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This thesis focused on a study of the role of the Royal State Railway in 

promoting tourism in Chiang Mai between 1921 and 1959. Morover, the study should 
moreover shed light on how the trip from Bangkok to Chiang Mai has changed over 
time, from a trip in times of war, the completion of official duties, to relax in various 
places in Chiang Mai, or a trip to visiting an annual festivals. The trip should then be 
taken by the northern line train. The study showed that after the trains were able to reach 
Chiang Mai in 1921, the Royal State Railway started a plan to promote tourism in Chiang 
Mai, which could be separated into two phases. 

In the first phase from 1921 to 1931, the Royal State Railway started 
promoting tourism in Chiang Mai by issuing a guidebook for traveling by train. The 
Department also publicized tourism advertising as well as films to impress tourists. The 
quality of the northern line train increased and the Chiang Mai Railway Hotel was also 
constructed to welcome the tourists traveling to Chiang Mai. 

In the second phase from 1932 to 1959, the Royal State Railway made 
further efforts to promote the tourism of Chiang Mai. The Department organized special 
trains to Chiang Mai on many special occasions in the province, such as Songkran 
festival, Longan festival, Loi Krathong festival and Winter festival. 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางของภาคเหนือทางด้านต่าง ๆ อาทิ ด้าน

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การคมนาคม และการศึกษา ทัง้ยังเป็นจังหวัดท่ีมีความส าคัญ

ทางด้านเศรษฐกิจอตุสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศ ซึ่งเป็นอตุสาหกรรมหลกัท่ีสร้างรายได้อย่าง

มหาศาลและช่วยส่งเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ในแต่ละปีจงัหวดัเชียงใหม่มี

จ านวนนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจเดินทางมาท่องเท่ียวเป็น

จ านวนมาก1 เม่ือเปรียบเทียบกับจงัหวดัอ่ืน ๆ ทางภาคเหนือ2 อีกทัง้ใน พ.ศ. 2559 นิตยสารทราเวล 

แอนด์ เลซเซอร์ (Travel and Leisure)3 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จดัอนัดบัให้จงัหวดัเชียงใหม่

เป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 ของโลกและยงัเป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 

ของเอเชีย4 ท าให้จงัหวดัเชียงใหมเ่ป็นท่ีรู้จกัทัว่โลกมากขึน้ 

                                                           
1สถิติจ านวนนกัท่องเที่ยวจงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 มีจ านวน 7,425,772 คน จ าแนกออกเป็นชาวไทย 

จ านวน 4,841,681 คน ชาวต่างประเทศ จ านวน 2,584,091 คน ใน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

เชียงใหม.่ (2558). สถิตินกัท่องเทีย่วภาคเหนือ พ.ศ. 2558. (ออนไลน์). 
2สถิติจ านวนนกัท่องเที่ยวจังหวดัในภาคเหนือ พ.ศ. 2558 จังหวดัเชียงราย มีจ านวน 2,686,034 คน 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีจ านวน 769,121 คน จงัหวดัล าพูน มีจ านวน 311,796 คน จงัหวดัล าปาง มีจ านวน 513,779 

คน จงัหวดัพะเยา มีจ านวน 274,443 คน จงัหวดัแพร่ มีจ านวน 359,323 คน จงัหวดันา่น มีจ านวน 585,082 คน 

จังหวดัอุตรดิตถ์ มีจ านวน 584,586 คน ใน ส านกังานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัเชียงใหม่. (2558). สถิติ

นกัท่องเทีย่วภาคเหนือ พ.ศ. 2558. (ออนไลน์). 
3นิตยสารทราเวล แอนด์ เลซเซอร์ (Travel and Leisure) เป็นนิตยสารด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับความ

นิยมสงูสดุในประเทศสหรัฐอเมริกามีสาขาอยู่ทุกภูมิภาค เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ฯลฯ 
        4ผลการจดัอนัดบัได้รับข้อมลูจากการสอบถามกลุม่ผู้อา่นนิตยสารและนกัท่องเที่ยวทัว่โลก ใน เว็บไซต์

นิตยสารทราเวล แอนด์ เลซเซอร์ (Travel and Leisure). (2559). ผลการจดัอนัดบัเมืองน่าท่องเที่ยวมากที่สดุใน

โลก. (ออนไลน์). 
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สาเหตสุ าคญัท่ีท าให้จงัหวัดเชียงใหมเ่ป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศไทยและเป็น

เมืองศนูย์กลางของภาคเหนือ เน่ืองจากในอดีตเชียงใหม่เป็นเมืองศนูย์กลางอ านาจการปกครอง

ของอาณาจักรล้านนาท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมานานหลายร้อยปี ท าให้เชียงใหม่มีทรัพยากร

ท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประกอบด้วย ทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี 

และศิลปกรรมล้านนาท่ีมีความเก่าแก่งดงาม อีกทัง้ในปัจจุบนัจงัหวดัเชียงใหม่ ได้รับการบรรจุไว้ใน

บญัชีรายช่ือขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการพิจารณาเพ่ือประกาศขึน้

เป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม1 

ความนิยมในการเดินทางไปท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบนัได้รับการส่งเสริมจาก   

การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.)2 ซึง่ท าหน้าท่ีสง่เสริมอตุสาหกรรมท่องเท่ียวให้เป็นประโยชน์

แก่เศรษฐกิจของชาติและเผยแพร่ข้อมูลการท่องเท่ียวของประเทศไทย เพ่ือเป็นการชกัจงูความสนใจ

แก่นกัท่องเท่ียว3 ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเก่ียวกับการเดินทางท่องเท่ียวในจังหวดัต่าง ๆ 

ของประเทศไทย หนึ่งในนัน้ คือ จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจงัหวดัท่ีได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียวมา

ตัง้แต่จัดตัง้หน่วยงานใน พ.ศ. 2502 และเชียงใหม่ยังเป็นจังหวัดแรกท่ีหน่วยงาน ททท. ได้จัดตัง้

ส านกังานในสว่นภมูิภาคขึน้ ใน พ.ศ. 2511 เพ่ือเป็นศนูย์การทอ่งเท่ียวภาคเหนือ สง่ผลให้เชียงใหม่

กลายเป็นเมืองศนูย์กลางการทอ่งเท่ียวภาคเหนือในทกุวนันี ้

ทัง้นี ้ผู้คนส่วนใหญ่มกัจะรับรู้มาโดยตลอดว่าการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย

เกิดขึน้จากหน่วยงาน ททท. แต่จะมีคนจ านวนมากน้อยเท่าใดท่ีจะทราบว่าการส่งเสริมการ

ทอ่งเท่ียวของประเทศไทยนัน้ ได้เร่ิมเกิดขึน้มาก่อนการจดัตัง้หนว่ยงาน ททท. แล้ว โดยหนว่ยงานท่ี

ท าหน้าท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยในช่วงก่อนทศวรรษ 2500 เร่ิมต้นจากแผนก

                                                           

        1งานประชาสมัพนัธ์ กองกลาง ส านกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ (2558). ยูเนสโกบรรจุเชียงใหม่ลงใน

รายชื่อพิจารณาเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม. (ออนไลน์). 
2แรกเร่ิมหนว่ยงานช่ือวา่ องค์การส่งเสริมการท่องเทีย่ว (อ.ส.ท.) จดัตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2502 ตอ่มาใน พ.ศ. 

2522 ได้เปลีย่นช่ือหนว่ยงานเป็น การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยใช้ช่ือนีม้าจนถึงปัจจบุนั 

        3พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การสง่เสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502. (2502, 28 กรกฏาคม). ราชกิจจา

นเุบกษา. เลม่ 76. ตอนที่ 74. หน้า 275. 
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โฆษณาการ สงักดักรมรถไฟหลวง1 หนว่ยงานนีท้ าหน้าท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวทางรถไฟ เน่ืองด้วย

ในช่วงเวลานัน้การเดินทางโดยรถไฟมีความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยมากท่ีสุด กรม

รถไฟหลวงจึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ เพ่ือ

เป็นการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง จึงสามารถกล่าวได้ว่า กรมรถไฟหลวง

เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการวางรากฐานการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยมาก่อนท่ีจะ

จดัตัง้หน่วยงาน ททท. โดยหนึ่งในจงัหวดัท่ีได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางรถไฟจากกรมรถไฟ

หลวงมาตัง้แตค่รัง้แรกเร่ิมด าเนินงานการสง่เสริมการท่องเท่ียว คือ จงัหวดัเชียงใหม่ 

แม้จังหวัดเชียงใหม่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวมาตัง้แต่ก่อนทศวรรษ 

2500 แล้ว แต่งานศึกษาส่วนใหญ่ท่ีผ่านมามักจะเน้นศึกษานโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียว

จงัหวดัเชียงใหม่จากหน่วยงาน ททท. เป็นหลัก แต่ในงานศึกษาชิน้นีจ้ะเน้นศึกษานโยบายการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเร่ิมเกิดขึน้จากแผนกโฆษณาการ สงักัดกรมรถไฟหลวง 

ก่อนท่ีรัฐบาลจะจดัตัง้หน่วยงาน ททท. เพ่ือท่ีจะชีใ้ห้เห็นว่าจงัหวดัเชียงใหม่เป็นท่ีนิยมในการเดนิทาง

ไปท่องเท่ียวตัง้แตก่่อนทศวรรษ 2500 และส่งผลให้เชียงใหม่ได้รับการพฒันาเปล่ียนแปลงสิ่งตา่ง ๆ 

ภายในเมืองมาโดยตลอดเพ่ือใช้ในการตอบสนองนโยบายการสง่เสริมการท่องเท่ียว 

อย่างไรก็ตามการเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่ในอดีตไม่ใช่ในลักษณะเป็นการ

เดินทางไปเพ่ือการท่องเท่ียวพกัผ่อนหย่อนใจอย่างในรูปแบบทกุวนันี ้เน่ืองด้วยสภาพภูมิประเทศ

ของภาคเหนืออยู่บนพืน้ท่ีสงูประกอบด้วย ภูเขา ท่ีราบระหวา่งหบุเขา ป่าไม้รกทึบ และแม่น า้หลายสาย 

จากสภาพภูมิประเทศดงักล่าว จึงท าให้การเดินทางไปยงัเชียงใหม่ในอดีตเม่ือร้อยกว่าปีก่อนเป็น

เร่ืองท่ียากล าบากอย่างมาก เส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่ในช่วงเวลานัน้ 

เส้นทางการคมนาคมท่ีมีความสะดวกรวดเร็วมากท่ีสดุคือ ทางเรือ 

การเดินทางโดยเรือต้องล่องเรือขึน้ไปตามแม่น า้เจ้าพระยาเพ่ือต่อไปยังแม่น า้ปิงตลอด

เส้นทางของแม่น า้ปิงต้องผ่านแกะแก่งหินต่าง ๆ จ านวน 322 ถึง 491 แก่ง ซึ่งในแต่ละฤดกูาลระดบัน า้

                                                           
1ใน พ.ศ. 2460 ได้ด าเนินการรวมกรมรถไฟสายเหนือกบักรมรถไฟสายใต้เข้าเป็นกรมเดียวกนั เรียกว่า 

กรมรถไฟหลวง ต่อมาใน พ.ศ. 2467 ได้ด าเนินการเปลี่ยนช่ือหน่วยงานเป็น กรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม และ

ใน พ.ศ. 2476 ได้ด าเนินการเปลี่ยนช่ือหน่วยงานเป็น กรมรถไฟ กระทัง่ใน พ.ศ. 2494 ได้ด าเนินการเปลี่ยนช่ือ

หนว่ยงานเป็น การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยใช้ช่ือนีม้าจนถึงปัจจบุนั 
2แดเนียล แมคกิลวารี. (2497). ภาคพายพัแสนไกล. หน้า 8. 
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ในแม่น า้ปิงมีระดบัน า้มากน้อยไม่เท่ากนั กลา่วคือ ในฤดนู า้หลากท่ีน า้มีระดบัสงู เรือพายสามารถ

ขึน้ไปได้ถึงภาคเหนือ แต่ในฤดนู า้แล้งท่ีน า้มีระดบัต ่า บางครัง้ระยะทางถูกจ ากัดให้ถึงได้เพียงเมือง

ปากน า้โพ (นครสวรรค์) แล้วต้องอาศยัเส้นทางบกแทน2 จึงเป็นอปุสรรคในการเดินทางขึน้ไปเชียงใหม ่

ในบนัทึกของศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี มิชชนันารีท่ีได้เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่

เพ่ือจัดตัง้คริสตจกัรเผยแพร่ศาสนา ได้เปรียบเทียบการเดินทางไว้ว่า “...การเดินทางจากกรุงเทพฯ 

ไปเชียงใหม่นัน้ ดเูหมือนกับว่าเดินทางออกไปนอกโลก...”3 อีกทัง้ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย

เกือบหนึ่งเดือนหรือมากกว่านัน้ โดยไม่สามารถก าหนดระยะวนัเวลาเดินทางอย่างแน่นอนได้ ซ า้ร้าย

ตลอดเส้นทางการเดินทางผ่านไปยงัเชียงใหม่ต้องระวงัไข้ป่าโรคระบาดตามฤดกูาลและแมลงสตัว์

ร้ายตา่ง ๆ 

ดงันัน้สาเหตสุ าคญัของการเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่ ในอดีตส่วนใหญ่จะเป็น

การเดินทางไปเพ่ือท าสงครามและติดต่องานราชการแผ่นดิน ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นพบว่า

กลุ่มคนท่ีเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่ คือ พวกทหารท่ีเดินทางขึน้ไปท าสงครามขับไล่

ทหารพม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และดินแดนอาณาจักรล้านนา4 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2367-2394) เร่ิมมีกลุ่มมิชชันนารีท่ีให้ความสนใจในการ

เดินทางส ารวจบ้านเมืองไปยงัพืน้ท่ีห่างไกลต่าง ๆ ได้เดินทางขึน้ไปท่ีเชียงใหม่5 เพ่ือแสวงหาพืน้ท่ี

เผยแพร่ศาสนาคริสต์ ท าให้คนไทยเร่ิมได้รับแนวคิดในการเดินทางส ารวจบ้านเมืองเพ่ือท าความรู้

จกักับพระราชอาณาจกัรและหาวิธีการรักษาบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภัยคกุคามของชาติตะวนัตก 

รวมทัง้การเดินทางเพ่ือแสวงหาความสขุส าราญ6 ตามสถานท่ีตา่ง ๆ ในท่ีหา่งไกลจากเขตเมือง 

                                                                                                                                                                      

        1สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2473). อธิบายระยะทางล่องล าน ้าพิง 

ตัง้แต่เมืองเชียงใหม่จนถึงปากน ้าโพธ์ิ. หน้า 9. 

        2อิจิโร คากิซากิ. (2550). รถไฟกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของไทยในสมัยก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2. 

วารสารสมาคมประวติัศาสตร์. 29: 5. 

        3แดเนียล แมคกิลวารี. (2497). เล่มเดิม. หน้า 6. 

        4สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557). ประวติัศาสตร์ลา้นนา. หน้า 314. 

        5กรมศิลปากร. (2542). สยามและคณะมิสชนันารีฝรัง่เศส. หน้า 148. 

        6กณัฐิกา ศรีอดุม. (2558). ความเป็นมาเร่ืองการท่องเที่ยวในสงัคมไทย. ใน สมุดภาพเที่ยวที่ต่าง ๆ. 

หน้า 8. 
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หลังจากไทยท าสนธิสัญญาเบาว์ริง (Bowring Treaty) กับประเทศอังกฤษ เม่ือ พ.ศ. 

2398 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว1 รัชกาลท่ี 4 (พ.ศ. 2394-2411) ยิ่งเป็น

ปัจจยัสง่เสริมให้ชาวตา่งประเทศสามารถเดินทางเข้ามาในไทยเพิ่มมากขึน้และยงัสามารถเดินทาง

ไปยงัเมืองตา่ง ๆ ได้ทัว่พระราชอาณาจกัรเพ่ือเดินทางส ารวจบ้านเมือง เน่ืองจากชาวตะวนัตกมีความ

นิยมในการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือเปล่ียนอากาศรักษาสุขภาพ จึงท าให้แนวคิดในการ

เดินทางส ารวจบ้านเมืองและการเดินทางเพ่ือเปล่ียนอากาศรักษาสขุภาพ เร่ิมได้รับความนิยมและ

แพร่หลายในหมู่ชนชัน้น าสยาม ตัง้แต่ในสมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา ดังจะเห็นได้จากการท่ี

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์ เร่ิมให้ความสนใจในการเดินทางไปเปล่ียนอากาศยงัหวั

เมืองชายทะเล2  

  ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 รัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-

2453) การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือเปล่ียนอากาศรักษาสุขภาพ เร่ิมได้รับความนิยมมาก

ขึน้ ดังจะเห็นได้จากการท่ีรัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จประพาสเมืองต่าง ๆ บ่อยครัง้4 แต่การเสด็จ

ประพาสนัน้ ยังไม่ใช่เป็นการเดินทางไปเพ่ือท่องเท่ียวอย่างแท้จริง เน่ืองจากการเสด็จประพาส

เมืองตา่ง ๆ ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นการเสด็จประพาสเพ่ือเดินทางส ารวจภูมิประเทศของสยามและ

เป็นการท าความรู้จักบ้านเมืองให้มากยิ่งขึน้ อีกทัง้ในช่วงเวลานัน้เป็นยุคล่าอาณานิคมของชาติ

ตะวนัตก ท าให้รัฐบาลสว่นกลางท่ีกรุงเทพฯ จ าเป็นต้องด าเนินการปฏิรูปการปกครองเพ่ือดงึอ านาจ

การปกครองเข้าสู่ส่วนกลางและด าเนินการเปล่ียนแปลงสิ่งต่าง ๆ ภายในประเทศให้มีความ

ทนัสมยัและมีความศิวิไลซ์ทดัเทียมกบัชาติตะวนัตกเพ่ือธ ารงรักษาอ านาจการปกครองบ้านเมือง 

เป็นผลให้เมืองเชียงใหม่และอาณาจกัรล้านนาถูกเปล่ียนสถานะจากเมืองประเทศราชเข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งของไทย โดยการจดัส่งข้าราชการระดบัสูงจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่เพ่ือด าเนินการ

วางรูปแบบการบริหารการปกครองภายในเมืองเชียงใหม่ให้มีระบบเดียวกับรัฐบาลส่วนกลาง

กรุงเทพฯ แต่เน่ืองด้วยระยะทางท่ีห่างไกลและความยากล าบากในเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป

                                                           

        1ในการกลา่วถึงครัง้ตอ่ไปจะใช้ค าวา่ รัชกาลที่ 4 
2วีรยุทธ ศรีสวุรรณกิจ. (2549). การพกัผ่อนหย่อนใจแบบตะวนัตกของชนชัน้น าสยาม พ.ศ. 2445-

2475.  หน้า 10. 

        3ในการกลา่วถึงครัง้ตอ่ไปจะใช้ค าวา่ รัชกาลที่ 5 

        4ในประเทศไทย 24 ครัง้ ตา่งประเทศ 8 ครัง้ ใน พลาดิศยั สทิธิธญักิจ. (2537). บนัทึกสยาม. หน้า 209. 
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เชียงใหม ่จึงท าให้อ านาจการปกครองจากรัฐบาลส่วนกลางกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหมอ่ย่างเบาบาง

เป็นสาเหตสุ าคญัท าให้การด าเนินการดงึอ านาจการปกครองเข้าสูส่ว่นกลางเป็นไปได้ยาก 

ด้วยสาเหตุดงักล่าวท าให้รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ให้ด าเนินการสร้างเส้นทางรถไฟสาย

กรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมาเป็นเส้นทางสายแรกของกรมรถไฟ ในวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 24341 

เน่ืองจากในช่วงเวลานัน้การตดิตอ่งานราชการระหวา่งกรุงเทพฯ กบัหวัเมืองตา่ง ๆ ภายในประเทศ 

มีความล่าช้าและไม่มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ท าให้รัฐบาล

จ าเป็นต้องรีบท านุบ ารุงเส้นทางคมนาคมภายในประเทศให้มีความสะดวกรวดเร็วแทนเส้นทาง

คมนาคมดัง้เดิมท่ีเคยใช้กันมาตัง้แต่สมัยโบราณ เพ่ือประโยชน์ทางยุทธศาสตร์และการรักษาเอก

ราชของชาติเป็นส าคญัอย่างเร่งด่วนอันดบัแรกและเพ่ือประโยชน์ในการปกครองและเศรษฐกิจ 2 

การสร้างได้ด าเนินการแล้วเสร็จสามารถเปิดเดินรถจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา ในวันท่ี 21 

ธันวาคม พ.ศ. 2443 จากนัน้กรมรถไฟได้ด าเนินการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ โดยแยกจากทาง

รถไฟสายกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา เร่ิมต้นท่ีสถานีชมุทางบ้านภาชี3 สร้างตอ่ไปยงัจงัหวดัตา่ง ๆ ทาง

ภาคเหนือจนแล้วเสร็จสามารถเปิดเดินรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

24644 

  หลังจากเส้นทางรถไฟสายเหนือสร้างแล้วเสร็จถึงจังหวัดเชียงใหม่  ส่งผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมภายในเมืองเชียงใหม่ กล่าวคือ เกิดการค้าขายแลกเปล่ียน

สินค้าระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ โดยสินค้าออกจากเชียงใหม่ ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ไม้ซุง 

ผลไม้สด ผกัสด และสินแร่ตา่ง ๆ5 ส่วนสินค้าเข้าจากกรุงเทพฯ ได้แก่ กระเบือ้ง เคร่ืองแก้ว บหุร่ี น า้หอม 

ผ้าขนสัตว์ รถจกัรยาน รถยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ6 ท าให้สภาพเศรษฐกิจของภาคเหนือ

และเมืองเชียงใหม่มีความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจกับกรุงเทพฯ มากขึน้ อีกทัง้เกิดการเปล่ียนแปลงย่าน

                                                           
1การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2513). ที่ระลึกในวนัคล้ายวนัสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 72 ปี พ.ศ. 

2439-2512. หน้า 175. 

        2แหล่งเดิม. หน้า 32. 

        3แหล่งเดิม. หน้า 176. 

        4กรมรถไฟ. (2479). เพือ่ระฤกถึงพระคณุพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน. หน้า 15. 

        5การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2513). เล่มเดิม. หน้า 236. 

        6สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557). เล่มเดิม. หน้า 539-540. 
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เศรษฐกิจการค้าจากเดิมย่านการค้าอยู่ริมฝ่ังแม่น า้ปิงบริเวณวดัเกตมาเป็นเวลานาน แต่เม่ือเส้นทาง

รถไฟมาถึงเชียงใหม่ท าให้ย่านการค้าถกูย้ายมาอยู่บริเวณถนนเจริญเมืองยาวจรดถนนท่าแพ รวมถึง

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ คนในเมืองเชียงใหม่เปล่ียนแปลงไปด้วยจากสังคมเมืองขนาดเล็ก

กลายเป็นสังคมเมืองขนาดใหญ่ มีกลุ่มคนหลายเชือ้ชาติด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันภายในเมืองเชียงใหม่ 

แตใ่นช่วงเวลานัน้การเดินทางไปเชียงใหม่เพ่ือท่องเท่ียวยงัไมไ่ด้รับความนิยมเน่ืองด้วยผู้คนส่วนใหญ่

ยังมีความเช่ือท่ีว่าการเดินทางไกลจากถ่ินท่ีอยู่อาศัยมีแต่ความล าบากและอันตราย  อีกทัง้ใน

ระยะแรกเม่ือเปิดเดินรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ รถไฟสามารถเดินรถได้เฉพาะชว่งเวลากลางวนั

เทา่นัน้1 จงึท าให้เชียงใหมย่งัไมรั่บความนิยมในการเดนิทางไปท่องเท่ียว 

จดุเร่ิมต้นของการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ เกิดขึน้ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว2 รัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2453-2468) ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีประเทศไทยประสบ

ปัญหาทางเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากการใช้จ่ายเงินในราชส านกัและมีรายได้ลดลงเน่ืองจากเกิดภยั

ธรรมชาติท าให้ข้าวซึ่งเป็นสินค้าออกส าคัญมีผลผลิตต ่าลง ทัง้ยังได้รับผลกระทบเพิ่มขึน้จาก

สภาวะเศรษฐกิจตกต ่าภายหลังเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 1 สิน้สุดลง3 รัฐบาลต้องพยายาม

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีต่าง ๆ เพ่ือประหยัดรายจ่ายและเพ่ือหารายได้เพิ่มขึน้ชดเชย

คา่ใช้จ่าย การหารายได้จากการท่องเท่ียวเป็นวิธีหนึ่งท่ีช่วยบรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจได้ รัฐบาล

จึงเร่ิมหารายได้ทางการท่องเท่ียวผ่านการด าเนินงานของกรมรถไฟหลวง 4 อีกทัง้ในขณะนัน้การ

เดินทางท่องเท่ียว เร่ิมได้รับความนิยมแพร่หลายในกลุ่มชนชัน้สงู ประกอบกบัช่วงเวลานัน้เส้นทาง

รถไฟสายเหนือสามารถเปิดเดินรถได้ถึงเชียงใหม่แล้ว ท าให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่มี

ความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน ซึ่ง

                                                           

        1ใน พ.ศ. 2464 การเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม ่ใช้เวลาเดินทาง 3 วนั ตอ่มาในวนัท่ี 1 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 ได้เร่ิมจดัขบวนรถดว่นบริการสปัดาห์ละ 2 ขบวน ขบวนรถประกอบด้วยรถโดยสารชัน้ 1 

มีที่นัง่ที่นอนส าหรับเดินทางได้ทัง้เวลากลางวนัและกลางคืน และมีโดยสารอย่างธรรมดาชัน้ที่ 2 และชัน้ที่ 3 

บริการด้วย ท าให้ยน่ระยะเวลาเดินทางเหลอืเพียง 25 ชัว่โมงคร่ึง ใน กรมรถไฟ. (2479). เล่มเดิม. หน้า 22. 
2ในการกลา่วถึงครัง้ตอ่ไปจะใช้ค าวา่ รัชกาลที่ 6 

             3สงครามโลกครัง้ที่ 1 เกิดขึน้ใน พ.ศ. 2457 สิน้สดุลงใน พ.ศ. 2461 

        4อรวรรณ ศรีอดุม. (2543). การศึกษาเร่ืองการท่องเที่ยวในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั 

(พ.ศ. 2453-2468). บทน า หน้า จ. 
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ขณะนัน้ด ารงต าแหน่งผู้บญัชาการกรมรถไฟหลวง (พ.ศ. 2460-2469) ทรงเห็นหนทางในการท่ีจะสร้าง

รายได้ให้กบัประเทศโดยอาศยักิจการรถไฟ จึงรับสัง่ให้กรมรถไฟหลวงด าเนินการจดัท าหนงัสือคู่มือ

ท่องเท่ียวทางรถไฟของสยาม (Siamese State Railway A Guide Book) ขึน้ใน  พ.ศ. 24641 เพ่ือ

เป็นการโฆษณาการท่องเท่ียวในประเทศไทยและเมืองส าคญัท่ีได้รับการโฆษณาการท่องเท่ียว คือ 

กรุงเทพฯ หวัหิน และเชียงใหม่ นบัเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีท าให้เชียงใหม่เป็นท่ีรับรู้ในฐานะเมืองท่องเท่ียว

ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา 

ต่อมาใน พ.ศ. 2467 กรมรถไฟหลวงได้ด าเนินการจัดตัง้แผนกโฆษณาการ (Information 

Burean)2 เพ่ือท าการโฆษณาเชิญชวนให้ชาวต่างประเทศได้เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

รวมทัง้โฆษณาเชิญชวนให้คนไทยหนัมาสนใจเดินทางท่องเท่ียวตามทางรถไฟ โดยการจดัพิมพ์ส่ือ

โฆษณา อาทิ สมุดคู่มือ ภาพโฆษณา หนังสือน าเท่ียว หนังสือพิมพ์รถไฟ ภาพยนตร์ และภาพ

โปสเตอร์3 เน่ืองจากกรมรถไฟหลวงมีหน้าท่ีด าเนินการอ านวยความสะดวกในการเดินทางไป

ท่องเท่ียวยังเมืองท่องเท่ียวต่าง ๆ ภายในประเทศ อีก 2 ปีต่อมาใน พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั4 รัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2468-2477) ได้เสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑลพายัพ

และได้เสด็จเมืองเชียงใหม่ด้วย ในการเสด็จครัง้นัน้ภายในเมืองเชียงใหม่ได้จดัพิธีรับเสด็จอย่าง

ยิ่งใหญ่อย่างท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อนเป็นการแสดงให้เห็นวา่เมืองเชียงใหมมี่ประเพณีและวฒันธรรม

ท่ีเป็นเอกลักษณ์ อีกทัง้ภูมิประเทศงดงามเป็นท่ีเจริญตาเหมาะแก่การมาเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจ 

ผลลพัธ์ท่ีได้จากการเสด็จเมืองเชียงใหม่ คือ การเปิดแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ในหวัเมืองท่ีมีรถไฟไปถึง

เชียงใหมเ่ป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวอนันา่สนใจทัง้ทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ5  

ในการเสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑลพายัพของรัชกาลท่ี 7 ทรงเสด็จพระราชด าเนิน

โดยทางรถไฟตลอดการเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ในมณฑลพายพั จึงเป็นสิ่งแสดงให้ประชาชน

ทั่วไปได้เห็นและรับรู้ว่าการเดินทางไปเมืองเชียงใหม่โดยทางรถไฟมีความสะดวกรวดเร็วและมี

                                                           
1ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท. 1/4. เร่ือง 

Siamese State Railway A Guide Book of General Information with Time Tables (พ.ศ. 2464). 

        2ปัจจบุนั คือ กองโฆษณาและสง่เสริมการทอ่งเที่ยว การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

        3กรมรถไฟ. (2490). งานฉลองรถไฟหลวง ครบ 50 ปี. หน้า 77-78. 

        4ในการกลา่วถึงครัง้ตอ่ไปจะใช้ค าวา่ รัชกาลที่ 7 

        5กณัฐิกา ศรีอดุม. (2558). เล่มเดิม. หน้า 7. 
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ความปลอดภัยมากกว่าในอดีตท่ีผ่านมา หลงัจากการเสด็จเมืองเชียงใหม่ของรัชกาลท่ี  7 ราษฎร

ทัว่ไปได้รับรู้เก่ียวกับสภาพภูมิประเทศ ประเพณี วฒันธรรม และสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ภายใน

เมืองเชียงใหม่มากยิ่งขึน้ จึงเร่ิมมีความสนใจเดินทางไปท่องเท่ียวเชียงใหม่โดยใช้บริการรถไฟ

เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามในช่วงก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองการเดินทาง

ไปเชียงใหม่ยงัจ ากดัอยูแ่ตใ่นเฉพาะกลุม่ชนชัน้สงูและกลุม่คหบดี แตห่ลงัจากการเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 การเดนิทางไปเชียงใหมจ่งึแพร่หลายมายงักลุม่ราษฎรทัว่ไป 

กล่าวได้ว่าจดุเร่ิมต้นของการเกิดความนิยมในการเดินทางท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมขึน้

ในช่วงทศวรรษ 2460 และได้รับความนิยมเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็ตามงานศึกษาในเชิง

ประวตัศิาสตร์การท่องเท่ียวของไทยท่ีผา่นมา อาท ิงานศกึษาของอรวรรณ ศรีอดุม เร่ือง การศึกษา

เร่ืองการท่องเทีย่วในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2453-2468) และงาน

ศึกษาของป่ินเพชร จ าปา เร่ือง วฒันธรรมการท่องเที่ยวของคนไทย พ.ศ. 2394-2544 จะเน้น

ศกึษาไปท่ีวฒันธรรมการท่องเท่ียวของคนไทยเป็นหลกั โดยจะเน้นศึกษาการท่องเท่ียวตามเส้นทาง

รถไฟสายใต้ท่ีเป็นท่ีตัง้ของหวัหินสถานท่ีพกัตากอากาศท่ีได้รับความนิยมจากเจ้านายชัน้สูงและ

ราษฎรส่วนใหญ่ในช่วงเวลานัน้ แตก่ารศกึษาเส้นทางรถไฟสายเหนือกบัการท่องเท่ียวในภาคเหนือ

เชิงประวตัิศาสตร์การท่องเท่ียว ยงัมีผู้ท าการศึกษาไว้ไม่มากนกั มีเพียงงานศึกษาของดรุณี สมศรี 

เร่ือง การสร้างภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2464-2500 ท่ีได้กล่าวถึงการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ แต่เป็นเพียงการเปิดประเด็นให้เห็นถึงบทบาทของกรมรถไฟหลวงใน

ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ แต่ไม่ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของกรม

รถไฟหลวงในด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ โดยละเอียดท่ีจะชีใ้ห้เห็นถึงบทบาท

หน้าท่ีในด้านการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมข่องกรมรถไฟหลวงอยา่งชดัเจน 

ดงันัน้งานวิจัยเร่ือง บทบาทของกรมรถไฟหลวงกับการท่องเที่ยวจังหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 

2464-2502 ต้องการศกึษาบทบาทของกรมรถไฟหลวงในการด าเนินงานการส่งเสริมการท่องเท่ียว

จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของการเดินทางไปเชียงใหม่ จากการ

เดินทางไปเพ่ือท าสงครามและติดต่องานราชการแผ่นดิน เปล่ียนมาเป็นการเดินทางไปเพ่ือการ

ทอ่งเท่ียวพกัผอ่นหย่อนใจตามสถานท่ีทอ่งเท่ียวภายในตวัเมืองเชียงใหม่และงานเทศกาลประจ าปี

ของจงัหวดัเชียงใหม่โดยการเดินทางด้วยรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ โดยค าถาม

ส าคญัท่ีผู้วิจยัต้องการหาค าตอบ คือ กรมรถไฟหลวงมีบทบาทในการส่งเสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดั
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เชียงใหม่อย่างไร รวมทัง้บริบทปัจจัยอะไรท่ีท าให้กรมรถไฟหลวงต้องท าหน้าท่ีส่งเสริมการ

ทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมแ่ละอะไรท่ีเป็นปัจจยัส่งเสริมสนบัสนนุให้จงัหวดัเชียงใหม่เกิดการรับรู้ใน

ฐานะเมืองท่องเท่ียว ตลอดจนหน่วยงานรัฐบาลในขณะนัน้มีนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียว

จงัหวดัเชียงใหม่ด้วยวิธีการอย่างไรบ้าง ซึ่งงานศึกษาชิน้นีจ้ะท าให้ทราบได้ว่ากรมรถไฟหลวงมี

บทบาทในการด าเนินงานการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมอ่ยา่งไรและมีสาเหตปัุจจยัใดท่ี

ท าให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่  อีกทัง้จากขอบเขตช่วงเวลาท่ี

ท าการศกึษายงัสามารถแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของจงัหวดั

เชียงใหมท่ี่เป็นผลมาจากการด าเนินงานของกรมรถไฟหลวง 

 

จุดประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพ่ือศกึษาบทบาทของกรมรถไฟหลวงกบัการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม ่พ.ศ. 2464-2502 

 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมาของการด าเนินงานของกรมรถไฟหลวงกับการส่งเสริม

การทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม ่พ.ศ. 2464-2502 

3. เพ่ือศกึษาความเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเกิดขึน้ในจงัหวดัเชียงใหม ่

พ.ศ. 2464-2502 ท่ีเป็นผลมาจากการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวของกรมรถไฟหลวง 

 

ขอบเขตการศึกษา 

ผู้วิจยัก าหนดขอบเขตการศกึษาเร่ิมท่ี พ.ศ. 2464 เน่ืองจากเป็นปีท่ีเส้นทางรถไฟสายเหนือ

สร้างเสร็จสามารถเดินรถไฟได้ถึงสถานีเชียงใหม่ ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2464 ส่งผลให้การ

เดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ มีความสะดวกรวดเร็วมากขึน้เกิดการค้าขายแลกเปล่ียน

สินค้าระหว่างกัน ท าให้สภาพเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่เจริญเติบโตขึน้ ผู้ คนจากส่วนกลาง

กรุงเทพฯ และจากเชียงใหม่ย้ายถ่ินฐานกนัไปมาเป็นจ านวนมาก อีกทัง้การติดตอ่งานราชการของ

รัฐบาลส่วนกลางท่ีกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่สามารถกระท าได้สะดวกรวดเร็วมากขึน้ และยงัเป็นปีท่ี

กรมรถไฟหลวง ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือคู่มือท่องเท่ียวทางรถไฟของสยาม (Siamese State 

Railway A Guide Book) ซึ่งภายในมีรายละเอียดอธิบายเก่ียวกบัการเดินทางไปท่องเท่ียวจงัหวดั

เชียงใหม่ เพ่ือใช้เป็นคู่มือน าเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ และสิน้สุดท่ี พ.ศ. 2502 

เน่ืองจากใน พ.ศ. 2502 มีการออกพระราชบญัญัติการจดัตัง้ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว (อ.ส.ท.) 
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โดยหน่วยงานนีมี้หน้าท่ีหลักในการบริหารจัดการด าเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ

ประเทศไทย ส่งผลให้บทบาทของกรมรถไฟหลวงในด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวสิน้สดุลง ดงันัน้

จากท่ีกล่าวมานีผู้้ วิจัย จึงเลือกจบการศึกษาท่ี พ.ศ. 2502 จากกรอบช่วงเวลาท่ีท าการศึกษาจะ

สามารถแสดงให้เห็นถึงบทบาทของกรมรถไฟหลวงกับการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงของรูปแบบการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ และการเปล่ียนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมของจงัหวัดเชียงใหม่ หลังจากได้รับการส่งเสริมจากกรมรถไฟหลวงให้เป็น

เมืองทอ่งเท่ียว 

 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยเร่ืองนีใ้ช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) โดยเรียบเรียง

พร้อมกบัน าเสนอแบบพรรณาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยใช้เอกสารหลกัฐานข้อมลูดงันี ้

1. ข้อมูลเอกสารหลกัฐานชัน้ต้น (Primary Sources) เช่น เอกสารส านกัหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ ส านกัหอสมุดแห่งชาติ เอกสารร่วมสมัย เช่น เอกสารกรมรถไฟหลวง เอกสารการรถไฟ

แหง่ประเทศไทย หนงัสือพิมพ์ประชาชาต ิหนงัสือพิมพ์คนเมือง หนงัสือขา่วภาพยนตร์  

2. เอกสารทางราชการ เช่น ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน 

(Publication Sources) เชน่ หนงัสือพิมพ์รถไฟ แผน่พบั และภาพโฆษณา 

3. ข้อมูลเอกสารหลกัฐานชัน้รอง (Secondary Sources) เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย 

หนงัสือน าเท่ียว หนงัสือท่ีระลึกงานศพ และบทความทางวิชาการ ท่ีมีรายละเอียดอยู่ในขอบข่าย

เก่ียวข้องกบัประเดน็การศกึษา 

 

ความส าคัญของการศึกษา 

 1. ได้ทราบถึงบทบาทของกรมรถไฟหลวงกบัการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม ่พ.ศ. 2464-2502 

 2. ได้ทราบถึงการด าเนินงานของกรมรถไฟหลวงกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2464-2502 

3. ได้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเกิดขึน้ในจงัหวดัเชียงใหม ่

พ.ศ. 2464-2502 ท่ีเป็นผลมาจากการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวของกรมรถไฟหลวง 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การส ารวจเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาเร่ือง บทบาทของกรมรถไฟหลวง

กบัการท่องเที่ยวจังหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2464-2502 ผู้ วิจยัได้ท าการส ารวจจากงานศกึษาต่าง ๆ ท่ีมี

รายละเอียดข้อมูลเก่ียวข้อง โดยสามารถแบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) กลุ่มความรู้

เก่ียวกับประวตัิศาสตร์เชียงใหม่ 2) กลุ่มความรู้เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์การท่องเท่ียว 3) กลุ่มความรู้

เก่ียวกบักรมรถไฟหลวง มีรายละเอียดดงันี ้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มความรู้เก่ียวกับประวัตศิาสตร์เชียงใหม่ 

งานกลุ่มนีเ้ป็นงานศึกษาประวัติศาสตร์เชียงใหม่ หรือประวตัิศาสตร์ล้านนา พบว่างาน

ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร์ล้านนารุ่นแรก ๆ เป็นการศึกษาในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่าง

ราชอาณาจักรสยามกับอาณาจักรล้านนาเป็นส่วนใหญ่  ต่อมาเร่ิมมีการศึกษาในประเด็น

ประวตัิศาสตร์เศรษฐกิจเพิ่มมากขึน้ และในช่วงระยะเวลา 10 ปีผา่นมานี ้การศกึษาประวตัิศาสตร์

ล้านนาเร่ิมมีการศกึษาในประเด็นท่ีแตกตา่งไปจากงานรุ่นแรก ๆ โดยผู้ เขียนแบง่กลุ่มงานออกเป็น 3 

กลุ่มย่อย ได้แก่ 1) กลุ่มงานความสมัพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรสยามกบัอาณาจกัรล้านนา 2) กลุ่ม

งานด้านเศรษฐกิจ และ 3) กลุม่งานด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัศิาสตร์เชียงใหม ่ดงันี ้

1) กลุ่มงานความสมัพนัธ์ระหว่างราชอาณาจักรสยามกบัอาณาจักรล้านนา  เร่ิมเกิดขึน้

ครัง้แรกในปลายทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา นับเป็นจุดเร่ิมต้นของการเปิดพืน้ ท่ีการศึกษา

ประวัติศาสตร์ล้านนาในวงวิชาการ งานศึกษาท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การปฏิรูปการปกครองมณฑล

พายพั พ.ศ. 2436-24761 และรัฐสยามกบัลา้นนา พ.ศ. 2417-24762 

งานในกลุ่มนีศ้ึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับอาณาจักร

ล้านนาในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นความสัมพันธ์ในฐานะล้านนาเป็นเมืองประเทศราชของสยาม 

สืบเน่ืองมาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 ในช่วงยุคล่าอาณานิคมของจักรวรรดินิยมยุโรป เร่ิมเข้ามามี

บทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ส่งผลให้รัฐบาลสยามจ าเป็นต้องเข้ามามีบทบาทใน

การจัดระเบียบการปกครองภายในอาณาจักรล้านนาโดยรัฐบาลสยามได้ด าเนินการปฏิรูปในด้าน

ตา่ง ๆ อาทิ การปกครอง การศาลตา่งประเทศ การศกึษา การจดัเก็บภาษี การเกณฑ์แรงงาน แตจ่าก

การด าเนินการปฏิรูปในด้านตา่ง ๆ กบัส่งผลกระทบตอ่อ านาจในการปกครองของเจ้านครเมืองตา่ง ๆ 
                                                           

1สรัสวดี ประยรูเสถียร. (2523). การปฏิรูปการปกครองมณฑลพายพั พ.ศ. 2436-2476. 

        2เนือ้ออ่น ขรัวทองเขียว. (2553). รฐัสยามกบัลา้นนา พ.ศ. 2417-2476. 
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ในล้านนา รวมถึงกลุ่มคนในภาคเหนือของไทย ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่อต้านอ านาจของรัฐบาล

สยาม คือ เหตกุารณ์กบฏเงีย้วเมืองแพร่ พ.ศ. 2445 แตห่ลงัจากเหตกุารณ์กบฏเงีย้วเมืองแพร่ ย่ิง

สง่ผลให้รัฐบาลสยามสามารถเข้าควบคมุอ านาจในภาคเหนือของไทยได้มากขึน้ และลา่สดุงานศกึษา

ของเนือ้อ่อน ขรัวทองเขียว เร่ือง รัฐสยามกบัล้านนา พ.ศ. 2417-2476 เป็นงานศกึษาตัง้แต่สยามเร่ิม

เข้ามามีบทบาทภายในล้านนาผ่านการจดัการปกครองในด้านตา่ง ๆ จนสุดท้ายสยามสามารถผนวก

ล้านนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสยามได้ส าเร็จ ซึ่งงานศึกษาในกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่าง

ราชอาณาจกัรสยามกับอาณาจกัรล้านนาจะเน้นศึกษาการปฏิรูปการปกครองของรัฐบาลสยาม 

ในช่วงเปล่ียนผ่านจากรัฐจารีตมาสู่ความเป็นรัฐสมยัใหม่ โดยการเปล่ียนแปลงและผลกระทบตา่ง ๆ 

ภายในล้านนาเกิดจากรัฐบาลสยามเป็นผู้ก าหนดและล้านนาจ าเป็นต้องปฏิบตัิตาม 

หนังสือเร่ือง ประวัติศาสตร์ล้านนา1 รายละเอียดภายในหนังสือส่วนใหญ่เน้นศึกษา

อาณาจักรล้านนา ตัง้แต่สมัยฟื้นฟูบ้านเมืองอาณาจักรล้านนาของกลุ่มราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน (พ.ศ. 

2317) จนกระทัง่สิน้สุดระบบเทศาภิบาล (พ.ศ. 2476) ผู้ เขียนเน้นให้ความส าคญักับเมืองเชียงใหม่

เป็นส่วนมาก ในฐานะเป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรล้านนา โดยรายละเอียดภายในหนงัสือกล่าวถึง

เมืองเชียงใหม่ เร่ิมตัง้แตก่ารสร้างเมือง การตกเป็นเมืองประเทศราชของพมา่และสยาม การเข้ามา

จดั การปฏิรูปการปกครองของรัฐบาลสยาม โดยการยึดอ านาจของเจ้าผู้ปกครองเชียงใหม่ ท าให้

เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจในเชียงใหม่ จนถึงการหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 เชียงใหม่ถูกลดฐานะเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย  นอกจากนีย้ังอธิบายถึง

ความสมัพนัธ์ระหว่างอาณาจกัรล้านนาและราชอาณาจกัรสยาม ตัง้แตส่มยัสโุขทยั อยธุยา ธนบุรี 

และรัตนโกสินทร์ ในแง่พฒันาการความสมัพนัธ์ระหวา่งอาณาจกัรตามล าดบัแตล่ะยคุสมยั 

2) กลุ่มงานด้านเศรษฐกิจ  เป็นกลุ่มงานท่ีเร่ิมได้รับความสนใจท าการศึกษาในช่วง

ทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา งานศกึษาท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ วิวฒันาการเศรษฐกิจหมู่บ้านในภาคเหนือ

ของประเทศไทย พ.ศ. 2394-24752 บทบาทนายทุนพ่อค้าที่มีต่อการก่อและขยายตวัของทุนนิยม

ภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2464-25233 การค้ากบัเครือข่ายความสมัพนัธ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์
                                                           

1สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557). ประวติัศาสตร์ลา้นนา. 

        2ชสูทิธ์ิ ชชูาติ. (2523). วิวฒันาการเศรษฐกิจหมู่บา้นในภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2394-2475. 
3ปลายอ้อ ชนะนนท์. (2529). บทบาทนายทนุพ่อค้าที่มีต่อการก่อและขยายตวัของทนุนิยมภาคเหนือของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2464-2523. 
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ในล้านนาก่อนการสถาปนาระบอบเทศาภิบาล1 และการค้าชายแดนและการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ

รัฐบริเวณตอนในของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้น

คริสต์ศตวรรษที ่202  

งานกลุ่มนีศ้ึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจภายในอาณาจกัรล้านนาหรือภาคเหนือของไทย โดย

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของล้านนา เร่ิมต้นในทศวรรษ 2410 หลงัจากองักฤษชนะสงคราม

กับพม่าครัง้ท่ี 2 ใน พ.ศ. 2410 อังกฤษได้ยึดครองพืน้ท่ีตอนใต้ของพม่าส่งผลให้เขตแดนระหว่าง

องักฤษกบัล้านนาตดิตอ่กนั องักฤษจงึได้ขยายพืน้ท่ีเข้ามาลงทนุท ากิจการป่าไม้ในเชียงใหม่ ท าให้

ระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมเร่ิมไหลเข้าสูล้่านนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านท่ีแตเ่ดิมเป็นการ

ผลิตเพ่ือยังชีพต้องเปล่ียนแปลงเป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย ต่อมาเม่ือเส้นทางรถไฟสายเหนือ

สามารถเปิดเดินรถจากกรุงเทพฯ ได้ถึงสถานีแพร่ ล าปาง ล าพนู และสร้างเสร็จถึงสถานีเชียงใหม่ ใน 

พ.ศ. 2464 ท าให้เกิดการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรได้เป็นจ านวนมากในเวลารวดเร็วมากขึน้ กลุ่ม

พ่อค้าคนจีนจากภาคกลางได้อพยพย้ายถ่ินฐานขึน้มาอยู่ท่ีเชียงใหม่เพ่ือท าการค้าขายสะสม

เงินทนุเป็นนายทนุออกเงินกู้  ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของล้านนา อีกทัง้

ระบบเศรษฐกิจในล้านนาเติบโตขึน้เป็นอย่างมาก แต่งานศึกษาของวราภรณ์ เรืองศรี ได้

ท าการศึกษาเครือข่ายการค้าของล้านนาท่ีจากเดิมล้านนามีเส้นทางการค้ากับอาณาจักรใกล้เคียง

ทางภาคเหนือ ได้แก่ จีน พม่า และลาว แต่เม่ือมีเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ ท าให้

เครือข่ายการค้าเปล่ียนแปลงไปเป็นระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ และเชียงใหม่กับกรุงเทพฯ การ

ขนส่งสินค้าท่ีแต่เดิมนิยมขนส่งทางเรือ และคาราวานววัต่าง เร่ิมไม่ได้รับความนิยมสุดท้ายอาชีพ

เหลา่นีจ้งึสญูหายไป 

3) กลุ่มงานดา้นอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัประวติัศาสตร์เชียงใหม่ ได้แก่ 

การศึกษาเร่ือง การสร้างภาพลักษณ์ความงามของเชียงใหม่ พ.ศ. 2464-25003 มี

จดุมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเหตปัุจจยัและกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการสร้างภาพลกัษณ์ความงามของ

                                                           

        1วราภรณ์ เรืองศรี. (2550). การค้ากบัเครือข่ายความสมัพนัธ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ ในล้านนาก่อนการ

สถาปนาระบอบเทศาภิบาล. 

        2วราภรณ์ เรืองศรี. (2556). การคา้ชายแดนและการปรบัเปลีย่นรูปแบบของรฐับริเวณตอนในของเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตภ้าคพืน้ทวีป ระหว่างคริสต์ศตวรรษที ่19 ถึงตน้คริสต์ศตวรรษที ่20. 

        3ดารุณี สมศรี. (2549). การสร้างภาพลกัษณ์ความงามของเชียงใหม่ พ.ศ. 2464-2500. 
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เชียงใหม่ใน 3 ประเด็น คือ ความงามทางธรรมชาติ ความงามทางวัฒนธรรม และความงามของ

ผู้ หญิง จากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ความงามของเชียงใหม่เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลง

รูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างสยามกับเชียงใหม่ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา อนัเป็นผลมาจาก

นโยบายกรุงเทพฯ ท่ีต้องการสร้างเอกภาพในประเทศ เม่ือเปิดเดินรถไฟกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ ใน 

พ.ศ. 2464 เชียงใหม่ยิ่งใกล้ชิดกนัยิ่งขึน้ สงัคมเชียงใหม่ได้รับอิทธิพลของกรุงเทพฯ อย่างสงูโดยเฉพาะ

ในหมู่ชนชัน้สูงและชนชัน้กลาง หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลได้ด าเนิน

นโยบายสง่เสริมเอกภาพและความมัน่คงของชาตอิยา่งจริงจงั เชียงใหม่จงึได้รับการสง่เสริมให้เป็น 

“ถ่ินไทยงาม” และเชียงใหม่ยงัได้รับการส่งเสริมจากกรมรถไฟให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ผลจากการ

ด าเนินการเช่นนีท้ัง้จากส่วนกลางและท้องถ่ิน ภาพความงามของเชียงใหม่จึงถูกผลิตซ า้อย่าง

สม ่าเสมอ จนมีอิทธิพลให้เชียงใหม่เกิดภาพลกัษณ์ความงามทัง้ 3 ประการ ได้แก่ ความงามทาง

ธรรมชาต ิความงามทางวฒันธรรม และความงามของผู้หญิงเชียงใหม่ 

การศึกษาเร่ือง ภาพลักษณ์ “ผู้หญิงเหนือ” ตัง้แต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ถึงต้นพุทธ

ศตวรรษที่ 261 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาท่ีมาของทัศนคติทางสงัคมของกลุ่มคนต่าง ๆ ต่อผู้หญิง

เหนือ โดยค านงึถึงลกัษณะความสมัพนัธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม รวมไปถึงวิถีชีวิต และ

แนวคิดของคนแต่ละกลุ่ม จากการศกึษาพบว่า ภาพลกัษณ์ผู้ เหนือเกิดจากทศันคติทางสงัคมของ

คนในสังคมล้านนา และสังคมภายนอก โดยเฉพาะจากกรุงเทพฯ ท่ีเข้ามามีความสัมพันธ์กับ

ล้านนาตัง้แต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ จากความแตกต่างของพืน้ฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สงัคมวฒันธรรมของกรุงเทพฯ และล้านนาในช่วงเวลาดงักล่าวส่งผลให้ชนชัน้สูงกรุงเทพฯ เกิด

ทัศนคติเชิงดูแคลนผู้ หญิงล้านนาในทุกชนชัน้ จนกระทั่งเข้าสู่ยุคพัฒนาในช่วงทศวรรษ 2500 

ภาพลักษณ์ของผู้ หญิงเหนือถูกน าเสนอผ่านส่ือสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ในฐานะหญิงงาม เพ่ือ

ตอบสนองนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวภาคเหนือของรัฐบาลกรุงเทพฯ ในด้านผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจส่งผลให้ภาพลักษณ์ผู้หญิงเกิดการรับรู้ ออกเป็น 3 ภาพ คือ ภาพผู้หญิงขายบริการทาง

เพศ ภาพผู้หญิงขายแรงงาน และภาพผู้หญิงแถวหน้า 

                                                           
1ภักดีกุล รัตนา. (2543). ภาพลักษณ์ “ผู้หญิงเหนือ” ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ถึงต้นพุทธ

ศตวรรษที ่26. 
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 ข้อมูล ท่ี ได้ รับจากกลุ่มความ รู้เก่ี ยวกับประวัติศาสตร์เชียงใหม่  เป็น ข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนา รวมถึงสภาพบริบททางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่าง

อาณาจกัร การปฏิรูปการปกครองในสมยัรัชกาลท่ี 5 และการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจ

ของอาณาจกัรล้านนาและเมืองเชียงใหม่ ตัง้แต่สมยัราชวงศ์มงัราย ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน จนถึงหลงั

การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ของประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดข้อมลูอาจจะไม่มีความ

เก่ียวข้องโดยตรงตอ่ผู้ศกึษาประวตัิศาสตร์การท่องเท่ียว แตร่ายละเอียดข้อมลูในงานศกึษาตา่ง  ๆ 

สามารถช่วยให้ผู้ศกึษาได้กรอบแนวคดิและวิธีการน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจะน ามาปรับใช้

ในการศกึษาเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์เมืองเชียงใหม่ตอ่ไป 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มความรู้เก่ียวกับประวัตศิาสตร์การท่องเท่ียว 

งานกลุ่มนีเ้ป็นงานศกึษาเก่ียวกับประวตัิศาสตร์การท่องเท่ียว พบว่างานศึกษาส่วนใหญ่

เร่ิมเกิดขึน้ครัง้แรกในช่วงทศวรรษ 2540 ซึ่งเป็นช่วงท่ีการศึกษาเก่ียวกับการท่องเท่ียวเร่ิมได้รับ

ความนิยมท าการศกึษาในแง่มมุตา่ง ๆ งานศกึษาท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การศึกษาเร่ืองการท่องเที่ยวใน

รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2453-2468)1 วฒันธรรมการท่องเที่ยวของ

คนไทย พ.ศ. 2394-25442 พฒันาการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พ.ศ. 2502-

25453 การพกัผ่อนหย่อนใจแบบตะวนัตกของชนชัน้น าสยาม พ.ศ. 2445-24754 และการส่งเสริม

การท่องเทีย่วในสมยัรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ พ.ศ. 2502-25065 

 ข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มความรู้เก่ียวกับประวตัิศาสตร์การท่องเท่ียว เร่ิมจากชนชัน้สูงของ

ไทยเร่ิมเปิดรับวฒันธรรมตะวนัตกเข้ามาในสงัคมไทย แตเ่ดิมแนวคดิเก่ียวกบัการท่องเท่ียวไม่มีใน

                                                           
1อรวรรณ ศรีอุดม. (2543). การศึกษาเร่ืองการท่องเที่ยวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2453-2468). 

        2ป่ินเพชร จ าปา. (2545). วฒันธรรมการท่องเทีย่วของคนไทย พ.ศ. 2394-2544. 

        3ปนุฎชา อัญชลีนุกูล. (2548). พฒันาการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พ.ศ. 2502-

2545. 

        4วีรยุทธ ศรีสวุรรณกิจ. (2549). การพกัผ่อนหย่อนใจแบบตะวนัตกของชนชัน้น าสยาม พ.ศ. 2445- 

2475. 

        5ธัญญรัศม์ เอี่ยมผ่องใส. (2553). การส่งเสริมการท่องเที่ยวในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ 

พ.ศ. 2502-2506. 
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การรับรู้ของคนไทย แต่หลงัจากอิทธิพลชาติตะวนัตกแผ่ขยายเข้ามาในไทยตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 4 

ท าให้กลุ่มชนชัน้สงูเร่ิมมีแนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียว แตเ่ป็นการเดินทางท่องเท่ียวเพียงเพ่ือไปรักษา

สุขภาพ และตากอากาศเพียงเท่านัน้ กระทั่งเข้าสู่สมัยรัชกาลท่ี 6 แนวคิดเร่ืองการท่องเท่ียวใน

ลกัษณะเพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจและสร้างความส าราญได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้ และหลงัจาก

เส้นทางรถไฟทัง้สายเหนือและสายใต้ สร้างเสร็จสมบรูณ์ยิ่งเป็นปัจจยัสง่เสริมให้เกิดความนิยมการ

ท่องเท่ียวในสังคมไทย เพราะการเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ภายในประเทศเกิดความสะดวก

รวดเร็วกว่า แต่ก่อนท่ีต้องเดินทางโดยทางเรือ แต่ในงานศึกษาส่วนใหญ่ท่ีผ่านมาจะเน้นให้

ความส าคญัต่อเส้นทางรถไฟสายใต้ ในการเดินทางไปพักตากอากาศท่ีหัวหิน เป็นสถานท่ีท่ีได้รับ

ความนิยมจากพระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง และคหบดีจากกรุงเทพฯ อีกทัง้ยังมีกิจกรรมพักผ่อน

หย่อนใจอย่างอ่ืน เช่น กีฬาตีกอล์ฟ การเล่นละครพดู เป็นต้น ต่อมาในทศวรรษ 2500 รัฐบาลไทย

ในสมยัจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ท าการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ โดยจดัตัง้ องค์การ

สง่เสริมการทอ่งเท่ียว (อ.ส.ท.) ใน พ.ศ. 2502 ท าให้ธุรกิจการทอ่งเท่ียวของไทยเป็นรายได้หลกัทาง

เศรษฐกิจของประเทศ จนกระทัง่พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในปัจจุบนั ซึ่งงานศึกษา

ทัง้หมดนีมี้ประโยชน์ตอ่งานของผู้ศกึษาเป็นอยา่งมาก ในอนัท่ีจะสามารถใช้งานในกลุ่มงานศกึษา

นีเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานศกึษาประวตัศิาสตร์การท่องเท่ียวตอ่ไป 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มความรู้เก่ียวกับกรมรถไฟหลวง 

  งานกลุ่มนีเ้ป็นงานศึกษาเก่ียวกับกรมรถไฟหลวงในบทบาทท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงทางการปกครองของประเทศ งานศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

ได้แก่ การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายพัหลงัการตดัเส้นทางรถไฟสายเหนือ พ.ศ. 2464-

24841 บทบาทกรมรถไฟหลวงในด้านความมั่นคงของรัฐสยาม 2 และเศรษฐกิจอีสานหลงัมีทาง

รถไฟ (พ.ศ. 2443-2488)3 

 ข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มความรู้เก่ียวกบักรมรถไฟหลวง เร่ิมจากการเกิดแนวคิดในการสร้าง

ทางรถไฟ การด าเนินการสร้างทางรถไฟของไทย โดยมีจุดประสงค์หลักเพ่ือสร้างความมั่งคง

                                                           

        1พนูพร พูลทาจกัร. (2530). การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายพัหลงัการตดัเสน้ทางรถไฟ

สายเหนือ พ.ศ. 2464-2484. 
2จิรพร สาวะพนัธ์. (2547). บทบาทกรมรถไฟหลวงในดา้นความมัน่คงของรฐัสยาม. 
3สวุิทย์ ธีรศาศวตั. (2551). เศรษฐกิจอีสานหลงัมีทางรถไฟ (พ.ศ. 2443-2488). 
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ทางการปกครองของประเทศ โดยในช่วงท่ีประเทศไทยด าเนินการสร้างทางรถไฟเป็นช่วงยุคล่า

อาณานิคมของชาติตะวันตก รัฐบาลส่วนกลางจึงจ าเป็นต้องด าเนินการปฏิรูปการปกครอง

ภายในประเทศ ซึง่รถไฟเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินงานของรัฐบาลสว่นกลางให้เป็นไปได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว อีกทัง้ทางรถไฟยงัเป็นปัจจยัส าคญัท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ

และสงัคมในเมืองตา่ง ๆ ท่ีเส้นทางรถไฟตดัผา่น กล่าวคือ เกิดการค้าขายแลกเปล่ียนผลิตผลทางการ

เกษตรตามชนบทและสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ สามารถขนส่งสินค้าได้สะดวกรวดเร็วและเสีย

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต ่ากว่าการขนส่งทางเรือท่ีได้รับความนิยมในอดีต จากข้อมูลรายละเอียด

ทัง้หมดเป็นประโยชน์กบัผู้วิจยัอย่างมาก ในอนัท่ีจะสามารถใช้ศกึษาเร่ืองราวเก่ียวกบับทบาทของ

กรมรถไฟหลวงในด้านตา่ง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานศกึษาตอ่ไป 

   จากการส ารวจเอกสารและงานวิจยัท่ีได้กลา่วมาทัง้หมด โดยภาพรวมแล้วพอจะสรุปได้ว่า

การศึกษาท่ีผ่านมาแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) กลุ่มความรู้เก่ียวกับประวตัิศาสตร์เชียงใหม ่

ซึ่งเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาในช่วงท่ีรัฐบาลสยามด าเนินการปฏิรูปการปกครอง

อาณาจกัรล้านนา ในสมยัรัชกาลท่ี 5 และการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม ภายหลงั

จากการปฏิรูปการปกครอง จนถึงหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 2) กลุ่มความรู้

เก่ียวกับประวตัิศาสตร์การท่องเท่ียว พบว่างานศึกษาส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาการเกิดความนิยมใน

การเดินทางท่องเท่ียวของคนไทยตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 4 และได้รับความนิยมมากขึน้ในสมยัรัชกาล

ท่ี 6 เน่ืองจากมีการคมนาคมทางรถไฟท าให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วมากขึน้ จนกระทั่งจัดตัง้ 

องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียว (อ.ส.ท.) ใน พ.ศ. 2502 3) กลุ่มความรู้เก่ียวกบักรมรถไฟหลวง พบว่า

งานศึกษาส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจหลังจากมีทางรถไฟ จนถึงช่วง

เหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จากการศกึษางานทัง้หมดยงัไม่พบงานศึกษาชิน้ใดท่ีท าการศกึษา

วิเคราะห์ถึงบทบาทของกรมรถไฟหลวงในด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่โดยตรง

อย่างละเอียด อย่างไรก็ดีงานศกึษาเหล่านีท้ าให้ผู้วิจยัได้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการท างานวิจยั

และเป็นแนวทางในการด าเนินงานศกึษาค้นคว้าข้อมลูใหมต่ามแหลง่เอกสารข้อมลูตา่ง ๆ ตอ่ไป 

 

แหล่งศึกษาค้นคว้า 

 1. ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

 2. ห้องศาสตราจารย์ขจร สขุพานิช ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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3. หอสมดุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

 4. ส านกังานวิทยทรัพยากร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

5. ศนูย์สารนิเทศมนษุยศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 6. ห้องสมดุคณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 7. ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ 

 8. ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ 

 9. ห้องโสตทศันวสัด ุส านกัหอสมดุแหง่ชาติ 

 10. ห้องหนงัสือหายาก ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ 

 11. หอสมดุด ารงราชานภุาพ 

12. ห้องสมดุศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

13. ห้องสมดุสยามสมาคม ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

14. ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 

15. ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ค าชีแ้จง 
 ในเบือ้งต้นผู้ วิจยัขออธิบายความหมายค าส าคญัภายในปริญญานิพนธ์เล่มนีเ้พ่ือความ

เข้าใจของผู้ อ่าน งานศึกษาเร่ืองนีมุ้่งศึกษาการเดินทางของกลุ่มคนต่าง ๆ ท่ีเดินทางมาเท่ียว

จงัหวดัเชียงใหม่โดยเป็นการเดินทางมาเท่ียวท่ีปราศจากการประกอบกิจธุระอ่ืน ๆ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึง

ขอแยกความหมายของค าว่า การเดินทาง (Travel) กบัค าวา่ การท่องเทีย่ว (Tourism) ออกจากกนั 

ความหมายของค าว่า การเดินทาง (Travel) คือ การเดินทางไปประกอบกิจธุระอ่ืน อาทิ 

การไปปฏิบตัิงานราชการ การไปตดิตอ่ธุรกิจค้าขาย การย้ายถ่ินท่ีอยูอ่าศยั หรือการเดนิทางไปด้วย

กิจธุระอ่ืนใดท่ีไม่ใช่เป็นการเดินทางไปเพ่ือการท่องเท่ียว ส่วนความหมายของค าว่า การท่องเที่ยว 

(Tourism)  นั น้  อ ง ค์ ก ารก ารท่ อ ง เท่ี ย ว โล ก  (World Tourism Organization - WTO) ไ ด้ ใ ห้

ความหมายของค าว่า การท่องเที่ยว (Tourism) คือ การเดินทางเพ่ือความบนัเทิงร่ืนเริงใจ เย่ียม

ญาติ หรือการไปร่วมประชุม แตม่ิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพเป็นหลกัเป็นฐานหรือไปพ านกัอยู่เป็น
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การถาวร1 นอกจากนัน้ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand) ได้ให้

ความหมายของค าว่า การท่องเที่ยว (Tourism) คือ การเดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือความ

สนุกสนานบนัเทิงเริงรมย์ รวมถึงการเดินทางเพ่ือการประชุมสัมมนา เพ่ือศึกษาความรู้ เพ่ือการ

กีฬา เพ่ือการตดิตอ่ธุรกิจ ตลอดจนการเย่ียมเยียนญาตพ่ีิน้องก็นบัว่าเป็นการท่องเท่ียวทัง้สิน้2 

ดงันัน้ค าว่า การท่องเที่ยว (Tourism) ส าหรับปริญญานิพนธ์เล่มนีผู้้วิจยัได้ให้ความหมาย

คือ การเดินทางไปเพ่ือท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจตามสถานท่ีท่องเท่ียวภายในจังหวดัเชียงใหม่ 

โดยเป็นการเดินทางมาเท่ียวท่ีปราศจากการประกอบกิจธุระอ่ืน ๆ อนัมีความหมายสอดคล้องกับ

การให้ความหมายของหน่วยงาน องค์การการท่องเที่ยวโลก และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ดงัได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

                                                           
1นิศา ชชักลุ. (2550). อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว. หน้า 3. 
2การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2533). ความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยว ใน การ

ท่องเทีย่ว. หน้า 19. 



 

บทที่ 2 

การเดนิทางระหว่างกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ก่อน พ.ศ. 2464 

 

ในอดีตก่อนมีการสร้างระบบการคมนาคมสมยัใหม่อยา่งรถไฟในสมยัรัชกาลท่ี 5 เส้นทาง

การคมนาคมหลกัเป็นการเดนิทางทางน า้โดยมีเรือเป็นพาหนะท าให้การเดนิทางไปยงัพืน้ท่ีหา่งไกล

ไม่ได้มีความสะดวกรวดเร็วเหมือนกับปัจจุบนั การเดินทางไกลในอดีตนัน้ไม่ใช่เร่ืองร่ืนเริงและ

ความส าราญก็ไมใ่ชเ่ป้าหมายหลกั นอกจากการเดนิทางจะเต็มไปด้วยความล าบากยากเข็ญและมี

อนัตรายแล้ว ยงัมีข้อจ ากดัทางการเมืองและสงัคมท่ีท าให้การเดนิทางลดความน่าร่ืนรมย์ลงไป อีก

ทัง้เจ้านาย ไพร่ และทาสจ าเป็นต้องขออนุญาตเจ้าเหนือหวัก่อนเดินทางไม่ว่าจะด้วยเหตผุลใดก็

ตาม อนัท่ีจริงบรรดาเจ้านายและราษฎรตา่งต้องเดินทางเพ่ือไปท าศกึสงครามและกิจธุระ แตไ่ม่ใช่

เพ่ือความบนัเทิงหรือส าราญมีเพียงคนเดินทางค้าขายเท่านัน้ท่ีมีเสรีภาพอยู่บ้างในการเดินทาง

ทอ่งไปตามพืน้ท่ีตา่ง ๆ แตก็่ท าเพ่ือหาเลีย้งชีพ1 

ดังนัน้การเดินทางไกลในช่วงเวลาก่อนมีเส้นทางรถไฟ จึงเป็นการเดินทางท่ีแสน

ยากล าบากกลุม่บคุคลท่ีเดินทางต้องมีกิจธุระจ าเป็นท่ีจะเดินทางจากท่ีพกัอาศยัไปยงัพืน้ท่ีห่างไกล

ซึง่ไมมี่ท่ีพกัอาศยัค้างคืนสะดวกสบายมีแตเ่พียงต้องอาศยัศาลาการเปรียญวดัหรือขอพกัอาศยักบั

ชาวบ้านตามท้องถ่ินตา่ง ๆ ในการพกัค้างคืนเท่านัน้ เฉกเชน่เดียวกบัการเดินทางระหวา่งกรุงเทพฯ 

กบัเชียงใหม่เม่ือร้อยกวา่ปีก่อนกลุ่มบคุคลท่ีเดินทางไปมกัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเดินทางไปเพ่ือท าศึก

สงครามหรือติดต่องานราชการแผ่นดิน ไม่มีกลุ่มบุคคลใดท่ีเดินทางไปเพ่ือการท่องเท่ียวพกัผ่อน

หย่อนใจ เพราะการพกัผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านในสมยัก่อนเป็นแตเ่พียงงานฉลอง เช่น งานโกน

ผมไฟ งานตดัจกุ งานบวชนาค งานบา่วสาว งานขึน้บ้านใหม ่และงานศพ2 ประกอบกบักลุ่มบคุคล

ท่ีเดินทางไปเพ่ือกิจธุระก็มักจะตัง้หน้าแต่จะไปให้ถึงกิจธุระนัน้ ๆ ในการท่ีจะเอาใจสอดส่าย

พิจารณาดภูมูิประเทศไปตามทางนัน้มีน้อย3 

                                                           
1ธงชยั วินิจจะกลู. (2560). คนไทย/คนอืน่: ว่าดว้ยคนอืน่ของความเป็นไทย. หน้า 13. 
2พระยาอนมุานราชธน. (2510). ชีวิตชาวไทยสมยัก่อน. หน้า 83. 

  3สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2545). อธิบายถึงเร่ืองเที่ยว. ใน เร่ืองเที่ยวที่

ต่าง ๆ ภาค 1-5. หน้า 5. 
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การศกึษาในบทนีต้้องการแสดงให้เห็นถึงประวตัิศาสตร์ของการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ 

กับเชียงใหม่ ในช่วงก่อนหน้าท่ีเส้นทางรถไฟสายเหนือจะเปิดเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่ใน พ.ศ. 

2464 ในมิติทางประวตัิศาสตร์สงัคมท่ีชีใ้ห้เห็นถึงกลุ่มคนท่ีเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม ่

รวมถึงศึกษาวิธีการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ช่วงก่อน พ.ศ. 2464 และเส้นทางท่ีมี

อปุสรรคภยัอนัตรายตา่ง ๆ จนน ามาสู่แนวคิดในการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ ขึน้

ไปสู่เมืองเชียงใหม่ซึ่งแล้วเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2464 และปัจจัยท่ีท าให้กลุ่มคนต่าง ๆ เดินทางจาก

กรุงเทพฯ ไปเชียงใหมห่รือจากเชียงใหมม่ายงักรุงเทพฯ 

 

1. กลุ่มคนที่เดนิทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ 

การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กบัเชียงใหมก่่อนเส้นทางรถไฟสายเหนือสามารถเปิดเดนิถึง

สถานีเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 นัน้มีกลุ่มบคุคลตา่ง ๆ ท่ีเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่เพ่ือ

ท าภารกิจหน้าท่ีหรือกิจธุระจ าเป็นโดยการเดินทางของกลุ่มบุคคลเหล่านีใ้ช้วิธีการเดินทางทัง้

เส้นทางบกและเส้นทางน า้ แต่การเดินทางท่ีได้รับความนิยมและได้รับสะดวกสบายเป็นการ

เดนิทางเส้นทางน า้โดยใช้เรือเป็นพาหนะ ซึง่วิธีการเดนิทางผู้ เขียนจะขอกลา่วถึงในหวัข้อถดัไป 

1.1 กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ 

หลังจากกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือร่วมมือกับพระเจ้าตากสินเพ่ือต่อสู้ ขับไล่พม่าให้ออกไป

จากอาณาจกัรล้านนาใน พ.ศ. 2317 นบัจากนัน้มาอาณาจกัรล้านนาได้เป็นเมืองประเทศราชของ

ไทย โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นศนูย์กลางอาณาจกัรท าให้เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ จึงมีพนัธะหน้าท่ี

จะต้องเดินทางขึน้ล่องจากเชียงใหม่ลงมากรุงเทพฯ อยู่สม ่าเสมอ เพ่ือท าตามพนัธะหน้าท่ีส าคญั

หลกัคือ การถวายเคร่ืองราชบรรณาการ รวมถึงสาเหตอ่ืุน ๆ ด้วยอาทิ รายงานขา่วศกึสงคราม เข้า

รับพระราชทานแตง่ตัง้ต าแหนง่เจ้าผู้ครองนคร เข้าร่วมงานพระราชพิธี และเข้าเฝ้าเม่ือมีหมายเรียก 

ดงัเช่นในสมัยพระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ท่ี 1 (พ.ศ. 2325-2356) พ.ศ. 

2353 พระองค์ติดศกึสงครามกบัเชียงตงุ จึงแต่งตัง้ให้เจ้านายบุตรหลานคมุเคร่ืองราชบรรณาการ

ลงมาทลูเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศนภาลยั รัชกาลท่ี 2 (พ.ศ. 2352-2367) หลงัจาก
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ท่ีพระองค์ทรงปราบดาภิเษกขึน้ครองราชย์เม่ือ พ.ศ. 23521 ต่อมาหลังจากพระเจ้ากาวิละถึงแก่

พิราลยั ใน พ.ศ. 2358 เจ้าอุปราชธรรมลงักาได้น าช้างพลายเผือกลงมาถวายให้กับรัชกาลท่ี 2 ท่ี

กรุงเทพฯ และเพ่ือเป็นการตอบแทนความจงรักภักดีจึงโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ขึน้เป็นพระยาธรรม

ลงักา เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่2 องค์ท่ี 2 (พ.ศ. 2356-2365) หรือในสมัยพระเจ้ามโหตรประเทศ 

เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ท่ี 5 (พ.ศ. 2390-2397) ใน พ.ศ. 2395 ขณะท่ีพระองค์ป่วยไข้อยู่ จึง

แตง่ตัง้ให้เจ้านายญาติพี่น้องลงมาเฝ้าทลูเกล้าฯ ถวายเคร่ืองราชบรรณาการให้กบัพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 (พ.ศ. 2394-2411) หลงัจากท่ีพระองค์ทรงปราบดาภิเษกขึน้

ครองราชย์เม่ือ พ.ศ. 23943 และในสมยัพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ท่ี 7 

(พ.ศ. 2416-2439) ใน พ.ศ. 2429 ได้แต่งตัง้ให้เจ้าแก้วนวรัฐเป็นผู้แทนพระองค์ควบคมุเคร่ืองราช

บรรณาการลงมาถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453) 

ท่ีกรุงเทพฯ4 

นอกเหนือจากการเดินทางลงมากรุงเทพฯ เพ่ือถวายเคร่ืองราชบรรณาการแล้วยังมี

วตัถุประสงค์อ่ืนเช่น ในสมยัพระเจ้ากาวิละหลงัจากสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นท่ีมัน่คงแล้วใน พ.ศ. 

2345 ได้เกิดกบฏราชาจอมหงส์ เจ้าเมืองสาดคิดตัง้ตนเป็นใหญ่ในดินแดนอาณาจกัรล้านนา เม่ือ

พระเจ้ากาวิละทราบข่าวจึงแต่งตัง้ให้เจ้าอปุราชยกกองทพัทหารไปปราบและจบัตวัลงมาถวายท่ี

กรุงเทพฯ และในคราวเดียวกันพระเจ้ากาวิละก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้จาก

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 (พ.ศ. 2325-2353) สถาปนาเป็น

พระเจ้าประเทศราช5 ในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ท่ี 6 (พ.ศ. 

2399-2413) ใน พ.ศ. 2408 พระองค์ทรงได้รับการกล่าวโทษจากญาติพ่ีน้องว่าเอาใจออกห่างน า

                                                           
1พระยามหาอ ามาตยาธิบดี (หรุ่น). (2505). พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครล าปาง เมืองล าพูน

ไชย. หน้า 6. 

  2แหล่งเดิม. หน้า 8. 

  3แหล่งเดิม. หน้า 16. 

  4ประวตัิ นายพลตรี เจ้าแก้วนวรัฐฯ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ที่ 9. (2516). ใน อนสุรณ์งานพระราชทาน

เพลิงศพ พลตรี เจ้าราชบุตร (วงษ์ตวนั ณ เชียงใหม่) ณ วดัสวนดอก จังหวดัเชียงใหม่ วนัเสาร์ที่ 13 มกราคม 

2516. หน้า 2. 
5พระยาประชากิจกรจกัร (แช่ม บนุนาค). (2557). พงศาวดารโยนก. หน้า 437-438. 
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ช้างไปถวายพระเจ้าองัวะ ท าให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีหมายเรียกตวัให้ลง

มากรุงเทพฯ เพ่ือสอบสวนความจริง1 และในสมยัพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พ.ศ. 2429 พระองค์ทรงมา

กรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าดารารัศมี เพ่ือร่วมงานพระราชพิธีสถาปนาต าแหน่งสยามมกฎุราชกุมาร

ของเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ และในครัง้นัน้พระองค์ได้ถวายเจ้าดารารัศมีให้เข้ามารับราชการสนอง

พระเดชพระคณุในราชส านกัของรัชกาลท่ี 5 ด้วย2 

1.2 กลุ่มเจ้านายและข้าราชการกรุงเทพฯ 

การเดินทางของกลุ่มเจ้านายและข้าราชการจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่มีวตัถุประสงค์

หลกัคือต้องการป้องกันรักษาบ้านเมืองในประเทศราชให้อยู่ภายใต้อ านาจของสยามและต้องการ

จดัระเบียบการปกครองเมืองเชียงใหม่ โดยช่วงระยะแรกสมัยต้นรัตนโกสินทร์ การเดินทางของ

กลุ่มคนเหล่านีมี้ภารกิจการเดินทางไปเพ่ืองานราชการสงครามเป็นหลัก เน่ืองจากเชียงใหม่มี

สถานะเป็นหวัเมืองฝ่ายเหนือท่ีมีเขตแดนติดต่อกับประเทศพม่า ซึ่งเป็นคูแ่ค้นท าสงครามระหว่าง

กนัมายาวนานตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยา ดงันัน้ทางรัฐบาลกรุงเทพฯ จึงให้ความส าคญักบัเชียงใหม่

เป็นพิเศษในฐานะเมืองศนูย์กลางของอาณาจักรล้านนาซึ่งเคยตกเป็นเมืองประเทศราชของพม่า

เป็นเวลานานถึง 200 กว่าปี3 ท าให้อิทธิพลของพม่าในช่วงระยะแรกท่ีอาณาจกัรล้านนาเป็นเมือง

ประเทศราชของสยามยังหลงเหลืออยู่ เป็นสาเหตุให้ในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์สยามกับพม่า

ยงัคงต้องท าสงครามกนัอยูห่ลายครัง้เพ่ือแยง่ชิงอ านาจเหนือดนิแดนอาณาจกัรล้านนา 

ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เม่ือพระเจ้ากาวิละได้เข้าตัง้เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการ

ปกครองของอาณาจกัรล้านนาใน พ.ศ. 2339 หลงัจากเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองร้างอยู่ประมาณ 20 

กว่าปี วตัถปุระสงค์ของการเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่นัน้ เป็นการเดินทางไปเพ่ือท าศกึ

สงครามกับพม่า จากหลกัฐานพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1 ฉบบัเจ้าพระยา

ทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค) บนัทกึไว้วา่  

 
ใน พ.ศ. 2345 พระเจ้ากาวิละแต่งตัง้ให้พระยาอุปราชยกกองทัพไปตีเมืองสาด ซึ่งเป็นเมืองใน

อ านาจการปกครองของพม่าจนได้รับชยัชนะ ท าให้ในปีเดียวกันนัน้กองทพัพม่าได้ยกกองทพัเข้าล้อม

                                                           
1พระยามหาอ ามาตยาธิบดี (หรุ่น). (2505). เล่มเดิม. หน้า 22. 

