพมิพเ์ลยีงเซีย้งเจรญิ ๒๕๑๔, หน้าคาํนํา 

                                         



 ๙ 

ประเภทต่างๆ เช่น ช่างทอง ช่างตอ้ง ช่างเหลก็ ช่างเงนิ ฯลฯ มาจากเมอืงพุกามเมื่อคราวเสดจ็ไปเมอืง

พุกาม ระบุว่า 

“ … ดงัเจา้องัวะพุกามนัน้กเ็สงปองโฟ่จากนัแล … คนัแสงปองกนัแลว้ ยงัช่างหล่อ ช่างต ี

ช่างฆอ้ง ผูท้รงสราด (ฉลาด) ทัง้หลายมากเ็ลอืกเอาผูอ้นัช่างหล่อ ช่างตทีัง้หลาย ช่างตฆีอ้ง 

๒ หวั ทงัลกูสถิ (ศษิย)์ ลกูน้องทงัมวล ๕๐๐ ทงัเครือ่งพรอ้มแลว้ จกัยืน่ถวายทา้วลา้นนา 

…”
๒๑

 

ดา้นความสมัพนัธก์บัอาณาจกัรเพื่อนบา้นนัน้ เชยีงใหมม่คีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัอาณาจกัร

สุโขทยั และอาณาจกัรพะเยาตลอดจนอาณาจกัรพุกาม ซึง่ความสมัพนัธน้ี์จะนําไปสู่การแลกเปลีย่นและ

การรบัเอาวฒันธรรมระหว่างลา้นนาไทยเชยีงใหมก่บัอาณาจกัรใกลเ้คยีง เช่น ในเวลาต่อมาเชยีงใหมร่บั

เอาพุทธศาสนานิกายหนิยานจากสุโขทยั เป็นตน้ พ่อขุนมงัรายสิน้พระชนมร์าว พ.ศ. ๑๘๕๔ 

เมือ่สิน้สมยัพ่อขุนมงัรายแลว้ เชยีงใหมไ่ดป้กครองโดยราชโอรสเชือ้สายราชวงศม์งัรายอกี

หลายพระองค ์คอื พระยาคราม (พ.ศ. ๑๘๕๕ - ๑๘๕๕) พระยาแสนภ ู(พ.ศ. ๑๘๕๕ - ๑๘๘๗) พระ

ยาน้ําท่วม (พ.ศ. ๑๘๖๕ - ๑๘๖๖) พระยาคาํฟ ู (พ.ศ. ๑๘๖๖ - ๑๘๖๙) และ (พ.ศ. ๑๘๗๘-๑๘๗๙) 

และ พระยาผายู (พ.ศ. ๑๘๘๐ - ๑๘๙๙) ในช่วงระยะเวลาทีพ่ระยาดงักล่าวปกครองบา้นเมอืงนัน้ 

บา้นเมอืงอยูใ่นระยะก่อรา่งสรา้งเมอืงใหม้ัน่คงยิง่ขึน้ ในทีน้ี่จะขอกล่าวถงึพระราชกรณยีกจิของกษตัรยิ์

เชยีงใหมเ่ฉพาะพระองคท์ีส่าํคญัเท่านัน้ หลงัจากสมยัพระยาผายแูลว้กษตัรยิอ์งคต่์อมาคอื พระยากอืนา 

ครองราชยร์ะหวา่ง พ.ศ. ๑๘๙๘ - ๑๙๒๘ 

พระยากือนา ทรงเป็นราชโอรสของพระยาผายเูป็นกษตัรยิล์าํดบัที ่ ๖ ของราชวงศม์งัราย 

ในรชัสมยัของพระองคน์ัน้ พุทธศาสนาลทัธลิงักาวงศไ์ดเ้ขา้มาแพร่หลายและประดษิฐานในลา้นนาไทย 

กล่าวคอื ในราว พ.ศ. ๑๙๑๒ พระยากอืนาไดอ้าราธนาพระสงฆจ์ากอาณาจกัรสุโขทยั สุมนเถระนําเอา

พุทธศาสนาลทัธลิงักาวงศเ์ขา้มาเผยแพรป่ระดษิฐานในลา้นนาไทยและเจรญิรุง่เรอืงสบืมาจนทุกวนัน้ี 

ในสมยัโบราณก่อนทีร่บัลทัธลิงักาวงศเ์ขา้มาเผยแพรพุ่ทธศาสนาในลา้นนานัน้ จากหลกัฐานทาง

โบราณคดตีลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณบีางอย่าง สนันิษฐานว่าลา้นนาไทยจะนับถอืพุทธศาสนามา

ก่อนแลว้ เป็นนิกายมหายาน เพราะไดม้กีารขดุพบเศยีรพระพุทธรปูแบบทวารวดทีีห่รภุิญไชย และพบ

เจดยีม์นตต์ามคตมิหายาน เพราะไดม้กีารขดุพบเศยีรพระพุทธรปูแบบทวารวดทีีห่รภุิญไชย และพบ

เจดยีม์นตต์ามคตมิหายานทีอ่ําเภอเชยีงแสนและลา้นนาไทยมปีระเพณีทาํบุญปอยขา้วสงั อุทศิส่วนกุศล

แก่ ผูต้ายซึง่ประเพณน้ีีเหมอืนพธิกีงเต๊กตามคตมิหายาน เป็นตน้
๒๒

 

เมือ่พุทธศาสนาเขา้มาแพร่หลายในลา้นนาแลว้ มผีลทาํใหม้กีารแลกเปลีย่นวฒันธรรม

ระหว่างลา้นนาไทยกบัอาณาจกัรสุโขทยั ทัง้ทางศาสนา ศลิปกรรม ประเพณแีละพุทธศาสนาไดเ้ขา้มามี

๒๑ ราชวงศเ์มืองเชียงใหม ่ฉบบัวดัเชยีงหมัน้ พมิพเ์ผยแพร่โดย ภาควชิาสงัคมวทิยา คณะสงัคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ๒๕๑๘, หน้า ๘. 
๒๒ แสง มนวทิรู, “ความเป็นมาเกีย่วกบัพุทธศาสนาในลา้นนาไทย” จลุสารโครงการตาํรา สงัคมศาสตรแ์ละ

มนุษยศาสตร,์ (๓ กรกฎาคม  - กนัยายน ๒๕๑๙), หน้า ๘๔ - ๘๖. พมิพเ์ผยแพร่โดยศนูยว์ฒันธรรมจงัหวดัเชยีงใหม่ 

วทิยาลยัครเูชยีงใหม ่

                                         



 ๑๐ 

บทบาทในการดําเนินชวีติของคนลา้นนาไทยดว้ย พระสงฆม์บีทบาทและไดร้บัการยกยอ่งจากสงัคม

ลา้นนามาก เช่น ทางดา้นการศกึษา พระสงฆม์ฐีานะเป็นครขูองประชาชน ดา้นการเมอืงตัง้แต่สมยั  

พระยากอืนาเป็นตน้ไปพบหลกัฐานว่าพระสงฆไ์ดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการพจิารณาตดัสนิคดต่ีางๆ 
๒๓

 

รว่มกบัขุนนางของบา้นเมอืง นอกจากน้ีพระสงฆย์งัมบีทบาทในการว่ากล่าวตกัเตอืนกษตัรยิล์า้นนาไทย

ผูป้ระพฤตไิมถู่กตอ้งอกีดว้ย และเป็นทีพ่ึง่ของประชาชนในยามบา้นเมอืงอยูใ่นความยุง่ยาก เช่น 

สงคราม เป็นตน้ นบัว่าพระสงฆเ์ริม่มบีทบาทตัง้แต่สมยัพระเจา้กอืนาเป็นตน้ไป 

เมือ่สิน้สมยัพระยากอืนาแลว้ กษตัรยิอ์งคต่์อมาคอื พระยาแสนเมืองมา (พ.ศ. ๑๙๒๙ - 

๑๙๔๕) และต่อมากถ็งึสมยั พระยาสามฝัง่แกน
๒๔

 ในรชักาลของพระองค ์พ.ศ. ๑๙๖๗ มพีระเถระชาว

เชยีงใหม ่๒๕ องค ์พระชาวลพบุร ี๘ องค ์พระรามญั ๑ องค ์ไดไ้ปศกึษาภาษาบาลแีละพุทธศาสนาใน

ลงักา เมือ่กลบัมาไดนิ้มนตพ์ระพุทธศาสนา ๓ คณะ คอื ๑. คณะพืน้เมอืง ๒. คณะรามญั ๓. คณะสหีล 

(พ.ศ. ๑๙๔๕ - ๑๙๘๕) กษตัรยิต่์อมาเป็นกษตัรยิอ์งคส์าํคญัพระองคห์น่ึงของลา้นนาไทย คอื พระยาติ

โลกราช ครองราชยร์ะหว่าง พ.ศ. ๑๙๘๔ - ๒๐๓๐ 

พระยาติโลกราช หรอืพลิกราช ทรงเป็นราชโอรสของพระยาสามฝ ัง่แกน เป็นกษตัรยิ์

ลาํดบัที ่ ๑๐ ของราชวงศม์งัราย ทรงเป็นกษตัรยิท์ีม่พีระปรชีาสามารถพระองคห์น่ึง ทรงทะนุบาํรงุ

บา้นเมอืงใหเ้จรญิรุง่เรอืงทุกดา้น โดยเฉพาะทางดา้นการเมอืงและศาสนา ทางดา้นการเมอืงนัน้ฐานะ

ของเมอืงเชยีงใหม่มัน่คงมาก พระองคท์รงขยายอาณาเขตออกไปอยา่งกวา้งขวางถงึเมอืงแพร ่ เมอืง

น่าน       หวัเมอืงไทยใหญ่ เช่น เมอืงป ัน่ เมอืงสีป้่อ เมอืงนาย เมอืงลอกจอก เป็นตน้ นอกจากน้ี

เชยีงใหม่ยงัไดท้ําสงครามกบัอาณาจกัรอยธุยาในสมยัพระบรมไตรโลกนาถหลายครัง้ ในปี พ.ศ. ๑๙๙๔ 

เชยีงใหมก่บัอยธุยาทาํสงครามชงิดนิแดน เน่ืองจากพระยายุทธษิเฐยีร เจา้เมอืงสองแคว เอาใจออกห่าง

จากอยธุยามาสวามภิกัดิต่์อเชยีงใหม ่ ไดนํ้าทพัเชยีงใหมไ่ปตหีวัเมอืงเหนือของอยธุยา อยธุยาจงึส่ง

กองทพัมาขบัไล ่ และ พ.ศ. ๒๐๐๓ พระยาเชลยีง เจา้เมอืงสวรรคโลก เอาใจออกห่างจากอยธุยามา

สวามภิกัดิต่์อเชยีงใหม ่ นํากองทพัเชยีงใหมไ่ปตหีวัเมอืงของอยธุยา จงึเกดิสงครามน้ีขึน้ปรากฏว่า

เชยีงใหมไ่มส่ามารถตเีมอืงได ้พอดเีกดิศกึฮ่อ เชยีงใหมจ่งึยกทพักลบั พ.ศ. ๒๐๑๘ พระยาตโิลกราชจงึ

ทรงตดิต่อขอทาํไมตรต่ีออยธุยาเป็นการยตุสิงคราม อยธุยาเองกบ็อบชํ้าจากการทําสงครามกบัลา้นนา

๒๓ มณี พยอมยงค,์ (ปรวิรรต) คลองพิจารณาแต่งถ้อยชนคาํ ฉบบัวดัผาบ่องและวดัลอ้มแรด เอกสารงานวจิยั

โครงการไทยศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๑๘ เอกสารฉบบัน้ี เรยีกพระสงฆผ์ูเ้ขา้พจิารณาตดัสนิคดวี่า เจา้

ไทยลงกวา้น กวา้นหมายถงึศาล 
๒๔ พระเจา้สามฝ ัง่แกน ตามตํานานกล่าวว่าประสตู ิณ เมอืงแกน ปจัจบุนัสนันิษฐานว่าอยู่ทีต่ําบลอนิทขลิ อาํเภอแม่

แตง จ.เชยีงใหม ่บรเิวณเมอืงเก่าน้ีมแีม่น้ํา ๓ สาย ไดแ้ก่ ๑. แมน้ํ่าแกน (สนันิษฐานว่าอาจจะมาจากคาํว่า กัง่แก๊น ซึง่

ตํานานเมอืงแกนกล่าวว่า เป็นอาการคบัแคน้ใจของประชาชนในเมอืงแกนทีถู่กศตัรรุูกราน แลว้กวาดตอ้นผูค้นไปทาํให้

พลดัพรากกนั หรอือาจจะมาจากคาํว่า แก๋น แปลว่า กลาง – ผูเ้ขยีน) ๒. แม่น้ําปิง และ ๓. แม่น้ําสงดั หรอืงดั บรเิวณ

เมอืงทีเ่รยีกว่า ทุ่งพนัแอกพนัเผอืเมอืงแกน อุดมสมบรูณ์มาก กรรมการศนูยว์ฒันธรรม วทิยาลยัครเูชยีงใหมไ่ดท้าํการ

วจิยัเรื่องน้ีแลว้ พระเจา้สามฝ ัง่แกนอาจจะมาจากแม่น้ําสามฝ ัง่แกนหรอืพนันาแกน (โปรดดรูายละเอยีดใน “รายงาน

การสาํรวจพืน้ฐาน” ทุ่งพนัแอกพนัเผอืเมอืงแกน ศนูยว์ฒันธรรมเชยีงใหม ่วทิยาลยัครเูชยีงใหม่ เอกสารลาํดบั ๖ 

ตุลาคม ๒๕๒๕) 

                                         



 ๑๑ 

ไทย ประกอบกบัอยธุยาสามารถตหีวัเมอืงเหนือคอืสุโขทยัจากลา้นนาไทยไดใ้น พ.ศ. ๒๐๐๕ เมือ่ได้

ดนิแดนทัง้หมดกลบัคนืจงึไมม่เีหตุทําสงครามกนัอกีต่อไป สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถจงึทรงยอมรบั

ไมตรจีากลา้นนาไทย ในตอนปลายสมยัพระยาตโิลกราช
๒๕

 อยา่งไรกต็ามสงครามน้ียงัผลใหล้า้นนาไทย

อ่อนกําลงัและเสยีรีพ้ลเป็นจาํนวนมาก ทาํใหบ้า้นเมอืงอ่อนแอลง จนเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหเ้สยีเอกราช

แก่พมา่ในทีสุ่ด 

ในสมยัพระยาตโิลกราช พุทธศาสนามคีวามเจรญิรุง่เรอืงสงูสุด พระองคท์รงเลื่อมใสในพุทธ

ศาสนามาก ทรงสรา้งวดัขึน้หลายวดั เช่น วดัโพธาราม (วดัเจด็ยอด) ซึง่ต่อมาพระองคไ์ดโ้ปรดใหท้ํา

การสงัคายนาพระไตรปิฎกขึน้ทีว่ดัน้ี ประมาณ พ.ศ. ๒๐๒๐ นบัเป็นการสงัคายนาพระไตรปิฎกโลก  

ครัง้ที ่ ๘ นอกจากน้ียงัไดอ้ญัเชญิพระแกว้มรกตมาจากวดัพระธาตุลาํปางหลวง มาประดษิฐานไวท้ีว่ดั

เจดยีห์ลวงดว้ย อาจกล่าวไดว้่า ในสมยัพระยาตโิลกราชน้ีลา้นนาไทยมคีวามเจรญิรุง่เรอืงสงูสุดสมยั

หน่ึง หลงัจากสมยัพระยามงัรายแลว้ บา้นเมอืงมคีวามอุดมสมบูรณ์เป็นปึกแผ่นมัน่คงมาก อาจเรยีกว่า

เป็นยคุทองลา้นนาไทยกไ็ด ้

เมือ่สิน้สมยัพระยาตโิลกราชแลว้ กษตัรยิพ์ระองคต่์อมาคอื  พระยายอดเชียงราย (พ.ศ. 

๒๐๓๑ - พ.ศ. ๒๐๔๐) และหลงัจากน้ีกเ็ป็นสมยัของพระยาเมืองแก้ว ครองราชยร์ะหว่าง พ.ศ. ๒๐๓๘ 

- ๒๐๖๘ ในสมยัน้ีเป็นสมยัทีส่าํคญัอกีสมยัหน่ึง พระยาเมอืงแกว้เป็นราชโอรสของพระยอดเชยีงรายใน

สมยัน้ีเป็นสมยัทีว่รรณคดขีองลา้นนาไทยมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมาก พระสงฆม์คีวามรูแ้ตกฉานเชีย่วชาญ

ในภาษาบาลมีาก ซึง่เป็นภาษาในพระไตรปิฎกฝา่ยหนิยาน พระสงฆใ์นสมยัน้ีไดแ้ต่งคมัภรีไ์วม้ากมาย 

มคีวามไพเราะมาก เช่น ชนิกาลมาลปีกรณ์หรอืชนิกาลมาลนีิ แต่งโดยพระรตันปญัญาเถระ คมัภรี ์   

มงัคลตัถทปีนี และเวสนัตรปนี แต่งโดยพระศริมิงัคลาจารย ์ จามเทววีงศ ์ แต่งโดยพระโพธริงัส ี เป็นตน้ 

(คมัภรีม์งัคลตัถทปีนี ปจัจุบนัใชเ้ป็นหลกัสตูรสอบปรยิตัธิรรมประโยค ๔, ๖, ๗) หลงัจากสมยัพระเมอืง

แกว้แลว้ พระสงฆล์า้นนากไ็ดแ้ต่งคมัภรีท์ีม่ชี ื่อเสยีงไวอ้กีหลายเล่ม เช่น สารถัทปีนี แต่งโดยพระญาณ

วลิาสเถระ รตันพมิพวงศ ์ แต่งโดยพระพรมปญัญาชาวลาํปาง และสหิงิคนิทาน ฯลฯ
๒๖

 อาจจะกล่าวได้

ว่าสมยัน้ีเป็นยคุทองของวรรณกรรม 

สิน้สมยัพระเมอืงแกว้แลว้ ขา้ราชการประชาชนไดแ้ต่งตัง้พระยาเกษเกลา้ อนุชาของพระยา

เมอืงแกว้ขึน้เป็นกษตัรยิส์บืมา ดว้ยพระเมอืงแกว้ไม่มรีาชโอรส พระยาเกษเกลา้หรอืพระเมอืงเกษเกลา้

ครองราชยร์ะหวา่ง พ.ศ. ๑๐๖๙ - ๒๐๘๑ สมยัน้ีบา้นเมอืงตกอยูส่มยัเสื่อม ซึง่เริม่อ่อนแอลงตัง้แต่สิน้

สมยัพระยาตโิลกราชแลว้ ไดเ้กดิการจลาจลแย่งชงิราชสมบตัใินสมยัพระเมอืงเกษเกลา้ อํานาจการ     

ปกครองตกอยูใ่นมอืของขา้ราชการขนุนาง ขา้ราชการมอีํานาจมากถงึกบัสามารถถอดถอนและแต่งตัง้

กษตัรยิไ์ด ้ ขา้ราชการขุนนางไดพ้รอ้มใจกนัปลดพระเมอืงเกษเกลา้ออกจากตําแหน่งกษตัรยิเ์ชยีงใหม่

แลว้เนรเทศพระองคไ์ปอยูเ่มอืงน้อย และไดอ้ญัเชญิทา้วซายคาํ ราชโอรสของพระเมอืงเกษเกลา้ขึน้เป็น

๒๕ รอง ศยามานนท,์ พลตรดีาํเนิร เลขะกุล และวลิาสวงศ ์นพรตัน์, ประวติัศาสตรไ์ทยสมยักรงุศรีอยุธยา แผ่นดนิ

รามาธบิดทีี ่๑ ถงึแผ่นดนิสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช พระนคร คณะอกัษรศาสตร,์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๑๓ 

หน้า ๖๔ - ๖๕. 
๒๖ แสง มนวทิรู, เรือ่งเดิม, หน้า ๙๐ - ๙๑. 

                                         



 ๑๒ 

กษตัรยิเ์ชยีงใหมแ่ทน ต่อมาขา้ราชการเหน็ว่าทา้วซายคําปกครองบา้นเมอืงไมช่อบดว้ยราชธรรม     

ปกครองไมเ่ป็นธรรม ขา้ราชการจงึไดร้ว่มมอืกนัปลงพระชนมท์า้วคาํซายเสยี แลว้กลบัไปอญัเชญิ    

พระเมอืงเกษเกลา้จากเมอืงน้อยกลบัมาครองราชยอ์กีครัง้หน่ึง และต่อมาไมน่านพระเมอืงเกษเกลา้   

ถูกลอบปลงพระชนมอ์กี ในระยะน้ีขนุนางเชยีงใหมไ่ดอ้ญัเชญิพระนางจริประภาเทวขีึน้ปกครองอยู ่

ระยะหน่ึง 

หลงัจากนัน้ ขา้ราชการขุนนางไดพ้รอ้มใจกนัเชญิพระไชยเชษฐาธริาชแห่งเมอืงลา้นชา้ง 

ซึง่เป็นราชโอรสของพระนางยอดคาํทพิ พระราชธดิาของพระเมอืงเกษเกลา้กบัพระเจา้โพธสิารใหม้า 

ปกครองเชยีงใหม ่พระไชยเชษฐาปกครองระหว่าง พ.ศ. ๒๐๘๙ - ๒๐๙๐ ปกครองเชยีงใหมไ่ดป้ระมาณ

สองปี พระเจา้โพธสิารราชบดิาสิน้พระชนม ์ พระองคจ์งึไดเ้สดจ็กลบัไปปกครองเมอืงลา้นชา้ง เมอืง

เชยีงใหม่จงึว่างกษตัรยิล์งอกีครัง้หน่ึง 

ต่อมา ขา้ราชการขุนนางจงึพจิารณาเหน็พอ้งกนัว่าใหอ้ญัเชญิพระเมกุฏ ิ (เจา้ฟ้าแม่กุ) แห่ง

เมอืงนาย ซึง่พระเมกุฏทิรงเป็นเชือ้สายของขนุเครอืราชบุตรพ่อขนุมงัรายมาปกครองเชยีงใหม ่ พระ    

เมกุฏปิกครองระหว่าง ๒๐๙๔ - ๒๑๐๑ นบัเป็นกษตัรยิพ์ระองคส์ุดทา้ยของราชวงศม์งัรายทีป่กครอง

เชยีงใหมก่่อนทีจ่ะตกเป็นเมอืงขึน้ของพม่า 

จากหลกัฐานตํานานเชยีงใหมฉ่บบัวดัหมื่นลา้นกล่าวว่า บา้นเมอืงในสมยัพระเมกุฏนิัน้อยู่

ในสภาพยุง่เหยงิ ประชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้นนานับประการจากการกระทาํของขนุนางพม่า
๒๗

 ที่

พระเมกุฏมิอบอํานาจใหป้กครองบา้นเมอืง ไดม้กีารสัง่เกณฑแ์รงงานจากประชาชนอยา่งหนกั เรยีกเกบ็

ภาษมีาก ทาํใหป้ระชาชนไม่พอใจและเดอืดรอ้นมาก ดงัปรากฏขอ้ความว่า 

“ … ในขณะนัน้บา้นเมอืงทัง้มวลกค็วํ่าเขอืก เป็นทุกขด์ว้ยกาน (การ) บา้นกานเมอืงมาก

นกั ผวัไปทางหน่ึงเมยีไปทางหน่ึง ต่อเกบ็ส่วยไรกพ็น้ประหมาน (มาก) ชุอนัเป็นหยอ่ม

หญา้ขา้เมอืงนัน้แล เขานัง่ไหนไห ้ (รอ้งไห)้ หัน้ … ดว้ยมหาราชเจา้มอีาชญา หือ้คนพาลา

เกบ็ส่วนไรร้ํ่าลน้พน้ประมาณ ไพรฟ้่าขา้เมอืงหาสงัจกัออกจกัเสยีกบ่็ได ้ เขากน็ัง่ไหนไหห้ัน้ 

… ขณะนัน้บา้นเมอืงทงัมวลเกดิโกลาหนชุบา้นชุที ่ ทุกขภยัอยากน้ํากัน้ขา้วมากนัก บา้น

เหนือรบบา้นใต ้บา้นใตร้บบา้นเหนือ ครบุชงิกนั (แยง่ชงิกนั) เอาขา้วของหัน้แล บา้นเมอืง

ทงัมวล กต็ระหมอดหอดหวิ (อดอยาก) แหง้แลง้มากนกั น้ําฟ้าน้ําฝนกบ่็ตกมาไดแ้ล …
๒๘

” 

สาํหรบัความเสือ่มของเมอืงเชยีงใหม ่ ตามความเชื่อของคนสมยัโบราณซึง่ไดเ้ขยีนไวใ้น

ตํานานเชยีงใหม ่ ฉบบัวดัหมืน่ลา้น (พมิพโ์ดยภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา คณะสงัคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่  ๒๕๑๙ ปจัจบุนัเท่าทีพ่บเป็นตํานาน

เรือ่งเดยีวทีก่ล่าวถงึความเสื่อมของเชยีงใหม)่ กล่าวว่าเมือ่บา้นเมอืงกําลงัระสํ่าระสายนัน้ ประชาชนและ

ขนุนางไดอ้าราธนาสมเดจ็สามสีงัฆราชมหาเถระไปกราบทลูพระเมกุฏทิรงทราบว่า บา้นเมอืงจะพนิาศ

๒๗ ขนุนางพมา่ ผูเ้ขยีนสนันิษฐานว่า เป็นขนุนางของพระเมกุฏทิีร่่วมคณะมาจากเมอืงนาย ขนุนางเหล่าน้ีตามตํานาน

เรยีกว่า ขนุนางพม่า หมายความว่า ไม่ใชข่นุนางลา้นนาไทย. 
๒๘ ตาํนานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบบัวดัหมื่นลา้น ปรวิรรต และพมิพเ์ผยแพร่ โดย ภาควชิาสงัคมวทิยา คณะ

สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ๒๕๒๙, หน้า ๖. 

                                         



 ๑๓ 

ฉิบหายดว้ยพระองคไ์ดล้ะทิง้จารตีประเพณดีัง้เดมิของบา้นเมอืง และการกระทาํบางอยา่งเป็นเหตุให้

บา้นเมอืงเสื่อมหรอืฉิบหาย ซึง่ภาษาลา้นนาไทยเรยีกว่า “ตอ้งขดึ” สมเดจ็สามสีงัฆราชมหาเถระ    

กราบทลูขอใหพ้ระเมกุฏทิรงปฏบิตัติามจารตีประเพณขีองลา้นนาไทย ทัง้น้ีเพราะพระเมกุฏแิละขุนนาง

จากเมอืงนายมวีฒันธรรมประเพณบีางอยา่งแตกต่างจากลา้นนาไทย การกระทาํบางอยา่งคนเมอืง

เหนือถอืวา่ไมเ่สยีหายแต่คนลา้นนาไทยถอืว่าจะเป็นเหตุใหบ้า้นเมอืงเสื่อมหรอื “ตอ้งขดึ” จากตํานาน

เชยีงใหมพ่อสรุปว่าบา้นเมอืงเชยีงใหมเ่สื่อมเพราะการกระทําของพระเมกุฏแิละขนุนางของพระองคไ์ด้

ดงัน้ี 

ประการแรก พระเมกุฏอินุญาตใหส้รา้งกําแพงใหมล่อ้มกําแพงเก่าในลกัษณะราหูอมจนัทร ์

ประการทีส่อง พระเมกุฏไิมค่วบคุมดแูลขุนนางพม่า (ทีม่าจากเมอืงนาย) อนุญาตใหป้ระชาชนนําศพ

ผ่านออกประตูชา้งเผอืก ออ้มไปทางแจง่หวัรนิ ผ่านประตูสวนดอกและแจง่กู่เฮอืงแลว้จงึเผา เชื่อว่าเป็น

การยํ่าอายเุมอืงเชยีงใหม ่ประการทีส่าม ขุนนางอนุญาตใหป้ระชาชนนําโลงศพทีเ่ผาศพแลว้เหลอืโลงไว้

นําโลงกลบัเขา้มาในเมอืง ซึง่ผดิจารตีประเพณเีดมิ ประการทีส่ ี ่ ขนุนางอนุญาตใหป้ระชาชนบางคนเผา

ศพภายในกําแพงเมอืง รมิฝ ัง่แมน้ํ่า บรเิวณเกาะ และในวดั ซึง่ไมท่าํกนัมาก่อน ประการทีห่า้ อนุญาตให้

ประชาชนกวนน้ําและระบายน้ําในหนองบวั ๗ กอใหแ้หง้ (ปจัจบุนัสนันิษฐานว่าคอืบรเิวณทีลุ่่มตรงขา้ม

คเูมอืงบรเิวณแจง่ศรภีมู)ิ ซึง่เป็นหนองน้ําสําคญัของเมอืง ประการทีห่ก ลําน้ําหว้ยแกว้มปีระชาชนไป

กัน้ทางน้ําใหไ้หลเขา้เมอืงโดยสะดวก ประการทีเ่จด็ เกณฑป์ระชาชนตดัไมช้กัลากมาในฤดฝูนล่องตาม

แมน้ํ่าและเหมอืงฝาย ทาํใหท้าํนาไดไ้มส่ะดวก ประชาชนไดร้บัความลาํบากมาก ประการทีแ่ปด พระเม

กุฏหิา้มประชาชนบชูาบวงสรวงเทพยดาอารกัษ์ เสาอนิทขลี และผบีา้นผเีมอืง ซึง่เป็นประเพณสีาํคญั

ของคนลา้นนาไทย การกระทาํดงักล่าวของพระเมกุฏแิละขนุนางของพระองค ์ คนลา้นนาไทยเชื่อว่าทาํ

ใหบ้า้นเมอืงเสื่อม เทพยดาอารกัษ์ไมป่กปกัษ์รกัษาบา้นเมอืง เมือ่พม่ายกกองทพัมาโจมต ี จงึเสยีเมอืง

แก่พมา่ (พระเจา้บุเรงนอง) โดยงา่ย 

ดงันัน้ จะเหน็ว่าเมอืงเชยีงใหมส่มยัพระเมกุฏปิกครองนัน้ บา้นเมอืงอ่อนแอ ประชาชน    

ขา้ราชการ ขนุนาง แตกความสามคัค ี จนยากจะแกไ้ขใหเ้ขม้แขง็ดงัเดมิได ้ จงึเสยีเอกราชแก่พระเจา้    

บุเรงนองในปี พ.ศ. ๒๑๐๑ ตกเป็นเมอืงขึน้ของพม่านานนบัสองรอ้ยปีเศษ จงึสามารถขบัไล่พม่าออกไป

ในสมยัราชวงศก์าวลิะ 

เชียงใหม่เมืองประเทศราชของพม่า 

เมือ่บุเรงนองยดึเมอืงเชยีงใหมไ่ดแ้ลว้ ในระยะแรกน้ีพม่ามไิดเ้ขา้มาปกครองโดยตรง แต่ได้

แต่งตัง้ใหพ้ระเมกุฏเิจา้เมอืงเชยีงใหม่ปกครองบา้นเมอืงตามเดมิ ในฐานะเมอืงประเทศราชของพมา่ซึง่

เชยีงใหม่จะตอ้งส่งเครือ่งบรรณาการ ตน้ไมเ้งนิ ตน้ไมท้อง จะตอ้งเขา้เฝ้าพระเจา้แผ่นดนิปีละ ๑ ครัง้ 

