


สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

ค�าน�า

 คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เป็นคุ้มเจ้ากลางเมืองที่มีประวัติศาสตร์คู่เมืองเชียงใหม่ในยุคคาบเกี่ยวระหว่างการปกครองแบบ
ประเทศราช๑ ก่อนเปลี่ยนเป็นการปกครองเป็นระบอบเทศาภิบาล๒ แม้ว่าจะมีเอกสาร หนังสือหรือเร่ืองเล่ามากมายเกี่ยวกับคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ 
แห่งนี้ แต่เมื่อผู้เขียนได้พยายามรวบรวมข้อมูลให้เป็นเนื้อเดียวกัน ผ่านเอกสาร หนังสือ เร่ืองเล่า หรือการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
พบว่าข้อมูลหลายๆ ส่วนมีความสับสน และมีหลายๆ ประเด็นที่ไม่สอดคล้องกัน จุดที่น่าสนใจที่สุดประการหนึ่งคือ ปีแห่งการสร้าง 
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ที่เป็นตัวก�าหนดถึงลักษณะ รูปแบบ และอาจใช้ในการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดที่มาแห่งการสร้างอาคารแห่งน้ี  
ผูเ้ขยีนกลบัพบว่าปี พ.ศ. ของการสร้างยงัไม่อาจช้ีชัดได้แน่นอนว่าเป็นช่วงปีใดกันแน่ หนงัสอืเล่มนีจ้งึเป็นความพยายามทีจ่ะตอบค�าถามแรกนี้ 
ให้ชัดเจนที่สุด และน�าพาไปสู่จุดอื่น ๆ ของเรื่องราวของสถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) 
 ความพยายามในการรวบรวมชุดข้อมูลเหล่านี้ท�าให้พบว่า คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เป็นคุ้มเจ้าจ�านวนน้อยในจังหวัดเชียงใหม่
ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีได้รับอิทธิพลตะวันตกอย่างชัดเจน นอกเหนือไปจากนั้นการเปลี่ยนผ่านเจ้าของจากการเป็นคุ้มของเจ้าเชียงใหม่ 
สู่การครอบครองของคหบดีในตระกูลทิพยมณฑล และท้ายสุดในปัจจุบันที่ถูกดูแลโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ถูกปรับเปลี่ยนการใช้งานตามลักษณะการครอบครองและการดูแล ท�าให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รื้อถอน
ทั้งบริเวณโดยรอบ รวมถึงภายใน ภายนอกของอาคารด้วย การรวบรวมชุดข้อมูลเหล่าน้ีออกมาเป็นหนังสือท�าให้เห็นถึงท่ีมาท่ีไปของการ
เปลีย่นแปลง และทางผูเ้ขยีนหวงัว่าหนงัสอืเล่มนีส้ามารถใช้เป็นหลกัฐานส�าคญัชิน้หนึง่ทีร่ะบถุงึรปูแบบและลกัษณะการใช้งานทีถ่กูเปลีย่นแปลง
ของอาคารท่ีผ่านการรวบรวมข้อมลูมาอย่างเป็นระบบ และใช้อ้างองิในการท�าการอนุรกัษ์อาคารคุม้เจ้าบรุรีตัน์ (มหาอนิทร์) ต่อไปได้ในอนาคต 
 หนังสือเล่มนี้ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลังจากการอ่านของผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการ โดยฉบับเดิมชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์
เชิงสถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) หลังจากปรับและเพิ่มเติมเนื้อหาบางจุดแล้ว ท�าให้มีการปรับชื่อหนังสือเป็น สถาปัตยกรรม  
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เพื่อให้ชื่อเรื่องมีความเหมาะสมกับเนื้อหาและการเปลี่ยนแปลงในเล่มมากขึ้น
 ผู้เขียนขอขอบคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาตร์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่) ทีเ่อือ้เฟ้ือเงนิทนุสนบัสนนุ ข้อมลู และภาพประกอบ (vernadoc) ส�าหรบัจดัท�าหนงัสอืเล่มนี ้ขอขอบคณุส�านกัพมิพ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ช่วยจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ�านวนมากที่มาช่วยในการเก็บข้อมูล ถ่ายภาพ 
สัมภาษณ์ ที่ต้องเอ่ยนามในที่นี้ คือ นายวัชรพล ฉิมเรือง นางสาวธียาภรณ์ เป็นแผ่น นางสาวโสภิลักษณ์ อินทะชุ่ม รวมถึงอาจารย์ด�าเนิน  
เต๋จ๊ะใหม่ ที่ช่วยให้ค�าแนะน�าส�าหรับการจัดรูปแบบรูปเล่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวิน ว่องวิกย์การ ส�าหรับภาพลายเส้น ขอขอบคุณเป็นพิเศษ
ส�าหรบันางสาวนชุจรนิทร์ ศรวีเิศษ ส�าหรบัการช่วยเรยีบเรยีงรปูเล่มและความเอาใจใส่ในการช่วยจดัท�ารปูเล่มทัง้หมด และผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุมาวลี จินดาพล ส�าหรับการช่วยอ่านและให้ค�าแนะน�าในการปรับแก้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นอกเหนือไปจากน้ียังมีผู้เชี่ยวชาญ 
ท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ที่ช่วยให้ข้อมูลผู้เขียนต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑ การปกครองระบอบประเทศราช คือ ประเทศที่มีผู้ครองประเทศของตนเองแต่ต้องอยู่ใต้การคุ้มครองของผู้ครองประเทศของอีกประเทศหนึ่ง โดยมีมีเงื่อนไขที่ต้องส่วยหรือเครื่องบรรณาการดังเช่นเชียงใหม่ที่ต้องส่งส่วยให้ทุกปีและ 
มีการมอบดอกไม้เงินดอกไม้ทองทุก ๓ ปี เป็นต้น
๒ ระบอบเทศาภิบาล คือ ระบอบที่จัดให้มีข้าราชการเข้ามาดูแลหัวเมืองประเทศราชเดิม หรือในส่วนภูมิภาคแทนกษัตริย์ โดยมีการริเริ่มท�าในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในราว พ.ศ. ๒๔๓๕  มีการแบ่งเขตมณฑลเทศาภิบาล
ออกเป็นมณฑลต่างๆ เช่นล้านนาแบ่งเป็นมณฑลลาวเฉียงประกอบด้วย เชียงใหม่ ล�าปาง ล�าพูน แพร่ น่าน เถิน (ภายหลังเถินไปขึ้นอยู่กับล�าปาง) 

ค



สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

สารบัญ

ค�านิยม    ก
ค�าน�า    ค
สารบัญ    ง

บทที่ ๑  คุ้ม (ของ) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม ่ ๑
ประวัติศาสตร์ของคุ้มเจ้า - ผู้ครองนครเชียงใหม่ ๒
ล�าดับและต�าแหน่งเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม ่ ๔

บทที่ ๒  ประวัติศาสตร์ย่านกลางเวียงเชียงใหม ่ ๒๑
ย่านกลางเวียงบริเวณถนนราชด�าเนิน ๒๒
ประวัติเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร ์ ๓๒
ตระกูลทิพยมณฑลและกิติบุตร ๓๔
ตระกูลทิพยมณฑล ๓๔
ตระกูลกิติบุตร ๓๗

บทที่ ๓  ความส�าคัญของต�าแหน่ง “เจ้าบุรีรัตน์” ๔๕
ต�าแหน่ง “เจ้าหัวเมืองแก้ว” ในสมัยพระเป็นเจ้าทั้งสาม ๔๖
ต�าแหน่ง “พระยาเมืองแก้ว” ในสมัยที่เริ่มมีการแทรกแซงจากกรุงเทพฯ ๔๙
ต�าแหน่ง “เจ้าบุรีรัตน์” กับการเตรียมพร้อมรวบอ�านาจหัวเมืองเหนือเข้า
สู่ระบบการปกครองแบบมณฑลพายัพ ๕๐
สรุปความส�าคัญของต�าแหน่งเจ้าบุรีรัตน ์ ๕๖

บทที่ ๔  คุ้มกลางเวียง (คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์) ๖๑
ประวัติการก่อตั้งคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร ์ ๖๒
รูปแบบการใช้งานในแต่ละยุคสมัย ๖๗

ยุคเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ (พ.ศ.๒๔๓๓-พ.ศ.๒๔๓๖)  ๖๗
ยุคเจ้าน้อยชมชื่น ณ เชียงใหม่ (พ.ศ.๒๔๓๖-๒๔๖๐)  ๖๘
ยุคตระกูลทิพยมณฑลและกิติบุตร (พ.ศ.๒๔๖๐-๒๕๔๔) ๖๙
ยุคคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 (ปี พ.ศ.๒๕๔๔-ปัจจุบัน)  ๗๓

รายชื่อผู้เคยพักอาศัยในอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ ๗๔
รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ๗๕
รูปแบบทางโครงสร้างสถาปัตยกรรม ๗๘
รูปแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม ๘๒
การจัดภูมิทัศน์ของคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร ์ ๘๖