  2สงวน โชติสขุรัตน์. (2556). ประชมุต านานลา้นนาไทย. หน้า 370. 
3อา่นเพิ่มเติม ใน ลดัดาวลัย์ แซเ่ซียว. (2545). 200 ปีพม่าในลา้นนา. 
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เมืองเชียงใหม่ พระเจ้ากาวิละจึงมีใบบอกลงมาแจ้งขา่วที่กรุงเทพฯ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช ทรงทราบข่าวจึงมีรับสัง่แต่งตัง้ให้สมเด็จฯ กรมพระราชวงับวรสถานมงคลยงักองทพั

ขึน้ไปเมืองเชียงใหมเ่พื่อช่วยเหลอืพระเจ้ากาวิละป้องกนัรักษาเมืองเชียงใหมจ่นได้รับชยัชนะ...1 

 

นอกจากการเดินทางไปเพ่ือท าศึกสงครามแล้วยงัมีกลุ่มข้าราชการระดบัสงูจากกรุงเทพฯ 

ท่ีได้รับการโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ให้เดินทางขึน้ไปเชียงใหม่เพ่ือปลงศพเจ้านายฝ่ายเหนือ อาทิ ในรัช

สมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2367-2394) ใน พ.ศ. 2369 โปรดเกล้าฯ 

ให้พระยาศรีสุริยพาหขึน้ไปปลงศพพระยาค าฝัน้2 เจ้าผู้ ครองนครเชียงใหม่ องค์ท่ี 3 (พ.ศ. 2366-

2368) และใน พ.ศ. 2389 โปรดเกล้าฯ ให้พระยาอิศรานุภาพกับหลวงพิทกัษ์สุเทพขึน้ไปปลงศพพระ

ยาพทุธวงศ์3 เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ท่ี 4 (พ.ศ. 2369-2389) และในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พ.ศ. 2396 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสีหราชฤทธิไกร เชิญแผ่น

พระสพุรรณบฏักบัเคร่ืองสงูขึน้ไปพระราชทานพระยาพทุธวงศ์เล่ือนขึน้เป็นพระเจ้ามโหตรประเทศ4 

จากหลกัฐานท าให้เห็นได้ว่าการเดินทางของกลุ่มเจ้านายและข้าราชการกรุงเทพฯ ในช่วง

สมยัรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 4 การเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่นัน้มีวตัถุประสงค์ก็เพ่ือ

เดินทางไปเพ่ือท าศึกสงครามกับพม่าและมีกลุ่มข้าราชการท่ีได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้ แทน

พระองค์ขึน้ไปเมืองเชียงใหม่เพ่ือปลงศพและอญัเชิญสิ่งของพระราชทานขึน้ไปถวายให้กับเจ้านาย

ฝ่ายเหนือ 

ตอ่มาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นช่วงเวลายคุล่าอาณานิคม

ของชาติตะวนัตกพร้อมกบัเป็นช่วงเวลาของการก่อตวัของรัฐเขตแดนสมยัใหม่เพ่ือการรวมดินแดน

ประเทศราชเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสยาม ท าให้ราชส านกัสยามจ าเป็นต้องเข้ามาด าเนินการจดั

ระเบียบการปกครองภายในเมืองประเทศราชเพ่ือดงึอ านาจการปกครองเข้าสู่ศนูย์กลางท่ีกรุงเทพฯ 

วิธีด าเนินการของรัฐบาลกรุงเทพฯ ได้แสดงออกผ่านการเดินทางไปยังพืน้ท่ีห่างไกลในพระราช

อาณาเขตท่ีอยู่ในฐานะเมืองประเทศราชเพ่ือท าการส ารวจตรวจตรา จดข้อมูล ลงบันทึก และ

                                                           
1เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค). (2531). พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร์ รชักาลที ่1. หน้า 87. 

  2พระยามหาอ ามาตยาธิบดี (หรุ่น). (2505). เล่มเดิม. หน้า 9. 

  3แหล่งเดิม. หน้า 14-15 
4แหล่งเดิม. หน้า 17. 
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บรรยายเมือง ผืนดิน และท้องถ่ินต่าง ๆ ทัว่ทัง้ราชอาณาจกัร แล้วท าการบนัทึกออกมาในรูปของ

บนัทกึการเดนิทาง1 

การเดินทางของกลุ่มเจ้านายกรุงเทพฯ ในช่วงเวลานีมี้จ านวนไม่มากนัก โดยสาเหตุ

เดินทางขึน้ไปเมืองเชียงใหม่มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือเป็นการแสดงถึงอ านาจทางการปกครองเหนือ

เมืองเชียงใหม่และเพ่ือดแูลควบคมุความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองเป็นหลกั  ทัง้นีห้ลงัจากท่ี

สยามได้ลงนามท าสนธิสัญญาเชียงใหม่ (Treaty of Chiang Mai) ฉบับท่ี 1 ใน พ.ศ. 2417 กับ

รัฐบาลอังกฤษท่ีเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย เน่ืองจากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างกงสุล

องักฤษกับเจ้านายฝ่ายเหนือในเร่ืองกิจการป่าไม้และปัญหาความวุ่นวายในหวัเมืองชายแดนเป็น

สาเหตใุห้ทางรัฐบาลองักฤษท่ีประเทศอินเดียแจ้งขา่วให้รัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ ด าเนินการจดัการ

ปัญหาเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ให้เรียบร้อย ผลจากการสนธิสัญญาท าให้รัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ เร่ิม

ด าเนินการจดัส่งข้าราชการจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่เพ่ือดแูลจดัการแก้ไขปัญหาในเร่ืองความ

ขดัแย้งระหวา่งคนในบงัคบัองักฤษกบัเจ้านายฝ่ายเหนือโดยข้าราชการกลุม่แรกท่ีได้รับโปรดเกล้าฯ 

ให้ขึน้ไปด ารงต าแหน่งข้าหลวงท่ีเมืองเชียงใหม่ จากหลกัฐานพงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ เมือง

ล าปาง เมืองล าพนูไชยเรียบเรียงโดยพระยามหาอ ามาตยาธิบดี (หรุ่น) บนัทกึไว้วา่ 

   
 ในปีจอฉศกศกัราช 1236 (พ.ศ. 2417) ปีนัน้ โปรดเกล้าฯ ให้พระนรินทรราชเสนี ปลดับญัชีกรม

พระกลาโหมเป็นข้าหลวงคนท่ีหนึง่ หลวงเสนีพิทกัษ์ กรมมหาดไทย เป็นข้าหลวงคนที่สอง ขึน้ไปอยู ่ณ 

เมืองเชียงใหม่ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ทหารนาย 10 คน ทหารเลว 60 คน รวม 70 คน ขึน้ไปประจ าอยูก่บั

ข้าหลวงเมืองเชียงใหมด้่วย...2 

 

นับเป็นครัง้แรกท่ีรัฐบาลกลางกรุงเทพฯ ได้จัดส่งข้าราชการจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปด ารง

ต าแหน่งข้าหลวงใหญ่ประจ าท่ีเมืองเชียงใหม่ท าหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการบ้านเมืองพร้อมทัง้ได้

จัดส่งทหารของสยามขึน้ไปคอยดูแลความสงบเรียบร้อยด้วย หลังจาก พ.ศ. 2417 เป็นต้นมา

รัฐบาลกลางกรุงเทพฯ ได้ด าเนินการจดัส่งข้าราชการจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปด ารงต าแหน่งข้าหลวง

ใหญ่ประจ าท่ีเมืองเชียงใหมอี่กหลายคน 

                                                           
1ธงชยั วินิจจะกลู. (2560). เล่มเดิม. หน้า 24-25. 
2พระยามหาอ ามาตยาธิบดี (หรุ่น). (2505). เล่มเดิม. หน้า 32. 
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1.3 กลุ่มพ่อค้า 

การติดตอ่ค้าขายระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่ ในช่วงเวลาก่อนมีเส้นทางรถไฟสายเหนือ

ถึงเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2464 เส้นทางการติดต่อค้าขายใช้เส้นทางน า้เพียงทางเดียวโดยมีเรือเป็น

พาหนะในการขนสง่สินค้า เน่ืองจากเชียงใหม่เป็นเมืองศนูย์กลางการค้าสินค้าของป่าแหล่งส าคญั 

จึงท าให้มีการเดินทางของกลุ่มพ่อค้าระหว่างเมืองตา่ง ๆ เดินทางมาท าการค้าขายท่ีเชียงใหม่ ซึ่ง

ย่านการค้าท่ีส าคญัของเมืองเชียงใหม่อยู่บริเวณย่านวดัเกต (ภาพประกอบ 1) เน่ืองจากตัง้อยู่ริม

ฝ่ังแม่น า้ปิงและเป็นแหล่งชุมชนชาวเมืองขนาดใหญ่ ในท่ีนีจ้ะให้ความส าคัญไปท่ีเส้นทางการ

ค้าขายระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ โดยสินค้าออกของเมืองเชียงใหม่สินค้าของป่า เช่น คร่ัง 

หนงัสตัว์ เขาสตัว์ ขีผ้ึ่ง สีเสียด และงาช้าง ส่วนสินค้าเข้าท่ีมาจากกรุงเทพฯ จะเป็นสินค้าอุปโภค

และบริโภค ได้แก่ น า้มนัก๊าด ไม้ขีดไฟ เทียนไข ผ้าชนิดต่าง ๆ หมวก เสือ้ผ้า ถ้วยชาม และเกลือ

เป็นสินค้าส าคญัท่ีมีราคาสงูกวา่ขายท่ีกรุงเทพฯ ประมาณ 20 เทา่1 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 ทา่เรือวดัเกตยา่นการค้าส าคญัของเมืองเชียงใหม่ 
 

ท่ีมา: ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร; และ บุญเสริม สาตราภยั. (2553). เชียงใหม่(ใหม่) เชียงใหม่

(เก่า). หน้า 127. 

 

                                                           
1ชสูิทธ์ิ ชูชาติ. (2549). พ่อค้าเรือหางแมลงป่อง นายฮ้อยหลวงลุ่มแม่น ้าปิง (พ.ศ. 1839-2504). หน้า 

50-52. 
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กลุ่มพ่อค้าท่ีเดินทางติดตอ่ค้าขายระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ มีด้วยกัน 4 กลุ่ม ได้แก่

กลุม่เจ้านายฝ่ายเหนือ กลุม่พอ่ค้าไทยใหญ่ กลุม่พอ่ค้าคนจีน และกลุม่พอ่ค้าอินเดีย 

   1.3.1. กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ  

  ในอดีตนัน้คนกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มผู้ปกครองท่ีมีอ านาจในการเรียกเก็บส่วยจากไพร่

และควบคมุการค้าขายระหวา่งรัฐตอ่รัฐแตเ่พียงกลุม่เดียว เน่ืองจากไพร่จะต้องสง่สิ่งของตา่ง ๆ มา

ให้กลุม่เจ้านายเพ่ือเป็นการจา่ยสว่ยแทนการเกณฑ์แรงงาน ท าให้กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือเป็นกลุม่ท่ี

ท าหน้าท่ีค้าขายระหว่างเมืองแตเ่พียงผู้ เดียวและเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัทรัพย์เงินทุนในการจ่ายเงินซือ้

สินค้าจากกรุงเทพฯ น าขึน้มาค้าขายท่ีเมืองเชียงใหม่ เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาก่อนท่ีรัฐบาล

ส่วนกลางกรุงเทพฯ จะด าเนินการปฏิรูปการปกครองท่ี เมืองเชียงใหม่ กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือมี

รายได้จากคา่เปิดป่าท าธุรกิจสมัปทานป่าไม้จ านวนมหาศาลเป็นรายได้หลกั  

 จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์จะเห็นได้ว่าเจ้านายฝ่ายเหนือท่ีประกอบธุรกิจ

ค้าขายนัน้ผู้ เขียนสนันิษฐานว่าคงจะเป็นเจ้าอบุลวรรณา ธิดาของพระเจ้ากาวิโลรสสริุยวงษ์ เจ้าผู้

ครองนครเชียงใหม่ องค์ท่ี 6 เจ้านางพระองค์นีไ้ด้ขอซือ้ป่าไม้จากราชบิดาของพระองค์และให้

บริษัทฝร่ังเช่าไปท ากิจการป่าไม้ จากบนัทึกการเดินทางชาวตะวนัตกของโฮอล์ เอส ฮลัเลต (Holt 

Hallett) บนัทกึไว้วา่ “เจ้าหญิงมีความฉลาดเป็นเลิศ เป็นนกัการค้าท่ียิ่งใหญ่ เป็นเจ้าของท่ีดินผืนใหญ่ 

มีธุรกิจการท าป่าไม้สกัหลายแห่ง มีช้าง ผู้คนใช้สอยและข้าทาสมากมาย...”1 และยงัมีบนัทึกความ

ทรงจ าของเจ้าวงศ์จนัทร์ คชเสนี เล่าไว้วา่ “เจ้ายายของของข้าพเจ้าเป็นธิดาของเจ้าอบุลวรรณามา

รับเงินคา่ตอไม้ เอากะบุงขนาดกลางอย่างใช้หาบข้าวมาโกยเงินจากบนโต๊ะท่ีนบัไว้เป็นกอง ๆ ลง

กะบุงเต็มสองกะบงุ...”2 อีกทัง้เจ้าอบุลวรรณายงัได้จดัตัง้กิจการโรงงานตา่ง ๆ ขึน้ประกอบด้วย โรง

ทอผ้า โรงท าเคร่ืองเงินแกะสลกั โรงเหล้าและอ่ืน ๆ3 

  ทัง้นีจ้ากบนัทึกการเดินทางของชาวตะวนัตกและบนัทึกความทรงจ าของเจ้านาย

ฝ่ายเหนือจะเห็นได้วา่ เจ้าอบุลวรรณาได้ประกอบธุรกิจค้าขายและมีโรงงานผลิตสินค้าหลายอย่าง 

                                                           
1พรรณิภา อพิญชพงศ์. (2535). เจ้า ไพร่ กบัความเปลีย่นแปลงในสงัคมลา้นนา ระหว่าง พ.ศ. 2427-

2476. หน้า 19. 

  2เจ้าวงศ์จนัทร์ คชเสนี. (2540). บนัทกึจากความทรงจ า. ใน อนสุรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าวงศ์

จนัทร์ คชเสนี ณ เมรุวดัมกฎุกษัตริยาราม วนัพธุที ่29 ตลุาคม 2540. หน้า 20. 

  3แหล่งเดิม. หน้า 23. 
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จึงเป็นไปได้ว่าเจ้าอุบลวรรณาต้องท าการติดต่อค้าขายสินค้าระหว่างเชียงใหม่กับกรุงเทพฯ ซึ่ง

ในช่วงเวลาก่อนท่ีสยามจะด าเนินการปฏิรูปการปกครองเมืองเชียงใหม่และเกิดคดีพิพาทเร่ือง

สัมปทานป่าไม้นัน้ กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือเป็นกลุ่มนายทุนใหญ่ท่ีมีเงินทุนจ านวนมากในการ

ประกอบธุรกิจค้าขายระหว่างรัฐตอ่รัฐเป็นรายใหญ่ท่ีสดุ แตห่ลงัจากท่ีรัฐบาลส่วนกลางท่ีกรุงเทพฯ 

ได้ท าการปฏิรูปการปกครองและเข้ามาบริหารราชการท่ีเมืองเชียงใหม่ รวมถึงเกิดคดีพิพาทเร่ือง

สมัปทานป่าไม้ของคนในบงัคบัอังกฤษฟ้องร้องเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เรียกร้องค่าเสียหายจน

แทบจะหมดเนือ้ประดาตวั1 ทัง้สองสาเหตท่ีุกล่าวมาเป็นผลให้กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือมีรายได้ลด

น้อยลงขาดสภาพคล่องเงินทุนในการใช้จ่ายเงินซือ้สินค้ามาค้าขายและเป็นหนีเ้ป็นสิน้จนเป็น

สาเหตใุห้กลุม่เจ้านายฝ่ายเหนือต้องเลิกด าเนินการติดตอ่ค้าขายระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่ 

 1.3.2. กลุ่มพ่อค้าไทยใหญ่  

  เป็นกลุ่มท่ีเดินทางติดต่อค้าขายทัง้เส้นทางบกและเส้นทางน า้ โดยเส้นทางบก

เดินทางค้าขายระหว่างเชียงใหม่กบัเมืองเมาะละแหม่ง ประเทศพม่า และมณฑลยนูนาน ประเทศ

จีน ส่วนเส้นทางน า้เดินทางโดยเรือระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ ทัง้นีก้ลุ่มพ่อค้าไทยใหญ่เป็น

พ่อค้าท่ีด าเนินการติดตอ่ค้าขายในเมืองเชียงใหม่มาก่อนกลุ่มพ่อค้าคนจีน แตเ่ม่ือมีกลุ่มพ่อค้าคน

จีนได้ด าเนินกิจการค้าขายร่วมด้วยในสมยัรัชกาลท่ี 5 ท าให้กลุ่มพ่อค้าไทยใหญ่ถกูลดบทบาทลง 

เน่ืองจากกลุ่มพ่อค้าไทยใหญ่ไม่มีเงินทนุจ านวนมากเหมือนกบักลุ่มพ่อค้าคนจีน อีกทัง้กลุ่มพ่อค้า

คนจีนยงัมีเครือข่ายกลุ่มพ่อค้าคนจีนด้วยกนัในเมืองอ่ืน ๆ อีกด้วย และเม่ือเส้นทางรถไฟสายเหนือ

สามารถเปิดเดินรถไฟได้ถึงสถานีเชียงใหม่ ยิ่งส่งผลให้กลุ่มพ่อค้าคนจีนมีบทบาทในการค้าขาย

ระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่มากขึน้ ท าให้กลุม่พอ่ค้าไทยใหญ่จงึต้องหนัไปด าเนินการค้าขายใน

ชนบทเป็นหลกัและบางรายหนัไปท าการเกษตรแทนการค้าขาย2 

  1.3.3. กลุ่มพ่อค้าคนจีน  

  เป็นกลุม่ท่ีมีบทบาทอยา่งมากในการด าเนินกิจการติดตอ่ค้าขายระหวา่งกรุงเทพฯ 

กบัเชียงใหม่ เน่ืองจากกลุ่มพ่อค้าคนจีนมีเงินทนุจ านวนมากในการซือ้สินค้าราคาสงูจากกรุงเทพฯ 

ขึน้ไปค้าขายท่ีเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผ้าชนิดต่าง ๆ เคร่ืองเหล็ก 

                                                           
1ปราณี ณ พทัลงุ. (2533). เจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตงุ. หน้า 182. 
2ปลายอ้อ ชนะนนท์. (2530). นายทนุพ่อคา้กบัการก่อและขยายตวัของระบบทนุนิยมในภาคเหนือของไทย 

พ.ศ. 2464-2523. หน้า 23-25. 
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เคร่ืองมือช่าง เหล้าฝร่ัง และอาหารกระป๋อง โดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนมกัจะเลือกตัง้บ้านเรือนอยู่ริมฝ่ัง

แม่น า้ปิงเพ่ือความสะดวกแก่การเดินทางขนส่งสินค้า1 อีกทัง้หลังจากการท าสนธิสัญญาเบาว์ร่ิง 

(Bowring Treaty) กับประเทศอังกฤษ ใน พ.ศ. 2398 กลุ่มพ่อค้าชาวจีนได้เข้ามาเป็นนายหน้าของ

บริษัทการค้าตะวนัตกและด าเนินการค้าขายภายในประเทศเพิ่มมากขึน้  รวมถึงชาวจีนท่ีอยู่อาศยั

ท าธุรกิจค้าขายท่ีเมืองเชียงใหม่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับใช้เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จนเกิดความสนิท

สนมได้รับแต่งตัง้ให้เป็นเจ้าภาษีนายอากรท าหน้าท่ีเก็บภาษีหลายชนิด เช่น ภาษีต้นหมาก ภาษี

คลัง่ ภาษีขีผ้ึง้ ภาษีฝ่ิน และภาษีบอ่นพนนัส่งให้เจ้าผู้ครองนคร2 จนมีฐานะร ่ารวยซึ่งชาวจีนกลุ่มนี ้

ตอ่มาได้กลายเป็นชนชัน้น าท่ีมีอิทธิพลส าคญักลุม่หนึง่ในภาคเหนือ3 

  งานศึกษาของชูสิทธ์ิ ชูชาติ อธิบายว่าการค้าทางเรือระหว่างกรุงเทพฯ กับ

เชียงใหมจ่ะอยูใ่นมือของคนจีน โดยพอ่ค้าคนจีนเป็นตวัแทนจ าหนา่ยในการขายสินค้า ให้แก่พอ่ค้า

ท้องถ่ินและเป็นผู้ผกูขาดการค้าส่งให้แก่พ่อค้าท้องถ่ินแตเ่พียงผู้ เพียง4 และงานศกึษาของปลายอ้อ 

ชนะนนท์ อธิบายว่าพ่อค้าคนจีนเป็นพ่อค้ากลุ่มเดียวท่ีค้าขายโดยทางเรือติดต่อกับกรุงเทพฯ 

เน่ืองจากมีความช านาญและคุ้นเคยกบัการเดนิทางทางเรือและมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพอ่ค้าจีน

ในกรุงเทพฯ อยูแ่ล้ว5 

  จากงานศึกษาของชสูิทธ์ิ ชชูาติ และปลายอ้อ ชนะนนท์ จะเห็นได้ว่าการเดินทาง

ค้าขายทางเรือระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะกลุ่มพ่อค้าคนจีนเป็นส่วนใหญ่ 

เน่ืองด้วยมีความช านาญในบงัคบัควบคมุเรือ ประกอบกับมีเครือข่ายความสมัพนัธ์กับพ่อค้าชาว

จีนท่ีกรุงเทพฯ รวมถึงพ่อค้าชาวจีนตามเมืองตา่ง ๆ ระหว่างเส้นทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม ่

ได้แก่ เมืองนครสวรรค์และเมืองระแหง (เมืองตาก) ซึ่งสอดคล้องกับ เร่ืองเล่าในหนังสือ คนดีที่

ข้าพเจ้ารู้จัก งานพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เล่าไว้ถึง 

หลวงอดุรภณัฑ์พานิช (อเูตง็ โสภโณดร) ท่ีเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว ได้เดนิทางเข้ามาท่ีประเทศไทยในสมยั

                                                           

  1ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2528). ประวัติตระกูลชุติมาและนิมมานเหมินท์. ใน อนุสรณ์งาน

พระราชทานเพลิงศพ นายพิสทุธ์ิ นิมมานเหมินท์ ณ วดัมกฎุกษัตริยาราม วนัพธุที ่10 กรกฎาคม 2528. หน้า 137. 
2อานนัท์ กาญจนพนัธุ์. (2527). พฒันาการของชีวิตและวฒันธรรมลา้นนา. หน้า 92. 
3แหล่งเดิม. หน้า 133. 
4ชสูทิธ์ิ ชชูาติ. (2549). เล่มเดิม. หน้า 49. 
5ปลายอ้อ ชนะนนท์. (2530). เล่มเดิม. หน้า 27. 
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รัชกาลท่ี 4 แล้วจีนอเูต็งได้ประกอบอาชีพเป็นจบักงัจนสามารถสะสมเงินทนุได้จ านวนหนึ่ง ตอ่มา

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 จีนอูเต็งได้เดินทางขึน้ไปเมืองเชียงใหม่แล้วประกอบอาชีพค้าขายจนได้รับ

แตง่ตัง้เป็นนายภาษีอากร ถดัมาพ่อค้าชาวจีนผู้ นีไ้ด้จดัตัง้ห้างร้านกิมเล็งหลี มีสาขาอยูท่ี่กรุงเทพฯ 

เมืองตาก และเมืองเชียงใหม่1 อีกทัง้พ่อค้าชาวจีนยังเป็นกลุ่มท่ีมีเงินทุนในการซือ้สินค้าจาก

กรุงเทพฯ ขึน้มาค้าขายท่ีเมืองเชียงใหม่ และยงัมีเงินจา่ยคา่จ้างให้กบัลกูจ้างในการขนส่งทางเรือท่ี

ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานมากกวา่ 1 เดือนขึน้ไปเป็นผลท าให้กลุ่มพ่อค้าชาวจีนจึงมีบทบาท

ในการเดนิทางค้าขายระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหมม่ากกวา่กลุม่พอ่ค้าอ่ืน ๆ 

 1.3.4 กลุ่มพ่อค้าอินเดีย  

  เป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่ีได้ด าเนินกิจการติดต่อค้าขายทางเรือระหว่างกรุงเทพฯ กับ

เชียงใหม่ โดยกลุ่มพ่อค้าอินเดียได้เดินทางเข้ามาอยู่อาศยัในเชียงใหม่สมยัรัชกาลท่ี 5 ประมาณ 

พ.ศ. 2418 บริเวณวัดเกตแหล่งการค้าขายทางเรือ ต่อมาได้ด าเนินธุรกิจน าเข้าสินค้าผ้าจาก

องักฤษจ าพวกผ้าพิมพ์และผ้าฝ้ายมาขายท่ีเชียงใหม ่ซึง่เส้นทางขนส่งสินค้าผ้าได้ใช้ทัง้เส้นทางบก

ผา่นเมืองเมาะละแหมง่ ประเทศพม่า และเส้นทางน า้โดยเรือจากกรุงเทพฯ ย่านส าเพ็งและพาหรัุด 

เม่ือสินค้าผ้าถูกขนส่งมาถึงเมืองเชียงใหม่แล้ว พ่อค้าอินเดียได้น าผ้าออกจ าหน่ายท่ีร้านขายผ้า

บริเวณตลาดวโรรสแหล่งค้าขายส าคญัของเมืองเชียงใหม่และยงัได้ออกตระเวนเร่ขายในชนบท2 

อีกทัง้กลุ่มพ่อค้าอินเดียท่ีเชียงใหม่ยงัมีความสมัพนัธ์อนัดีและได้รับการสนบัสนุนจากกลุ่มพ่อค้า

อินเดียท่ีด าเนินธุรกิจค้าขายผ้าท่ีกรุงเทพฯ ด้วย3 

1.4 กลุ่มมิชชันนารี 

นอกจากกลุ่มคนทัง้สามกลุ่มท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นยังมีกลุ่มมิชชันนารีซึ่งเป็นกลุ่มนัก

เดินทางเพ่ือแสวงหาพืน้ท่ีเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปยงัแหล่งพืน้ท่ีใหม่ ๆ และยงัชอบเดินทางส ารวจ

พืน้ท่ีห่างไกลเพ่ือเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ภายในเมืองนัน้ ๆ ท่ีได้เดินทางไปโดยกลุ่มมิชชนันารีท่ีเดินทาง

                                                           
1สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. (2548). คนดีที่ข้าพเจ้ารู้จัก เล่ม 1. หน้า 

276-278. 
2สมโชติ อ๋องสกุล. (2546). รายวิจยัฉบบัสมบูรณ์ โครงการวิจยัประวติัศาสตร์ชุมชนในเชียงใหม่: การ

สร้างประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน. หน้า 390. 
3สภุาภรณ์ อาภาวชัรุตม์; และ ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ. (2548). เร่ืองเล่าจาว

กาด เล่ม 1. หน้า 85. 
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จากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่ ประกอบด้วยกลุ่มมิชชันนารีชาวฝร่ังเศสและกลุ่มมิชชันนารีชาว

อเมริกัน ซึ่งกลุ่มมิชชนันารีทัง้สองมีความสนใจท่ีจะเผยแพร่ศาสนาคริสต์รวมทัง้การแพทย์และ

การศกึษาสมยัใหมภ่ายในเมืองเชียงใหม่ 

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัได้มีกลุ่มมิชชนันารีชาวฝร่ังเศสเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่ เน่ืองจากในช่วงเวลานัน้การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในสยามมีความ

รุ่งเรืองอยู่ท่ีกรุงเทพฯ จึงเป็นสาเหตใุห้กลุ่มมิชชนันารีชาวฝร่ังเศสเร่ิมหนัไปให้ความสนใจเมืองทาง

เหนือของสยาม1 โดยการส่งคณะมิชชนันารีจ านวน 2 ท่านขึน้ไปเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ท่านกรองค์ 

ณอง และท่านวาชาล ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ในวนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2386 เดินทางถึงเมือง

เชียงใหม่ อีก 6 อาทิตย์ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2387 หลงัจากถึงเมืองเชียงใหม่ทัง้สอง

ท่านได้เข้าเฝ้าเจ้าผู้ ครองนครเชียงใหม่ เพ่ือขออนุญาตเข้ามาพักอยู่อาศยัและเผยแพร่ศาสนา

คริสต์ โดยเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงอนุญาต แต่หลงัจากนัน้ได้ทรงเรียกประชุมกรมการเมือง

พร้อมทัง้สัง่ไม่ให้ใครมาติดต่อและเข้าถือศาสนาคริสต์ ถ้าใครขดัขืนจะมีโทษถึงประหารชีวิต เม่ือ

เป็นดงันัน้ความพยายามท่ีจะเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในเชียงใหม่จึงไม่ประสบผลส าเร็จ พวกเค้าทัง้

สองอยู่เมืองเชียงใหม่ได้เพียง 2-3 เดือน จึงตดัสินใจเดินทางกลบักรุงเทพฯ เพ่ือท างานเผยแพร่ใน

ถ่ินท่ีได้ตระเตรียมไว้ดีกวา่2 

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากสยามได้ลงนามท า

สนธิสญัญาเบาว์ร่ิง (Bowring Treaty) กับประเทศองักฤษ ใน พ.ศ. 2398 และท าสนธิสญัญากับ

ชาติตะวนัตกอีกหลายประเทศตามมา อาทิ สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2399) ฝร่ังเศส (พ.ศ. 2399) สวีเวน 

(พ.ศ. 2401) นอร์เวย์ (พ.ศ. 2401) เดนมาร์ค (พ.ศ. 2401) เบลเยียม (พ.ศ. 2401) อิตาลี (พ.ศ. 2401) 

โปรตุเกส (พ.ศ. 2402) ออสเตรีย-ฮังการี (พ.ศ. 2402) เนเธอร์แลนด์ (พ.ศ. 2403) และปรัสเซีย 

(พ.ศ. 2404)3 จึงเป็นเสมือนกับการเปิดประตูประเทศส่งผลให้มีชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาท่ี

กรุงเทพฯ มากขึน้ รวมถึงกลุ่มมิชชนันารีท่ีเดินทางเข้ามาท่ีกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปยงัเมือง

ตา่ง ๆ ภายในราชอาณาจกัรสยามและเมืองประเทศราชได้สะดวกมากขึน้ ซึ่งกลุ่มมิชชนันารีกลุม่ท่ี

สองท่ีเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่เป็นกลุ่มมิชชนันารีชาวอเมริกันน าโดยศาสนาจารย์    
                                                           

1กรมศิลปากร. (2542). เล่มเดิม. หน้า 145. 
2แหล่งเดิม. หน้า 148-149. 
3ชยั เรืองศิลป์. (2527). ประวติัศาสตร์ไทยสมยั พ.ศ. 2352-2453 ดา้นเศรษฐกิจ. หน้า 181. 
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แดเนียล แมคกิลวารี (Rev.Daniel McGilvary) เป็นหวัหน้าคณะมิชชนันารีได้มีความสนใจหมู่คน

ชาวลาวในขณะท่ีก าลงัด าเนินงานเผยแพร่ศาสนาคริสต์อยูท่ี่เมืองเพชรบรีุ ประกอบกบัช่วงเวลานัน้

กรุงเทพฯ มีความรู้เร่ืองราวเก่ียวกับอาณาจักรลาวทางตอนเหนือน้อยมาก เน่ืองจากระยะทาง

ห่างไกลและการเดินทางแสนยากล าบาก จึงเป็นสาเหตุให้ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี

ตดัสินใจเดนิทางไปยงัต้นก าเนิดของเผ่าพนัธุ์ชาวลาวท่ีเมืองเชียงใหม่1 เพ่ือท าความรู้จกัหมูค่นชาว

ลาวให้มากขึน้พร้อมทัง้ต้องการท่ีจะเผยแพร่ศาสนาคริสต์และจดัตัง้คริสตจกัรท่ีเมืองเชียงใหม ่

จากรายละเอียดทัง้หมดของกลุ่มคนทัง้ 4 กลุ่มจะเห็นได้ว่าการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ 

กบัเชียงใหม่ในช่วงก่อนมีเส้นทางรถไฟถึงเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2464 วตัถปุระสงค์ของการเดินทาง

ของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่ีแตกต่างกัน โดยในช่วงสมัยต้น

รัตนโกสินทร์ มีกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือท่ีเดินทางลงมากรุงเทพฯ เพ่ือถวายเคร่ืองราชบรรณาการ

เป็นหลัก ส่วนกลุ่มเจ้านายและข้าราชการกรุงเทพฯ ได้เดินทางขึน้ไปเชียงใหม่ด้วยวตัถุประสงค์

เพ่ือท าศกึสงครามเป็นหลกั แตห่ลงัจากการปฏิรูปการปกครองในสมยัรัชกาลท่ี 5 วตัถปุระสงค์การ

เดินทางของกลุ่มเจ้านายและข้าราชการกรุงเทพฯ ได้เปล่ียนแปลงไปเป็นการเดินทางไปเพ่ือ

ควบคมุดแูลรักษาบ้านเมืองและติดตอ่งานราชการต่าง ๆ แต่กลุ่มท่ีเดินทางบ่อยท่ีสดุจะเป็นกลุ่ม

พ่อค้าซึ่งจ าเป็นต้องเดินทางอยู่เสมอเพ่ือติดต่อค้าขายสินค้า ส่วนกลุ่มมิชชันนารีเป็นกลุ่มคนท่ี

เดนิทางมาจากภายนอกประเทศได้เดินทางเข้ามาท่ีกรุงเทพฯ แล้วเดินทางตอ่ขึน้ไปท่ีเมืองเชียงใหม่

ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือต้องการท่ีจะเผยแพร่ศาสนาคริสต์และสิ่งใหม ่ๆ ในดนิแดนท่ีได้เดนิทางไป 

 

2. วิธีการเดนิทางและเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ 

การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ก่อนมีเส้นทางรถไฟสายเหนือถึงเชียงใหม่ใน 

พ.ศ. 2464 การเดินทางช่วงเวลานัน้สามารถเดินทางได้ทัง้เส้นทางบกและเส้นทางน า้ โดยการ

คมนาคมของคนไทยในอดีตก่อนท่ีจะมีระบบการคมนาคมสมัยใหม่นัน้ การคมนาคมเส้นทางน า้

นบัวา่เป็นเส้นทางการคมนาคมหลกัในการเดนิทางจากท่ีหนึ่งไปยงัอีกท่ีหนึง่ในระยะทางท่ีห่างไกล 

โดยใช้เรือเป็นพาหนะ แต่เรือแต่ละประเภทมีองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันทัง้ในเร่ืองขนาดและ

                                                           
1แดเนียล แมคกิลวารี. (2544). ก่ึงศตวรรษในหมู่คนไทยและลาว อตัชีวประวติัของศาสนาจารย์แด

เนียล แมคกิลวารี ดี.ดี. หน้า 63. 
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รูปแบบของเรือรวมถึงพืน้ท่ีท่ีจะเดินทางไปเหมาะสมท่ีจะเลือกใช้เรือประเภทใด ในหัวข้อนีจ้ะ

ท าการศึกษาถึงวิธีการเดินทางและเส้นทางการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ รวมถึง

อปุสรรคและภยัอนัตรายในการเดินทางท่ีท าให้การเดินทางในช่วงเวลานัน้ไม่ใช่เป็นการเดินทางท่ี

สนกุสนานนา่ร่ืนรมย์หรือการเดนิทางไปเพ่ือท่องเท่ียวพกัผ่อนหยอ่นใจ 

 2.1 วิธีการเดนิทางและเส้นทางการเดินทาง 

การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่สามารถเดินทางได้ทัง้เส้นทางบกและเส้นทาง

น า้ แต่เส้นทางการคมนาคมหลักจะเป็นเส้นทางน า้โดยใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง ส่วน

เส้นทางบกนัน้จะเป็นเส้นทางสายรองท่ีใช้สัตว์เป็นพาหนะในการเดินทาง อาทิ ม้า ช้าง และวัว

เทียมเกวียน เป็นต้น การเดนิทางบกชัว่โมงหนึ่งเดนิทางได้ระยะทาง 5 กิโลเมตร วนัหนึง่เดินทางไป

ไม่เกิน 25 กิโลเมตร1 กลุ่มคนท่ีเดินทางในอดีตส่วนใหญ่มกัเลือกเดินทางโดยเส้นทางน า้มากกว่า

เส้นทางบก เน่ืองจากมีความสะดวกสบายในการเดินทางอีกทัง้สามารถหงุข้าวท ากบัข้าวและนอน

พักค้างแรมในเรือได้ จากบนัทึกทหารสายลบัชาวอังกฤษท่ีเข้ามาปฏิบตัิงานเม่ือ พ.ศ. 2430 ได้

กล่าวถึงข้อดีข้อเสียของการเดินทางทางน า้ไว้ว่า “การเดินทางทางน า้นัน้สะดวกสบาย แตข้่อเสียก็

คือ จ าเจ นา่เบื่อมากเกินไป มองอะไรไมเ่ห็นนอกจากทิวไม้ท่ีขึน้อยู่ริมตลิ่งเท่านัน้ ถึงแม้ทศันียภาพ

ส่วนใหญ่จะงดงาม แต่ก็น่าเบื่อพอสมควร...”2 ส่วนเส้นทางบกจะเป็นเส้นทางสนับสนุนในการ

เดินทางเฉพาะในช่วงเวลาท่ีเรือไม่สามารถเดินทางตอ่ไปได้เน่ืองจากในฤดแูล้งระดบัน า้ในแม่น า้มี

ระดบัต ่าท าให้เรือไม่สามารถแล่นผ่านไปได้ จึงจ าเป็นต้องเปล่ียนไปเดินทางด้วยเส้นทางทางบก

แทนจนถึงเมืองเชียงใหม ่

การเดินทางเส้นทางน า้ถ้าเร่ิมต้นออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่ 3 เม่ือเดิน

ทางออกจากกรุงเทพฯ ไปตามเส้นทางแม่น า้เจ้าพระยาขึน้ไปทางเหนือจนถึงเมืองนครสวรรค์ ซึ่งท่ี

เมืองนครสวรรค์หรือปากน า้โพเป็นจุดบรรจบรวมของแม่น า้ปิง วงั ยม และน่านกลายเป็นแม่น า้

เจ้าพระยาไหลงสูเ่มืองภาคกลางตอนล่างแล้วไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย และยงัเป็นจดุศนูย์กลางทาง

การค้าส าคญัท่ีขนสง่สินค้าลงมาจากทางภาคเหนือก่อนท่ีจะถกูขนสง่ลงตอ่ไปท่ีกรุงเทพฯ เส้นทาง

                                                           

  1ประชมุ อมัพนุนัทน์. (2527). เทีย่วไปในอดีต เมื่อเงีย้วปลน้เมืองแพร่ และเมืองนครล าปาง. หน้า 8. 

  2ยอร์ช ยงัฮัสแบนด์. (2560). พนัแปดร้อยไมล์ จากพม่าสู่สยาม: ปฏิบติัราชการลบัในเมืองเชียงตุง. แปล

โดย สทุธิศกัดิ์ ปาลโพธ์ิ. หน้า 160-163. 
3แผนท่ีแสดงการเดินทางเส้นทางน า้ระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่ ดภูาคผนวก ก 
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การเดินทางในแม่น า้เจ้าพระยาสามารถเดินทางด้วยเรือทุกประเภท แต่ถ้าเป็นเส้นทางขึน้ไปสู่

ภาคเหนือตัง้แต่เมืองระแหงผ่านเมืองฮอดขึน้ไปสู่เมืองเชียงใหม่ต้องเลือกใช้เรือท่ีกินระดบัน า้ตืน้

และมีขนาดเล็กเพียงเท่านัน้ท่ีจะสามารถเดินทางในแม่น า้ปิงได้ซึง่เรือท่ีได้รับความนิยมคือ เรือแม่

ปะหรือเรือหางแมงป่อง (ภาพประกอบ 2) โดยเรือมีลักษณะท้องแบน กินน า้ตืน้ หัวและท้ายไม้

กระดานเชิดสูง ทางตอนท้ายงอนสูงกว่าตอนหัว มีประทุนสานด้วยไม้ไผ่ คลุมอยู่ตอนส่วนกลาง

ของล าเรือเป็นท่ีก าบงัฝนและแดดให้แก่ผู้ โดยสาร1 เน่ืองด้วยเส้นทางแม่น า้ปิงเต็มไปด้วยแก่งหิน

จ านวนมาก ถ้าเลือกใช้เรือท่ีกินระดบัน า้ลึกหรือเรือล าขนาดใหญ่จะไมส่ามารถเดินทางผา่นแก่งหิน

ตา่ง ๆ ในแมน่ า้ปิงได้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 เรือแม่ปะหรือเรือหางแมงป่องท่ีนิยมใช้ในการเดินทางลอ่งแมน่ า้ปิง 
 

ท่ีมา: ยอร์ช ยงัฮสัแบนด์. (2560). พนัแปดร้อยไมล์จากพม่าสู่สยาม: ปฏิบตัิราชการลบัใน

เมืองเชียงตงุ. หน้า 39. 

 

 

 

 

                                                           
1ชสูทิธ์ิ ชชูาติ. (2549). เล่มเดิม. หน้า 41. 
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พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงเล่าไว้ใน

นิทานโบราณคดีเก่ียวกบัวิธีการเดนิทางผา่นแก่งตา่ง ๆ ในแมน่ า้ปิงไว้วา่ 

 
 วิธีลอ่งแก่งมี 2 อยา่ง เรียกวา่ “ผาย” อยา่งหนึง่ เรียกวา่ “ลอ่งคลองฮีบ” อยา่งหนึ่ง วิธีผายนัน้ พอ

เรือใกล้จะถึงหวัแก่งก็ตีกรรไกรเร่งเรือให้เข้าสายน า้ที่ไหลลงช่องแก่ง ปลอ่ยให้เรือลอยลงมากบัเกลียว

น า้ที่ตกแก่ง คนข้างหวัคอยเอาถอ่ค า้ คนข้างท้ายคดัตะกดูให้เรือหลกีก้อนหิน เรือพุง่ลงมาสกันาทีเดียว

ก็พ้นเทือกหินถึงวงัน า้นิ่งข้างใต้แก่ง แล้วตีกรรเชียงต่อไป ท่ีเรียกว่าคลองฮีบนัน้ พวกชาวเรือเขาเอา

ก้อนหินเล็ก ๆ วางเรียงกนัทดน า้ไหลเป็นรายลงมาข้างช่องแก่ง ลกึพอครือ ๆ ท้องเรือ ต่อเวลาน า้น้อย

ช่องแก่งแคบนกัหรือถ้าเรือขนาดใหญ่ผายลงทางช่องแก่งไมไ่ด้จึงเอาลงทางคลองฮีบ...1 

  

จากพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ท่ีกล่าวถึง

วิธีการลอ่งแก่งผ่านหินในแมน่ า้ปิงจะเห็นได้วา่การเดนิทางผา่นแก่งหินตา่ง ๆ จ าเป็นต้องมีวิธีการท่ี

ถูกต้องจากผู้ เช่ียวชาญในการบงัคบัควบคมุเรือไม่เช่นนัน้อาจท าให้เรือชนกับแก่งหินในแม่น า้ได้ 

แต่ทัง้ 2 วิธีนัน้มีความสะดวกและระยะเวลาในการเดินทางท่ีแตกต่างกัน โดยวิธีการผายนัน้ใช้

ระยะเวลาในการผ่านแก่งน้อยกว่าการคลองฮีบ ส่วนการคลองฮีบจะใช้ระยะเวลานานกว่าเพราะ

ต้องรอให้น า้ไหลเข้ามาในชอ่งแก่งจนเต็มจึงจะสามารถน าเรือผ่านแก่งไปได้ แตข้่อดีของการคลอง

ฮีบจะมีความปลอดภัยมากกว่าการ ผายเพราะจะสามารถบังคับควบคุมเรือให้ล่องไปตาม

กระแสน า้ได้ 

กลุ่มชาวบ้านท่ีมีความเช่ียวชาญในการน าเรือผ่านแก่งหินในแม่น า้ปิงนัน้ (ภาพประกอบ 3) 

เป็นชาวบ้านท่ีอยู่อาศยับริเวณเมืองระแหงกบัเมืองฮอด ถ้าเดินทางขาล่องลงมาจากเชียงใหม่ต้อง

ใช้บริการชาวบ้านท่ีหมู่บ้านมืดกา2 แต่ถ้าเป็นขาขึน้มาจากกรุงเทพฯ ต้องใช้บริการชาวบ้านท่ี

หมู่บ้านนา3 จึงจะสามารถผ่านแก่งหินตา่ง ๆ ได้อย่างปลอดภยั4 ทัง้สองหมู่บ้านนีเ้ป็นสถานท่ีหยดุ

                                                           
1สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2545). นิทานโบราณคดี. หน้า 273. 
2แผนท่ีแสดงที่ตัง้ของหมูบ้่านมืดกา ดภูาคผนวก ข 
3แผนท่ีแสดงที่ตัง้ของหมูบ้่านนา ดภูาคผนวก ค 
4สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2473). เล่มเดิม. หน้า 7. 
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พกัเพ่ือเตรียมตวัเตรียมเสบียงอาหารส าหรับการลอ่งผา่นแก่งหินตา่ง ๆ เป็นเวลาหลายวนั1 เม่ือน า

เรือผ่านแก่งหินได้ส าเร็จแล้วกลุ่มชาวบ้านก็จะเดินเท้ากลับไปยังหมู่ของตนเอง  โดยชาวบ้านจะ

ได้รับเงินคา่จ้างน าเรือผา่นแก่งหินเป็นจ านวนเดือนละ 20 บาท2 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 การน าเรือผ่านแก่งหินในแม่น า้ปิง 
 

ท่ีมา: บญุเสริม สาตราภยั; และ สงัคีต จนัทนะโพธิ. (2520). อดีตลานนา. หน้า 33. 

 

เส้นทางการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่มีหลายเส้นทางท่ีทัง้กลุ่มเจ้านายฝ่าย

เหนือ กลุ่มเจ้านายและข้าราชการกรุงเทพฯ กลุ่มพ่อค้า และกลุม่มิชชนันารีเลือกใช้เป็นเส้นทางใน

การเดนิทาง ได้แก่ 

เส้นทางที่  1 เป็นการเดินทางโดยใช้เรือเป็นพาหนะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตาม

เส้นทางแม่น า้เจ้าพระยาขึน้ไปทางเหนือผ่านเมืองบางปะอิน พระนครศรีอยธุยา อ่างทอง สิงห์บุรี 

ชยันาท อทุยัธานี และเมืองนครสวรรค์ ซึ่งท่ีเมืองนครสวรรค์หรือปากน า้โพเป็นจดุบรรจบรวมของ

แม่น า้ปิง วงั ยม และน่าน จากนัน้เดินทางต่อเข้าเส้นทางสายแม่น า้ปิงจากปากน า้โพขึน้ไป ผ่าน

                                                           
1พระยาสนุทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จนัทรางศ)ุ. (2465). ระยะทางไปมณฑลภาคพายพั พระพทุธศกัราช 

2465. หน้า 66. 
2ชสูิทธ์ิ ชูชาติ. (2523). วิวฒันาการเศรษฐกิจหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2394-2475. 

หน้า 69-70. 
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ก าแพงเพชร ตาก (ระแหง) เขายนัฮี สามเงา จนถึงบ้านนาพืน้ท้องน า้เป็นทรายโดยตลอด แตจ่าก

บ้านนาไปถึงดอยเตา่ อ าเภอฮอด พืน้ท้องน า้เป็นแก่งหิน โขดหินตามท้องน า้ถึง 49 แก่ง ระยะทาง 

80 กิโลเมตร1 จนเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ และถ้าหากในกรณีต้องการเดินทางจากเชียงใหม่ลงมา

กรุงเทพฯ ก็สามารถใช้เส้นทางเดินทางเส้นเดียวกนัล่องเรือลงมาจนถึงกรุงเทพฯ ได้ เส้นทางนีเ้ป็น

เส้นทางท่ีนิยมใช้ในการเดินทางมาตัง้แต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ และเส้นทางนีย้งัเป็นเส้นทางท่ีทัง้

กลุ่มพ่อค้า และกลุ่มมิชชนันารี เลือกเดินทางเส้นทางนี ้เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ีเดินทางได้สะดวก

รวดเร็วท่ีสดุกวา่เส้นทางอ่ืน ๆ ก่อนท่ีจะมีเส้นทางรถไฟสายเหนือ และเส้นทางนีใ้น พ.ศ. 2448 เป็น

เส้นทางท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารใช้เป็น

เส้นทางเสดจ็พระราชด าเนินกลบักรุงเทพฯ หลงัจากเสดจ็ประพาสมณฑลพายพั2 

เส้นทางที่  2 เป็นการเดินทางโดยใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางในช่วงแรกเม่ือออก

เดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปทางเหนือตามเส้นทางท่ี 1 จนถึงเมืองระแหงแล้วเปล่ียนเส้นทางมา

เป็นเส้นทางทางบกโดยใช้สัตว์เป็นพาหนะในการเดินทางเช่น ข่ีม้าหรือข่ีช้าง ซึ่งเส้นทางการ

เดนิทางทางบกนีเ้ป็นเส้นทางสนบัสนนุในช่วงฤดแูล้งท่ีระดบัในแมน่ า้ปิงอยู่ในระดบัต ่าท าให้เรือไม่

สามารถล่องผ่านแก่งหินขึน้ไปถึงเมืองเชียงใหม่ได้และเป็นเส้นทางเดียวกับท่ีคาร์ล บ๊อค (Carl 

Bock) นกัธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์ท่ีเดินทางเข้ามาส ารวจดินแดนไทยด้านภูมิศาสตร์ใน พ.ศ. 

2424 ได้เดนิทางส ารวจจากกรุงเทพฯ ขึน้มาทางภาคเหนือจนถึงเมืองเชียงแสน 

เส้นทางท่ี 3 เป็นการเดนิทางโดยใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางในชว่งแรกเช่นเดียวกบั

เส้นทางท่ี 2 เม่ือถึงเมืองนครสวรรค์หรือปากน า้โพ ซึง่เป็นเมืองท่ีเป็นจดุบรรจบรวมของแมน่ า้ปิง วงั 

ยม และน่าน จากนัน้เดินทางตอ่เข้าเส้นทางแม่น า้วงัจนถึงเมืองเมืองอตุรดิตถ์ และเปล่ียนเส้นทาง

มาเดินทางทางบกผ่านเมืองแพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน จนถึงเชียงใหม่ เส้นทางนีเ้ป็นเส้นทางท่ี

เจ้านายและข้าราชการกรุงเทพฯ มกัใช้ในการเดินทางตรวจราชการในหวัเมืองฝ่ายเหนือ เม่ือครัง้

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ขณะด ารงต าแหน่งเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยได้เสด็จตรวจราชการมณฑลพายัพ ใน พ.ศ. 2441 พระองค์ก็ได้โดยเสด็จ

เส้นทางนี ้

                                                           

  1ประชมุ อมัพนุนัทน์. (2527). เล่มเดิม. หน้า 15. 

  2บญุเสริม สาตราภยั. (2532). เสด็จลานนา เล่ม 1. หน้า 3. 
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เส้นทางที่  4 เป็นเส้นทางท่ีเกิดขึน้ใหม่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 หลังจากท่ีพระองค์ทรงมี

พระราชด าริให้จดัสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในช่วงสมยัของ

พระองค์นัน้เส้นทางรถไฟสามารถเปิดเดินทางได้ถึงสถานีปากน า้โพ ใน พ.ศ. 2448 รายละเอียด

เก่ียวกบัการสร้างทางรถไฟสายเหนือผู้ เขียนจะขอกล่าวในบทถดัไป หลงัจากนัน้เป็นต้นมาเม่ือกลุ่ม

คนท่ีต้องการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ก็สามารถเดินทางโดยรถไฟจากสถานี

กรุงเทพฯ มาถึงสถานีปากน า้โพท าให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ ต่อจากนัน้ออกเดินทางจาก

ปากน า้โพโดยใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางตอ่ไปจนถึงเมืองเชียงใหม่เหมือนกบัเส้นทางท่ี 1 ซึ่ง

เส้นทางท่ี 4 นีใ้น พ.ศ. 2451 เป็นเส้นทางท่ีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลท่ี 5 ใช้เป็น

เส้นทางเสดจ็กลบัเมืองเชียงใหมค่รัง้แรก1 

จากข้อมูลเส้นทางการเดินทางท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการเดินทางเส้นทางน า้จดัได้ว่าเป็น

เส้นทางหลกัท่ีใช้ในการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่มาตัง้แต่สมยัต้นรัตนโกสินทร์ ส่วน

เส้นทางทางบกจะเป็นเพียงเส้นทางสนับสนุนในกรณีฤดูแล้งท่ีเรือไม่สามารถล่องผ่านแก่งหิน

ระหว่างเมืองระแหงถึงเชียงใหม่ได้จึงจ าเป็นต้องเปล่ียนมาเดินทางด้วยเส้นทางทางบก และ

เส้นทางรถไฟเป็นเส้นทางท่ีเกิดขึน้ใหมใ่นสมยัรัชกาลท่ี 5 หลงัจากทรงด าเนินการปฏิรูปการบริหาร

ประเทศให้เป็นสมยัใหม่ รถไฟจึงเป็นปัจจยัหลกัทางการเมืองในการใช้ดงึอ านาจการปกครองจาก

ผู้ ปกครองท้องถ่ินเข้าสู่ส่วนกลางกรุงเทพฯ และผลประโยชน์รองลงมาท าให้สามารถเดินทาง

ระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหมไ่ด้รวดเร็วกวา่ในสมยัต้นรัตนโกสินทร์ 

2.2 อุปสรรคและภัยอันตรายในการเดนิทาง 

ในอดีตการเดินทางโดยเรือระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหมน่บัว่าเป็นเส้นทางคมนาคมหลกั

และมีความสะดวกรวดเร็วมากท่ีสุด แม้ว่าการเดินทางโดยเรือต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

หลายวนัจนถึงระยะเวลาร่วมเดือนหรือมากกว่านัน้ เน่ืองด้วยระยะทางท่ีห่างไกลและสภาพภูมิ

ประเทศท่ีเป็นภูเขาสูงชนัสลบักับป่ารกทึก ประกอบกับระหว่างการเดินทางผ่านแม่น า้ปิงยงัต้อง

ผ่านเกาะแก่งหินจ านวนมาก รวมถึงปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคภยัระหว่างการเดินทางอาจร้ายแรง

ไปถึงการเสียชีวิต อีกทัง้ระหวา่งทางยงัต้องเฝ้าระวงัโจรผู้ ร้ายท่ีคอยดกัปล้นทรัพย์สินและสินค้าของ

กลุ่มพ่อค้าท่ีเดินทางค้าขายระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่ แตก็่เป็นเส้นทางท่ีใช้ในการเดินทางทัง้

                                                           

  1บญุเสริม สาตราภยั. (2532). เล่มเดิม. หน้า 65-67. 
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งานราชการสงคราม และการติดต่อค้าขายมาตัง้แตต้่นรัตนโกสินทร์ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วในหวัข้อ

ก่อนหน้านี ้อยา่งไรก็ตามการเดนิทางติดตอ่กนัระหว่างกรุงเทพฯ กบัเชียงใหมโ่ดยใช้เส้นทางเรือนัน้

นบัวา่เป็นเส้นทางท่ีมีสะดวกสบายมากท่ีสดุแล้วในชว่งก่อนมีเส้นทางรถไฟสายเหนือ 

ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เจ้าผู้ ครองนครเมืองเชียงใหม่มีความจ าเป็นต้องเดินทางจาก

เชียงใหม่ลงมากรุงเทพฯ เพ่ือถวายเคร่ืองราชบรรณาการและสิ่งส าคญัหลงัจากท าการขบัไล่ทหาร

พม่าให้ออกไปจากอาณาจกัรล้านนาแล้วเมืองเชียงใหม่จ าเป็นท่ีจะต้องอิงอ านาจทางทหารจาก

กรุงเทพฯ จึงมีการเดินทางลงมากรุงเทพฯ บ่อยครัง้ แต่การเดินทางจากเชียงใหม่ลงมากรุงเทพฯ 

ในแต่ละครัง้ไม่ใช่เร่ืองง่ายต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวล่วงหน้าไว้เป็นปีเพ่ือเตรียมเรือท่ีจะใช้

เดินทางต่อเรือใหม่และซ่อมเรือท่ีมีอยู่แล้ว อีกทัง้ในการเดินทางโดยเรือจ าเป็นต้องน าคนไปด้วย

เป็นจ านวนมากประมาณ 50-60 คน เผ่ือเวลาเรือติดแก่งจะได้มีคนช่วยลงเข็นเรือและเผ่ือเวลามี

คนไปตายระหว่างทาง เพราะส่วนใหญ่จะเป็นโรคผิดน า้จนท้องร่วงตาย1 ประกอบกับระหว่างการ

เดินทางผ่านบริเวณภูมิประเทศท่ีแวดล้อมไปด้วยภูเขาสงูป่ารกทึกเป็นแหล่งรวมของโรคภยัตา่ง ๆ 

ซึง่เป็นสาเหตทุ าให้เจ้านายฝ่ายเหนือต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงขัน้เสียชีวิตระหวา่งการเดนิทาง 

ดงัเช่นใน พ.ศ. 2357 สมยัพระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ท่ี 1 เดินทางลงมา

ท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือเข้าเฝ้าพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ในครัง้นัน้เม่ือ

พระเจ้ากาวิละอยูท่ี่กรุงเทพฯ ได้ป่วยเป็นโรคพยาธิ รัชกาลท่ี 1 ทรงพระราชทานให้หมอตรวจรักษาจน

อาการดีขึน้ พระเจ้ากาวิละจึงขอกราบถวายบงัคมลารัชกาลท่ี 1 เดินทางกลบัไปเชียงใหม่ หลงัจาก

พระองค์ถึงเชียงใหม่ได้ 2 เดือนก็ป่วยหนักด้วยโรคพยาธิจนถึงแก่พิราลัย2 ต่อมาใน พ.ศ. 2358 

สมัยพระยาอุปราชน้อยธรรม เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ท่ี 2 เดินทางลงมาท่ีกรุงเทพฯ พร้อม

ด้วยพระยาราชวงศ์หมูล่าเมืองนครล าปางและพระยาล าพูนไชย เพ่ือน าช้างเผือกลงมาถวาย

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั แตเ่ม่ือมาถึงกรุงเก่า (พระนครศรีอยธุยา) พระยาราชวงศ์

หมูล่าป่วยถึงแก่กรรม3 และในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ท่ี 6 

เดินทางลงมาถึงกรุงเทพฯ เพ่ือถวายเคร่ืองราชบรรณาการใน พ.ศ. 2413 ได้เกิดอาการป่วยขณะ

อยู่ ท่ีกรุงเทพฯ แต่อาการยังไม่หายดีพระองค์ขอกราบถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระ
                                                           

1เจ้าวงศ์จนัทร์ คชเสนี. (2540). เล่มเดิม. หน้า 20-21. 

  2อน ุเนินหาด. (2545). สงัคมเมืองเชียงใหม่ เล่ม 4. หน้า 29. 
3พระยาประชากิจกรจกัร (แช่ม บนุนาค). (2557). เล่มเดิม. หน้า 448. 
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จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 กลบัไปรักษาตวัท่ีเมืองเชียงใหม่ ในครัง้นัน้รัชกาลท่ี 5 ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหมอหลวงให้ตามไปรักษาระหวา่งทางด้วย แตเ่น่ืองจากระยะทางท่ี

หา่งไกลและหนทางล าบากใช้ระยะเวลาเดนิทางร่วม 2 เดือน ท าให้พระเจ้ากาวิโลรสสริุยวงษ์ถึงแก่

พิราลยัระหวา่งทางท่ีบ้านทา่พระเนตรก่อนถึงเมืองเชียงใหม ่1 วนั1 

ตอ่มาในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เร่ิมมีกลุม่คนท่ีเดนิทางระหวา่ง

กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่เพิ่มมากขึน้ บนัทึกของคนกลุ่มนีไ้ด้เล่าเร่ืองราวเก่ียวกับความยากล าบาก

อุปสรรคในการเดินทางทางน า้ไปยงัเชียงใหม่ อาทิ กลุ่มข้าราชการสยามท่ีกรุงเทพฯ ได้เดินทาง

จากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่เพ่ือไปด ารงต าแหน่งตา่ง ๆ ประจ ามณฑลพายพั โดยบนัทึกของกลุ่ม

ข้าราชการตรวจจัดราชการพระคลังพร้อมด้วยครอบครัวได้เดินทางขึน้ไปเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2442 

ด้วยขบวนเรือจ านวน 14 ล าเล่าว่าใช้เวลาเดินทาง 47 วนั2 และบนัทึกของนายรอด สุตนัตานนท์ได้

เดินทางขึน้ไปเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2444 เพ่ือไปด ารงต าแหน่งแพทย์ประจ ามณฑลพายพั เลา่ว่าใช้เวลา

เดินทางเดือนเศษ3 ด้วยสภาพการเดินทางท่ีมีอปุสรรคยากล าบากจงึมีค าพงัเพยพดูกนัท่ีกรุงเทพฯ ว่า 

“ใครไปเชียงใหม่ให้เอาหม้อไปด้วย (ใส่กระดูกกลับหรือเอาเก็บ)...”4 นอกจากนีบ้ันทึกของนาย

ปิแอร์ โอร์ต ชาวเบลเยียมได้เดนิทางมาท่ีกรุงเทพฯ แล้วเข้ารับราชการในราชส านกัสยาม ต าแหน่ง

ผู้ ช่วยท่ีปรึกษากฎหมายได้รับมอบหมายหน้าท่ีให้เดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่เพ่ือ

พิจารณาคดีส าคญัได้กลา่วเปรียบเทียบระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหมไ่ว้วา่ “เรา

ใช้เวลาเดินมาแล้ว 25 วนัเต็ม ๆ เท่ากบัระยะเวลาการเดินทางจากบรัสเซลส์ไปบางกอก...”5 อีกทัง้

เม่ือเดินทางผ่านเมืองระแหงเพ่ือเดินทางขึน้ไปสู่เชียงใหม่ได้จดบนัทึกถึงอนัตรายของท่อนซุงท่ีถูก

ปลอ่ยลอ่งในแมน่ า้ปิง (ภาพประกอบ 4) มาจากเชียงใหมไ่ว้วา่  

 
บรรดาช่อนซุงที่ลอยตามน า้ ข้าพเจ้าแลเห็นท่องซุงขนาดมหึมาก าลงัพุ่งมาใสเ่ราด้วยก าลงัแรง 

พวกลูกเรือเห็นทันเวลาและเอาเรือเข้าหลบหลังโขดหินเสียก่อน ท่อนซุงนัน้เฉียดเราไปเพียง 50 

                                                           
1พระยาประชากิจกรจกัร (แช่ม บนุนาค). (2557). เล่มเดิม. หน้า 464. 

  2พระยามหาอ ามาตยาธิบดี (หรุ่น). (2505). เล่มเดิม. บทน าหน้า 11. 

  3แหล่งเดิม. บทน าหน้า 4. 
4แหล่งเดิม. บทน าหน้า 11. 
5ปิแอร์ โอร์ต. (2555). ลา้นนาไทยในแผ่นดินพระพทุธเจ้าหลวง. แปลโดย พิษณ ุจนัทร์วิทนั. หน้า 77. 
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เซนติเมตรเทา่นัน้ ซุงพวกนีแ้ตล่ะทอ่นหนกัถึง 1,200-1,500 กิโลกรัม พุง่มาด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตร/

ชัว่โมง สามารถท าให้เหลก็กล้ายบุตวัได้อยา่งสบาย หากชนเรือของเราก็คงยุย่เหมือนฟองน า้เป็นแน.่..1 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 ขบวนทอ่นซุงลอ่งในแมน่ า้ปิง 
 

ท่ีมา: ปิแอร์ โอร์ต. (2555). ลา้นนาไทยในแผ่นดินพระพทุธเจ้าหลวง. หน้า 61. 

 

ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี มิชชนันารีชาวอเมริกนัท่ีมีความสนใจในการด าเนินงาน

จดัตัง้คริสตจกัรท่ีเชียงใหม่ได้บนัทึกการเดินทางช่วงเวลาผ่านเมืองระแหงเพ่ือเดินทางขึน้ไปเมือง

เชียงใหม่ไว้ว่า “บนเส้นทางท่ีเหลือนีพ้วกเราใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือนในการเข็นเรือผ่านแก่งถึง

สามสิบสองแห่ง มีอยู่แก่งหนึ่งท่ีพวกเราต้องใช้เวลาถึงส่ีวัน คือตัง้แต่เท่ียงวนัศุกร์จนถึงบ่ายวัน

องัคารจงึจะผ่านไปได้...”2 และยงัได้กล่าวเปรียบเทียบการเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหมไ่ว้

ว่า “ดูราวกับการเดินทางออกไปยังอีกโลกหนึ่ง...”3 ซึ่งในการเดินทางของศาสนาจารย์แดเนียล 

แมคกิลวารีท่ีได้เดินทางขึน้มาเชียงใหม่จ านวน 2 ครัง้ ครัง้แรกใน พ.ศ. 2406 ใช้เวลาเดินทาง 49 

วนัและครัง้ท่ีสอง ใน พ.ศ. 2410 ใช้เวลาเดนิทางนานถึงสามเดือน 

                                                           
1ปิแอร์ โอร์ต. (2555). เล่มเดิม. หน้า 70. 
2แดเนียล แมคกิลวารี. (2544). เล่มเดิม. หน้า 78. 
3แหล่งเดิม. หน้า 61-62. 
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ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ระยะเวลาการเดินทางในแต่ละครัง้ไม่เท่ากนัเน่ืองมาจากการเดินทาง

ในแต่ละครัง้มีอุปสรรคในการเดินทางแตกต่างกันตามแต่ละฤดูกาล ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนถึงต้นฤดู

หนาวแม่น า้ปิงจะมีระดบัน า้สงูท าให้สามารถเดินทางผ่านแก่งหินได้เร็วภายในสองสามวนั แต่ถ้า

เป็นช่วงปลายฤดูหนาวถึงฤดูร้อนแม่น า้ปิงจะมีระดับน า้ต ่าท าให้เรือติดแก่งหินอาจต้องใช้

ระยะเวลาเกือบเดือนหรือมากกว่านัน้จึงจะสามารถผ่านแก่งหินแตล่ะแก่งไปได้ ยิ่งไปกว่านัน้การ

เดินทางขาขึน้จากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ต้องพายเรือทวนกระแสน า้จากเมืองระแหงขึน้ไปถึงเมือง

เชียงใหม่ เพราะในแม่น า้ปิงไม่มีช่วงเวลาน า้ขึน้น า้ลงเหมือนกบัในแม่น า้เจ้าพระยาเป็นสาเหตทุ า

ให้การเดนิทางขาขึน้ต้องใช้ระยะเวลาเดนิทางนานกวา่ขาลอ่งลงมากรุงเทพฯ1 

นอกเหนือจากอปุสรรคความยากล าบากในการเดนิทางท่ีได้กล่าวมาแล้ว ยงัมีอปุสรรคอีก

อย่างหนึ่งคือ โจรผู้ ร้ายท่ีคอยดักปล้นทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าของกลุ่มคนท่ีล่องเรือระหว่าง

กรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่โดยการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่ช่วงบริเวณเมืองตากถึงเมือง

ฮอดเป็นบริเวณท่ีต้องผ่านภูมิประเทศป่าเขารกทึก บริเวณนีเ้ป็นบริเวณท่ีโจรผู้ ร้ายคอยดกัปล้น

ทรัพย์สินและสิ่งของค้าขายของกลุ่มพ่อค้าชาวจีนท่ีขนสินค้าพร้อมกบัพกเงินจ านวนมากมาด้วย

เพ่ือใช้จา่ยซือ้สินค้าท่ีเมืองปากน า้โพและท่ีกรุงเทพฯ แล้วน าขึน้ไปขายท่ีเชียงใหม่ จากเร่ืองเลา่ของ

แม่นายค าใส ศกัดาทร ท่ีเป็นแม่ค้าชาวจีนท่ีเดินทางค้าขายทางเรือระหว่างเชียงใหม่กบักรุงเทพฯ 

เล่าไว้ว่า “ในระหว่างล่องแก่ง อ าเภอบ้านนา จังหวัดตาก ได้มีผู้ ถูกปล้นและฆ่าเจ้าทรัพย์ เอา

ทรัพย์สิน ในสมยัดงักลา่วนี ้(พ.ศ. 2450-2464) เป็น 10 รายขึน้ไป...”2 เช่นเดียวกบัเซอร์ เออร์เนสท์ 

ซาโทว (Sir Ernest Satow) เอกอัครราชทูตอังกฤษประจ าสยามได้เดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไป

เชียงใหม่ขากลบัจากเชียงใหมล่งมากรุงเทพฯ บนัทึกไว้วา่ “ปัญหาโจรผู้ ร้ายท่ีบ้านปยุนบัว่ามีกลุ่มโจร

ท่ีมีช่ือเสียงดกัปล้นนกัเดินทาง ซึง่หวัหน้าโจรมาจากเมืองเถิน ซึง่อยูท่างเหนือของเมืองระแหง...”3 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเดินทางของกลุ่มคนท่ีเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ ถึง

เชียงใหม่ผ่านเส้นทางแม่น า้ปิงระหว่างเมืองระแหงถึงเชียงใหม่ไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะต้องผ่านแก่ง

หินจ านวนมากท่ีมีความยากง่ายในการล่องผ่านไปแตล่ะแก่งหินและยงัต้องคอยระวงัท่อนซุงท่ีถูก
                                                           

1เจ้าวงศ์จนัทร์ คชเสนี. (2540). เล่มเดิม. หน้า 20-21. 

  2ปราณี ศิริธร ณ พทัลงุ. (2523). ผูบ้กุเบิกแห่งเชียงใหม่. หน้า 120. 

  3อรพินท์ ค าสอน. (2555). เอกสารล าดบัที่ 97 เชียงใหม่ในจดหมายเหตุ เซอร์ เออร์เนสท์ ซาโทว. ใน 

100 เอกสารส าคญั: สรรพสาระประวติัศาสตร์ไทย ล าดบัที ่23. หน้า 111. 
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ปลอ่ยลอยน า้ลงมาวา่จะชนเข้ากบัล าเรือซึง่ท่อนซุงแตล่ะทอ่นมีขนาดใหญ่ท่ีไหลมาพร้อมกบัความ

รุนแรงจากกระแสน า้อาจท าให้เกิดอนัตรายถึงแก่ชีวิตได้ รวมถึงโรคภยัตา่ง ๆ ท่ีเป็นโรคระบาดตาม

ฤดกูาลท่ีท าให้กลุ่มคนท่ีเดินทางล้มป่วยถึงขัน้เสียชีวิตระหว่างทางแล้วยงัต้องคอยเฝ้าระวงักลุ่ม

โจรผู้ ร้ายดกัปล้นสินทรัพย์ ย่ิงไปกว่านัน้กลุม่พ่อค้าชาวจีนมกัเป็นกลุ่มท่ีถกูโจรผู้ ร้ายดกัปล้นอยูเ่ป็น

ประจ า เป็นสาเหตทุ าให้พอ่ค้าชาวจีนบางรายต้องหมดเนือ้ประดาตวัมาแล้ว 

 

3. ปัจจัยของการเดนิทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ของกลุ่มคนต่าง ๆ 

จากรายละเอียดท่ีได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่เป็น

การเดินทางท่ีมีความยากล าบาก แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มคนหลายกลุ่มได้เดินทางฝ่าความ

ยากล าบากไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของตน ทัง้นีผู้้ วิจัยเห็นว่าการท าความเข้าใจเก่ียวกับการ

เดินทางของคนกลุ่มต่าง ๆ จ าเป็นต้องเข้าใจถึงปัจจัยทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และ

สงัคมท่ีผลกัดนัให้เกิดการเดนิทางระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหมโ่ดยสามารถจ าแนกได้ดงันี ้

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองประเทศราชกับเจ้าประเทศราช 

หลงัจากเมืองเชียงใหม่ศนูย์กลางอ านาจของอาณาจกัรล้านนาได้เป็นเมืองประเทศราช

พม่ามานานกว่า 200 ปีกระทัง่ใน พ.ศ. 2317 กลุ่มผู้น าท้องถ่ินร่วมด้วยพระยาจ่าบ้านและเจ้ากาวิละ

ได้ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้ากรุงธนบุรีเพ่ือท าการต่อสู้ ขับไล่ทหารพม่าให้ออกไปจาก

อาณาจักรล้านนา นับแต่นัน้มาอาณาจักรล้านนาจึงมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของไทยและ

จ าเป็นต้องอิงอ านาจของไทยเพ่ือปกป้องการรุกรานจากทหารพม่าอีกทัง้ฝ่ายไทยเองก็ มีความ

จ าเป็นต้องการท่ีจะใช้อาณาจักรล้านนาเป็นเมืองหน้าด่านทางเหนือเพ่ือป้องกันการรุกรานจาก

ทหารพมา่1 

ในสมยักรุงธนบุรีต่อเน่ืองมาถึงสมยัต้นรัตนโกสินทร์ อาณาจกัรล้านนามีฐานะเป็นเมือง

ประเทศราชของไทย ดังนัน้เมืองเชียงใหม่ศูนย์กลางอ านาจของอาณาจักรล้านนากับกรุงเทพฯ 

ศนูย์กลางอ านาจของไทย จ าเป็นต้องมีการเดินทางติดต่อความสมัพนัธ์ระหว่างกัน โดยเชียงใหม่

ในฐานะเมืองประเทศราชมีพนัธะหน้าท่ีตอ่เจ้าประเทศราชคือ การสง่เคร่ืองราชบรรณาการ ส่งสว่ย 

                                                           
1สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557). เล่มเดิม. หน้า 357. 
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การเกณฑ์สิ่งของ และเกณฑ์ราชการสงคราม1 ในช่วงเวลานีค้วามสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่กับ

กรุงเทพฯ เป็นความสมัพนัธ์แบบรัฐจารีต คือเมืองเชียงใหม่มีอิสระในการปกครองตนเองเพียงแต่

ต้องส่งเคร่ืองราชบรรณาการ 3 ปีต่อครัง้ เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภกัดีตอ่กรุงเทพฯ และทาง

กรุงเทพฯ จะไม่เข้ามายุ่งเก่ียวกับกิจการต่าง ๆ ภายในของเมืองเชียงใหม่ สาเหตุหลักท่ีทา ง

กรุงเทพฯ ให้อิสระกับเชียงใหม่ในการปกครองตนเอง เน่ืองจากระยะทางท่ีอยู่ห่างไกลและการ

เดินทางคมนาคมระหว่างเชียงใหม่กับกรุงเทพฯ มีความยากล าบากประกอบกับภูมิประเทศ

แวดล้อมไปด้วยภเูขาสงูและป่าดงดบิจงึไมมี่ความสะดวกในการเดนิทางติดตอ่กนัมากนกั 

สว่นกรุงเทพฯ ในฐานะเจ้าประเทศราชจะให้ความช่วยเหลือและปกป้องเมืองเชียงใหม่ใน

ฐานะเมืองหน้าดา่นทางเหนือยามมีศกึสงครามมาประชิดเมืองโดยทางกรุงเทพฯ จะสง่ทหารขึน้ไป

ช่วยท าสงคราม รวมถึงพระราชทานเคร่ืองสงูประดบัเกียรติยศเจ้านายฝ่ายเหนือและพระราชทาน

สิ่งของตา่ง ๆ ตามแตท่ี่เจ้านายฝ่ายเหนือร้องขอมาเป็นครัง้คราว เช่น พระราชทานอาวธุปืน เคร่ือง

อปุโภคบริโภค และสิ่งของมีคา่ตา่ง ๆ เพ่ือเป็นการตอบแทนความจงรักภกัดีและความสมัพนัธ์อนัดี

ระหวา่งกนั2 

ดงันัน้จึงปรากฏว่ามีการเดินทางของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่หรือเจ้านายฝ่ายเหนือมายงั

กรุงเทพฯ เพ่ือถวายเคร่ืองราชบรรณาการแก่กษัตริย์ไทยและการเดินทางของเจ้านายและ

ข้าราชการกรุงเทพฯ ท่ีเดนิทางไปขึน้ไปเชียงใหมเ่พ่ือท าสงครามกบัพมา่หรือน าสิ่งของพระราชทาน

จากกษัตริย์ไทยท่ีกรุงเทพฯ ขึน้ไปถวายให้เจ้านายฝ่ายเหนือ 

3.2 การสร้างรัฐชาตสิยามในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453) เป็นยุคของการ

เปล่ียนรูปแบบของรัฐสยามให้เป็น รัฐชาติ (nation-state) ตามรูปแบบของรัฐในตะวันตก คือ

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ มีประชากร มีเขตแดนท่ีแนน่อน มีรัฐบาลท่ีมีอ านาจ

บริหารประเทศ และมีอ านาจอธิปไตยไมข่ึน้กบัชาติอ่ืน3 โดยจดุส าคญัของการสร้างรัฐชาติ คือ การ

                                                           

  1สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557). เล่มเดิม. หน้า 361. 
2แหล่งเดิม. หน้า 362-364. 

  3สมเกียรติ วนัทะนะ. (2530). เมืองไทยยุคใหม่ : สมัพนัธภาพระหว่างรัฐกับประวตัิศาสตร์ส านึก. ใน 

อยู่เมืองไทย รวมบทความทางสงัคมการเมือง เพือ่เป็นเกียรติแด่ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก ในโอกาสอายคุรบ 

60 ปี. หน้า 71-98. 
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รวมศนูย์อ านาจให้รัฐบาลกลางมีอ านาจในการปกครองบริหารและการสร้างความเป็นอนัหนึ่งอนั

เดียวกนัของคนในรัฐชาตใิห้มีความรู้สึกวา่เป็นคนของหนว่ยการเมืองนัน้ ๆ1 

ดงันัน้จงึปรากฏวา่ราชส านกัสยามมีความพยายามในการปฏิรูปการปกครองหวัเมืองฝ่าย

เหนือเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยาม โดยใน พ.ศ. 2427 หลังจากราชส านักสยามลงนามท า

สนธิสญัญาเชียงใหม่ (Treaty of Chiang Mai) ฉบบัท่ี 2 กับองักฤษ นบัเป็นจุดเร่ิมต้นของการปฏิรูป

การปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือได้มีเจ้านายจากกรุงเทพฯ คือ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนพิชิต

ปรีชากร เสด็จขึน้ไปเชียงใหม่เพ่ือด าเนินการวางรากฐานในการปฏิรูปการปกครองภายในเมือง

เชียงใหม่ให้เป็นรูปแบบการปกครองเดียวกับท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือเป็นการควบคุมอ านาจผู้ ปกครอง

ท้องถ่ินและต้องการดึงอ านาจการปกครองเข้าสู่ รัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือการสร้างรัฐ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งนบัว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการด าเนินการปฏิรูปการปกครองหวัเมืองลาว

เฉียงอยา่งจริงจงั2 

ใน  พ .ศ . 2435 สยาม ได้ ด า เนิ น การป ฏิ รูป การปกครองป ระ เท ศ เพ่ื อส ร้ าง รั ฐ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์3 จึงต้องการควบคุมหวัเมืองเหนือท่ีจากเดิมอยู่ในฐานะเมืองประเทศราชมี

อ านาจการปกครองเป็นของตัวเอง แต่หลังจากการปฏิรูปการปกครองประเทศจ าเป็นต้องดึง

อ านาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางท่ีกรุงเทพฯ และยกเลิกรูปแบบการปกครองแบบเมืองประเทศ

ราชเป็นสาเหตทุ าให้ชนชัน้ปกครองของสยามจ าเป็นต้องเดินทางไปทัว่ประเทศเพ่ือบงัคบัใช้และดแูล

รัฐแบบใหม่โดยการส่งเจ้าฟ้าและผู้ปกครองจ านวนมากจากกรุงเทพฯ ไปด ารงต าแหน่งระดบัสูง

ตามหวัเมืองตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ4  

อาทิ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ขณะด ารงต าแหน่งเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2435-2458) เสด็จตรวจราชการมณฑลพายัพ ใน พ.ศ. 2441 โดยได้

เสด็จท่ีเมืองเชียงใหม่ด้วย5 และใน พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 6

                                                           
1ลขิิต ธีรเวคิน. (2550). วิวฒันาการการเมืองการปกครองไทย. หน้า 106. 
2สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557). เล่มเดิม. หน้า 370. 
3สมเกียรติ วันทะนะ. (2533, มิถุนายน). รัฐสมบูรณาญาสิทธ์ิในสยาม 2435 - 2475. วารสาร

สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 12(1): 23 - 44. 
4ธงชยั วินิจจะกลู. (2560). เล่มเดิม. หน้า 15. 
5สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2545). เล่มเดิม. หน้า 1. 
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เม่ือครัง้ยงัด ารงต าแหน่งสยามมกฎุราชกมุาร หลงัจากตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 เปิดเส้นทางเดินรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ ถึงสถานีบ้านภาชี ในครัง้นัน้

รัชกาลท่ี 5 มีพระประสงค์ให้พระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยาม

มกุฎราชกุมาร เสด็จประพาสหวัเมืองในมณฑลพายพัเพ่ือจะให้ทรงคุ้นเคยกับราชการในหวัเมือง

มณฑลพายพัท่ีอยูห่า่งไกลจากกรุงเทพฯ1 

นอกจากกลุ่มข้าราชการสยามท่ีเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่เพ่ือด ารงต าแหน่ง

ข้าหลวงใหญ่ประจ าท่ีเมืองเชียงใหม่ท าหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการบ้านเมืองแล้ว ยังมีกลุ่ม

ข้าราชการสยามชาวตะวนัตกท่ีได้เดนิทางเข้ามาท่ีกรุงเทพฯ แล้วเข้าท างานรับราชการในราชส านกั

สยามสมัยรัชกาลท่ี  5 เน่ืองจากในช่วงเวลานัน้ เป็นช่วงของการเปล่ียนแปลงสิ่ งต่าง ๆ 

ภายในประเทศเพ่ือความเป็นสมัยใหม่ แต่ในช่วงต้นสมัยรัชกาลท่ี 5 ยังหาบุคคลท่ีมีความรู้

ทางด้านวิทยาการสมยัใหม่ตามแบบอย่างตะวนัตกไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องว่าจ้างชาวตะวนัตกให้เข้า

มารับราชการในราชส านักสยาม โดยในท่ีนีจ้ะขอยกตวัอย่างเฉพาะข้าราชการชาวตะวนัตกท่ีได้

เดนิทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม ่ 

อาทิ นายเจมส์ แมคคาร์ธี ชาวอังกฤษได้เข้ามารับราชการในราชส านักสยาม ใน พ.ศ. 