เป็นอยา่งน้อย จะตอ้งส่งส่วยเป็นสิง่ของตามทีพ่มา่ตอ้งการ เช่น ชา้ง มา้ น้ํารกั เครือ่งแพรพรรณต่างๆ 

และจะตอ้งจดัหากําลงัคน เสบยีงอาหารช่วยพม่าในยามเกดิศกึสงคราม
๒๙

 ต่อมาพม่าไดป้ลดพระเมกุฏิ

๒๙ สมเดจ็กรมดาํรงราชานุภาพ (แปล) “กฎมณเฑยีรบาลพม่า” ใน ลทัธิธรรมเนียม ภาค ๒๖ หน้า ๑๖ อา้งใน ปรศินา

, ศรินิาม, เรื่องเดมิ, หน้า ๓๒ 

                                         



 ๑๔ 

ออกจากตําแหน่งเจา้เมอืงเชยีงใหมใ่น พ.ศ. ๒๑๐๗ โดยพม่าอา้งว่าพระเมกุฏคิดิการเป็นกบฎ พม่าได้

แต่งตัง้สตรเีชือ้สายราชวงศม์งัรายเป็นเจา้เมอืงเชยีงใหมค่อื นางพระยาราชเทวี หรือพระนางวิสทุธิ-

เทวี ซึง่นบัเป็นเจา้เมอืงเชยีงใหมเ่ชือ้สายราชวงศม์งัรายองคส์ุดทา้ยทีป่กครองบา้นเมอืงฐานะประเทศ

ราชของพมา่ เมือ่นางพระยาราชเทวสีิน้พระชนม ์ พมา่กไ็ดแ้ต่งตัง้ใหเ้จา้นายและขา้ราชการของพมา่มา    

ปกครองเมอืงเชยีงใหมโ่ดยตรง กษตัรยิเ์ชยีงใหมส่มยัทีพ่มา่ปกครองรวมทัง้สิน้จาํนวน ๑๓ พระองค ์

การปกครองของพม่าในลา้นนาไทย พม่าพยายามปกครองหวัเมอืงลา้นนาไทยอยา่งใกลช้ดิ

เพื่อป้องกนัการกบฏ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชนชัน้ผูป้กครองบา้นเมอืง พม่าจะควบคมุเป็นพเิศษ พมา่ได้

ควบคุมนโยบายสําคญัๆ ทัง้ทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ โดยไดค้วบคุมการแต่งตัง้โยกยา้ยถอดถอน

เจา้เมอืงลา้นนาไทย ตลอดจนการปนูบําเหน็จและการลงโทษดว้ย ควบคุมการเกณฑก์ําลงัคนเพื่อใชใ้น

ยามสงคราม และพม่าไดนํ้าตวัราชบุตรหรอือนุชาเจา้เมอืงประเทศราชไปไวเ้ป็นตวัประกนัทีเ่มอืงพมา่

ดว้ย 

สาํหรบัการปกครองภายในบา้นเมอืงนัน้ กจิการใดทีไ่ม่ขดักบัผลประโยชน์ของพมา่ 

สนันิษฐานว่าพมา่คงอนุโลมใหเ้จา้เมอืงในลา้นนาไทยมอีสิระ ปกครองกนัเองภายใตอ้ํานาจของพมา่ 

สาํหรบัเมอืงเชยีงใหมน่ัน้ในฐานะทีเ่ป็นเมอืงสาํคญั พมา่ไดแ้ต่งตัง้ขนุนางและกษตัรยิพ์ม่าเขา้มาทาํการ

ปกครองโดยตรง นบัตัง้แต่สิน้สมยันางพระยาราชเทวเีป็นตน้มา ไดพ้บหลกัฐานขอ้ความในเอกสาร

คมัภรีโ์บราณ ไดเ้ขยีนเกีย่วกบักฎหมายทีพ่มา่ใชป้กครองในเมอืงเชยีงใหม ่ แสดงใหเ้หน็ว่าพมา่   

ดาํเนินการปกครองตามจารตีประเพณทีีเ่คยปกครองมาแต่ก่อน เพื่อป้องกนัมใิหป้ระชาชนเชยีงใหม่

เกลีย่ดชงัผูป้กครองพมา่ซึง่อาจจะก่อใหเ้กดิการต่อตา้นพมา่กเ็ป็นได ้อยา่งไรกต็ามพมา่กไ็ดค้วบคุมและ

จดัการเกีย่วกบับางเรือ่งอย่างเขม้งวดกวดขนั ซึง่ไดป้รากฏขอ้ความเกี่ยวกบัเรือ่งน้ีในคมัภรีร์าชวงศา

พืน้เมอืงเชยีงใหม่ ฉบบัวดัเชยีงมัน่ พอสรปุไดด้งัน้ี 

พมา่กบัไพรเ่มอืง
๓๐

เชยีงใหม่ ไดพ้บว่าพมา่มคีาํสัง่ใหข้า้ราชการขนุนางพมา่เลีย้งดู รกัษา

ไพรไ่ทอยา่ใหไ้พรไ่ทเดอืดรอ้นทุกขย์าก ใหไ้พรม่เีสรภีาพในการประกอบอาชพี และใหไ้พรย่นิดทีีจ่ะ

ทาํงานใหท้างบา้นเมอืง ดงัปรากฏขอ้ความว่า 

“ … สกัราชได ้๙๓๑ ตวั (พ.ศ. ๒๑๑๒) เดอืน ๑๑ ออก ๑๐ คํ่า วนั ๗ รกัชื่อโกชนะ ๑๖ ลกู 

กนิเมอืงพงิ จาเรนัน้กห็ือ้มงัแรส่วย ตอ้งเขา้ภทิรูไหวส้าเจา้ตนบุญใหญ่ ธมัมราชาหลวง

เมอืงเชยีงใหมแ่ต่เช่นเกล่า (เก่า) ราชาทัง้หลายมรีดีเกล่ารอยหลงัมา อนัไดแ้ต่งกนิเมอืง

เชยีงใหม ่เกบ็หอมไพรไ่ทอวบฟกัรกัสา บ่หือ้รดีมลา้ง เยอืงสนัใด (ฉนัใด)  ไพรไ่ทไพรบ่า้น

ไทเมอืงบ่รอ้นบ่ไหมบ่้ทุกขย์าก กห็ือ้เสมอกบัดว้ยกนั หือ้มสีมนัตหือ้สุขหนุกชุ่มเยน็ … ดัง่

ขา้ใหญ่ไพรไ่ทกูทัง้หลาย เช่น กูน้ีกม็ใีจชื่นชมยนิดเีวยีกสา้ง (ทาํงาน) ซือ้ขายกนิไปใกลไ้ป

ไกลนัง่นอนกเ็สมอดัง่พรอ้มกนัพรอ้มเพรยีง …” 

เกีย่วกบัการบุกเบกิทีน่าของไพรห่รอืประชาชน พมา่ใหอ้นุโลมตามกฎหมายมงัรายศาสตร์

ว่าเรอืกสวนไรน่าใดกลายเป็นนารา้งนาน ๑๐ ปี ต่อมาไพรไ่ทไดแ้ผว้ถางบุกเบกิใหเ้ป็นไร่นา ใหไ้พร ่ 

๓๐ ไพร่เมอืงหมายถงึประชาชนในลา้นนาไทยทีเ่ป็นอสิระชน มหีน้าทีม่าทาํงานหรอืเขา้เวรใหก้บัทางราชการหรอื

บา้นเมอืง ในสมยัโบราณตามกฎหมายต่างๆ เรยีกว่า “ไพร่เอาการเมอืง” 

                                         



 ๑๕ 

ทาํนาโดยไมเ่กบ็ค่านา ๓ ปี ถา้เกนิ ๓ ปีไปแลว้ ใหข้นุกนิเมอืงเกบ็ภาษตีามประเพณโีบราณ ดงั       

ขอ้ความว่า 

“ … ประการ ๑ ดัง่ขา้เจา้คนในทัง้หลาย ไร่นาเรอืกสวนหว้ยรอ้งปลาบวกหนองทัง้หลายนัน้ 

เปล่าห่าง ๑๐ ปี ไพรไ่ทขา้เจา้ (ขา้ หมายถงึทาส) เอาการทัง้หลาย แผว้ถางถากฟนัเยยีะไร่ 

แปลงนานัน้ บ่ลํ้าสามปี อยา่ไดเ้อาของฝาก (ภาษหีรอืคา่เช่า) คนัลํ้าสามปีไปหากเยยีะสรา้ง

กด็ ี ขนุกนิเมอืงกนิแควน้ แก่หวัทัง้หลาย หือ้ไดห้ยัง่แยงหยดุผ่อน อยา่เอาเตม็อาเจยีรบู

ราณ (โบราณ)
๓๑

” 

กรณทีีไ่พรไ่ปรบในสงครามไดกู้เ้งนิในระหว่างทําสงคราม เมือ่กลบัมาถงึบา้นเมอืงแลว้ ใหผู้้

กูใ้ชค้นืสองเท่า ถา้ลกูหรอืสามไีปกูเ้งนิในระหว่างไปรบ มผีูรู้เ้หน็หลายคนว่ากูไ้ปจรงิ (สนันิษฐานว่า

กรณน้ีีผูกู้อ้าจจะตายในสงคราม – ผูเ้ขยีน) ใหล้กูเมยีใชห้น้ีแทนถา้ไมม่เีงนิใชเ้พราะยากจน ใหเ้จา้นาย

ของไพร ่(อมวยขระกูล)
๓๒

ใชแ้ทน ถา้เจา้นายไมใ่ชแ้ทน ใหข้า้ราชการขุนนางพมา่ประชุมปรกึษากนัแลว้

ใชเ้งนิแทนไพร่
๓๓

เพื่อใหไ้พรไ่ปรบขา้ศกึ นับเป็นสวสัดกิารอย่างหน่ึงของพมา่ทีใ่หแ้ก่ไพรผู่อุ้ทศิเวลา

และชวีติไปรบในสงคราม นอกจากน้ี พม่ายงัไดอ้อกกฎหมายไพรเ่กีย่วกบัความสะดวกสบายของ

ลกูหลานไพรท่ีไ่ปรบว่า ถา้ลกูหรอืสามขีองไพรผู่ใ้ดไปช่วยรบในสงครามต่างบา้นต่างเมอืง ขนุกนิเมอืง

หรอืผูป้กครองไพรผู่น้ัน้จะเรยีกลกูหรอืภรรยาของผูศ้กึษาไปใชง้านมไิด้
๓๔

 ขอ้น้ีนับเป็นการใหส้ทิธิ

พเิศษแก่ลกูและภรรยาของผูไ้ปรบสงครามประการหน่ึงเช่นกนั 

เกีย่วกบัการควบคุมไพรเ่มอืงหรอืประชาชนนัน้ ไดพ้บขอ้ความทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าพมา่ได้

พยายามควบคุมไพรเ่มอืง เพราะไพรเ่ป็นกําลงัสาํคญัของบา้นเมอืงทัง้ยามสงบและยามสงคราม พม่า

อนุญาตใหไ้พรเ่มอืงยา้ยถิน่ฐานได ้ แต่หา้มมใิหไ้พรเ่มอืงหลบหนีไปอยู่ปา่ หรอืหลบออกจากเมอืงไปอยู่

ในที่ๆ  พมา่ควบคุมไมถ่งึ ถา้พบว่าคนใดหลบหนีไปอยู่ปา่ใหจ้ดชื่อของคนผูน้ัน้แลว้นําไปแจง้ใหเ้จา้นาย

ทราบ เพื่อจะไดส้ัง่ดาํเนินการกบัไพรผู่น้ัน้ต่อไป ดงัปรากฏขอ้ความว่า 

“ประการ ๑ ดัง่เมอืงอนัไดแ้ต่งเกบ็หอมนัน้ แต่บา้น ๑ กย็า้ยออกไปอยูบ่า้น ๑ แก่หวัสบิ

ซาว (นายสบินายซาว)
 ๓๕

ทัง้หลายเรยีกรอ้งเอานัน้ ดงัแก่บา้นพ่อเมอืงนัน้ อยา่เกิง้อยา่เกิด๊ 

๓๑ ประเสรฐิ ณ นคร มงัรายศาสตร,์ หน้า ๖ กล่าวเกีย่วกบัไพร่สรา้งไร่นาว่า “มาตรา ๑ ไพร่อุตสาหะสรา้งปา่คานารา้ง

สวนรา้งใหเ้ป็นนา เป็นสวน เป็นบา้น เป็นเมอืง ใหก้นิขา้วไปก่อนสามปี ต่อจากนัน้ จงึเกบ็ค่าสวนค่านา …” 
๓๒ อมวย – ภาษาพม่า หมายถงึ มรดก 
๓๓ ราชวงศาพืน้เมอืงเชียงใหม,่ หน้า ๔๐ 
๓๔ เรือ่งเดิม, หน้า ๔๑ ความว่า “ประการ ๑ ดัง่ลกูผวันัน้ไปการ คนัเจา้เฝ้าขนุนอนมือ้นอนวงัไปเสกิ (ศกึ) ทีไ่กล ขอบ

น้ําแผ่นดนิ ขนุกนิเมอืงแก่บา้นจาเร (ขา้ราชการพม่า) ทัง้หลาย อย่าเรยีกรอ้งลกูเมยีเขามาเยยีะเวยีก (งาน กระทาํการ

ใชส้อย) อนัไปอนัมากอ็ย่าไดก้ระทาํ” 
๓๕ นายสบิ นายซาว เป็นตําแหน่งขา้ราชการลา้นนาไทย มหีน้าทีค่วบคุมไพร่ นายสบิคุมไพร่สบิคน นายซาวคุมไพร่

ยีส่บิคน หรอืนายสบิสองคน 

                                         



 ๑๖ 

(อยา่ขดัขวาง) อยา่หา้มทาประมาณ ๑ ออกแต่บา้นนัน้ ไปลีล้บัซงอยูน่ัน้ (ไปซ่อนอยู่) หือ้

ไดเ้หมยีดหมายซื่อแลว้ หือ้ไดเ้ขา้ไหวส้าทีส่นามคา
๓๖

 … ”
๓๗

 

อน่ึง พมา่ไดก้ําหนดใหไ้พรท่าํงานใหก้บัทางราชการบา้นเมอืงตามประเพณแีต่โบราณมา 

ซึง่ในสมยัราชวงศม์งัรายไพรทุ่กคนมหีน้าทีม่าทาํงานใหบ้า้นเมอืงตามทีก่ําหนด เรยีกว่า “ไพรเ่อา

การเมอืง” พมา่ไดค้วบคุมมใิหไ้พรห่นีงาน ถา้ราชการมงีานใหไ้พร่ทาํ แลว้ไพรท่าํอุบายหลบหนีงานให ้  

ควบคุมไว ้ หากเมือ่ทาํงานเสรจ็แลว้ขนุนางพมา่อนุญาตใหก้ลบับา้น ไพรต่อ้งไปอยู่ทีเ่ดมิหรอืสงักดัเดมิ 

แต่ทาํอุบายจะหลบหนีอกีใหล้งโทษจาํคุก (ปนัราชวตัร) ไพรผู่น้ัน้
๓๘

 

ถา้กรณบีา้นเมอืงมงีานใหไ้พรท่าํ พ่อแม่ของไพรผู่น้ัน้ทราบแลว้ว่าจะตอ้งใหล้กูของตนไป

ทาํงานนัน้ แต่พ่อแมล่ะเลยหลกีเลีย่งโดยไดส้่งลกูของตนไปอยูท่ีอ่ ื่น หรอืใหล้กูของตนไปหลบอยูต่ามปา่

เขา ถอืว่าหลกีเลีย่งงานราชการ ใหจ้บักุมพ่อแมแ่ลว้ใหล้งโทษประหารชวีติ ซึง่ถอืวา่เป็นโทษสถานหนกั 

แสดงว่าพมา่ควบคุมแรงงานไพรอ่ยา่งเขม้งวดกวดขนัมาก ในทางตรงกนัขา้มกส็นันิษฐานไดว้่า พมา่ 

ลงโทษอยา่งรนุแรงน้ีกอ็าจจะเป็นเพราะมไีพรเ่มอืงพยายามหลบหนีงานราชการมากกเ็ป็นได ้ จงึลงโทษ

สถานหนกัเพื่อใหค้นเกรงกลวัต่อโทษทีจ่ะไดร้บันัน้ ซึง่ขอ้น้ีอาจเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่ําใหป้ระชาชน

เชยีงใหมไ่มพ่อใจการปกครองของพมา่แลว้หาทางเป็นกบฏจากพม่าตลอดเวลา เกีย่วกบัเรือ่งน้ีมคีวาม

ระบุว่า 

“ประการ ๑ ดัง่กจิการราชการเจา้เกดิมกีห็ากรูจ้กัว่า จกัไดล้กูเอาราชการกเ็อาลกูเต้าไปส่ง

เสยีทีไ่กลแลว้ กซุ็กซ่อนหว่างหว้ยพดูอยป่าเถื่อนบุบุ่นไปซุกซ่อนตัว๋อยูย่งัหว่างหว้ยพดูอย

พเูขา (ภเูขา) เป็นผูห้ลกีเวน้ยงัการเจา้ดัง่เขาทัง้หลายนัน้ กห็ือ้ไล่กุมกํายบัเอาทัง้แมห่ญงิ

พ่อชายหือ้เสีย้งแลว้ หวัเขาตกดนินบัเสีย้ง (ฆา่เสยี)”
๓๙

 

เกีย่วกบัเรือ่งของขา้ทาสนัน้ พมา่กําหนดว่าผูใ้ดทุบตทีาส (ขา้) ของผูอ้ื่นตายใหแ้จง้ความ

ใหข้นุนางพม่าทราบ อย่าไดปิ้ดบงัไว ้แสดงว่าพม่าควบคุมทาสในเชยีงใหมด่ว้ย
๔๐

 

ขบวนการยตุธิรรมในบา้นเมอืง กรณมีคีดพีพิาทเกดิขึน้ในบา้นเมอืงใหผู้ป้กครองหรอื    

เจา้ขุนเป็นผูต้ดัสนิคด ี ถา้เป็นคดสีาํคญัหรอืคดใีหญ่ใหม้กีารประชุมเจา้เมอืง (ขนุกนิเมอืง) เลขานุการ 

(จาเรแควน้) หวัหน้าแควน้และล่าม ใหป้ระชุมพรอ้มกนัทีก่วา้น (ศาล) แลว้จงึใหพ้จิารณาตดัสนิตาม

๓๖ สนามคาํ สนันิษฐานว่า จะเป็นสถานทีร่บัฟ้อง หรอืทีพ่จิารณาคดนีายสบิ นายซาว เป็นตําแหน่งขา้ราชการลา้นนา

ไทย มหีน้าทีค่วบคมุไพร่ นายสบิคุมไพร่สบิคน นายซาวคุมไพร่ยีส่บิคน หรอืนายสบิสองคน 
๓๗ ราชวงศาพืน้เมอืงเชียงใหม,่ หน้า ๓๘. 
๓๘ เรือ่งเดียวกนั, หน้า ๔๒ ระบวุา่ “ประการ ๑ คนัราชการเจา้มนีัน้กอุ็บายปรยิายมายาแขง่กระทาํแลว้ กแ็ตกลงและ

หลกีเวน้นัน้ อย่าหือ้ไดร้างหือ้ไดเ้กบ็หอมเอาแลว้ หือ้ไดเ้อาการเจา้คนัหากเมือ้น (เสรจ็) การรางการเจา้ หากหือ้คนืมา

กห็ือ้อยู่ทีเ่กล่า (เก่า) มนั ดนับ่ออยู่ซํ้ากระทาํอุบายเยยีะเชือ้ ๑ แถม หือ้ไดป้นัราชวตัรแกมนั” 
๓๙ ราชวงศาพืน้เมอืงเชียงใหม,่ หน้า ๔๒. 
๔๐ เรือ่งเดียวกนั, หน้าเดยีวกนั. 

                                         



 ๑๗ 

ธรรมศาสตร ์ (รดีคลองธมัมสาด) ราชศาสตร ์ อยา่ไดต้ดัสนิโดยเหน็แก่สนิบนหรอืตดัสนิโดยลาํเอยีง
๔๑

 

นบัว่าพมา่ไดใ้หค้วามยตุธิรรมแก่ประชาชนในปกครองของพมา่พอสมควร 

เกีย่วกบัการควบคุมขา้ราชการของพมา่นัน้ ไดพ้บขอ้ความทีแ่สดงว่าพม่าปกครอง

เชยีงใหมอ่ย่างมรีะเบยีบแบบแผน ไดก้ําหนดอํานาจหน้าทีข่องขุนนางพม่าทีท่าํหน้าทีผู่ป้กครอง     

บา้นเมอืงอยา่งรดักุม เพื่อใหก้ารปกครองเป็นไปอยา่งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและตามทีพ่มา่ตอ้งการ และ

เป็นการป้องกนัมใิหข้า้ราชการพมา่ใชอ้ํานาจข่มเหงประชาชน ดงัพอจะสรปุถงึขอ้กําหนดเกี่ยวกบั     

ขา้ราชการพมา่ไดด้งัน้ี   

หา้มขา้ราชการพม่า ปรบัไหมหรอืลงโทษประชาชน โดยทีก่ฎหมายมไิดก้ําหนดว่าเป็น

ความผดิ ถา้จะมกีารพจิารณาตดัสนิคดหีา้มตดัสนิคดตีามใจชอบ ใหพ้จิารณาโดยละเอยีด     รอบคอบ

ก่อนแลว้จงึตดัสนิ
๔๒

 

ลกูหลานของขนุนางพม่าในเชยีงใหม ่ หากไปเทีย่วตามหมู่บา้นต่างๆ หา้มใชอ้ํานาจไป

บงัคบัประชาชนใหนํ้าอาหาร หม ูเป็ด ไก่ หมาก เมีย่ง พล ูของขบเคีย้วต่างๆ จากชาวบา้น ซึง่จะทาํให้

ชาวบา้นเดอืดรอ้น
๔๓

 

สาํหรบัทหารพม่าทีม่าจากหงสาวดแีละองัวะ เขา้ตัง้เมอืงเชยีงใหมแ่ลว้ใหป้ลกูโรงชา้งโรง

มา้บา้นเรอืนขึน้ใหม ่ อย่าไดข้ม่เหงขุนนาง (ขนุกนิบา้นกนิเมอืง) เชยีงใหมท่ัง้หลายใหเ้ดอืดรอ้น เขา

แบ่งปนัใหเ้ท่าใดใหร้บัเอาเพยีงเท่านัน้ อยา่ไดแ้ก่งแยง่ครบุชงิเอาของเขา
๔๔

 

ส่วนประชาชนพมา่ในเมอืงเชยีงใหม่นัน้ หา้มแอบอา้งเอากฎหมายหรอืหนังสอืทาง

บา้นเมอืงไปข่มเหงเบยีดเบยีน ปรบัไหมประชาชน ถา้ผูใ้ดไดก้ระทาํเช่นน้ี ใหขุ้นนางทัง้หลายจบักุม

ผูท้าํผดิและครอบครวัทีค่นพมา่ผูน้ัน้ไปละเมดิปรบัไหมขม่เหงเขา ใหนํ้ามามอบใหข้นุนางผูใ้หญ่

พจิารณา      ลงโทษ
๔๕

 

ดา้นภาษอีากร พม่าไดพ้ยายามควบคุมทรพัยากรต่างๆ ใหนํ้ามาใส่พระคลงัไว ้ มใิห ้       

ขา้ราชการซ่อนหรอือําหรอืใชส้อยของของทางราชการ ดงัความว่า 

๔๑ เรือ่งเดียวกนั, หน้า ๔๐. 

 ๑๖ อา้งใน ปรศินา ศรินิาม, เรื่องเดมิ, หน้า ๓๒. 
๔๒ ราชวงศาพืน้เมอืงเชียงใหม,่ หน้า ๓๙ ระบุว่า “หนงัสอือาชญาหน้าจดี ตราหางหนงัสอืเลีย้มบม่กีอ็ย่าหือ้ไดบ้าป

ไดไ้หม อย่าไดก้ระทาํอาชญาหนงัสอืเลีย้มมเีป็นหน้ีเก่าหน้ีหลงันัน้ ขนุกนิเมอืงโหมยหว่าน (ขา้ไปเสกิ (ศกึ) ทีไ่กล 

ขอบน้ําแผ่นดนิ ขนุกนิเมอืงแก่บา้นจาเร (ขา้ราชการพม่า) ทัง้หลาย อย่าเรยีกรอ้งลกูหลวง) พ่อเมอืงแก่หวัทัง้หลาย 

หือ้ไดจ้ดัเจยีงคนัหมาแม่นแลว้ หือ้ไดต้ดัแต่ง อยา่ไดต้ดัแต่งตามใจสํ่าคนใช”้ 
๔๓ เรือ่งเดียวกนั, หน้าเดยีวกนั ระบุว่า “ลกูทา้วคนในลกูหลานขนุเขา้ซือ้ทัง้หลายไปแอ่วล่าล่าอมนิต่อ (คาํสัง่) 

อาชญาบม่ ีเขากไ็ปดว้ยการเขาทัง้หลายไดไ้ปรอดบา้นรอดเมอืง กร็อ้นไหม ้กนิขา้วน้ําคาํของเคีย้วของกนิหมไูก่หมาก

และเมีย่ง พ ู(พล)ู ยาขม่เหงถามเอากนินัน้กอ็ย่าเยยีะอย่ากนิ” 
๔๔ โปรดดรูายละเอยีดใน ราชสงศาพืน้เมืองเชียงใหม,่ หน้า ๓๙. 
๔๕ เรือ่งเดียวกนั, หน้าเดยีวกนั. 

                                         



 ๑๘ 

“ … วตัถุกบัน้ํา คนัไรน่า เรอืกสวนบา้นปา่คนทัง้หลายฝงูนัน้ ดัง่ขุมกนิบา้นกนิเมอืง

ทัง้หลาย อยา่ซ่อนอย่าอําไว ้… อยา่ไดใ้ชส้อย กห็อบขมาเขา้ทีร่าชสมบตั ิ…”
๔๖

 

สาํหรบัของทีเ่ป็นของทางราชการบา้นเมอืงมาก่อน (สมยัราชวงศม์งัราย) อยา่ได ้    

เปลีย่นแปลงลม้ลา้งเสยี เดมิเคยเกบ็เขา้คลงัอยา่งใดกใ็หป้ฏบิตัติามเดมิเช่นนัน้ ทัง้น้ีเพื่อป้องกนัมใิห้

สมบตัขิองบา้นเมอืงในสมยัพมา่ปกครองลดจาํนวนลง
๔๗

 

กรณทีีป่ระชาชนหรอืเจา้ขุนนําส่วยมาใหเ้ป็นสว่ยเดอืนหรอืส่วยปี เป็นน้ํามนัดนิ หรอื     

สิง่ของอื่นๆ ขา้ราชการขนุนางพม่าอยา่ไดเ้กบ็ไวเ้ป็นของตน ดงัปรากฏขอ้ความว่า 

“… คนัขา้เจา้คนในทัง้หลาย อนัส่วยเขาดว้ยเขาปล ี (ปี) เขาเดอืน เชาเดอืน เชาน้ํามนัดนิ 

กาง (กลาง) ท่า หอบสิง่ ดัง่ขา้เจา้คนในทัง้หลายฝงูน้ีอย่าไดเ้กบ็เอา”
๔๘

 

ส่วนฉางหลวงหรอืพระคลงัหลวงนัน้ ใหไ้ดนํ้าขา้ว พชืพนัธ ์ (เครือ่งปลกู) อาหารต่างๆ มา

เกบ็รกัษาไวต้ามประเพณีทีเ่คยมา เพื่อฉางหลวงคลงัหลวงจะไดม้ขีา้วของเงนิทองไวใ้ชส้อยในกจิการ

บา้นเมอืงหรอืคราวจาํเป็น เช่น ยามสงคราม ดงัปรากฏขอ้ความว่า 

“… ประการ ๑ ดงัสาง (ฉาง) หลวงเหลม้ (เล่ม หลวง อนัไดห้ล่อไดป้นัตาม เช่นเกล่า ตาม

เช่นเกล่า (เก่า) รอยหลงั กห็ือ้ไดจ้ดัถามแลว้ หือ้ไดเ้ปล่าเตนิ (ประกาศเตอืน) สรา้งแปลง 

ขา้ว ยา ยาเคีย้ว เครือ่งปลกูทัง้หลาย หือ้ไดใ้ส่ไดห้ล่อ ตามเชน้เกล่าบูราณ …”
๔๙

 

ในกรณทีีท่างราชการบา้นเมอืงมคีวามจาํเป็นรบีด่วนในการจะเรยีกเกณฑเ์งนิทอง 

ขา้วเปลอืก ขา้วสาร เช่น ในภาวะสงคราม ทางราชการจะเรยีกเกบ็จากประชาชนกไ็มท่นัการณ์ ให้

ขา้ราชการเจา้เมอืงทัง้หลายจา่ยทดแทนไปก่อนแลว้จงึเรยีกเกบ็จากไพรแ่ละอยา่ไดเ้กบ็ค่าดอกเบีย้หรอื

ค่าตอบแทนทีจ่า่ยทดแทนครัง้นัน้ ใหเ้รยีกเกบ็เท่าทีจ่า่ยทดแทนไป ดงัปรากฏขอ้ความว่า 

“ประการ ๑ ขนุกนิบา้นกนิเมอืงแก่หวัจาเรทัง้หลาย ดัง่กจิจราชการหากเกดิมมีานัน้และดัง่

เงนิทองขา้วเปือก (เปลอืก) ขา้วสาน (สาร) นัน้ หากบ่ทนัเกบ็เป็นการอนัรบีนัน้ หือ้แก่    

หวัขนุกนิบา้นกนิเมอืงทัง้หลายไดอ้อกปนัก่อน คนัออกแลว้เบีย้เงนิขา้วเปือกขา้วสานนัน้ดัง่

ขนุกนิบา้นกนิเมอืงทัง้หลาย ดัง่คนเวยีกคนการทัง้หลาย ลกูบา้นลกูเมอืงทัง้หลาย กอ็ยา่ได้

ขึน้ดอกออกปลายเอามาเสยีกว่า (มากกว่า) อนัออกนัน้ …”
๕๐

 

 

 

 

๔๖ เรือ่งเดียวกนั, หน้าเดยีวกนั. 
๔๗ โปรดดรูายละเอยีดใน ราชวงศาพืน้เมืองเชียงใหม,่ หน้า ๓๙. 
๔๘ เรือ่งเดียวกนั, หน้า ๔๐. 
๔๙ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๔๑. 
๕๐ เรื่องเดยีวกนั, หน้าเดยีวกนั. 