ง
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บทที่ ๕ การปรับปรุงคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๖๑ ๙๑
๙๒
๙๒

๙๒
๙๕

๙๕
๙๗
๙๙
๙๙

๑๐๑
๑๐๓
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

การรับมอบคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
รายละเอียดการปรับปรุงคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๖๑ 
สภาพดั้งเดิมและผังบริเวณคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ในช่วงปี 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ การสร้างห้องน�้าเพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณบ้าน 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ การรื้อถอนผนังเบา ชานบ้าน และห้องน�้า (ส่วนต่อเติม) 
กั้นระเบียงชานเดิมกันตก 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ท�าพื้นและเทปูน (ห้องน�้าชั้น ๑ ด้านในสุด)  
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ งานก่อสร้างอาคารศูนย์เครือข่ายข้อมูล 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ปรับปรุงนิทรรศการชั้น ๑ (พื้น และระบบไฟฟ้า)  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์และบริเวณโดยรอบ   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ห้องจ�าลองวิถีชีวิตเจ้านายสมัยก่อน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่อมแซมก�าแพงประวัติศาสตร์ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่อมระเบียงที่เอียงทรุด และเปลี่ยนตอม่อเสาที่ผุพัง 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบบไฟส่องสว่างรอบอาคาร 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรับปรุงแผ่นพื้นไม้ที่เริ่มผุพัง ๑๐๕

บทที่ ๖ บทสรุปการศึกษาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ๑๑๒

บรรณานุกรม ๑๓๓

ภาคผนวก สรุปประเด็นส�าคัญจากบทสัมภาษณ์ ๑๓๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ๑๓๘
คุณวิภาดา ศุภรัฐปรีชา เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ๑๔๑
อาจารย์วรงค์ วงศ์ลังกา อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ๑๔๓
อาจารย์จุลพร นันทพานิช ๑๔๕
อาจารย์ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ ์ ๑๔๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฏฐา ฤทธิศร  ๑๔๗
คุณสันธาน เวียงสิมา ๑๕๐
อาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร ๑๕๒

ดัชนีค้นค�า   ๑๕๔

จ







บทที่ ๑ 
คุ้ม (ของ) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

รูปที่ ๑.๑  แผนที่ที่ตั้งคุ้มเจ้าในเชียงใหม่
ที่มา: หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ

ตวั
อย่
าง



2
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ประวัติศาสตร์ของคุ้มเจ้า – ผู้ครองนครเชียงใหม่

ค�าว่า “คุ้ม” ในภาษาเหนือแปลความได้ว่า “วัง” หรือ “ที่ประทับ” ของเจ้านายฝ่ายเหนือ ทั้งนี้ 
อาจมีความหมายได้หลายนัยขึ้นอยู่กับฐานันดรศักดิ์หรือเกียรติยศของเจ้าผู้ครองนครว่า มีศักดิ์
ฐานะใดเนื่องจากเจ้านายฝ่ายเหนือมีลักษณะการปกครองแบบประเทศราช กลุ่มเมืองฝ่ายเหนือ 
จะประกอบไปด้วยหัวเมืองใหญ่ต่างๆ เช่น เมืองเชียงใหม่ เมืองแพร่ เมืองน่าน แต่ละเมือง
ประเทศราชจะมีการปกครองตัวเองโดยมีผู้ครองนคร หรือ “เจ้าหลวง” หรือเทียบเท่าต�าแหน่ง 
“พระยาประเทศราช” แต่หากเจ้าหลวงองค์ใดได้รบัการแต่งตัง้จาก “สยาม” ให้ได้รบับรรดาศกัดิ์
มีต�าแหน่งเป็น “พระเจ้า” จะถือเป็นเจ้าผู้ปกครองหัวเมืองประเทศราชล้านนาทั้งปวง ซึ่งเป็น
บรรดาศักดิ์ที่สูงกว่าเจ้าหลวงคุ้มของเจ้าหลวง จึงมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามฐานันดรศักดิ์ โดย
สามารถแบ่งได้เป็น

“คุม้เจ้าหลวง” หมายถงึ “พระราชวงั” ของพระยาประเทศราช เป็นทีป่ระทบัของเจ้าผู้ครองเมอืง
ประเทศราชล้านนานัน้ๆ มศีกัดิส์งูสดุของเมอืงในแต่ละสมยั โดยลกูของเจ้าหลวงมกัได้บรรดาศกัดิ์
เป็นเจ้าไปด้วย แต่เมือ่เตบิใหญ่ข้ึนกม็กัจะแยกย้ายออกไปสร้างวงั หรอื คุม้ของตนเอง หากเจ้าหลวง
องค์เก่าถึงพิราลัย ที่ประทับของเจ้าหลวงองค์ใหม่ก็จะถูกสถาปนาเป็น“คุ้มเจ้าหลวง” ต่อไป  
ในเวลาหนึ่งๆ จึงมักจะปรากฏคุ้มเจ้าหลวงอยู่เพียงแค่คุ้มเดียวในแต่ละเมือง เช่น คุ้มเจ้าหลวง
เมืองเชียงใหม่ คุ้มเจ้าหลวงเมืองน่าน

อย่างไรก็ตามหากเจ้าหลวงผู้ปกครองเมืองนั้นๆ ได้รับการเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “พระเจ้า”  
เจ้านายมักมีธรรมเนียมในการสร้างคุ้มใหม่ ซึ่งจะเรียกว่า “หอค�า” หรือ “เวียงแก้ว” หมายถึง 
“พระราชวงั” โดยอาจร้ือคุม้เจ้าหลวงเดมิแล้วสร้างใหม่ในทีเ่ดมิ หรอื สร้างในทีใ่หม่เลยกไ็ด้ ภายใน
พื้นที่จะใช้ในการประทับพักผ่อน ทรงงาน และเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าหลวงและข้าราชบริพาร 
แตกต่างจาก “คุ้มเจ้า” ที่เป็นที่ประทับของเจ้านายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกที่พ�านักว่า “คุ้ม” แต่เพียง
อย่างเดียว๑-๑

 - กรณทีีพ่ระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกได้สถาปนา “พระยาเชยีงใหม่กาวลิะ” 
ขึ้นเป็น “พระเจ้าเชียงใหม่” เจ้ากาวิละจึงได้สร้าง “เวียงแก้ว” ขึ้นประดับเกียรติยศ๑-๒

 - กรณีการสถาปนา “พระยานครล�าปางดวงทิพย์” เป็น “พระเจ้านครล�าปาง” ในสมัย
รัชกาลที่ ๒ เจ้านครล�าปางได้สร้าง “หอค�า” ขึ้นประดับเกียรติยศขึ้นภายในคุ้มหลวง๑-๓

 - กรณีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา “พระยาน่านอนันตยศ” 
ขึ้นเป็น “เจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ” ในปี พ.ศ. ๒๔๐๐ จึงมีการสร้าง “หอค�า” ขึ้น โดยให้เรียกว่า 
“คุ้มแก้ว” ให้วิเศษขึ้นตามเกียรติยศเดิม ... 

๑-๑ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) , ๒๕๔๔, หน้า ๕.
๑-๒ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, ๒ หน้า ๒๐๒, “บันทึกชี้แจงเรื่องคุ้มหลวงเมืองนครล�าปาง”, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๑-๓ เจ้านายฝ่ายเหนือและต�านานรักมะเมียะ, ๒๕๕๖, หน้า ๒๐๓.
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อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เป็นเจ้านครน่านเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ ก็ประทับที่ 
คุ้มแก้วเช่นกัน แต่ให้กลับเรียกเป็น “คุ้มหลวง” ดังเช่น คุ้มของเจ้าหลวงเมืองน่านแต่
เดิมมา๑-๔

ดังนั้น “หอค�า จึงไม่ได้มีในทุกเมืองประเทศราช เพราะเป็นเคร่ืองประดับเกียรติยศ 
พิเศษส�าหรับตัวเจ้าผู้ครองต่อเจ้าผู้ครองเมืองคนใดได้รับเกียรติยศพิเศษสูงกว่าเป็น 
เจ้าผู้ครองเมืองโดยสามัญ เช่น ทรงตั้งเป็น “พระเจ้า” จึงสร้างหอค�าขึ้นเป็นที่อยู่ 
เฉลิมเกียรติยศนั้น แต่เมื่อถึงพิราลัยแล้วก็มักรื้อย้ายหอค�าไปถวายวัดตามประเพณี”๑-๕