24242 จนได้รับแต่งตัง้เป็นพระวิภาคภูวดล เจ้ากรมแผนท่ีคนแรก (พ.ศ. 2428-2444) ได้เดินทาง

ขึน้ไปเชียงใหม่เป็นจ านวน 2 ครัง้ ครัง้แรกใน พ.ศ. 2425 เพ่ือเก็บข้อมูลเก่ียวกับเขตแดนท่ีก าลัง

เป็นปัญหาระหว่างเชียงใหม่กับระแหง หลังจากเกิดความขดัแย้งเร่ืองการจดัเก็บภาษีป่าไม้สัก3 

ครัง้ท่ีสองใน พ.ศ. 2433 เพ่ือส ารวจก าหนดเส้นเขตแดนด้านตะวนัออกเฉียงเหนือระหว่างสยามกบั

พม่า4 และนายปิแอร์ โอร์ต นกักฎหมายชาวเบลเยียมได้เดินทางมาท่ีกรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2439 เพ่ือ

เข้ารับราชการในราชส านักสยาม ต าแหน่งผู้ ช่วยท่ีปรึกษากฎหมาย ต่อมาใน พ.ศ. 2440 ได้รับ

มอบหมายหน้าท่ีให้เดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่เพ่ือช าระคดีความขดัแย้งระหว่างคนใน

บงัคบัสหรัฐอเมริกากบัข้าราชการสยาม5 

                                                           

  1บญุเสริม สาตราภยั. (2532). เล่มเดิม. หน้า 2-3. 

  2เจมส์ แมคคาร์ธี. (2533). บนัทึกการส ารวจและบกุเบิกในแดนสยาม. แปลโดย สมุาล ีวีระวงศ์. หน้า 3. 
3แหล่งเดิม. หน้า 18. 

  4แหล่งเดิม. หน้า 114. 
5ปิแอร์ โอร์ต. (2555). เล่มเดิม. หน้า 37-38. 
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จากการท่ีรัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ ได้เร่ิมส่งข้าราชการขึน้ไปท่ีเมืองเชียงใหม่ ตัง้แต่ พ.ศ. 

2417 ถือได้ว่าอ านาจจากเจ้านายท่ีกรุงเทพฯ เร่ิมแผ่ขยายขึน้ไปท่ีหัวเมืองฝ่ายเหนือเพิ่มมากขึน้

กว่าในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ดงันัน้การเดินทางของกลุ่มเจ้านายและข้าราชการกรุงเทพฯ จึง

เปล่ียนจากการเดินทางไปเชียงใหม่เพ่ือท าศึกสงครามหรือเพ่ือร่วมงานปลงศพเจ้านายฝ่ายเหนือ 

แต่หลังจากสยามได้ลงนามท าสนธิสัญญาเชียงใหม่ฉบับท่ี 1 กับรัฐบาลอังกฤษเป็นผลท าให้

รัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ จ าเป็นต้องด าเนินการจดัส่งข้าราชการจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปควบคมุดูแล

การบริหารการปกครองบ้านเมืองท่ีเมืองเชียงใหม่อย่างท่ีไม่ เคยเกิดขึน้มาก่อนเพ่ือธ ารงรักษา

อาณาจกัรล้านนาให้อยูใ่นการปกครองของสยามตอ่ไป นบัจากนัน้เป็นต้นมาได้มีกลุ่มเจ้านายและ

ข้าราชการกรุงเทพฯ เดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่มากกว่าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ทัง้นี ้

เพ่ือไปปฏิบตังิานราชการแผน่ดนิ 

3.3 ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างล้านนากับสยาม 

การติดต่อค้าขายสินค้าถือเป็นรายได้ส าคญัทางเศรษฐกิจของอาณาจกัรต่าง ๆ ท่ีจะน า

สินค้าท่ีมีอยู่ภายในอาณาจักรส่งออกไปค้าขายกับอาณาจักรใกล้เคียง โดยการเดินทางติดต่อ

ค้าขายระหว่างล้านนากบัไทยก่อนมีเส้นทางรถไฟสายเหนือจะอาศยัเส้นทางทางน า้โดยการขนส่ง

ทางเรือออกจากเมืองเชียงใหมท่ี่เป็นเมืองศนูย์กลางของอาณาจกัรล้านนาลงมาตามแมน่ า้ปิง ผา่น

เมืองระแหง เมืองปากน า้โพ แล้วเข้าสู่แม่น า้เจ้าพระยาล่องลงมาท่ีกรุงเทพฯ การเดินทางระหว่าง

เมืองเชียงใหม่กบักรุงเทพฯ ในแต่ละครัง้อาจใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่เท่ากนัประมาณ 1 - 3 

เดือนขึน้อยู่กบัชว่งเวลาฤดกูาลของการเดนิทาง โดยสินค้าออกส าคญัของเมืองเชียงใหมเ่ป็นสินค้า

ของป่า เช่น คร่ัง สีเสียด หนงัสตัว์ เขาสตัว์ และน า้ผึง้ท่ีถูกผกูขาดทางการค้าอยู่ในเฉพาะกลุ่มเจ้า

เมืองและเจ้านายท่ีสามารถท าการค้าขายได้1 ขณะท่ีกรุงเทพฯ ถือว่าสินค้าของป่าเป็นสินค้า

ผกูขาดของราชส านกัท่ีส่งออกผ่านทางกรมพระคลงัสินค้าไปค้าขายกับประเทศอินเดีย ชวา และ

                                                           
1สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557). เล่มเดิม. หน้า 521-522. 



  49 

มลายู1 โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีมีความต้องการสินค้าของป่าอย่างมาก2 ส่วนสินค้าท่ีพ่อค้าทางเรือ

ซือ้จากกรุงเทพฯ น ากลบัไปจ าหนา่ยท่ีเมืองเชียงใหมไ่ด้แก่ เกลือ ปลาแห้ง ผ้าแพร และร่ม3 

ตอ่มาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2367-2394) ไทยได้ลงนาม

ท าสนธิสัญญาเบอร์นีย์ (Burney Treaty) กับประเทศอังกฤษ เม่ือ พ.ศ. 2369 จากการท า

สนธิสญัญาเป็นผลให้กรมพระคลงัสินค้าถกูลดบทบาทลง การค้าขายกบัตา่งประเทศถกูเปล่ียนไป

อยู่ในมือของเอกชนท่ีกระท าผ่านทางพ่อค้าชาวจีนท่ีมาเข้าอยู่ในไทยตัง้แต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ 

โดยกรมพระคลงัสินค้าเปิดโอกาสให้พ่อค้าชาวจีนประมูลการผูกขาดสินค้าและท าหน้าท่ีจดัเก็บ

ภาษีอากรส่งให้กับกรมพระคลงัสินค้า4 กระทัง่ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

(พ.ศ. 2394-2411) ไทยได้ลงนามท าสนธิสัญญาเบาว์ริง (Bowring Treaty) กับประเทศอังกฤษ 

เม่ือ พ.ศ. 2398 อีกฉบับหนึ่งซึ่งเป็นสนธิสัญญาท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของ

สยามอย่างมาก จากการท าสนธิสัญญาเป็นผลให้ระบบการผูกขาดทางการค้าถูกยกเลิกเกิด

การค้าขายอย่างเสรี นับเป็นจุดเร่ิมต้นให้ชาวจีนก้าวขึน้มามีบทบาททางการค้าทางเรือระหว่าง

เชียงใหม่กบักรุงเทพฯ และชาวจีนยงัมีเครือข่ายทางการค้าทางเรือกบัหวัเมืองต่าง ๆ ท่ีอยู่ระหว่าง

เส้นทางเชียงใหมก่บักรุงเทพฯ เชน่ เมืองปากน า้โพ เมืองระแหง  

นอกจากนัน้กลุ่มพ่อค้าชาวจีนท่ีเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปประกอบธุรกิจค้าขายท่ี

เชียงใหม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าเจ้าหลวงเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดสนิมสนมเป็นช่องทางให้ได้รับการ

แตง่ตัง้เป็นเจ้าภาษีนายอากรท าหน้าท่ีเก็บภาษีส่งให้กบัเจ้าหลวงเชียงใหม่5 และกลุม่พอ่ค้าชาวจีน

ยงัได้รับการอปุถมัภ์จากกลุ่มเจ้านายเชียงใหม่ให้อยูอ่าศยัอย่างร่มเย็นเป็นสขุ6 ดงันัน้จึงปรากฏว่า

กลุ่มพ่อค้าชาวจีนเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทการค้าขายทางเรือระหว่างเชียงใหม่กบักรุงเทพฯ มาอย่าง

                                                           
1บุญรอด แก้วกัณหา. (2527). การเก็บส่วยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2411). ใน 

ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 2484. หน้า 90-91. 
2ผาสกุ พงษ์ไพจิตร; และ คริส เบเคอร์. (2546). เศรษฐกิจการเมืองไทยสมยักรุงเทพฯ. หน้า 118. 
3สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557).เล่มเดิม. หน้า 521. 
4ญาดา ประภาพันธ์. (2527). ระบบเจ้าภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯ ยุคต้น. ใน  ประวัติศาสตร์

เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 2484. หน้า 119. 
5สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557). เล่มเดิม. หน้า 531-533. 
6ธนาคารแหง่ประเทศไทย. (2528). เล่มเดิม. หน้า 142-144. 
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ต่อเน่ืองกระทั่งเส้นทางรถไฟสายเหนือสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2464 รถไฟสามารถเดินรถจาก

กรุงเทพฯ ถึงเชียงใหมเ่ป็นผลให้รถไฟขึน้มามีบทบาทแทนการขนสง่ค้าขายทางเรือ 

3.4 การปฏิบัตงิานเผยแพร่คริสต์ศาสนาของมิชชันนารีชาวตะวันตก 

หลังจากไทยลงนามท าสนธิสัญญาเบอร์นีย์ (Burney Treaty) กับประเทศอังกฤษ เม่ือ 

พ.ศ. 2369 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2367-2394) นับเป็น

สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ฉบับแรกท่ีไทยท ากับประเทศตะวันตกในสมัย

รัตนโกสินทร์ ถือได้ว่าเป็นจดุเร่ิมต้นของการเปิดรับชาวตะวนัตกเข้ามาในประเทศไทย1 หลงัการท า

สนธิสญัญาได้เพียง 2 ปี เร่ิมมีคณะมิชชนันารีนิกายโปรเตสแตนต์2 เดินทางเข้ามาท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือ

เผยแพร่ศาสนาคริสต์ ซึ่งการเข้ามาของคณะมิชชนันารีมีแนวคิดและอดุมการณ์ท่ีส าคญัได้แก่ แรง

กระตุ้นจากจิตส านึกทางศาสนา แนวคิดเร่ืองทวินิยม อุดมคติเร่ืองอาณาจักรของพระเจ้า และ

อิทธิพลของปรัชญาสามัญส านึก3 แต่อย่างไรก็ตามคณะมิชชันนารีท่ีเดินทางเข้ามาในไทยเพ่ือ

ปฏิบตัิงานเผยแพร่ศาสนาคริสต์ต้องประสบกบัปัญหาในการปฏิบตัิงานจึงยตุิการด าเนินงานแล้ว

เดินทางกลบัประเทศเหลือเพียงคณะมิชชนันารีอเมริกันเพรสไบทีเรียนท่ียงัคงด าเนินงานเผยแพร่

ศาสนาคริสต์และจดัตัง้สภาคริสตจกัรทัว่ประเทศไทย 

ดงันัน้จงึปรากฏวา่มีคณะมิชชนันารีอเมริกนัเพรสไบทีเรียนได้ด าเนินงานจดัตัง้คริสตจกัรท่ี

กรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2390 บริเวณใกล้วดัอรุณราชวราราม (วดัแจ้ง) เม่ือประสบผลส าเร็จแล้วจึงเร่ิม

ด าเนินการขยายงานไปยังส่วนภูมิภาคโดยมีพันธกิจหลัก 3 ประการคือ งานด้านการประกาศ

ศาสนาคริสต์ การแพทย์ และการศึกษา เร่ิมจากเมืองเพชรบรีุ ใน พ.ศ. 24044 ณ ท่ีเมืองเพชรบุรีนี ้
                                                           

1กรมศิลปากร. (2551). เอกสารเฮนรี เบอร์นีย์ เล่ม 1. บทน า หน้า 1. 

  2มีจ านวน 5 คณะคือ สมาคมมิชชนันารีแห่งลอนดอน (London Missionary Society) เข้ามาใน พ.ศ. 

2371 คณะอเมริกันบอร์ดออฟคอมมิชชั่นเนอร์ฟอร์ฟอเรนจ์มิชชั่น (American Board of Commissioners for 

Foreign Missions) เข้ามาใน พ.ศ. 2374 คณะอเมริกันแบ๊บติสต์ (American Baptist Foreign Missionary 

Society) เข้ามาใน พ.ศ. 2376 คณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียน (American Presbyterian Missions) เข้ามาใน พ.ศ. 

2383 และสมาคมมิชชนันารีอเมริกนั (American Missionary Association) เข้ามาใน พ.ศ. 2393 ใน ประสิทธ์ิ 

พงศ์อุดม. (2547). ย้อนรอยอดีต: 175 ปี มิชชันนารีโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย. ใน 175 ปี พนัธกิจคริสต์

ศาสนาโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย (1828-2003). หน้า 10. 

  3ประสทิธ์ิ พงศ์อดุม. (2547). เล่มเดิม. หน้า 6-8. 

  4แหล่งเดิม. หน้า 18. 
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คณะมิชชันนารีเกิดความสนใจท่ีอยากจะขยายงานเผยแพร่ไปยังส่วนภูมิภาคทางเหนือท่ีเมือง

เชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา โดยครอบครัวของศาสนาจารย์แดเนียล 

แมคกิลวารี (Rev.Daniel McGilvary) ได้ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่จ านวน 2 ครัง้ 

ในครัง้แรกเป็นความตัง้ใจเดินทางขึน้ไปเพ่ือท าการส ารวจเส้นทางการเดินทางโดยออกเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ทางเรือ เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406 ถึงเชียงใหม่ในวนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 

2407 ในครัง้แรกเม่ือถึงเชียงใหม่เจ้าผู้ ครองนครไม่อยู่เน่ืองจากเสด็จมากรุงเทพฯ จึงได้รับการ

ต้อนรับจากพระนัดของเจ้าผู้ ครองนคร โดยการจัดศาลาท่ีพักไว้ให้ แต่แล้วการเดินทางขึน้ไป

เชียงใหม่ครัง้แรกก็สามารถประสบความส าเร็จในการมีผู้คนชาวเมืองเชียงใหม่มารับฟังพระอจนะ

ของพระผู้ เป็นเจ้าเป็นครัง้แรก และยงัได้ส ารวจภูมิประเทศ บ้านเมือง และผู้คน หลังจากนัน้พวก

เขาเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ถึงในวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 24071 

หลงัจากเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ แล้วศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี เร่ิมด าเนินการ

วางแผนในการจดัตัง้คริสตจกัรท่ีเชียงใหม่อย่างจริงจงั โดยได้ด าเนินการแจ้งเร่ืองไปยงัสถานกงสลุ

อเมริกันท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือแจ้งเร่ืองขออนุญาตจดัตัง้คริสตจกัรท่ีเชียงใหม่ กราบทูลพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกษัตริย์สยาม เพราะในขณะนัน้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองประเทศราชของ

สยามอยู่ ค าตอบท่ีได้รับคือ “การตดัสินใจครัง้นีไ้ม่ได้ขึน้อยู่กบัพระองค์ เน่ืองจากพระองค์ไม่อาจ

บังคับคนลาวเร่ืองนีไ้ด้ แต่เจ้าผู้ ครองนครเชียงใหม่ ซึ่งในขณะนัน้ยังทรงพ านักอยู่ในบางกอก 

(กรุงเทพฯ-ผู้ วิจัย) ทรงมีอ านาจเต็มท่ี ถ้าหากเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่อนุมัติ รัฐบาลสยามก็จะ

อนุมตัิเช่นเดียวกัน...”2 ในเช้าวนัรุ่งขึน้กลุ่มศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี ได้เดินทางไปขอเข้า

เฝ้าพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ เจ้าผู้ ครองนครเชียงใหม่ องค์ท่ี 6 เพ่ือแจ้งเร่ืองขออนุมัติจัดตัง้

คริสตจกัรท่ีเชียงใหม่ พระองค์ทรงอนุมตัิให้จดัตัง้ได้จากนัน้ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารีได้

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่ครัง้ท่ีสองเม่ือวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2410 ถึงเชียงใหม่

ในวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2410 ในปีต่อมายังมีครอบครัววิสสันท่ีเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปถึง

เชียงใหม่ในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2411 พร้อมด้วยหมอเฮาส์ในปีเดียวกันเพ่ือช่วยงานจัดตัง้

คริสตจกัรแหง่ใหมข่ึน้ท่ีเมืองเชียงใหม่3 จนประสบผลส าเร็จในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกนั 
                                                           

  1แดเนียล แมคกิลวารี. (2544). เล่มเดิม. หน้า 68-70. 
2แหล่งเดิม. หน้า 75-76. 

  3แหล่งเดิม. หน้า 101-102. 



  52 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ในช่วงก่อนเส้นทางรถไฟ

สายเหนือสามารถเดินรถไฟถึงสถานีเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2464 ไมใ่ชก่ารเดินทางท่ีมีความน่าร่ืนรมย์

หรือเป็นการเดินทางไปเพ่ือการท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจ แต่การเดินทางในช่วงเวลานีเ้ป็นการ

เดินทางไปเพ่ือกิจธุระท่ีมีความจ าเป็นและมีความส าคญัของกลุ่มคนต่าง ๆ เพียงเท่านัน้ ได้แก่ 

กลุม่เจ้านายฝ่ายเหนือ กลุม่เจ้านายและข้าราชการกรุงเทพฯ กลุม่พอ่ค้า และกลุม่มิชชนันารี ซึง่แต่

ละกลุ่มคนต่างมีปัจจยัส าคญัในการเดินทางไปท่ีแตกตา่งกนั แต่ล้วนแล้วมีกิจธุระส าคญัจ าเป็นท่ี

จะต้องเดนิทาง 

แตก่ระนัน้เส้นทางการเดนิทางระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหมเ่ตม็ไปด้วยความยากล าบาก

ซึ่งเส้นทางท่ีได้รับความนิยมในการเดินทางเป็นเส้นทางน า้โดยมีเรือหางแมงป่องเป็นพาหนะและ

เป็นการเดินทางท่ีมีความสะดวกสบายมากท่ีสุด เพียงแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 1 – 3 

เดือน เน่ืองจากเส้นทางน า้ในแม่น า้ปิงต้องเดินทางผ่านแก่งจ านวนมาก แต่ละแก่งอาจใช้เวลา

เดินทางหลายวันถึงจะผ่านแก่งไปได้ นั่นเป็นสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้การเดินทางติดต่อสมัพนัธ์กัน

ระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่มีอุปสรรคในการเดินทางอย่างมาก ท าให้เกิดแนวคิดในการสร้าง

ระบบคมนาคมเส้นทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหมใ่นสมยัรัชกาลท่ี 5 ดงัจะกล่าวถึง

รายละเอียดในบทถดัไป เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเดนิทางและเม่ือรถไฟสามารถเดินรถได้ถึง

สถานีเชียงใหมแ่ล้ว จงึเป็นปัจจยัสนบัสนนุท าให้เกิดการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ของ

กรมรถไฟหลวง 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3  

กรมรถไฟหลวงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  

พ.ศ. 2464-2474 
 

วฒันธรรมการท่องเท่ียวเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสงัคมชาวตะวนัตกแล้วแพร่หลายมาสู่ประเทศ

ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงยุคล่าอาณานิคม กระทั่งประมาณปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี 24 วฒันธรรมการท่องเท่ียวเร่ิมแพร่หลายเข้ามาสู่สงัคมไทยในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ

พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2367-2394) และในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 (พ.ศ. 2394-2411) หลังจากการท าสนธิสัญญาเบาว์ริง (Bowring Treaty) 

กับประเทศอังกฤษใน พ.ศ. 2398 เร่ิมมีกลุ่มชาวตะวนัตกท่ีเดินทางเข้ามาในไทยจ านวนมากขึน้ 

โดยได้น าวฒันธรรมการทอ่งเท่ียวมาเผยแพร่ในสงัคมไทย1 

กลุ่มชาวตะวนัตกท่ีมีบทบาทในการแพร่หลายวัฒนธรรมการท่องเท่ียวในสังคมไทยคือ 

กลุ่มมิชชนันารีท่ีเดินทางเข้ามาในไทยได้มีโอกาสออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปตามเมือง

ต่าง ๆ ภายในประเทศแล้วได้น าความรู้ทางด้านการแพทย์และการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือเปล่ียน

อากาศรักษาสขุภาพมาเผยแพร่ในสงัคมไทย ท าให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างของกลุ่มชนชัน้สงูสมยั

นัน้ ดังเห็นได้จากความนิยมในการเดินทางไปพักผ่อนตากอากาศตามเมืองชายทะเลของ

พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานวุงศ์ และข้าราชการจนเกิดเป็นความนิยมในสงัคมไทย 2 ตอ่เน่ือง

มาถึงในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453) อนัมีผล

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมเก่ียวกบัการเดนิทางทอ่งเท่ียวในสงัคมไทยสมยัตอ่มา 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2453-2468) ความ

นิยมการเดินทางท่องเท่ียวในสงัคมไทยมีความแพร่หลายมากขึน้ เน่ืองด้วยการคมนาคมเส้นทาง

รถไฟมีครอบคลมุไปยงัภูมิภาคตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึน้ในการ

เดินทางไปยงัหวัเมืองภูมิภาคตา่ง ๆ ท่ีมีระยะทางห่างไกล ดงันัน้กรมรถไฟหลวงจึงก้าวขึน้มาเป็น

                                                           
1ป่ินเพชร จ าปา. (2545). วฒันธรรมการท่องเทีย่วของคนไทย พ.ศ. 2394-2544. 
2วีรยุทธ ศรีสวุรรณกิจ. (2549). การพกัผ่อนหย่อนใจแบบตะวนัตกของชนชัน้น าสยาม พ.ศ. 2445-

2475. 
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หน่วยงานท่ีมีบทบาทด าเนินการด้านธุรกิจการท่องเท่ียวตามเมืองท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีรถไฟสามารถ

เดนิทางไปถึงสถานท่ีนัน้ ๆ1 

 การศึกษาในบทนีมุ้่งหมายศึกษาบทบาทของกรมรถไฟหลวงท่ีมีต่อการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในช่วงหลงัจากเส้นทางรถไฟสายเหนือสามารถเปิดเดินรถไฟถึงสถานี

เชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 จนถึงก่อนเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศใน พ.ศ. 2475 เพ่ือแสดงให้

เห็นถึงการส่งเสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ของกรมรถไฟหลวง รวมถึงวิธีการด าเนินงานและ

สาเหตปัุจจยัตา่ง ๆ ท่ีท าให้เกิดการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

1. กรมรถไฟหลวง: ความเป็นมาและความส าคัญ 

การรับรู้เก่ียวกับรถไฟในประเทศไทยเกิดขึน้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 4 (พ.ศ. 2394-2411) จุดเร่ิมต้นเกิดจากการท าสนธิสญัญาเบาว์ริง (Bowring 

Treaty) กับประเทศอังกฤษ ในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2398 หลังจากการลงนามท าสนธิสัญญา

เรียบร้อยแล้ว ราชทูตอังกฤษเซอร์ จอห์น เบาว์ริง (Sir John Bowring) ได้น าสนธิสญัญากลบัไป

ประทับตราแผ่นดิน ท่ีก รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษแล้วน าสนธิสัญญากลับมาถวาย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2398 (พ.ศ. 2399) พร้อมด้วย

เคร่ืองราชบรรณาการหลายอย่างหนึ่งในนัน้คือ รถไฟจ าลอง2 (ภาพประกอบ 5) นบัเป็นครัง้แรกท่ีชน

ชัน้น าสยามได้เห็นลกัษณะรูปร่างของรถไฟท่ีเป็นระบบการคมนาคมสมยัใหม่ท่ีเกิดขึน้ในประเทศ

องักฤษ 

 

 

                                                           
1อรวรรณ ศรีอุดม. (2543). การศึกษาเร่ืองการท่องเที่ยวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หวั (พ.ศ. 2453-2468). 
2เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ข า บุนนาค). (2547). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 

รชักาลที ่4 ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บนุนาค). หน้า 112. 
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ภาพประกอบ 5 รถไฟจ าลองยอ่สว่น เคร่ืองราชบรรณาการจากประเทศองักฤษ 
 

ท่ีมา: การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2559). 100 ปี สถานีกรุงเทพ. หน้า 12. 

 

ต่อมาใน พ.ศ. 2400 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตัง้คณะราชทูต

เดินทางไปเจริญสมัพนัธไมตรีกบัสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแห่งสหราชราชอาณาจกัร ได้แก่ พระ

ยามนตรีสริุยวงศ์ (ชุ่ม บนุนาค) เป็นราชทตู เจ้าหม่ืนสรรพเพธภกัดี (เพ็ง เพ็ญกลุ) เป็นอปุทตู จม่ืนมณ

เฑียรพิทักษ์ (ด้วง) เป็นตรีทูต หม่อมราโชทัย (ม.ร.ว. กระต่าย) เป็นล่าม พร้อมกับคณะผู้ติดตาม

รวมทัง้หมด 27 คน  ท าหน้าท่ีเชิญพระราชสาส์นและเคร่ืองราชบรรณาการ ออกเดินทางจาก

กรุงเทพฯ เม่ือวนัศกุร์ท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 24001 เม่ือเดินทางถึงประเทศองักฤษคณะราชทตูไทย

ได้มี โอกาสขึน้ โดยสารขบวนรถไฟของจริงไปยังเมืองต่าง ๆ อาทิ  จากเมืองพอร์ตสมัท 

(Portsmouth) ไปยังเมืองลอนดอน (London), จากเมืองเบอร์มิงแฮม (Birmingham) ไปยังเมือง

แมนเชสเตอร์ (Manchester), จากเมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ไปยังเมืองลิ เวอร์พูล 

(Liverpool), จากเมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ไปยงัเมืองเชฟฟิลด์ (Sheffield), จากเมืองเชฟ

ฟิลด์ (Sheffield) ไปยงัเมืองเบอร์มิงแฮม (Birmingham) และจากเมืองลอนดอน (London) ไปยงั

เมืองท่าโดเวอร์ (Dover) หม่อมราโชทัย ผู้ เป็นล่ามของคณะทูตได้จดบันทึกถึงรายละเอียดของ

รถไฟไว้ในนิราศลอนดอนความวา่ 

 

                                                           

  1เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ข า บนุนาค). (2547). เล่มเดิม. หน้า 148-149. 
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ยงัรถวิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือรถไฟส าหรับใช้ทางไกล ไปได้ตลอดทกุหวัเมืองที่อยู่ในเกาะเครดบริด

ติน ทางรถไฟนัน้ท าด้วยเหล็กเป็นทางตรง ถ้าถึงภเูขาก็เจาะเป็นอโุมงค์ตลอดไปจนข้างโน้น ที่เป็นเนิน

ต ่า ๆ ก็ตดัเนินลงเป็นทางราบเสมอดนิ ถ้าถึงแมน่ า้หรือคลอง ก็ก่อสะพานศลิาข้าม ถ้าเป็นท่ีลุม่ก็ถมขึน้

ให้ดอนเสมอ แล้วท าเป็นสองทางบ้าง สี่ทางบ้างเคียงกนั ทางรถไปทางหนึ่ง ทางรถมาทางหนึ่ง ไม่ให้

ร่วมทางด้วยกลวัจะโดนกนั ที่เรียกว่ารถไฟนัน้ใช่จะเป็นรถไฟทกุรถหามิได้ เป็นรถไฟอยู่รถเดียวแต่น่า

รถ แล้วลากรถอื่นไปได้ถึงยี่สิบรถเศษ บางทีถ้าจะไปเร็วก็ลากแต่น้อยเพียงเจ็ดรถแปดรถ รถที่เดินเร็ว

เดินได้ชัว่โมงละหกสิบไมล์ คือสองพนัเจ็ดร้อยเส้นเป็นก าหนด รถเหลา่นัน้มีขอเหล็กเก่ียวต่อ ๆ กนัไป 

แต่จัดเป็นสี่ชนิด ชนิดที่หนึ่งนัน้ รถอนัหนึ่งเป็นสามห้อง ๆ หนึ่งนั่งได้สี่คน รวมสามห้องสิบสองคน 

พร้อมด้วยฟกูเบาะและหมอน ท าด้วยแพรบ้าง บางทีท าด้วยสกัหลาดและหนงัฟอกอย่างดี ตามฝาใส่

กระจกมิดชิดไม่ให้ลมเข้าได้ ข้างในมีมลุี่แพรส าหรับบงัแดด รถที่สองก็ท าเป็นสามห้องเหมือนกัน แต่

ห้องหนึง่นัง่ได้รถหกคน ที่ทางไมสู่้งามเหมือนรถที่หนึ่ง ยงัรถที่สามเป็นรถเลวไมไ่ด้กัน้ห้อง รถอนัหนึง่มี

อยู่แต่ห้องเดียว คนนัง่ได้กว่ายี่สิบคน ปนปะคละกันไป เก้าอีข้้างในก็ไม่มีเบาะหมอน แลไม่สู้สะอาด

งดงามอีกรถที่ 4 นัน้ส าหรับบรรทกุของและสตัว์มีม้าและววัเป็นต้น ในขณะรถไฟเดินอยูน่ัน้ จะมีคนมา

ยืนอยูห่รือต้นไม้ต้นไม้อนัใดที่อยูริ่มทางก็ดี คนที่อยูบ่นรถจะดวูา่คนผู้ใด ต้นอะไร ก็ดไูมท่นัรู้จกัชดั ด้วย

รถไปเร็วนกั...1 

 

หลงัจากคณะราชทูตเดินทางกลับจากประเทศองักฤษ บนัทึกนิราศลอนดอนของหม่อม

ราโชทยั ได้ถกูน ามาตีพิมพ์เผยแพร่ครัง้แรกใน พ.ศ. 2402 โดยหมอบรัดเลย์ (Bradley) จึงท าให้

ชนชัน้น าสยามในช่วงเวลานัน้เร่ิมเกิดการรับรู้เก่ียวกบัรถไฟเพิ่มมากขึน้ โดยในนิราศลอนดอนนัน้ 

หม่อมราโชทัย ได้กล่าวบรรยายรายละเอียดลกัษณะของทางรถไฟ ขบวนรถไฟ ชนิดของตู้ รถไฟ

รวมทัง้สภาพภายในตู้รถไฟ และความรวดเร็วของรถไฟ  

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 เป็นยคุล่าอาณานิคมของ

จกัรวรรดินิยมตะวนัตกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นสาเหตุให้ทุกประเทศจ าเป็นต้อง

ปรับเปล่ียนระบบต่าง ๆ ภายในประเทศ อาทิ ด้านการปกครอง การศึกษา การคมนาคม ฯลฯ 

พร้อมทัง้เปิดรับแนวคิดและวัฒนธรรมของชาติตะวันตกมาปรับใช้ภายในประเทศเพ่ือเป็นการ

แสดงออกถึงความเป็นสมัยใหม่และความเป็นศิวิไลซ์ให้กับชาติตะวันตกได้เห็นเพ่ือให้เกิดการ

                                                           

  1หม่อมราโชทัย. (2517). นิราศลอนดอน ; และ, จดหมายเหตุเร่ืองราชทูตไทยไปประเทศองักฤษใน

รชักาลที ่4 เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2400. หน้า 235-236. 
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ยอมรับจากชาติตะวนัตก จงึเป็นสิ่งกระตุ้นให้พระมหากษัตริย์และชนชัน้น าสยามเร่งปรับเปล่ียนและ

พฒันาสิ่งใหม่ ๆ ภายในประเทศจนน ามาสู่แนวคิดในการพฒันาระบบการคมนาคมภายในประเทศ

คือ การสร้างเส้นทางรถไฟเพ่ือผลประโยชน์ทางด้านการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศ 

แนวคิดในการสร้างเส้นทางรถไฟสายแรกเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีประเทศองักฤษและฝร่ังเศส

แผ่ขยายเขตอาณานิคมเข้าควบคุมการปกครองภายในประเทศเพ่ือนบ้านของไทย ท าให้ไทย

จ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบต่าง ๆ ภายในประเทศให้มีความทันสมัย ดงันัน้การ

สร้างเส้นทางรถไฟภายในประเทศ จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้รัฐบาลสว่นกลางสามารถเดินทางไป

ควบคุมการปกครองเมืองต่าง ๆ ในพระราชอาณาเขตได้สะดวกรวดเร็ว ซึ่งปัจจัยท่ีท าให้เกิ ด

แนวคดิการสร้างเส้นทางรถไฟสายแรกในไทยเกิดจากสาเหตปัุจจยัหลกัดงันี ้

ปัจจัยแรก หลงัจากพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จขึน้ครองราชย์เพียง 3 ปี 

พระองค์ได้เสดจ็ประพาสตา่งประเทศครัง้แรกท่ีประเทศสิงคโปร์และเกาะชวาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2413 เพ่ือทอดพระเนตรความเจริญความทันสมัยของบ้านเมืองท่ีตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิ

นิยมตะวนัตกแล้วน ามาปรับใช้กบัประเทศไทย ซึ่งการเสด็จประพาสครัง้นีไ้ด้เสด็จไปทรงพระเนตร

การสร้างเส้นทางรถไฟและหวัจกัรรถไฟท่ีเมืองชวา1 

ต่อมาใน พ.ศ. 2414 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาส

ตา่งประเทศครัง้ท่ี 2 ท่ีประเทศอินเดียซึ่งเป็นอาณานิคมหลกัของประเทศองักฤษในภูมิภาคเอเชีย 

การเสด็จประพาสครัง้นีไ้ด้เสด็จพระราชด าเนินโดยสารรถไฟภายในประเทศอินเดียตลอด

ระยะเวลาท่ีทรงประทบัอยู่ประเทศอินเดียพระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนินโดยสารรถไฟตลอดการ

เดินทางอาทิ จากเมืองกัลกัตตา (Calcutta) ไปยังเมืองเดลี (Delhi), จากเมืองเดลี (Delhi) ไปยัง

เมืองอัครา (Agra) และจากเมืองอัครา (Agra) ไปยังเมืองลัคเนา (Lucknow) อีกทัง้พระองค์ได้ทรง

เสด็จพระราชด าเนินโดยสารรถไฟผ่านอุโมงค์รถไฟใต้ภูเขาถึง 14 แห่ง2 โดยทรงใช้เวลาประมาณ 

200 ชัว่โมง (8 วนั) ประทบับนตู้ขบวนรถไฟของประเทศอินเดีย3  

                                                           
1หอพระสมุดวชิรญาณ. (2468). จดหมายเหตุเสด็จประพาสต่างประเทศ ในรัชกาลที่ 5 เสด็จเมือง

สิงคโปร์ แลเมืองเบตาเวียครัง้แรก แลเสด็จประพาสอินเดีย. หน้า 32-33. 
2แหล่งเดิม. หน้า 61-62. 

  3สจัฉิทานันท สหาย; และ กัณฐิกา ศรีอุดม. (2559). ยุวกษัตริย์รัชกาลที่ 5 เสด็จอินเดีย = India in 

1872 : As Seen by the Siamese. หน้า 33. 
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อาจกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย

พระองค์แรกท่ีได้ทรงทอดพระเนตรเห็นรถไฟและได้เสด็จพระราชด าเนินโดยสารรถไฟของจริง จาก

การเสด็จประพาสประเทศสิงคโปร์ เกาะชวา และประเทศอินเดียในระยะเวลาไล่เล่ียกัน ท าให้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเห็นถึงความส าคัญของรถไฟในประโยชน์

ทางด้านการคมนาคม ด้านการควบคมุการปกครอง และด้านระบบเศรษฐกิจ จงึน ามาสู่แนวคดิใน

การสร้างทางรถไฟสายแรกของประเทศไทย 

ปัจจัยท่ีสอง หลงัจากไทยท าสนธิสญัญาเชียงใหม่ ฉบบัท่ี 2 กบัองักฤษใน พ.ศ. 2426 ผล

ของสนธิสญัญาท าให้องักฤษสามารถจดัตัง้สถานกงสลุท่ีเชียงใหม่ และในปีเดียวกันองักฤษได้ส่ง

นายช่างวิศวกรเข้ามาส ารวจเส้นทางเพ่ือด าเนินการสร้างเส้นทางรถไฟไปยงัเมืองเชียงแสน ตอ่มา

เม่ือประเทศอังกฤษได้เข้าควบคุมประเทศพม่าหลังจากพม่าพ่ายแพ้สงครามครัง้ท่ี 3 ใน พ.ศ. 

2428 และได้เร่ิมด าเนินการสร้างเส้นทางรถไฟภายในประเทศพม่าเพ่ือเช่ือมต่อไปยงัมณฑลยนูนาน

ทางตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งอังกฤษได้มณฑลยูนนานเป็นอาณานิคมแล้ว โดยการสร้างเส้นทาง

รถไฟสายนีจ้ าเป็นท่ีจะต้องผ่านเข้ามาในประเทศไทยทางเมืองระแหง (ตาก) ไปออกทางเมืองเชียง

แสนเพื่อเดนิทางไปยงัมณฑลยนูนานประเทศจีน  

ผลจากโครงการสร้างทางรถไฟจากพม่าไปยงัมณฑลยนูนานประเทศจีนเป็นผลให้ใน พ.ศ. 

2428 องักฤษได้ส่งวิศวกรช่ือนายโกลคูน (Colquhonu) และนายฮอลต์ ฮัลเลต (Holt Hallet) เข้า

มาเจรจากับรัฐบาลไทยเพ่ือขอสร้างเส้นทางรถไฟระหว่างพม่าไปยังประเทศจี น1 ซึ่งท าให้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าน้องยาเธอหลายพระองค์ ต่างมีความ

คิดเห็นร่วมกันว่ารัฐบาลไทยจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างเส้นทางรถไฟเพ่ือผลประโยชน์ในด้านการ

ปกครองเมืองในพระราชอาณาเขตและเอกราชของประเทศ  รวมทัง้เพ่ือไม่ให้เกิดความขดัแย้งกับ

องักฤษในด้านการขดัขวางผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างดินแดนอาณานิคมประเทศอินเดียกับ

มณฑลยนูนานประเทศจีน 

ดงันัน้ใน พ.ศ. 2430 รัฐบาลไทยได้ด าเนินการวา่จ้างวิศวกรชาวองักฤษส ารวจเส้นทางเพ่ือ

สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ รายละเอียดเก่ียวกบัการสร้างเส้นทางรถไฟผู้ วิจยัจะขอ

กล่าวในหัวข้อเร่ืองการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ หลังจากการส ารวจเส้นทางรถไฟแล้วเสร็จ 

                                                           
1การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2513). เล่มเดิม. หน้า 27. 
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ตอ่มาในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้จดัตัง้กรมรถไฟขึน้ สงักัดกระทรวงโยธาธิการ มีหน้าท่ีจดัการสร้างทางรถไฟในพระราช

อาณาเขตและบงัคบับญัชาตรวจตราเส้นทางรถไฟ1 โดยแต่งตัง้นายคาร์ล เบกเก (Karl Bethge) 

(พ.ศ. 2433-2442) เป็นเจ้ากรมรถไฟคนแรกควบคมุการสร้างเส้นทางรถไฟสายแรกของรัฐบาล2 

ตอ่มาใน พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชประสงค์ให้

สร้างเส้นทางรถไฟสายใต้จากเพชรบุรีถึงอ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส เรียกว่า รถไฟหลวงสาย

ใต้3 โดยแต่งตัง้นายเอช กิตตินส์ (Gittins) (พ.ศ. 2452-2460) เป็นนายช่างผู้บญัชาการรถไฟสาย

ใต้ ต าแหน่งเทียบเท่าเจ้ากรมรถไฟสายเหนือ4 ท าให้กรมรถไฟถูกแยกออกเป็น 2 กรม ได้แก่ กรม

รถไฟสายเหนืออยู่ภายใต้การควบคมุของวิศวกรชาวเยอรมนักับกรมรถไฟสายใต้อยู่ภายใต้การ

ควบคมุของวิศวกรชาวองักฤษ  

กระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 เกิดเหตุการณ์

สงครามโลกครัง้ท่ี 1 (พ.ศ. 2457-2461) เน่ืองด้วยเหตกุารณ์ดงักล่าวรัฐบาลไทยเกรงว่าการสร้าง

เส้นทางรถไฟจะหยุดชะงกัลงเพราะสาเหตจุากภาวะสงคราม และเพ่ือต้องการลดอิทธิพลของทัง้

ชาวเยอรมนัและชาวองักฤษในด้านผลประโยชน์จากกิจการรถไฟไทย ดงัจะเห็นได้จากตัง้แต่เร่ิม

ด าเนินกิจการสร้างเส้นทางรถไฟใน พ.ศ. 2430 อังกฤษเป็นประเทศแรกท่ีเข้ามามีบทบาทการ

ส ารวจเส้นทางรถไฟ แตต่อ่มาใน พ.ศ. 2433 วิศวกรชาวเยอรมนักบัได้รับแตง่ตัง้เป็นเจ้ากรมรถไฟ

คนแรก ท าให้ฝ่ายองักฤษเกิดความไม่พอใจอย่างมาก กระทัง่เวลาย่ืนซองประมูลผู้ รับเหมาสร้าง

                                                           

  1ค ามิสเตอร์เบทเก เจ้ากรมรถไฟ อา่นกราบถวายบงัคมทลูพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัและ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เมื่อเวลาเสด็จพระราชด าเนินมาเปิดทางรถไฟ วันที่ 26 มีนาคม 

รัตนโกสนิทร์ศก 115. (2440, 4 เมษายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 14. ตอนที่ 1. หน้า 16. 

  2ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กระทรวงการต่างประเทศ. กต. 5/2. เร่ือง สญัญาว่าจ้างนายเบทเก 

(Mr.Karl Bethge) วิศวกรชาวเยอรมนัรับราชการเป็นเจ้ากรมรถไฟ. 
3ประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดจดัที่ดินสร้างทางรถไฟหลวงสายใต้. (2452, 1 สงิหาคม). ราชกิจจา

นเุบกษา. เลม่ 26. หน้า 9-10. 
4การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2513). เล่มเดิม. หน้า 41. 
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เส้นทางรถไฟฝ่ายอังกฤษกับได้รับชัยชนะ ท าให้เป็นปัญหาความขัดแย้งเร่ือยมาระหว่างชาว

เยอรมนักบัชาวองักฤษในกิจการรถไฟไทย1 

ผลจากความขดัแย้งท าให้ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงแต่งตัง้

พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมขนุก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน 2 (ภาพประกอบ 6) 

เป็นผู้บญัชาการกรมรถไฟ เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2460 และในวันท่ี 27 มิถุนายนปีเดียวกัน

ทรงประกาศรวมกรมรถไฟสายเหนือกบักรมรถไฟสายใต้เป็นกรมเดียวกนั เพ่ือความสะดวกแก่การ

บงัคบับญัชาและเป็นประโยชน์ตอ่การประหยดังบประมาณแผ่นดิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

เรียกว่า กรมรถไฟหลวง แล้วให้นายลูอิส ไวเลอร์ (Luis Weiler) (พ.ศ. 2447-2460) เจ้ากรมรถไฟ

สายเหนือ ด ารงต าแหน่งหวัหน้าแผนกวิชาในกรมรถไฟหลวง และให้นายเอส กิตตินส์ (พ.ศ. 2452-

2460) นายชา่งผู้บญัชาการรถไฟสายใต้ ด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาราชการในกรมรถไฟหลวง3 

 

 

                                                           

  1อ่านเพิ่มเติม ใน สมใจ ไพโรจน์ธีระรัชต์. (2517). บทบาทของประเทศมหาอ านาจตะวนัตกในการ

สร้างทางรถไฟของประเทศไทย ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และพระบาทสมเด็จพระ

มงกฎุเกลา้เจ้าอยู่หวั. บทที่ 3. 
2พ.ศ. 2465 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขนุก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน ได้รับพระบรมราชโองการให้เลื่อนกรม

เป็นกรมหลวงก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน ใน ประกาศเลื่อนกรมตัง้พระองค์เจ้าและตัง้เ จ้าพระยา. (2465, 19 
พฤศจิกายน). ราชกิจจานเุบกษา. เล่ม 39. หน้า 305-309. และ พ.ศ. 2472 พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงก าแพง
เพ็ชรอคัรโยธิน ได้รับพระบรมราชโองการให้เลื่อนกรมเป็นกรมพระก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน ใน ประกาศตัง้กรมตัง้
พระองค์เจ้าและเจ้าพระยา. (2472, 10 พฤศจิกายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 46. หน้า 181-183. 

3ประกาศรวมกรมรถไฟสายเหนือกับสายใต้เป็นกรมเดียวกัน และตัง้ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง. 

(2460, 27 มิถนุายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 34. หน้า 304-305. 
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ภาพประกอบ 6 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าบรุฉตัรไชยากร กรมขนุก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน 
 

ท่ีมา: ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. รฟท/109. ภาพกรมพระก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน. 

 

2. เส้นทางรถไฟสายเหนือ: ความเป็นมาและความส าคัญ 

เม่ือชนชัน้น าสยามเกิดการรับรู้เก่ียวกับรถไฟในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวจากการท าสนธิสัญญาเบาว์ริง (Bowing Treaty) ใน พ.ศ. 2398 ผ่านเคร่ืองราช

บรรณาการจากประเทศองักฤษ และใน พ.ศ. 2401 คณะราชทตูไทยท่ีเดินทางไปองักฤษเพ่ือเจริญ

สัมพันธไมตรีได้มีโอกาสขึน้โดยสารรถไฟของจริง กระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้เสด็จพระราชด าเนินไปยงัประเทศอินเดียใน พ.ศ. 2414 ครัง้นัน้พระองค์

ได้เสด็จพระราชด าเนินโดยสารรถไฟตลอดการเดนิทางท่ีประทบัอยู่ประเทศอินเดีย หลงัจากนัน้ท า

ให้พระองค์ทรงเล็งเห็นวา่รถไฟเป็นสิ่งส าคญัตอ่ประเทศไทยทางด้านการปกครองและผลประโยชน์

ทางด้านเศรษฐกิจ จงึทรงมีพระราชด าริให้สถาปนากิจการรถไฟขึน้ในเวลาตอ่มา 

2.1 ความเป็นมาของการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือในสมัยรัชกาลที่ 5 

 การสถาปนากิจการรถไฟไทยนอกจากเกิดการรับรู้เก่ียวกบัรถไฟในไทยมีเพิ่มมากขึ น้แล้ว

ยงัมีแรงกระตุ้นภายนอกจากประเทศองักฤษให้ไทยเร่ิมด าเนินการสร้างเส้นทางรถไฟเพ่ือพัฒนา
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ระบบการคมนาคมให้เป็นประโยชน์ในด้านการปกครองพระราชอาณาเขตและเอกราชของประเทศ 

ท าให้ใน พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ท า

สญัญาว่าจ้างให้เซอร์ แอนดรู คลาก (Sir Andrew Clarke) และบริษัทปันชาร์ด แมคทักการ์ท โลเธอร์ 

(Messrs. Punchard, Mac Taggart, Lowther & Co.) ซึ่งเป็นบริษัทของชาวองักฤษท าการส ารวจ

เพ่ือหาเส้นทางรถไฟท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ และ

ตามฝ่ังซ้ายแม่น า้ป่าสกัไปยงัเมืองพระพทุธบาท เมืองลพบรีุ เมืองนครสวรรค์ เมืองอตุรดิตถ์ เมือง

แพร่ เมืองล าปาง และเมืองล าพนู มีทางแยก 3 ทางดงันี ้1) ตัง้แตเ่มืองสระบรีุถึงเมืองนครราชสีมา 2) 

ตัง้แตเ่มืองอตุรดติถ์ถึงต าบลทา่เด่ือ และ 3) ตัง้แตเ่มืองเชียงใหมไ่ปยงัเมืองเชียงรายและเชียงแสน1 

การท าหนังสือสัญญาระบุไว้ว่า ผู้ รับเหมาท าสัญญาการส ารวจเส้นทางรถไฟจะต้องท า

การส ารวจเป็นตอน ๆ ทัง้หมด 8 ตอน และผู้ รับเหมาจะต้องใช้จ่ายเงินไม่เกินกว่า 100 ปอนด์ตอ่ 1 

ไมล์ (คือ 39 เส้น 12 วา) และจะต้องไม่มีคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพิ่มอีก ซึ่งคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ทางบริษัทปัน

ชาร์ด แมคทกัการ์ท โลเธอร์ จะต้องท าบญัชีแสดงรายละเอียดย่ืนตอ่รัฐบาลไทยก่อนจึงจะจ่ายเงิน

ให้ตามจริง พร้อมทัง้ผู้ รับเหมาจะต้องมีแผนท่ีแสดงเส้นทางการส ารวจต่าง ๆ พร้อมทัง้บัญชี

ประมาณคา่ใช้จา่ยในการสร้างเส้นทางรถไฟทกุ ๆ ตอน โดยรายละเอียดการส ารวจเส้นทางมีดงันี ้

ข้อ 1 การส ารวจเส้นทางหลัก 

ตอนท่ี 1 ทางจากกรุงเทพฯ จนถึงกรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยา) ให้เร่ิมท าการส ารวจ

ตัง้แตว่นัท่ีใช้สญัญาให้เสร็จภายใน 18 เดือน 

ตอนท่ี 2 ทางจากกรุงเก่าถึงเมืองลพบุรี ให้เสร็จภายใน 24 เดือน ตัง้แต่วนัท่ีลงไว้ใน

สญัญา 

ตอนท่ี 3 ทางจากเมืองลพบรีุไปตามริมน า้ถึงเมืองนครสวรรค์ ให้เสร็จภายใน 28 เดือน 

ตัง้แตว่นัท่ีลงไว้ในสญัญา 

ตอนท่ี 4 ทางจากเมืองนครสวรรค์ถึงเมืองอุตรดิตถ์และเมืองแพร่ ให้เสร็จภายใน 28 

เดือน ตัง้แตว่นัท่ีลงไว้ในสญัญา 

ตอนท่ี 5 ทางจากเมืองแพร่ถึงเมืองล าปาง เมืองล าพูน จนถึงเมืองเชียงใหม่ ให้เสร็จ

ภายใน 36 เดือน ตัง้แตว่นัท่ีลงไว้ในสญัญา 

                                                           
1ประกาศเซอรเวทางรถไฟ. (2431, 10 พฤษภาคม). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 5. ตอนที่ 2. หน้า 14-15. 
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ข้อ 2 การส ารวจเส้นทางแยก 

ตอนท่ี 6 ทางจากเมืองสระบุรีถึงเมืองนครราชสีมา ให้เสร็จภายใน 24 เดือน ตัง้แต่

วนัท่ีลงไว้ในสญัญา 

ตอนท่ี 7 ทางจากเมืองอตุรดิตถ์ถึงท่าเด่ือ ให้เสร็จภายใน 36 เดือน ตัง้แตว่นัท่ีลงไว้ใน

สญัญา 

ตอนท่ี 8 ทางจากเมืองเชียงใหม่ถึงเมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน ให้เสร็จภายใน 48 

เดือน ตัง้แตว่นัท่ีลงไว้ในสญัญา1 

ตอ่มาใน พ.ศ. 2433 เซอร์ แอนดรู คลาก และบริษัทปันชาร์ด แมคทกัการ์ท โลเธอร์ ได้ท า

การส ารวจเส้นทางรถไฟครบทัง้ 8 ตอนแล้วท าแผนผงัพร้อมบญัชีประมาณการสร้างเส้นทางรถไฟ

เสนอตอ่รัฐบาลไทยเพ่ือเลือกอนมุตัเิส้นทางการสร้างทางรถไฟสายแรก เดิมทีแรกรัฐบาลไทยหมาย

ใจวา่จะสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ก่อน แตต่อ่มาเกิดเหตกุารณ์ความไม่สงบขึน้

ท่ีเมืองนครราชสีมา เร่ิมจากเม่ือฝร่ังเศสเข้ายึดสิบสองจไุทใน พ.ศ. 2431 และแผ่ขยายอิทธิพลเข้า

มาสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ของไทยโดยฝร่ังเศสได้มาเข้าจดัตัง้สถานกงสลุท่ีเมือง

นครราชสีมาแล้วได้ด าเนินการก่อความไม่สงบโดยชักชวนให้ชาวจีนเข้ามาเป็นคนในบงัคบัของ

ฝร่ังเศสและยุยงราษฎรชาวเมืองนครราชสีมาความว่า “แต่เดิมเมืองนครราชสีมาเคยอยู่ใน

ปกครองของเขมรมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่เม่ือรัฐบาลไทยเข้ามาปกครองท าให้มีแต่ความทรุด

โทรมลงเพราะรัฐบาลไทยไมเ่อาใจท านบุ ารุง...”2 

ผลจากการกระท าของฝร่ังเศสท าให้รัฐบาลจ าเป็นต้องรีบด าเนินการท านบุ ารุงเส้นทางการ

คมนาคมให้มีความทนัสมยัและสะดวกรวดเร็วตอ่การด าเนินการเข้าควบคมุการปกครองเมืองใน

พระราชอาณาเขตและรักษาเอกราชของไทย เน่ืองด้วยขณะนัน้การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายัง

เมืองนครราชสีมามีแต่ทางเกวียนหนทางทุรกันดารต้องผ่านป่าเขาท่ีมีไข้และสตัว์ร้ายชกุชุม และ

แม่น า้ล าคลองเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกรวดเร็ว3 จึงเป็นสาเหตใุห้รัฐบาลไทยเลือกอนุมตัิสร้าง

                                                           
1ส าเนาสญัญาเซอรเวทางรถไฟ. (2431, 10 พฤษภาคม). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 5. ตอนที่ 2. หน้า 15-16. 
2การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2513). เล่มเดิม. หน้า 32. 
3เกือ้กูล ยืนยงอนันต์. (2520). การพัฒนาการคมนาคมทางบกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั. หน้า 46. 
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เส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมาเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกของรัฐบาล ใน พ.ศ. 

2434 ดงัค าประกาศสร้างรถไฟสยามแตก่รุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมาความวา่ 

  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั มีพระราชหฤทยัร าพงึถึงเหตกุารณ์ซึง่จะทรงท านบุ ารุงกรุงสยาม ให้

รุ่งเรืองเจริญไพบูลย์ยิ่งขึน้ไป ทรงพระราชด าริเห็นว่าการสร้างหนทางรถไฟ เดินไปมาในระหว่างหัว

เมืองไกล เป็นเหตใุห้เกิดความเจริญแกบ้่านเมือง ได้เป็นอยา่งส าคญัอนัหนึง่เพราะทางรถไฟ อาจจะชกั

ย่นหาทางหวัเมืองซึ่งตัง้อยู่ไกลไปมาถึงกนัได้โดยสะดวกเร็วพลนั การย้ายขนสินค้าไปมาซึ่งเป็นการ

ล าบาก ก็สามารถจะย้ายขนไปมาถึงกนัได้โดยง่าย เมื่อเป็นดงันีห้วัเมืองใดซึง่ที่ดินอดุมดี แต่สินค้ายงั

ไมบ่ริบรูณ์ เพราะไมม่ีหนทางไปมายากไม่สามารถที่จะย้ายขนสินค้าที่บงัเกิดขึน้ไปค้าขายแลกเปลีย่น

กนักับหวัเมืองอื่นได้ ก็คงมีผู้อตุสาหะคิดสร้างท าเลเพาะปลกูสิ่งสินค้านัน้ให้มากยิ่งขึน้ เป็นการเปิด

โอกาสให้อาณาประชาราษฎร มีทางตัง้การท ามาหากินกว้างขวางออกไป และท าทรัพย์สมบัติกรุง

สยามให้มากมียิ่งขึน้ด้วย ทัง้เป็นคุณประโยชน์ในการบงัคบับญัชาตรวจตราราชการบ ารุงรักษาพระ

ราชอาณาเขตให้ราษฎรอยูเ่ย็นเป็นสขุได้โดยสะดวก...1 

 

ดงันัน้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พร้อมด้วยเสนาบดีเห็นสมควรให้สร้าง

เส้นทางรถไฟตัง้แต่กรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมา เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2434 และในวนัท่ี 9 

มีนาคมปีเดียวกนัเวลาบา่ย 5 โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้เสด็จพระราช

ด าเนินมายงัโรงพระราชพิธีถนนบ ารุงเมือง (สถานีรถไฟกรุงเทพฯ) เพ่ือทรงขดุดินเป็นพระฤกษ์ ใน

การสร้างเส้นทางรถไฟสายแรกของรัฐบาลไทยพระราชทานช่ือว่า ทางรถไฟนครราชสีมา กระทัง่ใน

วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 รถไฟได้เร่ิมเปิดเดินรถในระยะแรกเส้นทางจากสถานีกรุงเทพฯ  ถึง

สถานีกรุงเก่า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้เสดจ็พระราชด าเนินประทบับนรถไฟ

พระท่ีนัง่ขบวนปฐมฤกษ์เพ่ือเสด็จพระราชด าเนินจากกรุงเทพฯ ไปกรุงเก่า2 นบัได้วา่เป็นวนัเร่ิมต้น

สถาปนากิจการรถไฟไทย 

                                                           
1ประกาศสร้างรถไฟสยามแต่กรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีห์มา. (2433, 22 มีนาคม). ราชกิจจา

นเุบกษา. เลม่ 7. ตอนที่ 51. หน้า 456-457. 
2การเปิดทางรถไฟนครราชสีห์มาระหว่างกรุงเทพฯ กบักรุงเก่า และเปิดที่ว่าการข้าหลวงเทศาภิบาล

มณฑลกรุงเก่า. (2440, 4 เมษายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 14. ตอนที่ 1. หน้า 11-13. 
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หลงัจากรถไฟสามารถเดินรถจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีกรุงเก่า ใน พ.ศ. 2439 นบัเป็น

เส้นทางรถไฟสายแรกท่ีไทยมีกิจการรถไฟเป็นของรัฐบาลเอง แตก่ระนัน้ทางฝ่ายรัฐบาลองักฤษยงั

ไม่ล้มเลิกความพยายามท่ีจะขอสมัปทานเพ่ือด าเนินการสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปยัง

เชียงใหม่เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้า โดยการส่งนายทุนชาวองักฤษเข้ามาขอสมัปทาน

อีกหลายครัง้แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ1 เพ่ือเป็นการขจดัการเกิดความขดัแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับ

รัฐบาลองักฤษท่ีขณะนัน้มีอิทธิพลอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และเพ่ือรักษาเอก

ราชของประเทศ  

ดงันัน้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัมีพระราช

ประสงค์ให้ด าเนินการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือโดยมีทางแยกออกจากเส้นทางรถไฟสาย

นครราชสีมาท่ีสถานีชมุทางบ้านภาชีโดยเร่ิมสร้างในวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 24422 ขึน้ไปทางเมือง

ลพบุรีผ่านปากน า้โพ, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ล าปาง, ล าพูนไปจนถึงเมืองเชียงใหม่3 และเร่ิมเปิด

เดินรถจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองลพบุรีในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2444 จนสามารถเดินรถได้ถึงเมือง

ปากน า้โพในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 24484 ในวันดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวัได้เสด็จพระราชด าเนินโดยสารรถไฟจากสถานีกรุงเทพฯ มายงัสถานีปากน า้โพเพ่ือเป็น

การแสดงถึงการเปิดเส้นทางรถไฟสายเหนืออย่างเป็นทางการ 

จากนัน้กรมรถไฟได้ด าเนินการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือตอ่ไปภายใต้การควบคมุงาน

ของนายลูอิส ไวเลอร์ (Luis Weiler) เจ้ากรมรถไฟสายเหนือชาวเยอรมัน (พ.ศ. 2447-2460) 

(ภาพประกอบ 7) และในระหว่างการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือนีพ้ระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตในวันท่ี  23 ตุลาคม พ .ศ. 2453 พระองค์ทรงเป็น

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงริเร่ิมสถาปนากิจการรถไฟไทยและมีพระราชด าริให้สร้างเส้นทางรถไฟสาย

เหนือจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองเชียงใหม ่

                                                           
1สมใจ ไพโรจน์ธีระรัชต์. (2517). เล่มเดิม. หน้า 222. 
2กรมรถไฟหลวง. (2475). งานฉลองรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม ครบสามรอบ พ.ศ. 2439-2475. หน้า 21. 
3ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกระทรวงโยธาธิการ. รัชกาลที่ 5. กรมรถไฟ. รถไฟสายเหนือ. ร.5 

ยธ. 5/18. เร่ือง การสร้างทางรถไฟสายเหนือ (ร.ศ. 127). 
4ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกระทรวงโยธาธิการ. รัชกาลที่ 5. กรมรถไฟ. รถไฟสายเหนือ. ร.5 

ยธ. 5/18. เร่ือง การสร้างทางรถไฟสายเหนือ (ร.ศ. 127). 
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ภาพประกอบ 7 นายลอิูส ไวเลอร์ (Luis Weiler) เจ้ากรมรถไฟสายเหนือ (พ.ศ. 2447-2460) 
  

ท่ีมา: ลอิูส ไวเลอร์. (2556). ก าเนิดการรถไฟในประเทศไทย. ไมมี่เลขหน้า. 

 

อย่างไรก็ตามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 การสร้าง

เส้นทางรถไฟสายเหนือได้ด าเนินการตอ่ไปตามล าดบัโดยกรมรถไฟได้เปิดเดินรถจากเมืองปากน า้

โพไปยงัสถานีเมืองพิษณุโลกใน พ.ศ. 2450 ถึงสถานีบ้านดาราใน พ.ศ. 2451 ถึงสถานีปางน า้ผึง้ใน 

พ.ศ. 2452 และจนถึงสถานีแม่พวก จังหวัดอุตรดิตถ์ใน พ.ศ. 24541 จากนัน้เส้นทางรถไฟสาย

เหนือถูกสั่งให้ยุติการสร้างเน่ืองจากค่าใช้จ่ายท่ีมีราคาสูงมาก เน่ืองมาจากเส้นทางการสร้างมี

อปุสรรคมากด้วยพืน้ท่ีเป็นภูเขาท าให้ต้องเจาะถ า้เพ่ือสร้างอโุมงค์รถไฟหลายแห่ง อาทิ ถ า้ปางตบู

ขอบ (ความยาว 120.09 เมตร) ถ า้เขาพลึง (ความยาว 362.44 เมตร) ถ า้ห้วยแม่ลาน (ความยาว 

130.20 เมตร) และถ า้ขุนตาน2 (ความยาว 1,352.10 เมตร) (ภาพประกอบ 8) และยังต้องสร้าง

สะพานเหล็กข้ามเหวลึกอีกหลายแห่งเช่นกัน อาทิ สะพานสองหอ สะพานสามหอ และสะพานห้าหอ 

                                                           
1การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2513). เล่มเดิม. หน้า 176. 
2แหล่งเดิม. หน้า 177. 
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(ภาพประกอบ 9) ประกอบกบัเส้นทางการสร้างเป็นเส้นทางผ่านป่ารกทึบท่ีมีทัง้สตัว์ป่าและโรคภยั

อนัตรายตา่ง ๆ อีกทัง้คนงานชาวจีนท่ีรับจ้างสร้างเส้นทางรถไฟยงัขอเพิ่มคา่จ้างในอตัราท่ีสงูขึน้1 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 อโุมงค์ขนุตาน 
 

 ท่ีมา: ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เหตกุารณ์ของกรมรถไฟ พ.ศ. 2439. ภ.003 หวญ

78/29. ภาพปากอโุมงค์ขนุตานด้านเหนือ ถ า้ยาว 1,361.30 เมตร. 

 

 

                                                           
1ลอูิส ไวเลอร์. (2556). ก าเนิดการรถไฟในประเทศไทย. แปลโดย ถนอมนวล โอเจริญ; และ วิลิตา ศรี

อฬุารพงศ์. หน้า 214. 
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ภาพประกอบ 9 สะพานห้าหอ 
 

 ท่ีมา: ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพ็ชร

อคัรโยธิน. ภ.สบ.47/532. ภาพสะพานรถไฟสายเหนือ. 

 

หลงัจากเส้นทางรถไฟสายเหนือถกูยตุิการสร้าง นายลอิูส ไวเลอร์ เจ้ากรมรถไฟสายเหนือ

ได้เสนอค าแนะน าว่าเส้นทางรถไฟสายเหนือไม่ควรยตุิการสร้างท่ีสถานีแม่พวก ควรจะด าเนินการ

สร้างต่อไปยงัเมืองล าปาง ล าพูน จนถึงเมืองเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยู่

เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ยงัมีผลประโยชน์จากมลูคา่การขนสง่สินค้าระหว่างกรุงเทพฯ กบัเมืองตา่ง ๆ 

ในภาคเหนือท่ีมีมลูคา่สงูและรถไฟยงัจะท าให้สินค้าราคาถกูลง1 เม่ือเทียบกบัการขนส่งสินค้าทาง

เรือ กระทัง่ในวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2455 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเห็นชอบ

ให้ด าเนินการสร้างขยายเส้นทางรถไฟสายเหนือตอ่ไปจนถึงเมืองเชียงใหม่2 

จากนัน้นายลูอิส ไวเลอร์ ได้ด าเนินวางแผนการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือต่อไปโดย

เส้นทางดงักล่าวเป็นเส้นทางท่ีท าการสร้างอย่างยากล าบากเร่ิมเปิดเดนิรถเป็นตอน ๆ ไปจากสถานี

แม่พวกถึงสถานีปากปานในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2455 จนสามารถเปิดเดินรถถึงสถานีล าปาง

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2459 ในช่วงเวลาระหว่างการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือจากสถานี

ล าปางถึงสถานีเชียงใหม่ได้เกิดเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 1 โดยฝ่ายไทยได้ประกาศสงครามกบั
                                                           

1ปลายอ้อ ชนะนนท์. (2530). เล่มเดิม. หน้า 20. 
2ลอูิส ไวเลอร์. (2556). เล่มเดิม. หน้า 187. 
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ฝ่ายเยอรมนัในวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 24601 เป็นสาเหตใุห้นายลูอิส ไวเวอร์ เจ้ากรมรถไฟสาย

เหนือ พร้อมด้วยชาวเยอรมนัคนอ่ืน ๆ ถกูควบคมุตวัในฐานะเชลยศกึ2 

แต่อย่างไรก็ตามการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือยังคงด าเนินการสร้างต่อไปโดยอยู่

ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน ผู้บญัชาการกรมรถไฟ

หลวง ซึ่งพระองค์ทรงมีความรู้ในด้านการสร้างเส้นทางรถไฟ พร้อมทัง้พระองค์ได้ขอความร่วมมือ

จากกรมทหารบก กองพนัทหารช่างรถไฟเพ่ือมาช่วยในการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือจนแล้ว

เสร็จ3 ถึงสถานีเชียงใหม่ (ภาพประกอบ 10) ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 24634 และเร่ิมเปิดเดินรถ

อยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 24645 

 

 

 

 

                                                           
1ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการตา่งประเทศ. สงครามโลกครัง้ที่ 1. (สยามประกาศ

สงคราม). กต.65.14/16. เร่ือง สยามประกาศสงครามแก่ประเทศเยอรมนัและออสเตรีย (พ.ศ. 2460). 
2ลอูิส ไวเลอร์. (2556). เล่มเดิม. หน้า 255-256. 
3การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2528). บรุฉตัรร าลึก. หน้า 37. 
4ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงคมนาคม. รัชกาลที่ 6. กรมรถไฟสายเหนือ. ร.6 คค. 

5.3/2. เร่ือง สร้างรถไฟตัง้แต่แม่พวกไปถึงแดนไชย แต่แดนไชยถึงนครเชียงใหม่. (13 พฤษภาคม พ.ศ. 2454-6 

พฤษภาคม พ.ศ. 2463). 
5ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลงั. ROYAI RAILWAY DEPARTMENT. กค.

0301.1.38.I/25. เ ร่ื อ ง  TWENTY FIFTH ANNUAL REPORT ON THE ADMINISTRATION OF THE SIAMESE 
STATE RAILWAYS FOT THE YEAR B.E. 2464. 
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ภาพประกอบ 10 บริเวณสถานีรถไฟและอาคารสถานีรถไฟเชียงใหมห่ลงัแรก 
  

ท่ีมา: ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร; และ บญุเสริม สาตราภยั. (2553). เชียงใหม่(ใหม่) เชียงใหม่

(เก่า). หน้า 119. 

  

2.2 ความส าคัญของเส้นทางรถไฟสายเหนือต่อกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ในสมัย

รัชกาลที่ 5 

หลงัจากสยามลงนามท าสนธิสญัญาเชียงใหม่ (Treaty of Chiang Mai) ฉบบัท่ี 2 ใน พ.ศ. 

2426 กับรัฐบาลองักฤษผลของสนธิสัญญาฉบบันีอ้งักฤษได้ขออนุญาตจดัตัง้สถานกงสุลท่ีเมือง

เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าองักฤษเร่ิมเข้ามามีอิทธิพลในเชียงใหม่เพิ่มมากขึน้ และอีก 2 

ปีตอ่มารัฐบาลองักฤษยงัได้ส่งวิศวกรเข้ามาส ารวจเส้นทางรถไฟเพ่ือด าเนินโครงการสร้างเส้นทาง

รถไฟเพ่ือเช่ือมตอ่กบัมณฑลยนูนานทางตอนใต้ของประเทศจีนดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

จากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้รัฐบาลไทยเกิดความกังวลว่าเมืองเชียงใหม่อาจตกเป็น

ดินแดนอาณานิคมของอังกฤษได้ อีกทัง้ถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจริงรัฐบาลไทยไม่อาจล่วงรู้

เหตุการณ์ได้ทันที เน่ืองจากระยะทางท่ีห่างไกลและระบบการคมนาคมระหว่างก รุงเทพฯ กับ

เชียงใหม่ไม่มีความสะดวกรวดเร็ว ดงันัน้เส้นทางรถไฟสายเหนือจึงเป็นสิ่งส าคญัต่อรัฐบาลไทย

เพ่ือให้การควบคมุการปกครองเมืองเชียงใหมแ่ละเมืองตา่ง ๆ ทางเหนือของไทยรอดปลอดภยัจาก

การตกเป็นอาณานิคมขององักฤษเป็นสาเหตใุห้พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงมี
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พระราชด าริให้สร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือจนถึงเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเส้นทางรถไฟสายเหนือมี

ความส าคญัตอ่กรุงเทพฯ และเชียงใหมอ่ยา่งมาก 

ดงัจะเห็นได้จากการรัฐบาลส่วนกลางท่ีกรุงเทพฯ ได้เร่ิมด าเนินการปฏิรูปการปกครอง

เมืองเชียงใหม่อย่างจริงจงั หลังจากการท าสนธิสัญญาเชียงใหม่ (Treaty of Chiang Mai) ฉบบัท่ี 2 

ใน พ.ศ. 2426 กบัรัฐบาลองักฤษเพ่ือแก้ไขปัญหาความขดัแย้งเร่ืองกิจการป่าไม้และปัญหาตามหวั

เมืองชายแดนล้านนากับพม่า รวมถึงการแย่งชิงอ านาจกันในกลุ่มเจ้านายชัน้สูงเชียงใหม่ ท าให้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงแต่งตัง้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร 

ด ารงต าแหน่งข้าหลวงพิเศษมีอ านาจหน้าท่ีเสมือนผู้ แทนของพระมหากษัตริย์  ขึน้ไปด าเนินการ

แ ก้ ไข ปัญ หาต่ าง  ๆ  และจัดการด า เนิ น งานการป ฏิ รูปการปกครองเพ่ื อสถาปนา รัฐ

สมบรูณาญาสิทธิราชย์1 

แต่ในช่วงเวลาดงักล่าวการคมนาคมไม่มีความสะดวกรวดเร็วท าให้อ านาจการปกครอง

จากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่เป็นไปได้น้อยสอดคล้องกับบันทึกของเซอร์ เออร์เนสท์ ซาโทว 

เอกอคัรราชทตูองักฤษประจ าสยาม ระหว่างพ.ศ. 2428-2431 ได้มีโอกาสเดินทางขึน้ไปเชียงใหม่

ใน พ.ศ. 2428 ได้กล่าวให้ความเห็นวา่ “ถึงแม้ขณะนีจ้ะดเูหมือนวา่เชียงใหม่จะยงัไม่ถกูผนวกรวม

กบัสยามอยา่งสมบรูณ์ เน่ืองจากว่าการเดนิทางระหว่างกรุงเทพฯ กบัเชียงใหมย่งัเต็มไปด้วยความ

ยากล าบาก แตก็่ได้คาดการณ์ไว้ว่าเม่ือใดก็ตามท่ีมีการสร้างทางรถไฟเช่ือมระหว่างกรุงเทพฯ กับ

หวัเมืองประเทศราชล้านนาทัง้ 3 หวัเมือง คือ เชียงใหม่ ล าปาง และล าพูน จะเป็นการผนวกรวม

กบัสยามอยา่งสมบรูณ์...”2 เช่นเดียวกบัพระเจ้าอินทวิชยานนท์ทรงกลา่วไว้วา่ “พระองค์ทรงเช่ือว่า

อปุสรรคตา่ง ๆ และข้อจ ากดัความเร็วเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีสวรรค์ได้มอบไว้เพ่ือให้ 3 หวัเมืองลาว ยงัคง

มีอิสรภาพจากการรุนรานจากตอนใต้ (กรุงเทพฯ-ผู้วิจยั) ซึ่งเป็นความเช่ือท่ีสืบตอ่กนัมา แตว่นัใดท่ี

ทางรถไฟถกูสร้างเช่ือมหบุเขากบัแม่น า้ ก็จะเป็นเคร่ืองยืนยนัวา่เชียงใหม่ได้รวมเข้ากบัสยามอย่าง

สมบรูณ์...”3 

จากข้อความของเอกอคัรราชทตูองักฤษประจ าสยามและพระเจ้าอินทวิชยานนท์แสดงให้

เห็นว่ารถไฟเป็นปัจจัยหลักส าคญัในการส่งเสริมให้อ านาจการปกครองของสยามสามารถเข้า
                                                           

1สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557). เล่มเดิม. หน้า 366. 
2อรพินท์ ค าสอน. (2555). เล่มเดิม. หน้า 119. 
3แหล่งเดิม. หน้า 143. 



  72 

ควบคุมการปกครองเมืองเชียงใหม่ได้อย่างสมบูรณ์เม่ือเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปถึง

เชียงใหม ่

ผลจากการด าเนินงานปฏิรูปการปกครองในเมืองเชียงใหม่เพ่ือจัดการบริหารงานการ

ปกครองเมืองเชียงใหม่ให้เป็นแบบเดียวกบัท่ีกรุงเทพฯ อนัเป็นสาเหตใุห้เกิดขดัแย้งระหว่างคนใน

ท้องถ่ินกับข้าราชการกรุงเทพฯ จนน าสู่เหตุการณ์กบฏขึน้ท่ีเมืองเชียงใหม่คือ กบฏพระยาปราบ

สงคราม (พ.ศ. 2432)1 รวมถึงกบฏเงีย้วเมืองแพร่ (พ.ศ. 2445)2 ซึ่งทัง้สองเหตกุารณ์เกิดขึน้จากความ

ไม่พอใจของระบบการปฏิรูปการปกครองของรัฐบาลส่วนกลางท่ีกรุงเทพฯ ท่ีท าให้รัฐบาลไทยยิ่ง

ต้องเร่งบ ารุงเส้นทางการคมนาคมเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงานการปกครองท่ีแต่เดิม

รัฐบาลไทยมองว่าเส้นทางรถไฟสายใต้มีความส าคญัมากกว่าเส้นทางรถไฟสายเหนือแต่เม่ือเกิด

เหตกุารณ์กบฏขึน้ ท าให้รัฐบาลไทยหนักลบัมาให้ความส าคญักบัเส้นทางรถไฟสายเหนือ ดงัจะเห็นได้

จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัในคราวเสด็จเปิดทางรถไฟสาย

เหนือไว้วา่ 

 
การสร้างทางรถไฟนัน้ ไม่เป็นแต่ที่จะชักน าท าให้เกิดความเจริญในบ้านเมืองอย่างเดียวเท่านัน้

เลย หากจะเป็นสิ่งส าคญัอันเป็นพยานให้เห็นชัดว่าความเจริญนัน้เองมีขึน้แล้ว ในบรรดาการโยธา

ก่อสร้างทัง้หลายอนัมนษุย์ได้คิดค้นคว้าขึน้ท าได้นัน้ ไมม่ีสิง่ใด ๆ ที่จะเป็นผลใหญ่ยิ่งในการปกครอง

บ้านเมือง และในอาการกิริยาและความเจริญของอาณาประชาชนให้เห็นได้ชดัเจนเสมอเหมือนเช่น

ทางรถไฟนี ้ด้วยเหตวุา่ในการท่ีทางรถไฟชกัน าท าให้ต าบลตา่ง ๆ ไปมาถึงกนัได้ใกล้ชิดนัน้ ก็ท าให้เป็น

หนทางที่จะดแูลตรวจการ ซึ่งเป็นประโยชน์และสนิทกนั อนัเป็นสิ่งที่จ าเป็นจะต้องมีในการปกครอง

เพื่อให้เป็นผลได้จริงด้วย...3 

   

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเส้นทางรถไฟสายเหนือมีความส าคญัต่อการปกครอง

บ้านเมืองอย่างมาก จึงเกิดโครงการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือในสมัยรัชกาลท่ี 5 เพ่ือใช้เป็น
                                                           

1อา่นเพิ่มเติม ใน สรัสวดี อ๋องสกุล. (2542). กบฏพระยาปราบสงครามแม่ทพัเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2432. 