                                         



 ๑๙ 

จากขอ้ความในกฎหมายพม่า
๕๑

 เกีย่วกบัเรือ่งไพรเ่มอืง การควบคุมไพรเ่มอืงและ

ขา้ราชการพมา่ดา้นเศรษฐกจิ ตลอดจนพ่อคา้ประชาชนพม่าในเชยีงใหม ่ และเรือ่งความยตุธิรรม

ดงักล่าวขา้งตน้ อาจจะกล่าวไดว้่า พมา่ไดพ้ยายามปกครองเมอืงเชยีงใหมอ่ยา่งรดักุมและมรีะเบยีบ 

เพื่อใหก้ารปกครองเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเรยีบรอ้ย ตลอดจนไดพ้ยายามปกครองโดยอนุโลมตาม

ประเพณดีัง้เดมิทีเ่คยปฏบิตัมิา เช่น เรือ่งเกีย่วกบัการบุกเบกิไรน่าของพม่า เป็นตน้ 

การทีพ่มา่อนุโลมใหใ้ชก้ฎหมายมงัรายศาสตรแ์ละไดแ้ก้ไขเพิม่เตมิบางตอนนัน้ ดว้ยไดพ้บ

ขอ้ความในกฎหมายมงัรายศาสตรว์่า 

“ ตามคลองยายมีา่น ว่าดว้ยลกัษณะมกัเมยีท่าน  อนัน้ีอยูน่อกคลองมงัรายศาสตรแ์ล …”
๕๒

 

หมายว่าตามกฎหมายพม่าว่าดว้ยการไปชอบเมยีผูอ้ื่นใหล้งโทษหนกั ซึง่ขอ้น้ีไมใ่ช่

กฎหมายมงัรายศาสตร ์ ทีพ่มา่อนุโลมเช่นน้ีอาจเป็นเพราะพมา่ไดป้้องกนัมใิหค้นเชยีงใหมห่รอืลา้นนา

ไทยเดอืดรอ้น และรูส้กึถงึความเปลีย่นแปลงดา้นการปกครองจากพม่า อนัจะก่อใหเ้กดิความวุ่นวาย

หรอืประชาชนเกลยีดชงัพม่าทาํใหย้ากแก่การควบคุมและอาจจะมกีารจลาจลขึน้ได ้ อยา่งไรกต็ามกจ็ะ

พบว่า แมพ้ม่าอนุโลมตามประเพณดีัง้เดมิของลา้นนาไทยบางเรือ่งทีไ่มก่ระทบกระเทอืนต่อความมัน่คง

ของพมา่กต็าม แต่เรือ่งทีส่ําคญัและเป็นผลประโยชน์ของพมา่ เช่น เรือ่งการควบคุมไพร ่การทาํงานของ

ไพร ่ ฯลฯ จะเหน็ว่าพม่าไดเ้ขา้มาควบคุมอย่างเขม้งวดกวดขนั อนัเป็นสาเหตุหน่ึงทีค่นลา้นนาไทยไม่

พอใจและคดิการกบฏต่อพม่าตลอดมา เมือ่ฝา่ยไทยมาช่วยเหลอืเพือ่ขบัไล่พมา่ออกจากบา้นเมอืงคน

ลา้นนาไทยจงึรว่มมอืกบัฝ่ายไทยดว้ยด ีจนสามารถขบัไล่พมา่ออกไปไดส้าํเรจ็ 

วฒันธรรมประเพณีพม่าในล้านนาไทย 

ตลอดระยะเวลาทีพ่มา่ปกครองลา้นนาไทยเป็นเวลาตัง้แต่ พ.ศ. ๒๑๐๑ ถงึ พ.ศ. ๒๓๑๗ 

นัน้ พมา่ไดนํ้าเอาวฒันธรรมประเพณขีองตนเขา้มาเผยแพรใ่นลา้นนาไทยหลายดา้น ทัง้ดา้นศลิปกรรม 

สถาปตัยกรรม ความเชื่อ การแต่งกาย อาหาร ฯลฯ ทางดา้นศลิปกรรม โดยเฉพาะศลิปกรรมทีเ่กีย่วกบั

ศาสนา เช่น เจดยีใ์นเชยีงใหมห่ลายวดัสรา้งตามแบบเจดยีพ์มา่ เช่น เจดยีว์ดัแสนฝาง เป็นตน้ ประเพณี

การสรา้งรปูสงิหต์ามวดัต่างๆ นิยมสรา้งตามประเพณพีมา่ ดา้นปตมิากรรมพบพระพุทธรปูแบบพม่าใน

วดัต่างๆ ในลา้นนาไทยทัว่ไป เช่น พระพุทธรปูวดัพระแกว้ดอนเตา้ อําเภอลาํปาง16

๕๓
 การทีค่นลา้นนา

ไทยนิยมบวชเณรมากกว่าบวชพระภกิษุนัน้ เป็นประเพณนิียมของพม่าอยา่งหน่ึงเช่น16

๕๔
 การนิยมสกั

ตามร่างกายเป็นประเพณขีองพมา่ ซึง่คนพมา่ถอืว่าเดก็ผูช้ายของพมา่จะถอืว่าเป็นหนุ่มต่อเมือ่ไดส้กั

๕๑ ขอ้ความในเอกสาร ราชวงศาพืน้เมอืงเชยีงใหม่ ในตอนตน้และตอนทา้ยทีเ่กีย่วกบักฎหมายพมา่ระบุคาํสัง่น้ี "เจา้ตน

บุญใหญ่ธมัมราชาหลวงเมอืงเชยีงใหม ่ เจา้เมอืงพงิเชยีงใหม่ อนัเป็นเจา้หอคาํมงัธราหลวงเชยีงใหม่ เป็นผูส้ ัง่หรอืผู้

ออกอาญา ในตอนทา้ยระหว่าง "เจา้ตนบุญใหญ่ ตนประเสรฐิตนเป็นเจา้รตันชา้งเผอืกนัง่หอคาํเชยีงใหม่กม็ดีวงมาด

อาชญาฉนัน้ีแล…" ตอนจบระบวุ่าไดค้ดัลอกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓ โดยคดัลอกจากฉบบัเดมิซึง่เขยีนเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๙. 
๕๒ ศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ  ณ นคร, มงัรายศาสตร.์ 
๕๓ ราํไพพรรณ แกว้สรุยิะ, “เทีย่ววดัใหญ่ในนครลาํปาง” อนุสาร อ.ส.ท. ๘ (มนีาคม ๒๕๑๘), หน้า ๖๕ 

 อวบ สาณะเสน, “เปิดเมอืงพม่า” อนุสาร อ.ส.ท. ๔ (พฤศจกิายน ๒๕๑๕) หน้า ๕๕. 
๕๔ สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, เท่ียวเมืองพมา่, พระนคร : โรงพมิพรุ่์งวฒันา, ๒๕๑๔. หน้า ๙๑ 

                                         



 ๒๐ 

ตามร่างกายแลว้ โดยสกัเป็นรปูสตัวต่์างๆ และเชื่อว่าทําใหค้งกระพนั ประเพณกีารสกัน้ี พมา่นําเขา้มา

ใชใ้นลา้นนาไทยดา้นศาสนา1 6

๕๕
 พม่าไดเ้อาพุทธศาสนาหนียานแบบพม่า เรยีกว่า นิกายมา่น เขา้มา    

เผยแพรใ่นลา้นนาไทย แต่สนันิษฐานว่าไมไ่ดร้บัความนิยมเท่าทีค่วร แมว้่าพม่าจะนําเอาพระสงฆเ์ขา้มา

และสรา้งวดัพมา่กต็าม16

๕๖
   ส่วนความนิยมและสิง่ทีพ่ม่านําไปจากเชยีงใหมห่รอืลา้นนาไทยนัน้ 

สนันิษฐานว่าพมา่คงนําไปน้อยมาก เพราะคนพมา่ทีเ่ขา้มาปกครองลา้นนาไทยนัน้มจีาํนวนน้อยและอยู่

ในฐานะผูป้กครองลา้นนา จงึไมเ่ลื่อมใสยกยอ่งวฒันธรรมของคนทีต่นปกครองอยู ่ อยา่งไรกต็ามพมา่ได้

นําเอาวธิกีารบางอย่างทีพ่ม่าไมส่ามารถทําไดนํ้าไปใชใ้นบา้นเมอืงของตน เช่น พมา่นําเอาวธิขีดุพืน้รกั

ลงเป็นรปูภาพต่างๆ ไปจากเชยีงใหม1่6

๕๗
 พมา่ปกครองเชยีงใหม่นาน ๒๐๐ ปี จนถงึสมยัพระยากาวลิะ

ไดร้ว่มมอืกบัฝ่ายไทยขบัไล่อํานาจพม่าออกไปไดส้าํเรจ็ ลา้นนาไทยจงึเป็นดนิแดนส่วนหน่ึงของไทย

เรือ่ยมา 

ประวติัศาสตรก์ารปกครองเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๓๑๗ - ๒๔๗๖16

Τ 

(ตรงกบัสมยักรงุธนบรีุ และกรงุรตันโกสินทร ์(รชักาลท่ี ๑ - ๗)) 

สรสัวด ีอ๋องสกุล16

ΤΤ 

เชยีงใหมใ่นช่วงเวลานบัตัง้แต่เป็นประเทศราชของไทยใน พ.ศ. ๒๓๑๗ จนถงึ พ.ศ. 

๒๔๗๖ ไดเ้ปลีย่นแปลงรปูลกัษณะการปกครองต่างไปจากสมยัก่อนหน้านัน้ และเมือ่พจิารณาสามารถ

แบ่งออกเป็น ๒ สมยั ดงัน้ี 

๑. เชยีงใหมส่มยัเป็นประเทศราชของไทย (พ.ศ. ๒๓๑๗ - ก่อนการปฏริปูสมยัรชักาลที ่๕) 

๒. เชยีงใหมส่มยัปฏริปูการปกครองมณฑลพายพั (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๗๖) 

๑.๑ เชียงใหม่สมยัเป็นประเทศราชของไทย (พ.ศ. ๒๓๑๗ - ก่อนการปฏิรปูสมยั       

รชักาลท่ี ๕) 

การฟ้ืนม่านและการเข้าสวามิภกัด์ิต่อไทย 

เชยีงใหมต่กเป็นเมอืงขึน้พม่าระหว่าง พ.ศ. ๒๑๐๑ - ๒๓๑๗ ในช่วงเวลาสองรอ้ยกว่าปี 

เชยีงใหม่ยงัคงเป็นศูนยก์ลางของหวัเมอืงลา้นนาไทยทีพ่มา่ยดึเป็นฐานทีม่ ัน่ โดยส่งขา้หลวงมาปกครอง

๕๕ เอกสารรชักาลที ่๕ ต. ๔๐/๓ ปึกที ่๒ เขตแดนองักฤษทางหวัเมอืงมณฑลลาวเฉยีง ปี ร.ด. ๑๐๙ อา้งในปรศินา    

ศรินิาม “ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยและประเทศราชในหวัเมืองลา้นนาไทย สมยัรตันโกสินทรต์อนต้น”, 

ปรญิญามหาบณัฑติ วทิยาลยัวชิาการศกึษาประสานมติร ๒๕๑๖. หน้า ๘๓ 
๕๖ รายชื่อวดัและนิกายสงฆโ์บราณเชยีงใหม,่ พมิพเ์ผยแพร่โดย ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา คณะ

สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ๒๕๑๘, หน้า ๑๐. 
๕๗ สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, เทีย่วเมอืงพม่า, หน้า ๔๑๙ 

 
Τ ผูเ้ขยีนขอขอบคุณ อาจารยส์มโชต ิอ๋องสกุล ทีอ่่านตน้ฉบบัและใหข้อ้เสนอแนะทีท่าํใหง้านเขยีนชิน้น้ีสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

อย่างไรกต็ามขอ้คดิเหน็ในบทความน้ีเป็นความรบัผดิชอบของผูเ้ขยีนเพยีงผูเ้ดยีว 
ΤΤ อาจารยป์ระจาํภาควชิาประวตัศิาสตร ์คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

                                         



 ๒๑ 

โดยตรง เขา้ใจว่ามกีารควบคุมอยา่งเขม้งวด ชาวเชยีงใหมไ่ดก่้อการกบฏหลายครัง้ โดยเฉพาะในช่วง

ปลายพุทธศตวรรษที ่ ๒๓ ซึง่เป็นช่วงทีก่ษตัรยิพ์ม่าอ่อนแอลง เชยีงใหมส่ามารถแยกตวัเป็นอสิระอยู่

ระยะหน่ึงและถงึปี พ.ศ. ๒๓๐๖ พมา่กส็ามารถตเีชยีงใหมไ่ดอ้กีครัง้ ซึง่ในครัง้หลงัน้ีพม่าไดก้วาดตอ้น 

ผูค้นไปเป็นเชลยจาํนวนมาก ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม่กล่าวว่า “ … ไพรไ่ทยชาวเชยีงใหมไ่ปองัวะนบั  

เสีย้ง …”
๕๓

 ทัง้น้ีเพื่อบัน่ทอนกําลงัมใิหเ้ชยีงใหมร่วมกําลงัต่อตา้นพมา่ไดอ้กี 

อยา่งไรกต็ามความคดิของชาวเชยีงใหม่ทีจ่ะ “ฟ้ืนม่าน” กย็งัมอียูเ่สมอดงัปรากฏเหตุการณ์

การต่อสูก้บัโป่มะยงุว่น (โปห่วัขาว) เจา้เมอืงเชยีงใหม่ ทีก่ลางเมอืงเชยีงใหม่มสีองครัง้ ครัง้แรก พ.ศ. 

๒๓๑๒ จกักายน้อยพรหมเสยีชวีติในทีร่บ ครัง้ทีส่อง พ.ศ. ๒๓๑๔ โดยพระยาจ่าบา้น (บุญมา) ซึง่มี

กําลงัน้อยและอาวุธกไ็มพ่รอ้มจงึพ่ายแพ ้ พระยาจ่าบา้นหนีไปหาพระยากาวลิะเจา้เมอืงลาํปางเพื่อ

ปรกึษาทางฟ้ืนม่านซึง่ไดต้กลงจะรว่มมอืกนั
๕๔

 โดยใชว้ธิหีนัไปสวามภิกัดิต่์อฝา่ยไทยแลว้ช่วยกนัขบัไล่

พมา่ออกไปในปี พ.ศ. ๒๓๑๗ 

ความคดิทีจ่ะฟ้ืนม่านของผูนํ้าชาวลา้นนาไทย ตรงกบัความตอ้งการของฝ่ายไทยทีพ่ยายาม

ขบัไล่พมา่ออกไปจากลา้นนาไทยอยูแ่ลว้ กล่าวคอืเมือ่สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทรงกูอ้สิรภาพและ

จดัตัง้กรงุธนบุรเีป็นราชธานี ทรงปราบปรามชุมนุมต่างๆ ทีต่ ัง้ตนเป็นอสิระจนสามารถรวบรวมหวัเมอืง

ภายในใหเ้ป็นปึกแผ่นอกีครัง้หน่ึงในราว พ.ศ. ๒๓๑๓ หลงัจากนัน้ ทรงเหน็ความจาํเป็นทีต่อ้งขบัไล่

พมา่ออกไปจากลา้นนาไทยใหไ้ด ้ ทัง้น้ีเป็นปญัหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัจดุยุทธศาสตรข์องลา้นนาไทย ซึง่อยู่

ระหว่างพมา่กบัไทย หากไทยไมส่ามารถครอบครองลา้นนาไทยไวใ้นอํานาจ อนัตรายจากพมา่จะมาถงึ 

และเขา้ใจว่าสาเหตุทีพ่ระเจา้ตากสนิและกษตัรยิแ์ห่งกรุงรตันโกสนิทรใ์หค้วามสาํคญัต่อหวัเมอืงประเทศ

ราชลา้นนาไทยมากนัน้ เพราะเป็นบทเรยีนจากการเสยีกรงุศรอียธุยาทัง้สองครัง้พมา่สามารถยดึเอา

ลา้นนาไทยเป็นแหล่งสะสมเสบยีงอาหาร อาวุธ และกาํลงัคนเขา้รว่มในสงคราม ทาํใหไ้ทยเสยีเปรยีบ

มากจนพ่ายแพส้งคราม ดงันัน้เพื่อความอยู่รอดของไทยตอ้งยดึลา้นนาไทยใหไ้ด ้ แนวความคดิดงักล่าว

เหน็ไดจ้ากพระราชพงศาวดาร รชักาลที ่ ๑ มคีวามตอนหน่ึงว่า “และราชการขา้งหวัเมอืงฝา่ยเหนือ แม้

กรมหลวงอนุรกัษ์เทเวศรค์ดิทาํไมส่ําเรจ็ พระเศียรกจ็ะไม่ได้คงอยู่กบัพระกายเป็นแท้”
๕๕

(ขดีเสน้ใต้

โดยผูเ้ขยีน) 

สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชทรงยกทพัไปตเีชยีงใหม่ครัง้แรก พ.ศ. ๒๓๑๓ โดยให้

เจา้พระยาสุรสหี ์ (บุญมา) เป็นทพัหน้า สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชนําทพัหลวง ๑๕,๐๐๐ คน เขา้

ลอ้มเมอืงไว ้ กองทพัไทยสามารถยกขึน้ไปถงึลาํพนูไดโ้ดยสะดวก ไมไ่ดร้บัการต่อสูข้ดัขวางจาก       

๕๓ คณะกรรมการจดัพมิพเ์อกสารทางประวตัศิาสตร,์ ตาํนานพืน้เมืองเชียงใหม ่(พระนคร : โรงพมิพส์าํนกันายก       

รฐัมนตร,ี ๒๕๑๔), หน้า ๘๕ 
๕๔ คณะกรรมการจดัพมิพเ์อกสารทางประวตัศิาสตร,์ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๘๖ 
๕๕ เจา้พระยาทพิากรวงศ,์ พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๑, (พระนคร : คลงัวทิยา, ๒๕๐๕), หน้า 

๑๑๒. 

                                         



 ๒๒ 

หวัเมอืงรายทางเลย แต่การตเีชยีงใหมค่รัง้แรกไมไ่ดผ้ล
๕๖

 พระเจา้ตากสนิมหาราชทรงยกกองทพัไปอกี

ครัง้ในปี พ.ศ. ๒๓๑๗ ครัง้น้ีเป็นโอกาสของผูนํ้าชาวลา้นนาไทยจะไดร้ว่มมอืกบักองทพัไทยขบัไล่พมา่

ออกไป 

สาเหตุสาํคญัทีท่ําใหผู้นํ้าลา้นนาไทยทําการฟ้ืนม่านและตดัสนิใจเลอืกขา้งฝา่ยไทยนัน้ ตาม

หลกัฐานเท่าทีป่รากฏเขา้ใจว่าเป็นผลมาจากการปกครองของโปม่ะยงุว่น (โปห่วัขาว) ทีใ่ชน้โยบาย   

แขง็กรา้วกระทําการกดขีข่่มเหงชาวลา้นนาไทยมากยิง่กว่าโปอ่ภยัคามณิเีจา้เมอืงคนก่อนซึง่ปรากฏใน

หลกัฐานพืน้เมอืงว่า 

“ในกาลหว่างนัน้ อาชญามารกแ็ฮงกลา้แขง็ฮอ้นไหม ้หาทีจ่กัไวอ้ก วางใจกบ่็ได ้ เกบ็เงนิคาํ

ใสฑ่ณัฑก์รรมผกูมดัฮกัมุบแขนขา เอาแมฮ่า้ง นางสาว ส่งหาบนาบคาว ยามโป่หวัหงอก 

มาเป็นมยโุหงวร นัง่แต่งอยูเ่มอืงพงิซํ้าฮา้ยนกับางปีกบ่็มสีกัเตื่อแล”
๕๗

 

ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหมก่ล่าวว่า “โปห่วัขาวกระทาํรอ้นไหมแ้ก่บา้นเมอืงแล”
๕๘

 

นอกจากนัน้หลกัฐานทางฝ่ายพม่าคอืพงศาวดารฉบบัหอแกว้
๕๙ 

กล่าวถงึโปม่ะยงุว่น (โป ่ 

หวัขาว) กระทําการรดิรอนอํานาจของพระยาจา่บา้น พระยาสามลา้น พระยาแสนหลวงแห่งเมอืง

เชยีงใหมแ่ละพระยากาวลิะ เจา้เมอืงลาํปาง ซึง่ผูป้กครองพืน้เมอืงดงักล่าวเคยคุมไพรพ่ลไปช่วย     

ราชการศกึจนีทีก่รงุองัวะ
๖๐

 มคีวามดคีวามชอบกษตัรยิพ์มา่ใหอ้ํานาจปกครองตามเดมิ ความบาดหมาง

ระหว่างพระยาจา่บา้นกบัโป่มะยงุว่น (โปห่วัขาว) ทาํใหม้กีารปะทะกนัทีก่ลางเมอืงเชยีงใหมแ่ละพระยา

จา่บา้นชกัชวนพระยากาวลิะ “ฟ้ืนม่าน” ส่วนโป่มะยงุว่นใชว้ธิจีบัครอบครวัของพระยาจา่บา้นและพระยา

กาวลิะคุมขงัไว ้ และออกคาํสัง่จบัพระยาจา่บา้นและพระยากาวลิะส่งไปชําระโทษทีก่รงุองัวะ ซึง่น่าจะ

เป็นแรงบบีคัน้ใหพ้ระยาทัง้สองเขา้มาสวามภิกัดิก์บัฝ่ายไทย 

๕๖ “พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรแีละจดหมายเหตุรายวนัทพัสมยักรุงธนบุร”ี ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๔๐ (พระนคร : 

องคก์ารคา้ของคุรุสภา, ๒๕๑๒), หน้า ๕๓ - ๕๖. 
๕๗ ประชนั รกัพงษ,์ “ประวตัพิ่อเจา้ทพิยช์า้ง (พระยาสลุวะลอืไชย) ”, วารสารมนุษยศาสตรวิ์ทยาลยัครลูาํปาง ๑

(มนีาคม ๒๕๒๖) : ๔๗ - ๕๕ (อา้งจากหอวชริญาณ (ต่อไป ย่อ หวญ.) เอกสารเลขที ่๒๒ ก. ตํานานเจา้เจด็พระองค์

เชยีงใหม่ ตน้ฉบบัเป็นใบลานจารเป็นอกัษรและภาษาลา้นนาไทย ปรวิรรตโดยหอสมุดแห่งชาต ิเมื่อวนัที ่๙ กรกฎาคม 

๒๕๐๙) 
๕๘ คณะกรรมการจดัพมิพเ์อกสารทางประวตัศิาสตร,์ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๘๖ 
๕๙ .”Relationship With Burma …” J.S.S., Part II, 1959, p 75 - 78 และขจร สขุพานิช “อจัฉรยิะของขนุหลวงตาก”. 

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลงิศพศาสตราจารยพ์เิศษ ขจร สขุพานิช (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพศ์รอีนนัต,์ ๒๕๒๑), 

หน้า ๑๒๗. 
๖๐ ผูป้กครองชาวเชยีงใหม่เกณฑไ์พร่ไปรัง้เมอืงพม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๒ เพื่อป้องกนัทพัฮ่อ ตัง้แต่เดอืนอา้ยปีชวดจนถงึ

เดอืน ๖ ปีฉล ูแต่ทพัฮ่อกไ็ม่มาจงึใหไ้พร่กลบัคนืเมอืง การเกณฑไ์พร่เป็นเวลานานนบัปีนอกจากจะสรา้งความ

เดอืดรอ้นต่อไพร่โดยตรงแลว้ คงมสีว่นทาํใหผู้ป้กครองชาวเชยีงใหม่เหน็ภาพความเป็นไปในกรุงองัวะ แต่จะมสีว่น

ผลกัดนัใหเ้กดิความคดิฟ้ืนม่านขึน้มาหรอืไม่นัน้ ไม่ปรากฏหลกัฐาน ด ูพระยาประชากจิกรจกัร ์พงศาวดารโยนก 

พมิพค์รัง้ที ่๗ (กรุงเทพมหานคร : คลงัวทิยา, ๒๕๑๖), หน้า ๔๓๗. 

                                         



 ๒๓ 

เมือ่พจิารณาการตดัสนิใจเขา้กบัฝา่ยไทยของพระยาจา่บา้นและพระยากาวลิะ ถอืไดว้่าเป็น

จดุเปลีย่นแปลงประวตัศิาสตรล์า้นนาไทยทีส่าํคญั จากฐานะเมอืงขึน้ของพมา่มาเป็นประเทศราชของ

ไทย โดยทีก่่อนหน้านัน้ผูนํ้าชาวลา้นนาไทยต่างยอมรบัในอํานาจของพมา่ เช่น พระยาสุลวะลอืไชย 

(ทพิยช์า้ง) ในทีสุ่ดตอ้งยอมรบัอํานาจของกษตัรยิอ์งัวะโดยส่งบรรณาการไปให ้ซึง่ความดคีวามชอบครัง้

นัน้ กษตัรยิอ์งัวะไดพ้ระราชทานชื่อใหใ้หมว่่า พระยาไชยสงคราม
๖๑

 เจา้ชายแกว้
๖๒

ไดร้บัความ     

ช่วยเหลอืจากกษตัรยิอ์งัวะโดยส่งกองทพัมาช่วยปราบทา้วลิน้กาง บุตรพ่อเมอืงคนเก่าทีแ่ยง่ชงิเมอืงไป 

เมือ่การสูร้บยตุลิงกษตัรยิอ์งัวะแต่งตัง้ใหเ้จา้ชายแกว้เป็นเจา้เมอืงลาํปางในปี พ.ศ. ๒๓๐๗
๖๓

 

แผนการของพระยาจา่บา้นและพระยากาวลิะทีจ่ะเขา้สวามภิกัดิก์บัฝา่ยไทยนัน้เริม่ตน้โดย

พระยาจ่าบา้นอาสากบัโปสุพลาแมท่พัพมา่ทีอ่ยูเ่ชยีงใหมว่่าจะเป็นกองหน้าล่องลงไปก่อนเพื่อเอาสวะ

และไมซุ้งออก ทพัเรอืจะไดย้กไปตกีรงุธนบุรสีะดวก โปสุพลาเหน็ชอบเกณฑไ์พรพ่ลตดิตามพระยา    

จา่บา้นไป เมือ่สบโอกาสพระยาจ่าบา้นสงัหารไพรพ่ลพมา่แลว้รบีไปหาเจา้พระยาจกัร ี (รชักาลที ่ ๑)    

แมท่พัฝา่ยไทยทีก่ําแพงเพชร 

ส่วนพระยากาวลิะไดอ้อกอุบายใหเ้จา้คาํโสมแต่งกองทพัคุมกําลงัพม่าส่วนใหญ่แสรง้ยกทพั

ไปสกดักองทพัไทยเพื่อไมใ่หพ้มา่ระแวงสงสยั เมือ่ไดโ้อกาสพระยากาวลิะคุมไพร่พลสงัหารทหารพมา่

ซึง่อยูร่กัษาการณ์ในเมอืงลาํปางลม้ตายจาํนวนมาก รวมทัง้จกักายศริจิอสแูมท่พัพมา่ดว้ย จากนัน้มอบ

ใหเ้จา้ดวงทพิยล์่วงหน้าไปสวามภิกัดิต่์อพระเจา้ตากสนิมหาราช แลว้พระยากาวลิะกนํ็าบรรณาการออก

ตอ้นรบักองทพัหลวง และกองทพัพระยากาวลิะไดร้ว่มกบักองทพัหลวงเขา้ตเีมอืงเชยีงใหมส่าํเรจ็ 

เมือ่เสรจ็สงครามเมอืงเชยีงใหม ่พ.ศ. ๒๓๑๗ พระเจา้ตากสนิมหาราชทรงตอบแทนความดี

ความชอบ โดยโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้พระยาจ่าบา้นเป็นพระยาวเิชยีรปราการครองเมอืงเชยีงใหม ่พระยา

กาวลิะครองเมอืงลาํปาง พรอ้มทัง้ทรงแต่งตัง้ญาตพิีน้่องของพระยาจ่าบา้นและพระยากาวลิะใหด้ํารง

ตําแหน่งต่างๆ เพื่อช่วยราชการบา้นเมอืงทัง้สองดว้ย
๖๔

 นบัเป็นการวางรากฐานการปกครองหวัเมอืง

ประเทศราชลา้นนาไทยเป็นครัง้แรก และครัง้น้ีพระเจา้ตากสนิมหาราชทรงมอบ “อาญาสทิธิ”์ แก่      

เจา้เมอืงทัง้สองใหป้กครองบา้นเมอืงกนัเองตามธรรมเนียมเดมิของลา้นนาไทย  

หลงัจากทีเ่ชยีงใหมต่กเป็นประเทศราชของไทยแลว้ พมา่ยงัพยายามยดึเชยีงใหมก่ลบัคนื

โดยยกกองทพัเขา้เมอืงมาหลายครัง้ (ครัง้แรก พ.ศ. ๒๓๑๘) พระยาจ่าบา้นป้องกนัเมอืงเชยีงใหมอ่ยา่ง

๖๑ คณะกรรมการจดัพมิพเ์อกสารทางประวตัศิาสตร,์ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๘๘ 
๖๒ เจา้ชายแกว้บุตรของพระยาสลุวะลอืไชยเป็นบดิาของพระยากาวลิะ ซึง่มบีตุรชายรวม ๗ คน เป็นทีม่าของตระกลู

เจา้เจด็ตน ประกอบดว้ย ๑. เจา้กาวลิะ ๒. เจา้คาํโสม ๓. เจา้น้อยธรรมลงักา ๔. เจา้ดวงทพิย ์๕. เจา้หมลู่า ๖. เจา้คาํ- 

ฝ ัน้ ๗. เจา้บุญมา 
๖๓ ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๐๗ - ๒๓๑๖ ลาํปางตกเป็นเมอืงขึน้ของพม่า พระยากาวลิะไดช้่วยกษตัรยิอ์งัวะรบศกึฮ่อ และ

ร่วมกบักองทพัพม่าตเีมอืงเวยีงจนัทน์สาํเรจ็ ขณะทีม่อีายุ ๒๗ ปี ภายหลงัพระยากาวลิะดาํรงตาํแหน่งเจา้เมอืงลาํปาง

ต่อจากบดิาซึง่ชราภาพมากแลว้ ดพูระยาประชากจิกรจกัร,์ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๔๓๕ - ๔๔๓. 
๖๔ “พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรแีละจดหมายเหตุรายวนัทนัสมยั กรุงธนบุร”ี ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๔๐ หน้า ๖๑ 

                                         



 ๒๔ 

เขม้แขง็ แต่ในทีสุ่ดกร็กัษาเมอืงไวไ้มไ่ดเ้พราะผูค้นมน้ีอยและอยูใ่นสภาพอดอยาก ตํานานพืน้เมอืง

เชยีงใหมก่ล่าวถงึสภาพบา้นเมอืงเชยีงใหมใ่นขณะนัน้ว่า 

“ … เจา้พระยาจ่าบา้นมกีําลงัฉกรรจ ์๑,๙๐๐ ขา้มขางเวยีงอยู ่ผูค้นเป็นอนัอยากน้ํากัน้เขา้

มามากนกั ชา้ง มา้ ววั ควาย เป็ด ไก่ หม ูหมา หวับุกหวับอน หวักลว้ย … จัก๊ก่า จะเลอ้ 

จิง้หรดี ตึก๋แตน กบ่็คา้ง …” และ “ยามนัน้เวยีงเชยีงใหมเ่ป็นห่ารกอุกตน้อนัดว้ยคุ่มเครอื

เขาเถาวลัย ์ เป็นทีแ่รดชา้งเสอืหมผีูค้นกบ่็หลายขอ้นกนัอยูเ่ท่าพอหมดแต่ร่มชายคาแลฯ 

หนทางเดนิไปมาหากนัเหตุว่าบ่มโีอกาสจกัแผว้จกัถาง”
๖๕

 

