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เชียงใหม นพบุรี ศรีนครพิงค หรือเวียงพิงค ของพอ ขุนเม็งรายมหาราชในอดีตหรือเชียงใหมในวันนี้ เปนเมืองที่ รวบรวม
ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เปนเอกลักษณของลานนาไทยเอาไว สวนสภาพทางภูมิศาสตรนั้น พื้นที่
จังหวัดเชียงใหมสวนใหญเปนปาละเมาะและภูเขา เนื้อที่ ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร มีที่ราบอยูตอนกลาง ตามสองฟาก
ฝงแมน้ําปง
จังหวัดเชียงใหมแบงการปกครองออกเปน 22 อําเภอและ 2 กิ่งอําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอหางดง อําเภอแมแตง
อําเภอสารภี อําเภอสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอเชียงดาว อําเภอสันทราย อําเภอฝาง อําเภอฮอด อําเภออมกอย
อําเภอพราว อําเภอแมริม อําเภอสะเมิง อําเภอจอมทอง อําเภอแมแจม อําเภอสันปาตอง อําเภอแมอาย อําเภอดอยเตา อําเภอ
เวียงแหง อําเภอไชยปราการ อําเภอแมวาง กิ่งอําเภอแมออน และกิ่งอําเภอดอยหลอ
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ยุค " เก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง "
ควรทราบไวดวยวา ถึแมพระเจากาวิละจะไดเปนเจาเมืองเชียงใหมหรือเจาหลวงแลว ภายในเวลาขณะนั้น ในกําแพงเมืองเชียงใหมแลว
ผูคนยังโหรงเหรงและเงียบเหงา ภายในยังเต็มไปดวยบรรดาแมกไมยังรกรุงรัง จึงถือไดวา เปนยุคฟนฟูเมืองเชียงใหมจริง ๆ พระเจากาวิละ
และเจานองทั้ง ๖ คน จึงเริ่มหาทางเพิ่มราษฎรในเมือง โดยการชักชวนและไปตีกวาดตอนตามหัวเมืองตาง ๆ ทุกทิศ เริ่มตั้งแตเมืองฝาง
(อําเภอฝาง) ไปจนถึงเมืองเชียงแสน เชียงราย เชียงคํา เชียงของ เมืองปุ เมืองสาด เมืองกาย เมืองพะเยา เมืองเลน เมืองยอง เมืองเชียงตุง
เมืองขอน เวียงตองกาย จนถึงสิบสองปนนา ทิศตะวันตกถึงเมืองบนฝงแมน้ําคง (สาละวิน) มีเมืองยวม เมืองแมฮองสอน เมืองแหง เมืองปาย
ฯลฯ ในป ๒๓๓๒ ก็ไดชาวบานสะตอย บานวังลุ วังกวาด และบานงัวลาย ทาชาง บานนา และอีกหลายเมือง ซึ่งไดไปไวในที่ตาง ๆ ใน
เชียงใหม ลําพูน ลําปาง จนถึงแพร นาน(ซึ่งปจจุบันบรรดาผูถูกกวาดตอนหรืออพยพตามมาก็ยังคงตั้งชื่อหมูบานตามชื่อดั้งเดิมของตน เชน
พวกที่มาจากเมืองสาด เมืองกาย เมืองเลน เมืองขอน บานงัวลาย เปนตน และยังใชนามสกุลที่สามารถคาดเดาถึงการอพยพมาในครั้งนั้น เชน
"ตุงคนาคร" ก็หมายถึง พวกที่มาจากเมืองเชียงตุง "สิโรรส" ก็คือสายตระกูลเจานายของราชวงศของเชียงตุงและไดนําเชลยและขาวของที่
กวาดตอนมา นําไปถวายทางกรุงเทพฯอยูบอยครั้ง โดยเฉพาะผูนําคนสําคัญที่จะเปนพิษภัยตอราชวงศจักรีและพระราชอาณาจักรไทย จึงทํา
ใหพระเจากาวิละนั้นเปนที่โปรดปรานของรัชกาลที่ ๑ และวังหนาเปนอยางยิ่ง นอกเหนือจะเปนพระญาติสนิทางเจาครอกศรีอโนชา ซึ่งเปน
พระอัครชายาในวังหนา และมีพระราชธิดากับกรมพระราชวังบวรฯ เพียงพระองคเดียว พระนามวาเจาฟาหญิงพิกุลทอง ที่มีฐานันดรศักดิ์เปน
ชั้น "เจาฟา" เพราะพระมารดาเปนนองของเจาประเทศราช ประสูติกาลเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๐ ณ ตําหนัก บานปากคลองบางลําภูในสมัยรัชกาลที่ ๑
ทรงสถาปนาเจาฟาหญิงพิกุลทอง เปนกรมศรีสุนทร เมื่อปมะโรง พ.ศ.๒๓๕๒ สื้นพระชนมในราชกาลที่ ๒ เมื่อ พระชันษา ๓๔ พรรษา
และการอพยพผูคน "เก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง" ก็ยังทําไปอยางตอเนื่อง เพราะในบรรดาหัวเมืองที่เชื่อเจาเจ็ดตนปกครองอยูมีนอย ก็แบง
กันไปในระหวางเมืองทั้งเชียงใหม ลําพูน ลําปาง ไปสูเชียงแสน เชียงราย ซึ่งในเชื่อสายทางเชียงราย นิยมเรียกสกุลนี้วา "เชื้อเจ็ดตน" และ
การปกครองที่วงศืเจาเจ็ดตนครองครองอยูก็ไดมีการปกครองแบบเครือญาติ เมืองใดพอเมืองวาง ตองมีการปรึกษาหารือหาพอเมืองใหม ใน
วงศเจาเจ็ดตนทุกครั้ง หากมีกรณีขัดแยงประการใดก็ตองมีการนําเขาสูการไกลเกลี่ยปรองดอง ซึ่งกันและกันตลอดมา รวมถึงการแตงงานก็
พยายามจะใหอยูในวงศเจาเจ็ดตน เพื่อมิใหสายเลือดและตระกูลกระจายออกไป
เจานายทุกพระองคในราชวงศ "เชื้อเจาเจ็ดตน" ไดชวยกันทํานุบํารุงเมืองในลานนาใหเจริญสถาพรเปนปกแผนและสงบสุข มาตั้งแต
ครั้งอดีตแมจะมีการรบทัพจับศึกกับพมาและพวกกบฏตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา แตดวยความรักสามัคคี และแผนดินเกิดตั้งแตมีการ "ฟน
มาน" ปลดแอกจากพมา และเขาสูความจงรักภักดีตอราชวงศจักรีอยางเหนียวแนน และไดรับการโปรดปรานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มาทุกรัชกาลจนถึงปจจุบันซึ่งนอกจากจะเปนมหามิตรตอกันและกัน และยังถือเปนพระญาติสนิทของทั้ง ๒ ฝาย ไมเหมือนหัวเมืองอื่นในภาค
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ตาง ๆ ที่มีปญหามาโดยตลอด
นับตั้งแตพระเจากาวิละไดเปนเจาหลวงเมืองเชียงใหมองคแรกนั้นไดเริ่มนโยบายฟนฟูเมืองเชียงใหมยุค "เก็บผักใสซา เกบขาใสเมือง" สราง
คือพระยามังราวชิร
ใหเมืองรางเปนเมืองที่มั่งคั่งในกาลตอมา ซึ่งชาวลานนาไดรักและเคารพยึดเปน "พระเปนเจาทั้งสามพระองคพี่นอง"
ปราการกําแพงแกว เจาอุปราชา และเจารัตนะหัวเมืองแกว และไดรวมกับเสนาขาราชบริพารใหเมืองเชียงใหมนามวา "เมืองรัตนติงสาอภินวปุ
รี" อีกทั้งโปรดใหกอรูปชางเผือกสองเชือกตั้งไวทางทิศเหนือของเมือง เชือกที่หัยหนาไปทางทิศเหนือโปรดใหชื่อวา ปราบจักรวาฬ อีกเชือก
หันหนาไปทางทิศตะวันตกใหชื่อวา ปราบเมืองมารเมืองยักษและไดยายเสาอินทขิลจากที่ตั้งเดิมคือ วัดสะดือเมือง ไปไวที่วัดเจดียหลวง กอ
รูปกุมภัณฑ ๒ ตน ไวที่หนาวัด กอรูปสุเทวฤาษี (ตามตํานานเชียงใหมในสมัยพระยามังรา) ไวดานตะวันตกของหออินทขิลอีกดวยและอีกสอง
ปตอมา ในเดือนสี่เหนือขึ้น ๑๓ ค่ํา ไดกอรูปมิคคินทสีหราชสีห ๒ ตัว ไวที่ขวงสิงหทางทิศเหนือของเมืองเพื่อเปน "ชัยมังคละแกรัฏฐปชชาน
ราฏธิ์ บานเมืองทั้งมวล"
ตอมาเกิดเหตุการณสําคัญที่ทําพระเจากาวิละไดรับการสถาปนาเปนพระเจาเมืองเชียงใหมอยางสมบูรณก็คือ
กรณีที่พมาตั้งชาวยูนนานผูหนึ่งชื่อวา ราชาจอมหงส ที่รับอาสาทางกษัตริยพมาวาสามารถจะเกลี้ยกลอมเชียงใหมให
รวมเปนพวกไดทางพมาจึงตั้งเปนเจาประเทศราชอยูที่เมืองสาด (สาตร) และประกาศวาตนเปนใหญในลานนา ๕๗ หัว
เมืองนามวา "เจามหาสุวัณณหงส จักกวัตติราชะ" และสงคนถือหนังสือมาหาพระเจากาวิละซึ่งทําขัดเคียงใจเปนอยาง
มาก จึงใหพระญาอุปราชธัมมลังกาและเจารัตนะหัวเมือง แลวยกทัพไปตีที่เมืองสาดจับราชาจอมหงสและบุตรชาย จึง
คุมตัวลองเรือไปถวายที่กรุงเทพฯเมื่อจุลศักราช ๑๑๖๔ หรือตรงกับ พ.ศ.๒๓๔๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ ๑ จึงโปรดใหเลื่อนพระยามังราวชิรปราการกําแพงแกว (พระเจากาวิละ) เจาเมืองเชียงใหมเปน "พระบรมราชานรา
ธิบดีศรีสุริยวงศ องคอินทสุรศักดิ์ สมญามหาขัติยราชชาติราชาไชยสวรรยเจาขัณฑเสมาพระนครเชียงใหม ราชธานีศรี
สวัสดีฑีฆายุสมอุดม" เปน "พระเจาเชียงใหม" เปนใหญในลานนา๕๗ หัวเมืองในฐานะเจาประเทศราชและขึ้นตรงตอ
กรุงเทพฯในเวลาตอมาไดนําเจาเมืองเชียงแสน เชียงตุง เมืองยองและหัวเมืองใกลเคียงไปเฝารัชกาลที่ ๑
ในครานี้ไดโปรดเลื่อนพระญาอุปราชเปนเจามหาอุปราชเชียงใหม ใหพระยาบุรีรัตนเมืองเชียงใหมเปนเจาเมืองลําพูน เจาศรีบุญมาเปนอุปราช
เมืองลําพูน จนถึงพ.ศ. ๒๓๕๒ รัชกาลที่ ๑ สิ้นพระชนม และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ขึ้นครองราชยสืบตอจนถึง พ.ศ. ๒๓๕๘
พระเจากาวิละไดลงไปเฝาครั้งสุดทายและไดรับการตอนรับอยางสมพระเกียรติ มีการนําไปเที่ยวทะเลและยิงปนใหญถวาย และจัดสิ่งของพระ
ราชทานมามากมาย จนกระทั่งเสด็จกลับคืนเมืองเชียงใหมจึงถึงแกพิราลัย เมื่อเดือนสี่เหนือ แรม ๕ ค่ํา วันพุธยามแตรบอกเวลาเขาสูเที่ยงคืน
ทามกลางความโศกเศราของพระประยูรญาติ ขาราชการขุนนาง และราษฎรเปนอยางยิ่ง สิริพระชนมชันษา ๗๔ ป รวมระยะการครองแผนดิน
เชียงใหมทั้งสิ้น ๓๒ ป