ใน วฒันธรรมและการเมืองลา้นนา. หน้า 47-66. 
2อา่นเพิ่มเติม ใน เนือ้ออ่น ขรัวทองเขียว. (2553). เล่มเดิม. หน้า 275-283. 
3ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกระทรวงโยธาธิการ. รัชกาลที่ 5. กรมรถไฟ. รถไฟสายเหนือ. ร.5 

ยธ. 5/18. เร่ือง การสร้างทางรถไฟสายเหนือ (ร.ศ. 127). 
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ปัจจยัหลกัส าคญัอย่างหนึ่งในการดึงอ านาจการปกครองจากหวัเมืองท่ีมีระยะทางห่างไกลอย่าง

เมืองเชียงใหมเ่ข้าสูศ่นูย์กลางอ านาจท่ีกรุงเทพฯ ท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองสงูสดุ 

 

3. เมืองเชียงใหม่เม่ือเส้นทางรถไฟสายเหนือมาถงึ: เศรษฐกจิและสังคมระหว่าง

ปลายทศวรรษ 2440 ถงึต้นทศวรรษ 2460 

 นอกจากเส้นทางรถไฟสายเหนือจะเป็นประโยชน์ทางด้านการปกครองเป็นหลักแล้ว 

ภายหลงัจากท่ีการสร้างเส้นทางรถไฟผ่านไปยงัเมืองต่าง ๆ ทางภาคเหนือนบัตัง้แตเ่มืองปากน า้โพ 

(นครสวรรค์) ขึน้ไปตลอดเส้นทางจนถึงเมืองเชียงใหม่ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและสงัคมกบัเมืองเชียงใหมอ่ยา่งมาก 

3.1 ด้านเศรษฐกิจ 

 หลงัจากไทยท าสนธิสญัญาเบาว์ริงเม่ือพ.ศ. 2398 ผลจากการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ทางระบบเศรษฐกิจอยา่งมากท่ีแตเ่ดิมเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพอยงัชีพ คือเป็นการผลิตเพ่ือเพียง

บริโภคเท่านัน้ เปล่ียนมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมท่ีท าการผลิตเพ่ือจ าหน่ายค้าขายและมี

เงินเป็นสิ่งแลกเปล่ียนในการซือ้ขายสินค้า 

จากการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจท าให้ไทยมีความจ าเป็นต้องน าผลผลิตทาง

เกษตรกรรมท่ีมีแหล่งผลิตอยู่ตามหวัเมืองห่างไกลจากกรุงเทพฯ ให้สามารถเข้าสู่ระบบค้าขายได้

อย่างรวดเร็ว ท าให้รถไฟเป็นปัจจยัส าคญัในการน าผลผลิตทางเกษตรกรรมจากเมืองตา่ง ๆ พืน้ท่ี

ภายในท่ีอยู่ห่างไกลเข้าสู่กรุงเทพฯ เพ่ือท าการส่งออกค้าขายกับชาติตะวนัตก ซึ่งเมืองเชียงใหม่

เป็นเมืองศนูย์กลางของอาณาจกัรล้านนา จึงกลายเป็นเมืองศนูย์กลางของการแลกเปล่ียนสินค้า

และแหลง่รวมสินค้าของป่าท่ีเป็นสินค้าสง่ออกส าคญัของหวัเมืองภาคเหนือ 

 ดงันัน้เส้นทางรถไฟสายเหนือจึงมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจต่อเมืองเชียงใหม่ ดงัจะเห็น

ได้จากการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ท่ีแต่เดิมใช้เส้นทางทางน า้ ซึ่งต้องใช้

ระยะเวลาเดินทาง 2-3 เดือน แตใ่นขณะเดียวกันการขนส่งสินค้าเส้นทางบกระหว่างเชียงใหม่กับ

พม่าใช้ระยะเวลาเดินทางเพียงไม่ถึง 1 เดือน1 แตเ่ม่ือการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือเปิดเดินรถ

ถึงสถานีปากน า้โพในพ.ศ. 2448 ท าให้การขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่มีความ

                                                           
1สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557). เล่มเดิม. หน้า 526. 
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สะดวกรวดเร็วมากขึน้เหลือระยะเวลาเพียง 12 วนั1 แตร่าคาการขนส่งสินค้าทางรถไฟมีราคาแพง

กว่าการขนส่งทางเรือ โดยมีราคาสูงถึง 25 รูปี แบ่งออกเป็นค่ารถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงปากน า้โพ 

ราคา 15 รูปี และค่าเรือจากปากน า้โพถึงเชียงใหม่ ราคา 10 รูปี อีกทัง้สินค้าท่ีแตกหักง่ายได้รับ

ความเสียหายและสินค้าสูญหายในระหว่างขนส่งทางรถไฟมาลงเรือท่ีปากน า้โพ เม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบกบัราคาขนสง่ทางเรือระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหมร่าคาเพียง 10 รูปีเทา่นัน้2 

จากการท่ีราคาคา่ขนส่งทางรถไฟแพงกว่าการขนส่งทางเรือและปัญหาสินค้าได้รับความ

เสียหายและสูญหาย ท าให้กลุ่มพ่อค้าส่วนใหญ่หันกลับมาใช้การขนส่งทางเรือเช่นเดิม แต่ 2-3 ปี

ตอ่มากลุม่พ่อค้าก็กลบัมาใช้บริการขนส่งทางรถไฟเม่ือปัญหาตา่ง ๆ ได้รับการแก้ไขแล้ว เน่ืองด้วย

การขนส่งทางรถไฟมีความสะดวกรวดเร็วมากกว่าการขนส่งทางเรือ แตส่ินค้าชนิดท่ีแตกหกัง่ายก็

ยงัคงใช้วิธีขนสง่ทางเรือเชน่เดมิ3 

ด้วยความสะดวกรวดเร็วในการขนสง่สินค้าระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม ่ท าให้การขนส่ง

สินค้าเส้นทางบกระหว่างเชียงใหม่กับพม่าลดน้อยลง โดยสินค้าออกของเชียงใหม่ถูกส่งลงมาท่ี

เมืองปากน า้โพและส่งต่อโดยทางรถไฟมาท่ีกรุงเทพฯ มากขึน้เป็นสาเหตุให้ระบบเศรษฐกิจของ

เชียงใหม่เช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ เพิ่มมากขึน้อันเป็นผลประโยชน์ส าคญัทาง

เศรษฐกิจของรัฐบาล ซึง่เกิดจากการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ 

กระทัง่ในพ.ศ. 2464 เส้นทางรถไฟสายเหนือสร้างแล้วเสร็จเปิดเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่

ท าให้การติดต่อค้าขายระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่สะดวกรวดเร็วมากขึน้ ส่งผลให้การขนส่ง

สินค้าทางเรือระหวา่งกรุงเทพฯ กบัชียงใหมห่มดสิน้ลง เน่ืองจากการขนส่งสินค้าทางรถไฟสามารถ

ขนส่งได้ในปริมาณมากกว่าแต่ราคาเท่ากัน กล่าวคือ ค่าขนส่งราคา 500 บาท เม่ือท าการขนส่ง

ทางเรือสามารถบรรทุกได้ 50 หาบหรือ 3,000 กิโลกรัม แต่ถ้าขนส่งทางรถไฟสามารถบรรทุกได้

มากถึง 10 ตนัหรือ 10,000 กิโลกรัม4 

                                                           
1อิจิโร คากิซากิ. (2542). การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในประเทศไทย ค.ศ. 1897-1941 การย่น

ระยะเวลาจากกรุงเทพฯ: รายงานฉบบัสดุทา้ย. หน้า 11. 
2ชสูทิธ์ิ ชชูาติ. (2549). เล่มเดิม. หน้า 81. 
3แหล่งเดิม. หน้า 82. 
4แหล่งเดิม. หน้า 59. 
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เม่ือเป็นดงันัน้ท าให้พ่อค้าชาวจีนซือ้สินค้าจากกรุงเทพฯ เพ่ือน าขึน้ไปขายท่ีเชียงใหม่โดย

การขนส่งสินค้าทางรถไฟได้ในปริมาณมากขึน้และมีสินค้าสมัยใหม่จากชาติตะวนัตกท่ีมีความ

หลากหลายเพิ่มมากขึน้ด้วย จากเดิมส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากองักฤษท่ีถกูขนส่งเข้ามาทางพม่า เร่ิมมี

สินค้าราคาถูกจากประเทศเยอรมนัและญ่ีปุ่ นท่ีถูกขนส่งโดยทางรถไฟทางกรุงเทพฯ ขึน้มาเชียงใหม ่

เช่น อลมูิเนียม ด้าย รวมทัง้สินค้าฟุ่ มเฟือยส าหรับผู้ มีฐานะประกอบด้วยสินค้าอปุโภค เช่น เคร่ือง

แก้ว กระเบือ้ง น า้หอม ผ้าขนสัตว์ รถจักรยาน รถยนต์ ฯลฯ ส่วนสินค้าบริโภค เช่น ปลา เกลือ 

น า้ตาล ฯลฯ1 

3.2 ด้านสังคม 

เส้นทางรถไฟสายเหนือเป็นปัจจัยส าคัญท าให้กลุ่มคนระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่

สามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวกรวดเร็วมากขึน้ อนัเป็นความประสงค์ของการสร้างเส้นทาง

รถไฟสายเหนือตัง้แต่แรกเร่ิมดังเห็นได้จาก รายงานสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือของกระทรวง

โยธาธิการ ความวา่ 

 
การสร้างทางรถไฟสายเหนือนี  ้ตัง้ต้นแต่ต าบลบ้านพาชีที่แห่งนีเ้ป็นทางแยกออกจากสาย

นครราชสีมา โดยพระบรมราชประสงค์จะให้รถไฟสายเหนือนีข้ึน้ไปทางเมืองลพบุรี, ปากน า้โพ, 

พิษณโุลก, อตุรดิตถ์, นครล าปางเป็นล าดบัไปจนถึงเมืองนครเชียงใหม่และเชียงแสนเพื่อเป็นการบ ารุง

ผลประโยชน์ของอาณาประชาราษฎรในลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาให้จ าเริญยิ่งขึน้ในสรรพการหา

ผลประโยชน์เลีย้งชีพทัง้ปวง มีการค้าขายการเพาะปลกูเป็นต้น และเมื่อมีหนทางอันดีซึ่งจะไปมาถงึ

กรุงเทพฯ ได้โดยเร็วและสะดวกเช่นรถไฟสายนีแ้ล้ว...2 

 

นอกจากนั น้พบว่ายังมีพระราชด า รัสตอบในการเปิดทางรถไฟสายเหนือของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูว่า่ ความวา่ 

 
  ด้วยเหตวุา่ในการท่ีทางรถไฟชกัน าท าให้ต าบลตา่ง ๆ ไปมาถึงกนัได้ใกล้ชิดนัน้ ก็ท าให้เป็นหนทาง

ที่จะดูแลตรวจการ ซึ่งเป็นประโยชน์และสนิทกัน อนัเป็นสิ่งที่จ าเป็นจะต้องมีในการที่ปกครองเพื่อให้
                                                           

1ปลายอ้อ ชนะนนท์. (2530). เล่มเดิม. หน้า 36. 
2ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกระทรวงโยธาธิการ. รัชกาลที่ 5. กรมรถไฟ. รถไฟสายเหนือ. ร.5 

ยธ. 5/18. เร่ือง การสร้างทางรถไฟสายเหนือ (ร.ศ. 127). 
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เป็นผลได้จริงด้วย และเพราะเหตุที่รถไฟกระท าให้อาณาประชาชนซ่ึงอยู่ในต าบลต่าง ๆ ตาม

ทางรถไฟไปได้มีทางอย่างสะดวกส าหรับพากันไปมาได้ง่ายนัน้ก็กระท าให้ที่ดินและสิง่ที่เกิดจาก

แผน่ดินนัน้มีราคายิ่งขึน้อีก 

 และโดยเหตุที่ชักน าท าให้อาณาประชาชนสนิทติดต่อถึงซึ่งกันและกัน และสามารถที่จะ

ให้ได้ท าได้เห็นเพียงน้อยวันในการซึ่งเคยท าเคยเห็นได้แต่ก่อนมาตัง้เดือนนัน้ รถไฟไมว่่ามีไป

ทางใด ก็ย่อมน าพาความเจริญและย่อมเกือ้กลูให้คนทัง้ปวงมีความรู้สกึรักชาติของตนยิ่งขึน้อีก ความ

ข้อนีแ้ละเป็นหวัข้อส าคญันกัที่จะให้เกิดความเจริญชองบ้านเมืองได้...1 
 

จากข้อความทัง้สองข้างต้นท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่าเส้นทางรถไฟสายเหนือมีบทบาท

ส าคญัตอ่การเดินทางไปมาระหว่างเมืองตา่ง ๆ ในพระราชอาณาเขตท่ีแตเ่ดิมการเดินทางระหว่าง

ส่วนกลางกับหัวเมืองเหนือใช้ระยะเวลาการเดินทางนานร่วมเดือน อาทิ การเดินทางระหว่าง

กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ใช้เวลานาน 2-3 เดือนและในแต่ละฤดูกาลใช้ระยะเวลาการเดินทางไม่

เทา่กนัดงัได้กลา่วไว้แล้วในบทท่ี 2 

ดงันัน้ใน พ.ศ. 2448 หลงัจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้เสด็จพระราช

ด าเนินเปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือท่ีสถานีปากน า้โพอย่างเป็นทางการแล้ว ท าให้เมืองปากน า้ โพท่ี

ในอดีตเป็นเมืองศนูย์กลางขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างเมืองเชียงใหม่กับกรุงเทพฯ ตัง้แต่สมยัต้น

รัตนโกสินทร์กลายเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมท่ีส าคญัมากขึน้มีกลุ่มคน

จ านวนมากโดยสารรถไฟจากกรุงเทพฯ ขึน้มาท่ีเมืองปากน า้โพเพ่ือเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองเชียงใหม ่ 

นอกจากกลุ่มคนท่ีเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ท่ีมีความสะดวกรวดเร็วมากขึน้

แล้วทางรถไฟสายเหนือยงัมีบทบาทตอ่การย้ายถ่ินฐานของคนจีนขึน้มาตัง้ถ่ินฐานท่ีเมืองเชียงใหม ่

โดยจ านวนคนจีนในภาคเหนือเพิ่มมากขึน้ตามล าดบัในพ.ศ. 2457 มีจ านวน 2,000 คน และใน

พ.ศ. 2462 เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 3,626 คน2 สอดคล้องกับบันทึกชาวเยอรมันกล่าวไว้ว่า “พืน้ท่ี

ระหว่างสถานีรถไฟและสะพานนี ้(สะพานนวรัฐ-ผู้วิจยั) กลายเป็นถนนยา่นการค้าท่ีมีร้านค้าอยูย่ดั

                                                           
1ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกระทรวงโยธาธิการ. รัชกาลที่ 5. กรมรถไฟ. รถไฟสายเหนือ. ร.5 

ยธ. 5/18. เร่ือง การสร้างทางรถไฟสายเหนือ (ร.ศ. 127). 
2พนูพร พูลทาจกัร. (2530). การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายพัหลงัการตดัเสน้ทางรถไฟ

สายเหนือ พ.ศ. 2464-2484. หน้า 103. 
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เยียด และส่วนมากมีลักษณะเป็นร้านของคนจีน...”1 และในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนท่ีรถไฟจะ

สามารถเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่เกิดการเปล่ียนแปลงสิ่งต่าง ๆ ภายในเมืองเชียงใหม่เพ่ือรองรับ

การมาถึงของทางรถไฟ อาทิ การปรับปรุงถนนเจริญเมืองเพ่ือเช่ือมต่อระหว่างสถานีรถไฟกับตวั

เมืองเชียงใหม่ พร้อมกับปรับปรุงสะพานนวรัฐข้ามแม่น า้ปิงจากเดิมโครงสร้างของสะพานสร้าง

จากไม้ผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นเวลาหลายสิบปี จึงด าเนินการสร้างใหม่เป็นสะพานสร้างจากเหล็ก 

(ภาพประกอบ 11) ใน พ.ศ. 2460 เพ่ือรองรับการจราจรท่ีเพิ่มขึน้หลงัจากรถไฟมาถึงเชียงใหม่ 

เม่ือเส้นทางรถไฟมาถึงเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 กรมรถไฟหลวงท าการเปิดเดินรถจาก

กรุงเทพฯ มาถึงเชียงใหม่แล้ว ส่งผลให้บริเวณถนนเจริญเมืองท่ีเป็นถนนเช่ือมต่อเข้าสู่ในเขต

บริเวณตวัเมืองเชียงใหม่ข้ามสะพานนวรัฐยาวจรดจนถึงถนนท่าแพกลายเป็นย่านเจริญแห่งใหม่2 

มีจ านวนบ้านเรือนเกิดขึน้มากมายตลอดสองข้างทางและกลุ่มพ่อค้าบริเวณย่านวดัเกตตารามซึง่เป็น

ย่านค้าขายทางเรือมาแต่เดิมก็ได้ย้ายบ้านเรือนมาตัง้ถ่ินฐานใหม่อยู่บริเวณดงักล่าวเพ่ือด าเนิน

ธุรกิจค้าขาย รวมถึงสิ่งทนัสมยัตา่ง ๆ จากกรุงเทพฯ ถกูขนสง่โดยทางรถไฟน าขึน้มาสูเ่มืองเชียงใหม่ 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 สะพานนวรัฐระหวา่งการสร้าง 
  

ท่ีมา: ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระแพงเพ็ชรอคัร

โยธิน. ภ.สบ.47/455. ภาพคนงานก าลงัสร้างสะพานนวรัฐ ข้ามแมน่ า้ปิง มณฑลพายพั. 

                                                           
1วิลเฮลม์ เครดเนอร์. (2520). ตลาดและเมือง. ใน เยอรมนัมองไทย. หน้า 141. 
2มาดี เดชค ารณ. (2549). บ้านต้า-เฮือนแปเลขที่ 72. ใน บา้นตา้วดัเกต. หน้า 173. 
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4. บทบาทของกรมรถไฟหลวงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

การพฒันาเส้นทางคมนาคมภายในประเทศไทยอย่างเส้นทางรถไฟตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 5 

โดยเส้นทางรถไฟสายเหนือมีสว่นส าคญัตอ่การปกครองควบคมุอ านาจเหนือหวัเมืองฝ่ายเหนือของ

สยาม และยังมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย เน่ืองจากรถไฟเป็น

เส้นทางส าหรับการขนส่งล าเลียงสินค้าจากหวัเมืองฝ่ายเหนือลงมายงักรุงเทพฯ อาทิ สินค้าทาง

การเกษตรและสินค้าของป่าเพ่ือเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศ นอกจากนัน้การ

คมนาคมทางรถไฟยังถือได้ว่ามีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางมากท่ีสุดใน

ขณะนัน้ จงึน ามาสูแ่นวคดิในการด าเนินการสง่เสริมการท่องเท่ียวโดยรถไฟ 

แนวคิดการส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วยการเดินทางโดยรถไฟผู้ วิจยัสนันิษฐานว่าคงจะเกิด

จากงานพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เร่ือง เที่ยวตาม

ทางรถไฟ พระองค์ทรงพระนิพนธ์ไว้เป็นตอน ๆ จ านวน 10 ตอน เร่ิมจากเท่ียวตามทางรถไฟเมือง

บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา, พระพุทธบาท, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, 

สระบุรี และนครราชสีมาโดยงานพระนิพนธ์ได้ถูกจัดพิมพ์โดยกรมรถไฟเม่ือ พ.ศ. 2434 กระทั่ง

จัดพิมพ์รวมเล่มครัง้แรกเม่ือ พ.ศ. 24841 จัดได้ว่างานพระนิพนธ์เร่ืองเท่ียวตามทางรถไฟ

เปรียบเสมือนคูมื่อการเดินทางท่องเท่ียวโดยรถไฟ (Guide Book) ฉบบัแรก ๆ ของไทยและยงัเป็น

จดุก าเนิดให้เกิดการส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วยการเดินทางโดยรถไฟไทยด้วย  รายละเอียดเนือ้หา

ภายในได้อธิบายวิธีการเดินทางไปยงัเมืองตา่ง ๆ ด้วยการเดนิทางโดยรถไฟพร้อมทัง้บอกระยะทาง

ในการเดินทางอย่างละเอียดและอธิบายถึงประวตัิความเป็นมาของสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัตาม

เมืองตา่ง ๆ ไว้อยา่งนา่สนใจ 

 ต่อมาในช่วงเวลาท่ีพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมขุนก าแพงเพ็ชร

อคัรโยธิน (พระยศในขณะนัน้) ทรงด ารงต าแหน่งผู้บญัชาการกรมรถไฟหลวง (พ.ศ. 2460-2469) 

พระองค์ทรงมีบทบาทในการด าเนินการส่งเสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่โดยผา่นทางบทบาท

ของกรมรถไฟหลวงดงันี ้

                                                           
1สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2557). เทีย่วตามทางรถไฟ. ค าชีแ้จง หน้า 6. 
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4.1 โรงแรมรถไฟเชียงใหม่ (Chiang Mai Railway Terminus Hotel) 

ในช่วงเวลาการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือมาสู่เมืองเชียงใหม่นัน้จ าเป็นจะต้องมีท่ีพัก

อาศยัส าหรับนายช่างวิศวกรชาวตา่งประเทศทัง้ท่ีสถานีล าปางและสถานีเชียงใหม่ เพราะเม่ือท า

การถึงสถานีปลายทางในเวลาค ่าคืนแล้วเป็นการยากท่ีจะไปเท่ียวหาโรงแรมเพ่ือพกัอาศยัในชนบท

ตา่งจงัหวดั1 กระทัง่เม่ือไทยประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ในวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 

ท าให้นายชา่งวิศวกรชาวเยอรมนัถกูจบัตวัเป็นเชลยศกึและถกูสง่ตวัออกนอกประเทศ 

ต่อมาเม่ือครัง้ท่ีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนก าแพงเพ็ชรอัครโยธินด ารงต าแหน่งผู้

บญัชาการกรมรถไฟหลวงแล้วได้เสด็จตรวจงานการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือท่ีเมืองเชียงใหม่

เม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม พ.ศ. 2460 พระองค์ได้เสด็จโดยรถยนต์ตรวจทางถนนจากล าพนูไปเชียงใหม่

จนถึงดอยสเุทพและเสด็จตอ่ไปยงัสถานีรถไฟเชียงใหม่ทรงมีด าริให้สร้างโฮเต็ล (Hotel) เพ่ือเป็นท่ี

พกัส าหรับคนท่ีเดินทางมาเชียงใหม่แล้วไม่มีท่ีพกัอาศยัและเพ่ือเป็นอบุายท่ีจะให้คนเดินทางและ

ได้ผลประโยชน์จากเงินรายรับคา่เดนิทาง2 

ดงันัน้กรมรถไฟหลวงจงึได้ปรับปรุงเปล่ียนบ้านพกัของนายชา่งวิศวกรรถไฟมาเป็นโรงแรม

รถไฟเชียงใหม่เพ่ืออ านวยความสะดวกเป็นท่ีพกัอาศยัให้กบัผู้ โดยสารท่ีเดินทางขึน้มาท่ี เชียงใหม่

แล้วเปิดให้บริการใน พ.ศ. 24643 ถือได้ว่าเป็นโรงแรมระดับมาตรฐานของจังหวัดเชียงใหม ่

(ภาพประกอบ 12) โดยตวัอาคารมีลกัษณะเป็นอาคารไม้ชัน้เดียวมีห้องพกัเตียงนอนคูจ่ านวน 8 ห้อง4  

โดยโรงแรมรถไฟเชียงใหม่ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังตรงข้ามกบัตวัอาคารสถานีรถไฟถือเป็นโรงแรมแห่งท่ี 3 

                                                           
1การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2507). พิธีเปิดอาคารโรงแรมเชียงใหม่. หน้า 1. 
2ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารรัชกาลที่ 6. กระทรวงคมนาคม. กรมรถไฟสายเหนือ. คค. 5.3/8. 

เร่ือง กรมขุนก าแพงเพชร์ เสด็จตรวจทางรถไฟสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ (โคราชถึงอุบล)  (4 

สงิหาคม พ.ศ. 2460 – 17 สงิหาคม พ.ศ. 2468). 
3ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลงั. ROYAI RAILWAY DEPARTMENT. กค.

0301.1.38.I/25. เ ร่ื อ ง  TWENTY FIFTH ANNUAL REPORT ON THE ADMINISTRATION OF THE SIAMESE 

STATE RAILWAYS FOT THE YEAR B.E. 2464. 
4การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2507). เล่มเดิม. ไมม่ีเลขหน้า. 
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ของจงัหวดัเชียงใหม่รองจากโรงแรมจินหน ่า (ภาพประกอบ 13) ตัง้อยู่ท่ีถนนท่าแพและโรงแรมไท้เผ็ง

ตัง้อยูท่ี่ถนนวิชยานนท์1 

นอกจากโรงแรมรถไฟท่ีจงัหวดัเชียงใหม่แล้ว กรมรถไฟหลวงยงัได้ด าเนินการเปิดบริการ

โรงแรมและบ้านพักตามสถานีรถไฟเมืองต่าง ๆ ด้วย กล่าวคือในทางรถไฟสายเหนือมีบริการ

โรงแรมและบ้านพกัท่ีสถานีลพบุรี, ปากน า้โพ, พิษณุโลก, อตุรดิตถ์ และนครล าปาง ส่วนในทางรถไฟ

สายใต้มีบริการโรงแรมและบ้านพักท่ีสถานีบางกอกน้อย, หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์), ชุมพร, สุ

ราษฎร์ธานี, ทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) และหาดใหญ่ (สงขลา) 2 นอกจากนีก้รมรถไฟหลวงยังได้

ด าเนินการปรับปรุงพระราชวังพญาไทแล้วเปิดบริการเป็นโรงแรมในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

24683 ใช้ช่ือว่า โฮเต็ลวงัพญาไท (Phya Thai Palace Hotel)4 (ภาพประกอบ 14) และท่ีสถานี

รถไฟกรุงเทพฯ กรมรถไฟหลวงยังได้เปิดบริการโรงแรมภายในอาคารสถานีในวนัท่ี 24 มกราคม 

พ.ศ. 24705 ใช้ช่ือว่า โรงแรมราชธานี (Rajdhani Hotel)6 (ภาพประกอบ 15) เพ่ืออ านวยความ

สะดวกสบายให้กับนักเดินทางนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการโดยสารรถไฟและเดินทางมาแวะพัก

ทอ่งเท่ียวท่ีกรุงเทพฯ 

จากการท่ีกรมรถไฟหลวงเปิดบริการโรงแรมและบ้านพักตามสถานีหลายแห่งท าให้

จ าเป็นต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบหน้าท่ีดูแลด้านโรงแรมและบ้านพักโดยเฉพาะ ดงันัน้ใน พ.ศ. 

2465 กรมรถไฟหลวงจึงได้ด าเนินการจดัตัง้ กองโฮเต็ล ขึน้เพ่ือท าหน้าท่ีในการตรวจตราโรงแรม 
                                                           

1ณฐักานต์ ลิม่สถาพร; และ บญุเสริม สาตราภยั. (2553). เชียงใหม่(ใหม่) เชียงใหม่(เก่า). หน้า 176. 
2ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท. 1/3. เร่ือง 

Guide Book of Siam (พ.ศ. 2463). 
3ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. เอกสารการรถไฟแหง่ประเทศไทย. จดหมายเหตสุภาเผยแผพ่าณิชย์. 

รฟท. 2/11. เร่ือง จดหมายเหตขุองสภาเผยแผพ่าณิชย์ ฉบบัท่ี 24-27 (พ.ศ. 2470). 
4โฮเต็ลวงัพญาไท มีห้องพกัจ านวน 60 ห้อง ประกอบด้วยห้องธรรมดา (Standard) และห้อง Deluxe 

ใน สราญมิตร์ ประชาญสทิธ์. (2541). กิจการโฮเต็ลในประเทศไทย พ.ศ. 2406-2478. หน้า 72. 
5ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลงั. ROYAI RAILWAY DEPARTMENT. กค.

0301.1.38.I/28. เ ร่ื อ ง  THIRTY FIRST ANNUAL REPORT ON THE ADMINISTRATION OF THE SIAMESE 

STATE RAILWAYS FOT THE YEAR B.E. 2470. 
6โรงแรมราชธานี สถานีรถไฟกรุงเทพฯ มีห้องพกัจ านวน 14 ห้อง ใน สราญมิตร์ ประชาญสทิธ์. (2541). 

เล่มเดิม. หน้า 72. 
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บ้านพกั และรถเสบียง ให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานเดียวกนัทัง้หมด ซึง่แตเ่ดมิกรมรถไฟหลวงจดัให้

มีการประมลูผู้ รับเหมาท่ีให้ราคาสงูสดุรับไปด าเนินการธุรกิจโรงแรมและบ้านพกั แตผู่้ประมลูแตล่ะ

รายตา่งคนตา่งปฏิบตัิจดัการคนละอย่างตา่ง ๆ นานา กรมรถไฟหลวงจึงด าเนินการรับคืนกลบัมา

ด าเนินการเอง1 

 

 
 

ภาพประกอบ 12 โรงแรมรถไฟเชียงใหม ่
  

ท่ีมา: ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ภ.003 หวญ19/2. ภาพพระก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน

ทรงช้างตาม ร.7 เสดจ็เข้านครเชียงใหม ่22 ม.ค. 2469. 

 

                                                           
1กรมรถไฟ. (2479). เล่มเดิม. หน้า 23. 
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ภาพประกอบ 13 โรงแรมจินหน ่า 
  

ท่ีมา: ณฐักานต์ ลิ่มสถาพร; และ บญุเสริม สาตราภยั. (2553). เชียงใหม่(ใหม่) เชียงใหม่

(เก่า). หน้า 176. 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 โฮเตล็วงัพญาไทหรือพระราชวงัพญาไท 
 

ท่ีมา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ . โฮเต็ลวังพญาไท. 41M00071. ภาพบริเวณ

ด้านหน้าโรงแรมวงัพญาไท. 
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ภาพประกอบ 15 โรงแรมราชธานี ภายในสถานีรถไฟกรุงเทพฯ 
 

ท่ีมา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. การรถไฟแห่งประเทศไทย. ภ.รฟท.29/7. ภาพ

ทางเดนิโรงแรมราชธานี สถานีรถไฟหวัล าโพง. 

 

4.2 หนังสือคู่มือท่องเท่ียวทางรถไฟ (Siamese State Railways A Guide Book) 

สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอคัรโยธินทรงริเร่ิมให้กรมรถไฟหลวงจดัท า

หนงัสือคูมื่อการท่องเท่ียวทางรถไฟเป็นฉบบัภาษาองักฤษขึน้ใน พ.ศ. 2463 พิมพ์ครัง้แรกจ านวน 

1,000 ฉบบั และพิมพ์ครัง้ท่ีสองใน พ.ศ. 2464 แล้วส่งไปขายตา่งประเทศในราคาเล่มละ 1 ปอนส์

หรือ 4 ดอลลาร์ (10 บาท) ท าให้ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกัของชาวต่างประเทศมากขึน้1 และเพ่ือท า

การโฆษณาเชิญชวนให้ชาวตะวันตกท่ีเดินทางเข้ามาในไทยได้เดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไป

ท่องเท่ียวท่ีเชียงใหม่โดยทางรถไฟ อีกทัง้ในเวลานัน้กรมรถไฟหลวงได้เปิดเดินรถสายใต้เช่ือมต่อ

กับสหพันธรัฐมลายูแล้วมาตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 หลังจากท่ีนายพี.เอ.แอนโทน่ี 

ผู้จดัการรถไฟของสหรัฐมลาย ูเดนิทางมากรุงเทพฯ เพ่ือปรึกษาหารือและตกลงว่าด้วยเร่ืองสญัญา

                                                           
1จ าเริญลักษณ์  ธนะวังน้อย. (2544). ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ตั้งแต่แรกเร่ิมจนส้ินสมัย

สงครามโลกครัง้ที ่2. หน้า 112. 
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ส าหรับการท่ีจะเดินรถไฟติดตอ่กนั กับพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน ณ ท่ีว่า

การกรมรถไฟหลวง เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 24601 

รายละเอียดภายในหนงัสือคูมื่อทอ่งเท่ียวทางรถไฟมีข้อมลูเก่ียวกบัประเทศไทย อาทิ ท่ีตัง้

ขนาดเขตของประเทศ จ านวนประชากร และข้อมูลย่อเก่ียวกับภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออก และภาคใต้ รวมถึงรายได้รายจา่ยของประเทศ ภูมิอากาศ ข้อมลูเก่ียวกบัระบบเส้นทาง

รถไฟของไทย ข้อมลูตารางวนัเวลาการเดินทางระหว่างประเทศสิงคโปร์กบัจงัหวดัเชียงใหม่ ข้อมลู

อธิบายการเดินทางจากปาดงัเบซาร์มากรุงเทพฯ และจากกรุงเทพฯ ไปจงัหวดัเชียงใหม่ และอตัรา

ราคาคา่โดยสารรถไฟ2 (ตาราง 1) 

 

ตาราง 1 แสดงอตัราคา่โดยสารรถไฟ 
 

เส้นทางการเดินทาง ชัน้ 1 (บาท) ชัน้ 2 (บาท) ชัน้ 3 (บาท) 

บางกอกน้อย – ปาดงัเบซาร์ 51.00 30.60 20.40 

กรุงเทพฯ – เชียงใหม ่ 55.00 22.00 15.00 

 

ท่ีมา: ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. 

รฟท. 1/4. เร่ือง Siamese State Railways a guide book of general information on with time 

table (พ.ศ. 2464).; และ เจ้าวงศ์จนัทร์ คชเสนี. (2540). บนัทึกจากความทรงจ า. ใน อนุสรณ์งาน

พระราชทานเพลิงศพ เจ้าวงศ์จันทร์ คชเสนี ณ เมรุวดัมกุฎกษัตริยาราม วนัพุธที่ 29 ตุลาคม 

2540. หน้า 22. 

 

แต่ในช่วงเวลาดงักล่าวเส้นทางรถไฟสายเหนือสามารถเปิดเดินรถได้ถึงเพียงสถานีปาง

ยางส าหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีความประสงค์เดนิทางไปทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมจ่ าเป็นต้องแจ้งเร่ือง

กบัพนกังานกรมรถไฟหลวงท่ีสถานีกรุงเทพฯ เพ่ือท่ีทางกรมรถไฟหลวงจะจดัขบวนรถไฟเฉพาะกิจ
                                                           

1การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2528). เล่มเดิม. หน้า 32. 
2ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท. 1/4. เร่ือง 

Siamese State Railways a guide book of general information on with time table (พ.ศ. 2464). 
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รับ-ส่งโดยจะต้องเปล่ียนขบวนรถไฟท่ีสถานีนครล าปางเพ่ือเดินทางต่อไปยงัสถานีเชียงใหม่ แต่

ต่อมาในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2464 เม่ือรถไฟสามารถเปิดเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่แล้ว 

นกัทอ่งเท่ียวสามารถเดินทางโดยรถไฟจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหมไ่ด้โดยไม่ต้องเปล่ียนขบวน

รถท่ีสถานีล าปางเหมือนแตก่่อน ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมากขึน้ 

ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับจังหวัดเชียงใหม่กรมรถไฟหลวงได้ให้รายละเอียดไว้ใน Siamese 

State Railways a guide book ท่ีผลิตขึน้ใน พ.ศ. 2464 ความวา่  

 
Chiengmai, the most important town of the north of Siam, is the seat of the Viceroy of 

the Northern provinees. 

Places of interest. 

Chiengmai has some beautiful Laos and Burmese temples built of stone and carved 

timber of marvelous workmanship. One of the principal temples contains the famous 

Buddha Pra Singha Luang, which is supposed to have been cast over a thousand years 

ago. 

The principal attractions of Chiengmai are Doi Sutep Hill which provides sites for 

residences of the foreign community during the hot season, Huey keo where the Royal 

page school under the King’s patronage and a fair sized waterfall are situated. 

Fine roads for motoring, potteries, weaving looms and silver smith works all form part of 

the attraction. 

Climate. 

Chiengmai is so situated that during the months of November to February the climate is 

cool and very pleasant. 

A few weeks stay in Chiengmai during the winter season is highly recommended for 

those Europeans and Americans, who for one season for another cannot take long leave at 

home...1 

 

                                                           
1ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท. 1/4. เร่ือง 

Siamese State Railways a guide book of general information on with time table (พ.ศ. 2464). 
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ากรมรถไฟหลวงได้ให้รายละเอียดสถานท่ีท่ีน่าสนใจคือ วดั

พระสิงห์ ดอยสเุทพ และน า้ตกห้วยแก้ว พร้อมทัง้กล่าวถึงสถานท่ีผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา ผ้าทอ และ

เคร่ืองเงินด้วย ซึ่งสถานท่ีท่ีน่าสนใจทัง้ 3 แห่งดงักล่าวข้างต้นนบัว่าเป็นสถานท่ีท่ีได้รับความสนใจ

มาตัง้แต่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยมีกลุ่มชาวต่างประเทศและกลุ่มข้าราชการเดินทางจากกรุงเทพฯ 

ขึน้ไปเชียงใหม่ก็ได้เดินทางไปเย่ียมชมสถานท่ีดงักล่าว รวมถึงในครัง้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2448 เม่ือยงัด ารงพระยศสยามมกุฎราชกุมารก็ทรง

เสด็จสถานท่ีดงักล่าวด้วย และยงัได้เสด็จเย่ียมชมแหล่งผลิตสินค้าหตัถกรรมพืน้เมือง อาทิ เคร่ือง

สาน เคร่ืองปัน้ดินเผา และเคร่ืองเงิน1 ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของจงัหวดั

เชียงใหม่ท่ีได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบนันีมี้ท่ีมาจากความนิยมของกลุ่มคนท่ีเดินทางขึน้ไปเมือง

เชียงใหม่มาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 จึงท าให้เกิดการรับรู้เก่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและสินค้า

หตัถกรรมพืน้เมืองของจงัหวดัเชียงใหมเ่พิ่มมากขึน้ 

นอกจากหนงัสือ Siamese State Railways a guide book แล้วกรมรถไฟหลวงยงัได้ผลิต

หนังสือคู่มือการเดินทางรถไฟขบวนรถด่วนสายเหนือระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ (Guide to 

the express) เป็นฉบบัภาษาองักฤษอีกฉบบัหนึ่งผลิตขึน้ใน พ.ศ. 2466 ภายในระบุรายละเอียด

เก่ียวกับการเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่ โดยได้บรรยายรายละเอียดสถานท่ีต่าง ๆ ท่ี

นา่สนใจตลอดสองข้างทางตัง้แตข่บวนรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ ผ่านไปตามเมืองตา่ง ๆ อาทิ 

อยธุยา ลพบุรี ปากน า้โพ อตุรดิตถ์ เดน่ไชย (แพร่) ล าปาง ล าพูน จนถึงเชียงใหม่2 ถือเป็นหนงัสือ

คู่มือเดินทางเส้นทางรถไฟสายเหนือระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี  อีกทัง้ภายใน

หนงัสือคูมื่อยงัมีข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัการเดินทางโดยรถไฟสายใต้จากสถานีปาดงัเบซาร์เข้า

สู่ประเทศไทยมาท่ีสถานีกรุงเทพฯ และเดินทางโดยรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม ่

ดงันัน้กลา่วได้ว่าหนงัสือคูมื่อเล่มนีเ้หมาะส าหรับเป็นหนงัสือคูมื่อน าทางส าหรับชาวตา่งประเทศท่ี

เดนิทางโดยรถไฟมาเข้าทอ่งเท่ียวภายในประเทศไทย 

ในส่วนข้อมลูเก่ียวกบัจงัหวดัเชียงใหม่ได้กลา่วถึงสถานท่ีท่ีนา่สนใจคือ วดัหลวง (วดัเจดีย์

หลวง-ผู้ วิจัย) วัดพระสิงห์ ดอยสุเทพ วัดสุเทพ (วัดพระธาตุดอยสุเทพ -ผู้ วิจัย) รวมถึงสินค้า
                                                           

1พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั. (2511). ลิลิตพายพั. หน้า 69, 79, 87. 
2ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท. 1/8. เร่ือง 

Guide Book by Erik Seidenfaden. 
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หตัถกรรมพืน้เมือง อาทิ ผ้าทอ เคร่ืองเงิน เคร่ืองเขิน เคร่ืองปัน้ดินเผา และงานเทศกาลสงกรานต์ 

เม่ือน าข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับจังหวดัเชียงใหม่ของหนงัสือคู่มือท่องเท่ียวทางรถไฟท่ีถูกผลิต

โดยกรมรถไฟหลวงจะเห็นได้วา่ การให้ข้อมลูรายละเอียดของจงัหวดัเชียงใหม่ทัง้สถานท่ีท่ีน่าสนใจ

และสินค้าหตัถกรรมพืน้เมืองมีรายละเอียดข้อมลูท่ีคล้ายกนั เว้นแตร่ายละเอียดท่ีกล่าวถึงเทศกาล

สงกรานต์มีกล่าวถึงแตใ่นหนงัสือคูมื่อการเดินทางรถไฟขบวนรถด่วนสายเหนือระหว่างกรุงเทพฯ 

กบัเชียงใหม ่(Guide to the express) ท่ีถกูผลิตขึน้ใหมค่รัง้หลงั 

นอกจากนีย้ังพบว่ามีหนังสือคู่มือท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีเป็นฉบับภาษาอังกฤษถูก

จดัพิมพ์ด้วยโรงพิมพ์ของกรมรถไฟหลวง เชน่ Siam of Bangkok with Notes on Siam1 ตีพิมพ์ใน 

พ.ศ. 2470 ภายในหนงัสือได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับการเดินทางมาเท่ียวกรุงเทพฯ เป็นหลกั โดย

ให้ข้อมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ, สถานท่ีท่ีน่าสนใจ และสถานท่ีส าคัญต่าง ๆ ของ

กรุงเทพฯ 

อย่างไรก็ตามนอกจากหนงัสือคู่มือการท่องเท่ียวท่ีตีพิมพ์โดยหน่วยงานกรมรถไฟหลวง

แล้ว พบว่ายงัมีหนงัสือท่ีเป็นบนัทกึการเดนิทางของข้าราชการไทยท่ีมีโอกาสเดนิทางจากกรุงเทพฯ 

ขึน้ไปเชียงใหม่ได้ท าการจดบนัทึกการเดินทางไว้อย่างละเอียด ซึ่งสามารถใช้เป็นหนงัสือคู่มือใน

การเดนิทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหมส่ าหรับกลุ่มคนไทยได้เป็นอยา่งดีคือ บนัทกึการ

เดินทางของพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จนัทรางศ)ุ เร่ือง ระยะทางไปมณฑลภาคพายพั พระ

พทุธศกัราช 24652 ตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2465 โดยภายในหนงัสือได้ให้รายละเอียดประวตัิความเป็นมา

ของจังหวัดต่าง ๆ ท่ีขบวนรถไฟผ่าน อาทิ จังหวัดพิษณุโลก แพร่ ล าปาง ล าพูน และเชียงใหม ่

รวมถึงสถานท่ีส าคญัของจังหวดัต่าง ๆ ด้วย อาทิ ศาลากลางจังหวดั โรงเรียน โรงพยาบาล วัด 

และคุ้มเจ้าหลวง ตลอดจนเส้นทางถนนและสะพาน 

นอกจากนัน้ภายในหนังสือยังได้ให้รายละเอียดถึงสินค้าหัตถกรรมพืน้เมืองของจังหวัด

เชียงใหม่พร้อมทัง้แนะน าให้คนท่ีขึน้มาเท่ียวเชียงใหม่ควรจะหาซือ้เป็นของท่ีระลึก อาทิ ผ้าไหมสนั

ก าแพง เคร่ืองเขิน เคร่ืองดินเคลือบ และเคร่ืองเงิน 3 เพ่ือพิจารณาดูในรายละเอียดจะเห็นได้ว่า

                                                           
1Erik Seidenfaden. (1927). Guide to Bangkok with notes on Siam. 
2พระยาสนุทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จนัทรางศ)ุ. (2465). ระยะทางไปมณฑลภาคพายพั พระพทุธศกัราช 

2465. 
3แหล่งเดิม. หน้า 50. 
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สินค้าหัตถกรรมพืน้เมืองท่ีควรหาซือ้เป็นของท่ีระลึกจะสอดคล้องกับหนังสือคู่มือท่องเท่ียวทาง

รถไฟ (Siamese State Railways a guide book) และหนงัสือคู่มือการเดินทางรถไฟขบวนรถดว่น

สายเหนือระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ (Guide to the express) ของกรมรถไฟหลวงท่ีได้เชิญ

ชวนให้นกัท่องเท่ียวไปเท่ียวชมสถานท่ีผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา ผ้าทอ และเคร่ืองเงิน แสดงให้เห็นได้

ว่าสินค้าหัตถกรรมพืน้เมืองดงักล่าวนีเ้ป็นสินค้าสัญลักษณ์ของจังหวดัเชียงใหม่และกลายเป็น

สินค้าท่ีมีช่ือเสียงระดบัประเทศในชว่งเวลาตอ่มา 

นอกจากหนงัสือคู่มือท่องเท่ียวทางรถไฟทัง้ 2 ฉบบัท่ีถูกผลิตขึน้โดยกรมรถไฟหลวงและ

หนังสือเร่ืองระยะทางไปมณฑลภาคพายัพ พระพุทธศักราช 2465 ท่ีเป็นบันทึกการเดินทางของ

ข้าราชการไทยแล้ว ยังพบว่าในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้ด าเนินการผลิต  หนังสือน า

ท่องเที่ยวโบราณสถานเมืองเชียงใหม่และล าพูน ขึน้ใน พ.ศ. 2473 เพ่ือใช้เป็นหนงัสือน าเท่ียวชม

โบราณสถานของจงัหวดัเชียงใหม่และล าพนูให้กบักลุม่คณะสมาคมเวชกรรมส าหรับโรคเมืองร้อน

แห่งบูรพเทศ (The Far Eastern Association of Tropical Medicine) ซึ่ งประเทศไทยรับเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมโดยใช้จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานท่ีส าหรับการประชุม ภายในหนังสือมี

รายละเอียดเก่ียวกับภูมิประเทศเมืองเชียงใหม่ ต านานสร้างเมืองเชียงใหม่และล าพูน ต านานวดั

พระสิงห์ ต านานสร้างพระธาตดุอยสเุทพ ประตชู้างเผือก ข่วงสิงห์ วดัโพธาราม ฯลฯ อีกทัง้หนงัสือ

คู่มือน าท่องเท่ียวเล่มนีย้ังมีทัง้ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยความร่วมมือจากคณะครู

โรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลยั1 

 

                                                           
1เสรินทร์ จิรคปุต์. (2550). ตามรอย 120 ปี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั. หน้า 101. 
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ภาพประกอบ 16 วดัพระสิงห์ 
 

ท่ีมา: ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. การรถไฟแห่งประเทศไทย . ภ.รฟท.96/5. ภาพวดั

พระสิงห์ จงัหวดัเชียงใหม.่ 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 วดัเจดีย์หลวง 
 

ท่ีมา: ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. โบราณสถานจงัหวดัเชียงใหม่. ภ.002 หวญ.40/5. 

ภาพวิหารวดัเจดีย์หลวง จงัหวดัเชียงใหม ่ถ่ายเม่ือ พ.ศ. 2464. 
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ภาพประกอบ 18 น า้ตกห้วยแก้ว 
 

ท่ีมา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. การรถไฟแห่งประเทศไทย . ภ.รฟท.96/2. ภาพ

น า้ตกห้วยแก้ว จงัหวดัเชียงใหม.่ 

 

4.3 กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง (Photograpic Propaganda Sention) 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2453-2468) เป็น

ช่วงเวลาท่ีภาพยนตร์เร่ิมได้รับความนิยมในสงัคมไทยประกอบกับพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ กรมพระ

ก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน ทรงมีความสนพระทัยในการถ่ายท าภาพยนตร์ พระองค์จึงทรงจัดตัง้

หน่วยงานเพ่ือผลิตภาพยนตร์เรียกว่า กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง (Photograpic 

Propaganda Sention, The Royal State Railway of SIAM) ขึ น้ ในพ .ศ. 2465 ท าหน้าท่ี เป็น

เสมือนศนูย์ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์ประเภทข่าวสาร ได้แก่ บนัทึกเหตกุารณ์พระราชกรณียกิจ

ต่าง ๆ, อุบตัิการณ์ส าคญั, กิจกรรมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ, กิจกรรมของสังคม เช่น เทศกาล

เข้าพรรษา งานชกัพระ งานกฐิน และประเภทสารคดีเพ่ือประโยชน์ในทางโฆษณาเผยแพร่ให้ความรู้ 

ได้แก่ การดูแลสุขภาพ, โรคภัยต่างๆ, ทิวทัศน์ท่ีท่องเท่ียว, ภูมิประเทศ และโบราณสถาน1 รวมทัง้

                                                           
1โดม สขุวงศ์. (2555). สยามภาพยนต์. หน้า 232. 
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ประชาสัมพันธ์กิจการของกรมรถไฟหลวง  และการท่องเท่ียวในสยาม1 นับได้ว่าเป็นศูนย์ผลิต

ภาพยนตร์แห่งชาติท่ีเดียว เพราะเป็นหน่วยผลิตภาพยนตร์ท่ีสมบรูณ์แบบแหง่เดียวแห่งแรกของไทย

ท่ีมีทัง้ก าลงัคน อปุกรณ์ และห้องปฏิบตักิารล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ครบทกุขัน้ตอน2 

นอกจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธินแล้ว พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2468-2477) ทรงมีบทบาทต่อการถ่ายท าภาพยนตร์ใน

ไทยตัง้แตข่ณะท่ีพระองค์ยงัทรงด ารงพระยศพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศกัดิเดชน์ ก่อน

จะเสด็จขึน้ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงโปรดทอดพระเนตรภาพยนตร์และยงัทรง

โปรดการถ่ายท าภาพยนตร์ด้วยฝีพระหตัถ์ของพระองค์เองด้วย  

หลังจากพระองค์เสด็จขึน้ครองราชย์แล้วเม่ือครัง้เสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่าย

เหนือระหวา่งวนัท่ี 6 มกราคมถึงวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2469 เป็นระยะเวลา 32 วนั การเสดจ็ครัง้

นีพ้ระองค์ได้ทรงเสด็จตรวจราชการเมืองตา่ง ๆ ตลอดเส้นทาง ได้แก่ พิษณุโลก แพร่ ล าปาง เชียงราย 

เชียงใหม่ และล าพนู3 โดยทรงเสด็จพระราชด าเนินทางรถไฟตลอดการเดินทางท่ีส าคญัไปกว่านัน้

คือ ตลอดการเสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือพระองค์ได้ทรงถ่ายท าบนัทึกภาพตลอด

การเดินทาง (ภาพประกอบ 19) เป็นภาพยนตร์เร่ืองการเสด็จเลียบเมืองเหนือแบง่ออกเป็น 3 ภาค 

ภาคละ 3 ม้วน ทัง้หมดจ านวน 9 ม้วน4 โดยออกฉายตามโรงภาพยนตร์ตา่ง ๆ อาทิ พฒันากร, บ้าน

หม้อ ฮ่องกง, บางล าภู, นางเลิง้ และนาครเขษม รายละเอียดภายในเป็นการบนัทึกเหตกุารณ์ตา่ง ๆ 

ตัง้แตเ่สดจ็โดยรถไฟพระท่ีนัง่ออกจากกรุงเทพฯ ในวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2464 ทรงเย่ียมราษฎรใน

จังหวัดต่าง ๆ เต็มไปด้วยภาพพิธีการรับเสด็จ, ขบวนราษฎรท่ีมาเฝ้ารับเสด็จ, สภาพบ้านเมือง, 

โบราณสถานและสถานท่ีท่ีน่าสนใจ, ชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพการท ามาหากินของราษฎร, ประเพณี

และการละเล่นตา่ง ๆ จนกระทัง่เสดจ็นิวตัพิระนคร เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 24695 

                                                           
1โดม สขุวงศ์ และสวสัดิ์ สวุรรณปักษ์. (2545). ร้อยปีหนงัไทย. หน้า 9. 
2โดม สขุวงศ์. (2555). เล่มเดิม. หน้า 187. 
3กรมศิลปากร. (2560). จดหมายเหตุเสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พระพุทธศกัราช 

2469. หน้า ค าน า. 
4การเสด็จเลยีบเมืองเหนือ. (2480, 8 เมษายน). ข่าวภาพยนตร์. หน้า 14. 
5โดม สขุวงศ์. (2542). พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ กบัภาพยนตร์. หน้า 80-81. 
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การบนัทึกภาพการเสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือเป็นภาพยนตร์นอกจาก

พระองค์จะทรงถ่ายท าด้วยพระองค์เองเป็นส่วนใหญ่แล้วยังมีหลวงกลการเจนจิต หัวหน้าช่าง

ถ่ายภาพและภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง เป็นผู้ถ่ายท าบนัทึกภาพ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ร่วมด้วย1 กล่าวได้ว่า กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวงเป็นหน่วยงาน

หนึ่งท่ีมีส่วนส าคญัอย่างมากในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ให้ผู้คนจ านวนมากทัง้ชาวไทย

และชาวตา่งประเทศได้รู้จกัจงัหวดัเชียงใหม่ผา่นการผลิตส่ือภาพยนตร์ของกรมรถไฟหลวง ดงัเห็น

ได้จากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวภาพยนตร์ได้กล่าวถึงภาพยนตร์เร่ืองการเสด็จเลียบเมือง

เหนือไว้วา่ 

 
 เมื่อกรมรถไฟหลวงได้จดัท าเป็นภาพยนตร์ขึน้ ยงัท าให้ฝ่ายเราชาวใต้ (กรุงเทพฯ-ผู้วิจยั) ได้รู้เห็น

ความเป็นไปของชนชาวเหนือหลายอย่าง เช่น ขนบธรรมเนียมลทัธิประเพณี และพิธีแปลก ๆ การอยู่

กินและการแต่งกายของชนภาษาต่าง ๆ ถนนหนทาง ภมูิประเทศอนัสวยงาม และการรับเสด็จอนัเต็ม

ไปด้วยความปลืม้ปิติตามสถานท่ีตา่ง ๆ ซึง่ถึงแม้จะพรรณนาเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ยืดยาวสกัเทา่ใด

ก็ดีก็ยงัมิอาจที่จะจงูใจให้ทา่นรู้สกึปิติพอใจ เสมอเหมือนกบัได้เห็นด้วยตนเอง...2 

 

                                                           
1โดม สขุวงศ์. (2555). เล่มเดิม. หน้า 238. 
2หมายเหตเุบ็ดเตลด็. (2480, 8 เมษายน). ข่าวภาพยนตร์. หน้า 3. 
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ภาพประกอบ 19 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงถ่ายภาพยนตร์ 
ระหวา่งทางเสดจ็เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2469 

 

 ท่ีมา: โดม สขุวงศ์. (2542). พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ กบัภาพยนตร์. หน้า 49. 

 

นอกจากนัน้ยังพบว่ามีภาพยนตร์ไทยท่ีถูกผลิตขึน้โดยกรมรถไฟหลวงท่ีมีรายละเอียด

เนือ้หาเก่ียวกับจังหวดัเชียงใหม่ อาทิ ภาพยนตร์สารคดีชุดประเทศสยาม ถ่ายท าโดยนายเฮอร์

ฟอร์ด คาวลิง ชาวอเมริกันเข้ามาถ่ายท าเม่ือ พ.ศ. 2461 โดยได้รับความร่วมมือจากกรมรถไฟหลวง, 

สารคดีเร่ืองชมสยาม ถ่ายท าเม่ือ พ.ศ. 2470 โดยหลวงกลการเจนจิต ฯลฯ ซึ่งภาพยนตร์ตา่ง ๆ ท่ีถูก

ผลิตขึน้โดยกรมรถไฟหลวงได้ถูกน าออกฉายสู่สายตาประชาชนตามโรงภาพยนตร์ต่าง ๆ ทั่ว

ประเทศด้วยการลงโฆษณาเชิญชวนให้ไปชมในหนงัสือพิมพ์ขา่วภาพยนตร์1 

นอกจากภาพยนตร์ไทยพบว่ายังมีภาพยนตร์ท่ีถูกผลิตขึน้โดยกรมรถไฟหลวงเพ่ือขาย

ให้กับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ภาพยนตร์มีรายละเอียดเนือ้หาเก่ียวกับการท่องเท่ียว

ภายในประเทศไทย โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน ทรงประทานช่ือ
                                                           

1จ าเริญลกัษณ์ ธนะวงัน้อย. (2544). เล่มเดิม. หน้า 109-115. 
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ภาพยนตร์ชุดนีว้่า See Siam เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวอย่างมาก กระทั่งมีการผลิตภาพยนตร์

ชดุท่ีสองช่ือวา่ See Siam No.2 ก็ยงัคงได้รับความนิยมถึงกบัต้องท าการอดัส าเนากนัอย่างหาบรุ่ง

หามค ่าก็ยังผลิตออกไม่ทันขายในฤดูท่องเท่ียวจนต้องมีบริการจัดส่งตามไปให้ภายหลัง 1 ผู้ วิจัย

สนันิษฐานว่าอาจเป็นภาพยนตร์ชุดเดียวกับสารคดีเร่ืองชมสยามท่ีถูกผลิตขึน้ใน พ.ศ. 2470 แต่

ภาพยนตร์เร่ือง See Siam และ See Siam No.2 อาจเป็นไปได้ว่าถูกผลิตขึน้โดยมีการบรรยาย

เป็นภาษาองักฤษ 

ยิ่งไปกว่านัน้พบว่ากองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว กรมรถไฟหลวง ยังมีส่วนร่วมในการผลิต

ภาพยนตร์เร่ือง นางสาวสุวรรณ (Miss Suvarna) ด้วย กล่าวคือ ใน พ.ศ. 2466 นายเฮนร่ี เอ แมกเร 

(Henry A. MacRae) ผู้สร้างภาพยนตร์อาชีพจากฮอลลีวู้ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้น าคณะถ่าย

ท าภาพยนตร์เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพ่ือขออนญุาตถ่ายท าภาพยนตร์โดยต้องการแสดงให้เห็น

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยาม ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพบ้านเมือง ความงดงามของ

พระราชวังและวัด รวมถึงความเจริญแบบสมัยใหม่ในกรุงเทพฯ สถานท่ีท่องเท่ียวตากอากาศ

ชายทะเลหวัเมือง และทรัพยากรป่าไม้ภาคเหนือ2 ดงันัน้คณะถ่ายท าภาพยนตร์จึงเดินทางขึน้ไปท่ี

จงัหวดัเชียงใหม ่เพ่ือถ่ายท าฉากการท าป่าไม้ 

ในครัง้นัน้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน ผู้บญัชาการกรมรถไฟหลวง 

ในขณะนัน้ได้ทรงด าเนินการให้ความชว่ยเหลือในเร่ืองการจดัหาสถานท่ีถ่ายท า การเดินทางขนส่ง

ทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั พร้อมทัง้ให้กองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว อ านวยความสะดวกในการ

ถ่ายท าและอนญุาตให้ใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์ตา่ง ๆ ด้วย เม่ือภาพยนตร์ถ่ายท าเสร็จสมบรูณ์น าออก

ฉายตามโรงภาพยนตร์ในวนัท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 24663 ซึ่งภาพยนตร์เร่ือง นางสาวสวุรรณ ถือได้

ว่าเป็นภาพยนตร์ไทยเร่ืองยาวเร่ืองแรก4 ดงันัน้ภาพยนตร์เร่ืองดงักล่าวอาจท าให้จงัหวดัเชียงใหม่

เป็นท่ีรับรู้ของกลุม่ราษฎรทัว่ไปท่ีมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์มากขึน้ 

แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่าฉากท่ีถ่ายท าท่ีจงัหวดัเชียงใหม่นัน้มีฉากประหารชีวิต จึงท าให้ถูก

ตดัออกก่อนท่ีจะน าออกฉายในโรงภาพยนตร์ตา่งประเทศ เพ่ือป้องกนัไม่ให้ชาวตา่งประเทศเห็นว่า
                                                           

1การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2528). เล่มเดิม. หน้า 135. 
2โดม สขุวงศ์. (2533). ประวติัภาพยนตร์ไทย. หน้า 12-14. 
3โดม สขุวงศ์. (2555). เล่มเดิม. หน้า 233. 
4โดม สขุวงศ์; และสวสัดิ์ สวุรรณปักษ์. (2545). เล่มเดิม. หน้า 9. 
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ประเทศไทยโหดร้ายทารุณ 1 ดังนัน้กล่าวได้ว่าภาพยนตร์ทัง้หมดท่ีกล่าวมานีมี้ผลต่อการรับรู้

เก่ียวกบัจงัหวดัเชียงใหมท่ัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศด้วย 

4.4. แผนกโฆษณาการ กรมรถไฟหลวง (Information Burean) 

 นอกเหนือไปจากหนังสือคู่มือการท่องเท่ียวทางรถไฟท่ีถูกผลิตขึน้ใน พ.ศ. 2463 เพ่ือใช้

เป็นหนังสือคู่มือในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยทางรถไฟ ก่อนจะมีการจดัตัง้แผนก

โฆษณาการขึน้ใน พ.ศ. 2467 ยงัไม่มีแผนกท่ีรับผิดชอบหน้าท่ีเก่ียวกบัการผลิตส่ือโฆษณาโดยตรง 

แต่เม่ือเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐมลายูเปิดเดินรถขบวนรถด่วนเม่ือวันท่ี 2 

มกราคม พ.ศ. 2464 การเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีน่าสนใจของประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จกัจึง

เป็นประโยชน์ในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศน ามาสู่การจดัตัง้แผนกโฆษณาการขึน้ในกรมรถไฟ

หลวง 

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน ทรงริเร่ิมจัดตัง้  แผนก

โฆษณาการ (Information Burean) สังกัดกรมรถไฟหลวงขึน้ใน พ.ศ. 2467 เป็นหน่วยงานท าหน้าท่ี

ผลิตส่ือโฆษณากิจการรถไฟและส่ือโฆษณาการส่งเสริมการท่องเท่ียวของกรมรถไฟหลวงเพ่ือ

เผยแพร่ตอ่ประชาชนชาวไทยและชาวตา่งประเทศได้ทราบมากย่ิงขึน้ โดยจดุประสงค์ส าคญัในการ

จดัตัง้แผนกโฆษณาการขึน้มีกลา่วไว้ในหนงัสืองานฉลองรถไฟหลวง ครบ 50 ปีของกรมรถไฟหลวง

ความวา่ 

 
จุดประสงค์แรก เนื่องจากว่าทางราชการเล็งเห็นว่า การคมนาคมระหว่างประเทศสยามกับ

ประเทศข้างเคียงคือ สหรัฐมลาย ูได้มีทางรถไฟเดินเช่ือมถึงถึงกนัเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นการสมควรท่ีจะ

ท าการโฆษณาชกัชวนให้ชาวตา่งประเทศที่อยูใ่กล้เคยีง และพวกนกัทอ่งเที่ยวในภาคยโุรปและอเมริกา

ได้มาเที่ยวประเทศสยามบ้าง เพราะนอกจากเป็นการเผยแพร่ประเทศยงัเป็นการน ารายได้มาสูป่ระเทศ

ทางด้านรถไฟด้วย 

ส่วนประการที่ 2 เพื่อชักชวนประชาชนให้นิยมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และพักผ่อนหา

ความรู้ด้วยการเดินทางโดยทางรถไฟ...2 

 

                                                           
1จ าเริญลกัษณ์ ธนะวงัน้อย. (2544). เล่มเดิม. หน้า 31. 
2กรมรถไฟ. (2490). เล่มเดิม. หน้า 77. 
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นอกจากนีย้งัพบว่าในสมดุเชิญชวนเท่ียวหวัหินท่ีผลิตโดยแผนกโฆษณาการยงัระบหุน้าท่ี

รับผิดชอบของหนว่ยงานไว้วา่ 

 
มีหน้าที่ต้อนรับและชีแ้จงให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในเร่ืองการท่องเที่ยวโดยทาง

รถไฟทัว่ไป 

ท าการโฆษณาแนะน าชีช้วนให้ประชาชนได้มีโอกาสทราบถึงสภาพภมูิประเทศทัว่ไป เพื่อให้ได้มี

โอกาสใช้เวลาวา่งทอ่งเที่ยวไปในที่ตา่ง ๆ หาความรู้ความร่ืนเริงและความส าราญ 

รับภาระติดต่อกับทางการส านักพระราชวัง เพื่อขออนุญาตให้ประชาชนชาวไทย และชาว

ต่างประเทศ ชมพระราชฐานต่าง ๆ เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ

พระราชวงับางปะอิน ฯลฯ 

จดัการส ารองโรงแรมและบ้านพกัตามสถานีตา่ง ๆ ซึง่อยูใ่นความอ านวยการของกรมรถไฟ 

ส ารองที่นัง่ในกระบวนรถดว่น ทัง้ชัน้ 1 และ 2 

จ าหนา่ยตัว๋ลว่งหน้า ให้แก่ผู้ โดยสารท่ีประสงค์เดินทางโดยรถชัน้ 1 และชัน้ 2 

ให้ข้อความเก่ียวแก่กิจการรับสง่ผู้ โดยสารและสนิค้าโดยทางรถไฟ 

จัดการให้เช่าติดป้ายโฆษณาสินค้าฯ ในรถโดยสารและตามสถานีต่าง ๆ ในอัตราถูกเพื่อ

ประโยชน์ร่วมกบัพอ่ค้า 

จดัท าและฉายภาพยนตร์ธรรมชาติโฆษณาเชิญชวนทอ่งเที่ยว...1 

 

รวมถึงพบว่ายังมีหนังสือคู่มือท่องเท่ียวกรุงเทพฯ (Guide to Bangkok with notes on 

Siam) ฉบบัภาษาองักฤษผลิตโดยกรมรถไฟหลวงยงัระบหุน้าท่ีรับผิดชอบของหนว่ยงานไว้วา่ 

 
The Information Burean of the Royal State Railway Department of Siam is a government 

organization Having as it object the encouragement of tourist traffic to Siam. 

The Burean supplies necessary information as to travelling, free, to foreign tourist; 

introduces them to the famous sight, seenes and resorts of Siam ; assist them in planning 

itineraries, securing trustworthy guide of interpreters, and renders all possible assistance to 

them during their sojourn in Siam. 

                                                           
1ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท. 1/9. เร่ือง งาน

พิมพ์สมดุเชิญเที่ยวหวัหิน (พ.ศ. 2484). 
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Tourists are welcome to call at the Bureau at all time. Office hours, 8 to 14.30 o’clock on 

weekdays…1 

 

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าแผนกโฆษณาการมีหน้าท่ีในผลิตส่ือโฆษณาชกัชวนให้ทัง้ชาวไทยและ

ชาวตา่งประเทศเกิดความสนใจในการเดนิทางท่องเท่ียวโดยทางรถไฟ และจ าหน่ายตัว๋ส ารองท่ีนัง่ 

รวมถึงการให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับประเทศไทยและข้อมูลเก่ียวกับเส้นทางการเดินทางโดยรถไฟ 

แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ และช่วยวางแผนการเดินทางท่องเท่ียว ตลอดจนติดต่อ

ประสานงานหน่วยงานตา่ง ๆ ภายในประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว นอกจากนี ้

การด าเนินการของแผนกโฆษณาการมีดงันี ้

   1. ท าภาพโฆษณาและข้อความชกัชวนขึน้แล้วส่งไปลงแจ้งความหนังสือพิมพ์รายวัน 

รายสปัดาห์ และรายเดือนในตา่งประเทศ โดยเสียคา่แจ้งความพอสมควร 

   2. พิมพ์สมุดคูมื่อ เล่าเร่ืองประเทศสยามโดยมีภาพประกอบแสดงสถานท่ี ๆ น่ารู้น่าชม 

และแสดงรายการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางตลอดจนสถานท่ีพักในท่ีต่าง ๆ ส่งไป

จ าหน่ายตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ส านกังานท่องเท่ียว โฮเต็ล ห้องสมุด และสถานท่ี ๆ สมควรบาง

แหง่ในตา่งประเทศ 

   3. พิมพ์ภาพโฆษณา ส่งไปปิดประกาศตามโฮเต็ล สถานีรถไฟ ส านกังานทอ่งเท่ียว และ

สถานท่ี ๆ เหมาะสมส าหรับการชกัชวน 

   4. แต่งและพิมพ์หนังสือน าเท่ียวจังหวัดข้างเคียงท่ีมีโบราณวัตถุและปูชนียสถานท่ี

ส าคญั ๆ เป็นภาษาตา่งประเทศขึน้จ าหนา่ย พิมพ์ก าหนดเวลาเดนิรถและรูปภาพโป๊สการ์ด ซึง่เป็น

ภาพแสดงสถานท่ีส าคญั ๆ ขึน้จ าหนา่ยในราคาพอสมควร 

   5. โต้ตอบจดหมายตา่ง ๆ ท่ีชาวตา่งประเทศและส านกัท่องเท่ียวเขียนถามมา พร้อมส่ง

แผนท่ีแสดงทางรถไฟและภาพท่ีสมควรไปให้จดัการรับรองนกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเป็นระยะ ๆ 

   6. ติดต่อกับบริษัทผู้แทนกรมรถไฟในการจ าหน่ายตัว๋ส ารองท่ีนัง่นอนในรถและห้องพกั

ของโฮเตล็ 

                                                           
1Erik Seidenfaden. (1927). op. cit. p. 284. 
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   7. ตอบข้อซักถามให้ความรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวในประเทศสยามกับผู้ ท่ีมาเท่ียวใน

ประเทศ 

   8. ตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีตา่ง ๆ เพ่ือขออนญุาตให้นกัทอ่งเท่ียวเข้าชมสถานท่ีส าคญั ๆ 

   9. ติดต่อกับบริษัทเดินเรือ รถยนต์ รถไฟ สายการบิน โฮเต็ล และส านักงานท่องเท่ียว

ตามประเทศตา่ง ๆ เพ่ือทราบก าหนดเวลาเดินเรือ รถยนต์ รถไฟ การบิน และคา่โดยสาร พร้อมทัง้

ข้อความตา่ง ๆ เก่ียวกบัการเดนิทางในประเทศนัน้ ๆ ส าหรับแนะน ากบัผู้ ท่ีจะเดนิทางไป1 

จากรายละเอียดท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของแผนกโฆษณาการ กรม

รถไฟหลวงท่ีมีส่วนในการผลิตส่ือโฆษณารูปแบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญ ๆ 

ภายในประเทศไทย หนึ่งนัน้คือ จงัหวดัเชียงใหม ่เช่น แผน่พบั หนงัสือคูมื่อน าเท่ียว ฯลฯ แล้วส่งส่ือ

โฆษณาไปแจกจ่ายตามสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ อาทิ สถานีรถไฟ สถานทูตไทยในต่างประเทศ และ

โรงแรมท่ีมีช่ือเสียงทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

นอกจากนัน้ในชว่งเวลาดงักลา่วรัฐบาลได้ด าเนินการจดัตัง้ สภาเผยแผ่พาณิชย์ ขึน้ในวนัท่ี 

20 สิงหาคม พ.ศ. 24632 โดยสภานีไ้ด้ด าเนินการผลิต หนงัสือจดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิชย์ 

เพ่ือเผยแผ่กิจการต่าง ๆ ของบ้านเมืองอยู่ในความรับผิดชอบของหลายกระทรวง อาทิ กระทรวง

พาณิชย์และคมนาคม กระทรวงเกษตราธิการ และกระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิ พร้อมทัง้มีการ

ผลิตเผยแผ่เป็นฉบับภาษาอังกฤษใช้ช่ือว่า The record ซึ่งจะออกจ าหน่ายทุก 3 เดือนทัง้ฉบับ

                                                           
1กรมรถไฟ. (2490). เล่มเดิม. หน้า 77-78. 
2ประกาศเพิ่มเติมว่าด้วยสภาเผยแผ่พาณิชย์หฤากระทรวงพาณิชย์ . (2464, 2 ตุลาคม). ราชกิจจา

นเุบกษา. เลม่ 38. หน้า 295. 
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ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในราคาฉบบัละ 1 บาท โดยจะวางจ าหน่ายตามสถานท่ีส าคญั1 ทาง

ราชการ ร้านหนงัสือ และโรงพิมพ์ รวมถึงท่ีสถานีรถไฟด้วย2 

สาเหตุหลกัท่ีกล่าวถึงหนังสือจดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิชย์ (The record) เน่ืองจาก

กรมรถไฟหลวงเป็นส่วนหนึ่งของกิจการบ้านเมืองท่ีมีความส าคญัสร้างรายได้ให้กบัประเทศอย่าง

มหาศาล ดังนัน้จึงมีรายละเอียดเก่ียวกับกิจการรถไฟภายในหนังสือจดหมายเหตุสภาเผยแผ่

พาณิชย์ (The record) ฉบบัภาษาอังกฤษ คือ การลงโฆษณาเชิญชวนชาวต่างประเทศไปเท่ียว

จงัหวัดเชียงใหม่โดยทางรถไฟของแผนกโฆษณาการ (ภาพประกอบ 20) จากการค้นคว้าเอกสาร

หลกัฐานพบว่าได้เร่ิมลงโฆษณาในฉบบัเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2472 เป็นฉบบัแรกและ

ด าเนินการลงโฆษณาตอ่เน่ืองมาทกุ ๆ ฉบบัดงัมีความวา่ 

 
Chiengmai to most of us means more than just a large city. It suggest romance, fascination, 

new scenes, new lives, new people. The journey to Chiengmai is in itself a trip through the very 

heart of Siam, though the densest of Jungles, over the deepest of valleys. You have not seen the 

real Siam until you have seen it on the road to Chiengmai. 

The North Express leaves Bangkok twice a week with comfortable sleeping cars and 

restaurant cars. You next holidays are coming. Decide now and make Chiengmai your destination. 

For particulars, please ask the Information Bureau, Royal State Railways, Bangkok…3 

                                                           
1สถานท่ีจ าหนา่ยหนงัสอืจดหมายเหตสุภาเผยแผพ่าณิชย์ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ข้างวดั

โพธ์ิ, พิพิธภัณฑ์สรรพสินค้า ถนนสุริวงศ์, กองโฆษณา กรมรถไฟหลวง, กรุงเทพบรรณาคาร ถนนเจริญกรุง, 

พร้อมภัณฑ์ ถนนเจริญกรุง, โรงพิมพ์บางกอกไตมส์, โรงพิมพ์สยามออบเซอเวอร์, โรงพิมพ์กรุงเทพฯ เดลิเมล์ 

และคลงัวิทยาข้างห้างบีกริม ถนนมหาไชย. ใน ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. เอกสารการรถไฟแหง่ประเทศไทย. 

จดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิชย์. รฟท. 2/13. เร่ือง จดหมายเหตุของสภาเผยแผ่พาณิชย์ ฉบับที่ 28-31 (พ.ศ. 

2471). 
2ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. จดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิชย์. 

รฟท. 2/1. เร่ือง จดหมายเหตขุองสภาเผยแผพ่าณิชย์ ฉบบัท่ี 1-3 (พ.ศ. 2464). 
3ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. จดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิชย์. 

รฟท. 2/18. เร่ือง THE RECORD, THE JOURNAL OF THE BOARD OF COMMERCIAL DEVELOPMENT. 

NO.30-38, 1930 (พ.ศ. 2473). 
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จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่า กรมรถไฟหลวงได้ด าเนินการโฆษณาเชิญชวน

นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้เดินทางไปเท่ียวพกัผ่อนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ในช่วงวนัหยดุยาว ใน

รายละเอียดได้บรรยายถึงประสบการณ์ใหม่ท่ีจะได้สมัผสัและเส้นทางการเดินทางโดยรถไฟไปยงั

จงัหวดัเชียงใหม่ พร้อมทัง้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัการบริการของขบวนรถดว่นสายเหนือท่ีให้บริการ

อาทิตย์ละ 2 ขบวน พร้อมด้วยบริการรถตู้นอนและรถเสบียงอาหาร โดยสามารถติดต่อสอบถาม

ข้อมลูได้ท่ีแผนกโฆษณาการท่ีสถานีรถไฟกรุงเทพฯ 

ยิ่งไปกว่านัน้แผนกโฆษณาการยงัได้ด าเนินการซือ้พืน้ท่ีลงโฆษณาในหน้าหนงัสือนิตยสาร

รายเดือนต่างประเทศช่ือว่า กริมออฟเดออีส (Glimpse of the East) เป็นนิตยสารรายเดือนของ

ประเทศญ่ีปุ่ น แต่โรงพิมพ์ตัง้อยู่ท่ีเมืองซานฟรานซิลโก (San Francisco) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยแผนกโฆษณาการได้ซือ้พืน้ท่ีลงโฆษณาภายในหนังสือนิตยสารโดยใช้หัวข้อเร่ือง ว่าด้วย

ประเทศสยาม ลงในหน้าท่ี 8 และ 9 ระหว่างพ.ศ. 2473-2476 (ค.ศ. 1930-1933) เป็นเวลา 4 ปี

โดยจ่ายเงินค่าลงโฆษณาในราคา 35 ปอนด์ต่อปี รายละเอียดเนือ้หาท่ีลงภายในหนังสือเป็น

รายละเอียดเก่ียวกบัเส้นทางรถไฟ กิจการโรงแรม และรูปภาพสถานท่ีทอ่งเท่ียวภายในประเทศ ซึ่ง

หนังสือนิตยสารฉบบันีจ้ะวางแพร่หลายตามโฮเต็ลชัน้น า สถานท่ีค้าขาย และท่ีท าการส าคญั ๆ 

ตามประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลก1  

เม่ือพิจารณาแล้วเป็นไปได้วา่จงัหวดัเชียงใหมต้่องเป็นหนึ่งในสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าคญัแห่ง

หนึ่งท่ีแผนกโฆษณาการ เลือกจดัส่งรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกบัจงัหวดัเชียงใหม่เพ่ือน าไปตีพิมพ์

โฆษณาลงในนิตยสารฉบบัดงักล่าวอย่างแน่นอน ดงันัน้จึงท าให้จงัหวดัเชียงใหม่เป็นท่ีรับรู้และ

ได้รับความสนใจจากนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศเดนิทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมห่ลงัจากได้

อา่นรายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบัจงัหวดัเชียงใหมผ่า่นนิตยสารดงักลา่ว 

 

 

 

                                                           
1ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท. 1/7. เร่ือง 

Glimpse of the East (advertising railways, Hotel). 
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ภาพประกอบ 20 ภาพโฆษณาเชิญชวนเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมข่องกรมรถไฟหลวง 

 

ท่ีมา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ . เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละริตต์. สบ

10.11.2/3. เร่ือง การสร้างทางรถไฟทหารติดต่อระหว่างประเทศไทย-ประเทศพม่าระหว่างสงคราม

มหาเอเชียบรูพา. 
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4.5 การพัฒนาการเดนิรถไฟเส้นทางสายเหนือ 

 หลงัจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน ด ารงต าแหน่งผู้บญัชาการ

กรมรถไฟหลวง เม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน พ.ศ. 2460 ท าให้กิจการรถไฟไทยกลายเป็นหนว่ยงานในการ

ควบคมุของคนไทย โดยแต่เดิมนัน้กรมรถไฟหลวงอยู่ในการควบคุมของวิศวกรชาวเยอรมนัและ

ชาวองักฤษ เม่ือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธินทรงพฒันากิจการรถไฟไทย

หลายด้านโดยเฉพาะอยา่งยิ่งระบบการเดนิรถ ท าให้กิจการรถไฟไทยเจริญก้าวหน้าอย่างมากเป็น

ท่ีกล่าวถึงของผู้คนในยุคสมัยนัน้ กระทั่งกล่าวเปรียบเทียบรถไฟไทยกับรถไฟอังกฤษในดินแดน

อาณานิคมไว้ในหนงัสือน าทางทัว่พระราชอาณาจกัร์สยามของหลวงนฤราชภักดี ความว่า “แท้ท่ี

จริงรถไฟของประเทศสยามนัน้เม่ือจะเทียบเคียงกันกับรถไฟของอังกฤษในทางแหลมมลายูหรือ

อินเดีย พม่าแล้ว ก็ยังเป็นรองรถไฟของประเทศสยามเรา ได้มีชาวต่างประเทศท่ีได้เคยโดยสาร

รถไฟไปมาทัง้สองฝ่ายได้กลา่วไว้เป็นพยานด้วยแล้ว...”1 

เส้นทางรถไฟสายเหนือนัน้ตัง้ต้นจากสถานีกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่พระนครศรีอยธุยา (สถานี

กรุงเก่า) แล้วมีเส้นทางแยกจากเส้นทางรถไฟสายตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีสถานีชุมทางบ้านภาชี 

เข้าสู่ลพบรีุ ปากน า้โพ (นครสวรรค์) พิษณโุลก อตุรดติถ์ แพร่ ล าปาง ล าพนู แล้วสิน้สดุปลายทางท่ี

สถานีเชียงใหม่ หลงัจากเส้นทางรถไฟสายเหนือสามารถเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 

ความนิยมในการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏขึน้อย่างต่อเน่ืองมีจ านวนคนท่ีเดินทางไป

เชียงใหมเ่พิ่มขึน้เน่ืองจากการเดินทางมีความสะดวกสบายรวดเร็ว อีกทัง้ยงัมีนโยบายการส่งเสริม

การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ของกรมรถไฟหลวง ดงันัน้กรมรถไฟหลวงจึงเร่ิมด าเนินการพฒันา

กิจการรถไฟในเส้นทางสายเหนือมาเป็นล าดบั 

เม่ือรถไฟสามารถเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่แล้ว แรกเร่ิมการเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึง

เชียงใหมใ่ช้ระยะเวลา 3 วนั โดยการเดนิทางนัน้ขบวนรถไฟจะท าการเดนิรถเฉพาะในเวลากลางวนั 

เน่ืองมาจากการเดนิรถในเวลากลางคืนมีความเส่ียงวา่จะเกิดอนัตราย เพราะรถไฟไทยไม่มีรัว้ 2 ข้าง

ทางรถไฟ มีโจรผู้ ร้ายจ านวนมาก และสะพานรถไฟตา่ง ๆ เป็นไม้อาจจะถกูเผาแล้วเกิดอนัตรายตอ่

ขบวนรถไฟ คนเลีย้งววัควายก็ปล่อยให้ข้ามทางรถไฟเอง แตต่่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ

ก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน ทรงริเร่ิมให้เดินขบวนรถในเวลากลางคืนเร่ิมเฉพาะขบวนรถขนส่งสินค้า

                                                           
1หลวงนฤราชภกัดี. (2469). หนงัสือน าทางทัว่พระราชอาณาจกัร์สยาม. 
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ก่อนเม่ือไม่มีเหตกุารณ์อนัตรายเกิดขึน้ จึงเร่ิมให้มีขบวนรถขนส่งผู้ โดยสารในเวลากลางคืนตัง้แต่

นัน้มา1 

การหยุดพักค้างคืนนัน้หลังจากออกจากกรุงเทพฯ ในคืนวันแรกจะแวะค้างคืนท่ีพิษณุโลก 

วันท่ีสองท่ีล าปาง และถึงเชียงใหม่ในวันท่ีสาม2 ต่อมาในวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2464 กรมรถไฟ

หลวงได้เปิดเดินรถขบวนรถด่วนสายใต้และระหว่างประเทศสปัดาห์ละ 2 ครัง้ ทุกวนัอาทิตย์และ

วนัพุธจากสถานีบางกอกน้อยถึงสถานีปาดงัเบซาร์ของสหรัฐมลายแูละสามารถเดินทางต่อไปยงั

เกาะปีนงัและสิงคโปร์ โดยมีรถโดยสารชัน้ 1 มีทัง้ท่ีนัง่และนอนเดนิทางทัง้กลางวนักลางคืน และมี

รถเสบียงพ่วงไปในขบวนด้วย3 ต่อมาในวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 ยงัได้เปิดให้บริการเพิ่มรถ

โดยสารชัน้ 2 และชัน้ 3 ด้วย4 ยิ่งเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ชาวตา่งประเทศท่ีมีความสนใจเดนิทางมา

ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่สามารถเดินทางจากสหรัฐมลายเูข้ามาในประเทศโดยทางรถไฟสายใต้

มาท่ีกรุงเทพฯ และตอ่รถไฟสายเหนือจากสถานีกรุงเทพฯ ขึน้ไปจงัหวดัเชียงใหมไ่ด้อยา่งสะดวก 

หลงัจากเปิดเดินรถขบวนรถด่วนสายใต้และระหว่างประเทศเป็นท่ีประสบความส าเร็จดงั

เห็นได้จากการจ าหน่ายตัว๋โดยสารชัน้ 1 ระหว่างประเทศไปกลับใน พ.ศ. 2464 จ าหน่ายตั๋วได้

เพียง 293 ใบ แต่ใน พ.ศ. 2465 มียอดจ าหน่ายเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 1,273 ใบ รวมทัง้ตัว๋โดยสาร

ภายในประเทศก็มียอดจ าหนา่ยเพิ่มขึน้เชน่กนั5 ตอ่มาในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 กรมรถไฟ

หลวงจึงเร่ิมเปิดเดินรถขบวนรถด่วนสายเหนือให้บริการสปัดาห์ละ 2 ขบวน ทัง้ขาขึน้และขาล่อง 

โดยขาขึน้ออกจากกรุงเทพฯ ทุกวนัอาทิตย์และวนัพุธเวลา 16.30 น. ขาล่องออกจากเชียงใหม่ทุก

วนัองัคารและวันศุกร์เวลา 07.15 น. ขบรถรถด่วนประกอบด้วยรถโดยสารชัน้ 1 มีท่ีนั่งและนอน

ส าหรับเดินทางได้ทัง้กลางวนักลางคืน และมีรถโดยสารธรรมดาชัน้ 2 และชัน้ 3 กับรถเสบียงพ่วง

                                                           
1การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2528). เล่มเดิม. หน้า 133. 
2ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท. 1/3. เร่ือง 

Guide Book of Siam (พ.ศ. 2463). 
3กรมรถไฟหลวง. (2475). เล่มเดิม. หน้า 32-33. 
4ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. เอกสารการรถไฟแหง่ประเทศไทย. จดหมายเหตสุภาเผยแผพ่าณิชย์. 