“คุ้มเจ้า” หมายถึง “วัง” ของเจ้านายฝ่ายเหนือที่เป็นเจ้านายทั่วๆ ไป ที่มิใช่เจ้าหลวง 
ในแต่ละเมืองจึงอาจมีได้มากมายหลายคุ้ม ซ่ึงแม้จะมีหลายแห่งแต่ก็เป็นของเจ้านาย 
ทั่วๆ ไป๑-๖ โดยอาจเป็นคุ้ม หรือ วังที่ประทับของ “เจ้าขันห้าใบ” อันหมายถึง เจ้านาย
ระดับสูงที่มีอ�านาจปกครองบ้านเมืองในต�าแหน่งบริหารต่างๆ รองลงมาจากต�าแหน่ง
สูงสุดที่จะประทับที่คุ้มหลวง คือ  เจ้าผู้ครองนคร (เจ้าหลวง) และอีก ๔ ต�าแหน่ง ที่จะ
ปรับที่ “คุ้มเจ้า” คือ เจ้าอุปราช (เจ้าหอหน้า) เจ้าราชวงศ์ เจ้าราชบุตร และเจ้ารัตนะ
หัวเมืองแก้ว (ทั้งนี้ในสมัย พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๓๙๙ ต�าแหน่งสุดท้ายได้
มีการเปล่ียนช่ือต�าแหน่งให้เป็น “เจ้าบุรีรัตน์”๑-๗ ตัวอย่างคุ้มเจ้าที่รู้จักกันดีในจังหวัด
เชียงใหม่ เช่น คุ้มเจ้าดารารัศมี คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เป็นต้น

๑-๔สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, “บันทึกความเห็น เรื่องคุ้มหลวงและหอค�าที่เมืองน่าน”, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๑-๕“ที่อยู่อาศัยแบบคุ้ม”,  ห้องสมุดออนไลน์, ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา, ตีพิมพ์ครั้งแรกที่หนังสือพิมพ์พลเมือล้านนา, สืบค้นเมื่อ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๑, ที่ http://www.lanna-arch.net/art/sculpture_place/khum  
๑-๖ประวัติศาสตร์ล้านนา, ๒๕๕๓, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, หน้า ๓๒๕
๑-๗ ต�านานรักมะเมียะ และเจ้านายฝ่ายเหนือ, ๒๕๕๖. หน้า ๓๕.
   

รูปที่ ๑.๒  แผนที่เมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๓๖
ที่มา: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ

๑
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พ้ืนที่ ก คือ คุ้มแรกของเมืองเชียงใหม่ถูกสร้างในสมัยพระเจ้ากาวิละฯ ซึ่งย้ายมาจาก
ล�าปางตามค�าสั่งจากราชส�านักที่กรุงเทพฯ โดยเมืองเชียงใหม่ก่อนพระเจ้ากาวิละฯ  
จะเข้ามา ถูกทิ้งร้างไว้กว่า ๒๐ ปี๑-๘ ในสมัยพระเจ้ากาวิละฯ มาตั้งเมืองนั้นได้สร้าง 
คุ้มเจ้าหลวง โดยเลือกที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเชียงใหม่ค่อนขึ้นไปทางเหนือ 

ในการสร้างคุ้มเจ้าหลวงของพระเจ้ากาวลิะฯ นัน้ไม่ได้สร้างเพยีงคุม้เจ้าหลวงเพือ่พกัอาศยั
อย่างเดียว แต่ในพื้นที่จะใช้เป็นที่ประทับ ที่ทรงงาน และที่อยู่อาศัยของข้าราชบริพาร 
ดังนั้นในบริเวณคุ้มเจ้าหลวงจึงมีการสร้างกลุ่มอาคาร อันประกอบไปด้วย คุ้มหลวง  
ท้องพระโรง หอราชมณเฑียร หลองข้าว โรงละคร โรงรถ โรงช้างต้น โรงครัว ที่พักอาศัย
ช่างฟ้อน ช่างดอก และอื่นๆ ซึ่งใช้พื้นที่ค่อนข้างมาก

เมือ่ดจูากแผนทีเ่ชยีงใหม่ในสมยัรชักาลที ่๕๑-๙ จะเหน็ได้ว่าบรเิวณพืน้ทีถ่กูเน้น คอืบรเิวณ
ที่ตั้งคุ้มเจ้าหลวงของพระเจ้ากาวิละฯ เดิมและมีการตัดแบ่งพ้ืนท่ีภายหลังเม่ือมีการ
เปลี่ยนพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ในราวปี พ.ศ. ๒๔๕๑๑-๑๐

รูปที่ ๑.๓  ต�าแหน่งคุ้มเจ้าหลวงของพระเจ้ากาวิละ 
ที่มา: ผู้แต่ง

ล�าดับและต�าแหน่งเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

คุ้มหลวงเวียงแก้วของพระเจ้ากาวิละฯ
เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๔๙

๑-๘ ต�านานรักมะเมียะ และเจ้านายฝ่ายเหนือ, ๒๕๕๖. หน้า ๓๕.
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“หอค�ำ”
ภายในเวียงแก้วในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์มังรายจะมีเรือนหลายหลัง ท�าหน้าที่ใช้สอยแตก
ต่างกันไป มีคุ้มหลวงที่ใช้เป็นที่พ�านักของกษัตริย์ มีหอค�า (โรงค�า) ที่ใช้เป็นท้องพระโรง 
โดยหอค�าจะต้องมีแท่นแก้ว (บัลลังก์) ที่ใช้เวลาออกว่าราชการและเป็นสัญลักษณ์ของ
การเป็นกษัตริย์ผู้ครองเมือง มีหอเด่ือหอไชย (คือหอมงคลที่ใช้สรงน�้ามุทธาภิเษก๑-๑๑  
จะสร้างอยู่ใกล้กับหอค�า) หอขวางคืออาคารที่เป็นส่วนเชื่อมต่ออาคารต่างๆ เข้าด้วยกัน 
หอเหล้ม หมายถึงหอพระคลังและหอเสบียง หอพระ หอธรรม โรงช้างโรงม้า๑-๑๒

เมื่อดูจากการเรียกชื่อพื้นที่พ�านักของเจ้ากาวิละฯ ว่าตั้งให้สอดคล้องกับสมัยราชวงศ ์
มงัรายแล้วการสร้างกลุ่มอาคารภายในเวยีงแก้วน่าจะเป็นการสร้างกลุม่อาคารในลกัษณะ
เดยีวกนั ซึง่ท�าให้ภายในเวยีงแก้วจะมกีารสร้างท้ังคุม้หลวง ท้ังหอค�า อาจมีหอเดือ่หอไชย 
หอขวาง และอาคารอื่นๆ แต่อาคารส�าคัญที่เป็นสัญลักษณ์ถึงการครอบครองพื้นที่ 
นครเชียงใหม่โดยชอบธรรมและในสถานะของเจ้าหลวงคือ หอค�าจะต้องมีการสร้างขึ้น
ภายในเวียงแก้ว

รูปที่ ๑.๔  แผนที่เมืองเชียงใหม่

ที่มา: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ

ที่ตั้งของคุ้มเจ้ากาวิละฯ เม่ือแรกเข้าพ�านักในเมืองเชียงใหม่คือ “เวียงแก้ว” ซึ่งเป็น 
ชื่อที่หมายถึง เขตของพระราชวังเจ้าหลวงการใช้ชื่อเวียงแก้วสามารถย้อนไปได้ถึงสมัย
ของกษัตริย์ในราชวงศ์มังรายซึ่งสร้างเขตพระราชฐานอยู่ในเขตเวียงแก้วกลางเมือง
เชียงใหม่ การที่เจ้ากาวิละฯ ย้อนเอาชื่อกลับมาอาจเพื่อแสดงสิทธิชอบธรรมถึงการเป็น
เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เหมือนในอดีตที่รุ ่งเรืองของกษัตริย์ราชวงศ์มังรายรวมถึง 
ย�้าความเป็นเจ้าที่มีสิทธิโดยชอบธรรมในการปกครองและฟื้นเมืองเชียงใหม่ที่ถูกทิ้งร้าง
ไว้กว่า ๒๐ ปี 

๑-๙ ปรับปรุงจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร. ๕ บ.๑.๒/๖ พระราชหัตถเลขา พระบามสมเด็จพระจุลจอมเหล้าเจ้าอยู่หัวที่ ร ๒๑๘/๔๕ ลงวันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๑ ค�า่ ปีมะแม เบญจศก จุลศักราช ๑๒๔๕ (วันที่ ๑๙ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๔๒๖) พระราชทานเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ�ารง
๑-๑๐ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) , ๒๕๔๔, หน้า ๕.
๑-๑๑ การสรงน�า้ในพิธีส�าคัญต่างๆ 
๑-๑๒ กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่, ๒๕๖๐, หน้า ๑๔.

