จากคุ้มหลวงเจ้าล้านนาสูท
่ ําเนียบสถานกงสุลใหญ่
FROM

ROYAL LANNA RESIDENCE
TO

CONSUL GENERAL RESIDENCE

ทําเนียบกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาในเชียงใหม่สร้างขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1930 (พ.ศ. 2473-2482) โดยพลตรี
เจ้า แก้ ว นวรัฐ เจ้า หลวงเชีย งใหม่อ งค์ ที่ 9 และองค์ สุ ด ท้ า ยของอาณาจัก รล้ า นนา อาณาจัก รล้ า นนา
ได้รบ
ั การสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1839 โดยพญามังราย มีเชียงใหม่เป็นเมืองหลวง และกลายเป็นประเทศราช
ของสยามตัง
่ ายใต้
้ แต่ พ.ศ. 2317 จนกระทัง
่ ปลายทศวรรษ 1800 (พ.ศ. 2343-2352) ได้ผนวกรวมเข้าอยูภ
การปกครองของรัฐสยามโดยสมบูรณ์ ทําเนียบสไตล์อังกฤษ-พม่าหลังนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี
และเป็ น อาคารหลั ก ของสถานกงสุ ล ใหญ่ ส หรั ฐ ฯ ในเชี ย งใหม่ ซึ่ ง ก่ อ ตั ้ ง ขึ้ นเมื่ อ พ.ศ. 2493
และยังคงเป็นสถานกงสุลของสหรัฐฯ ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวนอกกรุงเทพมหานคร

The U.S. Consul General Residence in Chiang Mai was built in the early 1930s by Major
General Prince Kaew Naowarat, the ninth and last Prince of the Lanna Kingdom. The
Lanna Kingdom was founded in 1296 by King Mengrai, with Chiang Mai as its capital, and
became a vassal state of Siam from 1774 until the late 1800s when it was fully incorporated
into the Siamese government. Designed by an Italian architect in an Anglo-Burmese style,
the residence is the centerpiece of the U.S. Consulate General in Chiang Mai, which was
established in 1950 and remains the sole U.S. consular presence in Thailand outside of Bangkok.

พื้นทีข
่ องสถานกงสุลใหญ่เดิมรูจ้ ก
ั กันในชื่อคุม
้ เจดียง
์ าม กระนัน
้ พระราชชายา
้ ชาวท้องถิน
่ บางคนก็เรียกว่า คุม
หรือ คุ้ ม เจดี ย์ ก่ิ ว เจ้ า ล้ า นนาพระองค์ แ รกที่ ป ระทั บ ณ คุ้ ม หลั ง นี้ คื อ พระราชชายา เจ้ า ดารารัศ มี
ในพระบาทสมเด็ จ พระจุ ลจอมเกล้ าเจ้ า อยู่ หั ว (รั ช กาลที่ 5) โดยพระราชชายาเจ้ า ดารารั ศ มี
ได้ เ สด็ จ กลั บ มาประทั บ ที่ น ครเชี ย งใหม่ เ มื่ อ พ.ศ. 2453 ซึ่ง เป็ น เวลา 4 ปี ห ลั ง จากพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห
่ วั เสด็จสวรรคต พระราชชายา เจ้าดารารัศมีเป็นพระธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์
เจ้ า หลวงเชี ย งใหม่ แ ละแม่ เ จ้ า ทิ พ เกสร พระองค์ ป ระทั บ ที่ คุ้ ม เจดี ย์ ง ามเป็ น เวลาหลายปี ก่ อ นจะ
ทรงย้ า ยไปประทั บ ณ พระตํ า หนั ก หลั ง ใหม่ ใ นอํ าเภอแม่ ร ิ ม ที่ ท รงออกแบบด้ ว ยพระองค์ เ อง
หลั ง จากนั ้น พลตรี เจ้า แก้ ว นวรัฐ พระเชษฐา ได้ ท รงสร้า งอาคารที่ ปั จ จุ บั น ใช้เป็ น ทํ า เนี ย บกงสุ ล ใหญ่
และประทั บ ที่ นี่ จ นถึ ง แก่ พิ ร าลั ย ใน พ.ศ. 2482 ต่ อ มาเมื่ อ พ.ศ. 2493 กงสุ ล ใหญ่ ส หรัฐ ฯ ได้ เ ข้ า มา
ดูแลทําเนียบหลังนี้จวบจนถึงปัจจุบน
ั