ร ฟ ท . 2/7. เ ร่ื อ ง  THE RECORD ( ISSUED BY THE MINISTRY OF COMMERCE, BANGKOK, SIAM) 

NO.11-14, 1924 (พ.ศ. 2467). 
5กรมรถไฟ. (2479). เล่มเดิม. หน้า 22. 
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ไปด้วย1 เม่ือสามารถเดนิรถได้ทัง้กลางวนักลางคืนท าให้การเดินทางระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่

ใช้เวลาเพียง 25 ชัว่โมงคร่ึงเร็วกวา่แตก่่อนใช้เวลาถึง 3 วนั2 

นอกจากการปรับปรุงระบบการเดินรถให้สามารถเดินทางได้เร็วขึน้แล้ว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธินยังได้ทรงปรับปรุงการจ าหน่ายอาหารในรถเสบียงสายเหนือ 

(ภาพประกอบ 21) ท่ีแตเ่ดมิให้มีการจดัหาผู้ประมลูการจ าหนา่ยอาหารบนรถเสบียง ตอ่มาในวนัท่ี 

1 เมษายน พ.ศ. 2466 กรมรถไฟหลวงได้รับกลบัมาด าเนินการเองเพ่ือยกระดบัคณุภาพมาตรฐาน

ตามหลกัมาตรฐานขององักฤษ โดยมีจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม สุราทุกชนิดของตา่งประเทศ 

และค้อกเทลทุกอย่างเพ่ือให้ความสุขสบายแก่ผู้ โดยสารอย่างดีท่ีสุดเหมือนโรงแรมชัน้หนึ่ง 3 

แรกเร่ิมรถเสบียงประจ าขบวนรถดว่นสายเหนือมีจ านวน 1 ตู้และสายใต้มีจ านวน 2 ตู้4 เม่ือขบวน

รถไฟจอดตามสถานีจงัหวดัต่าง ๆ พบว่าจะมีข้าราชการและคหบดีของจงัหวดันัน้จะขึน้ไปบนรถ

เสบียง สัง่น า้หวานมากินกนัราวกบัรถเสบียงเป็นสโมสรยอ่ย ๆ ของจงัหวดัทีเดียว5  

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการพัฒนาการเดินรถไฟเส้นทางสายเหนือท่ีแต่เดิมให้บริการ

เดินรถไฟเฉพาะเวลากลางวนัท าให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ใช้เวลาถึง  3 วนั แตเ่ม่ือ

เร่ิมเปิดเส้นรถไฟขบวนรถดว่นสายเหนือท าให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ใช้เวลาเพียง 

25 ชั่วโมงและขบวนรถด่วนสายใต้จากกรุงเทพฯ ถึงสถานีปาดังเบซาร์ของสหรัฐมลายูใช้เวลา

เดินทาง 36 ชั่วโมงสามารถกระท าได้สะดวกรวดเร็วมากขึน้อีกทัง้ในขบวนรถไฟยังมีรถเสบียง

อาหารพว่งไปด้วย ยิ่งเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้กลุม่คนเกิดการเดนิทางท่องเท่ียวโดยทางรถไฟมากขึน้ 

 

                                                           
1การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2528). เล่มเดิม. หน้า 51. 
2ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. เอกสารการรถไฟแหง่ประเทศไทย. จดหมายเหตสุภาเผยแผพ่าณิชย์. 

ร ฟ ท . 2/7. เ ร่ื อ ง  THE RECORD ( ISSUED BY THE MINISTRY OF COMMERCE, BANGKOK, SIAM) 

NO.11-14, 1924 (พ.ศ. 2467). 
3การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2528). เล่มเดิม. หน้า 57. 
4แหล่งเดิม. หน้า 262. 
5แหล่งเดิม. หน้า 133. 
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ภาพประกอบ 21 ภายในตู้รถเสบียงอาหาร 
 

ท่ีมา: กรมรถไฟ. (2490). งานฉลองรถไฟหลวง ครบ 50 ปี. ไมมี่เลขหน้า. 

 

5. กลุ่มคนที่เดนิทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

 กลุ่มคนท่ีเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่โดยรถไฟสายเหนือจาก

การค้นคว้าข้อมลูเอกสารหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์คือ บนัทึกการเดินทางของกลุ่มคนท่ีเดินทาง

โดยรถไฟในช่วงเวลาดงักล่าวพบว่ามีกลุ่มคนท่ีเดินทางแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคนได้แก่ กลุ่มชาว

ไทยและชาวตา่งประเทศ 

5.1 กลุ่มชาวไทย 

กลุ่มชาวไทยในท่ีนีห้มายถึง กลุ่มชนชัน้น าเป็นหลักประกอบด้วย พระมหากษัตริย์ พระ

บรมวงศานวุงศ์ และข้าราชการ ดงัจะเห็นได้จากบนัทึกการเดนิทางตา่ง ๆ ของคนกลุม่นี  ้สาเหตท่ีุมี

เฉพาะกลุ่มชนชัน้น าเน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

นัน้การเดินทางไกลนับว่าเป็นห่างไกลและไม่มีความจ าเป็นส าหรับราษฎรทั่วไป อีกทัง้การเดิน

ทางไกลจ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนมากส าหรับใช้จ่ายค่าต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง อาทิ ค่าตั๋วรถไฟ 

ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายสิ่งของจ าเป็นต่าง ๆ ในการเดินทางไปท่องเท่ียว ดังนัน้การ

เดนิทางทอ่งเท่ียวจงึเป็นกิจกรรมส าหรับกลุม่ชนชัน้น ามากกวา่กลุม่ราษฎรทัว่ไป 
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เม่ือเส้นทางรถไฟสายเหนือสามารถเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่ จึงเร่ิมมีบุคคลส าคญัของ

ราชส านักเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใน พ.ศ. 2464 เป็นปีแรกท่ี

รถไฟสามารถเดินรถได้ในระยะยาวจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่โดยไมต้่องเปล่ียนขบวนท่ีสถานีนคร

ล าปางเหมือนก่อนหน้านัน้ เชือ้พระวงศ์องค์แรก ๆ ท่ีเดินทางขึน้ไปท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ คือ 

สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ จากหลกัฐานท่ีพระองค์ทรงนิพนธ์ไว้ช่ือเร่ือง 

อธิบายระยะทางล่องน า้พิง ตัง้แต่เมืองเชียงใหม่จนถึงปากน า้โพธ์ิ ทรงกล่าวไว้ในค าน าว่า “เม่ือปี

ระกา พ.ศ. 2464 ข้าพเจ้าขึน้ไปเท่ียวมณฑลพายพั...”1 โดยเท่ียวขาขึน้พระองค์เสด็จโดยทางรถไฟ

จากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเมืองเชียงใหม่ เท่ียวขาล่องพระองค์เสด็จโดยทางเรือจากเมืองเชียงใหม่จนถึง

ปากน า้โพ และเสดจ็กลบักรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ 

จากการเสด็จของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ จึงเร่ิมเกิดความนิยม

ในการเดินทางไปท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ในกลุ่มชนชัน้น าเพิ่มมากขึน้ กระทั่งใน พ.ศ. 2469 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 หลังจากพระองค์เสด็จขึน้ครองราชสมบัติ

พระองค์ได้เสด็จพระราชด าเนินเลียบมณฑลพายพัเป็นแห่งแรก ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฎิบตัิส าหรับ

พระมหากษัตริย์ในการเสดจ็พระราชด าเนินตามหวัเมืองมณฑลตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่นพระราชอ านาจ 

เม่ือพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จถึงเมืองเชียงใหม่ ได้ทรงมีพระแสรับสัง่ไว้

อยา่งนา่สนใจเก่ียวกบัความส าคญัและความนา่สนใจของเมืองเชียงใหมไ่ว้ว่า 

 
ตัง้แตเ่ราเข้ามาในเขตต์มณฑล ก็เกิดช่ืนชมโสมนสัด้วยได้เห็นภมูิล าเนาตัง้แตเ่มืองแพร่ เมืองนคร

ล าปาง เมืองเชียงราย ตลอดจนเมืองเชียงแสน ซึ่งเราได้ไปจนสดุแดนพระราชอาณาเขตต์แล้วผ่าน

เมืองล าพนูมาถึงเมืองเชียงใหมน่ี ้ล้วนเป็นที่อดุมด้วยไร่นาป่าไม้อนัมีค่า ผู้คนพลเมืองที่ได้พบปะมาก็

ล้วนมีสมัมาคารวะ ต้อนรับเราด้วยความนิยมยินดีเห็นประจกัษ์แก่ตา มาจนได้เห็นการที่จดัรับรอง ณ 

เมืองเชียงใหม่นี ้เป็นการใหญ่โตครึกครืน้สมกับเมืองอันเป็นโบราณราชธานี และเป็นที่บังคับการ

มณฑลในปัจจุบนั ก็ยิ่งพนูเพิ่มความโสมนสัทัง้ตวัเราและสมเด็จพระราชินี ด้วยเห็นความจงรักภกัดี

ไมตรีจิตต์ของท่านทัง้หลาย ทัง้เจ้านายชายหญิง ข้าราชการผู้ ใหญ่ผู้ น้อย ตลอดจนสมณคณาจารย์ 

คฤหบดี พอ่ค้า ประชาชนทกุชาติทกุภาษา ขอจงได้รับความชอบใจของเราทัง้สองอยา่งยิ่งให้ทัว่กนั 

เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนกนาถ (รัชกาลที่ 5-ผู้ วิจัย) ของเราโปรดให้สร้างทางรถไฟมาเมือง

เชียงใหม่ ได้แสดงพระราชประสงค์ไว้ในครัง้นัน้ว่า ถ้าทางรถไฟสร้างส าเร็จแล้วเมื่อใด จะเสด็จขึน้มา
                                                           

1สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2473). เล่มเดิม. หน้า ค าน า. 
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ประทบัส าราญพระราชอิริยาบถ ณ เมืองเชียงใหม่ให้เนือง ๆ อย่างเป็นราชธานีทางฝ่ายเหนือ เมื่อเรา

ได้มาเห็นบ้านเมืองและมาคุ้ยเคยกบัผู้คนในมณฑลพายพัครัง้นี ้เห็นว่ากระแสพระราชด ารินัน้สมควร

ยิ่งนกัด้วยเมืองเชียงใหมใ่หญ่โตเคยเป็นราชธานีแหง่หนึง่ในพงศาวดารของไทย ทัง้เป็นท่ีมีความผาสกุ

ในฤดหูนาว สมควรเป็นที่ประทบัของพระเจ้าแผ่นดินได้ตามฤดกูาล แต่ครัง้นีเ้รามาในทางราชการแม้

ทา่นทัง้หลายจดัการรับรองด้วยความเต็มใจ ก็เป็นการใหญ่โตต้องเหน็ดเหน่ือยและสิน้เปลืองมากนกั 

เราหวงัวนัหน้าถ้ามีโอกาสเมื่อใด จะมายงัเมืองเชียงใหมอ่ีก แตจ่ะมาเหมือนแปรราชส านกัเป็นปกติ ให้

ทา่นทัง้หลายรับรองเพียงอยา่งต้อนรับผู้ เป็นมิตรสหาย จะได้ท าความคุ้นเคยตอ่กนัให้สนิทยิ่งขึน้...1 

 

จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัเม่ือครัง้เสด็จประพาสเมือง

เชียงใหมแ่สดงให้เห็นว่าเมืองเชียงใหม่เป็นสถานท่ีท่ีนา่สนใจมีเจ้านายเสด็จมาประพาสตัง้แตส่มยั

รัชกาลท่ี 5 กระทัง่ถึงรัชสมยัของพระองค์เองก็ยงัทรงแสดงความความพึ่งพอใจในการเดินทางมา

เยือนท่ีเมืองเชียงใหม่โดยกล่าวว่า เมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีเก่าและเป็นเมืองท่ีมีความสุขในฤดู

หนาว ทัง้ยังแสดงถึงความสนใจอยากจะเดินทางมาท่ีเมืองเชียงใหม่อีกในอนาคตข้างหน้า นั่น

แสดงให้เห็นถึงความสนใจท่ีจะเดินทางมาท่ีเมืองเชียงใหม่อีกเนือง ๆ จากกระแสรับสั่งของ

พระองค์ท าให้เกิดความรับรู้และความสนใจเก่ียวกบัเมืองเชียงใหมเ่พิ่มมากขึน้ในกลุม่คนทัว่ไป 

 

 

 

 

                                                           
1หอพระสมุดวชิรญาณ. (2470). จดหมายเหตุเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือแลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 

2469. หน้า 40-41. 
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ภาพประกอบ 22 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัเสดจ็จงัหวดัเชียงใหมโ่ดยทางรถไฟ 
 

ท่ีมา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. หอพระสมุดวชิรญาณ. ภ.003 หวญ19/2. ภาพ

เตรียมรับเสดจ็ท่ีสถานีนครเชียงใหม ่22 ม.ค. 2469. 

 

นอกจากนัน้การเสด็จเชียงใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัได้เสด็จสถานท่ี

ส าคญั ๆ ทางราชการและสถานท่ีท่องเท่ียว อาทิ ดอยสุเทพ วดัพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง วดัสวน

ดอก วดัเจดีย์เจ็ดยอด วดักู่เต้า สโมสรจิมคานา และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เม่ือพิจารณาดูใน

รายละเอียดจะเห็นได้ว่าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพระองค์เสด็จไปจะสอดคล้องกับหนังสือคู่มือการ

ทอ่งเท่ียวทางรถไฟ (Guide Book of Siam) ท่ีแนะน าสถานท่ีท่ีสนใจในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ ดอยสุ

เทพ วัดพระสิงห์ อีกทัง้นับตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 5 กระทั่งสมัยรัชกาลท่ี 7 กลุ่มคนท่ีเดินทางมา

เชียงใหม่ต้องเดินทางไปเย่ียมชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานีแ้สดงให้เห็นว่าเป็นสถานท่ีท่ีได้รับ

ความนิยมมาเป็นเวลานานและเป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัและมีความเก่ียวเน่ืองกบัความเป็นมา

ของประวตัศิาสตร์เมืองเชียงใหม ่

อย่างไรก็ตามการเสด็จเชียงใหม่ครัง้นีท้างจังหวัดยังได้จัดงานแสดงสินค้าหัตถกรรม

พืน้เมืองท่ีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการจัดงานอย่างงานฤดูหนาวในกรุงเทพฯ 1 

                                                           
1รายละเอียดงานฤดหูนาวอ่านเพิ่มเติม ใน เอนก นาวิกมลู. (2535, ตุลาคม-ธันวาคม). งานฤดูหนาว 

2443-2471. ความรู้คือประทีป. (4): 28 - 31. 



  109 

ภายในงานได้จดัแสดงสินค้าหตัถกรรมของนกัเรียนและสินค้าศิลปหตัถกรรมของชาวพืน้เมืองใน

มณฑลพายัพด้วย อาทิ ช่างทอ ช่างเงิน ช่างปัน้ ช่างเคลือบมากกว่า 50 ร้าน1 จากการจัดงาน

แสดงสินค้าหตัถกรรมพืน้เมืองครัง้นีท้ าให้ได้รับการจดังานมาอย่างตอ่เน่ืองในทกุ ๆ ปีเรียกวา่ งาน

ฤดูหนาว โดยถือเป็นงานประจ าปีของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัอ่ืน ๆ ทางภาคเหนือในช่วงเวลา

ต่อมาด้วย นอกจากนัน้การจัดงานแสดงสินค้าหัตถกรรมพืน้เมืองครัง้นีก้ล่าวได้ว่าท าให้สินค้า

หตัถกรรมพืน้เมืองของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มคนจ านวนมากขึน้อีกทัง้งานดงักล่าวยงั

ได้ด าเนินการจดัขึน้อีกเป็นประจ าทกุปี 

 

 
 

ภาพประกอบ 23 ร้านแสดงสินค้าหตัถกรรมเคร่ืองเงินในงานฤดหูนาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ท่ีมา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร. 7 เสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2469. 

ภ.003 หวญ19/46. ภาพงานแสดงเคร่ืองเงินในงานแสดงหตัถกรรมของนางหล้า. 

 

                                                           
1กรมศิลปากร. (2560). เล่มเดิม. หน้า 160. 
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ภาพประกอบ 24 ร้านแสดงสินค้าหตัถกรรมเคร่ืองปัน้ในงานฤดหูนาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ท่ีมา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร. 7 เสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2469. 

ภ.003 หวญ19/46. ภาพร้านแสดงเคร่ืองปัน้ในงานแสดงหตัถกรรมของห้างศริิตนั. 

 

หลงัจากการเสด็จประพาสเมืองเชียงใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัได้มี

เชือ้พระวงศ์เดินทางมาท่องเท่ียวเมืองเชียงใหม่มากขึน้ อาทิ ใน พ.ศ. 2470 พระวิมาดาเธอ 

พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล 

วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขตัติยนารี, พระองค์เจ้าอพัภันตรีปชา และพระองค์เจ้าเหมวดี 

และใน พ.ศ. 2472 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสัสาอัยยิกาเจ้า ฯลฯ และการ

เสดจ็ของทกุพระองค์จะต้องเสดจ็ไปตามสถานท่ีท่องเท่ียวแหลง่ตา่ง ๆ ตามท่ีได้กลา่วมาแล้ว 

นอกจากนัน้ยงัพบว่า ชุ่ม ณ บางช้าง ข้าราชการสงักดักรมวิสามญัศกึษาจงัหวดักรุงเทพฯ 

ได้ย้ายมารับราชการครูท่ีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 

2461 โดยทางแผนกศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ให้เป็นผู้ น าชมทัง้โบราณสถานของจังหวัด 

กระทั่งใน พ.ศ. 2469 ได้รับหน้าท่ีเป็นผู้ น าเท่ียวของกระทรวงศึกษาธิการและทางการจังหวัด

เชียงใหม่ได้แตง่ตัง้ให้เป็นผู้น าเท่ียวของจงัหวดั โดยได้เขียนเล่าประวตัิการรับราชการของตนเองท่ี

มีรายละเอียดเก่ียวกบัการเดนิทางมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ไว้วา่ “ใน พ.ศ. 2464 กรมรถไฟหลวงได้

เปิดขบวนรถดว่นระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหมข่ึน้ ท าให้ชาวพระนครและชาวตา่งจงัหวดัอ่ืน ๆ พา

กนัมาชมนครเชียงใหมม่ากมาย มีนกัเรียนในโรงเรียนรัฐบาลใหญ่ ๆ ในจงัหวดัพระนครน านกัเรียน
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ขึน้มาทศันาจรในระหว่างปิดภาคเรียนเป็นจ านวนมาก และมหาวิทยาลยัน าชมโบราณสถานและ

ประตมิากรรม...”1 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวเร่ิมมีกลุ่มคนจาก

กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเดินทางขึน้มาเท่ียวชมจังหวัดเชียงใหม่โดยทางรถไฟแล้ว รวมถึง

หน่วยงานสถาบนัศกึษาได้จดัน านกัเรียนและนกัศกึษามหาวิทยาลยัเดินทางมาเท่ียวชมพร้อมทัง้

ศึกษาประวัติความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนัน้กล่าวได้ว่าจากการท่ีเร่ิมมีกลุ่มคนจาก

กรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดัเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่โดยทางรถไฟในช่วงเวลาดงักล่าวนี ้จึง

ท าให้เกิดความรับรู้เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของจงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มมากขึน้ในกลุ่ม

ราษฎรทัว่ไปท่ีได้เดนิทางขึน้ไปเท่ียวเชียงใหมใ่นเวลาตอ่มา 

5.2 กลุ่มชาวต่างประเทศ 

ชาวต่างประเทศเป็นกลุ่มคนท่ีเดินทางเข้ามาในไทยจ านวนมาก หลังจากไทยท า

สนธิสญัญาเบาว์ริง เม่ือ พ.ศ. 2398 (ตรงกบัรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั) สง่ผล

ให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องเปิดประเทศมากขึน้ ต่อเน่ืองมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยิ่งเป็นช่วงเวลาท่ีชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในไทยเพิ่มมากขึน้เพ่ือ

ประกอบกิจธุระตา่ง ๆ อีกทัง้เม่ือประเทศไทยเปิดเดินรถไฟสายใต้เช่ือมตอ่กบัสหรัฐมลายแูล้วเปิด

ให้บริการเดินรถไฟระหว่างประเทศเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 24612 ยิ่งเป็นปัจจยัส่งเสริมให้ชาว

ตา่งประเทศเดนิทางเข้ามาในไทยสะดวกรวดเร็วมากขึน้ 

จากการค้นคว้าบนัทึกการเดินทางของชาวตา่งประเทศพบว่าเมืองเชียงใหม่เป็นสถานท่ีท่ี

มีชาวตา่งประเทศเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่ตัง้แต่ยงัไม่มีเส้นทางรถไฟสายเหนือ โดย

ในช่วงเวลาก่อนหน้านัน้ชาวต่างประเทศได้เดินทางโดยทางเรือจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่ ซึ่ง

เมืองเชียงใหม่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจมาตัง้แต่สมัยนัน้ กระทั่งรถไฟสายเหนือ

สามารถเดินรถจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2464 เร่ิมมีชาวต่างประเทศ

เดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่คือ นายเอ็บเบ คอร์เนรุป (Ebbe Kornerup) ชาว

                                                           
1ชุ่ม ณ บางช้าง. (2504). วฒันธรรมและศิลปกรรมของจงัหวดัเชียงใหม.่ ใน งานศพ นางแช่ม ชยันาม 

ณ เมรุฌาปนสถานกองทพับก วดัโสมนสัวิหาร วันที่ 15 พฤษภาคม 2504. หน้า 4-5.; และ ชุ่ม ณ บางช้าง. 

(2515). น าเทีย่วจงัหวดัเชียงใหม่. ไมม่ีเลขหน้า. 
2การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2528). เล่มเดิม. หน้า 33. 



  112 

เดนมาร์กเป็นนักเขียนท่ีมีช่ือเสียงทางด้านแต่งหนังสือเร่ืองของประเทศต่าง ๆ เดินทางเข้ามา

ประเทศไทยในช่วงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัในเดือนมกราคม พ.ศ. 24661 

ได้ เขียนบันทึกเร่ืองราวการ เดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศไทยทั ง้ภาคตะวันตก ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ พร้อมทัง้เรียบเรียงเขียนเป็นหนังสือเร่ือง 

Friendly Siam ภายในหนังสือได้เขียนถึงการเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่ได้

เขียนบรรยายถึงขบวนรถไฟกรุงเทพฯ ไปเชียงใหมไ่ว้วา่  

 
The mail express, a long and graceful train composed of modern eight-wheeled bogie-

cars with solid steel buffers, was waiting, ready for departure, at the main station of 

Bangkok. On the board were the words: Bangkok-Chieng Mai. Now, in a little more than 

twenty-four hours, this train would cover a distance which only a few years ago would at 

this season have taken between three weeks and three months for anybody who wanted to 

get near the northern frontier of Siam…2 

 

นอกจากนัน้ยงัเขียนบรรยายถึงสิ่งท่ีพบเห็นภายในขบวนรถไฟและบรรยากาศสองข้างทาง

กระทัง่ถึงเมืองเชียงใหม่ นายเอ็บเบ คอร์เนรุป เขียนบรรยายภายในเมืองเชียงใหม่ไว้อยา่งน่าสนใจ 

อาทิ ถนน, ตลาดเช้า, วดัเก่า, ดอยสเุทพ, ผู้หญิงและผู้ชายชาวลาว และโรงเรียนหญิงล้วนและชาย

ล้วนท่ีก่อตัง้โดยมิชชนันารีอเมริกัน รวมถึงบรรยายถึงเมืองอ่ืน ๆ ในภาคเหนือด้วย ได้แก่ ล าพูน 

ล าปาง พะเยา เชียงราย และเชียงแสน 

จากบนัทึกของชาวต่างประเทศจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มชาวต่างประเทศท่ีให้ความสนใจเดิน

ทางเข้ามาทอ่งเท่ียวภายในประเทศไทย และยงัได้กลา่วแนะน าประเทศไทยไว้ในบนัทกึความวา่  

 
Siam is the newest holiday land. An excellent railway has opened up the country, 

comfortable and luxurious sleeping and dining cars run all the way from Singapore to 

Bangkok and on as far as the northern frontier. A journey through Siam, among her gay, 

                                                           
1ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ. ชาวต่างประเทศ (เยี่ยมเมืองไทย). 

เดนมาร์ก. กต.33.6.4/9. เร่ือง มิสเตอร์ เอ็มเมกอร์เนรุราช ูทตูเดนมาร์ทไปเที่ยวหวัเมืองฝ่ายเหนือ (พ.ศ. 2466). 
2Ebbe Kornerup. (1999). Friendly Siam: Thailand in the 1920s. p. 31. 
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hospitable, and very human people, through the lovely and picturesque country with its 

numerous Buddhas, is both pleasant and unforgettable. Besides, any season will do, for if it 

is raining in one place, you can just take a train to somewhere else, where you will at once 

find an improvement in the climate; and there are excellent hotels and good rest-houses 

everywhere. Siam is one of the most interesting countries in Asia; self-government has 

made the nation original; you can tell that you are travelling among a free people…1 

 

จากข้อความข้างต้นกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงค าเชิญชวนให้ชาวต่างประเทศเดินทางเข้า

มาท่องเท่ียวภายในประเทศไทยและใช้บ ริการโดยสารรถไฟในการเดินทางท่องเท่ียว

ภายในประเทศท่ีมีความสะดวกสบายมีท่ีพักบริการทัง้โรงแรมและบ้านพักตลอดเส้นทางการ

เดนิทาง  

นอกจากนัน้พบว่ายังมีชาวเยอรมันท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วได้เดินทางขึน้ไป

เมืองเชียงใหมไ่ด้จดบนัทกึไว้วา่ 

 
บริเวณเมืองเก่าภายในก าแพงเมืองก็ยงัคงรักษาลกัษณะเดิมไว้ได้ ใต้หมู่ปาล์มและต้นไม้เก่าแก่

เราจะเห็นวัดที่สวยงาม วัดบางวัดเช่น วิหารวัดพระสิงห์ ยังสร้างด้วยไม้ทัง้หลงัสลกัเป็นลวดลาย

สวยงาม สิง่ก่อสร้างใหม ่ๆ จะใช้วสัดกุ่อสร้างที่เป็นอิฐซึ่งไม่สวยงามและรูปแบบไม่กลมกลืนเทา่ ตาม

ทางผา่นเมืองจะเห็นบ้านไทยที่มีใต้ถนุสงูอยูห่ลงัหมูไ่ม้อนัเป็นไม้ผล หรือเป็นต้นชบาซึง่มีดอกสแีดงที่นี่

เป็นท่ีอยูข่องพวกข้าราชการ เพราะกรมการปกครองตา่ง ๆ อยูใ่นบริเวณวงัเก่าซึง่อยูใ่นก าแพงเมือง 

เชียงใหมเ่ป็นเมืองที่สวยงาม และส าหรับชาวยโุรปเชียงใหมเ่ป็นสถานพกัผอ่นที่แสนสบาย เพราะ

ห่างจากก าแพงเมืองด้านตะวนัตกออกไปสามกิโลเมตรจะเป็นดอยซึ่งมีป่าไม้ปกคลมุ คือดอยสเุทพ 

ทางเดินสูด่อยเป็นทางที่แดดเปรีย้งผ่านทุง่นา แตเ่วลานีก็้มีถนนซึ่งรถไปถึงได้ บนเนินดอยจะเห็นเจดีย์

ปิดทองเหลอืงอร่ามของวดัสเุทพซึง่ตัง้อยูใ่นท่ีเหมาะและมองเห็นได้แตไ่กล สงูขึน้ไปอีก 1,000 เมตรจะ

ถึงยอดดอย จากยอดดอยมองลงมาจะเห็นทิวทศัน์ที่สวยงามทัง้ทางด้านตะวนัตกและตะวันออก เมื่อ

ปลายเดือนมีนาคม ค.ศ. 1927 (พ.ศ. 2470-ผู้วิจยั) ผู้ เขียนได้มีโอกาสเห็นภาพอาทิตย์ตกจากยอดดอย 

ดวงอาทิตย์สแีดงฉานค่อย ๆ คล้อยลงหลงัทิวเขาที่มีป่าไม้ขึน้ปกคลมุ เนินเขาเหลา่นัน้เป็นทิวตอ่กนัไป

ไมม่ีจดุจบเหมือนสายคลืน่ ถ้ามองไปทางตะวนัออกจะเห็นเขตที่ราบของเมืองเชียงใหม่อยูใ่นความมืด

สลวั มีแสงไฟเร่ิมปรากฏขึน้บางแหง่ หลงัเมืองเชียงใหมเ่ป็นทิวเขาซบัซ้อนจากเหนือไปใต้จนสดุสายตก 

                                                           
1Ebbe Kornerup. (1999). Op. cit. Preface. 
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บนเนินที่เกือบจะถึงยอดดอยนี ้พวกมิชชนันารีได้สร้างบ้านหลงัเลก็ ๆ ขึน้ไว้เพื่อใช้เป็นที่หลบร้อน

ยามที่วา่งงานในโรงเรียนและโรงพยาบาลและอากาศข้างลา่งร้อนจดั นบัวา่เป็นท่ีสงูที่หลบอากาศแบบ

เขตร้อนได้อยา่งแท้จริง สถานท่ีนีเ้ป็นที่พกัผอ่นที่ยงัไมถ่กูรบกวนและหาได้ยากในโลกนี ้ทางที่จะเข้าไป

ถึง มีแตท่างเดินท่ีสงูชนัมีต้นไม้สนขึน้ปกคลมุ บนเนินต ่าลงไปมีบ้านพกัร้อนซึ่งชาวยโุรปท่ีพ านกัอยูใ่น

เมืองเชียงใหม่สร้างไว้เพื่อหลบร้อนและถ้าจ าเป็นจะต้องไปท างานในเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองที่มีสภาพ

อากาศและความเป็นอยูเ่หมาะที่สดุส าหรับชาวยโุรปก็จะไปกลบัในวนัเดียวกนัได้...1 

 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้วา่เป็นการบรรยายถึงสภาพของเมืองเชียงใหมแ่ละสถานท่ีท่ี

น่าสนใจคือ วดัพระสิงห์และดอยสเุทพ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีได้รับความนิยมของกลุ่มคนตา่ง ๆ มาโดย

ตลอดและยงัเป็นสถานท่ีพกัผ่อนท่ีดีส าหรับชาวยุโรปท่ีได้เดินทางเข้ามาอยู่อาศยัในประเทศไทย

เพ่ือประกอบกิจธุระตา่ง ๆ และรับราชการในประเทศไทยมาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 เร่ือยมา 

นอกจากนัน้ยงัพบว่าในระหว่าง พ.ศ. 2464-2474 มีชาวต่างประเทศท่ีเป็นบุคคลส าคญั

และกลุ่มคณะท่ีเดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วได้เดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเท่ียว

เชียงใหม่ อาทิ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2469 นายพลเรือจัตวา เปาล์ เบนเก (Admiral Paul 

Behncke) ชาวเยอรมนัพร้อมครอบครัว2, ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 คณะท่องเท่ียวนกัเรียน

อเมริกันและอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งนิวยอร์ก จ านวน 106 คน3 และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2473 คณะสมาคมเวชกรรมส าหรับโรคเมืองร้อนแห่งบูรพเทศ (The Far Eastern Association of 

Tropical Medicine)4 

จากความนิยมของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีมาตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 5 ท าให้หลงัจากการสร้าง

เส้นทางรถไฟเหนือแล้วเสร็จสามารถเดนิรถถึงสถานีเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 ปรากฏว่ามีคนจ านวน

มากเดินทางมาเท่ียวจังหวดัเชียงใหม่ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มมากขึน้ ดงัเห็นได้จาก
                                                           

1วิลเฮลม์ เครดเนอร์. (2520). เล่มเดิม. หน้า 141-143. 
2ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ. ชาวต่างประเทศ (เยี่ยมเมืองไทย). 

เยอรมนั. กต.33.6.3/25. เร่ือง นายพลเรือเอกเบนเก ชาวเยอรมนัจะขึน้ไปเที่ยวชมเชียงใหม ่(พ.ศ. 2469). 
3ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ. การต่างประเทศ. (ชาวต่างประเทศ). ศธ.

22.4/10. เร่ือง การประชมุรับรองคณะทอ่งเที่ยวมหาวิทยาลยันิวยอร์ก (17 ก.ย. 2471 – 19 ก.พ. 2471). 
4ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ. การต่างประเทศ. (ชาวต่างประเทศ). ศธ.

22.4/12. เร่ือง การรับรองของมหาวิทยาลยัลอยน า้ (13 ก.พ. 2471 – 31 ม.ค. 2473). 
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จ านวนผู้ โดยสาร ระหว่าง พ.ศ. 2464-2474 (ตาราง 2) อย่างไรก็ตามในจ านวนผู้ โดยสารดงักล่าว

ยงัรวมถึงผู้ โดยสารท่ีเดนิทางมาจงัหวดัเชียงใหมเ่พ่ือประกอบกิจธุระอ่ืน ๆ ด้วย 

 

ตาราง 2 จ านวนผู้ โดยสารรถไฟของสถานีเชียงใหมร่ะหวา่ง พ.ศ. 2464-2474 
 

พุทธศักราช (พ.ศ.) จ านวนผู้โดยสาร (คน) 

พ.ศ. 2464 9,372 

พ.ศ. 2466 17,578 

พ.ศ. 2467 17,777 

พ.ศ. 2468 14,113 

พ.ศ. 2469 15,938 

พ.ศ. 2470 13,982 

พ.ศ. 2471 14,486 

พ.ศ. 2472 16,662 

พ.ศ. 2474 11,280 

 

ท่ีมา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลัง. ROYAI RAILWAY 

DEPARTMENT. กค.0301.1.38.I/26-30.  เร่ือง ANNUAL REPORT ON THE ADMINISTRATION 

OF THE SIAMESE STATE RAILWAYS FOT THE YEAR B.E. 2464-2475. 

 

6. ความเปล่ียนแปลงของจังหวัดเชียงใหม่ที่ เกี่ ยวข้องกับการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของกรมรถไฟหลวง 
 เม่ือเส้นทางรถไฟสายเหนือสามารถเปิดเดินรถไฟระหว่างสถานีกรุงเทพฯ กับสถานี

เชียงใหม่ในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2464 นบัเป็นจุดเปล่ียนแปลงส าคญัอีกจุดหนึ่ง นับตัง้แต่การ

ปฏิรูปการปกครองในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  (พ.ศ. 2411-2453) ท่ีได้

ด าเนินการดงึอ านาจการปกครองจากกลุ่มเจ้านายเชียงใหม่เข้าสู่ศนูย์กลางอ านาจท่ีกรุงเทพฯ ได้
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ส าเร็จ1 แต่กระนัน้ถือได้ว่าเป็นความส าเร็จทางด้านการเมืองการปกครองมากกว่าความส าเร็จ

ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

แต่เม่ือเส้นทางรถไฟสายเหนือมาถึงจงัหวดัเชียงใหม่แล้วนบัเป็นปัจจยัส่งเสริมให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากขึน้ เน่ืองจากการคมนาคมขนส่งสินค้าอุปโภค

บริโภค และสิ่งใหม่ ๆ ท่ีถูกน าขึน้มาจากกรุงเทพฯ มีความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ อีกทัง้จั งหวัด

เชียงใหม่ได้ถูกจัดให้เป็นเมืองท่องเท่ียวส าคัญทางภาคเหนือของไทยจากกรมรถไฟหลวง 

เน่ืองจากว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางอ านาจการปกครองมาแต่เดิมสมัยอาณาจักร

ล้านนา อีกทัง้ยงัมีทรัพยากรการท่องเท่ียวทัง้ทางธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์ และศิลปวฒันธรรม จึง

ถือได้วา่เป็นจงัหวดัท่ีมีความพร้อมมากกว่าจงัหวดัอ่ืน ๆ ในภมูิภาคเดียวกนั 

หลงัจากเส้นทางรถไฟสายเหนือสามารถเปิดเดินรถได้ถึงสถานีเชียงใหม่ จึงเร่ิมเกิดความ

เปล่ียนแปลงภายในจงัหวดัเชียงใหม่หลายอย่าง ในขัน้แรกจงัหวดัเชียงใหม่มีความเปล่ียนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจอยา่งเห็นได้ชดัท่ีจากเดมิเป็นการผลิตเพ่ือการบริโภคในครอบครับเปล่ียนมาเป็น

การผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือค้าขาย เม่ือมีความเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจจึงส่งผลมาถึง

ความเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคม โดยในจงัหวดัเชียงใหม่มีความเป็นสงัคมเมืองสมยัใหม่มากขึน้

เห็นได้จากการมีเส้นทางคมนาคมถนนและสิ่งทนัสมยัตา่ง ๆ มากขึน้ ดงัท่ีได้กล่าวไปแล้วในหวัข้อ

เมืองเชียงใหม่เม่ือทางรถไฟสายเหนือมาถึง ดงันัน้ในส่วนนีจ้ะขอกล่าวถึงความเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึน้เม่ือเส้นทางรถไฟสายเหนือมาถึงจงัหวดัเชียงใหม่ 

เม่ือรถไฟมาถึงเมืองเชียงใหม่แล้วท าให้มีจ านวนผู้ คนและสิ่ งของต่าง ๆ ท่ีถูกขนส่งน า

ขึน้มาจากกรุงเทพฯ เพิ่มมากขึน้กวา่แตก่่อนอยา่งมาก ซึ่งสินค้าท่ีน าขึน้มาจากกรุงเทพฯ เป็นสินค้า

ท่ีน า้หนกัมาก อาทิ รถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร2 ดงันัน้การขนส่งสิ่งของท่ีมีน า้หนกัและจ านวน

มาก จากสถานีรถไฟเข้าสู่ตวัเมืองเชียงใหม่จ าเป็นต้องมีถนนและสะพานข้ามแม่น า้ปิงเพ่ือความ

สะดวกรวดเร็ว โดยในช่วงเวลาก่อนท่ีรถไฟมาถึงเมืองเชียงใหม่ภายในตวัเมืองเชียงใหม่เร่ิมมีการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือรองรับการมาถึงของรถไฟสายเหนือ โดยการปรับปรุงถนนท่ีมีอยูแ่ล้วแตเ่ดมิหลาย

เส้นทาง จากบนัทึกการเดินทางของพระยาสนุทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จนัทรางศ)ุ ท่ีเดินทางขึน้ไป

                                                           
1อา่นเพิ่มเติม ใน สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557). เล่มเดิม. บทที่ 8. 
2ปลายอ้อ ชนะนนท์. (2530). เล่มเดิม. หน้า 55. 
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จงัหวดัเชียงใหมใ่น พ.ศ. 2465 บนัทกึช่ือถนนไว้ดงันี ้ถนนแม่ออน ถนนทา่แพ ถนนสวนดอก ถนนวิ

ชยานนท์ ถนนแก้วนวรัฐ ถนนจ่าแสนวงศ์ ถนนช่างฆ้อง ถนนศรีดอนไชย ถนนเจริญประเทศ ถนน

ช้างคลาน ถนนสนัค ูถนนช้างมอ่ย ถนนราษฎรเชียงแสน ถนนศรีภมูิ์1 

นอกจากการปรับปรุงถนนแล้ว ยังมีการสร้างสะพานข้ามแม่น า้ปิงหรือสะพานนวรัฐขึน้

ใหม่แทนสะพานนวรัฐเดิม (สะพานแรก) สร้างใน พ.ศ. 2453 เป็นสะพานสร้างด้วยไม้สัก 

(ภาพประกอบ 25) ผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นเวลามากกว่าสิบปีและถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วน 

นอกจากนัน้ในฤดูน า้หลากถูกซุงไม้จ านวนมากกระแทกพังเสียหาย จึงเป็นสาเหตุให้ต้อง

ด าเนินการสร้างสะพานนวรัฐขึน้ใหมเ่พ่ือทดแทนสะพานนวรัฐเดมิ 

การสร้างสะพานนวรัฐ (สะพานท่ี 2) ได้เร่ิมสร้างใน พ.ศ. 2460 เม่ือรถไฟมาถึงเมือง

เชียงใหม่ โดยสะพานใหม่นีไ้ด้รับการสร้างเป็นสะพานท าจากเหล็ก (ภาพประกอบ 26) มีความ

แข็งแรงมากกว่าสะพานนวรัฐเดิมท่ีสร้างจากไม้สักแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานใน พ.ศ. 2466 เพ่ือ

รองรับจ านวนรถยนต์ท่ีมีมากขึน้ ดังเห็นได้จากการประกาศกระแสพระบรมราชโองการของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ใช้พระราชบญัญัติรถยนต์ในท้องท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่

พ.ศ. 2465 ลงวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2465 ความวา่  

 
บดันี ้ได้ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า การใช้รถยนต์ในท้องที่จงัหวดัเชียงใหม่มีจ านวนมาก

ขึน้กวา่แตก่่อน ถึงเวลาสมควรจะใช้พระราชบญัญตัิ เพื่อควบคมุการเดินรถให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและ

ปราศจากภยนัตราย 

ให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจดัตัง้เจ้าพนกังานขึน้ส าหรับจดทะเบียนรถยนต์และกระท าการอื่น ๆ 

ให้เป็นไปตามพระราบบญัญตัิ...2 

 

จากประกาศพระราชบัญญัติรถยนต์ในท้องท่ีจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2465 สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า ภายในจงัหวดัเชียงใหม่มีจ านวนรถยนต์ชนิดตา่ง ๆ เพิ่มมากขึน้หลงัจากถูกขนส่ง

น าขึน้มาจากกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ สอดคล้องกบับนัทึกการเดินทางของพระยาสนุทรเทพกิจจา

                                                           
1พระยาสนุทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จนัทรางส)ุ. (2465). เล่มเดิม. หน้า 48-49. 
2ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการ ให้ใช้พระราชบญัญัติรถยนต์ในท้องที่จงัหวดัเชียงใหม่. (2465, 

30 เมษายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 39. หน้า 10-11. 
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รักษ์ (ทอง จนัทรางศ)ุ ท่ีเดนิทางขึน้ไปจงัหวดัเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2465 บนัทึกไว้วา่ “ยานพาหนะตา่ง ๆ 

ท่ีใช้อยู่ในร่วมนครเชียงใหม่ ในเวลานีโ้ดยประมาณมีจ านวนดังนี ้รถยนต์ 50 คัน รถม้า 50 คัน 

จกัรยาน 2,000 คนัเศษ นอกนัน้ก็มีเกวียนล้อหุ้มเหล็ก ส าหรับบรรทกุสินค้าเป็นจ านวนมาก (ตาม

ทะเบียน พ.ศ. 2465 เพียงสิน้เดือนธนัวาคม มีจ านวน 3,383 คนั)...”1 

นอกจากจ านวนรถยนต์ท่ีมีเพิ่มมากขึน้แล้วยงัมีการขนส่งสินค้าจ าพวกสินค้าเกษตรและ

สินค้าอปุโภคบริโภคตา่ง ๆ ดงันัน้การปรับปรุงถนนและการสร้างสะพานนวรัฐใหม่นีผู้้ วิจยัวิเคราะห์

ว่าคงสร้างขึน้เพ่ือรองรับกลุ่มคนท่ีเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้มาท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมี

จ านวนเพิ่มมากขึน้ด้วย ประกอบกบัในช่วงเวลาการปรับปรุงถนนและการสร้างสะพานนวรัฐใหม ่

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน ผู้บญัชาการกรมรถไฟหลวงในขณะนัน้ได้เสด็จ

มาตรวจการปรับปรุงถนนและการสร้างสะพานนวรัฐใหมนี่ด้้วยพระองค์เอง2 และยงัมีเจ้าแก้วนวรัฐ 

เจ้าหลวงองค์ท่ี 9 แห่งนครเชียงใหม่เป็นแม่กองจดัสร้างถนนหลายสายและสะพานนวรัฐใหม ่จาก

ผลงานของพระองค์ท าให้นามของพระองค์ได้รับเกียรติเป็นนามของสะพานนวรัฐ ถนนนวรัฐ ฯลฯ 

เพ่ือเป็นเกียรตยิศสืบมา3 

 

 

 

 

                                                           
1พระยาสนุทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จนัทรางส)ุ. (2465). เล่มเดิม. หน้า 49. 
2การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2528). เล่มเดิม. หน้า 30. 
3วงศ์สกัก์ ณ เชียงใหม.่ (2539). เจ้าหลวงเชียงใหม่. หน้า 165. 
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ภาพประกอบ 25 สะพานนวรัฐ (สะพานแรก) สร้างใน พ.ศ. 2453 
 

 ท่ีมา: ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร; และ บุญเสริม สาตราภัย. (2553). เชียงใหม่(ใหม่) เชียงใหม่

(เก่า). หน้า 139. 

 

 
 

ภาพประกอบ 26 สะพานนวรัฐ (สะพานท่ี 2) สร้างใน พ.ศ. 2464 
 

ท่ีมา: ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. สถานท่ีต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่. ภ.002 หวญ.

32/16. ภาพสะพานนวรัฐ ข้ามแมน่ า้ปิงท่ีตดิกบัถนนเจริญราษฎร์. 



  120 

นอกจากการปรับปรุงถนนและสร้างสะพานนวรัฐขึน้ใหม่ภายในตัวเมืองเชียงใหม่แล้ว 

ในช่วงเวลาดงักล่าวพบว่าจงัหวดัเชียงใหม่มีเส้นทางถนนจากตวัเมืองเชียงใหม่ไปยงัอ าเภอรอบ

นอกแล้ว อาทิ อ าเภอดอยสะเก็ด, อ าเภอหางดง, อ าเภอแมริ่ม,1 อ าเภอสนัก าแพง, อ าเภอสนัทราย 

และอ าเภอจอมทอง2 โดยเส้นทางถนนดงักล่าวได้รับการปรับปรุงจากเส้นทางเดินเท้าเป็นเส้นทาง

ส าหรับเกวียนมาตัง้แต่ พ.ศ. 24443 ต่อมาใน พ.ศ. 2458 เพ่ือตอบสนองต่อกิจการรถไฟจึงได้เร่ิม

ปรับปรุงเส้นทางเกวียนเป็นเส้นทางถนนเพ่ือให้สามารถขนส่งสินค้าในท้องถ่ินมายงัสถานีรถไฟได้

อยา่งสะดวก4 

ดงันัน้ท าให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรจากอ าเภอรอบนอกเข้ามาสู่ตวัเมืองเชียงใหม่

เพ่ือค้าขายและขนสง่สินค้าโดยทางรถไฟลงไปขายท่ีกรุงเทพฯ มีความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ อีกทัง้

เส้นทางถนนอ าเภอรอบนอกดงักล่าวยังสามารถเอือ้ประโยชน์ให้กับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการจะ

เดินทางไปเท่ียวยงัอ าเภอรอบนอกด้วย อาทิ การเดินทางไปยงัอ าเภอสนัก าแพงเพ่ือชมการผลิต

เคร่ืองปัน้ดนิเผาและผ้าทอท่ีเป็นสินค้าหตัถกรรมพืน้เมืองของจงัหวดัเชียงใหม่ ดงัท่ีกรมรถไฟหลวง

ได้ลงโฆษณาเชิญชวนให้นกัทอ่งเท่ียวเดนิทางไปเท่ียวชมยงัสถานท่ีผลิตสินค้า 

ยิ่งไปกว่านัน้เม่ือรถไฟสายเหนือมาถึงเมืองเชียงใหม่ ท าให้ระบบเศรษฐกิจระหว่าง

กรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่มีความสมัพนัธ์กนัมากขึน้ กล่าวคือแตเ่ดิมภายในเมืองเชียงใหม่การใช้เงิน

หน่วยบาทยงัไม่เป็นท่ีนิยมของกลุ่มคนเมืองเชียงใหม่ เน่ืองจากภายในเมืองเชียงใหม่นิยมใช้เงิน

เป็นหน่วยรูปี ซึ่งเป็นเงินของประเทศอินเดียท่ีถูกน ามาเข้าโดยชาวองักฤษตัง้แต่ครัง้ท่ีธุรกิจป่าไม้

ของเมืองเชียงใหม่รุ่งเรือง กระทัง่รัฐบาลสยามด าเนินการปฏิรูปการปกครองมณฑลพายพั พ.ศ. 

2442 ผนวกเมืองเชียงใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสยาม ท าให้เงินบาทเร่ิมเข้ามาเป็นส่ือกลางใน

การแลกเปล่ียนซือ้ขายสินค้าระหวา่งกนัมากขึน้ 

                                                           
1พระยาสนุทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จนัทรางส)ุ. (2465). เล่มเดิม. หน้า 49. 
2ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. เอกสารการรถไฟแหง่ประเทศไทย. จดหมายเหตสุภาเผยแผพ่าณิชย์.  

รฟท .2/18. เร่ือง THE RECORD, THE JOURNAL OF THE BOARD OF COMMERCIAL DEVELOPMENT. 

NO.30-38, 1930 (พ.ศ. 2473). 
3รัตนาพร เศรษฐกลุ. (2552). ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจวฒันธรรมแอ่งเชียงใหม่-ล าพูน. หน้า 285. 
4แหล่งเดิม. หน้า 291. 
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กระทั่งเม่ือรถไฟเดินรถถึงเมืองเชียงใหม่มีกลุ่มคนจากกรุงเทพฯ เดินทางขึน้ไปเมือง

เชียงใหม่มากขึน้และเพ่ือให้การใช้เงินบาทเกิดความนิยมในเมืองเชียงใหม่ ท าให้ใน พ.ศ. 2470 มีการ

จัดตัง้ธนาคารแบงก์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์) แห่งแรกในภาคเหนือขึน้ท่ีเมือง

เชียงใหมมี่ท่ีตัง้อยู่บริเวณฝ่ังตรงข้ามกบัสถานีรถไฟเชียงใหม่ (ภาพประกอบ 27) เพ่ืออ านายความ

สะดวกของกลุ่มคนท่ีเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่ไม่ต้องน าเงินติดตวัไปจ านวนมากเพ่ือ

ความปลอดภัยในการเดินทาง ดงัสมเด็จพระบรมเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้

กลา่วไว้ในอธิบายเร่ืองเท่ียวความวา่ “เงินท่ีจะใช้สอยตามระยะทางการท่ีเอาเงินสดตดิตวัไปมาก ๆ 

ล าบากทัง้ในการรักษาและในการท่ีจะยกขน...”1  

 ดงันัน้การมีธนาคารพาณิชย์ท่ีเมืองเชียงใหม่ท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถเบิกเงินใช้จ่ายได้

อย่างสะดวก อีกทัง้ยงัเป็นประโยชน์ตอ่กลุ่มพ่อค้าระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่สามารถท าการ

โอนเงินจ่ายช าระค่าสั่งซือ้สินค้ากันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งแต่เดิมต้องอาศัยใช้บริการ

กรมไปรษณีย์โทรเลขในการรับส่งธนาณัติ2 และยงัเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับกลุ่มคนเมือง

เชียงใหม่นิยมใช้เงินบาทแทนเงินรูปี อีกทัง้ทางรัฐบาลยงัจ่ายเงินเดือนข้าราชการท่ีประจ าการอยู่

เมืองเชียงใหมเ่ป็นเงินบาทด้วยเพ่ือให้เงินบาทมีจ านวนแพร่หลายมากขึน้แทนท่ีเงินรูปี3 

 

 

 

 

                                                           
1สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2550). เล่มเดิม. หน้า 10. 
2ปลายอ้อ ชนะนนท์. (2530). เล่มเดิม. หน้า 87-88. 
3รัตนาพร เศรษฐกลุ. (2552). เล่มเดิม. หน้า 296. 
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ภาพประกอบ 27 อาคารธนาคารแบงก์สยามกมัมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์) 
 

ท่ีมา: ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร; และ บญุเสริม สาตราภยั. (2553). เชียงใหม่(ใหม่) เชียงใหม่

(เก่า). หน้า 184. 

 

7. ปัจจัยที่มาของการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

การเกิดขึน้ของการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่เร่ิมเกิดขึน้หลงัจากเส้นทางรถไฟ

สายเหนือสร้างแล้วเสร็จสามารถเปิดเดินรถไฟได้ถึงสถานีเชียงใหม่ในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2464 จึง

เป็นปัจจยัส าคญัท าให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปจงัหวดัเชียงใหม่มีความสะดวกรวดเร็วใน

การเดนิทางมากกวา่ในอดีตท่ีผ่านมา ประกอบกบัในชว่งเวลาดงักลา่ววฒันธรรมการท่องเท่ียวเร่ิม

เป็นท่ีรับรู้ในสงัคมไทยแล้วและยงัเป็นช่วงเวลาท่ีประเทศไทยก าลงัประสบปัญหาเศรษฐกิจท าให้

รัฐบาลจ าเป็นต้องหารายได้เข้าสูป่ระเทศ ดงันัน้ธุรกิจการทอ่งเท่ียวจึงเป็นธุรกิจท่ีสามารถท ารายได้

ให้กบัประเทศไทย 

7.1 การเกิดขึน้ของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 

วฒันธรรมการท่องเท่ียวเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้และเป็นท่ีนิยมในกลุ่มชาติ

ตะวนัตกก่อนท่ีจะแพร่หลายมาสู่ภาคภมูิอ่ืนในโลก ตอ่มาไทยเร่ิมมีการตดิตอ่กบัชาติตะวนัตกมาก

ขึน้หลังจากการท าสนธิสัญญาเบาว์ริง เม่ือ พ.ศ. 2398 ส่งผลให้มีชาวตะวันตกหลายชาติเดิน

ทางเข้ามาในไทยมีจ านวนเพิ่มขึน้ ทัง้เดนิทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนา ค้าขาย ทตู และรับราชการใน

สยามจ านวนมาก ดงัเห็นได้จากบนัทึกของนายลอิูส ไวเลอร์ เจ้ากรมรถไฟ (พ.ศ. 2444-2460) ท่ีได้
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บนัทึกสถิติรวบรวมจ านวนชาวยุโรปท่ีเข้ามารับราชการในสยามช่วงเวลารัชสมยัพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453) มีจ านวนทัง้สิน้ 228 คน ประกอบด้วยชาวอังกฤษ 

110 คน ชาวเยอรมนั 45 คน ชาวเดนมาร์ก 42 คน ชาวอิตาเลียน 13 คน ชาวฮอลแลนด์ 8 คน ชาว

ฝร่ังเศส 7 คนและชาวอเมริกนั 3 คน1  

 จากสาเหตท่ีุมีชาวตะวนัตกเข้ามารับราชการในไทยจ านวนมากนัน้ด้วยเพราะช่วงเวลา

ดงักล่าว ในสยามยงัไม่มีผู้ มีความรู้เก่ียวกับระบบปกครองและวิทยาการแบบสมยัใหม่ อาทิ การ

สร้างเส้นทางรถไฟ การวางระบบไปรษณีย์โทรเลข ฯลฯ ประกอบกบัในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท าให้มีความจ าเป็นต้องว่าแจ้ง

ชาวตะวนัตกหลายชาติเข้ามาด ารงต าแหน่งส าคญัในหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการ

วางรากฐานระบบการปกครองและวิทยาการแบบสมยัใหมใ่นไทย 

 จากท่ีกล่าวมาท าให้ชาวตะวนัตกท่ีเดินทางเข้ามาอยู่อาศยัในไทยได้น าวัฒนธรรมการ

ท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจจากชาติตะวันตกเข้ามาแพร่หลายในสังคมไทย งานศึกษาของ    

ป่ินเพชร จ าปา ชีใ้ห้เห็นวา่ การทอ่งเท่ียวในสมยัก่อนรัชกาลท่ี 4 เป็นสิ่งท่ีแฝงอยูใ่นการเดนิทางเพื่อ

ประกอบศาสนกิจและกิจธุระต่าง ๆ แต่หลงัจากสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา การท่องเท่ียวมีความ

หมายถึงการเดินทางเพ่ือความสขุส าราญใจหรือการเดินทางพกัผ่อนตากอากาศเพ่ือรักษาสขุภาพ 

ตลอดจนเป็นการเดินทางเพ่ือเปิดโลกทศัน์เพิ่มพูนความรู้แก่ตนเอง2 นอกจากนัน้งานศึกษาของ   

วีรยทุธ ศรีสวุรรณกิจ ยงัชีใ้ห้เห็นวา่ การเดนิทางเปล่ียนอากาศเร่ิมเข้าสูส่ยามตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 4 

เช่น การเดินทางเปล่ียนอากาศท่ีอ่างศิลา เขาสามมุข และเกาะสีชัง ล้วนเป็นท่ีไม่เคยปรากฏมา

ก่อนในสังคมสยาม แนวคิดการพักผ่อนหย่อนใจแบบจารีตไม่เคยค านึงถึงคุณประโยชน์ท่ีมีต่อ

สขุภาพ3  

  ดงันัน้จะเห็นได้ว่าเร่ิมเกิดความนิยมในราชส านกัก่อนโดยแพร่หลายเฉพาะในหมูเ่จ้านาย

และชนชัน้สงู4 ดงัเห็นได้จากในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงสร้างพระราชวงั

                                                           
1ลอูิส ไวเลอร์. (2556). เล่มเดิม. หน้า 150. 
2ป่ินเพชร จ าปา. (2545). เล่มเดิม. หน้า 56-57. 
3วีรยทุธ ศรีสวุรรณกิจ. (2549). เล่มเดิม. หน้า 55. 
4นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2557). ผ้าชาวม้า, ผ้าซิ่น, กางเกงใน และ ฯลฯ วา่ด้วยประเพณี, ความเปลีย่นแปลง 

และเร่ืองสรรพสาระ. ใน อตุสาหกรรมท่องเทีย่วกบัผลกระทบต่อวฒันธรรม. หน้า 65. 



  124 

ในต่างจงัหวดัแห่งหลาย เช่น พระราชวงับางปะอิน พระราชวงันารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวงัพระ

นครคีรี (เขาวงั) ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีประทบัเวลาเสด็จแปรพระราชฐานหรืออีกนยัคือ การเสด็จ

เพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจ และตอ่เน่ืองมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรง

โปรดปรานการเสด็จประพาสต้นไปตามสถานท่ีต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ได้

เสดจ็ประพาสต้นถึงจ านวน 24 ครัง้1 เพ่ือตรวจตราบ้านเมืองและเพื่อเท่ียวพกัผอ่นหย่อนใจด้วย 

นอกจากนัน้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์เร่ือง

เท่ียวตามท่ีตา่ง ๆ อธิบายถึงประโยชน์ของการเดนิทางทอ่งเท่ียวไว้วา่ 

 
การเที่ยวเตร่นีม้ีประโยชน์ว่ารวบยอด 2 ประการคือ ได้ความสขุส าราญประการ 1 และได้ความรู้

ประการ 1 สว่นความสขุนัน้ก็เป็นสิง่ซึง่อนโุลมตอ่กนั แม้แตค่นไข้ได้แปรสถานในเวลาอนัสมควร หมอก็

ย่อยถือวา่เป็นทางที่จะหายได้เร็ว ถึงคนซึ่งไม่มีอาการถึงป่วยเจ็บ เป็นคนที่ประจ าการมีกิจธุระต่าง ๆ 

ยอ่มมีเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เมื่อได้ละกิจกงัวลแปรสถานไปเที่ยวเตร่ตามอ าเภอใจเสียได้ครัง้หนึ่ง

คราวหนึง่ ก็ยอ่มช่ืนบานส าราญกายตลอดจนจิตรใจ กลบัท าการได้แข็งแรงดีขึน้กวา่เก่า 

สว่นความรู้มีเหต ุ3 อยา่งรู้ได้โดยรู้สกึเอง กลา่วคือที่ได้เห็นได้ยินได้ถกูต้องและชิมรสเป็นต้นอย่าง 1 

รู้ได้โดยความรู้สกึของผู้อื่นกลา่วคือ ได้ฟังค าฤาได้อา่นหนงัสอืที่ผู้อื่นเขาได้รู้สกึมาเองแล้ว มาพรรณนา

ให้เข้าใจอยา่ง 1 และคิดตริตรองตามด้วยสติปัญญาของตนอีกอยา่ง 1…2 

 

จากค าอธิบายถึงประโยชน์ของการเดินทางไปท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ 

สามารถกล่าวสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวเป็นประโยชน์ทัง้ได้ความสุขส าราญและความรู้ต่อบคุคลท่ี

ได้เดินทางไปท่องเท่ียว และยิ่งเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีปฏิบตัิราชการแผ่นดนิดงัความว่า “ถ้าได้เท่ียวดู

การบ้านเมืองมากขึน้ก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ทัง้จะเป็นเคร่ืองป้องกันความพลาดพลัง้ได้ด้วย... ”3 

อีกทัง้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ยงัได้ทรงเขียนเส้นทางท่องเท่ียวใน

สยามไว้จ านวน 15 เส้นทาง และพระองค์ยงัทรงกล่าวค าแนะน าไว้วา่ให้บคุคลทัง้หลายท่ีเคยได้ไป

เท่ียวในท่ีตา่ง ๆ ให้เขียนเรียบเรียงระยะทางไว้เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ไปภายหน้าด้วย 4 แสดงให้เห็น
                                                           

1พลาดิศยั สทิธิธญักิจ. (2537). บนัทึกสยาม. หน้า 209. 
2สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ. (2550). เล่มเดิม. หน้า 1-2. 
3แหล่งเดิม. หน้า 4. 
4แหล่งเดิม. หน้า 10-12. 
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ว่า การเดินทางไปท่องเท่ียวยังสถานท่ีต่าง ๆ ภายในประเทศไทย เร่ิมเป็นกิจกรรมท่ีได้รับความ

นิยมในกลุ่มชนชัน้สูง ดงัเห็นได้จากบนัทึกการเดินทางท่องเท่ียวของเชือ้พระวงศ์หลายพระองค์ 

อาทิ เร่ืองเท่ียวทะเลตะวนัออก พระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพนัธุ์, เร่ือง

เท่ียวน า้ตกเจ้าอนมัก๊กท่ีเกาะกดู พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสวา่งวงศ์ 

กรมพระยาภาณุพนัธุวงศ์วรเดช, เร่ืองเท่ียวเมืองพม่า พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ ฯลฯ 

เม่ือกิจการรถไฟในประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้านบัตัง้แต่ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีมีเส้นทางรถไฟมุ่งหน้าออกจากกรุงเทพฯ ไปตามเส้นทางต่าง ๆ ทั่ว

ประเทศทัง้เส้นทางสายเหนือและสายใต้ กระทั่งในรัชสมยัพระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เส้นทางรถไฟสายเหนือสามารถเดินรถจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีเชียงใหม่ ส่วนเส้นทางรถไฟ

สายใต้สร้างเสร็จสมบูรณ์สามารถเปิดเดินรถระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐมลายูโดยมีสถานี      

ปาดงัเบซาร์เป็นสถานีร่วม (ภาพประกอบ 28) ท าให้ชาวต่างประเทศสามารถเดินทางจากเมืองปีนัง

และสิงคโปร์โดยรถไฟเพ่ือเข้ามาท่องเท่ียวและประกอบกิจธุระในประเทศไทยได้อยา่งสะดวกมากขึน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 28 สถานีปาดงัเบซาร์ 
 

ท่ีมา: ส านกัหอจดหมายแหง่ชาติ. รฟท/116. ภาพสถานีรถไฟปาดงัเบซาร์. 
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นอกจากนัน้ในสมัยรัชกาลท่ี 6 พระองค์ทรงออกประกาศก าหนดวนัหยุดราชการ นักขัต

ฤกษ์ประจ าปี เพ่ือให้ข้าราชการได้มีเวลาวันหยุดพักผ่อนร่างกาย 1 แน่นอนว่าท าให้ข้าราชการ

สามารถใช้โอกาสในเวลาวนัหยุดราชการของแต่ละปีเดินทางไปท่องเท่ียวตามเมืองท่ีมีระยะทาง

หา่งไกลโดยทางรถไฟ เชน่ เชียงใหม ่หวัหิน ฯลฯ  

งานศกึษาของอรวรรณ ศรีอดุม ชีใ้ห้เห็นว่า ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว

ได้เร่ิมก่อตัวขึน้ นับเป็นครัง้แรกท่ีประเทศไทยมีการวางระบบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่าง

ชดัเจน2 โดยมีกรมรถไฟหลวงเป็นหน่วยงานผู้ประกอบการท่ีท าธุรกิจด้านการท่องเท่ียว3 ตามเมือง

ท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีรถไฟสามารถเดินทางไปถึงสถานท่ีนัน้ ๆ เน่ืองจากเส้นทางรถไฟเป็นเส้นทางท่ี

สามารถเดินทางไปได้ทัว่ประเทศมากขึน้ ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดนิทางไปยงัเมืองท่ี

มีระยะทางห่างไกลและใช้เวลาในการเดินทางน้อยลง กลา่วคือ ก่อนหน้าท่ีเส้นทางรถไฟสายเหนือ

จะสามารถเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่ การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยงัเชียงใหม่ใช้เวลานานร่วม

เดือนดังท่ีได้กล่าวไว้แล้วในบทท่ี 2 แต่เม่ือมีการคมนาคมทางรถไฟเกิดขึน้ท าให้การเดินจาก

กรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ใช้เวลาเพียง 3 วนั และต่อมาเม่ือกรมรถไฟหลวงเปิดบริการขบวนรถด่วน

สายเหนือในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2465 ยิ่งท าให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่รวดเร็ว

ขึน้ใช้เวลาเพียง 25 ชัว่โมง 

ดงันัน้กล่าวได้ว่ารถไฟเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความนิยมในการเดินทางไปท่องเท่ียว

จังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองมาจากมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางอีกทัง้กรมรถไฟหลวงยังมี

ให้บริการโรงแรมท่ีพกัท่ีสถานีรถไฟเชียงใหม่และบริการอาหารบนรถเสบียงอีกด้วย (ภาพประกอบ 

29) ยิ่งไปกว่านัน้กรมรถไฟหลวงยงัมีบทบาทในการด าเนินการส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวจงัหวดั

เชียงใหม่ ดงัเห็นได้จากการด าเนินการของแผนกโฆษณาการ กรมรถไฟหลวงดงัได้กล่าวมาแล้ว 

ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยก าลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้ธุรกิจการ

ท่องเท่ียวเป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ีเป็นหนทางในการสร้างรายได้ให้กับประเทศเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจ 
                                                           

1ประกาศก าหนดวนัหยดุราชการ นกัขตัฤกษ์ประจ าปี พระพทุธศกัราช 2456. (2456, 30 มีนาคม). ราช

กิจจานเุบกษา. เลม่ 30. หน้า 533-535. 
2อรวรรณ ศรีอดุม. (2543). เล่มเดิม. หน้า 67. 
3แหล่งเดิม. หน้า 84. 
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ภาพประกอบ 29 ภาพโฆษณารถเสบียงและบ้านพกัของกรมรถไฟหลวง 
 

 ท่ีมา: กรมรถไฟ. (2481). เร่ืองของช้าง. ไมมี่เลขหน้า. 

 

7.2 ปัญหาเศรษฐกิจ 

ในประเทศไทยเร่ิมมีเค้าปัญหาทางเศรษฐกิจมาตัง้แต่ปลายรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453) เน่ืองมาจากปัญหามลูคา่สินค้าส่งออกของ

ไทยเร่ิมลดต ่าลงอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ พ.ศ. 2449-2455 (ตาราง 3) ยกเว้นในระหว่าง พ.ศ. 2451- 

2453 ท่ีมีมลูคา่สินค้าส่งออกเพิ่มขึน้ ซึ่งปัญหาดงักล่าวเป็นผลมาจากการค้าตกต ่าทัว่โลกและการ

เปล่ียนแปลงระบบมาตรฐานเงินมาเป็นมาตรฐานทองค า อีกทัง้ผลผลิตทางการเกษตรสินค้าหลกั

ของไทยคือ ข้าว มีราคาตกต ่าลงและผลผลิตทางการเกษตรชนิดอ่ืนก็ได้ผลผลิตลดน้อยลงเป็นผล
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มาจากปัญหาฝนฟ้าอากาศไม่อ านวยแก่การท านาในระหว่าง พ.ศ. 2450-24541 เป็นเวลา

ตดิตอ่กนัสง่ผลให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยลดต ่าลง 

 

ตาราง 3 แสดงมลูคา่สินค้าน าเข้าและสง่ออกของประเทศไทยระหวา่งพ.ศ. 2449-2455 
 

พุทธศักราช (พ.ศ.) มูลค่าสินค้าน าเข้า (ล้านบาท) มูลค่าสินค้าส่งออก (ล้านบาท) 

2448 68.8 106.9 

2449 77.0 105.8 

2450 78.6 99.7 

2451 76.8 100.7 

2452 69.8 102.5 

2453 68.2 108.9 

2454 73.1 84.6 

2455 76.2 81.9 

 

ท่ีมา: พรเพ็ญ ฮัน่ตระกูล. (2517). การใช้จ่ายเงินแผ่นดินในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ

มงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั (พ.ศ. 2453-68). หน้า 50. 

 

แต่เดิมหลังจากสยามด าเนินการปฏิรูปประเทศ ใน พ.ศ. 2435 โดยจัดตัง้หน่วยงาน

กระทรวงตา่ง ๆ ท าหน้าท่ีพฒันาประเทศ โดยกระทรวงพระคลงัมหาสมบตัจิะเป็นหนว่ยงานจดัสรร

งบประมาณแผ่นดินให้กบักระทรวงตา่ง ๆ และไม่มีนโยบายในการกู้ เงินจากต่างประเทศเพ่ือเป็น

การป้องกันไม่ให้มหาอ านาจชาติตะวันตกใช้เป็นข้ออ้างในการเข้ามามีบทบาทกิจการ

ภายในประเทศ2 ดงันัน้รัฐบาลสยามจึงด าเนินนโยบายควบคมุงบประมาณรายจ่ายไม่ให้สูงเกิน

                                                           
1พรเพ็ญ ฮัน่ตระกลู. (2517). การใช้จ่ายเงินแผ่นดินในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจ้าอยู่หวั 

(พ.ศ. 2453-68). หน้า 51. 
2แหล่งเดิม. หน้า 38. 
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กว่ารายได้ของประเทศเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ1 แต่ต่อมาในช่วงเวลาท่ี

สยามด าเนินการพัฒนาประเทศทางด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบการคมนาคม

ภายในประเทศ คือ เส้นทางรถไฟ เพ่ือประโยชน์ทางด้านการเมืองการปกครองหัวเมืองห่างไกล

และผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 

แต่กระนัน้การสร้างเส้นทางรถไฟจ าเป็นต้องใช้งบประมาณแผ่นดินจ านวนมหาศาล โดย

งบประมาณในการสร้างน ามาจากรายได้การค้าขายสินค้าส่งออกกับต่างประเทศ 2 แต่ด้วยการ

สร้างเส้นทางรถไฟทัง้สายเหนือและสายใต้ต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ านวนมหาศาลและ

ระยะเวลายาวนาน ท าให้รัฐบาลสยามจ าเป็นท่ีจะต้องกู้ เงินจากชาติตะวันตก คือ อังกฤษและ

ฝร่ังเศส จ านวน 3 ครัง้ ในพ.ศ. 2448 จ านวน 1,000,000 ปอนด์ พ.ศ. 2450 จ านวน 3,000,000 

ปอนด์ และพ.ศ. 2452 จ านวน 4,000,000 ปอนด์ตามล าดบั3 โดยจ านวนเงินกู้ ส่วนใหญ่น ามาใช้

จา่ยในการสร้างเส้นทางรถไฟทัง้สายเหนือและสายใต้4 

 หลงัจากรัฐบาลสยามท าการกู้ เงินจากชาติตะวนัตกท าให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินส าหรับช าระ

คา่ดอกเบีย้ เร่ิมตัง้แต ่พ.ศ. 2448 และต้นเงินกู้ ใน พ.ศ. 2453 แตใ่นชว่งเวลาดงักล่าวรัฐบาลสยาม

ยงัคงมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสามารถจา่ยคืนยอดเงินกู้ ให้กบัชาติตะวนัตกได้ แตห่ลงัจากสยาม

เร่ิมมีปัญหาจากมูลค่าสินค้าออกอย่างต่อเน่ืองหลายปีและปัญหาผลผลิตทางการเกษตรลด

น้อยลง ในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทัง้ในช่วงต้นรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2453-2468) รัฐบาลยงัต้องใช้จ่ายเงิน

จ านวนมากในการจดังานการพระเมรุและงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นจ านวนเงินเกือบ 2 

ล้านบาท5 และใน พ.ศ. 2457 ยงัเป็นช่วงเวลาเกิดเหตกุารณ์ส าคญัของโลกคือ สงครามโลกครัง้ท่ี 1 

(พ.ศ. 2457-2461) ผลจากเหตุการณ์ท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างไปทั่วโลก 

รวมถึงประเทศไทยด้วยย่ิงสง่ผลกระทบตอ่ระบบทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึน้ 

                                                           
1พรเพ็ญ ฮัน่ตระกลู. (2517). เล่มเดิม. หน้า 29. 
2แหล่งเดิม. หน้า 35. 
3แหล่งเดิม. หน้า 66. 
4แหล่งเดิม. หน้า 40. 
5แหล่งเดิม. หน้า 67. 
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ผลจากปัญหาทางเศรษฐกิจท าให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติจ าเป็นท่ีต้องตัดทอน

งบประมาณของกระทรวงต่าง ๆ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งตัง้แต่สมัย

รัชกาลท่ี 5 การสร้างเส้นทางรถไฟทัง้สายเหนือและสายใต้รัฐบาลสยามต้องจา่ยเงินคา่ด าเนินสร้าง

มาตัง้แต่ พ.ศ. 2437-2452 เป็นเงินจ านวน 58.1 ล้านบาท1 และในสมัยรัชกาลท่ี 6 การสร้าง

เส้นทางรถไฟได้ด าเนินตอ่ไปโดยเป็นโครงการสืบเน่ืองตอ่มา โดยคา่ใช้จ่ายในระหว่าง พ.ศ. 2453-

2468 เป็นเงินจ านวน 112.6 ล้านบาท รวมทัง้หมดเป็นจ านวนเงิน 170.7 ล้านบาท นอกจาก

คา่ใช้จา่ยในการสร้างเส้นทางรถไฟเป็นหลกัแล้วยงัมีคา่ใช้จ่ายในส่วนของการชลประทาน การประปา 

การไฟฟ้า ฯลฯ2 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่ารัฐบาลสยามจ าเป็นต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการต่าง ๆ มากมาย ท าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีปัญหาเน่ืองมาจากมลูคา่สินค้าออก

ลดต ่าลงและปัญหาผลผลิตทางการเกษตรท่ีได้จ านวนลดลงจากปัญหาดนิฟ้าอากาศ ท าให้รัฐบาล

สยามต้องปรับตวัหาวิธีการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพมัน่คง ดงันัน้อาจ

กล่าวได้ว่ากิจการรถไฟเข้ามามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วย ดังเห็นได้จากเม่ือ

เส้นทางรถไฟสายเหนือสร้างผ่านไปยังเมืองใดเมืองแห่งนัน้ก็จะมีความเจริญทางเศรษฐกิจ เช่น 

เมืองปากน า้โพ (พ.ศ. 2448) เมืองพิษณุโลก (พ.ศ. 2452) เมืองอตุรดิตถ์ (พ.ศ. 2454) เมืองล าปาง 

(พ.ศ. 2459) และเมืองเชียงใหม ่(พ.ศ. 2464) 

เม่ือเส้นทางรถไฟผ่านไปยงัเมืองตา่ง ๆ ตามเส้นทางรถไฟแล้ว ในระยะแรกเป็นประโยชน์

ต่อการควบคุมอ านาจการปกครองหัวเมืองห่างไกลและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นล าดับ

ตามมา เน่ืองจากรถไฟท าให้เกิดความสะดวกต่อการล าเลียงสินค้าทางการเกษตรจากหัวเมือง

ห่างไกลเข้าสู่กรุงเทพฯ ง่ายขึน้เพ่ือเป็นสินค้าส่งออกของประเทศช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

และยงัท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจตามเมืองตา่ง ๆ ท่ีเส้นทางรถไฟสายเหนือผ่าน งาน

ศกึษาของพูนพร พูลทาจกัร ชีใ้ห้เห็นว่า เส้นทางรถไฟสายเหนือมีบทบาทต่อการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจของมณฑลพายพั หลงัจากการมาถึงของเส้นทางรถไฟสายเหนือ3 

                                                           
1พรเพ็ญ ฮัน่ตระกลู. (2517). เล่มเดิม. หน้า 40. 
2แหล่งเดิม. หน้า 107-108. 
3อา่นเพิ่มเติม ใน พนูพร พลูทาจกัร. (2530). เล่มเดิม. บทที่ 4. 
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แต่กระนัน้ในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐบาลมี

งบประมาณรายจ่ายมากกว่ารายได้ติดต่อกันถึง 4 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2465-24681 (ตาราง 4) 

ขณะเดียวกันในช่วงท่ีประเทศไทยก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เน่ืองมาจากมีงบประมาณ

รายจ่ายมากกว่ารายได้ แต่ผลประกอบการรายปีของกรมรถไฟหลวงกับเป็นธุรกิจท่ีท าเงินรายได้

ให้กับประเทศอันดับต้น ๆ กล่าวคือใน พ.ศ. 2463 มีรายได้ 3.8 ล้านบาท แต่ใน พ.ศ. 2472 มี

รายได้สงูขึน้เป็น 10.2 ล้านบาท2 เน่ืองมาจากการสร้างเส้นทางรถไฟภายในประเทศส าเร็จสมบรูณ์

หลายเส้นทางแล้วทัง้สายเหนือ สายใต้ และสายตะวนัออกเฉียงเหนือ จึงท าให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่ม

มากขึน้จากกิจการรถไฟ 

 

ตาราง 4 แสดงรายได้และรายจา่ยของประเทศไทยระหวา่งพ.ศ. 2463-2470 
  

พุทธศักราช (พ.ศ.) รายได้ (ล้านบาท) รายจ่าย (ล้านบาท) 

2463 80.34 80.36 

2464 79.63 79.39 

2465 78.08 80.43 

2466 81.60 84.23 

2467 85.18 89.67 

2468 92.71 94.65 

2469 100.59 100.55 

2470 117.44 112.13 

 

ท่ีมา: พอพนัธ์ อยุยานนท์. (2558). เศรษฐกิจไทยในสมยัรัชกาลที ่7. หน้า 60. 