http://www.chiangmainews.co.th/chaingmai/kawila.html

25/6/2550

Untitled Document

Page 1 of 2

พระญาธัมมลังกา เจาหลวงเชียงใหม องคที่ ๒
เมื่อพระเจากาวิละถึงแกพิราลัยแลวใน พ.ศ. ๒๓๕๘ นั้น เจาธัมมลังกาหรือเจานอยธัมมลังกา หรือนอยธัมม ซึ่งในขณะนั้นเปนเจามหา
อุปราชเชียงใหมก็รักษาการเจาเมืองเชียงใหมจวบจน พ.ศ. ๒๓๕๙ ไดนําชางเผือกชื่อ "เสตัคคนาเคนท" ไปถวายรัชกาลที่ ๒ ที่กรุงเทพฯ
หรือเจาหลวงเชียงใหมองคที่ ๒ ใหเจาคําฝนหรือพระญาลําพูนคําฝน เปนอุปราช
และในครั้งนั้นไดรับการแตงตั้งเปน "พระเจาเชียงใหม"
เชียงใหม และเลื่อนพระยาอุปราชบุญมา เมืองลําพูนเปนพระยาลําพูน
พระญาธัมมลังกานั้น เมื่อไดรับแตงตั้งเปนเจาหลวงเชียงใหมองคที่๒ นั้น อยูในชวงที่มีอายุมากแลวคือประมาณ ๗๐ ป แตในอดีตไดรวม "ฟน
มาน" เคียงบาเคียงไหลกับเจาพี่ (เจากาวิละ) และนองๆมาโดยตลอดโดยกรําศึหอยางหาวหาญ เปนที่ยําเกรงตอหัวเมืองนอยใหญ และเมื่อ
ครั้ง "เก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง" พระญาธัมมลังกานั้น ในฐานะอุปราชเชียงใหม และเปนแมทัพใหญในการเกลี้ยกลอมและเขาตีเมืองตางๆ
เพื่ออพยพคนเขาสูเมืองเชียงใหม ลําพูน ลําปาง ตลอดมา
ที่สําคัญการที่ "เก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง" เปนเหตุใหเมืองเชียงใหมนั้นอุดมสมบูรณพูนสุข ประกอบไปดวยชางฝมือเมืองตางๆที่อพยพมา
ชวยสรางความศิวิไลซ ในทุกสกุลชาง ไมวาจะเปนการหลอพระพุทธรูป การทําเครื่องเงิน เครื่องเขิน ดั่งที่เห็นประจักในเวลาตอมา ซึ่งกวาที่
จะทําการสําเร็จนั้น เปนเวลานานถึงกวา ๑๔ ป ซึ่งมีเหตุการณสําคัญหลายเหตุการณ
เมื่อพระญากาวิละกลับจากกรุงเทพฯมาถึงลําปาง เมื่อจุลศักราช ๑๑๔๔ (พ.ศ.๒๓๒๕) ก็ไดรวบรวมผูคนไดสามรอยคนยกจากเมืองลําปางไป
ตั้งอยูที่เวียงปาซางเพื่อรวบรวมกําลังพลกอนที่จะเขาไปตั้งในเมืองเชียงใหมนั้น เจาธัมมลังกามีบทบาทสําคัญในชวงเวลาดังกลาว
ในจุลศักราช ๑๑๔๖ (พ.ศ.๒๓๒๗) ครั้งที่ปะคานแมวกี่ยกทัพพมาถึงสี่หมื่นเศษไปลอมเมืองลําปางนั้น เจากาวิละมอบใหเจาฟาชายแกว
กับเจาธัมมลังการักษาเวียงปาซาง และตอมาเจากาวิละไดใหเจาธัมมลังกา ยกไปตีเมืองชวาดและเมืองอื่นที่อยูใกลเคียง เพื่อรวบรวมเอาผูคน
ไปอยูที่เมืองปาซาง แตเนื่องจากชวาดไดถูกเกณฑใหเขากับกองทัพพมามาตีลําปาง ดังนั้นเมื่อเจาธัมมลังกาไปตีเจาเมืองชวาดไดแลวเปน
เหตุใหเจาเมืองชวาดมาสวามิภักดิ์ตอเจากาวิละ และมาอยูท่เี วียงปาซางดวย และในปจุลศักราช ๑๑๔๖ นี้ เจากาวิละ ก็ไดมอบหมายใหเจา
ธัมมลังกา ไปเกลี้ยกลอมนาขวา เมืองเชียงแสนใหเลิกฝกใฝพมาไดสําเร็จเชนกัน
ในจุลศักราช ๑๑๔๙ (พ.ศ.๒๓๓๐) คือ ครั้งที่อะแซวุนกี้ ยกทัพใหญมาตีหัวเมืองฝาย
เหนือนั้น
เจาธัมมลังกาไดเปนกําลังสําคัญในการตานทานพมาและชวยเจากาวิละในการ
ปองกันเวียงปาซาง เพื่อรอความชวยเหลือจากกรุงเทพฯ ซึ่งเมื่อกองทัพไทยยกมาถึงก็ได
๒๓๓๐ พระญาอุปราชธัมมลังกา และ
เขาตีพมาจนแตกกลับไปจุลศักราช ๑๑๖๔ (พ.ศ.
พระยาบุรีรัตน ยกพลไปตีทัพพมา ซึ่งตั้งอยูที่เมืองตวน ครั้งนั้นทัพของหยานแควงสิริโปซึ่งมี
กําลังสามพันคนก็แตกกระจัดกระจายไป)
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พระญาธัมมลังกา เจาหลวงองคที่ ๒ ของเชียงใหมองคนี้ไดทรงทํานุบํารุงพระศาสนา และบานเมืองหลังจากวางเวนจากการศึกสงคราม ดั่ง
เชนการซอมแซมกูลายที่วัดพระสิงห ที่สรางมาตั้งแตสมัยราชวงศมังรายใหสวยงามสมบูรณ สรางวิหารจตุรมุขของวัดพระธาตุศรีจอมทอง มี
การอาราธนาพระพุทธรูปจากวัดรางตางๆ ที่อยูนอกเวียงเขามาไวในกําแพงเมือง การขุดเหมือง ๓ สาย รอบคูเมือง และบูรณซอมแซมกําแพง
เมือง และปอมปราการตางๆใหแข็งแรง
จนถึงพ.ศ. ๒๓๖๔ เดือนแปดเหนือ ขึ้น ๑๔ ค่ํา วันอังคารพระญาธัมมลังกาไมสบาย จนถึงรุงเชาพระญาธัมมลังกาก็ถึงแกพิราลัย สิริรวมอายุ
ได ๗๗ ป
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พระญาคําฝน เจาหลวงเชียงใหมองคที่ ๓
ภายหลังจากพระญาธัมมลังการ ถึงแกพิราลัยแลว เจาคําฝนซึ่งเปนอุปราชเชียงใหม และเปนนองชายของพระเจากาวิละ และพระ
ญาธรรมลังกา เจาหลวงองคกอนซึ่งเปนหนึ่งในความเคารพของลาน"นาที่เรียกกันวาเจา ๓ องคพี่นอง" เปนกําลังสําคัญในการทําศึกสงคราม
และกวดตอนผูคนรวมถึงงานราชการตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งมีมาตั้งแตครั้ง "ฟนมาน" และที่ไดรับนามวา "เจาหลวงเศรษฐี" นั้นเปน
เพราะพระองคไดพบรัก และสมรสกับกับธิดาของพอคาไมชาวพมาผูมั่งคั่งมีนามวา "แมเจาตาเวย" ซึ่งตั้งแตยังไมไดรับสถาปนาเปนเจาหลวง
ก็มีฐานะร่ํารวย ดวยทรัพยสินเงินทองมากมาย และเพื่อรักาาการเจาเมืองเชียงใหม ก็ไดมอบหมายใหเจามหาวงศผูเปนบุตรของพระญาธัม
มลังกาถือหนังสอไปกราบบังคมทูล ในเรื่องพระญาธัมมลังกาถึงแกพิราลัยและไดมีพระบรมราชโองการเลื่อน เจาคําฝน ขึ้นเปนพระยา
เชียงใหม และแตงตั้งเจาพุทธวงศเปนอุปราชเมืองเชียงใหมในพ.ศ. ๒๓๖๕ ซึ่งกอนหนานี้บรรดาเจานาย ลูกหลานทาวพระยาเสนาอามาตย
โดยมีเจาพุทธวงศเปนประธานไดพรอมใจกันยกเจาอุปราชคําฝน ขึ้นเปนเจาหลวงเชียงใหม มีชื่อวา "เจามหาสุภัทรราชะ"
มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในระหวางที่พระยาคําฝนครองเมืองเชียงใหม ซึ่งเกิดขึ้นเพราะพระยาคําฝน
และเจาราชวงศสุวัณคํามูน เกิดการทะเลาะวิวาทกัน ทําใหบรรดาขุนนางไดไปเชิญเจาดวงทิพ และเจาบุญมา
มาหามการวิวาทนี้ และก็แนะนําทางออกโดยการใหเจาพระญาคําฝนไปบวชที่วัดเชียงมั่นเสีย แลวไปจํา
พรรษาที่วัดสวนดอกและมีการปลอยรถมาเสี่ยงทายหาเจาหลวงองคใหมอีกครั้ง แตรถเสี่ยงทายก็ไดมาหยุด
ที่วัดสวนดอกซึ่งเปนสถานที่พระญาคําฝนผนวชอยู จึงพรอมใจอัญเชิญพระญาคําฝนใหลาสิขาบทมาเปนเจา
หลวงเชียงใหมตอไป ซึ่งเปนเวลาในชวงสั้นๆที่ครองเมืองเชียงใหม ซึ่งกอนหนานี้ก็ไดเปนกําลังสําคัญในการ
สรางเมืองเชียงใหมรวมกับเจาพี่ทั้ง ๒ องค และกอนหนาที่พระญาคําฝนจะถึงแกพิราลัยนั้น มีการผลัดแผน
ดินในกรุงเทพฯ เมื่อลนเกลารัชกาลที่ 2 เสด็จสวรรคต และกรมหมื่นเจษฎาบดินทรไดขึ้นครองราชสมบัติเปน
ราชการที่ 3 แหงราชวศจักรี ทรงพระนามวา "พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว" ในพ.ศ. ๒๓๖๗ และเกิด
อาการเจ็บปวยในขณะที่สงเจาอุปราชพุทธวงศและเจานายบางสวนไปเฝารัชกาลที่ 3 เมื่อลนเกลารัชกาลที่ 3
ทรงทราบถึงอาการเจ็บปวย ก็สงหมอหลวงมารักษาแตอาการก็ไมดีขึ้น จนถึงวันอาทิตย เดือนหา แรม ๑๑ ค่ํา
ในเวลาบาย เจาหลวงเศรษฐีคําฝนก็ถึงแกพิราลัย ในจุลศักราช ๑๑๘๖ (พ.ศ. ๒๓๖๗) สิริอายุรวม ๖๙ ป และ
เจาอุปราชพุทธวงศ ขึ้นเปนเจาหลวงองคที่ ๔ โดยมีเจาหนานมหาวงศ บุตรเจาหลวงธัมมลังกาเปนเจา
อุปราช และเจานอยมหาพรหมบุตรเจาหลวงเศรษฐีคําฝน เปนพระยาราชวงศเชียงใหมสืบไป
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เจาพุทธวงศ (พระยาพุทธวงศ) เจาหลวงเชียงใหมองคที่ ๔
เจาพุทธวงศนั้นเปนบุตรของนายพอเรือนซึ่งเปนนองชายของเจาฟาชายแกว ซึ่งเปนบิดาของพระเจากาวิละ เจาหลวงองคที่ ๑ ของ
เชียงใหมแตในประวัติศาสตร มิไดกลาวถึงวันเดือนปที่สมภพแตมีบทบาทมาตั้งแตครั้งพระเจากาวิละเปนเจาหลวงและยิ่งเดนชัดในคราวเปน
อุปราชเมืองเชียงใหม ในสมัยเจาหลวงเศรษฐีคําฝน และเปนประธานในการเสี่ยงราชรถมาหาเจาหลวงองคใหม คราวเกิดการวิวาทระหวาง
พระญาคําฝนกับเจาสุวัณณะคํามูน ซึ่งผลปรากฏวาไดเจาหลวงองคใหมคือ เจาหลวงเศรษฐีคําฝนนั่นเอง
เมื่อเจาหลวงเศรษฐีคําฝนถึงแกพิราลัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๓ ไดทรงโปรดเกลาใหพระยาศรีสุริยะพาหะ คุมของพระราช
ทานขึ้นไปชวยปลงศพเจาหลวงเศรษฐีคําฝน และในเวลาตอมาไมนานไดทรงโปรดเกลาใหเจามหาอุปราชพุทธวงศเปนเจาหลวงองคใหม