๑

ตวั
อย่
าง



6
สถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

คุ้มเจ้าหลวงองค์ที่ ๒ คือพระยาธรรมลังกา

ปกครองเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๔๙ - ๒๓๖๔ 

พ้ืนที่ ข คือที่ตั้งเดิมของคุ้มเจ้าหลวงพระยาธรรมลังกา แต่ปัจจุบันกลายเป็นที่ต้ัง 
ของสถานที่ราชการ ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่าคุ้มเจ้าหลวงไม่ได้เป็นเพียงที่ประทับของ 
เจ้าหลวงเท่านั้น แต่ยังใช้ในการประกอบราชกิจต่างๆ สิ่งที่ตามมาคือ ความต้องการใช้
พ้ืนที่ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จ�าเป็นในงานราชการต่างๆ  
คุ้มเจ้าหลวงพระยาธรรมลังกาจึงมีอาณาเขตตั้งแต่สี่แยกโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
ลงไปทางทิศใต้ถึงสี่แยกกลางเวียงและด้านตะวันออกติดวัดพันอ้น ไปทางตะวันตกถึง
สี่แยกตลาดบุญอยู่พานิชย์๑-๑๓ 

แต่ปัจจุบันพื้นที่เหล่านี้ถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ราชการทั้งหมดเนื่องด้วยนโยบาย 
การปกครองจากราชส�านักสยามในช่วงรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงเปล่ียนการปกครองจาก 
หัวเมืองประเทศราชเป็นมณฑลเทศาภิบาล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสร้างระบบ 
การปกครองแบบรวมศูนย์และใช้ข้าราชการมาปกครองในเขตมณฑลเทศาภิบาล 
เชียงใหม่และเขตภาคเหนือตอนบนเปลี่ยนเป็นเขตมณฑลพายัพและมีข้าหลวง
เทศาภบิาลรวมถงึข้าราชการทีเ่ข้ามาสร้างระบบราชการแบบใหม่ และต้องการสถานที่
ส�าหรับสร้างอาคารราชการ ท�าให้คุ้มเจ้าหลวงเดิมจึงทยอยเปลี่ยนเป็นอาคารราชการ
ประเภทต่างๆ จนท�าให้ถึงปัจจุบัน พื้นที่ของคุ้มเจ้าหลวงพระยาธรรมลังกาถูกเปลี่ยน
ไปใช้ในงานราชการต่างๆ แทบทั้งหมด

รูปที่ ๑.๕  ที่ตั้งของคุ้มหลวงพระยาธรรมลังกา

ที่มา: ผู้แต่ง

๑-๑๓ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) , ๒๕๔๔, หน้า ๕.

ตวั
อย่
าง
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สถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

 คุ้มเจ้าหลวงองค์ที่ ๓ พระยาค�าฝั้น
ปกครองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๓๖๖ - ๒๓๖๘

พืน้ที ่ค คุม้เจ้าหลวงพระยาค�าฝ้ัน อยูเ่ยือ้งลงมาทางใต้ของกลางเวยีงเชยีงใหม่ ในปัจจบุนั
พื้นที่ตั้งเดิมคุ้มเจ้าหลวงแห่งนี้กลายเป็นที่เอกชนและมีการสร้างตึกแถวยาวตลอดถนน

รูปที่ ๑.๖ ที่ตั้งคุ้มเจ้าหลวงพระยาค�าฝั้น
ที่มา: ผู้แต่ง

๑

ตวั
อย่
าง
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สถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

คุ้มเจ้าหลวงองค์ที่ ๔ พระยาพุทธวงศ์ 
ปกครองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๓๖๘ - ๒๓๘๙

พื้นที่ ง คือ ที่ตั้งของคุ้มหลวงพระยาพุทธวงศ์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของคุ้มพระยาค�าฝั้น 
ตั้งอยู ่หน้าวัดพระสิงห์๑-๑๔ ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นที่ดินของเอกชนและ 
ถูกปรับเปลี่ยนเป็นตึกแถวตลอดความยาวถนนเช่นเดียวกับคุ้มหลวงพระยาค�าฝั้น

๑-๑๔กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่, ๒๕๖๐, หน้า ๑๐๙

รูปที่ ๑.๗ ที่ตั้งคุ้มหลวงพระยาพุทธวงศ์ 

ที่มา: ผู้แต่ง

ตวั
อย่
าง
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สถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

คุ้มเจ้าหลวงองค์ที่ ๕ พระเจ้ามโหตรประเทศ 
ปกครองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๓๙๐ - ๒๓๙๗

พื้นที่ จ เป็นที่ตั้งของคุ้มเจ้าหลวงองค์ที่ ๕ เจ้าหลวงพระเจ้ามโหตรประเทศ เป็นพื้นที่
ขนาดใหญ่ทีค่ลมุสีแ่ยกโรงเรยีนยพุราชไปจนถงึสีแ่ยกกลางเวยีงคลมุไปถงึวดัพนัอ้นและ
สี่แยกตลาดบุญอยู่พานิชย์ ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่แถบน้ีทั้งหมดได้กลายเป็นที่เอกชนและ
บางส่วนกลายเป็นที่ของโรงเรียนยุพราช๑-๑๕ ประเด็นที่น่าสนใจคือคุ้มเจ้าหลวงของ  
พระเจ้ามโหตรประเทศ (องค์ที่ ๕) ภายหลังเมื่อไม่ได้ใช้แล้ว ในปี พ.ศ. ๒๔๑๘  
คุ้มที่ท�าจากไม้สักทั้งหลังนี้ก็ถูกย้ายมาเป็นวิหารวัดพันเตา

๑-๑๕ เพ็ชร์ลานนา เล่ม ๑, ๒๕๓๘, หน้า ๑๘.

รูปที่ ๑.๘ ที่ตั้งคุ้มเจ้าหลวงพระเจ้ามโหตรประเทศ 
ที่มา: ผู้แต่ง

๑

ตวั
อย่
าง
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สถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

คุ้มเจ้าหลวงองค์ที่ ๖ พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ 
ปกครองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๓๙๙ - ๒๔๑๓

พื้นที่ ฉ เป็นที่ตั้งของคุ้มเจ้าหลวงองค์ที่ ๖ เจ้าหลวงพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ ในสมัย
ของพระเจ้ากาวิโลรสฯ เป็นต้นมา บริเวณกลางเวียงจะมีการสร้างหอค�าและคุ้มของ
เหล่าเจ้าทัง้หลายกจ็ะอยูใ่นพืน้ทีใ่กล้เคยีงโดยมลีกัษณะทีว่างตวักลุม่อาคารในลกัษณะ
เดียวกับกลุ่มวังของราชส�านักสยาม ที่แบ่งออกเป็นวังหลวง วังหน้า และวังหลัง  
โดยเรียกว่า ราชสัณนิเวสน หอค�าพระราชชะวังหลวง เจ้ามหาอุปราชชะวังหน้า  
เจ้ารัตตนะราชชะวังหลัง๑-๑๖ ปัจจุบันพื้นที่เหล่านี้กลายมาเป็นหอวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่๑-๑๗

ประเด็นของคุ้มเจ้าหลวงนับจากสมัยพระเจ้ากาวิละฯ มาจนถึงเจ้าหลวงองค์ที่ ๖ คือ  
ในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสฯ เมืองเชียงใหม่เป็นการปกครองแบบหัวเมืองประเทศราช 
ของสยามที่เจ้าหลวงเมืองประเทศราชจะส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปยังกรุงเทพฯ  
ทุกๆ ๓ ปี แต่หลังจากสมัยเจ้าหลวงกาวิโลรสฯ ซึ่งอยู่ในช่วงการครองต�าแหน่งของเจ้า
อนิทวชิยานนท์ระบบการปกครองของสยามได้เปลีย่นเป็นมณฑลเทศาภบิาลท�าให้เกดิ
การเปลี่ยนแปลงต่อระบบการปกครองแบบประเทศราชเดิมที่เจ้าหลวงมีอ�านาจเต็ม 
ในพืน้ทีป่กครองของตนเอง มาเป็นระบบราชการทีม่กีารส่งข้าหลวงมาร่วมปกครองกบั
หัวเมืองเทศาภิบาล ทั้งนี้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการมีอยู่ของคุ้มหลวง

รูปที่ ๑.๙ ที่ตั้งคุ้มเจ้าหลวงพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์

ที่มา: ผู้แต่ง

รูปที่ ๑.๑๐ หอวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ที่มา: ผู้แต่ง

๑-๑๖พระเจ้ากาวิละแห่งนครเชียงใหม่, มปป, มปน.
๑-๑๗หอวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ถูกปรับเปลี่ยนการใช้งานมาจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หลังเดิมที่สร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ปัจจุบันศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ถูกย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ราชการ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ตวั
อย่
าง
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สถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