 

                                                           
1พอพนัธ์ อยุยานนท์. (2558). เศรษฐกิจไทยในสมยัรชักาลที ่7. หน้า 61-62. 
2แหล่งเดิม. หน้า 53. 
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ดงันัน้เม่ือการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือรัฐบาลสยามจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินจ านวน

มหาศาลในการด าเนินการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ เม่ือเป็นดงันีรั้ฐบาลสยามจึงด าเนินการ

แสวงหาผลประโยชน์รายได้จากกิจการเส้นทางรถไฟสายเหนือหลายชอ่งทาง อาทิ การขนสง่สินค้า

ทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค และการขนส่งผู้ โดยสารท่ีเดินทางไปประกอบกิจธุระต่าง ๆ 

รวมถึงธุรกิจการท่องเท่ียวตามทางเส้นทางรถไฟ จึงน ามาสู่แนวคิดการส่งเสริมการท่องเท่ียว

จงัหวดัเชียงใหมข่องกรมรถไฟหลวง เพ่ือหารายได้เข้าสูป่ระเทศชว่ยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่าจากการท่ีกรมรถไฟหลวงเข้ามามีบทบาทการส่งเสริมการท่องเท่ียว

จงัหวดัเชียงใหม่มาตัง้แตเ่ส้นทางรถไฟสายเหนือสามารถเดินรถถึงจงัหวดัเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 

ทัง้ด้านการโฆษณาของแผนกโฆษณาการ การผลิตส่ือภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์และเผยแพร่

ข่าว นอกจากนัน้จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวัเสด็จเมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2469 

โดยทางรถไฟยิ่งท าให้เกิดการรับรู้และความนิยมเดนิทางไปทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมโ่ดยทางรถไฟ 

กระทั่งในช่วงหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ยิ่งท าให้มีกลุ่มคนเดินทางไปเท่ียว

จังหวัดเชียงใหม่โดยทางรถไฟเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้กรมรถไฟหลวงยังได้จัดโปรโมชั่นลดราคาค่า

โดยสารรถไฟ ในช่วงเวลาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่จดังานเทศกาลประจ าปี อาท ิงานเทศกาลสงกรานต์ งาน

ฤดูล าไย งานเทศกาลลอยกระทง งานฤดูหนาว ฯลฯ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด

เชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 4  

กรมรถไฟหลวงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  

พ.ศ. 2475-2502 
 

การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท าให้กลุ่มราษฎรทัว่ไปเร่ิมก้าวขึน้มาเป็นกลุ่มท่ีมี

ความสามารถในการเดินทางไปท่องเท่ียวตามจงัหวดัต่าง ๆ ท่ีมีระยะทางห่างไกลภายในประเทศ

มากขึน้  แต่ก่อนหน้านีกิ้จกรรมการท่องเท่ียวได้รับความนิยมในกลุ่มชนชัน้สูงและกลุ่มชาว

ตา่งประเทศเป็นส่วนใหญ่มากกว่ากลุ่มราษฎรทัว่ไป เน่ืองด้วยการเดินทางท่องเท่ียวจ าเป็นต้องใช้

จ่ายเงินจ านวนมากในสิ่งตา่ง ๆ ระหว่างการเดินทาง อาทิ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั คา่อาหาร คา่สินค้าท่ี

ระลึก ฯลฯ กระทัง่หลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครองกลุ่มราษฎรทัว่ไปสามารถประกอบกิจธุระ

กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเสมอภาคมากขึน้ตามนโยบายหลัก 6 ประการของกลุ่มคณะราษฎรท่ี

ด าเนินการปฏิวตัิเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองประเทศจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์มา

เป็นระบอบประชาธิปไตย 

ท าให้นับจาก พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการส่งเสริมโฆษณาการ

ท่องเท่ียวจากกรมรถไฟหลวงมากยิ่งขึน้หลงัจากท่ีได้ด าเนินการมาตัง้แตย่คุเร่ิมต้นแล้ว อีกทัง้ยงัมี

หน่วยงานของรัฐบาล อาทิ ส านกังานโฆษณาการและแผนกส่งเสริมการท่องเท่ียว กรมพาณิชย์ 

และหน่วยงานของจงัหวดัเชียงใหม่ได้เร่ิมด าเนินการส่งเสริมผ่านส่ือสิ่งพิมพ์ของท้องถ่ินให้จงัหวดั

เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของภาคเหนือและเพ่ือด าเนินการตามนโยบายรัฐนิยม

ของรัฐบาลท่ีสง่เสริมให้คนไทยได้เดนิทางทอ่งเท่ียวและพกัผอ่น 

การศกึษาในบทนีมุ้ง่ศกึษาบทบาทของกรมรถไฟหลวงกบัการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดั

เชียงใหม่หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศใน พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2502 เป็นปีท่ีกรม

รถไฟหลวงสิน้สดุบทบาทการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวของประเทศไทย เน่ืองจากในสมยัจอมพลสฤษดิ ์

ธนะรัชต์ ด ารงต าแหนง่นายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน้

และด าเนินการจัดตัง้ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว (อ.ส.ท.) ขึน้เพ่ือท าหน้าท่ีการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวของประเทศไทยแทนหน่วยงานกรมรถไฟหลวง และความเปล่ียนแปลงของจังหวัด

เชียงใหมเ่พ่ือรองรับการทอ่งเท่ียว 



  134 

1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หลัง พ.ศ. 2475 

เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองในวัน ท่ี  24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยกลุ่ม

คณะราษฎรเป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

มาเป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลาย

ด้านภายในประเทศอย่างมาก อาทิ การเมืองการปกครอง การศกึษา เศรษฐกิจ สงัคม ฯลฯ รวมถึง

การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลดีต่อการส่งเสริมการท่องเท่ียวกล่าวคือ กลุ่มคณะราษฎรได้ด าเนินการ

ออกนโยบายหลกั 6 ประการเพ่ือในเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งในนโยบายหลกัประการท่ี 4 

ระบไุว้วา่จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกนัตามความดงันี ้

 
เราเกิดมาเป็นราษฎรชาวสยามเรามีความเป็นไทยเราจะไปไหนหรือมาไหนจะน่ัง นอน 

เดิน ยืน หรือพูดจาอย่างไร หรือเราจะใช้สิ่ งของเงินทองของเราไปอย่างไร หรือเราจะใช้

สิ่งของเงินทองของเราไปอย่างไร บ้านเรือนของเราจะปลูก จะรือ้ จะท าอย่างไร เราก็ท าได้

ตามชอบใจของเรา อย่างที่พูดมานีเ้รียกว่าเรามีสิทธิ แต่เราเป็นราษฎรสยามอยู่ด้วยกนัมากคน

มากครัวเรือ รัฐบาลผู้ดแูลเราจ าต้องออกข้อบงัคบัไมใ่ห้ผู้ใดท าความเดือดร้อนหรือเสยีหายแก่ผู้อื่นเช่น 

เราจะพดูด่าผู้อื่นไม่ได้ ข้อบงัคบัของรัฐบาลเรียกว่า กฎหมาย เราควรจ าไว้วา่เราอาจท าอะไรตามชอบ

ใจของเราได้เสมอ แตอ่ยา่ให้ผิดกฎหมาย ก็แล้วกนั 

ราษฎรมีสิทธิประจ าตนทกุคน แตเ่มื่อก่อนนีบ้างคนต้องไปเป็นทาสเป็นข้าของคนอื่น ไม่มีสทิธิแก่

ตน จะไปไหนมาไหนตามชอบใจไม่ได้ นายคอยบังคับกดขี่ ท ามาหาเงินมาได้ก็ต้องเอามาให้นาย 

เรียกว่าราษฎรไม่มีสิทธิแก่ตน ภายหลงัรัฐบาลออกกฎหมายให้เลิกการมีทาสเสีย ให้ราษฎรได้มีสิทธิ

แก่ตนทัว่กัน ตามธรรมดาราษฎรทัว่ไปย่อมมีคนฉลาด โง่ คนมี คนจน คนมียศศกัดิ์ คนไม่มียศศกัดิ์ 

ตา่ง ๆ กนัเช่นนี ้ก็เกิดการใช้สทิธิของตนไมถ่กูต้องขึน้ คนโง่ก็ถกูกดขี่ คนจนก็ถกูบีบคัน้ คนไมม่ียศศกัดิ์

ก็ถกูกีดกนัให้เป็นการเดือดร้อนแก่กนั ที่พดูมานีเ้รียกวา่ มีสทิธิไมเ่สมอกนั...1 

 

 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้วา่กลุม่คณะราษฎรได้ด าเนินการให้สิทธิแก่ราษฎรทัว่ไปของ

ประเทศไทยให้มีสิทธิเสรีภาพเสมอทั่วกันสามารถประกอบอาชีพหรือเดินทางไปไหนมาไหน

ภายในประเทศอย่างอิสระ เม่ือเป็นดงันัน้ท าให้กลุ่มราษฎรทั่วไปสามารถเดินทางไปยังสถานท่ี

                                                           
1จรูญ ณ บางช้าง. (2475?). หลกั 6 ประการ. ใน โอกาสพิธีการมหกรรมฉลองรัฐธรรมนูญแห่งพระ

ราชอาณาจกัรสยาม พระพทุธศกัราช 2475. หน้า 11-13. 
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ห่างไกลตามจังหวัดต่าง ๆ ภายในประเทศได้อย่างสะดวกมีอิสรเสรี ยิ่งไปกว่านัน้ทางการได้

ด าเนินการปรับลดอตัราคา่โดยสารรถไฟลงร้อยละ 40 หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองเพ่ือเปิด

โอกาสให้ประชาชนสามารถเดินทางทอ่งเท่ียวได้ทัว่ถึงกนัในทกุ ๆ โอกาสท่ีจะจดัท าได้1 ซึง่เป็นผลดี

ตอ่หน่วยงานของกรมรถไฟหลวงท่ีจะด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยทางรถไฟให้มากยิ่งขึน้

เพ่ือสร้างรายได้ให้กบักรมรถไฟหลวง 

หลงัจากกรมรถไฟหลวงด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวดัเชียงใหม่ในช่วงแรกมา

ตัง้แต่เส้นทางรถไฟสายเหนือสร้างแล้วเสร็จสามารถท าการเดินรถจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ถึง

สถานีรถไฟเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 เป็นผลให้การส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่เป็นผลท่ี

น่าประทับใจมีนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศจ านวนมากเดินทางโดยรถไฟขึน้ไป

ทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมเ่ป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึน้ให้กบักรมรถไฟหลวง 

แต่หลังจากใน พ.ศ. 2470 เป็นต้นมารายได้ของกรมรถไฟหลวงมีจ านวนลดลงอย่าง

ตอ่เน่ือง (ตาราง 5) ทัง้นีมี้สาเหตมุาจากผลของระบบเศรษฐกิจตกต ่าลงทัว่โลกในทศวรรษ 2470 

ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วย2 และทางหน่วยงานกรมรถไฟหลวงยังได้ลดราคาค่าขนส่ง

สินค้าลงเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ3 ยิ่งท าให้รายได้ของกรมรถไฟหลวง

มีจ านวนลดลง อีกทัง้เม่ือพิจารณาจากจ านวนผู้ โดยสารรถไฟตัง้แต ่พ.ศ. 2470-2475 จะเห็นได้ว่า

มีจ านวนผู้ โดยสารรถไฟลดลงอย่างต่อเน่ือง (ตาราง 6) กรมรถไฟหลวงจ าเป็นต้องหายุทธวิธีใน 

การสร้างรายได้ให้กบัหน่วยงานโดยเพิ่มการบริการท่ีจะท าให้ประชาชนเกิดการเดินทางโดยรถไฟ

มากขึน้ จงึน ามาสูแ่นวคดิในการจดัรถไฟขบวนพิเศษในชว่งวนัหยดุสดุสปัดาห์เพ่ือหารายได้เพิ่มใน 

พ.ศ. 2475 ซึง่ผลปรากฏวา่ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดีโดยเฉพาะในชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว4 

 

                                                           
1แผนกโคสนา กรมรถไฟ. (2483). รถไฟในงานฉลองรฐัธรรมนูญ 2483. หน้า 7. 
2อา่นเพิ่มเติม ใน พอพนัธ์ อยุยานนท์. (2558). เล่มเดิม. หน้า 30-43. 
3วิทยา ปานะบุตร. (2527). พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน กับงานด้านการสื่อสาร

คมนาคม. หน้า 131. 
4ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลงั. ROYAI RAILWAY DEPARTMENT. กค. 

0301.1.38.I/30. เร่ือง THIRTY SIXTH ANNUAL REPORT ON THE ADMINISTRATION OF THE SIAMESE 

STATE RAILWAYS FOR THE YEAR B.E. 2475. 
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ตาราง 5 จ านวนเงินรายได้ของกรมรถไฟหลวงระหวา่ง พ.ศ. 2470-2474 
 

พทุธศกัราช (พ.ศ.) จ านวนเงินรายได้ (บาท) 

พ.ศ. 2470 20,584,596 

พ.ศ. 2471 20,465,102 

พ.ศ. 2472 19,330,124 

พ.ศ. 2473 16,182,726 

พ.ศ. 2474 10,755,874 

 

 ท่ีมา: กรมรถไฟ. (2490). งานฉลองรถไฟหลวง ครบ 50 ปี. ไมมี่เลขหน้า. 

 

ตาราง 6 จ านวนผู้ โดยสารใช้บริการรถไฟระหวา่ง พ.ศ. 2470-2475 
 

พทุธศกัราช (พ.ศ.) จ านวนผูโ้ดยสาร (คน) 
พ.ศ. 2470 6,682,847 
พ.ศ. 2471 6,462,567 
พ.ศ. 2472 6,303,419 
พ.ศ. 2473 5,284,637 
พ.ศ. 2474 3,631,181 
พ.ศ. 2475 3,253,577 

 

 ท่ีมา: กรมรถไฟ. (2490). งานฉลองรถไฟหลวง ครบ 50 ปี. ไมมี่เลขหน้า. 

 

จากผลการตอบรับใน พ.ศ.2475 กรมรถไฟหลวงจึงได้ด าเนินการจัดขบวนรถไฟพิเศษ

ในช่วงงานเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ งานเทศกาลสงกรานต์ งานฤดูหนาว งาน

เทศกาลฤดูล าไยและงานลอยกระทง (ย่ีเป็ง) เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ

ให้กับกลุ่มราษฎรทั่วไปสามารถเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ  ภายในประเทศอย่างท่ีไม่เคยเกิด
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ขึน้มาก่อน เร่ิมปีแรกใน พ.ศ. 2476 กรมรถไฟหลวงได้จดัโปรโมชัน่ราคาพิเศษคา่โดยสารประมาณ 

1 ใน 4 ของราคาปกติ1 เดินทางไปกลับท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์ 

(ภาพประกอบ 30) โดยสามารถอยู่เท่ียวในเมืองเชียงใหม่ได้เป็นเวลา 7-9 วนั ได้รับผลตอบรับเป็น

อย่างดีมีจ านวนผู้ โดยสารมากกว่า 2,000 คน  นอกจากนัน้ยังมีโปรโมชั่นราคาพิเศษค่าโดยสาร

ส าหรับคณะลกูเสือ, คณะนกัเรียน, คณะท่องเท่ียว, คณะมหรสพ ฯลฯ ส าหรับการเดินทางเป็นหมู่

คณะด้วย2 อาทิ คณะนักท่องเท่ียวเดินทางในระยะใกล้ลดราคา 1 ใน 4 และระยะไกลลดให้คร่ึง

ราคาของอตัราคา่โดยสาร3 คณะนกัเรียนคดิคา่โดยสารเฉพาะเท่ียวไปฟรีเท่ียวกลบั4 

ส่วนงานเทศกาลฤดหูนาวเชียงใหม่จดัขึน้ในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม

ของทุกปี โดยงานฤดหูนาวได้ด าเนินการจดัมาตัง้แต ่พ.ศ. 2470 หลงัจากในครัง้ท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 7 เสด็จประพาสเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2469 ทางจงัหวดัได้มีการรวบ

รวบตวัอย่างสินค้าหตัถกรรมพืน้เมืองประเภทตา่ง ๆ มาจดัแสดงพร้อมทัง้เปิดให้ประชาชนเข้าชม

ด้วย จึงเป็นท่ีมาของงานฤดูหนาวหนาวนับแต่นัน้มา โดยจัดขึน้ท่ีบริเวณสนามโรงเรียนยุพราช

วิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี5 (ภาพประกอบ 31) ใน พ.ศ. 2476 กรมรถไฟหลวงได้จัดขบวนรถไฟ

พิเศษโดยออกเดินทางจากกรุงเทพฯ คืนวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2476 เวลา 18.00 น. ในส่วนขา

กลบักรมรถไฟหลวงได้ให้โอกาสนกัท่องเท่ียวสามารถเลือกวนัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ได้คือวนัท่ี 5 

และ 9 มกราคม พ.ศ. 2477 เท่านัน้ ซึ่งอัตราค่าโดยสารลดราคาพิเศษแบ่งออกเป็นชัน้ท่ี 1 ราคา 

35 บาท ชัน้ท่ี 2 ราคา 25 บาท และชัน้ท่ี 3 ราคา 15 บาท6 

                                                           
1คา่โดยสารปกติไปกลบัราคา 27.50 บาท กรมรถไฟหลวงจดัโปรโมชัน่ลดราคาคา่โดยสารไปกลบัเหลือ

เพียงราคา 10 บาท ใน ประชมุ อมัพนุนัทน์. (2527). เล่มเดิม. หน้า 19. 
2ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลงั. ROYAI RAILWAY DEPARTMENT. กค. 

0301.1.38.I/31. เ ร่ื อ ง  THIRTY SEVENTH ANNUAL REPORT ON THE ADMINISTRATION OF THE 

SIAMESE STATE RAILWAYS FOR THE YEAR B.E. 2476. 
3กรมรถไฟลดคา่โดยสารให้แก่คณะทอ่งเที่ยว. (2478, 2 สงิหาคม). ประชาชาติ. หน้า 17. 
4นกัเรียนชายและหญิงทัง้หลาย. (2478, 31 สงิหาคม). ประชาชาติ. หน้า 20. 
5นฤมล ศรีกิจการ. (2536). การทอผา้ไหมที่บ้านกาด อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ : ประวติัและ

พฒันาการตัง้แต่ พ.ศ. 2453-2524. หน้า 31. 
6เชิญเที่ยวงานฤดหูนาวเชียงใหม.่ (2476, 26 ธนัวาคม). ประชาชาติ. หน้า 8. 
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ผลจากการด าเนินการของกรมรถไฟหลวงใน พ.ศ. 2476 เก่ียวกบัการโฆษณาแนะน าการ

เดินทางท่องเท่ียวโดยรถไฟจากสถานีกรุงเทพฯ ขึน้ไปท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ โดยแผนก

โฆษณาการของกรมกรมรถไฟหลวงได้ด าเนินการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ประชาชาติฉบับ

รายวัน ซึ่งก่อนจะถึงงานเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวดัเชียงใหม่ แผนกโฆษณาการจะลงโฆษณา

ล่วงหน้าก่อนเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน1 เพ่ือให้ผู้ สนใจท่ีอยากจะเดินทางไปท่องเท่ียวจังหวัด

เชียงใหม่ได้มีโอกาสเตรียมตัวล่วงหน้า กระทั่งก่อนจะถึงวันเดินทางแผนกโฆษณาการจะลง

โฆษณาติดตอ่กันเป็นเวลา 3-4 วนัเพ่ือแจ้งข่าวให้กบัผู้สนใจเดินทางไปท่องเท่ียวรีบด าเนินการซือ้

ตัว๋ก่อนท่ีนัง่ขบวนรถไฟจะเต็มดงัค าโฆษณาของกรมรถไฟหลวงกล่าวว่า “โปรดรีบซือ้ตัว๋โดยสาร

เร็ว...”2 

จากผลส าเร็จในปีแรกของการจดัรถไฟขบวนพิเศษในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์และงาน

ฤดหูนาวผลเป็นท่ีน่าพอใจจึงเป็นสาเหตใุห้กรมรถไฟหลวงด าเนินการจดัรถไฟขบวนพิเศษในปีต่อ ๆ 

มาโดยได้รับความสนใจมีประชาชนเดินทางไปเป็นจ านวนมาก อาทิ งานเทศกาลสงกรานต์ใน 

พ.ศ. 2479 กรมรถไฟหลวงต้องจัดขบวนรถไฟพิเศษเป็นจ านวนถึง 2 ขบวน ในแต่ละขบวนมี

ผู้ โดยสารจ านวนมากถึง 750 คน ซึ่งมีจ านวนเพิ่มมากขึน้กว่าใน พ.ศ. 2478 จ านวน 400 คน อัน

เน่ืองมาจากทางจงัหวดัเชียงใหม่ได้ออกโฆษณาว่าจะมีงานออกร้านและมีปิดทองไหว้พระบนวดั

พระธาตุดอยสุเทพ3 ซึ่งวดัพระธาตุดอยสุเทพเป็นสถานท่ียอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่ดงัมีค า

กลา่วไว้วา่ “ไมข่ึน้ไปไหว้พระธาตดุอยสเุทพ ก็ยงัไมถ่ึงเชียงใหม่”4 

ยิ่งไปกวา่นัน้ใน พ.ศ. 2479 กรมรถไฟหลวงได้ด าเนินการจดัพิมพ์หนงัสือน าเท่ียวเชียงใหม่

เพ่ือใช้เป็นหนงัสือคู่มือในการเดินทางไปเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ออกจ าหน่ายในวนัท่ี 29 มีนาคมปี

เดียวกนัในราคาเล่มละ 20 สตางค์ โดยวางขายตามหน้าโรงภาพยนตร์, ร้านขายหนงัสือในสถานี

หวัล าโพง, ร้านกรุงเทพบรรณาคาร ซึ่งทางกรมรถไฟหลวงได้เขียนโฆษณาอีกว่า “แม้ท่านไม่ได้ไป

                                                           
1กรมรถไฟหลวงแหง่กรุงสยาม. (2476, 29 พฤศจิกายน). ประชาชาติ. หน้า 18. 
2เชิญเที่ยวงานฤดหูนาวเชียงใหม.่ (2476, 26 ธนัวาคม). ประชาชาติ. หน้า 8. 
3เที่ยวงานสงกรานต์เชียงใหมใ่นปีนี.้ (2479, 25 เมษายน). ประชาชาติ. หน้า 13, 16, 32. 
4ธารานมุาศ. (2500). แอว่เหนือเมื่อสงกรานต์. ใน สารคดีรอบเมืองไทย. หน้า 22. 
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เชียงใหม่เพียงแตซื่อ้อ่านเทา่นัน้ รสชาติของหนงัสือท าให้เสมือนว่าทา่นได้ไปเท่ียวเชียงใหม่กบัเขา

เหมือนกนั...”1 

ตอ่มาในสมยัรัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการส่งเสริมให้

จงัหวดัเชียงใหม่เป็นดนิแดนถ่ินไทยงามและเป็นยคุของการประกวดนางสาวสยาม ท าให้จงัหวดัใน

ภาคเหนือรวมถึงจงัหวดัเชียงใหม่ให้ความสนใจจึงมีการจดัประกวดนางสาวเชียงใหม่ขึน้ 2 โดยเร่ิม

จดัการประกวดมาตัง้แต่ พ.ศ. 24803 ซึ่งเป็นกิจกรรมส าคญัของจังหวัดเชียงใหม่ท่ีสร้างช่ือเสียง

ระดบัประเทศท าให้กลุม่คนจ านวนมากให้ความสนใจเดนิทางมาเท่ียวชมความงามของสาวเหนือ 

นอกจากงานเทศกาลทัง้สองดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วพบว่ายังมีงานเทศกาลฤดลู าไยในช่วง

เดือนสิงหาคม เน่ืองมาจากในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีมักมีจ านวนผู้ โดยสารรถไฟน้อยกว่า

เดือนอ่ืน ๆ เป็นประจ า4 อาทิ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2477 มีจ านวนผู้ โดยสาร 520,756 คน แตใ่น

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2478 มีจ านวนผู้ โดยสาร 350,811 คน5 เม่ือน าจ านวนผู้ โดยสารในเดือน

เมษายนเป็นเดือนของการจดังานเทศกาลสงกรานต์กบัเดือนสิงหาคมเป็นเดือนท่ีไม่มีงานเทศกาล

ส าคัญเลยมาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่ามีจ านวนผู้ โดยสารแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ท าให้

ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีกรมรถไฟหลวงมีรายได้จากค่าโดยสารรถไฟน้อยกว่าเดือนอ่ืน ๆ 

ดงันัน้กรมรถไฟหลวงจึงได้ด าเนินการร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่จดัรถไฟขบวนพิเศษงาน

เทศกาลฤดูล าไยเพ่ือต้องการหารายได้เพิ่มขึน้6 โดยกรมรถไฟหลวงได้ออกโฆษณาเป็นแผ่นพับ

เชิญชวนเท่ียวงานเทศกาลฤดลู าไย7 และลงโฆษณาในหนงัสือท่องเท่ียวสปัดาห์ของแผนกส่งเสริม

                                                           
1รถไฟลดราคาทัว่พระราชอาณาจกัร. (2480, 8 เมษายน). ประชาชาติ. หน้า 23. 
2สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557). เล่มเดิม. หน้า 595. 
3ดารุณี สมศรี. (2549). เล่มเดิม. หน้า 77. 
4ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลงั. ROYAI RAILWAY DEPARTMENT. กค.

0301.1.38.I/32.  เร่ือง THIRTY EIGHTN ANNUAL REPORT ON THE ADMINISTRATION OF THE SIAMESE 

STATE RAILWAYS FOT THE YEAR B.E. 2477. 
5ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ. กรมรถไฟ. กต.5/39.  เร่ือง กระทรวง

เศรษฐการสง่รายการแสดงกิจการของกรมรถไฟ (พ.ศ. 2477-2478). 
6ดารุณี สมศรี. (2549). เล่มเดิม. หน้า 128. 
7แผน่พบั เชียงใหม ่ฤดลู าไย 17 สงิหาคม พ.ศ. 2483 ใน ดารุณี สมศรี. (2549). เล่มเดิม. หน้า 129. 
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การท่องเท่ียว กรมพาณิชย์1 ซึ่งได้ด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวร่วมกับกรมรถไฟหลวง ผล

ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีท าให้งานเทศกาลฤดูล าไยกลายเป็นอีกหนึ่งงานเทศกาล

ส าคญัของจงัหวดัเชียงใหมท่ี่ได้รับความนิยมอย่างมากเชน่กนั 

 

 
 

ภาพประกอบ 30 รถไฟขบวนเท่ียวงานเทศกาลสงกรานต์จงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2476 
 

ท่ีมา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลัง. ROYAI RAILWAY 

DEPARTMENT. กค. 0301.1.38.I/31. เร่ือง THIRTY SEVENTH ANNUAL REPORT ON THE 

ADMINISTRATION OF THE SIAMESE STATE RAILWAYS FOR THE YEAR B.E. 2476. 

 

                                                           
1แผนกส่งเสริมการท่องเที่ยว. (2483?). รูปต่าง ๆ จากหนงัสือท่องเที่ยวสปัดาห์ ตัง้แต่กรกฎาคมถึง

มีนาคม พ.ศ. 2482 และปีที ่3 ตัง้แต่เมษายนถึงธนัวาคม พ.ศ. 2483. ไมม่ีเลขหน้า. 
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ภาพประกอบ 31 สนามโรงเรียนยพุราชวิทยาลยัขณะจดังานฤดหูนาว 
 

ท่ีมา: ณฐักานต์ ลิ่มสถาพร; และ บญุเสริม สาตราภยั. (2553). เชียงใหม่(ใหม่) เชียงใหม่

(เก่า). หน้า 227. 

 

 
 

ภาพประกอบ 32 เชิญเท่ียวงานฤดหูนาวจงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2477 
 

 ท่ีมา: เชิญเท่ียวงานฤดหูนาวเชียงใหม.่ (2476, 26 ธนัวาคม). ประชาชาติ. หน้า 8. 
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ภาพประกอบ 33 เชิญเท่ียวงานเทศกาลสงกรานต์จงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2478 
 

 ท่ีมา: นิภาพร รัชตพฒันากลุ; และคนอ่ืน ๆ. (2537). สองข้างทางรถไฟ. หน้า 127. 

 

กองภาพยนตร์เผยแพร่ขา่ว กรมรถไฟหลวงเป็นสว่นหนึง่ท่ีด าเนินการสง่เสริมการทอ่งเท่ียว

เทศกาลฤดลู าไยให้เป็นท่ีรับรู้ของคนจ านวนมากผ่านทางภาพยนตร์การท่องเท่ียว โดยกรมรถไฟ

หลวงได้ท าการฉายภาพยนตร์เร่ืองการค้าล าไย เร่ิมแต่สวนล าไยเชียงใหม่จนถึงกรุงเทพฯ ภายใน

งานฉลองรัฐธรรมนญูของร้านกรมรถไฟหลวง นอกจากนัน้ยงัมีภาพยนตร์เก่ียวกบัทิวทศัน์ท่ีงดงาม 

ภาพยนตร์การศึกษา ภาพยนตร์เหตุการณ์อันอยู่ความสนใจของประชาชนภายในงานฉลอง

รัฐธรรมนญูทกุ ๆ ปี ซึ่งงานฉลองรัฐธรรมนญูใน พ.ศ. 2483 ได้ท าการฉายภาพยนตร์ อาทิ งานวนั

ชาติ พ.ศ. 2483, การแห่เรียกร้องดินแดนคืนจากฝร่ังเศส, ท่องเท่ียวโดยทางรถไฟสายใต้จากปีนงั

ถึงกรุงเทพฯ, เท่ียวลพบรีุ, โรงงานอตุสาหกรรมน า้ตาลไทยท่ีล าปาง ฯลฯ1 

ภาพยนตร์เร่ือง สามปอยหลวง2 เป็นภาพยนตร์เร่ืองหนึ่งท่ีมีส่วนส าคญัตอ่การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวคือ ภาพยนตร์เร่ืองสามปอยหลวงเป็นภาพยนตร์ท่ีเกิดขึน้จาก

                                                           
1แผนกโคสนา กรมรถไฟ. (2483). เล่มเดิม. หน้า 3. 
2ภาพเร่ืองสามปอยหลวง เขียนเร่ืองโดย เวทางค์ (ร.ต.ทองอินทร์ บุญยเสนา) ใช้ผู้ แสดงเป็นเจ้า

พนกังานในกรมรถไฟทัง้หมด ใน จ าเริญลกัษณ์ ธนะวงัน้อย. (2544). เล่มเดิม. หน้า 206. 
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ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่กบักรมรถไฟหลวง เน่ืองด้วยหลวงศรีประกาศ (ฉันท์ วิ

ชยาภยั) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในขณะนัน้ต้องการสร้างภาพยนตร์เพ่ือเผยแพร่ประวตัิและ

วฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่เป็นการเชิญชวนกลุ่มคนต่าง ๆ เดินทางมาท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริม

เศรษฐกิจและการครองชีพของประชาชน แต่ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่มีงบประมาณใน

จดัสร้างภาพยนตร์ จงึได้ติดตอ่มายงักรมรถไฟหลวงด้วยเห็นว่ามีหน่วยงานกองภาพยนตร์เผยแพร่

ขา่วและยงัมีเคร่ืองมืออปุกรณ์ครบถ้วน1 

อย่างไรก็ตามกรมรถไฟหลวงเองไม่มีงบประมาณเช่นเดียวกัน แต่ด้วยกรมรถไฟหลวง

พิจารณาเห็นว่าภาพยนตร์เร่ืองนีจ้ะให้ประโยชน์ในการโฆษณากิจการรถไฟทัง้ในด้านการโดยสาร

และด้านการส่งเสริมการเดินทางจึงได้อนุมตัิการร่วมมือพร้อมทัง้ให้เจ้าหน้าท่ีของกรมรถไฟหลวง

เป็นผู้จดัสร้างให้2 โดยหม่อมเจ้าศุภรวรรณดิศ ดิศกุล ทรงจดัหาผู้ลงทุนให้คือ นายบุญชอบ อ่อง

สว่าง ในการจดัท าภาพยนตร์กรมรถไฟหลวงได้จัดหาผู้ถ่าย เคร่ืองถ่าย ผู้ แสดงประกอบบางคน 

และค่าโดยสารรถไฟ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อาทิ ค่าฟิล์ม ค่าจ้างผู้ท างานและผู้แสดง ค่าเคร่ือง

แต่งตวั ค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางและอยู่ในกรุงเทพฯ ส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม ่

หลวงศรีประกาศเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยเองทัง้หมด อาทิ คา่ท่ีพกั คา่อาหาร ฯลฯ3 

กระทัง่ภาพยนตร์เร่ืองสามปอยหลวงจดัสร้างเสร็จสมบรูณ์ออกฉายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2483 โดยลงโฆษณาในหนงัสือประมวลภาพยนตร์รายสปัดาห์ ฉบบัประจ าวนัเสาร์ท่ี 14 ธันวาคม 

พ.ศ. 2483 เขียนเชิญชวนให้ไปชมภาพยนตร์เร่ืองสามปอยหลวงนีว้่า “เป็นภาพยนตร์ไทยสี

ธรรมชาติเร่ืองแรก ส าเร็จด้วยน า้มือของไทยและเพ่ือไทย ท่านจะได้ดแูละช่ืนชมทิวทศัน์แห่งเมือง

เหนือท่ีงามตามธรรมชาติอยา่งท่ีไมเ่คยพบมาก่อนเลย บนเวทีทกุรอบทกุวนัมีการสลบัด้วยนางงาม

เมืองเหนือออกมาฟ้อนให้ท่านชมก าหนดฉายเร่ิมตัง้แตร่อบเช้าวนัอาทิตย์ท่ี  15 ถึงวนัองัคารท่ี 17 

ธันวาคมนี.้..”4 เม่ือเข้าฉายแล้วปรากฏว่าเป็นภาพยนตร์ไทยท่ีสามารถท ารายได้มากกว่า

                                                           
1จ าเริญลกัษณ์ ธนะวงัน้อย. (2544). เล่มเดิม. หน้า 205. 
2ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริตต์ . สบ.10.11.9/3. เร่ือง 

หนงัสอืขา่วโฆษณาการ. 
3จ าเริญลกัษณ์ ธนะวงัน้อย. (2544). เล่มเดิม. หน้า 205. 
4ประมวลภาพยนตร์รายสปัดาห์. (2483, 14 ธนัวาคม). หน้า 24. ใน จ าเริญลกัษณ์ ธนะวงัน้อย. (2544). 

เล่มเดิม. หน้า 205. 
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ภาพยนตร์ฝร่ังท่ีเข้าฉายในขณะนัน้คือ เร่ืองทาร์ซาน เน่ืองด้วยเป็นภาพยนตร์สีเร่ืองแ รกของ

ภาพยนตร์ไทยผู้คนจงึให้ความสนใจเข้าชมเป็นจ านวนมาก1 

นอกจากภาพยนตร์ท่ีถูกผลิตขึน้โดยกรมรถไฟหลวงและความร่วมมือจากเทศบาลนคร

เชียงใหมแ่ล้วยงัพบว่ามีภาพยนตร์ท่ีถกูผลิตขึน้จากบริษัทภาพยนตร์ตา่ง ๆ อาทิ บรูพาภาพยนตร์ , 

บางกอกฟิล์ม, ภาพยนตร์ออมสินศึกษา, นครพิงค์ภาพยนตร์, ไทยไตรมิตรภาพยนตร์, วชิรา

ภาพยนตร์ ฯลฯ อีกหลายเร่ืองท่ีได้ด าเนินการถ่ายท าฉายภาพยนตร์ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ 

ภาพยนตร์เร่ืองสาวเครือฟ้า (พ.ศ. 2477)2 กุหลาบเชียงใหม่ (พ.ศ. 2478)3 ดอยรักดอยร้าง (พ.ศ. 

2491)4 ร่มฟ้าเวียงพิงค์ (พ.ศ. 2492)5 แดนกะเหร่ียง (พ.ศ. 2493)6 ต้นรักดอกโศก (พ.ศ. 2493)7 

ลานนาไทย (พ.ศ. 2494)8 สาวเครือฟ้า (พ.ศ. 2496)9 และสามเกลอแผลงฤทธ์ิ (พ.ศ. 2497)10 

ดังนัน้กล่าวได้ว่าการจัดรถไฟขบวนพิเศษในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม ่

รวมถึงภาพยนตร์เก่ียวกบัเทศกาลฤดลู าไยของจงัหวดัเชียงใหม่และภาพยนตร์เร่ืองสามปอยหลวง

ท่ีถกูผลิตขึน้โดยกรมรถไฟหลวง และภาพยนตร์เร่ืองตา่ง ๆ ทัง้หมดท่ีกลา่วมานัน้ล้วนแล้วแตมี่สว่น

ในการส่งเสริมให้กลุ่มคนจ านวนมากได้รับรู้เร่ืองราวเก่ียวกับจังหวดัเชียงใหม่จึงเกิดความสนใจ

เดินทางโดยสารรถไฟเพ่ือไปท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่และยงัเป็นประโยชน์ตอ่กรมรถไฟหลวงใน

ด้านรายได้จากการบตัรคา่โดยสารรถไฟท่ีมีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างมากอีกทัง้คา่ใช้จ่ายในด้านบริการ

อ่ืน ๆ อาทิ รถเสบียงอาหาร โรงแรมรถไฟเชียงใหม ่ฯลฯ 

 
                                                           

1จ าเริญลกัษณ์ ธนะวงัน้อย. (2544). เล่มเดิม. หน้า 204. 
2หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน). (2557). ภาพยนตรานกุรมแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 พ.ศ. 2470-2499. 

หน้า 41.  
3แหล่งเดิม. หน้า 50. 
4แหล่งเดิม. หน้า 138. 
5แหล่งเดิม. หน้า 144. 
6แหล่งเดิม. หน้า 153. 
7แหล่งเดิม. หน้า 183. 
8แหล่งเดิม. หน้า 199. 
9แหล่งเดิม. หน้า 338. 
10แหล่งเดิม. หน้า 448. 
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ภาพประกอบ 34 โฆษณาภาพยนตร์ท่ีมีฉากถ่ายท าท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 ท่ีมา: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน). (2557). ภาพยนตรานกุรมแห่งชาติ ฉบบัที ่1 พ.ศ. 

2470-2499. หน้า 41. 

 

 
 

ภาพประกอบ 35 โฆษณาภาพยนตร์เร่ืองสาวเครือฟ้า พ.ศ. 2496 
 

ท่ีมา: ไทยไตรมิตรภาพยนตร์. (2496, 5 กมุภาพนัธ์). คนเมือง. หน้า 32. 
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นอกจากการจดัขบวนรถไฟพิเศษของกรมรถไฟหลวงแล้ว รัฐบาลยงัมีส่วนในการส่งเสริม

การท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ผ่านหน่วยงานส านักงานโฆษณาการ 1และแผนกส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวด้วย ซึ่งทัง้สองหน่วยงานมีบทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศ

เช่นเดียวกัน แต่ส านักงานโฆษณาการจะเน้นส่งเสริมกลุ่มคนภายในประเทศ ส่วนแผนกส่งเสริม

การท่องเท่ียว กรมพาณิชย์ สงักัดกระทรวงเศรษฐการจะเน้นส่งเสริมกลุ่มคนต่างประเทศให้เดิน

ทางเข้ามาทอ่งเท่ียวภายในประเทศไทย 

ส านกังานโฆษณาการเป็นหนว่ยงานท่ีคณะราษฎรจดัตัง้ขึน้หลงัจากการเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 เพ่ือเป็นหน่วยงานท าหน้าท่ีเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนได้รับรู้เก่ียวกับ

กิจการต่าง ๆ ท่ีได้รัฐบาลได้ท าไปแล้วหรือก าลงักระท าอยู่หรือคิดท่ีจะท าโดยความรู้ท่ีจะน าออก

เผยแพร่ต้องเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไปรวมถึงสภาพต่างจังหวัดท้องถ่ินต่าง ๆ เพ่ือให้

ประชาชนได้มีความรู้กว้างกวางยิ่งขึน้และความรู้เก่ียวกบัถนนหนทางและการท่องเท่ียวด้วย2 

ส านกังานโฆษณาการได้จดัให้มีการปาฐกถาของผู้แทนราษฎร เร่ืองสภาพของจงัหวดัตา่ง ๆ 

เพ่ือให้ราษฎรทัว่ไปได้รับความรู้เก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู่ ประวตัิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ 

ฯลฯ สิ่งส าคัญก็เพ่ือให้กลุ่มราษฎรตามจังหวัดต่าง ๆ รับรู้ว่าประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ของ

ประเทศมีความเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสมยัใหม่เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั3 จึงได้จดัให้ผู้แทนราษฎรของ

จงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศมาพดูเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัจงัหวดัของตนเองให้ราษฎรทัว่ประเทศได้

รับรู้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นัน้ พระพินิจธนากร4 ผู้ แทนราษฎรของจงัหวัดคนแรกได้กล่าว

                                                           
1ส านักงานโฆษณาการ เมื่อแรกจัดตัง้ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ใช้ช่ือว่า กองการโฆษณา 

ต่อมาในวนัที่ 9 ธันวาคมปีเดียวกนัเปลี่ยนช่ือเป็น ส านกังานโฆษณาการ และในวนัที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 

เปลีย่นช่ือเป็น กรมโฆษณาการ กระทัง่ในวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2493 เปลีย่นช่ือเป็น กรมประชาสมัพนัธ์ ใน กรม

ประชาสมัพนัธ์. (2526). 50 ปี กรมประชาสมัพนัธ์. หน้า 25. 
2ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริตต์.  สบ.10.11.9/6. เร่ือง 

หนงัสอืขา่วโฆษณาการ. 
3สมาคมมิตรภาพญ่ีปุ่ น-ไทย. (2539). ปาฐกถาของผูแ้ทนราษฎร เร่ืองสภาพของจงัหวดัต่าง ๆ. ค าน า 

หน้า (7)-(8). 
4รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1. (2476, 24 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 50. 

หน้า 2628. 
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ปาฐกถาเร่ืองสภาพจงัหวดัเชียงใหม่ ในวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2477 โดยรายละเอียดได้กล่าวถึง

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัด ลักษณะของชาวเชียงใหม่ ระบบการศึกษา สภาพภูมิ

ประเทศ ภมูิอากาศ สิ่งของบริโภคอปุโภค และได้กลา่วปิดท้ายด้วยการเชิญชวนให้ผู้คนเดนิทางมา

ท่องเท่ียวจงัหวัดเชียงใหม่ในงานฉลองรัฐธรรมนูญในวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2477 และงานฤดู

หนาวประจ าปี พร้อมทัง้โฆษณาว่ากรมรถไฟหลวงได้ถือโอกาสลดราคาเพ่ือให้มหาชนตา่งจงัหวดั

ได้มีโอกาสเดนิทางมาเท่ียวชมด้วย1 

แผนกส่งเสริมการท่องเท่ียว กรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ มีท่ีตัง้ส านกังานอยู่ท่ีถนน

เจริญกรุง ตรงมมุถนนสริุยวงศ์ โดยหน่วยงานมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียว

และรับด าเนินการจดัการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือความสะดวกภายในประเทศไทยมีค ากล่าวเชิญ

ชวนให้เกิดความสนใจในการเดินทางท่องเท่ียวว่า “ปลูกความรู้แก่ตวัท่านด้วยการท่องเท่ียว”2 

ด าเนินการจดักิจกรรมร่วมกบักรมรถไฟหลวง 

 การด าเนินการของแผนกส่งเสริมการท่องเท่ียวนัน้ได้ท าการจัดโปรแกรมการท่องเท่ียว

เชียงใหม่ในลักษณะแบบกลุ่มโดยใช้ช่ือว่า เที่ยวภาคพายัพกับแผนกส่งเสริมการท่องเที่ยว 

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทางคือ 7 หัวเมือง 21 อ าเภอ ใช้เวลาไปกลับ 10 วนั ค่าใช้จ่าย 65 

บาท ราคานีร้วมการเดินทางโดยสารรถไฟชัน้ 2 และรถยนต์ แตไ่มร่วมคา่อาหาร โดยเมืองท่ีได้แวะ

ท่องเท่ียวประกอบด้วยจังหวดัแพร่ น่าน ล าปาง เชียงราย ล าพูน เชียงใหม่ และตาก คณะเท่ียว

ภาคพายพัยงัได้มีโอกาสลอ่งเรือในแม่น า้ปิงจากอ าเภอฮอดจงัหวดัเชียงใหม่ลอ่งลงมาท่ีจงัหวดัตาก 

(ภาพประกอบ 36) โดยแผนกส่งเสริมการท่องเท่ียวเรียกกิจกรรมนีว้่า ท่องเที่ยวเผชิญภยั3 นบัเป็น

กิจกรรมท่ีได้รับความพอใจจากคณะนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก เน่ืองด้วยตลอดสองฝ่ังแม่น า้ปิง

ทิวทศัน์มีความสวยงามแปลกตา อีกทัง้แผนกส่งเสริมการท่องเท่ียวจะจดักิจกรรมเท่ียวภาคพายพั

ในช่วงเดือนเมษายนเพ่ือให้คณะนกัท่องเท่ียวได้มีโอกาสเล่นน า้สงกรานต์ท่ีเชียงใหม่และเพ่ือให้มี

คนสนใจร่วมเดนิทางกบัคณะเท่ียวภาคพายพัเพิ่มขึน้ด้วย 

                                                           
1สมาคมมิตรภาพญ่ีปุ่ น-ไทย. (2539). เล่มเดิม. หน้า 31-37. 
2แผนกสง่เสริมการทอ่งเที่ยว. (2483?). เล่มเดิม. ไมม่ีเลขหน้า. 
3แหล่งเดิม. ไมม่ีเลขหน้า. 
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ภาพประกอบ 36 คณะเท่ียวภาคพายพัลอ่งแก่งแมน่ า้ปิง 
 

 ท่ีมา: แผนกส่งเสริมการท่องเท่ียว. (2483?). รูปต่าง ๆ จากหนงัสือท่องเที่ยวสปัดาห์ ตัง้แต่

กรกฎาคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2482 และปีที ่3 ตัง้แต่เมษายนถึงธนัวาคม พ.ศ. 2483. ไมมี่เลขหน้า. 

 

การจัดปาฐกถาผู้ แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ของส านักงานโฆษณาการและการจัด

โปรแกรมการท่องเท่ียวมณฑลพายพัของแผนกส่งเสริมการท่องเท่ียวล้วนแล้วแต่เป็นการส่งเสริม

การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ท าให้มีผู้คนจ านวนมากเดินทางไปเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในแตล่ะปี

มากขึน้ ดังจะเห็นได้จากจ านวนผู้ โดยสารรถไฟท่ีเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่มีจ านวนเพิ่มขึน้

ตามล าดบั (ตาราง 7)1 

นอกจากการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมท่ัง้จากแผนกโฆษณาการของกรมรถไฟ

หลวง ส านกังานโฆษณาการ และแผนกสง่เสริมการทอ่งเท่ียวของกรมพาณิชย์แล้วยงัพบวา่รัฐบาล

จอมพล ป. พิบลูสงครามในขณะนัน้มีสว่นในการสง่เสริมการท่องเท่ียวของคนไทย กลา่วคือรัฐบาล

ได้ออกค าแถลงนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินในวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2481 ซึ่งได้กล่าว

รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายของกระทรวงตา่ง ๆ หนึ่งนัน้คือ กระทรวงเศรษฐการ โดยรายละเอียด

                                                           
1ดตูาราง 7 หน้า 178 
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ในข้อท่ี 4 ระบุไว้ว่า “จะส่งเสริมอตุสาหกรรมท่องเท่ียว...”1 ซึ่งเห็นได้จากการจดัตัง้แผนกส่งเสริม

การท่องเท่ียวดงัท่ีกล่าวมาแล้วและรัฐบาลยงัได้ด าเนินการออกประกาศนโยบายรัฐนิยม 12 ฉบบั 

โดยในรัฐนิยมฉบบัท่ี 11 ว่าด้วยเร่ืองกิจประจ าวนัของคนไทย ประกาศในวนัท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 

2484 มีรายละเอียดในข้อ 5 ระบุไว้ว่า “ชนชาติไทยพึงใช้เวลาในวนัหยดุงาน ให้เป็นประโยชน์แก่

ร่างกายและจิตต์ใจ เช่น ประกอบกิจในทางศาสนา ฟังเทศน์ ท าบุญ ศึกษาหาความรู้ ท่องเที่ยว 

เลน่กีฬา หรือพกัผอ่น เป็นต้น...”2 

จากการออกค าแถลงนโยบายของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามและการออกประกาศ

รัฐนิยมฉบบัท่ี 11 แสดงให้เห็นได้ว่า รัฐบาลมีนโยบายด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้คนไทย

เดนิทางไปท่องเท่ียวตามจงัหวดัตา่ง ๆ ภายในประเทศกล่าวรวมถึงจงัหวดัเชียงใหมใ่นวนัหยดุงาน

เพ่ือเป็นการพกัผ่อนร่างกาย หลงัจากการประกอบกิจการงานเพ่ือเลีย้งชีพในชีวิตประจ าวนั กล่าว

ได้ว่าในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2475-2484 เป็นระยะเวลาของการส่งเสริมการรับรู้ให้จงัหวดัเชียงใหม่

กลายเป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัทางภาคเหนือของประเทศไทยในเวลาตอ่มา 

 

2. เส้นทางรถไฟสายเหนือและเมืองเชียงใหม่ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 

2.1 เส้นทางรถไฟสายเหนือ 

ในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (พ.ศ. 2484-2488) กิจการรถไฟไทยนับว่าเป็นปัจจัย

ส าคญัของการขนสง่ทางทหารทัง้ทหารไทยและทหารญ่ีปุ่ น รวมถึงล าเลียงขนส่งอาวธุยทุโธปกรณ์

ใช้ในสงครามเน่ืองจากรถไฟเป็นการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็วมากท่ีสุดในขณะนัน้ ส่งผลให้

เส้นทางรถไฟทัง้สายเหนือและสายใต้ถูกด าเนินการควบคุมกิจการโดยกลุ่มทหารในระหว่าง

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 กล่าวคือ หลังจากทหารญ่ีปุ่ นยกพลขึน้บกทางภาคใต้ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย

ของจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี3 นราธิวาส และ

อ าเภอบางปู จังหวดัสมุทรปราการ ในส่วนทางบกทหารญ่ีปุ่ นเข้ามาทางจังหวัดพระตะบองและ

                                                           
1ค าแถลงนโยบายของรัฐบาลคณะที่ นายพลเอก หลวงพิบลูสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี 26 ธันวาคม 

2481. (2484, 9 กนัยายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 55. หน้า 3325. 
2ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรัฐนิยม ฉบับที่ 11 เร่ืองกิจประจ าวันของคนไทย. (2484, 9 

กนัยายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 58. หน้า 1132-1133. 
3พวงทิพย์ เกียรติสหกลุ. (2554). ทางรถไฟสายใตใ้นเงาอาทิตย์อทุยั. หน้า 25. 
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จังหวัดพิบูลสงคราม ประเทศกัมพูชา1 แล้วเข้าสู่ประเทศไทยทางอ าเภออรัญประเทศ จังหวัด

ปราจีนบุรี2 ในวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 และทหารญ่ีปุ่ นจ านวน 50,000 คนได้เดินทางเข้าสู่

กรุงเทพฯ ในตอนบา่ยของวนันัน้3 ท าให้รถไฟถกูใช้เป็นปัจจยัส าคญัในการขนส่งทัง้ทหารและอาวธุ

ยทุโธปกรณ์เพ่ือเดนิทางตอ่ไปยงัประเทศพมา่และมลายดูนิแดนอาณานิคมของประเทศองักฤษ 

เม่ือญ่ีปุ่ นยกพลขึน้บกเข้าสู่ประเทศไทยได้เพียง 3 วันได้ด าเนินการย่ืน ร่างข้อตกลง

ระหว่างไทย-ญี่ปุ่ น เก่ียวแก่การใช้รถไฟในทางทหาร ต่อกรมรถไฟไทยเพ่ือขอใช้รถไฟไทยในการ

ขนส่งทหารทัง้เส้นทางสายเหนือ สายใต้ และสายตะวันออก กล่าวคือ เส้นทางสายเหนือนัน้

ด าเนินการขนส่งทหารขึน้ไปประจ าอยู่ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เพ่ือเดินทางต่อไปเข้าสู่ประเทศพม่า ใน

ส่วนของเส้นทางสายใต้นัน้ด าเนินการขนส่งทหารเพ่ือไปยังสหรัฐมลายู ซึ่งทัง้สองประเทศเป็น

ดินแดนอาณานิคมของประเทศองักฤษ และส่วนของเส้นทางสายตะวนัออกนัน้ด าเนินการขนส่ง

ทหารเพ่ือไปยงัเขมรท่ีเป็นดินแดนอาณานิยมของประเทศฝร่ังเศส จากการย่ืนข้อตกลงขอใช้รถไฟ

ไทยในการขนส่งล าเลียงทหารนัน้ไทยได้ตกลงลงนามในวนัท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2484 มีหนังสือ

สญัญาช่ือว่า ข้อตกลงหลกัในเร่ืองการใช้รถไฟร่วมกนัระหว่างกองทพัญี่ปุ่ นและไทย โดยมีข้อตกลง

ร่วมกนั 7 ประการ4 

 หลงัจากไทยลงนามอนมุตัข้ิอตกลงร่วมกบัญ่ีปุ่ นแล้วท าให้เส้นทางรถไฟทัง้สายเหนือ สาย

ใต้และสายตะวันออกเป็นปัจจัยส าคัญในการขนส่งทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ ในส่วนนีจ้ะ

กล่าวถึงเส้นทางรถไฟสายเหนือเป็นหลกั โดยเส้นทางรถไฟสายเหนือนัน้ทหารญ่ีปุ่ นได้ด าเนินการ

ขนสง่ทหารและอาวธุยทุโธปกรณ์ไปประจ าตามจงัหวดัตา่ง ๆ ทางภาคเหนือของไทย5 อาทิ จงัหวดั

นครสวรรค์ พิษณุโลก สโุขทยั ตาก อตุรดิตถ์6 ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่1 

                                                           
1จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ. (2550). ความสมัพนัธ์ชาวเมืองเหนือล่างกบัทหารญ่ีปุ่ น สมยัสงครามโลก

ครัง้ที ่2 (พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2488). หน้า 21. 
2แผนท่ีแสดงเส้นทางทหารญ่ีปุ่ นเดินทางเข้าสูป่ระเทศไทย ดภูาคผนวก ง 
3ธานี สุขเกษม. (2522). ความสมัพันธ์ระหว่างไทยกับญ่ีปุ่ นสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. 2484-

2488). หน้า 113. 
4พวงทิพย์ เกียรติสหกลุ. (2554). เล่มเดิม. หน้า 41-45. 
5แผนท่ีแสดงที่ตัง้ของกองทหารญ่ีปุ่ นในเขตภาคเหนือ ดภูาคผนวก จ 
6จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ. (2550). เล่มเดิม. หน้า 27. 
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ซึ่งทัง้หมดเป็นกลุ่มทหารของกองพลทหารรถไฟท่ี 7 แห่งกองทพัใหญ่ของภาคพืน้ทิศใต้ท าหน้าท่ี

ประจ าอยู่ตามเส้นทางรถไฟสายเหนือและสายตะวนัออก2 ดงันัน้เส้นทางรถไฟสายเหนือต้นทาง

จากสถานีกรุงเทพฯ ไปยงัปลายทางสถานีเชียงใหม่ได้กลายเป็นเส้นทางส าคญัในการขนส่งทหาร

ญ่ีปุ่ นเพ่ือเดนิทางตอ่ไปเข้าสูป่ระเทศพมา่ 

แต่กระนัน้ในช่วงระยะแรกของสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ญ่ีปุ่ นนับว่าได้เปรียบทางการท า

สงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร ต่อมาใน พ.ศ. 2486 กองทัพทหารของฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ 

อังกฤษ ฝร่ังเศส ฯลฯ ได้เร่ิมตอบโต้กองทัพญ่ีปุ่ นเข้ามาในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 นั่น

หมายรวมถึงประเทศไทยด้วยเป็นผลให้สิ่งตา่ง ๆ ในประเทศไทยท่ีเป็นปัจจยัในการท าสงครามของ

ญ่ีปุ่ นถูกเคร่ืองบินทิง้ระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรท าลาย อาทิ สถานท่ีราชการ ท่ีท าการของทหาร

ญ่ีปุ่ น และเส้นทางรถไฟทัง้สายเหนือและสายใต้ รวมถึงสถานีรถไฟและสะพานรถไฟข้ามแม่น า้

ตา่ง ๆ ถกูทิง้ระเบดิท าลายเสียหายอยา่งมาก 

ในส่วนกิจการรถไฟในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2 การด าเนินกิจการเป็นไปด้วยความ

ยากล าบากและประสบอปุสรรคตา่ง ๆ อาทิ การขาดแคลนวสัดตุา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นแก่การเดนิรถ ความ

เสียหายต่าง ๆ อนัเกิดจากภัยสงครามทางอากาศ วสัดหุลายอย่างหาได้ยาก ต้องสูญหายเพราะ

โดนโจรกรรม นอกจากนัน้ขบวนไฟก็มีจ านวนลดน้อยลงและยังถูกบีบบังคบัให้แบ่งเอาไปใช้ใน

การทหารของกองทัพญ่ีปุ่ นอีกด้วย4 โดยในแต่ละวันกรมรถไฟหลวงต้องจัดสรรรถไฟให้แก่การ

ขนส่งราชการกระทรวงต่าง ๆ พ่อค้าประชาชน และขบวนรถไฟพิเศษทหารในภาคเหนือซึ่งต้ อง

ขนสง่ล าเลียงทหารและยทุโธปกรณ์ไปสง่ท่ีสถานีล าปางและเชียงใหม่5 แม้อยูใ่นสภาวะสงครามแต่

                                                                                                                                                                      
1วลยัพร กาญจนการุณ; และ ธีวัช ปัญโญ. (2559, มกราคม-มิถุนายน). ความสมัพันธ์ระหว่างชาว

ญ่ีปุ่ นและชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครัง้ที่สอง. วารสารมนุษยศาสตร์

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ. 11(1): 44 - 45. 
2โยชิกาวา โยชิฮารุ. (2538). ทางรถไฟสายไทย-พม่าในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา. หน้า 116. 
3พวงทิพย์ เกียรติสหกลุ. (2554). เล่มเดิม. หน้า 33. 
4การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2508). ผู้ซื่อสตัย์. ใน งานพระราชทานเพลิงศพ นายเกษม ศรีพยคัฆ์ ณ 

วดัเทพศิรินทราวาส วนัที ่24 พฤศจิกายน 2508. หน้า 30. 
5งานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธ์ิ ณ วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร วนัที ่

21 ธนัวาคม 2526. (2526). หน้า 138. 
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กรมรถไฟหลวงก็ยังพยายามให้บริการรถไฟแก่ประชาชนท่ีต้องการเดินทางอย่างเต็มท่ีดังค า

โฆษณาของกรมรถไฟหลวงความว่า “ถึงแม้จะต้องมีภาระหนักในกิจการของทหารในขณะท่ี

ประเทศชาติก าลงัท าสงครามติดพนัอยู่เช่นนี ้กรมรถไฟก็ยงัพยามยามท่ีจะช่วยเหลือประชาชนให้

ได้มีโอกาสโดยสาร และรับสง่สินค้าให้ได้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้เป็นอย่างดี...”1 

กระทัง่ในวนัท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2486 รัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงครามยงัได้ออกประกาศ

เปล่ียนสภาพกิจการของกรมรถไฟเป็นรถไฟทหารและขึน้ตอ่ผู้บงัคบับญัชาการทหารสงูสดุเพ่ือให้

กิจการรถไฟด าเนินเป็นไปตามแผนการส่วนรวมของทหาร2 โดยแต่งตัง้ให้ พลโท มงักร พรหมโยธี 

เป็นผู้ บัญชาการรถไฟทหาร ท าหน้าท่ีอ านวยการรถไฟแทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด 3 ยิ่งท าให้

กิจการรถไฟเข้าไปมีส่วนร่วมในเหตกุารณ์สงครามอย่างเต็มตวัและกลุม่ทหารยงัเข้ามามีอ านาจใน

การควบคมุกิจการรถไฟทัง้หมด 

ผลจากสภาวะของสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท าให้เส้นทางรถไฟสายเหนือนัน้มีสะพานรถไฟ

ข้ามแม่น า้หลายแห่งถูกทิ ง้ระเบิดท าลาย อาทิ สะพานจักรีข้ามแม่น า้ป่าสักในเขตจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (ภาพประกอบ 37) สะพานห้วยแม่ต้าข้ามแม่น า้ยมในเขตจังหวัดแพร่ 

(ภาพประกอบ 38) สะพานปรมินทร์ข้ามแม่น า้น่านในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ (ภาพประกอบ 39) 

รวมถึงสถานีรถไฟหลายแห่ง อาทิ สถานีปากน า้โพ สถานีพิษณุโลก สถานีอตุรดิตถ์4 สถานีล าปาง 

และสถานีเชียงใหม่ถกูทิง้ระเบิดในวนัท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2486 โดยลงุศรี ปัณณวลี บ้านอยู่ข้าง

โรงแรมรถไฟ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกบัสถานีรถไฟเชียงใหม่เล่าเหตกุารณ์ไว้ว่า “ปี พ.ศ. 2486 วนันัน้เป็น

วนัเกิดผมพอดี คือ วนัท่ี 21 ธนัวาคม ก าลงันัง่อยูท่ี่บนัไดบ้าน เห็นเคร่ืองบินบินมา 7 เคร่ืองเรียงกนั

มา พอวนมาพ้นโรงแรมรถไฟก็ทิง้ระเบิดใส่สถานีรถไฟทนัที บึม้ ๆ ผมรีบกระโดดลงหลุดหลบภัย

หลงับ้าน ทิง้เท่ียวเดียวก็ไปเลย...”5  

                                                           
1แผนกโคสนา กรมรถไฟ. (2487, มีนาคม). หนงัสือพิมพ์รถไฟ. 2(3): หน้าปกหลงั. 
2ประกาสกองบนัชาการทหานสูงสุด. (2486, 14 ธันวาคม). ราชกิจจานเุบกษา. เล่ม 60. ตอนที่ 65. 

หน้า 3862-3863. 
3เร่ืองการตัง้ผู้บนัชาการรถไฟทหาน. (2486, 14 ธันวาคม). ราชกิจจานเุบกษา. เล่ม 60. ตอนที่ 65. 

หน้า 3863-3864. 
4การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2513). เล่มเดิม. หน้า 240. 
5อน ุเนินหาด. (2543). สงัคมเมืองเชียงใหม่ เล่ม 2. หน้า 59. 
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จากการทิง้ระเบิดท าลายสถานีรถไฟเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานีปลายทางของเส้นทางรถไฟ

สายเหนือจนไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ท าให้ในวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2487 กรมรถไฟหลวงต้อง

เปล่ียนไปใช้สถานีป่าเส้า จังหวัดล าพูนเป็นสถานีปลายทางของเส้นทางรถไฟสายเหนือแทน

ชัว่คราว ต่อมาในวนัท่ี 4 กุมภาพันธ์ปีเดียวกันทางกรมรถไฟหลวงจึงได้ขยายเส้นทางรถไฟสาย

เหนือไปใช้สถานีปางยางเลิง้แทน1 กระทัง่ใน พ.ศ. 2490 การสร้างอาคารสถานีรถไฟเชียงใหม่หลงั

ใหมแ่ล้วเสร็จ2 

ดงันัน้ในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2 การเดินทางโดยรถไฟระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่

เป็นไปด้วยความยากล าบากใช้เวลาในการเดินทาง 3 วัน 3 คืน เน่ืองจากต้องเดินทางในเวลา

กลางคืนเป็นสว่นใหญ่ ตอนกลางวนัก็ต้องวิ่งขึน้ลงจากรถไฟไปหลบข้างทางในเวลาท่ีเคร่ืองบินมา3 

อีกทัง้เส้นทางรถไฟสายเหนือหลายแห่งถูกทิง้ระเบิดท าลายเสียหาย ท าให้การเดินทางโดยรถไฟ

ต้องคอยเปล่ียนขบวนรถโดยสารแต่ละจุดท่ีรถไฟสามารถเดินรถได้ จากการเล่าเหตุการณ์ของ

ผู้ใช้บริการรถไฟในตอนนัน้เลา่วา่ 

 
ระหวา่งเดินทางก็ต้องวิ่งขึน้ลงรถไฟเพื่อหลบระเบิดจากเคร่ืองบิน เวลากลางคืนในบางช่วงสะพาน

ขาดแล้วรถไฟไปไม่ได้ ก็ต้องจ้างรถโยก (รถค า้ถ่อ) จุดตะเกียงลานข้างหน้าและข้างหลงัเพื่อพอให้เห็น

ทางและเพื่อไม่ให้เคร่ืองบินมองเห็น มาถึงบ้านปินซึง่ตัง้อยู่ระหว่างเด่นชยักบัล าปาง รถโยกคนัดงักลา่ว

เกิดชนกับรถโยนอักคันที่แล่นมาจากทางเหนือจนแม่ซึ่งนั่งหย่อนขาอยู่ข้างหน้าต้องขาหักเข้า

รักษาพยาบาลท่ีสถานีอนามยับ้านปินหลายวนั...4 

 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเดินทางโดยรถไฟในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 25 มี

ความยากล าบากอนัตรายและยังท าให้ผู้คนโดยสารได้รับบาดเจ็บ เม่ือการเดินทางโดยรถไฟไม่

                                                           
1แผนกโคสนา กรมรถไฟ. (2487, มกราคม). หนงัสือพิมพ์รถไฟ. 2(1): หน้าปกหลงั. 
2การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2560). 100 ปี สถานีกรุงเทพ. หน้า 148. 
3สภุาภรณ์ อาภาวชัรุตม์; และ ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ. (2552). เร่ืองเล่าจาว

กาด เล่ม 6. หน้า 54. 
4แหล่งเดิม. หน้า 55. 
5เส้นทางการเดินทางโดยรถไฟในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488) ดภูาคผนวก ฉ 
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สามารถท าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ท าให้การเดินทางโดยเรือจากเชียงใหม่ลงมากรุงเทพฯ ท่ีเคย

ได้รับความนิยมมาแตก่่อนมีเส้นทางรถไฟสายเหนือกลบัมามีผู้ ใช้เป็นเส้นทางเดินทางทางเรืออีก

ครัง้ในระหว่างสงครามโลก1 แตก่ารเดินทางทางเรือก็ไม่ได้มีความปลอดภยัมากนกัเน่ืองจากมีโจร

ผู้ ร้ายดกัปล้นระหวา่งทางช่วงบ้านป่ายาง บ้านสามเงา และบ้านนา จงัหวดัตาก2 โดยสว่นใหญ่เป็น

กลุ่มพอ่ค้า อาทิ นายจ ูลกูเขยของเจ๊กหมาแดง เศรษฐีเชียงใหม ่ถกูโจรผู้ ร้ายปล้นจนหมดตวั3 และ

เถ้าแก่ชิวจัว๊ แซ่เต็ง น าล าไยแห้ง ยาสูบ เหล้าตราช้าง ล่องเรือไปกรุงเทพฯ โดยรวมตวักนัเดินทาง

ไปประมาณ 10 ล า ใช้เวลาเดนิทาง 14 วนั4 อย่างไรก็ตามแม้จะมีความไม่ปลอดภยัในการเดินทาง

แตก่ลุม่พ่อค้าเชียงใหม่ ก็มีจ าเป็นท่ีจะต้องเดินทางลอ่งเรือจากเชียงใหมล่งมากรุงเทพฯ เพ่ือมาซือ้

สินค้าน ากลบัไปจ าหนา่ยท่ีเชียงใหม่ เพราะวา่ได้ผลก าไรตอบแทนดีกวา่ในชว่งภาวะปกติ5 

 

 

 

 

 

                                                           
1ปลายอ้อ ชนะนนท์. (2529). บทบาทนายทุนพ่อค้าที่มีต่อการก่อและขยายตัวของระบบทุนนิยม

ภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2464-2523. หน้า 103. 
2อน ุเนินหาด. (2545). เล่มเดิม. หน้า 39. 
3แหล่งเดิม. หน้า 37. 
4อน ุเนินหาด. (2556, 4 ตลุาคม). ย่านกาดหลวง (15). (ออนไลน์). 
5อน ุเนินหาด. (2545). เล่มเดิม. หน้า 33-40. 
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ภาพประกอบ 37 สะพานจกัรีถกูทิง้ระเบิดท าลาย 
 

 ท่ีมา: กระทูส้งครามโลกคร้ังที ่2 กบัแต่ละเมืองทอ้งถ่ินในไทย. (2555). (ออนไลน์). 

 

 
 

ภาพประกอบ 38 สะพานห้วยแมต้่าถกูทิง้ระเบิดท าลาย 
 

ท่ีมา: กระทูภ้าพการโจมตีทางอากาศของสมัพนัธมิตรในประเทศไทย. (2557). (ออนไลน์). 
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ภาพประกอบ 39 สะพานปรมินทร์ถกูทิง้ระเบิดท าลาย 
 

ท่ีมา: กระทูภ้าพการโจมตีทางอากาศของสมัพนัธมิตรในประเทศไทย. (2557). (ออนไลน์). 

 

2.2 เมืองเชียงใหม่ 

หลงัจากไทยลงนามอนมุตัิข้อตกลงร่วมกับญ่ีปุ่ นแล้วทหารญ่ีปุ่ นและทหารไทยได้เคล่ือน

ก าลงัพลโดยขบวนรถไฟพิเศษจากสถานีกรุงเทพฯ ขึน้ไปตัง้ฐานทพัท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เพ่ือยกก าลงั

เข้าสูป่ระเทศพม่า มีทัง้ยานพาหนะและอาวธุยทุโธปกรณ์อ่ืน ๆ รวมทัง้กองทหารม้า ลา ลอ่ บรรทกุ

ของจ านวนมาก1 และได้น าก าลงัหน่วยทหารราบจ านวนเป็นกองพลและกองบินทางอากาศมาใช้

สนามบินของจังหวัดเชียงใหม่ 2 มี เคร่ืองบินญ่ีปุ่ นมาจอดไม่ต ่า 100 ล า3 ท าให้ในระหว่าง

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จึงมีทหารญ่ีปุ่ นจ านวนมากประจ าการอยู่ภายในตวัเมืองเชียงใหม่โดยใช้

สถานท่ีตา่ง ๆ ในการพกัอาศยัตลอดระหวา่งสงคราม อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล และวดัตา่ง ๆ ใน
                                                           

1บญุเสริม สาตราภยั. (2546). เชียงใหม่กบัภยัทางอากาศ. หน้า 68. 
2คณะทายาทเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตงุ. (2533). เผยวีรกรรมและเกียรติประวตัิของทหารไทยในสงคราม

มหาเอเชียบูรพา. ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง ณ วัดสวนดอก จังหวัด

เชียงใหม่ วนัเสาร์ที ่27 มกราคม 2533. หน้า 170. 
3อน ุเนินหาด. (2543). เล่มเดิม. หน้า 47. 
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เขตเมืองเชียงใหม่หลายแหง่ เชน่ วดัดบัภยั วดัหม้อค าตวง วดัหม่ืนเงินกอง วดัศรีดอนไชย วดัเมือง

ทาง วดัเชษฐา วดัเจดีย์หลวง วดัช่างเค่ียน และวดัหม่ืนสารโดยวดันีถู้กใช้เป็นโรงพยาบาลด้วย 1 

สว่นกองทพัทหารไทยตัง้อยูท่ี่วดัควรคา่ม้าและวดัชยัพระเกียรติ2 

ตลอดระยะเวลาในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เส้นทางรถไฟสายเหนือถูกควบคุมโดย

ทหารญ่ีปุ่ นและภายในเขตตวัเมืองเชียงใหม่ก็มีทหารญ่ีปุ่ นประจ าการอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้

เมืองเชียงใหม่อยู่ในสภาวะสงครามอย่างเต็มตวัมีเคร่ืองบินฝ่ายสมัพนัธมิตรบินมาทิง้ระเบิดตาม

จดุส าคญัตา่ง ๆ อาทิ สถานีรถไฟ สนามบิน3 เป็นผลให้กลุ่มคนเชียงใหม่ท่ีอาศยัอยู่ภายในตวัเมือง

ได้รับความเดือนร้อนจากภยัสงคราม สินค้าอปุโภคบริโภคขาดแคลนและมีราคาแพง อาทิ ไม้ขีดไฟ 

น า้มนัเชือ้เพลิง เสือ้ผ้า ยารักษาโรค4 ท าให้กลุ่มคนในเขตตวัเมืองเชียงใหมต้่องอพยพออกไปอาศยั

อยู่บริเวณนอกเขตตัวเมืองเพ่ือความปลอดภัยจากการทิง้ระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร 5 รวมทัง้

สถานท่ีราชการส าคญัต้องย้ายไปอยู่นอกตวัเมืองเชียงใหม่เป็นการชัว่คราว อาทิ ท่ีท าการอ าเภอ

เมืองเชียงใหมย้่ายไปอยูท่ี่วดัโรงเรียนบ้านท่อ ต าบลป่าตนั, สถานีต ารวจกองเมืองย้ายไปอยูว่ดัขว่ง

สิงห์ และการรับแจ้งความย้ายไปวดัศรีเกิด6  

แต่ยังมีกลุ่มคนจ านวนหนึ่งภายในเขตตวัเมืองเชียงใหม่ยังคงอาศยัอยู่ในบ้านตามเดิม 

โดยทางราชการจงัหวดัเชียงใหม่ ได้จดัให้มีการสร้างหลมุหลบภัยและจดัตัง้กองอาสาสมคัรระวงั

ภัยขึน้ในจังหวัด พร้อมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ทัง้หญิงชายจากข้าราชการครูและพ่อค้า

ประชาชนชาวไทยทัว่ไป7 นอกจากทางราชการแล้วกลุ่มชาวบ้านก็ด าเนินการขุดหลุบหลบภัยใน

บ้านของตนเองและในเวลากลางคืนก็ต้องพรางแสงไฟโดยใช้ผ้าสีด าหรือสีน า้เงินคลุมหลอดไฟ

                                                           
1สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557). เล่มเดิม. หน้า 536. 
2สมโชติ ออ๋งสกลุ. (2546). เล่มเดิม. หน้า 38. 
3อน ุเนินหาด. (2543). เล่มเดิม. หน้า 47. 
4สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557). เล่มเดิม. หน้า 577. 
5อน ุเนินหาด. (2543). เล่มเดิม. หน้า 60. 
6แหล่งเดิม. หน้า 57. 
7คณะทายาทเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตงุ. (2533). เล่มเดิม. หน้า 170. 
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ไม่ให้มีแสงสว่างมากเกินไป เม่ือเคร่ืองบินฝ่ายสัมพันธมิตรบินมาโจมตีทางการจะให้สัญญาณ

เตือนเสียงหวอดงัไปทัว่เมืองเชียงใหม่1 

นอกจากนีก้ลุ่มคนจีนและกลุ่มชาวต่างประเทศเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบอย่างมาก ใน

สว่นของกลุ่มชาวจีนในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ต้องอพยพหนีออกจากเมืองเชียงใหม ่เน่ืองมาจากทาง

ญ่ีปุ่ นบีบบงัคบัให้รัฐบาลไทยขบัไล่คนจีนในจงัหวดัเชียงใหม่โดยให้อพยพออกจากมณฑลพายพั

ออกไปให้หมดให้ไปตัง้ถ่ินฐานอยูไ่ด้นบัตัง้แตจ่งัหวดัพิษณุโลกลงไป2 นบัเป็นการโยกย้ายครัง้ใหญ่

ท่ีสดุท่ีบรรดาคนจีนได้รับความเดือนร้อน3 ท าให้ในช่วงเวลานัน้คนจีนท่ีมีกิจการอยู่ภายในจงัหวดั

เชียงใหมจ่ าเป็นต้องฝากกิจการไว้กบัคนเมืองเชียงใหมท่ี่มีความไว้ใจชว่ยดแูลแทน  

อาทิ เถ้าแก่โอ๊วหรือนายชู โอสถาพนัธุ์ ชาวจีนจิ๋ว ได้เดินทางอพยพมาอยู่เมืองเชียงใหม่

ตัง้แต่ พ.ศ. 2462 ด าเนินการท าธุรกิจจนร ่ารวย แต่เม่ือรัฐบาลด าเนินนโยบายขบัไล่คนจีน ท าให้

ต้องฝากกิจการการค้าตา่ง ๆ ไว้กบัคนสนิทไว้ใจช่วยดแูลแทนแล้วอพยพครอบครัวลงมากรุงเทพฯ 

อาศยัอยู่บริเวณทุ่งมหาเมฆเป็นเวลาราว 1 ปี4 และยังมีเถ้าแก่ชิวจั๊ว แซ่เต็ง ได้อพยพจากเมือง

เชียงใหม่มาท่ีกรุงเทพฯ ย่านบางล าพู5 และพ่อของนายปรีชา เจือสันติชยักุล ได้อพยพจากเมือง

เชียงใหมไ่ปอยูจ่งัหวดัเพชรบรูณ์6 ส่วนคนท่ีอพยพไม่ทนัก็ถกูทหารญ่ีปุ่ นจบักมุตวั อาทิ นายตนัง่วน

ชนุ นายบญุเปลง่ เลาหะเพ็ญแสง นายหมาแดง เลา่โฮงเสง และนายไกรศรี นิมมานเหมินท์7 

ส่วนกลุ่มชาวต่างประเทศ ได้แก่ กลุ่มนายห้างป่าไม้และกลุ่มมิชชันนารีต้องหลบหนีภัย

สงคราม8 ออกจากประเทศไทยทางอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 9 อาทิ นายแพทย์เอ็ดวิน ซี 

คอร์ต แพทย์ใหญ่ประจ าโรงพยาบาลแมคคอร์มิคต้องอพยพครอบครัวหนีไปทางพม่าและอินเดีย 

                                                           
1อน ุเนินหาด. (2543). เล่มเดิม. หน้า 47. 
2คณะทายาทเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตงุ. (2533). เล่มเดิม. หน้า 170. 
3ปราณี ศิริธร ณ พทัลงุ. (2523). เล่มเดิม. หน้า 107. 
4ทศ คณนาพร. (2551). สิงห์ลา้นนา. หน้า 180-183. 
5อน ุเนินหาด. (2556, 4 ตลุาคม). ย่านกาดหลวง (15). (ออนไลน์). 
6อน ุเนินหาด. (2556, 16 กนัยายน). ย่านกาดหลวง (12). (ออนไลน์). 
7สมโชติ ออ๋งสกลุ. (2546). เล่มเดิม. หน้า 39. 
8สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557). เล่มเดิม. หน้า 577. 
9ดรุณี บญุภิบาล. (2520). บทบาทของไทยในสงครามโลกครัง้ที่สอง. หน้า 146. 



  159 

อีกทัง้หลายคนต้องเสียชีวิตระหว่างทางหนี ส่วนคนท่ีหนีไม่ทนัก็ถูกทหารญ่ีปุ่ นจบัตวัไปกกัตวัไว้ท่ี

วดัเจดีย์หลวงและบงัคบัใช้แรงงาน เช่น ขบัรถบรรทกุ แบกหามขนข้าวสาร ย่ิงไปกวา่นัน้คนท่ีถกูจบั

จะไม่ได้สวมเสือ้ สวมเพียงกางเกงขาสัน้แม้แต่ในฤดหูนาว และห้ามสบูบหุร่ี ถ้าท าผิดจะถกูทหาร

ญ่ีปุ่ นตบหน้า1 

กระทั่งในวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2486 เคร่ืองบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้ท าการทิง้ระเบิด

ท าลายสถานีรถไฟเชียงใหม่ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว รวมถึงบ้านเรือนราษฎร โกดังสินค้า ฉางข้าว

ขนาดใหญ่ท่ีอยู่ใกล้เคียง สนามบินเชียงใหม่ ยุทธสมัภาระของทหารญ่ีปุ่ นถูกท าลายพินาศ 2 เป็น

สาเหตใุห้มีผู้ เสียชีวิต 115 คน บาดเจ็บสาหสั 67 คน และบาดเจ็บ 99 คน3 

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เส้นทางรถไฟสายเหนือและ

ภายในเขตเมืองเชียงใหม่ถูกระเบิดท าลายเสียหายอย่างหนกั ประชาชนเมืองเชียงใหม่และตาม

จังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนจากการทิง้ระเบิดท าลายของเคร่ืองบินฝ่าย

สมัพันธมิตร นอกจากนีก้ลุ่มคนจีนยงัต้องอพยพหนีไปอยู่ตามจงัหวัดต่าง ๆ ทางภาคกลางและ

กลุ่มชาวตา่งประเทศต้องหนีออกจากประเทศไทย ไม่เว้นแม้แต่นกัท่องเท่ียวซึ่งแน่นอนว่าระหว่าง

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 นีก้ารเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ซบเซาลงมาก กระทัง่เหตุการณ์

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยุติลงและกรมรถไฟหลวงได้ด าเนินการบูรณะเส้นทางรถไฟสายเหนือและ

สถานีรถไฟต่าง ๆ ท่ีได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลจากการทิง้ระเบิดของเคร่ืองบินฝ่าย

สมัพนัธมิตรเสร็จสมบรูณ์แล้ว การเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมจ่งึกลบัมาได้รับความนิยม

ขึน้อีกครัง้และได้รับความนิยมสืบตอ่มาจนถึงปัจจบุนั 

 

                                                           
1อน ุเนินหาด. (2543). เล่มเดิม. หน้า 53. 
2บญุเสริม สาตราภยั. (2546). เล่มเดิม. หน้า 81-82. 
3ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริตต์. สบ.10.11.9/10. เร่ือง 

หนงัสอืขา่วโฆษณาการ. 
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ภาพประกอบ 40 การเดินทางโดยสารรถไฟของชาวเชียงใหมส่มยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
 

 ท่ีมา: ล าจุล ฮวบเจริญ. (2551). เมื่อเงาจักรวรรดินิยมปกคลุมสยาม (ร.ศ. 112) และ

ลา้นนาในความทรงจ า. หน้า 273. 

 

3. กรมรถไฟหลวงและการส่งเสริมการท่องเที่ ยวจังหวัดเชียงใหม่หลัง

สงครามโลกครัง้ที่ 2 

3.1 กรมรถไฟหลวง 
หลังเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยุติลงเส้นทางรถไฟสายเหนือและสายใต้ถูกทิง้ระเบิด

ท าลายเป็นสาเหตุให้เส้นทางรถไฟและสะพานรถไฟข้ามแม่น า้หลายแห่งได้รับความเสียหาย 

รวมถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ดงัได้กล่าวมาแล้ว นบัว่าเป็นความเสียหายครัง้ใหญ่ของกิจการรถไฟ

ไทยเป็นมูลค่าสูงถึง 37,333,000 บาท1 ท าให้กิจการรถไฟไทยจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวน

มหาศาลเพ่ือบูรณะเส้นทางรถไฟภายในประเทศให้สามารถท าการเดินรถไฟตลอดเส้นทางได้

เหมือนเดมิ อนัน ามาสูโ่ครงการปฏิรูปองค์การรถไฟเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในเวลาตอ่มา 

เน่ืองมาจากหลงัเหตกุารณ์สงครามโลกยตุิลงกรมรถไฟหลวงได้ด าเนินการบูรณะกิจการ

รถไฟมาตามล าดบั อาทิ ด าเนินการจดัซือ้หวัรถจกัรไอน า้เข้ามาทดแทนหวัรถจกัรเดิมท่ีได้รับความ

                                                           
1การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2513). เล่มเดิม. หน้า 237. 
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เสียหาย1และด าเนินการสร้างอาคารสถานีรถไฟท่ีได้รับความเสียหายให้สามารถเปิดบริการได้

ตามปกติเหมือนเดิมหนึ่งนัน้ คือ สถานีรถไฟเชียงใหม่ ได้ด าเนินการสร้างอาคารสถานีหลังใหม่

เสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. 24902 (ภาพประกอบ 41) และสะพานรถไฟข้ามแม่น า้หลายแห่งได้

ด าเนินการสร้างบรูณะเสร็จสมบรูณ์ อาทิ สะพานปรมินทร์ข้ามแมน่ า้วงัแล้วเสร็จเปิดใช้งานในวนัท่ี 

14 มีนาคม พ.ศ. 24963 

 

 
 

ภาพประกอบ 41 อาคารสถานีรถไฟเชียงใหมห่ลงัใหม่ 
 

ท่ีมา: บุญเสริม  สาตราภัย. (2562). สถานีรถไฟเชียงใหม่ ถ่ายบนถงัน ้าของสถานีรถไฟ 

เมื่อ พ.ศ. 2495. (ออนไลน์). 