"ศักราช๑๑๘๘ ปจอ อัฐศก ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯตั้งพระยาอุปราชพุทธวงศเมืองเชียงใหมเปนพระยากาลวัณณาทิปะราชวชิรปราการ
ครองนครเชียงใหมเอง ตั้งนายขนานมหาวงศบุตรพระยาเชียงใหมนอยธรรม เปนพระยาอุปราชเมืองเชียงใหม ตั้งนายนอยมหาพรหมบุตรพระ
ญาเชียงใหมคําฝนเปนพระยาราชวงศ (คือบิดาพระเจาอินทรวิไชยานนท) เมืองเชียงใหม..."
เมื่อกลับจากการเขาเฝาที่กรุงเทพฯไดเพียง ๑๕ วัน ก็เกิดเหตุการณเจาอนุวงศเมืองเวียงจันทรเปนกบฏ จึงแตงทัพโดยที่พระเจาอุปราช
มหาวงศเปนแมทัพของเมืองเชียงใหม เจาเมืองลําพูน เจาเมืองลําปาง รวมไปชวยรบ และจับเจาอนุวงศไดไปขังชําระโทษที่กรุงเทพฯลุลวง
มาถึงพ.ศ. ๒๓๗๙ เจาหลวงอุทธวงศ แตงตั้งใหเจาแกวเมืองมา เจาหนานสุริยะ เจาอุนเรือน นําไพรพลประมาณสองรอยคน ยกไปตีเมืองเลน
กวาดตอนเอาชาวขากุยมาเปรเชลยจํานวนมาก
พ.ศ.๒๓๘๐ ทางเมืองเชียงใหมไดทราบขาววา เจาฟาเงี้ยวเมืองนายแตงคนเปนชาวบานทั่วไปเขามาอยูในเขตเมืองสาดและเมืองตวน อันเปน
ดินแดนของเมืองเชียงใหม จึงแตงตั้งใหเจาอุปราชพระญาราชวงศ พระญาเมืองแกว เจาหนานชัยลังกา เจาแกวเมืองมา เจานอยขัติยะ เจา
พรหม เจาพูเกียง (ปูเกี๋ยง) และพระยาสุริยวงศเมืองยอง คุมกําลังจากเชียงใหม ๓,๓๐๐ คน และไปสมทบกับพระยาอุปราช เจานอยคําวงศา
จากเมืองลําพูนอีก ๙๐๐ คน ยกไปตีชาวเงี้ยวเหลานั้นลงมาทั้งสิ้น และไดปกเขตแดนดวยเสาไมรักตามแนวเขาแงมตามแนวศิลาเดิม ซึ่งมีมา
ตั้งแตครั้งโบราณแลวตั้งดานไวที่ทานาสบปะ และในรุงขึ้นปพ.ศ ๒๓๘๒ จึงไดมีใบบอกกราบทูลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯรัชกาลที่ ๓ แลว
ทรงโปรดพระราชทาเชลยและสิ่งของที่ยึดไดใหไวที่นครเชียงใหม ซึ่งประกอบไปดวยครัวเชลยชายหญิง ประมาณ ๑,๘๖๘ คน มา โค ปน
อีกจํานวนหนึ่ง
ในปพ.ศ. ๒๓๘๓ เจาหลวงคําตันแหงนครลําพูนถึงแกอสัญกรรมลนเกลารัชการที่ ๓ ทรงโปรดเกลาฯใหพระเทพาธิบดีขึ้นไปปลงศพ และ
ใหเจานอยลังกาลงมาเฝา แลวทรงโปรดเกลาใหเจานอยลังกาซึ่งดํารงตําแหนงพระยาเมืองแกวขึ้นเปนเจาเมืองลําพูนสืบไปและตอมาในปพ.
ศ.
๒๓๘๕ เจาหลวงลังกาซึ่งเพิ่งดํารงตําแหนงเจาหลวงของเมืองลําพูนไดเพียง ๒ ป ก็ถึงแกอสัญกรรมอีก และทรงโปรดเกลาใหเจาไชย
ลังกาพิศาลผูเปนบุตรของเจาหลวงเศรษฐีคําฝนกับแมเจาคําแปง เปนเจาครองนครลําพูนองคที่ ๖ ตอไป
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ตั้งแตมีการกบฏของเจาอนุวงศ แหงเมืองเวียงจันทรแลว ทางกรุงเทพฯมีความระมัดระวังในการตั้งเจาผูครองเมือง และเจาประเทศราช
มาก เพราะกลัวจะเกิดประวัติศาสตรซ้ํารอยเดียวกับเจาอนุวงศแตในวงศ
"เชื้อเจาเจ็ดตน" นั้นไดรับพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอดแต
ทางกรุงเทพฯนั้นยึดทางเมืองเชียงใหมเปนหลัก และในขณะนั้นเจาอุปราชมหาวงศนั้น กําลัง
มีบทบาทสําคัญมากในการปกครอง ซึ่งในขณะนั้นเจาหลวงพุทธวงศชราภาพมากแลว และ
ในสมัยของเจาหลวงพุทธวงศนี้บานเมืองเชียงใหมสงบสุขและปลอดภัยจากการทําสงคราม
กับพมาเพราะพมาติดทําสงครามกับอังกฤษที่เริ่มลาอาณานิคมในประเทศแถบนี้จนเจาหลวง
พุทธวงศนี้ ไดรับการขนานพระนามของชาวเชียงใหมวา "เจาหลวงแผนดินเย็น" และมีคณะ
บุคคลที่มีอํานาจบริหารระดับสูงที่เรียกวา "เจาขันทั้งหา"
หรือเจาผูมีพานประกอบยศ ซึ่ง
ประกอบไปดวย เจาหลวงเจาอุปราช (เจาหอหนา) เจาราชวงศ เจาราชบุตรและเจารัตนะหัว
เมืองแกวหรือเจาบุรีรัตน ซึ่งตําแหนงดังกลาวจะไดรับการแตงตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวที่กรุงเทพฯตามที่เสนอมา
และมีการจัดตั้ง "เคาสนามหลวง" ซึ่งประกอบดวยขุนนางระดับตางๆรวมกัน ๓๒ คน เชน
พระญาแสนหลวง พระญาจาบาน พระญาสามลาน ฯลฯ มีหนาที่ปรึกษาราชการแผนดินและ
การบริหารบานเมือง และการตัดสินคดีความ
ในชวงปพ.ศ. ๒๓๘๖ มีชาวพมาชื่อสะแคงโยพรอมบริวารและขาวของเขาพบเจาราชวงศมหา
พรหมคําคงขอเขาสวามิภักดิ์ตอเจาเมืองเชียงใหม เจาหลวงพุทธวงศจึงใหนําตัวไปเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่กรุงเทพฯ
ในปนั้นเองเมื่อเดือนหกแรมสิบเจ็ดค่ํา เจาหลวงนอยอินทรผูครองเมืองลําปางกับเจาอุปราชมหาวงศแหงเมืองเชียงใหม ลงมาเฝาพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๓ ที่กรุงเทพฯ ทูลขอโปรดเกลาฯตั้งเมืองเชียงรายใหเปนเมืองขึ้นของเมืองเชียงใหม ขอตั้งเมืองงาว เมือง
พระเยา เปนเมืองขึ้นของเมืองลําปาง ทรงโปรดเกลาฯตั้งเจาธัมมลังกาบุตรของเจาหลวงเศรษฐีคําฝน และนองของเจาพิมพิสารเปนพระญา
รัตนเขต เจาเมืองเชียงรายตั้งเจาอุนเรือน บุตรของพระยาแสนเมืองหลวงเปนพระญาอุปราชเมืองเชียงรายตั้งพระญาไชยสงครามเปนพระ
ญาฤทธิ์ภิญโญยศเจาเมืองงาว เจาหนานปญญาราชบุตรเจาหลวงนอยอินทเปนพระยาราชวงศใหเจาหนานยศ (บุตรเจาหลวงลําปางองคกอน
เจาหลวงนอยอินท)
เปนพระยาเมืองแกวและใหแบงคนจากเมืองเชียงใหมไปอยูเมืองเชียงราย แบงคนในเมืองลําปางไปอยูที่เมืองงาวและ
เมืองพะเยา
และเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๓๘๙ เจาหลวงพุทธวงศถึงแกพิราลัยรวมครองเมืองเชียงใหมเปนเวลาทั้งสิ้น ๒๒ ป ในการนี้พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯใหพระญาอิศรานุภาพกับหลวงพิทักษสุเทพขึ้นมาชวยในการปลงศพเจาหลวงพุทธวงศ ดวยเจาอุปราชมหาวงศ
รักษาการเมืองเชียงใหมจนกระทั่งปพ.ศ. ๒๓๙๐ เจาอุปราชมหาวงศและเจาพิมพิสารไดนําขางหลายสีประหลาดไปถวายลนเกลารัชกาลที่ ๓
ที่กรุงเทพฯและทรงโปรดใหเจาอุปราชมหาวงศเปนพระญาเชียงใหม ตั้งเจาพิมพิสารเปนเจาอุปราชเมืองเชียงใหมและตั้งเจาขนานชัยลังกา
(ไชยลังกา) บุตรเจาหลวงเศรษฐีคําฝนเปนพระญาลําพูน
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พระเจามโหตร ประเทศฯ (เจาหนานมหาวงศ) เจาหลวงเชียงใหม องคที่ ๕
จากที่เคยกลาวมาแลว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น ตั้งแตมีการเกิดกบฎเจาอนุวงศแหงเมืองเวียงจันทร ที่บังอาจ
มายกทัพตีนครราชสีมาและหัวเมืองใกลเคียงดานอีสานแลวทรงไมโปรดใหแตงตั้งตําแหนงเจาประเทศราชอีก เพราะเหตุความมั่นคงของชาติ
เปนหลัก ดังนั้นเจาอุปราชมหาวงศ จึงไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน"พระญาเชียงใหม"
เจาเมืองเชียงใหม และเมื่อลนเกลารัชกาลที่ ๓
เสด็จสวรรคตในป พ.ศ. ๒๓๕๕ และพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวครองราชยตอมาเปนรัชกาลที่ ๔ แหงราชวงศจักรี จึงโปรดเกลาฯ
ใหพระญาเชียงใหมหรือเจาอุปราชมหาวงศเปนพระเจาประเทศราช ซึ่งละกลาวตอไป ในขณะที่เจาอุปราชมหาวงศ ดํารงตําแกนงเจาหลวง
ของเชียงใหม ซึ่งยังคงเทียบเทากับชั้นสมเด็จพระยาในตามลําดับชั้นของกรุงเทพฯ ดวยเหตุผลดังกลาว ไดเกิดเหตุการณสําคัญ คือ ใน พ.ศ.
๒๓๙๑ มีการทําสงครามครั้งใหญเกิดขึ้นโดยเหตุที่วามีความยุงยากเกิดขึ้นที่เมืองเชียงรุง และลามไปถึงเมืองเชียงตุง ซึ่งเปนเมืองสําคัญมาก
เมืองหนึ่งในพระราชอาณาจักร ดังนั้นลนเกลารัชกาลที่ ๓ จึงโปรดใหเกณฑทัพจากเชียงใหมไปตีเมืองเชียงตุง ซึ่งมีการรวมตัวของเมือง
เชียงใหม ลําปาง ลําพูน ซึ่งมีกําลังสําคัญคือ เจาอุปราช พิมพิสาร พระญารัตนเมืองแกว (เจาสุริยวงศ ภายหลังเปนพระเจากาวิโลรส สุริยวงศ
เจาหลวงองคตอมา) เจาหนานธรรมปญโญ เจานอยดาวเรือง อุปราชพระยารัตนเมืองแกะ พระยาราชบุตร ซึ่งในหนังสือเพ็ชรลานนา เรียบเรียง
โดยปราณี ศิริธร ณ พัทลุง พิมพโดยหนังสือผูจัดการ ภาคเหนือ : กุมภาพันธ 2538 ไดกลาวถึงเหตุการณ ในชวงสงครามนี้
"เมื่อถึงจุดนัดหมายแลวกองทัพพระยาราชบุตร เจานอยมหาพรหม เจานอยมหาวงศ เจาหนานสุริยวงศ เจานอยเทพวงศ เจานอยพรหม