The Consulate grounds were previously known as the Chedi Ngam Palace, or Beautiful Pagoda
Palace, although local residents also called it Khum Phra Rachaya or Khum Chedi Kiew. The
first Lanna Royal to take up permanent residence in the Palace was Her Royal Highness
Princess Dara Rasmi, who had been a Royal consort of His Majesty King Chulalongkorn
(Rama V) and moved to Chiang Mai four years after the King’s death in 1910. Princess Dara
Rasmi was the daughter of Lanna King Indhawichayanon and Queen Thiphakaesorn Rajadevi.
She lived in the Chedi Ngam Palace for several years before moving to a new residence of
her own design in nearby Mae Rim village. After Princess Dara Rasmi left the Chedi Ngam
Palace, her brother, Major General Prince Kaew Naowarat, built the current residence,
where he lived until he passed away in 1939. From 1950 until the present day, the residence
has been occupied by the U.S. Consul General.

ตั้ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น กงสุ ล ใหญ่ ส หรัฐ ฯ ยิ น ดี ที่ มี โ อกาสได้ พํ า นั ก ในอาคารที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ต่ อ ราชวงศ์ ล้ า นนา อี ก ทั ้ง ยั ง เป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ ส วยงามที่ สุ ด แห่ง หนึ่ ง ของ
จั ง หวั ด เชีย งใหม่ และเป็ น เครื่อ งหมายที่ แ สดงให้เ ห็น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์อั น ยาวนานระหว่ า งประชาชน
ชาวไทยและสหรัฐฯ

U.S. Consuls General, past and present, cherish the opportunity to reside in a property
that holds such an important place in the history of the Lanna Royal Family. It remains one
of Chiang Mai’s most beautiful cultural treasures, and is a testament to the longstanding
relationship between the peoples of Thailand and the United States.

สมาชิกคนสําคัญของราชวงศ์ล้านนา 2 พระองค์ที่ประทับที่ค้ม
ุ เจดียก
์ ่ิว (“คุ้ม” หมายถึงที่พก
ั
ของเจ้าเมืองเหนือ)

Two prominent Lanna Royal Family members who lived at Khum Chedi Kiew (“Khum” is a
palace or royal residence)

พระราชชายา เจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห
่ วั (รัชกาลที่ 5)

Phra Rachaya Chao Dara Rasmi, a Royal Consort of King Chulalongkorn, Rama the Fifth

พลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 9 และองค์สด
ุ ท้ายของอาณาจักรล้านนา

Major General Prince Kaew Naowarat, the Ninth and the last ruling Prince of Lanna
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คุ้มเจดียก
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Khum Chedi Kiew (present CG
residence) under construction
in the early 1930s

Khum Chedi Kiew (present CG
residence) under construction
in the early 1930s

ทิวทัศน์ของทําเนียบกงสุลใหญ่
เมื่อสร้างเสร็จ

ทิวทัศน์ด้านทิศใต้ของ
ทําเนียบกงสุลใหญ่เมื่อสร้างเสร็จ

View of the residence
when completed

SouthView of the residence
when completed

ทําเนียบกงสุลใหญ่ใน พ.ศ.2559

Consul General Residence in 2016

ห้องรับแขกในทศวรรษ 1930 (พ.ศ. 2473-2482)

Living Room in 1930s

ห้องรับแขกใน พ.ศ. 2559

Living Room in 2016
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