                                                           
1การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2513). เล่มเดิม. หน้า 237. 
2การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2559). เล่มเดิม. หน้า 148. 
3ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารสว่นบคุคลพนัเอกแสง จุละริตต์. สบ10.2/39. เร่ือง รายงาน

ประจ าปี 2496 งบดลุบญัชีท าการและบญัชีก าไรขาดทนุการรถไฟแหง่ประเทศไทย (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2496). 
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จากการบูรณะกิจการรถไฟจ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนมหาศาล ท าให้ประเทศไทยต้อง

ด าเนินการกู้ เงินจากธนาคารโลก1โดยได้รับการสนบัสนนุจากประเทศสหรัฐอเมริกา การด าเนินการ

กู้ เงินครัง้นีข้องประเทศไทย นอกจากเพ่ือการบูรณะกิจการรถไฟแล้วยงัมีอีก 2 โครงการใหญ่ท่ีได้

ด าเนินการกู้ เงินในครัง้นี ้ได้แก่ โครงการประปาลุ่มน า้ภาคกลางและโครงการพัฒนาท่าเรือ

กรุงเทพฯ โดยการกู้ เงินของกิจการรถไฟไทยเพ่ือท าการบูรณะกิจการภายในของรถไฟหลังจาก

ได้รับความเสียหายอย่างหนักในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึ่งได้ท าการกู้ เงินเป็นจ านวน 

3,000,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็น 3 โครงการย่อย ได้แก่ การบูรณะโรงงาน

มกักะสนั จ านวน 1,800,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา การตัง้เคร่ืองอาณัติสญัญาณประจ าท่ีรวม 85 

สถานี จ านวน 1,120,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และการซือ้เคร่ืองอะไหล่เพ่ือใช้ในการบูรณะ

ล้อเล่ือน จ านวน 80,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา2 โดยในวนัท่ี 27 ตลุาคม พ.ศ. 2493 รัฐบาลไทยได้

มอบอ านาจให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร ทรงลงพระนามในสญัญากู้ เงินกับ

ธนาคารโลก ประเทศไทยนบัเป็นประเทศแรกในอาเซียอาคเนย์ท่ีธนาคารโลกได้อนมุตัิให้กู้ เงินได้3 

 หลังจากการด าเนินการกู้ เงินจากธนาคารโลกแล้ว ท าให้หน่วยงานกรมรถไฟหลวง

จ าเป็นต้องด าเนินการปฏิรูปหน่วยงานตามค าแนะน าของธนาคารโลก โดยได้แนะน าให้ รัฐบาล

ด าเนินการจดัตัง้ให้กรมรถไฟหลวงเป็นหน่วยงานอิสระในการด าเนินงานด้วยตวัเองตามหลกัเชิง

พาณิชย์ และควรมีคณะกรรมการรถไฟเพ่ือก าหนดนโยบายการบริหารงานภายในหน่วยงานอีกทัง้

บคุคลท่ีจะด ารงต าแหน่งผู้ว่าการควรจะเป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์ทางด้านรถไฟ 4 ดงันัน้รัฐบาล

                                                           
1ธนาคารโลกเป็นองค์การคู่กบัองค์การเงินระหว่างประเทศและก่อก าเนิดขึน้เมื่อ พ.ศ. 2489 ภายหลงั

สงครามโลกครัง้ที่ 2 เพื่อช่วยเหลอืประเทศสมาชิกในด้านการกู้ เงินส าหรับการก่อสร้างบรูณะและพฒันาประเทศ 

โดยให้มีการผลิตมากขึน้และส่งเสริมมาตรฐานการครองชีพ ใน การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2500). การรถไฟ

แห่งประเทศไทย 2439-2500. หน้า 16. 
2ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารสว่นบคุคลพนัเอกแสง จุละริตต์. สบ10.2/36. เร่ือง รายงาน

ประจ าปี 2494 งบดลุบญัชีท าการและบญัชีก าไรขาดทนุการรถไฟแหง่ประเทศไทย (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2494). 
3ค าแถลงการณ์ เร่ืองการกู้ เงินจากธนาคารโลก. (2493, 7 พฤศจิกายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 67. 

ตอนที่ 60. หน้า 5768-5770. 
4ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลงั. กค0301.8.2/1. เร่ือง loan agreement 

and technical report ของการรถไฟ. 
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ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้ด าเนินการจัดตัง้หน่วยงานกรมรถไฟหลวงเป็นหน่วยงาน

เอกเทศในสถานะรัฐวิสาหกิจตามพระราชบญัญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ประกาศ

ในวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2494 โดยใช้ช่ือว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)1 พร้อมทัง้แตง่ตัง้

คณะกรรมการรถไฟแหง่ประเทศไทยในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 

  1. นายเล้ง ศรีสมวงศ์   เป็นประธาน 

  2. นายสพร่ัง เทพหสัดนิ ณ อยธุยา เป็นกรรมการ 

  3. พล.ท. จรูญ รัตนกลุ เสรีเริงฤทธ์ิ เป็นกรรมการ 

  4. พระพิศาลสขุมุวิท   เป็นกรรมการ 

  5. นายเกษม ศรีพยคัฆ์   เป็นกรรมการ 

  6. พระภทัรกิจโกศล   เป็นกรรมการ 

  7. พ.อ. ประมาณ อดเิรกสาร  เป็นกรรมการ2 

 โดยคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ รับมอบกิจการของกรมรถไฟหลวงจากจอม

พล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในพิธีรับมอบ ณ วงัสวนกหุลาบ เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 

2494 เพ่ือรับไปด าเนินการโดยรัฐบาลได้มอบเงินทุนจ านวน 30,000,000 บาทเป็นทุนประเดิมใน

การบริหารกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการรถไฟแหง่ประเทศไทยได้แตง่ตัง้ให้ 

พล.ท. จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธ์ิ เป็นผู้ ว่าการรถไฟแห่งประเทศ3 ซึ่งหลงัจากนัน้เป็นต้นมากิจการ

รถไฟจ าเป็นต้องด าเนินกิจการด้วยตนเองและไมมี่เงินงบประมาณสนบัสนนุจากรัฐบาลอีกตอ่ไป 

3.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

จากเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท าให้กิจการต่าง ๆ ภายในของกรมรถไฟหลวงได้รับ

ความเสียหายอย่างหนัก รวมถึงแผนกโฆษณาการก็ได้รับผลกระทบเช่นกันจากการทิง้ระเบิด

ท าลายบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามหลงัจากเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยุติลง

                                                           
1พระราชบญัญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494. (2494, 30 มิถนุายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 

68. ตอนที่ 40. หน้า 4-25. 
2แจ้งความส านกันายกรัฐมนตรี เร่ืองตัง้คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย. (2494, 10 กรกฎาคม). 

ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 68. ตอนที่ 44. หน้า 2896. 
3ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารสว่นบคุคลพนัเอกแสง จุละริตต์. สบ10.2/36. เร่ือง รายงาน

ประจ าปี 2494 งบดลุบญัชีท าการและบญัชีก าไรขาดทนุการรถไฟแหง่ประเทศไทย (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2494). 
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กรมรถไฟหลวงด าเนินการการบูรณะกิจการรถไฟมาตามล าดบั ซึ่งแผนกโฆษณาการได้กลบัมา

ด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวอีกครัง้ใน พ.ศ. 2490 ดังเห็นได้จากการลงโฆษณาเชิญชวน

เดนิทางทอ่งเท่ียวโดยทางรถไฟ1ในหนงัสืองานฉลองรถไฟหลวงครบ 50 ปี2 

ตอ่มาใน พ.ศ. 2493 กรมรถไฟหลวงได้เล็งเห็นความส าคญัของการโฆษณากิจการรถไฟ

มากยิ่งขึน้เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงการบริการตา่ง ๆ ของกิจการรถไฟจะได้มาใช้บริการเพ่ือชว่ย

ยกสถานะภาพของกิจการรถไฟหลงัได้รับความเสียหายจากเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จึงได้

ด าเนินการสรรหาบุคลากรภายในกรมรถไฟหลวงเพิ่มขึน้จากเดิมมีเจ้าหน้าท่ีเพียง 4 คน เพ่ือมา

ด าเนินการรับผิดชอบหน้าท่ีในแผนกโฆษณาการท่ีมีจ านวนงานเพิ่มขึน้ พร้อมทัง้แผนกโฆษณาการ

ยงัได้ด าเนินการวางแผนงานการโฆษณาแบ่งออกเป็น 10 หมวด โดยใน 10 หมวดนัน้มีแผนงาน

เก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวคือ หมวดน าเท่ียว, หมวดถ่ายรูปและภาพยนตร์ และหมวด 

Guide book, timetable, rates and fares pamphlet3 

กระทั่งใน พ.ศ. 2494 แผนกโฆษณาการ กรมรถไฟหลวงได้ด าเนินการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ขึน้อีกครัง้หลงัจากยตุิลงชัว่คราวเม่ือเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ดงัเห็นได้

จากแผ่นพับโฆษณาเชิญชวนเท่ียวงานเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ 4 อีกทัง้ในช่วงการจัดงาน

เทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ กรมรถไฟหลวงยังได้จัดเพิ่มขบวนรถด่วนกรุงเทพฯ – เชียงใหม ่

(ภาพประกอบ 42) โดยท าการเดินรถทกุวนั5 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ โดยสารทัง้ยงั

เป็นการเพิ่มรายได้จากการขายบตัรโดยสารให้กบักรมรถไฟหลวงด้วย 

 

                                                           
1ภาพโฆษณาเชิญชวนเที่ยวประเทศไทยหลงัสงครามโลกครัง้ 2 ดภูาคผนวก ช 
2กรมรถไฟ. (2490). เล่มเดิม. ภาคผนวก. 
3ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละริตต์. สบ10.2/23. เร่ือง การ

ปรับปรุงโฆษณาของกรมรถไฟ. 
4แผ่นพับรถพิเศษท่องเที่ยวงานสงกรานต์เชียงใหม่ พ.ศ. 2494. ใน ดารุณี สมศรี. (2549). เล่มเดิม. 

หน้า 132. 
5ขบวนรถดว่นกรุงเทพฯ – เชียงใหม.่ (2496, 12 มีนาคม). คนเมือง. หน้า 4. 
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ภาพประกอบ 42 ขนวนรถดว่นกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 
 

 ท่ีมา: การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2500). การรถไฟแห่งประเทศไทย 2439-2500. หน้า 48. 

 

นอกจากการส่งเสริมการท่องเท่ียวของกรมรถไฟหลวงแล้วในช่วงทศวรรษ 2490 รัฐบาล

เร่ิมเล็งเห็นความส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีจะสามารถท ารายได้ให้เกิดผลประโยชน์

ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศหลังจากอาคารส านักงานส่งเสริมการท่องเท่ียวถูกเคร่ืองบิน

สมัพนัธมิตรทิง้ระเบิดท าลายในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จึงด าเนินการจดัตัง้ ส านกังานท่องเที่ยว 

สังกัดกรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์) ขึน้ในวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2490 ซึ่งส านักงาน

ทอ่งเท่ียวได้ออกโฆษณาชกัชวนเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมผ่า่นส่ือวิทยแุละหนงัสือพิมพ์1 พร้อมทัง้ยงัได้

จดัคณะนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางไปเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ด้วยดงัจะกลา่วรายละเอียดตอ่ไป 

ในช่วงทศวรรษ 2490 ได้เกิดส่ือสิ่งพิมพ์หลายชนิดท่ีมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้เก่ียวกับ

จงัหวดัเชียงใหม่ในฐานะเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของภาคเหนือ อาทิ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และ

หนงัสือคูมื่อทอ่งเท่ียว 

งานศึกษาของอรรถจกัร์ สัตยานุรักษ์ อธิบายไว้ว่าการเกิดขึน้ของหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินมี

ส่วนต่อการขยายข่าวสารจากท้องถ่ินไปสู่ส่วนกลาง ซึ่งมีผลต่อการเติบโตของภาคบริการ

                                                           
1ธารานมุาศ. (2500). เล่มเดิม. หน้า 16. 



  166 

โดยเฉพาะการท่องเท่ียว เน่ืองจากข่าวสารท่ีถ่ายทอดเป็นข่าวสารท่ีมุ่งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีงดงาม

ของภาคเหนือ1 ท าให้กลุ่มคนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่เร่ิมก้าวขึน้มามีบทบาทในการสง่เสริมการ

ทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ผ่านการผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ อาทิ นิตยสารโยนกของสมาคมชาวเหนือโดยมี 

นายเมธ รัตนประสิทธ์ิ (หลวงวิลาสวนัวิทย์) เป็นนายกสมาคมและผู้อ านวยการนิตยสาร นายแสน 

ธรรมยศเป็นบรรณาธิการ และนายสุกิจ นิมมานเหมินท์เป็นท่ีปรึกษา มีท่ีตัง้ส านกังานอยู่ท่ีบ้าน

อมัพวนั ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ เร่ิมออกฉบบัแรกในวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 24902 รายละเอียด

เนือ้หาของนิตยสารประกอบด้วยเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมชาวเหนือ จดัพิมพ์ท่ีโรง

พิมพ์กรมรถไฟหลวง3 และหนงัสือพิมพ์คนเมืองของจงัหวดัเชียงใหมโ่ดยมีนายสงดั บรรจงศลิป์เป็น

บรรณาธิการ ด าเนินการผ่านบริษัท ลานนาการพิมพ์ มีท่ีตัง้ส านกังานในอ าเภอเมือง บริเวณถนน

ศรีดอนไชย และยังมีสาขาตามจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงกรุงเทพฯ ด้วยมีท่ีตัง้อยู่ท่ีบริษัท อาคเนย์

ประกันภัย จ ากัด บริเวณถนนราชด าเนิน 4 เร่ิมออกฉบับแรกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2496 

รายละเอียดเนือ้หาของหนงัสือพิมพ์ประกอบด้วยบทความท่ีเก่ียวกบัจงัหวดัเชียงใหม ่อาทิ สถานท่ี

ทอ่งเท่ียว ประเพณี วิถีชีวิต5 

 ส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีกลา่วมาล้วนมีบทบาทในการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม ่เน่ืองด้วย

รายละเอียดเนือ้หาภายในมีข้อมูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ประเพณี และวฒันธรรมของจงัหวดั

เชียงใหม่รวมถึงการลงโฆษณาเชิญเท่ียวงานเทศกาลของจงัหวดั อาทิ งานฤดหูนาว ซึ่งเป็นงาน

ประจ าปีของจังหวัดเชียงใหม่ โดยหนังสือพิมพ์คนเมืองลงโฆษณาความว่า “งานฤดูหนาวปีนี ้

คณะกรรมการจัดงานได้จัดให้มีขึน้อย่างครึกครืน้มโหฬารยิ่ง สมกับงานใหญ่ประจ าปีของนคร

เชียงใหม่ มีร้านทัง้ในเชียงใหม่และพระนครหลายแห่งได้มาร่วมเปิดร้านโชว์สินค้าด้วย การ

                                                           
1อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์. (2534). การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม วฒันธรรม และพฒันาการทางการเมือง

ในภาคเหนือของไทยหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2. หน้า 16. 
2สมโชติ ออ๋งสกลุ. (2546). เล่มเดิม. หน้า 41. 
3แหล่งเดิม. หน้า 129. 
4สมาชิกคนเมืองในพระนคร. (2496, 6 กรกฎาคม). คนเมือง. หน้า 26. 
5วลัลภ ทองอ่อน. (2537). พฒันาการการผลิตและบทบาททางสงัคมของผา้ไหมสนัก าแพง อ าเภอสนั

ก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่. หน้า 59. 
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ประกวด น.ส.เชียงใหม่ และ น.ส.ถ่ินไทยงาม ก็มีผู้ ส่งเข้าประกวดกันเป็นจ านวนมากเป็น

ประวตักิารณ์...”1 

รวมทัง้งานลอยกระทง ซึ่งเป็นอีกเทศกาลหนึ่งของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีได้รับความนิยมจาก

นกัทอ่งเท่ียวโดยนิตยสารโยนกลงโฆษณางานลอยกระทงความวา่ 

 
พระจนัทร์ในคืนเพ็ญสิบห้าค ่าลอยเด่นขึน้ทางทิศตะวนัออกของแม่น า้ปิงกระแสร์น า้ในเดือนสิบ

สองเป่ียมฟากฝ่ัง แสงอนัสดใสของพระจนัทร์สาดต้องยอดไม้ ลอดมากระทบสายน า้เป็นประกายไหล

ละเลือ่มไปตามคดเคีย้วของล าน า้ปิง พิธีลอยกระทงในนครเชียงใหมเ่กิดจากความ “ศรัทธา” หากทา่น

ได้ชมงานลอยกระทงในนครเชียงใหมอ่าจจะท าให้ทา่นติดใจไมย่ิ่งกวา่สงกรานต์เลย...2 

 

หนงัสือพิมพ์คนเมืองยงัได้ลงโฆษณางานลอยกระทงเช่นกันความว่า “พิธีลอยกระทงปีนี ้

(พ.ศ. 2496-ผู้ วิจัย) จะจัดให้เป็นพิเศษจริง ๆ จะจัดให้น า้แม่ปิงแพรวพราวไปด้วยแสงไฟอย่าง

วิจิตรตระการตา...”3 สาเหตท่ีุต้องด าเนินการจดังานเป็นพิเศษเน่ืองด้วยในงานปีดงักล่าว จอมพล 

ป. พิบูลสงครามได้เดินทางจากกรุงเทพฯ ขึน้มาจงัหวดัเชียงใหม่เพ่ือเข้าร่วมงานลอยกระทงด้วย 

นอกจากนัน้ในงานลอยกระทงแต่ละปีทางเทศบาลนครเชียงใหม่ยงัได้ด าเนินการจัดการแข่งขัน

ประกวดกระทงพร้อมทัง้มีรางวลัเป็นถ้วยเงิน4 และงานลอยกระทงใน พ.ศ. 2496 ทางเทศบาลยงั

ได้จดัการแขง่เรือในแมน่ า้ปิงขึน้เป็นปีแรกด้วย5 

จากข้อความลงโฆษณาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นการกล่าวถึงงานเทศกาลประจ าปีของ

จงัหวดัเชียงใหม่ อาทิ งานฤดหูนาว งานลอยกระทง โดยเป็นการเขียนโฆษณาเชิญชวนให้เดนิทาง

มาเท่ียวมาร่วมงาน ซึ่งนอกจากงานเทศกาลสงกรานต์และงานฤดูหนาวของจังหวดัเชียงใหม่ท่ี

                                                           
1งานฤดหูนาวปีนีค้รึกครืน้กวา่ทกุปี. (2496, 1 มกราคม). คนเมือง. หน้า 3. 
2งานพิธีลอยกระทง. (2492, 8 ธันวาคม). นิตยสารโยนก. 1(6). ใน วลัลภ ทองออ่น. (2537). เล่มเดิม. 

หน้า 61. 
3แมปิ่งจะเป็นธารสวรรค์ในวนัยี่เป็งเทศบาลจดั ‘แพเริงระบ า’ อวดจอมพล. (2496, 6 พฤศจิกายน). คน

เมือง. หน้า 1. 
4ชุ่ม ณ บางช้าง. (2504). เล่มเดิม. หน้า 26-27. 
5แขง่เรือในแมปิ่งในงานลอยกะทง. (2496, 24 กนัยายน). คนเมือง. หน้า 3. 
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ได้รับความนิยมมาตัง้แต ่พ.ศ. 2475 แล้ว งานลอยกระทงก็เป็นอีกเทศกาลหนึ่งท่ีได้รับความนิยม

จากนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวเพ่ือสมัผสัประสบการณ์ในช่วงเวลาการจดังานเทศกาลลอย

กระทงหรือเทศกาลย่ีเป็ง จากการจดังานเทศกาลต่าง ๆ ดงักล่าวยงัสามารถชกัจงูนกัท่องเท่ียวให้

เกิดความสนใจเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่อีกด้วย ดงัเห็นได้จากจ านวนผู้ โดยสารรถไฟใน

ทศวรรษ 2490 มีจ านวนเพิ่มมากขึน้อย่างก้าวกระโดด (ตาราง 7)1 

หนังสือคู่มือท่องเท่ียวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เกิดการรับรู้เก่ียวกับจังหวัดเชียงใหม่ใน

ฐานะเมืองท่องเท่ียว ในช่วงเวลาดงักล่าวมีหนงัสือคูมื่อท่องเท่ียวจ านวนหลายเล่มท่ีได้ถกูผลิตขึน้

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนกัท่องเท่ียวคนไทยท่ีมีจ านวนมากขึน้ และมีความจ าเป็นท่ี

จะต้องใช้หนงัสือคูมื่อทอ่งเท่ียวในการเดนิทางไปยงัจงัหวดัตา่ง ๆ ภายในประเทศไทยกล่าวรวมถึง

จงัหวดัเชียงใหม่ด้วย หนงัสือคูมื่อท่องเท่ียวประเทศไทยในขณะนัน้เขียนขึน้โดยหน่วยงานราชการ 

อาทิ กรมศลิปากร สภาวฒันธรรมแหง่ชาต ิและผู้ เขียนหนงัสือทัว่ไป 

หนงัสือคู่มือท่องเท่ียวท่ีมีรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับจงัหวดัเชียงใหม่ อาทิ จงัหวดัต่าง ๆ 

ในประเทศไทย (พ.ศ. 2491) จงัหวดัต่าง ๆ ในประเทศไทย (พ.ศ. 2500) ตระเวนรอบโลกและ 71 

จงัหวดัในเมืองไทย (พ.ศ. 2502) เท่ียวเมืองไทย 71 จงัหวดั (พ.ศ. 2502) ฯลฯ 

จากท่ีกล่าวมาแสดงให้ว่านอกจากหน่วยงานกรมรถไฟหลวงและหน่วยงานส านักงาน

ท่องเท่ียวของรัฐบาลแล้ว ส่ือสิ่งพิมพ์ของกลุ่มคนท้องถ่ินและหนงัสือคู่มือท่องเท่ียวก็มีส่วนส าคญั

ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ผ่านการผลิตส่ือสิ่งพิมพ์เพ่ือให้เกิดการรับรู้ทางด้าน

เมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของภาคเหนือ ดงันัน้จะเห็นได้ว่าเทศกาลประจ าปีของจงัหวดัเชียงใหม่ทุก

เทศกาลประเพณี อาทิ เทศกาลงานสงกรานต์ เทศกาลฤดลู าไย เทศกาลงานลอยกระทง เทศกาล

งานฤดูหนาว เทศกาลงานวันขึน้ปีใหม่ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นเทศกาลท่ีได้รับความนิยมจาก

นักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเร่ือยมา อีกทัง้การส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด

เชียงใหมย่งัได้ด าเนินการมาโดยตลอดกระทัง่ในปัจจบุนั 

 

                                                           
1ดตูาราง 7 หน้า 178 
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4. กลุ่มคนที่เดนิทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หลัง พ.ศ. 2475 

แตเ่ดิมก่อน พ.ศ. 2475 กลุม่คนท่ีเดนิทางมาท่องเท่ียงจงัหวดัเชียงใหมส่ าหรับกลุ่มคนไทย

จะจ ากดัเฉพาะกลุ่มเชือ้พระวงศ์ กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มคหบดี ส่วนกลุ่มชาวต่างประเทศท่ีเดิน

ทางเข้ามารับราชการและเข้ามาเพ่ือเดินทางท่องเท่ียวโดยเฉพาะ แต่หลังการเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 กลุ่มราษฎรทั่วไปเร่ิมก้าวขึน้มามีบทบาทเป็นกลุ่มคนท่ีสามารถเดินทางไป

ไหนมาไหนภายในประเทศได้อย่างอิสระมากขึน้และกลุ่มชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามา

ภายในประเทศมากขึน้ในทศวรรษ 2490 หลงัเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยตุลิง 

4.1 กลุ่มคนไทย 

 หลงัจากการเปล่ียนแปลงปกครอง พ.ศ. 2475 ท าให้กลุ่มราษฎรทัว่ไปสามารถเดินทางไป

ยงัพืน้ท่ีต่าง ๆ ภายในประเทศไทยมากขึน้ จึงเป็นผลดีต่อการจดัรถไฟขบวนพิเศษของกรมรถไฟ

หลวงเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียวตามจงัหวดัตา่ง ๆ ภายในประเทศเร่ิมใน พ.ศ. 2475 ได้ด าเนินการ

จดัรถไฟขบวนพิเศษในช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์ ซึง่ได้ผลตอบรับเป็นอยา่งดี ท าให้กรมรถไฟหลวงจึง

ได้ด าเนินการจดัรถไฟขบวนพิเศษเดินทางทอ่งเท่ียวในช่วงเทศกาลประจ าปีโดยเร่ิมในเทศกาลงาน

สงกรานต์เชียงใหม่ พ.ศ. 2476 ผลตอบรับเป็นท่ีน่าพอใจอย่างมาก กรมรถไฟหลวงจึงได้

ด าเนินการจัดเร่ือยมาเป็นประจ าทุก ๆ ปี ท าให้กรมรถไฟหลวงมีรายได้จากจ านวนผู้ โดยสารท่ี

เดนิทางไปจงัหวดัเชียงใหมเ่พิ่มขึน้ทกุปีตามล าดบั 

จากการค้นคว้าเอกสารหลักฐาน ผู้ วิจัยพบว่ามีบันทึกการเดินทางของกลุ่มคนไทยท่ีมี

โอกาสเดินทางโดยรถไฟไปทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในชว่งงานเทศกาลสงกรานต์เพ่ือให้ทราบถึง

บรรยากาศรายละเอียดเร่ืองเล่าของบุคคลท่ีมีโอกาสได้เดินทางโดยสารขบวนรถไฟพิเศษในช่วง

งานเทศกาลสงกรานต์ไปท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2477 ซึ่งเป็นปีท่ีสองของการจดัรถไฟ

ขบวนพิเศษบนัทกึดงักลา่วเลา่ไว้วา่ 

 
ออกจากกรุงเทพฯ ย ่าค ่าวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2477 ที่รถเสบียงมีบริการกระฉับกระเฉงดี 

สะอาด สุภาพเรียบร้อย ราคาเคร่ืองดื่มและอาหารสูงกว่าราคาตลาดข้างล่าง 5 เท่าตัวอย่าง

ข้าวราดแกงข้างลา่งจานละ 5 สตางค์ บนรถไฟ 25 สตางค์1 

                                                           
1ตารางรายการอาหาร เคร่ืองดื่ม และของวา่ง ดภูาคผนวก ซ 
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ถึงอตุรดิตถ์ย ่ารุ่งวนัรุ่งขึน้ รถไฟต้องแบง่ตู้ โดยสารออกเป็น 2 ขบวน ขบวนละ 5 ตู้แตล่ะขบวนมีหวั

รถจกัรลากจงูพอเหมาะสมก าลงัพาขึน้เขาได้ด้วยความปลอดภยัจนถึงเชียงใหม่ 

เมื่อพ้นอตุรดิตถ์ไปภมูิประเทศก็เปลี่ยนจากที่ราบไปเป็นเทือกขนุเขาสลบัซบัซ้อนอดุมสมบรูณ์ไป

ด้วยป่าไม้สกั ดินฟ้าอากาศก็เปลีย่นแปลงไปเป็นเย็นชมุชืน้เพราะขึน้ที่สงูและป่าดงดิบ รู้สกึตื่นเต้นเมื่อ

ลอดอโุมงค์เขาพลงึ และตื่นเต้นมากเมื่อเข้าถ า้ขนุตาลด้วยระยะเวลาอนัยาวนานอีก มีความประทบัใจ

อย่างที่สดุในความงามของภูมิประเทศตามทางรถไฟ ลดัเลาะเลียบไปตามล าห้วยแม่ต้า แก่งหลวง 

(ภาพประกอบ 43) น า้ไหลรินเซาะเกาะแก่งก้นล าห้วย ซึ่งคดเคีย้วโค้งไปโค้งมาท่อนไม้ซุงสัก

ระเกะระกะก่ายพาดกนัค้างอยู่ในล าห้วยมากมาย อากาศแห้งปลอดโปร่งบริสทุธ์ิสดช่ืน เป็นภมูิภาพท่ี

ตื่นตาตื่นใจอยา่งสดุบรรยาย เมื่อได้พบเห็นเป็นครัง้แรกในชีวิต 

ถึงล าปางก็ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวล าปางเย็นช่ืนฉ ่าเข้ามาทางหน้าตา่งเป็นครัง้แรกเปียก

ปอนไปตาม ๆ กนั เพราะไม่รู้ตวั ไม่คุ้นประเพณี ขบวนหลงัถึงเชียงใหม่ 4 โมงเย็นก็ได้รับการต้อนรับ

อยา่งเย็นฉ ่าอรุาเป็นซ า้สองที่สถานีรถไฟ เช่นเดียวกนัอีก...1 

 

 จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าตลอดการเดินทางโดยสารขบวนรถไฟเส้นทางสายเหนือ

ตลอดเส้นทางตัง้แตอ่ตุรดติถ์จะผ่านเข้าสูใ่นภมูิประเทศหบุเขาและมีสภาพอากาศดีตลอดเส้นทาง

รถไฟจนถึงเมืองเชียงใหม่ท่ีเป็นสิ่งสร้างความสนใจของกลุ่มคนเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิด

ความรู้สึกอยากจะเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ความสวยงาม นอกจากนัน้ผู้ ท่ีเดินทางไป

เชียงใหมใ่นชว่งเวลานัน้ยงัได้เลา่ถึงสภาพแวดล้อมของเมืองเชียงใหมไ่ว้วา่  

 
เชียงใหมอ่ยูไ่กลแสนไกล คล้ายกบัอยูค่นละประเทศเป็นดินแดนมหศัจรรย์ ยากที่จะเข้าถึง เมื่อไป

ถึงก็มีความรู้สกึตื่นตาตื่นใจจริง ๆ ในบ้านเมือง ภมูิประเทศ ดินฟ้า อากาศ ผู้คน ชีวิตความเป็นอยู ่การ

แต่งกาย อาหารการกิน การดนตรี การพูดจาภาษาที่ฟังไพเราะหู สถานที่น่าเที่ยว น า้ตกมีเยอะแยะ 

รูปแบบสถาปัตยกรรม ปชูนียสถาน วดัวาอาราม บ้านเรือนราษฎร ตลาดร้านค้า เป็นแบบของลานนา

ไทยโดยเฉพาะ แตกตา่งกบัภาคกลางโดยสิน้เชิง...2 

 

                                                           
1ประชมุ อมัพนุนัทน์. (2527). เล่มเดิม. หน้า 19-21. 
2แหล่งเดิม. หน้า 21. 
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จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าเมืองเชียงใหม่มีสภาพแวดล้อมท่ีเชิญชวนให้เกิดความ

หลงเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ท่ีมีสิ่งต่าง ๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินและมีความแตกต่างจาก

ภาคกลางท่ีสร้างความสนใจให้ผู้คนจากภาคกลางและภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศเกิดความสนใจ

อยากท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองเชียงใหม่สกัครัง้หนึ่งจนเกิดเป็นความนิยมของกลุ่มคนอย่าง

แพร่หลาย 

 

 
 

ภาพประกอบ 43 เส้นทางรถไฟสายเหนือ ขณะรถไฟก าลงัแลน่ผา่นแก่งหลวง 
 

 ท่ีมา: ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต.ิ ภาพถ่ายเก่า. ชดุรถไฟและทางหลวง 2462. 

 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ทัง้จากกรมรถไฟหลวงและหน่วยงานรัฐบาลดงั

ได้กล่าวมาแล้ว ท าให้กรมรถไฟหลวงมีรายได้จากจ านวนผู้ โดยสารท่ีเดินทางไปจงัหวดัเชียงใหม่มี

จ านวนเพิ่มขึน้ทุกปีตามล าดบัตัง้แต่ พ.ศ. 2475-2483 (ตาราง 7)1 มีเพียงบางปีอาทิ พ.ศ. 2480, 

2483 ท่ีมีจ านวนผู้ โดยสารลดลงแตเ่ม่ือพิจารณาโดยรวมจากจ านวนผู้ โดยสารในปีอ่ืน ๆ จะเห็นได้

ว่าจ านวนผู้ โดยสารมีปริมาณเพิ่มขึน้ ซึ่งรายได้จากการขายบตัรโดยสารรถไฟท่ีมีจ านวนเพิ่มขึน้

ช่วยแก้ไขปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าในทศวรรษ 2470 ให้กับกรมรถไฟหลวงกระทั่งเกิด

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 
                                                           

1ดตูาราง 7 หน้า 178 
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ในช่วงระหว่างเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ ท่ี  2 (พ.ศ. 2484-2488) แน่นอนว่าจาก

สถานการณ์สงครามย่อมมีกระทบตอ่การเดินทางของนกัท่องเท่ียวท่ีอยากจะเดินทางไปท่องเท่ียว

จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองด้วยในระหวา่งสถานการณ์สงครามคงไมมี่ใครอยากจะเดนิทางไปท่องเท่ียว

เน่ืองจากเส่ียงต่อภัยอันตรายจากการทิง้ระเบิดท าลายเส้นทางรถไฟของฝ่ายสัมพันธมิตรดงัได้

กล่าวรายละเอียดมาแล้ว อีกทัง้ทางกรมรถไฟหลวงเองก็ไม่ได้ประกาศลดราคาค่าโดยสารให้

ในช่วงเทศกาลเหมือนกบัปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมาโดยให้เหตผุลว่า “การลดคา่โดยสารดงักล่าวนัน้จะถือ

เป็นการลดประจ าปีหาได้ไม่ความจริงเป็นการลดราคาแต่เพียงครัง้คราวเพราะสุดแต่เหตุการณ์

และกรณีแวดล้อมโดยทัว่ไป เฉพาะอยา่งยิ่งในปีนีก้รมรถไฟมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้รถโดยสารใน

กิจการส าคญัอยา่งอ่ืนมากขึน้กวา่ปกต ิจงึไมมี่การลดคา่โดยสารในเดือนเมษายนศกนี.้..”1 

อย่างไรก็ตามจากการค้นคว้าเอกสารหลักฐานพบว่าทางราชการได้ให้สิทธิพิเศษแก่

ครอบครัวทหารท่ีไปงานราชการให้มีโอกาสไปเท่ียวภาคเหนือได้ในเทศกาลขึน้วนัปีใหม่ โดยกรม

รถไฟหลวงเป็นผู้ จัดรถไฟขบวนพิเศษไปเท่ียวจงัหวัดเชียงใหม่ในงานเทศกาลวนัขึน้ปีใหม่ พ.ศ. 

2486 ดงัมีรายละเอียดความวา่ “การจดัรถไฟน าครอบครัวทหารไปเท่ียวภมูิภาคเหนือเม่ือวนัปีใหม ่

ขบวนรถน าด้วยรถจกัรดีเซลไฟฟ้า เทียบหน้าสถานีเชียงใหม่ ครางด้วยเสียงเคร่ืองยนต์กะหึม่ หวดู

เสียงใหญ่ดงัก้อง ท าให้คนขบวนและชาวนครพิงค์ใจเต้น เป็นขบวนท่ีน่าชม...”2 โดยขบวนรถไฟ

พิเศษออกจากสถานีกรุงเทพฯ ในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2486 เวลา 18.00 น. มีผู้ โดยสารร่วม

ขบวนรถไฟไปประมาณ 300 คน เม่ือขบวนรถไฟถึงสถานีเชียงใหม่ทางการจังหวัดได้จัดการ

ต้อนรับอย่างเอิกเกริกและอ านวยความสะดวกทกุประการ และขบวนรถไฟเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

ในวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2486 เวลา 10.30 น.3 

แต่จากข้อมูลในตารางจ านวนผู้ โดยสารรถไฟ (ตาราง 7)4 จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้ โดยสาร

รถไฟในระหวา่ง พ.ศ. 2484-2486 มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ตามล าดบั เว้นแตใ่น พ.ศ. 2487 มีจ านวน

                                                           
1ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. เอกสารสว่นบคุคลพนัเอกแสง จลุะริตต์. สบ10.11.9/4. เร่ือง หนงัสือ

ขา่วโฆษณาการ. 
2แผนกโคสนา กรมรถไฟ. (2486, กมุภาพนัธ์). หนงัสือพิมพ์รถไฟ. 1(2): หน้าบรรณาธิการ. 
3แผนกโคสนา กรมรถไฟ. (2486, กมุภาพนัธ์). หนงัสือพิมพ์รถไฟ. 1(2): หน้า 117. 
4ดตูาราง 7 หน้า 178 
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ผู้ โดยสารลดลงจาก พ.ศ. 2486 เป็นจ านวน 44,971 คน เน่ืองมาจากเส้นทางรถไฟสายเหนือถกูทิง้

ระเบดิท าลายในปลาย พ.ศ. 2486 ดงัได้กลา่วรายละเอียดมาแล้ว 

ในส่วนสาเหตท่ีุท าให้ระหว่าง พ.ศ. 2484-2486 มีจ านวนผู้ โดยสารรถไฟเพิ่มมากขึน้ทัง้ท่ี

อยูใ่นชว่งระหวา่งสงคราม กรมรถไฟหลวงได้ให้ข้อมลูไว้วา่ 

 
ใน พ.ศ. 2485 ประชาชนยงัตระหนกตกใจในในเหตกุารณ์จึงมีการเดินทางในลกัษณะที่มีความ

จ าเป็นจริง ๆ และใน พ.ศ. 2486 ประชาชนได้รับความล าบากฝืดเคือง จึงเร่ิมออกเดินทางซือ้ขายและ

แลกเปลี่ยนสินค้าในระยะทางใกล้และไกล ซือ้ของได้ถูกแต่ขายได้แพง ท าให้สถิติผู้ โดยสารใน พ.ศ. 

2486, 2487 จึงสงูขึน้ตามล าดบัทัง้ ๆ การเดินทางโดยทางรถไฟมีความยากล าบากและเสี่ยงต่อการ

โจมตีทางอากาศ...1 

 

จากข้อความข้างต้นเป็นการวิเคราะห์ของหน่วยงานกรมรถไฟหลวงซึ่งเป็นการวิเคราะห์

จากจ านวนผู้ โดยสารรถไฟทุกเส้นทาง แต่ในส่วนของสถานีรถไฟเชียงใหม่ผู้ วิจยัวิเคราะห์ว่าจาก

จ านวนผู้ โดยสารท่ีเพิ่มมากขึน้ประกอบด้วยกลุ่มคนจ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกพ่อค้าเชียงใหม่

ท่ีเดินทางมาซือ้สินค้าจากกรุงเทพฯ แล้วน ากลบัขึน้ไปขายท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เพ่ือเป็นการค้าขายท่ี

ได้ก าไรในอัตราราคาสูงขึน้หลายเท่าตวั และกลุ่มท่ีสองคนอพยพออกจากเมืองเชียงใหม่ไปตาม

จงัหวดัตา่ง ๆ ในภาคกลาง ซึ่งประกอบด้วยคนจีนท่ีต้องอพยพเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลดงัได้

กลา่วมาแล้วและคนเมืองเชียงใหมเ่พ่ือหนีจากภยัทิง้ระเบดิของเคร่ืองบนิฝ่ายสมัพนัธ์มิตร 

หลงัเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 สิน้สุดลงกรมรถไฟหลวงได้ด าเนินการบูรณะเส้นทาง

รถไฟสายเหนือให้สามารถเปิดเดินรถไฟได้ตามปกติแล้ว นักท่องเท่ียวกลุ่มคนไทยเร่ิมให้ความ

สนใจเดินทางมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่อีกครัง้และมีกลุ่มคนหลากหลายเพิ่มมากขึน้ อาทิ 

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานวุงศ์ กลุ่มข้าราชการและคณะหน่วยงานราชการ กลุ่มราษฎร

ทัว่ไป และกลุม่นกัเรียนนกัศกึษา 

4.1.1 พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

  พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นกลุ่มคนท่ีมีความนิยมเดินทางมา

จงัหวดัเชียงใหม่ตัง้แตเ่ม่ือเส้นทางรถไฟสายเหนือสามารถเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 

                                                           
1การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2513). เล่มเดิม. หน้า 237. 
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ดงัได้กล่าวรายละเอียดมาแล้วในบทท่ี 3 ซึ่งหลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

จงัหวดัเชียงใหม่ก็ยงัมีกลุ่มพระบรมวงศานวุงศ์หลายพระองค์เดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึง

พระมหากษัตริย์ด้วย 

 พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ท่ีเดินทางมาจังหวดัเชียงใหม่โดยทาง

รถไฟในระหว่าง พ.ศ. 2490-2502 อาทิ ใน พ.ศ. 2492 สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรม

ราชินีในรัชกาลท่ี 7 และใน พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช รัชกาลท่ี 9 

(พ.ศ. 2489-2559) พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราช

ด าเนินจงัหวดัตา่ง ๆ ทางภาคเหนือในระหว่างวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ – 18 มีนาคม พ.ศ. 2501 ซึ่งทัง้

สองพระองค์ได้เสด็จประพาสจงัหวดัเชียงใหม่ในระหว่างวนัท่ี 4-10 มีนาคม พ.ศ. 2501 การเสด็จ

จังหวัดเชียงใหม่นัน้เป็นการเสด็จเพ่ือเย่ียมชมทุกข์สุขของราษฎรในการปกครองของพระราช

อ านาจท่ีเป็นธรรมเนียมปฏิบตัมิาแตใ่นอดีต 

 ในการเสด็จจังหวดัเชียงใหม่นัน้ พระองค์เสด็จพระราชด าเนินยังสถานท่ีส าคญั

ของจงัหวดั อาทิ วดัพระธาตดุอยสุเทพ น า้ตกห้วยแก้ว วดัพระสิงห์ วดัสวนดอก โรงเรียนยุพราช

วิทยาลยั โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลยั โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงพยาบาลแมคคอร์มิค และ

เสด็จพระราชด าเนินอ าเภอรอบนอกของจังหวดัเชียงใหม่ อาทิ อ าเภอหางดง อ าเภอสนัปาตอง 

อ าเภอจอมทอง อ าเภอแมริ่ม อ าเภอแมแ่ตง อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอฝาง 

   เม่ือพิจารณาจากสถานท่ีเสด็จพระราชด าเนินพบว่าการเสด็จสถานท่ีส าคญัต่าง ๆ 

ของจงัหวดัเชียงใหม่เหมือนกับในครัง้การเสด็จพระราชด าเนินของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 7 เม่ือใน พ.ศ. 2469 เว้นแตก่ารเสด็จพระราชด าเนินยงัอ าเภอรอบนอกจงัหวดั

เชียงใหมเ่ม่ือครัง้สมยัรัชกาลท่ี 7 ไม่ได้โดยเสดจ็อ าเภอรอบนอก เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักลา่วถนน

หนทางออกจากตวัเมืองเชียงใหม่ไปสู่อ าเภอรอบนอกยงัไม่มีเส้นทางถนนรถยนต์ท่ีมีความสะดวก

ในการเดินทาง แต่ในครัง้สมยัรัชกาลท่ี 9 ได้โดยเสด็จไปนัน้ เน่ืองด้วยถนนหนทางภายในตวัเมือง

เชียงใหม่ และถนนออกจากตวัเมืองไปยังอ าเภอรอบนอกมีเส้นทางถนนรถยนต์สามารถขับข่ีได้

สะดวกแล้ว นอกจากนัน้การเสด็จวดัพระธาตดุอยสเุทพเม่ือครัง้สมยัรัชกาลท่ี 7 ต้องเสด็จพระราช
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ด าเนินโดยทรงพระเก้าอีห้ามขึน้ไปวดัพระธาตดุอยสเุทพ1 แตใ่นครัง้สมยัรัชกาลท่ี 9 โดยเสด็จพระ

ราชด าเนินโดยรถยนต์พระท่ีนัง่ขึน้ไปบนวดัพระธาตดุอยสเุทพ2 

4.1.2 กลุ่มข้าราชการและคณะหน่วยงานราชการ 

  จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีกลุม่ข้าราชการจากกรุงเทพฯ เดินทางขึน้มาตัง้แต่

สมยัรัชกาลท่ี 5 แตก่ารเดินทางมาเพ่ือตรวจราชการเป็นหลกัมากกว่าเป็นเดินทางเพ่ือมาเท่ียว แต่

กระนัน้หลังจากเสร็จกิจธุระงานราชการแผ่นดิน กลุ่มข้าราชการได้มีโอกาสเดินทางไปเท่ียวชม

สถานท่ีส าคญัตา่ง ๆ ภายในจงัหวดัเชียงใหม่ด้วย เช่นเดียวกบัในทศวรรษ 2490 กลุ่มข้าราชการท่ี

เดินทางขึน้มาเพ่ือตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่มีจ านวนมากถึงมีการกล่าวเปรียบเทียบว่ามี

จ านวน 25 เปอร์เซ็นต์ของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของจอมพล ป. พิบลูสงคราม3 

  เม่ือเป็นดงันัน้ท าให้จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในความสนใจและการรับรู้ของราษฎร

ทัว่ไปมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากการเดินทางมาตรวจราชการของกลุ่มข้าราชการแต่ละครัง้ได้มีการออก

ข่าวผ่านช่องทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งแห่งประเทศไทย4 อย่างไรก็ตามการเดินทางมาของ

กลุ่มข้าราชการนัน้มีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือตรวจราชการของจงัหวดัเชียงใหม่ แต่เม่ือเสร็จกิจธุระ

งานตรวจราชการแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัและงานเทศกาลของจงัหวดั

เชียงใหม่  อาทิ  นายเสวตร เป่ียมพงษ์ศานต์ ส.ส. ระยอง อดีต รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวง

กระทรวงการคลังพร้อมคณะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ในวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2495 เพ่ือ

ติดต่อกิจธุระเม่ือเสร็จกิจธุระแล้วได้เดินทางไปเท่ียวงานฤดูหนาวประจ าปี พ.ศ. 2496 ด้วย5 

แม้กระทั่งจอมพล ป. พิบูลสงครามก็ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมงานเทศกาลลอยกระทงในเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 24966 และในเดือนธันวาคมปีเดียวกนัได้เดินทางมาภาคเหนือเพ่ือตรวจราชการ

เม่ือพกัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหมไ่ด้มีโอกาสเดนิทางไปอ าเภอจอมทองเพ่ือเท่ียวชมน า้ตกแมย่ะด้วย7 

                                                           
1บญุเสริม สาตราภยั. (2532). เสด็จลานนา เล่ม 2. หน้า 84-85. 
2แหล่งเดิม. หน้า 113. 
3การตรวจราชการ. (2496, 19 มีนาคม). คนเมือง. หน้า 3. 
4แหล่งเดิม. หน้า 30. 
5อดีต รมต. มาเชียงใหม.่ (2496, 1 มกราคม). คนเมือง. หน้า 3. 
6จอมพล ป. พิบลูสงคราม จะมาร่วมลอยกะทงเชียงใหม.่ (2496, 6 พฤศจิกายน). คนเมือง. หน้า 5. 
7จอมพลมาตรวจราชการภาคเหนือ. (2496, 24 ธนัวาคม). คนเมือง. หน้า 6. 
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  ในส่วนกลุ่มคณะหน่วยงานราชการท่ีได้เดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่เพ่ือเท่ียวชม

ศึกษาภูมิประเทศและประวตัิศาสตร์ กลุ่มคณะดงักล่าวคือ กลุ่มคณะหน่วยงานของครุุสภาเป็น

หน่วยงานราชการรับผิดชอบเก่ียวกบัมาตรฐานวิชาชีพครูของประเทศ โดยหน่วยงานครุุสภาได้จดั

โครงการกิจกรรมการเดินทางเพ่ือการศึกษาระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

แสวงหาความรู้ในทางประวตัิศาสตร์และภูมิศาสตร์ตามจงัหวดัหรืออ าเภอตา่ง ๆ ภายในประเทศ 

ซึง่จดัขึน้ใน พ.ศ. 2495 เป็นปีแรกโดยการน าสมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่วในเส้นทางกรุงเทพฯ 

– เชียงใหม่มีจ านวน 44 คน เดินทางไปจงัหวดัเชียงใหม่เพ่ือศึกษาความรู้ทางประวตัิศาสตร์และ

ภูมิศาสตร์ พร้อมกับศึกษาเส้นทางล่องแก่งแม่น า้ปิงด้วย ผลจากการจัดกิจกรรมในปีแรกได้ผล

ตอบรับดีจงึได้ด าเนินการจดัในปีตอ่มาเป็นประจ าทกุปี1 

   นอกจากกลุ่มคณะครุุสภาแล้วพบว่ายงัมีกลุ่มคณะครูใหญ่เมืองแพร่จ านวน 242 

คน ประกอบด้วยโรงเรียนราษฎร์, โรงเรียนประชาบาล และศึกษาธิการจงัหวดั ซึ่งจงัหวดัแพร่เป็น

จังหวัดท่ีอยู่ในภาคเหนือเช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มดงักล่าวได้เดินทางมาเท่ียวชม

จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนกันยายน พ.ศ.2496 เพ่ือศึกษาภูมิประเทศและชมโบราณสถาน

โบราณวตัถุ ตลอดจนชมการอตุสาหกรรมภายในครอบครัว คือ การผลิตสินค้าท้องถ่ินตามอ าเภอ

ตา่ง ๆ เพ่ือน าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดให้กบันกัเรียน อีกทัง้ในการเดินทางมาครั ง้นีค้ณะครูใหญ่

ยงัได้แวะเท่ียวชมจงัหวดัล าปางและล าพนูด้วย2 

4.1.3 กลุ่มราษฎรท่ัวไป  

  นบัจากทศวรรษ 2490 เป็นต้นมากลุ่มราษฎรทัว่ไปท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดั

เชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่จะเดินทางมาในช่วงเทศกาลประจ าปีของจงัหวดัเชียงใหม่ อาทิ เทศกาล

วนัขึน้ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลฤดลู าไย เทศกาลลอยกระทง ฯลฯ แตก่ล่าวได้ว่าเทศกาล

สงกรานต์ของจังหวดัเชียงใหม่เป็นสถานท่ีเล่นน า้ได้รับความนิยมอย่างมากมาโดยตลอดตัง้แต่

อดีตกระทั่งในปัจจุบัน และพบว่ายังมีการจัดโครงการน าทัศนาจรของส านักงานท่องเท่ียว กรม

ประชาสมัพนัธ์ ได้น าประชาชนและนกัเรียนไปเท่ียวชมท้องถ่ินตา่ง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งแนน่อนว่า

ย่อมหมายรวมถึงจงัหวดัเชียงใหม่ด้วย เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่มีรายช่ืออยู่ในโครงการองค์การ

                                                           
1ยทุธ เดชค ารณ. (2510). ล่องแก่งแม่น ้าปิง. หน้า 8-9. 
2คณะครูใหญ่เมืองแพร่. (2496, 30 กนัยายน). คนเมือง. หน้า 5. 
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อนามัยและทัศนศึกษาของส านักงานท่องเท่ียว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการ

สง่เสริมอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว การอนามยัและทศันศกึษาเพ่ือเพิ่มพนูความรู้แก่ประชาชนด้วยการ

จดัน านกัท่องเท่ียวไปร่วมงานเทศกาลประจ าปีของจงัหวดัและอ าเภอทัว่ราชอาณาจกัร ซึ่งตัง้แต่

จดัตัง้ส านกังานท่องเท่ียวในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2498 ได้น าประชาชนและนกัเรียน

ไปชมท้องถ่ินตา่ง ๆ มาแล้วเป็นจ านวนประมาณ 4,000 คน1 นอกจากนัน้ส านกังานท่องเท่ียวยงัได้

จดัโครงการน านกัทอ่งเท่ียวจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมใ่นฤดลู าใยด้วย2 

4.1.4 กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 

 กลุ่มนกัเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนความรู้ต่าง ๆ 

ทัง้ทางด้านวิชาการและด้านความรู้รอบตัวจากประสบการณ์ท่ีได้รับการเดินทางไปศึกษายัง

สถานท่ีจริง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีความรู้ทัง้ทางด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 

ศลิปวฒันธรรม และประเพณีตา่ง ๆ ท่ีได้รับการสืบทอดมาเป็นเวลานานหลายร้อยปี 

 ท า ให้ ใน ช่ ว งทศวรรษ  2490 เป็ น ต้นม า มี กลุ่ ม นั ก เรียนนักศึ กษ าจาก

สถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ ภายในประเทศเดินทางมาทศันศกึษาหาความรู้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่หลาย

สถาบนัด้วยกัน อาทิ นักศึกษาระดบัมหาวิทยาลัย ได้แก่ ในวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2496 นิสิต

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 75 คน เดินทางมาเพ่ือศึกษาเก่ียวกับจังหวัด

เชียงใหม่เป็นระยะเวลา 7 วัน,3 ในวันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2496 นิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั จ านวน 100 คน เดนิทางมาเพ่ือชมภมูิประเทศ ชมการอตุสาหกรรมภายในครอบครัว 

ชมปูชนียสถาน ปูชนียวตัถุของจังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะเวลา 4 วัน,4 ในวนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 

2496 นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ องค์การนิสิตเกษตรได้จดัน าคณะนิสิตเดนิทางมาศกึษาภูมิ

ประเทศและดกูารเกษตรในภาคเหนือ5 และคณะนกัเรียนโรงเรียนอ านวยศลิป์6 

                                                           
1ค าตอบค าถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ค าถามที่ ว. (2) 57/2498. (2499, 21 กุมภาพนัธ์). ราช

กิจจานเุบกษา. เลม่ 73. ตอนที่ 16. หน้า 699-723. 
2นกัทอ่งเที่ยวถึงพรุ่งนี.้ (2496, 24 กรกฎาคม). คนเมือง. หน้า 1. 
3นิสติอกัษรศาสตร์. (2496, 24 สงิหาคม). คนเมือง. หน้า 3. 
4นิสติรัฐศาสตร์. (2496, 24 สงิหาคม). คนเมือง. หน้า 4. 
5นิสติเกษตรมา ช.ม. (2496, 6 ตลุาคม). คนเมือง. หน้า 1, 32. 
6ลานนากระซิบ. (2496, 30 สงิหาคม). คนเมือง. หน้า 7. 
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ตาราง 7 จ านวนผู้ โดยสารรถไฟของสถานีเชียงใหมร่ะหวา่ง พ.ศ. 2475-2501 
 

พทุธศกัราช (พ.ศ.) จ านวนผูโ้ดยสาร (คน) 
พ.ศ. 2475 9,793 
พ.ศ. 2476 11,346 
พ.ศ. 2477 14,125 
พ.ศ. 2478 16,006 
พ.ศ. 2479 17,651 
พ.ศ. 2480 17,513 
พ.ศ. 2481 19,082 
พ.ศ. 2482 23,821 
พ.ศ. 2483 22,397 
พ.ศ. 2484 28,007 
พ.ศ. 2485 35,276 
พ.ศ. 2486 65,679 
พ.ศ. 2487 20,708 
พ.ศ. 2489 54,671 
พ.ศ. 2491 134,326 
พ.ศ. 2493 130,755 
พ.ศ. 2495 149,282 

พ.ศ. 2497 142,272 
พ.ศ. 2498 128,733 
พ.ศ. 2499 113,639 
พ.ศ. 2500 112,306 
พ.ศ. 2501 215,953 

 

ท่ีมา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลัง. ROYAI RAILWAY 

DEPARTMENT. กค.0301.1.38.I/31-32.  เร่ือง ANNUAL REPORT ON THE ADMINISTRATION 
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OF THE SIAMESE STATE RAILWAYS FOT THE YEAR B.E. 2476-2477.; ก อ งป ระม วลส ถิ ติ

พยากรณ์. (2480). สถิติพยากรณ์รายปีแห่งราชอาณาจกัรสยาม บรรพที่ 19 พ.ศ. 2478-79. หน้า 

216.; กองประมวลสถิติ. (2482). สถิติพยากรณ์รายปีประเทศไทย บรรพที่ 20 พ.ศ. 2480-81. 

หน้า 214.; กองประมวลสถิติพยากรณ์. (2488). สถิติพยากรณ์รายปีประเทศไทย บรรพที่ 21 พ.ศ. 

2482-87. หน้า 318.; ส านักงานสถิติกลาง. (2499). สมุดสถิติรายปีของประเทศไทย บรรพที่ 22 

(ภาค 2) พ.ศ. 2488-98. หน้า 338.; และ ส านักงานสถิติกลาง. (2502). สมุดสถิติรายปีของ

ประเทศไทย บรรพที ่23 พ.ศ. 2499-2501. หน้า 386. 

 

4.2 กลุ่มชาวต่างประเทศ 

 ชาวตา่งประเทศท่ีเดินทางเข้ามาประเทศไทยในระหว่าง พ.ศ. 2475-2484 ผา่นเข้ามาทาง

สถานีปาดงัเบซาร์แล้วเดินทางโดยสารรถไฟสายใต้เข้าสู่กรุงเทพฯ เพ่ือประกอบกิจธุระตา่ง ๆ หรือ

เพ่ือมาท่องเท่ียวโดยเฉพาะมีชาวต่างประเทศอยู่จ านวนไม่น้อยท่ีได้เดินทางโดยสารรถไฟสาย

เหนือขึน้ไปท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่มาแล้วตัง้แตเ่ม่ือเส้นทางรถไฟสายเหนือสามารถเปิดเดินถึง

สถานีเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 แต่จากการศึกษาค้นคว้าไม่พบว่ามีระบุจ านวนชาวต่างประเทศ

จ านวนเทา่ใด ซึง่จากข้อมลูจ านวนผู้ โดยสารรถไฟของสถานีเชียงใหมเ่ป็นจ านวนท่ีไมไ่ด้จ าแนกชน

ชาติอย่างชดัเจนแต่แน่นอนว่าในจ านวนผู้ โดยสารรถไฟนัน้ได้นบัรวมจ านวนชาวต่างประเทศไว้

ด้วยแล้ว  

 ในระหว่าง พ.ศ. 2475- 2484 ก่อนเกิดเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ชาวตา่งประเทศท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีได้เดนิทางเข้ามาประเทศไทยแล้วได้มีโอกาสเดินทางขึน้ไปเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่นัน้ จาก

การศึกษาค้นคว้าพบว่ามีคณะตรวจการเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นจ านวน 14 คนได้เดินทางเข้ามาประเทศ

ไทยในระหว่างวนัท่ี 24 มีนาคม - 18 เมษายน พ.ศ. 2478 เพ่ือต้องการมาหาหนทางซือ้สินค้าของ

ประเทศไทยให้มากขึน้ คณะดงักล่าวได้เดินทางขึน้ไปเชียงใหม่โดยทางรถไฟในวนัท่ี 8 เมษายน 

และถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันท่ี 9 เมษายน ระหว่างท่ีพักอยู่ท่ีเชียงใหม่คณะตรวจการเศรษฐกิจ

ญ่ีปุ่ นได้เดินทางไปเย่ียมชมสถานท่ีต่าง ๆ เช่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และดูการท าสินค้า

พืน้เมืองของจงัหวดัแล้วออกเดินทางจากจงัหวดัเชียงใหม่ในวนัท่ี 11 เมษายน เพ่ือเดินทางกลับ
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กรุงเทพฯ นอกจากนัน้ในระหว่างท่ีเดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่คณะตรวจการเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นยงัได้

แวะเย่ียมชมจงัหวดัล าพนู ล าปาง และพิษณโุลกด้วย1 

 นอกจากนัน้พบว่ายังมีผู้ แทนหนังสือ Cazzetta del Popolo ของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็น

หนงัสือพิมพ์ช่ือดงัของเมืองโตรีโน ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยในวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 

เพ่ือเขียนเร่ืองราวเก่ียวกับประเทศไทยและถ่ายภาพภูมิประเทศประกอบเร่ืองท่ีเขียนเพ่ือน าไปลง

หนงัสือพิมพ์ โดยผู้แทนหนังสือพิมพ์ได้เดินทางไปเชียงใหม่วนัท่ี 27 กรกฎาคม เพ่ือถ่ายภาพภูมิ

ประเทศของจังหวดัเชียงใหม่เพ่ือน าไปเขียนลงในหนงัสือพิมพ์ โดยใช้เวลาอยู่ในเชียงใหม่ 2 วัน 

แล้วเดนิทางกลบัโดยรถไฟสายใต้ผา่นออกไปทางสถานีปาดงัเบซาร์2 

 ตอ่มาในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จ านวนชาวตา่งประเทศท่ีเดินทางเข้ามาประเทศไทยลด

น้อยลงเน่ืองมาจากสถานการณ์สงครามโลก ดงัเห็นได้จากกรมรถไฟสหรัฐมลายูได้ส่งเร่ืองมายงั

กรมรถไฟหลวงของดการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กบัปาดงัเบซาร์จากสปัดาห์ละ 2 ขบวนคือ ทุก

วนัพธุและวนัเสาร์ให้เหลือเพ่ือสปัดาห์ละ 1 ขบวน เน่ืองด้วยในเวลานีเ้ป็นเวลาระหว่างสงคราม ไม่มี

นกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศเดินทาง และผู้ โดยสารท่ีเดินทางไปมาระหว่างปาดงัเบซาร์กบักรุงเทพฯ ก็มี

น้อยเป็นการขาดทุน จึงขอให้เหลือเพียงสปัดาห์ละ 1 ขบวนโดยออกจากกรุงเทพฯ ทุกวนัพุธ เร่ิม

ตัง้แตว่นัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 24843 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัจ านวนผู้ โดยสารรถไฟขาเข้าของ

สถานีปาดงัเบซาร์ระหว่าง พ.ศ. 2482-2485 (ตาราง 8) พบว่ามีจ านวนผู้ โดยสารลดลงตามล าดบั

จริงตัง้แต่เร่ิมเกิดเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 กระทัง่เม่ือทหารญ่ีปุ่ นเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

แล้ว ท าให้การเดินรถไฟระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐมลายูถูกยกเลิกไป ดังนัน้กล่าวได้ว่าใน

ชว่งเวลาดงักล่าวอาจไม่มีนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศเดนิทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยเลย 

อีกทัง้ถ้าชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็อาจจะถกูทหารญ่ีปุ่ นจบักุมตวัเป็นเชลย

ศกึได้ 

                                                           
1ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ. การต่างประเทศ. ชาวต่างประเทศเยี่ยม

เมืองไทย. ศธ.22.4/26. เร่ือง กระทรวงเศรษฐการ การต้อนรับคณะตรวจการเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นที่จะเข้ามาประเทศสยาม. 
2ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ. กต.33.6.8/8. เร่ือง ขอความ

ช่วยเหลอืในการอ านวยความสะดวกให้แก่นกัหนงัสอืพิมพ์อิตาเลยีนซึง่เข้ามาเขียนเก่ียวกบัประเทศสยาม. 
3ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริตต์ . สบ.10.11.9/5. เร่ือง 

หนงัสอืขา่วโฆษณาการ. 
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ตาราง 8 จ านวนผู้ โดยสารรถไฟขาเข้าของสถานีปาดงัเบซาร์ระหวา่ง พ.ศ. 2482-2485 
 

พทุธศกัราช (พ.ศ.) จ านวน (คน) 
พ.ศ. 2482 11,564 
พ.ศ. 2483 7,999 
พ.ศ. 2484 6,878 
พ.ศ. 2485 4,924 

 

 ท่ีมา: กองประมวลสถิติพยากรณ์. (2488). สถิติพยากรณ์รายปีประเทศไทย บรรพที่ 21 

พ.ศ. 2482-87. หน้า 90. 

 

 ภายหลงัเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยตุิลง การเดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในประเทศไทย

ของชาวต่างประเทศเร่ิมเกิดขึน้อีกครัง้และมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ตามล าดบั เน่ืองมาจากรัฐบาลได้

ด าเนินการจดัตัง้ส านกังานท่องเท่ียว สงักดักรมประชาสมัพนัธ์และด าเนินการร่วมมือประสานงาน

กับสถานเอกอัครราชทูต สถานอัครราชทูต และสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ และส านักงาน

ทัศนาจรต่างประเทศท่ีส าคัญต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีการส่งเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ท่ีส านักงาน

ท่องเท่ียวได้จดัท าขึน้ ผลท่ีได้รับท าให้มีชาวตา่งประเทศเดินทางเข้ามาติดต่อเท่ียวชมสถานท่ีต่าง ๆ 

มากขึน้ตามล าดับ1 ดงัเห็นได้จากสถิติจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามายัง

ประเทศของส านกังานท่องเท่ียว กรมประชาสมัพนัธ์ ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2498 

(ตาราง 9) 

 นอกจากนัน้การเดินรถไฟระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐมลายท่ีูได้ถูกยกเลิกไปในระหว่าง

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทางการรัฐบาลสหรัฐมลายูได้ท าการติดต่อมายังกระทรวงการต่างประเทศ

ของไทยเพ่ือขอเปิดเดินรถไฟระหวา่งประเทศเหมือนเดิมพร้อมกบัสง่คณะผู้แทนรัฐบาลสหรัฐมลายู

เดินทางมาเจรจาท าสัญญา ณ  ท่ีท าการรถไฟแห่งประเทศไทย ในระหว่างวัน ท่ี 10 – 14 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 แล้วได้ท าการเปิดเดินรถไฟขบวนแรกระหว่างประเทศไทยกบัสหรัฐมลายู

                                                           
1ค าตอบค าถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ค าถามที่ ว. (2) 57/2498. (2499, 21 กุมภาพนัธ์). ราช

กิจจานเุบกษา. เลม่ 73. ตอนที่ 16. หน้า 698. 
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ในวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 24971 ท าให้ชาวต่างประเทศท่ีมีความประสงค์อยากจะเดินทางเข้ามา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยมีความสะดวกสบายมากขึน้และจากการเปิดเดินรถไฟระหว่างประเทศ

แล้ว ท าให้มีจ านวนชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวประเทศไทยมากขึน้ ดงัเห็นได้จาก

จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีเดินทางเข้ามายงัประเทศไทย ในระหว่าง พ.ศ. 2497-2498 

ท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึน้อยา่งก้าวกระโดด (ตาราง 9) 

 

ตาราง 9 จ านวนนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีเดนิทางเข้ามายงัประเทศไทย 
ระหวา่งเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2498 

 

พทุธศกัราช (พ.ศ.) จ านวน (คน) 
พ.ศ. 2490 (สงิหาคม-ธนัวาคม) 500 

พ.ศ. 2491 1,100 
พ.ศ. 2492 1,300 
พ.ศ. 2493 1,800 
พ.ศ. 2494 1,900 
พ.ศ. 2495 2,000 
พ.ศ. 2496 2,600 
พ.ศ. 2497 4,868 
พ.ศ. 2498 10,059 

รวม 26,127 

 

 ท่ีมา: ค าตอบค าถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ค าถามท่ี ว. (2) 57/2498. (2499, 21 

กมุภาพนัธ์). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 73. ตอนท่ี 16. หน้า 697-698. 

 

                                                           

  1ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริตต์ . สบ.10.2/39. เร่ือง 

รายงานประจ าปี 2496 งบดลุบญัชีท าการและบญัชีก าไรขาดทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

2496). 
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แตก่ระนัน้จากจ านวนนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีกล่าวมาข้างต้นไม่สามารถระบไุด้ว่า

มีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเป็นจ านวนมากน้อยเพียงใดท่ีได้เดินทางขึน้ไปท่องเท่ียวจังหวัด

เชียงใหม่แต่แน่นอนว่าในจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศดงักล่าวต้องได้มีโอกาสเดินทางขึน้

ไปทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม ่เน่ืองด้วยจงัหวดัเชียงใหมเ่ป็นจงัหวดัหนึง่ท่ีรัฐบาลด าเนินการสง่เสริม

การท่องเท่ียวมาเป็นเวลานานแล้ว จึงเป็นไปไม่ได้ว่าในจ านวนนักท่องเท่ียวดังกล่าวจะไม่ได้

เดนิทางขึน้ไปทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทัง้ในจ านวนผู้ โดยสารรถไฟสถานีเชียงใหม ่(ตาราง 7)1 

ยงัได้นบัรวมจ านวนชาวตา่งประเทศเข้าไว้ด้วย 

นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีเดนิทางมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในชว่งทศวรรษ 2490 จาก

การศกึษาค้นคว้าพบวา่มีบคุคลส าคญัและมีช่ือเสียงเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ อาทิ ในวนัท่ี 

16-19 ตลุาคม พ.ศ. 2496 นายวิลเลียม แทนเซอร์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธ์พร้อมด้วยภรรยา

เดินทางมาเชียงใหม่เพ่ือประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกิจการงานขององค์การสหประชาชาติ ให้แก่

ประชาชนและได้เดนิทางไปเท่ียวชมสถานท่ีตา่ง ๆ ของเชียงใหม่2 

จากข้อมลูจ านวนนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ กล่าวสรุปได้ว่าในทศวรรษ 

2490 เป็นต้นมาความนิยมของการเดินทางไปทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมไ่ด้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองดงั

เห็นได้จากจ านวนผู้ โดยสารท่ีเดินทางมายังสถานีเชียงใหม่มีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดด 

(ตาราง 7)3 เป็นผลมาจากการด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวของกรมรถไฟหลวงและหน่วยงาน

รัฐบาล อีกทัง้ยังมีกลุ่มคนท้องถ่ินให้การสนับสนุนร่วมด้วย นอกจากนัน้ในทศวรรษ 2490 การ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวได้ขยายตัวเพิ่มกว่าแต่ก่อนหน้านัน้มาก เน่ืองด้วยรัฐบาลเร่ิมตระหนักถึง

ความส าคญัของธุรกิจการท่องเท่ียวมากขึน้ ดงัเห็นได้จากการจัดตัง้ ส านกังานท่องเที่ยว ดงัจะ

กลา่วรายละเอียดในสว่นถดัไป  

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่ามีจ านวนผู้ โดยสารลดลงในระหว่าง พ.ศ. 2497-2500 (ตาราง 7)4 

เน่ืองด้วยกรมรถไฟหลวงได้ด าเนินการปรับขึน้ราคาค่าโดยสารหลังจากการด าเนินการกู้ เงิน

                                                           
1ดตูาราง 7 หน้า 178 
2เจ้าหน้าที่ยโูนขึน้มาเยือนเชียงใหม่. (2496, 18 ตลุาคม). คนเมือง. หน้า 1, 2. 
3ดตูาราง 7 หน้า 178 
4ดตูาราง 7 หน้า 178 
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ธนาคารโลกครัง้ท่ี 1 (พ.ศ. 2494) และครัง้ท่ี 2 (พ.ศ. 2497)1 จึงอาจท าให้มีจ านวนผู้ โดยสารลดลง 

ดงัเห็นได้จากบนัทึกของกลุ่มคนไทยท่ีได้เดินทางไปเท่ียวเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 

2497 บันทึกไว้ว่า “เน่ืองจากรถไฟขึน้ราคาค่าโดยสาร จึงท าให้ผู้ โดยสารรถไฟบางตาผิดปกต ิ

เพราะคนท่ีเดินทางโดยรถไฟนัน้จะต้องมีความจ าเป็นจริง ๆ ...”2 อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ พ.ศ. 2498 มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่เป็นจ านวนมากจนไม่มีท่ีพกั

โรงแรมเต็มทุกแห่ง อีกทัง้ในช่วงเวลาดังกล่าวในเชียงใหม่มีโรงแรมเพียงไม่ ก่ีแห่ง ท าให้

นกัทอ่งเท่ียวหลายคณะต้องพกัค้างคืนตามโรงเรียนและวดัในตวัเมือง3 

แตอี่กสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้จ านวนผู้ โดยสารรถไฟลดลงนัน้ผู้วิจยัมีความเห็นว่าเกิดจากเน่ือง

ด้วยในวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2490 ได้เร่ิมเปิดให้บริการการเดินทางโดยเคร่ืองบินแล้วเส้นทาง

ระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่4 ซึ่งอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้มีจ านวนผู้ โดยสารรถไฟลดลง   

แตก็่ลดลงเพียงจ านวนไม่มากนกัเม่ือเทียบกับจ านวนท่ีมีเพิ่มมากขึน้ประกอบกบัราคาคา่โดยสาร

เคร่ืองบิน5เม่ือเปรียบเทียบกับราคาค่าโดยสารรถไฟ6นับว่ามีราคาสูงกว่ามาก แต่กระนัน้ในช่วง

ก่อนทศวรรษ 2500 การเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่โดยรถไฟถือได้วา่มีความปลอดภัย

มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับการเดินทางโดยรถยนต์ ดงัเห็นได้จากบนัทึกของคนท่ีเดินทางโดยรถยนต์ 

ในชว่งเวลานัน้กลา่วไว้วา่ “เน่ืองจากเส้นทางล าบากต้องผา่นทางล าพนู ป่าซาง ลี ้เถิน โดยเส้นทาง

ในช่วงระหว่างลีก้ับเถินรถยนต์ต้องผ่านภู เขาสูงมากเส้นทางแคบบ่อยครัง้รถโดยสารไม่ถึง

กรุงเทพฯ เน่ืองจากรถเสียกลางทางหรือเคราะห์ร้ายหนอ่ยก็รถตกเหวมีผู้ โดยสารบาดเจ็บและตาย

                                                           
1ตารางเปรียบเทียบราคาคา่โดยสารรถไฟก่อนและหลงักู้ เงินจากธนาคารโลก ดภูาคผนวก ฌ 
2ป. อินทรปาลติ. (2497?). ทวัร์เชียงใหม่. ไมม่ีเลขหน้า. 
3สรัสวดี ออ๋งสกลุ. (2557). เล่มเดิม. หน้า 596. 
4ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงคมนาคม. คค.0202.14/1. เร่ือง ร่างใบอนุญาต

ประกอบกิจการในการเดินอากาศ (พ.ศ. 2492-2497). 
5ค่าโดยสารเคร่ืองบินราคา 325 บาท ใน ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกระทรวงคมนาคม . 

คค.0202.14/1. เร่ือง ร่างใบอนญุาตประกอบกิจการในการเดินอากาศ (พ.ศ. 2492-2497). 
6ค่าโดยสารรถไฟชัน้ 1 ราคา 260 บาท ชัน้ 2 ราคา 130 บาท ชัน้ 3 ราคา 65 บาท ใน บุญช่วย ศรี

สวสัดิ์. (2504). เชียงใหม่และภาคเหนือ. หน้า 14. 
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จ านวนมาก...”1 อย่างไรก็ตามหลังจากทศวรรษ 2500 เป็นต้นมาจ านวนผู้ โดยสารรถไฟกลับมา

เพิ่มขึน้อีกครัง้หลงัจากการด าเนินงานสง่เสริมการท่องเท่ียวขององค์การสง่เสริมการท่องเท่ียว (อ.ส.ท.) 

 

 
 

ภาพประกอบ 44 งานสงกรานต์เชียงใหมบ่ริเวณเชิงสะพานนวรัฐ พ.ศ. 2496 
 

ท่ีมา: บุญเสริม  สาตราภัย. (2562). สงกรานต์เชียงใหม่บริเวณสี่แยกพุทธสถานเชิง

สะพานนวรัฐ เมื่อ พ.ศ. 2496. (ออนไลน์). 

 

 

                                                           
1สภุาภรณ์ อาภาวชัรุตม์; และ ดวงจันทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ. (2552). เล่มเดิม. 

หน้า 46. 
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ภาพประกอบ 45 นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศเลน่น า้สงกรานต์ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2497 
 

 ท่ีมา: บญุเสริม  สาตราภยั. (2562). ชาวต่างประเทศ เล่นน ้าสงกรานต์ ที่ถนนท่าแพ พ.ศ. 

2497. (ออนไลน์). 

 

5. ความเปล่ียนแปลงของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
 การส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ของกรมรถไฟหลวงในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2464-

2474 ดงักล่าวมาแล้วในบทท่ี 3 นบัเป็นปัจจยัท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในตวัเมืองเชียงใหม่

หลายอย่างเพ่ือตอบสนองกิจกรรมการท่องเท่ียวและนับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นความนิยมของการ

เดนิทางไปเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในชว่งเวลาตอ่มา 

หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กลุ่มคณะราษฎรได้ด าเนินการออก 

พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบการบริหารแห่งพระราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ในวันท่ี 9 

ธันวาคม พ.ศ. 2476 โดยในเนือ้หารายละเอียดได้ท าการจัดระเบียบราชการบริหารแห่ง

ราชอาณาจักรสยามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน 1 จาก

พระราชบญัญัติฉบบันีมี้ผลให้เมืองเชียงใหมใ่นฐานะเมืองศนูย์กลางของมณฑลพายพัมาตัง้แตใ่น

สมยัรัชกาลท่ี 5 ถกูลดฐานะมาเป็นจงัหวดัเชียงใหมเ่ชน่เดียวกบัจงัหวดัอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 
                                                           

1พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม. (2476, 9 ธันวาคม). ราช

กิจจานเุบกษา. เลม่ 50. หน้า 751-762. 
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นอกจากนัน้ภายในจังหวัดเชียงใหม่ยังเกิดการเปล่ียนแปลงหลายอย่างเพ่ือรองรับกับ

ธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีมีความเติบโตขึน้ตามล าดับ อาทิ สถานท่ีท่องเท่ียว ถนน รถยนต์ โรงแรม 

ร้านอาหาร สินค้าของท่ีระลึก ฯลฯ เพ่ือเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกและสร้างความประทับใจแก่

นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

5.1 สถานที่ท่องเที่ยว ถนน รถยนต์  

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวอันสมบูรณ์พร้อมทัง้ทางธรรมชาต ิ

ประวตัิศาสตร์ และศิลปวฒันธรรม อย่างไรก็ตามเม่ือกล่าวถึงสถานท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่

เช่ือวา่คนจ านวนมากคงนึกถึงวดัพระธาตดุอยสเุทพเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแรก ๆ แน่นอนว่าเป็นวัด

ท่ีมีความส าคญัและเป็นศนูย์รวมจิตใจของชาวจงัหวดัเชียงใหม่มาแตใ่นอดีต ยิ่งไปกว่านัน้ทกุครัง้

ท่ีพระมหากษัตริย์และเชือ้พระวงศ์ราชวงศ์จกัรีเสดจ็เชียงใหม่ต้องเสดจ็พระราชด าเนินไปยงัวดัพระ

ธาตดุอยสเุทพทกุครัง้ไมเ่ว้นแม้แตร่าษฎรทัว่ไปและชาวตา่งประเทศ  

แต่ในอดีตการเดินทางขึน้ไปวดัพระธาตุดอยสุเทพไม่ได้มีความสะดวกสบายเหมือนใน

ปัจจบุนั การเดนิทางขึน้ไปวดัพระธาตดุอยสเุทพจ าเป็นต้องเดนิจากเชิงดอยขึน้ไปโดยมีระยะทาง 4 

กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินประมาณ 2 ชัว่โมงขึน้ไป1 กระทัง่ใน พ.ศ. 2477 เกิดความร่วมมือกัน

ระหวา่งหลวงศรีประกาศกับครูบาศรีวิชยั พร้อมด้วยราษฎรชาวภาคเหนือท่ีมีจิตศรัทธาตอ่ครูบาศรี

วิชัยร่วมกันสร้างถนนขึน้วัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยเร่ิมสร้างในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 

แล้วเสร็จภายใน 5 เดือน 22 วนั เร่ิมเปิดถนนให้รถวิ่งในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 24782 ซึ่งแน่นอน

ว่าการสร้างถนนสายนีไ้ม่ได้เกิดขึน้เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวแตเ่ม่ือด าเนินการสร้างเสร็จแล้ว ถนน

เส้นนีมี้ผลท าให้กลุ่มคนท่ีเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมส่ามารถขึน้ไปไหว้สกัการะพระธาตดุอย

สเุทพได้สะดวกกว่าแตก่่อน พร้อมทัง้ยงัมีรถวิ่งให้บริการรับส่งขึน้ลงดอยสเุทพคิดค่าบริการคนละ 

1 บาท3 ยิ่งท าให้เพิ่มความสะดวกสบายแก่นกัทอ่งเท่ียวและคนทัว่ไปมากขึน้ 

ตลาดวโรรสหรือกาดหลวงเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญท่ีเป็นหน้าเป็นตาของ

จงัหวดัเชียงใหม่มีประวตัิความเป็นมายาวนานโดยตลาดวโรรสเกิดขึน้จากพระประสงค์ของพระ

                                                           
1ธารานมุาศ. (2500). เล่มเดิม. หน้า 23-24. 
2สง่า สภุาภา. (2518). ประวติัครูบาศรีวิชยัร่วมกบัหลวงศรีประกาศ ตอน สร้างทางข้ึนดอยสเุทพ. หน้า 

8-9. 
3เทีย่วงานสงกรานต์เชียงใหมใ่นปีนี.้ (2479, 25 เมษายน). ประชาชาติ. หน้า 16. 
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ราชชายาเจ้าดารารัศมีสร้างขึน้ใน พ.ศ. 2453 เพ่ือต้องการให้ตลาดวโรรสเป็นแหล่งรายได้ของสมาชิก

ในวงญาติ1 ท าให้ตลาดวโรรสเป็นตลาดแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งรวมสินค้าทุกชนิด 

อาทิ อาหารสด ผลไม้สด อาหารปรุงสุก และสินค้าของท่ีระลึก จึงมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจากอ าเภอรอบ

นอกขนส่งสินค้าเกษตรเดินทางมาท่ีตลาดวโรรสเพ่ือขายและซือ้น ากลบัไปขาย2 รวมถึงนกัทอ่งเท่ียว

ชาวไทยและชาวตา่งประเทศท่ีเดินทางมาเท่ียวเชียงใหม่ต้องเดินทางมาท่ีตลาดแห่งนีท่ี้มีช่ือเสียง

ระดบัประเทศ 

นอกจากสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าคญัท่ีเป็นท่ีรู้จกัของคนจ านวนมากแล้ว จงัหวดัเชียงใหมย่งัมี

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงภายในตวัเมืองอีกหลายแห่ง อาทิ วดัพระสิงห์ วดัเจดีย์หลวง วดัสวน

ดอก น า้ตกห้วยแก้ว สวนสตัว์เชียงใหม่ และสถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจอ าเภอรอบนอก อาทิ อ าเภอ

สนัก าแพง อ าเภอจอมทอง อ าเภอหางดง ฯลฯ 

ถนนเส้นทางต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ท่ีใช้ส าหรับเดินทางออกไปยังอ าเภอรอบนอก 

อาทิ อ าเภอสนัก าแพง, อ าเภอสนัทราย, อ าเภอแมริ่ม, อ าเภอดอยสะเก็ด, อ าเภอจอมทอง, อ าเภอ

หางดง และเส้นทางระหว่างจงัหวดัเชียงใหม่กบัล าพูนและล าปางมีความสะดวกกว่าในอดีตมาก

ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ถนนเส้นทางต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมานัน้มีนกัท่องเท่ียวท่ีได้เดินทางมา

เท่ียวงานสงกรานต์เชียงใหม่ใน พ.ศ. 2479 เขียนลงไว้ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติว่า “เชียงใหม่

ประกอบด้วยถนนหนทางราบร่ืน ถนนแทบทกุสายลาดด้วยยางอสัฟัสต์ (ยางมะตอย-ผู้วิจิย) ไม่ว่า

สายสัน้และยาวเทียบสว่นแล้วดีกวา่กรุงเทพฯ มาก...”3 

จากข้อความท่ีกลา่วมานัน้แสดงให้เห็นวา่จงัหวดัเชียงใหมมี่การพฒันาถนนภายในจงัหวดั

เป็นอย่างดี แต่การพฒันาถนนนัน้ไม่ใช่เป็นการท าขึน้เพ่ือรองรับธุรกิจการท่องเท่ียว หากแต่เป็น

การพัฒนาถนนท่ีกล่าวมานัน้ในขัน้แรกท าขึน้เพ่ือใช้ในการขนส่งสินค้าจากท้องถ่ินมายังอ าเภอ

เมืองท่ีสถานีรถไฟ เพ่ือให้มีความสะดวกมากยิ่งขึน้ต่อมาเม่ือธุรกิจการท่องเท่ียวเข้ามาท าให้ถนน

เข้ามามีส่วนเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว กล่าวคือ ถนนเส้นทางระหวา่งตวัเมืองเชียงใหม่กบัอ าเภอ

รอบนอกมีส่วนในการอ านวยความสะดวกในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว ซึ่งในอ าเภอรอบนอกท่ี

                                                           
1วงศ์สกัก์ ณ เชียงใหม.่ (2539). เล่มเดิม. หน้า 177. 
2สภุาภรณ์ อาภาวชัรุตม์; และ ดวงจันทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ. (2548). เล่มเดิม. 