“หอเทียม”
เร่ิมจากเมื่อครั้งพระเจ้ากาวิละฯ ยกครัวเรือนมาจากเวียงป่าซางเข้าปกครองเชียงใหม่
ก็ได้ไปพักพลทีว่ดัเชยีงมัน่หนึง่คนื จากนัน้จงึได้ย้ายเข้ามาพ�านกัทีเ่วยีงแก้วเป็นการถาวร 
(พระเจ้ากาวิละฯ ถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ. ๒๓๕๖) เวียงแก้วดังกล่าวเข้าใจว่าเป็นพื้นที่
เดมิของเวยีงแก้วในสมยัพ่อขนุเมง็ราย ต่อมาพระยาธรรมลงักาและพระยาค�าฝ้ันเมือ่ขึน้
เป็นเจ้าหลวงนครเชียงใหม่ตามล�าดับ ก็ได้ย้ายเข้ามาพ�านักอยู่ในพื้นที่เวียงแก้วที่กล่าว
มา จะเห็นได้ว่าเจ้าหลวงท้ัง ๓ พระองค์เมื่อได้รับต�าแหน่งเจ้าหลวงนครเชียงใหม่ก็ได้
ย้ายเข้ามาพ�านกัอาศยัในเวยีงแก้วทัง้หมด ซึง่ในทีน่ีเ้ป็นไปได้ว่าทัง้ ๓ พระองค์เป็นพีน้่อง
กนัและต่างถอืว่าเป็นเชือ้สายเจ้าเจด็ตนทีม่ศีกัดิเ์ทยีมกนั จงึอาจใช้หอค�าเดยีวกันได้ แต่
เมือ่ถงึแผ่นดนิของเจ้าหลวงพทุธวงศ์ซึง่สบืเชือ้สายจากนายพ่อเรอืนซึง่ถอืศกัดิเ์ป็นลกูพี่
ลูกน้องของเชื้อสายเจ้าเจ็ดตน ไม่ใช่วงศ์เจ้าเจ็ดตนโดยตรง จึงได้ทรงสร้าง “หอเทียม” 
ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๖๙ เพื่อใช้เป็นที่ว่าราชการภายในเวียงแก้ว ไม่ได้ใช้หอค�าเดิมของ
พระเจ้ากาวิละฯ

หอเทียมนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหอค�าในเวียงแก้ว ในเจ้าหลวงทั้ง ๔ พระองค์นี้มีเพียงเจ้า
หลวงกาวิละฯ เพียงพระองค์เดียวที่ได้อวยยศเป็น พระเจ้าประเทศราช การสร้างหอ
เทยีมของเจ้าหลวงพทุธวงศ์แสดงให้เหน็ถงึการยอมรบัในต�าแหน่ง พระเกยีรตยิศพระเจ้า

๑-๑๘เจ้านายฝ่ายเหนือและต�านานรักมะเมียะ, ๒๕๕๖, หน้า ๒๐๓.

หมายเหตุ เจ้าเจ็ดตน คือ กลุ่มพี่น้องของเจ้ากาวิละฯ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์แรก โดยกลุ่มพี่น้องนี้เป็นบุตรชาย ๗ คนของเจ้าฟ้าชายแก้วซึ่งเป็นลูกของหนาน 

ทิพย์ช้างเจ้าเมืองล�าปาง พี่น้องทั้ง ๗ คนมีบทบาทส�าคัญในยุคที่ล้านนาผลักดันอ�านาจของพม่าออกไปและไปขึ้นอยู่กับสยามแทน ภายหลังเจ้าเมืองส�าคัญของ 

ล้านนาอันประกอบด้วย ล�าปาง เชียงใหม่ ล�าพูนล้วนแล้วแต่สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มเจ้าเจ็ดตนแทบทั้งสิ้น

๑“เวียงแก้ว”
ในระบบของหวัเมอืงประเทศราชจะมเีจ้าหลวงทีม่อี�านาจหน้าทีใ่นการปกครองหวัเมอืง
เหล่านี ้เจ้าหลวงจะได้รบัการแต่งตัง้พระเกยีรตยิศมาจากสยาม และจะมตี�าแหน่งพระเจ้า
ประเทศราชที่จะถูกประทานให้กับเจ้าหลวงองค์ส�าคัญซึ่งจะท�าให้มีเกียรติยศเหนือเจ้า
หลวงองค์อื่นๆ เจ้าหลวงในภาคเหนือขณะน้ันจะมีอยู่ในพื้นที่ ๕ หัวเมืองคือ ล�าปาง 
เชียงใหม่ ล�าพูน แพร่ และน่าน ในเจ้าหลวงทั้ง ๙ พระองค์ของเมืองเชียงใหม่ มีถึง ๔ 
พระองค์ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นพระเจ้านครเชยีงใหม่ มกีารบนัทกึไว้ถงึธรรมเนยีมในเขต
ประเทศราชล้านนาว่าหากเจ้าหลวงองค์ใดได้รับการยกพระเกียรติขึ้นเป็นพระเจ้านคร
เชียงใหม่ ก็จะสร้าง “เวียงแก้ว” ขึ้นเพื่อใช้พ�านักอาศัย (หรือเข้าพ�านักในเวียงแก้วของ
พระเจ้านครเชยีงใหม่องค์ก่อน โดยถอืว่าเป็นทีพ่�านกัส�าหรบัเจ้าหลวงทีม่พีระเกยีรตยิศ
สูงยิ่ง เหนือกว่าเจ้าทางเหนือทั้งมวล๑-๑๘

เจ้าหลวงองค์ใดยังไม่ถูกยกเป็นพระเจ้าประเทศราชก็จะไม่อาศัยอยู่ในคุ้มหลวงเดิม แต่
จะสร้างคุ้มหลวงของตัวเองขึ้นใหม่ (หรืออยู่ที่เดิมก่อนรับต�าแหน่งเจ้าหลวง) อย่างไร
กต็ามการถอืธรรมเนยีมดงักล่าวปรากฏในหลกัฐานว่าเป็นไปได้ว่าเริม่ต้นในเจ้าหลวงองค์
ที่ ๔ คือ เจ้าหลวงพุทธวงศ์ ซึ่งเรียบเรียงเหตุการณ์ได้ดังต่อไปนี้

ตวั
อย่
าง
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ประเทศราชทีม่ตี�าแหน่งสงูยิง่ การมตี�าแหน่งเจ้าหลวงทีย่งัไม่ได้อวยพระยศถงึพระเจ้า
ประเทศ ราชล�าดับชั้นฐานานุศักดิ์ของที่ประทับออกราชการจึงต้องสร้างขึ้นใหม่โดย
ก�าหนดเป ็น หอเทียมที่มีฐานานุศักดิ์ ไม ่ เท ่าหอค�า รวมถึงเป ็นไปได ้อีกว ่า 
เจ้าหลวงพุทธวงศ์นั้นไม่ได้อยู่ในสายเจ้าเจ็ดตนที่สืบมาจากเจ้าฟ้าชายแก้วที่เป็นบิดา
ของสายเจ้าเจ็ดตน แต่สืบวงศ์มาจากนายพ่อเรือน๑-๑๙ ซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าฟ้าชาย
แก้ว การไม่ใช้หอค�าจงึอาจแปลความถงึสายเชือ้วงศ์ทีแ่ยกสายออกมาจากเชือ้สายเจ้า
เจ็ดตน ของเจ้าหลวงพุทธวงศ์ก็เป็นได้

ต่อมาเมื่อพระยาอุปราชมหาวงษ์ได้ครองนครเชียงใหม่ก็ได้ประทับใช้หอเทียมนี้  
โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้สร้างหอค�า๑-๒๐ แม้ว่าจะได้รับอวยพระยศเป็นพระเจ้า 
มโหตรประเทศแต่ก็ได้รับอวยยศขณะป่วยก่อนพิราลัยเพียง ๕ เดือนเศษ ซึ่งเป็นไปได้
ว่าท�าให้สร้างหอค�าประดับเกียรติยศไม่ทัน

เมื่อมาถึงสมัยพระเจ้ากาวิโลรสฯ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๖ ในช่วงแรกเริ่มเมื่อครอง
เมือง เจ้ากาวโิลรสฯ ได้ใช้หอเทยีมต่อจากพระเจ้ามโหตรประเทศ แต่เมือ่ได้รบัสถาปนา
เป็นพระเจ้ากาวิโลรสฯ ในปี พ.ศ. ๒๔๐๔ พระองค์ก็ได้สร้างหอค�าขึ้น โดยสร้างในที่
ของหอเทียมที่อยู่พื้นที่ด้านทิศใต้ลงมาจากหอค�าพระเจ้ากาวิละฯ

เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดในช่วงที่เชียงใหม่ยังอยู่ในฐานะหัวเมืองประเทศราช และยังมี
หัวเมืองอื่นๆ อีก ๔ หัวเมืองดังที่ได้กล่าวมาแล้วที่ยังได้รับอวยยศให้มีเจ้าล้านนาและ
มีเจ้าหลวงปกครอง แต่เมื่อเปลี่ยนการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล๑-๒๑ ก็เริ่มมีการ
จ�ากดัอ�านาจหน้าทีข่องเจ้าหลวงและเจ้าทีป่กครองล้านนา เจ้าหลวงองค์ที ่๗ ของเมอืง
เชียงใหม่คือ เจ้าอินทวิชยานนท์ ได้ปรับตัวเข้าหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ และ 
ไดส้ร้างคุ้มหลวงเวียงแกว้ขึน้ใหมอ่อกจากเวยีงแก้วเดมิมาอยู่ทีบ่รเิวณโรงเรียนยุพราช
ในปัจจบัุน (ส่วนหนึง่เพราะเจ้าอนิทวชิยานนท์ได้รบัอวยยศขึน้เป็นพระเจ้าอนิทวิชยานนท์ 
จึงมีสิทธิชอบธรรมในการสร้างเวียงแก้วข้ึนใหม่) ท�าให้เวียงแก้วที่เป็นที่พ�านักของ 
เจ้าหลวงเชียงใหม่แต่เดิมตลอดช่วงการปกครองของเจ้าหลวงทั้ง ๖ พระองค์ได้สิ้น
สภาพลง (พ.ศ. ๒๔๑๓) และถูกปล่อยทิ้งร้าง