พระยาจ่าบา้นจงึตอ้งถอยไปตัง้มัน่ทีว่งัพรา้วและลาํปาง เมือ่กองทพัพมา่กลบัไปพระยา   

จา่บา้นกจ็ะกลบัไปตัง้เมอืงเชยีงใหมอ่กีในช่วงเวลาสัน้ๆ จงึเป็นลกัษณะกลบัไปกลบัมา และช่วงปลาย

สมยัธนบุร ีเชยีงใหมถู่กปล่อยใหเ้ป็นเมอืงรา้งรวมทัง้เมอืงอื่นๆ ในลา้นนาไทยดว้ย จะมแีต่เมอืงลาํปางที่

เป็นแหล่งทีม่ ัน่ของฝา่ยไทย 

การฟ้ืนฟเูมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๓๓๙ - ๒๓๔๗) 

เมือ่พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชขึน้ครองราชย ์ พ.ศ. ๒๓๒๕ พระยา

กาวลิะพรอ้มดว้ยเจา้นายพีน้่องลงมาเฝ้าถวายเครือ่งราชบรรณาการและกราบบงัคมทลูขอ้ราชการ ใน

โอกาสน้ี พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้พระยากาวลิะเป็นเจา้

เมอืงเชยีงใหมแ่ทนพระยาจ่าบา้น (บุญมา) ซึง่เสยีชวีติลงในปลายสมยัธนบุรี
๖๖

 และโปรดเกลา้ฯ ใหน้้อง

พระยากาวลิะดํารงตําแหน่งสาํคญัในเมอืงเชยีงใหมแ่ละลาํปาง ดงัน้ี เจา้คาํโสมเป็นเจา้เมอืงลาํปาง เจา้

ธรรมลงักาเป็นอุปราชเมอืงเชยีงใหม ่ เจา้ดวงทพิยเ์ป็นอุปราชเมอืงลาํปาง เจา้หมลู่าเป็นพระยาราชวงศ์

เมอืงลาํปาง และเจา้คาํฝ ัน้เป็นเจา้บุรรีตัน์เมอืงเชยีงใหม่
๖๗

 ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๕๗ จงึไดเ้ป็นเจา้เมอืง

ลาํพนู
๖๘

 

จากการแต่งตัง้ตําแหน่งต่างๆ ดงักล่าวจะเหน็ว่าเมอืงเชยีงใหม่มฐีานะสงูกว่าเมอืงลาํปาง

และลาํพนู ในระยะแรกบรรดาเจา้เจด็ตนจะเลื่อนตําแหน่งจากเจา้เมอืงลาํพูนเป็นเจา้เมอืงลาํปาง และ

จากเจา้เมอืงลาํปางเป็นเจา้เมอืงเชยีงใหม่ขึน้เป็นลาํดบั แต่ในเวลาต่อมาการเลื่อนตําแหน่งเจา้เมอืงจะ

๖๕ คณะกรรมการจดัพมิพเ์อกสารทางประวตัศิาสตร,์ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๙๕ 
๖๖ ในชว่งปลายสมยัธนบุร ีพระยาจ่าบา้นและพระยากาวลิะถูกสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชลงโทษพระยาจ่าบา้นใน

ขอ้หาฆา่อุปราชกอ้นแกว้ผูเ้ป็นหลานใน พ.ศ. ๒๓๑๙ เน่ืองจากไม่พอใจทีอุ่ปราชกอ้นแกว้เกบ็เสบยีงอาหารโดยไม่

แบ่งปนัให ้พระยาจ่าบา้นเสยีชวีติในทีค่มุขงั สว่นพระยากาวลิะตอ้งโทษฐานฆา่ขา้หลวง กล่าวคอื ปี พ.ศ. ๒๓๒๒ พระ

เจา้ตากสนิมหาราชโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยาจกัรแีละเจา้พระยาสรุสหีไ์ปตเีวยีงจนัทน์ แม่ทพัทัง้สองไดแ้ต่งขา้หลวง 

๓๐๐ คนใหม้าตรวจราชการทางเมอืงน่าน แพร่ และลาํปาง พวกขา้หลวงฉุดคร่าสตรชีาวพืน้เมอืง พระยากาวลิะขดัใจ

ฆา่ขา้หลวงตายจาํนวนมาก พระเจา้ตากสนิมหาราชเรยีกตวัใหพ้ระยากาวลิะเขา้เฝ้าถงึสองสามครัง้กไ็ม่ไปเพราะพระ

ยากาวลิะคดิจะทาํความชอบเสยีก่อน หลงัจากถูกลงโทษแลว้พระยากาวลิะอาสาไปตเีมอืงเชยีงแสนแกโ้ทษ เมื่อกวาด

เชลยมาไวท้ีล่าํปางแลว้กเ็ป็นช่วงทีส่มเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึน้ครองราชย ์พระยากาวลิะจงึลงมาเฝ้า 
๖๗ พระยาประชากจิกรจกัร,์ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๔๕๐ - ๔๕๑. 
๖๘ สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสินทรร์ชักาลท่ี ๒ (พระนคร : องคก์ารคา้

ของคุรุสภา, ๒๕๐๔), หน้า ๕๐๗. 

                                         



 ๒๕ 

แต่งตัง้จากเจา้นายบุตรหลานของเมอืงนัน้เอง จงึเป็นการแยกราชวงศเ์ชยีงใหม ่ วงศล์าํปาง และลาํพูน

เด่นชดัยิง่ขึน้ สาํหรบัอํานาจสทิธขิาด เจา้เมอืงเชยีงใหม่มอีาญาสทิธิส์งูสุดถงึขัน้ประหารชวีติดว้ยการใช้

ดาบตดัศรีษะ เจา้เมอืงลาํปางเขา้ใจว่ามสีทิธเิพยีงใชห้อกเสยีบอก
๖๙

 และเจา้เมอืงลาํพนูมสีทิธลิดลงอกี

โดยใชห้อกเสยีบบัน้เอว
๗๐

 อํานาจของเจา้เมอืงจงึลดหลัน่ตามลาํดบั 

การทีร่ชักาลที ่ ๑ ทรงแต่งตัง้ใหต้ระกูลเจา้เจด็ตนครองเมอืงเชยีงใหมแ่ละลาํปางในทนัท ี

เขา้ใจว่าเป็นเหตุผลทีต่อ้งการใหร้ว่มกนัสรา้งความเป็นปึกแผ่นแก่ลา้นนาไทย โดยเฉพาะเมอืงเชยีงใหม ่

ซึง่เป็นศูนยก์ลางของลา้นนาไทยขณะนัน้อยูใ่นสภาพเมอืงรา้ง จาํเป็นตอ้งฟ้ืนฟูขึน้มาใหม ่ พรอ้มกบั

กวาดลา้งอทิธพิลของพมา่ใหห้มดไป พระยากาวลิะจงึมหีน้าที ่ “สรา้งบา้นแปงเมอืง” เชยีงใหมอ่กีครัง้

หน่ึง และโดยทีเ่ชยีงใหมอ่ยู่ในอทิธพิลพมา่ พระยากาวลิะไมส่ามารถตัง้เมอืงไดท้นัท ี จงึเริม่ตัง้แต่ พ.ศ. 

๒๓๒๕ ดว้ยการตัง้เวยีงปา่ซางก่อน และตัง้มัน่อยูถ่งึ ๑๔ ปี จงึสามารถตัง้เมอืงเชยีงใหมไ่ดใ้น พ.ศ. 

๒๓๓๙ ส่วนอทิธพิลของพมา่ในลา้นนาไทยถอืว่าสิน้สุดลงในสงครามขบัไล่พมา่ปี พ.ศ. ๒๓๔๗ โดย

กองทพัเชยีงใหมร่วมกบักองทพัฝา่ยไทยยกไปตเีมอืงเชยีงแสนซึง่เป็นศูนยก์ลางการปกครองของพม่า

สาํเรจ็ 

การฟ้ืนฟูเมอืงเชยีงใหมเ่ริม่ตัง้แต่ตัง้เมอืงเชยีงใหม ่ พ.ศ. ๒๓๓๙ จนถงึขบัไล่พม่าออกไป

จากลา้นนาไทยในปี พ.ศ. ๒๓๔๗ ซึง่เป็นช่วงทีม่กีารรวบรวมพลเมอืงเขา้มาในเมอืงเชยีงใหม ่เป็นยคุที่

เรยีกว่า “เกบ็ผกัใส่ซา้ เกบ็ขา้ใส่เมอืง”
๗๑

 พระยากาวลิะกวาดตอ้นชาวเมอืงเชยีงใหม่ทีห่ลบหนีเขา้ป่าให้

กลบัสู่เมอืง และเริม่กวาดตอ้นผูค้นจากสบิสองปนันา ไทยใหญ่ ไทยลือ้ ไทยเขนิ และยอง ผูค้นทีก่วาด

ตอ้นมามหีลายชนิดเขา้ใจว่าเป็นช่างฝีมอืหรอืไพรเ่มอืงชัน้ดจีะใหต้ัง้ถิน่ฐานในตวัเมอืง เช่น เขนิ ทีถ่นน

ววัลาย ส่วนไพรท่ีไ่มเ่ป็นช่างฝีมอืจะไวน้อกเมอืง เช่น เขนิทีส่นัทราย ยองทีล่ําพนู ผูค้นทีถู่กกวาดตอ้น

มากจ็ะตัง้ชื่อหมูบ่า้นของตนตามชื่อบา้นเมอืงเดมิทีต่นถูกกวาดตอ้นลงมา เช่น เมอืงวะ เมอืงเลน เมอืง

ขอน เมอืงกาย พยาก เป็นต้น เชยีงใหมส่มยัพระยากาวลิะจงึพน้จากสภาพเมอืงรา้ง 

นอกจากพระยากาวลิะจะ “เกบ็ขา้ใส่เมอืง” ดงักล่าวแลว้ ยงัมกีารฟ้ืนฟูเมอืงเชยีงใหมใ่น  

รปูแบบต่างๆ เช่น ราชประเพณ ี โดยการกระทําพธิรีาชาภเิษก สถาปนาราชวงศเ์จา้เจด็ตนขึน้ปกครอง

สบืต่อจากราชวงศม์งัราย การทํานุบาํรงุพุทธศาสนา โดยสรา้งวดั พระพุทธรปู การสรา้งกําแพงเมอืงขึน้

ใหม ่ การเปลีย่นชื่อเมอืงเป็นรตันตงึษาอภนิวบุร ี เป็นต้น
๗๒

 นบัว่าพระยากาวลิะและเจา้นายบุตรหลาน

ไดส้รา้งความเป็นปึกแผน่มัน่คงแก่เมอืงเชยีงใหม ่และลา้นนาไทยยิง่ 

๖๙ เจา้เมอืงลาํปางมศีกัดิเ์ทยีบเท่าเจา้เมอืงหลวงพระบาง จงึเขา้ใจว่ามสีทิธใินการประหารชวีติในลกัษณะเดยีวกนั ด ู

เสาวภา ภาระพฤต,ิ “ปญัหาการปกครองของไทยในประเทศราชหลวงพระบางและหวัเมอืงลาว ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๑ 

- ๒๔๔๖” (ปรญิญานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประสานมติร, ๒๕๒๒) หน้า ๘๓ 
๗๐ เจา้พงศธ์าดา ณ ลาํพนู ผูใ้หส้มัภาษณ์ สรสัวด ีประยรูเสถยีร ผูส้มัภาษณ์ทีคุ่ม้เจา้พงศธ์าดา เลขที ่๓๗๘ ถนน

อนิทยงยศ อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํพนู เมื่อวนัที ่๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๒๒. 
๗๑ ไกรศร ีนิมมานเหมนิท,์ “เกบ็ผกัใสซ่า้ เกบ็ขา้ใสเ่มอืง”, ล้านนาไทยคดี, ประคอง นิมมานเหมนิท ์และ ทรงศกัดิ ์

ปรางคว์ฒันากุล, บรรณาธกิาร (เชยีงใหม ่: สาํนกัพมิพศ์นูยห์นงัสอืเชยีงใหม,่ ๒๕๒๑) หน้า ๔๘ - ๖๒ 
๗๒ คณะกรรมการจดัพมิพเ์อกสารทางประวตัศิาสตร,์ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๑๐๖ - ๑๐๗ 

                                         



 ๒๖ 

การปกครองภายในเมืองเชียงใหม่ก่อนการปฏิรปูการปกครองมณฑลพายพั 

ในสมยัพระยากาวลิะไดนํ้าระบบการปกครองบางอย่างของไทยไปปรบัปรงุใชท้ีเ่ชยีงใหม ่

เช่น การแต่งตัง้พระยาแสนหลวง พระยาสามลา้น พระยาจา่บา้น และพระยาเดก็ชาย ใหอ้ยูใ่นตําแหน่ง

ปฐมอคัรมหาเสนาบด ี ทัง้ ๔ ทาํหน้าทีเ่หมอืนจตุสดมภข์องไทย คอืเป็น เวยีง วงั คลงั นา ตามลาํดบั 

โดยถอืว่าตําแหน่งดงักล่าวสงูกว่าขา้ราชการอื่นๆ ดงัตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหม่ระบุว่า “ … มพีระยาแสน

หลวง พระยาสามลา้น พระยาจา่บา้น พระยาเดก็ชาย
๗๓

 เป็นใหญ่แก่ทา้วพระยาทัง้หลาย …”
๗๔

 และ

การตัง้ตําแหน่งวงัหน้าและวงัหลงัเพิม่ขึน้ ซึง่พระยากาวลิะแต่งตัง้ใหพ้ระยาอุปราชดาํรงตําแหน่ง  วงั

หน้า พระยาบุรรีตัน์ดํารงตําแหน่งวงัหลงัเป็นครัง้แรก สิง่เหล่าน้ีแสดงใหเ้หน็ถงึอทิธพิลของไทยในดา้น

ความคดิและแบบอย่างทางการปกครองทีม่ต่ีอเมอืงเชยีงใหม ่

โครงสรา้งทางการปกครองของเมอืงเชยีงใหม ่ ประกอบดว้ยเจา้ขนั ๕ ใบ ไดแ้ก่ เจา้เมอืง 

และผูช่้วยเหลอืในการปกครองอกี ๔ ตําแหน่ง คอื พระยาอุปราช พระยาราชบุตร พระยาราชวงศ ์และ

พระยาบุรรีตัน์ ในทางทฤษฎตีําแหน่งเจา้ขนั ๕ ใบน้ี จะไดร้บัการแต่งตัง้และถอดถอนจากกรงุเทพฯ แต่

ในทางปฏบิตัเิจา้นายชัน้สงูในเชยีงใหมจ่ะเสนอชื่อผูเ้หน็สมควรจะไดร้บัตําแหน่งน้ีขึน้มา โดยทางรฐับาล

กลางทีก่รงุเทพฯ จะแต่งตัง้ตามทีเ่สนอมา นับว่าการเมอืงภายในเชยีงใหมม่อีสิระอยูม่าก 

ส่วนหน้าทีข่องตําแหน่งเจา้ขนั ๕ ใบ ในระยะแรกซึง่อยูใ่นช่วงสงครามระหว่างไทยกบัพม่า 

จงึเขา้ใจว่าหน้าทีห่ลกัคอืการควบคุมกําลงัรบ แต่ในระยะต่อมาเมือ่ราชการสงครามเบาบางลง หน้าที่

ของเจา้ขนั ๕ ใบ จงึเปลีย่นแปลงไปดงัมผีูส้นันิษฐานว่า ตําแหน่งอุปราชทาํหน้าทีก่ารคลงั เจา้ราชบุตร

และเจา้ราชวงศ์มหีน้าทีเ่กีย่วกบัทหาร และเจา้บุรรีตัน์เป็นผูจ้ดัการปกครองภายในเมอืง
๗๕

 โดยม ี      

เจา้เมอืงเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดควบคุมกจิการทัว่ไป 

ตําแหน่งผูช่้วยราชการของเจา้เมอืงน้ี ในสมยัต่อมาเมือ่ราชการขยายออกไปและเจา้นาย

บุตรหลานกม็จีาํนวนเพิม่ขึน้ จงึทาํการแต่งตัง้เพิม่เตมิอกีหลายตําแหน่งและหลายครัง้เป็นลําดบัดงัน้ีคอื 

เดมินัน้มเีพยีงเจา้ขนั 5 ใบ ครัน้ในสมยัพระเจา้กาวโิรรสสุรยิวงศ ์ (พ.ศ ๒๓๙๙ - ๒๔๑๒) รชักาลที ่ ๔ 

ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหเ้พิม่อกี ๓ ตําแหน่ง คอื เจา้ราชภาคนิยั พระยาอุตรการโกศล พระยาไชยสงคราม 

ในสมยัต่อมาเจา้อนิทวชิยานนท ์(พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๒๔๓๙) รชักาลที ่๕ ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหแ้ต่งตัง้เพิม่อกี 

๓ ตําแหน่ง คอื เจา้ราชภาตกิวงษ์ เจา้ราชสมัพนัธส์งศ ์ และเจา้สุรยิวงศ ์ ราว พ.ศ. ๒๔๓๗ ทรง      

โปรดเกลา้ฯ ใหเ้พิม่อกี ๒ ตาํแหน่ง คอื เจา้ทกัษณินิเกตน์ และเจา้นิเวศอุดร ครัน้ พ.ศ.๒๔๔๑ หลงัจาก

ตราพระราชบญัญตัศิกัดนิาเจา้นายแลว้ ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหเ้พิม่อกี ๔ ตําแหน่ง คอื เจา้ประพนัธพ์งษ์ 

เจา้วรญาต ิเจา้ราชญาต ิและเจา้ไชยวรเชษฐ
๗๖

 

๗๓ ตําแหน่งทัง้ ๔ น้ี เริม่มมีาตัง้แต่สมยัอาณาจกัรลา้นนาไทย แต่ไม่ปรากฏชดัว่ามหีน้าทีอ่ะไรบา้ง ทราบเพยีงว่าเป็น

ขา้ราชการชัน้สงูเท่านัน้ และตามตํานานต่างๆ ไม่เคยกล่าวถงึตาํแหน่งทัง้ ๔ พรอ้มกนัเลย 
๗๔ คณะกรรมการจดัพมิพเ์อกสารทางประวตัศิาสตร,์ เรื่องเดยีวกนั, 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 ศริธิร ณ พทัลุง, เพช็รล์านนา เล่ม ๑ หน้า ๙๗ - ๙๘ 

                                         



 ๒๗ 

นอกจากตําแหน่งเจา้ขนั ๕ ใบ และตําแหน่งผูช่้วยเจา้ผูค้รองนครทีแ่ต่งตัง้เพิม่ขึน้

ตามลาํดบัดงักล่าวแลว้ ในการบรหิารบา้นเมอืงยงัมคีณะกรรมการชุดหน่ึงเรยีกว่าเคา้สนามหลวง ซึง่จะ

ประกอบดว้ยเจา้นายชัน้สงู ๓๒ คน เขา้ใจว่าจะมเีจา้ขนั ๕ ใบ และเจา้นายอื่นๆ เช่น พระยาจ่าบา้น 

พระยาสามลา้น พระยาแสนหลวง เคา้สนามหลวงมหีน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาราชการบา้นเมอืงของเจา้เมอืง

และช่วยเหลอืในการบรหิารบา้นเมอืง มทีีท่ําการอยู่ทีคุ่ม้ของเจา้เมอืง ซึง่เป็นศูนยก์ลางของการ       

ปกครอง ตําแหน่งเคา้สนามหลวงไมป่รากฏชดัว่าเริม่มมีาตัง้แต่เมือ่ใด แต่ในสมยัรชักาลที ่ ๒ (พ.ศ. 

๒๓๕๒ - ๒๓๖๗) กป็รากฏว่ามตีําแหน่งเคา้สนามหลวงน้ีแลว้
๗๗

 

ส่วนการปกครองในระดบัทอ้งถิน่ จะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นตําบลและหมูบ่า้น ตําบล

มกีํานนั (แคว่น) ปกครอง หมูบ่า้นมผีูใ้หญ่บา้น (แก่บา้น) ปกครอง โดยทาํหน้าทีด่แูลความทุกขส์ุข    

ทัว่ไปแต่อํานาจแทจ้รงิอยู่ทีเ่คา้สนามหลวง ทัง้แคว่นและแก่บา้นจะมยีศเป็นแสนทา้ว หรอืพญา ซึง่     

เขา้ใจว่าทอ้งถิน่ทีอ่ยูใ่กลแ้ละขึน้ตรงต่อเชยีงใหม ่เจา้เมอืงจะเป็นผูแ้ต่งตัง้ 

การปกครองในส่วนหวัเมอืง อาจจะแบ่งเป็นหวัเมอืงภายใน และหวัเมอืงชายแดน หวัเมอืง

ภายในจะขึน้โดยตรงต่อเชยีงใหม ่ เช่น ฝาง เชยีงดาว พรา้ว เขา้ใจว่าเจา้เมอืงเชยีงใหมจ่ะแต่งตัง้คนที่

ไวว้างใจไปปกครองและทาํหน้าทีเ่กบ็ส่วยขา้วส่งฉางหลวง และในกรณเีมอืงทีอ่ยูห่่างไกลจะใหส้่งของ

ปา่หายากแทนการสง่ส่วยขา้ว ส่วนหวัเมอืงชายแดนซึง่ขึน้เชยีงใหมม่หีลายเมอืง เน่ืองจากเชยีงใหมใ่น

สมยัพระยากาวลิะไดข้ยายอาณาเขตออกไปอยา่งกวา้งขวาง ในทางเหนือจดเมอืงเชยีงรุง้ เชยีงขวาง 

สบิสองปนันา
๗๘

 ส่วนทางตะวนัตกสามารถครอบครองหวัเมอืงดา้นตะวนัออกของแม่น้ําสาละวนิ เช่น 

เมอืงจวด เมอืงทา เมอืงต่วน เมอืงสาด เมอืงหาง หรอืทีเ่รยีกว่า “หวัเมอืงเงีย้วทัง้หา้” เมอืงเหล่าน้ีไดม้า

ดว้ยวธิกีาร ๒ อยา่ง คอื การเกลีย้กล่อมเขา้ไวใ้นอํานาจโดยไมต่อ้งสูร้บกนั ซึง่หากไมย่อมกจ็ะใชว้ธิกีาร

ปราบปรามเมือ่ปราบสาํเรจ็กจ็ะกวาดตอ้นผูค้นในเมอืงนัน้มา โดยปล่อยใหเ้มอืงนัน้รา้งไว้
๗๙

 ขณะ   

เดยีวกนักถ็อืว่าเมอืงรา้งนัน้เป็นดนิแดนส่วนหน่ึงของเชยีงใหมแ่ละหวัเมอืงชายแดนจะปกครองตาม

ธรรมเนียมเดมิของตน 

การปกครองเมืองเชียงใหม่ในฐานะประเทศราชของไทย 

ในการปกครองเมอืงเชยีงใหม ่ รฐับาลกลางทีก่รงุเทพฯ ไดใ้ชน้โยบายและวธิกีารต่างๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

๑. นโยบายการปกครองเมืองเชียงใหม่ 

 รฐับาลกลางทัง้ในสมยัธนบุรแีละรตันโกสนิทรต์อนตน้ต่างมนีโยบายสนับสนุนให้

เชยีงใหมเ่ป็นเมอืงหน้าด่านฝา่ยเหนือทีเ่ขม้แขง็เพยีงพอทีจ่ะป้องกนัการรกุรานจากพมา่ ดงัจะเหน็ไดว้่า

พระเจา้ตากสนิมหาราชทรงตระหนกัถงึความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืใหเ้ชยีงใหมฟ้ื่นตวั

๗๗ เจา้พระยาทพิากรวงศ,์ พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๒ (พระนคร : องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 

๒๕๐๔), หน้า ๗๘. 
๗๘ พระยาประชากจิวรจกัร,์ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๔๕๒ - ๔๕๓. 
๗๙ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๔๕๓. 

                                         



 ๒๘ 

โดยเรว็ โดยโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาจ่าบา้นเป็นเจา้เมอืงเชยีงใหมใ่หร้กัษาเมอืงจากการโจมตขีองพมา่ 

แต่ไมส่าํเรจ็เน่ืองจากเชยีงใหมอ่ยูใ่นสภาวะสงครามมานานบา้นเมอืงจงึทรุดโทรม ขาดแคลนกําลงัคนที่

จะช่วยกนัรกัษาเมอืงไวไ้ด้
๘๐

 ครัน้ถงึสมยัรชักาลที ่ ๑ พระองคม์พีระบรมราโชบายเช่นเดยีวกบัพระเจา้  

ตากสนิมหาราชจงึโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยากาวลิะเจา้เมอืงลาํปางใหข้ึน้ไปครองเมอืงเชยีงใหม ่ เพราะ  

พระยากาวลิะมฝีีมอืในการรบสามารถป้องกนัการรกุรานของพมา่ไดห้ลายครัง้ ดว้ยเหตุน้ีเมอืงเชยีงใหม่

จงึไดร้บัการฟ้ืนฟูใหม้ัน่คงเป็นศูนยก์ลางของดนิแดนลา้นนาไทยอกีครัง้หน่ึง 

วธิกีารดาํเนินงานเพื่อใหเ้ชยีงใหมม่คีวามเขม้แขง็ รฐับาลกลางในสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้

ไดก้ระทําการช่วยเหลอืเชยีงใหมห่ลายรปูแบบ 

ประการแรก การช่วยเหลอืดา้นอาวุธเพื่อใชใ้นราชการสงครามนับเป็นสิง่ทีร่ฐับาลกลางให้

ความช่วยเหลอืเสมอมา ดงัปรากฏหลกัฐานในสมยัรชักาลที ่๑ ปี พ.ศ. ๒๓๔๕ เมือ่ทรงมพีระราชดาํรใิห้

เมอืงเชยีงใหมแ่ละลําปางยกทพัขึน้ไปตเีมอืงเชยีงแสน ซึง่เป็นทีม่ ัน่ของฝา่ยพม่า ทรงพระราชทานอาวุธ

ปืนและกระสุนจาํนวนหน่ึง
๘๑

 และในสมยัรชักาลที ่๔ ปี พ.ศ. ๒๔๐๐ เมอืงเชยีงใหมข่อพระราชทานปืน

หามแล่น ๑๐๐ กระบอก
๘๒

 

ประการทีส่อง การส่งกองทพัหลวงช่วยเหลอืป้องกนัเมอืงเชยีงใหม ่ ในระยะทีเ่พิง่จะตัง้

เมอืงในสมยัพระยากาวลิะในปี พ.ศ. ๒๓๔๐ ตํานานพืน้เมอืงเชยีงใหมก่ล่าวว่าพระยากาวลิะไมส่ามารถ

ป้องกนัเมอืงเชยีงใหมต่ามลําพงั เน่ืองจากกําลงัคนมไีม่เพยีงพอจงึขอทพัหลวงมาช่วย ซึง่รชักาลที ่ ๑ 

โปรดเกลา้ฯ ใหก้รมพระราชวงับวรฯ ยกกองทพัไปช่วย ไดร้ว่มกนัสูร้บจนพม่าพ่ายไป
๘๓

 และใน

สงครามขบัไล่พม่าออกจากเชยีงแสนใน พ.ศ. ๒๓๔๗ กองทพัหลวงกข็ึน้ไปช่วยกองทพัเชยีงใหม่ดว้ย 

ประการทีส่าม การคนืครวัเรอืนทีเ่ชยีงใหมก่วาดตอ้นมาได ้ทัง้น้ีเพื่อเป็นกําลงัช่วยกนัรกัษา

และทาํนุบาํรงุบา้นเมอืง ดงัเช่น พระยากาวลิะยกทพัไปตเีมอืงสาด เมอืงปนั เมอืงป ุ แลว้กวาดครวัมา

ถวายรชักาลที ่ ๑ ๆ ทรงพระราชทานคนืครวัเรอืนทีก่วาดตอ้นมาไดค้นืเชยีงใหมไ่ป อกีทัง้ยงั         

พระราชทานเงนิและเสือ้ผา้เป็นบําเหน็จความดคีวามชอบแก่นายทหารในครัง้นัน้ดว้ย
๘๔

 การคนืครวัน้ี

สบืมาถงึสมยัรชักาลที ่๓ ซึง่พระราชทานกลบัคนืไปเช่นกนั
๘๕

 

ประการทีส่ ี ่ การตัง้เมอืงลาํพนูและเชยีงรายเพื่อเป็นกําลงัช่วยเหลอืเชยีงใหม ่ เมือ่มรีาชการ

สงครามเกดิขึน้ โดยตัง้เมอืงลาํพนูสมยัรชักาลที ่ ๒ พ.ศ. ๒๓๕๗ ซึง่เป็นช่วงทีเ่ชยีงใหม่มคีวามมัน่คง

ระดบัหน่ึงแลว้ ส่วนเมอืงเชยีงรายจดัตัง้ขึน้ใหมใ่นสมยัรชักาลที ่ ๓ พ.ศ. ๒๓๘๖ โดยเจา้เมอืงเชยีงใหม่ 

๘๐ ปรศินา ศรินิาม, “ความสมัพนัธร์ะหว่างไทยและประเทศราชในหวัเมอืงลา้นนาไทย สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้” 

(ปรญิญานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยัวชิาการศกึษาประสานมติร, 

๒๕๑๖), หน้า ๑๒๓. 
๘๑ หวญ. ร. ๑ จ.ศ. ๑๑๖๔ เลขที ่๑ ร่างพระบรมราชโองการตัง้เจา้พระยาเชยีงใหม่ จ.ศ. ๑๑๖๔ 
๘๒ หวญ. ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๑๙ เลขที ่๒๖ ศุภอกัษรเมอืงเชยีงใหม่ จ.ศ. ๑๒๑๙ 
๘๓ คณะกรรมการจดัพมิพเ์อกสารทางประวตัศิาสตร,์ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๑๐๖. 
๘๔ หวญ. ร. ๑ จ.ศ. ๑๑๖๔ เลขที ่๑ ร่างพระบรมราชโองการตัง้เจา้พระยาเชยีงใหม่ จ.ศ. ๑๑๖๔ 
๘๕ ปรศินา ศรินิาม, เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๑๒๖. 