หน้า 34, 38. 
3เที่ยวงานสงกรานต์เชียงใหมใ่นปีนี.้ (2479, 25 เมษายน). ประชาชาติ. หน้า 16. 
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กล่าวมานัน้มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ อาทิ อ าเภอสันก าแพงเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมท่ีมีช่ือเสียง

ระดบัประเทศและอ าเภอจอมทองเป็นอ าเภอท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั คือ วดัพระธาตจุอมทอง  

ฯลฯ 

อย่างไรก็ตามการเดินทางจากตวัเมืองเชียงใหม่ออกไปยงัอ าเภอรอบนอกนัน้  แต่เดิมการ

เดินทางเป็นไปด้วยความยากล าบากต้องใช้วิธีการเดินทางด้วยววัเทียมเกวียน, ข่ีจกัรยาน, รถลาก 

และรถสามล้อถีบ1 กระทัง่ในช่วงก่อน พ.ศ. 2475 เล็กน้อยเร่ิมมีการน ารถยนต์เข้ามาใช้ใช้ในการ

ขนส่งสินค้าและคนระหว่างอ าเภอเมืองกบัอ าเภอรอบนอก โดยเรียกวา่ รถคอกหม ู(ภาพประกอบ 46) 

แรกเร่ิมเป็นรถใช้ส าหรับบรรทุกขนหมูเข้ามาขายในอ าเภอเมือง ต่อมาได้ใช้บรรทุกสินค้าอ่ืน ๆ 

รวมทัง้ขนสง่คนโดยสารมาด้วย2 

 

 
 

ภาพประกอบ 46 รถคอกหม ู
 

 ท่ีมา: สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์ ; และ ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ. 

(2549). เร่ืองเล่าจาวกาด เล่ม 3. หน้า 125. 

 

                                                           
1สภุาภรณ์ อาภาวชัรุตม์; และ ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ. (2549). เร่ืองเล่าจาว

กาด เล่ม 3. หน้า 65. 
2อน ุเนินหาด. (2545). เล่มเดิม. หน้า 109-110. 
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ตอ่มาใน พ.ศ. 2480 ได้มีการจดัตัง้ห้างหุ้นสว่นสหายรถยนต์ไทย (ส.ร.ท.) ภายหลงัเปล่ียน

ช่ือเป็น บริษัทสหายรถยนต์เชียงใหม่ (ส.ร.ช.) ด าเนินธุรกิจรถโดยสารแบง่เส้นทางออกเป็น 2 สาย 

คือ สายเหนือและสายใต้ ซึ่งจดุจอดรถโดยสารสายเหนืออยู่ท่ีบริเวณตลาดต้นล าไยตรงข้ามคุ้มนวรัฐ

หรือตลาดนวรัฐ1 เส้นทางวิ่งคือ แม่ริม แม่แตง เชียงดาว ฝาง และจุดจอดรถโดยสารสายใต้อยู่ท่ี

ตลาดบญุอยู่ เส้นทางวิ่งคือ หางดง สนัป่าตอง จอมทอง ฮอด2 นอกจากนัน้ยงัมีรถสามล้อป่ันคอย

ให้บริการรับจ้างส าหรับการเดินทางภายในบริเวณเขตตวัเมืองเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียงด้วย 3 

(ภาพประกอบ 47) 

ในช่วงทศวรรษ 2490 จงัหวดัเชียงใหม่มีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวเป็นจ านวนมากขึน้

ท าให้เกิดธุรกิจเช่ารถยนต์ขึน้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว 4 (ภาพประกอบ 48) 

ประกอบกบัในช่วงทศวรรษดงักลา่วเทศบาลนครเชียงใหมไ่ด้ด าเนินการสร้างถนนหลายแห่งโดยใช้

งบประมาณถึงเจ็ดแสนกว่าบาท จากการด าเนินการสร้างถนนของเทศบาลนครเชียงใหม ่

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลาดงักล่าวได้เขียนบนัทึกการเดินทาง

กลา่วถึงถนนไว้วา่ “ทัง้ในเมือง นอกเมือง มีถนนลาดยางเรียบร้อยตดัผา่นกนัไปมา...”5 

 

                                                           
1สภุาภรณ์ อาภาวชัรุตม์; และ ดวงจันทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ. (2549). เล่มเดิม. 

หน้า 43. 
2อน ุเนินหาด. (2545). เล่มเดิม. หน้า 113-114. 
3วสนัต์ ปัญญาแก้ว; และคณะ. (2540). ยานยนตร์ ผูค้น และบริการขนส่งในเมืองเชียงใหม่ ชีวิตข้าง

ถนน: โครงการ 2. หน้า 44.; และ สภุาภรณ์ อาภาวชัรุตม์, บรรณาธิการ. (2559). เร่ืองเล่าจาวเจียงใหม่ เล่ม 2. 

หน้า 64. 
4รถยนตร์โกยก. (2496, 24 พฤษภาคม). คนเมือง. หน้า 23. 
5ธารานมุาศ. (2500). เล่มเดิม. หน้า 21. 
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ภาพประกอบ 47 รถสามล้อป่ันจอดรอให้บริการผู้ โดยสารบริเวณหน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่ 
 

 ท่ี ม า : Pendleton, Robert Larimore. (1937) .  Chiang Mai Changwat (Thailand) . 

Tricycles at railroad station rest house. (Online). 

 

 
 

ภาพประกอบ 48 โฆษณาให้บริการเชา่รถยนต์ 
 

 ท่ีมา: รถยนตร์โกยก. (2496, 24 พฤษภาคม). คนเมือง. หน้า 23. 
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5.2 โรงแรม ร้านอาหาร สินค้าของที่ระลึก 

โรงแรมและร้านอาหารเป็นสิ่งส าคญัส าหรับนักท่องเท่ียว ซึ่งการเดินทางจากบ้านเพ่ือ

เดินทางมาเท่ียวนัน้จ าเป็นจะต้องมีท่ีพกัโรงแรมและร้านอาหารไว้ค่อยบริการนกัท่องเท่ียวส าหรับ

จงัหวดัเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีถูกส่งเสริมการท่องเท่ียวมาตัง้แต่เม่ือเส้นทางรถไฟสาย

เหนือสามารถเปิดเดนิรถถึงสถานีเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2464 และมีการจดัสร้างโรงแรมรถไฟเชียงใหม่

ท่ีเป็นโรงแรมแห่งท่ี 3 ของจังหวดัเชียงใหม่รองจากโรงแรมจินหน ่าและโรงแรมไท้เผ็งดงัท่ีกล่าว

มาแล้วในบทท่ี 3 

โรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่เร่ิมมีจ านวนมากขึน้กว่าในยุคก่อนหน้าเพ่ือรองรับกับจ านวน

นกัท่องเท่ียวท่ีมีมากขึน้ตามล าดบั โดยโรงแรมท่ีเปิดให้บริการหลงั พ.ศ. 2475 อาทิ โรงแรมนวรัฐ

ถนนเจริญประเทศ (ภาพประกอบ 49) โรงแรมไชยณรงค์และโรงแรมอ้อมอารีย์ถนนช้างม่อย1 

โรงแรมก าธร (ภาพประกอบ 50) และโรงแรมราชวงศ์ถนนราชวงศ์2 (ภาพประกอบ 51) และโรงแรม

ศรีประกาศถนนเชียงใหม-่ล าพนูยา่นวดัเกต3 (ภาพประกอบ 52) 

 

 

 

                                                           
1สภุาภรณ์ อาภาวชัรุตม์; และ ดวงจันทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ. (2548). เล่มเดิม. 

หน้า 56-57. 
2สภุาภรณ์ อาภาวชัรุตม์; และ ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ. (2553). เร่ืองเล่าจาว

กาด เล่ม 7. หน้า 38. 
3บญุเสริม สาตราภยั. (2549). สโีหม้และโรงแรมศรีประกาศ. ใน บา้นตา้วดัเกต. หน้า 204-205. 
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ภาพประกอบ 49 โรงแรมนวรัฐ 
 

 ท่ีมา: บญุเสริม สาตราภยั. (2562). น ้าท่วมบริเวณถนนเจริญประเทศ ด้านขวามือเคยเป็น

ทีต่ัง้โรงแรมนวรัฐ แต่ปัจจุบนัถูกร้ืออกไปแลว้ เมื่อ พ.ศ. 2508. (ออนไลน์). 

 

 
 

ภาพประกอบ 50 โรงแรมก าธร 
 

 ท่ีมา: เชียงใหม่ที่คณุไม่เคยเห็น. (2560). (ออนไลน์). 
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ภาพประกอบ 51 โรงแรมราชวงศ์ 
 

 ท่ีมา: สภุาภรณ์ อาภาวชัรุตม์; และ ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ. 

(2553). เร่ืองเล่าจาวกาด เล่ม 7. หน้า 38. 

 

 
 

ภาพประกอบ 52 โรงแรมศรีประกาศ 
 

ท่ีมา: บุญเสริม สาตราภยั. (2562). โรงแรมศรีประกาศบนถนนเชียงใหม่-ล าพูน ถ่ายทาง

อากาศ เมื่อ พ.ศ. 2512. (ออนไลน์). 
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ร้านอาหารถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ี มีส่วนเก่ียวเน่ืองส าคัญกับการท่องเท่ียว เพราะ

นกัท่องเท่ียวจ าเป็นต้องรับประทานอาหาร โดยแหล่งรวมอาหารของจงัหวดัเชียงใหม่ คือ ตลาดวโรรส

และตลาดต้นล าไยนบัเป็นแหล่งสถานท่ีท่ีมีจ าหน่ายอาหารให้บริการ แตแ่น่นอนว่าในตลาดวโรรส

และตลาดต้นล าไยมีจ าหน่ายอาหารท่ีเป็นอาหารท้องถ่ินภาคเหนือเป็นหลักและสถานท่ี

รับประทานอาจไม่มีความสะดวกมากนกั ซึง่นกัท่องเท่ียวคนไทยจากภาคอ่ืนและนกัท่องเท่ียวชาว

ตา่งประเทศอาจไม่มีความคุ้นเคยหรืออาจรับประทานบ้างประเภทไม่ได้ จึงอยากรับประทานตาม

ร้านอาหารท่ีมีความสะดวกมีพนักงานคอยให้บริการท าให้เกิดธุรกิจร้านอาหารขึน้ในจังหวัด

เชียงใหม่เพ่ือให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวรวมถึงคนในจงัหวดัเชียงใหม่ด้วย ร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงใน

จังหวัดเชียงใหม่เป็นร้านอาหารไทยจีน คือ ร้านอาหารแสงชัย ตัง้อยู่ถนนช้างคลาน 1 และ

ภตัตาคารศรีประกาศ ของโรงแรมศรีประกาศตัง้อยูริ่มถนนล าพนูเชิงสะพานนวรัฐ2 

สินค้าของท่ีระลึกหรือสินค้าหตัถกรรมพืน้เมืองของจงัหวดัเชียงใหม่ดงัได้กล่าวมาแล้วใน

บทท่ี 3 คือ เคร่ืองปัน้ดินเผา ผ้าไหมสนัก าแพง เคร่ืองเงินถนนวัวลาย แต่ในช่วงเวลาต่อมาสมัย

รัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงครามมีนโยบายสง่เสริมเอกลกัษณ์ของแตล่ะจงัหวดั โดยมีจดุหมายเพ่ือ

ด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วยซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้น าเสนอสินค้าประจ าจังหวัดคือ 

ผลิตภณัฑ์จากไม้ อาทิ เคร่ืองเขิน ช้างไม้ กะบะไม้ ขนัโตกไม้ หีบบหุร่ีไม้ไผ ่หีบไม้ไผ่ ท่ีใสก่าน า้ร้อน

ท าด้วยไม้ไผ่ และภาชนะใส่ดอกไม้บูชาพระ 3 นอกจากนัน้ยังพบว่าใน พ.ศ. 2483 รัฐบาลได้

ด าเนินการส่งเสริมการท าร่มโดยการจดัตัง้โรงเรียนท าร่มขึน้จงัหวดัเชียงใหม่เพ่ือผลิตสินค้าร่มไทย

ให้มีแพร่หลายตามท้องตลาด4 กระทัง่ใน พ.ศ. 2484 กรมสหกรณ์ได้ด าเนินการจดัตัง้สหกรณ์ผู้ ร่ม

                                                           
1ห้องอาหารชัน้เยี่ยม (2496, 24 กนัยายน). คนเมือง. หน้า 26. 
2สภุาภรณ์ อาภาวชัรุตม์; และ ดวงจันทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ. (2548). เล่มเดิม. 

หน้า 56. 
3ดารุณี สมศรี. (2549). เล่มเดิม. หน้า 76. 
4ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริตต์ . สบ.10.11.9/1. เร่ือง 

หนงัสอืขา่วโฆษณาการ. 
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บอ่สร้าง จ ากดัสินใช้ เพ่ือสนบัสนนุกลุ่มราษฎรประกอบอาชีพท าร่มในท้องท่ีบ้านบอ่สร้าง อ าเภอ

สนัก าแพง1 และรัฐบาลยงัได้ด าเนินการสง่เสริมการทอผ้าแบบก่ีกระตกุด้วย2 

จากนโยบายการส่งเสริมเอกลกัษณ์ของรัฐบาลท าให้จงัหวดัเชียงใหม่มีสินค้าหัตถกรรม

พืน้เมืองกลายเป็นสินค้าของท่ีระลึกท่ีมีช่ือเสียงเพิ่มมากขึน้ อาทิ เคร่ืองเขินถนนววัลาย ร่มบอ่สร้างสนั

ก าแพง และไม้แกะสลกัหางดง 

เม่ือเป็นดงันัน้ท าให้แหล่งผลิตสินค้าของท่ีระลึกต่าง ๆ ได้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวไป

ด้วยเน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวมีถนนและรถยนต์สามารถเข้าถึงสถานท่ีผลิตสินค้าของท่ีระลึก

ได้อย่างสะดวกท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปเท่ียวชมขัน้ตอนการผลิตและซือ้สินค้าของท่ี

ระลึกได้ แต่ถ้านกัท่องเท่ียวไม่สะดวกในการเดินทางไปยงัแหล่งผลิตก็สามารถหาซือ้สินค้าของท่ี

ระลึกได้ท่ีตลาดวโรรสหรือตลาดต้นล าไยซึ่งมีร้านค้าในตลาดหลายร้านรับมาจ าหน่าย อาทิ ร้าน

บญุธรรมพานิช จ าหน่ายเคร่ืองปัน้ดินเผา3 ร้านวฒันภัณฑ์ จ าหน่ายเคร่ืองเงินววัลายและผ้าไหม

สนัก าแพง4 ห้างชวัยง่เส็งของหลวงอนสุารสนุทรจ าหนา่ยผ้าไหมสนัก าแพง5 ฯลฯ 

จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดล้วนแต่มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว เน่ืองจากนักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางมาเท่ียวยอ่มต้องการได้รับความสะดวกสบายและสิ่งอ านวยความสะดวก ซึง่ถนน รถยนต์ 

โรงแรม ร้านอาหารเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการท่องเท่ียวอย่างมาก นอกจากนัน้ในส่วนสินค้าของท่ี

ระลึกเป็นสิ่งของส าหรับให้นักท่องเท่ียวซือ้เก็บไว้เป็นของท่ีระลึกความทรงจ าหรือเป็นของฝาก

ให้กบัเพ่ือนฝงูและผู้ใหญ่ท่ีให้ความเคารพนบัถือได้อีกด้วย 

 

                                                           
1ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริตต์ . สบ.10.11.9/6. เร่ือง 

หนงัสอืขา่วโฆษณาการ. 
2ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละจาริตต์ . สบ.10.11.9/5. เร่ือง 

หนงัสอืขา่วโฆษณาการ. 
3สภุาภรณ์ อาภาวชัรุตม์; และ ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ. (2549). เล่มเดิม. หน้า 

51. 
4แหล่งเดิม. หน้า 66. 
5แหล่งเดิม. หน้า 97-98. 
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6. การสิน้สุดบทบาทการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรมรถไฟหลวง 

 เม่ือเข้าสู่ทศวรรษ 2500 เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาประเทศในหลายด้าน รวมถึงการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างจริงจงัมากยิ่งขึน้จนน ามาสู่การจดัตัง้หน่วยงานองค์กรดแูลรับผิดชอบ

ทางด้านการท่องเท่ียวโดยเฉพาะขึน้เพ่ือให้เข้าใจความเป็นมาของการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน

ประเทศ จึงอยากขออธิบายว่านับตัง้แต่หน่วยงานของกรมรถไฟหลวงได้ด าเนินการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวภายใต้การควบคมุของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอคัรโยธินขณะด ารง

ต าแหน่งผู้บญัชาการกรมรถไฟหลวง (พ.ศ. 2460-2469) โดยมีแผนกโฆษณาการรับท าหน้าท่ีผลิตส่ือ

โฆษณา อาทิ หนงัสือคูมื่อ แผน่พบั และบริการทางด้านข้อมลูการเดนิทางเพ่ือเชิญชวนนกัทอ่งเท่ียว

ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศไทยโดยทางรถไฟ รวมถึงกรม

รถไฟหลวงยงัได้ด าเนินการจดัสร้างโรงแรมตามเมืองส าคญัและปรับปรุงบ้านพกันายช่างวิศวกร

รถไฟตามสถานีรถไฟตา่ง ๆ ภายในประเทศเพ่ือเปิดบริการเป็นท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียว ตลอดจน

อ านวยความสะดวกทางด้านบริการอ่ืน ๆ อาทิ ขบวนรถดว่น รถเสบียงอาหาร จองตัว๋รถไฟ จองท่ี

พกั ตดิตอ่หนว่ยงานราชการเพ่ือการเข้าชมสถานท่ีส าคญั ฯลฯ 

 ต่อมาในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2468 เม่ือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอัคร

โยธินทรงได้รับการแต่งตัง้จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ให้ทรงด ารง

ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมได้ด าเนินการจดัตัง้หนว่ยงานด้านการสง่เสริมการ

ท่องเท่ียวขึน้เพ่ือท าหน้าท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวควบคู่กับแผนกโฆษณาการของกรมรถไฟหลวง 

กระทัง่เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 หลายหน่วยงานถกูยกเลิกสลบัสบัเปล่ียนไป

อยู่ตามกระทรวงต่าง ๆ ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2479 กระทรวงเศรษฐการได้หยิกยกโครงการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวขึน้มาด าเนินการโดยเสนอโครงการบ ารุงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยต่อ

คณะรัฐมนตรีโดยมีวัตถุประสงค์  3 ประการคือ งานโฆษณาชักชวนนักท่องเท่ียว งานรับรอง

นกัทอ่งเท่ียว และงานบ ารุงสถานท่ีทอ่งเท่ียวและท่ีพกั 

 ในการนีก้ระทรวงเศรษฐการได้เสนอให้จัดตัง้เป็นรูปของสมาคมการท่องเท่ียวในวนัท่ี 4 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 แตค่ณะรัฐมนตรีไม่เห็นสมควรให้จดัตัง้เป็นสมาคม จึงได้ด าเนินการตาม

มอบหมายให้กรมพาณิชย์ สังกัดกระทรวงเศรษฐการรับไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 3  
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ประการ1 ดงันัน้กรมพาณิชย์ จึงได้ด าเนินการจดัตัง้แผนกส่งเสริมพาณิชย์และการท่องเท่ียวขึน้ใน

วนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 24792 โดยด าเนินการร่วมกบักรมรถไฟหลวง 

ต่อมาใน พ.ศ. 2485 การประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินประจ า พ.ศ. 

2485 คณะกรรมาธิการเห็นชอบให้โอนย้ายแผนกส่งเสริมการท่องเท่ียว  กรมพาณิชย์ สังกัด

กระทรวงเศรษฐการมาสงักดักระทรวงคมนาคมแทนในวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2485 โดยกระทรวง

คมนาคมได้มีค าสัง่ให้เปล่ียนช่ือใหม่ว่า ส านกังานส่งเสริมการท่องเที่ยว3 กระทัง่เกิดสงครามโลก

ครัง้ท่ี 2 ส านกังานถกูระเบดิจากเคร่ืองบนิสมัพนัธมิตรท าให้หนว่ยงานถกูยกเลิกไป 

หลังจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยุติลงหลายประเทศได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหา

ทางเศรษฐกิจรวมถึงประเทศไทยด้วย ดงันัน้เพ่ือเป็นการหารายได้ให้แก่ประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจคณะรัฐมนตรีจึงเห็นควรให้ปรับปรุงหน่วยงานดแูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวขึน้ใหม่ ท าให้

ในวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2490 รัฐบาลได้ด าเนินการจัดตัง้ ส านักงานท่องเที่ยว ขึน้สังกัดกรม

โฆษณาการพร้อมทัง้ด าเนินโครงการจดัตัง้องค์การอนามยัและทศันศกึษาเพ่ือส่งเสริมการอนามยั

และทศันศกึษา อนัเป็นบริการสาธารณและเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ โดยได้

ด าเนินการปรับปรุงสถานท่ีหลายแหง่ท่ีเห็นสมควรจดัให้เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจและ

เพิ่มพูนความรู้โดยทางทัศนศึกษา ทัง้ยังพิจารณาส่งเสริมระดับของโรงแรมให้มีสภาพเทียม

มาตรฐานสากลและสง่เสริมอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึน้4 

จากการด าเนินงานปรากฏได้รับผลเกินคาดหมายไว้อย่างมากเป็นสาเหตใุห้รัฐบาลเห็น

ความส าคญัของการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย ท าให้ในวนัท่ี 19 ตลุาคม พ.ศ. 2492 

คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมโฆษณาการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีรับหน้าท่ีดูแลเก่ียวกับการ

                                                           
1การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย. (2533). 30 ปี ททท. หน้า 20. 
2พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการส านักงานและกรมในกระทรวงเศรษฐการ. (2479, 31 

มกราคม). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 53. หน้า 1157-1158. 
3แผนกโคสนา กรมรถไฟ. (2486, เมษายน). หนงัสือพิมพ์รถไฟ. 1(4): หน้า 28-29. 
4ค าตอบค าถามของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร เร่ือง การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว . (2499, 21 

กมุภาพนัธ์). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 73. ตอนที่ 16. หน้า 696-699. 
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ทอ่งเท่ียวของประเทศไทยใช้ช่ือว่า ส านกังานส่งเสริมการท่องเทีย่ว โดยรับด าเนินการตอ่จากแผนก

สง่เสริมพาณิชย์และการทอ่งเท่ียว กรมพาณิชย์ สงักดักระทรวงเศรษฐการ1 

  กระทัง่ในวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2493 คณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการจดัตัง้หน่วยงานการ

สง่เสริมการทอ่งเท่ียวอย่างเป็นทางการใช้ช่ือวา่ ส านกังานท่องเที่ยว ตามพระราชกฤษฎีการจดัวาง

ระเบียบราชการกรมโฆษณาการในส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 24932 แต่กระนัน้การด าเนินการ

ทางด้านการท่องเท่ียวได้ร่วมด าเนินการกับกรมรถไฟหลวงเน่ืองด้วยการเดินทางในช่วงเวลานัน้

การคมนาคมทางรถไฟมีความสะดวกมากท่ีสุดถึงแม้ว่าการเดินทางโดยเคร่ืองบินจะเร่ิมเปิด

ด าเนินการแล้วแต่ด้วยอัตราค่าโดยสารค่อนข้างสูงเกินกว่ากลุ่มราษฎรส่วนใหญ่ จะสามารถ

เดนิทางได้3  

 เม่ือเข้าสู่ทศวรรษ 2500 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายได้อย่าง

มหาศาลให้กบัหลายประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ในสมยัจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด ารง

นายกรัฐมนตรี (9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506) ได้เล็งเห็นความส าคญัของ

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวดงัหมายเหตตุามท้ายประกาศพระกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว พ.ศ. 2502 ให้เหตผุลในการจดัตัง้ความว่า “โดยท่ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นกิจการท่ี

เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ และช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศ สมควรจัดตั ง้

องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียว...”4 และจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยังได้รับแนวคิดการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างท่ีเดินทางไปพกัรักษาสุขภาพท่ีโรงพยาบาลวอล

เตอร์รีด (Walter Reed Hospital) กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ใน พ.ศ. 2501 ขณะระหว่างการพกัรักษาสขุภาพ

ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ได้ท าการศึกษากิจการทางด้านต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา      

                                                           
1การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย. (2533). เล่มเดิม. หน้า 21. 
2พระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในส านกันายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493. (2493, 

2 พฤษภาคม). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 67. ตอนที่ 25. หน้า 461-464. 
3อตัราค่าโดยสารเคร่ืองบินเส้นทางกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ ราคา 325 บาท ท าการบินไป-กลบัในวนั

เดียวกนั ทกุวนัองัคาร พฤหสับดี และเสาร์ ใน ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกระทรวงคมนาคม. คค.

0202.14 /1. เร่ือง ร่างใบอนญุาตประกอบกิจการค้าในการเดินอากาศ (พ.ศ. 2492-2497). 
4พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การสง่เสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502. (2502, 28 กรกฎาคม). ราชกิจจา

นเุบกษา. เลม่ 76. ตอนที่ 74. หน้า 285. 



  200 

เพ่ือน ามาปรับใช้กับประเทศไทย รวมถึงด าเนินการเก่ียวกับการท่องเท่ียว1 จึงน ามาสู่แนวคิดการ

สง่เสริมการทอ่งเท่ียวอยา่งจริงจงัโดยด าเนินการจดัตัง้ องค์การส่งเสริมการท่องเทีย่ว (อ.ส.ท.) 

 ดังนัน้เม่ือจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขึน้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วได้ด าเนินการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวขึน้เป็นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยในวันท่ี 28 กรกฏาคม 

พ.ศ. 2502 ได้ด าเนินการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียว พ.ศ. 2502  

(อ.ส.ท.) ขึน้ เป็นองค์การอิสระท าหน้าท่ีดูแลเก่ียวกับการท่องเท่ียวในและต่างประเทศมี

วตัถปุระสงค์ดงันี ้

1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของชาติ และเผยแพร่

ประเทศไทยในด้านวฒันธรรม ศิลปกรรม ประเพณี นาฏศิลป์ การกีฬา และกิจการอย่างอ่ืนอนัจะ

เป็นการชกัจงูหรือเป็นท่ีสนใจแก่นกัทอ่งเท่ียว 

2. ช่วยเหลือ แนะน า และร่วมมือในการจดัและด าเนินงานอตุสาหกรรมท่องเท่ียวของ

เอกชน 

3. ส ารวจ จดัสร้าง สง่เสริมหรือบรูณะสถานท่ีอนัเหมาะสมส าหรับการทอ่งเท่ียว 

4. ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมส่งเสริมการท่องเท่ีย วทัง้ในและนอก

ราชอาณาจกัร 

5. ประกอบอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในกรณีท่ีเอกชนไม่สามารถจะกระท าได้โดยล าพงั 

หรือในกรณีท่ีทางราชการมอบหมาย 

6. ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ อนัเก่ียวแก่หรือเพ่ือประโยชน์ของอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว2 

 หลังจากการด าเนินการจัดตัง้หน่วยงาน องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

เพ่ือด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยอยา่งมีระเบียบแบบแผนตามมาตรฐานสากล 

ท าให้หนว่ยงาน กรมรถไฟหลวงท่ีได้ด าเนินการเก่ียวกบัธุรกิจการท่องเท่ียวมาตัง้แตใ่นสมยัพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบรุฉตัรไชยากร กรมพระก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน ด ารงต าแหน่งผู้บญัชาการ

กรมรถไฟหลวง (พ.ศ. 2460-2469) โดยมีแผนกโฆษณาการ รับหน้าท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการ

ทอ่งเท่ียวของประเทศไทยลดบทบาทหน้าท่ีลงเน่ืองด้วยกรมรถไฟหลวงมีบทบาทหน้าท่ีทางด้านอ่ืน ๆ 
                                                           

1การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย. (2533). เล่มเดิม. หน้า 21. 
2พระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การสง่เสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502. (2502, 28 กรกฎาคม). ราชกิจจา

นเุบกษา. เลม่ 76. ตอนที่ 74. หน้า 275-276. 
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ร่วมด้วยท่ีต้องด าเนินการ อาทิ การขนสง่ผู้ โดยสาร การขนส่งสินค้า ฯลฯ ซึง่เป็นบทบาทหน้าท่ีหลกั

ส าคญัท าให้กรมรถไฟหลวงสิน้สดุบทบาททางด้านการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวนบัจากนัน้มา 

 กลา่วโดยสรุปได้วา่การส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่หลงั พ.ศ. 2475 เป็นต้นมานัน้ 

กรมรถไฟหลวงได้ด าเนินการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวอย่างจริงจงัมากขึน้ด้วยการจดัรถไฟขบวนพิเศษ

ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนัน้ยังมีส านักงานโฆษณาการ และแผนก

สง่เสริมการท่องเท่ียวด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวร่วมด้วย เม่ือเกิดเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้

ท่ี 2 ท าให้การท่องเท่ียวรวมถึงกิจการอ่ืน ๆ ด้วยต้องหยุดชะงักลงกระทั่งหลังจากเหตุการณ์

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยตุลิง 

การด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการฟื้นฟูอีกครัง้ในทศวรรษ 

2490 เป็นต้นมา การส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการส่งเสริมมากยิ่งขึน้ทัง้การ

โฆษณาผ่านหนงัสือพิมพ์และนิตยสาร ท าให้กลุ่มคนท่ีเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่มีกลุ่มคน

หลากหลายมากขึน้ จงึท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงภายในจงัหวดัเชียงใหมเ่พ่ือรองรับนกัทอ่งเท่ียว 

อาทิ การเปิดกิจการโรงแรม ร้านอาหาร และบริการเช่ารถยนต์  ตลอดจนการพฒันาเส้นทางถนน

เพ่ือให้เกิดความสะดวกส าหรับการเดินทางของนกัท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ภายใน

จงัหวดัเชียงใหม ่

กระทัง่ในทศวรรษ 2500 รัฐบาลเล็งเห็นความส าคญัของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็น

อุตสาหกรรมท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล จึงต้องการท่ีจะให้มีหน่วยงาน

ส าหรับท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกิจการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวตามแบบอย่างสากล ดังนัน้

รัฐบาลจึงด าเนินการจัดตัง้ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว (อ.ส.ท.) ขึน้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2502 เพ่ือเป็นหน่วยงานส าหรับท าหน้าท่ีรับผิดชอบทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ

ประเทศไทย เม่ือเป็นดงันัน้ท าให้บทบาทของกรมรถไฟหลวงท่ีด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวมา

ประเทศไทยมาเป็นเวลานานหลายสิบปีสิน้สดุบทบาทลง 

 

 

 



 

บทที่ 5 

บทสรุป 
 
 การศกึษาเร่ือง บทบาทของกรมรถไฟหลวงกับการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ. 2464-

2502 มุง่ศกึษาบทบาทของกรมรถไฟหลวงในการด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของการเดินทางไปเชียงใหม่ จากการเดินทางไปเพ่ือท า

สงครามและติดต่องานราชการแผ่นดินเปล่ียนมาเป็นการเดินทางไปเพ่ือการท่องเท่ียวพักผ่อน

หย่อนใจตามสถานท่ีท่องเท่ียวภายในตัวเมืองเชียงใหม่และงานเทศกาลประจ าปีของจังหวัด

เชียงใหม่โดยการเดินทางด้วยรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ โดยใช้เอกสารหลกัฐาน

จากหน่วยงานกรมรถไฟหลวงเป็นหลัก รวมถึงเอกสารหลักฐานจากกระทรวงพาณิชย์และ

คมนาคม กรมโฆษณาการ ราชกิจจานเุบกษาและหนงัสือพิมพ์ 

 จากการศึกษาพบว่าการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่ในช่วงก่อนเส้นทางรถไฟ

สายเหนือสามารถเดินรถไฟถึงสถานีเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2464 เป็นการเดินทางไปเพ่ือกิจธุระท่ีมี

ความจ าเป็นและมีความส าคญัของกลุ่มคนต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นการเดินทางไปเพ่ือการพกัผ่อนหย่อน

ใจหรือเป็นการเดินทางเพ่ือไปเท่ียว ซึ่งแต่ละกลุ่มคนท่ีเดินทางในช่วงเวลานีต้า่งมีปัจจยัส าคญัใน

การเดินทางไปท่ีแตกต่างกนั แตล้่วนแล้วมีกิจธุระส าคญัจ าเป็นท่ีจะต้องเดินทางโดยสามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่มหลกั ได้แก่ กลุ่มแรกเจ้านายฝ่ายเหนือมีความจ าเป็นท่ีต้องเดินทางจากเชียงใหม่

ลงกรุงเทพฯ เพ่ือการถวายเคร่ืองราชบรรณาการทกุ 3 ปี รวมถึงสาเหตอ่ืุน ๆ ด้วยอาทิ รายงานข่าว

ศึกสงคราม เข้ารับพระราชทานแต่งตัง้ต าแหน่งเจ้าผู้ครองนคร เข้าร่วมงานพระราชพิธี และเข้าเฝ้า

เม่ือมีหมายเรียก 

กลุ่มท่ีสองเจ้านายและข้าราชการกรุงเทพฯ เดินทางขึน้ไปเชียงใหม่ต้องการป้องกันรักษา

บ้านเมืองในประเทศราชให้อยู่ภายใต้อ านาจของสยามและต้องการจดัระเบียบการปกครองเมือง

เชียงใหม่ โดยช่วงระยะแรกสมัยต้นรัตนโกสินทร์ การเดินทางของกลุ่มคนเหล่านีมี้ภาระกิจการ

เดนิทางไปเพ่ืองานราชการสงครามเป็นหลกั เน่ืองจากเชียงใหม่มีสถานะเป็นหวัเมืองฝ่ายเหนือท่ีมี

เขตแดนติดต่อกับประเทศพม่า ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น

ช่วงเวลายุคล่าอาณานิคมของชาติตะวนัตกพร้อมกับเป็นช่วงเวลาของการก่อตวัของรัฐเขตแดน
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สมยัใหม่เพ่ือการรวมดินแดนประเทศราชเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสยาม ท าให้เดินทางขึน้ไปเมือง

เชียงใหม่ในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นการเดินทางไปเพ่ือแสดงถึงอ านาจทางการปกครองเหนือเมือง

เชียงใหมแ่ละเพ่ือดแูลควบคมุความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองเป็นหลกั 

กลุ่มท่ีสามพ่อค้าเป็นกลุ่มท่ีเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่บ่อยครัง้มากท่ีสุดเพ่ือ

ตดิตอ่ค้าขายโดยใช้เส้นทางน า้เป็นหลกัมีเรือเป็นพาหนะในการขนสง่สินค้า เน่ืองจากเชียงใหมเ่ป็น

เมืองศูนย์กลางการค้าสินค้าของป่าแหล่งส าคญั จึงท าให้มีการเดินทางของกลุ่มพ่อค้าระหว่าง

เมืองต่าง ๆ เดินทางมาท าการค้าขายท่ีเชียงใหม่ ซึ่งย่านการค้าท่ีส าคัญของเมืองเชียงใหม่อยู่

บริเวณยา่นวดัเกต เน่ืองจากตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ปิงและเป็นแหล่งชมุชนชาวเมืองขนาดใหญ่  ซึ่งกลุ่ม

พ่อค้าท่ีเดินทางติดตอ่ค้าขายระหว่างกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่ มีด้วยกัน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเจ้านาย

ฝ่ายเหนือ กลุม่พอ่ค้าไทยใหญ่ กลุม่พอ่ค้าคนจีน และกลุม่พอ่ค้าอินเดีย 

กลุ่มท่ีส่ีมิชชนันารีเป็นกลุ่มนกัเดินทางเพ่ือแสวงหาพืน้ท่ีเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปยงัแหล่ง

พืน้ท่ีใหม่ ๆ และยังชอบเดินทางส ารวจพืน้ท่ีห่างไกลเพ่ือเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ภายในเมืองนัน้ ๆ ท่ี ได้

เดนิทางไปโดยกลุ่มมิชชนันารีท่ีเดนิทางจากกรุงเทพฯ ขึน้ไปเชียงใหม่ ประกอบด้วยกลุ่มมิชชนันารี

ชาวฝร่ังเศสและกลุ่มมิชชนันารีชาวอเมริกัน ซึ่งกลุ่มมิชชนันารีทัง้สองมีความสนใจท่ีจะเผยแพร่

ศาสนาคริสต์รวมทัง้การแพทย์และการศึกษาสมัยใหม่ภายในเมืองเชียงใหม่พร้อมทัง้ จัดตัง้

คริสตจกัรท่ีเมืองเชียงใหม ่

จากรายละเอียดทัง้หมดของกลุ่มคนทัง้ 4 กลุ่มจะเห็นได้ว่าการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ 

กบัเชียงใหม่ในช่วงก่อนมีเส้นทางรถไฟถึงเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2464 วตัถปุระสงค์ของการเดินทาง

ของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่ีแตกต่างกัน แต่กระนัน้เส้นทางการ

เดนิทางระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหมเ่ตม็ไปด้วยความยากล าบากซึง่เส้นทางท่ีได้รับความนิยมใน

การเดินทางเป็นเส้นทางน า้โดยมีเรือหางแมงป่องเป็นพาหนะและเป็นการเดินทางท่ีมีความ

สะดวกสบายมากท่ีสดุ เพียงแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 1 – 3 เดือน เน่ืองจากเส้นทางน า้

ในแมน่ า้ปิงต้องเดินทางผ่านแก่งจ านวนมาก แตล่ะแก่งอาจใช้เวลาเดินทางหลายวนัถึงจะผ่านแก่ง

ไปได้ นัน่เป็นสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้การเดินทางติดต่อสมัพนัธ์กันระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่มี

อปุสรรคในการเดินทางอย่างมาก ท าให้เกิดแนวคิดในการสร้างระบบคมนาคมเส้นทางรถไฟสาย

เหนือจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหมใ่นสมยัรัชกาลท่ี 5 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเดนิทาง 
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แนวคิดในการสร้างเส้นทางรถไฟสายแรกเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีประเทศองักฤษและฝร่ังเศส

แผ่ขยายเขตอาณานิคมเข้าควบคุมการปกครองภายในประเทศเพ่ือนบ้านของไทย ท าให้ไทย

จ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบต่าง ๆ ภายในประเทศให้มีความทันสมัย ดงันัน้การ

สร้างเส้นทางรถไฟภายในประเทศ จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้รัฐบาลสว่นกลางสามารถเดินทางไป

ควบคมุการปกครองเมืองตา่ง ๆ ในพระราชอาณาเขตได้สะดวกรวดเร็ว 

ตอ่มาใน พ.ศ. 2430 รัฐบาลไทยได้ด าเนินการวา่จ้างวิศวกรชาวองักฤษส ารวจเส้นทางเพ่ือ

สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ หลังจากการส ารวจเส้นทางรถไฟแล้วเสร็จ ในเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

จัดตัง้กรมรถไฟขึน้ สังกัดกระทรวงโยธาธิการ  และด าเนินการสร้างเส้นทางรถไฟสายแรกคือ 

เส้นทางกรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมา เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2434 กระทัง่ในวนัท่ี 26 มีนาคม 

พ.ศ. 2439 รถไฟได้เร่ิมเปิดเดนิรถในระยะแรกเส้นทางจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีกรุงเก่า 

จากนัน้ได้ด าเนินการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือโดยมีทางแยกออกจากเส้นทางรถไฟ

สายนครราชสีมาท่ีสถานีชุมทางบ้านภาชีโดยเร่ิมสร้างในวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2442 ขึน้ไปทาง

ภาคเหนือผ่านเมืองลพบรีุ, ปากน า้โพ, พิษณุโลก, อตุรดิตถ์, ล าปาง ล าพนูไปจนถึงเมืองเชียงใหม่

โดยสามารถเปิดเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่ในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2464 เม่ือรถไฟสามารถเดินรถ

ได้ถึงสถานีเชียงใหม่แล้ว จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนท าให้เกิดการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด

เชียงใหมข่องกรมรถไฟหลวง 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านัน้ ในประเทศไทยยังไม่มีความรับรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมการ

ท่องเท่ียวเพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจในสงัคมไทยเลย ซึ่งวฒันธรรมการท่องเท่ียวนัน้เข้ามาในสงัคมไทย

ในสมัยรัชกาลท่ี 4 กล่าวคือ หลังจากการท าสนธิสัญญาเบาว์ริง เม่ือ พ.ศ. 2398 ส่งผลให้มี

ชาวตะวนัตกหลายชาติเดินทางเข้ามาในไทยมีจ านวนเพิ่มขึน้ ทัง้เดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนา 

ค้าขาย ทูต และรับราชการในสยามจ านวนมาก ชาวตะวนัตกท่ีเดินทางเข้ามาอยู่อาศยัในไทยได้

น าวฒันธรรมการท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจจากชาติตะวนัตกเข้ามาแพร่หลายในสงัคมไทย 

โดยเร่ิมเกิดความนิยมในราชส านกัก่อนโดยแพร่หลายเฉพาะในหมูเ่จ้านายและชนชัน้สงู ตอ่มาเม่ือ

กิจการรถไฟในประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้านับตัง้แต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
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จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีมีเส้นทางรถไฟมุง่หน้าออกจากกรุงเทพฯ ไปตามเส้นทางตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ

ทัง้เส้นทางสายเหนือและสายใต้  

กระทัง่ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัเส้นทางรถไฟสายเหนือสามารถเดิน

รถจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีเชียงใหม ่สว่นเส้นทางรถไฟสายใต้สร้างเสร็จสมบรูณ์สามารถเปิด

เดินรถระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐมลายูโดยมีสถานีปาดังเบซาร์เป็นสถานีร่วม ท าให้ชาว

ตา่งประเทศสามารถเดินทางจากเมืองปีนงัและสิงคโปร์โดยรถไฟเพ่ือเข้ามาทอ่งเท่ียวและประกอบ

กิจธุระในประเทศไทยได้อย่างสะดวกมากขึน้ และนบัเป็นครัง้แรกท่ีประเทศไทยมีการวางระบบ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยมีกรมรถไฟหลวงเป็นหน่วยงานผู้ประกอบการท่ีท าธุรกิจด้านการ

ท่องเท่ียว ตามเมืองท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีรถไฟสามารถเดินทางไปถึงสถานท่ีนัน้ ๆ เน่ืองจากเส้นทาง

รถไฟเป็นเส้นทางท่ีสามารถเดินทางไปได้ทัว่ประเทศมากขึน้ ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ

เดินทางไปยังเมืองท่ีมีระยะทางห่างไกลและใช้เวลาในการเดินทางน้อยลง กล่าวคือ ก่อนหน้าท่ี

เส้นทางรถไฟสายเหนือจะสามารถเดินรถถึงสถานีเชียงใหม่ การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง

เชียงใหม่ใช้เวลานานร่วมเดือน แตเ่ม่ือมีการคมนาคมรถไฟเกิดขึน้ท าให้การเดินจากกรุงเทพฯ ไป

เชียงใหมใ่ช้เวลาเพียง 25 ชัว่โมง 

ดงันัน้รถไฟจึงกลายเป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้เกิดความนิยมในการเดินทางไปท่องเท่ียว

จังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองมาจากมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและกรมรถไฟหลวงยังมี

ให้บริการโรงแรมท่ีพักท่ีสถานีเชียงใหม่ บริการอาหารบนรถเสบียงอีกด้วย กล่าวได้ว่ากรมรถไฟ

หลวงมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ดังเห็นได้จากส่ือโฆษณา

ท่องเท่ียวของกรมรถไฟหลวง ประกอบกับในช่วงเวลาดงักล่าวประเทศไทยก าลงัประสบกับปัญหา

เศรษฐกิจ ท าให้ธุรกิจการทอ่งเท่ียวเป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ีเป็นหนทางในการรายได้ให้กบัประเทศเพ่ือช่วย

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

การด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ของกรมรถไฟหลวงนัน้สามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ชว่งเวลา คือ ระหวา่ง พ.ศ. 2464-2474 และ พ.ศ. 2475-2502  

1. ระหว่าง พ.ศ. 2464-2474 กรมรถไฟหลวงได้เร่ิมด าเนินการส่งเส ริมการท่องเท่ียว

จงัหวดัเชียงใหม่โดยการผลิตหนงัสือคู่มือท่องเท่ียวทางรถไฟ ผลิตส่ือโฆษณาการท่องเท่ียว ผลิต

ภาพยนตร์เพ่ือเชิญชวนนกัทอ่งเท่ียว ตลอดจนการพฒันาการเดินรถไฟเส้นทางสายเหนือและสร้าง
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โรงแรมรถไฟเชียงใหมเ่พ่ือรองรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพฯ ขึน้มาเท่ียวจงัหวดั

เชียงใหม ่

แตก่ระนัน้ในช่วงแรกของการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ของกรมรถไฟหลวงมี

กลุ่มคนท่ีเดินทางไปเท่ียวยังไม่แพร่หลายนักยังจ ากัดอยู่ในแต่เฉพาะกลุ่มชนชัน้สูง ข้าราชการ 

คหบดี คณะนักเรียนนักศึกษา และกลุ่มชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองด้วยการเดินทาง

ท่องเท่ียวจ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนมากในการจ่ายคา่บริการตา่ง ๆ ท าให้กลุ่มราษฎรทัว่ไปยงัมีจ านวน

ไมม่ากนกั 

นอกจากนัน้การส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ของกรมรถไฟหลวงยังท าให้เกิด

ความเปล่ียนแปลงภายในจงัหวดัเชียงใหมด้่วย อาทิ ถนน สะพาน เพ่ือรองรับกบัจ านวนรถยนต์ท่ีมี

เพิ่มมากขึน้ รวมถึงการผลิตสินค้าท่ีระลกึของท้องถ่ินจากเดิมเป็นการผลิตเพ่ือใช้ภายในครอบครัว

เป็นหลกักลายมาเป็นการผลิตเพ่ือค้าขายเป็นสินค้าของท่ีระลกึ 

2. ระหว่าง พ.ศ. 2475-2502 การส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ของกรมรถไฟ

หลวงมีบทบาทชดัเจนมากยิ่งขึน้โดยกรมรถไฟหลวงได้ด าเนินการจดัรถไฟขบวนพิเศษเดินทางไป

เท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลประจ าปีต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ งานเทศกาล

สงกรานต์ งานฤดลู าไย งานเทศกาลลอยกระทง และงานฤดหูนาวซึง่จดัเป็นประจ าทกุปี พร้อมทัง้

ยงัมีกิจกรรมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีสร้างช่ือสร้างให้กับจงัหวดัเชียงใหม่

ด้วย นอกจากกรมรถไฟหลวงแล้วยงัมีหน่วยงานราชการท่ีด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดั

เชียงใหมด้่วย อาทิ ส านกังานโฆษณาการ และแผนกสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 

กระทั่งเข้าสู่ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (พ.ศ. 2484-2488) เส้นทางรถไฟสายเหนือและ

สายใต้อยู่เคร่ืองบินฝ่ายสมัพนัธมิตรทิง้ระเบิดท าลายเป็นสาเหตใุห้การเดินทางโดยรถไฟระหว่าง

กรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง ท าให้การด าเนินการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวจังหวดัเชียงใหม่หยุดชะงักลงในช่วงเวลาดงักล่าว และกลับมาด าเนินการส่งเสริมการ

ทอ่งเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมอี่กครัง้หลงัจากเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยตุลิง 

หลงัทศวรรษ 2490 เป็นต้นมาการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ได้รับการส่งเสริม

มากยิ่งขึน้โดยกรมรถไฟหลวงได้กลบัมาด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่อีกครัง้

พร้อมทัง้ยงัมีส่ือสิ่งพิมพ์ของท้องถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ได้ด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวร่วมด้วย 
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ท าให้กลุ่มคนท่ีเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่มีกลุ่มคนหลากหลายมากขึน้ จึงท าให้เกิดความ

เปล่ียนแปลงภายในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียว อาทิ การเปิดกิจการโรง แรม 

ร้านอาหาร และบริการเช่ารถยนต์ ตลอดจนการพัฒนาเส้นทางถนนเพ่ือให้เกิดความสะดวก

ส าหรับการเดนิทางของนกัทอ่งเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ภายในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ในทศวรรษ 2500 รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็น

อุตสาหกรรมท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ดงันัน้ใน พ.ศ. 2502 รัฐบาลจึง

ด าเนินการจัดตัง้ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว (อ.ส.ท.) เพ่ือเป็นหน่วยงานส าหรับท าหน้าท่ี

รับผิดชอบทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย เม่ือเป็นดงันัน้ท าให้บทบาทของ

กรมรถไฟหลวงท่ีด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยมาเป็นเวลานานหลายสิบปี

สิน้สดุบทบาทลง 

อย่างไรก็ตามงานวิจยัชิน้นีมุ้่งศกึษาประเด็นการเดินทางไปเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่โดยทาง

รถไฟเป็นหลกั ท าให้ได้ข้อมลูการเดินทางไปเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่จ ากดัแตใ่นเฉพาะการคมนาคม

ทางรถไฟ ซึ่งในช่วงทศวรรษ 2490 เร่ิมมีการคมนาคมทางเคร่ืองบินเปิดท าการแล้ว ดงันัน้จึงเป็น

ประเดน็ท่ีนา่สนใจในการศกึษาตอ่ไปส าหรับการเดนิทางไปเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่โดยทางเคร่ืองบนิ 



 

บรรณาน ุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

เอกสารชัน้ต้นท่ียังไม่ได้ตีพมิพ์ 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกระทรวงการคลงั. ROYAI RAILWAY DEPARTMENT. กค.

0301.1.38.I/21-32. เ ร่ื อ ง  ANNUAL REPORT ON THE ADMINISTRATION OF THE 
SIAMESE STATE RAILWAYS FOR THE YEAR B.E. 2460-2477. 

----------. เอกสารกระทรวงการคลัง. กค.0301.8.2/1. เร่ือง loan agreement and technical report 
ของการรถไฟ. 

----------. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ. กต.5/2. เร่ือง สัญญาว่าจ้างนายเบทเก (Mr.Karl 
Bethge) วิศวกรชาวเยอรมนัรับราชการเป็นเจ้ากรมรถไฟ. 

----------. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ. กต.33.6.8/8. เร่ือง ขอความช่วยเหลือในการอ านวย
ความสะดวกให้แก่นกัหนงัสือพิมพ์อิตาเลียนซึง่เข้ามาเขียนเก่ียวกบัประเทศสยาม. 

----------. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ. กรมรถไฟ. กต.5/39.  เร่ือง กระทรวงเศรษฐการส่งรายการ
แสดงกิจการของกรมรถไฟ (พ.ศ. 2477-2478). 

----------. เอกสารกระทรวงการตา่งประเทศ. ชาวตา่งประเทศ (เย่ียมเมืองไทย). เดนมาร์ก. กต.33.6.4/9. 
เร่ือง มิสเตอร์ เอ็มเมกอร์เนรุราช ูทตูเดนมาร์ทไปเท่ียวหวัเมืองฝ่ายเหนือ (พ.ศ. 2466). 

----------. เอกสารกระทรวงการตา่งประเทศ. ชาวตา่งประเทศ (เย่ียมเมืองไทย). เยอรมนั. กต.33.6.3/25. 
เร่ือง นายพลเรือเอกเบนเก ชาวเยอรมนัจะขึน้ไปเท่ียวชมเชียงใหม ่(พ.ศ. 2469). 

----------. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ. สงครามโลกครัง้ท่ี 1. (สยามประกาศสงคราม). กต.
65.14/16. เร่ือง สยามประกาศสงครามแก่ประเทศเยอรมนัและออสเตรีย (พ.ศ. 2460). 

----------. เอกสารกระทรวงคมนาคม . คค.0202.14/1. เร่ือง ร่างใบอนุญาตประกอบกิจการในการ
เดนิอากาศ (พ.ศ. 2492-2497). 

----------. เอกสารกระทรวงคมนาคม. รัชกาลท่ี 6. กรมรถไฟสายเหนือ. ร.6 คค.5.3/2. เร่ือง สร้างรถไฟ
ตัง้แต่แม่พวกไปถึงแดนไชย แต่แดนไชยถึงนครเชียงใหม่ (13 พฤษภาคม พ.ศ. 2454-6 
พฤษภาคม พ.ศ. 2463). 

----------. เอกสารกระทรวงโยธาธิการ. รัชกาลท่ี 5. กรมรถไฟ. รถไฟสายเหนือ. ร.5 ยธ.5/18. เร่ือง การ
สร้างทางรถไฟสายเหนือ (ร.ศ. 127). 

----------. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ. การต่างประเทศ. (ชาวต่างประเทศ). ศธ.22.4/10. เร่ือง การ
ประชมุรับรองคณะท่องเท่ียวมหาวิทยาลยันิวยอร์ก (17 ก.ย. 2471 – 19 ก.พ. 2471). 
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ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกระทรวงศกึษาธิการ. การตา่งประเทศ. (ชาวตา่งประเทศ). ศธ.
22.4/12. เร่ือง การรับรองของมหาวิทยาลยัลอยน า้ (13 ก.พ. 2471 – 31 ม.ค. 2473). 

----------. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ. การต่างประเทศ. ชาวต่างประเทศเย่ียมเมืองไทย. ศธ.
22.4/26. เร่ือง กระทรวงเศรษฐการ การต้อนรับคณะตรวจการเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นท่ีจะเข้ามา
ประเทศสยาม. 

----------. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท.1/3. เร่ือง Guide Book of Siam 
(พ.ศ. 2463). 

----------. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท.1/4. เร่ือง Siamese State Railway 
A Guide Book of General Information with Time Tables (พ.ศ. 2464). 

----------. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท.1/7. เร่ือง Glimpse of the East 
(advertising railways, Hotel). 

----------. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท.1/8. เร่ือง Guide Book by Erik 
Seidenfaden. 

----------. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. กรมรถไฟหลวง. รฟท.1/9. เร่ือง งานพิมพ์สมุดเชิญเท่ียว
หวัหิน (พ.ศ. 2484). 

----------. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. จดหมายเหตสุภาเผยแผพ่าณิชย์. รฟท.2/1. เร่ือง จดหมาย
เหตขุองสภาเผยแผพ่าณิชย์ ฉบบัท่ี 1-3 (พ.ศ. 2464). 

----------. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. จดหมายเหตสุภาเผยแผ่พาณิชย์. รฟท.2/7. เร่ือง THE 
RECORD (ISSUED BY THE MINISTRY OF COMMERCE, BANGKOK, SIAM) NO.11-
14, 1924 (พ.ศ. 2467). 

----------. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. จดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิชย์. รฟท.2/11. เร่ือง 
จดหมายเหตขุองสภาเผยแผพ่าณิชย์ ฉบบัท่ี 24-27 (พ.ศ. 2470). 

----------. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. จดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิชย์. รฟท.2/13. เร่ือง 
จดหมายเหตขุองสภาเผยแผพ่าณิชย์ ฉบบัท่ี 28-31 (พ.ศ. 2471). 

----------. เอกสารการรถไฟแห่งประเทศไทย. จดหมายเหตุสภาเผยแผ่พาณิชย์. รฟท.2/18. เร่ือง THE 
RECORD, THE JOURNAL OF THE BOARD OF COMMERCIAL DEVELOPMENT. 
NO.30-38, 1930 (พ.ศ. 2473). 
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ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารรัชกาลท่ี 6. กระทรวงคมนาคม. กรมรถไฟสายเหนือ. คค.5.3/8. 

เร่ือง กรมขุนก าแพงเพชร์ เสด็จตรวจทางรถไฟสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
(โคราชถึงอบุล) (4 สิงหาคม พ.ศ. 2460 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2468). 

----------. เอกสารสว่นบคุคลพนัเอกแสง จลุะจาริตต์. สบ.10.11.9/1. เร่ือง หนงัสือขา่วโฆษณาการ. 
----------. เอกสารสว่นบคุคลพนัเอกแสง จลุะจาริตต์. สบ.10.11.9/3. เร่ือง หนงัสือขา่วโฆษณาการ. 
----------. เอกสารสว่นบคุคลพนัเอกแสง จลุะจาริตต์. สบ.10.11.9/5. เร่ือง หนงัสือขา่วโฆษณาการ. 
----------. เอกสารสว่นบคุคลพนัเอกแสง จลุะจาริตต์. สบ.10.11.9/6. เร่ือง หนงัสือขา่วโฆษณาการ. 
----------. เอกสารสว่นบคุคลพนัเอกแสง จลุะจาริตต์. สบ.10.11.9/10. เร่ือง หนงัสือขา่วโฆษณาการ. 
----------. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละริตต์. สบ10.2/23. เร่ือง การปรับปรุงโฆษณาของกรม

รถไฟ. 
----------. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละริตต์. สบ10.2/36. เร่ือง รายงานประจ าปี 2494 งบดุล

บญัชีท าการและบญัชีก าไรขาดทนุการรถไฟแหง่ประเทศไทย (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2494). 
----------. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละริตต์. สบ10.2/39. เร่ือง รายงานประจ าปี 2496 งบดุล

บญัชีท าการและบญัชีก าไรขาดทนุการรถไฟแหง่ประเทศไทย (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2496). 
----------. เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละริตต์. สบ10.2/61. เร่ือง รายงานประจ าปี 2503 งบดุล

บญัชีท าการและบญัชีก าไรขาดทนุการรถไฟแหง่ประเทศไทย (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2503). 

 

รูปภาพจากส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ

ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. การรถไฟแห่งประเทศไทย. ภ.รฟท.29/7. ภาพทางเดินโรงแรมราช
ธานี สถานีรถไฟหวัล าโพง. 

----------. การรถไฟแหง่ประเทศไทย. ภ.รฟท.96/2. ภาพน า้ตกห้วยแก้ว จงัหวดัเชียงใหม.่ 
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ภาคผนวก ก 
แผนที่แสดงการเดนิทางเส้นทางน า้และทางรถไฟ 

ระหว่างกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ 
 

 
 

 ท่ีมา: พนูพร พลูทาจกัร. (2530). การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจในมณฑลพายพัหลงัการ

ตดัเสน้ทางรถไฟสายเหนือ พ.ศ. 2464-2484. หน้า 3. 
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ภาคผนวก ข 
แผนที่แสดงที่ตัง้ของหมู่บ้านมืดกา 

 

 

 

 ท่ีมา: บุญเสรมิ สาตราภยั. (2532). เสดจ็ลานนา เล่ม 1. หน้าปกหลงั. 
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ภาคผนวก ค 
แผนที่แสดงที่ตัง้ของหมู่บ้านนา 

 

 
 

ท่ีมา: บุญเสรมิ สาตราภยั. (2532). เสดจ็ลานนา เล่ม 1. หน้าปกหลงั. 
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ภาคผนวก ง 
แผนที่แสดงเส้นทางทหารญ่ีปุ่นเดนิทางเข้าสู่ประเทศไทย 

 

 
 

 ท่ีมา: จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ. (2550). ความสมัพนัธ์ชาวเมืองเหนือล่างกบัทหารญี่ปุ่ น

สมยัสงครามโลกครั้งที ่2 (พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2488). หน้า 22. 
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ภาคผนวก จ 
แผนที่แสดงที่ตัง้ของกองทหารญ่ีปุ่ นในเขตภาคเหนือ 

 

 
 

 ท่ีมา: จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ. (2550). ความสมัพนัธ์ชาวเมืองเหนือล่างกบัทหารญี่ปุ่ น 

สมยัสงครามโลกครั้งที ่2 (พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2488). หน้า 73. 
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ภาคผนวก ฉ 
เส้นทางการเดนิทางโดยรถไฟในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488) 

 

 
 

 ท่ีมา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ . เอกสารส่วนบุคคลพันเอกแสง จุละริตต์. สบ

10.11.2/3. เร่ือง การสร้างทางรถไฟทหารติดต่อระหว่างประเทศไทย-ประเทศพม่าระหว่างสงคราม

มหาเอเชียบรูพา. 
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ภาคผนวก ช 
ภาพโฆษณาเชิญชวนเที่ยวประเทศไทยหลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 

 

 

 

 ท่ีมา: กรมรถไฟ. (2490). งานฉลองรถไฟหลวง ครบ 50 ปี. ไมมี่เลขหน้า. 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางรายการอาหาร เคร่ืองดื่ม และของว่าง1 

 
มีจ าหนา่ยบนรถขบวนพิเศษ เท่ียวสงกรานต์เชียงใหม่ พ.ศ. 2477 ดงันี ้

 
รายการอาหาร ราคา 

   1. แกงเผ็ด ชามละ  25  สตางค์ 

   2. แกงจืด ชามละ  25  สตางค์ 

   3. หมตู้มเคม็ ชามละ  25  สตางค์ 

   4. สตเูนือ้หรือไก่ ชามละ  25  สตางค์ 

   5. ไขด่าวกนุเชียง จานละ  25  สตางค์ 
   6. ข้าวผดั จานละ  25  สตางค์ 

   7. ข้าวเปลา่ จานละ  5  สตางค์ 
 

ราคาอาหารทกุอยา่งเหลา่นี ้สงูกวา่ราคาตลาด 5 เทา่ตวัในขณะนัน้ 
 

รายการเคร่ืองดื่มและของว่าง ราคา 
   1. ขนมปังทานมหรือเนย แผน่ละ  5  สตางค์ 
   2. น า้ชา กาแฟร้อน ถ้วยละ  10  สตางค์ 
   3. น า้ชา กาแฟเย็น ถ้วยละ  15  สตางค์ 
   4. โซดาแชเ่ย็น  ขวดละ  20  สตางค์ 
   5. น า้หวานแชเ่ย็น  ขวดละ  25  สตางค์ 
   6. น า้ออเร็นครัช แชเ่ย็น  ขวดละ  30  สตางค์ 
   7. เบียร์ซปัโปโร ตราช้าง ขวดใหญ่ ขวดละ  50  สตางค์ 
   8. เบียร์คลอสเตอร์ ออลโซป ขวดใหญ่ ขวดละ  1  บาท 
   9. หมแูผน่  หอ่ละ  10  สตางค์ 
   10. วิสกีก้บัโซดา แก้วละ  60  สตางค์ 
 
                                                           

1ประชมุ อมัพนุนัทน์. (2527). เทีย่วไปในอดีต เมื่อเงีย้วปลน้เมืองแพร่ และเมืองนครล าปาง. หน้า 30-31. 
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รายการเคร่ืองดื่มและของว่าง (ต่อ) ราคา 
   11. น า้ไซโดร  ขวดละ  35  สตางค์ 
   12. น า้แข็ง  แก้วละ  5  สตางค์ 
   13. ซิกาแร็ต ไพป๊่อก  กระป๋องละ  60  สตางค์ 
   14. ซิกาแร็ต เชสเตอร์ฟิล  กระป๋องละ  90  สตางค์ 
   15. ซิกาแร็ต อบัดลุลา  ซองละ  12  สตางค์ 
   16. ซิกาแร็ต ไพป๊่อก ซองละ  12  สตางค์ 
   17. ซิกาแร็ต ปลากดั ซองละ  12  สตางค์ 
   18. ไม้ขีดไฟ กลอ่งละ  3  สตางค์ 
 
 หมายเหตุ: ทัง้หมดราคามีราคาสงูกว่าราคาตลาดหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางเปรียบเทียบราคาค่าโดยสารรถไฟก่อน1และหลัง2กู้เงนิธนาคารโลก 

 

ระยะทาง 
ตั๋วโดยสารชัน้ที่ 1 ตั๋วโดยสารชัน้ที่ 2 ตั๋วโดยสารชัน้ที่ 3 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1-250 กิโลเมตร 24 สตางค์ 40 สตางค์ 12 สตางค์ 20 สตางค์ 6 สตางค์ 10 สตางค์ 

251-500 กิโลเมตร 22 สตางค์ 36 สตางค์ 11 สตางค์ 18 สตางค์ 5.5 สตางค์ 9 สตางค์ 

501 กิโลเมตรขึน้ไป 20 สตางค์ 32 สตางค์ 10 สตางค์ 16 สตางค์ 5 สตางค์ 8 สตางค์ 

 

 หมายเหตุ: ราคาคา่โดยสารตอ่ 1 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1การรถไฟแห่งประเทศไทย. (2508). งานพระราชทานเพลิงศพ นายเกษม ศรีพยคัฆ์ ณ วดัเทพศิรินทรา

วาส วนัที ่24 พฤศจิกายน 2508. หน้า 114. 
2ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารสว่นบคุคลพนัเอกแสง จุละริตต์. สบ10.2/61. เร่ือง รายงาน

ประจ าปี 2503 งบดลุบญัชีท าการและบญัชีก าไรขาดทนุการรถไฟแหง่ประเทศไทย (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2503). 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงล าดับเหตกุารณ์ส าคัญ 

 

ปีพุทธศักราช เหตุการณ์ 

พ.ศ. 2416 - สนธิสญัญาเชียงใหมฉ่บบัท่ี 1 

พ.ศ. 2426 - สนธิสญัญาเชียงใหมฉ่บบัท่ี 2 

พ.ศ. 2427 
- กรมหม่ืนพิชิตปรีชากร ขึน้ไปเชียงใหม ่ในฐานะข้าหลวงใหญ่พิเศษ  
  เพ่ือจดัระเบียบการบริหารการปกครองภายในมณฑลลาวเฉียง 

พ.ศ. 2429 - เดือนพฤศจิกายน เจ้าดารารัศมีเข้ามาอยูใ่นราชส านกัสยาม 
พ.ศ. 2430 - เร่ิมส ารวจเส้นทางรถไฟสายเหนือจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2431 - ก่อตัง้กรมโยธาธิการ 

พ.ศ. 2432 - เกิดเหตกุารณ์กบฏพระยาปราบสงคราม 

พ.ศ. 2433 
- กรมโยธาธิการ ยกสถานะเป็นกระทรวงโยธาธิการ 

- กรมรถไฟ ก่อตัง้ในเดือนตลุาคม สงักดักระทรวงโยธาธิการ 

พ.ศ. 2434 
- เร่ิมด าเนินการสร้างเส้นทางรถไฟสายแรกของกรมรถไฟ จากกรุงเทพฯ ถึง

นครราชสีมา 

พ.ศ. 2439 

- วนัท่ี 28 มีนาคมรถไฟเปิดเดนิรถจากกรุงเทพฯ ถึงพระนครศรีอยธุยา 
- เร่ิมโครงการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือถึงเมืองเชียงใหม่ 
- ไปรษณีย์ท่ีเมืองเชียงใหม ่เร่ิมเปิดรับสง่จดหมายและโทรเลข 

พ.ศ. 2441 - เร่ิมวางแผนงานสร้างรถไฟสายเพชรบรีุ 

พ.ศ. 2442 

- จดัตัง้มณฑลเทศาภิบาล มณฑลพายพั 
- สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงด ารงราชานภุาพ เสดจ็ขึน้มาดงูาน 
  ในมณฑลพายพั 
- วนัท่ี 8 กรกฎาคม เร่ิมสร้างรถไฟสายเพชรบรีุจากสถานีปากคลองบางกอก
น้อย 

พ.ศ. 2443 - รถไฟสามารถเดนิรถจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา ในวนัท่ี 21 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2444 
- กรมรถไฟด าเนินการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ โดยแยกจากทาง 
  รถไฟกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา ท่ีสถานีชมุทางบ้านภาชี 
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ตารางแสดงล าดับเหตกุารณ์ส าคัญ (ต่อ) 

 

ปีพุทธศักราช เหตุการณ์ 

พ.ศ. 2445 - เกิดเหตกุารณ์กบฏเงีย้วเมืองแพร่ 
พ.ศ. 2446 - วนัท่ี 19 มิถนุายน เร่ิมเปิดเดนิรถไฟสายเพชรบรีุ 

พ.ศ. 2448 

- เดนิรถถึงสถานีปากน า้โพ เมืองนครสวรรค์ 
- เร่ิมต้นการส ารวจสร้างทางรถไฟสายเหนือ ตอ่ไปถึงเมืองเชียงใหม ่ 
  โดยมีวิศวกรชาวเยอรมนั ช่ือ มิสเตอร์ อี. ไอเซ็นโฮเฟอร์ 
- สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวธุ สยามมกฎุราชกุมาร   
  เสดจ็เมืองเชียงใหม ่

พ.ศ. 2450 - เร่ิมสร้างขดุเจาะอโุมงค์ถ า้ขนุตาน 

พ.ศ. 2451 

- วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ เจ้าดารารัศมี เสดจ็กลบัล้านนาครัง้แรก เสดจ็ด้วยรถไฟ  
  จากสถานีสามเสนถึงสถานีปากน า้โพ แล้วทรงเสดจ็ด้วยเรือไปยงัเมือง 
  เชียงใหมถ่ึงเมืองเชียงใหม ่วนัท่ี 9 เมษายน รวมเวลาเดินทาง 56 วนั 
- เปิดเดนิรถถึงสถานีพิษณโุลก 

พ.ศ. 2454 - เปิดเดนิรถถึงสถานีเมืองแพร่ 

พ.ศ. 2455 

- เปิดเดนิรถถึงศาลาแมพ่วก วนัท่ี 1 มิถนุายน 
- เปิดเดนิรถถึงต าบลปากปันหรือปากปาน เมืองแพร่ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
- กระทรวงโยธาธิการ เปล่ียนเป็นกระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2456 - เดนิรถถึงต าบลปากต้า เมืองแพร่ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2457 

- เจ้าดารารัศมี เสดจ็กลบัมาประทบัอยูท่ี่เมืองเชียงใหม ่เป็นการถาวร 
  เสดจ็ขึน้รถไฟจากกรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าแก้วนวรัฐ วนัท่ี 7 มกราคม 
  ถึงเมืองเชียงใหม ่วนัท่ี 22 มกราคม รวมเวลาเดนิทาง 15 วนั 
- เดนิรถถึงอ าเภอเมืองลอง เมืองล าปาง วนัท่ี 15 มิถนุายน 

พ.ศ. 2458 
- เดนิรถถึงต าบลผาคอ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 
- เดนิรถถึงแมจ่าง เมืองล าปาง วนัท่ี 1 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2459 
- เดนิรถถึงสถานีเมืองล าปาง วนัท่ี 1 เมษายน 
- เดนิรถถึงต าบลปางหวัพง เมืองล าปาง วนัท่ี 20 ธนัวาคม 
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ตารางแสดงล าดับเหตกุารณ์ส าคัญ (ต่อ) 

 

ปีพุทธศักราช เหตุการณ์ 

พ.ศ. 2460 

- วนัท่ี 5 มิถนุายน กรมขนุก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน เข้ารับต าแหนง่ ผูบ้ญัชาการ 
  กรมรถไฟ 
- วนัท่ี 27 มิถนุายน กรมรถไฟสายเหนือและกรมรถไฟสายใต้ รวมเข้าเป็น
หนว่ยงานเดียวกนัคือ กรมรถไฟหลวง  

พ.ศ. 2461 - อโุมงค์ถ า้ขนุตาน สร้างเสร็จเดือนมีนาคม ใช้ระยะเวลาสร้าง 11 ปี 

พ.ศ. 2462 
- เดนิรถถึงสถานีแมพ่วก เมืองล าพนู 
- โรงแรมรถไฟเชียงใหม ่สร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ 

พ.ศ. 2463 

- ปลายรางรถไฟสายเหนือได้สร้างถึงเมืองเชียงใหม ่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 
- เร่ิมด าเนินการเปล่ียนรางรถไฟสายเหนือจาก 1.435 ซม. เป็น 1 เมตร  
  จนเสร็จครบทัง้หมดใน พ.ศ. 2473 

พ.ศ. 2464 

- วนัท่ี 1 มกราคม รถไฟสามารถเดนิรถถึงสถานีเมืองเชียงใหม่  
- วนัท่ี 2 มกราคม เปิดเดนิรถไฟระหวา่งสยามกบัสหรัฐมลาย ู

- เร่ิมสร้างสะพานนวรัฐ สะพานท่ี 2 สร้างจากเหล็กแทนสะพานเดมิท่ี  
  สร้างจากไม้เพ่ือรองรับจ านวนรถท่ีมีเพิ่มมากขึน้ 
- สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ และหมอ่มเจ้าหญิง 
  พนูพิศมยั ดสิกลุ เสดจ็เมืองเชียงใหม ่ครัง้ท่ี 2 

พ.ศ. 2465 

- วนัท่ี 16 ตลุาคม สมเดจ็พระน้องยาเธอ กรมขนุก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน  
  เสดจ็เชียงใหม่โดยรถไฟเพ่ือตรวจงานทางรถไฟสายเหนือ  
- วนัท่ี 1 พฤศจิกายน เปิดเดนิรถดว่นระหวา่งกรุงเทพฯ กบัเชียงใหม่ 

  สปัดาห์ละ 2 ขบวน 

- จดัตัง้กองโฮเตล็ 

- จดัตัง้กองภาพยนตร์เผยแพร่ขา่ว 
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ตารางแสดงล าดับเหตกุารณ์ส าคัญ (ต่อ) 

 

ปีพุทธศักราช เหตุการณ์ 

พ.ศ. 2467 

- จดัตัง้แผนกโฆษณาการ สงักดักรมรถไฟหลวง ท าหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์ 
  กิจการรถไฟและเชิญชวนให้ชาวไทยนิยมการทอ่งเท่ียว 
- วนัท่ี 18 ตลุาคมเปล่ียนนามกรมรถไฟ จาก กรมรถไฟหลวง เป็น กรมรถไฟ 
  หลวงแห่งกรุงสยาม  

พ.ศ. 2469 

- วนัท่ี 5 มิถนุายน กรมหลวงก าแพงเพชร ด ารงต าแหนง่เสนาบดีกระทรวง 
  พาณิชย์และคมนาคม 
- พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าร าไพพรรณี  
  พระบรมราชินี เสดจ็ประพาสมณฑลพายพั เมืองเชียงใหม ่ระหวา่งวนัท่ี    
  22 มกราคม – 4 กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2470 

- สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขนุอูท่องขตัตยินารี      
  เสดจ็ประพาสเมืองเชียงใหม ่และทรงเขียนบนัทกึเร่ือง สกัรวาเมื่อตาม 
  เสด็จประพาสมณฑลพายพั วนัท่ี 2 มกราคม ในการเสดจ็กลบักรุงเทพฯ  
  พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ตามเสดจ็มากรุงเทพฯ ด้วย 
- พระวิมาดาเธอ กรมพระยาสทุธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปิวรัดา  
  เสดจ็ประพาสมณฑลพายพั เมืองเชียงใหม ่เดือนพฤศจิกายน 
- สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ตามเสดจ็ 
  พระวิมาดาเธอไปเชียงใหม ่เดือนธนัวาคม 

พ.ศ. 2472 

- สมเดจ็พระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า และสมเดจ็ 
  พระราชปิตจุฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบรีุราชสิรินธร  
  เสดจ็ประพาสจงัหวดัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2476 
- กรมรถไฟหลวง ริเร่ิมจดัขบวนรถพิเศษน าเท่ียวเชียงใหม ่เพ่ือรายได้ใน 
  สภาวะเศรษฐกิจตกต ่า เท่ียวงานสงกรานต์เชียงใหม ่

พ.ศ. 2477 - เคร่ืองบนิล าแรก ลงจอดท่ีสนามบนิเชียงใหม ่วนัท่ี 25 เมษายน 
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ตารางแสดงล าดับเหตกุารณ์ส าคัญ (ต่อ) 

 

ปีพุทธศักราช เหตุการณ์ 

พ.ศ. 2479 

- กระทรวงเศรษฐการ เสนอโครงการบ ารุงอตุสาหกรรมท่องเท่ียวในประเทศ 
  สยาม ตอ่รัฐมนตรี มี 3 ประการ คือ  
              1. งานโฆษณาชกัชวนนกัทอ่งเท่ียว 
              2. งานรับรองนกัทอ่งเท่ียว 
              3. งานบ ารุงสถานท่ีทอ่งเท่ียวและท่ีพกั 
- เร่ิมมีการใช้ค าวา่ ท่องเทีย่ว อยา่งเป็นทางการ ดงัเห็นได้จากกระทรวง 
  พาณิชย์และคมนาคม จดัตัง้ แผนกส่งเสริมพาณิชย์และการท่องเทีย่ว 
- การจดัขบวนรถไฟพิเศษเท่ียวงานสงกรานต์เชียงใหม ่ได้รับความนิยม 
  อยา่งมาก มีประชาชนร่วมเดนิทาง 880 คน 

พ.ศ. 2486 

- วนัท่ี 21 เดือนมกราคม สถานีรถไฟเชียงใหม ่ถกูทิง้ระเบดิในเหตกุารณ์ 
  สงครามโลกครัง้ท่ี 2 อาคารสถานีถกูท าลาย 
- หนงัสือพิมพ์รถไฟ ออกฉบบัแรก เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2490 
- เร่ิมเปิดสนามบนิเชียงใหม ่ด าเนินกิจการโดย บริษัทเดินอากาศไทย 
- อาคารสถานีเชียงใหมห่ลงัใหมส่ร้างแล้วเสร็จ 

พ.ศ. 2492 

- หลงัเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ฟืน้ฟกูารสง่เสริมการทอ่งเท่ียว โอน 
  หนว่ยงานจาก กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม มาสงักดั กรมโฆษณาการ  
  ส านกันายกรัฐมนตรี เปล่ียนช่ือหนว่ยงานเป็น ส านกังานส่งเสริมการ 
  ท่องเที่ยว 

พ.ศ. 2493 
- กรมโฆษณาการ ส านกังานสง่เสริมการท่องเท่ียว ยกฐานะเป็น ส านกังาน 
  การท่องเทีย่ว ท าหน้าท่ีให้ความสะดวกสบายแก่นกัท่องเท่ียว และดแูลจดั 
  สถานท่ีทอ่งเท่ียว 

พ.ศ. 2496 - วารสารคนเมือง ออกฉบบัแรก เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2499 
- วารสารรถไฟ ออกฉบบัแรก เดือนมีนาคม ฉบบัฉลองวนัคล้ายวนัสถาปนา 
  กิจการรถไฟ วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2499 
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ตารางแสดงล าดับเหตกุารณ์ส าคัญ (ต่อ) 

 

ปีพุทธศักราช เหตุการณ์ 

พ.ศ. 2501 

- วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ – 13 มีนาคม พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุย   
  เดช และสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ เสดจ็เยือนจงัหวดั 
  เชียงใหม ่ 

พ.ศ. 2502 
- ออกพระราชบญัญัติการจดัตัง้ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว (อ.ส.ท.)   
  โดยหนว่ยงานมีหน้าท่ีในการบริหารจดัการด าเนินงานด้านการสง่เสริม 
  การทอ่งเท่ียว เป็นหนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ สงักดัส านกันายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงความก้าวหน้าของการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ1 

  

วัน/เดือน/ปี (พุทธศักราช) เปิดการเดนิทางระหว่าง ระยะทางกิโลเมตร 

28 มีนาคม 2439 กรุงเทพฯ – อยธุยา 72 

1 เมษายน 2444 บ้านภาชี – ลพบรีุ 43 

1 พฤศจิกายน 2448 ลพบรีุ – ปากน า้โพ 117 

24 มกราคม 2450 ปากน า้โพ – พิษณโุลก 139 

11 พฤศจิกายน 2451 พิษณโุลก – บ้านดารา 69 

15 สิงหาคม 2452 บ้านดารา – สวรรคโลก 29 

15 สิงหาคม 2452 บ้านดารา – ปางน า้ผึง้ 51 

1 มิถนุายน 2454 ปางน า้ผึง้ – แมพ่วก 19 

15 พฤศจิกายน 2455 แมพ่วก – ปากปาน 11 

1 พฤศจิกายน 2456 ปากปาน – แม่ต้า 12 

15 มิถนุายน 2457 แมต้่า – บ้านปืน 13 

1 พฤษภาคม 2458 บ้านปืน – ผาคอ 17 

15 ธันวาคม 2458 ผาคอ – แมจ่าง 19 

1 เมษายน 2459 แมจ่าง – ล าปาง 42 

20 ธันวาคม 2459 ล าปาง – ปางหวัพง 33 

1 กรกฎาคม 2460 ปางหวัพง – ปางยาง 4 

1 มกราคม 2464 ปางยาง – เชียงใหม่ 72 

 

 

 

                                                           
1กรมรถไฟ. (2490). งานฉลองรถไฟหลวง ครบ 50 ปี. หน้า 11-13. 
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ภาคผนวก ฏ 
แผนที่แสดงเส้นทางรถไฟของประเทศไทย 

 

 
 

 ท่ีมา: กรมรถไฟ. (2490). งานฉลองรถไฟหลวง ครบ 50 ปี. หน้า 14. 
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ภาคผนวก ฐ  
แผนที่ตัวเมืองเชียงใหม่ 

 

 
 

 ท่ีมา: การรถไฟแหง่ประเทศไทย. (2507). พิธีเปิดอาคารโรงแรมเชียงใหม่. หน้าปกหลงั.



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายสทุธิศกัดิ์ แสวงศกัดิ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 31 มีนาคม 2532 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2554 ศลิปศาสตรบณัฑิต   

(ภมูิศาสตร์และประวตัศิาสตร์เชิงทอ่งเท่ียว) เกียรตนิิยมอนัดบั 1   
จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
พ.ศ. 2561 ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (ประวตัิศาสตร์)   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผลงานตีพมิพ์ สทุธิศกัดิ ์แสวงศกัดิ;์ และ โดม ไกรปกรณ์. (2561). “การเดนิทางระหว่าง
กรุงเทพฯ กบัเชียงใหมก่่อน พ.ศ. 2464: ประวตัศิาสตร์สงัคม.” ใน การ
ประชมุวิชาการระดบัชาติ การศกึษาเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ ครัง้ท่ี 2 
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