แตกระจัดการะจายไป ตอจากนั้น
เมืองเชียงใหม พระยาอุปราช พระยารัตนเมืองแกว พระยาราชบุตร เมืองลําพูนไดเขาตีเมืองสาตร(สาด)"
แยกกองทัพใหเจาหนานสุริยวงศ เจานอยมหาพรหม เจานอยเทพวศ คุมคนเขาตีเมืองกก เมืองแกว พระยาราชบุตร เมืองลําพูน คุนคนเขาตี
ปางซารานแตก แลวเลยขึ้นไปตีปางไรย ตีทาออ เมืองแจก เมืองมาว เมอืงภู เมืองเลน เมืองเพียง แตกกระจัดกระจายไปแลว จึงยกทัพเขา
ประชิดเชียงตุง
มหาขนานเมืองเชียงตุง แตงทัพออกสูเมืทองเชียงใหม ลําพูน ลําปาง รวมกันแตสูไมไดลาถอยเขาเมือง อีกกองทัพฝายเหนือจะยกติดตาม
เขาเมืองก็ไมได เพาะกําลังพลมีนอย จึงรออยูใหกําลังหนวยตางๆ ที่แยกยายกันไปถึงเสียกอน ฝายเจานอยมหาพรหม เจาหนานสุริยวงศ เจา
นอยเทพวงศ ไดสูรบกับพระเมืองขาก บุตรมหาขนานแตเชาจนบาย พระเมืองขากถูกปนตายในที่รบ กองทัพจึงไลติดตามไปจนถึงประตูเมือง
เชียงตุง แตพระตูปดเขาไมไดและไมมีกองทัพหนุนไปชวยทันทวงที
ทางฝายทัพพระยาอุปราชพิมพิสารนตรเชียงใหม ที่ยกไปทางเชียงรายไดแตตั้งใหพระยารัตนเมืองแกวไปตีเมืองพยาก และเจาธรรมปญโญ
ไปตีเมืองเลนได และไปเกลี้ยกลอมเมืองยองใหยอมจํานนได จึงยกกําลังเขาไปตั้งอยูในเมืองยองคอยทีอยู
ทัพเจาพรหมโอรสเจานครเชียงใหม ซึ่งเขาตีเชียงตุงยังไมแตก เพราะกําลังไมพียงพอก็เดินทางมาเรงรดให เจาอุปราชพิมพิสารยกกําลังไป
เสริม แตเจาอุปราชพิมพิสารไมยอมตามนั้น ทําใหกองทัพของเจาสัวนอยมหาพรหมกับพวกขาดแคลนเสบียงอาหาร กระสุนดินดํา จึงตองลา
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ถอยทัพลงมา"
ในการทําศึกครั้งนี้ ไมสามารถจะตีเมืองเชียงตุงได ทําใหเจาครองนครเชียงใหมนั้นเสียใจเปนอยางยิ่ง โดยเหตุของความขาดความสามัคคี
ของคนในวงศ "เชื้อเจาเจ็ดตน" ถึงกับทําหนังสือกราบบังคมทูลรัชกาลที่ 3 วาจะขออาสาไปตีเมืองเชียงตุงดวยตนเอง
สาเหตุที่สําคัญที่จะทําใหเจาอุปราชพิมพิสารไมพอใจนั้น มีการสันนิฐานกันภายหลัง
วา เหตุมาจากการแยงชิงอํานาจในการปกครองระหวางเชื้อวงศเดียวกัน และการที่เจา
หลวงมหาวงศไดมีบทบาทสําคัญในเมืองลําปาง ลําพูน ที่เปนสวนสําคัญในการเลือกเจา
นายในการดํารงตําแหนง "เจาขันทั้งหา" รวมถึงการมีใบบอกกลาวโทษพระญานครอินท
เจาเมืองลําปาง ถึงกับมีการโปรดเกลาฯ ใหเจาเมืองลงไปเขาเฝาที่กรุงเทพ จนกระทั่งไดมี
การชําระคดีที่อยูในชวงเจ็บปวย การไมลงรอยกันของในวงศ "เชื่อเจาเจ็ดตน" นี้ เกิดใหมี
การขอหาซึ่งกันและกันตลอดมา จนถึง พ.ศ.๒๓๙๖ เจาหลวงมหาวงศใหพระยาสีหาราช
ฤทธิไกรเชิญพระสุพรรณบัฎ และเครื่องสูงพระราชทานแกเจาหลวงมหาวงศ และเลื่อนยศ
ขึ้นเปน "พระเจาประเทศราช"มีพระนามวา "พระเจามโหตรประเทศ ราชาฑิบดินทร นพีสิน
วหานครธิสฐาน ภูบาลบพิตร สถิติในอุตมชิยางราชวงศ เจานครเชียงใหม"
แตเวลาผานไปไมนานพระเจามโหดพระเทศฯ ก็ถึงแกพิราลัยรวมเวลาการครองนครเชียง
หใมในฐานะเจาหลวงเพียง ๗ ปเศษ และในฐานะ "เจาประเทศราช" เพียง ๕ เดือน ๒๘ วัน
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พระเจากาวีโลรสสุริยวงศ "เจาชีวิตอาว" เจาหลวงเชียงใหม องคที่ ๖
พระเจากาวีโลรสสุริยวงศ เปนโอรสลําดับที่ ๓ ของพระเจากาวีละ ผูทรงกอบกูและทํานุบํารุงเมืองเชียงใหม ตนสกุล "เชื้อเจาเจ็ดตน"
โดยไดรับการทรงโปรดเกลาฯจากรัชกาลที่ ๔ ใหเปนเจาผูครองนครเชียงใหม องคที่ ๖ ภายหลัง เมื่อพระเจามโหตรประเทศ ถึงแกพิราลัย
แลว มีพระราชทินนามวา "พระเจากาวีโลรสสุริยวงศ ดํารวรพีสาคร สุนทรทศลักษกระเษตร วรฤิทธิ์ มหาโขนางคราชราชษาธิบดี เจานคร
เชียงใหม" ซึ่งไดรับการสถาปนาในป พ.ศ. ๒๔๐๕ เปน "พระพระเจาประเทศราช" แตกอนนี้ก็รักษาการเจาผูครองนคร เชียงใหมโดยตลอด
อาจจะเปนเพราะสืบสายโลหิตจากพระเจากาวีละ ที่ทรงเปนนักรบผูยิ่งใหญ และดวยตัวของพระเจากาวิโลรส เอง ก็เปนแมทัพรบกรําศึก
สงครามมาโดยตลอดเชนกัน ครั้งแตเปนเจาหนานสุริยวงศ จนถึงพระญาเมืองแกวสุริยวงศ ในตําแหนงสุดทายกอนที่จะไดรับการทรงโปรด
เกลาฯ แตงตั้งเปนเจาหลวงองคที่ ๖ ดังนั้นการปกครองในสมัยของพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ จึงเปนที่เกรงกลัวของผูไมประสงคดีตอ
เชียงใหม และใชอํานาจในการบริหารอยางเด็ดขาด โดยเฉพาะในการตัดสินพิจารณาคดีความ ถาพระเจากาวิโลรสตรัสคําวา "อาว"เมื่อใด ก็
แสดงวาบุคคลรั้ร ตองคอขาดหรือถูกตัดสินประหารชีวิต จนเปนที่มาของคไวา "เจาชีวิตอาว" ที่ชาวเชียงใหมเรียกแทนพระนามจริง
ในชวงที่พระองคทานปกครองเชียงใหมนั้น ตองผจญกับความยุงยากหลายประการที่ตองใชความอดทน อดกลั้น เพื่อประโยชนสงบสุข
ของบานเมืองเปนหลัก
ประการแรก การไมลงรอยกันของพี่นองในวงศ "เชื้อเจาเจ็ดตน"
ซึ่งนับวาจะยิ่งกอความยุงยากในการปกครองลานนา โดยเฉพาะเชียงใหม
ลําปาง ลําพูน ซึ่งเปนเมืองเอกที่สําคัญ โดยชวง พ.ศ.๒๔๐๕ เจาวรญาณรังษี เจานครลําปาง กับเจาอุปราชไมลงรอยกัน และไมมีผูใดกลาจะ
หามปรามเจาชีวิตอาวจึงเสด็จไปนครลําปาง โดยไปนมัสการพระมหาธาตุลําปางหลวง สักการะบูชาดวยตนไมเงิน-ทองคูหนึ่ง พรอมเครื่อง
สักการะตางๆ แลวเสด็จเขาไปนครลําปาง เพื่อวากลาวใหเจาอุปราชยอมขอขมาเจาผูครองนครลําปางดวยตนไมเงินและทองหนึ่งคู เพื่อยุติ
ปญหาการพิพาทระหวางพระประยูรญาติ ซึ่งอาจจะกอความเสียหาย และเปนผลเสียในการปกครองทั้งมวล และตอมาก็เกิดเหตุการณในขณะ
ที่ยังคงดํารงพํานักอยูในนครลําปางโดยเหตุที่วา เจาฟาโกหลานเมืองหมอก ไดมีหนังสือใหขุนนางของเมืองหมอก ซึ่งอามาตยหงสคําถือ
หนังสือมาขอความชวยเหลือจากเชียงใหม เพื่อขอกําลังไปชวยรบบกับเจาฟาเมืองนาย ซึ่งกรรมการเมืองก็มีหนังสือแจงไปที่ "เจาชีวิตอาว"
ที่นครลําปางและพระองคทรงใหเกณฑกําลังไพรพลชาวเชียงใหมจํานวน ๓๐๐ คน ใหพระญาไชยอํามาตยกับพระญาปราบพลมาร(พญาผาบ)
เปนนายปลัดทัพยกทัพไปชวยตามที่ขอ และเจาชีวิตอาวไดอยูปลงศพเจาอุปราชลําปาง แลวเสร็จก็เดินทางกลับมาพํานักที่ลําพูน แลวหลอ
ระฆังใหญใชทองหนักเจ็ดแสนสองหมื่นเกาพันตําลึงไวบูชาพระธาตุเมืองลําพูน
ในชวงเวลา ๑-๒ ปตอมา คือชวง พ.ศ.๒๔๐๗ - ๒๔๐๘ นั้น ความแตกราวของเชื้อพระวงศพระ
ประยูรญาติก็ประทุขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อบรรดาเจานายผูใหญในเชียงใหม ซึ่งประกอบไปดวยเจา
อุปราชธรรมปญโญ เจาราชวงศหนอคํา เจาราชบุตรหนานสุริยวงศ มีหนังสือแจงไปยังกรุงเทพ
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เลาถึงพฤติการณของเจาชีวิตอาว ซึ่งเปนหนังสือถึง ๓ ฉบับ โดยเฉพาะเจานอยเทพวงศ บุตรพระยาอุตรการโกศล(เจานอยมหาพรหม) ผูเปน
หลานของพระเจามโหตรประเทศ กลาวโทษวามีพฤติการณ และใจฝกใฝกับทางพมาซึ่งเปนชาติศตรูคูสงครามกันมานาน ซึ่งเนื่องมาจากวา
การที่เจาชีวิตอาวไดสั่งใหตัดถนนจากเมืองเชียงใหมไปถึงผาแดงที่ติดกับเขตพมา และมีการนําชางและปนไปมอบแกพระเจาอังวะ จนถึงกับ
ที่พระเจาอังวะใหคนสงสิ่งของมีคามาพระราชทานแกเจาชีวิตอาว โดยมีการพูดคุยในที่ลับ จึงเปนที่สงสัยของบรรดาผูรวมกลาวโทษในครั้งนี้
ในเรื่องนี้นั้นไมมีผูใดทราบไดวาเหตุการณจริงนั้นเปนเยี่ยงไร แตเพื่อความเขาใจและความเปนธรรมตอเจาชีวิตอาวนั้น ควรรับทราบไววา
ในขณะนั้นพมาเพิ่งยุติสงครากับประเทศอังกฤษ ที่แผอิทธิพลลาอาณานิคมไปทั่วเอเชีย และพยายามจะมามีอํานาจเหนือสยาม ดวยพยายาม
กดดันทุกวิถีทางที่ทําได เอาขออางทางกาคคาและการปกครองมาเปนขอเจรจาตอรอง ซึ่งสรางปญหาเปนอยางมากในราชสํานักสยาม ซึ่งอยู
ในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ โดยที่บรรดาขุนนางระกับสูงของราชสํานักสยามกําลังเรืองอํานาจมาก ดวยมีการแบงพรรคแบงพวก เหมือนดั่งเชียงใหม
ดวยและไมทราบวาอนาคตของสยามจะเปนเชนไร และทางพมานั้นมีผูสันนิษฐานวากําลังดิ้นรนหาพวก เพื่อจะทําการขับไลอังกฤษ และเมือง