                                         



 ๒๙ 

ลาํปาง และลาํพนูขอพระราชทานตัง้เมอืงขึน้ใหม่
๘๖

 อาจกล่าวไดว้่าเมอืงลาํพนูและเชยีงราย ตลอดจน

ลาํปางในสมยัรชักาลที ่ ๓ เป็นเมอืงบรวิารของเชยีงใหมเ่พราะทรงถอืว่าเมอืงเชยีงใหมม่เีจา้เมอืงเป็น

ญาตผิูใ้หญ่กว่าเมอืงอื่นๆ ซึง่สบืสายตระกูลเจา้เจด็ตนเช่นเดยีวกนั จงึใหส้ทิธิแ์ก่เจา้เมอืงเชยีงใหม ่ เช่น 

สามารถว่ากล่าว ตกัเตอืน และลงโทษเจา้เมอืงและเจา้นายบุตรหลานเมอืงอื่นๆ ได้
๘๗

 และยงัมสีทิธิ

เสนอชื่อผูท้ีส่มควรดาํรงตําแหน่งเจา้เมอืงและอุปราชเมอืงลาํพนู
๘๘

 

อน่ึง สารตราสมยัรชักาลที ่๓ ถงึเจา้เมอืงเชยีงใหม ่ลาํปาง ลาํพูน จะเน้นเสมอถงึการใหท้ัง้

สามเมอืงช่วยกนัปกครองบา้นเมอืงและป้องกนัภยัจากพมา่ 

จากความพยายามสนบัสนุนใหเ้ชยีงใหม่มคีวามเขม้แขง็ไดป้ระสบความสําเรจ็ในปลาย   

รชักาลที ่ ๑ เมอืงเชยีงใหมฟ้ื่นตวัอยา่งรวดเรว็ สามารถขบัไล่พม่าจากฐานทีม่ ัน่ในเมอืงเชยีงแสนในปี 

พ.ศ. ๒๓๔๗ และหลงัจากสงครามครัง้นัน้พมา่ไมไ่ดย้กทพัมาโจมตหีวัเมอืงลา้นนาไทยเป็นกองทพัใหญ่

อกี จะมแีต่กองทพัจากเมอืงเชยีงใหมแ่ละเมอืงอื่นๆ ในลา้นนาไทยรว่มกนัยกไปตเีขตหวัเมอืงขึน้ของ

พมา่ ซึง่ในปี พ.ศ. ๒๓๔๘ กส็ามารถขยายอาณาเขตไปถงึเชยีงตุง เชยีงรุง้ เมอืงลือ้ สบิสองปนันา 

อาณาเขตของลา้นนาไทยจงึขยายออกไปอยา่งกวา้งขวาง
๘๙

 

๒) วิธีการควบคมุเชียงใหม่ในฐานะเมืองประเทศราช 

เมือ่พจิารณาลกัษณะการปกครองภายในเมอืงเชยีงใหม่ตามหวัขอ้ทีก่ล่าวมาแลว้จะ   

เหน็ว่ารฐับาลกลางใหเ้ชยีงใหมม่อีสิระในการปกครองตนเองอยา่งมาก โดยทีร่ฐับาลกลางไมเ่ขา้ไป     

ยุง่เกีย่วในกจิการภายใน เชยีงใหมส่ามารถกําหนดรปูแบบการปกครองตนเองตามขนบธรรมเนียมของ

ทอ้งถิน่ อยา่งไรกต็ามรฐับาลกลางกไ็ม่ปล่อยใหเ้ป็นอสิระเสยีทเีดยีว เพราะรฐับาลกลางใชว้ธิกีาร     

ควบคุมโดยออ้ม ซึง่มหีลายวธิกีารดว้ยกนัทีจ่ะใหเ้ชยีงใหมต่อ้งตระหนกัถงึอํานาจของรฐับาลกลางที่

เหนือกว่าอยูเ่สมอ 

 วธิกีารซึง่อาจกล่าวไดว้่าเป็นการควบคุมทีส่ําคญัคอื การแต่งตัง้ตําแหน่งเจา้ขนั ๕ ใบ 

ซึง่เป็นตําแหน่งทางการเมอืงในระดบัสงูทีพ่ระมหากษตัรยิจ์ะพระราชทานตําแหน่งให้
๙๐

 โดยบุคคลที่

ไดร้บัการแต่งตัง้ตําแหน่งใหมจ่ะตอ้งเขา้เฝ้าทีก่รงุเทพฯ ทุกครัง้เพื่อรบัตราตัง้และเครือ่งยศ ในการ       

พระราชทานเครือ่งยศแลว้แต่โอกาส ตําแหน่งเดยีวกนัอาจจะรบัเครือ่งยศต่างกนั และเครือ่งยศทุกชิน้

๘๖ ในครัง้นัน้ตัง้ ๓ เมอืงพรอ้มกนั คอื เชยีงราย พะเยา และงาว โดยใหพ้ะเยากบังาวขึน้ต่อเมอืงลาํปาง ด ูหวญ. ร. ๓ 

จ.ศ. ๑๒๐๕ เลขที ่๒๑ บญัชเีครือ่งยศหวัเมอืงต่างๆ 
๘๗ หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที ่๓๐ เรื่องพระยานครลาํปางกบัพระยาฤทธภิญิโญยศประพฤตกิารชัว่รา้ย 
๘๘ หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๒๐๔ เลขที ่๑๕ สาํเนาใบบอกเมอืงเชยีงใหม ่และ หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๒๑๐ ที ่๑๖ ร่างสารตราถงึ

พระยาลาํพนู เรื่องตัง้พระยาราชวงศเ์ป็นทีพ่ระยาอุปราชเมอืงลาํพนู 
๘๙ เจา้พระยาทพิากรวงศ,์ พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๑, หน้า ๒๗๗. 
๙๐ ในสมยัรชักาลที ่๔ นอกจากเจา้ขนั ๕ ใบแลว้ มหีลกัฐานว่าทรงพระราชทานสญัญาบตัรและเครือ่งยศใหแ้ก่พระยา

สามลา้น และพระยาไชยสงคราม ด ูหวญ. ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๒๐ เลขที ่๑๗ ร่างศภุอกัษรถงึเจา้นครเชยีงใหม่ และ หวญ. 

ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๒๒ เลขที ่๑๗ ร่างศุภอกัษรถงึเจา้นครลาํปาง 

                                         



 ๓๐ 

จะตอ้งคนืเมือ่ถงึแก่กรรม โดยทางกรงุเทพฯ จะตรวจนับเครือ่งยศ มหีลกัฐานว่าการส่งคนืเครือ่งยศของ

เจา้เชยีงใหมพุ่ทธวงษ์ (พ.ศ. ๒๓๖๗ - ๒๓๘๙) ขาดไป ๕ สิง่ ซึง่ทางกรงุเทพฯ ไมท่วงถาม
๙๑

 

 นอกจากนัน้มพีธิกีารต่างๆ ทีต่อ้งแสดงความจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิท์ีก่รงุเทพฯ 

เช่น เมือ่มกีารผลดัเปลีย่นแผ่นดนิ เจา้เมอืงและเจา้นายบุตรหลานตอ้งลงมารว่มในงานพระบรมศพและ

เขา้เฝ้าพระมหากษตัรยิอ์งคใ์หมด่ว้ย การกระทาํพธิถีอืน้ําพระพพิฒัน์สจัจา ปีละ ๒ ครัง้ โดยประกอบ

พธิทีีว่ดัสาํคญั มเีจา้ขนั ๕ ใบและเจา้นายบุตรหลานอื่นๆ รว่มดว้ย พธิน้ีีมกีารใหส้ตัยส์าบาน            

รฐับาลกลางจงึถอืว่าเป็นพธิสีาํคญัทีแ่สดงความจงรกัภกัด ี ผูท้ีไ่มร่ว่มพธิจีะถูกเพ่งเลง็ ในสมยัรชักาลที ่

๓ และรชักาลที ่๔ พบหลกัฐานเสมอทีท่รงยํา้ใหก้ระทําพธิน้ีี
๙๒

 

 อยา่งไรกต็ามทีก่ล่าวมาเป็นรปูพธิกีารยอมรบัอํานาจของรฐับาลกลางมากกว่า ส่วน     

วธิกีารควบคุมทีแ่สดงอํานาจทีเ่ฉียบขาด เช่น การเรยีกตวัใหเ้ขา้เฝ้าเพื่อสอบสวนความผดิดงักรณพีระ

เจา้ตากสนิมหาราชเรยีกตวัพระยาจ่าบา้นและพระยากาวลิะซึง่มกีารลงโทษตดัขอบหพูระยา     กาวลิะ

และขงัพระยาจา่บา้นตามทีก่ล่าวมาแลว้ และกรณีรชักาลที ่ ๔ เรยีกตวัเจา้กาวโิลรสสุรยิวงษ์เขา้เฝ้า

เพราะไดข้า่ววา่ฝกัใฝพ่ม่า ซึง่ผลปรากฏว่าไมม่คีวามผดิจงึใหก้ลบัไปครองเมอืงตามเดมิ
๙๓

 นอกจากนัน้

ถา้รฐับาลกลางไมแ่น่ใจว่าจะจงรกัภกัดกีจ็ะใหท้ําราชการในกรงุเทพฯ เช่นกรณพีระยาแพร่มงัไชยเคย

ถูกพมา่จบัตวัไปและอยูก่บัพมา่ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๓๑๘ - ๒๓๒๘) ไดห้นัมาช่วยกองทพัไทยโดยยกทพัไป

ตเีชยีงแสนและสามารถจบัตวัเจา้เมอืงเชยีงแสนนําส่งมากรงุเทพฯ ได ้ นบัว่ามคีวามดคีวามชอบมาก 

แต่รชักาลที ่ ๑ ยงัแคลงพระทยัจงึโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาแพร่มงัไชยรบัราชการทีก่รุงเทพฯ มใิหก้ลบัไป

ครองเมอืง
๙๔

 

๓) พนัธะของเมืองเชียงใหม่ต่อรฐับาลกลางท่ีกรงุเทพฯ 

 สิง่ทีเ่ชยีงใหมต่อ้งปฏบิตัติามหน้าทีข่องเมอืงประเทศราชแบ่งไดเ้ป็น ๒ ประการ 

 ประการแรก การส่งเครือ่งราชบรรณาการ ส่วย และสิง่ของต่างๆ 

 เคร่ืองราชบรรณาการ ตอ้งส่ง ๓ ปีต่อครัง้ เป็นเครือ่งหมายของการยอมอยูใ่ตก้าร

บงัคบับญัชา หากไมส่่งจะถอืว่ากบฏ เครือ่งราชบรรณาการประกอบดว้ยสิง่สําคญัคอืตน้ไมท้องเงนิ

ขนาดเท่ากนั ๑ คู ่ และสิง่ของอกีจาํนวนหน่ึงตามความเหมาะสม โดยไมก่ําหนดชนิดและจาํนวน    

หลกัฐานในสมยัรชักาลที ่๔ พบว่าส่งตน้ไมท้องเงนิสงู ๓ ศอกคบื ๗ ชัน้ และไมข้อนสกั ๓๐๐ ตน้ หรอื

๙๑ หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที ่๑๓ เรื่องสารตราถงึเจา้เมอืงเชยีงใหม ่
๙๒ ด ูหวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที ่๑๗ สารตราถงึเมอืงเชยีงใหม ่นครลาํพนู นครลาํปาง เรื่องตัง้พระยาอุปราช และ 

และ หวญ. ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๒๒ เลขที ่๑๐ ร่างพระบรมราโชวาท 
๙๓ พรพรรณ จงวฒันา, “กรณีพพิาทระหว่างเจา้นครเชยีงใหม่กบัคนในบงัคบัองักฤษอนัเป็นเหตุใหร้ฐับาลสยามจดัการ

ปกครองมณฑลพายพั (พ.ศ. ๒๔๐๑ - ๒๔๔๕)” (วทิยานิพนธ ์ปรญิญามหาบณัฑติ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์บณัฑติ

วทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๑๗), หน้า ๖๐ - ๖๑. 
๙๔ เจา้พระยาทพิากรวงศ,์ พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสินทร ์รชักาลท่ี ๑, หน้า ๑๔๐. 

                                         



 ๓๑ 

บางปีส่งน้ํารกัแทนในจาํนวน ๑๕๐ หรอื ๓๐๐ กระบอก
๙๕

 ตน้ไมท้องเงนิทีส่่งมาถวายเขา้ใจว่าไมน่่าจะมี

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิมากนกั เมือ่เทยีบกบัส่วยและการเกณฑส์ิง่ของซึง่มมีลูค่าสงูกว่ามาก 

 ส่วย เป็นสิง่ของทีต่อ้งส่งทุกปี ในอตัราทีค่่อนขา้งแน่นอน ส่วยทีส่าํคญัของเชยีงใหม ่คอื 

ไมข้อนสกั ซึง่เป็นของหาง่ายในทอ้งถิน่ ตามหลกัฐานสมยัรชักาลที ่๓ พบว่าเชยีงใหมซ่ึง่เป็นเมอืงใหญ่

ส่งไมข้อนสกั ๕๐๐ ตน้ น่าน ๔๐๐ ตน้ ลาํปาง ๔๐๐ ตน้ แพร ่๒๐๐ ตน้ ลาํพนู ๒๐๐ ตน้
๙๖

 

อยา่งไรกต็ามการส่งส่วยบางครัง้ไมค่รบจาํนวน มกีารคา้งส่วย ซึง่สาํหรบัเมอืงเชยีงใหม่

ไมพ่บหลกัฐานการทวงส่วยใหส้่งใหค้รบหรอืเรง่ใหส้่ง เท่าทีพ่บมเีมอืงแพรส่่งไมข้อนสกัไมค่รบรฐับาล

กลางเรง่ใหส้่งด่วน
๙๗

 และเมอืงน่านเจา้เมอืงของดส่งส่วยไมข้อนสกั ๓ ปี  ซึง่รชักาลที ่ ๔ ไมย่อมและ  

ถูกว่ากล่าวตกัเตอืน
๙๘

 

นอกจากไมข้อนสกัแลว้เชยีงใหมส่่งผา้ขาวเพลา ปีละ ๒๐๐ เพลา และน้ํารกั ๕๓๗ 

ทะนาน
๙๙

 

นอกจากจะตอ้งส่งเครือ่งราชบรรณาการและส่วยแลว้ เมือ่มงีานพระราชพธิ ีเช่น    พระ

บรมศพ รฐับาลกลางจะเกณฑส์ิง่ของ ตามหลกัฐานในงานพระราชพธิบีรมศพรชักาลที ่ ๑ พ.ศ.๒๓๕๒ 

เชยีงใหมถู่กเกณฑก์ระดาษหวั ๒๐,๐๐๐ แผ่น  ลาํปางส่งกระดาษหวั ๑๕,๐๐๐ แผ่น  ลาํพนูส่งกระดาษ

หวั ๕,๐๐๐ แผ่น  แพรส่่งกระดาษหวั  ๒๐,๐๐๐ แผ่น  ปา่น ๕ หาบ และเมอืงน่านตอ้งส่งกระดาษหวั 

๓,๐๐๐ แผ่น  ป่าน ๕ หาบ
๑๐๐

  และเมือ่รฐับาลกลางมกีารก่อสรา้งพระราชวงัและวดักจ็ะเรยีกเกณฑไ์ม้

ขอนสกั เช่น รชักาลที ่๔ ทรงสรา้งพระราชวงัทีล่พบุรตีอ้งใชไ้มข้อนสกัจาํนวนมาก เท่าทีค่น้ควา้ไม่พบ

หลกัฐานว่าเมอืงเชยีงใหมถู่กเกณฑเ์ท่าไร พบแต่หลกัฐานว่าเมอืงลาํปางตอ้งส่งไมข้อนสกัครัง้นัน้ถงึ 

๑,๐๐๐ ตน้
๑๐๑

 

อยา่งไรกต็ามเมือ่เชยีงใหมส่่งเครือ่งราชบรรณาการและส่วยลงมา รฐับาลกลางจะส่ง    

สิง่ของตอบแทนใหก้ลบัไปใชส้อยในบา้นเมอืง โดยพระราชทานแก่ผูคุ้มบรรณาการหรอืส่วย สิง่ของที่

พระราชทานมกัจะเป็นของทีท่างเชยีงใหม่ขาดแคลนและขอรอ้งมา แต่ในการพระราชทานไมแ่น่นอนว่า

เป็นอะไร และมจีาํนวนเท่าใด สมยัรชักาลที ่๑ พ.ศ. ๒๓๔๕ พระราชทาน ดงัน้ี 

ปืนนกคุม้กระสุน ๒ น้ิว ๒ บอก 

ปืนเลก็กระสุน     ๓ น้ิว  ๒ บอก 

๓ น้ิว 

๙๕ หวญ. ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๑๓ เลขที ่๑๐๗ บญัชเีจา้เมอืงลาวพงุดาํพงุขาวสง่เครือ่งบรรณาการประจาํปี. 
๙๖ ปรศินา ศรินิาม, เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๑๐๕. (อา้งจาก หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๑๙๗ เลขที ่๕ บญัชรีายวนัเรื่องสง่ไมข้อน

สกัหวัเมอืงต่างๆ เขา้มาถวาย) 
๙๗ หวญ. ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๒๑ เลขที ่๒๑๐ สารตราถงึเมอืงแพร่, พษิณุโลกและเมอืงกาํแพงเพชร จ.ศ. ๑๒๒๑ 
๙๘ หวญ. ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๒๑ เลขที ่๑๙๖ ร่างตราน้อยเจา้พระยานิกรบดนิทร ์ เรื่องเจา้เมอืงน่านของดสง่ไม ้ฯลฯ 
๙๙ หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๒๐๔ เลขที ่๑๓ สารตราถงึเจา้เมอืงเชยีงใหม่เรื่องตอบรบัเครื่องยศของนายหนานมหาเทพ 
๑๐๐ ปรศินา ศรินิาม, เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๑๐๙.(อา้งจาก หวญ. ร. ๒ จ.ศ. ๑๑๗๑ เลขที ่๑ ศุภอกัษรถงึเจา้ประเทศราช

ฯ และเกณฑก์ระดาษเพลา ปา่น ใชใ้นการพระบรมศพ ฯลฯ) 
๑๐๑ หวญ. ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๑๘ เลขที ่๖๙ ตราใหญ่ถงึนครลาํปางใหจ้ดัหาไมข้อนสกัพนัตน้ 

                                         



 ๓๒ 

กระสนุปืนใหญ่    ๔ น้ิว  ๒,๕๐๐ ลกู 

๕ น้ิว 

ดบุีกหนกั ๕ หาบ 

สุพนัถนัหนกั ๓ หาบ 

ฉาบพล ๒,๐๐๐ ใบ 

กะทะเหลก็ ๗ ใบ 

ทองคาํเปลว ๕,๐๐๐ แผ่น 

กระจกหนกั ๑๐ หาบ
๑๐๒

 

ฯลฯ เป็นตน้ 

ในสมยัรชักาลที ่ ๓ พ.ศ. ๒๓๙๐ พระราชทานพานไถนาโดยใหแ้วะรบัเจา้ภาษเีหลก็ที่

เมอืงชยันาท และพบวา่การเขา้เฝ้าครัง้นัน้มเีจา้อุปราชเชยีงใหม่นํามา มผีูค้นตดิตามถงึ ๓๔๙ คน ใน

ระหว่างการเขา้เฝ้าและเดนิทางกลบัทรงพระราชทานสิง่ของเครือ่งอุปโภคบรโิภคซึง่ประกอบดว้ย 

ขา้วสาร ๓๔๙ ถงั
๑๐๓

 ฟืน ๕๐๐ ดุน้ เสื่อ ๔๒ ผนื น้ํามนัมะพรา้ว ๑๓๐ ทะนาน เป็นตน้
๑๐๔

 

เมือ่พจิารณาจากการตอบบรรณาการและส่วยแลว้นบัว่าทัง้เมอืงเชยีงใหมแ่ละรฐับาล

กลางต่างมพีนัธะทีต่อ้งช่วยเหลอืเกือ้กูลซึง่กนัและกนั และคงมสี่วนทําใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างเชยีงใหม่

และกรงุเทพฯ สมยัก่อนการปฏริปูการปกครองดําเนินไปดว้ยความราบรื่น 

ประการทีส่อง การป้องกนัประเทศ ถอืเป็นหน้าทีส่ําคญัของเมอืงประเทศราชทีต่อ้ง    

ช่วยเหลอืรฐับาลกลาง เช่น ยามมศีกึสงครามจะถูกเกณฑก์ําลงัทหารซึง่จะตอ้งส่งกําลงัมาช่วยอย่าง  

รวดเรว็เพื่อไมใ่หถ้กูเพ่งเลง็ กองทพัเชยีงใหมเ่คยถูกเกณฑร์าชการศกึหลายครัง้ เช่น คราวกบฏ      

เจา้อนุวงศ ์พ.ศ. ๒๓๖๙ และเมือ่สถานการณ์ปกตเิมอืงประเทศราชตอ้งอยูใ่นสภาพเตรยีมพรอ้มป้องกนั

บา้นเมอืงเสมอ ดงัสารตราในสมยัรชักาลที ่๓ ทีส่่งถงึเมอืงเชยีงใหมต่อนหน่ึงมคีวามว่า 

“ … อกีประการหน่ึงใหต้รวจตราค่ายคปูระตูเมอืง ป้อมกําแพง หอรบเชงิเทนิตกึ ปืนดนิ 

สาํหรบับา้นเมอืง สิง่ใดชาํรดุหกัอยูใ่หจ้ดัแจงตกแต่งซ่อมแปลงทําขึน้ไวใ้หม้ ัน่คงจะไดเ้ป็นสงา่งามกบั

บา้นเมอืง สตัรจูะไมไ่ดป้ระมาตขึน้ได ้ กบัใหบ้าํรงุทหาร จดัแจงปืน กระสุนดนิดํา เครือ่งสาตราวุธ     

รวบรวมเสบยีงอาหารใส่ยุง้ฉางใหพ้รอ้มสรรพไวก้บับา้นเมอืง มรีาชการกจิสงครามคุกคามคํ่าคนื

ประการใดกใ็หพ้รอ้มมลู อกีประการหน่ึงใหแ้ต่งกองลาดตระเวณตรวจตรารกัษาด่านสบืราชการปลาย

แดนอยา่ใหข้าด ถา้มเีหตุการณ์ชายแดนใหบ้อกเมอืงลคอร, ลาํพนู แลหวัเมอืงทีไ่กลใหรู้ร้าชการ ใหเ้รง่

๑๐๒ หวญ. ร. ๑ จ.ศ. ๑๑๖๔ เลขที ่๑ ร่างพระบรมราชโองการเรื่องตัง้เจา้พระยาเชยีงใหม่ จ.ศ. ๑๑๖๔ 
๑๐๓ จาํนวนขา้วสารน้ีเขา้ใจว่าใหเ้ทา่จาํนวนคนเพราะพบหลกัฐานสมยัรชักาลที ่๔ เมอืงลาํพนูสง่คนมาเฝ้า ๒๖ คน ได้

พระราชทานขา้วสาร ๒๖ ถงั ด ูหวญ. ร. ๔ จ.ศ. ๑๒๑๙ เลขที ่๑๕๘ คดับอกเมอืงลาํพนู เมอืงแพร่ เรื่องสง่ไมส้กัและ

ตน้ไมท้องเงนิ จ.ศ. ๑๒๑๙ 
๑๐๔ หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที ่๑๓ สารตราเมอืงเชยีงใหม่ เรื่องตอบรบัเครื่องยศของ นายหนาน มหาเทพ 

                                         



 ๓๓ 

รบีบอกลงกรงุเทพฯ ใหเ้มอืงเชยีงใหม่, ลาํพนู, ลาํปางช่วยกนัรบพุ่งตา้นทานไวก้ว่ากองทพักรงุเทพฯ 

กองทพัหวัเมอืงจะขึน้ไปถงึ อยา่ใหเ้สยีเขตแดนบา้นเมอืง …”
๑๐๕

 

๒.๒ เชียงใหม่สมยัปฏิรปูการปกครองมณฑลพายพั (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๕๗๖)๑๐๖ 

ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าเชยีงใหมน่ับตัง้แต่ตกเป็นประเทศราชของไทยใน พ.ศ. 

๒๓๑๗ จนถงึช่วงก่อนการปฏริปูสมยัรชักาลที ่ ๕ สถานการณ์โดยทัว่ไปในเชยีงใหมอ่าจกล่าวไดว้่าไม่

ก่อใหเ้กดิปญัหาอยา่งใดต่อรฐับาลกลาง แมว้่าวธิกีารควบคุมเมอืงเชยีงใหมจ่ะไม่รดักุมเท่าไรนกักต็าม 

การเปลีย่นแปลงในรปูทีร่ฐับาลกลางตอ้งเขา้ไปควบคุมกจิการภายในมากขึน้ตามลาํดบั จนกระทัง่       

ในทีสุ่ดกผ็นวกเอาเชยีงใหม่เขา้เป็นส่วนหน่ึงของไทยนัน้ เกดิขึน้ในรชัสมยัรชักาลที ่ ๕ ซึง่เป็นยคุแห่ง

การปรบัปรงุประเทศตามแบบตะวนัตก ดา้นการปกครองหวัเมอืงมกีารยกเลกิระบบการปกครองเมอืง

ประเทศราชซึง่เคยปฏบิตักินัมาชา้นาน โดยจดัตัง้การปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาลขึน้แทน มี

ขา้หลวงเทศาภบิาลทีร่ฐับาลกรงุเทพฯ ส่งไปปกครองและขึน้สงักดักระทรวงมหาดไทย ระบบมณฑล

เทศาภบิาลทีจ่ดัตัง้ขึน้จงึเป็นการสรา้งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของชาตริฐั ซึง่มอีํานาจรวมศูนยท์ี่

องคพ์ระมหากษตัรยิ ์

มลูเหตขุองการปฏิรปูการปกครอง เกดิจากปญัหา ๒ ประการ คอื ปญัหาเกีย่วกบั     

กจิการป่าไมแ้ละปญัหาความวุ่นวายในหวัเมอืงชายแดน ซึง่เป็นปญัหาทีส่บืเน่ืองมาจากสถานการณ์ใน

เชยีงใหมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปหลงัจากองักฤษเขา้ครอบครองดนิแดนพมา่ ทาํใหค้นในบงัคบัองักฤษเขา้มา

มคีวามสมัพนัธก์บัเชยีงใหม่มากขึน้และกลายเป็นปญัหาในเวลาต่อมา 

ประการแรก ปญัหาเกีย่วกบักจิการป่าไม ้ ทีม่าของปญัหาเกดิจากแต่เดมิป่าไมท้ัง้หมดเป็น

ของเจา้เมอืงและเจา้นายบุตรหลานและยงัไม่มรีาคามากนกั มกีารตดัไมข้ายแต่น้อย การขายมกัจะอยู่

ในรปูเจา้ของปา่อนุญาตใหล้กูหลานใชบ่้าวไพรต่ดัขายคราวละ ๑๐๐ - ๒๐๐ ตน้ โดยไมค่ดิเงนิทอง
๑๐๗

 

ต่อมาคนในบงัคบัองักฤษเขา้มาทํากจิการปา่ไมต้ัง้แต่สมยัรชักาลที ่ ๓ และกจิการไดข้ยายตวัอยา่ง     

รวดเรว็ ปา่ไมจ้งึมมีลูค่ามหาศาล เกดิการแขง่ขนักนัเพื่อใหไ้ดท้าํสมัปทานป่าไม ้ ซึง่เจา้ของป่าไมก้ใ็ห้

สมัปทานซํ้าซอ้นในปา่เดยีวกนัเสมอ จงึเกดิเป็นกรณพีพิาทฟ้องรอ้งต่อกงศุลองักฤษและรฐับาลไทยเป็น

คดคีวามมากมาย ดงัปรากฏว่า พ.ศ. ๒๔๑๖ ทีเ่ชยีงใหมม่คีดฟ้ีองรอ้งดว้ยเรือ่งปา่ไม ้ ๔๒ เรือ่ง เมือ่มี

๑๐๕ หวญ. ร. ๓ จ.ศ. ๑๒๐๙ เลขที ่๑๗ สารตราถงึเมอืงเชยีงใหม,่ นครลาํพนู, นครลาํปาง เรื่องตัง้พระยาอุปราช 
๑๐๖ ดนิแดนมณฑลพายพัหรอืลา้นนาไทย ปจัจบุนั คอื ๘ จงัหวดัในภาคเหนือ ตอนบนประกอบดว้ย เชยีงใหม่ ลาํพนู 

ลาํปาง แพร่ น่าน เชยีงราย พะเยา และแมฮ่่องสอน โดยมเีชยีงใหม่เป็นศนูยก์ลางของมณฑลพายพั 

 หวัขอ้น้ีผูเ้ขยีนขอปรบัปรุงจากบทความเรื่อง “กระบวนการรวมหวัเมอืงประเทศราชลา้นนาไทยเขา้สูส่ว่นกลาง 

(พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๗๖)” สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (๑ เมษายน – กนัยายน ๒๕๒๔) : ๒๓ - ๓๘ สว่น

รายละเอยีดเกีย่วกบัเรื่องน้ี ด ูสรสัวด ีประยรูเสถยีร, “การปฏริปูการปกครองมณฑลพายพั พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๗๖” 

(ปรญิญานิพนธ ์ปรญิญามหาบณัฑติ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสาน

มติร, ๒๕๒๒), หน้า ๓๗๑. 
๑๐๗ หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิกรมศลิปากร เอกสารรชักาลที ่๕ (ต่อไปย่อ หจช. ร. ๕) ม. ๕๘/๘๘ รายงานกรมหมื่น

พชิติปรชีากรเรื่องจดัราชการเชยีงใหม ่ลาํพนู และลาํปาง ลงวนัที ่พฤษภาคม ร.ศ. ๑๐๓ 

                                         



 ๓๔ 

การชําระคดตีอ้งยกฟ้อง ๓ เรือ่ง อกี ๑๑ เรือ่ง มหีลกัฐานว่าจาํเลยคอืเจา้อนิทรวชิยานนท ์ เจา้เมอืง

เชยีงใหม ่(พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๒๔๓๙) ผดิจรงิตอ้งชดใชเ้ป็นค่าปรบัถงึ ๔๖๖,๐๑๕ รปีู
๑๐๘

 ซึง่เป็นเงนิจาํนวน

มาก รฐับาลกลางจงึจา่ยใหก่้อนโดยใหเ้จา้อนิทรวชิยานนทผ์่อนใช ้๗ ปี
๑๐๙

 

ประการทีส่อง ปญัหาความวุ่นวายในหวัเมอืงชายแดน หวัเมอืงชายแดนทีเ่กดิเป็นปญัหา

คอืบรเิวณทีเ่รยีกว่าหวัเมอืงเงีย้วทัง้หา้
๑๑๐

 ประกอบดว้ยเมอืงหาง เมอืงสาด เมอืงต่วน เมอืงทา และ

เมอืงจวด (จวาด) เมอืงเหล่าน้ีตัง้อยูท่างฝ ัง่ตะวนัออกของแมน้ํ่าสาละวนิและอยู่ระหว่างเขตแดนของ

เชยีงใหมก่บัพม่า เชยีงใหมไ่ดห้วัเมอืงเงีย้วทัง้หา้ในสมยัพระยากาวลิะฟ้ืนฟูบา้นเมอืง แต่ดว้ยวธิกีาร

ปกครองเมอืงขึน้ของเชยีงใหมท่ีป่ล่อยใหป้กครองตนเองอยา่งอสิระ จงึมฐีานะเป็นเมอืงขึน้แต่เพยีงใน

นาม    เท่านัน้ และเมือ่องักฤษเขา้ครอบครองพม่า บรรดาหวัเมอืงชายแดนพม่าต่างพยายามแยกตวั

เป็นอสิระมกีารรบพุ่งกนัเสมอ และมกัจะลํ้าแดนเขา้มาเกณฑร์าษฎรในเขตหวัเมอืงเงีย้วทัง้หา้เสมอ และ      

สถานการณ์ดงักล่าวไมไ่ดร้บัการแกไ้ขจากทางเชยีงใหม ่ ทาํใหค้วามวุ่นวายในหวัเมอืงชายแดนขยาย   

วงกวา้งยิง่ขึน้ เกดิโจรผูร้า้ยชุกชุมมกีารปลน้ฆา่คนในบงัคบัองักฤษซึง่เขา้มาตดิต่อคา้ขายในลา้นนาไทย 

ดงัเช่นในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ เกดิกรณปีลน้ฆ่ามองตาทวย มองอุนอง และลกูจา้ง ซึง่ต่างเป็นคนในบงัคบั