๑-๑๙สมุดภาพเชียงใหม่ในอดีต, ๒๕๔๙, หน้า ๓๔.
๑-๒๐ในส่วนของหอค�านี้ มีกล่าวว่าหอค�าของพระเจ้ามโหตรประเทศถูกรื้อสร้างเป็นวิหารวัดพันเตา ซึ่งท�าให้เกิดข้อสันนิษฐาน ๒ ประการ อย่างแรกคือหากพระเจ้ามโหตรประเทศสร้างหอค�าแล้วเสร็จทัน (๕ เดือนก่อนพิราลัย ก็เป็น

ไปได้ว่าในสมัยพระเจ้ามโหตรประเทศมีหอค�าใหม่ ส่วนอีกข้อสันนิษฐานคือ เป็นหอค�าเก่าของพระเจ้ากาวิละฯ ที่ถูกรื้อไปสร้างเป็นวิหารวัดพันเตา (วรชาติ มีชูบท, ๒๕๕๖, หน้า ๒๓๔) 
๑-๒๑พระเจ้าอินทวิชยานนท์ได้เป็นเจ้าหลวงนครเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ มีการส่งข้าหลวงจากสยามมาประจ�าที่เชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๑๗ และเปลี่ยนเป็นมณฑลเทศาภิบาลในปี พ.ศ. ๒๔๒๗ 

รูปที่ ๑.๑๑ ที่ตั้งคุ้มหลวงเวียงแก้วสมัยพระเจ้ากาวิละฯ เทียบกับคุ้มหลวงพระเจ้าอินทวิชายานนท์

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๓๖

๑. วัดหัวข่วง
๒. วัดเชียงมั่น
๓. เวียงแก้ว
๔. คุ้มหลวงพระเจ้าอินทวิชายานนท์ตวั
อย่
าง
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คุ้มเจ้าหลวงองค์ที่ ๗ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ 
ปกครองเชียงใหม่ปี พ.ศ. ๒๔๑๖ - ๒๔๔๐ 

พื้นที่ ช ที่ตั้งของคุ้มเจ้าหลวงองค์ที่ ๗ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ปัจจุบันเป็นพื้นที่ตั้งของ
โรงเรยีนยพุราชวทิยาลยัแต่อาคารคุม้เจ้าหลวงเสยีหายไปหมดแล้วในสมยัของเจ้าหลวง
อินทวิชยานนท์ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาลได้มีข้าหลวง
เทศาภิบาลท่ีถูกส่งมาร่วมปกครองจากทางสยามรวมถึงมีข้าราชการจ�านวนหนึ่งที่เข้า
มาเพื่อช่วยในการจัดการงานเอกสารราชการต่างๆ ท�าให้ต้องมีการจัดพื้นที่ท�างานเพื่อ
ข้าราชการเหล่านั้น จึงท�าให้ภายหลังหลายๆ พื้นที่ในเขตเมืองเชียงใหม่ได้ถูกปรับเป็น
สถานที่ราชการขึ้น

รูปที่ ๑.๑๒ คุ้มเจ้าหลวงองค์ที่ ๗ นี้ปัจจุบันเป็นพื้นที่ตั้งของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
ที่มา: ผู้แต่ง

๑

ตวั
อย่
าง
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คุ้มเจ้าหลวงองค์ที่ ๘ เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ 
ปกครองเชียงใหม่ในปีพ.ศ. ๒๔๔๔ - ๒๔๕๒

พืน้ที ่ซ ทีต่ัง้ของคุม้เจ้าหลวงองค์ที ่๘ เจ้าอนิทวโรรสสรุยิวงษ์ ทีต่ัง้ปัจจบุนัอยูท่ีโ่รงเรยีน
ยุพราชวิทยาลัยเช่นเดียวกับเจ้าหลวงองค์ที่ ๗ แต่อาคารในสมัยของเจ้าหลวงองค์ที่ ๘ 
นี้ยังคงหลงเหลืออยู่ในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คือโรงช้างต้น ปัจจุบันโรงช้างต้นนี้ใช้
เป็นอาคารสอนดนตรีของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นอกจากนั้นยังมี คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุงเมือง) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ขณะที ่
เจ้าแก้วมุงเมือง ณ เชียงใหม่ ด�ารงต�าแหน่ง เจ้าบุรีรัตน ์ในสมัยเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ 
เจ้าหลวงเชยีงใหม่องค์ที ่๘ ปัจจบุนัคุม้เจ้าบรุรีตัน์ (แก้วมงุเมอืง) เป็นของโรงงานยาสบู 
ซึ่งได้ปรับปรุงเพื่อจัดท�าเป็นพิพิธภัณฑ์โรงงานยาสูบ เก็บรวบรวมวัสดุครุภัณฑ์รวมถึง
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโบราณที่มีอายุกว่า ๘๔ ปี ให้ผู้สนใจเข้าชม๑-๒๒

๑-๒๒คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุงเมือง) , ๒๕๔๕, หน้า ๑๔.

รูปที่ ๑.๑๓ ที่ตั้งคุ้มหลวงเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์อยู่ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเช่นเดียวกับเจ้าหลวงองค์ที่ ๗ 
ที่มา: ผู้แต่ง

ตวั
อย่
าง
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พืน้ที ่ฌ ทีต่ัง้ของคุม้เจ้าหลวงองค์ท่ี ๙ เจ้าแก้วนวรฐัฯ เป็นเจ้าหลวงเชยีงใหม่กว่า ๓๐ ปี 
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๕๒ - ๒๔๘๒ ทั้งในช่วงก่อนการขึ้นเป็นเจ้าหลวงและหลังการเป็นเจ้า
หลวงเชยีงใหม่ เจ้าแก้วนวรฐัฯ ได้สร้างและครอบครองอาคารหลายหลงัและทัง้หมดถกู
เรียกเป็นคุ้มหลวงของเจ้าแก้วนวรัฐ โดยหากเรียงการครอบครองตามล�าดับจะเริ่มจาก
ที่ดินที่เจ้าอินทนนท์ (ภายหลัง-พระเจ้าอินทวิชยานนท ์เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๗) ยก
ให้เจ้าแก้ว (ภายหลัง-พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐฯ) ให้เป็นเรือนหอเมื่อสมรสกับเจ้าจามรี  
ที่ต�าบลป่าตัน อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังเจ้าแก้วได้ย้ายไปอยู่ที่คุ้มหลวง 
ริมปิง๑-๒๓ (ตามรูป ๑.๑๕) ตามค�าขอของเจ้าดารารัศมี โดยคุ้มหลวงริมปิงนี้ แต่เดิม 
เป็นบ้านไม้สักขนาดใหญ่ของหมอมาเรียน เอ ชีค ตกเป็นสมบัติของนายหลุยส์ ที.  
เลียวโนเวนส์ เนื่องจากเป็นเจ้าหนี้กองมรดกของหมอชีค ภายหลังนายหลุยส์ยกช�าระ
หนี้กองมรดกของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ท�าให้บ้านหลังนี้ตกเป็นมรดกของเจ้าดารา
รัศมีแทนการช�าระหนี้ด้วยเงินสด ท้ายสุดเจ้าดารารัศมีจึงยกให้เจ้าแก้วมาอยู่อาศัย  
ในราวปี พ.ศ. ๒๔๔๒ จนเมื่อเจ้าแก้วขึ้นเป็นเจ้าแก้วนวรัฐฯ ครองเมืองเชียงใหม่แล้วก็
ยังใช้คุ้มริมปิงนี้เป็นคุ้มหลวงอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาเจ้าแก้วนวรัฐฯ ได้ไปสร้างคุ้มรินแก้วที่
บริเวณถนนห้วยแก้ว ตั้งอยู่ด้านข้างของห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้วในปัจจุบันและได้
ยกคุม้หลวงรมิน�า้ปิงให้เป็นมรดกแก่ธดิาคือเจ้าบวัทพิย์ จากนัน้เจ้าบวัทพิย์ได้ขายต่อให้ 
นายชู โอสถาพันธุ์ และภายหลังคุ้มเจ้าหลวงริมปิงก็ถูกรื้อเพื่อท�าเป็นตลาดนวรัฐ