เชียใหมนั้นเปนราชธานีใหญ และอยูใกลกับพมามากที่สุด อีกทั้งยังเคยเปนเมืองขึ้นของพมามานานมาก ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม มีการกลมกลืนซึ่งกันและกันมานานหลายรอยป วิถีชีวิตความเปนอยูใกลเคียงกัน อาจจะชวยพมาทําการขับไลอังกฤษได อาจจะ
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเชียงใหมกับพมาติดตอกัน
ประเด็นในเรื่องของการมีใจออกหางจากกรุงเทพฯ นั้น คงตัดประเด็นนี้ไปได เพราะเจาชีวิตอาวนั้น ตลอดชั่วชีวิตมีความจงรักภักดีตอราชวงศ
จักรอยางยิ่ง และเคยพํานักเปนมหาดเล็กในสมัยรัชกาลที่ ๓ และมีความรูจักคุนเคยกับขุนนางในสยามเปนอยางดี ดวยบุคลิกที่เปนนักรบ และ
ตัดสินใจรวดเร็วในการแกปญหา อาจจะทําใหเจานายผูใหญบางคนในเมืองเชียงใหมไมพอใจ ซึ่งก็อาจจะเปนไดจึงเกิดเรื่องขึ้น
ดังนั้นลนเกลารัชกาลที่ ๔ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหพระยามหามนตรี เจากรมพระตํารวจในขวา เดินทางขึ้นไปเมือง
เชียงใหมมีรับสั่งให พระเจากาวิโลรสสุริยวงศ หรือ เจาชีวิตอาว ลงไปเฝาที่กรุงเทพฯ เพื่อชําระคดี และฟงขอเท็จจริงทั้งหมด เมื่อวันพุธแรม
๑๑ ค่ํา เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๐๙ ปขาล พระเจากาวิโลรสสุริยวงศ เดินทางจากเมืองเชียงใหมพรอมดวยเจาราชวงศหนอคํา เจาราชวงศ
บุตรหนานสุริยวงศ เจานายพี่นองและที่สําคัญไดนําตัว "ขุนหลวง" ราชบุตรเจาฟาโกหลาน เมืองหมวอกไปเจาเฝาดวย เพื่อถวายตัวและเปน
การแสดงออกวาจะพาครอบครัวเขามาสวามิภักดิ์ตอราชวงศจักรี โดยที่นําของทั้งหมดที่พระเจาอังวะมอบให มาถวายดวย แตลนเกลารัชกาล
ที่ ๔ ไมทรงรับไว มีพระบรมราชโองการดํารัสวา ของที่พระเจาอังวะใหพระเจาเชียงใหมนั้น ใหพระเจาเชียงใหมรับไว แตจะทรงรับเพียงแหวน
ทับทิมวงเดียว เพื่อมิใหพระเจาเชียงใหมเสียใจ
และทรงโปรดใหมีการชําระคดี แตพระเจากาวิโลรสสุริยวงศในการแกไข โดยที่เสนาบดีในราชสํานักสยามมีความเห็นวา การกระทําของพระ
เจากาวิโลรสสุริยวงศนั้น ยังไมมีความผิดเปนขอใหญของพระราชทานใหกลับขึ้นไปปกครองเชียงใหมดังเดิม แตสมควรใหโจกทที่กลาวหา
คือ เจาราชวงศ เจาราชบุตร และผูเกี่ยวของรั้งตัวไวที่กรุงเทพฯกอน จนกวาจะมีการหารือกันระหวางเจานายผูใหญทางเหนือ คือ พระเจา
เชียงใหม เจานครลําปาง เจานครลําพูน วาจะทําการประการใด และในที่สุดผลของการหารือทั้งเจาผูครองนครทั้ง 3 เมือง เห็นสมควรวาให
เอาพวกที่กลาวหาไวที่กรุงเทพฯจนกวาจะมีการขอพระราชทานกลับคืน
ซึ่งในกาลตอมาพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ ไดกราบทูลขอเจาราชวงศหนอคํา กลับคืนไปชวยราชการ ในป พ.ศ.๒๔๑๐ อันสืบเนื่องวมาจากเจา
อุปราชธรรมปญโญถึงแกกรรม และแสดงถึงน้ําพระทัยที่กวางของพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ ที่ไมถือโทษโกรธเคืองแกพระญาติที่รวมกันกลาว
งโทษในครั้งนั้นแตเจาราชบุตรสุริยวงศนั้นปวย และถึงแกกรรมที่กรุงเทพฯ
ตอมาในป พ.ศ.๒๔๑๒ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสวรรคต และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จขึ้นครองราชย
ตอมาเปนรัชกาลที่ ๕ แหงราชวงศจักรี และมีเหตุการณสําคัญในการทําสงครามที่ทางเชียงใหมสงทัพไปปราบ เจาฟาโกหลาน เจาเมือง
หมอก ที่ตระบัดสัตยไมยอมพาครอบครัวเขามาสวามิภักดิ์ตามที่สัญญาไว และกวาดตอนมาไวที่เชียงใหม
ในปเดียวกัน พระเจากาวิโลรสสุริยวงศไดลองไปกรุงเทพกับพระประยูรญาติเพื่อประกิบกรณียกิจถวายเครื่องราชบรรณาการ แสดงความจง
รักภักดีตอพระเจาแผนดินองคใหม คือรัชกาลที่ ๕ ซึ่งในกรณีนี้นั้นไดกราบบังคมทูลขอพระราชทานรับเจาราชวงศหนอคํา เจาหนานมหาเทพ
กับญาติ ซึ่งเปนกลุมผูกลาวดทษในครั้งกอน กลับคือเชียงใหม และทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานใหตามที่ขอและยังทรงโปรดเกลาฯ ใหเลื่อน
เจาบุรีรัตนอินทนนท ขึ้นเปนเจาอุปราช ตั้งเจาพุทธวงศ ขึ้นเปนเจาราชวงศดวย และเมื่อจะเดินทางกลับเมืองเชียงใหมนั้น พระเจากาวิโลรส
สุริยวงศไดลมปวยลง ลนเกลารัชกาลที่ ๕ โปรดเกลาฯ ใหหมอหลวงรักษาอยางใกลชิดแตอาการยังไมทุเลาลง พระเจากาวิโลรสสุริยวงศ
กราบบังคมลา เพื่อกลับมารักษาตัวที่เมืองเชียงใหมแผนดินที่พระองครัก และไดพระราชทานพระบรมราชานุญาติ โปรดเกลาฯใหหมอหลวง
เดินทางมาดวย เริ่มออกเดินทางเมื่อวันอาทิตย เดือน ๖ แรม ๔ ค่ํา พ.ศ.
๒๔๑๓ จนถึงบานทาพระเนตร ในเขตเมืองเชียงใหม ระยะทางอีก
เพียงวันเดียวจะถึงคุมหลวง แต ก็ถึงแกพิราลัย ณ ที่บานทาพระเนตร ตรงกับเดือน ๘ แรม ๒ ค่ํา รวมชนมายุได ๗๑ ป และเปน
"เจาชีวิต
อาว" เจาหลวงครองนครเชียงใหม รวม ๑๖ ป
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ควรบันทึกไววาในสมัยของพระเจากาวิโลรสสุริยวงศนั้น เปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงการปกครองบานเมืองของเมืองเชียงใหม ซึ่งกลายเปน
พื้นฐานสําคัญของความเจริญในเมืองเชียงใหมดั่งปจจุบัน ไมวาจะเปนการศึกษา และการแพทยที่เขามาพรอมกับมิชชั่นนารีกลุมหนึ่ง ซึ่งมี
ดร.ดาเนียล แมคกิลวารี่ และ ดร.โจนาธาน วิลสัน เปนผูบุกเบิกปูพื้นฐานเอาไว ซึ่งในการพบกับพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ ที่กรุงเทพฯ โดยไว
รับขอพระราชทานอนุญาติเขามาดําเนินการเผยแพรศาสนาคริสตที่เชียงใหม
ซึ่งก็ไดรับการอนุญาติจนถึงป
พ.ศ.๒๔๑๑ ดร.ดาเนียลหรือ
ศาสตราจารย ดาเนียล แมคกิลวารี ปละครอบคัวก็ไดขึ้นมาเชียงใหมดวย ดร.โจนาธาน วิลสัน ในปตอมามีการจัดตั้งคริสตจักรเปนครั้งแรกใน
เชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๑๑ และดวยความเชื่อและการปฎิบัติตนในทางศาสนา รวมถึงความไมเขาใจตอกันและกัน ทําให
เกิดเหตุการณสําคัญเมื่อมีคําสั่งประหารชีวิตคริสเตียนชาวไทย 2
คน ที่เปนกลุมแรก ที่เขารับเชื่อทางศาสนาคริสต ในเดือนกันยายน พ.ศ.
๒๔๑๒ ซึ่งทําใหมิชชั่นนารีเหลานี้กลัวตองหยุดการประกาศศาสนา และดิ้นรนขอความชวยเหลือจากกรุงเทพฯ แตเปนเหตุการณชวงสั้นๆ
เพราะพระเจากาวิโลรสสุริยวงศถึงแกพิราลัย
ตอมาในสมัยเจาหลวงองคืใหม คือพระเจาอินทวิชยานนท จึงไดเริ่มดําเนินการประกาศศาสนาอีกครั้ง และนําเอาความรูทางดานการแพทย
และการศึกษาสมัยใหมเขามาสูเมืองเชียงใหม มีมิชชั้นนารีหลายคนหลายทานไดเขามาหมุนเวียนดําเนินงานตอเนื่อง ยิ่งใน พ.ศ.๒๔๒๑ ที่ลน
เกลารัชกาลที่ ๕ มีพระบรมราชโองการเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาถในการนับถือศาสนา แลวงานตางๆ ของมิชชั่นนารี ก็จะสะดวกยิ่งขึ้น และกายมา
เปนรากฐานสําคัญของความเจริญของเมืองเชียงใหมและในลานนา ไมวาจะเปรการ
จัดตั้งโรงพยาบาลแมคคอรมิค
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
โรงเรียนปริ้นสรอยแยล
วิทยาลัย โรงเรียนมงฟอรต ซึ่งลวนแตมีรากฐาตมาในตสมัยพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ
ทั้งสิ้น รวมถึงการทําปาไมที่ไดขยายตัวไปยังกลาวขวาง โดยเฉพาะปาไมกลายเปน
ทรัพยสินของเจาหลวงและทายาทโดยตรง รวมถึงจะอนุญาตใหคนอื่นทําการโดยเสีย
คาตอไมตอบแทน ซึ่งบางครั้งก็เกิดปญหาในความซ้ําซอนของเอกสารการขออนุญาต
และเกิดกรณีพิพาทกันบอยครั้ง เชน คดีมองซวยกาน(หมองซวยกาน)ไดยื่นฟองพระ
เจากาวิโลรสสุริยวงศ
แตอยางไรก็ตามการทําปาไมนั้น สรางวามร้ํารวยใหกับผูเกี่ยวของเปนจํานวนมาก รวม
ถึงกรณีขอพิพาทตางๆ ที่ไมีมีหยุดหยอม จนกระทั่งมีพระบรมราชโองการยกเลิกใน
กาลตอมา
รวมถึงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาตลอดชั่วชีวิตในขณะครองเมือง
เชียงใหม ดังเชนใน พ.ศ.๒๔๐๑ ไดรื้อหอขวางของเจาหลวงธัมมลังกามาสรางเปน