องักฤษ โดยเจา้เมอืงเชยีงใหมไ่มส่ามารถจบัตวัคนรา้ยได้
๑๑๑

 รฐับาลองักฤษทีอ่นิเดยีจงึตอ้งการให ้     

รฐับาลไทยรกัษาความสงบในหวัเมอืงชายแดนเพื่อคนในบงัคบัองักฤษจะไดป้ลอดภยั 

จากปญัหาทัง้สองประการทีเ่กดิขึน้นัน้ เป็นมลูเหตุสาํคญัทีท่ําใหร้ฐับาลกลางตอ้งจดัการ

ปฏริปูการปกครองมณฑลพายพัในเวลาต่อมา และเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของคนในบงัคบั

องักฤษ รฐับาลองักฤษทีอ่นิเดยีกบัรฐับาลไทยจงึตกลงทําสญัญาเชยีงใหม ่(The Treaty of Chiengmai) 

ฉบบัแรก พ.ศ. ๒๔๑๖ โดยมวีตัถุประสงคส์าํคญัเพื่อทีจ่ะจดัการป้องกนัผูร้า้ยทีป่ลน้สดมภต์ามชายแดน

เชยีงใหม ่ และองักฤษยนิยอมใหค้นเอเชยีในบงัคบัองักฤษทีม่คีดแีพ่งขึน้ศาลทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ทีเ่ชยีงใหม ่

แต่มขีอ้แมว้่าในกรณทีีค่นในบงัคบัองักฤษยนิยอมเท่านัน้ หากไมย่นิยอมตอ้งส่งคดนีัน้ใหแ้ก่กงศุล

องักฤษทีก่รงุเทพฯ หรอืเจา้หน้าทีอ่งักฤษทีย่องสะลนิในพมา่เป็นผูด้าํเนินการตดัสนิ 

สนธสิญัญาเชยีงใหมฉ่บบัน้ีนบัเป็นครัง้แรกทีอ่งักฤษยนิยอมใหอ้ํานาจทางการศาลแก่ไทย

บา้ง แมจ้ะไมส่มบูรณ์นกักต็าม อยา่งไรกด็สีนธสิญัญาฉบบัน้ีมขีอ้บกพรอ่งหลายประการ โดยเฉพาะ

เกีย่วกบัการป้องกนัโจรผูร้า้ยตามบรเิวณหวัเมอืงชายแดน ซึง่เป็นปญัหาใหญ่เกนิกําลงัทีเ่มอืงเชยีงใหม่

จะจดัการใหเ้รยีบรอ้ยได้
๑๑๒

 และดา้นคดคีวามตอ้งส่งมาฟ้องรอ้งต่อกงศุลองักฤษทีก่รงุเทพฯ เสมอ เพื่อ

๑๐๘ ๑ รปีู (แถบ) มคี่าประมาณ ๘๐ สตางค ์
๑๐๙ สงวน โชตสิขุรตัน์, คนดเีมอืงเหนือ (นครหลวงกรุงเทพธนบุร ี: สาํนกัพมิพโ์อเดยีนสโตร,์ ๒๕๑๕), หน้า ๘๙. 
๑๑๐ หวัเมอืงเงีย้วทัง้หา้น้ีไทยตอ้งเสยีใหแ้ก่องักฤษในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ด ูนคร พนัธุณ์รงค,์ “การเจรจาและขอ้ตกลง

ระหว่างรฐับาลสยามกบัรฐับาลองักฤษ เกีย่วกบัหวัเมอืงชายแดนลา้นนาไทยและพม่าสมยัพระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ระยะ พ.ศ. ๒๔๒๘ - ๒๔๓๘” (ปรญิญานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์

บณัฑติวทิยาลยั วทิยาลยัวชิาการศกึษาประสานมติร, ๒๕๑๖), ๓๔๗ หน้า 
๑๑๑ หจช. ร. ๕ สารบาญสมุดพเิศษ เล่ม ๖ หน้า ๔๒๐ 
๑๑๒ หจช. ร. ๕ สารบาญสมุดพเิศษ เล่ม ๘ หน้า ๘๓ 

                                         



 ๓๕ 

เป็นการแกไ้ขปญัหาจงึเกดิทาํสนธสิญัญาเชยีงใหมฉ่บบัทีส่อง พ.ศ. ๒๔๒๖ โดยขยายอํานาจศาลไทย

ใหก้วา้งขึน้อกีคอื กําหนดใหค้นในบงัคบัองักฤษตอ้งขึน้ศาลต่างประเทศทัง้คดแีพ่งและคดอีาญา ซึง่เป็น

การยกเลกิสทิธขิองคนในบงัคบัองักฤษทีเ่คยไดร้บัตามสญัญาเชยีงใหมฉ่บบัแรกทีว่่า จะขึน้ศาลไทย   

ต่อเมือ่ตนเองยนิยอม อยา่งไรกต็ามการพจิารณาคดต่ีางๆ กงศุลหรอืรองกงศุลมสีทิธถิอนคดจีากศาล

ต่างประเทศไปชําระทีศ่าลกงศุลไดทุ้กเวลาทีเ่หน็สมควร 

จากสญัญาเชยีงใหมฉ่บบัทีส่อง ทาํใหร้ฐับาลไทยยนิยอมใหร้ฐับาลองักฤษจดัตัง้กงศุล

ประจาํเมอืงเชยีงใหม ่ และจากการทําสญัญาเชยีงใหม่ทีเ่กดิขึน้ทัง้สองครัง้ แสดงใหเ้หน็ถงึอทิธพิลของ

ตะวนัตกทีเ่ขา้มามากขึน้ โดยเฉพาะองักฤษมผีลประโยชน์ผกูพนัอยูเ่ป็นอนัมาก จนรฐับาลไทยตอ้งเรง่

ดาํเนินงานแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในเชยีงใหม ่ การปฏริปูการปกครองมณฑลพายพัจงึเกดิขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 

๒๔๒๗ 

ข้าหลวงสามหวัเมืองกบัการแก้ไขปัญหาท่ีเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๑๗ - ๒๔๒๖) 

หลงัจากทําสนธสิญัญาเชยีงใหม ่ พ.ศ. ๒๔๑๖ รฐับาลกลางไดส้่งพระนรนิทรราชเสนี (พุ่ม 

ศรไีชยยนัต)์ ไปเป็นขา้หลวงสามหวัเมอืงประจาํทีเ่ชยีงใหม ่ เพื่อควบคุมดแูลและแกไ้ขปญัหาในเมอืง

เชยีงใหม ่ ลาํปาง และลําพูน
๑๑๓

 ตามทีร่ะบุในสญัญานัน้ซึง่นบัเป็นครัง้แรกทีร่ฐับาลกลางไดส้่งขา้หลวง

ขึน้ไปประจาํการ ความมุง่หมายของการส่งขา้หลวงสามหวัเมอืงพอสรปุได ้ ๓ ประการคอื ประการแรก

เพื่อใหข้า้หลวงทาํหน้าทีช่ําระคดคีวามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคนในบงัคบัองักฤษจงึมฐีานะเป็น “ขา้หลวง

ตระลาการ ศาลต่างประเทศ” ประการทีส่องเพื่อทําหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหว่างกรงุเทพฯ กบั

เชยีงใหม ่ ประการทีส่ามเพื่อแนะนําใหเ้จา้เมอืงเชยีงใหมป่ฏบิตัติามสนธสิญัญาเชยีงใหมแ่ละปฏบิตัติาม

คาํสัง่ของรฐับาล ดงันัน้ ในระยะแรกน้ีจงึไม่มนีโยบายถงึขัน้ยกเลกิฐานะเมอืงประเทศราชหรอืยกเลกิ

ตําแหน่งเจา้เมอืงเชยีงใหม่ เพยีงแต่ตอ้งการใหเ้จา้เมอืงเชยีงใหมย่อมปฏบิตัติามความตอ้งการของ

รฐับาลกลางทีก่รงุเทพฯ จงึอาจเปรยีบเสมอืน “หุ่น” หรอืเครือ่งจกัรทีร่ฐับาลกลางจะหมนุไปทางไหนก็

ได ้ นบัว่าเป็นการเริม่ใชว้ธิกีารดําเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึง่จะไมส่รา้งความรูส้กึบงัคบัจติใจของ

เจา้เมอืงเชยีงใหม ่ ทัง้น้ีเหน็ไดจ้ากพระราชหตัถเลขารชักาลที ่ ๕ ซึง่มไีปถงึขา้หลวงสามหวัเมอืง (พ.ศ. 

๒๔๒๖ - ๒๔๒๘) มคีวามตอนหน่ึงว่า 

“ … การทีเ่ป็นขา้หลวงสามหวัเมอืงน้ี ตอ้งถอืว่าเป็นผูร้กัอํานาจแลรกัษาคําสัง่กรงุเทพฯ ที่

จะใหเ้ป็นไปไดต้ามคาํสัง่ทุกประการ แลตอ้งรูค้วามประสงคข์องกรงุเทพฯ ว่าเราถอืวา่เมอืงเชยีงใหม ่ยงั

ไมเ่ป็นพระราชอาณาเขตรของเราแท ้ เพราะยงัเป็นประเทศราชอยูต่ราบใด แต่เรากไ็มไ่ดค้ดิจะรือ้ถอน

วงษ์ตระกูลมใิหเ้ป็นประเทศราช เป็นแต่อยากจะถอืยดึเอาอํานาจ ทีจ่รงิ … เมือ่จะว่าโดยยอ่แลว้ ใหล้าว

เป็นเหมอืนหน่ึงเครือ่งจกัร ซึง่เราจะหมนุไปขา้งน่าฤามาขา้งหลงักไ็ดต้ามชอบใจ … แต่เป็นการจาํเป็น

ทีจ่ะตอ้งทําการอยา่งน้ีดว้ยสตปิญัญาเป็นมากกว่าอํานาจกําลงั ตอ้งอยา่ใหล้าวเหน็ว่าเป็นการบบีคัน้กด

ขี ่ตอ้งชีใ้หเ้หน็ในการทีเ่ป็นประโยชน์ แลไมเ่ป็นประโยชน์เป็นพืน้ …”
๑๑๔

 

๑๑๓ หจช. ร. ๕ บ. ๑.๒/๕ รชักาลที ่๕ ทลูสมเดจ็พระเจา้บรมวงษ์เธอเจา้ฟ้ามหามาลากรมพระบาํราบปรปกัษ์ ร. ที ่

๒๘๔/๔๔ 
๑๑๔ หจช. ร. ๕ บ. ๑.๑ ก/๘ รชักาลที ่๕ ถงึพระยาราชสมัภารากร ลงเดอืน ๘ จ.ศ. ๑๒๔๕ 

                                         



 ๓๖ 

พระบรมราโชบายทีร่ชักาลที ่ ๕ ทรงวางไวด้งักล่าวนับว่าเหมาะสมกบัหวัเมอืงประเทศราช

เชยีงใหม ่ ซึง่เจา้เมอืงเชยีงใหมเ่คยปกครองบา้นเมอืงอยา่งค่อนขา้งจะอสิระและมคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอ

กรงุเทพฯ เมือ่เทยีบกบัหวัเมอืงประเทศราชในภาคใตเ้ช่น ไทรบุร ี และปตัตานี ซึง่พยายามต่อตา้น

อํานาจรฐับาลกลางเสมอ การทีจ่ะดําเนินการควบคุมเชยีงใหมใ่หม้ากขึน้กว่าเดมิยอ่มจะตอ้ง

กระทบกระเทอืนจติใจต่อเจา้เมอืงผูต้อ้งสญูเสยีอํานาจต่างๆ ทีเ่คยไดร้บั รชักาลที ่ ๕ จงึทรงกําชบั

ขา้หลวงทีส่่งมาประจาํการทีเ่ชยีงใหมเ่สมอ เช่น ใหร้ะมดัระวงัไมใ่หเ้จา้เมอืงเชยีงใหมรู่ส้กึว่าถูกกดขี,่ สิง่

ทีข่า้หลวงกระทาํตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากเจา้เมอืง
๑๑๕

 ขา้หลวงตอ้งสรา้งสมัพนัธไมตรอีนัดกีบัเจา้

เมอืง หากขา้หลวงคนใดมเีรือ่งบาดหมางกบัเจา้เมอืงและเจา้นายบุตรหลานจะเรยีกตวักลบั
๑๑๖

 

นอกจากนัน้ยงัหา้มเรยีกรอ้งกะเกณฑส์ิง่ใดทีจ่ะสรา้งความเดอืดรอ้นแก่เจา้เมอืงเชยีงใหม่
๑๑๗

 

อยา่งไรกต็าม แมว้่ารฐับาลกลางจะแกไ้ขปญัหาโดยส่งขา้หลวงมาประจาํการทีเ่ชยีงใหม ่แต่

ปญัหาทัง้กรณพีพิาทเรือ่งป่าไมแ้ละปญัหาความวุ่นวายทางชายแดนกห็าไดย้ตุลิงไม ่ ในทีสุ่ดรฐับาล

องักฤษกบัรฐับาลไทยตอ้งทําสนธสิญัญาเชยีงใหมฉ่บบัที ่๒ ปี พ.ศ. ๒๔๒๖ โดยมคีวามมุง่หมายเพื่อให้

รฐับาลไทยแกไ้ขปญัหาอย่างจรงิจงั 

สาเหตุทีท่าํใหข้า้หลวงสามหวัเมอืงไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาต่างๆ ได ้พอสรปุได ้๒ ประการ 

ประการแรก ขา้หลวงสามหวัเมอืงไมม่อีํานาจชําระคดเีตม็ที ่ โดยขอ้บงัคบักําหนดใหม้อีํานาจชาํระความ

ไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ รปีู
๑๑๘

 ซึง่ส่วนใหญ่มกัจะเกนิ ดงันัน้คดคีวามต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในเชยีงใหมจ่ะมาสิน้สุดกนั

ทีก่รงุเทพฯ เสมอ ประการที ่ ๒ นโยบายของรฐับาลกลางยงัไม่ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงใดๆ มากนกั 

ทัง้น้ีเพราะเกรงปฏกิริยิาจากเจา้เมอืงเชยีงใหมแ่ละเจา้นายบุตรหลานจงึเป็นแต่เพยีงส่งขา้หลวงสามหวั

เมอืงมาปทูางใหก้บัการปฏริปูในครัง้ต่อไป ดงันัน้ขา้หลวงทีส่่งมาประจาํเชยีงใหมใ่น พ.ศ. ๒๔๑๗ จงึมี

ยศเพยีงชัน้พระ (พระนรนิทรราชเสนี พุ่ม ศรไีชยยนัต)์ ขา้หลวงคนแรกตําแหน่งเดมิเป็นปลดับญัชกีรม

พระกลาโหม ซึง่มสี่วนทําใหเ้จา้นายบุตรหลานไม่ยาํเกรงเท่าทีค่วร
๑๑๙

 

การปฏิรปูการปกครองในเมืองเชียงใหม่ 

หลงัจากทีร่ฐับาลองักฤษกบัรฐับาลไทยทําสนธสิญัญาเชยีงใหม ่ฉบบัที ่๒ พ.ศ. ๒๔๒๖ ซึง่

สญัญาฉบบัน้ีองักฤษมุง่หมายใหไ้ทยแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่ชยีงใหมอ่ยา่งแทจ้รงิ โดยองักฤษตอ้งการให้

ไทยส่งขา้หลวงทีม่อีํานาจเตม็ขึน้ไปดาํเนินการ เพราะขณะทีก่ําลงัเจรจาทําสญัญาฉบบัน้ี บรรดา      

๑๑๕ หจช. ร. ๕ สารบาญสมุดพเิศษ เล่ม ๘ หน้า ๘๓ 
๑๑๖ หจช. ร. ๕ สารบาญสมุดพเิศษ เล่ม ๑๐ หน้า ๗๘ - ๘๒ 
๑๑๗ “พระราชบญัญตัสิาํหรบัขา้หลวงชาํระความหวัเมอืง” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑ ลงวนัอาทติย ์เดอืน ๑๒ แรม ๖ 

คํ่า จ.ศ. ๑๒๓๖ หน้า ๒๗๔ - ๒๗๖ และ หจช. ร. ๕ “ขอ้บงัคบัใหอ้าํนาจกบัขา้หลวงเมอืงเชยีงใหม่ ในความทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัคนในบงัคบัองักฤษ” สารบาญสมุดพเิศษ เล่ม ๑๐ หน้า ๑๙๔ - ๑๙๕ 
๑๑๘ “พระราชบญัญตัสิาํหรบัขา้หลวงชาํระความหวัเมอืง” ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑ ลงวนัอาทติย ์เดอืน ๑๒ แรม ๖ คํ่า 

จ.ศ. ๑๒๓๖ หน้า ๒๗๔ - ๒๗๖ และ หจช. ร. ๕ “ขอ้บงัคบัใหอ้าํนาจกบัขา้หลวงเมอืงเชยีงใหม่ ในความทีเ่กีย่วขอ้งกบั

คนในบงัคบัองักฤษ” สารบาญสมุดพเิศษ เล่ม ๑๐ หน้า ๑๙๔ - ๑๙๕ 
๑๑๙ หจช. ร. ๕ สารบาญสมุดพเิศษ เล่ม ๑๐ หน้า ๗๙ 

                                         



 ๓๗ 

หวัเมอืงขึน้พม่าต่างเป็นอสิระทาํการสะสมเสบยีงอาหารโดยยกกําลงัเขา้โจมตหีวัเมอืงชายแดนลานนา 

ไทย
๑๒๐

 และความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้นัน้เกนิกําลงัทีเ่มอืงเชยีงใหมจ่ะจดัการใหเ้รยีบรอ้ยได ้ ประกอบกบั

สถานการณ์ภายในเชยีงใหมข่ณะนัน้กําลงัยุง่ยาก เพราะเจา้เทพไกรษรชายาของเจา้อนิทรวชิยานนทผ์ู้

มคีวามสามารถในการปกครองถงึแก่พริาลยั ในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ เจา้อนิทรวชิยานนทก์ไ็มม่คีวามเขม้แขง็

เพยีงพอ เจา้นายชัน้สงูในเชยีงใหม่จงึแยง่ชงิอํานาจกนั นบัเป็นโอกาสดขีองรฐับาลกลางทีจ่ะดาํเนินการ

ปฏริปูการปกครองมณฑลพายพัโดยมศีูนยก์ลางการดําเนินงานทีเ่ชยีงใหม่
๑๒๑

  

การปฏริปูการปกครองในเมอืงเชยีงใหมเ่ป็นส่วนหน่ึงของการปฏริปูการปกครองมณฑล

พายพั ซึง่เป็นกระบวนการรวมหวัเมอืงประเทศราชลานนาไทยเขา้กบัส่วนกลาง รฐับาลกลางวาง     

เป้าหมายของการปฏริปูการปกครองเพื่อสรา้งเอกภาพแห่งชาต ิ ซึง่มอีงคพ์ระมหากษตัรยิเ์ป็นศูนยร์วม

อํานาจเพยีงแห่งเดยีว ในการดําเนินการจะตอ้งกระทําสิง่สาํคญั ๒ ประการ คอื ประการแรก ยกเลกิ

ฐานะหวัเมอืงประเทศราชทีเ่ป็นมาแต่เดมิ โดยจดัการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาล ส่งขา้หลวงมา  

ปกครอง ขณะเดยีวกนักพ็ยายามยกเลกิตําแหน่งเจา้เมอืงเสยี โดยรฐับาลกลางรดิรอนอํานาจของ    เจา้

เมอืงอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ซึง่ในทีสุ่ดตําแหน่งเจา้เมอืงกส็ลายตวัไป ประการทีส่อง การผสม     

กลมกลนืชาวพืน้เมอืงใหม้คีวามรูส้กึเป็นพลเมอืงไทยเช่นเดยีวกบัพลเมอืงส่วนใหญ่ของประเทศ 

กล่าวคอืใหเ้กดิความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของชนในชาต ิ รฐับาลกลางใชว้ธิจีดัการปฏริปูการศกึษาใน    

ลานนาโดยจดัระบบโรงเรยีนหนงัสอืไทยซึง่เป็นระบบการศกึษาแบบใหมเ่ขา้แทนที ่ การเรยีนในวดัและ

กําหนดใหเ้รยีนภาษาไทยกลางแทนภาษาไทยยวน
๑๒๒

  

การปฏริปูการปกครองในเมอืงเชยีงใหมม่ลีกัษณะการดําเนินงานทีต่่อเน่ืองและยาวนาน ซึง่

สามารถแบ่งเป็น ๒ สมยั 

- สมยัก่อนจดัการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาล (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๔๒) 

- สมยัจดัการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาล (พ.ศ. ๒๔๔๒ - ๒๔๗๖) 

เชียงใหม่สมยัก่อนจดัการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๔๒) 

เชียงใหม่สมยัปฏิรปูการปกครองหวัเมืองลาวเฉียง (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๓๕) 

๑๒๐ หจช. ร. ๕ ม. ๒.๑๒ ก/๔๑ เล่ม ๒๑ ศุภอกัษรพระเจา้อนิทรวชิยานนทก์ราบทลูสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้า

มหามาลา กรมพระบาํราบปรปกัษ์ และ  หจช. ร. ๕  ม. ๒.๒๑ ก/๑๑ เล่ม ๓ พระยาราชสมัภารากรกราบทลูสมเดจ็

พระเจา้บรมวงศเ์ธอเจา้ฟ้ามหามาลา กรมพระบาํราบปรปกัษ ์
๑๒๑ เชยีงใหม่เป็นทีต่ัง้ของศาลาว่าการมณฑลพายพั ซึง่มชีื่อเรยีกต่างกนัคอืในช่วง พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๓๕ ดนิแดน

สว่นน้ีเรยีกวา่หวัเมอืงลาวเฉียง ดาํเนินการปฏริปูเฉพาะเมอืงเชยีงใหม ่ลาํปาง และลาํพนู มขีา้หลวงหา้หวัเมอืงจดัการ

ปกครอง (เน่ืองจากสนธสิญัญาเชยีงใหม่ฉบบัที ่๒ ขยายอาํนาจศาลครอบคลุมจากเดมิเฉพาะเชยีงใหม ่ลาํปาง และ

ลาํพนู ออกไปถงึแพร่และน่าน จงึเรยีกขา้หลวงสามหวัเมอืงเป็นขา้หลวงหา้หวัเมอืง) ช่วง พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๔๒ เป็น

มณฑลลาวเฉยีง พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นมณฑลตะวนัตกเฉยีงเหนือ และช่วง พ.ศ. ๒๔๔๓ - ๒๔๗๖ เป็นมณฑลพายพั 
๑๒๒ รายละเอยีดเกีย่วกบัเรื่องน้ีด ูสรสัวด ีอ๋องสกุล, “การปฏริปูการศกึษาในลานนา : การสรา้งเอกภาพแห่งชาต ิ(พ.ศ. 

๒๔๔๖ - ๒๔๗๕)”, ศึกษาศาสตรส์าร ๒ - ๔ (ตุลาคม ๒๕๒๔ - กนัยายน  ๒๕๒๕) : ๒๙ - ๔๘ 

                                         



 ๓๘ 

การปฏริปูหวัเมอืงลาวเฉียงเป็นการเขา้ควบคุมเมอืงเชยีงใหมอ่ยา่งแทจ้รงิเป็นครัง้แรก ซึง่

รชักาลที ่ ๕ มพีระราชดาํรวิ่าในการวางรากฐานการปฏริปูตอ้งส่งพระเจา้น้องยาเธอ กรมหมื่นพชิติ-  

ปรชีากรไปปทูางเพราะนอกจากเป็นเชือ้พระวงศช์ัน้สงูแลว้ ยงัเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถรอบรูแ้ละมคีวาม

ตัง้พระทยัในการดาํเนินงาน ทาํใหเ้จา้เมอืงเชยีงใหมแ่ละเจา้นายบุตรหลานยาํเกรงและยอมรบัการ  

เปลีย่นแปลง
๑๒๓

 

การดําเนินงานกรมหมื่นพชิติปรชีากรทรงปรบัปรงุดา้นการปกครองใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของทอ้งถิน่ โดยยงัคงใหม้ตีําแหน่งเคา้สนามหลวงแต่ลดความสาํคญัลงจนยกเลกิไปเอง      

จากนัน้ทรงแต่งตัง้เสนา ๖ ตําแหน่งขึน้มาใหม ่ ประกอบดว้ยกรมมหาดไทย กรมทหาร กรมคลงั กรม  

ยตุธิรรม กรมวงั และกรมนา แต่ละกรมมเีจา้นายบุตรหลานดาํรงตําแหน่งเสนา เป็นผูบ้งัคบับญัชากรม   

ขา้ราชการจากส่วนกลางเป็นผูช่้วยเสนา ทาํหน้าทีใ่หค้าํแนะนําและช่วยเหลอืเจา้นายบุตรหลานทีย่งัไม่ 

เขา้ใจรปูแบบการปกครองอยา่งใหม ่ ดงันัน้ ผูช่้วยเสนาจงึเป็นผูคุ้มอํานาจการปกครองและทาํหน้าที ่ 

จดัการดา้นต่างๆ อยา่งแทจ้รงิ นอกจากนัน้มตีําแหน่งพระยารองซึง่สงวนไวใ้หเ้จา้นายบุตรหลาน หรอื

ขนุนางพืน้เมอืงเป็นตําแหน่งทีไ่ม่มคีวามสําคญัมาก แต่มไีวเ้พื่อถนอมน้ําใจชาวพืน้เมอืง ในแต่ละกรมจงึ

ประกอบดว้ยตําแหน่งพระยาว่าการกรม (เสนา) พระยาผูช่้วยไทย (ผูช่้วยเสนา) และพระยา        รอง

ลาว
๑๒๔

 

ตําแหน่งเสนาทัง้ ๖ ตัง้ขึน้เพื่อมใิหเ้จา้นายบุตรหลานรูส้กึว่าตอ้งสญูเสยีอํานาจและ   

เกยีรตยิศไป สาํหรบัเหตุผลของการตัง้เสนา ๖ ตําแหน่ง เพื่อจะกระจายอํานาจของเจา้เมอืง ซึง่เคยมี

อยา่งมากไปสู่เจา้นายบุตรหลานและโดยเฉพาะขา้ราชการจากส่วนกลาง ซึง่เป็นกลจกัรสาํคญัของการ

ควบคุมอํานาจ 

อยา่งไรกต็ามตําแหน่งเสนาทัง้ ๖ เป็นตําแหน่งการเมอืงซึง่คดัเลอืกโดยเคา้สนามหลวงแลว้

เสนอใหเ้จา้เมอืงแต่งตัง้และมสีทิธโิยกยา้ยหรอืถอดถอนได ้ ซึง่เป็นการใหเ้จา้เมอืงเชยีงใหม่ทาํหน้าที่

ควบคุมเสนาทัง้ ๖ ดว้ย และเป็นนโยบายทีต่อ้งการไมใ่หต้ําแหน่งเสนาทัง้ ๖ เป็นอสิระจนเกนิไป ซึง่มี

ผลทาํใหเ้สนาทัง้ ๖ และเคา้สนามหลวงมคีวามสมัพนัธก์นั
๑๒๕

 

การจดัการปกครองแบบใหมจ่าํเป็นตอ้งใชเ้งนิเป็นจาํนวนมาก จาํเป็นตอ้งเกบ็ภาษจีาก 

ทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้เพื่อใหเ้พยีงพอกบัค่าใชจ้า่ย โดยทีร่ฐับาลกลางไมต่อ้งส่งเงนิมาช่วย และเมือ่มเีงนิ

เหลอืจา่ยตามงบประมาณในแต่ละปีกําหนดว่าตอ้งนําส่งรฐับาลกลาง เพื่อใหเ้พยีงพอกบัค่าใชจ้่ายของ

การปฏริปูการปกครองจงึมกีารปรบัปรงุการเกบ็ภาษอีากรใหเ้ป็นแบบเดยีวกบัระบบกรงุเทพ ดงัน้ี 

ประการแรก การจดัระบบผูกขาดใหเ้จา้ภาษนีายอากรประมลู ครัง้แรกมภีาษ ี ๕ ชนิด คอื 

ภาษสีุรา ภาษสีุกร ภาษนีา ภาษคีรัง่ และสมพตัสรต้นไม้
๑๒๖

 

๑๒๓ หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๘๘ รายงานกรมหมื่นพชิติปรชีากร ลงวนัที ่๖ ฯ ๘ คํ่า จ.ศ. ๑๒๔๖ 
๑๒๔ หจช. ร. ๕ บ. ๑๐/๓๕ แบบตัง้ตําแหน่งของกรมหลวงพชิติปรชีากร 
๑๒๕ เรื่องเดยีวกนั 
๑๒๖ หจช. ร. ๕ ม. ๙๙/๓ รายงานหลวงอนุรกัษ์ภูเบศกราบทลูเจา้ฟ้ามหามาลา กรมพระบาํราบปรปกัษ์ ลงวนัที ่๖ ฯ ๓ 

คํ่า ปีวอก จ.ศ. ๑๒๔๖ 

๑๑ 

                                         



 ๓๙ 

ประการทีส่อง การเพิม่ชนิดของภาษอีากรขึน้ใหมห่ลายอยา่ง แยกตามหมวดหมูไ่ดถ้งึ ๙ 

ประเภท ซึง่แต่เดมิเท่าทีพ่บมภีาษขีา้วและภาษหีลงัคาเรอืนเท่านัน้
๑๒๗

 

ประการสุดทา้ย รปูแบบการเกบ็ภาษ ี เดมิเกบ็เป็นผลผลติ เช่น ปลกูขา้วเสยีภาษเีป็นขา้ว 

แต่ระบบใหมต่อ้งเสยีภาษเีป็นเงนิ ทัง้ทีร่ะบบเศรษฐกจิแบบเงนิตรายงัไมแ่พรห่ลาย ราษฎรยงัเคยชนิ

กบัการแลกเปลีย่นสิง่ของและระบบเศรษฐกจิคงเป็นแบบเลีย้งตวัเอง 

การจดัเกบ็ภาษ ี “ระบบกรุงเทพฯ” ดงักล่าว นบัว่าเกดิการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ    

ครัง้ใหญ่ในลา้นนาไทยทีม่ผีลกระทบกระเทอืนต่อราษฎรอยา่งยิง่ เพราะราษฎรนอกจากจะถูกขดูรดีจาก

เจา้ภาษนีายอากรแลว้ยงัตอ้งจา่ยภาษเีป็นเงนิจาํนวนมาก ราษฎรจงึเดอืดรอ้น 

กรมหมืน่พชิติปรชีากรทรงทาํหน้าทีว่างรากฐานกบัการปฏริปูหวัเมอืงลาวเฉียงเท่านัน้ โดย

ใชเ้วลาเพยีงปีเศษ (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๒๘) กเ็สดจ็กลบักรงุเทพฯ เพื่อช่วยราชการดา้นอื่นต่อไป      

รฐับาลกลางไดจ้ดัส่งขา้หลวงคนต่อมาปกครอง โดยมนีโยบายใหจ้ดัการปกครองตามแบบทีก่รมหมืน่

พชิติปรชีากรทรงวางรากฐานไว ้ แต่รปูแบบทีก่รมหมืน่พชิติปรชีากรทรงวางไวเ้สื่อมคลายลงเป็นลาํดบั

นบัตัง้แต่พระยาเพชรพไิชย (จนิ จารุจนิดา) (พ.ศ. ๒๔๓๑) ดาํรงตําแหน่งขา้หลวงหา้หวัเมอืง พระยา

เพชรพไิชยแทนทีจ่ะรกัษาอํานาจและผลประโยชน์ของรฐับาลกลาง กลบัเป็นใจใหเ้จา้อนิทรวชิยานนท ์

เจา้เมอืงเชยีงใหมล่ม้เลกิระเบยีบแบบแผนต่างๆ โดยเจา้อนิทรวชิยานนทอ์อกหนงัสอืประกาศเรยีกรอ้ง

ใหร้ฐับาลกลางยกเลกิเสนา ๖ ตําแหน่ง ยกเลกิระบบภาษอีากรแบบกรุงเทพฯ ขอใชร้ะบบเดมิคอืเกบ็

ส่วยในอตัรา ๑๐ ชกั ๒ แลว้ใหนํ้าส่งเคา้สนาม ขอเกบ็ภาษขีา้วเป็นผลผลติและเกบ็ภาษหีลงัคาเรอืน ใน

คาํประกาศนัน้อา้งว่าเทพยดาทีร่กัษาบา้นเมอืงไมพ่อใจการดําเนินงานของกรมหมื่นพชิติปรชีากร จงึ

บนัดาลใหฝ้นไมต่กตอ้งตามฤดกูาล และพชืพนัธุธ์ญัญาหารกไ็มอุ่ดมสมบรูณ์เหมอืนสมยัเจา้เมอืง

เชยีงใหมค่นก่อนๆ
๑๒๘

 นบัเป็นวธิกีารทีอ่า้งความเชื่อถอืของราษฎรเป็นเครือ่งมอืต่อรอง ซึง่เขา้ใจว่า

ราษฎรบางส่วนคงเหน็ดว้ยกบัคาํประกาศ เพราะกําลงัเดอืดรอ้นกบัการกดขีข่องเจา้ภาษนีายอากรอยู่

แลว้ 

หลงัจากเจา้อนิทรวชิยานนทอ์อกหนงัสอืประกาศใหร้าษฎรทราบแลว้ กนํ็าความกราบ

บงัคมทลูต่อรชักาลที ่ ๕ ซึง่รชักาลที ่ ๕ ไมย่อมใหม้กีารเปลีย่นแปลงใดๆ เขา้สูร่ะบบเดมิ แต่เมือ่เวลา

ผ่านไปไมก่ีเ่ดอืน พระยาเพชรพไิชยกลบัยนิยอมใหเ้จา้อนิทรวชิยานนทย์กเลกิระบบการเกบ็ภาษแีบบ

กรงุเทพฯ โดยพลการ นอกจากนัน้พระยาเพชรพไิชยยงัใชต้ําแหน่งหาผลประโยชน์ เช่น ทุจรติเงนิ

หลวงถงึ ๑๖,๓๗๗ รปีู
๑๒๙

 และรว่มมอืกบัเจา้เมอืงเชยีงใหมใ่หอ้นุญาตเปิดบ่อนการพนนั ทัง้ทีเ่มือ่สมยั

กรมหมืน่พชิติปรชีากรทรงมปีระกาศหา้มเล่นการพนันทุกชนิดเป็นอนัขาด
๑๓๐

 

๑๒๗ หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๑๙๓ พกิดัภาษอีากรมณฑลพายพั (ร.ศ. ๑๐๓ - ๑๐๔) 
๑๒๘ หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๘๙ พระเจา้อนิทรวชิยานนทก์ราบทลูราชการเมอืงเชยีงใหม่ ลงวนัที ่๓ ฯ ๑๐ คํ่า ปีชวด จ.ศ. 