คุ้มเจ้าริมแก้วถูกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของบริษัท ส.มีชัยนันท์ จ�ากัด ที่ดินหลังการ 
รื้อถอนคุ้มออกแล้วน�ามาสร้างเป็นห้วยแก้วเรสซิเดนท์จะเห็นได้ว่าคุ้มส�าคัญในสมัย 
เจ้าแก้วนวรัฐฯ มี ๒ คุ้ม คือคุ้มหลวงริมน�้าปิง (พ้ืนที่ ฌ) และคุ้มรินแก้ว (พื้นที่ ญ)  
ซึ่งทั้ง ๒ คุ้มตั้งอยู่ภายนอกเขตก�าแพงเมือง ไม่เหมือนคุ้มเจ้าหลวงองค์อื่นๆ ก่อนหน้า 
ที่ตั้งอยู่ภายในเขตก�าแพงเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด

คุ้มเจ้าหลวงองค์ที่ ๙ เจ้าแก้วนวรัฐฯ

รูปที่ ๑.๑๕ คุ้มหลวงริมน�า้ปิง 
ที่มา: สมุดภาพเชียงใหม่ในอดีต, หน้า ๘๓

๑-๒๓สมุดภาพเชียงใหม่ในอดีต, ๒๕๔๙, หน้า ๓๔

รูปที่ ๑.๑๖ คุ้มรินแก้ว ถนนห้วยแก้ว
ที่มา: เจ้านายฝ่ายเหนือ @tipjakarathiwang

รูปที่ ๑.๑๔ แผนที่แสดงต�าแหน่งคุ้มนอกเขตคูเมือง 
ที่มา: ผู้แต่ง

๑
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พื้นที่ ฌ ที่ตั้งของคุ้มเจ้าหลวงองค์ที่ ๙ เจ้าแก้วนวรัฐฯ เป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่กว่า 
๓๐ ปีในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๕๒ - ๒๔๘๒ ทั้งในช่วงก่อนการขึ้นเป็นเจ้าหลวงและหลัง
การเป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ เจ้าแก้วนวรัฐฯ ได้สร้างและครอบครองอาคารหลายหลัง
และทั้งหมดถูกเรียกเป็นคุ้มหลวงของเจ้าแก้วนวรัฐ โดยหากเรียงการครอบครองตาม
ล�าดับจะเริ่มจากที่ดินที่เจ้าอินทนนท์0(ภายหลัง-พระเจ้าอินทวิชยานนท์0เจ้าหลวง
เชียงใหมอ่งค์ที่ ๗) ยกให้เจ้าแก้ว (ภายหลัง-พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐฯ) ให้เป็นเรือนหอ
เมื่อสมรสกับเจ้าจามรี ที่ต�าบลป่าตัน อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ภายหลังเจ้าแก้ว
ได้ย้ายไปอยู่ที่คุ้มหลวงริมปิง๑-๒๓ (ตามรูป ๑.๑๕) ตามค�าขอของเจ้าดารารัศมี โดยคุ้ม
หลวงริมปิงนี้แต่เดิมเป็นบ้านไม้สักขนาดใหญ่ของหมอมาเรียน เอ ชีค ตกเป็นสมบัติ
ของนายหลุยส์ ที. เลียวโนเวนส์ เนื่องจากเป็นเจ้าหนี้กองมรดกของหมอชีค ภายหลัง 
นายหลุยส์ยกช�าระหนี้กองมรดกของพระเจ้าอินทวิชยานนท์0ท�าให้บ้านหลังนี้ตกเป็น
มรดกของเจ้าดารารัศมีแทนการช�าระหนี้ด้วยเงินสด ท้ายสุดเจ้าดารารัศมีจึงยกให้เจ้า
แก้วมาอยู่อาศัย ในราวปี พ.ศ. ๒๔๔๒ จนเมื่อเจ้าแก้วขึ้นเป็นเจ้าแก้วนวรัฐฯ ครอง
เมืองเชียงใหม่แล้วก็ยังใช้คุ้มริมปิงน้ีเป็นคุ้มหลวงอยู่ระยะหน่ึง0ต่อมาเจ้าแก้วนวรัฐฯ 
ได้ไปสร้างคุ้มรินแก้วที่บริเวณถนนห้วยแก้ว0ต้ังอยู่ด้านข้างของห้างสรรพสินค้ากาด
สวนแก้วในปัจจุบันและได้ยกคุ้มหลวงริมน�้าปิงให้เป็นมรดกแก่ธิดาคือเจ้าบัวทิพย์ จาก
นั้นเจ้าบัวทิพย์ได้ขายต่อให้ นายชู โอสถาพันธุ์ และภายหลังคุ้มเจ้าหลวงริมปิงก็ถูกรื้อ
เพื่อท�าเป็นตลาดนวรัฐ

คุ้มเจ้าริมแก้วถูกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของบริษัท ส.มีชัยนันท์ จ�ากัด ที่ดินหลังการ
รื้อถอนคุ้มออกแล้วน�ามาสร้างเป็นห้วยแก้วเรสซิเดนท์จะเห็นได้ว่าคุ้มส�าคัญใน
สมัยเจ้าแก้วนวรัฐฯมี ๒ คุ้ม คือคุ้มหลวงริมน�้าปิง (พื้นที่ ฌ) และคุ้มรินแก้ว (พื้นที่ 
ญ) ซึ่งทั้ง ๒ คุ้มตั้งอยู่ภายนอกเขตก�าแพงเมือง ไม่เหมือนคุ้มเจ้าหลวงองค์อื่นๆ ก่อน
หน้าที่ตั้งอยู่ภายในเขตก�าแพงเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด

 คุ้มเจ้าหลวงองค์ที่ ๙ เจ้าแก้วนวรัฐฯ

รูปที่ 1.1๕ คุ้มหลวงริมนำ้าปิง 
ที่มา: สมุดภาพเชียงใหม่ในอดีต, หน้า ๘๓

๑-๒๓สมุดภาพเชียงใหม่ในอดีต, ๒๕๔๙, หน้า ๓๔

ประวัติศาสตร์เชิงสถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

รูปที่ 1.1๖ คุ้มรินแก้ว ถนนห้วยแก้ว
ที่มา: เจ้านายฝ่ายเหนือ @tipjakarathiwang

รูปที่ 1.๑๔ แผนที่แสดงตำาแหน่งคุ้มนอกเขตคูเมือง 

ที่มา: ผู้แต่ง

๑

ตวั
อย่
าง
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๑

สถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) 

ภาพปัจจุบันของที่ตั้งคุ้มเจ้าต่างๆ

ชื่อคุ้มเจ้าหลวง เวียงแก้วหอค�าเจ้าหลวงเชียงใหม่
  องค์ที่ ๑ (พระเจ้ากาวิละ) 
รหัสอาคาร  ก
การใช้งาน (อดีต)  เวียงแก้วหอค�า
การใช้งาน (ปัจจุบัน)  ถูกรื้อเป็นที่ตั้งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ชื่อคุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่
  องค์ที่ ๒ (พระยาธรรมลังกา) 
รหัสอาคาร  ข

การใช้งาน (อดีต)  คุ้มเจ้าหลวง

การใช้งาน (ปัจจุบัน)  ถูกรื้อเป็นที่ตั้งสถานที่ราชการและที่เอกชน

ชื่อคุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่
  องค์ที่ ๓ (พระยาค�าฝั้น) 
รหัสอาคาร  ค

การใช้งาน (อดีต)  คุ้มเจ้าหลวง

การใช้งาน (ปัจจุบัน)  ถูกรื้อเป็นที่ดินเอกชน อาคารพาณิชย์

ชื่อคุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่
  องค์ที่ ๔ (พระยาพุทธวงศ์) 
รหัสอาคาร  ง

การใช้งาน (อดีต)  คุ้มเจ้าหลวง, หอเทียม

การใช้งาน (ปัจจุบัน)  ถูกรื้อเป็นที่ดินเอกชน อาคารพาณิชย์

ชื่อคุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่
  องค์ที่ ๕ (พระเจ้ามโหตรประเทศ) 
รหัสอาคาร  จ

การใช้งาน (อดีต)  คุ้มเจ้าหลวง

การใช้งาน (ปัจจุบัน)  ถูกรื้อเป็นที่ดินเอกชน อาคารพาณิชย์ บางส่วน  

  อยู่ในเขตโรงเรียนยุพราช

รูปที่ ๑.๑๗ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ที่มา: ผู้แต่ง

รูปที่ ๑.๑๘ สถานที่ราชการและเอกชน
ที่มา: ผู้แต่ง

รูปที่ ๑.๑๙ ที่ดินเอกชน อาคารพาณิชย์
ที่มา: ผู้แต่ง

รูปที่ ๑.๒๐ ที่ดินเอกชน อาคารพาณิชย์
ที่มา: ผู้แต่ง

รูปที่ ๑.๒๑ ที่ดินเอกชน อาคารพาณิชย์ บางส่วนอยู่ใน
เขตโรงเรียนยุพราช
ที่มา: ผู้แต่ง