วิหารหลวงที่วัดเชียงมั่น
-การฉลองวัดพันตาเกิน(วัดชัยศรีภูม)ิ เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๑
-ซอมบูรณะสิงหสองตัวที่ตั้งไวที่ขวงสิงห ซึ่งเคยมีการบูรณะมาแตครั้งพระเจากาวีละผู
เปนราชบิดา
-สรางวิหารวัดสุพรรณ(วัดศรีสุพรรณ) เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๓
-ในปเดียวกัน หลอระฆังใบใหญดวยทองสําริด สรางธรรมมาสสวดหีบพระธรรม สรางพระพุทธรูปสลักดวยงาชาง เปนรูปพระ ๗๒ พระองค
สรางพระทองคําหนัก ๒,๐๐๐ บาท พรอมฉัตรทองหนัก ๑๒๒ บาท หลอระฆังทองสําริดหนัก ๗ แสน ๒ หมื่นตําลึง เพื่อใชตีบอกเวลาในคุม
หลวง ฯลฯ ซึ่งยังมีปรากฎอยูจนถึงปจจุบัน(เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙)
และมีการเพิ่มคณะผูบริหารที่รูจักกันดีวา "เจาขันทั้งหา" เพิ่มอีกสามตําแหนง คือ เจาราชภาคินับ พระญาอุตรการโกศล พระยาไชยสงคราม
(เจาขั้นทั้งหานี้ เปนการประยุกตปรับปรุงการปกครองที่มีมาจากของราชสํานักสยามมาใช เชน เจาอุปราชหอหนานั้น เทียบเทากับวังหนา หรือ
กรมบวรสถานมรดก เจาเมืองแกว เจารัตนะหัวเมืองแกว เจาบุรีรัตน ซึ่งเทียบไดกับตําแหนงวังหลัง)
พระเจากาวิโลรสสุริยวงศ ไดเสกสมรสกับแมเจาอุสาห(อุษา) มีธิดาสองคนคือ
๑.เจาทิพเกษร ซึ่งตอมาเปนชายาของพระเจาอินทวิชยานนท และเปนพระมารดาของพระเจาราชชายาเจาดารารัศมี และ
๒.เจาอุลบวัณณา(อุบลวรรณ) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในกาลตอมา
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พระเจาอินทรวิไชยานนท (พระเจาอินทวิชยานนท) เจาหลวงเชียงใหมองคที่ ๗
ภายหลังจาก "เจาชีวิตอาว" หรือ เจากาวิโลรสสุริยวงศ ถึงแกพิราลัยแลว
ในชวงเวลาที่ชาวเชียงใหมกําลังโศกเศรา กับการถึงแกพิราลัยของเจาหลวง และยุงอยูกับการจัดการพระศพนั้น เจาฟาโกหลาน เมืองหมอกใหมก็ถือ
โอกาสอีกครั้ง โดยนําคนมาบุกตีเมืองปาย แลสเผาเมืองเสียพินาศ ทางเชียงใหมขอกําลังจากเมืองลําปาง ลําพูน ไปชวยกันปราบปรรามแตไมทัน
การณ เจาฟาโกหลานหนีขามแมน้ําคงไปได ตอมามีพวกพมา ลื้อ เขิน เมืองเชียงตุงกวา ๓๐๐ คน อพยพเขาไปตั้งอยูที่เมืองเชียงแดสน รวมกับพวก
เงี้ยวเมืองหมอกใหมอีก เจาอุปราชอินทนนท จึงมีใบบอกไปทางกรุงเทพฯ เมื่อลนเกลารัชกาลที่ ๕ ทรงทราบ แลวจึงโปรดเกลาฯ ใหมีหองตรงให
เจาอุปราชอินทนนท แตงคนไปวากลาวใหพวกที่อพยพเขาไปอยูในเมืองเชียงแสนนั้นออกไป ถาหากจะอาศัยอยูตองอยูในการบังคับบัญชาของเจา
เมืองเชียงราย และเจาเมืองเชียงใหม แตผูที่อพยพพวกนี้ยงคงดื้อดึงไมยอมอยูในการปกครองของสยามดังกลาว ซึ่งสันนิษฐานไดวาพวกอพยพ
เหลานี้นั้นพยายามจะใชขออาง และอิทธิพลของอังกฤษ ซึ่งในขณะนั้นอังกฤษมีอิทธิพลเหนือพมาและบริเวณภาคเหนือของสยาม มีคนไปอยูใน
บังคับของอังกฤษเปนจํานวนมาก
จนตอมาในชวงเดือน ๔ พ.ศ.๒๔๑๓ ก็เกิดเหตุการณสําคัญ "ในชวงเดือน ๔ ของปจุลศักราช ๑๒๓๒(พ.ศ.๒๔๑๓)ซึ่งอยูในระหวางการปลงพระศพ
พระเจากาวิโลรสสุริยวงศ ซึ่งจัดเปนงานใหญอยูนั้นพวกเงี้ยว เมืองหมอกใหญ และชาวไทลื้อจํานวนหนึ่ง คุมกันเขาปลนและจุดไฟเผาบานเรือนเขา
มาในแขวงเชียงใหม จนถึงบานสะลวง หนองกาย และปาแง ในเขตอําเภอแมริม และยังลามไปทางหมูบานศรีงาน และรมหลวงอีกดวย ซึ่งเหลือระยะ
ทางเพียงหนึ่งวัน(๓๐ กิโลเมตร) ก็จะถึงตัวเมืองเชียงใหม
คั้นความทราบถึงเจาอินทนนทแลว จึงใหเกณฑผูคนชาวเชียงใหมได ๕,๐๐๐ คน มอบใหเจาราชสัมพันธวงศ
(หนานธัมมลังกา)เจาราชภาคิไนย
(อินทรส)หนานมหาเทพนอยปญญา เปนหัวหนา รวมกับกองกําลังจํารวร ๒,๐๐๐ คน จากลําปาง ซึ่งเจาหลวงวรญาณรังษี มอบใหเจานอยทนันไชย
กับพระยาวังซาย ควบคุมมาสมทบสวนเจาหลวงไชยลังกาพิศาลคุณ เจานครลําพูน มอบหมายใหเจาอินทวิไชย และเจานอยมหายศ คุมไพรพล
จํานวน ๑,๐๐๐ คน มารวมรบ กองกําลังผสม จํานวน ๘,๐๐๐ คน ยกไปปราบเมื่อพวกเงี้ยวแตกหนีไปพนเมืองเชียงใหมแลวก็ยกไพรพลกลับ ขณะที่
มาถึงกลางทางไมถึงเมืองเชียงใหม เจาหนานมหาเทพ นายทัพเมืองเชียงใหมผูหญึ่งก็ลมปวยถึงแกกรรม
ในชวงที่ยังเปนเจาอุปราชอินทนนท รักษาการเมืองเชียงใหมอยูนั้น ก็เกิดคดีความที่คนในบังคับอังกฤษฟองรองตอเจาหลวงเชียงใหมองคกอน และ
เจานายเชียงใหมบางคน ในกรณีพิพาทในการทําปาไม ซึ่งมีความขัดแยงกันมานาน ซึ่งใชเวลานานมากกวาคดีความจนสิ้นสุด เพราะคกรณีทั้งสอง
ฝายคตองลงไปชําระความที่กรุงเทพฯ และโดยเฉพาะที่กงสุลอังกฤษที่กรุงเทพฯนั้นมีบทบาทและอิทธิพลกดดันราชสํานักสยามมาตั้งแตครั้งทําสนธิ
สัญญาเบาวริง ใน พ.ศ.๒๓๙๘
ซึ่งเกิดจากความขัดแยงระหวางเจานายเชียงใหมดวยตัวเอง ในการอนุญาตซ้ําซอนกัน และผลประโยชนที่ไมลงตัว รวมถึงการหละหลวมบกพรองใน
การใหอนุญาตในการทําปาไม และโดยเปนสิทธิ์ขาดของเจาหลวงเชียงใหมในการริบทรัพยืสิน จับขัง และมีปญหาขัดแยงอยางมาก โดยเฉพาะคตน
ในบังคับอังกฤษ จนเกิดการฟองรอง
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จากหลักฐานพบวาคดีความทั้งสิ้น ๔๒ เรื่อง ตุลาการยกฟอง ๓๑ เรื่อง สวนอีก ๑๑ เรื่อง พบวาเจานายในเชียงใหมมีความผิดจริง จึงตัดสินใหจายคา
เสียหาย รวมถึง ๔๖๖,๐๑๕ รูป หรือคิดเปนเงินไทย ๓๗๑,๘๑๒ บาท เจาอุปราชอินทนนทตองขอกูเงินจากพระคลังมหาสมบัติ โดยสัญญาจะชําระ
คืนภายใน ๗ ป จนมาถึง พ.ศ.๒๔๑๖ เดือน ๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ตั้งเจาอุปราชอินทนนทเปน
"พระเจาอินทรวิไชยานนท พหลเทพภักดี ศรีโยนางคราชวงศามหาประเทศราชาธิบดี นพีสีนครพงศดํารงพิพัฒน ชิยางคราชวงศา เจานครเชียงใหม"
พรอมกับตั้งเจานอยขัตติวงศผูบุตรเปนเจาราชบุตร ตั้งเจาอินทรสบุตรเขยพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ อีกองคหนึ่งเปนเจาราชภาคิไนย ตั้งเจาธัมมลังกา
บุตรนางบัวทิพ และเปนหลานของพระเจามโหตรประเทศ เปน เจาราชสัมพันธวงศ ตั้งเจานอยเทพวงศ บุตรของพระอุตรการโกศลนอยมหาพรหม
เปนพระยาอุตรการโกศล และในเดือน ๑๒ ทรงโปรดเกลาฯ แตงตั้งเจาบุญทวงศเปนเจาอุปราชนครเชียงใหม
มีเหตุการณสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นในหวงเวลาที่พระเจาอุปราชอินทนนทเปนเจาหลวงครองเมืองเชียงใหมมากมาย เพราะเปนชวงเวลาที่มีการเปลี่ยน
แปลงรูปแบบการปกครองจากกรุงเทพฯ โดยเหตุที่วาในพระราชอาณาจักรสยามในขณะนั้นถูกสั่นคลอนของชาติตะวันตก คือ อังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่ง
แยงชิงอํานาจในการลาอาณานิคมในแถบอินโดจีนและใกลเคียง โดยเฉพาะดินแดนที่อยูรอบๆ พระราชอาณาจักรสยามนั้น ตกเปนเมืองอาณานิคม
ของชาติ เหลานี้แลว
และกําลังจะกดดันสยามทุกวิถีทางโดยใชขออางในการคา การปกครองการศาล โดยมีการทําสัญยาเบาวริง ในป พ.ศ.๒๓๙๘ ที่สยามรับรองฐานะ
และเสรีภาพในการทําการคาของชาวอังกฤษและคนในบังคับอังกฤษ
เชียงใหมในฐานะเปมืองประเทศราชของสยาม ก็ยอมไดรับผลกระทบไปดวย โดยเหตุความมั่นคงของพระราชอาณาจักรสยามจึงเกิดการนทําสนธิ
สัญญาเชียงใหมกับอังกฤษ ในป พ.ศ.๒๔๑๖ เพราะอังกฤษขูวาจะมาตั้งกองกําลังปองกันตัวเอง ถาสยามไมจัดการอยางใดอยางหนึ่ง ในการปองกัน
ชีวิตและทัพยสินของอังกฤษ ที่อังกฤษอางวาไมปลอดภัยในลานนา ซึ่งเหตุผลลึกๆแลว อังกฤษตองการจะไดลานนาทั้งหมกเปนเมืองอาณานิคม
เหมือนกับที่กระทํากับพมา อินเดีย มาเลเซีย เพราะทราบดีวาลานนาเปนประเทศราชของสยาม และมีทรัพยกรธรรมชาติมากมาย เปนที่ตองการของ
อังกฤษเปนอยางมาก
พระเจาอินทรวิชยานนท รับราชการฉลองพรเดชพระคุณแกราชวงศจักรี และราชการโดยมิไดขาดตกบกพรอง การปกครองไพรฟาอาณาประชา
ราษฎร ดวยความสงบสุขจวบจนถึงแกพิราลัยในป พ.ศ.๒๔๔๐ สิริรวมเวลา ปกครองเชียงใหมทั้งสิ้น ๒๖ ป และเจาอุปราชอินทรวโรรสรักษาการเจา
หลวงเชียงใหมตอมา