๑๒๕๐ 
๑๒๙ หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๙๓ เจา้พระยารตันบดนิทรก์ราบบงัคมทลูรชักาลที ่๕ ลงวนัที ่๓ เมษายน ร.ศ. ๑๐๘ - ๒๗ 

มถุินายน ร.ศ. ๑๐๘ 
๑๓๐ หจช. ร. ๕ มท. จ.ศ. ๑๒๕๐ เล่ม ๓๖ หน้า ๑๙๔ - ๑๙๘ 

๑ 

                                         



 ๔๐ 

พระยาเพชรพไิชยกระทําผดิอยา่งรา้ยแรงดงักล่าว จงึถูกเรยีกตวักลบักรงุเทพฯ ทนัท ี และ

ผลการปฏบิตังิานของพระยาเพชรพไิชยสรา้งความแตกแยกในหมู่ขา้ราชการไทยทีส่่วนกลางส่งมา 

เน่ืองจากมขีา้ราชการไทยอกีกลุ่มหน่ึงพยายามรกัษาอํานาจรฐับาลกลางอย่างเตม็ที ่ ความแตกแยกของ

ขา้ราชการไทยทําใหร้าชการต่างๆ หยดุชะงกัลง และเป็นโอกาสใหเ้จา้เมอืงเชยีงใหมเ่รยีกรอ้งอํานาจ

และผลประโยชน์คนื 

ในการแกไ้ขปญัหารฐับาลกลางส่งขา้หลวงชุดใหมม่า ประกอบดว้ย พระเจา้น้องยาเธอ   

พระองคเ์จา้โสณบณัฑติย ์ ดาํรงตําแหน่งขา้หลวงพเิศษ และพระยามหาเทพในตําแหน่งขา้หลวงหา้   

หวัเมอืง ดาํเนินการแกไ้ขสถานการณ์โดยพยายามรกัษาอํานาจรฐับาลกลาง แต่สถานการณ์กลบัทวี

ความรุนแรงมากขึน้จนกลายเป็นกบฏพระยาปราบสงคราม (พญาผาบ) 

กบฏพระยาปราบสงครามเกดิขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ทีต่ําบลหนองจอ๊ม อําเภอสนัทราย 

จงัหวดัเชยีงใหม่
๑๓๑

 เรือ่งราวเกีย่วกบักบฏพระยาปราบสงครามเป็นสิง่ทีน่่าสนใจยิง่ จงึมกีารศกึษา    

คน้ควา้กนัมาบา้งแลว้
๑๓๒

 แต่ยงัสามารถตคีวามในแนวทางอื่นไดอ้กี ซึง่ผูเ้ขยีนพยายามศกึษาเรือ่งน้ี

โดยใชห้ลกัฐานจากการสมัภาษณ์บุคคลทีส่งูอายใุนทอ้งถิน่ ประกอบกบัหลกัฐานของทางราชการที ่       

หอ    จดหมายเหตุแห่งชาต ิ

จากการศกึษาพบว่า พระยาปราบสงครามผูนํ้ากบฏมตีําแหน่งเป็นแมท่พัเมอืงเชยีงใหม ่ซึง่

มคีวามสามารถสงู และเป็นผูป้กครองระดบัทอ้งถิน่โดยไดร้บัความไวว้างใจจากเจา้เมอืงเชยีงใหมใ่ห ้ 

ปกครองและเกบ็ภาษดีา้นฝ ัง่ตะวนัออกของแมน้ํ่าปิง คอืบรเิวณแขวงจอ๊ม (หนองจอ๊ม) แขวงคอื (แม่

คอื) และแขวงกอก
๑๓๓

 จากหลกัฐานของทางราชการระบุชดัเจนว่าพระยาปราบสงครามเป็นแคว่น 

(กํานนั) แต่เมือ่พจิารณาหน้าทีข่องพระยาปราบสงครามซึง่ไดป้กครองแคว่นและแก่บา้น (ผูใ้หญ่บา้น) 

โดยพจิารณาจากคาํกราบบงัคมทลูรชักาลที ่๕ ของเจา้พระยาพลเทพ มคีวามตอนหน่ึงว่า “เป็นตน้ทา้ว

ขนุกรมการแขวงกํานนันายบา้น”
๑๓๔

 เพราะฉะนัน้หากเทยีบอํานาจหน้าทีน้ี่คงเท่ากบันายอําเภอ แต่ใน

สมยันัน้บรเิวณ ๓ แขวงดงักล่าวขึน้กบัเมอืงเชยีงใหม ่ ยงัไม่มกีารจดัตัง้เป็นอําเภอดงัปจัจบุนั จากการ

สมัภาษณ์บุคคลในทอ้งถิน่ต่างมคีวามเหน็ตรงกนัว่า พระยาปราบสงครามเป็นผูนํ้าทอ้งถิน่ทีเ่ก่งกลา้

ดา้นไสยศาสตรแ์ละการรบพุ่ง เป็นทีย่อมรบันบัถอืและเลื่องลอืในหมูบ่า้นละแวกนัน้ ซึง่คงมสี่วนทาํให้

๑๓๑ รายละเอยีดเรื่องพระยาปราบสงคราม (พญาผาบ) ด ูสรสัวด ีอ๋องสกุล, “กบฏพระยาปราบสงคราม แม่ทพัเมอืง

เชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๔๓๒” ๑๔ หน้า (อดัสาํเนา) 
๑๓๒ ชสูทิธิ ์ชชูาต,ิ “กบฏพญาผาบ (ปราบสงคราม) : กบฏชาวนาในภาคเหนือ”, วารสารสงัคมศาสตร,์ ๒ (ตุลาคม 

๒๕๒๒ - มนีาคม ๒๕๒๓) : ๒๔ - ๓๔ ชสูทิธิเ์น้นปญัหาเศรษฐกจิและพยายามชีว้่าพญาผาบ (ปราบสงคราม) เป็น  

ชาวนาธรรมดาไม่มตีําแหน่งทางราชการเลยและวลัลภ รุ่งศริแิสงรตัน์, “กบฏไทยเขนิเมอืงเชยีงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๔๓๒”, 

แถลงงานประวติัศาสตรเ์อกสารโบราณคดี ๑ (มกราคม – มถุินายน ๒๕๒๓) : ๖๗ - ๖๘ วลัลภา ตคีวามใน

แนวทางปญัหาการเมอืงระหว่างประเทศ โดยเน้นว่าองักฤษมสีว่นรูเ้หน็เป็นใจดว้ยกบัการช่วยเหลอืพระยาปราบ

สงครามของเจา้เมอืงเชยีงตุง และองักฤษตอ้งการขยายอทิธพิลทางการเมอืงในลานนา 
๑๓๓ ในปจัจุบนั ๓ แขวงดงักล่าวเป็นสว่นหน่ึงของอาํเภอสนัทราย อาํเภอดอยสะเกด็ และอาํเภอสนักาํแพง จากการ

สาํรวจมบีรเิวณกวา้งขวางเทยีบไดก้บัอาํเภอหน่ึง 
๑๓๔ หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๑ เจา้พระยาพลเทพกราบบงัคมทลูรชักาลที ่๕  ลงวนัที ่๒๐ มนีาคม ร.ศ. ๑๐๘ 

๙ 

                                         



 ๔๑ 

ราษฎรทีเ่ดอืดรอ้นจากการเกบ็ภาษเีขา้รอ้งเรยีนต่อพระยาปราบสงคราม พระยาปราบสงครามจงึออก

ปกป้องราษฎรจนลุกลามเป็นกบฏพระยาปราบสงคราม 

เหตุการณ์กบฏพระยาปราบสงครามมจีดุเริม่ตน้จากระบบเกบ็ภาษอีากรผกูขาด โดยเฉพาะ

ภาษหีมาก พล ู มะพรา้ว เมือ่พระองคเ์จา้โสณบณัฑติยก์ําหนดใหเ้กบ็อากรพชืสวนแบบกรุงเทพฯ คอื

ออกเกบ็ปีละครัง้แทนระบบเดมิทีก่รมหมืน่พชิติปรชีากรกําหนดใหม้กีารเสยีภาษเีฉพาะเมือ่มกีารซือ้

ขายเกดิขึน้เท่านัน้ ฉะนัน้ระบบใหมแ่มไ้ม่มกีารซือ้ขายกต็อ้งถูกเกบ็ภาษหีรอืยงัไมท่นัขายกต็อ้งเสยี

ภาษแีลว้ ทาํใหร้าษฎรไมส่ามารถหาเงนิมาเสยีไดท้นั ราษฎรจงึตอ้งการเสยีภาษเีป็นผลผลติทางเกษตร

ตามระบบการเกบ็ภาษแีบบเดมิของลานนาไทย 

น้อยวงษ์เป็นผูป้ระมลูภาษหีมาก มะพรา้ว พล ู ไดใ้นอตัราปีละ ๔๑,๐๐๐ รปีู ซึง่สงูกว่า

อตัราเดมิถงึ ๑๖,๐๐๐ รปีู
๑๓๕

 ดงันัน้ จงึจาํเป็นตอ้งเกบ็ภาษอียา่งเขม้งวดเพื่อใหไ้ดเ้งนิกลบัคนืมาใหม้าก

ทีสุ่ด น้อยวงษ์ไดอ้อกเกบ็ภาษตีัง้แต่เดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ เป็นตน้มา ในอตัราทีส่งูกว่าเดมิ คอื 

หมาก ๒ ตน้ ต่อวิน่ มะพรา้ว ๑ ตน้ ต่อวิน่ (๑ วิน่ = ๑๒.๕ สตางค)์ ราษฎรทีป่ลกูพชืสวนดงักล่าวไดร้บั

การเดอืดรอ้นจากการขม่เหงของพวกเจา้ภาษทีีบ่งัคบัใหจ้า่ยค่าภาษตีามทีต่นกําหนดซึง่เป็นเงนิจาํนวน

มาก โดยเฉพาะแขวงคอื แขวงจอ๊ม และแขวงกอก ในเขตพระยาปราบสงครามปกครอง เป็นบรเิวณที่

นิยมปลกูตน้หมากกนัมากมายจนตอ้งใชว้ธิกีารนับโดยจกัตอกมดัละรอ้ย นําไปมดัตามโคนตน้หมาก 

แลว้หกัลบออกจากตอกทีเ่หลอื
๑๓๖

 แต่ละบา้นจะตอ้งเสยีภาษรีะหว่าง ๘๐ - ๒๐๐ รปีู
๑๓๗

 ซึง่เป็นอตัราที่

สงูมาก
๑๓๘

 เมือ่เทยีบกบัสมยัทีพ่ระยาปราบสงครามทําหน้าทีเ่กบ็ภาษสี่งใหเ้จา้ผูค้รองนครเชยีงใหม ่ จะ

เกบ็ภาษหีลงัคาเรอืนครอบครวัละ ๕ รปีู ส่วนขา้วกเ็กบ็ตามจาํนวนพนัธุท์ีใ่ชป้ลกูในอตัราพนัธุข์า้วปลกู 

๑ ถงั เสยีส่วย ๒ ถงั 

เมือ่พวกเจา้ภาษมีาเกบ็อากรพชืสวนดงักล่าวในเขตแขวงจอ๊ม (ตําบลหนองจอ๊ม อําเภอ 

สนัทรายในปจัจบุนั) ราษฎรส่วนหน่ึงไมส่ามารถนําเงนิมาชาํระค่าภาษไีดจ้งึขอเสยีเป็นผลผลติ พวก  

เจา้ภาษไีม่ยอมกลบัข่มเหงจาํขือ่มอืเทา้ราษฎร สรา้งความไมพ่อใจแก่ราษฎรทีพ่บเหน็เกดิรวมตวักนั

ต่อตา้นพวกเจา้ภาษโีดยมพีระยาปราบสงครามเป็นผูนํ้า ซึง่เริม่ต่อตา้นดว้ยการประกาศหา้มไมใ่ห ้   

เจา้ภาษเีกบ็ภาษใีนเขตตําบลหนองจอ๊มแลว้ลุกลามใหญ่โตถงึกบัวางแผนจะเขา้โจมตเีมอืงเชยีงใหม ่

โดยมุง่หมายจะสงัหารขา้ราชการจากส่วนกลางและเจา้ภาษชีาวจนีในฐานะผูส้รา้งความเดอืดรอ้น
๑๓๙

 

แต่ถูกทางการปราบปรามเสยีก่อนโดยทีพ่ระยาปราบสงครามหลบหนีไปไดจ้งึรวมกําลงัขึน้อกีครัง้หน่ึง 

๑๓๕ หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๑ เจา้พระยาพลเทพกราบบงัคมทลูรชักาลที ่๕  ลงวนัที ่๒๐ มนีาคม ร.ศ. ๑๐๘ 
๑๓๖ สมัภาษณ์ลุงหนาน นนัตา อาย ุ๕๑ ปี บา้นสนัทรายหลวง อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ วนัที ่๑๕ พฤศจกิายน 

๒๕๒๓ 
๑๓๗ หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๙๘ พระยามหาเทพกราบเรยีน พณฯ สมหุนายก ที ่๒๓/๑๐๘ ลงวนัที ่๑๙ มกราคม ร.ศ. ๑๐๘  
๑๓๘ แต่เดมิเขา้ใจว่าไมม่กีารจดัเกบ็ภาษปีระเภทน้ีมาก่อน และราษฎรไม่เคยเสยีภาษอีากรมากมายถงึเพยีงน้ี ด ูหจช. 

ร. ๕ ม. ๕๘/๑ เจา้พระยามหาพลเทพฯ กราบบงัคมทลูรชักาลที ่๕ วนัที ่๒๐ มนีาคม ร.ศ. ๑๐๘ 
๑๓๙ หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๙๘ พระยามหาเทพกราบเรยีน พณฯ สมหุนายก ที ่๒๓/๑๐๘ ลงวนัที ่๑๙ มกราคม ร.ศ. ๑๐๘ 

                                         



 ๔๒ 

ซึง่ครัง้หลงัไดร้บัความช่วยเหลอืจากเจา้เมอืงเชยีงตุง สามารถยดึเมอืงฝางได ้อยา่งไรกต็ามในทีสุ่ดกถ็ูก

ทางการปราบปรามจนสาํเรจ็
๑๔๐

 

สาเหตุของกบฏพระยาปราบสงครามเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงการ    

ปกครองและเศรษฐกจิ อนัเน่ืองมาจากการปฏริปูการปกครองในเมอืงเชยีงใหม่ ซึง่ทาํใหเ้จา้เมอืง

เชยีงใหมแ่ละเจา้นายบุตรหลานตอ้งสญูเสยีอํานาจและผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ จงึพยายามต่อตา้น

การดําเนินงานปฏริปูการปกครองตลอดมา และในเหตุการณ์กบฏพระยาปราบสงคราม เจา้นายในเมอืง

เชยีงใหมก่ม็สี่วนสนับสนุนอยูเ่บือ้งหลงั
๑๔๑

 

ในการตคีวามเท่าทีผ่่านมาต่างกย็อมรบัว่าเจา้นายในเมอืงเชยีงใหม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการ

กบฏดว้ย
๑๔๒

 แต่ไมม่ผีูใ้ดพจิารณาต่อไปว่าการปฏริปูการปกครองของกรมหมื่นพชิติปรชีากรนัน้ ได้

กระทบกระเทอืนถงึโครงสรา้งทางการปกครองในระดบัล่างทัง้หมด ซึง่รวมถงึแคว่นและแก่บา้นดว้ย    

ขา้ราชการทอ้งถิน่เหล่าน้ี ก่อนหน้าจะปฏริปูการปกครองเป็นกลุ่มทีเ่คยมผีลประโยชน์ต่อการเกบ็     

รวบรวมภาษอีากรใหเ้จา้เมอืงเชยีงใหม ่ ขา้ราชการทอ้งถิน่จงึสญูเสยีผลประโยชน์ และรูส้กึว่ารฐับาล

กลางเขา้มายุง่เกีย่วมากเกนิไป หลกัฐานทีส่นับสนุนนัน้เหน็ไดช้ดัว่าผูร้ว่มก่อการกบฏครัง้น้ีลว้นเป็น    

ขา้ราชการระดบัทอ้งถิน่ทัง้สิน้ เช่น พระยาปราบสงคราม แคว่นและแก่บา้น ประกอบดว้ย พระยาขตัยิะ 

(แคว่นแมค่อื) ทา้วยาวไิชย (แก่บา้นปา่บง) พระยารตันคหูา (แก่บา้นถํ้า) พระยาจนิใจ (แคว่นจอ๊ม) พระ

ยาชมภ ู (แก่หวัฝาย) ทา้วเขื่อนคาํ (แคว่นกอก) และทา้วขดั ทา้วใจ ทา้วเขือ่นแกว้ ทา้วราช ทา้วขนัคาํ 

แสนเทพสุรนิทร ์เป็นตน้
๑๔๓

 

สาํหรบัสาเหตุทีผ่ลกัดนัใหพ้ระยาปราบสงครามก่อการกบฏผูเ้ขยีนเขา้ใจว่าเป็นผลโดยตรง

จากการสญูเสยีผลประโยชน์ดา้นการจดัเกบ็ภาษดีา้นแม่ปิงฝ ัง่ตะวนัออก นอกจากนัน้ยงัมสีาเหตุ

ประกอบการตดัสนิใจของพระยาปราบสงครามอกีดว้ย ไดแ้ก่ การไดร้บัความสนบัสนุนจากเจา้นายใน

เมอืงเชยีงใหม ่ และไมพ่อใจการทําทารณุต่อราษฎรในความปกครอง ซึง่พระยาปราบสงครามตาม     

คาํบอกเล่าเป็นคนดรีกัความยตุธิรรม 

หลงัจากเกดิกบฏพระยาปราบสงคราม อํานาจของรฐับาลกลางเริม่ลดลงตามลําดบัจนมี

ลกัษณะคลา้ยระบบเดมิอกีครัง้หน่ึง ซึง่รชักาลที ่ ๕ ทรงเขา้พระทยัถงึความรูส้กึกระทบกระเทอืนใจของ

เจา้นายในเมอืงเชยีงใหมท่ีเ่กดิขึน้ตลอดเวลาทีด่าํเนินการปฏริปู ในช่วงหลงักบฏพระยาปราบสงคราม 

(พ.ศ. ๒๔๓๒ - ๒๔๓๕) จงึไมม่กีารแกไ้ขปญัหาทนัท ี

เชียงใหม่สมยัปฏิรปูการปกครองมณฑลลาวเฉียง (พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๔๒) 

๑๔๐ หจช. ร. ๕ ต. ๔๐/๓ รายงานหลวงประชาคดกีจิกราบทลูพระองคเ์จา้โสณบณัฑติย ์เรื่องปราบกบฏพระยาปราบ

สงคราม ลงวนัที ่๒๘ มนีาคม ร.ศ. ๑๐๘ 
๑๔๑ หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๑๐๓ พระองคเ์จา้โสณบณัฑติยก์ราบบงัคมทลูรชักาลที ่๕ ที ่๑๘/๑๑๙ ลงวนัที ่๒๑ มนีาคม ร.ศ. 

๑๐๘ 
๑๔๒ ด ูชสูทิธิ ์ชชูาต,ิ เรื่องเดยีวกนั และวลัลภา รุ่งศริแิสงรตัน์ เรื่องเดยีวกนั 
๑๔๓ หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๙๘ พระยามหาเทพกราบเรยีน พณฯ สมหุนายก ที ่๒๓/๑๐๘ ลงวนัที ่๑๙ มกราคม ร.ศ. ๑๐๘ 

                                         



 ๔๓ 

ความจาํเป็นตอ้งปรบัปรงุการปกครองมณฑลลาวเฉียงหรอืมณฑลพายพัในเวลาต่อมา

เกดิขึน้อกีครัง้หน่ึง หลงัจากทีร่ฐับาลไทยตอ้งยอมยกหวัเมอืงเงีย้วทัง้หา้และหวัเมอืงกะเหรีย่ง ซึง่มี

ปญัหาวุ่นวายเสมอมาใหแ้ก่รฐับาลองักฤษในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ และในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ไทยกเ็สยีดนิแดน

ฝ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าโขงแก่ฝรัง่เศสในวกิฤตกาล ร.ศ. ๑๑๒ ทําใหเ้ขตแดนดา้นตะวนัออกของมณฑลลาวเฉียง

ตอ้งเผชญิกบัการรกุรานของฝรัง่เศสตลอดมา ในทีสุ่ดไทยตอ้งเสยีหวัเมอืงฝ ัง่ขวาแมน้ํ่าโขง ซึง่ขึน้กบั

เมอืงน่านแก่ฝรัง่เศสใน พ.ศ. ๒๔๔๖ 

การดําเนินงานครัง้น้ีมพีระยาทรงสุรเดช (อัน้ บุนนาค) ดาํรงตําแหน่งขา้หลวงใหญ่มณฑล

ลาวเฉียงเป็นเวลา ๖ ปี (พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๔๒) และไดข้ยายเขตการปฏริปูออกไปจากเดมิถงึเมอืงแพร่

และเมอืงน่านดว้ย ซึง่ในทีน้ี่จะกล่าวถงึเฉพาะเมอืงเชยีงใหมเ่ท่านัน้ พระยาทรงสุรเดชจดัการหลายดา้น

ซึง่สามารถรวมอํานาจเขา้สู่รฐับาลกลางสาํเรจ็อกีขัน้หน่ึง 

ดา้นการปกครองในระดบัมณฑล พระยาทรงสุรเดชรเิริม่จดัตัง้กองมณฑลลาวเฉียงซึง่เป็น

หน่วยงานทีส่ําคญัมาก กองมณฑลมพีระยาทรงสุรเดชขา้หลวงใหญ่เป็นผูบ้งัคบับญัชาสงูสุด และมี

ขา้หลวงรองในตําแหน่งขา้หลวงมหาดไทย ขา้หลวงยุตธิรรม ขา้หลวงคลงั ขา้หลวงปา่ไม ้ และม ี       

ขา้ราชการระดบัเสมยีนพนักงานประจาํอยูใ่นกองมณฑล รปูแบบการปกครองดงักล่าวจะเหน็ว่ามี

ลกัษณะคลา้ยคลงึกบัการปกครองมณฑลเทศาภบิาลซึง่จะจดัในสมยัต่อมา ซึง่อาจกล่าวไดว้่าเป็นช่วงที่

รฐับาลกลางไดเ้ตรยีมพืน้ฐานทีจ่ะปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาลในมณฑลพายพัใหเ้ป็นแบบแผน

เช่นเดยีวกบัมณฑลภายใน และขอ้บกพรอ่งครัง้น้ีจะไดร้บัการแกไ้ขในสมยัมณฑลเทศาภบิาล 

ส่วนการปกครองในเมอืงเชยีงใหม ่ พระยาทรงสุรเดชตัง้ตําแหน่งพระยาผูช่้วยเสนาทัง้ ๖ 

ใหค้รบทุกตําแหน่ง หลงัจากทีถู่กเจา้เมอืงเชยีงใหมย่กเลกิไปในครัง้ทีเ่จา้พระยาพลเทพเป็นขา้หลวง

พเิศษในพ.ศ. ๒๔๓๓ การตัง้เสนา ๖ ตําแหน่ง พระยาทรงสุรเดชใชว้ธิกีารทีเ่รยีกว่า “อุบายเกีย้ว

ลาว”
๑๔๔

 โดยเกลีย้กล่อมเจา้เมอืงเชยีงใหมใ่หแ้ต่งตัง้ผูช่้วยเสนา ๖ ตําแหน่งขึน้ ซึง่ประสบความสาํเรจ็ 

พระยาทรงสุรเดชดงึตวัขา้ราชการทีท่าํการในกองมณฑลมาดํารงตําแหน่งสาํคญั เช่น ผูช่้วยเสนาคลงั

และ     ผูช่้วยเสนานา ทัง้ยงัดงึเอาตําแหน่งสําคญัทัง้สองมารวมไวท้ีว่่าการมณฑลลาวเฉียง การกระทํา

ดงักล่าวกเ็ท่ากบัทีว่่าการมณฑลแยง่ตําแหน่งและงานต่างๆ ทีร่ะดบัเมอืงเคยทํา ซึง่เจา้นายบุตรหลาน

เริม่ไมพ่อใจเพราะเกรงว่าจะสญูเสยีอํานาจต่างๆ ทีม่อียู่อยา่งรวดเรว็ และเกรงว่ารฐับาลจะยกตําแหน่ง

ต่างๆ ไปไว ้ณ ทีว่่าการมณฑลเสยีหมดจนกระทัง่ตนไมม่อีํานาจหน้าทีจ่ะทาํกจิการใดๆ ความไมพ่อใจ

การกระทําของพระยาทรงสุรเดช เป็นสาเหตุใหเ้จา้นายในเมอืงเชยีงใหมท่ําหนงัสอืรอ้งเรยีนนําขึน้กราบ

บงัคมทลูรชักาลที ่๕ 

การปกครองในเมอืงอื่นๆ พระยาทรงสุรเดชจดัส่งขา้หลวงไปประจาํเมอืงตามลาํดบั

ความสาํคญัคอื พระยาทรงสุรเดชถอืเป็นขา้หลวงที ่ ๑ ประจาํอยู่ทีเ่มอืงเชยีงใหม ่ โดยเขตการปกครอง

รวมไปถงึเมอืงลาํพูนดว้ย รองลงมามขีา้หลวงที ่๒ ประจาํอยู่ทีเ่มอืงลาํปางและเมอืงน่าน และขา้หลวงที ่

๑๔๔ หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๓๓ พระยาศรสีหเทพกราบทลูกรมหลวงดาํรงราชานุภาพ ลบัที ่๑๐/๑๓๕๒ ลงวนัที ่๒ เมษายน 

ร.ศ. ๑๑๙   

                                         



 ๔๔ 

๓ ประจาํทีเ่มอืงแพร ่ขา้หลวงทีส่่งไปประจาํเมอืงจะเป็นตวัแทนของขา้หลวงใหญ่ ทําหน้าทีใ่หค้าํปรกึษา

แก่เจา้นายบุตรหลานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลกลาง 

อยา่งไรกต็ามในช่วงทีพ่ระยาทรงสุรเดชดําเนินการปฏริปูไมป่รากฏว่า ไดม้กีาร       

เปลีย่นแปลงในระดบัอําเภอ ตําบล และหมูบ่า้นแต่อยา่งใด คงปล่อยใหม้สีภาพดงัเดมิ การเปลีย่นแปลง

ในระดบัทอ้งถิน่จะเด่นชดัในสมยัทีม่กีารปกครองแบบเทศาภบิาล 

ในดา้นการคลงั พระยาทรงสุรเดชรวบอํานาจไวไ้มใ่หเ้จา้เมอืงเชยีงใหมแ่ละเจา้นาย      

บุตรหลานใชจ้่ายอย่างอสิระ โดยกําหนดใหเ้จา้เมอืงเชยีงใหมไ่ดร้บัเงนิผลประโยชน์ (ไมร่วมค่าตอไม)้    

ปีละ ๘๐,๐๐๐ รปีู
๑๔๕

ซึง่ในขณะทีด่าํเนินการอยู่นัน้เจา้เชยีงใหมอ่นิทรวชิยานนทถ์งึแก่พริาลยั พระยา  

ทรงสุรเดชจงึตดัเงนิผลประโยชน์ใหเ้หลอืปีละ ๓๐,๐๐๐ รปีู พรอ้มทัง้ลดเงนิเดอืนเจา้นายบุตรหลานทีร่บั   

ราชการ และจดัการโยกยา้ยถอดถอนบางตําแหน่งแลว้ใหข้า้ราชการไทยเป็นแทนพรอ้มกบัเพิม่

เงนิเดอืนให ้

การจดัการของพระยาทรงสุรเดชสรา้งความรูส้กึบบีคัน้ต่อเจา้นายบุตรหลานในเมอืง

เชยีงใหม่มากจนเกดิการแตกแยกแบ่งเป็นฝา่ยขา้หลวงและฝา่ยเจา้นายบุตรหลาน ซึง่มคีวามรุนแรงถงึ

ขนาดแบ่งเขตแดนกนั โดยฝา่ยขา้หลวงอยูด่า้นรมิแม่น้ําปิง
๑๔๖

 ส่วนเจา้นายบุตรหลานอยูใ่นกําแพง

เมอืงและทัง้สองฝา่ยมุง่ประทุษรา้ยต่อกนั สถานการณ์จงึตงึเครยีดขึน้อกีครัง้หน่ึง รชักาลที ่๕ ทรงแกไ้ข

โดยเรยีกตวัพระยาทรงสุรเดชกลบักรงุเทพฯ แลว้โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยานรศิรราชกจิ (สาย โชตกิ

เสถยีร) ซึง่ไมเ่ขม้งวดเช่นพระยาทรงสุรเดชขึน้ไปเป็นขา้หลวงเทศาภบิาลแทน และจดัการปกครองแบบ

มณฑลเทศาภบิาล โดยมพีระยาศรสีหเทพ (เสง็ วริยศริ)ิ ดาํเนินการปฏริปู (ธนัวาคม ๒๔๔๒ - 

เมษายน ๒๔๔๓) 

เชียงใหม่สมยัจดัการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล (พ.ศ. ๒๔๔๒ - ๒๔๗๖) 

การจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลเริม่จากหวัเมอืงชัน้ในก่อน แลว้ขยายไปยงัหวัเมอืงประเทศ-

ราชเริม่ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถงึ พ.ศ. ๒๔๔๙ จงึทัว่พระราชอาณาจกัร มณฑลพายพัจดัเป็นมณฑล

เทศาภบิาล พ.ศ. ๒๔๔๒ อยา่งไรกต็ามดนิแดนส่วนน้ีไดร้บัการปฏริปูมาตัง้แต่ก่อนหน้าเป็นมณฑล

เทศาภบิาลแลว้ (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๔๒) การจดัการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาลเป็นการยกเลกิ

ฐานะหวัเมอืงประเทศราชลานนาไทย มาเป็นดนิแดนส่วนหน่ึงในพระราชอาณาจกัรอยา่งแทจ้รงิ 

รปูแบบของมณฑลเทศาภบิาลไดป้รบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการปกครองแบบเดมิ โดย

กําหนดใหแ้ต่ละเมอืงมคีณะกรรมการบรหิารเรยีกว่าเคา้สนามหลวง ประกอบดว้ยขา้หลวงประจาํเมอืง 

เจา้เมอืง และขา้หลวงผูช่้วย ซึง่ตําแหน่งขา้หลวงประจาํเมอืงเชยีงใหม ่ คอื พระยาอุดมพงษ์เพญ็สวสัดิ ์

(ม.ร.ว.ประยรู อศิรศกัดิ)์ เจา้อุปราช (เจา้อนิทวโรรสสุรยิวงษ์) ร ัง้ตําแหน่งเจา้เมอืง และขุนรฐักจิ

ขา้หลวงผูช่้วย ดา้นอํานาจหน้าทีเ่ป็นของขา้หลวงประจาํเมอืง โดยเจา้เมอืงไมม่หีน้าทีป่กครอง      

๑๔๕ หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๔๐ เรื่องจดัระเบยีบเกบ็เงนิค่าราชการแลผลประโยชน์ในมณฑลพายพั ลงวนัที ่๕ สงิหาคม ร.ศ. 