ตวั
อย่
าง
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๑ชื่อคุ้มเจ้าหลวง หอค�าเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๖ 
   (พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์) 
รหัสอาคาร  ฉ
การใช้งาน (อดีต)  ที่ท�าการเค้าสนามหลวง (พ.ศ.2445) 
  และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หลังเดิม 
   (พ.ศ. 2469) 
การใช้งาน (ปัจจุบัน)  หอวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ชื่อคุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวงเวียงแก้วเชียงใหม่องค์ที่ ๗ 
   (พระเจ้าอินทวิชยานนท์) 
รหัสอาคาร  ช 
การใช้งาน (อดีต)  คุ้มหลวงเวียงแก้ว
การใช้งาน (ปัจจุบัน)  ที่ตั้งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ชื่อคุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๘ 
   (พระเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์) 

รหัสอาคาร  ซ
การใช้งาน (อดีต)  คุ้มเจ้าหลวง
การใช้งาน (ปัจจุบัน)  ส่วนหนึ่งเป็นอาคารสอนดนตรีโรงเรียน 
  ยุพราชวิทยาลัย 

ชื่อคุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๙ 
   (เจ้าแก้วนวรัฐ) คุ้มหลวงริมปิง

รหัสอาคาร  ฌ
การใช้งาน (อดีต)  คุ้มเจ้าหลวง
การใช้งาน (ปัจจุบัน)  ถูกรื้อและสร้างเป็นตลาดนวรัฐ

ชื่อคุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๙
   (เจ้าแก้วนวรัฐ) คุ้มรินแก้ว
รหัสอาคาร  ญ
การใช้งาน (อดีต)  คุ้มเจ้าหลวง
การใช้งาน (ปัจจุบัน)  ถูกรื้อและสร้างเป็นห้วยแก้วเรสซิเดนท์

รูปที่ ๑.๒๒ หอวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ที่มา: ผู้แต่ง

รูปที่ ๑.๒๓ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ที่มา: ผู้แต่ง

รูปที่ ๑.๒๔ อาคารสอนดนตรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ที่มา: ผู้แต่ง

รูปที่ ๑.๒๕ คุ้มเจ้าหลวงริมปิง
ที่มา: สมุดภาพเชียงใหม่ในอดีต, อ้างแล้ว

รูปที่ ๑.๒๖ คุ้มรินแก้ว
ที่มา: เจ้านายฝ่ายเหนือ (Facebook) 
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๑

รูปที่ 1. 1๗ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ที่มา: ผู้แต่ง

ประวัติศาสตร์เชิงสถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

รูปที่ 1.๒๒ หอวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ที่มา: ผู้แต่ง

รูปที่ 1.๒๓ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ที่มา: ผู้แต่ง

รูปที่ 1.๒๔ อาคารสอนดนตรีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ที่มา: ผู้แต่ง

รูปที่ 1.๒๕ คุ้มเจ้าหลวงริมปิง
ที่มา: สมุดภาพเชียงใหม่ในอดีต, อ้างแล้ว

รูปที่ 1.๒๖ คุ้มรินแก้ว
ที่มา: เจ้านายฝ่ายเหนือ (Facebook)

ชื่อคุ้มเจ้าหลวง หอค�าเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๖ 
                            (พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์)
รหัสอาคาร  ฉ
การใช้งาน (อดีต) ที่ท�าการเค้าสนามหลวง(พ.ศ.2445)
                            และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หลังเดิม 
  (พ.ศ. 2469)
การใช้งาน (ปัจจุบัน) หอวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 

ชื่อคุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวงเวียงแก้วเชียงใหม่องค์ที่ ๗ 
  (พระเจ้าอินทวิชยานนท์)
รหัสอาคาร  ช 
การใช้งาน (อดีต) คุ้มหลวงเวียงแก้ว
การใช้งาน (ปัจจุบัน) ที่ตั้งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

ชื่อคุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๘ 
  (พระเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์)

รหัสอาคาร  ซ
การใช้งาน (อดีต) คุ้มเจ้าหลวง
การใช้งาน (ปัจจุบัน) ส่วนหนึ่งเป็นอาคารสอนดนตรีโรงเรียน 
  ยุพราชวิทยาลัย 

ชื่อคุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๙ 
  (เจ้าแก้วนวรัฐ) คุ้มหลวงริมปิง

รหัสอาคาร  ฌ
การใช้งาน (อดีต) คุ้มเจ้าหลวง
การใช้งาน (ปัจจุบัน) ถูกรื้อและสร้างเป็นตลาดนวรัฐ

ชื่อคุ้มเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ ๙
  (เจ้าแก้วนวรัฐ) คุ้มรินแก้ว
รหัสอาคาร  ญ
การใช้งาน (อดีต) คุ้มเจ้าหลวง
การใช้งาน (ปัจจุบัน) ถูกรื้อและสร้างเป็นห้วยแก้วเรสซิเดนท์

ตวั
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 ที่มา: หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ

ตวั
อย่
าง
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ภาพคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) วาดปี พ.ศ ๒๕๖๒
โดย นายศตายุ แสนค�าตวั

อย่
าง



20
สถาปัตยกรรม คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

๑-๑, ๑๐, ๑๓ วิฑูรย์ เหลียวรุ ่งเรือง, ๒๕๔๔, คุ ้มเจ้าครองนครเชียงใหม่และคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์), คณะ 
  สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า ๕
๑-๒   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, ๒ หน้า ๒๐๒, “บันทึกชี้แจงเรื่องคุ้มหลวง 
  เมืองนครล�าปาง”, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๑-๓, ๑๘, ๒๑  วรชาติ มีชูบท, ๒๕๕๖, เจ้านายฝ่ายเหนือและต�านานรักมะเมียะ, กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ้คส์, หน้า ๒๐๓
๑-๔  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, “บันทึกความเห็น เรื่องคุ้มหลวงและหอค�า 
  ที่เมืองน่าน”, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
๑-๕  ธเนศ เจริญเมือง, มปป, “ที่อยู่อาศัยแบบคุ้ม”, ห้องสมุดออนไลน์, ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา, ตีพิมพ์ 
  ครั้งแรกที่ หนังสือพิมพ์พลเมืองล้านนา, สืบค้นเม่ือ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๑, ที่ http://www. 
  lanna-arch.net/art/sculpture_place/khum  
๑-๖  สรัสวดี อ๋องสกุล, ๒๕๕๓, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด ์
  พับลิชชิ่ง, หน้า ๓๒๕
๑-๗, ๘  วรชาติ มีชูบท, ๒๕๕๖, เจ้านายฝ่ายเหนือและต�านานรักมะเมียะ, กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ้คส์, หน้า ๓๕ 
๑-๙  ปรบัปรงุจากหอจดหมายเหตแุห่งชาต,ิ ร. ๕ บ.๑.๒/๖ พระราชหตัถเลขา พระบามสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า 
  เจ้าอยู่หัวที่ ร ๒๑๘/๔๕ ลงวันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๑ ค�่า ปีมะแม เบญจศก จุลศักราช ๑๒๔๕  
  (วันที่ ๑๙ สิงหาคม ฑ.ศ. ๒๔๒๖) พระราชทานเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธ�ารง
๑-๑๑, ๑๔  สรัสวดี อ๋องสกุล, ๒๕๖๐, กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๓, เชียงใหม่: ศูนย์ล้านนาศึกษา  
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า ๑๐๙
๑-๑๒  สรัสวดี อ๋องสกุล, ๒๕๖๐, กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๓, เชียงใหม่: ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะ 
  มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า ๑๔
๑-๑๕  ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง, ๒๕๓๘, เพ็ชร์ลานนา เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒ เชียงใหม่: นอร์ทเทิร์น พริ้นติ้ง,  
  หน้า ๑๘
๑-๑๖  กมล เพิ่มก�าลังพล และ สมโชติ อ๋องสกุล, มปป. พระเจ้ากาวิละแห่งนครเชียงใหม่, เชียงใหม่: โรงพิมพ์ 
  มิ่งเมือง เชียงใหม่.
๑-๑๗ หอวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ถูกปรับเปลี่ยนการใช้งานมาจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หลังเดิม 
  ที่สร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ปัจจุบันศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ถูกย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ราชการ  
  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๑-๑๙, ๒๓  ประชา ตระการศิลป์, ๒๕๔๙, สมุดภาพเชียงใหม่ในอดีต. กรุงเทพฯ: ฟิงเกอร์ปริ้นท์ แกรนด์, หน้า ๓๔
๑-๒๐  วรชาติ มีชูบท, ๒๕๕๖, เจ้านายฝ่ายเหนือและต�านานรักมะเมียะ, กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ้คส์, หน้า ๒๓๔
๑-๒๒  วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, ๒๕๔๕, คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุงเมือง), เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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