http://www.chiangmainews.co.th/chaingmai/intara.html

25/6/2550

เจาอิทวโรรสสุริยวงศ เจาหลวงเชียงใหมองคที่ ๘

Page 1 of 2

เจาอินทวโรรสสุริยวงษ เจาหลวงเชียงใหมองคที่ ๘
หลังจากการพิราลัยของพระเจาอินทรวิชยานนทแลว
เจาอุปราชอินทวโรรสผูเปนบุตรก็ไดรับการแตงตั้งใหรักษาการในฐานะเจาหลวง
องคืที่ ๘ ของเมืองเชียงใหม โดยไดรับการโปรดเกลาฯ ใหเปนเจาหลวงเชียงใหม อยางเปนทางการ เมื่อเดือนพฤษศจิกายน พ.ศ.๒๔๔๔
ดํารงพระยศเปน
"เจาอินทวโรรสสุริยวงษ ดํารงนพีสีนคร สุนทรทศลักษณเกษตร วรฤทธิเดช ดํานงจํานงยุติธรรม สุจริต วิศิษฐสัตยาธาดา
มหาโยนางคราชวงศาธิบดี เจาผูครองนคร"
และไดรับพระราชทานเครื่องยศและเปนนายพันเอกทหารบก และชาวเชียงใหมทั่วๆไป เรียก
"เจาหลวงตาขาว" หมายงถึงตาของทานมีลักษณะเหมือนฝรั่ว
ในสัมยของเจาอินทวโรรสสุริยวงษ นี้นับวาเมืองเชียงใหมอยูในยุคของความสงบสุข ปราศจาคภัยสงคราม การลาอาณานิคมของอังกฤษ
กับฝรั่งเศสก็เบาลง ทั้งนี้ดวยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่ดําเนินกุศโลบายที่สําคัญตลอดมา ยอมเสียดิน
แดนสวนนอยเพื่อรักษาพระราชอาณาจักรสวนใหญไว และที่สําคัญคือการปฎิรูปการปกครองเปนแบบมณฆลเทศาภิบาล ซึ่งดําเนินการอยาง
ตอเนื่องมาตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๗ จนถึง พ.ศ.๒๔๔๙ โดยเริ่มจากหัวเมืองชั้นในกอน เพื่อสะดวกในการปฎิรูปการปกครองจากสวนกลาง จนกระ
ทั่งครบมณฆลทั่วพระราชอาณาจักร โดยที่มณฆลพายัพนั้นจัดเปน "เขตพิเศษ" ซึ่งมีความละเอียดออนตองใชเวลานานถึงจะสามารถปรับให
เหมือนมณฆลอื่นๆ กวาจะลวงแลวก็ถึง พ.ศ.๒๔๖๐
ซึ่งการปกครองในลักษณะนี้ นั้นถือวาเปนการลด "อํานาจเจาหลวง" ลงทีละนอยและเพิ่ม "อํานาจรัฐจากสวนกลาง" ขึ้นเชนกัน ซึ่งเปน
ไปในทุกสวนทั้งการปกครอง การคลังและภาษีอากร ที่เขามาแทนที่เครื่องราชบรรณาการ การทหารที่มีการจัดตั้งกรมบัญชาการมณฆลพายัพ
ที่เชียงใหม ในป พ.ศ.๒๔๔๖ การศึกษาโดยจัดใหมีการเรียนหนังสือภาษาไทยกลาง และสงเสริมใหมีการสรางโรงเรียนที่เรียนหนังสือภาษา
ไทยกลาง ทั่วไปเพื่อรองรับสรางบุคคลากรใหรับราชการในตําแหนงตางๆ ที่มีการจัดตั้งจากรัฐบาลสวนกลาง การศาสนา มีการออกพระราช
บัญญัติลักษณะการปกครองสงฆ ใหเปนแบบเดียวกันทั้วประเทศ โดยขึ้นกับ "มหาเถรสมาคม"
การเปลี่ยนแปลงในทุกดานของเชียงใหมในสมัยเจาอินทรวโรรสนั้น ไดรับการสนองตอบเปนอยางดีตอพระราชวงศจักรี และความสุขของ
ราษฎรเชียงใหมเปนที่ตั้ง ประจวบกับเจาอินทวโรรสนั้นไดมีการเขาเฝาทุลละอองธุลีพระบาทลนเกลา รัชกาลที่ ๕ มาโดยตลอดและมีความ
สนิทสนมคุนเคยกับพระราชวงศจักรี และไดรัความเคารพเกรงใจจากเหลาบรรดาขุนนางขาราชการใรราชสํานักสยามเปนอยางยิ่ง
แผนดินเชียงใหมในยุคนั้นจึงเตมไปดวยความสุข ความเจริญ ในทุกที่ทุกทาง เปนการเริ่มตนการละครและนาฎศิลป ที่นําแบบอยางมา
จากราชสํานักสยาม ทําใหชาวเชียงใหมไดรูจัก มีการปรับระเบียบในคุมหลวงใหเหมือนกันในกรุงเพทฯ มีการตั้ง "เขน"
หรือ ทหาร
รักษาการณ ซึ่งแบงเปน 2
พวก คือ พวกแรกจะเปนพวกที่เลนละครและแตรวง ซึ่งถือวาเปนวงแรกของเชียงใหม อีกพวกหนึ่งเปนทหาร
รักษาการณตามปกติ มีการนําไฟฟามาใชเปนครั้งแรกในเชียงใหม โดยเริ่มตนที่คุมหลสงเปนแหงแรก มีการจัดแสดงใหประชาชนชมฟรี เปนที่
ชื่นชอบเปนอยางมาก ซึ่งดาราละครสวนมากจะเปนหมอมของเจาหลวง อาทิเชน หมอมผาด หมอมวาด หมอมแส หมอมโหลด หมอมทิม
หมอมคํา หมอิมแมว ฯลฯ นอกจากการละครแลว ยังไดเริ่มจัดสวนในคุมหลวง นําเอานกกระจอกเทศ อูฐ จระเข เสือลายพาดกลอน สัตวที่หา
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ดูยากในเมืองเหนือมาใหประชาชนไดดูฟรี สรางความบันเทิง และการศึกษาเปนอยางดี และในสมัยของเจาหลวงองคนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเงิน
ผลประโยชนที่เคยเปนอํานาจสิทธิ์ของเจาหลวงไมวาจะเปนเงินสวนแบงคาตอไม(ตอมาตกเปนของรัญฐบาลทั้งหมด) เงินเดือนพระราชทาน
เงินสวนแบงคาแรงแทนเกณฑซึ่งเปนผลมาจากการปฎิรูปการคลังและภาษีอากร โดยในที่สุดพระเจาอินทวโรรสสุริยวงษ จึงขอประทานเงิน
เดือนอยางเดียว ซึ่งไดรับพระราชทานเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
จากการเก็บภาษีอากรนั้นมีภาษีที่เริ่มจัดเก็บใหม เรียกวา "เงินคาราชการ" ซึ่งชาวบานมักเรียกวา "ภาษี ๔ บาท" หรือภาษีผูกป(ปเปนคา
ทับศัพทในภาาาจีน แปลวา เงินตรา) ซึ่งเปนภาษีเสียแทนการเกณฑ จัดเก็บจากชายที่มีอายุ ๑๘ ถึง ๖๐ ป เพื่อเปนการทดแทนการที่ไพรถูก
เกณฑทํางานโยธา ๑๐ วัน และผูเสีย "ภาษี ๔ บาท" ก็อาจถูกเกณฑเพื่อมาทํางานโยธา เพื่อประโยชนแกบานเมือง ทองถิ่นของตน ซึ่งเปน
ภาษีที่ใหม และสรางความไมพอใจแกผูเสียผลประโยชนหลายฝายไมวาจะเปนเจานายราษฎร และนายภาษีอากร ทําใหเกิดเงี้ยวที่เมืองแพร
โดยไดรับการสนับสนุนจากเจาเมืองแพร และบานปลายเจาโจมตีสถานที่ราชการทั้งแมฮองสอนและฝาง และไดถูกรัญบาลสงกําลังมาปรา
ปรามอยางรุงแรงและเฉียบขาด รวมถึงการปลดเจาเมืองแพร และผูเกี่ยวของทั้งหมด และไดเรงปฎิรูปการปกครอง และทุกดานเพื่อสราง
จิตสํานึกในการเปน "คนไทย" ภายใตพระราชอาณาจักรเดียวกาน ขจัดความกินแหนงแคลงใจที่มีมานานสําหรับคนไทยและคนเมืองใหเร็วที่
สุด รัฐบาลสวนกลางไดสงพระยาสุรสีหวิศิษฐศีกดิ(์ เชย กัลยาณมิตร) มาเปนขาหลวงเทศาภิบาล เพื่อมาแกปญหาดังกลาว และไดรับการสนัล
บสนุนจากเจาหลวงอินทวโรรส เปนอยางดี พรอมเจานายฝายเหนือที่ยิ่งชวยสรางสันติสุขขณะความรุงเรืองของชาวเชียงใหมและชาวลานนา
ทุกคน และขอยกขอความสําคัญในชวงนี้ เพื่อความเขาใจอยางไมคลาดเครื่อนจากหนังสือที่ทรงคุณคาเลมหนึ่ง ที่สมบูรณที่สุด คือหนังสือ
เจาหลวงเชียงใหม ที่จัดทําระหวางทายาทสกุล ณ เชียงใหม เจานายฝายเหนือสายอื่นๆ และนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงบรรณาธิการ
โดย วงศศักดิ์ ณ เชียงใหม มีใจความว
เมื่อพระยาสุรสีหวิศิษฐศักดิ์ จัดการปกครอง โดยตําแหนงขาหลวงเทศาภิบาล อยูถึง ๑๓ ป(พ.ศ.๒๔๔๕-๒๔๕๘) ในชวงของพระเจาอิน
ทวโรรสสุริยวงษ ตอเขากับยุคพลตรีเจาแกวนวรัฐฯ ภายใตนโยบาลการสรางรัฐสมูบรณาญาสิทธิราชย แบบรวามศูนยอํานาจที่สถาบันพระมหา
กษัตริยนับวาประสบผลสําเร็จดวยดี เพราะสามารถจัดการปกครองใหมีระเบียบแบบแผนเชนเดียวกับมณฑลอื่นๆ ทุกประการ และชวงนี้มีการ
จัดตั้งมณฑลมหาราษฎรอันประกอบไปดวย ลําปาง แพร นาน แลวรวมกับมณฑลพายัพเปน "มณฑลภาคพายัพ" โดยมีอุปราชภาค เปนผูควบ
คุม
(พ.ศ.๒๔๕๙ - ๒๔๖๘) อตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่ทางรถไฟมาถึงเชียงใหม ในเดอืนมกราคม พ.ศ.๒๔๖๔ นั้น ทําให
เศรษฐกิจรวมทั้งวิทยาการความเจริญในเชียงใหมขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว
การปกครองเมืองเชียงใหมในชวง พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๔๗๖ เปนการปรับปรุงชวงสุดทายกอนที่จะยกเลิกระบบเทศาภิบาล โดยเริ่มเมื่อ
รัชกาลที่ ๗ ขึ้นครองราชย ทรงยกเลิกระเบียบแบบแผนตางๆ ที่จัดขึ้นในชวง พ.ศ.๒๔๕๘ ๒๔๗๘ ทรงยุบตําแหนงและหนวยงานที่ไม
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําหลังสงครามดล เชน ยุปมณฑลมหาราษฎร เขากับมณฑลพายัพทรงยุบเลิกตําแหรงเจาเมืองใดวางลงก็จะ
ไมโปรดเกลาฯ แตงตั้งขึ้นอีก สวนเจาเมืองที่มีชีวิตอยูก็ยังจะไดรับเงินเดือนจนถึงแกอสัญกรรม ซึ่งเมื่อพลตรีเจาแกวนวรัฐฯเจาเมืองเชียงใหม
หรือ "เจาหลวงเชียงใหม"
องคืสุดทายถึงแกอนิจกรรมใน พ.ศ.๒๔๘๒ ก็ถือเปนการสิ้นสุดตําแหนงเจาเมืองเชียงใหม หรือ "เจาหลวง
เชียงใหม" และหลังจากที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ ก็ไดยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาลใน พ.ศ.๒๔๗๖ มณฑล
พายัพจึงสลายตัวไป เมืองเชียงใหมที่เคยเปนศุนยกลางของอาณาจักรลานนาในอดีตก็มีฐานะเปนเพียงจังหวัดหนึ่ง เชนเดียวกับจังหวัดอื่นๆ
สืบมาจาปจจุบัน
สมัยเจาอินทวโรรสสุริยวงษนี้ เปนยุคของเจาผูครองนคร มิไดมีฐานะเปนเจาประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทรอีกตาไป ดังนั้นจึ้งมมีมการ
สงเครื่องราชบรรณาการและตนไมทองตนไมเงิน โดยที่เจาอินทวโรรสสุริยวงษไดรับพระราชทานเงินเดือน เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ก็ยอมจะ
"ถือเอาไดวา" องคทานดํารงสภาพเหมือนกับ "ขาราชการ" ผูหนึ่งทั้งนี้เจาอินทวโรรสสุริยวงษไมมีอํานาจปกครองบานเมืองโดยตรงอีกตอไป
เพราะราชการทั้งปวงขึ้นกับขาหลวงประจํานคร ซึ่งเปนราชการจากสวนกลาง
ในบั้นปลายของชีวิตเจาอินทวโรรสสุริยวงษนั้น ทานเปนโรคไอ แพทยหลวงตรวจดูอาการพบวาปอดเสีย มีการกาปวดเรื่อยๆ จนถึงวันที่
๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๒ ก็มีอาการหนัก ครั้นเวลาบาน ๔ โมง ๕๕ นาที ก็ถึงแกอสัญกรรม
เจาอินทวโรรสสุริยวงษ มีบุตรสืบสกุลจากแมเจาทิพเนตรคือ เจาราชวงศ(เลาแกว) แตเพียงผูเดียว เจาอินทวโรรสสุริยวงษรั้งตําแหนง
เจาผูครองนคร ๔ ป และเปนเจาผูครองนคร ๘ ป รวมชนมายุ ๕๑ ป
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พลตรีเจาแกวนวรัฐ เจาหลวงเชียงใหมองคสุดทายของชาวเชียงใหม
เจาแกวนวรัฐฯ นั้นสมภพ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๐๕ และเปนโอรสลําดับที่ ๖ ของพระเจาอินทวิชยานนทฯ เจาหลวงองคืที่ ๗
กับแมเจาเขียว มีภาดาและภคินีรวมบิดา ๑๑ องค
เจาแกวนวรัฐฯ นั้น เริ่มรับราชการตั้งแตในสมัยของพระบิดาของทาน ตั้งแตอายุ ๑๕ ป จึงทรงเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกอยางที่เกิดขึ้นในเมือง
เชียงใหม และวงศเชื้อ "เจาเจ็ดตน" มาโดยตลอด และมีความสําคัญในเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นดังเชน
- ในชวงป พ.ศ.๒๔๒๐ ไดรับมอบหมายจากพระเจาอินทวิชยานนท ใหคุมราษฎรจากเมืองลําพูน และเชียงใหม ประมาณ ๓๐๐ ครวเรือน ไป
ตั้งรกรากที่เมืองเชียงแสนที่ยังรกรางอยู
- พ.ศ.๒๔๒๙ ควบคุมเครื่องราชบรรณาการดอกไมเงินดอกไมทอง ไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕
- พ.ศ.๑๔๓๒ เมื่อเกิดกบฎพญาผาบหรือพญาปราบ ที่รวบรวมไพรพลที่สันทราย เนื่องจากไมพอใจการเก็บภาษีอากรจากขาราชการสวนกลาง
และชาวจีนที่ไดรับมอบหมายเจาแกวนวรัฐฯ เปนผูนํากําลังเขาไลลาปราบปรามที่ฝาง จนไดรับบาดเจ็บที่ขาขณะตอสู และจัดตัวการสําคัญมา
ลงโทษประหารชีวิตไดเปนกํานวนมาก โดยที่พญาผาบผนีไปได
- พ.ศ.๒๔๔๕ เมื่อครั้งเปนเสนากรมมหาไทยไดรวมมือกับพระยาอุดมพงษ เพ็ญสวัสดิ์ ขาหลวงประจําจังหวัดเชียงใหม จับกุมคนรายที่เขา
ปลนที่วาการอําเภอหางดง และสงใหศาลพิจารณาโทษ
และในการเกิดกบฎเงี้ยวที่เมืองแพร ไดนํากําลังไปสกัดพวกเงี้ยว ที่จังหวัดเชียงราย ที่คาดวาจะเขารวมกบฎดวย แตไมมีเหตุการณรายแรง จึง
ยกกําลังพลกลับมาเชียงใหม และไดรับราชการฉลองพระเดชพระคุณ และมีความดีความชอบเปนพิเศษ จึงไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระ
ราชทานบรรดาศักดิ์ ดังตอไปนี้
- พ.ศ.๒๔๓๒ เปนเจาราชภาคิไนย
- พ.ศ.๒๔๓๖ เปนเจาสุรยวงศ
- พ.ศ.๒๔๔๐ เปนเจาราชวงศ
- พ.ศ.๒๔๔๗ เปนเจาอุปราช
จนกระทั่งในป พ.ศ.๑๔๕๔ เปนเจาผูครองนครเชียงใหม ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖
แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปน
"เจาแกวนวรัฐ ประพัทธอินทนันทพงษ ดํารงนพีสีนครเขตต ทศลักษเกษตรอุดม บรมราชสวามิภักดิ์ บริรักษปจฉิมมานุทิศ สุจริตธรรธาดา
มหาโยนางคราชวงศาธิบดี เจานครเชียงใหม"
เจาแกวนวรัฐ นั้นเปนเจาหลวงที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เปน อยางยิ่ง ดังเชน เจาหลวงองคกอนๆ ดังเชน