๑๑๕ 
๑๔๖ ทีท่าํการขา้หลวงอยู่รมิแม่น้ําปิง ปจัจบุนัคอืบรเิวณทีต่ัง้ศาลาเทศบาลนครเชยีงใหม ่

                                         



 ๔๕ 

บา้นเมอืงโดยตรง ไดแ้ต่ยกยอ่งใหเ้กยีรตใินนามเท่านัน้ อยา่งไรกต็ามเจา้อุปราชซึง่ร ัง้ตําแหน่งเจา้เมอืง

เชยีงใหมไ่มพ่อใจการเขา้ควบคุมของรฐับาล จงึเรยีกรอ้งใหข้า้หลวงเทศาภบิาลลดอํานาจของขา้หลวง

ประจาํเมอืงลง และขอมอีํานาจกลบัคนืดงัเดมิ
๑๔๗

 แต่ไมไ่ดผ้ล 

นอกจากจดัตัง้เคา้สนามหลวงเป็นคณะกรรมการบรหิารสงูสุดแลว้ ยงัคงรปูแบบเสนา ๖ 

ตําแหน่งไวต้ามเดมิ แมว้่าจะไมเ่หมาะสมกบักาลสมยันักกต็าม แต่เพื่อไมใ่หเ้จา้นายบุตรหลานซึง่ดํารง

ตําแหน่งเสนาต่างๆ ไมพ่อใจการดาํเนินงานของรฐับาล และรฐับาลใชว้ธิคี่อยๆ เลกิเสนา ๖ ตําแหน่งไป 

โดยจดัขา้ราชการจากส่วนกลางเขา้ดํารงตําแหน่งกรมการเมอืงต่างๆ แทน เช่น ปลดัเมอืง ยกกระบตัร 

จา่เมอืง และสสัด ีเป็นตน้ 

ในดา้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิรฐับาลเขา้ควบคุมมากยิง่ขึน้ โดยกําหนดใหเ้จา้เมอืงตอ้ง

เสยีภาษทีีด่นิเช่นเดยีวกบัราษฎรทัว่ไป วธิกีารน้ีทาํใหร้ฐับาลมรีายไดเ้พิม่ขึน้เกอืบ ๑๐ เท่า เพราะทีด่นิ

ส่วนใหญ่เป็นของเจา้นายเมอืงเหนือ และรฐับาลกไ็ดจ้ดัสรรรายไดข้องเจา้เมอืงออกเป็นเงนิเดอืน เงนิ

ส่วนแบ่งค่าตอไม ้ และเงนิส่วนแบ่งค่าแรงแทนเกณฑ ์ รวมแลว้ปีหน่ึงเจา้อนิทวโรรสสุรยิวงษ์จะมรีายได้

ไมน้่อยนกัคอื ประมาณ ๒๔๐,๒๗๗ บาท
๑๔๘

 แต่รายไดน้ี้ไมค่งทีข่ ึน้อยูก่บัจาํนวนเงนิค่าตอไมแ้ละเงนิ

แทนเกณฑซ์ึง่เกบ็ไดไ้มแ่น่นอน และในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ไดข้อรบัพระราชทานผลประโยชน์เป็น

เงนิเดอืนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๔๙

 อยา่งไรกต็ามในระยะแรกทีจ่ดัสรรรายไดด้งักล่าว เจา้อนิทวโรรสสุริ

ยวงษ์ไมพ่อใจนกัแต่กต็อ้งยอมรบัการเปลีย่นแปลง 

ส่วนราษฎรกไ็ดร้บัการกระทบกระเทอืนจากการปฏริปูระบบการเกบ็ภาษอีากรเช่นเดยีวกนั 

โดยเฉพาะการเกบ็เงนิแทนเกณฑจ์ากชายฉกรรจจ์าํนวน ๔ บาทต่อปี ซึง่มกัจะเสยีเงนิแลว้ยงัถูกเกณฑ์

แรงงานเสมอ โดยทางการไมจ่่ายค่าตอบแทนให ้ ซึง่ตามปกตกิระทรวงมหาดไทยกําหนดใหจ้่าย

ค่าตอบแทนในอตัราวนัละ ๒ สลงึ ราษฎรจงึเดอืดรอ้นและไมพ่อใจขา้ราชการจากส่วนกลางทีก่วดขนั

เกณฑแ์รงงานสรา้งถนนและสะพานทัง้ในเมอืงและนอกเมอืง 

หลงัจากจดัการปกครองแบบเทศาภบิาลผ่านไป ๓ ปี ปญัหาต่างๆ กต็ามมา เน่ืองจาก

ความไมพ่อใจของราษฎรและเจา้นายเมอืงเหนือผูเ้สยีอํานาจและผลประโยชน์และปญัหาการขาดแคลน

ขา้ราชการทีม่คีวามรูค้วามสามารถในทุกระดบั โดยเฉพาะตําแหน่งนายแขวง (นายอําเภอ) ซึง่รฐับาล

กําหนดว่าตอ้งเป็นขา้ราชการจากส่วนกลางนัน้มจีาํนวนน้อยมาก ดงันัน้แต่ละแขวงทีจ่ดัตัง้ขึน้จงึมพีืน้ที่

กวา้งขวางมาก ทัง้การคมนาคมกย็ากลาํบากนายแขวงจงึดแูลไมท่ัว่ถงึ ซํ้านายแขวงส่วนหน่ึงไมเ่ขา้ถงึ

ประชาชน ดหูมิน่ชาวพืน้เมอืงและใชอ้ํานาจกดขีเ่กณฑแ์รงงานจนเกนิไป ปญัหาเหล่าน้ีมอียู่ทัว่ไปตาม

เมอืงต่างๆ ในมณฑลพายพั แต่ทีลุ่กลามเป็นการต่อตา้นครัง้ใหญ่เกดิทีเ่มอืงแพรใ่นเหตุการณ์กบฏเงีย้ว 

พ.ศ. ๒๔๔๕ พวกกบฏเป็นกองโจรเงีย้วทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากเจา้นายเมอืงแพร ่ ครัน้พวกกบฏ    

๑๔๗ หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๔๒ พระยาศรสีหเทพกราบทลูกรมหลวงดาํรงราชานุภาพ ที ่๕๘๓/๘๒๒๔ ลงวนัที ่๒๖ มนีาคม 

ร.ศ. ๑๑๘ 
๑๔๘ หจช. ร. ๕ ม. ๒๘.๑/๔ กรมหลวงจนัทบุรนีฤนาถกราบบงัคมทลูรชักาลที ่๕ ที ่๘๘/๘๑๘๒ ลงวนัที ่….. 

กุมภาพนัธ ์ร.ศ. ๑๒๗ 
๑๔๙ เรื่องเดยีวกนั 

                                         



 ๔๖ 

ยดึเมอืงสาํเรจ็ เงีย้วชาวเมอืงและราษฎรไดร้ว่มมอืกบัโจรเงีย้วเข่นฆา่ขา้ราชการจากส่วนกลางถงึ ๒๐ 

กว่าคน 

สาํหรบัเมอืงเชยีงใหมม่กีารต่อตา้นเช่นเดยีวกนัซึง่เกดิก่อนกบฏเงีย้วเมอืงแพรแ่ต่ไม่รนุแรง

เท่า การต่อตา้นการเกณฑแ์รงงานของราษฎรในเมอืงเชยีงใหมเ่ท่าทีพ่บหลกัฐานจากหอจดหมายเหตุ

แห่งชาตคิรัง้แรกวนัที ่ ๑๘ มนีาคม ปลายปี พ.ศ. ๒๔๔๔
๑๕๐

 โดยพระยานรศิรราชกจิโทรเลขแจง้ทาง

กรงุเทพฯ ว่า “ราษฎรแลแก่บา้นแขวงเมอืงเชยีงใหม่รอ้งว่าเคา้สนามหลวงไดก้ะเกณฑท์าํถนนหนทาง 

แลว่าไดเ้สยีเงนิแทนเกณฑแ์ลว้ยงัถูกเกณฑอ์กี”
๑๕๑

 และวนัที ่๒๓ เมษายน ตน้ปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ราษฎร

แขวงแมว่งัและแขวงเกอืงหลายรอ้ยคนขดัขนืไม่ยอมทําถนน ความรนุแรงของการประทว้งไม่ยอมทํา

ตามคาํสัง่ของทางราชการเกดิขึน้อกีเมือ่วนัที ่๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ ณ ทีท่าํการแขวงแมง่ดั มี

ราษฎรประมาณ ๖๐๐ คน พรอ้มอาวุธมดีดาบและไม ้ พากนัไปชุมนุมประทว้งกรมการแขวงแมง่ดัและ

ไดเ้กดิการปะทะกนั ตํารวจซึง่อยูร่ว่มกบักรมการแขวงแมง่ดัจาํนวน ๑๐ นาย ใชปื้นยงิถูกราษฎร ผล

ราษฎรตาย ๖ คน บาดเจบ็ ๒ คน ส่วนพวกกรมการแขวงบาดเจบ็ ๒ คน 

ผลของกบฏเงีย้วเมอืงแพรเ่ปิดโอกาสใหร้ฐับาลเขา้จดัการปกครองมณฑลพายพัไดอ้ยา่ง

เตม็ที ่ โดยสง่กําลงัทหารเขา้ปราบพวกกบฏอยา่งเฉียบขาด พรอ้มกบัลงโทษเจา้นายเมอืงแพรด่ว้ยการ

ปลดออก แลว้ใหข้า้ราชการจากส่วนกลางดาํรงตําแหน่งใหมท่ัง้หมด ทัง้น้ีเพื่อเป็นตวัอยา่งใหเ้มอืงอื่นๆ 

เหน็ว่าการต่อตา้นรฐับาลไม่มทีางสาํเรจ็ นอกจากยอมสนบัสนุนแต่โดยด ี หลงัจากเกดิกบฏเงีย้วท่าที

ของเจา้นายเมอืงเหนือจงึยอมรบัอํานาจรฐัทุกอย่าง 

ในการดําเนินงานปฏริปูการปกครองช่วงหลงักบฏเงีย้วมพีระยาสุรสหีว์ศิษิฐศ์กัดิ ์ (เชย 

กลัยาณมติร) (พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๕๘) เป็นขา้หลวงเทศาภบิาลซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถสงู พระยา   

สุรสหีว์ศิษิฐศ์กัดิเ์ร ิม่ตน้แกไ้ขปญัหาบุคลากร โดยคดัเลอืกขา้ราชการทีม่คีวามรูค้วามสามารถและเขา้ถงึ

ราษฎร นับว่าเป็นสิง่สําคญัมาก นอกจากนัน้กใ็ชน้โยบายผ่อนปรนไมเ่กณฑแ์รงงานจนเกนิไป 

ขณะเดยีวกนักส็รา้งความเจรญิใหแ้ก่ทอ้งถิน่ ทัง้ดา้นการศกึษา การไปรษณียโ์ทรเลข การสาธารณสุข 

และการซ่อมสรา้งถนนและสะพานอย่างมากมาย 

ส่วนผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิของเจา้เมอืงเชยีงใหมป่รากฏว่าเจา้อนิทวโรรสสุรยิวงษ์ของ-

รบัเป็นเงนิเดอืนเพยีงอย่างเดยีว โดยรฐับาลกลางใชว้ธิคีาํนวณจากรายไดเ้ท่าทีผ่่านมาโดยเฉลีย่แลว้

กําหนดเป็นเงนิเดอืนซึง่ไดเ้ดอืนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนเจา้แกว้นวรฐัเจา้เมอืงคนสดุทา้ยไดเ้งนิเดอืนๆ 

ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อมาเพิม่เป็น ๑๒,๐๐๐ บาท
๑๕๒

 เงนิเดอืนน้ีถอืเป็นการพระราชทานเฉพาะบุคคลเมือ่

สิน้ชวีติจะงดจา่ยทนัท ี และการใหผ้ลประโยชน์เป็นเงนิเดอืนกเ็ท่ากบัว่าเจา้เมอืงมฐีานะเหมอืน         

ขา้ราชการทัว่ไป นบัเป็นความสําเรจ็ทีจ่ะนําไปสู่การยกเลกิตําแหน่งเจา้เมอืงประเทศราชในเวลาต่อมา 

พระยาสุรสหีว์ศิษิฐศ์กัดิจ์ดัการปกครองอยู ่ ๑๓ ปี (พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๕๘) กป็ระสบ

ความสาํเรจ็เป็นทีพ่อใจของรฐับาลยิง่ โดยเฉพาะดา้นการศกึษาเป็นช่วงทีเ่กดิการปฏริปูการศกึษาใน

๑๕๐ ช่วงนัน้นบั ๑ เมษายน เป็นวนัขึน้ปีใหม ่
๑๕๑ หจช. ร. ๕ ม. ๕๘/๒๑ ราษฎรขดัขนืไมย่อมทาํตามคาํสัง่ทางราชการ ลงวนัที ่๒๘ มถุินายน ร.ศ. ๑๒๑ 
๑๕๒ หจช. ร. ๖ ค. ๑๑/๑ เงนิเดอืนเจา้แกว้นวรฐัเจา้ผูค้รองนครเชยีงใหม่ ลงวนัที ่๒๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ 

                                         



 ๔๗ 

ลา้นนา ราษฎรนิยมเรยีนหนงัสอืไทยกนัมาก การผสมกลมกลนืใหม้คีวามรูส้กึเป็นพลเมอืงไทยค่อย

ประสบความสําเรจ็เป็นลําดบั ส่วนเจา้เมอืงเชยีงใหมแ่ละเจา้นายบุตรหลานใหก้ารสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของรฐับาลทัง้ดา้นการศกึษา และการทํานุบาํรงุบา้นเมอืง 

มณฑลพายพัในช่วง พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๖๘ จะจดัเป็นระเบยีบแบบแผนเช่นเดยีวกบั

มณฑลภายในทุกประการ และช่วงน้ีมกีารจดัตัง้มณฑลมหาราษฎรป์ระกอบดว้ย ลําปาง แพร ่น่าน แลว้

รวมกบัมณฑลพายพัเป็นมณฑลภาคพายพั อย่างไรกต็ามการเปลีย่นแปลงทีส่ําคญัในเชยีงใหม่จะเกดิ

หลงัจากทางรถไฟสายเหนือมาถงึปลายทางทีเ่ชยีงใหมใ่นปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ซึง่ทาํใหเ้ศรษฐกจิเปลีย่นไป

อยา่งรวดเรว็ มกีารขยายเน้ือทีเ่พาะปลกูขา้วและพชืเศรษฐกจิอื่นๆ เพื่อส่งเป็นสนิคา้ออก
๑๕๓

 และสนิคา้

จากส่วนกลางกเ็ขา้มาเชยีงใหมม่ากขึน้ รวมทัง้วทิยาการความเจรญิในทุกๆ ดา้นดว้ย 

การปกครองเมอืงเชยีงใหม่ช่วง พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๖ เป็นการปรบัปรงุช่วงสุดทา้ยก่อน

ยกเลกิระบบเทศาภบิาล ไดเ้ริม่เมือ่รชักาลที ่๗ ขึน้ครองราชย ์ทรงยกเลกิระเบยีบแบบแผนต่างๆ ทีจ่ดั

ขึน้ในช่วง พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๖๘ ทรงยบุเลกิตําแหน่งและหน่วยงานทีไ่มเ่หมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกจิ

ตกตํ่า เช่น ยบุมณฑลมหาราษฎรเ์ขา้กบัมณฑลพายพั ยบุเลกิตําแหน่งเสนาทัง้ ๖ ซึง่ว่างมานานแลว้ 

และทรงดําเนินนโยบายยกเลกิตําแหน่งเจา้เมอืงโดยเดด็ขาด ซึง่กําหนดว่านบัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็น

ตน้ไป
๑๕๔

 หากตําแหน่งเจา้เมอืงใดว่างลงจะไมโ่ปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ขึน้อกี ส่วนเจา้เมอืงทีม่ชีวีติอยูก่ไ็ด้

เงนิเดอืนจนถงึแก่พริาลยั ซึง่เจา้แกว้นวรฐัเจา้เมอืงเชยีงใหมอ่งคส์ุดทา้ยถงึแก่พริาลยัใน พ.ศ. ๒๔๘๒ 

จงึเป็นการสิน้สุดตําแหน่งเจา้เมอืงเชยีงใหม ่ และหลงัจากคณะราษฎรเ์ปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 

๒๔๗๕ ไดย้กเลกิระบบมณฑลเทศาภบิาลลงใน พ.ศ. ๒๔๗๖ มณฑลพายพัจงึสลายตวั ส่วนเมอืง

เชยีงใหม่ซึง่เคยเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรลา้นนาไทยในอดตีกม็ฐีานะเป็นเพยีงจงัหวดัเช่นเดยีวกบั

จงัหวดัอื่นๆ สบืมาจนปจัจบุนั 

บทสรปุ 

เชยีงใหมเ่ป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรลา้นนาไทย ซึง่มปีระวตัคิวามเป็นมาทีเ่ก่าแก่ โดย

เป็นอสิระในสมยัทีร่าชวงศม์งัรายปกครอง ครัน้ถงึสมยัพระเจา้บุเรงนองพม่ามคีวามเขม้แขง็มาก

สามารถตเีชยีงใหมส่าํเรจ็ใน พ.ศ. ๒๑๐๑ และในเวลาต่อมากโ็จมตอียธุยาสําเรจ็อกีใน พ.ศ.  ๒๑๑๒ 

อยธุยาสามารถเป็นอสิระจากพมา่หลงัจากถูกครอบครอง ๑๕ ปี ส่วนลา้นนาไทยพยายามดิน้รนเป็น

อสิระอยูห่ลายครัง้แต่กไ็มส่ามารถพน้จากอทิธพิลของพมา่ได ้ ลา้นนาไทยมสีภาพทีอ่่อนแอถูกพมา่

ครอบครองเกอืบตลอดเวลา มช่ีวงเวลาสัน้ๆ ทีฝ่า่ยอยธุยาเขา้ครอบครอง
๑๕๕

 

อยา่งไรกต็ามความคดิทีจ่ะ “ฟ้ืนม่าน” (ต่อตา้นพมา่) ของชาวเชยีงใหมเ่กดิขึน้เสมอ แต่ไม่

สาํเรจ็เชยีงใหมไ่มส่ามารถขบัไล่พมา่โดยลาํพงัได ้ในทีสุ่ดใน พ.ศ. ๒๓๑๗ พระยาจา่บา้นและพระยา กา

๑๕๓ หจช. ร. ๖ ก.๑/๒๗ รายงานตรวจราชการกรมหลวงพษิณุโลกประชานาถ ลงวนัที ่๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘ 
๑๕๔ หจช. ร. ๗ รล. ๒/๖ รายงานประชุมสภา ครัง้ที ่๗/๒๔๖๙ ลงวนัที ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ 
๑๕๕ ในสมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. ๒๑๓๓ - ๒๑๔๘) และสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ - 

๒๒๓๑) อยุธยาครอบครองเชยีงใหม่อยู่ระยะหน่ึง 

                                         



 ๔๘ 

วลิะเขา้สวามภิกัดิต่์อสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช แลว้รว่มกบักองทพัไทยขบัไล่พมา่ออกไปนับ  

ตัง้แต่นัน้มาเชยีงใหมจ่งึมฐีานะเป็นเมอืงประเทศราชของไทย 

ในสมยัธนบุรแีละรตันโกสนิทรต์อนตน้ พม่ายงัคงรกุรานเชยีงใหมแ่ละหวัเมอืงประเทศราช

ลา้นนาไทยเพื่อหวงัจะกลบัมาปกครองอกี รฐับาลสมยันัน้ตอ้งช่วยเหลอืใหล้า้นนาไทยเขม้แขง็สามารถ

ต่อตา้นกบัพมา่ได ้ สมยัรชักาลที ่ ๑ มนีโยบายฟ้ืนฟูเมอืงเชยีงใหมใ่หเ้ป็นศูนยก์ลางของลา้นนาไทยที่

เขม้แขง็ โดยแต่งตัง้พระยากาวลิะเป็นเจา้เมอืงเชยีงใหมท่ําหน้าที ่ “ฟ้ืนเมอืงเชยีงใหม่” และขบัไล่     

อทิธพิลพมา่ใหห้มดไป ซึง่ประสบความสําเรจ็ในปลายรชักาลที ่ ๑ เมอืงเชยีงใหม่ฟ้ืนตวัอยา่งมัน่คงและ

สามารถขบัไล่พมา่ออกไปจากทีม่ ัน่ทีเ่มอืงเชยีงแสนใน พ.ศ. ๒๓๔๗ 

การปกครองเมอืงเชยีงใหมใ่นฐานะเมอืงประเทศราช รฐับาลกลางไมเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วใน    

กจิการภายในทัง้ดา้นการปกครอง เศรษฐกจิ และขนบธรรมเนียมประเพณ ี เจา้เมอืงเชยีงใหมจ่งึมอีสิระ

ในการบรหิารบา้นเมอืงของตนเป็นอนัมาก แต่มไิดห้มายความว่ารฐับาลกลางจะไม่ควบคุมเชยีงใหมเ่สยี

ทเีดยีว เพราะรฐับาลกลางใชว้ธิกีารทีแ่สดงตนว่ามฐีานะทีเ่หนือกว่าเชยีงใหม ่ เช่น การแต่งตัง้ตําแหน่ง

เจา้ขนั ๕ ใบ ซึง่เป็นตําแหน่งทางการเมอืงในระดบัสงู บุคคลทีไ่ดร้บัตําแหน่งตอ้งยอมรบัในอํานาจของ

พระมหากษตัรยิ ์ โดยการเขา้เฝ้าเพื่อรบัตราตัง้และเครื่องยศ และวธิกีารใหก้ระทาํพธิถีอืน้ําพระพพิฒัน์

สจัจาซึง่มกีารสาบานว่าจะจงรกัภกัด ี นอกจากนัน้ยงัใหเ้มอืงเชยีงใหม่ปฏบิตัติามพนัธะของเมอืง

ประเทศราชในรปูของการส่งตน้ไมเ้งนิทอง เครือ่งราชบรรณาการ ส่วยและการเกณฑข์อง และการ

เกณฑช่์วยราชการสงคราม เป็นตน้ 

วธิกีารปกครองเมอืงเชยีงใหมใ่นฐานะเมอืงประเทศราชดงักล่าว นบัว่าเหมาะสมกบั   

สภาวการณ์ในสมยันัน้ ซึง่รฐับาลกลางมกีําลงัน้อยควบคุมไมถ่งึ การคมนาคมไมส่ะดวก และไม่

จาํเป็นตอ้งเพิม่ภาระเพราะผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีไ่ดร้บักเ็พยีงพออยูแ่ลว้ ในส่วนเจา้เมอืง

เชยีงใหมก่ต็อ้งการมสีทิธใินการปกครองตามขนบธรรมเนียมของตน อยา่งไรกต็ามเมือ่ตะวนัตกเขา้มา

สภาพการปกครองหวัเมอืงประเทศราชดงักล่าว ไดก้ลายเป็นปญัหาทีท่ําใหร้ฐับาลกลางตอ้งเขา้ไป

ควบคุมมากขึน้ตามลาํดบั การปฏริปูการปกครองในเมอืงเชยีงใหม่จงึเกดิขึน้ใน พ.ศ. ๒๔๒๗ ซึง่พรอ้ม

กบัเมอืงลาํปางและลาํพูน รวมเรยีกว่าหวัเมอืงลาวเฉียง นบัเป็นดนิแดนแห่งแรกในพระราชอาณาจกัรที่

รฐับาลกลางตอ้งเรง่ดาํเนินการดว้ยมปีญัหาเกีย่วพนักบัคนในบงัคบัองักฤษ 

การปฏริปูการปกครองในเมอืงเชยีงใหมเ่ป็นส่วนหน่ึงของการปฏริปูการปกครองมณฑล

พายพั โดยมเีชยีงใหมเ่ป็นศูนยก์ลางของการปฏริปู ลกัษณะการดาํเนินงานเป็นการผนวกดนิแดนหวั

เมอืงประเทศราชเชยีงใหมแ่ละลา้นนาไทยเขา้เป็นส่วนหน่ึงในพระราชอาณาจกัรทีใ่ชเ้วลายาวนานถงึ 

๔๙ ปี (พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๗๖) โดยมกีารเปลีย่นแปลงทัง้ดา้นการปกครอง การศาล การภาษอีากร การ

คลงั การศกึษา และอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะตําแหน่งเจา้เมอืงเชยีงใหม ่ รฐับาลไมย่กเลกิ

ในทนัทยีงัคงใหด้าํรงตําแหน่งอยา่งมเีกยีรต ิ แต่ขณะเดยีวกนักพ็ยายามลดอํานาจและผลประโยชน์ของ

เจา้เมอืงเชยีงใหมอ่ย่างค่อยเป็นค่อยไป ดงัจะเหน็ว่าในช่วงแรกทีร่ฐับาลกลางส่งขา้หลวงสามหวัเมอืง

ขึน้มาแกไ้ขปญัหาทีเ่มอืงเชยีงใหม ่ พ.ศ. ๒๔๑๗ - ๒๔๒๖ ยงัไมไ่ดค้วบคุมเจา้เมอืงเชยีงใหม่โดยตรง 

เพยีงแต่ส่งขา้หลวงขึน้ไปแนะนําใหเ้จา้เมอืงเชยีงใหมป่ฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามสนธสิญัญาเชยีงใหมแ่ละตาม



 ๔๙ 

คาํสัง่ของรฐับาลเท่านัน้ ครัน้ต่อมาในช่วง พ.ศ. ๒๔๒๗ - ๒๔๔๒ รฐับาลดาํเนินการปฏริปูการปกครอง

ซึง่เริม่เขา้ควบคุมอํานาจและผลประโยชน์บางอย่างและเป็นการวางรากฐานก่อนการจดัการปกครอง

แบบมณฑลเทศาภบิาล เพราะเมือ่จดัการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาลใน พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็นเวลาที่

รฐับาลสามารถดําเนินการขัน้ตอนยกเลกิฐานะหวัเมอืงประเทศราช พรอ้มกบัเขา้ควบคุมอํานาจทางการ

ปกครองและผลประโยชน์จากเจา้เมอืงเหนือไดอ้ยา่งแทจ้รงิ โดยเฉพาะหลงักบฏเงีย้ว พ.ศ. ๒๔๔๕ 

ในปลายสมยัรชักาลที ่๕ (ปี พ.ศ ๒๔๕๑) เจา้อนิทวโรรสสุรยิวงษ์ เจา้เมอืงเชยีงใหม ่(พ.ศ. 

๒๔๔๕ - ๒๔๕๒) ขอรบัผลประโยชน์เป็นเงนิเดอืนประจาํจงึเริม่มฐีานะเหมอืนขา้ราชการทัว่ไป และ

สมยัรชักาลที ่ ๖ เจา้เมอืงเหนือทีเ่หลอือยูก่ข็อรบัพระราชทานเงนิเดอืนเช่นเดยีวกนัหมด ในสมยัรชักาล

ที ่๗ พระองคท์รงดาํเนินการในขัน้ต่อมาคอื ยกเลกิตําแหน่งเจา้เมอืง โดยกําหนดว่าหากเจา้เมอืงองคใ์ด

ถงึแก่พริาลยัแลว้จะไมโ่ปรดเกลา้ฯ ใหผู้ใ้ดดาํรงตําแหน่งอกี เท่ากบัยกเลกิตําแหน่งไปโดยปรยิาย 

สญัลกัษณ์ของเมอืงประเทศราชจงึค่อยสลายตวัลง ครัน้เมือ่คณะราษฎรยกเลกิการปกครองแบบมณฑล

เทศาภบิาลใน พ.ศ. ๒๔๗๖ มณฑลพายพัจงึถูกยบุ แต่ผลของการเปลีย่นแปลงในช่วงการปฏริปูการ  

ปกครองคงเป็นรากฐานสบืมาถงึปจัจบุนั 
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i ท่ีมา : ประวตัมิหาดไทยสว่นภมูภิาคจงัหวดัเชยีงใหม.่เชยีงใหม.่ทพิยเ์นตรการพมิพ,์ ๒๕๒๙ 
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