http://www.chiangmainews.co.th/chaingmai/kew.html

25/6/2550

Untitled Document

Page 2 of 2

-ไดใหเจานอยศุขเกษมผูเปนบุตรชายเขาไปบวชในพระพทุธศาสนา
-สรางธรรมมหาเวสสันดรและชาดกตางๆ ถวายไวที่วัดหัวขวงนิมนตพระสงฆไปแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันพระที่คุมหลวง บูรณะวัดโลกโมฬี
สรางพระพทุธรูปถวายตามวัดตางๆ ฯลฯ
และไดสรางสาธารณูปโภคตางๆ ใหกับชาวเชียงใหม โดยเฉพาะการสรางถนนและสะพาน โดยยมีถนนสายหนึ่งที่รวมสรางกับทางทานครู
บาศรีวิชัย และคณะศรัทธาประชาชน คือ ถนนขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งกลายเปนถนนแหงประวัติศาสตรของชาวเชียงใหม ถนนแกวนวรัฐ สโมสร
นวรัฐ วัดศรีนวรัฐ และอีกมากมาย ในเมืองเชียงใหม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดจากการปฎิรูปทางการปกครองนั้น ทําใหฐานะของเจาหลวงเมืองและเจานายในเชียงใหม นั้นมีสภาพแตก
ตางจากอดีตสิทธิ์ขาดอํานาจตางๆ ถูกโอนมาสูมือขามราชการจากสวนกลาง ฐานะทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไป จึงมีการแสวงหาธุรกิจเทาที่จะ
เอื้ออํานวยในสมัยนั้น เชน การทําปาไม เมื่อโอนเปนของรัฐบาลกลางแลว ทางเจาหลวงและเจานายของเมืองเชียงใหม จึงขอเชาทําปาไม
จากรัฐบาลกลาง และใหผูอื่นที่มีความชํานาญในการงานเชาทําอีกตอหนึ่ง มีการบุกเบิกทําเหมือนฝาย เพื่อรองรับการเติบโตทางดาน
เกษตรกรรม โดยเฉพาะขาวกลายเปนสินคาสงออกอันดับหนึ่งของเมืองเชียงใหม ซึ่งตองพึงพาน้ํามาจากเหมืองฝาย จึงมีอาชีพใหมสําหรับ
เจานายเมืองเชียงใหม ในการเปนเจาของเหมืองฝายตางๆ ทั่วเชียงใหม รวมถึงธุรกิจแบบใหมไมวาจะเปนตลาดสด โรงงานทอผา โรงบมใบ
ยา ไรยาสูบ ฯลฯ ซึ่งเปนไปตามกระแสความนิยมในยุคสมัยนั้น ซึ่งทางกรุงเทพฯ ก็มีธุจกิจเกิดขึ้นใหมมากเชนกัน เจาแกวนวรัฐ ไดเริ่มปวยมา
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๘๑ จนกระทั่งถึงพิราลัย เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ รวมชนมายุ ๗๗ ป รวมเปนเจาผูครองนครเชียงใหม ยาวนานถึง
๒๘ ป และไดรับพระราชทานนามสกุลจากลนเกลารัชกาลที่ ๖ ที่ใหทายาทในสายสกุล "เจาเจ็ดตน" วา "ณ เชียงใหม"(Na Chiengmai)
พลตรีเจาแกวนวรัฐฯในฐานะของเจาหลวงเชียงใหมเปนเจาของผูครองนครเชียงใหมองคืสุดทายเพราะหลังจากนั้นเปนตนมาทางกรุ
ทเพฯไดยุบเลิกตําแหนงเจาผูครองนครหรือ"เจาหลวงเชียงใหม"ซึ่งเริ่มตนสืบเนื่องมาตั้งแตสมัยพระเจากาวีลัจนมาถึงสมัยของพลตรีเจาแก
วนวรัฐฯนับเปนเวลารวมทั้งสิ้น๑๕๗ป
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